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บทสรุปผูบริหาร 
  
 
 ปงบประมาณ 2558 สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา                                  
ไดมีเปาหมายในการพัฒนายกระดับความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy) และพฤติกรรมสุขภาพใหกับ
ประชาชน ๒ กลุมวัยคือ ๑.) กลุมเด็กและเยาวชน (อายุ ๗ - ๑4 ป) และ ๒.) กลุมวัยทํางาน (อายุ ๑๕ – ๕๙ ป) 
โดยใชกระบวนการสงเสริมโรงเรียนสุขบัญญตัิแหงชาต ิและหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ เปนกลยุทธหลัก
ในการพัฒนาและเสริมสรางความรอบรูดานสขุภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งในกลุมเด็กและเยาวชนมุงประเด็นสุข
บัญญัติแหงชาติ และกลุมวัยทํางานมุงเนนประเด็น 3อ.2ส  โดยอาศัยกลไกการขับเคลื่อนของเครือขายสุขศึกษา
ทั้งระดับเขต จังหวัดและตําบลเปาหมาย เพื่อใหดําเนินงานมีประสิทธิภาพสงผลใหประชาชนกลุมเปาหมาย มีความ
รอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองเพิ่มข้ึน  
 ผลการดําเนินงาน พบวา 
  1. ผลการประเมินระดับความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติกลุม
เด็กและเยาวชน (7-14 ป) เขต 12 
 1.๑ ระดับคะแนนความรอบรูดานสุขภาพเร่ืองสุขบัญญัติแหงชาติ พบวา เด็กและเยาวชนสวนใหญมี
ความรอบรูดานสุขภาพ เร่ืองสุขบัญญัติระดับพอใช รอยละ69.63 ซึ่งเปนผูมีระดับความฉลาดทางสุขภาพที่
เพียงพอและอาจจะมีการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแหงชาติ ไดถูกตองบาง และเมื่อพิจารณารายองคประกอบทั้ง 6 
องคประกอบ พบวา องคประกอบที่มีความรอบรูในระดับไมดี คือ ความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักปฏิบัติตามสุข
บัญญัติแหงชาติ ซึ่งแปลผลไดวา เด็กและเยาวชนรูและเขาใจยังไมถูกตองเพียงพอตอการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดี
ยั่งยืน                                        
 1.๒ ระดับคะแนนพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติ พบวา เด็กและเยาวชนที่ทําการสํารวจ
สวนใหญมีพฤติกรรมสุขภาพในระดับพอใช รอยละ 43.10 ซึ่งเปนผูมีพฤติกรรมสุขภาพที่พอใชได ในการดูแล
สุขภาพ 
 2. ผลการประเมินระดับความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพเร่ือง 3อ.2 ส.ของประชาชน 
กลุมวัยทํางาน (๑๕ – ๕๙ ป)  เขต 12  
 2.1. ระดับคะแนนความรอบรูดานสุขภาพ 3 อ.2ส. พบวา ประชาชนวัยทํางาน 15 ปข้ึนไป สวนใหญ
มีความรอบรูดานสุขภาพอยูในระดับไมดี รอยละ 48.87 ซึ่งเปนผูมีระดับความฉลาดทางสขุภาพไมเพียงพอตอการ
ปฏิบัติตนตามหลัก 3อ 2ส. และเมื่อพิจารณารายองคประกอบทั้ง 6 องคประกอบของความรอบรูดานสุขภาพ 
พบวา ประชาชนวัยทํางาน 15 ปข้ึนไป สวนใหญมีความรอบรูดานสุขภาพ อยูในระดับต่ํา ใน 4 องคประกอบคือ 
การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส การสื่อสารเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญทางสุขภาพตามหลัก 3อ 
2ส การจัดการเงื่อนไขของตนเองเพื่อเสริมสรางสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส  
การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศเพื่อเสริมสรางสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส  
          2.2.ระดับพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. พบวา ประชาชนวัยทํางาน 15 ปข้ึนไป สวนใหญมีพฤติกรรม
สุขภาพ 3อ.2ส. อยูในระดับต่ําไมดี รอยละ 49.03  ซึ่งเปนผูที่มีการปฏิบัติตนตามหลัก 3อ 2ส ไดนอยและไม
คอยถูกตอง และเมื่อพิจารณารายองคประกอบทั้ง 2 องคประกอบของพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. พบวา 
ประชาชนวัยทํางาน 15 ปข้ึนไป มีพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. อยูในระดับไมดีทั้งสององคประกอบ  
 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและการจัดการในระดับเขต  ควรเพิ่มกระบวนการพัฒนาศักยภาพดานการ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพอยางเปนระบบใหมากข้ึนสําหรับบุคลากรที่รับผิดชอบการดําเนินงาน โดยใหความสําคัญ
ตั้งแตการวิเคราะหและเขาใจปญหาพฤติกรรมที่เกิดข้ึนอยางชัดเจน เชน ขอมูลการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ 
นําไปสูการจัดทําแผน/กิจกรรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมทั้งมีการจัดปจจัยแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอการ
สงเสริมความรอบรูดานสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  
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คํานํา  
 

 รายงานสรุปผลการประเมินความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๘ ฉบับนี้ จัดทําข้ึนโดยกลุมงานคุณภาพมาตรฐานการบริการ สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพ เขต 12 จังหวัดสงขลา ซ่ึงเปนสรุปผลการประเมินความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 
โดยมีเปาหมายในการพัฒนายกระดับความรอบรูดานสุขภาพ(Health Literacy) และพฤติกรรมสุขภาพ
ใหกับประชาชนในเขตสุขภาพท่ี 12 ใน ๒ กลุมวัยคือ ๑.) กลุมเด็กและเยาวชน (อายุ ๗ - ๑4 ป) และ๒.)
กลุมวัยทํางาน(อายุ ๑๕ – ๕๙ ป) เพ่ือใหประชาชนกลุมเปาหมายมีความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพท่ีถูกตองเพ่ิมข้ึน  
 สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา  หวังเปนอยางยิ่งวา รายงาน
สรุปผลการประเมินฯ ฉบับนี้จักเปนประโยชนสําหรับการดําเนินงาน และปรับปรุงงานเพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนไป 

 
 

 
 

คณะผูจัดทํา 
มกราคม 2560 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 จากการเปลี่ยนแปลงดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และคานิยมเลียนแบบตะวันตก 
สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของประชาชนในปจจุบัน ทําใหประชาชนมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดโรคเรื้อรัง              
ท่ีสามารถปองกันไดเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว และมีอัตราตายดวยโรคไมติดตอท่ีสําคัญ ตั้งแตป 2550-2557  
ไดแก โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง  โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง 
และโรคเบาหวาน โดยเฉพาะในป 2553 ถึง 2557 มีอัตราตายเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่องทุกโรค               
(รายงานประจําปสํานักโรคไมติดตอ,2558) ดังตารางรูปภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 อัตราตายตอประชากรแสนคน ทุกกลุมอายุ ดวยโรคไมติดตอ ป 2550-2557 ท่ัวประเทศ 
 
  นอกจากอัตราความรุนแรงของโรคไมติดตอดังกลาว ปจจุบันในป 2558  สัดสวนเด็กไทยท่ีมี
แนวโนมสูภาวะเปนเด็กอวนในชวง 10 ปท่ีผานมา เด็กในวัยเรียนจะมีสัดสวนของเด็กอวนอยูท่ี 2 ใน 10 
เม่ือเทียบกับเด็กธรรมดาโดยเฉพาะเด็กในเมืองจะอวนรอยละ 20-25 และระยะ  5 ปท่ีผานมาเด็กกอนวัย
เ รี ย น  มี ภ า ว ะอ ว น เ พ่ิ ม  36%  และ เ ด็ ก วั ย เ รี ย น  6 -13  ป  มี ภ า ว ะอ ว น เ พ่ิ ม ข้ึ น  15 . 5 % 
( http://www.thaihealth.or.th,2558)  ซ่ึ ง นั บ เ ป น อุ บั ติ ก า ร ณ โ ร ค อ ว น ใ น เ ด็ ก ไ ท ย ท่ี เ พ่ิ ม ข้ึ น              
อยางรวดเร็ว จากการศึกษาวิจัยหลายแหลง พบวา เด็กท่ีอวนตั้งแตเล็ก เม่ือเติบโตเปนผูใหญ จะมีโอกาส
เปนโรคอวน 1 ใน 3 และหากอวนถึงวัยรุนโอกาสเสี่ยงสูงถึง 2 เทา ปญหาท่ีตามมาจากการเกิดโรคอวนคือ 
การเกิดโรคเรื้อรัง ไดแก โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและโรคอ่ืนๆ ตามมา 
(รายงานประจําปกรมอนามัย, 2557)  
 จากสถานการณดังกลาวขางตน โรคเรื้อรังดังกลาว เปนโรคท่ีสามารถปองกันได เพราะ 
สาเหตุหรือปจจัยเสี่ยงนั้น เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงท้ังสิ้น เชน การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล การสูบบุหรี่  
ขาดการออกกําลังกาย การรับประทานอาหารหวาน มัน เค็มจัด และความเครียด ซ่ึงหากสามารถลด หรือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงเหลานี้ได ก็จะเปนการลดโอกาสเสี่ยงในการเปนกลุมโรคเรื้อรังไดมากถึง 80% 
ลดโอกาสในการเปนมะเร็งได 40% โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ และโรคเบาหวาน ประเภทท่ี2             

http://www.thaihealth.or.th,2558/
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ไดถึง 80%  (http://www.thaihealth.or.th,2558)  ดังนั้น ในการแกไขปญหาสุขภาพและการเกิด
โรคภัยไขเจ็บใหลดลงนั้น จําเปนอยางยิ่งตองปลูกฝงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ใหประชาชนทุกกลุม
วัยในพ้ืนท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอง โดยการสงเสริมและพัฒนาปจจัยท่ีเก่ียวของ ไดแก ปจจัยภายในตัว
บุคคล ( ปจจัยนํา ) เชน ความรู การรับรู ความเขาใจ และปจจัยแวดลอม ( ปจจัยเอ้ือ ปจจัยเสริม )                
อยางเหมาะสม  ซ่ึงในการพัฒนาปจจัยภายในจะตองปลูกฝงในประชาชนเกิด “Health Literacy”  หรือ”
ความรอบรูดานสุขภาพ” (กองสุขศึกษา,2558) 
 ปงบประมาณ 2558 สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา                                  
ไดมีเปาหมายในการพัฒนายกระดับความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy) และพฤติกรรมสุขภาพ
ใหกับประชาชน ๒ กลุมวัยคือ ๑.) กลุมเด็กและเยาวชน (อายุ ๗ - ๑4 ป) และ ๒.) กลุมวัยทํางาน                  
(อายุ ๑๕ – ๕๙ ป) โดยใชกระบวนการสงเสริมโรงเรียนสุขบัญญัติแหงชาติ และหมูบานปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมลดโรคฯ เปนกลยุทธหลักในการพัฒนาและเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพ ซ่ึงในกลุมเด็กและเยาวชนมุงประเด็นสุขบัญญัติแหงชาติ และกลุมวัยทํางานมุงเนนประเด็น 3อ.2ส  
โดยอาศัยกลไกการขับเคลื่อนของเครือขายสุขศึกษาท้ังระดับเขต จังหวัดและตําบลเปาหมาย เพ่ือให
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพสงผลใหประชาชนกลุมเปาหมาย มีความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
ท่ีถูกตองเพ่ิมข้ึน  
 
1.2 วัตถุประสงค 

1) เพ่ือประเมินสภาวะความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติ 
ในกลุมเด็กและเยาวชนอายุ 7-14 ป เขต 12 

2) เพ่ือประเมินสภาวะความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพพฤติกรรม 3อ.2ส. ใน
กลุมประชาชนอายุ ๑๕ – ๕๙ ป เขต 12 
    

1.3 ขอบเขตของโครงการ/พ้ืนท่ีเปาหมาย/กลุมเปาหมาย 
1) กลุมเด็กและเยาวชนอายุ  7-14 ป ในโรงเรียนสุขบัญญัติแหงชาติป 2558 จํานวน 4 

แหง /จังหวัด รวม 840 ตัวอยาง 
2) ประชาชนกลุมเสี่ยงอายุ ๑๕ – ๕๙ ป ในหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ป 2558 

จํานวน 4 แหง / จังหวัด รวม 1,400 ตัวอยาง  

1.4 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1) รอยละของประชาชนเปาหมายมีความรอบรูดานสุขภาพ(ระดับดีมาก) เพ่ิมข้ึน รอยละ 5  

( เทียบจากฐานขอมูลป 2557) 
2) รอยละของประชาชนเปาหมายมีพฤติกรรมสุขภาพ(ระดับดีมาก) เพ่ิมข้ึนรอยละ 5                

( เทียบจากฐานขอมูลป 2557) 
 
 
 
 
 

http://www.thaihealth.or.th,2558/
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บทท่ี 2 
 

คํานิยาม คําจํากัดความ ความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 
 

2.1 ความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy) ๓ อ ๒ ส  
 
 Health Literacy หมายถึง ความสามารถและทักษะในการเขาถึงขอมูล ความรู ความเขาใจ 
เพ่ือวิเคราะห แปลความหมาย ประเมินขอมูลขาวสารและบริการทางสุขภาพท่ีไดรับการถายทอดและเรียนรู
จากสิ่งแวดลอม ซ่ึงทําใหเกิดการจูงใจตนเองใหมีการตัดสินใจเลือกวิถีทางในการดูแลตนเอง จัดการสุขภาพ
ตนเองเพ่ือปองกันและคงรักษาสุขภาพท่ีดีของตนเองไวเสมอ รวมท้ังชี้แนะเรื่องสุขภาพสวนบุคคล 
ครอบครัวและชุมชน เพ่ือสุขภาพท่ีดี (กองสุขศึกษา,2558) 
 การสงเสริมใหประชาชนมี Health  Literacy หรือความรอบรูดานสุขภาพ จึงเปนการสราง
และพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลในการธํารงรักษาสุขภาพตนเองอยางยั่งยืน (กองสุขศึกษา,2558) 
 
2.2 องคประกอบของ Health Literacy (กองสุขศึกษา,2558) 

องคประกอบของ Health Literacy ความสามารถและทักษะของประชาชน 
 ๑.  การ เข าถึ งขอ มูล สุขภาพและ
บริการสุขภาพ   
 

1.เลือกแหลงขอมูลดานสุขภาพ รูวิธีการคนหาและการใช
อุปกรณในการคนหา 
2.คนหาขอมูลท่ีถูกตอง  
3.สามารถตรวจสอบขอมูลจากหลายแหลงไดเพ่ือยืนยันความ
เขาใจของตนเองและไดขอมูลท่ีนาเชื่อถือ  

 2. ความรู ความเขาใจ 1.มีความรูและจําในเนื้อหาสาระสําคัญดานสุขภาพ 
2.สามารถอธิบายถึงความเขาใจในประเด็นเนื้อหาสาระดาน
สุขภาพในการท่ีจะนําไปปฏิบัติ 
3.สามารถวิเคราะห เปรียบเทียบเนื้อหา/แนวทางการปฏิบัติ
ดานสุขภาพไดอยางมีเหตุผล 

 3. ทักษะการส่ือสาร    
 

๑.สื่อสารเพ่ือใหไดรับขอมูลทางสุขภาพ 
๒.สามารถสื่อสารขอมูลความรูดานสุขภาพดวยวิธีการพูด 
อาน เขียนใหบุคคลอ่ืนเขาใจ 
๓.สามารถโนมนาวใหบุคคลอ่ืนยอมรับขอมูลดานสุขภาพ  

 ๔. การจัดการเง่ือนไขทางสุขภาพของ   
ตนเอง  
 

1.สามารถกําหนดเปาหมายและวางแผนการปฏิบัติ 
2.สามารถปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดได 
3.มีการทบทวนและปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติตน เพ่ือใหมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอง 

  องคประกอบของ Health Literacy       ความสามารถและทักษะของประชาชน 
 ๕. การรูเทาทันส่ือและสารสนเทศ  1.สามารถตรวจสอบความถูกตอง ความนาเชื่อถือของขอมูล

สุขภาพท่ีสื่อนําเสนอ 
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2.สามารถเปรียบเทียบวิธีการเลือกรับสื่อเพ่ือหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนกับตนเองและผูอ่ืน  
๓.สามารถประเมินขอความสื่อเพ่ือชี้แนะแนวทางใหกับชุมชน
หรือสังคม                         

 ๖. การตัดสินใจเลือกปฏิบัติท่ีถูกตอง 1.กําหนดทางเลือกและปฏิเสธ/หลีกเลี่ยงหรือเลือกวิธีการ
ปฏิบัติเพ่ือใหมีสุขภาพดี 
2.ใชเหตุผลหรือวิเคราะหผลดี-ผลเสียเพ่ือการปฏิเสธ/
หลีกเลี่ยง/เลือกวิธีการปฏิบัติ 
3.สามารถแสดงทางเลือกท่ีเกิดผลกระทบนอยตอตนเองและ
ผูอ่ืนหรือแสดงขอมูลท่ีหักลางความเขาใจผิดไดอยาง
เหมาะสม 

 
 

2.3 เคร่ืองมือประเมินความรอบรูดานสุขภาพ (กองสุขศึกษา,2558) 
 ในการสังเคราะหและสรางเครื่องมือวัดความรอบรูดานสุขภาพสําหรับการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม  3อ 2ส และลดเสี่ยง สําหรับประชาชนอายุ 15 ปข้ึนไปในกลุมเสี่ยงโรค ของกองสุขศึกษา 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข รวมกับ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร และภาควิชา
สุขศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดดําเนินการในชวงปงบประมาณ 2556 โดยประยุกตใช
ระเบียบการวิจัยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory factor analysis = EFA)  การ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis = CFA) และการวิเคราะหโมเดล
โครงสรางเชิงสังเกตุ(Structural Equation Model = SEM)  โดยมีข้ันตอนการดําเนินการวิจัยเริ่มจาก  

 1. สังเคราะหดัชนีวัดความฉลาดทางสุขภาพ ดวยวิธีการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ 
(Systematic Review) ตามข้ันตอนตั้งแต การสืบคนงานวิจัยและหลักฐานอางอิงจากแหลงขอมูลท่ีใชใน
การสืบคน โดยกําหนดคําสําคัญในการสืบคน (Key Word)  ไดแก Health literacy  and model , 
Health literacy and conceptual framework,  Health literacy and ฐานขอมูล PubMed & 
Science Direct   

 ทําการอานและคัดเลือกงานวิจัยจากบทคัดยอ และบทความวิจัยฉบับเต็ม ดังรายละเอียดข้ันตอน
การคัดสรรงานวิจัยตามภาพประกอบ 
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ภาพประกอบ 1 แสดงแนวทางในการคัดสรรงานวิจัยเพ่ือการสังเคราะหงานวิจัย 
 

  2. สรางและพัฒนาเครื่องมือวัดความรอบรูดานสุขภาพสําหรับพฤติกรรม 3อ 2ส (อาหาร ออก
กําลังกาย อารมณ สูบบุหรี่และสุรา)  โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษาดวยการสัมภาษณเชิงลีกกับ
กลุมเสี่ยงและปวยดวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงมาไมเกิน 5ป จํานวน ๓ คน นําประเด็นบริบทท่ีได
จากงานวิจัยเชิงคุณภาพ รวมกับการทบทวนวรรณกรรมเครื่องมือการวัดความรอบรูดานสุขภาพ มาใชใน
การสรางแบบวัด 

         ๓. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเชิงเนื้อหากับผูเชี่ยวชาญทางดานสุขศึกษา ทางดานการวัดผล
พฤติกรรม และทางการแพทย และนําแบบวัดท่ีปรับแกเนื้อหามาทดลองใชกับ ประชาชนกลุมเสี่ยงโรค
เรื้อรังอายุ 15 ปข้ึนไป ในพ้ืนท่ีในและนอกเขตเทศบาลใน ๔ ภูมิภาค ๕๐๐ คน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือดวยความยากงายของแบบวัดความรูความเขาใจ และคาอํานาจจําแนกรายขอดวยคาสัมประสิทธิ์
ความสัมพันธรายขอกับคะแนนรวมท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .๐๕ และคาความเชื่อม่ันดวย KR ๒๐และคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคท้ังฉบับท่ีมีคามากกวา .๖ ข้ึนไป และวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ
เพ่ือสกัดขอคําถามท่ีมีคาดัชนีองคประกอบต่ํากวา .๓ พรอมปรับขอคําถามและนําเครื่องมือไปเก็บกับกลุม
ตัวอยาง 13 จังหวัด รวม ๔,๔0๑ คน และวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันตอไป 

  4.  ตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบเสนทางอิทธิพลกับผลวิ เคราะหรูปแบบ
ความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุของผลลัพธทางสุขภาพ  

 

 

 

บทความวิจัยฉบับเต็มมี  154 เรื่อง 
ตีพิมพในป 2013 จํานวน 16 เร่ือง  ป2012 จํานวน 29 เร่ือง  ป2011 จํานวน 
20 เร่ือง ป2010 จํานวน 23 เร่ือง  ป2009 จํานวน 25 เร่ือง  ป2008 จํานวน 
16 เร่ือง  ป2007 จํานวน 13 เร่ือง  ป2006 จํานวน 1 เร่ือง  ป2005 จํานวน 7 
เร่ือง ป2003 จํานวน 1 เร่ือง  ป2004 จํานวน 2 เร่ือง และป1996 จํานวน 1 เร่ือง   

1)“Health literacy and model”, 2) “Health literacy and conceptual 
framework” และ 3) “Health literacy and theory”                                   

จากฐานขอมูล PubMed & Science Direct 
 

คัดเลือกจากบทคัดยอ  เหลือบทความวิจัยจํานวน  29  เรื่อง 

คัดเลือกจากบทความวิจัยฉบับเต็ม เหลือบทความวิจัยจํานวน 12 เรื่อง 
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ความหมาย:  A-Alcohol (สุรา), B- Baccy (สูบบุหรี่), C-Coping จัดการอารมณ,  
                D-Diet (ควบคุมอาหาร), E-Exercise (ออกกําลังกาย) 
 

Global Health 
Promotion 

(WHO, 2013) 

Level  
(Nutbeam, 

2008) 

Components 
(Edward, Wood, Davies &  

Edwards, 2012) 

ความฉลาดทาง
สุขภาพ 
แบงเปน2 ดาน 
1.ทักษะทาง
ปญญา 
(Cognitive 
Skills) 

L1: ระดับพ้ืนฐาน  
   (Basic Level) 

1.ความรูพ้ืนฐานทางสุขภาพ 
 (Needed health knowledge)  
2.การเขาถึงขอมูลและบริการ 
(Accessing with information and service) 

L3: ระดับ  
วิจารณญาณ   
 (Critical Level)  

5.การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ 
 (Getting media and information literacy) 
6.การตัดสินใจและเลือกปฏิบัติท่ีถูกตอง 
 (Making appropriate health decision to  
  good practice)  

2.ทักษะทาง
สังคม 
(Social Skills) 

L2: ระดับ
ปฏิสัมพันธ  
(Interaction 
Level) 

3.การสื่อสารเพ่ิมความเชี่ยวชาญ 
  (Communicating for added  professionals) 
4.การจัดการเง่ือนไขทางสุขภาพตนเอง 
 (Managing their health condition) 

3.ผลลัพธทาง
สุขภาพ 
(Health 
Outcomes) 

การคงอยูของ
สุขภาพท่ีดี 
(Healthy 
Maintain)  

7. การดูแลและคงรักษาสุขภาพท่ีดีของบุคคล 
 (Self-care and maintain good health) 
8. การมีสวนรวมกิจกรรมสุขภาพทางสังคม 
 (Participating in Social Health Activity)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคิดการสรางแบบประเมินความรอบรูสุขภาพตามหลัก 3 อ 2 ส 
 (ABCDE- Health Literacy Scale of Thai Adults) 
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2.4 กิจกรรมสงเสริม/พัฒนาHealth Literacy (กองสุขศึกษา,2558) 
          การสงเสริมใหประชาชนมี Health Literacy หรือความรอบรูดานสุขภาพ เปนการสรางและ
พัฒนาขีดความสามารถของบุคคลในการธํารงรักษาสุขภาพตนเองอยางยั่งยืน  
 

องคประกอบของ 
Health Literacy 

                   กิจกรรมสงเสริม/พัฒนา 
Health Literacy 

1.การเขาถึงขอมูลสุขภาพและ
บริการสุขภาพ   
 

๑.มีศูนยการเรียนรูดานสุขภาพและกระตุนใหมีการใช 
๒.มีชองทางความรูท่ีเขาถึงงาย 
๓.จัดสภาพแวดลอมเอ้ือตอการเรียนรู 

2. ความรู ความเขาใจ ๑.จัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 
๒.การฝกปฏิบัติเปนประจํา 

3. ทักษะการสื่อสาร    
 

๑.จัดเวทีพูดคุย/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
๒.พัฒนาตนแบบสุขภาพระดับบุคคล ชุมชน 

๔. การจัดการเง่ือนไขทางสุขภาพ
ของตนเอง  

๑.จัดโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
๒.สงเสริมชมรมดานสุขภาพ 

๕.การรูเทาทันสื่อ 
 

๑.การเผยแพรประชาสัมพันธขาวสาร ความรูท่ีถูกตอง 
๒.การเฝาระวังขาวสาร/โฆษณาท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพ 

๖. ทักษะการตัดสินใจ  
 

๑.มีขอมูล/เนื้อหาท่ีถูกตองท้ังขอดีและขอเสีย 
๒.ฝกทักษะการตอรอง/ปฏิเสธในสิ่งท่ีเปนผลเสียตอ
สุขภาพ 
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2.5 แนวทางการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy) 3อ.2ส. กลุมวัยทํางาน 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

     2.5.1 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร (กองสุขศึกษา,2558) 

                                ตัวช้ีวัดความสําเร็จ : 

                     1. กินอาหารหลากหลาย  ไมซ้ําซาก (จําเจ)   :  กินอาหารครบ 5 หมู ทุกมื้อ กินทุกมื้อ ทุกวัน   

         2. กินผักหลากหลายสี และผลไมสด      :  กินผักและผลไมทุกวันๆละอยางนอย 5 ขีด ตอคน( คร่ึงกิโลกรัม) 
         3. กินอาหารไมหวานจัด       :     กินน้ําตาลไมเกิน 6 ชอนชา หรือ 24 กรัม ใน 1 วัน 
         4. กินอาหารท่ีไมมีไขมันสูง   :  กินไขมันไมเกิน  6 ชอนชา หรือ 30กรัม  ใน 1 วัน 

                     5. กินอาหารท่ีไมเค็มจัด      : กินเกลือไมเกิน 1 ชอนชา (5กรัม)หรือโซเดียมไมเกิน 2,000 มิลลิกรัมใน 1 วัน             

                     6. กินอาหารสุก  สะอาด ปราศจากเชื้อโรคและสารเคมี  :  กินอาหารปรุงสุก สะอาดทุกคร้ัง 
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แนวทางการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

 
                                                แนวทางการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพ 

พฤติกรรม(ตัว)บงช้ี
ความสําเร็จ 

องคประกอบความ
รอบรูดานสุขภาพ 
( 6 องคประกอบ)  

                     ระดับของความรอบรูดานสุขภาพ  ( 3 ระดับ) กิจกรรมการพัฒนาความรอบรู
ดานสุขภาพ  ระดับพ้ืนฐาน ระดับปฏิสัมพันธ ระดับวิจารณญาณ 

1.การเขาถึงขอมูล
สุขภาพและบริการ
สุขภาพ   
 

1.เลือกแหลงขอมูลดาน
สุขภาพ รูวิธีการคนหา
และการใชอุปกรณในการ
คนหา 

2.คนหาขอมูลที่ถูกตอง และ
ทันสมัย 

3.ตรวจสอบขอมูลจากหลาย
แหลงได  จนไดขอมูลที่
นาเชื่อถือ สําหรับนาํไปใชใน
การดูแลสุขภาพ 

1. ประเมินและวิเคราะหการรับรูขอมูล
ขาวสารกลุมวัยทํางาน/แหลงขอมูลใน
ชุมชนดานการบริโภคอาหาร 
2. สงเสริม สนับสนนุใหมีแหลงเรียนรู
ขอมูลขาวสารดานการบริโภคอาหารใน
ชุมชนที่ประชาชนสามารถเขาถึงไดงาย 
สะดวก รวดเร็ว 
3.ประสานและเชื่อมโยงเครือขายใน
การเผยแพรขอมูลขาวสาร ความรูดาน
การบริโภคอาหารที่ถูกตองใหกับ
ประชาชน 
4.สงเสริม สนับสนนุใหมีการเผยแพร
ขอมูลขาวสาร ความรูดานการบริโภค
อาหารที่ถูกตอง ผานชองทางที่
หลากหลาย เชน สื่อมวลชน                
สื่อทองถ่ิน 
5. รณรงคสรางกระแสการรับรูขอมูล
ขาวสาร ความรูดานการบริโภคอาหารที่
ถูกตอง 

-มีและใชขอมูลดานการ
บริโภคอาหารที่ถูกตองและ
นาเชื่อถือ 

 



 
 

 - 14 - 
  

 
 
 

                                                     แนวทางการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพ พฤติกรรม(ตัว)บงช้ี
ความสําเร็จ องคประกอบความ

รอบรูดานสุขภาพ 
( 6 องคประกอบ)  

                     ระดับของความรอบรูดานสุขภาพ  ( 3 ระดับ) กิจกรรมการพัฒนาความรอบรู
ดานสุขภาพ  ระดับพ้ืนฐาน ระดับปฏิสัมพันธ ระดับวิจารณญาณ 

2.ความรูความเขาใจ  
 

1.มีความรูและจําใน
เนื้อหาสาระสําคัญดาน
สุขภาพ 
 

   2.ความเขาใจใน
ประเด็นเนื้อหาสาระดาน
สุขภาพในการนําไปปฏิบัติ
ตัวไดอยางถูกตอง 

3.วิเคราะห หรือ
เปรียบเทียบเนื้อหา/             
แนวทางการปฏิบัติดาน
สุขภาพไดอยางมีเหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.จัดกิจกรรมเสริมสรางความรู  
ความเขาใจดานการบริโภคอาหารท่ี
ถูกตองในรูปแบบท่ีหลากหลาย เชน 
การบรรยาย การสาธิต              
การฝกทักษะ เปนตน 
2.สงเสริมการเรียนรูโดยใช
กระบวนการกลุมในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ความรู ความเขาใจดานการ
บริโภคอาหาร 
3.สงเสริมการเรียนรูจาก
ประสบการณของบุคคลตนแบบ หรือ
บุคคลท่ีเปนแบบอยางท่ีดีดานการ
บริโภคอาหาร 
4.สงเสริมใหสถาบันครอบครัวมีการ
จัดการดูแลใหสมาชิกในครอบครัวมี
ความรู ความเขาใจเรื่องการบริโภค
อาหารท่ีถูกตองและพัฒนาเปน
ครอบครัวตัวอยาง 

- จําแนกขอดี – ขอเสียของ
แนวทางการปฏิบัติดานการ
บริโภคอาหารสําหรับตนเอง
ได 
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                                                    แนวทางการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพ พฤติกรรม(ตัว)บงช้ี
ความสําเร็จ องคประกอบความ

รอบรูดานสุขภาพ 
( 6 องคประกอบ)  

                     ระดับของความรอบรูดานสุขภาพ  ( 3 ระดับ) กิจกรรมการพัฒนาความรอบ
รูดานสุขภาพ  ระดับพ้ืนฐาน ระดับปฏิสัมพันธ ระดับวิจารณญาณ 

3. ทักษะการส่ือสาร    
 

1. สื่อสารขอมูลความรู
ดานสุขภาพดวยวิธีการ
พูด อาน เขียนขอมูลการ
ปฏิบัติตัว 
 

2. สื่อสารใหบุคคลอ่ืน
เขาใจในวิธีการปฏิบัติตัว 
 

3 . โน มน า ว ให บุ คคล อ่ื น
ยอมรับแนวทางการปฏิบัติ
ตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.จัดกิจกรรมเสริมทักษะการ
สื่อสารดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  
เชน เรื่องเลาจากประสบการณ  
การจัดเวทีประชาคม 
2.พัฒนานักการสื่อสารดานการ
บริโภคอาหารในชุมชน 
3. สงเสริม พัฒนาใหมีกิจกรรม
การสื่อสารสองทางในชุมชน โดย
ชุมชน  เชน  ชุมชนนักปฏิบัติ ฐาน
เรียนรูดานการบริโภคอาหาร 

-เปนสื่อบุคคลหรือแหลง
เรียนรูใหบุคคลอ่ืนได 
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                                                           แนวทางการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพ พฤติกรรม(ตัว)บงช้ี
ความสําเร็จ องคประกอบความ

รอบรูดานสุขภาพ 
               ระดบัของความรอบรูดานสุขภาพ  ( 3 ระดับ) กิจกรรมการพัฒนาความรอบรู

ดานสุขภาพ  ระดับพ้ืนฐาน ระดับปฏิสัมพันธ ระดับวิจารณญาณ 
4.ทักษะการ

ตัดสินใจ  
 

1.กําหนดทางเลือก
และปฏิเสธ/หลีกเลี่ยง
หรือเลือกวิธีการปฏิบัติ
เพ่ือใหมีสุขภาพดี 

2.ใชเหตุผลหรือ
วิเคราะหผลดี-ผลเสีย
เพ่ือการปฏิเสธ/
หลีกเลี่ยง/เลือกวิธีการ
ปฏิบัต ิ

3.แสดงทางเลือกท่ีเกิดผล
กระทบนอยตอตนเองและ
ผูอ่ืน 

 

1.สรางโอกาสใหประชาชนมี
ทางเลือกท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติตน
ดานการบริโภคอาหาร  เชน  
การศึกษาดูงาน การจัดเวทีแสดง
ผลงานเดน/บุคคลดีเดน 
2.สรางและพัฒนาบุคคลตนแบบดาน
การบริโภคอาหาร ซ่ึงเปนทางเลือก
หนึ่งของการตัดสินใจ 
 

-เปรียบเทียบขอดี –ขอเสีย 
ของวิธีการปฏิบัติท่ีตนเอง
ตัดสินใจเลือกปฏิบัติ 
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                                แนวทางการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพ พฤติกรรม(ตัว)บงช้ี
ความสําเร็จ องคประกอบความ

รอบรูดานสุขภาพ 
( 6 องคประกอบ)  

                     ระดับของความรอบรูดานสุขภาพ  ( 3 ระดับ) กิจกรรมการพัฒนาความรอบรู
ดานสุขภาพ  ระดับพ้ืนฐาน ระดับปฏิสัมพันธ ระดับวิจารณญาณ 

5.  การรูเทาทันสื่อ 
 

1. ตรวจสอบความ   
ถูกตอง ความนาเชื่อถือ
ของขอมูลสุขภาพท่ีสื่อ
นําเสนอ เพ่ือนํามาใชใน
การดูแลสุขภาพ 

2.  เปรียบเทียบวิธีการ
เลือกรับสื่อเพ่ือหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนกับ
ตนเองและผูอ่ืน 

3. ประเมินขอความสื่อเพ่ือ
ชี้แนะแนวทางใหกับชุมชน
หรือสังคม   
 

1.ประเมินและวิเคราะห 

ชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ดานการบริโภคอาหาร 

2.ประสานและสรางความรวมมือ
เครือขายสื่อมวลชน สื่อทองถ่ินใน
การเผยแพรขอมูลขาวสารความรู
ดานการบริโภคอาหารท่ีถูกตอง 

3.จัดกิจกรรมเสริมทักษะให
ประชาชนไดฝกวิเคราะห ในประเด็น 

    -การเลือกใชสื่อท่ีถูกตอง 

    -ประเมินเนื้อหาท่ีจําเปนและ
ถูกตอง 

4.ประเมินสื่อ/ขอความ/เนื้อหาสื่อ
ดวยตนเอง 

-ใชสื่อท่ีมีประสิทธิภาพ
สําหรับการปฏิบัติตน             
ดานการบริโภคอาหาร 
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                                แนวทางการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพ พฤติกรรม(ตัว)บงช้ี
ความสําเร็จ องคประกอบความ

รอบรูดานสุขภาพ 
( 6 องคประกอบ)  

ระดับของความรอบรูดานสุขภาพ               
 ( 3 ระดับ) 

กิจกรรมการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพ 

 ระดับพ้ืนฐาน ระดับ
ปฏิสัมพันธ 

ระดับ
วิจารณญาณ 

6.การจัดการ
ตนเอง  
 

1. กําหนด
เปาหมายและวาง
แผนการปฏิบัติตน
ในการดูแลสุขภาพ 

ปฏิบัติตามแผนท่ี
กําหนดได 
 

ทบทวนวิธีการปฏิบัติ
ตนเพ่ือนํามา
ปรับเปลี่ยนวิธีการ
ปฏิบัติตนใหดีข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนมีการกําหนดเปาหมาย 
ปฏิทินการปฏิบัติตนดานการบริโภคอาหาร 
 

2.สงเสริม สนับสนุนใหมีการกําหนดมาตรการในการ
เสริมสรางพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีถูกตอง                   
ท้ังในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน เชน กินผัก
หลากหลายสีในปริมาณวันละอยางนอย 5 ขีด            
ลดอาหารหวาน มัน เค็ม  เปนตน 
 

3.สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนมีการเฝาระวัง
พฤติกรรมการบริโภคอาหารดวยตนเอง 
 

4.สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนมีการบันทึก
ความกาวหนาของการปฏิบัติตนตามแผน/เปาหมายท่ี
กําหนด 
5. สงเสริมใหบุคคล ครอบครัว และชุมชนมีการจัดปจจัย
ท่ีเอ้ือตอการบริโภคอาหารท่ีถูกตองและปลอดภัย  เชน          
มีการปลูกผักปลอดสารพิษไวกินเอง  เมนูชูสุขภาพ                
มีรานคาขายผักปลอดสารพิษในชุมชน  เปนตน 

-มีแผนและผลของการ
ปฏิบัติตนดานการบริโภค
อาหารท่ีถูกตอง 
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แนวทางการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy) 3อ.2ส. กลุมวัยทํางาน 
.............................................................................................................................................. 

2.5.2 พฤติกรรมการจัดการความเครียด (กองสุขศึกษา,2558) 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ : 
1.พฤติกรรมการรับรูอารมณของตนเองและสามารถแยกแยะ ตลอดจนจัดการกับอารมณของตนเองไดเหมาะสม 
2.พฤติกรรมการรับรูและตอบสนองความตองการของผูอ่ืนอยางเหมาะสม 
3.พฤติกรรมการออกกําลังกาย ครั้งละอยางนอย 30 นาที 5 วัน/สัปดาห 
4.พฤติกรรมการนอนหลับอยางเพียงพอ 6-8 ชั่วโมงตอวัน 
5.พฤติกรรมการทําจิตใจใหราเริงแจมใสอยูเสมอ  

        
             แนวทางพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพ พฤติกรรมการจัดการความเครียด 
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                                                              แนวทางการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพ พฤติกรรม(ตัว)บงชี้
ความสําเร็จ องคประกอบความรอบ

รูดานสุขภาพ( 6 

องคประกอบ) 

                     ระดับของความรอบรูดานสุขภาพ( 3 ระดับ) กิจกรรมการพัฒนาความรอบรูดาน
สุขภาพ  ระดับพ้ืนฐาน ระดับปฏิสัมพันธ ระดับวิจารณญาณ 

1.การเขาถึงขอมูล
สุขภาพและบริการ
สุขภาพ 
 

1.เลือกแหลงขอมูลดาน
สุขภาพ รูวิธีการคนหา
และการใชอุปกรณใน
การคนหา 

2.คนหาขอมูลท่ี
ถูกตอง และทันสมัย 

3.ตรวจสอบขอมูลจาก
หลายแหลงได จนได
ขอมูลท่ีนาเชื่อถือ 
สําหรับนําไปใชในการ
ดูแลสุขภาพ 

1.ประเมินกระบวนการสื่อสารสุขภาพ
ของชุมชน ไดแก ผูสื่อสาร ชองทางการ
สื่อสาร ขอมูลขาวสารดานสุขภาพ และ
สุขภาพจิต เปนตน 
2. ประเมินการเขาถึงขอมูลขาวสาร/
แหลงขอมูลเม่ือมีปญหาในชีวิตดาน
ตางๆ ท่ีมีอยูในชุมชนท่ีสามารถเขาถึงได 
3. ประเมินความตองการ และชองทาง
ในการรับขอมูลขาวสารเพ่ือจัดการ
ความเครียด 
4. พัฒนาแหลงบุคคลท่ีไดรับความ
ไววางใจใหสามารถวิเคราะห
ความเครียดและใหคําปรึกษา ในการ
จัดการความเครียดได  ครอบคลุมท้ังใน
ชุมชน  ในศาสนสถาน ในสถานศึกษา 
หรือในสถานบริการสุภาพ เพ่ือใหเขาถึง
ไดงาย 
 
 

1. พฤติกรรมการเขาถึง
ขอมูลขาวสารดานสุขภาพ/
สุขภาพจิต 
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                                แนวทางการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพ พฤติกรรม(ตัว)บงชี้
ความสําเร็จ องคประกอบความรอบรู

ดานสุขภาพ( 6 
องคประกอบ) 

                     ระดับของความรอบรูดานสุขภาพ( 3 ระดับ) กิจกรรมการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพ 
 ระดับพ้ืนฐาน ระดับปฏิสัมพันธ ระดับวิจารณญาณ 

2.  ความรูความเขาใจ  
 

1.มีความรูและจําใน
เนื้อหาสาระสําคัญดาน
สุขภาพ 
 

   2.ความเขาใจใน
ประเด็นเนื้อหาสาระ
ดานสุขภาพในการ
นําไปปฏิบัติตังอยาง
ถูกตอง 

3.วิเคราะห หรือ
เปรียบเทียบเนื้อหา/แนว
ทางการปฏิบัติดาน
สุขภาพไดอยางมีเหตุผล 

1. ประเมินความรูความเขาใจถึงวิธีการจัดการ
ความเครียดวิธีตางๆ  
พรอมท้ังประเมินทักษะในการจัดการความเครียด 
2.ถายทอดความรูและฝกทักษะเก่ียวกับการ
จัดการความเครียดวิธีตางๆ ไดแก  การควบคุม
อารมณ การผอนคลายอารมณ การนอนหลับท่ี
ถูกตอง การออกกําลังกายท่ีถูกตอง การนั่งสมาธิ/
ฝกจิต เปนตน 
3.ฝกอบรมเทคนิคพ้ืนฐานดานอารมณตางๆ เชน 
เทคนิคการคิดบวก เทคนิคการสรางสัมพันธภาพ
กับผูอ่ืน  
4. ใหความรูและฝกทักษะดานการดําเนินชีวิต 
ไดแก การออม การลงทุน อาชีพเสริม ทักษะชีวิต 
เปนตน 
5.จัดใหมีสถานท่ีใหคําปรึกษาดานสุขภาพ/
สุขภาพจิต และ สายดวนปรึกษาปญหา เปนตน 
 
 
 
 

มีความรู ความเขาใจ 
ทักษะ ท่ีถูกตองใน
การจัดการ
ความเครียด 
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                                แนวทางการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพ พฤติกรรม(ตัว)บงชี้
ความสําเร็จ องคประกอบความ

รอบรูดานสุขภาพ 
( 6 องคประกอบ) 

                     ระดับของความรอบรูดานสุขภาพ( 3 ระดับ) กิจกรรมการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพ 
 ระดับพ้ืนฐาน ระดับปฏิสัมพันธ ระดับวิจารณญาณ 

3. ทักษะการ
สื่อสาร    
 

1 .  สื่ อ ส า ร ข อ มู ล
ความรูดานสุขภาพ
ดวยวิธีการพูด อาน 
เ ขี ย น ข อ มู ล ก า ร
ปฏิบัติตัว 
 

2. สื่อสารใหบุคคลอ่ืน
เขาใจในวิธีการปฏิบัติ
ตัว 
 

3.โนมนาวใหบุคคล
อ่ื น ย อ ม รั บ แ น ว
ทางการปฏิบัติตัว 
 

 1. ประเมินการรับรูขอมูลขาวสารการเขาใจความหมาย 
ความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ   

 2. จัดกิจกรรมฝกทักษะการสื่อสาร  
2.1 จัดเวทีโตวาทีในท่ีทํางาน ในชุมชน 
2.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูท่ีใชกระบวนการจัดการความรู 
(KM) 
2.3 พัฒนานักสื่อสารสุขภาพในชุมชน เพ่ือใหความรูดาน
สุขภาพ ดานสุขภาพ/การจัดการความเครียดในรูปแบบตางๆ 
ท่ีสามารถเขาถึง ตรงกับความตองการและสรางความ
นาเชื่อถือ 
2.4 จัดใหมีชองทางการสื่อสารดานสุขภาพจิตท่ีเหมาะสมกับ
ชุมชน ไดแก สื่อบุคคล หอกระจายขาว วิทยุชุมชน ใน ศสมช.
โดย อสม. มุมนิทรรศการ/ประชาสัมพันธใหเขารวมกิจกรรม 
3. ประเมินการรับรูขอมูลขาวสาร  การเขาใจความหมาย 
ความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ  ผลลัพธของการปฏิบัติ
และความพึงพอใจ หลังดําเนินการ 

1. ยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน 

2. พฤติกรรมการ
รับรูขอมูล
ขาวสารดาน
สุขภาพ/การ
จัดการ
ความเครียด 

3. ความพึงพอใจใน
ขอมูลขาวสาร 
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                                                           แนวทางการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพ พฤติกรรมบงชี้ความสําเร็จ 
องคประกอบความ
รอบรูดานสุขภาพ 

               ระดับของความรอบรูดานสุขภาพ( 3 ระดับ) กิจกรรมการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพ 
 ระดับพ้ืนฐาน ระดับปฏิสัมพันธ ระดับวิจารณญาณ 

4.ทักษะการ
ตัดสินใจ  
 

1.กําหนดทางเลือกและ
ปฏิเสธ/หลีกเลี่ยงหรือ
เลือกวิธีการปฏิบัติ
เพ่ือใหมีสุขภาพดี 

2.ใชเหตุผลหรือ
วิเคราะหผลดี-ผลเสีย
เพ่ือการปฏิเสธ/
หลีกเลี่ยง/เลือก
วิธีการปฏิบัติ 

3.แสดงทางเลือกท่ี
เกิดผลกระทบนอย
ตอตนเองและผูอ่ืน 
 

1.ประเมินทักษะการตัดสินใจโดยใชแบบประเมิน
ตามแนวทางของทักษะชีวิต(ดานทักษะการตัดสินใจ)  
2. จัดอบรมฝกทักษะการตัดสินใจเลือกวิธีการ
จัดการความเครียดท่ีเหมาะสมกับตนเอง โดยใช
เหตุผลหรือวิเคราะหผลดี-ผลเสียเพ่ือการปฏิเสธ/
หลีกเลี่ยง/เลือกวิธีการปฏิบัติ 
3. ใหมีการเฝาระวังพฤติกรรมการจัดการ
ความเครียดดวยตนเองพรอมท้ังใหประเมินทางเลือก
ท่ีตองการในการจัดการความเครียดดวยตนเอง 
4. ศูนยบริการใหคําปรึกษาในการวิเคราะห
ความเครียดและวิธีการจัดการความเครียดท่ี
เหมาะสมหลากหลายวิธี เชน การใหคําปรึกษาโดย
ผูเชี่ยวชาญ/จนท.สาธารณสุข /โดยเพ่ือนชวยเพ่ือน  
5. สรางคานิยมให ผูใหญ พอ แม ครูและสังคม มี
ความเขาใน และยินดีเปนท่ีปรึกษาใหกับคนในชุมชน 
 

1. พฤติกรรมการเลือกวิธี
จัดการเม่ือมี
ความเครียดท่ีเหมาะสม
กับตนเอง 

2. สามารถเผชิญกับความ
จริงและจัดการตนเอง
ไดอยางเหมาะสม 

3. มีความเชื่อม่ันและ
ภาคภูมิใจในตนเอง 
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                                                            แนวทางการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพ พฤติกรรมบงชี้ความสําเร็จ 
องคประกอบความรอบรูดาน
สุขภาพ 

               ระดับของความรอบรูดานสุขภาพ( 3 ระดับ) กิจกรรมการพัฒนาความรอบรูดาน
สุขภาพ  ระดับพ้ืนฐาน ระดับปฏิสัมพันธ ระดับวิจารณญาณ 

5.  การรูเทาทันสื่อ 
 

1. ตรวจสอบความถูก
ตอง ความนาเชื่อถือของ
ขอมูลสุขภาพท่ีสื่อ
นําเสนอเพ่ือนํามาใชใน
การดูแลสุขภาพ 

2. เปรียบเทียบวิธีการ
เ ลื อ ก รั บ สื่ อ เ พ่ื อ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงท่ี
จะเ กิด ข้ึนกับตนเอง
และผูอ่ืน 

3. ประเมินขอความสื่อเพ่ือ
ชี้แนะแนวทางใหกับชุมชน
หรือสังคม   

1. เฝาระวังขอมูลขาวสารดาน
สุขภาพและดานสุขภาพจิตและเตือน
ภัยดานสุขภาพและดานสุขภาพจิต
โดยชุมชน 
2. มีการสํารวจความตองการดาน
ขอมูลขาวสารของชุมชน และสํารวจ
ผูใหสาร ชองทาง ท่ีไดรับความ
เชื่อถือ 
3 มีการจัดทําสื่อ เผยแพรขอมูล
ขาวสารท่ีถูกตอง ตรงกับความ
ตองการของชุมชน 
4.ประเมินผลการรับรูขอมูลขาวสาร
ท่ีชุมชนผลิตและผลลัพธของการ
นําไปปฏิบัติ 
 

1. พฤติกรรมการเลือกรับ
ขอมูลขาวสารดาน
สุขภาพและดาน
สุขภาพจิต(การเลือก
ชองทางสื่อ) 

 
 
 
 
 
 



 
 

 - 25 - 
  

                                                            แนวทางการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพ พฤติกรรมบงชี้ความสําเร็จ 
องคประกอบความรอบรู
ดานสุขภาพ 

               ระดับของความรอบรูดานสุขภาพ( 3 ระดับ) กิจกรรมการพัฒนาความรอบรูดาน
สุขภาพ  ระดับพ้ืนฐาน ระดับปฏิสัมพันธ ระดับวิจารณญาณ 

6.การจัดการตนเอง  
 

1. กําหนดเปาหมาย
และวางแผนการปฏิบัติ
ตนในการดูแลสุขภาพ 

2.ปฏิบั ติ ตามแผน ท่ี
กําหนดได 
 

3. ทบทวนวิธีการปฏิบัติตน
เพ่ือนํามาปรับเปลี่ยนวิธีการ
ปฏิบัติตนใหดีข้ึน  

1. ประเมินความเครียดและการ
จัดการความเครียด โดยใชเครื่องมือ
ของกรมสุขภาพจิต 
2. สํารวจความตองการในรูปแบบ/
วิธีการการจัดการความเครียด  
3. วางแผนจัดกิจกรรมการจัดการ
ความเครียดรวมกัน 
4. จัดกิจกรรมตางๆ ท่ีหลากหลาย
และสงเสริมใหประชาชนเขารวม
กิจกรรม ไดแก 
4.1 กิจกรรมการการยกยอง ชมเชย
เชิดชูเกียรติ เพ่ือสรางพลัง 
Empowerment ไดแก การสราง
บุคคลตนแบอารมณดี บุคคลตนแบบ
ดานวินัย/คุณธรรม/ผูมีเมตตา  ของ
ชุมชน การประกวดบาน/ชุมชนตัว
อาง  เปนตน 
4.2 จัดสิ่งแวดลอมในบานในชุมชน 
ใหเปนระเบียบ 
4.3 กิจกรรมการออกกําลังกาย

หลากหลายรูปแบบท่ีเหมาะสม

1. พฤติกรรมการจัดการ
ความเครียด 

1.1 นอนหลับพักผอนไดเพียงพอ 
1.2 มีการออกกําลังกายถูกตอง 
1.3 รูจักปฏิเสธในสิ่งท่ีไมถูกตอง 
1.4 ยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ี

เกิดข้ึนท้ังกายและใจ 
1.5 มีความพอใจในสิ่งท่ีมีอยู 
1.6 รูจักควบคุมอารมณ 
1.7 อารมณดี แจมใส ราเริง 
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กับวัย และการจัดแขงขันกีฬา
สามัคคี  

4.4 จัดตั้งกองทุนชุมชน 
4.5 จัดกิจกรรมเขาคายสุขภาพ 

กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมใน
วันสําคัญตางๆ และ กิจกรรมให
เขามามีมีสวนรวมในรูปแบบของ
ครอบครัว เปนตน 

4.6 มีมาตรการทางสังคมเพ่ือจัด
ระเบียบชุมชนดานสุขภาพท่ีเกิด
จากการมีสวนรวมของประชาชน 

4.7 จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมใหมีงาน
อดิเรก เชน ศูนยเรียนรูดาน
สุขภาพ ศูนยเรียนรูดาน
เศรษฐกิจพอเพียง/ท่ีอาน
หนังสือ/ประจําชุมชน เปนตน 

5. ประเมินการเขารวมกิจกรรมของ          
ประชาชน 

6. ประเมินพฤติกรรมการจัดการ
ความเครียด (หลังดําเนินการ) 
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  แนวทางการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy) 3อ. 2ส. กลุมวัยทํางาน 
.............................................................................................................................................. 

2.5.3 แนวทางการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพ  พฤติกรรมการสูบบุหร่ี    

                                แนวทางการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพ พฤติกรรม(ตัว)บงช้ี
ความสําเร็จ องคประกอบความรอบรูดาน

สุขภาพ 
( 6 องคประกอบ)  

                     ระดับของความรอบรูดานสุขภาพ  ( 3 ระดับ) กิจกรรมการพัฒนาความรอบรู
ดานสุขภาพ  ระดับพ้ืนฐาน ระดับปฏิสัมพันธ ระดับวิจารณญาณ 

1.การเขาถึงขอมูลสุขภาพและ
บริการสขุภาพ   
 

1.เลือกแหลงขอมูล
ดานสุขภาพ รู
วิธีการคนหาและ
การใชอุปกรณใน
การคนหา 

2.คนหาขอมลูท่ีถูกตอง 
และทันสมัย 

3.ตรวจสอบขอมลูจากหลายแหลง
ได  จนไดขอมูลท่ีนาเช่ือถือ 
สําหรับนําไปใชในการดูแลสุขภาพ 

-เผยแพรแหลงขอมูลเก่ียวกับบุหรีใ่นชุมชน 
เชน มีศูนยการเรียนรูชุมชน  รพ.สต. คลินิก
อดบุหรี่ ศาลาประชาคม เปนตน 

สามารถเลือกและสืบคนขอมูล
เก่ียวกับบุหรี่จากแหลงขอมูล
ตางได 

2.  ความรู ความเขาใจ  
 

1.มีความรูและจําใน
เน้ือหาสาระสาํคัญ
ดานสุขภาพ 
 

   2.ความเขาใจใน
ประเด็นเน้ือหาสาระดาน
สุขภาพในการนําไปปฏิบัติ
ตังอยางถูกตอง 

3.วิเคราะห หรือเปรยีบเทียบ
เน้ือหา/แนวทางการปฏิบัติดาน
สุขภาพไดอยางมีเหตุผล 

-เผยแพรขอมลูความรูเรื่องพิษภัยบุหรี่และ
วิธีการลดละเลิกบุหรี่ทางสื่อและชองทางท่ีมี
อยูในชุมชน 
-อบรมและกิจกรรมลดละเลิกบุหรีใ่นชุมชน 
 

-มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ
พิษภัยบุหรี่และวิธีการลดละเลิก
บุหรี ่
 

3. ทักษะการสื่อสาร    
 

1 .  สื่ อ ส า ร ข อมู ล
ความรูดานสุขภาพ
ดวยวิธีการพูด อาน 
เ ขี ย น ข อ มู ล ก า ร
ปฏิบัติตัว 
 

2. สื่อสารใหบุคคลอ่ืน
เขาใจในวิธีการปฏิบัตติัว 
 

3.โนมนาวให บุคคลอ่ืนยอมรับ
แนวทางการปฏิบัติตัว 
 

-จัดใหมีการสื่อสารและรณรงคการลดละเลิก
บุหรี่ใหสอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชน 
-จัดใหมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรยีนรูเรื่อง
บุหรี่ในชุมชน 
-ประกวด/คนหาบุคคลตนแบบอดบุหรี่ใน
ชุมชน เพ่ือเปนสื่อบุคคลในการสื่อสาร โนม
นาวใหคนในชุมชนปฏิบัติตาม 

- มีสวนรวมในกิจกรรมการ
รณรงค และการแลกเปลี่ยน
เรียนรูฯ 
-มีบุคคลตนแบบการอดบุหรี่ใน
ชุมชน และผูนําการสื่อสารเรื่อง
บุหรี่ในชุมชน 
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                                                            แนวทางการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพ พฤติกรรมบงช้ี
ความสําเร็จ องคประกอบความ

รอบรูดานสุขภาพ 
               ระดบัของความรอบรูดานสุขภาพ  ( 3 ระดับ) กิจกรรมการพัฒนาความรอบรู

ดานสุขภาพ  ระดับพ้ืนฐาน ระดับปฏิสัมพันธ ระดับวิจารณญาณ 
4.ทักษะการตัดสินใจ  

 

1.กําหนดทางเลือก
และปฏิเสธ/หลีกเลี่ยง
หรือเลือกวิธีการปฏิบัติ
เพ่ือใหมีสุขภาพดี 

2.ใชเหตุผลหรือ
วิเคราะหผลดี-ผลเสีย
เพ่ือการปฏิเสธ/
หลีกเลี่ยง/เลือกวิธีการ
ปฏิบัต ิ

3.แสดงทางเลือกท่ีเกิดผล
กระทบนอยตอตนเองและ
ผูอ่ืน 

 

-จัดเสวนาประชาคมเรื่องบุหรี่  โดย
ใหผูท่ีประสบความสําเร็จในการอด
บุหรี่ โนมนาวเชิญชวน ใหขอมูลขอดี
ของการอดบุหรี่ และขอเสียของการ
สูบบุหรี่ 
 -เชิดชู  ยกยอง ประกาศเกียรติคุณ
บุคคลตนแบบอดบุหรี่ในชุมชน 

มีผูท่ีสูบบุหรี่ในชุมชน มี
พฤติกรรมลด ละเลิกสูบ
บุหรี่เพ่ิมมากข้ึน  

5.  การรูเทาทันสื่อ 
 

1. ตรวจสอบความถูก
ตอง ความนาเชื่อถือของ
ขอมูลสุขภาพท่ีสื่อ
นําเสนอ เพ่ือนํามาใชใน
การดูแลสุขภาพ 

2. เปรียบเทียบวิธีการ
เ ลื อ ก รั บ สื่ อ เ พ่ื อ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงท่ี
จะเ กิด ข้ึนกับตนเอง
และผูอ่ืน 

3. ประเมินขอความสื่อเพ่ือ
ชี้แนะแนวทางใหกับชุมชน
หรือสังคม   

-เผยแพร ประชาสัมพันธ พรบ.การ
สูบบุหรี่ และการโมษณาบุหรี่ 
-ผลักดันใหชุมชนมีการกําหนด
มาตรการทางสังคมในการลดละเลิก
บุหรี่ 

มีสวนรวมในการกําหนด
มาตรการทางสังคมเรื่อง
บุหรี่ 

6.การจัดการตนเอง  
 

1. กําหนดเปาหมาย
และวางแผนการปฏิบัติ
ตนในการดูแลสุขภาพ 

2.ปฏิบั ติ ตามแผน ท่ี
กําหนดได 
 

3. ทบทวนวิธีการปฏิบัติตน
เพ่ือนํามาปรับเปลี่ยนวิธีการ
ปฏิบัติตนใหดีข้ึน  

- สรางคานิยมในการไมสูบบุหรี่ของ
ชุมชน 
-กําหนดเปาหมายเปนชุมชนชุมชน
ปลอดบุหรี่ 

คนในชุมชนมีคานิยมและ
พฤติกรรมไมสูบบุหรี่ 
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2.6 ความรอบรูดานสขุภาพ (Health Literacy) สุขบัญญัติแหงชาติ  
 
        สุขบัญญัติแหงชาติ เปนขอกําหนดในการดูแลสุขภาพข้ันพ้ืนฐานท่ีเด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชน
ท่ัวไปพึงปฏิบัติในชีวิตประจําวัน เพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และลดความเสี่ยงตอการเกิดโรค
และอันตรายตอสุขภาพ (กองสุขศึกษา,2558) 
         โดยดําเนินการปลูกฝงพฤติกรรมสุขภาพข้ันพ้ืนฐาน ภายใตการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ใน
องคประกอบท่ี ๖ เรื่องสุขศึกษาในโรงเรียน  เนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการฝกทักษะสุขบัญญัติ   ๑๐ 
ประการ เสริมการเรียนในวิชาสุขศึกษา เพ่ือใหเด็กมีความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy) และมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตองตามแนวทางสุขบัญญัติแหงชาติ ไดแก 
สุขบัญญัติขอ 1     ดูแลรักษารางกายและของใชใหสะอาด 
สุขบัญญัติขอ 2     รักษาฟนใหแข็งแรงและแปรงฟนทุกวันอยางถูกตอง 
สุขบัญญัติ ขอ 3    ลางมือใหสะอาดกอนกินอาหารและหลังขับถาย 
สุขบัญญัติขอ 4     กินอาหารสุก  สะอาด  ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด 
สุขบัญญัติขอ 5     งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน และการสําสอนทางเพศ 
สุขบัญญัติขอ 6     สรางความสัมพันธในครอบครัวใหอบอุน 
สุขบัญญัติขอ 7     ปองกันอุบัติภัยดวยการไมประมาท 
สุขบัญญัติขอ 8     ออกกําลังกายสมํ่าเสมอและตรวจสุขภาพประจําป 
สุขบัญญัติขอ 9     ทําจิตใจใหราเริงแจมใสอยูเสมอ 
สุขบัญญัติขอ 10   มีสํานึกตอสวนรวม รวมสรางสรรคสังคม 

 
2.7 แนวทางการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติในสถานศึกษา  
(กองสุขศึกษา,2558) 
1. สรางทีมงาน เพ่ือการดําเนินงานดานสุขภาพ โดยการ 
             - ตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานดานสุขภาพ โดยการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ ท่ีเก่ียวของ  มี
แกนนํานักเรียนดานสุขภาพ  และมีการกําหนดบทบาทหนาท่ี 
             - การกําหนดนโยบายสุขบัญญัติเปนนโยบายของสถานศึกษา เปนปจจัยเอ้ือสําคัญในการจัดกิจกรรม
ตางๆ ท่ีจะสรางเสริมใหนักเรียนมีการเรียนรู และมีการปฏิบัติตัวตามสุขบัญญัติ 
 
๒. ศึกษา วิเคราะหขอมูล บริบทของโรงเรียน สถานการณท่ีเก่ียวของกับสุขภาพและความเสี่ยงตอปญหา
สุขภาพของนักเรียน โดยการ 

-  สํารวจขอมูลความรู ความรอบรูดานสุขภาพ(Health Literacy) และพฤติกรรมสุขภาพตาม        
สุขบัญญัติแหงชาติของนักเรียน เชน การใชแบบสอบถาม การสังเกต เพ่ือประเมินพฤติกรรมสุขภาพท่ีควร
ปรับปรุงหรือสงเสริม 

-  สํารวจ สภาพแวดลอม และปจจัยท่ีเก่ียวของ  เพ่ือการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนท่ีเอ้ือตอ
สุขภาพ  หมายถึงการจัดการควบคุมดูแล ปรับปรุงสิ่งแวดลอมตางๆ ของโรงเรียน ใหอยูในสภาพ ท่ีถูก
สุขลักษณะตอการเรียนรู สงเสริมสุขภาพกาย จิต และสังคม รวมถึงการปองกันโรค และอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน
ท้ังตอนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสิ่งแวดลอมทางกายภาพของโรงเรียนเปนไป
ตามมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในโรงเรียน เอ้ือตอการเรียนรูและสงเสริมการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีของ
นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน 
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              -  การเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพนักเรียนเพ่ือใหทราบสภาวะสุขภาพของนักเรียนในการแกไข
ปญหาสุขภาพ   การเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพเปนการเฝาจับตาและติดตามการกระทําหรือการปฏิบัติของ
นักเรียนเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ และการกระทําท่ีมีความเสี่ยงตอปญหาสุขภาพ เพ่ือใหทราบวานักเรียนมีการ
ปฏิบัติตัวถูกตองในเรื่องใด เพ่ือทําการสงเสริมและมีการปฏิบัติไมถูกตองหรือมีความเสี่ยงในเรื่องใด เพ่ือ
วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหถูกตอง เปนการปองกันไมใหเกิดโรคหรืออันตราย
ตอสุขภาพ การเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพสามารถทําไดโดยการสังเกตตามประเด็นสุขบัญญัติ และใชการ
สํารวจ ซ่ึงเปนแบบสอบถามเพ่ือเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติ ทําการเก็บรวบรวมขอมูล
ของนักเรียนทุกคนในโรงเรียน หรือใชวิธีการสุมตัวอยาง แลวนําวิเคราะหผลพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนและ
นํามาวางแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตอไป 
๓. วางแผนและออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานสุขภาพ รวมท้ังการจัดหาทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน
สําหรับการดําเนินงาน 
๔. จัดกิจกรรมการเรียนรูดานสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติตามแผนอยางสมํ่าเสมอ โดยการจัดกิจกรรม
และใชสื่อการเรียนรูท่ีหลากหลาย เพ่ือพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy) และมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีถูกตอง 

 
2.8 กิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพ (Health  Literacy)  
           การพัฒนาและสงเสริมใหเยาวชนมี Health Literacy เปนการสรางและพัฒนาขีดความสามารถใน
ระดับบุคคลในการธํารงรักษาสุขภาพตนเองอยางยั่งยืน  มีการชี้นําระบบสุขภาพท่ีสอดคลองกับปญหาและ
ความตองการของประชาชน มีการแลกเปลี่ยนขอมูลสุขภาพของตนเองรวมกับผูใหบริการ และสามารถ
คาดการณความเสี่ยงดานสุขภาพท่ีอาจเกิดข้ึนได  รวมท้ังกําหนดเปาประสงคในการดูแลสุขภาพตนเอง  
           Health Literacy หมายถึง “ความสามารถและทักษะในการเขาถึงขอมูล ความรู ความเขาใจ เพ่ือ
วิเคราะห ประเมินการปฏิบัติและจัดการตนเอง รวมท้ังสามารถชี้แนะเรื่องสุขภาพสวนบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชน เพ่ือสุขภาพท่ีดี” (กองสุขศึกษา,2558) 
 

2.9 แนวทางการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพ  ซ่ึงมี ๖ องคประกอบ ไดแก  
   ๑. การเขาถึงขอมูลสุขภาพและบริการสุขภาพ (กองสุขศึกษา,2558) 
จุดประสงค เพ่ือสรางโอกาสใหเด็กไดรับรูขอมูลขาวสาร/ความรูดานสุขภาพเก่ียวกับการปฏิบัติตัว         ข้ัน
พ้ืนฐานอยางเหมาะสม 
กิจกรรม 
   ๑) มีศูนยการเรียนรูดานสุขภาพสําหรับเด็กและเยาวชน เพ่ือเปนแหลงเรียนรูและเปนสถานท่ีในการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  โดยมีกิจกรรมกระตุน/สงเสริมใหเด็กมาใชบริการศูนยการเรียนรูดานสุขภาพ 
   ๒)  หาชองทางการสื่อสาร เผยแพรความรูท่ีเขาถึงไดงาย พรอมบริการตลอดเวลา 
   ๓)  จัดสภาพแวดลอมเอ้ือตอการเรียนรูดานสุขภาพ 
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  การเผยแพรส่ือในโรงเรียน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
      ๔)  การรณรงคหรือจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันสุขบัญญัติแหงชาติ “วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม” และการ
จัดกิจกรรมรวมเนื่องในวันสําคัญตางๆ 
                เปนการดําเนินการเพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีความรูและกระตุนใหเกิดความตระหนักในการดูแล
สุขภาพเพ่ิมข้ึน โดยการจัดกิจกรรมหรือการจัดการเรียนรูเพ่ิมเติมจากการเรียนรูสุขศึกษาในเนื้อหาสุขภาพ
ตางๆ ตามหลักสูตรการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคลองกับการมีพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติ หรือการ
จัดกิจกรรมเผยแพรความรูสุขบัญญัติรวมกับกิจกรรมสําคัญของโรงเรียน  การจัดกิจกรรมใหความรูหรือการ
แสดง    ในการจัดงานของโรงเรียน เชน ในวันวิชาการ วันสุขบัญญัติแหงชาติ วันเด็ก และการใหนักเรียนมี
กิจกรรมรณรงคดานสุขภาพ ในสถานท่ีตางๆ ในชุมชน หรือการจัดกิจกรรมรวมกับชุมชน ซ่ึงสามารถจัด
กิจกรรมดานสุขภาพสอดแทรกในงานตางๆได เชน การแสดงของกลุมนักเรียน,กิจกรรมนันทนาการ,ตอบ
คําถามชิงรางวัล, ฐานกิจกรรม เปนตน  
 
      ๒. ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสุขบัญญัติแหงชาติ 
จุดประสงค    เพ่ือใหเด็กมีความรูและความเขาใจอยางถูกตองในการดูแลสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติ 
กิจกรรม 
      ๑) กิจกรรมการเรียนรู ในหลักสูตรคือการสอนเนื้อหาสุขบัญญัติ 10 ประการ ในการเรียนการสอนปกติ
ของกลุมการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  และการสอนสอดแทรกในวิชาตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
      ๒) กิจกรรมการเรียนรูเสริมหลักสูตรเปนวิชาเสริมในชั่วโมงเรียนพิเศษ หรือชั่วโมงกิจกรรมของโรงเรียน 
เชน  การเลานิทาน โดยเลือกเนื้อหาท่ีสอดคลองกับการดูแลสุขภาพตามสุขบัญญัติ และเลือกใหเหมาะสมกับวัย
ตางๆ ของเด็ก โดยมีเนื้อหาท่ีสนุกสนาน ชวนติดตามและใชเวลาวางเหมาะสม ซ่ึงสามารถเลาโดยการเลาปาก
เปลา เลาโดยใชหนังสือ ภาพหนังสือตางๆ ประกอบการเลา  
           การสาธิต เปนการแสดงแบบอยางของการปฏิบัติท่ีถูกตองในการดูแลสุขภาพใหนักเรียนไดดูและ
ปฏิบัติตาม เชน สาธิตการแปรงฟน 
           การแสดงละครสุขภาพ  
           การจัดกิจกรรมประกวดตางๆ เชน วาดภาพ แตงบทความ แตงกลอน/แตงคําสําคัญ/เพลง 
           การเชิญวิทยากรภายนอกท่ีเก่ียวของมาใหความรู 
       ๓) การฝกใหนักเรียนมีการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพเปนประจํา เชน การออกกําลังกายหรือกายบริหาร   
หนาเสาธงตอนเชา การใหนักเรียนแปรงฟนหลังอาหารกลางวัน ใหลางมือกอนรับประทานอาหาร การให
นักเรียนจับคูตรวจสุขภาพ/ตรวจความสะอาดของเครื่องแตงกาย  ใหรับประทานอาหารท่ีทาง 

การวาดภาพ/เขียนขอ้ความ หอกระจายขาว/เสียงตามสาย 

ปายนิทรรศการ 
การจัดมุมความรู 

การใหความรูหนาเสาธง 
เว็บไซดสุขภาพ 
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โรงเรียนจัดหรือการท่ีใหนักเรียนมีสวนรวมในการทําอาหาร เชนการสงเสริมการกินผัก โดยกิจกรรมตางๆ ครู
จะใหความรูเก่ียวกับสุขภาพท่ีถูกตองและเปนผูแนะนํา กํากับนักเรียนใหมีการปฏิบัติอยางถูกตอง หรือการให
นักเรียนแกนนําเปนผูนําการปฏิบัติและใหควบคุมกํากับการปฏิบัติกันเอง  โดยใหมีการปฏิบัติทุกวันซ่ึงจะเปน
การปลูกฝงใหมีการปฏิบัติจนติดเปนนิสัย 
      ๓.ทักษะการส่ือสาร 
จุดประสงค    ๑. เพ่ือสรางโอกาสใหเด็กไดพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับการดูแลสุขภาพตาม สุข
บัญญัติแหงชาติ 
                  ๒. เพ่ือใหเด็กมีความเขาใจและความสามารถสื่อสารกับคนอ่ืนๆ เพ่ือใหมีการดูแลสุขภาพตาม
สุขบัญญัติแหงชาติอยางถูกตอง เหมาะสม 
กิจกรรม 
      ๑)  สงเสริมแกนนํานักเรียนใหมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับ
บริบทเพ่ือใหเกิดการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคล  
          การสรางแกนนํานักเรียน หรือชมรมสุขบัญญัติในโรงเรียนใหเปนผูดําเนินงานพัฒนาสุขภาพรวมกัน ซ่ึง
นักเรียนจะเปนเครือขายท่ีเปนขุมพลังสําคัญ มีศักยภาพในการรวมตัวกันเพ่ือใหเกิดกิจกรรมท่ีสรางสรรคและ
เปนประโยชนตอการดูแลสุขภาพ การจัดใหมีแกนนําหรือชมรมสุขบัญญัติ จะเปนการรวมตัวเพ่ือใหเกิด
กิจกรรมท่ีดีตอสุขภาพ เพ่ือดูแลตนเอง เพ่ือนนักเรียน รวมไปถึงครอบครัว ชุมชนดวย 
      ๒)  สรางและพัฒนาตนแบบสุขภาพระดับบุคคล ชุมชน เพ่ือการสื่อสารความรูดานสุขภาพ 
      ๓)  จัดใหมีการสื่อสาร และรณรงคดานสุขภาพในโรงเรียน ชุมชน เพ่ือสรางกระแส และการรับรูใหเกิด
การ   มีสวนรวมในการดําเนินงานพัฒนาสุขภาพ  
      ๔. ทักษะการตัดสินใจ 
จุดประสงค    เพ่ือใหเด็กมีเหตุผลและสามารถตัดสินใจในการดูแลสุขภาพอยางถูกตอง 
กิจกรรม 
      ๑)  มีขอมูล/เนื้อหาท่ีถูกตองท้ังขอดีและขอเสีย เพ่ือการตัดสินใจ 
      ๒)  การฝกทักษะการตอรอง ทักษะการปฏิเสธในสิ่งท่ีเปนผลเสียตอสุขภาพ 
      ๕.การจัดการเง่ือนไขสุขภาพตนเอง 
จุดประสงค    เพ่ือใหเด็กมีการวางแผนและกํากับตนเองในการดูแลสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติอยาง
สมํ่าเสมอ 
กิจกรรม 
       ๑)  สงเสริมชมรม/กลุมในโรงเรียน นําขอมูลขาวสาร ความรูดานสุขภาพ เขาไปอยูในกิจกรรมของชมรม/
กลุมฯ  เพ่ือใหมีการปรึกษาหารือ ชวยเหลือกันในการดูแลสุขภาพรวมกัน  
       ๒)  จัดโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพ่ือเด็กไดฝกปฏิบัติตนเอง เปนการเพ่ิมทักษะและ
ความคิดในการดูแลสุขภาพของตนเอง เชน โปรแกรม ลดพุง , โปรแกรมเลิกเหลา บุหรี่ ลดหวาน ลดเค็ม , 
โปรแกรมออกกําลังกาย เปนตน 
       ๓)  การทําโครงการดานสงเสริมสุขภาพท่ีเก่ียวของ 
            เปนการจัดกิจกรรมใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ และการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพตาม  สุข
บัญญัติแหงชาติ โดยจัดทําเปนโครงการตางๆ ท่ีเก่ียวของ ภายใตแผนงานสงเสริมสุขภาพหรือนโยบายสงเสริม
สุขภาพของโรงเรียน ซ่ึงจะมีการดําเนินงานท่ีสอดรับกับสุขบัญญัติ ๑๐ ขอ โดยอาจจะจัดทําเปนโครงการ
สงเสริมสุขภาพโครงการเดียวโดยมีกิจกรรมตางๆ ตามประเด็นสุขบัญญัติ หรือจัดทําเปนโครงการตางๆ 
ตัวอยางเชน 
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  สุขบัญญัติขอ ๑ โครงการเด็กไทย ไมมีเหา  เปนการดูแลความสะอาดรางกายของนักเรียน 
  สุขบัญญัติขอ ๒ โครงการฟนสะอาด เหงือกแข็งแรง  เปนการดูแลเรื่องสุขภาพฟน 
  สุขบัญญัติขอ ๓ โครงการรณรงคลางมือ  เปนการดูแลความสะอาดของมือ 
  สุขบัญญัติขอ ๔ โครงการโรงเรียนออนหวาน  เปนการใหความรูเก่ียวกับการกินอาหาร 
  สุขบัญญัติขอ ๕ โครงการ To Be Number 1  เปนการปองกันยาเสพติด 
  สุขบัญญัติขอ ๖ โครงการเยี่ยมบาน  เปนการสนับสนุนการสรางความสัมพันธของครอบครัว 
  สุขบัญญัติขอ ๗ โครงการปองกันอุบัติเหตุ  
  สุขบัญญัติขอ ๘ โครงการออกกําลังกาย / ชมรมกีฬา 
  สุขบัญญัติขอ ๙ โครงการอบรมความฉลาดทางอารมณ 
  สุขบัญญัติขอ ๑๐ โครงการลดภาวะโลกรอน  เปนตน                      
        
     ๖.การรูเทาทันส่ือและสารสนเทศ 
 จุดประสงค    เพ่ือใหเด็กมีขอมูลและสามารถคิด พิจารณาขอมูลจากโฆษณาท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ และเลือก
แนวทางการดูแลสุขภาพไดอยางถูกตอง 
กิจกรรม 
         ๑)  มีการเผยแพรประชาสัมพันธขาวสาร ความรูท่ีถูกตองเชน อาหารเสริม อาหารลดความอวน การ       
ออกกําลังกายในรูปแบบตางๆ ใหทันกับโฆษณาในเรื่องนั้นๆ ท่ีเขาถึงเด็กอยางงายดายในขณะนี้  
         ๒)  จัดใหมีการเฝาระวังขาวสาร การโฆษณาท่ีเก่ียวของหรือสงผลกระทบตอสุขภาพและมีการจัดการ
กรณีเปนผลเสียใหทันสถานการณ  
๕. จัดสภาพแวดลอมของโรงเรียน ท้ังภายในและบริเวณรอบโรงเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรูเรื่องการดูแล
สุขภาพและการปฏิบัติตามวัยของนักเรียน 
     สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนและรอบบริเวณโรงเรียนเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริมใหเกิดพฤติกรรม
ตางๆ ซ่ึงโรงเรียนควรจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมและเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติตามสุขบัญญัติแหงชาติ เชน มี
อางลางมือและอุปกรณการลางมือ มีสถานท่ีแปรงฟน สถานท่ีออกกําลังกาย ปายกฎจราจร ถังขยะ โดยจัด
สภาพแวดลอมใหมีความสะอาดถูกสุขลักษณะ และการหามสิ่งท่ี ไมถูกตองตางๆ เชน หามสูบบุหรี่ หามขาย
อาหารท่ีไมถูกสุขลักษณะ ตีเสนทางข้ึน – ลงบันได ไวใหเห็นชัดเจน  เปนตน 
๖. ประเมินผลและปรับปรุงการดําเนินงาน 
      โดยการประเมินความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy) และพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง     สุข
บัญญัติแหงชาติ ตามแบบประเมินฯ 
๗. ขยายสูครอบครัวและชุมชน   การเผยแพรสุขบัญญัติไปสูผูปกครองและชุมชนใหมีความเขาใจและเห็น
ความสําคัญในการดูแลสุขภาพ โดยมีกิจกรรมตางๆ เชน 
             - ประชุมชี้แจงผูปกครองตามโอกาสท่ีเหมาะสม 
             - เผยแพรขอมูลขาวสารจากโรงเรียนไปสูบาน 
             - จัดทําหนังสือหรือเอกสารเผยแพร เพ่ือขอความรวมมือไปยังผูปกครองในการสนับสนุนการปฏิบัติ
ตามสุขบัญญัติ 
             - จัดใหครู / อาจารยกับผูปกครอง ไดมีโอกาสพบปะซ่ึงกันและกันตามโอกาสอํานวย 
             - มีหนังสือชมเชยผูปกครองท่ีใหความรวมมือ 
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บทท่ี 3 
 

แนวทางการดําเนินงานการประเมินความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 
 

 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินสภาวะความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของ
ประชาชน 2 กลุมวัย ไดแก กลุมเด็กและเยาวชนอายุ 7-14 ป และกลุมประชาชนอายุ 15-59 ป 
 

3.1  รูปแบบการศึกษา 
 เปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey study) เพ่ือประเมินสภาวะความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพของประชาชน 2 กลุมวัย 

3.2 ขอบเขตของการศึกษา  
 เปาหมาย  
      3.2.1  ขอมูลสถานการณความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติ ใน
กลุมเด็กและเยาวชนอายุ 7-14 ป ในเขต 12  
     3.2.2  ขอมูลสถานการณความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพพฤติกรรม 3อ.2ส.              
ในกลุมประชาชนอายุ 15-59 ป ในเขต 12 
 

3.3 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.3.1 กลุมเด็กและเยาวชนอายุ  7-14 ป ในโรงเรียนสุขบัญญัติแหงชาติป 2558  จํานวน 4 แหง 
/จังหวัด รวม 840 ตัวอยาง 

1) ประชากรในการเก็บรวบรวมขอมูล  
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาท่ี  4 – 6  หรือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาท่ี 1 – 3   

2) กลุมตัวอยาง และ การสุมตัวอยาง 
- ใชวิธีสุมอยางงายโดยการหยิบฉลากเพียง 1 หองเรียน  
- ดําเนินการเก็บขอมูลนักเรียนทุกคนของหองท่ีสุมไดซ่ึงจํานวนนักเรียนตองไมนอยกวา  

30 ตัวอยาง หากไมครบจํานวนใหเก็บเพ่ิมในชั้นเดียวกัน ตางหองเรียน หรือ หากยังไมครบจํานวนใหเก็บ
ขอมูลระดับชั้นอ่ืนได    

   - ชวงการเก็บขอมูลระหวางวันท่ี 1 – 22  มิถุนายน  2558  

 3.3.2 ประชาชนกลุมเส่ียงอายุ 15-59 ป ในหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ป 2558 
จํานวน 4 แหง / จังหวัด รวม 1,400 ตัวอยาง  

1) ประชากรในการเก็บรวบรวมขอมูล  
   - ประชาชน อายุ 15 ปข้ึนไป ท่ีเปนกลุมเสี่ยง โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน  

2) กลุมตัวอยาง และ การสุมตัวอยาง 
- ใชวิธีสุมอยางงายโดยการหยิบฉลากจากทะเบียนรายชื่อ จํานวน 50 คน /หมูบาน   
- ดําเนินการเก็บขอมูลโดยวิธีสัมภาษณ / ตอบแบบสอบถามดวยตนเอง 

   - ชวงการเก็บขอมูลระหวางวันท่ี 1 – 22  มิถุนายน  2558  
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3.4  เคร่ืองมือในการศึกษา 
 เครื่องมือในการศึกษา ไดแก แบบสอบถามเพ่ือศึกษาความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพท้ัง 
2 กลุมวัย ดังนี้ 
 3.4.1 แบบสอบถามความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ตามแนวทางสุขบัญญัติ
แหงชาติ มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมปท่ี         
4 – 6 หรือ มัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๓ โดยมุงพิจารณาพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติ แบงเนื้อหา
ออกเปน 8 ตอน ประกอบดวย 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับผูตอบแบบวัด เปนลักษณะคําถามแบบปลายเปดและปลายปด จํานวน ๗ ขอ 

ตอนท่ี 2 ความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักปฏิบัติตามสุขบัญญัติแหงชาติ เปนลักษณะคําถามแบบปลายปด 
จํานวน 20 ขอ 
     ตอนท่ี 3 การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ จํานวน  3 ขอ 
     ตอนท่ี 4  การสื่อสารเพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ จํานวน   ๕ ขอ 
     ตอนท่ี 5  การจัดการและดูแลตนเองตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ   จํานวน   10 ขอ 
     ตอนท่ี 6  การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ จํานวน    3 ขอ 
สําหรับตอนท่ี 3-6 เปนลักษณะคําถามความถ่ีในการปฏิบัติและวิธีวัด ดังนี้ 
 

ความถี่ในการปฏิบัติ คะแนนคําถามเชิงบวก คะแนนคําถามเชิงลบ 
ทุกครั้ง/ประจํา 3 1 
นานๆครั้ง 2 2 
ไมเคย 1 3 

 
     ตอนท่ี 7 การตัดสินใจเพ่ือเสริมสรางสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ เปนลักษณะคําถามแบบปลายปด 
จํานวน 10 ขอ 
     ตอนท่ี 8 พฤติกรรมเพ่ือเสริมสรางสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ จํานวน   20  ขอ เปน
ลักษณะคําถามความถ่ีในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติ และคะแนนข้ึนอยูกับพฤติกรรม
ในแตละพฤติกรรม เชน พฤติกรรมนักเรียนสระผม กําหนดให 

    
 
     
 
 
 
 
  

ความถี่ในการปฏิบัติ คะแนน 
ทุกครั้ง/ประจํา 4 
5-6วัน/สัปดาห 4 
3-4 วัน/สัปดาห 4 
1-2วัน/สัปดาห 4 
ไมไดปฏิบัต ิ 0 
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เกณฑใหคะแนนจําแนกระดับความรอบรูดานสุขภาพ เรื่องสุขบัญญัติแหงชาติ 
 

องคประกอบ 
การวัด 

ชวงคะแนน ระดับ แปลผล 

1.ความรูความ
เขาใจทาง
สุขภาพ  (๒๐
ขอๆ ละ 1
คะแนน เต็ม 
๒๐ คะแนน) 

0 – ๑๒ คะแนนหรือ  
< ๖0% ของคะแนนเต็ม 

ไมดี -รูและเขาใจยังไมถูกตองเพียงพอตอการปฏิบัติตนเพ่ือ
สุขภาพท่ีดียั่งยืน 

๑๓ – 1๕ คะแนน 
หรือ ≥๖0% ของ
คะแนนเต็ม 

พอใช - รูและเขาใจ อยางถูกตองเพียงพอตอการปฏิบัติตน 

 ๑๖ – ๒๐ คะแนน 
หรือ ≥๘0% ของ
คะแนนเต็ม 

ดีมาก - รูและเขาใจอยางถูกตองเพียงพอตอการปฏิบัติตนเพ่ือ
สุขภาพท่ีดียั่งยืน 

2.การเขาถึง
ขอมูลและ
บริการ  
( ๓ ขอๆละ ๓ 
คะแนน เต็ม 
๙ คะแนน) 
 

0 – ๕ คะแนน หรือ 
< ๖0% ของคะแนน
เต็ม 

ไมดี - ยังมีปญหาในการแสวงหาขอมูลและบริการสุขภาพ
จากหลายแหลงท่ีนาเชื่อถือเพียงพอตอการตัดสินใจ 

๖ – ๗ คะแนน หรือ≥ 
๖0 – < ๘๐%  ของ
คะแนนเต็ม 

พอใช - สามารถแสวงหาขอมูลและบริการสุขภาพไดบางแตยัง
ไมสามารถนํามาใชตัดสินใจใหถูกตองแมนยําได 

๘ – ๙ คะแนน หรือ 
≥ ๘๐% ของคะแนน
เต็ม 

ดีมาก -สามารถแสวงหาขอมูลและบริการสุขภาพจากหลาย
แหลงท่ีนาเชื่อถือไดมากพอตอการตัดสินใจท่ีถูกตอง
แมนยําได 

3.การสื่อสาร
เพ่ิมความ
เชี่ยวชาญทาง
สุขภาพ  
(๕ ขอๆละ ๓ 
คะแนน เต็ม 
๑๕ คะแนน ) 

0 – ๙ คะแนน  หรือ 
< ๖0% ของคะแนน
เต็ม 

ไมดี -ยังมีปญหาในดานทักษะการฟง การอาน การเขียนและ
การเลาเรื่อง/โนมนาวผูอ่ืนใหเขาใจในการปฏิบัติตนเพ่ือ
สุขภาพตนเองได  

๑๐ – 1๑ คะแนน 
หรือ≥ ๖0 – < ๘๐%  
ของคะแนนเต็ม 

พอใช -สามารถท่ีจะฟง พูด อานเขียนเพ่ือสื่อสารใหตนเองและ
ผูอ่ืนเขาใจและยอมรับการปฏิบัติไดบางแตยังไมเชี่ยวชาญ
พอ  

1๒ – ๑๕ คะแนน 
หรือ ≥ ๘๐% ของ
คะแนนเต็ม 

ดีมาก มีความเชี่ยวชาญพอในดานการฟง พูด อานเขียนเพ่ือ
สื่อสารใหตนเองและผูอ่ืนเขาใจและยอมรับการปฏิบัติ
อยางถูกตอง 

4.การจัดการ
เง่ือนไขทาง
สุขภาพตนเอง 
(๑๐ ขอๆ ละ 
๓ คะแนนเต็ม 
๓๐ คะแนน ) 
 

0 – 1๘ คะแนน 
หรือ < ๖0% ของ
คะแนนเต็ม 

ไมดี มีการจัดการเง่ือนไขตางๆ ท้ังดานอารมณ ความตองการ
ภายในตนเองและจัดการสภาพแวดลอมลอมท่ีเปน
อุปสรรคตอสุขภาพตนเองไมคอยได  

1๙ – ๒๓ คะแนน 
หรือ≥ ๖0 – <๘๐% 
ของคะแนนเต็ม 

พอใช มีการจัดการเง่ือนไขตางๆ ท้ังดานอารมณ ความตองการ
ภายในตนเองและจัดการสภาพแวดลอมลอมท่ีเปน
อุปสรรคตอสุขภาพตนเองไดเปนสวนใหญ   

๒๔ – ๓๐ คะแนน 
หรือ ≥ ๘๐% ของ
คะแนนเต็ม 

ดีมาก มีการจัดการเง่ือนไขตางๆ ท้ังดานอารมณ ความตองการ
ภายในตนเองและจัดการสภาพแวดลอมลอมท่ีเปน
อุปสรรคตอสุขภาพตนเองไดเปนอยางดี    
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5.การรูเทาทัน
สื่อและ
สารสนเทศ 
(๓ ขอๆ ละ  
๓ คะแนนเต็ม
๙ คะแนน) 

0 – ๕ คะแนน  
 หรือ < ๖0% ของ   
คะแนนเต็ม 

ไมดี ยอมรับและเชื่อถือขอมูลท่ีเผยแพรผานสื่อโดยแทบจะไม
ตองคิดวิเคราะหหรือตรวจสอบกอน  

๖ – ๗ คะแนน หรือ≥ 
๖0 – <๘๐%    ของ
คะแนนเต็ม 

พอใช ยอมรับและเชื่อถือขอมูลท่ีเผยแพรผานสื่ออยูบาง โดยมี
การวิเคราะหหรือตรวจสอบขอมูลกอนในบางเรื่อง 

๘ - ๙ คะแนน หรือ 
≥ ๘๐% ของคะแนน
เต็ม 

ดีมาก ยอมรับและเชื่อถือขอมูลท่ีเผยแพรผานสื่อเฉพาะท่ีผาน
การวิเคราะหตรวจสอบขอมูลดวยตนเองกอนวาถูกตอง
จริง 

6.การตัดสินใจ
และเลือกปฏิบัติ
ท่ีถูกตอง 
(๑๐ ขอๆ ละ  
4 คะแนนเต็ม 
๔0 คะแนน) 
 
 

0 – ๒๔  คะแนน 
หรือ < ๖0% ของ 
คะแนนเต็ม 

ไมดี -ไมสนใจสุขภาพตนเอง ยึดม่ันทําตามตัวตามสบายโดยไม
คํานึงถึงผลดีผลเสียตอสุขภาพตนเอง 

๒๕ – ๓๑ คะแนน 
หรือ≥ ๖0 – <๘๐%     
ของคะแนนเต็ม 

พอใช -มีการตัดสินใจท่ีถูกตองโดยใหความสําคัญตอการปฏิบัติ 
ท่ีเกิดผลดีเฉพาะตอสุขภาพของตนเองเทานั้น  

๓๒ – ๔0 คะแนน 
หรือ ≥ ๘๐% ของ
คะแนนเต็ม 

ดีมาก มีการตัดสินใจท่ีถูกตองโดยใหความสําคัญตอการปฏิบัติ
ท่ีเกิดผลดีตอสุขภาพตนเองและผูอ่ืนอยางเครงครัด 

 
สรุปคะแนนรวม ขององคประกอบความรอบรูดานสุขภาพ (องคประกอบท่ี 1 - 6 ขางตน) มีจํานวน ๕๑ ขอ  
คะแนนรวมเต็ม ๑๒๓ 
 

คะแนนรวมท่ีได แปลผล 

ถาได ๗๔ คะแนน  
หรือ<๖0% ของคะแนนเต็ม  

ไมดี   เปนผูมีระดับความฉลาดทางสุขภาพไมเพียงพอตอการ
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแหงชาติ  

ถาได ๗๕ – ๙๗ คะแนน หรือ ≥ ๖
0 –<๘๐% ของคะแนนเต็ม    

พอใช   เปนผูมีระดับความฉลาดทางสุขภาพท่ีเพียงพอและอาจะ
มีการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแหงชาติ ไดถูกตองบาง 

ถาได มากกวา ๙๘ คะแนน 
หรือ ≥ ๘๐% ของคะแนนเต็ม 

ดีมาก   เปนผูมีระดับความฉลาดทางสุขภาพท่ีมากเพียงพอและมี
การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแหงชาติ ไดถูกตองและยั่งยืนจน
เชี่ยวชาญ 
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สรุปคะแนน ของพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ   มีจํานวน ๒๐ ขอ คะแนนรวมเต็ม ๘๐ 
 

คะแนนรวมท่ีได แปลผล 

ถาไดนอยกวา ๔๘ คะแนน  
หรือ<๖0% ของคะแนนเต็ม  

ไมดี   เปนผูมีพฤติกรรมสุขภาพไมดีพอ 

ถาได ๔๘ – ๖๓ คะแนน หรือ ≥ ๖0 –
<๘๐% ของคะแนนเต็ม    

พอใช   เปนผูมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพอใชได ในการ
ดูแลสุขภาพ 

ถาได มากกวา ๖๓ คะแนน 
หรือ ≥ ๘๐% ของคะแนนเต็ม 

ดีมาก   เปนผูมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีมาก ซ่ึงนําไปสู
การมีสุขภาพดี 

 
 3.4.2  แบบสอบถามวัดความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ 2ส ของคนไทยท่ีมีอายุ 
15 ปข้ึนไป มุงพิจารณาพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ 2 ส คือ อ1: อาหาร  อ 2: ออกกําลังกาย อ3: 
อารมณ ส1: สูบบุหรี่ และ ส 2: สุรา  โดย แบงเนื้อหาออกเปน 9 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบวัด เปนลักษณะคําถามแบบปลายเปดและปลายปด ( 8 ขอ) 
ตอนท่ี 2 ความรูความเขาใจทางสุขภาพเก่ียวกับการปฏิบัติตนตามหลัก 3อ 2ส เปนลักษณะคําถาม

แบบปลายปด (10 ขอ)  
  ตอนท่ี 3 การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส (5 ขอ)  
  ตอนท่ี 4 การสื่อสารเพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญทางสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส (5 ขอ) 
  ตอนท่ี 5 การจัดการเง่ือนไขของตนเองเพ่ือเสริมสรางสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส (5 ขอ) 
  ตอนท่ี 6 การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศเพ่ือเสริมสรางสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส (5ขอ) 
  ตอนท่ี 8 การมีสวนรวมกิจกรรมสุขภาพทางสังคม  (5 ขอ) 

สําหรับตอนท่ี 3-6 และ 8 เปนลักษณะคําถามความถ่ีในการปฏิบัติและวิธีวัด ดังนี้ 
 

ความถี่ในการปฏิบัติ คะแนนคําถามเชิงบวก คะแนนคําถามเชิงลบ 
ทุกครั้ง 4 0 
บอยครั้ง 3 1 
บางครั้ง 2 2 
นานๆครั้ง 1 3 
ไมไดปฏิบัต ิ 0 4 
 
   
ตอนท่ี 7 การตัดสินใจเลือกปฏิบัติท่ีถูกตองตามหลัก 3อ 2ส เปนลักษณะคําถามแบบปลายปด(5 ขอ) 
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ตอนท่ี 9 การคงดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (10 ขอ) เปนลักษณะคําถามความถ่ีในการปฏิบัติ           

และวิธีวัด ดังนี้ 
 

ความถี่ในการปฏิบัติ คะแนนคําถามเชิงบวก คะแนนคําถามเชิงลบ 
6-7 วัน/สัปดาห 4 0 
4-5 วัน/สัปดาห 3 1 
3 วัน/ สัปดาห 2 2 
1-2 วัน/สัปดาห 1 3 
ไมไดปฏิบัต ิ 0 4 
 

 
 

เกณฑใหคะแนนจําแนกระดับความรอบรูดานสุขภาพ ๓อ ๒ส ของคนไทย อายุ15ปข้ึนไป 
 

องคประกอบ 
การวัด 

ชวงคะแนน ระดับ แปลผล 

1.ความรูความเขาใจ
ทางสุขภาพ  (1๐ขอๆ 
ละ 1คะแนน เต็ม 
1๐ คะแนน) 

0 – ๕ คะแนนหรือ  
< ๖0% ของคะแนนเต็ม 

ไมดี -รูและเขาใจในหลัก 3 อ 2 ส ยังไมถูกตอง
เพียงพอตอการปฏิบัติตนเพ่ือสุขภาพท่ีดียั่งยืน 

๖ – ๗ คะแนน หรือ 
หรือ≥ ๖0 – < ๘๐%  
ของคะแนนเต็ม 

ถูกตอง - รูและเขาใจในหลัก 3 อ 2 ส อยางถูกตอง
เพียงพอตอการปฏิบัติตนเพ่ือสุขภาพท่ีดี 

 ๘ – 1๐ คะแนน หรือ 
≥๘0% ของคะแนนเต็ม 

ดีมาก -รูและเขาใจในหลัก 3 อ 2 ส อยางถูกตอง
เพียงพอตอการปฏิบัติตนเพ่ือสุขภาพท่ีดีอยาง
ยั่งยืน 

2.การเขาถึงขอมูล
และบริการ  
(5 ขอๆละ 4 คะแนน 
เต็ม 20 คะแนน) 
 

0 – ๑๒ คะแนน 
หรือ < ๖0% ของ
คะแนนเต็ม 

ไมดี - ยังมีปญหาในการแสวงหาขอมูลและบริการ
สุขภาพจากหลายแหลงท่ีนาเชื่อถือเพียงพอตอการ
ตัดสินใจ 

1๓ - 15 คะแนน 
หรือ≥ ๖0 – < ๘๐%  
ของคะแนนเต็ม 

พอใช - สามารถแสวงหาขอมูลและบริการสุขภาพไดบาง
แตยังไมสามารถนํามาใชตัดสินใจใหถูกตองแมนยํา
ได 

16 - 20คะแนน 
หรือ ≥ ๘๐% ของ
คะแนนเต็ม 

ดีมาก -สามารถแสวงหาขอมูลและบริการสุขภาพจาก
หลายแหลงท่ีนาเชื่อถือไดมากพอตอการตัดสินใจท่ี
ถูกตองแมนยําได 

3.การส่ือสารเพ่ิม
ความเช่ียวชาญทาง
สุขภาพ  
(๕ ขอๆละ 4 คะแนน 
เต็ม 2๐ คะแนน ) 

0 – 1๒ คะแนน  
หรือ < ๖0% ของ
คะแนนเต็ม 

ไมดี -ยังมีปญหาในดานทักษะการฟง การอาน การเขียน
และการเลาเรื่อง/โนมนาวผูอ่ืนใหเขาใจในการปฏิบัติ
ตนเพ่ือสุขภาพตนเองได  

1๓ – 1๕ คะแนน 
หรือ≥ ๖0 – < ๘๐%  
ของคะแนนเต็ม 

พอใช -สามารถท่ีจะฟง พูด อานเขียนเพ่ือสื่อสารใหตนเอง
และผูอ่ืนเขาใจและยอมรับการปฏิบัติตามหลัก 3 อ 
2ส ไดบางแตยังไมเชี่ยวชาญพอ  
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1๖ – 2๐ คะแนน 
หรือ ≥ ๘๐% ของ
คะแนนเต็ม 

ดีมาก มีความเชี่ยวชาญพอในดานการฟง พูด อานเขียน
เพ่ือสื่อสารใหตนเองและผูอ่ืนเขาใจและยอมรับการ
ปฏิบัติตามหลัก 3 อ 2ส ของตนเองอยางถูกตอง 

4.การจัดการเง่ือนไข
ทางสุขภาพตนเอง 
(๕ ขอๆ ละ 
4 คะแนนเต็ม 2๐ 
คะแนน ) 
 

0 - 12 คะแนน 
หรือ < ๖0% ของ
คะแนนเต็ม 

ไมดี มีการจัดการเง่ือนไขตางๆ ท้ังดานอารมณ ความ
ตองการภายในตนเองและจัดการสภาพแวดลอม
ลอมท่ีเปนอุปสรรคตอสุขภาพตนเองไมคอยได  

1๓ – 1๕ คะแนน 
หรือ≥ ๖0 – <๘๐% 
ของคะแนนเต็ม 

พอใช มีการจัดการเง่ือนไขตางๆ ท้ังดานอารมณ ความ
ตองการภายในตนเองและจัดการสภาพแวดลอม
ลอมท่ีเปนอุปสรรคตอสุขภาพตนเองไดเปนสวนใหญ   

1๖ – 2๐ คะแนน 
หรือ ≥ ๘๐% ของ
คะแนนเต็ม 

ดีมาก มีการจัดการเง่ือนไขตางๆ ท้ังดานอารมณ ความ
ตองการภายในตนเองและจัดการสภาพแวดลอม
ลอมท่ีเปนอุปสรรคตอสุขภาพตนเองไดเปนอยางดี    

5.การรูเทาทันส่ือและ
สารสนเทศ 
(5 ขอๆ ละ  
4 คะแนนเต็ม20 
คะแนน) 

0 – ๑๒ คะแนน  
 หรือ < ๖0% ของ   
คะแนนเต็ม 

ไมดี ยอมรับและเชื่อถือขอมูลท่ีเผยแพรผานสื่อโดยแทบ
จะไมตองคิดวิเคราะหหรือตรวจสอบกอน  

1๓ - 15 คะแนน 
หรือ≥ ๖0 – <๘๐%    
ของคะแนนเต็ม 

พอใช ยอมรับและเชื่อถือขอมูลท่ีเผยแพรผานสื่ออยูบาง 
โดยมีการวิเคราะหหรือตรวจสอบขอมูลกอนในบาง
เรื่อง 

16-20 คะแนน 
หรือ ≥ ๘๐% ของ
คะแนนเต็ม 

ดีมาก ยอมรับและเชื่อถือขอมูลท่ีเผยแพรผานสื่อเฉพาะท่ี
ผานการวิเคราะหตรวจสอบขอมูลดวยตนเองกอนวา
ถูกตองจริง 

6.การตัดสินใจและ
เลือกปฏิบัติท่ีถูกตอง 
(5 ขอๆ ละ  
4 คะแนนเต็ม 
20 คะแนน) 
 
 

0 – ๑๒  คะแนน 
หรือ < ๖0% ของ 
คะแนนเต็ม 

ไมดี -ไมสนใจสุขภาพตนเอง ยึดม่ันทําตามตัวตามสบาย
โดยไมคํานึงถึงผลดีผลเสียตอสุขภาพตนเอง 

1๓ - 15 คะแนน 
หรือ≥ ๖0 – <๘๐%     
ของคะแนนเต็ม 

พอใช -มีการตัดสินใจท่ีถูกตองโดยใหความสําคัญตอการ
ปฏิบัติตามหลัก 3 อ 2ส ท่ีเกิดผลดีเฉพาะตอ
สุขภาพของตนเองเทานั้น  

16 - 20 คะแนน 
หรือ ≥ ๘๐% ของ
คะแนนเต็ม 

ดีมาก มีการตัดสินใจท่ีถูกตองโดยใหความสําคัญตอการ
ปฏิบัติตามหลัก 3 อ 2ส ท่ีเกิดผลดีตอสุขภาพ
ตนเองและผูอ่ืนอยางเครงครัด 
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องคประกอบการวัด ชวงคะแนน ระดับ แปลผล 

7. การดูแลและคง
รักษาสุขภาพท่ีดีของ
ตนเอง 10ขอๆ ละ 4 
คะแนน  
เต็ม 40 คะแนน) 

0 – 2๔ คะแนน 
หรือ < ๖0%  ของ
คะแนนเต็ม 

ไมดี มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเอง
ตามหลัก3 อ 2ส ไมถูกตอง 

2๕ – 3๑ คะแนน
หรือ≥ ๖0 – <๘๐%   
ของคะแนนเต็ม 

พอใช มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเอง
ตามหลัก3 อ 2ส ไดถูกตองเปนสวนใหญแตไม
สมํ่าเสมอ  

3๒ - 40 คะแนน
หรือ ≥ ๘๐% ของ
คะแนนเต็ม 

ดีมาก มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเอง
ตามหลัก3 อ 2ส ไดอยางถูกตองสมํ่าเสมอ 

8.การมีสวนรวม
กิจกรรมสุขภาพทาง
สังคม (5 ขอๆ ละ ๔ 
คะแนน 
เต็ม ๒๐ คะแนน) 

0 – ๑๒ คะแนน 
หรือ < ๖0%  ของ
คะแนนเต็ม 

ไมดี ไมไดเขาหรือแทบจะไมไดรวมกิจกรรมท่ีเจาหนาท่ี
สาธารณสุข/อสม./แกนนําสุขภาพจัดข้ึน  

๑๓ – ๑๕ คะแนน
หรือ≥๖0 –<๘๐%   
ของคะแนนเต็ม 

พอใช เขารวมรวมกิจกรรมท่ีเจาหนาท่ีสาธารณสุข/  อส
ม./แกนนําสุขภาพจัดข้ึน ไดเปนสวนใหญ   

16 - 20 คะแนน 
หรือ ≥ ๘๐% ของ
คะแนนเต็ม 

ดีมาก เขารวมรวมกิจกรรมท่ีเจาหนาท่ีสาธารณสุข/  อส
ม./แกนนําสุขภาพจัดข้ึน ไดเกือบทุกกิจกรรม 

 
 
สรุปคะแนนรวม ขององคประกอบความรอบรูดานสุขภาพ (องคประกอบท่ี 1 - 6 ขางตน) มีจํานวน 3๕ ขอ  
คะแนนรวมเต็ม 1๑๐ 
 

คะแนนรวมท่ีได แปลผล 

ถาได 6๖ คะแนน  
หรือ<๖0% ของคะแนนเต็ม  

ไมด ี  เปนผูมีระดับความฉลาดทางสุขภาพไมเพียงพอตอ
การปฏิบัติตนตามหลัก 3อ 2ส  

ถาได 6๗-๘๗คะแนน หรือ ≥ ๖0 –<๘๐% 
ของคะแนนเต็ม    

พอใช   เปนผูมีระดับความฉลาดทางสุขภาพท่ีเพียงพอ
และอาจะมีการปฏิบัติตนตามหลัก 3อ 2ส ไดถูกตองบาง 

ถาได มากกวา ๘๘คะแนน 
หรือ ≥ ๘๐% ของคะแนนเต็ม 

ดีมาก   เปนผูมีระดับความฉลาดทางสุขภาพท่ีมากเพียงพอ
และมีการ ปฏิบัติตนตามหลัก 3อ 2ส ไดถูกตองและยั่งยืน
จนเชี่ยวชาญ 
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สรุปคะแนนผลลัพธทางสุขภาพ (องคประกอบท่ี 7 – 8) จํานวน 15 ขอ คะแนนเต็ม ๖๐ 
 

คะแนนรวมท่ีได แปลผล 

ถาได ๓๕ คะแนน หรือ<๖0% ของ
คะแนนเต็ม  

  ไมด ี  เปนผูท่ีมีการปฏิบัติตนตามหลัก 3อ 2ส ไดนอยและ
ไมคอยถูกตอง 

ถาได ๓๖ – ๔๗ คะแนน 
หรือ ≥ ๖0 –<๘๐% ของคะแนนเต็ม    

พอใช  เปนผูท่ีมีการปฏิบัติตนตามหลัก 3อ 2ส ไดเพียงพอ
แตถูกตองบาง 

ถาได มากกวา ๔๘ คะแนน หรือ ≥ 
๘๐% ของคะแนนเต็ม 

ดีมาก   เปนผูท่ีมีการปฏิบัติตนตามหลัก 3อ 2ส ได
ปริมาณท่ีมากเพียงพอตอสุขภาพท่ีดีอยางยั่งยืนจน
เชี่ยวชาญ 

 
 
 

3.5  ข้ันตอนการศึกษา 
1) กําหนดกลุมเปาหมายและพ้ืนท่ีในการเก็บรวบรวมขอมูล ในเขต 12 ไดแก จังหวัดตรัง พัทลุง 

สงขลา สตูล ยะลา ปตตานี และนราธิวาส 
2) เก็บรวบรวมขอมูลความรอบรูและพฤติกรรมสุขภาพในพ้ืนท่ีเปาหมาย เขต 12 
3) รวบรวมแบบสอบถามจากพ้ืนท่ี 
4) วิเคราะหขอมูล 
5) สรุปผลการดําเนินงาน 

 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 
หลังจากเก็บขอมูลเสร็จสิ้นแลว ตรวจสอบความครบถวน ของแบบสอบถามและลงรหัสในขอคําถาม

แตละขอ เพ่ือใชในการวิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เพ่ือวิเคราะหขอมูล ดวยสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive  statistics)  เพ่ืออธิบายลักษณะทางประชากร และระดับความรอบรูและพฤติกรรมสุขภาพของ
กลุมตัวอยาง โดยใชคาความถ่ี รอยละ, mean, median และ standard deviation 
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บทท่ี 4 
ผลการประเมินความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 

 
 จากการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey study) เพ่ือประเมินสภาวะความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพของประชาชน 2 กลุมวัย ไดแก กลุมเด็กและเยาวชนอายุ 7-14 ป และกลุมประชาชนอายุ 15-59 ป 
ในเขต 12 กลุมตัวอยางท่ีนํามาวิเคราะหขอมูล ไดแก 
 

กลุมเด็กและเยาวชน กลุมประชาชน 
กลุมตัวอยางท้ังหมด กลุมตัวอยางท่ีวิเคราะห

ขอมูล 
กลุมตัวอยางท้ังหมด กลุมตัวอยางท่ีวิเคราะห

ขอมูล 

840 คน 691 (รอยละ 82.26) 1,400 1,394 (รอยละ 99.57 ) 
 
ตาราง 1 : แสดงรอยละของระดับความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติ  
             ในภาพรวม เขต 12 และรายจังหวัด ป 2558 
 

หมายเหตุ : จังหวัดปตตานีไมมีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ประเด็น ภาพรวม 
เขต 12 

 

จังหวัด 

ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ยะลา นราธิวาส 

ความรอบรูดานสุขภาพ 

ตํ่า (ไมดี) 5.83 0.0 5.00 5.00 13.30 0.00 11.70 

ปานกลาง (พอใช) 69.63 51.1 63.30 65.00 85.80 70.80 81.80 

สูง (ดีมาก) 24.52 48.9 31.70 30.00 0.80 29.20 6.50 

1. ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติตามสขุบัญญัติแหงชาติ 

ตํ่า 45.82 14.6 30.80 35.80 100 37.50 56.20 

ปานกลาง 24.37 25.8 32.50 28.30 0 35.80 23.80 

สูง 29.80 59.6 36.70 35.80 0 26.70 20.00 

2.การเขาถึงขอมูลและบริการสขุภาพตามหลักสขุบัญญัติแหงชาติ  

ตํ่า 19.93 15.1 15.80 24.20 34.20 10.80 19.50 

ปานกลาง 68.33 81.5 70.00 64.20 55.00 78.30 61.00 

สูง 11.73 3.4 14.20 11.70 10.80 10.80 19.50 

3. การสื่อสารเพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญตามหลักสขุบัญญัติแหงชาติ  

ตํ่า 30.77 24.2 21.70 28.30 60.80 18.30 31.30 

ปานกลาง 44.58 42.5 40.00 36.70 35.80 58.30 54.20 

สูง 24.62 33.3 38.30 35.00 3.30 23.30 14.50 
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ตาราง 1 : แสดงรอยละของระดับความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติ  
             ในภาพรวม เขต 12 และรายจังหวัด ป 2558 

 

หมายเหตุ : จังหวัดปตตานีไมมีการเก็บรวบรวมขอมูล 

  

ประเด็น ภาพรวม 
เขต 12 

 

จังหวัด 

ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ยะลา นราธิวาส 

4.การจัดการและดูแลตนเองตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ                     

ต่ํา 3.52 5.0 0.80 7.5 1.70 0.0 6.10 

ปานกลาง 27.83 24.2 26.70 40.8 25.00 28.30 22.00 

สูง 68.67 70.8 72.50 51.70 73.30 71.70 72.00 

5. การรูเทาทันส่ือและสารสนเทศตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ 

ต่ํา 36.25 27.5 31.70 46.70 52.50 24.20 34.90 

ปานกลาง 38.17 44.2 29.20 34.20 31.70 36.70 53.00 

สูง 25.62 28.3 39.20 19.20 15.80 39.20 12.00 

6.การตัดสินใจเพ่ือเสริมสรางสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ 

ต่ํา 12.12 7.6 9.20 12.50 10.80 5.80 26.80 

ปานกลาง 47.98 42.4 54.20 35.00 40.00 51.70 64.60 

สูง 39.90 50.0 36.70 52.50 49.20 42.50 8.50 

พฤติกรรมเพ่ือเสริมสรางสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ  

ต่ํา (ไมดี) 20.05 11.0 9.20 10.80 67.50 5.80 16.00 

ปานกลาง
(พอใช) 43.10 

45.8 59.20 44.20 31.70 30.80 46.90 

สูง (ดีมาก) 38.03 43.2 31.70 45.00 8.00 63.30 37.00 
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  จากตารางท่ี  1 แสดงรอยละของระดับความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติ
แหงชาติกลุมเด็กและเยาวชน (7-14 ป) ในภาพรวม  เขต 12 และรายจังหวัด  
   1.๑ ระดับคะแนนความรอบรูดานสุขภาพเรื่องสุขบัญญัติแหงชาติ พบวา  
           ในภาพรวม เขต 12 เด็กและเยาวชนสวนใหญมีความรอบรูดานสุขภาพ เรื่องสุขบัญญัติระดับ                
ปานกลาง (พอใช) รอยละ69.63 รองลงมาระดับสูง (ดีมาก) รอยละ 24.52 และระดับต่ํา (ไมดี) รอยละ
5.83 ตามลําดับ  
           เม่ือพิจารณารายองคประกอบท้ัง 6 องคประกอบของความรอบรูดานสุขภาพในภาพรวม พบวา 
องคประกอบท่ีเด็กและเยาวชนสวนใหญอยูในระดับสูง คือ การจัดการและดูแลตนเองตามหลักสุขบัญญัติ
แหงชาติ และองคประกอบท่ีมีความรอบรูดานสุขภาพ ในระดับต่ํา คือ ความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักปฏิบัติ
ตามสุขบัญญัติแหงชาติ                     
           เม่ือพิจารณารายจังหวัด พบวา เด็กและเยาวชนในท้ัง 6 จังหวัด มีความรอบรูดานสุขภาพ                  
เรื่องสุขบัญญัติ อยูในระดับปานกลาง  
            
 1.๒ ระดับคะแนนพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติ พบวา 
           ในภาพรวม  เด็กและเยาวชนท่ีทําการสํารวจสวนใหญมีพฤติกรรมสุขภาพในระดับปานกลาง (พอใช) 
รอยละ 43.10 รองลงมามีพฤติกรรมสุขภาพในระดับสูง (ดีมาก) รอยละ 38.03 และระดับต่ํา (ไมดี)               
รอยละ 20.05 
           เม่ือพิจารณารายจังหวัด พบวา  สวนใหญมีพฤติกรรมสุขภาพในระดับปานกลาง (พอใช) ไดแก 
จังหวัดตรัง พัทลุง และนราธิวาส รองลงมาในระดับสูง (ดีมาก)  ไดแก จังหวัดสงขลา ยะลา และระดับต่ํา            
(ไมดี) 1 จังหวัด คือ จังหวัดสตูล 
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ตารางท่ี 2 แสดงคารอยละความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติของ              
เด็ก และเยาวชน  เปรียบเทียบกับคาเปาหมายการใหบริการ ในภาพรวม เขต 12 ป 2558 
 

 
 

ความรอบรูดานสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ 

    คาเปาหมาย 
    ( รอยละ) 
 

  ผลการ    
  ประเมิน 

เปาหมาย    
( รอยละ)   

       ผลการ    
      ประเมิน 

ภาพรวมเขต 12 ๘.๐๐ 24.52 ๒๑.๕๐ 38.03 
     

 

        จากตารางท่ี 2  แสดงการเปรียบเทียบความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติ
แหงชาติกับคาเปาหมายการใหบริการ  ในภาพรวม เขต 12 ป 2558 

                            

 2.1. ความรอบรูดานสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติ ในภาพรวม เขต 12 พบวา เด็กและเยาวชนมี
ความรอบรูดานสุขภาพ ในระดับสูง รอยละ 24.52 เม่ือเทียบกับคาเปาหมายการใหบริการพบวา สูงกวา
เปาหมายท่ีตั้งไว (๘.๐๐) ถึงรอยละ 16.52   
           2.2. พฤติกรรมดานสุขภาพ ตามสุขบัญญัติแหงชาติในภาพรวม เขต 12 พบวา เด็กและเยาวชน           
มีพฤติกรรมดานสุขภาพในระดับสูง รอยละ 38.03 เม่ือเทียบกับคาเปาหมายการใหบริการ พบวา สูงกวา
เปาหมายท่ีตั้งไว (๒๑.๕๐) ถึงรอยละ 16.53   
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ตาราง 3 : แสดงรอยละของระดับความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง 3อ.2ส.ของ 
    ประชาชนในภาพรวม เขต 12 และรายจังหวัด 

 

ประเด็น ภาพรวม 
เขต 12 

จังหวัด 

ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปตตานี ยะลา นราธิวาส 

1.ความรอบรูดานสุขภาพ    

ต่ํา 48.87 44.00 39.00 61.70 80.50 31.60 36.40 48.9 

ปานกลาง 48.13 54.60 54.50 37.20 19.00 62.90 57.60 51.1 

สูง 3.01 1.40 6.50 1.10 0.50 5.50 6.10 .0 

1.1 ความรูความเขาใจทางสุขภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามหลัก 3อ 2ส 

ต่ํา 29.96 16.30 19.50 15.5 94.5 12.20 28.50 23.2 

ปานกลาง 39.51 31.90 45.50 51.3 5.5 46.40 43.50 52.5 

สูง 30.53 51.80 35.00 33.2 0 41.40 28.00 24.3 
1.2. การเขาถึงขอมลูและบริการสขุภาพตามหลัก 3อ 2ส 

ต่ํา 68.00 68.20 62.00 74.1 75.5 62.90 64.80 68.5 

ปานกลาง 26.64 30.70 29.00 24.9 17.5 27.80 29.60 27.0 

สูง 5.34 1.10 9.00 1.0 7 9.30 5.50 4.5 
1.3 การสื่อสารเพ่ือเพ่ิมความเชีย่วชาญทางสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส 

ต่ํา 76.46 78.20 80.50 82.70 81.5 76.40 57.80 78.1 

ปานกลาง 20.71 20.70 16.50 17.30 16 21.50 32.20 20.8 

สูง 2.84 1.10 3.00 0.00 2.5 2.10 10.10 1.1 
1.4 การจัดการเง่ือนไขของตนเองเพ่ือเสริมสรางสุขภาพตามหลกั 3อ 2ส 

ต่ํา 51.27 48.00 46.50 62.40 64 41.40 39.90 56.7 

ปานกลาง 33.19 35.80 33.00 26.90 28 34.20 36.20 38.2 

สูง 15.59 16.20 20.50 10.70 8 24.50 24.10 5.1 
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ตาราง 2 : แสดงรอยละของระดับความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง 3อ.2ส.ของ 
    ประชาชนในภาพรวม เขต 12 และรายจังหวัด (ตอ) 

ประเด็น ภาพรวม จังหวัด 

ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปตตานี ยะลา นราธิวาส 

1.5 การรูเทาทันส่ือและสารสนเทศเพ่ือเสริมสรางสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส 

ตํ่า 59.89 64.80 50.00 69.50 67.5 46.00 52.50 68.9 
ปานกลาง 25.20 23.50 32.00 21.50 21.5 27.00 26.00 24.9 

สูง 14.91 11.70 18.00 9.00 11 27.00 21.50 6.2 
1.6 การตัดสินใจเลือกปฏิบัติท่ีถกูตองตามหลัก 3อ 2ส 

ตํ่า 20.04 25.70 2.00 13.10 77 7.60 6.50 8.4 
ปานกลาง 31.70 45.30 32.00 40.90 21 26.60 24.10 32.0 

สูง 48.26 29.10 66.00 46.00 2 65.80 69.30 59.6 
2.พฤติกรรมสขุภาพตามหลัก 3อ 2ส 

ตํ่า 49.03 52.50 40.50 55.80 92.00 35.40 32.00 35.0 
ปานกลาง 45.09 44.70 45.00 40.00 8.00 55.70 59.40 62.8 

สูง 5.89 2.80 14.50 4.20 0 8.90 8.60 2.2 
2.1 การมสีวนรวมกจิกรรมสขุภาพทางสังคม   

ตํ่า 58.67 65.40 48.00 60.20 61 53.20 57.40 65.5 
ปานกลาง 24.34 28.50 32.00 19.30 21 24.50 20.80 24.3 

สูง 16.99 6.10 20.00 20.40 18 22.40 21.80 10.2 
2.2 การคงดูแลรักษาสขุภาพตนเอง 

ตํ่า 50.04 45.80 39.50 59.40 96 38.40 31.80 39.4 
ปานกลาง 41.46 44.70 43.50 37.20 3 50.60 60.10 51.1 

สูง 8.49 9.50 17.00 3.30 1 11.00 8.10 9.5 
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 จากตารางท่ี 3 แสดงรอยละของระดับความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง 3อ.2 ส.
ของประชาชน กลุมวัยทํางาน (๑๕ – ๕๙ ป) ในภาพรวม เขต 12 และรายจังหวัด  
  3.1. ระดับความรอบรูดานสุขภาพ 3 อ.2ส. พบวา  
          ในภาพรวม เขต 12 ประชาชนวัยทํางาน 15 ปข้ึนไป สวนใหญมีความรอบรูดานสุขภาพอยูในระดับ
ต่ํา (ไมดี) (รอยละ 48.87) มีเพียงสวนนอยท่ีมีความรอบรูดานสุขภาพในระดับสูง (ดีมาก) (รอยละ 3.01) 
          เม่ือพิจารณารายองคประกอบท้ัง 6 องคประกอบของความรอบรูดานสุขภาพ พบวา ประชาชนวัย
ทํางาน 15 ปข้ึนไป สวนใหญมีความรอบรูดานสุขภาพ อยูในระดับต่ํา ใน 4 องคประกอบคือ การเขาถึงขอมูล
และบริการสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส การสื่อสารเพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญทางสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส การ
จัดการเง่ือนไขของตนเองเพ่ือเสริมสรางสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศเพ่ือเสริมสราง
สุขภาพตามหลัก 3อ 2ส และมีเพียงองคประกอบเดียวท่ีอยูในระดับสูง คือ การตัดสินใจเลือกปฏิบัติท่ีถูกตอง 
         เม่ือพิจารณารายจังหวัด พบวา ประชาชนวัยทํางาน 15 ปข้ึนไป สวนใหญมีความรอบรูดานสุขภาพ     
อยูในระดับปานกลาง (พอใช) จํานวน 5 จังหวัด ไดแก ตรัง พัทลุง ปตตานี ยะลา และนราธิวาส รองลงมา คือ 
ระดับต่ํา (ไมดี) จํานวน 2 จังหวัด ไดแก สงขลา และสตูล 
          3.2.ระดับพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. พบวา  
          ในภาพรวมเขต 12 ประชาชนวัยทํางาน 15 ปข้ึนไป สวนใหญมีพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. อยูใน
ระดับต่ํา (ไมดี) รอยละ 49.03  รองลงมาระดับปานกลาง (พอใช) รอยละ 45.09  และมีเพียงสวนนอยอยูใน
ระดับดีมาก รอยละ 5.89   
          เม่ือพิจารณารายองคประกอบท้ัง 2 องคประกอบของพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. พบวา ประชาชนวัย
ทํางาน 15 ปข้ึนไป มีพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. อยูในระดับต่ํา (ไมดี) ท้ังสององคประกอบ ไดแก การมีสวน
รวมกิจกรรมสุขภาพทางสังคม  และการคงดูแลรักษาสุขภาพตนเอง 
          เม่ือพิจารณารายจังหวัด พบวา  ประชาชนวัยทํางาน 15 ปข้ึนไป สวนใหญมีพฤติกรรมสุขภาพ               
ในระดับปานกลาง (พอใช) จํานวน 4 จังหวัด ไดแก พัทลุง ปตตานี ยะลา นราธิวาส รองลงมาระดับต่ํา (ไมดี) 
จํานวน 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดตรัง สงขลา และสตูล  
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   ตาราง 4 : แสดงคารอยละความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง 3อ.2ส.ของประชาชน 
                 เปรียบเทียบกับคาเปาหมายการใหบริการในภาพรวม เขต 12 ป 2558 
 

 
 

ความรอบรูดานสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ 
คาเปาหมาย 

( รอยละ) 
     ผลการ    
    ประเมิน 

เปาหมาย  
 (รอยละ) 

      ผลการ    
 ประเมิน 

ภาพรวม เขต 12 7.02 3.01 11.57 5.89 
     

 
 จากตารางท่ี 4  แสดงการเปรียบเทียบความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง 3อ.2ส.
ของประชาชนกับคาเปาหมายการใหบริการ  ในภาพรวม เขต 12 ป 2558 
  4.1. ความรอบรูดานสุขภาพ๓อ ๒ส ในภาพรวม เขต 12  พบวา ประชาชนวัยทํางาน มีความรอบรู
ดานสุขภาพ ในระดับสูง รอยละ 3.01  เม่ือเทียบกับคาเปาหมายการใหบริการพบวา  ต่ํากวาเปาหมายท่ีตั้งไว 
(7.02)  รอยละ 4.01 
 4.2. พฤติกรรมดานสุขภาพตาม ๓อ ๒ส ในภาพรวม พบวา ประชาชนวัยทํางาน มีพฤติกรรมดาน
สุขภาพ ในระดับสูง รอยละ 5.89 เม่ือเทียบกับคาเปาหมายการใหบริการ พบวา ต่ํากวาเปาหมายท่ีตั้งไว        
(11.57) ถึงรอยละ 5.68  
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ตาราง 5 : แสดงผลการประเมินความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนเปาหมาย 
เขต 12 เม่ือเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัดการดําเนินงาน 

1) รอยละของประชาชนเปาหมายมีความรอบรูดานสุขภาพ(ระดับดีมาก) เพ่ิมข้ึน รอยละ 5  
( เทียบจากฐานขอมูลป 2557) 

2) รอยละของประชาชนเปาหมายมีพฤติกรรมสุขภาพ(ระดับดีมาก) เพ่ิมข้ึนรอยละ 5                
( เทียบจากฐานขอมูลป 2557) 

  

     จากตารางท่ี 5 แสดงผลการประเมินความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน
เปาหมาย เขต 12 เม่ือเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดการดําเนินงาน พบวา 

 5.1 ประชาชนเปาหมายมีความรอบรูดานสุขภาพ (ระดับดีมาก) ในป 2558 รอยละ 13.77 
และเพ่ิมข้ึน จากป 2557 รอยละ 11.26  
       5.2  ประชาชนเปาหมายมีพฤติกรรมสุขภาพ (ระดับดีมาก) ในป 2558 รอยละ 21.96 และ
เพ่ิมข้ึน จากป 2557 รอยละ 10.42 
               

 

  

  

 
 

ความรอบรูดานสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ 
ผลการประเมิน 

ป 2557 
 

ผลการประเมิน 
ป 2558 

 

ผลการประเมิน 
ป 2557 

 

ผลการประเมิน 
ป 2558 

 
ภาพรวม 
เขต 12 

2.51 13.77 
 

11.54 21.96 
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บทท่ี 5 
อภิปรายผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 

 
  การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินสภาวะความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพของประชาชน 2 กลุมวัย ไดแก กลุมเด็กและเยาวชนอายุ 7-14 ป และกลุมประชาชนอายุ 15-59 ป
โดยกลุมวัยเรียนมุงประเด็นสุขบัญญัติแหงชาติ และกลุมวัยทํางานมุงเนนประเด็น 3อ.2ส ซ่ึงสามารถอภิปราย
ผลจากการศึกษา ไดดังนี้ 
  1. ผลการประเมินความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนเปาหมาย 
เขต 12 เม่ือเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัดการดําเนินงาน 
  ในปงบประมาณ 2558 กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดกําหนดตัวชี้วัด
เปาหมายการใหบริการกรมฯ  ไดแก      
               1.รอยละของประชาชนมีความรอบรูดานสุขภาพ(ระดับดีมาก) เพ่ิมข้ึน รอยละ 5 
               2.รอยละของประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ(ระดับดีมาก)เพ่ิมข้ึน รอยละ 5  
ซ่ึงผลการดําเนินงานใน เขต 12  พบวา ประชาชนเปาหมายมีความรอบรูดานสุขภาพ (ระดับดีมาก) เพ่ิมข้ึน
มากกวารอยละ 5  (เพ่ิมข้ึนรอยละ 11.26 เม่ือเทียบกับป 2557) และประชาชนเปาหมายมีพฤติกรรม
สุขภาพ (ระดับดีมาก) เพ่ิมข้ึนมากกวารอยละ 5  (เพ่ิมข้ึนรอยละ 10.42 เม่ือเทียบกับป 2557) ซ่ึงบรรลุตาม
เปาหมายการใหบริการท่ีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกําหนดไว 
  ท้ังนี้เม่ือพิจารณาผลการประเมินจําแนกตามกลุมวัย พบวา ในกลุมเด็กและเยาวชนมีความ
รอบรูดานสุขภาพสูงกวาเปาหมายท่ีตั้งไว (๘.๐๐) ถึงรอยละ 16.52 และมีพฤติกรรมดานสุขภาพตามสุข
บัญญัติแหงชาติสูงกวาเปาหมายท่ีตั้งไว (๒๑.๕๐) ถึงรอยละ 16.53   
  สําหรับกลุมประชาชนวัยทํางาน พบวา มีความรอบรูดานสุขภาพ๓อ ๒ส ต่ํากวาเปาหมาย
ท่ีตั้งไว (7.02) รอยละ 4.01 และมีพฤติกรรมดานสุขภาพตาม ๓อ ๒ส ต่ํากวาเปาหมายท่ีตั้งไว        
(11.57) รอยละ 5.68  
 
  2. ผลการประเมินระดับความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติ
แหงชาติกลุมเด็กและเยาวชน (7-14 ป) เขต 12 
  2.๑ ระดับคะแนนความรอบรูดานสุขภาพเรื่องสุขบัญญัติแหงชาติ พบวา เด็กและเยาวชน
สวนใหญมีความรอบรูดานสุขภาพ เรื่องสุขบัญญัติระดับพอใช รอยละ69.63 ซ่ึงแปลผลไดวา เปนผูมีระดับ
ความฉลาดทางสุขภาพท่ีเพียงพอและอาจจะมีการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแหงชาติ ไดถูกตองบาง และเม่ือ
พิจารณารายองคประกอบท้ัง 6 องคประกอบ พบวา องคประกอบท่ีมีความรอบรูในระดับไมดี คือ ความรู 
ความเขาใจเก่ียวกับหลักปฏิบัติตามสุขบัญญัติแหงชาติ ซ่ึงแปลผลไดวา เด็กและเยาวชนรูและเขาใจยังไม
ถูกตองเพียงพอตอการปฏิบัติตนเพ่ือสุขภาพท่ีดียั่งยืน                                        
  2.๒ ระดับคะแนนพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติ พบวา เด็กและเยาวชนท่ีทํา
การสํารวจสวนใหญมีพฤติกรรมสุขภาพในระดับพอใช รอยละ 43.10 ซ่ึงแปลผลไดวา เปนผูมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพอใชได ในการดูแลสุขภาพ 
  จากผลการประเมินขางตน จะเห็นไดวา เด็กและเยาวชนมีความรอบรูดานสุขภาพ ในระดับ
พอใช ซ่ึงอาจจะมีการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแหงชาติ ไดถูกตองบางสอดคลองกับพฤติกรรมสุขภาพในระดับ
พอใชในการดูแลสุขภาพ แตผลการศึกษาดังกลาวไมสอดคลองกับผลการศึกษาของกองสุขศึกษา ป 2558              
ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูลและพัทลุง (กองสุขศึกษา 2558) ท่ีพบวา เด็กและเยาวชนสวนใหญมีความรอบรูดาน
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สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพเรื่องสุขบัญญัติระดับดีมาก ซ่ึงอาจเนื่องมาจาก กลุมตัวอยางในการศึกษามี         
ลักษณะทางประชากร และบริบทของพ้ืนท่ีในการดําเนินงานเพ่ือสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีแตกตางกัน 
 
  3. ผลการประเมินระดับความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพเรื่อง 3อ.2 ส.ของ
ประชาชน กลุมวัยทํางาน (๑๕ – ๕๙ ป)  เขต 12  
  3.1. ระดับคะแนนความรอบรูดานสุขภาพ 3 อ.2ส. พบวา ประชาชนวัยทํางาน 15 ปข้ึน
ไป สวนใหญมีความรอบรูดานสุขภาพอยูในระดับไมดี รอยละ 48.87 ซ่ึงแปลผลไดวา เปนผูมีระดับความฉลาด
ทางสุขภาพไมเพียงพอตอการปฏิบัติตนตามหลัก 3อ 2ส. และเม่ือพิจารณารายองคประกอบท้ัง 6 
องคประกอบของความรอบรูดานสุขภาพ พบวา ประชาชนวัยทํางาน 15 ปข้ึนไป สวนใหญมีความรอบรูดาน
สุขภาพ อยูในระดับต่ํา ใน 4 องคประกอบคือ  
  การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส ซ่ึงแปลผลไดวา ยังมีปญหาในการ
แสวงหาขอมูลและบริการสุขภาพจากหลายแหลงท่ีนาเชื่อถือเพียงพอตอการตัดสินใจ 
  การสื่อสารเพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญทางสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส ซ่ึงแปลผลไดวา ยังมีปญหา
ในดานทักษะการฟง การอาน การเขียนและการเลาเรื่อง/โนมนาวผูอ่ืนใหเขาใจในการปฏิบัติตนเพ่ือสุขภาพ
ตนเองได  
  การจัดการเง่ือนไขของตนเองเพ่ือเสริมสรางสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส ซ่ึงแปลผลไดวา มีการ
จัดการเง่ือนไขตางๆ ท้ังดานอารมณ ความตองการภายในตนเองและจัดการสภาพแวดลอมลอมท่ีเปนอุปสรรค
ตอสุขภาพตนเองไมคอยได 
  การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศเพ่ือเสริมสรางสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส ซ่ึงแปลผลไดวา 
ยอมรับและเชื่อถือขอมูลท่ีเผยแพรผานสื่อโดยแทบจะไมตองคิดวิเคราะหหรือตรวจสอบกอน   
           3.2.ระดับพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. พบวา ประชาชนวัยทํางาน 15 ปข้ึนไป สวนใหญมี
พฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. อยูในระดับตํ่าไมดี รอยละ 49.03  ซ่ึงแปลผลไดวา เปนผูท่ีมีการปฏิบัติตนตาม
หลัก 3อ 2ส ไดนอยและไมคอยถูกตอง และเม่ือพิจารณารายองคประกอบท้ัง 2 องคประกอบของพฤติกรรม
สุขภาพ 3อ.2ส. พบวา ประชาชนวัยทํางาน 15 ปข้ึนไป มีพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. อยูในระดับไมดี        
ท้ังสององคประกอบ ไดแก  
  - การมีสวนรวมกิจกรรมสุขภาพทางสังคม ซ่ึงแปลผลไดวา ไมไดเขาหรือแทบจะไมไดรวม
กิจกรรมท่ีเจาหนาท่ีสาธารณสุข/อสม./แกนนําสุขภาพจัดข้ึน 
  - การคงดูแลรักษาสุขภาพตนเอง ซ่ึงแปลผลไดวา มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการดูแล
สุขภาพตนเองตามหลัก3 อ 2ส ไมถูกตอง 
  จากผลการประเมินขางตน จะเห็นไดวา ประชาชนวัยทํางาน 15 ปข้ึนไป มีความรอบรูดาน
สุขภาพ ในระดับไมดี ซ่ึงมีระดับความฉลาดทางสุขภาพไมเพียงพอตอการปฏิบัติตนตามหลัก 3อ 2ส.สอดคลอง
กับพฤติกรรมสุขภาพในระดับไมดี ซ่ึงมีการปฏิบัติตนตามหลัก 3อ 2ส ไดนอยและไมคอยถูกตอง แตผล
การศึกษาดังกลาวไมสอดคลองกับผลการศึกษาของกองสุขศึกษา ป 2558  ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูลและพัทลุง 
(กองสุขศึกษา 2558) ท่ีพบวา ประชาชนวัยทํางาน 15 ปข้ึนไป มีความรอบรูดานสุขภาพในระดับพอใช ซ่ึง
อาจเนื่องมาจาก กลุมตัวอยางในการศึกษามีลักษณะทางประชากร และบริบทของพ้ืนท่ีในการดําเนินงานเพ่ือ
สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีแตกตางกัน แตผลการศึกษาดานพฤติกรรมสุขภาพ ตามหลัก 3อ 2ส ท้ัง 2 
การศึกษามีความสอดคลองกัน   
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4. ขอเสนอเพ่ือการยกระดับความรอบรูดานสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
 จากขอมูลดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา กลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม มีคะแนนความรอบรูดานสุขภาพอยูใน
ระดับท่ีแตกตางกัน ท้ังโดยภาพรวมและรายองคประกอบ โดยกลุมวัยเด็กและเยาวชนมีความรอบรูดานสุขภาพ 
เรื่องสุขบัญญัติระดับพอใช แตยังขาดความรูความเขาใจยังไมถูกตองเพียงพอตอการปฏิบัติตนเพ่ือสุขภาพท่ีดี
ยั่งยืน และวัยทํางานมีความรอบรูดานสุขภาพอยูในระดับไมดี เม่ือจําแนกรายองคประกอบสวนใหญมีความ
รอบรูดานสุขภาพอยูในระดับต่ํา ดังนั้น จึงเห็นควรเรงพัฒนายกระดับความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพของกลุมเปาหมายใหอยูในระดับดีมาก โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้  

1.ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและการจัดการ  
    โดยสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 12 เขต ควรมีการดําเนินการ 
            1.1. เพ่ิมศักยภาพดานการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพอยางเปนระบบใหมากข้ึนสําหรับบุคลากรท่ี
รับผิดชอบการดําเนินงาน โดยใหความสําคัญตั้งแตการวิเคราะหและเขาใจปญหาพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนอยาง
ชัดเจน เชน ขอมูลการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ นําไปสูการจัดทําแผน/กิจกรรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
รวมท้ังมีการจัดปจจัยแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ  
2.ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ   

   2.1 กลุมเด็กและเยาวชน (7-14 ป) 
      ๑) สงเสริมกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือสรางความรูความเขาใจอยางถูกตองในการดูแลสุขภาพตาม              
สุขบัญญัติแหงชาติในโรงเรียนและนอกชั้นเรียน เชน การสอนเนื้อหาสุขบัญญัติ 10 ประการ หรือสอดแทรกใน
วิชาตางๆ ท่ีเก่ียวของ การเลานิทาน ใหเหมาะสมกับวัยตางๆ ของเด็ก โดยใชหนังสือ ภาพหนังสือตางๆ 
ประกอบการเลา การเขาคายความรู จัดฐานการเรียนรู แขงขันตอบคําถามสุขภาพ เปนตน เพ่ือใหเด็กมีความ
สนใจมากข้ึน  
       2) สงเสริมกิจกรรมสรางทักษะการเรียนรู เพ่ือใหนักเรียนมีการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพเปนประจํา 
เชน การออกกําลังกายหรือกายบริหาร   หนาเสาธงตอนเชา การใหนักเรียนแปรงฟนหลังอาหารกลางวัน ให
ลางมือกอนรับประทานอาหาร การใหนักเรียนจับคูตรวจสุขภาพ/ตรวจความสะอาดของเครื่องแตงกาย                
เปนตน 

2.2 กลุมวัยทํางาน ( ๑๕ – ๕๙ ป ) 
            1.เพ่ิมการเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส โดยสงเสริม สนับสนุนใหมีแหลง
เรียนรูขอมูลขาวสารตามหลัก 3อ 2ส ในชุมชนท่ีประชาชนสามารถเขาถึงไดงาย สะดวก รวดเร็ว ตามความ
ตองการของชุมชน เชน สื่อทองถ่ิน ศูนยการเรียนรูชุมชน รพ.สต. ศาลาประชาคม เปนตน และมีกิจกรรม
รณรงคสรางกระแสการรับรูขอมูลขาวสาร ความรูดานสุขภาพ  
 2. จัดกิจกรรมเสริมทักษะการส่ือสารดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เชน เรื่องเลาจากประสบการณ การ
จัดเวทีประชาคม ชุมชนนักปฏิบัติ ฐานเรียนรูตามหลัก 3อ 2ส ตลอดจนพัฒนานักสื่อสารสุขภาพในชุมชน เพ่ือ
เผยแพรความรูดานสุขภาพ ท่ีตรงกับความตองการของชุมชน  
 3.จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมใหประชาชนสามารถจัดการตนเองเพ่ือเสริมสรางสุขภาพตามหลัก 3อ 
2ส เชน กําหนดมาตรการในการเสริมสรางพฤติกรรมตามหลัก 3อ 2ส ท้ังในระดับบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน การจัดปจจัยท่ีเอ้ือตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ตลอดจนสงเสริมใหประชาชนมีการเฝาระวัง
พฤติกรรมสุขภาพดวยตนเอง เชน ลดอาหารหวาน มัน เค็ม ดวยเมนูชูสุขภาพ การปลูกผักปลอดสารพิษไวกิน
เอง มีรานคาขายผักปลอดสารพิษในชุมชน เปนตน 
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 4. จัดกิจกรรมเพ่ือใหประชาชนรูเทาทันส่ือและสารสนเทศเพ่ือเสริมสรางสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส 
เชน มีการเฝาระวังขอมูลขาวสารดานสุขภาพและเตือนภัยดานสุขภาพโดยชุมชน สํารวจความตองการดาน
ขอมูลขาวสารของชุมชน และท่ีมาของสื่อท่ีไดรับความเชื่อถือ ตลอดจนการจัดทําสื่อ เผยแพรขอมูลขาวสารท่ี
ถูกตอง ตรงกับความตองการของชุมชน 
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ภาคผนวก 

ผลการประเมินความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนเปาหมาย เขต 12 
จําแนกรายจังหวัด 7 จังหวัด ไดแก 

1. จังหวัดสงขลา 
2. จังหวัดสตูล 
3. จังหวัดพัทลุง 
4. จังหวัดตรัง 
5. จังหวัดยะลา 
6. จังหวัดปตตาน ี
7. จังหวัดนราธิวาส 
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1.จังหวัดสงขลา 
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ผลการประเมินสภาวะความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ  
จังหวัดสงขลา 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนักเรียน 
ตารางท่ี 1  จํานวน และรอยละของขอมูลท่ัวไปของนักเรียน (n=120) 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
 
1.  โรงเรียน 

  

     บานตลิ่งชัน 30 25.00 
     บานทุงตําเสา 30 25.00 
     บานไทรใหญ 30 25.00 
     วัดสามี. 30 25.00 
2. กําลังศึกษาอยูช้ัน   
     ป.4  29 24.20 
     ป.5 65 54.20 
     ป. 6 26 21.70 
3. เพศ   
      ชาย 52 43.30 
      หญิง 68 56.70 
   

4. ผูปกครองมีความสําคัญในการดูแลสุขภาพของนักเรียนแคไหน    

      มากท่ีสุด 60 50.00 
      มาก 38 31.70 
      ปานกลาง  20 16.70 
      นอย 2 1.70 

  นอยท่ีสุด 0 0 

   
5. โรคประจําตัวหรือปญหาสุขภาพของนักเรียน   
       ไมมี 94 78.30 
       ไมรู 19 15.80 
       มี   7 5.80 
6. นักเรียนไดรับการถายทอดความรูเรื่องสุขบัญญัติแหงชาติจากใคร   
       ครูผูสอน    97 80.80 
       ผูอํานวยการโรงเรียน   23 19.20 
       ครูพยาบาล/อนามัย 62 51.70 
       เจาหนาท่ีสาธารณสุข   61 50.80 
       อ่ืนๆ 16 13.30 
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 จากตารางท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของนักเรียน พบวา กลุมตัวอยางท่ีทําการสุมไดมาจาก 4 โรงเรียน ไดแก  
โรงเรียนบานตลิ่งชัน โรงเรียนบานทุงตําเสา โรงเรียนบานไทรใหญ และโรงเรียนวัดสามี ในสัดสวนท่ีเทากัน คือ 
รอยละ 25  
 เม่ือพิจารณาขอมูลของนักเรียน พบวา โดยสวนใหญแลวกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปท่ี 5  
จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 54.20 รองลงมา ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 
24.20 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 21.70  ตามลําดับ ท้ังนี้ กลุมตัวอยางสวน
ใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 56.70  และเพศชาย จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 
43.30 
 เม่ือพิจารณาขอมูลดานระดับความสําคัญในการดูแลสุขภาพของนักเรียน พบวา โดยสวนใหญ
ผูปกครองจะใหความสําคัญในระดับ มากท่ีสุด จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมา ระดับมาก 
จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 31.70 และระดับปานกลาง จํานวน 20  คน คิดเปนรอยละ 16.70  
ตามลําดับ  ขอมูลปญหาสุขภาพของนักเรียนโดยสวนใหญ พบวา ไมมีโรคประจําตัว จํานวน 94 คน คิดเปน
รอยละ 78.30  ไมรู จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 15.80 และมีโรคประจําตัว จํานวน 7 คน คิดเปนรอย
ละ 5.80  ไดแก  โรคกระเพาะ  โรคหอบหืด เปนตน สําหรับแหลงท่ีมาของการรับขอมูลความรูเรื่องสุขบัญญัติ
แหงชาติ พบวา โดยสวนใหญไดรับความรูมาจาก ครูผูสอน จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 80.80 รองลงมา 
จากครูพยาบาล/อนามัย จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 51.70 และจากเจาหนาท่ีสาธารณสุข จํานวน 61 
คน คิดเปนรอยละ50.80 ตามลําดับ  
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สวนท่ี 2 ระดับความรอบรูและพฤติกรรมสุขภาพดานสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติ ของเด็กและเยาวชน   
ตาราง 2 : แสดงรอยละของระดับความรอบรูและพฤติกรรมสุขภาพดานสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติใน
ภาพรวมจังหวัด จําแนกรายโรงเรียน 

 

ประเด็น ภาพ 
รวม 

 

โรงเรียน 
ตล่ิงชัน ทุงตําเสา ไทรใหญ วัดสามี 

1. ความรอบรูดานสุขภาพ     

ต่ํา 5.00 10.00 3.30 6.70 0.00 

ปานกลาง 65.00 83.30 63.30 70.00 43.30 

สูง 30.00 6.70 33.30 23.30 56.70 

2. ความรู ความเขาใจทางสุขภาพ  
ต่ํา 35.80 66.70 36.70 13.30 26.70 

ปานกลาง 28.30 30.00 36.70 26.70 20.00 

สูง 35.80 3.30 26.70 60.00 53.30 

3.การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ  
ต่ํา 24.20 16.70 30.00 30.00 20.00 

ปานกลาง 64.20 66.70 66.70 46.70 46.70 

สูง 11.70 16.70 3.30 23.30 3.3 

4. การส่ือสารเพ่ือเพ่ิมความเช่ียวชาญ  
ต่ํา 28.30 40.00 30.00 40.00 3.3 

ปานกลาง 36.70 30.00 40.00 36.70 40.00 

สูง 35.00 30.00 30.00 23.30 56.70 

5.การจัดการและดูแลตนเอง  
ต่ํา 7.5 13.30 6.40 6.70 3.30 

ปานกลาง 40.8 46.70 33.30 63.30 20.00 

สูง 51.70 40.00 60.00 30.00 76.70 

6.การรูเทาทันส่ือและสารสนเทศ  
ต่ํา 46.70 60.00 46.70 56.70 23.30 

ปานกลาง 34.20 26.70 23.30 40.00 46.70 

สูง 19.20 13.30 30.00 3.30 30.00 

7.การตัดสินใจเพ่ือเสริมสรางสุขภาพ  
ต่ํา 12.50 26.70 13.30 6.70 3.30 

ปานกลาง 35.00 36.70 30.00 36.70 36.70 

สูง 52.50 36.70 56.70 56.70 60.00 

8.พฤติกรรมเพ่ือเสริมสรางสุขภาพ  
ต่ํา 10.80 20.00 10.00 6.70 6.70 

ปานกลาง 44.20 46.70 50.00 53.30 26.70 

สูง 45.00 33.30 40.00 40.00 66.70 
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 จากตารางท่ี  2 ระดับความรอบรู และพฤติกรรมสุขภาพด านสุขภาพตามสุขบัญญัติ แห งชาติ  
ของเด็ก และเยาวชน  ในภาพรวม  โดยสวนใหญมีความรอบรูดานสุขภาพ เรื่องสุขบัญญัติ ระดับปานกลาง 
(พอใช) (รอยละ 65.00) รองลงมาระดับสูง (ดีมาก) (รอยละ 30.00) และมีเพียงสวนนอย ท่ีมีความรอบรู
ระดับต่ํา (ไมดี) (รอยละ 5 ) ตามลําดับ 
 สรุปไดวา เด็กและเยาวชนโดยสวนใหญ มีความรอบรูดานสุขภาพ เรื่องสุขบัญญัติระดับปานกลาง 
ซ่ึงแปลผลไดวา เด็กนักเรียนเปนผูมีระดับความฉลาดทางสุขภาพท่ีเพียงพอและอาจะมีการปฏิบัติตนตาม
สุขบัญญัติแหงชาติ ไดถูกตองบาง 
         เม่ือพิจารณารายองคประกอบท้ัง 6 องคประกอบของความรอบรูดานสุขภาพ พบวาองคประกอบท่ีเด็ก
และเยาวชนสวนใหญมีความรอบรูอยูในระดับสูง  คือ การจัดการและดูแลตนเองตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ 
และ การตัดสินใจเพ่ือเสริมสรางสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ 
        เม่ือพิจารณารายโรงเรียน พบวา  โรงเรียนวัดสามี มีความรอบรูดานสุขภาพ เรื่องสุขบัญญัติ ในระดับสูง 
(ดีมาก) และโรงเรียนอ่ืนๆ มีความรอบรูดานสุขภาพเรื่องสุขบัญญัติ อยูในระดับปานกลาง(พอใช)  
  ระดับคะแนนพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติ พบวา 
         ในภาพรวม  เด็กและเยาวชน สวนใหญมีพฤติกรรมสุขภาพในระดับสูง (ดีมาก) (รอยละ 45.00)           
  สรุปไดวา เด็กและเยาวชนโดยสวนใหญ มีพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ ระดับดี
มาก ซ่ึงแปลผลไดวา เปนผูมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีมาก ซ่ึงนําไปสูการมีสุขภาพดี   
 เม่ือพิจารณารายโรงเรียน  พบวา  โรงเรียนวัดสามี  เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมในระดับสูง (ดีมาก) 
และโรงเรียนอ่ืนๆ อยูในระดับปานกลาง (พอใช) 
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ผลการประเมินสภาวะความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ 2ส ประชาชน ท่ีมีอายุ 15 ปขึ้นไป จังหวัดสงขลา 

สวนท่ี 3 ขอมูลท่ัวไปของประชาชน 
ตารางท่ี  3  จํานวน และรอยละ ของขอมลูท่ัวไปของประชาชน  (n=200) 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

1.  หมูบาน   
     หมูท่ี 1  50 25.00 
     หมูท่ี 2 100 50.00 
     หมูท่ี 4  50 25.00 
   
2.จํานวนสมาชิกท้ังหมดในครอบครัว   
   จํานวน 1 คน 8 4.00 
   จํานวน 2 คน 27 13.50 
   จํานวน 3 คน 27 13.50 
   จํานวน 4 คน 44 22.00 
   จํานวน 5 คน 38 19.00 
   จํานวน 6 คน 26 13.00 
   จํานวน 7 คน 21 10.50 
   จํานวน 8 คน 5 2.50 
   จํานวน 9 คน 3 1.50 
   จํานวน 10 คน 1 0.50 
Mean, SD             4.44 1.86 
Min, Max 1 10.00 

3. จํานวนสมาชิกท้ังหมดในครอบครัวอายุต้ังแต 15 ปขึ้นไป   
   ไมม ี 8 4.00 
   จํานวน 1 คน 20 10.00 
   จํานวน 2 คน 45 22.50 
   จํานวน 3 คน 40 20.00 
   จํานวน 4 คน 43 21.50 
   จํานวน 5 คน 27 13.50 
   จํานวน 6 คน 13 6.50 
   จํานวน 7 คน 1 0.50 
   จํานวน 8 คน  3 1.50 
Mean, SD             3.23 1.66 
Min, Max 0 8.00 

4. เพศ   
   ชาย 73 36.50 
   หญิง 127 63.50 
5. ศาสนา   
   พุทธ 150 75.40 
   คริสต 0 0 
   อิสลาม 49 24.60 
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ตารางท่ี  3  จํานวน และรอยละ ขอมูลท่ัวไปของประชาชน  (n=200) (ตอ) 
ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

6. อายุ   
   อายุ 15 – 25 ป 6 3.00 
   อายุ 26 – 35 ป 28 14.20 
   อายุ 36 - 45 ป 53 26.90 
   อายุ 46 – 55 ป 49 24.90 
   อายุ 56 – 66 ป 40 20.30 
   มากกวา 65 ป 21 10.70 
7. สถานภาพสมรส   
   โสด 19 9.70 
   สมรสและคูสมรสอาศยัอยูดวยกัน 149 76.00 
   หมาย 25 12.80 
   หยา/แยก 2 1.00 
   สมรสแตคูสมรสไมไดอาศัยอยูดวยกัน 1 0.50 

8. การศึกษา    

   ไมไดเรียนหนังสือ 6 3.00 
   ประถมศึกษา 119 60.10 
   มัธยมศึกษา 28 14.10 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 23 11.60 
   อนุปริญญา/ปวส. 10 5.10 

   ปริญญาตร ี 9 4.50 

   อ่ืนๆ 3 1.50 
9. ประกอบอาชีพ   
   ทําไร ทํานา ทําสวน 87 43.50 
   รับจางท่ัวไป 34 17.00 
   คาขาย / ธุรกิจสวนตัว 27 13.50 
   รับราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ  7 3.50 
   พนักงานโรงงาน/บริษัทเอกชน 12 6.00 
   นักเรียน/นักศึกษา 3 1.50 
   อยูบานไมมีอาชีพ/แมบาน 26 13.00 
   อาชีพอ่ืนๆ 4 2.00 
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 จากตารางท่ี 3 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางท่ีทําการสุมไดมาจาก 3 หมูบาน โดยสวนใหญมา
จากหมูท่ี 2 รอยละ 50.00 และหมูท่ี 1 ,4 รอยละ 25 ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาขอมูลของกลุมตัวอยาง พบวา โดยสวนใหญจะมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 4 คน จํานวน 44 คน  
คิดเปนรอยละ 22.00 รองลงมา จํานวนสมาชิก 5 คน  จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 19.00 และจํานวนสมาชิก 2 คน  
จํานวนสมาชิก 3 คน  จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 13.50 ตามลําดับ สําหรับจํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีมีอายุตั้งแต 15 
ปข้ึนไป จํานวนสมาชิก 2 คน จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 22.50 รองลงมาจํานวนสมาชิก 4 คน จํานวน 43 คน คิดเปน
รอยละ 21.50  และจํานวนสมาชิก 3 คน จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 20.00 ตามลําดับ ท้ังน้ี กลุมตัวอยางสวนใหญ 
เปนเพศหญิง จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 63.50 และเพศชาย จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 36.50  การนับถือ
ศาสนา พบวา โดยสวนใหญกลุมตัวอยางนับถือ ศาสนาพุทธ จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 75.40 รองลงมา ศาสนา
อิสลาม จํานวน 49 คน  คิดเปนรอยละ 24.60 ตามลําดับ ชวงอายุของกลุมตัวอยาง พบวา โดยสวนใหญ จะอยูในชวงอายุ  
อายุ 36 - 45 ป จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 26.90  รองลงมา ชวงอายุ 46 – 55 ป จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 
24.90  และชวงอายุ 56 – 66 ป จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 20.30 ตามลําดับ สําหรับสถานะภาพสมรส โดยสวนย
ใหญ พบวา สมรสและคูสมรสอาศัยอยูดวยกัน จํานวน 149  คน คิดเปนรอยละ 76.00 รองลงมา สถานะภาพหมาย จํานวน 
25 คน คิดเปนรอยละ 12.80  และสถานะภาพโสด จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 9.70 ตามลําดับ สําหรับระดับการศึกษา 
พบวา โดยสวนใหญกลุมตัวอยาง มีระดับการศึกษา ระดับช้ันประถมศึกษา จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 60.1 รองลงมา 
ระดับช้ันมัธยมศึกษา จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 14.10 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จํานวน 23  คน คิดเปน
รอยละ 11.60  ตามลําดับ สําหรับการประกอบอาชีพ  สวนใหญกลุมตัวอยาง จะประกอบอาชีพ   ทําไร ทํานา ทําสวน 
จํานวน 87  คิดเปนรอยละ 43.50   รองลงมาอาชีพรับจางท่ัวไป จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 17.00                    
และอาชีพคาขาย / ธุรกิจสวนตัว  จํานวน 27  ป คิดเปนรอยละ 13.50 ตามลําดับ 
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สวนท่ี 4 ระดับความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง 3อ.2ส.ของประชาชน 
    ตารางท่ี 4 : แสดงรอยละของระดับความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสขุภาพ เรื่อง 3อ.2ส.ของประชาชนใน
ภาพรวมจังหวัด จําแนกรายหมูบาน  

 
 

ประเด็น ภาพ 
รวม 

 

หมูบาน 
หมูท่ี 1 หมูท่ี 2 หมูท่ี 4 

ความรอบรูดานสุขภาพ    

ต่ํา 61.70 76.10 61.10 48.90 

ปานกลาง 37.20 23.90 36.70 51.10 

สูง 1.10 0.00 2.20 0.00 

1. ความรู ความเขาใจทางสุขภาพ 

ต่ํา 15.5 2.0 21.1 18.4 

ปานกลาง 51.3 53.1 49.5 53.1 

สูง 33.2 44.9 29.5 28.6 

2.การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ 

ต่ํา 74.1 85.7 71.7 67.3 

ปานกลาง 24.9 14.3 26.3 32.7 

สูง 1.0 0 2.0 0 

3. การส่ือสารเพ่ือเพ่ิมความเช่ียวชาญทางสุขภาพ 

ต่ํา 82.70 90.00 84.50 0 

ปานกลาง 17.30 10.00 15.50 0 

สูง 0.00 0.00 0.00 0 

4.การจัดการเง่ือนไขของตนเองเพ่ือเสริมสรางสุขภาพ 

ต่ํา 62.40 75.50 57.10 60.00 

ปานกลาง 26.90 18.40 27.60 34.00 

สูง 10.70 6.10 15.30 6.00 

5.การรูเทาทันส่ือและสารสนเทศเพ่ือเสริมสรางสุขภาพ 

ต่ํา 69.50 78.00 66.00 68.00 

ปานกลาง 21.50 10.00 24.00 28.00 

สูง 9.00 12.00 10.00 4.00 

6.การตัดสินใจเลือกปฏิบัติท่ีถูกตอง 

ต่ํา 13.10 12.20 14.00 12.20 

ปานกลาง 40.90 44.90 35.00 49.00 

สูง 46.00 42.90 51.00 38.80 

พฤติกรรมสุขภาพ 

ต่ํา 55.80 50.00 56.60 59.10 

ปานกลาง 40.00 50.00 37.30 36.40 

สูง 4.20 0.00 6.00 4.50 



 
 

 - 66 - 
  

 
 
 

 จากตารางท่ี 4  ระดับคะแนนความรอบรูดานสุขภาพเรื่อง 3 อ. 2 ส. ของประชาชน จังหวัดสงขลา พบวา ในภาพรวม  
กลุมตัวอยางโดยสวนใหญมีความรอบรูดานสุขภาพ เรื่อง 3 อ. 2 ส. ระดับต่ํา (ไมดี)  (รอยละ 61.70) รองลงมาระดับปาน
กลาง (ดี) (รอยละ 37.20) และมีเพียงสวนนอยท่ีมีความรอบรูระดับสูง (ดีมาก) (รอยละ1.10)  ตามลําดับ 
 สรุปไดวา กลุมตัวอยาง โดยสวนใหญ มีความรอบรูดานสุขภาพ เรื่อง 3 อ. 2 ส. ระดับไมดี ซ่ึงแปลผลไดวา 
กลุมตัวอยางเปนผูมีระดับความฉลาดทางสุขภาพไมเพียงพอตอการปฏิบัติตนตามหลัก 3อ  2ส  

         เม่ือพิจารณารายองคประกอบท้ัง 6 องคประกอบของความรอบรูดานสุขภาพ พบวา ประชาชนวัย
ทํางาน 15 ปข้ึนไป สวนใหญมีความรอบรูดานสุขภาพ อยูในระดับต่ํา ใน 4 องคประกอบคือ การเขาถึงขอมูล
และบริการสุขภาพ การสื่อสารเพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญทางสุขภาพ การจัดการเง่ือนไขของตนเองเพ่ือเสริมสราง
สุขภาพ และการรูเทาทันสื่อและสารสนเทศเพ่ือเสริมสรางสุขภาพ สวนองคประกอบท่ีมีระดับปานกลางคือ 
ความรู ความเขาใจทางสุขภาพ และมีเพียงองคประกอบเดียวท่ีอยูในระดับสูง คือ การตัดสินใจเลือกปฏิบัติท่ี
ถูกตองตามหลัก 3อ 2ส 
        เม่ือพิจารณารายหมูบาน พบวา ประชาชนวัยทํางาน 15 ปข้ึนไปใน 3 หมูบาน  หมูท่ี 1 และ 2 มีความ
รอบรูดานสุขภาพอยูในระดับต่ํา  สวนหมูท่ี ๔  มีความรอบรูดานสุขภาพอยูในระดับปานกลาง  
 สําหรับระดับคะแนนพฤติกรรมสุขภาพตาม 3 อ 2ส พบวา ในภาพรวม  ประชาชนวัยทํางาน 15 ปข้ึนไป สวน
ใหญมีพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. อยูในระดับต่ํา (ไมดี) (รอยละ 55.80)  รองลงมาระดับปานกลาง (พอใช) 
(รอยละ 40.00) สวนนอยอยูในระดับสูง (ดีมาก) (รอยละ 4.20)   
  สรุปไดวา กลุมตัวอยางโดยสวนใหญ มีพฤติกรรมสุขภาพตาม 3 อ 2ส ระดับไมดี ซึ่งแปลผลไดวา  เปนผูท่ีมีการ
ปฏิบัติตนตามหลัก 3อ 2ส ไดนอยและไมคอยถูกตอง  
  เมื่อพิจารณารายองคประกอบท้ัง 2 องคประกอบของพฤติกรรมสุขภาพ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรม
สุขภาพอยูในระดับต่ํา    

           เม่ือพิจารณาหมูบาน พบวา  ประชาชนวัยทํางาน 15 ปข้ึนไป ในหมูท่ี 2 และ ๔ มีพฤติกรรมสุขภาพ
ในระดับต่ํา  สวนหมูท่ี 1  มีพฤติกรรมสุขภาพในระดับต่ําและปานกลางในสัดสวนเทากัน  

 
 
 

 

ประเด็น ภาพ 
รวม 

 

หมูบาน 
หมูท่ี 1 หมูท่ี 2 หมูท่ี 4 

1. การมีสวนรวมกิจกรรมสุขภาพทางสังคม 

ต่ํา 60.20 62.20 59.10 60.40 

ปานกลาง 19.30 13.30 15.90 31.20 

สูง 20.40 24.40 25.00 8.3 

2. การคงดูแลรักษาสุขภาพตนเอง 

ต่ํา 59.40 55.80 60.90 60.00 

ปานกลาง 37.20 44.20 34.80 35.60 

สูง 3.30 0.00 4.30 4.40 
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2.จังหวัดสตูล 
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ผลการประเมินสภาวะความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสขุภาพ (กลุมเด็กและเยาวชน) จังหวัดสตูล 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของนักเรียน 
ตารางท่ี 1  จํานวน และรอยละ ขอมูลท่ัวไปของขอมลูท่ัวไปของนักเรียน (n=120) 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
1.  โรงเรียน   
     โรงเรียนบานปาเตะ 30  25.00 
     โรงเรียนบานสายควน 30   25.00 
     โรงเรียนอนุบาลควนโดน 30 25.00 
     โรงเรียนอนุบาลมะนัง 30 25.00 
2. กําลังศึกษาอยูชั้น   
    ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5  40 33.30 
    ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  69 57.50 
    ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3   11 9.20 
3. เพศ   
    ชาย 67 55.80 
    หญิง 53 44.20 
4. อายุ   
   10 ป 6 5.00 
   11 ป 35 29.20 
   12 ป 65 54.20 
   14 ป 1 0.80 
   15 ป 13 10.80 

5. ผูปกครองมีความสําคัญในการดูแลสขุภาพของนักเรียนแคไหน    

   มากท่ีสุด 57 47.50 
   มาก 41 34.20 
   ปานกลาง  20 16.70 
   นอย 2 1.70 

   นอยท่ีสุด 0 0 

6. โรคประจําตัวหรือปญหาสขุภาพของนักเรียน   
   ไมม ี 91 75.80 
   ไมรู 18  15.00 
   ม ี 11 9.20 
7. นักเรียนไดรับการถายทอดความรูเรื่องสขุบัญญัติแหงชาติจากใคร   
   ครูผูสอน    82 68.30 
   ผูอํานวยการโรงเรียน   11 9.20 
   ครูพยาบาล/อนามัย 79 65.80 
   เจาหนาท่ีสาธารณสุข   63 52.50 
  อ่ืนๆ 16 13.30 
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 จากตารางท่ี 1 ขอมูล ท่ัวไปของนักเรียน พบวา กลุมตัวอยางท่ีทําการสุมไดมาจาก 4 โรงเรียน ไดแก  
โรงเรียนบานปาเตะ  โรงเรียนบานสายควน โรงเรียนอนุบาลควนโดน และโรงเรียนอนุบาลมะนัง ในสัดสวน 
ท่ีเทากัน คือ รอยละ 25  
 เมื่อพิจารณาขอมูลของนักเรียน พบวา โดยสวนใหญแลวกําลังศึกษาอยูในช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 69 คน คิด
เปนรอยละ 57.5 รองลงมา ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ33.30 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 
11 คน คิดเปนรอยละ 9.20 ตามลําดับ ท้ังน้ี กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศชาย จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 55.80 
และเพศหญิง จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 44.20 สําหรับอายุ พบวา โดยสวนใหญกลุมเปาหมาย อายุ 12 ป คิดเปนรอย
ละ 54.20 รองลงมา อายุ 11 ป คิดเปนรอยละ 29.20 และอายุ 15 ป จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 10.80 ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาขอมูลดานระดับความสําคัญในการดูแลสุขภาพของนักเรียน พบวา โดยสวนใหญผูปกครองจะให
ความสําคัญในระดับ มากท่ีสุด จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 47.50 รองลงมา ระดับมาก จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 
34.20 และระดับปานกลาง จํานวน 20  คน คิดเปนรอยละ 16.70  ตามลําดับ  ขอมูลปญหาสุขภาพของนักเรียนโดยสวน
ใหญ พบวา ไมมีโรคประจําตัว จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 75.80  มีโรคประจําตัว จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 
15.00 และมีโรคประจําตัว จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 9.20  ไดแก  โรคกระเพาะ  โรคทอลซินอักเสบ และโรคภูมิแพ  
สําหรับแหลงท่ีมาของการรับขอมูลความรูเรื่องสุขบัญญัติแหงชาติ พบวา โดยสวนใหญไดรับความรูมาจาก ครูผูสอน จํานวน 
82 คน คิดเปนรอยละ 68.3 รองลงมา จากครูพยาบาล/อนามัย จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 65.8 และจากเจาหนาท่ี
สาธารณสุข จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ52.50 ตามลําดับ  
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สวนท่ี 2 ระดับความรอบรูและพฤติกรรมสขุภาพดานสุขภาพตามสขุบัญญัติแหงชาติ ของเด็ก และเยาวชน   
ตาราง 2 : แสดงรอยละของระดับความรอบรูและพฤติกรรมสขุภาพดานสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติในภาพรวม
จังหวัดจําแนกรายโรงเรียน  

 
 
   จากตารางท่ี  2 ระดั บความรอบรู และพฤติ กรรมสุ ขภาพด านสุ ขภาพตามสุ ขบัญญั ติ แห งชาติ  
ของเด็ก และเยาวชน  ในภาพรวม  โดยสวนใหญมีความรอบรูดานสุขภาพ เรื่องสุขบัญญัติ ระดับปานกลาง (พอใช) (รอยละ
85.80) รองลงมาระดับต่ํา (ไมดี) (รอยละ 13.30) และมีเพียงสวนนอย ท่ีมีความรอบรูระดับสูง (ดีมาก) (รอยละ0.80 ) 
ตามลําดับ 

ประเด็น ภาพ 
รวม 

 

โรงเรียน 
อนุบาลควนโดน บานสายควน อนุบาลมะนัง ปาเตะ 

ความรอบรู 
ตํ่า 13.30 20.00 10.00 13.30 10.00 

ปานกลาง 85.80 80.00 86.70 86.70 90.00 
สูง 0.80 0 3.30 0 0 

1. ความรู ความเขาใจทางสุขภาพ 
ตํ่า 100 25.00 25.00 25.00 25.00 

ปานกลาง 0 0 0 0 0 
สูง 0 0 0 0 0 

2.การเขาถึงขอมูลและบริการสขุภาพ 
ตํ่า 34.20 36.7 60.00 16.70 23.30 

ปานกลาง 55.00 56.7 36.7 70.00 56.70 
สูง 10.80 6.70 3.30 13.30 20.00 

3. การสื่อสารเพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญ 
ตํ่า 60.80 60.00 90.00 53.30 60.80 

ปานกลาง 35.80 36.70 10.00 40.00 35.80 
สูง 3.30 3.30 0 6.77 3.30 

4.การจัดการและดูแลตนเอง 
ตํ่า 1.70 3.30 3.30 0 0 

ปานกลาง 25.00 53.30 0 10.00 36.70 
สูง 73.30 43.30 96.70 90.00 63.30 

5.การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ 
ตํ่า 52.50 36.70 56.70 20.00 96.70 

ปานกลาง 31.70 40.00 36.70 46.70 3.30 
สูง 15.80 23.30 6.70 33.30 0 

6.การตัดสินใจเพ่ือเสริมสรางสขุภาพ 
ตํ่า 10.80 13.30 6.70 20.00 3.30 

ปานกลาง 40.00 36.70 16.70 66.70 40.00 
สูง 49.20 50.00 76.70 13.30 56.70 

พฤติกรรมสขุภาพ 
ตํ่า 67.50 66.70 90.00 46.70 66.70 

ปานกลาง 31.70 33.30 10.00 50.00 33.30 
สูง 8.00 0 0 3.30 0 
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  สรุปไดวา เด็กและเยาวชนโดยสวนใหญ มีความรอบรูดานสุขภาพ เรื่องสุขบัญญัติระดับปานกลาง  
ซ่ึงแปลผลไดวา เด็กนักเรียนเปนผูมีระดับความฉลาดทีทางสุขภาพท่ีเพียงพอและอาจจะมีการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติได
ถูกตองบาง  
                เมื่อพิจารณารายองคประกอบท้ัง 6 องคประกอบของความรอบรูดานสุขภาพ พบวาองคประกอบ 
ท่ีเด็กและเยาวชนสวนใหญมีความรอบรูอยูในระดับสูง  คือ การจัดการและดูแลตนเองตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ และ การ
ตัดสินใจเพ่ือเสริมสรางสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ 
               เมื่อพิจารณารายโรงเรียน พบวา  เด็กและเยาวชนท้ัง 4 โรงเรียน  สวนใหญมีความรอบรูดานสุขภาพเรื่อง
สุขบัญญตัิ อยูในระดับปานกลาง 
   ระดับคะแนนพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติ พบวา 
                     ในภาพรวม  เด็กและเยาวชน  ในภาพรวม จากการสํ ารวจโดยสวนใหญมีพฤติกรรมสุขภาพ 
ในระดับต่ํา (ไมดี) (รอยละ 67.50)           
   สรุปไดวา เด็กและเยาวชนโดยสวนใหญ มีพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ ระดับไมดี 
ซ่ึงแปลผลไดวา เด็กนักเรียนเปนผูมีระดับพฤติกรรมสุขภาพไมดีพอ   
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ผลการประเมินสภาวะความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ 2ส ประชาชน ท่ีมีอายุ 15 ปขึ้นไป จังหวัดสตูล 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของนักเรียน 
ตารางท่ี 1  จํานวน และรอยละ ขอมูลท่ัวไปของขอมลูท่ัวไปของนักเรียน (n=200) 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
1.จํานวนสมาชิกท้ังหมดในครอบครัว   
   จํานวน 2 คน 7 3.5 
   จํานวน 3 คน 38 19 
   จํานวน 4 คน 73 36.5 
   จํานวน 5 คน 48 24 
   จํานวน 6 คน 16 8 
   จํานวน 7 คน 13 6.5 
   จํานวน 8 คน 1 0.5 
   จํานวน 9 คน 1 0.5 
   จํานวน 10 คน 1 0.5 
   จํานวน 13 คน 1 0.5 
   จํานวน 15 คน 1 0.5 
2. จํานวนสมาชิกท้ังหมดในครอบครัวอายุต้ังแต 15 ปขึ้นไป   
   ไมม ี 2 1 
   จํานวน 1 คน 1 0.5 
   จํานวน 2 คน 67 33.5 
   จํานวน 3 คน 57 28.5 
   จํานวน 4 คน 42 21 
   จํานวน 5 คน 21 10.5 
   จํานวน 6 คน 6 3 
   จํานวน 7 คน 2 1 
   จํานวน 8 คน  2 1 
3. เพศ   
   ชาย 79 39.5 
   หญิง 121 60.5 
4. ศาสนา   
   พุทธ 71 35.5 
   คริสต 4 2 
   อิสลาม 125 62.5 
4. อายุ   
   อายุ 15 – 25 ป 24 12 
   อายุ 26 – 35 ป 56 28 
   อายุ 36 - 45 ป 71 35.5 
   อายุ 46 – 55 ป 30 15 
   อายุ 56 – 66 ป 14 7 
   มากกวา 65 ป 5 2.5 
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5. สถานภาพสมรส   
   โสด 28 14 
   สมรสและคูสมรสอาศยัอยูดวยกัน 158 79 
   หมาย 8 4 
   หยา/แยก 5 2.5 
   สมรสแตคูสมรสไมไดอาศัยอยูดวยกัน 1 0.5 

6. การศึกษา    

   ไมไดเรียนหนังสือ 12 6 
   ประถมศึกษา 60 30 
   มัธยมศึกษา 34 17 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 52 26 
   อนุปริญญา/ปวส. 18 9 

   ปริญญาตร ี 22 11 

   สูงกวาปริญญาตร ี 2 1 
7. ประกอบอาชีพ   
   ทําไร ทํานา ทําสวน 124 62 
   รับจางท่ัวไป 20 10 
   คาขาย / ธุรกิจสวนตัว 12 6 
   รับราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ  11 5.5 
   พนักงานโรงงาน/บริษัทเอกชน 4 2 
   นักเรียน/นักศึกษา 13 6.5 
   อยูบานไมมีอาชีพ/แมบาน 13 6.5 
   อาชีพอ่ืนๆ 3 1.5 

  
  จากตารางท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางท่ีทําการสุมไดมาจาก 4 หมูบาน ไดแก  
ชุมชนนาปริก ชุมชนปาเตะเหนือ ชุมชนผัง 14 และชุมชนวังปริง  ในสัดสวนท่ีเทากัน คือ รอยละ 25  
 เมื่อพิจารณาขอมูลของกลุมตัวอยาง พบวา โดยสวนใหญจะมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 4 คน จํานวน 73 คน  
คิดเปนรอยละ 36.5 รองลงมา จํานวนสมาชิก 5 คน  จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 24.00 และจํานวนสมาชิก 3 คน  
จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 19.00 ตามลําดับ สําหรับจํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีมีอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป จํานวน
สมาชิก 2 คน จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 33.50 รองลงมาจํานวนสมาชิก 3 คน จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 28.50  
และจํานวนสมาชิก 4 คน จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 21.00 ตามลําดับ ท้ังน้ี กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง 
จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 60.50 และเพศชาย จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 39.50  การนับถือศาสนา พบวา โดย
สวนใหญกลุมตัวอยางนับถือ ศาสนาอิสลาม จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 62.50 รองลงมา ศาสนาพุทธ จํานวน 71 คน  
คิดเปนรอยละ 35.50 และศาสนาคริสต จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.00 ตามลําดับ ชวงอายุของกลุมตัวอยาง พบวา โดย
สวนใหญ จะอยูในชวงอายุ  36 – 45 ป จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 35.50  รองลงมา ชวงอายุ  26-35 ป จํานวน 56 
คน คิดเปนรอยละ 28.00 และชวงอายุ  46 - 55 ป จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 15.00 ตามลําดับ สําหรับ สถานะภาพ
ทางสังคม โดยสวนใหญ พบวา สถานะภาพสมรส จํานวน 158  คน คิดเปนรอยละ 79 รองลงมา สถานะภาพโสด จํานวน 
28 คน คิดเปนรอยละ 14.00 และสถานะภาพหมาย จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 4.00 สําหรับระดับการศึกษา พบวา โดย
สวนใหญกลุมตัวอยาง มีระดับการศึกษา ระดับช้ันประถมศึกษา จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 30.00 รองลงมา ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 26.00 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 34 คน คิดเปน
รอยละ 17.00  สําหรับการประกอบอาชีพ  สวนใหญกลุมตัวอยาง จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 124 คิดเปนรอย
ละ  6 2   อ า ชี พรั บ จ า ง ท่ั ว ไ ป  จํ า น ว น  2 0  ค น  คิ ด เ ป น ร อ ยละ  10  คน  อ า ชีพแ ม บ า น   จํ า น วน  13  ป  
คิดเปนรอยละ 6.50 
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สวนท่ี 2 ระดับความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง 3อ.2ส.ของประชาชน 
    ตารางท่ี 2 : แสดงรอยละของระดับความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสขุภาพ เรื่อง 3อ.2ส.ของประชาชนใน
ภาพรวมจังหวัด จําแนกรายหมูบาน  

 
 

  
 

ประเด็น 
ภาพ 
รวม 

หมูบาน 

นาปริก ปาเตะเหนือ ผัง 14 วังปริง 

ความรอบรูดานสุขภาพ 
ตํ่า 80.50 84.00 78.00 88.00 72.00 

ปานกลาง 19.00 16.00 20.00 12.00 28.00 
สูง 0.50 0 2.00 0 0 

1. ความรู ความเขาใจทางสุขภาพ 
ตํ่า 94.5 92.00 92.00 96 98 

ปานกลาง 5.5 8 8 4 2 
สูง 0 0 0 0 0 

2.การเขาถึงขอมูลและบริการสขุภาพ 
ตํ่า 75.5 82 78 80 62 

ปานกลาง 17.5 18 16 8 28 
สูง 7 0 6 12 10 

3. การสื่อสารเพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญ 
ตํ่า 81.5 80 78 90 78 

ปานกลาง 16 20 18 10 16 
สูง 2.5 0 4 0 6 

4.การจัดการและดูแลตนเอง 
ตํ่า 64 56 74 72 54 

ปานกลาง 28 36 20 22 34 
สูง 8 8 6 6 12 

5.การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ 
ตํ่า 67.5 78 58 66 68 

ปานกลาง 21.5 20 20 28 18 
สูง 11 2 22 6 14 

6.การตัดสินใจเพ่ือเสริมสรางสขุภาพ 
ตํ่า 77 64 74 86 84 

ปานกลาง 21 32 26 10 16 
สูง 2 4 0 4 0 

พฤติกรรมสขุภาพ 
ตํ่า 92.00 86.00 98.00 90.00 94.00 

ปานกลาง 8.00 14.00 2.00 10.00 23.50 
สูง 0 0 0 0 0 

1.การมีสวนรวมกิจกรรมสุขภาพทางสังคม 
ตํ่า 61 52 62 78 52 

ปานกลาง 21 28 10 20 26 
สูง 18 20 28 2 22 
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  จากตารางท่ี 1 ระดับคะแนนความรอบรูดานสุขภาพเรื่อง 3 อ. 2 ส. ของประชาชน จังหวัดสตูล พบวา ในภาพรวม  
กลุมตัวอยางโดยสวนใหญมีความรอบรูดานสุขภาพ เรื่อง เรื่อง 3 อ. 2 ส. ระดับต่ํา (ไมดี)  (รอยละ 80.50) รองลงมาระดับ
ปานกลาง (ดี) (รอยละ 19.00) และมีเพียงสวนนอยท่ีมีความรอบรูระดับสูง (ดีมาก) (รอยละ0.50)  ตามลําดับ 
 สรุปไดวา กลุมตัวอยาง โดยสวนใหญ มีความรอบรูดานสุขภาพ เรื่อง 3 อ. 2 ส. ระดับไมดี ซ่ึงแปลผลไดวา 
กลุมตัวอยางเปนผูมีระดับความฉลาดทางสุขภาพไมเพียงพอตอการปฏิบัติตนตามหลัก 3อ  2ส  
            เมื่อพิจารณารายหมูบาน พบวา  เด็กและเยาวชนท้ัง 4 หมูบาน  สวนใหญมีความรอบรูดานสุขภาพเรื่องสุขบัญญัติ 
อยูในระดับปานกลาง 
  ระดับคะแนนพฤติกรรมสุขภาพตาม 3 อ 2ส พบวา ในภาพรวม  กลุมตัวอยางท่ีทําการสํารวจสวนใหญมีพฤติกรรม
สุขภาพในระดับต่ํา (ไมดี) (รอยละ 92.00)           
  สรุปไดวา กลุมตัวอยางโดยสวนใหญ เปนผูท่ีมีการปฏิบัติตนตามหลัก 3 อ 2ส ไดนอยและไมคอยถูกตอง  
  เมื่อพิจารณารายองคประกอบท้ัง 2 องคประกอบของพฤติกรรมสุขภาพ พบวา องคประกอบท่ีกลุมตัวอยางสวนใหญ
มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีอยูในระดับดีมาก  คือ การมีสวนรวมกิจกรรมสุขภาพทางสังคม 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ประเด็น 
ภาพ 
รวม 

หมูบาน 
นาปริก ปาเตะเหนือ ผัง 14 วังปริง 

2. การคงดูแลรักษาสุขภาพตนเอง 

ต่ํา 96 92 100 92 100 

ปานกลาง 3 6 0 6 0 

สูง 1 2 0 2 0 
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3.จังหวัดพัทลุง 
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ผลการประเมินสภาวะความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสขุภาพ (กลุมเด็กและเยาวชน) จังหวัดพัทลงุ 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของนักเรียน 
ตารางท่ี 1  จํานวน และรอยละ ขอมูลท่ัวไปของขอมลูท่ัวไปของนักเรียน (n=120) 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
1.  โรงเรียน   
     โรงเรียนวัดรมเมือง  30 25.00 
     โรงเรียนอนุบาลปาพะยอม 30 25.00 
     โรงเรียนบานเทพราช 30 25.00 
     โรงเรียนวัดเขาแดง 30 25.00 
2. กําลังศึกษาอยูชั้น   
    ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  10 8.30 
    ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5  64 53.30 
    ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 16 13.30 
    ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  5  4.20 
    ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  5  4.20 
3. เพศ   
    ชาย 59 49.20 
    หญิง 61 50.80 
4. อายุ   
   10 ป 22 18.30 
   11 ป 50 41.70 
   12 ป 18 15.00 
   13 ป 19 15.80 
   14 ป 9 7.50 
   15 ป 2 1.70 

5. ผูปกครองมีความสําคัญในการดูแลสขุภาพของนักเรียนแคไหน    

   มากท่ีสุด 58 48.30 
   มาก 57 47.50 
   ปานกลาง  5 4.20 
6. โรคประจําตัวหรือปญหาสขุภาพของนักเรียน   
   ไมม ี 96 80.00 
   ไมรู 10 8.30 
   ม ี 14 11.70 
7. นักเรียนไดรับการถายทอดความรูเรื่องสขุบัญญัติแหงชาติจากใคร   
   ครูผูสอน    88 73.30 
   ผูอํานวยการโรงเรียน   33 27.50 
   ครูพยาบาล/อนามัย 62 51.70 
   เจาหนาท่ีสาธารณสุข   39 32.50 
  อ่ืนๆ 3 2.50 
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  จากตารางท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของนักเรียน พบวา กลุมตัวอยางท่ีทําการสุมไดมาจาก 4 โรงเรียน ไดแก  
 โรงเรียนวัดรมเมือง โรงเรียนอนุบาลปาพะยอม โรงเรียนบานเทพราช  โรงเรียนวัดเขาแดง ในสัดสวนท่ีเทากัน คือ รอยละ 25  
  เมื่อพิจารณาขอมูลของนักเรียน พบวา โดยสวนใหญแลวกําลังศึกษาอยูในช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 
64 คน คิดเปนรอยละ 53.30 รองลงมา ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 13.30 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 
4 จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 8.30 คน ตามลําดับ ท้ังน้ี กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 61 คน คิดเปน 
รอยละ 50.80 และเพศชาย จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 49.20 สําหรับอายุ พบวา โดยสวนใหญกลุมเปาหมาย  
อายุ 11 ป จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 41.70 รองลงมา อายุ 10 ป จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 18.30  อายุ 13 ป 
จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 15.80 และอายุ 12 ป จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 15.00  ตามลําดับ 
  เมื่อพิจารณาขอมูลดานระดับความสําคัญในการดูแลสุขภาพของนักเรียน พบวา โดยสวนใหญผูปกครองจะ
ใหความสําคัญในระดับ มากท่ีสุด จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 48.30 รองลงมา ระดับมาก จํานวน 57คน คิดเปนรอยละ 
47.50 และระดับปานกลาง จํานวน 5  คน คิดเปนรอยละ 4.20  ตามลําดับ  ขอมูลปญหาสุขภาพของนักเรียนโดยสวนใหญ 
พบวา ไมมีโรคประจําตัว จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 80.00  มีโรคประจําตัว จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 11.70 
และไมรู จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 8.30  นักเรียนท่ีมีโรคประจําตัว ไดแก  โรคหอบ โรคภูมิแพ และโรคหัวใจ   
สําหรับแหลงท่ีมาของการรับขอมูลความรูเรื่องสุขบัญญัติแหงชาติ พบวา โดยสวนใหญไดรับความรูมาจาก ครูผูสอน จํานวน 
88 คน คิดเปนรอยละ 73.30 รองลงมา จากครูพยาบาล/อนามัย จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 51.70 จากเจาหนาท่ี
สาธารณสุข จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 32.50 และจากผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 27.50 
ตามลําดับ  
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สวนท่ี 2 ระดับความรอบรูและพฤติกรรมสขุภาพดานสุขภาพตามสขุบัญญัติแหงชาติ ของเด็ก และเยาวชน   
ตาราง 2 : แสดงรอยละของระดับความรอบรูและพฤติกรรมสขุภาพดานสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติในภาพรวม
จังหวัดจําแนกรายหมูบาน  

 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น ภาพ 
รวม 

 

โรงเรียน 
รร.วัดรมเมือง รร.อนุบาลปาพะยอม รร.บานเทพราช  รร.วัดเขาแดง 

ความรอบรู 
ตํ่า 5.00 10.00 0.00 6.50 3.40 

ปานกลาง 63.30 33.30 83.30 71.00 65.50 
สูง 31.70 56.70 20.80 22.60 31.00 

1. ความรู ความเขาใจทางสุขภาพ 
ตํ่า 30.80 26.70 30.00 38.70 27.60 

ปานกลาง 32.50 26.70 40.00 32.30 31.00 
สูง 36.70 46.70 30.00 29.00 41.40 

2.การเขาถึงขอมูลและบริการสขุภาพ 
ตํ่า 15.80 13.30 23.30 19.40 6.90 

ปานกลาง 70.00 76.70 70.00 67.70 65.50 
สูง 14.20 10.00 6.70 12.90 27.60 

3. การสื่อสารเพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญ 
ตํ่า 21.70 13.30 20.00 41.90 21.70 

ปานกลาง 40.00 40.00 26.70 35.50 40.00 
สูง 38.30 46.70 53.30 22.60 38.30 

4.การจัดการและดูแลตนเอง 
ตํ่า 0.80 3.30 0.00 0.00 0.00 

ปานกลาง 26.70 16.70 26.70 45.20 17.20 
สูง 72.50 80.00 73.30 54.80 82.80 

5.การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ 
ตํ่า 31.70 23.30 36.70 35.50 31.00 

ปานกลาง 29.20 26.70 33.30 25.80 31.00 
สูง 39.20 50.00 30.00 38.70 37.90 

6.การตัดสินใจเพ่ือเสริมสรางสขุภาพ 
ตํ่า 9.20 3.30 20.00 3.20 10.30 

ปานกลาง 54.20 36.70 63.30 61.30 55.20 
สูง 36.70 60.00 16.70 35.50 34.50 

พฤติกรรมสขุภาพ 
ตํ่า 9.20 3.30 16.70 6.50 9.20 

ปานกลาง 59.20 53.30 70.00 51.60 59.20 
สูง 31.70 43.30 13.30 41.90 31.70 



 
 

 - 80 - 
  

  จากตารางท่ี 2 พบวา ระดับความรอบรูและพฤติกรรมสุขภาพดานสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติ  
ของเด็ก และเยาวชน  ในภาพรวม  โดยสวนใหญมีความรอบรูดานสุขภาพ เรื่องสุขบัญญัติ ระดับปานกลาง (พอใช)  
(รอยละ63.30) รองลงมาระดับสูง (ดีมาก) (รอยละ 31.70) และมีเพียงสวนนอย ท่ีมีความรอบรูระดับต่ํา (ไมดี )  
(รอยละ5.00) ตามลําดับ 
  สรุปไดวา เด็กและเยาวชนโดยสวนใหญ มีความรอบรูดานสุขภาพ เรื่องสุขบัญญัติระดับปานกลาง  
ซ่ึงแปลผลไดวา เด็กนักเรียนเปนผูมีระดับความฉลาดทีทางสุขภาพท่ีเพียงพอและอาจจะมีการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติได
ถูกตองบาง  
                เมื่อพิจารณารายองคประกอบท้ัง 6 องคประกอบของความรอบรูดานสุขภาพ พบวาองคประกอบ 
ท่ีเด็กและเยาวชนสวนใหญมีความรอบรูอยูในระดับสูง (ดีมาก) คือ ความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักปฏิบัติตามสุขบัญญัติ
แหงชาติ และ การจัดการและดูแลตนเองตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ      
               ระดับคะแนนพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติ ของเด็ก และเยาวชน  พบวา 
                          ในภาพรวม โดยสวนใหญ กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมสุขภาพในระดับปานกลาง (พอใช) (รอยละ 59.30)     
รองลงมาระดับสูง (ดีมาก) (รอยละ 31.70)   และมีเพียงสวนนอย ท่ีมีความรอบรูระดับต่ํา (ไมดี) (รอยละ 9.20 ) ตามลําดับ 
   สรุปไดวา เด็กและเยาวชนโดยสวนใหญ มีพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ ระดับพอใช 
ซ่ึงแปลผลไดวา กลุมตัวอยางเปนผูมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพอใชไดในการดูแลสุขภาพ  
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ผลการประเมินสภาวะความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ 2ส ประชาชน ท่ีมีอายุ 15 ปขึ้นไป จังหวัดพัทลุง 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของนักเรียน 
ตารางท่ี 1  จํานวน และรอยละ ขอมูลท่ัวไปของขอมลูท่ัวไปของกลุมตัวอยาง (n=200) 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
1.จํานวนสมาชิกท้ังหมดในครอบครัว   
   จํานวน 1 คน 4 2.00 
   จํานวน 2 คน 28 14.00 
   จํานวน 3 คน 38 19.00 
   จํานวน 4 คน 66 33.00 
   จํานวน 5 คน 37 18.50 
   จํานวน 6 คน 19 9.50 
   จํานวน 7 คน 6 3.00 
   จํานวน 8 คน 1 0.50 
   จํานวน 9 คน 1 0.50 
2. จํานวนสมาชิกท้ังหมดในครอบครัวอายุต้ังแต 15 ปขึ้นไป   
   ไมม ี 3 1.50 
   จํานวน 1 คน 4 2.00 
   จํานวน 2 คน 51 25.50 
   จํานวน 3 คน 49 24.50 
   จํานวน 4 คน 68 34.00 
   จํานวน 5 คน 20 10.00 
   จํานวน 6 คน 4 2.00 
   จํานวน 9 คน 1 0.50 
3. เพศ   
   ชาย 58 29.00 
   หญิง 142 71.00 
4. ศาสนา   
   พุทธ 196 98.00 
   คริสต 1 0.50 
   อิสลาม 2 1.00 
   อ่ืนๆ 1 0.50 
4. อายุ   
   อายุ 15 – 25 ป 19 9.50 
   อายุ 26 – 35 ป 33 16.50 
   อายุ 36 - 45 ป 66 33.00 
   อายุ 46 – 55 ป 41 20.50 
   อายุ 56 – 66 ป 25 12.50 
   มากกวา 65 ป 16      8.00 
5. สถานภาพสมรส   
   โสด 22 11.00 
   สมรสและคูสมรสอาศยัอยูดวยกัน 139 69.50 
   หมาย 17 8.50 
   หยา/แยก 5 2.50 
   สมรสแตคูสมรสไมไดอาศัยอยูดวยกัน 15 7.50 
   อ่ืนๆ 2 1.00 
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6. การศึกษา    

   ไมไดเรียนหนังสือ 2 1.00 
   ประถมศึกษา 78 39.00 
   มัธยมศึกษา 43 21.50 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 45 22.50 
   อนุปริญญา/ปวส. 7 3.50 

   ปริญญาตร ี 24 12.00 

   สูงกวาปริญญาตร ี 1 0.50 
7. ประกอบอาชีพ   
   ทําไร ทํานา ทําสวน 133 66.50 
   รับจางท่ัวไป 23 11.50 
   คาขาย / ธุรกิจสวนตัว 18 9.00 
   รับราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ  6 3.00 
   พนักงานโรงงาน/บริษัทเอกชน 5 2.50 
   นักเรียน/นักศึกษา 8 4.00 
   อยูบานไมมีอาชีพ/แมบาน 3 1.50 
   อาชีพอ่ืนๆ 4 2.00 

  
   จากตารางท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางท่ีทําการสุมไดมาจาก 4 หมูบาน ไดแก  
ชุมชนบานนา ชุมชนบานแตระ ชุมชนบานโคกกอ และชุมชนเขาคราม  ในสัดสวนท่ีเทากัน คือ รอยละ 25  
  เมื่อพิจารณาขอมูลของกลุมตัวอยาง พบวา โดยสวนใหญจะมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 4 คน  
จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 33.00 รองลงมา จํานวนสมาชิก 3 คน  จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 19.00 และจํานวน
สมาชิก 5 คน  จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 18.50 และจํานวนสมาชิก 6 คน  จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 9.50  
ตามลําดับ สําหรับจํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีมีอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป โดยสวนใหญมีจํานวนสมาชิก 4 คน จํานวน 68 คน 
คิดเปนรอยละ 34.00 รองลงมาจํานวนสมาชิก 2 คน จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 25.50  และจํานวนสมาชิก 3 คน 
จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 24.50 ตามลําดับ ท้ังน้ี กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 
71.00 และเพศชาย จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 29.00  การนับถือศาสนา พบวา โดยสวนใหญกลุมตัวอยางนับถือ 
ศาสนาพุทธ จํานวน 196 คน คิดเปนรอยละ 98.00 รองลงมา ศาสนาอิสลาม จํานวน 2 คน  คิดเปนรอยละ 1.00 และ
ศาสนาคริสต จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.50 ตามลําดับ ชวงอายุของกลุมตัวอยาง พบวา โดยสวนใหญ จะอยูในชวงอายุ  
36 – 45 ป จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 33.00  รองลงมา ชวงอายุ  46-55 ป จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 20.5 
และชวงอายุ 56-66ป จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 16.50 และอายุมากกวา 65 ป จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 8.00 
ตามลําดับ สําหรับ สถานะภาพทางสังคม โดยสวนใหญ พบวา สถานะภาพสมรส จํานวน 139  คน คิดเปนรอยละ 69.50 
รองลงมา สถานะภาพโสด จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 11.00 และสถานะภาพหมาย จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 
8.50 สําหรับระดับการศึกษา พบวา โดยสวนใหญกลุมตัวอยาง มีระดับการศึกษา ระดับช้ันประถมศึกษา จํานวน 78 คน คิด
เปนรอยละ 39.00 รองลงมา ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 22.50 ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 21.50 และระดับปริญญาตรี จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 12.00  
สําหรับการประกอบอาชีพ  สวนใหญกลุมตัวอยาง จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 133 คิดเปนรอยละ 66.50  อาชีพ
รับจางท่ัวไป จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 11.50คน อาชีพคาขาย  จํานวน 18 คน  คิดเปนรอยละ 9.00 ตามลําดับ 
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    สวนท่ี 2 ระดับความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสขุภาพ เรื่อง 3อ.2ส.ของประชาชน 
    ตารางท่ี 2 : แสดงรอยละของระดับความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสขุภาพ เรื่อง 3อ.2ส.ของประชาชนใน
ภาพรวมจังหวัด จําแนกรายหมูบาน  

 
 

  
 

ประเด็น 
ภาพ 
รวม 

หมูบาน 

บานนา บานแตระ บานโคกกอ เขาคราม 

ความรอบรูดานสุขภาพ 
ตํ่า 39.00 42.00 12.00 40.00 62.00 

ปานกลาง 54.50 56.00 72.00 52.00 38.00 
สูง 6.50 2.00 16.00 8.00 0.00 

1. ความรู ความเขาใจทางสุขภาพ 
ตํ่า 19.50 20.00 16.00 24.00 18.00 

ปานกลาง 45.50 42.00 32.00 44.00 64.00 
สูง 35.00 38.00 52.00 32.00 18.00 

2.การเขาถึงขอมูลและบริการสขุภาพ 
ตํ่า 62.00 52.00 50.00 68.00 78.00 

ปานกลาง 29.00 44.00 28.00 24.00 20.00 
สูง 9.00 4.00 22.00 8.00 2.00 

3. การสื่อสารเพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญ 
ตํ่า 80.50 80.00 68.00 92.00 92.00 

ปานกลาง 16.50 18.00 30.00 12.00 6.00 
สูง 3.00 2.00 2.00 6.00 2.00 

4.การจัดการและดูแลตนเอง 
ตํ่า 46.50 48.00 32.00 46.00 60.00 

ปานกลาง 33.00 42.00 22.00 40.00 28.00 
สูง 20.50 10.00 46.00 14.00 12.00 

5.การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ 
ตํ่า 50.00 60.00 30.00 50.00 60.00 

ปานกลาง 32.00 24.00 40.00 30.00 34.00 
สูง 18.00 16.00 30.00 20.00 6.00 

6.การตัดสินใจเพ่ือเสริมสรางสขุภาพ 
ตํ่า 2.00 2.00 2.00 4.00 0 

ปานกลาง 32.00 24.00 34.00 24.00 46.00 
สูง 66.00 74.00 64.00 72.00 54.00 

พฤติกรรมสขุภาพ 
ตํ่า 40.50 42.00 34.00 18.00 68.00 

ปานกลาง 45.00 46.00 44.00 64.00 26.00 
สูง 14.50 12.00 22.00 18.00 6.00 

1.การมีสวนรวมกิจกรรมสุขภาพทางสังคม 
ตํ่า 48.00 50.00 34.0 44.00 64.00 

ปานกลาง 32.00 28.00 34.00 36.00 30.00 
สูง 20.00 22.00 32.00 20.00 6.00 
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        จากตารางท่ี 2 ระดับคะแนนความรอบรูดานสุขภาพเรื่อง 3 อ. 2 ส. ของประชาชน จังหวัดพัทลุง พบวา ในภาพรวม  
กลุมตัวอยางโดยสวนใหญมีความรอบรูดานสุขภาพ เรื่อง เรื่อง 3 อ. 2 ส. ระดับปานกลาง (ดี)  (รอยละ 54.50) รองลงมา
ระดับต่ํา (ไมดี) (รอยละ 39.00) และมีเพียงสวนนอยท่ีมีความรอบรูระดับสูง (ดีมาก) (รอยละ6.50)  ตามลําดับ 
  สรุปไดวา กลุมตัวอยาง โดยสวนใหญ มีความรอบรูดานสุขภาพ เรื่อง 3 อ. 2 ส. ระดับปานกลาง ซ่ึงแปล
ผลไดวา กลุมตัวอยางเปนผูมีระดับความฉลาดทางสุขภาพท่ีเพียงพอและอาจมีการปฏิบัติตนตามหลัก 3 อ 2 ส  
                   เมื่อพิจารณารายองคประกอบท้ัง 6 องคประกอบของความรอบรูดานสุขภาพ พบวาองคประกอบ 
ท่ีเด็กและเยาวชนสวนใหญมีความรอบรูอยูในระดับดีมาก คือ การตัดสินใจเลือกปฏิบัติท่ีถูกตองตามหลัก 3 อ 2ส  
รองลงมา คือ ความรูความเขาทางสุขภาพเก่ียวกับการปฏิบัติตนตามหลัก 3 อ 2 ส และมีความรอบรูดานสุขภาพอยูใน 
ระดับปานกลาง คือ ความรูความเขาทางสุขภาพเก่ียวกับการปฏิบัติตนตามหลัก 3 อ 2 ส  รองลงมา ระดับการตัดสินใจเลือก
ปฏิบัติท่ีถูกตองตามหลัก 3 อ 2 ส และ การรูเทาทันสื่อสารนิเทศเพ่ือเสริมสรางสุขภาพตามหลัก 3 อ 2 ส 
       ระดับคะแนนพฤติกรรมสุขภาพตาม 3 อ 2ส พบวา ในภาพรวม  กลุมตัวอยางท่ีทําการสํารวจสวนใหญ 
มีพฤติกรรมสุขภาพในระดับปานกลาง (ดี) (รอยละ 45.00) รองลงมา ระดับต่ํา (ไมดี) และระดับสูง (ดีมาก)        
   สรุปไดวา กลุมตัวอยาง โดยสวนใหญ มีพฤติกรรมสุขภาพตาม 3 อ 2 ส ระดับปานกลาง ซึ่งแปลผล 
ไดวา กลุมตัวอยางเปนผูท่ีมีการปฏิบัติตนตามหลัก 3 อ 2 ส ไดปริมาณท่ีมากเพียงพอแตถูกตองบาง  
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเด็น 
ภาพ 
รวม 

หมูบาน 
บานนา บานแตระ บานโคกกอ เขาคราม 

2. การคงดูแลรักษาสุขภาพตนเอง 

ต่ํา 39.50 38.00 40.00 14.00 66.00 

ปานกลาง 43.50 52.00 54.00 46.00 22.00 

สูง 17.00 10.00 6.00 40.00 12.00 
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4.จังหวัดตรัง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 - 86 - 
  

ผลการประเมินสภาวะความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ  
จังหวัดตรัง 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนักเรียน 
ตารางท่ี 1  จํานวน และรอยละของขอมูลท่ัวไปของนักเรียน (n=128) 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
 
1.  โรงเรียน 

  

ตรังคริสเตียน 2 1.6 
นาโยงวิทยา 2 1.6 
บานชอง 40 31.2 
บานไรหลวง 35 27.3 
บานหนองสองพ่ีนอง 30 23.4 
บานหวยลึก 2 1.6 
ควนสีนวล 1 0.8 
วิเชียรมาตุ 2 1.6 
วัดควนวิเศษ 2 1.6 
วัดชองเปยมราษฎร 3 2.3 
วัดตันตยาภิรม 5 3.9 
วัดไทรทอง 1 0.8 
สวัสดิ์รัตนาภิมุข 1 0.8 
ฮวยเชียว 2 1.6 
   
2. หมูบาน   
บานชอง 50 39.1 
พยอมงาม 28 21.9 
ไรหลวง 20 15.6 
หนองสองพ่ีนอง 30 23.4 
   
3. กําลังศึกษาอยูช้ัน(n=110)   
ป.3 1 0.9 
ป.4 20 18.2 
ป.5 31 28.2 
ป.6 37 33.7 
ม1 9 8.2 
ม 2 6 5.5 
ม3 1 0.9 
ม 4 5 4.5 
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ตารางท่ี 1  จํานวน และรอยละของขอมูลท่ัวไปของนักเรียน (n=128) (ตอ) 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
4. เพศ (n=119)   
ชาย 55 46.2 
หญิง 64 53.8 

   

5. ผูปกครองมีความสําคัญในการดูแลสุขภาพของนักเรียนแคไหน 

(n=119) 

  

มากท่ีสุด 52 43.7 
มาก 45 37.8 
ปานกลาง 19 16.0 
นอย 3 2.5 

   

6. โรคประจําตัวหรือปญหาสุขภาพของนักเรียน (n=119)   
ไมมี 106 89.1 
ไมรู 10 8.4 
มี 3 2.5 
   
7. นักเรียนไดรับการถายทอดความรูเรื่องสุขบัญญัติแหงชาติจากใคร
(n=119) 

  

       ครูผูสอน    97 81.5 
       ผูอํานวยการโรงเรียน   25 21.0 
       ครูพยาบาล/อนามัย 34 28.6 
       เจาหนาท่ีสาธารณสุข   42 35.3 
       อ่ืนๆ 4 3.4 
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 จากตารางท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของนักเรียน พบวา กลุมตัวอยางท่ีทําการสุมไดมาจาก 14 โรงเรียน ไดแก  
โรงเรียนบานชอง มากท่ีสุด รอยละ 31.2 โรงเรียนบานไรหลวง รอยละ 27.3 และโรงเรียนบานหนองสองพ่ี
นอง รอยละ 23.4 ตามลําดับ โดยมาจากหมูบาน “บานชอง” มากท่ีสุด รอยละ 39.1  
 เม่ือพิจารณาขอมูลของนักเรียน พบวา โดยสวนใหญแลวกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  
จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 33.7 รองลงมา ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 28.2 
และชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 18.2 ตามลําดับ ท้ังนี้ กลุมตัวอยางสวนใหญ เปน
เพศหญิง จํานวน 64  คน คิดเปนรอยละ 53.8 และเพศชาย จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 46.2 
 เม่ือพิจารณาขอมูลดานระดับความสําคัญในการดูแลสุขภาพของนักเรียน พบวา โดยสวนใหญ
ผูปกครองจะใหความสําคัญในระดับ มากท่ีสุด จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 43.7 รองลงมา ระดับมาก 
จํานวน 45  คน คิดเปนรอยละ 37.8 และระดับปานกลาง จํานวน 19  คน คิดเปนรอยละ 16.0 ตามลําดับ  
ขอมูลปญหาสุขภาพของนักเรียนโดยสวนใหญ พบวา ไมมีโรคประจําตัว จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 
89.1 ไมรู จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 8.4 และมีโรคประจําตัว จํานวน 3  คน คิดเปนรอยละ 2.5 ไดแก  
โรคภูมิแพ  สําหรับแหลงท่ีมาของการรับขอมูลความรูเรื่องสุขบัญญัติแหงชาติ พบวา โดยสวนใหญไดรับความรู
มาจาก ครูผูสอน จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 81.5 รองลงมา จากเจาหนาท่ีสาธารณสุข  จํานวน 42 คน 
คิดเปนรอยละ 35.3  และจากครูพยาบาล/อนามัย จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 28.6 ตามลําดับ  
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สวนท่ี 2 ระดับความรอบรูและพฤติกรรมสุขภาพดานสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติ ของเด็กและเยาวชน   
ตาราง 2 : แสดงรอยละของระดับความรอบรูและพฤติกรรมสุขภาพดานสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติใน
ภาพรวมจังหวัด จําแนกรายหมูบาน (n=128) 

ประเด็น ภาพ 
รวม 

 

หมูบาน 
     บานชอง พยอมงาม      ไรหลวง หนองสองพ่ีนอง 

1. ความรอบรูดานสุขภาพ 
(n=88) 

   
 

ต่ํา 0.0 0.0 0.0 0.0 - 
ปานกลาง 51.1 49.0 68.4 40.0 - 

สูง 48.9 51.0 31.6 60.0 - 

2. ความรู ความเขาใจทางสุขภาพ (n=89) 
ต่ํา 14.6 12.0 15.8 20.0 - 

ปานกลาง 25.8 30.0 0.0 40.0 - 
สูง 59.6 58.0 84.2 40.0 - 

3.การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ (n=119) 
ต่ํา 15.1 16.0 .0 10.0 26.7 

ปานกลาง 81.5 82.0 100.0 75.0 73.3 
สูง 3.4 2.0 0 15.0 0.0 

4. การส่ือสารเพ่ือเพ่ิมความเช่ียวชาญ (n=120) 
ต่ํา 24.2 32.0 15.0 .0 33.3 

ปานกลาง 42.5 34.0 45.0 50.0 50.0 
สูง 33.3 34.0 40.0 50.0 16.7 

5.การจัดการและดูแลตนเอง (n=120) 
ต่ํา 5.0 6.0 5.0 .0 6.7 

ปานกลาง 24.2 20.0 20.0 20.0 36.7 
สูง 70.8 74.0 75.0 80.0 56.7 

6.การรูเทาทันส่ือและสารสนเทศ (n=120) 
ต่ํา 27.5 34.0 40.0 10.0 20.0 

ปานกลาง 44.2 38.0 25.0 50.0 63.3 
สูง 28.3 28.0 35.0 40.0 16.7 

7.การตัดสินใจเพ่ือเสริมสรางสุขภาพ (n=118) 
ต่ํา 7.6 2.0 5.3 .0 23.3 

ปานกลาง 42.4 28.6 52.6 35.0 63.3 
สูง 50.0 69.4 42.1 65.0 13.3 

8.พฤติกรรมเพ่ือเสริมสรางสุขภาพ (n=118) 
ต่ํา 11.0 10.0 5.3 10.5 16.7 

ปานกลาง 45.8 42.0 47.4 21.1 66.7 
สูง 43.2 48.0 47.4 68.4 16.7 
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 จากตารางท่ี  2 ระดับความรอบรู และพฤติกรรมสุขภาพด านสุขภาพตามสุขบัญญัติ แห งชาติ  
ของเด็ก และเยาวชน  ในภาพรวม  โดยสวนใหญมีความรอบรูดานสุขภาพ เรื่องสุขบัญญัติ ระดับปานกลาง 
(พอใช) (รอยละ 51.1) รองลงมา มีความรอบรูระดับสูง (ดีมาก) (รอยละ 48.9) และโดยภาพรวม พบวา ไมมี
กลุมตัวอยางท่ีมีความรอบรูในระดับต่ํา (ไมดี) 
 สรุปไดวา เด็กและเยาวชนโดยสวนใหญ มีความรอบรูดานสุขภาพ เรื่องสุขบัญญัติระดับปานกลาง 
ซ่ึงแปลผลไดวา เด็กนักเรียนเปนผูมีระดับความฉลาดทางสุขภาพท่ีเพียงพอและอาจะมีการปฏิบัติตนตาม
สุขบัญญัติแหงชาติ ไดถูกตองบาง 
         เม่ือพิจารณารายองคประกอบท้ัง 6 องคประกอบของความรอบรูดานสุขภาพ พบวาองคประกอบท่ีเด็ก
และเยาวชนสวนใหญมีความรอบรูอยูในระดับสูง  คือ ความรู ความเขาใจทางสุขภาพ การจัดการและดูแล
ตนเองตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ และการตัดสินใจเพ่ือเสริมสรางสุขภาพ 
        เม่ือพิจารณารายหมูบาน พบวา มี  2 หมูบาน  ท่ีมีความรอบรูดานสุขภาพ เรื่องสุขบัญญัติ ในระดับสูง 
(ดีมาก) ไดแก หมูบานชอง และหมูบานไรหลวง  สําหรับหมูบานพยอมงาม มีความรอบรูดานสุขภาพ เรื่องสุข
บัญญัติ ในระดับปานกลาง (พอใช) นอกจากนี้ พบวา หมูบานหนองสองพ่ีนอง ไมมีขอมูลผลการวิเคราะหความ
รอบรูดานสุขภาพในภาพรวม เนื่องจาก กลุมตัวอยางไมมีการบันทึกขอมูล ในองคประกอบความรู ความเขาใจ
ทางสุขภาพ 
  ระดับคะแนนพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติ พบวา 
         ในภาพรวม  เด็กและเยาวชน สวนใหญมีพฤติกรรมสุขภาพในระดับปานกลาง (พอใช) (รอยละ 45.8) 
รองลงมา มีพฤติกรรมสุขภาพในระดับสูง (ดีมาก) (รอยละ 43.2)           
  สรุปไดวา เด็กและเยาวชนโดยสวนใหญ มีพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ ระดับ
พอใช ซ่ึงแปลผลไดวา เปนผูมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพอใชได ในการดูแลสุขภาพ  
 เม่ือพิจารณารายหมูบาน  พบวา  มี  2  หมูบาน  ท่ีมีเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมสุขภาพในระดับสูง 
(ดีมาก) ไดแก หมูบานชอง และหมูบานไรหลวง สําหรับหมูบานพยอมงาม มีเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรม
สุขภาพในระดับสูง (ดีมาก) และระดับปานกลางในสัดสวนท่ีเทากัน และหมูบานหนองสองพ่ีนอง มีพฤติกรรม
สุขภาพอยูในระดับปานกลาง (พอใช) 
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5. จงัหวัดยะลา 
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ผลการประเมินสภาวะความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสขุภาพ (กลุมเด็กและเยาวชน) จังหวัดยะลา 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของนักเรียน 
ตารางท่ี 1  จํานวน และรอยละ ขอมูลท่ัวไปของขอมลูท่ัวไปของนักเรียน (n=120) 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
1.  โรงเรียน   
     โรงเรียนบานถํ้าศิลป 30 25.00 
     โรงเรียนบานโงยซิแน  30 25.00 
     โรงเรียนศรีปารีตาบารูวิทยา 30 25.00 
     โรงเรียนสามแยกบานเนียง 30 25.00 
2. กําลังศึกษาอยูชั้น   
    ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5  12 10.00 
    ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 78 65.00 
    ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  30 25.00 
3. เพศ   
    ชาย 30 25.00 
    หญิง 90 75.00 
4. อายุ   
   10 ป 2 1.70 
   11 ป 51 42.50 
   12 ป 28 23.30 
   13 ป 32 26.70 
   14 ป 7 5.80 

5. ผูปกครองมีความสําคัญในการดูแลสขุภาพของนักเรียนแคไหน    

   มากท่ีสุด 60 50.00 
   มาก 50 41.70 
   ปานกลาง  10 8.30 
6. โรคประจําตัวหรือปญหาสขุภาพของนักเรียน   
   ไมม ี 82 68.30 
   ไมรู 30 25.00 
   ม ี 8 6.70 
7. นักเรียนไดรับการถายทอดความรูเรื่องสขุบัญญัติแหงชาติจากใคร   
   ครูผูสอน    88 73.30 
   ผูอํานวยการโรงเรียน   4 3.30 
   ครูพยาบาล/อนามัย 46 38.30 
   เจาหนาท่ีสาธารณสุข   28 23.30 
   อ่ืนๆ 6 5.00 
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  จากตารางท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของนักเรียน พบวา กลุมตัวอยางท่ีทําการสุมไดมาจาก 4 โรงเรียน  
ไดแก โรงเรียนบานถํ้าศิลป โรงเรียนบานโงยซิแน โรงเรียนศรีปารีตาบารูวิทยา โรงเรียนสามแยกบานเนียง ในสัดสวนท่ีเทากัน 
คือ รอยละ 25  
  เมื่อพิจารณาขอมูลของนักเรียน พบวา โดยสวนใหญแลวกําลังศึกษาอยูในช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  
จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 65.00 รองลงมา ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 2  จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 25.00  
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 10.00 ตามลําดับ ท้ังน้ี กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง  
จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 75.00 และเพศชาย จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 25.00 สําหรับอายุ พบวา โดยสวนใหญ
กลุมเปาหมาย อายุ 11 ป จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 42.50 รองลงมา อายุ 13 ป จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 
26.70  อายุ 12 ป จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 23.30 ตามลําดับ 
  เมื่อพิจารณาขอมูลดานระดับความสําคัญในการดูแลสุขภาพของนักเรียน พบวา โดยสวนใหญผูปกครอง 
จะใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมา ระดับมาก จํานวน 50คน  
คิดเปนรอยละ 41.70 และระดับปานกลาง จํานวน 10  คน คิดเปนรอยละ 8.30 ตามลําดับ  ขอมูลปญหาสุขภาพของ
นักเรียนโดยสวนใหญ พบวา ไมมีโรคประจําตัว จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 68.30  มีโรคประจําตัว จํานวน 30 คน  
คิดเปนรอยละ 25.00 และไมรู จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 25.00  นักเรียนท่ีมีโรคประจําตัว ไดแก  โรคหอบ  
โรคกระเพาะอาหาร และโรคโลหิตจาง สําหรับแหลงท่ีมาของการรับขอมูลความรูเรื่องสุขบัญญัติแหงชาติ พบวา โดยสวนใหญ
ไดรับความรูมาจาก ครูผูสอน จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 73.30 รองลงมา จากครูพยาบาล/อนามัย จํานวน 46 คน  
คิดเปนรอยละ 38.30  จากเจาหนาท่ีสาธารณสุข จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 23.30 และจากผูอํานวยการโรงเรียน  
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 3.30 ตามลําดับ  
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สวนท่ี 2 ระดับความรอบรูและพฤติกรรมสขุภาพดานสุขภาพตามสขุบัญญัติแหงชาติ ของเด็ก และเยาวชน   
ตาราง 2 : แสดงรอยละของระดับความรอบรูและพฤติกรรมสขุภาพดานสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติในภาพรวม
จังหวัดจําแนกรายหมูบาน  

 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น ภาพ 
รวม 

 

โรงเรียน 
รร.บานถํ้าศิลป รร.บานโงยซิแน รร.ศรีปารีตาบารูวิทยา รร.สามแยกบานเนียง 

ความรอบรู 
ตํ่า 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ปานกลาง 70.80 53.30 83.30 70.00 76.70 
สูง 29.20 46.70 16.70 30.00 23.30 

1. ความรู ความเขาใจทางสุขภาพ 
ตํ่า 37.50 20.00 43.30 40.00 46.70 

ปานกลาง 35.80 30.00 46.70 33.30 33.30 
สูง 26.70 50.00 10.00 26.70 20.00 

2.การเขาถึงขอมูลและบริการสขุภาพ 
ตํ่า 10.80 0.00 13.30 10.00 20.00 

ปานกลาง 78.30 100.00 63.30 76.70 73.30 
สูง 10.80 0.00 23.30 13.30 6.70 

3. การสื่อสารเพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญ 
ตํ่า 18.30 6.70 6.70 26.70 33.30 

ปานกลาง 58.30 93.30 56.70 40.00 43.30 
สูง 23.30 0.00 36.70 33.30 23.30 

4.การจัดการและดูแลตนเอง 
ตํ่า      

ปานกลาง 28.30 40.00 23.30 23.30 23.30 
สูง 71.70 60.00 76.70 76.70 76.70 

5.การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ 
ตํ่า 24.20 0.00 33.30 30.00 33.30 

ปานกลาง 36.70 43.30 30.00 30.00 43.30 
สูง 39.20 56.70 36.70 40.00 23.30 

6.การตัดสินใจเพ่ือเสริมสรางสขุภาพ 
ตํ่า 5.80 0.00 3.30 3.00 16.70 

ปานกลาง 51.70 36.70 63.30 66.70 40.00 
สูง 42.50 63.30 33.30 30.00 43.30 

พฤติกรรมสขุภาพ 
ตํ่า 5.80 0.00 6.70 6.70 10.00 

ปานกลาง 30.80 13.30 46.70 43.30 20.00 
สูง 63.30 86.70 46.70 50.00 70.00 
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  จากตารางท่ี 2 พบวา ระดับคะแนนความรอบรูและพฤติกรรมสุขภาพ ตามแนวสุขบัญญัติแหงชาติ  
ของเด็ก และเยาวชน  ในภาพรวม  โดยสวนใหญมีความรอบรูดานสุขภาพ เรื่องสุขบัญญัติแหงชาติ ระดับปานกลาง (พอใช)  
(รอยละ 70.80) รองลงมาระดับสูง (ดีมาก) (รอยละ 46.20) ตามลําดับ 
  สรุปไดวา เด็กและเยาวชนโดยสวนใหญ มีความรอบรูดานสุขภาพ เรื่องสุขบัญญัติระดับปานกลาง  
ซ่ึงแปลผลไดวา กลุมเปาหมายเปนผูมีระดับความฉลาดทีทางสุขภาพท่ีเพียงพอและอาจจะมีการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ
ไดถูกตองบาง  
                เมื่อพิจารณารายองคประกอบท้ัง 6 องคประกอบของความรอบรูดานสุขภาพ พบวาองคประกอบ 
ท่ีเด็กและเยาวชนสวนใหญมีความรอบรูอยูในระดับสูง (ดีมาก) คือ การจัดการและดูแลตนเองตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ 
องคประกอบท่ีมีความรอบรูอยูในระดับปานกลาง (พอใช) คือ การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ  
การสื่อสารเพ่ือเพ่ิมความเช่ียวชาญตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ และการตัดสินใจเพ่ือเสริมสรางสุขภาพตามหลัก 
สุขบัญญัติแหงชาติ 
               ระดับคะแนนพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติ ของเด็ก และเยาวชน  พบวา 
                          ในภาพรวม โดยสวนใหญ กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมสุขภาพในระดับสูง (ดีมาก) (รอยละ 63.30)    
ระดับปานกลาง (พอใช) (รอยละ 30.80) และมีเพียงสวนนอย ท่ีมีความรอบรูระดับตํ่า (ไมดี) (รอยละ 5.80 ) ตามลําดับ 
   สรุปไดวา เด็กและเยาวชนโดยสวนใหญ มีพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ ระดับดีมาก 
ซ่ึงแปลผลไดวา กลุมเปาหมายเปนผูมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีมาก ซ่ึงนําไปสูการมีสุขภาพดี 
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ผลการประเมินสภาวะความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ 2ส ประชาชน ท่ีมีอายุ 15 ปขึ้นไป จังหวัดยะลา 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของนักเรียน 
ตารางท่ี 1  จํานวน และรอยละ ขอมูลท่ัวไปของขอมลูท่ัวไปของกลุมตัวอยาง (n=200) 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
1.จํานวนสมาชิกท้ังหมดในครอบครัว   
   จํานวน 1 - 5 คน 121 60.50 
   จํานวน 6 - 10 คน 72 36.00 
   จํานวน 11 – 15  7 3.5 
2. จํานวนสมาชิกท้ังหมดในครอบครัวอายุต้ังแต 15 ปขึ้นไป   
   ไมม ี 2 1.00 
   จํานวน 0 - 5 คน 121 60.50 
   จํานวน 6 - 10 คน 72 36.00 
   จํานวน 11 – 15  7 3.5 
3. เพศ   
   ชาย 48 24.00 
   หญิง 152 76.00 
4. ศาสนา   
   พุทธ 23 11.50 
   คริสต 2 1.00 
   อิสลาม 175 87.00 
   อ่ืนๆ 0 0.00 
4. อายุ   
   อายุ 15 – 25 ป 27 13.50 
   อายุ 26 – 35 ป 27 13.50 
   อายุ 36 - 45 ป 56 28.00 
   อายุ 46 – 55 ป 60 30.00 
   อายุ 56 – 66 ป 27 13.50 
   มากกวา 65 ป 3        1.5 
5. สถานภาพสมรส   
   โสด 27 13.50 
   สมรสและคูสมรสอาศยัอยูดวยกัน 152 76.00 
   หมาย 15 7.50 
   หยา/แยก 2 1.00 
   สมรสแตคูสมรสไมไดอาศัยอยูดวยกัน 4 2.00 
   อ่ืนๆ   

6. การศึกษา    

   ไมไดเรียนหนังสือ 10 5.00 
   ประถมศึกษา 52 26.00 
   มัธยมศึกษา 46 23.00 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 64 32.00 
   อนุปริญญา/ปวส. 17 8.50 

   ปริญญาตร ี 11 5.50 
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7. ประกอบอาชีพ   
   ทําไร ทํานา ทําสวน 62 31.00 
   รับจางท่ัวไป 52 26.00 
   คาขาย / ธุรกิจสวนตัว 37 18.50 
   รับราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ  4 2.00 
   พนักงานโรงงาน/บริษัทเอกชน 3 1.50 
   นักเรียน/นักศึกษา 10 5.00 
   อยูบานไมมีอาชีพ/แมบาน 32 16.00 
   อาชีพอ่ืนๆ 0 0.00 

  
   จากตารางท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางท่ีทําการสุมไดมาจาก 4 หมูบาน ไดแก  
ชุมชนบาโงยซิแน ชุมชนหนาถํ้า ชุมชนเปาะเส็ง ชุมชนโกตาบารู  ในสัดสวนท่ีเทากัน คือ รอยละ 25  
  เมื่อพิจารณาขอมูลของกลุมตัวอยาง พบวา โดยสวนใหญจะมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 1-5 คน  
จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 60.50 รองลงมา จํานวนสมาชิก 6-10 คน  จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 36.00 และ
จํานวนสมาชิก 11-15 คน  จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 3.50 ตามลําดับ สําหรับจํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีมีอายุตั้งแต 
15 ปข้ึนไป โดยสวนใหญมีจํานวนสมาชิก 0-5 คน จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 60.50 รองลงมาจํานวนสมาชิก 6-10 
คน จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 36.00  และจํานวนสมาชิก 11-15 คน จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 24.50 ตามลําดับ 
ท้ังน้ี กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 76.00 และเพศชาย จํานวน 48 คน คิดเปนรอย
ละ 24.00  การนับถือศาสนา พบวา โดยสวนใหญกลุมตัวอยางนับถือ ศาสนาอิสลาม จํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 
87.00 รองลงมา ศาสนาพุทธ จํ านวน 23 คน  คิดเปนรอยละ 11.50 และศาสนาคริสต  จํ านวน 2 คน  
คิดเปนรอยละ 1.00 ตามลําดับ ชวงอายุของกลุมตัวอยาง พบวา โดยสวนใหญ จะอยูในชวงอายุ  46-55 ป จํานวน 60 คน 
คิดเปนรอยละ 30.00  รองลงมา ชวงอายุ  36-45 ป จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 28.00 และชวงอายุ 15-25ป 
จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 13.50 ชวงอายุ  26-35 ป จํานวน 27 คน ชวงอายุ  56-66 ป จํานวน 27 คน คิดเปน
รอยละ 13.50 ตามลําดับ สําหรับ สถานะภาพทางสังคม โดยสวนใหญ พบวา สถานะภาพสมรส จํานวน 152  คน คิดเปน
รอยละ 76.00 รองลงมา สถานะภาพโสด จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 13.50 และสถานะภาพหมาย จํานวน 15 คน คิด
เปนรอยละ 7 .50 ตามลําดับ สําหรับระดับการ ศึกษา พบว า โดยสวนใหญกลุมตัวอยาง  มี ระดับการศึกษา  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 32.00 รองลงมา ระดับช้ันประถมศึกษา  
จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 26.00 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 22.50 และระดับ
อนุปริญญา/ปวส.  จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 8.50ตามลําดับ  สําหรับการประกอบอาชีพ  สวนใหญกลุมตัวอยาง จะ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 62 คิดเปนรอยละ 31.00  อาชีพรับจางท่ัวไป จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 26.00 คน  
อาชีพคาขาย  จํานวน 37 คน  คิดเปนรอยละ 18.50 อาชีพ แมบาน/ไมมีอาชีพ จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 16.00 คน ตามลําดับ 
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    สวนท่ี 2 ระดับความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสขุภาพ เรื่อง 3อ.2ส.ของประชาชน 
    ตารางท่ี 2 : แสดงรอยละของระดับความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสขุภาพ เรื่อง 3อ.2ส.ของประชาชนใน
ภาพรวมจังหวัด จําแนกรายหมูบาน  

 
 

  
 

ประเด็น 
ภาพ 
รวม 

หมูบาน 

บาโงยซิแน หนาถ้ํา เปาะเส็ง โกตาบารู 

ความรอบรูดานสุขภาพ 
ตํ่า 36.40 49.00 32.70 30.00 34.00 

ปานกลาง 57.60 38.80 65.30 62.00 64.00 
สูง 6.10 12.20 2.00 8.00 2.00 

1. ความรู ความเขาใจทางสุขภาพ 
ตํ่า 28.50 16.00 24.00 38.00 36.00 

ปานกลาง 43.50 48.00 48.00 40.00 38.00 
สูง 28.00 36.00 28.00 22.00 26.00 

2.การเขาถึงขอมูลและบริการสขุภาพ 
ตํ่า 64.80 66.00 71.40 44.00 78.00 

ปานกลาง 29.60 28.00 26.50 44.00 20.00 
สูง 5.50 6.00 2.00 12.00 2.00 

3. การสื่อสารเพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญ 
ตํ่า 57.80 68.00 55.10 46.00 62.00 

ปานกลาง 32.20 16.00 36.70 48.00 28.00 
สูง 10.10 16.00 8.20 6.00 10.00 

4.การจัดการและดูแลตนเอง 
ตํ่า 39.90 62.00 32.70 20.00 44.00 

ปานกลาง 36.20 18.00 46.90 38.00 42.00 
สูง 24.10 20.00 20.40 42.00 14.00 

5.การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ 
ตํ่า 52.50 54.00 72.00 40.00 44.00 

ปานกลาง 26.00 20.00 20.00 30.00 34.00 
สูง 21.50 26.00 8.00 30.00 22.00 

6.การตัดสินใจเพ่ือเสริมสรางสขุภาพ 
ตํ่า 6.50 0.00 4.00 16.00 6.00 

ปานกลาง 24.10 16.70 22.00 22.00 36.00 
สูง 69.30 29.70 74.00 62.00 58.00 

พฤติกรรมสขุภาพ 
ตํ่า 32.00 34.00 21.30 32.00 40.00 

ปานกลาง 59.40 54.00         74.50 50.00 60.00 
สูง 8.60 12.00 4.30 18.00 0.00 

1.การมีสวนรวมกิจกรรมสุขภาพทางสังคม 
ตํ่า 57.40 66.00 61.70 36.00 66.00 

ปานกลาง 20.80 14.00 23.40 32.00 14.00 
สูง 21.80 20.00 14.90 32.00 20.00 
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        จากตารางท่ี 2 ระดับคะแนนความรอบรูดานสุขภาพเรื่อง 3 อ. 2 ส. ของประชาชน จังหวัดยะลา พบวา ในภาพรวม  
กลุมตัวอยางโดยสวนใหญมีความรอบรูดานสุขภาพ เรื่อง เรื่อง 3 อ. 2 ส. ระดับปานกลาง (ดี)  (รอยละ 57.60) รองลงมา
ระดับต่ํา (ไมดี) (รอยละ 36.40) และมีเพียงสวนนอยท่ีมีความรอบรูระดับสูง (ดีมาก) (รอยละ6.10)  ตามลําดับ 
  สรุปไดวา กลุมตัวอยาง โดยสวนใหญ มีความรอบรูดานสุขภาพ เรื่อง 3 อ. 2 ส. ระดับปานกลาง ซ่ึงแปล
ผลไดวา กลุมตัวอยางเปนผูมีระดับความฉลาดทางสุขภาพท่ีเพียงพอและอาจมีการปฏิบัติตนตามหลัก 3 อ 2 ส  
                   เมื่อพิจารณารายองคประกอบท้ัง 6 องคประกอบของความรอบรูดานสุขภาพ พบวาองคประกอบ 
ท่ีกลุมตัวอยางสวนใหญมีความรอบรูอยู ในระดับดีมาก คือ การตัดสินใจเลือกปฏิบัติ ท่ี ถูกตองตามหลัก 3 อ 2ส  
และมีความรอบรูดานสุขภาพอยูในระดับปานกลาง คือ ความรูความเขาทางสุขภาพเก่ียวกับการปฏิบัติตนตามหลัก 3 อ 2 ส   
       ระดับคะแนนพฤติกรรมสุขภาพตาม 3 อ 2ส จังหวัดยะลา พบวา ในภาพรวม  กลุมตัวอยางท่ีทําการสํารวจ
สวนใหญมีพฤติกรรมสุขภาพในระดับปานกลาง (ดี) (รอยละ 59.40) รองลงมา ระดับต่ํา (ไมดี) (รอยละ 32.00)  
และระดับปานกลาง (ดี)  (รอยละ 8.60)gh 
   สรุปไดวา กลุมตัวอยาง โดยสวนใหญ มีพฤติกรรมสุขภาพตาม 3 อ 2 ส ระดับปานกลาง ซ่ึงแปลผล 
ไดวา กลุมตัวอยางเปนผูท่ีมีการปฏิบัติตนตามหลัก 3 อ 2 ส ไดปริมาณท่ีมากเพียงพอแตถูกตองบาง  
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ประเด็น 
ภาพ 
รวม 

หมูบาน 
บานนา บานแตระ บานโคกกอ เขาคราม 

2. การคงดูแลรักษาสุขภาพตนเอง 

ต่ํา 31.80 26.00 22.90 36.00 42.00 

ปานกลาง 60.10 68.00 60.40 56.00 56.00 

สูง 8.10 6.00 16.70 8.00 2.00 
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6.จังหวัดปตตาน ี
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ผลการประเมินสภาวะความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ 2ส ประชาชน ท่ีมีอายุ 15 ปขึ้นไป จังหวัดปตตานี 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

ตารางท่ี 1  จํานวน และรอยละ ขอมูลท่ัวไปของขอมลูท่ัวไปของกลุมตัวอยาง (n=237) 
ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

1.จํานวนสมาชิกท้ังหมดในครอบครัว   
   จํานวน 1 - 3  คน 98 41.35 
   จํานวน 4 – 6  คน 118      49.79 
   จํานวน 7 - 10  คน 21 8.86 
2. จํานวนสมาชิกท้ังหมดในครอบครัวอายุต้ังแต 15 ปขึ้นไป   
   ไมม ี 11 4.6 
   จํานวน 1 - 3  คน 138 58.23 
   จํานวน 4 – 6 คน 82 34.60 
   จํานวน 7 - 10 คน 6 2.53 
3. เพศ   
   ชาย 60 25.30 
   หญิง 177 74.70 
4. ศาสนา   
   พุทธ 192 81.00 
   คริสต 2 0.80 
   อิสลาม 42 17.70 
   อ่ืนๆ 1 0.4 
4. อายุ   
   อายุ 15 – 25 ป 20 8.40 
   อายุ 26 – 35 ป 39 16.50 
   อายุ 36 - 45 ป 56 23.60 
   อายุ 46 – 55 ป 81 34.10 
   อายุ 56 – 66 ป 30 12.70 
   มากกวา 65 ป 11        4.60 
5. สถานภาพสมรส   
   โสด 37 15.60 
   สมรสและคูสมรสอาศยัอยูดวยกัน 161 67.90 
   หมาย 20 8.40 
   หยา/แยก 10 4.20 
   สมรสแตคูสมรสไมไดอาศัยอยูดวยกัน 6 2.50 
   อ่ืนๆ 3 1.20 

6. การศึกษา    

   ไมไดเรียนหนังสือ 5 2.10 
   ประถมศึกษา 64 27.00 
   มัธยมศึกษาตอนตน 29 12.20 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 60 25.30 
   อนุปริญญา/ปวส. 34 14.30 

   ปริญญาตร ี 44 18.90 

   สูงกวาปริญญาตร ี 1 0.40 
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7. ประกอบอาชีพ   
   ทําไร ทํานา ทําสวน 70 29.50 
   รับจางท่ัวไป 58 24.50 
   คาขาย / ธุรกิจสวนตัว 35 14.80 
   รับราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ  32 13.50 
   พนักงานโรงงาน/บริษัทเอกชน 7 3.00 
   นักเรียน/นักศึกษา 9 3.80 
   อยูบานไมมีอาชีพ/แมบาน 18 7.60 
   อาชีพอ่ืนๆ 8 3.40 

  
   จากตารางท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางท่ีทําการสุมไดมาจาก 5 หมูบาน ไดแก  
ชุมชนปะนาเระ  ชุมชนแมลาน ชุมชนสายบุรี  ชุมชนละ 50 คน คิดเปนรอยละ 21.10 รองลงมา ชุมชนโคกโพธ์ิ  
จํานวน 44 คน  คิดเปนรอยละ 18. และชุมชนหนองจิก จํานวน 43 คิดเปนรอยละ 18.10  
  เมื่อพิจารณาขอมูลของกลุมตัวอยาง พบวา โดยสวนใหญจะมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 4 - 6 คน  
จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 49.79 รองลงมา จํานวนสมาชิก 1 - 3 คน  จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 41.35คน 
และจํานวนสมาชิก 7 – 10  คน  จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 8.86 ตามลําดับ สําหรับจํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีมีอายุ
ตั้งแต 15 ปข้ึนไป โดยสวนใหญมีจํานวนสมาชิก 1 - 3 คน จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 58.23 รองลงมาจํานวนสมาชิก 
4-6 คน จํ านวน 82 คน คิด เปนร อยละ  34 .60  ตามลํ าดับ  ท้ั ง น้ี  กลุ มตั วอย า งส วนใหญ  เปน เพศหญิ ง  
จํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 74.70 และเพศชาย จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 25.30  การนับถือศาสนา พบวา โดย
สวนใหญกลุมตัวอยางนับถือ ศาสนาพุทธ จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 81.00 รองลงมา ศาสนาอิสลาม จํานวน 42 คน   
คิดเปนรอยละ 17.70 และศาสนาคริสต จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.80 ตามลําดับ ชวงอายุของกลุมตัวอยาง พบวา โดย
สวนใหญ จะอยูในชวงอายุ  46 - 55 ป จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 36.10  รองลงมา ชวงอายุ  36 - 45 ป จํานวน 56 
ค น  คิ ด เ ป น ร อ ย ล ะ  2 3 . 6 0  แ ล ะ ช ว ง อ า ยุ  2 6  – 3 5  ป  จํ า น ว น  3 9  ค น  คิ ด เ ป น ร อ ย ล ะ  1 6 . 5 0  
และชวงอายุ 56-66 ป  จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 12.70 ตามลําดับ สําหรับ สถานะภาพทางสังคม โดยสวนใหญ 
พบวา สถานะภาพสมรส จํานวน 161 คน คิดเปนรอยละ 67.90 รองลงมา สถานะภาพโสด จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 
15.60 และสถานะภาพหมาย จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 8.40 ตามลําดับ ระดับการศึกษา พบวา โดยสวนใหญกลุม
ตัวอยาง มีระดับการศึกษา ระดับช้ันประถมศึกษา จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 27.00 รองลงมา ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช.  จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 25.30 ระดับปริญญาตรี จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 18.96 ระดับช้ัน
อนุปริญญา/ปวส .  จํ านวน 34 คน คิ ด เปนรอยละ  14 .30 ระดับ ช้ันมั ธยม ศึกษาตอนตน  จํ านวน 29 คน  
คิดเปนรอยละ 12.20 ตามลําดับ สําหรับการประกอบอาชีพ  สวนใหญกลุมตัวอยาง จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
จํานวน 70 คิดเปนรอยละ 29.50  อาชีพรับจางท่ัวไป จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 24.50 คน อาชีพคาขาย   
จํานวน 35 คน  คิดเปนรอยละ 24.80 และอาชีพรับราชการ จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 13.50 ตามลําดับ 
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    สวนท่ี 2 ระดับความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสขุภาพ เรื่อง 3อ.2ส.ของประชาชน 
    ตารางท่ี 2 : แสดงรอยละของระดับความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสขุภาพ เรื่อง 3อ.2ส.ของประชาชนใน
ภาพรวมจังหวัด จําแนกรายหมูบาน  

 
 

  
 

ประเด็น 
ภาพ 
รวม 

หมูบาน 

ตะลุบัน ทาขาม บางโกระ บอทอง ปาไร 

ความรอบรูดานสุขภาพ14.00  
ตํ่า 31.60 52.00 8.00 29.50 14.00 52.00 

ปานกลาง 62.90 38.00 88.00 65.90 79.10 46.00 
สูง 5.50 10.00 4.00 4.50 7.00 2.00 

1. ความรู ความเขาใจทางสุขภาพ 
ตํ่า 12.20 16.00 16.00 9.10 2.30 16.00 

ปานกลาง 46.40 52.00 32.00 47.70 46.50 54.00 
สูง 41.40 32.00 52.00 43.20 51.20 30.00 

2.การเขาถึงขอมูลและบริการสขุภาพ 
ตํ่า 62.90 78.00 50.00 56.80 51.20 76.00 

ปานกลาง 27.80 16.00 42.00 22.70 41.90 18.00 
สูง 9.30 6.00 8.00 20.50 7.00 6.00 

3. การสื่อสารเพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญ 
ตํ่า 76.40 92.00 70.00 75.00 67.40 76.00 

ปานกลาง 21.50 8.00 28.00 25.00 27.90 20.00 
สูง 2.10 0.00  0.00 4.70 4.00 

4.การจัดการและดูแลตนเอง 
ตํ่า 41.40 56.00 22.00 36.40 32.60 58.00 

ปานกลาง 34.20 18.00 46.00 38.60 44.20 26.00 
สูง 24.50 26.00 32.00 25.00 23.30 16.00 

5.การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ 
ตํ่า 46.00 46.00 32.00 59.10 41.90 52.00 

ปานกลาง 27.00 12.00 32.00 31.80 32.60 28.00 
สูง 27.00 42.00 36.00 9.10 25.60 20.00 

6.การตัดสินใจเพ่ือเสริมสรางสขุภาพ  
ตํ่า 7.60 16.00 2.00 6.80 7.00 6.00 

ปานกลาง 26.60 24.00 14.00 40.90 25.60 30.00 
สูง 65.80 60.00 84.00 52.30 67.40 64.00 

พฤติกรรมสขุภาพ  
ตํ่า 35.40 48.00 0.00 47.70 39.50 44.00 

ปานกลาง 55.70 48.00 90.00 34.10 55.80 48.00 
สูง 8.90 4.00 10.00 18.20 4.70 8.00 

1.การมีสวนรวมกิจกรรมสุขภาพทางสังคม  
ตํ่า 53.20 74.00 22.00 63.60 58.10 50.00 

ปานกลาง 24.50 10.00 42.00 15.90 27.90 26.00 
สูง 22.40 16.00 36.00 20.50 14.00 24.00 
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        จากตารางท่ี 2 ระดับคะแนนความรอบรูดานสุขภาพเรื่อง 3 อ. 2 ส. ของประชาชน จังหวัดปตตานี พบวา  
ในภาพรวม กลุมตัวอยางโดยสวนใหญมีความรอบรูดานสุขภาพ เรื่อง เรื่อง 3 อ. 2 ส. ระดับปานกลาง (ดี)  (รอยละ 62.90) 
รองลงมาระดับต่ํา (ไมดี) (รอยละ 31.60) และมีเพียงสวนนอยท่ีมีความรอบรูระดับสูง (ดีมาก) (รอยละ 5.50)  ตามลําดับ 
  สรุปไดวา กลุมตัวอยาง โดยสวนใหญ มีความรอบรูดานสุขภาพ เรื่อง 3 อ. 2 ส. ระดับปานกลาง ซ่ึงแปล
ผลไดวา กลุมตัวอยางเปนผูมีระดับความฉลาดทางสุขภาพท่ีเพียงพอและอาจมีการปฏิบัติตนตามหลัก 3 อ 2 ส  
                   เมื่อพิจารณารายองคประกอบท้ัง 6 องคประกอบของความรอบรูดานสุขภาพ พบวาองคประกอบ 
ท่ีกลุมตัวอยางสวนใหญมีความรอบรู เรื่อง เรื่อง 3 อ. 2 ส. อยูในระดับดีมาก คือ การตัดสินใจเลือกปฏิบัติท่ีถูกตองตามหลัก 
3 อ 2ส ระดับปานกลาง คือ ความรูความเขาทางสุขภาพเก่ียวกับการปฏิบัติตนตามหลัก 3 อ 2 ส  สําหรับองคประกอบอ่ืนๆ 
จะอยูใน ระดับต่ํา (ไมดี) เปนสวนใหญ 
       ระดับคะแนนพฤติกรรมสุขภาพตาม 3 อ 2ส พบวา ในภาพรวม  กลุมตัวอยางท่ีทําการสํารวจสวนใหญ 
มีพฤติกรรมสุขภาพในระดับปานกลาง (ดี) (รอยละ 55.70) รองลงมา ระดับต่ํา (ไมดี) (รอยละ 35.40) และระดับสูง (ดีมาก)   
(รอยละ 8.90)    
   สรุปไดวา กลุมตัวอยาง โดยสวนใหญ มีพฤติกรรมสุขภาพตาม 3 อ 2 ส ระดับปานกลาง ซึ่งแปลผล 
ไดวา กลุมตัวอยางเปนผูท่ีมีการปฏิบัติตนตามหลัก 3 อ 2 ส ไดปริมาณท่ีมากเพียงพอแตถูกตองบาง  
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเด็น 
ภาพ 
รวม 

หมูบาน 
บานนา บานแตระ บานโคกกอ เขาคราม 

2. การคงดูแลรักษาสุขภาพตนเอง 

ต่ํา 38.40 60.00 10.00 40.90 42.00 

ปานกลาง 50.60 32.00 76.00 52.30 44.00 

สูง 11.00 8.00 14.00 6.80 14.00 
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7.จังหวัดนราธิวาส 
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ผลการประเมินสภาวะความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ  

จังหวัดนราธิวาส 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนักเรียน 
ตารางท่ี 1  จํานวน และรอยละของขอมูลท่ัวไปของนักเรียน (n=83) 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
 
1.  โรงเรียน 

  

     บานบาโง 30 36.10 
     บานบือเระ 30 36.10 
     บานศาลาใหม 23 27.70 
   
2. กําลังศึกษาอยูช้ัน   
     ป. 3  10 12.00 
     ป. 4 13 15.70 
     ป. 5 23 27.70 
     ป. 6 37 44.60 
   
3. เพศ   
      ชาย 33 39.80 
      หญิง 50 60.20 
   

4. ผูปกครองมีความสําคัญในการดูแลสุขภาพของนักเรียนแคไหน    

      มากท่ีสุด 41 49.40 
      มาก 31 37.30 
      ปานกลาง  8 9.60 
      นอย 0 0 

  นอยท่ีสุด 3 3.6 

   
5. โรคประจําตัวหรือปญหาสุขภาพของนักเรียน   
       ไมมี 63 75.90 
       ไมรู 11 13.30 
       มี   9 10.80 
6. นักเรียนไดรับการถายทอดความรูเรื่องสุขบัญญัติแหงชาติจากใคร   
       ครูผูสอน    67 80.70 
       ผูอํานวยการโรงเรียน   10 12.00 
       ครูพยาบาล/อนามัย 60 72.30 
       เจาหนาท่ีสาธารณสุข   34 41.00 
       อ่ืนๆ 1 1.20 
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 จากตารางท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของนักเรียน พบวา กลุมตัวอยางท่ีทําการสุมไดมาจาก 3 โรงเรียน ไดแก  
โรงเรียนบานบาโง รอยละ 36.10  โรงเรียนบานบือเระ รอยละ 36.10 และโรงเรียนบานศาลาใหม รอยละ 
27.70  
 เม่ือพิจารณาขอมูลของนักเรียน พบวา โดยสวนใหญแลวกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  
จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 44.60 รองลงมา ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 
27.70 และชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 15.70 ตามลําดับ ท้ังนี้ กลุมตัวอยางสวน
ใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 50  คน คิดเปนรอยละ 60.20 และเพศชาย จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 
39.80 
 เม่ือพิจารณาขอมูลดานระดับความสําคัญในการดูแลสุขภาพของนักเรียน พบวา โดยสวนใหญ
ผูปกครองจะใหความสําคัญในระดับ มากท่ีสุด จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 49.40 รองลงมา ระดับมาก 
จํานวน 31  คน คิดเปนรอยละ 37.30 และระดับปานกลาง จํานวน 8  คน คิดเปนรอยละ 9.60 ตามลําดับ  
ขอมูลปญหาสุขภาพของนักเรียนโดยสวนใหญ พบวา ไมมีโรคประจําตัว จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 
75.90 ไมรู จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 13.30 และมีโรคประจําตัว จํานวน 9  คน คิดเปนรอยละ 
10.80 ไดแก  โรคกระเพาะ  สําหรับแหลงท่ีมาของการรับขอมูลความรูเรื่องสุขบัญญัติแหงชาติ พบวา โดย
สวนใหญไดรับความรูมาจาก ครูผูสอน จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 80.70 รองลงมา จากครูพยาบาล/
อนามัย จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 72.30 และจากเจาหนาท่ีสาธารณสุข จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ
41.00 ตามลําดับ  
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สวนท่ี 2 ระดับความรอบรูและพฤติกรรมสุขภาพดานสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติ ของเด็กและเยาวชน   
ตาราง 2 : แสดงรอยละของระดับความรอบรูและพฤติกรรมสุขภาพดานสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติใน
ภาพรวมจังหวัด จําแนกรายโรงเรียน (n=83) 

ประเด็น ภาพ 
รวม 

 

โรงเรียน 
     บานบาโง บานบือเระ      บานศาลาใหม 

1. ความรอบรูดานสุขภาพ    
ต่ํา 11.70 0.00 13.30 21.70 

ปานกลาง 81.80 95.80 86.70 60.90 
สูง 6.50 4.20 0.00 17.40 

2. ความรู ความเขาใจทางสุขภาพ 
ต่ํา 56.20 48.10 63.30 56.50 

ปานกลาง 23.80 29.60 30.00 8.70 
สูง 20.00 22.20 6.70 34.80 

3.การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ 
ต่ํา 19.50 20.70 3.30 39.10 

ปานกลาง 61.00 79.30 46.70 56.50 
สูง 19.50 0.00 50.00 4.30 

4. การส่ือสารเพ่ือเพ่ิมความเช่ียวชาญ 
ต่ํา 31.30 43.30 13.30 39.10 

ปานกลาง 54.20 43.30 76.70 39.10 
สูง 14.50 13.30 10.00 21.70 

5.การจัดการและดูแลตนเอง 
ต่ํา 6.10 0.00 6.70 13.00 

ปานกลาง 22.00 3.40 33.30 30.40 
สูง 72.00 96.60 60.00 56.50 

6.การรูเทาทันส่ือและสารสนเทศ 
ต่ํา 34.90 0.00 53.30 56.50 

ปานกลาง 53.00 76.70 46.70 30.40 
สูง 12.00 23.30 0.00 13.00 

7.การตัดสินใจเพ่ือเสริมสรางสุขภาพ 
ต่ํา 26.80 27.60 30.00 21.70 

ปานกลาง 64.60 65.50 66.70 60.90 
สูง 8.50 6.90 3.30 17.40 

8.พฤติกรรมเพ่ือเสริมสรางสุขภาพ 
ต่ํา 16.00 0.00 20.70 30.40 

ปานกลาง 46.90 37.90 51.70 52.20 
สูง 37.00 62.10 27.60 17.40 
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 จากตารางท่ี  2 ระดับความรอบรู และพฤติกรรมสุขภาพด านสุขภาพตามสุขบัญญัติ แห งชาติ  
ของเด็ก และเยาวชน  ในภาพรวม  โดยสวนใหญมีความรอบรูดานสุขภาพ เรื่องสุขบัญญัติ ระดับปานกลาง 
(พอใช) (รอยละ 81.80) รองลงมาระดับต่ํา (ไมดี) (รอยละ 11.70) และมีเพียงสวนนอย ท่ีมีความรอบรู
ระดับสูง (ดีมาก) (รอยละ 6.50 ) ตามลําดับ 
 สรุปไดวา เด็กและเยาวชนโดยสวนใหญ มีความรอบรูดานสุขภาพ เรื่องสุขบัญญัติระดับปานกลาง 
ซ่ึงแปลผลไดวา เด็กนักเรียนเปนผูมีระดับความฉลาดทางสุขภาพท่ีเพียงพอและอาจะมีการปฏิบัติตนตาม
สุขบัญญัติแหงชาติ ไดถูกตองบาง 
         เม่ือพิจารณารายองคประกอบท้ัง 6 องคประกอบของความรอบรูดานสุขภาพ พบวาองคประกอบท่ีเด็ก
และเยาวชนสวนใหญมีความรอบรูอยูในระดับสูง  คือ การจัดการและดูแลตนเองตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ        
 เม่ือพิจารณารายโรงเรียน พบวา  ท้ัง 3 โรงเรียน  มีความรอบรูดานสุขภาพ เรื่องสุขบัญญัติ ในระดับ
ปานกลาง (พอใช)  
  ระดับคะแนนพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติ พบวา 
         ในภาพรวม  เด็กและเยาวชน สวนใหญมีพฤติกรรมสุขภาพในระดับปานกลาง (พอใช) (รอยละ 46.90)           
  สรุปไดวา เด็กและเยาวชนโดยสวนใหญ มีพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ ระดับ
พอใช ซ่ึงแปลผลไดวา เปนผูมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพอใชได ในการดูแลสุขภาพ  
 เม่ือพิจารณารายโรงเรียน  พบวา  โรงเรียนบานบาโง  มีเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมในระดับสูง (ดี
มาก) และโรงเรียนบานบือเระ และบานศาลาใหม มีพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง (พอใช) 
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 ผลการประเมินสภาวะความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ 2 ส ประชาชน ท่ีมีอายุ 15 ปข้ึนไป 
จังหวัดนราธิวาส 

สวนท่ี 3 ขอมูลท่ัวไปของประชาชน 
ตารางท่ี  3  จํานวน และรอยละ ของขอมูลท่ัวไปของประชาชน  (n=178) 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
1.  หมูบาน   
บานกาแลปาเซ 50 28.10 
บานแฆแบะ 50 28.10 
บานตือมายู 28 15.70 
ยาโตะ 50 28.10 
   
2.จํานวนสมาชิกท้ังหมดในครอบครัว   
   1-4 คน 82 46.10 
   5-8 คน 87 48.90 
   9-12 คน  9 5.10 
Mean, SD             5.00 1.96 
Min, Max 1 12.00 

3. จํานวนสมาชิกท้ังหมดในครอบครัวอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป   
   1-3 คน 98 55.10 
   1-4 คน 72 40.40 
   1-4 คน 8 4.50 
Mean, SD             3.50 1.63 
Min, Max 1 9.00 

4. เพศ   
   ชาย 72 40.40 
   หญิง 106 59.60 
5. ศาสนา   
   พุทธ 47 26.40 
   อิสลาม 131 73.60 
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ตารางท่ี  3  จํานวน และรอยละ ขอมูลท่ัวไปของประชาชน  (n=178) (ตอ) 
ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

6. อายุ   
   อายุ 15 – 25 ป 23 12.90 
   อายุ 26 – 35 ป 55 30.90 
   อายุ 36 - 45 ป 60 33.70 
   อายุ 46 – 55 ป 25 14.00 
   อายุ 56 – 66 ป 11 6.20 
   มากกวา 65 ป 4 2.20 
   
7. สถานภาพสมรส   
   โสด 28 15.70 
   สมรสและคูสมรสอาศัยอยูดวยกัน 136 76.40 
   หมาย 9 5.10 
   หยา/แยก 3 1.70 
   สมรสแตคูสมรสไมไดอาศัยอยูดวยกัน 2 1.10 

   

8. การศึกษา    

   ไมไดเรียนหนังสือ 9 5.10 
   ประถมศึกษา 71 39.90 
   มัธยมศึกษา 29 16.30 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 38 21.30 
   อนุปริญญา/ปวส. 19 10.70 

   ปริญญาตร ี 12 6.70 

   
9. ประกอบอาชีพ   
   ทําไร ทํานา ทําสวน 41 23.00 
   รับจางท่ัวไป 83 46.60 
   คาขาย / ธุรกิจสวนตัว 17 9.60 
   รับราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ  11 6.20 
   พนักงานโรงงาน/บริษัทเอกชน 1 0.60 
   นักเรียน/นักศึกษา 10 5.60 
   อยูบานไมมีอาชีพ/แมบาน 15 8.40 
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จากตารางท่ี 3 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางท่ีทําการสุมไดมาจาก 4 หมูบาน ไดแก 
หมูบานกาแลปาเซ  บานแฆแบะ บานตือมายู รอยละ 28.10 และยาโตะ รอยละ 15.70  ตามลําดับ 
 เม่ือพิจารณาขอมูลของกลุมตัวอยาง พบวา จํานวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 5 คน โดยสวนใหญมี
จํานวนสมาชิก 5-8 คน จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 48.90 สําหรับจํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีมีอายุ
ตั้งแต 15 ปข้ึนไปเฉลี่ย 3.50 คน โดยสวนใหญมีจํานวนสมาชิก 1-3 คน จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 
55.10 ท้ังนี้ กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 59.60 และเพศชาย 
จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 40.40  การนับถือศาสนา พบวา โดยสวนใหญกลุมตัวอยางนับถือ ศาสนา
อิสลาม จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 73.60 รองลงมา ศาสนาพุทธ จํานวน 47 คน  คิดเปนรอยละ 
26.40 ตามลําดับ ชวงอายุของกลุมตัวอยาง พบวา โดยสวนใหญ จะอยูในชวงอายุ อายุ 36 - 45 ปจํานวน 
60 คน คิดเปนรอยละ 33.70  รองลงมา ชวงอายุ 26 – 35 ป จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 30.90 และ
ชวงอายุ 46 – 55 ป จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 14.00 ตามลําดับ สําหรับสถานภาพสมรส โดยสวนใหญ 
พบวา สมรสและคูสมรสอาศัยอยูดวยกัน จํานวน 136  คน คิดเปนรอยละ 76.40  รองลงมา สถานภาพ โสด 
จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 15.70  และสถานภาพหมาย จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 5.10 ตามลําดับ 
สําหรับระดับการศึกษา พบวา โดยสวนใหญกลุมตัวอยาง มีระดับการศึกษา ระดับประถมศึกษา จํานวน 71 คน 
คิดเปนรอยละ 39.90 รองลงมา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 21.30 
และระดับมัธยมศึกษา จํานวน 29  คน คิดเปนรอยละ 16.30  ตามลําดับ สําหรับการประกอบอาชีพ  สวนใหญ
กลุมตัวอยาง จะประกอบอาชีพ   รับจางท่ัวไป จํานวน 83  คิดเปนรอยละ 46.60 รองลงมาอาชีพทําไร ทํานา ทํา

สวน จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 23.00 และอาชีพคาขาย / ธุรกิจสวนตัว จํานวน 17  ป คิดเปนรอยละ 9.60

ตามลําดับ 
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สวนท่ี 4 ระดับความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง 3อ.2ส.ของประชาชน 
    ตารางท่ี 4 : แสดงรอยละของระดับความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง 3อ.2ส.ของ
ประชาชนในภาพรวมจังหวัด จําแนกรายหมูบาน (n=178) 

ประเด็น ภาพ 
รวม 

 

หมูบาน 
บานกาแลปา
เซ 

บานตือมายู บานแฆแบะ ยาโตะ 

ความรอบรูดานสุขภาพ     
ต่ํา 48.9 79.2 35.7 40.0 36.0 

ปานกลาง 51.1 20.8 64.3 60.0 64.0 
สูง .0 .0 .0 .0 .0 

1. ความรู ความเขาใจทางสุขภาพ    
ต่ํา 23.2 30.6 7.1 22.0 26.0 

ปานกลาง 52.5 69.4 50.0 58.0 32.0 
สูง 24.3 .0 42.9 20.0 42.0 

2.การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ    
ต่ํา 68.5 82.0 50.0 66.0 68.0 

ปานกลาง 27.0 18.0 50.0 20.0 30.0 
สูง 4.5 .0 .0 14.0 2.0 

3. การส่ือสารเพ่ือเพ่ิมความเช่ียวชาญทาง
สุขภาพ 

   

ต่ํา 78.1 88.0 82.1 70.0 74.0 
ปานกลาง 20.8 12.0 14.3 28.0 26.0 

สูง 1.1 .0 3.6 2.0 0 
4.การจัดการเง่ือนไขของตนเองเพ่ือเสริมสราง
สุขภาพ 

   

ต่ํา 56.7 70.0 32.1 64.0 50.0 
ปานกลาง 38.2 30.0 60.7 30.0 42.0 

สูง 5.1 .0 7.1 6.0 8.0 
5.การรูเทาทันส่ือและสารสนเทศเพ่ือเสริมสราง
สุขภาพ 

   

ต่ํา 68.9 95.9 46.4 70.0 54.0 
ปานกลาง 24.9 4.1 46.4 22.0 36.0 

สูง 6.2 .0 7.1 8.0 10.0 
6.การตัดสินใจเลือกปฏิบัติท่ีถูกตอง    

ต่ํา 8.4 .0 14.3 12.0 10.0 
ปานกลาง 32.0 46.0 25.0 24.0 30.0 

สูง 59.6 54.0 60.7 64.0 60.0 
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ตารางท่ี 4 : แสดงรอยละของระดับความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง 3อ.2ส.ของ
ประชาชนในภาพรวมจังหวัด จําแนกรายหมูบาน (n=178 ) (ตอ) 

 
 

  
 จากตารางท่ี 4  ระดับคะแนนความรอบรูดานสุขภาพเรื่อง 3 อ. 2 ส. ของประชาชน จังหวัดนราธิวาส 
พบวา ในภาพรวม กลุมตัวอยางโดยสวนใหญมีความรอบรูดานสุขภาพ เรื่อง 3 อ. 2 ส. ระดับปานกลาง 
(พอใช)  (รอยละ 51.1) รองลงมาระดับต่ํา (ไมดี) (รอยละ 48.9) และไมมีหมูบานใดท่ีมีความรอบรูระดับสูง 
(ดีมาก) ตามลําดับ 
 สรุปไดวา กลุมตัวอยาง โดยสวนใหญ มีความรอบรูดานสุขภาพ เรื่อง 3 อ. 2 ส. ระดับพอใช ซ่ึง
แปลผลไดวา กลุมตัวอยางเปนผูมีระดับความฉลาดทางสุขภาพท่ีเพียงพอและอาจะมีการปฏิบัติตนตามหลัก 
3อ 2ส ไดถูกตองบาง 
            เม่ือพิจารณารายองคประกอบท้ัง 6 องคประกอบของความรอบรูดานสุขภาพ พบวา ประชาชนวัย
ทํางาน 15 ปข้ึนไป สวนใหญมีความรอบรูดานสุขภาพ อยูในระดับต่ํา ใน 4 องคประกอบคือ การเขาถึงขอมูล
และบริการสุขภาพ การสื่อสารเพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญทางสุขภาพ การจัดการเง่ือนไขของตนเองเพ่ือเสริมสราง
สุขภาพ และการรูเทาทันสื่อและสารสนเทศเพ่ือเสริมสรางสุขภาพ สวนองคประกอบท่ีมีระดับปานกลางคือ 
ความรู ความเขาใจทางสุขภาพ และมีเพียงองคประกอบเดียวท่ีอยูในระดับสูง คือ การตัดสินใจเลือกปฏิบัติท่ี
ถูกตองตามหลัก 3อ 2ส 
        เม่ือพิจารณารายหมูบาน พบวา ประชาชนวัยทํางาน 15 ปข้ึนไปใน 3 หมูบาน   บานตือมายู บานแฆ
แบะ และ ยาโตะ มีความรอบรูดานสุขภาพอยูในระดับปานกลาง  สวนบานกาแลปาเซ มีความรอบรูดาน
สุขภาพอยูในระดับต่ํา 
 สําหรับระดับคะแนนพฤติกรรมสุขภาพตาม 3 อ 2ส พบวา ในภาพรวม  ประชาชนวัยทํางาน 15 ป
ข้ึนไป สวนใหญมีพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. อยูในระดับปานกลาง (พอใช) (รอยละ 62.8)  รองลงมาระดับต่ํา 
(ไมดี) (รอยละ 35.0) สวนนอยอยูในระดับสูง (ดีมาก) (รอยละ 2.2)   

ประเด็น ภาพ 
รวม 

 

หมูบาน 
บานกาแลปา
เซ 

บานตือมายู บานแฆแบะ ยาโตะ 

พฤติกรรมสุขภาพ 
ต่ํา 35.0 50.0 28.6 59.3 12.2 

ปานกลาง 62.8 50.0 71.4 40.7 81.6 
สูง 2.2 0 .0 .0 6.1 

1. การมีสวนรวมกิจกรรมสุขภาพทางสังคม 
ต่ํา 65.5 94.0 66.7 52.0 50.0 

ปานกลาง 24.3 6.0 25.9 34.0 32.0 
สูง 10.2 .0 7.4 14.0 18.0 

2. การคงดูแลรักษาสุขภาพตนเอง 
ต่ํา 39.4 42.5 33.3 74.1 20.4 

ปานกลาง 51.1 57.5 66.7 22.2 55.1 
สูง 9.5 .0 .0 3.7 24.5 
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  สรุปไดวา กลุมตัวอยางโดยสวนใหญ มีพฤติกรรมสุขภาพตาม 3 อ 2ส ระดับพอใช ซ่ึงแปลผลได
วา  เปนผูท่ีมีการปฏิบัติตนตามหลัก 3อ 2ส ไดเพียงพอแตถูกตองบาง  
  เม่ือพิจารณารายองคประกอบท้ัง 2 องคประกอบของพฤติกรรมสุขภาพ พบวา กลุมตัวอยางมีสวน
รวมกิจกรรมสุขภาพทางสังคมในระดับต่ํา (รอยละ 65.5) และมีการคงดูแลรักษาสุขภาพตนเองในระดับปาน
กลาง (รอยละ 51.1)             
 เม่ือพิจารณาหมูบาน พบวา  ประชาชนวัยทํางาน 15 ปข้ึนไป ในบานกาแลปาเซ บานตือมายู และยา
โตะ มีพฤติกรรมสุขภาพในระดับปานกลาง  สวนบานแฆแบะ มีพฤติกรรมสุขภาพในระดับต่ํา  
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แบบวัด 

ความรอบรูดานสขุภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 
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แบบวัด ความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ 2ส ของคนไทย 

ที่มีอายุ 15 ปข้ึนไป  

 

 
คําช้ีแจง   มีจุดมุงหมาย เพ่ือศึกษาความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนไทยท่ีมีอายุ
ตั้งแต 15 ปข้ึนไป โดยมุงพิจารณาพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส คือ อ1: อาหาร  อ2: ออกกําลังกาย       
อ3: อารมณ ส1: สูบบุหรี่ และ ส2: สุรา  โดย แบงเนื้อหาออกเปน 9 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบวัด  ( 8 ขอ) 
ตอนท่ี 2 ความรูความเขาใจทางสุขภาพเก่ียวกับการปฏิบัติตนตามหลัก 3อ 2ส (10 ขอ) 

  ตอนท่ี 3 การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส (5 ขอ) 
  ตอนท่ี 4 การสื่อสารเพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญทางสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส (5 ขอ) 
  ตอนท่ี 5 การจัดการเง่ือนไขของตนเองเพ่ือเสริมสรางสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส (5 ขอ) 
  ตอนท่ี 6 การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศเพ่ือเสริมสรางสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส (5ขอ) 
  ตอนท่ี 7 การตัดสินใจเลือกปฏิบัติท่ีถูกตองตามหลัก 3อ 2ส (5 ขอ) 
  ตอนท่ี 8 การมีสวนรวมกิจกรรมสุขภาพทางสังคม  (5 ขอ) 

ตอนท่ี 9 การคงดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (10 ขอ) 
 

     แบบวัดฉบับนี้ มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาสถานภาพความรอบรูดานสุขภาพของคนไทย ขอมูลท้ังหมดจะ
นําเสนอในภาพรวม ไมมีผลกระทบตอผูตอบใดๆ ท้ังสิ้น จึงขอใหทานตอบตามความเปนจริง เพ่ือนําขอมูลไป
พัฒนาแนวทางการปรับพฤติกรรมสุขภาพท้ังทางปญญาสังคมและการปฏิบัติใหกับประชาชนตอไป 

 
 
 
 

                        ดวยความขอบคุณยิ่ง 
                      จาก กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
 

 
 
 
 
 

โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน หรือเติมขอความลงในชองวางท่ีตรงกับความเปนจริงของทาน 
 

1. จํานวนสมาชิกท้ังหมดในครอบครัว  ................................................................คน 
2. จํานวนสมาชิกในครอบครัวอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป  ........................................คน  
3. เพศ   1. ชาย          2. หญิง    
4. ทานนับถือศาสนา  1. พุทธ       2. คริสต           3. อิสลาม       4.อ่ืนๆ 
...............…............. 
5. ปจจุบันทานอายุ  
     1. อายุ 15-25 ป                  2. อายุ 26-35 ป               3. อายุ 36-45 
ป    
     4. อายุ 46-55 ป           5. อายุ 46-55 ป               6. อายุ 56-65 ป    7. 
มากกวา 65 ป 
6. ทานมีสถานภาพสมรสเปนแบบใด  
 1. โสด     2. สมรสและคูสมรสอาศัยอยูดวยกัน     3. หมาย 
 4. หยา/แยก        5. สมรสแตคูสมรสไมไดอาศัยอยูดวยกัน  6. อ่ืน ๆ 
............................................ 

7. ทานจบการศึกษาสูงสุดช้ันใด 
 1. ไมไดเรียนหนังสือ                 2. ประถมศึกษา        3. มัธยมศึกษาตอนตน 
 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   5. อนุปริญญา/ปวส.    6. ปริญญาตรี 
 7. สูงกวาปริญญาตรี    8.
อ่ืนๆ.………..................................…................................................... 

8. ทานประกอบอาชีพหลักอะไร 
 1. ทําไร ทํานา ทําสวน                  2. รับจางท่ัวไป 
 3. คาขาย/ธุรกิจสวนตัว                4. รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 5. พนักงานโรงงาน/บริษัทเอกชน      6. นักเรียน/นักศึกษา                    
 7. อยูบานไมไดมีอาชีพ/เปนแมบาน    8. อ่ืนๆ 

………...............................................................…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จังหวัด………………………………………..…………..  อําเภอ  ..………………………………….……….…………..…… 
 ตําบล ……………………………………….………..….  ชุมชน/หมูบาน………………………..…………………..……… 
 เขตเทศบาล                               นอกเขตเทศบาล 
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ตอนท่ี 2 ความรู ความเขาใจทางสุขภาพท่ีถูกตอง เกี่ยวกับหลักปฏิบัติตนตาม 3อ 2ส 
 

โปรดทําเครื่องหมายหรือ   ลอมรอบตัวเลือก ก ข ค ง ท่ีทานเห็นวาถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 
1. อาหารชนิดใดท่ีเสี่ยงตอการทําใหเกิดโรคความดันโลหิตสูงมากท่ีสุด 

ก. อาหารท่ีมีรสเค็มจัด              ข. อาหารท่ีใชน้ํามันทอดซํ้าบอย 
ค. อาหารท่ีมีรสหวานจัด    ง. อาหารหมักดอง 

2. การกินผักหลายๆ ชนิดท่ีมีสีสันแตกตางกัน จะชวยปองกันไมใหปวยดวยโรคใดมากท่ีสุด 
ก. ความดันโลหิตสูง    ข. มะเร็ง   
ค. เบาหวาน     ง. ไขมันในเลือดสูง 

3. นิดหนอยชอบกินขนมหวาน เชน ทองหยอด ฝอยทอง นิดหนอยจะเสี่ยงเปนโรคใดมากท่ีสุด 
ก. ไขมันในเลือดสูง    ข. ไตวายเฉียบพลัน 
ค. ความดันโลหิตสูง    ง. เบาหวาน    

4. การออกกําลังกายอยางไรถึงจะลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงได 
ก.  ออกกําลังกายจนเหนื่อยอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน วันละ 30 นาที   
ข.  ออกกําลังกายอยางหนักทุกวันตอเนื่องอยางนอยวันละ 60 นาที 
ค.  ออกกําลังดวยการทํางานบานทุกวัน อยางนอยวันละ30 นาที 
ง.  ออกกําลังกายอยางหนักแลวพักดื่มน้ําใหมากอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน 

5. การออกกําลังกายทุกครั้ง เราควรกระทําตามบุคคลในขอใด 
ก. ธงชัยดื่มน้ําใหมากๆ ท้ังกอนและหลังออกกําลังกาย 
ข. ธานีอบอุนรางกายกอนและยืดเหยียดกลามเนื้อหลังออกกําลังกาย  
ค. ทวีปทานอาหารใหอ่ิมท้ังกอนและหลังออกกําลังกาย 
ง. เทวัญออกกําลังกายอยางหนักตลอดชวงเวลาของการออกกําลังกาย 

6. บุคคลในขอใด ท่ีมีการจัดการกับอารมณตนเองไดดี 
ก. วีระคิดหาทางแกปญหากับทุกเรื่องใหได               ข. ชัยยศคอยระวังคนนินทาวารายตัวเอง 

      ค. นงคราญตั้งใจทํางานอยางเปนสุข    ง. นอยหนาเขาวัดฟงธรรมแมจะไมอยากเขาก็ตาม 
7. หากตองการคลายเครียด กระทําตามขอใดไดผลดีท่ีสุด 

     ก. กินอาหารใหเพลิน อานหนังสือท่ีชอบ                 ข. ออกกําลังกายจนเหง่ือออก สวดมนตนั่งสมาธิ  
     ค. ดูละครหลังขาว  นอนพักใหมาก                          ง. ทํางานใหมาก หยุดพักไปทองเท่ียว 

8. โรคในขอใด ท่ีไมไดมีสาเหตุมาจากการรับสารนิโคติน ทาร คารบอนมอนอกไซด และไซยาไนด จากควัน
บุหรี่ 

ก. โรคถุงลมโปงพอง                  ข. โรคหัวใจและหลอดเลือด 
ค. โรคมะเร็งปอด         ง. โรคมะเร็งในตับ  

9. บุคคลในขอใดท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดอันตรายจากการสูบบุหรี่สูงท่ีสุด  
  ก. ด.ช.นิด กินขาวพรอมกับพอท่ีสูบบุหรี่อยูตลอดเวลา    ข. นายนอย สูบบุหรี่ไปคุยไป 

ค. นางสาวแดง ลองหัดสูบบุหรี่ ตามคําชวนของเพ่ือน         ง. นายชด สูบบุหรี่เม่ือมีความเครียด  
10. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล สงผลกระทบตอปญหาใดมากท่ีสุด 

ก. โรคตับแข็ง  ความดันโลหิตสูง อุบัติเหตุ            ข. โรคมะเร็ง  โรคหัวใจ โรคเบาหวาน 
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ค. โรคอวน โรคกระเพาะ โรคปอด                         ง. โรคมะเร็ง  โรคเครียด โรคไตวาย
เฉียบพลัน 

 
 

ตอนท่ี 3 การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส 
           โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองความถ่ีในการการปฏิบัติท่ีตรงกับความเปนจริง 

ขอความ 
ความถี่ในการปฏิบัติ 

ทุกครั้ง 
(4) 

บอยครั้ง 
(3) 

บางครั้ง 
(2) 

นานๆครั้ง 
(1) 

ไมไดปฏิบัต ิ
(0) 

1.เม่ือทานตองการขอมูลสุขภาพเก่ียวกับการปฏิบัติตนตามหลัก 3

อ 2ส ทานสามารถเลือกแหลงขอมูลสุขภาพไดทันที บอยครั้งแคไหน 

     

2.เม่ือทานตองการขอมูลสุขภาพทานสามารถคนหาขอมูล หรือ

สอบถามผูรู จนไดขอมูลท่ีถูกตอง ทันสมัย บอยครั้งแคไหน 

     

3.ทานมีปญหากับการคนหาขอมูลสุขภาพจากแหลงตางๆ ไมวาจะ 

  ขอคําปรึกษาจากผูรู จากสื่อสิ่งพิมพหรืออินเตอรเน็ต บอยครั้งแคไหน   

     

4.ทานมีการตรวจสอบขอมูลสุขภาพเก่ียวกับการปฏิบัติตนตามหลัก 

3อ 2ส เพ่ือยืนยันความเขาใจของตนเอง โดยสืบคนหรือสอบถาม

จากหลายๆ แหลง บอยครั้งแคไหน 

     

5.ทานตรวจสอบแหลงขอมูลสุขภาพเก่ียวกับการปฏิบัติตนตาม

หลัก 3อ 2ส จนเชื่อวาขอมูลนั้นนาเชื่อถือ บอยครั้งแคไหน 

     

 
 

ตอนท่ี 4 การส่ือสารเพ่ือเพ่ิมความเช่ียวชาญทางสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส 
           โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองการปฏิบัติท่ีตรงกับความเปนจริงของทาน 

ขอความ 

ความถี่ในการปฏิบัติ 

ทุกครั้ง 
(4) 

บอยครั้ง 
(3) 

บางครั้ง 
(2) 

นานๆครั้ง 
(1) 

ไมไดปฏิบัต ิ
(0) 

1.ทานฟงคําแนะนําเรื่องการปฏิบัติตนตามหลัก3อ 2ส จากบุคคล
ตางๆแลวพบวาไมคอยเขาใจเนื้อหาบอยครั้งแคไหน  

     

2.ทานเลาเรื่องเก่ียวกับการปฏิบัติตนตามหลัก 3อ 2ส ใหกับคนใน
ครอบครัวหรือเพ่ือนฟง จนเขาเขาใจอยูบอยครั้งแคไหน 

     

3.ทานไดอานเอกสารแนะนําเรื่องการปฏิบัติตนตามหลัก 3อ 2ส 
แลวพบวาไมคอยเขาใจบอยครั้งแคไหน    

     

4.ทานแสดงออกในการพูด อาน เขียนขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติตน
ตามหลัก 3อ 2ส เพ่ือใหคนอ่ืนเขาใจ บอยครั้งแคไหน 

     

5.ทานโนมนาวใหบุคคลอ่ืนยอมรับขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติตนตาม
หลัก 3อ 2ส ท่ีถูกตอง บอยครั้งแคไหน 
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ตอนท่ี 5 การจัดการเง่ือนไขทางสุขภาพของตนเองเพ่ือเสริมสรางสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส 
          โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองความถ่ีในการปฏิบัติท่ีตรงกับความเปนจริงของทาน 

ขอความ 
ความถี่ในการปฏิบัติ 

ทุกครั้ง 
(4) 

บอยครั้ง 
(3) 

บางครั้ง 
(2) 

นานๆครั้ง 
(1) 

ไมไดปฏิบัติ 
(0) 

1.ทานสังเกตปริมาณและคุณคาทางโภชนาการของอาหารท่ีกิน ให

พอเหมาะกับตนเองในแตละม้ือ บอยครั้งแคไหน 

     

2.ทานวางเปาหมายของการออกกําลังกาย และทําใหไดตาม

เปาหมายท่ีวางไวได บอยครั้งแคไหน 

     

3.ทานประเมินอารมณตนเองถาพบวาเครียด ทานจะจัดการเพ่ือลด
ความเครียดนั้นลงดวยวิธีการท่ีดีตอสุขภาพของทาน  

     

4.ทานไดมีการทบทวนวิธีการปฏิบัติตนตามท่ีไดตั้งใจไวเพ่ือการ

เสริมสรางสุขภาพตนเองตามหลัก 3อ 2ส บอยครั้งแคไหน 

     

5.ทานปรับปรุงสภาพแวดลอมรอบตัวเองเพ่ือใหทานปฏิบัติตนเพ่ือ

ดูแลสุขภาพตนเองตามหลัก 3อ 2ส ไดมากข้ึน บอยครั้งแคไหน 

     

 

ตอนท่ี 6 การรูเทาทันส่ือและสารสนเทศเพ่ือเสริมสรางสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส 
โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองความถ่ีในการปฏิบัติท่ีตรงกับความเปนจริงของทาน 

ขอความ 
 

ความถี่ในการปฏิบัติ 

ทุกครั้ง 

(4) 

บอยครั้ง 

(3) 

บางครั้ง 

(2) 

นานๆครั้ง 

(1) 

ไมไดปฏิบัต ิ

(0) 

1.เม่ือทานเห็นโฆษณาสินคาเก่ียวกับสุขภาพทางโทรทัศน และเกิด
ความสนใจ ทานจะตองหาขอมูลจากหลายแหลงเพ่ือตรวจสอบ

ความถูกตองกอนตัดสินใจซ้ือ บอยครั้งแคไหน 

     

2.เม่ือทานเห็นโฆษณาสินคาในท่ีสาธารณะหรือจากเว็บไซตและ
เกิดความสนใจในสินคานั้น ทานตั้งใจจะไปหาขอมูลเพ่ิมเติมจาก
แหลง อ่ืนเพ่ือตรวจสอบความนาเชื่อถือกอนตัดสินใจซ้ือบอยครั้งแค

ไหน 

     

3.ทานใชเหตุผลวิเคราะหขอดี ขอเสียเพ่ือเลือกรับขอมูลดาน
สุขภาพจากสื่อนั้นกอนท่ีจะปฏิบัติตาม บอยครั้งแคไหน 

     

4.เม่ือทานเขารวมกิจกรรมเก่ียวกับสุขภาพ ทานมีการวิเคราะห 
ประเมิน เนื้อหาโดยไมเชื่อในทันที บอยครั้งแคไหน 

     

5. เม่ือทานไดแลกเปลี่ยนพูดคุย วิพากษ วิจารณเก่ียวกับแนวทาง
ปฏิบัติตนตามหลัก 3อ 2ส กับผูอ่ืน โดยท่ีทานมีการวิเคราะห

เปรียบเทียบขอมูลท่ีไดรับกอนตัดสินใจเชื่อและปฏิบัติตาม 
บอยครั้งแคไหน 
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ตอนท่ี7 การตัดสินใจเลือกปฏิบัติท่ีถูกตองตามหลัก 3อ 2ส 
 

โปรดทําเครื่องหมาย หรือลอมรอบตัวเลือก ก ข ค ง ท่ีตรงกับท่ีทานปฏิบัติ/คาดวาจะปฏิบัติ 
 

1. เม่ือทานไปงานเลี้ยงสังสรรคท่ีบานของเพ่ือนบาน แลวไดรับการเชื้อเชิญใหกินอาหารท่ีไมคอยดีตอสุขภาพ 
เชน หวาน หรือ มัน จนเกินไป ทานจะตัดสินใจทําอยางไร 

ก. กินตามคําเชื้อเชิญนั้นทันที                                 
ข. กินตามคําเชื้อเชิญนั้น แตกินในปริมาณท่ีนอย          
ค. ขอบคุณ แตเลี่ยงท่ีจะไปกินอาหารประเภทอ่ืนท่ีดีตอสุขภาพแทน                     
ง. ขอบคุณและบอกวาตนเองมีปญหาทางสุขภาพไมสามารถกินอาหารดังกลาวได      

2. หากทานและเพ่ือนของทาน ออกกําลังกายดวยกันเปนประจํา แตปรากฏวามีอยูวันหนึ่งท่ี เพ่ือนบอกวาไม
อยากออกกําลังกายอีกแลว ทานจะปฏิบัติเชนไร 
ก. พยายามชักจูงเพ่ือนใหไปออกกําลังกายดวยกัน โดยชี้ใหเห็นประโยชนท่ีจะเกิดข้ึน    
ข. ไปออกกําลังกายตอตามลําพัง ถาหากเบื่อคอยหยุดตามเพ่ือน                            
ค. ไปออกกําลังกายตามลําพัง  ไมวาจะไมมีเพ่ือนไปออกกําลังกายดวยก็ตาม              
ง. หยุดออกกําลังกายไปพรอมๆ กับเพ่ือน                                                       

3. หากทานมีความเครียดจากสถานการณท่ีรุมเราตัวทาน ทานจะเลือกปฏิบัติตนในขอใด 
ก. หากิจกรรมท่ีตนเองชอบทําแทน                   ข.  ทําใจเปนกลาง มองโลกในแงดี               
ค. ออกกําลังกาย เพ่ือใหเหง่ือออก                     ง.   สวดมนตภาวนา ตามศาสนาท่ีตนเองยึดถือ 1 

4. หากคุณพอหรือคุณแมของทานสูบบุหรี่ และมักจะสูบบุหรี่ในบานเสมอๆ ทานจะทําอยางไร 
ก. ขอรองใหเลิกสูบ เพ่ือเห็นแกสุขภาพของตัวคุณพอ คุณแมเองและบุคคลในครอบครัว    
ข. ขอรองใหเลิกสูบ เพ่ือเห็นแกสุขภาพของตัวคุณพอ คุณแมเอง       
ค. ไมวาอะไร ปลอยตามสบาย        
ง. เลี่ยงออกไปหาง ๆจากควันบุหรี่        

  5. หากทานขับรถไปงานเลี้ยง และปรากฏวาเพ่ือนชวนดื่มสุรา ทานจะปฏิบัติตนเชนไร 
ก. ดื่มตามคําชวนของเพ่ือน                               
ข. ดื่มแตพอเล็กนอย เพ่ือไมใหเสียมารยาท                 
ค. ปฏิเสธและใหเหตุผลถึงความไมปลอดภัยในการเดินทาง     
ง. ดื่มตามคําชวนและใหเพ่ือนขับรถไปสง                       
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ตอนท่ี 8 การมีสวนรวมกิจกรรมสุขภาพทางสังคม   
ในชวง 6 เดือนท่ีผานมา ทานเคยเขารวมกิจกรรมท่ีเจาหนาท่ีสาธารณสุขหรือคนในชุมชนจัดข้ึนนี้ มากนอย
เพียงใด  
โปรดทําเครื่องหมายในชอง และเติมขอความในชองวางของแตละขอท่ีตรงกับการปฏิบัติของทานในชวงนี้ 

ขอความ 
 

ความถี่ในการปฏิบัติ 

ทุกครั้ง 
(4) 

บอยครั้ง 
(3) 

บางครั้ง 
(2) 

นานๆครั้ง 
(1) 

ไมไดปฏิบัต ิ
(0) 

1. เขารวมกิจกรรมประเมินพฤติกรรมเสี่ยงตอโรคตาง ๆ ของ
ตนเองและผูอ่ืน          

     

2. รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือปองกันโรคเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง เชน เขาประชุมหมูบานใหความรูสุขภาพ  อสม. 
เยี่ยมบาน เจาหนาท่ีสาธารณสุขใหความรูดานดูแลสุขภาพ 
ชวยงานดานสุขภาพของชุมชน/สถานพยาบาล เปนตน 

     

3.เขารวมกิจกรรมรณรงคดานสุขภาพในชุมชนเสมอ       

4.รวมจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมความรอบรูและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพแกผูอ่ืน เชน  จัดใหมีหอกระจายขาวสาร
ดานสุขภาพในชุมชน   จัดศูนยการเรียนรูสุขภาพในชุมชน จัด
ลานออกกําลังกาย จัดใหมีรานคา อาหารเพ่ือสุขภาพ เปนตน    

     

5.รวมกําหนดและบังคับใชมาตรการทางสังคมในการดูแล
สุขภาพ เชน รวมกําหนดใหเปนหมูบานปลอดบุหรี่ กําหนดให
งานบุญตองไมมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล กําหนดใหทุกคนตอง
เปนสมาชิกชมรมดานสุขภาพของหมูบาน เปนตน 
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ตอนท่ี 9 การคงดูแลรักษาสุขภาพตนเอง 
 โปรดทําเครื่องหมายในชอง และเติมขอความในชองวางของแตละขอท่ีตรงกับการปฏิบัติของทานในชวง

ปจจุบันนี้ 

ขอปฏิบัติ 

ความถี่ในการปฏิบัติโดยเฉล่ีย/สัปดาห 
6-7วัน/
สัปดาห 

(4) 

4-5วัน/
สัปดาห 

(3) 

3 วัน/ 
สัปดาห 

(2) 

1-2วัน/
สัปดาห 

(1) 

ไมได 
ปฏิบัต ิ
(0) 

1.กินอาหารท่ีมีไขมันสูง อาหารทอดหรือกะทิ       

2.กินอาหารรสเค็มหรือรสหวานจัด หรือเติมน้ําปลา/น้ําตาลเพ่ิม       

3.กินผักและผลไมสดสะอาดเสมอวันละอยางนอยครึ่งกิโลกรัม      

4.ควบคุมการกิน โดยทุกม้ือจะคํานึงถึงประโยชนและปริมาณ
พลังงานของอาหารท่ีไดรับพอเพียงกับสภาพรางกายตนเอง 

     

5.ทํางานใชแรงกายหรือเคลื่อนไหวตอเนื่องจนรูสึกเหนื่อยมีเหง่ือออก      

6.ออกกําลังกายตอเนื่องจนรูสึกเหนื่อยอยางนอย5วันๆละ 30 นาที      
7.เม่ือเครียด/วิตกกังวล/หงุดหงิดแลวทานยากท่ีจะผอนคลายลงได      

8.มีการจัดการกับปญหาของตนเองดวยการมองโลกในแงดีเสมอ      

9.สูบบุหรี่หรือยาเสนหรืออยูใกลชิดกับผูสูบบุหรี่เสมอ       

10.ดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล      
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จังหวัด…………………………………………….. อําเภอ  ..…………………………………….…………..…… 
ตําบล …………………………………………….  ชุมชน/หมูบาน……………………………………..……… 
เขตเทศบาล                                  นอกเขตเทศบาล 

แบบสอบถามความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ตามแนวทางสุขบัญญัติแหงชาติ 

คําชี้แจง 
1. แบบสอบถามฉบับนี้ มีจุดมุงหมาย เพ่ือศึกษาความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนชั้น
ประถมปท่ี 4 – 6 และมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๓ โดยมุงพิจารณาพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติ  
2. แบงเนื้อหาออกเปน 8 ตอน ประกอบดวย 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับผูตอบแบบวัด      จํานวน    ๗  ขอ 

ตอนท่ี 2 ความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักปฏิบัติตามสุขบัญญัติแหงชาติ  จํานวน   20 ขอ 
     ตอนท่ี 3  การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ  จํานวน    3 ขอ 
     ตอนท่ี 4  การสื่อสารเพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ  จํานวน    ๕ ขอ 
     ตอนท่ี 5  การจัดการและดูแลตนเองตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ                    จํานวน   10 ขอ 
     ตอนท่ี 6  การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ   จํานวน    3 ขอ 
     ตอนท่ี 7  การตัดสินใจเพ่ือเสริมสรางสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ  จํานวน   10 ขอ 
     ตอนท่ี 8 พฤติกรรมเพ่ือเสริมสรางสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ    จํานวน  20 ขอ 
3. แบบสอบถามฉบับนี้ มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาสถานการณความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ                 
ของเด็กและเยาวชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีเปาหมายการดําเนินงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ของกองสุขศึกษา รวมกับ
จังหวัด ขอมูลท้ังหมดจะนําเสนอในภาพรวม ไมมีผลกระทบตอผูตอบใดๆ ท้ังสิ้น จึงขอใหทานตอบตามความเปน
จริง เพ่ือนําขอมูลไปพัฒนาแนวทางการสรางเสริมสุขภาพใหกับเด็กและเยาวชนตอไป   
 

    ดวยความขอบคุณยิ่ง 
จากกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

                กระทรวงสาธารณสุข 

เลขท่ีแบบสอบถาม   
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ตอนท่ี 1ขอมูลเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน  หรือเติมขอความลงในชองวางท่ีตรงกับความเปนจริงของทาน 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของนักเรียน 
 
คําชี้แจงขอใหนักเรียนเติมขอมูลลงในชองวางหรือใสเครื่องหมายลงในชองวางท่ีตรงกับตัวนักเรียน 

 

1. ชื่อ.............................................................................................. 

  

2. กําลังศึกษาอยูชั้น …………………….........… ชื่อ

โรงเรียน…….……............................……………………..............………..... 

   อําเภอ/เขต ............................................ จังหวัด ....................................... 

 

๓. เพศ 1. ชาย   2. หญิง 

  

๔. อายุ…………………….ป 

 

5. ผูปกครองมีความสําคัญในการดูแลสุขภาพของนักเรียนแคไหน  

  1. มากท่ีสุด  2. มาก  3. ปานกลาง   4. นอย  5.นอยท่ีสุด 

 

6. โรคประจําตัวหรือปญหาสุขภาพของนักเรียน 

      1. ไมมี   2. ไมรู   3.มี ระบุ……………………………………………………………… 

 

7. นักเรียนไดรับการถายทอดความรูเรื่องสุขบัญญัติแหงชาติจากใคร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

  1. ครูผูสอน    2. ผูอํานวยการโรงเรียน    3. ครูพยาบาล/อนามัย 

      4. เจาหนาท่ีสาธารณสุข   5.อ่ืนๆ  ระบุ ........................................................................................... 
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ตอนท่ี 2 ความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักปฏิบัติตามสุขบัญญัติแหงชาติ 

          โปรดทําเครื่องหมาย    ลอมรอบตัวเลือก ก ข ค ง ท่ีทานเห็นวาถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 

 
1. ขอใดเปนความหมายของสุขบัญญัติแหงชาติ ? 

ก. ขอหามท่ีพึงปฏิบัติในการรักษาสุขภาพ      
ข. ขอยกเวนในการปฏิบัติเก่ียวกับสุขภาพ      
ค. ขอกําหนดท่ีควรปฏิบัติเก่ียวกับสุขภาพกายและจิตดี 
ง. ขอกําหนดท่ีพึงปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอจนเปนนิสัยเพ่ือใหสุขภาพดี      

2. การสระผมใหสะอาดดวยแชมพู มีประโยชนอยางไร  
 ก. ชวยใหรางกายอบอุน   ข.ชวยปองกันการเปนเหา     
 ค. ชวยใหมีภูมิคุมกันโรค   ง. ชวยปองกันโรคไขหวัด 
3. ขอใดไมใชประโยชนของการเก็บของใชภายในบานอยางมีระเบียบ ?  
 ก. ปองกันอุบัติเหตุ     ข. ไมเปนท่ีสะสมของเชื้อโรค 
 ค. เพ่ือความสวยงาม     ง. มีพ้ืนท่ีวางสําหรับวิ่งเลน     
4. วัตถุประสงคท่ีสําคัญของการแปรงฟนท่ีถูกวิธีคือขอใด ?  
 ก. เพ่ือใหฟนสวย             ข. เพ่ือใหฟนสะอาด             
 ค. เพ่ือใหปากหอม   ง. เพ่ือปองกันเชื้อโรคเขาสูรางกาย   
5. การรักษาฟนใหแข็งแรงควรทําอยางไร? 

ก. ทานผลไม และขนมหวาน            ข. ใชฟนกัดของแข็ง 
 ค. แปรงฟนหลังรับประทานอาหารและกอนนอน   ง.  ใชยาสีฟนราคาแพง 
6. วิธีการลางมือท่ีถูกตองควรทําอยางไร ?   
    ก. ลางมือดวยน้ําเปลา    ข. ลางมือดวยน้ําและสบูทุกครั้ง  
    ค. ใชผาเช็ดมือ     ง. ใชกระดาษชําระเช็ดมือ 
7. การทํากิจกรรมใดท่ีจําเปนตองลางมืออยางถูกวิธี (เจ็ดข้ันตอน) ?  
    ก. กอนเลนกีฬา                          ข. กอนเขานอน 
    ค. กอนรับประทานอาหารและหลังเขาหองน้ําขับถาย  ง. หลังรับประทานอาหาร  
8. อาหารขอใดชวยสรางเสริมการเจริญเติบโตของรางกาย ?  
 ก. เนื้อสัตว              ข. ผักและผลไม  
 ค. ขาว แปง น้ําตาล   ง. เนย คุกก้ี 
9. อาหารในขอใดทําใหเกิดผลดีตอสุขภาพ ? 
 ก. อาหารปงยาง    ข. อาหารหวาน มัน เค็มจัด 
 ค. อาหารสุกๆดิบๆ   ง.  อาหารปรุงสุก    
10. ขอใดคือโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหรี่ ?  
 ก. โรคตับแข็ง    ข. วัณโรค 
 ค. โรคภูมิแพ    ง. โรคถุงลมโปงพอง    
11. ถานักเรียนมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร จะเกิดปญหาอะไร ?  
 ก. การทะเลาะวิวาท   ข. ยาเสพติด 
 ค. การตั้งครรภ      ง. ครอบครัวแตกแยก   
   
 



 
 

 - 128 - 
  

 
12. การกระทําขอใด ไมใช การสรางความสัมพันธท่ีดีในครอบครัว  
 ก. ทํากิจกรรมรวมกัน                          ข. กินขาวรวมกัน 
 ค. ชวยพอแมทํางานบาน                      ง.การสื่อสารกับครอบครัวผานทางไลน    
13. นักเรียนควรปฏิบัติตอผูใหญในครอบครัวอยางไร ?  
 ก. ชวยเหลือทานแมไมไดรองขอ  ข. ใหทานทํางานหลายๆอยาง            
 ค. ใหทานอยูอยางอิสระตามลําพัง  ง. ทําตามสิ่งท่ีทานชอบทุกอยาง 
14. การเดินถนนอยางปลอดภัย ควรเดินอยางไร  ? 
 ก. เดินกลางถนน    ข. เดินเฉพาะเวลาท่ีไมมีรถ 
 ค. เดินชิดขอบถนนทางขวามือ   ง. เดินชิดขอบถนนทางซายมือ 
15. ขอใดทําใหเกิดอุบัติเหตุในบาน ? 
 ก. วางของเลนในท่ีเก็บของ                          ข. เก็บยา  ของมีคม สารมีพิษใกลมือเด็ก  
  
 ค. ปดสวิตซและถอดปลั๊กเครื่องไฟฟาเม่ือเลิกใชงาน    ง. จัดใหมีแสงสวางเพียงพอในบาน 
16. ขอใดคือหลักของการออกกําลังกายท่ีถูกตองท่ีสุด ? 
 ก. ออกกําลังกายเวลาวาง   ข. ออกกําลังกายครั้งละนานๆ 
 ค. ออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ  ง. ออกกําลังกายใหเหนื่อยท่ีสุด 
17. ขอใดเปนการออกกําลังกายในระดับท่ีเหมาะสมกับรางกายมากท่ีสุด ? 
 ก. ออกกําลังกายเหนื่อยแตสามารถคุยกับเพ่ือนรอบขางได  

ข. ออกกําลังกายเหนื่อยจนไมสามารถคุยกับเพ่ือนรอบขางได เนื่องจากหายใจไมทัน  
 ค. ออกกําลังกายเหนื่อยแลวนอนไมคอยหลับ    

ง. ออกกําลังกายเหนื่อยแลวพัก 10 นาที แลวยังไมหายเหนื่อย 
18. ขอใด ไมใช วิธีการแกปญหาท่ีถูกตองเม่ือเกิดความไมสบายใจ ?  
 ก. ออกกําลังกาย     ข. เก็บความรูสึกไวในใจ  
 ค. นั่งสมาธิ         ง. เลนดนตรี  
19. คํากลาวในขอใดท่ีสะทอนใหเห็นถึงการมีจิตสํานึกตอสวนรวม ? 

   ก. บานเรา  แสนสุขใจ  ข. บานคือวิมานของเรา                                  
   ค. บานเมืองเรา  เราตองรักษา          ง. บานของใคร ของใครก็รัก  

20. กิจกรรมในขอใด ไมได กอใหเกิดประโยชนตอสังคมและสวนรวม ? 
   ก. ทําความสะอาดบานใหนาอยู  ข. ท้ิงขยะใหลงถัง  
   ค. ปลูกตนไม             ง. ปดไฟทุกครั้งหลังเลิกใช 
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โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองความถี่ในการการปฏิบัติท่ีตรงกับความเปนจริง 
 

ขอความ 
ความถ่ีในการปฏิบัติ 

ทุกครั้ง/ประจํา นานๆครั้ง ไมเคย 

ตอนท่ี 3 การเขาถึงขอมูลสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ 
 
1. เม่ือนักเรียนอยากรูเรื่องสุขบัญญัติแหงชาติ นักเรียนสามารถ

เลือก คนหาไดทันที  
   

2. นักเรียนพบปญหาเก่ียวกับการคนหาเรื่องสุขบัญญัติจากแหลง 
ตางๆ  

   

3. นักเรียนมีการตรวจสอบเรื่องการดูแลสุขภาพตามสุขบัญญัติ    
เพ่ือยืนยันความถูกตองจากหลายๆแหลง 

   

ตอนท่ี 4 ทักษะการสื่อสารตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ 
 
1. นักเรียนฟงคําแนะนําเรื่องสุขบัญญัติแหงชาติแลวไมคอย
เขาใจ เนื้อหา 

   

2. นักเรียนอานเอกสารเรื่องหลักสุขบัญญัติแหงชาติ แลวไม
คอยเขาใจเนื้อหา 

   

3. นักเรียนเลาเรื่องการปฏิบัติตามสุขบัญญัติแหงชาติใหกับคน
ในครอบครัวหรือเพ่ือนฟง จนเขาเขาใจได 

   

4. นักเรียนมีการสอบถามผูอ่ืนถึงเรื่องเก่ียวกับการปฏิบัติตน
ตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติเพ่ือทําความเขาใจใหถูกตอง 

   

5. นักเรียนเขียนเรื่องเก่ียวกับการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ
แหงชาติใหคนอ่ืนเขาใจได 

   

ตอนท่ี 5 การจัดการและดูแลตนเองตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ 
 
1. นักเรียนสวมใสเสื้อผา ถุงเทาท่ีซักสะอาดกอนนํามาใช    

2. นักเรียนแปรงฟนวันละ2 ครั้ง เชาและกอนนอน    

3. นักเรียนลางมือดวยน้ําและสบู    

4. นักเรียนประเมินชนิดของอาหารท่ีมีประโยชนและไมมี
ประโยชนกอนรับประทานอาหาร 
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ขอความ 
ความถ่ีในการปฏิบัติ 

ทุกครั้ง/ประจํา นานๆครั้ง ไมเคย 

5. นักเรียนไมยุงเก่ียวของกับบุหรี่ สุรา ยาเสพติด    

6. นักเรียนเคารพและเชื่อฟง พอแมหรือผูปกครอง    

7. นักเรียนตั้งใจปฏิบัติตนดวยความไมประมาทเพ่ือปองกัน

อุบัติเหตุ 

   

8. นักเรียนตั้งเปาหมายของการออกกําลังกาย และทําไดตาม

เปาหมายท่ีวางไว  

   

9. เม่ือนักเรียนไมสบายใจนักเรียนมีวิธีลดความไมสบายใจ ท่ีมี

ผลดีตอสุขภาพ เชน ออกกําลังกาย  เลนดนตรี นั่งสมาธิ มี

อารมณขัน 

   

10. นักเรียนมีสวนรวมในการปรับสภาพแวดลอมรอบบานหรือ

ในชุมชน เพ่ือปองกันโรคติดตอ 

   

ตอนท่ี 6 การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ 
 

1. เม่ือสนใจสินคาเก่ียวกับสุขภาพท่ีโฆษณาทางโทรทัศน 

นักเรียน  จะหาขอมูลเพ่ิมเติมท่ีถูกตองจากหลายแหลง กอน

ตัดสินใจซ้ือ 

   

2. เม่ือสนใจสินคาท่ีโฆษณาจากปายโฆษณาหรือจากเว็บไซต

นักเรียนจะหาขอมูลเพ่ิมเติม เพ่ือประเมินความนาเชื่อถือกอน

ตัดสินใจซ้ือ 

   

3. เม่ือเห็นโฆษณาสินคาในหนังสือพิมพหรือนิตยสาร นักเรียนจะ
หาขอมูลเพ่ิมเติม เพ่ือประเมินความนาเชื่อถือกอนตัดสินใจซ้ือ
สินคา 
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ตอนท่ี 7 การตัดสินใจเพ่ือเสริมสรางสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ 
 
คําชี้แจงโปรดทําเครื่องหมาย หรือลอมรอบตัวเลือก ก ข ค ง ท่ีตรงกับสิ่งท่ีนักเรียนปฏิบัติหรือคาดวาจะ
ปฏิบัติ 
1. เม่ือเพ่ือนของนักเรียนเปนเหา และนักเรียนตองทํากิจกรรมรวมกับเพ่ือนท่ีเปนเหา นักเรียนจะปฏิบัติตน
อยางไร 

ก. ไมเขารวมทํากิจกรรมรวมกับเพ่ือนท่ีเปนเหา                                 
ข. เขารวมทํากิจกรรมรวมกับเพ่ือนโดยยืนอยูหางๆ เพ่ือนท่ีเปนเหา          
ค.  เขารวมทํากิจกรรมรวมกับเพ่ือน และแนะนําเพ่ือนถึงวิธีกําจัดเหา                                                   
ง.   เขารวมทํากิจกรรมรวมกับเพ่ือน และสระผมทันทีหลังกลับถึงบาน         
 

2. เม่ือนักเรียนทําการบานจนดึก สมาชิกในครอบครัวนําขนมมาใหทาน นักเรียนจะปฏิบัติตนอยางไร 
 ก. กินจนหมดแลวเขานอน                                                            
 ข. ไมกิน แลวบอกถึงผลเสียของการกินตอนกลางคืน                             
 ค. ไมกิน เพราะดึกแลว ตองเขานอน                                                
 ง. กินนิดหนอย แปรงฟนและเขานอน                                               
 
3. ขณะท่ีนักเรียนรวมกิจกรรมกับเพ่ือนๆ ในหองเรียน คุณครูขอใหนักเรียนไปชวยจัดอาหาร เนื่องในวัน
ประชุม ผูปกครอง  นักเรียนควรปฏิบัติอยางไร 
 ก. นักเรียนรีบไปชวยอาจารยจัดอาหารทันที                                       
 ข. นักเรียนลางมือดวยน้ําและสบูกอนไปชวยอาจารยจัดอาหาร                  
 ค. นักเรียนบอกใหเพ่ือนๆ ทราบถึงขอดีของการลางมือดวยน้ําและสบูกอนไปชวยอาจารยจัดอาหาร    
 ง. นักเรียนบอกใหเพ่ือนๆ ลางมือดวยน้ําและสบูกอนไปชวยอาจารยจัดอาหาร                             
 

4. ถาในโรงเรียนมีอาหารเชาขายหลายๆชุด นักเรียนจะเลือกกินอาหารชุดใดท่ีมีประโยชนมากท่ีสุด 
 ก. ขาวเหนียวนึ่ง หมูปง นมเปรี้ยว                        
 ข. กวยเตี๋ยวหมูน้ําใส  มะละกอ  นมสดรสจืด         
 ค. ขาวตมหมูใสไข  น้ําสมค้ัน                             
 ง. ขาวเหนียวสังขยา  นมรสกลวย                      
 

5. เม่ือเพ่ือนลอเลียนวา ไมมีประสบการณเรื่องการคบเพ่ือนตางเพศ นักเรียนจะทําอยางไร 
 ก. ชวนเพ่ือนชายหรือหญิงมาเท่ียวใหเพ่ือนเห็น                                                               
 ข. ขอรองใหรุนพ่ีหรือรุนนองชายหรือหญิง มาเปนเพ่ือนใหเห็น                                             
 ค. ไมสนใจคําลอเลียน พรอมเตือนเพ่ือนเพราะอาจจะเสี่ยงตอการตั้งครรภ และมีปญหากับพอแม    
 ง. ฟงเฉยๆไมโตตอบ เพราะรูตัวเองดีวาไมไดเปนจริงตามท่ีเพ่ือนวา                                        
 

6.กรณีเพ่ือนนักเรียนชวนไปเลนเกมหลังเลิกเรียน นักเรียนจะปฏิบัติตนอยางไร 
 ก. ไปเลนสนุกกับเพ่ือนกอนกลับบาน                                                                              
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      ข. ไปเลนสนุกกับเพ่ือนกอน แลวกลับมาทําการบาน                                                             
 ค. ปฏิเสธคําชวนของเพ่ือน เพราะมีหนาท่ีตองไปชวยทํางานบาน และทําการบานใหเสร็จ                 
 ง. ปฏิเสธคําชวนของเพ่ือนแลวบอกเพ่ือนถึงขอเสียของการเลนเกมและใหรูจักบทบาทหนาท่ีของตน     
 
7. กรณีเพ่ือนนักเรียนชวนไปวายน้ํา นักเรียนจะปฏิบัติตนอยางไร 
 ก. ไปสนุกกับเพ่ือนทันที                                        
 ข. ไปเลนน้ํากับเพ่ือน และนําเอาหวงยางไปดวย            
 ค. ไปเลนน้ํากับเพ่ือน โดยขอใหผูปกครองไปดวย           
 ง. ไปเลนน้ํากับเพ่ือน โดยขออนุญาตผูปกครองกอน        

8. กรณีนักเรียนและเพ่ือนเลนกีฬาดวยกันเปนประจํา แลววันหนึ่งเพ่ือนบอกวา 
    ไมอยากเลนกีฬาอีกแลว นักเรียนจะปฏิบัติเชนไร      

 ก. พูดโนมนาวใหเพ่ือนเห็นประโยชนของการออกกําลังกายเพ่ือใหเพ่ือนไปเลนกีฬาตอดวยกัน   
 ข. หยุดเลนกีฬาไปพรอมกับเพ่ือน แตพยายามชักชวนใหเพ่ือนไปออกกําลังกายตอดวยกัน       
 ค. ไปเลนกีฬาตามลําพัง  แมวาจะไมมีเพ่ือนเลนกีฬาดวยก็ตาม                                       
 ง. หยุดเลนกีฬาไปพรอมๆกับเพ่ือน                                                                        

9. เม่ือนักเรียนมีความไมสบายใจจากปญหาการเรียน นักเรียนจะเลือกปฏิบัติตนอยางไร 
 ก. เก็บไวในใจคนเดียว             ข. ปลอยเฉยๆ ไมทําอะไร       
 ค. ปรึกษาเพ่ือน                    ง. ปรึกษาครูหรือผูปกครอง     
 

10. ชุมชนมีการรณรงคเรื่องการประหยัดน้ํา ประหยัดไฟ เพ่ือรักษาทรัพยากรธรรมชาติไมใหสิ้นเปลือง 
นักเรียน       
     จะปฏิบัติตนอยางไร 
 ก. นักเรียนปฏิบัติตามคําแนะนําของชุมชน ดวยการใชน้ําและไฟฟาอยางประหยัด                        
 ข. นักเรียนใชน้ําและไฟฟาอยางประหยัด เพราะรูถึงผลเสียของการทําลายทรัพยากร                     
 ค. นักเรียนใชน้ําและไฟฟาอยางประหยัดและเชิญชวนใหคนในครอบครัวปฏิบัติดวย                      

  ง. นักเรียนใชน้ําและไฟฟาอยางประหยัด พรอมท้ังอธิบายใหคนในครอบครัวเขาใจและปฏิบัติดวย      
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ตอนท่ี 8 พฤติกรรมเพ่ือเสริมสรางสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ    

โปรดทําเครื่องหมาย  �ในชอง �ความถ่ีในการการปฏิบัติแตละขอท่ีตรงกับความเปนจริงของนักเรียน

ในปจจุบัน 
 

พฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติ  

ความถี่ในการปฏิบัติ 

ทุกวัน 
  

5-6วัน/
สัปดาห 

 

3-4 
วัน/ 

สัปดาห 
 

1-2วัน/
สัปดาห 

 

ไมได 
ปฏิบัต ิ

  

1. นักเรียนสระผม      
2. นักเรียนแปรงฟนกอนนอน      
3. นักเรียนลางมือกอนกินอาหารทุกครั้ง      
4. นักเรียนกินอาหารครบ 5 หมู และหลากหลายชนิด       
5. นักเรียนกินผัก 4 ชอนโตะกับขาวทุกม้ือ        
6. นักเรียนกินผลไมทุกม้ือหลังอาหาร หรือกินเปนอาหารวาง
แทน 
    ขนม 

     

7. นักเรียนกินขนมขบเค้ียวท่ีมีแปง น้ําตาล และไขมันสูง เชน        
    มันฝรั่งทอด ขาวเกรียบ ขาวโพดอบกรอบ เวเฟอร 

     

8. นักเรียนดื่มน้ําอัดลมหรือเครื่องดื่มท่ีมีรสหวาน       
9. นักเรียนสูบบุหรี่ หรือใกลชิดผูสูบบุหรี ่      
10. นักเรียนดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล      
11. นักเรียนเปดดูสื่อภาพลามก/ภาพโป ท่ีเก่ียวของกับการมี 
      เพศสัมพันธ 

     

12. นักเรียนทํากิจกรรมรวมกับผูปกครอง เชน ทํางานบาน กิน
ขาวรวมกัน ไปเท่ียว  

     

13. นักเรียนปดสวิทซ หรือถอดปลั๊กเครื่องใชไฟฟาหลังเลิกใช
งาน   
      ทุกครั้ง 

     

14. นักเรียนเลนหรือทํากิจกรรมในบริเวณ ริมถนน ริมแมน้ํา          
      ลําคลอง 

     

15. นักเรียนออกกําลังกายอยางนอย 60 นาที ตอวัน      
16. นักเรียนนอนหลับพักผอนอยางนอยวันละ 8 ชั่วโมง      
17. นักเรียนวิตกกังวลในเรื่องตางๆ      
18. นักเรียนทะเลาะวิวาทกับเพ่ือนเม่ือรูสึกไมพอใจ      
19. นักเรียนปดปากและจมูกทุกครั้งเวลาไอหรือจามดวยผา
หรือกระดาษทิชชูท่ีสะอาด 

     

20. นักเรียนท้ิงขยะลงในถังขยะท่ีรองรับ      
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คณะผูจัดทํา  

 
 
 

ท่ีปรึกษา 

1. นายจรัส  รชักุล          ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา 

 
 

 ผูจัดทํา 

 
 
  

1. นางพิศมัย สุขอมรรัตน หัวหนากลุมงานคุณภาพมาตรฐานการบริการ 

2. นางสาวอนุสรา  เจะสัน กลุมงานคุณภาพมาตรฐานการบริการ 

3. นางสาวจุฑามาศ  ขวัญแกว  กลุมงานคุณภาพมาตรฐานการบริการ 
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อางอิง 
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