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วัตถุประสงค: เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีทําใหผูปวยแจงประวัติการแพยาแกบุคลากรทางการแพทย วิธีการ: ตัวอยางคือผูปวย
นอก 250 คนท่ีมีประวัติแพยาซึ่งมารับบริการ ณ โรงพยาบาลทั่วไปแหงหน่ึงในชวงเวลาท่ีศึกษา  ผูวิจัยสัมภาษณผูปวยถึงการแจง
ขอมูลการแพยาแกบุคลากรทางการแพทยสําหรับการมารับบริการในครั้งนี้ ท้ังการแจงดวยวาจาหรือดวยการแสดงบัตรแพยา 
ความถี่ในการแจงประวัติในการมารับบริการในอดีต และการพกบัตรแพยา หลังการสัมภาษณ ตัวอยางตอบแบบสอบถามวัดตัวแปร
อิสระตอไปน้ี ขอดีและขอเสียของการใหประวัติแพยา  ความไวของตนเองตอการแพยา  ความเชื่อมั่นตอระบบปองกันการแพยาของ
โรงพยาบาล  ความคาดหวังของบุคลากรทางการแพทย  ความรูเก่ียวกับตัวยาท่ีแพและการปฏิบัติตัว อุปสรรคของการใหประวัติ 
ความรุนแรงของการแพยา  ความเชื่อวาตองรับผิดชอบตอสุขภาพของตนเอง และทัศนคติตอการแจงประวัติ หลังจากน้ันผูวิจัย
สัมภาษณผูปวยเก่ียวกับความรูเรื่องการแพยา ผลการวิจัย: ตัวอยางแจงประวัติแพยารอยละ 72.4 เปนการแจงโดยวาจารอยละ 
39.6 แจงโดยแสดงบัตรแพยารอยละ 29.20 และแจงโดยวาจารวมกับแสดงบัตรรอยละ 3.6  ตัวอยางแจงประวัติแพยาเองโดย
เจาหนาท่ีไมตองถามรอยละ 49.20  ตัวอยางพกบัตรแพยามาโรงพยาบาลรอยละ 52.00 พกบัตรแพยามาโรงพยาบาลทุกครั้งรอยละ 
52.40  พกบัตรแพยาติดตัวตลอดเวลาหรือเกือบตลอดเวลา 68.40 ตัวอยางรอยละ 70.4 ทราบชื่อยาที่แพ อีกรอยละ 40 ทราบการ
ปฏิบัติตัวเมื่อแพยาและรอยละ 16.4 ทราบการปองกันไมใหแพยาซํ้า การวิเคราะหถดถอยโลจิสติกพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการแจง
ประวัติการแพยาคือ ความไวตอการแพยาทัศนคติตอการแจงประวัติ ความรูเกี่ยวกับตัวยาท่ีแพ   และอุปสรรคของการแจงประวัติ
แพยา ปจจัยท่ีมีผลตอการแจงประวัติโดยการแสดงบัตรแพยา คือความเชื่อวาบุคลากรทางการแพทยคาดหวังใหแจงประวัติแพยา 
ปจจัยที่มีผลตอการแจงประวัติแมไมไดรับการซักถามคือทัศนคติท่ีดีตอการแจงประวัติแพยา และความรูเก่ียวกับตัวยาท่ีแพ การ
วิเคราะหถดถอยพหุคูณพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอความถี่ของการแสดงบัตรแพยาเมื่อมาโรงพยาบาลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ 
ความรุนแรงของการแพยา และการรับรูความไวของตนเองตอการแพยา ปจจัยท่ีมีผลตอความถี่ของการแจงประวัติแพยาโดยวาจา
เมื่อมาโรงพยาบาล คือ ความเชื่อในเรื่องขอดีของการใหประวัติแพยา ความรูเก่ียวกับตัวยาท่ีแพ และอุปสรรคของการแจงประวัติ
แพยา สวนปจจัยท่ีมีผลตอความถี่ของการพกบัตรแพยาติดตัวตลอดเวลา คือ ความรุนแรงของการแพยา การรับรูความไวของ
ตนเองตอการแพยา ความเชื่อวาบุคลากรทางการแพทยคาดหวังใหแจงประวัติ ทัศนคติตอการแจงประวัติแพยา และความเชื่อมั่น
ตอระบบปองกันแพยาของโรงพยาบาล สรุป: ผูปวยจํานวนมากยังไมรวมมือในการแจงประวัติการแพยาของตน ผลการวิจัย
เก่ียวกับปจจัยตางๆ ท่ีพบวามีผลตอการแจงประวัติการแพยาในการวิจัย จะเปนขอมูลในการพัฒนามาตรการแกไขปญหาน้ี  
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บทนํา 
กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดนโยบายระดับชาติ

ดานความปลอดภัยของผูปวยป 2550-2551 โดยการใชยา
อยางปลอดภัยเปนประเด็นหน่ึงในนโยบายดังกลาว (1) การ
แพยาถือเปนความไมปลอดภัยในการใชยาอยางหน่ึง พบได
ประมาณ 4.2 รายในผูปวย 1000 ราย (2) หรือ รอยละ 6-10 
ของอาการไมพึงประสงคจากยา (3) การแพยาเปนสาเหตุท่ี
สําคัญประการหนึ่งของการตองเขารักษาตัวในโรงพยาบาล 
(4) การแพยาเปนสิ่งท่ีพบบอยและมีผลท่ีตามมารุนแรง 
ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองปองกันการแพยา แมวายาก
ท่ีจะปองกันการแพจากการไดยาเปนคร้ังแรก แตการปองกัน
ไมใหเกิดการแพยาซํ้าน้ันสามารถกระทําได โดยหลีกเลี่ยง
การใชยาท่ีผูปวยมีประวัติเกิดอาการไมพึงประสงค และยาท่ี
มีโอกาสเกิดอาการไมพึงประสงคขามกลุม (3)  

ความคลาดเคล่ือนในการสั่งใชยารอยละ 13 เกิด
จากการไมไดใชประวัติการแพยาของผูปวยประกอบการสั่ง
ใชยา (5) ความคลาดเคล่ือนลักษณะนี้รอยละ 76 เกิดจาก
การท่ีผูสั่งใชยาไมทราบประวัติการแพยา และ รอยละ 6 เกิด
จากการท่ีผูสั่งใชยาไมทราบการเกิดการแพขามกลุม (6) การ
แกไขปญหาน้ีโดยการตรวจสอบประวัติการแพยาจากบันทึก
ตาง ๆ น้ัน ไมอาจแกปญหาไดหากไมมีบันทึกประวัติการแพ
ยาท่ีสมบูรณ แมวาจะมีบันทึกดังกลาว ก็อาจเกิดปญหาการ
แพยาซํ้าได (7) เน่ืองจากปริมาณขอมูลท่ีมากและมีความ
ซับซอนทําใหบุคลากรตรวจไมพบหรือลืมพิจารณาประวัติ
การแพยา อยางไรก็ตาม ระบบการสั่งยาทางคอมพิวเตอร
สามารถชวยตรวจสอบและเตือนแพทยเก่ียวกับประวัติการ
แพยาของผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ (8)  

โรงพยาบาลในประเทศไทยสวนใหญยังไมไดใช
ระบบการสั่งใชยาทางคอมพิวเตอรท่ีมีการตรวจสอบประวัติ
การแพยา เภสัชกรจึงไดพัฒนาระบบตางๆ ข้ึนมาเพ่ือแกไข
ปญหาการแพยาซํ้า เชน การติดสติกเกอรแพยาเปนสีตาง ๆ 
บนเวชระเบียน หรือเปล่ียนสีเวชระเบียนใหแตกตางจาก
ผูปวยท่ัวไป เพ่ือเตือนแพทยใหทราบวาผูปวยแพ และการ
จัดทําบัตรแพยาเพ่ือใหผูปวยใชแจงประวัติการแพยา  

การสงมอบบัตรแพยาแกผูปวยโดยท่ีเภสัชกรให
ความรูเก่ียวกับการแพยาทําใหผูปวยรอยละ 77.2 มีความ
เขาใจสาเหตุและอาการแพยาโดยท่ัวไป  และผูปวยรอยละ 
85.2 ทราบถึงประโยชนของบัตรแพยา (9) อยางไรก็ตาม 

ความรวมมือในการแสดงบัตรแพยาเปนสิ่งสําคัญ ผูปวยนอก
ท่ีมีประวัติแพยารอยละ 59 พกบัตรแพยาเสมอเมื่อมารับ
บริการที่โรงพยาบาล ผูปวยกลุมน้ีรอยละ 60 รูช่ือยาที่ทําให
เกิดอาการไมพึงประสงค รอยละ 59 แจงประวัติการแพยาทุก
ครั้งเมื่อมารับบริการ  จะเห็นไดวาผูปวยจํานวนมากยังไมให
ความรวมมือในการแจงประวัติการแพยา อีกท้ังยังพบอัตรา
การแพยาซ้ําของผูปวยท่ีมีบัตรแพยารอยละ 4 (10)  

ปญหาดังกลาวพบในโรงพยาบาลที่เปนสถานที่วิจัย
ดวย จากการเก็บขอมูลการสั่งใชยาระหวาง เดือนตุลาคม 
2550–มีนาคม 2551 พบวา แพทยสั่งใชยาท่ีผูปวยมีประวัติ
แพยา จํานวน 59  ครั้ง และในปงบประมาณ 2551 พบการ
แพยาซํ้าจํานวน 3  ราย จากจํานวนผูปวยท่ีมีการสั่งใชยา
เดิมท่ีมีประวัติแพท้ังหมด 170 ราย  คิดเปนรอยละ 1.76 
นอกจากน้ี ยังพบวาผูปวยนอกท่ีมีประวัติแพยาและมีบัตรแพ
ยาท่ีมารับบริการระหวางวันท่ี 1- 7 พฤศจิกายน 2551 รอย
ละ 47 ไมไดนําบัตรแพยาติดตัวมา 

ถึงแมโรงพยาบาลจะมีระบบในการปองกันการแพ
ยาซํ้าที่เขมงวดเพียงใดก็ตาม แตก็ยังมีโอกาสเกิดการส่ังใช
ยาท่ีผูปวยเคยแพยาได เนื่องจากความคลาดเคล่ือนจากการ
ทํางาน การเพ่ิมหรือเสริมบทบาทใหผูปวยมีสวนรวมในการ
ปองกันการแพยาซํ้าโดยใหขอมูลการแพยาของตนเองมี
ความสําคัญอยางยิ่ง เพราะจะเปนการชวยลดจุดบอดใน
ระบบปองกันการแพยาของโรงพยาบาล ดังน้ัน งานวิจัยน้ีจึง
มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการใหประวัติ
แพยาของผูปวยตลอดจน ผลการวิจัยจะเปนขอมูลเพ่ือพัฒนา
มาตรการสงเสริมใหผูปวยแจงประวัติการแพยาเมื่อมารับ
บริการทางการแพทย ซ่ึงนอกจากจะเปนการแกปญหาใน
สถานบริการท่ีใชมาตรการดังกลาวแลว ยังเปนการลดปญหา
เมื่อผูปวยไปรับบริการยังสถานบริการสาธารณสุขอื่น ๆ เชน 
สถานีอนามัย  คลินิกแพทย  รานขายยา อีกดวย  
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 สมมุติฐานเก่ียวกับสาเหตุของการใหประวัติแพยา
ของผูปวยตอบุคลากรทางการแพทยเมื่อมารับบริการในการ
วิจัยน้ี อาศัยทฤษฎีการกระทําท่ีมีแบบแผน (Theory of 
Planned Behavior) และแบบจําลองความเช่ือเรื่องสุขภาพ 
(12) เปนทฤษฎีรองรับตามกรอบแนวคิดการวิจัยแสดงในรูป
ท่ี 1 งานวิจัยกําหนดสมมุติฐานวา การใหประวัติแพยาของ
ผูปวยเกิดจากปจจัย 10 ประการ ไดแก 1) ความเชื่อในขอดี
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ของการใหประวัติแพยา สามารถลดโอกาสการแพยาและทํา
ใหมีความปลอดภัยในการใชยา นาจะมีความสัมพันธในเชิง
บวกในการใหประวัติแพยา  2) ความเชื่อในเรื่องขอเสียของ
การใหประวัติแพยาวา อาจทําใหบุคลากรทางการแพทยไม
พอใจ หรือเปนการกาวกายการทํางานของบุคลากรทาง
การแพทย นาจะมีความสัมพันธในเชิงลบกับการใหประวัติ
แพยา 3) ทัศนคติตอการแจงประวัติแพยาวา เปนสิ่งท่ีดี 
เหมาะสม หรือควรทํา นาจะมีความสัมพันธในเชิงบวกกับ
การใหประวัติการแพยาของผูปวย 4) การรับรูความไวของ
ตนเองตอการแพยา หรือการท่ีผูปวยเช่ือวาตนเองแพยาได
งาย นาจะมีความสัมพันธในเชิงบวกตอการใหประวัติแพยา
ของผูปวย 5) การรับรูความรุนแรงของการแพยา เชน ใน
กรณีท่ีผูปวยเคยเกิดการแพยาท่ีรุนแรง หรือเชื่อวา การแพ
ยาจะกออันตรายรุนแรง นาจะทําใหผูปวยมีความกลัวผลของ
การแพยา ตัวแปรนี้จึงนาจะมีความสัมพันธเชิงบวกกับการให
ประวัติการแพยา  6) อุปสรรคของการใหประวัติแพยา น่ันคือ 
การท่ีบุคลากรทางการแพทยไมใหโอกาสในการแจงประวัติ
แพยาหรื อผู ป วยไมกล าบอกประวัติ แพยา   น าจะ มี
ความสัมพันธในเชิงลบตอการใหประวัติการแพยาของผูปวย 
7) ความเชื่อวาบุคลากรทางการแพทยคาดหวังใหผูปวยแจง
ประวัติแพยา  นาจะมีความสัมพันธในเชิงบวกตอการให
ประวัติแพยาของผูปวย 8) ความเชื่อมั่นตอระบบปองกันการ
แพยาของโรงพยาบาลวา มีการบันทึกประวัติการแพยาของ
ผูปวยอยูแลว และบุคลากรทางการแพทยควรทราบประวัติ    

การแพยาของผูปวยจากเวชระเบียน ทําใหผูปวยไมเห็น
ความสําคัญของการใหประวัติการแพยา ตัวแปรนี้นาจะมี
ความสัมพันธในเชิงลบตอการใหประวัติแพยาของผูปวย 9) 
ความรู เกี่ยวกับการแพยาในการวิจัยนี้แบงเปน ความรู
เกี่ยวกับตัวยาท่ีแพ และความรูเก่ียวกับการปฏิบัติตัวเมื่อแพ
ยา การที่ผูปวยมีความรูเก่ียวกับรายละเอียดของการแพยาจะ
ทําใหผูปวยสามารถใหประวัติแพยาไดงายขึ้น จึงนาจะมี
ความสัมพันธในเชิงบวกตอการใหประวัติแพยาของผูปวย 
และ 10) ความเชื่อวาตัวเอง ตองรับผิดชอบตอสุขภาพของ
ตน นาจะมีความสมัพันธเชิงบวกกับการใหประวัติการแพยา 
 
ตัวแปรตาม 

ในการวิจัยนี้การใหประวัติแพยาโดยผูปวยหมายถึง 
การท่ีผูปวยแจงประวัติการแพยา ไมวาจะเปนการบอก
ประวัติวาเคยแพยา ชื่อยาท่ีแพ และ/หรืออาการแพยาใหแก
แพทย เภสัชกร หรือพยาบาลท่ีใหบริการแกผูปวย ไมวาจะ
เปนทางวาจาหรือลายลักษณอักษร และจะแสดงบัตรแพยา
รวมดวยหรือไมก็ได  

งานวิจัยจําแนกผูปวยออกเปน 3 ประเภทตามการ
แจงประวัติในวันท่ีเก็บขอมูล ดังน้ี 1) ผูปวยท่ีใหประวัติการ
แพยาเอง หมายถึง ผูปวยท่ีแจงประวัติการแพยาโดยที่
บุคลากรทางการแพทยไมไดซักถามประวัติแพยา หรือผูปวย
ท่ีแจงประวัติการแพยาในวันท่ีเก็บขอมูลเพราะมีเจาหนาที่
ถามกอน แตผูปวยยืนยันวา หากเจาหนาท่ีไมถามประวัติการ  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

                                                                                   รูปท่ี 1. กรอบแนวคดิการวิจัย 

9. ความรูเก่ียวกับแพยา 
- ความรูเก่ียวกับตัวยาท่ีแพ 
- ความรูเก่ียวกับการปฏบิัตติัวเมื่อแพยา 

   การใหประวตักิารแพยาโดยผูปวย 
-การใหประวัติการแพยาโดยผูปวยเอง  
-การใหประวัติการแพยาเมือ่เจาหนาท่ีถามเทาน้ัน 
-การไมแจงประวัติการแพยา  
   ความถี่ของการแจงประวัตแิพยาดวยวิธีตาง ๆ 7. ความเช่ือวาบุคลากรการแพทยคาดหวังให

ผูปวยแจงประวัตแิพยา 

8. ความเช่ือมั่นตอระบบปองกันการแพยาของ
โรงพยาบาล  

4. การรับรูความไวของตนเองตอการแพยา 
5. การรับรูความรุนแรงของการแพยา 

10. ความเช่ือวาตัวเองตองรับผิดชอบตอสุขภาพของตน 

6. ความเช่ือในอุปสรรคของการใหประวัตแิพยา 

1. ความเช่ือในขอดีของการใหประวัตแิพยา 
2. ความเช่ือในขอเสยีของการใหประวัตแิพยา 
3. ทัศนคติตอการแจงประวัตแิพยา 
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แพยา ตนก็จะแจงประวัติเอง 2) ผูปวยท่ีใหประวัติการแพยา
เมื่อมีเจาหนาท่ีถามเทาน้ัน และ 3) ผูท่ีไมแจงประวัติการแพ 
ยาหมายถึง ผูปวยท่ีไมไดแจงประวัติการแพยาในคร้ังนี้ และ
การมาโรงพยาบาลครั้งน้ีก็ไมมีเจาหนาท่ีสอบถามถึงประวัติ
แพยา นอกจากนี้ ยังวัดการแจงประวัติในวันท่ีเก็บขอมูลวา 
เปนการแจงดวยวาจา หรือดวยการแสดงบัตรแพยา หรือใช
ท้ังสองวิธี ตัวแปรตามยังถูกวัดในอีกรูปแบบคือ ความถี่ใน
การแจงประวัติดวยวิธีการตาง ๆ เมื่อมารับบริการในอดีต  

 
วิธีการวิจัย 
 

สถานที่วิจัยและระบบการปองกันการแพยาซ้ํา 
งานวิจัยนี้ทําในโรงพยาบาลทั่วไปแหงหน่ึง ผูปวยท่ี

มีประวัติแพยาทุกรายของโรงพยาบาลไดรับการประเมินเพ่ือ
ออกบัตรแพยา หลังจากนั้น โรงพยาบาลจะบันทึกขอมูลการ
แพยาในฐานขอมูลคอมพิวเตอร ติดสติกเกอรสีชมพูระบุ
ขอมูลการแพยาท่ีหนาปกเวชระเบียน และเปลี่ยนเวชระเบียน
เปนสีชมพู ในการมอบบัตรแพยาใหผูปวย เภสัชกรจะให
ความรูเก่ียวกับการแพยาควบคูไปดวย งานวิจัยน้ีไดผานการ
พิจารณาประเด็นจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยของคณะ
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และไดรับอนุญาต
จากผูอํานวยการโรงพยาบาลที่เปนสถานที่วิจัย 
 

ตัวอยาง 
       เกณฑในการคัดตัวอยางคือผูปวยนอกทุกคนท่ีมีบัตร
แพยาตามระบบของโรงพยาบาล  ซ่ึงมารับบริการ  ณ 
โรงพยาบาลในเวลาราชการระหวางเดือนกรกฎาคม -
กันยายน พ.ศ. 2552 ซ่ึงมีอายุ 15 ปข้ึนไป ยินยอมเขา
รวมงานวิจัย สามารถพูด อานและเขียนภาษาไทยได การ
คํานวณขนาดตัวอยางใชสูตรของ Green (11) สําหรับการ
วิเคราะหถดถอย ดังน้ี N=50+8(m) โดย N คือจํานวน
ตัวอยาง และ m คือ จํานวนตัวแปรอิสระ (11 ตัวในงานวิจัย
น้ี) ดังนั้น N= 50+8(11) หรือ 138 คน อยางไรก็ตาม 
เน่ืองจากผูปวยของโรงพยาบาลจํานวนมากถึง 1,141 คนมี
ประวัติการแพยา การวิจัยนี้จึงเพ่ิมตัวอยางเปน 250 คน 
งานวิจัยนี้ไมสามารถเลือกตัวอยางแบบสุมเพ่ือตรวจสอบ
พฤติกรรมการแจงประวัติการแพยาเมื่อมารับบริการได 
เพราะการมาโรงพยาบาลเกิดจากความจําเปนและการ

ตัดสินใจของผูปวยเอง ดังนั้นการวิจัยน้ีจึงเลือกตัวอยางตาม
สะดวกจากผูปวยทุกคนที่เขาเกณฑการคัดเลือกตัวอยาง    
 

การเก็บขอมูล 
หลังจากที่ผูปวยซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑรับยา

จากหองยาเสร็จแลว ผูวิจัยซ่ึงเปนเภสัชกรแนะนําตัว บอก
วัตถุประสงคในการศึกษา ประโยชนท่ีจะไดรับ และข้ันตอน
การทําวิจัย  รวมท้ังขอความรวมมือจากตัวอยางในการวิจัย  
การเก็บขอมูลทําในหองใหคําปรึกษาของกลุมงานเภสัชกรรม
หลังจากท่ีตัวอยางใหคํายินยอมดวยวาจา  ผูวิจัยสัมภาษณ
ผูปวยดวยคําถามดังแสดงในภาคผนวกที่ 1 เพ่ือประเมินวา 
ในการมาโรงพยาบาลครั้งนี้ ผูปวยไดแจงประวัติการใชยา
หรือไม หากแจง การแจงทําดวยวาจา หรือแสดงบัตรแพยา 
หรือใชท้ังสองวิธี การแจงเกิดเน่ืองจากเจาหนาท่ีไดถาม หรือ
ผู ป ว ย แ จ ง เ อ ง   แ ล ะค ว ามถี่ ใ น ก า ร แ จ ง ใ นก า รม า
รักษาพยาบาลตามปกติ นอกจากน้ี ผูวิจัยยังไดขอดูบัตรแพ
ยา  และสัมภาษณว า  ผูป วยพกบัตรติดตัว ในการมา
โรงพยาบาลบอยเพียงไร พกบัตรติดตัวตลอดเวลาหรือไม 
นอกจากน้ียังไดถามถึงการแจงประวัติแพยาเมื่อไปรับบริการ
ท่ีสถานพยาบาลอื่น ไดแก รานยา โรงพยาบาลแหงอื่น ๆ 
และคลินิกแพทย 
 ห ลังการสั มภาษณ  ผู วิ จั ยขอ ใหตั วอย า ง ทํ า
แบบสอบถาม (ภาคผนวกที่ 2) เพ่ือใหไดขอมูลท่ัวไปของ
ผูปวย ประวัติการแพยา และตัวแปรอิสระทุกตัวท่ีแสดงใน
กรอบแนวคิดการวิจัย ยกเวนความรู หลังจากนั้น ผูวิจัยจะ
สัมภาษณผูปวยอีกครั้งเก่ียวกับความรูเรื่องตัวยาท่ีแพและขอ
ควรปฏิบัติในการแพยา (ภาคผนวกที่ 3) 
 แบบสัมภาษณและแบบสอบถามที่ใชไดผานการ
พิจารณาความถูกตอง ความชัดเจน และความครบถวนของ
เน้ือหาจากผูเชี่ยวชาญ 3 คน ไดแก อาจารยประจําภาควิชา
เภสัชกรรมคลินิก 1 ทานและเภสัชกรท่ีรับผิดชอบงาน
ติดตามอาการไมพึงประสงคในโรงพยาบาล 2 คน หลังจาก
น้ันผูวิจัยนําแบบสัมภาษณไปทดสอบกับผูปวย จํานวน 3 คน 
สวนแบบสอบถามถูกทดสอบกับผูปวย 4 คน โดยวิธี think 
aloud คือใหตัวอยางอานคําถามทีละขอ และพูดออกมาให
ผู วิจัยฟงวาเขาใจคําถามอยางไร คิดอยางไร เลือกตอบ
ตัวเลือกใด เพราะอะไร วิธีการน้ีทําใหผูวิจัยทราบขอบกพรอง
ของคําถามและตัวเลือก หลังปรับปรุงแบบสอบถามตามขอ
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คนพบ ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง
จํานวน 20 คน จากนั้นปรับปรุงคําถามตามขอแนะนํา  
 

การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยใชการถดถอยโลจิสติกเพ่ือหาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยตาง ๆ ในกรอบแนวคิดการวิจัยตอตัวแปรตาม
ตอไปนี้ การแจงประวัติแพยา (ไมวาวิธีใดก็ตาม) การแจง
โดยแสดงบัตรแพยา และการแจงประวัติแพยาเอง (ไมวาวิธี
ใดก็ตาม) โดยเจาหนาท่ีไมตองถาม เน่ืองจากตัวแปรตาม
ดังกลาวมี ลักษณะเปนตัวแปรทวิวิภาค  (dichotomous) 
นอกจากนี้ ยังใชการถดถอยพหุคูณเพ่ือหาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยตาง ๆ ในกรอบแนวคิดการวิจัยตอตัวแปร
ตามที่วัดเปนแบบหาระดับดังตอไปนี้ ความถี่ของการแจงโดย
แสดงบัตรแพยา ความถี่ของการแจงโดยวาจา และความถี่
ของการพกบัตรแพยาติดตัว  

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
ลักษณะของตัวอยาง 
 จากตัวอยางท้ังหมด 250 ราย เปนเพศหญิง 187 
ราย (รอยละ 74.8) สวนใหญมีอายุอยูในชวง 46-60 ป (รอย
ละ 43.2)  อายุเฉล่ีย 49.67±1.48 ป จบการศึกษาระดับชั้น
ประถมศึกษารอยละ  32.00 มัธยมศึกษารอยละ  24.40 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันตนและชั้นสูง รอยละ 17.20 และ
ปริญญาตรีหรือสูงกวารอยละ 18.40 อาการแพยาท่ีเกิดกับ
ตัวอยางในอดีต คือ ผื่นคันรอยละ 51.12 หนาบวม ตาบวม 
ตัวบวม ปากบวม รอยละ 23.13 และ แนนหนาอก หายใจไม
ออก รอยละ 15.67  ในการรักษาอาการแพยาครั้งท่ีผานมา 
ตัวอยางตองไปพบแพทยแตไมตองนอนโรงพยาบาล รอยละ 
59.2 ไมไดรักษา/อาการหายไปเอง รอยละ 28.00 พบแพทย
และนอนโรงพยาบาล รอยละ 6.40 และซื้อยาแกแพ
รับประทานเอง รอยละ 6.40 ประเภทของยาที่แพไดแก กลุม
เพนนิซิลิน รอยละ 40 กลุมซัลฟา รอยละ 38 กลุม NSAIDs 
รอยละ 36 tetracycline รอยละ 8 paracetamol รอยละ 8 
และอื่น ๆ (norfloxacin, amitriptyline, HCTZ) รอยละ 12 
 
ลักษณะการแจงประวัติแพยาและการพกบัตรแพยา 
 จากการสัมภาษณ ตัวอยางรอยละ 72.4 (181 ราย) 
ไดแจงประวัติแพยา (ไมวาจะโดยการแสดงบัตรหรือดวย
วาจาก็ตาม) เมื่อมารับบริการท่ีโรงพยาบาลในครั้งนี้ โดยรอย

ละ 39.60 (99 ราย) แจงประวัติแพยาโดยวาจา รอยละ 29.20 
(73 ราย) แจงโดยการแสดงบัตร อีกรอยละ 3.6 (9 ราย) แจง
โดยการแสดงบัตรและบอกโดยวาจา  
 ผูปวยรอยละ 49.20 (123 ราย) เปนผูแจงประวัติ
การแพยาเอง หรือกลาววาจะแจงแมไมมีเจาหนาท่ีถามก็ตาม 
ผูปวยรอยละ 23.20 (58 ราย) แจงประวัติการแพยาก็ตอเมื่อ
มีเจาหนาท่ีถามเทาน้ัน อีกรอยละ 27.60 (69 ราย) ไมแจง
ประวัติการแพยาในการมาโรงพยาบาลครั้งนี้และไมมี
เจาหนาท่ีถามประวัติแพยา แตการไมแจงประวัติน้ัน อาจไม
กอใหเกิดปญหาท้ังหมดเพราะแพทยหรือเจาหนาท่ีอาจทราบ
ขอมูลการแพยาจากเวชระเบียนหรือระบบคอมพิวเตอร  ผูท่ี
ไมแจงประวัติการแพยาใหเหตุผลวา โรงพยาบาลมีประวัติใน
เวชระเบียนแลว (44 ราย) เจาหนาท่ีไมไดถาม (11 ราย) เคย
แจงแลวครั้งท่ีผานมาแลว (7 ราย) ลืม (6 ราย) และจําช่ือยา
ไมได (1 ราย)  
  โรงพยาบาลไดออกบัตรแพยาใหแกตัวอยางทุก
ราย แตตัวอยางรอยละ 52 (130 ราย) พกบัตรแพยามา
โรงพยาบาลในครั้งน้ี (วัดโดยขอดูบัตรแพยา) ผูปวยจํานวน
มากถึง 120 ราย (รอยละ 48) ท่ีไมรวมมือในการปองกันการ
แพยาซ้ําโดยพกบัตรแพยามาโรงพยาบาลในครั้งนี้  
 ในการสัมภาษณโดยประเมินคําตอบแบบหาระดับ 
ตัวอยางกลาววา ตนพกบัตรแพยามาโรงพยาบาลทุกครั้ง 
รอยละ 52.40 พกเกือบทุกครั้งท่ีมา รอยละ 21.20 พก
ประมาณคร่ึงหนึ่งของการมาโรงพยาบาลรอยละ 5.60 อีก
รอยละ 20.80 กลาววา นอยครั้งท่ีจะพกบัตรมาโรงพยาบาล
หรือไมพกบัตรอยางแนนอน ผลการวิจัยสอดคลองกับ
งานวิจัยที่โรงพยาบาลพระพุทธชินราชพิษณุโลก ซ่ึงพบวา
ผูปวยท่ีพกบัตรแพยาเสมอเมื่อมารับบริการเพียงรอยละ 59 
(10) ผลการวิจัยบงชี้วา ความรวมมือจากผูปวยในการสื่อสาร
ประวัติการแพยาเปนปญหาท่ีพบมาก 
 สําหรับการพกบัตรแพยาติดตัวตลอดเวลาไมเฉพาะ
เวลาท่ีมาโรงพยาบาลนั้น พบวาตัวอยางสวนใหญพกบัตรแพ
ยาติดตัวตลอดเวลาหรือเกือบตลอดเวลารอยละ 68.4 
อยางไรก็ตาม เมื่อผูวิจัยขอดูบัตรแพยา พบวาผูปวยพกบัตร
มาจริงเพียงรอยละ 52 แสดงวาในการตอบแบบสอบถามอาจ
มีอคติ โดยผูปวยตอบในทิศทางที่ตนคิดวาเปนสิ่งท่ีควรเปน 
ไมใชสิ่งท่ีเปนจริง อยางไรก็ตาม ตัวอยางรอยละ 26.40 
กลาววา ไมพกหรือนอยครั้งท่ีจะพกบัตรติดตัวตลอดเวลา
 ในการมาโรงพยาบาลแหงนี้ ตัวอยางกลาววา ตน
จะไมแจงประวัติอยางแนนอน หรือนอยครั้งท่ีจะแจงดวยการ
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แสดงบัตร (รอยละ 47.6) หรือดวยวาจาหากไมมีเจาหนาท่ี
ถาม(รอยละ 44.80) ผลการสํารวจแสดงใหเห็นวา ตัวอยาง
เกือบครึ่งยังไมแสดงบทบาทเชิงรุกในการปองกันการแพยา
ซํ้าในโรงพยาบาลท่ีทําวิจัย ปญหาน้ียังพบในสถานบริการอื่น 
ๆ ท่ีผูปวยไปใชบริการ ตัวอยาง 200 รายท่ีไปใชบริการท่ี
โรงพยาบาลแหงอื่น (ท่ีไมใชสถานท่ีวิจัย) กลาววา ตนจะไม
แจงหรือนอยครั้งท่ีจะแจงประวัติการแพยาดวยการแสดงบัตร 
(รอยละ 42.40) หรือดวยวาจา (รอยละ 56.80) ตามลําดับ ใน
ตัวอยาง 91 รายท่ีไปใชบริการท่ีคลินิกแพทย กลาววา ตนจะ
ไมแจงหรือนอยครั้งท่ีจะแจงประวัติการแพยาดวยการแสดง
บัตร (รอยละ 59.40) และดวยวาจา (รอยละ 54.40) 
ตามลําดับ ปญหาพบมากขึ้นไปอีกในรานยา โดยตัวอยาง 74 
รายท่ีไปใชบริการจากรานยากลาววา ตนจะไมแจงหรือนอย
ครั้งท่ีจะแจงประวัติการแพยาดวยการแสดงบัตร (รอยละ 
83.80) และดวยวาจา (รอยละ 67.60) ตามลําดับ 
 
ความรูเกี่ยวกับการแพยา 
 ความรูเกี่ยวกับการแพยามีสองดานคือ ความรู
เกี่ยวกับตัวยาและความรูเ ก่ียวกับการปฏิบัติตน ความรู
เก่ียวกับตัวยาวัดโดยสัมภาษณถึงชื่อยาและสรรพคุณของยา
ท่ีแพ ตัวอยาง 176 ราย (รอยละ 70.40) ทราบชื่อยาท่ีตนแพ 
ตัวอยาง 214 ราย (รอยละ 85.60) ทราบสรรพคุณของยาที่
แพ คะแนนรวมความรูเก่ียวกับตัวยาคือ 1.56±0.59 (คะแนน
เต็ม 2) การวิจัยท่ีโรงพยาบาลพระพุทธชินราชพิษณุโลก ก็
พบวาผูปวยรอยละ 60 รูช่ือยาท่ีทําใหเกิดอาการไมพึง
ประสงค แสดงวา มีผูแพยาจํานวนมากที่ขาดความรูน้ี (10) 
ผูปวยท่ีไมทราบชื่อยาท่ีแพ อาจเกิดจากการลืมชื่อยาหรือ
อานชื่อยาที่เปนภาษาอังกฤษไมออก ดังนั้น เภสัชกรควรระบุ
ช่ือยาท่ีแพเปนภาษาไทยลงในบัตรแพยาดวยเพื่องายตอการ
จํา ถึงแมการแจงประวัติแพยาโดยการแสดงบัตรแพยาจะได
ขอมูลท่ีสมบูรณท่ีสุด แตการแจงโดยวาจาก็มีความสําคัญ 
เชน กรณีท่ีผูปวยทําบัตรแพยาหายหรือลืมพกบัตรแพยามา 
การเนนย้ําใหผูปวยจําชื่อยาจึงยังเปนสิ่งสําคัญ 
 ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติตนวัดโดยสัมภาษณถึง
อาการแสดงของการแพยา การปฏิบัติตัวเมื่อแพยา และการ
ปองกันไมใหแพยาซํ้า ผูปวยรอยละ 96.40, 40.00 และ 
16.40 ทราบอาการแสดงของการแพยา การปฏิบัติตัวเมื่อแพ
ยา และการปองกันไมใหแพยาซํ้าตามลําดับ (คําตอบท่ีถือวา

ถูกตองแสดงอยูในภาคผนวก) คะแนนรวมความรูเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตนคือ 1.53±0.70 (คะแนนเต็ม 3) ผลการวิจัย
ช้ีใหเห็นวาผูปวยเกินครึ่งยังไมมีความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว
เมื่อแพยาและการปองกันไมใหแพยาซํ้า ผลวิจัยสอดคลอง
กับงานวิจัยในผูปวยนอกที่มีประวัติแพยาของโรงพยาบาลศรี
นครินทร ท่ีพบวาผูปวยเพียงรอยละ 28 มีความเขาใจ
เก่ียวกับการแพยาท่ีเพียงพอ และผูปวยรอยละ 22 ไมเคย
ไดรับความรูเรื่องการแพยาจากแหลงใด ๆ เลย (13)  ดังนั้น 
จึงสรุปไดวาผูปวยท่ีมีประวัติแพยาจํานวนมากยังมีความ
เขาใจไมถูกตองเกี่ยวกับการแพยา 
 
ปจจัยท่ีมีผลตอการแจงประวัติการแพยา 
 แบบวัดท่ีพัฒนาขึ้นเพ่ือวัดตัวอยางอิสระในกรอบ
แนวคิดการวิจัย (รูปท่ี 1) มีความเท่ียงอยุในเกณฑท่ียอมรับ
ได โดยสัมประสิทธิ์แอลฟาอยุในชวง 0.70-0.95 ยกเวนแบบ
วัดอุปสรรคของการใหประวัติแพยา ความรุนแรงของการแพ
ยา และทัศนคติตอการแจงประวัติแพยาที่มีความเที่ยง 0.62-
0.65 ซ่ึงต่ํากวาระดับ 0.70 เพียงเล็กนอย ตัวแปรตามและ
การรับรูความไวของตนเองตอการแพยาไมมีความเท่ียง
เพราะวัดโดยคําถามขอเดียว อยางไรก็ตาม คําถามสําหรับ
ตัวแปรดังกลาวไดผานการตรวจสอบจากผูเชียวชาญและมี
การทดสอบในตัวอยางแลว 

ตารางที่ 1 สดมภท่ีสองแสดงผลการวิเคราะห
ถดถอยโลจิสติกเพ่ืออธิบายการแจงประวัติแพยาไมวาจะแจง
ดวยวิธีการใด หรือเปนแบบแจงเองหรือแจงเมื่อเจาหนาที่
ถามก็ตาม การวัดผลมี 2 ระดับ คือการแจงหรือไมแจง จาก
ตารางที่ 1 ผูปวยมีคะแนนความรูเก่ียวกับตัวยาที่แพมากข้ึน 
1 คะแนน (คาพิสัย 0-2) จะสัมพันธกับโอกาสของการแจง
ประวัติแพยาท่ีเพ่ิมข้ึนเปน 2.14 ผูปวยท่ีมีคะแนนทัศนคติท่ีดี
ตอการแจงประวัติแพยามากขึ้น 1 คะแนน (คาพิสัย 2-10) จะ
สัมพันธกับโอกาสของการแจงประวัติแพยาท่ีเพ่ิมข้ึนเปน 
1.74 เทา ผูปวยท่ีมีการรับรูความไวของตนเองตอการแพยา
มากข้ึน 1 คะแนน (คาพิสัย 1-5) จะสัมพันธกับโอกาสของ
การแจงประวัติแพยาท่ีเพ่ิมข้ึนเปน 1.39 และการท่ีผูปวยมี
คะแนนอุปสรรคของการแจงประวัติแพยามากขึ้น 1 คะแนน 
(คาพิสัย 4-20) จะทําใหโอกาสของการแจงประวัติแพยา
ลดลง 0.74 เทา สวนตัวแปรอิสระอื่น ๆ ไมสามารถอธิบาย
ตัวแปรตามไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางท่ี 1. การวิเคราะหถดถอยโลจิสติก เพ่ืออธิบายการแจงประวัติแพยาในการมาโรงพยาบาล ณ วันที่เก็บขอมูล (N=250) 

ตัวแปรอิสระ Odds ratio (ชวงความเช่ือมัน่ท่ีรอยละ 95) 
การแจงประวัติแพยา 

ดวยวิธีใด ๆ1 

การแสดงบัตร
แพยา2 

การแจงประวัติแพ
ยาโดยผูปวยเอง3 

ความรูเก่ียวกับตัวยาท่ีแพ  2.14(1.26-3.60)* .73 (.45-1.19) 2.15(1.32-3.51)* 
ทัศนคติตอการแจงประวัติแพยา  1.74(1.17-2.57)* 1.13 (.79-1.62) 1.55(1.10-2.18)* 
การรับรูความไวของตนเองตอการแพยา  1.39(1.03-1.87)* 1.18 (.92-1.53) 1.21(.94-1.55) 
อุปสรรคของการใหประวัติแพยา  .74(.60-.91)* 1.03 (.85-1.24) .89 (.74-1.07) 
ความเช่ือวาบุคลากรทางการแพทยคาดหวังให
ผูปวยแจงประวัติ 

1.12(.88-1.43) 1.39(1.10-1.74)* 1.02(.83-1.25) 
 

ความรูเก่ียวกับการปฏิบัติตัวเมื่อแพยา .61 (.37-1.00) .73(.46-1.15) .98(.65-1.48) 
ความเช่ือในเรื่องขอดีของการใหประวัติแพยา  1.17(.92-1.49) .86(.69-1.06) 1.05(.86-1.30) 
ความเช่ือในเรื่องขอเสียของการใหประวัติฯ 1.04 (.84-1.29) .91(.75-1.10) 1.11(.92-1.33) 
ความรุนแรงของการแพยา  1.07(.98-1.18) 1.06(.98-1.15) 1.04(.96-1.13) 
ความเช่ือมั่นตอระบบปองกันการแพยาของ
โรงพยาบาล 

.94(.80-1.10) 
 

1.06(.92-1.21) 
 

.99 (.87-1.13) 
 

ความเช่ือวาผูปวยตองรับผิดชอบตอสุขภาพ
ของตนเอง 

1.01(.69-1.47) 
 

.98 (.69-1.39) 
 

1.02(.73-1.42) 

*: p<0.05 
1: -2 Log likelihood 2= 250.871, Hosmer and Lemesshow Test  2= 6.005   df = 8, p= 0.647 
2: -2 Log likelihood 2= 295.209, Hosmer and Lemesshow Test  2= 5.674   df = 8, p= 0.684 
3: -2 Log likelihood 2= 318.883, Hosmer and Lemesshow Test  2= 3.152   df = 8, p= 0.924 
 
 ตารางท่ี 1 สดมภท่ีสามแสดงผลการวิเคราะห
ถดถอยโลจิสติกของการแสดงบัตรแพยา พบวา ตัวแปรเดียว
ท่ีสามารถอธิบายตัวแปรตามคือ ความเชื่อวาบุคลากร
ทางการแพทยคาดหวังใหผูปวยแจงประวัติแพยาหากตัวแปร
น้ีเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน (คาพิสัย 3-15) จะสัมพันธกับโอกาสของ
การแจงประวัติแพยาโดยการแสดงบัตรแพยาท่ีเพ่ิมข้ึน 1.39 
เทา (ชวงความเชื่อมั่นท่ีรอยละ 95 คือ 1.10- 1.74)  
 ตารางท่ี 1 สดมภท่ีสี่แสดงผลการวิเคราะห
ถดถอยโลจิสติกของการแจงประวัติแพยาโดยที่เจาหนาท่ีไม
ตองถาม พบวา ทัศนคติท่ีดีตอการแจงประวัติแพยา และ
ความรูเกี่ยวกับตัวยาท่ีแพมี odds ratio เทากับ 1.55 และ 
2.15 เทาตามลําดับ สวนตัวแปรอิสระอื่น ๆ ไมสามารถ
อธิบายตัวแปรตามไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในงานวิจัยน้ี 
พบวา ไมมีปจจัยใดท่ีศึกษาสามารถทํานายการพกบัตรมายัง 

โรงพยาบาลในวันที่เก็บขอมูลได  
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ

ของความถี่ในแจงประวัติการแพยาท่ีวัดแบบหาระดับ เชนใน
กรณีของการแสดงบัตรแพยา ความถี่ 1 หมายถึงไมยื่นบัตร
อยางแนนอน และ 5 หมายถึงไดยื่นบัตรทุกครั้ง ตัวแปรอิสระ
ท้ังหมดสามารถอธิบายการแปรผันของความถี่ของการแจง
ประวัติแพยาโดยแสดงบัตรแพยาเมื่ อมารับบริการที่
โรงพยาบาล ไดรอยละ 10.0 ในบรรดาตัวแปรทั้งหมด ตัว
แปรที่มีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในเชิงบวก คือ 
ความรุนแรงของการแพยา (=0.14) และการรับรูความไว
ของตนเองตอการแพยา (=0.13) ดังนั้น การท่ีผูปวยเคยมี
ประวัติการแพยาท่ีรุนแรง และเชื่อวาตนเองแพยาไดงายจะ
สัมพันธกับการแสดงบัตรเพ่ือแจงประวัติแพยาท่ีเพ่ิมข้ึน 
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ตารางท่ี 2. การวิเคราะหถดถอยพหุคูณเพ่ืออธิบายความถี่ของการแจงประวัติแพยาเมื่อมารับบริการท่ีโรงพยาบาลแหงนี้ (N=250) 

ตัวแปรอิสระ สัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน 
ความถี่ของการ
แสดงบตัรแพยา1 

ความถี่ของการแจง
ประวัติฯ โดยวาจา2 

การพกบัตรฯ ตดิ
ตัวตลอดเวลา3 

ความรุนแรงของการแพยา .14* .029 .27* 
การรับรูความไวของตนเองตอการแพยา  .13* .071 .13* 
ความรูเก่ียวกับตัวยาท่ีแพ -.043 .46* .063 
อุปสรรคของการใหประวัติแพยา .11 -.17* .030 
ความเชื่อในเร่ืองขอดีของการใหประวัติแพยา -.069 .13* -.092 
ความเชื่อมั่นตอระบบปองกันการแพยาของ
โรงพยาบาล 

.13 -.045 
 

-.27* 
ทัศนคติตอการแจงประวัติแพยา .008 .073 .18* 
ความเชื่อในเร่ืองขอเสียของการใหประวัติฯ -.05 .004 .077 
ความเชื่อวาบุคลากรทางการแพทยคาดหวังให
ผูปวยแจงประวัติฯ 

.12 -.077 .15* 

ความเชื่อวาผูปวยตองรับผิดชอบตอสุขภาพ
ของตนเอง 

.10 -.064 -.077 

ความรูเก่ียวกับการปฏิบัติตัวเมื่อแพยา -.12 -.009 -.044 
*: p<0.05 
1: R2 = 0.10, F = 2.39, df= 11, 238, p = 0.008, VIF<1.50 
2: R2 = 0.28, F = 8.60, df= 11, 238, p < 0.001, VIF<1.50 
3: R2 = 0.19, F = 5.14, df= 11, 238, p < 0.001, VIF<1.50 

 
จากตารางท่ี 2 ตัวแปรอิสระทั้งหมด สามารถอธิบาย

การแปรผันของความถี่ของการแจงประวัติแพยาโดยวาจาได
รอยละ 28.5 ในบรรดาตัวแปรทั้งหมด ตัวแปรที่มีอิทธิพล
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเรียงตามความสําคัญไดแก ความรู
เก่ียวกับตัวยาที่แพ (=0 .46) อุปสรรคของการใหประวัติแพ
ยา (=-0.17) และ ความเช่ือในเรื่องขอดีของการใหประวัติ
แพยา ( =0.13) ผูปวยเชื่อวาการใหประวัติแพยาวาจะทํา
ใหเกิดความปลอดภัย มีความรูเก่ียวกับตัวยาท่ีแพ (ชื่อยา
และสรรพคุณ) และมีความเชื่อวาบุคลากรทางการแพทยให
โอกาสในการแจงประวัติแพยาแลว ความถี่ของการแจง
ประวัติแพยาโดยวาจาจะเพิ่มขึ้น 
 ตัวแปรอิสระท้ังหมดสามารถอธิบายการแปรผนัของ
ความถี่ของการพกบัตรแพยาติดตัวตลอดเวลาไดรอยละ 
19.2 ตัวแปรท้ังหมด ตัวแปรที่มีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติเรียงตามความสําคัญคือ ความรุนแรงของการแพยา ( 

=0.27) ความเชื่อมั่นตอระบบปองกันการแพยาของ
โรงพยาบาล (=-0.27) ทัศนคติตอการแจงประวัติแพยา ( 
=0.18) ความเชื่อวาบุคลากรทางการแพทยคาดหวังใหผูปวย
แจงประวัติ ( =0 .15) และการรับรูความไวของตนเองตอ
การแพยา ( =0.13) น่ันคือ ผูปวยท่ีแพยารุนแรง ซ่ึงเชื่อวา
ตนเองไวตอการแพยา และเชื่อวาบุคลากรทางการแพทย
คาดหวังใหผูปวยแจงประวัติ  ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีตอการ
แจงประวัติแพยา แตไมเชื่อมั่นตอระบบปองกันการแพยา
ของโรงพยาบาล มีแนวโนมท่ีจะทําพกบัตรแพยาติดตัว
ตลอดเวลาลดลง  
  
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
          เมื่อมารับบริการที่โรงพยาบาล ผูปวยท่ีเคยแพยา
รอยละ 39.60, 29.20 และ 3.60 แจงประวัติแพยาดวยวาจา 
บัตรแพยา และใชท้ังสองวิธี ตามลําดับ ผูแพยารอยละ 27.60 
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ไมแจงประวัติแพยาและบุคลากรทางการแพทยก็ไมไดถาม
ประวัติ ผลการวิจัยบงชี้วา โรงพยาบาลควรกําหนดมีการซัก
ประวัติการแพยาในผูปวยทุกราย และสงเสริมการมีสวนรวม
ของผูปวยในการใหขอมูลดังกลาว เพราะผูปวยท่ีแพยาเพียง
รอยละ 49.2 กลาววา ตนแจงประวัติการแพยาเองโดยที่
เจาหนาท่ีไมจําเปนตองถาม ดังนั้น การซักถามของเจาหนาท่ี
จึงมีความสําคัญในการลดความคลาดเคล่ือนของระบบ
ปองกันการแพยาซ้ํา 
 การแจงประวัติการแพยาท่ีดีท่ีสุดคือ การแสดงบัตร
แพยา เพราะบัตรดังกลาวมีขอมูลท่ีครบถวนและผานการ
ประเมินจากเภสัชกรแลว อยางไรก็ตาม ผูปวยท่ีเคยแพยา
รอยละ 52.0 เทาน้ันที่พกบัตรแพยามาโรงพยาบาล ตัวอยาง 
รอยละ 68.40 แจงวาพกบัตรแพยาติดตัวตลอดเวลาหรือ
เกือบตลอดเวลา ตัวอยางรอยละ 47.60, 42.40, 59.40 และ 
83.8 กลาววา ตนจะไมแสดงบัตรแพยาอยางแนนนอน หรือ
นอยครั้งท่ีจะแสดงเม่ือไปรับบริการจากโรงพยาบาลที่ทําวิจัย 
โรงพยาบาลแหงอื่น ๆ คลินิกแพทย และรานยา ผลวิจัยสรุป
ไดวา ปญหาดังกลาวพบมากในสถานบริการของเอกชน 
โดยเฉพาะคลินิกแพทยและรานยา 
 ผลการวิจัยในตารางที่ 1 และ 2 แสดงใหเห็นวา 
ปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการใชประโยชนจากบัตรแพยา และ
การแจงประวัติดวยวาจามีความแตกตางกันอยางชัดเจน 
ความกลัวตออันตรายของการแพยา (ความเชื่อเรื่องความไว
และอันตราย) ความเชื่อวาบุคลากรคาดหวังใหแจงประวัติ 
และทัศนคติตการแจงประวัติ สัมพันธกับการแสดงบัตรใน
วันท่ีเก็บขอมูล ความถี่ในการแสดงบัตร หรือการพกบัตรติด
ตัวตลอดเวลา อยางไรก็ตาม ความรูเรื่องตัวยาที่แพ ความ
เชือในเรื่องขอดีและอุปสรรคในการแจงมีผลตอความถี่ในการ
แจงดวยวาจา จะเห็นวา ในการแจงดวยวาจา ผูปวยตองมี
ความรูในเรื่องชื่อยาและสรรพคุณ ตลอดจนเห็นวาการกระทํา
ดังกลาวมีขอดีและทําไดไมยาก สวนปจจัยท่ีสามารถทํานาย
การแจงประวัติไมวาดวยวิธีใด ๆ  ก็จะเปนปจจัยท้ังสองกลุม
ท่ีกลาวมาแลวผสมกัน แตปจจัยท่ีใหเกิดการแจงประวัติโดย
เจาหนาท่ีไมตองถามคือ ความรูเกี่ยวกับตัวยาและทัศนคติตอ
การแจงประวัติ 
  ปจจัยเจ็ดประการมีผลตอการแจงหรือความถี่ของ
การแจงประวัติการแพยา เภสัชกรควรใหความสําคัญกับ
ปจจัยเหลานี้เพ่ือสงเสริมใหผูปวยเพ่ิมความรวมมือในการ
แจงประวัติ ดังนี้ 

1) ในการใหคําแนะนําแกผู ท่ีแพยา เภสัชกรตอง
เนนย้ําถึงความรุนแรงของการแพยาโดยเฉพาะในผูปวยท่ีมี
โอกาสท่ีแพยาแบบรุนแรงมาก เชน anaphylaxis ในกรณี
ดังกลาว การระบุระดับของความรุนแรงของการแพยาลงใน
บัตรแพยา จะทําใหผูปวยตื่นตัวในการแจงประวัติดวยบัตร
มากข้ึน  

2) การแจงใหผูปวยทราบวา ตนไวตอการแพยาได
งายคือ มีโอกาสแพยาตัวอื่นในกลุมเดียวกันได ก็เปนสิ่ง
สําคัญในการสรางความตระหนักใหผูปวยพกบัตรแพยา
ตลอดเวลาและเพิ่มการแสดงบัตรเมื่อมารับบริการ ไมวาใน
สถานบริการใด ๆ  

3) เภสัชกรควรแนะนําผูปวยถึงประโยชนและขอดี
ของการแจงประวัติ และกลาววา ผูปวยไมควรกลัวการแจง
ประวัติ เพราะบุคลากรทางการแพทยทุกคนตองการและเปด
โอกาสใหผูปวยแจงประวัติการแพยาเสมอ โรงพยาบาลเองก็
ควรเพ่ิมความตระหนักในเรื่องน้ีกับบุคลากรทุกฝาย 

4) ในเร่ืองความรูเกี่ยวกับตัวยาท่ีแพ เภสัชกรตอง
ระบุช่ือยาเปนภาษาอังกฤษและภาษาไทยบนบัตรแพยา
เพ่ือใหผูปวยอานและจําไดงายข้ึน หรือกรณีท่ีช่ือสามัญทาง
ยามีความยาวอาจใชช่ือยอท่ีเปนสากล เชน แพยา  
hydrochlorothiazide อาจระบุวาแพยา HCTZ พรอมท้ังชวย
ผูปวยในการสะกด และอานออกสียงชื่อยาใหถูกตอง เพ่ือ
เพ่ิมความมั่นใจแกผูปวยในการพูดช่ือยา และเภสัชกรควรให
เอกสารเกี่ยวกับการแพยารวมดวยเพ่ือใหสามารถนําความรู
ไปใชไดอยางเหมาะสม 

5) ความเชื่อมั่นในระบบปองกันการแพยาซํ้าของ
โรงพยาบาลทําใหผูปวยเกิดการวางใจ และแสดงบัตร/พกพา
บัตรนอยลง ดังนั้น เภสัชกรควรอธิบายใหผูปวยเขาใจวา ทุก
ระบบอาจเกิดความคลาดเคล่ือน จึงตองการความรวมมือจาก
ผูปวยในการแจงประวัติทุกครั้งท้ังในและนอกโรงพยาบาล 
 ในปจจุบันยังไมมีระบบการสงตอขอมูลการแพยา
ของผูปวยไปยังโรงพยาบาลภายในจังหวัดหรือสถานบริการ
สาธารณสุขอื่น ๆ เชน สถานีอนามัยหรือรานยา หากผูปวย
ไปรับบริการยังสถานบริการอื่น ๆ และไมแจงประวัติการแพ
ยาอาจทําใหเกิดการแพยาซํ้าได  ดังน้ัน จึงควรมีการพัฒนา
ระบบคอมพิวเตอรท่ีเชื่อมตอขอมูลการแพยาอยางนอยใน
ระหวางสถานบริการภาครัฐภายในจังหวัด เพ่ือใหบุคลากร
ทางการแพทยสามารถทราบประวัติแพยาของผูปวยไดอยาง
ท่ัวถึง ซ่ึงจะเปนการชวยปองกันการแพยาซ้ําไดอีกทางหนึ่ง 
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กิตติกรรมประกาศ 
การดําเนินการวิจัยครั้งนี้สําเร็จไดดวยดีโดยไดรับ

ความอนุเคราะหจากหลายฝาย ท้ังผูใหขอมูล ผูประสานงาน
ใ น ข้ั น ต อ น ต า ง  ๆ   ต ล อ ด จ น คณ ะ เ ภ สั ช ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรท่ีสนับสนุนทุนในการทําวิจัย
ครั้งนี้จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี ผู วิ จัยใครขอแสดงความ
ขอบคุณทุกฝาย ณ ท่ีน้ี 
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ภาคผนวกที่ 1 

แบบสัมภาษณการใหประวัติการแพยา 
 
1. ”ทานมาโรงพยาบาลวันนี้ ทานไดแจงกับใครบางวาแพยา” 
(หากไดคําตอบไมชัด ใหผูสัมภาษณตั้งคําถามใหมจนสรุป
คําตอบไดวา ไดแจง หรือไมไดแจง หรือสรุปไมได/ไมแนใจ)   

ถาตอบวาไมไดแจงหนาท่ี ถามตอในขอ 2  ถาตอบ
วาบอก ถามตอในขอ 3 (ขามขอ 2) 
 
2. “บอยไหมท่ีไมไดบอกประวัติแพยาเวลามารักษาที่
โรงพยาบาล” 
(ใหผูปวยชี้ไปบนตัวเลือกหาระดับท่ีอยูบนบัตร (ไมบอกอยาง
แนนอน นอยครั้งมากท่ีบอก บอกประมาณครึ่งหน่ึง บอก
เกือบทุกครั้งท่ีมา บอกทุกครั้งท่ีมาโรงพยาบาล)  
    “ทําไมถึงไมไดบอก” หรือ ”มีอุปสรรคอะไร”  
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(เมื่อไดคําตอบแรกแลว ใหถามตอวา “มีเหตุผลอื่นอีกหรือไม
ท่ีทําใหไมแจงประวัติแพยา” ใหถามจนกวาผูปวยจะตอบวา
ไมมีแลว) 
 
3. “ทานแจงประวัติแพยาแกเจาหนาท่ีอยางไร”  
 ถาตอบวาแจงโดยแสดงบัตรใหถามตามขอ 3.1 
 ถาตอบวาแจงโดยวาจาใหถามตามขอ 3.2 
 ถาตอบวาแจงโดยแสดงบัตรและวาจาใหถามตาม 
                  ขอ 3.3 
 

3.1 ถาตอบวาแจงโดยแสดงบัตร  
ใหถามตอวา “ยื่นบัตรเอง หรือยื่นเพราะมีเจาหนาท่ี

ถาม” 
“หากเจาหนาท่ีไมถาม ตามปกติแลวทานจะยื่นบัตร

ไหม” (ใหผูปวยชี้ไปบนตัวเลือกหาระดับท่ีอยูบนบัตร (ไมยื่น
อยางแนนอน นอยคร้ังมากท่ียื่น ยื่นประมาณครึ่งหนึ่ง ยื่น
เกือบทุกครั้งท่ีมา ยื่นทุกครั้งท่ีมาโรงพยาบาล) 
 

3.2 ถาตอบวา แจงดวยวาจา  
           ใหถามตอวา “บอกดวยวาจาเอง (และบอกใคร) 
หรือบอกเพราะมีเจาหนาท่ีถาม”  

ก. ในผูปวยท่ีบอกวามีเจาหนาท่ีถามเรื่องแพยา  
       ใหถามตอวา “ใครถาม“  (เมื่อตอบแลว ถามตอวา 
“มีใครถามเรื่องการแพยาอีก” ใหถามจนกวาผูปวยจะ
ตอบวาไมมีแลว)  

            “หากไมมีเจาหนาท่ีถาม ปกติจะบอกดวยวาจา
ไหม” (ใหผูปวยชี้ไปบนตัวเลือกหาระดับท่ีอยูบนบัตร (ไม
บอกอยางแนนอน นอยครั้งมากท่ีบอก บอกประมาณ
ครึ่ ง ห น่ึ ง  บอก เกื อบ ทุกครั้ ง ท่ี ม า  บอกทุ กค ร้ั ง ท่ี ม า
โรงพยาบาล)  

 
        ข .  ในคนท่ีบอกวาแจงประวัติ เองดวยวาจาโดย
เจาหนาท่ีไมไดถาม ใหตั้งคําถามวา  
            “ทานแจงประวัติแกใครดวยวาจา” (เมื่อตอบแลว
ถามตอวา “ไดแจงกับใครอีก”  เรื่อย ๆ จนกวาผูปวยจะตอบ
วาไมมีแลว)   

“ปกติจะบอกประวัติแพยาเองดวยวาจามั๊ยถา
เจาหนาท่ีไมไดถามกอน” (ใหผูปวยชี้ไปบนตัวเลือกหาระดับ
ท่ีอยูบนบัตร (ไมบอกอยางแนนอน นอยครั้งมากท่ีบอก บอก

ประมาณครึ่งหนึ่ง บอกเกือบทุกครั้งท่ีมา บอกทุกครั้งท่ีมา
โรงพยาบาล) 

 
3.3 ถาผูปวยตอบวาแจงดวยบัตรและบอกดวยวาจา  
      ใหสัมภาษณเหมือนขอ 3.1 และ 3.2 
 
4. คําถามขอน้ีใชสําหรับตัวอยางทุกคน “ทานมีบัตรแพยา
หรือไม”  
 4.1 ถามีบัตร  
      - ผูสัมภาษณขอดูบัตรเพ่ือประเมินวาผูปวยเอาบัตรมา
หรือไม  
      หากตอบขอ3.1 และ 3.3 แลวจะไมถามคําถามขอ ก 
และ ข ขางลางน้ี 
     ก  ถามตอวา “ทานไดแสดงบัตรนี้ใหใครดูบาง” เมื่อ
ผูปวยตอบแลว ใหผูสัมภาษณถามตอวา “ไดใหคนอื่นดูอีก
หรือปาว” ใหถามซ้ําจนผูปวยตอบวาไมมีแลว)   
    ข  ถาไมไดยื่นบัตรใหใครดู ถามตอวา “ ทานไมไดยื่นบัตร
ใหเจาหนาท่ีดู เพราะอะไร” (ใหถามซ้ําจนผูปวยตอบวาไมมี
เหตุผลเพ่ิมเติมแลว)   
 คําถามตอไปนี้ใชถามทุกคน 
      - “ปกติเมื่อทานมาโรงพยาบาลไดพกบัตรแพยามาดวย
เสมอหรือเปลา” (ใหผูปวยชี้ไปบนตัวเลือกหาระดับท่ีอยูบน
บัตร ไมเคยพกเลย นอยครั้งมากท่ีพกบัตร พกประมาณ
ครึ่งหนึ่งของการมาโรงพยาบาล  พกบัตรเกือบทุกครั้งท่ีมา
โรงพยาบาล พกบัตรทุกครั้งท่ีมาโรงพยาบาล) 
      - พกบัตรแพยาติดตัวตลอดเวลาหรือไม (ใหผูปวยชี้ไป
บนตัวเลือกหาระดับท่ีอยูบนบัตร ไมเคยพกเลย  นอยครั้ง
มากท่ีจะพก  พกประมาณครึ่งหนึ่ง   พกบัตรแพยาเกือบ
ตลอดเวลา  พกบัตรแพยาตลอดเวลา) 
 4.2  ถาไมมีบัตรแพยา ถามตอวาวา “ทําไมทานถึง
ไมมีบัตรแพยา” (ใหถามซ้ํา จนผูปวยตอบวาไมมีเหตุผลอื่น
แลว)   
 5.  เมื่อทานไปซื้อยาที่รานขายยา ทานไดแจงประวัติแพยา
ดวยวาจาหรือไม” และ “เมื่อทานไปซื้อยาท่ีรานขายยา ทาน
ไดแจงประวัติแพยาดวยการแสดงบัตรแพยาหรือไม” (ให
ผูปวยชี้ไปบนตัวเลือกหาระดับท่ีอยูบนบัตร ไมบอกอยาง
แนนอน  นอยคร้ังมากท่ีจะบอก  บอกประมาณครึ่งหนึ่ง  
บอกเกือบทุกครั้งท่ีไปรานขายยา   บอกทุกครั้งท่ีไปรานขาย
ยา) 
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6. “เมื่อทานไปรักษาท่ีโรงพยาบาลอื่น ทานไดแจงประวัติแพ
ยาดวยวาจาหรือไม” และ “เมื่อทานไปรักษาท่ีโรงพยาบาลอื่น 
ทานไดแจงประวัติแพยาดวยการแสดงบัตรแพยาหรือไม” (ให
ผูปวยชี้ไปบนตัวเลือกหาระดับท่ีอยูบนบัตร ไมบอกอยาง
แนนอน นอยครั้งมากท่ีจะบอก บอกประมาณครึ่งหน่ึง  บอก
เ กือบทุกครั้ ง ท่ี ไปโรงพยาบาลอื่ น  บอกทุกครั้ ง ท่ี ไป
โรงพยาบาลอื่น) 
7. “เมื่อทานไปรักษาท่ีคลินิกหมอ ทานไดแจงประวัติแพยา
ดวยวาจาหรือไม” และ “เมื่อทานไปรักษาท่ีคลินิกหมอ ทาน
ไดแจงประวัติแพยาดวยการแสดงบัตรแพยาหรือไม” (ให
ผูปวยชี้ไปบนตัวเลือกหาระดับท่ีอยูบนบัตร 
ไมบอกอยางแนนอน  นอยครั้งมากท่ีจะบอก   บอกประมาณ
ครึ่งหนึ่ง  บอกเกือบทุกครั้งท่ีไปคลีนิคหมอ   บอกทุกครั้งไป
คลินิกหมอ) 
 

ภาคผนวกที่ 2 แบบสอบถาม 
ตอนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 
1. เพศ    ชาย       หญิง 
2. อายุ  ____ป 
3. ระดับการศึกษา (ไมไดเรียน ประถมศึกษา (ป.1-6) 
มัธยมศึกษาตอนตน(ม.1-3/มศ.1-3) มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.4-6/มศ.4-5) ปวช ปวส. ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 
อื่นๆ ระบุ.............).                
4. อาชีพ (ไมไดทํางาน รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ แมบาน 
รับจาง คาขาย  เกษตรกร  พนักงานบริษัท อื่นๆ  ระบุ
...............) 
5. อาการแพยาท่ีเกิดขึ้น (ตอบไดมากกวา 1ขอ) 
  (ไมแนใจ แนนหนาอก หายใจไมออก ผิวลอกท่ัวตัว หนา
บวม  ตาบวม  ตั วบวม  ปากบวม  ผื่ นคั น  ผื่ นลม พิษ                                                          
อื่นๆ ระบุ.........) 
6.ทานไดรับบัตรแพยามานานแคไหน (ไมแนใจ ไมเคยได 
นอยกวา 1 ป  1-5 ป มากกวา 5 ป) 
7 .ท านรู ว า แพ ย าจากที่ ใ ด  (ตอบได ม ากกว า  1ข อ ) 
(โรงพยาบาล คลินิกแพทย รานขายยา อื่นๆ ระบุ…..) 
8. ทานทราบวาแพยาจากใคร (ตอบไดมากกวา 1ขอ) 
(แพทย พยาบาล เภสัชกร อื่นๆ  ระบุ…..) 
ตอนท่ี 2: ปจจัยที่สงผลตอการใหประวัติแพยาโดยผูปวย 
  ทานเห็นดวยกับขอความตอไปนี้มากนอยเพียงใด  
โดยทําเคร่ืองหมาย / ลงในชองท่ีเหมาะสม (มีหาตัวเลือกคือ

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ไมเห็นดวย เห็นดวยปานกลาง เห็นดวย 
เห็นดวยอยางยิ่ง) 
9. การแจงประวัติการแพยาแกบุคลากรทางการแพทย
สามารถชวยปองกันไมใหทานไดรับยาที่เคยแพ  
10. การแจงประวัติการแพยาแกบุคลากรทางการแพทยทําให
ไดรับความปลอดภัยจากการใชยา  
11. การแจงประวัติการแพยาแกบุคลากรทางการแพทยชวย
ใหทานไมไดรับอันตรายจากการแพยาซ้ํา  
12.การใหประวัติการแพยาแกบุคลากรทางการแพทย อาจทํา
ใหบุคลากรทางการแพทยไมพอใจ  
13.การที่ทานแจงประวัติการแพยาของตนเปนการกาวกาย
งานของบุคลากรทางการแพทย   
14.การท่ีทานแจงประวัติแพยาอาจสรางความขัดแยงระหวาง
ตัวทานกับบุคลากรทางการแพทย   
15.ในอดีต ทานเคยมีประสบการณในการแพยาหรือไม 
               เคย (กรุณาตอบขอ 16)   ไมเคย (กรุณาขามไป
ตอบขอ 18 เปนตนไป)  ไมแนใจ (กรุณาขามไปตอบขอ 18 
เปนตนไป) 
16. ตามความรูสึกของทาน อาการแพยาท่ีเกิดกับทานจัดอยู
ในระดับใด (ไมทราบ ไมแนใจ ไมมีอาการอะไรมาก                           
มีอาการเล็กนอย มีอาการปานกลาง มีอาการรุนแรง มีอาการ
รุนแรงมาก อื่นๆ ระบุ…..)                      
17.การแพยาครั้งลาสุดท่ีผานมา ทานตองรับการรักษา
อยางไร (พบแพทยและนอนพักรักษาตัวท่ีโรงพยาบาล     
พบแพทย แต ไมต อ งนอนโรงพยาบาล  ซ้ื อยาแก แพ
รับประทานเอง ไมไดรักษา/อาการหายไปเอง อื่นๆระบุ…..) 
 

ทานเห็นดวยกับขอความตอไปนี้มากนอยเพียงใด  
โดยทําเครื่องหมาย / ลงในชองที่เหมาะสม (มีหาตัวเลือกคือ
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ไมเห็นดวย เห็นดวยปานกลาง เห็นดวย 
เห็นดวยอยางยิ่ง) 
18.ทานกลัวอันตรายจากการแพยาอยางมาก   
19.การแพยาทําใหทานตองเสียเวลาเพิ่มขึ้นเพ่ือรักษาอาการ
แพยา      
20.การแพยาทําใหทานตองเสียคาใชจายเพ่ิมขึ้นโดยไม
จําเปน      
21.หากเกิดการแพยาอีก อาการแพยาท่ีเกิดจะรุนแรงมาก 
22. ทานเปนคนท่ีแพยาไดงาย 
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23. ในการรักษาพยาบาล มีโอกาสสูงท่ีทานจะไดรับยาท่ีเคย
แพซํ้า      
24. การแพยาซ้ําเปนสิ่งท่ีเกิดยากมากกับตัวทาน  
25.บุคลากรทางการแพทยตองการใหทานแจงประวัติการแพ
ยาเสมอ     
26.บุคลากรทางการแพทยมีความยินดีหากทานแจงประวัติ
การแพยา     
27.ทุกฝายในโรงพยาบาลคาดหวังใหผูปวยแจงประวัติการ
แพยาเมื่อมารักษาท่ีโรงพยาบาล   
28.โรงพยาบาลมีประวัติการแพยาของผูปวย การแจงประวัติ
การแพยาแกบุคลากรทางการแพทยจึงไมจําเปน 
29. ขั้นตอนการทํางานในโรงพยาบาลถูกกําหนดไวอยางดี 
เพ่ือชวยลดการแพยาซํ้า 
30. ทานเช่ือมั่นวาโรงพยาบาลมีวิธีการท่ีดีในการปองกัน
ไมใหผูปวยเกิดการแพยาซํ้า    
31.บุคลากรทางการแพทยสามารถทราบประวัติการแพยา
ของทานเปนอยางดี     
32.บุคลากรทางการแพทยเปดดูประวัติการแพยาของทาน
ทุกครั้งกอนสั่งจายยา    
33.บุคลากรทางการแพทย  ไดตรวจสอบประวัติการใชยา
เสมอกอนสั่งใชยา     
34.บุคลากรทางการแพทยไมสนใจวาทานไดแจงประวัติการ
แพยาของทานหรือไม     
35.บุคลากรทางการแพทยไมเปดโอกาสใหทานแจงประวัติ
การแพยา       
36.บุคลากรทางการแพทยไมไดสอบถามถึงประวัติการแพยา
ของทาน       
37.ทานไมสะดวกใจที่จะตองแจงประวัติการแพยาแก
บุคลากรทางการแพทย   
38.ทานไมกลาท่ีจะแจงประวัติการแพยาแกบุคลากรทาง
การแพทย       
39.การแจงขอมูลแพยาเปนหนาท่ีของทานโดยตรง 
40.ตัวทานเองเปนบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญในการปองกันการ
แพยาซ้ํา     
41.ทุกคนท่ีเคยแพยาควรแจงประวัติแพยาทุกครั้งท่ีรับการ
รักษาพยาบาล 
42. การแจงประวัติแพยาแกบุคลากรทางการแพทยเปนสิ่งท่ี
จําเปนและมีประโยชน 
    

หมายเหตุ ตัวแปรและคําถามท่ีวัดตัวแปรมีดังนี้ ความเช่ือ
ในเรื่องขอดีของการใหประวัติแพยา (ขอ 9, 10, 11) ความ
เชื่อในเรื่องขอเสียของการใหประวัติแพยา (ขอ12, 13, 14) 
ความรุนแรงของการแพยา (ขอ 16, 18, 19, 20, 21) การรับรู
ความไวของตนเองตอการแพยา (ขอ 22) ความเชื่อวา
บุคลากรทางการแพทยคาดหวังใหผูปวยแจงประวัติ (ขอ 25, 
26, 27) ความเชื่อมั่นตอระบบปองกันการแพยาของ
โรงพยาบาล (ขอ 29, 30, 31, 32, 33) อุปสรรคของการให
ประวัติแพยา (ขอ 34, 35, 36, 37) ความเชื่อวาผูปวยตอง
รับผิดชอบตอสุขภาพของตนเอง (ขอ 39, 40) ทัศนคติตอ
การแจงประวัติแพยา (ขอ 41, 42) 
 

ภาคผนวกที่ 3 
แบบสัมภาษณความรูเกีย่วกับการแพยา 

1. ช่ือยาหรือกลุมยาที่ทานแพคือยาอะไร (ทราบ /ไมทราบ) 
2. ยาท่ีทานมีประวัติแพใชรักษาโรคอะไร   (ทราบ /  ไม
ทราบ) 
3. หากทานแพยาจะมีอาการแสดงเปนอยางไร (ทราบ /ไม
ทราบ) 
 (บอกอาการแพยาได  1 อยาง ข้ึนไปถือวาทราบ หากบอก
อาการแพยาไมไดเลยถือวาไมทราบ) 
4. หากทานแพยาควรปฏิบัติตัวอยางไร  
 (คําตอบที่ใหคะแนนคือ หยุดยาท่ีสงสัยวาแพ พบแพทย
ทันที และจดจําช่ือยาและรายละเอียดของการแพยา หาก
ผูปวย(บอกการปฏิบัติตัวได 1 อยางขึ้นไปถือวาทราบ หาก
บอกการปฏิบัติตัวไมไดเลย ถือวาไมทราบ) 
 5. เพ่ือปองกันการแพยาซ้ําทานควรปฏิบัติตัวอยางไร  
(คําตอบท่ีใหคะแนนคือ.แจงแพทยทุกครั้งวามีประวัติแพยา 
ไมควรซ้ือยาท่ีไมทราบชื่อรับประทานเอง  และถามชื่อยาที่
ไดรับทุกครั้งวา เปนยาเดียวกันกับท่ีแพหรือไม หากผูปวย
บอกการปฏิบัติตัวได 1 อยาง ข้ึนไปถือวา ทราบ หากบอก
การปฏบิัติตัวไมไดเลยถือวาไมทราบ)                               
หมายเหตุ ความรูเก่ียวกับตัวยาท่ีแพ (ขอ 1-2) และความรู
เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเมื่อแพยา (ขอ 3-5) แตละขอมีคะแนน
เต็มหน่ึง 
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Factors Affecting Patients’ Notification of Drug Allergy History 
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Abstract 
 Objective: To determine the factors affecting patients’ notification of drug allergy history. Methods: The 
subjects were 250 patients with drug allergy history seeking care from a general hospital during the study period. The 
researcher interviewed the patients on their notification of drug allergy history to health professionals on the present visit 
either by verbal or by showing allergy card, the frequency of notification in the past and the carrying of drug allergy card. 
Then, the subjects completed the questionnaires measuring independent variables including advantages and 
disadvantages of the notification of allergy history, perceived sensitivity of allergy, trust on preventive system for drug 
allergy of the hospital, expectation of health professionals, knowledge on drug allergy, barrier of notification on drug 
allergy history, perceived self responsibility, attitudes toward communication of sensitivity history. The patients were then 
again interviewed on their knowledge on drug sensitivity. Results: 72.4% of subjects informed health professionals on 
their drug allergy history by verbal (39.60%), by showing allergy card (29.20%) and by both methods (3.60%).  About 
49% of patients reported they would inform the health professionals even they were not asked.  Fifty two percent of the 
subjects brought with them the allergy card on this visit to hospital, while 68.40% always or nearly always carried the 
card with them. The majority of subjects knew the name of allergic drugs (70.40 %), management of drug allergy 
(40.00%) and preventive measures for repeated allergy (16.40%). Logistic regression analysis revealed that the 
significant predictors of the reporting of drug allergy history either by verbal or by using cards were perceived sensitivity, 
attitudes toward reporting, knowledge on allergic drug name and perceived barrier on the reporting. The significant 
predictor of reporting the history by showing the cards was expectation of health professionals on notification. The 
significant predictors of active reporting of the history were attitudes toward reporting and knowledge on allergic drug 
name. Multiple regression analysis showed that the significant predictors for frequency of showing allergy cards were 
severity of allergy and perceived sensitivity. The significant predictors for frequency of verbal communication of allergy 
history were perceived benefit of informing the history, knowledge on drug name and perceived barrier in reporting the 
history. The significant predictors of always carrying allergy card were severity of drug allergy, perceived sensitivity of 
allergy, expectation of health providers on reporting the history, attitudes toward the reporting and confidence in the 
preventive systems of the hospital. Conclusion: A large number of patients did not notify their drug allergy history to 
health professionals. The findings on factors affecting patients’ notification of drug allergy history could be used to design  
an intervention for improving the drug allergy notification by patients. 
 
Keywords: notification of drug allergy history, drug allergy, repeated allergy, drug allergy card. 
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