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บทบาทเภสชักรชุมชนในการใหค้วามช่วยเหลือผูที้ม่ีภาวะเครียด 

            ภญ.พชัรี ลกัษณะวงศ์ศรี 

 
เภสชักรชุมชนกบัภาวะเครียด 

 “ภาวะความเครียด” เป็นค าซ่ึงได้ยินกนับ่อยในปัจจุบัน ทั้งในหมู่เดก็วัยรุ่นจนถึงผู้ใหญ่ 

ไม่ว่าในแวดวงเพ่ือนฝูง สถานที่ท  างาน หนังสอืพิมพ์ ทวีี วิทยุ ฯลฯ โดยเฉพาะในยุคเศรษฐกจิ

ตกต ่าแบบน้ี จึงท าให้เภสชักรชุมชนพบกบัปัญหาความเครียดมากขึ้น อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ทั้งของ

ตนเองและผู้มารับบริการ 

 ความเครียดเป็นสภาวะที่ร่างกายและจิตใจของคนเรา มีการตอบสนองหรือตื่นตัวต่อสิ่ง

เร้าที่จู่โจมเข้ามา(หรือเหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึง) ซ่ึงท าให้ร่างกายเกดิการปรับตัว เพ่ือเตรียม

รับมือกบัความกดดันต่างๆ รวมทั้งอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ฉุกเฉินหรือเป็นอนัตรายกไ็ด้ 

ดังแผนภมูิข้างล่าง 

 

 

 

 

 
 ผู้ป่วยที่มาใช้บริการที่ร้านยาน้ัน อาจมีระดับความเครียดได้แตกต่างกนั เร่ิมต้ังแต่  

มีอาการปกติหรือไม่เครียด         เครียดสงูกว่าปกติเลก็น้อย       เครียดปานกลาง      เครียด

มาก  ดังน้ันเภสชักรจึงควรท าความเข้าใจเกี่ยวกบัสาเหตุของความเครียด กลไกของความเครียด 

ผลกระทบของความเครียด รวมทั้งแนวทางจัดการกบัความเครียดด้วยวิธกีารต่างๆ  

 
แนวทางประเมินผูป่้วยทีม่ีภาวะเครียด 

 ดังที่กล่าวไปข้างต้นแล้วว่า เภสชักรอาจจะพบผู้ป่วยที่มีความเครียดในระดับที่แตกต่างกนั 

ดังน้ันสิ่งแรกที่เภสชักรชุมชนควรจะกระท าคือ การประเมินภาวะความเครียดที่พบในผู้มารับ

บริการ ซ่ึงสามารถแบ่งตามลักษณะหรือปัญหาของผู้มาใช้บริการ แบ่งได้เป็น 8 ประเภท 

1. มีอาการส่อแสดง 

ผู้ป่วยที่มีอาการทางร่างกายสมัพันธก์บัภาวะเครียด โดยภาวะเครียดจะท าให้เกดิ

ความแปรปรวนในระบบการท างานของร่างกายหลายระบบ ซ่ึงผู้รับบริการอาจมาด้วย

อาการผิดปกติเพียงอย่างเดียว หรือหลายอย่างรวมกนั 

  อาการที่อาจจะเข้าข่ายว่ามีภาวะเครียด ที่พบได้บ่อย ได้แก่ 

  1. คล่ืนไส้ อาเจียน อาหารไม่ย่อยท้องอดืเฟ้อ จุกเสยีดแน่น โรคกระเพาะ 

ท้องเสยีหรือท้องผูก 

มีโอกาสและ
ท าให้ 

ผ่อนคลาย เหตุการณ์ที่เป็น 

สิ่งเร้า ซ่ึงมีทั้ง 

ทางบวก/ทางลบ 

เกดิ 

ความเครียดขึ้น 

การตอบสนองทาง 

ร่างกายและจิตใจ 
เกดิเป็นปัญหา 

เช่น วิตกกงัวล 

ซึมเศร้า ฯลฯ 
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2. ใจสั่น หัวใจเต้นเรว็ เจบ็แน่นหน้าอก มือสั่น ตัวสั่น เหง่ือออกมากกว่าปกติ  

หายใจหอบถี่มากข้ึน 

  3. ปวดศีรษะ ปวดต้นคอ แขน ไหล่ และหลัง 

  4. ความดันโลหิตผิดปกติ มีระดับน า้ตาลในเลือดสงู 

  5. รอบเดือนมาผิดปกติ 

  6. ไม่มีสมาธ ิความจ าไม่ดี 

  7. ผิวหนังมีผ่ืนคัน ลมพิษ หรือรู้สกึคันยุบยิบใต้ผิวหนัง 

  8. ความต้องการทางเพศลดลง 

  9. นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย ไม่มีแรง รู้สกึเหนด็เหน่ือยกว่าปกติ เวียนศีรษะ  

หน้ามืด เป็นลม มีอาการวูบ 

 2. มีเร่ืองกระทบกระเทอืนจิตใจ 

     ผู้ป่วยที่มารับบริการหรือขอค าปรึกษาโรคหรือปัญหาที่ท  าให้ตนเกดิความกงัวลใจ

ได้แก่ 

 2.1ปัญหาเกี่ยวกบัร่างกาย เช่น รอบเดือนไม่มา กงัวลเร่ืองการมีบุตร หรืออยู่ระหว่างรอ

ฟังผลตรวจทางห้องปฏบัิติการ ซ่ึงมีแนวโน้มจะเป็นโรคที่ร้ายแรง   

 2.2 ปัญหาที่เกี่ยวกบัชีวิต เช่น ก าลังตกงาน มีปัญหาเศรษฐกจิ ปัญหาในครอบครัว 

ก าลังสญูเสยีคนรัก สิ่งอนัเป็นที่รัก เป็นต้น 

 3. กงัวลเลก็กงัวลน้อย 

ผู้ป่วยจะวิตกกงัวลถึงความผิดปกติเลก็ๆน้อยๆของตนเองซ่ึงไม่จ าเป็นต้องใช้ยารักษา 

หรือเป็นอาการปกติทั่วไป ไม่ได้เป็นโรคใดๆ เช่น ขอบตาดูช า้กว่าปกติ มีรอยด่างด าซ่ึงดูแล้วแทบ

มองไม่เหน็ หรือไม่น่าเกลียดอะไร ผมร่วงเพียงเลก็น้อย เป็นต้น 

 4. เป็นแล้วหายยาก 

ผู้ป่วยที่มาขอรับบริการหรือขอค าปรึกษาเกี่ยวกบัโรคที่ไม่มีทางรักษาหายด้วยยาแผน

ปัจจุบัน เป็นโรคที่ค่อนข้างรุนแรง หรือต้องท าการผ่าตัดที่อาจจะเสี่ยงต่อชีวิตได้ เช่น มะเรง็ ไต

วาย ผ่าตัดเปล่ียนไต ผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจ เป็นต้น 

 5. ถามซ า้ถามซาก 

ผู้ป่วยมักจะมาปรึกษาเกี่ยวกบัอาการหรือปัญหาเร่ืองเดิม ซ่ึงได้อธบิายชัดเจน หรือให้

ข้อมูลที่จ าเป็นไปแล้ว แต่ยังกลับมาถามด้วยปัญหาเดิมหรือค าถามเดิมซ า้อกี เช่น อธบิายว่ายานี้

ไม่มีสามารถน าไปใช้รักษาอาการที่ก  าลังเป็นได้ แต่ผู้ป่วยกยั็งกลับมาถามอกีเพราะคิดว่าน่าจะ

เกี่ยวข้องกนัได้  

 6. มากค ามากอาการ  

ผู้ป่วยจะถามค าถามเกี่ยวกบัยาหรืออาการของโรคหลายค าถาม โดยไม่สนใจฟังค าตอบ

เทา่ที่ควร และเปล่ียนค าถามไปมาตลอดเวลา บางคนกม็าปรึกษาอาการที่ตนเองอาจจะเป็นหลาย

อาการมาก ทั้งๆที่ซักถามอาการแล้วไม่น่าจะเป็นโรคต่างๆดังที่สงสยั 
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 7. เปล่ียนการรักษาดีกว่า 

ผู้ป่วยที่มารับบริการกลุ่มน้ี มักจะเป็นผู้ป่วยที่อาจจะหมดหวังกบัการรักษาด้วยยาแผน

ปัจจุบัน บางรายมาขอซ้ือยาสมุนไพร หรือขอค าปรึกษาด้านการแพทย์ทางเลือกอื่น 

(Alternative medicine) ทั้งน้ีไม่รวมกรณีที่สนใจศึกษาข้อมูลโดยไม่มีความเครียด  

 8. ยาจิตเวช เร่ืองธรรมดา 

ผู้ป่วยที่เคยชินกบัการใช้ยาทางจิตเวช มักจะมาขอซ้ือยาที่ตนเองใช้อยู่เป็นประจ า เช่น ยา

กล่อมประสาท ยาคลายเครียด ยานอนหลับ ยาทางจิตเวช 

 
อุปสรรคของการใหค้ าปรึกษาแก่ผูป่้วยทีม่ีภาวะเครียด 

 อุปสรรคของการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยที่มีภาวะเครียด ซ่ึงจะท าให้การให้บริการไม่เกดิ

ประโยชน์สงูสดุมี 3 ประการ 

 1. ตัวเภสชักรผู้ให้บริการ 

 เภสชักรอาจมีความไม่พร้อมในการพูดคุยกบัผู้ป่วย เน่ืองจากสาเหตุต่อไปนี้  

  ๐ ภาวะอารมณ์ที่ไม่พร้อมจะพูดคุย อารมณ์ไม่ดี กงัวลปัญหาของตนเอง 

  ๐ ขาดความม่ันใจที่จะพูดคุยกบัผู้ป่วยในเร่ืองอื่นที่ไม่ใช่โรคและยา 

  ๐ มีอคติต่อผู้ป่วย 

  ๐ ไม่ชอบการพูดคุยให้ค าปรึกษา 

  ๐ ไม่มีเวลาให้บริการ เพราะมีผู้ป่วยรายอื่นรออยู่ 

  ๐ กลัวว่าไม่สามารถจัดการกบัภาวะอารมณ์ของผู้ป่วยได้ 

  ๐ ไม่อยากแบกรับปัญหาของผู้อื่น 

  ๐ คิดแต่ความเหน็ของตนเองเป็นตัวตัดสนิ โดยยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง 

 2. ผู้ป่วยที่มารับบริการ 

 ผู้ป่วยอาจมีความไม่พร้อมในการพูดคุยกบัเภสชักร เน่ืองจากสาเหตุต่อไปนี้  

  ๐ มีความอายที่จะเล่าปัญหาซ่ึงเป็นเร่ืองส่วนตัว 

  ๐ เหน็เภสชักรไม่ว่าง ไม่กล้ารบกวนเวลาเพ่ือขอคุยส่วนตัว 

  ๐ พูดมาก พูดไม่หยุด พูดซ า้เร่ืองเดิม พูดวกวน 

  ๐ ไม่ค่อยพูด ถามค าตอบค า ไม่เตม็ใจเล่ารายละเอยีดของปัญหา 

  ๐ ไม่ใช่ปัญหาของตนเอง แต่เป็นปัญหาของคนอื่น 

  ๐ รู้สกึไม่แน่ใจว่าเภสชักรพร้อมจะให้ค าปรึกษา หรือไม่มีความม่ันใจในค าตอบที่

ได้รับ 

  ๐ ใช้ยาที่ระงับประสาทหรือมีผลต่อสมองอยู่ ท าให้คุยไม่รู้เร่ือง  

  ๐ อยู่ในภาวะอารมณ์ที่ไม่พร้อมจะพูดคุย เช่น ก าลังชอ็ค เศร้าโศกเสยีใจ 

  ๐ ปิดบังความจริง หรือเล่ารายละเอยีดไม่หมด 

 3. สภาวะแวดล้อมในขณะให้บริการ 

 สิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้ออ านวยต่อการให้ค าปรึกษา เน่ืองจาก 
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  ๐ สถานที่ไม่เป็นสดัส่วน มีผู้คนพลุกพล่าน 

  ๐ มีเสยีงดังรบกวน 

  ๐ มีคนโทรศัพทม์าหรือมีคนเข้ามาขัดจังหวะ 

  ๐ อากาศร้อนอบอ้าว 

  ๐ ไม่มีที่น่ังพูดคุย ในกรณีต้องให้ค าปรึกษาเป็นเวลานาน 

 
คุณสมบติัของเภสชักร 

 เน่ืองจากแต่เดิม บทบาทของเภสชักรมีเพียงจ่ายยาตามอาการของผู้ป่วยเทา่นั้น ส่วนการ

ดูแลด้านจิตใจอาจมีบ้างแบบไม่เป็นทางการ คือเป็นผู้ป่วยที่สนิทสนมคุ้นเคยกนั ผู้ป่วยให้ความ

ไว้วางใจพูดคุยกบัเภสชักร เภสชักรชุมชนจึงต้องท าตนเสมือนเป็นจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา

ประจ าปากซอยหรือหมู่บ้านโดยปริยาย แต่ทั้งน้ีทั้งน้ันจะขึ้นกบับุคลิกภาพส่วนตัวของเภสชักรผู้

น้ันว่า เป็นคนที่มีอธัยาศัยดี ชอบให้ค าปรึกษา หรือรับฟังปัญหาของผู้ป่วยหรือไม่ ดังน้ันเภสชักร

ที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะเครียดได้ดีน้ัน ควรมีคุณสมบัติดังน้ี 

 1. แนะน าด้วยความเตม็ใจ 

 เป็นคุณสมบัติที่พึงมีเป็นอนัดับแรก ความเตม็ใจที่จะให้ค าปรึกษาหรือให้บริการผู้ป่วยน้ัน 

จะท าให้เภสชักรแสดงออกทั้งทา่ทางและค าพูด รวมทั้งยินดีที่จะให้บริการผู้ป่วย เพราะถ้า “ใจ” 

มาก่อนแล้ว ทกัษะหรือความรู้น้ันจะเป็นเร่ืองที่มีความส าคัญรองลงมา 

 2. เหน็ใจและเข้าใจความรู้สกึของผู้อื่น 

 เน่ืองจากการพูดคุยให้ค าปรึกษาในปัญหาที่เกี่ยวข้องด้านจิตใจน้ัน ถ้าผู้รับฟังแสดง

ความเหน็ใจเข้าใจในตัวผู้ป่วย กจ็ะเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยกล้าเล่าปัญหาได้อย่างเตม็ที่ ท าให้เภสชักร

สามารถประเมินสภาวะของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง ทั้งยังท าให้ผู้ป่วยยอมรับและไว้วางใจในตัวเภสชั

กรอกีด้วย ขณะเดียวกนัส่วนเภสชักรเองกค็วรที่จะไม่ปล่อยให้จิตใจเข้าไปจมด่ิงกบัปัญหาของ

ผู้ป่วยมากเกนิไป หลังจากเสรจ็สิ้นการพูดคุยแล้ว เพราะจะท าให้แยกแยะปัญหาของผู้ป่วยจาก

โลกของการท างานหรือโลกส่วนตัวไม่ออก 

 3. มีความเช่ือถือ ไว้วางใจ เกบ็ความลับได้ดี 

 คุณสมบัติข้อน้ีกเ็ป็นอกีข้อหน่ึงที่มีความส าคัญมาก เพราะถ้าเภสชักรเกบ็รักษาความลับ

ไม่ดีจะเกดิผลเสยีที่ตามมาคือ ผู้ป่วยจะไม่กล้าเล่าปัญหาอะไรให้ฟังอกี และอาจไม่พอใจถึงกบัไม่

มาใช้บริการอกีเลย รวมทั้งเป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพของเภสชักรที่จะต้องรักษาความลับของ

ผู้ป่วย ไม่น าไปวิจารณ์เล่าสู่กนัฟังในกลุ่มเพ่ือน 

 4. มีความสามารถในการสื่อสาร 

 ในการที่จะช่วยผู้ป่วยจัดการกบัความเครียดให้ได้ผลดีน้ัน เภสชักรควรมีทกัษะในการ

สื่อสารกบัผู้ป่วยพอสมควร เช่น รู้จักการใช้ทกัษะการฟังอย่างใส่ใจ รู้จักใช้ค าถามเปิดมากกว่า

ค าถามปิด เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้เล่าหรือระบายความรู้สกึที่มีอยู่ให้มากที่สดุ ตัวอย่างของ

ค าถามเปิด เช่น “อาการปวดศีรษะเป็นอย่างไรบ้าง” ส่วนตัวอย่างของค าถามปิดเช่น “เวลาปวด

ศีรษะ จะมีอาการปวดรอบดวงตาด้วยใช่ไหม” 
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 5. มีความใจกว้าง ไม่ตัดสนิปัญหาตามค่านิยมสงัคม หรือมีอคต ิ

 ปัญหาต่างๆที่ผู้ป่วยเผชิญอยู่น้ัน อาจอยู่นอกเหนือความคาดหมายของเภสชักร อาจเป็น

เร่ืองเลก็ เร่ืองใหญ่ เร่ืองที่ไม่เหมาะสมในสงัคมไทย ฯลฯ ดังน้ันเภสชักรควรแสดงทา่ททีี่ยอมรับ

ผู้ป่วยในทุกๆเร่ือง ทุกปัญหาที่เขาเล่า โดยไม่รีบตัดสนิหรือด่วนต่อว่าใดๆแก่ผู้ป่วยก่อนให้

ค าปรึกษา 

 
เทคนคิการใหค้ าปรึกษาแก่ผูป่้วยทีม่ีภาวะเครียด 

 การให้ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยที่มีภาวะเครียดเป็นเร่ืองที่ค่อนข้างใช้เวลาและความต้ังใจในการ

ให้บริการ วิธกีารต่อไปน้ีอาจดูเหมือนซับซ้อนหรือยุ่งยากเลก็น้อยส าหรับการบริการที่ร้านยา ซ่ึงมี

ข้อจ ากดัเร่ืองเวลา กรณีที่มีผู้ใช้บริการมากในขณะน้ัน เภสชักรควรนัดผู้ป่วยมาพูดคุยในเวลาที่

เหมาะสม เช่น เวลาบ่ายซ่ึงมีผู้มาใช้บริการน้อย หรือเลือกเพียงบางขั้นตอนมาปรับใช้ตามเง่ือนไข

ของผู้ป่วยและตัวเภสชักรเอง  

 ข้ันตอนของการให้ค าปรึกษาผู้ปวยที่มีความเครียดอาจแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

 ข้ันตอนที่ 1. ระยะเร่ิมต้น (Initiation) 

 เป็นการซักถามอาการที่เกี่ยวข้องเพ่ือประมวลปัญหาของผู้ป่วยให้รอบด้าน โดยอาจ

เลือกใช้ค าถาม ดังน้ี 

 ๐ ใครเป็นคะ (ครับ) 

 ๐ มีอาการอะไรบ้าง 

 ๐ เคยรักษาอย่างไรมาบ้าง เคยใช้ยาอะไร ผลการรักษาเป็นอย่างไร 

 ๐ เป็นมานานตั้งแต่เมื่อไร 

 ๐ เร่ิมต้นมีอาการอะไรบ้าง มีอาการอะไรอื่นร่วมด้วยอกีบ้าง 

 ๐ มีอาชีพอะไร 

 ๐ คิดว่าอาการที่เป็นน้ีน่าจะเกี่ยวข้องกบัอะไรได้บ้าง 

 ๐ เพราะอะไรถึงสนใจใช้....เช่น สมุนไพร....หรือยาตัวน้ี 

 ๐ คิดอย่างไรกบัอาการที่เป็นอยู่ในตอนน้ี 

 ฯลฯ 

 นอกจากน้ีเภสชักรอาจจะชวนผู้ป่วยพูดคุยเร่ืองทั่วๆไป เพ่ือเป็นการทกัทายและสงัเกต

กริิยาทา่ทางของผู้ป่วยไปด้วย 

 เมื่อเภสชักรสอบถามแล้ว ควรประมวลสรุปปัญหาของผู้ป่วยว่า เป็นปัญหาที่น่าจะ

เกี่ยวข้องกบัอาการทางร่างกายเพียงอย่างเดียว หรือเป็นอาการที่เกี่ยวข้องกบัภาวะด้านจิตใจที่มี

ภาวะเครียดแอบแฝงอยู่ ถ้าพบว่าเกี่ยวข้องกบัความเครียดด้วย ควรส ารวจหาปัญหาด้านจิตใจที่

แท้จริงในขั้นถัดไป  ในขั้นนี้ เปรียบเหมือนกรวย 2 ใบ มาบรรจบกนั (ดังรูป)  

   
  ปัญหาที่ผู้ป่วยมาขอรับบริการ 

  ข้อสรุปว่าเป็นปัญหาด้านจิตใจหรือไม่ 
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  ปัญหาด้านจิตใจ  

 

 
โดยส่วนบนจะเป็นกรวยค้นหาปัญหาที่ผู้ป่วยมาขอรับบริการ ศึกษาข้อมูลรายละเอยีดของ

ปัญหา เพ่ือให้ได้ปัญหาที่แท้จริง ว่าเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกบัด้านจิตใจหรือไม่ น่ันคือส่วนที่เป็น

คอขวดของกรวย แล้วจึงเช่ือมโยงสาเหตุของปัญหาทางกายของผู้ป่วย ว่าอาจเกี่ยวข้องกบัภาวะ

ความเครียดซ่ึงเป็นปัญหาด้านจิตใจ ณ จุดน้ีต้องสอบถามว่าผู้ป่วยมีเวลาพอที่จะคุยเพ่ือร่วมกนั

หาทางออกส าหรับปัญหาด้านภาวะอารมณ์หรือไม่ เขาคิดอย่างไรถ้ามีการคุยกนัต่อ ซ่ึงปัญหาด้าน

ภาวะอารมณ์น้ี อาจแตกย่อยเป็นปัญหาย่อยๆได้หลายปัญหาเปรียบเสมือนกรวยส่วนล่าง ซ่ึงจะ

กล่าวถึงรายละเอยีดในขั้นตอนถัดไป 

 ข้ันตอนที่ 2. ข้ันส ารวจปัญหาที่แท้จริง (Exploration) 

 เมื่อผู้ป่วยเตม็ใจให้ความร่วมมือในการพูดคุยต่อแล้ว ต่อไปจะเป็นการส ารวปัญหาที่อาจ

เกี่ยวข้องกบัภาวะอารมณ์ต่างๆ ดังน้ันเภสชักรควรใช้ทกัษะการฟังอย่างใส่ใจ เพ่ือให้ผู้ป่วยได้

ระบายเล่าปัญหาหรืออารมณ์ต่างๆให้มากที่สดุ  การรับฟังผู้ป่วยมากๆจะท าให้เภสชักรเข้าใจ

ผู้ป่วยมากขึ้น โดยอาจต้องใช้ทกัษะเพ่ิมเติม เช่น การทวนความ การสะท้อนความรู้สกึ การท าให้

กระจ่าง รวมทั้งการเงียบเป็นระยะๆ โดยเภสชักรช่วยผู้ป่วยส ารวจปัญหาต่างๆที่อาจเกี่ยวข้องให้

ได้มากที่สดุ แล้วสรุปเป็นปัญหาที่เร่งด่วนมากหรือเป็นปัญหาเฉพาะหน้าก่อน และปัญหาอื่นๆ

รองลงมาตามล าดับ 

 กรณีที่ผู้ป่วยมีความเครียดอย่างเหน็ได้ชัด กอ็าจจะประเมินความรุนแรงของความเครียด

ด้วย ซ่ึงสามารถประเมินได้หลายวิธี วิธแีรกจากอาการของผู้ป่วยที่แสดงออก หรือวิธทีี่สอง ใช้

แบบประเมินความเครียดของกรมสขุภาพจิต ถ้าพบว่ามีความเครียดในระดับปานกลาง เภสชักร

อาจช่วยผู้ป่วยหาแนวทางออกต่อไป แต่ในกลุ่มที่มีความเครียดอยู่ในระดับสงู เภสชักรควรแนะน า

ให้ไปรับบริการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซ่ึงมีผู้เช่ียวชาญคอยช่วยเหลือต่อไป  

 ขั้นตอนที่ 3. ขั้นยุติการให้บริการ (Termination) 

 เมื่อตกลงร่วมกนัถึงวิธกีารแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว  เภสชักรกค็วรจะยุติการพูดคุยโดย

การสรุปปัญหาของผู้ป่วย และให้ผู้ป่วยเป็นฝ่ายทบทวนว่า วันน้ีที่คุยกนั เขาคิดว่าจะท าอะไรต่อไป

และอาจประเมินภาวะอารมณ์ของผู้ป่วยเป็นคร้ังสดุท้ายโดยสงัเกตจากภาษาทา่ทางว่า มีสหีน้า

คลายกงัวลลงบ้างหรือไม่  มีรอยย้ิมบ้างหรือไม่ น า้เสยีงสดใสขึ้นหรือไม่ ใบหน้าแสดงความหวัง

ขึ้นหรือไม่ หรืออาจถามว่าขณะน้ีเขารู้สกึอย่างไร  และชักชวนให้ผู้ป่วยกลับมาคุยหรือมาเล่าให้ฟัง

ในโอกาสต่อไป หรืออาจนัดวันที่แน่นอนเพ่ือติดตามการแก้ไขปัญหาของผู้ป่วยกไ็ด้ 

 ในกรณีที่ผู้ป่วยยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ภายในระยะเวลาอนัสั้น เภสชักรอาจเสนอแนะ

วิธกีารผ่อนคลายความเครียดรูปแบบอื่นที่ผู้ป่วยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ง่ายที่บ้าน เช่น การดู

หนัง ฟังเพลง การออกก าลังกาย การอ่านหนังสอื การเข้ากลุ่มกจิกรรมต่างๆ เป็นต้น 
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 ผู้ป่วยบางรายที่มีภาวะเครียดมาก จ าเป็นต้องส่งต่อหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือโดยตรง 

เพราะอาการที่ผู้ป่วยเป็นน้ัน เกนิขีดความสามารถของเภสชักรที่จะจัดการกบัปัญหาได้ การฝืน

ช่วยเหลือต่อไปอาจเป็นผลเสยีต่อตัวผู้ป่วยเอง  

 ลักษณะอาการของผู้ป่วยที่ควรส่งต่อ ได้แก่ 

 ๐ พูดคุยไม่รู้เร่ือง สบัสนวกวน 

 ๐ มีกริิยาทา่ทางเหม่อลอย 

 ๐ มีอาการลุกล้ีลุกลนผิดปกติ 

 ๐ มีความคิดที่ไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไป หรือเล่าแผนการที่เตรียมท าร้ายตนเอง 

 ๐ นอนไม่หลับทั้งคืนติดต่อกนัหลายวัน 

 ๐ มีน า้หนักลดลงผิดปกติ 

 ๐ พูดคุย 2-3 คร้ังแล้ว ภาวะอารมณ์ของผู้ป่วยยังไม่ดีขึ้น 

 ๐ ถูกท าร้ายทางร่างกายหรือจิตใจ 

 การส่งผู้ป่วยต่อไปยังผู้เช่ียวชาญน้ัน เภสชักรควรแนะน าผู้ป่วยด้วยวาจาที่นุ่มนวล เดช่น

เช่น “ ดิฉันสงัเกตว่า เราคุยกนัมานาน(หรือหลายคร้ัง) ปัญหากยั็งไม่คล่ีคลายเทา่ที่ควร และดิฉัน

กห่็วยใยในสขุภาพของคุณ อยากให้คุณไปรับการรักษากบัผู้เช่ียวชาญโดยตรง หรือผู้ที่มี

ประสบการณ์มากกว่าดิฉัน ไม่ทราบว่าคุณมีความคิดเหน็อย่างไร...” 

 ถ้าผู้ป่วยไม่ยินยอมไป เภสชักรไม่ควรแสดงความรู้สกึไม่พอใจที่ผู้ป่วยไม่ยอมปฏบัิติตาม

ค าแนะน าในทนัท ีแต่ควรส ารวจหาสาเหตุที่แท้จริงที่ผู้ป่วยไม่อยากไปน้ันคืออะไร เพ่ือหาทาง

เลือกที่เหมาะสมต่อไป 

 นอกเหนือจากการให้ค าปรึกษาเร่ืองยาและอาการของโรคแล้ว เภสชักรชุมชนยังจะมี

บทบาทในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะเครียดได้ โดยการเร่ิมต้นสงัเกตจากอาการของผู้ป่วยที่มา

รับบริการ ค าถามที่ผู้ป่วยใช้ถามและกริิยาทา่ทางที่ผู้ป่วยแสดงออกเกี่ยวโยงกบัภาวะเครียดหรือไม่ 

แล้วจึงใช้ทกัษะต่างๆในการพูดคุยเพ่ือส ารวจปัญหาด้านจิตใจที่เกี่ยวข้องกบัภาวะเครียด รวมทั้งมี

การร่วมกนัแก้ไขปัญหาต่อไป  

 ถ้าเภสชักรชุมชนประเมินแล้วพบว่า ตนเองไม่พร้อมที่จะให้บริการผู้ป่วย ควรแนะน าให้

ผู้ป่วยไปรับบริการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไป 

 
ค าแนะน าส าหรบัเภสชักรทีต่อ้งเผชิญกบัผูที้ม่ีภาวะเครียด 

1. รู้สกึหงดุหงิดเวลาผู้ป่วยมาขอซ้ือยาช่วยให้หลับเป็นประจ า จะท าอย่างไร 

ทางแกไ้ข 

 ๐ ไม่ควรพูดต าหนิผู้ป่วยดังกล่าว หรือไม่ควรแสดงทา่ททีี่ไม่พอใจออกไปก่อน 

 ๐ ควรสอบถามอาการต่างๆของผู้ป่วยด้วยความห่วงใย เช่น “พักน้ีไม่ค่อยเหน็หน้าหรือ

ผ่านมาทางน้ีเลย เป็นอย่างไรบ้าง (จริงๆอาจมาบ่อยกไ็ด้) 
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 ๐ ควรให้ค าแนะน าหรือข้อมูลในเชิงบวก เช่น “เหน็ลูกค้าอายุเทา่คุณ เขามีอาการคล้าย

คุณและเล่าให้ฟังว่า เขาใช้วิธ.ี.......ช่วยให้นอนหลับง่าย เด๋ียวน้ีหน้าตาสดใส คุณลองดูกอ็าจ

ได้ผลดีกว่าใช้ยากไ็ด้นะ” 

 ๐ ถ้าผู้ป่วยมีหลักยึดเหน่ียวทางใจที่ท  าให้สบายใจอยู่ และเป็นเร่ืองที่ไม่อนัตรายหรือเสยี

ทรัพย์สนิเงินทองมาก เช่น ไปดูหมอดู ไพ่ยิปซี กไ็ม่ต้องไปห้าม และถ้าเป็นสิ่งที่ดีควรสนับสนุนให้

ก าลังใจในการท าต่อไป เช่น การไปวัด เข้ากลุ่มท ากจิกรรม ท างานอดิเรก ท างานเพ่ือส่วนรวม  

 ๐ ควรกระตุ้นให้ผู้ป่วยไปพบจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเพ่ือหาทางแก้ไขต้นเหตุที่แท้จริง

ต่อไป 

 ๐ ถ้าจ าเป็นต้องจ่ายยา ควรเลือกยาที่มีฤทธิ์น้อยหรืออ่อนที่สดุก่อน อาจเลือกใช้ยากลุ่ม 

antihistamine ที่มีผลข้างเคียงท าให้ง่วงแทน 

  

2. เม่ือพบผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงไปพบจิตแพทย์ แล้วผู้ป่วยมีอาการแย่ลง เช่น ติดยานอน

หลับเพ่ิมข้ึน จะท าอย่างไร 

แนวทางแกไ้ข 

ถามรายละเอยีดเพ่ิมเติมว่า เขาไปรับการรักษาที่ไหน และได้รับการักษาอย่างไรบ้าง เพ่ือ

ประเมินดูว่าปัญหารุนแรงแค่ไหน อาจแนะน าให้ไปรับการรักษาที่ใหม่ที่มีประสทิธภิาพกว่าเดิม 

หรือให้การบ าบัดอย่างอื่นนอกเหนือจากการจ่ายยาเพียงอย่างเดียว รวมทั้งแนะน าสถานบ าบัดที่

เภสชักรรู้จักให้ด้วย 

 

3.ผู้ป่วยมาสอบถามถึงผลข้างเคียงของยาทางจิตเวชที่ได้รับ เมื่อบอกความจริงไปท าให้

ผู้ป่วยไม่ยอมใช้ยาต่อไป ท าให้เกดิผลเสยีต่อผู้ป่วยจะท าอย่างไร  

แนวทางแกไ้ข   

ก่อนที่จะให้รายละเอยีดเร่ืองผลข้างเคียงของยา ควรถามว่าใครเป็นผู้ใช้ยาดังกล่าว และ

ขณะน้ีมีอาการเป็นอย่างไรบ้าง ใช้มาตั้งแต่เมื่อไร เขาสงสยัว่าอาจมีปัญหาอะไรจึงมาถามเภสชักร 

ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัปัญหาที่ผู้ป่วยอาจปิดบังความจริงว่าตนเองไม่ใช่ผู้ใช้ยา แล้วจึงอธบิายว่า ยากลุ่ม

น้ีมีความจ าเป็นในการรักษาอย่างต่อเน่ืองจึงจะเหน็ผลการรักษา ผลข้างเคียงอาจมีบ้างในช่วงแรก

ของการเร่ิมใช้ยา เมื่อผู้ป่วยแจ้งอาการที่ผิดปกติให้แพทย์ทราบ เพ่ือที่แพทย์จะได้ปรับขนาดยาให้

เหมาะสมหรือเปล่ียนยาให้ อย่าเพ่ิงวิตกกงัวลมากเกนิไป และเภสชักรควรแสดงความห่วงใยต่อ

ตัวผู้ป่วยและย า้ถึงการใช้ยาอย่างสม ่าเสมอ และกระตุ้นให้ผู้ป่วยไปพบแพทย์เมื่อถึงก าหนดนัด

หมาย 

 
ตวัอย่างสถานการณจ์ าลองของผูป่้วยทีม่ีภาวะเครียดและวิตกกงัวล 

 

ผู้ป่วย:   มียารักษาขอบตาช า้มั้ย 

เภสชักร:  ใครใช้คะ (ค าถามเปิด) 
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ผู้ป่วย:  ใช้เองครับ 

เภสชักร: ตรงไหนที่ช า้ช่วยช้ีให้พ่ีดูหน่อย ..เอ.....ไม่เหน็ช า้กว่าผิวปกติเลย 

ผู้ป่วย:  มันจะเหน็ชัดเป็นพักๆ เช่น ตื่นนอนตอนเช้าและมีตาแดงด้วย 

เภสชักร: แล้วตั้งแต่เป็นมาหรือรู้สกึผิดปกติ ไปหาหมอหรือรักษาอย่างไรบ้าง  

  (ค าถามเปิด) 

ผู้ป่วย:  เคยไปหาหมอตาแล้ว เขากใ็ห้ยามาหยอด กไ็ม่เหน็หายเลย (แสดงสหีน้ากงัวล) 

เภสชักร: หมายถึงไม่ดีขึ้นเลย 

ผู้ป่วย:  คือ มันกห็ายไปพักหน่ึง แล้วกเ็ป็นขึ้นมาอกี 

เภสชักร: เอาอย่างน้ีนะคะ น้องลองเล่ารายละเอยีดให้พ่ีฟังต้ังแต่เร่ิมแรกที่รู้สกึว่าผิดปกติ 

  มีต้ังแต่เมื่อไร แล้วมีอาการอะไรบ้าง และรักษาอย่างไรไปแล้ว จนถึงตอนน้ีเป็น

  อย่างไร  

  (ค าถามเปิด) 

ผู้ป่วย:  ตอนแรกกไ็ม่ได้สงัเกต มีอยู่วันหน่ึงประมาณ 2 อาทติย์ก่อน ผมเหน็ตาแดงๆ 

  และขอบตาช า้ๆ กต็กใจ ปรึกษาที่บ้าน เขากใ็ห้ไปหาหมอตาดูว่ามีอะไรผิดปกติ

  หรือเปล่า หมอกใ็ห้ยามาหยอดกบัยากนิ ใช้ยาได้ 5 วันกห็มด แล้วกเ็ป็นขึ้นมา

  อกี 

เภสชักร: ที่เป็นข้ึนใหม่น้ีมีลักษณะแตกต่างจากเดิมอย่างไรบ้าง (ค าถามเปิด) 

ผู้ป่วย:  เป็นน้อยกว่าเดิม แต่กยั็งสงัเกตเหน็ได้ว่า เช้าๆตื่นนอนขึ้นมาจะเหน็ชัด พอ

สายๆ  กจ็ะหายไป พอเยน็ถ้าออกก าลังกายกจ็ะเหน็ชัดอกี 

----------------------------------------------------------------- 
 ตั้งแต่แรกเภสชักรสงัเกตทา่ทางของผู้ป่วยว่า มีความกงัวลใจเร่ืองอาการขอบตาช า้ ซ่ึงดู

แล้วไม่มีความผิดปกติใดๆ แต่ต้องการส ารวจดูปัญหาให้ละเอยีดว่า ต้ังแต่เร่ิมแรกจนถึงขณะที่คุย 

มีอาการเร่ิมต้นอย่างไร เพ่ือล าดับพัฒนาการของโรค(ถ้ามี) และพอสรุปได้ว่าไม่น่าเป็นอะไร จึง

คาดว่าน่าจะเป็นเร่ืองของความกงัวลใจ จึงใช้ทกัษะการสะท้อนความรู้สกึในบทสนทนาต่อไป 

--------------------------------------------------------------- 

เภสชักร: ดูน้องกงัวลเกี่ยวกบัอาการที่เป็นน้ี (สะท้อนความรู้สกึ) และน้องคิดว่าอาการที่

  เป็นนี้อาจจะมีโอกาสเป็นอะไรบ้างคะ (ค าถามเปิด) 

ผู้ป่วย:  คือผมไม่แน่ใจ....ผมไปตรวจร่างกายเข้าท างาน แล้วหมอบอกว่าผลเลือดมี

ปัญหา   รอยืนยันผลอกีคร้ัง กไ็ม่มีปัญหาอะไร แต่ผมคิดว่าหมอต้องไม่บอกความจริง

  แน่ๆเลย เพราะถ้าไม่มีอะไรท าไมต้องลับๆล่อๆด้วย 

เภสชักร: พ่ีพอจะเข้าใจว่า น้องกงัวลกบัอาการที่เป็นอยู่น้ี ว่าอาจเป็นโรคที่ค่อนข้างร้ายแรง 

  เน่ืองจากน้องไม่แน่ใจว่าผลเลือดที่เป็นน้ัน ปลอดภัยหรือไม่ (สรุปความ) 

ผู้ป่วย:  ใช่..เน่ีย ผมกน็อนไม่หลับด้วย 

เภสชักร: โรคอะไรที่น้องกลัวว่าตนเองจะเป็น (ค าถามเปิด) 
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ผู้ป่วย:  ก.็...กโ็รคที่ก  าลังดัง... 

เภสชักร: หมายถึงโรคเอดสห์รือคะ (ค าถามปิด) 

ผู้ป่วย:  พยักหน้า... 

----------------------------------------------------------------- 
 จากสมมติฐานว่าน่าจะเกี่ยวข้องกบัจิตใจ กพ็บว่าผู้ป่วยเล่าถึงสาเหตุที่กงัวลใจเร่ืองขอบตา

ช า้ เพราะสงสยัว่าอาจเกี่ยวข้องกบัโรคเอดส ์ดังน้ันบทบาทของเภสชักรจึงควรส ารวจต่อไปว่า 

ความกงัวลใจน้ันสมเหตุสมผลหรือไม่ โดยการถามประวัติเสี่ยงต่างๆ 

----------------------------------------------------------------- 

เภสชักร: น้องคิดว่ามีสาเหตุอะไรบ้างที่เราอาจจะเป็นโรคน้ี (ค าถามเปิด) 

ผู้ป่วย:  ผมไม่เคยเที่ยวเลยนะครับ 

เภสชักร: พ่ีหมายถึงการมีเพศสมัพันธท์ี่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ได้ป้องกนั 

ผู้ป่วย:  ไม่มีครับ รับรองครับ 

เภสชักร: ถ้าอย่างน้ันอะไรที่น้องคิดว่าตนเองอาจเสี่ยงละ (ค าถามเปิด) 

ผู้ป่วย:  กเ็วลาเข้าห้องน า้สาธารณะที่ไม่สะอาดไงครับ อาจมีคนก่อนหน้าผมเป็นโรคน้ี 

  แล้วผมเข้าไปใช้ต่อ อาจตกค้างกไ็ด้ 

เภสชักร: เช้ือโรคเอดสจ์ะมีน้อยมากในปัสสาวะ ยกเว้นในน า้อสจิุ ถึงจะมีแต่กจ็ะอยู่นอก

  ร่างกายได้ไม่นาน และเจือจางด้วยน า้ที่เราราดไป หรือถ้าบังเอญิกระเดน็มาจริงๆ

ก ็  มีโอกาสติดน้อยมาก (การให้ข้อมูล) 

ผู้ป่วย:  สกักี่เปอร์เซน็ต์ละครับ 

เภสชักร: บอกไม่ได้แน่นอน แต่ถ้าน้องยืนยันว่าตนเองไม่ได้เสี่ยงจากมีเพศสมัพันธ ์และ

  ผลเลือดกยื็นยันว่าปลอดภัยแล้ว กไ็ม่น่าจะต้องกงัวลอะไร (การให้ก าลังใจ) 

----------------------------------------------------------------- 
 เม่ือสอบถามดูพฤติกรรมเสี่ยงแล้ว พบว่ามีโอกาสน้อยมาก เภสชักรควรจะให้ค ายืนยันว่า 

เขาไม่มีโอกาสติดเช้ือเอดส ์เพราะผลเลือดกยื็นยันแน่นอนแล้ว อย่าไปหลงประเดน็ตอบ% ให้กบั

ผู้ป่วย เพราะผู้ป่วยจะกงัวลอกี และให้ค าอธบิายถึงสาเหตุที่ขอบตาช า้(ในสายตาผู้ป่วย) และ

ยืนยันว่าเขาไปตรวจกบัแพทย์แล้วอาการเป็นปกติ 

----------------------------------------------------------------- 

ผู้ป่วย:  แต่ท าไมขอบตายังช า้อยู่ละครับ 

เภสชักร: คือเดิมน้องอาจเป็นอยู่บ้างในบางวัน เช่น เวลาที่เราพักผ่อนน้อย หรืออดนอน 

  แต่ไม่เคยสงัเกต พอเรากงัวลว่าจะเป็นโรค ท าให้เราคอยสงัเกต จึงพบความผิด

  ปกติ ซ่ึงจริงๆแล้วกเ็คยไปตรวจแล้ว หมอกใ็ห้ยามารักษาแล้ว และเทา่ที่พ่ีเคย

  พบมากไ็ม่เหน็ว่าอาการที่น้องเป็นตอนน้ีผิดปกติอะไร 

ผู้ป่วย:  ครับ ฟังอย่างน้ีผมกส็บายใจครับ อย่างน้ีไม่ต้องใช้ยาอะไรอกีใช่ไหม 

เภสชักร: คะ  ถ้ามีปัญหาอะไรสงสยักก็ลับมาถามใหม่ได้นะคะ 
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ผู้ป่วย:  ครับ ขอบคุณมากที่ให้ค าแนะน า 

เภสชักร: ยินดีคะ 

----------------------------------------------------------------- ในกรณี

ผู้ป่วยที่มีความกงัวลใจในเร่ืองอาการต่างๆมากกว่าปกติน้ัน ถ้าเภสชักรมีข้อมูลว่าเขาไปรับการ

รักษาแล้ว ไม่พบความผิดปกติใดๆที่เป็นสาเหตุ เภสชักรควรย า้ให้เขามีความม่ันใจมากขึ้น 

เหมือนผู้ป่วยต้องการคนให้ความม่ันใจ อกีคร้ัง และถ้าเขายังไม่หายกงัวลอาจแนะน าให้ไปรับการ

ตรวจกบัหมอเฉพาะทางโรงพยาบาลอื่น เพ่ือเปรียบเทยีบผล แล้วถ้าผลตรงกนัว่าไม่มีอะไรกจ็ะได้

เลิกกงัวล 

 

 

   **************************** 
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