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บทคดัย่อ 

  ผู ้สูงอายุโรคข้อเข่าเส่ือมต้องอาศัยความรอบรู้ด้านสุขภาพในการดูแลตนเอง แต่ เม่ืออายุมากข้ึน
ความสามารถในการรู้คิดลดลง การวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความสามารถในการรู้คิดกบั
ความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู ้สูงอายุโรคข้อเข่าเส่ือม ท่ีมีอายุ 60 ปี ข้ึนไป จ านวน 182 คน ในศูนย์บริการสุขภาพ 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์จงัหวดัอุบลราชธานี เก็บรวบรวมขอ้มูลระหวา่งเดือนกนัยายน-พฤศจิกายน 2561 โดย
ใชแ้บบทดสอบสภาพสมองเบ้ืองตน้ฉบบัภาษาไทย และแบบประเมินความรอบรู้ดา้นสุขภาพของผูสู้งอายโุรคขอ้เข่า
เส่ือม มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั .92 ผลการศึกษาพบวา่ ความสามารถในการรู้คิดไม่มีความสัมพนัธ์กับความรอบรู้
ด้านสุขภาพโดยรวม แต่มีความสมัพนัธ์กบัองคป์ระกอบดา้นการเขา้ถึงขอ้มูลและบริการสุขภาพอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติ (rs = .248, p = .001)  
 

ABSTRACT 
 Older persons with knee osteoarthritis requires health literacy for self-care. When older, the cognitive 
ability is reduced. The objectives of the study was to determine the relationship between cognitive ability and health 
literacy (HL) among older persons with knee osteoarthritis. The samples were 182 older persons at health service 
center of Sunpasitthiprasong hospital, Ubonratchatanee province. Data were collected from September - November 
2018. The instruments were Mini Mental Status Exam-Thai 2002 (MMSE) and HL questionnaires for older persons 
with knee osteoarthritis, with Cronbach’s alpha coefficients of 0.92. Cognitive ability was not significantly associated 
with health literacy. However, data analysis revealed that there was a relationship between one component of HL, 
Health Care accessibility and utilization, and cognitive ability (rs = .248, p = .001).  
 
 
 
 
 
ค าส าคญั:  ความรอบรู้ดา้นสุขภาพ ความสามารถในการรู้คิด ผูสู้งอายโุรคขอ้เข่าเส่ือม   
Keywords: Health Literacy, Cognitive ability, Older Persons with Knee Osteoarthritis 
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บทน า 
โรคขอ้เข่าเส่ือมเป็นปัญหาสุขภาพท่ีส าคญัของผูสู้งอายุท่ีกระทบต่อคุณภาพชีวิต ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ สังคม 

ครอบครัว และเศรษฐกิจ ผูสู้งอายจุะตอ้งด ารงชีวิตอยูก่บัอาการและการด าเนินของโรคอยา่งเร้ือรัง การมีพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองท่ีดีจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ด้วยผู ้สูงอายุโรคข้อเข่าเส่ือมต้องเข้ารับบริการทางสุขภาพในการติดตาม
ความกา้วหน้าและผลการรักษา การรายงานอาการต่างๆ หรือการซักถามปัญหาจากทีมสุขภาพ รวมทั้ งตอ้งเลือกและ
ตดัสินใจปฏิบติั เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพและป้องกนัภาวะแทรกซ้อนท่ีจะเกิดข้ึน การเขา้รับบริการจึงเล่ียงไม่ไดท่ี้ผูสู้งอายุตอ้ง
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจ านวนมาก จากบุคลากรทางการแพทยแ์ละบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนจากส่ือต่างๆ  เพ่ือน าไปสู่การ
ปฏิบติัตวัในการดูแลตนเองท่ีเหมาะสมและถูกตอ้งได ้ ดงันั้นการมีความสามารถและทกัษะขั้นพ้ืนฐานดา้นการเรียนรู้ท่ี
จ าเป็น เช่น ทกัษะดา้นการอ่าน การพูด การเขียน ควบคู่กบัทกัษะการเขา้ถึงขอ้มูล ความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะการส่ือสาร 
การจดัการตนเอง การตดัสินใจ และการรู้เท่าทนัส่ือ (Nutbeam, 2008) ซ่ึงทกัษะเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ และทกัษะการ
ปฏิบติัตวัในบริบทสังคมท่ีสะทอ้นถึงความสามารถของบุคคลในการเขา้ถึง ท าความเขา้ใจ และใชข้อ้มูลดา้นสุขภาพ เพื่อ
มาใชใ้นการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของตนเอง ท่ีเรียกวา่ ความรอบรู้ดา้นสุขภาพ (Health  Literacy) (ขวญัเมือง, 2561)  

ผูสู้งอายุท่ีมีความรอบรู้ด้านสุขภาพไม่เพียงพอ น าไปสู่การดูแลสุขภาพและมีภาวะสุขภาพท่ีไม่เหมาะสม 
(Berkman, Davis, McCormack, 2010) โดยเฉพาะผูสู้งอายโุรคขอ้เข่าเส่ือม พบวา่ ความรอบรู้ดา้นสุขภาพท่ีไม่เพียงพอ
หรือระดบัต ่า เป็นสาเหตุให้มีความยุง่ยากในการใชบ้ริการสุขภาพและการควบคุมอาการของโรคไดไ้ม่ดี (Loke et al., 
2012) การวินิจฉัยโรคล่าช้า ไม่เขา้ใจในระบบการรักษา การป้องกนัสุขภาพไม่ดี มีทักษะในการจัดการและผลลพัธ์
สุขภาพท่ีไม่ดี ก่อใหเ้กิดปัญหาความรุนแรงของโรค และเสียค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษาเพ่ิมข้ึน (Wolf et al., 2007) เป็นท่ี
น่าสนใจจากการศึกษาผูสู้งอายไุทยในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง ซ่ึงเกือบคร่ึงเป็นผูที้่มีอายุตั้ งแต่ 70 ปี 
ข้ึนไป ส่วนใหญ่การศึกษาค่อนขา้งต ่าและมีบางส่วนท่ีไม่ไดรั้บการศึกษา (กิจปพน, 2560)   ความสามารถในการ
อ่านอยา่งจ ากดัน้ี อาจท าใหมี้ทกัษะขั้นพ้ืนฐานดา้นการเรียนรู้จ ากดัและส่งผลความรอบรู้ดา้นสุขภาพตามมา   

ขณะเดียวกนัเม่ือกา้วสู่วยัสูงอายุระบบประสาทภายในสมองซ่ึงเก่ียวขอ้งการท าหน้าท่ีรู้คิดส่วนใหญ่มีการ
เปล่ียนแปลงท่ีเส่ือมถอยลง อาทิ สมองส่วนหน้าสุดเร่ิมมีปริมาตรลดลงตั้งแต่อาย ุ20 ปี  ประมาณร้อยละ 5 ทุก 10 ปี 
(Mailllet & Rajah, 2013) ส่งผลให้การท าหน้าท่ีความจ าระยะสั้นลดลง ช่องว่างระหวา่งกลีบสมองขยายออกกวา้งข้ึน 
(Mattson, 2009) ปริมาตรฮิปโปแคมปัสลดลง ท าให้การจดจ่อใส่ใจและความจ าท่ีตอ้งมีการระลึกคิดก่อนใชต้อ้งใชเ้วลา
เพ่ิมมากข้ึน  รวมทั้งการบริหารจดัการท่ีถดถอย (Grady et al., 2013) ดว้ยการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจึงอาจส่งผลต่อทกัษะ
ในการเรียนรู้ อาทิ ความสามารถในการอ่าน การรับรู้ การไดย้นิ การประมวลผล การท าความเขา้ใจขอ้มูลข่าวสารความรู้
ดา้นสุขภาพท่ีลดลง โดยท่ีผูสู้งอายยุงัคงความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัและความสามารถในการปฏิบัติ
พฤติกรรมดา้นสุขภาพท่ีจ าเป็น (Manly et al., 2008)   

จากแนวคิดความรอบรู้ดา้นสุขภาพของ Nutbeam (2008) กองสุขศึกษา (2553) ไดน้ ามาใชใ้นประเทศไทย โดย 
อธิบายความรอบรู้ดา้นสุขภาพ เป็นทักษะและความสามารถของแต่ละบุคคลในการเขา้ถึง เขา้ใจ คิดวิเคราะห์ และ
ตดัสินใจเลือกใชข้อ้มูลข่าวสารเพ่ือการส่งเสริมและคงรักษาสุขภาพท่ีดีของตนเองไดอ้ย่างต่อเน่ือง ประกอบดว้ย  6  
ดา้น ไดแ้ก่  1) ความรู้ ความเขา้ใจ 2) การเขา้ถึงขอ้มูล 3) ทกัษะการส่ือสาร 4) ทกัษะการตดัสินใจ 5) การจดัการ
ตนเอง และ 6) การรู้เท่าทนัส่ือ ดงันั้นผูสู้งอายโุรคขอ้เข่าเส่ือม ความรอบรู้ดา้นสุขภาพจึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลให้เกิด
พฤติกรรมการดูแลตนเองท่ีถูกตอ้งเหมาะสมอยา่งต่อเน่ืองย ัง่ยนื การส่งเสริมใหผู้สู้งอายมีุพฤติกรรมการดูแลตนเองท่ีดี
ตอ้งอาศยัความรอบรู้ดา้นสุขภาพในหลายองคป์ระกอบร่วมกนัจึงจะสามารถจดัการกบัภาวะโรคเร้ือรังท่ีเป็นอยูไ่ดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ แต่เม่ืออายุมากข้ึนสมรรถภาพสมองจะท าหน้าท่ีไดล้ดลง ท าให้ความสามารถในการรู้คิดลดลง  ดัง
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งานวจิยัท่ีผา่นมาความสามารถในการรู้คิดมีความสมัพนัธ์กบัความรอบรู้ดา้นสุขภาพ  (Baker et al., 2002)  เช่นเดียวกบั 
ความจ า และความคล่องแคล่วในการพูด มีความสัมพนัธ์กบัความรอบรู้ดา้นสุขภาพ โดยไม่ข้ึนกบัระดบัการศึกษาและ
สถานะสุขภาพ (Federman et al., 2009)  จากผลการศึกษาดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่การลดลงของการรู้คิดส่งผลกระทบ
ต่อการรับรู้ขอ้มูลดา้นสุขภาพ ซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดขอ้จ ากดัของความรอบรู้ดา้นสุขภาพในผูสู้งอายไุด ้อยา่งไรก็ตามจาก
การทบทวนวรรณกรรมท่ีผา่นมา ยงัไม่พบวา่มีการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความรอบรู้ดา้นสุขภาพกบัความสามารถ
ในการรู้คิดในผูสู้งอายโุรคขอ้เข่าเส่ือมท่ีอาศยัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือประเทศไทย 

ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวา่ ความรอบรู้ดา้นสุขภาพกบัความสามารถในการรู้
คิดของผูสู้งอายุโรคขอ้เข่าเส่ือมมีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ อย่างไร ทั้ งน้ีผลการศึกษาดงักล่าวสามารถใชเ้ป็นขอ้มูล
พ้ืนฐานในการพฒันาความรอบรู้ดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุขอ้เข่าเส่ือมตามระดบัความสามารถในการรู้คิด และเพื่อ
ส่งเสริมใหผู้สู้งอายมีุพฤติกรรมการดูแลตนเองและมีผลลพัธ์ดา้นสุขภาพท่ีดี  
 
วตัถุประสงค์การวจิยั   
 เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความรอบรู้ดา้นสุขภาพกบัความสามารถในการรู้คิดของผูสู้งอายโุรคขอ้เข่าเส่ือม 
 
วธีิด าเนินการวจิยั 
 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพและความสามารถในการรู้คิดของผูสู้งอายโุรคขอ้เข่าเส่ือม 
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นผูป่้วยโรคข้อเข่าเส่ือมท่ีมีอายุเท่ากับหรือมากกว่า 60  ปีข้ึนไป ในเขต
รับผิดชอบของศูนยบ์ริการสุขภาพโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จงัหวดัอุบลราชธานี จ านวน 5 ศูนย ์ประกอบดว้ย  
ศูนยบ์ริการสุขภาพชยางกูร ศูนยบ์ริการสุขภาพท่าวงัหิน ศูนยบ์ริการสุขภาพวดัใต ้ศูนยบ์ริการสุขภาพปทุมมาลยั  และ
ศูนยบ์ริการสุขภาพปทุมวิทยากร จ านวน 398  คน โดยมีเกณฑ์ในการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง คือ ไดรั้บการวินิจฉัยจาก
แพทยผ์ูต้รวจว่าเป็นโรคขอ้เข่าเส่ือม เป็นผูท่ี้มีสติสมัปชญัญะสมบูรณ์  สามารถพดู ฟัง และเขา้ใจภาษาไทยไดดี้ ส่ือสาร
ดว้ยภาษาไทยหรือภาษาทอ้งถ่ินได ้ และยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัย  และด าเนินการสุ่มตวัอย่างโดยแบ่งชั้นภูมิตาม
ศูนยบ์ริการสุขภาพ  หลงัจากนั้นสุ่มตวัอยา่งโดยการสุ่มอยา่งง่ายดว้ยวธีิการจบัสลากจากรายช่ือผูสู้งอายโุรคขอ้เข่าเส่ือม 
 ค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั โดยใชสู้ตรการก าหนดขนาดตวัอย่างงานวิจยัเชิงพรรณนา กรณี
ทราบจ านวนประชากรและประมาณค่าสดัส่วนประชากร (ศิริชยั, 2550) โดยก าหนดความคาดเคล่ือนในการประมาณค่าท่ี
ระดบั 0.05 และสัดส่วนความรอบรู้ดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุ เท่ากบั 0.68  (แสงเดือน, นุสรา, 2557) ไดก้ลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 182 คน  
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั ประกอบดว้ย 
1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการคดักรอง ไดแ้ก่ แบบคดักรองโรคซึมเศร้าดว้ย 9 ค าถาม (9Q) (กรมการแพทย,์ 2558)  

ใชค้ดัผูสู้งอายท่ีุมีภาวะซึมเศร้าออก เพราะปัญหาดา้นจิตใจมีผลกระทบต่อความจ าท่ีท าให้สมรรถภาพสมองถดถอย ซ่ึง
ไม่เขา้ข่ายท่ีจะประเมินความสามารถในการรู้คิด 

2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่  
2.1  ประเมินความสามารถในการรู้คิด โดยใชแ้บบประเมินสมรรถภาพสมองมาตรฐาน คือ แบบทดสอบ

สภาพสมองเบ้ืองตน้ฉบับภาษาไทย (Mini-Mental State Examination (MMSE) -Thai 2002) ได้รับการพฒันามาจาก
สถาบันเวชศาสตร์ผูสู้งอายุ (คณะกรรมการจัดท าแบบทดสอบสภาพสมองเบ้ืองตน้ ฉบับภาษาไทย, 2542) ซ่ึงเป็น
เคร่ืองมือท่ีไดรั้บความเช่ือถือและใชใ้นปัจจุบัน เป็นการประเมินความจ า การรับรู้กาลเวลา สถานท่ีและบุคคล การ
ค านวณ การมีสมาธิ และการตดัสินใจ  

2.2  แบบประเมินความรอบรู้ดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุขอ้เข่าเส่ือม ซ่ึงผูว้ิจยัดัดแปลงจากแบบทดสอบ
ความรอบรู้ดา้นสุขภาพของผูสู้งอาย ุของวรรณศิริ (2557) ร่วมกบัการทบทวนวรรณกรรม ประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง เป็นแบบค าถามปลายเปิดให้เลือกตอบ และค าถาม
ปลายเปิดเติมค าในช่องวา่ง จ านวน 15 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 แบบประเมินความรอบรู้ดา้นสุขภาพของผูสู้งอายโุรคขอ้เข่าเส่ือม ประกอบดว้ย 6 ดา้น ไดแ้ก่          
1) ด้านทักษะการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพเก่ียวกับการดูแลตนเอง   ลักษณะข้อค าถามเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า 3 ระดบั ไดแ้ก่ ปฏิบติัทุกคร้ัง บางคร้ัง และไม่ไดป้ฏิบติั จ านวน 5 ขอ้ ช่วงคะแนนระหวา่ง 0 - 10 คะแนน  
2)  ดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโรคขอ้เข่าเส่ือม ลกัษณะขอ้ค าถามเป็นแบบใหเ้ลือกตอบถูกหรือผิด 

มีทั้งค  าถามเชิงบวกและเชิงลบ จ านวน 10 ขอ้ ช่วงคะแนนระหวา่ 0 - 10 คะแนน  
3)  ดา้นทกัษะการส่ือสารขอ้มูลเพ่ือสร้างเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเอง ลกัษณะขอ้ค าถามเป็นมาตราส่วน

ประมาณคา่ 3 ระดบั ไดแ้ก่ ปฏิบติัทุกคร้ัง บางคร้ัง และไม่ไดป้ฏิบติั จ านวน 5 ขอ้ ช่วงคะแนนระหวา่ 0 - 10 คะแนน 
4)  ดา้นทกัษะการจดัการตนเองเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสู้งอายุโรคขอ้เข่าเส่ือม 

ลกัษณะขอ้ค าถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดบั ไดแ้ก่  ปฏิบติัทุกคร้ัง  บางคร้ัง   และไม่ไดป้ฏิบติั   จ านวน 5  ขอ้ช่วง
คะแนนระหวา่ง 0 - 10 คะแนน  

5)  ดา้นทกัษะการตดัสินใจเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการดูแลตนเอง ขอ้ค าถามเป็นโจทยส์ถานการณ์
สั้ นๆ ให้กลุ่มตวัอย่างตดัสินใจเลือกปฏิบัติ ซ่ึงมีลกัษณะเป็น Scoring rubrics 4 ระดบั (ขอ้ ก – ง) จ านวน 5 ขอ้ ช่วง
คะแนนระหวา่ง 5 - 20 คะแนน  

6)  ดา้นการรู้เท่าทนัส่ือเพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมการดูแลตนเอง ลกัษณะขอ้ค าถามเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 3 ระดบั ไดแ้ก่ ปฏิบติัทุกคร้ัง บางคร้ัง และไม่ไดป้ฏิบติั จ านวน 5 ขอ้ ช่วงคะแนนระหวา่ 0 - 10 คะแนน  

การแปลผลความรอบรู้ดา้นสุขภาพโดยภาพรวมทั้ง 6 องคป์ระกอบ มีจ านวน 35 ขอ้ ช่วงคะแนน 5 - 70 
คะแนน แบ่งคะแนนออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับไม่เพียงพอ (ช่วงคะแนน 5 - 43 หรือ ร้อยละ 0 - 59 ของคะแนนเต็ม) 
ระดบัก ้ าก่ึง (ช่วงคะแนน 44 - 56 หรือ ร้อยละ 60 - 79 ของคะแนนเต็ม) และระดบัเพียงพอ (ช่วงคะแนน 57 - 70 หรือ 
ร้อยละ 80 - 100 ของคะแนนเตม็)  

แบบประเมินความรอบรู้ดา้นสุขภาพไดรั้บการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา จากผูท้รงคุณวุฒิ  5 ท่าน 
ได้ค่าดัชนีความตรงตามเน้ือหา (Content validity index : CVI) เท่ากับ 1.00 จากนั้ นตรวจสอบความเช่ือมั่น น าไป
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ทดลองใชก้บัผูสู้งอายโุรคขอ้เข่าเส่ือมท่ีมีคุณสมบติัเช่นเดียวกบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คน ไดค้่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 
0.92   
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วงเดือนกนัยายน-พฤศจิกายน 2561 หลงัไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการพิจารณา
ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขท่ี  HE612226 และได้รับอนุญาตให้เก็บข้อมูลจาก
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และผูอ้  านวยการศูนยบ์ริการสุขภาพทั้ง 5 แห่ง โดยผูว้ิจยัคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งตามวิธีท่ี
ก าหนด และเขา้พบกลุ่มตวัอย่างท่ีอนุญาตให้ผูว้ิจยัไปพบท่ีบ้าน ผูว้ิจยั แนะน าตวัเอง ช้ีแจงวตัถุประสงค์ รายละเอียด
วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล และการพิทกัษสิ์ทธ์ิ หลงัจากไดรั้บความยินยอม เร่ิมประเมินคดักรองภาวะซึมเศร้าก่อน กรณีท่ี
พบวา่มีภาวะซึมเศร้าหรือคะแนนท่ีไดเ้ท่ากบัหรือมากกวา่ 7 คะแนน ไม่ตอ้งท าการประเมินต่อ ส่วนผูท่ี้ไม่มีภาวะซึมเศร้า
ท าการประเมินด้วยแบบทดสอบ MMSE-Thai 2002 และประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยผูว้ิจัยเป็นผูอ่้านแบบ
ประเมินใหผู้สู้งอายตุอบทีละขอ้ เพ่ือป้องกนัความคลาดเคล่ือนจากการท่ีผูสู้งอายอุาจมีขอ้จ ากดัดา้นความสามารถในการ
อ่านจากสายตาหรือการมองเห็น  ก าหนดใหผู้สู้งอายไุดพ้กัในระหวา่งการตอบแบบประเมิน 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล  
 ขอ้มูลส่วนบุคคลวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนาโดยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  ขอ้มูลความรอบรู้ดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุโรคขอ้เข่าเส่ือมวิเคราะห์ค่าความถ่ีและร้อยละ และสถิติอา้งอิง
โดยการประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากร เน่ืองจากขอ้มูลของตวัแปรมีการแจกแจงไม่เป็นแบบโคง้ปกติจึงวเิคราะห์
หาความสมัพนัธ์ดว้ยวธีิสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของสเปียร์แมน (Spearman’s correlation coefficient; rs) (อรุณ, 2553) 

 
ผลการวจิยั 

1. ขอ้มูลทั่วไป พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 83.5) อายุระหว่าง 70 - 79 ปี (ร้อยละ 
41.8) มีอายเุฉล่ีย 71.76 ปี (SD = 7.61)  เกือบคร่ึงหน่ึงมีสถานภาพหมา้ย (ร้อยละ 50.6) ปัจจุบันไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 
(ร้อยละ 48.4) ส่วนอาชีพเดิม (ก่อนอาย ุ60 ปี) ประกอบอาชีพคา้ขาย (ร้อยละ 35.7) รายไดข้องครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน นอ้ย
กวา่ 5,000 บาท (ร้อยละ 42.3) ความสามารถในการส่ือสารดา้นต่างๆ ส่วนใหญ่มองเห็นชดัเจน (ร้อยละ 59.3) ไดย้นิใน
ระดบัชดัเจน (ร้อยละ 84.6) พูดระดบัคล่องแคล่วทุกคน (ร้อยละ 100) อ่านในระดบัอ่านไดดี้ (ร้อยละ 80.8)  และเขียนใน
ระดบัไดบ้า้งไม่ไดบ้า้ง (ร้อยละ 47.8) ส าหรับระยะเวลาท่ีป่วยเป็นโรคขอ้เข่าเส่ือม อยูร่ะหวา่ง 1 - 5 ปี (ร้อยละ 56.0) เฉล่ีย 
6.69 ปี (SD = 6.54)  (ตารางท่ี 1) 
 
ตารางที ่1   จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล (n = 182) 

ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน  ร้อยละ 

เพศ   
     ชาย 30 16.5 
     หญิง 152 83.5 
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ตารางที ่1   จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล (n = 182) (ต่อ) 
ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 

อายุ (ปี) Mean  SD : 71.76  7.61, Min - Max = 60 - 90   
     60 - 69 73 40.6 
     70 - 79 76 41.8 
     80 - 89  29 16.0 
     90 ปีข้ึนไป 3 1.6 
สถานภาพสมรส 
     โสด 

 
8 

 
4.4 

     คู ่ 82 45.0 
     หมา้ย 89 50.6 
อาชีพเดมิ (ก่อนอายุ 60 ปี) 
     คา้ขาย  

 
65 

 
35.7 

     ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ              36 19.8 
     รับจา้ง 28 15.4 
     เกษตรกรรม 21 11.5 
     รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 19 10.4 
     แม่บา้น 13 7.2 
อาชีพปัจจุบัน 
     ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 

 
88 

 
48.4 

     แม่บา้น 50 27.5 
     คา้ขาย 21 11.5 
     รับจา้ง 16 8.8 
     เกษตรกรรม 7 3.8 
ความสามารถในการมองเห็น 
     มองไม่เห็น 

 
2 

 
1.1 

     มองเห็นแต่ไม่ชดั 72 39.6 
     มองเห็นชดัเจน 108 59.3 
ความสามารถในการได้ยนิ   
     ไดย้นิ แต่ไม่ชดั 28 15.4 
     ไดย้นิชดัเจน 154 84.6 
ความสามารถในการพูด   
     พดูคล่อง 182 100.0 
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ตารางที ่1   จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล (n = 182) (ต่อ) 
ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 

ความสามารถในการอ่าน 
     อ่านไม่ไดเ้ลย 

 
10 

 
5.5 

     อ่านไดบ้า้ง ไม่ไดบ้า้ง 25 13.7 
     อ่านไดดี้ 147 80.8 
ความสามารถในการเขียน 
     เขียนไม่ไดเ้ลย 

 
23 

 
12.6 

     เขียนไดบ้า้ง ไม่ไดบ้า้ง 87 47.8 
     เขียนได ้ 72 39.6 
ระยะเวลาทีป่่วยเป็นโรคข้อเข่าเส่ือม   
     1 - 5 ปี 

 
102 

 
56.0 

     6 - 10 ปี 53 29.2 
     11 - 15 ปี 9 4.9 
     มากกวา่ 15 ปี 18 9.9 

     Mean  SD : 6.69  6.54,  Median (Min - Max) : 5.00 (1 - 30) 

 
2. ความสามารถในการรู้คิด พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบสภาพสมองเบ้ืองตน้ เท่ากบั 

24.36 (S.D. = 3.84) เมื่อพิจารณาตามระดบัการศึกษา พบวา่ กลุ่มท่ีไม่ได้เรียนหนังสือ (ร้อยละ 5.5) มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากบั  20.00 (S.D. = 4.69) ระดบัประถมศึกษา (ร้อยละ 69.2) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 23.71 (S.D. = 3.37) และ
ระดบัสูงกวา่ประถมศึกษา (ร้อยละ 25.3) มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 27.41 (S.D. = 2.48) (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที ่2  จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของคะแนนสภาพสมองเบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอยา่ง (n = 182) 

ระดบัการศึกษา 
คะแนน MMSE  

จ านวน  ร้อยละ Mean S.D. Min Max 

ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ   (15 ถึง 23 คะแนน) 10 5.5 20.00 4.69 15 23 
ประถมศึกษา            (18 ถึง 30 คะแนน) 126 69.2 23.71 3.37 18 30 
สูงกวา่ประถมศึกษา (23 ถึง 30 คะแนน) 46 25.3 27.41 2.48 23 30 

 
3. ความรอบรู้ดา้นสุขภาพ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 39.63 (S.D. = 13.34) ส่วนใหญ่มีความ

รอบรู้ดา้นสุขภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัก ้ าก่ึง (ร้อยละ 49.5, 95% CI 42.1 to 56.8) ใกลเ้คียงกบักลุ่มท่ีมีความรอบรู้ดา้นสุขภาพ
อยูใ่นระดบัไม่เพียงพอ (ร้อยละ 48.4, 95% CI 42.0 to 55.7) (ตารางท่ี 3)  
 
 

1301



        MMP33-8 
 

  

ตารางที ่3 จ านวน ร้อยละ ค่ าเฉล่ีย ส่ วนเบ่ี ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง  
 (n = 182) 

ระดบัความรอบรู้ด้านสุขภาพ จ านวน ร้อยละ 95% CI 
ระดบัไม่เพียงพอ  88 48.4 42.0 – 55.7 
ระดบัก ้าก่ึง  90 49.5 42.1 – 56.8 
ระดบัเพียงพอ  4 2.2 0.05 – 4.4  

           .D.Sx  : 39.63  13.34, Min – Max = 15.0 – 68.0 
 
4. ความสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถในการรู้คิดกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ พบว่า ความสามารถใน

การรู้คิดไม่มีความสัมพนัธ์ก ับความรอบรู้ด ้านสุขภาพ  แต่เมื ่อพิจารณาความสัมพนัธ์แต่ละด ้าน  พบว่า มี
ความสัมพนัธ์กับด้านการเขา้ถึงขอ้มูลและบริการสุขภาพ (r = .248, p = .001) ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่มีความสัมพนัธ์กัน
(ตารางท่ี 4) 
 
ตารางที ่4 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการรู้คิดกับความรอบรู้ด้านสุขภาพของกลุ่ม
 ตวัอยา่ง (n = 182) 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สเปียร์แมน (rs) 
       โดยภาพรวม .074 

       ดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล .248* 

       ดา้นความรู้ความเขา้ใจ .100 

       ดา้นทกัษะการส่ือสาร .126 

       ดา้นทกัษะการจดัการตนเอง -.065 

       ดา้นทกัษะการตดัสินใจ .075 

       ดา้นการรู้เท่าทนัส่ือ .027 

* P < .05 
 
การอภิปรายผลการวจิยั 
 ผลการศึกษาพบวา่ ความสามารถในการรู้คิดไม่มีความสัมพนัธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยรวม แต่
ในรายด้านพบมีความสัมพนัธ์กับด้านการเขา้ถึงขอ้มูลและบริการสุขภาพ ซ่ึงแตกต่างจากการศึกษาอื่นที่พบว่า
ความสามารถในการรู้คิดมีความสัมพนัธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพ อาจเน่ืองมาจากการศึกษาน้ีเป็นการศึกษา
ในกลุ่มตวัอย่างที่มีคะแนนจากการทดสอบสภาพสมองเบ้ืองตน้ (MMSE Thai-2002) สูงกว่าจุดตดัตามระดับ
การศึกษาทุกคน ส่วนการศึกษาอ่ืนศึกษาจากคะแนนการทดสอบสภาพสมองเบ้ืองตน้ทุกระดับคะแนน อีกทั้งใน
การศึกษาน้ีศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงส่วนใหญ่มีการศึกษานอ้ย (ระดบัประถมศึกษา) และมีส่วนหน่ึงท่ีอ่านหนังสือไม่
ออก หรืออ่านได้บ้างไม่ได้บ้าง ซ่ึงอาจส่งผลต่อใช้เคร่ืองมือในการประเมินได้ ซ่ึงอธิบายได้จากการศึกษาของ  
Brucki et al. (2011) ที่ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระดับการศึกษา ความรอบรู้ด ้านสุขภาพ และการทดสอบ
สภาพสมองเบื้องตน้  (MMSE) พบว่า MMSE มีความสัมพนัธ์ก ับความรอบ รู้ด ้านสุขภาพมากกว ่าระด ับ
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การศึกษา และระดับการศึกษาส่งผลต่อความแปรปรวนของคะแนน MMSE แต่อย่างไรก็ตาม MMSE ถือเป็น
เคร่ืองมือที่ใช้ก ันอย่างแพร่หลายในการศึกษาความสามารถในการรู้คิด ถึงแมว้่าจะมีความล าเอียงจากระดับ
การศึกษา  แต่ก็ถือว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความตรง และมีองค์ประกอบ (ความจ า การรับรู้กาลเวลา สถานท่ีและบุคคล 
การค านวณ การมีสมาธิ และการตดัสินใจ) เช่ือมโยงถึงความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Allison et al., 2013)      

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาน้ีพบว่าความสามารถในการรู้คิดมีความสัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบของความ
รอบรู้ดา้นการเขา้ถึงขอ้มูลและบริการสุขภาพ ช้ีให้เห็นวา่ความสามารถในการรู้คิดโดยการทดสอบสภาพสมองเบ้ืองตน้
ยงัส่งผลต่อความรอบรู้ดา้นสุขภาพของผูสู้งอายโุรคขอ้เข่าเส่ือม ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการศึกษาเพ่ิมเติมในแต่ละส่วนยอ่ยของ
แบบทดสอบสภาพสมองเบ้ืองตน้กบัความรอบรู้ดา้นสุขภาพ  เช่นเดียวกบัการศึกษาของ Allison et al. (2013) ที่ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่าง MMSE ในแต่ละองค์ประกอบกับความรอบรู้ดา้นสุขภาพ พบว่า  มีความสัมพนัธ์กนัอย่าง
มากทั้งโดยรวมและองคป์ระกอบยอ่ย ในการศึกษาประเด็นการรู้คิดบกพร่องกับความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ลดลง
ในผูสู้งอายุของ Lindsay et al. (2015) ผลการศึกษาพบว่า การรู้คิดบกพร่องมีความสัมพนัธ์กับความรอบรู้ด ้าน
สุขภาพที่ลดลงตามอายุที่ เพิ่มข้ึน รวมทั้ งการศึกษาของ Federman et al. (2009) ท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ในกลุ่มที่มี
การรู้คิดผิดปกติกับความรอบรู้ในระดับไม่เพียงพอ พบว่า การรู้คิดท่ีผิดปกติมีความสัมพนัธ์กับความรอบรู้ด้าน
สุขภาพในระดับไม่เพียงพออย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยไม่ข้ึนกบัระดบัการศึกษาและสถานะสุขภาพ  

จากการศึกษาดังกล่าวแสดงถึงการรู้คิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมรรถภาพสมอง เม่ืออายมุากข้ึนสมรรถภาพสมองจะ
ท าหนา้ท่ีไดล้ดลง ท าใหค้วามสามารถในการรู้คิดลดลง  ส่งผลใหเ้กิดขอ้จ ากดัของความรอบรู้ดา้นสุขภาพในผูสู้งอายไุด ้ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุบัความรู้ดา้นสุขภาพ พบวา่ ความรอบรู้ดา้นสุขภาพจะลดลงตาม
อายท่ีุเพ่ิมข้ึน (David et al., 2000) อธิบายไดว้า่ ในผูสู้งอายุความสามารถในการอ่านเขียนลดลง ซ่ึงเป็นผลจากการท า
หน้าท่ีในการรู้คิดเปล่ียนแปลงเน่ืองจากความสูงอายุ ท าให้มีผลต่อการใช้แบบทดสอบสภาพสมองเบ้ืองต้น  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาน้ีท่ีพบวา่ ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่มองเห็นไม่ชดัเจน ส่งผลให้ความสามารถในการอ่านและเขียนได้
ไม่ดีท าใหก้ารเขา้ถึงขอ้มูลและบริการสุขภาพไดไ้ม่ดีตามมาได ้   
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวจิยัไปใช้ 

1.  บุคลากรด้านสุขภาพควรให้ข้อมูลหรือจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผูสู้งอายุโรคข้อเข่าเส่ือมมีการปฏิบัติ
พฤติกรรมในการดูแลตนเองท่ีถูกตอ้ง โดยพิจารณาให้เหมาะสมกบัระดบัความสามารถในการรู้คิดของผูสู้งอาย ุเช่น มี
การทบทวนหรือให้ความรู้ซ ้ าหลายๆ คร้ัง มีการส่ือสารท่ีชดัเจน หรือมีการใชส่ื้อประกอบท่ีเหมาะสมกบัคุณลกัษณะ
ของผูสู้งอาย ุเป็นตน้ เพื่อใหผู้สู้งอายสุามารถปฏิบติัพฤติกรรมการดูแลตนเองไดดี้ 

2.  บุคลากรดา้นสุขภาพควรประเมินเพ่ือบ่งช้ีระดบัความสามารถในการรู้คิดและความรอบรู้ดา้นสุขภาพของ
ผูสู้งอายุก่อนท่ีจะวางแผนให้ขอ้มูลหรือจดักิจกรรม รวมทั้ งแหล่งขอ้มูลและช่องทางในการส่ือสาร เพ่ือส่งเสริมให้
ผูสู้งอายโุรคขอ้เข่าเส่ือมมีการปฏิบติัพฤติกรรมในการดูแลตนเองท่ีถูกตอ้ง  
 
ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการวิจยัและพฒันาเพ่ือก าหนดรูปแบบในการด าเนินงานพฒันาความสามารถในการรู้คิดและความ
รอบรู้ดา้นสุขภาพของผูสู้งอายโุรคขอ้เข่าเส่ือมในองคป์ระกอบดา้นต่างๆ เพ่ือส่งเสริมใหผู้สู้งอายมีุการปฏิบติัพฤติกรรม
ในการดูแลตนเองท่ีถูกตอ้งเหมาะสมอยา่งย ัง่ยนื 
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2.  ควรมีการวิจยัความสัมพนัธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพในองค์ประกอบแต่ละดา้นกบัการทดสอบ
สภาพสมองเบ้ืองตน้ฉบบัภาษาไทยในแต่ละส่วน (ความจ า การรับรู้กาลเวลา สถานท่ีและบุคคล การค านวณ การมี
สมาธิ และการตดัสินใจ) 

3.  ควรศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความรอบรู้ดา้นสุขภาพกบัความสามารถในการรู้คิดโดยใชแ้บบประเมินท่ี
ครอบคลุมการประเมินความสามารถในการรู้คิดในองค์ประกอบอ่ืนๆ นอกเหนือจากแบบประเมินมาตรฐานท่ีใชก้นั
ทัว่ไป เช่น ความจ า และความคล่องแคล่วในการพดู เป็นตน้  
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