
ทักษะการส่ือสารเร่ืองยาทางโทรศัพท์เบือ้งต้น 
 

 ในการพดูคยุทางโทรศพัท์นัน้ จะมีการส่ือสารได้เพียงทางเดียวคือการส่ือสารโดยใช้ค าพดู ไม่
เหมือนกบัการพดูคยุตามปกตท่ีิเห็นหน้ากนั ซึง่จะมีการส่ือสารโดยไมใ่ช้ค าพดูด้วย เชน่ การแสดงสีหน้า 
การสบสายตา เป็นต้น แตก็่จะมีการส่ือสารโดยไมไ่ด้ใช้ค าพดู-ความเงียบได้ในบางครัง้ 
 ส าหรับการส่ือสารทางโทรศพัท์ในท่ีนีจ้ะแบง่ง่ายๆเป็น 5 ทกัษะ คือ 

1. ทกัษะการถาม 
2. ทกัษะการเงียบ 
3. ทกัษะการทวนความ 
4. ทกัษะการให้ข้อมลูและค าแนะน า 
5. ทกัษะการสะท้อนความรู้สึก 

นอกจากนีย้งัมีทกัษะท่ีไมไ่ด้กลา่วถึง แตอ่าจจ าเป็นต้องใช้ในสถานการณ์จริง เชน่ ทกัษะการสง่ตอ่ 
การสรุปความ การให้ก าลงัใจ การตดิตามและประเมินผล เป็นต้น 

 
 

ทักษะการถาม 
 การถามเป็นทกัษะท่ีใช้บอ่ยมากในการพดูคยุ เพ่ือให้เภสชักรสามารถทราบข้อมลูของผู้ ป่วยให้มาก
ท่ีสดุ รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ป่วยมีโอกาสเลา่ข้อมลูเก่ียวกบัอาการเจ็บป่วยของตนเอง  
 ค าถามแบง่ออกเป็น 
 1.ค าถามเปิด 
 เป็นค าถามท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ ป่วยได้พดูหรือแสดงความคิดเห็นความรู้สกึของตนออกมาอยา่งเตมท่ี
เทา่ท่ีเขาต้องการ ค าถามประเภทนีจ้ะชว่ยให้ผู้ ป่วยได้เลา่เร่ืองราวท่ีผิดปกตท่ีิเกิดขึน้กบัตวัเขา  
 ค าถามเปิดเป็นค าถามท่ีไมจ่ ากดัค าตอบของผู้ ป่วย มีค าตอบมากกวา่ 1 ค า โดยมากมกัเป็น
ค าถามท่ีลงท้ายด้วยค าว่า “อะไร” “อย่างไร” “เมื่อไรบา้ง” “ทีไ่หนบา้ง” “ใคร” เป็นต้น ตวัอยา่งเชน่ “คณุมี
อาการอะไรทีรู้่สึกว่าผิดปกติบา้ง”  “คณุรู้สึกอย่างไร ตอนทีมี่หมอบอกคณุเป็นโรคหวัใจ” การจะใช้ค าถาม
ใดขึน้กบัวา่เราต้องการข้อมลูเก่ียวกบัเร่ืองอะไร 
 ควรหลีกเล่ียงการใช้ค าถาม “ท าไม” เพราะจะท าให้ผู้ ฟังรู้สกึวา่ตนเองท าผิด ผู้ ป่วยมกัจะหลีกเล่ียง
ท่ีจะตอบ เพราะรู้สกึวา่สิ่งท่ีตนเองท าอาจไมถ่กูต้อง ท าให้ข้อมลูท่ีบอกอาจจะหลบเล่ียงความจริง เชน่ 
ค าถาม “ท าไมคณุจึงใช้ยานี้” แตค่วรใช้ค าถามวา่ “เพราะ(เหตผุล)อะไรคณุจึงใช้ยานี้ “ เป็นต้น 
 2. ค าถามปิด 



 เป็นค าถามท่ีจ ากดัค าตอบของผู้ ป่วย ไมเ่ปิดโอกาสให้ผู้ ป่วยแสดงความคดิเห็น ค าถามประเภทนี ้
จะให้ผู้ ฟังตอบค าถามสัน้ๆเพียง1-2 ค าเท่านัน้ เชน่ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” หรือมีค าตอบให้เลือกเพียงอย่างใด
อยา่งหนึง่ เชน่ “คณุชอบใช้ยาน ้าหรือยาเม็ด”  
 ค าถามปิดมกัลงท้ายด้วยค าวา่ “ใช่หรือไม่” “ดว้ยหรือ”  “หรือเปล่า” “หรือยงั” เป็นต้น เชน่ “คณุมี
โรคความดนัหรือเปล่า” 
 ข้อดีของค าถามปิดคือ ท าให้ได้ค าตอบท่ีรวดเร็ว แตจ่ะไม่ได้ข้อมลูท่ีละเอียด อาจใช้ค าถามปิดเพ่ือ
ตรวจสอบข้อมลูหรือความเข้าใจ ข้อเสียคือ ไมเ่ปิดโอกาสให้ผู้ ป่วยได้มีโอกาสเลา่ถึงความรู้สกึหรือข้อมลู
เพิ่มเตมิ และอาจเป็นค าถามท่ีคล้ายการสอบสวน เชน่ “คณุเคยลืมกินยานีใ้ช่มัย้” “คณุกินยาหลงัอาหาร
ทนัทีหรือเปล่า” 
 ค าถามบางค าถามอาจตีความหมายเป็นทัง้ค าถามเปิดและค าถามปิดได้ ขึน้กบัการตีความของผู้
ถาม เชน่ ค าถามท่ีลงท้ายว่า “เมื่อไร”ตวัอยา่งท่ี1 ค าถามวา่ “เกิดเร่ืองนีเ้มื่อไร” ถ้าจะเป็นค าถามปิด เพราะ
เป็นการถามเร่ืองราวในอดีตท่ีเป็นเหตกุารณ์ท่ีเฉพาะเจาะจงวา่เกิดตอนไหน(เกิดครัง้เดียว) แตจ่ะตีความวา่
เป็นค าถามเปิด เพราะไมไ่ด้ระบวุา่เวลาท่ีเกิดเร่ืองและถ้าจะใช้เป็นค าถามปิด เชน่ “เม่ือวานนีใ้ชม่ัย้” 
ตวัอยา่งท่ีสอง ค าถามวา่ “ใช้ยาแก้ปวดชนิดไหนอยู่คะ” เป็นค าถามเปิด เพราะต้องการให้ผู้ ป่วยเป็นฝ่าย
เลา่วา่ ยาอะไร แตถ้่าจะตีความหมายเป็นค าถามปิด เพราะผู้ ป่วยใช้ยาอยูแ่ล้วและจะใช้ค าถามปิดให้
ชดัเจน เชน่  “ใช้ยาแก้ปวดพาราเซทอยูใ่ชม่ัย้” หรือ “ยาแก้ปวดเม็ดสีแดงๆใชม่ัย้” เป็นต้น สว่นค าถามวา่ 
“ยาทานี้คณุจะใช้เมื่อไร” จะเป็นค าถามเปิดเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ตอบ ตอบวา่จะใช้ทาเม่ือไร (ไมไ่ด้
จ ากดัเวลาท่ีจะต้องตอบ) 
 เภสชักรควรใช้ค าถามเปิดบอ่ยครัง้กวา่ค าถามปิดในชว่งแรกของการซกัประวตัิอาการเจ็บป่วยหรือ
การให้ค าปรึกษา และเม่ือเภสชักรได้ข้อมลูเพียงพอ จงึใช้ค าถามปิดเพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีเฉพาะเจาะจงและ
รวดเร็วขึน้ 
 
 
ทักษะการเงียบ 
 เป็นชว่งเวลาท่ีไมมี่การพดูทัง้ 2 ฝ่าย แตมี่การส่ือสารด้วยการเงียบ การเงียบจะมีประโยชน์ เพราะ
ชว่ยให้ผู้ ป่วยทบทวน รวบรวมความคิดในการตอบค าถามหรือเลา่เร่ือง ถ้าเภสชักรพดูขดัจงัหวะในชว่งนี ้จะ
ท าให้ผู้ ป่วยหยดุชะงกัได้ 
 ตวัอยา่ง 
เภสชักร: ไมท่ราบวา่อาการท่ีคณุเลา่ให้ฟังนีมี้ใครทราบบ้าง…..เงียบ 
ผู้ ป่วย:  เงียบ….ไมไ่ด้เลา่ให้ใครทราบเลยคะ 
เภสชักร: เพราะอะไรถึงไมไ่ด้บอกใครละคะ…..เงียบ 



ผู้ ป่วย:  เงียบ….คือดฉินัอาย…มนัเป็นเร่ืองท่ีคนธรรมดาเขาคงไมเ่ป็นกนั…. 
 ตวัอยา่งท่ีไมถ่กูต้อง 
เภสชักร: ไมท่ราบวา่อาการท่ีคณุเลา่ให้ฟังนีมี้ใครทราบบ้าง 
ผู้ ป่วย:  เงียบ(ยงัไมท่นัตอบ) 
เภสชักร: แล้วเขาวา่อยา่งไรบ้าง (คดิว่าคงเลา่ให้ใครฟังบ้างแล้ว) 
ผู้ ป่วย:  คือ ดฉินัไมไ่ด้เลา่ให้ใครฟัง 
 
ทักษะการทวนความ 
 เป็นการพดูซ า้ข้อความท่ีผู้ ป่วยเลา่อีกครัง้ โดยเปล่ียนเป็นค าพดูของเภสชักรเอง หรืออาจจะทวน
ค าเดมิ(ถ้าข้อความนัน้สัน้) การทวนความเป็นทกัษะท่ีใช้ในกรณีท่ีเภสชักรต้องการแสดงให้ผู้ ป่วยรับรู้วา่  

1. เภสชักรก าลงัตัง้ใจฟังอยู ่ 
2. ท าให้เร่ืองท่ีก าลงัพดูคยุนัน้ชดัเจนขึน้  
3.   ชว่ยตรวจสอบความถกูต้องของการฟัง 

 ตวัอยา่ง 
 ผู้ ป่วย: ฉนัไปเก็บยอดกระถินแถวข้างบ้านมา พอตกกลางคืนก็คนัไปทัง้ตวั 
 ผู้ขายยา : ป้าคนัตอนกลางคืน หลงัจากไปเก็บกระถินมา (ทกัษะการทวนความ) 
 ผู้ ป่วย: ใช…่.เน่ีย ยงัเป็นรอยปืน้ๆอยู่เลย 
 **ไมใ่ช้การทวนความทกุครัง้ท่ีผู้ ป่วยพดูทกุประโยค เพราะจะท าให้ฟุ่ มเฟือยมากเกินไป**  
 
ทักษะการให้ข้อมูลและค าแนะน า 
 เป็นทกัษะท่ีส าคญัในการให้บริการในโรงพยาบาล เภสชักรควรใช้ค าพดูท่ีชดัเจน ถกูต้อง ใช้ภาษา
ท่ีเข้าใจง่าย หลีกเล่ียงการใช้ศพัท์เทคนิคหรือศพัท์เฉพาะ 
 ตวัอยา่งประโยคค าพดูท่ีมีศพัท์เทคนิค 
 “ยานีต้้องกินให้ครบคอร์ส จะได้ไมดื่อ้ยา” 
 “ยาชนิดนีต้า่งจากยาเม็ดสีแดง เพราะเป็นแบบ sustained –release” 
 “สาเหตท่ีุคณุกินยานีแ้ล้วปวดท้อง เพราะไป็น side effect ของยาชนิดนี”้ 
 “ยานี ้expire เดือนธนัวาคม ปีหน้าครับ…ยงัใช้ได้” 
 หลงัจากให้ข้อมลูแล้ว อาจจะตรวจสอบวา่ผู้ ป่วยเข้าใจข้อมลูท่ีแนะน าไปถกูต้องหรือไม ่เป็นการ
ตรวจสอบความเข้าใจ โดยใช้ค าพดูว่า “เมื่อก้ีเราคยุกนัเร่ืองการดูแลตวัเองส าหรับผูที้เ่ป็นโรคกระเพาะ ลอง
ทวนสกันิดนึงซิครับว่า คณุลงุจะตอ้งดูแลตวัเองอย่างไรบ้าง…..” 
 



ทักษะการสะท้อนความรู้สึก 
 เป็นทกัษะท่ีเภสชักรอาจจ าเป็นต้องใช้ในกรณีท่ีผู้ ป่วยมีสภาวะอารมณ์ตา่งๆ เชน่ โกรธ ไมพ่อใจ 
กงัวล เศร้า เสียใจ เบื่อ ท้อแท้ เป็นต้น 
 การสะท้อนความรู้สกึเป็นการท่ีเภสชักรแสดงออกถึงความเข้าใจในอารมณ์ ความรู้สกึของผู้ ป่วย 
โดยสงัเกตจากค าพดู หรือน า้เสียงของผู้ ป่วย  
 ตวัอยา่ง 

ผู้ ป่วย: ไปหาหมอมาหลายแหง่แล้วยงัไมห่ายสกัที (มีน า้เสียงท้อแท้) 
 ผู้ขายยา : คณุกงัวลเก่ียวกบัอาการเจ็บป่วยของคณุ (ทกัษะการสะท้อนความรู้สกึ) 
 ผู้ ป่วย :  ใช…่..เน่ีย ลางานมาหลายครัง้แล้ว เสียคา่รักษาไปก็มาก…. 
 

การให้ค าปรึกษาเร่ืองยาแก่ผู้ป่วยทางโทรศัพท์ 
 

ปัจจบุนันีเ้ม่ือผู้ ป่วยมีปัญหาเร่ืองยาก็มีทางเลือกอีกทางหนึง่ท่ีจะถามเร่ืองยา โดยการโทรศพัท์มาท่ีโรงพยาบาล
เพ่ือสอบถามปัญหาท่ีตนเองสงสยักบัเภสชักร ซึง่การตอบปัญหาเร่ืองยาท่ีผา่นมานัน้อาจจะเป็นการตอบเฉพาะข้อมลูท่ี
ผู้ ป่วยต้องการจะรู้ แตก่ารให้บริบาลด้านเภสชักรรมโดยเน้นผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลางนัน้ เภสชักรควรจะมีมมุมองท่ีกว้างขึน้
ในการท่ีจะให้ค าปรึกษาเร่ืองยาในแนวใหมท่ี่จะกลา่วถึงในรายละเอียดตอ่ไป 

วตัถปุระสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้ ป่วยหรือญาตสิามารถใช้ยาได้อยา่งถกูต้อง ทัง้ถกูขนาด ถกูวิธี ถกูระยะเวลา 
2. เพ่ือให้ผู้ ป่วยหรือญาตมีิความรู้เร่ืองยาหรือวิธีใช้ยาเพิ่มขึน้ 
3. เพ่ือตอบปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาพอ่ืนๆ 
4. เพ่ือให้ผู้ ป่วยได้รับค าแนะน าในการสงัเกตอาการก่อนมาพบแพทย์ 
ข้อจ ากดัของการให้ค าปรึกษาเร่ืองยาทางโทรศพัท์ 
1. ไมท่ราบประวตัิอาการโรคของผู้ ป่วยและการใช้ยาอยา่งละเอียด เพราะไมไ่ด้ดจูากแฟ้มประวตัขิองผู้ ป่วย 
2. ไมไ่ด้เห็นสีหน้าทา่ทางของผู้ ป่วย ท าให้การส่ือสารไมไ่ด้ประสิทธิภาพเตม็ท่ี 
3. อาจต้องเร่งรีบในการตอบค าถาม เพราะเภสชักรอาจไมมี่เวลาศกึษาข้อมลูได้มากพอก่อนตอบค าถาม และ

ต้องรีบไปปฏิบตังิานอ่ืน เชน่ มีผู้ ป่วยรอรับยาอยู ่เป็นต้น 
4. ไมส่ามารถให้ข้อมลูทางเอกสารได้ทนัที รวมทัง้ไมส่ามารถสาธิตการใช้ยาบางประเภทซึง่ต้องแสดงท่าทาง

ประกอบจงึจะใช้ยาได้อยา่งถกูวิธี หรือใช้ภาพเป็นส่ือในการอธิบายวิธีใช้ยา 
ข้อดีของการให้ค าปรึกษาเร่ืองยาทางโทรศพัท์ 
1. รวดเร็ว ไมต้่องเสียเวลาเดนิทางมาท่ีโรงพยาบาลเพื่อถามค าถาม 
2. สามารถแก้ปัญหาได้ทนัทว่งที 



3. เพิ่มการใช้ยาท่ีถกูต้องแก่ผู้ ป่วย 
4. ท าให้ผู้ ป่วยสามารถใช้บริการได้ง่าย เพราะบางครัง้อาจไมส่ะดวกท่ีจะปรึกษาตอนอยู่ท่ีโรงพยาบาลเพราะ

เภสชักรก าลงัไมว่า่ง  
5. เพิ่มความประทบัใจในการให้บริการ 
ในการให้ค าปรึกษาเร่ืองยาทางโทรศพัท์นัน้ เภสชักรควรจะศกึษาวิธีการพดูคยุซึง่สรุปได้พอสงัเขปดงันี  ้
1. ควรสอบถามวา่ ผู้ ท่ีโทรมาถามนัน้เป็นผู้ ท่ีใช้ยาเองหรือไม ่เพราะจะได้สอบถามรายละเอียดเร่ืองยาได้

ชดัเจนให้ตรงกบัตวัผู้ใช้ยาโดยตรง ยกเว้นกรณี ยาเดก็ ก็จะคยุกบัแมเ่ดก็หรือผู้ปกครองเดก็ หรือเป็นยา
ผู้สงูอายท่ีุญาตเิป็นคนหยิบยาหรือจดัยาให้ผู้ ป่วย เชน่ “ไมท่ราบว่าพ่ีเป็นคนใช้ยาเองหรือเป็นคนไข้เองหรือ
เปลา่คะ” 

2. เม่ือผู้ ป่วยถามรายละเอียดข้อมลูท่ีอยากทราบ เภสชักรควรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิจากผู้ ท่ีโทรมา
ก่อนท่ีจะตอบค าถาม เพื่อให้ได้ข้อมลูประกอบการตอบค าถามให้มากท่ีสดุ ดงันี  ้
“ขอโทษนะครับ ตอนท่ีคณุมาพบแพทย์ตอนนัน้มีอาการอะไรบ้าง หรือเป็นโรคอะไร” 
“แล้วยาท่ีคณุได้รับไป พอจะจ าได้หรือไมว่า่มียาอะไรบ้าง”  
“ชว่ยบอกวา่ช่ือยาท่ีเขียนบนซองคืออะไร”  
“ยามีลกัษณะอยา่งไร” 

3. ชนิดของค าถามท่ีมกัจะพบบอ่ย แบง่ได้เป็น 4 ประเภท 
3.1 ค าถามเก่ียวกบัยาท่ีเคยได้รับจากทางโรงพยาบาล เชน่ 

-ยาท่ีได้นัน้ใช้รักษาโรคอะไร ยาเดมิแตรู่ปร่างเปล่ียนไป 
-วิธีใช้ยา เชน่ จ าวิธีใช้ไมไ่ด้  ไมม่ัน่ใจขนาดท่ีได้ไปใหม่  ใช้ยาไมถ่กู 
-ผลข้างเคียงของยา เชน่ ลกูกินยาแล้วอาเจียนจะท าอยา่งไร 
-การใช้ยาอ่ืนร่วมด้วย 
-การแพ้ยา 

3.2 ค าถามเก่ียวกบัอาการท่ีเป็น 
-จะใช้ยาอะไรได้บ้าง 
-อาการแบบนีค้วรไปพบแพทย์ดีมัย้ 

3.3 ค าถามเก่ียวกบัผลเลือด 
-ตรวจเลือดน า้ตาลหรือไขมนั ถามวา่หมายความวา่อย่างไร 

3.4 ค าถามอ่ืนๆ 
-การใช้ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 
-อ่ืนๆ 



 เภสชักรประจ าโรงพยาบาลนัน้เป็นเสมือนหนึง่ผู้รอบรู้ทกุด้าน เพ่ือท่ีจะสามารถให้ค าปรึกษาให้ครอบคลมุ แต่
ในบางครัง้บางเร่ืองก็ไมส่ามารถจะตอบได้ในขณะนัน้ เพราะเป็นเร่ืองท่ีไมถ่นดั ไมไ่ด้ใช้ยานัน้ประจ า หรือเป็นเร่ืองท่ีไม่
ตรงกบัท่ีเรียนมา จงึต้องบอกผู้ ป่วยตามความเป็นจริง เชน่ “พอดีเร่ืองนีอ้าจจะต้องขอเวลาสอบถามข้อมลูเพิ่มก่อน 
เพราะถ้าตอบตอนนีอ้าจจะได้ค าตอบท่ีไมช่ดัเจน ขอให้โทรกลบัมาถามใหมห่รือให้ผมโทรกลบัไป….” เพ่ือเภสชักรจะได้
มีเวลาไปค้นหรือสอบถามข้อมลูเพิ่มเตมิในภายหลงัจากแหลง่ตา่งๆ 
 ในการท่ีเภสชักรจะสามารถให้ค าปรึกษาเร่ืองยาแก่ผู้ ป่วยทางโทรศพัท์ได้อยา่งมีประสิทธิภาพนัน้ อาจจะใช้
ขัน้ตอน 4 ขัน้ตอน (รายละเอียดในหวัข้อถดัไป)ซึง่สามารถน าไปใช้ได้กบัการให้ค าปรึกษาเร่ืองยาแบบปกติท่ีผู้ ป่วยมา
ขอค าปรึกษาท่ีโรงพยาบาลได้ โดยขัน้ตอนท่ีจะกลา่วถึงตอ่ไปนีป้ระยกุต์มาจากขัน้ตอนการให้ค าปรึกษาท่ีให้ค าปรึกษา
แก่ผู้ มีปัญหาซึง่นกัจิตวิทยาใช้ แตก่ารให้ค าปรึกษาของเภสชักรทางโทรศพัท์จะไมล่งรายละเอียดเร่ืองสาเหตขุองปัญหา
มากนกั และการหาทางออกของปัญหาก็ไมจ่ าเป็นต้องมีทกุครัง้ 

 
ขัน้ตอนของการให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์ 

1. การรับฟังค าถามแรก 
โดยส่วนใหญ่เม่ือผู้ ป่วยโทรมาสอบถามหรือขอรับค าปรึกษาเร่ืองยา มกัจะเร่ิมต้นด้วยค าถามแรกก่อน ซึง่

ค าถามแรกท่ีถามนัน้ อาจจะเป็นเพียงสิ่งท่ีผู้ ป่วยสงสยัและต้องการค าตอบ หรือเป็นส่วนท่ีผู้ ป่วยไมรู้่จะเร่ิมต้นถามอะไร
ก่อนจงึถามขึน้มาแตย่งัไมใ่ชปั่ญหาท่ีผู้ ป่วยต้องการค าตอบ ดงันัน้เภสชักรจงึไมค่วรจะรีบตอบค าถามในทนัทีทกุครัง้ 
และอีกเหตผุลคือถ้าเป็นปัญหาเก่ียวกบัยาหรืออาการของโรคจะต้องมีข้อมลูมากพอจึงจะตอบผู้ ป่วยได้อย่างถกูต้อง 
หรืออาจตอบบ้างพอเป็นพิธี แล้วเภสชักรควรจะถามตอ่เพ่ือส ารวจปัญหาของผู้ ป่วยให้หวัข้อถดัไป แตถ้่าเป็นปัญหา
เก่ียวกบัยาง่ายๆหรือราคายาก็สามารถตอบได้ทนัที 

บางครัง้ผู้ ป่วยอาจจะเร่ิมต้นเลา่ปัญหาของเขาเลย โดยยงัไมถ่ามอะไรเลยก็ได้  ท าให้เข้าสูข่ัน้ท่ี 2 การส ารวจ
ปัญหาได้เลย 

ตวัอยา่ง 
“ไมท่ราบวา่คณุเป็นคนใช้ยาเองหรือเปล่าคะ” 
“ขอโทษครับ ผมก าลงัเรียนสายกบัคนไข้เองหรือเปล่าครับ” 
2. การส ารวจปัญหา 
หลงัจากท่ีเภสชักรรับฟังค าถามแรกแล้ว จะต้องถามค าถามเพิ่มเตมิเพ่ือส ารวจปัญหาท่ีเก่ียวข้องก่อน เพ่ือ

ท าให้ได้ข้อมลูประกอบการตอบได้อยา่งถกูต้องและตรงประเดน็ รวมทัง้จะได้ทราบวา่ อะไรคือปัญหาท่ีแท้จริงของ
ผู้ ป่วย 

ในขัน้นีถ้้าเภสชักรท่ีไมมี่ประสบการณ์อาจจะไมส่ามารถนกึค าถามท่ีเก่ียวข้องได้ทนัท่วงที แตก็่สามารถ
ฝึกฝนการใช้ค าถามไปเร่ือยๆ ตอ่ไปเม่ือมีประสบการณ์มากขึน้ก็จะสามารถถามได้คล่องแคลว่ขึน้ 

“ชว่ยเลา่ให้ฟังเพิ่มเตมิวา่ อาการของน้องตอนนีมี้อาการอะไรบ้าง” 



“นอกจากมีอาการอาเจียนแล้ว มีอาการอะไรท่ีผิดปกติบ้าง” 
“ตอนนีค้ณุมีอาการอย่างไรบ้าง หลงัจากใช้ยานีไ้ปแล้ว” 
“ชว่ยเลา่ประวตักิารใช้ยาของคนไข้ให้ฟังเพิ่มเตมิด้วยคะ” 

3. การสรุปปัญหาที่แท้จริง 
เป็นการท าความเข้าใจร่วมกนัระหวา่งเภสชักรและผู้ ป่วยวา่ อะไรคือปัญหาท่ีเขาสงสยัหรือกงัวลใจในวนันี ้

หรืออะไรเป็นปัญหาท่ีส าคญัท่ีสดุ เพราะการคยุถาม-ตอบไปเร่ือยๆแบบไมมี่ทิศทางอาจไมส่ามารถชว่ยผู้ ป่วยคล่ีคลาย
ปัญหาของเขาได้ และเป็นการท าให้ทัง้สองฝ่ายรับรู้ร่วมกนัวา่ ตอนนีส้ิ่งท่ีเราจะพดูคยุตอ่ไปคือเร่ืองใด ถ้ามีหลายๆ
ปัญหาท่ีผู้ ป่วยต้องการค าตอบก็ควรจะจดักลุม่ใหญ่ๆ เพ่ือตอบให้เป็นหมวดหมู ่แตถ้่าไมมี่เวลาอาจเลือกปัญหาท่ีเป็น
ปัญหาใหญ่หรือเร่งดว่นก่อน สว่นเร่ืองอ่ืนนดัคยุในคราวตอ่ไป 
 ถ้าเภสชักรเห็นวา่ปัญหานัน้เป็นปัญหาท่ีต้องใช้เวลาพดูคยุนาน ก็อาจนดัให้ผู้ ป่วยโทรมาท่ีโรงพยาบาลใน
ชว่งเวลาท่ีมีผู้มารับบริการไมม่าก เชน่ ชว่งบา่ย หรือขอเบอร์โทรศพัท์เพ่ือตดิตอ่กลบั จะได้มีเวลาพดูคยุได้นานขึน้ 
 “เทา่ท่ีเราคยุกนัมาทัง้หมด ดิฉนัพอจะสรุปวา่ คณุต้องการทราบว่า อาการของลกูขณะนีค้วรจะมาพบแพทย์
หรือรอดอูาการก่อน” 
 วนันีค้ณุต้องการทราบเฉพาะข้อมลูเก่ียวกบัยารักษาโรคกระเพาะเพียงอยา่งเดียว” 

“ผมเข้าใจวา่ คณุต้องการปรึกษาเก่ียวกบัปัญหาเร่ืองอาการนอนไมห่ลบั” 
“คณุอยากทราบว่า ควรกินยาตวันีต้อ่ไปหรือหนดุใช้ยา” 

 
4. การร่วมกันหาทางออกปัญหาหรือให้ข้อมูลท่ีต้องการ 
เม่ือสรุปปัญหาร่วมกนัได้แล้ววา่อะไรคือปัญหาของผู้ ป่วย เภสชักรกบัผู้ ป่วยควรจะร่วมมือกนัแก้ไข

ปัญหา ซึง่อาจไมไ่ด้ท าทกุครัง้ในการพดูคยุ เพราะบางเร่ืองท่ีปรึกษานัน้ อาจเป็นการต้องการทราบข้อมลู
เพียงอยา่งเดียวหรือเป็นเพียงการให้ค าแนะน าเท่านัน้ 

สว่นการร่วมมือกนัหาแนวทางแก้ไขปัญหานัน้ เภสชักรจะเป็นฝ่ายให้ข้อมลูหรือชว่ยผู้ ป่วยมอง
ปัญหาให้รอบด้าน และเสนอแนวทางเลือกให้ผู้ ป่วยตดัสินใจวา่จะท าอยา่งไรตอ่ไป และเมื่อผู้ ป่วยกลา่ว
ขอบคณุ เภสชักรควรกล่าวตอบรับด้วยค าพดู เชน่  

“ด้วยความยินดีคะ(ครับ)”  
“ยินดีท่ีให้บริการคะ(ครับ)”  
“ยินดีคะ มีปัญหาหรือต้องการสอบถามเร่ืองยาก็โทรมาปรึกษาได้คะ”  
“ด้วยความยินดีครับ มีปัญหาเชิญปรึกษาได้ครับ” 
ส าหรับการบนัทกึประวตัิการให้ค าปรึกษาเร่ืองยาทางโทรศพัท์ควรจะมีบนัทกึไว้ เพราะบางครัง้มี

เภสชักรปฏิบตังิานหลายท่าน จะได้ค้นข้อมลูท่ีเคยให้ค าปรึกษาย้อยหลงัได้ โดยการขอข่ือ-สกลุผู้ โทรมา 
ตวัอยา่งเชน่ 



“ขอโทษนะคะ เพื่อความสะดวกในการให้บริการคณุครัง้ถดัไป ดฉินัรบกวนขอทราบช่ือ-สกลุคนไข้
ด้วย เวลาท่ีคณุโทรมาครัง้หน้าจะได้ค้นข้อมลูได้ง่ายขึน้” 

“ทางโรงพยาบาลต้องการให้บริการตอบค าถามทางโทรศพัท์มีมาตรฐาน จงึขอความร่วมมือทราบ
ช่ือ-สกลุผู้ ป่วย เพ่ือเราจะท าประวตัไิว้ เวลาท่ีคณุโทรมาคราวหน้าจะได้คยุสะดวกขึน้ หรือถ้ามีข้อมลู
เพิ่มเตมิจะได้โทรไปแจ้งให้ทราบได้ครับ” 

ตวัอยา่งแบบบนัทกึมีได้หลายแบบ ตวัอย่างข้างลา่งนีเ้ป็นเพียงแบบนัทึกง่ายๆ เพ่ืออ านวนความ
สะดวกแก่ผู้บนัทึก และสามารถดดัแปลงให้เหมาะสมกบัแตล่ะหนว่ยงานได้ 

 
ตวัอยา่ง “แบบบนัทกึการให้ค าปรึกษาเร่ืองยาทางโทรศพัท์” 
สถานท่ี ห้องจา่ยยา…………….. 
วนัท่ี………………….เวลา……….น. รวมเวลา(ประมาณ)……..นาที 
ช่ือ-สกลุผู้ขอค าปรึกษา……………………………………อาย(ุประมาณ)……ปี 
ความสมัพนัธ์กบัผู้ ป่วย ๐ เป็นผู้ ป่วยเอง  ๐ เป็น……….. 
เบอร์โทรศพัท์……………………………………. 
ช่ือ-สกลุผู้ ป่วย…………………………………………….อาย(ุประมาณ)………ปี 
สรุปอาการหรือปัญหาของผู้ ป่วย 
1…………………………………………………………………………. 
2………………………………………………………………………….. 
3………………………………………………………………………….. 
ประวตัิการใช้ยาของผู้ ป่วย 
1………………………………………………………………………….. 
2………………………………………………………………………….. 
3………………………………………………………………………….. 
สรุปการให้ค าปรึกษา 
1………………………………………………………………………….. 
2………………………………………………………………………….. 
3………………………………………………………………………….. 
งานท่ีจะต้องท าตอ่ ๐ ไมมี่ 
   ๐ มี……………………………………………... 
   ช่ือผู้บนัทึก…………………………….(เภสชักร) 
 



ส าหรับตวัอยา่งบทสนทนาการให้ค าปรึกษาเร่ืองยาทางโทรศพัท์นัน้ ตวัอย่างท่ีหนึง่และสองนีเ้ป็น
ขัน้ตอนง่ายๆ ไมซ่บัซ้อนมีขัน้ตอนไม่ครบ 4 ขัน้ คือ 

-การรับฟังปัญหาและเร่ิมต้นส ารวจปัญหา 
-การส ารวจปัญหาเพิ่มเตมิ 
-การให้ข้อมลูและค าแนะน า 
สว่นตวัอยา่งท่ี 3-13 เป็นตวัอยา่งท่ีมีครบทัง้ 4 ขัน้ 
-การรับฟังค าถามแรก 
-การส ารวจปัญหา 
-การสรุปปัญหาท่ีแท้จริง 
-การร่วมกนัหาทางออกปัญหาหรือให้ข้อมลูท่ีต้องการ 
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