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4. บอกวิธีการสื่อสารกับผูสูงอายุเพื่อใหการใชยามีประสิทธิภาพ
5. เลือกเครื่องมือที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสารดานยา
บทคัดยอ
การสื่อสารเปนเครื่องมือสําคัญของเภสัชกรในการปฏิบัติงานดานบริบาลเภสัชกรรม โดย
ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลในการสื่อสารประกอบดวย ผูสงสาร สาร ชองทาง และ ผูรับสาร
รวมทั้งสภาพแวดลอมในระหวางการสื่อสาร หากเภสัชกรมีทักษะในการสื่อสารที่ดียอมสงผลให
เกิดการใชยาอยางเหมาะสม และเกิดความรวมมือในการใชยา โดยเฉพาะในผูสูงอายุ ซึ่งมี
อุบัติการณและความถี่ในการเกิดโรคสูง และการเสื่อมสมรรถนะทางรางกายของผูสูงอายุ ทําให
ตองมีความระมัดระวังในการใชยามากขึ้น ดังนั้นเภสัชกรควรทราบถึงวิธีการสื่อสารดานยากับ
ผูสูงอายุเพื่อใหเกิดการใชยาอยางมีประสิทธิภาพ โดยทักษะที่พึงปฏิบัติ คือ เพิ่มระยะเวลาใน
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การสื่อสาร จัดสภาพแวดลอมที่ปราศจากสิ่งรบกวน มีการสบตาในระหวางสนทนา พูดชาๆ ใช
ประโยคสั้นๆ งายๆ หรือใชอุปกรณชวย โดยเครื่องมือที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร
ไดแก การใชขนาดตัวอักษร การใชสีของฉลากยา และการใชสัญลักษณรูปภาพ เปนตน
คําสําคัญ: การสื่อสาร การใชยา ผูสูงอายุ

Abstract
Communication is an important tool for a pharmacist to provide pharmaceutical
care. Factors affecting the communication effectiveness include; a sender, message,
channel, a receiver, and environment. A pharmacist who has good communication skills
helps promote the rational drug use and increasing drug compliance, especially in the
elderly groups. Ever since, the elderly have had the high incidence and more frequency
of disease occurrence. One main consideration is that drug use should be administered
more carefully. Therefore, a pharmacist must know the communication methods to the
elderly to achieve the effectiveness of drug use. The appropriate skills are the increase
of communication time, the avoidance of distraction, the eye contact, the slow speech,
the concise sentence, or the helping instruments. The instruments that help increase the
effectiveness of communication include the font size, the label color, and the pictogram.
Key words: Communication, Drug use, Elderly

การสื่อสารกับการใชยา
การอยูรวมกันในสังคมของมนุษยตองอาศัยการสื่อ สารเปนเครื่อ งมือ ในการบอกความ
ต อ งการของตนเองต อ ผู อื่ น รวมถึ งเพื่ อ ให บรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค ในการทํ า งานต า งๆ การ
ปฏิบัติงานดานเภสัชกรรมการบริบาล (pharmaceutical care) ของเภสัชกร ที่มุงเนนใหเกิดการ
ใชยาที่ถูกตองแกผูปวยหรือ ผูที่มารับบริการ หรือ เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานสุขภาพ
ของผูปวยหรือผูที่มารับบริการ เปนงานที่ตองอาศัยทักษะในการสื่อ สารในระดับสูงสําหรับให
ขอมู ล โนมนาวใจ สรา งความสัมพันธ ที่ดี หรือใหเกิด การยอมรับและไดรับความรวมมือ จาก
ผูปวยหรือผูที่มารับบริการ ดังนั้นเภสัชกรจําตองเขาใจและฝกฝนทักษะในการสื่อสารใหมีความ
เชี่ยวชาญ เพื่อใหการประกอบวิชาชีพมีประสิทธิภาพ
การสื่อสาร คือกระบวนการสําหรับแลกเปลี่ยนสารระหวางผูสงสารและผูรับสาร โดย
ผานกระบวนการแปลรหัสหรือถอดรหัสของสาร เพื่อใหเกิดความเขาใจในความหมายที่มากับ
สารนั้นๆ
กระบวนการสื่อสาร1ประกอบดวยปจจัยตางๆที่มีผลตอประสิทธิผลของการสื่อสาร ดังนี้
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1.ผูสงสาร (sender) เปนผูที่ประสงคสื่อเรื่องบางอยางผานสารไปยังผูรับสาร การสื่อสาร
จะบังเกิดผลตามที่ตองการนั้นผูสงสารตองมีทักษะในการสื่อสาร
มีทัศนคติที่ดีตอการสื่อสาร
ตลอดจนมีความรูเกี่ยวระบบทางสังคม วัฒนธรรมในชุมชน
2.สาร (massage) คือเนื้อหา สาระที่ผูสงสารตองการสื่อความหมายใหผูรับสารไดรับรู
โดยสารนี้อาจจะอยูในรูปถอยคํา (วัจนภาษา, verbal) หรือไมเปนถอยคํา (อวัจนภาษา, nonverbal) เชนการใชภาษากาย กิริยาทาทาง สีหนา ดวงตา น้ําเสียง การแตงกายหรือภาษาเขียน
หากสารนี้มีการปรุงแตง หรือใชรหัสแฝงในเนื้อหา รูปแบบการปรุงแตงหรือรหัสนั้นๆตองเปน
ชนิดที่ผูรับสารเขาใจและสามารถแปลงกลับได จึงจะทําใหการสื่อสารนั้นบรรลุวัตถุประสงค
3. ชองทาง หรือสื่อ (channel) คือ สิ่งที่นําสารจากผูสง สารไปยังการรับรูข องผูรับสาร
โดยผานโสตประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดแกตา หู กาย (ผิวหนัง) จมูก ลิ้น ชองทางในการสื่อสาร
แบงเปนชองทางตามธรรมชาติ เชน อากาศ คลื่นเสียง แสงสวาง และชองทางที่มนุษยสรางขึ้น
เชน วิทยุ โทรทัศน
4. ผูรับสาร (receiver, audience) เปนเปาหมายที่ผูสงสารประสงคจะใหรับสารที่ส งไป
หา การสื่อสารจะบังเกิดผลตามที่ตองการนั้นผูรับสารก็มีบทบาทสําคัญ เชนเดียวกับผูสงสารคือ
ตองมีทักษะในการสื่อสาร มีทัศนคติที่ดี ตอ การสื่อ สารตลอดจนมีความรูเกี่ยวระบบทางสังคม
วัฒนธรรมในชุมชน
ในกระบวนการสื่อสารที่ดตี องเปนการสื่อสารแบบยอนกลับ(two way communication)
โดยคูสนทนาจะตองสลับบทบาทไปมาระหวางการทําหนาที่เปนผูสงสารและผูรับสาร ตลอดเวลา
ที่ทําการสื่อสารกัน (รูปที่ 1)
สิ่งรบกวน
ผูสงสาร

สาร

ผูรับสาร

ชองทาง

ชองทาง

ผูรับสาร

สาร

ผูสงสาร

ขอมูลยอนกลับ

สิ่งรบกวน
รูปที่ 1 กระบวนการสื่อสาร
นอกจากนี้ประสิทธิผลของการสื่อสารขึ้นกับสภาพแวดลอมในชวงที่มีการสื่อสารดวย หาก
สภาพแวดลอมไมเอื้อกระบวนการสื่อ สารรบกวนถูกดวยอุปสรรค (barriers) ตางๆ เชน การมี
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เสียงรบกวนในกระบวนการสื่อสาร การสื่อสารในสภาพอากาศที่รอนหรือเย็นเกินไป การมีสิ่ง
ตางๆที่มาดึงดูดความสนใจของคูสนทนา จะทําใหประสิทธิผลของการสื่อสารลดลง
ในงานบริการดานสาธารณสุข การสื่อสารระหวางผูใหบริการและผูรับบริการเปนการ
ใหขอมูลทางวิชาการซึ่งมีภาษาโดยเฉพาะ ดังนั้น หากผูใหบริการไมตระหนักในเรื่องนี้จะทําให
เกิดชองวางของความเขาใจในสารที่สงออกไประหวางผูรับบริการและผูใหบริการ เพราะฉะนั้น
การพูดและเขาใจภาษาเดียวกันเปนปจจัยพื้นฐานระหวางผูใหบริการและผูใชบริการ อาจกลาว
ไดวา“การสื่อสารเปนขั้นแรกของการดูแลที่มีประสิทธิภาพ” เพราะหากผูใหบริการไมสามารถ
เขาใจในการสื่อสารกับผูมารับบริการยอมไมสามารถจะซักถามหรือหาสาเหตุของการเจ็บปวยได
การสื่ อ สารที่ ดี ช วยลดความขั ด แย ง และเพิ่ มความพึ งพอใจในการใช บ ริ การได 2และช ว ยให
ผลการรักษามีประสิทธิผลที่ดี สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูปวยได3-7
เภสัชกรเปนบุคลากรดานสาธารณสุขที่มีหนาที่รับผิดชอบในการรับรู ความเขาใจและ
การใชยาของประชาชน ทําใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุดจากการบริโภคยา และลดโอกาส
การเกิดอาการไมพึงประสงคของการใชยา ดังนั้นนอกจากการทําหนาที่ในการจัดหายาที่ดี มี
คุณภาพมาไวบริการประชาชนที่มีอาการเจ็บปวย บทบาทในการจายยาใหกับผูปวยเปบบทบาท
ที่สําคัญไมนอยเชนกันในการที่ดูแลสุขภาพของผูปวย
การจายยาที่ดีตองยึดหลัก “ถูกโรค ถูกคน ถูกขนาด ถูกเวลา” หรือ เรีย ก “กฎ 5 R”
ซึ่งประกอบดวย
R1
R2
R3
R4
R5

Right
การใหยาถูกตองกับคน คือ ตัวผูปวยที่แทจริง
Person
Right Drug การใหยาที่เปนถูกชนิด ซึ่งมีสรรพคุณยาในการรักษาโรคของผูปวย
Right Dose การใหยาทีถ่ ูกขนาด คือมีป ริมาณ เปนมิลลิกรัม, เม็ด แคปซูล หรือ
เปนหยดที่เหมาะกับอาการโรคของผูปวย
Right Route การให ย าที่ ถู กวิ ธีต ามรูป แบบของยา เชน การรับประทานทางปาก
การใชทาทางผิวหนัง การใชหยอดตา หรือ การใชเหน็บที่ทวารหนัก
Right time การใหยาทีถ่ ูกเวลา เชน กอนอาหารเชา หรือ หลังอาหาร หรือใหเมื่อ
มีอาการ หรือใหวันละกี่ครั้ง
ซึ่งอาจจําเปนหลักงายๆ คือ “ยาของใคร ชนิดไหน ขนาดเทาไร ใหทางใด เวลา

ใด”
นอกจากนี้บทบาทที่สําคัญของเภสัชกรอีกประการ คือการใหคําแนะนําอื่นๆเพิ่มเติม
เชน การย้ําเตือนใหผูปวยใชยาใหถูกตอง คําแนะนําการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ การพักผอนใหเพียงพอ บทบาทตางๆนี้ลวนตองอาศัยการ
สื่อสารที่มีดี
ดังนั้นทักษะการสื่อสารที่ดีจึงเปนสิ่งจําเปนในการจายยาใหกับผูปวยเพื่อเพิ่ม
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ประสิทธิภาพในการใชยาของผูปวย และเพิ่มความพึงพอใจในการใหบริการบริบาลเภสัชกรรม
ของผูปวย8
แนวโนมของปริมาณผูสูงอายุ
ในปจจุบันเทคโนโลยีดานทางการแพทยและสาธารณสุขมีการพัฒนาอยางรวดเร็วทํา
ใหการดูแลสุขภาพของมนุษยมีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นสงผลให อายุขัยเฉลี่ยของประชาชนเพิ่ม
สูงขึ้น9 โดยสัดสวนของกลุมผูสูงอายุ(บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณขึ้นไป)10ของประเทศ
ไทยในป 2000 มีเพียง 9.4 %และมีแนวโนมสูงขึ้น ในป 2005 มีสัด สวน 10.3 % ซึ่งคาดวาในป
2025 จะมีถึงรอยละ 20.011
สังคมในอนาคตจึงเปนสังคมของคนสูงวัย จากรายงานการสํารวจของสํานั กงานสถิติ
แห งชาติ ในป 2550 พบว า ประชากรสู งอายุ ในประเทศไทยมี ร อยละ 10.7 ของประชากรทั้ ง
ประเทศ12-13 ดังนั้นในอนาคตผูสูงอายุจึงเปน กลุ มใหญที่มีความตองการใชบริการสาธารณสุ ข
บุคลากรทางดานสาธารณสุขจึงตองพัฒนาทักษะการใหบริการสําหรับกลุมนี้
สุขภาพของผูสูงอายุ
อวัยวะตางๆในรางกายของมนุษยจะมีการเสื่อมสมรรถนะในการทํางานผกผันตามอายุที่
สูงวัยขึ้น ดังนั้นผูสูงอายุจึงมีอุบัติการณของการเกิดโรค และความถี่ของการเจ็บปวยที่ตองการ
บริการดานสาธารณสุขมากขึ้นโดยเฉพาะการดูแลโรคเรื้อรัง โรคที่พบไดบอ ยในผูสูงอายุที่เปน
ผูปวยนอก 5 อันดับแรก คือ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคปวดขอ โรคหลอดเลือด
หัวใจและวัณโรคปอด 14 ซึ่ งเปนโรคเรื้อรั ง จําเปน ต องไดรับการรักษาเปน ระยะเวลานานหรื อ
ตลอดชีวิต นําไปสูภาวะพึ่งพาและทุพพลภาพ
ผูสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงทางดานสรีระภาพและพยาธิสภาพของรางกายที่เสื่อ มไป
ตามอายุ ที่ มากขึ้ น อาทิ เช น ระบบการย อ ยและการดู ด ซึ มแม แ ต ความทนต อ การใช ย าย อ ม
แตกตางไปจากวั ย รุน และวัยผู ใหญ 15 ผูสูงอายุ สวนใหญ มักจะมีโ รคประจํ าตัว อยู จึงตอ งมี
ความระมัดระวังในการใชยาเพิ่มมากขึ้นเปนพิเศษ การจายยาใหผูสูงอายุจึงตองมีความใสใจเปน
พิเศษ พบวามีการจายยาใหผูสูงอายุไมเหมาะสมมีจํานวนไมนอย16
การใชยาในผูสูงอายุมีขอควรระวัง ดังนี้
1.การเกิ ด ปฏิ กิริ ย าระหว า งยาที่ ใช ร วมกั น ทํ าให ป ระสิ ท ธิ ผ ลของยาลดลง หรื อ อาจ
กอใหเกิดอันตรายจากยาออกฤทธิมากเกิน ไป โดยทั่วไปผูสูงอายุสวนใหญไดรับยาหลายชนิด
เพื่ อ รั ก ษาอาการเจ็ บ ป ว ยหลายอย า ง ดั งนั้ น เพื่ อ ให ส ามารถใช ย าร ว มกั น ได แ ต เ ลี่ ย งการ
เกิดปฏิกิริยาระหวางยา เชน หากตอ งใชย าแกปวดควบคูกับยาลดกรดหรือ ยาเคลือ บกระเพาะ
เชน cimetidine หรือ alum milk ควรเวนชวงหางของการรับประทานยาทั้ง 2 ชนิดใหหางกัน
ประมาณ 1-2 ชม. เพื่อปองกันการลดการดูดซึมของยาอีกตัวหนึ่ง
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2.การหยิบยาผิด การลืมกินยาหรือการกินยาเกินขนาดจากการหลงลืม ทําใหผูสูงอายุ
อาจเกิดอันตรายจากการใชย า หรือ ไมส ามารถควบคุมอาการของโรคได เชน ถาผูสูงอายุที่มี
อาการของความดั นโลหิตสู งหากหลงลืมคิ ดวายังไมได รับประทานยาลดความดันโลหิต แล ว
รับประทานยาซ้ํา 2 ครั้งในเวลาไลเรี่ยกัน จะทําใหระดับความดันโลหิตลดลงต่ําเกินไป สงผลให
เกิดอาการหนามืด เวียนศีรษะซึ่งเปนอันตรายตอผูสูงอายุมากเพราะอาจทําใหสมองขาดเลือดไป
เลีย้ งได
3.การชอบรับประทานอาหารเสริม17 ยาสมุนไพรที่ไมไดรับการรับรองมาตรฐาน หรื อ
การรับประทานยาชุด ที่ ซื้อ รั บประทานเองตามคํ าแนะนําของเพื่ อนบ านหรือ ตามคํา โฆษณา
ปญหาของยาสมุนไพรและยาแผนโบราณในประเทศไทย คือการนําสารสเตียรอยด (steroid) มา
เจือปนในตํารับยา18 ทําใหผูปวยที่รับประทานยาเหลานี้มีอาการดีขึ้นในชวงแรกๆ แตการไดรับ
สารสเตียรอยดเปนเวลานานๆ จะเกิดผลเสียตอสุขภาพอยางมาก โดยเฉพาะระบบการทํางาน
ของไต ตับและการสรางกระดูก
นอกจากนี้การเสื่ อมของอวัย วะตางๆของผู สูงอายุกอ ใหเกิด อุป สรรคในการสื่ อสาร
เพิ่มขึ้น สงผลใหประสิทธิภาพของการสื่อสารลดลง พบวาในผูสูงอายุระบบสายตาจะเสื่อมลง19
เนื่องจากการเสื่อมของกลามเนื้อที่ชวยยึดเลนสสงผลตอการปรับโฟกัส ของเลนส (elasticity of
lens) ในการมองระยะใกล การลดลงของขนาดรูมานตา (diameter of pupil) รวมทั้งลดความไว
ในการปรับขนาดรูมานตาที่ตอบสนองต อแสงสวาง นอกจากนี้อาจมี โรคตาบางชนิด เชน ต อ
กระจก ตอหิน20 และการรับฟงเสียงของผูสูงอายุคุณภาพจะลดลง21-22ซึ่งเปนไปตามภาวะเสื่อม
ของอวัยวะในหู หรือการมีขี้หูจํานวนมากอุดตัน แลวยังอาจมีสาเหตุมาจากการไดรับยาบางชนิด
เช น ยาฟู โ รซี ไมด (furosemide) ยาปฎิ ชีว นะในกลุ มอะมิ โ นไกโคไซด (aminoglycoside
antibiotics) นอกจากนี้ผูสูงอายุอาจมีอาการไดยินเสียงอื้อ ในหูตลอดเวลา(tinnitus) ซึ่งมีส าเหตุ
จากการเปลี่ย นแปลงทางกายภาพของหูชั้ นกลางและหูชั้น ใน หรือ ได รับยาบางชนิด เชน ยา
แอสไพริน (aspirin)20
การสื่อสารกับผูสูงอายุเพือ่ การใชยาอยางมีประสิทธิภาพ
จากรายงานประชากรสูงอายุในประเทศไทยในป 2550 พบวารอยละ 23.9 ของผูสูงอายุ
ที่อานไมออก เขียนไมได ร อยละ 7.7 อาศัยอยูคนเดี ย ว รอยละ 1 ไมมีใครดูแลเวลาเจ็บปวย
รอยละ 21 มีปญหาเรื่องของการมองเห็น รอยละ 14 มีปญหาเกี่ยวกับการไดยิน12ดังนั้นเพื่อ ให
การใชยาของผูสูงอายุมีความถูกตอ งเกิดประโยชนสูงสุดในการรักษาอาการเจ็บปวย เภสัชกร
ตองใหความใสใจกระบวนการสื่อสารกับผูสูงอายุ และประยุกตหลักการสื่อ สารใหเหมาะสมเพื่อ
ขจัด อุป สรรคต างๆที่เกิด เนื่อ งจากการถดถอยของพยาธิ สภาพตางๆของผู สูงอายุ ทัก ษะการ
สื่อสารที่ตองตระหนักในการสื่อสารกับผูสูงอายุ23 ไดแก
1. การเพิ่ ม เวลาในการสื่ อ สารมากกว า การสื่ อ สารกั บ คนทั่ ว ไปในเรื่ อ งเดี ย วกั น
เนื่องจากผูสูงอายุมีการรับรูสื่อตางๆ ลดลง ทั้งในการไดยิน การมองเห็น ดังนั้นเภสัชกรที่จายยา
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หรือใหคําแนะนําการใชยากับผูสูงอายุตองใจเย็นตองใหเวลาในการสื่อสารมากขึ้น เพื่อผูสูงอายุ
จะไดมีเวลาทําความเขาใจกับเนื้อหาทีเ่ ภสัชกรสื่อออกไป รวมทั้งการรวบรวมความเห็นเพื่อตอบ
โตหรือซักถามในประเด็นที่ยังไมชัดเจน3
2. การจัดบรรยากาศโดยรอบในการสื่อสารใหปราศจากสิ่งตางๆที่อาจกลายเปนสิ่งเรา
ดึงความสนใจของผูสูงอายุไปจากกระบวนการสื่อสาร ควรเปนหองหรือบริเวณที่เงียบไมมีภาพ
หรือเสียงที่ดึงดูดความสนใจของผูสูงอายุ และภายในหองตองมีแสงสวางที่เพียงพอสําหรับการ
มองเห็นของผูสูงอายุ
3. การจัดตําแหนงการนั่งระหวางเภสัชกรและผูสูงอายุควรใหมีลักษณะที่มองเห็นซึ่ง
กันและกันไดชัดเจนเพื่อเภสัชกรจะไดสังเกตอวจนภาษาที่ผูสูงอายุสื่อออกมา เชน การแสดงสี
หนา อาอัปกิริยาตางของผูสูงอายุแทนการพูดดวยวาจา24
4. การสบตาผูสูงอายุเปนทักษะหนึ่งที่ชวยใหไดขอมูล หรือยืนยันขอมูลที่ผูสูงอายุสื่อ
ออกมา
5. การฟงโดยไมขัดจังหวะการพูดของผูสูงอายุ เนื่องจากผูสูงอายุสวนใหญจดจําเรื่อง
ตางๆไดไมนาน การถูกขัดจังหวะการพูดจะทําใหผูสูงอายุลืมเรื่องที่กําลังจะพูดได และไมควร
ปฏิเสธความเชื่อตางๆที่ผูสูงอายุสื่อออกมา25 แตใหนํามาใชประกอบเพื่อสื่อใหเขาถึงผูสูงอายุ
6. การพูดตองพูดชาๆ ชัดเจนทุกคําและใชเสียงคอ นขางดัง ปกติมนุษยส ามารถรับ
คลื่นเสียงไดดีในชวง 20-20000 Hz (20 KHz) ในวัยที่สูงขึ้นการรับรูความดังของเสียงนั้นขึ้นกับ
ทั้งความเขมของเสียง (intensity)และระยะเวลาที่รับเสียง (duration of a sound) นอกจากนี้
การใชภาษาเดียวกับผูสูงอายุ เชนภาษาทองถิ่นเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสารได3,26
7. รูปแบบประโยคที่ใชในการสื่อสารตองเปนประโยคสั้นๆ ใชคํางายๆ เพื่อใหเขาใจ
24
งาย
8. เนื้อหาที่สื่อสารแตละชวงควรมีเพียงประเด็น เดียว เพื่อปองกันความสับสน กอ น
เปลี่ยนประเด็นควรต องใหแนใจวาผูสูงอายุมีความเขาใจที่ชัด เจนในประเด็นที่พูดคุย กอนนั้น
และควรตองมีการสรุปและทบทวนจุดที่สําคัญๆของการสื่อสารบอยๆ
9. การเขียนคําแนะนําหรือขอควรปฏิบัติงายๆที่ไดสื่อสารกันเรียบรอยแลวใหผูสูงอายุ
นําติดตัวกลับบานเพื่อทบทวนปองกันการหลงลืม
10. การสื่อสารอาจใชอุปกรณเสริม เชนแผนภูมิ หุนจําลอง รูปภาพ ประกอบการ
สื่อสาร เพื่อใหผูสูงอายุสามารถมองภาพไดแทนการจินตนาการตามคําบอกกลาว ซึ่งชวยให
เขาใจในสิ่งที่อธิบาย และจดจําไดดีขึ้น
11. ชวงเชาเปนเวลาที่เหมาะสมสําหรับการสื่อสารกับผูสูงอายุ
เครื่องมือที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของสื่อสารดานยา
ในการสื่ อ สารเพื่ อ ให ผู สูงอายุ ส ามารถใช ย าได อ ย างถู กต อ งนั้ น นอกจากการสื่ อ สาร
โดยตรงแลวยังสามารถใชเครื่องมืออื่นๆมาเสริมใหการสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน
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1. การใชขนาดของตัวอักษร
ในกรณีผูสูงอายุส ามารถอานหนังสือ ไดแตประสิทธิภาพของการมองเห็นลดลง หาก
ฉลากยา/ซองบรรจุยาใชขนาดอักษรที่ปกติที่คนทั่วไปมองเห็นไดชัดเจนอาจจะมีปญหาสําหรับ
คนสูงอายุ ดังนั้นควรปรับการเขียนฉลากยาสําหรับผูสูงอายุใหมขี นาดตัวโตๆ ใชปากกาที่มีเสน
หนาพอสมควร
2. การใชสีของฉลากยา
สีนอกจากจะมีสวนชวยใหเกิดความดึงดูดใจใหมองเห็นไดงาย ยังมีผลตอความรูสึกของ
ผูที่มองเห็น27 สีตางๆ ที่เราสัมผัสดวยสายตาจะทําใหเกิดความรูสึกขึ้นภายในตอเรา ทันทีที่เรา
มองเห็นสี28-29 การเลือ กใชสีใหเหมาะสม จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการมองเห็นได เชน สี
แดง ใหความรูสึกกระตุน ความสําคัญ และอันตราย สีเขียว ใหความรูสึกความปลอดภัย สดชื่น
สงบ เงียบ การผอนคลาย ธรรมชาติ กลุมสีรอนมีความสามารถในระดับสูงเกี่ยวกับการมองเห็น
ขอความหรือรูปภาพที่มีทัศนียภาพในที่ใกลและโนมนาวความรูสึกในขณะที่มองเห็น
ดังนั้น ฉลากยา/ซองบรรจุ ย าจึ งมีส วนช วยให ผูสู งอายุใหค วามสํ าคั ญกับการใหความ
รวมมือในการใชยาได นอกจากนี้การออกแบบฉลากใหมกี ารใชสีตัดกัน เชน สีเหลืองกับสีมวง สี
สมกับ สีน้ําเงิน สีแดง กับ สีเขียว ชวยใหเกิดความนาสนใจในฉลาก/ซองยาได
3. การใชสัญญลักษณรูปภาพ pictograms
ในกลุมผูสูงอายุที่มีปญหาดานสายตา หรือ กลุมที่ ไมสามารถอานหนังสือ ไดการสรา ง
สัญลักษณรูปภาพ(pictorial label)ในการใชย าจะชวยผูสูงอายุในการบริหารยาใหถูกตอง 30เชน
รูปภาพที่ประกอบดวยสัญลักษณของเวลาการบริหารยา และจํานวนเม็ดยาที่ตองรับประทานตอ
ครั้ง ภาพที่แสดงจะเปนภาพสี เพื่อ ใหเกิดความสวยงามและเชิญชวนใหมอง ซึ่งจะดีกวาที่เปน
ตัวหนังสือซึ่งมีขนาดที่เล็กและมีความไมชัดเจนของตัวหนังสือบนฉลากยา นอกจากนี้ฉลากชวย
รูปภาพตอการระลึกไดของผูปวยถึงขอมูลการใชยา31
ตัวอยางของฉลากรูปภาพ32 แสดงในรูปที่ 2
ใชรับประทาน
ยานี้เมื่อรับประทานแลวอาจทําใหเกิดอาการงวง

ใชรับประทานวันละ 4 ครั้ง พรอมอาหารและกอนนอน
รูปที่ 2 ตัวอยางฉลากรูปภาพ
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4. การใชกลองใสยา(pill box) สําหรับแบงยาที่ผูสูงอายุตอ งใชในแตละชวงเวลาของวัน เชน
เชา – กลางวัน – เย็น – กอนนอน (กอนหรือหลังอาหาร) ซึ่งชวยใหผูปวยมีการใชยาไดถูกเวลา
33-34
ปองกันการที่ผูสูงอายุ หลงลืม วายั งไมไดรับประทานยาในมื้อ นั้นจึงรับประทานซ้ําซึ่ ง
ก อ ให เกิ ด อัน ตรายมาก ในป จจุ บัน มี กล อ งใส ย าที่ ส ามารถตั้ งเวลาเตื อ นเมื่ อ ถึ งเวลาที่ ต อ ง
รับประทานยาได (รูปที่ 3)

กลองบรรจุยา(pill case) แบงตามเวลาที่ตองรับประทาน

กลองใสยาที่สามารถตั้งเวลาเตือนเมื่อถึงเวลาที่ตองรับประทานยา
รูปที่ 3 ตัวอยางกลองใสยา
สรุป
การป อ งกั น รั ก ษาอาการเจ็ บ ป ว ยของผู ป ว ย นั้ น นอกจากการได รั บ ยาที่ ถู ก ต อ ง
เหมาะสมตรงตามอาการ สาเหตุของการเจ็บปวยแลว การสื่อ สารเพื่อ ใหเกิดการใชยาอยางมี
ประสิทธิภาพก็เปนสิ่งจําเปนไมยิ่งหยอนไปกวากันโดยเฉพาะในผูปวยที่สูงอายุ ทั้งนี้ข อบเขต
ของการสื่อสารที่ดีนั้นคลอบคลุมทั้งในสวนที่เปนวัจนภาษาและอวัจนภาษา ดังนั้นเภสัชกรตองมี
การเรียนรู และฝกฝนทักษะในการสื่อสารใหมีความชํานาญเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ในวิชาชีพ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และผูมารับบริการไดประโยชนสูงสุด
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คําถาม
1. การสื่อสารมีความสําคัญกับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมอยางไร
1) เปนกระบวนการทีเ่ ภสัชกรใชหาปญหาที่ผูปวยไมใหความรวมมือในการใชยา
2) เปนกระบวนการทีเ่ ภสัชกรใชเพื่ออธิบายและแสดงวิธีการใชยาแกผูปวย
3) เปนกระบวนการทีเ่ ภสัชกรใชหาขอมูลสําหรับการวางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพใหเหมาะสมแกผูปวยเฉพาะราย
4) เปนกระบวนการทีเ่ ภสัชกรใชเพื่อใหขอมูลดานยาแกสาธารณะชน
5) ถูกทุกขอ
2. ประสิทธิผลในการสื่อสารขึ้นกับปจจัยขอใด
1) ผูสงสาร
2) ผูรับสาร
3) เนื้อหา
4) ชองทาง
5) ถูกทุกขอ
3. การสื่อสารแบบยอนกลับ คือขอใด
1) เภสัชกรใช Facebook กับกลุมเพื่อนๆ
2) เภสัชกรบันทึกขอเสนอแนะในการปรับเปลี่ยนยาไวในแฟมประวัติผูปวยเพื่อใหให
แพทยที่ดูแลพิจารณา
3) เภสัชกรสมชายไดสอบถามทางโทรศัพทกับแพทยเรื่องการเปลี่ยนยาใหกับผูปวย
เพราะผูป วยแพยาที่แพทยสั่งจายยา
4) รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขแถลงนโยบายในที่ประชุมผูบริหารระดับสูงของ
กระทรวงสาธารณสุข
5) บัณฑิตเขียนจดหมายสมัครงาน
4. ขอใดไมใชปญหาการใชยาที่อาจพบไดบอยในผูสูงอายุ
1) การลืมรับประทานยาเนื่องจากการหลงลืม
2) การเกิดปฏิกริยาระหวางยาที่ใชรว มกันจากการไดรับยาหลายชนิด
3) การไมมเี งินซื้อยาที่ตองใชรักษาอาการเจ็บปวย
4) การกําจัดยาออกจากรางกายไมมีประสิทธิภาพจากการเสื่อมสภาพของอวัยวะ
5) การใชยาไมถูกตองเนื่องจากมีปญหาในการมองเห็นฉลากยา
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5. การจายยาที่ดีควรยึด “กฎ 5R” ขอใดไมถูกตอง
1) Right drug
2) Right age
3) Right dose
4) Right time
5) Right person
6. อุปสรรคที่สําคัญในการสื่อสารกับผูสูงอายุคือขอใด
1) ผูสูงอายุตองการความสนใจจากผูอื่น
2) ผูสูงอายุไมมีความเขาใจในภาษาคนวัยอื่น
3) ผูสูงอายุมีการสื่อสารนอย
4) ผูสูงอายุมีพยาธิสภาพรางกายที่เสื่อมลง
5) ผูสูงอายุมีอารมณที่ไมคงที่
7. ขอใดที่อาจทําใหการสื่อสารกับผูสูงอายุไมสัมฤทธิ์ผล
1) การใชฉลากยาเชนเดียวกับที่ใชในผูปวยทั่วไป
2) การแนะนําการใชยากับผูสูงอายุดวยเสียงดัง
3) การสื่อสารกับผูสูงอายุในหองที่เงียบ ไมมีเสียงรบกวน
4) การสบตาผูสูงอายุในขณะที่แนะนําการใชยา
5) การสื่อสารดวยภาษาทองถิ่นเดียวกับผูสูงอายุ
8. ขอใดที่เปนการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพกับผูสูงอายุ
1) การสื่อสารแกความเชื่อที่ไมถูกตองของผูสูงอายุ
2) การสื่อสารใชประโยคสื่อสารสั้นๆ
3) การเขียนคําแนะนําในการใชยาอยางละเอียดเพื่อนํากลับไปอานที่บาน
4) การสื่อสารใหผูสูงอายุใชจินตนาการตามสิ่งที่แนะนํา
5) การใชเวลาในการสื่อสารสั้นๆ
9. เครื่องมือที่ใชชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการแนะนําการใชยากับผูสูงอายุคือขอใด
1) ฉลากยาที่เขียนดวยปากกาเสนแหลมเล็ก
2) ซองยาทีใ่ ชภาพขาวดําเพื่อสื่อวิธีการใชยา
3) กลองใสยาชนิดแบงยาที่ใชแตละวัน
4) ฉลากยาที่ใชตัวอักษรขนาดปกติทั่วไป
5) ฉลากชวยใหคําแนะนําที่เปนตัวอักษรดวยขอความที่ละเอียดครบถวน
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10. ฉลากยาสีใด ที่สื่อใหผูใชยาตองระวังในการใชยา
1) สีเขียว
2) สีเทา
3) สีดํา
4) สีแดง
5) สีขาว
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