
 

 

 

 

 

 

บทบาทของทีมสหสาขาวิชาชีพในการจัดการยากลุมที่ตองระมัดระวงัสูง 

และการพัฒนาเอกสารใหคําแนะนําแบบรูปภาพสําหรับยากลุมเมทลิแซนทีน 
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บทคัดยอ 

วัตถุประสงค: เพื่อพัฒนาบทบาทของทีมสหสาขาวิชาชีพในการจัดการยากลุมที่ตองระมัดระวังสูงโดยมีผูปวยเปน

สวนรวม และเพื่อสรางเอกสารรูปภาพเพื่อชวยเตือนอาการขางเคียงจากยากลุมเมทิลแซนทีน วิธีการวิจัย: ในขั้นตอนแรก 

ผูวิจัยจัดการสนทนากลุมกับทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม เพือ่ปรับปรุงบทบาทและหา

แนวทางในการจัดการยากลุมที่ตองระมัดระวังสูง ในระยะที่สองเปนการสัมภาษณโดยใชเทคนิคการสัมภาษณแบบคิดดัง ๆ 

(think-aloud interview) ในผูปวยนอกของโรงพยาบาลสันทราย จาํนวน 30 คน เพื่อพัฒนารูปภาพเพื่อเตือนผูปวยและญาติใน

เร่ืองอาการขางเคียงจากยากลุมเมทิลแซนทีน ผลการวิจัย: ทีมสหสาขาวิชาชีพทราบบทบาทและหนาที่ของตนเองตอการ

จัดการยากลุมทีต่องระมัดระวังสูงแตยังไมปฏิบัติตามแนวทางทีกํ่าหนดอยางเขมงวด บทบาทเภสัชกรยังไมชัดเจน คูมือยาที่

ตองระมัดระวังสูงที่จัดทําขึ้นไมสามารถนํามาใชไดจริง และยาที่ตองระมัดระวังสูงมีหลากหลายจนทําใหเกิดความสับสน ทีมสห

สาขาวิชาชีพเห็นความสําคัญของการใหผูปวยและญาติชวยสังเกตอาการอันไมพึงประสงคที่เกิดจากยาเพื่อเฝาระวังความ

ปลอดภัยจากการใชยากลุมนี้ โดยเริ่มจากยากลุมเมทิลแซนทีน และใชเอกสารรูปภาพเพื่อใหขอมูลอาการคลื่นไสอาเจียน เบื่อ

อาหาร นอนไมหลับ ปวดศีรษะ กระหายน้ํา และใจสั่น เมือ่นํารูปตนแบบอาการเหลานี้ไปสัมภาษณกลุมตัวอยางครบ 3 รอบ

แลว พบวา รูปที่พัฒนาจนกลุมตัวอยางตอบถูกอยางนอยรอยละ 90 ไดแก รูปอาการคล่ืนไสอาเจียน เบื่ออาหาร และปวดศีรษะ 

สรุป: ความรวมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพ ผูปวย และญาติมีความจําเปนตอการบริหารจัดการยากลุมที่ตองระมัดระวังสูง การ

สรางเอกสารใหคาํแนะนําแบบรูปภาพตองผานการทดสอบหลายรอบเพือ่ใหไดภาพที่ชดัเจนและเขาใจตรงกัน 
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บทนํา 
 ยาที่ตองระมัดระวังสูง (high alert drugs) คือยา

ทีม่ีความเสีย่งสูงที่อาจกอใหเกิดอันตรายรุนแรงกับผูปวย

หรือทําใหเสียชีวิตหากมีการใชยาคลาดเคลื่อน ซ่ึงจะ

กอใหเกิดความสูญเสียทีม่ากกวายาทัว่ไปอยางชัดเจน (1) 

ปจจุบันการใชยากลุมน้ีในผูปวยที่นอนโรงพยาบาลมี

แนวโนมเพิ่มขึ้นจึงมีโอกาสที่จะเกิดความคลาดเคลื่อนทาง

ยาและเกิดอาการไมพึงประสงคจากยาเพิ่มมากขึ้นตามไป

ดวย การพัฒนาระบบการติดตามยาที่ตองระมัดระวังสูงใน

โรงพยาบาลจะสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพก็ตอเมื่อมีการ

รวมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพในการวางแผน จัดหา

เคร่ืองมือ และแนวทางการปฏบิตัิรวมกัน (2) 

ผู ป ว ย เ ป น ส ว น สํ า คั ญ ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร

รักษาพยาบาล โดยทั่วไปผูปวยตองการทราบขอมูล

เกี่ยวกับยาของตนเพื ่อการดูแลตนเองเบื ้องตน (3) แต

พบวาผูปวยถึงรอยละ 80 ไมทราบถึงขอมูลเหลานี้ การ

ไดรับขอมูลที่ไมเพียงพอเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหผูปวยไมใช

ยาตามแพทยสั่ง (4) ทําใหเกิดผลเสียตอตัวผู ปวยและ

โรงพยาบาล (5) ดังนั้นการใหขอมูลที่เพียงพอแกผูปวยใน

เรื่องยาและการดูแลสุขภาพจึงเปนวิธีการหนึ่งทีจ่ะเพิ ่ม

ประสิทธิภาพการรักษา และลดภาระงานของบุคลากรทาง

การแพทยได 

การแนะนําดวยวาจาเปนวิธีหลักที่ใชในการให

ขอมูลเร่ืองยาสําหรับผู ปวย แตมีขอเสียคือผูปวยมักลืม

ขอมูลในเวลาอันส้ัน โดยเฉพาะในผูสูงอายุ ดังนั้นการให

ขอมูลที ่เปนตัว อักษร  เชน เอกสารกํากับยา จึงเปน

ทางเลือกทีสํ่าคญัสําหรับการใหขอมลู (4) เอกสารกํากับยา

มักถูกสรางในมุมมองของผูใหบริการ โดยไมไดคํานึงถึง

ปจจัยของผู ปวย เชน อายุ ปญหาดานสายตา ระดับ

การศึกษา ความสามารถในการอาน ความแตกตางทาง

ภาษาหรือวัฒนธรรม สงผลใหยากตอการทําความเขาใจ

สําหรับผูปวยและอาจทําใหเกิดปญหาจากการใชยาได (6) 

ทางเลือกหน่ึงที่ชวยที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการให

ขอมูลดานยา คือการนํารูปภาพมาชวยในการส่ือสาร ซ่ึงทาํ

ใหผูปวยเขาใจและจดจําขอมูลไดมากขึ ้นสงผลใหใชยา

ถูกตองเพิ่มมากขึ้น (7)  

ผูวิจัยในฐานะเภสัชกรผูรับผิดชอบการจัดการยา

ทีต่องระมัดระวังสูงจึงสนใจพัฒนาระบบการจัดการกลุมนี้ 

โดยอาศัยความรวมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพ รวมทั้งให

ผู ปวยและญาติเขามามีสวนสําคัญในระบบ โดยการให

ขอมูลเร่ืองยาผานเอกสารใหคําแนะนําเรื่องยาแบบรูปภาพ

ใหผูปวยเปนสวนหน่ึงของระบบการติดตามหลังการใหยาที่

อยูในกลุมที่ตองระมัดระวังสูง ยาในการศึกษานี้คือยากลุม

เมทิลแซนทีน (methylxanthine) ซ่ึงมีการสั่งใชสูงและมี

ชวงการรักษาแคบทําใหเกิดอาการขางเคียงไดงายกวายา

ทั่วไป (8) ในทางทฤษฏีควรมีการติดตามตรวจวัดระดับยา

ในเลือดอยางสม่ําเสมอ แตในทางปฏิบัตินั้นโรงพยาบาล

ชุมชนอาจไมสามารถตรวจวัดระดับยาในเลือดของยากลุม

น้ีได ดังน้ันส่ิงหน่ึงที่อาจชวยใหบุคลากรทางการแพทย

ทราบไดวา ผูปวยมีระดับยาในเลือดสูงกวาระดับปกติคือ

การสังเกตอาการขางเคยีงทีเ่กิดขึน้ หากไดรบัความรวมมือ

จากผูปวยหรือญาติในการแจงใหทราบถึงอาการที่เกิดขึ้น 

ก็จะทําใหบุคลากรทางการแพทยสามารถดูแลผูปวยได

อยางเหมาะสมและจัดการกับปญหาไดอยางทันทวงที 

 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยน้ีใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพอันประกอบ

ไปดวย 2 ขัน้ตอนดังน้ี 

 

1. การสนทนากลุมในทมีสหสาขาวชิาชพี 

ผูใหขอมูลในการสนทนากลุมประกอบดวย แพทย 1 

คน เภสัชกร 2 คน และพยาบาล 3 คน รวมเปน 6 คน 

ทั้ งหมดเปนคณะกรรมการทีมสหสาขาวิชาชีพของ

โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม ซึ ่งปฏิบัติงาน

รวมกันมาเปนเวลานาน จึงมีความคุนเคยกัน และทุกทาน

ยินดีเขารวมการศึกษา กอนการสนทนา ผู วิจัยไดชี้แจง

จุดประสงค กระบวนการ วิธีการ และประโยชนของการ

สนทนากลุม ผูวิจัยขอใหผูรวมการสนทนาทุกรายแสดง

ความคิดเห็นไดอยางเต็มที ่นอกจากนี ้ในการสนทนา 

ผู วิจัยยังใชกระบวนการสุนทรียสนทนา (9) เพื ่อใหเกิด

บรรยากาศการเรียนรูและผอนคลายมากขึ้น ในการศึกษา

ครั้งนี้ผู วิจัยรับหนาที่เปนผูดําเนินการสนทนา ใชเวลาใน

การสนทนาประมาณ 2 ชั่วโมงจึงไดขอมูลที่อ่ิมตัว ประเด็น

คําถามสําคัญในการสนทนา คือ บทบาทหนาทีข่องแตละ

วิชาชีพในการจัดการยาทีต่องระมัดระวังสูง ปญหาและ

ขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบการจัดการยากลุมนี้ และ

แนวคิดการนําเอกสารรูปภาพมาใชสื่อสารขอมูลอาการ

ขาง เคียงจากยาใหผู ป วยและญาติ รับทราบ  ผู วิ จัย

บันทึกเสียงการสนทนารวมกับการจดบันทึกบทสนทนาใน

แตละประเด็น เน้ือความที่ไดจากการถอดขอความเสียงถูก
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นําไปวิเคราะหเนื้อหาความเชื่อมโยงเชิงคุณภาพ และ

สรุปผลตอไป 

 

2. การสัมภาษณกลุ มตัวอยางถึงความหมายของ

รูปภาพทีแ่สดงอาการขางเคียง 

รูปภาพทั้งหกที่แสดงอาการขางเคียงวาดโดยผูวิจัย

เอง (รูปที่ 1) โดยอาศัยขอมูลจากการสนทนากลุมระหวาง

ทีมสหสาขาวิชาชีพ จากนั ้นจึงนําไปทดสอบกับกลุ ม

ตัวอยาง โดยใชเทคนิคการสัมภาษณแบบคิดดัง ๆ (think-

aloud interview) (10) กลุมตัวอยางพิจารณารูปทีละรูป

แลวพูดแสดงความคิดเห็นออกมาวา เมื่อเห็นรูปภาพคิดถึง

อะไร รูปภาพแสดงถึงคนที่มีอาการใด ในขณะที่ตัวอยาง

อธิบายนั้น ผู วิจัยจะไมถามสอดแทรกหรือแสดงความ

คิดเห็นใด ๆ เมื ่อตัวอยางตอบจนครบหมดทุกรูปแลว 

ผูวิจัยจึงถามความเห็นวา เพราะอะไรถึงคิดเชนนั้น และ

สอบถามเพิ ่มเติมวา หากตองการใหไดความหมายที ่

ถูกตองควรปรับปรุงอยางไร แลวนําขอมูลทีไ่ดมาปรับปรุง

รูปกอนนําไปใชจริง ในขั้นตอนนี้ทําการทดสอบ 3 รอบกับ

กลุมตัวอยางรอบละ 10 คน รวม 30 คนที่ไมซํ้ากัน 

กลุมตัวอยาง คือ ประชากรในเขตอําเภอสันทราย 

30 คนที่มีสัญชาติไทย อายุมากกวา 20 ป สามารถสื่อสาร

ภาษาไทยได ไมจํากัดเพศ การศึกษา และอาชีพ ตัวอยาง

ตองไมเคยเห็นรูปน้ีมากอน ตัวอยางถูกเลือกจากผูทีม่ารับ

บริการจากโรงพยาบาลสันทรายดวยวิธีสุมอยางมีระบบ 

จากผู ที ่นัง่บนเกาอี ้หนาหองจายยานอกที ่ผู วิจัยไดทํา

เครื ่องหมายไว เกณฑที ่ใชตัดสินประสิทธิภาพในการ

สื่อสารของภาพอางอิงจากการวิจัยของ Mansoor และ 

Dowse (11) และ American National Standards 

Institute (ANSI) (12) โดยยอมรับภาพนั้นหากตัวอยาง

ตอบถูกตองอยางนอยรอยละ 85 แตเนื่องจากการทดสอบ

น้ีมีกลุมตัวอยางรอบละ 10 คน ผูวิจัยจึงปดตัวเลขเปนตอง

ตอบถูกอยางนอยรอยละ 90 รูปทีม่ีผูตอบถูกมากกวารอย

ละ 90 จะถือวาใชไดและไมถูกทดสอบในการสัมภาษณ

รอบตอไป หากรูปใดมีผูตอบถูกไมถึงรอยละ 90 ผูวิจัยจะ

ปรับแกภาพตามขอเสนอแนะกอนนําไปทดสอบในรอบ

ตอไป และรูปที่จะถูกนําไปใชจริงในการปฏิบัติงาน คือ รูป

ที่มีผูตอบถูกมากที่สุด การวิเคราะหขอมูลเปนการวิเคราะห

เชิงเนือ้หาเพือ่หาความเชือ่มโยง และใชคาความถีร่อยละ

ในการแสดงผลเชิงปริมาณ 

ผลการวิจยั 

ผลการวิจัยแบงเปน 2 สวนคือ สวนของแนว

ปฏิบัติเพื่อบริหารจัดการยากลุมที่ตองระมัดระวังสูงรวมกัน

ของทมีสหสาขาวชิาชพีอันไดจากการสนทนากลุมบุคลากร

ทางการแพทย  และสวนของการพัฒนาเอกสารให

คําแนะนําแบบรูปภาพสําหรับเตือนอาการขางเคียงจาก

ยากลุมเมทิลแซนทีน ซ่ึงไดจากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง 

 

1. แนวทางการปฏิบัติเพือ่การบริหารจัดการยากลุมที่

ตองระมัดระวังสูงรวมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพ 

ในการสนทนากลุม ผู ใหขอมูลพูดคุยกันถึงบทบาท

หนาที่ของทีมสหสาขาวิชาชีพแตละฝายที่จะรวมกันดูแล

การบริหารยากลุมที ่ตองระมัดระวังสูงและยากลุมเมทิ

ลแซนทนี ผลการสนทนามดีงัน้ี 

 

1.1 บทบาทหนาที่และการปฏิบัติของแตละ

วิชาชีพ  

แมวาแตละฝายจะทราบวา หนาที่ของตนเองตอ

การจัดการยากลุมทีต่องระมัดระวังสูงเปนอยางไร แตเมื่อ

ไดแลกเปล่ียนประสบการณกับฝายอ่ืน ๆ แลว บุคลากรแต

ละฝายก็ไดเรียนรู วายังมีสิง่ที ่ตองพัฒนาอีกมาก เชน 

แพทยในฐานะของผูสั่งใชยาตองเขียนคําสั่งการใชยาให

ชดัเจน แตในทางปฏิบัติมีผูใหความเห็นวา แพทยแตละคน

ปฏิบัติแตกตางกัน และบางครัง้ไมตรงตามแนวทางของ

โรงพยาบาล เชน เขียนคําส่ังที่ไมชัดเจน นอกจากน้ีแพทย

บางทานไมไดเขียนคําสั่งใหติดตามสัญญาณชีพหรือการ

เฝาระวังอาการไมพึงประสงคจากยาทําใหการดูแลผูปวย

ไมมีแนวทางการปฏิบัติที ่ชัดเจน สําหรับพยาบาล สวน

ใหญทราบถึงบทบาทหนาที่และแนวปฏิบัติของตนเอง แต

ยังพบวาบางสวนยังปฏิบัติไมตอเนื่อง และพยาบาลแตละ

ทานยังบริหารยากลุมที่ตองระมัดระวังสูงดวยวิธีที่แตกตาง

กัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความรูและประสบการณของแตละบุคคล 

สวนบทบาทเภสัชกรน้ันเนนดานการจดัยา จายยา และการ

ใหขอมูลยา เชน การจัดทําแนวทางการปฏิบัติเมื่อมีการใช

ยาที่ตองระมัดระวังสูง แตก็พบวาคูมือแนวทางการใชยาที่

ตองระมัดระวังสูงไมสามารถนํามาใชไดจริง เนื่องจากเปน

รูปเลมทําใหใชยาก ไมมีบุคลากรหยิบมาอานหรือนํามาใช

ในขณะปฏิบัติงานจริง นอกจากนี้ การตรวจสอบยากอน
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จายโดยเภสัชกรยังมีการปฏิบัติที่ไมสม่ําเสมอ เชน การลืม

ติดสติ๊กเกอรคําเตือน หรือลืมบรรจุยาในซองสีแดง เปนตน 

 

1.2 ระบบการติดตามอาการหลังการใหยา

กลุมที่ตองระมัดระวังสูงโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ 

ระบบการติดตามอาการหลังการใหยาที ่ตอง

ระมัดระวังสูงยังไมไดรับการปฏิบัติตามอยางสม่ําเสมอและ

ไปในทางเดียวกัน อันเนื่องจากหลายสาเหตุ เชนการไมใช

หรือปฏิบัติตามคูมือดังทีไ่ดกลาวไปแลว และการที่ยากลุม

น้ีมีจาํนวนหลายตัว แตละตัวมีการติดตามที่ตางกัน ทําใหผู

ปฏิบัติไมสามารถจดจาํไดทัง้หมดนอกจากน้ียงัไมมกีารวาง

ระบบการจดัการทีช่ดัเจน เมื่อเกิดปญหาจากยากลุมที่ตอง

ระมัดระวังสูงจึงมักมีการปฏิบัติไมแตกตางจากการจัดการ

ยาทั่วไป เชน หากผูปวยมีอาการผิดปกติจากยาเกิดขึ้น 

แพทยจะใหการรักษาตามอาการหรือใหยาตานพิษ 

บทบาทของเภสัชกรในการรวมประเมินการเกิดอาการไม

พึงประสงคจากยากลุมน้ียังมีนอยมาก เน่ืองจากแพทยและ

พยาบาลยังไมทราบวาตองแจงเภสัชกรเมื่อผูปวยเกิด

อาการที่ไมพึงประสงคจากยา  

จากปญหาเหลานี ้ ผู ใหขอมูลจึงเสนอใหสราง

ระบบการตดิตามอาการที่งายตอการปฏิบัติจริง เชน จัดทํา

ปายเตือนกอนใหยาที่สามารถมองเห็นงาย ใชไดจริง และ

วิธีการติดตามอาการสําคัญที ่สามารถแนบไปกับเวช

ระเบียนผูปวยเปนตน  

 

1.3 การสรางระบบการติดตามอาการหลัง

การใหยากลุมที่ตองระมัดระวังสูงโดยใหผูปวยและ

ญาติเขามามีสวนรวม 

ผูใหขอมูลมีความเห็นรวมกันวา การใหผูปวยและ

ญาติมีสวนรวมในการดูแลและเฝาระวังอาการที่อาจเกิด

จากยา โดยใหผูปวยหรือญาติแจงเจาหนาที่ทันทีเมื่อเกิด

อาการผิดปกติจะชวยลดปญหาการดูแลของบุคลากรทาง

การแพทยที่อาจไมทั ่วถึงเนื่องจากภาระงานที่มากไดใน

ระดับหนึง่ มาตรการดังกลาวควรใชรวมกับการที่บุคลากร

ทางการแพทยติดตามเฝาระวังการใชยากลุ มที ่ตอง

ระมัดระวังสูงตามมาตรฐานที่กําหนดเหมือนเดิม โดยทั้งนี้

ตองมีการใหขอมูลที ่สําคัญแกผู ปวยและญาติ เพื ่อให

สามารถสังเกตอาการไดเองและขอมูลดังกลาวตองไมสราง

ความวิตกกังวลใหผูปวยมากจนเกินไป  

 

1.4 การใชเอกสารใหคําแนะนําแบบรูปภาพ

เพือ่ใหความรูเรื่องผลขางเคียงจากยาแกผูปวยและ

ญาติ 

ผูใหขอมูลเหน็รวมกันทีจ่ะนํารูปภาพมาใชในการ

สื่อสารกับผูปวยและญาติ โดยใหขอเสนอแนะวาควรทํา

รูปภาพใหมีขนาดใหญ เนือ่งจากผูปวยและญาติบางรายมี

ปญหาทางสายตา และควรใหรวมกับขอมูลทางวาจาเพื่อ

เพิ ่มความเขาใจ นอกจากนีค้วรมีการวางเอกสารใน

ตําแหนงที่ผูปวยและญาติเห็นไดชัดเจนตลอดเวลาทีไ่ดรับ

ยา หากการใหขอมูลโดยรูปภาพไดผลดี ก็ควรนําไปผลิต

เปนเอกสารแจกใหผูปวยที่ไดรับยากลับไปรับประทาน

ตอเน่ืองที่บาน นอกจากนีม้ีผูใหขอมูลใหความเห็นวาควร

เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับสรรพคุณของยาเขาไปดวยและสราง

แบบบันทึกการตดิตามอาการที่สามารถนําไปใชไดงายและ

ไมเปนการเพิ ่มภาระของผู ปฏิบัติงาน ดังนั ้นทีมผู รวม

สนทนาจึงรับทราบรวมกันวาจะมีการนํารูปภาพมาใชเพื่อ

ชวยใหความรูดานอาการขางเคียงจากยาแกผู ปวยและ

ญาติ ซึ่งผูรวมสนทนาจะนําขอสรุปไปแจงแกเจาหนาที่ที่

ดูแลผูปวยตอไป 

 

1.5 การคัดเลือกยาสําหรับนํามาทําเอกสาร

ใหคําแนะนําแบบรูปภาพ 

ผูรวมสนทนารวมกันวิเคราะหขอมูลการใชยาที่

ผานมา และเห็นพองกันวา ยากลุมที่คัดเลือกมาดําเนินการ

กอนคือยากลุมเมทิลแซนทีนเนื่องจากในป พ.ศ. 2554 

ยากลุม น้ี เปน 1 ใน 5 อันดับแรกของยาที ่มีการสั ่ง         

ใชมากที่ สุดในผูป วยที่นอนโรงพยาบาล คือ มีการ         

ส่ังใช aminophylline 100 mg จํานวน 7,600 เม็ด,                

theophylline sr 200 mg จํานวน 11,915 เม็ด และยาฉีด 

aminophylline 250 mg จํานวน 839 หลอด (13) 

นอกจากน้ี ยากลุมน้ียังมีชวงการรักษาแคบ โรงพยาบาลที่

ผูวิจัยปฏิบัติงานอยูไมสามารถวัดระดับยาในเลือดได 

ดังน้ันส่ิงที ่จะชวยใหคาดเดาไดวาผู ปวยที ่ไดรับยากลุม    

เมทิลแซนทีนอาจมีระดับยาในเลือดสูงกวาระดับปกติคือ

การสังเกตวาผู ปวยมีอาการขางเคียงจากยาดังตอไปน้ี 

อาการปวดศีรษะ คลื่นไสอาเจียน เบื่ออาหาร นอนไมหลับ 

ใจสั่น และกระหายนํ้า (8) แพทยมีความเห็นวาอาการ

เหลานี้อาจไมสรางความกังวลแกผู ปวยมากเกินไป จึง

สามารถใหขอมูลน้ีกับผูปวยได พยาบาลไดใหความเห็นวา



 
 

วารสารเภสัชกรรมไทย ปที ่5 เลมที่2 กค.-ธค. 2556 

http://portal.in.th/tjpp                       

 

83  
  
 

เคยพบอาการเชนนี้ในผูปวยแตไมคาดคิดวาจะเกิดจากยา

ได 

 

2. การพัฒนาเอกสารแบบรูปภาพสําหรับยากลุ ม    

เมทิลแซนทีน 

การพัฒนาเอกสารแบบรูปภาพสําหรับยากลุม

เมทิลแซนทีนของโรงพยาบาลสันทราย เปนกระบวนการ

ออกแบบและปรับปรุงรูปภาพโดยใหผูปวยที่มารับบริการมี

สวนรวมในการออกแบบรูปภาพ ผูวิจัยไดออกแบบรูปภาพ

ตัง้ตนซึง่แสดงถึงอาการขางเคียงจากยา การสัมภาษณ

กลุมตัวอยางทํา 3 รอบ รอบละ 10 คนทีไ่มซ้ํากัน ลักษณะ

ทั่วไปของกลุมตัวอยางทั้งหมดเปน เพศหญิง 17 คน (รอย

ละ 56.67) อายุเฉลี่ย 47.03±15.78 ป สวนใหญมีการ 

ศึกษาต่าํกวาหรือเทียบเทาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 

16 คน (รอยละ 50.33) ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที  ่1-6 

จํ านวน 4  คน (ร อยละ 13 .33 )  และ สูงกว าร ะ ดับ

มัธยมศึกษา จํานวน 10 คน (รอยละ 33.33) อาชีพหลัก

ของกลุมตัวอยาง คือ รับจางทั่วไป จํานวน 13 คน (รอยละ 

43.33) การสัมภาษณกลุมตัวอยางไดผลดังน้ี 

 

รูปภาพอาการปวดศีรษะ 

ในรอบที่ 1 ตัวอยางจํานวน 8 คน (รอยละ 80) ตอบ

ความหมายของภาพไดถูกตอง ผูที่ตอบไมถูกใหขอมูลวา

รูปที่เห็น คือ รูปภาพคนทีก่าํลังมอีาการเครียด โดยดูจากสี

หนา คิ ้ว ตา หรือทาทางการเอามือกุมศีรษะ และควร

ปรับปรุงโดยวาดใหหนาตาดูผอนคลายกวานี้ (รูปที่ 1) 

ผูวิจัยปรับปรุงรูปภาพโดยลบลายเสนบริเวณระหวางคิ้ว

ออก เพือ่ใหการแสดงหนาตาดูไมเครียดหรือเครียดนอยลง 

แตยังใหคงลักษณะทาทางเดิมแลวจึงนําไปทดสอบในกลุม

ตัวอยางคร้ังที่ 2 พบวากลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 10 คน

(รอยละ 100) ตอบไดถูก (รูปที่ 1) 

 

 รูปภาพอาการคลื่นไสอาเจียน  

ในรอบที่ 1 กลุมตัวอยาง จํานวน 9 คน (รอยละ 

90) ตอบความหมายของภาพไดถูกตองผูที่ตอบไมถูกให

ขอมูลวารูปที ่เห็นคือภาพคนปวดฟน อยางไรก็ตาม 

ตัวอยางรายนี้ใหความเห็นวา ภาพดังกลาวสามารถสื่อ

ความหมายอาการคลื่นไสอาเจียนไดเชนกันโดยไมตอง

ปรับแกภาพ ดังนั ้นรูปภาพน้ีจึงเปนรูปภาพที ่สามารถ

นําไปใชไดโดยโดยไมตองทดสอบในครั้งที่ 2 หรือ 3 (รูปที่ 

1) 

 

รูปภาพอาการนอนไมหลับ  

ในรอบที่ 1 กลุมตัวอยางจํานวน 4 คน (รอยละ 

40) ตอบความหมายของภาพไดถูกตอง ผูที่ตอบไมถูกให

ขอมูลวาภาพที่เห็นคือรูปภาพคนที่คิดมากหรือมีอาการ

ปวดฟน สวนประกอบของรูปภาพ เชน ดาวหรือนาฬิกา 

ทําใหตัวอยางเขาใจผิดเรือ่งเวลา ผูวิจัยปรับปรุงรูปภาพ

โดยลบรูปนาฬิกาออก และเพิ่มภาพดวงจันทรและดวงดาว

เขาไปแทน แตยังใหบุคคลในภาพคงลักษณะทาทางเดิม 

การทดสอบรอบที ่2 พบวา ตัวอยางจํานวน 6 คน (รอยละ 

60) ตอบความหมายของภาพไดถูกตอง สวนกลุมที่ตอบไม

ถูกใหขอมูลวาเปนภาพคนที่มีอาการคิดมากควรปรับปรุง

หนาตาใหดูคลายเครียดกวาน้ี ดังน้ันผูวิจัยจึงแกไขภาพให

หนาตาดูผอนคลายโดยวาดตาใหโตขึน้แลวจึงนําไป

ทดสอบรอบที่ 3 ไดผลวา กลุมตัวอยางเพียงจํานวน 2 คน 

(รอยละ 20) ที่ตอบความหมายของภาพไดถูกตอง สวน

ตัวอยางทีต่อบไมถูก ใหขอมูลวา ภาพที่เห็นนี้เปนรูปของ

คนที ่มีอาการคิดมากนั ่งเทาคาง แตเมื ่อผู วิจัยถามวา 

รูปภาพนีสื้อ่ถึงอาการนอนไมหลับไดหรือไม กลุมตัวอยาง

ตอบวาสามารถส่ือความหมายไดเชนกัน (รูปที่ 1) ผูวิจัยจึง

เ ลือกรูปที ่แก ไขในรอบที ่ 2 เพื ่อ นํามาใช ในการสื ่อ

ความหมายเน่ืองจากเปนรูปที่มีตัวอยางตอบไดมากที่สุด 

 

รูปภาพอาการเบื่ออาหาร  

ในรอบที่ 1 กลุมตัวอยางจํานวน 5 คน (รอยละ 

50) ตอบความหมายของภาพไดถูกตอง ผูที่ตอบไมถูกให

ขอมูลวารูปทีเ่ห็นคือรูปคนที่มีอาการปวดฟนหรืองวงนอน 

เน่ืองจากลักษณะทาทางของรูปที่เอามือกุมแกมและเหมอืน

คนหลับตา ผูวิจัยจึงปรับปรุงภาพโดยจัดวางทาทางของคน 

ในภาพใหม คือ ยายมือมาวางบนโตะกินขาวแทนแลว

นําไปทดสอบรอบที ่2 ผลปรากฏวา กลุมตัวอยางจํานวน 7 

คน (รอยละ 70) ตอบความหมายของภาพไดถูกตอง สวน

กลุมทีต่อบไมถูกใหขอมูลวา รูปที่เห็นนี้เปนรูปคนทีอ่ยาก

อาหารหรือมอีาการปวดทอง เพราะสังเกตจากการน่ังเอียง 

ๆ ผูวิจัยจึงปรับปรุงโดยการจัดวางทาทางของคนในภาพ

ใหม คือ เอามือซายลงวางใตโตะกินขาว และปรับระดับ

ศีรษะและลําตัวใหตั้งตรงมากขึ้น แลวจึงนําไปทดสอบรอบ 
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รูปที่ 1. การปรับปรุงรูปภาพและผลการทดสอบ1 

 

อาการ การทดสอบรอบที ่1 การทดสอบรอบที ่2 การทดสอบรอบที ่3 

ปวดศรีษะ 

 
ตอบถูก 8 ใน 10 คน 

 
ตอบถูกทั้ง 10 คน 

ไมไดทดสอบ 

คล่ืนไส

อาเจยีน 

 
ตอบถูก 9 ใน 10 คน 

 

 

 

 

ไมไดทดสอบ ไมไดทดสอบ 

นอนไมหลับ 

 
ตอบถูก 4 ใน 10 คน 

 
ตอบถูก 6 ใน 10 คน 

 
ตอบถูก 2 ใน 10 คน 

เบือ่อาหาร 

 
ตอบถูก 5 ใน 10 คน 

 
ตอบถูก 7 ใน 10 คน 

 
ตอบถูก 9 ใน 10 คน 

          1: ไมไดทดสอบเน่ืองจากมีผูตอบความหมายของภาพถูกอยางนอย 9 รายจาก 10 ราย 
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รูปที่ 1. การปรับปรุงรูปภาพและผลการทดสอบ1 (ตอ) 

 
อาการ การทดสอบรอบที ่1 การทดสอบรอบที ่2 การทดสอบรอบที ่3 

ใจส่ัน 

 
ตอบถูก 2 ใน 10 คน 

 
ตอบถูก 2 ใน 10 คน 

 
ไมมีผูใดตอบถูก 

กระหายนํ้า 

 
ตอบถูก 1 ใน 10 คน 

 
ตอบถูก 1 ใน 10 คน 

 
ตอบถูก 7 ใน 10 คน 

          1: ไมไดทดสอบเน่ืองจากมีผูตอบความหมายของภาพถูกอยางนอย 9 รายจาก 10 ราย 

 

 

ที่ 3 ผลทีไ่ดคือกลุมตัวอยางจํานวน 9 คน (รอยละ 90) 

ตอบไดถูกตอง วาเปนรูปภาพอาการเบื่ออาหาร (รูปที่ 1) 

รูปที่ไดในรอบที่ 3 จึงถูกนําไปใชตอไป 

 

รูปภาพอาการใจสั่น 

ในรอบที่ 1 กลุมตัวอยางจํานวน 2 คน (รอยละ 

20) ตอบความหมายของภาพไดถูกตอง ผูที่ตอบไมถูกให

ขอมูลวา รูปน้ีแสดงอาการแนนหนาอก ตกใจ และไมทราบ

วาคือรูปอะไร ผูวิจัยปรับปรุงโดยเพิ่มรูปสัญญาณชีพและ

รูปหัวใจเพิ่มเติม การทดสอบรอบที ่2 ไดผลวา ตัวอยาง

จํานวน 2 คน (รอยละ 20) ตอบไดถูกตอง สวนกลุม

ตัวอยางทีต่อบไมถูกใหขอมูลวา ภาพที ่เห็นแสดงวามี

อาการที ่เกี ่ยวของกับหัวใจ เชน เจ็บหนาอก เปนโรค

เกี ่ยวกับหัวใจ กลุมตัวอยางไมสามารถตอบไดวาควร

ปรับปรุงรูปภาพนี้อยางไรและไมรูจักรูปสัญญาณชีพทีเ่พิม่

ขึ้นมา ผูวิจัยจึงไดลดขนาดรูปหัวใจลงและปรับหนาตาของ

คนใหดูผอนคลาย แลวจึงนําไปทดสอบรอบที่ 3 ผลการ

ทดสอบพบวาไมมีกลุมตัวอยางคนไหนตอบไดถูกตองเลย 

กลุมตัวอยางทุกคนคิดวาเปนอาการของโรคหัวใจ เชน 

หัวใจโต มีอาการตกใจ หรือแนนหนาอก เมื่อผูวิจัยถามวา 

ภาพที่เห็นน้ีสามารถส่ือถึงคนใจส่ันหรือไม กลุมตัวอยางให

ความเห็นวา ภาพมีความเหมือนหรือคลายเชนนั้น (รูปที่ 

1) ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกรูปที่ 1 เพื่อนํามาใชสือ่ความหมาย

เนื่องจากรูปสัญญาณชีพที่เพิม่ขึ้นมา ในรูปที ่2 ไมไดชวย

ใหกลุมตัวอยางเขาใจรูปภาพมากขึ้น 

 

รูปภาพอาการกระหายน้ํา 

ในรอบที ่1 กลุมตัวอยางเพียง 1 คน (รอยละ 10) 

ตอบความหมายของภาพไดถูกตอง ผูที่ตอบไมถูกใหขอมูล

วารูปที ่เห็น คือ รูปภาพคนกําลังดื ่ม และเสนอวาควร
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ปรับปรุงภาพใหเปนรูปคนเหงื่อออก และคิดถึงน้ํา ผูวิจัย

ไดปรับปรุงโดยแกไขภาพเปนรูปคนกําลังคิดถึงน้ําในแกว 

และเพิ ่มรูปพระอาทิตยและพัดลม การทดสอบรอบที ่ 2 

ไดผลวา กลุมตัวอยางจํานวน 1 คน (รอยละ 10) ตอบได

ถูกตอง ตัวอยางที่ตอบไมถูกใหขอมูลวา รูปที่เห็นน้ีเปนรูป

ของคนทีม่อีาการรอนจากอากาศ หรือมอีาการจามจากโรค

หวัด และเสนอวาควรตัดรูปพระอาทิตยและรูปพัดลมออก 

ผูวิจัยปรับปรุงภาพอีกครัง้โดยการตัดรูปพระอาทิตย รูป

พัดลม และลายเสนตาง ๆ ออก และเพิ่มจํานวนแกวนํ้าเขา

ไปในรูป การทดสอบคร้ังที่ 3 พบวา ตัวอยางจํานวน 7 คน 

(รอยละ 70) ตอบไดถูกตอง ตัวอยางทีต่อบไมถูกตอง ระบุ

วาดูรูปภาพไมออกหรือไมแนใจวารูปทีเ่ห็นเปนแกวน้ํา

หรือไม (รูปที ่ 1) ผู วิจัยจึงเลือกรูปที ่ 3 เพื ่อนํามาใชสื ่อ

ความหมายเน่ืองจากเปนรูปที่มีตัวอยางตอบไดมากที่สุด 

 

การอภปิรายผลและสรุปผล 

การศึกษานี้เริ่มตนจากการสนทนาแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นระหวางทีมสหสาขาวิชาชีพที่ดูแลผูปวยของ

โรงพยาบาลสันทราย เพื ่อระดมความคิดเห็นและสราง

ความมีสวนรวมในการจัดการยากลุมที่ตองระมัดระวังสูงที่

มีการส่ังใชในผูปวยใน และการใหความรูแกผูปวยและญาติ

เพือ่ใหผูปวยและญาติมาเปนสวนหนึง่ในการเฝาระวังการ

เกิดอาการขางเคยีงจากยากลุมน้ี 

การสนทนาดังกลาวเปนโอกาสในการทบทวน

บทบาทของแตละวิชาชีพในการทํางานเปนทีม และรวมกัน

วิเคราะหถึงปญหาของการจดัการยากลุมนี้ ประเด็นปญหา

หลัก คือ ความไมตอเนื ่องของการจัดการกับยาที ่ตอง

ระมัดระวังสูงซึง่มีสาเหตุจากระบบการทํางานในปจจุบันที่

ไมเอื้อตอการปฏิบัติงาน บุคลากรขาดความพรอมทัง้ดาน

กําลังคน ความรู และขาดเครือ่งมือทีเ่หมาะสม อุปสรรค

ดังกลาวคลายกับสิ่งที ่พบจากการศึกษาในอดีต (2) ที่

พบวาปญหาในการตดิตามการใหยาที่ตองระมัดระวังสูงใน

แผนกผูปวยใน คือ บุคลากรยังปฏิบัติไมถูกตองเนื่องจาก

ขาดความรู ขาดความชัดเจนของการกําหนดบทบาท

หนาที่ และการที่พยาบาลมีภาระงานมาก ดังนั้นจากผล

การศึกษาพบวาตองกําหนดบทบาทของแตละวิชาชีพให

ชัดเจน และกระตุ นใหเกิดการปฏิบัติในทางเดียวกัน 

นอกจากนั้นขอมูลวิชาการยังมีความสําคัญสําหรับการ

ทํางาน แตคู มือฉบับที่เปนรูปเลมนั้นไมสะดวกตอการใช

งาน จึงไดมีการเสนอวิธีการอืน่ เชน การจัดทําปายขอมูล

ยาใหแกพยาบาลผูดูแลผูปวยที่เห็นไดงายและกระตุนให

เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยใน

อดีต (14) ที่พบวา ปจจัยที่ทําใหระบบการเฝาระวังยากลุม

ที่ตองระมัดระวังสูงประสบความสําเร็จไดแก การใหความรู

แกบุคลากร และการมีอุปกรณเครื่องมือตางๆ เพื่อชวยให

ระบบดําเนินไปไดงายขึ้น 

การสรางระบบการติดตามอาการหลังการใหยา

กลุมที่ตองระมัดระวังสูงโดยใหผูปวยและญาติเขามามีสวน

รวมจะทําใหเกิดการดูแลที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้ การ

ดูแลโดยบคุลากรทางการแพทยทางเดียวอาจไมครอบคลุม

เนื่องจากอาการไมพึงประสงคจากยาบางอยางไมสามารถ

ตรวจพบไดโดยการตรวจรางกายหรือการตรวจทาง

หองปฏิบัติการ ดังนั้นหากผูปวยและญาติไดรับความรูที ่

เหมาะสมและเพยีงพอ จะสามารถชวยรวมสังเกตอาการไป

พรอมกับทีมบุคลากรทางการแพทย ซึ่งจะสงผลให

บุคลากรทางการแพทยรับทราบอาการผิดปกติและแกไข

ปญหาไดทันเวลา ชวยเพิ่มความปลอดภัยแกผูปวยไดมาก

ขึ้น งานวิจัยในอดีตพบวาการใหขอมูลเรื่องผลขางเคียง

ของการใชยาแกผูปวยโดยแพทยหรือเภสัชกรทําใหผูปวย

มคีวามระมดัระวงัในการใชยามากขึน้ (15) 

 

การพัฒนาเอกสารใหคําแนะนําแบบรูปภาพสําหรับ

ยากลุมเมทิลแซนทีน 

การพัฒนาเอกสารใหคําแนะนําแบบรูปภาพเพื่อ

เตือนถึงอาการขางเคียงของยาที ่ตองระมัดระวังสูงกลุม 

เมทลิแซนทนี ใชกระบวนการพฒันารูปภาพจากการศึกษา

ของ Mansoor และ Dowse (11) ขอดีของวิธีการ คือเปน

การพัฒนารูปภาพโดยการรวบรวมความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะของกลุมตัวอยาง จนไดรูปภาพที่กลุมตัวอยาง

สามารถตอบไดถกูมากทีสุ่ด แตในการศกึษาของ Mansoor

และ Dowse (11) มีจํากัด คือ ใชกลุมตัวอยางกลุมเดียว

ตลอดการพัฒนารูปภาพจํานวน 2 รอบซึ่งอาจทําใหกลุม

ตัวอยางทราบคําตอบหรือคาดเดาคําตอบไดอยูแลว และ

ตัวอยางที่ ใช เปนนักศึกษาซึ ่ง เปนกลุ มที ่มีการศึกษา

คอนขางสูง จึงมีความเขาใจรูปภาพดีกวากลุมผูปวยที่จะ

นํารูปภาพไปใชซ่ึงเปนผูที่มีระดับการศกึษาต่าํกวา 

รูปภาพทีไ่ดจากการศึกษาครั้งนี้จํานวน 6 รูปถูก

นํามาสรางเปนเอกสารใหคําแนะนําเกี ่ยวกับอาการ

ขางเคียงของยากลุมเมทิลแซนทีน ดังรูปภาพที ่2 เอกสาร

ดังกลาวจะถูกนําไปทดลองใชกับผูปวยตอไป 
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ขอจาํกัดของการศึกษา 

การวิจัยนี้เปนการศึกษาการมีสวนรวมของแตละ

วิชาชีพในการจัดการยากลุมที่ตองระมัดระวังสูงที่มีการใช

ในผูปวยใน ผลสรุปที่ไดอาจไมเหมาะสมกับการนําไปใชใน

แผนกอื่น เชน แผนกจายยาผูปวยนอกหรือแผนกฉุกเฉิน 

และการนําไปประยุกตใชกับโรงพยาบาลอ่ืน อาจจะตองนํา

บริบทของโรงพยาบาลมาพจิารณารวมดวย  

ในเรื ่องของการพัฒนาเอกสารรูปภาพ ผู วิจัย

ไมไดควบคุมปจจัยเรื่องลักษณะทั่วไป อาการหรือโรคของ

กลุมตัวอยาง ซ่ึงการมีประสบการณตรงกับอาการขางเคียง

ในภาพอาจทําใหตัวอยางเขาใจความหมายของรูปภาพได

งายกวาผูที่ไมเคยมีประสบการณดังกลาว นอกจากนี้ การ

ทดสอบเอกสารภาพทําเพียง 3 รอบเทานั้น เนื่องจากมี

ขอจาํกัดดานเวลา รูปภาพทีม่ีผูเขาใจความหมายนอยกวา

รอยละ 90 ยังตองไดรับการพัฒนาตอไป  

ในการทดสอบภาพกับผูปวย ผูวิจัยแสดงภาพแก

ผูปวยทุกรายโดยเรียงตามลําดับภาพทีจ่ัดไวลวงหนา การ

วิจัยจึงไมไดควบคุมปจจัยดานการเรียนรูระหวางทดสอบ 

ตลอดจนความเหนื่อยลาจากการพิจารณาภาพนอกจากน้ี

จํานวนตัวอยาง 10 คนในการทดสอบแตละครั ้งอาจมี

จํานวนนอยเกินไป อยางไรก็ตาม การวิจัยนี ้ถือเปน

การศึกษานํารองกอนนําผลที่ไดไปศึกษากับตัวอยางกลุม

ใหญตอไป 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป 

การพัฒนาเอกสารแบบรูปภาพครั้งนี้ ผูวิจัยใชรูป

ตั้งตนที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง ในการศึกษาครั้งตอไปควรให

กลุมตัวอยางมีสวนรวมตัง้แตการสรางภาพตั้งตนซึง่จะทํา

ใหไดภาพที่เกิดจากมุมมองของผูปวยอยางแทจริง หรือ

อาจนํารูปภาพจากการศึกษาที่สื่อถึงอาการที่ศึกษาและมี

การใชบอยอยูแลว มาใชตั้งตนเพื่อใหการพัฒนารูปภาพ

งายขึ้น 

การศึกษาครั ้งตอไป ควรมีการสุมเรียงลําดับ

กอน-หลังของรูปภาพทีใ่ชในการสัมภาษณ และควรจะนํา

รูปภาพทุกรูปมาใชในการสัมภาษณตัวอยางทุกคนในทุก

รอบ เพื อ่ เปนการยืนยันความนาเชื อ่ถือในการแปล

ความหมายรูปนั้น ๆ และอาจเพิ่มจํานวนตัวอยางใหมาก

ขึ้นเพื่อใหมั่นใจในผลการทดสอบทีไ่ด 

 

กิตติกรรมประกาศ  

 ผูวิจัยขอขอบคุณคณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพ

ทุกทาน และขอบคุณผู เขารวมการพัฒนาเอกสารให

คําแนะนําแบบรูปภาพทุกทานที ่ใหความรวมมือและ

เสียสละเวลาในการใหขอมูลนี้ และขอขอบคุณคณะเภสัช

ศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหมและบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมที่สนับสนุนงบประมาณสําหรับการ

วิจัยในคร้ังน้ี 
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รูปที่2. เอกสารใหคาํแนะนําดานยา แบบรูปภาพ 

 

กระหายน้ําปวดศรีษะ

คําแนะนาํดานยา
ยาที่ทานไดรับช่ือวา อมิโนฟลลีนใชชวยขยายหลอดลม ของผูทีห่อบหืด

ในขณะที่ไดรับยา ทาน อาจจะ มีอาการดังตอไปน้ี

หากทานมีอาการดังกลาว ใหทานแจงแกแพทย หรือ พยาบาลทราบทันที

เบ่ืออาหาร

ใจสั่น

นอนไมหลับคลื่นไส อาเจียน

 

คําแนะนําดานยา
ยาท่ีทานไดรับชื่อวา ธีโอฟลลนีใชชวยขยายหลอดลม ของผูท่ีหอบหืด

ในขณะท่ีไดรับยา ทาน อาจจะ มอีาการดังตอไปนี้

หากทานมอีาการดังกลาว ใหทานแจงแกแพทย หรือ พยาบาลทราบทันที

กระหายนํ้าปวดศีรษะ

เบือ่อาหาร

ใจสั่น

นอนไมหลบัคลื่นไส อาเจียน
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Abstract 

Objective: This study aimed to develop the roles of interdisciplinary healthcare team in managing high alert 

drugs (HADs) by having patients as a team member; and to develop drug information pictograms for informing the 

side-effects of methylxantines. Methods: In Phase I, a focus group discussion among interdisciplinary healthcare 

team members at Sansai Hospital, Chiang Mai, was conducted in order to revise the roles and responsibilities of 

each member in managing HADs. In Phase II, a think-aloud interview was used with 30 out-patients at Sansai 

Hospital to develop the pictograms for warning the patients and their relatives about the side-effects of 

methylxanthines. Results: Although, the interdisciplinary healthcare team members knew their roles and 

responsibilities on HADs, they did not strictly follow the practical guidelines. The pharmacists’ roles were unclear. 

The HAD handbook was impractical. The healthcare team members were confused due to a large number of HADs. 

The healthcare team agreed that providing patients and their relatives with knowledge about HADs side effects 

would help monitoring the HADs toxic effects. Starting with the drugs in methylxantine group, the pictograms were 

suggested as a tool to inform the patients about the symptoms of nausea-vomiting, loss of appetite, sleepless, 

headache, thirsty and palpitation. After trying out the pictograms with the patients for three rounds, the pictures with 

at least 90% correct responses were those on nausea-vomiting, loss of appetite and headache. Conclusion: 

Cooperation between interdisciplinary healthcare team, patients and their relative caregivers are necessary for 

effective HADs management. It took several rounds to develop clear and reliable pictograms. 
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