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ธรรมชาติของการสื่ อสารของมนุษย์
การสื่ อสารในมนุษย์คือ การนาถ้อยคา หรื อข้อความ ซึ่งอาจจะเป็ นคาพูดหรื อตัวหนังสื อ ของฝ่ ายหนึ่ง
ส่ งให้กบั อีกฝ่ ายหนึ่งโดยมีสื่อนาไป อาศัยแนวคิดตามหลักการ transactional approach อธิ บายว่า การสื่ อสารที่
เกิดขึ้นในมนุษย์จะมีลกั ษณะไม่หยุดนิ่ง แต่จะมีพลังขับเคลื่อนและเป็ นกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
และการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะยิง่ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องยิง่ ขึ้นไปในปฏิสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ ดังนั้นคนที่
ส่ งสารใช่วา่ จะเป็ นฝ่ ายส่ งแต่เพียงฝ่ ายเดียว ทานองเดียวกันคนที่รับสารก็ไม่ได้เป็ นผูร้ ับสารแต่เพียงฝ่ ายเดียวเช่นกัน
คนแต่ละคนจะเป็ นทั้งผูส้ ่ งและผูร้ ับสารในเวลาเดียวกัน และปฏิสัมพันธ์ของคู่สื่อสารจะมีผลกระทบต่อกัน เช่น
ลูกกลับบ้านดึก แม่พูดกับลูกในลักษณะเสี ยดสี วา่ “ไม่กลับเช้าเลยล่ะ” ลูกฟังแล้วรู ้สึกไม่พอใจ และแทนที่ลูกจะ
สานึกผิด กลับตอบไปว่า “กลับมาก็บุญแล้ว” แม่ได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกทั้งโกรธและเสี ยใจ ปิ ดประตูเสี ยงดังปั งใส่
หน้าลูก ทั้งลูกและแม่ต่างก็ไม่มีความสุ ขด้วยกันทั้งคู่ และวันต่อมาลูกแสดงปฏิกิริยาต่อต้านด้วยการกลับดึกมากขึ้น
ทาให้สถานการณ์ที่ตึงเครี ยดอยูแ่ ล้วกลับยิง่ เลวร้ายลงกว่าเดิม
ตัวอย่างที่ยกมาแสดงในตอนต้น สะท้อนให้เห็นว่าการสื่ อสารที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพก่อให้เกิดปั ญหา
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน และในทางตรงกันข้ามอาจกล่าวได้วา่ คนที่มีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างกันมีแนวโน้ม
ที่จะใช้ภาษาการสื่ อสารที่ไม่ดีต่อกัน ที่เป็ นดังนี้เป็ นเพราะว่าทุกครั้งที่คนเรามีการสื่ อสารกันจะมีมิติที่เกี่ยวพันกัน
อยู่ 2 มิติคือ 1) มิติดา้ นเนื้ อหา (content dimension) และ 2) มิติดา้ นสัมพันธภาพ ในด้านเนื้อหานั้นหมายถึง
ตัวถ้อยคา ภาษา และข้อมูลที่ปรากฏในสาร แต่ในด้านสัมพันธภาพหมายถึง การที่สารได้แสดงออกว่าคู่สนทนามี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างไร
กรณี แม่ลูกข้างต้นหากดูที่ตวั เนื้ อหาของสารก็จะเข้าใจได้วา่ แม่บอกให้ลูกกลับเช้า
แต่นยั ในเชิงสัมพันธภาพและภาวะอารมณ์ที่ซ่อนอยูก่ ็คือ แม่รู้สึกโกรธ (อาจรู ้สึกเป็ นห่วงด้วย) และไม่ตอ้ งการให้
ลูกกลับดึก
ในกรณี การให้บริ การสุ ขภาพแก่คนไข้ ขอยกตัวอย่างเช่น พยาบาลกล่าวกับคนไข้วา่ “ทานยาด้วยค่ะ”
มิติเนื้ อหาคือ ให้ รับประทานยา แต่ในมิติสัมพันธภาพจะหมายถึงวิธีที่พยาบาลและคนไข้เกี่ยวข้องกัน โดยจะ
*
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สะท้อนความมีอานาจเหนือและเจตคติของพยาบาลต่อคนไข้ เจตคติของคนไข้ที่มีต่อพยาบาล และความรู ้สึกที่ต่าง
ฝ่ ายมีต่อกัน มิติดา้ นสัมพันธภาพนี้เองที่จะชี้นาให้แต่ละฝ่ ายตีความมิติดา้ นเนื้ อหาให้เป็ นอย่างไร ถ้าความสัมพันธ์
เป็ นแบบดูแลใส่ ใจ (caring relationship) คาพูดที่วา่ “ทานยาด้วยค่ะ” จะถูกตีความว่าพยาบาลได้ให้ขอ้ เสนอแนะ
ในลักษณะให้การช่วยเหลือ โดยตระหนักว่าคนไข้ตอ้ งมีสุขภาพดี
แต่ถา้ ความสัมพันธ์เป็ นแบบห่างเหิ นหรื อ
ตึงเครี ยด คนไข้ก็อาจจะตีความเนื้ อหาของสาระนั้นออกไปในลักษณะชี้นาอย่างเข้มงวดจากพยาบาลที่ชอบออก
คาสั่ง ซึ่ งทั้งนี้คนไข้ก็อาจจะสังเกตสี หน้า ท่าทาง และน้ าเสี ยง ประกอบกันด้วย
กล่าวโดยสรุ ป ไม่วา่ จะเป็ นการดาเนิ นชีวติ ส่ วนตัวหรื อการประกอบวิชาชีพ การสื่ อสารมีส่วนที่จะ
ทาให้กิจกรรมชีวิตดาเนินไปได้อย่างราบรื่ นหรื อติดขัด ดังนั้นในเชิงวิชาชีพ การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับทักษะการสื่ อสาร
จึงมีความสาคัญไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่าองค์ความรู ้ในด้านเนื้ อหาวิชาชีพ
ความสาคัญของการสื่ อสารในวิชาชีพ
โดยทัว่ ไปแล้ว นอกจากคนไข้จะต้องการบุคลากรที่มีความรู ้และทักษะทางวิชาชีพที่ดีเยีย่ มแล้ว พวกเขา
ยังต้องการผูท้ ี่มีลกั ษณะคุณสมบัติอย่างอื่นประกอบด้วย ได้แก่ ท่าทีที่ดูเป็ นมิตร เอื้ออาทรใส่ ใจ ดูแล้วน่าพึงพอใจ
และประทับใจ
ซึ่งคุณสมบัตติ า่ ง ๆ เหล่านี้จะช่วยทาให้ผใู ้ ห้บริการมีสมั พันธภาพทีด่ กี บั คนไข้ สัมพันธภาพทีด่ ี
จะช่วยทาให้คนไข้หรื อผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจ เนื่องจากผูร้ ับบริ การมักคาดหวังที่จะได้รับการรักษาและบริ การ
ที่ดีที่สุด และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีนอกจากบุคลากรทางการแพทย์จะต้องฝึ กฝนให้มีบุคลิกภาพดังกล่าวแล้ว
จาเป็ นต้องรู ้จกั ใช้การสื่ อสารที่เหมาะสมด้วย
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการรักษาพยาบาลที่มีประสิ ทธิภาพ
สู งสุ ด
ประโยชน์ ทไี่ ด้ จากการใช้ ทกั ษะการสื่ อสารทีเ่ หมาะสม
1. เป็ นเครื่ องมือสาคัญที่จะสร้างและคงไว้ซ่ ึงสัมพันธภาพ โดยตระหนักถึงความเข้าใจและใส่ ใจคนไข้
2. เกิดความร่ วมมือและแรงจูงใจในการมารับการรักษา
3. กระบวนการรักษามีความก้าวหน้าและเกิดผลสาเร็ จอย่างรวดเร็ ว
ประเภทของการสื่ อสารทางการแพทย์ (ชิษณุ พันธุ์เจริ ญ, 2560)
การสื่ อสารทางการแพทย์มีหลายประเภท และควรเลือกใช้ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ การสื่ อสารที่
ใช้บ่อยมีอยู่ 3 ประเภท ดังนี้
1. การให้ ความรู้ หรื อการให้ คาแนะนาโดยตรง (education or direct guidance) บางครั้งก็เรี ยกว่า
การให้สุขศึกษา เป็ นวิธีสื่อสารทางการแพทย์ซ่ ึ งเป็ นที่นิยม เนื่องจากทาได้ง่าย เป็ นการสรุ ปเนื้อหาสั้น ๆ ให้คนไข้
และญาติได้มีความเข้าใจ บางครั้งอาจมีสื่อรู ปภาพหรื อเอกสารประกอบ สามารถทาเป็ นกลุ่มซึ่ งทาให้ประหยัดเวลา
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แต่ปัญหาของการสื่ อวิธีน้ ีคือ เป็ นการสื่ อสารทางเดียวที่ไม่ได้ใช้คนไข้หรื อญาติเป็ นศูนย์กลาง ทาให้คนไข้ไม่ได้รับ
ประโยชน์มากเท่าที่ควร เหมาะสาหรับการดูแลรักษาผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคง่าย ๆ ผูส้ ื่ อสารมีประสบการณ์และมีเวลาจากัด
2. การแนะนาล่วงหน้ า (anticipatory guidance) มีลกั ษณะใกล้เคียงกับการให้ความรู ้หรื อคาแนะนา
โดยตรง เพียงแต่ขอ้ มูลที่สื่อไม่ใช่ขอ้ มูลในปั จจุบนั ที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่ วยโดยตรง แต่เป็ นข้อมูลที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคต จึงมีประโยชน์ในแง่การป้ องกัน เหมาะสาหรับใช้ในการดูแลเด็กที่คลินิกเด็กดี หรื อดูแลผูป้ ่ วย
เรื้ อรังที่อาจมีภาวะแทรกซ้อนตามมา
3. การให้ การปรึกษา (counseling) เป็ นวิธีการสื่ อสารที่ยากที่สุด เนื่องจากต้องอาศัยศาสตร์และศิลป์
ขั้นสู ง ใช้หลักผูร้ ับบริ การเป็ นศูนย์กลาง เป็ นการสื่ อสารสองทาง ส่ งเสริ มให้ผปู ้ ่ วยมีความเข้าใจในปั ญหาของ
ตนเอง และสามารถแก้ไขปั ญหาด้วยตนเอง แพทย์ตอ้ งมีท้ งั พรสวรรค์และการฝึ กฝนปฏิบตั ิรวมทั้งต้องมีเจตคติที่ดี
ในการสื่ อสารเป็ นทุนเดิม
สาหรับการเรี ยนรู ้ที่จะได้กล่าวต่อไปจะนารู ปแบบต่าง ๆ ตามการแบ่งประเภทนี้มาทาการผสมผสาน
เพื่อให้สามารถนามาใช้ปฏิบตั ิกบั ผูร้ ับบริ การตามความจาเป็ นอย่างเหมาะสม
ข้ อปฏิบัติพืน้ ฐาน
ในการรักษาคนไข้ แพทย์ควรคานึงถึงหลักการสาคัญอย่างน้อย 3 ประการดังนี้คือ
1. ให้เกียรติคนไข้ในฐานะที่เป็ นมนุษย์เสมอกัน
2. ให้คนไข้มีส่วนร่ วมต่อการตัดสิ นใจ
3. ยึดหลักจรรยาบรรณ คุณธรรม และจริ ยธรรม
ทักษะการสื่ อสารทางการแพทย์
ในที่น้ ี จะอธิ บายทักษะการสื่ อสารตามขั้นตอนของการให้บริ การรักษา โดยแบ่งออกเป็ น 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. สร้ างสั มพันธภาพ
การสร้างสัมพันธภาพมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดช่องว่างระหว่างผูช้ ่วยเหลือกับคนไข้ และเพื่อช่วยให้
ต่างฝ่ ายต่างก็รู้สึกผ่อนคลายด้วย วิธีการคือการกล่าวทักทายด้วยท่าทีเป็ นมิตร สุ ภาพ และให้เกียรติ แนะนาตัว
บอกวัตถุประสงค์ของการพูดคุย
สอบถามเกี่ยวกับความเป็ นอยูห่ รื อความเป็ นไปรอบตัวที่เกี่ยวข้องกับคนไข้
(small talk) โดยที่ยงั ไม่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับการเจ็บป่ วย
2. สั มภาษณ์อาการ
การสัมภาษณ์มีเป้ าหมายเพื่อที่จะสารวจปั ญหา อาศัยทักษะพื้นฐานและทักษะเฉพาะ ดังนี้
2.1 ทักษะพืน้ ฐาน
ระยะแรกของการสารวจปั ญหา แพทย์จะต้องแสดงออกถึงความตั้งใจและใส่ ใจ รวมถึงต้อง
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เข้าไปนัง่ ในใจของคนไข้จะได้รู้วา่ ความทุกข์ของเขาคืออะไร เขาต้องการให้ช่วยเรื่ องอะไร ระยะนี้แพทย์ควรต้องฟัง
มากกว่าพูด และไม่รีบด่วนแสดงความคิดเห็นจนกว่าจะพอสรุ ปได้วา่ ปั ญหาอยูต่ รงไหน ยกเว้นหากมีขอ้ สงสัยก็
อาจสอบถามกลับไปเป็ นระยะ ๆ ได้ หรื อถ้าต้องการตอบรับการสนทนาเป็ นช่วง ๆ ก็ตอบสนองด้วยการพยักหน้า
หรื อขานรับประโยคเป็ นช่วง ๆ ได้เช่นกัน ทักษะหรื อเทคนิคที่ใช้มีดงั นี้
1) การฟัง (listening)
ถือเป็ นทักษะในการสื่ อสารที่สาคัญมากเป็ นลาดับแรก เป็ นกระบวนการของการได้ยนิ
ได้ฟัง (hearing) สิ่ งที่คนไข้พูด และรวมถึงการใส่ ใจ (attending) การสื่ อสารแง่มุมอื่น ๆ ด้วย ไม่วา่ จะเป็ นสี หน้า
ท่าทาง ระดับและความหนักเบาของเสี ยง ถ้อยคาที่ใช้ (สุ ภาพ/ก้าวร้าว) การเคลื่อนไหว ฯลฯ การฟังที่มีการใส่ ใจจะ
ช่วยให้บรรยากาศของการสื่ อสารมีลกั ษณะเปิ ดเผย ไว้วางใจ อบอุ่นและเป็ นมิตร โดยมีหลักการดังนี้คือ
การแสดงออกถึงการใส่ ใจ (attending behavior) ได้แก่ การประสานสายตา (eye contact)
การแสดงภาษาท่าทางที่แสดงถึงความใส่ ใจ (attentive body language) โดยจัดท่านัง่ ในลักษณะที่ไม่เผชิญหน้า
อาจนัง่ เบี่ยงตัวทามุม 450 หรื อ 900 กับคนไข้ตามความเหมาะสม โน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย (ไม่เอนตัวกับพนัก
เก้าอี้ ไม่นงั่ เอกเขนก ไม่นงั่ เท้าคาง) แสดงอารมณ์ทางสี หน้าอย่างเหมาะสม มีท่าทีเอื้อต่อการสนทนา (อบอุ่น เป็ น
กันเอง เป็ นมิตร) ใช้น้ าเสี ยงและคาพูดที่แสดงถึงความรู ้สึกของตนเองให้ชดั เจน ว่าคิดและรู ้สึกอย่างไรต่อประเด็น
หรื อปั ญหาของผูร้ ับการปรึ กษา (vocal quality) ปรับคลื่นการรับฟังให้ตรงกับผูร้ ับการปรึ กษา (vocal tracking)
หลักการคือคนไข้สนใจหรื อเป็ นกังวลในเรื่ องใดก็ควรจะคุยในเรื่ องนั้น แต่หากแพทย์เห็นว่าผูร้ ับการปรึ กษาควร
รับรู ้เรื่ องใดนอกเหนือจากนั้น ก็พยายามโน้มน้าวหรื อสร้างแรงจูงใจให้เห็นถึงความจาเป็ นที่จะต้องคุยเกี่ยวกับ
เรื่ องนั้น
การฟังอย่างมีส่วนร่ วม (active listening) ได้แก่ พยักหน้าหรื อผงกศีรษะตามเรื่ องที่เล่า
อย่างเหมาะสม ใช้คาพูดตอบรับการฟัง เช่น “อือม์” “ค่ะ” หรื อ “ครับ” ใช้คาถามกระตุน้ การพูดคุย เช่น
“แล้วยังไงต่อครับ” หรื อ “หลังจากนั้นเป็ นอย่างไรคะ”
2) การเงียบ (silence) การเงียบเป็ นทักษะที่จาเป็ นต้องใช้ควบคู่กบั การฟัง
ใน
สถานการณ์ที่คนไข้เงียบ อาจเกิดขึ้นได้จากกรณี ต่อไปนี้ เช่น เมื่อคนไข้กาลังหยุดคิดว่าจะตอบปั ญหานั้นอย่างไร
รวมถึงการพิจารณาว่าจะตอบปั ญหานั้นดีหรื อไม่
เมื่อผูร้ ับการปรึ กษารู ้สึกสะเทือนใจหรื อเศร้ าใจต่อเรื่ องที่
กาลังพูดถึงจนทาให้ไม่สามารถพูดต่อได้ เมื่อผูร้ ับการปรึ กษารู ้สึกไม่พอใจต่อต้านผูใ้ ห้การปรึ กษา
จากสถานการณ์ที่ผรู ้ ับการปรึ กษานิ่งเงียบจะด้วยกรณี ใดก็ตาม สิ่ งที่แพทย์ควรปฏิบตั ิก็
คือ ควรนิ่งเงียบสักครู่ หนึ่ง (ประมาณ 2-3 นาที) แต่ขณะเดียวกันก็แสดงความสนใจให้คนไข้ทราบว่าแพทย์ต้ งั ใจรอ
ฟังเรื่ องราวอยู่ เพื่อให้คนไข้ได้มีโอกาสใช้เวลาเรี ยบเรี ยงความคิดและคาพูด หรื อจัดการกับอารมณ์เศร้าสะเทือนใจ
นั้น หรื อให้โอกาสระงับภาวะอารมณ์โกรธไม่พึงพอใจ ไม่ควรที่จะรี บพูดสิ่ งใดก่อนเวลาอันควร เพราะจะทาให้
กระแสความคิดหรื ออารมณ์ของคนไข้ตอ้ งหยุดชะงักลง
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2.2 ทักษะเฉพาะ
1) การถาม
1.1 การถามเปิ ดประเด็น (opening the interview)
เป็ นการถามถึงวัตถุประสงค์ที่มาพบผูร้ ักษา เช่น “จะให้ผม/ดิฉนั ช่วยอะไรครับ/คะ”
หรื อ “เป็ นอย่างไรมาครับ /คะ”
1.2 การสอบถาม (questioning)
เป็ นการถามเพื่อจะได้ทราบข้อมูลว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไหน เมื่อไร ลักษณะใด เป็ นต้น
คาถามที่ใช้จะมีท้ งั ปลายปิ ดและปลายเปิ ด เช่น
“อันนี้ เพิง่ เป็ นครั้งแรก ใช่ไหมครับ/คะ”
“อาการที่วา่ นี้ เป็ นมานานแค่ไหนครับ/คะ”
ในการสนทนาเพื่อการช่วยเหลือส่ วนใหญ่มกั จะนิยมใช้คาถามปลายเปิ ดมากกว่า เพราะ
จะทาให้ผรู ้ ับบริ การมีอิสระทางความคิดและความรู ้สึก ไม่ถูกตัดทอนการพูดคุยไว้วางใจ และให้ขอ้ มูลอย่าง
ตรงไปตรงมาโดยละเอียด เช่น ถ้าถามว่า “คุณแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันทุกวันไหมครับ” จะได้คาตอบเพียง
ว่า “ใช่” หรื อ “ไม่ใช่” แต่จะไม่ได้รายละเอียดอื่น ทาให้ผรู ้ ักษาอาจจะต้องใช้พลังงานมากขึ้นที่จะต้องซักถาม
เพิ่มเติม แต่ถา้ ถามว่า “ช่วยบอกหมอเพิ่มเติมหน่อยนะครับว่า โดยปกติแล้วคุณแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟัน
อย่างไรบ้าง” เป็ นคาถามที่กว้างซึ่ งก็จะทาให้ได้คาตอบที่กว้างคือได้รายละเอียดมากกว่าการถามแบบแรก
1.3 การสอบซัก (probing)
เป็ นการถามแบบติดตามเรื่ องเพื่อเข้าให้ถึงรายละเอียด โดยการป้อนคาถามตรง ๆ หลาย
คาถามติดต่อกัน เช่น

.

ผูร้ ักษา
: ช่วยเล่าอาการที่เป็ นให้ฟังหน่อยครับ
คนไข้
: ปวดที่ตน้ ขาและน่องค่ะ
ผูร้ ักษา
: เป็ นมานานแค่ไหนแล้วครับ
คนไข้
: เป็ นมา 2-3 วันแล้วค่ะ
ผูร้ ักษา
: ปวดตลอดเวลา หรื อปวดเป็ นพัก ๆ ครับ
คนไข้
: …………………….
2) การกระตุ้น (encouraging)
เป็ นการกระตุน้ ให้การสนทนาดาเนินต่อไป เช่น
คนไข้
: จะว่ายังไงดีล่ะคะ....ไม่รู้จะพูดยังไงดี
ผูร้ ักษา
: ลองบอกมาเถอะครับ บางทีคุณอาจมีความจาเป็ นจริ ง ๆ ก็ได้
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3) การแสดงความเข้ าใจ (empathic building)
เพื่อเป็ นการแสดงออกถึงความเข้าใจและเห็นใจ มีเทคนิคที่สาคัญ ดังนี้
3.1 การสะท้อนความคิด (reflection of content) คือ การป้อนข้อมูลกลับ (feed back)
ในถ้อยคาสุ ดท้ายของเนื้ อหาที่เป็ นหัวใจสาคัญของปั ญหาที่คนไข้ได้เล่าให้ฟัง เพื่อคนไข้จะได้รู้วา่ เราเข้าใจในสิ่ งที่
เขาคิด การสะท้อนความคิดทาได้ 2 ลักษณะ คือ
3.1.1 การทวนซ้ าประโยค แต่ใช้ถอ้ ยคาน้อยลงและคงความหมายเดิม เช่น
คนไข้
: ผมเคยคิดโทษพ่อแม่เหมือนกันที่ไม่พาผมไปรักษาตั้งแต่
ตอนเล็ก ๆ
ผูร้ ักษา
: คุณคิดโทษพ่อแม่ที่ไม่รีบพาไปรักษา
3.1.2 การจับใจความตามเนื้อหาที่คนไข้พูด แล้วนามาเรี ยบเรี ยงใหม่ดว้ ยถ้อยคา
ของผูร้ ักษาเอง เช่น
คนไข้
: การบาบัดแบบนี้ เสี ยค่าใช้จ่ายมากกว่าที่คิดไว้นะคะ
ผูร้ ักษา
: คุณไม่คิดมาก่อนว่าการรักษาแบบนี้จะสิ้ นเปลือง
คนไข้
: ค่ะ (คนไข้พอใจที่ผรู ้ ักษาเข้าใจความคิดของเธอ)
3.2 การสะท้อนความรู้ สึก (reflection of feeling) เป็ นเทคนิคที่มีความสาคัญและเป็ น
ประโยชน์มากเพราะช่วยให้คนไข้รู้สึกได้วา่ เราเข้าใจความรู ้สึกของเขา
และยังช่วยให้เขาได้รับรู ้และเข้าใจถึง
ความรู ้สึกที่แท้จริ งของตนเองทาให้เกิดความศรัทธาเชื่ อถือผูร้ ักษามากขึ้น ส่ งผลให้เกิดความร่ วมมือในการรักษา
อย่างดี การสะท้อนความรู ้สึกจะแตกต่างจากการสะท้อนความคิด โดยผูร้ ักษาต้องมีทกั ษะที่จะประเมินความรู ้สึก
ของคนไข้ได้ และสะท้อนความรู ้สึกนั้นกลับไปยังคนไข้ วิธีการคือนาเอาข้อความที่เป็ นคาพูดของคนไข้น้ นั มา
ตีความหมาย แล้วจัดคาพูดนั้นๆเสี ยใหม่ในเชิงความรู ้สึกด้วยภาษาหรื อถ้อยคาของผูร้ ักษาเอง เช่น
คนไข้ : ขาของผมที่ส้ นั ข้างหนึ่งอย่างนี้ ทาให้เหมือนเป็ นคนพิการ และเวลาออกไป
ไหนแล้วรู ้สึกไม่มนั่ ใจ ไม่อยากที่จะให้ใครเห็น
ผูร้ ักษา : คุณรู ้สึกไม่ชอบใจที่ขาเป็ นแบบนี้ และอายที่จะให้ใครเห็น
คนไข้ : ใช่ครับ (คนไข้พอใจที่ผรู ้ ักษาเข้าใจความรู ้สึกของเขา)
3) การให้ กาลังใจ
3.1 การแสดงความเห็นชอบ (approval) วิธีการนี้เพื่อให้คนไข้เกิดกาลังใจโดยผูร้ ักษา
แสดงความเห็นด้วยกับแนวคิดหรื อวิธีการของเขา เช่น
คนไข้ : ดิฉนั จะพยายามฝึ กเดินด้วยตัวเองให้มากขึ้นค่ะ เพราะยิง่ ให้คนประคองก็ยิ่ง
ดีข้ ึนช้า
ผูร้ ักษา : ดีแล้วครับ
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3.2 การกระตุ้นให้ เกิดกาลังใจ (encouraging) เป็ นการกระตุน้ ให้คนไข้เกิดกาลังใจ และ
ให้ตระหนักว่าเขามีศกั ยภาพที่จะทาอะไรได้ มีความคิดริ เริ่ มที่จะต่อสู ้ และมีความมัน่ ใจในตัวเองมากขึ้น เช่น
คนไข้ : ผมกลัวจะเดินไม่ได้จงั เลยครับ รู ้สึกว่ากล้ามเนื้อมันอ่อนแรงมาก
ผูร้ ักษา : น่าจะพอได้นะคะ เพราะระดับการตอบสนองของกล้ามเนื้อยังดีอยู่ แต่ตอ้ งใช้
เวลาและต้องหมัน่ ฝึ กให้สม่าเสมอหน่อย
3.3 การสนับสนุนและให้ กาลังใจ (supporting) เป็ นการแสดงออกถึงความเห็นใจและ
การให้กาลังใจ เพื่อคนไข้จะได้คลายความวิตกกังวลใจลง เช่น
คนไข้ : ผมคงจะไม่มีความหวังแล้วใช่ไหม
ผูร้ ักษา : โรคที่เป็ นอยูน่ ้ ี อาจจะยากต่อการบาบัดรักษา แต่ถา้ กาลังใจดี มีโอกาสที่คุณจะ
ดีข้ ึนจนเกือบเป็ นปกติ อย่าเพิ่งท้อนะคะ
4) การสรุ ปความ (summarizing) เพื่อเป็ นการสรุ ปเนื้ อหาและประเด็นที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ ทุกครั้งจึงควรต้องมีการสรุ ปให้เห็นปั ญหาชัดเจนและตรงกันระหว่างคนไข้กบั ผูร้ ักษา วิธีพูด คือ
ผูร้ ักษา
: เอาล่ะนะคะ เพื่อให้รู้วา่ เราเข้าใจตรงกันหรื อไม่ อยากจะขอให้คุณช่วย
สรุ ปถึงสิ่ งที่เราคุยกันว่ามีอะไรบ้างพอได้ไหมคะ(ให้คนไข้สรุ ป)
หรื อ
: เท่าที่คุยกันนะครับ สรุ ปว่า…………(ผูร้ ักษาเป็ นผูส้ รุ ป)
3. บอกข้ อสงสั ย / ข้ อวินิจฉัย
การบอกข้อสงสัยหรื อการวินิจฉัยในที่น้ ีจะกล่าวถึงทักษะการให้ขอ้ มูล และการแจ้งข่าวร้าย
3.1 ทักษะในการให้ ข้อมูล
3.1.1 การบอกเนื้ อหาของข้อมูล คานึงถึงหลักดังนี้
1) ด้านสาระ
ข้อมูลที่ให้เป็ นไปตามข้อเท็จจริ งทั้งทางบวกและลบ
และเป็ นข้อมูลที่ทาให้เกิด
เจตคติต่อเรื่ องนั้นๆ อย่างถูกต้อง ไม่ควรพูดให้คนไข้มีความหวัง เกินจริ ง ไม่ควรพูดให้คนไข้ทอ้ ใจ ข้อมูลที่ให้
ต้องไม่ปลุกเร้าอารมณ์กลัว วิตกกังวล จนเกินจริ ง ข้อมูลที่ให้มีสาระตรงกับความสนใจหรื อประโยชน์ของคนไข้
ข้อมูลที่ให้มีสาระครบถ้วนครอบคลุมพอที่จะบรรลุประโยชน์ตามความมุ่งหมายของการสื่ อสาร ข้อมูลที่ให้มีความ
กระจ่างแจ้งพอที่จะให้ผรู ้ ับบริ การเข้าใจและสามารถปฏิบตั ิตามได้ถูกต้อง
2) ด้านการใช้ภาษา
ถ้อยคาที่เลือกใช้ตอ้ งมีความเหมาะสมกับสถานภาพของผูร้ ับบริ การ เช่น ถ้าสื่ อสาร
กับผูร้ ับบริ การที่มีการศึกษาไม่สูงนักต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ซบั ซ้อน หลีกเลี่ยงการใช้ศพั ท์เฉพาะทางการแพทย์
หรื อถ้าสื่ อสารกับผูร้ ับบริ การที่สูงอายุก็ตอ้ งพูดให้กระชับเพื่อจดจาได้ง่าย และอาจต้องพูดย้า การแสดงน้ าเสี ยง
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ควรเป็ นไปตามธรรมชาติของอารมณ์ ถ้าให้ขอ้ มูลในลักษณะที่จะไปกระตุน้ อารมณ์เศร้า/ วิตกกังวล ของผูร้ ับบริ การ
น้ าเสี ยงที่ใช้ตอ้ งไม่ตื่นตระหนกร้อนรน แต่ตอ้ งเป็ นไปในลักษณะมัน่ คง อบอุ่น จริ งใจ
การตรวจสอบความเข้าใจของคนไข้ หลังการพูดคุย/สัมภาษณ์ทุกครั้งว่า คนไข้
เข้าใจข้อแนะนา ข้อปฏิบตั ิ หรื อมีแนวทางในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องตรงกันหรื อไม่ โดยใช้เทคนิค summarizing ที่
ได้อธิบายแล้วในตอนต้น
3.2 ทักษะในการแจ้ งข่ าวร้ าย
กรณี ที่จะต้องแจ้งคนไข้/ญาติ ถึงการเป็ นโรคร้ายแรง หรื อการพยากรณ์โรคที่ไม่ดี มีเทคนิค
วิธีการที่จะแนะนาในที่น้ ี คือ “sandwich method” ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ 3 ขั้น ดังนี้คือ
1) stage of warning เป็ นขั้นตอนการให้สัญญาณเตือนข้อเท็จจริ งว่าคนไข้/ญาติ กาลังจะ
เผชิญกับข่าวร้าย เช่น
คนไข้ : คุณหมอครับ อาการของคุณพ่อผมเป็ นยังไงบ้างครับ
ผูร้ ักษา : อาการไม่ค่อยดีเลยครับ
ในขั้นตอนนี้ถือเป็ นการเตรี ยมผูฟ้ ังในการที่จะต้องรับข่าวร้าย
2) stage of breaking the news เป็ นขั้นตอนที่เป็ นหัวใจของการบอกข่าวร้าย ตัวอย่าง
การแจ้งข่าวร้ายที่ต่อเนื่ องจากขั้นตอนแรก คือ
ผูร้ ักษา : อย่างที่ผมได้บอกแต่แรกว่าเนื้ องอกนั้นอาจเป็ นเนื้อร้ายหรื ออาจจะไม่ใช่ก็ได้
แต่เท่าที่ประเมินอาการและผลการตรวจทั้งหมด พบว่าเป็ นเนื้อร้าย…นัน่ คือ
เป็ นมะเร็ งนัน่ เอง
ในขั้นตอนของการบอกข่าวร้ายนี้ควรบอกอย่างตรงไปตรงมา ไม่ตอ้ งอ้อมค้อม และต้อง
ไม่บอกในลักษณะที่คลุมเครื อ เพื่อป้ องกันการตีความผิด
3) stage of being supportive เป็ นขั้นตอนของการปลอบขวัญ และให้กาลังใจ จาก
2 stage แรก ลองศึกษาวิธีการพูดตามตัวอย่างดังนี้คือ
ผูร้ ักษา: แต่ยงั ไงก็ตาม ผมอยากให้เราได้มีโอกาสคุยกันเกี่ยวกับแนวทางปฏิบตั ิ/ดูแล
หรื อคุยกันว่าเราจะทาอย่างไร
ในขั้นตอนนี้ผฟู ้ ังจะเกิดความรู ้สึกว่าแม้จะได้รับข่าวร้าย แต่ผรู ้ ักษาก็ยงั คงให้กาลังใจ ไม่
ละทิ้งคนไข้/ญาติไปอย่างไม่สนใจใยดี
ทักษะที่กล่าวมานี้ใช้บ่อยในวิชาชีพด้านสุ ขภาพ
ซึ่ งเป็ นทักษะที่ไม่ซบั ซ้อนมาก
สามารถเรี ยนรู ้เข้าใจ และฝึ กปฏิบตั ิได้ง่าย อย่างไรก็ตามหากต้องการทราบเกี่ยวกับทักษะสื่ อสารเพิ่มเติม ก็อาจ
ศึกษาได้จากเนื้อหาที่เกี่ยวกับการให้การปรึ กษา (counseling) ซึ่ งจะได้รับประโยชน์เพิม่ ขึ้นอีกมาก
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4. บอกข้ อมูลทางเลือกในการรักษา
หลังจากที่บอกคนไข้แล้วว่าคนไข้ป่วยเป็ นอะไร ขั้นตอนต่อไปแพทย์ก็ตอ้ งบอกคนไข้หรื อญาติ
ว่ามีแนวทางการรักษาอะไรบ้าง แต่แต่ละวิธีการเป็ นอย่างไร มีขอ้ ดี-ข้อด้อย อะไร ปฏิบตั ิแล้วได้ประโยชน์อะไร
ไม่ปฏิบตั ิแล้วเสี ยประโยชน์อะไร
5. พิจารณาทางเลือกในการรักษาร่ วมกัน
เมื่อคนไข้ทราบข้อมูลต่าง ๆ แล้ว แพทย์จะให้คนไข้และญาติมีโอกาสในการเลือกแนวทางการ
รักษาโดยแพทย์ทาหน้าที่เป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษา ทั้งนี้เป็ นไปตามหลักการให้คนไข้ได้มีส่วนร่ วมต่อการรักษา ในบาง
กรณี ที่จาเป็ นต้องชี้นาก็อาจทาได้
แต่ตอ้ งกระทาด้วยความระมัดระวังบนพื้นฐานของการพิจารณาแล้วว่าคนไข้
ได้รับประโยชน์สูงสุ ดอย่างแท้จริ ง
6. ให้ การรักษา
หลังจากได้พิจารณาเลือกแนวทางการรักษาแล้ว แพทย์ก็ดาเนินการให้การรักษาอย่างเต็ม
ประสิ ทธิ ภาพ แต่สิ่งสาคัญที่ อยากจะเน้นในที่ น้ ี ก็คือ ในขณะที่ท่านกาลังปฏิ บตั ิ สิ่งใดให้กบั คนไข้ ควรจะต้อง
บอกกล่าวเขาเป็ นช่ วง ๆ เช่ น “ยกแขนทั้ง 2 ข้างนะครับ ผมอยากทดสอบกล้ามเนื้ อของคุ ณป้ าสักนิ ดหนึ่ ง” หรื อ
“นอนราบลงที่เตียง แล้วหายใจเข้าลึก ๆ นะคะ ดิฉันกาลังจะช่วยในการผ่อนคลายการปวดเกร็ งของกล้ามเนื้ อด้วย
วิธี....(บอกวิธีที่ใช้)” เพื่อให้คนไข้มีการตระหนักรู ้ตลอดเวลาและเพื่อให้คนไข้สามารถปฏิบตั ิตามได้ถูกต้องทุก
ขั้นตอน อีกทั้งเป็ นการให้เกียรติคนไข้ดว้ ย
7. ประเมินผลการรักษา
เมื่อสิ้ นสุ ดการรักษาก็นดั มาติดตามและประเมินผล ภายใต้ดว้ ยบรรยากาศของการช่วยเหลือและ
เป็ นมิ ต ร การรั ก ษาจะได้ผ ลดี ห รื อ ไม่ ผู ้บ าบัด อาจจะสั ง เกตจากการมาติ ด ตามผลการรั ก ษาอย่า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าอาการที่เป็ นอยูด่ ีข้ ึนหรื อไม่เป็ นโรคเดิมซ้ า ก็นบั ว่ารักษาได้ผลดี นอกจากนี้ อาจจะสังเกต
จากการที่คนไข้บอกต่อผูอ้ ื่นให้มารับการรักษาเช่นเดียวกับตน ซึ่ งสะท้อนให้เห็นว่าคนไข้ได้รับบริ การที่ดีท้ งั ในแง่
ของการรักษาตัวโรคหรื อความเจ็บป่ วย และอาจรวมถึงคนไข้รู้สึกดีกบั ผูร้ ักษาเนื่องจากมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันด้วย
ทักษะทั้งหมดตามที่ได้กล่าวมา จะเห็นได้วา่ ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการเคารพสิ ทธิ และให้เกียรติคนไข้
และเน้นการสร้างและคงไว้ซ่ ึ งสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
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