
แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 
1.ประเภท Oral presentation 
1.1 [ ] CQI (Clinic) 1.2 [ ] CQI (Non-clinic) 1.3 [√] R2R 1.4 [ ] วิจัยฉบับสมบูรณ์ 
2. ประเภท หน่วยงาน 
2.1 [ ] รพ.สต./ศสม. 2.2 [√] รพช. รพท. 2.3 [ ] สสอ./สสจ. 
3. การเสนอผลงาน 
3.1 [√] ไม่เคยน าเสนอ เผยแพร่มาก่อน 3.2 [ ] เคยเผยแพร่ (พัฒนาต่อยอด) 
3.3 [ ] ผลงานท่ีเคยได้รับรางวัลของ รพ.สต.-ศสม./รพช./สสอ. และ สสจ. 
 1) [ ] ชนะเลิศ 2) [ ] รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 3) [ ] รองชนะเลิศอันดับสอง 4) [ ] ชมเชย 
4. ช่ือเรื่อง ผลของโปรแกรม SAP (Safety Allergy Prevention) ต่อพฤติกรรมการป้องกัน 
การแพ้ยาซ  า 
5. ทีมผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

นางสาวณาตยา ชูช่วย ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการและคณะ 
6. หน่วยงาน 
1) [ ] รพ.สต./ศสม. 2) [√] รพช. 3) สสอ./สสจ. อ าเภอ 
7. เบอร์โทร 0855824382 E-mail nattaya_chu@hotmail.com 
1.1 บทคัดย่อ   

การวิจัยนี เป็นการวิจัยกึ่งทดลองโดยประเมินความรู้เกี่ยวกับการแพ้ยา และพฤติกรรมการ
ป้องกันการแพ้ยาซ  าหลังให้โปรแกรม SAP มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรม SAP (Safety 
Allergy Prevention) ต่อพฤติกรรมของผู้ป่วยในการป้องกันการแพ้ยาซ  า กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรค
เรื อรังท่ีมีประวัติแพ้ยา จ านวน 45 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ความรู้และ
พฤติกรรมการป้องกันการแพ้ยาซ  า วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี 
และร้อยละ 

ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยแพ้ยาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 66.67 อายุเฉล่ีย 60.13 ± 
17.67 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรืออาชีวศึกษาร้อยละ 55.56 แพ้ยา 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 
80 แพ้ยาโรคเรื อรังร้อยละ 40 อาการแพ้ยาท่ีเกิดกับตัวอย่าง คือ บวม ร้อยละ 40 รองลงมา คือ ผ่ืนคันร้อยละ 
33.33  โดยผู้ป่วยทุกคนสามารถบอกอาการที่แพ้ยาของตนเองได้ ทราบวิธีปฏิบัติตัวเมื่อมีอาการแพ้ยา
ร้อยละ 95.56 สามารถบอกข้อบ่งชี ของยาได้ร้อยละ 86.67 มีพฤติกรรมการป้องกันการแพ้ยาซ  าโดย
พกบัตรแพ้ยาติดตัวร้อยละ 68.89 และแสดงบัตรแพ้ยาต่อบุคลากรทางการแพทย์เมื่อรับบริการที่
สถานพยาบาลร้อยละ 60 พบว่าผู้ป่วยท่ีมีความรู้โดยจ าช่ือยาท่ีแพ้ได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
แจ้งประวัติแพ้ยา 
ค าส าคัญ   

โปรแกรม SAP (Safety Allergy Prevention)/ความรู้/บัตรแพ้ยา/แพ้ยาซ  า/พฤติกรรม 

mailto:nattaya_chu@hotmail.com


รายละเอียดเอกสารฉบับเต็ม 
1. ชื่อเร่ือง ผลของโปรแกรม SAP (Safety Allergy Prevention) ต่อพฤติกรรมการป้องกันการแพ้
ยาซ  า 
2. ช่ือเจ้าของผลงานและสังกัด 
 นางสาวณาตยา ชูช่วยและคณะ สังกัดโรงพยาบาลควนขนุน 
3. บทน า   

โรงพยาบาลควนขนุนเปล่ียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์จาก Mit-Net เป็น HosXP เมื่อ มีนาคม 
2562 จากการเก็บข้อมูลท่ีผ่านมาช่วง มีนาคม – พฤษภาคม 2562 พบฐานข้อมูลประวัติแพ้ยาใน
ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สมบูรณ์ ต้องลงบันทึกประวัติแพ้ยาผู้ป่วยใหม่ในระบบคอมพิวเตอร์ 667 ราย 
ซึ่งมีผู้ป่วยเพียงร้อยละ 50 ท่ีน าบัตรแพ้ยามาแสดงเพื่อลงบันทึกประวัติแพ้ยาในระบบ  ผู้ป่วยท าบัตร
แพ้ยาหายร้อยละ 5.10 ไม่พกบัตรแพ้ยาแต่จ าช่ือยาท่ีแพ้ได้ร้อยละ 13.64 ไม่พกบัตรแพ้ยาและจ าช่ือ
ยาท่ีแพ้ไม่ได้ร้อยละ 31.26 พบความคลาดเคล่ือนในการส่ังใช้ยาท่ีผู้ป่วยมีประวัติแพ้ 6 ครั ง ส่ังใช้ยา
กลุ่มท่ีมีโอกาสแพ้ข้ามกลุ่ม 3 ครั ง ปี 2560 มีรายงานอุบัติการณ์แพ้ยาซ  า 1 ครั ง ซึ่งสาเหตุของการแพ้
ยาซ  าเกิดจากผู้ป่วยขาดความรู้ในเรื่องตัวยาท่ีตนแพ้ ปกปิดข้อมูล ขาดความตระหนักในเรื่องการแจ้ง
ประวัติแพ้ยาแก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าท่ีไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการแพ้ยาซ  าท่ีวาง
ไว้ ระบบท่ีวางไว้มีช่องว่างท าให้การส่ือสารข้อมูลการแพ้ยาบกพร่อง  

การวิจัยในประเทศไทยพบว่าการให้ความรู้เรื่องการแพ้ยาโดยใช้การแทรกแซงทางจิตวิทยา
ร่วมกับการให้ค าแนะน าโดยเภสัชกร พร้อมทั งแจกเอกสารความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง ส่งผลให้ผู้ป่วยร่วมมือใน
การแจ้งประวัติแพ้ยาด้วยตนเองมากขึ น ท าให้ผู้ป่วยมีความรู้มากขึ นในเรื่องยาท่ีท าให้แพ้และการ
ปฏิบัติตัวที่เหมาะสม (ภัคพิชา วิมล.2557:1-21) อย่างไรก็ตามยังพบหลักฐานท่ีชัดเจนว่า ค าแนะน ามี
ผลดีต่อพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ เช่น การแจ้งประวัติต่อบุคลากรทางการแพทย์และการพกบัตรแพ้ยา
เป็นต้น การป้องกันอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต้องอาศัยการท างานร่วมกันของสหวิชาชีพใน
การให้ความรู้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยเองด้วย ผู้ป่วยท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าแพ้ยา จะได้รับ
บัตรแพ้ยาจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ผู้ป่วยควรพกบัตรแพ้ยาติดตัว และแสดงบัตรแพ้ยาทุก
ครั งเมื่อเข้ารับการตรวจรักษาหรือรับยา และปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติต่างๆ เนื่องจากการแพ้ยาซ  านั น
อาจรุนแรงถึงเสียชีวิตได้  
4. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาผลของโปรแกรม SAP (Safety Allergy Prevention) ต่อพฤติกรรมของผู้ป่วยใน
การป้องกันการแพ้ยาซ  า 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยกึ่งทดลองโดยประเมินความรู้เกี่ยวกับการแพ้ยา และพฤติกรรมการป้องกันการแพ้ยา
ซ  าหลังใหโ้ปรแกรม SAP 
 



นิยามศัพท์ 
โปรแกรม SAP (Safety Allergy Prevention) หมายถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการแพ้ยาโดย

เภสัชกร ใช้ส่ือการสอนด้วยวีดีโอ ภาพพลิก เรื่องการแพ้ยาซ  า เนื อหาประกอบด้วย ช่ือยาท่ีแพ้ 
สรรพคุณของยาท่ีแพ้ อาการแพ้ท่ีเกิดขึ น การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดอาการแพ้ยา วิธีป้องกันการแพ้ยาซ  า 

Drug Allergy หมายถึง อาการแพ้ยาเป็นอาการไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดจากปฏิกิริยาทาง
ภูมิคุ้มกันของ ร่างกายต่อยาท่ีได้รับ  

แพ้ยาซ  า หมายถึง เหตุการณ์ท่ีผู้ป่วยแพ้ยา ซึ่งเป็นยาตัวเดียวกับท่ีเคยมีประวัติแพ้ โดยมี
อาการ แสดงท่ี เหมือนกัน  

แพ้ยากลุ่มเดียวกัน หมายถึง เหตุการณ์ท่ีผู้ป่วยเกิดอาการแพ้ยา จากยาท่ีมีโครงสร้างคล้าย
กับยาท่ี มีประวัติแพ้โดยมีอาการเหมือนกัน 
กลุ่มตัวอย่าง 
เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวอย่างเข้าร่วมงานวิจัย 

ผู้ป่วยโรคเรื อรังท่ีมีประวัติแพ้ยาทุกคน สามารถอ่านออกเขียนได้ มารับบริการท่ีงานบริการ
เภสัชกรรมผู้ป่วยนอกในเวลาราชการระหว่างเดือน มิถุนายน-พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และยินดีเข้า
ร่วมงานวิจัย 
เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวอย่างออกจากงานวิจัย 

1. ไม่กลับมารับบริการต่อท่ีโรงพยาบาลในช่วงท่ีท าการศึกษา 
2. เสียชีวิตระหว่างท าการศึกษา 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 โปรแกรม SAP (Safety Allergy Prevention) 

แบบสัมภาษณ์ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันการแพ้ยาซ  า 

วิธีด าเนินการวิจัย 
พบเภสัชกรครั งท่ี 1 

1. ประเมินความรู้เรื่องการแพ้ยา 
2. ประเมินพฤติกรรมการป้องกนัการแพ้ยาซ  า  
3. บันทึกข้อมูลในแบบสัมภาษณ์ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันการแพ้ยาซ  า 
4. ให้โปรแกรม SAP (Safety Allergy Prevention)                                                 

พบเภสัชกรครั งท่ี 2 
1. ประเมินความรู้เรื่องการแพ้ยา 
2. ประเมินพฤติกรรมการป้องกนัการแพ้ยาซ  า 



3. บันทึกข้อมูลในแบบสัมภาษณ์ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันการแพ้ยาซ  าและพฤติ
กรรมาร 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี และร้อยละ 

6. ผลการวิจัย  
1. ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
 จากตัวอย่างทั งหมด 45 ราย เป็นเพศหญิง 30 ราย (ร้อยละ 66.67) อายุเฉล่ีย 60.13 ± 17.67 ปี 
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรืออาชีวศึกษาร้อยละ 55.56 จ านวนยาท่ีแพ้ 1 รายการ ร้อยละ 80 แพ้
ยาโรคเรื อรังร้อยละ 40 อาการแพ้ยาท่ีพบ คือ บวมร้อยละ 40 รองลงมา คือ ผ่ืนคันร้อยละ 33.33  ดังแสดงใน
ตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1. ข้อมูลพื นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

ประเภทข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง 
 (N=45) 

1. เพศ (ร้อยละ) 
- ชาย 
- หญิง 

 
15 (33.33) 
30 (66.67) 

2. อายุ:ปี 
     (Mean ± SD) 
     พิสัย 

 
60.13 ± 17.67 

(16-84) 
3. ระดับการศึกษา (ร้อยละ) 
- ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 
- มัธยมศึกษาหรืออาชีวศึกษา 
- ปริญญาตรี   

 
17 (37.78) 
25 (55.56) 
3 (6.67) 

4. อาชีพ (ร้อยละ) 
- ไม่ได้ประกอบอาชีพ 
- นักเรียน/นักศึกษา 
- ค้าขาย 
- ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
- เกษตรกร/รับจ้าง 

 
16 (35.56) 
2 (4.44) 
1 (2.22) 
3 (6.67) 

23 (51.11) 
5. จ านวนยาท่ีแพ้ (ร้อยละ) 
- 1 รายการ 
- 2 รายการ 
- 3 รายการ 

 
36 (80.00) 
2 (4.44) 
4 (8.89) 



- 4 รายการ 
- มากกว่า 4 รายการ 

2 (4.44) 
1 (2.22) 

ประเภทข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง 
 (N=45) 

6. ยาท่ีผู้ป่วยแพ้ (ร้อยละ) 
- ยาปฏิชีวนะ 
- แก้ปวด 
- โรคเรื อรัง 
- ทางเดินอาหาร 
- ทางเดินหายใจ 
- ชาปลายประสาท 
หมายเหตุ : ผู้ป่วยบางรายแพ้ยาหลายชนิด 

 
12 (26.67) 
14 (31.11) 
18 (40.00) 
1 (2.22) 
1 (2.22) 
1 (2.22) 

7. อาการท่ีผู้ป่วยแพ้ (ร้อยละ) 
- Rash 
- Urticaria 
- N/V 
- Edema 
- Cough 
หมายเหตุ : ผู้ป่วยบางรายมีอาการแพ้หลายอาการ 

 
15 (33.33) 
1 (2.22) 
5 (11.11) 
18 (40.00) 
8 (17.78) 

8. ผลการประเมินแพ้ยา (ร้อยละ) 
- Probable 
- Possible 
- Unlikely 
- Unclassified 

 
20 (44.44) 
1 (2.22) 
1 (2.22) 

23 (51.11) 
 
2. ผลการประเมินความรู้เก่ียวกับการแพ้ยา  

การประเมินความรู้เกี่ยวกับการแพ้ยา พบว่าผู้ป่วยทราบอาการแพ้ยาของตนเองร้อยละ 100 
เพิ่มขึ นอย่างมีนัยส าคัญ (P=0.013) ทราบการปฏิบัติตัวเมื่อแพ้ยา ทราบการป้องกันการแพ้ยาซ  า และ
ทราบช่ือยาท่ีแพ้ ร้อยละ 95.56, 84.44 และ 48.89 ตามล าดับ เพิ่มขึ นอย่างมีนัยส าคัญ (P=0.002, 
P<0.001, และ P=0.013 ตามล าดับ) ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 
 
 



ตารางท่ี 2 ความรู้เกี่ยวกับการแพ้ยา 
 

หัวข้อประเมิน 
จ านวน (ร้อยละ) (N=45)  

สถิติ ก่อนทดลอง หลังทดลอง 
ทราบช่ือยาท่ีแพ้ 16 (35.56) 22 (48.89) t=2.602, df=44, 

P=0.013 
ทราบข้อบ่งใช้ของยา 38 (84.44) 39 (86.67) t=1.000, df=44, 

P=0.323 
ทราบอาการแพ้ยา 39 (86.67) 45 (100.00) t=2.602, df=44, 

P=0.013 
ทราบการปฏิบัติตัวเมื่อแพ้ยา 34 (75.56) 43 (95.56) t=3.317, df=44, 

P=0.002 
ทราบการป้องกันการแพ้ยาซ  า 24 (53.33) 38 (84.44) t=4.458, df=44, 

P<0.001 
 

3. ผลการประเมินพฤติกรรมการป้องกันการแพ้ยาซ้ า  
การประเมินพฤติกรรมการป้องกันการแพ้ยาซ  า พบว่าผู้ป่วยพกบัตรแพ้ยาติดตัวร้อยละ 

68.89 เพิ่มขึ นอย่างมีนัยส าคัญทางคลินิก (P<0.001) และแสดงบัตรแพ้ยาต่อบุคลากรทางการแพทย์
เมื่อรับบริการท่ีสถานพยาบาลร้อยละ 60 เพิ่มขึ นอย่างมีนัยส าคัญทางคลินิก (P<0.001) ดังแสดงใน
ตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3 พฤติกรรมการป้องกันการแพ้ยาซ  า 

 
หัวข้อประเมิน 

จ านวน (ร้อยละ) (N=45)  
สถิติ ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

การพกบัตรแพ้ยาติดตัว 
 

13 (28.89) 31 (68.89) t=5.146, df=44, 
P<0.001 

การแสดงบัตรแพ้ยาต่อบุคลากร
ทางการแพทย์เมื่อรับบริการที่
สถานพยาบาล 

13 (28.89) 27 (60.00) t=4.458, df=44, 
P<0.001 

แจ้งประวัติแพ้ยาโดยวาจา 
 

6 (13.33) 8 (17.78) t=1.431, df=44, 
P=0.160 

การซักถามช่ือยาท่ีได้รับ 
 

2 (4.44) 2 (4.44) - 

ไม่ซื อยารับประทานเอง 
 

2 (4.44) 4 (8.89) t=1.431, df=44, 
P=0.160 



7. การอภิปรายผล 
1. ความรู้เกี่ยวกับการแพ้ยา  

การประเมินความรู้เกี่ยวกับการแพ้ยา พบว่าผู้ป่วยทราบอาการแพ้ยาของตนเองร้อยละ 100 
ทราบการปฏิบัติตัวเมื่อแพ้ยา ทราบการป้องกันการแพ้ยาซ  า และทราบช่ือยาท่ีแพ้ ร้อยละ 95.56, 
84.44 และ 48.89 ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ ภัคพิชา วิมล (2557) ได้ศึกษาผลของการแทรกแซง
ทางจิตวิทยาร่วมกับการให้ค าแนะน าโดยเภสัชกรต่อความรู้และการแจ้งประวัติการแพ้ยาด้วยตนเอง
ของผู้ป่วยใน  
2. พฤติกรรมการป้องกันการแพ้ยาซ  า  

พบว่าผู้ป่วยพกบัตรแพ้ยาติดตัวร้อยละ 68.89 และแสดงบัตรแพ้ยาต่อบุคลากรทาง
การแพทย์เมื่อรับบริการท่ีสถานพยาบาลร้อยละ 60 ซึ่งสอดคล้องกับ ภัคพิชา วิมล (2557) ได้ศึกษา
ผลของการแทรกแซงทางจิตวิทยาร่วมกับการให้ค าแนะน าโดยเภสัชกรต่อความรู้และการแจ้งประวัติ
การแพ้ยาด้วยตนเองของผู้ป่วยในผู้ป่วย และ ชุติมา ระฆังทอง (2553) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
แจ้งประวัติแพ้ยาโดยผู้ป่วย 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 การวิจัยครั งนี ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลน้อย ควรมีการศึกษาโดยการขยายขอบเขตใน
การศึกษาครั งต่อไปให้มากขึ นครอบคลุมผู้ป่วยทุกคลินิก และวัดผลซ  าอย่างน้อย 2 ครั ง หลังจากให้
โปรแกรม เพื่อเกิดความครอบคลุม และเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมในการป้องกัน
การแพ้ยาซ  า  
8. สรุป 

ผู้ป่วยโรคเรื อรังท่ีมีประวัติแพ้ยาเข้าร่วมโครงการ จ านวน 45 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 30 คน 
(ร้อยละ 66.67) อายุเฉล่ีย 60.13 ± 17.67 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรืออาชีวศึกษาร้อยละ 
55.56 แพ้ยา 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 80 แพ้ยาโรคเรื อรังร้อยละ 40 อาการแพ้ยาท่ีเกิดกับตัวอย่าง คือ บวม 
ร้อยละ 40 รองลงมา คือ ผ่ืนคันร้อยละ 33.33  โดยผู้ป่วยทุกคนสามารถบอกอาการท่ีแพ้ยาของตนเองได้ 
ทราบวิธีปฏิบัติตัวเมื่อมีอาการแพ้ยาร้อยละ 95.56 สามารถบอกข้อบ่งชี ของยาได้ร้อยละ 86.67 มี
พฤติกรรมการป้องกันการแพ้ยาซ  าโดยพกบัตรแพ้ยาติดตัวร้อยละ68.89และแสดงบัตรแพ้ยาต่อ
บุคลากรทางการแพทย์เมื่อรับบริการที่สถานพยาบาลร้อยละ 60 พบว่าผู้ป่วยท่ีมีความรู้โดยจ าช่ือยาท่ี
แพ้ได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการแจ้งประวัติแพ้ยา การใช้โปรแกรม SAP (Safety Allergy 
Prevention) สามารถส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมในการป้องกันการแพ้ยาซ  า ซึ่งผู้ป่วยแต่ละรายมี
พฤติกรรมในการป้องกันท่ีแตกต่างกัน แต่พฤติกรรมในการพกบัตรแพ้ยาและแสดงบัตรแพ้ยาทุกครั ง
เป็นการพฤติกรรมท่ีจะช่วยให้ผู้ป่วยปลอดภัยมากท่ีสุดเนื่องจากมีข้อมูลประวัติแพ้ยาท่ีครบถ้วน 
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