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การปรับปรุงการส่ือสารระหว่างสหวชิาชีพ โดยใช้ SBAR เทคนิค 
 

ภญ. พชัรี ลกัษณะวงศ์ศรี 
 
 ในสภาพแวดลอ้มการท างานในโรงพยาบาล โดยเฉพาะในกรณีท่ีรีบเร่ง การส่ือสารระหวา่งแพทยก์บัวชิาชีพอ่ืน 
หรือระหวา่งวชิาชีพอ่ืนดว้ยกนัเอง ไม่วา่การส่ือสารทางวาจาแบบเห็นหนา้โดยตรงหรือทางโทรศพัท ์พบวา่มีการส่ือสารไม่
ครบถว้นหรือมีการเขา้ใจผดิพลาด และจากขอ้มูลของต่างประเทศ Joint Commission on Accreditation of Healthcare 
Organizations ทั้งจากการวเิคราะห์ root cause analysis และ sentinel events พบวา่ 60% ของผูป่้วยท่ีเสียชีวติหรือไดรั้บการ
อนัตรายท่ีรุนแรงเป็นผลมาจากการส่ือสารท่ีผิดพลาด  
 ดงันั้นการส่ือสารระหวา่งสหวชิาชีพท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยเพ่ิมความปลอดภยัและเพ่ิมของพึงพอใจของผูป่้วย 
รวมถึงพฒันาคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล ทางประเทศสหรัฐอเมริกาโดย Kaiser permanente ไดน้ า SBAR เทคนิคท่ี
เร่ิมตน้ใชใ้นอุตสาหกรรมการผลิตยานอากาศมาเผยแพร่ในวงการสาธารณสุข  เป็นเทคนิคท่ีใชก้ารก าหนดกรอบการสนทนา 
เพื่อใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผูป่้วยเป็นขอ้มูลท่ีกระชบั รวบรัด ครอบคลุมส่ิงท่ีจ าเป็นและส่ือสารในรูปแบบเดียวกนัทั้งโรงพยาบาล 
 ตวัอยา่ง SBAR ในบทความน้ีจะเนน้เก่ียวกบัการส่ือสารระหวา่งเภสชักรกบัแพทย ์และมีตวัอยา่งการส่ือสาร
ระหวา่งเภสชักรกบัพยาบาล เภสัชกรกบัหวัหนา้งานในตอนทา้ย 
 SBAR เทคนิคประกอบดว้ย  
1. S - Situation. สถานการณ์ท่ีท าใหต้อ้งรายงาน 
2. B – Background ขอ้มูลภูมิหลงัเก่ียวกบัสถานการณ์ 
3. A - Assessment. การประเมิน 
4. R - Recommendation. ขอ้เสนอแนะ 
 รายละเอยีดของ SBAR เทคนิคแต่ละขั้นตอนมีดงัน้ี 
1. S - Situation. ผู้รายงานระบุสถานการณ์อย่างส้ันๆ  

ไดแ้ก่ การระบุตวัผูร้ายงาน โดยเร่ิมตน้แจง้ช่ือ ต าแหน่งของตนเอง แจง้ช่ือผูป่้วยและจุดท่ีผูป่้วยก าลงัรับการรักษา 
หรือหมายเลขหอ้ง 

รายงานสภาพปัญหาของผูป่้วยท่ีพบแบบรวบรัดกระชบั เวลาท่ีเกิด ความรุนแรง 
2. B – Background ข้อมูลภูมหิลงัเกีย่วกบัสถานการณ์  

ไดแ้ก่ การใหข้อ้มูลทางคลินิคหรือตอบค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์  
เช่น วนัท่ีเขา้รับการรักษา การวนิิจฉยัโรคตอนแรกรับการรักษา 
รายการยาท่ีผูป่้วยใช ้สารน ้ าท่ีก าลงัใหอ้ยู ่ประวติัแพย้า ประวติัการใชย้าเดิม เป็นตน้ 
รายงานสญัญาณชีพล่าสุด ผลตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ และวนัเวลาท่ีท าการทดสอบ ผลการทดสอบคร้ังท่ีแลว้เพ่ือ

เปรียบเทียบ(ถา้มี) 
ขอ้มูลทางคลินิกอ่ืนๆ(ถา้มี) 

3. A - Assessment. การประเมนิ  
ไดแ้ก่ การสรุปส่ิงท่ีสงัเกตเก่ียวกบัสถานการณ์ในมุมมองของตนเอง 
รายงานส่ิงท่ีตนเองสงัเกตเห็น ภาวะรุนแรงของปัญหา เช่น ผูป่้วยมีปัสสาวะสีน ้ าตาลอ่อน 

 ผลการวเิคราะห์และพิจารณาทางเลือกต่างๆ ของตนเอง 
 ปัญหาน้ีเป็นปัญหารุนแรงหรืออนัตรายถึงชีวติหรือไม่ 
4.  R - Recommendation. ข้อเสนอแนะ  
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ไดแ้ก่ การใหค้วามเห็นหรือขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาของผูป่้วย อะไรท่ีคิดวา่จ าเป็นส าหรับผูป่้วย 
 ขอ้เสนอแนะหรืออะไรท่ีจ าเป็นในการแกไ้ขปัญหาของผูป่้วย 
 ท่านคิดวา่ทางออกอะไรท่ีสามารถเสนอแก่แพทย ์
 อะไรท่ีคิดวา่ตอ้งการจากแพทยใ์นการช่วยใหอ้าการของผูป่้วยดีข้ึน 

  
ตวัอย่างประโยคค าพูดท่ีเภสชักรอาจน าไปใช ้เม่ือตอ้งการส่ือสารในขั้นตอน recommendation เพราะถา้ใชค้  าพดู

ท่ีหว้นๆ ฟังเหมือนสัง่ ผูรั้บฟังอาจเกิดความไม่พอใจ มีอคติ คิดวา่ ทางเภสชักรกา้วก่ายการท างานของเขา หรือเกิดความไม่
ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั  
 เภสัชกร : ผมแนะน าว่าควรจะเลอืกใช้ยาตวัใดตวัหนึ่ง (เสียงเข้ม) 
เภสัชกร : ผมขออนุญาตเรียนแนะน าว่า อาจารย์อาจจะเลอืกใช้ยาตวัใดตวัหนึ่งน่าจะดกีว่า (ใช้เสียงนุ่มนวล)  

การใชค้  าพดูวา่ “ขออนุญาต...” ใหติ้ดปากไว ้จะท าใหดู้วา่ เภสชักรท่านนั้นเป็นคนสุภาพ ไม่ไดใ้ชค้  าสัง่ กบัคนท่ี
ก าลงัส่ือสารดว้ย (โดยเฉพาะกบัคนท่ีเป็นผูใ้หญ่กวา่) 

การใชค้  าพดูวา่ “น่าจะ” “อาจจะ” ท าใหผู้ฟั้งรู้สึกวา่ ก าลงัไดรั้บค าแนะน าท่ีเป็นค าก่ึงๆ แนะน า ไม่ใช่เป็นการ 
“สัง่” ใหท้ า 

การอา้งอิงขอ้มูลวชิาการ เป็นการบ่งช้ีวา่ ส่ิงท่ีเภสชักรน าเสนอไม่ไดเ้ป็นขอ้มูลลอยๆ มีหลกัฐานท่ีเช่ือถือได ้ท าให้
ผูฟั้ง เกิดความยอมรับขอ้เสนอแนะไดม้ากข้ึน 

“ผมขออนุญาตน าเสนอทางเลือกนะครับ 
“มี paper ซ่ึง recommend วา่” 
“มี protocol การใช ้Gentamin ขององคก์รแพทย ์recommend วา่” 
 “ตามความเห็นของดฉัิน เพ่ือลดความเส่ียงจากการแกวง่ตวัสูงข้ึนของค่า INR ถา้จ าเป็นตอ้งใช ้celebrex อาจารย์

อาจจะตอ้งปรับ dose ของ warfarin  ลงจากเดิม หรือใช ้NSAID topical ไปก่อน 
ก่อนการส่ือสารนั้นควรเตรียมความพร้อมดงันี ้
1. ไม่มอีคตกิบัผู้ทีจ่ะต้องตดิต่อด้วย  เช่น  
                  ตวัอย่างที ่1 เภสชักรนภา จะตอ้งโทรศพัทติ์ดต่อแพทยซ่ึ์งมีคนเคยโทรไป consult แลว้ไดรั้บการตอบสนองกลบั
ในทางไม่ดี ท าให ้ภญ.นภา ไม่ค่อยกลา้ติดต่อเอง แตข่ณะนั้นไม่มีเภสชักรท่านอ่ืนวา่ง จึงตอ้งโทรศพัทเ์อง ท าใหก้ารพดูคุย
ไม่ค่อยราบร่ืน เพราะมีความกลวัวา่จะถูกต าหนิเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  
                 การแก้ไขปัญหา  
                 เภสชักรตอ้งแยกแยะระหวา่งเร่ืองในอดีตกบัปัจจุบนั มองเป้าหมายท่ีความปลอดภยัของผูป่้วยเป็นหลกั และ
รวบรวมความกลา้พดูคุยโดยใชน้ ้าเสียงปกติ และถา้กงัวลวา่จะรายงานไม่ครบใหเ้ขียนรายละเอียดเป็นล าดบัในกระดาษก่อน
บางท่านแนะน าวา่ใหท้ าใจไวก่้อน รับฟังแตข่อ้มูลท่ีตอ้งการ 
                  ตวัอย่างที ่2  เภสชักรกิตติ จะตอ้งโทรศพัทติ์ดต่อกบัพยาบาลบน ward ช่ือ กลัยา ซ่ึงเคยไม่ลงรอยกนัในการ
ติดต่อประสานงานก่อนหนา้น้ี เม่ือมีความจ าเป็นตอ้งส่งเวรเร่ืองของผูป่้วยรายหน่ึง พอไดย้นิเสียงตอบรับทางโทรศพัทเ์ป็น
กลัยา ก็วางสายไป โดยไม่พดูคุยดว้ย 
                  การแก้ไขปัญหา  
                  เภสชักรตอ้งแยกแยะระหวา่งเร่ืองความรู้สึกส่วนตวัออกไป โดยก่อนจะโทรศพัทไ์ปท่ี ward นั้น ใหถ้ามตวัเองวา่ 
ถา้เกิดเป็นผูท่ี้เราไม่ชอบหนา้รับสายเราจะพดูอยา่งไร จึงจะควบคุมน ้ าเสียงใหเ้ป็นปกติ อยา่ส่ือสารประโยคค าพดูท่ี
แสดงออกถึงอารมณ์ท่ีไม่พอใจ เพราะจะท าใหถู้กมองวา่เป็นคนท่ีไม่รู้จกัแยกแยะเร่ืองส่วนตวักบัเร่ืองส่วนรวมได ้
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2. มคีวามรู้เกีย่วกบัยาหรือข้อมูลทีจ่ าเป็น เช่น  
                    ตวัอย่างที ่1 เภสชักรหญิง สุภลกัษณ์ พบวา่แพทยส์ัง่ Zyrtec 1 x 4  ซ่ึง over dose ใน 1 วนัแน่นอนในรายท่ีใช้
รักษาตามมาตรฐาน แต่เน่ืองจากแพทยท่ี์สัง่เป็นถึงแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ ไม่น่าจะสัง่ผิด เภสชักรจึงไปคน้ควา้ขอ้มูลวา่มีความ
เป็นไปไดห้รือไม่ท่ีจะใช ้dose ขนาดน้ี พบวา่สามารถใชไ้ดใ้นกรณีท่ีเป็น case chronic และตอ้งการทดสอบวา่การใชย้า
ขนาด high dose จะมีการตอบสนองหรือไม่ ก่อนท่ีจะเปล่ียนเป็นยากลุ่มอ่ืนแทน หลงัจากนั้นเม่ือโทรไป consult แพทยแ์ลว้ 
แพทยก็์มีค าชมกลบัมาวา่ เภสชักรหญิงสุภลกัษณ์ท าการบา้นมาก่อน มีความรู้ดี ..... 
                      ตวัอย่างที ่2 เภสชักรวจิกัษณ์ พบวา่แพทยส์ัง่ isordil  5 mg oral 1 x 3 ac ในผูป่้วยท่ีมารับการรักษาทางระบบ
ทางเดินอาหารดว้ยอาการกลืนอาหารล าบาก โดยไม่มีอาการเก่ียวกบัหวัใจขาดเลือดแต่อยา่งใด เภสชักรจึงเปิดหนงัสือ drug 
information พบวา่ มีระบุ indication ส าหรับ unlabeled use ส าหรับ Esophageal spastic disorders จึง confirm แพทยแ์ละให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัรูปแบบยาวา่ 5 mg เป็นแบบอมใตล้ิ้น ถา้จะเป็นชนิดรับประทานอาจสัง่ชนิด 10 mg แบ่งคร่ึงเมด็ น่าจะ
เหมาะสมกวา่ 
3. มคีวามไว้วางใจซ่ึงกนัและกนั 
                     เภสชักรควรจะใหค้วามไวว้างใจในการท างานของวชิาชีพอ่ืน การท างานร่วมกนัไม่ใช่การจบัผิด แต่ช่วยกนัอุด
รูร่ัวท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดูแลผูป่้วย และช่วยป้องกนัความเส่ียงโดยการ support ขอ้มูลท่ีจ าเป็นใหก้บัวชิาชีพอ่ืน เช่น การ
จ่ายยาฉีดท่ีมีขอ้ควรระวงัเร่ือง rate การบริหารยา จะตอ้งแนบเอกสารท่ีระบุขอ้มูลท่ีจ าเป็นส่งมอบใหท้างพยาบาล โดยอาจ 
highlight หรือโทรศพัทแ์จง้เตือนใหอ่้านใหท้วนสอบ rate อีกคร้ังกบัเอกสารแนบก่อนบริหารยา เภสชักรควรรู้ขอ้จ ากดัของ
แพทยบ์างท่านท่ีอาจจะช านาญเร่ืองยาเฉพาะโรคท่ีรักษาประจ า พอมีการสัง่ยาท่ีนอกเหนือจากกลุ่มยาเฉพาะทางท่ีตนเอง
รักษาอยู ่อาจจะไม่แม่นเร่ืองขอ้มูล เภสชักรตอ้งช่วยทวนสอบ และปรึกษาแพทยเ์ม่ือพบวา่มีความผดิปกติของ order เกิดข้ึน 
4. มองโลกในแง่ด ี
                      เภสชักรควรจะมองเร่ืองความเส่ียงดว้ยสายตาท่ีเป็นกลาง มองจากมุมมองของวชิาชีพอ่ืน จ าลองเหตุการณ์วา่ 
ถา้เป็นตวัเราเองอยูใ่นสถานการณ์นั้นจะท าอยา่งไร  อยา่เพ่ิงโทษวา่เป็นเพราะเขาไม่มีความรู้เร่ืองน้ีเลย การวพิากษว์จิารณ์
วชิาชีพอ่ืนท่ีอาจเคยผดิพลาดมาเป็นส่ิงท่ีไม่ควรท าในการสนทนาทัว่ไป แต่น าเร่ืองนั้นมาเป็นกรณีศึกษาในการพฒันา
ระบบงานหรือองคค์วามรู้มากกวา่ การเอาแต่บ่นๆ เร่ืองปัญหาของคนอ่ืนๆ หรือระบบงานก็เป็นส่ิงพดูได ้แต่ไม่ควรพดู
ระบายปัญหาดงักล่าวโดยใชเ้วลานาน หรือพดูซ ้ าๆ เพราะท าใหเ้สียบรรยากาศการท างานและเพ่ิมอคติในการท างานระหวา่ง
กนัอีกดว้ย 

รูปแบบการตดิต่อรายงานแพทย์ของเภสัชกร 
1. รายงานโดยตรง 
2. รายงานทางโทรศพัท ์(โทรศพัทติ์ดตามยงัหอ้งท างาน หรือบา้นพกั หรือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี) 
ผูร้ายงาน : ตอ้งเป็นเภสชักรหวัหนา้เวร หรือเป็นเภสชักรผูป้ระเมินและดูแลผูป่้วยดว้ยตวัเอง หรือเป็นเภสชักรผูไ้ดรั้บ
รายงานส่งเวรจากเภสชักรเวรท่ีผา่นมาและไดป้ระเมินและดูแลผูป่้วยก่อนท่ีจะรายงาน  

ก่อนรายงานให้ปฏบิัตดิงันี ้
1. ตอ้งอ่านขอ้มูลจากประวติัการใชย้า เวชระเบียนและบนัทึกการรายงานของเวรท่ีแลว้(ถา้มี) 
2. ในรายท่ีมีปัญหามีความเส่ียงอาจเกิดอนัตรายต่อผูป่้วย ตอ้งทบทวนวา่ไดมี้การพดูคุยเก่ียวกบัสถานการณ์ของผูป่้วยท่ีจะ
รายงานน้ี กบัเภสชักรท่ีช านาญกวา่ หรือทีมเภสชักร 
3. ตอ้งทบทวนเวชระเบียนเพ่ือพิจารณาวา่ควรรายงานแพทยท่์านใด (ใครเป็นแพทยเ์จา้ของไข)้ 
4.  เตรียมขอ้มูลและเอกสารท่ีส าคญัไดแ้ก่ เวชระเบียน : ประวติัการใชย้า ประวติัการแพย้า ขอ้มูลท่ีตอ้งเตรียมเก่ียวกบัการ 
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consult เร่ืองต่างๆ 
- ADR-ADR cross link ใหห้าขอ้มูลสถิติ โอกาสเกิดADR ทางเลือกในการใชย้ากลุ่มอ่ืน 
-ประวติัการใชย้ากลุ่ม betalactam ของผูป่้วยท่ีแจง้ใหม่วา่มีประวติัแพย้าเพนนิซิลิน 
- ยาท่ีไม่มีในบญัชี ยาหมด ใหห้าขอ้มูลยาทดแทน ยาท่ีใกลเ้คียงกนั ขนาดยา ราคายา 
-ยาท่ีมีความเส่ียงเฉพาะโรค เช่น G6PD ใหห้าขอ้มูลสถิติ โอกาสเกิด ทางเลือกในการใชย้ากลุ่มอ่ืน 
-ขอ้มูลเก่ียวกบัยาท่ีหา้มใช ้เช่น  ส่วนผสมของยาท่ีท าใหห้า้มบริหาร IV ยาหา้มบดหรือแบ่งเพราะอะไร 
-ค่า lab ท่ีจ  าเป็น เช่น INR ของคร้ังท่ีแลว้เทียบกบัคร้ังน้ี  
**กรณีแพทยอ์ยูใ่นหอ้งตรวจและเปิดคอมฯ อยู ่ใหร้ายงาน HN เพื่อใหแ้พทย ์search ดูประวติัในคอมพิวเตอร์ ** 

การรายงานให้ใช้ SBAR ร่วมกบัข้อมูลในการรายงานส่งเวรดงันี ้
(S&B) Situation& Background : สถานการณ์ท่ีท าใหต้อ้งรายงาน & ขอ้มูลภูมิหลงัเก่ียวกบัสถานการณ์ 

 ( ช่ือผูร้ายงาน ) จาก PH ไหน……. ขอปรึกษาปัญหาของผูป่้วย ( ระบุช่ือ-สกลุ ) เพศ ............อาย ุ.........แรกรับ
ท่ี……………….. เวลา........... อาการ............................................. 
ประวติั : ประวติัการใชย้า ประวติัการแพย้า (ถา้มี) 
ผูป่้วยมี......( ปัญหาท่ีตอ้งการ consult หรือมีความเส่ียงในการใชย้า ) 
ผลการตรวจร่างกาย  ค่า Lab ( ถา้มี ) 
การใหค้  าแนะน าหรือส่ิงท่ีไดป้ฏิบติัไปแลว้ 

(A) Assessment: การประเมนิสถานการณ์ของเภสัชกร 
การวนิิจฉยั หรือขอ้สนันิษฐานวา่เป็นหรือคลา้ยโรคใด หรือ ผูป่้วยเส่ียงต่อภาวะใด 

(R) Recommendation: ขอ้แนะน าหรือความตอ้งการของเภสชักร เช่น ตอ้งการใหแ้พทยป์รับเปล่ียนแผนการรักษา  ปรับ
ขนาดยา การอธิบายการสัง่ยาใหก้บัผูป่้วย ญาติ หรือ ผูดู้แล เป็นตน้ 

**ควรพดูชา้ๆ ชดัๆ อยา่พดูเร็วและรัว เพราะท าใหผู้ฟั้งฟังขอ้มูลคลาดเคล่ือนหรือตอ้งมีการถามซ ้ าอีก** 

A. ตวัอย่างการส่ือสารโดยใช้เทคนิค SBAR กบัแพทย์ 

1. ตวัอย่างเกีย่วกบั ADR  (ยา warfarin) 
2. ตวัอย่างเกีย่วกบั ADR cross reaction รายที ่1 
3. ตวัอย่างเกีย่วกบั ADR cross reaction รายที ่2 
4. ตวัอย่างเกีย่วกบัผลประเมนิการเกดิ ADR ของเภสัชกร IPD ซ่ึงยงัไม่ได้แจ้งแพทย์ 
5. ตวัอย่างเกีย่วกบัG6PD+ยาทีม่โีอกาสท าให้เกดิ hemolysis 
6. ตวัอย่างเกีย่วกบั ADR  ของยาทีม่กีาร monitor ผล Lab 
7. ตวัอย่างเกีย่วกบัขนาดยาไม่เหมาะสม rate/route ไม่เหมาะสม 
8. ตวัอย่างเกีย่วกบัยาทีม่โีอกาสเกดิ DI 
9. ตวัอย่างเกีย่วกบัยาไม่มใีนบัญชี-ยาทดแทน 
10. ตวัอย่างเกีย่วกบัยาทีแ่พทย์ส่ัง ไม่น่าจะเป็นยาโรคเดยีวกบัผู้ป่วย( แพทย์ key code ผดิ) 



 5 

11. ตวัอย่างเกีย่วกบัยาทีแ่พทย์ส่ังห้ามบดหรือห้ามแบ่ง 
12. ตวัอย่างเกีย่วกบัยาทีซ่ ้าซ้อน 

B. ตวัอย่างการส่ือสารโดยใช้เทคนิค SBAR กบัพยาบาล 

1. ตวัอย่างเกีย่วกบั ADR 
2. ตวัอย่างเกีย่วกบั ลายมอืแพทย์ไม่ชัดเจนและ order ไม่ครบ 

C. ตวัอย่างการส่ือสารโดยใช้เทคนิค SBAR กบัหัวหน้าหน่วยหรือหัวหน้าแผนก 

1. ตวัอย่างเกีย่วกบั ADR ต้องการคนืยา แต่ยาเป็นยาเก่าเกบ็ 
2. ตวัอย่างเกีย่วกบั ADR และต้องมกีารส่ังยาแก้แพ้เพิม่มค่ีาใช้จ่ายเรียกเกบ็เพิม่ 

A. ตวัอย่างการส่ือสารโดยใช้เทคนิค SBAR กบัแพทย์ 

1. ตวัอย่างเกีย่วกบั ADR  (ยา warfarin) 
(S &B) Situation & Background : 
              สวสัดีคะ โทรจากหอ้งยาผูป่้วยนอกชั้น 1 เภสชักรหญิงวไิลคะ  ขออนุญาตเรียนปรึกษาปัญหาการใชย้าของผูป่้วย
ชาย ช่ือ คุณมานะ อดทน HN……………..อาย ุ55 ปี ไดรั้บยา warfarin 3 mg มาตลอด วนัน้ีผูป่้วยโทรมาปรึกษาวา่มี
เลือดออกตอนบว้นปากหลงัแปรงฟันตอนเชา้คะ 
 (A) Assessment:  
              จากขอ้มูลสมัภาษณ์ผูป่้วยวา่มียาหรืออาหารเสริมอ่ืนท่ีรับประทานเพ่ิมเติมจากเดิมหรือไม่ ผูป่้วยแจง้วา่ลูกสาวให้
กาแฟโสมมาอาทิตยก่์อน ด่ืมมาได ้4-5 วนั จึงคิดวา่การมีเลือดออกน่าจะเกิดจาก food-drug interaction ระหวา่งกาแฟโสมกบั 
warfarin  ส่วนอาการเลือดออกในระบบอ่ืนๆ ยงัไม่พบอาการผิดปกติ 
(R) Recommendation:  
               ตอนน้ีใหผู้ป่้วยงดด่ืมกาแฟโสมและรอสายโทรกลบั ไม่ทราบวา่อาจารยจ์ะใหแ้นะน าผูป่้วยรีบมาพบแพทยห์รือไม่ 
และถา้ผูป่้วยไม่สะดวกมาจะรอจนถึงวนันดัเดือนหนา้ไดห้รือไม่(อีกประมาณ 2 สปัดาห์) 

2. ตวัอย่างเกีย่วกบั ADR cross reaction รายที ่1 
(S &B) Situation & Background : 
              สวสัดีคะ โทรจากหอ้งยาผูป่้วยนอกชั้น 1 เภสชักรหญิงรัตนาคะ  ขอเรียนปรึกษาปัญหาการใชย้าของผูป่้วยชาย ช่ือ 
คุณศุภชยั ฤกษดี์ HN………………..อาย ุ72 ปี มีประวติัแพย้ากลุ่มกนัชกั carbamazepine วนัน้ีเพ่ิงไดรั้บยา Dilantin ท่ีทาง
อาจารยส์ัง่ให ้จากการสมัภาษณ์เพ่ิมเติม ผูป่้วยมีอาการแพย้า เป็นผื่นคนัตามตวัหลงัจากใชย้า carbamazepine ประมาณ 2 
สปัดาห์ โดยทางรพ. ศิริราชเป็นผูป้ระเมิน  
(A) Assessment:  
              จากขอ้มูลวชิาการผูป่้วยท่ีเคยมีประวติัแพย้ากนัชกั เช่น carbamazepine ถา้ไดรั้บยาท่ีมีโครงสร้างคลา้ยกนั เช่น 
Dilantin จะมีโอกาสเกิด ADR cross link กนัได ้
(R) Recommendation:  
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               ตอนน้ีแจง้ผูป่้วยยงัรออยูท่ี่หนา้หอ้งยาเพ่ือรอผลการปรึกษาเร่ืองน้ีอยูค่ะ มี paper ซ่ึง recommend วา่ ถา้จะเปล่ียนยา
เป็นยากนัชกัตวัอ่ืน สามารถใช ้Keppra (levetiracetam 500 mg)  แทนได ้

3. ตวัอย่างเกีย่วกบั ADR cross reaction รายที ่2  
(S &B) Situation & Background : 
              สวสัดีคะ โทรจากหอ้งยาผูป่้วยนอกชั้น 1 เภสชักรหญิงรักชนกคะ  ขอเรียนปรึกษาปัญหาการใชย้าของผูป่้วย ช่ือ 
เด็กหญิงอรอุมา งามตรง HN………………..อาย ุ12 ปี คุณแม่เพ่ิงแจง้วา่มีประวติัแพย้ากลุ่มเพนนิซิลิน โดยไดรั้บ 
amoksiklav มีผื่นคนัจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเม่ือเดือนก่อน วนัน้ีเพ่ิงไดรั้บยา Cefspan ท่ีทางอาจารยส์ัง่ให ้ 
(A) Assessment:  
              จากประวติัผูป่้วยรายน้ีเม่ือตน้ปีเคยไดรั้บยา distaclor ไม่มีแจง้ประวติัแพย้า และวนัน้ีไดรั้บยา cephalosporin กลุ่ม
ใหม่ๆ ซ่ึงจะมีโอกาสเกิด ADR cross link กนัไดน้อ้ย (1-3%) 
(R) Recommendation:  
               ทางดิฉนัขออนุญาตเรียนปรึกษาวา่ ถา้ให ้cefspan ไป โอกาสเกิด ADR นอ้ย แต่อยา่งไรก็ตาม ทางเภสชักรจะช้ีแจง
ใหผู้ป้กครองคอยสงัเกตการเกิดผืน่คนัหรืออาการผิดปกติอ่ืนๆ โดยเรามีระบบโทรติดตามการเกิด ADR หรือทางอาจารย์
อาจจะเปล่ียนยาเป็นกลุ่มอ่ืนก็ไดค้ะ 
 
4. ตวัอย่างเกีย่วกบัผลประเมนิการเกดิ ADR ของเภสัชกร IPD ซ่ึงยงัไม่ได้แจ้งแพทย์ 
(S &B) Situation & Background : 
              สวสัดีคะ โทรจากหอ้งยาผูป่้วยใน  เภสชักรหญิงสมฤดีคะ  ขอรายงานผลการประเมินการเกิด ADR จากยา 
cordarone ของผูป่้วยชาย ช่ือ คุณสรชยั ฤกษง์าม อาย ุ69 ปี ท่ี admit ICU เตียง 6  ผูป่้วยมีอาการ phleblitis ท่ีแขนขา้งขวา จาก
การท่ีบริหารยา cordarone ดว้ย rate ท่ีเร็วกวา่ท่ีแพทย ์order   
(A) Assessment:  
              จากขอ้มูลวชิาการผูป่้วยท่ีไดรั้บยา cordarone ท่ีมีความเขม้ขน้หรือ rate สูงมีโอกาสเกิด phlebitis ได ้ส่วนยาอ่ืนๆ ท่ี
บริหารพร้อมกนัไม่พบอุบติัการณ์การเกิด  
(R) Recommendation:  
               ตอนน้ีทางพยาบาลไดเ้ปล่ียนแขนท่ีบริหารยาแลว้ และปรับ rate ยาใหเ้หมาะสม การเกิด phlebitis ไม่น่าจะพบได้
อีก และไดเ้ขียน pharmacy note ท่ีเวชระเบียนและลงบนัทึกการเกิด ADR ไวใ้นประวติัผูป่้วยแลว้คะ ไม่ทราบวา่ทางอาจารย์
ตอ้งการให ้review ขอ้มูลอะไรเพ่ิมเติมอีกบา้ง 
 
5. ตวัอย่างเกีย่วกบัG6PD+ยาทีม่โีอกาสท าให้เกดิ hemolysis 
(S &B) Situation & Background : 
              สวสัดีครับ โทรจากหอ้งยาผูป่้วยนอกชั้น 3 เภสชักรทวศีกัด์ิครับ  ขอเรียนปรึกษาปัญหาการใชย้าของผูป่้วยหญิงช่ือ 
คุณนงเยาว ์อายยุนื อาย ุ25 ปี มีประวติั G6PD วนัน้ีเพ่ิงไดรั้บยา ciprofloxacin ท่ีทางอาจารยส์ัง่ให ้จากการสมัภาษณ์เพ่ิมเติม 
ผูป่้วยเคยมีปัสสาวะเป็นสีน ้ าตาลเวลารับประทานยาบางชนิด  
(A) Assessment:  
              จากขอ้มูลวชิาการ ciprofloxacin เป็นยา high risk ท่ีไม่แนะน าใหใ้ชก้บัผูป่้วยท่ีมีประวติัเป็นโรค G6PD 
(R) Recommendation:  
               ม ีpaper ซ่ึง recommend ว่า ถา้จะเปล่ียนยาตวัอ่ืนในกลุ่ม quinolone เช่น ใช ้ norfloxacin แทนได ้



 7 

6. ตวัอย่างเกีย่วกบั ADR  ของยาทีม่กีาร monitor ผล Lab 
(S &B) Situation & Background : 
              สวสัดีครับ โทรจากหอ้งยาผูใ้น เภสชักรทินกร ครับ  ขอเรียนปรึกษาปัญหาการใชย้าของผูป่้วยชาย ช่ือ คุณสมร  
อ่อนหวาน อาย ุ80 ปี มีการสัง่ใชย้า gentamicin 80 mg OD มาเป็นเวลา 4 วนั แลว้ยงัไม่มีการตรวจ lab เก่ียวกบัค่า BUN, 
Creatinine 
(A) Assessment:  
              จากขอ้มูลวชิาการผูป่้วยสูงอายจุะมีการท างานของไตไม่คอ่ยดี รายน้ีก็มีเร่ิมมีปัญหาเก่ียวกบัไตเลก็นอ้ย โดยดูจากค่า 
creatinine clearance ของการ admit คร้ังก่อน ประมาณ 150 ml/min 
(R) Recommendation:  
               มี protocol การใช ้Gentamin ขององคก์รแพทย ์recommend วา่ ผูป่้วยท่ีใชยัาน้ี > 3 วนัควรไดรั้บการ monitor BUN, 
Creatinine จึงขออนุญาตเรียนปรึกษาเร่ืองน้ีดว้ยนะครับ 

 
7. ตวัอย่างเกีย่วกบัขนาดยาไม่เหมาะสม rate/route ไม่เหมาะสม 
(S &B) Situation & Background : 
              สวสัดีครับ โทรจากหอ้งยาผูป่้วยนอกชั้น 1 เภสชักรทวศีกัด์ิครับ  ขอเรียนปรึกษาปัญหาการใชย้าของผูป่้วยชายช่ือ 
คุณมานะ มากดี  อาย ุ35 ปี วนัน้ีอาจารยส์ัง่ฉีด diclofenac IV push ท่ี ER นะครับ 
(A) Assessment:  
              จากหนงัสือ drug information diclofenac  injection เป็นยาฉีดท่ีบริหารทาง IM เท่านั้น เพราะยาน้ีจะ irritate เสน้
เลือด ถา้ให ้IV และมีความเส่ียงจากการแพย้าไดง่้าย 
(R) Recommendation:  
              ผมขออนุญาตน าเสนอทางเลอืกนะครับ  อาจารยอ์าจจะเปล่ียนเป็นฉีด IV ดว้ยยา Dynastat หรือเปล่ียน route ของ 
diclofenac เป็น IM  

8. ตวัอย่างเกีย่วกบัยาทีม่โีอกาสเกดิ DI 
(S &B) Situation & Background : 
              สวสัดีคะ โทรจากหอ้งยาผูป่้วยนอกชั้น 3 เภสชักรหญิง นุชนารถคะ ขอเรียนปรึกษาปัญหาการใชย้าของผูป่้วยชาย
ช่ือ คุณมานพ  พงงาม  อาย ุ50 ปี วนัน้ีอาจารยส์ัง่ Celebrex  OD 7 วนั  แต่ผูป่้วยใชย้า warfarin จากโรงพยาบาลรามาธิบดีอยู ่
 (A) Assessment:  
              จากเอกสารในระบบคุณภาพ ยา celebrex เป็น NSAID ท่ีมีโอกาสเกิด drug interaction กบั warfarin  ซ่ึงอาจมีผลท า
ใหค้่า INR ของผูป่้วยสูงข้ึนได ้ล่าสุดเม่ือวนัท่ี........... ผล lab ค่า INR ของผูป่้วย 4.5  
(R) Recommendation:  
               ตามความเห็นของดฉัิน เพือ่ลดความเส่ียงจากการแกว่งตวัสูงขึน้ของค่า INR  ถา้จ าเป็นตอ้งใช ้celebrex อาจารย์
อาจจะตอ้งปรับ dose ของ warfarin  ลงจากเดิม หรือใช ้NSAID topical ไปก่อน 

9. ตวัอย่างเกีย่วกบัยาไม่มใีนบัญชี-ยาทดแทน 
(S &B) Situation & Background : 
              สวสัดีครับ โทรจากหอ้งยาผูป่้วยนอกชั้น 1 เภสชักรเกรียงศกัด์ิ ขอเรียนปรึกษาปัญหาการใชย้าของผูป่้วยชายช่ือ คุณ
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สนิท สายสนิท  อาย ุ45 ปี วนัน้ีอาจารยส์ัง่ Avandamet 7 วนั  แตต่อนน้ีของขาดจากบริษทั ทางจดัซ้ือท า memo เวยีนแจง้
แพทยแ์ลว้ตั้งแต.่................... 
 (A) Assessment:  
              จากส่วนประกอบยา Avandamet ไดแ้ก่ avandia 2 mg + metformin 500 mg ซ่ึงราคา Avandamet 48 บาทต่อเมด็ 
และ avadia 8 mg เมด็ละ 85 บาท metformin 500 mg เมด็ละ 5 บาท ซ่ึงรับประทานแยกเมด็ราคารวมไม่แตกต่างกนั  

 (R) Recommendation:  
               การรับประทานยาแยกกนั 2 เมด็ทดแทนยาท่ีขาด จะไม่มีผลต่อค่าใชจ่้าย ทางหอ้งยาจะช้ีแจงใหท้างผูป่้วยรับทราบ 
ถึงการเปล่ียนแปลงน้ี ไม่ทราบวา่อาจารยจ์ะมีความเห็นอยา่งไรครับ (แพทยอ์าจจะเห็นดว้ย หรือแจง้วา่ผูป่้วยมียาเดิมเหลือ
เยอะ off order ไปก่อนก็ได)้ 
 
10. ตวัอย่างเกีย่วกบัยาทีแ่พทย์ส่ัง ไม่น่าจะเป็นยาโรคเดยีวกบัผู้ป่วย( แพทย์ key code ผดิ) 
(S &B) Situation & Background : 
              สวสัดีครับ โทรจากหอ้งยาผูป่้วยนอกชั้น 3 เภสชักรไพศาล ขอเรียนปรึกษาปัญหาการใชย้าของผูป่้วยชายช่ือ คุณ
สมิทต ์ทานยงั อาย ุ50 ปี วนัน้ีอาจารย ์key ยา Hidil OD 900 mg  
 (A) Assessment:  
              จากประวติัเดิมผูป่้วยเคยไดรั้บ Hidil 300 mg ชนิดแคปซูลมาตลอด  และตอนจ่ายยา ผูป่้วยแจง้วา่ อาจารยไ์ม่ไดแ้จง้
วา่วนัน้ีมีการเปล่ียนแปลงยา บอกวา่ใหท้านยาเหมือนเดิม อาจเป็นไปไดว้า่รหสัยา Hidil ทั้ง 2 ความแรงอยูใ่กลก้นั เวลา clic 
เลือกรายการอาจจะคลาดเคล่ือนได ้
(R) Recommendation:  
               ไม่ทราบวา่อาจารยจ์ะใหแ้จง้ปรับวธีิใชย้า โดยไม่ตอ้งเปล่ียนยา หรือจะแกไ้ขรายการเป็นยาความแรงเดิม 
 
11. ตวัอย่างเกีย่วกบัยาทีแ่พทย์ส่ังห้ามบดหรือห้ามแบ่ง 
(S &B) Situation & Background : 
              สวสัดีคะ เภสชักรหญิงสุชาดาคะ โทรจากหอ้งยาผูป่้วยใน ขอเรียนปรึกษาปัญหาการใชย้าของผูป่้วยหญิงช่ือ คุณ
นนัทนา สนิทสนม อาย ุ35 ปี admit ward 12 หอ้ง 1210 วนัน้ีอาจารยส์ัง่ยา continue ตวัใหม่ plendil 10 mg ½ เมด็ OD   
 (A) Assessment:  
              ขอ้มูลของบริษทัยาระบุวา่ Plendil เป็นยา extended released หา้มบดหรือแบ่งยา เพราะจะท าใหย้าออกฤทธ์ิไม่
ครอบคลุม 24 ชัว่โมง  
(R) Recommendation:  
             ทางรพ. มี plendil ขนาด 5 mg ซ่ึงสามารถใชแ้ทน ขนาด 10 mg ท่ีสัง่แบ่งคร่ึงเมด็ ขออนุญาตจ่าย plendil 5 mg แทน 
order เดิมนะคะ 

12. ตวัอย่างเกีย่วกบัยาทีซ่ ้าซ้อน 
(S &B) Situation & Background : 
              สวสัดีครับ โทรจากหอ้งยาผูป่้วยใน เภสชักรหญิง ฤดีนารถ คะ ขอเรียนปรึกษาปัญหาการใชย้าของผูป่้วยหญิงช่ือ 
คุณขตัติยา  เสืองาม  อาย ุ50 ปี admit ท่ี ward 12 หอ้ง 1218 วนัน้ีอาจารยส์ัง่ Pariet 20 mg  OD 7 วนั  แต่ผูป่้วยใชย้า Nexium 
40 mg จากโรงพยาบาลรามาธิบดีอยู ่
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 (A) Assessment:  
              จากประวติัการใชย้าเดิมของผูป่้วย M.R. พบวา่ Nexium รับประทานตอนเชา้เหมือนกบั Pariet ท่ีอาจารยส์ัง่ แต่
ตอนน้ีมียาเดิมเหลืออยู ่3 เมด็คะ 
(R) Recommendation:  
               ตามความเห็นของดฉัิน ยาเดิมมีเหลือไม่มาก อาจจะ hold ยาเดิมท่ีไดจ้ากทางรพ.รามาธิบดีไวก่้อนนะคะ 
 
B. ตวัอย่างการส่ือสารโดยใช้เทคนิค SBAR กบัพยาบาล 

1. ตวัอย่างเกีย่วกบั ADR  
กรณีน้ีแพทยจ์ะไม่สะดวกคุย เพราะยงัตรวจผูป่้วยรายอ่ืนอยู ่หอ้งยาโทรประสานงานกบัพยาบาลดงัน้ี 
(S &B) Situation & Background : 
              สวสัดีคะ โทรจากหอ้งยาผูป่้วยนอกชั้น 1 เภสชักรหญิงมลฤดีคะ  ขอส่งเวรปัญหาการใชย้าของผูป่้วยชาย ช่ือ คุณทว ี
คิดกงัวล HN……………..อาย ุ60 ปี มีประวติัโรคความดนั เม่ือสองวนัก่อนเพ่ิงไดรั้บยา Norvasc ท่ีทางอาจารย.์...........สัง่ให ้
วนัน้ีผูป่้วยโทรมาปรึกษาวา่มีอาการหนา้บวม หลงัเทา้บวมหลงัจากต่ืนนอน 
 (A) Assessment:  
              จากขอ้มูลประวติัผูป่้วยยงัไม่เคยไดรั้บยากลุ่ม Calcium channel blocker มาก่อน เคยไดรั้บแต่ยากลุ่ม  Beta blocker 
ซ่ึงยากลุ่ม Calcium channel blocker มีโอกาสท าใหเ้กิดอาการดงักล่าวได ้
(R) Recommendation:  
               ตอนน้ีใหผู้ป่้วยรอสายโทรกลบั และผูป่้วยยงัไม่สะดวกเดินทางมาพบแพทยใ์นช่วง 2-3 วนัน้ีเพราะไปต่างจงัหวดั 
จึงขอรบกวนใหท้างพยาบาลช่วยรับเร่ืองและเรียกแฟ้ม หรือประสานงานการโทรกลบัผูป่้วยดว้ยท่ีเบอร์...089xxxxxxx  ขอ
ทวนช่ือผูรั้บเร่ืองอีกคร้ังนะคะ..... 

2. ตวัอย่างเกีย่วกบั ลายมอืแพทย์ไม่ชัดเจนและ order ไม่ครบ 
(S &B) Situation & Background : 
              สวสัดีคะ โทรจากหอ้งยาผูป่้วยใน  เภสชักรหญิงนาตยาคะ  รบกวนของสอบถาม  order ยาของผูป่้วยชาย ช่ือ คุณ
ส าลี ใจงาม อาย ุ60 ปี หอ้ง 914 เตียง 1  ยาท่ีอาจารยไ์พศาลสัง่ ใบ scan มองเห็นไม่ชดัคะ อยากใหช่้วยทวน order ฝ่ังยา one 
day รายการท่ี 3 คะ 
 (A) Assessment:  
              ยารายการท่ี 3 เป็นยา levophed เหรอคะ แต่แพทยไ์ม่ไดร้ะบุ rate หรือวธีิใชเ้ลย เวลาหอ้งยาท า sticker จะตอ้งมี
รายละเอียดการบริหารยาใหค้รบถว้น ก่อนส่งมอบยา.... 
(R) Recommendation:  
               ขอรบกวนทางพยาบาลช่วยเรียนถามอาจารย.์......ดว้ย และ scan order มาอีกคร้ังนะคะ ขอทวนช่ือผูรั้บเร่ืองอีกคร้ัง
นะคะ.....ขอบคุณมาก 

C. ตวัอย่างการส่ือสารโดยใช้เทคนิค SBAR กบัหัวหน้าหน่วยหรือหัวหน้าแผนก 

1. ตวัอย่างเกีย่วกบั ADR ต้องการคนืยา แต่เป็นยาเก่าเกบ็ 
(S &B) Situation & Background : 
              สวสัดีคะ จากหอ้งยา PH1  ขออนุญาตส่งเวรปัญหาการใชย้าของผูป่้วยชาย ช่ือ คุณส าลี  ดินงามHN……………..
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อาย ุ55 ปี มีประวติัโรคความดนั  วนัน้ีแพทย(์ระบุช่ือ)...............สัง่คืนยา Norvasc ขนาด 5 mg 35 เมด็ โดยในใบรายงาน 
ADR เขียนวา่มีอาการหนา้บวม หลงัเทา้บวมหลงัจากต่ืนนอน แตท่ี่ซองยาเป็นยาท่ีไดรั้บไปเม่ือ 3 เดือนก่อน              
                จากขอ้มูลประวติัการใชย้าผูป่้วยเม่ือ 3 เดือนก่อน มีสัง่ใช ้norvasc 5 mg โดยแพทยส์ัง่ 30 เมด็ จากการสมัภาษณ์
ผูป่้วย  แจง้วา่ มีอาการดงักล่าวหลงัจากใชย้าไป 1 สปัดาห์ จึงโทรมาปรึกษาแพทย ์แพทยแ์จง้ใหห้ยดุยาและมาพบแพทย ์ได้
ยาตวัใหม่ไปแลว้ แต่ยาเดิมตวัน้ีเก็บไว ้เพ่ิงคน้เจอ เลยเอามาใหแ้พทยดู์ แพทยแ์จง้วา่คืนได ้
(A) Assessment:  
                   ทางหอ้งยาไดช้ี้แจงเบ้ืองตน้แลว้วา่ ขอ้หนดการรับคืนยาจากอาการขา้งเคียงจะตอ้งไม่เกิน 7 วนั หรืออยา่งมากไม่
เกินรอบนดั แต่กรณีของเขา เขามาพบแพทยห์ลายคร้ังแลว้หลงัจากหยดุยาน้ี และมียาท่ีน ามาคืนเกินกวา่ท่ีทางรพ. ใหไ้ป เม่ือ
เช็ค lot number แลว้ พบวา่ไม่ใช่ lot ท่ีทางรพ. เคยจ่ายไป ผูป่้วยอา้งวา่จ าไม่ได.้. 
(R) Recommendation:  
               ตอนน้ีใหผู้ป่้วยรอเพื่อปรึกษาผูใ้หญ่อยู ่ตามความเห็นของน้องคิดวา่ เขาน่าจะเขา้ใจเง่ือนไขของเรา เพราะดูท่าทาง
เขาก็ไม่ได ้serious วา่ตอ้งคืนยาได ้แต่เขาอยากทราบเหตุผลของทางเราถา้คืนไม่ได ้ไม่ทราบวา่ทางหวัหนา้คิดวา่ จะ
ด าเนินการรับคืนยา หรือยนืยนัตามท่ีช้ีแจงไปในตอนแรก..... 

2. ตวัอย่างเกีย่วกบั ADR และต้องมกีารส่ังยาแก้แพ้เพิม่มค่ีาใช้จ่ายเรียกเกบ็เพิม่ 
(S &B) Situation & Background : 
              สวสัดีคะ จากหอ้งยา PH3  ขออนุญาตปรึกษาปัญหาของผูป่้วยหญิง ช่ือ คุณนาตยา  งามดีHN……………..อาย ุ35 
ปี ไม่มีประวติั  เม่ือวานน้ีแพทย(์ระบุช่ือ)...............สัง่ยา Clindamycin ขนาด 300 mg 10 เมด็ เม่ือกินไปเม่ือวาน เชา้น้ีมีอาการ
ผื่นคนั ปากบวมโดยในใบรายงาน ADR เขียนวา่แพย้า clindamycin และแพทยส์ัง่ Zyrtec 5 เมด็, prednisolone 10 เมด็, TA 
lotion เป็นค่าใชจ่้ายท่ีหกัลบยาคืนเป็นเงิน 580 บาท ผูป่้วยไม่พอใจท่ีตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายคร้ังน้ี เพราะถือวา่ไม่ใช่ส่ิงท่ีเขา
ตอ้งการใหเ้กิดการแพย้าข้ึน ทางโรงพยาบาลตอ้งรับผิดชอบ  
(A) Assessment:  
              จากขอ้มูลประวติัการใชย้าของผูป่้วย ยงัไม่เคยไดรั้บ clindamycin มาก่อน และไม่เคยมีประวติัแพย้าใดๆ มาก่อน
หนา้น้ี การแพย้า clindamycin คร้ังน้ีคงเป็นเหตุสุดวสิยั ซ่ึงอาการแพข้องผูป่้วยไม่ไดรุ้นแรงมากไดย้าไป 2-3 วนัน่าจะหาย  
(R) Recommendation:  
               ตอนน้ีใหผู้ป่้วยรอเพ่ือปรึกษาผูใ้หญ่อยู ่ตามความเห็นของน้องคิดวา่ ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตน้ทุนในส่วนน้ีอาจจะนอ้ย 
เม่ือเทียบกบัการท าใหผู้ป่้วยไม่พอใจในปัญหาท่ีเกิดข้ึน ท าใหปั้ญหาเป็นเร่ืองใหญ่ หรือเราอาจท าส่วนลดพิเศษใหเ้ขาจาก
ปกติมีส่วนลด 10% ก็ใหส่้วนลด เป็น 30 % หรือจะใหดี้ไม่ตอ้งใหเ้ขาจ่ายเงินเลย... 

  ตวัอย่างการใช้ค าพูดทีดู่ห้วน เหมอืนใช้ค าส่ัง 
เภสชักรประจ าร้านยา พบวา่ใบสัง่ยาวนัน้ีมีการสัง่ใชย้าเพ่ิมจากยาเดิมอีก 1 ชนิด ซ่ึงเป็นยากลุ่มเดียวกนักบัยาเดิม จึง
โทรศพัทป์รึกษาแพทยผ์ูส้ัง่ใชย้า 
เภสชักร : ผมก าลงัจะจ่ายยา lyrica ใหแ้ก่คุณ... 
เภสชักร : ผมดูประวติัเดิมพบวา่คุณ...เคยไดรั้บยา neurontin ไปแลว้เม่ือ 2 อาทิตยก่์อน 
เภสชักร : ถา้ใหย้า lyrica ไปอาจเกิด drug interaction หรือเกิดผลขา้งเคียงท่ีรุนแรงได ้
เภสชักร : ผมแนะน าวา่ควรจะเลือกใชย้าตวัใดตวัหน่ึง 

การปรับปรุงประโยคสนทนาเทคนิค SBAR ใหม่ 
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เภสชักร : สวสัดีครับ โทรจากร้าน เภสชักรชุมชน “ยาดี” ผมเภสชักรชาติศกัด์ิครับ ผมก าลงัจะจ่ายยา lyrica ขนาด 75 mg 
ใหแ้ก่คุณ...................อาย ุ75 ปี มีโรคประจ าตวัเบาหวาน หวัใจ ความดนั 
เภสชักร : แต่จากขอ้มูลประวติัเดิมท่ีผูป่้วยใชอ้ยู ่พบวา่คุณ...............เคยไดรั้บยา neurontin ขนาด 300 mg ไปแลว้เม่ือ 2 
อาทิตยก่์อนขณะน้ีก็ยงัรับประทานยาอยู ่
เภสชักร : จากหนังสือ drug interaction handbook พบวา่ ถา้ไดรั้บยา lyrica พร้อมกบั neurontin ไปอาจเกิด drug 
interaction level 1 หรือเกิดผลขา้งเคียงท่ีรุนแรงได ้
เภสชักร : ผมขออนุญาตเิรียนแนะน าว่า อาจารยอ์าจจะพจิารณาเลือกใชย้าตวัใดตวัหน่ึง 
 
                   นอกจากการรายงาน case ในสถานการณ์เร่งด่วนแลว้ ยงัสามารถใช ้SPAR เทคนิคในการรายงานปัญหาทัว่ไป
เก่ียวกบัการท างานใหห้วัหนา้งานรับทราบ โดยผูน้ าเสนอรายงานนั้นจะตอ้งเตรียมขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหค้รบถว้น 
เพื่อประกอบการพิจารณา 
ตวัอย่าง  
(S &B) Situation & Background : 
              หวัหนา้ครับ ขอเวลาสกัครู่นะครับ ผมจะขอเรียนปรึกษาปัญหาเก่ียวกบัหอ้งเตรียมยานะครับ ตอนน้ีพบปัญหาใหม่
เพ่ิมเติมคือ แผน่ยางปูพ้ืนบวมข้ึนมาโดยก่อนหนา้น้ี ปัญหาเร่ืองมีหยดน ้ าท่ีกระจกและฝ้ามีน ้ าร่ัว ไดแ้จง้แผนกช่างใหม้าท า
การแกไ้ขแลว้ ผมไดติ้ดตามแลว้ พบวา่ช่างเขา้มาแกไ้ข แต่ปัญหายงัไม่หาย ช่างแจง้วา่ตอ้งรอผูรั้บเหมาจากภายนอกมาแกไ้ข
ปัญหาหลงัคา ซ่ึงยงัไม่มีก าหนดเขา้มาซ่อมเร็วๆ น้ี 
 (A) Assessment:  
              จากการปรึกษาช่างของเรา คิดวา่พ้ืนบวมน่าจะเกิดจากความช้ืนสะสมในหอ้ง ท าใหพ้ื้นพองตวัและบวมได ้ซ่ึงการ
แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ท่ีช่างแจง้คือ ใหห้าแผน่ยางแผน่ใหญ่มาปูทบัไปก่อน 
(R) Recommendation:  
               ในความเห็นของผมคิดวา่น่าจะตอ้งเร่งรัดใหผู้ใ้หญ่เรียกช่างจากภายนอกมาซ่อมใหญ่ ปัญหาจะไดห้มดไป เพราะ
ถา้ยงัคาราคาซงัแบบน้ีมนัก็จะเกิดปัญหาใหม่ข้ึนมาอีกเร่ือยๆ คงตอ้งรบกวนพ่ีช่วยประสานงานเร่ืองน้ีใหด้ว้ยนะครับ (พร้อม
แนบส าเนาการแจง้ซ่อมคร้ังท่ีแลว้ของทางแผนกใหก้บัทางหวัหนา้) 
ข้อสังเกตจากตวัอย่าง 
 จากตวัอยา่งขา้งตน้ จะท าใหเ้ห็นวา่การรายงานปัญหานั้นจะตอ้งเตรียมความคิดเห็นของผูน้ าเสนอปัญหาดว้ย เพื่อ
เป็นการแสดงวา่ มีการทบทวนปัญหาและการแกไ้ขในระดบัหน่ึงแลว้  
 
เอกสารอ้างองิ 
1. SIMPLE P : Patient care process WHO จาก website ศูนยคุ์ณภาพ รพ. นราธิวาส 
2. บทความเร่ือง How can we improve communication between healthcare providers? Lessons from the SBAR (Situation, 
Background, Assessment, Recommentation) technique วารสารของ Canadian Health Services Research Foundation Issue 
47, November 2008 
 
ภาคผนวก 
 

SBAR Report to Physician – Heart Failure*  
S = Situation  

http://www.chsrf.ca/copyright_e.php
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Dr. Heart, this is ______ from _______. I am calling about Mrs. White, who is a 76 year old HF 
patient of yours who has gained 6 pounds over the weekend.  

B =Background  
She was admitted to home health in August following hospitalization for heart failure exacerbation and 
is currently on telehealth monitoring.  
Her vital signs are: B/P 128/75, Pulse 94, Respirations 18.  
She has 2+ edema in her feet and ankles and is complaining of increased shortness of breath. She is 
currently taking Lasix 40 mg po, daily and KCL 20 Meq daily.  

A = Assessment  
I am concerned about exacerbation of her heart failure.  

R = Recommendation  
Could Ms White take an extra dose of Lasix for the next two days? Do you want to give any additional 
potassium with the extra Lasix?  
Is there any lab you would like me to draw?  
Would you like me to call you with her weight after the two doses of Lasix?  
Could we have a PRN order for additional diuretic for weight gain of 3 pounds overnight or more than 
5 pounds in a week?  

 
* This example courtesy of Paula Suter, Director Center of Excellence for Chronic Care Management, Baptist Health 
Home Health Network, Little Rock, Arkansas 
 
 
 


