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ธรรมชาติของการส่ือสารของมนุษย์ 
 การส่ือสารในมนุษยคื์อ การน าถอ้ยค า หรือขอ้ความ ซ่ึงอาจจะเป็นค าพูดหรือตวัหนงัสือ ของฝ่ายหน่ึง
ส่งใหก้บัอีกฝ่ายหน่ึงโดยมีส่ือน าไป    อาศยัแนวคิดตามหลกัการ transactional approach อธิบายวา่ การส่ือสารท่ี
เกิดข้ึนในมนุษยจ์ะมีลกัษณะไม่หยดุน่ิง  แต่จะมีพลงัขบัเคล่ือนและเป็นกระบวนการท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา    
และการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีจะยิง่ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงต่อเน่ืองยิง่ข้ึนไปในปฏิสัมพนัธ์ของคนทั้งคู่  ดงันั้นคนท่ี
ส่งสารใช่วา่จะเป็นฝ่ายส่งแต่เพียงฝ่ายเดียว  ท านองเดียวกนัคนท่ีรับสารก็ไม่ไดเ้ป็นผูรั้บสารแต่เพียงฝ่ายเดียวเช่นกนั      
คนแต่ละคนจะเป็นทั้งผูส่้งและผูรั้บสารในเวลาเดียวกนั  และปฏิสัมพนัธ์ของคู่ส่ือสารจะมีผลกระทบต่อกนั     เช่น   
ลูกกลบับา้นดึก    แม่พูดกบัลูกในลกัษณะเสียดสีวา่  “ไม่กลบัเชา้เลยล่ะ”   ลูกฟังแลว้รู้สึกไม่พอใจ  และแทนท่ีลูกจะ
ส านึกผดิ  กลบัตอบไปวา่ “กลบัมาก็บุญแลว้”   แม่ไดฟั้งดงันั้นก็รู้สึกทั้งโกรธและเสียใจ  ปิดประตูเสียงดงัปังใส่
หนา้ลูก ทั้งลูกและแม่ต่างก็ไม่มีความสุขดว้ยกนัทั้งคู่  และวนัต่อมาลูกแสดงปฏิกิริยาต่อตา้นดว้ยการกลบัดึกมากข้ึน  
ท าใหส้ถานการณ์ท่ีตึงเครียดอยูแ่ลว้กลบัยิง่เลวร้ายลงกวา่เดิม    

ตวัอยา่งท่ียกมาแสดงในตอนตน้ สะทอ้นใหเ้ห็นวา่การส่ือสารท่ีไม่มีประสิทธิภาพก่อใหเ้กิดปัญหา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั   และในทางตรงกนัขา้มอาจกล่าวไดว้า่  คนท่ีมีปัญหาความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัมีแนวโนม้
ท่ีจะใชภ้าษาการส่ือสารท่ีไม่ดีต่อกนั    ท่ีเป็นดงัน้ีเป็นเพราะวา่ทุกคร้ังท่ีคนเรามีการส่ือสารกนัจะมีมิติท่ีเก่ียวพนักนั
อยู ่2 มิติคือ   1) มิติดา้นเน้ือหา (content dimension)    และ 2) มิติดา้นสัมพนัธภาพ       ในดา้นเน้ือหานั้นหมายถึง 
ตวัถอ้ยค า   ภาษา  และขอ้มูลท่ีปรากฏในสาร   แต่ในดา้นสัมพนัธภาพหมายถึง การท่ีสารไดแ้สดงออกวา่คู่สนทนามี
ปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัอยา่งไร      กรณีแม่ลูกขา้งตน้หากดูท่ีตวัเน้ือหาของสารก็จะเขา้ใจไดว้า่  แม่บอกใหลู้กกลบัเชา้   
แต่นยัในเชิงสัมพนัธภาพและภาวะอารมณ์ท่ีซ่อนอยูก่็คือ  แม่รู้สึกโกรธ (อาจรู้สึกเป็นห่วงดว้ย) และไม่ตอ้งการให้
ลูกกลบัดึก       

ในกรณีการใหบ้ริการสุขภาพแก่คนไข ้ ขอยกตวัอยา่งเช่น  พยาบาลกล่าวกบัคนไขว้า่ “ทานยาดว้ยค่ะ”  
มิติเน้ือหาคือ   ให้รับประทานยา      แต่ในมิติสัมพนัธภาพจะหมายถึงวธีิท่ีพยาบาลและคนไขเ้ก่ียวขอ้งกนั     โดยจะ 

 
*    เอกสารประกอบการสอนวชิาจิตเวชศาสตร์ส าหรับนกัศึกษากายภาพบ าบดั 
**     นกัจิตวทิยาคลินิกช านาญการพิเศษ ประจ าภาควชิาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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สะทอ้นความมีอ านาจเหนือและเจตคติของพยาบาลต่อคนไข ้  เจตคติของคนไขท่ี้มีต่อพยาบาล  และความรู้สึกท่ีต่าง 
ฝ่ายมีต่อกนั  มิติดา้นสัมพนัธภาพน้ีเองท่ีจะช้ีน าใหแ้ต่ละฝ่ายตีความมิติดา้นเน้ือหาให้เป็นอยา่งไร   ถา้ความสัมพนัธ์ 
เป็นแบบดูแลใส่ใจ (caring relationship)  ค  าพูดท่ีวา่  “ทานยาดว้ยค่ะ”  จะถูกตีความวา่พยาบาลไดใ้หข้อ้เสนอแนะ
ในลกัษณะใหก้ารช่วยเหลือ    โดยตระหนกัวา่คนไขต้อ้งมีสุขภาพดี       แต่ถา้ความสัมพนัธ์เป็นแบบห่างเหินหรือ
ตึงเครียด  คนไขก้็อาจจะตีความเน้ือหาของสาระนั้นออกไปในลกัษณะช้ีน าอยา่งเขม้งวดจากพยาบาลท่ีชอบออก
ค าสั่ง  ซ่ึงทั้งน้ีคนไขก้็อาจจะสังเกตสีหนา้  ท่าทาง  และน ้ าเสียง  ประกอบกนัดว้ย 

กล่าวโดยสรุป  ไม่วา่จะเป็นการด าเนินชีวติส่วนตวัหรือการประกอบวชิาชีพ    การส่ือสารมีส่วนท่ีจะ
ท าใหกิ้จกรรมชีวิตด าเนินไปไดอ้ยา่งราบร่ืนหรือติดขดั    ดงันั้นในเชิงวชิาชีพ  การเรียนรู้เก่ียวกบัทกัษะการส่ือสาร
จึงมีความส าคญัไม่ยิง่หยอ่นไปกวา่องคค์วามรู้ในดา้นเน้ือหาวชิาชีพ 
 
ความส าคัญของการส่ือสารในวชิาชีพ 
 โดยทัว่ไปแลว้ นอกจากคนไขจ้ะตอ้งการบุคลากรท่ีมีความรู้และทกัษะทางวิชาชีพท่ีดีเยีย่มแลว้   พวกเขา
ยงัตอ้งการผูท่ี้มีลกัษณะคุณสมบติัอยา่งอ่ืนประกอบดว้ย  ไดแ้ก่  ท่าทีท่ีดูเป็นมิตร  เอ้ืออาทรใส่ใจ   ดูแลว้น่าพึงพอใจ
และประทบัใจ     ซ่ึงคุณสมบติัต่าง  ๆ เหล่าน้ีจะช่วยท าใหผู้ใ้หบ้ริการมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัคนไข ้   สมัพนัธภาพท่ีดี
จะช่วยท าใหค้นไขห้รือผูรั้บบริการมีความพึงพอใจ เน่ืองจากผูรั้บบริการมกัคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการรักษาและบริการ
ท่ีดีท่ีสุด   และการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีนอกจากบุคลากรทางการแพทยจ์ะตอ้งฝึกฝนใหมี้บุคลิกภาพดงักล่าวแลว้    
จ  าเป็นตอ้งรู้จกัใชก้ารส่ือสารท่ีเหมาะสมดว้ย  เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์องการรักษาพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
 ประโยชน์ทีไ่ด้จากการใช้ทกัษะการส่ือสารทีเ่หมาะสม  
 1.  เป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะสร้างและคงไวซ่ึ้งสัมพนัธภาพ โดยตระหนกัถึงความเขา้ใจและใส่ใจคนไข้
 2.  เกิดความร่วมมือและแรงจูงใจในการมารับการรักษา 
 3.  กระบวนการรักษามีความกา้วหนา้และเกิดผลส าเร็จอยา่งรวดเร็ว 
 
ประเภทของการส่ือสารทางการแพทย์ (ชิษณุ   พนัธ์ุเจริญ, 2560) 
 การส่ือสารทางการแพทยมี์หลายประเภท และควรเลือกใชใ้หเ้หมาะสมตามสถานการณ์  การส่ือสารท่ี
ใชบ้่อยมีอยู ่3 ประเภท ดงัน้ี 
 1.   การให้ความรู้หรือการให้ค าแนะน าโดยตรง (education or direct guidance)   บางคร้ังก็เรียกวา่
การใหสุ้ขศึกษา  เป็นวธีิส่ือสารทางการแพทยซ่ึ์งเป็นท่ีนิยม  เน่ืองจากท าไดง่้าย เป็นการสรุปเน้ือหาสั้น ๆ  ใหค้นไข้
และญาติไดมี้ความเขา้ใจ  บางคร้ังอาจมีส่ือรูปภาพหรือเอกสารประกอบ  สามารถท าเป็นกลุ่มซ่ึงท าใหป้ระหยดัเวลา   
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แต่ปัญหาของการส่ือวธีิน้ีคือ  เป็นการส่ือสารทางเดียวท่ีไม่ไดใ้ชค้นไขห้รือญาติเป็นศูนยก์ลาง  ท าใหค้นไขไ้ม่ไดรั้บ
ประโยชน์มากเท่าท่ีควร เหมาะส าหรับการดูแลรักษาผูป่้วยท่ีเป็นโรคง่าย ๆ ผูส่ื้อสารมีประสบการณ์และมีเวลาจ ากดั 
 2.  การแนะน าล่วงหน้า (anticipatory guidance)  มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัการใหค้วามรู้หรือค าแนะน า
โดยตรง  เพียงแต่ขอ้มูลท่ีส่ือไม่ใช่ขอ้มูลในปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเจบ็ป่วยโดยตรง   แต่เป็นขอ้มูลท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต  จึงมีประโยชน์ในแง่การป้องกนั  เหมาะส าหรับใชใ้นการดูแลเด็กท่ีคลินิกเด็กดี  หรือดูแลผูป่้วย
เร้ือรังท่ีอาจมีภาวะแทรกซอ้นตามมา 
 3.  การให้การปรึกษา (counseling)  เป็นวธีิการส่ือสารท่ียากท่ีสุด  เน่ืองจากตอ้งอาศยัศาสตร์และศิลป์
ขั้นสูง  ใชห้ลกัผูรั้บบริการเป็นศูนยก์ลาง  เป็นการส่ือสารสองทาง  ส่งเสริมใหผู้ป่้วยมีความเขา้ใจในปัญหาของ
ตนเอง  และสามารถแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง   แพทยต์อ้งมีทั้งพรสวรรคแ์ละการฝึกฝนปฏิบติัรวมทั้งตอ้งมีเจตคติท่ีดี
ในการส่ือสารเป็นทุนเดิม 
 ส าหรับการเรียนรู้ท่ีจะไดก้ล่าวต่อไปจะน ารูปแบบต่าง ๆ ตามการแบ่งประเภทน้ีมาท าการผสมผสาน
เพื่อใหส้ามารถน ามาใชป้ฏิบติักบัผูรั้บบริการตามความจ าเป็นอยา่งเหมาะสม  
 
ข้อปฏิบัติพืน้ฐาน 
 ในการรักษาคนไข ้ แพทยค์วรค านึงถึงหลกัการส าคญัอยา่งนอ้ย 3 ประการดงัน้ีคือ 

1. ใหเ้กียรติคนไขใ้นฐานะท่ีเป็นมนุษยเ์สมอกนั    
2. ใหค้นไขมี้ส่วนร่วมต่อการตดัสินใจ   
3. ยดึหลกัจรรยาบรรณ  คุณธรรม   และจริยธรรม 

 
ทกัษะการส่ือสารทางการแพทย์ 
 ในท่ีน้ีจะอธิบายทกัษะการส่ือสารตามขั้นตอนของการใหบ้ริการรักษา    โดยแบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. สร้างสัมพนัธภาพ 
การสร้างสัมพนัธภาพมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดช่องวา่งระหวา่งผูช่้วยเหลือกบัคนไข ้  และเพื่อช่วยให้ 

ต่างฝ่ายต่างก็รู้สึกผอ่นคลายดว้ย   วธีิการคือการกล่าวทกัทายดว้ยท่าทีเป็นมิตร สุภาพ และใหเ้กียรติ   แนะน าตวั   
บอกวตัถุประสงคข์องการพูดคุย   สอบถามเก่ียวกบัความเป็นอยูห่รือความเป็นไปรอบตวัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนไข ้
(small talk)  โดยท่ียงัไม่ลงรายละเอียดเก่ียวกบัการเจบ็ป่วย 

2.    สัมภาษณ์อาการ 
การสัมภาษณ์มีเป้าหมายเพื่อท่ีจะส ารวจปัญหา  อาศยัทกัษะพื้นฐานและทกัษะเฉพาะ ดงัน้ี 
2.1 ทกัษะพืน้ฐาน 

ระยะแรกของการส ารวจปัญหา    แพทยจ์ะตอ้งแสดงออกถึงความตั้งใจและใส่ใจ รวมถึงตอ้ง 
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เขา้ไปนัง่ในใจของคนไขจ้ะไดรู้้วา่ความทุกขข์องเขาคืออะไร เขาตอ้งการใหช่้วยเร่ืองอะไร ระยะน้ีแพทยค์วรตอ้งฟัง
มากกวา่พูด  และไม่รีบด่วนแสดงความคิดเห็นจนกวา่จะพอสรุปไดว้า่ปัญหาอยูต่รงไหน  ยกเวน้หากมีขอ้สงสัยก็
อาจสอบถามกลบัไปเป็นระยะ ๆ ได ้  หรือถา้ตอ้งการตอบรับการสนทนาเป็นช่วง ๆ  ก็ตอบสนองดว้ยการพยกัหนา้
หรือขานรับประโยคเป็นช่วง ๆ ไดเ้ช่นกนั   ทกัษะหรือเทคนิคท่ีใชมี้ดงัน้ี 

1) การฟัง (listening)  
   ถือเป็นทกัษะในการส่ือสารท่ีส าคญัมากเป็นล าดบัแรก  เป็นกระบวนการของการไดย้นิ
ไดฟั้ง (hearing) ส่ิงท่ีคนไขพู้ด และรวมถึงการใส่ใจ (attending) การส่ือสารแง่มุมอ่ืน ๆ ดว้ย  ไม่วา่จะเป็นสีหนา้ 
ท่าทาง ระดบัและความหนกัเบาของเสียง ถอ้ยค าท่ีใช ้(สุภาพ/กา้วร้าว)  การเคล่ือนไหว ฯลฯ การฟังท่ีมีการใส่ใจจะ
ช่วยใหบ้รรยากาศของการส่ือสารมีลกัษณะเปิดเผย ไวว้างใจ อบอุ่นและเป็นมิตร โดยมีหลกัการดงัน้ีคือ 

การแสดงออกถึงการใส่ใจ (attending behavior) ไดแ้ก่ การประสานสายตา (eye contact) 
การแสดงภาษาท่าทางท่ีแสดงถึงความใส่ใจ (attentive body language)      โดยจดัท่านัง่ในลกัษณะท่ีไม่เผชิญหนา้ 
อาจนัง่เบ่ียงตวัท ามุม 450  หรือ 900   กบัคนไขต้ามความเหมาะสม     โนม้ตวัไปขา้งหนา้เล็กนอ้ย (ไม่เอนตวักบัพนกั
เกา้อ้ี ไม่นัง่เอกเขนก ไม่นัง่เทา้คาง)  แสดงอารมณ์ทางสีหนา้อยา่งเหมาะสม  มีท่าทีเอ้ือต่อการสนทนา  (อบอุ่น  เป็น
กนัเอง  เป็นมิตร)  ใชน้ ้าเสียงและค าพูดท่ีแสดงถึงความรู้สึกของตนเองใหช้ดัเจน  วา่คิดและรู้สึกอยา่งไรต่อประเด็น
หรือปัญหาของผูรั้บการปรึกษา (vocal quality)         ปรับคล่ืนการรับฟังใหต้รงกบัผูรั้บการปรึกษา (vocal tracking)           
หลกัการคือคนไขส้นใจหรือเป็นกงัวลในเร่ืองใดก็ควรจะคุยในเร่ืองนั้น      แต่หากแพทยเ์ห็นวา่ผูรั้บการปรึกษาควร
รับรู้เร่ืองใดนอกเหนือจากนั้น         ก็พยายามโนม้นา้วหรือสร้างแรงจูงใจให้เห็นถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งคุยเก่ียวกบั
เร่ืองนั้น 

การฟังอยา่งมีส่วนร่วม (active listening)  ไดแ้ก่     พยกัหนา้หรือผงกศีรษะตามเร่ืองท่ีเล่า 
อยา่งเหมาะสม        ใชค้  าพูดตอบรับการฟัง เช่น  “อือม”์   “ค่ะ”  หรือ “ครับ”        ใชค้  าถามกระตุน้การพูดคุย  เช่น    
“แลว้ยงัไงต่อครับ”     หรือ     “หลงัจากนั้นเป็นอยา่งไรคะ” 
  2) การเงียบ (silence)   การเงียบเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นตอ้งใชค้วบคู่กบัการฟัง    ใน
สถานการณ์ท่ีคนไขเ้งียบ อาจเกิดข้ึนไดจ้ากกรณีต่อไปน้ี  เช่น     เม่ือคนไขก้ าลงัหยดุคิดวา่จะตอบปัญหานั้นอยา่งไร       
รวมถึงการพิจารณาวา่จะตอบปัญหานั้นดีหรือไม่         เม่ือผูรั้บการปรึกษารู้สึกสะเทือนใจหรือเศร้าใจต่อเร่ืองท่ี
ก าลงัพูดถึงจนท าใหไ้ม่สามารถพูดต่อได ้     เม่ือผูรั้บการปรึกษารู้สึกไม่พอใจต่อตา้นผูใ้หก้ารปรึกษา 

   จากสถานการณ์ท่ีผูรั้บการปรึกษาน่ิงเงียบจะดว้ยกรณีใดก็ตาม ส่ิงท่ีแพทยค์วรปฏิบติัก็ 
คือ ควรน่ิงเงียบสักครู่หน่ึง (ประมาณ 2-3 นาที)  แต่ขณะเดียวกนัก็แสดงความสนใจให้คนไขท้ราบวา่แพทยต์ั้งใจรอ 
ฟังเร่ืองราวอยู ่เพื่อใหค้นไขไ้ดมี้โอกาสใชเ้วลาเรียบเรียงความคิดและค าพูด หรือจดัการกบัอารมณ์เศร้าสะเทือนใจ 
นั้น หรือให้โอกาสระงบัภาวะอารมณ์โกรธไม่พึงพอใจ ไม่ควรท่ีจะรีบพูดส่ิงใดก่อนเวลาอนัควร        เพราะจะท าให ้
กระแสความคิดหรืออารมณ์ของคนไขต้อ้งหยดุชะงกัลง  
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2.2 ทกัษะเฉพาะ 
1) การถาม 

1.1   การถามเปิดประเด็น (opening the interview) 
  เป็นการถามถึงวตัถุประสงคท่ี์มาพบผูรั้กษา  เช่น  “จะใหผ้ม/ดิฉนั ช่วยอะไรครับ/คะ” 
หรือ “เป็นอยา่งไรมาครับ /คะ” 
  1.2  การสอบถาม (questioning) 
  เป็นการถามเพื่อจะไดท้ราบขอ้มูลวา่เกิดอะไรข้ึนท่ีไหน เม่ือไร ลกัษณะใด เป็นตน้ 

ค าถามท่ีใชจ้ะมีทั้งปลายปิดและปลายเปิด เช่น 

  “อนัน้ีเพิ่งเป็นคร้ังแรก ใช่ไหมครับ/คะ” 
  “อาการท่ีวา่น้ี เป็นมานานแค่ไหนครับ/คะ” 
  ในการสนทนาเพื่อการช่วยเหลือส่วนใหญ่มกัจะนิยมใชค้  าถามปลายเปิดมากกวา่  เพราะ
จะท าใหผู้รั้บบริการมีอิสระทางความคิดและความรู้สึก  ไม่ถูกตดัทอนการพูดคุยไวว้างใจ  และใหข้อ้มูลอยา่ง
ตรงไปตรงมาโดยละเอียด  เช่น  ถา้ถามวา่  “คุณแปรงฟันและใชไ้หมขดัฟันทุกวนัไหมครับ”  จะไดค้  าตอบเพียง
วา่   “ใช่”  หรือ “ไม่ใช่”   แต่จะไม่ไดร้ายละเอียดอ่ืน  ท าใหผู้รั้กษาอาจจะตอ้งใชพ้ลงังานมากข้ึนท่ีจะตอ้งซกัถาม
เพิ่มเติม  แต่ถา้ถามวา่ “ช่วยบอกหมอเพิ่มเติมหน่อยนะครับวา่  โดยปกติแลว้คุณแปรงฟันและใชไ้หมขดัฟัน
อยา่งไรบา้ง”   เป็นค าถามท่ีกวา้งซ่ึงก็จะท าใหไ้ดค้  าตอบท่ีกวา้งคือไดร้ายละเอียดมากกวา่การถามแบบแรก 

                1.3  การสอบซกั (probing) 
  เป็นการถามแบบติดตามเร่ืองเพื่อเขา้ใหถึ้งรายละเอียด โดยการป้อนค าถามตรง ๆ หลาย 
ค าถามติดต่อกนั เช่น 

   

  ผูรั้กษา :   ช่วยเล่าอาการท่ีเป็นใหฟั้งหน่อยครับ 

  คนไข ้ :   ปวดท่ีตน้ขาและน่องค่ะ 
  ผูรั้กษา :   เป็นมานานแค่ไหนแลว้ครับ 

  คนไข ้ :   เป็นมา 2-3 วนัแลว้ค่ะ 
  ผูรั้กษา  :   ปวดตลอดเวลา หรือปวดเป็นพกั ๆ ครับ 

      คนไข ้   :   …………………….  

2) การกระตุ้น (encouraging) 
.   เป็นการกระตุน้ใหก้ารสนทนาด าเนินต่อไป เช่น 

   คนไข ้ :   จะวา่ยงัไงดีล่ะคะ....ไม่รู้จะพูดยงัไงดี   
  ผูรั้กษา :   ลองบอกมาเถอะครับ บางทีคุณอาจมีความจ าเป็นจริง ๆ ก็ได ้
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              3)   การแสดงความเข้าใจ  (empathic building) 

  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเขา้ใจและเห็นใจ มีเทคนิคท่ีส าคญั ดงัน้ี 
  3.1 การสะท้อนความคิด (reflection of content)  คือ  การป้อนขอ้มูลกลบั  (feed back)  
ในถอ้ยค าสุดทา้ยของเน้ือหาท่ีเป็นหวัใจส าคญัของปัญหาท่ีคนไขไ้ดเ้ล่าใหฟั้ง  เพื่อคนไขจ้ะไดรู้้วา่เราเขา้ใจในส่ิงท่ี
เขาคิด  การสะทอ้นความคิดท าได ้2 ลกัษณะ คือ 

     3.1.1  การทวนซ ้ าประโยค แต่ใชถ้อ้ยค านอ้ยลงและคงความหมายเดิม เช่น 

คนไข ้ :  ผมเคยคิดโทษพอ่แม่เหมือนกนัท่ีไม่พาผมไปรักษาตั้งแต่ 
                        ตอนเล็ก ๆ 

ผูรั้กษา : คุณคิดโทษพอ่แม่ท่ีไม่รีบพาไปรักษา 
        3.1.2 การจบัใจความตามเน้ือหาท่ีคนไขพู้ด  แลว้น ามาเรียบเรียงใหม่ดว้ยถอ้ยค า
ของผูรั้กษาเอง เช่น 

   คนไข ้ : การบ าบดัแบบน้ี เสียค่าใชจ่้ายมากกวา่ท่ีคิดไวน้ะคะ 
   ผูรั้กษา : คุณไม่คิดมาก่อนวา่การรักษาแบบน้ีจะส้ินเปลือง   
   คนไข ้       : ค่ะ  (คนไขพ้อใจท่ีผูรั้กษาเขา้ใจความคิดของเธอ) 

  3.2 การสะท้อนความรู้สึก (reflection of feeling)   เป็นเทคนิคท่ีมีความส าคญัและเป็น
ประโยชน์มากเพราะช่วยใหค้นไขรู้้สึกไดว้า่เราเขา้ใจความรู้สึกของเขา  และยงัช่วยใหเ้ขาไดรั้บรู้และเขา้ใจถึง
ความรู้สึกท่ีแทจ้ริงของตนเองท าใหเ้กิดความศรัทธาเช่ือถือผูรั้กษามากข้ึน  ส่งผลใหเ้กิดความร่วมมือในการรักษา
อยา่งดี  การสะทอ้นความรู้สึกจะแตกต่างจากการสะทอ้นความคิด  โดยผูรั้กษาตอ้งมีทกัษะท่ีจะประเมินความรู้สึก
ของคนไขไ้ด ้ และสะทอ้นความรู้สึกนั้นกลบัไปยงัคนไข ้  วธีิการคือน าเอาขอ้ความท่ีเป็นค าพูดของคนไขน้ั้นมา
ตีความหมาย  แลว้จดัค าพูดนั้นๆเสียใหม่ในเชิงความรู้สึกดว้ยภาษาหรือถอ้ยค าของผูรั้กษาเอง เช่น  

คนไข ้ :   ขาของผมท่ีสั้นขา้งหน่ึงอยา่งน้ี  ท าใหเ้หมือนเป็นคนพิการ และเวลาออกไป 

                                                            ไหนแลว้รู้สึกไม่มัน่ใจ ไม่อยากท่ีจะใหใ้ครเห็น 

  ผูรั้กษา :  คุณรู้สึกไม่ชอบใจท่ีขาเป็นแบบน้ี และอายท่ีจะใหใ้ครเห็น 

  คนไข ้ : ใช่ครับ (คนไขพ้อใจท่ีผูรั้กษาเขา้ใจความรู้สึกของเขา) 
3) การให้ก าลงัใจ 

3.1  การแสดงความเห็นชอบ (approval)     วธีิการน้ีเพื่อใหค้นไขเ้กิดก าลงัใจโดยผูรั้กษา 
แสดงความเห็นดว้ยกบัแนวคิดหรือวธีิการของเขา เช่น  

  คนไข ้  :  ดิฉนัจะพยายามฝึกเดินดว้ยตวัเองใหม้ากข้ึนค่ะ  เพราะยิง่ใหค้นประคองก็ยิ่ง 
              ดีข้ึนชา้ 

  ผูรั้กษา  :  ดีแลว้ครับ    
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  3.2  การกระตุ้นให้เกดิก าลงัใจ (encouraging)  เป็นการกระตุน้ใหค้นไขเ้กิดก าลงัใจ และ
ใหต้ระหนกัวา่เขามีศกัยภาพท่ีจะท าอะไรได ้ มีความคิดริเร่ิมท่ีจะต่อสู้ และมีความมัน่ใจในตวัเองมากข้ึน เช่น 

คนไข ้   :  ผมกลวัจะเดินไม่ไดจ้งัเลยครับ รู้สึกวา่กลา้มเน้ือมนัอ่อนแรงมาก 
ผูรั้กษา   :  น่าจะพอไดน้ะคะ เพราะระดบัการตอบสนองของกลา้มเน้ือยงัดีอยู ่แต่ตอ้งใช ้ 
                  เวลาและตอ้งหมัน่ฝึกใหส้ม ่าเสมอหน่อย 

    3.3  การสนับสนุนและให้ก าลงัใจ (supporting)  เป็นการแสดงออกถึงความเห็นใจและ
การใหก้ าลงัใจ  เพื่อคนไขจ้ะไดค้ลายความวติกกงัวลใจลง เช่น 

คนไข ้ :  ผมคงจะไม่มีความหวงัแลว้ใช่ไหม 
  ผูรั้กษา : โรคท่ีเป็นอยูน้ี่ อาจจะยากต่อการบ าบดัรักษา แต่ถา้ก าลงัใจดี   มีโอกาสท่ีคุณจะ 

                ดีข้ึนจนเกือบเป็นปกติ อยา่เพิ่งทอ้นะคะ 
4) การสรุปความ  (summarizing)  เพื่อเป็นการสรุปเน้ือหาและประเด็นท่ีไดจ้ากการ 

สัมภาษณ์ ทุกคร้ังจึงควรตอ้งมีการสรุปใหเ้ห็นปัญหาชดัเจนและตรงกนัระหวา่งคนไขก้บัผูรั้กษา วธีิพูด คือ  
                 ผูรั้กษา :  เอาล่ะนะคะ  เพื่อให้รู้วา่เราเขา้ใจตรงกนัหรือไม่ อยากจะขอใหคุ้ณช่วย 

     สรุปถึงส่ิงท่ีเราคุยกนัวา่มีอะไรบา้งพอไดไ้หมคะ(ใหค้นไขส้รุป) 

   หรือ :  เท่าท่ีคุยกนันะครับ สรุปวา่…………(ผูรั้กษาเป็นผูส้รุป) 

3.    บอกข้อสงสัย / ข้อวนิิจฉัย 
       การบอกขอ้สงสัยหรือการวนิิจฉยัในท่ีน้ีจะกล่าวถึงทกัษะการใหข้อ้มูล และการแจง้ข่าวร้าย 

                             3.1   ทกัษะในการให้ข้อมูล 
                        3.1.1    การบอกเน้ือหาของขอ้มูล ค านึงถึงหลกัดงัน้ี 

       1)  ดา้นสาระ 
          ขอ้มูลท่ีใหเ้ป็นไปตามขอ้เทจ็จริงทั้งทางบวกและลบ     และเป็นขอ้มูลท่ีท าให้เกิด

เจตคติต่อเร่ืองนั้นๆ อยา่งถูกตอ้ง  ไม่ควรพูดใหค้นไขมี้ความหวงั เกินจริง ไม่ควรพูดใหค้นไขท้อ้ใจ   ขอ้มูลท่ีให้
ตอ้งไม่ปลุกเร้าอารมณ์กลวั วิตกกงัวล  จนเกินจริง     ขอ้มูลท่ีใหมี้สาระตรงกบัความสนใจหรือประโยชน์ของคนไข ้
ขอ้มูลท่ีใหมี้สาระครบถว้นครอบคลุมพอท่ีจะบรรลุประโยชน์ตามความมุ่งหมายของการส่ือสาร   ขอ้มูลท่ีใหมี้ความ
กระจ่างแจง้พอท่ีจะใหผู้รั้บบริการเขา้ใจและสามารถปฏิบติัตามไดถู้กตอ้ง 

      2)   ดา้นการใชภ้าษา 
       ถอ้ยค าท่ีเลือกใชต้อ้งมีความเหมาะสมกบัสถานภาพของผูรั้บบริการ เช่น  ถา้ส่ือสาร 

กบัผูรั้บบริการท่ีมีการศึกษาไม่สูงนกัตอ้งใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย ไม่ซบัซอ้น  หลีกเล่ียงการใชศ้พัทเ์ฉพาะทางการแพทย ์
หรือถา้ส่ือสารกบัผูรั้บบริการท่ีสูงอายกุ็ตอ้งพูดใหก้ระชบัเพื่อจดจ าไดง่้าย และอาจตอ้งพูดย  ้า    การแสดงน ้าเสียง
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ควรเป็นไปตามธรรมชาติของอารมณ์ ถา้ใหข้อ้มูลในลกัษณะท่ีจะไปกระตุน้อารมณ์เศร้า/ วติกกงัวล ของผูรั้บบริการ  
น ้าเสียงท่ีใชต้อ้งไม่ต่ืนตระหนกร้อนรน  แต่ตอ้งเป็นไปในลกัษณะมัน่คง อบอุ่น จริงใจ 
 การตรวจสอบความเขา้ใจของคนไข ้ หลงัการพูดคุย/สัมภาษณ์ทุกคร้ังวา่  คนไข ้
เขา้ใจขอ้แนะน า ขอ้ปฏิบติั หรือมีแนวทางในการแกปั้ญหาไดถู้กตอ้งตรงกนัหรือไม่ โดยใชเ้ทคนิค summarizing ท่ี
ไดอ้ธิบายแลว้ในตอนตน้ 
     3.2  ทกัษะในการแจ้งข่าวร้าย 

           กรณีท่ีจะตอ้งแจง้คนไข/้ญาติ ถึงการเป็นโรคร้ายแรง หรือการพยากรณ์โรคท่ีไม่ดี  มีเทคนิค
วธีิการท่ีจะแนะน าในท่ีน้ี คือ “sandwich method” ประกอบดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ 3 ขั้น ดงัน้ีคือ  
             1)  stage of warning  เป็นขั้นตอนการใหส้ัญญาณเตือนขอ้เทจ็จริงวา่คนไข/้ญาติ ก าลงัจะ
เผชิญกบัข่าวร้าย เช่น 
  คนไข ้   :   คุณหมอครับ อาการของคุณพ่อผมเป็นยงัไงบา้งครับ 
  ผูรั้กษา  :   อาการไม่ค่อยดีเลยครับ 
   ในขั้นตอนน้ีถือเป็นการเตรียมผูฟั้งในการท่ีจะตอ้งรับข่าวร้าย 
  2)  stage  of  breaking  the  news    เป็นขั้นตอนท่ีเป็นหวัใจของการบอกข่าวร้าย ตวัอยา่ง
การแจง้ข่าวร้ายท่ีต่อเน่ืองจากขั้นตอนแรก  คือ 
   ผูรั้กษา  : อยา่งท่ีผมไดบ้อกแต่แรกวา่เน้ืองอกนั้นอาจเป็นเน้ือร้ายหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได ้   

             แต่เท่าท่ีประเมินอาการและผลการตรวจทั้งหมด  พบวา่เป็นเน้ือร้าย…นัน่คือ 
             เป็นมะเร็งนัน่เอง 

  ในขั้นตอนของการบอกข่าวร้ายน้ีควรบอกอยา่งตรงไปตรงมา ไม่ตอ้งออ้มคอ้ม และตอ้ง
ไม่บอกในลกัษณะท่ีคลุมเครือ เพื่อป้องกนัการตีความผิด 
  3)  stage of being supportive     เป็นขั้นตอนของการปลอบขวญั      และใหก้ าลงัใจ จาก 
2 stage แรก ลองศึกษาวธีิการพูดตามตวัอยา่งดงัน้ีคือ  

ผูรั้กษา: แต่ยงัไงก็ตาม ผมอยากใหเ้ราไดมี้โอกาสคุยกนัเก่ียวกบัแนวทางปฏิบติั/ดูแล    
              หรือคุยกนัวา่เราจะท าอยา่งไร 

  ในขั้นตอนน้ีผูฟั้งจะเกิดความรู้สึกวา่แมจ้ะไดรั้บข่าวร้าย แต่ผูรั้กษาก็ยงัคงใหก้ าลงัใจ ไม่
ละทิ้งคนไข/้ญาติไปอยา่งไม่สนใจใยดี 
  ทกัษะท่ีกล่าวมาน้ีใชบ้่อยในวชิาชีพดา้นสุขภาพ  ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีไม่ซบัซอ้นมาก  
สามารถเรียนรู้เขา้ใจ และฝึกปฏิบติัไดง่้าย  อยา่งไรก็ตามหากตอ้งการทราบเก่ียวกบัทกัษะส่ือสารเพิ่มเติม  ก็อาจ
ศึกษาไดจ้ากเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการใหก้ารปรึกษา (counseling)  ซ่ึงจะไดรั้บประโยชน์เพิ่มข้ึนอีกมาก 
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4.    บอกข้อมูลทางเลือกในการรักษา 
        หลงัจากท่ีบอกคนไขแ้ลว้วา่คนไขป่้วยเป็นอะไร    ขั้นตอนต่อไปแพทยก์็ตอ้งบอกคนไขห้รือญาติ 

วา่มีแนวทางการรักษาอะไรบา้ง   แต่แต่ละวธีิการเป็นอยา่งไร   มีขอ้ดี-ขอ้ดอ้ย อะไร  ปฏิบติัแลว้ไดป้ระโยชน์อะไร  
ไม่ปฏิบติัแลว้เสียประโยชน์อะไร 

5.    พจิารณาทางเลือกในการรักษาร่วมกนั 
        เม่ือคนไขท้ราบขอ้มูลต่าง ๆ แลว้  แพทยจ์ะใหค้นไขแ้ละญาติมีโอกาสในการเลือกแนวทางการ 

รักษาโดยแพทยท์  าหนา้ท่ีเป็นผูใ้หค้  าปรึกษา ทั้งน้ีเป็นไปตามหลกัการใหค้นไขไ้ดมี้ส่วนร่วมต่อการรักษา ในบาง
กรณีท่ีจ าเป็นตอ้งช้ีน าก็อาจท าได ้  แต่ตอ้งกระท าดว้ยความระมดัระวงับนพื้นฐานของการพิจารณาแลว้วา่คนไข้
ไดรั้บประโยชน์สูงสุดอยา่งแทจ้ริง 

6.    ให้การรักษา 
        หลงัจากไดพ้ิจารณาเลือกแนวทางการรักษาแลว้         แพทยก์็ด าเนินการใหก้ารรักษาอยา่งเตม็ 

ประสิทธิภาพ     แต่ส่ิงส าคญัท่ีอยากจะเน้นในท่ีน้ีก็คือ ในขณะท่ีท่านก าลงัปฏิบติัส่ิงใดให้กบัคนไข ้ ควรจะตอ้ง
บอกกล่าวเขาเป็นช่วง ๆ เช่น  “ยกแขนทั้ง 2 ขา้งนะครับ  ผมอยากทดสอบกลา้มเน้ือของคุณป้าสักนิดหน่ึง”  หรือ 
“นอนราบลงท่ีเตียง  แลว้หายใจเขา้ลึก ๆ นะคะ ดิฉันก าลงัจะช่วยในการผอ่นคลายการปวดเกร็งของกลา้มเน้ือดว้ย
วิธี....(บอกวิธีท่ีใช้)”   เพื่อให้คนไขมี้การตระหนกัรู้ตลอดเวลาและเพื่อให้คนไขส้ามารถปฏิบติัตามไดถู้กตอ้งทุก
ขั้นตอน  อีกทั้งเป็นการใหเ้กียรติคนไขด้ว้ย 

7. ประเมินผลการรักษา 
เม่ือส้ินสุดการรักษาก็นดัมาติดตามและประเมินผล  ภายใตด้ว้ยบรรยากาศของการช่วยเหลือและ 

เป็นมิตร   การรักษาจะได้ผลดีหรือไม่   ผู ้บ  าบัดอาจจะสังเกตจากการมาติดตามผลการรักษาอย่างต่อเน่ือง   
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้อาการท่ีเป็นอยูดี่ข้ึนหรือไม่เป็นโรคเดิมซ ้ า   ก็นบัวา่รักษาไดผ้ลดี        นอกจากน้ีอาจจะสังเกต
จากการท่ีคนไขบ้อกต่อผูอ่ื้นให้มารับการรักษาเช่นเดียวกบัตน   ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นวา่คนไขไ้ดรั้บบริการท่ีดีทั้งในแง่
ของการรักษาตวัโรคหรือความเจบ็ป่วย  และอาจรวมถึงคนไขรู้้สึกดีกบัผูรั้กษาเน่ืองจากมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัดว้ย 

ทกัษะทั้งหมดตามท่ีไดก้ล่าวมา จะเห็นไดว้า่ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการเคารพสิทธิและใหเ้กียรติคนไข ้  
และเนน้การสร้างและคงไวซ่ึ้งสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั 
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