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Abstract
Objective: To study the relationship between health literacy and the ability of consumers to protect
themselves in health products. Methods: Subjects were 100 consumers selected by convenient sampling from general
population living in Tha Sung and Nam Ziam Sub-districts in Mueang District, Uthai Thani. The subjects completed
questionnaires on health literacy and self-protection ability in consuming health products. Health literacy was
measured by Thai Health Literacy Assessment with Words Lists and Questions to Test Comprehension (THLA-W+) by
Pudong Chanchuto. Self-protection ability in consuming health products was measured by the scale developed in this
study. Results: Sixty-four of subjects were regarded as having adequate self-protection ability in consuming health
products. Health showed a statistically significant and positive correlation with self-protection ability (r=0.54, P<0.001).
Conclusion: Strengthening of health literacy is important because there is a trend that those with a higher level of
health literacy possess a higher level of self-protection ability in consuming health products.
Keywords: health literacy, self-protection ability, health products, consumer protection

บทนา
ความไม่ ป ลอดภั ย ของผลิต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพเป็ น
ปั ญหาทีแ่ พร่กระจายในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เช่น ร้อย
ละ 32 ของน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ปี ิ ดสนิทของจังหวัด
แห่ ง หนึ่ ง ในภาคกลางไม่ ไ ด้ ม าตรฐานในด้ า นต่ า ง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่องการปนเปื้ อนของเชือ้ ก่อโรค (1)
น้ าแข็งหลอดที่เก็บจากหัวจ่ายในโรงงาน ห้องเก็บน้ าแข็ง
ร้านยี่ปั้ว และร้านอาหารในอาเภอขนาดใหญ่ ทางภาคใต้
ผ่ านมาตรฐานในเรื่องเชื้อจุ ลิน ทรีย์ร้อยละ 77.78, 50.00,
20.00 และ 12.68 ตามลาดับ (2) วัยรุ่นหญิงของจังหวัดแห่ง
หนึ่งในภาคกลางร้อยละ 8.95 ใช้ผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ าหนัก
อย่างไม่เหมาะสม (เช่น ใช้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) (3) การ
จั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของสิ น ค้ า ไม่ ป ลอดภั ย โดยใช้

หลักเกณฑ์ระดับจังหวัดในเรื่องความเป็ นไปได้ในการแก้ไข
ปั ญหาและผลกระทบของปั ญหา ซึ่ ง ด าเนิ น การใน 60
จังหวัด ของประเทศไทยโดยมีเภสัช กรประจ าสานั ก งาน
สาธารณสุ ข จัง หวัด เป็ นนั ก วิช าการในการกระบวนการ
ดังกล่าวพบว่า สินค้าทีไ่ ม่ปลอดภัยต่อสุขภาพซึง่ พบจังหวัด
ต่ าง ๆ ให้ความสาคัญ สูงสุดใน 5 อันดับแรก คือ สารเคมี
การเกษตรตกค้างในผัก ผลไม้ หรือปลาเค็ม เครื่องสาอาง
ผสมสารเคมี อ ัน ตราย น้ า มั น ทอดซ้ า เสื่อ มสภาพ ยาส
เตียรอยด์ปลอมปนในผลิตภัณฑ์สุขภาพและยาไม่เหมาะสม
ในชุ ม ชน และฟ อร์ ม าลิ น ป นเปื้ อนในอาห าร (4) ใน
ปี งบประมาณ พ.ศ.2558 สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาเฝ้ าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 29,132 เรื่องใน
สื่อที่หลากหลาย พบการฝ่ าฝื นกฎหมายในโฆษณาอาหาร
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1,418 เรื่อง ยา 412 เรื่อง เครื่องสาอาง 64 เรื่อง เครื่องมือ
แพทย์ 82 เรื่อง และวัตถุเสพติด 21 เรื่อง (5)
ปั ญ หาเหล่ า นี้ เผยแพร่ ในวงกว้างและมีข นาดที่
ใหญ่มากในระดับประเทศเกินกว่ากาลังของเจ้าหน้าของรัฐ
จะจัด การปั ญ หาได้อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ เช่ น ในปี พ.ศ.
2559 จัง หวัด อุ ท ัย ธานี มีป ระชากรทัง้ สิ้น 330,299 คน
แต่มีพนักงานเจ้าหน้าที่ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (เภสัชกร)
ณ สานัก งานสาธารณสุข จัง หวัด อุ ท ัย ธานี จ านวน 8 คน
ดังนัน้ จึงควรพัฒนาประชาชนให้มคี วามรูแ้ ละทักษะในการ
เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างเหมาะสม เพื่อที่จะ
สามารถคุ้ม ครองตนเอง อย่ า งไรก็ต าม ผลิต ภัณ ฑ์ท่ีเป็ น
ปั ญหาต่อสุขภาพเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสความนิยมใน
แต่ละยุค การให้ความรูแ้ ก่ประชาชนในเรื่องผลิตภัณฑ์หนึ่ง
ๆ ทีเ่ ป็ นอันตราย ณ เวลาหนึ่ง ๆ เป็ นสิง่ ทีค่ วรทา แต่การให้
ความรู้ ใ นลั ก ษณ ะดั ง กล่ า วเป็ นการไล่ ต ามปั ญ หาซึ่ ง
เปลีย่ นแปลงไปเรื่อย ๆ และดูเหมือนว่าจะทวีความรุนแรง
และขยายขนาดมากขึ้น กลยุทธ์ท่คี วรใช้ในการแก้ปัญ หา
คือ การเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริโภคให้มที กั ษะในการ
คุ้มครองตนเองในเรื่องการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดย
เสริมสร้างความแตกฉานด้านสุขภาพ (health literacy หรือ
HL) ให้อยู่ในระดับทีส่ งู พอทีจ่ ะคุม้ ครองตนเองได้
Sørensen, den Broucke, Fullam, Doyle, Pelikan
, Slonska และ Brand ทบทวนวรรณกรรมในเรื่อ งนิ ย าม
ของค าว่ า HL และและสัง เคราะห์นิ ย ามขึ้น ใหม่ ว่ า HL มี
ความเชื่อมโยงกับความแตกฉานโดยทัวไป
่ (literacy) ของ
บุ ค คล HL ประกอบด้ ว ยความรู้ ความต้ อ งการ และ
ความสามารถในการเข้าถึง เข้าใจ ประเมิน และใช้ข้อมูล
สุขภาพสาหรับตัดสินใจในชีวติ ประจาวันในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การรัก ษาพยาบาล การป้ องกัน โรค และการสร้า งเสริม
สุขภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวติ (6) การทบทวนวรรณกรรม
อย่างเป็ น ระบบของ Berkman และคณะสรุป ว่า HL ที่ต่ า
สัม พั น ธ์ ก ับ ผลลัพ ธ์ท างสุ ข ภาพที่ ไ ม่ ดีแ ละการไม่ ไ ด้ ร ับ
บริการสุขภาพที่เหมาะสม เช่น ผูท้ ่มี ี HL ต่ ามีการเจ็บป่ วย
การนอนโรงพยาบาล การเข้ า รับ บริ ก ารฉุ กเฉิ น ทาง
การแพทย์ และค่ า ใช้จ่ ายทางการแพทย์สูง กว่ าผู้ท่ีมี HL
ระดับ ปานกลางถึง ระดับ สูง (7) ผลดังกล่ า วเห็น ได้อ ย่ า ง
ชัดเจนในผู้สูงอายุ (8) HL ที่น้อยทาให้บุคคลไม่อาจเข้าใจ
และปฏิบ ัติต ามคาแนะนาต่ าง ๆ ในเรื่องสุขภาพ (9) เช่ น
การทาความเข้าใจคาเตือนในเรื่องยา (10) การปฏิบตั ติ าม
ฉลากยา (11) การรู้จกั ชื่อยาที่ตนเองใช้ (12) การไม่เข้าใจ
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และการไม่สามารถปฏิบตั ิตามคาแนะนาเรื่องสุขภาพนี้เอง
อาจนาไปสูผ่ ลลัพธ์ทางสุขภาพทีแ่ ย่ลง (9)
จากเหตุ ผ ลข้างต้น HL น่ าจะมีความสัม พัน ธ์ก ับ
ความสามารถในการคุ้มครองตนเองของผู้บ ริโภคในเรื่อง
การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วย ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาหา
ความสัมพันธ์ดงั กล่าวและประเมินระดับ HL ที่เพียงพอทา
ให้ ป ระชาชนสามารถคุ้ ม ครองตนเองในการบริ โ ภค
ผลิต ภัณ ฑ์ สุข ภาพ ข้อ มูลนี้ จ ะมีป ระโยชน์ ในการก าหนด
เป้ าหมายขัน้ ต้นของการเสริมสร้าง HL

วิ ธีการวิ จยั
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง คือ ชาวไทยที่มีอายุตงั ้ แต่ 20 ปี ขึ้นไป
เนื่องจากบรรลุนิตภิ าวะแล้วทาให้สามารถตัดสินใจเข้าร่วม
ในงานวิจยั ได้ดว้ ยตนเอง โดยไม่ตอ้ งได้รบั ความยินยอมจาก
ผู้ ป กครอง ตั ว อย่ า งต้ อ งสามารถมองเห็ น ได้ ช ั ด เจน
สามารถอ่านภาษาไทยได้ สือ่ สารโดยใช้ภาษาไทยกับผูว้ จิ ยั
ได้ และสมัครใจเข้าร่วมการวิจยั ตัวอย่างอาศัยอยู่ในตาบล
ท่าซุงและตาบลน้ าซึม อาเภอเมือง จังหวัดอุทยั ธานี ตาบล
ทัง้ 2 ถูกเลือกมาอย่างสุ่มอย่างง่ายจากตาบลทัง้ หมด 14
ตาบลในอาเภอเมืองอุทยั ธานี ผู้วจิ ยั เลือ กหมู่บ้านมาอย่าง
สุ่ม จากต าบลทัง้ สอง คือ ชุม ชนหมู่ท่ี 2, 3, 4 และ 5 ของ
ตาบลท่าซุง และชุมชนหมู่ท่ี 4 และ 6 ของตาบลน้าซึม
การค านวณขนาดตั วอย่ างท าโดยใช้ โ ปรแกรม
G*Power (13) สาหรับการหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
2 ตัว ที่ ระดับความคลาดเคลื่อนชนิดที่ 1 ร้อยละ 5 อานาจ
การทดสอบทีร่ อ้ ยละ 80 การศึกษานาร่องพบความสัมพันธ์
ระหว่าง HL และความสามารถในการคุม้ ครองตนเองฯ อยู่ท่ี
0.30 การคานวณได้ขนาดตัวอย่างขัน้ ต่ าคือ 84 ราย ผูว้ จิ ยั
เก็ บ ข้ อ มู ล จากประชาชนในแต่ ล ะพื้ น ที่ 100 ราย ตาม
สัดส่วนประชากรในแต่ละพืน้ ที่ การเลือกตัวอย่างประชาชน
ใช้วธิ กี ารแบบตามสะดวก
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จ ัย รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้ แ บบสอบถามซึ่ ง
ประกอบดัวย 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ประกอบด้วยคาถามข้อมูล
ทั ว่ ไปเกี่ ย วกั บ ผู้ ต อบแบบประเมิ น ได้ แ ก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดั บ การศึ ก ษาสู ง สุ ด ภ าษ าที่ ใ ช้ พู ด ใน
ชีวิต ประจาวัน การจบศึก ษาในสาขาที่ เกี่ย วข้อ งกับ เรื่อ ง
สุขภาพหรือทางการแพทย์ (ใช่/ไม่ใช่) อาชีพเกี่ยวข้องกับ

เรื่องสุขภาพหรือทางการแพทย์ (ใช่/ไม่ใช่) และคาถามการ
ประเมินความสามารถในการอ่านของตนเอง ส่วนที่ 2 เป็ น
แบบประเมินความแตกฉานด้านสุขภาพชนิดรายการคาทีม่ ี
ค าถามท ดสอบ ความเข้ า ใจ (THLA-W+) Thai Health
Literacy Assessment with Word Lists and Extended
Questions ของผดุ ง จัน ทร์ชู โต (14) และส่ ว นที่ 3 แบบ
ประเมิน ความสามารถการคุ้ม ครองตนเองในการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ในงานวิจยั นี้
ผู้วิจยั ประสานงานกับ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลในพื้นที่วจิ ยั ทัง้ 2 แห่ง เพื่อขอความ
ช่วยเหลือในการนาผูว้ จิ ยั และผูช้ ่วยเข้าในชุมชน ทัง้ นี้ อสม.
ของแต่ละชุมชนเป็ นผูน้ าไปในพืน้ ที่เพื่อเก็บข้อมูล การเก็บ
ข้อ มู ล ต่ อ คนประมาณ 15-20 นาที ก่ อ นการเก็ บ ข้ อ มู ล
ผู้วิจ ัย ชี้แจงวัต ถุ ป ระสงค์ วิธีก าร และเวลาที่ใช้ในการท า
แบบสอบถามกับ ประชาชน และให้ตัวอย่ างที่สมัค รใจท า
แบบสอบถาม
การประเมิ นความแตกฉานด้านสุขภาพ
การประเมิน HL ใช้แ บบวัด ความแตกฉานด้า น
สุ ข ภาพชนิ ด รายการค าที่ มีค าถามทดสอบความเข้า ใจ
( THLA-W+) Thai Health Literacy Assessment with
Word Lists and Extended Questions ของผดุง จันทร์ชโู ต
(14) แบบวัด ประกอบด้วยค า 46 ค า และมีค าถามแบบ 4
ตัวเลือกเพื่อทดสอบความเข้าใจความหมายของคา ผูต้ อบจะได้
1 คะแนนในค าถามแต่ ละข้อ ถ้า หากอ่ า นออกเสีย งค าใน
คาถามนัน้ ถูกต้องและเลือกตัวเลือกทีม่ คี วามหมายใกล้เคียง
กับคา ๆ นัน้ ได้ถูกต้องด้วย (ตัวอย่างของแบบวัดแสดงอยู่
ในภาคผนวก) การทดสอบแบบวัด THLA-W+ ในผู้ป่ วย
นอก 313 รายของโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง พบว่า แบบ
วั ด มี ค วามตรงเป็ นที่ น่ าพ อใจ คื อ ตั ว อย่ า งในระดั บ
การศึ ก ษาที่ ต่ า งกัน มี ค ะแนน THLA-W+ ที่ แ ตกต่ า งกัน
THLA-W+ ยั ง มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ เชิ ง บ ว ก กั บ ค ะ แ น น
ความสามารถในการอ่าน ความเข้าใจในฉลากยาและบัตร
นัด ความแตกฉานด้านสุขภาพที่วดั ด้วยแบบวัดที่องิ ฉลาก
โภชนาการ ความสามารถกรอกแบบฟอร์ม ต่ า ง ๆ ใน
โรงพยาบาล การประเมินตนเองเรื่องความเข้าใจในการอ่าน
เอกสารเกีย่ วกับสุขภาพ และการไม่ต้องขอความช่วยเหลือ
ในการทาความเข้าใจสิง่ ที่เขียนในเอกสารคาแนะนาต่าง ๆ
ที่ ได้ รั บ จ าก โรงพ ย าบ า ล แ บ บ วั ด นี้ มี ค ว า ม เที่ ย ง
(Cronbach’s alpha) เท่ากับ 0.90 (14)

การประเมิ นความสามารถการคุ้มครองตนเองฯ
ผู้ วิ จ ั ย สร้ า งแบบประเมิ น ความสามารถการ
คุ้ ม ค รอ งต น เอ งใน ก ารบ ริ โ ภ ค ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภ าพ
(ภาคผนวก) ผู้วจิ ยั นาแบบประเมินให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
ซึ่ ง มี ป ระสบการณ์ การท างานคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคด้ า น
ผลิตภัณ ฑ์สุขภาพมากกว่า 5 ปี ตรวจแนะนาในประเด็น
1) ความเหมาะสมของคาถามแต่ละข้อ 2) ความชัดเจนของ
คาถาม ภาพ และเสียง และ 3) ความสามารถในการใช้ได้
จริง หลัง การปรับ ปรุ ง แบบประเมิน ตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ย วชาญ ผู้วิจ ัย ทดสอบแบบวั ด ในตัวอย่ าง 3 คนและ
ปรับแก้อกี ครัง้ ก่อนนามาใช้ในการวิจยั
แบบประเมิน ประกอบด้วยค าถาม 4 ข้อ ข้อ ที่ 1
เป็ นภาพผลิตภัณฑ์กาแฟ 3 ภาพทีเ่ หมือนกัน แต่ต่างกันใน
รายละเอียดของวันหมดอายุ และเครื่องหมาย อย. ผู้วจิ ยั
สอบถามตัว อย่ างว่ า “ถ้า ต้อ งซื้อ กาแฟโดยพิจ ารณาจาก
ฉลาก ท่านจะเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ขอ้ ใด และเพราะเหตุใดถึง
เลือ กผลิตภัณ ฑ์นัน้ ” หากผู้ตอบเลือกผลิต ภัณ ฑ์ถูก และ
ตอบเหตุผลที่ถูกต้องในการเลือก (มีเครื่องหมาย อย. และ
วันหมดอายุ) ผูต้ อบจะได้ 1 คะแนนในข้อนี้ ข้อ 2 เป็ นภาพ
ผลิตภัณฑ์ครีมบารุงผิว 3 ภาพที่เหมือนกัน แต่ ต่างกันใน
รายละเอียดของการมีฉลากภาษาไทย การไม่มฉี ลาก และ
การมีฉลากเป็ นภาษาต่างประเทศ ผู้วจิ ยั สอบถามตัวอย่าง
ว่า “ถ้าต้องซื้อครีมบารุงผิวโดยพิจารณาจากฉลากท่านจะ
เลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ขอ้ ใด และเพราะอะไรถึงเลือกผลิตภัณฑ์
นัน้ ” หากผูต้ อบเลือกผลิตภัณฑ์ทถ่ี ูกต้อง และตอบเหตุผลที่
ถูกต้องในการเลือก (มีฉลากภาษาไทย หรือมีองค์ประกอบ
ของฉลากสามารถอ่านเข้าใจได้) ผู้ตอบจะได้ 1 คะแนนใน
ข้อนี้ ข้อ 3 เป็ นภาพผลิตภัณฑ์ยา 3 ภาพทีแ่ ตกต่างกัน โดย
ภาพที่ 1 เป็ นเม็ดยาทีจ่ ดั เป็ นชุดในซองซิบใส ภาพที่ 2 เป็ น
ภาพฉลากยาอันตราย ภาพที่ 3 เป็ นภาพฉลากยาสามัญ
ประจาบ้าน ผู้วจิ ยั สอบถามตัวอย่างว่า “ถ้าท่านมีอาการไอ
และต้องการซื้อยากินเองโดยไม่ไปหาหมอหรือซื้อยาจาก
ร้ า นขายยาที่ มี เ ภสั ช กรอยู่ ท่ า นจะซื้ อ ยาตั ว ไหนมา
รับ ประทานเพื่อ บรรเทาอาการไอ เพราะอะไรถึงเลือกยา
ดัง กล่ า ว” หากผู้ ต อบเลือ กผลิต ภัณ ฑ์ ถู ก ต้ อ ง และตอบ
เหตุ ผ ลที่ถู ก ต้อ งในการเลื อ ก (เป็ น ยาสามัญ ประจาบ้า น)
ผู้ต อบจะได้ 1 คะแนนในข้อ นี้ ข้อ 4 เป็ นคลิป เสีย งการ
โฆษณาขายสินค้าชนิดหนึ่งทางรายการวิทยุท่เี ผยแพร่ใน
พื้ น ที่ วิ จ ัย โฆษณามี ค วามยาวประมาณ 1 นาที แ ละมี
ข้อ ความบรรยายสรรพคุ ณ ทางยาเกิน ความจริง และผิด
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กฎหมาย ผู้วิจ ัย ตัด ค าพู ด ที่แ สดงชื่อ สิน ค้าออกจากคลิป
ผูว้ จิ ยั ให้ตวั อย่างฟั งคลิปและสอบถามตัวอย่างว่า “ผูป้ ่ วยที่
เป็ นโรคกระดูกทับเส้น ควรซือ้ สินค้าในโฆษณามาใช้หรือไม่
เพราะอะไร” หากผู้ตอบเลือกไม่ควรซื้อ และตอบเหตุผลที่
ถูกต้องในการเลือก (เกินจริง เป็ นไปไม่ได้ หรือไม่น่าเชื่อ)
ผูต้ อบจะได้ 1 คะแนนในข้อนี้
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปเกี
่
่ยวกับตัวอย่า ง โดย
ใช้ ก ารแจกแจงความถี่ ร้อ ยละ และค่ า เฉลี่ย และใช้ ค่ า
สัม ประสิท ธิ ส์ หสัม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ ส ัน หาความสัม พั น ธ์
ระหว่าง THLA-W+ และความสามารถการคุม้ ครองตนเองฯ
ส่ ว นการหาระดับ คะแนนความแตกฉานด้ า นสุ ข ภาพที่
เหมาะสมที่ท าให้ป ระชาชนสามารถคุ้มครองตนเองได้ใน
เรื่องการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพนัน้ ใช้การวิเคราะห์จาก
โค้ง ROC (Receiver Operating Curve)

ผลการวิ จยั
ข้อมูลทัวไป
่
ตัว อย่ างในงานวิจยั มีจานวน 100 คน ส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 71) ร้อยละ 51 มีอายุอยู่ในช่วง 41–

60 ปี รองลงมาคือช่วงอายุ 20–40 ปี (ร้อยละ 39) ร้อยละ
62 มีสถานภาพสมรส ส่วนใหญ่ ป ระกอบอาชีพ เกษตรกร
และรับจ้าง (ร้อยละ 42) รองลงมาร้อยละ 17 มีอาชีพค้าขาย
ผูต้ อบแบบสอบถามร้อยละ 23 จบการศึกษาสูงสุด ป.5–ป.6
รองลงมาร้อยละ 19 จบการศึกษาสูงสุด ป.4 หรือน้อยกว่า
ตัวอย่างทุกรายใช้ภาษาไทยในชีวติ ประจาวันทัง้ หมด ไม่ได้
จบการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องสุขภาพหรือทางการแพทย์
และไม่ได้ประกอบอาชีพเกีย่ วข้องกับเรื่องสุขภาพหรือทาง
การแพทย์
ความแตกฉานด้ า นสุ ข ภาพและความสามารถการ
คุ้มครองตนเองฯ
ตารางที่ 1 แสดงการประเมิ น ตนเองในเรื่ อ ง
ความสามารถในการอ่านของตัวอย่าง ความแตกฉานด้าน
สุขภาพ และความสามารถในการคุม้ ครองตนเองฯ ตัวอย่าง
ร้อยละ 56 และ 40 กล่าวว่า ตนมีความสามารถในการอ่าน
ในระดับปานกลาง และดีหรือดีมาก ตามลาดับ
THLA-W+ มี ค วามเที่ ย ง 0.91 ตั ว อย่ า งมี ค วาม
แตกฉานด้ า นสุ ข ภาพโดยเฉลี่ ย 33.42±8.01 (เต็ ม 46
คะแนน) และมีความสามารถการคุม้ ครองตนเองฯ โดยเฉลีย่

ตารางที่ 1. ความสามารถในการอ่าน ความแตกฉานด้านสุขภาพ และความสามารถในการคุม้ ครองตนเองฯ (n=100)
ตัวแปร
จานวน (คน) หรือร้อยละ
ระดับความสามารถในการอ่าน
ไม่ดอี ย่างยิง่
1
ไม่ดี
3
ปานกลาง
56
ดี
34
ดีมาก
6
THLA-W+ (พิสยั 0 - 46)
9
≤ 20
ค่าเฉลีย่ ±ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
21-25
10
33.42±8.01
26-30
6
31-35
31
36-40
23
41-46
21
ความสามารถในการคุ้ ม ครองตนเองเรื่อ งการบริโ ภค 0
1
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ (พิสยั 0-4)
1
10
ค่าเฉลีย่ ±ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน 2.64±0.86
2
25
3
52
4
12
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ตารางที่ 2. ค่าเฉลีย่ (±ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน) ความแตกฉานด้านสุขภาพ และความสามารถในการคุม้ ครองตนเองฯ จาแนก
ตามระดับการศึกษา
การศึกษา
จานวนตัวอย่าง ความแตกฉานด้านสุขภาพ1 ความสามารถในการคุม้ ครองตนเองฯ2
ป.6 หรือน้อยกว่า
42
28.36±8.07a
2.12±0.89a
ม.1–ม.6–ปวช
33
34.48±5.36b
3.03±0.58b
ปวส.-ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
25
40.52±4.09c
3.00±0.64b
a, b, c: ค่าเฉลีย่ ทีม่ อี กั ษรตัวยกเดียวกันคือไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตเิ มื่อทดสอบด้วย Tukey’s test
1: วัดด้วย THLA-W+ คะแนนมีพสิ ยั จาก 0–46
2: คะแนนมีพสิ ยั 0-4
2.64±0.86 (เต็ม 4 คะแนน) หากใช้คะแนนความสามารถใน
การคุ้ม ครองตนเองฯ ระดับ คะแนน 3-4 (ตอบค าถามถู ก
อย่างย้อยสามข้อจากสีข่ ้อ) เป็ นเกณฑ์ตดั สินว่าผู้บริโภคมี
ความสามารถในการคุ้ม ครองตนเองได้ งานวิจ ัย นี้ พ บว่ า
ประชาชนร้อยละ 64 มีความสามารถในการคุม้ ครองตนเอง
อย่างเพียงพอ ความแตกฉานด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์
เชิง บวกกับ ความสามารถการคุ้ม ครองตนเองฯ อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (r=0.56, P<0.001)
ตารางที่ 2 แสดงค่ า เฉลี่ย ของ THLA-W+ และ
ความสามารถในการคุ้มครองตนเองฯ ของตัวอย่างจาแนก
ตามการศึกษา ผลการศึกษาเป็ นไปตามคาดหวัง คือ ผู้ท่มี ี
การศึกษาสูงกว่ามี HL มากกว่าและมีความสามารถในการ
คุม้ ครองตนเองฯ มากกว่า ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนความตรง
ของแบบวัดทัง้ สอง
ระดับความแตกฉานด้านสุขภาพที่เหมาะสม
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ของความแตกฉานด้าน
สุขภาพ ณ ระดับต่าง ๆ ของความสามารถในการคุม้ ครอง
ตนเองในเรื่องการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ จะเห็นว่าผู้ท่ี
สามารถตอบคาถามในเรื่องการคุ้มครองตนเองได้ถูกต้อง

อย่ า งน้ อ ย 3 ข้อ จากทัง้ หมด 4 ข้อ มีค วามแตกฉานด้า น
สุขภาพเฉลีย่ 36.00±5.33
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์โค้ง ROC โดย
ก าหนดให้ ค วามสามารถในการคุ้ ม ครองตนเองฯ ของ
ผู้ บ ริ โ ภคเป็ นตั ว แปรมาตรฐาน (gold standard) ผู้ ท่ี มี
คะแนนความสามารถนี้ในระดับ 3-4 ถือว่ามีความสามารถ
เพีย งพอ ผลการวิจ ัย พบว่ า THLA-W+ สามารถท านาย
ความสามารถในการคุ้ ม ครองตนเองได้ โ ดยมี ค่ า AUC
เท่ากับ 0.77 คะแนนความแตกฉานด้านสุขภาพที่ 34 เป็ น
จุดตัดทีเ่ หมาะสม นันคื
่ อ มีความไวเท่ากับร้อยละ 69.4 หรือ
ผู้ท่ีมีค วามสามารถในการคุ้ม ครองตัว เองฯ ไม่ เพีย งพอ
(คะแนน 0-2) ร้ อ ยละ 69.4 มี ค ะแนน THLA-W+ ≤ 34
จุดตัดดังกล่าวมีค่าความจาเพาะอยู่ทร่ี อ้ ยละ 62.5 นัน่ คือ ผู้
ทีส่ ามารถคุ้มครองตนเองฯ ได้เพียงพอ (คะแนน 3-4) ร้อย
ละ 62.5 มีคะแนน THLA-W+ ≥ 35

สรุปผลการอภิ ปรายผล
หากใช้คะแนนจากแบบวัด ความสามารถในการ
คุ้ม ครองตนเองฯ ระดับ คะแนน 3-4 เป็ น เกณฑ์ ตัด สิน ว่ า

ตารางที่ 3. ค่าเฉลีย่ (±ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน) ของ THLA-W+ ณ ระดับความสามารถในการคุม้ ครองตนเองฯ ต่าง ๆ
คะแนนความสามารถใน
จานวนตัวอย่าง ค่าเฉลีย่ (±ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน)
พิสยั ของความแตกฉาน
การคุม้ ครองตนเองฯ
ของความแตกฉานด้านสุขภาพ1
ด้านสุขภาพในตัวอย่าง
0
1
17.00
17-17
1
10
23.80±6.66
14-35
2
25
30.16±8.75
14-43
3
52
36.00±5.33
22-45
4
12
38.42±7.29
21-46
1: วัดด้วย THLA-W+ คะแนนมีพสิ ยั จาก 0–46
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ตารางที่ 4. จานวนของตัวอย่างทีม่ คี วามสามารถในการคุม้ ครองตนเองฯ ณ THLA-W+ ระดับต่าง ๆ
จุดตัดความแตกฉาน
กาแบ่งคะแนนของ
จานวนตัวอย่างตามความสามารถในการคุม้ ครองตนเองฯ odds ratio
1
ด้านสุขภาพ
ตัวอย่างตามจุดตัด
0-2 (ความไว)2
3-4 (ความจาเพาะ)2
20
≤20
9 (25.0)
0
21-46
27
64(100.0)
25
≤ 25
16 (44.4)
3
16.27
26-46
20
61 (95.3)
30
≤ 30
21 (58.3)
6
13.53
31-46
15
58 (90.6)
34
≤ 34
25 (69.4)
24
3.78
35-46
11
40 (62.5)
35
≤ 35
27 (75.0)
29
3.62
36-46
9 (25.0)
35 (54.7)
40
≤40
33 (91.7)
46
4.30
41-46
3
18 (28.1)
45
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 45
36 (100)
62
46
0
2 (3.1)
1: วัดด้วย THLA-W+; AUC = 0.77 (P<0.001)
2: ความไวหรือผลบวกจริง (true positive rate) คือ สัดส่วนของผูท้ ไ่ี ม่สามารถคุม้ ครองตนเองฯ ได้เพียงพอซึง่ ทานายได้ดว้ ย
คะแนน THLA-W+ ความจาเพาะหรือผลลบจริง (true negative rate) คือ สัดส่วนของผูท้ ส่ี ามารถคุม้ ครองตนเองได้เพียงพอซึง่
ทานายได้ดว้ ยคะแนน THLA-W+
ผู้ บ ริโ ภคมี ค วามสามารถในการคุ้ ม ครองตนเองฯ ได้
งานวิจยั นี้พบว่า ประชาชนร้อยละ 64 มีความสามารถใน
การคุม้ ครองตนเองฯ อย่างเพียงพอ ผูท้ ม่ี กี ารศึกษาสูงกว่ามี
HL ในระดับที่มากกว่าและมีความสามารถในการคุ้มครอง
ตนเองมากกว่ า ระดับ HL มี ค วามสัม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกกับ
ความสามารถการคุ้มครองตนเองฯ อย่างมีนัยสาคัญ ทาง
สถิติ (r=0.56, P<0.001)
การศึก ษาในอดีต มุ่ ง หาความเชื่อ มโยงระหว่ า ง
ระดับ HL กับ ผลลัพ ธ์แ ละพฤติ ก รรมทางสุ ข ภาพต่ า ง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่องการใช้ยา (7-12) เช่น ผู้ท่มี ี HL
ต่ าเข้า ใจความหมายของค าเตือ นที่พ บบ่ อ ยบนฉลากผิด
มากกว่ า ผู้ ท่ี มี HL เพี ย งพอถึ ง 3 เท่ า ตัว (10) ประมาณ
ครึง่ หนึ่งของผู้ป่วยกลุ่ มนี้ไม่เข้าใจอย่างถูกต้องสมบูรณ์ถึง
ขนาดของยาที่ ต้ อ งใช้ ใ นหน่ วยช้ อ นโต๊ ะ หรื อ ช้ อ นชา
นอกจากนี้รอ้ ยละ 28 ไม่เข้าใจคาแนะนาทีใ่ ห้กนิ ยาวันละ 2
ครัง้ (11) แต่ไม่พบการศึกษาในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
HL และพฤติก รรมการเลือ กใช้ผ ลิต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพอื่น ๆ
อย่างไรก็ตาม ถือได้ว่า ผลการวิจยั นี้มีความสอดคล้องกับ
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การศึกษาในอดีตทีส่ รุปตรงกันว่า ระดับ HL ทีส่ งู สัมพันธ์กบั
พฤติก รรมเชิงบวกในเรื่องสุขภาพ งานวิจยั นี้ ได้พิสูจน์ ให้
เห็นถึงความสัมพันธ์ของ HL กับความสามารถของผูบ้ ริโภค
ในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเหมาะสมเพื่อ
คุม้ ครองตนเองจากผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่ปลอดภัย
การวิ เ คราะห์ โ ค้ ง ROC พบว่ า แบบประเมิ น
THLA-W+ ทานายความสามารถในการคุม้ ครองตนเองฯ ได้
โดยมี AUC = 0.77 ค่า AUC ที่ มากกว่า 0.9, 0.7-0.9 และ
0.5-0.7 แสดงถึงการทานายที่มคี วามถูกต้องสูง ปานกลาง
และน้ อยตามลาดับ (15) ดังนัน้ จึงถือได้ว่ า แบบประเมิน
THLA-W+ ทานายความสามารถในการคุม้ ครองตนเองฯ ได้
ถูก ต้อ งปานกลาง คะแนน THLA-W+ ที่ 34 (จากคะแนน
เต็ม 46) เป็ นจุดตัดทีเ่ หมาะสม นันคื
่ อ มีความไวเท่ากับร้อย
ละ 69.4 และมีค่าความจาเพาะอยู่ทร่ี อ้ ยละ 62.5
แบบวัด THLA-W+ สามารถตอบได้ ง่ า ยและมี
เนื้อหาที่ไม่ยดึ กับผลิตภัณฑ์สุขภาพใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง การ
ใช้แ บบวัด ที่ยึดโยงกับ ผลิต ภัณ ฑ์สุข ภาพที่เป็ น ปั ญ หาใน
ปั จ จุ บ ัน มีข้อ เสีย คือ เมื่อ ความนิ ย มผลิต ภัณ ฑ์ ด ัง กล่ า ว

เปลีย่ นแปลงไปก็จะต้องเปลีย่ นแปลงเนื้อหาของแบบวัดไป
เรื่อย ๆ ตามสถานการณ์ใหม่ทเ่ี ป็ นปั ญหา แต่แบบวัดความ
แตกฉานด้ า นสุ ข ภาพเป็ นการวัด ทัก ษะในการอ่ า นและ
ความรู้ใ นเรื่อ งสุ ข ภาพ ซึ่ ง มีลัก ษณะทัว่ ไปไม่ ยึด ติ ด กับ
เนื้ อห าใดเนื้ อห นึ่ ง จึ ง ท าให้ ส าม ารถ ใช้ ไ ด้ ถึ ง แม้ ว่ า
สถานการณ์จะเปลีย่ นแปลงไป และสามารถนาค่าทีว่ ดั ได้มา
เปรียบเทียบในแต่ละช่วงเวลาได้ง่าย
การใช้แ บบประเมิน ความแตกฉานด้านสุข ภาพ
เพื่อค้นหาว่า ประชาชนในชุมชนมีความสามารถคุ้มครอง
ตนเองได้อย่ างเพีย งพอหรือ ไม่ นัน้ มีป ระโยชน์ เพื่อ ทาให้
ทราบว่ า ชุ ม ชนใดที่ ต้ อ งการการพั ฒ นาศัก ยภาพโดย
เร่ ง ด่ ว น นอกจากนี้ ย ั ง สามารถใช้ แ บบประเมิ น นี้ เ ป็ น
เครื่องมือประเมินการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนต่าง
ๆ ว่ า โรงเรีย นประสบความส าเร็จ หรือ ไม่ ในการเตรีย ม
เยาวชนให้เป็ น ผู้บริโภคชาวไทยที่มีความสามารถในการ
คุ้มครองตนเอง ดังนัน้ จึงควรมีการประเมินความแตกฉาน
ด้านสุขภาพของประชาชนในชุมชนต่าง ๆ รวมถึงนักเรียน
ในชัน้ เรีย นต่ า ง ๆ เพื่ อ บ่ ง ชี้ว่ า ประชาชนกลุ่ ม ต่ า ง ๆ มี
ความสามารถในการคุม้ ครองตนเองเพียงพอหรือไม่ในเรื่อง
การบริโภคผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
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ภาคผนวก
ตัวอย่างแบบประเมิ นความแตกฉานด้านสุขภาพชนิ ดรายการคาที่มีคาถามทดสอบความเข้าใจ (THLA-W+) 3 ข้อจาก
ทัง้ หมด 46 ข้อ
คา
ตัวเลือก
1. ตะคริว
ก. เสมหะ
ข. เครื่องชังน
่ ้าหนัก
ค. หดเกร็ง
ง. ไม่รู้
2. แอลกอฮอล์
ก. ทาแผล
ข. โรค
ค. เลือด
ง. ไม่รู้
3. สูตรยา

ก. ส่วนประกอบ
ข. เครื่องมือ
ค. วันหมดอายุ
ง. ไม่รู้

แบบประเมิ นการคุม้ ครองตนเองในการบริโภคผลิ ตภัณฑ์สขุ ภาพ
ข้อ 1 ผูส้ มั ภาษณ์ถาม: “ถ้าต้องซื้อกาแฟโดยพิจารณาจากฉลาก ท่านจะเลือกซื้อตัวไหน”
(แสดงภาพสีขนาดกระดาษ A4 แก่ตวั อย่าง 3 ใบพร้อมกันทีเดียว)
หลังจากนัน้ ผูส้ มั ภาษณ์ถามต่อ:“ทาไมท่านเลือกผลิ ตภัณฑ์นัน้ ”

ผลิตภัณฑ์ ก
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ผลิตภัณฑ์ ข

ผลิตภัณฑ์ ค

ข้อ 2 ผูส้ มั ภาษณ์ถาม: “ถ้าต้องเลือกครีมบารุงผิวโดยพิ จารณาจากฉลาก ท่านจะเลือกซื้อตัวไหน”
(แสดงภาพสีขนาดกระดาษ A4 แก่ตวั อย่าง)
หลังจากนัน้ ผูส้ มั ภาษณ์ถามว่า:“ทาไมท่านเลือกผลิ ตภัณฑ์นี้”
ข้อ 2

ผลิตภัณฑ์ ก
ผลิตภัณฑ์ ข
ผลิตภัณฑ์ ค
ข้อ 3. ผูส้ มั ภาษณ์: “ถ้ามีอาการไอและต้องการซื้อยากิ นเองโดยไม่ต้องไปหาหมอ หรือซื้อยาจากเภสัชกร ท่านจะซื้อยา
ตัวไหน” (แสดงภาพสีขนาดกระดาษ A4 แก่ตวั อย่าง)
หลังจากนัน้ ผูส้ มั ภาษณ์ถามว่า:“ทาไมท่านถึงเลือกยานี้ ”

ผลิตภัณฑ์ ก
ผลิตภัณฑ์ ข
ผลิตภัณฑ์ ค
ข้อ 4. ผูส้ มั ภาษณ์ “ลองฟั งโฆษณานี้ดนู ะค่ะ แต่ว่าไม่มชี ่อื สินค้าในโฆษณาเพราะถูกตัดออก” (เปิ ดเสียงโฆษณาให้ผถู้ ูก
สัมภาษณ์ฟัง กรณีทเ่ี กิดเหตุขดั ข้องและไม่สามารถเปิ ดเสียงโฆษณาได้ ให้อ่านบทโฆษณาให้ตวั อย่างฟั ง)
บทโฆษณา :“มาฟั งเรื่องราวของคุณป้ า ชาลี อินทโชติ ครับ ปั ญหาสุขภาพทีม่ คี อื ปวดหลังกระดูกทับเส้น เป็ นมา 4 ปี
ก่อนหน้านี้กก็ นิ ยาคลายเส้น กินยาแก้ปวดมัง้ นะฮะ แต่กไ็ ม่หาย เป็ นหนักขนาดขับมอเตอร์ไซค์ ด้วยมือข้างเดียวครับ อีกมือ
หนึ่งข้างต้องกดไหล่ไว้เพราะมันปวดมากนะฮะ รู้จกั ................จากคาแนะนาของพี่สาวครับ ก็คอื เรื่องของเรื่องก็คอื พี่สาว
กินอยู่นะ พีส่ าวเป็ นโรคหัวใจโต กินแล้วดีขน้ึ จนเป็ นปกติ ก็แนะนามา แล้วลูกชายของคุณป้ าเนี่ย ลูกชายของคุณป้ าชาลี ก็เป็ น
โรคหัวใจโตน้ าท่วมปอด พังผืดหุม้ หัวใจครับ หมอไม่รบั แล้วฮะ หมอบอกว่า ไม่ ไม่หายหรอกนะฮะ นอนแม็มอยู่โรงพยาบาล
ครับ หมดหวังแล้วว่างัน้ เถอะนะฮะ คนทีเ่ ป็ นโรคนี้สว่ นมากนี้จะหัวใจวายตายนะ แต่พอเขาได้กิน..................ซึง่ คุณป้ าแนะนา
เนี่ย อาการของลูกชายก็ดขี น้ึ เป็ นลาดับครับนะ สดชื่นขึน้ ดีขน้ึ จนคุณหมอให้กลับบ้าน ส่วนตัวคุณป้ าชาลีอาการ อาการปวด
ไหล่กไ็ ม่มแี ล้วนะฮะ”
ผูส้ มั ภาษณ์: “ผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคกระดูกทับเส้น ควรซื้อผลิ ตภัณฑ์ในโฆษณามาใช้หรือไม่”
ก) ควรซือ้
ข) ไม่ควรซือ้
ค) ไม่แน่ใจ
หลังจากนัน้ ผูส้ มั ภาษณ์ถามต่อ:“ทาไมท่านถึงตัดสิ นใจเช่นนัน้ ”
หมายเหตุ: คาตอบทีไ่ ด้คะแนนระบุอยู่ในบทความในหัวข้อการประเมินความสามารถการคุม้ ครองตนเองฯ
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