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ความแตกฉานทางสุขภาพเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลลัพทธ์ทางสุขภาพในทุกช่วงวัย
พระสงฆ์สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรที่มีจานวนมากขึ้น และมีลักษณะบางประการแตกต่างจากกลุ่มผู้สูงอายุทั่วไป
เนื่องจากมีวิถีชีวิตที่อิงกับพระวินัยในศาสนาพุทธ ถ้าพระสงฆ์สูงอายุมีความแตกฉานทางสุขภาพต่าอาจส่งผลให้
เกิดโรค และ ปัญหาสุขภาพ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณของความแตกฉานในพระสงฆ์สูงอายุแบบภาคตัดขวาง โดยมี
วัตถุประสงค์ 1. ศึกษาระดับความแตกฉานทางสุขภาพของพระสงฆ์สูงอายุ และ 2. ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความแตกฉานทางสุขภาพของพระสงฆ์สูงอายุ เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบวัดความแตกฉานทางสุขภาพ โดยมี
ประชากรที่จะศึกษาเป็น พระสงฆ์อายุมากกว่า 60 ปี ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง และ/หรือ โรคเบาหวาน และ/
หรือ โรคไขมันในเลือดสูง ที่รับการรักษาในโรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยแจกแบบวัดความแตกฉาน
ทางสุขภาพแก่กลุ่มตัวอย่างจานวน 361 รูป ในช่วงเดือนตุลาคม 2560- มกราคม 2561 และได้รับการตอบกลับ
จานวน 222 รูป คิดเป็นอั ตราตอบกลับร้อยละ 70.25 ผลการวิจัยพบว่า มีเพียงร้อยละ 54.5 ของพระสงฆ์กลุ่ม
ตัวอย่างเท่านั้นที่มีระดับความแตกฉานทางสุขภาพในขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นขั้นต่าสุดของความแตกฉานทางสุขภาพ และ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความแตกฉานทางสุขภาพได้แก่ ได้แก่ การศึกษาทางโลก การทราบผลกระทบจากโรคที่เป็น
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ความสามารถในการอ่านฉลากยา และ ความสามารถในการจดจายาและวิธีใช้ยา โดยปัจจัยเหล่านี้สามารถทานาย
ความแตกฉานทางสุขภาพของพระสงฆ์สูงอายุได้ร้อยละ 25.5
คาสาคัญ : ความแตกฉานทางสุขภาพ พระสงฆ์สูงอายุ ผู้สูงอายุ
Abstract

Health literacy is one of the factors related to health outcome. Elderly monk are the
population which are increasing and different from normal elder people in some aspects because
of their lifestyle. They strictly rely on the Buddhist monk discipline. If the elder monks have low
health literacy, diseases and health problem are the consequences.
This study was a cross sectional quantitative research. Objectives were; to study the
health literacy level of elder monks and to study factors affecting health literacy of elderly monks.
Health literacy assessment has been used. Population of this research was Buddhist monks who
were older than 60 years, suffering from Hypertension and/or Diabetes mellitus and/or
Dyslipidemia and treated at OPD of Priest hospital Bangkok. Questionnaires were distributed to 361
elderly monks during October 2017- January 2018. Returned data was 222 which meant 70.25%
complete rate. The result found that 54.5% of the respondents were in fundamental/basis health
literacy which was the lowest level. Factors affecting health literacy composed of Education,
Knowing the impact of the diseases, ability to read drug label and ability to recognize drug and
how to take. All of these factors were able to predict health literacy of elder monks at 25.5%
Keywords: Health literacy, elder monk, the elder
บทนา

เมื่อ พ.ศ. 2558 องค์การสหประชาชาติได้รายงานสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุ (Ageing society) ว่าใน
พ.ศ. 2574 จะมีประชากรสูงอายุ หรือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นสองเท่ าของจ านวนประชากรสูงอายุในปี ที่
รายงาน (Department of Economics and Social Affair, Population Division, United Nation, 2015; 9)
นับเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง เช่นเดียวกับประเทศไทยที่กาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และจะทวีความรุนแรงจน
เป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ (Super ageing society) และจะมีผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 30 ของประชากรไทย
ทั้งหมด ใน พ.ศ. 2593 (Nilnate et al, 2016: 315) ผู้สูงอายุเป็นช่วงวัยที่เกิดความเสื่อมของร่างกาย มักจะพบ
ความเจ็บป่วย หรือ โรคต่างๆมากขึ้นตามอายุที่มากขึ้น มีข้อมูลระบุว่า ร้อยละ 70 ของผู้สูงอายุจะมีโรคเรื้อรังตั้งแต่
2 โรคขึ้นไป เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ เป็นต้น (Anderson and Horrath, 2004: 26370; Marengoni et al, 2008: 1198-200) ) ปัมาวดี ช้างเพชร และผกามาศ ไมตรีมิตร (2558: 51) คาดการณ์ว่า
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ในอนาคตร้อยละ 50 ของโรคที่ เกิดขึ้นกับประชากรโลกจะเป็ นโรคที่ ไม่ ติดต่ อที่ สามารถป้ องกันได้ถ้ามีความ
แตกฉานทางสุขภาพสูง
พระสงฆ์สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรที่มีวิถีชีวิตแตกต่างจากผู้สูงอายุทั่วไป เนื่องจากต้องดาเนินชีวิตตาม
พระวิ นั ย เช่ น การฉั น อาหารจากการบิ ณ ฑบาต จึ ง ไม่ ส ามารถเลื อกอาหารที่ มี คุ ณ ภาพ และ ไม่ ก่ อโรคได้
(Pongnumkul et al, 2011: 38) ประกอบกับมีข้อจากัดด้านการออกกาลังกาย เช่น การไม่สามารถเดินเร็ว หรือ
ว่ายน้าเพื่อการออกกาลังกายได้ จึงทาให้พระสงฆ์สูงอายุมีโอกาสเป็นโรคจากกลุ่มอาการเมตาบอลิก (Metabolic
syndromes) ได้มากขึ้น (มินตรา สาระรักษ์ วรารัตน์ สังวะลี และวิลาศ คาแพงศรี , 2560: 38) ช่วง พ.ศ. 25492550 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดเผยผลการคัดกรองสุขภาพของพระสงฆ์ทั่วประเทศพบ พระสงฆ์
มีภาวะเจ็บป่วยร้อยละ 30.54 (พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต, 2557: 5) และ สถิติการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
สงฆ์ของพระภิกษุประจาปี พ.ศ. 2558 พบว่า โรคที่พระภิกษุเป็นมากที่สุด 5 อันดับ คือ โรคไขมันในเลื อดสูง โรค
ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไตวายหรือไตล้มเหลว และโรคข้อเข่าเสื่อม (MGR online, 2560)
ในรอบหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทย และนานาชาติมีความตระหนักถึงความสาคัญของปัญหาสุขภาพ และความ
เจ็บป่วยที่ป้องกันได้ องค์การอนามัยโลก (WHO, 1998: 349-64) ได้นาเสนอแนวคิดเรื่อง ความแตกฉานทาง
สุขภาพ (Health Literacy) อันเป็นระดับความรู้ ทักษะ และความมั่นใจในวิธีการเพื่อทาให้มีสุขภาพดี เป็นที่
สังเกตว่าช่วงพ.ศ. 2550-2555 มีเอกสารงานวิจัย และ บทความเกี่ยวกับความแตกฉานทางสุขภาพเพิ่มขึ้นเป็นห้า
เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้า แสดงให้เห็นถึงการยอมรับแนวคิดความแตกฉานทางสุขภาพกันอย่างแพร่หลาย
(Estacio and Coming, 2013: 997-1003) ทั้งนี้เพราะความแตกฉานทางสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ด้าน
สุขภาพในหลายประการ โดยเฉพาะระดับความแตกฉานทางสุขภาพที่ต่าจะสัมพันธ์กับ การเพิ่มขึ้นของความเสี่ยง
ในการนอนโรงพยาบาล การเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา การลดลงของ
ระดับความสามารถในการจัดการตนเองด้ านโรคเรื้อรัง และ การมีผลลั พธ์ทางสุขภาพโดยรวมที่ไม่ดี เป็นต้ น
(อาณัติ วรรณศรี และ คณะ, 2558: 2)
ความแตกฉานทางสุขภาพ ตามแนวคิดของ Don Nutbeam (2008: 2072-80) แบ่งได้เป็น 3 ระดับ
จากต่าสุด ดังนี้ 1. ความแตกฉานทางสุขภาพขั้นพื้นฐาน (Functional/basic) 2. ความแตกฉานทางสุขภาพขั้น
ปฏิ สั มพั นธ์ (Interactive/communicative) และ 3. ความแตกฉานทางสุ ขภาพขั้นวิ จารณญาณ (Critical)
Nilnate et al (2016: 316-17) ได้ให้ความหมายของความแตกฉานในแต่ละระดับดังนี้
ความแตกฉานทางสุขภาพขั้นพื้นฐาน หมายถึง ทักษะพื้นฐานด้านการอ่านและเขียนในชีวิตประจาวัน เช่น การอ่าน
ใบยินยอม ฉลากยา การบันทึกข้อมูลในการดูแลสุขภาพของตนเอง ความเข้าใจข้อมูลทั้งข้อเขียนและวาจาจาก
แพทย์ พยาบาล เภสัชกร รวมทั้งปฏิบัติตามคาแนะนา ได้แก่ การรับประทานยา การมาพบแพทย์ตามนัด เป็นต้น
ความแตกฉานทางสุขภาพขั้นปฏิสัมพันธ์ หมายถึง การมีทักษะขั้นพื้นฐาน และการมีพุทธิปัญญา (Cognitive)
รวมทั้งทักษะทางสังคมที่ใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรม รู้จักเลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งประยุกต์ใช้ข้อมูลสุขภาพเพื่อ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
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ความแตกฉานทางสุขภาพขั้นวิจารณญาณ หมายถึง ทักษะทางปัญญาและสังคมที่สูงขึ้นสามารถใช้
ข้อมูลข่าวสารในการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และควบคุมจัดการสถานการณ์ในการดารงชีวิตประจาวันได้งานวิจัยนี้จึง
ดาเนินการเพื่อศึกษาระดับความแตกฉานทางสุขภาพ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความแตกฉานทางสุขภาพ ในกลุ่ม
พระสงฆ์ที่ มีโรคความดันโลหิตสูง และ/หรือ โรคเบาหวาน และ/หรือ โรคไขมันในเลื อดสู ง ที่ รับการรักษาใน
โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร ในช่วงเดือนตุลาคม 2560- มกราคม 2561 เนื่องจากยังมีงานวิจัยไม่มากนักใน
กลุ่มประชากรพระสงฆ์สูงอายุ งานวิจัยนี้จะทาให้เข้าใจสถานการณ์ด้านความแตกฉานทางสุขภาพของพระสงฆ์
สูงอายุ เพื่อนาไปใช้ในการกาหนดนโยบายในการส่งเสริมความแตกฉานทางสุขภาพในพระสงฆ์สูงอายุต่อไป
วิธีการศึกษา(หรือ)วิธีวิจัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับความแตกฉานทางสุขภาพของพระสงฆ์สูงอายุ
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความแตกฉานทางสุขภาพของพระสงฆ์สูงอายุ
วิธีการวิจัย
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ พระภิกษุสูงอายุในโรงพยาบาลสงฆ์ จานวน 316 รูป โดยใช้สูตร
คานวนของ Taro Yamane จากจานวนประชากรพระสงฆ์ที่เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และ ไขมันใน
เลือดสูง จานวนทั้งสิ้น 1,821 คน โดยใช้การสุ่มแบบสะดวก (Convenient sampling)
เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง มีดังนี้
1. เป็นพระภิกษุที่อายุมากกว่า หรือเท่ากับ 60 ปี
2. มีประจาตัวคือโรคความดันโลหิตสูง และ/หรือ โรคเบาหวาน และ/หรือ โรคไขมันในเลือดสูง
3. มารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงฆ์แบบผู้ป่วยนอกในช่วงเดือนตุลาคม 2560 - มกราคม 2561
เกณฑ์การคัดออกของกลุ่มตัวอย่าง คือ พระภิกษุที่ไม่ประสงค์ให้ข้อมูล
เครื่องมือ
แบบสอบถามที่ใช้มีองค์ประกอบ 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ใช้สอบถาม ข้อมูลทั่วไป เช่น อายุ การศึกษา
ตาแหน่ง การมองเห็น ความจา เป็นต้น โดยแบบสอบถามจะเป็นแบบเติมคา และ ตัวเลือก ส่วนที่ 2 คือ แบบวัด
ระดับความแตกฉานทางสุขภาพ ของ วรรณศิริ นิลเนตร โดยผู้วิจัยได้รับการอนุญาตให้ใช้แบบสอบถาม สาหรั บ
แบบวัดระดับความแตกฉานทางสุขภาพ เป็นแบบทดสอบชนิดมาตรประมาณค่า 3 ระดับ (3-level Likert
scale) แล้วนามาคานวณโดยใช้ค่าน้าหนักตามแนวคิดของวรรณศิริ นิลเนตร และนาคะแนนที่ได้มาแจกแจงเป็น
ขั้นตามความแตกฉานทางสุขภาพ (คะแนนเต็ม คือ 11,46) มีคะแนนที่แยกแยะขั้นของความแตกฉานทางสุขภาพ
ดังนี้
ระดับคะแนนต่ากว่า 1.56
หมายถึง ระดับความแตกฉานทางสุขภาพ ต่ากว่าขั้นพื้นฐาน
ระดับคะแนน
1.56-5.28 หมายถึง ระดับความแตกฉานทางสุขภาพขั้นพื้นฐาน
ระดับคะแนน
5.29-9.45 หมายถึง ระดับความแตกฉานทางสุขภาพขั้นปฏิสัมพันธ์
ระดับคะแนนมากกว่า 9.46
หมายถึง ระดับความแตกฉานทางสุขภาพขั้นวิจารณญาณ
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มีการวัดค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยวัดค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ
คาถามกับวัตถุประสงค์ (Index of item objective congruence หรือ IOC) จากผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน
และทาการปรับปรุงและแก้ไขแบบสอบถามตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ จนข้อคาถามทุกข้อได้คะแนน IOC
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 คะแนน และทาการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการเก็บข้อมูลจานวน 30 ชุด
จากพระสงฆ์ที่มีคุณสมบัติตรงกับกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย โดยแบบสอบถามทั้งชุดมีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอ
นบาค เท่ากับ 0.861 และงานวิจัยนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาล
สงฆ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตามเอกสารหมายเลข 12/2560
การเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยทาการเก็บข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามแก่พระสงฆ์ที่มีคุณสมบัติตรงกับเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 361 รูป บริเวณห้องยานอก โรงพยาบาลสงฆ์ แล้วรอรับแบบสอบถามกลับ โดยกลุ่มตัวอย่างที่
มีความไม่เข้าใจในเนื้อหาสามารถขอคาอธิบายเพิ่มเติมจากผู้วิจัยได้ การเก็บข้อมูลดาเนินการในระหว่างเดือน
ตุลาคม 2560- เดือน มกราคม 2561
ผลการศึกษา (หรือ) ผลการวิจัย
งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล ตอบกลั บ ที่ ส มบู ร ณ์ จ ากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง เป็ น จ านวน 222 ชุ ด จากจ านวน
แบบสอบถามที่ส่งออกทั้งสิ้น 316 ชุด คิดเป็นอัตราตอบกลับ ร้อยละ 70.25 กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 69.49 ปี
(SD = 6.69) โดยมีอายุต่าที่สุด 60 ปี และอายุมากที่สุด 88 ปี พระสงฆ์ที่ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 86.9 เป็น
พระลูกวัด ร้อยละ 52.3 เป็นนักธรรมเอก ร้อยละ 81.5 มีการศึกษาต่ากว่าระดับปริญญาตรี ร้อยละ 39.19 มีโรค
ประจาตัว 2 โรค ร้อยละ 34.68 มีโรคประจาตัว 1 โรค ร้อยละ 26.1 มีโรคประจาตัว 3 โรค และ ร้อยละ 60.6
อยู่ที่วัดต่างจังหวัด (ตาราง 1)
ข้อมูลด้านร่างกายและสังคมของพระสงฆ์ (ตาราง 2) พบว่า ร้อยละ 66.7 มีการจดจายาและวิธีใช้ยา
ได้ดีมาก ร้อยละ 89.6 มีความสามารถในการมองเห็นฉลากยาดีมาก ร้อยละ 91.0 สามารถอ่านฉลากยาได้ดีมาก
ร้อยละ 92.3 เข้าใจความหมายจากฉลากยาได้ดีมาก ร้อยละ 85.6 มาพบแพทย์ตามนัดหมายทุกครั้ง ร้อยละ
91.0 เข้าใจการสื่อสารจากแพทย์มาก ร้อยละ 56.9 ไม่ทราบผลกระทบของโรคที่เป็น ร้อยละ 82.4 ไม่มีอาการ
ข้างเคียงจากการใช้ยา ร้อยละ 90.5 ไม่มีผู้ดูแลด้านยา ร้อยละ 56.9 ไม่ทราบผลกระทบของโรคที่เป็น และ ร้อย
ละ 82.4 ไม่ได้รับผลข้างเคียงจากยา
ผลการวัดระดับความแตกฉานทางสุขภาพของพระสงฆ์พบว่า ร้อยละ 45.5 หรือ 101 รูป มีระดับ
ความแตกฉานทางสุขภาพต่ากว่าขั้นพื้นฐาน และ ร้อยละ 54.5 หรือ 121 รูปมีระดับความแตกฉานทางสุขภาพ
อยู่ ในขั้น พื้ น ฐาน และไม่ มี พ ระสงฆ์ ในงานวิ จั ย นี้ มี ระดั บ ความแตกฉานทางสุ ขภาพขั้น ปฏิสั ม พั น ธ์ และ ขั้น
วิจารณญาณ (ตาราง 3 )
งานวิจัยนี้ยังพบว่า การศึกษาทางโลก ความสามารถในการจดจายาและวิธีใช้ยา การมองเห็นฉลากยา
ความสามารถในการอ่านฉลากยา และ การทราบผลกระทบของโรคที่เป็น มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับความ
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แตกฉานทางสุขภาพในระดับปานกลางถึงน้อย ในขณะที่ อายุ และ การได้ รับผลข้างเคียงจากการใช้ยา มี
ความสัมพันธ์ในทางผกผันในระดับต่ากับระดับความแตกฉานทางสุขภาพ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความแตกฉานทางสุขภาพ โดยการวิเคราะห์โดย Step-wised Multiple
Regression ได้แก่ การศึกษาทางโลก การทราบผลกระทบของโรคที่เป็น ความสามารถในการอ่านฉลากยา และ
ความสามารถในการจดจายาและวิธีใช้ยา โดยมีค่า R2 เท่ากับ 0.255 และสามารถเขียนในรูปสมการได้ดังนี้
Y= -1.368+ 0.771 X1+ 0.768X2 +0.644X3 + 0.563 X4
โดยที่ Y คือ ความแตกฉานทางสุขภาพ X1 คือ การทราบผลกระทบของโรคที่เป็น X2 คือระดับการศึกษาทาง
โลก X3 คือ ความสามารถในการอ่านฉลากยา และ X4 คือ ความสามารถในการจดจายาและวิธีใช้ยา
ตาราง 1 ความถี่ และ ร้อยละของข้อมูลทั่วไปของพระสงฆ์สูงอายุ
ข้อมูลทั่วไป (n=222)

ความถี่

ร้อยละ

-พระลูกวัด

193

86.9

-รองเจ้าอาวาส

16

7.2

-เจ้าอาวาส

13

5.9

-นักธรรมชั้นเอก

116

52.3

-นักธรรมชั้นโท

30

13.5

-นักธรรมชั้นตรี

40

18.0

-ไม่มีการศึกษาทางธรรม

36

16.2

-ต่ากว่าปริญญาตรี

181

81.5

-ปริญญาตรีขึ้นไป

41

18.5

ตาแหน่งในวัด

การศึกษาทางธรรม

การศึกษาทางโลก
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ตาราง 1 (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป (n=222)

ความถี่

ร้อยละ

เป็นทั้ง 3 โรค

58

26.1

-เป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคไขมันในเลือดสูง

55

24.8

-เป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน

17

7.7

-เป็นโรคเบาหวานและโรคไขมันในเลือดสูง

15

6.8

เป็น 2 โรค (รวม)

87

39.19

-เป็นโรคความดันโลหิตสูง

46

20.7

-เป็นโรคไขมันในเลือดสูง

21

9.5

-เป็นโรคเบาหวาน

10

4.5

เป็น 1 โรค (รวม)

77

34.68

-ต่างจังหวัด

134

60.4

-กรุงเทพมหานคร

88

39.6

ความถี่

ร้อยละ

148

66.7

38

17.1

36

16.2

โรคประจาตัว

ที่ตั้งของวัด

ตาราง 2 ความถี่ และ ร้อยละ ของข้อมูลทางร่างกาย และ สังคมของพระสงฆ์สูงอายุ
ข้อมูลทางร่างกาย และ สังคม (n=222)
การจดจายาและวิธีใช้ยา
-จดจาได้ดีมาก
-จดจาได้บ้าง
-จดจาไม่ได้
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ตาราง 2 (ต่อ)
ข้อมูลทางร่างกาย และ สังคม (n=222)
การมองเห็นฉลาก
-มองเห็นได้ดมี าก
-มองเห็นบ้าง
-มองไม่เห็นเลย
ความสามารถในการอ่านฉลาก
-อ่านฉลากยาได้ดีมาก
-อ่านฉลากยาได้บ้าง
-อ่านฉลากยาไม่ได้เลย
ความเข้าใจในฉลากยา
-เข้าใจฉลากยาได้ดมี าก
-เข้าใจบ้าง
-ไม่เข้าใจเลย
ความสม่าเสมอในการมาพบแพทย์ตามนัดหมาย
-มาทุกครั้ง
-มาบ่อยครั้ง (ไม่มาพบแพทย์มากกว่า 1 ครั้งต่อปี)
-มาบางครั้ง (ไม่มาพบแพทย์น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี)
ความเข้าใจในการสื่อสารของบุคลากรทางการแพทย์
-เข้าใจการสื่อสารมาก
-เข้าใจบ้าง
-ไม่เข้าใจ
การมีผู้ดูแล
-มีผู้ดูแล
-ไม่มผี ู้ดูแล
การทราบผลกระทบของโรคที่เป็น
-ไม่ทราบ
-ทราบ
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและการจัดการ
- ไม่เกิดผลข้างเคียงของยา
- เกิดผลข้างเคียงของยา แต่ทนได้
- เกิดผลข้างเคียงของยา จึงหยุดยา
- เกิดผลข้างเคียง จึงหยุดยา เมื่ออาการดีขึ้นจึงทานยาต่อ

2650

ความถี่

ร้อยละ

199

89.6

21

9.5

2

0.9

202

91.0

17

9.5

3

1.4

205

92.3

11

5.0

6

2.7

190

85.6

31

14.0

1

0.5

202

91.0

17

7.7

3

1.4

201

90.5

21

9.5

132

56.9

90

38.8

183

82.4

19

8.6

17

7.7

3

1.4
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ตาราง 3 จานวน และ ร้อยละของพระสงฆ์แบ่งตามระดับของความแตกฉานทางสุขภาพ
ระดับ
ต่ากว่าขั้นพื้นฐาน
ขั้นพื้นฐาน
ขั้นปฏิสัมพันธ์
ขั้นวิจารณญาณ
รวม

คะแนนเต็ม

เกณฑ์ในการจัดระดับ
ต่ากว่า 1.56
1.56 ขึ้นไป
5.29 ขึ้นไป
9.46 ขึ้นไป

3.12
4.34
4.00
11.46

จานวนคน

ร้อยละ

101

45.5

121

54.5

0

0

0

0

222

100

ตาราง 4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันของความแตกฉานทางสุขภาพกับปัจจัยต่างๆ
ปัจจัย
สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
-0.174**
อายุ
0.264**
การศึกษาทางโลก
0.355**
ความจา
0.148*
การมองเห็น
0.188**
การอ่าน
0.349**
การทราบผลกระทบของโรคที่เป็น
-0.203*
การได้รับผลข้างเคียงจากยา
**มีนัยสาคัญทางสถิติด้วยระดับความเชื่อมั่น 99% *มีนัยสาคัญทางสถิติด้วยระดับความเชื่อมั่น 95%

P
0.01
<0.01
<0.01
0.028
0.005
<0.01
0.002

ตาราง 5 ค่า B Standard Error beta t และ P ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความแตกฉานทางสุขภาพ
ค่าคงที่
ความสามารถในการจดจายาและวิธีใช้ยา
การทราบผลกระทบของโรคที่เป็น
การศึกษาทางโลก
ความสามารถในการอ่านฉลากยา
2

B
-1.368

Std. Error
0.889

Beta
-

t
-1.539

P
0.125

0.563

0.130

0.263

4.340

<0.001**

0.771

0.203

0.234

3.796

<0.001**

0.768

0.228

0.204

3.376

0.001**

0.644

0.202

0.138

2.282

0.023*

2

R= 0.505 R = 0.255 R adjust = 0.241

**มีนัยสาคัญทางสถิติด้วยระดับความเชื่อมั่น 99% *มีนัยสาคัญทางสถิติด้วยระดับความเชื่อมั่น 95%

อภิปรายผล
ระดับความแตกฉานทางสุขภาพ
ร้อยละ 54.5 (121 รูป) ของพระสงฆ์สูงอายุในงานวิจัยนี้มีความแตกฉานทางสุขภาพขั้นพื้นฐาน
(ตาราง 3) ซึ่งใกล้เคียงกับผลการวิจัยในผู้สูงอายุในประเทศจีน มลรัฐเพ็นซิลเวเนีย และ มลรัฐนิวยอร์ก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ที่มีร้อยละของผู้สูงอายุที่มีความแตกฉานทางสุขภาพขั้นพื้นฐานเป็น ร้อยละ 31.3, 24.0 และ 24.3
ตามลาดับ (Sudore et al, 2006; Li Lee and Li, 2009; Federman et al, 2009 ใน Nilnate et al, 2016:
319) แสดงให้เห็นว่าพระสงฆ์สูงอายุมีความแตกฉานทางสุขภาพที่จากัด ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อการดูแลสุขภาพได้
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แต่ร้อยละของจานวนพระสงฆ์ที่มีความแตกฉานทางสุขภาพขั้นพื้นฐาน ต่ากว่างานวิจัยของวรรณศิริและคณะที่มี
ร้อยละของจานวนกลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกฉานทางสุขภาพขั้นพื้นฐานที่ร้อยละ 95 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุ
ในชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ชี้ให้เห็นว่าผู้สูงอายุในงานวิจัยของวรรณศิริ และคณะ มีความแตกฉาน
ทางสุขภาพสูงกว่าพระสงฆ์ในงานวิจัย อาจเป็นเพราะ กลุ่มตัวอย่างในชมรมผู้สูงอายุมีโอกาสได้รับการดูแลอย่าง
ใกล้ชิด และ ได้รับข้อมูลสุขภาพผ่านหน่วยงานทางสาธารณสุขและหน่วยงานในชุมชนที่เป็นรูปธรรมกว่าพระสงฆ์
ที่จะได้รับข้อมูลสุขภาพเมื่อมารับการรักษา และมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่วัดได้น้อยกว่า เนื่องจากมีข้อจากัด
ทางสมณวิสัย และ พระวินัย
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของพระสงฆ์สูงอายุกับความแตกฉานทางสุขภาพ
จากตาราง 4 จะพบปัจจัยต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ไปทิศทางเดียวกับความแตกฉานทางสุขภาพอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ โดยจะอภิปรายตามลาดับดังนี้
อายุ มีความสัมพันธ์ในทิศทางผกผันกับความแตกฉานทางสุขภาพ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ พระสงฆ์
สูงอายุเป็นช่วงวัยที่มีความเสื่อมถอยของร่างกายโดยเฉพาะสายตา การได้ยิน และการสื่อสาร อาจทาให้เป็น
อุปสรรคในการรับข้อมูลทางสุขภาพ และประกอบกับศักยภาพทางสมองอาจถดถอยลงไปจึงทาให้ประสิทธิ ภาพ
ในการใช้ข้อมูล หรือ การใช้วิจารณญาณ อาจมีปัญหาจึงส่งผลให้ความแตกฉานทางสุขภาพต่าลงเมื่อมีอายุสูงขึ้น
สอดคล้องกับ Davis et al (2006: 890) ที่พบว่า ความแตกฉานทางสุขภาพที่ต่ามีความเกี่ยวข้องกับอายุที่สูงขึ้น
จะมีนัยสาคัญทางสถิติ
การศึกษาทางโลก มีความสัมพัน ธ์ในทิศทางเดียวกับความแตกฉานทางสุขภาพ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ระดับการศึกษาทางโลกที่สูงขึ้นทาให้ ความสามารถในการอ่าน และวิเคราะห์ข้อมูลทาได้ดีขึ้น และมีการนา
ความสามารถนี้มาประยุกต์กับการรับข้อมูลทางสุขภาพ และทาให้มีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพในช่องทาง
หลากหลายขึ้น อันจะส่งผลดีระดับความแตกฉานทางสุขภาพที่สูงขึ้น สอดคล้องกับข้อค้นพบของ นงลักษณ์ และ
คณะ ( 2557: 53) ที่ศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง พบว่าระดับการศึกษาที่สูงขึ้นจะส่งผลดีต่อ
ความแตกฉานทางสุขภาพ และยังสอดคล้องกับข้อค้นพบในงานวิจัยของ Nilnate et al (2016: 319) ที่พบว่า
ระดับการศึกษาที่ต่าจะส่งผลให้ความแตกฉานทางสุขภาพอยู่ในระดับต่าด้วย
ความสามารถในการจดจายาและวิธีใช้ยา มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับความแตกฉานทางสุขภาพ
ทั้งนี้เพราะ การจดจาตัวยาและการใช้ยาได้นับเป็นผลลัพธ์ของการสื่อสารที่เข้าใจ และ การจดจารายละเอียดของ
ขั้นตอนการใช้ยา เป็นปัจจัยหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามีความแตกฉานทางสขภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Chew
Bradley and Boyko (2004: 591) ที่แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกฉานทางสุขภาพต่ามักจะจดจายา
และวิธีการใช้ยาได้น้อยกว่ากลุ่มที่มีค วามแตกฉานทางสุขภาพดีกว่า การมองเห็นฉลากยา และ ความสามารถใน
การอ่านฉลากยา มีความสัมพันธ์ในระดับต่าในทิศทางเดียวกับความแตกฉานทางสุขภาพของพระสงฆ์สูงอายุ อาจ
เป็นเพราะ การมองเห็น และ การอ่าน เป็นพื้นฐานสาคัญการสื่อสารเพื่อรับข้อมูลทางสุขภาพ ถ้า ความสามารถ
เหล่านี้ถดถอยลงจะส่งผลต่อการลดลงของความแตกฉานทางสุขภาพด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับงานทบทวน
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วรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับเครื่องมือวัดความแตกฉานทางสุขภาพโดย Altin et al, (2014;4) ที่พบ
ทั้งหมดของเครื่องมือวัดความแตกฉานทางสุขภาพทั้งหมดที่สารวจพบ จานวน 17 ชิ้นที่ใช้ความสามารถในการ
มองเห็นและการอ่าน (Print literacy) เป็นเกณฑ์สาคัญในการวัดความแตกฉานทางสุขภาพ
การทราบผลกระทบของโรคที่เป็น มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกับความแตกฉาน
ทางสุขภาพ อาจเป็นเพราะ การทราบผลกระทบของโรคที่เป็น ความสนใจที่จะรับข้อมูลของโรคที่เป็ นจาก
บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงการค้นหาข้อมูลสารสนเทศของโรคนั้นๆ สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่ทราบ
ผลกระทบของโรคจะมีระดับความแตกฉานทางสุขภาพที่สูงขึ้นด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ Davis et al
(2006: 890) ที่พ บกลุ่ มที่ มีความแตกฉานทางสุขภาพขั้น สูง จะทราบผลการข้ า งเคียง และวิ ธีใช้ ยาที่ถูกต้อง
มากกว่ากลุ่มที่มีความแตกฉานทางสุขภาพต่ากว่า การได้รับผลข้างเคียงจากการใช้ยา มีความสัมพันธ์ที่ผกผันกับ
ความแตกฉานทางสุขภาพ อาจเป็นเพราะการที่กลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกฉานทางสุขภาพต่า ส่งผลให้ไม่เข้าใจ
วิธีการใช้ยา หรือ ปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง จึงได้รับผลกระทบจากการใช้ยา ในทางกลับกันสาหรับกลุ่มตัวอย่างมีความ
แตกฉานทางสุขภาพสูง จะทาให้โอกาสได้รับผลข้างเคียงจากการใช้ยาต่าลงเนื่องจากสามารถปฏิบัติตัวตาม
คาแนะนาได้ถูกต้อง หรือ สามารถปรับพฤติกรรมสุขภาพของตนเองได้ เป็นต้น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความแตกฉานทางสุขภาพ
งานวิจัยนี้พบว่า การศึกษาทางโลก การทราบอาการข้างเคียงจากยา ความสามารถในการอ่านฉลาก
และ ความสามารถในการจดจ ายาและวิธีใช้ย า มี อิทธิ พลต่ อความแตกฉานทางสุขภาพ โดยที่ ปัจจั ยเหล่า นี้
สามารถอธิบายความแตกฉานทางสุขภาพได้ร้อยละ 25.5 (ตาราง 5)
การศึกษาทางโลก การศึกษาทางโลกเป็นที่ยอมรับว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส่งเสริมความแตกฉานทาง
สุขภาพ (Nutbeam, 2008: 2072-3) เมื่อการศึกษาทางโลกของพระสงฆ์สูงขึ้นจะทาให้ความแตกฉานทาง
สุขภาพสูงขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการศึกษาที่สูงขึ้นเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงข้ อมูลต่างๆ และข้อมูล
สุขภาพ รวมถึงมีความเข้าใจคาแนะนาจากบุคลากรทางการแพทย์จนสามารถปฏิบัติตามได้ ที่สาคัญการศึกษาจะ
สร้างความคิดเชิงวิเคราะห์โดยเฉพาะการศึกษาระดับสูง อันจะนามาซึ่งความแตกฉานทางสุขภาพที่สูงขึ้นจากขั้น
พื้นฐาน สู่ขั้นปฏิสัมพันธ์และขั้นวิจารณญาณในที่สุด
การทราบผลกระทบของโรคที่เป็น เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความแตกฉานทางสุขภาพ อาจเนื่องจาก การ
ที่พระสงฆ์ทราบถึงผลกระทบของโรคจากการค้นหา เข้าถึง ข้อมูลของโรค ซึ่งปกติจะมีการสื่อสารผ่านหลาย
ช่องทางเช่น การสื่อสารโดยบุคลากรทางการแพทย์ ข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แ ก่ ฉลากยา เอกสารกากับยา
รวมทั้งข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ อีกทั้งยังเป็นเครื่อชี้ให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความตระหนักในการค้นหาข้อมูล
เพื่อทราบผลกระทบของโรค สอดคล้องกับงานวิจัยเมื่อเร็วๆนี้ที่ระบุว่า การทราบผลกระทบของโรคที่ญาติเป็น
ทาให้เกิดความสนใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง อันนามาซึ่งการป้องกันโรคได้ หรือ การมีความ
แตกฉานทางสุขภาพที่ดีขึ้น (ธัญชนก ขุมทอง, วิราภรณ์ โพธิศิริ และ ขวัญเมือง แก้วดาเกิง , 2558: 75-6) ซึ่งเมื่อ
พระสงฆ์พฤติกรรมดังกล่าวย่อมจะส่งผลให้มีความแตกฉานทางสุขภาพที่สูงขึ้น (Nutbeam, 2008; 2073, Davis
et al, 2006; 890)
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ความสามารถในการอ่านฉลาก การอ่านฉลากยาเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการ
อ่า นของพระสงฆ์ สู ง อายุ และเป็ น ที่ ย อมรับ กัน ว่ า การอ่า นเป็ น ปั จ จั ย พื้ น ฐานของความแตกฉานทางสุ ขภาพ
(Nutbeam,2008; 2072) โดยเฉพาะการรับข้อมูลทางสุขภาพที่ จาเป็น และมีประโยชน์ต่อการรักษาโรค รวมถึง
การปฏิบัติที่เหมาะสม โดยเฉพาะวิธีการใช้ยาและข้อมูลคาแนะนาด้านยา ดังนั้นการที่มีความสามารถในการอ่าน
ของพระสงฆ์จะส่งผลต่อความแตกฉานทางสุขภาพ
ความสามารถในการจดจายาและวิธีใช้ยา มีอิทธิพลต่อความแตกฉานทางสุขภาพ ความสามารถในการจดจายา
และวิธี ใช้ ยาที่ สู งขึ้น จะส่ ง ผลต่ อความแตกฉานทางสุ ขภาพที่ สู งขึ้น อาจเนื่องจาก เมื่อพระสงฆ์ สูง อายุมี ยั ง มี
ความสามารถในการจดจาตัวยาและวิธีใช้ยาได้ น่าเป็นหลักฐานที่พอจะยืนยันถึงสมรรถนภาพทางสมอง หรือพุทธิ
ปัญญาของพระสงฆ์ ซึ่งสมรรถนภาพดังกล่าวเป็นพื้นฐานสาคัญในการคิด วิเคราะห์ ปัญหาต่างๆ อันจะทาให้
สามารถแก้ปัญหาด้านสุขภาพได้อย่างเหมาะสม (Nutbeam, 2008; 2075) รวมถึงการปรับพฤติกรรมทาง
สุขภาพอย่างง่ายของตนเองได้โดยไม่ต้องได้รับคาแนะนาจากบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เป็นตัวชี้
บ่งว่ามีความแตกฉานทางสุขภาพที่สูงขึ้น
สรุปผล
การศึกษาระดับความแตกฉานทางสุขภาพของพระสงฆ์สูงอายุ พบว่าระดับความแตกฉานทางสุขภาพ
ของพระสงฆ์อยู่ในขั้นพื้นฐานคิดเป็นร้อยละ 54.5 ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งนับว่ามีความแตกฉานทางสุขภาพจากัด
(Limited Health Literacy) กล่าวคือยังคงปฏิบัติตามคาสั่ง ของบุคลากรทางแพทย์เท่านั้นยังไม่สามารถคิด
วิเคราะห์ และแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ นับว่าเป็นสิ่งที่น่าวิตกมาก เนื่องจากการมีความแตกฉานทางสุขภาพที่ต่า
จะส่งผลต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ไม่ดี และจะส่งผลกระทบด้านลบติดตามมาก ทั้งในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และ
สังคม
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความแตกฉานทางสุขภาพของพระสงฆ์ได้แก่ การศึกษาทางโลก การทราบอาการ
ข้างเคียงจากยา ความสามารถในการอ่านฉลาก และ ความสามารถในการจดจายาและวิธีใช้ยา ซึ่งถ้าสามารถ
สร้างกลยุทธ์ที่ส่งเสริมปัจจัยเหล่านี้ จะส่งผลดีต่อความแตกฉานทางสุขภาพ และ ในที่สุดจะส่งผลต่อผลลัพธ์ทาง
สุขภาพที่ดี
ข้อจากัด

เนื่องจากงานวิจัยนี้มีขอบเขตในการศึกษากลุ่มโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และ ไขมันนในเลือด
สูง ในพระสงฆ์สูงอายุอาจไม่ครอบคลุมกลุ่มโรคอื่น อาจเป็นขอบเขตในการทาการวิจัยในประเด็นความแตกฉาน
ทางสุขภาพของพระสงฆ์สูงอายุของนักวิจัยอื่นต่อไป
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