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บทคัดย่อ 
การวิจัยเชิงส ารวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ตามหลัก 3อ. 2ส. และเพื่อศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงที่ท าให้เกิดโรคเบาหวาน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านโทกหัวช้าง ต าบลพระบาท อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ณ บ้านหัวทุ่งสามัคคี หมู่ 8 กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาคือ เลือกศึกษาแบบเฉพาะเจาะจงโดยเป็นผู้ที่ยินดีให้ข้อมูลและตอบแบบสอบถามครบถ้วน
จ านวน 58 รายของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง  เดือน
มีนาคม พ.ศ. 2563 เครื่องมือวิจัยได้แก่แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 
3อ. 2ส. ของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ของกองสุขศึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวง
สาธารณสุข การวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติและวิเคราะห์ผลคือ 
ข้อมูลส่วนบุคคลน ามาแจกแจงความถี่แล้วหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เกณฑ์การให้
คะแนนจ าแนกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ  3 อ. 2 ส. ของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป เมื่อพิจารณา
คะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพ 6 ประการ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ การเข้าถึง ข้อมูล การสื่อสาร  การ



จัดการตนเอง การรู้เท่าทันสื่อ การตัดสินใจ ผลการศึกษาพบว่า โดยคะแนนรวมความรอบรู้ด้านสุขภาพของ
กลุ่มตัวอย่างจากคะแนนเต็ม 68 คะแนน พบว่ากลุ่มประชากรได้คะแนนเฉลี่ย 45.12 เมื่อน ามาแบ่งระดับ
คะแนนพบว่า กลุ่มประชากรอยู่ในระดับพอใช้เป็นผู้มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพที่เพียงพอและอาจจะมี
การ ปฏิบัติตนตาม 3อ.2ส. ได้ถูกต้องบ้าง และเมื่อพิจารณาคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพตาม 3อ.2ส. เมื่อ
น ามาจัดระดับคะแนนของพฤติกรรมสุขภาพ ผลการทดลองพบว่ากลุ่มประชากร คะแนนพฤติกรรมสุขภาพ
ของกลุ่มประชากรตามแนวทาง 3อ.2ส. โดยได้คะแนนเฉลี่ย 22.09 คะแนน เมื่อแบ่งระดับคะแนนพบว่า 
กลุ่มประชากรมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเองตาม 3อ.2ส. ได้ ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 

ค าส าคัญ : ความรอบรู้ด้านสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส.  

Abstract 
This survey research aimed to study the health literacy and health behaviors 3E 2S among risk persons 

with hypertension and diabetic patients according to the 3E 2S principle and to study the risk behaviors that 
cause diabetes of Thok Hua Chang Health Promoting Hospital, Phrabat Sub-district, Mueang District, Lampang 
Province at Ban Hua Thung Samakkhi Village, Village 8. A specific study was selected by participants who were 
willing to provide information and complete questionnaires of 58 patients with diabetes. The data was collected 
between February and March 2020, the research tool, which was the health literacy and health behavior 
assessment form according to 3E 2S principles of people aged 15 years old of the Health Education Division, 
Department of Service Support, Health Ministry of Public Health. This research used statistical data analysis using 
a statistical program.The personal data were analyzed for frequency, percentage, mean (X) and the data were 
analyzed by using the scoring criteria, when considering the intelligence score, the 6 aspects of health: 
knowledge, understanding, access to information, communication, self-management. Being cognizant of decision 
making media, the study found that the total score of health literacy of the sample from a full score of 68 found 
that the population had an average score of 45.12, the population group is at a fair level, they have sufficient 
level of health literacy and may have some correct practice according to 3E 2S and when considering the health 
literacy score according to 3E 2S, the results of the experiment showed that the population of health behavior 
scores of population groups according to the 3E 2S guidelines, with an average score of 22.09 points. The 
population group had the behavior in taking care of their own health according to 3E 2S are mostly correct. 

. 
Keyword: Health Literacy, Health Behaviors, 3E 2S  
 

บทน า 
เบาหวานเป็นโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่นับวันยิ่งมีจ านวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเป็นภัย

คุกคามที่ลุกลามอย่างรวดเร็วไปทั่วโลกสง่ผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างมากจากข้อมูลสมาพันธ์
เบาหวานนานาชาติ(international diabetes federation : IDF) ได้รายงานว่าในปัจจุบันทั่วโลกมีผู้เสียชีวิต
ด้วยโรคเบาหวาน 4 ล้านคนต่อปี เฉลี่ย 8 วินาทีต่อ 1 คน ส าหรับผู้เป็นเบาหวานพบมากกว่า 300 ล้านคน
และพบว่าคนที่อยู่ใน ประเทศที่มีรายได้ต่ าและปานกลางมีโอกาสเป็นเบาหวานเร็วกว่าคนที่อยู่ในประเทศที่มี
รายได้สูง 10-20 ปี โดยพบมากข้ึนในวัยท างาน สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติรายงานว่าในปี พ.ศ. 2560 มี



จ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วโลก 425 ล้านคน และคาดว่าในปี พ.ศ. 2588 จ านวนผู้ป่วยโรค เบาหวานทั่ว
โลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 629 ล้านคน องค์การอนามัยโรคระบุว่าจ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า
ในปี2030 และจะมีผู้เสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานเป็น 3.2 ล้านคน พบในผู้ที่มีอายุมากกว่า 
40 ปีขึ้นไป ส่วนในประเทศไทยจากข้อมูลภาระโรคโดยส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 
และส านักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศในประเทศไทย ปี 2556 โรคเบาหวาน เป็นภาระโรคล าดับ
ที่ 7 ในผู้ชาย ท าให้สูญเสียปีสุขภาวะ (DALYs loss) 236,000 ปี(ร้อยละ 3.9 ของ DALYs loss) ส่วนใน
ผู้หญิงเป็นภาระโรคอันดับที่ 2 ท าสูญเสีย 355,000 ปีสุขภาวะ (ร้อยละ 7.9 ของ DALYs loss) จากการ
รายงานการส ารวจสุขภาพประชาชนคนไทยครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2557 พบความชุกของโรคเบาหวานของ
ประชาชนไทยอายุ 15 ปี ขี้นไป เท่ากับร้อยละ 8.9 (คิดเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน4.8 ล้านคน) เพิ่มจากปี2552 
ร้อยละ 6.9 (คิดเป็นผู้ป่วยเบาหวาน 3.2ล้านคน) โดยมียอดผู้เสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานเฉลี่ยปีละกว่า 8,000 
คน และพบว่าคนรุ่นใหม่มีโอกาสเป็นเบาหวานสูงขึ้นจากพฤติกรรมการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป โรคเบาหวาน
เป็นภาวะผิดปกติของร่างกายในการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดมีผลท าให้ระดับ น้ าตาลในเลือดสูงกว่าปกติ
ที่พบทั่วโลกและในประเทศไทย ขณะนี้เกิดจากพฤติกรรมมากถึงร้อยละ 80 จากกรรมพันธุ์เพียงร้อยละ20
โรคนี้เป็นโรคเรื้อรังที่ต้องรักษาติดต่อกันเป็นเวลานานหรือตลอดชีวิต ซึ่งหากปฏิบัติตัวเคร่งครัดตาม
ค าแนะน าแพทย์จะมีชีวิตเหมือนคนปกติได้หากดูแลไม่ดีจะเกิดโรคแทรกซ้อนตามมาอีก โรคเบาหวานท าให้
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยต่ าลงเกิดความสูญเสียทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจอย่างมหาศาลปีละไม่ต่ ากว่า 
13,000 ล้านบาท เฉลี่ยรายละประมาณ 2,000 บาท/ครั้งต่อราย (สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน,2549) 
หากผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับน้ าตาลให้เป็นปกติหรือใกล้เคียงกับปกติมากที่สุด จะสามารถป้องกันหรือ
ชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ 

จังหวัดล าปางตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือของประเทศไทยมีประชากร 737,493 คน (พ.ศ.2562) แบ่ง
การปกครองเป็น 13 อ าเภอ 100 ต าบล หมู่บ้าน 931 แห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร
ล าปาง 1 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง เทศบาลต าบล 7 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 104 แห่ง และมีการ
พบโรคไม่ติดต่อเรื้อรังค่อนข้างมากจากการวิเคราะห์ข้อมูลของจังหวัดล าปาง พบว่าอัตราผู้ป่วยโรคเบาหวาน
มีจ านวน 44,031 คน ต่อจ านวนประชากร 529,928 คน ในปีงบประมาณ 2563 ในส่วนของอ าเภอเมือง
ล าปาง อัตราป่วยโรคเบาหวานประมาณ 13,474 คน ต่อประชากร 156,332 คน โดยแบ่งตามกลุ่มช่วงอายุ 
0-15 ปี มีผู้ป่วยโรคเบาหวานจ านวน 15 ราย กลุ่มอายุ 15-39 ปี มีผู้ป่วยโรคเบาหวานจ านวน 410 ราย 
กลุ่มอายุ 40-49 ปี  มีผู้ป่วยโรคเบาหวานจ านวน 1,098 ราย กลุ่มอายุ 50-59 ปี มีผู้ป่วยโรคเบาหวาน
จ านวน 3,563ราย และกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป มีผู้ป่วยโรคเบาหวานจ านวน 8,388 ราย (ระบบสารสนเทศ
สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขปีงบประมาณ 2563)จากการลงพื้นที่พบว่าจ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มา
รับบริการ รพ.สต.โทกหัวช้าง จ านวน 8 หมู่บ้าน 16 ชุมชน มีจ านวนประชากรทั้งหมด 11,748 คน 
ประชาชนเข้ามารับบริการในปีงบประมาณพ.ศ.2561-2562 ทั้งหมด 3,046 คน มีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เข้า
มารับบริการใน 3 ปี ย้อนหลังมี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ .ศ.2560-2562 มีประชาชนมารับบริการในปี 
พ.ศ.2560 มีจ านวน 154 คน ปี พ.ศ.2561 มีจ านวน 163 คน ปี พ.ศ.2562 มีจ านวน 179 คนและยังมีอัตรา



ผู้เข้ามารับบริการเป็นโรคเบาหวานเพิ่มสูงขึ้นจากข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง(พ.ศ.2560-2562)เพิ่มขึ้นจากจ านวน 
154 เป็นจ านวน 179 คน (จากฐานข้อมูลJHCIS) 
       ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานบ้านหัวทุ่ง
สามัคคีที่มารับบริการในรพ.สต.โทกหัวช้างว่ามีความรอบรู้ด้านสุขภาพในการที่จะดูแลตนเองมากน้อย
เพียงใดเพื่อให้ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานสามารถควบคุมหรือลดความรุนแรงของโรคได้ท าให้คุณภาพชีวิตดขีึ้นและ
เป็นแนวทางในการจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพให้เหมาะสมกับความรอบรู้ด้านสุ ขภาพของผู้ที่ป่วยเป็น
โรคเบาหวาน 
 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานตามหลัก 3อ. 2ส. 
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงที่ท าให้เกิดโรคเบาหวาน 
 

วิธีการวิจัย 
การศึกษาคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน หมู่ 8 บ้านโทกหัวช้าง ต าบลพระบาท อ าเภอเมือง จังหวัด

ล าปาง ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโทกหัวช้าง ต าบลพระบาท อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง และรับบริการที่โรงพยาบาลศูนย์ล าปาง จ านวนทั้งหมด 58 ราย โดยเป็นผู้ที่ยินดีให้ข้อมูล 
และตอบแบบสอบถามครบถ้วนจ านวน 58 ราย  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. ของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ฉบับปรับปรุงปี 2561 ของกองสุขศึกษากรม
สนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขมีทั้งหมด 5 ตอน ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
 ส่วนที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจทางสุขภาพ ตาม 3อ. 2ส. มีจ านวน 6 ข้อ 
 ส่วนที่ 3 การเข้าถึงข้อมูลและการบริการสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพ การจัดการตนเอง และการ
รู้เท่าทันสื่อ  ตาม 3อ. 2ส. ได้แก่ การเข้าถึงข้อมูลบริการสุขภาพตาม 3อ. 2ส.การสื่อสารสุขภาพตาม3อ. 2ส.
การจัดการตนเองตาม3อ. 2ส.การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศตาม3อ. 2ส. 
 ส่วนที่ 4 การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้องตาม 3อ. 2ส. 
 ส่วนที่ 5 พฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ. 2ส.   
       การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถามและรับกลับคืนด้วยตนเอง  โดยการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม       
ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยและท าการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง     



จ านวน 58 ชุด ท าการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามอีกครั้ง  หลังจากนั้นน าไปประมวลผล           
และวิเคราะห์ข้อมูล 

จริยธรรมการวิจัย 
 ผู้ศึกษาเคารพสิทธิของผู้เข้าร่วมศึกษา โดยด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่สมัครใจตอบค าถาม
ในการศึกษาครั้งนี้ มีการอธิบายวัตถุประสงค์ก่อนการสัมภาษณ์จนเป็นที่เข้าใจ ข้อมูลที่ได้จะเก็บเป็น
ความลับ ไม่น าไปเปิดเผยเป็นรายบคุคล และกลุ่มตัวอย่างมีสิทธิที่จะไม่ตอบค าถามหรือออกจากการศึกษาได้
ตลอดเวลา 
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ จะต้องผ่านการวิเคราะห์ทางสถิติ ด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์            
ในการวิเคราะห์ 
 

สรุปผลการวิจัย 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.79 รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 

36.21 ตามล าดับ อายุอยู่ในช่วง 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 50 สถานภาพส่วนใหญ่สมรส คิดเป็นร้อยละ 
72.41ส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 31.03 การศึกษาประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 60.34 
รายได้น้อยกว่า 5,000 บาทเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 55.17 ระยะเวลาที่ป่วยมาแล้วมากกว่า 6 ปี คิด
เป็นร้อยละ 31.03 ส่วนใหญ่มีประวัติญาติสายตรงของผู้ป่วย เช่น พ่อ แม่ พี่น้อง เจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง คิดเป็นร้อยละ 68.97 

 
ส่วนที่ 2 ความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานตามหลัก 3อ. 2ส. 
 

ตาราง 1 แสดงความรู้ ความเข้าใจทางสุขภาพ ตาม 3อ. 2ส. (n=58) 

หัวข้อ 
ค าตอบดา้นความรู ้

ตอบถูก ตอบผิด 
อาหารชนิดใดที่เสี่ยงต่อการท าให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และ
โรคหัวใจ  

44 (75.86) 14 (24.14) 

การกินผักหลายๆ ชนิดที่มีสีสันแตกต่างกันในปริมาณที่มากพอ จะช่วย
ป้องกันไม่ให้ป่วยเป็นโรคใดได้ 

10 (17.24) 48 (82.76) 

การออกก าลังกายอย่างไร ถึงจะลดความเส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็ง 
โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงได้ 

7 (12.07) 51 (87.93) 

บุคคลในข้อใด ที่มีการจัดการกับอารมณ์ตนเองได้ดี 26 (44.83) 32 (55.17) 
บุคคลในข้อใด ที่มีความเส่ียงต่ออันตรายจากการ  
สูบบุหรี่สูงที่สุด 

22 (37.93) 36 (62.07) 

การด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งผลกระทบต่อปัญหาใดมากที่สุด 46 (79.31) 12 (20.69) 



จากตาราง 1 พบว่า ความรู้ ความเข้าใจทางสุขภาพ ตาม 3อ 2ส พบว่าค าถามที่กลุ่มประชากรส่วน
ใหญ่ตอบถูกมากเป็น 3 อันดับแรกได้แก่ “การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งผลกระทบต่อปัญหาใดมากที่สุด” 
รองลงมา “อาหารชนิดใดที่เสี่ยงต่อการท าให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และโรคหัวใจ” และ 
“บุคคลในข้อใด ที่มีความเสี่ยงต่ออันตรายจากการสูบบุหรี่สูงที่สุด” คิดเป็นร้อยละ 79.31 75.86 และ 
44.83 ตามล าดับ ส่วนข้อค าถามที่กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ตอบผิดมากเป็น 3 อันดับแรก ได้แก่  “การออก
ก าลังกายอย่างไร ถึงจะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงได้” รองลงมา “การ
กินผักหลายๆชนิดที่มีสีสันแตกต่างกัน ในปริมาณที่มากพอ จะช่วยป้องกันไม่ให้ป่วยเป็นโรคใดได้” และ 
“บุคคลในข้อใด ที่มีความเสี่ยงต่ออันตรายจากการสูบบุหรี่สูงที่ สุด” คิดเป็นร้อยละ 87.93 82.76 และ 
62.07 ตามล าดับ 

 
ตาราง 2 การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพ การจัดการตนเอง และการรู้เท่าทันสื่อ  

            ตาม 3อ. 2ส. (n=58) 

องค์ประกอบการวัด 
ระดับ 

ดีมาก ดี พอใช้ ไม่ด ี
การเข้าถึงข้อมูลบริการสุขภาพ                     
ตาม 3อ 2ส 

17(29.31) 12(20.69) 8(13.79) 21(36.21) 

การสื่อสารสุขภาพตาม 3อ 2ส                 6(10.34) 11(18.97) 20(34.48) 21(36.21) 
การจัดการตนเองตาม 3อ 2ส                  17(29.31) 6(10.34) 16(27.59) 19(32.76) 
การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ                 
ตาม 3อ 2ส 

25(43.10) 6(10.34) 9(15.52) 18(31.03) 

 
จากตาราง 2 พบว่า การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพ การจัดการตนเอง และ

การรู้เท่าทันสื่อ ตาม 3อ 2ส พบว่ากลุ่มประชากรส่วนใหญ่มีการเข้าถึงข้อมูลบริการสุขภาพ ตาม 3อ 2ส คิด
เป็นร้อยละ 36.21 การสื่อสารสุขภาพตาม 3อ 2ส คิดเป็นร้อยละ 36.21 การจัดการตนเองตาม 3อ 2ส คิด
เป็นร้อยละ 32.76 และการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศตาม 3อ 2ส คิดเป็นร้อยละ 31.03 อยู่ในระดับไม่ดี 
โดยผู้วิจัยใช้สื่อในการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่าง คือ สื่อโฆษณาต่าง ๆ ที่เก่ียวกับสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 3 การตัดสินใจเลือกปฏบิัติที่ถูกต้องตาม 3อ. 2ส. (n=58) 

หัวข้อ 
ระดับการตัดสินใจที่ถูกต้องตาม 3อ. 2ส. 

ดีมาก ดี พอใช้ ไม่ด ี
เมื่อท่านไปงานเลี้ยงสังสรรค์ที่บ้านของเพื่อน
บ้านแล้วได้รับเชญิให้กินอาหารหวานมีไขมัน
สูงท่านตัดสินใจท าอย่างไร 

31(54.45) 13(22.41) 11(18.97) 3(5.17) 

หากท่านและเพื่อนของท่านออกก าลังกาย
ด้วยกันเป็นประจ าแต่ปรากฏว่ามอียู่วันหนึ่งที่
เพื่อนบอกว่าไม่อยากออกก าลังกาย อีกแล้ว 
ท่านจะปฏิบัตเิช่นไร 

27(46.55) 23(39.66) 5(8.62) 3(5.17) 
 

หากท่านขับรถไปงานเลี้ยงและปรากฏว่า           
เพื่อนชวนดื่มสุราหรือสูบบุหรี่ท่านจะปฏิบัติ
ตนเช่นไร 

47(81.03) 7(12.07) 1(1.73) 3(5.17) 

 
จากตาราง 3 พบว่า การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้องตาม 3อ 2ส พบว่ากลุ่มประชากรส่วนใหญ่

เลือกปฏิบัติได้ดีมากที่สุดได้แก่ “หากท่านขับรถไปงานเลี้ยงและปรากฏว่า เพื่อนชวนดื่มสุราหรือสูบบุหรี่ 
ท่านจะปฏิบัติตนเช่นไร” คิดเป็นร้อยละ 81.03 “เมื่อท่านไปงานเลี้ยงสังสรรค์ที่บ้านของเพื่อนบ้าน แล้ว
ได้รับเชิญให้กินอาหารหวานมีไขมันสูง ท่านตัดสินใจทอย่างไร” คิดเป็นร้อยละ 54.45 และ “หากท่านและ
เพื่อนของท่าน ออกก าลังกายด้วยกันเป็นประจ า แต่ปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งที่เพื่อนบอกว่าไม่อยากออกก าลัง
กาย อีกแล้วท่านจะปฏิบัติเช่นไร” คิดเป็นร้อยละ 46.55 ตามล าดับ 

 
ตาราง 4  พฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ. 2ส. (n=58) 
 
หัวข้อ 

ความถี่ในการปฏิบัตพิฤติกรรมสขุภาพตาม 3อ. 2ส. 
6-7วัน/
สัปดาห ์

4-5วัน/ 
สัปดาห ์

3วัน/
สัปดาห ์

1-2วัน/
สัปดาห์ 

ไม่ได้
ปฏิบัต ิ

มีการควบคุมปริมาณอาหารและ
ควบคุมรสอาหาร ไม่ให้หวาน มัน เค็ม
จัดทุกมื้อ บ่อยแค่ไหน 

14 
(24.14) 

15 
(25.86) 

17 
(29.31) 

8 
(13.79) 

4 
(6.90) 

กินผักและผลไมส้ด สะอาดเสมอวันละ
อย่างน้อยครึ่งกิโลกรัม บ่อยแคไ่หน 

4 
(6.90) 

27 
(46.55) 

9 
(15.52) 

13 
(22.41) 

5 
(8.62) 

ออกก าลังกาย หรือเคลื่อนไหว 
ต่อเนื่องจนรู้สึกเหนื่อย มีเหง่ือออก
บ่อยแค่ไหน  

6 
(10.34) 

 

19 
(32.76) 

 

12 
(20.69) 

 

11 
(18.97) 

 

10 
(17.24) 

 

 



ตาราง 4 (ต่อ) 

 
หัวข้อ 

ความถี่ในการปฏิบัติพฤติกรรมสขุภาพตาม 3อ. 2ส. 
6-7วัน/
สัปดาห ์

4-5วัน/ 
สัปดาห ์

3วัน/
สัปดาห ์

1-2วัน/
สัปดาห์ 

ไม่ได้
ปฏิบัต ิ

มีการจัดการความเครยีดของตนเอง
ด้วยการมองโลก ในแง่ดีเสมอ  บ่อย
แค่ไหน  

22 
(37.93) 

 

12 
(20.69) 

10 
(17.24) 

 

9 
(15.52) 

 

5 
(8.62) 

 
สูบ หรือ สดูควันบุหรี ่บ่อยแค่ไหน 3      

(5.17) 
3 

(5.17) 
6 

(10.34) 
5 

(8.62) 
41 

(70.69) 
ดื่มสรุา หรือ เครื่องดื่ม ที่มี
แอลกอฮอล์ บ่อยแคไ่หน  

1 
(1.72) 

2 
(3.45) 

3 
(5.17) 

5 
(8.62) 

47 
(81.03) 

 
จากตาราง 4 พฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ 2ส พบว่ากลุ่มประชากรส่วนใหญ่มีความถี่ในการปฏิบัติ

พฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ 2ส โดยเฉลี่ย 6-7วัน/สัปดาห์ มากที่สุดเรื่อง “การจัดการความเครียดของตนเอง
ด้วยการมองโลกในแง่ดี บ่อยแค่ไหน” รองลงมา 4-5วัน/สัปดาห์มากที่สุดในเรื่อง “กินผักและผลไม้สด 
สะอาดเสมอ วันละอย่างน้อย ครึ่งกิโลกริม บ่อยแค่ไหน” 3วัน/สัปดาห์มากที่สุดในเรื่อง “การควบคุม
ปริมาณอาหารและควบคุมรสอาหาร ไม่ให้หวาน มัน เค็มจัดทุกมื้อ บ่อยแค่ไหน” 1-2วัน/สัปดาห์มากที่สุดใน
เร่ือง “กินผักและผลไม้สด สะอาดเสมอ วันละอย่างน้อย คร่ึงกิโลกริม บ่อยแค่ไหน”และไม่ได้ปฏิบัตมิากทีส่ดุ
ในเร่ือง“ดื่มสุรา หรือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บ่อยแค่ไหน”ตามล าดับ 
 
ตาราง 5 สรุปคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพของกลุ่มประชากรตามแนวทาง 3อ.2ส.(n=58) 
 

ความรอบรู้ 
ด้านสุขภาพ 

 
 

 
คะแนน

รวมเฉลี่ย 

 
ร้อยละจาก
คะแนนเต็ม 

ระดับความรอบ
รู้ด้านสุขภาพ
และพฤติกรรม
สุขภาพตาม 3อ 

2ส โดยรวม 

 
แปลผล 

1.ความรู้ความ
เข้าใจทางสุขภาพ 

2.67 44.45 ไม่ถูกต้อง รู้ และเข้า ใจใน 3อ.2ส.  น้อยมากไม่
เพียงพอต่อการ ปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพท่ีดี 

2. การเข้าถึง
ข้อมูลและบริการ
สุขภาพ 

6.31 63.10 พอใช้ สามารถแสวงหาข้อมูลและบริการ
สุขภาพได้บ้าง แต่ยังไม่สามารถน ามาใช้
ตัดสินใจให้ถูกต้อง แม่นย าได้ 

 
 
 



ตาราง 5 (ต่อ) 
 

ความรอบรู้ 
ด้านสุขภาพ 

 
 

 
คะแนน

รวมเฉลี่ย 

 
ร้อยละจาก
คะแนนเต็ม 

ระดับความรอบ
รู้ด้านสุขภาพ
และพฤติกรรม
สุขภาพตาม 3อ 

2ส โดยรวม 

 
แปลผล 

3.การสื่อสาร
สุขภาพ 

8.98 59.89 ไม่ด ี ยังมีปัญหาในด้านทักษะการฟัง การอ่าน 
การ เขียนและการเล่าเรื่อง/โน้มน้าวผู้อื่น
ให้เข้าใจใน การปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพ
ตนเองได้ 

4. การจัดการ
ตนเอง 

9.91 66.09 พอใช้ มีการจัดการ เ ง่ือนไขต่ างๆ ทั้ งด้ าน
อารมณ์ ความ ต้องการภายในตนเองและ
จัดการสภาพแวดล้อม ล้อมที่เป็น
อุปสรรคต่อสุขภาพตนเองได้บ้าง 

5.การรู้เท่าทันสื่อ
และสารสนเทศ 

6.43 64.31 พอใช้ ยอมรับและเช่ือถือข้อมูลที่เผยแพร่ผ่าน
สื่อ โดยมี การวิเคราะห์หรือตรวจสอบ
ข้อมูลก่อนในบาง เรื่อง 

6.ก า ร ตั ด สิ น ใ จ
และเลือกปฏิบัติที่
ถูกต้อง 

10.81 90.09 ดีมาก มี ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ที่ ถู ก ต้ อ ง โ ด ย ใ ห้
ความส าคัญต่อการ ปฏิบัติตาม 3อ.2ส. ท่ี
เกิดผลดีต่อสุขภาพตนเอง และผู้อื่นอย่าง
เคร่งครัด 

คะแนนรวมความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ
ตาม 3อ.2ส. 

45.12 66.35 พอใช้ เป็นผู้มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพที่
เพียงพอและอาจจะมีการ ปฏิบัติตนตาม 
3อ.2ส. ได้ถูกต้องบ้าง 

 
จากตาราง 5 พบว่า เมื่อพิจารณาคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพ 6 ประการ ได้แก่ ความรู้ความ

เข้าใจ การเข้าถึง ข้อมูล) การสื่อสาร) การจัดการตนเอง) การรู้เท่าทันสื่อ การตัดสินใจ) พบว่า ความรู้ความ
เข้าใจ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.67 มีระดับความรู้ที่ไม่ดีหรือไม่ถูกต้อง การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ โดยได้
คะแนนเฉลี่ย 6.31 เมื่อน ามาจัดคะแนนของความรอบรู้ พบว่าระดับการเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ
โดยรวม มีระดับความรู้ที่พอใช้ สามารถแสวงหาข้อมูลและบริการสุขภาพได้บ้าง แต่ยังไม่สามารถน ามาใช้
ตัดสินใจให้ถูกต้องแม่นย าได้ การสื่อสารสุขภาพ คะแนน 14 คะแนน โดยได้คะแนนเฉลี่ย 8.98 คะแนน เมื่อ
น ามาจัดคะแนนของความรอบรู้ พบว่าร้อยละ 77.14 มีระดับความรู้ที่ไม่ดียังมีปัญหาในด้านทักษะการฟัง 
การอ่าน การเขียนและการเล่าเร่ือง โน้มน้าวผู้อื่นให้เข้าใจในการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพตนเองได้ การจัดการ
ตนเอง คะแนนเต็ม 15 คะแนนโดยได้เฉลี่ย 9.91 เมื่อน ามาจัดคะแนนของความรอบรู้ พบว่าการจัดการ



ตนเองโดยรวม มีระดับความรู้ที่พอใช้มีการจัดการเงื่อนไขต่างๆ ทั้งด้านอารมณ์ ความต้องการภายในตนเอง
และจัดการสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคต่อสุขภาพตนเองได้บ้าง การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศมีคะแนน
เต็ม 10 คะแนน โดยได้คะแนนเฉลี่ย 6.43 คะแนน เมื่อน ามาจัดคะแนนของความรอบรู้พบว่าการรู้เท่าทัน
สื่อและสารสนเทศโดยรวม มีระดับความรู้ที่พอใช้ยอมรับและเชื่อถือข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่อ โดยมีการ
วิเคราะห์หรือตรวจสอบข้อมูลก่อนในบางเรื่อง และการตัดสินใจและเลือกปฏิบัติที่ถูกต้อง มีคะแนนเต็ม 12 
คะแนน โดยได้คะแนนเฉลี่ย 10.81 คะแนน เมื่อน ามาจัดคะแนนของความรอบรู้ มีระดับความรู้ในการ
ตัดสินใจและเลือกปฏิบัติที่ถูกต้องโดยรวมดีมาก มีการตัดสินใจที่ถูกต้องโดยให้ความส าคัญต่อการ ปฏิบัติ
ตาม 3อ.2ส. ที่เกิดผลดีต่อสุขภาพตนเองและผู้อื่นอย่างเคร่งครัด โดยคะแนนรวมความรอบรู้ด้านสุขภาพของ
กลุ่มตัวอย่างจากคะแนนเต็ม 68 คะแนน พบว่ากลุ่มประชากรได้คะแนนเฉลี่ย 45.12 เมื่อน ามาแบ่งระดับ
คะแนนพบว่า กลุ่มประชากรอยู่ในระดับพอใช้ เป็นผู้มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพที่เพียงพอและอาจจะมี
การ ปฏิบัติตนตาม 3อ.2ส. ได้ถูกต้องบ้าง 

 

ตาราง6 สรุปคะแนนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มประชากรตามแนวทาง 3อ.2ส. 

 
 

 
คะแนน
รวมเฉลี่ย 

 
ร้อยละจาก
คะแนนเตม็ 

ระดับความรอบรู้
ด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพ

ตาม 3อ 2ส 
โดยรวม 

 
แปลผล 

พฤติกรรมสุขภาพ 22.09 66.35 ด ี มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการดแูล
สุขภาพตนเองตาม 3อ.2ส. ได ้ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ ่

 

จากตารางส่วนที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มประชากร คะแนนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มประชากร
ตามแนวทาง 3อ.2ส. โดยได้คะแนนเฉลี่ย 22.09 คะแนน เมื่อแบ่งระดับคะแนนพบว่า กลุ่มประชากรมี
พฤติกรรมการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเองตาม 3อ.2ส. ได้ ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 

 

อภิปรายผล 
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า กลุ่มประชากรผู้ป่วยโรคเบาหวานส่วนใหญ่มีความรู้ด้านสุขภาพโดย

ภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยโรคเบาหวานตามหลัก 3อ.2ส. อยู่ในระดับพอใช้ คือ เป็นผู้ที่มีระดับความ
รอบรู้ด้านสุขภาพที่เพียงพอ ตามหลัก 3อ.2ส. คิดเป็นร้อยละ 45.12 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญชนก 
ขุมทอง (2559) ซึ่งศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน 
และความดันโลหิตสูงผลการศึกษาลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยปัจจัยทางประชากร ได้แก่ 
เพศ อายุ ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ การศึกษา สถานภาพสมรส การประกอบอาชีพปัจจัยทางเศรษฐกิจ ได้ แก่ 



รายได้ ระดับความรู้ความเข้าใจทางสุขภาพตาม 3อ. 2ส. ระดับความรู้ ความเข้าใจทางสุขภาพ ตาม 2 อ2ส 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความรู้ อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 66.35 อภิปรายได้ว่ามีความรู้และ
ความเข้าใจในหลัก 3อ2ส ที่ถูกต้องบ้าง ไม่ถูกต้องบ้าง ต่อการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อังศินันท์ อิทรก าแหง (2556) ศึกษาเร่ืองการสังเคราะห์และการพัฒนาดัชนีความรู้ด้านสุขภาพ
ของคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ในการส่งเสริมด้านอาหาร ออกก าลังกาย จัดการอารมณ์ งดสุราและการสุหรี่ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาดัชนีวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทยวัยผู้ใหญ่ พร้อมทั้งประเมิน
ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทยวัยผู้ใหญ่ และพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพ ผลศึกษาพบว่าผู้ให้ข้อมูลมีข้อจ ากัดและอุปสรรคในด้าน
ปัจจัยพื้นฐานในด้านการเรียนรู้ ขาดความตระหนักใน การแสวงหาความรู้ ยังเคยชินกับการรอให้บุคลากร
ทาวการแพทย์เป็นผู้ให้ข้อมูลหรือรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลตนเองไม่รอบด้าน ส าหรับผู้ป่วยที่ไม่มาตามนัดมัก
ไม่ชอบซักถามเพราะเกรงใจและกลัวจะโดนหมดดุท าให้โอกาสได้รับความรู้น้อยไปด้วย จากข้อมูลประเมินได้
ว่าผู้รับบริการมีความรู้รอบด้านสุขภาพอยู่ระหว่างระดับพื้นฐานกับระดับปฏิสัมพันธ์จึงส่งผลให้ผู้ป่วยไม่
สามารถควบคุมระดับน้ าตาลและความดันโลหิตสูงได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพ การจัดการตนเอง และการรู้เท่าทันสื่อ ตาม 
3อ. 2ส. พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพ การ
จัดการตนเอง และการรู้เท่าทันสื่อตาม 3อ. 2ส. ไม่ดีพอคิดเป็นร้อยละ 74.82 ซึ่งอภิปรายได้ว่ายอมรับและ
เชื่อถือข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่อเฉพาะที่ผ่านการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเองก่อนว่าถูกต้องจริง 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kindig, Panzer & Nielsen-Bohlman (2004) ศึกษาเร่ืองระดับความสามารถ
ของแต่ละบุคคลในการเข้าถึงข้อมูลทางสุขภาพ วิธีการท าความเข้าใจข้อมูลข่าวสารและบริการทางสุขภาพ
พื้นฐานที่จ าเป็นเพื่อการตัดสินใจทางสุขภาพที่เหมาะสม ใช้เครื่องมือแบบวัด TOFHLAและREALMโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคามสามารถของแต่ละบุคคล ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ความพึงพอใจความคาดหวัง
ของบุคลากรทางการแพทย์และปัจจัยอื่น ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรทางการแพทย์ยังขาดความใส่ใจในการ
อธิบายผู้ป่วยท าให้ผู้ป่วยที่มีระดับการรู้หนังสือน้อยมีความไม่เข้าใจในการจัดการเงื่อนไขและการรักษาดูแล
โรคของตนเองได้ไม่ดีพอ 

การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้องตาม 3อ. 2ส. พบว่ามีระดับความรู้ในการตัดสินใจและเลือก
ปฏิบัติที่ถูกต้องโดยรวมดีมาก มีการตัดสินใจที่ถูกต้องโดยให้ความส าคัญต่อการ ปฏิบัติตาม 3อ.2ส. ที่เกิดผล
ดีต่อสุขภาพตนเองและผู้อื่นอย่างเคร่งครัด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อังศินันท์ อิทรก าแหง (2556) 
ศึกษาเร่ืองการสังเคราะห์และการพัฒนาดัชนีความรู้ด้านสุขภาพของคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ในการส่งเสริม
ด้านอาหาร ออกก าลังกาย จัดการอารมณ์ งดสุราและการสุหรี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาดัชนี
วัดความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทยวัยผูใ้หญ่ พร้อมทั้งประเมินระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทยวัย
ผู้ใหญ่ และพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีต่อผลลัพธ์ทาง
สุขภาพ ผลศึกษาพบว่าผู้ให้ข้อมูลมีข้อจ ากัดและอุปสรรคในด้านปัจจัยพื้นฐานในด้านการเรียนรู้ ขาดความ
ตระหนักใน การแสวงหาความรู้ ยังเคยชินกับการรอให้บุคลากรทาวการแพทย์เป็นผู้ให้ข้อมูลหรือ รู้ข้อมูล



เก่ียวกับการดูแลตนเองไม่รอบด้าน ส าหรับผู้ป่วยที่ไม่มาตามนัดมักไม่ชอบซักถามเพราะเกรงใจและกลัวจะ
โดนหมดดุท าให้โอกาสได้รับความรู้น้อยไปด้วย จากข้อมูลประเมินได้ว่าผู้รับบริการมีความรู้รอบด้านสุขภาพ
อยู่ระหว่างระดับพื้นฐานกับระดับปฏิสัมพันธ์จึงส่งผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลและความดัน
โลหิตสูงได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

พฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ. 2ส. พบว่า กลุ่มประชากรมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพ
ตนเองตาม 3อ.2ส. ได้ ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อังศินันท์ อิทรก าแหง (2556) 
ศึกษาเร่ืองการสังเคราะห์และการพัฒนาดัชนีความรู้ด้านสุขภาพของคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ในการส่งเสริม
ด้านอาหาร ออกก าลังกาย จัดการอารมณ์ งดสุราและการสุหรี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาดัชนี
วัดความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทยวัยผูใ้หญ่ พร้อมทั้งประเมินระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทยวัย
ผู้ใหญ่ และพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีต่อผลลัพธ์ทาง
สุขภาพ ผลศึกษาพบว่าผู้ให้ข้อมูลมีข้อจ ากัดและอุปสรรคในด้านปัจจัยพื้นฐานในด้านการเรียนรู้ ขาดความ
ตระหนักใน การแสวงหาความรู้ ยังเคยชินกับการรอให้บุคลากรทาวการแพทย์เป็นผู้ให้ข้อมูลหรือรู้ข้อมูล
เกี่ยวกับการดูแลตนเองไม่รอบด้านส าหรับผู้ป่วยที่ไม่มาตามนัดมักไม่ชอบซักถามเพราะเกรงใจและกลัวจะ
โดนหมอดุท าให้โอกาสได้รับความรู้น้อยไปด้วยจากข้อมูลประเมินได้ว่าผู้รับบริการมีความรู้รอบด้านสุขภาพ
อยู่ระหว่างระดับพื้นฐานกับระดับปฏิสัมพันธ์จึงส่งผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลและความดัน
โลหิตสูงได้ด้วยตนเองอย่าง  

 

ข้อเสนอแนะ 
การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยกลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน

โทกหัวช้าง ซึ่งเลือกหมู่บ้านหัวทุ่งสามัคคี ม.8 หมู่บ้านเดียว เนื่องจากข้อจ ากัดในการวิจัยของการศึกษาวิจัย
ในครั้งนี้อยู่ในสถานการณ์ที่โรค  COVID-19  

ปัญหาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. ของกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วย
โรคเบาหวานในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโทกหัวช้าง ต าบลพระบาท อ าเภอ
เมือง จังหวัดล าปาง ในเรื่องการเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพ การจัดการตนเอง และ
การรู้เท่าทันสื่อ ตามหลัก 3อ. 2ส. รวมถึงพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยมี
อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นควรน า ผลการวิจัยคร้ังนี้ ไปใช้เพื่อ เป็นส่วนหนึ่ง ในการประเมินความรอบรู้ ด้านสุขภาพ  
ตามหลัก 3อ 2ส เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาสุขภาพของผู้มารับบริการ  
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