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การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาฉลากยารูปภาพส าหรับใชส่ื้อขอ้มูลใหค้  าแนะน าวธีิการบริหารยาใหก้บั
ผูป่้วยต่างชาติ และประเมินความเขา้ใจค าสัง่การบริหารยาจากฉลากยารูปภาพ      เก็บขอ้มูลในผูป่้วยและญาติผูป่้วย
ชาวต่างชาติท่ีมาใชบ้ริการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน พ.ศ. 2557 จ านวน 402 คน โดย
การศึกษาแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการพฒันาฉลากยารูปภาพและขั้นตอนการประเมินฉลากยารูปภาพ มีการพฒันา
ฉลากยารูปภาพจ านวน  9 รูปแบบ ดงัน้ี รับประทานคร้ังละ เศษหน่ึงส่วนส่ีเมด็ วนัละ 1 คร้ัง หลงัอาหารเชา้, รับประทาน
คร้ังละ คร่ึง เมด็ วนัละ 1 คร้ัง ก่อนอาหารเชา้, รับประทานคร้ังละ 2 เมด็ วนัละ 2 คร้ัง หลงัอาหารเชา้-เยน็, รับประทานคร้ัง
ละ 1 เมด็ วนัละ 2 คร้ัง ก่อนอาหารเชา้-เยน็, รับประทานคร้ังละ 1 เมด็ วนัละ 3 คร้ัง หลงัอาหารเชา้-กลางวนั-เยน็, 

รับประทานคร้ังละ 1 เมด็ วนัละ 3 คร้ัง ก่อนอาหารเชา้-กลางวนั-เยน็, รับประทานคร้ังละ 1 เมด็ วนัละ 4 คร้ัง หลงัอาหารเชา้-
กลางวนั-เยน็-ก่อนนอน, รับประทานคร้ังละ  1 เมด็ วนัละ 4 คร้ัง ก่อนอาหารเชา้-กลางวนั-เยน็-ก่อนนอน และ รับประทาน
คร้ังละ 2 เมด็ ก่อนนอน  
ผลการประเมินฉลากยารูปภาพ โดยการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ เพศหญิงมากกวา่เพศชาย (77.86% และ 22.14%) 
มากกวา่คร่ึงมีอายอุยูใ่นช่วง 21-30 ปี (56.00%) และประกอบอาชีพรับจา้งมากท่ีสุด (84.00%) พกัอาศยัอยูใ่นประเทศไทย
เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี–5 ปี          เป็นส่วนมาก (42.30%) และส่วนใหญ่อาศยัอยูก่บัคนไทย (69.40%) พบวา่ฉลากยา
รูปภาพแบบท่ี 9 คือ คร้ังละ 2 เมด็ ก่อนนอน เป็นฉลากท่ีกลุ่มตวัอยา่งตอบถูกทุกหวัขอ้ในแต่ละแบบค าสัง่มากท่ีสุด 
ใกลเ้คียงกบัฉลากแบบท่ี 5 คือ คร้ังละ 1 เมด็ วนัละ 3 คร้ัง หลงัอาหารเชา้ กลางวนั เยน็ (73.4% และ 72.9%) แตเ่ม่ือพิจารณา
ในแต่ละหวัขอ้ยอ่ยรวมในทุกแบบของฉลากยารูปภาพ พบวา่          กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตอบถูกในหวัขอ้จ านวนคร้ังหรือ
ม้ือท่ีตอ้งรับประทานยา (เฉล่ีย 85.96%) รองลงมาคือจ านวนเมด็ยา (เฉล่ีย 84.82%) เวลาท่ีรับประทานยา เช่น เชา้ กลางวนั 
เยน็ ก่อนนอน ตอบถูกเฉล่ีย 80.82% ส่วนการทานยาก่อนหรือหลงัอาหารตอบถูกนอ้ยท่ีสุด (เฉล่ีย 68.56%)   
โดยสรุปฉลากยารูปภาพท่ีพฒันาข้ึนยงัไม่ผา่นเกณฑข์อง ANSI จึงอาจตอ้งท าการพฒันาเพ่ิมเติม แต่ทั้งน้ีฉลากยารูปภาพ
ดงักล่าวน่าจะมีประโยชน์ในการช่วยส่ือความหมายไดดี้ใหก้บัผูป่้วยท่ีมีปัญหาเร่ืองภาษาเม่ือใชร่้วมกบัค าอธิบายดว้ยวาจา 
ท่าทาง หรือ ตวัอยา่งยาจริง และมีประโยชน์ในการช่วยเตือนความจ า ท าใหผู้ป่้วยระลึกไดเ้ม่ือเห็นรูปภาพอีกคร้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ABSTRACT 
 

The research aimed to develop pictorial medication labels to convey medical instructions for foreign 
patients and to evaluate the understanding of medical administration from the pictorial labels. Data were 
collected by interview from       402 foreign patients and their relatives at Nopparatrajathanee hospital 
during April to June 2014. The study was divided in two phases i.e. the development of instruments and 
assessing of pictorial labels understanding. There were 9 pictorial labels:           1/4  tablet after breakfast 
once a day, ½ tablet after breakfast once a day, 2 tablets twice daily after breakfast and dinner, 1 tablet 
twice daily before breakfast and dinner, 1 tablet  3 times a day after breakfast-lunch-dinner, 1 tablet 3 
times a day before breakfast-lunch-dinner, 1 tablet 4 times a day after breakfast-lunch-dinner and at bed 
time,     1 tablet 4 times a day before breakfast-lunch-dinner and at bed time, and 2 tablets at  bedtime 
once daily. 
From the results of accidental sampling, there were more females than males (77.86% and 22.14%) and 
more than half of them were in 21-30 years old (56.00%). Most of them work as employees (84.00%) and 
42.30% has been in Thailand for      1-5 years, 69.40% lived with Thai people. The study found that the 
ninth pictorial label (2 tablets at  bedtime once daily) was most correct answers in every parts (73.4%) 
similar to the fifth pictorial label (1 tablet 3 times a day after breakfast-lunch-dinner) which was 72.9%. 
When considering sum of each parts from all of pictorial labels, numbers of time to take medicines (once 
a day, twice a day, 3 times a day, and 4 times a day) were most correct answers (85.96% on average) 
following by number of tablets to take in each time (84.82% on average) and time to take medicines 
(morning, noon, evening, and bedtime) were 80.82% on average. Time to take medicines related to meals 
(before or after meal) was the least correct answers (68.56% on average). 
Although the pictorial labels were not accomplishment in accordance with ANSI, it may be useful to 
convey meaning of medical instructions with verbal and non-verbal explanation or medical samples and 
remind patients of their medical administration. 


