Communication skills – verbal (เน้ นการสื่ อสารกับสหวิชาชีพ)
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การดูแลผูป้ ่ วยแบบสหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary teamwork) ก็เนื่องจากวิทยาการทางด้าน
สุ ขภาพมีมากขึ้นทาให้เกิดความเฉพาะด้านของแต่ละวิชาชี พ
ไม่สามารถทาได้เพียงลาพัง
ต้องใช้
ความสามารถของวิชาชีพอื่นๆ
มาช่วยเสริ มในการดูแลผูป้ ่ วยด้วย
เพื่อให้มีการดูแลแบบผสมผสาน
(comprehensive care) และองค์รวม (holistic care) แต่พอเริ่ มกิจกรรมโรงพยาบาลสร้างเสริ ม สุ ขภาพการ
ทางานเป็ นทีมสหสาขาวิชาชี พก็ยงิ่ มีความสาคัญมากขึ้นเพราะได้เน้นความหมายของสุ ขภาพหมายถึง สุ ข
ภาวะทางด้านร่ างกาย จิตใจ สังคมและเชาวน์ปัญญา ทาให้ตอ้ งดูท้ งั ที่บา้ น ชุมชน ในโรงพยาบาลเราเองและ
ในโรงพยาบาลอื่นที่ตอ้ งส่ งต่อผูป้ ่ วยไปรักษา
การทางานแบบนี้จะทาให้การดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพ
เกิดขึ้นจริ งภายใต้ความจากัดด้านต่างๆ ของแต่ละวิชาชีพ ทาให้ผรู ้ ับบริ การได้บริ การที่ดีข้ ึนและปลอดภัย
มากขึ้น ถ้ามีการแพ้ยาเภสัชกรจะเข้าไปช่วยวิเคราะห์วา่ น่าจะเกิดจากยาอะไร เมื่อมีการให้ยาหลายขนานก็
จะช่วยดูวา่ จะมี drug interaction กันหรื อไม่ หากมีก็บนั ทึกใน progress note บอกแพทย์ หรื อผูป้ ่ วยที่อาจจะ
ต้องได้รับการทากายภาพบาบัด ก็มีขอ้ เสนอจากนักกายภาพเป็ นต้น เมื่อหลายสมอง หลายตา หลายมือ มา
รวมกันให้เป็ นใจเดียวเพื่อเป้ าหมายคือผูร้ ับบริ การหรื อผูป้ ่ วยปลอดภัย ความผิดพลาดย่อมลดลงได้มาก
การทางานร่ วมกันในโรงพยาบาลระหว่างสหสาขาวิชาชีพต้องอาศัยการสื่ อสาร เป็ นกระบวนการ
แลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างบุคคลทุกระดับ ทุกหน่วยงาน การสื่ อสารเป็ นเครื่ องมือสาคัญอย่างหนึ่งในการ
ตัดสิ นความสาเร็ จหรื อการล้มเหลวของการทางานร่ วมกันของบุคคลกรทั้งการสื่ อสารทางเดียวและแบบสอง
ทาง(One-Way and Two-Way Communication) ด้วยวีธีการสื่ อสารทั้งทางวาจา(Verbal) กิริยาท่าทาง(NonVerbal) หรื อลายลักษณ์อกั ษร(Written)ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่บุคลากรภายในองค์กรจาเป็ นต้องมี
ความรู ้ทกั ษะปั จจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเจรจาและสื่ อสารดีและมีประสิ ทธิภาพเพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ร่ วมกันในทีมสหสาขาวิชาชี พเพื่อทาให้เกิดความสาเร็ จในการดาเนินงานและเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผปู ้ ่ วย
หรื อ ผูท้ ี่มารับบริ การในโรงพยาบาล
ทิศทางของการสื่ อสาร
ประเภทของการสื่ อสารตามทิศทางของการสื่ อสารซึ่ งสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1. การสื่ อสารทางเดียว (One - Way Communication) เป็ นการส่ งข่าวสารหรื อการสื่ อความหมายไปยังผูร้ ับ
แต่เพียงฝ่ ายเดียว โดยที่ผรู ้ ับไม่สามารถมีการตอบสนองในทันที (immediate response) ให้ผสู ้ ่ งทราบได้ แต่
อาจจะมีปฏิกิริยาสนองกลับ (feedback) ไปยังผูส้ ่ งภายหลังได้ การสื่ อสารในรู ปแบบนี้ จึงเป็ นการที่ผรู ้ ับไม่
สามารถมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้ทนั ที หลักการทางานของทีมสหสาขาวิชาชีพ การดูแลผูม้ ารับบริ การหรื อ

ผูป้ ่ วยร่ วมกัน อาจไม่จาเป็ นต้องดูแลพร้อมกัน การดูแลผูร้ ับบริ การไม่พร้อมกันก็สามารถดูแลร่ วมกันได้ถา้
มีการสื่ อสาร ข้อความถึงกันอย่างชัดเจน การสื่ อสารที่ทาได้ง่ายก็คือการขอคาปรึ กษาและการใช้ progress
note มาช่วย โดยใครมาดูผปู ้ ่ วยก็ให้บนั ทึกไว้ได้ ไม่ใช่เอาไว้ให้แพทย์บนั ทึกเท่านั้น ผูป้ ่ วยที่นอนอยูใ่ น
โรงพยาบาล เภสัชกร โภชนากร นักกายภาพบาบัด นักสุ ขภาพจิต หรื อเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ก็ไปดูแล
ผูป้ ่ วยได้เหมือนกัน คือทุกวิชาชีพในโรงพยาบาลเป็ นเจ้าของไข้ร่วมกัน
2. การสื่ อสารสองทาง (Two-Way Communication) เป็ นการสื่ อสารหรื อการสื่ อความหมายที่ผรู ้ ับมีโอกาส
ตอบสนองมายังผูส้ ่ งได้ในทันที โดยที่ผสู ้ ่ งและผูร้ ับอาจจะอยูต่ ่อหน้ากันหรื ออาจอยูค่ นละสถานที่ก็ได้ แต่ท้ งั
สองฝ่ ายจะสามารถมีการเจรจาหรื อการโต้ตอบกันไปมา โดยที่ต่างฝ่ ายต่างผลัดกันทาหน้าที่เป็ นทั้งผูส้ ่ งและ
ผูร้ ับในเวลาเดียวกัน เช่น การพูดโทรศัพท์ การประชุม เป็ นต้น การติดตามดูแลผูป้ ่ วยร่ วมกันของทีมสห
สาขาวิชาชีพข้างเตียงผูป้ ่ วย เช่น Grand Round หรื อการออกเยีย่ มบ้านร่ วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพ
อย่างไรก็ตาม ด้วยศักยภาพของเทคโนโลยีในปัจจุบนั แต่อาจเป็ นการสื่ อสารระหว่างบุคคลกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ก็ได้ และการตอบสนองก็ไม่จาเป็ นต้องกระทาในทันที เช่น การที่เราไปเขียนคาถามทิ้งไว้บน
เว็บบอร์ด Line group หรื อกระดานข่าว อาจต้องรอเวลาที่จะมีคนมาตอบหรื อให้ ความเห็น ซึ่ งก็จดั ว่าเป็ น
การสื่ อสารสองทางเช่นกัน
วิธีการสื่ อสารในองค์ กร ได้ แก่
1. การสื่ อสารด้ วยวาจา (ภาษาพูด:Verbal) คือ การพูดที่เป็ นประโยค มีจงั หวะจะโคน น้ าเสี ยงมีท้ งั เบาและ
ค่อย มีความเร็ วหรื อช้าของการพูด โดยศักยภาพการได้ยินหรื อรับฟังของคนทัว่ ไปร้อยละ38-40 การสื่ อสาร
ด้วยคาพดสามารถช่วยในการส่ งเสริ มความสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อนร่ วมงานและการรักษาสัมพันธภาพที่ดีของ
ทีมงานก่อให้เกิดการช่วยเหลือกันเมื่อมีความจาเป็ น นอกจากการพูดแล้ว การฟังเป็ นทักษะที่สาคัญเช่นกัน
เพื่อให้การสื่ อสารมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
2. การสื่ อสารด้ วยกิริยาท่าทาง (ภาษากาย:Non verbal) การสื่ อสารที่ไม่ใช่คาพูดรวมถึงภาษากายท่าทางการ
แสดงออกทางสี หน้าและท่าทาง เช่น การกลอกตา การจ้องตา การพยักหนา การก้มโค้ง การแสดงออกทางสี
หน้า การสัมผัส และการใช้มือ โดยศักยภาพการมองเห็นของคนทัว่ ไปร้อยละ50-55
3. การสื่ อสารด้ วยลายลักษณ์ อกั ษร (ภาษาเขียน:Written) ได้แก่ สัญลักษณ์และรู ปภาพต่าง ๆ ศักยภาพการ
รับข้อความของคนทัว่ ไปร้อยละ7-10 การสื่ อสารโดยการเขียนเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับการสื่ อสารข้อมูลที่มี
ความซับซ้อนที่ไม่สามารถสื่ อสารได้อย่างง่ายดายผ่านคาพูดเพียงอย่างเดียว ช่วยให้ขอ้ มูลที่ถูกบันทึกไว้
เพื่อที่จะสามารถจะเรี ยกในภายหลัง เมื่อมีการสื่ อสารที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจะต้องวางแผนสิ่ งที่คุณต้องการ
จะเขียนอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็ นอย่างถูกต้องและมีการสื่ อสารอย่าง
ชัดเจนและรัดกุมเพื่อที่จะสื่ อสารข้อมูลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

สื่ ออิเล็คทรอนิก อินทราเน็ต (Intranet) เป็ นการติดต่อสื่ อสารภายในองค์กร การประยุกต์ใช้อินทราเน็ตใน
ปัจจุบนั ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการทางานที่หลากหลาย อาทิเช่น การจัดการเอกสารข้อมูล, การ
ตีพิมพ์และกระจายข่าวสาร, การจองห้องและอุปกรณ์ , ห้องสนทนาออนไลน์ (Chat Room), เว็บบอร์ด (Web
Board), อัลบั้มรู ป, การจัดการสมุดรายชื่อและข้อมูลการติดต่อ และอื่นๆ อีกมากมาย โดยแนวโน้มการใช้
งานของอินทราเน็ตในปัจจุบนั มีการดึงเอาเครื อข่ายสังคม (social network) มาใช้เพื่อเชื่ อมต่อและช่วย
ประสานการทางานของบุคลากรภายในบริ ษทั หรื อองค์กรที่ต้ งั อยูห่ ่างไกลกัน
ไม่วา่ จะเป็ นสาขาหรื อสา
นักงานในส่ วนภูมิภาคให้ใกล้ชิดกันมากยิง่ ขึ้น ทั้งนี้พบว่าการนาเอาสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในองค์กร
ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ เนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจุบนั สนับสนุนให้การทางานของอินทราเน็ต
เป็ นมากกว่าเครื อข่ายเฉพาะภายในองค์กรที่ใช้จดั เก็บเอกสารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
การสื่ อสารในองค์ กรทีม่ ีประสิ ทธิภาพ
การสื่ อสารที่เกิดขึ้นในองค์กรจะมีประสิ ทธิภาพได้น้ นั ประกอบด้วยปั จจัยหลายอยางแต่ที่สาคัญก็
คือเรื่ องของคุณธรรม ได้แก่ ความจริ งใจ การแสดงความจริ งใจสามารถแสดงออกมาไดทั้งการพูดและการ
เขียน แต่ก็ไม่จาเป็ นต้องแสดงออกมาทั้งหมดเหมือนที่คิด แสดงออกมาเท่าที่จาเป็ นและคิดว่าเหมาะสม เช่น
การชมการวิจารณ์และการแสดงความเห็นความปรารถนาดี
การแสดงความปรารถนาดีก็สามารถแสดง
ออกมาได้ท้ งั การพูดและการเขียนได้เช่นกัน เช่น การให้คาปรึ กษา การเสนอแนะ การทัดทานและการ
ตักเตือน การแสดงความมีน้ าใจเป็ นศิลปะของการอยูร่ ่ วมกัน เช่น การให้ความช่วยเหลือ การขอความคิดเห็น
ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนไปตามกาลเทศะ บุคคลตลอดจนสาระเรื่ องราว
วัตถุประสงค์ ของการสื่ อสารภายในองค์ กร ได้แก่
1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจ สร้างทัศนะให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
2. เพื่อให้เกิดความพยายามเข้าด้วยกัน ทาให้เกิดการทางานร่ วมกัน (Team Work) ได้อย่างดี
3. เพื่อคงไว้ซ่ ึ งความสมบูรณ์ขององค์กร ทาให้เกิดความไว้วางใจซึ่ งกันและกันระหว่างผูร้ ่ วมงาน
4.เพื่อการตัดสิ นใจที่ถูกต้อง การสื่ อสารที่ดีควรจะเป็ นการสื่ อสารแบบสองทาง (Two Way Communication)
การสื่ อสารทีด่ ี ผูท้ ี่สื่อสารต้องให้ความสาคัญกับผูฟ้ ังให้มากกว่า เพื่อทาให้ผฟู ้ ังเข้าใจและคล้อยตาม
แนวความคิด ดังนั้นหากเราสื่ อสารได้ตรงกับความต้องการของผูฟ้ ังแล้วย่อมทาให้การสื่ อสารสมบูรณ์ ผู ้
สื่ อสารที่ดีควรพัฒนาทักษะดังนี้ ได้แก่ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การพูดให้จูงใจผูฟ้ ัง การรับฟังความ
ต้องการของผูฟ้ ัง การเรี ยนรู ้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ การมองผูฟ้ ังด้วยทัศนคติเชิงบวก ผูฟ้ ังเปิ ดเผย
แนวความคิด ทักษะของการสื่ อสารที่ดี ควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง สุ ดท้ายก็จะกลายเป็ นธรรมชาติใน
ตัวเอง การพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่ไม่ใช่คาพูดและทักษะการสื่ อสารที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรสามารถช่วย
ให้การทางานเป็ นส่ วนหนึ่งของทีม,
ความสามารถในการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสามารถปรับปรุ ง
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานของคุณและช่วยทุกคนที่จะทางานร่ วมกันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

การสื่ อสารระหว่างบุคคลมีท้ งั ที่เป็ นคาพูด กริ ยาท่าทาง การแสดงออกทางอากัปกิริยา วิธีการสื่ อสาร
ด้ วยบุคคลจะเป็ นการใช้ คาพูดเป็ นหลัก(Verbal) ด้วยวิธีการสนทนา อภิปราย บรรยาย สาธิต ประชุม คาพูด
เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารที่ทุกคนคุน้ เคยกันดีอยูแ่ ล้ว และทุกคนต้องใช้คาพูดในชีวติ ประจาวัน สื่ อคาพูดจึงเป็ น
สื่ อที่เก่าแก่ที่สุดชนิดหนึ่ง นอกจากนี้หากคาพูดนั้นพูดโดยบุคคลที่มีชื่อเสี ยงที่สังคมยกย่องนับถือก็จะยิง่ เพิ่ม
น้ าหนักในคาพูดนั้นมากขึ้นเป็ นเงาตามตัว การพูดจึงเป็ นเครื่ องมือในการถ่ายทอดชักนาความรู ้สึกนึกคิดของ
มนุษย์ออกมาให้ผอู ้ ื่นได้ทราบและเข้าใจ คาพูดจึงเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญที่จะทาให้มนุษย์เกิดความร่ วมมือ
ร่ วมใจเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
การสื่ อสารทีด่ ีมีประสิ ทธิภาพควรมีลกั ษณะ ดังนี้ Model 9 c’s
มีความชัดเจน (clear) มีความสมบูรณ์(Complete) มีความกะทัดรัด(Conciseness)

เป็ นรู ปธรรม

(Concreteness) เหมาะสมกับโอกาส(Context) มีความถูกต้อง(Correctness) มีความน่าเชื่อถือ(Credibility)
ช่องทางการสื่ อสาร(Channel) มีความต่อเนื่ องและแน่นอน(Continuity and Consistency)
การสื่ อสารระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ
งานบริ บาลเภสัชกรรมทั้งในเชิงรุ กและเชิงรับจาเป็ นต้องสื่ อสารกับสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์
อาจพบแพทย์หลากหลายระดับตั้งแต่นกั ศึกษาแพทย์ Extern Intern Residence Staff แพทย์ทวั่ ไปหรื อเฉพาะ
ทาง Specialist ทาให้บุคลิกลักษณะของแพทย์แต่ละท่านมีความหลากหลาย มีความมัน่ ใจในการตัดสิ นใจ
ของตนเองเนื่ องจากความรับผิดชอบต่อผลการรักษา ต้องเผชิญกับคาพูด สี หน้าและการกระทาที่อาจทาให้
เกิดความท้อแท้ หรื อมีกาลังใจในการทางานยิง่ ขึ้น ควรมีทศั นคติเชิงบวก การสื่ อสารกับแพทย์ อาศัยข้อมูล
วิชาการองค์ความรู ้วชิ าการที่ถูกต้องและทันสมัยทาให้เกิดความมัน่ ใจในการสื่ อสารและน่าเชื่อถือ ควรใส่ ใจ
กระตือรื อร้น ขวานขวายให้เชี่ยวชาญในงานของตนเอง โดยเราไม่สามารถรู ้ท้ งั หมด การมีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดีต่อผูอ้ ื่นจึงจะทาให้การทางานสาเร็ จลุล่วงได้ดี การทางานร่ วมกันเป็ นทีม ควรให้เกียรติ เข้าใจ เห็นใจ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและไว้ใจกัน เอาใจเขาใส่ ใจเรา ยึดผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลาง
การทางานร่ วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพ จาเป็ นต้องใช้การสื่ อสารทั้งวาจาและการเขียน เช่นการ
ทา Grand Round/การออกเยีย่ มบ้าน/การทางานในคลินิกผูป้ ่ วยกลุ่มโรคเรื้ อรังต่างๆได้แก่กลุ่มโรค NCDs:
Noncommunicable Diseaseได้แก่โรคเบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง โรคไต โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง
โรคหอบหื อและปอดอุดกั้น/และในผูป้ ่ วยโรคติดเชื้ อ HIV/TB

จาเป็ นต้องมีการสื่ อสารโดยเน้นประเด็น

สาคัญที่เกี่ยวเนื่ องกับผูป้ ่ วยโดยเฉพาะแตกต่างกันในแต่ละสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์, พยาบาล,เภสัชกร,นัก

กายภาพบาบัด,นักโภชนากร,เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข เป็ นต้นการดูแลผูป้ ่ วยจาเป็ นต้องทางานร่ วมกันโดยยึด
ประโยชน์แก่ผปู ้ ่ วยเป็ นสาคัญ
ทักษะสาคัญเพื่อการสื่ อสารในทีมสหสาขาวิชาชีพมีประสิ ทธิภาพ
การสื่ อสารที่ดีสาหรับบุคลากรทางการแพทย์ จะต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้และทักษะที่ดีพอ มีผกู ้ ล่าวว่า
“Doctor is the drug” ซึ่ งไม่เกินความจริ ง ควรมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม สงบ อบอุ่น เป็ นมิตร สม่าเสมอและ
ยืดหยุน่ ต่อผูป้ ่ วยและผูร้ ่ วมงานได้ตามความเหมาะสม มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มองโลกด้านดี อยูใ่ นความเป็ น
จริ งและไม่อ่อนไหวง่าย
1. การสร้ างความสั มพันธ์ ( relationship skills)
การมีส่วนร่ วมในความรู ้สึก (shares of feeling) การสะท้อนความรู ้สึก (acknowledges/ reflects the
feeling) การสะท้อนความหมาย/การสะท้อนความรู ้สึก เป็ นวิธีที่ผใู ้ ห้คาปรึ กษาได้สะท้อนกลับให้ผรู ้ ับ
คาปรึ กษาได้มองเห็นตนเองชัดเจนขึ้นและเป็ นการตรวจสอบความเข้าใจของผูใ้ ห้คาปรึ กษาว่าเข้าใจตรงกัน
หรื อไม่ รับฟังความคิดเห็น สะท้อนความคิด(reflects the thought) และมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น
(shares of thinking) และ การให้กาลังใจ (supports) การเข้าใจความรู ้สึก (empathy) เป็ นวิธีการที่ผใู ้ ห้
คาปรึ กษา ฟังอย่างตั้งใจใช้คาถามเหมาะสม เข้าใจความรู ้สึกและสะท้อนออกมาให้ผูฟ้ ังรู ้ ท่าทีเห็นใจ ตั้งใจ
จะช่วยเหลือ ทาให้เกิดความผ่อนคลาย ทาให้บรรยากาศเป็ นกันเอง ประเด็นปั ญหาที่สาคัญต่อไป ท่าทีเป็ น
กลาง/ไม่ตดั สิ นผิดถูก (nonjudgmental,neutral)ท่าทางที่เข้าใจ(understanding)และยอมรับ(unconditional
positive regard)
การสร้ างความสั มพันธ์ ทดี่ ี
ผูส้ ื่ อสารจะสร้างความสัมพันธ์ก่อนการสื่ อสารโดยการเข้าใจความ
ต้องการของผูฟ้ ัง พูดในเรื่ องที่ผฟู ้ ังสนใจ อยูใ่ นโลกของผูฟ้ ัง มีความรักให้กบั ผูฟ้ ัง อยากช่วยเหลือผูฟ้ ัง
มากกว่าความต้องการของผูส้ ื่ อสารเพียงอย่างเดียว ทาให้ผฟู ้ ังเกิดความรู ้สึกที่ดี และความเข้าใจในเจตนาของ
ผูส้ ื่ อสาร ว่าต้องการสื่ อสารเพื่อจุดประสงค์ใด ถ้าผูส้ ื่ อสารเปิ ดใจก่อน ก็จะได้รับการเปิ ดใจจากผูฟ้ ัง
เช่นเดียวกัน
2. ทักษะการส่ งเสริมการสื่ อสาร ( facilitation skills )
การพูดให้ จูงใจผู้ฟังผูส้ ื่ อสารที่ดีจะเริ่ มต้นการพูดน่าสนใจ มีพลังในการสื่ อสารกระตุน้ ให้ผฟู ้ ังเกิด
ความกระตือรื อร้นที่จะรับฟัง โดยการทาให้ผฟู ้ ังมองเห็นสิ่ งต่างๆ ได้ชดั เจน เห็นคุณค่าและประโยชน์จะ
เกิดขึ้นเมื่อนาไปปฏิบตั ิ เป็ นเรื่ องราวที่เกี่ยวข้องกับผูฟ้ ังมากกว่าเรื่ องของผูส้ ื่ อสาร หากเป็ นเรื่ องของผูส้ ื่ อสาร
ก็เป็ นเพียงประสบการณ์ที่อยากให้ผฟู ้ ังได้นาไปคิดและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผูฟ้ ังอีกทีหนึ่ง
การรับฟังความต้ องการของผู้ฟังผูส้ ื่ อสารบางคนพยายามที่จะสื่ อสารความต้องการของตัวเอง
จนลืมทา
หน้าที่รับฟัง ทาให้ผฟู ้ ังปิ ดรับการสื่ อสารด้วยเช่นกัน เพราะผูฟ้ ังก็อยากให้ผสู ้ ื่ อสารเข้าใจความต้องการของ
เขาด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นนักสื่ อสารที่ดีจะสนใจความต้องการของผูฟ้ ัง และสื่ อสารข้อความหรื อข้อมูลที่
ตรงกับความต้องการ การสื่ อสารก็จะเกิดประโยชน์ท้ งั 2 ฝ่ าย ทาให้ขอ้ มูลไม่ตกหล่น

ทักษะทีส่ าคัญ
การสบตา (eye contact) และท่าทางใส่ ใจ (posture, facial expression)
การใช้สัมผัสที่เหมาะสม (touch)
ใช้ภาษาเหมาะสม คือ ใช้ภาษาง่าย เป็ นประโยชน์ ข้อมูลถูกต้องและเพียงพอในการตัดสิ นใจ
การสื่ อสารสองทาง (two way communication) ใช้ภาษาพูดที่เข้าใจง่าย ข้อมูลถูกต้อง เหมาะสม
การให้กาลังใจ โดยการใช้ภาษากายและการใช้คาพูด น้ าเสี ยงนุ่มนวล การทวนซ้ า การสะท้อนความรู ้สึก
การใช้ความเงียบ (uses silence) เพื่อเปิ ดโอกาสให้คิดไตร่ ตรอง
การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ (mutual participation)
การใช้คาถาม ( questioning ) การเลือกใช้คาถามปลายปิ ดหรื อคาถามปลายเปิ ดอย่างเหมาะสม
การฟังที่ดี (active listening ) คือมีความตั้งใจฟัง สบตา ใช้ภาษาท่าทางและสรุ ปประเด็นเพื่อแสดงถึง
ความเข้าใจในสิ่ งที่ได้รับ การเฝ้าสังเกตภาษากาย คาพูด น้ าเสี ยง ถ้อยคา และนัยยะที่ซ่อนอยูเ่ บื้องหลัง ทาให้
ผูส้ ื่ อสารสามารถเข้าใจความรู ้สึกของผูพ้ ูดและสะท้อนความรู ้สึก และทาให้ผพู ้ ูดมีกาลังใจในการพูด
3. ทักษะการให้ ความช่ วยเหลือในการเชื่ อมโยงปัญหา
การเรี ยนรู้ และเข้ าใจธรรมชาติของมนุษย์ การสื่ อสารที่ดีถา้ เราเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งผูฟ้ ัง
อยากได้รับความสนใจ อยากได้รับการยอมรับ และชอบคาชมมากกว่าคาตาหนิ หากผูส้ ื่ อสารเรี ยนรู ้และ
เข้าใจธรรมชาติของผูฟ้ ัง และปฏิบตั ิตวั ดังที่มนุษย์ทุกคนต้องการ ก็จะทาให้ผสู ้ ื่ อสาร สามารถต่อเชื่อมกับ
ผูฟ้ ังได้ง่าย และตรงตามที่ผฟู ้ ังต้องการ จะทาให้ขอ้ ความหรื อข้อมูล และวิธีการที่ใช้ในการสื่ อสาร เหมาะสม
กับผูฟ้ ังมากยิง่ ขึ้น แต่หากหลีกเลี่ยงหรื อไม่สนใจธรรมชาติของมนุษย์ สนใจในสิ่ งที่ตอ้ งการสื่ อสารเพียง
อย่างเดียว ย่อมทาให้ไม่ได้รับการตอบสนองจากผูฟ้ ังเต็มประสิ ทธิ ภาพ
การมองผู้ฟังด้ วยทัศนคติเชิ งบวกการสื่ อสารให้กบั ผูอ้ ื่น ย่อมไม่ราบรื่ นทุกครั้งไป เนื่ องจากความ
คิดเห็นของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกัน ภาษาที่ใช้อาจถูกตีความไปอีกแบบหนึ่งได้ ดังนั้นนักสื่ อสารต้อง
มองผูฟ้ ังด้วยทัศนคติเชิงบวก ไม่ตีความด้านลบ และไม่จินตนาการไปเองว่าผูฟ้ ังรู ้สึกอย่างไร เพราะมิ
เช่นนั้นนักสื่ อสารก็จะใช้น้ าเสี ยง สี หน้า กริ ยา และคาพูดที่เป็ นเชิงลบได้ ซึ่ งจะทาให้เกิดการต่อต้านจากผูฟ้ ัง
ด้วยเช่นกัน คนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเป็ นเพราะความเชื่อไม่เหมือนกัน ค่านิยมที่ยดึ ถือแตกต่างกัน
ประสบการณ์ในอดีตไม่เหมือนกัน ดังนั้นหากต้องการให้การสื่ อสารสมบูรณ์และเกิดประโยชน์ท้ งั 2 ฝ่ าย
ผูพ้ ูดควรระวังแนวความคิดที่แตกต่างกันตรงนี้ไว้ดว้ ย การช่วยเหลือให้ผฟู ้ ังเกิดความเชื่อมโยง เข้าใจที่มา
ของปัญหา และยอมรับตนเองได้
โดยผู้สื่อสารใช้ ทกั ษะการโต้ ตอบ ดังนี้
การให้ขอ้ มูล (informing) การหาผลจากการกระทา (exploring logical consequences)
การตีความ (interpreting) การชี้ให้เห็นเป็ นเรื่ องปกติ (normalizing)

การสอบถาม (probing) การให้ขอ้ มูลย้อนกลับว่าผูอ้ ื่นมองเขาอย่างไร (feedback)
การเปลี่ยนแนวคิด (reframing) เดิมเคยคิดในมุมหนึ่งเปลี่ยนเป็ นคิดได้ในอีกมุมมองหนึ่ง
การให้ขอ้ สังเกตถึงความขัดแย้งกันในตัวของผูร้ ับข้อมูล (confrontation)
การเปิ ดเผยตนเอง หรื อยกกรณี ของผูส้ ื่ อสารเองเป็ นตัวอย่าง (self-disclosure)
การยับยั้งตนเองของผูส้ ื่ อสาร(refraining)เพื่อให้ผฟู ้ ังมีโอกาสได้กลัน่ กรองและหาคาตอบด้วยตัวเอง
อุปสรรคการสื่ อสารในทีมงาน
การสื่ อสารที่เกิดขึ้นในองค์กรมักจะมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นตามมาด้วยหลายประการเช่นกัน
สาหรับปั ญหาที่มกั เกิดขึ้นก็คือ
1. การรับรู้ที่แตกต่ างกัน การรับรู ้ข่าวสารเดียวกันแต่ผรู ้ ับแต่ละคนตีความไปแตกตางกัน ก็จะทาให้เกิดความ
คลุมเครื อและสับสนได้ดงั นั้นในการสื่ อสารทุกครั้งจึงควรมัน่ ใจวาข่าวสารนั้นมีความชัดเจนที่จะทาให้ผรู ้ ับ
แต่ละคนมีความเข้าใจตรงกัน
2. การบิดเบือนขอมูล การส่ งขาวสารผ่านกันเป็ นทอดๆผ่านคนจานวนมากอาจทาให้ขอ้ มูลเกิดการตก หล่น
หรื อบางครั้งมีการปรุ งแต่งข้อมูล จึงอาจทาให้ขอ้ มูลเกิดการบิดเบือนไปจากความเป็ นจริ งได้
3. การกลัน่ กรองข่ าวสาร เป็ นอุปสรรคที่สาคัญต่อการสื่ อสารในองค์กรก็คือ กรณี ที่ผใู ้ ห้ข่าวสารเลือกให้
ข่าวสารเฉพาะบางข่าวสารหรื อเฉพาะบางสวนของข่าวสารเท่านั้น เพื่อให้ผฟู ้ ังรู ้สึกพอใจโดยไม่ให้ข่าวสาร
ในสวนที่เป็ นลบหรื อคาดว่าจะทาให้ผฟู ้ ังรู ้สึกไม่พอใจและเกิดผลลบต่อตนเองดังนั้นจึงต้องมีการสร้างความ
เข้าใจอันดีระหว่างคนในองค์กรเพื่อขจัดความกลัวในเรื่ องของความผิดพลาดในการทางาน
4. จังหวะเวลาของการติดต่ อสื่ อสาร ข่าวสารบางชนิดนั้นควรตั้งสื่ อสารให้รับรู ้พร้อมกันแต่ข่าวสารบางชนิด
ก็ควรสื่ อสารให้รับรู เมื่อถึงเวลา ดังนั้นจึงควรเลือกเวลาในการสื่ อสารให้เหมาะสมการปรับปรุ งการสื่ อสาร
ในองค์กร
จากที่ได้กล่าวถึงอุปสรรคของการสื่ อสารในทีมงาน เราสามารถทีจ่ ะป้ องกันปัญหาดังกล่าวได้ คือ
1. การเป็ นผู้ฟังทีด่ ี ผูฟ้ ังที่ดีน้ นั จะตองสามารถจับประเด็นของขาวสาร จับความรู สึกของผูใ้ ห้ข่าวสาร สังเกต
ปฏิกิริยา มีการตอบสนองและแสดงความรู สึกในการสื่ อสารกลับ
2. การเป็ นผู้ตอบสนองทีด่ ี ผูต้ อบสนองที่ดีจะต้องให้ขอ้ มูลย้อนกลับบอกคู่สนทนาว่าตนเอง รู ้สึก อย่างไร
และเข้าใจข่าวสารหรื อไม่การให้ขอ้ มูลย้อนกลับนั้นเป็ นศิลปะ ถ้าปฏิบตั ิไม่ถูกต้องหรื อไม่เหมาะสม อาจ
ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจและการไม่ยอมรับได้
3. การพัฒนาทักษะทีด่ ี ในการพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่ดี จะสามารถชวยปรับปรุ งการสื่ อสารภายใน
องค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิม่ ขึ้น ก็คือ สร้างความคิดให้ชดั เจนก่อนทาการสื่ อสาร กาหนดเป้ าหมายในการ
สื่ อสารทุกครั้ง พิจารณาสภาพแวดลอมของการสื่ อสาร ควรระวังการสื่ อสารทางสี หน้า ท่าทาง และน้ าเสี ยง

พยายาม ทาการสื่ อสารกับผูร้ ่ วมงานในทุกครั้งที่มีโอกาส คอยติดตามผลการสื่ อสารอยูเ่ สมอ วางแผนการ
ติดต่อสื่ อสารทั้งเรื่ องที่จะทาทั้งในปั จจุบนั และในอนาคต และควรปฏิบตั ิตามสิ่ งที่ได้พูดไว้
ทีมงานทีม่ ีประสิ ทธิภาพ หมายถึง สมาชิกในทีมควรมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ที่จะทาให้เกิดการ
ตัดสิ นใจร่ วมกันซึ่งอาจจะมีผลกระทบระยะยาว
หากมีปัญหาในการสื่ อสารกับสมาชิกในทีมสหสาขา
วิชาชีพซึ่ งมีความแตกต่างทาง วัฒนธรรม อาจทาให้เกิดความเสี ยหายอย่างรุ นแรงให้กบั ทีมงาน การสื่ อสารที่
มีประสิ ทธิ ภาพช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวและก่อให้เกิดความเข้มแข็งของสมาชิกในทีม บุคลากรทางการแพทย์
ควรพัฒนาศักยภาพและทักษะในการสื่ อสารให้เกิดความสั มพันธ์ เชิงบวกสาหรับผูป้ ่ วยและทีมสหสาขา
วิชาชีพ ในทางปฏิบตั ิ การสื่ อสารที่ดีควรตระหนักถึงสิ่ งที่พูดคืออะไร อย่างไร เมื่อใดและพูดกับใคร ด้วย
อารมณ์ และความรู ้สึกสื่ อด้วยคาพูด อย่างไรก็ตามแม้จะใช้ภาษาทัว่ ไปทักษาการสื่ อสารด้วยคาพูดก็สามารถ
ทาให้เกิดความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจและเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน การปรับปรุ งทักษะการฟัง เรี ยนรู ้
จากเพื่อนร่ วมทีม สมาชิก การฟังเสี ยงสะท้อน เน้นจุดเด่นของแต่ละบุคคล เน้นประเด็นที่คาดว่าจะมีปัญหา
ก่อน การทาความเข้าใจ เห็นใจซึ่ งกันและกัน การแก้ปัญหา การปรับปรุ งการสื่ อสารของทีมเป็ นอะไรที่
มากกว่าเพียงแค่ ความรู ้สึกที่ดีเกี่ยวกับทีมของคุณ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการทางานโดยตรง การมีส่วนร่ วมใน
การรับรู้ ผลกระทบต่ อการตัดสิ นใจ: cohesiveness ทีมรับรู ้ ความพึงพอใจกับทีมงาน ความปรารถนาที่จะ
ทาให้ทีมประสบความสาเร็ จและเอาชนะอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น การสนทนาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับบทบาท
และความมุ่งมัน่ ให้กบั ทีมงาน การพัฒนากลยุทธ์ การมีส่วนร่ วมของสมาชิกในทีมช่วยให้สามารถแก้ไข
ปั ญหาและอุปสรรคต่างๆอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การสื่ อสารนอกจากคาพูด การเขียน ผ่านsocial media:
Line/Skype/Face time ช่วยให้การสื่ อสารรวดรวดเร็ วสามารถช่วยตอบปั ญหา แก้ไขปั ญหาผูป้ ่ วย การทางาน
ร่ วมกันรวดเร็ วขึ้นช่วยให้การรักษาเร็ วขึ้น เช่น การถ่ายภาพผืน่ แพ้ยาก่อนที่ผื่นจะหายก่อนที่เภสัชกรจะมาดู
ผืน่ ในสถานที่ห่างไกลกัน การปรึ กษาการทางานร่ วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพมีมุมมองที่แตกต่างกัน
หลายมิติทาให้การรักษามีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
สาหรับงานเภสั ชกรรมประเด็นในการส่ งต่อข้อมูลพูดคุยทั้งกับสหสาขาวิชาชีพและผูป้ ่ วยในแต่ละ
โรคมีประเด็นสาคัญที่แตกต่างกันไป การสื่ อสารควรเป็ นแบบ2 ทาง:Two way communication ควรเน้นการ
ฟังและจับประเด็นปั ญหาของผูป้ ่ วยแต่ละรายควร วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลจากผลLab/ประวัติใน OPD/การ
วินิจฉัยของแพทย์ร่วมด้วย ไม่ควรเชื่ อทั้งหมดแต่ควรรับรู ้ดว้ ยใจ และพยายามค้นหาปั ญหาและแก้ไขปั ญหา
ที่แท้จริ งของผูป้ ่ วย ร่ วมกับการให้ขอ้ มูลผูป้ ่ วยด้านโรค ยาและการปฏิบตั ิตนที่ถูกต้องเหมาะสม โดยประเด็น
ปั ญหาของเภสัชกรที่ควรค้นหาได้แก่ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยา: Drug related Problemsซึ่ งอาจเกิดจาการสั่งยา
ของแพทย์ซ่ ึ งเภสัชกรต้องปรึ กษาหรื อสื่ อสารกับแพทย์ในประเด็นด้านยาที่ผปู ้ ่ วยใช้ดา้ นความเหมาะสม
ความถูกต้องของขนาดและวิธีใช้ ข้อควรระวัง Drug interaction Side effect /ADRที่อาจเกิดขึ้น Guidelines
หรื อแนวทาง/นโยบาย ข้อจากัดของแต่ละโรงพยาบาลซึ่ งลักษณะการสื่ อสารหรื อInterventionควรมีขอ้ มูลที่
น่าเชื่อถือสนับสนุ น ข้อมูลที่ได้รับจากผูป้ ่ วยในบุคลิกและน้ าเสี ยงที่อ่อนน้อมถ่อมตน และยอมรับการ

ตัดสิ นใจของแพทย์โยไม่เพิกเฉยต่อความปลอดภัยของผูป้ ่ วยที่ได้รับยาและประเด็นด้านความไม่ร่วมมือใน
การใช้ยา:Noncomplianceจากผูป้ ่ วย โดยการสื่ อสารกับผูป้ ่ วยแต่ละกลุ่มโรค โดยเภสัชกรอาจมีการสื่ อสาร
ในเชิงรุ กคือการบริ บาลเภสัชกรรมทั้งในผูป้ ่ วยนอก(Ambulatory Care)และในผูป้ ่ วยใน (Acute Care) และ
การสื่ อสารในเชิงรับคือการที่ผปู ้ ่ วยเข้ามาสอบถามในห้องให้คาปรึ กษายา(Counseling
Room)หรื อมีขอ้
สงสัยสอบถามเภสัชกรเอง
พิจารณาประเด็นต่างๆที่ควรสอบถามในแต่ละโรคของผูป้ ่ วยแต่ละราย
(individual) โดยใช้ prime question และปฏิบตั ิตามมาตรฐานวิธีปฏิบตั ิงานงานบริ บาลเภสัชกรรมผูป้ ่ วยนอก
(SOP) โดนใช้ประเด็นคาถามหลัก(Prime Question) ในแต่ละโรค การสื่ อสารให้ขอ้ มูลหรื อซักถามปัญหา
ด้านยาของผูป้ ่ วยอาจใช้สื่อหรื ออุปกรณ์แผ่นพับ ตัวอย่างยาเพื่อให้ผปู ้ ่ วยเข้าใจง่ายและสามารถบอกถึงยาที่
ผูป้ ่ วยใช้จริ งและอาจแจกเอกสารหรื อแผ่นพับให้ผปู ้ ่ วยกลับไปทบทวนให้เกิดความมัน่ ใจและสามารถใช้ยา
ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
การสื่ อสารเป็ นทักษะสาคัญในการเชื่อมโยงความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความรู ้ และปรับกระบวน
ความคิดให้ตรงกัน ส่ งผลทาให้เกิดความใกล้ชิด ความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจ จนผูกพันกันระหว่างคน 2
คน ทักษะในการสื่ อสารทางการแพทย์ วา่ จะให้ขอ้ มูลแก่ผปู ้ ่ วยในระดับใด จะพูดกับผูป้ ่ วยอย่างไร เป็ นเรื่ องที่
ต้องคอยสังเกต เรี ยนรู ้วธิ ีการจากอาจารย์ รุ่ นพี่ ต้องการการฝึ กฝนเพราะยิง่ ฝึ กบ่อยก็จะทาได้ดีข้ ึน แต่ใน
ปั จจุบนั ที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วเกิดความเร่ งรี บ ส่ งผลทาให้คนหลายคนในสังคมตัดทอนการ
สื่ อสาร 2 ทางทั้งอย่างตั้งใจและไม่ได้ต้ งั ใจ ในด้านการแพทย์ ปั ญหาที่นาไปสู่ การฟ้ องร้องส่ วนใหญ่เกิดจาก
ปั ญหาในการสื่ อสารทั้งสิ้ น ขณะเดียวกัน ผูป้ ่ วยที่กาลังเพิ่มจานวนมากขึ้นทุกปี คือ กลุ่มโรคเรื้ อรัง กลุ่มโรค
ที่ตอ้ งใช้แพทย์ หรื อ สหสาขาวิชาชีพเข้ามาร่ วมกันดูแลซึ่ งแต่ละคนอาจมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ความ
ชานาญและบทบาทของผูร้ ักษาแต่ละคนอาจซ้อนทับกัน นามาซึ่ งความคิดเห็นที่ต่างกันในรายละเอียดของ
วิธีการรักษา ทั้งด้านประสิ ทธิ ภาพ ความเหมาะสมต่อคนไข้แต่ละคน ปั ญหาการดูแลผูป้ ่ วยที่พบบ่อยที่ทาให้
ขั้นตอนการรักษามีปัญหา มักเกิดจากความไม่เข้าใจกันและสื่ อสารสับสนระหว่างกลุ่มแพทย์กบั ญาติผปู ้ ่ วย
ระหว่างสหสาขาวิชาชีพที่ให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วย

ระหว่างแพทย์ผรู ้ ักษาหลายสาขาวิชาชีพไป

ระหว่าง

อาจารย์แพทย์กบั แพทย์ประจาบ้านหรื อนักศึกษาแพทย์ จากความคิดเห็นที่แตกต่างกันนั้นมักนาไปสู่ ความ
ขัดแย้ง ความยุง่ ยาก และทาให้บนั่ ทอนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผูร้ ักษาที่ทางานร่ วมกัน ไม่วา่ จะเป็ นผูร้ ักษา
ในวิชาชีพเดียวกัน หรื อต่างวิชาชีพ ควรให้เกียรติแต่ละวิชาชีพในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่าง
กันแต่เจตนาการทางานของแต่ละบุคคลล้วนยึดผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลาง

การทางานร่ วมกันจาเป็ นต้องอาศัย

ทักษะการสื่ อสารที่ดีและมีประสิ ทธิ ภาพ สัมพันธภาพ ความคิดแง่บวก ความเข้าใจและเคารพสิ ทธิ ให้เกียรติ
ซึ่ งกันและกันเพื่อประโยชน์สูงสุ ดแก่ผปู ้ ่ วยที่มารับบริ การ

การพัฒนาการสื่ อสารของตัวเองไม่ ยาก เพราะเรามีโอกาสที่จะสื่ อสารกับบุคคลทัว่ ๆไปอยู่ตลอดเวลา
ดังนั้นหากฝึ กฝนและปรับปรุ งให้ ดีขนึ้ ไปเรื่ อยๆย่ อมทาให้ เรากลายเป็ นนักสื่ อสารทีด่ ีในอนาคตแน่ นอน
“การสื่ อสารทีด่ ี คือ ผู้ฟังได้ ประโยชน์ จากเรื่ องที่เราสื่ อสารไป”
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