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ชื่อเรื่ อง “ศึกษาความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพและพฤติกรรมด้านสุ ขภาพตาม 3อ.2ส. ของประชาชนอายุ 15 ปี
ขึ้นไป อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล”
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลทุ่งบุหลัง อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ทีมผูน้ าเสนอผลงาน นางสาวสุ ณีย ์ จิตต์หลัง ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เจ้าที่ผรู ้ ับผิดชอบงานสุ ขภาพภาคประชาชนทุกรพ.สต.
บทนา
องค์การอนามัยโลกรายงานว่าทัว่ โลกมีผทู ้ ี่มีความดันโลหิ ตสู งมากถึงพันล้านคนซึ่ งสองในสาม
ของจานวนนี้ อยูใ่ นประเทศกาลังพัฒนาโดยประชากรวัยผูใ้ หญ่ทวั่ โลก 1 คนใน 3 คนมีภาวะความดัน
โลหิ ตสู งและประชากรวัยผูใ้ หญ่ในเขตเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ก็พบมี1 คนใน 3 คนที่มีภาวะความดัน
โลหิ ตสู งเช่นกันและได้คาดการณ์วา่ ในปี พ.ศ.2568 (ค.ศ. 2025) ประชากรวัยผูใ้ หญ่ทวั่ ทั้งโลกจะป่ วยเป็ น
โรคความดันโลหิตสู ง1.56 พันล้านคน
สาเหตุของการเกิดโรคความดันโลหิ ตสู ง
1. พฤติกรรมและการใช้ชีวิตจะส่ งผลให้ความดันโลหิ ตเพิ่มขึ้นได้โดยเฉพาะการบริ โภคอาหารรสเค็ม
(โซเดียม)รับประทานผักและผลไม้ (รสหวานน้อย) ไม่เพียงพอความอ้วนวิถีชีวติ นัง่ ๆนอนๆ /ขาดการ
ออกกาลังกายดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์มากสู บบุหรี่ และมีภาวะเครี ยด
2.อายุที่เพิ่มขึ้นอาจส่ งผลให้ความดันโลหิ ตเพิ่มสู งขึ้นได้ผลของความดันโลหิ ตสู งต่อสุ ขภาพความดัน
โลหิ ตสู งส่ งผลกระทบรุ นแรงต่อสุ ขภาพทาให้เส้นเลือดแดงแข็งขึ้นลดความเร็ วการไหลเวียนเลือดและ
อ๊อกซิ เจนไปสู่ หวั ใจเพิ่มความเสี่ ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเป็ นสาเหตุให้เกิดหัวใจล้มเหลวหลอดเลือดสมอง
แตก/ตีบ(Stroke)a โรคเบาหวานและมีแนวโน้มของการเพิ่มการเป็ นโรคไตวายระยะสุ ดท้ายตามมาได้
a ,b ,c (บทความวิชาการ)จะเห็นได้วา่ โรคดังกล่าวเป็ นโรคที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและในปั จจุบนั พบว่า
มีผปู ้ ่ วยรายใหม่เกิดขึ้นทุก ๆ ปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
สภาวะทางสุ ขภาพที่สมบูรณ์กล่าวถึงสุ ขภาพ (Health) ว่าเป็ นเป้ าหมายสู งสุ ดของชีวิตและสังคม
เป็ นพื้นฐานแห่งชีวิตที่มนุษย์ทุกคนปรารถนาและคาดหวังให้ตนเองมีสุขภาพดีประชาชนที่มีคุณภาพจึง
ควรมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ท้ งั ร่ างกายจิตใจอารมณ์สังคมจิตวิญญาณและมีสุขภาวะทางปัญญา
นอกจากนี้ยงั เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความคิดอย่างมีเหตุผลรวมทั้งการมีการตัดสิ นใจที่เหมาะสมสามารถ
เป็ นที่พ่ ึงของบุคคลในครอบครัว (ประเวศวะสี , 2536:53)
อาเภอทุ่งหว้ามีพ้นื ที่รับผิดชอบ จานวน 5 ตาบล จานวนประชากรจากทะเบียนราษฎร์ 23,994คน
ผูศ้ ึกษาเป็ นบุคลากรสาธารณสุ ขที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลในอาเภอทุ่งหว้ามีความ
สนใจที่จะศึกษาความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพตามหลัก3อ.2ส. ของประชากรอายุ 15 ปี
ขึ้นไป เนื่ องจากพบว่าการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิ ตสู งใน 3ปี ที่ผา่ นมาพบว่า มีผปู ้ ่ วยราย
ใหม่ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ตั้งตั้งแต่ปี 2558 2559 และ 2560 โรคความดันโลหิตสู ง อัตรา 623.17
623.17 และ 850.21 คิดต่อแสนประชากรตามลาดับ และโรคเบาหวานมีผปู ้ ่ วยเพิ่มขึ้น อัตรา 263.49
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246.76 และ279.24 คิดต่อแสนประชากร(โปรแกรม HDC) ซึ่ งน่าจะมีมูลเหตุสักอย่างที่เกิดขึ้น และอีก
อย่างตามแนวทางการดูแลทั้งผูท้ ี่ปกติและผูป้ ่ วยใช้หลักในการดูแลคือ หลัก 3อ.2ส. ซึ่งผูท้ าการศึกษา
ต้องการทราบว่าประชาชนมีความรู ้และพฤติกรรมทางด้านสุ ขภาพเป็ นอย่างไร และเพื่อที่นาไปวางแผน
ในการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ต่อไป จึงได้ทาการศึกษาเรื่ องนี้
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษาความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพและพฤติกรรมด้านสุ ขภาพตาม 3อ.2ส. ของประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป
อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้สาหรับในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ซึ่ งมีความเข้าใจในการตอบแบบสอบถาม จานวน 250 คน การสุ่ มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ได้จากการ
ใช้วธิ ี เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive Sampling)เป็ นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการ
ตัดสิ นใจของผูว้ จิ ยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
แบบประเมินความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพและพฤติกรรมด้านสุ ขภาพตาม 3อ.2ส. ฉบับปรับปรุ ง 2561
แบบประเมินนี้ใช้เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพและพฤติกรรมด้านสุ ขภาพตาม 3อ.2ส.
(พฤติกรรมการบริ โภคอาหาร การออกกาลังกาย การจัดการความเครี ยด การสู บบุหรี่ การดื่มสุ รา)ซึ่ง
ประกอบด้วย 5 ตอน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูศ้ ึกษาได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบสอบถาม ในเดือนเมษายน 2561 ประชาชนอายุ
15 ปี ขึ้นไป อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ซึ่ งมีความเข้าใจในการตอบแบบสอบถาม จานวน 250 คน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม M Excel และคานวณด้วยสู ตรสมการดังนี้
1.ข้อมูลทัว่ ไปของอาสาสมัครประจาหมู่บา้ นคานวณโดยใช้การแจกแจงความถี่และร้อยละ
2. ความรู ้ความเข้าใจทางสุ ขภาพการเข้าถึงข้อมูลและบริ การสุ ขภาพการสื่ อสารสุ ขภาพการจัดการตนเอง
และรู ้เท่าทันสื่ อการตัดสิ นใจเลือกปฏิบตั ิที่ถูกต้องพฤติกรรมสุ ขภาพตามหลัก3อ.2ส.
คานวณโดยการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยคะแนนรวมจานวนและร้อยละของอาสาสมัครประจาหมู่บา้ น
3. ความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพตามหลัก3อ.2ส. วิเคราะห์และแปรผลโดย
พิจารณาจากตารางเกณฑ์ให้คะแนนจาแนกความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพ3อ2ส.ของกอง
สุ ขศึกษากรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพกระทรวงสาธารณสุ ข
ขอบเขตของการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาด้านความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพและพฤติกรรมด้านสุ ขภาพตาม 3อ.2ส. ของ
ประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
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ระยะเวลาการศึกษา
ช่วงเวลา เดือนกุมภาพันธ์ 2561 - เมษายน 2561
วิธีการศึกษา
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง จึงได้นามากาหนดเป็ นกรอบแนวคิด
และวิธีการศึกษาเรื่ อง ความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพและพฤติกรรมด้านสุ ขภาพตาม 3อ.2ส. ของประชาชนอายุ
15 ปี ขึ้นไป อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โดยดาหนดตัวแปรอิสระ ตัวแปรภายใน ตัวแปรตาม กาหนด
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างและใช้แบบสอบถามของกระทรวงสาธารณสุ ขเรื่ อง ความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพ
และพฤติกรรมด้านสุ ขภาพตาม 3อ.2ส. ฉบับปรับปรุ ง 2561 กาหนดวิธีเก็บข้อมูลและสถิติในการใช้
วิเคราะห์ขอ้ มูล
ประชากรที่ใช้สาหรับในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ซึ่ งมี
ความเข้าใจในการตอบแบบสอบถาม จานวน 250 คน ในการศึกษาครั้งนี้ได้จากการใช้วธิ ี เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive Sampling)เป็ นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสิ นใจของ
ผูว้ จิ ยั
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.ทาให้ทราบความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพและพฤติกรรมด้านสุ ขภาพตาม 3อ.2ส. ของประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้น
ไป อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
2.ทาให้ทราบปั จจัยที่มีผลต่อความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพและพฤติกรรมด้านสุ ขภาพตาม 3อ.2ส. ของ
ประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
กรอบแนวคิดในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ปั จจัยด้ านบุคคล
-

เพศ
อายุ
อาชีพ
ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส

ตัวแปรตาม
-

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
พฤติกรรมสุขภาพ

นิยามปฎิบตั ิการ (Operational Definition) ตัวแปรที่ใช้สาหรับในการนิยามเชิงปฏิบตั ิการในการวิจยั ครั้ง
นี้ ผูศ้ ึกษาได้กาหนดนิยามศัพท์ในการศึกษา โดยมีขอบเขตและความเฉพาะดังนี้
ประชาชน หมายถึง ประชาชนที่อาศัยอยูจ่ ริ งมากกว่า 6 เดือน ในอาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล อายุ 15 ปี ขึ้น
ไป
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ความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพ หมายถึง ประชาชนที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไปมีความสามารถและทักษะในการ
เข้าถึงข้อมูลและบริ การสุ ขภาพ มีความรู ้ ความเข้าใจ เพื่อวิเคราะห์ ประเมินการฟฎิบตั ิ และการจัดการ
ตนเอง รวมทั้งสามารถชี้แนะ เรื่ องสุ ขภาพส่ วนบุคคล ครอบครัวและชุมชนเพื่อพฤติกรรมสุ ขภาพที่
ถูกต้อง ตาม 3อ.2ส. (พฤติกรรมการบริ โภคอาหาร การออกกาลังกาย การจัดการความเครี ยด การสู บบุหรี่
การดื่มสุ รา) ตามเกณฑ์ที่กาหนด
พฤติกรรมสุ ขภาพที่ถูกต้อง หมายถึง ประชาชนที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไปมีการปฏิบตั ิตวั เพื่อการดูแล
สุ ขภาพ ตาม 3อ.2ส. (พฤติกรรมการบริ โภคอาหาร การออกกาลังกาย การจัดการความเครี ยด การสู บบุหรี่
การดื่มสุ รา) ได้อย่งถูกต้อง ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่าข้อมูลทัว่ ไปเป็ นเพศหญิงมากที่สุดร้อยละ67.61 เพศชายร้อยละ32.39กลุ่มอายุ37 – 47 ปี
ขึ้นไปมากที่สุดร้อยละ29.86รองลงมากลุ่มอายุ26 - 36 ปี ร้อยละ25.59 สถานภาพส่ วนใหญ่สถานภาพ
สมรสคู่ร้อยละ71.66รองลงมา โสดร้อยละ19.03 หม้าย/หย่าแยก ระดับการศึกษาส่ วนใหญ่มีการศึกษา
ระดับประถมศึกษามากที่สุดรองลงมาคือ ม.ปลาย/ปวช. ร้อยละ 26.42 ด้านอาชีพส่ วนใหญ่ประกอบ
อาชีพใช้แรงงานมากที่สุดร้อยละ48.78 รองลงมา อยูบ่ า้ นไม่มีอาชีพ/แม่บา้ น ร้อยละ 24.39 และด้าน
ความรู ้ความเข้าใจทางสุ ขภาพตามหลัก3อ2ส.พบว่ามีคะแนนรวมด้านความรู ้ความเข้าใจด้านสุ ขภาพ
ค่าเฉลี่ยคะแนนรวม 3.99ร้อยละ66.53 ด้านการเข้าถึงข้อมูลและบริ การสุ ขภาพตามหลัก3อ2สพบว่า
ค่าเฉลี่ยคะแนนรวม7.29 ร้อยละ72.91ด้านการสื่ อสารสุ ขภาพตามหลัก3อ2สพบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนรวม
10.21 ร้อยละ68.04ด้านการจัดการตนเองตามหลัก3อ2สพบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนรวม10.91 ร้อยละ72.74ด้าน
การรู ้เท่าทันสื่ อและสารสนเทศตามหลัก3อ2สพบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนรวม7.51ร้อยละ75.10 ด้านการ
ตัดสิ นใจเลือกปฏิบตั ิตามหลัก3อ2สพบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนรวม9.80 ร้อยละ81.68สรุ ปได้วา่ ความรอบรู ้ดา้ น
สุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพตามหลัก3อ2สของประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล อยู่
ในระดับพอใช้
การอภิปรายผล
การศึกษาความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพตามหลัก3อ2สของประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป
อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล อยูใ่ นระดับพอใช้ ผูศ้ ึกษาอภิปรายผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ดงั นี้
ความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพตามหลัก3อ2สของประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป อาเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล พบว่าความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพตามหลัก3อ2ส.ของประชาชนอายุ 15 ปี
ขึ้นไป อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูลอยูใ่ นระดับ พอใช้
ข้อเสนอแนะ
1. ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิงปริ มาณทาให้ทราบข้อมูลทัว่ ไปความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพ
และพฤติกรรมสุ ขภาพตามหลัก 3อ.2ส. ของประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป อาเภอทุ่งหว้า หวัดสตูลจากผล
การศึกษาครั้งนี้สามารถนาผลการวิจยั ครั้งนี้ นาไปปรับใช้กบั การจัดกิจกรรมในกลุ่มอื่น ๆ ในพื้นที่ต่อไป
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2.ควรมีการศึกษาในจังหวัดเพื่อจะได้ทราบข้อมูลในภาพรวมทุกอาเภอจะได้หาแนวทางในการ
พัฒนางานด้านการสร้างเสริ มพฤติกรรมสุ ขภาพของประชาชนและควรมีการศึกษาความรอบรู ้ดา้ น
สุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพตามหลัก 3อ2สในกลุ่มประชาชนที่มีภาวะเสี่ ยงต่อการเจ็บป่ วยด้วยโรคไม่
ติดต่อกลุ่มผูส้ ู งอายุและกลุ่มอื่น ๆ เป็ นต้น
3.การศึกษาครั้งนี้สามารถนาไปใช้ในการขอสนันสนุนงบประมาณในการดาเนินงานป้ องกันและ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพของประชาชนต่อไป
เอกสารอ้างอิง
กองสุ ขศึกษากรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพกระทรวงสาธารณสุ ข. 2559. การสร้างเสริ มและ
ประเมิน
ความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพกลุ่มเด็กวัยเรี ยนกลุ่มวัยทางาน.
กรุ งเทพมหานคร: นิวธรรมดาการพิมพ์ (ประเทศไทย) จากัด.
ประเวศวะสี . 2536. องค์รวมแห่งสุ ขภาพทัศนใหม่เพื่อสุ ขภาพแห่งชาติและการบาบัดรักษา
กรุ งเทพมหานคร: โกมลคีมทอง.

