
เทคนิคการสื่อสารเพื่อการเยี่ยมชุมชนของเภสัชกร 
 ในการเยี่ยมบ้านผู้ ป่วยของเภสชักรซึง่จะไปพร้อมกบัทีมสขุภาพของหนว่ยบริการ จ าเป็นท่ีเภสชักร
จะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ เตรียมตวั และฝึกฝนทกัษะตา่งๆ เพื่อให้การเยี่ยมบ้านมีประสทิธิภาพและเป็นกนัเอง 
อนัจะสง่ผลให้ผู้ ป่วยและญาตยิินดีที่จะให้ข้อมลูที่เป็นจริงและเตม็ใจที่จะร่วมมือในการปฏิบตัิตวัให้มีสภุาพดีขึน้ 
 
บทบาทหน้าที่ของเภสชักรในทีม 
1. ติดตามเยี่ยมผู้ ป่วยที่บ้าน เพื่อให้ค าแนะน าและร่วมแก้ไขปัญหาทีเ่ก่ียวกบัยา ผลติภณัฑ์สขุภาพและปัญหา

สขุภาพ 
2. มีการแนะน าการใช้ยา ผลติภณัฑ์สขุภาพท่ีมีอยูใ่นบ้าน รวมทัง้การเก็บรักษายาอยา่งถกูต้อง 
3. สง่เสริมการดแูลตนเองเบือ้งต้น เพื่อลดการใช้ยาเกินจ าเป็น 
 
ตัวอย่างปัญหาที่พบในชุมชนเกี่ยวกบัยาปฏิชีวนะ 
1. เอาตวัอยา่งที่ได้ไปหาซือ้เองจากร้านยาหรือร้านช า 
2. ใช้ยาไมต่อ่เนื่อง 
3. ผสมยาปฏิชีวนะชนิดผงไมถ่กูต้อง 
4. ดวูนัหมดอายไุมเ่ป็น 
5. เก็บรักษายาไมถ่กูต้อง 
6. ไมท่ราบการปฏิบตัิตวัที่ถกูต้องเมือ่แพ้ยาปฏิชีวนะ 
7. การเว้นระยะระหวา่งการรับประทานอาหารกบัยา 
8. ไมท่ราบผลเสยีของการดือ้ยา อนัตรายถ้าแพ้ยา การใช้ยาพร ่าเพร่ือเกินจ าเป็น 
 
การเตรียมตัวของเภสัชกร 
1. เตรียมความรู้ในเร่ืองโรคและยา Pharmacotherapy โดยเฉพาะโรคเรือ้รังที่พบบอ่ย เช่น โรคความดนั 

เบาหวาน หอบหืด เป็นต้น 
2. ความรู้และทกัษะการสือ่สารกบัทกุๆ ฝ่าย ทัง้ทีมสขุภาพ ผู้ ป่วย ญาติ  
3. ความเป็นผู้น า มคีวามคิดริเร่ิมสร้างสรร แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางในการสัมภาษณ์เร่ืองการใช้ยาและผลิตภณัฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
หวัข้อ ตวัอยา่งค าถาม 
ยาที่ใช้ในปัจจุบนั 
-ช่ือยา 
-สรรพคณุยา 
-ขนาดยา 
-วิธีใช้ยา 
-ระยะเวลาในการใช้ยา 
-ผลที่เกิดขึน้หลังจากใช้ยา 
-อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 

-ในรอบ 1 เดือนนีไ้ด้ไปโรงพยาบาลหรือคลนิิกหรือไม่ 
-ในรอบ 1 เดือนนีไ้ด้ไปซือ้ยาที่ร้านยาเพื่อมาใช้รักษาโรคบ้างไหม 
-ยาที่อยูใ่นถงุนีไ้ด้มาจากไหน 
-หมอบอกวา่ยานีใ้ช้รักษาอะไร 
-เวลาใช้ยา ใช้อยา่งไร 
-หมอบอกวา่จะต้องใช้ยานีน้านแคไ่หน 
-ถ้าลมืกินยาท าอยา่งไร 
-เดือนที่ผา่นมาลมืกินยาก่ีครัง้ 
-อะไรท่ีท าให้ลมืกินยาบอ่ยๆ 
-จดัยาอยา่งไรในแตล่ะวนั ใครเป็นคนจดัยาให้ 
-ฉลากยาตวัเลก็อา่นเองเห็นหรือไม ่ใครเป็นคนอา่นให้ฟัง 
-กินยาหลายอยา่ง ท าอยา่งไรจงึจะจ าได้ 
-เคยเพิ่มหรือลดยาเองหรือไม ่เพราะอะไรจึงเพิ่ม/ลดยาเอง 
-ใช้ยานีม้ีผลดีอะไรบ้างเทา่ที่สงัเกตด ู
-คิดวา่ยานีถ้กูโรคกบัเรามัย้ เพราะอะไร 
-หมอบอกวา่ต้องระวงัอะไรบ้างเวลาใช้ยานี ้
-พบปัญหาอะไรบ้างเมื่อใช้ยานี ้
-จะรู้ได้อยา่งไรวา่ยานีใ้ช้ไมไ่ด้ผล 
-ท าอยา่งไรถ้าใช้ยานีแ้ล้วอาการไมด่ีขึน้ 
-เก็บยานีอ้ยา่งไร 
-มียาเหลอืจากครัง้หรือไม ่เทา่ไร 
-รู้สกึอยา่งไรท่ีต้องกินยานี ้
-รู้สกึอยา่งไรถ้าต้องกินยานีไ้ปตลอด 
-คณุหมอมีนดัหรือไม ่ยาพอถึงวนันดัหรือไม ่

ประวัติการใช้ยาในอดตี 
-ช่ือยา 
-สรรพคณุยา 
-ขนาดยา 
-วิธีใช้ยา 
-ระยะเวลาใช้ยา 
-ผลที่เกิดขึน้ 
-เหตุผลที่หยดุยา 

-เคยใช้ยาอะไรมาก่อนหน้านี ้
-ยาที่เคยใช้ได้จากไหน 
-ผลของยาเกา่เป็นอยา่งไร 
-เพราะอะไรยาจงึเหลอือยู ่
-เพราะอะไรจึงหยดุใช้ยา 
-ยาเกา่ที่เคยใช้ เทียบกบัยาที่ได้ในปัจจบุนัแตกตา่งกนัอยา่งไร 
 

ประวัติการแพ้ยาและอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยา 

กรณีแพ้ยา 
-มีอาการแพ้อยา่งไรบ้าง 



-รู้ได้อยา่งไรวา่แพ้ยา 
-แพ้แบบทนัทีทนัใดหลงัจากใช้ยาหรือไม่ 
-ใช้ยาไปนานเทา่ใดจึงเกิดการแพ้ 
-เมื่อมีอาการแพ้แล้ว ปฏิบตัิอยา่งไร 

ประวัติการใช้สมุนไพร -นอกจากใช้ยาแผนปัจจบุนัแล้วใช้ยาพืน้บ้านหรือสมนุไพรอะไรบ้าง 
-ได้มาจากไหน ใครให้มา ได้มาอยา่งไร 
-ใน 1 เดือนนีใ้ช้สมนุไพรอะไรบ้าง  
-ใช้เพื่อรักษาอาการอะไร 
-ผลการใช้เป็นอยา่งไร / คิดวา่ถกูโรคกนัมัย้ 
-ใช้มานานเทา่ไร 
-ต้องใช้นานแคไ่หน 
-คา่ใช้จ่ายเทา่ไร 
-ใครเป็นคนแนะน า 
-รู้สกึอยา่งไรกบัสมนุไพรดงักลา่ว 
-ระหวา่งยาสมนุไพรกบัยาแผนปัจจบุนัชอบอยา่งไหน 

ประวัติการใช้ผลติภณัฑ์เสริม
อาหาร 

-นอกจากใช้อาหารเสริมอะไรบ้าง 
-ได้มาจากไหน ใครให้ 
-ใน 1 เดือนนีใ้ช้อาหารเสริมอะไรบ้าง  
-ใช้เพื่อรักษาอาการอะไร 
-ผลการใช้เป็นอยา่งไร / คิดวา่ถกูโรคกนัมัย้ 
-ใช้มานานเทา่ไร 
-ต้องใช้นานแคไ่หน 
-คา่ใช้จ่ายเทา่ไร 
-ใครเป็นคนแนะน า 
-รู้สกึอยา่งไรกบัอาหารเสริมดงักลา่ว 

 
การสัมภาษณ์ผู้ป่วยแบบองค์รวม 
 การท่ีเภสชักรจะมุง่สมัภาษณ์หรือพดูคยุแตเ่ร่ืองยาและสขุภาพโดยไมส่นใจองค์ประกอบที่เก่ียวข้อง 
เช่น ญาติ หรือชมุชน หรือด้านจิตใจก็จะท าให้การมองปัญหาเป็นเพียงด้านเดียว อาจท าให้การแก้ไขปัญหาไม่
ได้ผลเทา่ที่ควร ดงันัน้ในการเยี่ยมผู้ ป่วยต้องมีการพดูคยุสอบถามองค์ประกอบตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ป่วย ซึง่
ลกัษณะข้อค าถามคล้ายกบัการเก็บข้อมลูในแบบสอบถาม แตห่วัข้อดงักลา่วเป็นเพียงแนวทางในการพดูคยุ
เทา่นัน้ ซึง่ไมจ่ าเป็นต้องถามตามล าดบัหวัข้อ แตจ่ะใช้จงัหวะถามเมื่อถึงหวัข้อที่เก่ียวข้องได้ โดยให้การพดูคยุ
เป็นธรรมชาติไมใ่ช่การซกัประวตัิ 
 
 



ตัวอย่างหวัข้อสัมภาษณ์ 
1. อายขุองผู้ ป่วย 
2. สถานภาพ (โสด/สมรส/หยา่) 
3. กรณีสมรสแล้ว คูส่มรสยงัมชีีวติอยู ่หรือเสยีชีวติ 
4. จ านวนบตุร ชายก่ีคน หญิงก่ีคน  
5. อายขุองบตุรแตล่ะคน 
6. พอ่แมอ่ายเุทา่ไร ยงัมีชีวิตหรือเสยีชีวติ อาศยัอยูท่ี่ไหน 
7. พี่น้องของผู้ ป่วยก่ีคน อยูท่ี่ไหนกนับ้าง 
8. อาชีพของผู้ ป่วย คูส่มรส บตุร พอ่แม ่พ่ีน้อง 
9. การพกัอาศยัในครัวเรือนเดียวกนั มีใครบ้าง ความสมัพนัธ์อยา่งไร 
10. งานอดเิรกท าอะไร 
11. รายได้ของผู้ ป่วยและครอบครัว 
12. ความพอเพียงของรายได้ 
13. ใครเป็นผู้ออกคา่ใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 
14. ใครเป็นคนดแูลเวลาเจ็บป่วย ใครเป็นคนพาไปหาหมอ  
15. ใครเป็นคนจดัเตรียมอาหาร 
16. ความสมัพนัธ์ในครอบครัว สนิทกบัใครบ้าง 
17. ไปรับการรักษาที่ไหนบ้าง มีหมอมาเยี่ยมหรือไม ่บอ่ยแคไ่หน 
18. ความสมัพนัธ์กบัละแวกบ้าน 
19. ผู้น าชมุชนเป็นอยา่งไร 
20. ความสนใจข้อมลูขา่วสารเป็นอยา่งไร ดทูีวีหรือฟังวิทย ุ
21. ข้อมลูด้านสขุภาพรับจากสือ่ทางไหนบ้าง 
22. ในชมุชนมีการสง่เสริมเร่ืองการออกก าลงักายหรือไม ่ถ้ามี มีอะไรบ้าง เคยเข้าร่วมหรือไม ่เพราะอะไร 
 
ตัวอย่างสถานการณ์จ าลอง 
เภสชักร: (แนะน าตวั) คณุป้ามาลคีะ หนมูาจากรพ. ……มากบัเจ้าหน้าที่หลายคน เพื่อมาเยี่ยมเยียนคณุป้าคะ 
หนช่ืูอ ภสัสร เป็นเภสชักร หรือหมอยาอยูห้่องยาคะ  
ป้า: เอ้อ..ดีนะ มีหมอมาเยี่ยมถึงบ้าน ขอบใจๆ 
เภสชักร: อาการของป้าตอนนีเ้ป็นอยา่งไรบ้างคะ 
ป้า: มนัก็ยงัเหน่ือย เพลยี ๆ ไมม่แีรงท างานเหมือนเมื่อก่อน พอลกุเดินไปเดินมาก็เวียนหวั 
เภสชักร: คณุป้าอยูก่บัใครคะ 
ป้า: ก็มีลกูสาว เขาไปท างานยงัไมก่ลบั และมีหลานอีกคน ไปเรียนหนงัสอื เดี๋ยวก็กลบัมาแล้ว 
เภสชักร: ป้าอยูก่บัลกูสาวและหลานนะคะ แล้วใครเป็นคนดแูลเร่ืองอาหารให้ละคะ 
ป้า: ลกูสาวเขาจะเตรียมไว้ให้แล้ว ถึงเวลาป้าก็จะคอ่ยๆ ลกุไปกินแล้วเวลาเขากลบัมาก็จะช่วยเก็บล้างให้ 
เภสชักร: หนขูอดยูาทีค่ณุป้าได้จากทางโรงพยาบาล 
ป้า: อยูใ่นถงุนัน่แหละ 



เภสชักร: เอ…ยามตีัง้เยอะ คณุป้าจ าหมดหรือคะ 
ป้า: โอ๊ย ชัน้อา่นหนงัสอืไมอ่อกหรอก ลกูหรือหลานเขาจะเป็นคนอา่นให้ เขาจะจดัใสไ่ว้ในซองเลก็ๆ ให้ชัน้หยิบ
กิน เมื่อถงึเวลากินก็หยิบเททัง้ซอง 
เภสชักร: หนขูอดซูองยาทีจ่ดัให้ป้าหนอ่ย…แล้วป้าจะแยกออกหรือคะวา่อนัไหนกินก่อนอาหาร อนัไหนกินหลงั
อาหาร 
ป้า: ออ๋ ลกูเขาจะใสก่ระป๋องสไีมเ่หมือนกนั ถ้าก่อนอาหารก็หยิบกระป๋องเหลอืง ถ้าหลงัอาหารก็กระป๋องสส้ีม 
เภสชักร: ออ๋ ลกูคณุป้าเก่งนะคะ พยายามหาวิธีให้คณุป้ากินยาได้ถกูต้อง 
ป้า: ใช.่.กวา่จะเป็นแบบนีก็้ลองดหูลายวิธีแล้ว แบบนีจ้ะสะดวกทีส่ดุ 
เภสชักร: แล้วคณุป้าพอจะทราบมัย้คะวา่ยาแตล่ะอยา่งแก้อะไรบ้าง 
ป้า:โอ๊ย ชัน้ไมรู้่หรอก เขาให้กินก็กินไปตามนัน้แหละ แตฉ่นัเป็นเบาหวาน ความดนั ไขมนัอยูน่ะ ก็คงรักษาโณค
พวกนีแ้หละ 
เภสชักร: มียาเหลอืจากครัง้ก่อนๆ มัย้คะ 
ป้า: ก็มีเหลอืบ้าง บางมือ้ชัน้ก็ลมืกินยา บางทีจ าไมไ่ด้วา่กินหรือยงัก็กินซ า้ไปอีก 
เภสชักร: หนวูา่มวีิธีที่จะช่วยให้ไมง่งวา่กินหรือยงัก็ให้ลกูคณุป้าหยิบวางไว้แตล่ะวนัดีมัย้คะ ถ้ายายงัเหลอืยูก็่
แสดงวา่ยงัไมไ่ด้ทานยา ดีกวา่ทีเ่ราจะไปหยิบจากกระป๋องเอง 
ป้า: เออ…ป้าก็วา่ดเีหมือนกนั เดีย๋ววนันีเ้ขากลบัมาจะบอกเขาด ูขอบใจๆ ท่ีแนะน า 
เภสชักร: ด้วยความยินดีคะ ป้าเคยใช้สมนุไพรหรือเปลา่คะ 
ป้า: แหม ก็มีคนมาเยี่ยมเยยีนและฝากยาลกูกลอนมาให้ บอกวา่กินแล้วดี ฉนัก็กินอยู ่เพราะเดี๋ยวเขามาถามวา่
กินแล้วดีมัย้ ฉนัก็อายถ้าไปบอกเขาวา่ยงัไมไ่ด้กิน  
เภสชักร: แล้วกินยาลกูกลอนท่ีเขาให้มา รู้สกึอยา่งไรบ้าง 
ป้า: ก็เพิ่มเร่ิมกินได้ไมก่ี่วนัยงัไมรู้่ผล 
เภสชักร: หนขูอดยูาลกูกลอนหนอ่ยได้มัย้คะ 
ป้า: อยูโ่นน่ ในขวดโหลนัน่แหละ 
เภสชักร: หนไูมแ่นใ่จวา่มตีวัยาอะไรผสมอยู่ เพราะไมม่ีฉลากอะไรเลย คนให้เขาบอกมัย้คะวา่ท าจากอะไร 
ป้า: เขาวา่เขาท าเอง เอายาสมนุไพรหลายตวัผสมกบัน า้ผึง้ มียาอายวุฒันะด้วยนะ 
เภสชักร: หนก็ูแนะน าได้เพยีงวา่ ถ้าคณุป้าจะทานก็อยา่เพิง่ทานมากนะคะ และสงัเกตดรู่างกายด้วยวา่ มอีะไรท่ี
แตกตา่งจากเดมิบ้าง เช่น กินข้าวเกง่ขึน้ รู้สกึหิวข้าวบอ่ย ถ้ามถี่ายด าหรือแสบท้องบอ่ยต้องหยดุยานะคะ เพราะ
เดี๋ยวนี ้มีคนเอายาฝร่ังผสมในยาลกูกลอนท าให้คนกินยารู้สกึดีแตผ่ลเสยีมีเยอะคะ 
ป้า: ขอบใจนะหน ูป้าจะระวงัไว้ 
เภสชักร: แล้วคณุป้านอนหลบัมัย้คะ 
ป้า: ก็หลบับ้างไมห่ลบับ้าง 
เภสชักร: มีอะไรที่ต้องคดิหรือเป็นหว่ง จงึท าให้นอนไมห่ลบัหรือคะ 
ป้า: ก็เป็นหว่งลกู เห็นวา่แฟนไปท างานตา่งประเทศนานๆ แล้วตอนนีม้ีคนใหมม่าติดพนั ฉนัก็กลวัวา่คนเกา่ พอ่
ของเดก็เขากลบัมาจะรู้ เดี๋ยวก็เป็นเร่ือง 
เภสชักร: คะ หนก็ูเข้าใจความรู้สกึคณุป้าทีเ่ป็นหว่งลกูสาว แล้วคณุป้าเคยพดูเร่ืองนีก้บัลกูหรือเปลา่ 



ป้า: ก็ไมก่ล้าพดูหรอก เพราะเราต้องเป็นภาระเขา ไมอ่ยากให้เขาต้องมาคิดมาก 
เภสชักร: หนวูา่…คณุป้ารักลกูนะคะ ถ้าเป็นหนก็ูคงดีใจที่มีแมท่ี่รักและเป็นหว่งคอยเตือนเรา คณุป้าลองหา
โอกาสดีๆ คยุถึงความรู้สกึเราให้เขารับทราบ แตเ่ร่ืองจิตใจบงัคบักนัไมไ่ด้ แตเ่ราได้บอกถึงความรู้สกึของเราให้
เขารู้ เขาอาจจะรู้สกึดีก็ได้นะคะ 
ป้า: จ้ะ …ป้าก็ดใีจที่มคีนเข้าใจ ขอบคณุหนมูากเลย นอกจากมาเยี่ยมแล้ว ยงัเป็นคนชว่ยให้ป้ามกี าลงัใจมากขึน้
ด้วย วนัหน้ามาเยีย่มอกีนะ 
เภสชักร: คะ คณุป้า วนันีห้นคูงรบกวนเวลาพกัผอ่นของคณุป้าพอสมควรแล้ว เทีย่วหน้าหนจูะหาโอกาสมา
พดูคยุเพิม่เติมเร่ืองการดแูลตวัเองมากขึน้นะคะ อยา่ลมืไปพบคณุหมอตามนดันะคะ หนลูากลบัก่อนนะคะ 
ป้า: จ้ะ ขอบใจหนมูาก 
หมายเหตุ จากตวัอยา่งจะสงัเกตเห็นวา่การพดูคยุกบัผู้ ป่วยไมส่ามารถที่จะคยุทกุหวัข้อได้ในครัง้เดียวกนั แตจ่ะ
เอาประเด็นหลกัที่เก่ียวกบัปัญหาของผู้ ป่วย และปัญหาที่เก่ียวข้องและอาจท าให้เกิดการใช้ยาที่ไมเ่หมาะสมได้ 
นอกจากนีเ้ภสชักรควรให้ความสนใจเร่ืองจิตใจด้วย และให้การสนบัสนนุด้านก าลงัใจและหาทางออกที่
เหมาะสม ถ้าความสมัพนัธ์กบัผู้ป่วยดี เภสชักรจะพบข้อมลูทีช่ดัเจนขึน้อนัจะน าไปสูก่ารแก้ไขที่ตรงจดุ 


