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การเกื้อหนุนให้ผู้ป่วยจัดการตนเอง 
(Supported Self-Management—From a Lived Experience Perspective) 

 
"การจัดการตนเอง" คำนี้คงมีผู้คนคิดหรือเข้าใจไปได้หลากหลายความหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางระบบ
สุขภาพ ขึ้นอยู่กับมุมมองจากฝั่งทีมผู้รักษาในวิชาชีพใดหรือฝั่งคนไข้เอง สำหรับผู้ที่มีอาการปวดแล้ว การจัดการ
ตนเอง คือ วิธีการ พฤติกรรม กิจกรรม หรือการวางแผนต่าง ๆ ที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต ไม่ว่าจะเป็นด้วยทาง
การแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์ทางเลือก หรือทางการใช้ชีวิตอื่น ๆ ซึ่งกว้างกว่าความเข้าใจของบุคลากรทาง
การแพทย์ทั่วไป ที่เข้าใจว่าการจัดการตนเองสำหรับผู้ป่วย  คือ การจัดการเกี่ยวกับพวกการรักษา พาตัวมา
โรงพยาบาลและทำตามที่แพทย์สั่งเท่านั้น แต่การจัดการตนเองในทีนี้ จะรวมถึงสิ่งที่ผู้ป่วยทำกับตนเอง ดูแลตนเอง
ได้ ไม่จำเป็นพึ่งพาคนอ่ืนหรือองค์กรใดเสมอไป    
 
การเกื้อหนุนให้ผู้ป่วยจัดการตนเองได้ดีนั้น ตั้งอยู่บนฐานความเข้าใจกัน ซึ่งอาศัยความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนไข้
กับผู้ดูแลทั้งระบบที่จะทำงานร่วมกัน [1]  ในการนี้ สิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยน คือ มุมมองจากฝั่งผู้ให้การรักษา ที่มักมอง
ว่า คนไข้ที่มีอาการปวด คือ คนที่ต้องเป็นฝ่ายรอการรักษาช่วยเหลือ หากมองว่า คนไข้  คือ มนุษย์คนหนึ่งที่มี
สติปัญญาสามารถเรียนรู้ดูแลตนเอง มีศักยภาพเข้มแข็งพอจะจัดการปัญหาความเจ็บไข้ของตนเองได้ บุคลากรแค่
เข้าไปเสริมเติมความช่วยเหลือให้คนไข้ไปถึงศักยภาพนั้น [2] 
 
การเกื้อหนุนให้ผู้ป่วยจัดการตนเอง จำเป็นต้องอาศัยความใส่ใจและร่วมกันอย่างจริงจังทั้งฝั่งบุคคลากรและฝั่ง
คนไข ้เช่น ในการดูแลคนไข้ปวดหลังด้านล่างเรื้อรัง ก็มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า แนวคิดนี้มีประโยชน์จริง [3] 
 
การสร้างรากฐานให้คนไข้เพื่อนำไปสู่การจัดการตนเอง 

• การรับฟัง: อาการปวดเรื้อรังนั้น สำหรับฝั่งคนไข้เป็นประสบการณ์ที่ทุกข์ทรมานและซับซ้อนมากไปกว่าเรื่อง
พยาธิสภาพที่เกิดตามหลักชีววิทยาในร่างกาย เมื่อคนไข้จะสื่อสารก็ย่อมต้องการพื้นที่เปิดรับและไว้ใจได้ว่าจะ
ไม่ถูกตัดสินหรือเข้าใจผิดให้เจ็บปวดมากขึ้น  นอกจากการสื่อสารด้วยการพูดคุยสนทนาแล้ว การสื่อถึง
ประสบการณ์ยังสามารถทำได้ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การเขียน หรือการแสดงออกทางศิลปะที่สามารถสื่อสาร
ข้อมูลทางอารมณ์เพิ่มได้ เช่น การวาดรูป ระบายสี งานปั้น การเต้น ฯลฯ 
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• การยอมรับ: การยอมรับในบริบทนี้ หมายถึง การยืนยันและเห็นด้วย (validation) กับประสบการณ์ความ
ปวดของคนไข้ว่า รู้สึกปวดจริง ความปวดทรมานจริง ไม่ใช่แค่คิดไปเอง ไม่ใช่เป็นปัญหาความสำออยหรือโรค
ทางจิต เรื่องนี้เป็นจุดสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์กับคนไข้เพื่อเกื้อสนุนให้ผู้ป่วยจัดการ
ตนเองได้ เมื่อคนไข้เข้าใจว่าเราเชื่อในประสบการณ์เขา [4] 

• การใช้ภาษา: ถ้อยคำที่เลือกใช้มีนัยยะที่ส่งผลต่อคนไข้ ทั้งทางบวกและทางลบ ถ้อยคำทางลบสามารถสร้าง
ความกลัวและทำให้คนไข้ไม่สามารถเชื่อมโยงกับทีมผู้รักษาได้ ในขณะที่ถ้อยคำทางบวกสามารถสร้างความ
เชื่อมั่น เพิ่มกำลังใจ (ส่วนการเลือกใช้ถ้อยคำใด เป็นบวกหรือลบ ย่อมจำเพาะในบริบทที่ทำงานหนึ่ง ๆ ต้อง
ค่อยๆ สังเกตเรียนรู้) 

• ความไว้วางใจ: การเกื้อหนุนให้ผู้ป่วยจัดการตนเองได้จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
เพราะความไว้วางใจเป็นรากฐานที่สุดของความสัมพันธ์ คนไข้ไว้ใจว่าทีมผู้รักษามีความสามารถน่าเชื่อถือและ
พึ่งได้ ทีมผู้รักษาก็ไว้วางใจคนไข้ว่าไม่ได้มาหลอกลวงและตั้งใจทำดีที่สุดเพื่อตนเอง 

• ร่วมกันสร้าง/ร่วมกันตัดสินใจ: กระบวนการลักษณะนี้ ทั้งสองฝ่ายต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันอย่าง
เปิดกว้าง ทีมผู้รักษารู้จักตัวโรคตัวยา ฝั่งคนไข้รู้จักชีวิตและปัญหาตนเอง แต่ละก้าวที่ต้องตัดสินใจระหว่่างการ
รักษา เป็นการตกลงอย่างเห็นร่วมกันจากทั้งสองฝ่าย พิจารณาจากข้อมูลทั้งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่
เหมาะสมที่สุด ผสานกับความคิดความเชื่อในระบบคุณค่าของฝั่งคนไข้ [5] 

 
วิธีคิดที่เอื้อต่อจัดการตนเองที่ทีมผู้รักษาควรถ่ายทอดกับคนไข้  

• ยอมรับปัญหาและตั้งใจเพื่อสิ่งที่ดีขึ้น: เมื่อทีมผู้รักษาให้การยืนยันกับความปวดของคนไข้ว่ามีอยู่จริง ความ
จริงที่ต้องยอมรับ ณ ปัจจุบัน (acceptance) คือ ยังทำให้หายไปสิ้นเชิงไม่ได้ ต้องอยู่กับมันอย่างถือว่าเป็นส่วน
หนึ่งของชีวิต แต่คนไข้ยังคงสามารถหวังให้ชีวิตดีขึ้นได้จากการปรับเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ ถ้ายังไม่ท้อถอยและกล้าที่
จะลองเปลี่ยนแปลง (willingness) [6] 

• อดทน: คนไข้ปวดเรื้อรังจะใช้ชีวิตให้ดีนั้นเป็นเรื่องที่ลำบากและท้าทายมาก คนไข้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเห็น
อกเห็นใจตัวเองในยามเผชิญกับความยากลำบากเช่นโรคชนิดนี้ และต้องไม่ลืมที่จะใจดีมีเมตตากับตนเอง 
พลังงานความเห็นอกเห็นใจนี้จะช่วยให้ความอดทนต่อสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นไปง่ายขึ้น ความอดทนนี้รวมถึง
การใจเย็นที่จะรอดูความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีของการดูแลรักษา เพราะตัวอาการมักดีขึ้นอย่างช้า ๆ  
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• จังหวะที่กำลังดี: ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ คนไข้ต้องสังเกตจังหวะที่กำลังดี ไม่เร่งไม่รีบจนเกินไป จังหวะเวลา
ที่ดีจะไม่เป็นไปตามความคาดหวังที่กดดันให้ใจร้อนจนเครียด ซึ่งไม่ว่าความเร่งรีบและความเครียดล้วนเป็น
เหตุกระตุ้นอาการป่วย 

• เคลื่อนไหว: อาจจะฟังดูย้อนแย้งถ้าจะกล่าวว่า การเคลื่อนไหวทำให้ปวดน้อยลง แต่การเคลื่อนไหวขยับตัวทำ
กิจกรรมที่สร้างความสุข ช่วยให้คนไข้ใช้ชีวิตได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายรูปแบบต่าง ๆ การขยับ
เขยื้อนเพื่อกิจกรรม การเต้นรำ เดินเล่น ทำสวน ฯลฯ เพื่อรักษาทั้งสุขภาพกายไม่ให้เสื่อมถอย และ ทั้ง
สุขภาพจิตที่ได้ความสุขจากการเคลื่อนไหวร่างกายและสัมฤทธิ์ผลของกิจกรรมนั้น [7] 

• ทำใจสงบ: ความปวดสัมพันธ์กับระบบประสาทซิมพาเธทิค (ฝั่งกระตุ้น) [8] ดังนั้น เมื่อผ่อนคลาย ร่างกายใช้
ระบบประสาทพาราซิมพาเธทิคแทน มีผลลดความปวดลงได้ กิจกรรมที่สร้างความผ่อนคลายชวนสงบใจต่าง ๆ  
ไม่ว่าจะเป็นการหายใจลึก ยืดเหยียดโยคะ หรือการเจริญสติภาวนาก็ช่วยให้ลดปวด 

• ทำสิ่งที่ให้ความหมายต่อใจ: บางกิจกรรม เช่น การอ่านหนังสือ ดูคลิปวิดีโอ ทำงานอดิเรก หรืองานจิตอาสา 
ทำบุญกุศลต่าง ๆ ให้ความหมายต่อใจและทำให้รู้สึกถึงคุณค่าการมีชีวิตอยู่ก็เป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตคนไข้ปวด
เรื้อรังที่ละเลยไม่ได้ ทีมผู้รักษาต้องสำรวจและถามถึงสิ่งเหล่านี้ที่คนไข้แต่ละรายปรารถนา และรวมอยู่ในแผน
เพื่อช่วยให้คนไข้ได้บรรลุถึงกิจกรรมเหล่านี้ด้วย 

• เชื่อมโยงกับสังคม: ญาติสนิทหรือมิตรสหายเป็นขวัญกำลังใจที่ดีกว่าอยู่เหงา ๆ คนเดียว [9] 
ผู้ป่วยทุกคนสามารถมีศักยภาพพัฒนาทัศนคติในทางบวกเมื่อยามเผชิญปัญหา ( resilient) ได้ [10] ในระดับ 
รูปแบบ วิธีการ และระยะเวลาที่แตกต่างกัน  ประสบการณ์ความเจ็บป่วยและทนต่อความปวดที่ผ่านมาเป็น
หลักฐานว่า คนไข้มีความอดทนและอยู่รอดจากปัญหานี้ได้แล้วระยะหนึ่ง หากได้ตั้งหลักถอดบทเรียนในวิถีการ
จัดการของตนเอง รวมทั้งได้กำลังใจและกลยุทธ์จากบุคลากรทางการแพทย์เอื้อหนุนเพิ่มเข้าไป ก็ย่อมเป็นไปได้
แน่นอนที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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