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บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค&เพื่อทดสอบความเขาใจ การจดจําฉลากยา และความรวมมือในการใชยาของฉลากยา
ตามโครงการโรงพยาบาลสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลที่พัฒนาโดยเครือขายโรงพยาบาลและกลุมสถาบันแพทยศาสตร&
แหงประเทศไทย เปรียบเทียบกับฉลากยารูปแบบเดิมของโรงพยาบาล รูปแบบการศึ
แบบการศึกษาเปFนเชิงทดลอง การศึกษา
แบงเปFน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ศึกษาความเขาใจฉลากยาสําหรับกลุมยาที่ใชรักษาความเจ็บปHวยเฉียบพลัน (กลุมศึกษา 153
รายและกลุมควบคุม 153 ราย) และสวนที่ 2 ศึกษาความเขาใจ การจดจําฉลากยา และความรวมมือในการใชยาสําหรับ
กลุมยาที่ใชรักษาโรคเรื้อรัง (กลุ
กลุมศึกษา 60 รายและกลุมควบคุม 60 ราย) ผลการวิจัยพบวา ทั้งกลุมยาที่ใชรักษาความ
เจ็บปHวยเฉียบพลันและกลุมยาที่ใชรักษาโรคเรื้อรัง กลุมศึกษาเขาใจชื่อสามัญทางยามากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ
(p<0.001) แตเขาใจความจําเปFนในการรับประทานยารวมกั
ประทานยารวมกับมื้ออาหารนอยกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ (p<0.001)
สําหรับการจดจําฉลากยาของกลุมยาที่ใชรักษาโรคเรื้อรัง แบงฉลากยาเปFน 2 ประเภท คือ 1. เริ่มยาใหม/เปลี
ยาใหม ่ยนวิธีใชยา
และ 2.ไมเปลี
ไมเปลี่ยนแปลงวิธีใชยาพบวา กลุมศึกษาจดจําชื่อสามัญทางยาไดมากกวากลุมควบคุ
มควบคุมอยางมีนัยสําคัญเฉพาะฉลาก
ยาประเภทที่ 1 (p=0.026) แตจดจําความจําเปFนในการรับประทานยารวมกับมื้ออาหารไดนอยกวากลุมควบคุมอยางมี
นัยสําคัญทั้งประเภทที่ 1 (p=0.031) และประเภทที่ 2 (p<0.001) กลุมศึกษาและกลุมควบคุมมีความรวมมือในการใชยา
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05
05) สรุปผลการศึกษาา ขอมูลที่ไดจากการศึกษานี้ ควรนําไปสูการปรับปรุงฉลากยา
ตามโครงการโรงพยาบาลสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล โดยควรระบุชื่อสามัญทางยาและวิวิธีรับประทานยาที่สัมพันธ&กับ
มื้ออาหาร หากยาชนิดใดมีวิธีการรัรับประทานที่ไมสัมพันธ&กับมื้ออาหาร ฉลากยาควรระบุขอความ“ยานี
อความ
้ไมจําเปFนตอง
รับประทานรวมกับมื้ออาหาร” จะชวยใหผูปHวยเขาใจถึงวิธีการบริหารยาที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งอาจสงผลตอความรวมมือใน
การใชยาของผูปHวยที่ดีขึ้นได
คําสําคัญ: ฉลากยา, โครงการโรงพยาบาลสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล,ความเขาใจ,
ล
การจดจํา,ความรวมมือในการใชยา
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ABSTRACT
The objectives of this study were to assess patients’ understanding, recall and medication
adherence of labels according to the Rational Drug Use (RDU) hospital project developed by the University
Hospital Network (UHosNet), Thailand, in comparison with the former format of hospital’s labels. This study
was an experimental design and consisted of 2 parts. The first part focused on understanding RDU labels for
acute illness medication (153 patients in the study group and 153 patients in the control group). The second
part focused on understanding RDU labels, recall and medication adherence for chronic disease medicines
(60 patients in the study group and 60 patients in the control group). The results showed that in acute illness
and chronic disease medication, the study group was significantly better at understanding generic names
than the control group (p<0.001), but had a significantly less understanding of the need for taking
medication with meals than the control group (p<0.001). In terms of recalling information on labels of
chronic disease medication, the labels were divided into 2 categories: 1. started/adjusted medications and 2.
non-adjusted medications. The study group had a significantly better recall of generic names than the
control group did in categories 1 (p=0.026), but had a significantly less recall of the need for taking
medicines with meals than the control group in both categories 1 (p=0.031) and categories 2 (p<0.001). The
study group and the control group were not significantly different in adherence to medications (p>0.05). In
conclusion, the data obtained from this study should lead to the improvement of labels according to the
RDU hospital project which should specify the generic name of the medications and how to take the
medication in relation to the meals. If any type of medication is not related to the meals, the labels should
state the message "This medicine is not required to be taken with meals". It would help patients better
understand drug administration and may result in better medication adherence.
Keywords:
Keywords: label, rational drug use hospital project, understanding, recall, medication adherence
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บทนํา
ฉลากยาเปFนสวนสําคัญที่ชวยแนะนําการใชยาและ
สงตอขอมูลยาใหกับผูปHวย โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูปHวย
ใชยาไดอยางถูกตอง ปลอดภัย แตขอความบนฉลากยาอาจ
ทําใหผูปHวยเขาใจผิด1 มีผลใหผูปHวยใชยาไมถูกตอง ซึ่งทํา
ใหเกิดอาการไมพึงประสงค&จากยาได ในปZ พ.ศ. 2554 ไดมี
การเริ ่ม ตนของโครงการโรงพยาบาลสงเสริม การใชยา
อยางสมเหตุผล (Rational Drug Use hospital: RDU
hospital) แนวทางการดําเนินงานของโครงการมีทั้งหมด 6
ประการ โดยบรรจุการพัฒนาฉลากยาเพื่อการใชยาอยาง
สมเหตุผลไวในขอที่ 2 ของโครงการ คือ L: Labeling and
leaflet for patient information ฉลากยาและขอมูลสู
ประชาชน เนื่องจากฉลากยาเปFนหนึ่งในเครื่องมือที่จะชวย
ใหเกิ ด การใชยาอยางสมเหตุ ผ ลไดอยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
รวดเร็ว และคาใชจายต่ํา ทั้งยังชวยใหผูปHวยรับทราบขอมูล
ที่สําคัญของยาไดอยางสะดวก ครบถวน และสามารถใชยา
ไดอยางถูกตองปลอดภัยมากขึ้น2,3 จากความสําคัญของ
ฉลากยาดังกลาว เครือขายโรงพยาบาลและกลุมสถาบัน
แพทยศาสตร&แ หงประเทศไทย (University Hospital
Network, Thailand) หรือที่เรียกวา UHosNet จึงมีการ
สํารวจขอมูลเกี่ยวกับความตองการและความเขาใจฉลาก
ยาในประชาชนทั่วไปเพื่อนํามาสูการพัฒนารูปแบบฉลาก
ยาใหมี คุ ณ ภาพที่ ดี ขึ้ น 4 จั ด ทํ า คู มื อ ขอเสนอแนะการ
ปรับปรุงแกไขฉลากยาเพื่อใหโรงพยาบาลใชเปFนฉลากยา
ตนแบบในการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล 13 กลุมยา
ไดแก allopurinol, amlodipine, amoxicillin, cetirizine,
colchicine, domperidone, enalapril, ibuprofen,
metformin, paracetamol tablet/paracetamol syrup,
paracetamol+orphenadrine/tramadol/codeine,
simvastatin และ sulfonylurea นอกจากนี้ยังมีการ
พัฒนาฉลากยาเสริมเพื่อเสริมสรางความเขาใจของผูปHวย
ตอการใชยาใหดีขึ้นอีกดวย3
ภายหลั ง จากการใชฉลากยาตามโครงการ RDU
hospital ไดมี ก ารศึ ก ษาที่ ท ดสอบความเขาใจฉลากยา
Thai Bull Pharm Sci. 2020;15(1):129-144

ในผูปHวย แตการศึกษาในอดีตดังกลาวพบวา สวนใหญมี
รูปแบบการศึกษาเชิงสํารวจ5 สวนรูปแบบการศึกษาเชิง
ทดลองมี จํา กั ด โดยงานวิจั ย เชิ ง ทดลองดั ง กลาว 6 ศึ ก ษา
เฉพาะในผูปHวยโรคเรื้อรัง คือ โรคเบาหวานและโรคความ
ดันเลือดสูง และมีการเพิ่มชื่อสามัญทางยาภาษาไทย ขอบง
ใช และคําเตือนบนฉลากยาเทานั้น ดังนั้นในงานวิจัยครั้งนี้
จึงทําการศึกษาความเขาใจของผูปHวยตอฉลากยาหลักตาม
โครงการ RDU hospital ที่พัฒนาโดย UHosNet เทานั้น
โดยมีรูปแบบเปFนการศึกษาเชิงทดลอง มีการสุมตัวอยาง
แบงเปFนกลุมศึกษาและกลุมควบคุม เพื่อลดอคติของการ
วิ จั ย มี ก ารศึ ก ษาทั้ ง กลุ มยาที่ ใ ชรั ก ษาความเจ็ บ ปH ว ย
เฉียบพลัน (acute illness) และกลุมยาที่ใชรักษาโรค
เรื้อรัง (chronic disease) ในผูปHวยที่เปFนโรคไมติดตอและ
โรคติ ด ตอ และนอกจากมี ก ารเพิ่ ม ชื่ อ สามั ญ ทางยา
ภาษาไทย ขอบงใช และคําเตือนบนฉลากยาแลว ยังมีการ
ปรั บ เปลี่ ย นขอความวิ ธี ใ ชยาตามคู มื อขอเสนอแนะการ
ปรั บ ปรุ ง แกไขฉลากยาเพื่ อ สงเสริ ม การใชยาอยางสม
เหตุ ผ ลรวมดวย 3 เชน เพิ่ ม ขอความ “ตอเนื่ อ งทุ ก วั น ”
สํ า หรั บ ยาที่ ใ ชแบบตอเนื่ อ ง ขอความ “เมื่ อ มี อ าการ”
สําหรับยาที่ใชบรรเทาอาการ เปลี่ยนวิธีการรับประทานยา
บางรายการโดยไมระบุความสัมพันธ&กับมื้ออาหาร เปFนตน
ผลการวิจัยที่ไดจะทําใหทราบวาผูปHวยเขาใจฉลากยาของ
โครงการ RDU hospital ที่พัฒนาโดย UHosNet มากกวา
ฉลากยารู ป แบบเดิ ม ของโรงพยาบาลหรื อไม ซึ่ ง จะเปF น
ขอมูลที่ใชในการพัฒนาฉลากยาตอไป
วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
จ ริ ย ธ ร ร ม วิ จ ั ย ใ น ม นุ ษ ย& ข อ ง ค ณ ะ เ ภ สั ช ศ า ส ต ร&
มหาวิ ทยาลั ยสงขลานคริน ทร& (เอกสารรับ รองเลขที่ ศธ
052.1.107/1119) เปF น กา รศึ ก ษา เชิ ง ทด ลองแบ บ
parallel group design แบงการศึกษาเปFน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 ศึกษาความเขาใจฉลากยาตามโครงการ RDU
hospital เปรี ย บเที ย บกั บ ฉลากยารู ป แบบเดิ ม ของ
โรงพยาบาลสํ า หรั บ กลุ มยาที่ ใ ชรั ก ษาความเจ็ บ ปH ว ย
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เฉียบพลัน และสวนที่ 2 ศึกษาความเขาใจฉลากยาและผล
ของการใชฉลากยาตามโครงการ RDU hospital ตอการ
จดจําฉลากยาและความรวมมือในการใชยาสําหรับกลุมยา
ที่ใชรักษาโรคเรื้อรัง วิธีการศึกษามีดังนี้
สวนที่ 1 ศึกษาความเขาใจฉลากยาตามโครงการ RDU
hospital เปรี ย บเที ย บกั บ ฉลากยารู ป แบบเดิ ม ของ
โรงพยาบาลสํ า หรั บ กลุ มยาที่ ใ ชรั ก ษาความเจ็ บ ปวย
เฉียบพลัน (acute illness)
การศึกษาสวนนี้มีวัตถุประสงค&หลัก คือ เพื่อทดสอบ
ความเขาใจฉลากยาตามโครงการ RDU hospital โดย
เปรียบเทียบกับฉลากยารูปแบบเดิมของโรงพยาบาล ดําเนิน
การศึกษาตั้งแต 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ฉลากยาที่ทดสอบ
ตามที่โครงการ RDU hospital ไดกําหนดรายการ
ยาที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบฉลากยาทั้งหมด 13 กลุมยา2
ผู วิ จั ย เลื อ กรายการยาที่ ใ ชสํ า หรั บ รั ก ษาความเจ็ บ ปH ว ย
เฉียบพลันและเปFนยาที่มีในโรงพยาบาลที่ทําการวิจัย ซึ่ง
เปFนโรงพยาบาลชุมชนแหงหนึ่งในภาคใต สําหรับยาที่ มี
มากกวา 1 ความแรง มีการเลือกเฉพาะความแรงที่มีการใช
บอยในระยะเวลา 60 วั น และคัด เลื อกรายการยาละ 1
วิธีใช ฉลากยาที่ทดสอบมีขนาดกวาง 4.8 เซนติเมตรและ
ยาว 8 เซนติเมตร รายการยาและวิธีใ ชยาที่ทดสอบมี 9
รายการ ดังแสดงในตารางที่ 1 ฉลากยานอกจากมีการเพิ่ม
ชื่อสามัญทางยาภาษาไทย ขอบงใช และคําเตือนแลว ยังมี
การปรับเปลี่ยนขอความวิธีใชยาตามคูมือขอเสนอแนะการ
ปรั บ ปรุ ง แกไขฉลากยาเพื่ อ สงเสริ ม การใชยาอยางสม
เหตุ ผ ลรวมดวย 3 เชน เพิ่ ม ขอความ “ตอเนื่ อ งทุ ก วั น ”
สํ า หรั บ ยาที่ ใ ชแบบตอเนื่ อ ง ขอความ “เมื่ อ มี อ าการ”
สําหรับยาที่ใชบรรเทาอาการ เปลี่ยนวิธีการรับประทานยา
บางรายการโดยไมระบุความสัมพันธ&กับมื้ออาหาร เปFนตน
กลุมตัวอยางและเกณฑIการคัดเลือกตัวอยาง
ตั ว อยาง คื อ ผู ปH ว ยหรื อ ผู ดู แ ลของเด็ ก ที่ ม ารั บ
บริการที่แผนกผูปHวยนอกของโรงพยาบาลชุมชนแหงหนึ่ง
ในภาคใต เปFนคนไทยอายุตั้งแต 18 ปZขึ้นไป มีความสามารถ
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ในการอานภาษาไทยและตั ว เลขอารบิ กได รวมทั้ ง ไมมี
ปt ญ หาในการมองเห็ น การไดยิ น และเจ็ บ ปH ว ยจนไม
สามารถเขารวมการวิจัย
ขนาดตัวอยาง
โปรแกรม G*Power 3.1.9.2 ใชในการคํานวณ
ขนาดตั ว อยาง ซึ่ ง มี ก ารวิ เ คราะห& ข อมู ล โดยใช t-test
Mean: difference between two independent
means (two groups) กําหนดคาของความคลาดเคลื่อน
ชนิดที่ 1 เทากับ 0.05 อํานาจการทดสอบเทากับ 0.8 จาก
การศึ ก ษาความเขาใจฉลากยาตามโครงการ RDU
hospital ที่เปFนการศึกษาเชิงทดลอง โดยมีการแบงเปFน
กลุ มศึ ก ษาและกลุ มควบคุ ม มี เ พี ย งการศึ ก ษาในกลุ มยา
สําหรับรักษาโรคเรื้อรังเทานั้น ซึ่งพบวา กลุมศึกษามีความ
เขาใจฉลากยารอยละ 95.34±6.38 และกลุ มควบคุม
รอยละ 85.81±17.186 ดั งนั้ นคํ านวณจํ านวนตั วอยางได
กลุมละ 31 ราย ผูวิจัยปรับเพิ่มขนาดตัวอยางรอยละ 15
เพื่อปzองกันการสูญหายและพิจารณารวมกับขนาดตัวอยาง
ที่ ส ามารถทดสอบได จึ ง กํ า หนดขนาดตั ว อยางของ
การศึกษาครั้งนี้ คือ จํานวน 51 รายตอการทดสอบยา 1
รายการ โดยรายการยาที่ ท ดสอบมี ทั้ ง หมด 9 รายการ
(ตารางที่ 1) ดังนั้นตองใชตัวอยางจํานวน 459 ราย (51
ราย X 9 รายการยา) และในการศึกษานี้เปFนงานวิจัยเชิง
ทดลอง ซึ่งมีทั้งกลุมศึกษาและกลุมควบคุม นั่นหมายถึงวา
ในแตละกลุมตองมีจํานวนตัวอยาง 459 ราย รวมตัวอยาง
ทั้งสองกลุมเทากับ 918 ราย เนื่องจากสถานที่เก็บขอมูล
วิ จั ย เปF น โรงพยาบาลชุ ม ชนที่ มี จํ า นวนผู ปH ว ยไมมากนั ก
ผูวิจัยจึงกําหนดใหตัวอยาง 1 รายทดสอบยา 3 รายการ
ดั ง นั้ น ตั ว อยางที่ ใ ชในการทดสอบทั้ ง หมดในแตละกลุ ม
เทากับ 153 ราย (459 ราย/3 รายการยา)
เครื่องมือที่ใช
1) ฉลากยาโครงการ RDU hospital ที่พัฒนาโดย
UHosNet ตามขอเสนอแนะการปรับปรุงแกไขฉลากยา และ
ฉลากยารูปแบบเดิมของโรงพยาบาล และ 2) แบบทดสอบ
ความเขาใจฉลากยาที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น เปFนการประเมิน
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ตารางที่ 1 รายการยาและวิธีใชยาที่ใชในการทดสอบความเขาใจฉลากยาสําหรับกลุมยาที่ใชรักษาความเจ็บปHวยเฉียบพลัน
(acute illness) เปรียบเทียบฉลากยาตามโครงการ RDU hospital กับรูปแบบเดิมของโรงพยาบาล
ชื่อสามัญทางยา
ขนาดยา
1. Amoxicillin
capsule 500 mg

2. Amoxicillin
suspension
125 mg/5 ml

3. Cetirizine tablet
10 mg
4. Colchicine 0.6
mg tablet
(บรรเทาอาการปวด
เฉียบพลัน)
5. Domperidone
tablet 10 mg
6. Domperidone
suspension
10 mg/ 5 ml
7. Ibuprofen tablet
400 mg

8. Paracetamol
tablet 500 mg
9. Paracetamol
syrup 120 mg/5 ml

ขอความวิธีใชยา
รูปแบบตามโครงการ RDU hospital
กินยาตอเนื่องทุกวัน ครั้งละ 1 เม็ด
วันละ 3 ครั้ง เชา เที่ยง เย็น หางกันทุก 8 ชั่วโมง
ยาปฏิชีวนะ ใชฆาเชือ้ แบคทีเรีย
ไมไดผลในโรคติดเชือ้ ไวรัส
ใชติดตอกันจนหมด เพื่อปzองกันเชือ้ ดื้อยา
กินยาตอเนื่องทุกวัน ครั้งละ 1 ชอนชา (5 ซีซี)
วันละ 3 ครั้ง เชา เที่ยง เย็น หางกันทุก 8 ชั่วโมง
ยาปฏิชีวนะ ใชฆาเชือ้ แบคทีเรีย
ไมไดผลในโรคติดเชือ้ ไวรัส
ใชติดตอกันจนหมด เพื่อปzองกันเชือ้ ดื้อยา
กินยาเมื่อมีอาการครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง
ใชบรรเทาอาการจากโรคภูมแิ พ ไมไดผลในโรคหวัด
กินยาครั้งแรก 2 เม็ด
หลังจากนั้นอีก 1 ชั่วโมงกินยาอีก 1 เม็ดแลวหยุดยา
ใชบรรเทาอาการปวดขอสําหรับโรคเก€าต&หรือเก€าต&เทียม
กินยาเมื่อมีอาการครั้งละ 1 เม็ด กอนอาหาร
หางกันอยางนอย 4 ชั่วโมง วันละไมเกิน 3 ครั้ง
ใชบรรเทาอาการคลื่นไส อาเจียน
กินยาเมื่อมีอาการครั้งละ ครึ่ง ชอนชา (2.5 ซีซี)
กอนอาหาร หางกันอยางนอย 4 ชั่วโมง
วันละไมเกิน 3 ครั้ง
ใชบรรเทาอาการคลื่นไส อาเจียน
กินยาเมื่อมีอาการครั้งละ 1 เม็ด
หางกันอยางนอย 6 ชั่วโมง ไมเกินวันละ 3 ครั้ง
ใชลดไข แกปวด เปFนยากลุมเอ็นเสด
ไมควรใชขณะทองวาง ลดการระคายเคืองกระเพาะ
กินยาเมื่อมีอาการครั้งละ 1 เม็ด
หางกันอยางนอย 6 ชั่วโมง
ใชลดไขแกปวด
กินยาครั้งละ 1 ชอนชา (5 มล. หรือ 5 ซีซี)
หางกันอยางนอย 6 ชั่วโมงเมื่อมีอาการ
ใชลดไข แกปวด
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รูปแบบเดิมของโรงพยาบาล
รับประทานครั้งละ 1 เม็ด
วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร เชา-กลางวัน-เย็น
ยาฆาเชือ้ แบคทีเรีย ใชติดตอกันจนหมด
เพื่อปzองกันเชือ้ ดื้อยา
รับประทานครั้งละ 1 ชอนชา
วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร เชา-กลางวัน-เย็น
ยาฆาเชือ้ แบคทีเรีย ใชติดตอกันจนหมด

รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง
เวลามีอาการ ยาแกแพชนิดงวงนอย
รับประทาน 2 เม็ดทันที
อีก 1 ชั่วโมงรับประทานอีก 1 เม็ด
แลวหยุดยา
ยาแกปวดเก€าต& ดื่มน้ําตามมาก ๆ
รับประทานครั้งละ 1 เม็ด
วันละ 3 ครั้ง กอนอาหาร เชา-กลางวัน-เย็น
ลดการคลื่นไส อาเจียน
รับประทานครั้งละ ครึ่ง ชอนชา
วันละ 3 ครั้ง กอนอาหาร เชา-กลางวัน-เย็น
ลดการคลื่นไส อาเจียน
รับประทานครั้งละ 1 เม็ด
วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร เชา-กลางวัน-เย็น
แกปวด ลดไข กินหลังอาหารทันที
รับประทานครั้งละ 1 เม็ด ทุก 6 ชั่วโมง
เวลาปวดหรือมีไข
รับประทานครั้งละ 1 ชอนชา ทุก 6 ชั่วโมง
เวลาปวดหรือมีไข
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ฉลากยาของยา 8 รายการ (ยกเวน colchicine) แตละ
รายการยามีคําถามทั้งหมด 7 ขอ ไดแก ชื่อสามัญทางยา
ขอบงใชหรื อ สรรพคุ ณ ของยา จํ า นวน/ปริ ม าณยาที่
รับประทานตอครั้ง จํานวนครั้งที่รับประทานตอวัน เวลาที่
รับประทานยามื้อถัดไป ความจําเปFนในการรับประทานยา
รวมกับมื้ออาหาร และความจําเปFนในการรับประทานยา
ตอเนื่อง สําหรับยา colchicine มีคําถามทั้งหมด 6 ขอ
ไดแก ชื่ อ สามั ญ ทางยา ขอบงใชหรื อ สรรพคุ ณ ของยา
จํานวนยาที่รับประทานครั้งแรก เวลาที่รับประทานยามื้อ
ถัดไป จํานวนยาที่รับประทานครั้งถัดไป และความจําเปFน
ในการรั บ ประทานยารวมกั บ มื้ อ อาหาร โดยเกณฑ& ก าร
ประเมินเปFน การตอบคําถามถูก (1 คะแนน) หรือผิด (0
คะแนน) ตั ว อยางขอคํ า ถามของแบบทดสอบแสดงดั ง
ตารางที่ 2 แบบทดสอบนี้ผานการทดสอบความตรงโดย
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน (อาจารย&คณะเภสัชศาสตร&และ
เภสัชกรประจําโรงพยาบาล) และการทดสอบความเที่ยงใน
ผูปHวยและผูดูแลจํานวน 36 คน (คนละ 3 ฉลากยา) ไดคา
Cronbach’s alpha = 0.75
วิธีดําเนินการวิจัย
คัดเลือกตัวอยางตามความสะดวกและมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ&การคัดเลือกตัวอยาง ผูวิจัยใหตัวอยางจับฉลาก
แบบไมใสคืน เพื่อสุมแบงเปFนกลุมศึกษาและกลุมควบคุม
โดยใหตัวอยางทดสอบความเขาใจฉลากยาตามลําดับชุดยา
ที่ผูวิจัยไดจัดทําไวลวงหนาจํานวน 153 ชุด (1 ชุด มีการ
ทดสอบ 3 รายการยา) เชน ตัวอยางรายที่ 1 จับฉลากได

กลุมศึกษา จะไดรับการทดสอบความเขาใจฉลากยาตาม
โครงการ RDU
hospital ที่ พั ฒ นาโดย UHosNet
ตามลําดับรายการยาในชุดที่ 1 ตัวอยางรายที่ 2 จับฉลาก
ไดกลุมควบคุม จะไดรับการทดสอบฉลากยารูปแบบเดิม
ของโรงพยาบาลตามลําดับรายการยาในชุดที่ 1 ทําเชนนี้
จนครบ 153 ชุ ด ทั้ ง กลุ มศึ ก ษาและกลุ มควบคุ ม ในการ
ทดสอบความเขาใจฉลากยา จะใหตัวอยางถือฉลากยาที่
ผูวิจัยจัดทําขึ้นและสามารถอานฉลากยาซ้ําเพื่อหาคําตอบ
ได คําตอบแบงเปFนถูกและผิด หากตัวอยางตอบผิด จะมี
คําถามเพิ่มเติมวาทําไมจึงตอบเชนนั้น
การวิเคราะหIขอมูล
ขอมูลทั่วไปและผลการทดสอบความเขาใจฉลากยา
ใชสถิ ติ เชิง พรรณนา แสดงเปF น ความถี่ แ ละรอยละ และ
เปรียบเทียบขอมูล ระหวางกลุ มศึกษากับกลุมควบคุมใช
Chi-square test และกําหนด p-value เทากับ 0.05
สวนที่ 2 ศึกษาความเขาใจฉลากยาและผลของ
การใชฉลากยาตามโครงการ RDU hospital ตอการ
จดจําฉลากยาและความรวมมือในการใชยาสําหรับกลุม
ยาที่ใชรักษาโรคเรื้อรัง (chronic disease)
การศึกษาสวนนี้มีวัตถุประสงค&หลัก คือ เพื่อศึกษา
ผลของการใชฉลากยาตามโครงการ RDU hospital ตอ
ความรวมมื อ ในการใชยา เปรี ย บเที ย บกั บ ฉลากยารู ป
แบบเดิ ม ของโรงพยาบาล ดํ า เนิ น การศึ ก ษาตั้ ง แต
1 กุมภาพันธ& – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ตารางที่ 2 ตัวอยางขอคําถามของแบบทดสอบความเขาใจฉลากยาสําหรับกลุมยาที่ใชรักษาความเจ็บปHวยเฉียบพลัน และ
กลุมยาที่ใชรักษาโรคเรื้อรัง และการจดจําฉลากยาสําหรับกลุมยาสําหรับรักษาโรคเรื้อรัง
คําถาม
1. ชื่อสามัญทางยาของยาที่รับประทาน
2. ขอบงใชหรือสรรพคุณของยาที่รับประทาน
3. จํานวนเม็ดที่รับประทานในแตละครั้ง
4. จํานวนครั้งที่รับประทานตอ 1 วัน
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ตอบถูก (1 คะแนน)

ตอบผิด (0 คะแนน)
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ฉลากยาที่ทดสอบ
กํ า หนดรายการยาสํ า หรั บ กลุ มยาที่ ใ ชรั ก ษาโรค
เรื้อรังตามโครงการ RDU hospital2 และมีในโรงพยาบาล
ที่ทําการวิจัย รายการยาและวิธีใชยาที่ทดสอบมี 7 รายการ
ดังแสดงในตารางที่ 3 ฉลากยานอกจากมีการเพิ่มชื่อสามัญ
ทางยาภาษาไทย ขอบงใช และคํ า เตื อ นแลว ยั ง มี ก าร

ปรั บ เปลี่ ย นขอความวิ ธี ใ ชยาตามคู มื อขอเสนอแนะการ
ปรั บ ปรุ ง แกไขฉลากยาเพื่ อ สงเสริ ม การใชยาอยางสม
เหตุ ผ ลรวมดวย 3 เชน เพิ่ ม ขอความ “ตอเนื่ อ งทุ ก วั น ”
สําหรับยาที่ใชแบบตอเนื่อง เปลี่ยนวิธีการรับประทานยา
บางรายการโดยไมระบุความสัมพันธ&กับมื้ออาหาร เปFนตน

ตารางที่ 3 รายการยาและวิธีใชยาที่ใชในการทดสอบความเขาใจฉลากยาสําหรับกลุมยาที่ใชรักษาโรคเรื้อรัง (chronic
disease) เปรียบเทียบฉลากยารูปแบบตามโครงการ RDU hospital กับรูปแบบเดิมของโรงพยาบาล
ชื่อสามัญทางยา
ขนาดยา
1. Amlodipine
tablet 5 mg
2. Allopurinol
tablet 100 mg
3. Colchicine
tablet 0.6 mg
4. Enalapril tablet
5 mg
5. Glipizide tablet
5 mg
6. Metformin
tablet 500 mg
7. Simvastatin
tablet 20 mg

ขอความวิธีใชยา
รูปแบบตามโครงการ RDU hospital
กินยาตอเนื่องทุกวันครั้งละ 1 เม็ด
วันละ 1 ครั้ง เวลาเชา
ใชลดความดันเลือดหรือใชกับโรคและภาวะอื่น ๆ
กินยาตอเนื่องทุกวันครั้งละ 1 เม็ด
วันละ 1 ครั้ง เวลาเชา
ใชลดกรดยูริกในเลือด
กินยาตอเนื่องทุกวันครั้งละ 1 เม็ด
วันละ 1 ครั้ง เวลาเชา
ใชบรรเทาอาการปวดขอสําหรับโรคเก€าต&หรือเก€าต&เทียม
กินยาตอเนื่องทุกวันครั้งละ 1 เม็ด
วันละ 1 ครั้ง เวลาเชา
ใชลดความดันเลือดหรือใชกับโรคและภาวะอื่น ๆ
กินยาตอเนื่องทุกวันครั้งละ 1 เม็ด
วันละ 2 ครั้ง กอนอาหารเชา เย็น
ใชลดระดับน้ําตาลในเลือด (ยาเบาหวาน)
กินยาตอเนื่องทุกวันครั้งละ 1 เม็ด
วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเชา เย็น
ใชควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด (ยาเบาหวาน)
กินยาตอเนื่องทุกวัน ครั้งละ 1 เม็ด
วันละ 1 ครั้ง หลังอาหารเย็นหรือกอนนอน
ใชควบคุมระดับไขมันในเลือด (ยาสแตติน)
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รูปแบบเดิมของโรงพยาบาล
รับประทานครั้งละ 1 เม็ด
วันละ 1 ครั้ง หลังอาหารเชา
ยาลดความดัน
รับประทานครั้งละ 1 เม็ด
วันละ 1 ครั้ง หลังอาหารเชา
ควรกินยาหลังอาหาร ดื่มน้ํามาก ๆ
รับประทานครั้งละ 1 เม็ด
วันละ 1 ครั้ง หลังอาหารเชา
ยาแกปวด (เก€าท&) ดื่มน้ําตามมาก ๆ
รับประทานครั้งละ 1 เม็ด
วันละ 1 ครั้ง หลังอาหารเชา
ยาลดความดันและชวยชะลอไตเสื่อม
รับประทานครั้งละ 1 เม็ด
วันละ 2 ครั้ง กอนอาหารเชา เย็น
ยารักษาเบาหวาน
รับประทานครั้งละ 1 เม็ด
วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเชา เย็น
ยาลดระดับน้ําตาลในเลือด
รับประทานครั้งละ 1 เม็ด
หลังอาหารเย็น
ยาลดไขมันในเลือด
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กลุมตัวอยางและเกณฑIการคัดเลือกตัวอยาง
ตัวอยางในการศึกษานี้ คือ ผูปHวยที่มารับบริการที่
แผนกผูปHวยนอก คลินิกโรคเรื้อรังของโรงพยาบาลชุมชน
แหงหนึ่งในภาคใต เปFนคนไทยอายุตั้งแต 18 ปZขึ้นไป มีนัด
ตรวจกับแพทย&ครั้งถัดไปในชวง 1-3 เดือนนับจากวันที่เขา
รวมการวิ จั ย สามารถอานภาษาไทยและตั ว เลขอารบิ ก
ไดรับยาที่มีใน 7 รายการยาที่ทําการศึกษา (ตารางที่ 3)
โดยเปFนยาที่ไดรับครั้งแรกหรือมีการเปลี่ยนแปลงวิธีใชยา
อยางนอย 1 รายการ รวมทั้ง ไมมีปt ญหาในการมองเห็ น
การไดยิน และเจ็บปHวยจนไมสามารถเขารวมการวิจัยได
ขนาดตัวอยาง
โปรแกรม G*Power 3.1.9.2 ใชในการคํานวณ
ขนาดตั ว อยาง ซึ่ ง มี ก ารวิ เ คราะห& ข อมู ล โดยใช t-test
mean: difference between two independent
means (two groups) กําหนดคาของความคลาดเคลื่อน
ชนิดที่ 1 เทากับ 0.05 อํานาจการทดสอบเทากับ 0.8
เนื่องจากความรวมมือในการใชยาเปFนปtจจัยสําคัญที่มีผล
ตอการรั ก ษาของผู ปH ว ย 7 ดั ง นั้ น การศึ ก ษาในสวนนี้ จึ ง มี
วัตถุประสงค&หลัก คือ เพื่อศึกษาผลของการใชฉลากยาตอ
ความรวมมือในการใชยา จากงานวิจัยเรื่องผลของการใช
ฉลากภาพที่บงบอกวิธีใชยาเม็ดชนิดรับประทานสําหรั บ
รักษาโรคเรื้อรังในผูปHวยชาวไทยมุสลิมที่ไมรูหนังสือพบวา
ก ลุ ม ศึ ก ษ า มี ค ว า ม ร ว ม มื อ ใ น ก า ร ใ ช ย า ร อ ย ล ะ
85.03±15.10 และกลุมควบคุมรอยละ 72.85±25.538
ดังนั้นคํานวณจํานวนตัวอยางไดกลุมละ 48 ราย ผูวิจัยได
กําหนดขนาดตัวอยาง คือ กลุมศึกษาจํานวน 60 รายและ
กลุมควบคุมจํานวน 60 ราย
เครื่องมือที่ใช
1) ฉลากยาโครงการ RDU hospital ที่พัฒนาโดย
UHosNet ตามขอเสนอแนะการปรับปรุงแกไขฉลากยา
และฉลากยารูปแบบเดิมของโรงพยาบาล 2) แบบทดสอบ
ความเขาใจฉลากยา ซึ่งผูวิจัยพัฒนาขึ้น ในแตละรายการ
ยามีคําถามทั้งหมด 7 ขอ ไดแก ชื่อสามัญทางยา ขอบงใช
หรือสรรพคุณของยา จํานวน/ปริมาณยาที่รับประทานตอ
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ครั้ง จํานวนครั้งที่รับประทานตอวัน เวลาที่รับประทานยา
มื้ อถั ด ไป ความจํ า เปF น ในการรั บ ประทานยารวมกั บ มื้ อ
อาหาร และความจําเปFนในการรับประทานยาตอเนื่อง โดย
เกณฑ&การประเมินเปFน การตอบคําถามถูก (1 คะแนน) หรือ
ผิด (0 คะแนน) แบบทดสอบนี้ผานการทดสอบความตรงโดย
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน (อาจารย&คณะเภสัชศาสตร&และ
เภสัชกรประจําโรงพยาบาล) และการทดสอบความเที่ยงใน
ผูปHวยจํานวน 12 คน (คนละ 1 รายการยาที่มีการเริ่มใหม/
เปลี่ยนวิธีใช) ไดคา Cronbach’s alpha = 0.73 3)
แบบทดสอบการจดจําฉลากยาที่ผูวิ จัย พัฒนาขึ้ น แตละ
รายการยา มีคําถามจํานวน 5 ขอ ไดแก ชื่อสามัญทางยา
ขอบงใชหรือสรรพคุณของยา จํานวนยาที่รับประทานตอ
ครั้ง จํานวนครั้งที่รับประทานตอวัน และความจําเปFนใน
การรับประทานยารวมกับมื้ออาหาร โดยเกณฑ&คําตอบเปFน
ถูก (1 คะแนน) หรือผิ ด (0 คะแนน) (ตารางที่ 2) และ
แบบทดสอบผานการทดสอบความตรงโดยผูเชี่ยวชาญ 3
ทาน (อาจารย& ค ณะเภสั ช ศาสตร& แ ละเภสั ช กรประจํ า
โรงพยาบาล) 4) แบบวั ด ความรวมมื อ ในการใชยา
Medication Adherence Scale in Thais หรือ MAST9
ตัวอยางของแบบทดสอบแสดงดังตารางที่ 4 และ 5) แบบ
วัดความรวมมือในการใชยาโดยวิธีนับเม็ดยาที่เหลือ
วิธีดําเนินการวิจัย
คัดเลือกตัวอยางตามความสะดวกและมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ& ก ารคั ด เลื อ ก จากนั้ น ใหผู ปH ว ยจั บ ฉลากเพื่ อ
แบงกลุมเปFน 2 กลุม คือ กลุมศึกษาและกลุมควบคุม กลุม
ศึกษาไดรับฉลากยาตามโครงการ RDU hospital ที่พัฒนา
โดย UHosNet และกลุมควบคุมไดรับฉลากยารูปแบบเดิม
ของโรงพยาบาล การพบผูวิจัยในครั้งแรกนี้ เปFนทดสอบ
ความเขาใจฉลากยา โดยเลือกเฉพาะรายการยาที่มีการเริ่ม
ใหมหรือเปลี่ยนวิธีใชยาเพื่อปzองกันการรูจักวิธีใชยามากอน
ผูปHวยสามารถอานฉลากยาซ้ําเพื่อหาคําตอบได ผูปHวยบาง
รายอาจมีการทดสอบยามากกวา 1 รายการ เนื่องจากมียา
เริ่มใหม/เปลี่ยนวิธีใชมากกวา 1 รายการ เมื่อทําแบบทดสอบ
ครบแลว ผูวิจัยอธิบายวิธีใชยาอีกครั้งตามชนิดของฉลากยา
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ตารางที่ 4 ตัวอยางขอคําถามของแบบทดสอบความรวมมือในการใชยา (แบบสอบถาม MAST)
คําถาม

คะแนน
5
> 15 ครั้ง

1. ใน 1 เดือนที่ผานมา ทานลืมกินยา
บอยแคไหน
2. ใน 1 เดือนที่ผานมา ทานหยุดกินยา > 15 ครั้ง
เองบอยแคไหน
3. ใน 1 เดือน ที่ผานมาทานกินยาไม
> 15 ครั้ง
ครบทุกชนิด บอยแคไหน
4. ทานขาดยาและไมไดรับประทานยา บอยมาก
เนื่องจากไมไดมาพบแพทย&ตามนัดบอย
แคไหน

4
3
10-15 ครั้ง 6-10 ครั้ง

2
3-5 ครั้ง

1
1-2 ครั้ง

0
ไมเคย

10-15 ครั้ง 6-10 ครั้ง

3-5 ครั้ง

1-2 ครั้ง

ไมเคย

10-15 ครั้ง 6-10 ครั้ง

3-5 ครั้ง

1-2 ครั้ง

ไมเคย

บอย

นอย

นอยมาก

ไมเคย

ที่ผู ปH ว ยไดรั บ แจงใหผู ปH ว ยใชยาที่ ไ ดรั บ ในครั้ ง นี้ เทานั้ น
และนํายาที่เหลือในครั้งนี้มาดวยในวันนัดครั้งถัดไป
ในครั้งที่ 2 ผูปHวยไดรับการทดสอบการจดจําฉลาก
ยาทั้งรายการยาที่มีการเริ่มใหม/เปลี่ยนวิธีใช และยาที่ไม
เปลี่ยนแปลงวิธีใช ในการทดสอบใหผูปHวยดูเฉพาะแผงยา
หรื อยาที่ ท ดสอบซึ่ ง เปF น ยาที่ ผู ปH ว ยใช โดยไมสามารถดู
ฉลากยาได จากนั้นสัมภาษณ&ความรวมมือการใชยาตาม
แบบวัด MAST9 ซึ่งประกอบดวยคําถามทั้งหมด 7 ขอ
คะแนนเต็ ม 40 คะแนน คะแนนมาก หมายถึ ง มี ค วาม
รวมมื อ ในการใชยามาก และมี จุ ด ตั ด คะแนน คื อ 34
คะแนน รวมทั้งผูวิจัยประเมินความรวมมือในการใชยาของ
ผูปH วยโดยวิ ธี นับเม็ ดยาที่ เหลือ ทั้ งรายการยาที่ มี การเริ่ ม
ใหม/เปลี่ยนวิธีใช และยาที่ไมเปลี่ยนแปลงวิธีใช คํานวณ
รอยละความรวมมือในการใชยาจากสูตร เทากับ 100x(AB)/C เมื่อ A คือ จํานวนยาที่ไดรับจากโรงพยาบาล B คือ
จํานวนยาเหลือ และ C คือ จํานวนยาที่ควรรับประทาน
การวิเคราะหIขอมูล
ขอมู ล ทั่ ว ไป คะแนนความเขาใจฉลากยา และ
คะแนนการจดจําฉลากยา ใชสถิติเชิงพรรณนา แสดงเปFน
ความถี่และรอยละ และเปรียบเทียบขอมูลระหวางกลุ ม
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มีบาง

ศึกษากับกลุมควบคุมใช Chi-square test สําหรับการ
เปรียบเทียบคะแนนความรวมมือในการใชยาโดยวิธีนับเม็ด
ยาที่เหลือและแบบวัด MAST ระหวางกลุมศึกษากับกลุม
ควบคุมใช Independence sample t-test และกําหนดคา
p-value เทากับ 0.05
ผลการศึกษา
สวนที่ 1 ศึกษาความเขาใจฉลากยาตามโครงการ
RDU hospital เปรียบเทียบกับฉลากยารูปแบบเดิมของ
โรงพยาบาลสํ า หรั บ กลุ มยาที่ ใ ชรั ก ษาความเจ็ บ ปวย
เฉียบพลัน
ขอมูลพื้นฐานของผูปวย
ผู ปH ว ยในกลุ มศึ ก ษาและกลุ มควบคุ ม ไมมี ค วาม
แตกตางกั นอยางมี นั ยสํ าคั ญ (p>0.05) ทางดานลั กษณะ
พื้นฐาน โดยผูปHวยสวนใหญเปFนเพศหญิง (กลุมศึกษารอยละ
79.1 และกลุมควบคุมรอยละ 69.3) อยูในชวงอายุ 46-60 ปZ
(กลุมศึกษารอยละ 35.3 และกลุมควบคุมรอยละ 41.2) จบ
การศึกษาในระดั บประถมศึ กษา (กลุมศึกษารอยละ 43.1
และกลุมควบคุมรอยละ 50.3) และไมประกอบอาชีพ (กลุม
ศึกษารอยละ 31.4 และกลุมควบคุมรอยละ 35.3)
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ความเขาใจฉลากยา
จากขอมู ล ในตารางที่ 5 พบวา กลุ มศึ ก ษาตอบ
คํ า ถามเกี่ ย วกั บ ชื่ อ สามั ญ ทางยาถู ก ตองมากกวากลุ ม
ควบคุ ม อยางมี นั ย สํ า คั ญ (p<0.001) แตตอบคํ า ถาม
เกี่ ย วกั บ ความจํ า เปF น ในการรั บ ประทานยารวมกั บ มื้ อ
อาหารไดนอยกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ (p<0.001)
เฉพาะการทดสอบฉลากยา colchicine พบวา กลุมศึกษา
ตอบคํ า ถามเกี่ ย วกั บ ความจํ า เปF น ในการรั บ ประทานยา
รวมกับมื้ออาหารไมแตกตางจากกลุมควบคุม (p=0.303)
สวนที่ 2 ศึกษาความเขาใจฉลากยาและผลของ
การใชฉลากยาตามโครงการ RDU hospital ตอการ
จดจําฉลากยาและความรวมมือในการใชยาสําหรับกลุม
ยาที่ใชรักษาโรคเรื้อรัง
ขอมูลพื้นฐานผูปวย
ลักษณะพื้นฐานของผูปHวยดานเพศ อายุ จํานวนยา
ที่รับประทานประจํา และระยะเวลานัดของกลุมศึกษาและ
กลุมควบคุมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) โดย
ผูปH ว ยสวนใหญเปF น เพศหญิ ง (กลุ มศึ ก ษารอยละ 53.30
และกลุมควบคุมรอยละ 63.30) และอยูในชวงอายุ 46-60
ปZ (กลุมศึกษารอยละ 58.3 และกลุมควบคุมรอยละ 41.7)
แตทั้ ง สองกลุ มมี ค วามแตกตางกั น อยางมี นั ย สํ า คั ญ
(p<0.05) ในดานระดับการศึกษา โดยกลุมศึกษามีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปมากกวากลุมควบคุม (รอยละ
18.30 และ 8.30 ตามลําดับ, p=0.042)
จากการคัดเลือกผูปHวยที่ไดรับยาใน 7 รายการยาที่
ทําการศึกษา ไดแก allopurinol, amlodipine, colchicine,
enalapril, glipizide, metformin และ simvastatin และมี
การเริ่มยาใหม/เปลี่ยนวิธีใชยาอยางนอย 1 รายการพบวา
มีผูปHวยที่เปลี่ยนแปลงวิธีใชยา allopurinol ในกลุมศึกษา
จํา นวน 1 รายและกลุมควบคุ มจํ านวน 1 ราย และไมมี
ผูปHวยที่เริ่มยา/เปลี่ยนแปลงวิธีใชยา colchicine ดังนั้นใน
การศึกษาครั้งนี้จึงไมไดทดสอบความเขาใจฉลากยา การ
จดจําฉลากยา และความรวมมือในการใชยา allopurinol
และ colchicine ทําใหเหลือ 5 รายการยาที่ทําการศึกษา
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ไดแก amlodipine, enalapril, glipizide, metformin
และ simvastatin
ความเขาใจฉลากยา
ผูปHวยในกลุมศึกษาและกลุมควบคุม มีจํานวนกลุม
ละ 60 รายพบวา ผูปHวยในกลุมศึกษาจํานวน 4 รายและ
กลุมควบคุมจํานวน 4 ราย มีการเริ่มยาใหม/เปลี่ยนวิธีใช
ยามากกวา 1 รายการ ดังนั้นฉลากยาที่ทดสอบในกลุม
ศึกษามีจํา นวน 64 ฉลากและกลุมควบคุม จํานวน 64
ฉลาก ผลการศึ ก ษาดั ง แสดงในตารางที่ 6 พบวา กลุ ม
ศึกษาตอบคําถามเกี่ยวกับชื่อสามัญทางยาไดมากกวากลุม
ควบคุ ม อยางมี นั ย สํ า คั ญ (p<0.001) แตตอบคํ า ถาม
เกี่ ย วกั บ ความจํ า เปF น ในการรั บ ประทานยารวมกั บ มื้ อ
อาหารไดนอยกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ (p<0.001)
การจดจําฉลากยา
การทดสอบการจดจําฉลากยา แบงฉลากยาเปFน 2
ประเภท คือ 1) เริ่ ม ยาใหม/เปลี่ ย นวิ ธีใ ชยา และ 2) ไม
เปลี่ยนแปลงวิธีใชยา ผลการศึกษาดังแสดงในตารางที่ 7
พบวา กลุ มศึ กษาจดจํ าชื่ อสามั ญทางยาไดมากกวากลุ ม
ควบ คุ ม อยา งมี นั ยสํ า คั ญ ใน ป ระเ ภทเริ่ ม ยาใหม /
เปลี่ยนแปลงวิธีใชยา (p=0.026) แตจดจําความจําเปFนใน
การรั บ ประทานยารวมกั บ มื้ อ อาหารไดนอยกวากลุ ม
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทั้งฉลากยาประเภทเริ่มยาใหม/
เปลี่ยนวิธีใชยา (p=0.031) และประเภทไมเปลี่ยนแปลง
วิธีใชยา (p<0.001)
ความรวมมือในการใชยา
การทดสอบความรวมมือในการใชยาดวยวิธีนับเม็ด
ยาที่เหลือ แบงฉลากยาเปFน 2 ประเภท คือ 1) เริ่มยาใหม/
เปลี่ ย นวิ ธี ใ ชยา และ 2) ไมเปลี่ ย นแปลงวิ ธี ใ ชยา ผล
การศึกษาดังแสดงในตารางที่ 8 พบวา ในการผานเกณฑ&
ความรวมมื อ ในการใชยาโดยวิ ธี นั บ เม็ ด ยาที่ เ หลื อ ได
มากกวารอยละ 80 และใชแบบวัด MAST ไดคะแนนรวม
มากกวา 34 คะแนนนั้น10,11 กลุมศึกษาและกลุมควบคุมมี
คะแนนความรวมมือในการใชยาที่ผานเกณฑ&ดังกลาวไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05)
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ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบระหวางกลุมศึกษากับกลุมควบคุมที่เขาใจฉลากยาถูกตอง ในกลุมยาที่ใชรักษาความเจ็บปHวย
เฉียบพลัน
คําถาม
8 รายการยา
ชื่อสามัญทางยา
จํานวนหรือปริมาณยาที่รับประทานตอครั้ง
จํานวนครั้งที่รับประทานยาตอวัน
เวลาที่รับประทานยามื้อถัดไป
ความจําเปFนในการรับประทานยารวมกับมื้ออาหาร
การรับประทานยาตอเนื่อง
ขอบงใชหรือสรรพคุณของยา
เฉพาะยา colchicine
ชื่อสามัญทางยา
จํานวนยาที่รับประทานครั้งแรก
เวลาที่รับประทานยามื้อถัดไป
จํานวนยาที่รับประทานครั้งถัดไป
ความจําเปFนในการรับประทานยารวมกับมื้ออาหาร
ขอบงใชหรือสรรพคุณของยา

จํานวนฉลากยา (รอยละ)
กลุมศึกษา (n=408)
กลุมควบคุม (n=408)

p-value

351 (86.0)
407 (99.8)
373 (91.4)
363 (89.0)
247 (60.5)
336 (82.4)
391 (95.8)
กลุมศึกษา (n=51)
36 (70.60)
48 (94.10)
45 (88.20)
51 (100)
21 (21.42)
49 (96.10)

<0.001*
0.624**
0.518*
0.142*
<0.001*
0.528*
0.069*
p-value
<0.001*
0.617**
0.565*
0.495**
0.303*
1.000**

85 (20.8)
405 (99.3)
378 (92.6)
349 (85.5)
329 (80.6)
329 (80.6)
379 (92.9)
กลุมควบคุม (n=51)
5 (9.80)
50 (98.00)
43 (84.30)
49 (96.10)
16 (31.40)
50 (98.00)

*

Pearson chi-square test, ** Fisher’s exact test

ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบระหวางกลุมศึกษาและกลุมควบคุมที่เขาใจฉลากยาถูกตอง ในกลุมยาที่ใชรักษาโรคเรื้อรัง
เฉพาะฉลากยาประเภทเริ่มใหมหรือเปลี่ยนวิธีใช
คําถาม
ชื่อสามัญทางยา
ขอบงใชหรือสรรพคุณของยา
จํานวนยาที่รับประทานตอครั้ง
จํานวนครั้งที่รับประทานยาตอวัน
เวลาที่รับประทานยา
ความจําเปFนในการรับประทานยารวมกับมื้ออาหาร
ความจําเปFนในการรับประทานยาตอเนื่อง
*

จํานวนฉลากยา (รอยละ)
กลุมศึกษา (n=64)
19 (29.70)
63 (98.40)
63 (98.40)
64 (100)
64 (100)
36 (56.20)
62 (96.90)

p-value
กลุมควบคุม (n=64)
1 (1.60)
59 (92.20)
64 (100)
64 (100)
64 (100)
59 (92.20)
58 (90.60)

<0.001*
0.208**
1.000**
1.000*
1.000*
<0.001*
0.273**

Pearson chi-square test, ** Fisher’s exact test
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ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบระหวางกลุมศึกษาและกลุมควบคุมที่จดจําฉลากยาถูกตอง ในกลุมยาที่ใชรักษาโรคเรื้อรัง
แบงเปFนประเภทเริ่มยา/เปลี่ยนวิธีใช และประเภทไมเปลี่ยนแปลงวิธีใชยา
คําถาม

จํานวนฉลากยา (รอยละ)
เริ่มยาใหม/เปลี่ยนวิธีใชยา
กลุมศึกษา กลุมควบคุม
(n=62)
(n=63)
ชื่อสามัญทางยา
5 (8.06)
0 (0)
ขอบงใชของยา
58 (93.55) 60 (95.20)
จํานวนเม็ดที่รับประทานตอครั้ง
59 (95.16) 60 (95.20)
จํานวนครั้งที่รับประทานยาตอวัน
58 (93.55) 62 (98.40)
เวลาที่รับประทานยาเมื่อเทียบกับมือ้ อาหาร 54 (87.10) 62 (98.40)
*
Fisher’s exact test, ** Pearson chi-square test

ไมเปลี่ยนแปลงวิธีใชยา
p-value กลุมศึกษา กลุมควบคุม
(n=85)
(n=79)
*
0.026
2 (2.40)
0 (0)
*
1.000
82 (96.50) 79 (100)
*
1.000
85 (100)
78 (98.70)
*
0.361
85 (100)
77 (97.50)
*
0.031
70 (82.40) 79 (100)

p-value
0.498*
0.246*
0.482*
0.231*
<0.001**

ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบความรวมมือในการใชยาโดยวิธีนับเม็ดยาที่เหลือและแบบวัด MAST ระหวางกลุมศึกษากับ
กลุมควบคุม ในกลุมยาที่ใชรักษาโรคเรื้อรัง
ฉลากยา
ความรวมมือในการใชยาโดยวิธีนบั เม็ดยาที่เหลือ
(n คือจํานวนฉลากยา)
Amlodipine tablet
เริ่มยาใหม/เปลี่ยนวิธีใชยา
ไมเปลี่ยนแปลงวิธีใชยา
Enalapril tablet
เริ่มยาใหม/เปลี่ยนวิธีใชยา
ไมเปลี่ยนแปลงวิธีใชยา
Glipizide tablet
เริ่มยาใหม/เปลี่ยนวิธีใชยา
ไมเปลี่ยนแปลงวิธีใชยา
Metformin tablet
เริ่มยาใหม/เปลี่ยนวิธีใชยา
ไมเปลี่ยนแปลงวิธีใชยา
Simvastatin tablet
เริ่มยาใหม/เปลี่ยนวิธีใชยา
ไมเปลี่ยนแปลงวิธีใชยา
ความรวมมือในการใชยาโดยใชแบบวัด MAST
(n คือจํานวนผูปวย)
คะแนนเต็ม 40 คะแนน
*

p-value*

คะแนนเฉลี่ย±SD
กลุมศึกษา (n=147)

กลุมควบคุม (n=128)

87.88±17.86 (n=8)
92.63±10.37 (n=15)

95.24±6.45 (n=16)
85.63±32.38 (n=9)

0.292
0.442

92.35±11.32 (n=23)
93.21±11.12 (n=18)

93.80±10.07 (n=10)
95.19±4.43 (n=20)

0.730
4.468

96.16±6.00 (n=7)
85.47±20.10 (n=8)

93.44±11.33 (n=7)
94.85±2.64 (n=6)

0.584
0.283

92.30±8.78 (n=16)
94.36±5.28 (n=12)

95.51±4.34 (n=9)
93.07±7.98 (n=12)

0.234
0.645

96.27±7.97 (n=7)
91.89±9.37 (n=33)
กลุมศึกษา (n=58)

92.97±11.95 (n=18)
91.13±14.50 (n=21)
กลุมควบคุม (n=59)

0.509
0.815
p-value

36.84±3.80

36.73±3.71

0.868

Independent sample t-test
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อภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาความเขาใจฉลากยาตามโครงการ RDU
hospital ที่ พั ฒ นาโดย UHosNet จากขอเสนอแนะการ
ปรับปรุงแกไขฉลากยา โดยปรับเปลี่ยนขอความบนฉลาก
ยาหลายประเด็น เชน เพิ่มชื่อสามัญทางยาภาษาไทย เพิ่ม
ขอความ “ตอเนื่ อ งทุ ก วั น ”สํ า หรั บ ยาที่ ใ ชแบบตอเนื่ อ ง
ขอความ “เมื่อมี อาการ” สํา หรับ ยาที่ใ ชบรรเทาอาการ
เปลี่ ย นวิ ธี ก ารรั บ ประทานยาบางรายการโดยไมระบุ
ความสัม พัน ธ&กั บมื้ ออาหาร เปF นตน ผลการศึก ษาพบวา
กลุมศึกษามีความเขาใจฉลากยาในประเด็นชื่อสามัญทาง
ยามากกวากลุ มควบคุ ม อยางมี นั ย สํ า คั ญ ทั้ ง กลุ มยาที่ ใ ช
รักษาความเจ็บปHวยเฉียบพลันและกลุมยาที่ใชรักษาโรค
เรื้อรัง (p<0.001) สอดคลองกับผลการศึกษาของชนัฎตา
วิเศษสิงห&และคณะ6 เนื่องจากฉลากยาตามโครงการ RDU
hospital มีชื่อสามัญทางยาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย
แตกตางจากฉลากยารู ป แบบเดิ ม ของโรงพยาบาลที่ มี
เฉพาะชื่ อ สามั ญ ทางยาภาษาอั ง กฤษเทานั้ น สํ า หรั บ
ประเด็ น ความจํ า เปF น ในการรั บ ประทานยารวมกั บ มื้ อ
อาหารพบวา กลุมศึกษาเขาใจถูกตองนอยกวากลุมควบคุม
อยางมี นั ย สํ า คั ญ ทั้ ง กลุ มยาที่ ใ ชรั ก ษาความเจ็ บ ปH ว ย
เฉี ย บพลั น (รอยละ 57.10 และ 76.30 ตามลํ า ดั บ ,
p<0.001) และกลุมยาที่ใชรักษาโรคเรื้อรัง (รอยละ 56.20
และ 92.20 ตามลําดับ, p<0.001) อาจเกิดจากผูปHวยสวน
ใหญมีความคุนเคยกับการรับประทานยาที่สัมพันธ&กับมื้อ
อาหาร หากฉลากยาตามโครงการ RDU hospital ไมไดมี
การระบุ ใหชัดเจนถึ งการรั บประทานยาที่สั มพั นธ&กั บมื้ อ
อาหาร จึงมีผลทําใหผูปHวยไมทราบเรื่องความจําเปFนในการ
รับประทานยารวมกับมื้ออาหารที่แนชัด และผลการศึกษา
สอดคลองกับผลการสํารวจของ UHosNet ที่พบวา ฉลาก
ยาที่ไมระบุวิธีรับประทานยาที่สัมพันธ&กับมื้ออาหาร ทําให
ผูปHวยเขาใจฉลากยาดังกลาวถูกตองเพียงรอยละ 424 และ
ถึงแมวาฉลากยาตามโครงการ RDU hospital ที่พัฒนา
โดย UHosNet มีการระบุขอความในสวนของวิธีใชยาวา
“ตอเนื่องทุกวั น” สําหรับยาที่ใชแบบตอเนื่อง แตพบวา
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กลุมศึกษาและกลุมควบคุมเขาใจฉลากยาในประเด็นการ
รั บ ประทานยาตอเนื่ องไมแตกตางกั น อยางมี นั ย สํ า คั ญ
(p>0.05) อาจเนื่ อ งมาจากยารั บ ประทานตอเนื่ อ งใน
การศึกษานี้ เชน ยา amoxicillin ไดมีการรณรงค&ตาม
โครงการการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล (Antibiotics
Smart Use หรือ ASU) มาอยางตอเนื่องตั้งแตปZ พ.ศ.
255212 ผู ปH ว ยจึ ง อาจมี ค วามรู เกี่ ย วกั บ ยา amoxicillin
และรับทราบวาจะตองรับประทานยาปฏิชีวนะตอเนื่องจน
หมด13 นอกจากนี้ทั้งฉลากยาตามโครงการ RDU hospital
และฉลากยารูปแบบเดิมของโรงพยาบาล มีคําแนะนําใหใช
ยา amoxicillin อยางตอเนื่อง ผู ปHวยจึงสามารถตอบ
คํา ถามในประเด็น นี้ ไ ดอยางถู ก ตอง สํา หรั บกลุ มยาที่ ใ ช
รั ก ษาโรคเรื้ อ รั ง ถึ ง แมวาฉลากยารู ป แบบเดิ ม ของ
โรงพยาบาลไมมีระบุวาใหใชยาอยางตอเนื่อง ซึ่งแตกตาง
จากฉลากยาตามโครงการ RDU hospital แตผูปHวยที่ไดรับ
ฉลากยารูปแบบเดิมของโรงพยาบาลมีความเขาใจฉลากยา
ในประเด็นการรับประทานยาตอเนื่องไมแตกตางกับผูปHวย
ที่ไดรับฉลากยาฉลากยาตามโครงการ RDU hospital อาจ
เกิดจากผูปHวยมารั บการรักษาตอเนื่องที่โรงพยาบาล จึ ง
ไดรับคําแนะนําจากบุคลากรทางการแพทย& เชน แพทย&
เภสั ช กร และพยาบาลในเรื่ อ งความจํ า เปF น ในการ
รับประทานยาอยางสม่ําเสมอ จึงอาจทําใหผูปHวยมีการรับรู
และทราบวาตองรับประทานยาอยางตอเนื่องเพื่อรักษาโรค
ประจําตัว14,15
การจดจํ า ฉลากยาและความรวมมื อ ในการใชยา
สํา หรั บกลุ มยาที่ ใ ชรัก ษาโรคเรื้อรั ง แบงฉลากยาเปF น 2
ประเภท คือ 1) เริ่มยาใหม/เปลี่ยนวิธีใชยา และ 2) ไม
เปลี่ย นแปลงวิธี ใชยาพบวา กลุมศึก ษาจดจําฉลากยาใน
ประเด็ นชื่ อสามั ญทางยาไดมากกวากลุ มควบคุม อยางมี
นัยสําคัญเฉพาะฉลากยาประเภทเริ่มยาใหม/เปลี่ยนวิธีใช
ยา (รอยละ 8.06 และรอยละ 0 ตามลําดับ, p=0.026) แต
ไมแตกตางกั น อยางมี นั ย สํ า คั ญ ในฉลากยาประเภทไม
เปลี่ยนแปลงวิธีใชยา (p>0.05) สอดคลองกับผลการศึกษา
ของอนุสรา วองวัฒนโรจน&และคณะ16 ที่พบวา หลังการ
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เพิ่มชื่อสามัญทางยาภาษาไทยบนฉลากยา ผูปHวยที่ใชยา
เดิมตอเนื่องรูจักชื่อสามัญทางยามากขึ้น แตไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญกับฉลากยาเดิม (p>0.05) ซึ่งการที่ผูปHวย
ใชยาเดิ ม ตอเนื่ อ งโดยไมเปลี่ ย นแปลงวิ ธี ใ ชยา อาจเกิ ด
ความคุ นเคยกั บ ฉลากยาเดิ ม จึ ง ไมไดสั ง เกตการ
เปลี่ยนแปลงของขอมูลบนฉลากยา นอกจากนี้ยังมีขอมูล
จากการสํารวจพฤติกรรมการอานฉลากยาของผูปHวยพบวา
มีผูปHวยมากถึงรอยละ 43.9 ที่ไมอานฉลากยาหรืออานบาง
เปFนบางครั้ง5 ดังนั้นจึงเปFนขอมูลสนับสนุนวา ผูปHวยที่ใชยา
เดิมตอเนื่องในการศึกษาครั้งนี้ อาจไมไดอานฉลากยาซ้ํา
หลังจากไดรับยา จึงไมสามารถจดจําชื่อสามัญทางยาได
สวนประเด็นความจําเปFนในการรับประทานยารวมกับมื้อ
อาหาร ในการศึกษาครั้งนี้พบวา กลุมศึกษาจดจําฉลากยา
ในประเด็ น ดั ง กลาวไดนอยกวากลุ มควบคุ ม อยางมี
นัยสําคัญทั้งฉลากยาประเภทเริ่มยาใหม/เปลี่ยนวิธีใชยา
(รอยละ 87.10 และรอยละ 98.40 ตามลําดับ, p=0.031)
และประเภทไมเปลี่ยนแปลงวิธีใชยา (รอยละ 82.40 และ
รอยละ 100 ตามลําดับ, p<0.001) อาจเนื่องมาจากผูปHวย
มีความเคยชินกับการรับประทานยาที่สัมพันธ&กับมื้ออาหาร
หรือมีพฤติกรรมการรับประทานยาแบบรวบมื้อ17 ดังนั้น
แมฉลากยาไมระบุวิธีใชยาที่สัมพันธ&กับมื้ออาหาร แตผูปHวย
มียาอื่น ๆ ที่ตองรับประทานหลังอาหาร จึงรับประทานยา
ทั้งหมดหลังอาหารรวมกัน ซึ่งการไมระบุความสัมพันธ&ของ
การรั บ ประทานยากั บ มื้ ออาหารจึ ง ไมมี ผ ลตอการจดจํ า
ฉลากยาของผูปHวยในประเด็นนี้
สําหรับความรวมมือในการใชยาในระดับผานเกณฑ&
ที่ยอมรับได โดยวิธีนับเม็ดยาที่เหลือ คือ มากกวารอยละ
8011 และแบบวั ด MAST คื อ มากกวา 34 คะแนน 10
พบวา ทั้งฉลากยารูปแบบตามโครงการ RDU hospital ที่
พัฒนาโดย UHosNet (กลุมศึกษา) และรูปแบบเดิมของ
โรงพยาบาล (กลุมควบคุม) ผูปHวยมีความรวมมือในการใช
ยาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) สอดคลองกับ
การศึ ก ษาของ อนุ ส รา วองวั ฒ นโรจน& แ ละคณะ 16 และ
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Wolf และคณะ18 ที่ พบวา หลั งจากมีก ารปรับเปลี่ย น
ขอความบนฉลากยา ผูปHวยมีความรวมมือในการใชยาไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) ซึ่งความรวมมือใน
การใชยาของผู ปH ว ยนั้ น มี ห ลายปt จ จั ย ที่ เ กี่ ย วของ เชน
ความรูเกี่ยวกับโรค การสนับสนุนทางสังคม การมีโรครวม
เปFนตน19,20 ซึ่งไมไดเกี่ยวของกับฉลากยาเพียงอยางเดียว
จุดเดนของการศึกษาในครั้งนี้ คือ เปFนการประเมิน
ความเขาใจและความรวมมื อในการใชยาของผู ปH ว ยตอ
ฉลากยาตามโครงการ RDU hospital ซึ่งมีรูปแบบเปFน
การศึกษาเชิงทดลอง โดยมีการสุมตัวอยางแบงเปFนกลุม
ศึกษาและกลุมควบคุม เพื่อลดอคติในงานวิจัย มีการสุม
การเรียงลําดับรายการยาที่ผูปHวยแตละรายตองทดสอบ
เพื่อปzองกันผลของการเรียนรูของตัวอยางจากการทดสอบ
ฉลากยาในครั้งกอน และมีการศึกษาทั้งกลุมยาที่ใชรักษา
ความเจ็บปHวยเฉียบพลันและกลุมยาที่ใชรักษาโรคเรื้อรังใน
ผูปHวยที่เปFนโรคไมติดตอและโรคติดตอ แตการศึกษาครั้งนี้
มีขอจํากัด คือ ผูปHวยรับทราบวากําลังไดรับการทดสอบ จึง
อาจมีความตั้งใจในการอานฉลากยา จดจําชื่อสามัญทางยา
และมีความรวมมือในการใชยามากกวาในสภาวะความเปFน
จริง อีกทั้งการทดสอบความเขาใจและการจดจําฉลากยา
ในกลุมยาที่ใชรักษาโรคเรื้อรัง ควรทําในผูปHวยที่เพิ่งเริ่มมี
โรคประจําตัวและเพิ่งเริ่มยาใหม เพื่อปzองกันการรูจักยา
และการไดรับคําแนะนําจากบุคลากรทางการแพทย&มากอน
แตในการศึก ษาครั้ งนี้ ทดสอบทั้ งในผู ปH วยที่ ไดรับ ยาใหม
หรื อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงวิ ธี ใ ชยารวมดวย เนื่ อ งจาก
โรงพยาบาลที่ ทํ า การศึ ก ษาเปF น โรงพยาบาลชุ ม ชนมี
ผู รั บ บริ ก ารจํ า นวนไมมาก ทํ า ใหไมสามารถคั ด เลื อ ก
ผูเขารวมที่ เพิ่ งเริ่ม มีโ รคประจํา ตัว และเพิ่ง เริ่ มยาใหมได
นอกจากนี้ โ รงพยาบาลที่ ทํ า การศึ ก ษาเปF น โรงพยาบาล
ชุ ม ชน ซึ่ ง มี ผู รั บ บริ ก ารจํ า นวนไมมาก จึ ง ตองใชวิ ธี ก าร
คัดเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling)
แทนการสุมตัวอยาง
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สรุปผลการศึกษา
ฉลากยาตามโครงการ RDU hospital ที่พัฒนา
โดย UHosNet ตามขอเสนอแนะการปรับปรุงแกไขฉลาก
ยา ทํ า ใหผู ปHว ยมีค วามเขาใจและจดจํา ชื่ อสามัญ ทางยา
ไดมากขึ้น ชวยใหผูปHวยสามารถบอกชื่อยาที่ใชกับบุคลากร
ทางการแพทย&ไดถูกตอง และลดการใชยาซ้ําซอนได3 แต
ฉลากยาตามโครงการ RDU hospital ทําใหผูปHวยเขาใจ
และจดจํ า ฉลากยาในประเด็ น ความจํ า เปF น ในการ
รับ ประทานยารวมกั บ มื้ออาหารไดนอยกวาฉลากยารู ป
แบบเดิมของโรงพยาบาล ดังนั้นยาที่สามารถรับประทาน
ไดโดยไมสัมพันธ&กับมื้ออาหาร ควรมีการเพิ่มขอความวา
“ยานี้ไมจําเปFนตองรับประทานรวมกับมื้ออาหาร” เพื่อให
ผูปHวยใชยาไดอยางถูกตอง ซึ่งอาจมีผลใหความรวมมือใน
การใชยาของผูปHวยเพิ่มขึ้น เนื่องจากผูปHวยมักมีพฤติกรรม
รับประทานยารวมกับมื้ออาหาร สําหรับความรวมมือใน
การใชยาพบวา ฉลากยาตามโครงการ RDU hospital ทํา
ใหผูปHวยมีความรวมมือในการใชยาอยูในระดับผานเกณฑ&ที่
ยอมรั บ ได แตไมแตกตางจากฉลากยารู ป แบบเดิ ม ของ
โรงพยาบาล อยางไรก็ตาม การเพิ่มขอความ “ตอเนื่องทุก
วัน”หรือ “เมื่อมีอาการ” ของฉลากยาตามโครงการ RDU
hospital ทําใหผูปHวยที่ไดรับยาหลายชนิดรวมกันทราบได
วา ยาชนิดใดควรรับประทานอยางตอเนื่องหรือเฉพาะเมื่อ
มีอาการ อาจชวยใหผูปHวยใชยาไดถูกตองมากขึ้น งานวิจัย
ในอนาคตควรมีการศึกษาวา การเพิ่มขอความดังกลาวบน
ฉลากยาจะมีความสัมพันธ&กับความรวมมือในการใชยาของ
ผูปHวยหรือไม โดยใหมีขนาดตัวอยางและระยะเวลาของ
การศึกษามากกวางานวิจัยในครั้งนี้
เนื่องจากฉลากยาตามโครงการ RDU hospital มี
ขอความบนฉลากยามากขึ้น ดังนั้นโรงพยาบาลควรปรับ
ขนาดของฉลากยาใหใหญขึ้ น รวมทั้ ง ปรั บ ขนาดของ
ตั ว อั ก ษรหรื อขอความที่ ส ามารถอานไดงายและชั ด เจน
โดยเฉพาะชื่อสามัญทางยาภาษาไทย อีกทั้งเภสัชกรควรมี
คํา แนะนํ าเกี่ย วกั บ การปรับ เปลี่ย นขอความบนฉลากยา
ใหแกผูปHวย เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค&ในการใชฉลากยา ซึ่ง
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เปFนหนึ่งในเครื่องมือที่จะชวยใหผูปHวยมีการใชยาอยางสม
เหตุผลและปลอดภัยได
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัย ครั้งนี้สําเร็จไดดวยความอนุเคราะห&จาก
ผู ใหขอมูล ทุก ทาน รวมทั ้ง เภสัช กรและเจาพนัก งาน
เภสัช กรรมของโรงพยาบาลที ่ทํ า การศึก ษาทุก ทานที่
ชวยเหลือในการเก็บขอมูล นอกจากนี้ผู วิจัย ขอขอบคุณ
ทุน สนับ สนุน การทํ า วิท ยานิพ นธ& บัณ ฑิต วิท ยาลัย
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร&ที่สนับสนุนทุนการทํา วิจัย
ครั้งนี้
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