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ตัวอย่างที่ 1 เร่ืองวัคซีนอีสุกอใีส 
 
ผู้สนทนา บทสนทนา ทักษะที่ใช้ ขัน้ตอน 
ผู้ ป่วย อยากทราบวา่วคัซีนอีสกุอีใสฉีดแล้วจะคุ้มกนัได้เลยหรือเปลา่   
เภสชักร ต้องใช้เวลาอยา่งน้อย 2 สปัดาห์ ไมท่ราบวา่เด็กหรือผู้ใหญ่ใช้ ค าถามปิด รับฟังค าถามแรกและเร่ิมส ารวจปัญหา 
ผู้ ป่วย เด็กคะ คืออยา่งนีน้ะคะ เด็กที่บ้านอาย ุ6 ขวบ เพิ่งกลบัมาจากรร.เมื่อวานนี ้เลา่ให้ดิฉนัฟังวา่ เพื่อนนกัเรียนที่นัง่รถ

ด้วยกนัเป็นอีสกุอใีส ก็เลยอยากจะพามาฉีดวคัซีนป้องกนั 
  

เภสชักร แล้วน้องเคยเป็นอีสกุอใีสมาก่อนหรือยงั ค าถามปิด ส ารวจปัญหาเพิ่มเติม 
ผู้ ป่วย ยงัคะ   
เภสชักร ในกรณีที่คณุเลา่ให้ฟัง ไมส่ามารถฉีดวคัซีนป้องกนัได้ทนั เพราะเด็กอาจได้รับเชือ้ไปแล้ว การฉีดตอนนีไ้มไ่ด้ประโยชน์

อะไร 
การให้ข้อมลูและ
ค าแนะน า 

การให้ข้อมลูที่ต้องการ 

ผู้ ป่วย แล้วถ้าจะฉีดทีหลงัเพื่อป้องกนัไว้ส าหรับโอกาสตอ่ไป ถ้าน้องไมต่ิดเพื่อนตอนนีจ้ะได้มัย้คะ   
เภสชักร ได้คะ คงต้องรอให้ครบระยะฟักตวัของเชือ้ประมาณ 2 สปัดาห์ก่อน ถ้าไมม่ีอาการของโรค และยงัไมไ่ด้ไปสมัผสัหรือเข้า

ใกล้คนเป็นอีสกุอใีสในช่วง 2 สปัดาห์ตอ่จากนี ้ก็พามาฉีดได้คะ 
การให้ข้อมลูและ
ค าแนะน า 

การให้ข้อมลูที่ต้องการ 

ผู้ ป่วย ขอบคณุคะ ดิฉนัจะคอยสงัเกตอาการ แล้ววคัซีนราคาเทา่ไร   
เภสชักร ด้วยความยินดีคะ ราคาเข็มละ………..   
  
 ผู้สอบถามข้อมลูเป็นแมเ่ด็ก ซึง่กงัวลวา่ลกูจะเป็นอีสกุอีใส จงึใช้วธีิซกัถามและตอบค าถามธรรมดา 
 
ตัวอย่างที่ 2 หญิงตัง้ครรภ์ 
 
ผู้สนทนา บทสนทนา ทักษะที่ใช้ ขัน้ตอน 
ผู้ ป่วย สวสัดีคะ ขอเรียนสายเภสชักร   
เภสชักร คะ ดิฉนัภญ.นิตยาก าลงัพดูคะ  แนะน าตวั 
ผู้ ป่วย คือดิฉนัมานอนรพ.เมื่อ 2 วนัก่อน และได้ยากลบับ้านเมื่อวานนี ้มี Entox-P,Motilium,Buscopan จะมีผลอะไรตอ่เด็ก   
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หรือไม ่ 
เภสชักร หมายความวา่คณุก าลงัตัง้ครรภ์ใช่มัย้ ค าถามปิด รับฟังค าถามแรกและเร่ิมส ารวจปัญหา 
ผู้ ป่วย ใช่คะ ประมาณ 4 เดือน   
เภสชักร แล้วที่นอนรพ.เนื่องจากป่วยเป็นอะไรคะ ค าถามเปิด ส ารวจปัญหาเพิ่มเติม 
ผู้ ป่วย ดิฉนัท้องเสยีคะ ตอนที่นอนรพ.อยูน่ัน้ได้ยาที่กินประจ า แตต่อนกลบับ้านเป็นยาที่ไมเ่คยใช้ เลยไม่แนใ่จวา่ปลอดภยั

หรือไม ่
  

เภสชักร คณุกงัวลวา่ยาที่ได้ไปจะมีผลตอ่ลกู สะท้อนความรู้สกึ  
ผู้ ป่วย ใช่คะ   
เภสชักร แล้วอาการท้องเสยีตอนนีเ้ป็นอยา่งไรบ้าง ค าถามเปิด ส ารวจปัญหาเพิ่มเติม 
ผู้ ป่วย ยงัมีอาการถ่ายเหลว 2-3 ครัง้ สว่นปวดท้องหรือคลืน่ไส้ที่เคยเป็นตอนนีห้ายแล้ว   
เภสชักร งัน้ตอนนีค้ณุก็หยดุใช้ยาได้แล้ว สว่นท่ีกินไปแล้วไมต้่องหว่งวา่จะมีผลตอ่เด็ก เพราะใช้ในปริมาณที่ไมม่าก การให้ข้อมลูและ

ค าแนะน า 
การให้ข้อมลูที่ต้องการ 

ผู้ ป่วย คะ ขอบคณุคะทีใ่ห้ค าแนะน า   
เภสชักร ยินดีคะ ถ้ามีปัญหาหรืออยากสอบถามเร่ืองยาก็โทรมาปรึกษาได้คะ   
 
 ผู้ ป่วยรายนีก้งัวลวา่ยาทีใ่ช้จะมีผลเสยีตอ่ลกูในครรภ์หรือไม ่เภสชักรจึงให้ข้อมลูและค าแนะน าทีจ่ะช่วยให้ผู้ ป่วยสบายใจขึน้ 
 
ตัวอย่างที่ 3 ฮอร์โมนทดแทน 
 
ผู้สนทนา บทสนทนา ทักษะที่ใช้ ขัน้ตอน 
ผู้ ป่วย ดิฉนัอยากทราบวา่ กินฮอร์โมนนานๆแล้วจะมีผลอะไรบ้าง   
เภสชักร ไมท่ราบวา่ใครเป็นคนใช้ยานีค้ะ ค าถามเปิด รับฟังค าถามแรกและเร่ิมส ารวจปัญหา 
ผู้ ป่วย ดิฉนัเองคะ   
เภสชักร ตอนนีใ้ช้ฮอร์โมนแบบไหนอยูค่ะ ค าถามเปิด ส ารวจปัญหา 
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ผู้ ป่วย เป็นเม็ดรีๆสนี า้ตาลคะ   
เภสชักร ใช้มานานประมาณเทา่ไรคะ ค าถามเปิด ส ารวจปัญหา 
ผู้ ป่วย ใช้มาประมาณ 5 ปี หลงัจากผา่ตดัมดลกูแล้วคะ   
เภสชักร ขอโทษนะคะ ขออนญุาตถามอายวุา่ คณุพี่ตอนนีอ้ายปุระมาณเทา่ไร ค าถามเปิด ส ารวจปัญหา 
ผู้ ป่วย 45 ปีคะ   
เภสชักร เทา่ที่ฟังมาทัง้หมด พี่เคยผา่ตดัมดลกูและต้องกินฮอร์โมนทดแทนมาประมาณ 5 ปี และก็กงัวลเก่ียวกบัยานี ้อยากทราบ

วา่ยานีม้ีผลเสยีอะไรหรือไม ่
การสรุปความและ
การสะท้อน
ความรู้สกึ 

ส ารวจปัญหาและสรุปปัญหาที่แท้จริง 

ผู้ ป่วย ใช่คะ เพราะดิฉนัอา่นหนงัสอืหลายเลม่ เขาก็พดูถงึอนัตรายของยา จะมีโอกาสเป็นมะเร็งมัย้คะ   
เภสชักร ไมท่ราบวา่ พ่ีมีโรคประจ าตวัอะไรบ้าง ค าถามเปิด ส ารวจปัญหาเพิ่มเติม 
ผู้ ป่วย ตอนนีก็้เร่ิมมีเบาหวานเลก็น้อย กบัความดนัเลอืดสงู แตท่านยาประจ าอยู่   
เภสชักร ยาฮอร์โมนนีอ้าจจะมีผลตอ่หลอดเลอืดได้บ้าง ถ้ากินติดตอ่กนันานหลายปี สว่นเก่ียวกบัมะเร็งนัน้ไมแ่นช่ดั เพราะมะเร็ง

มีสาเหตไุด้หลายอยา่ง ทางที่ดีอาจจะลองปรึกษาแพทย์ทีต่รวจประจ าอยูน่ะคะ 
การให้ข้อมลูและ
ค าแนะน า 

การให้ข้อมลูที่ต้องการ 

ผู้ ป่วย ดิฉนัจะหยดุทานยาได้มัย้   
เภสชักร ตอนนีพ้ี่อาย ุ45 ปี การใช้ฮอร์โมนก็สามารถคอ่ยๆลดลงได้ให้เหมอืนธรรมชาติ แตถ้่าหยดุเลยร่างกายจะขาดฮอร์โมน

ทนัที อาจจะมอีาการเหมือนผู้หญิงวยัหมดประจ าเดือน จะหงดุหงิดร้อนวบูวาบได้ อาจจะใช้วิธีลดยาลงช้าๆ ดิฉนัวา่
นา่จะปรึกษากบัแพทย์ที่รักษาประจ าอยู ่ไมท่ราบวา่ถึงก าหนดนดัครัง้หน้าเมื่อไรคะ 

การให้ข้อมลูและ
ค าแนะน าและ
ค าถามเปิด 

การให้ข้อมลูที่ต้องการ 

ผู้ ป่วย อีก 3 เดือนจะถึงก าหนดนดั เพราะหมอนดัทกุ 4 เดือนคะ   
เภสชักร ระหวา่งนีพ้ีด่แูลตวัเองอยา่งไรบ้าง ค าถามเปิด  
ผู้ ป่วย ก็หาอาหารพวกชีวจิตมากิน ออกก าลงักายบ้าง กินแคลเซยีมเสริม ดื่มน า้เต้าหู้    
เภสชักร ดีคะ แตค่วรระวงัเร่ืองน า้เต้าหู้  อยา่ดืม่มากกวา่วนัละ 1 แก้ว เพราะอาจท าให้น า้ตาลสงูได้ ดพูี่สนใจและใสใ่จสขุภาพ

ตวัเองแบบนี ้ร่างกายคงจะแขง็แรงดีไปเร่ือยๆ 
การให้ข้อมลูและ
ค าแนะน า/ก าลงัใจ 

การให้ข้อมลูที่ต้องการ 

ผู้ ป่วย ขอบคณุคณุเภสชักรมากเลยนะคะ   
เภสชักร ด้วยความยินดีคะ มีปัญหาเชิญปรึกษาได้คะ   
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 ตวัอยา่งนี ้เภสชักรจะซกัถามข้อมลูเก่ียวกับการใช้ยาและการดแูลสขุภาพ เพื่อส ารวจปัญหาเบือ้งต้น ท าให้เห็นภาพรวมของผู้ ป่วย และจะย า้ให้ผู้ ป่วยไปปรึกษาแพทย์ผู้สัง่ใช้ยาเร่ืองการใช้ฮอร์โมน
ระยะยาว มากกวา่จะสนบัสนนุให้หยดุยาทนัที และให้ก าลงัใจในการดแูลสขุภาพท่ีดด้ีวย 
 
ตัวอย่างที่ 4 ยา AZT 
 
ผู้สนทนา บทสนทนา ทักษะที่ใช้ ขัน้ตอน 
ผู้ ป่วย AZT ราคาเม็ดละเทา่ไร   
เภสชักร รอสกัครู่นะครับผู้ ป่วย …….ประมาณเม็ดละ….บาท  รับฟังค าถามแรกและให้ข้อมลูที่ต้องการ 
ผู้ ป่วย ยาตวันีไ้ด้ผลแนน่อนมัย้   
เภสชักร ใช้กินเพื่อป้องกนัหรือใช้รักษา  ค าถามปิด ส ารวจปัญหา 
ผู้ ป่วย กินเพื่อรักษาครับ   
เภสชักร เคยตรวจเลอืดแนน่อนแล้วหรือยงัวา่ มีเชือ้ HIV ค าถามปิด ส ารวจปัญหา 
ผู้ ป่วย ใช่ครับ…..เคยมานอนรักษาตวัทีโ่รงพยาบาลนี ้เมื่อปีที่แล้ว   
เภสชักร ตอนนีค้นไข้มีอาการอะไรบ้าง…และใช้ยาอะไรอยู ่ 

(ไมแ่นใ่จวา่ผู้ โทรเป็นตวัผู้ ป่วยเองหรือไม ่จึงใช้ค าวา่”คนไข้”) 
ค าถามเปิด ส ารวจปัญหา 

-  (ปกติควรแยกถามทีละค าถาม) 
ผู้ ป่วย ก็มีไอบ้าง ตอนนีกิ้นยาป้องกนัการติดเชือ้ที่ปอดและเยื่อหุ้มสมองอยู่   
เภสชักร ฟังด ูคณุกงัวลใจเก่ียวกบัอาการของญาติคณุและอยากทราบวา่มีวิธีไหนบ้างที่จะรักษาหาย 

(ผู้ ป่วยHIV มกัจะมคีวามกงัวลใจเก่ียวกบัอาการและมีความรู้สกึด้านลบมากกวา่โรคอื่นๆ) 
สะท้อนความรู้สกึ  

ผู้ ป่วย ใช่ครับ ทางโรงพยาบาลก็เคยให้ใบสง่ตวัไปรักษาที่รพ.บ าราศนราดรู   
เภสชักร แล้วทางญาตคิณุได้ไปรักษาหรือเปลา่  ค าถามปิด ส ารวจปัญหา 
ผู้ ป่วย พาเขาไปแล้ว แตค่นเยอะมาก รอตรวจไม่ไหวก็เลยไมไ่ด้ไปอีกเลย   
เภสชักร ตอนนีย้าทีใ่ช้รักษาเขาจะไมน่ิยมให้ยา AZT ตวัเดยีว เพราะผลการรักษาสู้การให้ยา 2 –3ตวัไมไ่ด้ แตค่า่ใช้จ่ายจะสงูมาก คา่ยาตกแล้ว

เดือนละ 2-3 หมื่นบาท และทางโรงพยาบาลเราก็ไมม่ีครบทกุตวั ถ้าคณุต้องการจะรักษา ก็อาจจะโทรไปสอบถามตาม 
การให้ข้อมลูและ
ค าแนะน า 

การให้ข้อมลูที่ต้องการ 
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โรงพยาบาลใหญ่ๆวา่เขามคีลนิิครักษาโรคภมูต้ิานทานต ่าวนัไหนบ้าง 
ผู้ ป่วย ครับ….แล้วคนจะเยอะมัย้   
เภสชักร คนไข้คงจะมากเหมือนกนั เพราะมีคนเป็นกนัเยอะ แตค่ณุอาจจะไปคยุกบัเจ้าหน้าที่ของคลนิิคก่อน โดยยงัไมต้่องพา 

คนไข้ไป แล้วคอ่ยตดัสนิใจอีกทวีา่จะไปท่ีไหนดี 
การให้ข้อมลูและ
ค าแนะน า 

การให้ข้อมลูที่ต้องการ 

ผู้ ป่วย ขอบคณุครับท่ีให้ค าแนะน า   
เภสชักร อีกอยา่งที่ส าคญัคือก าลงัใจและการดแูลสขุภาพ วา่คนไข้เขามกี าลงัใจดีมัย้ เอาใจใสต่วัเองๆแคไ่หน เพราะแคย่าเพยีง

อยา่งเดียวคงจะไมไ่ด้ผล 100 % 
การให้ข้อมลูและ
ค าแนะน า 

การให้ข้อมลูที่ต้องการ 

ผู้ ป่วย ครับ… ขอบคณุครับ   
เภสชักร ยินดีคะ   
 
 ผู้โทรมามีญาตเิป็น HIV ซึง่ต้องการข้อมลูเก่ียวกบัยาต้านไวรัสเอดส์ และต้องการค าแนะน าเร่ืองสถานท่ีรับการรักษาเฉพาะ เนื่องจากบทบาทเภสชักรมีข้อจ ากดัเร่ืองการให้ค าปรึกษาด้านจิตใจแก่
ผู้ ป่วยและญาติ จึงลดขอบเขตการให้บริการอยูแ่คท่ี่การให้ข้อมลูเร่ืองสขุภาพทัว่ๆไป ถ้าเห็นวา่จ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลอืด้านจิตใจอาจต้องสง่ตอ่ไปยงัศนูย์ให้ค าปรึกษาทางโทรศพัท์เฉพาะโรคเอดส์
โดยตรง 
 
ตัวอย่างที่ 5 เร่ืองยา Trental  
 
ผู้สนทนา บทสนทนา ทักษะที่ใช้ ขัน้ตอน 
ผู้ ป่วย กินยา Trental แล้วท้องเสยีได้มัย้   
เภสชักร ไมท่ราบวา่เป็นคนไข้เองหรือเปลา่ครับ ค าถามปิด รับฟังค าถามแรกและเร่ิมส ารวจปัญหา 
ผู้ ป่วย ใช่คะ   
เภสชักร ขอโทษนะครับ ขอทราบรายละเอยีดเพิ่มเตมิหนอ่ยนะครับวา่ ใช้ยาตวันีต้ัง้แตเ่มื่อไร กินวนัละก่ีครัง้ ค าถามเปิด ส ารวจปัญหา 
ผู้ ป่วย คือเมื่อวานซืน ได้ยาตวันีม้าเป็นครัง้แรก หมอสัง่ให้กินเช้า-เย็น ครัง้ละ 1 เม็ด พอเร่ิมใช้ยาก็ท้องเสยี   
เภสชักร อาการท้องเสยีคือถ่ายมากกวา่ปกติแคไ่หน ค าถามเปิด ส ารวจปัญหา 
ผู้ ป่วย ถ่ายบอ่ยวนัละ 2-3 ครัง้ ก่อนหน้านีไ้มเ่คยถ่ายบอ่ยขนาดนี ้   
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เภสชักร คณุมียาอื่นใช้ร่วมด้วยบ้างหรือเปลา่ ค าถามปิด ส ารวจปัญหา 
ผู้ ป่วย ก็ใช้ยา Sibelium, stugeron อยูป่ระจ า แตไ่มม่ีอาการท้องเสยี ผมควรหยดุยาตวันีด้ีมัย้   
เภสชักร คณุอยากทราบวา่ ควรจะกินยา trental ตอ่ไปหรือควรหยดุใช้ยาตวันี ้  สรุปปัญหาที่แท้จริง 
ผู้ ป่วย ใช่ครับ   
เภสชักร คณุหมอนดัตรวจอกีเมื่อไร ค าถามเปิด ส ารวจข้อมลูเพิ่ม 
ผู้ ป่วย วนัพธุหน้า   
เภสชักร ก็เหลอืเวลาอีกไมก่ี่วนั ยาทีค่ณุได้ไปมีโอกาสท าให้เกิดอาการถา่ยเหลวมากกวา่ปกติได้ในบางคน เมื่อร่างกายปรับตวัได้ 

อาการดงักลา่วก็จะหายไป แตถ้่าท้องเสยีมากจนออ่นเพลยีอาจต้องหยดุยาตวันีก้่อน รอจนถงึวนัท่ีนดัตรวจ แล้วแจ้งให้
คณุหมอทราบ 

การให้ข้อมลูและ
ค าแนะน า 

ร่วมกนัหาทางออกของปัญหาและให้
ข้อมลูที่ต้องการ 

ผู้ ป่วย งัน้ ผมจะทานตอ่ดอูาการอกี 2 วนั ถ้ายงัไมห่ายผมก็จะหยดุยาตวันีก้่อน   
เภสชักร ได้ครับ คณุต้องสงัเกตอาการเปลีย่นแปลงนีส้กัระยะ อยา่ลมืบอกคณุหมอ คณุหมอจะได้เปลีย่นเป็นยาที่เหมาะสมแทน การให้ข้อมลูและ

ค าแนะน า 
 

ผู้ ป่วย ขอบคณุมากครับ    
เภสชักร ด้วยความยินดีครับ มีปัญหาหรือข้อสงสยัก็เชิญโทรมาสอบถามใหมไ่ด้นะครับ   
 
 ผู้ ป่วยรายนีค้อ่นข้างมีความรู้และสนใจสงัเกตอาการผิดปกติของร่างกายตนเอง จึงโทรมาปรึกษา ซึง่เภสชักรเห็นวา่ไมใ่ชเ่ป็นอาการอนัไม่พงึประสงค์ที่ร้ายแรงจึงให้ทางเลอืก 2 ทางแก่ผู้ ป่วย ซึง่
ผู้ ป่วยยินยอมใช้ยาตอ่อีกระยะเพือ่ประเมินตวัเองอีกครัง้ และเน้นย า้เร่ืองการแจ้งอาการอนัไมพ่งึประสงค์จากการใช้ยาให้แพทย์ทราบ 
 
ตัวอย่างที่ 6 ยาอดบุหร่ี 
 
ผู้สนทนา บทสนทนา ทักษะที่ใช้ ขัน้ตอน 
ผู้ ป่วย อยากทราบวา่ยาอดบหุร่ีมีจ าหนา่ยมัย้   
เภสชักร มีคะ ตอนนีม้ชีนิดแปะผิวหนงักบัยาชนดิกิน ไมท่ราบวา่ใครใช้คะ ค าถามเปิด รับฟังปัญหาแรกและส ารวจปัญหาเพิ่ม 
ผู้ ป่วย คือน้องชายเขาสบูบหุร่ีจดั เคยใช้แบบที่เป็นหมากฝร่ังและแบบเป็นแผน่ แตก็่ไมไ่ด้ผล   
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เภสชักร ช่วยเลา่รายละเอียดเพิ่มเตมิของน้องคณุด้วย ค าถามเปิด ส ารวจปัญหาเพิ่มเติม 
ผู้ ป่วย คือเขามีอาชีพเป็นผู้แทนขายของและออกตา่งจงัหวดับอ่ย เวลาขบัรถก็สบูบหุร่ีไป เวลาพบลกูค้าก็สบูบหุร่ีวนัละ 2-3 

ซองสบูมาเป็น 10 ปีแล้วคะ ตอนนีก็้ไอ มีเสมหะเรือ้รัง 
  

เภสชักร เพราะอะไรถึงใช้ยาไมไ่ด้ผล ค าถามเปิด ส ารวจปัญหาเพิ่มเติม 
ผู้ ป่วย ดิฉนัซือ้ไปให้เขา เขาก็ใช้บ้าง ไมใ่ช้บ้าง พอหยดุสบู 1-2 วนัหงดุหงิดก็สบูบหุร่ีอีก เฮ้อ ดิฉนัก็ไมรู้่จะเตือนยงัไง เตือนแล้ว

ก็ไมฟั่ง เนี่ยโรคความดนัหวัใจก็เป็น ไมรั่กตวัเอง  
  

เภสชักร ฟังดคูณุเป็นหว่งน้องชายที่ไมด่แูลตวัเอง สะท้อนความรู้สกึ  
ผู้ ป่วย ใช่คะ   
เภสชักร คณุไมรู้่วา่จะหาวิธีไหนที่จะชว่ยให้น้องชายเลกิสบูบหุร่ี  การสรุปปัญหาที่แท้จริง 
ผู้ ป่วย ใช่คะ   
เภสชักร เร่ืองบหุร่ีนีค้งเป็นเร่ืองที่คนไข้ต้องสมคัรใจที่จะเลกิด้วยตนเองก่อน และอาศยัยาชว่ยในระยะแรก และอาศยัก าลงัใจจาก

คนรอบข้างด้วยคะ พี่ก็เป็นพ่ีที่รักและหว่งใยน้องนะคะ ลองชวนเขามาพบคณุหมอด้วยตวัเองอาจจะท าให้เขาตัง้ใจเลกิ
บหุร่ีได้มากขึน้ 

การให้ข้อมลูและ
ค าแนะน า/ก าลงัใจ 

การร่วมกนัหาทางออกของปัญหา 

ผู้ ป่วย เขาก็ไมค่อ่ยวา่งและไมค่อ่ยอยากมารพ. แตก็่จะลองให้เขามาพบคณุหมอดสูกัครัง้   
เภสชักร มาที่รพ.แล้วบอกเจ้าหน้าที่วา่ มาเข้าโครงการคลนิิกอดบหุร่ี หรือถ้าเขายงัไมอ่ยากไปก็มีเบอร์โทรศนูย์ให้ค าปรึกษาผู้

อยากเลกิบหุร่ี (Quit line) หมายเลข…… 
การให้ข้อมลูและ
ค าแนะน า 

การร่วมกนัหาทางออกของปัญหา 

ผู้ ป่วย คะ ขอบคณุ คณุเภสชัมากเลยคะ   
เภสชักร ยินดีคะ สวสัดคีะ   
 
 ผู้ขอค าปรึกษารายนีไ้มใ่ช่ตวัผู้ ป่วยเอง แตเ่ป็นพ่ีสาวของผู้ ป่วย ดงันัน้บทบาทเภสชักรจงึมี 2 สว่น คือตอ่ตวัผู้ขอค าปรึกษาทีใ่ห้ก าลงัใจเขา ในการใสใ่จสขุภาพของน้องชาย และตอ่ตวัผู้ ป่วยโดยชกั
น าให้พี่สาวชวนผู้ ป่วยมาพบแพทย์หรือโทรปรึกษาQuit line 
 
ตัวอย่างที่ 7 ยา Ibilex 
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ผู้สนทนา บทสนทนา ทักษะที่ใช้ ขัน้ตอน 
ผู้ ป่วย ยาแก้อกัเสบท่ีมช่ืีอยอ่วา่…..เป็นแคปซูลสเีทาส้ม เป็นยาอะไร   
เภสชักร ช่ือยา Ibilex คะ  รับฟังค าถามแรกและให้ข้อมลูที่ต้องการ 
ผู้ ป่วย เป็นยา original หรือเปลา่   
เภสชักร เป็นช่ือการค้าของ     บริษัทสยาม ช่ือยาจริงๆคือ Cephalexin แตไ่มค่อ่ยเรียกกนั สว่น Ibilex จะติดปากกวา่ของOrigial ซึง่ไมค่อ่ยมีใช้กนั  

                                 ไมท่ราบวา่มีปัญหาอะไรเก่ียวกบัยาตวันี ้ 
การให้ข้อมลูและ
ค าถามเปิด 

การให้ข้อมลูที่ต้องการและเร่ิมส ารวจ
ปัญหา 

ผู้ ป่วย คือกินยานีม้าอาทิตย์นงึแล้ว อาการก็ยงัไมด่ีขึน้   
เภสชักร คณุมีอาการอะไรถงึใช้ยานี ้ ค าถามเปิด ส ารวจปัญหา 
ผู้ ป่วย       แพทย์บอกวา่เป็นหลอดลมอกัเสบ ก่อนหน้าที่จะไปพบหมอ ก็ซือ้ยากินเอง ช่ือ Amoxil ของบริษัทในนีแ้ตไ่มห่าย  

       ก็เลยเปลีย่นมาใช้ Rulid ของ Original ก็ยงัไมห่าย ก็มาหาหมอ แตไ่มแ่นใ่จวา่ยานีจ้ะเป็น Original หรือไม ่
  

เภสชักร คณุไมม่ัน่ใจในประสทิธิภาพของยา Ibilex   สะท้อนความรู้สกึ  
ผู้ ป่วย ใช่คะ    
เภสชักร การท่ีคณุกินยานีไ้มห่าย อาจเป็นเพราะเชือ้ดือ้ยาตวันี ้ถึงจะเป็นยา Original ก็อาจจะไมห่ายเหมือนกนั ต้องเปลีย่น 

กลุม่ยาทีใ่ช้รักษา  
การให้ข้อมลูและ
ค าแนะน า 

 

ผู้ ป่วย แล้วควรจะใช้ยาอะไรดีคะ   
เภสชักร ตอนนีค้ณุเองอยากทราบวา่อาการหลอดลมอกัเสบเรือ้รังควรกินยาอะไร  สรุปปัญหาที่แท้จริง 
ผู้ ป่วย ใช่คะ   
เภสชักร คณุคงต้องมาพบแพทย์อกีครัง้ เพราะยาทีค่ณุใช้มีหลายอยา่งแล้ว โอกาสที่จะดือ้ยามีหลายตวั  

แพทย์จะพิจารณายาทีเ่หมาะสมกบัอาการของคณุอีกครัง้ แตท่างห้องยาก็ยงัมียาที่จะรักษาอาการของคณุได้คะ  
การให้ข้อมลูและ
ค าแนะน า 

การให้ข้อมลูที่ต้องการ 

ผู้ ป่วย ขอบคณุมากคะ   
เภสชักร ไมเ่ป็นไรครับ ยินดีที่ให้ค าปรึกษา……   
 
 ผู้ ป่วยรายนีใ้ห้ความสนใจกบัประสทิธิภาพของยา original มากกวา่ยา local made  เภสชักรได้ให้ข้อมลูที่กว้างขึน้วา่อาจจากเชือ้ดือ้ยาก็ได้ แตไ่มส่ามารถแนะน ายาตวัอื่นให้ได้ เพราะบทบาทของ
การวินจิฉยัและสัง่จา่ยยาต้องให้แพทย์เป็นผู้ตดัสนิใจ   
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ตัวอย่างที่ 8 เม่ือลูกเป็นหวัด 
 
ผู้สนทนา บทสนทนา ทักษะที่ใช้ ขัน้ตอน 
ผู้ ป่วย เภสชักรใชม่ัย้คะ   
เภสชักร ใช่ครับ…ไมท่ราบวา่มอีะไรจะปรึกษาครับ  ค าถามเปิด  
ผู้ ป่วย คืออยา่งนีค้ะ เมื่อวนัก่อน ลกูเป็นไข้ไปหาหมอที่รพ. หมอบอกวา่เป็นหวดัลงกระเพาะ ก็ให้ยามากิน กินมา 3 วนัแล้วก็ยงัไมห่าย   
เภสชักร ลกูไมส่บายได้ยาจากรพ. แล้วยงัไมห่ายแล้วยาอะไรบ้างที่คณุหมอจดัไปให้  ทวนความและ

ค าถามเปิด 
รับฟังค าถามแรกและเร่ิมส ารวจปัญหา 

ผู้ ป่วย ก็มียา………   
เภสชักร ครับ เทา่ที่ฟังดก็ูตรงตามอาการที่เป็น แตต่ามหลกัการรักษา ยาพวกนีค้งต้องใช้เวลารักษาหลายวนัหนอ่ย อาการ

อะไรบ้างที่คณุแมส่งัเกตวา่ลกูยงัมีอยูค่รับ 
การให้ข้อมลูและ
ค าแนะน า/ค าถาม
เปิด 

การส ารวจปัญหาเพิ่มเติม 

ผู้ ป่วย ไข้หายแล้ว แตย่งัมีอาการไอและมีน า้มกูใสๆ   
เภสชักร ตอนแรกมีไข้หาย แล้ว ตอนนี ้มีไอกบัน า้มกูใส แล้วทานข้าว วิ่งเลน่ได้ตามปกติมัย้ ทวนความและ

ค าถามปิด 
การส ารวจปัญหาเพิ่มเติม 

ผู้ ป่วย คะ ทานข้าวได้ เลน่ได้ตามปกติ   
เภสชักร คณุแมอ่ยากทราบวา่ ตอนนีค้วรจะให้ลกูกินยาอะไรดีหรือควรจะพาไปหาหมอดอูาการ  การสรุปปัญหาที่แท้จริง 
ผู้ ป่วย ใช่คะ เพราะเวลาน้องเป็นหวดัทนีงึ จะนา่สงสารมากคะ จะโยเยขีแ้งมากเลยคะ   
เภสชักร งัน้ผมวา่ คณุแมส่บายใจได้ เพราะอาการของน้องนา่จะเป็นอาการที่ตอ่เนื่องจากคราวก่อนที่ยงัไมห่าย โรคหวดัไอ ใช้

เวลานาน อยา่งน้อย 1 สปัดาห์ บางคนก็ 2- สปัดาห์ ยิ่งเปิดเทอมแบบนีแ้ล้ว บางทีอาจจะหายแล้วพอไปรร.ก็รับเชือ้มา
อีก ก็เป็นอีกนะครับ 

การให้ข้อมลูและ
ค าแนะน า 

การให้ข้อมลูที่ต้องการ 

ผู้ ป่วย คะ ฟังแบบนีก็้คอ่ยยงัชัว่หนอ่ย แล้วดิฉนัควรจะให้ยาอะไรดีคะ    
เภสชักร มียาเก่าอะไรอีกบ้างทีย่งัเหลอื ค าถามเปิด  
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ผู้ ป่วย ก็มีคะ…….   
เภสชักร งัน้ คณุควรทานยาเกา่ให้หมดก่อน แล้วดอูาการอีกครัง้ ถ้าอาการยงัไมห่าย เที่ยวนีค้วรพาไปพบหมอคนเดมิที่รักษาอยู่

นะครับ 
การให้ข้อมลู
ค าแนะน า 

การให้ข้อมลูที่ต้องการ 

ผู้ ป่วย คะ ขอบคณุคะ   
เภสชักร ยินดีครับ   
 
 แมเ่ดก็มกัจะยงัไมอ่ยากพาลกูมาพบแพทย์ในชว่งแรกหรือไปหาได้ยามาแล้ว รู้สกึวา่ลกูยงัไมด่ีขึน้ก็กงัวลใจ เภสชักรสามารถให้ข้อมลูเร่ืองอาการและสาเหตขุองโรคได้ในระดบัหนึง่ แตส่ามารถให้
ข้อมลูรายละเอยีดเฉพาะการใช้ยาที่ได้รับจากแพทย์เทา่นัน้ และมบีทบาทที่จะให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ในการสงัเกตอาการของเด็กทีจ่ะต้องรีบพามาโรงพยาบาลด้วย 
 
ตัวอย่างที่ 9 ยา Meptin 
 
ผู้สนทนา บทสนทนา ทักษะที่ใช้ ขัน้ตอน 
ผู้ ป่วย ยา Meptin มีช่ือยาวา่อะไร   
เภสชักร ช่ือสามญัคอื Procaterol การให้ข้อมลู รับฟังค าถามแรกและให้ข้อมลูที่ต้องการ 
ผู้ ป่วย ใช้ยาอื่นแทนได้มัย้   
เภสชักร ไมท่ราบวา่ใครใช้ยาตวันี ้  ค าถามเปิด ส ารวจปัญหา 
ผู้ ป่วย ลกูคะ อาย ุ3 ขวบเศษ ไอแล้วหมอให้ยาตวันีก้บัยา Ventolin   
เภสชักร เพราะอะไรคณุจงึจะใช้ยาตวัอื่นแทน  ค าถามเปิด ส ารวจปัญหา 

-สงัเกตวา่ไมใ่ช้ค าถามวา่ “ท าไม” 
ผู้ ป่วย ออ๋ พอดียาตวันีห้ก ยาเลยหมดขวด   
เภสชักร ตอนนีน้้องมีอาการอะไรบ้าง  ค าถามเปิด ส ารวจปัญหา 
ผู้ ป่วย ไมม่ีอาการอะไรแล้ว   
เภสชักร แล้วตอนที่พาไปหาหมอ มีอาการอะไรบ้าง  ค าถามเปิด ส ารวจปัญหา 
ผู้ ป่วย ไอ   
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เภสชักร คณุอยากทราบวา่ ถ้าไมม่ียา Meptin แล้วจะใช้ยาอื่นแทนได้หรือไม่  การสรุปปัญหาที่แท้จริง 
ผู้ ป่วย ใช่คะ   
เภสชักร เทา่ที่ฟังดอูาการของน้องตอนนีไ้มม่ีอะไรแล้ว คงไมจ่ าเป็นต้องทานยาตวันีแ้ล้ว ยกเว้นวา่เขามีอาการไอขึน้มาอีก  การให้ข้อมลูและ

ค าแนะน า 
การให้ข้อมลูที่ต้องการ 

ผู้ ป่วย แล้วให้ Ventolin ตอ่ด้วยได้มัย้   
เภสชักร ถ้าน้องเขาไมไ่อแล้วก็ไมจ่ าเป็น แตถ้่ามีไอนิดหนอ่ย คณุแมก็่ให้ได้ตามอาการคะ การให้ข้อมลูและ

ค าแนะน า 
การให้ข้อมลูที่ต้องการ 

ผู้ ป่วย ขอบคณุคะทีใ่ห้ค าปรึกษา   
เภสชักร ยินดีเช่นกนัคะ   
 
 ยาน า้ของเด็กมกัจะมีเหลอื เพราะเมื่ออาการดีขึน้ผู้ปกครองก็หยดุใช้ยา พอมีอาการไมส่บายก็จะใช้ยาเดิมที่มีอยูเ่พื่อบรรเทาอาการกอ่นมาพบแพทย์ แตบ่างครัง้ก็ไมม่ัน่ใจวา่ใช้ยาถกูหรือไม ่จึงมกั
โทรมาสอบถามเร่ืองยากบัเภสชักร ดงันัน้จงึควรให้ข้อมลูตามอาการท่ีเป็น 
 
ตัวอย่างที่ 10 ยา Valium 
 
ผู้สนทนา บทสนทนา ทักษะที่ใช้ ขัน้ตอน 
ผู้ ป่วย มีคนกิน Valium ไป 20 เม็ดต้องท าอยา่งไร   
เภสชักร ไมท่ราบวา่ใครเป็นคนกินครับ  ค าถามเปิด รับฟังค าถามแรกและเร่ิมส ารวจปัญหา 
ผู้ ป่วย คนที่บ้าน….เป็นผู้หญิง   
เภสชักร แล้วตอนนีเ้ขามีอาการอะไรบ้าง ค าถามเปิด ส ารวจปัญหาเพิ่มเติม 
ผู้ ป่วย ก็สลมึสะลอื…เขาจะตายมัย๊   
เภสชักร ไมถ่ึงกบัชีวิตหรอกครับ เพราะเป็นยาที่คอ่นข้างปลอดภยั วา่แตว่า่นานแคไ่หนที่กินยาไป  ค าถามเปิด ส ารวจปัญหาเพิ่มเติม 
ผู้ ป่วย ประมาณชัว่โมงเศษๆ จะต้องไปล้างท้องมัย๊   
เภสชักร คณุอยากทราบวา่ตอนนีค้วรจะท าอยา่งไรกบัญาติของคณุที่กินยานอนหลบัเกินขนาดไป  การสรุปปัญหาที่แท้จริง 
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ผู้ ป่วย ครับ   
เภสชักร อนัดบัแรกที่ต้องท า คือ ท าให้ผู้ ป่วยอาเจียนออกมาก่อน โดยการล้วงคอหรือให้กินไขข่าวดิบๆ 

 
การให้ข้อมลูและ
ค าแนะน า 

การหาทางออกของปัญหา 

ผู้ ป่วย แล้วถ้าเขาไมย่อมกินละครับ   
เภสชักร คณุลองท าดกู่อน เพราะวิธีนีจ้ะชว่ยท าให้ยาที่ยงัเหลอือยูใ่นกระเพาะออกมาก่อน การให้ข้อมลูและ

ค าแนะน า 
การให้ข้อมลูที่ต้องการ 

ผู้ ป่วย ครับ ผมจะลองด ูแล้วท าอยา่งไรตอ่   
เภสชักร ถ้าเขาสามารถอาเจียนออกมาได้ และยงัมีสติอยู ่ก็ไมต้่องไปโรงพยาบาล ให้เขานอนพกั แล้วเมื่อตืน่ขึน้มาก็ไมเ่ป็นอะไร 

 เพียงแตจ่ะนอนหลบันานกวา่ปกติ 
การให้ข้อมลูและ
ค าแนะน า 

การให้ข้อมลูที่ต้องการ 

ผู้ ป่วย ไมต้่องพาไปล้างท้องแนน่ะครับ   
เภสชักร ถ้าคณุยงักงัวลใจอยู ่ก็พาไปรพ.ก็ได้ โดยไปรพ.ที่ใกล้ที่สดุ การให้ข้อมลูและ

ค าแนะน า 
การหาทางออกของปัญหา 

ผู้ ป่วย ครับ   
เภสชักร และอีกเร่ืองที่ส าคญั คือการท่ีเขาท าร้ายตวัเอง อาจเป็นเพราะต้องการเรียกร้องความสนใจหรือมีความกดดนับางอยา่ง  

คงต้องป้องกนัไมใ่ห้เกิดเหตกุารณ์แบบนีด้้วย 
การให้ข้อมลูและ
ค าแนะน า 

การหาทางออกของปัญหา 

ผู้ ป่วย ครับ   
เภสชักร ปัญหาเฉพาะหน้าตอนนี ้ผมคดิวา่คณุควรรีบไปช่วยท าให้เขาอาเจียนก่อนนะครับ การให้ข้อมลูและ

ค าแนะน า 
การหาทางออกของปัญหา 

ผู้ ป่วย ครับ ขอบคณุมาก   
เภสชักร ครับ   
 
 ญาติผู้ ป่วยกินยาเกินขนาด และไมรู้่วา่จะท าอยา่งไรดี เนืองจาก Valium เป็นยาที่คอ่นข้างปลอดภยัพอสมควร จงึสามารถท าการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นและสงัเกตอาการก่อนมาโณงพยาบาลได้ 
แตถ้่าน า้เสยีงญาติดวูิตกกงัวล อาจแนะน าให้พามาสง่รพ.ทนัที 
 



ตวัอยา่งการให้ค าปรึกษาเร่ืองยาทางโทรศพัท์ 

 13 

ตัวอย่างที่ 11 ยาปลูกผม 
 
ผู้สนทนา บทสนทนา ทักษะที่ใช้ ขัน้ตอน 
ผู้ ป่วย ขอสายเภสชักรครับ   
เภสชักร สวสัดีครับ ภก.กิตติก าลงัพดูครับ   
ผู้ ป่วย คือผมอยากทราบผลข้างเคยีงของยา Finasteride 5 mg   
เภสชักร เดี๋ยวนะครับ ชว่ยสะกดให้หนอ่ย…โอเคครับ เป็นยาทีใ่ช้รักษาอาการผมร่วง ไมท่ราบวา่ใช้เองหรือเปลา่ ค าถามปิด รับฟังค าถามแรกและเร่ิมส ารวจปัญหา 
ผู้ ป่วย ผมใช้เองครับ คือไปพบคณุหมอแล้วหมอให้ยาตวันีม้ากิน คร่ึงเมด็ วนัเว้นวนั   
เภสชักร รักษามานานเทา่ไร ค าถามเปิด ส ารวจปัญหาเพิ่มเติม 
ผู้ ป่วย ประมาณ 2 เดือนแล้วครับ   
เภสชักร แล้วผลการรักษาเป็นอยา่งไรบ้างตอนนี ้ ค าถามเปิด ส ารวจปัญหาเพิ่มเติม 
ผู้ ป่วย ก็รู้สกึวา่ มีผมขึน้มาบ้างและผมไม่ร่วงง่ายเหมือนเมื่อก่อน   
เภสชักร มีอาการอะไรท่ีท าให้คณุกงัวลใจเก่ียวกบัยาตวันีบ้้าง ค าถามเปิด ส ารวจปัญหาเพิ่มเติม 
ผู้ ป่วย ก็ไมแ่นใ่จวา่จะมีผลเสยีตอ่ร่างกาย เพราะฟังขา่ว เขาบอกวา่ยาพวกนีท้ าให้ฮอร์โมนเพศลดลง   
เภสชักร ก็มีผลบ้าง แตข่นาดทีค่ณุใช้อยูต่อนนีถื้อวา่ไมม่ากนกั ไมท่ราบวา่อาการผมบางทีค่ณุเป็นตอนนีม้บีริเวณกว้างมากมัย้ การให้ข้อมลู

ค าแนะน าและ
ค าถามปิด 

ส ารวจปัญหาเพิ่มเติม 

ผู้ ป่วย มากครับ ผมจะขาดความมัน่ใจเวลามีคนมองหน้านานหรือจ้องบริเวณศีรษะ เหมือนเขาจะมาสงัเกตหวัล้านของผม   
เภสชักร คณุเองรู้สกึไมส่บายใจ ถ้ามีคนมามองตรงบริเวณศีรษะ สะท้อนความรู้สกึ  
ผู้ ป่วย ครับ ผมก็อายยุงัไมม่าก ท าให้ผมต้องขวนขวายหายามารักษา ทดลองใช้มาหลายอยา่งก็ได้ผลเลก็ๆน้อยๆ   
เภสชักร คณุอยากหาวิธีที่รักษาอาการผมบางที่ได้ผลดี  การสรุปปัญหาที่แท้จริง 
ผู้ ป่วย ใช่ครับ ผมอยากจะมีผมดกไมบ่างแบบนี ้   
เภสชักร คณุก็คงพอทราบวา่อาการผมบางเป็นจากกรรมพนัธ์และจากการที่มีฮอร์โมนเพศชายมาก มวีิธีเดยีวที่ถาวรคือการถกัทอ

ผม สว่นยาจะได้ผลชัว่คราวขณะที่ใช้ยา คณุอาจจะต้องเลอืกวา่จะใช้วิธีไหนที่เหมาะกบัคณุ ระหวา่งการมีผมถาวรและ
การให้ข้อมลูและ
ค าแนะน า 

การร่วมกนัหาทางออกของปัญหา 
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ปลอดภยั กบัการใช้ยาซึง่ต้องมากงัวลเร่ืองผลข้างเคยีงของยา 
ผู้ ป่วย ครับ ผมก็คงต้องไปหาข้อมลูเร่ืองการท าผมถาวรก่อน ตอนนีก็้ขอใช้ยาไปสกัระยะหนึง่ก่อน   
เภสชักร ครับ ผมยินดีให้ค าปรึกษา ถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรมาปรึกษาเพิ่มเตมิได้นะครับ   
ผู้ ป่วย ขอบคณุครับ   
เภสชักร ยินดีครับ   
 
 ผู้ ป่วยรายนีม้ีปัญหากงัวลเร่ืองผมบาง ขณะเดยีวกนัก็ไมม่ัน่ใจความปลอดภยัในการใช้ยารับประทาน ดงันัน้เภสชักรจึงให้ผู้ ป่วยตดัสนิใจวา่จะเลอืกวิธีถาวรซึง่ปลอดภยักวา่หรือแบบชัว่คราวคือการ
ใช้ยาตา่งๆ ซึง่คงต้องให้เขาเป็นผู้ตดัสนิใจเอง เพราะอาจมีองค์ประกอบอื่นที่เก่ียวข้องกบัการตดัสนิใจ เช่น คา่ใช้จ่าย เป็นต้น 
 
ตัวอย่างที่ 12 โรคเอสแอลอ ี
 
ผู้สนทนา บทสนทนา ทักษะที่ใช้ ขัน้ตอน 
เภสชักร สวสัดีคะ เภสชักรพรรณีพดูคะ การแนะน าตวั  
ผู้ ป่วย ยาเพรดนิโซโลนใช้แก้อะไรครับ   
เภสชักร เป็นยาทีใ่ช้รักษาได้หลายโรค ไมท่ราบวา่ผู้ ป่วยเป็นโรคอะไรคะ ค าถามเปิด รับฟังค าถามแรกและเร่ิมส ารวจปัญหา 
ผู้ ป่วย เป็นโรคเอสแอลอี   
เภสชักร ช่วยเลา่รายละเอียดของผู้ ป่วยเพิม่เตมิและมีอะไรท่ีคณุสงสยั ค าถามเปิด ส ารวจปัญหาเพิ่มเติม 
ผู้ ป่วย คืออยา่งนีน้ะครับ แฟนผมไมส่บายไปตรวจร่างกายที่รพ….หมอบอกวา่เป็นโรคเอสเแอลอี แล้วให้ยาเพรดนิโซโลนมากิน 

พอดีมีญาติแนะน าให้ไปอีกแหง่ หมอที่นัน่บอกวา่ยาเพรดนิโซโลนอนัตรายไมใ่ห้กิน ถ้าจะรักษากบัเขาต้องหยดุยาตวันี ้
  

เภสชักร คือคณุสบัสนวา่จะเช่ือใครดีและสงสยัวา่ยาเพรดนิโซโลนท่ีได้จากรพ.แรกนีเ้หมาะสมกบัโรคเอสแอลอีหรือไม ่ สะท้อนความรู้สกึ สรุปปัญหาที่แท้จริง 
ผู้ ป่วย ใช่ครับ และมนัมีอนัตรายอะไร หมอคนหลงัถงึบอกวา่ให้หยดุใช้ยานี ้   
เภสชักร คืออยา่งนีน้ะคะ โรคเอสแอลอีเป็นโรคเกิดจากการท่ีร่างกายมีภมูต้ิานทานตอ่ตวัเองขึน้มา ท าให้เกิดอาการอักเสบได้

หลายๆแหง่ เช่น ไต ข้อ เป็นต้น ยาเพรดนิโซโลนจะไปรักษาโดยกดภมูิต้านทานของร่างกายที่ผิดปกตินี ้แตก็่อาจท าให้
เกิดผลเสยีเช่น กดักระเพาะ บวม 

การให้ข้อมลูและ
ค าแนะน า 

การให้ข้อมลูที่ต้องการ 
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ผู้ ป่วย ผมวา่ยาอนัตรายท าไมหมอถงึให้กินยาตวันี ้   
เภสชักร การรักษาของแพทย์มีหลายวธีิ แตล่ะทา่นก็มวีิธีการรักษาเฉพาะ และผลสดุท้ายคือต้องการให้ผู้ ป่วยหายจากโรค ปัญหา

ของคณุตอนนีย้งัมีเร่ืองการตดัสนิใจวา่จะรักษาที่ไหนอีกด้วย  
 สรุปปัญหาที่แท้จริง 

ผู้ ป่วย ใช่ครับ   
เภสชักร แล้วคณุคิดยงัไงกบัเร่ืองนี ้ ค าถามเปิด การร่วมกนัหาทางออกของปัญหา 
ผู้ ป่วย รพ.แหง่ที่ 2 ดจูะสะดวกส าหรับแฟนผม เพราะใกล้ที่ท างานมากกวา่และเบกิได้ด้วย   
เภสชักร ดิฉนัฟังดใูจคณุก็อยากรักษารพ.แหง่ที่ 2 งัน้คณุก็เลอืกไปแหง่ที่ 2 นีเ้ลยและหยดุใช้ยาเพรดนิโซโลนก่อน ถ้าภายใน 6 

เดือนอาการยงัไมด่ีขึน้หรือเป็นมากกวา่เดิม หรือไมพ่อใจก็หาข้อมลูใหมว่า่รพ.ที่ไหนที่ไว้ใจได้ 
สรุปและการให้
ค าแนะน า 

การร่วมกนัหาทางออกของปัญหา 

ผู้ ป่วย ครับ ขอบคณุคณุพรรณีมากเลยครับ   
เภสชักร ด้วยความยินดีคะ ถ้ามีปัญหาก็เชิญโทรมาสอบถามได้อีกคะ   
 
 ญาติผู้ ป่วยรายนีต้้องการได้ข้อมลูเก่ียวกบัยาเพรดนิโซโลนเพิ่มเตมิและถามความเห็นของผู้ ป่วยตอ่การเลอืกใช้รพ. เพื่อช่วยให้ผู้ ป่วยทราบวา่จะตดัสนิใจเลอืกรพ.ไหน(ร่วมกนัหาทางออกของ
ปัญหา) 
 
ตัวอย่างที่ 13 ยาลดไขมัน 
 
ผู้สนทนา บทสนทนา ทักษะที่ใช้ ขัน้ตอน 
ผู้ ป่วย ผมได้ยาลดไขมนั แตเ่ป็นตบัอกัเสบจะกินได้มัย้   
เภสชักร ยาลดไขมนัช่ืออะไรคะ ค าถามเปิด รับฟังค าถามแรกและเร่ิมส ารวจปัญหา 
ผู้ ป่วย ช่ือ Zocor ครับ   
เภสชักร แล้วตอนนีอ้าการตบัอกัเสบเป็นอยา่งไรบ้าง ค าถามเปิด ส ารวจปัญหาเพิ่มเติม 
ผู้ ป่วย ยงัไมห่ายครับ เพราะเดือนที่แล้วผลตรวจยงัไมป่กติครับ แล้วคา่ทีต่รวจได้ควรจะเป็นเทา่ไร   
เภสชักร ปกติคา่การท างานของตบั เขาจะตรวจการท างานของเอ็นไซม์ของตบั ซึง่คา่ปกตจิะเป็นตวัเลขที่อยูใ่นวงเลบ็ของผล

ตรวจทีเ่ขาให้คณุไป ถ้าเกินกวา่ปกตินิดหนอ่ยก็ไมต้่องกงัวลอะไร 
การให้ข้อมลูและ
ค าแนะน า 
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ผู้ ป่วย คืออยา่งงีค้รับ เมื่อเดือนก่อนผมไปพบแพทย์ตามนดัได้ Zocor มา แตผ่มไมก่ล้ากินเพราะตบัอกัเสบยงัไมห่าย และเมื่อ
วานนีค้รบก าหนดนดัอีก แตผ่มไมไ่ด้บอกหมอวา่ผมไมไ่ด้กินยาตวันี ้แตห่มอก็ให้มาอีก ท าไมหมอเขาถงึยงัให้ยาตวันี  ้

  

เภสชักร คณุรู้สกึไมพ่อใจทีค่ณุหมอสัง่ยาที่มีผลตอ่ตบั ทัง้ๆที่รู้วา่คณุก าลงัรักษาตบัอกัเสบอยู ่ สะท้อนความรู้สกึ  
ผู้ ป่วย ใช่ครับ   
เภสชักร ไมท่ราบวา่ระดบัคลอเรสเตอรอลที่ตรวจครัง้หลงัสดุนีป้ระมาณเทา่ไร ค าถามเปิด การส ารวจปัญหาเพิ่มเติม 
ผู้ ป่วย 280 ครับ แตเ่ที่ยวหลงันีย้งัไมไ่ด้เจาะเลอืด เพราะหมอนดัเจาะเดือนหน้า   
เภสชักร คือเป็นไปได้ที่คณุหมอเห็นวา่ คา่การท างานของตบัคณุสงูกวา่ปกติไมม่ากนกั และการปลอ่ยให้คลอเรสเตอรอลสงูนานๆ

จะมีผลเสยีตอ่ร่างกาย จึงจ าเป็นต้องให้ยาตวันีแ้ละก็เฝ้าระวงัดกูารท างานของตบัเป็นระยะๆ 
การให้ข้อมลูและ
ค าแนะน า 

การให้ข้อมลูที่ต้องการ 

ผู้ ป่วย ผมก็เห็นหมอถามอยูเ่หมือนกนัวา่ ตัง้แตใ่ช้ยาตวันีม้ีอาการผิดปกติอะไรมัย้   
เภสชักร นัน่แหละคะ แสดงวา่คณุหมอทราบอยูแ่ล้ววา่ ยามีผลตอ่ตบั จึงสอบถามอาการจากคณุ  การให้ข้อมลูที่ต้องการ 
ผู้ ป่วย แล้วตอนนีผ้มควรจะกินยาหรือไม่   
เภสชักร คณุต้องการปรึกษาวา่คณุควรจะกินยา Zocor นีห้รือไม ่ซึง่ตอนนีค้ณุมีทางเลอืกอยู ่3 ทางคือ 

1. กินยาตวันี ้
2. ไมกิ่นยาตวันี ้แตบ่อกความจริงกบัหมอวา่ไมก่ล้ากินเพราะอะไร เพื่อขอค าปรึกษา 
3. ควบคมุอาหารและดผูลการตรวจคลอเรสเตอรอลครัง้หน้าวา่จะลดลงมากน้อยแคไ่หน 

การให้ข้อมลูและ
ค าแนะน า 

การสรุปปัญหาที่แท้จริงและการร่วมกนั
หาทางออกของปัญหา 

ผู้ ป่วย ครับ ตอนนีผ้มก็ใช้วิธีคมุอาหารและออกก าลงักายอยูค่รับ   
เภสชักร งัน้คราวหน้าถ้าผลเลอืดของไขมนัปกติก็คงไมจ่ าเป็นต้องใช้ยา แตถ้่ายงัสงูอยูก็่คงต้องใช้ยา ยงัไงก็ต้องบอกหมอด้วยวา่

คณุไมไ่ด้ใช้ยาตวันีเ้พราะอะไร เพื่อคณุหมอจะได้ให้ค าอธิบายแกค่ณุได้ คณุหมอคงไมว่า่อะไรหรอกคะ 
การให้ข้อมลูและ
ค าแนะน า 

การร่วมกนัหาทางออกของปัญหา 

ผู้ ป่วย ครับ ขอบคณุมากครับท่ีให้เวลากบัผมและค าแนะน าที่ดี   
เภสชักร ด้วยความยินดีคะ   
 
 ผู้ ป่วยรายนีก้งัวลใจเร่ืองยาลดไขมนัวา่จะมีผลตอ่ตบัท่ีเขาก าลงัรักษาอยู ่และไมพ่อใจที่แพทย์สัง่ยาที่มีผลตอ่ตบัมาให้ เภสชักรจึงควรมีหน้าที่ให้ข้อมลูที่ถกูต้องและชีใ้ห้ผู้ ป่วยสงัเกตถึงความสนใจที่
แพทย์ยงัมีอยู ่เพียงแตน่ า้หนกัหรือความส าคญัในการเลอืกใช้ยานัน้ขึน้กบัดลุยพินิจของแพทย์ และชกัชวนให้เขากล้าเปิดเผยความจริงให้แพทย์รู้ เพราะแพทย์จะได้ทราบผลการรักษาของยาทีใ่ช้ได้อยา่ง
ถกูต้อง มากกวา่ที่จะปิดบงัแพทย์ 
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