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การส ำรวจปัญหาและอุปสรรคในการใช ์ Naranjo’s algorithm ส าหรับประเมิน
ผื่นแพ์ ยาที่พบบ่อยของเภสัชกรชุมชน ในร ำนขายยาแผนปัจจุบัน ใน

กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค ์ของการวิจัย

วิธีด าเนินการวิจัย

ผลการวิจัย

การอภิปรายผล

รายการอ ำงอิง

บทน า
ฐำนข อมูล์Thai Vigibase พบว่ำรำยงำน์ADRs ส่วนใหญ่เป็นรำยงำนจำกสถำนพยำบำลคิดเป็น

89.1% และผ่ำนผู ประกอบกำรร ำนยำเพียง์2.1% โดยแบบประเมินที่ใช ์คือ์Naranjo’s algorithm ซึ่งอำจ
เกิดจำกปัญหำและอุปสรรคในกำรใช ์Naranjo’s algorithm เช่น์ค ำถำมบำงข อขึ้นอยู่กับควำมรู ของผู 
ประเมิน,์คุณภำพกำรซักประวัต,ิ์ข อจ ำกัดในประเทศ์เช่น์ประเทศไทยจะไม่มีกำรใช ยำหลอก์ไม่มีกำร
ตรวจวัดระดับยำในกำรท ำงำนปกติ์และไม่มีกำรทดลองเพิ่มหรือลดขนำดยำ์หรือให ยำกลับเข ำไปใหม่์จึง
เป็นที่มำของกำรส ำรวจปัญหำและอุปสรรคในกำรใช ์Naranjo’s algorithm ส ำหรับประเมินผื่นแพ ยำที่พบ
บ่อยของเภสัชกรชุมชน์ในร ำนขำยยำแผนปัจจุบัน์ในกรุงเทพมหำนครนี้เพื่อทรำบถึงปัญหำและอุปสรรคใน
กำรใช ์Naranjo’s algorithm และสำมำรถน ำข อมูลที่ได ไปใช วำงแผนพัฒนำเครื่องมือเพื่อช่วยในกำร
ประเมินผื่นแพ ยำที่พบบ่อยที่เหมำะสมกับร ำนขำยยำต่อไปได ในอนำคต
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กลุ์่มตัวอย่ำง :
เภสัชกรชุมชนในร ำนขำยยำแผนปัจจุบัน กรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 76 คน

ตัวแปรที่ใช์ ในการวิจัย :
ตัวแปรต น

ความคิดเห็นเภสัชกรชุมชนในร ำนขำยยำแผนปัจจุบัน กรุงเทพมหำนคร

ตัวแปรตาม
ปัญหำและอุปสรรคในกำรใช Naranjo’s algorithm ส ำหรับประเมินผื่นแพ ยำที่พบบ่อย

สมมติฐานในการวิจัย :
ปัญหำและอุปสรรคในกำรใช Naranjo’s algorithm ส ำหรับประเมินผื่นแพ ยำที่พบบ่อยของเภสัช

กรชุมชนเป็นอย่ำงไร

เครื่องมือท่ีใช์ ในการวิจัย :
แบบสอบถำมที่ได พัฒนำเพื่อใช เป็นเครื่องมือในกำรเก็บข อมูลออนไลน 

การเก็บรวบรวมข อมูล :
ใช วิธีสุ่มตัวอย่ำงแบบตำมสะดวก ระหว่ำงกนัยำยน พ.ศ. 2563 ถึง พฤศจิกำยน พ.ศ 2563 โดยใช 

แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรเก็บข อมูลออนไลน ซึ่งผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัย
ในมนุษย ของมหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ(เลขที่รับรอง อ.986/2563)

การวิเคราะห์ ข อมูล :
สถิติเชิงพรรณนำ ได แก่ ร อยละ ควำมถี่ คำ่เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรำฐำน (SD) โดยใช ในกำร

วิเครำะห ข อมูล เพศ, อำยุ, ระดับกำรศึกษำสูงสุด, ประสบกำรณ กำรท ำงำนในร ำนยำ, ประเภทร ำนยำ และ ใช 
สถิติเชิงอนุมำนในกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำง ได แก่ t-test โดยก ำหนดควำมเชื่อมั่นที่ p < 0.05

เพื่อส ำรวจปัญหำและอุปสรรคในกำรใช ์Naranjo’s algorithm ส ำหรับประเมินผื่นแพ ยำที่พบบ่อย
ของเภสัชกรชุมชน

1. ข อมูลทั่วไป์ลักษณะประชำกรศำสตร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง์จ ำนวน์47์คน์(ร อยละ์61.8),์อำยุ์
31-40์ปี์จ ำนวน์45์คน์(ร อยละ์59.2),์ปริญญำตรี์จ ำนวน์62์คน์(ร อยละ์81.6),์พนักงำนเต็มเวลำ
จ ำนวน์34์คน์(ร อยละ์44.7),์ร ำนยำเดี่ยว์จ ำนวน์41์คน์(ร อยละ์53.9)์และกำรใช ์Naranjo’s 
algorithm ส ำหรับประเมินผื่นแพ ยำที่พบบ่อยของเภสัชกรชุมชนน อย์จ ำนวน์40 คน์(ร อยละ์52.6)
2. ปัญหำและอุปสรรคในกำรใช ์Naranjo’s algorithm ส ำหรับประเมินผื่นแพ ยำที่พบบ่อยของเภสัช
กรชุมชน์จำกตำรำงที่์1์พบว่ำกำรส ำรวจปัญหำและอุปสรรคในกำรใช ์Naranjo’s algorithm ส ำหรับ
ประเมินผื่นแพ ยำที่พบบ่อยของเภสัชกรชุมชน์มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ์2.70์±์0.38์ระดับเป็นปัญหำและอุปสรรค
มำก์
3. ปัญหำและอุปสรรคของข อค ำถำม์Naranjo’s algorithm ที่เป็นปัญหำและอุปสรรคส ำหรับ
ประเมินผื่นแพ ยำ์พบว่ำกำรส ำรวจข อค ำถำม์Naranjo’s algorithm ที่เป็นปัญหำและอุปสรรคส ำหรับ
ประเมินผื่นแพ ยำแยกออกเป็น์10์ข อ์มีค่ำเฉลี่ย์เท่ำกับ์2.86์±์0.61์เป็นปัญหำและอุปสรรคปำนกลำง
4. เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงปัจจัยพื้นฐำนส่วนบุคคลกับปัญหำและอุปสรรคในกำรใช ์
Naranjo’s algorithm ส ำหรับประเมินผื่นแพ ยำ์พบว่ำปัจจัยพื้นฐำนส่วนบุคคลได แก่์เพศ,์อำยุ,์กำรศึกษำ,์
ประเภทร ำนขำยยำ์และประสบกำรณ กำรใช ์Naranjo’s algorithm ไม่มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญที่์p 
< 0.05

จำกข อมูลในงำนวิจัยพบว่ำปัจจัยพื้นฐำนส่วนบุคคลที่ควำมแตกต่ำงกันไม่มีผลต่อควำมคิดเห็นของ
ปัญหำและอุปสรรคในกำรใช ์Naranjo’s algorithm ส ำหรับประเมินผื่นแพ ยำที่พบบ่อย์โดยพบว่ำปัญหำ
และอุปสรรคอยู่ในระดับปำนกลำงถึงมำก์ซึ่งสอดคล องกับฐำนข อมูล์Thai Vigibase ที่มีกำรรำยงำนผ่ำน
ผู ประกอบกำรร ำนยำเพียง 2.1% นอกจำกนี้เมื่อพิจำรณำข อค ำถำมในแบบประเมินของ์Naranjo’s 
algorithm พบว่ำค ำถำมบำงข อเป็นปัญหำและอุปสรรคส ำหรับประเมินผื่นแพ ยำ์เช่น์มีกำรวัดระดับยำใน
เลือดหรือใน์body fluid อื่น์และค่ำดังกล่ำวแสดงถึงระดับที่เป็นพิษใช่หรือไม่์ซึ่งในทำงปฏิบัติในปัจจุบัน
อำจปฏิบัติตำมได ยำกส ำหรับเภสัชกรชุมชนในร ำนขำยยำแผนปัจจุบัน์เป็นต น์อย่ำงไรก็ตำมได มีงำนวิจัยของ์
Donna และคณะ์ได สรุปว่ำ์Naranjo’s algorithm ไม่สำมำรถน ำมำประเมินผลข ำงเคียงจำกยำโดยมี
สำเหตุมำจำกขนำดยำที่สูงเกินไป์รวมถึงผู ป่วยขั้นวิกฤตได ์(6)์ซึ่งงำนวิจัยดังกล่ำวท ำในโรงพยำบำลซึ่ง
แตกต่ำงกับงำนวิจัยครั้งนี้ที่ศึกษำเฉพำะในร ำนขำยยำ์จำกผลกำรศึกษำในครั้งนี้สำมำรถใช ประโยชน ต่อกำร
กำรพัฒนำเครื่องมือส ำหรับประเมินผื่นแพ ยำของผู ป่วยที่เหมะสมในร ำนยำในอนำคต์ซึ่งจำกผลกำรศึกษำข อ
ค ำถำม์Naranjo’s algorithm นี้์พบว่ำควรมีกำรศึกษำต่อถึงกำรพัฒนำเครื่องมือที่สำมำรถลดปัญหำและ
อุปสรรคของกำรใช ์Naranjo’s algorithm ส ำหรับประเมินผื่นแพ ยำ์โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสถำนกำรณ ที่
ต องประเมินผื่นแพ ยำของผู ป่วยที่เข ำมำขอรับบริกำรที่ร ำนยำ์เช่น์กำรวัดระดับยำในเลือดที่ต องอำศัย
กระบวนกำรตรวจทำงห องปฏิบัติกำรซึ่งเป็นข อจ ำกัดของร ำนขำยยำ์เครื่องมือที่จะถูกพัฒนำมำจำก์
Naranjo’s algorithm นี้์ควรเป็นเคร่ืองมือที่มีข อค ำถำมไม่มำก์ใช เวลำไม่นำน์ไม่จ ำเป็นต องใช 
กระบวนกำรตรวจที่เภสัชกรชุมชนไม่สำมำรถท ำได ์เป็นต น์์

ข อจ ำกัดของงำนวิจัยนี้ได แก่์ระยะเวลำที่ท ำกำรศึกษำค่อนข ำงจ ำกัด์และจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง
ค่อนข ำงน อย์จึงอำจต องมีกำรศึกษำในอนำคตต่อไปเพื่อให ข อมูลที่มำกขึ้น

ตาราง 1 
แสดงปัญหาและอุปสรรคในการใช้ Naranjo’s algorithm ส าหรับประเมินผื่นแพ้ยาที่พบบ่อยของเภสัชกร
ชุมชน

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 "งานวิชาการรับใช  ์สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ครั้งที่ 8
“งานวิชาการรับใช สังคม” มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล
1. ข้อค าถามบางข้อไม่สอดคล้องกับเวชปฏิบัติ 
(clinical practice) ของเภสัชกรชุมชนในร้าน
ขายยาแผนปัจจุบัน เช่น การ rechallenge, การ
ให้ยาหลอก, การวัดปริมาณยาในเลือด, การ
ทดลองเพิ่มหรือลดขนาดยา

3.03 0.82 เป็นปัญหาและอุปสรรคมาก

2. Naranjo’s algorithm ไม่เหมาะสมกับการใช้
เป็น routine practice เนื่องจากยุ่งยากในการ
ปฏิบัติ

2.65 0.95 เป็นปัญหาและอุปสรรคมาก

3. การตอบค าถามบางข้อขึ้นอยู่กับคุณภาพของ
ประวัติใช้ยาที่ได้จากการซักประวัติ

3.07 0.74 เป็นปัญหาและอุปสรรคมาก

4. ข้อค าถามบางข้อต้องอาศัยความร่วมมือของ
ผู้ป่วยในการติดตามผล

3.17 0.82 เป็นปัญหาและอุปสรรคมาก

5. การตอบค าถามบางข้อขึ้นอยู่กับความรู้ของผู้
ประเมิน

2.96 0.77 เป็นปัญหาและอุปสรรคมาก

6. จ านวนข้อค าถามเยอะ 2.45 0.97 เป็นปัญหาและอุปสรรคปานกลาง
7. ต้องเพิ่มต้นทุนในแง่ของการใช้ทรัพยากร เช่น 
ค่าใช้จ่าย

2.12 0.85 เป็นปัญหาและอุปสรรคปานกลาง

8. เสียเวลานานในการท าแบบประเมิน 2.57 0.97 เป็นปัญหาและอุปสรรคมาก
9. ขาดแรงจูงใจในการท าแบบประเมิน เช่น 
ค่าตอบแทน

2.26 0.97 เป็นปัญหาและอุปสรรคปานกลาง


