
ขัน้ตอนการให้ค าปรึกษาผู้ป่วยเบาหวาน 
 
 ในการให้ค าปรึกษาเร่ืองเบาหวานแก่ผู้ ป่วยนัน้ เภสชักรจะต้องรวบรวมข้อมลูและเตรียมประเด็นทีจ่ะ
พดูคยุและร่วมแก้ไขปัญหากบัผู้ป่วย โดยจะแบง่เป็น 3 ขัน้ตอน ได้แก ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขัน้ตอนที่ 1 การเตรียมข้อมูลก่อนพบผู้ป่วย 
1. ก่อนทีเ่ภสชักรจะให้ค าปรึกษาเร่ืองยาแก่ผู้ ป่วยนัน้ เภสชักรจะต้องอา่นแฟ้มเวชระเบยีนของผู้ ป่วยโดยมี

ข้อมลูที่ควรทราบ 
-ผลเลอืด FBS  
-ผลตรวจอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น  HbA1c, Cholesterol, Triglyceride, L-cholesterol, H-cholesterol 

2. เภสชักรประเมินภาวะโรคของผู้ ป่วยและภาวะแทรกซ้อน 
-ภาวะ glycemia 
-foot 
-eye 
-kidney 
-hypertension 
-coronary and peripheral arterial…. 
-neurovascular 
-self-management 
-others 

3. เภสชักรตรวจสอบแบบบนัทกึการให้ค าปรึกษาครัง้ที่แล้ว (ในกรณีที่เป็นการตดิตามตอ่เนื่อง) มีการบนัทกึ
ข้อมลูเก่ียวกบัปัญหาการใช้ยาอะไรบ้าง การให้ค าปรึกษาและแนวทางแก้ไขครัง้ทีแ่ล้ว 

 
ขัน้ตอนที่ 2 การให้ค าปรึกษา 
การพบผู้ป่วยครัง้ที่ 1  
2.1 การแนะน าตวัและตกลงบริการ 

ขัน้ตอนที่ 1 การเตรียมข้อมูลก่อนพบผู้ป่วย 

ขัน้ตอนที่ 2 การให้ค าปรึกษา 

ขัน้ตอนที่ 3. การบันทกึข้อมูล 



 ในการพบกนัครัง้แรก เภสชักรจะต้องสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ ป่วยเพื่อให้ผู้ ป่วยเกิดความไว้วางใจ และ
ตกลงบทบาทหน้าที่ของทัง้ 2 ฝ่าย ถ้าเป็นการพบกนัครัง้ตอ่มา การพดูคยุจะเป็นกนัเองมากขึน้ 
ตัวอย่างบทสนทนา 
“สวสัดีคะ…ดิฉนัภญ. สมสมยั ขออนญุาตแนะน าตวัก่อนนะคะ วา่เป็นเภสชักรในทีมศนูย์เบาหวาน ซึง่เราจะมา
พดูคยุกบัผู้ ป่วยเบาหวานรายใหมข่องโรงพยาบาล โดยดิฉนัจะรับผิดชอบในเร่ืองการใช้ยาทีจ่ะมาคยุกันในวนันี”้ 
“ถ้าพี่มีปัญหาหรือข้อสงสยัเก่ียวกบัการใช้ยา เราจะมาชว่ยกนัดวูา่ จะแก้ไขปัญหานัน้ได้อยา่งไรบ้างนะคะ” 
 
2.2 การซักถามอาการและการให้ข้อมูลค าแนะน าเร่ืองยา 

ในการพบผู้ ป่วยครัง้แรก 
เภสชักรอธิบายถึงสรรพคณุของยา วิธีใช้ยา ท่ีได้รับในวนันี ้ รวมทัง้ผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึน้ การ

ปฏิบตัิตวัเมื่อเกิดผลข้างเคียง โดยเน้นค าถามเก่ียวกบัการใช้ยา ดงันี ้
1. วิธีใช้ยา 
2. กรณีลมืรับประทานยา 
3. กนณีรับประทานยาผิดเวลา 
4. กรณีรับประทานยาผิดวิธี/ผิดขนาด 
5. การตัง้ใจงดยา 
6. ความเข้าใจเร่ืองยา 
7. การใช้ยาอื่นนอกจากแพทย์สัง่  

 
เภสชักรตรวจสอบการบริหารยาของผู้ ป่วยในเร่ือง การมีปริมาณยาเพยีงพอ(ทัง้รับประทานและฉีดยา) 

ความสามารถในการแยกแยะชนดิของยา ความสามารถในการอธิบายวิธีใช้ยา (ถกูต้อง/ไมถ่กูต้อง) สามารถ
บอกวิธีใช้ยาครัง้นีเ้ปรียบเทยีบกบัครัง้ก่อน ลมืรับประทานยาแล้วสามารถปฏิบตัติวัได้เหมาะสม 

เภสชักรควรมีการย า้เตือนผู้ ป่วยและประเมินความเข้าใจในประเด็นที่ส าคญัอยูเ่ป็นระยะ เนื่องจากการ
ให้ความรู้ในแตล่ะครัง้มกัจะมเีวลาจ ากดั ประกอบกบัผู้ ป่วยมกัจะจ าได้เพียง 2-3 ประเด็นของข้อมลูที่ได้รับ 
ดงันัน้ ควรให้ข้อมลูแก่ผู้ ป่วยในปริมาณที่พอเหมาะในแตล่ะครัง้ ซึง่อาจท าได้โดยการก าหนดประเดน็ความรู้ที่จะ
ให้แก่ผู้ ป่วยในการให้ค าปรึกษาแตล่ะครัง้ 

“วนันีด้ิฉนัได้พดูคยุกบัคณุ….มาพอสมควรแล้ว อยากจะถือโอกาสให้คณุ….ช่วยทบทวนวา่ยาที่ได้รับ
ไปในวนันีท้านอยา่งไรบ้าง………(กรณีมียาไมก่ี่อยา่ง) และต้องระวงัตวัอยา่งไรบ้าง…….ให้ผู้ ป่วยเป็นฝ่ายเลา่ 
แม้จะช้าเพราะต้องใช้เวลาทบทวนรวบรวมความคิด เภสชักรไมค่วรจะรีบเร่งดว่นสรุปพดูเอง 

เภสชักรให้แผน่พบัแนะน าเร่ืองยา เพื่อให้ผู้ ป่วยกลบัไปศกึษาทบทวนที่บ้าน 
“เอกสารนีม้ข้ีอแนะน าที่นา่สนใจเก่ียวกบัการใช้ยา เพราะเราคยุกนัหลายเร่ือง เผ่ือไว้อา่นทบทวนอกี

ครัง้ที่บ้านนะคะ” 
 

2.4 การยุติบริการ 
เภสชักรตอบข้อสงสยัเก่ียวกบัการใช้ยา ในกรณีทีต้่องสง่ตอ่เพื่อรับการบริการเพิ่มก็ยตุิสนทนา โดยนดั

หมายกบัผู้ ป่วยในครัง้ถดัไป 



ในขัน้ตอนนีเ้ภสชักรควรให้ก าลงัใจผู้ ป่วยและเน้นให้ผู้ ป่วยเห็นความส าคญัของการมาตามที่แพทย์นดั
อยา่งตอ่เนื่องเป็นประจ า และเปิดโอกาสให้ผู้ ป่วยหรือญาตถิามข้อสงสยัเก่ียวกบัยาเพิ่มเติม 

“คณุลงุมคี าถามหรือข้อสงสยัเก่ียวกบัยาอะไรอีกบ้างคะ….เภสชักรควรทิง้ช่วงเงียบสกัครู่…ให้ผู้ ป่วย
รวบรวมความคดิหรือข้อสงสยั” 

ถ้าผู้ ป่วยไมม่ีค าถามอะไร เภสชักรยตุิการสนทนาอยา่งนุม่นวล “วนันี ้ดิฉนัขออนญุาตกลบัไปท างาน
ก่อนนะคะ…เดีย๋วตอนรับยาที่เคาน์เตอร์ จะมีเภสชักรทบทวนวิธีใช้ยาอกีครัง้นะคะ” 
 
3. การบันทึกข้อมูล 

 เภสชักรสรุปประเด็นท่ีพดูคยุในแบบบนัทกึการให้ค าปรึกษาและประเด็นที่ควรจะพดูคยุในครัง้ถดัไป 
 
การพบผู้ป่วยครัง้ที่ 2 
 

ขัน้ตอนที่ 1  มีประเด็นท่ีเน้นคือ การเปรียบเทยีบภาวะโรคครัง้นีก้บัครัง้ที่แล้ว แบบแผนการให้ยาวา่มี
อะไรท่ีแตกตา่งจากเดิมบ้าง ปฏิกิริยาระหวา่งยาที่อาจจะเกิดขึน้ได้ 

 
ขัน้ตอนที่ 2 การให้ค าปรึกษา 
2.1 การแนะน าตวัและตกลงบริการ (เหมือนการพบครัง้ที่ 1) 
ถ้าเภสชักรทา่นเดิม การพดูคยุทกัทายจะเป็นกนัเองเพิ่มขึน้ ถ้าเภสชักรไมใ่ช่ทา่นเดิม ควรจะแนะน าตวั

อีกครัง้วา่ มาปฏิบตัิหน้าที่แทนคนก่อน “สวสัดีคะ ดิฉนั ภญ. เฟ่ืองฟ้า วนันีรั้บหน้าที่แทนน้อง(พี)่ เภสชักรคนท่ี
คณุลงุเคยพบเมือ่ครัง้ที่แล้ว…เราจะมาคยุกนัเร่ืองการใช้ยาวา่ครัง้ที่แล้วที่ได้รับยาไป คุณลงุมีค าถามหรือมี
ปัญหาเก่ียวกบัยาอะไรบ้างนะคะ…” 

นอกจากเกร่ินเร่ืองที่จะคยุกนัแล้ว เภสชักรควรระบเุวลาที่จะใช้ในการพดูคยุด้วย เช่น “ดิฉนัจะใช้เวลา
ไมเ่กิน 10 นาที ในการคยุกนัเร่ืองยา…”   “แตถ้่าคณุป้ามีธุระหรือจะรีบไปก็บอกดิฉนัได้นะคะ” 

2.2 การซักถามอาการและการค้นหาปัญหาในมุมมองของผู้ป่วย 
 เภสชักรจะสอบถามอาการของผู้ป่วยในช่วงก่อนหน้าทีม่าพบแพทย์ ผลของการใช้ยา เพื่อเป็นการ
ประเมินการรับรู้ของผู้ ป่วยเร่ืองอาการ และปัญหาอื่นๆ ที่ผู้ ป่วยเลา่ให้ฟัง เป็นการค้นหาปัญหาและรวบรวม
ปัญหาตา่งๆ ของผู้ ป่วยโดยประเมินปัญหาการใช้ยาจากการตดัสนิใจของผู้ ป่วยเอง และจากการสมัภาษณ์ญาติ
ของผู้ ป่วยในรายที่ผู้ ป่วยไมส่ามารถดแูลตนเองได้ เพื่อหาปัญหาความไมร่่วมมือในการใช้ยาและการปฏิบตัิตน 
รวมทัง้ปัญหาอื่นๆ ที่เก่ียวกบัยา  

การประเมินปัญหาความไม่ร่วมมือในการใช้ยาและการปฏิบตัิตนของผู้ป่วย  
มีเกณฑ์การประเมิน ดงันี ้
1. การลมืรับประทานยาหรือฉีดยา หมายถงึ การท่ีผู้ ป่วยรับประทานยาหรือฉีดยาไมต่รงเวลาที่

ก าหนดไว้ โดยไมต่ัง้ใจท าให้ได้รับยาไมค่รบตามที่แพทย์สัง่ 
2. การรับประทานยาหรือฉีดยาผิดเวลา หมายถงึ การที่ผู้ ป่วยรับประทานยาไมต่รงตามเวลาที่

ก าหนดไว้ แตย่งัได้รับยาครบจ านวนในแตล่ะวนั เช่น เปลีย่นวิธีใช้ยาจากก่อนอาหารเป็นหลงั
อาหาร ยาฉีดอินสลุนิแพทย์สัง่ให้ฉีดก่อนอาหารแตฉี่ดหลงัอาหาร 



3. การรับประทานยาหรือฉีดยาผิดวธีิ หมายถงึ การที่ผู้ ป่วยรับประทานยาหรือฉีดยาไมถ่กูวิธีตามที่
ก าหนดไว้ ท าให้ผลการรักษาไมม่ีประสทิธิภาพ เช่น ผู้ ป่วยได้ยาละลายน า้ แตเ่ททัง้ซองทาน 
ผู้ ป่วยฉีดอินสลุนิไมถ่กูต้อง 

4. การตัง้ใจงดยา หมายถงึ การท่ีผู้ ป่วยหยดุรับประทานยามือ้ใดมือ้หนึง่อยา่งตัง้ใจหรือหยดุฉีดยา 
เช่น ไมไ่ด้รับประทานอาหารจงึไมก่ล้ารับประทานยา ไมม่ยีาใช้เพราะไมไ่ด้มาพบแพทย์ตามนดั  

5. การปรับขนาดยา หมายถึงการท่ีผู้ ป่วยรับประทานยาหรือฉีดยาตรงตามเวลาที่แพทย์สัง่ แตข่นาด
ยาไมถ่กูต้อง อาจเป็นการเพิ่มหรือลดยาโดยตัง้ใจ นอกเหนือจากที่แพทย์ระบ ุเนื่องจากกลวัวา่
น า้ตาลจะขึน้สงู หรือกลวัยาไมพ่อจนกวา่จะถึงวนันดั 

6. การใช้ยาจ านวนครัง้ตอ่วนัผิดจากที่แพทย์สัง่ หมายถงึการที่ผู้ ป่วยใช้ยาถกูขนาดแตม่ีความถ่ีไม่
ตรงกบัท่ีแพทย์สัง่ อาจมากกวา่ทีก่ าหนดหรือน้อยกวา่ที่ก าหนด  เช่น แพทย์สัง่ให้ใช้ครัง้ละ 2 เม็ด
วนัละ 3 ครัง้ แตผู่้ ป่วยใช้วนัละ 2 ครัง้ 

7. การใช้ยาจากแหลง่อื่นร่วมด้วย(โดยแพทย์ไมท่ราบ)  หมายถึง การท่ีผู้ ป่วยใช้ยาอื่นร่วมด้วย ซึง่
อาจเป็นยาที่ได้รับจากโรงพยาบาล คลนิิคอื่น  ซึง่ไมไ่ด้แจ้งให้แพทย์ทราบ 

8. การรับประทานอาหารท่ีมีน า้ตาลสงู หมายถงึ การท่ีผู้ ป่วยรับประทานอาหารทีม่ีน า้ตาลสงู เช่น 
ของหวาน ผลไม้รสหวาน ในปริมาณมากกวา่ที่ควรรับประทานในแตล่ะมือ้ 

9. การรับประทานอาหารท่ีมีไขมนัสงู หมายถึง การท่ีผู้ ป่วยรับประทานอาหารที่มีไขมนัอิม่ตวัหรือมี
คลอเรสเตอรอลสงู เช่น กะทิ ของทอด น า้มนัหม ูปลาหมกึ กุ้ง เคร่ืองในสตัว์ เป็นต้น  ในปริมาณ
มากกวา่ที่ควรรับประทานในแตล่ะมือ้ 

10. การรับประทานผลติภณัฑ์เสริมอาหารและสมนุไพร หมายถึง การที่ผู้ ป่วยรับประทานผลติภัณฑ์
เสริมอาหารและสมนุไพร นอกเหนือจากยาที่ได้รับจากแพทย์ ซึง่อาจมีผลตอ่การรักษาได้ 

**ผู้ ป่วยที่ได้รับยาฉีด สอบถามวธีิฉีดและปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาฉีดด้วย 
การประเมินปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาของผู้ป่วย 

 เภสชักรน าข้อมลูที่ได้จากการประเมินปัญหาการใช้ยาที่อาจจะเกิดขึน้ได้ในขัน้ตอนท่ี 1 และสอบถาม
จากผู้ ป่วยเพิม่เตมิในหวัข้อที่เก่ียวข้อง เช่น อาการไมพ่งึประสงค์จากการใช้ยา ตวัอยา่ง ผู้ ป่วยเพิง่ได้รับ 
metformin เป็นครัง้แรก โดยแพทย์สัง่รับประทานก่อนอาหาร เภสชักรควรสอบถามถงึอาการไมพ่งึประสงค์ เช่น 
มีอาการคลืน่ไส้ ขณะที่ใช้ยานีห้รือไม ่อาการของโรคที่ยงัควบคมุไมไ่ด้เนื่องจากขนาดยาไมเ่หมาะสม  และ
สอบถามปัญหาที่สงสยัเพิ่มเตมิ เช่น เภสชักรวเิคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้นพบวา่ ยาที่ผู้ ป่วยได้รับมี drug interaction 
กนั ท าให้เกิดผลเพ่ิมฤทธ์ิยาลดน า้ตาลในเลอืด ถ้าผู้ ป่วยมีภาวะน า้ตาลอยูใ่นระดบัไมส่งูอยูแ่ล้ว อาจท าให้เกิด
ภาวะน า้ตาลในเลอืดต า่ได้ ถ้าพบวา่ผู้ ป่วยมีปัญหาดงักลา่ว เภสชักรจะได้แนะน าวิธีป้องกนัอาการดงักลา่ว และ
แนะน าให้ผู้ ป่วยแจ้งอาการท่ีเกิดขึน้กบัแพทย์ 
 
2.3 การร่วมแก้ไขปัญหาและการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 เป็นการร่วมกนัแก้ไขปัญหาและการปฏิบตัิตนของผู้ ป่วยแตล่ะราย โดยให้ผู้ ป่วยมีสว่นร่วมในการหา
แนวทางแก้ไขปัญหาในมมุมองของผู้ ป่วยเพื่อให้มวีิธีที่เหมาะสมกบัตนเอง ส าหรับผู้ ป่วยที่ไมส่ามารถดแูลตนเอง
ได้ เภสชักรจะให้ญาตมิีสว่นร่วมในการหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม 



เภสชักรให้ความรู้เก่ียวกบัยาที่ผู้ ป่วยได้รับในครัง้นี ้โดยอธิบายสรรพคณุยา วธีิใช้ยา ข้อมลูอื่นๆ ที่
ส าคญัเก่ียวกบัการใช้ยา เช่น ควรรับประทาน metformin พร้อมหรือหลงัอาหาร เป็นต้น ข้อควรระวงั 
ผลข้างเคยีงทีจ่ะเกิดได้ กรณีได้รับยาฉดัอินสลุนิซึง่พยาบาลจะเป็นผู้แนะน า วิธีฉีดยา เภสชักรเสริมค าแนะน าใน
ด้านการเปลีย่นไส้ เปลีย่นหวัเข็ม การเก็บรักษายา เป็นต้น พร้อมทัง้แจกเอกสารแนะน าเร่ืองยาส าหรับผู้ ป่วย
เบาหวาน 

ในกรณีที่ขนาดใช้ยาหรือวิธีใช้ยา ชนิดยา มคีวามแตกตา่งจากครัง้ก่อน เภสชักรจะต้องเน้นให้ผู้ ป่วย
ระมดัระวงัในการใช้ยาให้ถกูต้อง เช่น  “วนันีค้ณุหมอเพิ่มมือ้ที่ต้องทานยานะคะ เดิมชนิดนีเ้คยทานวนัละครัง้
หลงัอาหารเช้า แตต่อนนีใ้ห้ทานเพิ่มหลงัอาหารเย็นด้วยคะ”  

ในกรณีที่พบปัญหาความไมร่่วมมือในการใช้ยาหรือพฤติกรรมไมเ่หมาะสมเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ เภสชักร
ต้องไมต่ าหนิผู้ ป่วยในพฤตกิรรมดงักลา่ว แตค่วรสอบถามสาเหตทุี่ท าให้เกิดปัญหานัน้ๆ และช่วยหาวิธีแก้ไข
ปัญหาเพื่อให้ผู้ ป่วยสามารถใช้ยาได้ถกูต้อง 

“คณุยายไมไ่ด้กินยาตามหน้าซอง เพราะวา่กลวัยาจะหมด (ไมไ่ด้มาตามนดัเพราะไมม่ีคนพามา
โรงพยาบาล)…คณุยายคิดวา่ ครัง้หน้าถ้ามียาเผ่ือไปบ้างจะช่วยให้มียาเผ่ือเหลอืเผื่อขาดดีกวา่ไมไ่ด้กินยามัย้คะ
..” กรณีนีเ้ภสชักรควรแจ้งให้พยาบาลประสานงานกบัแพทย์เพื่อสัง่จ านวนยาเพิ่มอกี 1 สปัดาห์เพื่อเหลอืส ารอง
ไว้ถ้าไมส่ะดวกมาตามวนัท่ีนดั 

ในบางกรณีเภสชักรอาจต้องโน้มน้าวให้ผู้ ป่วยเลา่ปัญหาหรืออาการข้างเคยีงที่เกิดจากการใช้ยาให้
แพทย์ทราบ เพื่อให้แพทย์ปรับเปลี่ยนยาให้เหมาะสมกบัภาวะร่างกายผู้ ป่วย เช่นผู้ ป่วยไมไ่ด้เลา่ให้แพทย์ฟังวา่
ท างานกลางคืน นอนกลางวนั ท าให้ผู้ ป่วยใช้ยาก่อนอาหารเช้า ในเวลา 7 โมง แล้วนอนหลบั อาจเกิดภาวะ
น า้ตาลในเลอืดต า่ได้ 

เภสชักรตรวจสอบการบริหารยาของผู้ ป่วยในเร่ือง การมีปริมาณยาเพยีงพอ(ทัง้รับประทานและฉีดยา) 
ความสามารถในการแยกแยะชนดิของยา ความสามารถในการอธิบายวิธีใช้ยา (ถกูต้อง/ไมถ่กูต้อง) สามารถ
บอกวิธีใช้ยาครัง้นีเ้ปรียบเทยีบกบัครัง้ก่อน ลมืรับประทานยาแล้วสามารถปฏิบตัติวัได้เหมาะสม 

เภสชักรอาจสอบถามเก่ียวกบัปัญหาด้านพฤติกรรมสขุภาพ เช่น การควบคุมอาหาร การขาดการออก
ก าลงักาย ความเครียด เป็นต้น 

ในกรณีพบปัญหาเร่ืองการปฏิบตัติวัหรือปัญหาภาวะแทรกซ้อนให้สง่ตอ่ทีมงานเพื่อหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหา 

เภสชักรควรมีการย า้เตือนผู้ ป่วยและประเมินความเข้าใจในประเด็นที่ส าคญัอยูเ่ป็นระยะ เนื่องจากการ
ให้ความรู้ในแตล่ะครัง้มกัจะมเีวลาจ ากดั ประกอบกบัผู้ ป่วยมกัจะจ าได้เพียง 2-3 ประเด็นของข้อมลูที่ได้รับ 
ดงันัน้ ควรให้ข้อมลูแก่ผู้ ป่วยในปริมาณที่พอเหมาะในแตล่ะครัง้ ซึง่อาจท าได้โดยการก าหนดประเดน็ความรู้ที่จะ
ให้แก่ผู้ ป่วยในการให้ค าปรึกษาแตล่ะครัง้ 

ควรให้ก าลงัใจผู้ ป่วยและให้ผู้ ป่วยเห็นความส าคญัของการมาตามที่แพทย์นดัอยา่งต้องตอ่เนื่องเป็น
ประจ า 
 



“วนันีด้ิฉนัได้พดูคยุกบัคณุ….มาพอสมควรแล้ว อยากจะถือโอกาสให้คณุ….ช่วยทบทวนวา่มีอะไรบ้างที่จะต้อง
แก้ไข…….ให้ผู้ ป่วยเป็นฝ่ายเลา่ แม้จะช้าเพราะต้องใช้เวลาทบทวนรวบรวมความคิด เภสชักรไมค่วรจะรีบเร่ง
ดว่นสรุปพดูเอง 
 
การพบครัง้ที่ 3 
เหมือนข้อ 1-5  ในครัง้ที่ 2 
จดุเน้นคือการติดตามผลในครัง้ที่3 จะหา่งจากครัง้ที่ 2 4 ถึง 5 เดือน ดงันัน้ต้องดวูา่รอบนดัก่อนหน้านัน้ ภาวะ
โรคมีการเปลีย่นแปลงและแบบแผนการรักษาไปในทางใด เพื่อเป็นแนวทางในการพดูคยุกบัผู้ ป่วยได้ดีขึน้ 
การพดูคยุถงึความร่วมมือของผู้ป่วยในการใช้ยา การปฏิบตัิตวั 
 
ตัวอย่างค าถามเร่ืองการใช้ยา 
 
ค าถามเกี่ยวกับการวิธีใช้ยา 
 การใช้ค าถาม ถ้าถามค าถามสัน้ๆ เช่น “กินยาก่อนอาหารนานก่ีนาที“ “กินยาหลงัอาหารนานก่ีนาที”
อาจจะท าให้ดหู้วนเกินไป ดงันัน้เภสชักรอาจใช้ค าพดูเกร่ินน าก่อน เช่น  
“ไมท่ราบวา่คณุป้าเวลาทานยา ก่อนอาหาร กะg;]kประมาณก่ีนาที” 
“คณุลงุรู้ได้อยา่งไรวา่ได้เวลาประมาณ ½ ชัว่โมงแล้วละคะ” 
“สมมตุวิา่ ถ้าทิง้ช่วงเวลานานเกินไป เลยคร่ึงชัว่โมงแล้ว ต้องทานยา คณุลงุท าอยา่งไรคะ” 
“สมมตุวิา่ ถ้าต้องกินยาก่อนอาหาร แล้วต้องทานอาหารตอ่ทนัที โดยไมส่ามารถเว้นชว่งได้ คณุลงุท าอยา่งไรคะ” 
“กินยาพร้อมอาหารค าแรกเข้าใจวา่อยา่งไรคะ” 
 
ค าถามเกี่ยวกับการลืมรับประทานยา 
“เคยลมืทานยาบางมือ้บ้างหรือไม่” 
“รู้ได้อยา่งไรคะ วา่ลมืทานยา” 
“กรณีลมืกินยามือ้เช้าก่อนอาหารจะกินหลงัอาหารได้หรือไม”่ (ค าตอบ = ได้) 
“กรณีลมืกินยามือ้เช้าก่อนอาหาร นกึได้ตอนเที่ยง จะกินยาตอนเที่ยงได้หรือไม่” (ค าตอบ = ได้) 
“กรณีลมืทานยามือ้เช้าไป นกึได้ตอนเย็น จะทานเพิม่เป็น 2 เทา่ได้หรือไม่” (ค าตอบ = ไมไ่ด้) 
ค าถามเกี่ยวกับการรับประทานยาผิดเวลา 
-สมมตุิวา่ต้องกินยาหลงัอาหารกลางวนั แตอ่อกไปนอกบ้านลมืเอายาไป พอกลบัเข้าบ้านบา่ยสอง เลยเวลาทาน
ยาไป 2 ชม. จะทานยาตอนบา่ยสองได้หรือไม่ 
 
ค าถามเกี่ยวกับการรับประทานยาผิดวิธี/ผิดขนาด 
“คณุหมอให้ทานยา ½ เม็ด แตเ่ผลอไปทานทัง้เม็ดเหมือนครัง้ที่แล้วหรือเปลา่” 
“คณุหมอให้ทานยา 2  เม็ด แตท่านเพียงเมด็เดียวจะทานเพิ่มได้หรือไม”่ (ค าตอบ-ได้) 
“คณุหมอให้ทานยา ½ เม็ด แตเ่ผลอไปทานทัง้เม็ดจะท าอยา่งไร ” (ค าตอบ –ระวงัภาวะน า้ตาลในเลอืดต ่า) 
 



 
“ยาเหลอืเยอะ ไมท่ราบวา่ทานครัง้ละเทา่ไร” 
-ถ้ากินอาหารมากกวา่ปกติ เช่น หน้ามะมว่ง ทเุรียน จะเพิม่ยาเองได้หรือไม ่ (ค าตอบ-ให้ปรึกษาแพทย์ ถ้าเพิม่
ยาเอง ระวงัภาวะน า้ตาลในเลอืดต ่า) 
-ถ้าเบื่ออาหาร ไมอ่ยากทานข้าว จะลดยาเองได้หรือไม ่(ค าตอบ-ให้ปรึกษาแพทย์ /ถ้าไมไ่ด้ลดยาระวงัภาวะ
น า้ตาลในเลอืดต า่) 
-ถ้าต้องไปงานเลีย้งโต๊ะจีนงานแตง่งาน จะท าอยา่งไร (ค าตอบ-ให้ลดอาหารมือ้กลางวนั และพยายามจ ากดั
อาหารท่ีรับประทานในงานเลีย้ง) 
-ถ้าจ าไมไ่ด้วา่ทานยาก่อนอาหารไปหรือยงั จะทานอีกเมด็ได้หรือไม ่(ค าตอบ-ไมค่วรทาน แนะวิธีป้องกนัการลมื 
โดยหากลอ่งแบง่บรรจยุาเป็นวนัๆ) 
-ถ้าช่วงนีไ้มส่บายทานข้าวไมล่ง จะทานยาเทา่เดมิหรือลดยาลง (ค าตอบ-ปรึกษาแพทย์ ถ้าทานยาเทา่เดิมระวงั
ภาวะน า้ตาลในเลอืดต า่) 
 
ค าถามเกี่ยวกับการตัง้ใจงดยา 
ระวงัการถามค าถามกลุม่นี ้เพราะผู้ ป่วยจะรู้สกึวา่ถ้าเปิดเผยความจริงแล้วจะถกูต าหนิได้ 
“มียาตวัไหนบ้างที่เคยหยดุทานยาเอง” 
“มียาตวัไหนบ้างที่เคยได้จากหมอแล้วไมไ่ด้ใช้คะ” 
“เพราะอะไร จงึไมไ่ด้ใช้ยาชนิดนัน้” 
ถ้าเกิดจากผลข้างเคียงของยาชนดินัน้ ควรโน้มน้าวให้ผู้ ป่วยแจ้งให้แพทย์ทราบด้วย 
“เคยเลา่ให้คณุหมอฟังวา่ ทานยานีแ้ล้วมีอาการข้างเคยีง เผื่อคณุหมอจะได้ปรับยาให้” 
 
ความเข้าใจเร่ืองสรรพคุณยา 
“คณุป้าพอจะบอกได้มัย้คะวา่ ยานีท้ี่รักษาอะไร”(หยิบซองยาชนดิที่ถาม) 
“พอจะจ าได้มัย้คะ…ยาชนิดนีรั้กษาอาการอะไร” 
“ยาลดความดนัเลอืด ถ้าลมืทานยาไปสกัวนัสองวนั คณุป้าคิดวา่จะมีผลเสยีอะไรบ้าง” 
“ถ้าเราฉีดยามากเกินกวา่ที่คณุหมอสัง่ คณุลงุคดิวา่จะเกิดผลเสยีอะไรบ้าง” 
 
ค าถามเกี่ยวกับการใช้ยาอื่นนอกจากแพทย์สั่ง 
“นอกจากยาที่ได้รับจากที่นี่แล้ว ยงัมยีาอะไรอีกบ้างทีใ่ช้อยู”่ 
“มียาโรคอื่นท่ีต้องทานเพิ่มเติมอกีหรือไม่” 
 
ค าถามอื่นๆ 
-ใครเป็นผู้หยิบยาให้ทานในแตล่ะมือ้ 
“มีใครช่วยจดัยาให้ทานคะ” 
-หยิบยาจากซองเดิมหรือจดัแยกเป็นมือ้ๆ ในซองเลก็หรือกลอ่งแบง่ยา 
 



-แตล่ะมือ้ต้องทานยาอื่นๆ อะไรอีกบ้าง รวมเป็นมือ้ละก่ีเม็ด 
-รู้สกึอยา่งไรท่ีทานยาจ านวนมากในแตล่ะวนั 
-มีเทคนิคอยา่งไร ที่จะท าให้ทานยาแตล่ะมือ้ไมม่ากเกินไป 
-มีเทคนิคหรือวิธีการอะไรท่ีจะไมล่มืทานยาในแตล่ะมือ้ 
-ปกติแล้วคณุป้าเป็นคนทานยางา่ยหรือทานยายาก 
-ถ้าเบื่อไมอ่ยากทานยา ท าอยา่งไรจึงจะแก้ไขความรู้สกึนัน้ได้ 
-กรณีน า้ตาลในเลอืดยงัสงูอยู ่ทัง้ๆ ท่ีทานยาตามแพทย์สัง่ คิดวา่นา่จะมีสาเหตอุื่นอะไรอีกบ้างที่ท าให้น า้ตาลสงู 
“ถ้ายาหมดก่อนจะถึงวนัท่ีหมอนดั ควรท าอยา่งไร “ 
“ยาไมพ่อทานหรือยาหมดก่อนจะถึงวนัท่ีพบแพทย์” 
-กรณียาไมพ่อ เพราะไมไ่ด้ไปตามแพทย์นดั ควรท าอยา่งไร (ปลอ่ยให้ยาหมด โดยไมต้่องหายา /ค าตอบ-หายา
ทานตอ่เนื่องด้วยวธีิที่สะดวกสดุ) 
-เวลาไปนอกบ้านหลายวนั น ายาไปทานอยา่งไร 
-เวลาออกไปนอกบ้าน (ไมไ่ด้ค้างคืนที่อื่น) มีเทคนิคอยา่งไรท่ีจะได้ยาทานตามเวลาที่ก าหนด 
 
ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรม 
“ถ้ากินยาเทา่เดิมแตกิ่นอาหารเพิม่ขึน้จะเกิดผลอยา่งไร” 
 
ค าถามเกี่ยวกับยาฉีดอนิสุลนิ 
-ใครเป็นคนฉีดยาให้ มีปัญหาอะไรบ้าง 
“ใช้ยาฉีดมาตัง้แตเ่มื่อไร” 
-ฉีดยามานานหรือยงั 
-ฉีดยาครัง้ละเทา่ไร วนัละก่ีครัง้ 
“ถ้าหมนุเลขเกินจากที่คณุหมอสัง่ ท าอยา่งไร(กรณีใช้ปากกา)” (ค าตอบ-ดนัท้ายปากกาเพื่อให้ตวัเลขถอย
กลบัมาตรงเลขที่ต้องการ ขณะที่ยงัไมไ่ด้ปักเข็มที่ร่างกายผู้ ป่วย) 
-เก็บยาฉีดทีใ่ช้ประจ าอยา่งไร/หลอดที่ยงัไมเ่ปิดใช้เก็บอยา่งไร 
“ถ้าอากาศร้อนมาก ควรเก็บปากกาฉีดยาไว้ที่ไหน” (ค าตอบ-ในตู้ เย็น) 
“ใช้แอลกอฮอล์เช็ดที่ผิวหนงัอยา่งไร” 
“ต้องรอให้แอลกอฮอล์แห้งหรือไม่” (ค าตอบ-ควรรอให้แห้ง) 
“บริเวณที่ฉีดยามีรอยจ า้เขียวหรือไม่” 
-เวลาฉีดเสร็จ ต้องท าความสะอาดเข็มหรือไม ่
“ใช้ส าลชีบุแอลกอฮอล์เพื่อท าความสะอาดปลายเข็ม ถกูต้องหรือไม ่(ค าตอบ-ไมถ่กู) 
-ถอนเข็มฉีดยาออกทนัที หลงัฉีดยาเสร็จหรือไม ่(ค าตอบ-ควรรอให้น า้ยาที่อยูป่ลายเข็มดดูซมึเข้าใต้ผิวหนงัก่อน 
ใช้เวลาประมาณ 10 วินาท)ี 
“เข็มฉีดยาก่ีวนัเปลีย่น” (ค าตอบ-โดยทัว่ไป2-3 วนั หรือขึน้กบัผู้ ป่วยวา่จะรู้สกึเจ็บ) 
“เวลาฉีดยาเจ็บหรือไม ่มเีทคนิคอยา่งไรไมเ่จ็บ” 
“เวลาปักเขม็ปากกา ควรคอ่ยๆ ปักเข็มหรือ หมนุเข็มเบาๆ ให้คอ่ยๆ เข้าไปในผวิหนงั หรือปักเร็วๆ “ 



-ถ้าจ าเป็นต้องฉีดยาเอง ฉีดได้หรือไม่ 
-มีกรณียาฉีดหมดหรือไม ่
“หวัเขม็มี 2 ชนิด ใช้แทนกนัได้หรือไม”่ (ค าตอบ-ใช้แทนกนัได้ แตโ่ดยมากควรใช้ให้ตรงชนดิของปากกา) 
-ลมืฉีดยาท าอยา่งไร (ค าตอบ-ฉีดทนัที) 
-ฉีดก่อนอาหารหรือหลงัอาหาร (ค าตอบ-ควรฉีดก่อนอาหาร แตม่ีบางชนดิฉีดหลงัอาหารได้) 
-ฉีดก่อนอาหารนานก่ีนาที (ค าตอบ-ก่อนอาหาร 30 นาที แตม่ีบางชนิดฉีดแล้วทานข้าวได้เลย) 
-เดินทางต้องน ายาใสก่ระตกิน า้แข็งหรือไม ่(ค าตอบ-ควรแช่น า้แขง็) 
-สว่นใหญ่ฉีดยาบริเวณไหน (ค าตอบ-มีหลายต าแหนง่ มีรูปในเอกสารแผน่พบั) 
-ฉีดหน้าขาจะดดูซมึเหมอืนฉีดหน้าท้องหรือไม ่(ค าตอบ-ไมเ่หมือน) 
 
ค าถามเกี่ยวกับผลข้างเคียงของยา 
-เวลาใช้ยากินหรือยาฉีด เคยมีอาการผิดปกติอะไรบ้าง  
-เคยกินยาแล้วมีอาการคลืน่ไส้ ปากขม ผะอืด ผะอม หรือไม ่
-เคยกินยาแล้ว มีอาการหน้ามดื มีอาการคล้ายจะเป็นลม 
-กิน vaglibose ท้องอืด ผายลมบอ่ยหรือไม ่
-กินยาแล้วมีอาการคนัหรือไม ่
-กินยาแล้ว มีอาการหน้าแดง คลืน่ไส้ เมื่อดื่มสรุาหรือไม่ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแจกผู้ป่วย 
1. ถ้าลืมรับประทานยาเม็ดลดน า้ตาลในเลอืด ควรท าอย่างไร 
 กรณีที่เป็นยาก่อนอาหาร ½ ชัว่โมง ให้รับประทานยาทนัทีที่นึกได้ แม้จะหลงัอาหารก็ตาม แตถ้่าเลย
มือ้อาหารเช้านานแล้ว ให้ทานยาทดแทนในมือ้ถดัไป 
 กรณีที่เป็นยาที่รับประทานวนัละ 1 ครัง้ ตอนเช้า และเพิ่งนกึได้ตอนเย็น ให้ทานยาชนิดดงักลา่ว โดย
ลดขนาดยาเหลอืเพยีงคร่ึงหนึง่ของขนาดที่รับประทานตอนเช้า เชน่ แพทย์สัง่ให้ทาน 1 เม็ดก่อนอาหารเช้า ให้
ปรับขนาดยาเป็น ½ เม็ดก่อนอาหารเย็น โดยในวนัรุ่งขึน้ให้ทานยาตามเดิม 
 กรณีที่เป็นยาที่รับประทานวนัละ 2 ครัง้ เช้าเย็น และเพิ่งนกึได้ตอนเย็น ให้รับประทานยาตอนเย็นใน
ขนาดเทา่เดิม โดยไมต้่องเพิม่ขนาดยา 
2. ถ้าจ าไม่ได้ว่า รับประทานยาเม็ดลดน า้ตาลในเลือดในมือ้นัน้หรือยงั ควรท าอย่างไร 
 กรณีที่เป็นยาก่อนอาหาร ½ ชัว่โมง เมื่อรับประทานอาหารแล้วไมแ่นใ่จวา่ได้รับประทานยาไปหรือยงั 
ให้รับประทานยาชนิดเดิมซ า้อกีครัง้ โดยระหวา่งวนัให้ระวงัอาการน า้ตาลในเลอืดต า่ โดยเตรียมน า้หวานหรือลกู
อมไว้ทานขณะทีม่ีอาการใจหววิ คล้ายจะเป็นลม 
 ในการป้องกนัปัญหาดงักลา่ว จึงควรแยกยาทีจ่ะใช้ในแตล่ะวนัเป็นชดุๆ ไว้เพื่อป้องกนัปัญหาการลมื
รับประทานยา และตรวจสอบได้วา่รับประทานยาไปแล้วหรือยงั 
3. ถ้าไม่สบาย รับประทานอาหารได้น้อยกว่าปกติ จะลดยาประจ าที่ใช้ลดน า้ตาลในเลือดได้เองหรือไม่ 
 ถ้าไมส่บายและรับประทานยาได้น้อยกวา่ปกตมิากติดตอ่กนั 2 มือ้ ควรจะปรับลดขนาดยาลง หรือหา
น า้หวานลกูอมตดิตวัไว้ เพื่อป้องกนัภาวะน า้ตาลในเลอืดต ่า 
 ถ้าเป็นยาฉีด ควรจะฉีดยาปริมาณลดลงหรือไม่ 
 ปรึกษาแพทย์ในกรณีดงักลา่ว และควรมีเคร่ืองวดัระดบัน า้ตาลในเลอืดแบบพกพาที่บ้าน เพื่อเฝ้าระวงั
ระดบัน า้ตาลในเลอืด ในกรณีที่มกีารเปลีย่นแปลงปริมาณอาหารที่รับประทานประจ าวนั 
4. ถ้าช่วงสัปดาห์นีรั้บประทานอาหารมากกว่าปกติ เน่ืองจากใช้ยาบางชนิดที่ท าให้เจริญอาหารหรือมี

งานเลีย้งติดต่อกันหลายวัน จะสามารถปรับเพิ่มยาเม็ดลดระดับน า้ตาลในเลือดได้เองหรือไม่ 
 ให้ปรึกษาแพทย์ก่อน ถ้าแพทย์แนะน าให้สามารถเพิ่มเองได้ในปริมาณที่ไมม่ากเกินไปท่ีจะท าให้เกิด
ภาวะน า้ตาลในเลอืดต า่ ก็สามารถเพิ่มเองได้ แตโ่ดยทัว่ไป ถ้าปัญหาดงักลา่วเกิดช่วงระยะเวลาสัน้ๆ ไมก่ี่วนั ไม่
ต้องจ าเป็นต้องเพิม่ยา และควรจะควบคมุอาหารเพื่อให้กลบัสู่ปกติได้ในเร็ววนั 
 ถ้าเป็นยาฉีด ควรจะฉีดยาปริมาณเพิ่มขึน้หรือไม ่
 ปรึกษาแพทย์ในกรณีดงักลา่ว และควรมีเคร่ืองวดัระดบัน า้ตาลในเลอืดแบบพกพาที่บ้าน เพื่อเฝ้าระวงั
ระดบัน า้ตาลในเลอืด ในกรณีที่มกีารเปลีย่นแปลงปริมาณอาหารที่รับประทานประจ าวนั 
5. ถ้ากินยาเมด็ลดน า้ตาลในเลือดแล้วมีอาการคลื่นไส้ ควรท าอย่างไร 
 ให้แจ้งแพทย์ส าหรับอาการท่ีผิดปกติ ในกรณีที่ยงัไมส่ะดวกมาพบแพทย์ สามารถเปลีย่นวธีิใช้ยาเป็น
หลงัอาหารแทนก่อนอาหารได้ 
6. ถ้าใช้ยาจากแหล่งอื่นร่วมด้วย จ าเป็นต้องแจ้งแพทย์หรือไม่ 
 ควรแจ้งแพทย์ให้ทราบวา่ ผู้ ป่วยได้รับประทานยาหรือผลติภณัฑ์เสริมอาหาร สมนุไพร หรือรักษาด้วย
การแพทย์ทางเลอืกอื่นด้วย เพื่อแพทย์จะได้ทราบวา่จะมีปัจจยัอะไรบ้างที่อาจจะมีผลกระทบตอ่สขุภาพของ
ผู้ ป่วย 



 ข้อเสนอแนะ การใช้วิธีการรักษาอื่นๆ ควบคูก่บัยาแผนปัจจบุนัท่ีแพทย์สัง่ ควรค านงึถึง ความปลอดภยั
ของผู้ ป่วย ผลข้างเคยีงที่อาจจะเกิดขึน้ ความเหมาะสมของคา่ใช้จ่าย ความนา่เช่ือถือของแหลง่ข้อมลูด้วย 
 
 


