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บทคัดยอ
การศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค% เพื่ อเปรี ย บเที ย บความเขาใจเอกสารกํ า กั บ ยาสํ า หรั บ ประชาชนหรื อ Patient
Information Leaflet (PIL) ของยาพาราเซตามอลระหวางผูที่มีระดับความแตกฉานดานสุขภาพ (Health Literacy, HL)
เพียงพอและไมเพียงพอ และศึกษาจุดตัดของระดับ HL ที่เขาใจ PIL ของยาพาราเซตามอล ใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจแบบ
ภาคตัดขวาง คัดเลือกตัวอยางโดยการสุมตามสะดวกในแหลงชุมชนของอําเภอหนึ่งในจังหวัดสงขลา รวม 285 คน (PIL ยา
เม็ด 143 คนและ PIL ยาน้ํา 142 คน) เครื่องมือที่ใชในการศึกษานี้ คือ แบบวัด Thai Health Literacy Assessment
Using Word List และแบบสัมภาษณ%ทดสอบความเขาใจ PIL ผลการวิจัยพบวา สําหรับยาเม็ดและยาน้ํา ระดับ HL มี
ความสัมพันธ%กับความเขาใจ PIL (p < 0.001) โดยกลุมที่มี HL เพียงพอ มีรอยละของตัวอยางที่เขาใจ PIL มากกวากลุมที่
มี HL ไมเพียงพอทั้ง PIL ยาเม็ด (รอยละ 54.0 และรอยละ 23.8 ตามลําดับ, p < 0.001) และ PIL ยาน้ํา (รอยละ 50.8
และรอยละ 11.7 ตามลํา ดับ , p < 0.001) อยางมี นั ยสํ าคั ญ จากการวิ เคราะห% Receiver Operator Characteristic
curve พบจุดตัดคะแนน HL ที่เหมาะสม คือ 37 คะแนน แมวาพบจุดตัดคะแนนจากการทดสอบ PIL ยาน้ําที่ 35 คะแนน
แตใหคาความจําเพาะที่ต่ํากวา โดยที่จุดตัดคะแนน HL 37 คะแนน จะไดคาพื้นที่ใตกราฟ ความไว ความจําเพาะ คา
พยากรณ%บวก และคาพยากรณ%ลบ เทากับ 0.68, 64.20, 67.80, 54.00 และ 76.20 ตามลําดับ สําหรับยาเม็ด และเทากับ
0.77, 78.60, 68.00, 50.80, และ 88.30 ตามลําดับ สําหรับยาน้ํา สรุปผลการศึกษาวา ระดับ HL ที่แตกตางกันมีผลตอ
ความเขาใจ PIL ของยาพาราเซตามอลในผูบริโภค ดังนั้นในการพัฒนา PIL ควรทําใหประชาชนสวนใหญของประเทศอาน
PIL ไดเขาใจ ซึ่งจะสงผลใหประชาชนมีการใชยาพาราเซตามอลที่ปลอดภัยมากขึ้นได
คําสําคัญ: ความแตกฉานดานสุขภาพ, ความเขาใจ, เอกสารกํากับยาสําหรับประชาชน, พาราเซตามอล
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ABSTRACT
This study aimed to test the understanding of patient information leaflets (PIL) for paracetamol by
comparing persons with adequate health literacy (HL) levels and those with non-adequate HL levels and to
determine a cut-off point of understanding the PIL of paracetamol. This study is a cross-sectional survey. The
participants were randomly selected by convenience sampling in community areas in one district of Songkhla
Province. There were 285 participants (143 in the tablet PIL group and 142 in the syrup PIL group). The study
instruments were the Thai Health Literacy Assessment Using Word List to test HL and an interview form to test
understanding of PIL. The results showed that for the tablet PIL group and the syrup PIL group, HL levels of
participants were associated with the ability to understand the PIL ( p < 0.001). The adequate HL group had
significantly more understanding of the PIL than the non-adequate HL group in both PIL of tablets (54.0% and
23.8% respectively, p < 0.001) and PIL of syrup (50.8% and 11.7% respectively, p < 0.001). From analysis of the
Receiver Operating Characteristic curve, the optimal cut-off point of HL was 37. Although it was found that the
cut-off point of syrup PIL was 35, the specificity value was lower. In the cut-off point of 37, the area under the
curve, sensitivity, specificity, positive predictive values and negative predictive values were 0.68, 64.20, 67.80,
54.00 and 76.20, respectively for PIL of tablet and those were 0.77, 78.60, 68.00, 50.80 and 88.30, respectively
for PIL of syrup. In conclusion, persons with different HL levels were different in understanding the PIL of
paracetamol among consumers. Therefore, in the development of PIL, the information should be thorough and
specific enough that all persons of literacy levels will be able to comprehend it.This will result in people using
paracetamol more safely.
Keywords: health literacy, understanding, patient information leaflet, paracetamol
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บทนํา
ความแตกฉานดานสุขภาพ (Health Literacy: HL)1
หมายถึง การรู หนัง สือที่ สงผลตอความรู แรงจู ง ใจ และ
ความสามารถในการเขาถึ ง เขาใจ ประเมิ น คาและการ
ประยุกต%ใชขอมูลขาวสารทางดานสุขภาพเพื่อการตัดสินใจ
ในชีวิตประจําวันที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การปjองกัน
โรคและการสงเสริมสุขภาพ เพื่อใหมีการรักษาสุขภาพและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอด จากการประชุมสงเสริมสุขภาพ
โลกครั้งที่ 7 ในปk พ.ศ. 2552 ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา
องค%การอนามัยโลก2 ไดมีการเชิญชวนประเทศสมาชิกให
มุงเนนความสําคัญในการพัฒนา HL ของปlจเจกบุคคลและ
รณรงค% ใ หรวมมื อ กั น สงเสริ ม และพั ฒ นา HL ใหกั บ
ประชากร เนื่ อ งจากมี ข อมู ล วา HL มี ค วามสั ม พั น ธ% กั บ
สุขภาพของประชากร โดยพบวา HL ต่ําเกี่ยวของกับการ
ไมใหความรวมมื อ ในกิ จ กรรมสงเสริ ม สุ ข ภาพ การมี
พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ การดูแลตนเองในการรักษาโรค
เรื้อรังไดไมดี ทําใหเพิ่มอัตราการนอนโรงพยาบาล อัตรา
การเจ็บปmวยและการเสียชีวิตกอนวัยอันควร นอกจากนี้ยัง
พบวา HL มี ผ ลตอความเขาใจในการใชยาอี ก ดวย โดย
พบวา ผูที่มีระดับ HL ต่ํา เกิดความผิดพลาดในการใชยา
มากกวาผูที่มีระดับ HL สูง และการศึกษาในอดีตยังมีการ
แสดงใหเห็นวา กลุ มตัว อยางที่มี ระดับ HL ต่ํา มีความไม
เขาใจคําแนะนําของการใชยาและเกิดความคลาดเคลื่อนใน
การใชยามากกวากลุมตัวอยางที่มีระดับ HL สูงประมาณ
2.2 – 3.4 เทา3-5
ยาพาราเซตามอล (paracetamol) เปpนยาสามัญ
ประจําบาน ซึ่งเปpนกลุมยาที่ประชาชนทั่วไปสามารถใชเพื่อ
รั ก ษาโรคเบื้ องตน หาซื้ อไดตามรานขายยาหรื อรานคา
ทั่ ว ไปโดยปราศจากการใหคํ า แนะนํ า จากบุ ค ลากรทาง
สาธารณสุข ยาพาราเซตามอลที่ จัดเปpน ยาสามั ญประจํ า
บานมีรูปแบบยาเม็ดขนาด 500 มิลลิกรัม บรรจุแผงละ 4
และ 10 เม็ดและรูปแบบยาน้ําขนาด 120 มิลลิกรัมใน 5
มิลลิลิตรที่ไมมีสวนผสมของแอลกอฮอล% (alcohol) ขนาด
บรรจุ 30 มิลลิลิตรและ 60 มิลลิลิตร6 แมวายาพาราเซตามอล
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จะเปpนยาที่มีความปลอดภัยเมื่อใชตามคําแนะนํา แตหาก
ใชยาเกินขนาด คือ มากกวา 4 กรัมตอวัน อาจทําใหเกิดพิษ
ตอตับ (hepatotoxicity) และเปpนสาเหตุของการเสียชีวิต
ได7 มีขอมูลการเกิดอันตรายจากการใชยาพาราเซตามอลทั้ง
ในตางประเทศและประเทศไทย ดั ง เชน ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาพบวา อุบัติการณ%ของการเกิดภาวะตับวายที่
สัมพันธ%กับการไดรับยาพาราเซตามอลมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
จากรอยละ 28 ในปk ค.ศ. 1998 เปpนรอยละ 38 ในปk ค.ศ.
2008 และในจํานวนนี้เกิดจากความไมตั้งใจในการใชยา
พาราเซตามอลเกิน ขนาดประมาณรอยละ 508 สวน
ในสหราชอาณาจักรพบวา ระหวางปk ค.ศ. 1992-2008 มี
ผูปmวยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลดวยภาวะตับวายที่
สัม พัน ธ%กับ การไดรับ ยาพาราเซตามอล จํา นวน 663
ราย โดยรอยละ 16.6 เกิดจากความไมตั้งใจในการใชยา
พาราเซตามอลเกินขนาด9 สําหรับขอมูลในประเทศไทย
จากฐานขอมู ล Thai Natiowide hospital admission
ระหวางปk พ.ศ. 2552-2556 พบผูปmวยที่มีภาวะตับวาย จํานวน
20,589 ราย ซึ่งสัมพันธ%กับการไดรับยาพาราเซตามอล 349
ราย คิ ด เปp น รอยละ 1.710 และจากรายงานของศู น ย%
พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดีระหวางปk พ.ศ. 2557 ถึง
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 พบวา เด็ กอายุไมเกิน 15 ปk
ที่มาพบแพทย%มีสาเหตุจากการไดรับยาพาราเซตามอลไม
ถูกตอง จํานวน 373 ราย โดยเกิดอันตรายจากยาในระดับ
ปานกลางถึงรุนแรง 24 ราย และในจํานวนนี้มีผูเสียชีวิต 1
ราย11 นอกจากนี้มีการศึกษาโดยการทบทวนเวชระเบียน
ยอนหลัง ในผูปmว ยที่ไดรับ ยาพาราเซตามอลเกิน ขนาดใน
โรงพยาบาลราษฎร%วิถี ระหวางปk พ.ศ. 2556-2560 พบวา
จากผูปmวยจํานวน 184 ราย มีผูปmวย 3 รายที่เกิดภาวะตับ
วายและในจํานวนนี้มีผูเสียชีวิต 2 ราย12
จากการที่ ย าพาราเซตามอลเปp น ยาที่ ป ระชาชน
สามารถเขาถึงไดงาย แตทําใหเกิดอันตรายจากการใชยา
ไดมาก โดยเฉพาะการเกิดพิษตอตับ จึงไดมีการศึกษาเพื่อ
หามาตรการในการปjองกันการเกิดอันตรายจากการใชยา
พาราเซตามอลในประชาชนโดยประพนธ% อางตระกูล และ
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คณะ 11 ซึ่ ง เปp น ที ม ผู วิ จั ย จากสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
อาหารและยารวมกับอาจารย%มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค%
ของการศึกษา คือ เพื่อพัฒนามาตรการจัดการความเสี่ยง
จากการใชยาในประเทศไทย ซึ่งใชยาพาราเซตามอลเปpน
กรณีศึกษา ผลการศึกษาพบวา ความเสี่ยงสําคัญของยา
พาราเซตามอลตอการเกิดพิษตอตับ ไดแก รูปแบบยาที่มี
หลายความแรง ยาสูตรผสม ฉลากยาคลายกัน ขนาดยา
สูงสุดที่แนะนําเดิม คือ 500 มิลลิกรัม 2 เม็ด ทุก 4-6 ชั่วโมง
ไมเหมาะสม โดยเฉพาะผูที่มีน้ําหนักนอย การไดยาซ้ําซอน
โดยไมทราบวา acetaminophen คือ พาราเซตามอล และ
ปl จ จั ย รวม เชน ผู ที่ ดื่ ม สุ ร า จึ ง ไดมี ก ารเสนอมาตรการ
จัดการความเสี่ยงตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา ไดแก ปรับขอมูลขนาดยาใหระบุตามน้ําหนักตัว เพิ่มคํา
วา“ยานี้มีพาราเซตามอล” ใตชื่อการคา และความแรง ใหเห็น
เดนชั ด และใชชื่ อสามั ญทางยาชื่ อเดียว คือ paracetamol
และสํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาไดเสนอตอ
คณะกรรมการยา ซึ่งคณะกรรมการยาไดใหความเห็นชอบ
และมีการดําเนินการเพื่อแกไขฉลากยาและเอกสารกํากับ
ยาของยาพาราเซตามอลใหมีความเหมาะสมมากขึ้น
ตอมากระทรวงสาธารณสุขไดเล็งเห็นถึงอันตราย
ของการใชยาพาราเซตามอลที่ไมเหมาะสมในประชาชน
จึงไดมีมาตรการในการปรับ ปรุงเอกสารกํากับ ยาของยา
พาราเซตามอล และพัฒนาเปpนเอกสารกํากับยาฉบับที่ใช
สําหรับประชาชนในเวลาตอมา13 เอกสารกํากับยาฉบับที่ใช
สําหรับประชาชนทั่วไป เรียกวา เอกสารกํากับยาสําหรับ
ประชาชนหรื อ Patient Information Leaflet (PIL) ซึ่ ง
จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข14 PIL เปpนเครื่องมือสําคัญในการสื่อสารขอมูล
พื้นฐานที่จําเปpนในการใชยาใหแกผูบริโภค ซึ่งจะทําใหมี
การใชยาไดอยางเหมาะสม ถูก ตอง และปลอดภัย โดย
เอกสารกํากับยาที่ดีควรนําไปสูความเขาใจและการใชยาได
อยางถู ก ตองของผู บริ โ ภค 15 สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
อาหารและยา 14 ไดกํ า หนดแนวทางในการจั ด ทํ า PIL
เพื่ อ ใหมี ข อมู ล ยาที่ ถู ก ตอง เชื่ อ ถื อ ได และเปp น ไปใน
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แนวทางเดียวกัน อีกทั้งยังมีการกําหนดการทดสอบ PIL
เพื่อใหมั่นใจวา PIL สามารถใชในการสื่อสารกับผูบริโภคได
อยางเขาใจและใหขอมูลที่เปpนประโยชน%
จากแนวทางการทดสอบ PIL ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา14 มีการแนะนําใหทดสอบใน
อาสาสมั ค รโดยเปp น ประชาชนที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาชั้ น
มัธยมศึกษาปkที่ 3 ซึ่งเปpนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ประเทศ โดยไมไดมี ก ารพิ จ ารณาถึ ง ระดั บ HL ของ
อาสาสมัคร ซึ่ง HL เปpนตัวทํานายสภาวะสุขภาพของบุคคล
ที่ดีก วาระดั บการศึ กษา รายได หรือเชื้อชาติ และมี การ
รายงานวา HL มีความสัมพันธ%กับระดับการศึกษา โดยผูที่
มีระดับ HL ไมเพียงพอมักพบในผูที่มีระดับการศึกษาต่ํา1
อยางไรก็ตาม ระดับการศึกษายังคงมุงเนนที่ทักษะการอาน
ออกเขี ย นได ในขณะที่ ร ะดั บ HL ตองการทั ก ษะอื่ น ๆ
เพิ่มเติม เชน การคนหา การประเมิน และการบูรณาการ
ขอมู ลดานสุ ข ภาพจากบริ บ ทตาง ๆ ตลอดจนความรู ใน
ศัพ ท% ด านสุ ข ภาพและวั ฒ นธรรมของระบบสุข ภาพ การ
ประมาณระดับ HL บนพื้นฐานของระดับการศึกษาโดยไม
สามารถควบคุมปlจจัยทางสังคมและลักษณะทางประชากร
เชน คุณภาพหรือมาตรฐานการศึกษา อาจทําใหเกิดความ
คลาดเคลื่ อนของระดั บ HL ได 16 ดัง นั้ น การทดสอบ PIL
ตามวิ ธี ก ารที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา
กําหนดควรมีการศึกษาโดยพิจารณาถึงระดับ HL โดยตรง
การศึ ก ษาในครั ้ ง นี ้ จึ ง มุ งเนนในการทดสอบ
ความสั ม พัน ธ% ของระดั บ HL กั บ ความเขาใจ PIL ของยา
พาราเซตามอลที ่ จ ั ด อยู ในกลุ มยาสามั ญ ประจํ า บาน
และศึ ก ษาจุ ด ตั ด ของระดั บ HL ที่ เ ขาใจ PIL ของยา
พาราเซตามอล ผลการวิจัยที่ได หากพบวา ระดับ HL ที่
แตกตางกัน มีผ ลตอความเขาใจ PIL ไดแตกตางกัน จะ
ทํ า ใหไดขอมู ล ที่ สํ า คั ญ สํ า หรั บ การพั ฒ นาแนวทางการ
ทดสอบ PIL โดยในการทดสอบ PIL ควรมี ก ารคํ า นึ ง ถึ ง
ระดั บ HL ของผู บริ โ ภครวมดวย และอาจนํ า ไปสู การ
พิจารณาปรับปรุง PIL ในอนาคตตอไป
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วิธีการศึกษา
งานวิจัยนี้เปpนการศึกษาเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวาง
(cross-sectional observational study) ใชการสุมตัวอยาง
ตามสะดวกในแหลงชุมชนในเขตอําเภอหนึ่งของจังหวั ด
สงขลา ไดแก หางสรรพสิ นคา สถานี รถไฟ สถานีข นสง
สนามกีฬา และสวนสาธารณะ มีการกําหนดสัดสวนตาม
อายุและระดับการศึกษาซึ่งเปpนปlจจัยที่มีความสัมพันธ%กับ
HL1,17 โดยเก็บตัวอยางในทุกชวงอายุ (15-30 ปk, 31-45 ปk,
46-60 ปk และ >60 ปk ) และทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา
(<มัธยมศึกษาปkที่ 3, มัธยมศึกษาปkที่ 3, มัธยมศึกษาปkที่ 6,
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้น สู ง (ปวส.) และปริญ ญาตรี หรื อสู ง กวา) ในสั ด สวนที่
เทากั น เพื่ อ ใหไดตั ว อยางที่ มี ร ะดั บ HL ที่ ห ลากหลาย
งานวิจัยนี้ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม
วิจัยของคณะเภสัชศาสตร% มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร%
(หนังสือเลขที่ ศธ 0521.1.07/1249)
สมมติฐานการวิจัย
ระดับ HL มีความสัมพันธ%กับความเขาใจขอมูลยา
ใน PIL ของยาพาราเซตามอล
ตัวอยาง
ตัวอยางในการศึกษา มีเกณฑ%การคัดเขา คือ 1) มี
อายุมากกวา 15 ปkขึ้นไป 2) อานภาษาไทยได 3) มองเห็น
ตั ว อั ก ษรไดชั ด เจน และ 4) ไมไดเปp น ผู ที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาใน
สถาบั น การศึ ก ษา และเกณฑ% ก ารคั ด ออก คื อ 1) เปp น
บุ ค ลากรทางการแพทย% แ ละสาธารณสุ ข 2) ใชเอกสาร
กํากับยาในการทํางานหรือในชีวิตประจําวัน 3) มีการใชยา
พาราเซตามอลเปpน ปกติใ นชีวิต ประจํา วัน หรือ 4) เคย
เปpนตัวอยางในการทดสอบประสิทธิภาพของ PIL ของยา
พาราเซตามอลมากอน
การคํานวณขนาดตัว อยางใชสูต รคํ านวณสํา หรั บ
การศึกษาที่ใช Receiver Operator Characteristic (ROC)
curve18,19 โดยมีวั ตถุ ประสงค%หลัก คื อ เพื่อศึก ษาจุด ตั ด
ของระดับ HL ที่เขาใจ PIL ของยาพาราเซตามอล ดังนี้
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สู ต รที่ 1 สู ต รคํ า นวณขนาดตั ว อยางจากการ
ประมาณการคาความไว (sensitivity) ของการทดสอบ PIL

สู ต รที่ 2 สู ต รคํ า นวณขนาดตั ว อยางจากการ
ประมาณการคาความจํ า เพาะ (specificity) ของการ
ทดสอบ PIL

คือ คามาตรฐาน, α คือ ระดับความเชื่อมั่ น
คา ที่ α = 0.05 เทากับ 1.96
Se คือ คา Anticipated sensitivity ที่กําหนดไว
ลวงหนา ซึ่งการศึกษาครั้งนี้กําหนดให Se เทากับ 0.8
Sp คือ คา Anticipated specificity ที่กําหนดไว
ลวงหนา ซึ่งการศึกษาครั้งนี้กําหนดให Sp เทากับ 0.8
Prev คื อ คา Prevalence of disease in
population หรือความชุกของโรคในประชากร ซึ่งจากการ
ทบทวนวรรณกรรมในการศึกษาความเขาใจฉลากยาพบวา
ตัวอยางที่เขาใจอยูในชวงรอยละ 38–63 ขึ้นอยูกับระดับ
HL20
คา d หรื อ precision of estimate คื อ คา
ความคลาดเคลื่ อ นที่ ย อมใหเกิ ด ขึ้ น ได จากการวิ จั ย นี้
กําหนดคา d = 0.1
สรุ ป จํ า นวนตั ว อยางที่ คํ า นวณไดจากทั้ ง 2 สู ต ร
เทากั บ 98-162 คนและ 99-166 คนตามลํ า ดั บ ซึ่ ง
ใกลเคียงกัน ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดใหมี
จํานวนตัวอยางอยางนอย 140 คนตอการทดสอบ PIL 1
รายการ (จากคาเฉลี่ยระหวางคาต่ําสุดและคาสูงสุดของทั้ง
2 สูตร คิดเปpน (98+166)/2 = 132 และเพิ่มอีกรอยละ 5
เพื่อปjองกันตัวอยางสูญหาย)

|5|

Mooltichai S. et al.

เครื่องมือของการวิจัย
1. เอกสารกํากับยาที่ใชทดสอบ
PIL ที่ ใ ชทดสอบเปp น PIL ของยาพาราเซตามอล
รูปแบบยาเม็ด 500 mg และยาน้ําขนาด 120 mg/5 ml
ซึ่งแสดงในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 7 ปk พ.ศ.
256013
2. แบบสัมภาษณ9
แบบสัมภาษณ% แบงเปpน 2 ตอน คือ 1) ขอมูลของ
ตัวอยาง และ 2) ความเขาใจ PIL ของยาพาราเซตามอล
ประเด็น คําถามที่ใชอางอิงตามแนวทางการทดสอบ PIL
ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งครอบคลุม
3 ประเด็นหลัก คือ ถามขอเท็จจริง ถามการกระทําหรือวิธี
ปฏิบัติ และถามเหตุผลของการกระทําหรือผลที่เกิด โดย
ลําดับของคําถามไมไดมีการเรียงตามลําดับของขอมูล เพื่อ
ปj องกั น การคาดเดาคํ า ตอบ 14 ขอคํ า ถามในการทดสอบ
ความเขาใจ PIL ยาเม็ดและยาน้ํามีจํานวน 11 ขอและ 9
ขอ ตามลําดับ แบบสัมภาษณ%ดังกลาวไดผานการทดสอบ
แลว คือ 1) ทดสอบโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ไดแก อาจารย%
มหาวิ ท ยาลั ย ผู เชี่ ย วชาญดานงานวิ จั ย 1 ทาน อาจารย%
มหาวิ ท ยาลั ย ผู เชี่ ย วชาญดานทั ก ษะการสื่ อสาร 1 ทาน
และเภสัชกรผูเชี่ยวชาญดานงานคุมครองผูบริโภค 1 ทาน
2) ทดสอบกับผูบริโภค 3 คน ดวยวิธีคิดออกเสียง (think
aloud) และ 3) ทดสอบแบบสัมภาษณ%ที่ปรับแกไขแลวใน
ผูบริโภคที่ไมไดเปpนกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คนตอ PIL 1
รายการ (pilot testing) ซึ่ งประกอบดวยผูที่ มีระดับ HL
เพี ย งพอ 15 คนและไมเพี ย งพอ 15 คน โดยมี ก ารสุ ม
ตัวอยางตามสะดวกจากสถานที่ที่เปpนสาธารณะที่เดียวกัน
กับการเก็บขอมูลจริง ไดแก สวนสาธารณะ สถานีขนสง
และหางสรรพสินคาและทําการทดสอบตัวอยางในสถานที่
ดังกลาว
3. แบบวัด HL
การทดสอบระดับ HL ของตัวอยางใชแบบวัดของ
ผดุ ง จั น ชู โ ต 21 ซึ่ ง เปp น แบบวั ด HL สํ า หรั บ ชาวไทยชนิ ด
รายการคํ าที่มีคําถามทดสอบความเขาใจ (Thai Health
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Literacy Assessment Using Word List: THLA- W+ )
จํานวน 48 คํา โดยมี 4 ตัวเลือกในแตละคํา มีการประเมิน
ความตรงโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน (อาจารย%มหาวิทยาลัยที่มี
ความเชี่ ย วชาญในเรื่ อ งการสรางเครื่ อ งมื อ วั ด และ
ประเมิ นผล 1 ทาน ครูที่มี ประสบการณ%ใ นการสอนวิช า
ภาษาไทยในโรงเรียนมากกวา 20 ปk 1 ทาน และเภสัชกรที่
มี ป ระสบการณ% ใ นการใหคํ า แนะนํ า ปรึ ก ษาแกผู ปm ว ย
มากกวา 10 ปk 1 ทาน) และมี ค า (item-objective
congruence index (IOC) ในชวง 0.67-1.00 จากการ
ทดสอบความเที่ยงของแบบวัด พบวา มีคา Cronbach’s
alpha เทากั บ 0.90 ระดั บ HL ที่ ไ ดจากการประเมิ น
แบงเปpน 2 ระดับตามคะแนน คือ เพียงพอ (คะแนน > 37
คะแนน) และไมเพียงพอ (คะแนน < 37 คะแนน)
ผูสัมภาษณ9
ผู สั ม ภาษณ% มี จํ า นวน 3 คน ซึ่ ง ไดรั บ การฝ‡ ก และ
ทดสอบกอนการเก็ บ ขอมู ล กั บ ตั ว อยางจริ ง เพื่ อ ใหมี
มาตรฐานเดี ย วกั น ในการสั ม ภาษณ% ผู วิ จั ย สั ง เกตการ
สัมภาษณ%ในตัวอยาง 5 คนแรก โดยแบบสัมภาษณ%มีการ
ระบุคําตอบที่ชัดเจนของแตละขอคําถาม หรือกําหนดคํา
สําคัญของคําตอบไว หากผูสัมภาษณ%ไมมั่นใจในคําตอบ
ของตัวอยาง จะใหผูสัมภาษณ%จดบันทึกคําตอบ และนํามา
ประเมินภายหลังรวมกับผูวิจัย
ขั้นตอนการเก็บขอมูล
1. การคัดเลือกตัวอยาง
การศึกษานี้มีการคัดเลือกตัวอยางตามสะดวก โดย
สอบถามความสนใจ คัดเลือกคุณสมบัติตามเกณฑ%การคัด
เขาและเกณฑ%การคัดออก ผานการทดสอบการอานโดยให
อานขอความ “รั บ ประทานยานี้ ติ ด ตอกั น ทุ ก วั น จนยา
หมด” แบบออกเสียง และเปpนผูที่มีระดับการศึกษาและ
อายุตามสัดสวนที่ผูวิจัยกําหนด
2. การทดสอบระดับ HL
ทํา การทดสอบระดับ HL โดยใชแบบวั ดของผดุ ง
จันชูโต21 โดยใหตัวอยางอานและเลือกตัวเลือกดวยตนเอง
จนครบทั้ง 48 คํา
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3. การทดสอบความเขาใจ PIL
ทดสอบความเขาใจ PIL ของตั ว อยางโดยใชการ
สั ม ภาษณ% ตั ว อยาง 1 คนจะไดรั บ การทดสอบเอกสาร
กํากับยา 1 รายการโดยการสุม ซึ่งผูวิจัยเปpนผูสุมลําดับของ
เอกสารกํากับยาไวลวงหนา ผูสัมภาษณ%เปpนผูอานคําถามที
ละขอ หลังจากอานคําถามแตละขอจบ จากนั้นใหตัวอยาง
อาน PIL เพื่อหาคําตอบ เมื่อหาคําตอบพบใหชี้ตําแหนง
ของขอความที่เปpนคําตอบ และตอบคําถามตามที่เขาใจ
โดยใชภาษาของตนเอง การประเมินความเขาใจ PIL ของ
ตัวอยาง มีการใชคําจํากัดความของคําวา “ความเขาใจ”
ซึ่งอางอิงจากแนวทางการทดสอบเอกสารกํากับยาสําหรับ
ประชาชนของสํานั กงานคณะกรรมการอาหารและยา 14
“ความเขาใจ” หมายถึง ผูถูกทดสอบสามารถหาตําแหนง
ของคําตอบพบและตอบคําถามโดยใชภาษาของตนเองได
อยางถูกตอง และมีการกําหนดใหผูที่มีความเขาใจ PIL คือ
ผูที่มีความเขาใจในขอคําถามมากกวารอยละ 80 ของขอ
คําถามทั้งหมด
การวิเคราะห9ขอมูล
การวิเคราะห%ข อมูล มีดังนี้ 1) ลักษณะทั่วไปของ
ตัว อยางและผลการทดสอบความเขาใจ PIL ของยา
พาราเซตามอล ใชสถิติเชิงพรรณนา แสดงเปpนความถี่และ
รอยละ 2) ศึกษาความสัมพันธ%ระหวางระดับ HL กับความ
เขาใจ PIL ของยาพาราเซตามอล โดยใช Crude Odds
Ratio (OR), และระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 (95%
confidence interval (CI)) และ Chi-square test แยก
ตามชนิดยาเม็ดและยาน้ํา กําหนดที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 3)
หาคาจุดตัดคะแนน HL ที่เขาใจ PIL ของยาพาราเซตามอล
ใช ROC curve วิเคราะห%ความไว ความจําเพาะ likelihood
ratio ( + / - ) positive predictive value ( PPV) แ ล ะ
negative predictive value (NPV) และ 4) วิเคราะห%การ
ถดถอยโลจิสติก เพื่อศึกษาปlจจัยที่มีผลตอความเขาใจ PIL
ของยาพาราเซตามอล
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การวิเคราะห9จุดตัดที่เหมาะสม
ROC curve คื อ กราฟที่ แ สดงคา true positive
rate (sensitivity) และ false positive rate (1-specificity)
จุ ดตั ดที่ เหมาะสมที่ สุ ดเปp นจุ ดที่ ใหการวิ นิ จฉั ยไดถู กตอง
สูงสุด นั่นคือ จุดที่มีคาความไวสูงสุดและคาความจําเพาะ
สูงสุด19,22
การวิเคราะห9คา Area Under the Curve (AUC)
คา AUC หรือพื้นที่ใตกราฟ ROC ใชในการประเมิน
ความสามารถในการวินิจฉัย การพิจารณาคา AUC ของ
ROC curve จากงานวิ จั ย นี้ เ ปp น คาที่ บ งบอกถึ ง ระดั บ
ความสามารถในการแยกระหวางผูที่มีความเขาใจและไม
เขาใจ PIL หากคา AUC > 0.9 แสดงวา จุดตัด HL สามารถ
แยกระหวางผูที่มีความเขาใจกับไมเขาใจ PIL ไดถูกตอง
มาก คา AUC 0.7-0.9 แสดงวา จุดตัด HL สามารถแยก
ระหวางผูที่มีความเขาใจกับไมเขาใจ PIL ไดถูกตองปาน
กลาง และคา AUC 0.5-0.7 แสดงวา จุดตัด HL สามารถ
แยกระหวางผูที่มีความเขาใจกับไมเขาใจ PIL ไดถูกตอง
นอย19,23
ผลการศึกษา
ลักษณะทั่วไปของตัวอยางแยกตาม PIL ชนิดยา
เม็ดและยาน้ํา
จากการศึกษา PIL ของยาพาราเซตามอลทั้งชนิด
ยาเม็ดและยาน้ํา ตัวอยางสวนใหญเปpนเพศหญิง (รอยละ
60.1 และ 60.6 ตามลําดับ) มีอายุอยูในชวง 15-30 ปk, 3145 ปk, 46-60 ปk และมากกวา 60 ปkใกลเคียงกัน (การศึกษา
PIL ยาเม็ด รอยละ 23.1, 26.6, 24.5, และ 25.9 ตามลําดับ
และ PIL ยาน้ํ า รอยละ 28.9, 25.4, 28.2 และ 17.6
ตามลําดับ) อาชีพที่พบมาก 3 อันดับแรก คือ ธุรกิจสวนตัว
รับจาง และพนักงานบริษัท (การศึกษา PIL ยาเม็ด รอยละ
30.8, 15.4 และ 14.7 ตามลําดับ และ PIL ยาน้ํา รอยละ
31.7, 23.2 และ 14.8 ตามลําดับ) และมีการกระจายของ
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ตัวอยางในทุกระดับการศึกษาใกลเคียงกัน ตั้งแตระดับต่ํา
กวามัธยมศึกษาปkที่ 3 มัธยมศึกษาปkที่ 3 มัธยมศึกษาปkที่ 6
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา (การศึกษา
PIL ยาเม็ ด รอยละ 23.1, 20.3, 16.8, 18.2 และ 21.7
ตามลําดับ และ PIL ยาน้ํา รอยละ 17.6, 18.3, 22.5, 19.7
และ 21.8 ตามลําดับ)
ตัวอยางสวนใหญอานหนังสือ ซึ่งรวมถึงบทความ
ทางอินเตอร%เน็ตมากกวา 5-6 ครั้งตอสัปดาห% เชนเดียวกัน
ทั้ ง การศึ ก ษา PIL ยาเม็ ด และยาน้ํ า (รอยละ 34.3 และ
38.0 ตามลําดับ) พฤติกรรมการใชยาเมื่อเจ็บปmวยสวนใหญ
คือ ซื้อยาจากรานยา รองลงมา คือ พบแพทย%ที่โรงพยาบาล
(การศึ ก ษา PIL ยาเม็ ด รอยละ 40.6 และรอยละ 30.8
ตามลําดับ และ PIL ยาน้ํา รอยละ 40.8 และรอยละ 32.4
ตามลําดับ) ความถี่ในการใชยาพาราเซตามอลสวนใหญ
> 2-3 เดื อ นตอครั้ ง ทั้ ง ใชกั บ ตั ว เองและคนรอบขาง
(การศึกษา PIL ยาเม็ด รอยละ 53.8 และ 67.1 ตามลําดับ
และ PIL ยาน้ํา รอยละ 54.9 และ 59.1 ตามลําดับ)
การเปรียบเทียบความเขาใจ PIL ระหวางกลุมที่มี
HL เพียงพอกับไมเพียงพอ
ตารางที่ 1 แสดงรอยละความเขาใจ PIL ของยา
พาราเซตามอลระหวางกลุมที่มีระดับ HL เพียงพอกับไม

เพียงพอพบวา ระดับ HL มีความสัมพันธ%กับความเขาใจ
PIL โดยกลุ มที ่ม ี HL เพีย งพอ มีร อยละของตัว อยางที่
เขาใจ PIL มากกวากลุมที่มี HL ไมเพียงพอทั้ง PIL ยาเม็ด
(รอยละ 54.0 และรอยละ 23.8 ตามลําดับ, p < 0.001)
และ PIL ยาน้ํา (รอยละ 50.8 และรอยละ 11.7 ตามลําดับ,
p < 0.001) อยางมีนัยสําคัญ และกลุมที่มี HL เพียงพอ มี
รอยละของตัวอยางที่ไมเขาใจ PIL นอยกวากลุมที่มี HL ไม
เพียงพอ ทั้ง PIL ยาเม็ด (รอยละ 46.0 และรอยละ 76.2
ตามลําดับ, p < 0.001) และ PIL ยาน้ํา (รอยละ 49.2 และ
รอยละ 88.3 ตามลําดับ, p < 0.001) อยางมีนัยสําคัญ
การคํานวณคา Odds Ratio (OR)
การคํานวณคา OR เปpนการหาอัตราสวนของคนที่
เขาใจและไมเขาใจ PIL ของยาพาราเซตามอลใน กลุมที่มี
HL เพียงพอเปรียบเทียบกับอัตราสวนของคนที่เขาใจและ
ไมเขาใจ PIL ในกลุมที่มี HL ไมเพียงพอ24,25
จากการทดสอบ PIL ยาเม็ด คา OR = 3.76 (95%
CI 1.84 - 7.69) แสดงวา คาโอกาสของความเขาใจ PIL ยา
เม็ดในกลุม HL เพียงพอสูงเปpน 3.76 เทาของกลุม HL ไม
เพี ย งพอ และจากการทดสอบ PIL ยาน้ํ า OR = 7.79
(95% CI 3.34 - 18.20) แสดงวา คาโอกาสของความเขาใจ
PIL ยาน้ําในกลุม HL เพียงพอสูงเปpน 7.79 เทาของกลุม
HL ไมเพียงพอ

ตารางที่ 1 รอยละความเขาใจ PIL ของยาพาราเซตามอลระหวางกลุมที่มีระดับ HL เพียงพอกับไมเพียงพอ
ไมเขาใจ
Crude OR
p-value
ชนิด PIL ระดับ HL เขาใจ
(95%CI)
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
ยาเม็ด
เพียงพอ
34
54.0
29
46.0
3.76
<0.001
(1.84-7.69)
ไมเพียงพอ 19
23.8
61
76.2
1.00
ยาน้ํา
เพียงพอ
33
50.8
32
49.2
7.79
<0.001
(3.34-18.20)
ไมเพียงพอ 9
11.7
68
88.3
1.00
หมายเหตุ : PIL; Patient Information Leaflet, HL; Health Literacy, Crude OR; Crude Odds Ratio, 95% CI; 95% Confidence
Interval
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การหาจุ ด ตั ด คะแนน HL ที่ เ ขาใจ PIL ของยา
พาราเซตามอล
จากการวิ เ คราะห% คุ ณ สมบั ติ ข องแบบวั ด HL ที่
จุดตัดคะแนนตาง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 2 พบวา ในการ
ทดสอบ PIL ของยาพาราเซตามอลชนิดยาเม็ด พบจุดตัด
HL ที่ 37 คะแนนบงชี้วา ผูที่ไดคะแนน HL นอยกวาหรือ
เทากับ 37 หมายถึง ผูที่ไมเขาใจ PIL และผูที่ไดคะแนน
มากกวา 37 หมายถึง ผูที่เขาใจ PIL โดยมีคาความไว คือ
ความนาจะเปpนของคนที่เขาใจ PIL จะไดคะแนนมากกวา
จุดตัด HL เทากับ 64.20 คาความจําเพาะ คือ ความนาจะ
เปp น ของคนที่ ไ มเขาใจ PIL จะไดคะแนนนอยกวาหรื อ
เทากับจุดตัด HL เทากับ 67.80 จากงานวิจัยนี้พบวา คา
AUC เทากั บ 0.68 ซึ่ ง ตามเกณฑ% ก ารพิ จ ารณาคา AUC
หากคา AUC 0.7-0.9 แสดงวา จุ ดตั ด HL สามารถแยก
ระหวางผูที่มีความเขาใจกับไมเขาใจ PIL ไดถูกตองปาน
กลาง และคา AUC 0.5-0.7 แสดงวา จุดตัด HL สามารถ
แยกระหวางผูที่มีความเขาใจกับไมเขาใจ PIL ไดถูกตอง
นอย23 อยางไรก็ตาม คาที่ไดมีคาใกลเคียง 0.7 ซึ่งมีความ
ถูกตองใกลเคียงกับคาความถูกตองปานกลาง (AUC = 0.70.9) สวนการทดสอบ PIL ยาน้ํ า พบจุ ด ตั ด HL ที่ 35
คะแนน มีคาความไว รอยละ 88.10 และคาความจําเพาะ
รอยละ 59.00 อยางไรก็ ต าม ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย
กําหนดใหจุดตัด HL จากการทดสอบ PIL ยาน้ําที่เหมาะสม
คือ 37 คะแนนเชนเดียวกับยาเม็ด ซึ่งจุดตัดที่ 37 คะแนน
มีผลใหคาความไวลดลงเพียงเล็กนอย เปpนรอยละ 78.60
แตใหคาความจําเพาะเพิ่มขึ้น เปpนรอยละ 68.00 และคา
AUC เทากับ 0.77 ซึ่งตามเกณฑ%การพิจารณาคา AUC หาก
คา AUC 0.7-0.9 แสดงวา จุดตัด HL สามารถแยกระหวาง
ผูที่มีความเขาใจกับไมเขาใจ PIL ไดถูกตองปานกลาง
คุ ณ สมบั ติ ข องวิ ธี ก ารทดสอบความเขาใจ PIL ที่
นํ า มาพิ จ ารณารวมดวย ไดแก likelihood ratio (LR),
positive predictive value (PPV), negative predictive
value (NPV) และความถูกตอง (accuracy)25
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จากการทดสอบ PIL ยาเม็ด คา LR ของ positive
test (LR +) เทากับ 1.99 หมายถึง หากผลการทดสอบ
PIL ยาเม็ด มี คะแนนมากกวา 37 โอกาสที่ผู ถู ก ทดสอบ
เขาใจ PIL ยาเม็ดเปpน 1.99 เทาเมื่อเปรียบเทียบกับโอกาส
ที่ผูถูกทดสอบไมเขาใจ PIL ยาเม็ด และ LR ของ negative
test (LR-) เทากับ 0.52 หมายถึง หากผลการทดสอบ PIL
ยาเม็ ด มี ค ะแนนนอยกวาหรือเทากั บ 37 โอกาสที่ ผู ถู ก
ทดสอบเขาใจ PIL ยาเม็ดเปpน 0.52 เทาเมื่อเปรียบเทียบ
กับโอกาสที่ผูถูกทดสอบไมเขาใจ PIL ยาเม็ด และจากการ
ทดสอบ PIL ยาน้ํ า คา LR+ และ LR- เทากั บ 2.45 และ
0.31 ตามลําดับ สวนคา accuracy คือ ความนาจะเปpนที่จะ
ไดผลการทดสอบถูกตองมากนอยเพียงไร จากการทดสอบ
PIL ยาเม็ดและยาน้ํา มีคา accuracy เทากับ รอยละ 66.0
และรอยละ 71.0 ตามลําดับ แสดงวา ความถูกตองของผล
การทดสอบอยูในระดับปานกลาง25
คา PPV ของการทดสอบ PIL ยาเม็ด เทากับ 54.00
หมายถึง ความนาจะเปpนที่ผูไดคะแนนมากกวา 37 จะเปpน
ผูที่มีความเขาใจ PIL ยาเม็ดเทากับรอยละ 54.00 และคา
NPV ของการทดสอบ PIL ยาเม็ด เทากับ 76.20 หมายถึง
ความนาจะเปpนที่ผูที่ไดคะแนนนอยกวาหรือเทากับ 37 จะ
เปpนผูที่ไมเขาใจ PIL ยาเม็ดเทากับรอยละ 76.20 สําหรับ
คา PPV ของการทดสอบ PIL ยาน้ํา เทากับ 50.80 และคา
NPV ของการทดสอบ PIL ยาน้ํา เทากับ 88.3025
ปZ จ จั ย ที ่ ม ี ผ ลต อค วา มเ ขา ใ จ PIL ขอ งย า
พาราเซตามอลจากการวิเ คราะห9การถดถอยโลจิ สติก
ตารางที่ 3 แสดงปlจจัยที่มีผลตอความเขาใจ PIL ของ
ยาพาราเซตามอลจากการวิ เคราะห% การถดถอยโลจิ สติ ก
พบวา ระดับ HL มีความสัมพันธ%กับความเขาใจ PIL อยาง
มีนัยสําคัญทั้งยาเม็ดและยาน้ํา โดยระดับ HL มีความสัมพันธ%
กั บ ความเขาใจ PIL ยาน้ํ า มากกวายาเม็ ด (OR = 5.94;
95%CI 2.18 -16.24 และ OR = 2.65; 95%CI 1.12 6.27 ตามลํ า ดั บ ) นอกจากนี้ ยั ง พบวา ระดั บ การศึ ก ษา
มัธยมศึกษาปkที่ 6 มีความสัมพันธ%กับความเขาใจ PIL ยาน้าํ
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อยางมีนัยสําคัญ (OR = 9.69; 95%CI 1.02 – 91.79) และ
ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวามีความสัมพันธ%กับ
ความเขาใจ PIL ทั้งยาเม็ดและยาน้ําอยางมีนัยสําคัญ โดยผู
ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวามีความสัมพันธ%
กับความเขาใจ PIL ยาน้ํา มากกวายาเม็ด (OR = 13.73;
95%CI 1.47-127.79 และ OR = 4.45; 95%CI 1.16 17.14 ตามลําดับ)
อภิปรายผลการศึกษา
งานวิจัยครั้งนี้ทําการทดสอบระดับ HL ที่จําเปpนตอ
ความเขาใจ PIL ของยาพาราเซตามอลทั้งชนิดยาเม็ดและ
ยาน้ํา โดยใชแบบวัด THLA-W+ ของผดุง จันชูโต21 ซึ่งแบง
ระดั บ HL เปp น 2 ระดั บ คื อ เพี ย งพอ (คะแนน > 37
คะแนน จากคะแนนเต็ ม 48 คะแนน) และไมเพี ย งพอ
(คะแนน < 37 คะแนน) ผลการวิจัยพบวา ระดับ HL มี
ความสัมพัน ธ%กับความเขาใจ PIL อยางมีนั ยสําคั ญ (p <
0.001) โดยกลุมที่มี HL เพียงพอมีสัดสวนของคนที่เขาใจ
PIL มากกวากลุมที่มี HL ไมเพียงพอทั้งยาเม็ดและยาน้ํา
และจากการคํานวณคา OR พบวา คา OR จากการทดสอบ
PIL ยาเม็ด เทากับ 3.76 (95% CI 1.84 - 7.69) แสดงวา

คาโอกาสของความเขาใจ PIL ยาเม็ดในกลุม HL เพียงพอ
สูงเปpน 3.76 เทาของกลุม HL ไมเพียงพอ และคา OR จาก
การทดสอบ PIL ยาน้ํ า เทากั บ 7.79 (95% CI 3.34 18.20) แสดงวา คาโอกาสของความเขาใจ PIL ยาน้ําใน
กลุม HL เพียงพอสูงเปpน 7.79 เทาของกลุม HL ไมเพียงพอ
สอดคลองกั บ งานวิ จั ย ของ Davis และคณะ 20 ที่ ศึ ก ษา
ความสัมพันธ%ของ HL กับความเขาใจขอมูลยา โดยทดสอบ
ความเขาใจในการอานฉลากยาบนบรรจุภัณฑ% ซึ่งพบวา
กลุ มตั ว อยางที่ มี ร ะดั บ HL ต่ํ า (REALM score < 45) มี
ความเขาใจขอมูลยาคลาดเคลื่อนมากกวากลุมตัวอยางที่มี
ระดั บ HL สู ง (REALM score > 60) เปp น 2.32 เทา (95%
CI 1.26 - 4.28) และพบวากลุมที่มีระดับ HL ต่ําและกลุม
ตัวอยางที่มีระดับ HL สูงมีความเขาใจฉลากยาที่ไมถูกตอง
อยางนอย 1 รายการ เทากั บ รอยละ 62.7 และ 37.7
ตามลํ า ดั บ (p < 0.001) และอี กงานวิ จั ย หนึ่ งของ Davis
และคณะ5 มีการทดสอบความเขาใจขอความบนฉลากคํา
เตือนของยาพบวา กลุมที่มีระดับ HL ต่ํา (literacy level <
6th grade) เขาใจขอความบนฉลากคําเตือนของยาไดนอย
กวากลุ มที่ มี ร ะดั บ HL สู ง (literacy level > 9th grade)
3.4 เทา (95% CI 2.3 - 4.9)

ตารางที่ 2 คุณสมบัติของแบบวัด HL ที่จุดตัดคะแนนตาง ๆ
ชนิด PIL

ความไว
(95% CI)

PIL ยาเม็ด
จุดตัดที่ 37 64.20
(49.70-76.50)
PIL ยาน้ํา
จุดตัดที่ 35 88.10
(73.60-95.50)
จุดตัดที่ 37 78.60
(62.80-89.20)

ความจําเพาะ
(95% CI)

AUC
(95% CI)

LR+
(95% CI)

LR(95% CI)

PPV
(95% CI)

NPV
(95% CI)

67.80
0.68
1.99
0.52
54.00
76.20
(57.00-77.00) (0.59-0.77) (1.39-2.86) (0.37-0.77) (41.00-66.40) (65.20-84.80)
59.00
(48.70-68.60)
68.00
(57.80-76.80)

0.77
(0.69-0.85)
0.77
(0.69-0.85)

2.15
(1.66-2.79)
2.45
(1.77-3.40)

0.20
(0.09-0.47)
0.31
(0.17-0.57)

47.40
(36.10-59.00)
50.80
(38.20-63.30)

92.20
(82.00-97.10)
88.30
(78.50-94.20)

ห ม า ย เ ห ตุ : PIL; Patient Information Leaflet, AUC; Area Under the Curve, LR+ ; Likelihood ratio of positive test, LR- ;
Likelihood ratio of negative test, PPV; Positive predictive value, NPV; Negative predictive value, 95% CI; 95% Confidence
Interval
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ตารางที่ 3 ปlจจัยที่มีผลตอความเขาใจ PIL ของยาพาราเซตามอลจากการวิเคราะห%การถดถอยโลจิสติก
ตัวแปร
ยาเม็ด
ยาน้ํา
OR (95% CI)
p-value OR (95% CI)
เพศ
หญิง
1.00
1.00
ชาย
0.74 (0.33 - 1.64) 0.453
0.47 (0.19 - 1.19)
อายุ (ป`)
15-30
1.00
1.00
31-45
1.47 (0.50 - 4.24) 0.480
1.72 (0.51 - 5.79)
46-60
0.52 (0.16 - 1.65) 0.265
0.93 (0.27 - 3.18)
>60
0.61 (0.20 - 1.87) 0.386
0.45 (0.10 - 1.96)
ระดับ HL*
ไมเพียงพอ
1.00
1.00
เพียงพอ
2.65 (1.12 - 6.27) 0.027
5.94 (2.18 - 16.24)
*
ระดับการศึกษา
< มัธยมศึกษาปkที่ 3
1.00
1.00
มัธยมศึกษาปkที่ 3
3.25 (0.90 - 11.64) 0.071
6.33 (0.63 - 63.14)
มัธยมศึกษาปkที่ 6
2.47 (0.64 - 9.60) 0.191
9.69 (1.02 - 91.79)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/
2.25 (0.58 - 8.73) 0.239
6.68 (0.69 - 65.08)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ปริญญาตรีหรือสูงกวา
4.45 (1.16 - 17.14) 0.030
13.73 (1.47 - 127.79)

p-value

0.110

0.381
0.905
0.291

0.001

0.116
0.048
0.102
0.021

หมายเหตุ: PIL; Patient Information Leaflet, HL; Health Literacy, OR; Odds Ratio, 95% CI; 95% Confidence Interval
*จากการตรวจสอบความสัมพันธ%ของตัวแปรระดับการศึก ษาและระดับ HL พบวา คา Variance inflation factor (VIF) มีคา = 1.175 ซึ่ง
นอยกวา 5 แสดงวาไมมีปlญหาเรื่อง multicollinearity26

งานวิจัยนี้พบวา คา OR จากการทดสอบ PIL ยาน้ํา
(คา OR = 7.79) สูงกวาคา OR จากการทดสอบ PIL ยา
เม็ ด (คา OR = 3.76) แสดงใหเห็ น วา PIL ยาน้ํ ามี ความ
ยากในการทํ า ความเขาใจเนื้ อ หามากกวา PIL ยาเม็ ด
โดยเฉพาะผูที่มี HL ไมเพียงพอ อาจมีสาเหตุจาก PIL ยา
น้ํามีเนื้อหามากกวาและตารางแสดงขนาดยาและวิธีใชยามี
ความซับซอนมากกวา PIL ยาเม็ด การที่ PIL ยาน้ํามีเนื้อหา
มาก อาจมีสวนทําใหตัวอยางหาขอมูลไดยากกวา และผูที่มี
HL ไมเพียงพออาจอานหนังสือไมชํานาญ โดยผลการศึกษา
Thai Bull Pharm Sci. 2020;15(2):1-15

สอดคลองกับงานวิจัยของธิดาพร เสมสวัสดิ์และนันทวรรณ
กิติกรรณากรณ%27 ที่ไดอธิบายถึงสาเหตุของการหาขอมูลใน
PIL ไมพบและไมเขาใจขอมูล PIL วาอาจเกิดจากเนื้อหาใน
แตละขอยอยมีมากและระยะหางระหวางขอยอยมีคอนขาง
นอย ทํ า ใหเห็ น ขอมู ล ไดไมชั ด เจน และงานวิ จั ย ของ
Lokker และคณะ 28 ที่ ศึ ก ษาความเขาใจฉลากยากลุ ม
over-the-counter (OTC) หรือยาที่จําหนายไดโดยไมตอง
มีใบสั่งแพทย%พบวา ปริมาณเนื้อหาที่มากเปpนสาเหตุหนึ่งที่
ทําใหผูอานเกิดความสับสน โดยเฉพาะในผูที่มีระดับ HL
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ต่ํา นอกจากนี้ Lokker และคณะ 28 ยัง รายงานวาขอมู ล
เกี่ยวกับตัวเลขและการคํานวณเปpนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให
ผูอานสับสนได ซึ่งจากงานวิจัยครั้งนี้ใหผลที่สอดคลองกับ
รายงานดังกลาว ดังเชน ขอมูลในเรื่องขนาดและวิธีใชยา
โดย PIL ของยาพาราเซตามอลชนิดยาน้ํามีทั้งตารางแสดง
ขนาดยาตามอายุและตามน้ําหนัก รวมทั้งอุปกรณ%ในการ
ตวงยาที่เหมาะสม ซึ่งผูที่เขาใจในขนาดยาดังกลาวพบใน
กลุ ม HL เพี ย งพอมากกวากลุ ม HL ไมเพี ย งพออยางมี
นัยสําคัญ (รอยละ 64.6 และรอยละ 37.7 ตามลําดับ; p =
0.001) สวน PIL ยาเม็ ดมี ก ารแสดงตารางขนาดยาและ
วิ ธี ใ ชยาที่ มี ค วามซั บ ซอนนอยกวา โดยพบวา ผู ที่ เขาใจ
ขนาดยาดังกลาวในกลุม HL เพียงพอไมแตกตางจากกลุม
HL ไมเพียงพอ (รอยละ 68.3 และรอยละ 61.3 ตามลําดับ;
p = 0.385)
จากการวิ เคราะห% ROC ในครั้ ง แรกพบวา จุ ด ตั ด
คะแนน HL จากการทดสอบ PIL ของยาพาราเซตามอล
ชนิดยาเม็ดและยาน้ํา คือ 37 และ 35 คะแนน ตามลําดับ
ซึ่ง ใกลเคี ยงกับ ผลงานวิ จัย ของผดุ ง จั นชู โต 21 ที่ท ดสอบ
แบบวัด THLA-W+ และพบวา จุดตัดคะแนน HL ของแบบ
วัด THLA-W+ คือ 37 คะแนน อยางไรก็ตาม ผูวิจัยเลือกใช
จุดตัดเดียวกันทั้ง PIL ยาเม็ดและยาน้ํา คือ 37 คะแนน ซึ่ง
การปรับคาจุดตัดของ PIL ยาน้ํามีผลใหคาความไวลดลง
เพียงเล็กนอย จากรอยละ 88.10 เปpนรอยละ 78.60 แตให
คาความจํา เพาะเพิ่มขึ้ น จากรอยละ 59.00 เปp นรอยละ
68.00 ซึ่งมีประโยชน% เนื่องจากคาความจําเพาะ หมายถึง
ความนาจะเปpนที่จะใหผลเปpนลบในคนที่ไมเขาใจ PIL โดย
มีผลใหวัดในผูที่ไมเขาใจ PIL ไดถูกตองมากขึ้น เปpนการ
สงเสริม การพัฒนา PIL ใหผูบริโ ภคเขาใจไดงายขึ้น เมื่ อ
พิจารณาคา AUC ที่ไดจากการทดสอบ PIL ยาเม็ดและยา
น้ํา เทากับ 0.68 และ 0.77 ตามลําดับ ซึ่งคาที่ไดสอดคลอง
กับคา AUC จากการทดสอบแบบวัด THLA-W+ คือ มีคา
อยูในชวง 0.56-0.86 ขึ้นกับวิธีการที่ใชเปpนเกณฑ%อางอิง
(gold standard) 21 จากคา AUC ที่ ไ ดแสดงใหเห็ น วา
ความสามารถในการแยกระหวางผูที่มีความเขาใจกับไม
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เขาใจ PIL ยาเม็ด (AUC = 0.68) มีความถูกตองใกลเคียง
กั บ คาความถู ก ตองปานกลาง (AUC = 0.7-0.9) และ
ความสามารถในการแยกระหวางผูที่มีความเขาใจกับไม
เขาใจ PIL ยาน้ํา (AUC = 0.77) มีความถูกตองอยูในระดับ
ปานกลาง23
จากการวิเคราะห%คา LR+ และ LR- เพื่อพิจารณา
คุณสมบัติของการทดสอบ PIL พบวา การทดสอบ PIL ยา
เม็ด มีคา LR+ และ LR- เทากับ 1.99 และ 0.52 ตามลําดับ
และการทดสอบ PIL ยาน้ํ า มีค า LR+ และ LR- เทากั บ
2.45 และ 0.31 ตามลําดับ ซึ่งการที่ LR+ มีคาคอนขางสูง
และ LR- มี ค าต่ํ า แสดงวาการทดสอบนี้ ค อนขางมี
ประโยชน%ในการประเมินความเขาใจ PIL24 และแสดงให
เห็นวาประสิทธิภาพของการทดสอบ PIL ยาน้ําดีกวา PIL
ยาเม็ด จากการวิเคราะห%คา PPV และ NPV พบวา NPV
ของการทดสอบ PIL ยาเม็ดและยาน้ําเทากับ 76.20 และ
88.30 ตามลําดับ ซึ่งมากกวาคา PPV ทั้ง PIL ยาเม็ดและ
ยาน้ํา (มีคา 54.00 และ 50.80 ตามลําดับ) แสดงใหเห็นวา
แบบทดสอบนี้ใชประเมินความไมเขาใจ PIL ไดมากกวาใช
ประเมินความเขาใจ PIL25
จากผลการวิจัยในครั้งนี้แสดงใหเห็นวา PIL ของยา
พาราเซตามอลที่ จั ด อยู ในกลุ มยาสามั ญ ประจํ า บานที่
พัฒนาขึ้นตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา14 ยังมีขอจํากัดในการทําความเขาใจกับผูบริโภค
โดยกลุมที่มีระดับ HL เพียงพอ มีผูที่เขาใจ PIL ยาเม็ดและ
ยาน้ํา คิดเปpนรอยละ 54.0 และรอยละ 50.8 ตามลําดับ
ในขณะที่กลุมที่มีระดับ HL ไมเพียงพอมีผูที่เขาใจ PIL ยา
เม็ดและยาน้ําเพียงรอยละ 23.8 และ 11.7 ตามลําดับ ซึ่ง
PIL ของยาพาราเซตามอลทั้งยาเม็ดและยาน้ํา หากไดรับ
การปรั บ ปรุ ง แกไขโดยทํ า ใหผู ที่ มี ร ะดั บ HL ไมเพี ย งพอ
สามารถเขาใจ PIL ไดมากขึ้ น อาจทํ า ใหผูบริ โ ภคเขาใจ
เนื้อหาของ PIL ไดเพิ่มขึ้น ซึ่ง PIL ของยาพาราเซตามอลนี้
มีขอจํากัดในการทําความเขาใจเชนเดียวกับ PIL ของยาอื่น
จากตัวอยางงานวิจัยของธิดาพร เสมสวัสดิ์และนันทวรรณ
กิติกรรณากรณ%27 เพื่อพัฒนาตนแบบ PIL ของยาแกปวด
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ลดอั ก เสบกลุ มที่ ไ มใชสเตี ย รอยด% 4 รายการ ไดแก
แอสไพริน (aspirin) ประเภทยาควบคุมพิเศษ แอสไพริน
ประเภทยาอั นตราย นาพรอกเซน (naproxen) และนา
พรอกเซนโซเดียม (naproxen sodium) ตามแนวทางการ
จัดทํา PIL ฉบับใหมของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา พ.ศ. 2556 และทํา การทดสอบความเขาใจ PIL
พบวา แนวทางการจัดทํา PIL ยังมีขอจํากัด เนื่องจากเมื่อ
นํ า PIL ไปทดสอบมี ร ายงานวา มี เ พี ย ง PIL ของยา
แอสไพริ น ประเภทยาควบคุ ม พิ เ ศษที่ ผ านเกณฑ% ก าร
ทดสอบ โดย PIL ของยาอื่นไมผานเกณฑ%การทดสอบซึ่ง
เกิดจากการหาตําแหนงขอมูลไมพบและไมเขาใจขอมูล
จากการวิ เคราะห% ก ารถดถอยโลจิ ส ติ ก เพื่ อศึ ก ษา
ปl จ จั ย ที่ มี ผ ลตอความเขาใจ PIL ของยาพาราเซตามอล
พบวา ระดั บ HL มี ค วามสั ม พั น ธ% กั บ ความเขาใจ PIL
ดัง กลาวอยางมี นั ยสํ า คั ญทั้ ง ชนิด ยาเม็ ด และยาน้ํา (p =
0.027 และ p = 0.001 ตามลําดับ) และระดับ HL เปpนตัว
ทํานายความเขาใจ PIL ของยาทั้งสองชนิดที่ดีกวาเพศ อายุ
และระดั บ การศึ ก ษา เนื่ อ งจากมี เ พี ย งระดั บ การศึ ก ษา
มัธยมศึกษาปkที่ 6 ที่มีอิทธิพลตอความเขาใจ PIL เฉพาะ
ชนิ ด ยาน้ํ า และระดั บ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี หรื อสู ง กวา
เทานั้นที่มีอิทธิพลตอความเขาใจ PIL ทั้งชนิดยาเม็ดและ
ยาน้ําอยางมีนัยสําคัญ (p < 0.05) สวนเพศและอายุไมมี
ความสั ม พั น ธ% กั บ ความเขาใจ PIL (p > 0.05) ดั ง นั้ น
งานวิจัยนี้จึงสนับสนุนการพัฒนาการทดสอบ PIL ซึ่งเปpน
กระบวนการที่มีความสําคัญในการสรางเอกสารกํากับยา
เพื่อใหมั่นใจวาเอกสารกํากับยามีประสิทธิภาพในการให
ขอมู ล แกผู บริ โ ภคที่ เพี ย งพอ27,29 โดยคํ า นึ ง ถึ งระดั บ HL
เพื่ อใหประชาชนสามารถเขาใจ PIL ไดมากขึ้ น ซึ่ ง จะมี
ประโยชน% ต อผู บริ โภค เนื่ องจากจะมีผ ลใหมี ก ารใชยาที่
ปลอดภัยมากขึ้นได
เนื่องจากในปlจจุบันยังไมมีขอมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
ระดับ HL ของคนไทยทั้งประเทศ ดังนั้นในการประมาณ
ระดั บ HL ของคนไทยทั้ ง ประเทศจึ ง สามารถทํ า ได
โดยประมาณการจากขอมูลระดับการศึกษาและอายุซึ่งเปpน
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ปlจจัยที่สัมพันธ%กับระดับ HL1,17 จากขอมูลของสํานักงาน
สถิติแหงชาติ พ.ศ. 255330 คนไทยสวนใหญมีชวงอายุ 1559 ปkและระดับการศึกษาเฉลี่ยในผูที่มีอายุ 15 ปkขึ้นไป ไม
เกินชั้นมัธยมศึกษาปkที่ 3 และจากงานวิจัยนี้พบวา ตัวอยาง
ในกลุ มดั ง กลาวมี ร ะดั บ คะแนน HL อยู ในชวง 21-37
คะแนน ดังนั้นในการทดสอบความเขาใจ PIL จึงควรทํา
การทดสอบในผูที่มีคะแนน HL ไมเกิน 37 คะแนน เพื่อให
PIL ที่พัฒนาขึ้นสามารถเขาใจไดโดยคนไทยสวนใหญ ซึ่ง
จะมีผลใหการใชยามีความถูกตองมากขึ้นดวยเชนกัน
ขอจํากัดของงานวิจัยนี้ ไดแก งานวิจัยนี้เก็บขอมูล
ในแหลงชุมชนในเขตพื้นที่อําเภอหนึ่งของจังหวัดสงขลา
เทานั้น จึงไมสามารถนําผลการวิจัยที่ไดไปใชในการทํานาย
ความเขาใจ PIL ของประชากรทั่วประเทศได ดังนั้นควรมี
การศึ ก ษาในพื้ น ที่ อื่ น ตอไป อี ก ทั้ ง ในงานวิ จั ย นี้ ทํ า การ
ทดสอบเฉพาะ PIL ของยาพาราเซตามอลในกลุมที่เปpนยา
สามัญประจําบานเทานั้น หากทําการทดสอบ PIL ของยา
ชนิดอื่น อาจมีผลการทดสอบที่แตกตางจากผลการวิจัยใน
ครั้งนี้ และงานวิจัยนี้เปpนการศึกษาแบบภาคตัดขวาง จึงมี
ขอจํากัดในเรื่องการอธิบายความสัมพันธ%เชิงเหตุและผล
ของตัวแปรระดับ HL กับความเขาใจ PIL ซึ่งงานวิจัยใน
อนาคตอาจศึกษาความสัมพันธ%ระหวางตัวแปรดังกลาวให
ชัดเจนมากขึ้น
สรุปผลการศึกษา
ระดับ HL ที่แ ตกตางกัน มีผ ลตอความเขาใจ PIL
ของยาพาราเซตามอลในผูบริโภค ดังนั้นในการพัฒนา PIL
ควรทํ า ใหประชาชนสวนใหญของประเทศอาน PIL ได
เขาใจ ซึ่งจะสงผลใหประชาชนมีการใชยาพาราเซตามอล
ที่ปลอดภัยมากขึ้นได
กิตติกรรมประกาศ
ผู วิ จ ั ย ขอขอบคุ ณ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย และคณะ
เภสั ช ศาสตร% มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร% ที่ ใ หทุ น
สนับสนุนการวิจัย ขอขอบคุณรองศาสตราจารย% ดร.ภญ.
โพยม วงศ%ภูวรักษ% อาจารย%ปาริชาต เซียะคง และเภสัชกร
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หญิงอัจฉรียา ฟองศรีที่ใหความอนุเคราะห%ในการตรวจสอบ
แบบประเมิ นที่ ใ ชในงานวิ จั ย และขอขอบคุ ณ ผู ชวยเก็ บ
ขอมูล รวมทั้งผูใหขอมูลทุกทานที่ใหความรวมมือเปpนอยาง
ดีจนทําใหงานวิจัยเสร็จสมบูรณ%ไดในที่สุด
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