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ช่ือเร่ือง “ศึกษาความรอบรู้ดา้นสุขภาพและพฤติกรรมดา้นสุขภาพตาม 3อ.2ส. ของประชาชนอาย ุ15 ปี
ข้ึนไป  อ าเภอทุ่งหวา้  จงัหวดัสตูล” 
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งบุหลงั อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล 
ทีมผูน้ าเสนอผลงาน      นางสาวสุณีย ์ จิตตห์ลงั ต าแหน่งพยาบาลวชิาชีพช านาญการ  
เจา้ท่ีผูรั้บผดิชอบงานสุขภาพภาคประชาชนทุกรพ.สต. 

บทน า 
องคก์ารอนามยัโลกรายงานวา่ทัว่โลกมีผูท่ี้มีความดนัโลหิตสูงมากถึงพนัลา้นคนซ่ึงสองในสาม

ของจ านวนน้ีอยูใ่นประเทศก าลงัพฒันาโดยประชากรวยัผูใ้หญ่ทัว่โลก 1 คนใน 3 คนมีภาวะความดนั
โลหิตสูงและประชากรวยัผูใ้หญ่ในเขตเอเชียตะวนัออกเฉียงใตก้็พบมี1 คนใน 3 คนท่ีมีภาวะความดนั
โลหิตสูงเช่นกนัและไดค้าดการณ์วา่ในปีพ.ศ.2568 (ค.ศ. 2025) ประชากรวยัผูใ้หญ่ทัว่ทั้งโลกจะป่วยเป็น
โรคความดนัโลหิตสูง1.56 พนัลา้นคน 

สาเหตุของการเกิดโรคความดนัโลหิตสูง 
1. พฤติกรรมและการใชชี้วิตจะส่งผลใหค้วามดนัโลหิตเพิ่มข้ึนไดโ้ดยเฉพาะการบริโภคอาหารรสเคม็ 
(โซเดียม)รับประทานผกัและผลไม ้(รสหวานนอ้ย) ไม่เพียงพอความอว้นวถีิชีวตินัง่ๆนอนๆ /ขาดการ
ออกก าลงักายด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลม์ากสูบบุหร่ีและมีภาวะเครียด 
2.อายท่ีุเพิ่มข้ึนอาจส่งผลใหค้วามดนัโลหิตเพิ่มสูงข้ึนไดผ้ลของความดนัโลหิตสูงต่อสุขภาพความดนั
โลหิตสูงส่งผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพท าใหเ้ส้นเลือดแดงแขง็ข้ึนลดความเร็วการไหลเวยีนเลือดและ
ออ๊กซิเจนไปสู่หวัใจเพิ่มความเส่ียงการเกิดโรคไม่ติดต่อเป็นสาเหตุให้เกิดหวัใจลม้เหลวหลอดเลือดสมอง
แตก/ตีบ(Stroke)a โรคเบาหวานและมีแนวโนม้ของการเพิ่มการเป็นโรคไตวายระยะสุดทา้ยตามมาได ้
a ,b ,c (บทความวชิาการ)จะเห็นไดว้า่โรคดงักล่าวเป็นโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมและในปัจจุบนัพบวา่
มีผูป่้วยรายใหม่เกิดข้ึนทุก ๆ ปีและมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 
 สภาวะทางสุขภาพท่ีสมบูรณ์กล่าวถึงสุขภาพ (Health)  วา่เป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตและสังคม
เป็นพื้นฐานแห่งชีวิตท่ีมนุษยทุ์กคนปรารถนาและคาดหวงัใหต้นเองมีสุขภาพดีประชาชนท่ีมีคุณภาพจึง
ควรมีสุขภาพแขง็แรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมจิตวิญญาณและมีสุขภาวะทางปัญญา
นอกจากน้ียงัเป็นผูท่ี้มีความรู้ความคิดอยา่งมีเหตุผลรวมทั้งการมีการตดัสินใจท่ีเหมาะสมสามารถ 
เป็นท่ีพึ่งของบุคคลในครอบครัว (ประเวศวะสี, 2536:53) 
 อ าเภอทุ่งหวา้มีพื้นท่ีรับผดิชอบ จ านวน 5 ต าบล จ านวนประชากรจากทะเบียนราษฎร์23,994คน  
ผูศึ้กษาเป็นบุคลากรสาธารณสุขท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในอ าเภอทุ่งหวา้มีความ
สนใจท่ีจะศึกษาความรอบรู้ดา้นสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามหลกั3อ.2ส. ของประชากรอาย ุ15 ปี
ข้ึนไป เน่ืองจากพบวา่การคดักรองโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูงใน 3ปี ท่ีผา่นมาพบวา่ มีผูป่้วยราย
ใหม่ ซ่ึงมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนทุกปี ตั้งตั้งแต่ปี 2558 2559 และ 2560 โรคความดนัโลหิตสูง อตัรา 623.17  
623.17 และ 850.21 คิดต่อแสนประชากรตามล าดบั และโรคเบาหวานมีผูป่้วยเพิ่มข้ึน อตัรา 263.49 
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246.76 และ279.24 คิดต่อแสนประชากร(โปรแกรม HDC) ซ่ึงน่าจะมีมูลเหตุสักอยา่งท่ีเกิดข้ึน  และอีก
อยา่งตามแนวทางการดูแลทั้งผูท่ี้ปกติและผูป่้วยใชห้ลกัในการดูแลคือ หลกั 3อ.2ส. ซ่ึงผูท้  าการศึกษา
ตอ้งการทราบวา่ประชาชนมีความรู้และพฤติกรรมทางดา้นสุขภาพเป็นอยา่งไร และเพื่อท่ีน าไปวางแผน
ในการพฒันาศกัยภาพของประชาชนในพื้นท่ีต่อไป จึงไดท้  าการศึกษาเร่ืองน้ี 

วตัถุประสงคใ์นการศึกษา 
เพื่อศึกษาความรอบรู้ดา้นสุขภาพและพฤติกรรมดา้นสุขภาพตาม 3อ.2ส. ของประชาชนอาย ุ15 ปีข้ึนไป  
อ าเภอทุ่งหวา้  จงัหวดัสตูล 
วธีิการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากรท่ีใชส้ าหรับในการวจิยัคร้ังน้ี คือ ประชาชนอาย ุ15 ปีข้ึนไป อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล 
ซ่ึงมีความเขา้ใจในการตอบแบบสอบถาม จ านวน 250 คน การสุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีไดจ้ากการ
ใชว้ธีิเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง(Purposive Sampling)เป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยพิจารณาจากการ
ตดัสินใจของผูว้จิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
       แบบประเมินความรอบรู้ดา้นสุขภาพและพฤติกรรมดา้นสุขภาพตาม 3อ.2ส. ฉบบัปรับปรุง 2561 
แบบประเมินน้ีใชเ้พื่อเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัความรอบรู้ดา้นสุขภาพและพฤติกรรมดา้นสุขภาพตาม 3อ.2ส. 
(พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกก าลงักาย การจดัการความเครียด การสูบบุหร่ี การด่ืมสุรา)ซ่ึง
ประกอบดว้ย 5 ตอน  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามแบบสอบถาม ในเดือนเมษายน 2561 ประชาชนอาย ุ
15 ปีข้ึนไป อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล ซ่ึงมีความเขา้ใจในการตอบแบบสอบถาม จ านวน 250 คน  
การวเิคราะห์ขอ้มูล  วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม M Excel และค านวณดว้ยสูตรสมการดงัน้ี 
1.ขอ้มูลทัว่ไปของอาสาสมคัรประจ าหมู่บา้นค านวณโดยใชก้ารแจกแจงความถ่ีและร้อยละ 
2. ความรู้ความเขา้ใจทางสุขภาพการเขา้ถึงขอ้มูลและบริการสุขภาพการส่ือสารสุขภาพการจดัการตนเอง
และรู้เท่าทนัส่ือการตดัสินใจเลือกปฏิบติัท่ีถูกตอ้งพฤติกรรมสุขภาพตามหลกั3อ.2ส. 
ค านวณโดยการวเิคราะห์คะแนนเฉล่ียคะแนนรวมจ านวนและร้อยละของอาสาสมคัรประจ าหมู่บา้น 
3. ความรอบรู้ดา้นสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามหลกั3อ.2ส. วเิคราะห์และแปรผลโดย 
พิจารณาจากตารางเกณฑใ์หค้ะแนนจ าแนกความรอบรู้ดา้นสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ3อ2ส.ของกอง
สุขศึกษากรมสนบัสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 

ขอบเขตของการศึกษา 
ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาดา้นความรอบรู้ดา้นสุขภาพและพฤติกรรมดา้นสุขภาพตาม 3อ.2ส. ของ
ประชาชนอาย ุ15 ปีข้ึนไป  อ าเภอทุ่งหวา้  จงัหวดัสตูล  
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ระยะเวลาการศึกษา 
ช่วงเวลา เดือนกุมภาพนัธ์ 2561 - เมษายน 2561 

วธีิการศึกษา 
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  จึงไดน้ ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิด 

และวธีิการศึกษาเร่ือง ความรอบรู้ดา้นสุขภาพและพฤติกรรมดา้นสุขภาพตาม 3อ.2ส. ของประชาชนอาย ุ
15 ปีข้ึนไป  อ าเภอทุ่งหวา้  จงัหวดัสตูล โดยด าหนดตวัแปรอิสระ ตวัแปรภายใน ตวัแปรตาม ก าหนด
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งและใชแ้บบสอบถามของกระทรวงสาธารณสุขเร่ือง ความรอบรู้ดา้นสุขภาพ
และพฤติกรรมดา้นสุขภาพตาม 3อ.2ส. ฉบบัปรับปรุง 2561  ก าหนดวธีิเก็บขอ้มูลและสถิติในการใช ้   
              วเิคราะห์ขอ้มูล 
ประชากรท่ีใชส้ าหรับในการวจิยัคร้ังน้ี คือ ประชาชนอาย ุ15 ปีข้ึนไป อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล ซ่ึงมี
ความเขา้ใจในการตอบแบบสอบถาม จ านวน 250 คน ในการศึกษาคร้ังน้ีไดจ้ากการใชว้ธีิเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง(Purposive Sampling)เป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยพิจารณาจากการตดัสินใจของ
ผูว้จิยั 

ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
1.ท าใหท้ราบความรอบรู้ดา้นสุขภาพและพฤติกรรมดา้นสุขภาพตาม 3อ.2ส. ของประชาชนอาย ุ15 ปีข้ึน
ไป  อ าเภอทุ่งหวา้  จงัหวดัสตูล 
2.ท าใหท้ราบปัจจยัท่ีมีผลต่อความรอบรู้ดา้นสุขภาพและพฤติกรรมดา้นสุขภาพตาม 3อ.2ส. ของ
ประชาชนอาย ุ15 ปีข้ึนไป  อ าเภอทุ่งหวา้  จงัหวดัสตูล 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 
ตวัแปรอิสระ                                                                ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
นิยามปฎิบติัการ (Operational  Definition)  ตวัแปรท่ีใชส้ าหรับในการนิยามเชิงปฏิบติัการในการวิจยัคร้ัง
น้ี  ผูศึ้กษาไดก้ าหนดนิยามศพัทใ์นการศึกษา  โดยมีขอบเขตและความเฉพาะดงัน้ี 
ประชาชน  หมายถึง ประชาชนท่ีอาศยัอยูจ่ริงมากกวา่ 6 เดือน ในอ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล อาย ุ15 ปีข้ึน
ไป 

ปัจจยัด้านบคุคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- อาชีพ 

- ระดบัการศกึษา 

- สถานภาพสมรส 

ตวัแปรตาม 

- ความรอบรู้ด้านสขุภาพ 

- พฤติกรรมสขุภาพ 
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ความรอบรู้ดา้นสุขภาพ หมายถึง ประชาชนท่ีมีอาย ุ15 ปีข้ึนไปมีความสามารถและทกัษะในการ
เขา้ถึงขอ้มูลและบริการสุขภาพ มีความรู้ ความเขา้ใจ เพื่อวิเคราะห์ ประเมินการฟฎิบติั และการจดัการ
ตนเอง รวมทั้งสามารถช้ีแนะ เร่ืองสุขภาพส่วนบุคคล ครอบครัวและชุมชนเพื่อพฤติกรรมสุขภาพท่ี
ถูกตอ้ง ตาม 3อ.2ส. (พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกก าลงักาย การจดัการความเครียด การสูบบุหร่ี 
การด่ืมสุรา) ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

พฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอ้ง หมายถึง ประชาชนท่ีมีอาย ุ15 ปีข้ึนไปมีการปฏิบติัตวัเพื่อการดูแล
สุขภาพ ตาม 3อ.2ส. (พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกก าลงักาย การจดัการความเครียด การสูบบุหร่ี 
การด่ืมสุรา) ไดอ้ยง่ถูกตอ้ง ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาพบวา่ขอ้มูลทัว่ไปเป็นเพศหญิงมากท่ีสุดร้อยละ67.61 เพศชายร้อยละ32.39กลุ่มอาย3ุ7 – 47  ปี
ข้ึนไปมากท่ีสุดร้อยละ29.86รองลงมากลุ่มอาย2ุ6 - 36  ปีร้อยละ25.59  สถานภาพส่วนใหญ่สถานภาพ
สมรสคู่ร้อยละ71.66รองลงมา โสดร้อยละ19.03 หมา้ย/หยา่แยก    ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษา
ระดบัประถมศึกษามากท่ีสุดรองลงมาคือ ม.ปลาย/ปวช.  ร้อยละ 26.42 ดา้นอาชีพส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพใชแ้รงงานมากท่ีสุดร้อยละ48.78 รองลงมา อยูบ่า้นไม่มีอาชีพ/แม่บา้น ร้อยละ 24.39 และดา้น
ความรู้ความเขา้ใจทางสุขภาพตามหลกั3อ2ส.พบวา่มีคะแนนรวมดา้นความรู้ความเขา้ใจดา้นสุขภาพ
ค่าเฉล่ียคะแนนรวม 3.99ร้อยละ66.53 ดา้นการเขา้ถึงขอ้มูลและบริการสุขภาพตามหลกั3อ2สพบวา่
ค่าเฉล่ียคะแนนรวม7.29 ร้อยละ72.91ดา้นการส่ือสารสุขภาพตามหลกั3อ2สพบวา่ค่าเฉล่ียคะแนนรวม 
10.21 ร้อยละ68.04ดา้นการจดัการตนเองตามหลกั3อ2สพบวา่ค่าเฉล่ียคะแนนรวม10.91 ร้อยละ72.74ดา้น
การรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศตามหลกั3อ2สพบวา่ค่าเฉล่ียคะแนนรวม7.51ร้อยละ75.10 ดา้นการ
ตดัสินใจเลือกปฏิบติัตามหลกั3อ2สพบวา่ค่าเฉล่ียคะแนนรวม9.80 ร้อยละ81.68สรุปไดว้า่ความรอบรู้ดา้น
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามหลกั3อ2สของประชาชนอาย ุ15 ปีข้ึนไป อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล อยู่
ในระดบัพอใช ้

การอภิปรายผล 
     การศึกษาความรอบรู้ดา้นสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามหลกั3อ2สของประชาชนอาย ุ15 ปีข้ึนไป 
อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล อยูใ่นระดบัพอใช ้ผูศึ้กษาอภิปรายผลการศึกษาตามวตัถุประสงคด์งัน้ี 
   ความรอบรู้ดา้นสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามหลกั3อ2สของประชาชนอาย ุ15 ปีข้ึนไป อ าเภอทุ่งหวา้ 
จงัหวดัสตูล พบวา่ความรอบรู้ดา้นสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามหลกั3อ2ส.ของประชาชนอาย ุ15 ปี
ข้ึนไป อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูลอยูใ่นระดบั พอใช ้

ขอ้เสนอแนะ 
 1. ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณท าใหท้ราบขอ้มูลทัว่ไปความรอบรู้ดา้นสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพตามหลกั 3อ.2ส. ของประชาชนอาย ุ15 ปีข้ึนไป อ าเภอทุ่งหวา้ หวดัสตูลจากผล
การศึกษาคร้ังน้ีสามารถน าผลการวจิยัคร้ังน้ีน าไปปรับใชก้บัการจดักิจกรรมในกลุ่มอ่ืน ๆ ในพื้นท่ีต่อไป 
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 2.ควรมีการศึกษาในจงัหวดัเพื่อจะไดท้ราบขอ้มูลในภาพรวมทุกอ าเภอจะไดห้าแนวทางในการ
พฒันางานดา้นการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนและควรมีการศึกษาความรอบรู้ดา้น
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามหลกั 3อ2สในกลุ่มประชาชนท่ีมีภาวะเส่ียงต่อการเจ็บป่วยดว้ยโรคไม่
ติดต่อกลุ่มผูสู้งอายแุละกลุ่มอ่ืน ๆ เป็นตน้ 
 3.การศึกษาคร้ังน้ีสามารถน าไปใชใ้นการขอสนนัสนุนงบประมาณในการด าเนินงานป้องกนัและ
ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนต่อไป 
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