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การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสา� คัญที่ก่อให้เกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic obstructive pulmonary disease หรือ
COPD) โดยพบว่าสาเหตุของโรค COPD มากกว่าร้อยละ 90 มาจากการสูบบุหรีต่ ดิ ต่อกันเป็นระยะเวลานาน และยังพบว่า
อัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยกลุ่ม COPD ที่สูบบุหรี่มีมากกว่ากลุ่มที่ไม่สูบบุหรี่1 ซึ่งมีการศึกษาพบว่า การให้ค�าแนะน�า
เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่โดยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์สามารถเพิ่มอัตราการเลิกบุหรี่ของ
ผูป้ ว่ ยได้อย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิตเิ มือ่ เทียบกับผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่ได้รบั ค�าแนะน�า2 ดังนัน้ ในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ทมี่ โี อกาส
ได้สอื่ สารกับผูป้ ว่ ยโดยตรง จึงมีความส�าคัญอย่างยิง่ หากทราบหลักการและวิธกี ารสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ น�าไปสูก่ าร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของผู้ป่วย

ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ดร.โปรแชสก้า และดร.เวลิเซอร์3-4 จากมหาวิทยาลัย
โรดไอส์แลนด์ ได้เฝ้าสังเกตพฤติกรรมของคนเลิกบุหรี่โดย
วิเคราะห์ประกอบกับทฤษฎีทางจิตบ�าบัดหลายทฤษฎีแล้ว
สรุปออกมาเป็นทฤษฎีขนั้ ตอนการเปลีย่ นแปลง ซึง่ ได้รบั การ
ยอมรับและน�าไปประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ทางด้านสุขภาพ โดยมีการยืนยันว่าทฤษฎีนี้มีการใช้อย่าง
กว้างขวางเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งเป็นทฤษฎีหนึ่งที่
มีการใช้แพร่หลายในพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลิกบุหรี่
มามากกว่า 20 ปี
ทฤษฎีมีองค์ประกอบหลักอยู่ 3 ส่วน ได้แก่ ขั้นตอน
การเปลี่ ย นแปลง (Stages of change) กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง (Processes of change) และความสมดุลของ
การตัดสินใจ (Decisional balance) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อ
ไปนี้
รับไว้ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561

• ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง (Stages of change)
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมมีขนั้ ตอนของการเปลีย่ นแปลง
ตามล�าดับ 6 ระยะ ดังนี้
1. Precontemplation เป็นระยะทีบ่ คุ คลไม่เคยคิดว่า
จะท�ากิจกรรมต่างๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาหรือบุคคลไม่เคยคิด
เลิกสูบบุหรี่ในเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา โดยคิดว่า
พฤติกรรมที่ปฏิบัติอยู่ไม่เป็นปัญหาและยังไม่
เห็นผลเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งบางรายอาจเคยพยายาม
ที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมมาแล้วแต่ล้มเหลว จึงไม่
คิดที่จะเปลี่ยนแปลงอีก ดังนั้นบุคคลกลุ่มนี้ควร
ได้ รั บ การกระตุ ้ น ให้ คิ ด ถึ ง ประโยชน์ ข องการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมให้มากขึน้ และเร้าอารมณ์
ให้รู้สึกว่าการกระท�าพฤติกรรมที่ไม่ดีของตนเอง
ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นด้วย
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2. Contemplation เป็นระยะทีบ่ คุ คลเริม่ คิดจะมีการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตหรือใน 6 เดือนข้างหน้า
หรือบุคคลคิดเลิกสูบบุหรีใ่ นเวลา 6 เดือนข้างหน้า
เนื่องจากรับรู้ว่าพฤติกรรมที่ท�าอยู่เป็นปัญหาจึง
คิดที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยบุคคลกลุ่มนี้
จะมีการตอบสนอง รวมถึงรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ
ปัญหาและรูปแบบของการเปลีย่ นพฤติกรรม พวก
เขาจะสนใจถึงประโยชน์ที่พวกเขาจะได้รับจาก
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และยังค�านึงถึงผล
เสียหรืออุปสรรคของการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
ดังกล่าว การถ่วงน�า้ หนักของผลดีและผลเสียทีจ่ ะ
ได้รบั เป็นสิง่ ทีจ่ ะท�าให้บคุ คลมักอยูใ่ นระยะนีน้ าน
ดังนั้นบุคคลกลุ่มนี้ควรได้รับการเรียนรู้ว่าเมื่อมี
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมแล้ว เขาจะเป็นอย่างไร
ลดอุปสรรคหรือข้อเสียในการเปลี่ยนพฤติกรรม
3. Preparation เป็นระยะที่บุคคลมีความตั้งใจที่จะ
เปลี่ยนพฤติกรรมในอนาคตอันใกล้ภายใน 30
วันข้างหน้าหรือคิดเลิกสูบบุหรี่ภายใน 30 วัน
ข้างหน้าและเคยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาแล้ว
อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ในเรื่องของบุหรี่ โดยเคย
ตั้งใจหรือมีความพยายามที่จะเลิกสูบมาบ้างแล้ว
อย่างน้อย 1 วัน กลุม่ นีจ้ ะเริม่ ต้นการกระท�าบางอย่าง
ที่จะมุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช่น มี
การวางแผนที่จะท�ากิจกรรม การซื้อหนังสือด้าน
สุขภาพ บอกเพื่อนและครอบครัวว่าจะเปลี่ยน
พฤติกรรมใหม่ เป็นต้น ดังนั้นผู้ที่อยู่ในระยะ
เตรียมตัวควรได้รบั การกระตุน้ หาแหล่งสนับสนุน
ช่วยเหลือ เพือ่ ให้กา� ลังใจและเรียนรูว้ ธิ กี ารปฏิบตั ิ
ตัวในการเลิกสูบบุหรี่
4. Action เป็ น ระยะที่ บุ ค คลเริ่ ม ปฏิ บั ติ ใ นการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของตนแต่ยงั ไม่ถงึ 6 เดือน
หรื อ เริ่ ม เลิ ก สู บ บุ ห รี่ แ ล้ ว เป็ น เวลา 6 เดื อ นที่
ผ่านมา ดังนัน้ การช่วยเหลือบุคคลกลุม่ นีค้ วรสอน
ให้ค�าแนะน�าเทคนิคต่าง ๆ เพื่อช่วยให้เขาปฏิบัติ
กิจกรรมตามข้อตกลงได้และหลีกเลีย่ งบุคคลหรือ
สถานการณ์ที่ท�าให้กลับไปมีพฤติกรรมที่ไม่ดี
เหมือนเดิม
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5. Maintenance เป็นระยะที่บุคคลสามารถที่จะ
ปฏิบัติหรือกระท�าพฤติกรรมใหม่มาแล้วมากกว่า
6 เดือนหรือเลิกสูบบุหรี่แล้วเป็นเวลามากกว่า
6 เดือน โดยมีการป้องกันการกลับท�าพฤติกรรม
เดิมซ�้า ซึ่งสิ่งส�าคัญในขั้นนี้ ได้แก่ การช่วยให้
บุคคลนัน้ รับรูส้ ถานการณ์ทที่ า� ให้เกิดความอยาก
ที่จะกลับไปท�าพฤติกรรมเดิม โดยเฉพาะการมี
ภาวะเครียด ดังนั้นจึงควรหาแรงสนับสนุนจาก
บุคคลใกล้ชดิ ทีเ่ ชือ่ ถือหรือไว้วางใจ พูดคุยหรือใช้
เวลากับบุคคลทีป่ ฏิบตั พิ ฤติกรรมสุขภาพทีด่ ี รูว้ ธิ ี
การจัดการกับความเครียดแทนการหาทางออก
โดยการมีพฤติกรรมเดิมที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพ
6. Termination เป็นระยะทีบ่ คุ คลมัน่ ใจว่าจะไม่กลับ
ไปกระท�าพฤติกรรมเดิมทีส่ ง่ ผลเสียต่อสุขภาพอีก
• กระบวนการเปลีย่ นแปลง (Processes of change)
ในการให้ค�าปรึกษาการเลิกสูบบุหรี่นั้น การสื่อสาร
กับกลุ่มผู้สูบบุหรี่ตาม Stages of change ของผู้ป่วยที่อยู่
ในแต่ละระยะของการเปลีย่ นแปลงนัน้ จะมีความแตกต่างกัน
โดยจ� า เป็ น ต้ อ งสื่ อ สารให้ ต รงและมี เ หมาะสมกั บ ผู ้ ป ่ ว ย
แต่ละกลุ่ม เช่น การแนะน�าให้ผู้ที่สูบบุหรี่หยุดสูบ โดยที่ยัง
ไม่มคี วามพร้อมหรือแรงจูงใจในการทีจ่ ะเลิกสูบบุหรี่ จะท�าให้
ผู้สูบเกิดปฏิกิริยาต่อต้านหรือสับสนในการปฏิบัติตัวและน�า
ไปสู่ความล้มเหลวในการให้ค�าปรึกษาหรือสื่อสารกับผู้ป่วย
ดังนั้น หากผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มที่เป็นระยะ Precontemplators
ควรให้ ค� า ปรึ ก ษาหรื อ จั ด กิ จ กรรมให้ เ คลื่ อ นไปสู ่ ใ นระยะ
Contemplation ก่อน เป็นต้น ซึ่งกระบวนการเปลี่ยนแปลง
แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้
1. Experiential processes (กระบวนการเชิ ง
ประสบการณ์) จะใช้เมื่อบุคคลนั้นอยู่ในระยะแรก
ตั้ ง แต่ ขั้ น Precontemplation จนถึ ง ขั้ น
Contemplation ประกอบด้วย
- Consciousness raising กระบวนการสร้าง
จิตส�านึกหรือการเพิ่มความตระหนักรู้ เป็นการ
ใช้วธิ ตี า่ ง ๆ เพือ่ บอกให้รผู้ ลเสียของการไม่เปลีย่ น
พฤติกรรมและผลดีของการเปลีย่ นพฤติกรรม โดย
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การให้ข้อมูล ข่าวสาร หรือรณรงค์ผ่านสื่อต่าง ๆ
โดยจะเป็นการที่ได้รับข้อมูลใหม่และท�าความ
เข้าใจ แล้วน�ามาสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมที่มีผล
ต่อตนเองและผู้ใกล้ชิด
- Dramatic relief การปลดปล่อยทางอารมณ์
เป็ น การใช้ ป ระสบการณ์ ห รื อ ความรู ้ สึ ก เพื่ อ
กระตุ้นหรือผลักดันจิตใจอารมณ์ให้เกิดความ
อยากเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยจะเป็นการ
แสดงออกในรู ป ของอารมณ์ ความรู ้ สึ ก จาก
ประสบการณ์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
- Self reevaluation การทบทวนผลกระทบต่อ
ตนเอง เป็นการประเมินตนเองโดยอาศัย การ
รับรู้ ความคิด ความรู้สึกในผลดีและผลเสียของ
การเปลี่ ย นพฤติ ก รรม โดยเป็ น การทบทวน
ประสบการณ์ที่ผ่านมาในเรื่องของความรู้ ความ
เข้าใจ และผลกระทบที่เกิดจากพฤติกรรมต่อ
ตนเอง เช่น ใช้จินตนาการว่าถ้าสูบบุหรี่ต่อไปจะ
เป็นอย่างไรและภาพของตนเองถ้าเลิกสูบบุหรีไ่ ด้
จะเป็นอย่างไร เป็นต้น
- Environmental reevaluation การพิจารณา
และประเมินได้ว่าการสูบบุหรี่ของตนมีผลเสียต่อ
สิ่งแวดล้อม และบุคคลใกล้เคียง ซึ่งประเมินจาก
การแบบสอบถามถึงผลกระทบของบุหรี่ที่มีต่อ
สิง่ แวดล้อมการทบทวนผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
เช่น การสูบบุหรี่ท�าให้ผู้ที่อยู่รอบข้างได้รับควัน
บุหรี่มือสอง เป็นต้น
- Social liberation การปลดปล่อยทางสังคม โดย
จะเป็นการบอกกล่าวให้บุคคลรอบข้างได้รู้ถึง
ประโยชน์ของการเลิกสูบบุหรี่ และยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของตนเอง
กระบวนการเชิงประสบการณ์จะเน้นการ
สร้างแรงจูงใจ รับรู้ผลเสียและอันตรายจากการ
สูบบุหรี่ การปลูกจิตส�านึก ให้ข้อมูลชักจูงให้เกิด
อารมณ์อยากเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยวิธีต่าง ๆ
2. Behavioral processes (กระบวนการเชิง
พฤติกรรม) ใช้เมือ่ บุคคลนัน้ อยูใ่ นระยะพร้อมทีจ่ ะ

เปลีย่ นแปลงพฤติกรรม คืออยูใ่ นระยะ Preparation
จนถึงขั้น Maintenance ประกอบด้วย
- Counter conditioning กระบวนการตั้งเงื่อนไข
ตรงข้าม หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมใหม่หรือ
การหาทางเลื อ กอื่ น ทดแทนพฤติ ก รรมที่ เ ป็ น
ปัญหา เช่น ให้เรียนรู้วิธีการผ่อนคลายเพื่อแก้
ปัญหาความเครียด การใช้มือท�าอย่างอื่นแทน
การคีบบุหรี่ การอ่านหนังสือแทนการสูบบุหรี่ใน
ห้องสุขา เป็นต้น
- Helping relationship ความสั ม พั น ธ์ แ บบ
ช่วยเหลือ หมายถึง ความไว้วางใจ การยอมรับ
บุคคลอืน่ เพือ่ ให้พวกเขามีสว่ นสนับสนุนช่วยเหลือ
เช่น การมีผู้ให้คา� ปรึกษาทางโทรศัพท์ เป็นต้น
- Reinforcement management การให้การ
เสริมแรง หมายถึง การให้รางวัลกับตนเองหรือ
รับรางวัลจากผู้อื่น การเสริมแรงอาจเป็นทั้งทาง
บวก หรือการเสริมแรงทางลบ เช่น การชมเชย
การลงโทษ เป็นต้น
- Self-liberation ความมี อิ ส ระในตนเอง
หมายถึง ทางเลือกและค�าสัญญาทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมที่เป็นปัญหารวมถึงความเชื่อในความ
สามารถที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมได้ กระบวนการนี้
ใช้เทคนิคการให้สญ
ั ญา เทคนิคการแสดงสัญลักษณ์
ถ้ามีทางเลือกมากกว่า 1 ทาง จะท�าให้มีความ
มุ ่ ง มั่ น ในการเปลี่ ย นพฤติ ก รรมมากขึ้ น เช่ น
ถ้ า จะเลิ ก บุ ห รี่ ก็ ค วรมี ท างเลื อ กให้ ผู ้ ที่ สู บ บุ ห รี่
เช่น จะเลิกแบบหักดิบ ใช้นิโคตินทดแทนหรือ
เลิกแบบค่อย ๆ ลดลงก็ได้ เป็นต้น
- Stimulus control การควบคุมสิ่งเร้า หมายถึง
การควบคุมสถานการณ์และสาเหตุอนื่ ๆ ทีน่ า� มาสู่
พฤติกรรมที่เป็นปัญหา การส่งเสริมพฤติกรรม
ทางเลือก การสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ เช่น
สร้ า งที่ จ อดรถให้ ห ่ า งที่ ท� า งาน เพื่ อ ให้ ไ ด้ เ ดิ น
ออกก� า ลั ง กาย การทิ้ ง อุ ป กรณ์ สิ่ ง ของที่ ท� า ให้
นึกถึงบุหรี่ เป็นต้น
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กระบวนการเชิงพฤติกรรมจะเน้นวิธีการ
ปฏิบตั ติ วั ในการเลิกสูบบุหรี่ รวมถึง การหลีกเลีย่ ง
ปัจจัยกระตุ้นต่างๆ
• ความสมดุลของการตัดสินใจ (Decisional balance)
หลักสมดุลการตัดสินใจกล่าวว่าแต่ละคนจะเปลีย่ นแปลง
อะไรก็ควรเริ่มต้นด้วยการชั่งน�้าหนักข้อดี ข้อเสียของการ
เปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ควรเปลี่ยน เหตุผลที่ไม่ควรเปลี่ยน
โดยการหาเหตุมาสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงให้ได้มากที่สุด
จะท�าให้การตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ง่ายที่สุด ซึ่ง
ข้อดีของการเปลี่ยนแปลงจะเป็นแรงกระตุ้น แต่ข้อเสียจะ
เป็นอุปสรรคขัดขวางในการเปลี่ยนพฤติกรรม ดังนั้นการ
จัดกิจกรรม หรือให้ค�าแนะน�าเพื่อให้เลิกบุหรี่จึงควรเพิ่ม
การรั บ รู ้ ข ้ อ ดี ข องการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมนั้ น ๆ ซึ่ ง
จะน�าไปสู่การเคลื่อนจากระยะ Precontemplation ไปสู่
ระยะ Contemplation และลดอุปสรรคหรือข้อเสียของการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้น้อยลงซึ่งจะช่วยในการเคลื่อน
จากขั้นชั่งใจไปสู่ขั้นลงมือปฏิบัติ กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ในเรื่องของการสร้างความตระหนัก และการทบทวนผล
กระทบต่อตนเอง ใช้เพิ่มการรับรู้ข้อดีของการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม โดยมีการศึกษาทีส่ นับสนุนความสัมพันธ์ระหว่าง
ความสมดุลในการตัดสินใจและขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามทฤษฎี
นอกจากนัน้ ความสามารถของตนเอง (Self efficacy)
หรือสมรรถนะของบุคคลซึง่ เป็นตัวกลาง (mediator) ระหว่าง
ความรู้ และการปฏิบัติก็เป็นอีกองค์ประกอบที่ส�าคัญของ
ทฤษฎี
เป็นความมัน่ คงในทิศทางทีต่ งั้ ใจไว้แม้ในสถานการณ์
ที่ต้องต่อสู้กับสิ่งเย้ายวน

กลยุทธ์เพื่อช่วยให้ผู้ที่สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี5-6
่
จากแนวทางของ Agency for Health Care Policy
and Research ( AHCPR ) ที่ได้ระบุใน GOLD guideline
2018 มีทั้งหมด 5 ขั้นตอนที่เป็นแนวทางปฏิบัติ ได้แก่
1. Ask ซักประวัติการสูบบุหรี่ทุกครั้งที่ผู้ป่วยมารับ
การตรวจรักษา
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2. Advise แนะน�าให้ผู้ที่สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่
3. Assess ค้นหาผู้สูบบุหรี่ที่ต้องการจะเลิกสูบ และ
พยายามกระตุ้นให้ผู้ที่ยังไม่คิดจะเลิกสูบให้ลองเลิก
4. Assist การช่วยเหลือให้คา� แนะน�าเพือ่ เลิกสูบบุหรี่
5. Arrange การติดตามผู้ป่วย

วิ ธี ก ารสื่ อ สารกั บ ผู ้ ป ่ ว ยและเทคนิ ค การให้
ค�าปรึกษาผู้ป่วยที่ต้องการเลิกบุหรี่ให้ประสบ
ความส�าเร็จ
การสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพสามารถส่งผลต่อผลลัพธ์
ของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เนื่องจากจ�าเป็นต้องอาศัย
ทักษะการโน้มน้าวและสร้างแรงบันดาลใจ โดยหากบุคลากร
ทางการแพทย์สามารถอธิบายให้ผู้ป่วยได้อย่างชัดเจนถึง
ประโยชน์และแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผ่าน
การสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่ ให้เข้าถึงผูป้ ว่ ยและสามารถ
สือ่ สารให้ผปู้ ว่ ยปฏิบตั ติ นได้อย่างถูกต้อง ทัง้ นี้ จะส่งผลดีตอ่
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยได้ในที่สุด
หลักในการสือ่ สารกับผูป้ ว่ ยให้ประสบความส�าเร็จ
6 ประการ7
1. Establish rapport (สร้างความเป็นมิตร) โดยเริ่ม
จากการแนะน�าตัวกับผูป้ ว่ ย สอบถามชือ่ สบตาและ
แสดงท่าทีที่เป็นมิตรกับผู้ป่วย
2. Clarify the patient’s agenda (แสดงความชัดเจนใน
ประเด็นที่ต้องการจะพูดคุยกับผู้ป่วย) ค้นหาหัวข้อ
ที่จะพูดคุยกับผู้ป่วยจากการสอบถามพูดคุยในสิ่งที่
เขาสงสัยและมีความกังวล เนื่องจากจะท�าให้ผู้ป่วย
มีความสนใจที่จะฟังและรับข้อมูลมากยิ่งขึ้น โดย
ระหว่างที่พูดคุยจะต้องระวังไม่ขัด หรือพูดแทรก
ผู้ป่วย จากนั้นจัดล�าดับความส�าคัญ สิ่งที่จะสื่อสาร
ให้กับผู้ป่วย และสื่อสารในสิ่งที่มีความส�าคัญกับ
ผู้ป่วยก่อน
3. Posing questions (การตัง้ ค�าถาม) ในการตัง้ ค�าถาม
เพื่อให้ได้ข้อมูลของผู้ป่วยเพิ่มเติม ควรใช้ค�าถาม
ปลายเปิด เนื่องจากเป็นวิธีที่จะได้ข้อมูลเพิ่มเติม
ของผู้ป่วยและเรียนรู้เรื่องราวของผู้ป่วย ท�าให้รู้จัก
และเข้าถึงผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น
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4. Active or reflective listening (การฟังเชิงรุกหรือ
การฟังสะท้อนกลับ) เป็นการฟังอย่างตั้งใจโดยไม่
ขัดบทสนทนา และขณะฟังจะต้องไม่วางแผนการ
ตอบสนองอีกฝ่าย เนื่องจากจะท�าให้ความตั้งใจใน
การฟังลดลง รวมถึงให้จบั ใจความสิง่ ทีผ่ ปู้ ว่ ยพูดและ
ทวนค�าซ�้าว่าสิ่งที่เราฟังได้จากผู้ป่วยนั้นเราเข้าใจ
ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้หากผู้ป่วยมีความรู้สึก
อย่างไรให้ผู้ป่วยสะท้อนความรู้สึกของผู้ป่วยกลับ
เพื่อแสดงความเข้าใจในตัวผู้ป่วยและยังเป็นการ
ท�าให้ผู้ป่วยเปิดใจอีกด้วย
5. Providing feedback (ให้ขอ้ เสนอแนะกับผูป้ ว่ ย) ควร
ตอบกลับผูป้ ว่ ยทันที โดยใช้คา� ทีช่ ดั เจน ไม่คลุมเครือ
รวมถึงตอบกลับในเชิงบวก
6. Using clear language (ใช้ภาษาที่มีความชัดเจน)
ควรระวังการใช้คา� ทีเ่ ข้าใจยาก เช่น ค�าศัพท์ทางการ
แพทย์ แต่ให้ใช้ค�าที่เข้าใจได้ง่าย โดยให้สังเกต
เรื่องราวที่ผู้ป่วยพูดคุย แล้วเริ่มคุยจากสิ่งที่ผู้ป่วย
เข้าใจก่อนจะท�าให้ผปู้ ว่ ยเข้าใจได้งา่ ยยิง่ ขึน้ จากนัน้
ค่อยให้รายละเอียดเพิ่มเติมในสิ่งที่ผู้ป่วยควรเข้าใจ
นอกจากนี้ควรมีจังหวะในการพูดที่ดี ไม่พูดเร็วหรือ
ช้าจนเกินไป และให้ทวนซ�้าสิ่งที่ให้ความรู้เพิ่มเติม
แก่ผู้ป่วยเสมอ

การสัมภาษณ์เพือ่ เสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่ผป้ ู ว่ ย
(Motivation interviewing)7-8
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่
1. Express empathy เป็นการแสดงความเห็นใจ รับฟัง
และเข้าใจในมุมของผู้ป่วย
2. Roll with resistant เป็นการตามแรงต่อต้าน โดยใน
การแนะน�าให้ผู้ป่วยเปลี่ยนแปลงบางอย่างอาจก่อ
ให้เกิดแรงต้านขึ้นได้ ดังนั้น เราควรไม่กดดันผู้ป่วย
จนท�าให้เกิดแรงต้าน ซึง่ วิธกี ารลดแรงต้านในช่วงแรก
ของบทสนทนา สามารถท�าได้โดยการขออนุญาต
ผู้ป่วยก่อนที่จะเริ่มสนทนา
3. Develop discrepancy เป็นการท�าให้ผู้ป่วยเข้าใจ

และเห็นถึงความแตกต่างของเป้าหมายที่ต้องการ
กับสิ่งที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ในปัจจุบัน
4. Support self-efficacy เป็นการสนับสนุนให้ผู้ป่วย
รับรู้ถึงความสามารถของตนเอง

บทสรุป
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ผู้ป่วยสามารถเลิกสูบ
บุหรี่มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพ
รวมถึงยังเป็นการชะลอการด�าเนินไปของโรคทีผ่ ปู้ ว่ ยเป็นอยู่
ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างมากที่บุคลากรทางการแพทย์
จะสามารถให้สร้างความตระหนักและสามารถสื่อสารให้
ผู้ป่วยมีความเข้าใจสาเหตุของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ที่จะส่งผลต่อโรค โดยจ�าเป็นต้องอาศัยทักษะการสื่อสารที่
มีประสิทธิภาพ ที่จะสามารถท�าให้ผู้ป่วยเปิดใจ ท�าให้เรา
สามารถเข้าถึงผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะต้องอาศัยทฤษฎี
ที่ได้รับการยอมรับ รวมถึงสังเกตผู้ป่วย ซึ่งจะสามารถท�าให้
สื่อสารไปถึงผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์
การเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย
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