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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: 1. เพื่อทดสอบความตรงและความเที่ยงของแบบวัดความแตกฉานด้านสุขภาพชนิดรายการคาที่มี
คาถามทดสอบความเข้าใจฉบับภาษาไทย (Thai Health Literacy Assessment Using Word List with Extended Questions to
Test Comprehension: THLA-W+) 2. เพื่อหาเกณฑ์คะแนนเพื่อใช้แปลผลระดับความแตกฉานทางสุขภาพ (health literacy:
HL) ทีว่ ดั โดย THLA-W+ และ 3. เพื่อประเมินหาร้อยละของผู้รบั บริการในแผนกผูป้ ่ วยนอกทีร่ บั บริการจากโรงพยาบาลของรัฐใน
จังหวัดนครศรีธรรมราชทีม่ ี HL ไม่เพียงพอ วิ ธีการ: การทดสอบความตรงและความเทีย่ งของแบบวัด THLA-W+ ทาในตัวอย่าง
1,003 รายจากโรงพยาบาลรัฐ 2 แห่ง การศึกษาทดสอบความตรงโดยการเปรียบเทียบคะแนน THLA-W+ ของตัวอย่างทีร่ ะดับ
การศึกษาแตกต่างกัน และการหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนจาก THLA-W+ กับความเข้าใจในฉลากยาและบัตรนัด คาถามบาง
ข้อจากแบบวัดทักษะที่บ่งบอกความแตกฉานทางสุขภาพสาหรับคนไทย (THLA-S) และแบบวัดความแตกฉานด้านสุขภาพ
สาหรับชาวไทยชนิดอิงฉลากโภชนาการ (THLA-N8) การศึกษาใช้การวิเคราะห์โค้ง ROC (receiver operating characteristics)
ในการเกณฑ์แปลผลคะแนน โดยมีตวั แปรมาตรฐานคือคะแนนความเข้าใจในฉลากยาและบัตรนัด คะแนนรวมของความเข้าใจใน
ฉลากยาและบัตรนัด กับ ความสามารถในการตอบคาถามจากแบบวัด THLA-S และคะแนน THLA-N8 เป็ น ตัว เปรียบเทียบ
การศึก ษาส่ว นที่ 2 ประเมิน หาร้อ ยละของผู้ร ับ บริก ารที่มี HLไม่ เ พีย งพอ ทดสอบในตัว อย่ า ง 1,102 ราย ที่ร ับ บริก ารจาก
โรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดนครศรีธรรมราช 23 แห่ง ผลการวิ จยั : การคานวณคะแนนของแบบวัด THLA-W+ มี 3 รูปแบบ คือ
1) ให้คะแนนเมื่ออ่านคาถูกต้อง (reading test: THLA-W+R) 2) ให้คะแนนเมื่อเลือกตัวเลือกถูกต้อง (comprehension test: :
THLA-W+RC) 3) ให้คะแนนเมื่ออ่านและเลือกตัวเลือกถูกต้อง (reading and comprehension test: THLA-W+RC) THLA-W+ มี
ความเทีย่ ง 0.90, 0.89 และ 0.91 ตามลาดับ แบบวัดมีความตรงโดยผูท้ ม่ี รี ะดับการศึกษาทีส่ งู กว่ามีคะแนน THLA-W+ มากกว่า
ทัง้ 3 รูปแบบการคานวณ (P<0.001) THLA-W+ มีค่าสหสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตกิ บั ตัวชีว้ ดั HL 3 ตัวทีใ่ ช้ (r=
0.30-0.55) การวิเคราะห์โค้ง ROC พบว่า THLA-W+C และ THLA-W+RC มีพน้ื ทีใ่ ต้โค้งอยู่ระหว่าง 0.70-0.79 จุดตัดคะแนนของ
THLA-W+R, THLA-W+C และ THLA-W+RC คือ 46, 39 และ 37 คะแนนตามลาดับ ความไวเท่ากับร้อยละ 66.06-66.81, 69.8472.15 และ 66.30-68.39 ตามลาดับ ส่วนความจาเพาะ คือ 57.23-73.91, 56.31-70.11 และ 62.46-77.72 ตามลาดับ ผูร้ บั บริการ
ในโรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดนครศรีธรรมราชมี HL ไม่เพียงพอร้อยละ 46.5 เมื่อประเมินด้วย THLA-W+C สรุป: แบบวัด
THLA-W+ มีความตรง ความเทีย่ ง ความไว และความจาเพาะอยู่ในระดับทีน่ ่ าพอใจ ผู้ รบั บริการในแผนกผู้ป่วยนอกทีร่ บั บริการ
จากโรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดนครศรีธรรมราชร้อยละ 46.5 มี HL ไม่เพียงพอ
คาสาคัญ: ความแตกฉานด้านสุขภาพ แบบวัดชนิดรายการคาทีม่ คี าถามทดสอบความเข้าใจ โรงพยาบาลของรัฐ ผูป้ ่ วยนอก
รับต้นฉบับ: 3 ธ.ค. 2562, ได้รบั บทความฉบับปรับปรุง: 22 ธ.ค. 2562, รับลงตีพิมพ์: 24 ธ.ค. 2562
ผู้ประสานงานบทความ: ธมลวรรณ พรประสิทธิ ์ กลุ่ มงานเภสัช กรรม โรงพยาบาลสิช ล อ าเภอสิช ล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120 E-mail:
thamonwan035@hotmail.com

Research article

บทความวิจยั
Psychometric Testing of the THLA-W+ and Health Literacy among Service Recipients
from Outpatient Departments of Public Hospitals in Nakhon Si Thammarat
Thamonwan Pornprasit1, Sanguan Lerkiatbundit2
1Pharmacy
2Department

Department, Sichon Hospital, Nakhon Si Thammarat
of Pharmacy Administration, Prince of Songkla University

Abstract
Objective: 1) To test validity and reliability of the Thai Health Literacy Assessment Using Word List with
Extended Questions to Test Comprehension (THLA-W+), 2) to determine cut-off used to interpret the HL level measured
by the THLA-W+ and 3) to find the percentage of service recipients from outpatient departments of Public Hospitals in
Nakhon Si Thammarat with inadequate HL. Methods: Test of validity and reliability of the THLA-W+ was conducted in
1,003 patients from two Public Hospitals. Validity was tested by determining the difference of THLA-W+ scores among
subjects with different education levels, and assessing relationship between the THLA-W+ and the understanding of
drug labels and appointment cards, some questions from the Thai Health Literacy Skill Assessment (THLA-S) and the
Thai Health Literacy Assessment Instrument: Nutrition Label (THLA-N8). The study used the receiver operating
characteristics (ROC) curve analysis to find the cut-off using the understanding score on the drug label and appointment
card, the combined score of understanding of drug labels and appointment cards and the ability to answer questions
from the THLA-S and the THLA-N8 score as gold standard. The study estimated the percentage of patients with
inadequate HL in 1,102 subjects from 23 public hospitals in Nakhon Si Thammarat. Results: Calculation of the THLAW+ scores was in 3 forms: 1) reading test: THLA-W+R 2) comprehension test: THLA-W+RC 3) reading and
comprehension test: THLA-W+RC). Reliability coefficient of the THLA-W+ was 0.90, 0.89 and 0.91 respectively. The test
was valid with those with higher education levels having a higher THLA-W+ score in all 3 calculation methods (P <0.001).
THLA-W+ had a significant positive correlation with the 3 HL indicators (r = 0.30-0.55). ROC curve analysis shows that
THLA-W+C and THLA-W+RC had an area under the curve between 0.70-0.79. The cut points for THLA-W+R, THLAW+C and THLA-W+RC were 46, 39 and 37, respectively. Sensitivity was 66.06-66.81, 69.84-72.15 and 66.30-68.39
respectively. Specificity was 57.23-73.91, 56.31-70.11 and 62.46-77.72 respectively. 46.5% of service recipients from
outpatient departments in the public hospitals in Nakhon Si Thammarat province showed inadequate HL when evaluated
with THLA-W + C. Conclusion: Overall, the THLA-W + scale was accurate, accurate, sensitive and specific. 46.5% of
out-patients in the public hospitals in Nakhon Si Thammarat province showed inadequate HL.
Keywords: health literacy, Thai Health Literacy Assessment Using Word List with Extended Questions to Test
Comprehension, public hospital, outpatients
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บทนา
ความแตกฉานทางสุขภาพ (health literacy: HL)
เชื่อมโยงกับความแตกฉานโดยทัวไปและประกอบด้
่
วย ”
ความรู้ ความต้ อ งการ และความสามารถในการเข้า ถึง
เข้าใจ ประเมิน และการใช้ขอ้ มูลสุขภาพสาหรับประเมินและ
ตั ด สิ น ใ จ ใ น ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น ใ น เรื่ อง ที่ เ กี่ ย ว กั บ กา ร
รักษาพยาบาล การป้ องกันโรค และการสร้างเสริมสุขภาพ
เพื่อเพิม่ คุณภาพชีวติ ” (1) HL ที่ต่ าสัมพันธ์กบั ผลลัพธ์การ
รักษาทีไ่ ม่ดแี ละการไม่ได้รบั บริการสุขภาพทีเ่ หมาะสม เช่น
การเจ็บป่ วย การนอนโรงพยาบาล การเข้ารับบริการฉุกเฉิน
ทางการแพทย์ และค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ทส่ี งู ขึน้ (2)
ประชาชนจานวนมากมี HL ในระดับทีไ่ ม่เพียงพอ
เช่น ร้อยละ 26 ของชาวอเมริกนั และร้อยละ 29-62 ของชาว
ยุโรปใน 8 ประเทศมี HL ไม่เพียงพอ (3,4) นักวิจยั ได้พฒ
ั นา
เครื่อ งมือ วัด HL มากมายซึ่ง แตกต่ า งกัน ในเนื้ อ หาที่ว ัด
บริบททีจ่ ะนาไปใช้ และภาษา (5) ในประเทศไทย มีผพู้ ฒ
ั นา
แบบวัด HL เฉพาะกลุ่มโรคหรืออาการ เช่น แบบวัดความ
รอบรูด้ า้ นสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส สาหรับคนไทยกลุ่มเสีย่ ง
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (6) หรือสาหรับวัดความ
ฉลาดทางสุขภาพด้านเพศสาหรับวัยรุ่นตอนต้น (7) เป็ นต้น
สาหรับแบบวัด HL ทัวไปนั
่
น้ นักวิจยั ชาวไทยได้แปลแบบ
วัด HL ทีพ่ ฒ
ั นาจากชาติตะวันตกเป็ นภาษาไทย (8) แต่ยงั
ไม่ ไ ด้ผ่ า นการทดสอบความตรงโดยหาความสัมพันธ์กบั
ความสามารถของผู้ป่ วยที่บ่ ง ชี้ถึง HL ความแตกต่ า งใน
ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศต้นกาเนิดแบบวัดและ
ประเทศไทยมีผลต่อความตรงของแบบวัด
ด้วยเหตุผลข้างต้น วิทยา พันธุท์ องจึงพัฒนาแบบ
ประเมิน ความแตกฉานด้า นสุข ภาพฉบับ ภาษาไทยชนิด
ร า ย ก า ร ค า ( Thai Health Literacy Assessment using
Word List หรือ THLA-W) โดยคัด เลือ กค าที่ใช้ในเอกสาร
สุ ข ภาพ 48 ค าและทดสอบแบบวั ด ในผู้ ป่ วยนอกของ
โรงพยาบาลชุ ม ชนแห่ ง หนึ่ ง (9) ผดุ ง จัน ชู โ ต ต่ อ ยอด
THLA-W เป็ น THLA-W+ โดยเพิ่มคาถามแบบมีตวั เลือก
เพื่อทดสอบความเข้าใจความหมายของคาในแบบวัด ซึ่ง
พบว่าสามารถทาให้แบบวัดมีความตรงมากขึน้ และจาแนก
แยกแยะตัวอย่ างที่มี HL ซึ่ง ต่ า งกัน ได้ดีข้นึ (10) ในเวลา
ต่อมาโดยนู รไอนา ดารามาลย์ ทดสอบแบบวัดนี้ในผู้ป่วย
นอกชาวมุสลิมของโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กในจังหวัด
ปั ตตานี (11) และฮุซนา หะยีบอื ราเฮ็งทดสอบแบบวัดนี้ใน
ประชาชนทัว่ ในในชุ ม ชนของจัง หวัด ภู เ ก็ต (12) ผลการ
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ทดสอบพบว่า แบบวัดมีความตรง ความเทีย่ ง ความไว และ
ความจาเพาะเป็ นทีน่ ่าพอใจ
งานวิจยั นี้นา THLA-W+ มาศึกษาความตรง-ความ
เทีย่ ง และคุณสมบัตกิ ารวัดในผูป้ ่ วยนอกในโรงพยาบาลของ
รัฐในจัง หวัด นครศรีธ รรมราชโดยใช้ตัว อย่ า งขนาดใหญ่
ตลอดจนมีวตั ถุประสงค์เพื่อยืนยันจุดตัดคะแนนที่ 37 ของ
THLA-W+ ทีพ่ บจากการศึกษาในอดีต (10-12) ทัง้ นี้เพื่อให้
เกิด ความมันใจมากขึ
่
้น ในจุด ตัด คะแนน การศึก ษายังมุ่ง
ประเมิน HL ของผูป้ ่ วยนอกโรงพยาบาลของรัฐทัง้ 23 แห่ง
(โรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง โรงพยาบาลทัวไป
่ 3 แห่ง และ
โรงพยาบาลชุ มชน 19 แห่ ง ) ในจัง หวัด นครศรีธ รรมราช
ข้ อ มู ล ดัง กล่ า วจะท าให้ ท ราบว่ า ผู้ ป่ วยนอกในจัง หวัด
นครศรีธรรมราชร้อยละเท่าไรมี HL ไม่เพียงพอและยังทาให้
ทราบการกระจายของผู้ท่ี HL ไม่เพียงพอในกลุ่มอายุและ
การศึกษาต่ าง ๆ ข้อมูลเหล่านี้เป็ นประโยชน์ แก่บุคลากร
ทางการแพทย์ในการปรับวิธกี ารสือ่ สารข้อมูลทางสุขภาพให้
เหมาะสมกับระดับ HL ของผูป้ ่ วย

วิ ธีการวิ จยั
โครงการวิจ ัย นี้ ไ ด้ ผ่ า นการพิจ ารณาของคณะ
กรรมการจริย ธรรมการวิจ ัย ในมนุ ษ ย์ คณะเภสัช ศาสตร์
มหาวิท ยาลัย สงขลานคริน ทร์แ ละโรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราชก่อนเริ่มการวิจยั ตลอดจนได้รบั อนุ ญาต
จากผู้บริหารของโรงพยาบาลทีเ่ ป็ นสถานทีว่ จิ ยั งานวิจยั นี้
และการศึกษาในอดีตที่ตีพมิ พ์แล้ว (13) เป็ นส่วนหนึ่งของ
โครงการใหญ่ ท่ที ดสอบแบบวัด HL และหาระดับ HL ใน
ผู้ ร ับ บริ ก ารจากโรงพยาบาลของรัฐ ที่ ตั ง้ อยู่ ใ นจัง หวัด
นครศรีธรรมราช งานทัง้ สองจึงมีการดาเนินการเก็บข้อมูล
ในตัวอย่างกลุ่มเดียวกันและใช้ขอ้ มูลร่วมกันบางส่วน
การทดสอบแบบวัด
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง คือ ผูป้ ่ วยนอกของโรงพยาบาลรัฐ 2 แห่ง
ในจัง หวัด นครศรีธ รรมราชที่เ ป็ น ชาวไทยอายุ 20 ปี เ ป็ น
อย่างน้ อย ที่ยินยอมเข้าร่วมการวิจยั สามารถพูดโต้ตอบ
ด้ ว ยภาษาไทยกับ ผู้วิจ ัย ได้ แ ละอ่ า นภาษาไทยได้ ทัง้ นี้
ตั ว อย่ า ง ต้ อ งไม่ จ บการศึ ก ษาหรื อ ประกอบอาชี พ
สาธารณสุข
ประเด็นหลักของการวิจยั ส่วนนี้ คือ การหาความ
ตรงโดยเปรียบเทียบคะแนนจาก THLA-W+ ในตัวอย่างทีม่ ี

ระดับการศึกษาต่างกัน การศึกษาจึงใช้โปรแกรม G*power
(14) คานวณขนาดตัวอย่าง โดยใช้สตู รสาหรับการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียวทีม่ คี วามคลาดเคลื่อนชนิดที่ 1 ที่
0.05 อานาจการทดสอบที่ 0.80 จานวนกลุ่มเปรียบเทียบ
คือ 4 กลุ่ม (ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษา
ตอนปลาย-ปวช. และปวส.-ปริ ญ ญาตรี ห รื อ สู ง กว่ า )
กาหนดให้ขนาดอิทธิพล (effect size) มีขนาดน้อยถึงปาน
กลาง หรือที่ 0.15 (14) ขนาดตัวอย่างทีค่ านวณได้ คือ 492
คน ดังนัน้ ต้องเก็บข้อมูลอย่างน้อยประมาณ 125 คนในแต่
ละระดับการศึกษา ตัวอย่างถูกเลือกด้วยวิธีการแบบตาม
สะดวกจากผูท้ ม่ี กี ารศึกษาระดับต่าง ๆ ทีต่ อ้ งการ
การเก็บข้อมูล
เมื่ อ พบผู้ ท่ี มี คุ ณ สมบัติ ต ามเกณฑ์ ผู้ วิ จ ัย แจ้ ง
รายละเอียดของการวิจยั และขอคายินยอมเข้าร่วมการวิจยั
ด้วยวาจา หลังจากนัน้ ขอให้ตวั อย่างตอบแบบสอบถามที่
วัดข้อมูลทัวไป
่ หลังจากนัน้ ทดสอบด้วย THLA-W+ แบบวัด
THLA-W+ ประกอบด้วยคา 48 คาบนกระดาษ A4 ที่พมิ พ์
โดยใช้อกั ษรแบบTahoma ขนาด 26 ด้านข้างของคาแสดง
ตัวเลือกทัง้ สีด่ ว้ ยตัวอักษรขนาด 18 การทดสอบเริม่ ด้วยให้
ตัวอย่างอ่านคา และตามด้วยการให้เลือกตัวเลือกโดยถาม
ว่า “คาไหนเหมือนหรือคล้ายกับคาที่เพิง่ อ่านไปมากที่สุด
หากไม่ รู้ ห รือ ไม่ แ น่ ใ จให้ เ ลือ กข้อ ง ได้ ” ผู้ วิจ ัย จับ เวลา
ทัง้ หมดที่ตัว อย่า งใช้ทาแบบวัด THLA-W+ การตัด สิน ว่า
ตัวอย่างอ่านออกเสียงถูกหรือผิดใช้วธิ กี ารเดียวกับของนูร
ไอนา ดารามาลย์ (11)
หลังจากนัน้ ตัวอย่างตอบแบบสอบถาม 3 ตอนที่
วัดตัวบ่งชีถ้ ึง HL คือ 1) คาถามปลายเปิ ด 6 ข้อที่วดั ความ
เข้าใจฉลากยา/บัตรนัด เช่น จากฉลากยา “รับประทานครัง้
ละ 2 เม็ด ทุก 4-6 ชัวโมง
่
เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้” หาก
ท่ า นทานยาแก้ป วดเวลา 10.00 น. แต่ ไ ม่ ห ายปวด ท่ า น
สามารถกินยาได้อกี ในเวลาใด 2) คาถาม 4 ข้อทีว่ ดั ทักษะที่
บ่ ง บอก HL ซึ่ ง เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของแบบวัด Thai Health
Literacy Skill Assessment (THLA-S) ที่ พ ั ฒ นาโดยพิ ช ญ
กร วโรตมะกุ ล เช่ น ความสามารถในการอ่ านกราฟแท่ง
(15) 3) แ บ บ วั ด Thai Health Literacy Assessment
Instrument: Nutrition Label (THLA-N8) (16) ค ะ แ น น
THLA-N8 มีพสิ ยั 1-10
การวิ เคราะห์ความตรง-ความเทีย่ ง
การค านวณคะแนนของแบบวัด THLA-W+ มี 3
รูปแบบ คือ 1) ให้คะแนนเมื่ออ่านคาถูกต้อง (reading test:

THLA-W+R) 2) ให้ ค ะแนนเมื่ อ เลื อ กตั ว เลื อ กถู ก ต้ อ ง
(comprehension test: : THLA-W+C) 3) ให้คะแนนเมื่ออ่าน
และเลือ กตัว เลือ กถู ก ต้ อ ง (reading and comprehension
test: THLA-W+RC) ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม เ ที่ ย ง ใ ช้
Cronbach’s alpha การตรวจสอบความตรงของ THLA-W+
ทาโดย 1) การเปรียบเทียบ THLA-W+ ระหว่างตัวอย่างทีม่ ี
การศึกษาต่างกัน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
หากผู้ท่มี กี ารศึกษาสูงกว่าได้คะแนน THLA-W+ มากกว่า
แสดงว่า THLA-W+ มีความตรง การทดสอบด้วย Levene
test พบว่า ความแปรปรวนของ THLA-W+ ในแต่ละระดับ
การศึกษามีค่าแตกต่างกัน ดังนัน้ จึงต้องใช้การทดสอบของ
Brown-Fortsynthe แทนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียวแบบปกติ และเปรียบเทียบระหว่างระดับการศึกษา
ด้ ว ย ก า ร ท ด ส อ บ Games-Howell แ ล ะ 2) ก า ร ห า
ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนจาก THLA-W+ กับตัวชีว้ ดั HL
ดังกล่าว โดยใช้ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์
การหาเกณฑ์คะแนน
การหาเกณฑ์คะแนนตัดสินระดับความแตกฉาน
ด้ า นสุ ข ภาพ ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ โ ค้ ง receiver operating
characteristic (ROC) curves อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีตวั วัด
มาตรฐาน (gold standard) ส าหรับ HL ที่เ ป็ นที่ย อมรับ
ทัวไป
่ งานวิจยั นี้จงึ ใช้ตวั วัดมาตรฐานในรูปของทักษะทาง
สุขภาพทีป่ ระชาชนต้องทาได้ เช่น การเข้าใจฉลากยา การ
เข้าใจฉลากโภชนาการ เป็ นต้น การศึกษานี้ใช้ 1) ความ
เข้า ใจในฉลากยาและบัต รนั ด (6 ข้อ ) โดยถื อ ว่ า ผู้ท่ีไ ด้
คะแนนเต็ม เป็ นผูม้ ี HL ในระดับเพียงพอ 2) ผลรวมคะแนน
ความเข้าใจในฉลากยาและบัตรนัด (6 ข้อ) กับความสามารถ
ในการตอบคาถามจาก THLA-S (4 ข้อ) รวม 10 คะแนน ผู้
ที่ไ ด้ค ะแนนตัง้ แต่ 8 ขึ้น ไปถือ ว่ า มี HL เพีย งพอ และ 3)
คะแนน THLA-N8 ที่มคี ะแนนมากกว่า 4.83 ถือว่าเป็ นผู้มี
HL เพี ย งพอ จุ ด ตั ด ของ THLA-N ถู ก ก าหนดโดยการ
วิเคราะห์โค้ง ROC ในการศึกษาของปรินา ณ พัทลุง (16)
การหาสัดส่วนของผูท้ ี่มี HLไม่เพียงพอ
ประชากรและตัวอย่าง
ประชากร คือ ผูป้ ่ วยนอกในโรงพยาบาลของรัฐใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 23 แห่งได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ 1
แห่ง โรงพยาบาลทัวไป
่ 3 แห่ง และโรงพยาบาลชุมชน 19
แห่ง เกณฑ์คดั เข้าใช้เกณฑ์เดียวกับการเลือกตัวอย่างใน
การศึกษาส่วนแรก การเลือกตัวอย่างใช้วธิ เี ลือกตามสะดวก
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การค านวณขนาดตัว อย่า งใช้สูต รของ Cochran
โดย N = P(1-P)Z2/e2 (17) โดยกาหนดความคลาดเคลื่อน
ชนิดที่ 1 ที่ 0.05 งานวิจยั ในต่างประเทศพบว่า ร้อยละ 26
ของชาวอเมริก ัน และร้อ ยละ 29-62 ของชาวยุ โ รปมี HL
น้อย (3,4) การศึกษาจึงกาหนดสัดส่วนประชากรทีม่ ี HLไม่
เพียงพอ (P) ที่ร้อยละ 50 และความคลาดเคลื่อนทีย่ อมรับ
ได้ (e) ทีร่ อ้ ยละ 3 ขนาดตัวอย่างทีค่ านวณได้เท่ากับ 1,067
จึง ก าหนดขนาดตัว อย่ า งที่ 1,100 ราย โรงพยาบาลใน
จังหวัดนครศรีธรรมราชมีจานวนผู้รบั บริการที่แตกต่างกัน
ตามขนาดของโรงพยาบาล การวิจยั นี้จงึ เลือกตัวอย่างจาก
แต่ละโรงพยาบาลเป็ นสัดส่วนตามจานวนของผูป้ ่ วยนอกใน
ปี งบประมาณ 2559 (18)
การเก็บข้อมูล
โรงพยาบาลทัง้ 23 แห่งกระจายตัวอยู่ในจังหวัด
นครศรีธรรมราชซึง่ มีพน้ื ทีก่ ว้างขวางมาก การวิจยั จึงต้องมี
ผู้ช่วยวิจยั 5 คนซึ่งจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีทผ่ี ่าน
การอบรมเรื่ อ งการเก็ บ ข้ อ มู ล จากผู้ วิ จ ั ย จนเข้ า ใจใน
กระบวนการต่ า ง ๆ และปฏิบ ัติได้เ ป็ น ไปในทางเดียวกัน
การเก็บ ข้อ มูล ท าระหว่ า งที่ผู้ร ับ บริก ารรอรับ บริก ารจาก
โรงพยาบาล
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การศึก ษาใช้เ กณฑ์ค ะแนนของ THLA-W+ จาก
การศึกษาส่วนที่ 1 มาตัดสินระดับ HL ของผูร้ บั บริการ และ
หาร้อยละของผู้รบั บริการที่มี HLไม่เพียงพอในแต่ละกลุ่ม
อายุ แ ละการศึก ษา การเปรีย บเทีย บ THLA-W+ ระหว่าง
กลุ่มการศึกษาหรืออายุใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดีย วด้ว ยวิธีก ารเดีย วกับ การศึก ษาที่ท ดสอบความตรงความเทีย่ งของแบบวัด

ผลการวิ จยั
การทดสอบแบบวัด
ข้อมูลทัวไป
่
ตัวอย่าง 1,003 ราย ส่วนใหญ่เป็ นหญิง (756 คน
หรือร้อยละ 75.4) มีอายุในช่วง 36-45 ปี (ร้อยละ 27.1) และ
20- 25 ปี (ร้อยละ 25.6) อาชีพที่พบมาก 4 อันดับแรก คือ
เกษตรกร (ร้อยละ 25.4) รับจ้าง (ร้อยละ 19.4) รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 13.0) และค้าขาย (ร้อยละ 12.4) ภาษา
ทีต่ วั อย่างร้อยละ 99.4 ใช้พูดในชีวติ ประจาวันคือภาษาไทย
ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ คือ มัธยมศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1-3 (ร้อย
ละ 24.9) ตัวอย่างร้อยละ 49.7 จบการศึกษาในระดับภาค
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บังคับ (มัธยมศึกษาชัน้ ปี ท่ี 3) หรือต่ ากว่า ตัวอย่างร้อยละ
3.4 รายงานว่า ตนเองสามารถอ่านได้ไม่ดหี รือไม่ดอี ย่างยิง่
อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างทุกรายสามารถอ่านคาง่าย ๆ ได้เมื่อ
ทดสอบขณะคัดเลือกตัวอย่างเข้าในงานวิจยั
ความเที่ยง
แบบวั ด THLA-W+R, THLA-W+C และ THLAW+RC มีความเทีย่ ง 0.90, 0.89 และ 0.91 ตามลาดับ ส่วน
แบบวั ด อื่ น ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษามี Cronbach’s alpha อยู่
ระหว่ า ง 0.71-0.78 ซึ่ง ถือ ว่ า มีค วามเที่ย งอยู่ใ นเกณฑ์ท่ี
ยอมรับ ได้ ตัว อย่ า งใช้เ วลาเฉลี่ย 9.36±4.25 นาทีใ นการ
ทดสอบการอ่านและการทาแบบทดสอบความเข้าใจ (พิสยั
3-31 นาที)
การกระจายตัวของ THLA-W+
ตารางที่ 1 แสดงการกระจายของคะแนน THLAW+ ตัวอย่างร้อยละ 30.7 ได้คะแนน THLA-W+R เต็ม (ได้
48 คะแนน) ตัว อย่ า งเพียงร้อ ยละ 7.9 ที่ไ ด้ค ะแนน≤ 35
คะแนน ค่าเฉลี่ยที่ได้ คือ 43.73 ± 5.38 ส่วน THLA-W+C
แ ล ะ THLA-W+RC มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย คื อ 36. 05±7. 55 แ ล ะ
34.74±8.33 ตามลาดับ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ THLAW+C และ THLA-W+RC ที่ม ากกว่ า THLA-W+ แสดงว่ า
การค านวณคะแนนจากการเลือ กตัว เลือ กท าให้จ าแนก
แยกแยะตัวอย่างได้ดมี ากขึน้
THLA-W+ ระหว่างผูท้ ี่มีการศึกษาต่าง ๆ
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรี ย บเทีย บคะแนน
THLA-W+ ทัง้ 3 แบบ ระหว่างผู้ท่มี ีการศึกษาต่ าง ๆ การ
ทดสอบด้ ว ย Levene test พบว่ า ความแปรปรวนของ
THLA-W+ ในแต่ ละระดับการศึกษามีค่าแตกต่ า งกัน การ
ทดสอบ Brown-Fortsynthe สรุ ป ได้ว่ า ตัว อย่ า งในแต่ ล ะ
ระดับการศึกษามี THLA-W+ แตกต่างกัน การเปรียบเทียบ
ด้ว ยการทดสอบ Games-Howell พบว่ า โดยรวมแบบวัด
THLA-W+ (ไม่ว่าจะคิดคะแนนด้วยวิธใี ด) สามารถจาแนก
แยกแยะผูท้ ม่ี รี ะดับการศึกษาแตกต่างกันออกจากกันได้ ผล
การศึกษาบ่งชีค้ วามตรงของแบบวัด THLA-W+
สหสัมพันธ์ของ THLA-W+ กับตัวแปรต่าง ๆ
ตารางที่ 3 แสดงค่ า สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์ (r)
ระหว่างตัวแปรในการวิจยั ค่า r ระหว่าง THLA-W+R กับ

ตารางที่ 1. การกระจายของคะแนน THLA-W+ (N=1003)
คะแนน
THLA-W+R
THLA-W+C
จานวนผูต้ อบถูก ร้อยละ จานวนผูต้ อบถูก
ร้อยละ
< 16
3
0.3
14
1.4
16-20
1
0.1
27
2.7
21-25
10
1.0
51
5.1
26-30
15
1.5
118
11.8
31-35
50
5.0
216
21.5
36-40
129
12.9
256
25.5
41-45
273
27.2
237
23.6
46-48
522
52.0
84
8.4
ค่าเฉลีย่ ± SD
43.73 ± 5.38
36.05±7.55
พิสยั
8-48
6-48
THLA-W+C เท่ากับ 0.66 ซึง่ ถือว่ามีความสัมพันธ์ในขนาด
ปานกลาง แต่ r ระหว่ า ง THLA-W+C และ THLA-W+RC
คื อ 0.97 ซึ่ ง ถื อ ว่ า สู ง มาก จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า การใช้ ค ะแนน
THLA-W+C ให้ผลทีส่ อดคล้องกับ THLA-W+RC
จากตารางที่ 3 THLA-W+ ทั ้ง สามรู ป แบบมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกที่มนี ัยสาคัญทางสถิตกิ บั ตัวชีว้ ดั HL
ทัง้ สามตัว (ความเข้าใจในฉลากยาและบัตรนัด คะแนนรวม
ความเข้าใจในฉลากยาและบัตรนัดกับความสามารถในการ
ตอบ และคาถามจากแบบวัด THLA-S และ THLA-N8) โดย

THLA-W+RC
จานวนผูต้ อบถูก
28
38
64
118
222
256
201
76
34.74±8.33
3-48

ร้อยละ
2.8
3.8
6.4
11.8
22.1
25.5
20.0
7.6

r เท่ากับ 0.30-0.55 ผลการวิจยั แสดงถึงความตรงของแบบ
วั ด ทั ง้ นี้ THLA-W+C และ THLA-W+RC มี ค่ า r กั บ 3
ตัวชีว้ ดั HL ในตารางที่ 3 สูงกว่า THLA-W+R
การหาเกณฑ์คะแนน
การวิเคราะห์โค้ง ROC ของ THLA-W+ ใช้ตวั วัด
มาตรฐาน คือ 1) ความเข้าใจในฉลากยาและบัตรนัด (gold
standard 1: GS1) 2) ผลรวมคะแนนความเข้าใจในฉลาก
ยาและบัตรนัดกับความสามารถในการตอบคาถามจากแบบ

ตารางที่ 2. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบคะแนน THLA-W+ ในกลุ่มการศึกษาต่าง ๆ
ค่าเฉลีย่ ±SD (คะแนนเต็ม 48 คะแนน)1
ระดับการศึกษา
จานวน
THLA-W+R
THLA-W+C
THLA-W+RC
ประถมศึกษา
249
40.17±6.94a
31.58±7.90a
29.29±8.66a
มัธยมศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1-3
250
42.94±5.31b
33.54±6.70b
32.24±7.31b
มัธยมศึกษาชัน้ ปี ท่ี 4-6/ ปวช.
166
44.90±3.69c
36.98±6.06c
35.78±6.69c
ปวส./ ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
338
46.38±2.34d
40.73±5.54d
40.10±5.82d
รวม
1,003
43.73±5.38
36.05±7.55
34.74±8.33
Levene test
F=76.84, df= 3, 999, F=11.72, df= 3, 999, F=15.46, df= 3, 999,
P<0.001
P<0.001
P<0.001
Brown-Fortsynthe test
F=81.68, df= 3,
F=107.02, df= 3,
F=120.70, df= 3,
661.99, P<0.001
850.90, P<0.001
835.23, P<0.001
1: อักษรภาษาอังกฤษทีเ่ ป็ นตัวยกบอกผลของการเปรียบเทียบระหว่างการศึกษาด้วย Games-Howell test ค่าเฉลีย่ ทีม่ อี กั ษรตัว
ยกต่างกันแสดงว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05)
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ตารางที่ 3. สัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ของ THLA-W+ กับตัวแปรต่าง ๆ (N=1003)
ตัวแปร
THLA-W+R
R
P
THLA-W+R
1
THLA-W+C
0.668 <0.001
THLA-W+RC
0.76
<0.001
ความเข้าใจในฉลากยาและบัตรนัด
0.41
<0.001
คะแนนรวมความเข้าใจในฉลากยาและบัตรนัดกับ
0.42
<0.001
ความสามารถในการตอบคาถามจาก THLA-S
THLA-N8
0.30
<0.001
วัด THLA-S (GS2) และ 3) THLA-N8 (GS3) การวิเคราะห์
โค้ง ROC ให้ค่า AUC ซึ่งบ่งบอกถึงความถูกต้องของแบบ
วัดโดยรวมในการตัดสินระดับ HL ค่า AUC มากกว่า 0.9
ถือว่าแบบประเมินมีความถูกต้องสูง ค่า 0.7-0.9 ถือว่ามี
ความถูกต้องปานกลาง ค่า 0.5-0.7 ถือว่ามีความถูกต้อง
น้ อ ย (19) เมื่ อ ใช้ GS1-GS3 ตั ด สิ น ว่ า ตั ว อย่ า งมี HL
เพี ย งพอหรื อ ไม่ พบว่ า THLA-W+R, THLA-W+C และ
THLA-W+RC มี AUC ใกล้เคียงกันอยู่ในช่วง 0.67-0.79 ทา
ให้สรุ ป ได้ว่ า การคิด คะแนนทัง้ สามแบบสามารถจาแนก
ระดับ HL ได้ ดี ป านกลาง จุ ด ตั ด ของ THLA-W+RC อยู่
ระหว่ า ง 46-47 (ขึ้น กับ GS) การศึก ษานี้ ยึด จุ ด ตัด ของ
คะแนนที่ 46 ส่ ว นจุ ด ตั ด ของ THLA-W+C และ THLAW+RC คือ 39 และ 37 ตามลาดับ (เท่ากันในทุก GS)
ความไวและความจาเพาะ ณ จุดตัด
THLA-W+R ณ จุ ด ตัด ที่ 46 คะแนนมีค วามไวที่
ร้อยละ 66.06-66.81 (ตารางที่ 4) นัน่ คือ หากถือว่า ผู้ท่มี ี
คะแนน THLA-W+R ≤ 46 คือ ผู้ท่ีมี HL ไม่ เ พีย งพอ จะ
สามารถทานายผูท้ ม่ี ี HL ต่า (ไม่เข้าใจฉลากยา การคานวณ
พลังงานอาหาร การอ่านกราฟ แผนทีใ่ นตัววัดมาตรฐาน) ว่า
มี HL ไม่เพียงพอได้ถูกต้องเพียงร้อยละ 66.06-66.81 (true
positive) ขณะที่ THLA-W+C และ THLA-W+RC ณ จุดตัด
ที่ 39 และ 37 มีความไวทีร่ อ้ ยละ 69.84-72.15 และ 66.3068.39 (ตารางที่ 4) ตามล าดับ ซึ่ง มีค วามไวไม่ ต่ า งจาก
THLA-W+R มากนัก
สาหรับ GS1 และ GS2 THLA-W+R ณ จุ ดตัดที่
46 คะแนนมี ค วามจ าเพาะร้ อ ยละ 64.50 และ 73.91
ตามลาดับ (ตารางที่ 4) นันคื
่ อ หากถือว่า ผูท้ ม่ี ี THLA-W+R
> 46 ขึ้นไปเป็ นผู้ท่มี ี HL เพียงพอ จะทานายผู้ท่มี ี HL สูง
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THLA-W+C
R
P

THLA-W+RC
r
P

1
0.97
0.47
0.52

<0.001
<0.001
<0.001

1
0.51
0.55

<0.001
<0.001

0.36

<0.001

0.39

<0.001

ว่ามี HL เพียงพอได้อย่างถูกต้องร้อยละ 64.50 และ 73.91
(true negative) ขึ้น กับ GS ที่ใ ช้ ขณะที่ THLA-W+C และ
THLA-W+RC ณ จุ ด ตั ด ที่ 39 และ 37 มี ค วามจ าเพาะ
สาหรับ GS1 และ GS2 ร้อยละ 69.70 และ 70.11 (ตารางที่
4) และ 75.76 และ 77.72 (ตารางที่ 4) ตามลาดับ สาหรับ
GS3 THLA-W+ ทัง้ สามรูปแบบมีความจาเพาะน้อย คือ อยู่
ในช่วงร้อยละ 56.23-62.46
positive predictive value (PPV) คือ ความน่ า จะ
เป็ นที่ผู้ท่มี ี THLA-W+ น้อยกว่าเกณฑ์คะแนน จะเป็ นผูท้ ม่ี ี
HL ไ ม่ เ พี ย ง พ อ THLA-W+R, THLA-W+C แ ล ะ THLAW+RC มี PPV สู ง คื อ 76.52-91.89, 77.35-91.23 และ
79.11-92.98 ตามล าดับ ส่ ว น negative predictive value
(NPV) หมายถึงความน่ าจะเป็ นทีผ่ ทู้ ม่ี ี THLA-W+ มากกว่า
เกณฑ์ ค ะแนน จะเป็ นผู้ ท่ี มี HL เพี ย งพอ THLA-W+R,
THLA-W+C และ THLA-W+RC มี NPV ไม่ สูง คือ 33.0945.26, 34.31-48.67 และ 34.13-48.45 ตามลาดับ อย่างไร
ก็ต าม การแปลผล PPV และ NPV ไม่ อ าจท าได้โดยง่าย
เพราะค่าทัง้ สองขึน้ กับความชุกของผูท้ ม่ี ี HL ไม่เพียงพอใน
ตัวอย่างทีศ่ กึ ษา
Likelihood ratio (LR)
LR+ คือ ความน่ าจะเป็ นที่กลุ่มซึ่งมี HL ต่ า จะมี
ผลประเมิน ด้ ว ย THLA-W+ ถู ก ต้ อ งว่ า HL ต่ า หารด้ ว ย
ความน่ า จะเป็ น ที่ก ลุ่ ม ซึ่ง มี HL สูง แต่ มีผ ลประเมิน ด้ว ย
THLA-W+ ผิดว่า มี HL ต่ า ส่วน LR- คือ ความน่ าจะเป็ นที่
กลุ่มซึ่งมี HL ต่ า จะมีผลประเมินด้วย THLA-W+ ผิดว่า มี
HL เพียงพอ หารด้วยความน่าจะเป็ นทีก่ ลุ่มซึง่ มี HLสูง และ
มีผลประเมินด้วย THLA-W+ ถูกต้องว่า มี HL สูง แบบวัดที่
มี LR มากกว่า 10.00 หรือน้อยกว่า 0.10, 5 – 10 หรือ 0.10

ตารางที่ 4. คุณสมบัตขิ อง THLA-W+R, THLA-W+C และ THLA-W+RC ทีเ่ กณฑ์คะแนนเท่ากับ 46, 39 และ 37 ตามลาดับ
ตัวแปรอ้างอิง
ความไว ความจา
PPV NPV LR+
LRความชุก
เพาะ
THLA-W+R
ความเข้าใจในฉลากยาและบัตรนัด 66.42
73.91
91.89 33.09 2.55
0.45
0.82
คะแนนรวมความเข้าใจในฉลากยา
และบัตรนัดกับความสามารถใน
การตอบคาถามบางส่วนจากแบบ
วัด THLA-S
66.06
64.50
86.15 36.25 1.86
0.53
0.77
THLA-N8 (คะแนน>4.83)
66.81
57.23
76.52 45.26 1.56
0.58
0.68
THLA-W+C
ความเข้าใจในฉลากยาและบัตรนัด 69.84
70.11
91.23 34.31 2.34
0.43
0.82
คะแนนรวมความเข้าใจในฉลากยา
และบัต รนั ด กับ ความสามารถใน
การตอบคาถามบางส่วนจากแบบ
วัด THLA-S
72.15
69.70
88.84 42.82 2.38
0.40
0.77
THLA-N8 (คะแนน>4.83)
71.53
56.31
77.35 48.67 1.64
0.51
0.68
THLA-W+RC
ความเข้าใจในฉลากยาและบัตรนัด 66.30
77.72
92.98 34.13 2.98
0.43
0.82
คะแนนรวมความเข้าใจในฉลากยา
และบัต รนั ด กับ ความสามารถใน
การตอบคาถามบางส่วนจากแบบ
วัด THLA-S
68.39
75.76
90.41 41.77 2.82
0.42
0.77
THLA-N8 (คะแนน>4.83)
68.14
62.46
79.11 48.45 1.82
0.51
0.68
– 0.20 และ 2.00 – 5.00 หรือ 0.20 – 0.50 สามารถให้
ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการตัดสินใจทางคลินิกมาก ปาน
กลาง และน้อย (แต่อาจมีความสาคัญทางคลินิก) ตามลาดับ
ส่ ว น LR ที่มีค่ า ระหว่ า ง 0.50 – 2.00 ให้ข้อ มู ล ที่ไ ม่ เ ป็ น
ประโยชน์ (20)
จากเกณฑ์ข้า งต้น และผลการวิจ ัย ในตารางที่ 4
พบว่ า ส าหรั บ GS1 ทั ง้ THLA-W+R, THLA-W+C และ
THLA-W+RC มี LR มากกว่า 2 และน้ อยกว่า 0.50 แสดง
ว่า แบบวัดสามารถให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
ทางคลินิ ก น้ อ ยแต่ อ าจมีค วามส าคัญ ส าหรับ GS2 นั น้
THLA-W+R ไม่อาจให้ขอ้ มูลที่สาคัญ แต่ THLA-W+C และ
THLA-W+RC สามารถให้ ข้อ มู ล ที่เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ การ
ตัด สิน ใจทางคลินิ ก น้ อ ยแต่ อ าจมีค วามสาคัญ แต่ สาหรับ
GS3 THLA-W+ ไม่สามารถให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจทางคลินิก

การเปรียบเทียบผูท้ ี่มี HL เพียงพอและไม่เพียงพอ
ตารางที่ 5 แสดงร้อยละของตัวอย่างทีต่ อบคาถาม
ในตัวชีว้ ดั มาตรฐานถูกต้อง โดยจาแนกตามระดับ HL ทีจ่ ดั
โดย THLA-W+ กลุ่มผูท้ ม่ี ี HL เพียงพอ (THLA-W+C > 39)
สามารถตอบคาถามถูกต้องมากกว่าผู้ท่มี ี HL ไม่เพียงพอ
เช่ น ผู้ ท่ี มี THLA-W+C > 39 (มี HL เพี ย งพอ) เข้ า ใจ
อุ ณ หภู มิท่ีต้ อ งเก็บ ยาตามที่ร ะบุ บ นฉลากมากกว่ า ผู้ท่ีมี
THLA-W+C ≤ 39 (HL ไม่ เ พี ย งพอ) ถึ ง 4.58 เท่ า ตั ว
โดยรวมแล้ ว THLA-W+RC มี OR ของการตอบค าถาม
ถูกต้องมากกว่า THLA-W+C และ THLA-W+R ตามลาดับ
การหาสัดส่วนผูร้ บั บริการที่มี HLไม่เพียงพอ
ข้อมูลทัวไป
่
ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลทัวไปของตั
่
วอย่าง 1,102
ราย พบว่าส่วนใหญ่เป็ นหญิง (837 คนหรือร้อยละ 76.0) มี
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ตารางที่ 5. ร้อยละของตัวอย่างทีต่ อบคาถามทีเ่ ป็ นตัวชีว้ ดั มาตรฐานถูกต้อง โดยจาแนกตาม cut-off ของ THLA-W+ (N=1003)
ตัวชีว้ ดั
THLA-W+R
THLA-W+C
THLA-W+RC

ความเข้าใจเวลากินยา
ทีร่ ะบุบนฉลากที่ 1
ความเข้าใจเวลากินยา
ทีร่ ะบุบนฉลากที่ 2
ความเข้าใจเวลาทีต่ อ้ ง
หยอดตาทีร่ ะบุบน
ฉลากที่ 3
ความเข้าใจอุณหภูมทิ ่ี
เก็บยาตามทีร่ ะบุบน
ฉลากที่ 4
ความเข้าใจเวลานัดบน
บัตรนัด
ความสามารถบอก
ขนาดยาลดไข้ทร่ี ะบุ
บนฉลาก
การกาหนดปริมาณ
อาหารตามพลังงานที่
ต้องการจากข้อมูลทีใ่ ห้
การเข้าใจข้อมูล
สุขภาพในรูปกราฟ
แท่ง
การค้นหาข้อมูลใน
แผนผังโรงพยาบาล
การใช้ประโยชน์จาก
แผนผังโรงพยาบาล

OR
≤ 46
˃46
≤ 39
˃39
(N=592) (N=411)
(N=627) (N=376)
39.19
64.48 2.81 38.92
67.29

OR
≤ 37
˃37
(N=584) (N=419)
3.23 36.47
67.78 3.66

37.33

65.94

3.25

37.32

68.62

3.67

34.76

68.97

4.12

42.74

68.86

2.96

44.50

68.35

2.69

42.81

68.26

2.87

25.00

51.82

3.23

22.97

57.71

4.58

20.38

57.76

5.34

49.83

71.53

2.53

49.12

74.73

3.06

47.95

73.75

3.05

0.80

0.90

2.26

79.43

90.96

2.61

77.91

91.89

3.21

31.59

53.04

2.45

31.26

55.59

2.75

32.02

52.03

2.30

22.30

33.09

1.72

18.18

40.96

3.12

17.29

39.86

3.17

52.53

69.59

2.07

49.60

76.06

3.23

48.80

74.46

3.06

33.95

35.52

1.07

27.43

46.54

2.30

26.88

45.35

2.26

อายุในช่วง 36-45 ปี คิดเป็ นร้อยละ 29.7 และมีอายุในช่วง
26-35 ปี รอ้ ยละ 26.0 อาชีพทีพ่ บมาก 4 อันดับแรก คือ รับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 23.0) เกษตรกร (ร้อยละ19.7)
รับจ้าง (ร้อยละ 15.4) และอาชีพอื่น ๆ (ร้อยละ 13.4) ภาษา
ทีต่ วั อย่างร้อยละ 98.9 ใช้พูดในชีวติ ประจาวันคือภาษาไทย
ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มระดับปริญญาตรี จานวน
472 คน (ร้อ ยละ 42.8) ตัว อย่ า งร้อ ยละ 65.6 รายงานว่ า
ตนเองสามารถอ่านได้ในระดับดีหรือดีมาก

567

OR

ร้อยละของผูร้ บั บริการที่มี HL ไม่เพียงพอ
การศึก ษาในอดีต พบเกณฑ์ค ะแนนของ THLAW+ ทีใ่ กล้เคียงกัน โดยการศึกษาของของ ผดุง จันชูโต (10)
ฮุซนา หะยีบือราเฮ็ง (12) นู รไอนา ดารามาลย์ (11) และ
การศึกษานี้พบจุดตัดของ THLA-W+R ที่ 45, 45, 47 และ
46 ตามลาดับ ผู้วิจ ัย ตัด สิน ใจใช้จุ ด ตัด คะแนนที่ 46 ของ
การศึกษานี้ในการวิจยั เพื่อหาสัดส่วนผูป้ ่ วยนอกทีม่ ี HL ไม่
เพีย งพอ เพราะเป็ น จุ ด ตัด ที่อ ยู่ร ะหว่ า งกลางจุ ด ตัด จาก
การศึกษาต่าง ๆ ส่วนแบบวัด THLA-W+RC พบจุดตัดที่

ตารางที่ 6. คุณลักษณะทัวไปของตั
่
วอย่าง (N=1102)
คุณลักษณะ
เพศ
หญิง
ชาย
อายุ
20- 25 ปี
(เฉลีย่ 38.06±12.26
26- 35 ปี
พิสยั 20-80 ปี )
36- 45 ปี
46- 55 ปี
≥ 56 ปี
โรคประจาตัว
ไม่มโี รคประจาตัว
มีโรคประจาตัว
สถานภาพ
สมรส
โสด
หม้าย/หย่าร้าง
อาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
เกษตรกร
รับจ้าง
ค้าขาย
แม่บา้ น
นักศึกษา
อื่น ๆ
ภาษาทีใ่ ช้พดู ในชีวติ ประจาวัน
ไทย
ยาวี
ระดับการศึกษา
ป.4 หรือน้อยกว่า
ป.5-ป.6
ม.1 - ม.3
ม.4 - ม.6
ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ความสามารถในการอ่าน
ไม่ดอี ย่างยิง่
ไม่ดี
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
ต รง กั น ทุ กกา รศึ ก ษา คื อ 37 ส่ ว น THLA-W+C นั ้ น
การศึกษาในอดีตทัง้ สาม (10-12) พบจุดตัดทีต่ รงกัน คือ 37
แต่การศึกษานี้พบจุดตัดทีต่ ่างไปเล็กน้อย คือ 39 การศึกษา

จานวน
837
265
202
286
327
181
106
826
276
633
385
84
253
217
170
124
97
93
148
1,090
12
29
94
122
168
59
84
472
74
10
20
349
546
177

ร้อยละ
76.0
24.0
18.3
26.0
29.7
16.4
9.6
75.0
25.0
57.4
34.9
7.6
23.0
19.7
15.4
11.3
8.8
8.4
13.4
98.9
1.1
2.6
8.5
11.1
15.2
5.4
7.6
42.8
6.7
0.9
1.8
31.7
49.5
16.1

ส่วนหลังนี้จึงใช้จุดตัดของ THLA-W+C 2 จุด คือ 37 และ
39 เพื่อ ให้ ส ามารถเปรีย บเทีย บผลกับ การศึก ษาอื่น ได้
ผูป้ ่ วยนอกในจังหวัดนครศรีธรรมราชมี HL ไม่เพียงพอร้อย
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ละ 48.8, 36.0, 46.5 และ 42.1 เมื่อใช้ THLA-W+R, THLAW+C (จุดตัดที่ 37), THLA-W+C (จุดตัดที่ 39) และ THLAW+RC เป็ นตัวประเมิน การใช้ THLA-W+C สามารถทาได้
โดยให้ผปู้ ่ วยตอบแบบวัดด้วยตนเอง ในขณะที่ THLA-W+R
และ THLA-W+RC ต้องใช้การสัมภาษณ์เพื่อทดสอบความ
ถู ก ต้ อ งในการอ่ า น ท าให้เ พิ่ม ภาระงานแก่ บุ ค ลากรทาง
การแพทย์ ดังนัน้ การประเมินโดยใช้ THLA-W+C จึงเป็ นวิธี
ทีส่ ะดวกในทางปฏิบตั แิ ละเหมาะกับสถานพยาบาลของรัฐที่
มีผู้ป่วยจานวนมากดังเช่นในประเทศไทย ดังนัน้ ในที่น้ีจงึ
การนาเสนอค่าเฉลีย่ เฉพาะของ THLA-W+C ในผูท้ ม่ี รี ะดับ
การศึ ก ษาและอายุ ต่ า งกัน (ตารางที่ 7) บุ ค ลากรทาง
การแพทย์ในจังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถใช้ตารางนี้ใน
การประมาณระดับ HL คร่าว ๆ ของผู้รบั บริการตามอายุ
และระดับการศึกษา การศึกษานี้เลือกจาแนกระดับ HL ตาม
ตัว แปรประชากรศาสตร์ท งั ้ สองเพราะการศึก ษาในอดีต
พบว่า อายุและระดับการศึกษาเป็ นตัวแปรทีม่ คี วามสัมพันธ์
สูงกับ HL (3, 21) ทัง้ ยังเป็ นตัวแปรทีเ่ ก็บได้ง่าย
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ factorial พบว่า
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างการศึกษาและอายุไม่มนี ยั สาคัญทาง

สถิ ติ (F=0.56, df=12, 1,083, P<0.001) ส่ ว นค่ า F ของ
ระดับการศึกษาและอายุมผี ลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติต่อ
THLA-W+C
THLA-W+C จาแนกตามการศึกษา
เมื่อพิจารณาในภาพรวม (แถวล่างสุดของตารางที่
7) กลุ่ ม ปวส.-ปริญ ญาตรีห รือ สูง กว่ า เป็ น กลุ่ ม เดีย วที่มี
ค่าเฉลี่ยของ THLA-W+C เกินกว่า 39 (ระดับที่ถือว่ามี HL
เพียงพอ) เมื่อทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียวพบว่า ความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษาอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (F=100.19, df=3, 1,098, P<0.001) ผูท้ ่ี
มีการศึกษาที่สูงกว่าระดับ HL ที่มากกว่า การทดสอบด้วย
Games-Howell test พบว่ า ทุ ก ระดั บ การศึ ก ษามี ค วาม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (แสดงด้วยอักษรตัว
ยกที่ต่ า งกัน) ยกเว้น กลุ่ มประถมศึก ษาและ มั ธ ยมศึกษา
ตอนต้นทีไ่ ม่มคี วามแตกต่างกัน การศึกษานี้ไม่ได้เก็บข้อมูล
ระดับ การศึก ษาแบบละเอีย ด แต่ เ ก็บ แบบเป็ น ช่ ว ง เช่ น
มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1-3 ดัง นั ้น จึ ง ไม่ อ าจระบุ ไ ด้ ว่ า ผู้ ท่ี จ บ
การศึ ก ษาการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ ของประเทศไทย คื อ
มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 มีระดับ HL เท่าไร อย่างไรก็ตาม ข้อมูล

ตารางที่ 7. ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของแบบวัด THLA-W+C ระหว่างช่วงอายุกบั ระดับการศึกษาต่าง ๆ
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
ม.ต้น
ม.ปลาย-ปวช.
ปวส. ขึน้ ไป
รวม2
ช่วงอายุ 15-29 ปี
คะแนนเฉลีย่ 1
31.89±7.77a 32.85±7.79a 35.32±6.01a
38.91±6.07 b
36.15±6.91ก
จานวนตัวอย่าง
18
55
116
128
317
ร้อยละทีม่ ี HL ไม่เพียงพอ
จุดตัดที่ 39
83.30%
85.50%
72.40%
45.30%
64.40%
จุดตัดที่ 37
82.40%
84.30%
69.80%
37.50%
60.49%
ช่วงอายุ 30 – 39 ปี
คะแนนเฉลีย่ 1
33.04±6.65a 34.10±6.65a 37.64±5.04b
40.97±5.22c
39.01±6.14ข
จานวนตัวอย่าง
25
30
58
192
305
ร้อยละทีม่ ี HL ไม่เพียงพอ
จุดตัดที่ 39
80.00%
80.00%
58.60%
34.40%
47.20%
จุดตัดที่ 37
79.20%
75.00%
52.90%
24.10%
39.25%
ช่วงอายุ 40 – 49 ปี
คะแนนเฉลีย่ 1
35.04±6.56a 35.90±6.68ab 39.61±5.76bc
42.16±4.783c
39.86±6.24ขค
จานวนตัวอย่าง
54
30
33
169
286
ร้อยละทีม่ ี HL ไม่เพียงพอ
จุดตัดที่ 39
74.10%
66.70%
39.40%
21.30%
38.10%
จุดตัดที่ 37
71.40%
63.00%
28.60%
15.30%
32.18%
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ตารางที่ 7. ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของแบบวัด THLA-W+C ระหว่างช่วงอายุกบั ระดับการศึกษาต่าง ๆ (ต่อ)
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
ม.ต้น
ม.ปลาย-ปวช.
ปวส. ขึน้ ไป
รวม2
ช่วงอายุ 50 – 59 ปี
คะแนนเฉลีย่ 1
33.29±7.92a 37.80±5.02ab 40.19±5.26b
43.06±5.11b
41.06±6.59คง
จานวนตัวอย่าง
21
5
16
97
139
ร้อยละทีม่ ี HL ไม่เพียงพอ
จุดตัดที่ 39
81.00%
80.00%
37.50%
12.40%
28.10%
จุดตัดที่ 37
76.50%
66.70%
28.60%
9.60%
21.88%
ช่วงอายุ 60 – 80 ปี
คะแนนเฉลีย่ 1
35.40±10.07a 39.00±4.24ab 35.75±3.78 ab
43.41±3.17b
41.96±5.05ง
จานวนตัวอย่าง
5
2
4
44
55
ร้อยละทีม่ ี HL ไม่เพียงพอ
จุดตัดที่ 39
80.00%
50.00%
75.00%
18.20%
29.10%
จุดตัดที่ 39
66.70%
50.00%
75.00%
5.30%
17.02%
ตัวอย่างทัง้ หมด
คะแนนเฉลีย่ 2
33.89±7.14ก 34.21±7.20ก 36.89±5.90ข
41.36±5.35ค
38.81±6.66
จานวนตัวอย่าง
123
122
227
630
11,02
ร้อยละทีม่ ี HL ไม่เพียงพอ
จุดตัดที่ 39
78.00%
78.70%
61.70%
28.60%
46.5%
จุดตัดที่ 37
75.50%
75.70%
57.10%
20.60%
40.22%
1: อักษรภาษาอังกฤษทีเ่ ป็ นตัวยก บอกผลของการเปรียบเทียบระหว่างการศึกษาต่าง ๆ ณ อายุหนึ่ง ๆ ด้วย Games-Howell
test และปรับการทดสอบด้วยวิธกี ารของ Bonferroni ค่าเฉลีย่ ทีม่ อี กั ษรตัวยกเหมือนกันแสดงว่าไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ
2: อักษรภาษาไทยทีเ่ ป็ นตัวยก บอกผลของการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มศึกษาหรือกลุ่มอายุดว้ ย Games-Howell test และปรับ
การทดสอบด้วยวิธกี ารของ Bonferroni ค่าเฉลีย่ ทีม่ อี กั ษรตัวยกเหมือนกันแสดงว่าไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ในตารางระบุว่า ผูท้ จ่ี บชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1-3 มี HL เฉลีย่
34.21±7.203 ดังนัน้ เอกสารความรูห้ รือการสือ่ สารข้อมูล
สุขภาพสาหรับผูป้ ่ วยควรเข้าใจได้โดยผูท้ ม่ี ี HL ในระดับที่
ไม่เกิน 34 คะแนน
เ มื่ อ ใ ช้ จุ ด ตั ด ที่ 39 ใ น ภ า พ รว ม ก ลุ่ ม ก ลุ่ ม
ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย-ปวช. และ ปวส.-ปริญญาตรี
หรือ สู ง กว่ า มี HL ในระดับ ที่ไ ม่ เ พีย งพอร้อ ยละ 78.00,
78.70, 61.70 และ 28.60 ตามลาดับ สัดส่วนผู้ท่มี ี HL ใน
ระดับ ที่ไ ม่ เ พีย งพอเมื่อ ใช้จุ ด ตัด ที่ 37 คือ ร้อ ยละ 75.50,
75.70, 57.10, และ 20.6 ตามลาดับ สรุปได้ว่า ผู้ป่วยนอก
ในจังหวัดนครศรีธรรมราชจานวนมากมี HL ไม่เพียงพอ คือ
มากกว่ า ร้อ ยละ 57 ในทุ ก กลุ่ ม การศึก ษา ยกเว้น ในกลุ่ ม
ปวส.-ปริญญาตรีหรือสูงกว่า มี HL ในระดับที่ไม่เพียงพอ
ร้อยละ 20.60 (จุดตัดที่ 37)

THLA-W+C จาแนกตามอายุ
เมื่อพิจารณาสดมภ์ขวามือสุดของตารางที่ 7 ทุก
กลุ่มอายุมคี ่าเฉลีย่ ของ THLA-W+C เกินน้อยกว่า 39 (ระดับ
ที่ ถื อ ว่ า มี HL เพี ย งพอ) ยกเว้ น กลุ่ ม อายุ 15-29 ปี ที่ มี
ค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 39 เมื่อทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวพบว่า ความแตกต่างระหว่างกลุ่มอายุ
อ ย่ า ง มี นั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ ( F=23. 35, df=4, 1,097,
P<0.001) การทดสอบด้ ว ย Games-Howell test พบว่ า
กลุ่มอายุทม่ี ากกว่ามีคะแนน THLA-W+C ทีส่ งู กว่ากลุ่มอายุ
ทีน่ ้อยกว่า (แสดงด้วยอักษรตัวยกทีต่ ่างกัน)
อย่ า งไรก็ต าม ควรแปลผลของอายุ ด้ ว ยความ
ระมัดระวังเพราะผู้ท่อี ายุ 50-59 ปี และ 60- 80 ปี มสี ดั ส่วน
ของผู้ท่ีจ บการศึก ษาระดับ ปวส. ขึ้น ไปเป็ น จ านวนมาก
ในขณะที่ก ลุ่ ม ที่อ ายุ น้ อ ยมีผู้ท่ีจ บการศึก ษาต่ า กว่ า ระดับ
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ปวส. เป็ นจานวนมาก ดังนัน้ ความแตกต่างของ HL ระหว่าง
อายุ อ าจมีผ ลจากระดับ การศึก ษาที่แ ตกต่ า งเป็ น ตัว แปร
แทรก

การอภิ ปรายผล
การทดสอบแบบวัดและเกณฑ์คะแนน
ตารางที่ 8 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการศึกษา
นี้กบั การศึกษาอื่น ๆ ที่ใช้แบบวัด THLA-W+ เช่นเดียวกัน
การศึกษาในอดีตทีพ่ บ คือ การศึกษาของผดุง จันชูโต (10)
นู รไอนา ดารามาลย์ (11) ฮุซนา หะยีบือราเฮ็ง (12) และ
วีณาพร วงศ์สถาพรพัฒน์ (22) การศึกษาของผดุง จันชูโต
(10) นูรไอนา ดารามาลย์ (11) และการศึกษานี้เก็บข้อมูลใน
ผู้ป่ วยนอกของโรงพยาบาล เป็ น ที่น่ า สัง เกตว่ า ตัว อย่ าง
ผู้ ป่ วยในการศึ ก ษาของนู ร ไอนา ดารามาลย์ (22) ใช้
ภาษาไทยในชี วิ ต ประจ าวั น เพี ย งร้ อ ยละ 31.3 ส่ ว น
การศึกษาของฮุซนา หะยีบอื ราเฮ็ง (33) และการศึกษาของ
วีณาพร วงศ์สถาพรพัฒน์ (34) เก็บข้อมูลในประชาชนทัวไป
่
การเปรียบเทียบจะทาเฉพาะ THLA-W+C เพราะ เป็ นการ
ประเมิน โดยให้ตัว อย่ า งท าแบบสอบถามเองโดยไม่ ต้ อ ง
สัมภาษณ์ จึงเป็ นวิธกี ารประเมิน HL ที่ง่ายและสามารถใช้
ในทางปฏิบตั ไิ ด้
ความเที่ ยง : แบบวัด THLA-W+C ในการศึกษา
ทัง้ ห้ารวมตัวอย่างกว่าเกือบ 5,000 รายมีความเทีย่ ง 0.870.92 (ตารางที่ 8) ท าให้ส รุ ป ได้อ ย่ า งมัน่ ใจว่ า แบบวัด มี
ความเที่ยงเป็ นทีน่ ่ าพึงพอใจ และพบความเที่ยงทีส่ ูงทัง้ ใน
ตัวอย่างที่เป็ นผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็ น
หลักในชีวติ ประจาวัน รวมทัง้ ตัวอย่างทีเ่ ป็ นประชากรทัวไป
่
แบบวัดจึงน่าจะสามารถประยุกต์ใช้ในตัวอย่างทีห่ ลากหลาย
ได้
เวลาที่ ใช้ทดสอบ: การศึกษานี้และการศึกษาใน
อดีตพบว่า แบบวัด THLA-W+RC ใช้เวลาเฉลีย่ 6.09-9.36
นาที (10-12, 22) แต่เวลาดังกล่าวเป็ นเวลารวมทีใ่ ช้ในการ
ทดสอบการอ่านค าและเลือกตัว เลือ ก งานวิจยั ของวิทยา
พันธุท์ อง (9) ทดสอบการอ่านคาเพียงอย่างเดียว (นัน่ คือใช้
แบบวั ด THLA-W+R) ใช้ เ วลา 1.41±0.73 นาที ใ นการ
ทดสอบ ดังนัน้ จึงพออนุ มานได้ว่า หากใช้ทดสอบด้วยการ
เลือ กตัว เลือ กเพีย งอย่ า งเดีย ว (THLA-W+C) จะใช้เ วลา
ประมาณ 4.68-7.95นาทีโดยเฉลีย่ จะเห็นว่าแบบวัด THLAW+C ใช้เวลาไม่มากในการตอบ จึงเหมาะสาหรับการให้
ผูร้ บั บริการทาแบบทดสอบขณะรอรับบริการ นอกจากนี้ยงั
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สามารถใช้ในการสารวจในประชากรทัวไปได้
่
โดยไม่สร้าง
ภาระให้แก่ผตู้ อบมากนัก นอกจากนี้กระบวนการทดสอบที่
ไม่ต้องใช้การสัมภาษณ์โดยบุคลากรทางการแพทย์ ทาให้
ไม่เป็ นการเพิม่ ภาระงานแก่บุคลากรเช่นกัน
การกระจายตัวของคะแนน: การศึกษาทัง้ หมด
ในตารางที่ 8 ประเมิน ทัง้ THLA-W+R, THLA-W+C และ
THLA-W+RC ยกเว้น การศึก ษาของวีณาพร วงศ์สถาพร
พัฒน์ (34) ทีใ่ ช้เฉพาะ THLA-W+C การศึกษาดังกล่าว (1012) และการศึกษานี้ได้ผลสอดคล้องกันว่า การกระจายตัว
ของ THLA-W+R เบ้ไปทางซ้าย คือ ตัวอย่างส่วนใหญ่ได้
คะแนนการทดสอบที่ม าก แต่ THLA-W+C และ THLAW+RC มีการกระจายตัว มากขึน้ อย่างชัดเจน (เห็นจากค่า
เบีย่ งเบนมาตรฐานทีม่ ากกว่า) แสดงว่า การคานวณคะแนน
โดยใช้ผลการเลือกตัวเลือกทีถ่ ูกต้อง ทาให้จาแนกแยกแยะ
ตัว อย่ า งได้ดีม ากขึ้น การกระจายของ THLA-W+C และ
THLA-W+RC มีความเบ้น้อยลงอย่างมาก THLA-W+C และ
THLA-W+RC มีความสัมพันธ์กนั สูงมากโดยมีคา่ r มากกว่า
0.90
ความตรง: การศึก ษาทัง้ หมดให้ผ ลสนั บ สนุ น
ความตรงของ THLA-W+ ตารางที่ 8 สรุ ป ผลของการ
ทดสอบความตรงของ THLA-W+C ตั ว อย่ า งในระดั บ
การศึก ษาที่ต่ า งกัน มีค ะแนน THLA-W+C ที่แ ตกต่ า งกัน
THLA-W+C มีความสัมพันธ์ในทางบวกตามความคาดหวัง
ท า ง ท ฤ ษ ฎี กั บ ตั ว ชี้ วั ด HL ที่ ห ล า ก ห ล า ย ไ ด้ แ ก่
ความสามารถในการอ่าน ความเข้าใจฉลากยาและบัตรนัด
ความเข้าใจในฉลากโภชนาการ การประเมินตนเองเรื่องการ
อ่าน คาถามคัดกรองด้านสุขภาพ แบบวัด THLA-N8 และ
คาถามแบบจากแบบวัด THLA-S ผลการศึกษาครัง้ นี้และ
การศึกษาในอดีตสนับสนุนความตรงของแบบวัด THLA-W+
AUC: การศึ ก ษาในตารางที่ 8 บางงานมี ก าร
วิเคราะห์โค้ง ROC การศึกษาของ ผดุง จันชูโต (10) ใช้ตวั
วัดมาตรฐานโดยมีการรวมคะแนนทีแ่ ตกต่างจากการศึกษา
อื่น ๆ จึง ท าให้ไ ม่ อ าจเปรีย บเทีย บกับ การศึก ษาอื่น ได้
การศึกษาครัง้ นี้และการศึกษาอื่น ๆ (11, 12) มีการวิเคราะห์
โค้ง ROC โดยมีตวั วัดมาตรฐานทีห่ ลากหลาย พบค่า AUC
ของ THLA-W+C ที่ใกล้เคียงกันโดยมีขนาด 0.67-0.83 จึง
ถือ ว่ า THLA-W+C มีค วามสามารถในการแยกแยะระดับ
HL ได้ในระดับปานกลาง
จุ ด ตัด คะแนน THLA-W+C: งานวิ จ ั ย ในอดี ต
รายงานจุดตัดของ THLA-W+C ตรงกันที่ 37 (10-12) แต่

ตารางที่ 8. คุณสมบัตขิ องการวัดทางจิตวิทยาของแบบวัด THLA-W+C และค่าเฉลีย่ เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาอื่น ๆ ทีใ่ ช้แบบวัดนี้ (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงที่ 22)
นักวิจยั (ปี )
ผดุง (2560) (10)
นูรไอนา (2561) (11)
ฮุซนา (2561) (12)
วีณาพร (2562) (22)
การศึกษานี้
ตัวอย่าง
ผูป้ ่ วยนอกของโรงพยาบาล
ผูป้ ่ วยนอกทีเ่ ป็ นชาวไทย ประชาชนบ้านคอเอน จังหวัด ชาวไทยในภาคใต้
1) ผูป้ ่ วยนอก1,003 รายจาก
ชุมชน 313 คน
มุสลิม 767 คนของ
ภูเก็ต จานวน 522 คน
ตอนล่าง 7 จังหวัดใน โรงพยาบาลรัฐ 2 แห่งในจังหวัด
โรงพยาบาลยะหริง่
พืน้ ทีท่ เ่ี ลือกมาอย่าง
นครศรีธรรมราชสาหรับการพิสจู น์
จังหวัดปั ตตานี
สุม่ จานวน 1,310 คน ความตรง-ความเทีย่ ง และคุณสมบัติ
ของแบบวัด
2) ผูป้ ่ วยนอก 1,102 ราย ทีร่ บั บริการ
จากโรงพยาบาลของรัฐในจังหวัด
นครศรีธรรมราชทัง้ 23 แห่ง
ร้อยละของตัวอย่างทีใ่ ช้
92
31.3 (ใช้ไทยหรือไทย
100
80.8
99.4 และ 98.9
ภาษาไทยใน
และยาวีควบคู่)
ชีวติ ประจาวัน
ความเทีย่ ง
0.90
0.87
0.97
0.92
0.89
ความตรง
-ทุกระดับการศึกษาทีต่ ่างกันมี ระดับการศึกษาทีต่ ่างกัน ระดับการศึกษาทีต่ ่างกันมี
ระดับการศึกษาที่
ระดับการศึกษาทีต่ ่างกันมีคะแนน
คะแนนต่างกัน,
มีคะแนนต่างกัน,
คะแนนต่างกัน
ต่างกันมีคะแนน
ต่างกัน, r ระหว่างแบบวัดกับความ
r = 0.20 – 0.48 กับตัวแปรที่ r = 0.31, 0.31,
r ระหว่างแบบวัดกับ
ต่างกัน,
เข้าใจในฉลากยาและบัตรนัด
ใช้บง่ ชี้ HL กับความ สามารถ 0.73 และ 0.79 กับ
ความสามารถในการอ่าน
r ระหว่างแบบวัดกับ
คะแนนรวมความเข้าใจในฉลากยาและ
ในการอ่านทีด่ ดั แปลงจากแบบ ความสามารถในการอ่าน ความเข้าใจในเอกสารสุขภาพ THLA-N8 เท่ากับ
บัตรนัดกับคาถามจากแบบวัด THLA-S
วัด S-TOFHLA 2) ความ
ความเข้าใจเอกสาร
การประเมินความสามารถใน 0.380
และ THLA-N8 เท่ากับ 0.473, 0.519
เข้าใจฉลากยา และใบนัด 3) สุขภาพ,
การอ่านของตนเอง คะแนน
และ 0.363 ตามลาดับ
HL ทีป่ ระเมินจากฉลาก
THLA-N8, และ
จากแบบคัดกรองผูม้ ี HL ไม่
โภชนาการ 4) การประเมิน
แบบคัดกรองผูท้ ม่ี ี HL
เพียงพอ และ THLA-N8
ตนเองในเรื่องการอ่าน และ 5) ไม่เพียงพอ
เท่ากับ 0.18, 0.34, 0.24,
คาถามคัดกรองสุขภาพ 3 ข้อ
0.21 และ 0.35 ตามลาดับ
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ตารางที่ 8. คุณสมบัตขิ องการวัดทางจิตวิทยาของแบบวัด THLA-W+C และค่าเฉลีย่ เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาอื่น ๆ ทีใ่ ช้แบบวัดนี้ (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงที่ 22) (ต่อ)
นักวิจยั (ปี )
ผดุง (2560) (10)
นูรไอนา (2561) (11)
ฮุซนา (2561) (12)
วีณาพร (2562) (22)
การศึกษานี้
เวลาทีใ่ ช้ทดสอบ
7.86±2.12 นาที
6.07±2.09 นาที
6.69 ± 1.88 นาที
ไม่ได้ประเมิน
9.36±4.25 นาที
THLA-W+RC
AUC
ใช้วธิ กี ารทีผ่ ดิ ไปจากการศึกษาอื่น
0.82-0.83
0.67-0.86
ไม่ได้ประเมิน
0.70-0.77
จึงเปรียบเทียบไม่ได้
จุดตัดคะแนน
37
37
37
ไม่ได้ประเมิน
39
ความไว
ใช้วธิ กี ารทีผ่ ดิ ไปจากการศึกษาอื่น
0.69-0.79
0.77-0.82
ไม่ได้ประเมิน
0.69-0.72
จึงเปรียบเทียบไม่ได้
ความจาเพาะ ใช้วธิ กี ารทีผ่ ดิ ไปจากการศึกษาอื่น
0.68-0.83
0.41-0.83
ไม่ได้ประเมิน
0.56-0.70
จึงเปรียบเทียบไม่ได้
คะแนนเฉลีย่
35.02+7.78
27.48 ± 13.95
31.58 ± 7.65
34.7±8.8
38.81±6.66
(N, คน)
313
767
522
1310
1102
HL ไม่เพียงพอ
56.55
66.10
75.86
56.49
46.50 (จุดตัดที่ 39) และ
ร้อยละ
40.22 (จุดตัดที่ 37)
ประถมศึกษา
30.40+7.79
9.28+12.23
27.74+7.83
28.1±9.4
33.89±7.14
(N, คน)
69
125
84
249
123
HL ไม่เพียงพอร้อยละ HL ไม่เพียงพอร้อยละ 78.00 (จุดตัดที่
83.50
39) และ 75.50 (จุดตัดที่ 37)
ม.ต้น
32.70+7.01
15.28+8.16
29.96+7.43
32.6±8.3
34.21±7.20
(N, คน)
80
141
82
192
122
HL ไม่เพียงพอร้อยละ HL ไม่เพียงพอร้อยละ 78.70 (จุดตัดที่
75.00
39) และ 75.70 (จุดตัดที่ 37)
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ตารางที่ 8. คุณสมบัตขิ องการวัดทางจิตวิทยาของแบบวัด THLA-W+C และค่าเฉลีย่ เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาอื่น ๆ ทีใ่ ช้แบบวัดนี้ (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงที่ 22) (ต่อ)
นักวิจยั (ปี )
ผดุง (2560) (10)
นูรไอนา (2561) (11)
ฮุซนา (2561) (12)
วีณาพร (2562) (22)
การศึกษานี้
ม.ปลาย-ปวช.
35.14+6.99
32.54+7.98
30.28+6.63
34.5±8.0
36.89±5.90
(N, คน)
79
182
187
349
227
HL ไม่เพียงพอร้อยละ HL ไม่เพียงพอร้อยละ 61.70 (จุดตัดที่
59.60
39) และ 57.10 (จุดตัดที่ 37)
ปวส.-ปริญญาตรี
40.82+5.28
37.12+6.38
35.72+6.94
38.6±6.9
41.36±5.35
หรือสูงกว่า
85
319
169
520
630
(N, คน)
HL ไม่เพียงพอร้อยละ HL ไม่เพียงพอร้อยละ 28.60 (จุดตัดที่
34.60
39) และ20.60 (จุดตัดที่ 37)

การศึกษานี้พบจุดตัดทีใ่ กล้เคียงคือที่คะแนน 39 ส่วนจุดตัดของ THLA-W+R ที่พบใน
การศึกษานี้และการศึกษาต่าง ๆ อยู่ในช่วง 45-47 (10-12) สาหรับ THLA-W+RC พบ
จุดตัดเหมือนกันในทุกการศึกษา คือ 37 (10-12) อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาทัง้ หมด
พบว่า THLA-W+C และ THLA-W+RC มีความสัมพันธ์กนั สูงมากเกินกว่า 0.90 (1012) การศึกษานี้พบค่า r ที่ 0.97 ดังนัน้ การศึกษานี้จงึ สนับสนุ นให้ใช้จุดตัดคะแนนของ
THLA-W+C ที่ 37 เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาในอดีตและจากตารางที่ 8 พบว่า
ร้อยละของผูป้ ่ วยทีถ่ อื ว่ามี HL ไม่เพียงพอ มีค่าไม่ต่างกันมากนักเมื่อใช้จุดตัดคะแนน
ของ THLA-W+C ที่ 37 และ 39
ความไวและความจาเพาะ: ความไวของ THLA-W+C ของทุกการศึกษาอยู่
ระหว่าง 0.69-0.82 ขึน้ กับตัววัดมาตรฐานในการวิจยั นัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม การศึกษา
ของ ผดุง จันชูโต (10) ใช้ตวั วัดมาตรฐานโดยมีการรวมคะแนนทีแ่ ตกต่างจากการศึกษา
อื่น ๆ จึงทาให้ไม่อาจเปรียบเทียบกับการศึกษาอื่น ๆ ได้ โดยรวมแล้ว ความไวของ
THLA-W+C และ THLA-W+RC สูงกว่า THLA-W+R ส่วนความจาเพาะของการศึกษา

ต่ า ง ๆ อยู่ใ นช่ ว ง 0.41-0.83 ซึ่ง ค่ อ นข้า งกว้า ง ความจ าเพาะที่ต่ า เกิด ในกรณี ท่ีใ ช้
THLA-N เป็ นตัววัดมาตรฐานเพราะ THLA-N วัด HL โดยอิงถึงความสามารถในการใช้
ฉลากโภชนาการซึง่ ประกอบด้วยทักษะในการค้นหาข้อมูลบนฉลาก การคานวณ การ
เข้าใจศัพท์บนฉลากโภชนาการ เช่น หนึ่งหน่ วยขนาดใช้ เป็ นต้น เหล่านี้เป็ นทักษะที่
ค่อนข้างต่ างจากทักษะที่ใช้ใน THLA-W+C ดังนัน้ ผลการวัดด้วย THLA-W+RC จึง
ทานายระดับ HL ตามการวัดของ THLA-N ได้ไม่ดี
ร้อยละของที่มี HL ไม่เพียงพอ
การหาข้อสรุปเกีย่ วกับร้อยละของผูท้ ม่ี ี HL ไม่เพียงพอจากการศึกษาในอดีต
ทาค่อนข้างยาก เพราะการศึกษาต่ าง ๆ มีการเลือกตัวอย่างและลักษณะประชากร
ต่างกัน ซึง่ อาจมีผลต่อค่าสัดส่วนของผูท้ ่ีมี HL ไม่เพียงพอ การศึกษาของผดุง จันชูโต
(10) นูรไอนา ดารามาลย์ (11) และการศึกษานี้เก็บข้อมูลในผูป้ ่ วยนอกของโรงพยาบาล
แต่ตวั อย่างในการศึกษาของนูรไอนา ดารามาลย์ (11) ใช้ภาษาไทยหรือภาษาไทย ควบ
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คู่กบั ภาษายาวีในชีวติ ประจาวันเพียงร้อยละ 31.3 ซึง่ น่าจะ
ส่ ง ผลให้ พ บร้ อ ยละของผู้ ท่ี มี HL ไม่ เ พี ย งพอต่ า งจาก
การศึกษาอื่น ส่วนการศึกษาของฮุซนา หะยีบอื ราเฮ็ง และ
การศึกษาของวีณาพร วงศ์สถาพรพัฒน์ (22) เก็บข้อมูลใน
ประชาชนทัวไปในชุ
่
มชนซึ่งอาจมีร้อยละของผู้ท่มี ี HL ไม่
เพียงพอต่ างไปจากผู้ป่วยในโรงพยาบาล การศึกษาของ
ผดุ ง จั น ชู โ ต (10) นู ร ไอนา ดารามาลย์ (11) ฮุ ซ นา
หะยีบอื ราเฮ็ง (12) และการศึกษานี้สว่ นแรกมีวตั ถุประสงค์
เพื่อ ทดสอบคุ ณสมบัติก ารวัด ของ THLA-W+ ดัง นัน้ การ
เลือกตัวอย่างจึงเจาะจงให้ได้ผู้ท่มี กี ารศึกษาระดับต่าง ๆ
อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม ตัวอย่างจึงไม่อาจเป็ นตัว แทน
ประชากร ส่วนการศึกษานี้ในส่วนทีส่ องและการศึกษาของ
วีณาพร วงศ์สถาพรพัฒ น์ (22) เก็บ ข้อ มูลในตัว อย่ า งที่
หลากหลายและในพื้นที่กว้าง คือ โรงพยาบาลของรัฐทัง้
23 แห่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชและ 14 หมู่บา้ น/ชุมชน
ทีเ่ ลือกมาอย่างสุ่มใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ตามลาดับ
ดังนัน้ การอภิปรายผลในทีน่ ้ีจะให้น้ าหนักกับการศึกษาทัง้
สองมากเป็ นพิเศษ
วีณาพร วงศ์สถาพรพัฒน์ (22) พบว่า ประชาชน
ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างมีคะแนนเฉลี่ย THLA-W+C
เท่ากับ 34.70±8.80 และมีสดั ส่วนของผูท้ ม่ี ี HL ไม่เพียงพอ
คื อ ร้ อ ยละ 56.49 การศึ ก ษานี้ พ บว่ า ผู้ ร ั บ บริ ก ารใน
โรงพยาบาลของรัฐในจัง หวัด นครศรีธรรมราชมีคะแนน
THLA-W+C สูง กว่ า ที่พ บในการศึก ษาของวีณาพร วงศ์
สถาพรพัฒ น์ (22) คือ 38.81±6.66 ทัง้ นี้ อ าจเนื่ อ งจาก
ตัวอย่างทีเ่ ป็ นผูร้ บั บริการในโรงพยาบาลอาจมีความคุน้ เคย
กับศัพท์ทางการแพทย์มากกว่าจากประสบการณ์ การใช้
บริการสุขภาพ จึงทาให้มคี ะแนนสูงกว่าประมาณ 4 คะแนน
และมี ส ัด ส่ ว นของผู้ ท่ี มี HL ไม่ เ พี ย งพอร้ อ ยละ 40.22
(จุดตัดคะแนนที่ 37) อย่างไรก็ตามการศึกษานี้มสี ดั ส่วน
ของผู้ท่จี บการศึกษาในระดับ ปวส.หรือสูงกว่า มากกว่า
ดังนัน้ จึงควรพิจารณาสัดส่วนผูท้ ม่ี ี HL ไม่เพียงพอจาแนก
ตามระดับการศึกษา
จากตารางที่ 8 จะเห็นได้ว่า ผูท้ ม่ี รี ะดับการศึกษา
ประถมศึก ษาตอนต้น หรือมัธ ยมศึก ษาตอนต้น มีสดั ส่วน
ของผูท้ ม่ี ี HL ไม่เพียงพอร้อยละ 75-83 ซึง่ สอดคล้องกันใน
ทัง้ สองการศึกษา (การศึกษาของวีณาพร วงศ์สถาพรพัฒน์
(22) และการศึกษานี้ ตามลาดับ) ผูท้ ม่ี รี ะดับการศึกษาชัน้
มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย/ปวช. มี HL ไม่ เ พีย งพอร้อ ยละ
59.60 และ 57.10 ตามลาดับ สาหรับ ผู้ท่ีมีก ารศึกษาชัน้
ปวส./ปริญญาตรีหรือสูงกว่า มี HL ไม่เพียงพอร้อยละ 34.6
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และ 20.60 (การศึกษาของวีณาพร วงศ์สถาพรพัฒน์ (22)
และการศึกษานี้ ตามลาดับ)
จ า ก ต า ร า ง ที่ 8 ผู้ ท่ี มี ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า คื อ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ ากว่าในการศึกษาของนู รไอนา
ดารามาลย์ (11) มีคะแนน THLA-W+C น้อยกว่าการศึกษา
อื่ น ส่ ว นระดั บ การศึ ก ษาอื่ น ๆ พบค่ า ที่ ไ ม่ ต่ า งจาก
การศึกษาอื่นมากนัก ทัง้ นี้ผทู้ ม่ี รี ะดับการศึกษาภาคบังคับ
(มัธยมศึกษาชัน้ ปี ท่ี 3) หรือต่ ากว่า ในพื้นที่ท่ปี ระชาชน
ไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวติ ประจาวัน (เช่น จังหวัดปั ตตานีท่ี
เป็ นพื้นที่วจิ ยั ของนู รไอนา ดารามาลย์) มี HL ต่ ากว่าผู้ท่ี
จบการศึกษาระดับเดียวกันในพื้นที่อ่นื ๆ ของภาคใต้ แต่
กลุ่มผูท้ ม่ี กี ารศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึน้ ไป จะมี
ระดับ HL ไม่มคี วามแตกต่างกันนักไม่ว่าตัวอย่างจะอยู่ใน
พื้ น ที่ ท่ี ใ ช้ ภ าษาไทยเป็ นหลัก หรื อ ไม่ ก็ ต าม ทัง้ นี้ อ าจ
เนื่องมาจากความแตกต่ างของมาตรฐานการศึกษาภาค
บังคับในแต่ละพื้นที่ ซึ่งมีผลต่อความสามารถในการอ่าน
เขียน และเข้าใจภาษาไทย สาหรับผูท้ ผ่ี ่านการศึกษาภาค
บังคับและเข้าศึกษาในระดับทีส่ ูงขึน้ ไป น่ าจะมีทกั ษะการ
อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยที่ดไี ม่ว่าจะอยู่ในพื้นทีใ่ ด
จึง ท าให้ไ ม่ พ บความแตกต่ า งของ THLA-W+C ระหว่ า ง
การศึกษามากนักในกลุ่มผู้ทม่ี กี ารศึกษาสูงกว่าการศึกษา
ภาคบังคับ ข้อค้นพบข้างต้นทาให้สรุปได้ว่า ในบางพื้นที่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ พื้นทีซ่ ่งึ ประชาชนจานวนมากไม่ได้ใช้
ภาษาไทยเป็ นภาษาหลักในชีวติ ประจาวัน การประเมิน HL
เป็ นสิง่ จาเป็ นเนื่องจากไม่สามารถอนุ มานระดับ HL จาก
ระดับการศึกษาได้โดยตรง
ข้อจากัด-จุดแข็งของงานวิ จยั
งานวิจยั นี้เลือกเก็บข้อมูลในทุกโรงพยาบาลของ
พืน้ ทีท่ ส่ี นใจ แต่การเลือกตัวอย่างผูป้ ่ วยยังคงเป็ นแบบตาม
สะดวก ทาให้การขยายผลต้องทาด้วยควรระมัดระวัง การ
ขยายผลไปยัง พื้น ที่อ่ืน ก็ต้ อ งท าด้ ว ยความระมัด ระวัง
เช่ น เดีย วกัน อย่ า งไรก็ต าม ระดับ HL ที่ป ระเมิน ด้ว ย
THLA-W+C เมื่อจาแนกตามระดับการศึกษามีค่าใกล้เคียง
กับ การศึก ษาในประชาชนทัว่ ไปใน 7 ภาคใต้ ต อนล่ า ง
(นครศรีธรรมราชไม่อยู่ในกลุ่ม 7 จังหวัดนี้) ทาให้ความ
มัน่ ใจในผลการศึ ก ษามีม ากขึ้น งานวิ จ ัย นี้ ใ ช้ แ บบวัด
THLA-W+ ในการเก็บข้อมูล แบบวัดได้ผ่านการทดสอบ
ความตรงและความเที่ยงมาใน หลายการศึกษา (10-12,
22) แบบวัด ใช้ง่ า ย กระชับ โดยใช้เ วลาไม่ เ กิน 10 นาที
อย่างไรก็ตาม แบบวัดนี้ประเมิน HL เพียงมิตเิ ดียว คือ การ

เข้าใจความหมายของคาทีพ่ บในทางการแพทย์บ่อยเท่านัน้
แนวคิด HL ครอบคลุมการเข้าถึง เข้าใจ ประเมิน และการ
ใช้ขอ้ มูลสุขภาพในเรื่องทีเ่ กีย่ วกับการรักษาพยาบาล การ
ป้ องกันโรค และการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพ
ชีวิต อย่างไรก็ตาม แบบประเมินที่ครอบคลุมทุกมิติของ
HL ไม่ ส ามารถน ามาใช้ใ นการปฏิบ ัติง านทางคลินิ ก ได้
เพราะจะมีความยาวและซับซ้อนของแบบวัด นอกจากนี้
แบบวัด THLA-W+ มีความยาวถึง 48 ข้อ ในอนาคตอาจ
ต้องพัฒนาแบบวัดฉบับย่อ อย่างไรก็ตามการศึกษาในอดีต
ชี้ว่า แบบวัดนี้มีความตรงเพราะมีความสัมพันธ์เชิงบวก
ตามทฤษฎีกบั ตัวแปรต่าง ๆ ทีบ่ ่งชีร้ ะดับ HL (10-12, 22)
ข้อเสนอแนะ
หน่ วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ
ของประชาชน (เช่ น ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
โรงพยาบาล ฯลฯ) สามารถใช้ผ ลการวิจ ัย ในการจัด ท า
เอกสารสุขภาพที่สาคัญ (เช่น ฉลากยา เอกสารกากับยา
ค ายิน ยอมในการรับ การรัก ษา ฉลากอาหาร คู่ มือ การ
ปฏิบตั ติ นสาหรับผูป้ ่ วยโรคต่าง ๆ หนังสือยินยอมเข้าร่ วม
การวิจยั ฯลฯ) ให้สามารถเข้าใจได้โดยผูท้ ส่ี าเร็จการศึกษา
ภาคบังคับของประเทศ (มัธยมศึกษาชัน้ ปี ท่ี 3) นัน่ คือ มี
HL 34 คะแนนเมื่อประเมินด้วย THLA-W+C
บุคลากรทางการแพทย์สามารถใช้ระดับ HL ใน
ผู้ป่วยที่มีกลุ่มอายุและการศึกษาต่ าง ๆ เพื่อให้ทราบถึง
ระดับ HL อย่างคร่าว ๆ ของผู้ป่วยของตน เพื่อจะได้ปรับ
คาอธิบายเกีย่ วกับสุขภาพให้เหมาะสมกับประชาชนเพื่อให้
เกิดผลลัพธ์การรักษาทีด่ ี
งานวิจยั ในอนาคตควรขยายพื้นที่ในการสารวจ
HL ของผูป้ ่ วยเพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีส่ ามารถนามาใช้ประโยชน์
ได้เช่น เป็ นข้อมูลพืน้ ฐานของประเทศในเรื่อ ง HL และเพื่อ
ใช้ ติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงของระดั บ HL หลั ง จาก
ปรับ เปลี่ย นนโยบายต่ า ง ๆ ตลอดจนเป็ น ข้อ มูลสาหรับ
บุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้ทราบระดับ HL ในกลุ่มอายุ
และการศึก ษาต่ า ง ๆ เพื่อ จะได้ป รับ ค าอธิบ ายเกี่ย วกับ
สุขภาพให้เหมาะสม นอกจากนี้ ควรพัฒนาแบบวัด THLAW+ ให้สนั ้ ลง แต่ยงั คงคุณสมบัตกิ ารวัดได้ดเี ช่นเดิม

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
แบบวัด THLA-W+ สามารถทดสอบได้โ ดยให้
ตัวอย่างเลือกตัวเลือก โดยไม่จาเป็ นต้องทดสอบการอ่าน
คะแนนที่ไ ด้ THLA-W+C มีค วามตรงและมีค วามเที่ย ง
ตลอดจนมี ค วามไวและความจ าเพาะเป็ นที่ น่ า พอใจ

ผู้รบั บริการในแผนกผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลของรัฐใน
จังหวัดนครศรีธรรมราชมีค่าเฉลี่ยของ HL ที่ประเมินโดย
THLA-W+C อยู่ท่ปี ระมาณ 39 คะแนน (จากคะแนนเต็ม
48) ประชาชนที่มีก ารศึก ษาในภาคบัง คับ หรือ ใกล้เคียง
(มัธยมศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1-3) มี คะแนนอยู่ท่ี 34 ดังนัน้ การ
จัด ท าเอกสารและสื่อ ทางด้า นสุ ข ภาพส าหรับ ผู้ป่ วยใน
จังหวัดนครศรีธรรมราชควรต้องออกแบบให้สามารถเข้าใจ
ได้โดยผู้ท่มี ี HL ไม่เกิน 34 เมื่อใช้เกณฑ์คะแนน THLAW+C≤ 37 บ่งบอกว่า ตัวอย่างมี HL ไม่เพียงพอ ผู้ป่วย
นอกในโรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดนครศรีธรรมราชร้อย
ละ 40.22 มี HL ไม่เพียงพอ ปั ญหาพบมากถึงร้อยละ 75
ในผูท้ จ่ี บการศึกษาในชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ากว่า

กิ ตติ กรรมประกาศ
การวิจยั ครัง้ นี้สาเร็จได้ดว้ ยความอนุ เคราะห์จาก
ผู้ ร ับ บริก ารและผู้ใ ห้บ ริก ารจากโรงพยาบาลของรัฐ ใน
จังหวัดนครศรีธรรมราชทัง้ 23 แห่ง ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณมา ณ
ทีน่ ้ี
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