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บทคัดย่อ

ผู้สงู อายุเป็ นกลุ่มที่ พบความชุกการเกิดโรคเบาหวานมากที่ สดุ โดยเฉพาะกลุ่มที่ มคี วามดันโลหิตสูงเป็ นโรคร่วม
หากมีความฉลาดทางสุขภาพในระดับไม่เพียงพอแล้ ว จะส่งผลให้ มีอตั ราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด
เพิ่ มขึ้น มีการศึกษาผลของการสื่ อสารด้ วยภาษาพูด ในผู้ป่วยที่ มคี วามฉลาดด้ านสุขภาพระดับพอเพียง พบว่า เกิดผล
ทางบวกกับการดูแลตนเองและผลลัพธ์ทางสุขภาพ สามารถลดระดับน�ำ้ ตาลสะสมในเลือดได้ และการที่ บคุ ลากรทางสุขภาพ
สื่ อสารกับผู้สงู อายุโรคเบาหวานร่วมกับภาวะความดันโลหิตสูงและไม่เกิดผลลัพธ์ทางบวกกับสุขภาพนั้น มีเหตุปัจจัย
ที่ สมั พันธ์กบั ความเสื่ อมของพัฒนาการช่วงวัยและประสบการณ์การรับรู้ต่อสุขภาพที่ แตกต่างกัน ท�ำให้ รบั ข้ อมูลคลาดเคลื่ อน
จากความเป็ นจริง และวิธกี ารสื่ อสารเพื่ อการเข้ าถึง เข้ าใจและน�ำข้ อมูลสุขภาพไปสู่การปฏิบตั นิ ้ัน จ�ำเป็ นต้ องพัฒนา
การสื่ อสาร 3 ระดับ คือ 1) ระดับพื้นฐาน เข้ าถึง เข้ าใจข้ อมูล จากการอ่าน เขียน 2) ระดับปฏิสมั พันธ์ โดยน�ำข้ อมูล
ไปซักถามในสิ่ งที่ ไม่เข้ าใจและบอกต่อให้ ผ้ ูอนื่ เข้ าใจ และ 3) ระดับวิจารณญาณ โดยตัดสินใจเลือกข้ อมูลสุขภาพที่ เชื่ อถือได้
และน�ำไปใช้ จัดการกับสุขภาพตนเอง ดังนั้นวิธกี ารสื่ อสารเพื่ อการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพ จึงประกอบด้ วย 1) วิธกี าร
สื่ อสารเพื่ อสร้ างความสัมพันธ์และเปิ ดรับข้ อมูล 2) วิธกี ารสื่ อสารเพื่ อสร้ างความตระหนักในการดูแลสุขภาพ 3) วิธกี ารสื่ อสาร
เพื่ อสร้ างเสริมแรงจูงใจเพื่ อปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม ซึ่ งแต่ละวิธกี ารประกอบด้ วยเทคนิคต่างๆ ดังนี้ การใช้ ประสบการณ์
ที่ เป็ นความส�ำเร็จในการเรียนรู้ การน�ำเสนอข้ อมูลสุขภาพผ่านเรื่ องเล่า การกระตุ้นอารมณ์ด้านบวกและด้ านลบ เทคนิค
การสอนกลับ และการสื่ อสารผ่านแอพพลิเคชัน ไลน์หรือ เฟซบุค วิธกี ารสื่ อสารดังกล่าว ส่งเสริมให้ บคุ คลากรทางสุขภาพ
สื่ อสารได้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งเป็ นการยกระดับความฉลาดทางสุขภาพให้ กบั ผู้สงู อายุโรคเบาหวานร่วมกับ
ภาวะความดันโลหิตสูง ให้ เกิดผลลัพธ์ทางบวกกับสุขภาพต่อไป
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Abstract

Older adults are the group with the highest prevalence of diabetes, especially those with hypertension
as a comorbidity. If there is insufficient level of health literacy, this leads to increased mortality from cardiovascular
disease. A study of the effect of verbal communication in patients with a sufficient level of health literacy
found that there was a positive effect on self-care and health outcomes that could reduce blood glucose levels.
In addition, the health care provider communication with the elderly with diabetes and hypertension did not
have positive health outcomes due to factors associated with developmental deterioration at different ages and
different perceived health experiences. These factors meant that information differed from reality. The development
of communication methods for accessibility, understanding, and putting health information into practice involved
three levels: 1) the basic level is reading and writing; 2) the interaction level is asking questions about things
that are not understood and asking others to understand; 3) the judgement level is deciding on reliable health
information and using it to manage one’s health. Therefore, the communication method for developing health
literacy involved 3 steps: 1) Building relationships and openness to information; 2) Raising awareness of
health care, and 3) Building motivation to change behavioral decisions. Different communication techniques
were used in each step, such as including the use of patients’ achievement experiences, communicating health
information by using narratives as a presentation technique, stimulating both positive and negative emotions,
feedback technique, and communicating through the Line or Facebook applications. These communication
techniques could encourage healthcare providers to communicate more effectively and improve the level of
health literacy in older diabetic adults with hypertension, which could lead to positive health outcomes.

Keywords: communication; health literacy; elderly; diabetes; hypertension.

NJPH Vol. 32 No. 1 January – April 2022 ISSN 2673-0693

Nursing Journal of the Ministry of Public Health

ความเป็ นมาและความส�ำคัญ

3

ผู้สงู อายุทเี่ ป็ นโรคเบาหวานและมีความดันโลหิตสูงร่วมมีจำ� นวนเพิ่ มมากขึ้นทัว่ โลก จากการส�ำรวจสภาวะสุขภาพ
ประชาชนไทยในปี พ.ศ.2557 พบว่า กลุ่มผู้สงู อายุ อายุ 60-69 ปี 70-79 ปี และมากกว่า 80 ปี เป็ นกลุ่มที่ พบ
ความชุกการเกิดโรคมากที่ สดุ 1 ซึ่ งเป็ นปัญหาสาธารณสุขที่ สำ� คัญ เพราะท�ำให้ เกิดภาวะแทรกซ้ อน ของหลอดเลือดหัวใจ
หลอดเลือดสมอง และโรคไตเรื้อรังเพิ่ มขึ้น ส่งผลกระทบต่อสังคมจากการเสียชีวติ และทุพพลภาพ รวมทั้งผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ จากภาระค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลที่ เพิ่ มขึ้น และปัญหาดังกล่าวมีความสัมพันธ์กบั ความฉลาด
ทางสุขภาพ2 โดยมีการศึกษาผู้สงู อายุทเี่ ป็ นโรคเบาหวาน ที่ สามารถควบคุมค่าเฉลี่ ยน�ำ้ ตาลสะสม ค่าความดันโลหิต
ให้ อยู่ในเกณฑ์ปกติ และมีอตั ราการเกิดภาวะแทรกซ้ อนลดลงส่วนมากมีความฉลาดทางสุขภาพในระดับเพียงพอ3
เมื่ อศึกษาถึงความฉลาดทางสุขภาพด้ านการสื่ อสารด้ วยภาษาพูด ภาษาเขียน ของผู้สงู อายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่
มีความดันโลหิตสูง ในคลินิกหมอครอบครัว จังหวัดสระบุรี ในการท�ำความเข้ าใจ ข้ อมูลและตัดสินใจจัดการสุขภาพ
ของตนเอง พบว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าผู้สงู อายุโรคเบาหวาน ที่ มคี วามฉลาดด้ านสุขภาพที่ ไม่เพียงพอและไม่ได้ รับ
การพัฒนาการสื่ อสารด้ วยภาษาพูด โดยเฉพาะด้ านความเข้ าใจอยู่ในระดับอาจมีปัญหา ร้ อยละ 48.54 โดยที่ ช่องทาง
น�ำเข้ าข้ อมูล ส่วนมากได้ จากบุคลากรทางสุขภาพหรือสื่ อสิ่ งพิมพ์ทมี่ าจากแหล่งข้ อมูลทางการแพทย์เท่านั้น ด้ วยเหตุน้ ี
การสื่ อสารด้ วยภาษาพูด จึงมีความส�ำคัญช่วยให้ ผ้ ูสงู อายุโรคเบาหวานสามารถประยุกต์ใช้ ข้อมูล เพื่ อการตัดสินใจ
ในการปฏิบตั ิ การดูแลสุขภาพของตนเอง4 การสื่ อสารกับผู้สงู อายุโรคเบาหวาน ด้ านภาษาพูด มีความเกี่ ยวข้ องกับอายุ
และการศึกษาส�ำหรับอายุและการเข้ าสูว่ ยั กลางของการสูงอายุน้นั โดยทัว่ ไปจะมีการเปลี่ ยนแปลงของระบบการท�ำงาน
ของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย เช่น การมองเห็น การได้ ยิน ความเสื่ อมเหล่านี้ เป็ นข้ อจ�ำกัดในการได้ รับข้ อมูลสุขภาพ
ส่วนระดับการศึกษาในระดับพื้นฐานหรือสูงกว่า ช่วยให้ ผ้ ปู ่ วยผู้สงู โรคเบาหวานมีความสามารถในการอ่าน การค�ำนวณ
รวมทั้งการเข้ าถึงและท�ำความเข้ าใจในข้ อมูลสุขภาพได้ ดี และเพียงพอที่ จะน�ำไปประยุต์ใช้ ได้ 4 และจากการศึกษา
ของ Inoue และคณะ ที่ ศกึ ษาความรอบรู้ด้านสุขภาพด้ านการสื่ อสารและวิจารณญาณของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ในสถานบริการปฐมภูมิ พบว่า การสื่ อสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเข้ าใจ ในการดูแลตนเอง และการรับรู้
ความสามารถของตนเองในการจัดการโรคเบาหวาน5 ส่งเสริมการแลกเปลี่ ยนข้ อมูลเกี่ ยวกับโรคและการรักษา ช่วยให้
ผู้ป่วยเผชิญปัญหาและจัดการตนเองที่ จำ� เป็ น6 ส่งผลให้ ควบคุมโรคได้ ตามเป้ าหมาย7
จากทบทวนวรรณกรรมที่ ผ่านมาเกี่ ยวกับการสื่ อสารทางสุขภาพกับความฉลาดทางสุขภาพของผู้สงู อายุทว่ั ไป
พบว่าความฉลาดในการดูแลสุขภาพของผู้สงู อายุโดยรวมอยู่ในระดับที่ ไม่เพียงพอโดยเฉพาะเรื่ องความรู้ความเข้ าใจ
ในข้ อมูลสุขภาพ การสื่ อสารทางสุขภาพ รวมถึงการเข้ าถึงข้ อมูลและบริการสุขภาพ แม้ ว่าผู้สงู อายุจะมีทกั ษะด้ านการ
ตัดสินใจและการเลือกปฏิบตั ใิ นระดับดี แต่การได้ รับข้ อมูลสุขภาพที่ ไม่เพียงพอ รวมทั้งการขาดทักษะการสื่ อสารทาง
สุขภาพที่ ดี อาจส่งผลต่อการตัดสินใจในการดูแลสุขภาพตนเองผิดพลาดได้ ง่าย8 ดังนั้นการยกระดับความฉลาดทาง
สุขภาพจากระดับอาจมีปัญหาไปสู่ระดับเพียงพอ จึงจ�ำเป็ นต้ องพัฒนาวิธกี ารสื่ อสาร และทักษะการสื่ อสารที่ สำ� คัญ คือ
การบอกเล่า การตั้งค�ำถาม การขอค�ำ แนะน�ำ จากบุคลากรทางสุขภาพ โดยการสื่ อสารด้ วยภาษาเขียนและภาษาพูด
ที่ ชัดเจน เข้ าใจง่ายรวมทั้งการใช้ เทคนิคการสอนกลับ (teach back method) และการส่งเสริมการตั้งค�ำถาม9 และ
ทักษะการสื่ อสารแต่ละทักษะนามาใช้ ในขั้นตอนต่างๆ ของการสื่ อสารทางสุขภาพ 3 ระดับ คือ 1) ขั้นพื้นฐาน ได้ แก่ เข้ าถึง
และเข้ าใจ 2) ขั้นปฏิสมั พันธ์ ได้ แก่ โต้ ตอบซักถาม เปรียบเทียบข้ อมูลเพื่ อตัดสินใจ 3) ขั้นวิจารณญาณ ได้ แก่ ตัดสินใจ
เปลี่ยนพฤติกรรม จัดการกับตนเอง มีการปรับใช้ และบอกต่อ ซึ่งการสื่อสารให้ ถงึ พร้ อมทั้ง 3 ระดับนี้ สะท้ อนให้ เห็นถึงการเกิด
ความรอบรู้อย่างสมบูรณ์10 โดยผู้เขียนได้ นำ� แนวคิดดังกล่าวมาก�ำหนดเป็ นเป้ าหมายและวิธกี ารของการสื่ อสารเพื่ อยกระดับ
ความฉลาดทางสุขภาพของผู้สงู อายุโรคเบาหวาน ซึ่ งประกอบด้ วย วิธกี ารการสื่ อสารเพื่ อสร้ างความสัมพันธ์ วิธกี าร
การสื่ อสารเพื่ อสร้ างความตระหนักในสุขภาพและวิธกี ารการสื่ อสารเพื่ อสร้ างแรงจูงในในการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม
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จากปัญหาและความส�ำคัญดังกล่าวจะเห็นได้ ว่า การสื่ อสารระหว่างผู้สงู อายุโรคเบาหวานกับบุคลากรทางสุขภาพ
เป็ นปัจจัยส�ำคัญที่ มีอทิ ธิพลต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน7 โดยที่ ผ้ ูสงู อายุโรคเบาหวานที่ มีความฉลาด
ด้ านสุขภาพเพียงพอ จากการได้ รับการพัฒนาทักษะการสื่ อสารจะสามารถแสวงหาความรู้ ท�ำความเข้ าใจและน�ำข้ อมูล
ความรู้มาจัดการสุขภาพตนเองได้ 11 ดังนั้น บุคลากรทางสุขภาพ ควรเพิ่ มพูนความรู้ความเข้ าใจในหลักการสื่ อสาร
ทางสุขภาพ คุณลักษณะและข้ อจ�ำกัดในการสื่ อสารกับผู้สงู อายุโรคเบาหวานที่ มภี าวะความดันโลหิตสูงร่วม รวมทั้งฝึ กฝน
ทักษะการสื่ อสาร ทั้งวิธกี ารการให้ ความรู้เกี่ ยวกับโรคเบาหวานในด้ านเนื้อหา การใช้ สอื่ ที่ เป็ นทั้งภาษาเขียน ภาษาพูด
ที่ ชัดเจน และการใช้ เทคนิคการสอนกลับ12 รวมทั้งการใช้ คำ� ถามส�ำคัญ 3 ข้ อ (ask me three) เกี่ ยวกับปัญหาสุขภาพ
เพื่ อการเลือกและตัดสินใจจัดการตนเองเพื่ อให้ เกิดผลลัพธ์ทดี่ ีทางสุขภาพ9,13 ทักษะดังกล่าวเป็ นองค์ประกอบใน
แต่ละขั้นของการสื่ อสาร 3 ระดับ หากบุคลากรทางสุขภาพสามารถใช้ ทกั ษะการสื่ อสารทั้ง 3 ระดับอย่างสมบูรณ์ใน
การพัฒนาการสื่ อสารให้ กบั ผู้สงู อายุโรคเบาหวานจะน�ำไปสู่การยกระดับความฉลาดทางสุขภาพต่อไป7 ซึ่ งเนื้อหาของ
บทความ ประกอบด้ วย ปัจจัยที่ มผี ลต่อการสื่ อสารกับผู้สงู อายุโรคเบาหวาน และกลวิธกี ารสื่ อสารเพื่ อยกระดับความฉลาด
ทางสุขภาพของผู้สงู อายุโรคเบาหวาน

ปั จจัยที่มีผลต่อการสื่อสารกับผูส้ ูงอายุโรคเบาหวาน

การสื่ อสารกับผู้สงู อายุโรคเบาหวาน บุคลากรทางสุขภาพ ควรพิจารณาถึงอายุ และการเปลี่ ยนแปลงที่ สำ� คัญ
ตามวัย ภาวะสุขภาพที่ บ่งบอกถึงอาการของโรค ประสบการณ์ชีวติ ซึ่ งที่ มอี ทิ ธิพลต่อการรับรู้ความเจ็บป่ วย ระดับการศึกษา
และความสามารถในการสื่ อสารด้ วยภาษาพูด ภาษาเขียน4 ซึ่ งปั จจัยที่ มีผลต่อการสื่ อสารกับผู้สูงอายุโรคเบาหวาน
ประกอบด้ วย
1. ปัจจัยทางกายภาพผู้สงู อายุโรคเบาหวาน14 จะมีการเปลี่ ยนแปลงของสรีระวิทยาหลายประการที่ เป็ นอุปสรรค
ในการสื่ อสาร ได้ แก่ ระบบประสาทสัมผัสและการรับรู้ทเี่ สื่ อมถอยลงตามวัย ทั้งการได้ ยนิ และการมองเห็น ซึ่ งอาจท�ำให้
การรับข้ อมูลคลาดเคลื่ อนได้ เช่น สายตายาว ตาฝ้ ามัว มองเห็นได้ ไม่ชัดเจน จึงมีความยากล�ำบากในการอ่านข้ อมูล
เป็ นต้ น ในด้ านการท�ำงานของสมอง (cognition) มีปัญหาเกี่ ยวกับความจ�ำลดลง จ�ำไม่ได้ โดยเฉพาะความจ�ำระยะสั้น
มีการคิดประมวลผลช้ าลงและบางรายเริ่ มมีความผิดปกติของระบบประสาท เช่น โรคพาร์คนิ สัน (Parkinson’s disease)
ภาวะสมองเสื่ อม (dementia) หลงลืมหรือผู้ทเี่ ป็ นโรคหลอดเลือดสมองมีความพิการทางสมอง (dysphonia) จะสังเกต
เห็นปัญหาในการพูด การรับรู้ตลอดจนปัญหาในการอ่านการเขียน การควบคุมความคิด พฤติกรรมและการจ�ำจากการ
เปลี่ ยนแปลงนี้ ท�ำให้ ความสามารถของผู้สงู อายุโรคเบาหวานในการสื่ อสารกับผู้อนื่ ลดลง เช่น การเข้ าถึงข้ อมูลเกิดความเคลื่ อน
ไม่ครบถ้ วน ส่งผลให้ นา ข้ อมูลไปปฏิบตั ไิ ม่ได้ หรือไม่ถูกต้ อง4
2. ปัจจัยด้ านประสบการณ์ ผู้สงู อายุโรคเบาหวาน จะมีการสัง่ สมประสบการณ์ต่างๆ ในชีวิตมาแตกต่างกัน
การตัดสินใจจึงมักใช้ ประสบการณ์ ค่านิยมและความเชื่ อเดิมเป็ นพื้นฐาน14
3. ปัจจัยด้ านสังคมวัฒนธรรม ในสังคมไทยผู้สงู อายุโรคเบาหวาน มักจะไม่ให้ ข้อมูลหรือบอกเล่าปัญหาของตน
ให้ ผ้ ูอนื่ ฟัง เนื่ องจากกังวลกับเงื่ อนไขบางอย่างทางสังคมวัฒนธรรม และกลัวว่าจะกระทบต่อครอบครัว กลัวถูกลด
บทบาทหน้ าที่ และความส�ำคัญลงจากปัญหาของตน14 นอกจากนี้ผ้ สู งู อายุ โรคเบาหวานส่วนใหญ่ มักจะให้ ความเคารพ
ย�ำเกรงบุคลากรทางสุขภาพโดยเฉพาะ แพทย์ พยาบาล ด้ วยเห็นว่า เป็ นผู้มคี วามรู้มากกว่า ดังข้ อมูลการสัมภาษณ์ แพทย์
PCC อ.เมือง จ.สระบุรี ที่ กล่าวว่า “ส่วนใหญ่จะเชื่ อฟัง ถึงแม้ จะอธิบายไปอย่างไรสุดท้ ายจะให้ แพทย์เป็ นผู้ตดั สินใจ
การรักษา เช่น พูดว่า “แล้ วแต่หมอ” หรือไม่กล้ าซักถามเมื่ อสงสัย เพราะความเกรงใจ กลัวถูกดุ” เป็ นต้ น
4.ปัจจัยที่ เกี่ ยวกับบุคลากรทางสุขภาพ ที่ สำ� คัญและส่งผลต่อประสิทธิผลของการสื่ อสาร คือ เรื่ องของ “ยุคนิยม”หรือ
“ทัศนคติเชิงอคติ” (ageism)14 ซึ่ งเป็ นแบบแผนทัศนคติเชิงอคติและเลือกปฏิบตั ติ ่อบุคคลตามอายุ เช่น เห็นว่าผู้สงู อายุ
เป็ นผู้อายุไร้ ความสามารถ อ่อนแอ พึ่ งพาและไม่เปิ ดรับการเปลี่ ยนแปลง ทัศนคติเชิงอคติจงึ เป็ นปัญหาส�ำคัญในการสื่ อสาร
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หากบุคลากรทางสุขภาพ ตีตราผู้สงู อายุโรคเบาหวาน เกี่ ยวกับศักยภาพ ต่างๆ ตามอายุ เป็ นต้ นว่า “แก่แล้ วความจ�ำ
ก็ไม่ดี... สื่ อสารข้ อมูลและโต้ ตอบได้ ช้า... พูดไม่ร้ ูเรื่ อง” อคติน้ ีจะเป็ นสาเหตุให้ การพูดน�ำ้ เสียงและท่าทางการ
แสดงออกที่ สอื่ ออกไปไม่เหมาะสมกับวัยของบุคคลที่ ควรให้ เกียรติ การใช้ คำ� สัง่ หรือตัดสินใจแทน ส่งผลให้ เกิดการต่อต้ าน
และไม่ร่วมมือ
ดังนั้นบุคลากรทางสุขภาพ ควรฝึ กฝนตนเองในการรู้เท่าทัน ทัศนคติเชิงอคติ และปัจจัยที่ มผี ลต่อการสื่ อสาร
กับผู้สงู อายุโรคเบาหวาน เพื่ อเลือกวิธกี ารสื่ อสารอย่างถูกต้ อง และสื่ อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ งจะส่งผลต่อการ
ยกระดับความฉลาดทางสุขภาพของผู้สงู อายุโรคเบาหวานต่อไป

กลวิธีการสื่อสารเพื่อยกระดับความฉลาดทางสุขภาพของผูส้ ูงอายุโรคเบาหวาน

จากการศึกษาปัจจัยที่ ส่งผลต่อการสื่ อสารกับผู้สงู อายุโรคเบาหวานดังกล่าว จึงช่วยให้ บุคลากรทางสุขภาพ
เข้ าใจข้ อจ�ำกัดของผู้สงู อายุโรคเบาหวานมากขึ้น และวิธกี ารสื่ อสารที่ จะน�ำไปสู่การยกระดับความฉลาดทางสุขภาพ
เนื้อหาในส่วนนี้จะกล่าวถึง 1) วิธกี ารสื่ อสารเพื่ อสร้ างเสริมความสัมพันธ์อนั ดี 2) วิธกี ารสื่ อสารเพื่ อสร้ างเสริมความตระหนัก
ในภาวะสุขภาพและการปฏิบตั ติ วั ในการป้ องกันภาวะแทรกซ้ อนจากโรคที่ เป็ นอยู่ และ 3) วิธกี ารสื่ อสารเพื่ อสร้ างเสริม
แรงจูงใจในการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม ดังนี้
1) วิธกี ารสื่ อสารเพื่ อสร้ างเสริมความสัมพันธ์อนั ดี เน้ นหลักการของการสื่ อสารที่ เน้ นผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลางด้ วย
การใช้ คำ� พูดและการแสดงออกด้ วยความสุภาพ ยอมรับ ให้ เกียรติ รับฟัง15-16 เพราะการสื่ อสารจากมุมมองที่ เน้ นผู้ป่วย
เป็ นศูนย์กลาง ท�ำให้ บุคลากรทางสุขภาพเข้ าใจความรู้สกึ ของผู้สงู อายุโรคเบาหวาน เพื่ อสามารถควบคุมตนเอง และ
ควบคุมสารที่ จะสื่ อออกไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ งจะส่งผลให้ ผ้ ูสงู อายุโรคเบาหวาน สนใจในการเข้ าถึงข้ อมูล กล้ าที่
จะซักถาม เกิดความร่วมมือแลกเปลี่ ยนข้ อมูลมากขึ้น ซึ่ งวิธกี ารสื่ อสารเพื่ อสร้ างเสริมความสัมพันธ์อนั ดี มีเทคนิค วิธกี าร
และทักษะการสื่ อสาร ดังนี้
		 1.1 จัดสิ่ งแวดล้ อมให้ เหมาะสม สถานที่ ทบี่ คุ ลากรทางสุขภาพจะสื่ อสารควรเป็ นที่ เงียบสงบไม่มเี สียงรบกวน
และมีแสงสว่างเพียงพอเพื่ อให้ มองเห็นได้ ชดั เจน ควรจัดที่ น่งั ที่ สบายเพราะผู้สงู อายุโรคเบาหวานอาจมีปัญหาสุขภาพ
ท�ำให้ ยืนนานๆ ไม่ได้ เช่น ปวดเข่า เหนื่ อยง่ายฯ และควรจัดทิศทางของที่ น่ังในลักษณะที่ หันหน้ าตรงกัน เพื่ อให้ ผ้ ูสงู อายุ
ที่ มปี ัญหาเกี่ ยวกับการได้ ยิน สามารถเข้ าใจสิ่ งที่ รับฟังได้ มากขึ้นจากการมองเห็นและอ่านริมฝี ปากของผู้พูด การจัด
สิ่ งแวดล้ อมและท่านั่ง จึงช่วยส่งเสริมให้ เกิดการรับรู้ข้อมูลที่ ดขี ้ นึ 15-16
		 1.2 สร้ างความไว้ วางใจ โดยบุคลากรทางสุขภาพสื่ อสารให้ ข้อมูล ร่วมกับการใช้ ภาษาท่าทาง การสบตา ซึ่ ง
เป็ นทักษะพื้นฐาน ที่ จำ� เป็ นส�ำหรับปฏิสมั พันธ์ทางสังคม ที่ มีองค์ประกอบย่อย 3 ประการ ในการสื่ อสาร คือ การเห็น
บุคคลสบตา (seeing the individual) มีความเคารพ (being respectful) และแสดงความเข้ าใจในความรู้สกึ ใจและ
ความเมตตาหรือความเห็นใจ (showing empathy and compassion) ด้ วยค�ำพูดที่ ส่งเสริมความภาคภูมใิ จในอัตลักษณ์
โดยแสดงออกด้ วยท่าทีเป็ นมิตร และเคารพให้ เกียรติ ผู้สงู อายุโรคเบาหวานจะรู้สกึ ถึงการยอมรับ เกิดความผ่อนคลาย
พร้ อมที่ เปิ ดรับข้ อมูลร่วมมือและพูดคุยแลกเปลี่ ยนด้ วยความตั้งใจ15-16 นอกจากนี้บุคลากรทางสุขภาพควรสื่ อสาร
แบบสองทาง มีทา่ ทีเป็ นมิตร รับฟังอย่างตั้งใจ ไม่ตดั สินหรือต�ำหนิ โดยซักถามเพิ่ มเติม เพื่ อตรวจสอบความเข้ าใจ
และลดบทบาทของการเป็ นผู้สง่ั สอน ควรวางสถานะเป็ นผู้ให้ คำ� ปรึกษา ให้ โอกาสผู้สงู อายุโรคเบาหวานได้ ร่วมตัดสินใจ
เกี่ ยวกับปัญหาสุขภาพของตน16
		 1.3 ให้ เวลาในการสื่ อสารมากกว่าปกติทว่ั ไป ผู้สงู อายุโรคเบาหวานเป็ นวัยที่ พัฒนาการมีทศิ ทางเสื่ อมลง
ทั้งการรับรู้ การจัดการกับข้ อมูล ความจ�ำ การใช้ เหตุผล และการคิดประมวลผลที่ ล่าช้ า ซึ่ งเป็ นการเปลี่ ยนแปลงความสามารถ
ทางปัญญาที่ เกิดขึ้นตามธรรมชาติของวัย ท�ำให้ รับข้ อมูลได้ น้อย บุคลากรทางสุขภาพควรหลีกเลี่ ยงการพูดอย่างรวดเร็ว
เกินไป หรือให้ ข้อมูลที่ ยากซับซ้ อน ควรพูดช้ าลง ใช้ ภาษาที่ เข้ าใจง่าย ร่วมกับใช้ สอื่ ประกอบที่ ชัดเจนทั้งภาพและเสียง
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วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

ซึ่ งจากมุมมองของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ บอกถึงความต้ องการความรู้จากแพทย์ และเอกสารความรู้ทางสุขภาพที่ เข้ าใจง่าย
เนื้อหาไม่มากเกินไปตัวหนังสือขนาดใหญ่ อ่านง่าย มีรปู ประกอบ และสามารถน�ำไปใช้ ได้ จริง4 ดังค�ำกล่าว “อยากให้
หมอแนะน�ำว่า เป็ นโรคนี้ต้องท�ำอะไรบ้ าง” รวมถึงให้ ลองปฏิบตั ิ จะส่งเสริมความเข้ าใจและน�ำข้ อมูลไปใช้ ได้ อย่างถูกต้ อง
ดังนั้นการให้ เวลาในการสื่ อสารจะช่วยลดความสับสนและรับรู้ข้อมูลดีข้ นึ
		 1.4 การสื่ อสารด้ วยการพูด การพูดเป็ นวิธกี ารสื่ อสารที่ รับรู้ได้ ด้วยการฟัง ซึ่ งคนปกติสามารถรับรู้จากการฟังได้
13% การพูดที่ มปี ระสิทธิภาพจึงเกี่ ยวข้ องกับความดัง ความเร็วเสียง และการใช้ ภาษา ดังนี้
			
1.4.1 การพูดที่ เหมาะสมกับผู้สงู อายุโรคเบาหวาน ควรเลือกใช้ คำ� พูดที่ ชัดเจน ใช้ ประโยคสั้นๆ
ไม่เกิน 15 ค�ำ และใช้ คำ� ที่ น้อยกว่า 3 พยางค์ หรือพูดให้ ช้าลงกว่าปกติ เพื่ อให้ ผ้ ูสงู อายุโรคเบาหวานสามารถรับฟัง
ค�ำพูดได้ ครบถ้ วน และเพียงพอกับการท�ำความเข้ าใจ ควรระวังค�ำพูดที่ เป็ นลักษณะการพูดตามเชิงล้ อเลียน การพูด
ของผู้สงู อายุ (elderspeak)17 ได้ แก่ (1) ค�ำพูดที่ แสดงความรัก หรือความสัมพันธ์เชิงสังคม (diminutives) เช่น
“ตัวเอง” “ยายจ๊ะ” “น้ องหนู” ควรหลีกเลี่ ยงและเรียกชื่ อบุคคล (2) ใช้ คำ� สรรพนามพหูพจน์ทไี่ ม่เหมาะสม(inappropriate
plural pronouns) เช่น “พวกเรา” ควรใช้ คำ� ว่า “คุณ” (3) เลือกใช้ คำ� ถามที่ตอบสั้นๆ เป็ นค�ำตอบเฉพาะบุคคล (tag questions)
เช่น “คุณอยากทราบผลเลือดหรือไม่” (4) หลีกเลี่ ยงการพูดสั้น ๆ พูดช้ าและใช้ คำ� ศัพท์ง่ายไม่เหมาะสมเหมือนพูดกับเด็ก
เช่น “อย่าดื้อสิคะ” การมีปฏิสมั พันธ์เชิงสังคมแบบผู้ใหญ่วัยเดียวกันจะไม่ทำ� ให้ ผ้ ูสงู อายุร้ ูโรคเบาหวานรู้สกึ ว่าถูก
ปฏิบตั เิ หมือนเด็ก ควรใช้ คำ� พูดที่ เหมาะกับการรับรู้ตามวัย และวุฒิภาวะจะเป็ นการส่งเสริมความสามารถในการเข้ าใจ
ความหมายต่างๆ ได้ ดขี ้ นึ และท�ำให้ เกิดความสัมพันธ์อนั ดีซงในการส่
ึ่
งเสริมการสื่ อสารขั้นพื้นฐาน เช่น การอ่าน การเขียน
ค�ำศัพท์วชิ าการทางการแพทย์ทเี่ กี่ ยวข้ องกับการปฏิบตั ติ วั บุคลากรทางสุขภาพจะต้ องอธิบายอย่างชัดเจนและให้ ผ้ ูสงู อายุ
โรคเบาหวาน อ่านซ้ า เพื่ อตรวจสอบการรับรู้และเข้ าใจ จากการท�ำงานในทีมวิจยั ผู้เขียนสังเกตได้ ว่า ค�ำศัพท์ทผี่ ้ ูสงู อายุ
จะเข้ าใจและจดจ�ำได้ ดี คือ “ความดันโลหิต” “ค่าน�ำ้ ตาลสะสม” ส่วนค�ำว่า “โคเลสเตอรอล” “แอล ดี แอล” “เอช
ดี แอล” จ�ำไม่ได้ เพราะเป็ นค�ำศัพท์ทมี่ หี ลายพยางค์ บุคลากรทางสุขภาพควรพูดช้ าลง เน้ นย�ำ้ ซ�ำ้ ค�ำให้ ชดั เจน เนื่ องจาก
ความจ�ำเฉพาะหน้ า (immediately memory) และความตั้งใจของผู้สงู อายุเริ่ มบกพร่อง นอกจากการพูดให้ ได้ ยินได้ ฟังแล้ ว
การเพิ่ มช่องทาง การรับรู้ให้ มากขึ้น เช่น การให้ ความรู้เรื่ องความเค็มโดยให้ อ่านค่าตัวเลขจากเครื่ องมือวัดความเค็ม
ร่วมกับการชิมอาหารนั้นจะช่วยให้ ผ้ ูสงู อายุเกิดความเข้ าใจในสิ่ งที่ สอื่ สารมากขึ้น
			
1.4.2 ผู้สงู อายุทอี่ าจมีปัญหาในการได้ ยนิ ซึ่ งเป็ นการสูญเสียการได้ ยนิ ที่ เกี่ ยวข้ องกับอายุ (presbycusis)
ถือว่าเป็ นเรื่ องปกติในวัยผู้สงู อายุ อาจมีอาการหูอ้ อื มีความยากล�ำบากในการได้ ยินเสียงความถี่ สูง เช่น ฟ ซ ษ ส ธ
ห ช ดังนั้น ผู้ส่งสารควรพูดเสียงดังฟังชัดหรือพูดด้ วยเสียงดังกว่าปกติ แต่ไม่ตะโกน เพราะอาจแปลความหมายของ
เสียงในเชิงลบ หรือไม่พอใจได้ ขณะเดียวกันอาจพูดด้ วยเสียงสูง ต�ำ่ เพื่ อช่วยลดปัญหาการเข้ าถึงเสียงที่ มคี วามถี่ สูง
ร่วมกับการใช้ ภาษากาย ซึ่ งมีความส�ำคัญมากต่อประสิทธิภาพการสื่ อสารกับผู้สงู อายุทสี่ ญ
ู เสียการได้ ยิน17
			
1.4.3 พูดทีละประเด็นและใช้ คำ� พูดง่ายๆ ที่ ใช้ ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น ควรปรุงอาหารด้ วยวิธี นึ่ ง
ย�ำ ต้ ม ย่าง สุก เป็ นต้ น เพื่ อให้ ผ้ ูสงู อายุเข้ าใจสามารถรับรู้ข้อมูลได้ ถูกต้ องครบถ้ วน การให้ ข้อมูลโดยค�ำพูดควรเริ่ มจาก
สรุปประเด็นเป็ นภาพรวมทั้งหมด หลังจากนั้นอธิบายทีละประเด็นตามล�ำดับความส�ำคัญ เมื่ อจะเปลี่ ยนประเด็นควรสรุป
และบอกให้ ทราบว่าต่อไปจะพูดประเด็นใด
		 1.5 การรับฟัง ผู้สงู อายุโรคเบาหวานเป็ นวัยที่ ผ่านประสบการณ์ต่างๆ มามาก เกี่ ยวกับภาวะโรคเรื้อรังของตน
ย่อมต้ องการ การยอมรับจากบุคคลากรทางสุขภาพ การรับฟังด้ วยความเข้ าใจเป็ นทักษะการสื่ อสารที่ สำ� คัญ เป็ นโอกาส
ให้ เข้ าถึงข้ อมูล เข้ าใจความคิด หรือทัศนคติ เกี่ ยวกับประเด็นที่ กำ� ลังสื่ อสารด้ วย ตัวอย่างค�ำพูดที่ ผ้ ูเขียนได้ จากการ
สัมภาษณ์ผ้ ูสงู อายุโรคเบาหวาน เช่น “ให้ กนิ ข้ าว 1ทัพพี ท�ำยากนะ หิว ใจสัน่ กลัวน�ำ้ ตาลต่า กลัวไม่มแี รงจะท�ำอะไร”
ค�ำพูดนี้สะท้ อนให้ เห็นว่าผู้สงู อายุโรคเบาหวานจะปรับลดปริมาณการกินที่ เหมาะกับร่างกายของตนโดยไม่ได้ ทำ� ตาม
ที่ แพทย์แนะน�ำการรับฟังไต่ถามถึงเหตุผลด้ วยความเข้ าใจในความรู้สกึ ไม่ตำ� หนิจะช่วยให้ ผ้ ูสงู อายุโรคเบาหวานกล้ าที่ จะพูด
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ถึงปัญหาของตนโดยไม่หลีกเลี่ ยง วิธกี ารสื่ อสารเพื่ อสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผู้สงู อายุโรคเบาหวานและบุคลากร
ทางสุขภาพ ท�ำให้ เกิดความไว้ วางใจและเปิ ดรับข้ อมูลได้ มากขึ้นซึ่ งเป็ นความฉลาดทางสุขภาพขั้นพื้นฐาน
2) วิธกี ารสื่ อสารเพื่ อสร้ างความตระหนักรู้ในภาวะสุขภาพและการปฏิบตั ติ วั ดันและโคนาท (Dunn & Conard)13
กล่าวว่า “ความรู้ เป็ นทักษะพื้นฐานล�ำดับแรกที่ จะน�ำไปสู่การพัฒนาความฉลาดด้ านสุขภาพ ซึ่ งรวมถึงการอ่าน การพูด
การเขียน และความเข้ าใจเนื้อหาที่ เกี่ ยวข้ องกับสุขภาพ” ดังนั้น การสื่ อสารเพื่ อให้ ผ้ ูสงู อายุโรคเบาหวาน มีความรู้
ความเข้ าใจเกี่ ยวกับเรื่ องสุขภาพ การน�ำเสนอข้ อมูลสุขภาพ ทั้งด้ านบวกและด้ านลบที่ จะเกิดผลต่อสุขภาพ การจัดท�ำคู่มอื
ให้ อ่านทบทวน การใช้ สอื่ ที่ น่าสนใจกระตุ้นการรับรู้อย่างต่อเนื่ อง จนเกิดความตระหนักในภาวะสุขภาพและการปฏิบตั ติ วั
จะเป็ นการยกระดับความฉลาดด้ านสุขภาพประการหนึ่ ง ซึ่ งวิธกี ารสื่ อสารเพื่ อสร้ างความตระหนักในภาวะสุขภาพและ
การปฏิบตั ติ วั ประกอบด้ วย
		 2.1 การเตรียมเนื้อหาสาร ต้ องค�ำนึงถึงความถูกต้ อง กระชับตรงประเด็น เข้ าใจง่าย และเนื้อหานั้นตรงกับ
ความต้ องการของผู้สงู อายุโรคเบาหวาน ร่วมกับใช้ ช่องทาง สื่ อ ที่ น่าสนใจกระตุ้นการรับรู้การจดจ�ำ และเห็นประโยชน์
จากการสื่ อสารความรู้ จะท�ำให้ เกิดความตระหนักในภาวะสุขภาพของตนต่อไป
		 2.2 การสื่ อสารด้ วยค�ำพูดเชิงบวก ผู้เขียนได้ รับข้ อมูลจากการสัมภาษณนายแพทย์ทา่ นหนึ่ งที่ ปฎิบตั งิ านในหน่วย
บริการปฐมภูมิ สรุปได้ ว่า “การสื่ อสารกับผู้ป่วยควรเป็ นการสื่ อสารสองทาง แต่ละครั้งควรให้ เวลาอย่างน้ อย 5-15 นาที
ในการโต้ ตอบซักถาม ขอค�ำอธิบายเพิ่ มเติม กับบุคลากรทางสุขภาพเป็ นผลให้ เกิดความรู้ ได้ ข้อเท็จจริงเพื่ อการคิด
ท�ำความเข้ าใจ และตัดสินใจได้ ดขี ้ นึ อีกทั้งช่วยให้ ผ้ ูป่วยตระหนักรู้ในตนเองมากขึ้น และค�ำพูดเชิงบวก ได้ แก่ ค�ำพูด
เชิงขอความเห็น ขอปรึกษา หรือพูดถึงสิ่ งที่ เป็ นผลประโยชน์ ที่ ผ้ ูป่วยจะได้ รับ และจบด้ วยค�ำว่า “ดีม้ยั ” ซึ่ งเป็ นใช้
การสื่ อสารแบบมีส่วนร่วม ไม่พูดค�ำที่ มคี วามหมายเชิงบังคับ เช่น ไม่ ต้ อง อย่า ห้ าม”
		 2.3 การกระตุ้นอารมณ์ด้านบวกและด้ านลบ11,13 โดยเฉพาะอารมณ์ด้านลบ เช่น อารมณ์กลัว วิตกกังวลจะ
เป็ นการเสริมแรงทางลบที่ มีอทิ ธิพลต่อการรับรู้ ซึ่ งผู้สงู อายุโรคเบาหวานส่วนใหญ่ทมี่ ีอารมณ์กลัวและคิดวิตกกังวล
ว่าจะเกิดความพิการหรือสูญเสียอวัยวะ เช่น ตาบอด ไตวาย หลอดเลือดสมองตีบ แตก เป็ นอัมพฤกษ์ เป็ นต้ น ความกลัวนี้
ท�ำให้ มกี ารควบคุมตนเองเข้ มงวดกว่าเดิม ผู้สงู อายุโรคเบาหวานที่ ควบคุมน�ำ้ ตาลไม่ได้ (uncontrol) มีความลังเลใจ
การกระตุ้นอารมณ์ด้านลบจะช่วยให้ เกิดความตระหนักมากขึ้นในขณะเดียวกันเมื่ อมีการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมแล้ ว
แต่ยงั ไม่สำ� เร็จตามเป้ าหมาย ควรกระตุ้นอารมณ์ด้านบวกเพื่ อให้ เกิดความหวัง และเชื่ อมั่นในความสามารถของตนเอง
โดยใช้ เทคนิคนี้ร่วมกับกับทักษะ การสนับสนุน การสรุปความ การฟังโดยสะท้ อนความหมาย และการช่วยให้ พูดถึง
แรงจูงใจของตน
		 2.4 การฝึ กให้ ผ้ ูป่วยถามค�ำถาม 3 ข้ อ หรือเทคนิค “Ask me 3”9,13 ได้ แก่ (1) ปัญหาสุขภาพของฉัน คือ
อะไร? เช่น “ค่าน�ำ้ ตาลสูง ความดันสูง..ขาบวม” (2) ฉันต้ องท�ำอะไรบ้ าง? เช่น “ฉันกินลดลงจนวูบ ต้ องท�ำอะไรอีก”
(3) ท�ำไมฉันถึงต้ องท�ำสิ่ งต่างๆ เหล่านั้น มันส�ำคัญอย่างไร? เช่น “ถ้ าฉันท�ำตามที่ หมอแนะน�ำไม่ได้ ฉันอาจต้ องล้ างไต
หรือ? ซึ่ งเทคนิค 3 ค�ำถามนี้จะช่วยให้ ผ้ ูป่วยมีแนวทางที่ จะซักถามได้ มากขึ้น และควรเว้ นระยะการพูดเพื่ อให้ ผ้ ูป่ วย
มีเวลาคิดทบทวนเรื่ องที่ รับฟัง ไม่ลมื ประเด็นที่ จะซักถาม ซึ่ งในการฝึ กทักษะการสื่ อสาร ผู้สงู อายุโรคเบาหวานสามารถ
ตอบค�ำถามเช่น “วันนี้ค่าน�ำ้ ตาลดีคุมได้ อย่างไร” ผู้สงู อายุโรคเบาหวานตอบว่า “พอได้ ความรู้เรื่ องขนมปัง 1 แผ่น
เท่ากับข้ าว 1 ทัพพี และเรื่ องอาหารทดแทนก็ปรับการกิน ไม่กนิ เหมือนเดิม” “ผมไขมันเลวสูง เลยลดไขมันลงเปลี่ ยนไป
ใช้ นำ�้ มันร�ำข้ าว” นอกจากนี้การฝึ กถาม 3 ค�ำถาม เป็ นการถามค�ำถามที่ สาคัญเกี่ ยวกับสุขภาพที่ ผ้ ูสงู อายุโรคเบาหวาน
ควรฝึ กถามบุคลากรทางสุขภาพ เพื่ อให้ เกิดความเข้ าใจเกี่ ยวกับปัญหาสุขภาพและการปฏิบตั ติ วั 12-13
		 2.5 เทคนิคการสอนกลับเพื่ อตรวจสอบความเข้ าใจ5 (teach back technique) เป็ นวิธกี ารที่ บคุ ลากรทางสุขภาพ
อธิบายข้ อมูลสุขภาพอย่างชัดเจน เพื่ อสร้ างความเข้ าใจที่ ถกู ต้ อง และให้ ผ้ สู งู อายุโรคเบาหวาน พูดทบทวน ข้ อมูลด้ านสุขภาพ
ที่ ได้ รับด้ วยค�ำพูดของตนเอง บอกถึงสิ่ งที่ ต้องรู้และน�ำไปปฏิบตั อิ ย่างถูกต้ อง การให้ สอนกลับเพื่ อตรวจสอบความเข้ าใจ
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จนแน่ใจว่าผู้สงู อายุโรคเบาหวานเข้ าใจดี เช่น “ช่วยเล่าให้ ฟังหน่อยว่า คุณป้ าต้ องปฏิบตั ติ วั อย่างไรที่ จะควบคุมน�ำ้ ตาลได้
หรือ...เข้ าใจเรื่ องการกินอาหารแลกเปลี่ ยนอย่างไรบ้ าง ลองจับคู่อาหารแลกเปลี่ ยนให้ ดูหน่อย” ถ้ าไม่สามารถอธิบาย
กลับได้ ถูกต้ องบุคลากรทางสุขภาพ จะต้ องอธิบายซ�ำ้ อีกครั้ง เพื่ อทบทวนความเข้ าใจ โดยใช้ สอื่ โมเดลฯ เพื่ อกระตุ้น
ความสนใจ จากนั้นให้ ผ้ ูสงู อายุโรคเบาหวาน สอนกลับโดยใช้ ภาษาพูดของตนเองอีกครั้งหนึ่ ง4
		 2.5 เลือกใช้ สอื่ ที่ มกี ารออกแบบและผลิตอย่างถูกต้ อง มีมาตรฐานตามหลักการเรียนรู้และการสื่ อสาร และ
ตามหลักเทคนิคการใช้ ภาพ โดยใช้ ส่ อื ที่เน้ นภาพประกอบเรื่องราว ซึ่งในกลุ่มผู้สงู อายุท่ มี ขี ้ อจ�ำกัดในการเรียนรู้ จะเรียนรู้ได้ ดี
เมื่ อได้ เห็นภาพที่ พร้ อมกับการเสนอข้ อมูลและความรู้ในการปฏิบตั ติ วั ซึ่ งสื่ อจากภาพที่ ได้ รับซ้ า ๆ ท�ำให้ เกิดจินตภาพ
ที่ โน้ มน้ าวใจให้ เห็นความส�ำคัญของการดูแลสุขภาพหรือเกิดความตระหนักในภาวะสุขภาพของตนได้ จากการที่ ผ้ เู ขียน
สังเกตและรับฟังในการท�ำกิจกรรม ผู้สงู อายุโรคเบาหวานสะท้ อนเกี่ ยวกับคู่มอื ว่า “อ่านทุกหน้ า อ่านไม่ยาก เข้ าใจง่าย
และปฏิบตั ติ ามได้ ”
		 2.6 จัดท�ำคู่มอื การปฏิบตั ติ วั แบบสั้น กระชับ อ่านเข้ าใจได้ ง่าย ใช้ ขนาดตัวหนังสือที่ ใหญ่พอที่ จะเห็นได้ ชดั เจน9,13
ซึ่ งผู้สงู อายุและผู้ทมี่ ปี ัญหาด้ านสายตาควรใช้ ขนาด14-16 คู่มอื ทบทวนความรู้ทอี่ าจจดจ�ำไม่ได้ หรือจัดท�ำสมุดบันทึกสุขภาพ
ประจ�ำตัวให้ ผ้ ูป่วยจดบันทึกความจ�ำสั้นๆ เช่น จ�ำนวนครั้งของการออกก�ำลังกาย ชนิดและปริมาณอาหารที่ กนิ แต่ละมื้อ
คู่มอื การปฏิบตั ติ วั จึงเป็ นสื่ อกระตุ้นการจ�ำ ทบทวนความเข้ าใจ ดังค�ำกล่าวที่ ว่า “คู่มอื เอาไว้ ทบทวนจะได้ ทำ� ได้ ถูกต้ อง
เวลาลืม เพราะจ�ำได้ ไม่หมดและแนะน�ำคนอื่ นได้ ” และการบันทึกพฤติกรรมสุขภาพ เป็ นการฝึ กทักษะการสังเกต
เพื่ อการตรวจสอบตนเอง ซึ่ งเป็ นการพัฒนาการสื่ อสารเพื่ อยกระดับความฉลาดทางสุขภาพวิธกี ารหนึ่ ง
		 2.7 การใช้ เทคนิคการเล่าเรื่ อง ในการท�ำกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพของผู้สงู อายุโรคเบาหวาน
ผู้เขียนได้ ใช้ เทคนิคการเล่าเรื่ องเพื่ อส่งเสริมการเรียนรู้จากความส�ำเร็จให้ ผ้ สู งู อายุโรคเบาหวานผู้อนื่ ฟัง เพื่ อเป็ นแบบอย่าง
และเกิดแรงบันดาลใจที่ จะปฏิบตั ติ าม เช่น ผู้สงู อายุโรคเบาหวานที่ มคี ่าน�ำ้ ตาลสะสมอยู่ในระดับดี จะเกิดแรงจูงใจที่ จะน�ำ
ประสบการณ์น้นั มาตั้งเป้ าหมายใหม่ให้ ดขี ้ นึ กว่าเดิม ดังตอนหนึ่ งของเรื่ องเล่าที่ ว่า “เมื่ อคิดจะจริงจังกับการลดน�ำ้ ตาล
ก็เตือนตนเองอยู่เสมอ มันท้าทายว่าเราจะท�ำได้ ม้ยั จะคอยลุ้นว่าค่าน�ำ้ ตาลจะลดลงมั้ยแต่ป้ามีความมั่นใจว่าน�ำ้ ตาลต้ องลดลง
พออาจารย์โทรมาบอกค่าน�ำ้ ตาลสะสมว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ก็ดใี จมากเพราะผลดีกว่าที่ ต้งั ใจไว้ จึงท�ำให้ มกี ำ� ลังใจ เพื่ อท�ำให้
ดีกว่านี้อกี และจะพยายามรักษาระดับน�ำ้ ตาลให้ คงที่ ” ซึ่ งความเชื่ อมั่นในความสามารถจะน�ำไปสู่ลักษณะนิสยั และ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืนในที่ สดุ
		 2.8 การใช้ สอื่ สังคม (social media) บุคลากรทางสุขภาพสามารถใช้ สอื่ สังคม เพื่ อติดตามพฤติกรรมจัดการตนเอง
และเป็ นการฝึ กทักษะการรู้เท่าทันข้ อมูลข่าวสารและรู้เท่าทันสื่ อ ด้ วยการสร้ างเครือข่ายการสื่ อสารสุขภาพ ระหว่างผู้สงู อายุ
โรคเบาหวานด้ วยกันกับบุคลากรทางสุขภาพ ในการแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นหรือขอค�ำอธิบายเพิ่ มเติมจากเครือข่าย
เกี่ ยวกับวิธกี ารดูแลสุขภาพ ผ่านแอพพลิเคชันไลน์หรือเฟซบุค โดยส่งข้ อความหรือสื่ อที่ ส่งเสริมการดูแลตนเองให้ ผ้ ูสงู อายุ
โรคเบาหวาน ได้ รับรู้อย่างต่อเนื่ อง เพื่ อเปรียบเทียบและตัดสินใจว่าจะเลือกปฏิบตั ติ ามหรือไม่ ด้ วยเหตุผลใด เพื่ อประเมิน
และวิเคราะห์ความน่าเชื่ อถือของ สื่ อประเภทต่างๆ รวมถึงข้ อมูลที่ สอื่ น�ำเสนอ อย่างรู้เท่าทันถึงความตื้น ลึก หนา บาง
อันเป็ นจุดมุ่งหมายที่ สอื่ ซ่อนเร้ นอยู่ ทั้งในทางบวกและทางลบ9,13 สื่ อสังคม (social media) จึงเป็ นเครื่ องมือสื่ อสาร
ของบุคลากรทางสุขภาพ ที่ ใช้ เป็ นช่องทางหนึ่ งในการติดตาม ตรวจสอบความถูกต้ องน่าเชื่ อถือของข้ อมูลที่ ผ้ ูสงู อายุ
โรคเบาหวานได้ รับ และท�ำความเข้ าใจใหม่เพื่ อยกระดับความฉลาดทางสุขภาพของผู้สงู อายุโรคเบาหวานในการใช้ ข้อมูล
ที่ ถูกต้ องเพื่ อการตัดสินใจวิธกี ารสื่ อสารเพื่ อสร้ างความตระหนักรู้ในภาวะสุขภาพและการปฏิบตั ติ วั มุ่งเน้ นให้ ผ้ ูสงู อายุ
โรคเบาหวานมีความรู้ เพราะความรู้เป็ นทักษะพื้นฐานที่ จะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพ บุคลากรทางสุขภาพ
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาความตระหนักรู้ในภาวะสุขภาพของผู้สงู อายุโรคเบาหวาน โดยเฉพาะการสื่ อสาร
ด้ วยค�ำพูดเชิงบวก การฝึ กเทคนิค “Ask me 3” การใช้ สอื่ ที่ เน้ นภาพประกอบ และจัดท�ำคู่มอื การปฏิบตั ติ วั แบบสั้น
กระตุ้น การจ�ำ และทบทวนความเข้ าใจ
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3) การสื่ อสารเพื่ อสร้ างเสริมแรงแรงจูงใจ (motivation interview) ในการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม จากการที่
ผู้เขียนได้ ร่วมวิจัยการพัฒนารูปแบบความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่ อส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการตนเองและผลลัพธ์
ด้ านสุขภาพของผู้สงู อายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ มคี วามดันโลหิตสูง ในคลินกิ หมอครอบครัว จังหวัดสระบุรี ในด้ านการสื่ อสาร
เพื่ อสร้ างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมนั้นลักษณะของการสื่ อสารด้ วยภาษาพูด สรุปได้ ดงั นี้ 1) ค�ำพูดสร้ างความ
หวัง 2) การให้ ข้อมูลที่ เป็ นจริง 3) ค�ำพูดที่ กระตุ้นให้ เกิดความรับผิดชอบและเป็ นเจ้ าของชีวิตตนเอง และ 4) ค�ำพูดเสริม
พลังใจเพื่ อให้ บรรลุเป้ าหมาย4 ซึ่ งลักษณะของการสื่ อสารด้ วยภาษาพูด ทั้ง 4 ลักษณะอยู่บนพื้นฐานแนวคิดการสื่ อสาร
เพื่ อสร้ างเสริมแรงแรงจูงใจ (motivation interview) ซึ่ งเป็ นการสื่ อสารประเภทหนึ่ งที่ เน้ นผู้ป่วยเป็ นส�ำคัญมีจุด
ประสงค์ ในการเพิ่ มปัจจัยในตัวผู้ป่วยให้ เอื้อต่อการตระหนักรู้ถงึ ปัญหาหรือสิ่ งที่ จะเป็ นปัญหาในอนาคต และหาทาง
จัดการกับปัญหานั้นด้ วยตนเอง18 ผู้สงู อายุทเี่ ป็ นโรคเบาหวานและควบคุมน�ำ้ ตาลไม่ได้ สว่ นใหญ่มพี ฤติกรรมรับประทาน
อาหาร หวาน มันฯ และไม่ชอบออกก�ำลังกาย เพราะร่างกายไม่อำ� นวยรวมถึงไม่สามารถรับประทานยา ได้ ตรงตามตามที่
แพทย์สง่ั เพราะหลงลืม ในขณะเดียวกันต้ องการเห็นค่าน�ำ้ ตาลของตนลดต�ำ่ ลง แต่กไ็ ม่ม่นั ใจว่าตนจะท�ำได้ ซึ่ งพฤติกรรม
ดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความลังเลใจ (ambivalence) และการที่จะแก้ ไขด้ วยวิธกี ารสอน ตักเตือนหรือให้ กำ� ลังใจ อาจไม่ได้ ผล
เพียงพอ ที่ จะท�ำให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมได้ ดังนั้นทักษะการสื่ อสารเพื่ อให้ ผ้ ูสงู อายุโรคเบาหวานเห็นถึงสิ่ ง
ที่ เป็ นกับ
สิ่ งที่ อยากเป็ นได้ รับรู้ เข้ าใจถึงความลังเลใจและเกิดความเชื่ อมั่นในสมรรถนะของตนนั้นอาศัยหลักการ 5 ประการของ
motivation interview18 ดังนี้
		 1. การแสดงความเข้ าใจ (express empathy) การแสดงความเข้ าใจในอารมณ์ความรู้สกึ ที่ ถูกต้ องทักษะพื้นฐาน
ที่ นำ� มาใช้ คือ การสะท้อนความรู้สกึ ซึ่ งต้ องอาศัยทัศนคติการยอมรับ (acceptance) การฟังอย่างตั้งใจ ไม่ตดั สิน วิจารณ์
หรือกล่าวโทษ แต่พยายายามท�ำความเข้ าใจ เคารพในความคิดเห็น และสะท้อนความคิดออกมาในมุมมองของผู้สงู อายุ
ที่ เป็ นโรคเบาหวาน จะสร้ างความสัมพันธ์ทดี่ ี และเพิ่ มความรู้สกึ มีคณ
ุ ค่าแห่งตน ซึ่ งเป็ นเงื่ อนไขที่ นำ� ไปสูก่ ารเปลี่ ยนแปลง
จากประสบการณ์ของผู้เขียนในการสื่ อสารเพื่ อสร้ างความเข้ าใจ เช่น ผู้สงู อายุโรคเบาหวาน พูดว่า “อายุ 70 กว่าแล้ ว
รู้หมดล่ะอะไรดี ไม่ดี ถ้ าจะท�ำก็ทำ� เอง ตอนแรกที่ หมอมาติดต่อสัมภาษณ์และชวนให้ เข้ ากลุ่มไม่สนใจนะแต่ทมี่ าฉันพอใจ
รู้สกึ ว่าหมอเขาไม่ได้ มาสอนหรือมาถามอย่างเดียว แต่เขาสนใจฟังสิ่ งที่ ฉันพูด ทั้ง ๆที่ มนั อาจจะไม่ถูกต้ องก็ได้ ” ผู้เขียน
สะท้ อนความเข้ าใจว่า “คุณป้ ารู้สกึ ดีทมี่ คี นเข้ าใจและรับฟังความคิดเห็น”
		 2. ขยายความคิดให้ เห็นสิ่ งที่ เป็ นอยู่กบั สิ่ งที่ อยากเป็ น (develop discrepancy) โดยวิธกี ระตุ้นทางอารมณ์
(emotional arousal) ด้ วยข้ อความเชิงขู่ ให้ เกิดความกังวลใจ หรือให้ ข้อมูลเกี่ ยวกับการสูญเสียโอกาสที่ ดขี องชีวิตที่ เกิดขึ้น
จากพฤติกรรมในปัจจุบนั เช่น “ผลการตรวจค่าน�ำ้ ตาลสะสม 10% ค่าไม่ลงเลย ค่าไตก็ไม่ดี คงต้ องล้ างไตนะคะส่วนตา
ที่ มองไม่ชัดอาจจะมองไม่เห็นในไม่ช้า ป้ าคิดอย่างไร” วิธกี ารนี้ช่วยให้ ผ้ ูสงู อายุโรคเบาหวานรับรู้ปัญหาชัดขึ้นและเห็น
ความจ�ำเป็ นที่ ต้องจัดการกับพฤติกรรมของตนเองใหม่ ซึ่ งทักษะการสื่ อสารที่ ใช้ ในการขยายความคิด คือ การใช้ คำ� ถาม
เช่น “ถ้ าคุณป้ าลดอาหารหวาน มันได้ สขุ ภาพจะเป็ นอย่างไร?... “ถ้ าคุณลุงไม่หยุดดื่ มเหล้ าผลเสียที่ เกิดขึ้นจะมีอะไรบ้ าง?”
เป็ นต้ น การเปลี่ ยนแปลงภายในที่ เกิดขึ้นจากขยายความคิด จะสังเกตได้ จาก (1) การพูดถึงเหตุผลหรือความจ�ำเป็ น
ที่ ต้องเปลี่ ยนแปลงด้ วยตัวของผู้สงู อายุโรคเบาหวานเอง (self-motivation statement) เช่น ค�ำกล่าวที่ ว่า “น�ำ้ ตาลสูงตลอด
แบบนี้ไตเสื่ อมแน่ ต้ องลดเหล้ า...ตั้งแต่วันนี้เลย” (2) การแสดงออกถึงความแข็งแกร่ง (strengthening of effort)
เช่น หลังจากที่ ผ้ ูเขียนอธิบายว่าไตท�ำงาน 68% ผู้สงู อายุโรคเบาหวานพูดด้ วยสีหน้ าจริงจังและน�ำ้ เสียงที่ หนักแน่นว่า
“ฉันจะไม่ยอมล้ างไต ฉันจะพยายามท�ำให้ ได้ ” (3) มีความคาดหวังในผลการปฏิบตั ติ วั ตามเป้ าหมายที่ สงู ขึ้น (performance
expectancy) ดังที่ ผ้ ูสงู อายุโรคเบาหวานสะท้ อนว่า “หมอพูดให้ กำ� ลังใจ ท�ำให้ เราต้ องมุ่งมั่นมาก ยังไงก็ต้องให้ นำ�้ ตาลลด
จาก 300” และ (4) เชื่ อว่าตนเองมีความสามารถ (belief in personal efficacy) เช่น “ตอนนี้เห็นผลแล้ วว่าค่าลดลง
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แต่ยังไม่ถงึ เกณฑ์ ก็ไม่ลำ� บากเกินไปที่ จะท�ำให้ สำ� เร็จ”
		 3. หลีกเลี่ ยงการโต้ เถียง (avoid argument) จากการสัมภาษณ์ผ้ ูเขียนฟังและสังเกตได้ ว่า ผู้สงู อายุโรคเบาหวาน
ส่วนใหญ่คิดว่ามียาเบาหวานแล้ วจะกินอะไรก็ได้ ปฏิบตั ติ วั อย่างไรก็ได้ เช่น ค�ำพูดที่ ว่า “กินยาสม�ำ่ เสมอ น�ำ้ ตาลขึ้นได้
อย่างไร?” ผู้เขียนหลีกเลี่ ยงที่ จะบอกว่า “คิดแบบนี้ยังไม่ถูกต้ อง” หรือแนะน�ำ หรือตัดสินใจแทนเพื่ อให้ ยอมรับ
แผนการรักษาของแพทย์ เพราะจะน�ำไปสูก่ ารต่อต้ านได้ ควรเริ่ มจากรับฟัง ยอมรับสิ่ งที่ ผ้ สู งู อายุโรคเบาหวานพูดระบาย
จากนั้นค่อย ๆ ให้ ข้อมูลความเป็ นจริง เพื่ อให้ เกิดการรับรู้เกี่ ยวกับสุขภาพที่ ถูกต้ องและจูงใจให้ มสี ว่ นร่วมในการตั้งเป้ าหมาย
เพื่ อจัดการกับปัญหาสุขภาพของตน เช่น “กินยาสม�ำ่ เสมอแต่นำ�้ ตาลสูง 300 mg/dl ป้ าคิดว่าอย่างไร...มีวธิ กี ารง่ายๆ
ที่ จะควบคุมน�ำ้ ตาลได้ สนใจมั้ย? ” หรือบอกความจริงว่า “การกินยาช่วยลดน�ำ้ ตาลในกระแลเลือดได้ แต่ต้องควบคุม
ปริมาณอาหารหวาน เค็ม มันค่ะ” เป็ นต้ น
		 4. ล้ อไปตามแรงต้ าน (roll with resistance) คือ การใช้ ประสบการณ์ของผู้สงู อายุโรคเบาหวานเป็ นแหล่งค�ำตอบ
ของปัญหา หรือใช้ ประโยชน์จากแรงต้ านโดยอาศัยค�ำพูดของผู้สงู อายุโรคเบาหวานไปสูก่ ารรับรู้ใหม่ โดยผู้เขียนใช้ คำ� ถาม
กระตุ้นให้ พิจารณาข้ อมูลใหม่หรือหาค�ำตอบของปัญหาด้ วยตนเอง เช่น ผู้สงู อายุโรคเบาหวานไม่ต้องการฉีดอินซูลิน กล่าวว่า
“เพื่ อนผมฉีดยาได้ ไม่นานก็หัวใจวายตาย” ผู้เขียนถามว่า “เพื่ อนลุงเสียชีวติ เพราะโรคหัวใจหรือจากการฉีดอินซูลนิ ?
(เพื่ อให้ ผ้ ูสงู อายุโรคเบาหวานทบทวนการรับรู้) เมื่ อสังเกตว่าเป็ นค�ำตอบที่ ยังไม่ม่นั ใจ จึงให้ ข้อมูลว่า “...ถ้ าคุณลุงฉีดยานี้
จะป้ องกันความเสี่ ยงของการเกิดโรคหัวใจ อัมพฤกษ์ อัมพาตได้ ในระยะยาว คุณลุงจะได้ ประโยชน์จากการฉีดยาค่ะ ”
		 5. สนับสนุนให้ เกิดความรู้สกึ มั่นใจในความสามารถของตน (support self-efficacy) หลักการนี้ทำ� ได้ หลายวิธี
เริ่ มต้ นจากใช้ คำ� พูดกระตุ้นให้ ตระหนักถึงเหตุผลที่ จะต้ องเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม การสะท้ อนให้ เห็นผลของการกระท�ำ
เพื่ อให้ เชื่ อมั่นในความสามารถของตน เช่น“ค่าน�ำ้ ตาลสะสมจาก 12% ลดลงหลือ 8% คุณท�ำได้ เพราะอะไรคะ” หรือ
ใช้ การเน้ นในความความรับผิดชอบ โดยบอกให้ ผ้ สู งู อายุโรคเบาหวานรับรู้ ตรงๆ เกี่ ยวกับการเลือกเป้ าหมายที่ จะแก้ ไข
และต้ องกระท�ำในสิ่ งที่ ตนเองเลือกให้ ได้ สำ� เร็จ เช่น ผู้เขียนถามว่า : “คุณลุงลองตั้งเป้ าหมายว่าจะลดไขมันเท่าไรซึ่ ง
ต้ องไม่เกินค่ามาตรฐาน 200 mg/dl” ผู้สงู อายุโรคเบาหวาน “จาก 290 mg/dl คงจะได้ ซัก 220 mg/dl” ผู้เขียน
“จากการปฏิบตั ติ วั ของคุณลุง สามารถลดลงได้ 180-200 mg/dl นะคะ” หรือให้ เรียนรู้จากความส�ำเร็จ ความล้ มเหลว
ของผู้อนื่ ด้ วยการให้ ฟังเรื่ องเล่าและการจูงใจด้ วยวาจา (verbal persuasion) เช่น “คุณท�ำได้ ” “ต่อไปนี้ไม่ว่าจะอะไร
ฉันท�ำได้ ” ซึ่ งความส�ำเร็จของการส่งเสริมความเชื่ อมั่นในความสามารถจะขึ้นอยู่กบั ปัจจัย 3 ประการ คือ ความเชื่ อมั่น
ในโอกาสที่ จะเปลี่ ยนแปลงตนเอง ความรับผิดชอบในการเลือก และวิธกี ารที่ หลากหลายในการแก้ ไข จะเป็ นตัวบ่งชี้
ถึงความหวัง แรงจูงใจในการเปลี่ ยนแปลง นอกจากนี้ การช่วยให้ ผ้ ูสงู อายุโรคเบาหวานเข้ าใจความรู้สกึ ลังเลใจเพื่ อเปลี่ ยนใจ
ตนเอง (self- change) และส่งเสริมกล่าวถึงแรงจูงใจของตนเอง (self-motivation statement) นั้นเป็ นเป้ าหมายเฉพาะ
ของกระบวนการ Motivation interview ซึ่ งมีทกั ษะการสื่ อสารพื้นฐาน 4 ประการ ตามแนวคิดการให้ คาปรึกษาแบบ
ผู้รับบริการเป็ นศูนย์กลาง เรียกว่า OARS ได้ แก่ ค�ำถามปลายเปิ ด การฟังโดยสะท้ อนความหมาย การสนับสนุนและ
การสรุปความดังนี้
			
1. ทักษะถามค�ำถามปลายเปิ ด (ask open-ended question) การใช้ การถามค�ำถามเพื่ อกระตุ้น
ให้ ผ้ สู งู อายุโรคเบาหวานพูดและท�ำความเข้ าใจกับปัญหาของตนได้ ค�ำถามที่ ดคี วรถามในลักษณะที่ เป็ นกลาง ไม่ตำ� หนิ
หรือชี้นำ� ไปในทิศทางที่ ผ้ ถู ามต้ องการใช้ คำ� ถามที่ กระตุ้นให้ คดิ ถึงประโยชน์ และโทษของการกระท�ำที่ สง่ ผลต่อสุขภาพ
ทั้ง 2 ประเด็น เช่น “อะไรจะเกิดขึ้นถ้ าคุณควบคุมน�ำ้ ตาลและความดันโลหิตได้ ?” “คุณคิดว่าการดื่ มสุราจะมีผลอย่างไรบ้ าง
ต่อการควบคุมน�ำ้ ตาล?” เป็ นต้ น
			
2. ทักษะการฟังโดยสะท้ อนความหมาย (listen reflectively) การฟังและสะท้ อนความหมาย คือ
การตอบสนองของผู้ฟังในลักษณะของการรวบรวมข้ อมูลจากการฟัง ท�ำความเข้ าใจ ประเมินความคิด ความรู้สกึ บางอย่าง
ที่ ผ้ สู งู อายุโรคเบาหวานต้ องการจะสื่ อออกมาแต่ไม่ได้ พดู ออกมาตรงๆ เป็ นภาษาพูดที่ สมบูรณ์ ว่าหมายความว่าอย่างไร
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ในสิ่งที่เขาพูด ซึ่งอาจต้ องใช้ คำ� ๆ อื่นแทนค�ำที่ผ้ ูสงู อายุโรคเบาหวานพูดออกมาเพื่อสื่อความหมายให้ เข้ าใจถึงความต้ องการนั้น
เช่น ผู้สงู อายุโรคเบาหวานพูดว่า “ป้ าต้ องกินตามที่ ลูกจัดให้ ” ผู้เขียน “ฟังน�ำ้ เสียงคุณป้ าพูดเหมือนกับจะบอกว่า
อยากควบคุมอาหารแต่เลือกไม่ได้ ” การตัดสินใจว่าควรจะสะท้อนความหมายเรื่ องอะไรบ้ าง หรือควรให้ ความส�ำคัญเรื่ องอะไร
และเรื่ องใดควรปล่อยผ่าน ควรใช้ ร่วมกับการฟังอย่างตั้งใจ (active listening) ซึ่ งประกอบด้ วย การรับรู้สงิ่ ที่ ได้ ยิน
การจดจ�ำรายละเอียด และท�ำความเข้ าใจทั้งความคิดความรู้สกึ ของผู้พูด การถามเพื่อให้ ขยายความในสิ่งที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องนั้น
เป็ นระยะๆ และคิดวิเคราะห์ในระหว่างการฟัง ซึ่ งจะช่วยให้ เข้ าใจปัญหาและความต้ องการของผู้พูดอย่างถูกต้ อง นอกจากนี้
ควรใช้ ทกั ษะการฟังและการสะท้อนความหมายในช่วงแรกของกระบวนการ motivation interview และใช้ ตามหลังค�ำถาม
ปลายเปิ ด เพื่อให้ การใช้ ทกั ษะบรรลุเป้ าหมายกล่าวคือ ผู้สงู อายุโรคเบาหวานรู้สกึ พึงพอใจและร่วมมือให้ ข้อมูลความจริงมากขึ้น
			
3.ทักษะการสนับสนุน (affirm) เป็ นเทคนิคที่ เกิดจากการฟังและการสะท้ อนความหมายในสิ่ งที่
ผู้สงู อายุโรคเบาหวานพูด โดยสะท้ อนถึงประโยคค�ำพูดที่ บ่งถึงความซาบซึ้งใจในการกระท�ำนั้น ซึ่ งในการท�ำกิจกรรม
ผู้เขียนได้ ใช้ ทกั ษะการสนับสนุนกับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ มคี วามดันโลหิตสูงและควบคุมน�ำ้ ตาลไม่ได้ จากการที่ ตบั ท�ำงาน
ได้ ไม่ดเี พราะการดื่ มเหล้ าวันละครึ่ งกลมเป็ นประจ�ำจึงตั้งเป้ าหมายว่าจะต้ องหยุดดื่ มเหล้ าเป็ นล�ำดับแรก ผู้เขียนจึงกล่าว
สนับสนุนว่า... “ดิฉันประทับใจ ที่ คุณลุงตัดสินใจหยุดดื่ มเหล้ า ซึ่ งมันเป็ นเรื่ องไม่ง่ายเลย” หรือผู้สงู อายุโรคเบาหวาน
ที่ มคี ่าการกรองของเสียของไต (GFR) ร้ อยละ 68 เมื่ อได้ เรียรู้ว่าไตเสื่ อมเป็ นภาวะแทรกซ้ อนจากการคุมน�ำ้ ตาลไม่ได้
จึงตั้งเป้ าหมายเรื่ องควบคุม เรื่ องอาหารเค็ม ผู้เขียนกล่าวสนับสนุนว่า “การเปลี่ ยนนิสยั การกินเพื่ อชะลอไตเสื่ อม
คุณป้ าต้ องอดทนอย่างมาก ขอชื่ นชมในความมุ่งมั่น ตั้งใจค่ะ” เป็ นต้ น
			
4.การสรุปความ (summarize) มีประโยชน์ในการเชื่ อมโยงข้ อมูลต่างๆ เข้ าด้ วยกันเพื่ อให้ ผ้ ูสงู อายุ
โรคเบาหวานสามารถกล่าวถึงแรงจูงใจของตนเอง (self-motivation statement) และมีประโยชน์ในการแสดงให้ เห็น
ถึงความลังเลใจในตัวผู้สงู อายุโรคเบาหวานที่ ยังสองจิตสองใจระหว่างความจ�ำเป็ นในการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมกับ
เหตุผลที่ จะท�ำอย่างเดิมต่อไป ซึ่ งวิธีการ คือ เชื่ อมโยงค�ำพูดว่า “ในด้ านหนึ่ ง...แต่ในอีกด้ านหนึ่ ง...และในขณะ
เดียวกัน...” เช่น “หมอคิดว่าคุณป้ าคงล�ำบากใจที่ จะหยุดกินสิ่ งที่ ชอบ ใจหนึ่ งคิดว่าก็ยงั ปกติดี แต่ในอีกใจหนึ่ งก็กลัว
น�ำ้ ตาลจะขึ้นจริงๆ แล้ วเชื่ อว่ากินยาแล้ วคงไม่เป็ นไร”
ทั้งนี้ในการท�ำกิจกรรมผู้เขียนใช้ การสรุปความ ทุกขั้นตอนของกระบวนการการสื่ อสาร เช่น สรุปความในการจบ
การสนทนาในครั้งแรก ใช้ สรุปใจความส�ำคัญจากครั้งที่ ผ่านมาเพื่ อเริ่ มต้ นการสนทนา และใช้ สรุปเป็ นระยะๆ ระหว่าง
การสนทนาเพื่ อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูสงู อายุโรคเบาหวานได้ สำ� รวจตนเอง ท�ำความเข้ าใจพฤติกรรมของตนเองทั้งด้ านบวก
และด้ านลบ หรือแก้ ไขข้ อมูลที่ สำ� คัญ จนสามารถตัดสินใจเปลี่ ยนแปลงตนเองได้ ทั้งนี้บุคลากรทางสุขภาพต้ องตัดสินใจ
ว่าข้ อมูลใดที่ จะน�ำมาสรุปและควรท�ำความเข้ าใจในข้ อมูลให้ เห็นชัดเจน เพื่ อเปลี่ ยนประเด็นและเคลื่ อนไปสู่ข้นั ต่างๆ
ของกระบวนการจูงใจต่อไปได้ จะเห็นได้ ว่าวิธกี ารสื่ อสารเพื่ อสร้ างเสริมแรงจูงใจ เป็ นการสื่ อสาร ซึ่ งท�ำให้ เกิดการคิด
เพื่ อตัดสินใจและปฏิบัติตนให้ เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ ดี ซึ่ งเป็ นผลของการสื่ อสารที่ ยกระดับความฉลาดในขั้น
วิจารณญาณ เป็ นวิธกี ารหนึ่ งที่ ผ้ เู ขียนใช้ ตนเอง เป็ นสื่ อกระตุ้น ให้ ผ้ สู งู อายุโรคเบาหวานสามารถสื่ อสารเพื่ อเข้ าถึงข้ อมูล
สุขภาพมาได้ มากขึ้น โดยใช้ ทกั ษะพื้นฐานการสื่ อสาร OARS พัฒนาความเข้ าใจตนเองและเชื่ อมั่นในความสามารถของตน
(self-efficacy) ที่ จะควบคุมพฤติกรรม (self-regulation) เพื่ อลดภาวะแทรกซ้ อนจากโรคที่ เป็ นอยู่ได้ อย่างมั่นใจ ทั้งนี้
ในการท�ำกิจกรรมผู้เขียนฟังและสังเกตความรู้สกึ ของผู้สงู อายุโรคเบาหวานด้ วยความเข้ าใจ ยอมรับ หลีกเลี่ ยงการต�ำหนิ
พูดให้ กำ� ลังใจในสิ่ งที่ พยายามท�ำเพื่ อตนเอง แม้ ว่ายังไม่เหมาะสมหรือไม่สำ� เร็จ เพื่ อเสริมพลังใจให้ มแี รงจูงใจ ในการ
เปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมที่ จะน�ำไปสู่ผลลัพธ์ทดี่ ที างสุขภาพ
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บทสรุป

ผู้สงู อายุโรคเบาหวาน โดยเฉพาะกลุ่มที่ มคี วามดันโลหิตสูงเป็ นโรคร่วม จะพบมากขึ้นตามอายุหากมีความฉลาด
ทางสุขภาพในระดับไม่เพียงพอแล้ ว จะส่งผลให้ มอี ตั ราการเสียชีวติ จากโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่ มขึ้น และจากการศึกษา
พบว่า ความฉลาดในการดูแลสุขภาพของผู้สงู อายุโดยรวมอยู่ในระดับที่ ไม่เพียงพอ ในเรื่ องความรู้ความเข้ าใจในข้ อมูล
สุขภาพ การสื่ อสารทางสุขภาพ รวมถึงการเข้ าถึงข้ อมูลและบริการสุขภาพ และการที่ ผ้ ูสงู อายุโรคเบาหวานสามารถ
แสวงหาความรู้ ด้ วยการ พูด อ่าน เขียน และสื่ อสารข้ อมูลความรู้ ให้ บคุ คลอื่ นเข้ าใจ รวมทั้งใช้ ทกั ษะถาม ตอบ สื่ อสาร
กับบุคลากรทางสุขภาพจนเกิดความเข้ าใจและน�ำข้ อมูลมาตัดสินใจจัดการตนเองได้ อย่างถูกต้ อง แสดงถึงความฉลาด
ทางสุขภาพที่ อาศัยการสื่ อสารเป็ นพื้นฐานในการเข้ าถึงข้ อมูลสุขภาพ19-20 การสื่ อสารระหว่างบุคลากรทางสุขภาพกับ
ผู้สงู อายุโรคเบาหวานที่ มคี วามดันโลหิตสูงเป็ นเรื่ องที่ ทำ� ให้ เกิดประสิทธิภาพได้ ค่อนข้ างยาก จากปัญหาเกี่ ยวกับ การมองเห็น
การได้ ยนิ ไม่ชัด ความจ�ำลดลง หรือจากอาการเจ็บป่ วยที่ เผชิญอยู่ทำ� ให้ มคี วามกังวลใจไม่มแี รงจูงใจที่ จะเรียนรู้สงิ่ ใหม่ๆ
ร่วมกับอิทธิพลของวัฒนธรรม ประสบการณ์ชีวิต จึงท�ำให้ มคี วามฉลาดทางสุขภาพไม่เพียงพอเพราะได้ รับข้ อมูลความรู้
ไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงจ�ำเป็ นต้ องยกระดับความฉลาดทางสุขภาพให้ สงู ขึ้น ด้ วยวิธกี ารสื่ อสารเพื่ อสร้ างความสัมพันธ์
วิธกี ารสื่ อสารเพื่ อสร้ างความตระหนักรู้ และวิธกี ารสื่ อสารเพื่ อสร้ างเสริมแรงจูงใจร่วมกับการฝึ กฝนทักษะการสื่ อสาร
ทั้ง 3 ระดับ โดยใช้ วิธกี าร เทคนิค การสื่ อสารต่างๆ ได้ แก่ การใช้ เรื่ องเล่าประสบการณ์ความส�ำเร็จ เทคนิคการสอนกลับ
เทคนิคการไต่ถาม 3 ค�ำถาม และการใช้ สอื่ ทางสังคมในการติดตามพฤติกรรมสุขภาพ เพื่ อให้ ผ้ ูสงู อายุโรคเบาหวาน
เข้ าถึงเข้ าใจ และใช้ ข้อมูลในการจัดการกับสุขภาพของตนอย่างถูกต้ อง จนเกิดผลลัพธ์ทางบวกกับสุขภาพต่อไป
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