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บทคดัย่อ 
  วตัถปุระสงค:์ เพื่อพฒันาฉลากยาส าหรบัผูพ้กิารทางสายตาโดยใช ้VOICEYE code ซึง่ผูพ้กิารทางสายตาสามารถ
ใชโ้ทรศพัทม์อืถอืสแกนฉลากยาไดด้ว้ยตนเอง เพื่อใหไ้ดร้บัขอ้มลูยาบนฉลากยาอยา่งครบถว้น วิธีการ: ผูว้จิยัไดพ้ฒันาฉลาก
ยาโดยใชโ้ปรแกรม VOICEYE maker for MS-Word ส าหรบัภาชนะ 7 ชนิด ไดแ้ก่ กลอ่งยา ซองยา ขวดยาน ้าทรงกลม ขวดยา
น ้าทรงแบน กระป๋องแบ่งยา (เลก็ กลาง และใหญ่) การศกึษาทดสอบการใชง้าน (usability test) ฉลากในผูพ้กิารทางสายตาที่
ตาบอดสนิท ครัง้ละ 5 คน และปรบัปรุงและพฒันาฉลากยาใหไ้ดต้ามเป้าหมาย คอื ผูพ้กิารทางสายตาสแกนฉลากยาไดส้ าเรจ็
รอ้ยละ 100 เวลาในการท าภารกจิ (task time) ไมเ่กนิ 5 นาทตี่อการสแกน 1 ครัง้ และค่าเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจต่อฉลากยา
ทีพ่ฒันาขึน้ในแต่ละดา้นมากกว่า 3.5 คะแนน (จากคะแนนเตม็ 5) หลงัจากนัน้ น าฉลากไปทดสอบการใชง้านในผูพ้กิารทาง
สายตา จ านวน 20 คน เพื่อการประเมนิผลส าเรจ็ในการสแกนฉลากยาโดยใชโ้ทรศพัทม์อืถอื ระยะเวลาในการท าภารกจิ และ
ความพงึพอใจของผูพ้กิารทางสายตาต่อฉลากยา ผลการวิจยั: ผูพ้กิารทางสายตาจ านวน 18 คน (รอ้ยละ 90) สามารถสแกน
ฉลากยาส าเรจ็ โดยใชเ้วลาเฉลีย่เท่ากบั 3 นาท ี8 วนิาท ี(ระยะเวลาเฉลีย่เพื่อสมัผสัหา VOICEYE code เท่ากบั 3 วนิาท ีการ
สแกนเท่ากบั 16 วนิาท ีและอ่านขอ้ความในฉลากยาเท่ากบั 2 นาท ี49 วนิาท)ี และค่าเฉลีย่จ านวนครัง้ของการกดอ่านขอ้มลู
ทัง้หมดในฉลากยาเท่ากบั 4 ครัง้ ผูพ้กิารทางสายตารอ้ยละ 96 มคีวามพงึพอใจระดบัมากถงึมากทีส่ดุต่อฉลากยา ในทุกหวัขอ้
การประเมนิ ไดแ้ก่ ลกัษณะของฉลากยา ความสะดวกในการใชง้าน และประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากฉลากยา มคีะแนนความพงึพอใจ
เฉลีย่มากกวา่ 3.5 คะแนน สรปุ: ฉลากยาทีพ่ฒันาโดยใช ้VOICEYE code มคีวามสะดวกและงา่ยต่อการใชง้านดว้ยตนเอง
ส าหรบัผูพ้กิารทางสายตา ท าใหไ้ดร้บัขอ้มลูยาบนฉลากอยา่งครบถว้น 
ค าส าคญั: ฉลากยา ผูพ้กิารทางสายตา การบรกิารทางเภสชักรรม VOICEYE code 
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Abstract 
Objective: To develop drug labels for visually impaired patients by using VOICEYE code enabling patient 

with visual impairment to scan the code on labels by themselves with their smartphones to get complete drug 
information. Methods: The researchers designed drug labels using VOICEYE maker for MS-Word for 7 containers 
including boxes, zipper bags, cylindrical bottles, flat bottles, cylindrical pill containers with 3 sizes (small, medium and 
large). Usability testing was conducted in 5 blinds in each round and the labels were improved accordingly until 
achieving the goals of 100 % success rate for scanning and reading labels by the blinds, spending task time for less 
than 5 minutes per scanning, and having mean satisfaction more than 3.5 (from full score of 5) in all evaluated 
domains. Subsequently, drug labels were tested in 20 visually impaired people for success rate of scanning and 
reading the labels with smartphones, task time and satisfaction among subjects towards the labels. Results: 
Eighteen visually impaired people (90%) could successfully scan VOICEYE code with an average task time of 3 
minutes and 8 seconds (3 seconds spent on finding the VOICEYE code, 16 seconds for code scanning, and 2 
minutes and 49 seconds for reading drug information), and average number of reading of 4. Ninety six percent of 
participants were satisfied with the labels at high or very high levels. In all evaluated domains including features of 
the labels, convenience of using and usefulness of the drug labels, mean satisfaction levels were more than 3.5. 
Conclusion: Drug label with VOICEYE code was user-friendly and help people with visual impairment to get 
complete drug information on the labels. 
Keywords: drug label, visual impairment, pharmacy services, VOICEYE code 
 

บทน า 
ในการใช้ยาของผู้พกิารทางสายตา ปญัหาที่พบ

คอืผู้ป่วยไม่สามารถเขา้ถงึขอ้มูลบนฉลากยาของคนปกติ
ไดก้ารศกึษาของ Riewpaiboon ในผูพ้กิารทางสายตาใน
กรุงเทพมหานคร  จ านวน 86 คนที่มอีายุ 18 ปีขึน้ไป 
พบวา่ แหล่งทีผู่พ้กิารทางสายตารบัยาสว่นใหญ่ไดแ้ก่ รา้น
ขายยา มผีูเ้คยไปโรงพยาบาลรอ้ยละ 79 ในจ านวนน้ีรอ้ย
ละ 57 รบัยาดว้ยตนเอง โดยสว่นใหญ่ (รอ้ยละ 72) ไดร้บั
การอธิบายวิธีการใช้พร้อมให้จ าลกัษณะของเม็ดยาหรือ

บรรจุภณัฑใ์นการใชย้าดว้ยตนเอง ผูพ้กิารทางสายตาสว่น
ใหญ่ใช้ความจ าในการจ าแนก ชนิด ขนาด และเวลา
รบัประทาน ในด้านความต้องการบรกิารทางเภสชักรรม
พบว่า ร้อยละ 81 ของผู้พกิารทางสายตาต้องการให้
บุคลากรทางการแพทย์มีจิตส านึกช่วยเหลือผู้พกิารทาง
สายตา ตามด้วยการอธบิายการใช้ยาเป็นพเิศษ และการ
จดัท าฉลากเฉพาะ (1) นอกจากน้ีการศกึษาของ Kentab, 
Al-Rowiali, Al-Harbi, Al-Shammari, Balhareth, และ Al-
Yazeed ในประเทศซาอุดอิาระเบยี พบวา่ คนตาบอดสว่น
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ใหญ่ให้บุคคลสายตาปกตชิ่วยเหลอืและใชค้วามจ าในการ
จ าแนก ชนิด ขนาด และเวลารบัประทานยา การศกึษาพบ
ปญัหาที่เกิดจากการรบัประทานยาด้วยตนเองของคนตา
บอด ได้แก่ การใช้ยาที่ผิดชนิดร้อยละ 43 การใช้ยาผิด
ขนาดรอ้ยละ 45 การรบัประทานยาทีผ่ดิเวลารอ้ยละ 25 
การรบัประทานยาหมดอายุร้อยละ 20 และการลืม
รบัประทานยา รอ้ยละ 33 (2) ดงันัน้การรบัประทานยาโดย
ใชค้วามจ าในการจ าแนก ชนิด ขนาด และเวลารบัประทาน
ยา อาจท าใหเ้กดิอนัตรายจากการรบัประทานยาและสง่ผล
ถึงประสิทธิภาพทางการรกัษา จะเห็นได้ว่าผู้พิการทาง
สายตาเป็นกลุ่มที่ยงัขาดการช่วยเหลือ โดยเฉพาะการ
จดัท าฉลากยาที่ท าให้เข้าถึงขอ้มูลบนฉลากยาและควรมี
การพฒันาการบรกิารทางเภสชักรรมที่เหมาะสมกบัผูป้่วย
กลุ่มน้ี เพื่อให้ผู้ป่วยไดร้บัขอ้มูลเกี่ยวกบัยาอย่างครบถ้วน
และถูกต้อง ตลอดจนลดปญัหาที่อาจเกิดจากการใช้
ความจ าในเรื่องยา ซึ่งสอดคลอ้งกบัสทิธผิูบ้รโิภค  (3) ค า
ประกาศสทิธขิองผูป้่วย (4) และหลกัการจ่ายยาทีด่ตีาม
เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสชักรรมของสภา
เภสชักรรม พ.ศ. 2545 (5)  

ป ัจ จุ บันมีก า ร ใช้ โท รศัพท์มือถือกันอย่ า ง
แพร่หลาย จนกลายเป็นสิง่จ าเป็นในชวีติประจ าวนัและมี
การพฒันาโปรแกรมบนโทรศพัท์มือถือเพื่อผู้พิการทาง
สายตาโดยใช้ระบบสมัผสัหน้าจอและสามารถอ่านออก
เสยีงหน้าจอทีส่มัผสัได ้ไดแ้ก่ โปรแกรม VoiceOver (6-7) 
ส าหรบัระบบ iOS และ Talkback (8) ส าหรบัระบบ 
Android ท าใหก้ารใชโ้ทรศพัทม์อืถอืส าหรบัผูพ้กิารทาง
สายตาไม่เป็นอุปสรรคอกีต่อไป และใชก้นัอย่างแพร่หลาย
ในกลุม่ผูพ้กิารทางสายตา  

VOICEYE code (high density code) ถูก
พฒันาขึ้นที่ประเทศเกาหลีใต้ในปี 2013 มีลกัษณะ
เหมอืนกบั QR code คอื สามารถน ามาประยุกต์ใชไ้ด้
หลายอย่างเช่น การแสดง URL ของเวบ็ไซต์ การสรา้ง
ขอ้มูลเป็นขอ้ความ เบอร์โทรศพัท์ และขอ้มูลที่เป็นตวั
อกัขระ แต่ความแตกต่างคอื VOICEYE code สามารถ
บรรจุขอ้มลูไดถ้งึ 7,089 อกัขระ ขณะที ่QR code สามารถ
บรรจุขอ้มลูไดม้ากทีสุ่ด 4000 อกัขระ ในขนาดของ code 
ทีเ่ท่ากนั VOICEYE code สามารถปรบัใหบ้รรจุขอ้มลูได้
มากขึน้ถงึ 250,000 อกัขระ อกัขระที ่QR code สามารถ
บรรจุไดแ้ก่ ตวัเลข (0-9) ตวัอกัษร (A-Z) ตวัใหญ่เท่านัน้ 

และสญัลกัษณ์บางอยา่งเช่น $ % * + - . / : space ขณะที ่
VOICEYE code สามารถบรรจุขอ้ความขนาดใหญ่ และยงั
สามารถบันทึกภาพและกราฟได้ด้วย หน่ึง VOICEYE 
code สามารถเกบ็ขอ้มลูไดป้ระมาณสองหน้ากระดาษ A4 
หรอืประมาณ 12 กโิลไบท ์ (9,10) การสรา้ง VOICEYE 
code ใชโ้ปรแกรม VOICEYE maker add-In (11) ซึ่ง
สามารถผนวกเขา้ไปในโปรแกรม Microsoft-Word จงึ
สะดวกต่อผูส้รา้ง code การอ่าน VOICEYE code ใช้
โทรศพัท์มอืถอืทีด่าวน์โหลด VOICEYE code reader 
application ซึ่งสามารถดาว์นโหลดได้ฟร ีมทีัง้ส าหรบั
ระบบ iOS และ Android เมื่อใช้กล้องหลงัของ
โทรศพัท์มอืถอืสแกน VOICEYE code โปรแกรม 
VOICEYE code reader จะแปลงขอ้มลูใน VOICEYE 
code เป็นขอ้ความปรากฎบนหน้าจอโทรศพัท์มอืถือ 
ส าหรบัโทรศพัท์ที่เปิดการท างาน VoiceOver หรือ 
Talkback ซึง่เป็นโหมดการท างานของผูพ้กิารทางสายตา 
สามารถสมัผสัหน้าจอเพื่ออ่านออกเสยีงขอ้มูลบนหน้าจอ
โทรศัพท์มือถือ ท าให้ผู้พิการทางสายตาสามารถทราบ
ขอ้มลูทีอ่ยูใ่น VOICEYE code ได ้ในประเทศเกาหลใีตไ้ด้
น า VOICEYE ไปใช้เพื่อผลติและเผยแพร่เอกสารของ
หน่วยงานภาครฐั ซึ่งเป็นเอกสารทางด้านสาธารณูปโภค 
เช่น บิลค่าน ้ าและค่าไฟ ใบภาษี นอกจากน้ี ยังมีการ
น ามาใช้ในโรงเรียนสอนคนตาบอดและในมหาวิทยาลยั 
VOICEYE code จะถูกพมิพใ์นทุกหน้าของหนังสอืเรยีน 
การน า VOICEYE code มาใชใ้นนิตยสารและหนงัสอืพมิพ์
ท าใหผู้พ้กิารทางสายตาไดร้บัรูข้า่วสารมากขึน้  

ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึพฒันาฉลากยาส าหรบัผูพ้กิารทาง
สายตาโดยใช ้VOICEYE code เพื่อใหผู้พ้กิารทางสายตา
ส าม า รถ รับ รู้ ข้ อ มู ล บนฉล ากย า ไ ด้  แ ล ะทดสอบ
ความสามารถในการสแกนฉลากยาของผูพ้กิารทางสายตา
โดยใช้โทรศพัท์มอืถือที่มโีปรแกรม VOICEYE code 
reader เพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าใจวิธีการใช้ยา 
ช่วยท าใหผู้ป้่วยจ ายา และวธิกีารใชย้าไดด้ขีึน้ และน าไปสู่
ค วามร่ วมมือ ในการ ใช้ยาอย่ า งถูกต้อ ง  ตลอดจน
ประสทิธผิลทีด่ใีนการรกัษาต่อไป 

  
วิธีการวิจยั 

  การศึกษาเป็นรูปแบบการวจิยัและพฒันา โดย
แบ่งการศกึษาออกเป็น 2 สว่น การศกึษาแรก คอื การ
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พฒันาฉลากยา และการศกึษาทีส่อง คอื การทดสอบการ
น าฉลากยาไปใชใ้นผูพ้กิารทางสายตา  
 
การศึกษาท่ี 1: การพฒันาฉลากยา  

การพฒันาฉลากยาเริม่จากการออกแบบฉลากยา
และทดลองสแกนฉลากยาในคนสายตาปกตทิัง้แบบเปิดตา
สแกนและปิดตาสแกน เพื่อที่จะพฒันาให้ได้ฉลากยาที่
สามารถสแกนได้ในทุกภาชนะบรรจุและสามารถใช้ได้กบั
โทรศพัทท์ัง้ระบบ iOS และ Android version 4.0 ขึน้ไป 
การพฒันามทีัง้หมด 5 ขัน้ ดงัน้ี 

การทดสอบขัน้ที ่1 
การทดสอบขัน้ที ่1 เป็นการทดลองสแกนฉลาก

ยาที่ติดบนภาชนะบรรจุที่มพีื้นผวิแตกต่างกนั 7 ชนิด 
ไดแ้ก่ กล่องยา ซองยา ขวดยาน ้าทรงกลม ขวดยาน ้าทรง
แบน กระป๋องแบ่งบรรจุยาสชีาขนาดเลก็ กลาง และใหญ่ 
โทรศพัทท์ีใ่ชใ้นการทดสอบ คอื ระบบ iOS หรอื Android 
4.0 ขึน้ไป ความละเอยีดและขนาด VOICEYE code ทีใ่ช้
คอื 600 dpi (1x1 cm2, 1.2x1.2 cm2), 450 dpi (1.5x1.5 
cm2, 1.7x 1.7 cm2) และ 300 dpi (2x2 cm2) การทดสอบ
ท าในคนสายตาปกติขณะเปิดตาโดยใช้โทรศัพท์มือถือ
สแกนฉลากยาและจบัเวลาในการสแกน การทดสอบท าซ ้า 
3 ครัง้แลว้น าเวลามาหาค่าเฉลีย่ ถา้ใชเ้วลาในการสแกน
เฉลีย่น้อยกวา่ 2 นาท ีถอืวา่สแกนไดส้ าเรจ็                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 สิง่ที่พบจากการทดสอบขัน้ที ่1: ความละเอยีด
ของ VOICEYE code มผีลต่อการสแกน ความละเอยีด ที่
สูง ท าให้ต้องใช้โทรศัพท์มือถือที่มีประสิทธิภ์าพสูงขึ้น 
นอกจากน้ี พืน้ผวิมผีลต่อการสแกนฉลากยา โดยเฉพาะ
พืน้ผวิโคง้ท าใหไ้มส่ามารถสแกนฉลากยาได ้                                                              

สิง่ทีป่รบัปรุง: 1) VOICEYE code ทีม่คีวาม
ละเอียด 600 dpi นัน้ มคีวามละเอียดมากเกินไป 
โทรศพัท์มอืถอืบางรุ่นไม่สามารถสแกนได ้การทดสอบใน
ขัน้ต่อไปจงึใชเ้ฉพาะ VOICEYE code ทีม่คีวามละเอยีด
น้อยกวา่ 600 dpi 2) การทดสอบครัง้ที ่2 จงึออกแบบ
ฉลากยาที่แปะบนภาชนะที่มผีวิโค้ง โดยใช้ฟิวเจอร์บอร์ด
แขง็ชว่ยปรบัพืน้ผวิบรเิวณทีเ่ป็น VOICEYE code ใหเ้รยีบ
ดงัน้ี  2.1) ขวดยาน ้าทรงแบนและทรงกลม ออกแบบให้
ความสูงของฟิวเจอร์บอร์ดเท่ากับความสูงของฉลากยา 
ความกว้างของฟิวเจอร์บอร์ดเท่ากับความกว้างของ
สติก๊เกอรใ์สทีปิ่ดทบักวา้งกว่า VOICEYE code 2 mm  
2.2) กระป๋องแบ่งบรรจุยาสชีาขนาดใหญ่และกลาง มกีาร

ทดลองติดฉลาก 2 แบบ คือ ติดส่วนที่เป็น VOICEYE 
code แนบกบัภาชนะบรรจุยาและตดิยืน่ออกมาจากภาชนะ
บรรจุยา 2.3) กระป๋องแบง่บรรจุยาสชีาขนาดเลก็ เน่ืองจาก
มพีื้นที่จ ากดัจึงออกแบบแปะฉลากยาในส่วน VOICEYE 
code ใหย้ืน่ออกมา 

การทดสอบขัน้ที ่2 
การทดสอบขัน้ที ่2 เป็นการทดลองสแกนฉลาก

ยาที่มกีารปรบัพืน้ผวิในสว่น VOICEYE code ดว้ยฟิว
เจอรบ์อรด์แขง็ในภาชนะผวิโคง้ดงักล่าวมาแลว้ โทรศพัทท์ี่
ใชใ้นการทดสอบ คอื ระบบ iOS หรอื Android 4.0 ขึน้ไป 
ความละเอยีดและขนาด VOICEYE code ทีใ่ชค้อื 450 dpi 
(1.5x1.5 cm2, 1.7x 1.7 cm2) และ 300 dpi (2x2 cm2) 
การทดสอบท าในคนสายตาปกติขณะเปิดตาด้วยวิธีการ
เดยีวกบัการทดสอบขัน้ที ่1 

สิง่ที่พบจากการทดสอบขัน้ที ่2: ความละเอยีด
ของ VOICEYE code มผีลต่อการสแกน ยิง่ความละเอยีด
ของ VOICEYE code สงู ยิง่ตอ้งใชโ้ทรศพัทม์อืถอืทีม่ ี
ประสทิธิภ์าพสงูขึน้                                               

สิง่ทีป่รบัปรุง: VOICEYE code ความละเอยีด 
300 dpi ขนาด 2x2 cm2 ใชเ้วลาในการสแกนน้อยทีสุ่ด 
และสามารถสแกนได้กับฉลากที่ติดบนทุกภาชนะและ
สามารถใชก้บัทุกรุน่ของโทรศพัทม์อืถอื 

การทดสอบขัน้ที ่3 
การทดสอบขัน้ที ่3 เป็นการทดสอบสแกนฉลาก

ยาที่มีการปรบัพื้นผิวในส่วน VOICEYE code โดย
เปรยีบเทยีบวสัดุต่างๆ ในการน ามาปรบัพืน้ผวิ ไดแ้ก่ ฟิว
เจอรบ์อรด์แบบบาง ฟิวเจอรบ์อรด์แบบหนา กระดาษแขง็
มนั กระดาษแขง็ดา้นแบบบาง กระดาษแขง็ดา้นแบบหนา 
ทัง้น้ีเพื่อเลอืกวสัดุทีเ่หมาะสมที่สามารถประดษิฐไ์ดง้่าย มี
ความคงทน ราคาถูก และใช้เวลาในการสแกนน้อยที่สุด 
โทรศพัทท์ีใ่ชใ้นการทดสอบ คอื iPhone 5 และ Samsung 
galaxy S4 ความละเอยีดและขนาดของ VOICEYE code 
คอื 300 dpi (2x2 cm2) ผูถู้กทดสอบ คอื คนสายตาปกตทิี่
เปิดตาขณะสแกนดว้ยวธิกีารเดยีวกบัการทดสอบขัน้ที ่1 

    สิง่ที่พบจากการทดสอบขัน้ที่ 3: ค่าเฉลี่ย
ระยะเวลาที่ใช้ในการสแกนฉลากยาที่ถูกปรบัพื้นผิวด้วย
วสัดุทัง้ 5 ชนิดมคี่าใกลเ้คยีงกนั โดยใชเ้วลาเฉลีย่น้อยกว่า 
10 วนิาท ีแต่วสัดุแต่ละชนิดมขีอ้ดี-ขอ้เสยีแตกต่างกนั ใน
การสแกนบางครัง้ต้องเอยีงภาชนะเลก็น้อยเพื่อหลบไม่ให้
เกดิแสงสะทอ้น จงึจะสแกนได ้                                                                                                                   
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    สิง่ทีป่รบัปรุง: การวจิยัน้ีเลอืกใชว้สัดุปรบัพืน้ผวิ
เป็นฟิวเจอร์บอร์ดชนิดหนาเน่ืองจากเป็นวัสดุที่ เ ป็น
พลาสตกิ หากแปะ code ผดิ สามารถลอกออกมาแปะใหม่
ได้ สามารถเปียกน ้าได้ มคีวามคงทน มนี ้าหนักเบา และ
ราคาถกู 

การทดสอบขัน้ที ่4 
การทดสอบขัน้ที ่4 เป็นการทดสอบปรบัวสัดุที่

ปิดทบั VOICEYE code โดยทดลองเปรยีบเทยีบวสัดุปิด
ทบัที่เป็นสติ๊กเกอร์ใสแบบมนัและสติ๊กเกอร์ใสแบบด้าน 
โทรศพัทท์ีใ่ชใ้นการทดสอบ คอื iPhone 4 และ iPhone 5 
ความละเอยีดและขนาดของ  VOICEYE code คอื 300 
dpi (2x2 cm2) ผูถู้กทดสอบ คอื คนสายตาปกตโิดยเปิดตา
สแกน นอกจากน้ียงัทดสอบในคนสายตาปกตทิี่ปิดตา
สแกน ทัง้น้ีเพื่อเปรยีบเทยีบในท่าสแกน 3 ท่า ไดแ้ก่ ท่า
ถอืภาชนะบรรจุยา ท่าวางภาชนะบรรจุยา และการใชแ้ท่น
วางโทรศพัท์มอืถอืช่วยในการสแกน โทรศพัท์ที่ใช้ในการ
ทดสอบ คอื iPhone 5 และ Samsung S4 การทดสอบให้
ตวัอย่างใช้โทรศพัท์มือถือสแกนฉลากยาและจบัเวลาใน
การสแกน โดยท าซ ้า 3 ครัง้แลว้น ามาหาค่าเฉลี่ย ถ้าใช้
เวลาในการสแกนเฉลี่ยน้อยกว่า 2 นาท ีถอืว่าสแกนได้
ส าเรจ็  

 สิง่ที่พบจากการทดสอบขัน้ที่ 4: ค่าเฉลี่ยของ
ร ะยะ เ วล า ในกา รสแกน น้อยกว่ า  10 วิน าที  ก า ร
เปรียบ เทียบวัสดุ ปิ ดทับ  2 ช นิด เมื่ อสแกนโดย ใช้
โทรศพัทม์อืถอืรุ่นเดยีวกนัพบวา่ ค่าเฉลีย่ระยะเวลาในการ
สแกนใกลเ้คยีงกนั นอกจากน้ี พบว่า สติก๊เกอรใ์สแบบมนั
ทีใ่ชเ้ป็นวสัดุปิดทบั VOICEYE code ในภาชนะทีเ่ป็นซอง
ยานัน้ ไมส่ามารถสแกนได ้เน่ืองจากการปิดตาตวัอยา่งท า
ใหต้วัอยา่งไมส่ามารถถอืหรอืเอยีงภาชนะใหห้ลบแสงได ้

สิง่ทีป่รบัปรุง: การเปิดตาสแกนท าใหผู้ถู้กทดลอง
สามารถถอืหรอืเอยีงภาชนะบรรจุเพื่อหลบแสงได ้และไม่
เป็นอุปสรรคต่อการสแกน ผู้วจิยัจงึทดสอบเพิม่เตมิ โดย
ขอให้ตวัอย่างปิดตาสแกน ผลการทดสอบแสดงใหเ้หน็ว่า 
แสงสะทอ้นมผีลต่อการสแกน การวจิยัน้ีจงึปรบัวสัดุปิดทบั 
VOICEYE code ที่เป็นสติ๊กเกอร์ใสแบบมนัมาเป็น
สติก๊เกอรใ์สแบบดา้น 

การทดสอบขัน้ที ่5 
         การทดสอบขัน้ที ่5 เป็นการทดลองสแกนฉลากยา
โดยคนสายตาปกตทิี่ปิดตา จ านวน 10 คน โดยใชแ้บบ

ประเมินความสามารถในการสแกนฉลากยาและแบบ
ประเมินความพึงพอใจ โทรศพัท์ที่ใช้ในการทดสอบ คือ 
iOS และ Andriod 4.0 ขึน้ไป ความละเอยีดและขนาดของ 
VOICEYE code คอื 300 dpi (2x2 cm2)                                                         

สิง่ทีพ่บจากการทดสอบขัน้ที ่5: การสแกนและอ่าน
ฉลากส าเรจ็ในภาพรวมทุกภาชนะคดิเป็นรอ้ยละ 80 ซึ่งต ่า
กวา่เป้าหมาย (รอ้ยละ 100) เน่ืองจากมผีูถู้กทดลอง 2 คน 
ไม่สามารถระบุข้อมูลวนัหมดอายุ เพราะไม่ได้ตัง้ค่าพกั
หน้าจอโทรศพัทม์อืถอืใหน้านพอ จงึท าใหห้น้าจอโทรศพัท์
ปิดก่อนที่จะอ่านขอ้มูลไดค้รบ เวลาเฉลีย่ในการท าภารกจิ 
(task time) เท่ากบั 4 นาท ี12 วนิาท ี(เป้าหมาย คอื น้อย
กวา่หรอืเท่ากบั 5 นาท)ี ความพงึพอใจของคนสายตาปกติ
ปิดตารอ้ยละ 87.69 มรีะดบัความพงึพอใจต่อลกัษณะของ
ฉลากยา ความสะดวกในการใชโ้ปรแกรม VOICEYE และ
ประโยชน์ที่ได้รบัตัง้แต่ระดบัมากถึงมากที่สุด และแต่ละ
หวัขอ้ไดค้ะแนนเฉลีย่มากกวา่ 3.5 คะแนนจากคะแนนเตม็ 
5 คะแนน ซึง่เป็นไปตามเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้
                                                                                        
การศึกษาท่ี 2:  การทดสอบในผูพิ้การทางสายตา  
 ตวัอย่าง 

ตัวอย่างเป็นผู้พิการทางสายตาที่ศูนย์พัฒนา
สมรรถภาพคนตาบอด (ปากเกรด็) ศนูยพ์ฒันาอาชพีคนตา
บอด (ปากเกร็ด) สหกรณ์คนตาบอดแห่งประเทศไทย 
(กรุงเทพมหานคร) และศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสาม
พราน (นครปฐม) ทีม่ลีกัษณะ ดงัน้ี คอื มอีายุ 20 ปี ขึน้ไป 
มโีทรศพัท์มอืถอืรุ่นที่สามารถใช้งานกบัฉลากยาได้ คอื 
iOS และ Android 4.0 ขึน้ไป สามารถใชโ้ทรศพัทม์อืถอืรุน่ 
Touch screen ได ้ไมเ่คยใชย้าทีใ่ชจ้ดัท าฉลากยาในการ
ทดสอบครัง้น้ี ผู้พิการทางสายตาต้องไม่มคีวามผิดปกติ
ทางสมอง ทางการไดย้นิ ไมม่คีวามพกิารมอื แขน และขา  

การทดสอบ usability test 
 ผู้วิจ ัยทดสอบความสามารถในการใช้ฉลากยา
ดว้ยวธิกีารที่แนะน าในการออกแบบและทดสอบเน้ือหาใน
สื่อดจิทิลัโดยกระทรวงสาธารณสุขของสหรฐัอเมรกิา (12-
13) ผูว้จิยัทดสอบความสามารถในการสแกนฉลากยาในผู้
พกิารทางสายตาประเภทตาบอดสนิทครัง้ละ 5 คน (14) 
ก่อนการทดสอบ ผู้วิจ ัย เตรียมโทรศัพท์มือถือโดย
ดาวน์โหลด VOICEYE for reader application ตัง้ค่าพกั
หน้าจอโทรศพัทม์อืถอืใหม้ากกวา่ 10 นาท ีสว่นความเรว็
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ในการอ่านออกเสยีงใชค้วามเรว็เดมิทีผู่พ้กิารตัง้ไวอ้ยู่แลว้ 
เน่ืองจากผู้ใช้โทรศพัท์สามารถปรบัความเรว็ระหว่างการ
ทดสอบไดเ้อง ทัง้น้ียงัตัง้ค่าใน VOICEYE for reader 
application ใหบ้อกทศิทางในการสแกน  

ก่อนเริม่การทดสอบ ผูว้จิยัสอนวธิใีช้ VOICEYE 
reader application และใหต้วัอยา่งทดลองใชโ้ปรแกรมบน
โทรศพัท์มอืถือ หลงัจากนัน้ให้ตวัอย่างใช้โทรศพัท์มอืถือ
สแกนฉลากยาที่ตดิบนภาชนะบรรจุยาต่าง ๆ 7 ชนิด 
ไดแ้ก่ กล่องยา ซองยา ขวดยาน ้าทรงแบน ขวดยาน ้าทรง
กลม กระป๋องแบ่งบรรจุยาสชีาขนาด เลก็ กลาง และใหญ่ 
ซึง่มกีารปรบัพืน้ผวิโคง้บรเิวณ VOICEYE code ดว้ยฟิว
เจอร์บอร์ดแข็ง  เมื่ อสแกนส า เ ร็จ ให้ตัวอย่ า งบอก
รายละเอยีดของขอ้มูลเกี่ยวกบัยา ตวัอย่างสามารถสมัผสั
หน้าจอเพื่อฟงัขอ้มูลได้มากกว่า 1 ครัง้จนกว่าจะบอก
รายละเอยีดของฉลากยาครบ การทดสอบท าในห้องปิดที่
สงบ การเกบ็ขอ้มลูท าโดยผูว้จิยั 1 คนและผูส้งัเกต 2 คน 
ตลอดจนมกีลอ้งวดิโีอ 2 เครื่องเพื่อบนัทกึการทดสอบ ผู้
สงัเกตบนัทกึขอ้มูลที่พบในแบบประเมนิความสามารถใน
การสแกนฉลากยา ผูว้จิยัใหต้วัอยา่งประเมนิความพงึพอใจ
โดยใชแ้บบประเมนิ (ดใูนหวัขอ้วธิเีกบ็รวบรวมขอ้มลู)   

usability test ถูกท าซ ้าและแกไ้ขขอ้บกพรอ่งใน
แต่ละรอบจนบรรลุเป้าหมายดงัน้ี 1) ผูพ้กิารทางสายตา
สามารถสแกนฉลากยาไดส้ าเรจ็ (success rate) รอ้ยละ 
100 2) ใชเ้วลาในการสแกนไมเ่กนิ 5 นาทตี่อการสแกน 1 
ครัง้ 3) ความพงึพอใจของผูพ้กิารทางสายตาต่อฉลากยาที่
พฒันาขึน้ในแต่ละหวัขอ้ไดค้ะแนนมากกว่า 3.5 คะแนน
จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน 

การทดสอบเชิงปริมาณ (quantitative test) 
เมื่อไดฉ้ลากยาที่พฒันาขึน้และวธิกีารสอนสแกน

ฉลากยาแล้ว ผู้วจิยัทดสอบการใช้ฉลากยาในผู้พกิารทาง
สายตาประเภทตาบอดสนิทและสายตาเลอืนรางจ านวน 20 
คน (15) ประเภทผูพ้กิารถูกระบุบนบตัรประจ าตวัผูพ้กิาร
ทางสายตาร่วมกบัการสอบถามลกัษณะการมองเหน็ การ
เตรียมอุปกรณ์ สถานที่ และการด าเนินการวิจยัในขัน้น้ี
เหมอืนในขัน้ usability test ผูว้จิยัประเมนิความสามารถใน
การสแกนฉลากยาและประเมนิความพงึพอใจของผูพ้กิาร
ทางสายตาต่อฉลากยาทีพ่ฒันาขึน้ 

วิธีเกบ็รวบรวมข้อมลู 
ในการทดสอบความสามารถในการใช้ฉลากยา

และการทดสอบเชงิปรมิาณ ผูส้งัเกตเกบ็ขอ้มลูเชงิปรมิาณ 

และเชงิคุณภาพ การบนัทกึขอ้มลูเชงิปรมิาณมวีธิกีารดงัน้ี  
ก) ผู้สงัเกตประเมินผลส าเร็จในการใช้

โทรศพัทม์อืถอืทีม่โีปรแกรม VOICEYE for reader เพื่อ
สแกนฉลากยาของผู้พกิารทางสายตา โดยประเมนิใน 5 
หวัขอ้ หวัขอ้ละ 1 คะแนน คอื 1) ความสามารถในการใช้
โปรแกรม VOICEYE ในการสแกน 2) ความสามารถสมัผสั
หา VOICEYE code บนฉลาก 3) ความสามารถสแกน 
VOICEYE code บนฉลาก 4) ความสามารถใช ้
VoiceOver หรอื Talkback บนโทรศพัทม์อืถอือ่านออก
เสยีง และ 5) ความสามารถบอกขอ้มูลในฉลากยาได้
ถูกตอ้งและครบถว้น หลงัจากฟงัขอ้มลูจากโทรศพัทม์อืถอื 
ซึง่ประกอบไปดว้ย ชื่อสถานพยาบาล ชื่อผูใ้ชย้า ชื่อยา 
ขนาดยาที่ได้รบั ลกัษณะของเมด็ยา จ านวนเมด็ยา 
วธิกีารใชย้า ขอ้ควรระวงัในการใชย้า และวนัทีย่าหมดอายุ
ไดถู้กตอ้งและครบถว้น ผูพ้กิารทางสายตาตอ้งท าภารกจิ
ผ่านทัง้ 5 หวัขอ้ จงึจะไดค้ะแนน 5 คะแนน และถอืว่า
สามารถสแกนฉลากยาไดเ้ป็นผลส าเรจ็ อตัราส่วนของผูท้ี่
สแกนฉลากยาส าเรจ็ (success rate) คอื จ านวนคนทีท่ า
ภารกจิไดส้ าเรจ็ต่อจ านวนคนทัง้หมดทีเ่ขา้รว่มการทดลอง  

ข) ระยะเวลาในการท าภารกจิ (task time) การ
จบัเวลาแบ่งเป็น 3 ช่วงระยะเวลา ไดแ้ก่ ระยะเวลาที่ใชใ้น
การสมัผสัหา VOICEYE code ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการสแกน
ฉลากยา และระยะเวลาทีใ่ชใ้นการอ่านฉลากยา ระยะเวลา
ที่ใช้ในการท าภารกิจ คือ ผลรวมของระยะเวลาทัง้สาม
ขัน้ตอนขา้งตน้ 
 ค) การประเมนิความพงึพอใจต่อฉลากยาท าโดย
ให้ตวัอย่างประเมนิฉลากยาในด้านลกัษณะของฉลากยา 
ความสะดวกในการใชโ้ปรแกรม VOICEYE และประโยชน์
ทีไ่ดร้บัจากฉลากยา โดยประเมนิแบบ 5 ระดบัจากความ
พงึพอใจมากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ผู้
พกิารทางสายตาที่อ่านอกัษรเบรลล์ได้ ประเมนิความพงึ
พอใจโดยตอบแบบประเมนิในภาษาเบรลลด์ว้ยตนเอง ในผู้
ที่อ่านอกัษรเบรลล์ไม่ได้ ผู้ที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัการวจิยัเป็น
ผูอ้่านแบบประเมนิความพงึพอใจใหต้วัอยา่งตอบ 
 สว่นการเกบ็ขอ้มลูเชงิคุณภาพ ใชก้ารสงัเกตการ
สแกนฉลากยาของผูพ้กิารทางสายตา โดยสงัเกตท่าทางใน
การจบัภาชนะบรรจุ ล าดบัขัน้ตอนในการสแกน การใช้
เทคนิคต่าง ๆ ในการสแกน การวางระยะห่างในการสแกน 
ปญัหาในการสแกนฉลากยา และสาเหตุของปญัหา การ
วเิคราะหข์อ้มลูในการศกึษานี้ใชส้ถติเิชงิพรรณนา  
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ผลการวิจยั 
การพฒันาฉลากยา 

ฉลากยาที่พัฒนาขึ้นมี เ น้ื อหาบนฉลากยา
ประกอบดว้ย ชื่อสถานพยาบาล ชื่อผูป้่วย ชื่อยา ความแรง
จ านวน ขอ้บ่งใชข้องยา วธิใีชย้า และฉลากช่วยที่บอก
ค าแนะน าหรอืค าเตอืนทีจ่ าเป็น การพฒันาฉลากครัง้น้ีเพิม่
การอธบิายลกัษณะเมด็ยาหรอืแผงยาและระบุวนัหมดอายุ
ของยา ดงัแสดงใน รปูที ่1 และ 2 

VOICEYE code ถูกก าหนดใหม้คีวามละเอยีด
เท่ากบั 300 dpi ขนาด 2 cmx 2 cm ส าหรบัภาชนะทีเ่ป็น
กลอ่งยา ซองยา ขวดยาน ้าทรงกลมและขวดยาน ้าทรงแบน
VOICEYE code แสดงอยูข่า้งใตข้อ้ความของฉลากยา (รปู 
ที ่1) เพื่อความสะดวกในการประดษิฐ์ และอยู่ตรงกลาง

เพื่อลดความโค้งที่จะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุดเมื่อน าไปติดบน
ภาชนะขวดยาน ้าทรงแบน รปูที ่2 เป็นฉลากยาส าหรบั
ภาชนะแบ่งบรรจุที่เป็นกระป๋องหรือขวดยาสีชาที่เป็น
ภาชนะแบ่งบรรจุ VOICEYE code อยูใ่นต าแหน่งขา้งขวา
ของเน้ือหาในฉลากยาเนื่องจากพืน้ทีม่จี ากดั  

สติก๊เกอร์ใสที่ปิดทบั VOICEYE code เป็น
สติ๊กเกอร์แบบด้าน โดยขนาดสติ๊กเกอร์ที่ปิดทบัมีขนาด
ใหญ่กวา่ VOICEYE code ขา้งละ 2 มลิลเิมตร กระดาษที่
เลือกใช้ในการท าฉลากยา เป็นกระดาษสติ๊กเกอร์แบบ
กระดาษดา้น  ตวัอกัษรสดี าบนพื้นสขีาว ตามหลกัการ
จดัท าฉลากยาส าหรบัผูพ้กิารทางสายของ AFB (American 
Foundation for the Blind) (16) ในกรณีทีพ่ืน้ผวิของ
ภาชนะบรรจุยามคีวามโค้ง จะปรับพื้นผวิใหม่โดยใช้ฟิว-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 1. ฉลากยาส าหรบัผูพ้กิารทางสายตา (ส าหรบัตดิกล่องยา ซองยา และขวดยาน ้า) 
 
 

                                                     โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์     
                                                     ช่ือ  นาย  สมชาย  ใจดี          
                                                     ช่ือยา  Voriconazole  tablet (V fend) ขนาด  200  มิลลิกรัม  จ านวน  30  เมด็ 
                                                     ขอ้บ่งใช ้ ยาตา้นเช้ือรา 
                                                     รูปแบบยา  เป็นเมด็รีสีขาว  อยูใ่นแผงสีเงิน 
                                                    วิธีรับประทาน  รับประทานคร้ังละ  1  เมด็  วนัละ  2  คร้ัง  ก่อนอาหารเชา้  เยน็ 
                                                    ค าแนะน า  รับประทานยาติดต่อกนัทุกวนัจนยาหมด 
                                                    ควรรับประทานยาน้ีก่อนอาหาร 1 ชัว่โมง 
                                                    วนัหมดอาย ุ วนัท่ี  1  เดือน  ธนัวาคม  ปี  2560 

 
                            รปูท่ี 2. ฉลากยาส าหรบัผูพ้กิารทางสายตา (ส าหรบัตดิกระป๋องแบง่บรรจุยาสชีา) 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์      
ช่ือ  นาย  สมชาย  ใจดี           
ช่ือยา  Voriconazole  tablet (V fend)  ขนาด  200  มิลลิกรัม  จ านวน  30  เมด็ 
ขอ้บ่งใช ้ ยาตา้นเช้ือรา 
รูปแบบยา  เป็นเมด็รีสีขาว  อยูใ่นแผงสีเงิน 
วิธีรับประทาน  รับประทานคร้ังละ  1  เมด็  วนัละ  2  คร้ัง  ก่อนอาหารเชา้  เยน็ 
ค าแนะน า  รับประทานยาติดต่อกนัทุกวนัจนยาหมด 
                  ควรรับประทานยาน้ีก่อนอาหาร 1 ชัว่โมง 
วนัหมดอาย ุ วนัท่ี  1  เดือน  ธนัวาคม  ปี  2560  
 

                             

 



 

 

             243 

เจอรบ์อรด์หนาเฉพาะตรงสว่นทีเ่ป็น VOICEYE code ให้
มีพื้นผิวเรียบ เพื่อที่จะสามารถสแกนฉลากยาได้ การ
ออกแบบใช้ฟิวเจอร์บอร์ดแขง็ในการปรบัพื้นผิว ส าหรบั
ขวดยา ผู้วิจ ัยออกแบบให้ความสูงของฟิวเจอร์บอร์ด
เท่ากับความสูงของฉลาก ความกว้างของฟิวเจอร์บอ์ด
เท่ากับความกว้างของสติ๊กเกอร์ใสที่ปิดทบั (กว้างกว่า 
VOICEYE code 2 มลิลเิมตร) การตดิฉลากยาใหต้ดิแนบ
กบัภาชนะบรรจุ ยกเวน้กระป๋องแบ่งบรรจุยาสชีาขนาดเลก็
ใหต้ดิฉลากยาแบบยืน่ออกมา ดงัแสดงใน รปูที ่3  
 

 
รปูท่ี 3. ลกัษณะของฉลากยาและลกัษณะการแปะฉลากยา 
         บนภาชนะบรรจุยาต่าง ๆ 
 
วิธีการท าฉลาก  

การจดัท าฉลากเริม่โดยบนัทกึขอ้มูลฉลากยาลง
ใน Microsoft Word ซึง่มโีปรแกรม VOICEYE maker for 
MS-Word ตดิตัง้อยู ่หลงัจากนัน้ใช ้VOICEYE maker for 
MS-Word สรา้ง VOICEYE code จากขอ้มลูบนฉลากยา 
โดยตัง้ความละเอยีดและขนาดของ code ที่ 300 dpi 
ขนาด 2 cmx 2 cm หลงัจากนัน้ใช ้Microsoft Word พมิพ์
ฉลากยาโดยมขีอ้มูลแบบตวัอกัษรกบั VOICEYE code 
ปรากฏในฉลากดงัรปูที ่1 และ 2  
 
Usability test  

การทดสอบฉลากยาขัน้ต้นในผูพ้กิารทางสายตา
พบว่า การไม่สอนเทคนิคการสแกนเบือ้งตน้ก่อนใชง้านจะ
ท าใหผู้พ้กิารทางสายตาใชเ้วลาในการสแกนมาก เน่ืองจาก
ไม่มปีระสบการณ์ในการถ่ายรูปหรอืสแกนมาก่อน ดงันัน้
จงึพฒันาวธิกีารสอนผูพ้กิารทางสายตาในการสแกนฉลาก
ยาที่ผ่าน usability test 5 ครัง้ ดงัน้ี 1) ใหถ้อื

โทรศพัท์มอืถอืใหข้นานกบั VOICEYE code โดยจบัมอื
สอน 2) ใหร้ะยะห่างระหว่างกลอ้งโทรศพัท์มอืถอืกบั 
VOICEYE code มคีวามเหมาะสม โดยจบัมอืสอน 3)  หา
ระยะโฟกสัของกล้องให้และบอกระยะที่เหมาะสมในการ
สแกนให ้โดยจบัมอืสอน 4) เมื่อไดร้ะยะสแกนทีเ่หมาะสม 
ใหน่ิ้งเพื่อใหก้ลอ้งจบัภาพและสแกน โดยจบัมอืสอน และ 
5) ใหผู้พ้กิารทางสายตาลองสแกนฉลากยาดว้ยตนเอง 
 
การทดสอบเชิงปริมาณ 

ขอ้มูลทัว่ไปของผู้พกิารทางสายตา 20 คนใน
การศกึษาแสดงอยูใ่นตารางที ่1  ตวัอยา่งเป็นชาย 11 คน 
เป็นผู้พิการทางสายตาประเภทตาบอดสนิท 8 คนและ
สายตาเลอืนราง 12 คน สว่นใหญ่มอีายุในช่วง 20-35 ปีจงึ
ยังไม่มีโรคประจ าตัว และไม่มียาที่ใช้อยู่ เ ป็นประจ า 
ตวัอย่างส่วนใหญ่รบัยาที่โรงพยาบาล (13 คน) รองลงมา 
คอื ร้านยา (9 คน) และ รพสต. ศูนย์สุขภาพชุมชน หรอื
คลินิก ทุกคนรบัยาที่สถานพยาบาลใกล้บ้านเน่ืองจากมี
ความสะดวก ส าหรบัผูพ้กิารทางสายตาทีร่บัยาดว้ยตนเอง
ส่วนใหญ่แจ้งว่าไม่สะดวกในการไปรบัยาที่โรงพยาบาล
เน่ืองจากมขี ัน้ตอนมาก จงึสะดวกรบัยาทีร่า้นยาหรอืคลนิิก
มากกวา่  

ผูพ้กิารทางสายตา 11 รายจดจ าวธิกีารใชย้าจาก
แพทยแ์ละเภสชักร อกี 12 คน ใหค้นอื่นอ่านฉลากยาใหฟ้งั 
นอกจากน้ี 7 รายท าอกัษรเบรลลเ์องหรอืท าสญัลกัษณ์บน
ซองยา เห็นได้ว่า ผู้พิการทางสายตายังต้องอาศัยคน
สายตาปกตชิ่วยในการใชย้า หรอืใชค้วามจ าของตนเองใน
เรื่องลกัษณะเมด็ยาและวธิีใช้ยา จากการสมัภาษณ์พบว่า 
มกีารใชย้าผดิวธิแีละมกีารลมืรบัประทานยา  

ตวัอย่างส่วนใหญ่มอีาชพีเป็นหมอนวดแผนไทย 
(13 คน) รองลงมาเป็นช่างไมแ้ละเจา้หน้าที่สหกรณ์คนตา
บอดอย่างละ 3 คน และมอีาชพีขายสลาก อาจารย์ ธุรกจิ
ส่วนตวัและแม่บ้าน อย่างละ 1 คน พบว่าในทุก ๆ อาชพี 
ถงึแมว้่าจะมเีงนิเดอืนไม่มาก แต่ทุกคนกม็โีทรศพัท์มอืถอื 
จากการสอบถามพบว่า เน่ืองจากโทรศพัท์มอืถอืเป็นสิง่ที่
จ า เ ป็นและช่วยในการด า เ นินชีวิตในหลาย ๆ ด้าน 
โดยเฉพาะใช้ในการติดต่อสื่อสาร ผู้ที่มีรายได้น้อยส่วน
ใหญ่จะใชโ้ทรศพัทม์อืถอืระบบ Android หรอืใช ้ระบบ iOS 
(iPhone มอื 2) ผูพ้กิารทางสายตานิยมใชโ้ทรศพัทม์อืถอื 
iPhone มากกวา่ เน่ืองจากใชง้านไดง้า่ยกว่า ส าหรบักลุ่ม
ตวัอยา่งทุกคนใชโ้ทรศพัทม์อืถอืระบบสมัผสัหน้าจอ ม ี
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ตารางท่ี 1. ขอ้มลูทัว่ไปของผูพ้กิารทางสายตา (N= 20) 
    ขอ้มลูทัว่ไป จ านวน (คน) 
เพศ  ชาย 

  หญงิ 
11 
9 

ประเภทผูพ้กิารทางสายตา 
ตาบอดสนิท 
สายตาเลอืนราง 

 
8 
12 

อาย ุ(ปี)  20 – 25  
       26 – 30  
       31 – 35  
       36 – 40  
       มากกวา่ 40  

8 
1 
5 
3 
3 

อาชพี   หมอนวดแผนไทย 
      เจา้หน้าทีส่หกรณ์คนตาบอด 
      ชา่งไม ้

ขายสลาก 
อาจารย ์
ธุรกจิสว่นตวั 
แมบ่า้น 

10 
3 
3 
1 
1 
1 
1 

โรคประจ าตวั (ตอบไดม้ากกวา่ 1) 
hypothyroid 
ความดนัโลหติสงู 
ไขมนัในเลอืดสงู 
เบาหวาน 
สะเกด็เงนิ 
ไมม่โีรคประจ าตวั 

 
2 
1 
1 
1 
1 
15 

ยาทีใ่ชอ้ยูเ่ป็นประจ า (ตอบไดม้ากกวา่ 1) 
ยารกัษา hypothyroid (ไมท่ราบชื่อ) 
ยาขมเมด็ตราใบหอ่ 
tiffy 
metformin 
ยาทาโรคสะเกด็เงนิ (ไมท่ราบชื่อ) 
prednisolone 
ยาไขมนั (ไมท่ราบชื่อ) 
ไมม่ยีา 

 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
13 

รปูแบบการท าความเขา้ใจวธิกีารใชย้า (ตอบไดม้ากกวา่ 1) 
     ดฉูลากยาเอง 

จดจ าจากแพทยห์รอืเภสชักร 
0 
11 

ตารางท่ี 1. ขอ้มลูทัว่ไปของผูพ้กิารทางสายตา (N= 20) 
(ต่อ) 

ใหค้นอื่นเลา่ใหฟ้งั 
อื่น ๆ เชน่ ท าอกัษรเบรลลเ์อง ท า
สญัลกัษณ์บนซองยา 

12 
7 

สถานบรกิารทีไ่ปรบัยา (ตอบไดม้ากกวา่ 1) 
โรงพยาบาล 
รา้นยา 
รพสต. หรอืศนูยส์ขุภาพชุมชน 
อื่น ๆ เชน่ คลนิิก 

 
13 
9 
2 
6 

ยีห่อ้และรุน่โทรศพัทม์อืถอืแบบ touch screen 
ระบบ iOS 

iPhone 4s 
iPhone 5 
iPhone 6 
iPhone 6s 
iPhone plus 

ระบบ Android 
Samsung Galaxy Win (Android 4.1) 
Samsung Galaxy Note3 (Android 4.3) 
Samsung Galaxy Grand2 (Android 4.4.2) 
Samsung Galaxy Coreprime (Android 
4.4.4) 
I mobile iq big2 (Android 5.0) 
Lava A88 (Android 5.1) 
Samsung Galaxy j2 (Android 5.1.1) 
Samsung Galaxy j7 (Android 5.1.1) 
Samsung Galaxy A7 (Android 5.1.1) 

 
 
3 
2 
3 
1 
1 
 
1 
1 
1 
 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

ประสบการณ์ใชโ้ปรแกรม VoiceOver หรอื talkback 
ไมม่ปีระสบการณ์ 
มปีระสบการณ์ 1 เดอืน – 1 ปี 
มปีระสบการณ์ 1 ปีขึน้ไป – 2 ปี 
มปีระสบการณ์ 2 ปีขึน้ไป – 3 ปี 
มปีระสบการณ์ 3 ปีขึน้ไป – 4 ปี 

       มปีระสบการณ์ 4 ปีขึน้ไป 

 
0 
7 
5 
4 
2 
2 

ประสบการณ์ใชโ้ปรแกรม VOICEYE for reader 
ไมม่ปีระสบการณ์ 
มปีระสบการณ์ 1 เดอืน 
มปีระสบการณ์ 4 ปี 

 
18 
1 
1 
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 ประสบการณ์การใชโ้ปรแกรม VoiceOver หรอื Talkback   
ซึ่งเป็นโหมดการใช้งานส าหรบัผู้พกิารทางสายตาทุกคน 
แต่มรีะยะเวลาการใชแ้ตกต่างกนัตัง้แต่ 1 เดอืนจนถงึ 7 ปี 
ซึ่งมผีลต่อเทคนิคในการกดฟงัขอ้มูล ผู้ที่มปีระสบการณ์
มากจะทราบเทคนิคในการปรับความเร็วเสียงให้ช้าลง
ในขณะอ่านได้ หรือสามารถปรบัการอ่านให้สะกดทีละ
ตัวอักษร หรือให้อ่านทีละ 1 ค าได้ หรือสามารถใช้เทค
นิกการสัมผัสหน้าจอเพื่ออ่านทัง้หน้าหรืออ่านเฉพาะ
ประโยค ซึ่งจะมีผลในการฟงัข้อมูลในฉลากยาซึ่งจะ
กล่าวถงึในผลการทดลองตอนต่อไป ตวัอย่างส่วนใหญ่ยงั
ไมเ่คยใช ้VOICEYE for reader application มาก่อน 

ตารางที ่2 แสดงผลการประเมนิความสามารถใน
การสแกนฉลากยาของผู้พิการทางสายตาโดยใช้
โทรศพัทม์อืถอืทีม่โีปรแกรม VOICEYE for reader การ
สแกนฉลากยาซึง่ตดิอยูบ่นภาชนะ 7 ชนิด พบวา่ success 
rate ในการท าภารกจิผ่าน 18 คนใน 20 คน โดยใชเ้วลา
เฉลีย่ในการท าภารกจิ 3 นาท ี8 วนิาท ี(ใชเ้วลาเฉลีย่ใน
การสมัผสัหา VOICEYE code 3 วนิาท ีใชเ้วลาเฉลีย่ใน
การสแกนฉลากยา 16 วนิาท ีและใชเ้วลาเฉลีย่ในการอ่าน
ขอ้ความในฉลากยา 2 นาท ี49 วนิาท)ี ตวัอย่างใช้การ
สมัผสัหน้าจอเฉลี่ย 4 ครัง้เพื่อฟงัขอ้มูลในฉลากยาจน
สามารถบอกขอ้มลูในฉลากยาไดถ้กูตอ้งและครบถว้น  
 ผูพ้กิารทางสายตา 19 คนใน 20 คน มคีวามพงึ
พอใจระดบัมากถึงมากที่สุดต่อฉลากยาที่พฒันาขึน้ทัง้ใน
ดา้นลกัษณะของฉลากยา ด้านความสะดวกในการใช้งาน 
และดา้นประโยชน์ทีไ่ดร้บั (ตารางที ่3) ในแต่ละหวัขอ้ได้
คะแนนเฉลีย่มากกวา่ 3.5 คะแนน (เตม็ 5 คะแนน) 

การอภิปรายผล 
การวิจัย น้ี เ ป็นการน าเทคโนโลยีที่มีอยู่  มา

ประยุกตใ์ชใ้นการจดัท าฉลากยาส าหรบัผูพ้กิารทางสายตา 
โดยน าโปรแกรม VOICEYE maker for MS-Word มา
พฒันาฉลากยา เพื่อแก้ปญัหาที่เกดิจากการใช้ยาของคน
กลุ่มน้ี ผูพ้กิารทางสายตา 18 คนใน 20 คนสามารถสแกน
ฉลากยาได้ส าเร็จ โดยใช้เวลาเฉลี่ยในการสัมผัสหา 
VOICEYE code 3 วนิาท ีในการสแกนฉลากยา 16 วนิาที
และในการอ่านฉลากยา 2 นาท ี49 วนิาท ีรวมใชเ้วลา
เฉลีย่ทัง้หมด 3 นาท ี8 วนิาท ีทุกคนไดร้บัขอ้มลูในฉลาก
ยาครบถ้วน ม ี2 คนท าภารกจิไม่ผ่านเพราะไม่สามารถ
บอกชื่อยาได้ ทัง้น้ีเกิดจากตัง้ความเร็วในการอ่านเร็ว
เกนิไป ประกอบกบัชื่อยาเป็นภาษาองักฤษและเป็นศพัท์
ทางการแพทย์ท าให้ฟงัได้ยาก จากผลการประเมนิความ
พงึพอใจพบวา่ ผูพ้กิารทางสายตา 19 คน ใน 20 คน มี
ความพงึพอใจระดบัมากถงึมากทีส่ดุดา้นลกัษณะของฉลาก
ยา ด้านความสะดวกในการใช้งาน และด้านประโยชน์ที่
ไดร้บั ฉลากยามขีนาดเหมาะสม VOICEYE code สามารถ
สมัผสัหาและสแกนไดง้า่ย ตลอดจนไดร้บัขอ้มลูในฉลากยา
ครบถว้น โปรแกรมใชง้านงา่ยโดยไมต่อ้งเสยีค่าใชจ้่ายเพิม่
เน่ืองจากผู้ใชส้ามารถดาวน์โหลด VOICEYE for reader 
ไดฟ้ร ีโทรศพัทม์อืถอืเป็นเครื่องมอืในการสแกนฉลากยามี
ความสะดวก ฉลากยาที่พฒันาขึน้สามารถช่วยให้ผู้พกิาร
ทางสายตาจดจ าหรอืเตอืนความจ าเกี่ยวกบั ชื่อยา ขนาด
ยา ขอ้บ่งใช ้วธิกีารใชข้อ้ควรระวงัในการใชย้า ลกัษณะเมด็
ยา และวนัที่ยาหมดอายุ ท าให้ผู้พิการทางสายตาเข้าใจ
วธิกีารรบัประทานยาไดด้ขีึน้ ลดความเสีย่งจากการใชย้าที่

 
ตารางท่ี 2. ผลการประเมนิความสามารถในการใชโ้ทรศพัทม์อืถอืในการสแกนฉลากยาของผูพ้กิารทางสายตา 20 คน  

ภาชนะบรรจุยา success  
rate  

(คน/คน) 

ระยะเวลา (คา่เฉลีย่ ± คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน) 
สมัผสั  
(วนิาท)ี 

สแกน   
(วนิาท)ี 

อ่าน (จ านวนกดอ่าน) 
(นาท,ี วนิาท)ี 

task time 
(นาท,ี วนิาท)ี 

กลอ่งยา                   
ขวดยาน ้าทรงแบน      
ขวดยาน ้าทรงกลม      
ซองยา                    
กระป๋องยาขนาดใหญ่   
กระป๋องยาขนาดกลาง  
กระป๋องยาขนาดเลก็              

18/20 
18/20 
18/20 
18/20 
18/20 
18/20 
18/20 

2±2 
4±5 
4±6 
2±2 
3±2 
2±2 
3±2 

17±25 
23±27 
14±14 
12±12 
18±16 
14±12 
18±14 

 
 
2 นาท ี49 วนิาท±ี54 วนิาท ี(4) 

เท่ากนัหมดในทุกภาชนะ 
บรรจุยา 

3 นาท ี8 วนิาท±ี60 วนิาท ี
3 นาท ี16 วนิาท±ี62 วนิาท ี
3 นาท ี7 วนิาท±ี61 วนิาท ี 
3 นาท ี3 วนิาท±ี57 วนิาท ี
3 นาท ี10 วนิาท±ี59 วนิาท ี
3 นาท ี5 วนิาท±ี58 วนิาท ี
3 นาท ี10 วนิาท±ี51 วนิาท ี

คา่เฉลีย่ 18/20 3±1 16±4 2 นาท ี49 วนิาท±ี0 วนิาท ี(4) 3 นาท ี8 วนิาท±ี4 วนิาท ี
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ตารางท่ี 3. ความพงึพอใจของผูพ้กิารทางสายตาต่อฉลากยาทีพ่ฒันาขึน้ (N = 20) 
หวัขอ้ประเมนิ                                 ระดบัความพงึพอใจ (เตม็ 5 คะแนน) 

   มากทีส่ดุ    มาก    ปานกลาง    น้อย   น้อยมาก    เฉลีย่±SD 
1. ลกัษณะของฉลากยา 
1.1 ขนาดของฉลากยามคีวามเหมาะสม                          12          6           2           0          0          4.5±0.7 
1.2 ผวิสมัผสั VOICEYE code บนฉลากยามคีวาม             9           8           3           0          0          4.4±0.7 
      แตกต่างจากพืน้ผวิปกต ิ
1.3 ความครบถว้นของขอ้มลูในฉลากยา                         16          4            0          0          0          4.8±0.4 
2. ความสะดวกในการใชง้าน 
2.1 วธิกีารใชง้านโปรแกรม VOICEYE ไมซ่บัซอ้น             16           4           0          0          0          4.8±0.4 
2.2 การใชโ้ทรศพัทม์อืถอืเป็นเครือ่งมอืในการอ่าน             17           3           0          0          0          4.9±0.4 
     ฉลากยามคีวามสะดวก 
2.3  VOICEYE code บนฉลากยาสามารถสแกนไดง้า่ย        9           11           0          0          0         4.5±0.5 
2.4 ผูใ้ชง้านสะดวกในการเขา้ถงึโปรแกรมเพราะสามารถ      17           3           0          0          0          4.9±0.4 
      ดาวน์โหลด VOICEYE for reader ไดฟ้ร ี
3. ดา้นประโยชน์ทีไ่ดร้บั 
3.1 ฉลากยาทีพ่ฒันาขึน้ สามารถชว่ยใหผู้พ้กิารทางสายตา   19           1           0          0          0          5.0±0.2 
      จดจ าหรอืเตอืนความจ า เกีย่วกบั ชื่อยา ขนาดยา  
      ขอ้บ่งใช ้วธิกีารใช ้ขอ้ควรระวงัในการใชย้า  
      ลกัษณะเมด็ยา และวนัทีย่าหมดอายุ  
3.2 ฉลากยาทีพ่ฒันาขึน้ สามารถชว่ยใหผู้พ้กิารทางสายตา   16           4           0          0          0          4.8±0.4 
      เขา้ใจวธิกีารรบัประทานยาไดด้ขีึน้ 
3.3 ฉลากยาทีพ่ฒันาขึน้ สามารถชว่ยใหผู้พ้กิารทางสายตา   18           2           0          0          0          4.9±0.3 
      ใชย้าดว้ยตนเอง ลดการพึง่พาคนอื่น 
3.4 ฉลากยาทีพ่ฒันาขึน้ควรน าไปใชใ้หบ้รกิาร                   17           3           0          0          0          4.9±0.4 
      ผูพ้กิารทางสายตาในโรงพยาบาลหรอืรา้นยา 
3.5 ฉลากยาทีพ่ฒันาขึน้สามารถลดความเสีย่งจากการใช ้     17           3           0          0          0          4.9±0.4 
      ยาทีผ่ดิคน ผดิชนิด ผดิขนาด ผดิวธิ ี
3.6 ฉลากยาทีพ่ฒันาขึน้สามารถป้องกนัการเกดิอนัตราย      18            2          0          0           0         4.9±0.3 
     จากการใชย้าทีผ่ดิ 
 
ผดิคน ผดิชนิด ผดิขนาด ผดิวธิ ีสามารถใชย้าดว้ยตนเอง
และลดการพึ่ งพาคนอื่ น  ฉลากยาที่พัฒนาโดยใช ้
VOICEYE code มคีวามสะดวกและงา่ยต่อการใชง้านดว้ย
ตนเองของผู้พกิารทางสายตา จึงควรน าไปใช้ให้บรกิารผู้
พกิารทางสายตาในโรงพยาบาลหรอืรา้นยา 

ในการศึกษาพบว่า ปจัจยัที่มผีลต่อสแกนฉลาก
ยา ไดแ้ก่ 1) รุน่ของโทรศพัทม์อืถอื กลอ้งหลงัของแต่ละรุน่
มรีะยะโฟกสัไม่เท่ากนั ท าให้ระยะในการสแกนฉลากยา

แตกต่างกนั และ CPU มผีลต่อการประมวลผลจงึสง่ผลถงึ
ความเร็วในการสแกน ดังนัน้โทรศัพท์ในแต่ละรุ่นจึงมี
ความเรว็ในการสแกนแตกต่างกนั 2) ประสบการณ์ในการ
ใชโ้ทรศพัทม์อืถอื ผูพ้กิารทางสายทีม่ปีระสบการณ์มากจะ
รูเ้ทคนิคในการอ่านโคด้มากกวา่ โดยสามารถปรบัการอ่าน
ไดห้ลายแบบ เช่น การปรบัความเรว็ในขณะอ่าน การปรบั
ใหส้ะกดทลีะตวัอกัษรหรอืทลีะค า (word) เพื่ออ่านชื่อยา
ภาษาองักฤษ ส่วนผู้ที่เคยเขา้ฝึกอบรมการถ่ายรูปจะ
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สามารถสแกนได้อย่างรวดเร็ว เน่ืองจากทราบหลกัการ
ถ่ายภาพ คอื ภาพต้องอยู่ตรงกลาง ต้องให้กล้องตรงกบั
ภาพ (VOICEYE code) สามารถกะระยะใหภ้าพอยู่ใน
หน้าจอไดเ้อง ทราบว่าระยะโฟกสักลอ้งตอ้งเหมาะสม และ
ต้องน่ิงเมื่อกล้องจับภาพได้แล้วเพื่อให้โทรศัพท์มือถือ
สแกน 3) ความรูภ้าษาองักฤษมผีลต่อความสามารถในการ
สแกน เน่ืองจากโปรแกรมบอกทศิทางเป็นภาษาองักฤษ 
ส าหรบัผูท้ีไ่ม่ทราบภาษาองักฤษสามารถแกไ้ขโดยบอกให้
จ าค าภาษาองักฤษก่อน ได้แก่ right (ขวา), left (ซ้าย), 
forward (เคลื่อนทีเ่ขา้หา VOICEYE code), backward 
(เคลื่อนทีอ่อกจาก VOICEYE code) 4) ความจ าของผูถู้ก
ทดลองมผีลต่อระยะเวลาในการอ่านขอ้ความ ผูท้ีม่คีวามจ า
ดีสามารถฟงัข้อมูลฉลากยาจากโทรศพัท์มอืถือและบอก
ขอ้มลูไดถู้กตอ้งและครบถว้นจากการกดฟงัเพยีงครัง้เดยีว 
แต่ในการทดสอบมกีารกดฟงัตัง้แต่ 1 ถงึ 10 ครัง้ โดย
เฉลีย่ผูพ้กิารทางสายตาใชก้ารสมัผสัเพื่อฟงัขอ้มลู 4 ครัง้ 
จงึสามารถบอกขอ้มลูในฉลากยาไดถู้กตอ้งและครบถว้น ผู้
ทีค่วามจ าดจีงึใชเ้วลาในการอ่านขอ้ความในฉลากน้อยกวา่ 
วธิกีารจ่ายยาโดยทัว่ไปที่บอกให้ผู้พกิารทางสายตาจ าชื่อ
ยา วธิกีารใชย้า และขอ้ควรระวงั มโีอกาสท าใหผู้พ้กิารทาง
สายตาไดร้บัขอ้มลูไม่ครบถว้น เน่ืองจากการจดจ าจากการ
ฟงัค าอธบิายเพยีง 1 ครัง้ อาจจ าได้ไม่สมบูรณ์ อกีทัง้
ความจ าของแต่ละคนยงัมคีวามแตกต่างกนั ดงันัน้ฉลากยา
จงึมคีวามจ าเป็นอยา่งยิง่เพื่อใชเ้ตอืนความจ า 5) ลกัษณะ
การพกิาร มผีลต่อเทคนิคการสแกนฉลากยา เช่น ผูพ้กิาร
ทางสายตาประเภทตาบอดสนิทหรอืมองเห็นเฉพาะแสง 
จะตอ้งคล าหา VOICEYE code ก่อนเพื่อหาต าแหน่งใน
การสแกน ต้องคล าหากล้องหลงัของโทรศพัท์มอืถอื และ
ยังต้องทาบกล้องหลังของโทรศัพท์มือถือให้ตรงกับ 
VOICEYE code ก่อนยกโทรศพัทม์อืถอืขึน้สแกน ส าหรบั
ผู้พกิารประเภทสายตาเลอืนรางซึ่งสามารถมองเห็นเป็น
โครงรา่งหรอืรปูรา่งนัน้ ไม่ตอ้งคล าหา VOICEYE code 
เพราะพอมองเห็น เวลาสแกนจะใช้การมอง VOICEYE 
code บนหน้าจอโทรศพัทม์อืถอืใกล ้ๆ ดงันัน้ในการสอน
การสแกนฉลากยาต้องค านึงถงึปจัจยัที่มผีลต่อการสแกน
ดงักล่าวดว้ย 

เมื่อเปรยีบเทยีบฉลากยา VOICEYE code กบั
ฉลากยาภาษาเบรลล ์พบวา่ โปรแกรม VOICEYE maker 
for MS-Word ทีใ่ชใ้นการประดษิฐฉ์ลากยา เป็นโปรแกรม
ส าเรจ็รปู เมื่อตดิตัง้จะอยูใ่น Microsoft Word จะสามารถ

ใชง้านไดง้า่ยและใชป้ระดษิฐ์ฉลากยาไดอ้ย่างรวดเรว็ การ
ประดษิฐฉ์ลากยาเป็นภาษาเบรลล ์ตอ้งอาศยัประสบการณ์ 
ถงึแมว้่าปจัจุบนัจะมโีปรแกรมแปลอกัษรเบรลล์ภาษาไทย 
(17, 18) แต่เครื่องปริน้อกัษรเบรลลก์ย็งัมรีาคาสงู (19) 
เช่น เครื่อง Everest-D V4 (20) ราคา 3,195 ยูโร 
(123,827 บาท) เครื่อง Basic-D V4 (21) ราคา 2,495 ยโูร 
(96,698 บาท) นอกจากน้ีภาษาเบรลล์เป็นภาษาที่
ตวัอกัษรและวรรณยุกตอ์ยูบ่นบรรทดัเดยีวกนั (22) ดงันัน้
จงึใช้พื้นที่มากกว่าภาษาปกต ิและไม่เหมาะกบัการพมิพ์
บนฉลากยาที่มขีนาดจ ากดั ขณะที่ VOICEYE code 
สามารถบนัทกึขอ้มลูไดป้ระมาณ 2 หน้ากระดาษ A4 (12 
กโิลไบท์) นอกจากน้ีผู้พกิารทางสายตาจ านวน 1 ใน 4 
อ่านอกัษรเบรลลไ์มไ่ด้ (1) ดงันัน้ การจดัท าฉลากยาดว้ย 
VOICEYE code จงึใชไ้ดก้บัผูพ้กิารทางสายตากลุ่มน้ีได ้

เมื่อเปรยีบเทยีบฉลากยา VOICEYE code กบั
เครื่องบนัทกึเสยีงในต่างประเทศที่บอกขอ้มูลเกี่ยวกบัยา 
เช่น AccessaMed Digital, Audio label (23-24), Talking 
Rx (25) และ Tel Rx (25) พบว่า เครื่องบนัทกึเสยีงมี
ขนาดใหญ่กว่าฉลากยา เครื่องบนัทึกเสยีง 1 เครื่อง
สามารถใชไ้ดก้บัยา 1 ชนิด กรณีทีผู่พ้กิารทางสายตาไดร้บั
ยาหลายรายการ การพกพาเครื่องบนัทกึเสยีงหลายเครื่อง
เป็นเรื่องทีไ่มส่ะดวก ขณะทีฉ่ลากยา VOICEYE code ใช้
โทรศพัท์มอืถือเป็นเครื่องสแกนเพื่ออ่านขอ้มูลจากฉลาก 
ท าให้มคีวามสะดวกในการพกพา ขอ้มูลรายการยาทุกตวั
จะถูกบนัทึกไว้ในโทรศพัท์มอืถือ และผู้พกิารทางสายตา
สามารถเปิดฟงัข้อมูลได้ตลอดเวลา นอกจากน้ีข้อมูลที่
บนัทกึในเครื่องบนัทกึเสยีง สามารถบนัทกึไดจ้ ากดัไม่เกนิ 
20 วนิาท ีจงึเหมาะกบัขอ้มูลสัน้ ๆ ขณะที่ VOICEYE 
code สามารถบนัทกึขอ้มลูไดม้ากกวา่ จงึเหมาะกบัฉลาก
ยาที่มกีารใหค้ าแนะน าเพิม่เตมิและมขีอ้มูลมาก อย่างไรก็
ตามเครื่องบนัทกึเสยีงไมต่อ้งอาศยัการสแกน ผูใ้ชเ้พยีงแต่
กดฟงัเสยีง การใชง้านจงึงา่ยกวา่และอาจเหมาะกบัผูพ้กิาร
ทางสายตาทีม่ปีญัหาการเคลื่อนไหว แต่ผูพ้กิารทางสายตา
ตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายเพิม่ส าหรบัเครื่องบนัทกึเสยีง ขณะทีก่าร
ใชฉ้ลากยา VOICEYE code ไม่ต้องเสยีค่าใชจ้่ายเพิม่
เน่ืองจากผูใ้ชส้ามารถดาวน์โหลด Application VOICEYE 
for reader ทีใ่ชใ้นการอ่าน VOICEYE code ไดโ้ดยไมต่อ้ง
เสยีเงนิ  

ส าหรบัในประเทศไทยมกีารพฒันาฉลากพดูได ้ที่
มลีกัษณะเป็นตลบัยาซึง่สามารถบรรจุยาไดห้ลายชนิด และ
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สามารถอดัเสยีงได้ การฟงัข้อมูลสามารถใช้การฟงัจาก
ล าโพงหรอืใชห้ฟูงัได ้(26) แต่เน่ืองจากล าโพงมขีนาดใหญ่
จึงยงัไม่สะดวกในการพกพา ฉลากยาพูดได้ไม่สามารถ
ใชไ้ดก้บัภาชนะทีเ่ป็นขวดยาน ้าและยาครมี ทัง้ยงัมตีน้ทุน
ต่อหน่วยสงูถงึ 3,000 บาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบัฉลากยา 
VOICEYE code พบว่า ฉลากยา VOICEYE code 
สามารถบนัทกึขอ้มลูไดม้ากกว่าและใชไ้ดก้บัภาชนะบรรจุ
ยาที่หลากหลายกว่า และผู้พิการทางสายตาไม่ต้องเสีย
คา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

RFID (Radio-Frequency Identification) เป็น
เทคโนโลยบี่งชี้เฉพาะอตัโนมตัิ ซึ่งใช้ความถี่วทิยุในการ
ตดิต่อสื่อสาร ระบบน้ีประกอบดว้ยอุปกรณ์ 2 ส่วน คอื 
สว่นเครื่องอ่าน (reader) และสว่นป้ายชื่อ (tag) เครื่องอ่าน
ท าหน้าทีจ่า่ยก าลงังานในรปูคลื่นความถีว่ทิยุใหก้บั tag ซึง่
ส่งผลให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ภายในสามารถส่งข้อมูล
จ าเพาะทีแ่สดงถงึ “identity” กลบัมาประมวลผลทีต่วัอ่าน 
มกีารประยุกต์ใชง้านเทคโนโลย ีRFID ในดา้นสาธารณสุข 
โดยการตดิ ตัง้ RFID รว่มกบัฉลากยาใหก้ลายเป็น smart 
label โดยรายละเอยีดเกีย่วกบัยาแต่ละชนิดถูกบนัทกึไวใ้น
เครื่องอ่าน และสามารถแสดงผลออกมาเป็นเสยีง เมื่อน า
ขวดยาทีต่ดิฉลากยา RFID smart label มาอยูใ่นระยะที่
เครื่องอ่านสามารถอ่านได ้(27) ในต่างประเทศมเีครื่องมอื 
ScripTalk (25) ซึง่เป็นเครื่องอ่านชนิดวางกบัที ่แต่มขีนาด
ใหญ่ จึงไม่สามารถพกพาได้ ส าหรบัประเทศไทย มกีาร
พฒันาเครื่องอ่านฉลากยา RFID ไดแ้ก่ RF label speaker 
(28) เครื่องอ่านเป็นชนิดวางกบัที่ แต่มขีนาดใหญ่ และ
สามารถใชก้บัยาไดเ้พยีง 8 ชนิด การอดัเสยีงของยาแต่ละ
ชนิดมคีวามยาว 11 วนิาท ีโดยสามารถใชก้บัยาทีเ่ป็นซอง
เท่านัน้ ต่อมามกีารพฒันาเป็นเครื่องอ่านฉลากยาส าหรบัผู้
มปีญัหาทางดา้นการมองเหน็โดยใช ้RFID (29) โดยมกีาร
พฒันาใหเ้ครื่องอ่านสามารถพกพาและเคลื่อนทีไ่ด ้แต่ยงัมี
ขนาดใหญ่อยู่ ความพงึพอใจของผูใ้ชต้่อขอ้มูลในฉลากยา
อยูใ่นระดบัน้อย ขณะน้ี NECTEC (Nation Electronic and 
Computer Technology Center) ไดพ้ฒันาเครื่องอ่าน 
RFID เป็นแบบเคลื่อนทีม่ขีนาดเลก็ลง โดยเครื่องอ่านจะ
อ่านตวัเลขรหสัในชิฟ และแปลรหสันัน้ออกมาเป็นเสยีง
ดว้ยความยาว 5 วนิาท ีการทดสอบอุปกรณ์น้ีกบัยาทีใ่ช้
รบัประทานบ่อย ๆ 40 ชนิดในผูพ้กิารทางสายตา พบว่า 
ตน้ทุนอุปกรณ์ต่อชุด คอื ประมาาณ 5,000 บาท (27,30) 

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัฉลากยา VOICEYE code ที่ใช้
โทรศพัท์มือถือเป็นเครื่องอ่านฉลากยา พบว่า ฉลากยา 
VOICEYE code มคีวามสะดวกมากกว่า เพราะผูพ้กิาร
ทางสายตาใช้โทรศพัท์มอืถอืในชวีติประจ าวนัอยู่แล้ว แต่
การใชเ้ครื่องอ่าน RFID ผูพ้กิารทางสายตาตอ้งพกเครื่อง
อ่านอกี 1 เครื่อง และตอ้งเสยีค่าเครื่องอ่าน RFID เพิม่ 
การประดษิฐ์ฉลากยา VOICEYE code ใช้โปรแกรม 
Microsoft Word ท าใหส้ามารถประดษิฐฉ์ลากไดง้า่ยกว่า 
VOICEYE code ยงัสามารถบนัทกึขอ้มลูไดม้ากกว่าเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบั RF label speaker ทีอ่ดัเสยีงไดเ้พยีง 11 
วนิาท ีหรอืเครื่องอ่านฉลากยา RFID ของ NECTEC ที่
บนัทกึขอ้มลูและแปลรหสัออกมาเป็นเสยีงได ้5 วนิาท ี

การศกึษาน้ีมขีอ้จ ากดัการวจิยั ดงัน้ี 1) การ
พฒันาฉลากยาส าหรบัผูพ้กิารทางสายตาในการวจิยัน้ี ใช้
โทรศพัทม์อืถอื touch screen ระบบ iOS (ตัง้แต่ iPhone 
4 เป็นตน้ไป) และ Androind (4.0 ขึน้ไป) ดงันัน้การใช้
โทรศัพท์มือถือรุ่นก่อนหน้าน้ีต้องผ่านการทดสอบด้วย
วิธีการดังเช่นที่น าเสนอก่อน 2) โปรแกรม VOICEYE 
maker for MS-Word เป็นโปรแกรมส าเรจ็รูปที่รองรบั
ภาษาไทย แต่การบอกทิศทางของโปรแกรม VOICEYE 
for reader ยงัเป็นค าพูดภาษาองักฤษ แต่สามารถแกไ้ข
โดยการใหเ้ภสชักรสอนการสแกนแก่ผูพ้กิารทางสายตา 3) 
โปรแกรม VOICEYE maker for MS-Word ทีใ่ชใ้นการ
ประดษิฐ์ฉลากยา เป็นโปรแกรมส าเรจ็รูปและเป็นลขิสทิธิ ์
ของบริษัท VOICEYE จึงต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อ
โปรแกรมราคา 15,000 บาท 4) ผูพ้กิารทางสายตาที่มี
ความผดิปกตทิางสมอง มอื แขน ขา และการเคลื่อนไหว 
อาจไมส่ามารถใชฉ้ลากยา VOICEYE code 
 

สรปุผลและข้อเสนอแนะ  
ฉลากยาทีพ่ฒันาโดยใช ้VOICEYE code มคีวาม

สะดวกและง่ายต่อการใช้งานด้วยตนเองของผู้พกิารทาง
สายตา ทัง้ยงัสามารถเก็บขอ้มูลได้มาก จงึสามารถใช้กบั
ฉลากยาที่มีวิธีการใช้และข้อควรระวังที่ยาว ตลอดจน
สามารถใช ้VOICEYE code ในการจดัท าเอกสารให้
ความรู้ทางด้านยาแก่ผู้พิการทางสายตา ซึ่งจะท าให้คน
กลุ่มน้ีใช้ยาได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ียัง
สามารถน าไปประยุกต์ใชก้บัผูท้ี่อ่านหนังสอืไม่ออกโดยให้
อ่านออกเสยีงใหฟ้งั หรอืใชก้บัผูป้่วยสงูอายุทีม่ปีญัหาเรื่อง
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การมองเหน็ การวจิยัน้ีท าในตวัอย่างขนาดเลก็ จงึอาจไม่
สามารถค้นพบปญัหาที่ เกิดขึ้นในการใช้ฉลากยาที่
พฒันาขึน้ทัง้หมด ดงันัน้ควรมกีารทดสอบในตวัอย่างกลุ่ม
ใหญ่เพือ่ใหส้ามารถคน้หาปญัหาทีค่รอบคลุมมากขึน้ต่อไป 
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