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บทคัดย่อ
การวิิจััยปฏิิบัติั ิการ (Action Research) ครั้้�งนี้้� มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อพััฒนา
และทดสอบแบบประเมิินความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพในการป้้องกัันควบคุุมโรคของ
กลุ่่�มบุุคลากรสาธารณสุุข การวิิจััยแบ่่งเป็็น 2 ระยะ ได้้แก่่ ระยะที่่�หนึ่่�ง ประกอบ
ด้้วย (1) กำำ�หนดกรอบแนวคิิด (2) ทบทวนและกำำ�หนดองค์์ประกอบ  (3) จััดทำำ�
โครงสร้้างของเครื่่อ� งมืือ (4) เลืือกสเกลการวััดและกำำ�หนดวิิธีีการวััด (5) ตรวจสอบ
คุุณภาพด้้านความตรง กลุ่่�มตััวอย่่าง ได้้แก่่ ผู้�ท้ รงคุุณวุุฒิิ จำ�ำ นวน 5 ท่่าน ใช้้วิิธีีการ
คััดเลืือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์์ เครื่่อ� งมืือที่่ใ� ช้้ ได้้แก่่ แบบตรวจสอบคุุณภาพเครื่่อ� ง
มืือ ระยะที่่�สอง ประกอบด้้วย (1) ทดสอบการใช้้งาน (2) ตรวจสอบคุุณภาพด้้าน
ความเที่่ย� ง (3) วิิเคราะห์์และจำำ�แนกผลตามระดัับ กลุ่่�มตััวอย่่าง ได้้แก่่ กลุ่่�มบุุคลากร
สาธารณสุุข รวมจำำ�นวน 98 คน และผู้้ท� รงคุุณวุุฒิิ เครื่่อ� งมืือที่่ใ� ช้้ ได้้แก่่ แบบประเมิิน
ความรอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพ และแบบสอบถามความคิิดเห็็น ตามลำำ�ดับั  วิิเคราะห์์ข้อ้ มููล
เชิิงปริิมาณโดยการหาค่่าความถี่่� ร้้อยละ และค่่าเฉลี่่�ย วิิเคราะห์์ความเที่่�ยง ด้้วย
วิิธีีหาค่่า Cronbach’s alpha ส่่วนข้้อมููลเชิิงคุุณภาพใช้้การวิิเคราะห์์เนื้้�อหา
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ผลการศึึกษา พบว่่า แบบประเมิินความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพในการป้้องกััน
ควบคุุมโรคกลุ่่�มบุุคลากรสาธารณสุุข (ชุุดปรัับปรุุงใหม่่) มีีจำำ�นวน 20 ข้้อ พััฒนา
จากทบทวนวรรณกรรม การพิิจารณาโดยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ มีีคุุณภาพด้้านความตรง
การทดสอบในกลุ่่�มผู้้ใ� ช้้งาน มีีองค์์ประกอบของทัักษะ 5 ด้้าน กำำ�หนดสเกลการวััด
5 ตััวเลืือก ได้้แก่่ ไม่่เคยทำำ� ยากมาก ยาก ง่่าย และง่่ายมาก มีีคะแนน 0-4 การ
ทดสอบในกลุ่่�มบุุคลากรสาธารณสุุข ใช้้วิธีีิ ประเมิินด้้วยตนเอง ใช้้เวลา 10-15 นาทีี 
วิิเคราะห์์ค่่าความเที่่�ยงโดยรวมเท่่ากัับ .917 ด้้านทัักษะการเข้้าถึึง เท่่ากัับ .694
ด้้านทัักษะการเข้้าใจ เท่่ากัับ .705 ด้้านทัักษะการไต่่ถาม เท่่ากัับ .797 ด้้านทัักษะ
การตััดสิินใจ เท่่ากัับ .842 และด้้านทัักษะการนำำ�ไปใช้้ เท่่ากัับ .852 ส่่วนการ
วิิเคราะห์์และจำำ�แนกผลตามระดัับใช้้วิิธีีกำ�ำ หนดจุุดตััด (cut point) พบว่่า ผู้้�ทรง
คุุณวุุฒิิเสนอการจำำ�แนกเป็็น 4 ระดัับ ตามแบบที่่� 3 ได้้แก่่ (1) ไม่่เพีียงพอ (inadequate) คะแนนน้้อยกว่่าร้้อยละ 60 (2) มีีปััญหา (problematic) ช่่วงคะแนน
ร้้อยละ 60 ถึึงร้้อยละ 74.9 (3) พอเพีียง (sufficient) ช่่วงคะแนนร้้อยละ 75 ถึึง
ร้้อยละ 89.9 และ (4) ดีีเยี่่�ยม (excellent) มีีคะแนนมากกว่่าร้้อยละ 90 ผลจาก
การศึึกษา แสดงแนวทางการพััฒนาแบบประเมิินและการกำำ�หนดจุุดตััดซึ่่�งเป็็น
แนวทางเบื้้�องต้้นที่่�ให้้สารสนเทศสำำ�หรัับเติิมเต็็มช่่องว่่างการพััฒนาในแต่่ละ
ประเด็็นเพื่่�อเพิ่่�มทัักษะแต่่ละด้้าน
คำำ�สำำ�คััญ : แบบประเมิิน; ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพในการป้้องกัันควบคุุมโรค;
บุุคลากรสาธารณสุุข
Abstract
This action research aims to develop and to test the health
literacy on disease prevention and control assessment of the public
health officers. The research was divided into 2 phases: phase 1;
including (1) establishing the conceptual framework (2) reviewing
the literature and specifying the skills (3) manipulating the structure
of the research tool (4) selecting the measuring scale (5) conducting
the content validity test. The samples used in this phase were 5
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executive experts, purposely selected according to the criteria. The
data received from the questionnaire completed by the experts were
analyzed. Phase 2; including (1) the trying-out (2) the reliability test
(3) the analysis and the classification of health literacy level. The
samples used in phase 2 were 98 public health officers, and 5
facilitators. The research tool comprised of a HL questionnaire,
a questionnaire of experts’ opinion. The quantitative data were
analyzed by using descriptive statistics; frequency, percentage, and
mean; Cronbach’s alpha; and qualitative data were analyzed by using
content analysis.
The result revealed that the edited edition of the instrument
(the new version) was generated based on the empirical references,
and the expert reviews with the internal consistency=.81. In the
stage of trying out. The assessment form was a 20-item questionnaire
containing five skills with 5-point scale, 0-4 score: including never,
very difficult, difficult, easy, and very easy with the overall reliability
=.917, accessibility=.694, understanding=.705, questioning=.797,
decision-making =.842, and applying=.852; the test required 10-15
min for self-administering. The cut point was generated based on the
result into four groups, following type 3: including 1-inadequate
(lower 60%), 2-problematic (60-74.9%), 3-sufficient (75-89.9%), and
4-excellent (upper 90%). These findings showed the development
of assessment form and an initial category of the cut point which
presented information to fill the gap of each item to improve the
skills.
Keywords : Assessment Form; Health Literacy on Disease Prevention
and Control; Public Health officers
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บทนำ�
แนวโน้้มของสถานการณ์์ปัญ
ั หาสุุขภาพของประชากรโลกและคนไทย แสดง
ให้้เห็็นว่่าการเจ็็บป่่วยด้้วยโรคเรื้้อ� รัังและโรคที่่ส� ามารถป้้องกัันได้้ด้ว้ ยการปฏิิบัติั ตัิ วั
ที่่�ถููกต้้องมีีเพิ่่�มมากขึ้้�นและรุุนแรงขึ้้�น เมื่่�อวิิเคราะห์์ถึึงสาเหตุุของปััญหาดัังกล่่าว
พบว่่า มีีความเกี่่ย� วข้้องกัับพหุุปัจั จััย (multiple factors) และปััจจััยสาเหตุุสำำ�คัญ
ั
ที่่�เป็็นประเด็็นกล่่าวถึึงในช่่วงสองทศวรรษที่่�ผ่่านมา คืือ health literacy : HL
หรืือความรอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพ ซึ่ง่� เป็็นส่่วนที่่เ� กี่่ย� วข้้องโดยตรงกัับศัักยภาพของบุุคคล
องค์์การอนามััยโลก (WHO, 2009) กำำ�หนดนิิยามไว้้ว่่า คืือ “ทัักษะต่่างๆ ทางการ
รัับรู้้แ� ละทางสัังคม ซึ่ง่� เป็็นตััวกำำ�หนดแรงจููงใจและความสามารถของปััจเจกบุุคคล
ในการที่่�จะเข้้าถึึง เข้้าใจ และใช้้ข้้อมููลในวิิธีีการต่่างๆ เพื่่�อส่่งเสริิมและบำำ�รุุงรัักษา
สุุขภาพของตนเองให้้ดีีอยู่่�เสมอ” ความรอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพมีีความสััมพัันธ์์กับั ผลลััพธ์์
สุุขภาพที่่สำ� ำ�คััญ (Levin-Zamir, 2012; Pleasant, 2012) การเพิ่่�มความรอบรู้้�
ด้้านสุุขภาพมีีความสััมพัันธ์์กับั พฤติิกรรมสุุขภาพ (Sharif & Blank, 2010; Chang,
2011) ได้้แก่่ พฤติิกรรมการใช้้บริิการสุุขภาพ การใช้้ข้้อมููล การเข้้ารัับบริิการ
สุุขภาพ การดููแลโรคภััยไข้้เจ็็บด้้วยตนเองและการป้้องกัันโรค
นโยบายการยกระดัั บ ความรอบรู้้�ด้้ า นสุุ ข ภาพ 4 ด้้ า นของกระทรวง
สาธารณสุุข ประกอบด้้วย การส่่งเสริิมสุุขภาพของตนเอง การป้้องกัันโรคด้้วย
ตนเอง การคััดกรองและเลืือกรัับผลิิตภััณฑ์์สุุขภาพ และการจััดบริิการสุุขภาพ
(กรมควบคุุมโรค, 2563ก) โดยจำำ�เป็็นจะต้้องพััฒนาเครื่่�องมืือการประเมิินความ
รอบรู้้�ด้้านสุุขภาพในกลุ่่�มบุุคลากรสาธารณสุุข เพื่่�อใช้้ในการสร้้างเสริิมศัักยภาพ
บุุคลากรให้้มีีความพร้้อมในการสร้้างเสริิมความรอบรู้้ใ� ห้้ประชาชนมีีความสามารถ
ในการปฏิิบััติิตััวอย่่างถููกต้้องและพึ่่�งพาตนเองได้้
เครื่่�องมืือประเมิินความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพในกลุ่่�มที่่�มีีอายุุ 18 ปีีขึ้้�นไป มีีการ
พััฒนาขึ้้น� ใช้้อย่่างหลากหลายตามวััตถุุประสงค์์ของการใช้้งาน ซึ่่ง� ต้้องมีีการกำำ�หนด
กรอบแนวคิิด เลืือกใช้้นิยิ ามที่่เ� หมาะสม แบบประเมิินความรอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพอาจ
ใช้้วััดเฉพาะระดัับหรืือหลายระดัับ ได้้แก่่ การอ่่านคำำ�ศััพท์์ การจดจำำ� ความเข้้าใจ
จากการอ่่าน การเข้้าถึึงข้้อมููล เป็็นต้้น (Osborn et al., 2007; Gibbs, 2012)
การสื่่�อสาร การถาม เป็็นต้้น (Ishikawa et al., 2008a; Quemelo et al., 2017)
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การวิิเคราะห์์ การตััดสิินใจ การจััดการเงื่่�อนไข เป็็นต้้น (Sorensen et al., 2012;
Pelikan et al., 2014; Quemelo et al., 2017) โดยการพััฒนาแบบประเมิิน
ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพสำำ�หรัับประชาชนไทยกลุ่่�มอายุุ 15 ปีีขึ้้�นไป มีีการพััฒนา
ขึ้้�นตามนิิยามและกรอบแนวคิิดที่่�หลากหลาย (กองสุุขศึึกษา, 2561; กรมอนามััย,
สวรส. และ มหาวิิทยาลััยมหิิดล, 2561; กรมควบคุุมโรค, 2563ข)
การศึึกษาครั้้�งนี้้� คณะผู้้�วิิจััยมุ่่�งเน้้นพััฒนาแบบประเมิินความรอบรู้้�ด้้าน
สุุ ข ภาพในการป้้ อ งกัั น ควบคุุ ม โรคของกลุ่่�มบุุ ค ลากรสาธารณสุุ ข เพื่่� อ ใช้้ ใ น
กระบวนการพััฒนาศัักยภาพบุุคลากรและการสร้้างเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
ในกลุ่่�มบุุคลากรสาธารณสุุขที่่�ปฏิิบััติิงานในการป้้องกัันควบคุุมโรค
วัตถุประสงค์
1. เพื่่อ� พััฒนาแบบประเมิินความรอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพในการป้้องกัันควบคุุมโรค
ของกลุ่่�มบุุคลากรสาธารณสุุข
2. เพื่่�อทดสอบและจำำ�แนกผลการประเมิินความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพในการ
ป้้องกัันควบคุุมโรคของกลุ่่�มบุุคลากรสาธารณสุุข
กรอบแนวคิดในการวิจัย
นำำ�เสนอในรููปแบบขั้้�นตอนการวิิจััย แบ่่งเป็็น 2 ระยะ ตามรููปภาพ ดัังนี้้�
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ระยะที่หนึ่ง การพัฒนาแบบ
ประเมิน
1) กำ�หนดกรอบแนวคิดการประเมิน
2) ทบทวนและกำ�หนดองค์ประกอบ
3) จัดทำ�โครงสร้างของเครื่องมือ
4) เลือกสเกลการวัดและกำ�หนดวิธี
การวัด
5) ตรวจสอบคุณภาพด้านความตรง

ระยะที่สอง ทดสอบและ
จำ�แนกผล
1) ทดสอบการใช้งาน
2) ตรวจสอบคุณภาพด้าน
ความเที่ยง
3) วิเคราะห์และจำ�แนกผล
ตามระดับ

รููปภาพที่่� 1 ขั้้�นตอนการวิิจััย

ผลการพัฒนาและทดสอบ
แบบประเมินความรอบรู้
ด้านสุขภาพในการป้องกัน
ควบคุมโรค
1) โครงสร้าง 5 ทักษะ
2) จำ�นวน 20 ข้อ
3) สเกล 5 ตัวเลือก
4) จำ�แนก 4 ระดับ

การพัฒนาและทดสอบแบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคกลุ่มบุคลากรสาธารณสุข
A Development and Testing of Health Literacy on Disease Prevention and Control Assessment form for Public Health Officers

ระเบียบวิธีการวิจัย
การศึึกษาครั้้ง� นี้้� ใช้้รููปแบบการวิิจัยั ปฏิิบัติั กิ าร (Action Research) แบ่่งเป็็น
2 ระยะ ได้้แก่่
ระยะที่่�หนึ่่�ง พััฒนาแบบประเมิินความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพฯ ดำำ�เนิินการ
ระหว่่าง เดืือน มกราคมถึึง กุุมภาพัันธ์์ 2563 มีี 5 ขั้้�นตอน ได้้แก่่ (1) กำำ�หนดกรอบ
แนวคิิด (2) ทบทวนและกำำ�หนดองค์์ประกอบ (3) จััดทำำ�โครงสร้้างของเครื่่�องมืือ
(4) เลืือกสเกลการวััดและกำำ�หนดวิิธีีการวััด และ (5) ตรวจสอบคุุณภาพด้้าน
ความตรง
กลุ่่�มตััวอย่่าง ได้้แก่่ ผู้ท้� รงคุุณวุุฒิด้ิ า้ นสุุขภาพ การสาธารณสุุข สุุขศึึกษาและ
พฤติิกรรมสุุขภาพ การสื่่�อสาร รวมจำำ�นวน 5 ท่่าน ใช้้วิิธีีการคััดเลืือกแบบเจาะจง
(purposive sampling) เกณฑ์์การคััดเลืือก ได้้แก่่ (1) มีีประสบการณ์์ในการทำำ�งาน
มาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 5 ปีี (2) สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาโทในสาขาที่่�เกี่่�ยวข้้อง
และ (3) มีีความรู้้�พื้้�นฐานเรื่่�องหลัักการความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
เครื่่�องมืือและการเก็็บรวบรวมข้้อมููล เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ ได้้แก่่ แบบตรวจสอบ
คุุณภาพเครื่่�องมืือ (Index of Item Objective Congruence : IOC) ของผู้้�ทรง
คุุณวุุฒิิ แบ่่งเป็็น 3 ส่่วน คืือ ส่่วนที่่� 1 ข้้อมููลทั่่�วไป ส่่วนที่่� 2 ความคิิดเห็็นต่่อแบบ
ประเมิินฯ ส่่วนที่่� 3 ข้้อเสนอแนะ เก็็บรวบรวมข้้อมููลโดยการส่่งหนัังสืือเชิิญและ
แบบตรวจสอบคุุณภาพเครื่่�องมืือทางอีีเมล์์และการสััมภาษณ์์เพิ่่�มเติิม
ระยะที่่�สอง ทดสอบและจำำ�แนกผลการประเมิินความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพฯ
ดำำ�เนิินการระหว่่างเดืือน กุุมภาพัันธ์์ ถึึง พฤศจิิกายน 2563 มีี 3 ขั้้�นตอน ได้้แก่่
(1) ทดสอบการใช้้งาน (2) ตรวจสอบคุุณภาพด้้านความเที่่�ยง (3) วิิเคราะห์์และ
จำำ�แนกผลตามระดัับความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
กลุ่่�มตััวอย่่าง ได้้แก่่ กลุ่่�มที่่�หนึ่่�ง บุุคลากรสาธารณสุุขที่่�ปฏิิบััติิงานในสัังกััด
กรมควบคุุมโรค ตามบััญชีีรายชื่่�อบุุคลากรที่่�เข้้าร่่วมโครงการอบรมเรื่่�องการสร้้าง
ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพในการป้้องกัันควบคุุมโรค (กรมควบคุุมโรค, 2563ก;
2563ข) รวมจำำ�นวน 98 คน ใช้้วิธีีิ การคััดเลืือกแบบเจาะจง (purposive sampling)
มีีเกณฑ์์การคััดเลืือก ดัังนี้้� (1) ปฏิิบััติิงานในหน่่วยงานมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 6 เดืือน
(2) เข้้าร่่วมกิิจกรรมเรีียนรู้เ�้ รื่อ�่ งหลัักการของความรอบรู้�ด้้ า้ นสุุขภาพ และ (3) สมััครใจ
ให้้ข้้อมููล กลุ่่�มที่่�สองผู้้ท� รงคุุณวุุฒิที่ิ ่�คััดเลืือกและเก็็บรวบรวมข้้อมููลในระยะที่่�หนึ่่�ง
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เครื่่�องมืือและการเก็็บรวบรวมข้้อมููล ได้้แก่่ (1) กลุ่่�มบุุคลากรสาธารณสุุข
ใช้้แบบประเมิินความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพในการป้้องกัันควบคุุมโรคที่่�พััฒนาขึ้้�น
(โครงสร้้างตามตารางที่่� 1) เก็็บรวบรวมข้้อมููลโดยการประสานงานกัับหน่่วยงาน
และกลุ่่�มตััวอย่่าง ชี้้�แจงวััตถุุประสงค์์การวิิจััย แจกแบบประเมิิน และตรวจสอบ
ความครบถ้้วนของข้้อมููล (2) กลุ่่�มผู้้ท� รงคุุณวุุฒิิ ใช้้แบบสอบถามความคิิดเห็็น แบ่่ง
เป็็น 3 ส่่วน คืือ ส่่วนที่่� 1 ข้้อมููลทั่่�วไป ส่่วนที่่� 2 ความคิิดเห็็นต่่อการจำำ�แนกผลตาม
ระดัับความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ ส่่วนที่่� 3 ข้้อเสนอแนะอื่่�นๆ
การวิิเคราะห์์ข้้อมููล ข้้อมููลเชิิงปริิมาณวิิเคราะห์์ด้้วยสถิิติิเชิิงพรรณนา
(descriptive statistics) ได้้แก่่ ความถี่่ ร้� อ้ ยละ และค่่าเฉลี่่ย�  ส่่วนข้้อมููลเชิิงคุุณภาพ
ใช้้การวิิเคราะห์์เนื้้�อหา (content analysis) ได้้แก่่ จำ�ำ แนกประเภทข้้อมููล และ
สรุุปความ
จริิยธรรมการวิิจัยั งานวิิจัยั นี้้�ได้้รับั การกลั่่น� กรองและตรวจรัับรองจากคณะ
กรรมการพิิจารณาการทำำ�วิิจััยในมนุุษย์์ คณะสาธารณสุุขศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
มหิิดล หมายเลขรัับรองที่่� MUPH 2020-080
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สรุปผลการวิจัย
ผลการศึึกษา สรุุปได้้ ดัังนี้้�
1. การพัั ฒ นาแบบประเมิิ น ความรอบรู้้�ด้้ า นสุุ ข ภาพในกลุ่่�มบุุ ค ลากร
สาธารณสุุข มีี 5 ขั้้�นตอน ได้้แก่่ (1) กำำ�หนดกรอบแนวคิิด (2) ทบทวนและกำำ�หนด
องค์์ประกอบ (3) จััดทำำ�โครงสร้้างของเครื่่อ� งมืือ (4) เลืือกสเกลการวััดและกำำ�หนด
วิิธีีการวััด และ (5) ตรวจสอบคุุณภาพด้้านความตรง
	ขั้้�นตอนที่่� 1 กำำ�หนดกรอบแนวคิิด
กรอบแนวคิิดการพััฒนาแบบประเมิินจำำ�เป็็นต้้องอาศััยหลัักการของความ
รอบรู้้�ด้้านสุุขภาพที่่�เน้้นความสำำ�คััญของข้้อมููลข่่าวสารหรืือความรู้้�ด้้านสุุขภาพที่่�
เข้้าใจง่่ายในการนำำ�มาใช้้กำำ�หนดแนวทางปฏิิบััติิตััวหรืือมีีพฤติิกรรมสุุขภาพที่่�ถููก
ต้้อง พฤติิกรรมสุุขภาพเป้้าหมายจึึงถููกกำำ�หนดไว้้ในกรอบแนวคิิด เพื่่�อให้้การ
กำำ�หนดประเด็็นการประเมิินและการพััฒนามีีความชััดเจนจากสารสนเทศของการ
ประเมิิน คณะผู้้�วิจัิ ยั ได้้สังั เคราะห์์องค์์ประกอบสำำ�คัญ
ั ที่่เ� ป็็นที่่ย� อมรัับและมีีการนำำ�

การพัฒนาและทดสอบแบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคกลุ่มบุคลากรสาธารณสุข
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มาใช้้มากที่่�สุุดในการกำำ�หนดกรอบแนวคิิดการพััฒนา ได้้แก่่ การเข้้าถึึง (access)
การเข้้าใจ (understand) การตััดสิินใจ (make decision) และการนำำ�ไปใช้้ (apply)
ตามกรอบการประเมิินความรอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพของประชาชนในกลุ่่�มประเทศยุุโรป
(The European Health Literacy Survey : HLS-EU) (Sorensen et al., 2012;
Pelikan et al., 2014) โดยปััจจุุบัันมีีการนำำ�องค์์ประกอบเหล่่านี้้�มาใช้้อย่่างกว้้าง
ขวาง ทั้้�งกลุ่่�มประเทศเอเชีีย และประเทศอื่่�น ๆ รวมทั้้�งประเทศไทย เช่่น การ
สำำ�รวจความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพของประชาชนไทยอายุุ 15 ปีีขึ้้�นไป (กรมอนามััย,
สวรส. และมหาวิิทยาลััยมหิิดล, 2561) เป็็นต้้น
ดัังนั้้�น กรอบแนวคิิดการพััฒนาแบบประเมิิน คณะผู้้�วิิจััยจึึงได้้เลืือกกำำ�หนด
นิิยามความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพตามแนวทางขององค์์การอนามััยโลก โดยพิิจารณา
กำำ�หนดทัักษะที่่�จำำ�เป็็นต่่อพฤติิกรรมสุุขภาพเป้้าหมายที่่�ต้้องการพััฒนา และเล็็ง
เห็็นความจำำ�เป็็นในการเพิ่่�มองค์์ประกอบด้้านทัักษะการไต่่ถาม (questioning)
ตามข้้อเสนอแนะของผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิเพื่่�อให้้เหมาะสมกัับบริิบทสัังคมไทย เนื่่�องจาก
ถืือเป็็นจุุดอ่่อนสำำ�คััญของการสร้้างการเรีียนรู้้�ที่่�ดีีให้้ประชาชนทุุกกลุ่่�มวััย (สำำ�นััก
วิิชาการและมาตรฐานการศึึกษา, 2559) การศึึกษาครั้้�งนี้้� จึึงกำำ�หนดนิิยามความ
รอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ (health literacy) ว่่าคืือ “ความสามารถของบุุคคลที่่พั� ัฒนา
จนกลายเป็็นทัักษะ ซึ่่�งแต่่ละสัังคมกำำ�หนดว่่าบุุคคลจำำ�เป็็นต้้องมีี  เพื่่�อการเข้้าถึึง
สร้้างความเข้้าใจ รู้้�จัักใช้้คำำ�ถาม ทำำ�ให้้สามารถตััดสิินใจ และนำำ�ข้้อมููลแนวทาง
ปฏิิบััติิไปใช้้ได้้อย่่างถููกต้้อง เหมาะสม และต่่อเนื่่�อง ก่่อให้้เกิิดผลดีีต่่อสุุขภาพของ
ตนเองและสุุขภาพของคนในสัังคม”  
	ขั้้�นตอนที่่� 2  ทบทวนและกำำ�หนดองค์์ประกอบ
คณะผู้้�วิจัิ ยั ทำำ�การสัังเคราะห์์องค์์ประกอบสำำ�คัญ
ั ของความรอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพ
พบว่่า องค์์ประกอบสำำ�คััญที่่�เป็็นที่่�ยอมรัับและมีีการนำำ�มาใช้้ในการกำำ�หนดกรอบ
การพััฒนาและการประเมิิน ประกอบด้้วย ทัักษะการเข้้าถึึง (access) ทัักษะการ
สร้้างความเข้้าใจ (understand) ทัักษะการไต่่ถาม/ซัักถาม (questioning) ทัักษะ
การตััดสิินใจ (make decision) และทัักษะการนำำ�ไปใช้้ (apply) (Tsai & Kuo,
2011; Sorensen et al., 2012; Pelikan et al., 2014; กองสุุขศึึกษา, 2561;
กรมอนามััย, สวรส. และมหาวิิทยาลััยมหิิดล, 2561; กรมควบคุุมโรค, 2563ข;
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ขวััญเมืือง แก้้วดำำ�เกิิง, 2562; 2564) โดยการฝึึกทัักษะเหล่่านี้้�ตามลำำ�ดัับจะส่่งผล
ต่่ อ การสร้้ า งความเข้้ า ใจในการปฏิิ บัั ติิ ตัั ว ด้้ า นสุุ ข ภาพบนพื้้� น ฐานของความรู้้� 
(knowledge) ที่่�ถููกต้้อง เป็็นจริิง และเชื่่�อถืือได้้ สำำ�หรัับใช้้กำ�ำ หนดการคิิดตััดสิินใจ
ได้้อย่่างเหมาะสม และมีีการปฏิิบััติิตััวอย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นอุุปนิิสััยจนนำำ�ไปสู่่�การมีี
สุุขภาพที่่ดีี ต
� ามโมเดล K-shape ดัังรููปภาพที่่� 2

รููปภาพที่่� 2 K-shape 5 ทัักษะเพิ่่�มความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ

8

	ขั้้�นตอนที่่� 3  จััดทำำ�โครงสร้้างของเครื่่�องมืือ
กำำ�หนดโครงสร้้างของแบบประเมิินตามนิิยามความรอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพในการ
ป้้องกัันควบคุุมโรค ระบุุองค์์ประกอบย่่อยที่่�สะท้้อนการพััฒนาและสามารถวััดได้้
โดยพิิจารณาใช้้ภาษาที่่สื่� อ่� ความหมายได้้ตรงตามวััตถุุประสงค์์ของการวััด เลืือกใช้้
ภาษาเหมาะสมกัับกลุ่่�มเป้้าหมาย ใช้้ข้้อความสั้้�นและกระชัับ หลีีกเลี่่�ยงการใช้้
ข้้อความเชิิงซ้้อน/ปฏิิเสธซ้้อนปฏิิเสธหรืือยากต่่อการแปลความ  
คณะผู้้�วิิจััยได้้ศึึกษาทบทวนโครงสร้้างของแบบประเมิินตามกรอบการ
ประเมิิ น ความรอบรู้้�ด้้ า นสุุ ข ภาพของประชาชนในกลุ่่�มประเทศยุุ โรป (The
European Health Literacy Survey : HLS-EU) (Sorensen et al., 2012;
Pelikan et al., 2014) การสำำ�รวจความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพของประชาชนไทยอายุุ
15 ปีีขึ้น้� ไป (กรมอนามััย, สวรส. และ มหาวิิทยาลััยมหิิดล, 2561) และการประเมิิน
ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพในการป้้องกัันโรคและภััยสุุขภาพของประชาชน (กรม
ควบคุุมโรค, 2563ข)

การพัฒนาและทดสอบแบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคกลุ่มบุคลากรสาธารณสุข
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ทำำ�การยกร่่างแบบประเมิิน ชุุดที่่� 1 มีีโครงสร้้าง ประกอบด้้วย ส่่วนที่่�หนึ่่�ง
ข้้อมููลคุุณลัักษณะ ได้้แก่่ ประเภทหน่่วยงาน ตำำ�แหน่่ง ประสบการณ์์ในการปฏิิบััติิ
งาน (ปีี) เพศ อายุุ การศึึกษา โรคประจำำ�ตัวั ช่่องทางการเข้้าถึึงข้้อมููล จำำ�นวน 8 ข้้อ
ส่่วนที่่�สอง ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพในการป้้องกัันควบคุุมโรค จำำ�นวน 40 ข้้อ
ประกอบด้้วย (1) ทัักษะการเข้้าถึึง จำำ�นวน 8 ข้้อ (2) ทัักษะการเข้้าใจ จำำ�นวน 8 ข้้อ
(3) ทัักษะการไต่่ถาม จำำ�นวน 8 ข้้อ (4) ทัักษะการตััดสิินใจ จำำ�นวน 8 ข้้อ (5)
ทัักษะการนำำ�ไปใช้้ (apply) จำำ�นวน 8 ข้้อ และส่่วนที่่�สาม พฤติิกรรมการป้้องกััน
ควบคุุมโรค ได้้แก่่ (1) ป้้องกัันโรคเอดส์์ โรคติิดต่่อทางเพศสััมพัันธ์์ และไวรััสตัับ
อัักเสบ (2) ป้้องกัันโรคไข้้เลืือดออก (3) ป้้องกัันวััณโรค (4) ป้้องกัันโรคติิดต่่อทั่่�วไป
(5) ป้้องกัันโรคจากการทำำ�งาน (6) ป้้องกัันอุุบััติิเหตุุบนท้้องถนน (7) ลดอาหาร
หวาน มััน เค็็ม (8) ออกกำำ�ลังั กาย (9) จััดการความเครีียด (10) อ่่านฉลากโภชนาการ
เมื่่�อเลืือกซื้้�อสิินค้้า (11) ไม่่สููบบุุหรี่่� (12) ไม่่ดื่่�มแอลกอฮอล์์ รวมจำำ�นวน 12 ข้้อ
ลัักษณะสำำ�คััญของแบบประเมิินที่่�ยกร่่างขึ้้�นนี้้� คืือ การกำำ�หนดองค์์ประกอบย่่อย
ของแต่่ละทัักษะเพื่่�อนิิยามขอบเขตของการวััดและออกแบบเครื่่�องมืือประเมิิน
ทำำ�ให้้มองเห็็นช่่องว่่างหรืือช่่วงห่่างของระดัับความสามารถที่่จ� ะต้้องพััฒนาเพิ่่�มขึ้้น�
ในแต่่ละทัักษะ (รายละเอีียดองค์์ประกอบย่่อยของแต่่ละทัักษะ นำำ�เสนอไว้้ใน
ตารางที่่� 3)
	ขั้้�นตอนที่่� 4 เลืือกสเกลการวััดและกำำ�หนดวิิธีีการวััด
การทบทวนงานวิิจััยที่่�ผ่่านมา พบว่่า วิิธีีการวััดและประเมิินทัักษะที่่�เป็็น
มาตรฐาน มีี 3 ลัักษณะ ได้้แก่่ (1) การกำำ�หนดโจทย์์สถานการณ์์จำำ�ลองโดยวััดจาก
การแสดงความสามารถในการเลืือกคำำ�ตอบที่่�เหมาะสม (2) เขีียนอธิิบายวิิธีีการที่่�
ปฏิิบัติั โิ ดยใช้้คำำ�ถามปลายเปิิด นำำ�ข้อ้ มููลคำำ�ตอบมาวิิเคราะห์์จำำ�แนกคำำ�สำำ�คัญ
ั (key
words) เพื่่อ� กำำ�หนดเป็็นคะแนนตามลำำ�ดับั ความสามารถ (3) กำำ�หนดประเด็็นความ
สามารถที่่� ต้้ อ งการและประเมิิ น ระดัั บ ความสามารถของตนเอง (selfadministered) โดยใช้้มาตรวััดหรืือสเกลการวััดระดัับแบบ 4 - 5 point Likert
scale ตามลำำ�ดัับความยาก-ง่่าย (Tsai & Kuo, 2011; Sorensen et al., 2012;
Pelikan et al., 2014; HLS-EU Consortium, 2015; กรมอนามััย, สวรส. และ
มหาวิิทยาลััยมหิิดล, 2561; กรมควบคุุมโรค, 2563ข) โดยรายงานการประเมิิน
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ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพในกลุ่่�มผู้้�ใหญ่่ มีีการกำำ�หนดวิิธีีการวััดและประเมิินทัักษะ
ตามลัักษณะที่่� 3 ดัังนั้้�น การพััฒนาแบบประเมิินในครั้้�งนี้้� จึึงกำำ�หนดมาตรวััดหรืือ
สเกลการวััดระดัับตามลำำ�ดับั ความยาก-ง่่าย ได้้แก่่ ทำำ�ได้้ยากมาก, ทำำ�ได้้ยาก, ทำำ�ได้้
ง่่าย และทำำ�ได้้ง่่ายมาก มีีคะแนน 1 - 4 คะแนน และเพิ่่�มตััวเลืือก ไม่่เคยทำำ� มีี
คะแนน 0 คะแนน (HLS-EU Consortium, 2015; กรมอนามััย, สวรส. และ
มหาวิิทยาลััยมหิิดล, 2561) เพื่่�อจััดทำำ�โครงสร้้างของเครื่่�องมืือและยกร่่างแบบ
ประเมิินต่่อไป
	ขั้้�นตอนที่่� 5 ตรวจสอบคุุณภาพด้้านความตรง
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิด้้านสุุขภาพ สาธารณสุุข สุุขศึึกษา และพฤติิกรรมสุุขภาพ การ
สื่่�อสาร และความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ จำ��นวน 5 ท่่าน พิิจารณาตรวจสอบความตรง
เชิิงโครงสร้้าง (construct validity) และความตรงเชิิงเนื้้�อหา (content validity)
ของเครื่่�องมืือทั้้�งชุุด ผลการตรวจสอบคุุณภาพเครื่่�องมืือตามแบบตรวจสอบ
คุุณภาพเครื่่อ� งมืือ (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยพิิจารณา
ความสอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์รายข้้อ พบว่่า การแสดงความคิิดเห็็นมีีความ
สอดคล้้องตามนิิยามและวััตถุุประสงค์์ของการใช้้ในกลุ่่�มเป้้าหมาย มีีค่่า IOC เท่่ากัับ
0.81 โดยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิพิิจารณาปรัับประเด็็นการประเมิินตามองค์์ประกอบและ
ขั้้น� ตอนการพััฒนา รวมทั้้�งมีีข้้อเสนอแนะในการปรัับปรุุงข้้อความให้้สั้น้� และกระชัับ
และกำำ�หนดพฤติิกรรมย่่อยให้้ครอบคลุุมงานป้้องกัันควบคุุมโรค
2. การทดสอบและจำำ�แนกผลการประเมิินความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพฯ ใน
บุุคลากรสาธารณสุุข
การทดสอบและจำำ�แนกผลการประเมิิน มีี 3 ขั้้�นตอน ได้้แก่่ (1) ทดสอบการ
ใช้้งาน (2) ตรวจสอบคุุณภาพด้้านความเที่่�ยง (3) วิิเคราะห์์และจำำ�แนกผลตาม
ระดัับความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ มีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
	ขั้้�นตอนที่่� 1 ทดสอบการใช้้งาน
นำำ�ร่่างเครื่่�องมืือประเมิินทดสอบการใช้้จริิงกัับกลุ่่�มบุุคลากรสาธารณสุุข
โดยมีีการบัันทึึกเวลาเพื่่�อคำำ�นวณค่่าเฉลี่่�ยเวลาที่่�ใช้้ รวมทั้้�งการสอบถามเกี่่�ยวกัับ
ประเด็็นเนื้้�อหา การใช้้ภาษา ความเข้้าใจข้้อความ/ประเด็็นที่่ทำ� ำ�ให้้เกิิดความสัับสน

การพัฒนาและทดสอบแบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคกลุ่มบุคลากรสาธารณสุข
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รายข้้อ การปรัับลด/เพิ่่�มจำำ�นวนข้้อคำำ�ถาม การเรีียงลำำ�ดับั ข้้อให้้ง่า่ ยต่่อการให้้ข้อ้ มููล
และข้้อเสนอแนะ มีีการทดสอบการใช้้ จำำ�นวน 2 ครั้้�ง ดัังนี้้�
ครั้้�งที่่� 1 ทดสอบในกลุ่่�มบุุคลากรสาธารณสุุข กรมควบคุุมโรค ร่่างแบบ
ประเมิิน ชุุดที่่� 1 มีีโครงสร้้าง ประกอบด้้วย ส่่วนที่่�หนึ่่�ง ข้้อมููลคุุณลัักษณะ จำำ�นวน
8 ข้้อ ส่่วนที่่ส� อง ความรอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพในการป้้องกัันควบคุุมโรค จำำ�นวน 40 ข้้อ
และส่่วนที่่ส� าม พฤติิกรรมการป้้องกัันควบคุุมโรค จำำ�นวน 12 ข้้อ ใช้้วิธีีิ การประเมิิน
ตนเอง (self-assessment) จำำ�นวน 58 คน ใช้้ระยะเวลาระหว่่าง 15-22 นาทีี 
ครั้้�งที่่� 2 ทดสอบในกลุ่่�มบุุคลากรสาธารณสุุข กรมควบคุุมโรค ร่่างแบบ
ประเมิิน ชุุดที่่� 2 มีีโครงสร้้าง ประกอบด้้วย ส่่วนที่่�หนึ่่�ง ข้้อมููลคุุณลัักษณะ จำำ�นวน
8 ข้้อ ส่่วนที่่ส� อง ความรอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพในการป้้องกัันควบคุุมโรค จำำ�นวน 22 ข้้อ
และส่่วนที่่�สาม พฤติิกรรมการป้้องกัันควบคุุมโรค จำำ�นวน 12 ข้้อ ใช้้วิิธีีการ
สััมภาษณ์์ (face to face interview) จำำ�นวน 40 คน ใช้้ระยะเวลาระหว่่าง 10-15
นาทีี  และมีีการตรวจสอบความตรงตามสภาพการณ์์จริิง ด้้วยการสอบถามย้้อน
กลัับทัันทีีเมื่่อ� ประเมิินตนเอง ข้้อเสนอแนะจากกลุ่่�มผู้้ใ� ช้้ รายละเอีียดดัังตารางที่่� 1
ตารางที่่� 1 สรุุปข้้อเสนอแนะในการปรัับปรุุงโครงสร้้างแบบประเมิิน
โครงสร้้าง

ปรัับร่่างแบบประเมิินเป็็นชุุดที่่� 2

ส่่วนที่่�หนึ่่�ง ข้้อมููลคุุณลัักษณะ - ตััวแปร เพศ เพิ่่�มตััวเลืือก
เพศทางเลืือก   

ร่่างแบบประเมิินปรัับปรุุงใหม่่
- ไม่่เปลี่่�ยนแปลง

ส่่วนที่่�สอง ความรอบรู้�ด้้ า้ น
- ลดจำำ�นวนคำำ�หรืือข้้อความให้้สั้�น้
- ลดข้้อคำำ�ถามที่่�ประเด็็นซ้ำำ�� 
สุุขภาพในการป้้องกัันควบคุุมโรค และกระชัับให้้ง่่ายต่่อการประเมิิน ได้้แก่่ AC3 และ QU5
ตนเอง
ส่่วนที่่�สาม พฤติิกรรมการ
ป้้องกัันควบคุุมโรค

- เพิ่่�มประเด็็นพฤติิกรรมย่่อยให้้
- ปรัับพฤติิกรรมสููบบุุหรี่่� เป็็น
ครอบคลุุมงานป้้องกัันควบคุุมโรค
ไม่่สููบบุุหรี่่ ดื่
� ่�มแอลกอฮอล์์
เป็็น ไม่่ดื่่�มแอลกอฮอล์์
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	ขั้้�นตอนที่่� 2 ตรวจสอบคุุณภาพด้้านความเที่่�ยง
การตรวจสอบคุุณภาพด้้านความเที่่�ยงของแบบประเมิิน พบว่่า ได้้นำำ�ข้้อมููล
จากการทดสอบการใช้้งานในกลุ่่�มเป้้าหมาย นำำ�มาบัันทึึกเข้้าโปรแกรมสำำ�เร็็จรููป
ตรวจสอบความครบถ้้ วนสมบููรณ์์ ของข้้ อมููล และสั่่� งประมวลผลทั้้� งรายองค์์
ประกอบย่่อย และภาพรวม พิิจารณาผลลััพธ์์ (output) จากค่่า Cronbach’s
alpha ที่่�ปรากฏ หากมีีค่่ามากกว่่า .70 ถืือว่่าเครื่่�องมืือมีีคุุณภาพยอมรัับได้้ และ
พิิจารณาค่่า Cronbach’s alpha if item deleted ซึ่่�งแสดงค่่าความเที่่�ยงเมื่่�อ
ไม่่มีีข้้อดัังกล่่าวหรืือตััดออกแล้้ว
การตรวจสอบคุุณภาพด้้านความเที่่�ยงจากการทดสอบการใช้้ มีีผลการ
วิิเคราะห์์ ดัังนี้้�
	ร่่างแบบประเมิิน ชุุดที่่� 1 ส่่วนความรอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพในการป้้องกัันควบคุุม
โรค มีีจำำ�นวน 40 ข้้อ ค่่าความเที่่�ยงของทัักษะ 5 ด้้าน และแบบประเมิินภาพรวม
มีีดัังนี้้� (1) ด้้านทัักษะการเข้้าถึึง จำำ�นวน 8 ข้้อ ค่่าความเที่่�ยงเท่่ากัับ .834 (2) ด้้าน
ทัักษะการเข้้าใจ จำำ�นวน 8 ข้้อ ค่่าความเที่่ย� งเท่่ากัับ .841 (3) ด้้านทัักษะการไต่่ถาม
จำำ�นวน 8 ข้้อ ค่่าความเที่่ย� งเท่่ากัับ .902 (4) ด้้านทัักษะการตััดสิินใจ จำำ�นวน 8 ข้้อ
ค่่าความเที่่�ยงเท่่ากัับ .873 (5) ด้้านทัักษะการนำำ�ไปใช้้ (apply) จำำ�นวน 8 ข้้อ มีี
ค่่าความเที่่�ยงเท่่ากัับ .881 และผลการวิิเคราะห์์ค่่าความเที่่�ยงรวม 5 ด้้าน จำำ�นวน
40 ข้้อ มีีค่่าความเที่่�ยงเท่่ากัับ .942  
	ร่่างแบบประเมิิน ชุุดที่่� 2 ส่่วนความรอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพในการป้้องกัันควบคุุม
โรค มีีจำำ�นวน 22 ข้้อ ค่่าความเที่่�ยงของทัักษะ 5 ด้้าน และแบบประเมิินภาพรวม
และตรวจสอบความตรงตามสภาพการณ์์จริิง ด้้วยการสอบถามย้้อนกลัับทัันทีีเมื่่อ�
ประเมิินตนเองแล้้ว มีีดัังนี้้� (1) ด้้านทัักษะการเข้้าถึึง (AC1-AC5) จำำ�นวน 5 ข้้อ
ค่่าความเที่่�ยงเท่่ากัับ .688 (2) ด้้านทัักษะการเข้้าใจ (UN1-UN4) จำำ�นวน 4 ข้้อ
ค่่าความเที่่�ยงเท่่ากัับ .705 (3) ด้้านทัักษะการไต่่ถาม (QU1-QU5) จำำ�นวน 5 ข้้อ
ค่่าความเที่่ย� งเท่่ากัับ .803 (4) ด้้านทัักษะการตััดสิินใจ (DM1-DM4) จำำ�นวน 4 ข้้อ
ค่่าความเที่่�ยงเท่่ากัับ .842 (5) ด้้านทัักษะการนำำ�ไปใช้้ (AP1-AP4) จำำ�นวน 4 ข้้อ
มีีค่่าความเที่่ย� งเท่่ากัับ .852 และผลการวิิเคราะห์์ค่า่ ความเที่่ย� ง รวม 5 ด้้าน จำำ�นวน
22 ข้้อ มีีค่่าความเที่่�ยงเท่่ากัับ .914

การพัฒนาและทดสอบแบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคกลุ่มบุคลากรสาธารณสุข
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ผลการตรวจสอบความตรงตามสภาพการณ์์จริิง ด้้วยการประเมิินสะท้้อน
ระดัับที่่�เป็็นจริิง โดยให้้บุุคคลคู่่�สััมภาษณ์์หรืือเพื่่�อร่่วมงานตรวจสอบข้้อมููลกลัับ
ภายหลัังจากการทำำ�การประเมิินทัันทีี พบว่่า ค่่าความสอดคล้้องตามความเป็็นจริิง
รายข้้อ มีีค่่าระหว่่างร้้อยละ 80.00- 100 และค่่าเฉลี่่�ยรวมทั้้�ง 5 ทัักษะ คิิดเป็็น
ร้้อยละ 90.10
การคััดเลืือกข้้อรายการ (item) จากร่่างแบบประเมิินชุุด 1 และมาเป็็นร่่าง
แบบประเมิินชุุดที่่� 2 มีีการกำำ�หนดเกณฑ์์ในการพิิจารณา ได้้แก่่ (1) ค่่าสััมประสิิทธิ์์�
แอลฟ่่า (Cronbach’s coefficient alpha) ค่่าที่่�มากกว่่า .70 (2) ค่่า corrected
item-total correlation ของแต่่ละข้้อรายการ มีีค่่ามากกว่่า .30 และ (3) ค่่า
สััมประสิิทธิ์์�แอลฟ่่าของข้้อรายการ โดยรวมมีีค่่าสููงที่่�สุุด เมื่่�อไม่่รวมข้้อรายการที่่�
พิิจารณาอยู่่� (alpha if item deleted) หรืือตััดข้้อดัังกล่่าว
ผลการพิิจารณาตามเกณฑ์์ ได้้ปรัับลดข้้อรายการที่่มีี� ประเด็็นซ้ำำ�� ได้้แก่่ ทักั ษะ
การเข้้าถึึง (access) ข้้อ AC3 และทัักษะการไต่่ถาม (questioning) ข้้อ QU5 คง
เหลืือข้้อรายการแต่่ละทัักษะละ 4 ข้้อ รวม 5 ทัักษะ จำำ�นวน 20 ข้้อในแบบประเมิิน
ชุุดปรัับปรุุงใหม่่ รายละเอีียดดัังตารางที่่� 2
ตารางที่่� 2 ผลลััพธ์์ของการประมวลค่่าความเที่่�ยงของแบบประเมิินร่่างแบบ
ประเมิินชุุดที่่� 2 ร่่างแบบประเมิินชุุดปรัับปรุุงใหม่่
item

Scale
Scale
Vari- Corrected Cronbach’s
Mean ance Item-Total
Alpha
if Item if Item Correlation
if Item
Deleted Deleted
Deleted

item

Scale Corrected
Scale
Vari- Item-Total Cronbach’s
Mean ance Correlation
Alpha
if Item if Item
if Item
Deleted Deleted
Deleted

AC1

63.85

71.618

.430

.913

AC1

57.58

64.507

.413

.916

AC2

63.98

71.769

.392

.913

AC2

57.70

64.779

.362

.917

AC3

63.73

74.512

.122

.918

x

x

x

x

x

AC4

64.13

71.292

.426

.913

AC3

57.85

63.977

.433

.915

AC5

64.28

68.410

.649

.908

AC4

58.00

61.077

.674

.910

UN1

63.83

68.866

.620

.909

UN1

57.55

61.997

.595

.912

UN2

63.95

68.356

.684

.908

UN2

57.68

61.302

.681

.910

UN3

64.38

72.753

.314

.915

UN3

58.10

65.323

.327

.917

UN4

64.00

71.795

.369

.914

UN4

57.73

64.820

.338

.917

QU1

64.10

67.836

.596

.909

QU1

57.83

60.712

.601

.912
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ตารางที่่� 2 ผลลััพธ์์ของการประมวลค่่าความเที่่�ยงของแบบประเมิินร่่างแบบ
ประเมิินชุุดที่่� 2 ร่่างแบบประเมิินชุุดปรัับปรุุงใหม่่
item

Scale
Scale
Vari- Corrected Cronbach’s
Mean ance Item-Total
Alpha
if Item if Item Correlation
if Item
Deleted Deleted
Deleted

Scale Corrected
Scale
Vari- Item-Total Cronbach’s
Mean ance Correlation
Alpha
if Item if Item
if Item
Deleted Deleted
Deleted

QU2

64.43

67.584

.569

.910

QU2

58.15

60.438

.576

.913

QU3

64.05

67.638

.649

.908

QU3

57.78

60.487

.658

.910

QU4

64.38

68.343

.647

.908

QU4

58.10

61.323

.640

.911

QU5

64.25

69.885

.459

.913

x

x

x

x

x

DM1

64.05

68.151

.681

.908

DM1

57.78

61.102

.679

.910

DM2

64.08

67.866

.684

.907

DM2

57.80

60.882

.676

.910

DM3

64.00

70.103

.540

.911

DM3

57.73

63.128

.518

.914

DM4

64.13

65.651

.844

.904

DM4

57.85

58.746

.841

.906

AP1

63.90

68.810

.576

.910

AP1

57.63

61.676

.577

.912

AP2

64.10

69.169

.512

.911

AP2

57.83

61.789

.535

.914

AP3

64.05

69.946

.509

.911

AP3

57.78

62.487

.537

.913

AP4

64.03

68.487

.631

.909

AP4

57.75

61.115

.659

.910

ค่าความเทยี่ ง ทักษะรวม 5 ด้าน จำ�นวน 22 ข้อ เท่ากับ .914

8

item

ค่าความเทยี่ ง ทักษะรวม 5 ด้าน จำ�นวน 20 ข้อ เท่ากับ .917

แบบประเมิินความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพในการป้้องกัันควบคุุมโรคกลุ่่�ม
บุุคลากรสาธารณสุุข (ชุุดปรัับปรุุงใหม่่) ส่่วนความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพในการ
ป้้องกัันควบคุุมโรค มีีจำำ�นวน 20 ข้้อ ค่่าความเที่่ย� งของทัักษะ 5 ด้้าน ดัังนี้้� (1) ด้้าน
ทัักษะการเข้้าถึึง จำำ�นวน 4 ข้้อ ค่่าความเที่่ย� งเท่่ากัับ .664 (2) ด้้านทัักษะการเข้้าใจ
จำำ�นวน 4 ข้้อ ค่่าความเที่่�ยงเท่่ากัับ .705 (3) ด้้านทัักษะการไต่่ถาม จำำ�นวน 4 ข้้อ
ค่่าความเที่่�ยงเท่่ากัับ .797 (4) ด้้านทัักษะการตััดสิินใจ จำำ�นวน 4 ข้้อ ค่่าความ
เที่่ย� งเท่่ากัับ .842 (5) ด้้านทัักษะการนำำ�ไปใช้้ จำำ�นวน 4 ข้้อ มีีค่่าความเที่่ย� งเท่่ากัับ
.852 และผลการวิิเคราะห์์ค่่าความเที่่�ยง รวม 5 ด้้าน จำำ�นวน 20 ข้้อ มีีค่่าความ
เที่่�ยงเท่่ากัับ .917 ดัังตารางที่่� 3
ทั้้�งนี้้� ค่่าความเที่่�ยงของแบบประเมิินชุุดใหม่่ 20 ข้้อ เพิ่่�มขึ้้�นจาก .914 มีีค่่า
เป็็น .917 เบื้้�องต้้นมีีการกำำ�หนดน้ำำ�� หนััก (weighting) เท่่ากัันทุุกด้้าน จนกว่่าจะ
มีีการศึึกษาเรื่่�องการให้้น้ำำ��หนัักที่่�เหมาะสม ทั้้�งนี้้� การปรัับจำำ�นวนข้้อของแบบ
ประเมิินชุุดที่่� 1 ที่่มีีจำ
� ำ�นวน 40 ข้้อ ให้้เหลืือจำำ�นวน 22 ข้้อ ในชุุดที่่� 2 มีีผลให้้ค่่า

การพัฒนาและทดสอบแบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคกลุ่มบุคลากรสาธารณสุข
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ความเที่่�ยงลดลง โดยเฉพาะในด้้านทัักษะการเข้้าถึึง ซึ่่�งจะต้้องมีีการศึึกษาและ
พััฒนาต่่อไป
ตารางที่่� 3 โครงสร้้างแบบประเมิินความรอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพในการป้้องกัันควบคุุม
โรคของกลุ่่�มบุุคลากรสาธารณสุุข
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ในการป้องกันควบคุม
โรค
(ทักษะ 5 ด้าน)

ประเด็นย่อย
ตามโครงสร้าง
ของแบบประเมิน

ค่าความเที่ยงและจำ�นวนคำ�ถาม (ข้อ)
ร่างแบบ
ชุดที่ 1
(n=58)

ร่างแบบ
ชุดที่ 2
(n=40)

แบบชุดที่
ปรับปรุงแล้ว
(HLQ20)

1. ทักษะการเข้าถึง

1.1 ค้นหา
1.2 กลั่นกรอง
1.3 ตรวจสอบ

.834 (8)

.688 (5)

.664 (4)

2. ทักษะการสร้าง
    ความเข้าใจ

2.1 วิธีการจดจำ�
2.2 วิธีสร้างความเข้าใจ

.841 (8)

.705 (4)

.705 (4)

3. ทักษะไต่ถาม

3.1 วางแผนการใช้คำ�ถาม
3.2 ตั้งคำ�ถาม
3.3 ใช้คำ�ถาม
3.4 ประเมินคำ�ถาม

.902 (8)

.803 (5)

.797 (4)

4. ทักษะตัดสินใจ

4.1 ระบุประเด็นปัญหา
4.2 สร้างทางเลือก
4.3 ประเมินทางเลือก
4.4 แสดงจุดยืน

.873 (8)

.842 (4)

.842 (4)

5. ทักษะนำ�ไปใช้

5.1 การเตือนตนเอง
5.2 การจัดการตนเอง

.881 (8)

.852 (4)

.852 (4)

.942
(40 ข้อ)

.914
(22 ข้อ)

.917
(20 ข้อ)

จำ�นวนรวม (ข้อ)

	ขั้้�นตอนที่่� 3 วิิเคราะห์์และจำำ�แนกผลตามระดัับความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพฯ
การวิิเคราะห์์และจำำ�แนกผลการประเมิินโดยใช้้จุดุ ตััด (cut point) ที่่เ� หมาะสม
โดยจำำ�แนกเป็็น 4 ระดัับหรืือกลุ่่�ม ตามข้้อเสนอแนะของการประเมิินในกลุ่่�ม
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ประเทศยุุโรป วิิธีีกำำ�หนดจุุดตััดเริ่่�มมีีการพััฒนามาตั้้�งแต่่ปีี ค.ศ.1970 โดย Sireci,
Hambleton & Pitoniak (2004) ได้้พััฒนาวิิธีีการกำำ�หนดคะแนนจุุดตััด เรีียกว่่า
วิิธีีการตรวจสอบความสอดคล้้อง (the direct consensus method) ซึ่่�งใช้้วิิธีีให้้
ผู้้�เชี่่�ยวชาญตััดสิินคะแนนจุุดตััดขององค์์ประกอบเป็็นด้้าน ๆ (Cizek & Bunch,
2007 อ้้างใน ประภััสสร วงษ์์ดีี, และคณะ, 2555)
การศึึกษาครั้้�งนี้้� กำำ�หนดจุุดตััดโดยใช้้เกณฑ์์ ดัังนี้้� (1) จำำ�แนก 4 ระดัับหรืือ
กลุ่่�ม ตามแนวทางการประเมิินในกลุ่่�มประชาชนของกลุ่่�มประเทศยุุโรป (HLS-EU)
(Sorensen et al., 2012; Pelikan et al., 2014) (2) เกณฑ์์ที่่�ถืือว่่ามีีระดัับความ
รอบรู้้�ฯ พอเพีียง คืือ ร้้อยละ 75 ตามการสำำ�รวจในกลุ่่�มประชาชนไทยอายุุ 15 ปีี
ขึ้้�นไป (กรมอนามััย, สวรส. และมหาวิิทยาลััยมหิิดล, 2561) และ (3) ช่่วงคะแนน
ที่่�ได้้จากการสำำ�รวจ มีีค่่าต่ำำ��สุุดเท่่ากัับ 47 ค่่าสููงสุุดเท่่ากัับ 84 จากคะแนนเต็็ม 88
หรืือร้้อยละ 53.40-95.45 ค่่าเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 67.13 ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน เท่่ากัับ
8.715 (4) จุุดตััดที่่กำ� ำ�หนดต้้องแสดงให้้เห็็นการกระจายตามขนาดของกลุ่่�มตััวอย่่าง
ที่่�ประเมิิน เพื่่�อให้้ได้้สารสนเทศที่่�มีีประโยชน์์ต่่อการพััฒนาส่่วนขาดด้้านความ
สามารถและทัักษะของบุุคคล
คณะผู้้�วิิจััยจึึงได้้เสนอแนวทางกำำ�หนดจุุดตััด เป็็น 4 แบบ ให้้ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
พิิจารณาช่่วงห่่าง จำำ�นวนกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ถููกจำำ�แนกในระดัับที่่�พอเพีียงตามเกณฑ์์
ร้้อยละ 75 รายละเอีียด ดัังตารางที่่� 4
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ตารางที่่� 4 ระดัับคะแนนและการจััดระดัับของกลุ่่�มตััวอย่่างที่่ต� อบแบบประเมิิน
ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
จุดตัด (cut point) แบบที่ 1
ลำ�ดับ

ระดับ

1

ไม่พอเพียง

2

ช่วงคะแนน

จุดตัด (cut point) แบบที่ 2

จำ�นวน
(คน) ร้อยละ

ลำ�ดับ ระดับ

<55.0%

1

2.5

1 ไม่พอเพียง

มีปัญหา

55.0 - 64.9%

3

7.5

3

พอเพียง

65.0 - 74.9%

15

4

ดีเยี่ยม

75.0 - 100%

รวม

ระดับ

1

ไม่พอเพียง

2

ช่วงคะแนน

1

2.5

2 มีปัญหา

60.0 - 74.9%

18

45.0

37.5

3 พอเพียง

75.0 - 84.9%

13

32.5

21

52.5

4 ดีเยี่ยม

85.0 - 100%

8

20.0

40

100.0

40

100.0

รวม

จุดตัด (cut point) แบบที่ 4

จำ�นวน
(คน) ร้อยละ

ลำ�ดับ ระดับ

<60.0%

1

2.5

1 ไม่พอเพียง

มีปัญหา

60.0 - 74.9%

18

45.0

3

พอเพียง

75.0 - 89.9%

16

4

ดีเยี่ยม

90.0 - 100%

รวม

จำ�นวน
(คน) ร้อยละ

<60.0%

จุดตัด (cut point) แบบที่ 3
ลำ�ดับ

ช่วงคะแนน

ช่วงคะแนน

จำ�นวน
(คน) ร้อยละ

<65.0%

4

10.0

2 มีปัญหา

65.0 - 74.9%

15

37.5

40.0

3 พอเพียง

75.0 - 89.9%

16

40.0

5

12.5

4 ดีเยี่ยม

90.0 - 100%

5

12.5

40

100.0

40

100.0

รวม

ผลการพิิจารณาผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ มีีข้้อเสนอแนะให้้ใช้้ตามแบบที่่� 3 จำำ�แนก
คะแนน ระดัับที่่� 1 ไม่่เพีียงพอ (inadequate) คะแนนน้้อยกว่่าร้้อยละ 60 ระดัับ
ที่่� 2 มีีปััญหา (problematic) ช่่วงคะแนนร้้อยละ 60 ถึึงร้้อยละ 74.9 ระดัับที่่� 3
พอเพีียง (sufficient) ช่่วงคะแนนร้้อยละ 75 ถึึงร้้อยละ 89.9 และระดัับที่่� 4 ดีี
เยี่่�ยม (excellent) มีีคะแนนมากกว่่าร้้อยละ 90

8
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การอภิปรายผล
1. การพััฒนาแบบประเมิินความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพในการป้้องกัันควบคุุม
โรคของกลุ่่�มบุุคลากรสาธารณสุุข
กระบวนการพััฒนาแบบประเมิินตามขั้้น� ตอนดัังกล่่าว ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการ
เลืือกนิิยามความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพที่่�ทัันสมััยและเป็็นที่่�ยอมรัับ โดยนำำ�มาใช้้ให้้
เหมาะสมกัับสภาพบริิบทสัังคม และมีีการกำำ�หนดองค์์ประกอบย่่อยของการพััฒนา
ซึ่่ง� ถืือเป็็นจุุดสำำ�คัญ
ั ที่่จ� ะใช้้เป็็นหลัักยึึดในขอบเขตการพิิจารณาตามโครงสร้้างของ
แบบประเมิิน เพื่่�อให้้ได้้รัับสารสนเทศสะท้้อนกลัับหรืือผลสรุุปที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อ
การพััฒนากลัับมาจากการลงทุุนประเมิินในกลุ่่�มเป้้าหมายมาให้้ผู้้�ปฏิิบััติิงานใช้้ใน
การพััฒนาต่่อไป โดยองค์์ประกอบสำำ�คััญที่่�เป็็นที่่�ยอมรัับและมีีการนำำ�มาใช้้ในการ
กำำ�หนดกรอบการพััฒนาและการประเมิินของประเทศในกลุ่่�มยุุโรปและเอเชีีย
รวมทั้้�งประเทศไทยในปััจจุุบััน ประกอบด้้วย ทัักษะการเข้้าถึึง (access) ทัักษะ
การสร้้างความเข้้าใจ (understand) ทัักษะการไต่่ถาม/ซัักถาม (questioning)
ทัักษะการตััดสิินใจ (make decision) และทัักษะการนำำ�ไปใช้้ (apply) ซึ่่�งนำำ�ไป
สู่่�การกำำ�หนดโครงสร้้างฯ และการพิิจารณาตรวจสอบความตรงเชิิงโครงสร้้าง
(construct validity) และความตรงเชิิงเนื้้�อหา (content validity) ของแบบ
ประเมิินว่่ามีีความสอดคล้้องตามนิิยามและวััตถุุประสงค์์ของการใช้้ โดยผู้้�ทรง
คุุณวุุฒิิที่่�มีีองค์์ความรู้้�ในเรื่่�องหลัักการของความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ สอดคล้้องกัับ
การประเมิินความรอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพของประชาชนในกลุ่่�มประเทศยุุโรป (HLS-EU
Consortium, 2015) ซึ่่ง� กำำ�หนดนิิยามความรอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพของประชาชนตาม
กรอบการประเมิิน ไว้้ว่่า “การรู้้�หนัังสืือ ความรู้้�ที่จำ่� ำ�เป็็น แรงจููงใจ และสมรรถนะ
ในการเข้้าถึึง เข้้าใจ ประเมิิน และประยุุกต์์ใช้้ข้้อมููลสุุขภาพของบุุคคล สำำ�หรัับการ
ตััดสิินใจเรื่่�องสุุขภาพในชีีวิิตประจำำ�วััน ทั้้�งการดููแลสุุขภาพ ป้้องกัันโรค และ
ส่่งเสริิมสุุขภาพ เพื่่อ� บำำ�รุงุ หรืือปรัับปรุุงคุุณภาพชีีวิิต” การประเมิินครอบคลุุมองค์์
ประกอบ 4 ด้้าน ได้้แก่่ (1) ค้้นหา (2) ทำำ�ความเข้้าใจ (3) ตััดสิินใจ และ (4) นำำ�ไป
ใช้้ โดยใช้้วิิธีีการสััมภาษณ์์แบบเผชิิญหน้้า (face to face interview) เครื่่�องมืือ
ชุุดแรก มีี 86 ข้้อ ประกอบด้้วย ส่่วนข้้อมููลทั่่�วไป และส่่วนการประเมิินความรอบรู้้�
ด้้านสุุขภาพ ชุุดต่่อมา HLS-EU-Q47 มีีจำำ�นวน 47 ข้้อ ใช้้เวลาเฉลี่่ย� 10 นาทีี HLS-
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EU-Q16 มีีจำำ�นวน 16 ข้้อ ใช้้เวลาเฉลี่่�ย 3 นาทีี และ HLS-EU-Q6 มีีจำำ�นวน 6 ข้้อ
ใช้้เวลาเฉลี่่�ย 1 นาทีี ทั้้�งนี้้� HLS-EU-Q47 มีีการพััฒนาคุุณภาพด้้วยการตรวจสอบ
ความตรงขั้้�นต้้น (face validity) ใช้้ผู้�เ้ ชี่่�ยวชาญร่่วมกัันพิิจารณา มีีการตรวจสอบ
ความตรงตามสภาพการณ์์ (concurrent validity) ตรวจสอบความตรงภายนอก
(external validity) และตรวจสอบค่่าความเที่่�ยง (reliability) พบว่่า ค่่าความ
เที่่�ยงของแบบประเมิินด้้านการป้้องกัันโรคโดยรวมเท่่ากัับ .91
เมื่่อ� เปรีียบเทีียบกัับแบบประเมิิน HLAT-8 ซึ่ง่� ใช้้ในกลุ่่�มอายุุ 18-25 ปีี (Abel
et al., 2014) มีีองค์์ประกอบครอบคลุุมทั้้�งความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพขั้้�นพื้้�นฐาน
ได้้แก่่ ความเข้้าใจข้้อมููลสุุขภาพ และการค้้นหาข้้อมููลสุุขภาพ ความรอบรู้้�ด้้าน
สุุขภาพขั้้น� ปฏิิสัมั พัันธ์์ และขั้้น� วิิจารณญาณ รวมจำำ�นวน 8 ข้้อ ใช้้ระดัับการวััดแบบ
Likert scale 4-5 ตััวเลืือก ใช้้วิิธีีให้้ผู้�ต้ อบประเมิินตนเอง (self-administered)
โดยพบว่่า มีีจุุดเด่่นในคุุณลัักษณะสำำ�คััญ คืือ มีีจำำ�นวนข้้อน้้อยและใช้้เวลาตอบ
ไม่่มาก
สำำ�หรัับการประเมิินความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพของประชาชนในกลุ่่�มประเทศ
เอเชีีย 8 ประเทศ ใช้้นิยิ ามและองค์์ประกอบในการประเมิินตามกรอบแนวคิิดการ
ประเมิินของกลุ่่�มประเทศยุุโรป มีีการประชุุมกำำ�หนดกรอบการประเมิิน และใช้้
เครื่่�องมืือ HLS-EU-Q47 จำำ�นวน 47 หััวข้้อ มีี 4 องค์์ประกอบ ได้้แก่่ (1) ค้้นหา
(2) ทำำ�ความเข้้าใจ (3) ตััดสิินใจ และ (4) นำำ�ไปใช้้ ทำำ�แปลย้้อนกลัับ (translationback-translation method) ตรวจสอบเนื้้�อหาโดยผู้้เ� ชี่่ย� วชาญของแต่่ละประเทศ
ทำำ�การทดสอบการอ่่านและความเข้้าใจโดยนัักวิิจััย (Duong et al., 2017)
สอดคล้้องกัับการสำำ�รวจความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพของประชาชนไทย อายุุ 15 ปีีขึ้้�น
ไป (กรมอนามััย สถาบัันวิิจััยระบบสาธารณสุุข และ มหาวิิทยาลััยมหิิดล, 2561)
ซึ่่�งใช้้แบบประเมิิน จำำ�นวน 87 ข้้อ 4 องค์์ประกอบ ได้้แก่่ (1) เข้้าถึึง (2) เข้้าใจ (3)
โต้้ตอบซัักถามและแลกเปลี่่�ยน และ (4) ตััดสิินใจ โดยวิิธีีการสััมภาษณ์์ ใช้้เวลา
40-45 นาทีี
อย่่างไรก็็ตาม แบบประเมิินความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพของประชาชน อายุุ 1569 ปีี ในประเทศสาธารณรััฐประชาชนจีีนตอนใต้้ มีีการสร้้างและพััฒนาแตกต่่าง
ออกไป โดยกรอบแนวคิิดการประเมิินดำำ�เนิินการตามคู่่�มืือ Basic Knowledge
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and Skills of People’s Health Literacy ที่่�เผยแพร่่โดยกระทรวงสุุขภาพของ
จีีน ใช้้นิยิ ามของ องค์์การอนามััยโลก (2009) การสำำ�รวจครั้้ง� แรก มุ่่�งเน้้นด้้านความ
รู้้�สุุขภาพ (Wang et al., 2010) การสำำ�รวจครั้้�งที่่ส� อง ดำำ�เนิินการในปีี ค.ศ. 2012
มุ่่�งเน้้นด้้านความสามารถในการอ่่าน การคิิดคำำ�นวณ และความเข้้าใจข้้อมููลทางการ
แพทย์์ แบบประเมิินมีี 3 ส่่วน ได้้แก่่ (1) ความรู้้�และเจตคติิ (2) พฤติิกรรมและการ
ใช้้ชีีวิิต (3) ทัักษะที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสุุขภาพ แบบประเมิินมีีจำำ�นวน 80 ข้้อ ใช้้วิิธีีการ
ตอบด้้วยตนเอง (self-administered) เวลาเฉลี่่�ย 30 นาทีี รููปแบบของมาตรวััด
ระดัับมีีหลายลัักษณะ ได้้แก่่ ตััวเลืือกถููก-ผิิด หลายตััวเลืือก หลายคำำ�ตอบ และ
การตั้้�งคำำ�ถามจากสถานการณ์์ที่่�กำำ�หนด มีีการทดสอบคุุณภาพในขั้้�นตอนการ
ออกแบบจากกลุ่่�มผู้้ท� รงคุุณวุุฒิด้ิ า้ นการสาธารณสุุข สุุขศึึกษา และส่่งเสริิมสุุขภาพ
และแพทย์์คลิินิิก ด้้วยวิิธีีเดลฟาย (Delphi method) และทดสอบค่่าความเที่่�ยง
ของเครื่่�องมืือรวมทั้้�งฉบัับด้้วยวิิธีี Cronbach’s alpha ได้้เท่่ากัับ .95
นอกจากนี้้� แบบประเมิินความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพขั้้�นพื้้�นฐาน ขั้้�นปฏิิสััมพัันธ์์
และขั้้น� วิิจารณญาณในกลุ่่�มผู้้�ป่ว่ ยโรคเบาหวานชนิิดที่่ส� อง ซึ่ง่� Ishikawa และคณะ
(2008a) พััฒนาขึ้้�น มีี 4 องค์์ประกอบ ได้้แก่่ (1) เข้้าถึึง (2) เข้้าใจ (3) ใช้้ข้้อมููล
และ (4) ตััดสิินใจด้้านสุุขภาพ ใช้้สเกลการวััดตามระดัับความยากง่่ายในการใช้้
ความสามารถ 4 ระดัับ ได้้แก่่ 1 ไม่่เคย - 4 บ่่อยครั้้�ง ลัักษณะข้้อคำำ�ถามคล้้ายการ
ประเมิิ น สื่่� อ ประเด็็ นไม่่ ครอบคลุุ มทัั ก ษะที่่� จำำ�เป็็ นจึึงไม่่ เ ป็็ นที่่� นิิ ย มใช้้ ต่่ อ มา
Ishikawa และคณะ (2008b) พััฒนาแบบประเมิินความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพขั้้�น
วิิจารณญาณขึ้้�นสำำ�หรัับกลุ่่�มคนทำำ�งานในสำำ�นัักงานของประเทศญี่่�ปุ่่�น มีี  5 ข้้อ
คำำ�ถาม แบ่่งเป็็น 2 ส่่วน ได้้แก่่ (1) ส่่วนวิิจารณญาณ จำำ�นวน 3 ข้้อ และ (2) ส่่วน
การสื่่�อสาร จำำ�นวน 2 ข้้อ แต่่ละข้้อมีีคะแนนระหว่่าง 1-5 คะแนน คืือ ไม่่เห็็นด้้วย
อย่่างยิ่่�ง ถึึง เห็็นด้้วยอย่่างยิ่่�ง
กล่่าวได้้ว่่า เครื่่�องมืือประเมิินความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ มีีการพััฒนาขึ้้�นอย่่าง
หลากหลาย โดยมีีการพััฒนากรอบแนวคิิดในการประเมิินและพััฒนาเครื่่อ� งมืือตาม
การกำำ�หนดนิิยาม กลุ่่�มเป้้าหมาย และวััตถุุประสงค์์เฉพาะที่่กำ� ำ�หนดขึ้้�น เครื่่�องมืือ
ประเมิินความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพจึึงอาจมีีการวััดเฉพาะคุุณลัักษณะความสามารถ 
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หรืือแบบแบบรอบด้้ า น ครอบคุุ ล มทั้้� ง ขั้้� น พื้้� น ฐาน ขั้้� น ปฏิิ สัั ม พัั น ธ์์ และขั้้� น
วิิจารณญาณตามแนวคิิดการพััฒนาความรอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพของ Nutbeam (2000;
2008)
2. การทดสอบและจำำ�แนกผลการประเมิินความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพในการ
ป้้องกัันควบคุุมโรคของกลุ่่�มบุุคลากรสาธารณสุุข
แบบประเมิินความรอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพในกลุ่่�มบุุคลากรสาธารณสุุขที่่พั� ฒ
ั นาขึ้้น�
มีีจำำ�นวน 20 ข้้อ มีีองค์์ประกอบของทัักษะ 5 ด้้าน ประกอบด้้วย เข้้าถึึง เข้้าใจ
ไต่่ถาม ตััดสิินใจ และนำำ�ไปใช้้ กำำ�หนดสเกลการวััด 5 ตััวเลืือก ได้้แก่่ ทำำ�ได้้ยากมาก  
ทำำ�ได้้ยาก  ทำำ�ได้้ง่า่ ย และ ทำำ�ได้้ง่า่ ยมาก มีีคะแนน 1 - 4 คะแนน และเพิ่่�มตััวเลืือก
ไม่่เคยทำำ� มีีคะแนน 0 คะแนน ผลการทดสอบการใช้้งานในกลุ่่�มตััวอย่่างบุุคลากร
จำำ�นวน 98 คน มีีการตรวจสอบคุุณภาพด้้านความเที่่�ยงโดยรวมเท่่ากัับ .917 ซึ่่�ง
ถืือว่่ามีีคุุณภาพตามเกณฑ์์มาตรฐาน โดยค่่าความเที่่ย� งมีีค่่าอยู่่�ระดัับสููง สอดคล้้อง
กัับการสำำ�รวจความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพของประชาชนไทย อายุุ 15 ปีีขึ้้�นไป (กรม
อนามััย สวรส. และ มหาวิิทยาลััยมหิิดล, 2561) เครื่่อ� งมืือมีีจำำ�นวน 87 ข้้อ คุุณภาพ
เครื่่อ� งมืือด้้านความเที่่ย� งด้้านการเข้้าถึึง จำำ�นวน 8 ข้้อ มีีค่่าเท่่ากัับ .876 การเข้้าใจ
จำำ�นวน 15 ข้้อ มีีค่่าเท่่ากัับ .856 ทบทวน ซัักถาม จำำ�นวน 18 ข้้อ มีีค่่าเท่่ากัับ
.898 และตััดสิินใจ จำำ�นวน 6 ข้้อ มีีค่่าเท่่ากัับ.787 โดยไม่่ระบุุค่่าความเที่่�ยงรวม
คณะผู้้�วิิจััยวิิเคราะห์์ผลคะแนนและการจำำ�แนกระดัับหรืือกลุ่่�มที่่�ได้้จากการ
ศึึกษา เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับผลการประเมิินระดัับประเทศ ได้้แก่่ การสำำ�รวจความ
รอบรู้้�ด้้านสุุขภาพของประชาชนไทยอายุุ 15 ปีีขึ้้�นไป (กรมอนามััย สวรส. และ
มหาวิิทยาลััยมหิิดล, 2561) พบว่่า ใช้้เกณฑ์์การจำำ�แนกแตกต่่างกัันในแต่่ละด้้าน
ระหว่่างร้้อยละ 58-77 แบ่่งเป็็น 3 กลุ่่�ม ได้้แก่่ ไม่่เพีียงพอ สงสััยว่่าไม่่เพีียงพอ
เพีียงพอ และเมื่่อ� จำำ�แนกผลการสำำ�รวจโดยใช้้จุดุ ตััดที่่ร้� อ้ ยละ 75 ซึ่่ง� ใช้้การวิิเคราะห์์
โอกาสที่่บุ� คุ คลจะมีีโรคเรื้้อ� รัังและภาวะอ้้วนลงพุุง ผลสำำ�รวจจากกลุ่่�มตััวอย่่าง 722
คน จำำ�แนกได้้เป็็น 2 กลุ่่�ม ได้้แก่่ กลุ่่�มไม่่เพีียงพอ (inadequate) มีีคะแนนน้้อย
กว่่า 261 คะแนน และกลุ่่�มพอเพีียง (sufficient) มีีคะแนนมากกว่่าหรืือเท่่ากัับ
261 คะแนน จากคะแนนรวม 348 คะแนน สำำ�หรัับการประเมิินความรอบรู้้�ด้้าน
สุุขภาพในการป้้องกัันโรคและภััยสุุขภาพของประชาชน (กรมควบคุุมโรค, 2563ข)
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วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2564

พบว่่า ใช้้เกณฑ์์การจำำ�แนกที่่�ร้้อยละ 60-80 แบ่่งออกเป็็น 3 กลุ่่�ม ได้้แก่่ น้้อย
ปานกลาง มาก มีีค่่าเฉลี่่ย� โดยรวมเท่่ากัับ 57.8 จาก 75 คะแนน หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ
77.1 เมื่่อ� เปรีียบเทีียบกัับการสำำ�รวจของกลุ่่�มประเทศยุุโรป (HLS-EU Consortium,
2015) พบว่่า ช่่วงคะแนนในด้้านการป้้องกัันโรคโดยรวมทุุกประเทศ มีีค่่าต่ำำ��สุุด
เท่่ากัับ 30.4 และสููงสุุดเท่่ากัับ 37.7 จากคะแนนรวม 50 คะแนน หรืือมีีค่่าระหว่่าง
ร้้อยละ 60.8-75.4 ค่่าเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 34.2
ค่่าความเที่่�ยงของแบบประเมิินด้้านการป้้องกัันโรคโดยรวมเท่่ากัับ .91 เมื่่�อ
เปรีียบเทีียบกัับการประเมิินด้้วยแบบ HLAT-8 ในกลุ่่�มอายุุ 18-25 ปีี (Abel et
al., 2014) พบว่่า สเกลการวััดระดัับ มีีการกำำ�หนดตามลัักษณะของประเด็็นคำำ�ถาม
หลายลัักษณะ ได้้แก่่ ลัักษณะที่่� 1 แย่่มาก ถึึง ดีีมาก ลัักษณะที่่� 2 ไม่่เห็็นด้้วย
อย่่างยิ่่�ง ถึึง เห็็นด้้วยอย่่างยิ่่�ง และลัักษณะที่่� 3 นาน ๆ ครั้้�ง ถึึง เป็็นประจำำ� 
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย มีดังนี้
1. แบบประเมิินความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพในการป้้องกัันควบคุุมโรคของกลุ่่�ม
บุุคลากรสาธารณสุุขที่่�พััฒนาขึ้้�น มีีขั้้�นตอนการพััฒนาให้้ได้้คุุณภาพตามเกณฑ์์
มาตรฐาน สำำ�หรัับใช้้ในการประมิินกลุ่่�มบุุคลากรสาธารณสุุขที่่�ปฏิิบััติิงานด้้านการ
ป้้องกัันควบคุุมโรค และค้้นหาช่่องว่่างของการพััฒนาเพื่่�อให้้มีีศัักยภาพในการ
ปฏิิบััติิงานยิ่่�งขึ้้�น
2. การนำำ�แบบประเมิินไปใช้้ในประเด็็นพฤติิกรรมสุุขภาพและกลุ่่�มเป้้าหมาย
ที่่แ� ตกต่่างควรมีีการทดสอบการใช้้ในกลุ่่�มตััวอย่่าง และตรวจสอบคุุณภาพของแบบ
ประเมิินด้้านความตรงโดยผู้้เ� ชี่่ย� วชาญด้้านความรอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพและผู้้ท� รงคุุณวุุฒิิ
เฉพาะสาขา โดยวิิเคราะห์์ค่่าความเที่่�ยงในกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ใช้้จริิงทุุกครั้้�งเพื่่�อตรวจ
สอบและพััฒนาให้้เครื่่�องมืือมีีคุุณภาพเป็็นที่่�ยอมรัับ
3. ผู้้�นำำ�ไปใช้้ควรตรวจสอบรายการตามขั้้�นตอนการพััฒนา ได้้แก่่ (1) กำำ�หนด
กรอบแนวคิิด (2) ทบทวนและกำำ�หนดองค์์ประกอบ (3) จััดทำำ�โครงสร้้างของเครื่่อ� ง
มืือ (4) เลืือกสเกลการวััดและกำำ�หนดวิิธีีการวััด (5) ตรวจสอบคุุณภาพด้้านความ
ตรง (6) ทดสอบการใช้้งาน (7) ตรวจสอบคุุณภาพด้้านความเที่่ย� ง และ (8) วิิเคราะห์์
และจำำ�แนกผลตามระดัับ โดยเฉพาะนิิยาม health literacy และพฤติิกรรมสุุขภาพ
เป้้าหมายว่่าสอดคล้้องตรงตามวััตถุุประสงค์์ของแบบประเมิินที่่พั� ัฒนาขึ้้�น
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4. การตรวจสอบว่่าผลการประเมิินสามารถให้้ค่่าที่่�สะท้้อนระดัับที่่�เป็็นจริิง
จากการวััด สร้้างความเข้้าใจต่่อสภาพการณ์์ที่่�มีีอยู่่� ซึ่่�งจะทำำ�ให้้การประเมิินได้้รัับ
สารสนเทศที่่�เกิิดประโยชน์์ต่่อการพััฒนา และสามารถใช้้เป็็นฐานข้้อมููลเพื่่�อการ
ศึึกษาเปรีียบเทีียบผลการพััฒนาหรืือแนวโน้้มในระยะยาวได้้ รวมทั้้�งการเสนอ
ประเด็็นเพื่่�อการตััดสิินใจเชิิงนโยบายและการพััฒนาแผนงาน/โครงการ/กิิจกรรม
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
5. การแสดงตััวอย่่างของการกำำ�หนดจุุดตััดในการศึึกษาครั้้�งนี้้�เป็็นเพีียง
แนวทางเบื้้�องต้้น และมีีข้้อจำำ�กััดในเรื่่�องจำำ�นวนของกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�นำำ�ผลการ
ประเมิินมาใช้้พิิจารณาหาจุุดตััดที่่�เหมาะสม หากได้้มีีการเก็็บรวบรวมข้้อมููลด้้วย
แบบประเมิินที่่�พััฒนาขึ้้�นในกลุ่่�มตััวอย่่างจำำ�นวนมากหรืือใช้้เป็็นตััวแทนระดัับ
ประเทศได้้ จะทำำ�ให้้สามารถใช้้จุดุ ตััดดัังกล่่าวเป็็นบรรทััดฐานในการเทีียบเคีียงกัับ
ผลการประเมิินได้้อย่่างกว้้างขวาง
สำำ� หรัั บ การศึึกษาครั้้� ง ต่่ อ ไปควรนำำ� ผลการสำำ� รวจระดัั บ ประเทศมา
เปรีียบเทีียบ เพื่่อ� ใช้้สะท้้อนถึึงระดัับความยาก-ง่่ายของแบบประเมิินกัับระดัับความ
สามารถที่่ต้� อ้ งการ และใช้้เกณฑ์์การตรวจสอบคุุณภาพเครื่่อ� งมืือวััดของ Glasgow
& Riley’s Criteria มาใช้้พััฒนาเครื่่�องมืือให้้ได้้มาตรฐาน เพื่่�อการเทีียบเคีียงผลที่่�
ได้้กัับในบริิบทต่่างๆ  
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