
การศึกษาสถานการณความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 

ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ในเขตสุขภาพที่ ๓  
 
 

ศิริพร  งงงวย 

ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 

บทคัดยอ 
 

วัตถุประสงคของการศึกษาเชิงประเมินในครั้งน้ีเพื่อศึกษาความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรม

สุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.) ในเขตสุขภาพที่ ๓  จํานวน ๕๐๐ คน เก็บขอมูลโดย

ใชแบบประเมินความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน สําหรับหมูบานปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ มี ๕๓ ขอ พัฒนาโดยกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข    

เพื่อใชในการประเมินผลความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบาน(อสม.) ในเขตสุขภาพที่ ๓ ปพุทธศักราช ๒๕๖๓  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive  statistics)  และเกณฑการใหคะแนนของแบบประเมินความรอบรูและพฤติกรรมสุขภาพของ

ประชาชนสําหรับหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสขุ 

พบวาอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ในเขตสุขภาพที่ ๓ มีความรอบรูดานสุขภาพอยู

ในระดับดีข้ึนไปรอยละ ๖๙.๖ แสดงวาเปนผูมีระดับความรอบรูดานสุขภาพเพียงพอและมีการปฏิบัติเพื่อการมี

สุขภาพที่ดีไดถูกตอง  เมื่อพิจารณาความรอบรูดานสุขภาพรายองคประกอบ   ทั้ง ๖ องคประกอบ พบวา      

มีความรอบรูดานสุขภาพทั้ง ๖ องคประกอบ อยูในระดับดี โดยองคประกอบที่มีคะแนนมากที่สุด ไดแก     

การเขาถึงขอมูลและบรกิารสุขภาพ รอยละ๗๗.๕  รองลงมาการโตตอบซกัถามเพือ่เพิม่ความรูความเขาใจ รอย

ละ ๗๖.๐ การตัดสินใจดานสุขภาพ รอยละ ๗๕.๕ ความเขาใจขอมูลและบริการสุขภาพที่เพียงพอตอการ

ปฏิบัติ รอยละ ๗๕.๓  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ รอยละ ๗๔.๕ และการบอกตอขอมูลดานสุขภาพ 

รอยละ ๗๒.๑   สวนพฤติกรรมสุขภาพ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.) ในเขตสุขภาพที่ ๓ 

พบวา มีพฤติกรรมสุขภาพอยูในระดับดีข้ึนไป รอยละ ๘๔.๒ แสดงวาเปนผูมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการ

ดูแลสุขภาพตนเองดานการบริโภคอาหาร ออกกําลังกาย สูบบุหรี่ การด่ืมสุรา การจัดการความเครียด        

การปองกันวัณโรค การใชยาอยางสมเหตุผล และการปองกันการติดเช้ือโควิด-19 ไดอยางถูกตองสม่ําเสมอ 

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมสุขภาพรายดาน ทั้ง ๘ ดาน พบวา มีพฤติกรรมสุขภาพอยูในระดับ  ดีมาก ไดแก     

ดานการปองกันวัณโรค รอยละ ๘๘.๒  รองลงมาดานการปองกัน การติดเช้ือโควิด-19 รอยละ ๘๕.๒ ดานการ

สูบบุหรี่ รอยละ ๘๕.๐ ดานการ ใชยาอยางสมเหตุผล รอยละ ๘๔.๘ และดานการด่ืมสุราและเครื่องด่ืมที่มี

แอลกอฮอล รอยละ ๘๔.๖ และ มีพฤติกรรมสุขภาพอยูในระดับดี ไดแก ดานการจัดการความเครียด รอยละ 

๗๕.๘ รองลงมาดานการบริโภคอาหาร รอยละ ๗๔.๘ และดานการออกกําลังกาย รอยละ ๗๔.๓ 

คําสําคัญ : ความรอบรูดานสุขภาพ / พฤติกรรมสุขภาพ 
 



บทนํา 

ก า ร เ ป ลี่ ย นแป ล ง ขอ ง สิ่ ง แ วดล อ ม 
การเมืองเศรษฐกิจสังคม และดานอื่นๆ มีอิทธิพล
ตอสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะพฤติกรรม
สุขภาพ ในประชากรไทยพบวาพฤติกรรมเสี่ยงที่
สําคัญยังคงเปนพฤติกรรม  การบริโภคยาสูบ   
การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล การบริโภคอาหารที่
ไม เหมาะสม และการมีกิจกรรมทางกายที่          
ไมเพียงพอ ซึ่งพฤติกรรมเสี่ยงเหลาน้ีจะนํามาซึ่ง
การเกิดเปลี่ยนแปลงดานสรีรวิทยา เชน ระดับ
ไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงนํ้าตาลในเลือด
สูงและภาวะนํ้าหนักเกิน(วิมล โรมา,2561) สงผล
ใหเกิดโรคเรื้อรังเพิ่มมากข้ึนซึ่งพฤติกรรมเสี่ยงหรือ
พฤติกรรมสุขภาพที่ ไมพึงประสงคจะมีความ
แตกตางกันในแตละบุคคลตามความสามารถและ
ทักษะในการเขาถึงขอมูลการทําความเขาใจ 
ประเมินและประมวลผลจากขอมูลที่ไดรับนําไปสู
การตัดสินใจแสดงพฤติกรรมสุขภาพน้ันเพื่อจัดการ 
สุขภาพของตนเองที่ เ รียกวาความรอบรูดาน
สุขภาพ (Health literacy)  

ป จ จุ บั น ก า ร ส า ธ า ร ณสุ ข ไทย ได ใ ห
ความสํา คัญกับความรอบรู ด านสุขภาพของ
ประชาชน (Health literacy : HL) มากข้ึน ดังจะ
เห็นไดจากเปาประสงค (goal)ในแผนพัฒนา
สุขภาพแหงชาติฉบับที่12  (พ.ศ. 2560-2564) 
ขอที่หน่ึงเพื่อใหคนไทย ชุมชน ทองถ่ินและภาคี
เครือขายภาคประชาชนและภาคประชาสังคม   
ดานสุขภาพ มีความรอบรูดานสุขภาพ มีพฤติกรรม
สุขภาพที่ ดี สามารถช วยเหลื อ ดูและตนเอง 
ครอบครัวและชุมชนดานสุขภาพได ปจจุบันได
ขยายความสําคัญจากงานสุขศึกษาไปสูแนวคิดของ
การสงเสริมสุขภาพ ซึ่งเนนการสรางพลังอํานาจ 
(Empowerment) ใหกับชุมชนและปจเจกบุคคล 
จากการ ศึกษาความรอบรู ด านสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพของประชากรไทยกลุมวัยทํางาน
อายุตามแนวทางหลัก3อ. 2ส. (พฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร การออกกําลังกาย การจัดการ
ความเครียดทางอารมณการลด ละ เลิกการ      

สูบบุหรี่และการลด ละ เลิกการด่ืมสุราและ
เครื่ อง ด่ืมแอลกอฮอล )  พบว ามีความรอบรู       
ดานสุขภาพอยูในระดับดีรอยละ 38.18 ซึ่งเปน
ความรอบรูดานสุขภาพที่ยังไมสามารถสงผลใหมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ดีอยางย่ังยืนไดและมีสวนนอย
ที่มีความรอบรูดานสุขภาพอยู ในระดับดีมาก     
รอยละ 19.43 (กองสุขศึกษา, 2561) ซึ่งเปน
ระดับความรอบรูดานสุขภาพที่สามารถสงผลตอ
พฤติกรรมสุขภาพที่ย่ังยืนไดจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพปญหาดังกล าวจึงจํ า เปนตองส งเสริม      
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระดับบุคคล 
และสงเสริมปจจัยแวดลอมเอื้อตอการมีสุขภาพดี
ตองปลูกฝงในประชาชนเกิดความรอบรูดาน
สุขภาพสู การมีพฤ ติกรรมสุ ขภาพที่ ถูกต อ ง 
(Health Behavior) ดวยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูและจัดปจจัยแวดลอมที่เอื้อเพื่อเพิ่มความ
รอบรูดานสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง
เ น่ืองจากการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพ        
มีความสัมพันธกับผลลัพธสุขภาพ ไดแกสถานะ
สุขภาพโดยรวม ความรูเกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มข้ึน
และความ ถ่ี ในการ ใช บ ริ ก ารสุ ขภาพลดลง        
หากประชากรสวนใหญของประเทศ  มีระดับความ
รอบรูดานสุขภาพตํ่ายอมจะสงผลตอสภาวะ
โดยรวมกลาวคือประชาชนขาดความสามารถใน
การดูแลสุขภาพของตนเอง จํานวนผูปวยโรคเรื้อรงั
จะเพิม่ข้ึนทําใหคาใชจายในการรักษาพยาบาลเพิ่ม
สูงข้ึน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน    
(อสม . ) เป นบุ คคลที่ มี ความสํ า คัญทางด าน
สาธารณสุขมีบทบาทที่สําคัญในฐานะ ผูนําการ
เปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมสุขภาพ (Change 
agent) สรางการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน 
เน่ืองจากมีความใกลชิดประชาชนในชุมชน และ
ไดรับการพัฒนา อบรมใหความรูจากเจาหนาที่
สาธารณสุขฝกฝนพัฒนาตนเอง และปฏิบัติงาน
ด ว ยความ เ สี ย สล ะต อป ระชาชน ใน ชุมชน 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.) จึงมี
จําเปนตองรูเขาใจ สามารถนําไปใชประโยชนและ



สนับสนุนการดําเนินงานสงเสริมสนับสนุนใหเกิด
ความรอบรูดานสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพแก
ประชาชนที่ถูกตอง รวมถึงสามารถวางแผนงาน
เพื่อพัฒนาและแกไขปญหาสาธารณสุขภายใน
ชุมชนของตนเองได 

ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 ไดมี
เปาหมายในการพัฒนายกระดับความรอบรูดาน
สุขภาพ (Health Literacy) และพฤติกรรม
สุขภาพใหกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจํ า
หมูบาน (อสม.) โดยใชกระบวนการสงเสริม
หมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค เปนกลยุทธ
หลักในการพัฒนาและเสริมสรางความรอบรูดาน
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ โดยอาศัยกลไกการ
ขับเคลื่อนของเครือขายสุขศึกษาทั้งระดับเขต 
จังหวัดและตําบลเปาหมาย ดังน้ันผูศึกษาจึงได
ศึกษาสถานการณความรอบรูดานสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) ในเขตสุขภาพที่ 3  เพื่อ
เปนแนวทางใหการสงเสรมิสนับสนุนใหอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) มีความรอบรู
ดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองเพิ่มข้ึน
สามารถเปนตนแบบดานพฤติกรรมสุขภาพแก
ประชาชนได 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

วัตถุประสงคทั่วไป  

๑. เพื่อศึกษาสถานการณความรอบรูดาน

สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน ( อสม.) ในเขตสุขภาพ

ที่ ๓ 

วัตถุประสงคเฉพาะ  

๑. เพื่อประเมินสภาวะความรอบรูดาน

สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.) ในเขตสุขภาพ   

ที่ ๓ 

๒. พัฒนาระบบการกํากับติดตาม และ

ประเมินผลการดําเนินงานของพื้นที่เปาหมาย 
 

สมมติฐานการวิจัย 

๑. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน

(อสม.) ในเขตสุขภาพที่ ๓ มีความรอบรูดาน

สุขภาพอยูในระดับดี 

๒. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

(อสม.) ในเขตสุขภาพที่ ๓ มีพฤติกรรมสุขภาพอยู

ในระดับดีมาก 
 

วิธีการศกึษา 

๑. รูปแบบการศึกษา เปนการศึกษา     

เชิงสํารวจ (Survey study) ดําเนินการศึกษา

ในชวงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือนกันยายน 

๒๕๖๓ 

๒. ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากร

ที่ศึกษา คืออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

(อสม.) ในเขตสุขภาพที่  ๓ ประจําป  ๒๕๖๓ 

จํานวน ๖๐,๑๔๐ คน กลุมตัวอยางในการศึกษา 

คืออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.) 

ในเขตสุขภาพที่ ๓ ประจําป ๒๕๖๓ จํานวน ๕๐๐ 

คน โดยการวิจัยในครั้ง น้ีผู วิจัยเลือกตัวอยาง

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.) โดย

อาศัยความนาจะเปน(Probability Sampling) 

ด ว ย วิ ธี ก า ร สุ ม ตั ว อย า ง แ บ บ กลุ ม ( Cluster 

sampling ) เปนการสุมตัวอยางโดยแบงประชากร

ออกตามพื้นที่ สุมตัวอยางอําเภอจากทุกจังหวัด  

ในเขตสุขภาพที่  ๓  (๕ จั งห วัด)  จั งห วัดละ          

๒ อําเภอ ไดจํานวน ๑๐ อําเภอ ดวยวิธีการสุม

ตัวอยางงาย (Simple Random Sampling) โดย

การจับสลากแบบไมแทนที่ (Sampling without 

replacement) สุมตัวอยางตําบลในอําเภอ

ตัวอย าง อําเภอละ ๑ ตําบล ดวย วิธีการสุ ม



ตัวอยางงาย (Simple Random Sampling) โดย

การจับสลากแบบไมแทนที่ (Sampling without 

replacement)  ร ว ม จํ า น ว น  ๑ ๐  ตํ า บ ล            

สุมตัวอยางหมูบานในตําบลตัวอยางตําบลละ       

๑ หมูบาน ดวยวิธีการสุมตัวอยางงาย (Simple 

Random Sampling) โดยการจับสลากแบบไม

แทนที่ (Sampling without replacement) รวม

จํานวน ๑๐ หมูบาน สุมตัวอยางอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.) ดวยวิธีการสุม

ตัวอยางงาย (Simple Random Sampling) 

จํานวน ๕๐ คนตอหมูบานจะไดรวมทั้งสิ้น ๕๐๐ คน 

 ๓ .  เ ค ร่ื อ ง มื อ ท่ี ใ ช ใ น ก า ร วิ จั ย              

เปนแบบสอบถามความรอบรูดานสุขภาพและ

พฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบาน(อสม.) ในหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพ ซึ่ งผู วิจั ยได นําแบบสอบถามของกอง        

สุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มาใชเพื่อ

เก็บขอมูลเกี่ยวกับความสามารถ ทักษะและการ

ปฏิบัติดานสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขที่อยู

ในหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสขุภาพ ในเรื่องการ

บริโภคอาหาร  การออกกําลังกาย การสูบบุหรี่ การ

ปองกันวัณโรค การใชยาอยางสมเหตุสมผล และการ

ปองกันการติดเช้ือโควิด 19  ซึ่งแบงเน้ือหาออกเปน 

๓ ตอน ดังน้ี 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่  1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบ
ประเมิน เปนคําถามเกี่ยวกับรายละเอียดของ
ผูตอบแบบประเมินมีจํานวน 7 ขอ ไดแก เพศ 
อายุ  ระดับการศึกษา  สถานะทางสังคม ความ
ต้ังใจเลิกบุหรี่ ระยะเวลาเลิกสูบบุหรี่ และการซื้อ
ยาปฏิชีวนะ  

ตอนที่ 2 ความรอบรูดานสุขภาพ มี 6 
องคประกอบ จํานวน ๒๔ ขอม ีลักษณะเปนมาตร
ประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ คือมากที่สุด
มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 

ตอนที่ ๓ พฤติกรรมสุขภาพ  

ตอนที่ ๓.๑ พฤติกรรมสุขภาพ ๒อ. ๒ส. 

ประกอบดวย การบริโภคอาหาร การออกกําลัง

กาย การสูบบุหรี่ และการด่ืมสุราและเครื่องด่ืมที่มี

แอลกอฮอล จํานวน ๑๐ ขอ 

ตอนที่ ๓.๒ พฤติกรรมสุขภาพการจัดการ

ความเครียด ดานการปองกันวัณโรค และการใชยา

อยางสมเหตุสมผล จํานวน ๑๒ ขอ 

๔. การเก็บรวบรวมขอมูล มีการกําหนด

กลุมเปาหมายและพื้นที่ในการเก็บรวบรวมขอมูล

ในเขตสุขภาพที่  ๓ จํานวน ๕ จังห วัด ไดแก 

จังห วัดกํ าแพงเพชร จังหวัดชัยนาท จังหวัด

นครสวรรค จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ทําหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ ๓ เพื่อแจง

วัตถุประสงคและพื้นที่ เปาหมาย เก็บรวบรวม

ขอมูลความรอบรูและพฤติกรรมสุขภาพในพื้นที่

เปาหมาย โดยใชแบบสอบถาม ตรวจสอบความ  

ถูกตองครบถวนของแบบสอบถามกอนลงรหัส 

รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลผลการศึกษา

ดวยคอมพิวเตอร โดยใช โปรแกรมสํา เร็จรูป      

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา  

๕. การวิเคราะหขอมูล หลังจากเก็บขอมูล

เส ร็จสิ้ นแลวตรวจสอบความครบถ วนของ

แบบสอบถามและลงรหสัในขอคําถามแตละขอเพือ่

ใชในการวิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป

SPSS เพื่อวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ เชิงพรรณนา 

(Descriptive  statistics)  เพื่ออธิบายลักษณะ

ทางประชากร  และระ ดับความรอบรู และ

พฤติกรรมสุขภาพของกลุมตัวอยางคือ วิเคราะห

ขอมูลตัวแปรอิสระที่ศึกษา ไดแก ขอมูลทั่วไป และ

ขอมูลความรอบรูดานสุขภาพ โดยใชสถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก ความถ่ี 

(Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 

(Mean) และคาส วนเบี่ ย ง เบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation)  และวิเคราะหขอมูล

พฤติกรรมสุขภาพ โดยใชส ถิ ติ เ ชิงพรรณนา 

(Descriptive statistics) ไ ด แ ก  ค ว า ม ถ่ี 

(Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 

(Mean) และคาส วนเบี่ ย ง เบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 
 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาขอมูลทั่วไปของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบานในเขตสุขภาพที่ ๓ 
พบวาอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานสวน
ใหญ เปนเพศหญิงรอยละ ๖๘.๐ เพศชาย รอยละ 

๓๒.๐ โดยมีอายุระหวาง50 – 59 ป รอยละ 
๓๑.๘ รองลงมามีอายุ 40-49 ปรอยละ ๒๗.๒  
อายุ ๓๐-๓๙ ป และอายุ  60 ปข้ึนไป มีจํานวน
เทากันคือรอยละ ๑๕.๐ อายุ ๒๐-๒๙ ป รอยละ 
๘ .๒  แล ะอ า ยุ  ๑๕  - ๑๙  ป  ร อ ยล ะ  ๒ .๘           
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 4๑.๖ 
รองลงมาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รอยละ ๒๔.๐  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 
๒๑.๒  ระดับปริญญาตรีข้ึนไป รอยละ ๖.๐ ระดับ
อนุปริญญา/ปวส.รอยละ ๔.๖ และไมไดเรียน
หนังสือ รอยละ ๒.๖  โดยกลุมตัวอยางรอยละ 
๑๐๐ เปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/
อาสาสมั ค รส าธ า รณสุ ขป ระจํ า ค รอบครั ว 
นอกจากน้ียังไดศึกษาความต้ังใจที่จะเลิกสูบบุหรี่
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน โดยมีผู
ที่ไมสูบบุหรี่ รอยละ ๘๓.๖ และผูที่สูบบุหรี่ รอยละ 
๑๖.๔  โดยรอยละ ๕๔.๙ ของผูที่ยังสูบบุหรี่ คิดจะ
เลิกสูบบุหรี่  รอยละ ๒๖.๘ ไมแนใจที่จะเลิกสูบ
บุหรี่ และรอยละ ๑๘.๓ ไมเคยคิดจะเลิกสูบบุหรี ่
สวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจาํหมูบานที่เคยสบู
บุหรี่  แลวหยุดสูบถาวร คิดเปนรอยละ ๑๗.๘    
โดยเลิกสูบบุหรี่ระยะเวลานอยกวา ๑ เ ดือน     
รอยละ ๕๐.๕ ของผูที่เคยสูบบุหรี่ รองลงมาเลกิสบู
บุหรี่มาแลว ๑ -๖ เดือน  รอยละ ๒๗.๐ สวน
การศึกษาพฤติกรรมการซื้อยาแกอักเสบหรือยาฆา
เช้ือมากินเอง เมื่อมีอาการเจ็บปวย เชน เปนหวัด 
เจ็บคอ ทองเสีย พบวา รอยละ ๕๐.๘ นอยครั้งที่
จะซื้ อยาแก อัก เสบหรื อยาฆา เ ช้ือมากินเอง 
รองลงมา รอยละ ๔๐.๒ ไมเคยซื้อยาแกอักเสบ
หรือยาฆาเช้ือมากินเอง 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
(อสม.) ในเขตสุขภาพที่ ๓  พบวามีคะแนนเฉลี่ย
ความรอบรูดานสุขภาพโดยรวม ๙๐.2 คะแนน 
(S.D = 13.4) คิดเปนรอยละ 7๕.๒ ของคะแนน
เต็ม (1๒0 คะแนน) โดยอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน(อสม.) มีความรอบรูดานสุขภาพ
โดยรวมอยูในระดับดีมาก รอยละ 35.8 รองลงมา
อยูในระดับดี รอยละ 33.8 อยูในระดับพอใช   



รอยละ ๑๘.8 และระดับไมดีรอยละ ๑๑.6    
ต า ม ลํ า ดั บ  ค ว า ม ร อ บ รู ด า น สุ ข ภ า พ ร า ย
องคประกอบทั้ง 6 องคประกอบของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.) ในเขตสุขภาพที ่
๓ พบวามีความรอบรูดานสุขภาพรายองคประกอบ
ทั้ง  6 องคประกอบ อยูในระดับดี โดยมีคะแนน
ความรอบรูดานสุขภาพในองคประกอบการเขาถึง
ขอมูลและบริการสุขภาพมากที่สุดเฉลี่ย 15.5 
คะแนน (S.D = 2.7) คิดเปนรอยละ 77.5 ของ
คะแนนเ ต็ม (๒๕ คะแนน)   โดยอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.) มีความรอบรู
ดานสุขภาพในองคประกอบการเขาถึงขอมูลและ
บริการสุขภาพอยูในระดับดีมาก รอยละ ๕๖.๒ 
รองลงมาอยูในระดับดี รอยละ 20.2  อยูในระดับ
พอใช รอยละ ๑๘.2 และระดับไมดีรอยละ ๕.4 
ตามลําดับ 

องคประกอบการโตตอบซักถามเพื่อเพิ่ม
ความรูความเขาใจ  มีคะแนนเฉลี่ย ๑๕.2 คะแนน 
(S.D = 2.5) คิดเปนรอยละ 76.0 ของคะแนน
เต็ม (๒๕ คะแนน) โดยอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) มีความรอบรูดานสุขภาพใน
องคประกอบการโตตอบซักถาม อยูในระดับดีมาก 
รอยละ ๔๙.8 รองลงมาอยูในระดับดี รอยละ 
๒๖.2 อยูในระดับพอใช รอยละ ๒๐.4 และระดับ
ไมดีรอยละ ๓.๖ ตามลําดับ 

องคประกอบการตัดสินใจดานสุขภาพ มี
คะแนนเฉลี่ย ๑๕.1 คะแนน (S.D = 2.5) คิดเปน
รอยละ 75.5 ของคะแนนเต็ม(๒๕ คะแนน) โดย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) มี
ความรอบรูดานสุขภาพในองคประกอบการ
ตัดสินใจดานสุขภาพอยูในระดับดีมาก รอยละ 
๕๕.0 รองลงมาอยูในระดับพอใช รอยละ 25.0 
อยูในระดับดี รอยละ 15.8 และระดับไมดีรอยละ 
๔.2 ตามลําดับ 

องคประกอบความเขาใจขอมูลและบริการ
สุขภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 15.1 คะแนน (S.D = 2.6) 
คิดเปนร อยละ 75.3 ของคะแนนเ ต็ม (๒๕ 
คะแนน) โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจํ า

หมูบาน (อสม.) มีความรอบรูดานสุขภาพใน
องคประกอบความเขาใจขอมูลและบริการสุขภาพ
อยูในระดับดีมาก รอยละ ๕๒.2 รองลงมาอยูใน
ระดับพอใช รอยละ ๒๓.4 อยูในระดับดีรอยละ 
๑๙.8 และระดับไมดีรอยละ ๔.6 ตามลําดับ 

องคประกอบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ มีคะแนนเฉลี่ย ๑๔.9 คะแนน (S.D = 
2.5) คิดเปนรอยละ 74.5 ของคะแนนเต็ม (๒๕ 
คะแนน) โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจํ า
หมูบ าน(อสม.)  มีความรอบรูด านสุขภาพใน
องคประกอบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ   
อยูในระดับดีมาก รอยละ ๕๒.0 รองลงมาอยูใน
ระดับพอใชรอยละ 29.0 อยูในระดับดี รอยละ 
๑๕.0 และระดับไมดี รอยละ ๔.0 ตามลําดับ 

องคประกอบการบอกตอและแลกเปลี่ยน
เรียนรู มีคะแนนเฉลี่ย 14.4 คะแนน (S.D = 2.7) 
คิดเปนร อยละ 72.1 ของคะแนนเ ต็ม (๒๕ 
คะแนน) โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจํ า
หมูบาน (อสม.) มีความรอบรูดานสุขภาพใน
องคประกอบการบอกตอและแลกเปลี่ยนเรียนรูอยู
ในระดับดีมาก รอยละ 45.0 รองลงมาอยูในระดับ
พอใช รอยละ ๓๓.8 อยูในระดับดี รอยละ ๑๔.0 
และระดับไมดี รอยละ ๗.2  ตามลําดับ 

พฤติกรรมสุขภาพโดยรวมเฉลี่ย ๗๙.3 
คะแนน (S.D = 9.0) คิดเปนรอยละ 80.9 ของ
คะแนนเ ต็ม (๙๘ คะแนน)  โดยอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.) มีพฤติกรรม
สุขภาพโดยรวมอยูในระดับดีมาก รอยละ ๕๗.๖ 
รองลงมาอยูในระดับดี รอยละ ๒๖.6 อยูในระดับ
พอใชรอยละ 15.4 และระดับไมดีรอยละ ๐.4 
ตามลําดับ 

พฤติกรรมสุขภาพรายดานทั้ ง ๘ ดาน
ไดแก พฤติกรรมการบริโภคอาหาร  การออกกําลัง
กาย การสูบบุหรี่ การด่ืมสุราและเครื่องด่ืมที่มี
แอลกอฮอล การจัดการความเครียด การปองกัน
วัณโรค การใชยาอยางสมเหตุผล และการปองกัน
การติดเช้ือโควิด-19 ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน(อสม.) ในเขตสุขภาพที่ ๓ พบวามี



พฤติกรรมดานการปองกันวัณโรคมากที่สุดอยูใน
ระดับดีมาก  มีคะแนนเฉลี่ย 10.6 คะแนน (S.D 
= 2.1) คิดเปนรอยละ 88.2 ของคะแนนเต็ม 
(12 คะแนน) โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน(อสม.) มีพฤติกรรมดานการปองกันวัณโรค
อยูในระดับดีมาก รอยละ 72.2 รองลงมาอยูใน
ระดับดีรอยละ 11.4 อยูในระดับไมดีรอยละ 8.8 
และระดับพอใช รอยละ ๗.6 ตามลําดับ 

ดานพฤติกรรมการปองกันการติดเช้ือ    
โควิด-19 พบวาอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน(อสม.) มีการปองกันการติดเช้ือโควิด-19 
อยูในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย ๑๓.6 คะแนน 
(S.D = 2.๐) คิดเปนรอยละ ๘๕.2 ของคะแนน
เต็ม (๑6 คะแนน) โดยอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน(อสม.)  มีพฤติกรรมการปองกันการ
ติดเช้ือโควิด-19 อยูในระดับดีมาก รอยละ 78.2 
รองลงมาอยูในระดับพอใช รอยละ ๑๑.6 อยูใน
ระดับดี รอยละ 7.4 และระดับไมดี รอยละ ๒.8 
ตามลําดับ 

ด า นพฤติ กร รมกา รสู บบุ ห รี่  พบว า
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)      
มีพฤ ติกรรมการสูบบุห รี่ อ ยู ในระ ดับ ดีมาก           
มีคะแนนเฉลีย่ 8.5 คะแนน (S.D = 2.๓) คิดเปน
รอยละ 85.0 ของคะแนนเต็ม(๑๐ คะแนน) โดย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.)        
มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่อยูในระดับดีมาก  รอยละ 
74.2 รองลงมาอยูในระดับพอใช รอยละ 12.๘ 
อยูในระดับไมดี รอยละ ๑๑.0 และระดับดี รอยละ 
๒.0 ตามลําดับ 

ดานพฤติกรรมการใชยาอยางสมเหตุผล 
พบวาอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน      
(อสม.) มีพฤติกรรมการใชยาอยางสมเหตุผลอยูใน
ระดับดีมาก มีคะแนนเฉลีย่ 10.๒ คะแนน (S.D = 
1.8) คิดเปน รอยละ 84.8 ของคะแนนเต็ม    
(12 คะแนน) โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน(อสม.) มีพฤติกรรมดานการใชยาอยางสม
เหตุผล อยูในระดับดีมาก รอยละ ๖๗.8 รองลงมา
อยู ในระดับดี รอยละ 12.4 อยูในระดับไม ดี     

รอยละ ๑๐.2 และระดับพอใช  รอยละ ๙.6 
ตามลําดับ 

ดานพฤติกรรมการด่ืมสุราและเครื่องด่ืมที่
มีแอลกอฮอล พบวาอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.) มีพฤติกรรมการด่ืมสุราและ
เครื่อง ด่ืมที่มีแอลกอฮอล อ ยู ในระดับดีมาก         
มีคะแนนเฉลีย่ 4.๒ คะแนน (S.D = 1.2) คิดเปน 
รอยละ 84.6 ของคะแนนเต็ม (5 คะแนน) โดย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.)       
มีพฤติกรรมดานการด่ืมสุราและเครื่องด่ืมที่มี
แอลกอฮอล อยูในระดับดีมาก รอยละ ๗๓.4 
รองลงมาอยูในระดับพอใชรอยละ 16.6 อยูใน
ระดับไมดีรอยละ ๑๐.0 และระดับดี รอยละ ๐.0 
ตามลําดับ 

ดานพฤติกรรมการจัดการความเครียด 
พบวาอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน      
(อสม.)  มีพฤติกรรมการจัดการความเครียด อยูใน
ระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 6.1 คะแนน (S.D = 1.4) 
คิดเปน รอยละ 75.8 ของคะแนนเ ต็ม (8 
คะแนน) โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจํ า
หมูบาน(อสม.) มีพฤติกรรมดาน  การจัดการ
ความ เครี ยด  อ ยู ในระ ดับดี  ร อยละ  ๔๖ .๘ 
รองลงมาอยูในระดับดีมาก รอยละ ๒๘.๒ อยูใน
ระดับไมดี รอยละ ๑๓.๖ และระดับพอใช รอยละ 
๑๑.๔ ตามลําดับ 

ดานพฤติกรรมการบริโภคอาหาร พบวา
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.)           
มีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารอยู ในระดับดี          
มีคะแนนเฉลี่ย ๑๘.๗ คะแนน (S.D = 3.0)        
คิดเปนรอยละ 74.8 ของคะแนนเต็ม (๒๕ 
คะแนน) โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจํ า
หมูบาน (อสม.) มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยู
ในระดับดีมาก รอยละ 40.0 รองลงมาอยูในระดับ
พอใช รอยละ 29.8 อยูในระดับดี รอยละ 22.6 
และระดับไมดี รอยละ ๗.6 ตามลําดับ 

ดานพฤติกรรมการออกกําลังกาย พบวา
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.)           
มีพฤติกรรมการออกกําลังกายอยู ในระดับดี        



มีคะแนนเฉลีย่ 7.4 คะแนน (S.D = 1.7)  คิดเปน
รอยละ 74.3 ของคะแนนเต็ม (๑๐ คะแนน) โดย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)      
มีพฤติกรรมการออกกําลังกายอยูในระดับดีมาก 
รอยละ 52.0 รองลงมาอยูในระดับพอใช รอยละ 
19.6 อยูในระดับดี   รอยละ 18.4 และระดับ     
ไมดี รอยละ 10.0 ตามลําดับ 
 

อภิปรายผล 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  

(อสม.) ในเขตสุขภาพที่ ๓ ประมาณครึ่งหน่ึงมี
ความรอบรู ดานสุขภาพอยู ในระดับดี นาจะ
เน่ืองมาจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
(อสม.)  เปนบุคลากรดานสาธารณสุขที่ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพความรูขอมูลขาวสารดานสุขภาพ
อยางตอเน่ืองเชนการมีนโยบายของภาครัฐในการ
พัฒนาศักยภาพเปนอสม.4.0 ที่มุงเนนทักษะการ
ใชเทคโนโลยีดิจิทัล ไดแก การใชApplication 
หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไดสงเสริมพัฒนา
ความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy)       
ในเรื่องการลด ละ เลิกบุหรี่ การดูแลผูสูงอายุใน
ชุมชน การใชยาอยางสมเหตุผล การปองกัน      
วัณโรคในชุมชน หรือเรื่องอื่นๆ ผลักดันใหเปนผูนํา
การเปลี่ยนแปลงดานสุขภาพ ไดแก การเปน
ตนแบบพฤติกรรมสุขภาพในการลด ละ เลิกบุหรี่
การจัดการสุขภาพชุมชน การเปนจิตอาสาดาน
การแพทยและสาธารณสุขไดแกการปฐมพยาบาล
เบื้องตนและทักษะการชวยชีวิตข้ันพื้นฐาน (CPR) 
จึงทําใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน   
(อสม.) มีความรอบรูดานสุขภาพอยูในระดับดี 
สอดคลองกับการศึกษาของ  กองสุขศึกษา 
(2561) และของประภัสสร งาแสงใส (2557)    
ที่พบวาอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน    
(อสม.) มีระดับความรอบรูดานสุขภาพอยูในระดับ
ดีแต แตกตางกับการศึกษาของชินตา เตชะวิจิตร
จํารุและคณะ (2561)  ที่พบวาอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) มีความรอบรู
ดานสุขภาพอยูในระดับพอใช ซึ่งอาจเน่ืองมาจาก

กลุมตัวอยางที่ ศึกษามีลักษณะทางประชากร 
บริบทและวัฒนธรรมที่แตกตางกันจึงมีผลตอระดับ
ความรอบรูดานสุขภาพ (วิมล โรมา, 2561) 
อยางไรก็ตาม พบวาอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.) มีความรอบรูดานสุขภาพทั้ ง                  
๖ องคประกอบ อยูในระดับดี โดยองคประกอบที่
มีคะแนนมากที่สุดไดแกการเขาถึงขอมูลและ
บริการสุขภาพ รองลงมาการโตตอบซักถามเพื่อ
เพิ่มความรูความเขาใจ  การตัดสินใจดานสุขภาพ 
ความเขาใจขอมูลและบริการสุขภาพที่เพียงพอตอ
การปฏิบัติ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และ
การบอกตอขอมูลดานสุขภาพ ตามลําดับ แสดงวา
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบาน(อสม.)       
มีการวางแผน กาํหนดเปาหมาย และสังเกตความ
ผิดปกติเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตนเองได
เ ป นอย า ง ดีมี ก าร ตัดสิ น ใจที่ ถู กต อ ง โดยให
ความสําคัญตอขอมูลที่ เกิดผลดีตอสุขภาพของ
ตนเอง กลาโตตอบซักถามเพื่อเพิ่มความรูความ
เขาใจที่เพียงพอตอการปฏิบัติแสวงหาขอมูลและ
บริการสุขภาพจากหลายแหลงที่นาเช่ือถือไดมาก
พอตอการตัดสินใจที่ถูกตองรูและเขาใจขอมูลและ
บริการสุขภาพเพียงพอตอการปฏิบั ติตนเพื่อ
สุขภาพ สามารถชักจูงใหผูอื่นปฏิบัติตามเพื่อผลดี
ตอสุขภาพได ทั้งน้ีอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน(อสม.) ยังคงตองไดรับการพัฒนาทั้ ง       
6 องคประกอบที่กลาวขางตนใหดีข้ึนเพราะเปน
หนทางที่สําคัญและเปนปจจัยพื้นฐานนําไปสูการมี
สุขภาพที่ดี ตามที่องคการอนามัยโลกใหนิยาม
ความรอบรูดานสุขภาพ คือทักษะตางๆ ทางการ
รับรูและทางสังคม ซึ่งเปนตัวกําหนดแรงจูงใจและ
ความสามารถของปจเจกบุคคลในการที่จะเขาถึง
เขาใจ และใชขอมูลในวิธีการตางๆ เพื่อสงเสริม
และบํารุงรักษาสุขภาพของตนเองใหดีอยูเสมอ 
เพื่อใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน     
(อสม.) สามารถแนะนําแนวทางการดูแลสุขภาพ
และใหความรูกับชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  
(อสม.) ในเขตสุขภาพที่ ๓ ประมาณครึ่งหน่ึงมี



พฤติกรรมสุขภาพอยู ในระดับดีมาก เปนผู มี
พฤติกรรมการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพตนเองได
ถูกตองเหมาะสม นาจะเน่ืองมาจากอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.) เปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลงดานสุขภาพ ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
ที่ดีในการปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ หรือนาจะ
เ น่ืองมาจากได รับ คําแนะนําจากเจ าหนาที่
สาธารณสุขไดรับการอบรมในเรื่องการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสําหรับผูปวยโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงเปนประจําทุกป ทําใหมีรับรูความเสี่ยง
ของตนเองตอการเกิดโรคเรื้อรังเกิดความกลัวที่จะ
เปนโรค หากไมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ตนเอง (กรรณิการ โควเจริญ,2559 ) จึงทําให
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)      
มีพฤติกรรมสุขภาพอยูในระดับดีมาก สอดคลอง
กับการศึกษาของ กองสุขศึกษา (2561) ที่พบวา
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.)      
มีพฤติกรรมสุขภาพอยูในระดับดีมาก แตแตกตาง
กับการศึกษาของกรรณิการ  โควเจริญ(2559)    
ที่พบวาอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน    
(อสม.) มีพฤติกรรมสุขภาพอยูในระดับดีถึงดีมาก 
อยางไรก็ตาม พบวาอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน(อสม.) มีพฤติกรรมสุขภาพอยูในระดับดี
มาก ไดแกพฤติกรรมการปองกันวัณโรคของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)     
อยูในระดับดีมาก นาจะเน่ืองมาจากอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.) ไดรับการอบรม
ใหความรูในการปองกันตนเองจากโรควัณโรค 
นอกจากน้ียังไดรับการพัฒนาศักยภาพในการดูแล
รักษาผูปวยวัณโรค ถือเปนการปองกันโรคดวย 
โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 
จะมีบทบาทในการเปนพี่เลี้ยงกํากับการกินยาของ
ผูปวยวัณโรค ตรวจดูชนิดและจํานวนเม็ดยาให
ถู ก ต อ ง  ดู แ ล ใ ห ผู ป ว ย ก ลื น ย า ต อ ห น า                
ทําเครื่องหมายบันทึกการกินยาในบัตรหรือสมุด
กํากับการกินยาทุกครั้ง เย่ียมและใหกําลังใจผูปวย
วัณโรค เพื่อใหผูปวยกินยาอยางตอเน่ือง ติดตาม
ผูปวยที่ขาดยา พูดคุยสอบถามถึงอาการหรือ

ผลขางเคียงที่เกิดจากยา ชวยคนหาผูปวยวัณโรค
ในชุมชน ที่มีอาการไอติดตอกันนาน 2 สัปดาห   
ไอเปนเลือด โดยการแนะนําผูมีลักษณะเหลาน้ี    
ไปตรวจวัณโรคที่โรงพยาบาลหรือสถานบริการ
สาธารณสุขใกลบาน  พฤติกรรมดานการปองกัน
การติดเช้ือโควิด-19 ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) อยูในระดับดีมาก นาจะ
เน่ืองมาจากอสม. มีการเตรียมความพรอมในการ
ออกเคาะประตูบานตานโควิด-19 ไดแก ตอง
สํารวจตนเองวามีอาการเจ็บปวยหรือไม หากมี
อาการเจ็บปวย ไมสมควรออกเคาะประตูบานตาน
โควิด-19  มีการเตรียมวัสดุอุปกรณใหพรอม 
เตรียมประสานครัวเรอืนในละแวกรบัผิดชอบ เพื่อ
สะดวกตอการรวมออกเคาะประตูบานตานโควิด-
19 สิ่งสําคัญที่สุดในการเฝาระวังปองกันการ
ระบาดของโรคโควิด-19  ของ อสม. ในเบื้องตน   
ก็คือการปองกันตนเองของ อสม. ไดแก ตองมี
ความรูความเขาใจเรื่องโรคโควิด-19 รูวิธีการ
ปองกันโรค ไดแก “กินรอน ชอนกลาง ลางมือ 
สวมหนากากอนามัย ออกกําลังกาย”ที่ ถูกตอง      
รูระบบการดูแลเฝาระวังปองกันโรคโควิด-19 ของ
ภาครัฐ ทองถ่ิน และภาคีเครือขายที่มีในชุมชน 
ศึกษามาตรการการเฝาระวังปองกันโรคโควิด-19 
ในชุมชน วิธีการปฏิบั ติตนในดานการปองกัน
โรคติดตอทั่วไป และโรคโควิด-19 คือ การที่
ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพในชีวิตประจําวัน
อยางถูกตองเหมาะสม คือ “กินรอน ชอนกลาง 
(ชอนสวนตัว)  ล างมือ สวมหนากากอนามัย      
ออกกําลังกาย” เปนประจํา พฤติกรรมดานการสบู
บุหรี่ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
(อสม.) อยูในระดับดีมาก นาจะเน่ืองมาจาก
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.)      
ในเขตสุขภาพที่ ๓ มีการขับเคลื่อนองคกรอสม. 
สรางสุขภาพ รูตน ลดเสี่ยงลดโรค ปรับพฤติกรรม 
ตานภัยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและลด ละ เลิก
บุหรี่อยางตอเน่ืองสอดคลองกับนโยบายการดําเนิน
โครงการ 3 ลาน3 ปเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไทองค
ราชันที่มุงเนนใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา



หมูบาน(อสม.) ที่สูบบุหรี่ทุกคน เปนตนแบบในการ
เลิกบุหรี่และเชิญชวนประชาชนผูสูบบุหรี่เขารวม
โครงการ โดยใชกระบวนการติดตาม ใหกําลังใจใน
การเลิกบุหรีจ่ึงทําใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน(อสม.) มีพฤติกรรมสุขภาพการใชยาอยาง
สมเหตุผลอยูในระดับดีมากพฤติกรรมดานการใช
ยาอยางสมเหตุผลของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) อยูในระดับดีมาก นาจะ
เน่ืองมาจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
(อสม.) เปนผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ เปนกําลังคน
ดานสุขภาพ จําเปนตองมีความรูและมีทักษะที่
จําเปนเรื่องการใชยา ไดแก การสืบคนขอมูล     
การวิเคราะห การสังเคราะหขอมูล เพื่อพิจารณา
ความนาเช่ือถือของขอมูล รวมทั้งมีเจตคติที่เอื้อตอ
การใชยาอยางสมเหตุผล คือ รูจักคิดกอนใชยา    
ใชยาถูกโรค ถูกคน ถูกยา และคํานึงถึงความไม
ปลอดภัยจากการใชยาอยางไมสมเหตุผลในกลุม
โรคและกลุมยาบางชนิดที่พบบอย โดย อสม. จะได
นําความรูและทักษะที่มีเกี่ยวกับการใชยาอยางสม
เหตุผลมาใชในการจัดการสุขภาพตนเองและให
คําแนะนําที่ถูกตองกับประชาชนในชุมชน การใช
ยาอย าง ไมสมเหตุผลจะส งผลตอการรักษา        
เกิดอาการไมพึงประสงค การด้ือยาที่เพิ่มมากข้ึน 
รวมทั้งสูญเสียคาใชจายทั้งในระดับครอบครัวและ
ระดับประเทศ   พฤติกรรมดานการด่ืมสุราและ
เค รื่ อ ง ด่ื มที่ มี แอ ลกอฮอล ของ อาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) อยูในระดับดี
มาก นาจะเน่ืองมาจากอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน(อสม.) ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
และไดรับความรูเรื่องพฤติกรรมการด่ืมสุราหรือ
เครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล ในปริมาณมากอยาง
ตอเน่ืองเปนประจํา สงผลรายตอสุขภาพ ทําให
คุณภาพชีวิตลดลง และสูญเสียคาใชจายในการ
รักษาพยาบาลอยางมหาศาล และอีกทั้งชุมชนมี
การพัฒนามาตรการทางสั งคม และ ปจจัย
แวดลอมใหเอื้อตอการลด เลิก พฤติกรรมด่ืมสุรา
หรือเครื่อง ด่ืมที่มีแอลกอฮอลของบุคคลหรือ
สมาชิกกลุมชุมชน การมีปายบอกหามด่ืมเครื่องด่ืม 

แอลกอฮอลในงานศพ งานบุญตางๆ การขอความ
รวมมือลดการด่ืมลงในสถานประกอบการ และ
สถานที่สาธารณะทุกแหง หามจําหนายเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล ใ นง านบุญ  ห าม ด่ืม เ ครื่ อ ง ด่ื ม
แอลกอฮอลในวัด การจัดกิจกรรมรณรงคการเลิก
เหลาในชวงเทศกาลสําคัญเปนประจํา สม่ําเสมอ 
และต อ เ น่ื อ ง ย่ั ง ยืน  เ ช น โคร งการงด เหล า
เขาพรรษาเปนประจาํทุกป หรือตามโอกาสพิเศษที่
สําคัญ ตามที่หนวยงานของรัฐจัดข้ึน พฤติกรรม
ดานการจัดการความเครียดของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) อยูในระดับดี 
นาจะเน่ืองมาจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน(อสม.) ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงดาน
พฤติกรรมสุขภาพอนามัย เปนแบบอยางดานการ
พัฒนาสุขภาพและพัฒนาชุมชน ชวยดูแลใหคนใน
ชุมชนมีสุขภาพกายและใจที่ดี จึงกลาวไดอยางเต็ม
ภาคภูมิวา อสม. คือผูที่ทํางานเพื่อสังคม ดวยหัวใจ
ที่มีจิตอาสา อยางแทจริง ดวยการสอดสอง มองหา 
(Look) การปองกันปญหาสุขภาพจิต โดยการมอง
หา สังเกตและเขาถึงผูที่เสี่ยงตอปญหาสุขภาพจิต
ในชุมชน เชนกลุมวัยรุนที่ทองไมพรอม กลุมวัย
ทํางานที่มีภาวะเครียด ซึมเศรากลุมวัยสูงอายุที่
เจ็บปวย ดวยโรคเรื้อรัง กลุมผูพิการที่ ชวยเหลือ
ตัวเองไมได เปนตน  มีการดูแลดานจิตใจคนใน
ชุมชน ไดแก การบรรเทาหรือแกไขปญหา และ
การสงเสริมใหความรูดานสุขภาพจิต ซึ่งการ
บรรเทาหรือแกไขปญหา เชน  รับฟงใหคําปรึกษา 
แนะนํา ใหขอคิดเตือนใจแกคนที่ทุกขใจปลอบโยน
ใหกําลังใจ เย่ียมเยือนถามไถอาการ  สวนการ
สงเสริมใหความรูเรือ่งการดูจิตใจตนเอง ครอบครัว
ชุมชน อาจสื่อสาร ผานหอกระจายขาวหรือวิทยุ
ชุมชน และการชวยใหไดรับการรักษาตอเน่ือง   
โ ดย ก า ร พู ด คุ ย กั บ ผู ป ว ย แ ล ะ ญา ติ ให เ ห็ น
ความสําคัญของการกินยาหรือปฏิบัติตัวตามหมอ
สั่ง การประสานกับเจาหนาที่สาธารณสุขในการสง
ตอการ ติดตาม เ ย่ี ยมบ านรวมกับ เจ าหน าที่
สาธารณสุข สําหรับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
และการออกกําลังกาย ของอาสาสมัครสาธารณสุข



ประจําหมูบาน (อสม.) อยู ในระดับดี นาจะ
เน่ืองมาจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
(อสม.) ไดรับการอบรมและปลูกฝงใหปฏิบั ติ
พฤติกรรมในการปองกนัการติดเช้ือในเรื่องของการ
ลางมือและการใชชอนกลางในการรับประทาน
อาหาร ซึ่งเปนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
ในการสงเสริมใหกินรอน ชอนกลาง ลางมือเพื่อ
ปองกันการติดเช้ือตางๆ และมีแนวทางสําหรับการ
สงเสริมการบรโิภคอาหารและการออกกําลังกายใน
ชุมชน ทําใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
ไดรับการสงเสริมสขุภาพพรอมกับประชาชน แตใน
ขณะเดียวกันปฏิบัติงานดานสาธารณสุขหลายดาน 
เชนสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ฟนฟูและติดตาม
ดูแล รวมทั้ งภาระที่ตองรับผิดชอบทางบาน      
การทํางาน ประกอบอาชีพการเลี้ยงดูครอบครัว
ตนเอง การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น เชน
องคการบริหารสวนตําบล กลุมแมบ านกลุ ม
เกษตรกร อาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน เปนตน 
ทําใหมีเวลาไมเพียงพอในการสงเสริมพฤติกรรม
สุขภาพของตนเองไดอยางเต็มที่นอกจากน้ันการมี
ความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
เกิดจากผลลัพธของการพัฒนาหมูบานปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ตามนโยบายชุมชนสรางสุข   
“สุขกาย สุขใจ สุขเงิน” ทําใหอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบานมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมลดโรค มีความรอบรู ดานสุขภาพ         
มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองและมีภาวะสุขภาพอยู
ในเกณฑดีมากเพิ่มข้ึนสุขภาพแข็งแรง ไมเจ็บปวย
สงผลใหสามารถจัดการความเครยีดไดเกิดความสุข
ใจ เขารวมกิจกรรมของชุมชน และรูจักแบงปน
หรือทําสาธารณะประโยชนมากข้ึนสามารถลด
คาใชจายและสามารถสรางรายไดใหกับครอบครัว
ได (พิศมัย สุขอมรรัตน,2562) ทั้งน้ีอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.) ยังคงตองไดรับ
การสงเสริมสนับสนุนพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
อยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ โดยเฉพาะดานการ
บริโภคอาหาร และการออกกําลังกาย ใหดีข้ึน
เพราะเปนปจจัยพื้นฐานนําไปสูการมีสุขภาพที่ดี 

สรุปผล 
ผลการประเมินความรอบรูดานสุขภาพ

และพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) ในเขตสุขภาพที ่๓ 

ระดับความรอบรูดานสุขภาพ พบว า
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)       
มีความรอบรูดานสุขภาพอยูในระดับดีมากรอยละ 
๓๓.๘ แสดงวาเปนผูมีระดับความรอบรูดาน
สุขภาพเพียงพอและมีการปฏิบัติเพื่อการมีสุขภาพ
ที่ ดีได ถูกตอง  เมื่อพิจารณาความรอบรูดาน
สุขภาพรายองคประกอบทั้ ง 6 องคประกอบ 
พบวามีความรอบรูดานสุขภาพทั้ง 6 องคประกอบ 
อยูในระดับดี  โดยองคประกอบที่มีคะแนนมาก
ที่สุด ไดแก การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ 
รอยละ 77.5  รองลงมาการโตตอบซักถามเพื่อ
เพิ่มความรูความเขาใจ รอยละ 76.0 การตัดสินใจ
ดานสุขภาพ รอยละ 75.5   ความเขาใจขอมูล
และบริการสุขภาพที่เพยีงพอตอการปฏิบัติ รอยละ 
75.3 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ รอยละ 
74.5 และการบอกตอขอมูลดานสุขภาพ รอยละ 
72.1 ต ามลํ า ดับ สามา รถแป ลผ ล ในแต ล ะ
องคประกอบ ดังตอไปน้ี 

การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพอยูใน
ระดับดี แสดงวาอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน(อสม.) มีการแสวงหาขอมูลและบริการ
สุขภาพจากหลายแหลงที่นาเช่ือถือไดมากพอตอ
การตัดสินใจที่ถูกตอง 

การโตตอบซักถามเพื่อเพิ่มความรูความ
เขาใจอยูในระดับดี แสดงวาอาสาสมัครสาธารณสขุ
ประจําหมูบาน(อสม.) กลาโตตอบซักถามเพื่อเพิ่ม
ความรูความเขาใจที่เพียงพอตอการปฏิบัติ 

การตัดสินใจดานสุขภาพอยูในระดับดี 
แสดงวาอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน   
(อสม.) มีการตัดสินใจที่ถูกตองโดยใหความสําคัญ
ตอขอมูลสุขภาพที่เกิดผลดีตอสุขภาพของตนเอง
เทาน้ัน 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอยูใน
ระดับดี แสดงวาอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา



หมูบาน (อสม.) มีการวางแผน กําหนดเปาหมาย 
และสังเกตความผิดปกติเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพตนเองไดเปนอยางดี 

ความเขาใจขอมูลและบริการสุขภาพอยู
ในระดับดี แสดงวาอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.) รูและเขาใจขอมูลและบริการ
สุขภาพเพียงพอตอการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพ  

การบอกตอและแลกเปลี่ยนเรียนรูอยูใน
ระดับดี แสดงวาอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน(อสม.) สามารถชักจูงใหผูอื่นปฏิบัติตาม
เพื่อผลดีตอสุขภาพได 

ร ะ ดั บพ ฤ ติ ก ร ร ม สุ ข ภ า พ  พ บ ว า
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.)            
มีพฤติกรรมสุขภาพอยู ในระดับดีมาก รอยละ 
๕๗.6 แสดงวาเปนผูมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนใน
การดูแลสุขภาพตนเองดานการบริโภคอาหาร ออก
กําลั งกาย สูบบุหรี่  การ ด่ืมสุ รา การจัดการ
ความเครียด การปองกันวัณโรค การใชยาอยางสม
เหตุผล และการปองกันการติดเช้ือโควิด-19 ได

อยางถูกตองสม่ําเสมอ  เมื่อพิจารณาพฤติกรรม
สุขภาพรายดาน ทั้ง ๘ ดาน พบวามีพฤติกรรม
สุขภาพอยูในระดับดีมาก ไดแก ดานการปองกัน
วัณโรค รอยละ ๘๘.๒  รองลงมาดานการปองกัน
การติดเช้ือโควิด-19 รอยละ ๘๕.๒ ดานการสูบ

บุหรี่ รอยละ ๘๕.๐ ดานการ ใชยาอยางสมเหตุผล 
รอยละ ๘๔.๘ และดานการด่ืมสุราและเครื่องด่ืมที่
มีแอลกอฮอล รอยละ 84.6 และ มีพฤติกรรม
สุขภาพอยู ในระดับดี ไดแก  ดานการจัดการ
ความเครียด รอยละ ๗๕.๘ รองลงมาดานการ
บริโภคอาหาร รอยละ 74.8 และดานการออก
กําลังกาย รอยละ 74.3 ตามลําดับสามารถแปล
ผลในแตละองคประกอบ ดังตอไปน้ี 

ดานการปองกันวัณโรค รอยละ 
๘๘.๒  รองลงมาดานการปองกันการติดเช้ือโควิด-

19   รอยละ ๘๕.๒ ดานการสูบบุหรี่  รอยละ 

๘๕.๐ ดานการ ใชยาอยางสมเหตุผล รอยละ 
๘๔.๘ และดานการด่ืมสุราและเครื่อง ด่ืมที่มี

แอลกอฮอล รอยละ 84.6 และ มีพฤติกรรม
สุขภาพอยู ในระดับดี ไดแก  ดานการจัดการ
ความเครียด รอยละ ๗๕.๘ รองลงมาดานการ
บริ โภคอาหาร รอยละ 74.8 และดานการ     
ออกกําลังกาย รอยละ 74.3 
 

ขอเสนอแนะ 
จากผลการ ศึกษาพบว าอาสาสมั คร

สาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.) ในเขตสุขภาพ   
ที่  ๓ มี คะแนนความรอบรู ด านสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพอยูในระดับดี ทั้งโดยภาพรวม
และรายองคประกอบ ยกเวนพฤติกรรมการใชยา
อยางสมเหตุผล และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ที่อยูใน
ระดับดีมาก ดังน้ันจึงเห็นควรเรงพัฒนายกระดับ
ความรอบรูดานสุขภาพและสงเสริมพฤติกรรม
สุขภาพของกลุมเปาหมายใหอยูในระดับดีมาก 
เพื่อใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อส
ม.) มีทักษะ สามารถแนะนําแนวทางการดูแล
สุขภาพและ  ใหความรูกับประชาชนในชุมชนได
อยางมีประสิทธิภาพ  ควรเพิ่มศักยภาพการพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพอยางเปนระบบใหมากข้ึนสาํหรบั
บุคลากรที่ผู รับผิดชอบการดําเนินงาน โดยให
ความสําคัญต้ังแตการวิเคราะหและเขาใจปญหา
พฤติกรรม ปจจัยสาเหตุของพฤติกรรมที่เกิดข้ึน
อยางชัดเจน เชนขอมูลการเฝาระวังพฤติกรรม
สุขภาพ นําไปสูการจัดทําแผนหรือกิจกรรมเพื่อใช
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ รวมทั้งมีการ
จัดปจจัยแวดลอมที่ เอื้ออํานวยตอการสงเสริม
ความรอบรูดานสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ โดยมุงเนนพฤติกรรมการปองกัน  วัณโรค 
การบริโภคอาหาร และการออกกําลังกาย ควรมี
การประเมินสถานการณความรอบรูดานสุขภาพ
เปนระยะๆ เพื่อเปรียบเทียบ และทราบแนวโนม
ของการดําเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งจะทํา
ใหการกําหนดกลยุทธในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพมีประสิทธิภาพย่ิง ข้ึนควรจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาแหลงหรือศูนยการ
เรียนรู เพื่ อพัฒนากระบวนการเรียนรูทํ าให



อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ใฝรู
รักการเรียนรูแสวงหาแลกเปลี่ยนความรูซักถามขอ
สงสัยสรางความเช่ือมั่นในการปฏิบัติงาน และ
สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติตน
และปฏิบัติงานดานสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยสามารถเขาถึงไดงายสะดวก รวดเร็ว ควรจัด
กิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจดานสุขภาพ
ที่ถูกตองในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสม 
เชนการบรรยาย การสาธิตการฝกทักษะ เปนตน 
รวมถึงเพิ่มการเขาถึงขอมูลและบรกิารสขุภาพ โดย
สงเสริมสนับสนุนใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ควร
จัดกิจกรรมเสริมทักษะการสื่อสารใหอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.) ดวยวิธีการที่
หลากหลาย เชนเรื่องเลาจากประสบการณการจัด
เวทีประชาคม ชุมชนนักปฏิบัติฐานเรียนรูตลอดจน
พัฒนาเปนนักสื่อสารสุขภาพในชุมชน เพื่อเผยแพร
ความรูดานสุขภาพที่ตรงกับความตองการของ
ชุมชน ควรจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) สามารถจัดการ
ตนเองเพื่อเสริมสรางสุขภาพ เชน กาทหนด
มาตรการในการเสริมสรางพฤติกรรม ทั้งในระดับ
บุคคล ครอบครัวและชุมชน การจัดปจจัยที่เอื้อตอ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ตลอดจน
สงเสริมใหประชาชนมีการเฝาระวังพฤติกรรม
สุขภาพดวยตนเอง และควรจัดกิจกรรมเพื่อให
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.) รูเทา
ทันสื่อสารสนเทศและตัดสินใจดานสุขภาพ เชนมี
การเฝาระวังขอมูลขาวสารและเตือนภัยดาน
สุขภาพ ตรวจสอบขอมูลขาวสารและที่มาของสื่อที่
ไดรับตลอดจนการจัดทําสื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร
ที่ถูกตองแกชุมชน  
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