
ภาคผนวก 
ทดสอบวิทยายุทธ 
ตอนที่ 1 คุณป้าจ๊าบ! (ฟาร์มานิวส์ ปีท่ี 1 เลม่ท่ี 1 กค-สค. 2540) 
 หลงัจากท่ีหนุม่นพไปฝึกอบรมวิทยายทุธเร่ืองยา ในโครงการร้านยาเพ่ือชมุชนใน
สถานการณ์เอดส์แล้วก็เกิดร้อนวิชา มีไฟแรงกระตือรือร้นอยากทดลองฝีมือ ในบา่ยวนัหนึง่ ขณะท่ี
หนุม่นพก าลงัสลมึสลือ เดนิลมปราณเพราะกินอ่ิม มีคณุป้าสวมผ้าถงุเดนิผลกัประตกูระจกร้านเข้า
มา (อ้อ..ลืมบอกไปวา่ ร้านติดแอร์แขง่กบัเซเวน่อีเลเวน่ด้วย) คณุป้าเดนิเข้ามาด้วยมาดมัน่ใจเตม็ท่ี 
(เพราะเป็นลกูค้าประจ าขายของอยูแ่ถวหน้าร้าน) 
 ประโยคแรกท่ีคณุป้าเอือ้นเอ่ยมาวา่ “ขอซือ้ยาแก้ร้อนใน” หนุม่นพก็เร่ิมกระบวนทา่วิทยา
ยทุธตัง้รับ โดยไมร่อช้าวา่ 
นพ : ใครเป็นครับ (ทกัษะค าถามเปิด) 
คณุป้า: ก็ชัน้เป็นเองแหละ…แหม…ท าเป็นจ าไมไ่ด้ 
นพ : แล้วตอนนีป้้ามีอาการอะไรบ้างละครับ (ทกัษะค าถามเปิด) 
คณุป้า: ก็ยงัเหมือนเดมิ เป็นแผลวงสีขาวแถวเหงือกน่ีไง (วา่แล้วคณุป้าก็แสยะยิม้ โชว์แผลร้อนใน

ให้ด…ู.แถมเห็นคราบหินปนูเกาะอยูเ่ป็นเทือกเหลือง) เน่ีย..วนัก่อนมาซือ้ยากินแล้วก็
หายไป น่ีมนัเป็นมาใหมอี่ก 

นพ : ออ๋ คณุป้าเคยเป็นแผลร้อนใน แล้วได้ยากินมาอาการก็หายไป แตต่อนนีเ้ป็นขึน้มาใหม ่
(ทกัษะการทวนความ) 

คณุป้า: ใช.่.แหม ร้านนีจ้ดัยาดีจริงๆ 
นพ : (อมยิม้แก้มปริ…ถ้าตวัเบาป่านนีค้งลอยติดฝ้าเพดานแล้ว) ชว่งนีค้ณุป้าอดนอน พกัผ่อน

น้อยหรือเปล่าครับถึงได้เป็นอีก (ทกัษะค าถามปิด) 
คณุป้า: ก็คนค้าขายน่ีจ้ะ …….ไมมี่เวลาพกัผอ่นหรอก 
นพ : คณุป้านา่จะให้ลกูหลานหรือคนอ่ืนมาชว่ยขายบ้าง จะได้พกัผอ่นมากขึน้ โรคนีเ้ก่ียวกบั 

การอดนอนพกัผอ่นน้อย หรือท้องผกู กินน า้น้อยก็ได้ (ทกัษะการให้ข้อมลูและค าแนะน า) 
เดี๋ยวจะจดัยาให้นะครับ คณุป้าเคยแพ้ยาหรือเปล่า จะเอายาทาป้ายแผลด้วยมัย้ (ทกัษะ
ค าถามปิด) 

คณุป้า: ไมแ่พ้หรอก แพ้แตเ่งินแหละ เอาแตย่ากินแบบเดมิ เอาชดุเดียว อยูใ่กล้ๆ เด๋ียวมาซือ้อีก 
นพ : ??? (หมดแรง…เพราะคยุตัง้นานเกือบ 5 นาที..ขายได้ 2 บาท) 
 เม่ือคณุป้าคว้าซองยาไป หนุ่มนพก็แทบเขา่ออ่น จนต้องรีบหาเก้าอีม้านัง่ และถอนหายใจ
เฮือกใหญ่อีก 1 ที…โธ่..อตุส่าห์ตัง้ใจคยุอยา่งดี ใช้วิทยายทุธท่ีร ่าเรียนมา แตอ่ย่างวา่แหละ คณุป้า
แกเรียนน้อย อายก็ุเยอะแล้ว แกก็คงจะเคยชินแบบเดมิๆ เราต้องเลือกคยุและใช้วิทยายทุธกบับาง



โรค หมายงัน้คงหมดแรงลมปราณแน่ๆ  แตก่ารใช้ค าถามเปิดในชว่งแรก ก็ยงัดีกวา่ถาม 2 ค าแล้ว
จดัยาเลย…จริงมัย้ 
 
ตอนที่ 2 
ตอนให้ความม่ันใจกับผู้ซือ้ยา (ฟาร์มานิวส์ ปีท่ี 1 เลม่ท่ี 2 และ3 กย.-ตค.และ พย.-ธค. 2540) 
 เหตเุกิดท่ีร้านยาแหง่หนึง่ช่ือ “ซองยา” โดยมี “นพ” อยูเ่วรขายยาประจ าวนันี ้ซึง่ชว่งนีมี้
คนไข้เข้าร้านไมม่ากนกั เพราะเป็นชว่งปลายเดือน (เอ๊ะ! เจ็บป่วยเก่ียวกบัปลายเดือนได้อยา่งไร?) 
รวมทัง้เป็นยคุคา่เงินบาทลอยตวัและเป็นหนี ้IMF กนัถ้วนหน้า ท าให้ขวญัของคนไข้ลอยตาม
รัฐบาลไปด้วย ไม่คอ่ยมาซือ้ยากนัสกัเทา่ไร ชาวบ้านหาเช้ากินค ่าตาด าๆ (ตาแดงไมเ่ก่ียว) จงึยอม
อดทนอดกลัน้ (โรค) จนอาการเป็นมากถึงจะมาซือ้หยกูยากนั 
 วนันัน้…มีหญิงสาว อายอุานามประมาณ 20 เศษๆ ใสช่ดุเหมือนสาวโรงงานแถวๆท้าย
ซอยเดินเข้ามาในร้าน เธอท าทา่แปลกๆ มองซ้ายมองขวา ชะเง้อไปทางหลงัร้านเหมือนจะหาใคร
สกัคน หนุม่ “นพ” พระเอกของเราจงึรีบลกุขึน้จากหน้าจอทีวี (ชนิดมีเคเบิล้เสียด้วย) ลกุไปทกัทาย  
นพ : รับอะไรครับ  (ทกัษะค าถามเปิด) 
หญิงสาว:เออ….พ่ีผู้หญิงไมอ่ยูเ่หรอคะ 
นพ : ออ๋…วนันีเ้ป็นวนัหยดุของพี่เขาครับ พรุ่งนีถ้ึงจะมาท างาน 
หญิงสาว:งัน้…พรุ่งนีค้อ่ยมาใหมก็่ได้ …(วา่แล้ว เธอก็ท าทา่หนัหลงักลบั) 
 นพนกึได้วา่ตอนท่ีไปอบรม เขาสอนว่า ถ้าคนไข้ท าทา่แปลกๆ อึกอกัลงัเลใจ อาจมีเร่ืองไม่
กล้าคยุกบัคนขายเพศตรงข้ามหรือคนท่ีไมคุ่้นเคย และดทู่าทางมีเร่ืองกงัวลใจอยู ่ถ้ารอพรุ่งนี ้
อาจจะช้าไปก็ได้ เอ้า ไหนๆก็อบ(รม)มาแล้ว ต้องลองฝึกฝนด ูอาศยัวา่มีใจอยากจะบริการซะอย่าง 
คงจะชว่ยคนไข้ได้ หนุม่นพจึงท าเสียงเก๊ก วางมาดสขุมุขึน้มาอีกนิด กลา่วว่า 
นพ : ไมท่ราบวา่น้องมีอะไรจะให้พ่ีชว่ยหรือเปลา่….พ่ีก็ขายยามานาน มีอะไรสงสยัหรือ

อยากจะปรึกษาก็คยุกบัพ่ีได้….แล้วก็ทิง้ชว่งเงียบสกัระยะหนึง่ (ทกัษะการเงียบ) 
 หญิงสาวยืนนิ่งฟัง เหมือนก าลงัลงัเลใจวา่จะเลา่ดีหรือไมเ่ลา่ดี แล้วเธอก็ตดัสินใจพร้อม
กบัเงยหน้ามาสบตานพ บอกด้วยเสียงเบาๆ ท่าทางเขินอายวา่ 
หญิงสาว:หน…ูเออ…มาซือ้ยาแก้คนั 
 นพพอจะคาดเดาวา่ อาการคนัของหญิงสาวนัน้ คงจะต้องเป็นอาการในร่มผ้าแน่นอน จงึ
เขินอายไมก่ล้าคยุกบัเพศตรงข้าม นพจงึคมุน า้เสียงให้เป็นปกต ิฟังนุม่นวล โดยไมพ่ดูเจือเสียง
หวัเราะหรือท าทา่ยิม้ๆ 
นพ : น้องชว่ยเลา่เพิ่มเตมิว่าอาการเป็นอยา่งไรบ้าง ผมจะได้เข้าใจอาการโรคมากขึน้ (ทกัษะ

ค าถามเปิด) 



หญิงสาว  (ดทูา่ทางผอ่นคลายมากขึน้…พร้อมจะเลา่ตอ่) เออ….คนัตรงข้างในกางเกง แล้วก็มี…. 
เออ…น า้สีขาวๆออกมาด้วย 

นพ : คนัและมีตกขาว (ทกัษะการทวนความ) 
หญิงสาว:พยกัหน้า คะ…แล้วมีผ่ืนแดงๆรอบๆเลย เป็นมาเป็นอาทิตย์แล้ว….หนไูมก่ล้าไปตรวจท่ี 

คลีนิค 
นพ : ครับ อาการท่ีเป็นนีอ้าจจะใช่เชือ้ราก็ได้ ขอถามเพิ่มอีกนิดนะวา่ ตกขาวมีสีเหลืองปนหรือ 

มีสีกลิ่นผิดปกตจิากเดมิด้วยหรือไม ่(ทกัษะค าถามปิด) 
หญิงสาว   ท าทา่ครุ่นคดิ)…เอ…ไมมี่สีอ่ืน นอกจากเป็น…ก้อนๆสีขาวและออกมามาก ท าให้ 

ร าคาญและคนัมาก 
นพ : แล้วมีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วยหรือไม ่(ทกัษะค าถามปิด) 
หญิงสาว:ไมมี่คะ 
นพ : งัน้ผมคดิว่า อาการของน้องเกิดจากเชือ้รา ท าให้มีตกขาวออกมามากและคนั เวลาเกา 

มากๆจะท าให้ผิวหนงัระคายเคืองเป็นผ่ืนแดงได้ (ทกัษะการให้ข้อมลู) 
หญิงสาว:คะ 
นพ : วนันี ้ผมจะจดัยาเหน็บให้….อธิบายวิธีใช้ยาเหน็บ… 
หญิงสาว   (สีหน้าดีขึน้) แล้วมีโอกาสจะเป็นอีกมัย้ 
นพ : อาจมีโอกาสเป็นอีกได้ เพราะเชือ้ราชอบอยูใ่นท่ีอบัชืน้ ดงันัน้น้องควรจะท าความสะอาด 

และเช็ดให้แห้งทกุครัง้หลงัเข้าห้องน า้ (ทกัษะการให้ข้อมลูและค าแนะน า) 
หญิงสาว:ขอบคณุมากคะ แหม…คอ่ยสบายใจขึน้ คิดวา่เป็นโรคร้ายแรง หนกูงัวลมากเลยคะ  

เพราะหนไูมไ่ด้ยุง่กบัใคร 
นพ : ครับ โรคนีส้าวโสดหรือคนมีคูแ่ล้ว ก็เป็นได้ทัง้นัน้ ขอให้น้องใช้ยาให้ครบตามท่ีคยุกนัเม่ือกี ้ 

แล้วถ้าผา่นมาทางนีก็้แวะมาเลา่ให้ฟังวา่เป็นอยา่งไรบ้าง 
หญิงสาว:คะ…(เธอยิม้เหมือนรู้สกึหมดกงัวล แล้วเดนิออกไป) 
 จากตวัอย่างนี ้อาจจะดยูากสกันิด ถ้ามีคนไข้มาปรึกษาเร่ืองเก่ียวกบัโรคท่ีเก่ียวกบัท่ีลบั
เฉพาะ และในกรณีเป็นโรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ์ อาจมีสถานการณ์ท่ีใกล้เคียงกนัได้ จงึ
ยกตวัอย่างมาให้ทา่นผู้อา่นศกึษาและน าไปปรับใช้…รายละเอียดท่ีจะน าไปใช้จริงๆยงัมีอีก จะ
คอ่ยๆทยอยยกตวัอย่างมาให้ทา่นอ่านในตอนตอ่ๆไป 
 
 
 
 



ตอนที่ 3 
ว่าด้วยเร่ืองของยาคุม (ฟาร์มานิวส์ ปีท่ี 2 เลม่ท่ี 4 มค.-กพ. 2541) 
 เย็นวนันัน้ ไมรู้่วา่เป็นอะไร บรรยากาศเป็นใจให้ลกูค้าหายไปหมด ร้านเงียบเหมือนวนัมี
มวยคูเ่อกหรือฟตุบอลชิงถ้วย….แล้วก็มีหญิงสาวอายปุระมาณ 20 ปีเศษ เดนิเข้ามาในร้าน หนุม่
นพกระวีกระวาดลกุขึน้มาต้อนรับ 
หญิงสาว:ขอซือ้ยาดองเหล้าตรานางพญา 
นพ : ท าทา่อึกอกั…ยาดองเหล้าตรานางพญา…เอ…ไมมี่น่ีครับ..ใช้แก้อะไรครับ (ค าถามเปิด) 
หญิงสาว:ท าทา่อึกอกั…งัน้เอายาสตรีเพ็ญจนัทน์ก็ได้ 
นพ : หยิบยาใสถ่งุย่ืนให้ 
หญิงสาว:ยืนอา่นค าอธิบาย…ด้วยสีหน้าครุ่นคดิ 
นพ : (นกึในใจวา่ ทา่ทางคงจะเอาไปกินเก่ียวกบัรอบเดือนแนเ่ลย จงึสวมวิญญาณแหง่ความ 

หว่งใยถาม)…เอ้อ…ไมท่ราบวา่ใช้เองหรือเปลา่ครับ (ทกัษะค าถามปิด) 
หญิงสาว:ทา่ทางเขินเล็กน้อย…พยกัหน้า 
นพ : คืออยา่งนีน้ะครับ ยานีส้ว่นใหญ่เขาเอาไปกินหลายวตัถุประสงค์ บางคนก็กินให้รอบเดือน 

มามาก บางคนก็เอาไปกระตุ้นให้รอบเดือนมา ซึง่อยา่งหลงันี ้ถ้าเก่ียวกบัการตัง้ครรภ์แล้ว 
จะไมไ่ด้ผลนะครับ (ทกัษะการให้ข้อมลู) 

หญิงสาว:สีหน้าเร่ิมกงัวลใจ….งัน้จะใช้ยาอะไรจงึจะได้ผล 
นพ : ขอโทษนะครับ ผมคงต้องถามเร่ืองสว่นตวัสกันิดนงึก่อนว่า ตอนนีร้อบเดือนขาดไปก่ีวนั 

แล้ว (ทกัษะค าถามปิด) 
หญิงสาว:ยงัไมถ่ึงก าหนด เพราะกินยาคมุอยู ่แตอ่ยากให้มา 
นพ : ท าหน้างงเล็กน้อย…เอ…น้องกินยาคมุแบบ 21 เม็ดหรือ 28 เม็ดละครับ (ทกัษะค าถาม

ปิด) 
หญิงสาว:อยา่ง 28 เม็ด ตอนนีกิ้นถึงเม็ดสีขาวท่ีเป็นวิตามิน 
นพ : ออ๋…อย่างนีก็้ใจเย็นๆนิดนงึ อีก 2-3 วนัก็คงมานะครับ (ทกัษะการให้ข้อมลู) 
หญิงสาว:พอดีหนกิูนยาไมค่รบแผง กินบ้างหยดุบ้าง เพราะกินแล้วมนัแพ้ 
นพ : ชว่งไหนของแผงท่ีน้องหยดุกินยาละ (หยิบตวัอยา่งขึน้มาให้ด)ู (ทกัษะค าถามปิด) 
หญิงสาว:ชีต้รงกลางแผง 
นพ : งัน้แสดงวา่ น้องกงัวลใจท่ีกินยาไมค่รบแผง กลวัว่าอาจจะมีท้องได้ จงึจะหาซือ้ยาเพ่ือเร่ง

ให้รอบเดือนมา (ทกัษะการสะท้อนความรู้สกึ) 
หญิงสาว:พยกัหน้า 



นพ : ตอนนีมี้วิธีเดียวท่ีจะรู้วา่ท้องหรือเปล่า โดยการตรวจปัสสาวะ ถ้าเกิดไมท้่องก็สบายใจได้ 
เดี๋ยวรอบเดือนก็มาเอง ไม่ต้องกินยาอะไร แตถ้่าท้องขึน้มาจริงๆกินยาอะไรก็ไมไ่ด้ผล
หรอกครับ คงต้องปรึกษากนักบัแฟนวา่จะท าอยา่งไรตอ่ไป (ทกัษะการให้ข้อมลู) 

หญิงสาว:พยกัหน้า 
นพ : แล้วถ้ามีปัญหาอะไรก็มาปรึกษาได้นะครับ 
 การขายยาเก่ียวกบัรอบเดือนนัน้ ผู้ขายควรจะให้ความใสใ่จ ใช้น า้เสียงท่ีนุม่นวล แสดงถึง
ความหว่งใย ส ารวจดวู่าวตัถปุระสงค์ท่ีมาซือ้นัน้เก่ียวกบัการตัง้ครรภ์หรือไม ่เพ่ือจะได้ให้ค าแนะน า
หรือหาทางเลือกท่ีเหมาะสมตอ่ไป 
 

ตอนที่ 4 
ทดสอบวิทยายุทธตอน “ยาล้าง” (ฟาร์มานิวส์ ปีท่ี 2 เลม่ท่ี 5 มีค.-เม.ษ 2541) 
 ขณะท่ีหนุม่นพของเราก าลงันัง่อา่นทบทวนคูมื่อการส่ือสารเร่ืองยากบัผู้ ป่วย ก็มีเสียงคน
เดนิเข้ามาในร้าน พอเงยหน้าขึน้มาก็พบกบัชายหนุม่ร่างก าย า สวมเสือ้ผ้าชดุฟอร์มเหมือน
พนกังานโรงงานหรือพนกังานขบัรถ คาดว่าอายไุมเ่กิน 30 ปี 
นพ : รับอะไรครับ (ทกัษะค าถามเปิด) 
หนุม่ : ขอซือ้ยาล้างชดุหนึง่ 
นพ : ไมท่ราบวา่ใครใช้ครับ (ทกัษะค าถามเปิด) 
หนุม่ : ท าทา่ชะงกัเล็กน้อย แล้วตอบด้วยเสียงท่ีคอ่ยลงและหลบสายตา...ซือ้กินเอง 
นพ : (พดูตอบด้วยน า้เสียงท่ีเบาลง เพื่อไมใ่ห้ผู้ชว่ยในร้านท่ีเป็นผู้หญิงได้ยิน) คือวา่คณุต้องการ

ยาท่ีกิน เพ่ือป้องกนัการตดิกามโรคใชห่รือเปลา่ครับ (ทกัษะค าถามปิด) 
หนุม่ : พยกัหน้า 
นพ : ผมขอทราบข้อมลูเพิ่มเตมิก่อนจดัยานะครับว่า คณุจะกินยานีก้่อนหรือหลงัมีเพศสมัพนัธ์ 

(ทกัษะค าถามปิด) 
หนุม่ : เอ้อ..กินตอนหลงั ...คณุวา่มนัจะป้องกนัได้ 100 % มัย้ 
นพ : สมมตวิา่ผู้หญิงท่ีคณุไปยุง่ด้วยนีมี้โรคติดตอ่ หมายถึงมีกามโรคอยูใ่นตวัเขา แล้วถ้าคณุไป

ยุง่กบัเขา โดยไมใ่ช้ถงุยางอนามยัอย่างถกูวิธี คณุก็มีโอกาสรับเชือ้ตัง้แตต่อนสมัผสั
แล้ว และเชือ้โรคเข้าไปในร่างกายเรียบร้อยแล้ว ดงันัน้การกินยาเพ่ือป้องกนั ในตอนหลงัก็
ไมไ่ด้ผล (ทกัษะการให้ข้อมลู) 

หนุม่ : งัน้ ถ้ากินก่อนก็จะดีกวา่ 
นพ : ถึงคณุจะกินป้องกนัก่อนมีเพศสมัพนัธ์ ก็จะไมไ่ด้ผลเชน่กนั เพราะ 



 1. เราไมรู้่วา่ ผู้หญิงท่ีคณุยุง่ด้วยนัน้มีโรคอะไรอยูบ้่าง เพราะไมมี่ยากินครอบจกัรวาลได้
ทกุโรค 
 2. เชือ้โรคปัจจบุนัก็ดือ้ยามากมาย อาจไมไ่ด้ผลก็ได้ (ทกัษะการให้ข้อมลู) 
หนุม่ : แสดงสีหน้าหนกัใจ... 
นพ : คณุพอจะเลา่เพิ่มเตมิให้ผมทราบว่า ตอนนีค้ณุมีความเส่ียงอะไรบ้าง (ทกัษะค าถามเปิด)

คณุถึงจะมาซือ้ยาล้าง ผมจะได้จดัยาได้ถกูต้อง 
หนุม่ : คือ ผมไปเท่ียวกบัเพ่ือนๆเม่ือคืน แล้วก็เมามาก เพ่ือนชวนไปตอ่กนัผมก็ไป และไมไ่ด้สวม

ปลอก ป้องกนัเลย ผมไมเ่คยไปเท่ียวแบบนีเ้ลย... 
นพ : คณุมีเพศสมัพนัธ์เป็นครัง้แรกโดยไมไ่ด้ป้องกนั (ทกัษะการทวนความ) 
หนุม่ : พยกัหน้า...ผมก็ไมรู้่วา่จะไปตดิเมียหรือเปลา่ เลยรีบมาซือ้ยากิน 
นพ : ตอนนีค้ณุกงัวลใจวา่ คณุอาจไมป่ลอดภยัจากการได้รับเชือ้โรคบางอยา่งและอาจจะไปติด

เมียได้  (ทกัษะการสะท้อนความรู้สกึ) 
หนุม่ : พยกัหน้า 
นพ : ตอนนีค้ณุมีอาการอะไรท่ีผิดปกติบ้าง (ทกัษะค าถามเปิด) 
หนุม่ : ยงัไมมี่...จะปลอดภยัมัย้ 
นพ : ยงัไมแ่นน่อนครับ ผมคดิวา่ตอนนีค้ณุยงัไมต้่องกินยาอะไร แตใ่ห้สงัเกตดอูาการผิดปกตท่ีิ

อาจจะ เกิดขึน้ได้ก่อนสกั 1-2 อาทิตย์ (ทกัษะการให้ค าแนะน า) 
หนุม่ : เอ...อาการอะไรถึงจะบอกวา่ผิดปกติ 
นพ : มีได้หลายอยา่ง เชน่ ปัสสาวะแสบขดั หรือขดัล ากล้อง มีหนองไหล หรือมีมกูซมึท่ีปลาย

อวยัวะเพศ หรือมีแผลเกิดขึน้ (ทกัษะการให้ข้อมลู) 
หนุม่ : ท าหน้าหนกัใจและครุ่นคิด...แล้วผมจะท าอย่างไรดี 

นพ : ตอนนี ้คณุเองก็รู้ว่าโรคติดตอ่กนัได้ทางเพศสมัพนัธ์ คณุจะป้องกนัอยา่งไรไมใ่ห้ติดภรรยา
(ทกัษะค าถามเปิด) 

หนุม่ : หยดุคดินิดหนึง่...ผมคงต้องงดยุง่กบัเขาชว่งนี ้
นพ : ครับ หรือจะใช้ถงุยางอนามยัหรือปลอกร่วมด้วยก็ได้ คณุเคยใช้บ้างหรือเปลา่ (ทกัษะ

ค าถามปิด) 
หนุม่ : ท าทา่ประหมา่...เคยใช้ ตัง้แตก่่อนแตง่งาน...หลายปีแล้ว 
นพ : เอาอยา่งนีน้ะครับ เพ่ือท่ีผมจะทราบวา่คณุใช้อยา่งถกูต้องและเพ่ือให้ปลอดภยัท่ีสดุ ผม

อยากให้คณุ ลองเลา่วิธีใช้ถงุยางตามความคดิของคณุ ไม่ต้องกลวัวา่ถกูหรือผิด ผม
จะได้ชว่ยเสริมให้คณุมัน่ใจ  (พดูด้วยน า้เสียงปกติ สีหน้าจริงจงั ไมแ่สดงทา่ทีข าหรือ
อมยิม้) 



หนุม่ : ท าทา่อึกอกั เม่ือเห็นนพตัง้ใจฟังอยูจ่งึเลา่วิธีใช้ตามความเข้าใจของตนเองให้ฟัง..... 
นพ : คณุใช้ได้ถกูต้องแล้วละครับ แตถ้่าจะให้ดีขึน้ ผมแนะน าว่าคณุควรจะ.......(ทกัษะการให้

ค าแนะน า) 
หนุม่ : จริงด้วย ผมไมเ่คยท าตามวิธีท่ีคณุบอก ขอบคณุมาก แล้วย่ีห้อไหนถึงจะดี 
นพ : เหมือนกนัครับ มีหลายราคา คณุภาพก็พอๆกนั (ทกัษะการให้ข้อมลู)  นพหยิบให้ดหูลาย

แบบ  
หนุม่ : เลือกหยิบย่ีห้อหนึง่ พร้อมจา่ยเงิน 
นพ : แล้วอย่าลืมสงัเกตอาการด้วยนะครับ ถ้ามีอะไรผิดปกตเิกิดขึน้ ให้ไปหาหมอหรือมาคยุกบั

ผมเพิ่มเตมิได้นะครับ 
หนุม่ : ครับ พร้อมเดินจากไปด้วยสีหน้าท่ีสบายใจขึน้ 
 นพมองตามชายหนุม่ไปจนเขาเดนิลบัตาไป พร้อมกบัคดิในใจ...ท าไมน้าคนเราจงึมกัจะ
คดิหลงัจากท าแล้ว ถ้าคิดก่อนท าคงจะไมเ่กิดปัญหา...แล้วนพก็หนัมาหยิบคูมื่อท่ีอา่นค้างไว้...การ
ส่ือสารเร่ืองเก่ียวกบัทางเพศนัน้ ควรพดูด้วยท่าทีและน า้เสียงท่ีปกต ิเพ่ือให้ผู้ รับบริการเกิดความ
มัน่ใจและอธิบายถึงความจ าเป็นท่ีเราต้องการข้อมลูเพิ่ม และแสดงถึงความหว่งใยมากกวา่มุง่หวงั
จะขายสินค้าเพียงอยา่งเดียว 
 สว่นการสาธิตการใช้ถงุยางก็อาจจ าเป็นในผู้ ซือ้ท่ีไมเ่คยใช้ เพราะเขาคงไมก่ล้าท่ีจะเอ่ย
ปากให้ผู้ขายอธิบาย และถ้าผู้ขายเป็นเพศตรงข้ามอาจใช้เอกสารแนะน าวิธีใช้ถงุยางพร้อมกระตุ้น
ให้เขาอา่นด้วย ในกรณีตวัอยา่งนี ้เน่ืองจากผู้ใช้อ้างวา่เคยใช้มาแล้ว จงึควรให้ผู้ใช้เป็นฝ่ายเลา่ว่า
เขาใช้อยา่งไรก่อน เพ่ือจะดวูิธีใช้ท่ีไมถ่กูต้องและอธิบายเสริม หรือแก้ไขวิธีท่ีผิด.....จะดีกวา่ท่ีผู้ขาย
จะเป็นฝ่ายแนะน าเพียงอยา่งเดียว 
 
ตอนที่ 5 
หนองใน (ฟาร์มานิวส์ ปีท่ี 2 เลม่ท่ี 6 พค.-มิย. 2541) 
 หลงัจากเสนอบทบาทของผู้ขายยา”หนุม่นพ” เป็นพระเอกฉายเด่ียวมาหลายตอนแล้ว จงึ
ขอน าเสนอบทบาทของผู้ขายยาหญิงบ้าง เธอมีนามว่า “หนึง่” ซึง่ด าเนินตามท้องเร่ืองดงันี ้
หนึง่ :  รับอะไรคะ 
 ชายไทยวยักลางคนก าลงัก้าวเข้ามาในร้าน สายตาของเขามองหาคนในร้าน เข้าใจว่าคง
จะหา “หนุม่นพ” พระเอกของเรา แตน่่าเสียดายมองหาไมเ่จอ…. 
ลกูค้า: น้องผู้ชายไปไหนละ 
หนึง่: ออ๋…นพเหรอคะ วนันีเ้ขาไปธุระ มีอะไรก็ปรึกษาดฉินัแทนก็ได้นะคะ 
ลกูค้า: เอ…แล้วเขาจะกลบัมาตอนไหนละ 



หนึง่: วนัมะรืนคะ เขาไปธุระตา่งจงัหวดัหลายวนั (หนึง่เห็นวา่ ผู้ ซือ้ยามีทา่ทางกระวนกระวาย
ใจ) ทา่ทางพ่ีมีเร่ืองเร่งดว่น อยากจะคยุกบัเขา ถ้ามีอะไรพอให้ดฉิันชว่ยได้ก็เชิญนะคะ 
เพราะดฉินัก็อบรมมาเหมือน “นพ” (หนึง่เสนอบริการเป็นครัง้ท่ีสอง) 

ลกูค้า: เอ้อ…คือ…เพ่ือนเขาฝากมาซือ้ยา (ทา่ทางมีพิรุธไมก่ล้าสบตา) 
หนึง่: คะ่…แล้วเขามีอาการอะไรบ้าง (ทกัษะค าถามเปิด) …แม้จะรู้สกึแปลกๆแตก็่วางสีหน้าปก
ต ิ
ลกูค้า: คือ…เออ…เขาบอกวา่…เวลา…โทษนะ….ฉ่ี….แล้วมนัจะแสบๆ 
หนึง่: แสบเวลาถ่ายปัสสาวะ (ทกัษะการทวนความ) 
ลกูค้า: ใช…่แล้วก็รู้สึกวา่เหมือนจะมีอะไรวิ่งอยูข้่างใน….รู้สกึจะคนัด้วย 
หนึง่: มีอาการแสบๆคนัๆข้างในด้วย (ทกัษะการทวนความ) แล้วเขาเป็นมาตัง้แตเ่ม่ือไร (ทกัษะ

ค าถามเปิด) 
ลกูค้า: เอ….สกัอาทิตย์หนึง่ได้แล้ว 
หนึง่: นอกจากปัสสาวะแสบและคนั มีอาการอ่ืนอะไรอีกบ้างท่ีเขารู้สกึผิดปกตไิปจากเดมิ 

หรือไมเ่หมือนก่อน (ทกัษะค าถามเปิด) 
ลกูค้า: ยกมือเกาหวั……มีอีกอย่างคือ ตอนเช้าๆ รู้สึกวา่จะมีมกูสีเหลืองๆติดอยูต่รงปลาย…

เออ…ตรงนัน้นะ …(ทา่ทางเขิน) 
หนึง่: (วางสีหน้าปกติ โดยไมข่ าหรืออมยิม้) เข้าใจวา่อาการท่ีเพ่ือนคณุเป็นนี ้นา่จะเป็นอาการ

ของหนองในเทียม แล้วคณุพอจะรู้มัย้วา่ ก่อนหน้านัน้เขามีความเส่ียงหรือมีโอกาสรับเชือ้
โรคจากทางไหนบ้าง (ทกัษะค าถามเปิด) 

ลกูค้า: เอ…ผมก็ไมท่ราบ รู้ว่าไมไ่ด้ไปเท่ียวนะ เพราะกลวัเอดส์ตัง้แตมี่ขา่วดงั เม่ือ 5-6 ปีก่อน 
หนึง่: คะ….ดฉินัคดิว่าถึงเพ่ือนคณุไมไ่ด้มา และคณุสามารถเล่าอาการและให้ข้อมลูได้ละเอียด

พอสมควร แตด่ฉินัแนะน าให้เขาไปตรวจท่ีรพ.ดีกวา่ เพราะจะได้ตรวจให้รู้แนช่ดัว่าเป็น
อะไร (ทกัษะการสง่ตอ่) 

ลกูค้า: เขาไปหาหมอมาแล้ว….หมอให้ยามาแล้วด้วย วา่แล้วลกูค้าก็หยิบถงุยามาให้ด ู1 หอ่ใหญ่ 
หนึง่: อ้าว…ไปหาหมอมาแล้ว งัน้ขอดยูาหน่อย (หยิบยามาด)ู ยานีแ้หละใช้ส าหรับรักษาหนอง

ในเทียม ยาอย่างดีเลยนะ (ทกัษะการให้ข้อมลู) 
ลกูค้า: แตรู้่สกึว่ากินแล้วไมเ่ห็นดีขึน้เลย (ทา่ทางยงัหนกัใจ) 
หนึง่: เพ่ือนของคณุเขากินยามาก่ีวนัแล้ว (ค าถามปิด) 
ลกูค้า: เพิ่งเม่ือ 3 วนันีเ้อง 
หนึง่: ยาฆา่เชือ้หรือยาปฏิชีวนะจะได้ผลชดัเจนหลงัจากกินยาไปแล้ว 4- 5วนั ย่ิงเป็นอาการของ

หนองในเทียม ซึง่รักษาคอ่นข้างยาก คงต้องกินยาติดตอ่กนัจนครบ 14 วนั (ท าทา่นบัยาท่ี



เหลือ) น่ีคณุหมอก็ให้ยามาครบถ้วนตามต าราเลย คณุบอกเพ่ือนของคณุวา่ ให้ใจเย็นๆ
และอยา่เพิ่งหยดุกินยากลางคนั เพราะจะมีโอกาสท่ีเชือ้จะดือ้ยา ท าให้ไมไ่ด้ผลในการ
รักษาครัง้ตอ่ๆไป (ทกัษะการให้ข้อมลูและค าแนะน า) 

ลกูค้า: เหรอครับ….ผมไมเ่คยรู้มาก่อน เห็นวา่อาการไม่ดีขึน้เลยแวะมาซือ้ยาชดุไปกินสกั 2-3 ชดุ
สกัหนอ่ย 

หนึง่: คณุได้ยาท่ีดีท่ีสดุแล้ว ขอย า้วา่จะต้องกินยาตอ่ไปให้หมด ถ้ายาหมดแล้วก็ควรไปตรวจ
ตามท่ีหมอนดัด้วย (ทกัษะการให้ข้อมลูและค าแนะน า) 

ลกูค้า: ขอบคณุมากครับ 
 ตามท้องเร่ืองนี ้ลกูค้าเป็นคนท่ีมีอาการเอง แตค่วามท่ีอายคนขายยาท่ีเป็นเพศหญิง จงึ
ปกปิดวา่เป็นเพ่ือน ซึง่ผู้ขายยาก็ไมต้่องไปหกัหน้าเขาว่า เขานัน่แหละเป็นคนท่ีมีอาการ แต่
พยายามซกัถามอาการและให้ค าแนะน า ในกรณีท่ีเขาสามารถให้รายละเอียดได้ชดัเจน 
 สว่นกรณีถ้าจ าเป็นต้องจา่ยยา ควรจา่ยยาเม่ือแนใ่จวา่เป็นโรคอะไร ถ้าข้อมลูไมพ่อคงต้อง
ให้เขากลบัไปถามข้อมลูจากเพ่ือนเพิ่มเตมิดีกวา่จา่ยยาครอบจกัรวาล เพราะอาจเกิดผลเสียกบั
ผู้ใช้ยาได้ 
 

ตอนที่ 6 
ยาเหน็บ 2 แท่ง (ฟาร์มานิวส์ ปีท่ี 2 เลม่ท่ี 7 กค.-สค. 2541) 
 หนุม่นพของเราจ าเป็นท่ีจะต้องสวมบทบาทเจอสาวท่ีมีแตโ่รคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ์ หรือ
ตกขาว เพราะ “ฟาร์มานิวส์”ของเราเน้นเร่ืองทางนีเ้ฉพาะ ก็ต้องขออภยัแฟนๆท่ีเรียกร้องอยากให้
เลา่ประสบการณ์ของหนุม่นพในกรณีโรคทัว่ๆไปบ้าง 
 วนัเสาร์ตอนบา่ยก็มีสาวสวยผมหยิก แตง่ตวัคอ่นข้างโฉบเฉ่ียวทนัสมยั(เสือ้สายเด่ียว)และ
มีใบหน้าคมเข้ม เดินเข้ามาในร้าน หนุม่นพของเราก็รีบลกุขึน้มาต้อนรับอยา่งทนัอกทนัใจ 
นพ: สวสัดีครับ รับอะไรครับ (ทกัษะค าถามเปิด) 
สาว: (ย่ืนตวัอย่างยา) ซือ้ยาเหน็บแบบนี ้2 แทง่ 
นพ: (รับตวัอย่างยาและหยิบยาส่งให้) ไมท่ราบว่าใช้เองหรือเปลา่ครับ (ทกัษะค าถามปิด) 
สาว: พยกัหน้า 
นพ: คือว่า ผมสงัเกตเห็นลกูค้าหลายคน ชอบซือ้ยาแบบคณุน่ีแหละ(มองหน้าหญิงสาว เพ่ือ

ส ารวจดวู่าจะสนใจฟังตอ่หรือไม่)….ผมก็ถามดหูลายรายก็ใช้ยาไมต่รงกบัโรค ไมท่ราบวา่
กรณีของคณุมีอาการอะไรท่ีรู้สกึวา่ผิดปกตบ้ิาง (ทกัษะค าถามเปิด) 

สาว: (ชะงกันิดนงึ)…ก็….ใช้ให้มนัสะอาด 



นพ: ใช้ท าความสะอาดภายใน (ทกัษะการทวนความ) แล้วคณุใช้ชว่งไหนบ้าง (ทกัษะค าถาม
เปิด) 

สาว: ก็เวลารู้สกึไมม่ัน่ใจหรือรู้สกึแปลกๆ 
นพ: ขอโทษนะครับ ลองชว่ยขยายความให้ชดัเจนขึน้อีกนิดว่า คณุมีอาการอะไรจงึจะใช้ยานี ้

(ทกัษะค าถามเปิด)…..เงียบ(ทกัษะการเงียบ) 
สาว: ก็….เวลามีตกขาวออกมาสีเหลืองๆ หรือ…เออ…มีกลิ่น..ผิดปกติ….บางทีก็ใช้ชว่งหลงัมี

เมนส์ 
นพ: ครับ….แล้วมีอาการคนัร่วมด้วยหรือเปล่า (ทกัษะค าถามปิด) 
สาว: ก็มีเป็นบางครัง้ 
นพ: ขอโทษนะครับ ขอถามเร่ืองส่วนตวันิดนงึ เพื่อจะได้ให้ค าแนะน าได้ถกู คือวา่ แฟนของคณุ

มีโอกาสไปกุ๊กก๊ิกนอกบ้านบ้างหรือไม่(ทกัษะค าถามปิด) (นพถามเร่ืองแฟนโดยตรงเพราะ
ประเมินแล้ววา่สาวจะต้องมีแฟนแล้ว…แตอ่ย่าจูโ่จมถามแบบนีก้บัคนท่ีเรายงัไมแ่นใ่จ) 

สาว: …คือ…บอกพ่ีตามตรงก็ได้ว่า หนมีูแฟนหลายคน หนก็ูไม่รู้หรอกวา่คนไหน เขาจะไปยุ่ง
กบัใครบ้าง 

นพ: อืม….งัน้เอาเป็นวา่ น้องเองก็ไมแ่นใ่จวา่อาจมีโอกาสตดิเชือ้โรคจากแฟนหรือไม ่(ทกัษะ
การทวนความ) ถ้ายงังีก้ารซือ้ยาเหน็บไปใช้เพียง 1-2 ครัง้คงไมส่ามารถรักษาให้หายขาด
ได้ ไมท่ราบว่าพอจะมีเวลาท่ีจะคยุเพิ่มเตมิอีกสกัหน่อยมัย้ครับ (ทกัษะค าถามปิด) 

สาว: พยกัหน้า 
นพ: อยากให้ชว่ยเลา่วา่ อาการตอนปัจจบุนันี ้น้องมีตกขาวผิดปกตบ้ิางหรือไม ่แล้วคนัหรือไม ่

(ทกัษะค าถามปิด) 
สาว: วนั-สองวนันี ้รู้สกึวา่มนัจะออกสีเหลืองๆ มีคนันิดหนอ่ย 
นพ: แล้วมีอาการปวดท้องน้อยหรือปัสสาวะแสบขดัหรือเปลา่ (ทกัษะค าถามปิด) 
สาว: ไมมี่คะ 
นพ: เป็นมานานเทา่ไรแล้ว (ทกัษะค าถามปิด) 
สาว: มนัก็เป็นๆหายๆ ไมแ่นน่อน พอใช้ยาเหน็บก็หายไปสกั 4-5 วนัก็เป็นใหม ่คราวนีเ้ป็นได้

เกือบอาทิตย์แล้ว 
นพ: เอาอยา่งนีน้ะครับ ครัง้นีถื้อว่าเป็นการเร่ิมต้นการรักษาอย่างจริงๆจงัๆ พ่ีจะจดัยาให้ใหม ่

ทัง้ยากินและยาเหน็บ แตน้่องต้องให้ความร่วมมือใช้ยาจนครบก าหนด 7 วนันะครับ….
อธิบายเพิ่มเตมิเร่ืองการใช้ยาเหน็บ (ทกัษะการให้ข้อมลูและค าแนนะน า) 

สาว: แหม….ไปร้านอ่ืนไมเ่ห็นเขาถามละเอียดแบบนีเ้ลย 



นพ: ขอบคณุครับ ทีนีข้อถามเร่ืองการป้องกนัการติดตอ่ด้วยนะวา่ ชว่งนีน้้องจะป้องกนัอย่างไร
ไมใ่ห้แฟนตดิจากเรา หรือเราอาจจะติดจากแฟนได้อย่างไร (ทกัษะค าถามเปิด) 

สาว: ก็ตอนนีห้นเูพิ่งย้ายมาอยูท่ี่น่ี ยงัไมเ่จอแฟนในชว่ง 1-2 อาทิตย์นี ้
นพ: แล้วถ้ามีโอกาสเจอกนัจะท าอยา่งไร (ทกัษะค าถามเปิด) 
สาว: ก็จะบอกให้เขาใช้ถงุยางก่อน เพราะหนไูมแ่นใ่จวา่จะหายหรือยงัและป้องกนัตวัเองด้วย 
นพ: ถ้าสามารถคยุกบัแฟนได้ ก็อยากแนะน าเพิ่มเตมิให้เขากินยาด้วย แตต้่องรู้ว่าเขามีอาการ

อะไรผิดปกตหิรือเปล่า ก็ไว้คราวหน้าก็ได้นะ ลองถามเขาดู….เอาละนะพ่ีก็สบายใจท่ีน้อง
เองก็ระวงัตวัมากขึน้ ถ้ากินยาหมดแล้วก็ชว่ยกลบัมาเลา่ให้ฟังด้วยนะ ทัง้ของเราเองและ
ของแฟนด้วย (การติดตามประเมินผล) 

สาว: คะ ขอบคณุคะ 
 หนุม่นพของเราก็นัง่ลงและนึกถึงสงัคมสมยันีว้่า เร่ืองการมีเพศสมัพนัธ์นัน้ไมค่อ่ยระวงัตวั
กนัมาก ถึงจะเป็นแฟนประจ าแตก็่ไมแ่นใ่จว่าจะปลอดภยั 100% จะคยุแบบนีก้บัทกุรายก็คงจะท า
ไมไ่ด้ นอกจากจะหาโอกาสคยุเวลาท่ีลกูค้าไมม่าก หรือเป็นรายท่ีสงสยัว่าจะใช้ยาไมถ่กูกบัโรค 
 บทบาทร้านยากบัลกูค้ากลุม่นีจ้ะมีได้มากขึน้ ถ้าพวกเราพยายามฝึกฝนทกัษะการพดูคยุ
กบัลกูค้าแบบเป็นกนัเอง และเปล่ียนความคิดใหมว่่าเร่ืองเหลา่นีเ้ป็นเร่ืองสว่นตวั ให้มาเป็น
บทบาทท่ีเราสามารถให้ค าแนะน ากบัเขาได้ เพ่ือให้เขามีพฤตกิรรมท่ีเหมาะสมถกูต้องตอ่ไป 
 
ตอนที่ 7 

ตอน “เม่ือผมคัน” (ฟาร์มานิวส์ ปีท่ี 2 เลม่ท่ี 8 กย.-ตค. 2541) 
หลงัจากท่ี “หนุม่นพ” ฝึกปรือวิทยายทุธมาหลายฉบบัแล้ว ก็มีความมัน่ใจมากขึน้วา่ ไมว่า่

คนไข้รายใดเข้ามาในร้าน “หนุม่นพ”ของเราจะสามารถชกักระบวนทา่ “การส่ือสาร” ได้ครบทกุ
ทกัษะ แตก่ารจะ “ล่ืนไหล” มากน้อยนัน้ ขึน้อยูก่บั “การฝึกฝน” และ “ศลิปะสว่นตวั” จะดดัแปลง
กระบวนท่า(ทกัษะ) ให้กลมกลืนกบับคุลิกของแตล่ะคน (ไมใ่ชท่อ่งตามต าราไปพดูกบัคนไข้) 
 วนันีก็้เหมือนกบัทกุวนั พอตกเย็นฝนก็ตัง้เค้ามา ไมว่า่จะตกมากหรือตกน้อย รถก็ติด
ตลอดเวลา ขณะท่ี “หนุม่นพ” ก าลงันัง่มองรถตดิไปพลาง ยงัไมมี่ลกูค้าเข้าร้าน ก็มีชายหนุม่รูปร่าง
ซูบผอมเล็กน้อยเดนิเข้ามาในร้าน 
นพ:  รับอะไรครับ 
ชาย: ขอซือ้ยาแก้คนั 
นพ:  ไมท่ราบวา่ใช้เองหรือเปลา่ครับ (ทกัษะค าถามปิด) 
ชาย: (พยกัหน้า)…ใช้ยาอะไรก็ไมห่าย หลอดละส่ี-ห้าสิบบาทก็งัน้ๆ ไปหาหมอก็ไมเ่ห็นหายสกัที 
นพ:  ขอโทษนะครับ…อาการคนัท่ีบอกเป็นตรงไหนบ้างครับ (ทกัษะค าถามเปิด) 



ชาย: (ถกแขนเสือ้และชีใ้ห้ด ูรอยด าเป็นดวงๆ บางแหง่ยงัเป็นรอยแดง บางแก่งเห็นเป็นรอยเกา) 
 …เป็นแบบนีท้ัง้สองข้าง ขาก็เป็นด้วย 
นพ:  เป็นแบบนีม้านานเทา่ไรแล้ว (ทกัษะค าถามเปิด) 
ชาย: ประมาณคอ่นปีแล้ว มนัน่าร าคาญ เด๋ียวคนัตรงนี ้ตรงโน้น ย่ิงอากาศร้อนก็ยิ่งคนั 

นพ:  (สงัเกตวา่เป็นเรือ้รังและรักษามาแล้วไมห่ายขาด อาจจะแพ้อะไรสกัอย่าง)…ไมท่ราบวา่ 
คณุพอจะสงัเกตวา่แพ้อะไร (ทกัษะค าถามเปิด) 

ชาย: ผมก็เปล่ียนสบู ่แชมพ ูแป้ง เป็นใช้ของเดก็หมดแล้ว และนัง่ท างานในห้องแอร์ ไม่คอ่ยโดน
แดดเท่าไร เวลาถกูยงุกดัก็ยิ่งคนั กวา่รอยด าจะหายเป็นเดือนเลย…. 

นพ:  (นกึถึงในต าราท่ีวา่ ผู้ตดิเชือ้เอชไอวีจะมีอาการผิวหนงัเรือ้รังด้วย แตก็่ยงัไมแ่นใ่จ ทีเดียว) 
 นอกจากอาการคนัแล้ว คณุมีอาการอะไรผิดปกตอีิกบ้างครับ (ทกัษะค าถามเปิด) 
ชาย: ก็มีไข้ต ่าๆ…เป็นมาเป็นเดือนแล้ว กินยาแก้ไข้ก็พอทเุลา พอหมดฤทธ์ิยาก็เป็นอีก วา่จะไป

หาหมอก็ยงัไมมี่เวลาไป…. 
นพ:  แล้วมีน า้หนกัตวัลดไปกวา่เม่ือก่อนมัย้ (ทกัษะค าถามปิด) 
ชาย: เอ….ผมก็ไมไ่ด้ชัง่น า้หนกั แตรู้่สกึว่ากางเกงเอวหลวม เอ..ผมก็ไมไ่ด้สงัเกตมาก่อน 
นพ:  (คดิวา่อาการของชายคนนีเ้ข้าขา่ยสมัพนัธ์กบัเอดส์ จงึแนะน าให้ไปตรวจเพิ่มเตมิ) 

ผมคดิว่าอาการของคณุตอนนีอ้าจต้องไปรับการตรวจท่ีโรงพยาบาลเพิ่มเตมิจะดีกวา่ เพ่ือ
จะได้หาสาเหตท่ีุท าให้คณุมีไข้ น า้หนกัลดและคนัด้วย  (ทกัษะการสง่ตอ่) 

ชาย: …ผมมีโอกาสเป็นเอดส์มัย้ (ถามด้วยน า้เสียงกงัวลใจ) 
นพ:  (ชะงกั..เพราะไมรู้่จะพดูอยา่งไรให้เขาไมต่กใจเกินเหต ุ…พยายามท าสีหน้าให้เป็นปกต ิ

นพพามาท่ีด้านในของร้านเพ่ือไมใ่ห้ใครได้ยินการสนทนา) เชิญมาคยุทางนีก้่อน….ผมวา่
คณุอยา่เพิ่งคดิไปก่อน เอาเป็นวา่คณุนา่จะไปตรวจร่างกายให้ละเอียดอีกครัง้ อยา่นิ่งนอน
ใจ ถ้ารีบไปก็จะยิ่งมีโอกาสรับการรักษาได้เร็วขึน้  ว่าแตว่่าเพราะอะไรคณุถึงคดิวา่จะเป็น
เอดส์ละครับ (ทกัษะค าถามเปิด-ใช้เสียงท่ีออ่นโยนและเบาลง)…..เงียบ (เพ่ือทิง้ชว่งให้
คนไข้ใช้เวลาคดิ และกล้าเล่าความจริง-ทกัษะการเงียบ) 

ชาย: ก็ผมเองสงสยัตวัเองอยู่ แตผ่มก็ไมแ่นใ่จ เพราะผมคดิวา่ผมเท่ียวเพียง 1-2 ครัง้เอง และตัง้ 
4-5 ปีแล้ว ……(มีสีหน้าไมส่บายใจและพดูเสียงเบาลง) 

นพ:  คณุกงัวลใจว่าตนเองอาจเป็นโรคเอดส์ได้ (ทกัษะการสะท้อนความรู้สกึ-ใช้น า้เสียงท่ีแสดง
ความเห็นอกเห็นใจ) 

ชาย: (พยกัหน้า)…ผมหว่งแตแ่มก่บัพอ่ เขาแก่แล้วไมมี่ใครดแูล 



นพ:  ครับ…ผมเข้าใจความรู้สกึของคณุท่ีเป็นห่วงพอ่แม่…ผมคิดวา่คณุควรตดัสินใจไปตรวจ
เสียที เพราะจะได้ทราบให้แนช่ดัวา่ เป็นอะไรแนน่อน คณุคดิวา่จะไปตรวจท่ีไหน (ทกัษะ
ค าถามเปิด) 

ชาย: ก็คงจะไปโรงพยาบาลท่ีท าประกนัสงัคมไว้… 
นพ:  ดีครับ…ถ้ามีโอกาสผา่นมาทางนี ้ผมยินดีต้อนรับเสมอ หรือโทรศพัท์มาคยุด้วยก็ได้ (แล้ว

หนุม่นพก็ย่ืนนามบตัรร้านยาให้)…ผมเคยผา่นการอบรมมาแล้ว อาจจะชว่ยตอบค าถาม
อะไรท่ีคณุสงสยัได้บ้าง ถ้าจะให้สะดวกโทรมาชว่งบา่ย ผมจะวา่งมากกวา่ตอนเย็นครับ 
(นพคดิว่าโอกาสท่ีเขาจะกลบัมาอาจมีน้อย เพราะเขาอาจจะไมก่ล้าเปิดเผยตวัเอง จงึ
เสนอบริการใหมเ่พ่ือให้เขาโทรมาระบายหรือปรับทกุข์ เพราะคดิว่าอยา่งน้อยไมไ่ด้คิดแต่
จะขายยาเอาก าไรคนไข้อยา่งเดียว) 

ชาย: ขอบคณุมากครับ 
  วนันี ้“หนุม่นพ” ของเรารู้สึกหนกัใจและเห็นใจกบัชายคนนี ้เพราะเป็นหว่งแทนเขาและ
ครอบครัวของเขา ถ้าเกิดเขาป่วยเป็นโรคเอดส์ขึน้มาจริงๆ   แต่”หนุม่นพ” เองก็คิดวา่บทบาทร้าน
ยาไมน่า่จะแคผ่ลกัภาระให้กบัเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว เพราะตอนนีมี้ผู้ ป่วยท่ีมีอาการ
สมัพนัธ์กบัเอดส์เป็นจ านวนหลายแสนคน โรงพยาบาลเองไมส่ามารถรองรับได้หมด หรือไมมี่เวลา
พดูคยุกบัพวกเขาได้เตม็ท่ี ดงันัน้บคุลากรร้านยาเองก็นา่จะมีสว่นชว่ยในด้านการให้ก าลงัใจ การ
ดแูลตวัเองให้กบัพวกเขาได้   แม้การให้บริการดังกล่าวอาจจะท าให้เสียเวลามากขึน้และ
ไม่ได้ขายยาอะไร     แต ่”หนุม่นพ” ก็คิดว่า เราเองได้อะไรมาจากคนไข้มามากแล้ว เราก็นา่จะ
ตอบแทนเขาบ้าง โดยเฉพาะยามท่ีเขาทกุข์ร้อนและรู้สกึเป็นกงัวลกบัปัญหาตา่งๆท่ีเขาไมรู้่จะหนั
หน้าไปปรึกษาใคร… 
 

ตอนที่ 8 
ตอน “หัวใจของแม่” 

จากตอนท่ีแล้วได้พดูถึงการให้บริการกบัผู้ติดเชือ้เอดส์ ทดสอบวิทยายทุธฉบบันีจ้งึขอ
น าเสนอภาค 2 ซึง่เป็นเร่ืองท่ีร้านยาจะมีโอกาสพบได้บอ่ย ขอเชิญติดตามได้เลยคะ 
หญิง: ขอซือ้ยาน่ีหน่อย(ย่ืนตวัอยา่งยาให้) เอา 10 เม็ด 
นพ: (นพรับตวัอย่างมาด)ู อมึ….ยาน่ีราคาแพงนะ (นพรู้วา่ ส่วนใหญ่ยานีเ้ป็นยาท่ีใช้ในโรค
เอดส์) 
หญิง: (มีสีหน้าหนกัใจ) เฮ้อ…มนัจ าเป็นต้องกิน ก็ต้องซือ้แหละ 
นพ:  ไมท่ราบวา่ ใครเป็นคนใช้ยาตวันีค้รับ (ค าถามเปิด) 



หญิง: ลกูชาย…ไปหาหมอมาหลายแหง่แล้ว ไมห่ายสกัที ครัง้หลงัน่ีปวดหวัมาก หมอเขาเจาะน า้
ท่ีหลงัไปด ูบอกวา่มีเชือ้อะไรน่ีแหละ ต้องกินยาตวันี…้ไมรู้่วา่เม่ือไรจะหาย 

นพ: คณุป้าเป็นหว่งลกูนะครับ (สะท้อนความรู้สกึ) ยาตวันีเ้ป็นยาฆา่เชือ้ราอยา่งแรง ผมเข้าใจ
วา่ ลกูชายของคณุป้าคงมีสขุภาพไมแ่ข็งแรง มีภมูิต้านทานไมดี่เทา่ไรนกั (นพหลีกเล่ียงท่ี
จะพดูถึงโรคเอดส์ตรงๆในตอนนี ้เพ่ือประเมินทา่ทีคณุป้าก่อน) 

หญิง: พยกัหน้า….คณุรู้ด้วยเหรอว่าเป็นโรคอะไร 
นพ: ครับ….ผมเห็นใจคณุป้านะครับ ท่ีรู้วา่ลกูเป็นโรคท่ีรักษายาก(หลีกเล่ียงค าพดูวา่”รักษาไม่

หาย”) แตถ้่าคณุป้ามีอะไรหนกัใจหรือไมส่บายใจ สงสยัอะไรก็ถามผมได้ ตรงไหนท่ีผม
ตอบไมไ่ด้ ผมก็จะติดตอ่สอบถามมาให้ 

หญิง: ถอนหายใจ (พดูด้วยเสียงท่ีเบา)…ลกูฉนัเป็นเอดส์ เฮ้อ…ฉนัไมรู้่จะท าอยา่งไรดี เพราะ
หมดเงินไปมากแล้ว ตวัคนไข้เองก็หมดก าลงัใจ ฉนัเองก็ไมต้่องเป็นอนัท ามาค้าขาย คอย
พาไปรพ. คอยหาข้าวหาปลาให้กิน 

นพ: ดคูณุป้าเหน็ดเหน่ือยกบัอาการของลกูท่ีผ่านมา (สะท้อนความรู้สกึ)…คณุป้าช่วยเลา่
เพิ่มเตมิให้ฟังซิครับวา่ ตอนแรกเขามีอาการอะไร และตอนนีมี้อาการอยา่งไร (ค าถามเปิด) 

หญิง: ……(เลา่อาการโดยละเอียด) 
นพ: ครับ ผมพอจะเข้าใจบ้างแล้ววา่ ลกูชายคณุป้าป่วยอยูใ่นขัน้ท่ีมีอาการแล้ว และหมอเองก็

จะรักษาตอ่เม่ือมีอาการก าเริบขึน้มา 
หญิง: ฉนัเป็นแม ่ฉนัจะปลอ่ยให้ลกูเป็นอย่างนีไ้มไ่ด้(เสียงสัน่เครือ)….ฉนัวา่จะพามนัไปหาหมอ

พระท่ีเขาลงหนงัสือพิมพ์วา่มีคนรักษาหาย คณุวา่ดีมัย้ 
นพ: ผมตอบแทนไมไ่ด้หรอกครับ แตค่งต้องถามวา่ คณุป้าทราบข้อมลูหรือยงัว่า มีคา่ใช้จา่ย

เทา่ไร เชน่ เขาจะเรียกเก็บคา่รักษาจากเราเท่าไร คา่เดนิทาง คา่ท่ีพกั คา่กินอยู่ประมาณ
อีกเทา่ไร ถ้าป้าพอมีและคิดว่าอยากไป ผมคงไมห้่ามอะไร แตถ้่าป้าต้องไปกู้ ยืมเงินเขา ผม
ก็อยากให้ป้าสืบข้อมลูให้แน่ชดัก่อนวา่มีคนท่ีเขารักษาแล้วหายจริงๆหรือเปล่า 

หญิง: พยกัหน้า…สีหน้าครุ่นคดิ 
นพ: ….วา่แตว่า่ตอนนีค้ณุป้ามีอะไรท่ีหนกัใจอีก(ค าถามเปิด) 
หญิง: เออ..ฉนัไมรู้่วา่ เวลาฉนัเช็ดตวัให้ลกู ซกัผ้าให้จะติดมัย้ 
นพ: ไมต่ดิหรอกครับ เพราะป้าไม่ได้ไปโดนแผลสด โดนเลือด น า้เหลืองของลกู ยกเว้นวา่ เขา

จะท้องเสีย อาเจียน อนันัน้ป้าต้องใส่ถงุมือหรือถงุพลาสติกก่อนไปหยิบเสือ้ผ้าท่ีเปือ้นนะ
ครับ และต้องเอาไปแช่น า้ยาฆา่เชือ้ก่อน หรือน า้ยาพวกซกัผ้าขาวก็ได้ (ทกัษะการให้
ข้อมลู) 

หญิง: แล้วเสือ้ผ้าท่ีใส่ทกุวนัต้องแชน่ า้ยามัย้ 



นพ: ไมต้่องหรอกครับ แคซ่กัในผงซกัฟอกธรรมดาก็พอแล้ว ผมจะให้คูมื่อซึง่แนะน า
รายละเอียดตา่งๆให้ญาตอิ่านเพิ่มเตมินะครับ จะเป็นประโยชน์กบัป้าในการดแูลลกูได้
ถกูต้องนะครับ (ทกัษะการให้ข้อมลู) 

หญิง: ขอบใจมากจ้ะ แตฉ่ันยงัไมส่บายใจเร่ืองท่ีคนข้างบ้านเขาเร่ิมซุบซิบนินทาวา่ ลกูชายของ
ฉนัเป็นโรคเอดส์ 

นพ: คณุป้ากลวัว่าชาวบ้านจะรังเกียจ (สะท้อนความรู้สกึ) 
หญิง: พยกัหน้า…ใชก็่ฉนัต้องขายอาหารด้วย ถ้าเกิดจะกลบัไปขายอาหารอีกก็ไมรู้่วา่จะมีใครมา

ซือ้หรือเปลา่ 
นพ: ครับ ผมก็คิดวา่ความลบัคงปิดได้ไมน่าน ถ้าคนแถวบ้านเขาเห็นลกูชายป้าป่วยเรือ้รังนาน

ผิดปกต ิคณุป้าพอมีทางขยบัขยายพาลกูชายไปพกัฟืน้กบัญาติท่ีอ่ืนบ้างหรือไม ่(การ
ร่วมกนัแก้ไขปัญหา) 

หญิง: ครุ่นคดิ…..ฉนันกึออกแล้ว ฉันมีพ่ีสาวอยู่ตา่งจงัหวดั ฉนัจะพาลกูไปอยู่กบัเขาสกัระยะ 
อากาศคงดีกวา่อยูใ่นเมือง ขอบใจมากนะท่ีชว่ยแนะน า ขอบใจจริงๆ ฉนัเองก็หมดท่ีพึ่งไม่
กล้าไปปรึกษาใคร 

นพ: ครับ…ถ้าคณุป้ามีโอกาสกลบัมาก็อยา่ลืมแวะมาคยุกบัผมได้เสมอนะครับ แล้วอย่าลืม
อา่นเอกสารท่ีผมให้ไปนะครับ 

หญิง: จ้ะ …..ป้าพยกัหน้ารับและเดนิจากไปด้วยสีหน้ามีความหวงั 
 นพเองก็รู้สกึวา่ พกัหลงันีมี้ญาตขิองผู้ ป่วยเอดส์มาซือ้ยาบอ่ยขึน้ จ าเป็นท่ีจะต้องหา
หนงัสือหรือเอกสารมาศกึษาเพิ่มเตมิ เพราะร้านยาเป็นท่ีพกัพิงให้กบัชาวบ้าน และหาเอกสารแผ่น
พบัเก่ียวกบัการดแูลผู้ ป่วยส าหรับญาตมิาเตรียมพร้อม เพราะบางครัง้ไมมี่เวลาอธิบายอะไรมาก 
 นพเองก็หวงัวา่ การพดูคยุเพียง 5-10 นาทีคงจะชว่ยท าให้ปัญหาท่ีญาตเิผชิญอยูไ่ด้รับ
การบรรเทาเบาบางลงไปบ้าง แม้เราไมใ่ชโ่รงพยาบาลท่ีมีความพร้อมในการรักษาส าหรับโรคเอดส์ 
แตเ่ราก็สามารถชว่ยแก้ไขปัญหาท่ีผู้ ป่วยและญาตมีิอยูไ่ด้บ้าง (ตามเง่ือนไขความพร้อมของเรา
ด้วย)…….. 
 

ตอนที่ 9 
ยาคุมฉุกเฉิน 

 ขณะท่ีหนุม่นพก าลงัอ่านขา่วนกัเรียนนกัศกึษาอยูกิ่นกนัเป็นสามีภรรยา ขณะยงัเรียน
หนงัสืออยูน่ัน้ ก็มีหนุม่วยัรุ่นทา่ทางคล้ายนกัศกึษาเดินเข้ามาในร้าน 

ชาย:  ซือ้ยาคมุชัว่คราว 2 เม็ด 



นพ: (หยิบยาย่ืนสง่ให้พร้อมทัง้อกสารความรู้เร่ืองยาคมุฉกุเฉิน) เดี๋ยวนีมี้ข้อมลูเร่ืองยาตวันี ้
น้องลองเอาเอกสารไปอ่านก่อน ถ้ามีอะไรสงสยัก็ถามพ่ีได้นะ 

ชาย:  (ท าทา่ชะงกันิดนงึ พร้อมกบัยืนงงๆ) พ่ีวา่อะไรนะ 
นพ: ตอนนีมี้ข้อมลูเก่ียวกบัยาตวันี ้เห็นวา่นา่สนใจ อาจเป็นประโยชน์ได้ เลยอยากให้ไปอา่นด ู

(ทกัษะการให้ข้อมลู) 
ชาย:  เขาเขียนวา่ยงัไง (ทา่ทางยงังงๆ) 
นพ: ก็สรุปท่ีเขาเขียนสัน้ๆวา่ ยานีอ้าจไมไ่ด้ผลในการป้องกนัการตัง้ครรภ์ 100% และอาจเกิด

ผลเสียด้วย….ตอนนีก้ระทรวงเขาก าลงัเพง่เล็งยาตวันีอ้ยู ่(ทกัษะการให้ข้อมลู) 
ชาย:  (ท าทา่สนใจ ยงัลงัเลวา่จะถามตอ่ดีมัย้)….. 
นพ: (หนุม่นพได้โอกาสเลยรีบถาม) แฟนของน้องเขากินยานีแ้ล้วเป็นอยา่งไรบ้าง (ทกัษะ

ค าถามเปิด) 
ชาย:  เอ…ผมก็ไมรู้่ ไมเ่คยถามสกัที 
นพ: คราวหน้าถ้าเป็นไปได้ ลองชวนแฟนมาคยุด้วยซิ เผ่ือพ่ีจะได้แนะน าได้ 
ชาย:  ครับ…..แล้วเดนิอา่นเอกสารออกจากร้านไป 
 การท่ีนพแสดงถึงความหว่งใยในสขุภาพของฝ่ายหญิง โดยการถามถึงอาการผิดปกต ิท า
ให้นพได้รับความไว้วางใจจากผู้ ซือ้ชายหนุม่  
 2-3 วนัตอ่มา ชายหนุม่คนเดิมพาแฟนมา 
ชาย:  วนันีผ้มชวนแฟนมาคยุกบัพ่ี (หนัหน้าไปทางหญิงสาว) 
สาว: ท าทา่หยดุยืนมองดสูินค้าในตู้  พร้อมเดนิเข้ามาใกล้แฟนหนุม่ ทา่ทางอายๆ 
นพ: (พดูด้วยน า้เสียงท่ีนุม่นวล) คือเม่ือวนัก่อน พ่ีถามน้องผู้ชายวา่ เห็นซือ้ยาคมุชัว่คราวไปให้

แฟนกินบอ่ยๆ น้องมีปัญหาอะไรหรือมีอาการผิดปกตบ้ิาง (ทกัษะค าถามเปิด) 
สาว: (ทา่ทางเขินอาย ก้มหน้า)….ก็…ก็….พอมีบ้าง 
นพ: (เดนิไปท่ีอีกมมุของร้านท่ีคนไมพ่ลกุพลา่น)….เชิญมาคยุตรงนีดี้กวา่ มีอะไรพอจะเลา่ให้

ฟังก็ได้นะ พ่ีเองก็คยุกบัแฟนของน้องไปเม่ือคราวท่ีแล้ว เป็นหว่งสุขภาพของน้อง พ่ียงัให้
เอกสารไปอา่นเลย (มือชีท่ี้เอกสารท่ีวางไว้)….นพเงียบสกัครู่เพ่ือทิง้ชว่งให้หญิงสาวตอบ 
(ทกัษะการเงียบ) 

สาว: คือ….เวลากินก็ไมมี่อาการอะไรผิดปกต ิแตร่อบเดือนมาไมป่กติคะ….. 
นพ: ท่ีวา่ไมป่กตเิป็นอยา่งไร (ทกัษะค าถามเปิด) ชว่ยลองเลา่ให้ฟังเพิ่มเตมิหนอ่ย  
สาว: คือ….หนมีูเมนส์ไมต่รงอยูแ่ล้ว พอกินยานีก็้ยิ่งมาไมต่รงใหญ่เลย….หนไูมรู้่วา่….(เสียง

สัน่)จะท้องหรือเปลา่ 
นพ: น้องกงัวลใจวา่จะท้องเพราะรอบเดือนมาไมค่อ่ยตรง (ทกัษะการสะท้อนความรู้สกึ) 



สาว: คะ (ก้มหน้า)….เงียบ 
นพ: เอายงังีน้ะ น้องเคยกินยาคมุแบบชนิดแผงมาก่อนหรือเปลา่ (ทกัษะค าถามปิด) 
สาว: เคยคะ…..กินได้ไมเ่ทา่ไรก็คล่ืนไส้เวียนหวั เลยเลิกกิน 
นพ: เดี๋ยวนีเ้ขามียาคมุชนิดใหม่ๆ ท่ีไมท่ าให้เกิดอาการแบบนีน้ะ (ทกัษะการให้ข้อมลู) ถ้าน้อง

กินแล้วไมมี่อาการผิดปกตอิะไร คดิว่าวิธีนีจ้ะสะดวกมัย้ (ทกัษะค าถามปิด) 
สาว: พยกัหน้า 
นพ: นอกจากนีจ้ะท าให้รอบเดือนมาตรงด้วย (ทกัษะการให้ข้อมลู) จะได้ไมต้่องกงัวลเร่ืองจะ

ท้อง (อธิบายพร้อมหยิบตวัอยา่งยาคมุชนิดแผงมาให้ดู) 
สาว: กินแล้วจะท าให้อ้วนหรือเปล่า 
นพ: ไมอ้่วนหรอก เพราะฮอร์โมนของยาคมุพวกนีไ้มส่งูมาก และไมท่ าให้เกิดฝ้าได้ง่ายๆ 

(ทกัษะการให้ข้อมลู) แล้วน้องมีอะไรท่ียงักงัวลเก่ียวกบัยาคมุอีกบ้าง (ค าถามเปิด) 
สาว: สัน่หน้า 
นพ: น้องลองบอกพ่ีหน่อยซิว่าจะกินยาคมุยงัไง (ทกัษะค าถามเปิด) พร้อมย่ืนแผงยาคมุให้ด ู
สาว: (หยิบแผงยาคมุมาด)ู….กินวนัละ 1 เม็ดก่อนนอน 
นพ: ใชแ่ล้ว….ถ้าลืมกินก่อนนอน ตอนเช้าถ้านกึได้ก็กินทนัที และจะเร่ิมกินเม็ดแรกเม่ือไร 

(ทกัษะค าถามเปิด) 
สาว: (ท าทา่งงๆไมแ่นใ่จ) วนัแรกท่ีเมนส์มาใชม่ัย้ 
นพ: ใชแ่ล้ว น้องกินอยา่ง 28 เม็ดเป็นแผงแรก ก็จะต้องกินเม็ดแรกในวนัท่ีห้าหลงัจากวนัท่ี

เมนส์มาเป็นวนัแรกชว่งแถบสีแดงนี ้เชน่เมนส์มาวนัแรกวนัจนัทร์ ก็เร่ิมกินเม็ดแรกวนัศกุร์
กินไปเร่ือยๆจนหมดแผง เมนส์ก็จะมาเองเร่ิมแผงตอ่ไปได้เลยโดยไมต้่องหยดุกินยา มี
อะไรท่ีน้องยงัสงสยัก็ถามเพิ่มเตมิได้ (ทกัษะค าถามเปิด) 

สาว: สัน่หน้า….ไมค่ะ 
นพ: เอาละ…ถ้าอย่างนัน้ พ่ีขอให้น้องลองชว่ยทบทวนใหมซ่ิวา่จะกินยาคมุยงัไง เผ่ือพ่ีจะได้

แนะน าเพิ่มเตมิ (การทบทวนความเข้าใจ) 
สาว: พดูทวน…. 
นพ: ถกูแล้ว แหม…น้องจ าแมน่จงั เร่ิมแผงแรกเดือนนีไ้ด้เลย 
สาว: ขอบคณุคะท่ีพ่ีอธิบายจนเข้าใจ….แล้วเธอก็เดนิออกไปพร้อมชายหนุม่ 
 คราวนีห้นุม่นพใช้วิทยายทุธหลายกระบวนท่าในการให้ค าปรึกษากบัหญิงสาว เพ่ือเปล่ียน
จากการใช้ยาคมุชัว่คราวมาเป็นใช้ยาคมุชนิดแผง และจะเห็นวา่มีการใช้ทกัษะการเงียบ 2 ครัง้เพ่ือ
เปิดโอกาสให้หญิงสาวมีโอกาสคดิและทบทวนข้อมลูก่อนท่ีจะตอบหรือท าความเข้าใจเก่ียวกบั
ปัญหาของตวัเอง  



 ดงันัน้ในการพดูคยุกบัคนไข้จงึควรระมดัระวงั อย่ายิงค าถามเป็นชดุ เพราะจะท าให้คนไข้
ไมมี่โอกาสตอบค าถามได้ทนั และท าให้ข้อมลูท่ีได้ไมต่รงกบัความจริงทัง้หมดด้วย 
 นอกจากนีแ้ล้วจะเห็นวา่ ในตอนนีไ้ด้แสดงให้เห็นถึงวิธีการให้ค าแนะน าเร่ืองการใช้ยา
คมุก าเนิดชนิดแผง ซึง่เราอาจเข้าใจวา่ คนไข้ใช้ยาคมุเป็น หรือยงัไมมี่ปัญหาอะไร ถ้าลองส ารวจ
ปัญหาหรือให้คนไข้เป็นฝ่ายเลา่ก่อน เราก็จะพบกบัปัญหาท่ีเขายงัเข้าใจผิดหรือการใช้ยาท่ีไม่
ถกูต้องได้ 
 สิ่งสดุท้ายส าหรับการส่ือสารเร่ืองยาคือ การเปิดโอกาสให้คนไข้มีสว่นในการทบทวนความ
เข้าใจถึงวิธีใช้ยาหรือการปฏิบตัิตวั ซึง่อาจเป็นการเสียเวลามากในร้านยาท่ีคอ่นข้างยุ่ง แตเ่รา
อาจจะเลือกใช้กบัคนไข้บางคนท่ีประเมินแล้ววา่อาจใช้ยาไมถ่กูต้อง หรืออาจเข้าใจไมดี่พอ แล้วจะ
พบวา่คนไข้จะพงึพอใจในร้านของเราท่ีมีการบริการท่ีแตกตา่งจากร้านอ่ืน 
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