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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาแบบวัดความแตกฉานทางสุขภาพสาหรับชาวไทยโดยประเมินจากทักษะที่สาคัญ (Thai
Health Literacy Assessment based on Skills: THLA-S) และหาเกณฑ์ แ ปลผลระดับ ความแตกฉานทางสุ ข ภาพ (health
literacy: HL) ของแบบวัด วิ ธีการ: การพัฒนาแบบวัดประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอน คือ 1) การวิเคราะห์ทกั ษะทีป่ ระเมินโดยแบบวัด
HLSI (Health Literacy Skills Instrument) ซึ่งเป็ นต้นแบบ 2) การจัดทาแบบวัด THLA-S ฉบับเริม่ ต้นทีว่ ดั ทักษะทีใ่ กล้เคียงกับ
HLSI 3) การพิจารณาแบบวัดโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ 6 ท่านและการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 4) การทดสอบความตรงและความเทีย่ ง
ในตัวอย่างขนาดใหญ่ ในโรงพยาบาลศูนย์ โดยตัวอย่างเป็ นผู้ป่วยนอกและญาติจานวน 522 คนที่เลือกมาแบบตามสะดวก
ตัวอย่างตอบแบบวัด THLA-S และแบบสอบถามทีต่ วั บ่งชีร้ ะดับของ HL (การรับรูท้ กั ษะของตนในการทากิจกรรมทีจ่ าเป็ นต่อการ
มี HL ความสามารถในการอ่านจาก cloze test คะแนนจากแบบคัดกรองผูม้ ี HL ไม่เพียงพอ และความสามารถในการใช้ฉลาก
โภชนาการ) และ THLA-N (Thai Health Literacy Assessment Using Nutrition Label) และ 5) การหาเกณฑ์คะแนนด้วยการ
วิเคราะห์โค้ง receiver operating characteristic (ROC) โดยใช้คะแนนจาก THLA-N เป็ น gold standard ผลการวิ จยั : แบบวัด
THLA-S มีค่า Cronbach’s alpha เท่ากับ 0.81 แบบวัดมีความตรง เพราะ 1) ในการประเมินความสามารถของตนเองในการทา 6
กิจกรรม (จากจานวน 8 กิจกรรมทีจ่ าเป็ นต่อการมี HL ผูท้ ต่ี อบว่า ง่ายได้คะแนน THLA-S สูงกว่าผูท้ ต่ี อบว่ายาก 2) ผูท้ ม่ี รี ะดับ
การศึกษาสูงกว่าได้คะแนน THLA-S มากกว่า 3) ความสัมพันธ์ของ THLA-S เป็ นบวกและมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) กับกับ
ตัวชีว้ ดั HL ต่อไปนี้ การรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการทากิจกรรมทีจ่ าเป็ นต่อการมี HL ความสามารถในการอ่านจาก cloze
test คะแนนจากแบบคัดกรองผูม้ ี HL ไม่เพียงพอ ความสามารถในการใช้ฉลากโภชนาการ และ THLA-N โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์ 0.34, 0.40, 0.16, 0.63 และ 0.61 ตามลาดับ การวิเคราะห์โค้ง ROC พบพืน้ ทีใ่ ต้โค้ง ROC 0.84 คะแนน THLA-S ≤
13 ถือว่ามี HL ไม่เพียงพอ ณ จุดตัดนี้ ได้ค่าความไว ร้อยละ 75.0 ค่าความจาเพาะ ร้อยละ 78.4 ค่า PPV ร้อยละ 79.12 ค่า NPV
ร้อยละ 74.19 ค่า LR+ และค่า LR- ได้ค่า 3.47 และ 0.32 ตามลาดับ สรุป: แบบวัด THLA-S มีความตรง ความเทีย่ ง ความไว
ความจาเพาะ และความสามารถในการจาแนกระดับ HL ได้ดเี ป็ นทีน่ ่าพอใจ อย่างไรก็ตาม แบบวัดทีไ่ ด้น้จี าเป็ นต้องพัฒนาต่อไป
เพราะแบบวัดมีจานวนคาถามมาก
คาสาคัญ: แบบวัด THLA-S ความตรง ความเทีย่ ง ความไว ความจาเพาะ ความแตกฉานทางสุขภาพ
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Abstract
Objective: To develop the Thai Health Literacy Assessment based on Skills: THLA-S), and to determine the
cut- off value to interpret the level of health literacy ( HL) . Methods: There were 5 steps in development of this
measure:1)analysis of skills assessed by the HLSI (Health Literacy Skills Instrument), the measurement model of THLAS, 2) preparation of the first draft of the THLA-S for measuring the skills equivalent to those assessed by the HLSI, 3)
review of the measure by 6 experts and revision of the measure accordingly, 4) validity and reliability testing in large
samples in a regional hospital with 522 outpatients and their relatives chosen by accidental sampling. The subjects
completed the THLA-S and questionnaire on various indicators of HL (self-perception on skills for activities necessary
for HL, reading ability from cloze test, HL screening test, and ability to use nutritional label), and THLA- N (Thai Health
Literacy Assessment Using Nutrition Label), 5) determination of cut-off of the THLA-S using THLA-N as gold standard.
Results: The THLA-S showed a Cronbach’s alpha of 0.81. The measure was valid because 1) In assessing selfperception on skills for activities necessary for HL, those reporting 6 activities (from all 8 activities) as easy had a higher
level of the THLA-S than those reporting the tasks difficult 2) those with a higher education level showed a higher level
of the THLA-S 3) relationships between the THLA-S scores with the following HL indicators were positive and statistically
significant ( P<0. 05) --self-perception on skills for activities necessary for HL, reading ability as measured by the cloze
test, scores from screening tests for inadequate HL, ability to use nutrition labels and the THLA- N with correlation
coefficients of 0. 34, 0. 40, 0. 16, 0. 63 and 0. 61, respectively. Analysis of the ROC curve using the THLA- N as a gold
standard showed an AUC of 0.84. The THLA-S scores less than or equal to 13 indicated inadequate HL. At this cut-off,
the scale had a sensitivity of 75.0 percent, specificity of 78.4 percent, PPV of 79.12 percent and NPV of 74.19 percent,
with LR+ and LR- of 3.47 and 0.32 respectively. Conclusion: The THLA-S is valid, reliable, sensitive, and specific with
satisfying discriminating power of HL. However, the THLA-S still needs further improvement because of its large number
of items.
Keywords: THLA-S, validity, reliability, sensitivity, specificity, health literacy
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บทนา
“ความแตกฉานทางสุขภาพ” (health literacy: HL)
หมายถึง สิง่ ที่โยงกับความแตกฉานทัวไป
่ (literacy) ของ
บุ ค คลซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ความรู้ ความต้ อ งการ และ
ความสามารถที่จาเป็ นต้องมีเพื่อให้สามารถเข้าถึง เข้าใจ
ประเมิ น และใช้ ข้ อ มู ล สุ ข ภาพเพื่ อ การตั ด สิ น ใจใน
ชีวิต ประจ าวัน ในเรื่อ งที่เ กี่ย วกับการรัก ษาพยาบาล การ
ป้ องกันโรค และการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อเพิม่ คุณภาพชีวติ
(1) ระดับ HL ทีต่ ่าสัมพันธ์กบั ผลลัพธ์ทางสุขภาพทีไ่ ม่ดแี ละ
การไม่ได้รบั บริการทางสุขภาพที่เพียงพอ เช่น ผู้ท่มี รี ะดับ
HL ต่ ามีการเจ็บป่ วย การนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
การเข้ารับบริการฉุ กเฉินของโรงพยาบาล และมีค่าใช้จ่าย
ทางการแพทย์ท่สี ูงกว่าผู้ท่มี ี HL ระดับปานกลางถึง สูง (2,
3) ซึง่ ในกลุ่มผูส้ งู อายุจะเห็นผลได้อย่างชัดเจน (4)
ร า ย ง า น ฉ บั บ ส า คั ญ ชื่ อ health literacy: a
prescription to end confusion ของ Institute of Medicine
(5) ให้คาแนะนาว่า ควรพัฒนาแบบประเมิน HL ขึน้ ใหม่ให้
เหมาะสมกับวัฒนธรรมและสามารถใช้สารวจในประชากรได้
ด้ ว ย (6-8) โดยสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารพั ฒ นาวิ ธี ก ารวั ด ที่
ครอบคลุม HL ในมิตติ ่าง ๆ มากขึน้ Health Literacy Skills
Instrument (HLSI) (9) ถูกพัฒนาขึน้ ตามคาแนะนาข้างต้น
โดยมีเนื้อหาการวัดครอบคลุมทักษะ 4 ด้าน คือ ทักษะด้าน
สิ่ ง พิ ม พ์ (print literacy) ทั ก ษะด้ า นตั ว เลข (numeracy
skills) ทัก ษะด้า นการพูด และการฟั ง (oral literacy skills)
และทักษะการแสวงหาข้อมูล การประเมินใช้การทดสอบใน
รูปแบบข้อเขียนและที่ไม่ใช่ขอ้ เขียน เช่น การใช้เสียงเป็ น
คาถามเพื่อทดสอบทักษะการฟั งข้อมูลสุขภาพ การทดสอบ
การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เป็ นต้น นอกจากนี้เนื้อหา
ของค าถามใน HLSI ยั ง ครอบคลุ ม ประเด็ น สุ ข ภาพที่
ประชาชนทัวไปพบเจอได้
่
ตลอดช่วงชีวิต ทัง้ ประเด็นการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้ องกันโรค การดูแลและรับการรักษา
เมื่อเจ็บป่ วย และการเข้าใช้ระบบบริการสุขภาพ
ประเทศไทยได้มผี พู้ ฒ
ั นาแบบวัด HL เฉพาะกลุ่ม
โรคหรืออาการ เช่น แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพตาม
หลัก 3อ 2ส สาหรับ คนไทยกลุ่ ม เสี่ย งโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง (10) อย่างไรก็ตาม การวิจยั นี้มุ่งพัฒนา
แบบวัด HL ชนิ ด ทัว่ ไปเพื่อ น าไปใช้ป ระเมิน ผู้ป่ วยหรือ
ประชาชนทัวไปแบบไม่
่
เจาะจงกลุ่มโรคหรืออาการ จึงไม่
สามารถนาแบบวัดข้างต้นมาพัฒนาต่อ ยอดได้ แบบวัด HL
ชนิดทัวไปฉบั
่
บภาษาไทยในปั จจุบนั ส่วนหนึ่งพัฒนามาจาก

แบบวัดของต่างประเทศ เช่น การแปล Rapid Estimate of
Adult Literacy in Medicine (REALM) เป็ น ภาษาไทยและ
ทดสอบในผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์จงั หวัดขอนแก่น
(11) แบบวัดประกอบด้วยคาเรียงตามจานวนพยางค์จาก
น้อยไปมาก ซึง่ บ่งชีค้ วามยากในการออกเสียง คะแนน HL
วัดจากจานวนคาที่ผู้ถูกทดสอบอ่านได้ แบบวัดมีขอ้ ดี คือ
สามารถประเมิน HL ภายในเวลา 2-3 นาที อย่างไรก็ตาม
เมื่อแปลรายการคาใน REALM เป็ นภาษาไทย ทาให้ความ
ยากง่ายในการอ่านเปลีย่ นไป ทัง้ ยังพบ ceiling effect คือ ผู้
ทีม่ รี ะดับการศึกษาทีต่ ่างกัน (สิง่ บ่งชี้ HL) ล้วนได้คะแนนใน
แบบวัดสูงและไม่ต่างกันมาก อีกทัง้ แบบวัดฉบับภาษาไทย
ยังไม่ได้ผ่านการทดสอบความตรงโดยการหาความสัมพันธ์
กับความสามารถของผูป้ ่ วยทีบ่ ่งชีถ้ งึ HL เช่น การคานวณ
ขนาดยา การอ่ า นฉลากยา เป็ น ต้ น นอกจากนี้ แบบวัด
ดังกล่าวยังประเมินเพียงความสามารถในการอ่านเท่านัน้
จึงยังไม่มขี อ้ มูลความตรงและความเที่ยงที่มากพอ และยัง
ไม่มกี ารกาหนดจุดตัดคะแนนทีใ่ ช้ตดั สินระดับ HL
จากข้อดีของ REALM ที่ใช้งานง่าย และใช้เวลา
ทดสอบสัน้ ทาให้มกี ารพัฒนาแบบคัดกรอง HL สาหรับชาว
ไ ท ย ช นิ ด ร า ย ก า ร ค า ห รื อ Thai Health Literacy
Assessment Using Word List (THLA-W) (12) โดยอาศัย
หลักการของ REALM จากการทดสอบในผู้ป่วยนอกของ
โรงพยาบาลชุมชน 502 รายพบว่า แบบวัดมี Cronbach’s
alpha 0.91 แบบวัดมีความตรง เพราะสามารถจาแนกผูท้ ม่ี ี
การศึกษาในระดับที่ต่างกันได้ และมีความสัมพันธ์กบั ตัว
แปรทีบ่ ่งชี้ HL (เช่น ความเข้าใจในฉลากยา) อย่างไรก็ตาม
THLA-W มีจุดอ่อนเหมือน REALM คือ ทดสอบทักษะการ
อ่านเพียงด้านเดียว โดยไม่ได้ประเมินความเข้าใจในคาที่
อ่าน (13) อีกทัง้ ยังพบเกิดการกระจุกตัวของคะแนนในระดับ
ที่สูง (ceiling effect) ต่อมามีแบบวัด Thai Health Literacy
Assessment Using Word List with Extended Questions
to Test Comprehension หรือ THLA-W+ (14) ซึ่งต่ อยอด
THLA-W โดยการเพิ่มค าถามชนิ ดมีตัวเลือกเพื่อ ทดสอบ
ความเข้าใจในคาของตัวอย่าง โดยเป็ นการประยุกต์วธิ กี าร
ข อ ง แ บ บ วั ด SAHLSA ( Short Assessment of Health
Literacy for Spanish-Speaking Adults) (15) ผลการวั ด
ด้วย THLA-W+ ทาให้ได้คะแนนทีม่ กี ารกระจายตัวทีด่ กี ว่า
THLA-W การคานวณคะแนนจากการทดสอบความเข้าใจ
คาพบว่า แบบวัดมี Cronbach’s alpha 0.91 แบบวัดมีความ
ตรง เพราะสามารถจาแนกผูท้ ม่ี กี ารศึกษาในระดับทีต่ ่างกัน
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ได้ และมีค วามสัมพันธ์กบั ตัว แปรที่บ่ง ชี้ HL (เช่ น ความ
เข้าใจในบัตรนัดของโรงพยาบาล) ในระดับ 0.20 ถึง 0.48
ซึ่งเป็ นไปตามทฤษฎีและทิศทางทีค่ าดไว้ แต่ขอ้ จากัดของ
แบบวัดนี้ คือ เนื้อหาการทดสอบมีเพียงการทดสอบการอ่าน
และการเข้าใจคา แต่ไม่ครอบคลุมเนื้อหาของ HL ในด้านอื่น
ๆ
สาหรับแบบวัด Thai Health Literacy Assessment
using Nutrition Label (THLA-N) (16) ประยุ ก ต์วิธีการวัด
HL จากแบบวัด Newest Vital Sign (NVS) (17) และคาถาม
set of brief screening questions (SBSQ) หรือชุดคาถาม
สัน้ ๆ (18) คาถามใน THLA-N วัดความสามารถในการใช้
ฉลากโภชนาการและการประเมินตนเองของตัวอย่างตาม
คาถามคัดกรอง HL แบบวัดมี Cronbach’s alpha 0.71 ผูท้ ่ี
มีระดับการศึกษาต่างกันมีคะแนน THLA-N ต่างกัน THLAN มี r=0.20 และ 0.47 กับความเข้าใจในเอกสารสุข ภาพ
และความสามารถในการอ่าน ตามลาดับ แบบวัดมีความไว
0.71 และ 0.75 และความจาเพาะ 0.69 และ 0.75 ขึ้นกับ
gold standard ที่ใ ช้ แม้ แ บบวัด มีค วามสะดวกในการใช้
เพราะเป็ นแบบวัดชนิดตอบเอง แต่ไม่ครอบคลุมเนื้อหาของ
HL อื่น ๆ เช่น ทักษะด้านการพูด-ฟั ง ทักษะด้านการค้นหา
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เป็ นต้น
ผูว้ จิ ยั จึงต้องการพัฒนาแบบวัด HL ชนิดทัวไปที
่ ม่ ี
เนื้อหาครอบคลุมทักษะที่ส่อื ถึง HL ที่มากกว่าแบบวัดใน
อดีต การศึกษานี้พฒ
ั นาแบบวัดขึน้ ใหม่ โดยไม่ใช่การแปล
แบบวัดในอดีต แต่ สร้างขึ้นโดยอาศัยแนวคิดของ Health
Literacy Skills Instrument (HLSI) และพัฒ นาให้ มีค วาม
ตรง ความเที่ยง และมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย
การแปลแบบวัด HLSI เป็ นภาษาไทยมีข้อ จ ากัด หลาย
ประการ คือ 1) HLSI ใช้คาถามที่ไม่เหมาะกับบริบทของ
ไทย เช่ น การทดสอบที่ใ ช้เ อกสารก ากับ ยาของประเทศ
สหรัฐอเมริก าซึ่ง มีรูป แบบที่แ ตกต่ า งจากข้อ ก าหนดของ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของไทย หรือการ
ทดสอบที่ใ ช้บ ัต รบัน ทึก การรับ ประทานยาซึ่ง ไม่ ไ ด้ใ ช้ใ น
ประเทศไทย และ 2) ลิขสิทธิของแบบวั
ดฉบับแปลยังคงเป็ น
์
ของ Research Triangle Institute (RTI) International ท า
ให้ ผู้ วิจ ัย คนไทยต้ อ งขออนุ ญ าตใช้แ บบวัด จากสถาบัน
ดังกล่าวทุกครัง้ ในการวิจยั แม้ว่าการใช้ HLSI โดยบุคคล
ทัวไปซึ
่
่งไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์สามารถทาได้โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายก็ตาม งานวิจ ัยนี้จงึ อาศัยเพียงแนวคิดของ HLSI
และผู้ท่ีสนใจแบบวัด ฉบับ นี้ สามารถน าไปใช้ไ ด้ โ ดยไม่ มี
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ค่าใช้จ่าย ข้อมูลจากการประเมินด้วยแบบวัดทาให้บุคลากร
ทางการแพทย์ซง่ึ มีขอ้ จากัดทัง้ กาลังคนและเวลาสามารถให้
ความดูแลเป็ นพิเศษกับกลุ่มผูท้ ม่ี ี HL ไม่ดี ซึง่ มีแนวโน้มใน
การเกิดปั ญหาในการรักษาพยาบาล ทาให้นาไปสูก่ ารรักษา
ทีเ่ น้นผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลางและผลการรักษาทีด่ ขี น้ึ

วิ ธีการวิ จยั
การวิจยั นี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ น ทร์ และได้ ร ับ การอนุ ญ าตให้ ท าวิจ ัย จาก
ผูอ้ านวยการของโรงพยาบาลทีเ่ ป็ นสถานทีว่ จิ ยั ขัน้ ตอนใน
การพัฒนาแบบวัดประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ทกั ษะที่
ประเมิน โดยแบบวัด HLSI 2) การจัด ทาแบบวัดของไทย
ฉบับเริ่มต้น 3) การพิจารณาแบบวัดโดยผู้เชี่ยวชาญและ
บุคคลทีม่ ี HL สูง 4) การทดสอบความตรงและความเทีย่ งใน
ตัวอย่างขนาดใหญ่ และ 5) การหาเกณฑ์คะแนนทีใ่ ช้ตดั สิน
ระดับ HL ในคนไทย
การวิ เคราะห์แบบวัด HLSI
การวิเคราะห์แบบวัด HLSI ทาเพื่อใช้เป็ นกรอบใน
การพัฒนาแบบวัด HL ฉบับภาษาไทย ทาให้แบบวัดทีไ่ ด้มี
หลั ก การวั ด เหมื อ น HLSI แต่ ถู ก ออกแบบให้ มี เ นื้ อ หา
เหมาะสมกับบริบทของไทย แบบวัด HLSI ประกอบด้ว ย
ค าถาม 25 ข้อ ที่ท ดสอบทัก ษะที่แ สดงถึง HL ใน 3 ด้า น
จาแนกตามสื่อทีใ่ ช้ทดสอบ ได้แก่ 1) ทักษะด้านสิง่ พิมพ์ 2)
ทักษะด้านการพูด-ฟั ง และ 3) ทักษะด้านการค้นหาข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ต ทักษะด้านสิง่ พิมพ์จาแนกออกเป็ นทักษะ
เกีย่ วกับความเรียง (prose literacy) ทักษะเกีย่ วกับเอกสาร
(document literacy) และทัก ษะเชิง ตัว เลข (quantitative
literacy) ส่วนคาถามในแบบวัด HSLI สามารถจาแนกตาม
ชนิดของความสามารถเป็ น 5 รูปแบบ คือ 1) การค้นและ
การเข้าใจข้อความเกีย่ วกับสุขภาพ 2) การแปลข้อมูลในรูป
ของตาราง แผนภาพ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว แผนผัง หรือ
เครื่องหมาย 3) การคานวณ 4) การหาข้อสรุปจากข้อมูล
หรือประยุกต์ใช้ขอ้ มูลกับสถานการณ์หนึ่ง ๆ และ 5) การใช้
อินเทอร์เน็ตในการแสวงหาข้อมูลสุขภาพ แบบวัด HLSI มี
เนื้อหาครอบคลุม 3 ประเด็นใหญ่เกี่ยวกับ สุขภาพที่บุคคล
ทัว่ ไปสามารถพบได้ต ลอดช่ ว งชีวิต คือ การสร้า งเสริม
สุขภาพ-การป้ องกันโรค การรักษาและใช้บริการสาธารณสุข
และการเข้าถึงบริการในระบบสุขภาพ

การจัดทาแบบวัดของไทยฉบับเริ่มต้น
ผู้วจิ ยั ไม่ได้แปลแบบวัด HLSI เป็ นภาษาไทย แต่
พัฒนาแบบวัดฉบับภาษาไทยขึน้ ใหม่ทงั ้ ฉบับ โดยใช้แนวคิด
ของ HLSI แบบวัด ภาษาไทยที่ได้มีช่อื ว่า แบบวัด ความ
แตกฉานทางสุขภาพสาหรับชาวไทยโดยประเมินจากทักษะ
ที่ ส า คั ญ ( Thai Health Literacy Assessment based on
Skills: THLA-S) ฉบับ เริ่ม แรก ซึ่ง ถู ก ออกแบบให้ มีค วาม
ยาว 26 ข้อ คาถามสามารถจาแนกตามสื่อที่ใช้ทดสอบ (3
สื่อ ) ความสามารถที่ท ดสอบ (5 ทัก ษะ) และเนื้ อ หาของ
ค าถามที่ใ ช้ (3 เนื้ อ หา) คือ การสร้า งเสริม สุข ภาพ-การ
ป้ องกันโรค (17 ข้อ) การรักษาและใช้บริการสาธารณสุข (5
ข้อ) และการเข้าถึงบริการในระบบสุขภาพ (4 ข้อ)
เกณฑ์ในการพัฒนาคาถาม
เกณฑ์ในการพัฒนาคาถามมีดงั นี้ 1) คาถามถาม
ในประเด็นสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้องกับประชาชนจานวนมาก นัน่
คือ เป็ นประเด็นหรือโรคทีพ่ บได้ทงั ้ ชายและหญิง โดยไม่ใช่
โรคที่พ บยากหรือ อาการที่พ บในคนกลุ่ ม เล็ก ๆ 2) เป็ น
ประเด็นสุขภาพทีเ่ หมาะกับคนไทย คือ เป็ นสิง่ ทีค่ นไทยพบ
เห็นได้ง่าย 3) เป็ นประเด็นสุขภาพทีส่ าคัญต่อคนไทย และมี
ความเห็นพ้องในหมู่ผู้เชีย่ วชาญต่อประเด็นที่อยู่ในคาถาม
และค าตอบ (ไม่ เ ป็ น ประเด็น ที่ย ัง เป็ น ที่โ ต้ เ ถีย งกัน ทาง
วิทยาศาสตร์หรือยังไม่มขี อ้ ยุต)ิ 4) คาถามใช้ส่อื ประกอบที่
หลากหลายทัง้ ข้อความ เสียงในระบบให้ขอ้ มูลอัตโนมัตทิ าง
โทรศัพ ท์ ภาพเคลื่อ นไหว และเว็บ ไซต์ 5) เนื้ อ หาที่ใ ช้
ประกอบคาถามแต่ ละข้อใช้เวลาอ่ านหรือศึกษาไม่เ กิน 1
นาที 6) คาถามและสือ่ ประกอบพัฒนาโดยนักวิจยั โดยไม่ได้
คัดลอกจากแหล่งใดเพื่อป้ องกันปั ญหาเรื่องลิขสิทธิหรื
์ อได้
จากแหล่งทีม่ กี ารเผยแพร่ต่อสาธารณะเพื่อให้ใช้ประโยชน์
โดยทัวไป
่ (เช่น เว็บไซต์ของ สสส.) และ 7) การตอบคาถาม
สามารถทาได้อย่างถูกต้องโดยใช้ขอ้ มูลทีอ่ ยู่ในสื่อประกอบ
คาถาม ซึง่ ผูถ้ ูกทดสอบไม่จาเป็ นต้องมีความรูใ้ นเรื่องทีถ่ าม
มาก่อน
การพิ จารณาแบบวัดเบือ้ งต้น
การตรวจสอบความเหมาะสมของ THLA-S ท า
โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ 6 ท่าน ประกอบด้วย 1) นักวิจยั 1 ท่านทีม่ ี
ความเชีย่ วชาญในเรื่องการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
รวมทัง้ มีป ระสบการณ์ ก ารวิจ ัย มากกว่ า 20 ปี 2) แพทย์
เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ สาขาละ 1 ท่าน และ 3) เจ้า

หน้ า สาธารณสุ ข ซึ่ง มีป ระสบการณ์ ใ นการให้ค าแนะน า
ปรึกษาแก่ผปู้ ่ วยมากกว่า 10 ปี จานวน 2 ท่าน
ผู้ วิ จ ั ย น าแบบวั ด ที่ ป รั บ ตามค าแนะน าของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญแล้ว ไปตรวจสอบความเหมาะสมโดยบุคคลทีม่ ี
HL สู ง ซึ่ ง คื อ พยาบาลที่ จ บการศึ ก ษาขัน้ ต่ า ในระดั บ
ปริญญาตรี จานวน 28 คน เพื่อค้นหาความเข้าใจผิดอันเกิด
จากการออกแบบวัดทีไ่ ม่ดี (ไม่ใช่การเข้าใจผิดจากระดับ HL
น้อย) การทดสอบใช้เทคนิคการคิดออกเสียง (think aloud)
(19) ผูว้ จิ ยั ให้พยาบาลทาแบบทดสอบครัง้ ละ 1 คน โดยให้
ผู้ถู ก ทดสอบอ่ านค าถามแบบออกเสียงพร้อมทัง้ บรรยาย
ความคิดทีเ่ กิดขึน้ ขณะทาแบบทดสอบออกมา ผูว้ จิ ยั บันทึก
ความคิดของตัวอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเด็นทีแ่ สดง
ให้เ ห็น ถึง ความเข้า ใจผิด อัน เนื่ อ งจากแบบทดสอบที่ไ ม่
ชัดเจน หลังจากนัน้ ผู้วจิ ยั ปรับแก้แบบวัดตามความเห็ นที่
ได้รบั ก่อนจะเริม่ ทดสอบในตัวอย่างคนต่อไป กระบวนการ
ทดสอบและการปรับแก้แบบวัดจะทาสลับกันไปเรื่อย ๆ จน
ไม่เจอข้อผิดพลาดหลัก
การทดสอบในตัวอย่างขนาดใหญ่
ตัวอย่าง
ตัวอย่างในการศึกษานี้ คือ ผูป้ ่ วย ญาติผปู้ ่ วย หรือ
ผู้ติดตามผู้ป่วยที่มาใช้บริการจากหน่ วยบริการหรือ คลินิก
บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลศูนย์ท่เี ป็ นสถานที่วจิ ยั
ในช่วงวันที่ 1-30 เมษายน พ.ศ. 2560 การเลือกคลินิกหรือ
หน่ วยบริการในการเก็บข้อมูลแต่ละวันทาแบบสุ่ม ผูร้ บั การ
ทดสอบต้อง 1) เป็ นคนไทยทีม่ ตี งั ้ แต่อายุ 20 ปี ขน้ึ ไป นันคื
่ อ
บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายและสามารถให้คายินยอมใน
การเข้า ร่ ว มการวิจ ัย โดยไม่ ต้อ งได้ร ับ ความยิน ยอมจาก
ผู้แทนโดยชอบธรรม 2) สามารถพูดสื่อสารด้วยภาษาไทย
และอ่านภาษาไทยได้ 3) มีความสามารถในการฟั งเป็ นปกติ
(ทดสอบโดยการพูดโต้ตอบกับนักวิจยั ได้ และ 4) ไม่ได้จบ
การศึกษาหรือประกอบอาชีพในสาขาทีเ่ กีย่ วกับสาธารณสุข
การศึกษาใช้การเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ
เกณฑ์คดั ออก คือ 1) ผูร้ บั บริการใช้บริการจาก 1)
หน่วยให้บริการทีต่ งั ้ อยู่นอกพืน้ ทีข่ องโรงพยาบาล 2) หน่วย
บริก ารพิเ ศษที่จ ัด ตัง้ เฉพาะสาหรับ กลุ่ ม ผู้ร ับ บริก าร เช่ น
แรงงานต่ า งด้า ว แรงงานตามสถานประกอบการ หน่ ว ย
บริการที่ผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 20 ปี และ 3) คลินิกที่มผี ปู้ ่ วย
เปราะบางหรือที่มโี อกาสถูกตีตราทางสังคมสูง เช่น ผู้ป่วย
มะเร็ง วัณโรค เอดส์ เป็ นต้น
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ขนาดตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั ใช้สตู รการคานวณขนาดตัวอย่างสาหรับการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบตัวแปร
เชิงปริมาณ (คะแนนจาก THLA-S) ระหว่างกลุ่มที่มรี ะดับ
ก า ร ศึ ก ษ า ต่ า ง กั น โ ด ย ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม G* power ( 20)
ความคลาดเคลื่อนชนิดที่ 1 ถูกกาหนดที่ 0.05 อานาจการ
ทดสอบที่ 0.80 จ านวนกลุ่ ม เปรี ย บเที ย บ คื อ 4 กลุ่ ม
(ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้ สูง (ปวส.)/ปริญ ญาตรีห รือ สูง กว่ า ) ในที่น้ี ก าหนดให้
ขนาดอิท ธิพ ล (effect size) เท่ า กับ 0.15 (ค่ า 0.10 และ
0.25 แสดงถึง ความแตกต่ า งระหว่างกลุ่มขนาดน้ อยและ
ปานกลาง ตามลาดับ) (20) ขนาดอิทธิพลที่ 0.15 คือ ความ
แตกต่ า งระหว่ า งกลุ่ ม ที่มีข นาดน้ อ ยถึง ปานกลาง ขนาด
ตัวอย่างทีค่ านวณได้ คือ 492 คน ดังนัน้ ควรเก็บข้อมูลอย่าง
น้อยประมาณ 125 คนในแต่ละระดับการศึกษา
กระบวนการทดสอบ
แบบวัดทีเ่ ก็บข้อมูลมีทงั ้ หมด 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่
1 ประกอบด้วยคาถามสาหรับข้อมูลทัวไปของผู
่
้ตอบ 9 ข้อ
และชุดคาถาม 3 ข้อทีด่ ดั แปลงมาจากแบบคัดกรองผูท้ ม่ี ี HL
ไม่เพียงพอ (18) เกีย่ วกับการอ่านเอกสารของโรงพยาบาล
การกรอกแบบฟอร์มทางการแพทย์ และการทราบอาการ
ของตนเองจากการอ่านเอกสาร ผูป้ ่ วยต้องประเมินตนเองใน
คาถามทัง้ สามบนสเกล 5 ระดับ (ไม่เคยเลย/ไม่มนใจเลย
ั่
ถึง
ทุกครัง้ /มันใจมากที
่
่สุด) คาถามสามข้อนี้เป็ นส่วนหนึ่งของ
แ บ บ วั ด THLA- N ( Thai Health Literacy Assessment
Using Nutrition Label) ถัด มาเป็ น ชุ ด ค าถาม 8 ข้อ ซึ่ง ให้
ตัว อย่ า งประเมิน ตนเองในเรื่อ งความสามารถต่ า ง ๆ ที่
จาเป็ นต่ อการมี HL ได้แก่ การคิดเลข (คาตอบมี 4 ระดับ
จากเห็นด้วยอย่างยิ่ง ถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) การจดจา
ข้อมูลทีอ่ ่านเองและทีค่ นอื่นบอก การเข้าใจข้อมูลทีอ่ ่านเอง
และที่ค นอื่น บอก การอธิบ ายเรื่อ งสุ ข ภาพให้ แ พทย์ฟั ง
รวมทัง้ การค้นหาข้อมูลทางสุขภาพบนอินเทอร์เน็ตและที่
ต้องการเอง (คาตอบ 4 ระดับ คือ ยากมาก ยาก ค่อนข้าง
ง่าย และง่ายมาก)
ต อ น ที่ 2 เ ป็ น แ บ บ วั ด จ า น ว น 4 ข้ อ ที่ วั ด
ความสามารถในการอ่ า นแบบ cloze test ซึ่ง ปรับ ปรุ งมา
จากแบบวัด S-TOFHLA ฉบับภาษาไทย (11) โดยปรับให้มี
เนื้อหาทีเ่ หมาะกับคนไทย ผูต้ อบต้องเลือกตัวเลือกทีด่ ที ส่ี ดุ
เพื่อ เติมค าในช่องว่างของประโยคที่เว้น ว่า งไว้ในคาถาม
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ตอนที่ 3 เป็ น แบบวัด THLA-S 26 ข้อ ที่พ ัฒ นาขึ้น ในการ
วิจยั นี้ ซึง่ ผูต้ อบสามารถตอบแบบวัดได้ดว้ ยตนเอง คาถาม
ชุดแรกมีการใช้ขอ้ ความหรือเอกสารประกอบการถาม-ตอบ
จ านวน 20 ข้ อ และค าถามชุ ด ที่ 2 มี ก ารใช้ ส่ือ ที่ ไ ม่ ใ ช่
ข้อความ/เอกสารประกอบการถามจานวน 6 ข้อ ได้แก่ การ
ใช้คลิปเสียงเป็ นสื่อประกอบ 2 ข้อ การใช้ภาพเคลื่อ นไหว
เป็ นสื่อประกอบ 2 ข้อ และการใช้อนิ เทอร์เน็ตในการค้นหา
ข้อมูลหรือคานวณ (เช่น คานวณหาค่าพลังงานที่ร่างกาย
ต้องการ (BMR)) 2 ข้อ โดยในการเก็บข้อมูลจากคาถามชุด
ที่ 2 จะทาการทดสอบเมื่อตัวอย่างตอบแบบสอบถามส่วน
อื่ น ๆ เ ส ร็ จ แ ล้ ว ผู้ วิ จ ั ย จึ ง จ ะ เ ปิ ด แ ฟ้ ม เ สี ย ง ห รื อ
ภาพเคลื่อ นไหวจากคอมพิว เตอร์ให้ช มหรือ ฟั ง หรือ เปิ ด
หน้าจอของเว็บไซต์ทใ่ี ช้ประกอบให้ตวั อย่าง
ตอนที่ 4 เป็ นคาถาม 5 ข้อทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของแบบ
วัด THLA-N ผูต้ อบต้องใช้ขอ้ มูลบนฉลากโภชนาการในการ
ตอบค าถาม THLA-N ทดสอบทัก ษะการอ่ า น การแปล
ความหมาย และการค านวณที่เ กี่ยวข้อ งกับ การใช้ฉลาก
โภชนาการ เช่ น จากฉลากโภชนาการ ถ้า ท่ า นต้อ งการ
พลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี รับประทานมันฝรังทอด
่
กรอบชนิดนี้ 30 กรัม ให้พลังงานคิดเป็ นกี่เปอร์เซ็นต์ของ
พลังงานทีท่ ่านต้องการต่อวัน
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์คาถามรายข้อ: การศึกษาตัดคาถาม
ข้อทีม่ ผี ตู้ อบถูกจานวนมากหรือตอบผิดจานวนมาก เพราะ
เป็ นคาถามทีไ่ ม่สามารถแยกผูท้ ม่ี ี HL สูงและต่าออกจากกัน
ได้ และตัดคาถามทีม่ คี ่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ (correlation
coefficient; r) กับคะแนนรวมของ THLA-S น้อย (น้อยกว่า
0.3) เพราะแสดงให้เห็นว่า คาถามข้อนัน้ วัดในสิง่ ที่ต่างไป
จากข้ออื่น ๆ
การวิ เ คราะห์ ค วามตรงและความเที่ ย ง: การ
วิเ คราะห์ค วามเที่ย งของ THLA-S ใช้ Cronbach’s alpha
การหาความตรงใช้วิธีก ารต่ อ ไปนี้ 1) การเปรีย บเทีย บ
คะแนน THLA-S ระหว่างผู้ท่ปี ระเมินตนเองว่าสามารถทา
กิจกรรมทีส่ าคัญต่อ HL ได้ง่าย/ง่ายทีส่ ดุ กับผูท้ ต่ี อบว่ายาก/
อยากที่สุด (ตัวอย่างคาถาม คือ การจดจาข้อมูลที่ขา้ พเจ้า
เคยอ่านมาเป็ นเรื่องยากหรือง่ายเพียงไร การจดจาข้อมูลทีม่ ี
คนเคยบอกข้าพเจ้าเป็ นเรื่องยากหรือง่ายเพียงไร ฯลฯ) การ
เปรียบเทียบใช้ independent samples t test หากผู้ท่ตี อบ
ว่าง่าย ได้คะแนน THLA-S มากกว่าผู้ท่ตี อบว่ายาก แสดง
ว่า THLA-S มีความตรง 2) การเปรียบเทียบคะแนน THLA-

S ระหว่ า งผู้ท่ีมีร ะดับ การศึก ษาต่ า งกัน ใช้ก ารวิเ คราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว หากผูท้ ม่ี รี ะดับการศึกษาสูงกว่า
ได้คะแนน THLA-S มากกว่า แสดงว่า THLA-S มีความตรง
การทดสอบความเท่าเทียมกันของความแปรปรวนในแต่ละ
กลุ่ ม ระดับ การศึก ษาใช้ Levene test หากพบว่ า ความ
แปรปรวนไม่แตกต่ างกัน ใช้การทดสอบความแปรปรวน
ทางเดีย วตามปกติ และการเปรีย บเทียบรายคู่ใช้ Tukey
test และ 3) การหาค่ า สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
คะแนนจาก THLA-S กับตัวชี้วดั HL คือ คะแนนรวมของ
ค าถามคัด กรอง HL จ านวน 3 ข้อ คะแนนจากแบบวัด
ความสามารถในการอ่าน และความสามารถในการใช้ฉลาก
โภชนาการ หากค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์เป็ นบวกและมีค่า
สูง แสดงว่า THLA-S มีความตรง
การหาเกณฑ์คะแนนตัดสิ นระดับ HL
ในปั จจุ บ ั น ยั ง ไม่ มี วิ ธี ว ั ด ใดที่ ถื อ ว่ า เป็ น gold
standard (GS) หรือ แบบวัด มาตรฐานที่ได้รบั การยอมรับ
โดยทัวไปว่
่ าวัดระดับ HL ได้ดี งานวิจยั นี้จงึ เลือกใช้แบบวัด
THLA-N (16) เป็ น GS เพราะมีเกณฑ์สาหรับตัดสินคะแนน
ที่ช ัด เจน คือ ผู้ท่ีมี THLA-N >4.83 ถือ ว่ า มี HL เพีย งพอ
การวิเ คราะห์โค้ง ROC สาหรับ THLA-N พบพื้นที่ใต้โค้ง
ROC 0.76 และ 0.81 ขึน้ อยู่กบั GS ทีใ่ ช้ แบบวัดมีความไว
0.71 และ 0.75 และความจาเพาะ 0.69 และ 0.75 ขึ้นกับ
GS ทีใ่ ช้ (16)
ในการวิ เ คราะห์ โ ค้ ง ROC จุ ด ตั ด คะแนน คื อ
คะแนนที่ทาให้ค่า ความไวบวกค่าความจาเพาะมีค่าสูงสุด
(21) การวิเคราะห์คานวณค่า accuracy (ความถูกต้องใน
การทานาย), positive predictive value (PPV+), negative
predictive value (NPV-), LR+ (positive likelihood ratio)
และ LR- (negative likelihood ratio) (22-24)

ผลการวิ จยั
ข้อมูลทัวไปของตั
่
วอย่าง
ผูเ้ ข้าร่วมการศึกษา 552 คน เป็ นเพศหญิงจานวน
296 คน (ร้อ ยละ 53.6) อายุ อ ยู่ใ นช่ ว ง 20-29 ปี (ร้อ ยละ
49.8) รองลงมา คือ 30-39 ปี (ร้อ ยละ 33.5) อายุ เ ฉลี่ย
31.24±9.22 ปี ตัวอย่างร้อยละ 68.6 มีความสามารถในการ
อ่านในระดับดีหรือดีมาก ตัวอย่างร้อยละ 1.3 เห็นว่า ตนมี
ความสามารถในการอ่านไม่ดหี รือไม่ดอี ย่างยิง่ เมื่อถามด้วย
คาถามคัดกรองผูท้ ม่ี ี HL ไม่เพียงพอพบว่า ตัวอย่างร้อยละ

2.9 รายงานว่าไม่เข้าใจบ่อย ๆ หรือทุกครัง้ เกีย่ วกับอาการ
ตนเองจากการอ่านเอกสารที่ได้รบั ร้อยละ 10.1 ไม่มนใจ
ั่
หรือไม่มนใจเลยในการกรอกแบบฟอร์
ั่
มทางการแพทย์ และ
ร้อยละ 2.1 ขอให้คนอื่นช่วยอ่านเอกสารต่าง ๆ ให้ฟังบ่อย
ๆ หรือทุกครัง้
แบบสอบถามมีค าถามจ านวน 8 ข้อ ส าหรับ ให้
ตัวอย่างประเมินความสามารถของตนเอง ตัวอย่างร้อยละ
42.2 ไม่เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ กับคากล่าวว่า ตนเป็ น
คนที่คิด เลขเก่ ง ตัว อย่ า งร้อ ยละ 22.4, 20.6, 13.0, 18.8,
15.2, 13.9 และ 18.5 รายงานว่าเป็ นเรื่องยากหรือยากมาก
ในการทากิจกรรมต่อไปนี้ การจดจาข้อมูลทีเ่ คยอ่านมา การ
จดจาข้อมูลทีม่ คี นเคยบอกหรือได้ยนิ การเข้าใจข้อมูลทีไ่ ด้
อ่าน การเข้าใจข้อมูลทีค่ นอื่นบอก การอธิบายเรื่องเกีย่ วกับ
สุ ข ภาพให้ แ พทย์ ฟั ง การค้ น หาข้ อ มู ล ทางสุ ข ภาพบน
อินเทอร์เน็ต และการค้นหาข้อมูลสุขภาพทีต่ นเองต้องการ
การวิ เคราะห์คาถาม
แบบวั ด THLA-S เริ่ ม ต้ น มี ค วามยาว 26 ข้ อ
หลังจากปรับแก้ไขตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและการ
ทดสอบในตัว อย่ า งแล้ว ได้ตัด ค าถามออก 2 ข้อ เพราะมี
ตัวอย่างทีต่ อบถูกต้องจานวนน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 6)
แสดงว่า ทัง้ สองข้อ ไม่อาจจาแนกผู้ท่มี ี HL สูงและต่ าออก
จากกัน ได้ และตัด ค าถามเพิ่ม เติม 1 ข้อ ออกเพราะมีค่ า
สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์กบั คะแนนรวมของ THLA-S น้ อย
(r=0.20) แบบวัดฉบับที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมี 23 ข้อ
ผูส้ นใจสามารถขอแบบวัดได้จากผูแ้ ต่งบทความคนทีส่ อง
ความเที่ยงและความตรงของ THLA-S
แบบวัด THLA-S (23 ข้อ ) มี Cronbach’s alpha
เท่ากับ 0.81 ซึง่ มากกว่า 0.70 จึงถือว่ามีความเทีย่ งสูงเป็ น
ที่น่ า พอใจ ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรีย บเทีย บคะแนน
THLA-S ระหว่างผูท้ ป่ี ระเมินตนเองว่า สามารถทากิจกรรม
ที่สาคัญต่อการมี HL 8 อย่างได้ง่าย/ง่ายมาก (การคิดเลข
การจดจาข้อมูล ฯลฯ) กับผูท้ ร่ี ายงานว่าทาได้ยาก/ยากมาก
ผู้ ท่ี ส ามารถท า 6 กิ จ กรรม (จาก 8 กิ จ กรรม) ได้ ง่ า ยมี
คะแนน THLA-S สูงกว่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05)
ซึ่ง สอดคล้อ งกับ สมมติฐ านที่ว างไว้ ความสามารถใน 2
คาถามทีไ่ ม่พบความแตกต่าง คือ การจดจาข้อมูลทีเ่ คยอ่าน
และการเล่าเรื่องสุขภาพของตนให้แพทย์ฟัง ผลการวิจ ัย
โดยรวมบ่งชีว้ ่า THLA-S มีความตรง
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ตารางที่ 1. การเปรียบเทียบคะแนน THLA-S (คะแนนมีพสิ ยั 0-23) ระหว่างผูท้ ม่ี รี ะดับความสามารถต่างกันในการทากิจกรรมที่
สาคัญต่อการมี HL (N=552)
ประเด็นทีค่ าถามวัด
คะแนน THLA-S
P2
ผูม้ คี วามสามารถสูง1
ผูม้ คี วามสามารถน้อย1
จานวน ค่าเฉลีย่ ±SD จานวน
ค่าเฉลีย่ ±SD
ทักษะการคานวณ
319
13.81±4.72
233
12.97±4.01
0.025
การจดจาข้อมูลทีเ่ คยอ่าน
428
13.60±4.50
124
12.96±4.25
0.161
การจดจาข้อมูลทีเ่ คยได้ยนิ
437
13.70±4.44
114
12.58±4.38
0.017
การเข้าใจข้อมูลทีไ่ ด้อ่าน
480
13.69±4.42
72
11.85±4.33
0.001
การเข้าใจข้อมูลทีค่ นอื่นบอก
448
13.80±4.46
104
11.96±4.10
<0.001
การเล่าเรื่องสุขภาพให้แพทย์ฟัง
468
13.38±4.38
84
13.87±4.82
0.352
การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
475
13.79±4.48
77
11.38±3.67
<0.001
การค้นหาข้อมูลสุขภาพทีต่ วั ท่านต้องการ
450
13.78±4.46
102
12.03±4.12
<0.001
1: ผู้มีความสามารถสูง คือ ผู้ท่ปี ระเมินตนเองว่าทักษะต่ าง ๆ ในคาถามนัน้ ง่ายหรือง่ายมาก ผู้มีความสามารถน้อย คือ ผู้ท่ี
ประเมินตนเองว่าทักษะในคาถามนัน้ ยากหรือยากมาก 2: independent samples t-test
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรี ย บเที ย บคะแนน
THLA-S ระหว่ า งผู้ท่มี ีร ะดับ การศึก ษาที่ต่า งกัน โดยแบ่ง
ระ ดั บ กา รศึ ก ษ า เป็ น 4 กลุ่ ม คื อ น้ อย กว่ า เท่ ากั บ
ประถมศึกษาปี ท่ี 6 (ป.6) มัธยมศึกษาปี ท่ี 1-3 (ม.1-ม.3)
มัธยมศึกษาปี ท่ี 4-6 (ม.4-ม.6)/ปวช. และปวส./ปริญญาตรี
หรือสูงกว่า ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวสรุป
ได้ว่า แต่ ละกลุ่มการศึกษามีคะแนนไม่เท่ากัน (F=49.23,
df=3, 548, P<0.001) หรือ มีอ ย่ า งน้ อ ย 1 คู่ ก ารศึก ษาที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ การเปรียบเทียบราย
คู่ ด้ ว ย Tukey’s test พบว่ า ทุ ก กลุ่ ม การศึก ษามีค ะแนน

แตกต่ างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยผู้ท่มี ี
ระดับ การศึก ษาที่สูง กว่ า มีค ะแนน THLA-S มากกว่ า ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ที่กาหนดไว้ และบ่งบอก
ความตรงของ THLA-S
ตารางที่ 3 แสดงค่ า สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์ (r)
ระหว่างคะแนน THLA-S กับตัวชีว้ ดั HL ต่าง ๆ ได้แก่ การ
รับรูค้ วามสามารถของตนเอง ความสามารถในการอ่านจาก
แบบทดสอบ cloze test คะแนนจากแบบคัด กรองผู้มี HL
ไม่เพียงพอ ความสามารถในการใช้ฉลากโภชนาการ และ
THLA-N ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ระหว่าง THLA-S และ

ตารางที่ 2. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน THLA- S ระหว่างผูท้ ม่ี รี ะดับ
การศึกษาทีต่ ่างกัน (n= 552)
ระดับการศึกษา
จานวน
ค่าเฉลีย่ คะแนน THLA-S+SD1,2
ประถมศึกษาหรือต่ากว่า
125
10.76±3.82a
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1-3
130
12.18±4.00b
มัธยมศึกษาปี ท่ี 4-6/ปวช.
125
13.84±4.15c
ปวส./ปริญญาตรีและสูงกว่า
172
16.08±3.89d
รวม
552
13.45±4.45
1: พิสยั ของคะแนน 0-23; Levene test: F=0.93, df=3, 548, P=0.425; ANOVA: F=49.23, df=3, 548, P<0.001
2: ผลการทดสอบด้วย Tukey’s test ตัวเลขทีม่ ตี วั ยกภาษาอังกฤษต่างกัน แสดงว่ามีระดับคะแนน THLA-S ทีแ่ ตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 3. ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ระหว่างคะแนน THLA-S กับตัวชีว้ ดั HL ต่าง ๆ
ตัวชีว้ ดั HL
ค่า r ของ THLA-S กับตัวชีว้ ดั HL

P

การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
ความสามารถในการอ่านจาก cloze test

0.336
0.398

<0.001
<0.001

คะแนนจากแบบคัดกรองผูม้ ี HL ไม่เพียงพอ

0.156

<0.001

ความสามารถในการใช้ฉลากโภชนาการ

0.634

<0.001

THLA-N

0.606

<0.001

ตัว ชี้ว ัด HL ทุ ก ตัว มีค่ า เป็ น บวกและมีนัย สาคัญ ทางสถิติ
(P<0.05) ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานทีว่ างไว้ ผลการศึกษา
ส่ ว นนี้ จึง บ่ ง ชี้ค วามตรงของ THLA-S เป็ น ที่น่ า สัง เกตว่ า
คะแนน THLA-S และความสามารถในการใช้ ฉ ลาก
โภชนาการ รวมทัง้ แบบวัด THLA-N มีค วามสัม พัน ธ์ก ัน
ค่ อ นข้า งสู ง (r>0.60) นอกจากนี้ ค วามสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
คะแนน THLA-S และคะแนนจากแบบคัดกรองผู้มี HL ไม่
เพีย งพอแม้ มีค วามสัม พัน ธ์ ท างบวก แต่ ค วามสัม พัน ธ์
ค่อนข้างต่ า จึงไม่สามารถใช้คาถามจากแบบคัดกรองผู้มี
HL ไม่เพียงพอมาวัด HL แทน THLA-S ได้
การหาเกณฑ์แปลผลคะแนน
การวิเคราะห์โค้ง ROC ได้ค่า AUC 0.84 ค่า AUC
0.5-0.7, 0.7-0.9 และ >0.9 แสดงว่า แบบวัดมีความถูกต้อง
ในการจ าแนกระดั บ HL ได้ น้ อ ย ปานกลาง และมาก
ตามลาดับ (23) แสดงว่ า THLA-S มีค วามถูก ต้อ งในการ
จ าแนกระดับ HL ได้ดีป านกลางถึง มาก คะแนนบนโค้ง
ROC ที่ทาให้ความไวบวกความจาเพาะมีค่าสูงสุด คือ 13
ดังนัน้ ผู้ท่ไี ด้คะแนน <13 ถือว่ามี HL ไม่เพียงพอ ส่วนผูท้ ่ี
ได้คะแนนมากกว่า 13 ถือว่ามี HL เพียงพอ
ความไว คือ สัดส่วนของผูท้ ม่ี ี HL ไม่เพียงพอทีไ่ ด้
คะแนน ≤ 13 (true positive) ความจาเพาะ คือ สัดส่วนของ
ผู้ท่มี ี HL เพียงพอที่ได้คะแนน > 13 (true negative) แบบ
วัด THLA-S มีความไวร้อยละ 75.0 นัน่ คือ สามารถทานาย
ผูท้ ม่ี ี HL ต่ าได้อย่างถูกต้องร้อยละ 75.0 ส่วนความจาเพาะ
คือ ร้อยละ 78.4 นันคื
่ อ สามารถทานายผูท้ ม่ี ี HL สูงได้อย่าง
ถูกต้องร้อยละ 78.4 ค่า accuracy หรือความถูกต้องในการ
ทานายโดยรวม คือ ร้อยละ 76.60
ส่ ว นค่ า PPV+ คือ ความถู ก ต้ อ งในการท านาย
ระดับ HL สาหรับกลุ่มทีว่ ดั ด้วย THLA-S แล้วให้ผลเป็ นบวก
(≤13 คะแนน) ค่า PPV+ ในทีน่ ้ีเท่ากับ ร้อยละ 79.12 ส่วน

ค่า NPV คือ ความถูกต้องในการทานายสาหรับกลุ่มที่วดั
ด้วย THLA-S แล้วให้ผลเป็ นลบ (>13 คะแนน) ค่า NPV ใน
ทีน่ ้เี ท่ากับ ร้อยละ 74.19
LR+ คื อ โอกาสที่ เ กิ ด true positive หารด้ ว ย
โอกาสเกิ ด false positive นั น่ คื อ เมื่ อ ผลประเมิ น ด้ ว ย
THLA-S แล้วให้ผลเป็ นบวก (ประเมินว่า HL ไม่เพียงพอ)
LR+ คือ โอกาสที่ตัว อย่ า งจะมี HL ไม่ เ พีย งพอหารด้ว ย
โอกาสที่ตวั อย่างจะมี HL เพียงพอ ส่วน LR- คือ โอกาสที่
เกิด false negative หารด้วยโอกาสเกิด true negative เมื่อ
ผลประเมินด้วย THLA-S เป็ นลบ (ประเมินว่า HL เพียงพอ)
แบบวัดที่มี LR (likelihood ratio) มากกว่า 10.00/น้อยกว่า
0.10, 5 – 10/0.10 – 0.20 แ ล ะ 2.00 – 5.00/0.20 – 0.50
สามารถให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการตัดสินใจทางคลินิก
มาก ปานกลาง และน้อย (แต่อาจมีความสาคัญทางคลินิก)
ตามลาดับ ส่วน LR ทีม่ คี ่าระหว่าง 0.50 – 2.00 ให้ขอ้ มูลที่
ไม่เป็ นประโยชน์ (24) แบบวัด THLA-S ให้ค่า LR ระหว่าง
0.32 และ 3.47 จึง ให้ข้อมูลที่มีป ระโยชน์ ต่อ การตัดสินใจ
น้อยแต่อาจมีความสาคัญทางคลินิก
ความหมายของเกณฑ์คะแนน
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบจานวนผูท้ ต่ี อบคาถาม 23
ข้อใน THLA-S ได้อย่างถูกต้องระหว่างผู้ท่มี ี HL เพียงพอ
(THLA-S>13) และไม่ เ พี ย งพอ (THLA-S≤13) ผู้ ท่ี มี HL
เพียงพอสามารถตอบคาถามทัง้ 23 ข้อได้ถูกต้องมากกว่าผู้
ที่มี HL ไม่ เ พีย งพออย่า งมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.001)
โดยมีค่า OR 3.34-15.50 นอกจากนี้มผี ลการวิจยั ทีน่ ่าสนใจ
เช่น ผู้ท่มี ี HL เพียงพอร้อยละ 68.10 สามารถค้นหาข้อมูล
อาการข้างเคียงบนเอกสารกากับยา (คาถามข้อ 4) แต่ผทู้ ม่ี ี
HL ไม่เพียงพอร้อยละ 24.54 สามารถค้นหาข้อมูลดังกล่าว
ได้ ผูท้ ม่ี ี HL เพียงพอร้อยละ 82.08 เข้าใจตารางแสดงขนาด
ยาบนเอกสารกากับยาและทราบขนาดยาทีต่ อ้ งใช้ (คาถาม
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ตารางที่ 4. จานวนและร้อยละของผูท้ ต่ี อบคาถามใน THLA-S ถูกต้อง จาแนกตามระดับ HL ทีป่ ระเมินโดย THLA-S (N=552)
ประเด็นทีค่ าถามวัด1
ผูท้ ม่ี ี HL ไม่เพียงพอ2
ผูท้ ม่ี ี HL เพียงพอ2
OR
(N=273)
(N=279)
(95%CI)3
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
ข้อ 1 การค้นหาข้อมูลบนเอกสารในรูปความ
86
31.50
192
68.82
4.80
เรียง (คาถามเกีย่ วกับคอเลสเตอรอล)
(3.35-6.88)
ข้อ 2 การแปลความหมายจากข้อมูลบนเอกสาร
24
8.79
68
24.37
3.34
ในรูปความเรียง (คาถามเกีย่ วกับคอเลสเตอรอล)
(2.03-5.51)
ข้อ 4 การค้นหาข้อมูลอาการข้างเคียงบนเอกสาร
67
24.54
190
68.10
6.56
กากับยา (คาถามเกีย่ วกับยามานาซอล)
(4.52-9.53)
ข้อ 5 การทราบขนาดยาทีค่ วรใช้จากตาราง
93
34.07
229
82.08
8.86
ขนาดยาบนเอกสารกากับยา (คาถามเกีย่ วกับยา
(5.97-13.16)
มานาซอล)
ข้อ 6 การประยุกต์ใช้ขอ้ มูลความถีใ่ นการใช้ยา
155
56.78
250
89.61
6.56
บนเอกสารกากับยา (คาถามเกีย่ วกับยามานา
(4.17-10.32)
ซอล)
ข้อ 7 การค้นหาและเข้าใจข้อมูลบนเอกสารในรูป
128
46.89
243
87.10
7.65
ความเรียง (คาถามเกีย่ วกับโรคต้อ)
(5.01-11.67)
ข้อ 8 การแปลความหมายจากข้อมูลบนเอกสาร
186
68.13
269
96.42
12.58
ในรูปความเรียง (คาถามเกีย่ วกับโรคต้อ)
(6.37-24.85)
ข้อ 9 การแปลความหมายจากข้อมูลบนเอกสาร
128
46.89
260
93.19
15.50
ในรูปความเรียง (คาถามเกีย่ วกับโรคต้อ)
(9.19-26.15)
ข้อ 10 การเข้าใจข้อมูลในรูปข้อความเสียง
211
77.29
264
94.62
5.17
(ใช้คลิปเสียงประกอบคาถาม)
(2.86-9.35)
ข้อ 11 ความสามารถแปลความหมายข้อมูลใน
202
73.99
262
93.91
5.42
รูปข้อความเสียง (ใช้คลิปเสียงประกอบคาถาม)
(3.09-9.48)
ข้อ 12 ความสามารถค้นหาและสรุปความหมาย
132
48.35
253
90.68
10.39
ข้อมูลในรูปแผนผัง (การอ่านแผนผัง
(6.51-16.60)
โรงพยาบาล)
ข้อ 13 ความสามารถค้นหาและสรุปความหมาย
61
22.34
164
58.78
4.96
ข้อมูลในรูปแผนผัง (การอ่านแผนผัง
(3.42-7.19)
โรงพยาบาล)
ข้อ 14 การแปลความหมายจากข้อมูลบนเอกสาร
45
16.48
148
53.05
5.72
ในรูปความเรียง (คาถามเกีย่ วกับคาแนะนา อย.)
(3.85-8.51)
ข้อ 15 การประยุกต์ใช้ขอ้ มูลบนเอกสารในรูป
24
8.79
93
33.33
5.19
ความเรียง (คาถามเกีย่ วกับคาแนะนา อย.)
(3.19-8.44)
ข้อ 16 การใช้งานเว็บไซต์เพื่อคานวณค่า BMR
85
31.14
195
69.89
5.13
(3.57-7.37)
ข้อ 17 การใช้งานเว็บไซต์เพื่อคานวณค่า BMI
151
55.31
250
89.61
6.97
และแปลความหมายทีไ่ ด้
(4.43-10.95)
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ตารางที่ 4. จานวนและร้อยละของผูท้ ต่ี อบคาถามใน THLA-S ถูกต้อง จาแนกตามระดับ HL ทีป่ ระเมินโดย THLA-S (N=552)
(ต่อ)
ประเด็นทีค่ าถามวัด1
ผูท้ ม่ี ี HL ไม่เพียงพอ2
ผูท้ ม่ี ี HL เพียงพอ2
OR
(N=273)
(N=279)
(95%CI)3
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
ข้อ 18 การค้นหาข้อมูลบนเอกสารในรูปความ
208
76.19
268
96.06
7.61
เรียง (สัญญาณโรคหลอดเลือดสมอง)
(3.92-14.79)
ข้อ 19 การค้นหาและเข้าใจข้อมูลในตาราง
28
10.26
92
32.97
4.30
(การนับพลังงานอาหาร)
(2.71-6.85)
ข้อ 20 การคานวณพลังงานอาหารจาก
81
29.67
197
70.61
5.69
ตารางข้อมูล (การนับพลังงานอาหาร)
(3.95-8.21)
ข้อ 21 การสรุปข้อมูลจากสือ่ วิดทิ ศั น์ (โรคอ้วน
240
87.91
276
98.92
12.65
ลงพุง)
(3.83-41.77)
ข้อ 22 การแปลความหมายข้อมูลจากสือ่ วิดทิ ศั น์
234
85.71
268
96.06
4.06
(โรคอ้วนลงพุง)
(2.03-8.11)
ข้อ 23 การแปลความหมายของคาว่าหนึ่งหน่วย
34
12.45
160
57.35
9.45
บริโภคบนฉลากโภชนาการ
(6.14-14.54)
ข้อ 25 ความสามารถในการอ่านกราฟแท่ง
48
17.58
184
65.95
9.08
(6.10-13.52)
1: ไม่แสดงข้อ 3, 24 และ 26 เพราะเป็ นข้อทีถ่ ูกตัดออกในกระบวนการคัดเลือกคาถาม
2: ผูม้ ี HL เพียงพอ คือ ผูท้ ไ่ี ด้คะแนน THLA-S >13 ส่วนผูม้ ี HL ไม่เพียงพอ คือ ผูท้ ไ่ี ด้คะแนน THLA-S ≤13
3: Chi-square test พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.001) ในคาถามทุกข้อ
ข้อ 5) แต่ผทู้ ม่ี ี HL ไม่เพียงพอร้อยละ 34.07 เท่านัน้ ทีเ่ ข้าใจ
ตารางดังกล่าว ผูท้ ม่ี ี HL เพียงพอร้อยละ 90.68 เข้าใจแผน
ที่แสดงตาแหน่ งของหน่ วยบริการต่ าง ๆ ในโรงพยาบาล
(ค าถามข้อ ที่ 12) แต่ ผู้ท่ีมี HL ไม่ เ พีย งพอร้อ ยละ 48 35
เข้าใจแผนทีด่ งั กล่าว

การอภิ ปรายผลและสรุป
การอภิปรายผลการวิจยั มุ่งเปรียบเทียบแบบวัด
THLA-S กับ แบบวัด HL ชนิ ด ทัว่ ไปฉบับภาษาไทยอื่น ๆ
ได้ แ ก่ แบบวัด REALM ฉบับ ภาษาไทย (11) แบบวัด
THLA-W (12) แบบวัด THLA-W+ (14) แบบวัด THLA-N
(16) และเครื่ อ งมือ วัด ความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพคนไทย
(Thailand Health Literacy Scales: THLS) (10)
เนื้ อหาของแบบวัด THLA-S
REALM ฉบับภาษาไทย (11) แบบวัด THLA-W
(12) แบบวัด THLA-W+ (14) มีขอ้ จากัด คือ เนื้อหาของการ

ทดสอบจ ากัด เฉพาะการอ่ า นค าที่พ บในทางสุ ข ภาพได้
ถูกต้องหรือความเข้าใจในคาเหล่านัน้ แบบวัด THLA-S 23
ข้อมีจุดแข็งตรงเนื้อหาการวัดทีค่ รอบคลุมแง่มุมต่าง ๆ ของ
HL โดยวัดทักษะเกี่ยวกับข้อความ (9 ข้อ) ทักษะเกี่ยวกับ
เอกสารที่ไม่ใช่ข้อความ (เช่น ตาราง) (8 ข้อ) ทักษะด้าน
การพู ด -ฟั ง (4 ข้อ ) และทัก ษะการใช้อิน เทอร์ เ น็ ต เพื่อ
แสวงหาข้อมูล (2 ข้อ) คาถามในแบบวัดประเมินการค้นหา
และการเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพมี 5 ข้อ ประเมินการ
แปลความจากข้อ มูลเกี่ย วกับ สุข ภาพ (10 ข้อ ) การสรุ ป
ข้อมูลหรือประยุกต์ใช้ขอ้ มูลกับสถานการณ์หนึ่ง ๆ (5 ข้อ)
การคานวณ (1 ข้อ) และการใช้อนิ เทอร์เน็ตในการแสวงหา
ข้อมูล (2 ข้อ) แม้ว่าแบบวัดมีการประเมินความสามารถใน
การคานวณด้วยคาถามเพียงข้อเดียว แต่ในความเป็ นจริง
แล้ว ทักษะการคานวณแฝงอยู่ในคาถามหลายข้อ แต่ ถือ
เป็ นทักษะเด่นทีส่ าคัญทีส่ ุดในคาถามเพียงข้อเดียว เนื้อหา
ของค าถามที่ใ ช้ท ดสอบประกอบด้ว ย 3 ประเด็น เหมือ น
HLSI คือ การสร้างเสริมสุขภาพ-การป้ องกันโรค (14 ข้อ)
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การรักษาและใช้บริการสาธารณสุข (5 ข้อ) และการเข้าถึง
บริการในระบบสุขภาพ (4 ข้อ)
แบบวัด THLA-N (16) ประกอบด้วยคาถาม 8 ข้อ
สามข้อแรกเป็ นคาถามคัดกรอง HL โดยสอบถามความยาก
ง่ายในการทากิจกรรมสุขภาพ เช่น การอ่านเอกสารสุขภาพ
การกรอกแบบฟอร์ม การไม่เข้าใจเอกสารสุขภาพ อีก 5 ข้อ
เป็ นคาถามวัดความสามารถในการใช้ฉลากโภชนาการ จึง
ถือ ว่ า มีเ นื้ อ หาทางสุ ข ภาพที่ก ว้า งมากขึ้น กว่ า REALM,
THLA-W และ THLA-W+ แต่ แ บบวั ด THLA-N มี เ นื้ อ หา
จากัดเมื่อเปรียบเทียบกับแบบวัด THLA-S ในการวิจยั นี้
สาหรับแบบวัด THLS (10) มีเนื้อหาที่ครอบคลุม
มากถึง 5 ด้าน คือ การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ การ
เข้าใจข้อมูลและบริการสุขภาพทีเ่ พียงพอต่อการปฏิบตั ิ การ
ตรวจสอบข้อ มูลและบริก ารสุข ภาพ การสื่อ สารและการ
สนับสนุ นทางสังคม และการจัดการสุขภาพตนเอง THLS มี
เนื้อหาทีค่ รอบคลุม HL มาก อีกทัง้ ผูพ้ ฒ
ั นาแบบวัดออกแบบ
ให้ตัว อย่ า งรายงานความสามารถของตนเองบน Likert
scale ทาให้การทดสอบเป็ นไปได้โดยง่าย และสามารถตอบ
แบบสอบถามได้เสร็จในเวลาอันรวดเร็วแม้ว่าจะมีคาถาม
มากถึง 47 ข้อก็ตาม แต่แบบสอบถามชนิดประเมินตนเองมี
ข้อจากัดประการหนึ่ง คือ มีลกั ษณะอัตวิสยั แบบสอบถามที่
มีลัก ษณะเหมือ นข้อ สอบดัง เช่ น THLA-S ในงานวิจ ัย นี้มี
ข้อดี คือ คะแนนที่วดั ได้มลี กั ษณะวัตถุวสิ ยั มากกว่า แต่จะ
นามาซึ่งข้อจากัด คือ การมีข้อสอบจานวนมากเพื่อวัดให้
ครอบคลุมเนื้อหาของ HL เป็ นการสร้างภาระในการตอบแก่
ตัวอย่าง การสร้าง THLA-S เป็ นการพยายามถ่วงดุลความ
ครอบคลุมเนื้อหาของ HL และความยากในการใช้แบบวัด
ความเที่ยง
แบบวัด THLA-S มีค่า Cronbach’s alpha เท่ากับ
0.81 ซึ่ง ถือ ว่ า น่ า พอใจ แบบวัด REALM ฉบับ ภาษาไทย
(11) แบบวัด THLS (10) แบบวัด THLA-W (12) แบบวัด
THLA-W+ (14) และแบบวัด THLA-N (16) มีค วามเที่ยง
0. 95, 0. 81- 0. 94 ( ขึ้ น กั บ มิ ติ ) , 0. 90, 0. 90 แ ล ะ 0. 71
ตามลาดับ โดยรวมแล้วแบบวัด HL ชนิดทัวไปทุ
่
กชนิดมี
ความเที่ยงอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ทัง้ นี้เป็ นที่น่าสังเกตว่ า
ความเที่ยงขึ้นกับความยาวของจานวนคาถามในแบบวัด
แบบวัดทีม่ คี วามยาวมากจะมีความเทีย่ งทีส่ งู กว่า
ความตรง
แบบวัด THLA-S มีความตรงเพราะ 1) ผูท้ ป่ี ระเมิน
ตนเองว่าสามารถทา 6 กิจกรรมทีจ่ าเป็ นต่อการมี HL (จาก
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ทัง้ หมด 8 กิจกรรม) ได้อย่างง่าย/ง่ายมาก (เช่น การคิดเลข
การจดจาข้อมูล การแสวงหาข้อมูล ฯลฯ) มีคะแนน THLA-S
สูงกว่าผู้ท่รี ายงานว่าทาได้ยากหรือยากมาก 2) ผู้ท่มี รี ะดับ
กา รศึ ก ษ า สู ง กว่ า ไ ด้ ค ะ แ นน THLA-S ม า กกว่ า 3)
ความสัมพันธ์ของ THLA-S กับตัวชี้วดั HL เป็ นบวกและมี
นัยสาคัญทางสถิติ ความสัมพันธ์ระหว่าง THLA-S กับการ
รับรูค้ วามสามารถของตนเอง ความสามารถในการอ่านจาก
cloze test ความสามารถในการใช้ฉ ลากโภชนาการ และ
THLA-N มีค่า 0.34, 0.40, 0.63 และ 0.61 ตามลาดับ ซึง่ ถือ
ว่า มีขนาดความสัมพันธ์ในระดับปานกลางถึงดีมากเมื่อใช้
เกณฑ์ทว่ี ่า ความสัมพันธ์ในขนาด 0-0.20, 0.21-0.40, 0.410.60, 0.61-0.80 และ 0.81-1.00 ถือว่าเป็ นระดับทีน่ ้อย ปาน
กลาง ดี ดีมาก และ ดีเยีย่ ม ตามลาดับ ยกเว้น ความสัมพันธ์
ระหว่าง THLA-S กับคะแนนจากแบบคัดกรองผู้มี HL ไม่
เพียงพอ ซึง่ พบ r = 0.16 ทีเ่ ป็ นบวกและมีนยั สาคัญทางสถิติ
(P<0.05) แต่มขี นาดต่ า ดังนัน้ จึงไม่สามารถใช้คาถามจาก
แบบคัดกรองผูม้ ี HL ไม่เพียงพอ มาวัด HL แทนการวัดด้วย
ชุด THLA-S ได้
แบบวัด THLA-S มี ข้ อ มู ล เกี่ ย วกับ ความตรงที่
มากกว่าหรือมากพอ ๆ กับแบบวัดอื่น ๆ ที่นามาอภิปราย
ผลเปรียบเทียบ แบบวัด REALM ฉบับภาษาไทยมีข้อมูล
ความตรงจากัด คือ มี r=0.47 กับความสามารถในการอ่าน
ผูท้ ม่ี กี ารศึกษาในระดับประถมศึกษาได้คะแนนน้อยกว่าผูท้ ่ี
มีก ารศึก ษาสูง กว่า แต่ ใ นกลุ่ ม การศึก ษาต่ า ง ๆ ที่สูง กว่า
ระดับ ประถมศึก ษา (เช่ น มัธ ยมศึก ษา ประกาศนี ย บัต ร
วิชาชีพ ปริญญาตรี) มีคะแนนไม่แตกต่างกัน (11) แสดงถึง
ceiling effect (ตัวอย่างส่วนใหญ่มแี นวโน้มจะได้คะแนนสูง
ในเกือบทุกระดับการศึกษา) และแบบวัดยังไม่มกี ารทดสอบ
ความตรงโดยหาความสัมพันธ์กบั ตัวชีว้ ดั HL ทีห่ ลากหลาย
เช่น การคานวณขนาดยา การอ่านฉลากยา ส่วน THLS มี
ข้ อ มู ล ความตรงเชิ ง โครงสร้ า งจากผลการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันทีม่ ี Chi-Square= 1470.99, df= 784,
RMSEA= 0. 047, NFI= 0. 98, CFI= 0. 99 แ ล ะ
SRMR=0.084 ซึ่ง บ่ ง ชี้ว่ า แบบจ าลอง 5 องค์ป ระกอบที่
กาหนดไว้มคี วามสอดคล้องกับข้อมูลทีส่ งั เกตพบในงานวิจยั
(10) แต่ THLS ยังขาดข้อมูลความตรงเชิงโครงสร้างมากพอ
นัน่ คือ ยังไม่มขี อ้ มูลความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนจากแบบ
วัดกับตัวแปรอื่น ๆ ที่น่าจะมีความสัมพันธ์กบั HL ในทาง
ทฤษฎี ดังนัน้ จึงถือว่า REALM และ THLS มีข้อมูลความ
ตรงจากัดกว่าแบบวัดอื่น ๆ

สาหรับ THLA-W, THLA-W+ (คิดคะแนนจากการ
ทดสอบความเข้าใจเพียงอย่างเดียว), THLA-N และ THLAS มีขอ้ มูลความตรงในระดับเดียวกัน และใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั
ที่ค ล้า ยกัน ในการพิสูจ น์ ค วามตรง THLA-W, THLA-W+,
THLA-N และ THLA-S มีค่า r กับตัวบ่งชี้ HL เท่ากับ 0.400.57, 0.20-0.48, 0.22-0.47 และ 0.34-0.63 ตามลาดับ (12,
14, 16) โดยค่า r ของแบบวัด THLA-S มีค่าสูงกว่าเล็กน้อย
เกณฑ์แปลผลคะแนน
การวิเคราะห์โค้ง ROC โดยใช้ THLA-N เป็ น GS
พบว่ า THLA-S มี AUC=0.84 แสดงว่ า แบบวัด สามารถ
แยกผูท้ ม่ี ี HL พอและไม่เพียงพอออกจากกันได้ดปี านกลาง
ถึ ง ดี ม าก ผู้ ท่ี ไ ด้ ค ะแนน THLA-S ≤ 13 ถื อ ว่ า มี HL ไม่
เพียงพอ แบบวัดมีความไวร้อยละ 75.0 ความจาเพาะ คือ
ร้อยละ 78.4 ค่า PPV และ NPV เท่ากับร้อยละ 79.12 และ
74.19 ตามลาดับ ส่วน LR+ และ LR- คือ 3.47 และ 0.32
ตามลาดับ การกาหนดเกณฑ์คะแนนของ THLA-W, THLAW+, THLA-N และ THLA-S ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ โ ค้ ง ROC
เช่นกัน แต่ เกณฑ์คะแนนของ REALM ใช้เกณฑ์ของแบบ
วัดฉบับภาษาอังกฤษซึ่งกาหนดขึ้นจากกลุ่มตัวอย่างชาว
อเมริกนั ทัง้ นี้ยงั ไม่มกี ารวิจยั เพื่อกาหนดเกณฑ์ของแบบวัด
นี้ในคนไทย (11)
ในแบบวัด THLAS ผูพ้ ฒ
ั นาแบบวัดกาหนดเกณฑ์
ว่ า คะแนน<141 (<ร้ อ ยละ 60 ของคะแนนเต็ ม ), 141187.99 (ร้ อ ยละ 60–79.99 ของคะแนนเต็ ม ) และ 188
คะแนน (> ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม) คือ การมี HL ต่ า
พอใช้ และดีมาก ตามลาดับ แต่ทงั ้ นี้ ผูพ้ ฒ
ั นาแบบวัดไม่ได้
บอกถึงวิธกี ารได้มาซึ่งเกณฑ์ดงั กล่าว อีกทัง้ ยังไม่มขี อ้ มูล
ความไวและความจาเพาะของเกณฑ์คะแนน อย่างไรก็ตาม
ผูพ้ ฒ
ั นาแบบวัดอธิบายว่า ตัวอย่างมักประเมินตนเองโดยให้
คะแนนสูงกว่าความจริง ดังนัน้ เกณฑ์คะแนนสาหรับ HL ที่
ต่าจึงไม่กาหนดทีร่ อ้ ยละ 50 แต่กาหนดทีร่ อ้ ยละ 60 แทน
THLA-W, THLA-W+, THLA-N และ THLA-S ใช้
การวิเคราะห์โค้ง ROC ในการกาหนดเกณฑ์ตดั สินคะแนน
จึงมีความเป็ นวัตถุวสิ ยั สาหรับค่า AUC ของ THLA-N และ
THLA-S มีค่าใกล้เคียงกัน คือ 0.76-0.81 (ขึน้ กับ GS) และ
0.84 ตามลาดับ แสดงว่า แบบวัดทัง้ สองมีความถูกต้องใน
การจ าแนกระดับ HL ได้ ดี ป านกลางและอยู่ ใ นระดับ ที่
ใกล้ เ คี ย งกั น อย่ า งไรก็ ต าม ข้ อ ควรระวั ง ในการแปล
ผลการวิจยั คือ แบบวัดทัง้ 2 ใช้ GS ที่แตกต่างกัน จึงอาจ
เปรียบเทียบผลการวิจยั โดยตรงไม่ได้ ส่วนค่า AUC ของ

แบบวัด THLA-W และ THLA-W+ นัน้ เปรียบเทียบผลกับ
การวิจ ัย ครัง้ นี้ ไ ด้ย าก เพราะการวิจ ัย ดัง กล่ า วใช้ GS ใน
ลักษณะทีต่ ่างจากการวิจยั นี้มาก
ความไวของ THLA-N และ THLA-S มีค่าใกล้เคียง
กั น คื อ 0.71-0.75 (ขึ้ น กั บ GS) และ 0.75 ตามล าดับ
ความจาเพาะของ THLA-N และ THLA-S มีค่าใกล้เคียงกัน
คือ 0.69-0.75 (ขึ้นกับ GS) และ 0.78 ตามลาดับ ส่วนค่า
ความไวและความจาเพาะของ THLA-W และ THLA-W+
นัน้ เปรียบเทียบผลกับการวิจยั ครัง้ นี้ได้ยาก เพราะการวิจยั
ดังกล่าวใช้ GS ในลักษณะทีต่ ่างจากการวิจยั นี้มาก
สรุปการเปรียบเทียบแบบวัดต่าง ๆ
REALM มีจุดแข็ง คือ ใช้สะดวกเพราะเป็ นเพียง
รายการคาเพื่อทดสอบการอ่าน แบบวัดมีความเทีย่ งทีด่ ี แต่
มีขอ้ เสีย คือ แบบวัดประเมิน HL จากความสามารถทางการ
อ่ า นเพีย งอย่ า งเดีย ว การทดสอบต้ อ งมีบุ ค คลากรคอย
ประเมินความถูกต้องในการอ่าน ซึง่ บางครัง้ มีความเป็ นอัต
วิสยั มาก แบบวัดมีขอ้ มูลความตรงจากัด โดยยังไม่มกี ารหา
ความสัมพันธ์กบั ตัวชีว้ ดั HL เช่น การคานวณขนาดยา การ
อ่านฉลากยา นอกจากนี้แบบวัดยังมี ceiling effect เกณฑ์
คะแนนแบบวัดไทยใช้เกณฑ์ของแบบวัดฉบับภาษาอังกฤษ
ซึง่ กาหนดขึน้ จากกลุ่มตัวอย่างชาวอเมริกนั ทัง้ นี้ยงั ไม่มกี าร
วิเคราะห์ ROC เพื่อกาหนดเกณฑ์ของแบบวัดนี้ในคนไทย
จึงยังไม่มขี อ้ มูลความไว-ความจาเพาะของแบบวัด ตลอดจน
ความถูกต้องในการทานาย
THLS มีขอ้ ดี คือ คาถามมีความครอบคลุมเนื้อหา
ของ HL แบบวัดมีความเทีย่ งทีด่ ี แต่แบบวัดมีความยาว 47
ข้ อ และเป็ นการวั ด โดยให้ ป ระเมิ น ตั ว อย่ า งประเมิ น
ความสามารถของตนเอง จึง มีลักษณะอัตวิสยั แบบวัดมี
ข้อ มูลความตรงจากัด เพียงการทดสอบองค์ประกอบเชิง
ยืน ยัน โดยยัง ไม่ มีก ารหาความสัม พัน ธ์ก ับ ตัว ชี้ว ัด HL
เกณฑ์คะแนนถูกกาหนดขึน้ โดยไม่มกี ารวิเคราะห์ ROC จึง
ยังไม่มขี อ้ มูลความไว-ความจาเพาะของแบบวัด ตลอดจน
ความถูกต้องในการทานาย
THLA-W มีจุดแข็งเหมือน RELAM คือ ใช้สะดวก
เพียง 1-2 นาที และผูท้ น่ี าแบบวัดไปใช้ไม่ตอ้ งรับการอบรม
เพราะเป็ นเพียงรายการคาเพื่อทดสอบการอ่าน แบบวัดมี
ความเที่ยงที่ดแี ละมีความตรงที่ดี ข้อเสีย คือ ประเมิน HL
จากความสามารถทางการอ่านเพียงอย่างเดียว การทดสอบ
ต้องมีบุคคลากรคอยประเมินความถูกต้องในการอ่าน
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THLA-W+ ถูกพัฒนาเพื่อแก้ไขข้อเสียของ THLAW โดยประเมินทัง้ ความสามารถในการอ่านคาและความรู้
เกี่ย วกับ ความหมายของค า ๆ นัน้ ผ่ า นแบบทดสอบชนิด
ตัว เลือ ก ท าให้ มีค วามครอบคลุ ม ของเนื้ อ หาเหนื อ กว่ า
REALM และ THLA-W อย่ า งไรก็ ต าม ผู้ พ ัฒ นาแบบวั ด
แนะน าว่ า ควรคิด คะแนนของแบบวัด นี้ จ ากจ านวนข้อ ที่
ผู้ตอบเลือกตัวเลือกถูก โดยไม่จาเป็ นต้องทดสอบการอ่าน
คา เพราะมีคุณสมบัตกิ ารวัดทางจิตวิทยาเทียบเท่าคะแนน
ที่คานวณจากการอ่านร่วมกับการทดสอบความเข้าใจ จุด
แข็ง ของแบบวัด คือ ใช้ ส ะดวกเพีย ง 6-7 นาที และผู้ท่ี
นาไปใช้ไม่ต้องรับการอบรม แบบวัดมีความเทีย่ งทีด่ แี ละมี
ความตรงที่ดี ข้อ เสีย คือ ประเมิน HL จากความเข้า ใจ
คาศัพท์เท่านัน้
THLA-N เป็ นแบบวัด ที่ ส ร้ า งขึ้น เพื่ อ หลี ก เลี่ย ง
ข้อเสียของ REALM, THLA-W, และ THLA-W+ แบบวัดนี้
ประเมินความสามารถในการคานวณ การค้นหาข้อมูล และ
การแปลความหมายของข้อมูลโดยใช้ฉลากโภชนาการเป็ น
สื่อในการทดสอบ นอกจากนี้ยงั ให้ตวั อย่างประเมินตนเอง
ด้ว ยแบบคัด กรอง HL 3 ข้อ แบบวัด นี้ จึง มีลัก ษณะผสม
ระหว่ า งแบบทดสอบที่เ ป็ น อัต วิส ัย และวัต ถุ วิส ัย รวมอยู่
ด้ว ยกัน ซึ่ง มีข้อ ดีคือ ทาให้วดั เนื้ อหาของ HL ได้ก ว้างขึ้น
ขณะเดียวกันมีความยาวเพียง 8 ข้อ ทาให้แบบวัดนี้มคี วาม
น่ า สนใจในการใช้ในทางคลินิ ก แบบวัด มีความเที่ยงและ
ความตรงเป็ นทีน่ ่าพอใจ นอกจากนี้ยงั มีความถูกต้องในการ
ทานาย ความไวและความจาเพาะเป็ นที่น่ าพอใจอีก ด้ว ย
อย่างไรก็ตามข้อเสียของแบบวัดนี้คอื ทดสอบความสามารถ
ในการใช้ฉ ลากโภชนาการเพียงอย่า งเดียว โดยไม่ ได้ใช้
คาถามทีม่ เี นื้อหาทางสุขภาพอื่น ๆ เลย
THLA-S ที่พฒ
ั นาขึ้นในงานวิจยั นี้มวี ตั ถุ ประสงค์
เพื่อให้เป็ นแบบวัดทีป่ ระเมินมิตคิ วามสามารถของ HL อย่าง
ครอบคลุ ม โดยใช้ ส่ือ ที่ห ลากหลายและเนื้ อ หาของการ
ทดสอบเป็ นสิง่ ที่พบได้ตลอดช่ วงชีวติ แบบวัดมีความตรง
ความเที่ยง และมีความถูกต้องในการทานายเป็ นที่น่าพึง
พอใจ อย่างไรก็ตามความครอบคลุมของแบบวัดนามาซึ่ง
ข้อ เสีย คือ แบบวัด มีค วามยาวถึง 23 ข้อ และต้อ งใช้เ วลา
ทดสอบค่อนข้างมาก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง THLA-S
แบบวัด THLA-S มีความยาวถึง 23 ข้อและต้องใช้
เวลามากกว่า 30 นาที ทาให้การใช้งานไม่สะดวก ดังนัน้ ใน
อนาคตควรพัฒนาแบบวัด ฉบับย่ อ โดยเลือ กเฉพาะข้อที่
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สามารถแยกแยะผูท้ ม่ี ี HL ในระดับสูงและต่ าออกจากกันได้
คาถาม 4 ข้อในแบบวัดมีการใช้ส่อื ประกอบเป็ นเสียงและ
ภาพเคลื่อนไหว อย่างไรก็ตาม คาถามดังกล่าวจาแนกผูท้ ่ีมี
ระดับ HL ต่างกันได้ไม่ดนี ัก หากการใช้ส่อื ทีเ่ ป็ นเสียงหรือ
ภาพเคลื่อ นไหวมีค วามจาเป็ น การศึก ษาในอนาคตควร
ปรับ ปรุ ง ค าถาม 4 ข้อ นี้ ใ นแบบวัด ให้มีความยากมากขึ้น
เพื่อเพิ่มความจาแนกในการวัด แบบวัดมีคาถาม 2 ข้อที่
เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ ในการศึกษาพบตัวอย่างที่ไม่
เคยใช้คอมพิวเตอร์และไม่สามารถตอบคาถามนี้ได้ แต่ใน
ปั จจุบนั การติดต่อสื่อสารและการค้นข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟน
เป็ นทีน่ ิยมอย่างมาก ตัวอย่างทีไ่ ม่เคยใช้คอมพิวเตอร์ อาจ
ใช้สมาร์ท โฟนได้ ดัง นัน้ ในอนาคตอาจต้อ งเพิ่มค าถามที่
เกีย่ วกับการใช้สมาร์ทโฟนในการค้นหาข้อมูล
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