บทความวิจยั

การพัฒนาฉลากยาสาหรับผูพ้ ิ การทางสายตา
สุทธาทิพย์ ออประยูร1, อัลจนา เฟื่องจันทร์2
1

กลุม่ งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบตั ิ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาฉลากยาสาหรับผูพ้ กิ ารทางสายตาโดยใช้ VOICEYE code ซึง่ ผูพ้ กิ ารทางสายตาสามารถ
ใช้โทรศัพท์มอื ถือสแกนฉลากยาได้ดว้ ยตนเอง เพื่อให้ได้รบั ข้อมูลยาบนฉลากยาอย่างครบถ้วน วิ ธีการ: ผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาฉลาก
ยาโดยใช้โปรแกรม VOICEYE maker for MS-Word สาหรับภาชนะ 7 ชนิด ได้แก่ กล่องยา ซองยา ขวดยาน้ าทรงกลม ขวดยา
น้ าทรงแบน กระป๋องแบ่งยา (เล็ก กลาง และใหญ่) การศึกษาทดสอบการใช้งาน (usability test) ฉลากในผูพ้ กิ ารทางสายตาที่
ตาบอดสนิท ครัง้ ละ 5 คน และปรับปรุงและพัฒนาฉลากยาให้ได้ตามเป้าหมาย คือ ผูพ้ กิ ารทางสายตาสแกนฉลากยาได้สาเร็จ
ร้อยละ 100 เวลาในการทาภารกิจ (task time) ไม่เกิน 5 นาทีต่อการสแกน 1 ครัง้ และค่าเฉลีย่ ระดับความพึงพอใจต่อฉลากยา
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ในแต่ละด้านมากกว่า 3.5 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5) หลังจากนัน้ นาฉลากไปทดสอบการใช้งานในผูพ้ กิ ารทาง
สายตา จานวน 20 คน เพื่อการประเมินผลสาเร็จในการสแกนฉลากยาโดยใช้โทรศัพท์มอื ถือ ระยะเวลาในการทาภารกิจ และ
ความพึงพอใจของผูพ้ กิ ารทางสายตาต่อฉลากยา ผลการวิ จยั : ผูพ้ กิ ารทางสายตาจานวน 18 คน (ร้อยละ 90) สามารถสแกน
ฉลากยาสาเร็จ โดยใช้เวลาเฉลีย่ เท่ากับ 3 นาที 8 วินาที (ระยะเวลาเฉลีย่ เพื่อสัมผัสหา VOICEYE code เท่ากับ 3 วินาที การ
สแกนเท่ากับ 16 วินาที และอ่านข้อความในฉลากยาเท่ากับ 2 นาที 49 วินาที) และค่าเฉลีย่ จานวนครัง้ ของการกดอ่านข้อมูล
ทัง้ หมดในฉลากยาเท่ากับ 4 ครัง้ ผูพ้ กิ ารทางสายตาร้อยละ 96 มีความพึงพอใจระดับมากถึงมากทีส่ ดุ ต่อฉลากยา ในทุกหัวข้อ
การประเมิน ได้แก่ ลักษณะของฉลากยา ความสะดวกในการใช้งาน และประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากฉลากยา มีคะแนนความพึงพอใจ
เฉลีย่ มากกว่า 3.5 คะแนน สรุป: ฉลากยาทีพ่ ฒ
ั นาโดยใช้ VOICEYE code มีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานด้วยตนเอง
สาหรับผูพ้ กิ ารทางสายตา ทาให้ได้รบั ข้อมูลยาบนฉลากอย่างครบถ้วน
คาสาคัญ: ฉลากยา ผูพ้ กิ ารทางสายตา การบริการทางเภสัชกรรม 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

บทนา
ในการใช้ยาของผู้พกิ ารทางสายตา ปญั หาที่พบ
คือผู้ป่วยไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบนฉลากยาของคนปกติ
ได้การศึกษาของ Riewpaiboon ในผูพ้ กิ ารทางสายตาใน
กรุงเทพมหานคร จานวน 86 คนที่มอี ายุ 18 ปี ขน้ึ ไป
พบว่า แหล่งทีผ่ พู้ กิ ารทางสายตารับยาส่วนใหญ่ได้แก่ ร้าน
ขายยา มีผูเ้ คยไปโรงพยาบาลร้อยละ 79 ในจานวนนี้รอ้ ย
ละ 57 รับยาด้วยตนเอง โดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 72) ได้รบั
การอธิบายวิธีการใช้พร้อมให้จาลักษณะของเม็ดยาหรือ
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บรรจุภณ
ั ฑ์ในการใช้ยาด้วยตนเอง ผูพ้ กิ ารทางสายตาส่วน
ใหญ่ใช้ความจาในการจาแนก ชนิด ขนาด และเวลา
รับประทาน ในด้านความต้องการบริการทางเภสัชกรรม
พบว่า ร้อยละ 81 ของผู้พกิ ารทางสายตาต้องการให้
บุค ลากรทางการแพทย์ม ีจิตสานึกช่วยเหลือผู้พกิ ารทาง
สายตา ตามด้วยการอธิบายการใช้ยาเป็ นพิเศษ และการ
จัดทาฉลากเฉพาะ (1) นอกจากนี้การศึกษาของ Kentab,
Al-Rowiali, Al-Harbi, Al-Shammari, Balhareth, และ AlYazeed ในประเทศซาอุดอิ าระเบีย พบว่า คนตาบอดส่วน

ใหญ่ให้บุคคลสายตาปกติช่วยเหลือและใช้ความจาในการ
จาแนก ชนิด ขนาด และเวลารับประทานยา การศึกษาพบ
ปญั หาที่เกิดจากการรับประทานยาด้วยตนเองของคนตา
บอด ได้แ ก่ การใช้ย าที่ผิดชนิ ด ร้อ ยละ 43 การใช้ย าผิด
ขนาดร้อยละ 45 การรับประทานยาทีผ่ ดิ เวลาร้อยละ 25
การรับประทานยาหมดอายุร้อยละ 20
และการลืม
รับประทานยา ร้อยละ 33 (2) ดังนัน้ การรับประทานยาโดย
ใช้ความจาในการจาแนก ชนิด ขนาด และเวลารับประทาน
ยา อาจทาให้เกิดอันตรายจากการรับประทานยาและส่งผล
ถึง ประสิทธิภาพทางการรัก ษา จะเห็น ได้ว่า ผู้พิการทาง
สายตาเป็ น กลุ่ ม ที่ย งั ขาดการช่ ว ยเหลือ โดยเฉพาะการ
จัดทาฉลากยาที่ทาให้เข้าถึงข้อมูลบนฉลากยาและควรมี
การพัฒนาการบริการทางเภสัชกรรมที่เหมาะสมกับผูป้ ่วย
กลุ่มนี้ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รบั ข้อมูลเกี่ยวกับยาอย่างครบถ้วน
ั หาที่ อ าจเกิ ด จากการใช้
และถู ก ต้ อ ง ตลอดจนลดป ญ
ความจาในเรื่องยา ซึ่งสอดคล้องกับสิทธิผูบ้ ริโภค (3) คา
ประกาศสิทธิของผูป้ ่วย (4) และหลักการจ่ายยาทีด่ ตี าม
เกณฑ์ม าตรฐานผู้ป ระกอบวิช าชีพ เภสัช กรรมของสภา
เภสัชกรรม พ.ศ. 2545 (5)
ป ัจ จุ บั น มี ก า ร ใ ช้ โ ท ร ศั พ ท์ ม ื อ ถื อ กั น อ ย่ า ง
แพร่หลาย จนกลายเป็ นสิง่ จาเป็ นในชีวติ ประจาวันและมี
การพัฒ นาโปรแกรมบนโทรศัพ ท์ม ือ ถือ เพื่อ ผู้พิก ารทาง
สายตาโดยใช้ร ะบบสัม ผัส หน้ า จอและสามารถอ่ า นออก
เสียงหน้าจอทีส่ มั ผัสได้ ได้แก่ โปรแกรม VoiceOver (6-7)
สาหรับระบบ iOS และ Talkback (8) สาหรับระบบ
Android ทาให้การใช้โทรศัพท์มอื ถือสาหรับผูพ้ กิ ารทาง
สายตาไม่เป็ นอุปสรรคอีกต่อไป และใช้กนั อย่างแพร่หลาย
ในกลุม่ ผูพ้ กิ ารทางสายตา
VOICEYE code (high density code) ถูก
พัฒ นาขึ้นที่ป ระเทศเกาหลีใต้ในปี 2013
มีลกั ษณะ
เหมือนกับ QR code คือ สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้
หลายอย่างเช่น การแสดง URL ของเว็บไซต์ การสร้าง
ข้อมูลเป็ นข้อความ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลที่เป็ นตัว
อักขระ แต่ความแตกต่างคือ VOICEYE code สามารถ
บรรจุขอ้ มูลได้ถงึ 7,089 อักขระ ขณะที่ QR code สามารถ
บรรจุขอ้ มูลได้มากทีส่ ุด 4000 อักขระ ในขนาดของ code
ทีเ่ ท่ากัน VOICEYE code สามารถปรับให้บรรจุขอ้ มูลได้
มากขึน้ ถึง 250,000 อักขระ อักขระที่ QR code สามารถ
บรรจุได้แก่ ตัวเลข (0-9) ตัวอักษร (A-Z) ตัวใหญ่เท่านัน้

และสัญลักษณ์บางอย่างเช่น $ % * + - . / : space ขณะที่
VOICEYE code สามารถบรรจุขอ้ ความขนาดใหญ่ และยัง
สามารถบัน ทึก ภาพและกราฟได้ ด้ว ย หนึ่ ง VOICEYE
code สามารถเก็บข้อมูลได้ประมาณสองหน้ากระดาษ A4
หรือประมาณ 12 กิโลไบท์ (9,10) การสร้าง VOICEYE
code ใช้โปรแกรม VOICEYE maker add-In (11) ซึ่ง
สามารถผนวกเข้าไปในโปรแกรม Microsoft-Word จึง
สะดวกต่อผูส้ ร้าง code การอ่าน VOICEYE code ใช้
โทรศัพท์มอื ถือทีด่ าว์นโหลด VOICEYE code reader
application ซึ่งสามารถดาว์นโหลดได้ฟรี มีทงั ้ สาหรับ
ระบบ iOS
และ Android
เมื่อใช้กล้องหลังของ
โทรศัพท์มอื ถือสแกน VOICEYE code โปรแกรม
VOICEYE code reader จะแปลงข้อมูลใน VOICEYE
code เป็ นข้อความปรากฎบนหน้ าจอโทรศัพท์มอื ถือ
สาหรับโทรศัพท์ท่ีเปิ ดการทางาน VoiceOver
หรือ
Talkback ซึง่ เป็ นโหมดการทางานของผูพ้ กิ ารทางสายตา
สามารถสัมผัสหน้าจอเพื่ออ่านออกเสียงข้อมูลบนหน้าจอ
โทรศัพ ท์ม ือ ถือ ท าให้ผู้พิก ารทางสายตาสามารถทราบ
ข้อมูลทีอ่ ยูใ่ น VOICEYE code ได้ ในประเทศเกาหลีใต้ได้
นา VOICEYE ไปใช้เพื่อผลิตและเผยแพร่เอกสารของ
หน่ วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็ นเอกสารทางด้านสาธารณู ปโภค
เช่ น บิล ค่ า น้ า และค่ า ไฟ ใบภาษี นอกจากนี้ ยัง มีก าร
นามาใช้ในโรงเรียนสอนคนตาบอดและในมหาวิทยาลัย
VOICEYE code จะถูกพิมพ์ในทุกหน้าของหนังสือเรียน
การนา VOICEYE code มาใช้ในนิตยสารและหนังสือพิมพ์
ทาให้ผพู้ กิ ารทางสายตาได้รบั รูข้ า่ วสารมากขึน้
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงพัฒนาฉลากยาสาหรับผูพ้ กิ ารทาง
สายตาโดยใช้ VOICEYE code เพื่อให้ผพู้ กิ ารทางสายตา
ส า ม า ร ถ รั บ รู้ ข้ อ มู ล บ น ฉ ล า ก ย า ไ ด้ แ ล ะ ท ด ส อ บ
ความสามารถในการสแกนฉลากยาของผูพ้ กิ ารทางสายตา
โดยใช้โทรศัพท์มอื ถือที่มโี ปรแกรม VOICEYE code
reader เพื่อเพิ่ม ความสามารถในการเข้า ใจวิธีก ารใช้ย า
ช่วยทาให้ผปู้ ่วยจายา และวิธกี ารใช้ยาได้ดขี น้ึ และนาไปสู่
ความร่ ว มมื อ ในการใช้ ย าอย่ า งถู ก ต้ อ ง ตลอดจน
ประสิทธิผลทีด่ ใี นการรักษาต่อไป

วิ ธีการวิ จยั
การศึกษาเป็ นรูปแบบการวิจยั และพัฒนา โดย
แบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ส่วน การศึกษาแรก คือ การ
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พัฒนาฉลากยา และการศึกษาทีส่ อง คือ การทดสอบการ
นาฉลากยาไปใช้ในผูพ้ กิ ารทางสายตา
การศึกษาที่ 1: การพัฒนาฉลากยา
การพัฒนาฉลากยาเริม่ จากการออกแบบฉลากยา
และทดลองสแกนฉลากยาในคนสายตาปกติทงั ้ แบบเปิ ดตา
สแกนและปิ ด ตาสแกน เพื่อ ที่จ ะพัฒ นาให้ไ ด้ฉ ลากยาที่
สามารถสแกนได้ในทุกภาชนะบรรจุและสามารถใช้ได้กบั
โทรศัพท์ทงั ้ ระบบ iOS และ Android version 4.0 ขึน้ ไป
การพัฒนามีทงั ้ หมด 5 ขัน้ ดังนี้
การทดสอบขัน้ ที ่ 1
การทดสอบขัน้ ที่ 1 เป็ นการทดลองสแกนฉลาก
ยาที่ติดบนภาชนะบรรจุท่มี พี ้นื ผิวแตกต่างกัน 7 ชนิด
ได้แก่ กล่องยา ซองยา ขวดยาน้ าทรงกลม ขวดยาน้ าทรง
แบน กระป๋องแบ่งบรรจุยาสีชาขนาดเล็ก กลาง และใหญ่
โทรศัพท์ทใ่ี ช้ในการทดสอบ คือ ระบบ iOS หรือ Android
4.0 ขึน้ ไป ความละเอียดและขนาด VOICEYE code ทีใ่ ช้
คือ 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 าในคนสายตาปกติข ณะเปิ ด ตาโดยใช้โ ทรศัพ ท์ม ือ ถือ
สแกนฉลากยาและจับเวลาในการสแกน การทดสอบทาซ้า
3 ครัง้ แล้วนาเวลามาหาค่าเฉลีย่ ถ้าใช้เวลาในการสแกน
เฉลีย่ น้อยกว่า 2 นาที ถือว่าสแกนได้สาเร็จ
สิง่ ที่พบจากการทดสอบขัน้ ที่ 1: ความละเอียด
ของ VOICEYE code มีผลต่อการสแกน ความละเอียด ที่
สูง ท าให้ต้ อ งใช้โ ทรศัพ ท์ ม ือ ถือ ที่ม ีป ระสิท ธิภ์ าพสูง ขึ้น
นอกจากนี้ พืน้ ผิวมีผลต่อการสแกนฉลากยา โดยเฉพาะ
พืน้ ผิวโค้งทาให้ไม่สามารถสแกนฉลากยาได้
สิง่ ทีป่ รับปรุง: 1) VOICEYE code ทีม่ คี วาม
ละเอียด 600 dpi นัน้ มีความละเอียดมากเกินไป
โทรศัพท์มอื ถือบางรุ่นไม่สามารถสแกนได้ การทดสอบใน
ขัน้ ต่อไปจึงใช้เฉพาะ VOICEYE code ทีม่ คี วามละเอียด
น้อยกว่า 600 dpi 2) การทดสอบครัง้ ที่ 2 จึงออกแบบ
ฉลากยาที่แปะบนภาชนะที่มผี วิ โค้ง โดยใช้ฟิวเจอร์บอร์ด
แข็งช่วยปรับพืน้ ผิวบริเวณทีเ่ ป็ น VOICEYE code ให้เรียบ
ดังนี้ 2.1) ขวดยาน้ าทรงแบนและทรงกลม ออกแบบให้
ความสูง ของฟิ ว เจอร์บ อร์ดเท่ากับความสูงของฉลากยา
ความกว้ า งของฟิ ว เจอร์ บ อร์ ด เท่ า กับ ความกว้ า งของ
สติก๊ เกอร์ใสทีป่ ิ ดทับกว้างกว่า VOICEYE code 2 mm
2.2) กระป๋องแบ่งบรรจุยาสีชาขนาดใหญ่และกลาง มีการ
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ทดลองติด ฉลาก 2 แบบ คือ ติด ส่ ว นที่เ ป็ น VOICEYE
code แนบกับภาชนะบรรจุยาและติดยืน่ ออกมาจากภาชนะ
บรรจุยา 2.3) กระป๋องแบ่งบรรจุยาสีชาขนาดเล็ก เนื่องจาก
มีพ้นื ที่จากัดจึงออกแบบแปะฉลากยาในส่วน VOICEYE
code ให้ยน่ื ออกมา
การทดสอบขัน้ ที ่ 2
การทดสอบขัน้ ที่ 2 เป็ นการทดลองสแกนฉลาก
ยาที่มกี ารปรับพืน้ ผิวในส่วน VOICEYE code ด้วยฟิ ว
เจอร์บอร์ดแข็งในภาชนะผิวโค้งดังกล่าวมาแล้ว โทรศัพท์ท่ี
ใช้ในการทดสอบ คือ ระบบ iOS หรือ Android 4.0 ขึน้ ไป
ความละเอียดและขนาด VOICEYE code ทีใ่ ช้คอื 450 dpi
(1.5x1.5 cm2, 1.7x 1.7 cm2) และ 300 dpi (2x2 cm2)
การทดสอบทาในคนสายตาปกติขณะเปิ ดตาด้วยวิธีการ
เดียวกับการทดสอบขัน้ ที่ 1
สิง่ ที่พบจากการทดสอบขัน้ ที่ 2: ความละเอียด
ของ VOICEYE code มีผลต่อการสแกน ยิง่ ความละเอียด
ของ VOICEYE code สูง ยิง่ ต้องใช้โทรศัพท์มอื ถือทีม่ ี
ประสิทธิ ์ภาพสูงขึน้
สิง่ ทีป่ รับปรุง: VOICEYE code ความละเอียด
300 dpi ขนาด 2x2 cm2 ใช้เวลาในการสแกนน้อยทีส่ ุด
และสามารถสแกนได้ก ับ ฉลากที่ติด บนทุ ก ภาชนะและ
สามารถใช้กบั ทุกรุน่ ของโทรศัพท์มอื ถือ
การทดสอบขัน้ ที ่ 3
การทดสอบขัน้ ที่ 3 เป็ นการทดสอบสแกนฉลาก
ยาที่ม ีการปรับพื้นผิวในส่วน VOICEYE
code โดย
เปรียบเทียบวัสดุต่างๆ ในการนามาปรับพืน้ ผิว ได้แก่ ฟิ ว
เจอร์บอร์ดแบบบาง ฟิ วเจอร์บอร์ดแบบหนา กระดาษแข็ง
มัน กระดาษแข็งด้านแบบบาง กระดาษแข็งด้านแบบหนา
ทัง้ นี้เพื่อเลือกวัสดุทเ่ี หมาะสมที่สามารถประดิษฐ์ได้ง่าย มี
ความคงทน ราคาถูก และใช้ เวลาในการสแกนน้ อยที่สุด
โทรศัพท์ทใ่ี ช้ในการทดสอบ คือ iPhone 5 และ Samsung
galaxy S4 ความละเอียดและขนาดของ VOICEYE code
คือ 300 dpi (2x2 cm2) ผูถ้ ูกทดสอบ คือ คนสายตาปกติท่ี
เปิดตาขณะสแกนด้วยวิธกี ารเดียวกับการทดสอบขัน้ ที่ 1
สิง่ ที่พบจากการทดสอบขัน้ ที่ 3: ค่าเฉลี่ย
ระยะเวลาที่ใช้ในการสแกนฉลากยาที่ถูกปรับพื้นผิวด้วย
วัสดุทงั ้ 5 ชนิดมีค่าใกล้เคียงกัน โดยใช้เวลาเฉลีย่ น้อยกว่า
10 วินาที แต่วสั ดุแต่ละชนิดมีขอ้ ดี-ข้อเสียแตกต่างกัน ใน
การสแกนบางครัง้ ต้องเอียงภาชนะเล็กน้อยเพื่อหลบไม่ให้
เกิดแสงสะท้อน จึงจะสแกนได้

สิง่ ทีป่ รับปรุง: การวิจยั นี้เลือกใช้วสั ดุปรับพืน้ ผิว
เป็ น ฟิ ว เจอร์ บ อร์ ด ชนิ ด หนาเนื่ อ งจากเป็ น วัส ดุ ท่ี เ ป็ น
พลาสติก หากแปะ code ผิด สามารถลอกออกมาแปะใหม่
ได้ สามารถเปี ยกน้ าได้ มีความคงทน มีน้ าหนักเบา และ
ราคาถูก
การทดสอบขัน้ ที ่ 4
การทดสอบขัน้ ที่ 4 เป็ นการทดสอบปรับวัสดุท่ี
ปิ ดทับ VOICEYE code โดยทดลองเปรียบเทียบวัสดุปิด
ทับที่เป็ นสติ๊ก เกอร์ใ สแบบมัน และสติ๊กเกอร์ใ สแบบด้า น
โทรศัพท์ทใ่ี ช้ในการทดสอบ คือ iPhone 4 และ iPhone 5
ความละเอียดและขนาดของ VOICEYE code คือ 300
dpi (2x2 cm2) ผูถ้ ูกทดสอบ คือ คนสายตาปกติโดยเปิ ดตา
สแกน นอกจากนี้ยงั ทดสอบในคนสายตาปกติท่ปี ิ ดตา
สแกน ทัง้ นี้เพื่อเปรียบเทียบในท่าสแกน 3 ท่า ได้แก่ ท่า
ถือภาชนะบรรจุยา ท่าวางภาชนะบรรจุยา และการใช้แท่น
วางโทรศัพท์มอื ถือช่วยในการสแกน โทรศัพท์ท่ใี ช้ในการ
ทดสอบ คือ iPhone 5 และ Samsung S4 การทดสอบให้
ตัวอย่างใช้โทรศัพท์ม ือถือสแกนฉลากยาและจับเวลาใน
การสแกน โดยทาซ้า 3 ครัง้ แล้วนามาหาค่าเฉลี่ย ถ้าใช้
เวลาในการสแกนเฉลี่ยน้อยกว่า 2 นาที ถือว่าสแกนได้
สาเร็จ
สิง่ ที่พบจากการทดสอบขัน้ ที่ 4: ค่าเฉลี่ยของ
ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น ก า ร ส แ ก น น้ อ ย ก ว่ า 10 วิ น า ที ก า ร
เปรี ย บเที ย บวั ส ดุ ปิ ดทั บ 2 ชนิ ด เมื่ อ สแกนโดย ใช้
โทรศัพท์มอื ถือรุ่นเดียวกันพบว่า ค่าเฉลีย่ ระยะเวลาในการ
สแกนใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ พบว่า สติก๊ เกอร์ใสแบบมัน
ทีใ่ ช้เป็ นวัสดุปิดทับ VOICEYE code ในภาชนะทีเ่ ป็ นซอง
ยานัน้ ไม่สามารถสแกนได้ เนื่องจากการปิ ดตาตัวอย่างทา
ให้ตวั อย่างไม่สามารถถือหรือเอียงภาชนะให้หลบแสงได้
สิง่ ทีป่ รับปรุง: การเปิ ดตาสแกนทาให้ผถู้ ูกทดลอง
สามารถถือหรือเอียงภาชนะบรรจุเพื่อหลบแสงได้ และไม่
เป็ นอุปสรรคต่อการสแกน ผู้วจิ ยั จึงทดสอบเพิม่ เติม โดย
ขอให้ตวั อย่างปิ ดตาสแกน ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า
แสงสะท้อนมีผลต่อการสแกน การวิจยั นี้จงึ ปรับวัสดุปิดทับ
VOICEYE
code ที่เ ป็ นสติ๊กเกอร์ใสแบบมันมาเป็ น
สติก๊ เกอร์ใสแบบด้าน
การทดสอบขัน้ ที ่ 5
การทดสอบขัน้ ที่ 5 เป็ นการทดลองสแกนฉลากยา
โดยคนสายตาปกติท่ปี ิ ดตา จานวน 10 คน โดยใช้แบบ

ประเมิน ความสามารถในการสแกนฉลากยาและแบบ
ประเมินความพึงพอใจ โทรศัพท์ท่ีใช้ในการทดสอบ คือ
iOS และ Andriod 4.0 ขึน้ ไป ความละเอียดและขนาดของ
VOICEYE code คือ 300 dpi (2x2 cm2)
สิง่ ทีพ่ บจากการทดสอบขัน้ ที่ 5: การสแกนและอ่าน
ฉลากสาเร็จในภาพรวมทุกภาชนะคิดเป็ นร้อยละ 80 ซึ่งต่า
กว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 100) เนื่องจากมีผถู้ ูกทดลอง 2 คน
ไม่สามารถระบุข้อมูล วันหมดอายุ เพราะไม่ไ ด้ต งั ้ ค่าพัก
หน้าจอโทรศัพท์มอื ถือให้นานพอ จึงทาให้หน้าจอโทรศัพท์
ปิ ดก่อนที่จะอ่านข้อมูลได้ครบ เวลาเฉลีย่ ในการทาภารกิจ
(task time) เท่ากับ 4 นาที 12 วินาที (เป้าหมาย คือ น้อย
กว่าหรือเท่ากับ 5 นาที) ความพึงพอใจของคนสายตาปกติ
ปิ ดตาร้อยละ 87.69 มีระดับความพึงพอใจต่อลักษณะของ
ฉลากยา ความสะดวกในการใช้โปรแกรม VOICEYE และ
ประโยชน์ ท่ไี ด้รบั ตัง้ แต่ระดับมากถึงมากที่สุด และแต่ละ
หัวข้อได้คะแนนเฉลีย่ มากกว่า 3.5 คะแนนจากคะแนนเต็ม
5 คะแนน ซึง่ เป็ นไปตามเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้
การศึกษาที่ 2: การทดสอบในผูพ้ ิ การทางสายตา
ตัวอย่าง
ตัว อย่ า งเป็ น ผู้ พิก ารทางสายตาที่ศู น ย์ พ ัฒ นา
สมรรถภาพคนตาบอด (ปากเกร็ด) ศูนย์พฒ
ั นาอาชีพคนตา
บอด (ปากเกร็ด ) สหกรณ์ ค นตาบอดแห่ ง ประเทศไทย
(กรุง เทพมหานคร) และศูน ย์ฝึ ก อาชีพ หญิง ตาบอดสาม
พราน (นครปฐม) ทีม่ ลี กั ษณะ ดังนี้ คือ มีอายุ 20 ปี ขึน้ ไป
มีโทรศัพท์มอื ถือรุ่นที่สามารถใช้งานกับฉลากยาได้ คือ
iOS และ Android 4.0 ขึน้ ไป สามารถใช้โทรศัพท์มอื ถือรุน่
Touch screen ได้ ไม่เคยใช้ยาทีใ่ ช้จดั ทาฉลากยาในการ
ทดสอบครัง้ นี้ ผู้พิการทางสายตาต้องไม่มคี วามผิดปกติ
ทางสมอง ทางการได้ยนิ ไม่มคี วามพิการมือ แขน และขา
การทดสอบ usability test
ผู้วิจ ัย ทดสอบความสามารถในการใช้ฉ ลากยา
ด้วยวิธกี ารที่แนะนาในการออกแบบและทดสอบเนื้อหาใน
สื่อดิจทิ ลั โดยกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกา (1213) ผูว้ จิ ยั ทดสอบความสามารถในการสแกนฉลากยาในผู้
พิการทางสายตาประเภทตาบอดสนิทครัง้ ละ 5 คน (14)
ก่ อ นการทดสอบ ผู้ วิ จ ั ย เตรี ย มโทรศั พ ท์ ม ื อ ถื อ โดย
ดาว์นโหลด VOICEYE for reader application ตัง้ ค่าพัก
หน้าจอโทรศัพท์มอื ถือให้มากกว่า 10 นาที ส่วนความเร็ว
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ในการอ่านออกเสียงใช้ความเร็วเดิมทีผ่ ูพ้ กิ ารตัง้ ไว้อยู่แล้ว
เนื่องจากผู้ใช้โทรศัพท์สามารถปรับความเร็วระหว่า งการ
ทดสอบได้เอง ทัง้ นี้ยงั ตัง้ ค่าใน VOICEYE for reader
application ให้บอกทิศทางในการสแกน
ก่อนเริม่ การทดสอบ ผูว้ จิ ยั สอนวิธใี ช้ VOICEYE
reader application และให้ตวั อย่างทดลองใช้โปรแกรมบน
โทรศัพท์มอื ถือ หลังจากนัน้ ให้ตวั อย่างใช้โทรศัพท์มอื ถือ
สแกนฉลากยาที่ตดิ บนภาชนะบรรจุยาต่าง ๆ 7 ชนิด
ได้แก่ กล่องยา ซองยา ขวดยาน้ าทรงแบน ขวดยาน้ าทรง
กลม กระป๋องแบ่งบรรจุยาสีชาขนาด เล็ก กลาง และใหญ่
ซึง่ มีการปรับพืน้ ผิวโค้งบริเวณ VOICEYE code ด้วยฟิ ว
เจอร์ บ อร์ ด แข็ ง เมื่ อ สแกนส าเร็ จ ให้ ต ั ว อย่ า งบอก
รายละเอียดของข้อมูลเกี่ยวกับยา ตัวอย่างสามารถสัมผัส
หน้ าจอเพื่อฟงั ข้อมูลได้มากกว่า 1 ครัง้ จนกว่าจะบอก
รายละเอียดของฉลากยาครบ การทดสอบทาในห้องปิ ดที่
สงบ การเก็บข้อมูลทาโดยผูว้ จิ ยั 1 คนและผูส้ งั เกต 2 คน
ตลอดจนมีกล้องวิดโี อ 2 เครื่องเพื่อบันทึกการทดสอบ ผู้
สังเกตบันทึกข้อมูล ที่พบในแบบประเมินความสามารถใน
การสแกนฉลากยา ผูว้ จิ ยั ให้ตวั อย่างประเมินความพึงพอใจ
โดยใช้แบบประเมิน (ดูในหัวข้อวิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล)
usability test ถูกทาซ้าและแก้ไขข้อบกพร่องใน
แต่ละรอบจนบรรลุเป้าหมายดังนี้ 1) ผูพ้ กิ ารทางสายตา
สามารถสแกนฉลากยาได้สาเร็จ (success rate) ร้อยละ
100 2) ใช้เวลาในการสแกนไม่เกิน 5 นาทีต่อการสแกน 1
ครัง้ 3) ความพึงพอใจของผูพ้ กิ ารทางสายตาต่อฉลากยาที่
พัฒนาขึน้ ในแต่ละหัวข้อได้คะแนนมากกว่า 3.5 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
การทดสอบเชิ งปริ มาณ (quantitative test)
เมื่อได้ฉลากยาที่พฒ
ั นาขึน้ และวิธกี ารสอนสแกน
ฉลากยาแล้ว ผู้วจิ ยั ทดสอบการใช้ฉลากยาในผู้พกิ ารทาง
สายตาประเภทตาบอดสนิทและสายตาเลือนรางจานวน 20
คน (15) ประเภทผูพ้ กิ ารถูกระบุบนบัตรประจาตัวผูพ้ กิ าร
ทางสายตาร่วมกับการสอบถามลักษณะการมองเห็น การ
เตรียมอุ ป กรณ์ สถานที่ และการดาเนิ นการวิจยั ในขัน้ นี้
เหมือนในขัน้ usability test ผูว้ จิ ยั ประเมินความสามารถใน
การสแกนฉลากยาและประเมินความพึงพอใจของผูพ้ กิ าร
ทางสายตาต่อฉลากยาทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
วิ ธีเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการทดสอบความสามารถในการใช้ฉลากยา
และการทดสอบเชิงปริมาณ ผูส้ งั เกตเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ
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และเชิงคุณภาพ การบันทึกข้อมูลเชิงปริมาณมีวธิ กี ารดังนี้
ก)
ผู้ส งั เกตประเมิน ผลส าเร็จ ในการใช้
โทรศัพท์มอื ถือทีม่ โี ปรแกรม VOICEYE for reader เพื่อ
สแกนฉลากยาของผู้พกิ ารทางสายตา โดยประเมินใน 5
หัวข้อ หัวข้อละ 1 คะแนน คือ 1) ความสามารถในการใช้
โปรแกรม VOICEYE ในการสแกน 2) ความสามารถสัมผัส
หา VOICEYE code บนฉลาก 3) ความสามารถสแกน
VOICEYE code บนฉลาก 4) ความสามารถใช้
VoiceOver หรือ Talkback บนโทรศัพท์มอื ถืออ่านออก
เสียง และ 5) ความสามารถบอกข้อมูลในฉลากยาได้
ถูกต้องและครบถ้วน หลังจากฟงั ข้อมูลจากโทรศัพท์มอื ถือ
ซึง่ ประกอบไปด้วย ชื่อสถานพยาบาล ชื่อผูใ้ ช้ยา ชื่อยา
ขนาดยาที่ได้รบั
ลักษณะของเม็ดยา จานวนเม็ดยา
วิธกี ารใช้ยา ข้อควรระวังในการใช้ยา และวันทีย่ าหมดอายุ
ได้ถูกต้องและครบถ้วน ผูพ้ กิ ารทางสายตาต้องทาภารกิจ
ผ่านทัง้ 5 หัวข้อ จึงจะได้คะแนน 5 คะแนน และถือว่า
สามารถสแกนฉลากยาได้เป็ นผลสาเร็จ อัตราส่วนของผูท้ ่ี
สแกนฉลากยาสาเร็จ (success rate) คือ จานวนคนทีท่ า
ภารกิจได้สาเร็จต่อจานวนคนทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมการทดลอง
ข) ระยะเวลาในการทาภารกิจ (task time) การ
จับเวลาแบ่งเป็ น 3 ช่วงระยะเวลา ได้แก่ ระยะเวลาที่ใช้ใน
การสัมผัสหา VOICEYE code ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการสแกน
ฉลากยา และระยะเวลาทีใ่ ช้ในการอ่านฉลากยา ระยะเวลา
ที่ใ ช้ใ นการท าภารกิจ คือ ผลรวมของระยะเวลาทัง้ สาม
ขัน้ ตอนข้างต้น
ค) การประเมินความพึงพอใจต่อฉลากยาทาโดย
ให้ตวั อย่างประเมินฉลากยาในด้านลักษณะของฉลากยา
ความสะดวกในการใช้โปรแกรม VOICEYE และประโยชน์
ทีไ่ ด้รบั จากฉลากยา โดยประเมินแบบ 5 ระดับจากความ
พึงพอใจมากทีส่ ุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ผู้
พิการทางสายตาที่อ่านอักษรเบรลล์ได้ ประเมินความพึง
พอใจโดยตอบแบบประเมินในภาษาเบรลล์ดว้ ยตนเอง ในผู้
ที่อ่านอักษรเบรลล์ไม่ได้ ผู้ท่ไี ม่เกี่ยวข้องกับการวิจยั เป็ น
ผูอ้ ่านแบบประเมินความพึงพอใจให้ตวั อย่างตอบ
ส่วนการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การสังเกตการ
สแกนฉลากยาของผูพ้ กิ ารทางสายตา โดยสังเกตท่าทางใน
การจับภาชนะบรรจุ ล าดับ ขัน้ ตอนในการสแกน การใช้
เทคนิคต่าง ๆ ในการสแกน การวางระยะห่างในการสแกน
ปญั หาในการสแกนฉลากยา และสาเหตุของปญั หา การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษานี้ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา

ผลการวิ จยั
การพัฒนาฉลากยา
ฉลากยาที่ พ ั ฒ นาขึ้ น มี เ นื้ อหาบนฉลากยา
ประกอบด้วย ชื่อสถานพยาบาล ชื่อผูป้ ่วย ชื่อยา ความแรง
จานวน ข้อบ่งใช้ของยา วิธใี ช้ยา และฉลากช่วยที่บอก
คาแนะนาหรือคาเตือนทีจ่ าเป็ น การพัฒนาฉลากครัง้ นี้เพิม่
การอธิบายลักษณะเม็ดยาหรือแผงยาและระบุวนั หมดอายุ
ของยา ดังแสดงใน รูปที่ 1 และ 2
VOICEYE code ถูกกาหนดให้มคี วามละเอียด
เท่ากับ 300 dpi ขนาด 2 cmx 2 cm สาหรับภาชนะทีเ่ ป็ น
กล่องยา ซองยา ขวดยาน้าทรงกลมและขวดยาน้ าทรงแบน
VOICEYE code แสดงอยูข่ า้ งใต้ขอ้ ความของฉลากยา (รูป
ที่ 1) เพื่อความสะดวกในการประดิษฐ์ และอยู่ตรงกลาง

เพื่อลดความโค้งที่จะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุดเมื่อนาไปติดบน
ภาชนะขวดยาน้ าทรงแบน รูปที่ 2 เป็ นฉลากยาสาหรับ
ภาชนะแบ่ ง บรรจุ ท่ีเ ป็ น กระป๋ องหรือ ขวดยาสีช าที่เ ป็ น
ภาชนะแบ่งบรรจุ VOICEYE code อยูใ่ นตาแหน่งข้างขวา
ของเนื้อหาในฉลากยาเนื่องจากพืน้ ทีม่ จี ากัด
สติก๊ เกอร์ใสที่ปิดทับ VOICEYE code เป็ น
สติ๊กเกอร์แบบด้าน โดยขนาดสติ๊กเกอร์ท่ปี ิ ดทับมีขนาด
ใหญ่กว่า VOICEYE code ข้างละ 2 มิลลิเมตร กระดาษที่
เลือ กใช้ใ นการท าฉลากยา เป็ น กระดาษสติ๊ก เกอร์แ บบ
กระดาษด้าน ตัวอักษรสีดาบนพื้นสีขาว ตามหลักการ
จัดทาฉลากยาสาหรับผูพ้ กิ ารทางสายของ AFB (American
Foundation for the Blind) (16) ในกรณีทพ่ี น้ื ผิวของ
ภาชนะบรรจุยามีความโค้ง จะปรับพื้นผิวใหม่โดยใช้ฟิว -

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ชื่อ นาย สมชาย ใจดี
ชื่อยา Voriconazole tablet (V fend) ขนาด 200 มิลลิกรัม จานวน 30 เม็ด
ข้อบ่งใช้ ยาต้านเชื้อรา
รู ปแบบยา เป็ นเม็ดรี สีขาว อยูใ่ นแผงสี เงิน
วิธีรับประทาน รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า เย็น
คาแนะนา รับประทานยาติดต่อกันทุกวันจนยาหมด
ควรรับประทานยานี้ก่อนอาหาร 1 ชัว่ โมง
วันหมดอายุ วันที่ 1 เดือน ธันวาคม ปี 2560

รูปที่ 1. ฉลากยาสาหรับผูพ้ กิ ารทางสายตา (สาหรับติดกล่องยา ซองยา และขวดยาน้า)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ชื่อ นาย สมชาย ใจดี
ชื่อยา Voriconazole tablet (V fend) ขนาด 200 มิลลิกรัม จานวน 30 เม็ด
ข้อบ่งใช้ ยาต้านเชื้อรา
รู ปแบบยา เป็ นเม็ดรี สีขาว อยูใ่ นแผงสี เงิน
วิธีรับประทาน รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า เย็น
คาแนะนา รับประทานยาติดต่อกันทุกวันจนยาหมด
ควรรับประทานยานี้ก่อนอาหาร 1 ชัว่ โมง
วันหมดอายุ วันที่ 1 เดือน ธันวาคม ปี 2560

รูปที่ 2. ฉลากยาสาหรับผูพ้ กิ ารทางสายตา (สาหรับติดกระป๋องแบ่งบรรจุยาสีชา)
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เจอร์บอร์ดหนาเฉพาะตรงส่วนทีเ่ ป็ น VOICEYE code ให้
มีพ้ืน ผิว เรีย บ เพื่อ ที่จ ะสามารถสแกนฉลากยาได้ การ
ออกแบบใช้ฟิวเจอร์บอร์ดแข็งในการปรับพื้นผิว สาหรับ
ขวดยา ผู้ วิจ ัย ออกแบบให้ ค วามสู ง ของฟิ ว เจอร์ บ อร์ ด
เท่า กับ ความสูง ของฉลาก ความกว้า งของฟิ ว เจอร์บ อ์ด
เท่ า กับ ความกว้า งของสติ๊ก เกอร์ใ สที่ปิ ด ทับ (กว้า งกว่า
VOICEYE code 2 มิลลิเมตร) การติดฉลากยาให้ตดิ แนบ
กับภาชนะบรรจุ ยกเว้นกระป๋องแบ่งบรรจุยาสีชาขนาดเล็ก
ให้ตดิ ฉลากยาแบบยืน่ ออกมา ดังแสดงใน รูปที่ 3

รูปที่ 3. ลักษณะของฉลากยาและลักษณะการแปะฉลากยา
บนภาชนะบรรจุยาต่าง ๆ
วิ ธีการทาฉลาก
การจัดทาฉลากเริม่ โดยบันทึกข้อมูลฉลากยาลง
ใน Microsoft Word ซึง่ มีโปรแกรม VOICEYE maker for
MS-Word ติดตัง้ อยู่ หลังจากนัน้ ใช้ VOICEYE maker for
MS-Word สร้าง VOICEYE code จากข้อมูลบนฉลากยา
โดยตัง้ ความละเอียดและขนาดของ code ที่ 300 dpi
ขนาด 2 cmx 2 cm หลังจากนัน้ ใช้ Microsoft Word พิมพ์
ฉลากยาโดยมีขอ้ มูลแบบตัวอักษรกับ VOICEYE code
ปรากฏในฉลากดังรูปที่ 1 และ 2
Usability test
การทดสอบฉลากยาขัน้ ต้นในผูพ้ กิ ารทางสายตา
พบว่า การไม่สอนเทคนิคการสแกนเบือ้ งต้นก่อนใช้งานจะ
ทาให้ผพู้ กิ ารทางสายตาใช้เวลาในการสแกนมาก เนื่องจาก
ไม่มปี ระสบการณ์ ในการถ่ายรูปหรือสแกนมาก่อน ดังนัน้
จึงพัฒนาวิธกี ารสอนผูพ้ กิ ารทางสายตาในการสแกนฉลาก
ยาที่ผ่าน usability test 5 ครัง้ ดังนี้ 1) ให้ถอื

243

โทรศัพท์มอื ถือให้ขนานกับ VOICEYE code โดยจับมือ
สอน 2) ให้ระยะห่างระหว่างกล้องโทรศัพท์มอื ถือกับ
VOICEYE code มีความเหมาะสม โดยจับมือสอน 3) หา
ระยะโฟกัสของกล้องให้และบอกระยะที่เหมาะสมในการ
สแกนให้ โดยจับมือสอน 4) เมื่อได้ระยะสแกนทีเ่ หมาะสม
ให้นิ่งเพื่อให้กล้องจับภาพและสแกน โดยจับมือสอน และ
5) ให้ผพู้ กิ ารทางสายตาลองสแกนฉลากยาด้วยตนเอง
การทดสอบเชิ งปริ มาณ
ข้อมูลทัวไปของผู
่
้พกิ ารทางสายตา 20 คนใน
การศึกษาแสดงอยูใ่ นตารางที่ 1 ตัวอย่างเป็ นชาย 11 คน
เป็ น ผู้พิก ารทางสายตาประเภทตาบอดสนิ ท 8 คนและ
สายตาเลือนราง 12 คน ส่วนใหญ่มอี ายุในช่วง 20-35 ปี จงึ
ยัง ไม่ ม ี โ รคประจ าตัว และไม่ ม ี ย าที่ ใ ช้ อ ยู่ เ ป็ น ประจ า
ตัวอย่างส่วนใหญ่รบั ยาที่โรงพยาบาล (13 คน) รองลงมา
คือ ร้านยา (9 คน) และ รพสต. ศูนย์สุขภาพชุมชน หรือ
คลินิก ทุกคนรับยาที่สถานพยาบาลใกล้บ้านเนื่ องจากมี
ความสะดวก สาหรับผูพ้ กิ ารทางสายตาทีร่ บั ยาด้วยตนเอง
ส่วนใหญ่ แจ้งว่าไม่ สะดวกในการไปรับยาที่โรงพยาบาล
เนื่องจากมีขนั ้ ตอนมาก จึงสะดวกรับยาทีร่ า้ นยาหรือคลินิก
มากกว่า
ผูพ้ กิ ารทางสายตา 11 รายจดจาวิธกี ารใช้ยาจาก
แพทย์และเภสัชกร อีก 12 คน ให้คนอื่นอ่านฉลากยาให้ฟงั
นอกจากนี้ 7 รายทาอักษรเบรลล์เองหรือทาสัญลักษณ์บน
ซองยา เห็น ได้ว่ า ผู้พิก ารทางสายตายัง ต้ อ งอาศัย คน
สายตาปกติช่วยในการใช้ยา หรือใช้ความจาของตนเองใน
เรื่องลักษณะเม็ดยาและวิธีใช้ยา จากการสัมภาษณ์พบว่า
มีการใช้ยาผิดวิธแี ละมีการลืมรับประทานยา
ตัวอย่างส่วนใหญ่มอี าชีพเป็ นหมอนวดแผนไทย
(13 คน) รองลงมาเป็ นช่างไม้และเจ้าหน้าที่สหกรณ์คนตา
บอดอย่างละ 3 คน และมีอาชีพขายสลาก อาจารย์ ธุรกิจ
ส่วนตัวและแม่บ้าน อย่างละ 1 คน พบว่าในทุก ๆ อาชีพ
ถึงแม้ว่าจะมีเงินเดือนไม่มาก แต่ทุกคนก็มโี ทรศัพท์มอื ถือ
จากการสอบถามพบว่า เนื่องจากโทรศัพท์มอื ถือเป็ นสิง่ ที่
จ าเป็ นและช่ ว ยในการด าเนิ น ชี วิ ต ในหลาย ๆ ด้ า น
โดยเฉพาะใช้ในการติดต่ อ สื่อ สาร ผู้ท่ีม ีร ายได้น้ อ ยส่ว น
ใหญ่จะใช้โทรศัพท์มอื ถือระบบ Android หรือใช้ ระบบ iOS
(iPhone มือ 2) ผูพ้ กิ ารทางสายตานิยมใช้โทรศัพท์มอื ถือ
iPhone มากกว่า เนื่องจากใช้งานได้งา่ ยกว่า สาหรับกลุ่ม
ตัวอย่างทุกคนใช้โทรศัพท์มอื ถือระบบสัมผัสหน้าจอ มี

ตารางที่ 1. ข้อมูลทัวไปของผู
่
พ้ กิ ารทางสายตา (N= 20)
ข้อมูลทัวไป
่
จานวน (คน)
เพศ ชาย
11
หญิง
9
ประเภทผูพ้ กิ ารทางสายตา
ตาบอดสนิท
8
สายตาเลือนราง
12
อายุ (ปี) 20 – 25
8
26 – 30
1
31 – 35
5
36 – 40
3
มากกว่า 40
3
อาชีพ หมอนวดแผนไทย
10
เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์คนตาบอด
3
ช่างไม้
3
ขายสลาก
1
อาจารย์
1
ธุรกิจส่วนตัว
1
แม่บา้ น
1
โรคประจาตัว (ตอบได้มากกว่า 1)
hypothyroid
2
ความดันโลหิตสูง
1
ไขมันในเลือดสูง
1
เบาหวาน
1
สะเก็ดเงิน
1
ไม่มโี รคประจาตัว
15
ยาทีใ่ ช้อยูเ่ ป็ นประจา (ตอบได้มากกว่า 1)
ยารักษา hypothyroid (ไม่ทราบชื่อ)
2
ยาขมเม็ดตราใบห่อ
1
tiffy
1
metformin
1
ยาทาโรคสะเก็ดเงิน (ไม่ทราบชื่อ)
1
prednisolone
1
ยาไขมัน (ไม่ทราบชื่อ)
1
ไม่มยี า
13
รูปแบบการทาความเข้าใจวิธกี ารใช้ยา (ตอบได้มากกว่า 1)
ดูฉลากยาเอง
0
จดจาจากแพทย์หรือเภสัชกร
11

ตารางที่ 1. ข้อมูลทัวไปของผู
่
พ้ กิ ารทางสายตา (N= 20)
(ต่อ)
ให้คนอื่นเล่าให้ฟงั
12
อื่น ๆ เช่น ทาอักษรเบรลล์เอง ทา
7
สัญลักษณ์บนซองยา
สถานบริการทีไ่ ปรับยา (ตอบได้มากกว่า 1)
โรงพยาบาล
13
ร้านยา
9
รพสต. หรือศูนย์สขุ ภาพชุมชน
2
อื่น ๆ เช่น คลินิก
6
ยีห่ อ้ และรุน่ โทรศัพท์มอื ถือแบบ touch screen
ระบบ iOS
iPhone 4s
3
iPhone 5
2
iPhone 6
3
iPhone 6s
1
iPhone plus
1
ระบบ Android
Samsung Galaxy Win (Android 4.1)
1
Samsung Galaxy Note3 (Android 4.3)
1
Samsung Galaxy Grand2 (Android 4.4.2)
1
Samsung Galaxy Coreprime (Android
4.4.4)
1
I mobile iq big2 (Android 5.0)
2
Lava A88 (Android 5.1)
1
Samsung Galaxy j2 (Android 5.1.1)
1
Samsung Galaxy j7 (Android 5.1.1)
1
Samsung Galaxy A7 (Android 5.1.1)
1
ประสบการณ์ใช้โปรแกรม VoiceOver หรือ talkback
ไม่มปี ระสบการณ์
0
มีประสบการณ์ 1 เดือน – 1 ปี
7
มีประสบการณ์ 1 ปีขน้ึ ไป – 2 ปี
5
มีประสบการณ์ 2 ปีขน้ึ ไป – 3 ปี
4
มีประสบการณ์ 3 ปีขน้ึ ไป – 4 ปี
2
มีประสบการณ์ 4 ปีขน้ึ ไป
2
ประสบการณ์ใช้โปรแกรม VOICEYE for reader
ไม่มปี ระสบการณ์
18
มีประสบการณ์ 1 เดือน
1
มีประสบการณ์ 4 ปี
1
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ประสบการณ์การใช้โปรแกรม VoiceOver หรือ Talkback
ซึ่งเป็ นโหมดการใช้งานสาหรับผู้พกิ ารทางสายตาทุกคน
แต่มรี ะยะเวลาการใช้แตกต่างกันตัง้ แต่ 1 เดือนจนถึง 7 ปี
ซึ่งมีผลต่อเทคนิค ในการกดฟงั ข้อมูล ผู้ท่มี ปี ระสบการณ์
มากจะทราบเทคนิ ค ในการปรับ ความเร็ว เสีย งให้ช้า ลง
ในขณะอ่ า นได้ หรือ สามารถปรับ การอ่ า นให้ส ะกดทีล ะ
ตัว อัก ษร หรือ ให้อ่ า นทีล ะ 1 ค าได้ หรือ สามารถใช้เ ทค
นิ ก การสัม ผัส หน้ า จอเพื่อ อ่ า นทัง้ หน้ า หรือ อ่ า นเฉพาะ
ประโยค ซึ่ ง จะมีผ ลในการฟ งั ข้ อ มู ล ในฉลากยาซึ่ ง จะ
กล่าวถึงในผลการทดลองตอนต่อไป ตัวอย่างส่วนใหญ่ยงั
ไม่เคยใช้ VOICEYE for reader application มาก่อน
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความสามารถใน
การสแกนฉลากยาของผู้ พิ ก ารทางสายตาโดยใช้
โทรศัพท์มอื ถือทีม่ โี ปรแกรม VOICEYE for reader การ
สแกนฉลากยาซึง่ ติดอยูบ่ นภาชนะ 7 ชนิด พบว่า success
rate ในการทาภารกิจผ่าน 18 คนใน 20 คน โดยใช้เวลา
เฉลีย่ ในการทาภารกิจ 3 นาที 8 วินาที (ใช้เวลาเฉลีย่ ใน
การสัมผัสหา VOICEYE code 3 วินาที ใช้เวลาเฉลีย่ ใน
การสแกนฉลากยา 16 วินาที และใช้เวลาเฉลีย่ ในการอ่าน
ข้อความในฉลากยา 2 นาที 49 วินาที) ตัวอย่างใช้การ
สัมผัสหน้าจอเฉลี่ย 4 ครัง้ เพื่อฟงั ข้อมูลในฉลากยาจน
สามารถบอกข้อมูลในฉลากยาได้ถกู ต้องและครบถ้วน
ผูพ้ กิ ารทางสายตา 19 คนใน 20 คน มีความพึง
พอใจระดับมากถึงมากที่สุดต่อฉลากยาที่พฒ
ั นาขึน้ ทัง้ ใน
ด้านลักษณะของฉลากยา ด้านความสะดวกในการใช้งาน
และด้านประโยชน์ทไ่ี ด้รบั (ตารางที่ 3) ในแต่ละหัวข้อได้
คะแนนเฉลีย่ มากกว่า 3.5 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)

การอภิ ปรายผล
การวิ จ ั ย นี้ เ ป็ นการน าเทคโนโลยี ท่ี ม ี อ ยู่ มา
ประยุกต์ใช้ในการจัดทาฉลากยาสาหรับผูพ้ กิ ารทางสายตา
โดยนาโปรแกรม VOICEYE maker for MS-Word มา
พัฒนาฉลากยา เพื่อแก้ปญั หาที่เกิดจากการใช้ยาของคน
กลุ่มนี้ ผูพ้ กิ ารทางสายตา 18 คนใน 20 คนสามารถสแกน
ฉลากยาได้ ส าเร็ จ โดยใช้ เ วลาเฉลี่ ย ในการสัม ผัส หา
VOICEYE code 3 วินาที ในการสแกนฉลากยา 16 วินาที
และในการอ่านฉลากยา 2 นาที 49 วินาที รวมใช้เวลา
เฉลีย่ ทัง้ หมด 3 นาที 8 วินาที ทุกคนได้รบั ข้อมูลในฉลาก
ยาครบถ้วน มี 2 คนทาภารกิจไม่ผ่านเพราะไม่สามารถ
บอกชื่อ ยาได้ ทัง้ นี้ เ กิด จากตัง้ ความเร็ว ในการอ่ า นเร็ว
เกินไป ประกอบกับชื่อยาเป็ นภาษาอังกฤษและเป็ นศัพท์
ทางการแพทย์ทาให้ฟงั ได้ยาก จากผลการประเมินความ
พึงพอใจพบว่า ผูพ้ กิ ารทางสายตา 19 คน ใน 20 คน มี
ความพึงพอใจระดับมากถึงมากทีส่ ดุ ด้านลักษณะของฉลาก
ยา ด้านความสะดวกในการใช้งาน และด้านประโยชน์ ท่ี
ได้รบั ฉลากยามีขนาดเหมาะสม VOICEYE code สามารถ
สัมผัสหาและสแกนได้งา่ ย ตลอดจนได้รบั ข้อมูลในฉลากยา
ครบถ้วน โปรแกรมใช้งานง่ายโดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่ายเพิม่
เนื่องจากผู้ใช้สามารถดาวน์โหลด VOICEYE for reader
ได้ฟรี โทรศัพท์มอื ถือเป็ นเครื่องมือในการสแกนฉลากยามี
ความสะดวก ฉลากยาที่พฒ
ั นาขึน้ สามารถช่วยให้ผู้พกิ าร
ทางสายตาจดจาหรือเตือนความจาเกี่ยวกับ ชื่อยา ขนาด
ยา ข้อบ่งใช้ วิธกี ารใช้ขอ้ ควรระวังในการใช้ยา ลักษณะเม็ด
ยา และวันที่ย าหมดอายุ ทาให้ผู้พิการทางสายตาเข้าใจ
วิธกี ารรับประทานยาได้ดขี น้ึ ลดความเสีย่ งจากการใช้ยาที่

ตารางที่ 2. ผลการประเมินความสามารถในการใช้โทรศัพท์มอื ถือในการสแกนฉลากยาของผูพ้ กิ ารทางสายตา 20 คน
ภาชนะบรรจุยา
success
ระยะเวลา (ค่าเฉลีย่ ± ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน)
rate สัมผัส สแกน
อ่าน (จานวนกดอ่าน)
task time
(คน/คน) (วินาที) (วินาที)
(นาที, วินาที)
(นาที, วินาที)
กล่องยา
18/20
2±2 17±25
3 นาที 8 วินาที±60 วินาที
ขวดยาน้าทรงแบน
18/20
4±5 23±27
3 นาที 16 วินาที±62 วินาที
ขวดยาน้าทรงกลม
18/20
4±6 14±14 2 นาที 49 วินาที±54 วินาที (4) 3 นาที 7 วินาที±61 วินาที
ซองยา
18/20
2±2 12±12
เท่ากันหมดในทุกภาชนะ
3 นาที 3 วินาที±57 วินาที
กระป๋องยาขนาดใหญ่
18/20
3±2 18±16
บรรจุยา
3 นาที 10 วินาที±59 วินาที
กระป๋องยาขนาดกลาง 18/20
2±2 14±12
3 นาที 5 วินาที±58 วินาที
๋
กระปองยาขนาดเล็ก
18/20
3±2 18±14
3 นาที 10 วินาที±51 วินาที
ค่าเฉลีย่
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18/20

3±1

16±4

2 นาที 49 วินาที±0 วินาที (4)

3 นาที 8 วินาที±4 วินาที

ตารางที่ 3. ความพึงพอใจของผูพ้ กิ ารทางสายตาต่อฉลากยาทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ (N = 20)
หัวข้อประเมิน
ระดับความพึงพอใจ (เต็ม 5 คะแนน)
มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก เฉลีย่ ±SD
1. ลักษณะของฉลากยา
1.1 ขนาดของฉลากยามีความเหมาะสม
12
6
2
0
0
4.5±0.7
1.2 ผิวสัมผัส VOICEYE code บนฉลากยามีความ
9
8
3
0
0
4.4±0.7
แตกต่างจากพืน้ ผิวปกติ
1.3 ความครบถ้วนของข้อมูลในฉลากยา
16
4
0
0
0
4.8±0.4
2. ความสะดวกในการใช้งาน
2.1 วิธกี ารใช้งานโปรแกรม VOICEYE ไม่ซบั ซ้อน
16
4
0
0
0
4.8±0.4
2.2 การใช้โทรศัพท์มอื ถือเป็ นเครือ่ งมือในการอ่าน
17
3
0
0
0
4.9±0.4
ฉลากยามีความสะดวก
2.3 VOICEYE code บนฉลากยาสามารถสแกนได้งา่ ย
9
11
0
0
0
4.5±0.5
2.4 ผูใ้ ช้งานสะดวกในการเข้าถึงโปรแกรมเพราะสามารถ 17
3
0
0
0
4.9±0.4
ดาวน์โหลด VOICEYE for reader ได้ฟรี
3. ด้านประโยชน์ทไ่ี ด้รบั
3.1 ฉลากยาทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สามารถช่วยให้ผพู้ กิ ารทางสายตา 19
1
0
0
0
5.0±0.2
จดจาหรือเตือนความจา เกีย่ วกับ ชื่อยา ขนาดยา
ข้อบ่งใช้ วิธกี ารใช้ ข้อควรระวังในการใช้ยา
ลักษณะเม็ดยา และวันทีย่ าหมดอายุ
3.2 ฉลากยาทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สามารถช่วยให้ผพู้ กิ ารทางสายตา 16
4
0
0
0
4.8±0.4
เข้าใจวิธกี ารรับประทานยาได้ดขี น้ึ
3.3 ฉลากยาทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สามารถช่วยให้ผพู้ กิ ารทางสายตา 18
2
0
0
0
4.9±0.3
ใช้ยาด้วยตนเอง ลดการพึง่ พาคนอื่น
3.4 ฉลากยาทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ควรนาไปใช้ให้บริการ
17
3
0
0
0
4.9±0.4
ผูพ้ กิ ารทางสายตาในโรงพยาบาลหรือร้านยา
3.5 ฉลากยาทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สามารถลดความเสีย่ งจากการใช้ 17
3
0
0
0
4.9±0.4
ยาทีผ่ ดิ คน ผิดชนิด ผิดขนาด ผิดวิธี
3.6 ฉลากยาทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สามารถป้องกันการเกิดอันตราย 18
2
0
0
0
4.9±0.3
จากการใช้ยาทีผ่ ดิ
ผิดคน ผิดชนิด ผิดขนาด ผิดวิธี สามารถใช้ยาด้วยตนเอง
และลดการพึ่ ง พาคนอื่ น ฉลากยาที่ พ ั ฒ นาโดยใช้
VOICEYE code มีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานด้วย
ตนเองของผู้พกิ ารทางสายตา จึงควรนาไปใช้ให้บริการผู้
พิการทางสายตาในโรงพยาบาลหรือร้านยา
ในการศึกษาพบว่า ปจั จัยที่มผี ลต่อสแกนฉลาก
ยา ได้แก่ 1) รุน่ ของโทรศัพท์มอื ถือ กล้องหลังของแต่ละรุน่
มีระยะโฟกัสไม่เท่ากัน ทาให้ระยะในการสแกนฉลากยา

แตกต่างกัน และ CPU มีผลต่อการประมวลผลจึงส่งผลถึง
ความเร็ว ในการสแกน ดัง นั น้ โทรศัพ ท์ใ นแต่ ล ะรุ่ น จึง มี
ความเร็วในการสแกนแตกต่างกัน 2) ประสบการณ์ในการ
ใช้โทรศัพท์มอื ถือ ผูพ้ กิ ารทางสายทีม่ ปี ระสบการณ์มากจะ
รูเ้ ทคนิคในการอ่านโค้ดมากกว่า โดยสามารถปรับการอ่าน
ได้หลายแบบ เช่น การปรับความเร็วในขณะอ่าน การปรับ
ให้สะกดทีละตัวอักษรหรือทีละคา (word) เพื่ออ่านชื่อยา
ภาษาอังกฤษ ส่วนผู้ท่เี คยเข้าฝึ กอบรมการถ่ายรูปจะ
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สามารถสแกนได้อ ย่างรวดเร็ว เนื่ อ งจากทราบหลักการ
ถ่ายภาพ คือ ภาพต้องอยู่ตรงกลาง ต้องให้กล้องตรงกับ
ภาพ (VOICEYE code) สามารถกะระยะให้ภาพอยู่ใน
หน้าจอได้เอง ทราบว่าระยะโฟกัสกล้องต้องเหมาะสม และ
ต้อ งนิ่ ง เมื่อ กล้อ งจับ ภาพได้แ ล้ว เพื่อ ให้โ ทรศัพ ท์ม ือ ถือ
สแกน 3) ความรูภ้ าษาอังกฤษมีผลต่อความสามารถในการ
สแกน เนื่องจากโปรแกรมบอกทิศทางเป็ นภาษาอังกฤษ
สาหรับผูท้ ไ่ี ม่ทราบภาษาอังกฤษสามารถแก้ไขโดยบอกให้
จาคาภาษาอังกฤษก่อน ได้แก่ right (ขวา), left (ซ้าย),
forward (เคลื่อนทีเ่ ข้าหา VOICEYE code), backward
(เคลื่อนทีอ่ อกจาก VOICEYE code) 4) ความจาของผูถ้ ูก
ทดลองมีผลต่อระยะเวลาในการอ่านข้อความ ผูท้ ม่ี คี วามจา
ดีสามารถฟงั ข้อมูลฉลากยาจากโทรศัพท์มอื ถือและบอก
ข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วนจากการกดฟงั เพียงครัง้ เดียว
แต่ในการทดสอบมีการกดฟงั ตัง้ แต่ 1 ถึง 10 ครัง้ โดย
เฉลีย่ ผูพ้ กิ ารทางสายตาใช้การสัมผัสเพื่อฟงั ข้อมูล 4 ครัง้
จึงสามารถบอกข้อมูลในฉลากยาได้ถูกต้องและครบถ้วน ผู้
ทีค่ วามจาดีจงึ ใช้เวลาในการอ่านข้อความในฉลากน้อยกว่า
วิธกี ารจ่ายยาโดยทัวไปที
่
่บอกให้ผู้พกิ ารทางสายตาจาชื่อ
ยา วิธกี ารใช้ยา และข้อควรระวัง มีโอกาสทาให้ผพู้ กิ ารทาง
สายตาได้รบั ข้อมูลไม่ครบถ้วน เนื่องจากการจดจาจากการ
ฟงั คาอธิบายเพียง 1 ครัง้ อาจจาได้ไม่สมบูรณ์ อีกทัง้
ความจาของแต่ละคนยังมีความแตกต่างกัน ดังนัน้ ฉลากยา
จึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ เพื่อใช้เตือนความจา 5) ลักษณะ
การพิการ มีผลต่อเทคนิคการสแกนฉลากยา เช่น ผูพ้ กิ าร
ทางสายตาประเภทตาบอดสนิทหรือมองเห็นเฉพาะแสง
จะต้องคลาหา VOICEYE code ก่อนเพื่อหาตาแหน่ งใน
การสแกน ต้องคลาหากล้องหลังของโทรศัพท์มอื ถือ และ
ยัง ต้ อ งทาบกล้ อ งหลัง ของโทรศัพ ท์ ม ื อ ถื อ ให้ ต รงกั บ
VOICEYE code ก่อนยกโทรศัพท์มอื ถือขึน้ สแกน สาหรับ
ผู้พกิ ารประเภทสายตาเลือนรางซึ่งสามารถมองเห็นเป็ น
โครงร่างหรือรูปร่างนัน้ ไม่ตอ้ งคลาหา VOICEYE code
เพราะพอมองเห็น เวลาสแกนจะใช้ก ารมอง VOICEYE
code บนหน้าจอโทรศัพท์มอื ถือใกล้ ๆ ดังนัน้ ในการสอน
การสแกนฉลากยาต้องคานึงถึงปจั จัยที่มผี ลต่อการสแกน
ดังกล่าวด้วย
เมื่อเปรียบเทียบฉลากยา VOICEYE code กับ
ฉลากยาภาษาเบรลล์ พบว่า โปรแกรม VOICEYE maker
for MS-Word ทีใ่ ช้ในการประดิษฐ์ฉลากยา เป็ นโปรแกรม
สาเร็จรูป เมื่อติดตัง้ จะอยูใ่ น Microsoft Word จะสามารถ
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ใช้งานได้งา่ ยและใช้ประดิษฐ์ฉลากยาได้อย่างรวดเร็ว การ
ประดิษฐ์ฉลากยาเป็ นภาษาเบรลล์ ต้องอาศัยประสบการณ์
ถึงแม้ว่าปจั จุบนั จะมีโปรแกรมแปลอักษรเบรลล์ภาษาไทย
(17, 18) แต่เครื่องปริน้ อักษรเบรลล์กย็ งั มีราคาสูง (19)
เช่น เครื่อง Everest-D V4 (20) ราคา 3,195 ยูโร
(123,827 บาท) เครื่อง Basic-D V4 (21) ราคา 2,495 ยูโร
(96,698
บาท) นอกจากนี้ ภาษาเบรลล์เป็ นภาษาที่
ตัวอักษรและวรรณยุกต์อยูบ่ นบรรทัดเดียวกัน (22) ดังนัน้
จึงใช้พ้นื ที่มากกว่าภาษาปกติ และไม่เหมาะกับการพิมพ์
บนฉลากยาที่มขี นาดจากัด ขณะที่ VOICEYE
code
สามารถบันทึกข้อมูลได้ประมาณ 2 หน้ากระดาษ A4 (12
กิโลไบท์) นอกจากนี้ผู้พกิ ารทางสายตาจานวน 1 ใน 4
อ่านอักษรเบรลล์ไม่ได้ (1) ดังนัน้ การจัดทาฉลากยาด้วย
VOICEYE code จึงใช้ได้กบั ผูพ้ กิ ารทางสายตากลุ่มนี้ได้
เมื่อเปรียบเทียบฉลากยา VOICEYE code กับ
เครื่องบันทึกเสียงในต่างประเทศที่บอกข้อมูลเกี่ยวกับยา
เช่น AccessaMed Digital, Audio label (23-24), Talking
Rx (25) และ Tel Rx (25) พบว่า เครื่องบันทึกเสียงมี
ขนาดใหญ่กว่าฉลากยา เครื่องบันทึกเสียง 1 เครื่อง
สามารถใช้ได้กบั ยา 1 ชนิด กรณีทผ่ี พู้ กิ ารทางสายตาได้รบั
ยาหลายรายการ การพกพาเครื่องบันทึกเสียงหลายเครื่อง
เป็ นเรื่องทีไ่ ม่สะดวก ขณะทีฉ่ ลากยา VOICEYE code ใช้
โทรศัพท์มอื ถือเป็ นเครื่องสแกนเพื่ออ่านข้อมูลจากฉลาก
ทาให้มคี วามสะดวกในการพกพา ข้อมูลรายการยาทุกตัว
จะถูกบันทึกไว้ในโทรศัพท์มอื ถือ และผู้พกิ ารทางสายตา
สามารถเปิ ด ฟ งั ข้อ มูล ได้ต ลอดเวลา นอกจากนี้ ข้อ มูล ที่
บันทึกในเครื่องบันทึกเสียง สามารถบันทึกได้จากัดไม่เกิน
20 วินาที จึงเหมาะกับข้อมูลสัน้ ๆ ขณะที่ VOICEYE
code สามารถบันทึกข้อมูลได้มากกว่า จึงเหมาะกับฉลาก
ยาที่มกี ารให้คาแนะนาเพิม่ เติมและมีขอ้ มูลมาก อย่างไรก็
ตามเครื่องบันทึกเสียงไม่ตอ้ งอาศัยการสแกน ผูใ้ ช้เพียงแต่
กดฟงั เสียง การใช้งานจึงง่ายกว่าและอาจเหมาะกับผูพ้ กิ าร
ทางสายตาทีม่ ปี ญั หาการเคลื่อนไหว แต่ผพู้ กิ ารทางสายตา
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ สาหรับเครื่องบันทึกเสียง ขณะทีก่ าร
ใช้ฉลากยา VOICEYE code ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่
เนื่องจากผูใ้ ช้สามารถดาวน์โหลด Application VOICEYE
for reader ทีใ่ ช้ในการอ่าน VOICEYE code ได้โดยไม่ตอ้ ง
เสียเงิน
สาหรับในประเทศไทยมีการพัฒนาฉลากพูดได้ ที่
มีลกั ษณะเป็ นตลับยาซึง่ สามารถบรรจุยาได้หลายชนิด และ

สามารถอัดเสียงได้ การฟงั ข้อมูลสามารถใช้ก ารฟงั จาก
ลาโพงหรือใช้หฟู งั ได้ (26) แต่เนื่องจากลาโพงมีขนาดใหญ่
จึงยังไม่ส ะดวกในการพกพา ฉลากยาพูดได้ไ ม่สามารถ
ใช้ได้กบั ภาชนะทีเ่ ป็ นขวดยาน้ าและยาครีม ทัง้ ยังมีตน้ ทุน
ต่อหน่ วยสูงถึง 3,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับฉลากยา
VOICEYE code พบว่า ฉลากยา VOICEYE code
สามารถบันทึกข้อมูลได้มากกว่าและใช้ได้กบั ภาชนะบรรจุ
ยาที่หลากหลายกว่า และผู้พิก ารทางสายตาไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จา่ ยเพิม่
RFID (Radio-Frequency Identification) เป็ น
เทคโนโลยีบ่งชี้เฉพาะอัตโนมัติ ซึ่งใช้ความถี่วทิ ยุในการ
ติดต่อสื่อสาร ระบบนี้ประกอบด้วยอุปกรณ์ 2 ส่วน คือ
ส่วนเครื่องอ่าน (reader) และส่วนป้ายชื่อ (tag) เครื่องอ่าน
ทาหน้าทีจ่ า่ ยกาลังงานในรูปคลื่นความถีว่ ทิ ยุให้กบั tag ซึง่
ส่ ง ผลให้ ว งจรอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ภ ายในสามารถส่ ง ข้อ มู ล
จาเพาะทีแ่ สดงถึง “identity” กลับมาประมวลผลทีต่ วั อ่าน
มีการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี RFID ในด้านสาธารณสุข
โดยการติด ตัง้ RFID ร่วมกับฉลากยาให้กลายเป็ น smart
label โดยรายละเอียดเกีย่ วกับยาแต่ละชนิดถูกบันทึกไว้ใน
เครื่องอ่าน และสามารถแสดงผลออกมาเป็ นเสียง เมื่อนา
ขวดยาทีต่ ดิ ฉลากยา RFID smart label มาอยูใ่ นระยะที่
เครื่องอ่านสามารถอ่านได้ (27) ในต่างประเทศมีเครื่องมือ
ScripTalk (25) ซึง่ เป็ นเครื่องอ่านชนิดวางกับที่ แต่มขี นาด
ใหญ่ จึงไม่สามารถพกพาได้ สาหรับประเทศไทย มีการ
พัฒนาเครื่องอ่านฉลากยา RFID ได้แก่ RF label speaker
(28) เครื่องอ่านเป็ นชนิดวางกับที่ แต่มขี นาดใหญ่ และ
สามารถใช้กบั ยาได้เพียง 8 ชนิด การอัดเสียงของยาแต่ละ
ชนิดมีความยาว 11 วินาที โดยสามารถใช้กบั ยาทีเ่ ป็ นซอง
เท่านัน้ ต่อมามีการพัฒนาเป็ นเครื่องอ่านฉลากยาสาหรับผู้
มีปญั หาทางด้านการมองเห็นโดยใช้ RFID (29) โดยมีการ
พัฒนาให้เครื่องอ่านสามารถพกพาและเคลื่อนทีไ่ ด้ แต่ยงั มี
ขนาดใหญ่อยู่ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้ต่อข้อมูลในฉลากยา
อยูใ่ นระดับน้อย ขณะนี้ NECTEC (Nation Electronic and
Computer Technology Center) ได้พฒ
ั นาเครื่องอ่าน
RFID เป็ นแบบเคลื่อนทีม่ ขี นาดเล็กลง โดยเครื่องอ่านจะ
อ่านตัวเลขรหัสในชิฟ และแปลรหัสนัน้ ออกมาเป็ นเสียง
ด้วยความยาว 5 วินาที การทดสอบอุปกรณ์น้ีกบั ยาทีใ่ ช้
รับประทานบ่อย ๆ 40 ชนิดในผูพ้ กิ ารทางสายตา พบว่า
ต้นทุนอุปกรณ์ต่อชุด คือ ประมาาณ 5,000 บาท (27,30)

เมื่อเปรียบเทียบกับฉลากยา VOICEYE code ที่ใช้
โทรศัพ ท์ม ือถือ เป็ นเครื่องอ่ านฉลากยา พบว่า ฉลากยา
VOICEYE code มีความสะดวกมากกว่า เพราะผูพ้ กิ าร
ทางสายตาใช้โทรศัพท์มอื ถือในชีวติ ประจาวันอยู่แล้ว แต่
การใช้เครื่องอ่าน RFID ผูพ้ กิ ารทางสายตาต้องพกเครื่อง
อ่านอีก 1 เครื่อง และต้องเสียค่าเครื่องอ่าน RFID เพิม่
การประดิษฐ์ฉลากยา VOICEYE code ใช้โปรแกรม
Microsoft Word ทาให้สามารถประดิษฐ์ฉลากได้งา่ ยกว่า
VOICEYE code ยังสามารถบันทึกข้อมูลได้มากกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับ RF label speaker ทีอ่ ดั เสียงได้เพียง 11
วินาที หรือเครื่องอ่านฉลากยา RFID ของ NECTEC ที่
บันทึกข้อมูลและแปลรหัสออกมาเป็ นเสียงได้ 5 วินาที
การศึกษานี้มขี อ้ จากัดการวิจยั ดังนี้ 1) การ
พัฒนาฉลากยาสาหรับผูพ้ กิ ารทางสายตาในการวิจยั นี้ ใช้
โทรศัพท์มอื ถือ touch screen ระบบ iOS (ตัง้ แต่ iPhone
4 เป็ นต้นไป) และ Androind (4.0 ขึน้ ไป) ดังนัน้ การใช้
โทรศัพ ท์ม ือ ถือ รุ่ น ก่ อ นหน้ า นี้ ต้อ งผ่ า นการทดสอบด้ว ย
วิธีก ารดัง เช่ น ที่น าเสนอก่ อ น 2) โปรแกรม VOICEYE
maker for MS-Word เป็ นโปรแกรมสาเร็จรูปที่รองรับ
ภาษาไทย แต่การบอกทิศทางของโปรแกรม VOICEYE
for reader ยังเป็ นคาพูดภาษาอังกฤษ แต่สามารถแก้ไข
โดยการให้เภสัชกรสอนการสแกนแก่ผพู้ กิ ารทางสายตา 3)
โปรแกรม VOICEYE maker for MS-Word ทีใ่ ช้ในการ
ประดิษฐ์ฉลากยา เป็ นโปรแกรมสาเร็จรูปและเป็ นลิขสิทธิ ์
ของบริษั ท VOICEYE จึ ง ต้ อ งเสีย ค่ า ใช้ จ่ า ยในการซื้ อ
โปรแกรมราคา 15,000 บาท 4) ผูพ้ กิ ารทางสายตาที่ม ี
ความผิดปกติทางสมอง มือ แขน ขา และการเคลื่อนไหว
อาจไม่สามารถใช้ฉลากยา VOICEYE code

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ฉลากยาทีพ่ ฒ
ั นาโดยใช้ VOICEYE code มีความ
สะดวกและง่ายต่อการใช้งานด้วยตนเองของผู้พกิ ารทาง
สายตา ทัง้ ยังสามารถเก็บข้อมูลได้มาก จึงสามารถใช้กบั
ฉลากยาที่ม ีวิธีก ารใช้แ ละข้อ ควรระวัง ที่ย าว ตลอดจน
สามารถใช้ VOICEYE code ในการจัดทาเอกสารให้
ความรู้ทางด้านยาแก่ผู้พิการทางสายตา ซึ่งจะทาให้ค น
กลุ่ ม นี้ ใ ช้ ย าได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งมากยิ่ง ขึ้น นอกจากนี้ ย ัง
สามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั ผูท้ ่อี ่านหนังสือไม่ออกโดยให้
อ่านออกเสียงให้ฟงั หรือใช้กบั ผูป้ ่วยสูงอายุทม่ี ปี ญั หาเรื่อง
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การมองเห็น การวิจยั นี้ทาในตัวอย่างขนาดเล็ก จึงอาจไม่
ั หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการใช้ ฉ ลากยาที่
สามารถค้ น พบป ญ
พัฒนาขึน้ ทัง้ หมด ดังนัน้ ควรมีการทดสอบในตัวอย่างกลุ่ม
ใหญ่เพือ่ ให้สามารถค้นหาปญั หาทีค่ รอบคลุมมากขึน้ ต่อไป
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