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การสร้างเสริมความแตกฉานด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ 
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 ความแตกฉานด้านสุขภาพ (Health literacy) เป็นความสามารถของบุคคลในการเข้าถึง การได้รับ 
การวิเคราะห์ และการประมวลผลต่อข้อมูลพ้ืนฐานด้านสุขภาพและบริการสุขภาพ เพ่ือน ามาใช้ตัดสินใจด้าน
สุขภาพที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมความปลอดภัย และปกป้องเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น 
(Nutbeam, 2009) 
 ความแตกฉานด้านสุขภาพของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางสุขภาพ และผลลัพธ์ทาง
สุขภาพ ได้แก่ การปฏิบัติตัวตามค าแนะน าของแพทย์ การควบคุมเบาหวาน การควบคุมการติดเชื้อเอชไอวี 
การได้รับภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่ การตรวจคัดกรอง โรคทางเพศสัมพันธ์ การเข้าถึงโรงพยาบาล และ
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ โดยผู้สูงอายุที่มีระดับความแตกฉานด้านสุขภาพต่ า จะส่งผลต่อการใช้ข้อมูลข่าวสาร 
และการเข้ารับบริการสุขภาพ อาทิ การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง และการป้องกันโรคไม่เหมาะสม (Dewalt, 
Berkman, Sheridan, Lohr, & Pignone, 2004) รวมทั้งมีแนวโน้มที่จะมีสุขภาพแย่กว่าหรือป่วยหนัก จน
ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมากกว่า (Kutner, Greenburg, Jin, & Paulsen, 2006) จากรายงาน 
การศึกษาพบว่า ผู้ที่มีระดับความแตกฉานด้านสุขภาพต่ า มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจสูงกว่า
โรคมะเร็ง (Baker et al., 2007) อาจเนื่องจากขาดความรู้และทักษะในการป้องกันและดูแลสุขภาพของตนเอง  
 การสร้างเสริมความแตกฉานด้านสุขภาพจึงจ าเป็นอย่างยิ่งในการด ารงไว้ซึ่งพฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสม อันน ามาสู่ผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ โดยการส่งเสริมระดับความสามารถของผู้สูงอายุใน
การเข้าถึง การเข้าใจข้อมูล และบริการสุขภาพที่จ าเป็น ได้แก่ การส่งเสริมความรู้ พบว่าผู้สูงอายุที่มีความรู้
สูงขึ้นจะมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมากขึ้น สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ และระบบบริการสุขภาพ และสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลที่น่าเชื่อถือ รวมทั้งสามารถเข้าใจ วิเคราะห์ เปรียบเทียบเหตุผลเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสม การมีทักษะในการสื่อสาร การตัดสินใจและสามารถเลือก หรือข้อมูลเพ่ือหักล้างความเข้าใจผิดได้
อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการจัดการตนเองที่ถูกต้อง ประเมินข้อความสื่อเพ่ือชี้แนะแนวทางได้อย่าง
เหมาะสม การพัฒนาข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพท่ีเผยแพร่สู่สาธารณะที่ทันสมัยและเชื่อถือ  
 การที่ผู้สูงอายุได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัวในการให้ความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา ร่วมพูดคุย แก้ไข
ปัญหา และแสดงความรัก ความเอาใจใส่ และสนใจความรู้สึกของผู้สูงอายุ ซ่ึงการทีผู่้สูงอายุได้รับแรงสนับสนุน
จากครอบครัว แสดงถึงการสนับสนุนความสามารถในการท าสิ่งต่างๆ ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพและ
แหล่งสนับสนุนข้อมูล มีการสื่อสารกับบุคคลในครอบครัว ซึ่งมีส่วนในการตัดสินใจทางสุขภาพของผู้สูงอายุที่
เหมาะสม และมีระดับความแตกฉานด้านสุขภาพที่สูงขึ้น นอกจากนี้ผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล
สุขภาพจากสื่อออนไลน์ ท าให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางสังคมที่ก าหนดแรงจูงใจ และความสามารถ
เฉพาะบุคคลในการเข้าถึงและเข้าใจ รวมทั้งใช้ข้อมูลเพ่ือให้เกิดสุขภาพที่ดี รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
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และแรงจูงใจ เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมด้วย โดยการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ จะได้รับการแบ่งปัน 
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ครอบครัว และเพ่ือน ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากการผู้สูงอายุสามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยีจากสื่อออนไลน์ จ าเป็นต้องอาศัยพ้ืนฐานในการเรียนรู้ เพ่ือสืบค้นข้อมูลด้านสุขภาพในการ
ตอบสนองความต้องการทางสุขภาพ ในด้านการเกิดโรค ยา วิธีการรักษา แหล่งบริการสุขภาพ องค์กรสมาคม
ผู้ป่วย กฎหมายสุขภาพ และสนับสนุนทางสังคม 
 ดังนั้นการสร้างเสริมความแตกฉานด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ จึงต้องอาศัยการเพ่ิมพูนความรู้ความ
เข้าใจของผู้สูงอายุต่อข้อมูลด้านสุขภาพที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้ครอบครัวเข้ามามีบทบาทใน
การให้ผู้สูงอายุได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ ร่วมกับการส่งเสริมพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลสุขภาพจากสื่อ
ออนไลน์/สื่อสังคมเพ่ือการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ และการเลือกใช้ข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้อง อันน ามาสู่การพัฒนา
ความแตกฉานด้านสุขภาพของผู้สูงอายุต่อไป 
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