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ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

     โรคเบาหวานเป็นโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่นับวันยิ่งมีจ านวน
ผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเป็นภัยคุกคามที่ลุกลามอย่างรวดเร็วไปทั่ว
โลกส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างมาก จากข้อมูล
พบว่ามีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เข้ามารับบริการใน 3 ปี ย้อนหลังมี 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 มีประชาชนมารับบริการในปี 
พ.ศ.2560 มีจ านวน 154 คน ปี พ.ศ.2561 มีจ านวน 163 คน ปี 
พ.ศ.2562 มีจ านวน 179 คนและยังมีอัตราผู้เข้ามารับบริการเป็น
โรคเบาหวานเพิ่มสูงขึ้นจากข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2560-2562)
เพิ่มขึ้นจากจ านวน 154 เป็นจ านวน 179 คน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน
บ้านหัวทุ่งสามัคคีที่มารับบริการใน รพ.สต.โทกหัวช้าง เพื่อแนวทาง
ในการจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพให้เหมาะสมกับความรอบรู้ด้าน
สุขภาพของผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

     1. เพื่อศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานตาม
หลัก 3อ. 2ส. 
     2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงที่ท าให้เกิดโรคเบาหวาน 

วิธีการด าเนินวิจัย 

     การศึกษาคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน หมู่ 8 บ้านโทกหัวช้าง 
ต าบลพระบาท อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ที่มารับการรักษาที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโทกหัวช้าง ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง จ านวนทั้งหมด 58 ราย 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  คือ แบบสอบถาม 
ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. ของ
ประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ฉบับปรับปรุงปี 2561 ของกองสุข
ศึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผู้วิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถามและรับกลับคืนด้วยตนเอง  โดย
การรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมแบบสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยและท าการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง  
จ านวน 58 ชุด ท าการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามอีก
คร้ัง หลังจากนั้นน าไปประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 

จริยธรรมการวิจัย 
     ผู้ศึกษาเคารพสิทธิของผู้เข้าร่วมศึกษา โดยด าเนินการสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่างที่สมัครใจตอบค าถามในการศึกษาครั้งนี้ มีการอธิบาย
วัตถุประสงค์ก่อนการสัมภาษณ์จนเป็นที่เข้าใจ ข้อมูลที่ได้จะเก็บเป็น
ความลับ ไม่น าไปเปิดเผยเป็นรายบุคคล และกลุ่มตัวอย่างมีสิทธิที่จะ
ไม่ตอบค าถามหรือออกจากการศึกษาได้ตลอดเวลา 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
     การศึกษาคร้ังนี้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปโดยใช้สถิติ
พรรณนา (Descriptive statistics) แสดงค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษา 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานตามหลัก 3อ. 2ส. 

อภิปรายผลการศึกษา 

     จากผลคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพ 6 ประการ ได้แก่ ความรู้
ความเข้าใจ การเข้าถึง ข้อมูล การสื่อสาร  การจัดการตนเอง การรู้เท่า
ทันสื่อ การตัดสินใจ ผลการศึกษาพบว่า โดยคะแนนรวมความรอบรู้
ด้านสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับพอใช้ ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ ธัญชนก ขุมทอง (2559) พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับดีอาจกล่าวได้ว่าเป็นผู้ที่มี
ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพที่เพียงพอและอาจมีการปฏิบัติตาม 3อ. 
2ส. ได้ถูกต้องบ้าง ส่วนพฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ. 2ส. พบว่า กลุ่ม
ประชากรมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเองตาม 3อ. 
2ส. ได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ สอดคล้องกับการศึกษาของ อังศินันท์ อิทร
ก าแหง (2556) พบว่าผู้ ให้ข้อมูลมีข้อจ ากัดและอุปสรรคในด้าน
ปัจจัยพื้นฐานในด้านการเรียนรู้ ขาดความตระหนักใน การแสวงหา
ความรู้ ยังเคยชินกับการรอให้บุคลากรทาวการแพทย์เป็นผู้ให้ข้อมูล
หรือรู้ข้อมูลเก่ียวกับการดูแลตนเองไม่รอบด้าน 
 

ข้อเสนอแนะ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรน าผลการศึกษาที่ได้จัดกิจกรรมให้
ความรู้ความข้าทางสุขภาพ รวมทั้งการสื่อสารสุขภาพให้แก่ผู้ป่วย
โรคเบาหวานในพื้นที่ เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในแต่ละด้าน
ให้ดีขึ้น 
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