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บทคัดย่อ 

 ศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม

สุขภาพ 3อ.2ส. และศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน     

โรคความดันโลหิตสูง ในอ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มตัวอย่าง คือประชากรที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการ

คัดกรอง และพบเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง อาศัยอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอบางระจัน จังหวัด

สิงห์บุรี จ านวน 320 คน ด าเนินการเก็บข้อมูล เดือนมกราคม – มีนาคม 2563 เครื่องมือที่ใช้คือแบบประเมิน

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. ของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และโรคความดัน

โลหิตสูงค่าความเที่ยงของความรอบรู้ด้านสุขภาพ เท่ากับ 0.73 พฤติกรรมสุขภาพด้าน 3อ.2ส. เท่ากับ 0.76  

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ           

เชิงอนุมานเพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้สถิติ Pearson Chi –square 

 ผลการศึกษาพบว่า 

1. ความรอบรู้ด้านสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับดี ( x = 134.98, SD=19.76) และมีพฤติกรรม

สุขภาพ 3อ.2ส.ชองกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับดี ( x = 53.09, SD=5.87)  

2. ปัจจัยส่วนบุคลด้านเพศและการเป็นอาสาสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

สุขภาพ 3อ.2ส. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ประกอบด้วยด้านการเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ, ด้านความเข้าใจข้อมูล 

และบริการสุขภาพที่เพียงพอต่อการปฏิบัติ,ด้านการโต้ตอบซักถามเพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจ,ด้านการตัดสินใจ

ด้านสุขภาพ,ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตนเองและด้านการบอกต่อและเรียนรู้ข้อมูลสุขภาพ               

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส.อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งนี้  พบว่าปัจจัยที่ผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. ประกอบด้วย เพศ           

การเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขสาธารณสุข ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบ

สุขภาพสามารถใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยง

โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในพ้ืนที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. ที่ยั่งยืน 

 ค าส าคัญ : ความรอบรู้ด้านสุขภาพ, พฤติกรรมตาม 3อ.2ส. 



บทน า  

       กลุ่มโรค NCDs (Noncommunicable diseases หรือโรคไม่ติดต่อ) เป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่ง

ของโลก ประชากรทั่วโลกเสียชีวิตจากโรค NCDs มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 38 ล้านคน (ร้อยละ 68 ของสาเหตุการ

เสียชีวิตทั้งหมดของประชากรโลก) ในปีพ.ศ.2555 เป็น 41 ล้านคน (ร้อยละ 71 ของสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมด

ของประชากรโลก) ในปีพ.ศ. 2559 โดยกลุ่มโรค NCDs ที่พบการเสียชีวิตมากที่สุด ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด 

17.9 ล้านคน (ร้อยละ 44) โรคมะเร็ง 9.0 ล้านคน (ร้อยละ 22) โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง 3.8 ล้านคน (ร้อยละ 9) 

และโรคเบาหวาน 1.6 ล้านคน (ร้อยละ 4) ซ่ึงแต่ละปีพบผูเ้สยีชวีติจากโรค NCDs ในกลุ่มอายุ 30-69 ปีหรือเรียกว่า

“การเสียชีวิตก่อนวัยอันควร”มากถึง 15 ล้านคน ร้อยละ 85 เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่ าและรายได้ปาน

กลาง ปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดความสูญเสียปีสุขภาวะ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรง  

       โรคไม่ติดต่อเป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของประชาชนไทยทั้งในแง่ภาระโรคและอัตราการเสียชีวิต

ก่อนวัยอันควร (30-69 ปี) โรคที่ส าคัญ ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง , โรคหัวใจขาดเลือด, โรคเบาหวาน, ภาวะ

ความดันโลหิตสูง และโรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง โดยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.2557 -2559 ลดลง

เล็กน้อยในปีพ.ศ.2560 และคงที่ในปีพ.ศ.2561 โดยโรคหลอดเลือดสมองมีอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรสูงที่สุด

เท่ากับ 44.3 รายต่อประชากรแสนคน การแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังให้ลดลง สิ่งส าคัญที่สุด คือ การส่งเสริม

ให้ประชาชนเกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ปี 2556 กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริม

พัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพควบคู่กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3อ. 2ส. เพ่ือแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรัง และลดการเสียชีวิตของคนไทยด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้ เพ่ิมอายุคาดเฉลี่ยของคนไทย 

จังหวัดสิงห์บุรีมีเป้าหมายการเพ่ิมอายุคาดเฉลี่ยประชากร 2 ปีเพ่ิม 1 ปี ในปี 2565 แต่จากข้อมูล

สถานการณ์โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2557-2561 พบอุบัติการณ์ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

รายใหม่ และอุบัติการณ์ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ สูงเกินภาพเขต และภาพประเทศทุกปี และจากข้อมูล

การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง จังหวัดสิงห์บุรี ปี  2561- 2562 พบว่า อ าเภอ

บางระจัน มีกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงที่สงสัยป่วยสูงที่สุด ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะ

ท าการศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส.ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต

สูง อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาปรับใช้เป็นแนวทางในการสร้างความรอบรู้

และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3อ.2ส.ที่ถูกต้องเหมาะสมกับกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

1. เพ่ือศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ. 2ส. ของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน 

โรคความดันโลหิตสูง ในอ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุ่ มเสี่ยงโรคเบาหวาน           

โรคความดันโลหิตสูง ในอ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  



วิธีด าเนินการวิจัย 

ศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม

สุขภาพ 3อ.2ส. และศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน     

โรคความดันโลหิตสูง ในอ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  ท าการศึกษาในกลุ่มประชากร จ านวน 320 คน 

ด าเนินการเก็บข้อมูล เดือนมกราคม – มีนาคม 2563  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรอง และพบเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และโรคความดัน

โลหิตสูง อาศัยอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 8 ต าบล โดยตัดกลุ่มที่สงสัยป่วย และกลุ่มที่ ไม่

เข้าเกณฑ์ออก จึงมีประชากรจ านวนทั้งสิ้น 3128 คน 

  กลุ่มตัวอย่างก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ร้อยละ โดยประชากรหลักพันใช้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 10–

15 อ้างจาก ประกาย วิโรจน์กุล ท าให้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้ดังนี้ 

กลุ่มตัวอย่าง = 3128 x 10 = 312.8 
       100 

ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ เท่ากับ 320 คน  

เครื่องมือที่ใชใ้นการศึกษาวิจัย 

แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. ของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน 

และโรคความดันโลหิตสูง แล้วน าไปให้ผู้ช านาญการด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส.

อย่างน้อย 3 คนพิจารณา น าไปทดลองใช้ แล้วน ามาวิเคราะห์ค่าความเที่ยงของความรอบรู้ด้านสุขภาพ เท่ากับ 

0.73 พฤติกรรมสุขภาพด้าน 3อ.2ส. เท่ากับ 0.76 มี 3 ตอน รวม 55 ข้อ ดังนี้ 

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 4 ข้อ  

ตอนที่ 2 : ความรอบรู้ด้านสุขภาพ จ านวน 36 ข้อ  

ตอนที่ 3 : พฤติกรรมสุขภาพด้าน 3อ. 2ส. จ านวน 15 ข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดกรอบและแนวคิด หาเครื่องมือแบบประเมินที่

จะศึกษาน ามาปรับ จากนั้นน ามาทดสอบใช้ 

2.ค้นหาข้อมูลที่ผู้ศึกษาสนใจจากฐานข้อมูลใน HDC เลือกประชากร ค านวณหากลุ่มตัวอย่าง  

3.จัดท าแบบประเมินตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

4.ประสานผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษา โรงพยาบาลบางระจัน หาเครือข่ายด าเนินการเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 

5.ประชุมชี้แจงแบบประเมินแก่ผู้ด าเนินการเก็บข้อมูล 



6.จัดท าคู่มือการลงรหัสแบบประเมินที่จะลงในโปรแกรมส าเร็จรูป 

7.ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษา โรงพยาบาลบางระจัน เก็บรวบรวมแบบประเมินส่งกลับคืนให้ผู้ท าการศึกษา 

8.ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลแบบประเมิน และลงบันทึกในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

9.แปลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป วิเคราะห์ผลและสรุปผล 

กรอบแนวคิดการศึกษา 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และสถิติเชิงอนุมานเพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้สถิติ Pearson Chi -square 

สรุปผลการวิจัย  

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็น เพศ

หญิง ร้อยละ 74.4 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 50-59 ปี ร้อยละ 33.7 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาใน

ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 45.9 เป็นอาสาสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ร้อยละ 76.6  

ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง แปรผลภาพรวมอยู่ในระดีบดี โดยมีระดับประเมินส่วน

ใหญ่ในระดับดี ร้อยละ 36.4  รองลงมา ดีมาก พอใช้ และไม่ดี ร้อยละ 34.7, 18.4 และ10.6 ตามล าดับ มีคะแนน

เฉลี่ย 134.98 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 19.76 

พฤติกรรมสุขภาพ 3อ. 2ส.ของกลุ่มตัวอย่าง แปรผลภาพรวมอยู่ในระดีบด ีโดยมีระดับประเมินส่วนใหญ่
ในระดับดี ร้อยละ 40.9 รองลงมา ดีมาก พอใช้ และไม่ดี ร้อยละ 37.8 18.5 และ 2.8 ตามล าดับ โดยมีคะแนน
เฉลี่ย 53.09 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.85 

ข้อมูลทั่วไป  

ได้แก่ เพศ อายุ และการศึกษา 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ  

-ด้านการเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ  

-ด้านความเข้าใจข้อมูล และบริการสุขภาพที่เพียงพอ 

ต่อการปฏิบัติ  

-ด้านการโต้ตอบซักถามเพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจ 

-ด้านการตัดสินใจด้านสุขภาพ  

-ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตนเอง  

-ด้านการบอกต่อและเรียนรู้ข้อมูลสุขภาพ  

พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. 



ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. พบว่า  
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญสถิติกับพฤติกรรมสุขภาพ3อ.2ส.ที่ระดับ

นัยส าคัญ 0.05 (P =0.000) โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีพฤติกรรมสุขภาพ ระดับดี ร้อยละ 33.5 
และมีพฤติกรรมสุขภาพ ระดับดีมาก ร้อยละ 32.2  

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านการเป็นอาสาสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญสถิติกับ
พฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส.ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 (P =0.001) โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน มีพฤติกรรมสุขภาพ ระดับดี ร้อยละ 32.2 ระดับดีมาก ร้อยละ 31.9 

ส่วนช่วงอายุ และระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. 

ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ กับพฤติกรรมสุขภาพ 3อ. 2ส.พบว่า  
ภาพรวมความรอบรู้ด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญสถิติกับพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส.         

ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 (P =0.000) 

การอภิปรายผล 

 ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ. 2ส. ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง ในอ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ภาพรวมอยู่ในระดับดี ซึ่งผลการศึกษามีความสอดคล้องกับผลของ
ระดับพฤติกรรมสุขภาพ 3อ. 3ส. อยู่ในระดับดีเช่นกัน อธิบายได้ว่าการด าเนินงานเพ่ือการแก้ปัญหาเรื่องโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังของจังหวัดสิงห์บุรีด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนด้วยการรณรงค์สร้างการรับรู้ การคัดกรอง
สุขภาพส่งผลให้ประชาชนมีการรับรู้สภาวะสุขภาพ สร้างการเข้าถึงข้อมูลทางด้านสุขภาพต่อการเป็นโรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูงที่มากขึ้นจะมีพฤติกรรมการดูแลตนเองเพ่ือป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดย
พบว่าการท่ีบุคคลแสวงหาวิธีการปฏิบัติให้หายจากโรคหรือป้องกันไม่ให้เกิดโรคจะต้องมีความเชื่อว่าการปฏิบัติที่มี
ประโยชน์เหมาะสมจะท าให้หายไม่เป็นโรคนั้น และเกิดการเปรียบเทียบถึงข้อดี ข้อเสียของพฤติกรรมนั้น และ
สอดคล้องกับผลการศึกษาการรับรู้ภาวะสุขภาพกับความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้ป่วยโรความดันโลหิตสูงและ
เบาหวาน พบว่าการรับรู้ภาวะสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับระดับของความรอบรู้ด้านสุขภาพอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (ชินตา เตชะวิจิตรจารุ,  อัจฉราศรีสุภรกรกุลและ สุทัตตา ช้างเทศ, 2561) ดังแนวคิดของนัทบีม ซึ่งอธิบายว่า
การจัดการตนเองเป็นความสามารถในการก าหนดเป้าหมายและวางแผนในการปฏิบัติตนเพ่ือให้มีพฤติกรรมที่
ถูกต้อง ส่วนการตัดสินใจเป็นความสามารถในก าหนดทางเลือก ปฏิเสธ/หลีกเลี่ยง เลือกวิธีปฏิบัติเพื่อให้มีสุขภาพดี 

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ การเป็นอาสาสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพ  
3อ.2ส. อธิบายได้ว่า เพศเป็นตัวแปรที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพ่ือ
ก่อให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพนั้น ต้องน ามาพิจารณาเพ่ือน ามาสร้างแนวทางและกิจกรรมให้เหมาะสม ส่วนการเป็น
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านนั้น อธิบายได้ว่า อสม.เป็นประชากรกลุ่มหนึ่งที่จะได้รับการพัฒนาองค์
ความรู้ในการดูแลสุขภาพอยู่เสมอ และต้องมีพฤติกรรมสุขภาพที่สามารถเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนในชุมชนได้ 
ต้องคอยให้ค าแนะน าการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องกับประชาชนในชุมชน สอดคล้องกับการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในจังหวัดอุทัยธานีและอ่างทอง



ที่พบว่าปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ ประกอบด้วย แรงจูงใจภายในตัวบุคคล การให้บริการเชิงรุกของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ครอบครัว ญาติและเพ่ือนในการส่งเสริมให้ประชากร
กลุ่มเสี่ยงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับสูง (ธัญชนก ขุมทอง,วิราภรณ์ โพธิศิริ และขวัญเมือง แก้วด าเกิง, 2559)  

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ประกอบด้วย ด้านการเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ, ด้านความเข้าใจข้อมูล 
และบริการสุขภาพที่เพียงพอต่อการปฏิบัติ,ด้านการโต้ตอบซักถามเพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจ, ด้านการตัดสินใจ
ด้านสุขภาพ,ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตนเองและด้านการบอกต่อและเรียนรู้ข้อมูลสุขภาพมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. และส่วนใหญ่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในแต่ละด้านอยู่ในระดับดี 
อธิบายได้ว่ากลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพสูงขึ้นส่งผลให้พฤติกรรมสุขภาพ    
3อ.2ส.ดีขึ้นด้วย อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น อสม.จึงอาจมีทักษะในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้
ด้านสุขภาพที่น่าเชื่อถือ และถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เช่น เว็ปไซด์ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี แหล่งข้อมูลที่ได้จากบุคลากรสาธารณสุขในพ้ืนที่ และการเผยแพร่แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือ
ได้ให้ประชาชนรับทราบ และอธิบายถึงแหล่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง บิดเบือนจากความเป็นจริง อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพได้ สอดคล้องกับการศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ 2ส ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน กรณีศึกษาต าบลหินตก อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผล
การศึกษา ซึ่งพบว่า ความรอบรู้ด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับพฤติกรรมสุขภาพ 3อ2ส 
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 (r=.539) (อารีย์ แร่ทอง, 2562) 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่าปัจจัยที่ผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. ประกอบด้วย เพศ การเป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุขสาธารณสุข ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบสุขภาพสามารถใช้เป็น
แนวทางในการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงใน
พ้ืนที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.3ส. ที่ยั่งยืน 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชนเพ่ือลดการเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ต้องเกิดจากการบูรณา
การของทุกภาคส่วน ได้แก่ผู้รับผิดชอบด้านบริการสุขภาพ การสร้างการรับรู้ของประชาชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงด้าน
สุขภาพ และเครือข่ายในชุมชน ที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพในชุมชนผ่านการจัดการเรียนรู้     
จากประสบการณ์จริง การสร้างศูนย์เรียนรู้ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ  การวิเคราะห์สื่อสาร
สุขภาพ และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้บุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ ที่จะส่งผลให้ประชากรกลุ่มเสี่ยง      
มีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่สูงขึ้น ซึ่งถ้าประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ดีแล้ว ย่อมจะส่งผลให้        
มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี และลดโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้ 
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