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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อทดสอบความเข้าใจต่อฉลากภาพทีบ่ ่งบอกวิธใี ช้ยาเม็ดชนิดรับประทานในผูป้ ่ วยชาวไทยมุสลิมที่
ไม่รหู้ นังสือ และศึกษาผลของการใช้ฉลากภาพต่อความร่วมมือในการใช้ยา การจดจาวิธใี ช้ยา และความพึงพอใจต่อฉลากยา
ของผูป้ ่ วยกลุ่มดังกล่าว วิ ธีการ: การวิจยั แบ่งเป็ น 2 การศึกษา การศึกษาแรกเป็ นการทดสอบความเข้าใจฉลากภาพในผูป้ ่ วย
ชาวไทยมุสลิมทีไ่ ม่รหู้ นังสือ 126 คน ฉลากภาพทีท่ ดสอบเป็ นฉลากทีบ่ ่งบอกวิธใี ช้ยาเม็ดชนิดรับประทาน 10 วิธที พ่ี บบ่อยใน
โรงพยาบาลสุไหงปาดี ฉลากภาพทีใ่ ช้เป็ นฉลากที่พฒ
ั นาโดยบวรรัตน์ อังศุวฒ
ั นากุล และสงวน ลือเกียรติบณ
ั ฑิต ผูว้ จิ ยั แสดง
ฉลากภาพ 4 ฉลากที่เ ลือ กมาอย่ างสุ่มแก่ตัวอย่า งแต่ ละราย จากนัน้ สัม ภาษณ์ ตัว อย่า งถึงความหมายของแต่ ละภาพ ใน
การศึกษาส่วนทีส่ อง ตัวอย่าง คือ ผูป้ ่ วยชาวไทยมุสลิมทีไ่ ม่รหู้ นังสือและได้รบั ยารายการใหม่ ซึง่ ถูกสุม่ แยกเป็ นกลุ่มควบคุม 61
คนซึง่ ได้รบั ฉลากยาข้อความ และกลุ่มทดลอง 61 คนทีไ่ ด้รบั ฉลากภาพเพิม่ เติมจากฉลากข้อความ ผลลัพธ์ทป่ี ระเมินเมื่อผูป้ ่ วย
กลับมาพบแพทย์อกี ครัง้ ได้แก่ ความร่วมมือในการใช้ยา การจดจาวิธใี ช้ยา และความพึงพอใจต่อฉลากยา การประเมินความ
ร่วมมือในการใช้ยาทาโดยการนับเม็ดยาทีเ่ หลือ การประเมินการจดจาวิธใี ช้ยาและความพึงพอใจต่อฉลากยาใช้การสัมภาษณ์
ผลการวิ จยั : ในการศึกษาส่วนแรก ตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 93.9 เข้าใจความหมายของฉลากภาพถูกต้องครบทุกประเด็นทัง้
จานวนเม็ดต่อมือ้ ความถี่ในการรับประทานยา เวลาที่รบั ประทานยา และเวลาที่ใช้ยาเมื่อเทียบกับมือ้ อาหาร (ก่อนหรือหลัง
อาหาร) ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ American National Standard Institute (ANSI) ผลการศึกษาในส่วนที่สอง พบว่า กลุ่ม
ทดลองมีความร่วมมือในการใช้ยา การจดจาวิธกี ารใช้ยา และพึงพอใจต่อฉลากยามากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
สรุป: สถานพยาบาลต่าง ๆ สามารถนาฉลากภาพทีพ่ ฒ
ั นาโดยบวรรัตน์ อังศุวฒ
ั นากุล และสงวน ลือเกียรติบณ
ั ฑิต ไปใช้ใน
ผูป้ ่ วยชาวไทยมุสลิมทีไ่ ม่รหู้ นังสือ ฉลากภาพดังกล่าวสามารถเข้าใจได้โดยผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ และสามารถเพิม่ ความร่วมมือในการใช้
ยา การจดจาวิธกี ารใช้ยา และความพึงพอใจของผูป้ ่ วยต่อฉลากยาได้
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Abstract
Objective: To evaluate understanding of pictograms on how to take oral tablets among illiterate Thai Muslim
patients and to study their effects on medication compliance, recall of instruction for use and satisfaction towards drug
labels of such patients. Method: The study consisted of two parts. The first focused on the evaluation of understanding
of the pictograms in 126 illiterate Muslim patients. The tested pictograms reflected 10 most frequent instructions on
how to take oral tablets found in Su-ngaipadi hospital. Pictograms in the study were developed by Bovornrat
Angsuwattanakul and Sanguan Lerkiatbundit. The researchers showed 4 randomly selected pictograms to each
subject, and interviewed his/her understanding of the pictograms. The subjects in second part of the study were illiterate
Muslim patients to whom physicians prescribed new item(s) of drug. The subjects were randomly allocated into control
group (n=61) with traditional labels and experimental group (n=61) with both traditional and pictogram labels for their
new drug item(s). At the patients’ subsequent visit, the researchers assessed their medication compliance, recall of
instruction on drug use and satisfaction towards labels. Medication compliance was assessed by pill counting. Recall
and satisfaction were evaluated by interviewing the subjects. Results: In the first part of the study, more than 93.9%
of the subjects correctly interpreted 10 pictograms in all aspects including number of tablets to be taken, frequency,
number of times per day for drug taking and times relative to meals (before or after meals), satisfying the American
National Standard Institute (ANSI) criteria for comprehensibility. The results of second part of the study showed that
experimental group had a significantly higher level of compliance, recall on drug instruction and satisfaction towards
received labels compared to those of control group. Conclusion: Health care institutions could apply the pictograms
developed by Bovornrat Angsuwattanakul and Sanguan Lerkiatbundit to their illiterate Muslim patients. The pictorial
labels are comprehensible by this group of patients and able to increase medication compliance, recall of instructions
and patient satisfaction towards pictograms.
Keywords: pictograms, illiterate, Thai Muslim, medication compliance, pharmacy services
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บทนา
การขาดทักษะอ่านเขียนเป็ นปั ญหาสาคัญทีพ่ บได้
ทัวโลก
่
โดยในปี ค.ศ. 2013 พบผู้ขาดทักษะอ่านเขียนถึง
758 ล้านคนทัวโลก
่
(1) ในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2558
พบผู้ขาดทักษะดังกล่าวที่มอี ายุตงั ้ แต่ 6 ปี ขึ้นไปคิดเป็ น
ร้ อ ยละ 20.6 ของประชากร (2) ปั ญ หาการขาดทัก ษะ
ดังกล่าวมักพบในจังหวัดชายแดนทีม่ ชี นกลุ่มน้อยอาศัยอยู่
ในภาคใต้นนั ้ มักพบในผูน้ ับถือศาสนาอิสลามทีอ่ าศัยอยู่ใน
จัง หวัด นราธิว าส ยะลา และปั ต ตานี เนื่ อ งจากมีก ารใช้
ภาษามลายูในการสื่อสารเป็ นหลักทาให้มที กั ษะจากัดใน
การอ่านเขียนภาษาไทย การขาดทักษะดังกล่าวส่งผลให้
เกิดปั ญหาต่อการรักษาพยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่อง
ปั ญหาทีเ่ กิดจากการใช้ยา การเก็บข้อมูลจากผูป้ ่ วยนอก ณ
คลินิ ก เบาหวานของโรงพยาบาลสุไ หงปาดี จ.นราธิวาส
ตัง้ แต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 – พฤษภาคม พ.ศ. 2555
พบว่า ผู้ป่วยเบาหวานร้อยละ 62.5 เป็ นชาวไทยมุสลิมที่
พบปั ญหาการใช้ยาไม่ถูกต้อง ได้แก่ ใช้ยาผิดขนาด ผิด
เวลา และไม่ยอมรับประทานยา เนื่องจากจาวิธกี ารใช้ไม่ได้
หรือจาผิดวิธี หรือไม่สามารถอ่านฉลากยาได้ งานวิจยั ใน
อดีตพบว่า ผูป้ ่ วยทีม่ ปี ั ญหาในการอ่านฉลากยาเหล่านี้ มัก
จดจาคาอธิบายการใช้ยาของเภสัชกรที่โรงพยาบาล แต่
เมื่อกลับไปใช้ยาทีบ่ า้ นก็มกั ลืมคาอธิบายเหล่านัน้ จึงทาให้
เกิดปั ญหาการใช้ยาไม่ถูกต้องตามมา (3-4)
การใช้ ฉ ลากภาพเพื่ อ สื่ อ ข้ อ มู ล ทางสุ ข ภาพ
สามารถเพิ่ม ความเข้า ใจ การจดจ าข้อ มูลในฉลาก และ
ความร่วมมือในการใช้ยาของผูป้ ่ วยทีไ่ ม่รู้หนังสือได้ (5-7)
ถึ ง แม้ United States Pharmacopeia (USP) ได้ พ ั ฒ นา
ฉลากภาพมาตรฐาน 91 รูปเพื่อสื่อถึงวิธกี ารใช้ยาและข้อ
ควรระวัง (8) แต่ ก็ไ ม่ ส ามารถน ามาใช้ใ นประเทศไทย
เนื่องจากความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม (9-10) จึงต้อง
มีการพัฒนาฉลากภาพให้สอดรับกับบริบททางวัฒนธรรม
และประสบการณ์ของกลุ่มเป้ าหมาย
ในต่ างประเทศมีการศึกษาผลของการใช้ฉ ลาก
ภาพสาหรับผู้ท่ขี าดทักษะอ่านเขียนในการสื่อสารข้อ มูล
สุขภาพจานวนมาก (5-7, 9, 11) ประเทศไทยมีการศึกษา
เกี่ ย วกั บ ฉลากภาพโดยเฉพาะในชนกลุ่ ม น้ อ ย เช่ น
การศึกษาของกุลธิดา ไชยจินดา ใน พ.ศ. 2550 ที่พฒ
ั นา
ฉลากยาที่เป็ นรูปภาพสาหรับผู้ป่วยไทยในภาคเหนือที่มี
ทักษะการรู้หนังสือน้อย (12) หรือการศึกษาของอัจฉนาถ
เมืองเจริญ ใน พ.ศ. 2551 ซึง่ พัฒนาและประเมินฉลากภาพ

ในชาวไทยภูเขา เผ่าปกาเกอะญอ อาเภอสบเมย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน (13) ผลจากการศึกษาทัง้ สองพบว่า การใช้
ฉลากภาพมีส่วนช่วยให้ผปู้ ่ วยเข้าใจข้อมูลการใช้ยาได้มาก
ขึน้ เมื่อเทียบกับการใช้ฉลากข้อความเพียงอย่างเดียว ในปี
พ.ศ. 2557 วิระพล ภิมาลย์ ภัทรพล เพียรชนะ รวิอร รังสูง
เนิน ลิขติ ฤทธิยา และวิภาดา ภัทรดุลย์พทิ กั ษ์ พัฒนาและ
ประเมิน ฉลากยารู ป ภาพในผู้ป่ วยโรคเรื้อ รัง สู ง อายุ ใ น
จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจยั พบว่า ฉลากภาพช่วยให้
ตัวอย่างมีเข้าใจในการใช้ยาสูงกว่ากลุ่มควบคุม และยังมี
ความถู ก ต้อ งในการใช้ย ามากกว่ า เมื่อ ประเมิน จากการ
สัมภาษณ์ (14) นอกจากนี้มกี ารศึกษาเกี่ยวกับฉลากภาพ
ทางภาคใต้ คือ การศึกษาของบวรรัตน์ อังศุวฒ
ั นากุล และ
สงวน ลือ เกีย รติบ ัณฑิต ใน พ.ศ. 2556 ซึ่ง พัฒ นาฉลาก
ภาพทีส่ ่อื ถึงวิธรี บั ประทานยาเม็ดและฉลากช่วยรูปภาพอีก
จานวน 4 ภาพ การทดสอบในผูป้ ่ วยชาวไทยทีไ่ ม่รหู้ นังสือ
ในจังหวัดนครศรีธรรมราชพบว่า ตัวอย่างมากกว่าร้อยละ
85 เข้า ใจความหมายของทุ ก ฉลากที่พ ัฒนาขึ้น (15) ซึ่ง
ผ่ า นเกณฑ์ข อง American National Standards Institute
(ANSI) (16)
อย่างไรก็ตามการศึกษาผลของการใช้ฉลากภาพใน
ประเทศไทยยัง มีอ ยู่ อ ย่ า งจ ากัด โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง มี
งานวิจยั น้ อยมากที่เป็ นการศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่มที่มี
กลุ่ ม ควบคุ ม นอกจากนี้ ย ัง ไม่ พ บงานวิจ ัย ในประเทศที่
ประเมินผลของฉลากภาพในเรื่องการจดจาวิธีการใช้ย า
ตลอดจนความร่วมมือในการใช้ยาที่ป ระเมิน ด้วยวิธีก าร
แบบวัตถุวสิ ยั เช่น การนับเม็ดยา อีกทัง้ ยังไม่พบการศึกษา
ทีฉ่ ลากภาพมาใช้ในผูป้ ่ วยชาวไทยมุสลิมทีไ่ ม่สามารถอ่าน
ภาษาไทยหรืออักขระยาวี การศึกษานี้จึงมีวตั ถุ ประสงค์
เพื่อศึกษาผลของการใช้ฉลากภาพของบวรรัตน์ อังศุวฒ
ั นา
กุ ล และสงวน ลือ เกีย รติบ ัณฑิต (15) ในผู้ป่ วยชาวไทย
มุสลิมที่ไม่รู้หนังสือในโรงพยาบาลสุไหงปาดี จ.นราธิวาส
โดยศึกษาผลต่อความเข้าใจวิธกี ารใช้ยาของผู้ป่วย ความ
ร่วมมือในการใช้ยา การจดจาวิธใี ช้ยา และความพึงพอใจ
ต่อฉลากภาพ การวิจยั นี้เลือกใช้ฉลากภาพจากการศึกษา
ดังกล่าวเพราะฉลากภาพถูกพัฒนาในบริบททางสังคมที่
ใกล้เคียงกับตัวอย่างในการศึกษานี้มากกว่าฉลากภาพจาก
การศึกษาอื่น ๆ หากพบว่าฉลากภาพทาให้ผปู้ ่ วยชาวไทย
มุ ส ลิม ที่ไ ม่ รู้ห นัง สือ สามารถดูแ ลตนเองเบี้อ งต้น ในการ
รับประทานยาได้ถูกต้อง การส่งเสริมให้ใช้ฉลากภาพย่อม
ส่งผลดีต่อการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
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วิ ธีการวิ จยั
ภาพรวมของการศึกษา
การศึ ก ษาครั ้ง นี้ ได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการจริย ธรรมวิจ ัย ในมนุ ษ ย์ข อง คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิท ยาลัย สงขลานคริน ทร์ การวิจ ัย นี้ มีสอง
การศึกษาย่อย คือ 1) การประเมินความเข้าใจฉลากภาพ
ซึง่ เป็ นการศึกษาเชิงสารวจโดยนาฉลากภาพจากงานวิจยั
ของบวรรัตน์ อังศุวฒ
ั นากุล และสงวน ลือเกียรติบณ
ั ฑิต
(15) มาทดสอบความเข้าใจในผู้ป่วยชาวไทยมุสลิมทีไ่ ม่รู้
หนังสือ ก่อนนาไปใช้ในการศึกษาถัดไป 2) การประเมินผล
ของฉลากภาพต่ อ ความร่ ว มมือ ในการใช้ย า การจดจ า
วิธีก ารใช้ย า และความพึง พอใจต่ อ ฉลากภาพ ซึ่ง เป็ น
การศึกษาเชิงทดลองโดยเปรียบเทียบผลของฉลากภาพที่
ใช้และฉลากยาข้อความ
การวิจ ัย นี้ มีข อบเขตของการศึก ษาโดยเฉพาะ
ฉลากภาพสาหรับยาเม็ดชนิดรับประทานโดยไม่รวมยาใน
รูปแบบอื่น ๆ เช่น ยาน้ า เพราะยาเม็ดเป็ นรูปแบบยาทีม่ ี
การสังใช้
่ มากที่สุด และไม่ได้ศกึ ษาถึงฉลากภาพเกีย่ วกับ
ข้อ ควรระวัง ในการใช้ย า กลุ่ ม ประชากรที่มุ่ ง ศึก ษา คือ
ผู้ ป่ วยชาวไทยมุ ส ลิม ที่ไ ม่ ส ามารถอ่ า นภาษาไทยและ
อัก ขระยาวีไ ด้ ซึ่ง ใช้ภ าษามลายู เ ป็ น ภาษาหลัก ในการ
สื่อสารด้วยวาจา โดยไม่ได้ศกึ ษาถึงกลุ่มผู้ไม่รู้ภาษาไทย
กลุ่มอื่น ๆ เช่น เด็ก แรงงานต่างด้าว ชาวเขา หรือผูส้ งู อายุ
ชาวไทย
วิ ธี ก ารศึ ก ษาส่ ว นที่ 1: การประเมิ น ความเข้ า ใจต่ อ
ฉลากภาพ
การศึก ษาส่ ว นนี้ เ ป็ น การศึก ษาเชิง ส ารวจเพื่อ
ประเมินความเข้าใจฉลากภาพในตัวอย่าง การศึกษาส่วนนี้
ไม่ได้ทดสอบกับยาทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั จริง
ฉลากภาพทีท่ ดสอบ
ผูว้ จิ ยั เลือกใบสังยาผู
่ ป้ ่ วยนอกของโรงพยาบาลสุ
ไหงปาดี โดยไม่เจาะจงโรคมาด้วยวิธสี ุ่มอย่างง่าย โดยสุ่ม
วัน ละ 20 ใบสังยาเป็
่
น เวลา 15 วัน (รวม 300 ใบสังยา)
่
การวิเคราะห์ยาทีส่ งจ่
ั ่ ายพบการสังจ่
่ ายยาเม็ดรับประทาน
1,245 รายการ ผูว้ จิ ยั คัดเลือกวิธกี ารใช้ยาเม็ดรับประทาน
10 แบบ (ตารางที่ 1) ซึง่ ครอบคลุมร้อยละ 88 ของการสัง่
ใช้ยาเม็ดทัง้ หมด 1,245 รายการ หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั จัดทา
ฉลากภาพแสดงวิธกี ารใช้ทงั ้ 10 แบบ โดยใช้ภาพของบวร
รัตน์ อังศุวฒ
ั นากุล และสงวน ลือเกียรติบณ
ั ฑิต (15) (รูปที่
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ตารางที่ 1. วิธกี ารใช้ยาเม็ดชนิดรับประทาน 10 วิธแี รกที่
พบบ่อยทีส่ ดุ ในโรงพยาบาลสุไหงปาดี1
วิธกี ารใช้ยาเม็ดชนิดรับประทาน
จานวนครัง้
1 เม็ด วันละ 1 ครัง้ หลังอาหารเช้า
296
1 เม็ด วันละ 2 ครัง้ หลังอาหารเช้า–เย็น
267
1 เม็ด วันละ 3 ครัง้ หลังอาหารเช้า–เทีย่ ง–เย็น 256
1 เม็ด วันละ 1 ครัง้ ก่อนนอน
75
1 เม็ด วันละ 2 ครัง้ ก่อนอาหารเช้า–เย็น
49
1 เม็ด วันละ 1 ครัง้ ก่อนอาหารเช้า
39
2 เม็ด วันละ 3 ครัง้ หลังอาหารเช้า–เทีย่ ง–เย็น
36
1 เม็ด วันละ 3 ครัง้ ก่อนอาหารเช้า–เทีย่ ง–เย็น 33
1 เม็ด วันละ 4 ครัง้ หลังอาหารเช้า–เทีย่ ง–เย็น– 29
ก่อนนอน
ครึง่ เม็ด วันละ 2 ครัง้ หลังอาหารเช้า–เย็น
18
1: ข้อ มู ล จากการสัง่ จ่ า ยยาเม็ด ชนิ ด รับ ประทาน 1,245
รายการใน 300 ใบสังยาที
่
่เลือกมาอย่างสุ่ม วิธีการใช้ยา
เม็ดรับประทาน 10 แบบ ครอบคลุมร้อยละ 88 ของการสัง่
ใช้ยาเม็ดทัง้ หมด
1) ฉลากเป็ นภาพขาวดาลงที่พมิ พ์บนกระดาษขนาด 8 x
10 ซม.
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยชาวไทยมุสลิมอายุมากกว่า
20 ปี ขึ้ น ไปที่ ม ารั บ บริ ก ารในแผนกผู้ ป่ วยนอกของ
โรงพยาบาลสุไหงปาดี ซึ่งไม่สามารถอ่านภาษาไทยและ
อักขระยาวีได้ การทดสอบการอ่า นทาโดยให้ผู้ป่วยอ่ า น
ข้ อ ความซึ่ ง น ามาจากฉลากยาที่ พิ ม พ์ ด้ ว ยตั ว อั ก ษร
Angsana New ตัวหนาขนาด 64 ทัง้ ภาษาไทยและอักขระ
ยาวี หากผู้ ป่ วยอ่ า นไม่ ไ ด้ ท ัง้ 2 ภาษาแม้ ว่ า จะใช้แ ว่ น
สายตาช่ ว ยในการอ่ า น ให้ถือ ว่ า มีคุ ณสมบัติต ามเกณฑ์
รับเข้า การเลือกตัวอย่างใช้วธิ กี ารแบบตามสะดวกจากผูท้ ่ี
มีคุณสมบัตเิ ข้าเกณฑ์ ซึง่ เต็มใจและให้ความร่วมมือในการ
วิจยั ตลอดจนสามารถพูดโต้ตอบกับนักวิจยั ได้อย่างเข้าใจ
ขนาดตัวอย่าง
ขนาดของตัว อย่ า งในการวิจยั ค านวณโดยจาก
สูตร n = P(1-P)(Z)2 / e2 (17) P คือ ร้อยละของประชากร
ทีเ่ ข้าใจความหมายของฉลากภาพ การทดสอบฉลากภาพ
เบือ้ งต้นในตัวอย่างทีม่ คี ุณสมบัตติ ามเกณฑ์ 54 ราย พบว่า
ตัว อย่ า งมากกว่ า ร้อ ยละ 90 เข้า ใจฉลากภาพที่ท ดสอบ
ถูกต้องครบถ้วนทุกประเด็น ทัง้ จานวนเม็ดต่อมือ้ ทีร่ ะบุบน

รูปที่ 1. ฉลากภาพทีส่ ร้างจากภาพของบวรรัตน์ อังศุวฒ
ั นา
กุล และสงวน ลือเกียรติบณ
ั ฑิต (15)
ฉลาก ความถี่ในการรับประทานยา เวลาที่รบั ประทานยา
และเวลาที่ใช้ยาเมื่อเทียบกับมื้ออาหาร (ก่อนอาหารหรือ
หลัง อาหาร) การค านวณขนาดตัว อย่ า งจึง ก าหนดให้ P
เท่ากับ 0.90 ระดับความเชื่อมันที
่ ่ผู้วจิ ยั กาหนด คือ ร้อย
ละ 95 ดังนัน้ Z มีค่าเท่ากับ 1.96 e คือ ความคลาดเคลื่อน
จากการสุม่ ตัวอย่าง หรือร้อยละ10 ของ P ดังนัน้ e จึงมีค่า
เท่ากับ 0.09 ขนาดตัวอย่างทีค่ านวณได้ คือ อย่างน้อย 42
คนต่อการทดสอบฉลากภาพหนึ่ง ๆ
ตัวอย่างแต่ละท่านได้รบั ฉลากภาพคนละ 4 ฉลาก
อย่างสุ่มจากทัง้ หมด 10 ฉลาก โดยมีเงื่อนไขเพิม่ เติมใน
การสุ่ ม คื อ ผู้ ป่ วยแต่ ล ะรายต้ อ งได้ ฉ ลากที่ ส่ื อ ถึ ง วิ ธี
รับ ประทานยาวัน ละ 1 ครัง้ ไม่ เ กิน 1 ฉลาก เพื่อ ไม่ ใ ห้
ผูป้ ่ วยบางรายได้รบั ฉลากภาพลักษณะดังกล่าวหลายฉลาก
ซึ่งทาให้มคี วามง่ายในการทดสอบมากกว่าผู้ป่วยรายอื่น
ฉลากยาทีส่ อ่ื ถึงวิธกี ารรับประทานยาวันละ 1 ครัง้ มีจานวน
3 ฉลากจากทัง้ หมด 10 ฉลาก ดังนัน้ การศึกษาส่วนนี้ต้อง
ใช้ตวั อย่างทัง้ หมด 126 คน (หรือ 42x3)
เครือ่ งมือทีใ่ ช้
แบบสัมภาษณ์ ในการเก็บข้อมูลเป็ นเครื่องมือที่
ผูว้ จิ ยั พัฒนาขึน้ โดยดัดแปลงจากงานวิจยั ของกุลธิดา ไชย
จินดา (12) อัจฉนาถ เมืองเจริญ (13) และ บวรรัตน์ อังศุ

วัฒนากุล และสงวน ลือเกียรติบณ
ั ฑิต (15) แบบสัมภาษณ์
ประกอบด้ว ย 3 ส่ ว น ส่ ว นที่ 1 เป็ น ค าถามข้อ มู ล ทัว่ ไป
ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก และผู้ดูแลที่ช่วย
บริห ารยาให้ตัวอย่ า ง ส่ว นที่ 2 เป็ น ค าถามเพื่อ ประเมิน
ความสามารถในการอ่ า น โดยแบ่ ง เป็ น การประเมิ น
ความสามารถในการอ่ า นภาษาเขีย น 2 ภาษา ได้ แ ก่
ภาษาไทย และอักขระยาวี ความสามารถในการอ่านตัวเลข
อารบิก และความสามารถในการอ่านหน้าปั ดนาฬิกา ส่วน
ที่ 3 คาถามประเมินความเข้าใจต่อฉลากภาพในประเด็น
ต่าง ๆ จานวนเม็ดยาที่ต้องรับประทานแต่ละครัง้ จานวน
ครัง้ ช่วงเวลาทีร่ บั ประทานยา เวลาทีใ่ ช้ยาเมื่อเทียบกับมือ้
อาหาร (ก่ อ นหรื อ หลัง อาหาร) รวมทัง้ ค าถามเพื่อ ให้
ตัวอย่างข้อเสนอแนะเกีย่ วกับฉลากภาพทีท่ ดสอบ
การตรวจสอบความตรงเชิง เนื้ อ หาของแบบ
สัมภาษณ์ฉบับภาษาไทยทาโดยผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่
นัก วิจ ัยที่มีความรู้ในเรื่อ งระเบียบวิธีวิจยั ทางพฤติกรรม
ศาสตร์ 1 ท่าน และเภสัชกรทีม่ ปี ระสบการณ์ในงานบริการ
จ่ า ยยาผู้ ป่ วยนอกอย่ า งน้ อ ย 10 ปี จ านวน 2 ท่ า น
ผู้ทรงคุณวุฒพิ จิ ารณาความถูกต้อง ความเหมาะสม และ
ความชัดเจนในคาถามทีใ่ ช้ประเมินความเข้าใจฉลากภาพ
หลัง จากนั น้ แบบสัม ภาษณ์ ฉ บับ ภาษาไทยถู ก
แปลเป็ น อักขระยาวีด้ว ยวิธี translation-back translation
(18) โดยผู้มีความเชี่ยวชาญทัง้ ภาษาไทยและภาษายาวี
รวมทัง้ มีความชานาญด้านวัฒนธรรมของชาวมุสลิม ซึ่ง
เป็ นผู้ ท่ี ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดับ ชั น้ ซานาวี ย์ ปี ที่ 8-10
เที ย บเท่ า การศึ ก ษาด้ า นศาสนาอิ ส ลามระดั บ สู ง สุ ด
ผูเ้ ชีย่ วชาญ 1 ท่านแปลแบบสัมภาษณ์จากภาษาไทยเป็ น
อักขระยาวี หลังจากนั น้ ผู้เชี่ยวชาญอีก 1 ท่านแปลแบบ
สัม ภาษณ์ ภ าษายาวี ท่ี ไ ด้ ก ลั บ เป็ นภาษาไทย ผู้ วิ จ ั ย
เปรียบเทียบแบบสัมภาษณ์ฉบับภาษาไทยทีไ่ ด้กบั ต้นฉบับ
ก่อนการแปล หลังจากนัน้ ปรับปรุงเครื่องมือเฉพาะส่วนทีม่ ี
การตีความต่างกันด้วยความช่วยเหลือของผูเ้ ชีย่ วชาญจน
ได้ แ บบสัม ภาษณ์ ภ าษายาวี ท่ี ส่ื อ ความหมายตรงกั บ
ภาษาไทยต้นฉบับ
การดาเนิ นการวิ จยั
การทดสอบฉลากภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์ ด้ว ย
ภาษามลายูโดยเจ้าพนักงานเภสัชกรรมซึ่งสามารถพูดได้
ทัง้ ภาษาไทยและภาษามลายู (เรียกอย่างไม่เป็ นทางการว่า
ภาษายาวี) เมื่อพบผูป้ ่ วยทีม่ คี ุณสมบัตติ ามเกณฑ์ทก่ี าหนด
และสมัครใจเข้าร่วมงานวิจยั ผู้สมั ภาษณ์ สอบถามข้อมูล
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ทัว่ ไป พร้อ มทัง้ ทดสอบความสามารถในการอ่ า นภาษา
เขียนทัง้ ภาษาไทยและอักขระยาวี ตัวเลขอารบิก การอ่าน
หน้ า ปั ด นาฬิก าทัง้ รูปแบบเข็มนาฬิกาและนาฬิกาดิจิตัล
โดยใช้ภาพนาฬิกา
ตัวอย่างได้รบั ฉลากภาพคนละ 4 ฉลาก ซึง่ ผูว้ จิ ยั
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สุ่มเลือกให้ตามเงื่อนไขทีไ่ ด้กล่าว
ไปข้างต้น นอกจากนี้ ยังได้สุ่มลาดับการแสดงฉลากภาพ
แก่ผปู้ ่ วยเพื่อป้ องกันอคติจากการเรียนรู้ เช่น หากตัวอย่าง
ได้ฉลากที่ 3, 6, 9 และ 10 ลาดับการนาเสนอจะได้จากการ
สุ่ม เช่น 10, 3, 9, และ 6 ตามลาดับ เพราะการเห็นฉลาก
ภาพแรก ๆ อาจทาให้เข้าใจฉลากในลาดับต่อมาง่ายขึน้
ผูส้ มั ภาษณ์จะแสดงฉลากภาพและทดสอบความ
เข้า ใจทีละฉลาก ในการทดสอบ ผู้สมั ภาษณ์ อ ธิบ ายแต่
เพียงว่าฉลากเป็ นรูปภาพที่ส่อื ถึงวิธีใช้ยาเท่ านัน้ โดยไม่
อธิบายรายละเอียดของฉลากภาพ หลังจากตัวอย่างเห็น
ฉลากภาพ ผูส้ มั ภาษณ์ถามด้วยคาถามปลายเปิ ดถึงจานวน
เม็ดยาที่ต้องรับประทานแต่ละครัง้ ตามฉลากภาพ จานวน
ครัง้ และช่ ว งเวลาที่ร ับ ประทานยา และเวลาที่ใ ช้ย าเมื่อ
เทียบกับมือ้ อาหาร (ก่อนหรือหลังอาหาร) เมื่อทดสอบครบ
ทัง้ 4 ฉลาก หากตัวอย่างตอบผิด ผูส้ มั ภาษณ์จะสอบถาม
เพิม่ เติมว่า “ทาไมจึงตอบเช่นนี้ หรือส่วนใดของฉลากทีท่ า
ให้คดิ เช่นนัน้ ” ผูส้ มั ภาษณ์จดคาตอบทีไ่ ด้มาอย่างละเอียด

ตามคาพูดของผูป้ ่ วย ทัง้ นี้ในระหว่างการสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั
สุ่ ม ตรวจสอบการสัม ภาษณ์ ว่ า มีก ารท าตามขัน้ ตอนที่
กาหนดหรือไม่
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การแปลผลการทดสอบความเข้าใจในฉลากภาพ
ของการศึกษาส่วนแรกใช้เกณฑ์ของ American National
Standards Institute (ANSI) ซึง่ กาหนดว่า สัญลักษณ์ทถ่ี อื
ว่าสามารถสือ่ ความหมายให้ผพู้ บเห็นเข้าใจได้ ต้องมีผแู้ ปล
ความสัญ ลั ก ษณ์ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งอย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 85 (16)
การศึก ษาใช้ส ถิติเ ชิง พรรณนาเพื่อ สรุ ป ผลการทดสอบ
ความเข้าใจในฉลากภาพ
วิ ธีการศึกษาส่วนที่ 2: การประเมิ นผลของฉลากภาพ
การแทรกแซง
การศึกษาส่วนที่สองมีขนั ้ ตอนดังแสดงในรูปที่ 2
การศึกษาส่วนนี้เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง โดยสุ่มแยกตัว
อย่างออกเป็ น 2 กลุ่มด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทัง้ กลุ่ม
ควบคุ ม และกลุ่ ม ทดลองได้ ร ับ ฉลากยาในรู ป ข้อ ความ
ตามปกติร่ ว มกับ ค าอธิบ ายวิธีก ารใช้ย าตามมาตรฐาน
วิชาชีพเภสัชกรรม แต่กลุ่มทดลองยังได้รบั ฉลากภาพระบุ
วิธีก ารใช้ย าเม็ด ตามที่แพทย์สงจ่
ั ่ า ยพร้อ มทัง้ ค าอธิบาย
ฉลากภาพ ฉลากภาพนัน้ จะใช้เฉพาะกับยาทุกตัวทีเ่ ป็ นยา

รูปที่ 2. ขัน้ ตอนการวิจยั ในการศึกษาส่วนที่ 2
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เม็ดรับประทานชนิดใหม่ท่ตี ้องใช้อย่างต่อเนื่องทีผ่ ปู้ ่ วยยัง
ไม่เคยได้รบั มาก่อน ฉลากภาพที่เตรียมขึน้ เป็ นสติ๊กเกอร์
ขาว-ดาขนาด 8 x 10 ซม. ซึ่งติดบนซองยาโดยไม่ปิดทับ
ฉลากยาข้อความปกติ
ตัวอย่าง
ผู้ป่ วยชาวไทยมุ ส ลิม อายุ ม ากกว่ า 20 ปี ข้ึน ใน
แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลสุไหงปาดีท่มี คี ุณสมบัติ
เหมือ นตัว อย่ า งในการศึก ษาส่ว นที่ 1 แต่ ไ ม่ ไ ด้เ ข้า ร่ ว ม
การศึ ก ษาส่ ว นที่ 1 มาก่ อ น เกณฑ์ ค ัด ผู้ ป่ วยเข้ า ร่ ว ม
การศึกษาเพิม่ เติม คือ 1) มีการนัดตรวจครัง้ ถัดไประหว่าง
1-2 เดือนนับจากวันทีเ่ ข้าร่วมการวิจยั และ 2) ได้รบั ยาเม็ด
ชนิดใหม่ทต่ี อ้ งรับประทานต่อเนื่องจนครบกาหนดนัดถัดไป
อย่างน้อย 1 ชนิด
การค านวณขนาดตัว อย่ า งใช้ สูต รส าหรั บ การ
เปรียบเทียบตัวแปรตามเชิงปริมาณในประชากรสองกลุ่มที่
เป็ นอิสระต่อกัน โดยใช้โปรแกรม G*Power (19) การวิจยั
กาหนดให้ความคลาดเคลื่อนชนิดทีห่ นึ่งเท่ากับ 0.05 และ
อานาจการทดสอบ 0.80 การทดสอบเบื้องต้นในตัวอย่ าง
30 คนในกลุ่มทดลองและ 30 คนในกลุ่มควบคุมพบความ
ร่วมมือในการใช้ยาที่ประเมินด้วยการนับเม็ดยา ร้อยละ
85.77 ± 14.67 และ 74.28 ± 25.50 ตามลาดับ การคานวณ
พบว่า ขนาดตัวอย่างขัน้ ต่าต่อกลุ่ม คือ 53 คน
การดาเนิ นการวิ จยั
การเก็ บ ข้ อ มู ล ใช้ วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ โ ดยเจ้ า
พนัก งานเภสัชกรรมซึ่งสามารถพูด ได้ท ัง้ ภาษาไทยและ
มลายู ภาษาในการสัมภาษณ์คอื ภาษามลายู กระบวนการ
เก็บ ข้อ มู ล ใช้วิธีก ารเดีย วกับ การศึก ษาส่ ว นที่ 1 โดยมี
ขัน้ ตอนที่ เ พิ่ ม เติ ม คื อ ในวัน นั ด ตรวจครัง้ ถดไป เจ้ า
พนักงานเภสัชกรรมสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลความร่วมมือ
ในการใช้ยา การจดจาวิธกี ารใช้ยา และความพึงพอใจต่ อ
ฉลากยาของผู้ป่วยทัง้ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม การ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทีใ่ ช้ในขัน้ ตอนดังกล่าวใช้
วิธกี ารที่เหมือนกับการศึกษาส่วนที่ 1 เจ้าพนักงานเภสัช
กรรมผูส้ มั ภาษณ์จะไม่ทราบว่าผูป้ ่ วยแต่ละรายได้รบั ฉลาก
ยาข้อความหรือฉลากภาพ เพื่อให้ไม่เกิดอคติในการเก็บ
ข้อมูล
ก่ อ นเริ่ม การสัม ภาษณ์ ผู้วิจ ัย น ายาชนิ ด ใหม่ ท่ี
ผูป้ ่ วยได้รบั ทุกชนิดแสดงแก่ผปู้ ่ วยทีละชนิด และสัมภาษณ์

การจดจาวิธกี ารใช้ยาได้ด้วยคาถามปลายเปิ ดในประเด็น
จานวนเม็ดยาทีต่ ้องรับประทานแต่ละครัง้ จานวนครัง้ และ
ช่วงเวลาทีร่ บั ประทานยา และเวลาทีใ่ ช้ยาเมื่อเทียบกับมื้อ
อาหาร (ก่อนหรือหลังอาหาร) ในกรณีท่ตี วั อย่างได้รบั ยา
ชนิดใหม่หลายรายการ การคานวณคะแนนทาโดยเฉลี่ย
คะแนนจากยาใหม่แต่ละชนิดทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั
การประเมินความร่วมมือในการใช้ยาทาโดยให้
ผูป้ ่ วยนายาทีเ่ หลือกลับมาในวันนัดครัง้ ถัดไป ผูว้ จิ ยั เป็ นผู้
รวบรวมจ านวนยาที่ผู้ป่ วยได้ ร ับ จากโรงพยาบาลจาก
บันทึก (A) และนับจานวนยาทีเ่ หลือทีผ่ ปู้ ่ วยนามา ณ วันที่
สัม ภาษณ์ (B) หลัง จากนั น้ ค านวณจ านวนยาที่ผู้ป่ วย
รับประทาน (A-B) ตัวแปรความร่วมมือฯ คานวณในรูปร้อย
ละจากสูตร 100 X [C – (A-B)] / C เมื่อ C คือ จานวนยาที่
ควรใช้ไปหากใช้ยาตามแพทย์สงั ่ ในกรณีทผ่ี ปู้ ่ วยไม่ได้นา
ยาทีเ่ หลือมา ณ วันสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั ขอให้ผปู้ ่ วยนายามาใน
วัน รุ่ ง ขึ้น แต่ ห ากผู้ป่ วยไม่ สะดวกจะใช้วิธีก ารสัมภาษณ์
จานวนยาที่เหลืออยู่แทน ในกรณีท่ตี วั อย่างได้รบั ยาชนิด
ใหม่หลายรายการ การคานวณคะแนนความร่วมมือฯ ทา
โดยเฉลี่ยคะแนนความร่วมมือฯ ในยาแต่ละชนิดที่ผู้ป่วย
ได้รบั เข้าด้วยกัน
การประเมินความพึงพอใจของผูป้ ่ วยทาโดยการ
สัมภาษณ์ดว้ ยคาถาม 11 ข้อในประเด็นต่าง ๆ เช่น ความ
พึ ง พอใจโดยรวม ความพอใจต่ อ รู ป แบบฉลาก และ
ความสามารถช่วยเตือนความจาในเรื่องการกินยา ตัวเลือก
ของแบบวัดมี 5 ระดับ คือ ไม่เห็นด้วยมากที่สุด ค่อนข้าง
ไม่เห็นด้วย ไม่รู้สกึ ใด ๆ เป็ นพิเศษหรือเฉย ๆ ค่อนข้าง
เห็นด้วย และเห็นด้วยมากทีส่ ดุ (ถอดความจากภาษายาวี)
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การเปรียบเทียบตัวแปรตามเชิงปริมาณระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ได้แก่ ความร่วมมือในการใช้
ยา การจดจ าวิธี ก ารใช้ ย า ความพึง พอใจต่ อ ฉลากยา
ตลอดจนตัวแปรประชากรศาสตร์และตัวแปรพืน้ ฐานต่าง ๆ
(เช่น จานวนชนิดยาใหม่ทผ่ี ปู้ ่ วยได้รบั อายุ จานวนสมาชิก
ใ น ค ร อ บ ค รั ว ) ใ ช้ independent sample t-test ก า ร
เปรีย บเทีย บตัว แปรตามที่เ ป็ น ตัว แปรกลุ่ ม ระหว่ างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม (เช่น เพศ การศึกษา อาชีพหลัก
ผู้จดั ยาให้) ใช้การทดสอบ chi-square การศึกษากาหนด
ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี อ้ ยละ 5
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ผลการวิ จยั
ผลการศึกษาตอนที่ 1
ข้อมูลทัวไป
่
ในการศึกาตอนที่ 1 ผู้ป่วยชาวไทยมุสลิมที่ไม่รู้
หนังสือเข้าร่วมการศึกษา 126 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
(ร้ อ ยละ 86.5) อายุ เ ฉลี่ย 62.10 ± 9.13 ปี กลุ่ ม ตัว อย่ า ง
มากกว่าครึง่ ไม่ได้เรียนหนังสือ (ร้อยละ 68.3) ร้อยละ 29.4
จบประถมศึกษาตอนต้นแต่ไม่สามารถอ่านเขียนได้ ส่วน
ใหญ่ ไม่ได้ทางาน (ร้อยละ 55.6) รองลงมาคืออาชีพกรีด
ยางและทาสวน (ร้อยละ 34.1) ตัวอย่างส่วนใหญ่บริหารยา
ด้วยตนเอง (ร้อยละ 73) ทุกรายอ่านข้อความในฉลากยา
ไม่ ไ ด้ แต่ สามารถอ่ า นตัวเลขอารบิกได้ ตัว อย่ า งร้อยละ
65.1 สามารถอ่านหน้ าปั ดนาฬิการูปแบบเข็มได้ แต่ อ่าน
หน้าปั ดนาฬิกาชนิดดิจทิ ลั ได้เพียงร้อยละ 54.8
ความเข้าใจต่อฉลากภาพ
ผลการประเมินความเข้าใจต่อฉลากภาพทัง้ 10
แบบแสดงอยู่ ใ นตารางที่ 2 ตัว อย่ า งร้ อ ยละ 93.9–100
เข้า ใจฉลากภาพอย่ า งถู ก ต้อ งทุ ก ประเด็น ที่ท ดสอบ ทัง้
จ านวนเม็ด ต่ อ มื้อ ความถี่ใ นการรับ ประทานยา เวลาที่
รับ ประทานยา และเวลาที่ใ ช้ย าเมื่อ เทีย บกับ มื้อ อาหาร
(ก่อนหรือหลังอาหาร) ทุกฉลากผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ
ANSI ทีก่ าหนดไว้ ทีร่ อ้ ยละ 85 ผลการประเมินความเข้าใจ

ในประเด็นย่อยทัง้ สี่กพ็ บผลในลักษณะเดียวกัน คือ ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานของ ANSI
ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินความเข้าใจของ
ตัว อย่ า งต่ อ องค์ป ระกอบต่ า ง ๆ ในฉลากภาพ ตัว อย่ าง
เข้าใจองค์ประกอบทัง้ 4 ของฉลากภาพได้มากกว่าร้อยละ
95 ซึ่งผ่านตามเกณฑ์ของ ANSI อย่างไรก็ตาม ตัวอย่าง
ร้อยละ 4.8 ไม่เข้าใจสัญลักษณ์ แสดงเวลาก่อนนอน โดย
บางรายเข้า ใจว่า เป็ นสัญ ลัก ษณ์ บ อกถึง ตอนเย็น เพราะ
ตนเองทานอาหารมือ้ เย็นใกล้กบั เวลาเข้านอน ตัวอย่างร้อย
ละ 3.5 ไม่เข้าใจสัญลักษณ์ แสดงจานวนยาครึ่งเม็ด โดย
บางรายเข้าใจว่า สัญลักษณ์ บอกจานวนยา 1 เม็ด เพราะ
ตนไม่เคยใช้ยาครึ่งเม็ดมาก่อน และคิดว่าเป็ นรูปเม็ด ยา
ลักษณะยาวรี 1 เม็ด
ผลการศึกษาส่วนที่ 2
ข้อมูลทัวไป
่
กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีจานวนกลุ่มละ 61
คน ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง (ร้ อ ยละ 82.3 และ 80.3
ตามลาดับ) มีอายุเฉลีย่ 62.10±9.13 ปี และ 62.84±8.45 ปี
ตามลาดับ กลุ่มตัวอย่างทัง้ 2 กลุ่มมากกว่าครึง่ ไม่ได้เรียน
ห นั ง สื อ (ร้ อ ย ล ะ 72.1 แ ล ะ 70.5 ต า ม ล า ดั บ ) จ บ
ประถมศึกษาตอนต้นร้อยละ 26.2 และ 27.9 ตามลาดับ

ตารางที่ 2. จานวน (ร้อยละ) ของผูป้ ่ วยทีเ่ ข้าใจความหมายของฉลากภาพถูกต้อง
วิธกี ารใช้ยา
จานวน
จานวน (ร้อยละ) ของผูป้ ่ วยทีเ่ ข้าใจฉลากภาพถูกในประเด็น
ผูป้ ่ วยที่ จานวนเม็ด ความถีใ่ น เวลาที่ ก่อน-หลัง ถูกทัง้ สี่
ทดสอบ
ต่อมือ้
การใช้ยา
ใช้ยา
อาหาร ประเด็น1
1 เม็ด วันละ 3 ครัง้ หลังอาหารเช้า–เทีย่ ง–เย็น
57
57(100)
57(100) 57(100) 57(100) 57(100)
1 เม็ด วันละ 1 ครัง้ ก่อนอาหารเช้า
42
42(100)
42(100) 42(100) 42(100) 42(100)
1 เม็ด วันละ 2 ครัง้ หลังอาหารเช้า–เย็น
55
55(100)
55(100) 55(100) 54(98.2) 54(98.2)
1 เม็ด วันละ 4 ครัง้ หลังอาหารเช้า–เทีย่ ง–เย็น– 53
52(98.1)
53(100) 52(98.1) 53(100) 52(98.1)
ก่อนนอน
1 เม็ด วันละ 2 ครัง้ ก่อนอาหารเช้า–เย็น
53
52(98.1)
53(100) 53(100) 53(100) 52(98.1)
2 เม็ด วันละ 3 ครัง้ หลังอาหารเช้า–เทีย่ ง–เย็น
54
53(98.1)
53(98.1) 53(98.1) 54(100) 53(98.1)
1 เม็ด วันละ 1 ครัง้ หลังอาหารเช้า
42
42(100)
42(100) 41(97.6) 42(100) 41(97.6)
ครัง้ ละครึง่ เม็ด วันละ 2 ครัง้ หลังอาหารเช้า–เย็น 57
55(96.5)
57(100) 57(100) 56(98.2) 55(96.5)
1 เม็ด วันละ 1 ครัง้ ก่อนนอน
42
42(100)
41(97.6) 40(95.2)
40(95.2)
1 เม็ด วันละ 3 ครัง้ ก่อนอาหารเช้า–เทีย่ ง–เย็น
49
48(98.0)
49(100) 48(98.0) 48(98.0) 46(93.9)
1: ผู้ท่เี ข้าใจฉลากภาพถูกต้อง คือ ตอบถูกหมดทุกประเด็น ได้แก่ จานวนเม็ดต่ อมื้อ ความถี่ในการรับประทานยา เวลาที่
รับประทานยา และเวลาทีใ่ ช้ยาเมื่อเทียบกับมือ้ อาหาร (ก่อนหรือหลังอาหาร)
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ตารางที่ 3. จานวน (ร้อยละ) ของตัวอย่างทีเ่ ข้าใจความหมายของฉลากภาพถูกต้องจาแนกตามองค์ประกอบในฉลากภาพ
องค์ประกอบในฉลากภาพ
จานวนครัง้ ทีท่ ดสอบ
จานวน (ร้อยละ) ของตัวอย่างทีเ่ ข้าใจถูก
จานวนเม็ดยาทีร่ บั ประทานต่อมือ้
ครึง่ เม็ด
57
55(96.5)
1 เม็ด
393
390(99.2)
2 เม็ด
54
29(98.1)
ความถีใ่ นการรับประทานยา
รับประทานวันละ 1 ครัง้ เช้า
84
84(100.0)
รับประทานวันละ 1 ครัง้ ก่อนนอน
42
41(97.6)
รับประทานวันละ 2 ครัง้
165
165(100)
รับประทานวันละ 3 ครัง้
160
159(99.4)
รับประทานวันละ 4 ครัง้
53
53(100)
เวลาทีร่ บั ประทานยา
เช้า
84
83(98.8)
เช้า เย็น
165
165(100)
เช้า เทีย่ ง เย็น
160
158(98.8)
เช้า เทีย่ ง เย็น ก่อนนอน
53
52(98.1)
ก่อนนอน
42
40(95.2)
เวลาทีใ่ ช้ยาเมื่อเทียบกับมือ้ อาหาร
ก่อนอาหาร
144
143(99.3)
หลังอาหาร
318
316(99.4)
หมายเหตุ : จานวนครัง้ ของการประเมินมากกว่าขนาดตัวอย่างจริง (126 คน) เพราะตัวอย่างแต่ละรายได้รบั ฉลาก 4 ฉลาก
ส่วนใหญ่ไม่ได้ทางาน (ร้อยละ 55.7 และ 57.4 ตามลาดับ)
รองลงมา คือ อาชีพกรีดยางและทาสวน (ร้อยละ 36.1 และ
32.8 ตามลาดับ) ส่วนใหญ่ บริหารยาด้วยตนเอง (ร้อยละ
72.1 และ 75.4 ตามลาดับ ) ทุกรายนับถือศาสนาอิสลาม
และไม่สามารถอ่านภาษาไทยและอักขระยาวีได้แม้ใช้แว่น
สายตาช่วยก็ตาม แต่ทุกรายสามารถอ่านตัวเลขอารบิกได้
ระยะเวลาติดตามผลโดยเฉลี่ยในกลุ่มควบคุมและทดลอง
เท่ า กั บ 1.52±0.50 และ 1.39±0.49 เดื อ น ตามล าดั บ
ตัวอย่างทัง้ 2 กลุ่มไม่มคี วามแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติในตัวแปรทีก่ ล่าวมาทัง้ หมด แต่กลุ่มทดลองมีจานวน
ยาชนิ ด ใหม่ ท่ีไ ด้ ร ับ (1.69±0.85) มากกว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม
(1.38±0.71) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P = 0.04)
ผลต่อความร่วมมือในการใช้ยา
ผลการประเมินความร่วมมือในการใช้ยาแสดงอยู่
ในตารางที่ 4 ตัวอย่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมาพบ
แพทย์ตรงตามนัดในสัดส่วนทีเ่ ท่ากัน (ร้อยละ 62.3) กลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลองมีจานวนวันเฉลีย่ ทีผ่ ปู้ ่ วยมาผิดนัด

11.17±14.06 และ 9.65 ± 8.13 วัน ตามล าดับ ซึ่ ง ไม่ มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ กลุ่มทดลองใช้
ยาตามสังมากกว่
่
ากลุ่มควบคุมประมาณร้อยละ 12 ซึ่งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P=0.002)
ผลต่อการจดจาวิ ธีการใช้ยา
ผลการประเมินการจดจาวิธกี ารใช้ยาแสดงอยู่ใน
ตารางที่ 4 กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีคะแนนการจดจา
วิธีใช้ยาอย่างถูกต้องทัง้ สีป่ ระเด็น (เวลาที่รบั ประทานยา
ความถี่ในการรับประทานยา การกินยาก่อน-หลังอาหาร
แ ล ะ จ า น ว น เ ม็ ด ต่ อ มื้ อ ) ร้ อ ย ล ะ 64.86±45.58 แ ละ
92.08±25.75 ตามล าดับ กลุ่ ม ทดลองมีค ะแนนมากกว่ า
กลุ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ (P<0.001) การ
ประเมิน การจดจ าวิธีใ ช้ย าในแต่ ละประเด็น พบว่ า กลุ่ ม
ทดลองจดจ าวิธีก ารใช้ย าได้ ดีก ว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิตใิ นเรื่องเวลาทีร่ บั ประทานยาและความถี่
ในการรับประทานยา แต่ทงั ้ สองกลุ่มจดจาวิธกี ารใช้ยาได้
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตใิ นเรื่องการกินยา
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ตารางที่ 4. ผลการประเมินความร่วมมือในการใช้ยาและการจาวิธกี ารใช้ยาได้โดยจาแนกตามกลุ่มตัวอย่าง
คุณลักษณะ
กลุ่มควบคุม (N=61)
กลุ่มทดลอง (N=61)
P1
การมาพบแพทย์ตามนัด จานวน (ร้อยละ)
มาตรงตามนัด
38 (62.3)
38 (62.3)
1.000
ผิดนัด-ไม่มาตามนัด
23 (37.7)
23 (37.7)
ความร่วมมือในการใช้ยา2 (ค่าเฉลีย่ ±SD)
72.85±25.53
85.03±15.10
0.002
การจดจาวิธใี ช้ยา (ค่าเฉลีย่ ±SD)
เวลาทีร่ บั ประทานยา3
70.11±43.49
94.26±22.54
< 0.001
ความถีใ่ นการรับประทานยา3
76.17±39.72
95.08±21.80
0.002
3
ก่อน-หลังอาหาร
87.74±30.97
97.17±15.24
0.054
จานวนเม็ดต่อมือ้ 3
95.90±18.92
96.99±14.75
0.723
4
ตอบถูกครบทุกประเด็น
64.86±45.58
92.08±25.75
<0.001
1: independent sample t-test ยกเว้นการทดสอบการมาพบแพทย์ตามนัดใช้สถิติ chi-square
2: คานวณจากค่าเฉลีย่ ของร้อยละของการใช้ยาตามสังในผู
่ ป้ ่ วยแต่ละราย ค่าเฉลีย่ มีพสิ ยั 0-100
3: หากตัวอย่างจดจาถูกจะได้ 1 คะแนน และหากจาผิด ได้ 0 คะแนน เมื่อรวมคะแนนทีค่ านวณได้จากแต่ละรายการยาชนิดใหม่
ทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั และปรับฐานเป็ น 100 คะแนนจะได้คะแนนการจดจาวิธใี ช้ยา
4: หากตัวอย่างจดจาถูกทัง้ สีป่ ระเด็น (เวลาที่รบั ประทานยา ความถี่ในการรับประทานยา การกินยาก่อน -หลังอาหาร และ
จานวนเม็ดต่อมือ้ ) จะได้ 1 คะแนน และหากจาผิดประเด้นใดประเด็นหนึ่งจะได้ 0 คะแนน เมื่อรวมคะแนนทีค่ านวณได้จากแต่
ละรายการยาชนิดใหม่ทผ่ี ปู้ ่ วยได้รบั และปรับฐานเป็ น 100 คะแนนจะได้คะแนนดังแสดง
ก่อน-หลังอาหาร และจานวนเม็ดต่อมือ้ (P>0.05)
ผลการประเมิ นความพึงพอใจต่อฉลากยา
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อฉลากยาแสดง
อยู่ในตารางที่ 5 กลุ่มทดลองมีคะแนนพึงพอใจต่อฉลากยา
(ค่าเฉลี่ยจากคาถาม 11 ข้อ) สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P < 0.001) สาหรับผลการประเมินใน
แต่ ล ะค าถาม พบว่ า กลุ่ ม ทดลองพึ ง พอใจต่ อ ฉลากยา
มากกว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ในทุ ก
คาถามทีใ่ ช้ (P < 0.001)

การอภิ ปรายผล
ผลการประเมิน ความเข้า ใจต่ อ ฉลากภาพมีใ น
การศึกษานี้ความสอดคล้องกับผลการวิจยั ของบวรรัต น์
อังศุวฒ
ั นากุล และสงวน ลือเกียรติบณ
ั ฑิต (15) ตัวอย่างใน
การวิจ ัย นี้ ร้อ ยละ 93.9 –100 เข้า ใจความหมายของ 10
ฉลากภาพที่ ท ดสอบได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งทุ ก ประเด็ น ผล
การศึกษาของบวรรัตน์ อังศุวฒ
ั นากุล และสงวน ลือเกียรติ
บัณฑิต (15) พบอัตราความเข้าใจที่ร้อยละ 86.75-98.63
ในทัง้ 15 ฉลากทีท่ ดดสอบ ผลลัพธ์จากทัง้ สองการศึกษามี
ค่ า สูง มากกว่ า เกณฑ์ม าตรฐานของ ANSI (ร้อ ยละ 85)
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ส าหรับ ตัว อย่ า งที่เ ข้า ใจความหมายผิด พบว่ า หลัง จาก
ได้รบั การอธิบายความหมายโดยนักวิจยั ตัวอย่างสามารถ
เข้าใจวิธีการใช้ฉลากภาพได้ไม่ยาก จึงสรุปได้ว่า ฉลาก
ภาพในการศึกษาสามารถเข้าใจได้โดยผูป้ ่ วยชาวไทยทีไ่ ม่รู้
หนั ง สื อ ทั ง้ ที่ นั บ ถื อ ศาสนาพุ ธ (ซึ่ ง เป็ นตั ว อย่ า งของ
การศึกษาในอดีต) และศาสนาอิสลาม (ซึง่ เป็ นตัวอย่างของ
การศึกษานี้) โดยไม่จาเป็ นต้องปรับเปลีย่ นฉลากยาภาพ
เพิม่ เติม
กลุ่มทดลองซึ่งได้รบั ฉลากภาพร่วมมือในการใช้
ยาและจดจาวิธใี ช้ยาได้มากกว่ากลุ่มควบคุมซึง่ ได้รบั ฉลาก
ยาข้อความอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตถิ งึ แม้ว่ากลุ่มทดลอง
จะมีจานวนชนิดยาใหม่ทไ่ี ด้รบั มากกว่ากว่ากลุ่มควบคุมก็
ตาม แสดงให้เห็นว่า ฉลากภาพสามารถเพิม่ ความร่วมมือ
ในการใช้ยาและการจดจาวิธใี ช้ยามากกว่าการใช้ฉลากยา
ข้อความเพียงอย่างเดียว ผลทีไ่ ด้สอดคล้องกับการศึกษาที่
ผ่านมา (20-21) การศึกษาในต่างประเทศพบว่า ผู้ป่วยให้
ความร่วมมือในการใช้ยามากขึ้นเมื่อมีการใช้ฉลากภาพ
การวิจ ัย ในอดีต มัก ศึก ษาการจดจ าค าแนะน าเรื่อ งการ
ปฏิบตั ติ วั ทางสุขภาพมากกว่าเรื่องวิธกี ารใช้ยา แต่อย่างไร
ก็ตาม ผลการศึกษาทีไ่ ด้มคี วามสอดคล้องกัน โดยการใช้

ตารางที่ 5. ค่าเฉลีย่ (±ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน) ของความพึงพอใจต่อฉลากยา
ความพึงพอใจต่อฉลากยา
กลุ่มควบคุม (N=56)1 กลุ่มทดลอง (N=54)1
P2
ความพึงพอใจโดยรวม
1.86 ± 1.00
4.07 ± 0.47
< 0.001
ความน่าสนใจ
1.75 ± 0.94
3.91 ± 0.49
< 0.001
ความสวยงาม
1.93 ± 1.01
3.91 ± 0.49
< 0.001
ขนาดฉลาก
1.96 ± 1.04
4.09 ± 0.65
< 0.001
สีตวั หนังสือ/รูปภาพ
2.09 ± 1.18
4.15 ± 0.53
< 0.001
ตาแหน่งเนื้อหา
1.68 ± 0.96
4.11 ± 0.54
< 0.001
รายละเอียดเนื้อหา
1.54 ± 0.85
4.31 ± 0.64
< 0.001
ช่วยเตือนความจา
1.52 ± 0.87
4.20 ± 0.68
< 0.001
ความมันใจในการใช้
่
ยา
1.43 ± 0.81
4.52 ± 0.61
< 0.001
ช่วยให้จาวิธใี ช้ยา
1.39 ± 0.73
4.56 ± 0.60
< 0.001
ช่วยให้เข้าใจวิธใี ช้ยา
1.32 ± 0.66
4.57 ± 0.60
< 0.001
ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจทัง้ 11 ข้อ
1.68 ± 0.75
4.22 ± 0.41
< 0.001
1: คะแนนมีพิสยั ที่เ ป็ น ไปได้ 1- 5 มีผู้ไ ม่ ต อบแบบประเมิน ความพึง พอใจ 5 และ 7 คนในกลุ่ ม ควบคุ ม และกลุ่ ม ทดลอง
ตามลาดับ
2: independent sample t-test
รูปภาพสามารถเพิม่ การจดจาของผูป้ ่ วยได้มากกว่าการใช้
ข้อความเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ การศึกษานี้ยงั พบว่า
กลุ่มทีไ่ ด้รบั ฉลากภาพมีความพึงพอใจต่อฉลากยามากกว่า
กลุ่มทีไ่ ด้รบั ฉลากยาข้อความอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
อย่างไรก็ตาม บุคคลากรทางการแพทย์ไม่ควรใช้
ฉลากภาพเพื่อสือ่ สารถึงวิธกี ารใช้ยาเพียงอย่างเดียว แม้ว่า
ฉลากภาพทัง้ หมดจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ ANSI ใน
เรื่องการสื่อความหมาย เพราะยังมีผปู้ ่ วยทีไ่ ม่รู้หนังสืออีก
ส่วนหนึ่งที่ไม่เข้าใจฉลากภาพ เภสัชกรควรใช้ฉลากภาพ
พร้อมกับให้คาแนะนาด้วยวาจาร่วมกับการใช้วธิ กี ารอื่น ๆ
ร่วมด้วยเพื่อช่วยให้ผปู้ ่ วยกลุ่มนี้สามารถใช้ยาเองได้อย่าง
ถูกต้อง เช่น การจัดยาเป็ นรายมือ้ การจัดยาตัวอย่าง การ
จัดทาปฏิทนิ การรับประทานยา รวมทัง้ การติดตามประเมิน
การใช้ยาของผูป้ ่ วยอย่างสม่าเสมอ
การวิจยั มีขอ้ จากัดหลายประการได้แก่ 1) ฉลาก
ภาพทีศ่ กึ ษาสื่อถึงวิธกี ารใช้เฉพาะยาเม็ดชนิดรับประทาน
ต่อเนื่องเท่านัน้ โดยไม่ครอบคลุมถึงวิธกี ารใช้ยารูปแบบอืน่
ๆ นอกจากนี้ฉลากภาพทัง้ 10 ฉลากเป็ นวิธใี ช้ยาเม็ดทีพ่ บ
บ่ อ ยในโรงพยาบาลที่ท าการวิจ ัย เท่ า นัน้ อย่ า งไรก็ต าม
ฉลากภาพในการศึกษาและผลการวิจยั สามารถนาไปขยาย
ในโรงพยาบาลอื่นได้ เนื่องจากวิธกี ารใช้ยาเม็ดที่ศกึ ษาก็
น่ า จะพบมากในโรงพยาบาลอื่นด้วยเช่น กัน งานวิจยั ใน

อนาคตควรมีการทดสอบฉลากภาพทีส่ ่อื ถึงวิธใี ช้ยาสาหรับ
ยารู ป แบบอื่ น ๆ ตลอดจนค าเตื อ นในการใช้ ย าที่ ไ ม่
ครอบคลุมในการศึกษานี้ 2) ผู้ป่วยแต่ละรายในการศึกษา
ต้องพิจารณาฉลากภาพ 4 ฉลาก โดยพิจารณาทีละฉลาก
จึงอาจเกิดการเรียนรูท้ าให้ตอบความหมายของฉลากภาพ
หลังๆ ทีน่ าเสนอได้ถูกต้องมากขึน้ อย่างไรก็ตามงานวิจยั นี้
ใช้วธิ กี ารสุ่มลาดับของการนาเสนอฉลากภาพก่อนหลัง ทา
ให้ทุกฉลากมีโอกาสถูกนาเสนอก่อนและหลังพอ ๆ กัน ผล
ของการเรีย นรู้ต่ อ ความเข้า ใจของผู้ป่ วยจึง น่ า มีน้ อ ย 3)
การศึกษานี้มเี ก็บข้อมูลในสภาพทีต่ ่างจากสภาวะจริง โดย
ตัวอย่างมีเวลาพินิจพิเคราะห์ฉลากภาพอย่างไม่จากัดเวลา
และมีความตัง้ ใจสูง ในสภาวะปกติ ผูป้ ่ วยมักได้รบั ยาหลาย
ชนิ ด พร้ อ มทั ้ง ค าอธิ บ ายและค าเตื อ นในการใช้ ย า
นอกจากนี้มปี ั จจัยอื่นทีด่ งึ ดูดความสนใจผูป้ ่ วย เช่น ความ
กัง วลต่ อ โรค จึง ท าให้ความสนใจต่ อฉลากยาน้ อยลง จึง
เป็ นไปได้ว่า ผลการวิจยั จะพบว่าผูป้ ่ วยเข้าใจฉลากภาพได้
ถูกต้องมากกว่าความเป็ นจริง

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ผู้ป่วยชาวไทยมุสลิมที่ไม่รู้หนังสือร้อยละ 93.9100 สามารถเข้าใจฉลากภาพของบวรรัตน์ อังศุวฒ
ั นากุล
และสงวน ลือ เกีย รติ บ ัณ ฑิต ที่แ สดงวิธีใ ช้ย าเม็ด ชนิ ด
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รับประทานทัง้ 10 ฉลากอย่างถูกต้อง ผลการทดสอบผ่าน
เกณฑ์ม าตรฐานของ ANSI ฉลากภาพยัง สามารถเพิ่ม
ความร่วมมือในการใช้ยา การจดจาวิธีการใช้ยา และพึง
พ อ ใ จ ต่ อ ฉ ล า ก ย า ใ น ผู้ ป่ ว ย มุ ส ลิ ม ที่ ไ ม่ รู้ ห นั ง สื อ
สถานพยาบาลต่ าง ๆ ที่มีบริบททางวัฒนธรรมคล้ายกับ
ตัวอย่างในการศึกษานี้สามารถนาผลการวิจยั ไปขยายผล
ใช้กบั ผู้ป่วยซึ่งไม่รู้หนังสือได้ อย่างไรก็ตาม ควรทดสอบ
ความสามารถในการสือ่ สารความหมายของฉลากภาพก่อน
เสมอ นอกจากนี้ควรใช้ฉลากยาข้อความร่วมกับฉลากภาพ
และให้ค าแนะน าด้ว ยวาจาประกอบเสมอ เพื่อ ให้ผู้ป่วย
เข้าใจได้อย่างถูกต้องและป้ องกันการสือ่ สารผิดพลาด
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