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การสื่อสารเร่ืองยากับผู้ป่วยในสภาวะอารมณ์ต่างๆ 
 
 การจา่ยยาแก่ผู้ ป่วยในโรงพยาบาล บางครัง้เภสชักรอาจพบวา่มีผู้ป่วยบางคนแสดงสหีน้าทา่ทางไมพ่อใจตอ่เภสชักร 
มีสหีน้าบดูบึง้หรือใสอ่ารมณ์กบัเภสชักร ตวัอยา่งเช่น  

แมเ่ดก็มีอารมณ์ขุน่มวัเพราะรอรับยาเด็กนานประมาณ 20 นาที เนื่องจากทางเภสชักรต้องรอสอบถามแพทย์เพื่อให้
แนใ่จเร่ืองขนาดยา เมื่อมารับยา แมเ่ดก็พดูใสห่น้าเภสชักรวา่ “ท าไมต้องได้ยาแก้อกัเสบถงึ 2 ขวดด้วย ยาอมจ่ายมาท าไมไม่
เห็นจะจ าเป็น แล้วยาแก้ไข้ท าไมหมอให้อยา่งเม็ด..” 

ผู้ ป่วยอีกรายได้ยาแก้หอบหืดหลายตวั มีทัง้ Prednisolone 2x3 pc และ Ranitidine 150 mg 1x2 pcผู้ ป่วยพดูด้วย
น า้เสยีงทีม่ีอารมณ์วา่ “ท าไมต้องให้ยาทีก่ดักระเพาะด้วย ท าไมยานีกิ้น 3 มือ้(หมายถึง prednisolone) แตย่าโรคกระเพาะกิน
แค ่2 มือ้และกินแคเ่มด็เดยีว มนัจะป้องกนัโรคกระเพาะได้หรือ” 

ดงันัน้เภสชักรเองควรจะต้องประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึน้ทกุครัง้อยา่งใจเย็น และไตร่ตรองดวูา่ ปัญหาที่ผู้ ป่วยไม่
พอใจหรือสงสยัคือปัญหาอะไร (โดยไมไ่ปกลา่วโทษผู้อื่น) ผู้ ป่วยก าลงัมีภาวะอารมณ์อะไร และเภสชักรควรจะรู้จกัวิธีรับมือกบั
ผู้ ป่วยที่มีสภาวะอารมณ์ตา่งๆกนั 

การท่ีผู้ ป่วยยงัมีอารมณ์ค้างคาอยูใ่นใจ อาจท าให้เขาไมส่นใจฟังสิง่ที่เภสชักรอธิบาย หรือไมส่ามารถจดจ าข้อมลูที่
ส าคญัได้ หรือท าความเข้าใจได้ช้า รวมทัง้ลมืข้อมลูที่เพิง่จ าได้อยา่งรวดเร็ว ดงันัน้เภสชักรควรจะคลีค่ลายปัญหาด้านอารมณ์
ความรู้สกึของผู้ ป่วยก่อนท่ีจะสือ่สารเร่ืองยากบัผู้ ป่วย 

 
ทกัษะการสะท้อนความรู้สึก 
 ขณะที่เภสชักรก าลงัปฏิบตัิงานอยูน่ัน้ ถ้ามีสถานการณ์ที่ยุง่ยากเกิดขึน้ การใช้ทกัษะการสะท้อนความรู้สกึจะท าให้
เกิดผลดีกบัผู้ ป่วย เพราะ 

1. ท าให้ผู้ ป่วยได้พดู ได้ระบายความรู้สกึออกมา 
2. ท าให้ผู้ ป่วยรู้สกึวา่มีคนเข้าใจในตวัเขาเพราะรับฟังค าพดูของเขา 
3. ท าให้ผู้ ป่วยที่ก าลงัมีภาวะอารมณ์รุนแรงสงบลงได้ 
4. ช่วยท าให้อปุสรรคของการสือ่สารลดลงหรือหมดไป 
ทกัษะการสะท้อนความรู้สกึ ในทางจิตวิทยา จะหมายถึง การท่ีผู้ให้ค าปรึกษารับรู้ความคิดความรู้สกึ

อารมณ์ตา่งๆ หรือประสบการณ์ที่ผู้ รับบริการได้แสดงออกมา ไมว่า่ด้วยวาจา ซึง่แฝงเร้นอยูใ่นข้อความหรือ
เนือ้หาของค าพดู หรือกิริยาทา่ทาง แล้วสะท้อนความรู้สกึที่แท้จริง หรือความคดิเห็นของผู้ รับบริการ ออกมาเป็น
ภาษาพดูอยา่งชดัเจน ให้ผู้ รับบริการได้รับฟัง ท าให้ผู้ รับบริการเกิดความกระจ่างชดัในสิง่ทีเ่ป็นปัญหาของตนเอง 
และเพื่อให้ผู้ รับบริการได้เข้าใจถงึอารมณ์ความรู้สกึที่เป็นปัญหา จะท าให้เกิดการยอมรับและหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาตอ่ไป 

 
วิธีใช้ทักษะการสะท้อนความรู้สึก 
1. เภสชักรจะต้องใสใ่จฟังค าพดูของผู้ ป่วย และสงัเกตภาษาทา่ทางของผู้ ป่วยอยา่งละเอียด พยายามค้นหาวา่ 

อะไรเป็นสาเหตทุี่ท าให้ผู้ ป่วยมีอารมณ์ความรู้สกึดงักลา่ว 
2. เภสชักรต้องสามารถบรรยายหรือระบคุวามรู้สกึและเนือ้หาของปัญหาทางอารมณ์ที่สงัเกตได้ 
3. เภสชักรสามารถสือ่สารออกไปให้ผู้ ป่วยได้รับทราบ 
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ตวัอยา่งเช่น เภสชักรสงัเกตเห็นวา่ ผู้ ป่วยก าลงัโกรธหรือไมพ่อใจทีต้่องรอรับยานาน โดยผู้ ป่วยมีหน้าตาบดูบึง้ 
เดินกระสบักระสา่ยอยูห่น้าเคาน์เตอร์จ่ายยา และพดูออกมาวา่ “มาที่น่ีเหมือนมารพ.รัฐบาล รอเป็นชัว่โมงๆ” เภสชักร
สามารถสะท้อนความรู้สกึได้วา่  “ตอนนีด้พูี่คงอารมณ์ไมค่อ่ยดี เพราะต้องรอนาน” หรือผู้ ป่วยได้ยาไปไมค่รบ เดินถือถงุยา
แล้วพดูวา่ “เนี่ย ท่ีซองยาเขียนไว้วา่ 15 เมด็ แตไ่ด้ยาไป 10 เม็ด ต้องเสยีเวลานัง่รถย้อนกลบัมาอีก“ เภสชักรก็อาจจะ
สะท้อนความรู้สกึได้วา่ “คณุป้าคงไมพ่อใจที่ได้รับยาไมค่รบ” เมื่อเภสชักรสะท้อนความรู้สกึแล้วควรจะเงียบ ปลอ่ยให้ผู้ ป่วย
ได้ระบายอารมณ์ออกมา ก่อนทีจ่ะให้ข้อมลูหรืออธิบายตอ่ไป  

 ในขณะเดียวกนัเภสชักรจะต้องแสดงภาษาทา่ทางที่สอดคล้องกบัทกัษะการสะท้อนความรู้สกึ โดย 
1. มีการสบสายตาเป็นระยะๆ   (ไมจ้่องมากเกินไป) 
2. แสดงทา่ทีต้อนรับ (ไมน่ัง่หรือยืนกอดอก) 
3. มีทา่ทางสบายๆ (ยิม้แย้ม พยกัหน้าเป็นครัง้คราว ถ้าผู้ ป่วยก าลงัโกรธ แสดงสหีน้ารับฟัง) 
4. แสดงทา่ทางสนใจ (มองดผูู้ ป่วยด้วยสหีน้าทา่ทางตื่นตวั) 
5. โน้มตวัไปข้างหน้าเลก็น้อย (แตถ้่าตวัเภสชักรสงูเกินไปก็อาจท าให้ผู้ ป่วยตกใจกลวัได้) 
 

ตัวอย่างอารมณ์ความรู้สึกที่พบบ่อยในผู้ป่วย 
 

1. เกี่ยวกับความรู้สึกโกรธ ไม่พอใจและอารมณ์ที่ใกล้เคียงกนั

โมโห 

หงดุหงิด 

ขมขื่น 

ร าคาญใจ 

ไมพ่อใจ 

คบัข้องใจ 

เจ็บปวดใจ 

กดดนั 

เหลอือดเหลอืทน 

แค้นใจ 

เสยีหน้า 

ไมถ่กูชะตา/ไมกิ่นเส้น 

ฉนุเฉียว 

 เกลยีด 

สะใจ 
 

 
2. เกี่ยวกับความรู้สึกไม่แน่ใจและอารมณ์ที่ใกล้เคียงกนั 

 สบัสน 

วิตกกงัวล 

ไมแ่นน่อน 

หวัน่ไหว 

หวาดหวัน่ 

มนึงง 

อดึอดั 

หวาดระแวง 

กระวนกระวายใจ 

ลงัเลใจ 

งง 

ประหลาดใจ 

วุน่วายใจ 

ตกใจ 

หวาดวิตก 

ฟุ้ งซา่น
 



 3 

3. เกี่ยวกับความรู้สึกเศร้า/ผิดหวงัและอารมณ์ที่ใกล้เคียงกนั

เศร้าใจ 

หดหูใ่จ 

สลดใจ 

เสยีใจ 

เจ็บปวด 

สิน้หวงั 

ท้อแท้ 

หมดก าลงัใจ 

ว้าเหว ่

เหงา 

วา่งเปลา่ 

น้อยใจ 

ถกูทอดทิง้ 

โดดเดีย่ว 

ผิดหวงั 

ออ่นใจ 

หมดอาลยัตายอยาก 

ใจหาย 
 
 

 
4. เกี่ยวกับความรู้สึกอายและอารมณ์ที่ใกล้เคียงกนั 

 เขิน                 ประหมา่ 

 ละอายใจ 
5. เกี่ยวกับความสุขและอารมณ์ที่ใกล้เคียงกนั 

พอใจ 

อิ่มอกอิ่มใจ 

 ดีใจ 

ปลืม้ใจ 

ช่ืนชมยินด ี

ตืน้ตนัใจ 

ตื่นเต้น 

ชุ่มช่ืนใจ 

สดช่ืน 

สขุใจ 

เบิกบานใจ 

เบาใจ 

มีความหวงั 

โลง่ใจ 

สมใจ 

สบายใจ 

วางใจ

 
6. อื่นๆ 

 เป็นหว่ง 

กลุ้มใจ 

สงสาร 

รู้สกึผิด 

รัก/ชอบ 

หยิ่ง 

เห็นใจ 

อึง้ 

ทึง่ 

เสยีว(ไส้)

อดกลัน้ใจ 

อยากได้/ต้องการ 

คกึคะนอง ฮึกเหิม
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 ข้อควรระวัง  
อย่าพยายามอธิบายสาเหตุหรือแก้ตวัในตอนแรก 
 ขณะที่เภสชักรเจอผู้ ป่วยที่ก าลงัไมพ่อใจ มอีารมณ์โกรธหรือโวยวายเสยีงดงั เภสชักรมกัจะรีบอธิบายสาเหตขุอง
ปัญหาหรือพดูเหตผุลตา่งๆเพื่อให้ผู้ ป่วยเข้าใจวา่ ปัญหาที่เขาไมพ่อใจนัน้เกิดจากอะไร เพื่อป้องกนัตวัเองหรือต้องการชีแ้จงให้
ผู้ ป่วยเข้าใจข้อมลูที่ถกูต้อง แตส่ิง่เหลา่นีไ้มไ่ด้ท าให้ผู้ ป่วยมีอารมณ์สงบลงหรือหายจากความไมพ่อใจ และอาจท าให้ผู้ ป่วยมี
อารมณ์เสยีเพิ่มขึน้ได้ เพราะขณะที่ผู้ ป่วยก าลงัมีอารมณ์โกรธ บางครัง้เขาอาจไมไ่ด้ยินค าพดูที่เภสชักรก าลงัอธิบาย และท าให้
ผู้ ป่วยมีอารมณ์ค้างได้ 
 แตถ้่าเภสชักรใช้ทกัษะการสะท้อนความรู้สกึตัง้แตใ่นตอนต้นๆ จะช่วยท าให้ผู้ ป่วยสงบลงและสามารถรับฟังเร่ืองราว
ตา่งๆที่อธิบายได้ เพราะเขารับรู้วา่เภสชักรก าลงัฟังและสนใจสิง่ทีเ่ขาไมพ่อใจอยู ่โดยการกระตุ้นให้เขาเลา่ออกมา ดงันัน้การ
ฝึกฝนทกัษะนีใ้ห้คลอ่งแคลว่ จึงเป็นสิง่ที่จ าเป็น 

 ข้อสังเกต  
1. บางครัง้ผู้ ป่วยอาจจะไมต่อบสนองตอ่ทกัษะการสะท้อนความรู้สกึได้ แม้เภสชักรจะใช้เทคนคิดงักลา่วได้อยา่ง

ถกูต้องและเหมาะสม อาจเป็นเพราะเขาไมอ่ยากจะตอบสนองหรือตอบค าถามด้วยก็ได้ 
2. เภสชักรมือใหมอ่าจจะสะท้อนความรู้สกึไมต่รงกบัความรู้สกึของผู้ป่วยได้ แตถ้่าฝึกฝนบอ่ยๆก็จะท าให้เกิดความ

มัน่ใจและใช้ได้ถกูต้องขึน้ โดยการหมัน่สงัเกต และอาจได้รับค าบอกเลา่จากผู้ ป่วยวา่พดูได้ตรงใจเขา เข้าใจใน
ตวัเขา 

3. เภสชักรอาจจะไมส่ามารถระงบัอารมณ์ไมพ่อใจตอ่ผู้ ป่วยได้ ถ้าถกูผู้ ป่วยตอ่วา่ตอ่หน้าตอ่ตา ระหวา่งที่รู้ตวัวา่
ก าลงัไมพ่อใจผู้ ป่วยอยูเ่ช่นกนั ให้พยายามสงบสติอารมณ์ก่อน แล้วจึงพดูออกไป ถ้าเภสชักรยงัรู้สกึวา่ ใจยงัไม่
เย็นลง ควรให้เภสชักรทา่นอื่นท าหน้าที่แทนไปก่อน 

4. ไมจ่ าเป็นต้องใช้ทกัษะนีใ้นขณะที่ผู้ ป่วยมีอารมณ์สงบลงแล้ว เพราะจะไมไ่ด้ประโยชน์อะไร อาจท าให้ผู้ ป่วย
อารมณ์เสยีขึน้มาอกีหรือรู้สกึเสยีหน้าได้ 

ตัวอย่างที่1 
ผู้ ป่วย :  มาหาหมอก็เหมือนเดิม ดหูมอไมม่ีเวลา รีบร้อนพดู 
เภสชักร: คณุไม่พอใจที่หมอให้เวลากบัคณุน้อย (หรือ ดเูหมือนวา่คณุอารมณ์ไม่ค่อยดีที่หมอให้เวลากบัคณุไมม่ากนกั) 
ผู้ ป่วย :  ก็ไมเ่ชิงหรอก ก็เห็นหมอเข้ามาตรวจ แล้วก็รีบเขียนใบสัง่ยาแล้วก็รีบไป 
เภสชักร: คณุกังวลวา่ คณุหมออาจจะลมือะไรบางอยา่งได้ เพราะรีบเร่งเกินไป 
ตัวอย่างที่2 
ผู้ ป่วย:  ไมเ่ห็นมียาแก้ไอเลย มาทัง้ทเีสยีเวลาเสยีเงิน ไมเ่ห็นได้ยาแก้ไอ รู้งีไ้ปซือ้ยาตามตลาดก็ได่ 
เภสชักร: คณุผิดหวงัที่ไมไ่ด้ยาแก้ไอ….เงียบ 
ผู้ ป่วย:  ใช…่.ไอติดตอ่กนัมาเป็นอาทิตย์แล้วนี่ เนี่ย เพราะอยากหายถึงมาโรงพยาบาล 
เภสชักร: ดิฉนัจะติดตอ่คณุหมอเพื่อสอบถามเร่ืองยาแก้ไอที่คณุต้องการให้นะคะ 
 
เทคนิคอื่นๆ ที่ใช้กับผู้ป่วยในภาวะอารมณ์ต่างๆ 

1. การยอมรับ 
ในบางครัง้เภสชักรอาจจะแสดงทา่ทียอมรับผู้ ป่วย โดยที่ไมจ่ าเป็นต้องเห็นด้วยกบัสิง่ที่เขาพดู ถ้าสิง่ที่เขาพดูอาจไม่

เป็นจริง หรือไมต่ าหนิผู้ ป่วย หรือโต้เถียงเหตผุลกบัผู้ ป่วย วิธีที่ดีทีส่ดุคือ การใช้ค าพดูทีเ่ป็นกลางและแสดงภาษาทา่ทาง 
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เช่น การพยกัหน้า แสดงสหีน้าวา่สนใจ เช่น “ที่คณุพดูนา่สนใจ เร่ืองเป็นอยา่งไรคะ..ลองช่วยเลา่ตอ่ไปซิคะ…”  “ข้อมลูที่
คณุเลา่นา่สนใจ…อาจจะเป็นประโยชน์กบัคนอื่น”  เป็นต้น 
2. การหยุดพูด-เงยีบ 

เภสชักรมกัคุ้นเคยกบัการอธิบายหรือให้ข้อมลูแก่ผู้ ป่วยมากๆ รวมทัง้อาจจะรู้สกึอดึอดัเมื่อมีความเงียบเกิดขึน้ แต่
การสือ่สารท่ีมีประสทิธิภาพควรจะเป็นการสือ่สารแบบสองทาง โดยเฉพาะหลงัการใช้ทกัษะสะท้อนความรู้สกึ เภสชักร
ควรจะหยดุเงียบสกัครู่หนึง่ 
3. การพูดคุยสนทนาต่อไป 

บางครัง้ถ้ามีการเงียบนานเกินไป อาจท าให้อดึอดัทัง้สองฝ่าย เภสชักรควรมีปฏิกิริยาตอบสนองในทางบวก เช่น การ
เงียบซึง่มกัจะพบในตอนเร่ิมแรกของการพดูคยุนัน้ หรือเร่ืองที่พดูคยุกนัเป็นเร่ืองที่ท าให้ยุง่ยากใจ ท าให้กระดากอาย ขวย
เขิน เภสชักรควรกระตุ้นด้วยการพดูวา่ “คงอาจจะล าบากที่จะเลา่…แตก่ารเลา่จะท าให้ผมเข้าใจปัญหาของคณุมากขึน้” 
และทิง้ช่วงเงียบอีกนดิ เพื่อให้ผู้ ป่วยพร้อมที่จะคยุตอ่ไป 
4. การใช้ค าถามเปิด 
การใช้ค าถามเปิดนัน้ เป็นพืน้ฐานการให้ค าปรึกษาที่ส าคญั เช่น ค าถามตอ่ไปนี ้
-วนันีม้ีอาการอะไรคะ 
-แล้วคณุหมอบอกคณุวา่เป็นอะไร 
-คณุหมอแนะน าอะไรบ้าง 
-มีข้อสงสยัอะไรอีกบ้าง 
5.การยุติการสนทนา 

ในบางครัง้เภสชักรอาจพบผู้ ป่วยที่พดูเกง่ ถ้ามีผู้ ป่วยรายอื่นรอรับยารายตอ่ไป ท าให้ผู้ ป่วยรายอื่นเสยีเวลารอรับยา
นาน และเภสชักรอาจไมม่ีสมาธิในการพดูคยุได้ เพราะเป็นหว่งที่จะต้องรีบจา่ยยาคนตอ่ไป จึงจ าเป็นท่ีจะต้องยตุิการ
สนทนา แตถ้่าพจิารณาแล้ววา่เป็นเร่ืองที่ส าคญั ต้องคยุให้ละเอียด ต้องใช้เวลานานอาจบอกให้ผู้ป่วยรอสกัครู่ เพื่อให้
เภสชักรปลกีตวัจ่ายยาให้รายถดัไป ซึง่ไมใ่ช้เวลามากไปก่อน แล้วจึงกลบัมาคยุกบัเขาตอ่อกีครัง้ 

ถ้าเป็นผู้ ป่วยที่เภสชักรคยุและให้ค าตอบจนนา่จะเข้าใจแล้ว แตผู่้ป่วยยงัไมย่อมยตุิการสนทนาหรือถามซ า้ๆ เภสชักร
อาจยตุิการสนทนาอยา่งนุม่นวลโดยใช้วิธีตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การใช้ค าถามเปิดให้น้อยลง 
2. การแสดงภาษาทา่ทางให้ผู้ ป่วยรู้วา่จะยตุกิารสนทนา เช่น การหยบิซองยาใสถ่งุ การลกุขึน้ยืน การหนัมารับ

ใบเสร็จจากผู้ ป่วยรายอื่น รวมทัง้การหนัไปมองผู้ ป่วยรายอื่นบอกเขาวา่ “รอสกัครู่นะครับ” 
3. เภสชักรอาจพดูวา่ “ผมอยากจะคยุกบัคณุมากกวา่นี ้แตม่ีผู้ ป่วยรายอื่นรอรับยาอยู่ ถ้ามีอะไรที่ยงัสงสยัก็มา

ปรึกษาใหมไ่ด้ หรือโทรมาถามทีเ่บอร์………ได้” 
“ถ้าคณุยงัไมส่บายใจหรือไมแ่นใ่จ ดิฉนัคิดวา่คณุอาจจะลองกลบัไปถามคณุหมออีกทีเพื่อให้แนใ่จดีกวา่นะคะ” 
“มีอะไรอีกมัย้ ทีจ่ะให้ผมช่วยในวนันี”้ 
“ต้องขอโทษนะคะ ตอนนีก้ าลงัยุง่พอดี ต้องจ่ายยาผู้ ป่วยรายอื่น “ 

6. การปฏิเสธการจ่ายยา 
เมื่อเภสชักรต้องปฏิเสธการจา่ยยาบางตวัให้กบัผู้ ป่วย เพราะเป็นยาที่แพทย์ระบใุห้จ่ายเทา่ทีเ่ขียนมา หรือ

ไมใ่ห้จ่าย เภสชักรควรจะใช้ค าพดูที่นุม่นวลกวา่การปฏิเสธไปตรงๆ 
ผู้ ป่วย :  ผมขอยานอนหลบัเพิ่มอีก 20 เมด็  
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เภสชักรคนท่ี 1: ผมจ่ายให้ไมไ่ด้ เพราะแพทย์ไมไ่ด้เขียนมา  
เภสชักรคนท่ี 2: ผมก็อยากจะจ่ายให้คณุแตต่ามระเบียบ แพทย์จะต้องเป็นผู้ เขียนใบสัง่ยาเทา่นัน้ ถ้าไมรี่บกลบั…เดีย๋วผม
จะติดตอ่แพทย์ให้ เพื่อแจ้งความต้องการของคณุ 

7.การพูดในทางบวก 
เมื่อยาที่แพทย์สัง่ของขาดสง่ชัว่คราวจากบริษัทยา แทนท่ีเภสชักรจะพดูวา่ “วนันีไ้มม่ียาจา่ย” หรือ “ของขาดไมม่ี

ก าหนด” ควรพดูวา่” ยาที่คณุหมอสัง่ให้คณุนัน้  พอดีบริษัทเขาไมม่ีของสง่ให้กบัทางโรงพยาบาล แตท่างเราจะเร่งให้ ถ้ามีของ
แล้วจะรีบโทรไปบอก…ยงัมียานีท้านอยูบ้่างหรือเปลา่..” การจ่ายยาแก้เครียดอาจพดูวา่ “ยานีกิ้นแล้วท าให้จิตใจสบาย ไม่
หงดุหงิดงา่ย ท าให้พกัผอ่นเตม็ที่” 

 ผู้ ป่วยมีอาการหลอดลมอกัเสบมานาน 2 อาทิตย์แล้วยงัไมด่ีขึน้ วนันีแ้พทย์เปลีย่นยาตวัใหมใ่ห้ 
ผู้ ป่วย :  หาหมอมา 2 อาทิตย์แล้ว ท าไมเป็นแล้วไมเ่ห็นหายสกัที  
เภสชักรคนท่ี 1: เที่ยวนีอ้าการคงจะรุนแรงกวา่ครัง้ก่อน 
เภสชักรคนท่ี 2: เชือ้ที่ท าให้คณุไมส่บายมีหลายตวั อาจจะดือ้ยาตวัก่อนที่คณุได้ไป วนันีค้ณุหมอจดัยาให้ใหมแ่ล้ว ผมวา่คง
จะดีขึน้นะครับ 
 กรณีแพทย์สัง่ยาผิดชนดิกบัโรคของผู้ ป่วย เภสชักรควรกลา่วค าพดูที่ไมต่ าหนิแพทย์ เช่น “พอดีรายช่ือที่คณุหมอเขียน
มานัน้ ไมต่รงกบัท่ีห้องยามี ขอเวลาสกัครู่ที่จะตดิตอ่คณุหมอเพื่อสอบถามช่ือยาให้ชดัเจนอกีครัง้นะครับ” กรณีเขียนวิธีใช้ไม่
ถกูต้อง “ขอโทษนะคะ…คณุหมอเขียนวธีิใช้อา่นได้ไมช่ดัเจน เกรงวา่จ่ายไปจะไมถ่กูต้องกบัท่ีคณุหมอต้องการ….”  
 กรณีเจ้าหน้าที่ห้องยาจดัยามาผิด และเภสชักรเช็คขณะจ่ายยาพบวา่ไมต่รงกบัในใบสัง่ยา ไมค่วรพดูตรงไปตรงมาวา่ 
ห้องยาจดัยามาผิด แตอ่าจใช้ค าพดูวา่ “เจ้าหน้าทีเ่ขาหยิบยามาไมต่รงกบัในใบสัง่ยา เพราะช่ือยาคล้ายกนั เดี๋ยวให้เขาไปจดั
ให้ใหม”่ ถ้ากรณีจ านวนยาไมค่รบ ขาดหรือเกิน ควรใช้ค าพดูวา่ “ขอโทษนะครับ ก าลงัให้เจ้าหน้าที่ไปทวนนบัจ านวนยาให้
แนน่อนอีกครัง้” ดีกวา่พดูวา่ “ยาจดัมาไมค่รบ” 

8.การยอมรับความผิดพลาด 
บางครัง้การท างานของแผนกเภสชักรรมอาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึน้ได้ ซึง่ควรท่ีจะยอมรับข้อผิดพลาดดงักลา่ว เช่น “เป็น

ความผิดของทางเราทีว่างใบสัง่ยาไว้ผิดที่ จึงไมไ่ด้จดัยาให้คณุ แตเ่ราก าลงัรีบจดัให้คณุเดีย๋วนีเ้ลยคะ กรุณารออีกสกัครู่เดยีว” 
เมื่อจา่ยยาแก่ผู้ ป่วยแล้ว ควรขอโทษเขาที่ท าให้เสยีเวลารอคอยนาน และควรยอมรับข้อผิดพลาดและรับฟังค าต าหนิ บางแหง่
จะมีการให้ของขวญัชดเชยหรือลดราคายาส าหรับข้อผิดพลาดทีเ่กิดขึน้ 

ถ้าเภสชักรจ่ายยาผิดพลาด เช่น จ่ายให้ผู้ ป่วยผิดคน ควรจะพดูดงันี ้(กรณีโทรศพัท์ไปบอก) “ทางเราต้องขอโทษด้วย ที่
จ่ายยาของผู้ ป่วยอกีคนให้คณุไป เพราะเข้าใจผิดวา่เป็นคนเดยีวกนั ตอนนีท้างเราจดัยาให้คณุใหมแ่ล้ว กรุณาน ายาที่ได้ไป
วนันี ้มาเปลีย่นเป็นยาของคณุที่โรงพยาบาลตอนไหนก็ได้ หรือถ้าคณุไมส่ะดวกทางเราก็ยินดีน ายาของคณุไปสง่ที่บ้าน” 

9.การชีแ้จง-การให้ข้อมูล 
ในบางครัง้ผู้ ป่วยอาจจะเข้าใจผิดและตอ่วา่การท างานโดยไมฟั่งเหตผุลที่ถกูต้อง เภสชักรอาจจะชีแ้จงและแสดงถึง

ความรู้สกึของตวัเอง เช่น “ดิฉนัไมส่บายใจที่คณุวิจารณ์การท างานของเรา โดยไมใ่ห้โอกาสเราในการท่ีจะอธิบายก่อน” 
ผู้ ป่วย :  ท าไมทางห้องยาไมเ่ตรียมสัง่ยาให้มีขนาดพอดีกบัท่ีหมอสัง่ ไมต้่องหกัยาคร่ึงเม็ด น่ีมนัสมยัโบรารณแล้วที่
ต้องมานัง่แบง่ยา (แพทย์สัง่ Theodur ½ เม็ด-ยานีปั้จจบุนัไมม่จี าหนา่ยแล้ว) 
เภสชักร: ขอเวลาอธิบายข้อมลูให้คณุเข้าใจก่อนนะคะวา่ ยาที่คณุหมอสัง่ให้มีขนาด 200 มก. แตใ่ห้ทานคร่ึงเมด็ เพราะบริษัท
ไมไ่ด้ผลติยาขนาด 100 มก.ออกมา และการท่ีคณุหมอให้คณุกินคร่ึงเม็ดเพื่อป้องกนัไมใ่ห้มีผลข้างเคยีงคือท าให้ใจสัน่……. 
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การสื่อสารกับผู้ป่วยที่มีอารมณ์โกรธ หงดุหงดิ ไม่พอใจ 
 
การประเมินสถานการณ์ 
 -     วนันีท้ี่ห้องจ่ายยา มีผู้ ป่วยรอรับยาจ านวนมากหรือไม ่/ ห้องยายุง่หรือไม ่

- ผู้ ป่วยรายนีต้้องรอรับยานานหรือไม ่ใช้เวลานัง่รอหน้าห้องจ่ายยานานเทา่ไร (ถ้าสามารถรู้เวลาได้)สาเหตอุะไร
ท าให้ได้รับยาช้า เช่น รอถามแพทย์เร่ืองยาแตย่งัติดตอ่ไม่ได้/ ต้องไปเอายาจากคลงัยาท าให้เสยีเวลานาน/ต้อง
รอผสมยา/เตรียมยาให้ใหม ่

- ราคายาครัง้นีแ้พงขึน้ไปจากเดิมหรือไม ่ถ้าแพงขึน้เพราะอะไร เชน่ แพทย์สัง่จ านวนเมด็เพิม่ขึน้ / มียาทีเ่พิ่มมา
ใหมร่าคาสงูกวา่ครัง้ก่อนหรือไม/่มีการปรับราคายาสงูขึน้หรือไม/่ผู้ ป่วยเคยโทรมาถามราคายาทราบราคาหนึง่ 
แตพ่อเรียกเก็บเงินราคาแตกตา่งจากทีเ่คยถาม เพราะยามี 2 ขนาด อาจสอบถามผิดขนาดจากทีต้่องการใช้ 

- ผู้ ป่วยรายนีเ้ข้าใจวา่ตนเองถกูแซงคิวหรือไม่ 
- ผู้ ป่วยเคยมีประสบการณ์การรักษาที่ไมไ่ด้ผลมาก่อนหรือมีปัญหาเร่ืองผลข้างเคียงของยาไม ่ 
- ผู้ ป่วยเคยมีปัญหาอื่นเก่ียวกบัการใช้ยาหรือไม ่
- ผู้ ป่วยเคยมีประสบการณ์ที่ไมด่ีจากทางโรงพยาบาลหรือไม ่เช่น การจ่ายยาผิดชนิด ผิดจ านวน คิดเงินคา่ใช้จ่าย

ผิด เป็นต้น 
- วนันีม้ีอากาศร้อนอบอ้าว หรือแออดัหรือไม่ 
(ดรูายละเอียดเพิ่มเตมิในหวัข้อสาเหตขุองความไมพ่อใจของผู้ ป่วย ในหวัข้อถดัไป) 

ภาษาท่าทางที่สังเกตได้ 
- ใบหน้าบึง้ตงึ หน้างอ มีสหีน้าทา่ทางไมพ่อใจ ไมย่ิม้แย้ม เม้มปาก กดักราม 
- น า้เสยีงกระชาก เสยีงดงั เสยีงแขง็ (บง่บอกถึงความไมพ่อใจ) พดูห้วนไมม่ีหางเสยีง น า้เสยีงเย็นชา เสยีงสัน่ 
- มีทา่ทางรีบเร่ง กระสบักระสา่ย เช่น ดนูาฬิกาข้อมือ ยืนรออยูต่รงหน้าเคาน์เตอร์ ทัง้ๆที่ให้ไปนัง่รอ เดินไปเดินมา

ทา่ทางกระวนกระวายใจ เคาะนิว้ 
- มองจ้องมาทางห้องยาตลอดเวลา 
- ยืนหนัหลงัให้ หลงัจากที่แสดงค าพดูที่ไมพ่อใจแล้ว 
- เภสชักรถามค าถามแล้วไมต่อบ 

ค าพูดที่สังเกตได้ 
 -    ใช้ค าถามวา่ “ท าไม” เช่น “ท าไมถึงจดัยาช้า” “ท าไมยายงัไมไ่ด้สกัที” หรือบน่เสยีงดงั “มาทีไรจดัยาช้าทกุที รอ
นานเหมือนไปโรงพยาบาลรัฐบาล” 
สิ่งที่ควรท า 

- ค้นหาวา่อะไรคือปัญหาที่อาจจะท าให้ผู้ ป่วยไมพ่อใจ ถ้าเป็นปัญหาเก่ียวกบัการบริการของเรา แจ้งให้ผู้ ป่วย
ทราบวา่ ปัญหานัน้ก าลงัได้รับการแก้ไขอยู ่และก าลงัอยูใ่นช่วงไหน อีกนานแคไ่หนจึงจะได้รับยา 

- ละเลย/มองข้าม/ไมใ่สใ่จกบัพฤตกิรรมที่ไมเ่หมาะสมของผู้ ป่วยซึง่ท าให้เภสชักรไมพ่อใจ โดยบอกกบัตนเองวา่ 
“ผู้ ป่วยไมพ่อใจเร่ือง…….ซึง่เป็นเร่ืองของระบบงาน ..ไมใ่ชเ่ขาไมพ่อใจเรา…เราได้แก้ปัญหาหรือท าหน้าที่ของ
เราดีที่สดุแล้วในขณะนัน้” 

- บอกกบัตวัเองวา่ ผู้ ป่วยเป็นลกูค้าของเรา ถ้าเราเป็นเขา เราก็ต้องการ service ที่ดี (เอาใจเขามาใสใ่จเรา) ถ้าเรา
ท าดีที่สดุแล้วในวนันี ้เขาอาจจะประทบัใจและกลบัมาใช้บริการอกี 
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- เปิดโอกาสให้ผู้ ป่วยได้ระบายอารมณ์ในเร่ืองที่เขาไมพ่อใจออกมา 
ค าพูดที่ควรพูด 

- ขณะที่ยายงัจดัไมเ่สร็จหรือรอตดิตอ่แพทย์อยู ่ เรียกผู้ ป่วยมาที่หน้าห้องจา่ยยาและชีแ้จงสาเหตทุี่ต้องรอสกัครู่ 
เช่น “กรุณานัง่รอสกัครู่นะครับ ก าลงัไปเอายาจากคลงัยา เพราะยาในห้องหมดพอดี (ก าลงัผสมยาอยู ่หรือก าลงั
รอติดตอ่แพทย์ หรือก าลงัท าฉลากยาใหมเ่พราะอนัเก่าเสยีฯลฯ) สกัครู่เดยีวครับ แล้วจะเรียกช่ือ” 

- ขณะที่ผู้ ป่วยก าลงัตอ่วา่การท างานของห้องยา (ไมว่า่จะเร่ืองใดเร่ืองหนึง่) ควรใช้ทกัษะการสะท้อนความรู้สกึ “ดู
คณุลงุไมพ่อใจที่…. ตอนนีท้างเราก าลงัจดัยาใหมอ่ยู ่ต้องขอโทษด้วย เชิญคณุลงุนัง่รอสกัครู่ครับ” 

- อาจสะท้อนความรู้สกึวา่ “ดเูหมอืนวา่คณุก าลงัอารมณ์ไมด่ี เพราะรอนาน”  “ดทูา่ทางคณุป้ารีบร้อน ก าลงั
จะต้องไปธุระ” 

สิ่งที่ไม่ควรท า 
- อยา่โต้ตอบผู้ ป่วยด้วยน า้เสยีง/ทา่ทีแบบเดยีวกนั (ไมใ่ช้วิธีหนามยอกต้องเอาหนามบง่) ไมค่วรโต้เถียงกบัผู้ ป่วย 

หรือใช้เสยีงที่ดงัขึน้ 
- อยา่พดูวา่เป็นความผิดของใคร หรือโทษวา่เป็นความผิดพลาดของฝ่ายอื่น แตพ่ดูถึงปัญหาของเขาวา่ เรา

รับทราบแล้วและก าลงัด าเนินการแก้ไขอยู ่
- อยา่แก้ตวัใดๆ  ในตอนแรกเพราะผู้ ป่วยก าลงัโมโห เขาไมต้่องการฟังเหตผุล จนกวา่เขาจะได้ระบายความไม่

พอใจออกมา 
- ถ้าตัง้ค าถามแล้วผู้ ป่วยไมต่อบในครัง้แรก(การเงียบทางลบ) ไมค่วรถามซ า้เพราะเขาอาจจะไมอ่ยากตอบค าถาม

นัน้ ควรเปลีย่นค าถามใหม ่ถ้าเขายงัไมต่อบก็เปลีย่นไปเป็นเร่ืองอืน่ 
 
 

สรุปสาเหตุของความรู้สึกไม่พอใจของผู้ป่วย 
สาเหตขุองความรู้สกึไมพ่อใจของผู้ ป่วยอาจมีได้หลายอยา่ง ซึง่รวบรวมได้ดงันี ้

1. โกรธ/ไม่พอใจบุคลากรทางการแพทย์ 
ก. แพทย์ผู้ รักษาให้ข้อมลูไมด่ี อธิบายไมเ่ป็นท่ีพอใจ พดูจาไมด่ี ตอ่วา่ผู้ ป่วย ดผุู้ ป่วย ผู้ ป่วยขอยาแล้วไมไ่ด้ยาตามทีข่อไว้ 

เช่น ขอยานอนหลบัเพิ่มแตแ่พทย์ไมใ่ห้เพิม่ ขอนอน admit ที่โรงพยาบาลเพื่อเบิกประกนัแตแ่พทย์ไมย่อมให้นอน
เพราะอาการไมรุ่นแรง  

ข. พยาบาลพดูจาไมด่ี ถกูพยาบาลลดัคิวในการรักษา 
ค. เภสชักรพดูจาไมด่ี ไมเ่ต็มใจพดูคยุหรือตอบค าถาม ตอบค าถามไมรู้่เร่ือง จ่ายยาไมอ่ธิบายข้อควรระวงั จ่ายยาผิด 
ง. บคุลากรอื่นๆ บริการไมด่ ีผิดหวงั ไมม่ี service mind 

2. ค่ายา/ค่ารักษา 
ก. คา่ยา/คา่รักษาพยาบาลแพงกวา่ที่เคยจา่ยประจ า 
ข. คา่ยา/คา่รักษาเคยเบิกได้ ตอ่มาเบิกไมไ่ด้ เช่น การฉีดวคัซีนชนิดเข็มรวม DPT กบัไวรัสตบัอกัเสบ จะเบิกไมไ่ด้เหมือน

การฉีดแยกเขม็ เป็นต้น 
ค. คา่ตรวจของแพทย์แพง 
ง. แพทย์เพิ่มยาให้โดยไมไ่ด้บอกกบัผู้ ป่วยก่อนวา่จะมีเพิม่ยาให้ โดยเฉพาะยาทีม่ีราคาแพง 
จ. คืนยาหรือเปลีย่นยาไมไ่ด้ สาเหต ุเช่น การเงินไมส่ามารถคืนเงินให้ได้เพราะเคลยีร์เงินในลิน้ชกัแตล่ะเวรไปแล้ว  
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3. ผลการรักษา 
ก. เคยมาตรวจแล้ว แพทย์ยงัหาสาเหตขุองโรคไมพ่บเสยีที (เสยีเงินรวมทัง้เสยีเวลามากแล้ว) 
ข. อาการไมด่ีขึน้ มารักษาตอ่เนื่อง 2-3 ครัง้แล้ว หรือมีอาการแยล่ง 
ค. รักษาโรคหนึง่จนเกิดโรคแทรกซ้อนอีกโรคหนึง่ เช่น ปวดข้อ กินยาจนกระเพาะเป็นแผล 
ง. เป็นโรคเรือ้รัง รักษามานานไมห่ายสกัที เช่น ท้องเสยีเรือ้รัง ไธรอยด์ 

4. ยาที่ได้รับ 
ก. เป็นยาชนิดที่เคยกินแล้วไมห่าย เช่น เคยได้ยาแก้ไอ ropect กินแล้วไมห่าย คราวนีก็้ได้ตวัเดมิอีก แตใ่นครัง้นีแ้พทย์

เพิ่ม antibiotic ด้วย 
ข. ต้องการคืนยา แตไ่มส่ามารถรับคืนได้ เพราะเป็นยาเก่า มีการเก็บรักษาไมด่ี ไมส่ะอาดเพราะเปิดใช้แล้ว สภาพยา

เปลีย่นไปจากเดิม เช่น น าอินซูลนิมาคืน แตไ่มไ่ด้แช่เย็นมา / ยาตาเปิดใช้แล้ว 1 วนัน ามาคืนในวนัรุ่งขึน้ 
ค. ได้ยาไมต่รงกบัท่ีต้องการ เช่น ต้องการยาน า้แตไ่ด้ยาเม็ด ต้องการยาชนิดหนึง่แตไ่ด้อกีชนิดหนึง่ เช่นอยากได้ยาของ 

Original แตไ่ด้ Local made แทน 
ง. ขอแพทย์เปลีย่นยาให้แล้ว แตก็่ยงัไมไ่ด้ยาทีต้่องการ 
จ. ได้รับยาจ านวนไมค่รบกบัท่ีระบไุว้ในฉลากยา ท าให้ต้องเสยีเวลามารับยาอีกรอบ 
ฉ. จดัยาให้ผิดจากที่เคยได้ เช่น แพทย์สัง่ยา Ventolin nebule จ านวน 20 อนั แตไ่ด้ยา Ventolin เม็ดจ านวน 20 เม็ดไป

แทน หรือเคยได้ Lipanthyl 200 mg แตไ่ด้ขนาด 100 mg หรือแพทย์สัง่ Accupril 20 mg ได้ขนาด 5 mg ไปแทน 
เป็นต้น 

5. ระยะเวลาที่รอคอย 
ก. การเก็บเงินลา่ช้า/ จดัและจา่ยยาช้า เพราะต้องไปเอายาจากห้องจา่ยยาห้องอื่นหรือคลงัยา รอผสมยาเตรียม รอพิมพ์

ฉลากใหม ่รอแก้ไขใบเสร็จใหม ่
ข. ผู้ ป่วยรีบเร่ง เพราะต้องไปธุระตอ่หรือมีนดั ท าให้ดเูหมือนจะช้าไมท่นัใจผู้ ป่วย ทัง้ๆที่ใช้เวลาไมน่าน 
ค. รอสอบถามเร่ืองยาจากแพทย์ ในกรณีที่แพทย์เขยีนช่ือยาไมช่ดั ผู้ ป่วยขอเพิม่ยา ขนาดยาที่แพทย์ระบไุมม่ี 
ง. ถกูแซงควิ คนอ่ืนท่ีมาทีหลงัได้รับยาก่อน 

6.    อื่นๆ เช่น ขอใบรับรองแพทย์แล้วไมไ่ด้ตามที่ขอไว้ตัง้แตแ่รก ระบบบริการไมด่ีเมื่อเทยีบกบัท่ีเคยรับบริการจากที่อื่น 
มาตรฐานการบริการไมเ่หมือนเดมิ เช่น เคยมาแล้วพนกังานไหว้ต้อนรับดี มาครัง้นีไ้มม่ีการทกัทาย 
 

การให้บริการของเภสชักรเป็นสว่นหนึง่ของโรงพยาบาล เภสชักรคงหลกีเลีย่งทีจ่ะไมไ่ด้รับการต าหนิหรือบน่วา่การ
บริการของหนว่ยงานตา่งๆ ในโรงพยาบาล ซึง่เรียกวา่ “ข้อร้องเรียน” และมาพร้อมกบัความรู้สกึไมพ่อใจ หรือโกรธ ดงันัน้จึง
ควรทราบวิธีรับมือกบัข้อร้องเรียน ดงัรายละเอียดหวัข้อถดัไปนี ้
 
หลักการเบือ้งต้นของการจดัการข้อร้องเรียน 

1. เข้าใจ “หวัอก” ของลกูค้า โดยลองสวมหมวกของลกูค้า แล้วจะท าให้เราเข้าใจความรู้สกึของลกูค้าใน
ขณะทีเ่ขาก าลงัตอ่วา่เราอยู ่

2. เปิดใจรับฟัง “ข้อร้องเรียน” ฟังให้จบ อยา่ดว่นสรุป อยา่ตัง้ก าแพงปกป้องลกูน้องหรือองค์กร หากท า
เช่นนัน้ ลกูค้าจะตอ่วา่คนรับข้อร้องเรียน ตอ่วา่องค์กร และลกูค้าจะไมก่ลบัมาใช้บริการในท่ีสดุ 

3. ลกูค้าสว่นใหญ่ที่ร้องเรียนจะมี “ความรัก ความแคร์”ในกิจการนัน้ ยิ่งรักยิง่แค้น ยิง่ร้องเรียนรุนแรงขึน้ 
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4. รับข้อร้องเรียนมาก่อน แล้วจึงมาหาทางออกหรือแก้ปัญหาในภายหลงั โดยเฉพาะปัญหาที่ยงัไมเ่คย
เกิดขึน้ หรือปัญหาทีย่งัไมม่แีนวทางแก้ไขทีช่ดัเจน 

5. ร่วมแก้ปัญหาอยา่งเต็มทีใ่ห้ลกูค้า เข้าใจปัญหา และแสดงความพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สดุ 
6. เข้าใจวา่ “คน” มีหลายรูปแบบ การร้องเรียนของลกูค้าจงึมีอารมณ์ที่แตกตา่ง ด้วยน า้เสยีงที่แตกตา่ง

กนั ด้วยความต้องการท่ีแตกตา่งกนัอยา่งสิน้เชิงในหลากหลายรูปแบบ 
 
อารมณ์กลัว วิตกกงัวล 
 ผู้ ป่วยที่เพิ่งได้รับทราบผลวินิจฉยัโรคเป็นครัง้แรกในวนันัน้ อาจจะมีอารมณ์กลวั กงัวลใจ เพราะการ
รับรู้เร่ืองโรคที่เคยรู้อาจไมถ่กูต้อง จิตใจหมกมุน่เก่ียวกบัอนัตรายหรือความร้ายแรงของโรคที่เคยรับรู้มาก ไม่
สนใจฟังสิง่ทีเ่ภสชักรก าลงัสนทนาอยูด้่วย ดงันัน้เภสชักรจงึต้องประเมินสถานการณ์ได้ 
การประเมินสถานการณ์ 
 -ใบสัง่ยาของผู้ ป่วยมียาที่แสดงถงึโรคร้ายแรงหรือดรุูนแรงหรือไม่ 
 -ยาที่ผู้ ป่วยได้รับนัน้ เป็นยาที่อาจสร้างความกงัวลใจแก่ผู้ ป่วยหรือไม ่เช่น ยาเหน็บ ยาคมุ ส าหรับหญิงโสด ยาฉีด 
Insulin ส าหรับผู้ ป่วยที่ไมเ่คยฉีดมาก่อน ยาด้านจิตเวช ฮอร์โมนบางชนดิ เป็นต้น 
 -ผู้ ป่วยเคยมีประวตัแิพ้ยาหรือได้รับผลข้างเคยีงของยาอยา่งรุนแรงหรือไม่ 
 -ผู้ ป่วยเคยมีประวตัิได้ยาไมถ่กูต้องจากทางโรงพยาบาลมาก่อนหรือไม ่
 -สภาพร่างกายผู้ ป่วยดแูตกตา่งจากคนทัว่ไปหรือไม่ เช่น ผิวหนงัลอกทัว่ตวั ใบหน้าเป็นจดุด า รูปร่างผอมผิดปกติ เป็น
ต้น 
ภาษาท่าทางที่สังเกตได้ 
 -มีสหีน้ากงัวลใจ ไมย่ิม้แย้ม หน้าตาไมส่ดใส (บางคนอาจมีอาการตาแดง น า้ตาคลอเบ้า) 
 -ใบหน้าซีด  
 -นยัน์ตาเบิกกว้าง ปากสัน่ ถ้ามีอาการมากอาจจะมือสัน่ ไมม่ีแรงยืน 
 -พดูเสยีงเบา พดูเสยีงกระซิบ พดูตะกกุตะกกั 
 -ท าทา่ถอนหายใจ 
ค าพูดที่สังเกตได้ 
 -พดูเชิงสงสยัวา่ เช่น  

“เอ๊ะ…นี่ใชย่าพวกเพนนซิิลนิหรือเปลา่”  
“ยานีไ้มม่ตีวัยาเพนนิซิลนิใช่มัย้”  
“ดิฉนัไมแ่นใ่จวา่เคยกินยาแบบนีแ้ล้วแพ้หรือเปลา่”  
“คราวที่แล้ว เคยใช้ยานีห้ยอดตาทัง้ 2 ข้าง…คณุลองถามหมอดใูห้แนใ่จวา่หยอดก่ีข้างกนัแน”่ (ครัง้นีแ้พทย์ให้หยอด

ข้างเดียว)  
“ใช้ยาเที่ยวนีจ้ะหายมัย้”   
“ไมเ่ป็นไส้ติ่งแนน่ะ”  
“กินยานีไ้มก่ดักระเพาะนะ” 

 “คงไมเ่ป็นเนือ้งอกในสมอง” 
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 -ถามค าถามเดิมซ า้ๆ ทัง้ๆทีต่อบข้อมลูแล้ว เช่น พอ่เด็กได้ยาระบาย Duphalac ส าหรับลกู ถามเภสชักรวา่ “กินยานี ้
จะท าให้ติดมัย้” เภสชักรตอบวา่ “ไมต่ิดคะ ปลอดภยั กินได้เร่ือยๆ เพราะไมไ่ด้กระตุ้นการบีบตวัของล าไส้” แตพ่อ่เดก็ก็ยงัเดิน
กลบัมาถามอีกรอบวา่ “คณุเภสชัวา่ไมต่ดิแนน่ะครับ”  
สิ่งที่ควรท า 
 -เปิดโอกาสให้ผู้ ป่วยได้แสดงความรู้สกึออกมา โดยใช้ค าถามเชือ้เชิญวา่ “ช่วยเลา่ให้ฟังวา่อาการแพ้ยาที่คณุเคยเป็น
นัน้ เป็นอยา่งไร” “ช่วยเลา่ให้ฟังวา่ เพราะอะไรคณุถึงกลวัวา่จะเป็นเนือ้ร้าย” และอาจถามตอ่วา่ “คณุคิดอยา่งไรเก่ียวกบัโรคนี”้  
“โรคนีน้า่กลวัอยา่งไร” “มีอะไรที่จะให้ดิฉนัช่วยบ้างคะ” “มีอะไรที่ท าให้คณุคิดวา่ใช้ยานีแ้ล้วจะไมห่าย” 
 -ถ้าพบผู้ ป่วยมีอาการกงัวลมาก อาจให้ผู้ ป่วยผอ่นคลายลง โดยการให้นัง่พกั หลบัตา หายใจลกึๆ 
 -บอกผู้ ป่วยวา่ สิง่ทีเ่ขากลวัหรือกงัวลใจ เราได้แก้ไขอยา่งไร เช่น โทรแจ้งแพทย์และยืนยนัข้อมลูจากแพทย์ให้เขา
ทราบ หรือตรวจสอบให้รอบคอบอีกครัง้ และเชิญเจ้าหน้าที่หรือพยาบาลพาผู้ ป่วยไปพบแพทย์อีกครัง้ 
ค าพูดที่ควรพูด 
 อาจใช้ทกัษะสะท้อนความรู้สกึเชน่ 
 -“คณุกงัวลใจวา่ยานีจ้ะท าให้…….” 
 -“ฉนัสงัเกตดวูา่คณุคงกงัวลเก่ียวกบัอาการท่ีเป็นอยู่” เมื่อผู้ ป่วยดสูงบลงอาจพดูวา่  

“ดเูหมือนวา่ คณุไมม่ัน่ใจ(หรือลงัเลใจ)วา่ยานีจ้ะเหมาะกบัตวัคณุ”  
“คณุไมม่ัน่ใจวา่ วิธีใช้ยาตามทีเ่ขยีนไว้นีจ้ะถกูต้อง”  
“คณุกลวัวา่คณุจะเป็นไส้ติ่ง” 

สิ่งที่ไม่ควรท า 
 -หลกีเลีย่งหรือระมดัระวงัการใช้ค าพดูเก่ียวกบัศพัท์ทางการแพทย์ที่ฟังดนูา่กลวั เช่น อาการไมพ่งึประสงค์ ยานีก้ดั
กระเพาะได้  ควรพดูวา่ “ยานีบ้างคนกินแล้วอาจจะท าให้แสบท้องได้ จึงป้องกนัไว้ก่อนโดยกินหลงัอาหารทนัที”  “ยานีส้ าหรับ
ผู้ ป่วยโรคหวัใจวาย” ควรเปลีย่นเป็น “ยาส าหรับผู้ ป่วยโรคหวัใจ” 

- อยา่ละเลยหรือมองข้ามผู้ ป่วยที่ยงัมีความกงัวลใจอยู ่โดยรีบสรุปพดูเพื่อยตุกิารสนทนา 
 
 
อารมณ์เขนิอาย 
 
ค าถามเพื่อทบทวนสถานการณ์ 

- ในใบสัง่ยามยีาหรือแสดงวา่เป็นอาการของโรคอะไรท่ีอาจท าให้ผู้ป่วยรู้สกึเขินอายหรือไม ่เช่น กรณีเพศหญิง
อาจเป็นยาคมุ ยาเหน็บ ยาเชือ้รา ยาโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ์ ในเพศชายอาจเป็นยาทีใ่ช้รักษาโรคติดตอ่ทาง
เพศสมัพนัธ์ ยาที่ใช้กระตุ้นการท างานของอวยัวะเพศ 

- เภสชักรท่ีจ่ายยาเป็นเพศเดยีวกบัผู้ ป่วยหรือไม ่เพราะถ้าเป็นเพศเดียวกนัโอกาสที่ผู้ ป่วยจะเขินอายมีน้อยกวา่
เพศตรงข้าม 

- ผู้ ป่วยมีบคุลกิทา่ทางเป็นชาวบ้านหรืออายนุ้อยหรือไม ่เพราะถ้าเป็นชาวบ้านหรือยงัมีอายนุ้อยอาจจะอาย
มากกวา่ก็ได้ 

ภาษาท่าทางที่สังเกตได้ 
 -    หลบสายตา ตามองต ่า ยิม้เขนิอาย หน้าแดง กระพริบตาถ่ีๆ 
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- แสดงสหีน้าเขินอาย 
- มองไปทางผู้อื่นเหมือนกลวัวา่คนอื่นจะได้ยิน 

ค าพูดที่สังเกตได้ 
- พดูเสยีงเบาๆ เหมือนกระซิบ พดูเหมือนขาดความมัน่ใจ 
- ตอบด้วยสหีน้าทา่ทางไมม่ัน่ใจ 
- บน่งึมง าอยูค่นเดยีว 

สิ่งที่ควรท า 
 -    พยายามจา่ยยาในบริเวณที่ไมม่ีคนพลกุพลา่น ถ้าสามารถพดูคยุในสถานท่ีที่เป็นสดัสว่นก็ยิ่งดี 
 -    ลดเสยีงในการอธิบายยาลงให้ได้ยินเพียง 2 คน 
 -    บอกผู้ ป่วยด้วยทา่ท/ีน า้เสยีงปกติ โดยควบคมุน า้เสยีงให้ดมูัน่คง 
 -    พยายามกระตุ้นให้ผู้ ป่วยเป็นฝ่ายพดูหรือเลา่เร่ืองราว  
 -   ให้เวลากบัผู้ ป่วยนานกวา่ธรรมดา 
ค าพูดที่ควรพูด 

- “คณุมีอะไรในใจอยากจะถามหรือเลา่อะไรให้ฟังอกีบ้าง” 
- “พี่เข้าใจวา่ น้องคงจะเขินท่ีมีอาการแบบนี ้แตผู่้หญิงทกุคนก็สามารถมีอาการแบบนีไ้ด้ทกุคน” 
- “คณุอาจจะไมเ่คยมีอาการแบบนีม้าก่อน…” เงียบทิง้ช่วงสกัครู่ …ถ้าผู้ ป่วยไมพ่ดูอะไรก็อาจจะพดูวา่ “หลงัจาก

กินยาทีจ่ดัให้นีแ้ล้ว อาการจะดีขึน้” 
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