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บทคัดย่ อ
ผู ้สู ง อายุ โ รคข้อ เข่ า เสื่ อมต้อ งอาศั ย ความรอบรู ้ ด้ า นสุ ข ภาพในการดู แ ลตนเอง แต่ เมื่ อ อายุ ม ากขึ้ น
ความสามารถในการรู ้คิดลดลง การวิจยั นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการรู ้คิดกับ
ความรอบรู ้ ด้านสุ ขภาพของผู ้สู งอายุโรคข้อเข่ าเสื่ อม ที่ มี อ ายุ 60 ปี ขึ้ น ไป จ านวน 182 คน ในศู น ย์บ ริ ก ารสุ ข ภาพ
โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2561 โดย
ใช้แบบทดสอบสภาพสมองเบื้ องต้นฉบับภาษาไทย และแบบประเมินความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุโรคข้อเข่า
เสื่ อม มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .92 ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการรู ้ คิ ด ไม่มี ค วามสัม พัน ธ์ก ับ ความรอบรู ้
ด้านสุ ขภาพโดยรวม แต่มีความสัมพันธ์กบั องค์ประกอบด้านการเข้าถึงข้อมูลและบริ การสุ ขภาพอย่า งมี นัย สาคัญทาง
สถิ ติ (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).
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บทนา
โรคข้อเข่าเสื่ อมเป็ นปั ญหาสุ ขภาพที่ สาคัญของผูส้ ู งอายุที่กระทบต่อคุณภาพชีวิต ทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ สังคม
ครอบครัว และเศรษฐกิจ ผูส้ ู งอายุจะต้องดารงชีวิตอยูก่ บั อาการและการดาเนิ นของโรคอย่างเรื้ อรัง การมีพฤติกรรมการ
ดู แลตนเองที่ ดี จึ งมี ค วามส าคัญ อย่างยิ่ง ด้วยผู ้สู งอายุโรคข้อ เข่ าเสื่ อ มต้อ งเข้ารั บ บริ การทางสุ ข ภาพในการติ ด ตาม
ความก้าวหน้าและผลการรั กษา การรายงานอาการต่างๆ หรื อการซักถามปั ญหาจากที มสุ ขภาพ รวมทั้งต้องเลื อกและ
ตัดสิ นใจปฏิ บตั ิ เพื่อฟื้ นฟูสภาพและป้ องกันภาวะแทรกซ้อนที่ จะเกิดขึ้น การเข้ารับบริ การจึงเลี่ยงไม่ได้ที่ผูส้ ู งอายุตอ้ ง
ได้รับข้อมูลข่าวสารจานวนมาก จากบุคลากรทางการแพทย์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจากสื่ อต่างๆ เพื่อนาไปสู่ การ
ปฏิบตั ิตวั ในการดูแลตนเองที่เหมาะสมและถูกต้องได้ ดังนั้นการมีความสามารถและทักษะขั้นพื้นฐานด้านการเรี ยนรู ้ที่
จาเป็ น เช่น ทักษะด้านการอ่าน การพูด การเขียน ควบคู่กบั ทักษะการเข้าถึงข้อมูล ความรู ้ความเข้าใจ ทักษะการสื่ อสาร
การจัดการตนเอง การตัดสิ นใจ และการรู ้เท่าทันสื่ อ (Nutbeam, 2008) ซึ่งทักษะเหล่านี้ เกี่ยวข้องกับการรับรู ้ และทักษะการ
ปฏิบตั ิตวั ในบริ บทสังคมที่สะท้อนถึงความสามารถของบุคคลในการเข้าถึง ทาความเข้าใจ และใช้ขอ้ มูลด้านสุขภาพ เพื่อ
มาใช้ในการส่งเสริ มและดูแลสุขภาพของตนเอง ที่เรี ยกว่า ความรอบรู ้ดา้ นสุขภาพ (Health Literacy) (ขวัญเมือง, 2561)
ผูส้ ู งอายุที่มีความรอบรู ้ด้านสุ ขภาพไม่เพียงพอ นาไปสู่ การดูแลสุ ขภาพและมี ภาวะสุ ขภาพที่ ไม่เหมาะสม
(Berkman, Davis, McCormack, 2010) โดยเฉพาะผูส้ ู งอายุโรคข้อเข่าเสื่ อม พบว่า ความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพที่ ไม่เพียงพอ
หรื อระดับต่า เป็ นสาเหตุให้มีความยุง่ ยากในการใช้บริ การสุ ขภาพและการควบคุมอาการของโรคได้ไม่ดี (Loke et al.,
2012) การวินิจฉัยโรคล่าช้า ไม่เข้าใจในระบบการรักษา การป้ องกันสุ ขภาพไม่ดี มีทักษะในการจัดการและผลลัพธ์
สุขภาพที่ไม่ดี ก่อให้เกิดปั ญหาความรุ นแรงของโรค และเสี ยค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเพิ่มขึ้น (Wolf et al., 2007) เป็ นที่
น่าสนใจจากการศึกษาผูส้ ู งอายุไทยในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนกลาง ซึ่ ง เกื อ บครึ่ งเป็ นผูท้ ี่ มี อ ายุต้ งั แต่ 70 ปี
ขึ้ น ไป ส่ ว นใหญ่ก ารศึ ก ษาค่อ นข้า งต่ า และมี บางส่ วนที่ ไม่ได้รับการศึ กษา (กิ จปพน, 2560) ความสามารถในการ
อ่านอย่างจากัดนี้ อาจทาให้มีทกั ษะขั้นพื้นฐานด้านการเรี ยนรู ้จากัดและส่งผลความรอบรู ้ดา้ นสุขภาพตามมา
ขณะเดี ยวกันเมื่อก้าวสู่ วยั สู งอายุระบบประสาทภายในสมองซึ่ งเกี่ ยวข้องการทาหน้าที่ รู้คิดส่ วนใหญ่มีการ
เปลี่ยนแปลงที่ เสื่ อมถอยลง อาทิ สมองส่ วนหน้าสุ ดเริ่ มมีปริ มาตรลดลงตั้งแต่อายุ 20 ปี ประมาณร้อยละ 5 ทุก 10 ปี
(Mailllet & Rajah, 2013) ส่ งผลให้การทาหน้าที่ ความจาระยะสั้นลดลง ช่องว่างระหว่างกลีบสมองขยายออกกว้างขึ้น
(Mattson, 2009) ปริ มาตรฮิปโปแคมปั สลดลง ทาให้การจดจ่อใส่ ใจและความจาที่ตอ้ งมีการระลึกคิดก่อนใช้ตอ้ งใช้เวลา
เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการบริ หารจัดการที่ถดถอย (Grady et al., 2013) ด้วยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงอาจส่งผลต่อทักษะ
ในการเรี ยนรู ้ อาทิ ความสามารถในการอ่าน การรับรู ้ การได้ยนิ การประมวลผล การทาความเข้าใจข้อมูลข่าวสารความรู ้
ด้านสุ ขภาพที่ ลดลง โดยที่ ผูส้ ู งอายุยงั คงความสามารถในการปฏิ บตั ิกิจวัตรประจาวันและความสามารถในการปฏิ บัติ
พฤติกรรมด้านสุขภาพที่จาเป็ น (Manly et al., 2008)
จากแนวคิดความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพของ Nutbeam (2008) กองสุขศึกษา (2553) ได้นามาใช้ในประเทศไทย โดย
อธิ บายความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพ เป็ นทักษะและความสามารถของแต่ละบุ คคลในการเข้าถึง เข้าใจ คิดวิเคราะห์ และ
ตัดสิ นใจเลือกใช้ขอ้ มูลข่าวสารเพื่อการส่ งเสริ มและคงรักษาสุ ขภาพที่ ดีของตนเองได้อย่างต่อเนื่ อง ประกอบด้วย 6
ด้าน ได้แ ก่ 1) ความรู ้ ความเข้าใจ 2) การเข้าถึงข้อ มูล 3) ทักษะการสื่ อสาร 4) ทักษะการตัด สิ น ใจ 5) การจัดการ
ตนเอง และ 6) การรู ้เท่าทันสื่ อ ดังนั้นผูส้ ู งอายุโรคข้อเข่าเสื่ อม ความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพจึงเป็ นปั จจัยสาคัญที่มีผลให้เกิด
พฤติกรรมการดูแลตนเองที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างต่อเนื่ องยัง่ ยืน การส่ งเสริ มให้ผสู ้ ู งอายุมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดี
ต้องอาศัยความรอบรู ้ดา้ นสุขภาพในหลายองค์ประกอบร่ วมกันจึงจะสามารถจัดการกับภาวะโรคเรื้ อรังที่เป็ นอยูไ่ ด้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ แต่เมื่ ออายุมากขึ้ นสมรรถภาพสมองจะทาหน้าที่ ได้ลดลง ทาให้ความสามารถในการรู ้คิดลดลง ดัง
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งานวิจยั ที่ผา่ นมาความสามารถในการรู ้คิดมีความสัมพันธ์กบั ความรอบรู ้ดา้ นสุขภาพ (Baker et al., 2002) เช่นเดียวกับ
ความจา และความคล่องแคล่วในการพูด มีความสัมพันธ์กบั ความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพ โดยไม่ข้ ึนกับระดับการศึกษาและ
สถานะสุ ขภาพ (Federman et al., 2009) จากผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการลดลงของการรู ้คิดส่ งผลกระทบ
ต่อการรับรู ้ขอ้ มูลด้านสุ ขภาพ ซึ่ งอาจส่งผลให้เกิดข้อจากัดของความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพในผูส้ ู งอายุได้ อย่างไรก็ตามจาก
การทบทวนวรรณกรรมที่ผา่ นมา ยังไม่พบว่ามีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู ้ดา้ นสุขภาพกับความสามารถ
ในการรู ้คิดในผูส้ ูงอายุโรคข้อเข่าเสื่ อมที่อาศัยในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือประเทศไทย
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่า ความรอบรู ้ดา้ นสุขภาพกับความสามารถในการรู ้
คิดของผูส้ ู งอายุโรคข้อเข่าเสื่ อมมีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่ อย่างไร ทั้งนี้ ผลการศึ กษาดังกล่าวสามารถใช้เป็ นข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาความรอบรู ้ ดา้ นสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุขอ้ เข่าเสื่ อมตามระดับความสามารถในการรู ้คิด และเพื่ อ
ส่งเสริ มให้ผสู ้ ูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลตนเองและมีผลลัพธ์ดา้ นสุขภาพที่ดี
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู ้ดา้ นสุขภาพกับความสามารถในการรู ้คิดของผูส้ ูงอายุโรคข้อเข่าเสื่ อม
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจัยนี้ เป็ นการวิจัยเชิ งพรรณนา (Descriptive research) เพื่ อ หาความสัม พัน ธ์ร ะหว่างความรอบรู ้ ด้าน
สุขภาพและความสามารถในการรู ้คิดของผูส้ ูงอายุโรคข้อเข่าเสื่ อม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นผูป้ ่ วยโรคข้อเข่ าเสื่ อมที่ มี อ ายุเท่ ากับ หรื อมากกว่า 60 ปี ขึ้ น ไป ในเขต
รับผิดชอบของศูนย์บริ การสุ ขภาพโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี จานวน 5 ศูนย์ ประกอบด้วย
ศูนย์บริ การสุ ขภาพชยางกูร ศูนย์บริ การสุ ขภาพท่าวังหิ น ศูนย์บริ การสุ ขภาพวัดใต้ ศูนย์บริ การสุ ขภาพปทุมมาลัย และ
ศูนย์บริ การสุขภาพปทุมวิทยากร จานวน 398 คน โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ ได้รับการวินิจฉัยจาก
แพทย์ผูต้ รวจว่าเป็ นโรคข้อเข่าเสื่ อม เป็ นผูท้ ี่มีสติสมั ปชัญญะสมบูรณ์ สามารถพูด ฟัง และเข้าใจภาษาไทยได้ดี สื่ อสาร
ด้วยภาษาไทยหรื อภาษาท้องถิ่ นได้ และยินดี ให้ความร่ วมมือในการวิจัย และดาเนิ นการสุ่ มตัวอย่างโดยแบ่งชั้นภูมิตาม
ศูนย์บริ การสุขภาพ หลังจากนั้นสุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับสลากจากรายชื่อผูส้ ูงอายุโรคข้อเข่าเสื่ อม
คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั โดยใช้สูตรการกาหนดขนาดตัวอย่างงานวิจยั เชิ งพรรณนา กรณี
ทราบจานวนประชากรและประมาณค่าสัดส่วนประชากร (ศิริชยั , 2550) โดยกาหนดความคาดเคลื่อนในการประมาณค่าที่
ระดับ 0.05 และสัดส่ วนความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุ เท่ ากับ 0.68 (แสงเดื อน, นุ สรา, 2557) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 182 คน
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MMP33-4
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั ประกอบด้วย
1. เครื่ องมือที่ใช้ในการคัดกรอง ได้แก่ แบบคัดกรองโรคซึ มเศร้าด้วย 9 คาถาม (9Q) (กรมการแพทย์, 2558)
ใช้คดั ผูส้ ูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าออก เพราะปั ญหาด้านจิตใจมีผลกระทบต่อความจาที่ทาให้สมรรถภาพสมองถดถอย ซึ่ ง
ไม่เข้าข่ายที่จะประเมินความสามารถในการรู ้คิด
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
2.1 ประเมินความสามารถในการรู ้คิด โดยใช้แบบประเมินสมรรถภาพสมองมาตรฐาน คือ แบบทดสอบ
สภาพสมองเบื้ องต้นฉบับ ภาษาไทย (Mini-Mental State Examination (MMSE) -Thai 2002) ได้รับ การพัฒ นามาจาก
สถาบัน เวชศาสตร์ ผูส้ ู งอายุ (คณะกรรมการจัดทาแบบทดสอบสภาพสมองเบื้ องต้น ฉบับภาษาไทย, 2542) ซึ่ งเป็ น
เครื่ องมื อที่ ได้รับความเชื่ อถือและใช้ในปั จจุบัน เป็ นการประเมิ นความจา การรับรู ้กาลเวลา สถานที่ และบุคคล การ
คานวณ การมีสมาธิ และการตัดสิ นใจ
2.2 แบบประเมิ นความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุขอ้ เข่าเสื่ อม ซึ่ งผูว้ ิจยั ดัดแปลงจากแบบทดสอบ
ความรอบรู ้ดา้ นสุขภาพของผูส้ ูงอายุ ของวรรณศิริ (2557) ร่ วมกับการทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 ข้อมู ล ส่ ว นบุ คคลของกลุ่ม ตัวอย่าง เป็ นแบบค าถามปลายเปิ ดให้เลื อ กตอบ และค าถาม
ปลายเปิ ดเติมคาในช่องว่าง จานวน 15 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบประเมินความรอบรู ้ดา้ นสุขภาพของผูส้ ูงอายุโรคข้อเข่าเสื่ อม ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่
1) ด้านทักษะการเข้าถึ งข้อมู ลสุ ขภาพเกี่ ยวกับการดู แลตนเอง ลัก ษณะข้อ ค าถามเป็ นมาตราส่ วน
ประมาณค่า 3 ระดับ ได้แก่ ปฏิบตั ิทุกครั้ง บางครั้ง และไม่ได้ปฏิบตั ิ จานวน 5 ข้อ ช่วงคะแนนระหว่าง 0 - 10 คะแนน
2) ด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่ อม ลักษณะข้อคาถามเป็ นแบบให้เลือกตอบถูกหรื อผิด
มีท้ งั คาถามเชิงบวกและเชิงลบ จานวน 10 ข้อ ช่วงคะแนนระหว่า 0 - 10 คะแนน
3) ด้านทักษะการสื่ อสารข้อมูลเพื่อสร้างเสริ มพฤติกรรมการดูแลตนเอง ลักษณะข้อคาถามเป็ นมาตราส่ วน
ประมาณค่า 3 ระดับ ได้แก่ ปฏิบตั ิทุกครั้ง บางครั้ง และไม่ได้ปฏิบตั ิ จานวน 5 ข้อ ช่วงคะแนนระหว่า 0 - 10 คะแนน
4) ด้านทักษะการจัดการตนเองเพื่อเสริ มสร้างพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูส้ ู งอายุโรคข้อเข่าเสื่ อม
ลักษณะข้อคาถามเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 3 ระดับ ได้แก่ ปฏิบตั ิทุกครั้ง บางครั้ง และไม่ได้ปฏิบตั ิ จานวน 5 ข้อช่วง
คะแนนระหว่าง 0 - 10 คะแนน
5) ด้านทักษะการตัดสิ นใจเพื่อเสริ มสร้างพฤติกรรมการดูแลตนเอง ข้อคาถามเป็ นโจทย์สถานการณ์
สั้นๆ ให้กลุ่มตัวอย่างตัดสิ นใจเลื อกปฏิ บัติ ซึ่ งมี ลกั ษณะเป็ น Scoring rubrics 4 ระดับ (ข้อ ก – ง) จานวน 5 ข้อ ช่ วง
คะแนนระหว่าง 5 - 20 คะแนน
6) ด้านการรู ้เท่าทันสื่ อเพื่อเสริ มสร้างพฤติกรรมการดูแลตนเอง ลักษณะข้อคาถามเป็ นมาตราส่ วน
ประมาณค่า 3 ระดับ ได้แก่ ปฏิบตั ิทุกครั้ง บางครั้ง และไม่ได้ปฏิบตั ิ จานวน 5 ข้อ ช่วงคะแนนระหว่า 0 - 10 คะแนน
การแปลผลความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพโดยภาพรวมทั้ง 6 องค์ประกอบ มีจานวน 35 ข้อ ช่วงคะแนน 5 - 70
คะแนน แบ่ งคะแนนออกเป็ น 3 ระดับ คือ ระดับไม่เพียงพอ (ช่ วงคะแนน 5 - 43 หรื อ ร้อยละ 0 - 59 ของคะแนนเต็ม)
ระดับก้ ากึ่ ง (ช่วงคะแนน 44 - 56 หรื อ ร้อยละ 60 - 79 ของคะแนนเต็ม) และระดับเพียงพอ (ช่วงคะแนน 57 - 70 หรื อ
ร้อยละ 80 - 100 ของคะแนนเต็ม)
แบบประเมินความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหา จากผูท้ รงคุณวุฒิ 5 ท่าน
ได้ค่ าดัช นี ค วามตรงตามเนื้ อ หา (Content validity index : CVI) เท่ ากับ 1.00 จากนั้น ตรวจสอบความเชื่ อ มั่น น าไป
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MMP33-5
ทดลองใช้กบั ผูส้ ู งอายุโรคข้อเข่าเสื่ อมที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ
0.92
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2561 หลังได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการพิจารณา
ด้านจริ ยธรรมการวิ จัยในมนุ ษ ย์จากมหาวิท ยาลัยขอนแก่ น เลขที่ HE612226 และได้รั บ อนุ ญ าตให้ เก็ บ ข้อ มู ล จาก
โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์และผูอ้ านวยการศูนย์บริ การสุ ขภาพทั้ง 5 แห่ ง โดยผูว้ ิจยั คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามวิธีที่
กาหนด และเข้าพบกลุ่มตัวอย่างที่ อนุ ญาตให้ผูว้ ิจยั ไปพบที่ บ้าน ผูว้ ิจยั แนะนาตัวเอง ชี้ แจงวัตถุประสงค์ รายละเอียด
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการพิทกั ษ์สิทธิ์ หลังจากได้รับความยินยอม เริ่ มประเมินคัดกรองภาวะซึมเศร้าก่อน กรณี ที่
พบว่ามีภาวะซึมเศร้าหรื อคะแนนที่ได้เท่ากับหรื อมากกว่า 7 คะแนน ไม่ตอ้ งทาการประเมินต่อ ส่วนผูท้ ี่ไม่มีภาวะซึ มเศร้า
ท าการประเมิ น ด้วยแบบทดสอบ MMSE-Thai 2002 และประเมิ นความรอบรู ้ ด้านสุ ขภาพ โดยผูว้ ิจัยเป็ นผูอ้ ่ านแบบ
ประเมินให้ผสู ้ ู งอายุตอบทีละข้อ เพื่อป้ องกันความคลาดเคลื่อนจากการที่ผสู ้ ู งอายุอาจมีขอ้ จากัดด้านความสามารถในการ
อ่านจากสายตาหรื อการมองเห็น กาหนดให้ผสู ้ ูงอายุได้พกั ในระหว่างการตอบแบบประเมิน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลส่ วนบุคคลวิเคราะห์ดว้ ยสถิติเชิงพรรณนาโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ข้อมูลความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุโรคข้อเข่าเสื่ อมวิเคราะห์ค่าความถี่และร้อยละ และสถิติอา้ งอิง
โดยการประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากร เนื่องจากข้อมูลของตัวแปรมีการแจกแจงไม่เป็ นแบบโค้งปกติจึงวิเคราะห์
หาความสัมพันธ์ดว้ ยวิธีสมั ประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของสเปี ยร์แมน (Spearman’s correlation coefficient; rs) (อรุ ณ, 2553)
ผลการวิจยั
1. ข้อมูลทั่วไป พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง (ร้อยละ 83.5) อายุระหว่าง 70 - 79 ปี (ร้ อยละ
41.8) มี อายุเฉลี่ย 71.76 ปี (SD = 7.61) เกื อบครึ่ งหนึ่ งมีสถานภาพหม้าย (ร้อยละ 50.6) ปั จจุบันไม่ได้ประกอบอาชี พ
(ร้อยละ 48.4) ส่ วนอาชีพเดิม (ก่อนอายุ 60 ปี ) ประกอบอาชีพค้าขาย (ร้อยละ 35.7) รายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน น้อย
กว่า 5,000 บาท (ร้อยละ 42.3) ความสามารถในการสื่ อสารด้านต่างๆ ส่วนใหญ่มองเห็นชัดเจน (ร้อยละ 59.3) ได้ยนิ ใน
ระดับชัดเจน (ร้อยละ 84.6) พูดระดับคล่องแคล่วทุกคน (ร้อยละ 100) อ่านในระดับอ่านได้ดี (ร้อยละ 80.8) และเขียนใน
ระดับได้บา้ งไม่ได้บา้ ง (ร้อยละ 47.8) สาหรับระยะเวลาที่ป่วยเป็ นโรคข้อเข่าเสื่ อม อยูร่ ะหว่าง 1 - 5 ปี (ร้อยละ 56.0) เฉลี่ย
6.69 ปี (SD = 6.54) (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล (n = 182)
ข้ อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ าง
เพศ
ชาย
หญิง
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จานวน

ร้ อยละ

30
152

16.5
83.5

MMP33-6
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล (n = 182) (ต่อ)
ข้ อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ าง
จานวน (คน)
อายุ (ปี ) Mean  SD : 71.76  7.61, Min - Max = 60 - 90
60 - 69
73
70 - 79
76
80 - 89
29
90 ปี ขึ้นไป
3
สถานภาพสมรส
8
โสด
คู่
82
หม้าย
89
อาชีพเดิม (ก่ อนอายุ 60 ปี )
65
ค้าขาย
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
36
รับจ้าง
28
เกษตรกรรม
21
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
19
แม่บา้ น
13
อาชีพปัจจุบัน
88
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
แม่บา้ น
50
ค้าขาย
21
รับจ้าง
16
เกษตรกรรม
7
ความสามารถในการมองเห็น
2
มองไม่เห็น
มองเห็นแต่ไม่ชดั
72
มองเห็นชัดเจน
108
ความสามารถในการได้ ยนิ
ได้ยนิ แต่ไม่ชดั
28
ได้ยนิ ชัดเจน
154
ความสามารถในการพูด
พูดคล่อง
182
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ร้ อยละ
40.6
41.8
16.0
1.6
4.4
45.0
50.6
35.7
19.8
15.4
11.5
10.4
7.2
48.4
27.5
11.5
8.8
3.8
1.1
39.6
59.3
15.4
84.6
100.0

MMP33-7
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล (n = 182) (ต่อ)
ข้ อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ าง
จานวน (คน)
ความสามารถในการอ่ าน
10
อ่านไม่ได้เลย
อ่านได้บา้ ง ไม่ได้บา้ ง
25
อ่านได้ดี
147
ความสามารถในการเขียน
23
เขียนไม่ได้เลย
เขียนได้บา้ ง ไม่ได้บา้ ง
87
เขียนได้
72
ระยะเวลาทีป่ ่ วยเป็ นโรคข้ อเข่ าเสื่ อม
102
1 - 5 ปี
6 - 10 ปี
53
11 - 15 ปี
9
มากกว่า 15 ปี
18
Mean  SD : 6.69  6.54, Median (Min - Max) : 5.00 (1 - 30)

ร้ อยละ
5.5
13.7
80.8
12.6
47.8
39.6
56.0
29.2
4.9
9.9

2. ความสามารถในการรู ้คิด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค ะแนนเฉลี่ย การทดสอบสภาพสมองเบื้ องต้น เท่ากับ
24.36 (S.D. = 3.84) เมื่อพิจารณาตามระดับ การศึกษา พบว่า กลุ่มที่ ไม่ได้เรี ยนหนังสื อ (ร้ อยละ 5.5) มีค ะแนนเฉลี่ย
เท่า กับ 20.00 (S.D. = 4.69) ระดับ ประถมศึก ษา (ร้อ ยละ 69.2) มีค ะแนนเฉลี ่ย เท่า กับ 23.71 (S.D. = 3.37) และ
ระดับสู งกว่าประถมศึกษา (ร้อยละ 25.3) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 27.41 (S.D. = 2.48) (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนสภาพสมองเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง (n = 182)
คะแนน MMSE
ระดับการศึกษา
จานวน ร้ อยละ Mean S.D. Min
Max
ไม่ได้เรี ยนหนังสื อ (15 ถึง 23 คะแนน)
ประถมศึกษา
(18 ถึง 30 คะแนน)
สูงกว่าประถมศึกษา (23 ถึง 30 คะแนน)

10
126
46

5.5
69.2
25.3

20.00
23.71
27.41

4.69
3.37
2.48

15
18
23

23
30
30

3. ความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยเท่ ากับ 39.63 (S.D. = 13.34) ส่ วนใหญ่มีความ
รอบรู ้ดา้ นสุขภาพโดยรวมอยูใ่ นระดับก้ ากึ่ง (ร้อยละ 49.5, 95% CI 42.1 to 56.8) ใกล้เคียงกับกลุ่มที่มีความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพ
อยูใ่ นระดับไม่เพียงพอ (ร้อยละ 48.4, 95% CI 42.0 to 55.7) (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 จ านวน ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามระดั บความรอบรู ้ ด้ านสุ ขภาพของกลุ่ มตั วอย่ าง
(n=182)
ระดับความรอบรู้ ด้านสุขภาพ
จานวน
ร้ อยละ
95% CI
ระดับไม่เพียงพอ
88
48.4
42.0 – 55.7
ระดับก้ ากึ่ง
90
49.5
42.1 – 56.8
ระดับเพียงพอ
4
2.2
0.05 – 4.4
x  S.D. : 39.63  13.34, Min – Max = 15.0 – 68.0
4. ความสัม พันธ์ร ะหว่า งความสามารถในการรู ้ คิ ด กับ ความรอบรู ้ ด้านสุ ข ภาพ พบว่า ความสามารถใน
การรู ้ คิ ด ไม่ม ี ค วามสัม พัน ธ์ก ับ ความรอบรู ้ ด ้า นสุ ข ภาพ แต่เ มื ่ อ พิจ ารณาความสัม พัน ธ์ แ ต่ล ะด้า น พบว่า มี
ความสัมพันธ์กับด้านการเข้าถึ งข้อมูล และบริ การสุ ขภาพ (r = .248, p = .001) ส่ วนด้านอื่ น ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กัน
(ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งความสามารถในการรู ้ ค ิ ด กับ ความรอบรู ้ ด้านสุ ข ภาพของกลุ่ ม
ตัวอย่าง (n = 182)
ความรอบรู้ ด้านสุ ขภาพ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ สเปี ยร์ แมน (rs)
.074
โดยภาพรวม
.248*
ด้านการเข้าถึงข้อมูล
.100
ด้านความรู ้ความเข้าใจ
.126
ด้านทักษะการสื่ อสาร
-.065
ด้านทักษะการจัดการตนเอง
.075
ด้านทักษะการตัดสิ นใจ
.027
ด้านการรู ้เท่าทันสื่ อ
* P < .05
การอภิปรายผลการวิจยั
ผลการศึ กษาพบว่า ความสามารถในการรู ้ คิ ด ไม่มี ค วามสัม พัน ธ์ก ับ ความรอบรู ้ ด ้านสุ ข ภาพโดยรวม แต่
ในรายด้า นพบมี ความสัมพันธ์กับด้านการเข้าถึ งข้อมูลและบริ การสุ ขภาพ ซึ่ ง แตกต่า งจากการศึ ก ษาอื่ น ที่ พ บว่า
ความสามารถในการรู ้ คิ ด มี ค วามสัม พัน ธ์ก ับ ความรอบรู ้ ด ้านสุ ข ภาพ อาจเนื่ อ งมาจากการศึ ก ษานี้ เ ป็ นการศึ ก ษา
ในกลุ่ม ตัว อย่า งที่ มี ค ะแนนจากการทดสอบสภาพสมองเบื้ อ งต้น (MMSE Thai-2002) สู ง กว่า จุ ด ตัด ตามระดับ
การศึ กษาทุ กคน ส่ ว นการศึ กษาอื่ น ศึ ก ษาจากคะแนนการทดสอบสภาพสมองเบื้ อ งต้น ทุ ก ระดับ คะแนน อีกทั้งใน
การศึกษานี้ ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างซึ่ งส่ วนใหญ่มีการศึกษาน้อย (ระดับประถมศึกษา) และมี ส่ว นหนึ่ งที่ อ่านหนัง สื อ ไม่
ออก หรื อ อ่า นได้บ ้า งไม่ไ ด้บ ้าง ซึ่ ง อาจส่ ง ผลต่อ ใช้เ ครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น ได้ ซึ่ ง อธิ บ ายได้จ ากการศึ กษาของ
Brucki et al. (2011) ที่ ศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งระดับ การศึ ก ษา ความรอบรู ้ ด ้า นสุ ข ภาพ และการทดสอบ
สภาพสมองเบื ้ อ งต้น (MMSE) พบว่า MMSE มี ค วามสัม พัน ธ์ก ับ ความรอบรู ้ ด ้า นสุ ข ภาพมากกว่า ระดับ
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การศึ ก ษา และระดับ การศึ ก ษาส่ ง ผลต่ อ ความแปรปรวนของคะแนน MMSE แต่อ ย่า งไรก็ต าม MMSE ถื อเป็ น
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ก ัน อย่า งแพร่ ห ลายในการศึ ก ษาความสามารถในการรู ้ คิ ด ถึ ง แม้ว ่า จะมี ค วามลาเอี ย งจากระดับ
การศึ กษา แต่ก็ถื อว่าเป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ มีค วามตรง และมี อ งค์ป ระกอบ (ความจา การรับรู ้กาลเวลา สถานที่และบุคคล
การคานวณ การมีสมาธิ และการตัดสิ นใจ) เชื่ อมโยงถึ ง ความรอบรู ้ ด้านสุ ขภาพ (Allison et al., 2013)
อย่า งไรก็ต าม ผลการศึ ก ษานี้ พ บว่า ความสามารถในการรู ้ คิ ด มีความสัมพันธ์กบั องค์ประกอบของความ
รอบรู ้ดา้ นการเข้าถึงข้อมูลและบริ การสุขภาพ ชี้ให้เห็นว่าความสามารถในการรู ้คิดโดยการทดสอบสภาพสมองเบื้องต้น
ยังส่งผลต่อความรอบรู ้ดา้ นสุขภาพของผูส้ ูงอายุโรคข้อเข่าเสื่ อม ซึ่งจาเป็ นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในแต่ละส่วนย่อยของ
แบบทดสอบสภาพสมองเบื้ องต้นกับความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพ เช่นเดี ยวกับการศึกษาของ Allison et al. (2013) ที่ ศึ ก ษา
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า ง MMSE ในแต่ล ะองค์ป ระกอบกับ ความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพ พบว่า มีความสัมพันธ์กนั อย่า ง
มากทั้งโดยรวมและองค์ประกอบย่อย ในการศึ ก ษาประเด็น การรู ้ คิ ด บกพร่ อ งกับ ความรอบรู ้ ด ้า นสุ ข ภาพที่ ล ดลง
ในผู ส้ ู ง อายุของ Lindsay et al. (2015) ผลการศึ ก ษาพบว่า การรู ้ คิ ด บกพร่ อ งมี ค วามสัม พัน ธ์ก ับ ความรอบรู ้ ด ้า น
สุ ข ภาพที่ ล ดลงตามอายุที่ เ พิ่ม ขึ้ น รวมทั้ง การศึ ก ษาของ Federman et al. (2009) ที่ ศึกษาความสัม พัน ธ์ใ นกลุ่ม ที่ มี
การรู ้ คิด ผิด ปกติ ก ับความรอบรู ้ ในระดับ ไม่เพียงพอ พบว่า การรู ้ คิ ดที่ ผิดปกติ มี ค วามสัม พัน ธ์ก ับ ความรอบรู ้ ด ้า น
สุ ขภาพในระดับไม่เพียงพออย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ โดยไม่ข้ ึนกับระดับการศึกษาและสถานะสุขภาพ
จากการศึ ก ษาดังกล่าวแสดงถึงการรู ้คิดที่เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพสมอง เมื่ออายุมากขึ้นสมรรถภาพสมองจะ
ทาหน้าที่ได้ลดลง ทาให้ความสามารถในการรู ้คิดลดลง ส่งผลให้เกิดข้อจากัดของความรอบรู ้ดา้ นสุขภาพในผูส้ ูงอายุได้
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุกบั ความรู ้ดา้ นสุขภาพ พบว่า ความรอบรู ้ดา้ นสุขภาพจะลดลงตาม
อายุที่เพิ่มขึ้น (David et al., 2000) อธิ บายได้วา่ ในผูส้ ู งอายุความสามารถในการอ่านเขียนลดลง ซึ่ งเป็ นผลจากการทา
หน้าที่ ในการรู ้ คิด เปลี่ ยนแปลงเนื่ อ งจากความสู งอายุ ท าให้มี ผ ลต่ อการใช้แบบทดสอบสภาพสมองเบื้ อ งต้น ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษานี้ ที่พบว่า ผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่มองเห็นไม่ชดั เจน ส่ งผลให้ความสามารถในการอ่านและเขียนได้
ไม่ดีทาให้การเข้าถึงข้อมูลและบริ การสุขภาพได้ไม่ดีตามมาได้
ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจยั ไปใช้
1. บุ ค ลากรด้านสุ ข ภาพควรให้ข ้อ มู ล หรื อ จัด กิ จ กรรมส่ งเสริ ม ให้ ผูส้ ู งอายุโ รคข้อ เข่าเสื่ อ มมี ก ารปฏิ บัติ
พฤติกรรมในการดูแลตนเองที่ถูกต้อง โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความสามารถในการรู ้คิดของผูส้ ูงอายุ เช่น มี
การทบทวนหรื อให้ความรู ้ซ้ าหลายๆ ครั้ง มีการสื่ อสารที่ ชดั เจน หรื อมีการใช้สื่อประกอบที่เหมาะสมกับคุณลักษณะ
ของผูส้ ูงอายุ เป็ นต้น เพื่อให้ผสู ้ ูงอายุสามารถปฏิบตั ิพฤติกรรมการดูแลตนเองได้ดี
2. บุคลากรด้านสุขภาพควรประเมินเพื่อบ่งชี้ระดับความสามารถในการรู ้คิดและความรอบรู ้ดา้ นสุขภาพของ
ผูส้ ู งอายุก่อนที่ จะวางแผนให้ขอ้ มูลหรื อจัดกิ จกรรม รวมทั้งแหล่งข้อมูลและช่ องทางในการสื่ อสาร เพื่อส่ งเสริ มให้
ผูส้ ูงอายุโรคข้อเข่าเสื่ อมมีการปฏิบตั ิพฤติกรรมในการดูแลตนเองที่ถูกต้อง
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีการวิจยั และพัฒนาเพื่อกาหนดรู ปแบบในการดาเนิ นงานพัฒนาความสามารถในการรู ้คิดและความ
รอบรู ้ดา้ นสุขภาพของผูส้ ูงอายุโรคข้อเข่าเสื่ อมในองค์ประกอบด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริ มให้ผสู ้ ูงอายุมีการปฏิบตั ิพฤติกรรม
ในการดูแลตนเองที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างยัง่ ยืน
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2. ควรมี การวิจยั ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู ้ด้านสุ ขภาพในองค์ประกอบแต่ละด้านกับการทดสอบ
สภาพสมองเบื้ องต้นฉบับภาษาไทยในแต่ละส่ วน (ความจา การรับรู ้กาลเวลา สถานที่ และบุคคล การคานวณ การมี
สมาธิ และการตัดสิ นใจ)
3. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู ้ดา้ นสุขภาพกับความสามารถในการรู ้คิดโดยใช้แบบประเมินที่
ครอบคลุมการประเมินความสามารถในการรู ้คิด ในองค์ประกอบอื่นๆ นอกเหนื อจากแบบประเมินมาตรฐานที่ ใช้กนั
ทัว่ ไป เช่น ความจา และความคล่องแคล่วในการพูด เป็ นต้น
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