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Pitfall of Communication skills   
 

1. ขาดมุมมองด้านองค์รวม 
คิดวา่ Counseling เฉพาะสว่นของวิชาชีพเภสชักรแล้ว(เน้นเร่ืองการใช้ยา) ผู้ ป่วยจะมีผลการรักษาดีขึน้ เช่น ระดบั
น า้ตาลในเลอืดดขีึน้ ความดนัเลอืดอยูใ่นระดบัท่ีนา่พอใจ เป็นต้น 
การแก้ไข 
ต้องมกีารทบทวนแฟ้มของผู้ ป่วย โดยทีมสหวิชาชีพ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาของผู้ ป่วย แล้วร่วมกนัหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกนั 

2. ไม่ได้มองผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 
2.1 คิดวา่ผู้ ป่วยทกุคนจะต้องผา่นการ Counseling ครบ 100% ตามเป้าหมายเพราะมีตวัชีว้ดัก ากบัอยู ่ท าให้ผู้ ป่วย
หลบเลีย่งไมอ่ยากคยุกบัเภสชักร เพราะคิดวา่เสยีเวลาคยุ คยุแตเ่ร่ืองเดมิ เหมือนเป็นตวัปัญหาคยุไมจ่บสิน้ 
การแก้ไข 
ต้องมกีารเตรียมความพร้อม ศกึษาประวตัิผู้ ป่วยและทบทวนวา่ผู้ป่วยรายนีย้งัมีประเด็นไหนที่ต้องติดตาม โดยเน้น
การสร้างเสริมอ านาจในการดแูลตนเองของผู้ ป่วย (Empowerment) 
2.2 ผู้ ป่วยก าลงัมีภาวะอารมณ์ทีย่งัไมพ่ร้อมจะพดูคยุ 
การแก้ไข  
เภสชักรควรใช้ทกัษะสะท้อนความรู้สกึ ปลอ่ยให้ผู้ ป่วยได้ระบายอารมณ์ จนสงบลง และพร้อมทีจ่ะรับฟังข้อมลู 
2.3 ผู้ ป่วยมีทศันคติ ความเช่ือ วฒันธรรมด้านการรักษาสขุภาพท่ีไมถ่กูต้อง ท าให้มีพฤตกิรรมสขุภาพหรือใช้ยาไม่
ถกูต้อง เช่น คิดวา่รับประทานยาแผนปัจจบุนัแรงเกินไป ต้องหยดุยาบ้างทัง้ทีเ่ป็นโรคที่ต้องใช้ยาตอ่เนื่อง คิดวา่ใช้ยา
นานๆ จะท าให้ตดิยาได้ จึงไมย่อมใช้ยาโดยไมแ่จ้งแพทย์ 
การแก้ไข 
เภสชักรให้ข้อมลูเพื่อเปลีย่นทศันคติ/ความเช่ือ ซึง่อาจไมไ่ด้ผลในระยะเวลาสัน้ๆ อาจประนีประนอมในส่วนท่ีพอ
ยอมรับได้ ส ารวจหาความต้องการหรือปัญหาที่แท้จริง ซกัถามอาการท่ีเป็นให้ละเอียด ให้ข้อมลูแกผู่้ ป่วยจนหายสงสยั
หรือคลางแคลงใจ เสริมความมัน่ใจผู้ ป่วยในการใช้ยาตอ่เนื่องวา่เป็นผลดีมากกวา่เสยี 
2.4 ผู้ ป่วยรีบเร่ง ต้องรีบไป มีเวลาจ ากดั ไมส่นใจฟังข้อมลูหรือสอบถามสิง่ที่สงสยั 
การแก้ไข  
ใช้เอกสารแผน่พบั ขอเบอร์ผู้ ป่วยเพื่อติดตอ่กลบัในภายหลงั 
2.5 ผู้ ป่วยไมใ่ห้ความสนใจ คิดวา่เสยีเวลา ไมอ่ยากคยุ 
การแก้ไข 
ชีแ้จงผู้ ป่วยให้เห็นวา่ ใช้เวลาไมน่านและเน้นสิง่ที่เป็นประโยชน์ รวมทัง้พฒันาสมัพนัธภาพให้มคีวามคุ้นเคยกนัมากขึน้ 
2.6 ผู้ ป่วยมีปัญหาเร่ืองสขุภาพ เช่น หตูงึ หรือเป็นผู้สงูอาย ุได้ยินไมถ่นดั 
การแก้ไข 
สงัเกตการได้ยินของผู้ ป่วย และพยายามพดูให้ดงั หรือพดูใกล้ๆ  หขู้างที่ได้ยินถนดักวา่อีกข้าง (อยา่ลมืบนัทกึไว้วา่
ผู้ ป่วยมีปัญหาการได้ยิน เพื่อให้เภสชักรทา่นอื่นทราบ) 

3. ระบบงานยงัไม่เอือ้อ านวย 
3.1 ติดตามผู้ ป่วยรายเดมิไมไ่ด้ counseling ไมต่อ่เนื่อง ขาดก าลงัคน ไมม่ีการ follow up 
การแก้ไข 
1. ต้องมีระบบการบนัทกึข้อมลูการ Counseling ที่เป็นระบบทัง้แบบที่เป็นเอกสารหรือในคอมพวิเตอร์ 
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2. ต้องมกีารจดัอตัราก าลงัเภสชักรให้เหมาะสมกบัการให้บริการ 
3. จดัให้มีการโทรศพัท์ตดิตามผลการ counseling  
4. จดัให้มีการนดัผู้ ป่วยกลุม่โรคที่มี counseling ให้มาในวนัเดยีวกนั 
3.2 การเหน็ดเหน่ือยกบัภาระงานต้องให้บริการผู้ ป่วยจ านวนมากติดตอ่กนัหลายชัว่โมง ท าให้เกิดความออ่นล้าในการ
ให้บริการ สง่ผลให้การบริการไมม่ีคณุภาพ 
การแก้ไข  
ควรให้ผู้บริหารงานรับทราบปัญหาและข้อจ ากดั เพื่อแก้ไข เช่น การเพิ่มอตัราก าลงั แบง่ประเภทของผู้ ป่วยที่
จ าเป็นต้องรับค าปรึกษา 
3.3 Style  การ Counseling ไมเ่หมือนกนั 
การแก้ไข 
ควรมีการ conference เพื่อเน้น outcome ของ counseling และแลกเปลีย่นข้อดีข้อเสยีของแตล่ะวิธี 

 
4. คิดว่า Counseling ได้ดีแล้ว 

-คิดวา่มีประสบการณ์การให้ค าปรึกษาผู้ ป่วยมานาน แตย่งัพบปัญหาตา่งๆ เขน่ 
4.1 ไมม่ีทกัษะการฟัง เน้นสอนหรือให้ความรู้ทางเดยีว ใช้ค าถามมากเกินไป เปลีย่นเร่ืองสนทนาเร็ว 
การแก้ไข  
เภสชักรควรฝึกฝนทกัษะการฟังให้มีประสทิธิภาพ 
4.2 มีทศันคตติอ่ผู้ ป่วยไมถ่กูต้อง เช่น ผู้ ป่วยที่มีพฤตกิรรมไมเ่หมาะสมทางเพศ ผู้ ป่วยดือ้รัน้ 
การแก้ไข  
ท าความเข้าใจผู้ ป่วยโดยเข้าไปอยูใ่นมมุของผู้ ป่วย เช่น คดิวา่ ถ้าเราจะต้องเป็นเขาเราจะรู้สกึ คิดและแสดงออก
อยา่งไร 
4.3 ไมส่ามารถสร้างให้ผู้ ป่วยเกิดความไว้วางใจได้ อาจเนื่องจากยงัไมคุ่้นเคยเพราะพบกนัเพียง 1-2 
ครัง้  หรือมีอปุสรรคด้านเพศ กรณีที่ใช้กบัอาการท่ีอาจท าให้เกิดความเขินอาย ถ้าเภสชักรเป็นเพศตรงข้าม 
การแก้ไข 
อปุสรรคด้านเพศ ให้เภสชักรพดูด้วยน า้เสยีงและทา่ทีปกติ แตไ่มถ่ึงกบัเฉยชาเกินไป 
4.4 ขาดความรู้ มีความรู้ไมเ่พียงพอ ไมท่นัสมยั ทัง้ด้านวิชาการและระบบงาน 
การแก้ไข  
เภสชักรควรทบทวนศกึษาหาความรู้เพิม่เตมิ มีแหลง่ข้อมลูที่สบืค้นได้ง่าย 
4.5  จดัการกบัผู้ ป่วยทีม่ีสภาวะอารมณ์รุนแรงไมไ่ด้ 
การแก้ไข  
ฝึกทกัษะการจดัการด้านอารมณ์ ใช้ทกัษะสะท้อนความรู้สกึให้คลอ่ง 
4.6  ขาดความรู้ที่ถกูต้องในเร่ืองการปรับพฤติกรรม 
การแก้ไข  
ท าความเข้าใจเร่ืองพฤติกรรมสขุภาพ การปรับพฤติกรรมโดยใช้ทฤษฎีตา่งๆ อ้างอิง 
4.7 อยูใ่นสภาพท่ีไมพ่ร้อม เช่น ด้านอารมณ์ ด้านร่างกาย  หรือควบคมุอารมณ์ไมไ่ด้เมื่อผู้ ป่วยไมใ่ห้ความร่วมมือ 
การแก้ไข  
ด้านจิตใจ มีภาวะอารมณ์กดดนั เช่น ความวิตกกงัวล ความเครียด  
-เภสชักรควรไวตอ่ความรู้สกึของตนเอง ปลอ่ยวางปัญหาและมวีิธีผอ่นคลายความเครียด 
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-เภสชักรควรยอมรับผู้ ป่วยในการตดัสนิใจของเขา แม้สิง่นัน้จะเกิดผลเสยีตอ่ตวัเขาเองก็ตาม ไมค่วรแสดงสหีน้าไม่
พอใจเมื่อเขาไมใ่ห้ความร่วมมือ เพื่อรักษาสมัพนัธภาพท่ีดีไว้ในการพดูคยุครัง้ตอ่ไป 
การแก้ไข  
ด้านร่างกาย มีความเจ็บป่วย ออ่นเพลยีจากอาการโรค 
-ควรให้เภสชักรทา่นอื่นปฏิบตัิงานแทนชัว่คราว รีบกินยาหรือพบแพทย์เพื่อตรวจรักษา และพกัผอ่นจนกวา่สภาพ
ร่างกายพร้อมจะปฏิบตัิงาน 

 
เอกสารอ้างอิง 
พชัรี ลกัษณะวงศ์ศรี (ตัง้ตลุยางกรู) . คูม่ือการให้ค าปรึกษาเร่ืองยาทางโทรศพัท์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุุสภา. 2545 
พชัรี ลกัษณะวงศ์ศรี (ตัง้ตลุยางกรู) . คูม่ือการสือ่สารเร่ืองยากบัผู้ ป่วยในโรงพยาบาล. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุุสภา. 2547 

  
 
  

 


