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บทความวิจยั
การประเมินฉลากยาเสริมสาหรับผูป้ ่ วยนอกโดยบุคคลากรทางการแพทย์
จิรวรรณ แสงรัศมี
กลุม่ งานเภสัชกรรมและคุม้ ครองผูบ้ ริโภค โรงพยาบาลตรอน

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินความเหมาะสมของฉลากยาเสริมสาหรับผูป้ ่วยนอกโดยบุคลากรทางการแพทย์ วิ ธีการ:
การวิจยั นี้สารวจความเห็นของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลตรอน 57 รายโดยใช้แบบสอบถามในเรื่องความเหมาะสม
ด้านการนาไปใช้จริงและด้านเนื้อหาของฉลากยาเสริม 18 รายการสาหรับผูป้ ่วยนอก การศึกษานี้ยงั ได้สารวจความคิดเห็น
ดังกล่าวในกลุ่มเภสัชกรซึง่ เลือกมาด้วยวิธกี ารแบบตามสะดวก จานวน 43 ราย ประกอบด้วยเภสัชกรในโรงพยาบาลอื่น ๆ และ
จากสานักงานสาธารณสุข จังหวัดอุตรดิตถ์ เภสัชกรที่ศกึ ษาอยู่ในวิทยาลัยคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านยาและสุขภาพ และศิษย์เก่า
คณะเภสัชศาสตร์เชียงใหม่รนุ่ ที่ 31 จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ให้ผเู้ ชีย่ วชาญ 2 ท่าน (แพทย์ 1 ท่านและเภสัชกร 1 ท่าน) แสดงความเห็น
ในเชิงลึกต่อฉลากยาเสริม ผลการวิ จยั : บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลตรอนและกลุ่มเภสัชกรทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกเห็น
ด้วยอย่างมากทีจ่ ะนาฉลากยาเสริมไปใช้กบั ผูร้ บั บริการ โดยมีค่าเฉลีย่ 3.86±0.87 และ3.51±1.01 คะแนน ตามลาดับ (จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน) อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างทัง้ สองกลุ่มคิดเป็ นร้อยละ 52.63 และ 53.49 ตามลาดับ เห็นว่าควรปรับปรุง
เนื้อหาฉลากยาเสริม แพทย์ผูเ้ ชี่ยวชาญแนะนาให้ปรับแก้ฉลากยาเสริมทุกรายการ เภสัชกรผูเ้ ชี่ยวชาญได้แนะนาให้แก้ไข
จานวน 10 รายการ สรุป: บุคลากรทางการแพทย์เห็นด้วยในการนาฉลากยาเสริมมาใช้กบั ผูป้ ว่ ยนอก แต่ควรปรับปรุงเนื้อหาให้
กระชับและอ่านเข้าใจได้ง่าย ผลการศึกษานี้สามารถใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาฉลากยาเสริมในโครงการโรงพยาบาลส่งเสริม
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
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บทนา
ผู้ใช้ยาควรอ่านฉลากยาให้เข้าใจก่อนใช้ยาเพื่อ
ความปลอดภัย องค์การอนามัยโลกแนะนาให้ หน่ วยงาน
ภาครัฐ ของนานาประเทศเผยแพร่ขอ้ มูลยาทีจ่ าเป็ นให้กบั
ประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สื่อออนไลน์ เอกสาร
กากับยา ฉลากยา หรือข้อมูลยาสาหรับผู้บริโภค เพื่ อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลยาที่ม ีค วามน่ าเชื่อถือได้
อย่างสะดวก (1-2) ทัง้ นี้เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยในการใช้
ยาและเกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล องค์การอนามัยโลก
ให้คาจากัดความของการใช้ยาอย่างสมเหตุผลว่า “ผูป้ ่วย
ได้รบั ยาทีเ่ หมาะสมกับปญั หาสุขภาพ โดยใช้ยาในขนาดที่

เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ด้วยระยะเวลาการรักษาที่
เหมาะสมและมีคา่ ใช้จา่ ยต่อชุมชนและผูป้ ว่ ยน้อยทีส่ ดุ ” (3)
ส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาแห่ ง
สหรัฐอเมริกาเริม่ การเผยแพร่ขอ้ มูลยาสูป่ ระชาชนตัง้ แต่ปี
ค.ศ. 1968 เป็ นต้นมา (4) โดยเริม่ ขอความร่วมมือจากผู้
ประกอบธุ ร กิ จ ยาให้ จ ัด ท าเอกสารก ากับ ยาในกลุ่ ม ยา
คุมกาเนิด ซึ่งเป็ นยาที่ใช้กนั อย่างกว้างขวาง ต่อมาจึงได้
ออกระเบียบให้ผู้ประกอบธุรกิจด้านยาต้องจัดทาเอกสาร
ก ากับ ยาก่ อ นวางจ าหน่ า ยยาออกสู่ ท้ อ งตลาด อี ก ทัง้
กาหนดมาตรฐานข้อมูลยาทีจ่ าเป็ นต้องเผยแพร่สปู่ ระชาชน
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยด้านยา
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และการบริหารความเสี่ยง
ซึ่งประกอบด้วยเนื้ อหา
ดังต่อไปนี้ 1) ข้อควรระวังในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ ได้แก่
ผู้สูงอายุ เด็ก หญิงให้นมบุตร สตรีมคี รรภ์ ผู้ป่วยโรคตับ
และผูป้ ่วยโรคไต 2) ชื่อบริษทั ผูผ้ ลิตยาและชื่อทางการค้า
3) ข้อบ่งใช้ 4) ข้อควรระวังในการใช้ยา 5) วิธกี ารใช้ยา 6)
ผลข้างเคียงหรืออาการไม่พงึ ประสงค์จากยา และ 7) คา
เตือนทีส่ าคัญ
สาหรับประเทศไทยนัน้ สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาได้ประกาศแนวทางการจัดทาเอกสารกากับ
ยา ตามข้อตกลงร่วมของอาเซียนซึ่งกาหนดเฉพาะหัวข้อ
หลัก ในเอกสารก ากับ ยา ส่ ว นรายละเอีย ดให้ ป ระเทศ
สมาชิกพิจารณาเอง (5) ดังนัน้ สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาจึง ได้ก าหนดหัว ข้อ ของเอกสารก ากับ ยา
ภาษาไทยสาหรับประชาชนไว้เป็ น 6 หัวข้อโดยกาหนดให้
เรียงลาดับหัวข้อดังนี้ 1. ยานี้คอื ยาอะไร หรือชื่อสามัญทาง
ยา ใช้เพื่ออะไร ให้ระบุขอ้ มูลสาคัญอื่น ๆ 2. ข้อควรรูก้ ่อน
ใช้ยา 3. วิธีใช้ยา 4.
ข้อควรปฏิบตั ิระหว่างใช้ยา 5.
อันตรายที่อาจเกิดจากยา อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไป
พบแพทย์ท ัน ที อาการที่ไ ม่จ าเป็ น ต้อ งหยุ ด ยา แต่ ถ้า มี
อาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทนั ที และ 6. ควรเก็บยานี้
อย่ า งไร ข้อ ก าหนดดัง กล่ า วคล้า ยคลึง กับ ที่เ นื้ อ หากับ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาได้
กาหนดไว้
แนวคิดเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในนโยบาย
แห่งชาติดา้ นยา พ.ศ. 2554 และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 (6) ก่อให้เกิดโครงการ
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลหรือเรียกย่อ
ว่า RDU hospital (7-8) โครงการนี้มกี ุญแจสูค่ วามสาเร็จ 6
ประการคือ 1) คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด 2)
ฉลากยาและข้อมูลยาสูป่ ระชาชน 3) เครื่องมือจาเป็ นเพื่อ
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 4) ความตระหนักรูข้ องบุคลากร
ทางการแพทย์แ ละผู้ป่ ว ย 5) การดูแ ลด้า นยาเพื่อ ความ
ปลอดภัยของประชากรกลุ่มพิเศษ และ 6) จริยธรรมในการ
สังใช้
่ ยา
ฉลากยา เป็ นกุญแจดอกหนึ่งในโครงการ RDU
hospital และถือว่าเป็ นเอกสารสาคัญซึ่งจะทาให้ผู้ป่วยใช้
ยาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย ทัง้ นี้ขอ้ ความ
ในฉลากยาควรได้รบั การทบทวนเป็ นระยะอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้แน่ ใ จว่า ฉลากยามีข้อมูล ที่จาเป็ นอย่างครบถ้ว น
319

เป็ นข้อมูลที่ถูกต้อง และสอดคล้องกับข้อมูลทางวิชาการ
และหลักฐานเชิงประจักษ์ทเ่ี ป็ นปจั จุบนั (9) โครงการ RDU
hospital ได้พฒ
ั นาฉลากยาเสริมทีม่ ขี นาด 6x9 เซนติเมตร
ขึ้น เพื่อ ใช้แ นบไปกับ ซองยา ฉลากยาเสริม มีเ พื่อ แสดง
ข้อมูลสาคัญของยาทีไ่ ม่สามารถบรรจุไว้ในฉลากยาปกติได้
ในขณะนี้ โรงพยาบาลทีเ่ ข้าร่วมโครงการ RDU Hospital
ได้ใช้ฉลากยาเสริมของ 18 รายการ (แสดงในตารางที่ 4)
โรงพยาบาลตรอนเป็ น โรงพยาบาลชุ ม ชนใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ทย่ี งั ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ RDU Hospital
ผูร้ บั บริการในแผนกงานผูป้ ่วยนอกของโรงพยาบาลตรอน
มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เห็นได้จากจานวนใบสังยาผู
่ ป้ ่วยนอก 3
ปี ยอ้ นหลังระหว่างปี งบประมาณ 2556 -2558 ทีม่ จี านวน
38,776, 42,403 และ 43,217 ใบสังยา
่ ตามลาดับ การ
สื่อสารข้อมูลยาที่จาเป็ นสู่ประชาชนจึงอาจยังไม่ครบถ้วน
ตามเกณฑ์ ท่ี ก ล่ า วข้ า งต้ น ผู้ วิ จ ัย ซึ่ ง เป็ น เภสัช กรใน
ั หาดัง กล่ า ว จึง ได้
โรงพยาบาลตรอนได้ต ระหนั ก ถึง ป ญ
รวบรวมความคิดเห็นของบุคลากรทางการแพทย์ต่อการให้
ข้อมูลยากับผู้ป่วยนอกด้วยฉลากยาเสริมในโรงพยาบาล
เพื่ อ น าข้ อ มู ล มาพั ฒ นาฉลากยาเสริ ม ให้ เ หมาะกั บ
ผู้รบั บริการในโรงพยาบาลตรอนและส่งเสริม ให้ม ีการใช้
ฉลากยาเสริมสาหรับงานบริการผูป้ ว่ ยนอก

วิ ธีการวิ จยั
การวิ จ ัย นี้ แ บ่ ง เป็ น สามตอน คื อ การส ารวจ
ความเห็น ของบุ ค คลากรทางการแพทย์ ใ นโรงพยาบาล
ตรอนต่อฉลากยาเสริม การสารวจความเห็นของเภสัชกร
ในหน่ วยงานอื่น ๆ ต่อฉลากยาเสริม และการให้ความเห็น
ของผูเ้ ชีย่ วชาญต่อต่อฉลากยาเสริม
การสารวจความเห็นของบุคคลากรทางการแพทย์ใน
โรงพยาบาลตรอน
ตัวอย่าง
ตั ว อย่ า งในการวิ จ ัย ส่ ว นนี้ คื อ บุ ค ลากรทาง
การแพทย์ในโรงพยาบาลตรอนที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ
ผูป้ ่วย 57 รายจากทัง้ หมด 63 รายในโรงพยาบาล ได้แก่
แพทย์ ทั น ตแพทย์ เภสัช กร พยาบาล นั ก วิ ช าการ
สาธารณสุข นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
เจ้ า พนั ก งานเวชกิ จ ฉุ กเฉิ น และเจ้ า พนั ก งานทั น ต
สาธารณสุข เจ้าหน้ าที่ท่เี กี่ยวข้องบางส่วนไม่ได้เป็ น
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ตัวอย่างการวิจยั เพราะอยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อและไป
ปฏิบตั ริ าชการทีห่ น่วยงานอื่นในช่วงทีผ่ วู้ จิ ยั สารวจข้อมูล
เครือ่ งมือ
เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล คื อ
แบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เอง ซึง่ แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน
ดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็ นคาถามข้อมูลทัวไป
่ (เพศ อาชีพ ระดับ
การศึกษา และอายุ) ส่วนที่ 2 เป็ นฉลากยาเสริมต้นฉบับ
18 ฉลากในโครงการ RDU Hospital ประกอบด้วยฉลาก
ของยาพาราเซตามอลชนิดเม็ดและน้ า ยาพาราเซตามอล
สูตรผสมออเฟนนาดรีน ไอบูโพรเฟนชนิดเม็ดและน้ า ลอรา
ทาดีนหรือเซททิรซิ นี อะมอกซิซลิ ลินในโรคไซนัสอักเสบ
อะมอกซิซลิ ลินในโรคคออักเสบ อะมอกซิซลิ ลินชนิดน้ า
ดอมเพอริโดนชนิดเม็ดและน้ า อีนาลาพริล แอมโลดิพนี
เมตฟอร์มนิ ไกลเบนคลาไมด์หรือกลิบพิไซด์ ซิมวาสแต
ตินหรืออะทอวาสแตติน โคลชิซนิ และอัลโลพูรนิ อล (แสดง
ในตารางที่ 4) นอกจากนี้ ย ัง มีค าถามสองข้อ ให้ ผู้ต อบ
ประเมินฉลากทัง้ หมดในคราวเดียวกัน ข้อแรกวัดความ
คิด เห็น ในการน าฉลากยาเสริม ไปใช้ก ับ ผู้ป่ ว ยนอกของ
โรงพยาบาลซึ่งมีตวั เลือกแบบ 5 ระดับจาก 5 (เห็นด้วย
อย่างยิง่ ) ถึง 1 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ) ข้อที่สองถาม
ความเห็นต่อเนื้อหาบนฉลากยาเสริมโดยมี 3 ตัวเลือก คือ
เข้าใจยาก เยอะเกินไป และเข้าใจง่าย (ให้เลือกตอบเพียง
ตัวเลือกเดียวทีค่ ดิ ว่าตรงกับความเห็นทีส่ ดุ ) คาถามในส่วน
ที่ 3 เป็ นคาถามปลายเปิ ดเพื่อให้แสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะสาหรับการปรับปรุงฉลากยาเสริม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วจิ ยั ได้จดั ประชุมกลุ่มย่อยและเข้าไปชี้แจงถึง
วัตถุประสงค์และขัน้ ตอนของการวิจยั ด้วยตนเองทุกแผนก
ได้แก่ องค์กรแพทย์ ทันตกรรม กลุ่มการพยาบาล งาน
บริก ารผู้ป่ ว ยนอก งานบริก ารผู้ป่ ว ยใน งานอุ บ ัติเ หตุ ฉุ กเฉิน กลุ่ มงานเวชปฏิบตั ิ และกลุ่มงานเทคนิคบริการ
หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั นาแบบสารวจไปแจกด้วยตนเอง พร้อม
ทัง้ ระบุให้ตอบแบบสอบถามกลับภายในเวลา 1 สัปดาห์
การสารวจความเห็นของเภสัชกรในหน่ วยงานอื่น ๆ
ผู้ วิ จ ัย ส ารวจความคิ ด เห็ น ของเภสัช กรจาก
หน่วยงานอื่นซึ่งไม่มสี ว่ นได้เสียกับการจัดทาฉลากยาเสริม
ในโรงพยาบาลตรอน ผูว้ จิ ยั เลือกตัวอย่างด้วยวิธแี บบตาม
สะดวกโดยการขอความร่วมมือจากสมาชิกเภสัชกรในกลุ่ม
Line สามกลุ่ม คือ 1) สมาชิกใน Line กลุ่ม Rx ราชการ

อุ ต รดิ ต ถ์ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยเภสั ช กรที่ ป ฏิ บ ั ติ ง านใน
หน่วยงานอื่น ๆ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 67 ราย 2) สมาชิกใน
Line กลุม่ เภสัชกร CMU รุน่ 31 ซึง่ ประกอบด้วยเภสัชกรที่
ส าเร็ จ การศึ ก ษาจากมหาวิท ยาลัย เชี ย งใหม่ รุ่ น ที่ 31
จานวน 38 ราย ผูว้ จิ ยั สาเร็จการศึกษาในรุน่ นี้ดว้ ย และ 3)
สมาชิกใน Line กลุ่ม นคบส.2 (2558) ซึง่ ประกอบด้วย
เภสัชกรที่เข้ารับการฝึ ก อบรมในหลักสูตรหนั งสืออนุ ม ตั ิ
ของวิท ยาลัย คุ้ม ครองผู้บ ริโภคด้านยาและสุข ภาพ สภา
เภสัชกรรม รุ่นที่ 2 ตลอดจนคณาจารย์รวมทัง้ สิน้ จานวน
57 ราย
ผูว้ จิ ยั ส่งแบบสอบถามที่เหมือนกับที่ใช้สารวจใน
โ ร ง พ ย า บ า ล ต ร อ น ไ ป ใ ห้ ตั ว อ ย่ า ง ก ลุ่ ม นี้ ผ่ า น
Application Line และขอความร่วมมือให้ตวั อย่างตอบแบบ
สารวจภายใน 5
วัน
ตัวอย่างทัง้ สามกลุ่ม ตอบ
แบบสอบถาม 22 ราย 8 ราย และ 13 ราย ตามลาดับ รวม
ตัวอย่างในกลุ่มนี้ท่ตี อบแบบสอบถาม คือ 43 รายจาก
ทัง้ หมด 162 ราย (ร้อยละ 26.54)
การให้ความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญต่อต่อฉลากยาเสริ ม
ผู้วิจ ัย ได้ข อความอนุ เ คราะห์ จ ากผู้ เ ชี่ ย วชาญ
จานวน 2 ท่านในการประเมินความเหมาะสมของฉลากยา
เสริม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญหนึ่ง
ท่านเป็ นแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านอายุรศาสตร์และเป็ นแพทย์
ประจาบ้านต่อยอดสาขาโรคระบบการหายใจและเวชบาบัด
วิก ฤต ท่ า นเคยเป็ น แพทย์ ป ระจ าโรงพยาบาลตรอน
ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2552 ผูเ้ ชีย่ วชาญอีกท่านเป็ นเภสัช
กรซึ่งสาเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
ั
เภสัชศาสตร์ในปี พ.ศ. 2553 ปจจุบนั ตาแหน่ ง เภสัชกร
(ด้านการสอน) ชานาญการพิเศษ ภาควิชาเทคนิคเภสัช
กรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ท่านมีความเชีย่ วชาญ
เรือ่ งเภสัชวิทยา
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลทัวไป
่ เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา อายุ และ
ความคิดเห็นต่อเนื้อหาฉลากยาเสริมใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา
ในรูปความถีแ่ ละร้อยละ ส่วนความเห็นในเชิงคุณภาพใช้
การจัดหมวดหมูแ่ ละวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิ จยั
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการศึกษานี้มจี านวนทัง้ สิน้ 100 คน
แบ่งเป็ นสองกลุ่ม คือ 1)
บุคลากรทางการแพทย์ใน
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โรงพยาบาลตรอนจานวน 57 ราย เป็ นแพทย์จานวน 6
ราย ทันตแพทย์ จานวน 7 ราย เภสัชกรจานวน 4 ราย
พยาบาลจานวน 30 ราย และวิชาชีพอื่น ๆ 10 ราย และ 2)
กลุม่ เภสัชกรจากหน่วยงานอื่น ๆ จานวน 43 ราย ตัวอย่าง
ในโรงพยาบาลตรอนและ เภสั ช กรที่ ป ฏิ บ ั ติ ง านใน
โรงพยาบาลและในส านั ก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด ของ
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีอายุเฉลีย่ ใกล้เคียงกัน คือ 38.70±9.15
ปี และ 41.60±6.95 ปี ตามลาดับ ตัวอย่างในทัง้ สองเป็ น
เพศหญิง 53 และ 36 คน ตามลาดับ
ความคิ ด เห็น ต่ อ การน าฉลากยาเสริ ม ไปใช้ ใ นงาน
บริ การผูป้ ่ วยนอก
จากตารางที่ 1
บุค ลากรทางการแพทย์ใน
โรงพยาบาลตรอนส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะนาฉลากยาเสริม
ไปใช้ก ับ ผู้ร ับ บริก าร โดยมีค่ า เฉลี่ย ของความเห็น ชอบ

3.86±0.87 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5) มีผไู้ ม่เห็นด้วย 5
รายจากตัวอย่างทัง้ หมด 57 ราย (ร้อยละ 8.77) ส่วนเภสัช
กรนอกโรงพยาบาลตรอนเห็นด้วยเช่นกันที่จะนาฉลากยา
เสริมมาใช้ โดยมีค่าเฉลีย่ 3.51± 1.01 คะแนน มีผไู้ ม่เห็น
ด้วย 8 รายจากตัวอย่างทัง้ หมด 43 ราย (ร้อยละ 18.60)
ความคิ ดเห็นต่อเนื้ อหาของฉลากยาเสริ มในภาพรวม
จากตารางที่ 2 เห็นได้วา่ บุคลากรในโรงพยาบาล
ตรอนร้อยละ 52.63 และกลุ่มเภสัชกรจากหน่ วยงานอื่น
ร้อยละ 53.49 เห็นร่วมกันว่า ควรปรับปรุงเนื้อหาฉลากยา
เสริม เพราะมีเนื้อหามากไปหรืออ่านเข้าใจยาก บุคลากรใน
โรงพยาบาลตรอน 28 รายแสดงความเห็นต่อฉลากยาเสริม
ดัง แสดงในตารางที่ 3 ความเห็น เกือ บทัง้ หมดเป็ น ไป
ในทางเดีย วกัน คือ เนื้ อ หาบนฉลากเสริม ยาวและเป็ น
วิชาการเกินไป จึงไม่เหมาะกับผูป้ ว่ ยซึง่ ต้องการข้อความที่

ตารางที่ 1. ความคิดเห็นของบุคลากรทางการแพทย์ต่อการนาฉลากยาเสริมไปใช้ในงานบริการผูป้ ว่ ยนอก1 (คน)
กลุม่ ตัวอย่าง
ไม่เห็นด้วย เฉย ๆ
เห็นด้วย เห็นด้วยอย่างยิง่
(2 คะแนน) (3 คะแนน) (4 คะแนน)
(5 คะแนน)
บุคคลากรในโรงพยาบาลตรอน
5
11
28
13
(ค่าเฉลีย่ 3.86±0.87, n=57)
แพทย์
1
1
3
1
ทันตแพทย์
2
1
4
เภสัชกร
2
2
พยาบาล
2
3
19
6
นักวิชาการ
1
นักเทคนิคการแพทย์
1
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
2
1
1
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
1
2
เวชกิจฉุกเฉิน
1
เภสัชกรนอกโรงพยาบาลตรอน
8
13
14
8
(ค่าเฉลีย่ 3.51±1.01 n=43)
เภสัชกรทีป่ ฏิบตั งิ านในอุตรดิตถ์
โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลศูนย์
3
4
8
2
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
2
1
2
0
กลุม่ เภสัชกร รุน่ 31 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
1
3
2
กลุม่ เภสัชกรใน line กลุม่ วิทยาลัยคุม้ ครองผูบ้ ริโภคฯ
1
7
1
4
1: ความคิดเห็นแบ่งเป็ น 5 ระดับ ตัง้ แต่ 5 (เห็นด้วยอย่างยิง่ ) ถึง 1 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ) ในการวิจยั ไม่มผี ตู้ อบว่าไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่
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ตารางที่ 2. ความคิดเห็นต่อเนื้อหาของฉลากยาเสริม
บุคลากรในโรงพยาบาลตรอน (n=57)
ผลการสารวจ
จานวน (ราย)
ร้อยละ
ควรปรับปรุงเนื้อหา
เนื้อหาเยอะเกินไป
23
40.35
เนื้อหาอ่านเข้าใจยาก
7
12.28
รวม
30
52.63
เนื้อหาเข้าใจง่าย
27
47.37

เภสัชกรจากหน่วยงานอื่น (n=43)
จานวน (ราย)
ร้อยละ
17
6
23
20

ตารางที่ 3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อฉลากยาเสริมของบุคลากรในโรงพยาบาลตรอน (n=28)
กลุม่ ตัวอย่าง
ความเห็น
แพทย์
-การมีฉลากยาเสริมช่วยทาให้ผสู้ นใจสามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้อง
-เนื้ อหาลักษณะนี้ไ ม่เหมาะกับคนไข้ เนื้ อหานี้ เหมาะกับนักวิชาการ ข้อความสาหรับ
ผูป้ ว่ ยต้องสัน้ และได้ใจความ เช่น amlodipine มีผลข้างเคียงทาให้บวมหรือเหงือกบวม
ทันตแพทย์
-หากจะใส่ฉลากเพิม่ เติม ควรเป็ นข้อความสัน้ กะทัดรัด ได้ใจความ อ่านเข้าใจง่าย ฉลาก
ยาแสริมทีน่ ามาให้อ่านนัน้ มีขอ้ ความเยอะเกินไป
-ฉลากยาเสริมนี้เป็ นภาษาวิชาการ เช่น NSAIDS ชาวบ้านอาจไม่รูจ้ กั อาจระบุเป็ น
ลักษณะฤทธิ ์ยา โดยอยากให้เป็ นข้อความสัน้ ๆ ได้ใจความเหมือนเป็ น keyword
-ควรปรับใช้ภาษาทีเ่ ข้าใจง่ายไม่เป็ นวิชาการจนเกินไปและเนื้อหาไม่มากหรือละเอียดไป
-ควรมีช่อื ยาภาษาอังกฤษกากับด้วย ตัวหนังสือเล็กเกินไป ผูส้ งู อายุมองไม่เห็น
-ตัวหนังสือเล็ก รายละเอียดมาก
เภสัชกร
-เนื้อหาเยอะและเข้าใจยาก ตัวเล็กเกินไป ควรเลือกเฉพาะส่วนทีส่ าคัญ ใช้คาง่าย ๆ
-ตัวหนังสือขนาดเล็ก อ่านยาก สีของฉลากช่วย ควรเป็ นสีแดงหรือส้ม
นักวิชาการ
-เนื้อหามากเกินไป เข้าใจยาก ชื่อยาสาหรับให้ผูป้ ่วยอ่านควรมีช่อื ยาเรียกง่าย ๆ กากับ
เช่น ยาลดความดัน หรือยาแก้แพ้ เป็ นต้น
พยาบาล
-หากจะใส่ฉลากยาเสริม ควรเป็ นข้อความทีส่ นั ้ กะทัดรัด ได้ใจความ อ่านเข้าใจง่าย
-ขนาดตัวหนังสือเล็กเกินไป
-ควรปรับให้เนื้อหาเข้าใจง่าย
-ตัวหนังสือเล็กไปจะทาให้ผสู้ งู อายุมองไม่เห็น
-ควรปรับรูปแบบตัวหนังสือให้ชดั เจน เช่น คาว่า “ห้าม” ควรเขียนโดยใช้ตวั หนา หรือให้
เกิดความแตกต่างและสะดุดตา
ควรเน้นยา้ ให้ผปู้ ว่ ยอ่านด้วย จะได้มปี ระโยชน์มากๆ
นักเทคนิค
หมึกพืน้ หลังสีเขียวกับตัวหนังสือสีดาอาจทาให้ผสู้ งู อายุมองไม่เห็น
การแพทย์
เจ้าพนักงาน
-ผูป้ ว่ ยสูงอายุมกั ไม่อ่านหรืออ่านแล้วอาจไม่คอ่ ยเข้าใจ
ทันต
-เนื้อหาเยอะเกินไป ควรเอาเฉพาะเนื้อหาส่วนทีส่ าคัญ
สาธารณสุข
-ยกตัวอย่างฉลากยาทีม่ ขี นาดเกินไป ได้แก่ ข้อ 1 ดอมเพอริโดน ข้อ 2 ไอบูโพรเฟนชนิด
เม็ด และ ข้อ 2 ยาอีนาลาพริล เป็ นต้น

39.54
13.95
53.49
46.51

ความถี่
1
2
1
1
1
1
1
1
1
5
4
2
1
1
1
1
1
2
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สัน้ และเข้าใจง่าย นอกจากนี้ยงั ต้อง ปรับปรุงเรื่องสีของ
ฉลาก ขนาดตัวอักษร และลักษณะการเน้นตัวอักษรเพื่อให้
สามารถอ่านได้งา่ ย
ข้ อ เสนอแนะในการพั ฒ นาฉลากยาเสริ มโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ตารางที่ 4 แสดงฉลากยาเสริ ม ต้ น ฉบั บ ใน
โครงการ RDU Hospital กับฉลากยาเสริมทีป่ รับแก้ใหม่
โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญแนะนาให้ปรับแก้ฉลาก
ยาเสริมทุกรายการ ส่วนเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญได้แนะนาให้
แก้ไขจานวน 10 รายการ

สรุปและข้อเสนอแนะ
การเผยแพร่ขอ้ มูลยาที่จาเป็ นด้วยฉลากยาเสริม
ให้กบั ผูร้ บั บริการในโรงพยาบาลเป็ นช่องทางหนึ่งทีจ่ ะช่วย

ให้ผู้ป่ ว ยใช้ย าได้อ ย่า งปลอดภัย จากการศึก ษานี้ พ บว่า
บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลตรอนและกลุ่มเภสัช
กรที่ได้รบั การคัดเลือกเห็นด้วยที่จะนาฉลากยาเสริมไปใช้
กับผู้ร บั บริการ แต่ ค วรปรับ ปรุงเนื้ อหาให้อ่านง่ายและมี
ความกระชับก่อนนาไปใช้จริง
ผลงานวิจ ัย นี้ เ ป็ น การส ารวจความคิด เห็น ของ
บุคลากรทางการแพทย์ซ่งึ มีความรูแ้ ละความชานาญด้าน
ยา อาจไม่สอดคล้องกับความรูค้ วามเข้าใจของประชาชน
ดังนัน้ เพื่อพัฒนาต่อยอดฉลากยาเสริมให้สามารถนาไปใช้
ได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ ควรทาการทดสอบความเข้า ใจ
ฉลากยากับประชาชนอีกด้วย โดยใช้วธิ กี ารเช่นเดียวกับที่
สานัก งานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนดให้ใ ช้ก ับ
เอกสารกากับยาที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ
(5)

ตารางที่ 4. ฉลากยาเสริมต้นฉบับในโครงการ RDU Hospital กับการปรับแก้โดยผูเ้ ชีย่ วชาญสองท่าน1
ฉลากยาเสริมตามโครงการ RDU Hospital
ความเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
พาราเซตามอลชนิ ดเม็ด
พาราเซตามอลชนิ ดเม็ด 500 mg
 การใช้พาราเซตามอลเกินขนาด อาจทาให้เซลล์ตบั ถูก -ควรปรับข้อ 1-2 ดังนี้
ทาลาย มีอ าการตาเหลือง ตัว เหลือ ง อ่อ นเพลีย น าไปสู่ ขนาดยาในผูใ้ หญ่ไม่เกินครัง้ ละ 1 เม็ด และรวมทัง้ ไม่เกิน
ภาวะตับวาย และการเสียชีวติ ได้
8 เม็ด/24 ชัวโมง
่
 ขนาดยาในผูใ้ หญ่ไม่เกิน 15 มก./กก./ครัง้ (และไม่เกิน  การใช้เกินขนาด อาจทาให้เกิดอันตรายต่อตับ หากมี
1,000 มก/ครัง้ ) รวมทัง้ ไม่เกิน 4,000 มก./24 ชัวโมง
่
อาการตาเหลือง ตัวเหลือง อ่อนเพลีย ควรหยุดยาและไปพบ
โปรดระวังการได้รบั พาราเซตามอลจากหลายแหล่งพร้อม แพทย์ทนั ที
กัน เช่น จากยาแผงบรรเทาหวัด และยาคลายกล้ามเนื้อสูตร -ควรปรับข้อ 2 โดยขนาดยาในผู้ใหญ่ ควรระบุเป็ นจานวน
ทีม่ พี าราเซตามอลเป็ นส่วนผสม เป็ นต้น
เม็ดไปเลยว่า ไม่เกิน กี่เม็ดต่ อ ครัง้ หรือ ต่ อ วัน เพราะผู้ป่ ว ย
ไม่ควรใช้ยานี้ดว้ ยตนเองติดต่อกันนานเกิน 10 วัน ใน อาจจะไม่สามารถคานวณขนาดยาได้ โดยจานวนเม็ดที่ระบุ
ผูใ้ หญ่
ต้องคานวณให้เหมาะสมตามขนาดยาทีใ่ ช้จริงในโรงพยาบาล
พาราเซตามอลชนิ ดน้า
พาราเซตามอลชนิ ดน้า
การใช้พาราเซตามอลเกินขนาด อาจทาให้เซลล์ตบั ถูก -ควรปรับข้อ 1-2 ดังนี้
ทาลาย มีอาการตาเหลือง ตัวเหลือง อ่อนเพลีย นาไปสู่ ขนาดยาในเด็ ก ขึ้น อยู่ ก ับ น้ า หนั ก ตัว ควรใช้ ย าตาม
ภาวะตับวายและการเสียชีวติ ได้
ปริมาณทีแ่ พทย์กาหนด
 ขนาดยาในเด็กไม่เกิน 15 มก./กก./ครัง้ (และไม่เกิน การใช้เ กิน ขนาด อาจท าให้ เ กิด อัน ตรายต่ อ ตับ หากมี
1,000 มก/ครัง้ ) รวมทัง้ ไม่เกิน 75 มก./กก./24 ชัวโมง
่
(ไม่ อาการตาเหลือง ตัวเหลือง อ่อนเพลีย ควรหยุดยาและไป
เกิน 3,250 มก./ 24 ชัวโมง)
่
พบแพทย์ทนั ที
โปรดระวังการได้รบั พาราเซตามอลจากหลายแหล่งพร้อม -ข้อ 2 ขนาดยาในเด็กควรระบุเป็ นจานวนช้อนชา/ช้อนโต๊ะที่
กัน เช่น จากยาบรรเทาหวัด ไอ
ไม่ควรทานเกิน ดังเหตุผลเช่นเดียวกับพาราเซตามอลชนิด
ไม่ควรใช้ยานี้ดว้ ยตนเองติดต่อกันนานเกิน 5 วัน ในเด็ก เม็ด
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ตารางที่ 4. ฉลากยาเสริมต้นฉบับในโครงการ RDU Hospital กับการปรับแก้โดยผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ สองท่าน1 (ต่อ)
ฉลากยาเสริมตามโครงการ RDU Hospital
ความเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
พาราเซตามอล+ออเฟนนาดรีน
พาราเซตามอล+ออเฟนนาดรีน
ระวังการได้รบั พาราเซตามอลจากแหล่งอื่นเพราะจะได้รบั ยา -ควรปรับข้อ 2 ดังนี้
พาราเซตามอลอย่างซ้าซ้อนจนได้รบั ยาเกินขนาด
 การใช้เกินขนาด อาจทาให้เกิดอันตรายต่อตับ หากมี
 การใช้พาราเซตามอลเกินขนาด อาจทาให้เซลล์ตบั ถูกทาลาย
อาการตาเหลือง ตัวเหลือง อ่อนเพลีย ควรหยุดยาและ
มีอาการตาเหลือง ตัวเหลืองอ่อนเพลียนาไปสูภ่ าวะตับวายและ
ไปพบแพทย์ทนั ที
การเสียชีวติ ได้
ยานี้อาจทาให้งว่ งได้ จึงต้องระมัดระวังในการขับขีย่ านพาหนะ
หรือการปฏิบตั งิ านทีอ่ าจเกิดอุบตั เิ หตุได้งา่ ย
หลีกเลีย่ งการใช้ยาในผูป้ ่วยสมองเสื่อมหรือผูส้ งู อายุ เนื่องจาก
เพิม่ ความเสีย่ งต่อการพลัดตก หกล้ม ปากแห้ง ปสั สาวะลาบาก
สับสน และความจาเลอะเลือน
ไอบูโพรเฟนชนิ ดเม็ด
ไอบูโพรเฟนชนิ ดเม็ด
ยานี้เป็ นยาในกลุ่มเอ็นเสด ห้ามใช้ยานี้ถ้าเคยแพ้เอ็นเสดชนิด ควรปรับดังนี้
อื่นๆ เช่น แอสไพริน
ยานี้ เป็ นยาต้ า นการอั ก เสบที่ ไ ม่ ใ ช่ ส เตี ย รอยด์
ควรใช้เอ็นเสดด้วยขนาดยาต่ าที่สุด และด้วยระยะเวลาที่สนั ้ ใช้บรรเทาอาการปวด
ทีส่ ุด โดยเฉพาะในผูส้ งู อายุเพื่อป้องกันอันตรายจากยา เช่น แผล หากเคยแพ้ยาแก้ปวด หรือใช้รว่ มกับยาต้านการอักเสบ
ทีก่ ระเพาะอาหารและลาไส้ (ปวดท้อง แสบท้อง) เลือดออกจาก ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส เตี ย รอยด์ หรื อ ยาแก้ ป วดอื่ น ๆ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ย า
ทางเดินอาหาร (ถ่ายดา เป็ นลม) ไตวาย หลอดเลือดหัวใจหรือ พาราเซตามอล ควรแจ้งแพทย์ดว้ ย
สมองอุ ด ตัน (กล้า มเนื้ อ หัว ใจตายหรือ เป็ น อัม พาต) ผื่น แพ้ท่ี ยานี้ อ าจท าให้เ กิด ผลข้า งเคีย ง เช่น แผลที่ก ระเพาะ
ผิวหนัง ผลข้างเคียงข้างต้นอาจเป็ นอันตรายถึงชีวติ นอกจากนี้ อาหารและล าไส้ (ปวดท้อ ง แสบท้อ ง) เลือ ดออกจาก
อาจทาให้บวมและความดันเลือดสูงขึน้
ทางเดินอาหาร (ถ่ายดา เป็ นลม) ไตวาย หลอดเลือดหัวใจ
หรือสมองอุดตัน ผื่นแพ้ท่ผี วิ หนัง บวมและความดันเลือด
สูงขึน้ ในผูป้ ว่ ยบางราย
หากมีอาการผิดปกติควรหยุดยาและแจ้งแพทย์ทนั ที
-ข้อ 2 ควรระบุเป็ นจานวนเม็ดไปเลยว่าไม่เกินกีเ่ ม็ดต่อครัง้
หรือต่อวัน หรือใช้ขอ้ ความเหมือนข้อ 3 ของไอบูโพรเฟน
ชนิดน้า คือ ทานให้ถกู ขนาดตามแพทย์สงั ่
ไอบูโพรเฟนชนิ ดน้า
ไอบูโพรเฟนชนิ ดน้า

ควรใช้ย าพาราเซตามอลเป็ น ยาขนานแรกในการ -ควรปรับข้อ 1-2 ดังนี้
ลดไข้ แก้ปวด
ยานี้ เป็ นยาต้ า นการอั ก เสบที่ ไ ม่ ใ ช่ ส เตี ย รอยด์
 ยานี้เป็ นยาในกลุ่มเอ็นเสด ห้ามใช้ยานี้ถา้ เคยแพ้
เอ็น ใช้บรรเทาอาการปวด ลดไข้
เสดชนิดอื่นๆ
หากเคยแพ้ยาแก้ปวด หรือใช้รว่ มกับยาต้านการอักเสบ
 ใช้ยานี้ให้ถกู ตามคาสังใช้
่ ยาของแพทย์
ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส เตี ย รอยด์ หรื อ ยาแก้ ป วดอื่ น ๆ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ย า
 หลังใช้ยา 3 วัน ถ้ายังมีไข้หรือยังไม่หายปวด ให้ไปพบแพทย์ พาราเซตามอล ควรแจ้งแพทย์ดว้ ย
 กรณีสงสัยเป็ นไข้เลือดออก ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ เพราะ
อาจทาให้มเี ลือดออกอย่างรุนแรงได้
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ตารางที่ 4. ฉลากยาเสริมต้นฉบับในโครงการ RDU Hospital กับการปรับแก้โดยผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ สองท่าน1 (ต่อ)
ฉลากยาเสริมตามโครงการ RDU Hospital
ความเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
ลอราทาดีน/ เซททิ ริซีน
ลอราทาดีน/ เซททิ ริซีน
 ยานี้เป็ นยาแก้แพ้ชนิดง่วงน้อย ใช้เฉพาะเมื่อมีอาการ -ควรปรับข้อ 2 ดังนี้
ของโรคทีม่ สี าเหตุจากการแพ้ หรือโรคภูมแิ พ้เท่านัน้ เช่น ใช้  ยานี้ไม่ช่วยลดน้ ามูกในผูท้ ม่ี นี ้ ามูกไหลจากโรคหวัด ไอ
ในกรณีน้ ามูกไหล เรื้อรังจากโรคภูมแิ พ้ เป็ นผื่นคันจากการ เจ็บคอ เนื่องจากโรคหวัดดังกล่าวเป็ นโรคติดเชื้อ ไม่ไ ด้ม ี
แพ้ หรือเป็ นผื่นลมพิษ เป็ นต้น
สาเหตุจากการแพ้
 ยานี้ไม่ช่วยลดน้ ามูกในผูท้ ม่ี นี ้ ามูกไหลจากโรคหวัด ไอ
เจ็บคอ เนื่ องจากโรคหวัดดังกล่าวเป็ นโรคติดเชื้อ ไม่ไ ด้ม ี
สาเหตุจากการแพ้ การใช้ยาแก้แพ้ชนิดง่วง เช่น คลอเฟน
นิรามีน อาจบรรเทาอาการได้บา้ งในผูป้ ว่ ยบางราย
 ไม่ควรเรียกยานี้วา่ ยาลดน้ ามูก เนื่องจากทาให้เข้าใจ
ผิดว่าลดน้ามูกได้จากทุกสาเหตุ
อะมอกซิ ซิลลิ นในโรคไซนัสอักเสบ
อะมอกซิ ซิลลิ นในโรคไซนัสอักเสบ
 ยานี้เป็ นยาปฏิชวี นะ ไม่มคี ุณสมบัตใิ นการแก้อกั เสบ -ควรปรับทัง้ หมดดังนี้
และไม่ออกฤทธิ ์ต่อไวรัส
 ยานี้เป็ นยาปฏิชวี นะ สาหรับฆ่าเชือ้ แบคทีเรีย สาหรับผู้
 โรคไซนัสอักเสบ ส่วนใหญ่เกิดจากไวรัส ไม่ตอ้ งใช้ยา เป็ นไซนัสอักเสบที่สงสัยว่าเกิดจากการติ ดเชื้อแบคที เรี ย
ปฏิชวี นะเพราะหายเองได้ดว้ ยภูมติ า้ นทานโรค
เท่านัน้
 ผูเ้ ป็ นไซนัสอักเสบทีค่ วรใช้ยาปฏิชีวนะ คือ ผูท้ ม่ี อี าการ  ไม่มคี ุณสมบัตใิ นการแก้อกั เสบ และไม่ออกฤทธิ ์ต่อไวรัส
รุนแรง เช่น ไข้สงู หรือมีอาการดีขน้ึ ในช่วง 5-6 วันแรก แต่  การใช้ยานี้อย่างพร่าเพรื่อหรือรับประทานยาไม่ครบ
กลับเป็ นใหม่ หรืออาการไม่ดขี น้ึ ใน 10 วัน
ตามแพทย์สงั ่ ทาให้แบคทีเรียดือ้ ยาได้
ั
 เนื่องจากปญหาเชือ้ ดือ้ ยา บางครัง้ ต้องใช้ยาในขนาดสูง  อาจทาให้เกิดการแพ้ทร่ี นุ แรงถึงชีวติ ได้
เป็ นสองเท่าของขนาดยาปกติ
หากมีอาการผิดปกติควรแจ้งแพทย์ทนั ที
 อาจทาให้เกิดการแพ้ทร่ี นุ แรงถึงชีวติ ได้
อะมอกซิ ซิลลิ นในโรคคออักเสบ
อะมอกซิ ซิลลิ นในโรคคออักเสบ
 เป็ นยาปฏิชวี นะ ไม่มคี ุณสมบัตแิ ก้อกั เสบ และไม่ออก -ควรปรับทัง้ หมดดังนี้
ฤทธิ ์ต่อไวรัส
 ยานี้เป็ นยาปฏิชวี นะ สาหรับฆ่าเชือ้ แบคทีเรีย สาหรับ
 ไม่ควรเรียกยานี้วา่ ยาแก้อกั เสบ
ผูป้ ว่ ยคออักเสบทีส่ งสัยว่าเกิดจากเชือ้ แบคทีเรียเท่านัน้
 การใช้เพื่อรักษาอาการเจ็บคอจากแบคทีเรียต้องใช้ยานี้ ไม่มคี ุณสมบัตใิ นการแก้อกั เสบ และไม่ออกฤทธิ ์ต่อไวรัส
นาน 10 วัน เพือ่ ป้องกันโรคแทรกซ้อน เช่น ลิน้ หัวใจรัว่
 การใช้ยานี้อย่างพร่าเพรื่อ หรือรับประทานยาไม่ครบ
 โรคหวัด ไอ เจ็บคอ มากกว่า 8 ใน 10 ครัง้ ไม่ตอ้ งใช้ยา ตามแพทย์สงั ่ ทาให้แบคทีเรียดือ้ ยาได้
ปฏิชวี นะในการรักษา
 อาจทาให้เกิดการแพ้ทร่ี นุ แรงถึงชีวติ ได้
 การใช้ยานี้อย่างพร่าเพรื่อทาให้แบคทีเรียดือ้ ยา ทัง้ ดื้อ หากมีอาการผิดปกติควรแจ้งแพทย์ทนั ที
ต่อยานี้และยาปฏิชวี นะอื่นซึ่งอาจทาให้ไม่มยี าใช้เมื่อติดเชื้อ  โรคหวัด ไอ เจ็บคอ มากกว่า 8 ใน 10 ครัง้ ไม่ตอ้ งใช้ยา
ทีร่ า้ ยแรง
ปฏิชวี นะในการรักษา
 อาจทาให้เกิดการแพ้ทร่ี นุ แรงถึงชีวติ ได้
(มีการปรับรูปแบบการเขียนและเรียงลาดับ)

325

Thai Journal of Pharmacy Practice
Vol. 8 No 2 Jul-Dec 2016

ตารางที่ 4. ฉลากยาเสริมต้นฉบับในโครงการ RDU Hospital กับการปรับแก้โดยผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ สองท่าน1 (ต่อ)
ฉลากยาเสริมตามโครงการ RDU Hospital
ความเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
อะมอกซิ ซิลลิ นชนิ ดน้า
อะมอกซิ ซิลลิ นชนิ ดน้า
 เป็ นยาปฏิชวี นะ ไม่มคี ุณสมบัตแิ ก้อกั เสบ และไม่ออก -ควรปรับทัง้ หมดดังนี้
ฤทธิ ์ต่อไวรัส
 ยานี้เป็ นยาปฏิชวี นะ สาหรับฆ่าเชือ้ แบคทีเรีย สาหรับ

การมีไ ข้ ไอ น้ ามูกไหล เจ็บคอ ในเด็กส่วนใหญ่ ผูป้ ว่ ยทีส่ งสัยว่าเกิดจากเชือ้ แบคทีเรียเท่านัน้
ประมาณ 8 ใน 10 ครัง้ เกิด จากเชื้อ ไวรัส ซึ่ง ใช้ย านี้ ร กั ษา ไม่มคี ุณสมบัตใิ นการแก้อกั เสบ และไม่ออกฤทธิ ์ต่อไวรัส
ไม่ได้ แต่หายได้เองด้วยภูมติ านทานโรค อาการเหล่านี้อาจ  การใช้ยานี้อย่างพร่าเพรื่อหรือรับประทานยาไม่ครบตาม
เป็ นอยูน่ าน 1-2 สัปดาห์
แพทย์สงั ่ ทาให้แบคทีเรียดือ้ ยาได้
 การใช้ยานี้โดยไม่จาเป็ นเพิม่ ความเสี่ยงจากผลข้างเคียง  อาจทาให้เกิดการแพ้ทร่ี นุ แรงถึงชีวติ ได้
ของยา เช่น อาการท้อ งร่ว ง หรือ อาจแพ้ข นั ้ รุน แรงที่เ ป็ น หากมีอาการผิดปกติควรแจ้งแพทย์ทนั ที
อันตรายถึงชีวติ ได้
 โรคหวัด ไอ เจ็บคอ มากกว่า 8 ใน 10 ครัง้ ไม่ตอ้ งใช้ยา
 การใช้ยานี้อย่างพร่าเพรื่อนาไปสูป่ ญั หาเชือ้ ดือ้ ยา ทาให้ ปฏิชวี นะในการรักษา
รักษาได้ยากจนอาจไม่มยี าใช้ในทีส่ ดุ
(มีการปรับรูปแบบการเขียนและเรียงลาดับ)
ดอมเพอริ โดนชนิ ดเม็ด
ดอมเพอริ โดนชนิ ดเม็ด
 ยานี้อาจทาให้หวั ใจเต้นผิดจังหวะ ซึ่งเป็ นอันตรายถึง -ควรปรับทัง้ หมดดังนี้
ชีวติ ได้หากใช้เกินขนาด ใช้ตดิ ต่อกันเป็ นเวลานาน ใช้กบั ผูท้ ่ี  ยานี้อาจทาให้หวั ใจเต้นผิดจังหวะ ควรใช้อย่าง
มีก ารท างานของตับ ลดลงในระดับ ปานกลางถึง มาก ผู้ม ี ระมัดระวังในการใช้ในผูส้ งู อายุ > 60 ปี ผูป้ ่วยโรคหัวใจ และ
จังหวะการเต้นหัวใจผิดปกติ หรือใช้รว่ มกับยาทีส่ ง่ ผลเสียต่อ ผูท้ ม่ี กี ารทางานของตับ และไตบกพร่อง
จังหวะการเต้นของหัวใจหรือเป็ นยาที่ทาให้ระดับดอมเพอริ  ไม่ควรใช้ยานี้เกิน 1 เม็ดต่อครัง้
โดนสูงขึน้ ในเลือดซึง่ มีอยูห่ ลายชนิด
 ไม่ควรใช้เกิน 3 เม็ดต่อวัน
 ไม่ควรใช้ยานี้เกิน 1 เม็ดต่อครัง้
 ไม่ควรใช้ยานี้ตดิ ต่อกันเกิน 7 วัน
 ไม่ควรใช้เกิน 3 เม็ดต่อวัน
(มีการปรับรูปแบบการเขียนและเรียงลาดับ)
 ไม่ควรใช้ยานี้ตดิ ต่อกันเกิน 7 วัน
-ข้อ 1 ปรับข้อความให้กระชับมากขึน้
 ระมัดระวังในการใช้ในผูส้ งู อายุ > 60 ปี และผูม้ กี าร
ทางานของไตลดลง
ดอมเพอริ โดนชนิ ดน้า
ดอมเพอริ โดนชนิ ดน้า
 ยานี้อาจทาให้หวั ใจเต้นผิดจังหวะ ซึ่งเป็ นอันตรายถึง -ควรปรับทัง้ หมดดังนี้
ชีวติ ได้หากใช้เกินขนาด ใช้ตดิ ต่อกันเป็ นเวลานาน ใช้กบั ผูท้ ่ี  ยานี้อาจทาให้หวั ใจเต้นผิดจังหวะ ควรใช้อย่าง
มีการทางานของตับลดลงในระดับปานกลางถึงมาก
ผูม้ ี ระมัดระวังในการใช้ในผูส้ งู อายุ > 60 ปี ผูป้ ่วยโรคหัวใจ และ
จังหวะการเต้นหัวใจผิดปกติ หรือใช้รว่ มกับยาทีส่ ง่ ผลเสียต่อ ผูท้ ม่ี กี ารทางานของตับ และไตบกพร่อง
จังหวะการเต้นของหัวใจหรือเป็ นยาที่ทาให้ระดับดอมเพอริ  ควรใช้ยาตามปริมาณแพทย์สงั ่
โดนสูงขึน้ ในเลือดซึง่ มีอยูห่ ลายชนิด
 ไม่ควรใช้ยานี้ตดิ ต่อกันเกิน 7 วัน
 ไม่ควรใช้ยานี้เกิน 0.25 มก./กก./ครัง้
(ปรับรูปแบบการเขียนและการเรียงลาดับ)
 ไม่ควรใช้ยานี้เกิน 0.75 มก./กก./วัน
-ข้อ 1 ควรปรับข้อความให้กระชับมากขึน้
 ไม่ควรใช้ยานี้ตดิ ต่อกันเกิน 7 วัน
-ข้อ 2 และ ข้อ 3 ให้ระบุเป็ นจานวนช้อนชาที่ห้าม
 ระมัดระวังเป็ นพิเศษกับผูม้ กี ารทางานของไตลดลง
รับประทานเกิน
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ตารางที่ 4. ฉลากยาเสริมต้นฉบับในโครงการ RDU Hospital กับการปรับแก้โดยผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ สองท่าน1 (ต่อ)
ฉลากยาเสริมตามโครงการ RDU Hospital
ความเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
อีนาลาพริ ล
อีนาลาพริ ล
 แพทย์อาจใช้ยานี้ด้วยสาเหตุอ่นื นอกจากภาวะความดัน -ควรปรับทัง้ หมดดังนี้
เลือดสูง หากสงสัยให้ปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร
 ยาสาหรับภาวะความดันเลือดสูง
 ยานี้อาจทาให้ไอเรื้อรัง ลักษณะแบบไอแห้งๆ หรือ  ยานี้อาจทาให้ไอเรื้อรัง ลักษณะแบบไอแห้งๆ หรือ
กระแอม รูส้ กึ คันในลาคอ อาการนี้เป็ นข้างเคียงจากยา ซึ่ง กระแอม รูส้ กึ คันในลาคอ อาการนี้เป็ นข้างเคียงจากยา ซึ่ง
รักษาไม่ได้ ด้วยยาแก้ไอ หรือยาอื่นใดรวมทัง้ ยาปฏิชวี นะ รักษาไม่ได้ ด้วยยาแก้ไอ หรือยาอื่นใดรวมทัง้ ยาปฏิชวี นะ
เมื่อหยุดยาอาการไอจะหายในไม่ก่วี นั ผูป้ ่วยไม่ควรหยุดยา เมื่อ หยุ ด ยาอาการไอจะหายในไม่ก่ีว นั ผู้ป่ ว ยควรแจ้ง ให้
เองเพราะจะทาให้ความดันเลือดเพิม่ สูงขึ้น แต่ควรแจ้งให้ แพทย์ทราบว่ามีอาการไอ ไม่ควรหยุดยาเองเพราะจะทาให้
แพทย์ทราบว่ามีอาการไอ ซึ่งแพทย์จะทาการวินิจฉัยและ ความดันเลือดเพิม่ สูงขึน้
เปลีย่ นเป็ นยากลุม่ อื่นให้แทน
 ห้ามใช้กบั หญิงมีครรภ์ชว่ งไตรมาส 2,3
 ห้ามใช้กบั หญิงมีครรภ์ชว่ งไตรมาส 2,3
(ปรับรูปแบบการเขียนเล็กน้อยในข้อ 2)
-ข้อ 2 ควรปรับข้อความให้กระชับมากขึน้
แอมโลดิ พีน
แอมโลดิ พีน
 แพทย์อาจใช้ยานี้ดว้ ยสาเหตุอ่นื นอกจากภาวะความดัน -ควรปรับข้อ 1 ดังนี้
เลือดสูง หากสงสัยให้ปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร
 ยาสาหรับภาวะความดันเลือดสูง
 ยานี้อาจทาให้เกิดการบวมทีเ่ ท้า ซึง่ เกิดจากการขยายตัว
ของหลอดเลือด ส่วนใหญ่ เป็ นการบวมในระดับน้ อย-ปาน
กลาง และมักไม่จาเป็ นต้องหยุดยาเนื่องจากไม่เป็ นอันตราย
ต่อผูป้ ว่ ย
 ควรดูแลสุขภาพช่องปากให้ดี เพื่อป้องกันภาวะเหงือก
งอกเกิน
เมตฟอร์มิน
เมตฟอร์มิน
 เบาหวานชนิดที่ 2 ทุกรายควรได้รบั ยานี้เป็ นยาขนาน -ควรปรับข้อ 1 และ 4 ดังนี้
แรก (ยกเว้นมีขอ้ ห้ามใช้)
 สาหรับรักษาเบาหวานชนิดที่ 2
 การใช้ยานี้ตอ้ งทาควบคู่กบั การควบคุมอาหารและออก  ห้ามใช้ยานี้ถา้ มีไตวายเรือ้ รัง
กาลังกายอย่างสม่าเสมอ มิฉะนัน้ จะรักษาไม่ได้ผล
(ตัดข้อความบางส่วนออก)
 โดยทัวไปยานี
่
้ไม่ทาให้เกิดอาการน้ าตาลในเลือดต่า (หิว -ข้อ 1 สามารถตัดทิง้ ได้ อาจนาข้อ 2 ของฉลากไกลเบนคลา
มือสัน่ ใจสัน)
่
ไมด์มาใส่ในฉลากนี้
 ห้ามใช้กบั ถ้ามีไตวายเรือ้ รังขัน้ รุนแรง (ระยะที่ 4 และ 5)
เนื่องจากยาจะสะสมและนาไปสูภ่ าวะกรดเกินในเลือดซึง่ เป็ น
ผลข้างเคียงรุนแรงทีอ่ าจทาให้เสียชีวติ ได้

ปรึกษาแพทย์เพื่อหยุดใช้ยานี้ชวคราว
ั่
กรณีต้อง
เอกซเรย์ดว้ ยการฉีดสี (สารทึบรังสี)
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ตารางที่ 4. ฉลากยาเสริมต้นฉบับในโครงการ RDU Hospital กับการปรับแก้โดยผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ สองท่าน1 (ต่อ)
ฉลากยาเสริมตามโครงการ RDU Hospital
ความเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
ไกลเบนคลาไมด์/กลิ บพิ ไซด์
ไกลเบนคลาไมด์/กลิ บพิ ไซด์
 เป็ นยาต้านเบาหวาน ใช้ลดน้ าตาลในเลือด ถ้าใช้ไม่ถูกต้อง -ควรปรับทัง้ หมดดังนี้
จะทาให้เกิดภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า ซึ่งหากแก้ไขไม่ทนั อาจมี  สาหรับรักษาบาหวานชนิดที่ 2
ความพิการทางสมองหรือเสียชีวติ ได้
 ยานี้สาหรับลดน้ าตาลในเลือด อาจทาให้เกิดภาวะ
 ควรใช้ยาต้านเบาหวานตามแพทย์สงอย่
ั ่ างเคร่งครัด ไม่ลด น้ า ตาลในเลือ ดต่ า ได้แ ก่ รู้ส ึก หัว หน้ า ซีด คลื่น ไส้
หรือเพิม่ ขนาดยาเอง
เหงื่อแตก ปวดศีรษะ ปากชา มือสัน่ ใจสัน่ เป็ นต้น
 การใช้ยานี้ต้องทาควบคู่กบั การควบคุมอาหารและออก หา ก มี อ า ก า ร รุ น แ ร ง ค วร ดื่ ม น้ า ห ว า น แ ล ะ รี บ ไ ป
กาลังกายอย่างสม่าเสมอ มิฉะนัน้ จะรักษาไม่ได้ผล
โรงพยาบาลทันที หากแก้ไขไม่ทนั อาจมีความพิการทาง
 ตัวอย่างอาการน้ าตาลในเลือดต่า ได้แก่ รูส้ กึ หัว หน้าซี ด สมองหรือเสียชีวติ ได้
คลื่นไส้ เหงื่อแตก ปวดศีรษะ ปากชา มือสัน่ ใจสัน่ เป็ นต้น  ควรใช้ยาต้านเบาหวานตามแพทย์สงอย่
ั ่ างเคร่งครัด
หากมีอาการรุนแรงควรดื่มน้าหวานและรีบไปโรงพยาบาล
ไม่ลดหรือเพิม่ ขนาดยาเอง
 การใช้ยานี้ตอ้ งทาควบคู่กบั การควบคุมอาหารและ
ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ มิฉะนัน้ จะรักษาไม่ได้ผล
(มีการปรับรูปแบบการเขียนและเรียงลาดับ)
-ข้อ 1 กับข้อ 4 ควรนามาเรียงลาดับใกล้กนั เพราะเนื้อหา
ต่อเนื่องกัน
ซิ มวาสแตติ น/อะเทอวาสแตติ น
ซิ มวาสแตติ น/อะเทอวาสแตติ น
 ยานี้ใช้ลดไขมันชนิดเลวในเลือด ได้แก่ คอเลสเตอรอล แอล -ควรปรับข้อ 1 และ 4 ดังนี้
ดีแอล และไตรกลีเซอไรด์ ช่วยเพิม่ ไขมันดีคอื เอชดีแอลได้บา้ ง  ยานี้ใช้ลดไขมันชนิดเลวในเลือด และ ช่วยเพิม่ ไขมัน
 ใช้ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองในคนทีม่ คี วามเสีย่ ง ดี
สูง หรือใช้ป้องกันการกลับเป็ นซ้าของผูเ้ ป็ นโรคหลอดเลือดหัวใจ  หากมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนแรง ควรหยุด
และสมอง
ยาและปรึกษาแพทย์ทนั ที
 การควบคุมไขมันในเลือดให้ได้ผล ต้องควบคุมอาหาร ออก (มีการปรับรูปแบบการเขียนโดยคงเนื้อหาเดิม)
กาลังกาย และควบคุมน้าหนักร่วมด้วย และควรหยุดสูบบุหรี่
-ข้อ 4 เพิม่ ข้อความว่า “อาจเกิดภาวะกล้ามเนื้อสลาย”
 ภาวะกล้ามเนื้อสลายเป็ นอันตรายไม่มสี าเหตุ หากมีอาการ
รุนแรงต้องหยุดยาทันที
โคลชิ ซีน
โคลชิ ซีน
 ยานี้เป็ นพิษต่อระบบต่างๆ ในร่างกาย หากใช้เกินขนาด -ควรปรับข้อ 1 และ 2 ดังนี้
อย่าเพิม่ ขนาดยาเอง
 สาหรับลดอาการปวดข้อจากโรคเกาท์
 หยุดยาทันทีถ้ามีอาการท้องเสียตัง้ แต่ 3 ครัง้ คลื่นไส้  หยุดยาทันทีถ้ามีอาการท้องเสียตัง้ แต่ 3 ครัง้
อาเจียน หรือปวดท้อง ถ้ามีอาการรุนแรงต้องรีบไปพบแพทย์ คลื่นไส้ อาเจียน หรือปวดท้อง ถ้ามีอาการรุนแรงต้องรีบ
ทันที เช่น ถ่ายอย่างมาก ถ่ายเป็ นเลือด และปวดเบ่ง
ไปพบแพทย์ทนั ที เช่น ถ่ายอย่างมาก ถ่ายเป็ นเลือ ด
 หยุดยาเมื่อมีอาการแสบร้อนในปากและลาคอ กลืนลาบาก และมีอาการปวดเบ่ง
สับสน หัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือปวดเมือ่ ยกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง

อย่ า ใช้ร่ ว มกับ ยาอื่น โดยไม่ ป รึก ษาแพทย์ ห รือ
เภสัชกร
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ตารางที่ 4. ฉลากยาเสริมต้นฉบับในโครงการ RDU Hospital กับการปรับแก้โดยผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ สองท่าน1 (ต่อ)
ฉลากยาเสริมตามโครงการ RDU Hospital
ความเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
อัลโลพูรินอล
อัลโลพูรินอล
 ห้ามใช้ยานี้โดยเด็ดขาด ถ้าเคยแพ้ยานี้
-ควรปรับทัง้ หมดดังนี้
 สังเกตการณ์มผี ่นื ตามผิวหนังหลังใช้ยานี้
ยาลดกรดยูรกิ สาหรับผูม้ กี รดยูรกิ ในเลือดสูง ร่วมกับ
เพราะอาจเกิดการแพ้ทางผิงหนังอย่างรุนแรงได้โดยเฉพาะ
มีอาการปวดข้อจากโรคเกาต์ หรือ มีนิ่วในทางเดิน
ในช่วง 2 เดือนแรกของการใช้ยา
ปสั สาวะ หรือมีปมุ่ นูนตามข้อทีเ่ กิดจากโรคเกาต์รว่ มด้วย
 หยุดยาทันทีถา้ มีผ่นื ขึน้ เป็ นไข้ ตาแดง หรือมีแผลในปาก  สังเกตการณ์มผี ่นื ตามผิวหนังหลังใช้ยานี้ เพราะอาจ
หลังใช้ยา
เกิดการแพ้ทางผิวหนังอย่างรุนแรงได้โดยเฉพาะในช่วง
 ผูม้ กี รดยูรกิ สูงในเลือดเพียงประการเดียวไม่ควรใช้ยานี้ แต่ 2 เดือนแรกของการใช้ยา
ควรใช้เมือ่ มีอาการปวดข้อจากโรคเกาต์ มีนิ่วในทางเดิน
 หยุดยาทันทีถา้ มีผ่นื ขึน้ เป็ นไข้ ตาแดง หรือมีแผล
ั
่
ปสสาวะ หรือมีปมุ นูนตามข้อทีเ่ กิดจากโรคเกาต์รว่ มด้วย
ในปากหลังใช้ยา
 ผูห้ า้ มใช้ยานี้โดยเด็ดขาด ถ้าเคยแพ้ยานี้
(มีการปรับรูปแบบการเขียนและเรียงลาดับ คงเนื้อหา
เดิม)
-ข้อ 4 สามารถตัดทิง้ ได้
1: ข้อความในคอลัมน์ซา้ ยมือทีอ่ ยูใ่ นแถบสีเทา คือ ส่วนทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญแนะนาให้ตดั ออก ส่วนข้อความในคอลัมน์ขวามือทีข่ ดี เส้น
ใต้ คือ ข้อความส่วนทีป่ รับแก้ไขใหม่

กิ ตติ กรรมประกาศ
การวิจยั ครัง้ นี้ สาเร็จได้ดว้ ยความอนุ เคราะห์จาก
แผนงานพัฒ นาวิชาการและกลไกคุ้ม ครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพ (คคส.) ที่ให้ทุนสนับสนุ นการวิจยั และได้รบั ความ
กรุณายิง่ จากอาจารย์ทป่ี รึกษา ภ.ญ.วรสุดา ยูงทอง สานัก
ยา ส า นั ก ง า นค ณ ะ กร ร มก า รอ า ห าร แ ละ ย า แ ล ะ
ขอขอบพระคุณ แพทย์หญิง กาญจนา กีรติเรืองรอง และ
ดร.วรวรรณ บุ ญ โญ ที่ก รุ ณ าสละเวลาให้ค าแนะน าและ
ปรับแก้ฉลากยาเสริมเพือ่ ให้เหมาะสมกับพืน้ ทีอ่ าเภอตรอน

เอกสารอ้างอิ ง
1. World Health Organization. Improving the quality
and usefulness of drug regulator authority websites. WHO Drug Information 2001; 3-4:163-5.
2. Bagnall BG. Pharmaceutical prescribing and
labeling information online: The challenge of
national regulations and the global internet
[online].1997 [cited Jan 4, 2016]. Available from:
www.isoc.org/inet98/proceedings/8x/8x_3.htm.
329

3. World Health Organization. Promoting rational use
of medicines: core components [online]. 2002
[cited Jan 4, 2016]. Available from: apps.who.int/
medicine docs/pdf/h3011e/h3011e.pdf.
4. U.S. Food and Drug Administration. Providing
effective information to consumers about prescription drug risks and benefits [online]. 2009
[cited Dec15, 2015]. Available from: www.fda.gov/
downloads/Drugs/NewsEvents/UCM182799.pdf.
5. Food and Drug Administration. Guideline for leaflet
development [online]. 2013 [cited Dec 9, 2015].
Available from: drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/
d6.pdf.
6. National Committee on Drug System Development.
National drug policy B.E. 2554 and strategies for
drug system development B.E. 2555-2559. Nontaburi: Publising House of Agricultural Cooperative
Federation of Thailand; 2011.
7. Subcommittee on the Promotion of Rational Drug
Use. Rational drug use hospital project (updated

Thai Journal of Pharmacy Practice
Vol. 8 No 2 Jul-Dec 2016

on Sep 2014) [online]. 2014 [cited Feb 8, 2016].
Available from: drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/
sites/default/files/attachments/1rdu_hospital_projec
tedit_oct14_edit.pdf.
8. Shayakul C, Chongtrakul P, Wananukul W,
Punnupoorot P, Kanjanarat P, Yotsombut K , et al.
Mannual of rational drug use hospital. Nontaburi:

Publising House of the Agricultural Cooperative
Federation of Thailand; 2015.
9. Chongtrakul P, Chunprasert S, Indradat S,
Tunksiriwonkan J. Suggestions to improve labeling
and extended labels to promote rational drug use.
Bangkok: Wanida printing; 2015.

RESEARCH ARTICLE

TJPP

RESEARCH ARTICLE

Evaluation of Extended Medication Labels by Health Professionals
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Health Consumer Protection and Pharmacy Department, Tron Hospital

Abstract
Objective: To evaluate the appropriateness of extended medication labels for outpatients by health
professionals. Method: The study surveyed the opinions among 57 health professionals in Tron hospital using
questionnaires on the practicality and content of according to a convenient of 18 extended medication labels for
outpatients. The study also surveyed the opinions among 43 conveniently sampled pharmacists including those
working in hospitals and Uttaradit Public Health Office, those in the training program of the College of
Pharmaceutical and Health Consumer Protection of Thailand, and alumni of Faculty of Pharmaceutical Sciences at
Chiang Mai University. Moreover, 2 experts (one physician and one pharmacist) critically appraised the extended
medication labels. Results: Health professionals in Tron hospital and selected subjects showed high levels of
agreement on the use of extended medication labels in patients with the opinion scores of 3.86±0.87 and 3.51±1.01,
respectively (out of the full score of 5). However, both groups of subjects (52.63 and 53.49%, respectively) felt that
the content in extended medication labels needed revision. Expert who was physician recommended the revision of
all extended medication labels, while expert who was pharmacist recommended the revision of 10 of extended
medication labels. Conclusion: Health professionals agreed with the use of extended medication labels in
outpatients, but their content should be revised to be concise and understandable. The result of this study could be
input for developing extended medication labels in the “Rational Drug Use Hospital” project.
Keywords: extended medication label, outpatient service, hospital pharmacy, rational drug use
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