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เอกสารชดุท่ี 2 
ส าหรับนกัศกึษา 
หวัข้อ  การแจ้งขา่วร้าย 

ช่ือเร่ือง   ลกูเป็น Down syndrome 
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ข้อแนะน าในการฝึกปฏบิัตกิารส่ือสาร 

 
การฝึกทกัษะการสื่อสารทางเวชปฏิบตัิมิได้มีจดัให้นกัศกึษาได้ฝึกแค่เพียงบทเรียนนีเ้ท่านัน้ แต่นกัศกึษา

จะมีโอกาสได้ฝึกฝนบทเรียนอื่นๆในแต่ละชัน้ปีการศึกษาตามความเหมาะสมท่ีคณาจารย์ของศนูย์แพทยศาสตร
ศกึษาชัน้คลินิกจะก าหนด 
 

 และเพราะทกุการสื่อสารทางเวชปฏิบตัิ จะต้องประกอบไปด้วย 
1. Process  กระบวนการหรือขัน้ตอนของแต่ละการสื่อสารทางเวชปฏิบัติซึ่งจะต้องสอดแทรกผสมผสาน

ทกัษะการสื่อสารพืน้ฐานไว้โดยตลอด 
2. Content        เนือ้หาท่ีจะสื่อสาร อย่าลืมวา่ความล้มเหลวในการสื่อสารทางเวชปฏิบตัิ เกิดจากผู้สื่อสารมี 

ความรู้เนือ้หาท่ีจะสื่อสารไม่เพียงพอ ในการฝึกแต่ละบทจึงได้มีการสอดแทรกข้อมูลเนือ้หาท่ี
ส าคญัไว้ให้ด้วย เพ่ือให้นกัศกึษาฝึกทกัษะการสื่อสารอย่างเหมาะสม 

3. Product     ภาพรวมของการสื่อสาร  ความพงึพอใจของผู้ ป่วยหรือญาติ 
 

 นกัศกึษาควรทบทวน Basic communication skills ซึง่จ าเป็นต้องใช้ในทกุบทเรียนท่ีจะฝึกให้เคยชิน เพ่ือ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของภาพรวมการฝึกสื่อสารแตล่ะครัง้  
 

 จนเม่ือนกัศกึษาเกิดความเคยชินแล้ว ตอ่ไปก็จะได้ปฏิบตัิการสื่อสารพืน้ฐานท่ีจ าเป็นต้องผสมผสานอยู่ใน
ทกุกระบวนการสื่อสารทางเวชปฏิบตัิได้อย่างเหมาะสมโดยอตัโนมตัิ 
 

 หลงัจากทีได้ศกึษาเอกสารชดุท่ี 1 และข้อแนะน าในการฝึกปฏิบตัิการสื่อสาร ขอให้นกัศกึษาตกลงกนัเอง
วา่เม่ือเร่ิมต้นการฝึกครัง้ท่ี 1 ผู้ใดจะท าหน้าท่ีเป็นผู้ ฝึกปฏิบตักิารสื่อสาร หรือจะเป็นผู้สงัเกตการณ์ แล้วขอให้แตล่ะ
คนท าความเข้าใจรายละเอียดท่ีชีแ้จงไว้ในสว่นของตน และสลบัท าหน้าท่ีกนัในการฝึกครัง้ตอ่ไปตามท่ีแจ้งไว้ใน
เอกสารชดุท่ี 1 

 

ล าดบัการของเอกสารชดุท่ี 2 มีดงันี ้
1. ส าหรับนกัศกึษาแพทย์ผู้ ฝึกปฏิบตัิการสื่อสาร ประกอบด้วย 

- ขัน้ตอนกระบวนการสื่อสาร 
- ค าสัง่ปฏิบตัิและโจทย์ 
- ทฤษฎีหรือข้อมลูเนือ้หา 
- แบบประเมิน comeval - - - 01 

2. ส าหรับนกัศกึษาแพทย์ผู้สงัเกตการณ์การสื่อสาร 
- ขัน้ตอนกระบวนการสื่อสาร 
- ค าสัง่ปฏิบตัิและโจทย์ 
- ทฤษฎีหรือข้อมลูเนือ้หา 
- แบบประเมิน comeval - - - 02 

3.   แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศกึษา การฝึกทกัษะการสื่อสารทางเวชปฏิบตัิ comeval - - - 03 
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หวัข้อ การแจ้งข่าวร้าย 
ช่ือเร่ือง   ลกูเป็น Down syndrome 
ส าหรับนักศึกษาแพทย์ผู้ฝึกปฏิบัตกิารส่ือสาร 

 
ขัน้ตอนกระบวนการส่ือสารการแจ้งข่าวร้าย 

1. ตรวจสอบช่ือ และนามสกลุของมารดาผู้ ป่วย 
2. แนะน าตวั ทกัทาย 
3. สอบถามถึงสามีเพ่ือเชิญเข้ามารับทราบข้อมลู  
4. สอบถามอาการทัว่ไปของลกูและอาการภายหลงัคลอดของแม ่
5. ตรวจสอบว่ามารดาผู้ ป่วยรู้เก่ียวกบัความผิดปกตขิองลกูมากน้อยเพียงใด 
6. สงัเกต จบัประเด็นปัญหา รวมทัง้อารมณ์ ความรู้สกึ ของมารดาผู้ ป่วย 
7. ประเมินวา่มารดาผู้ ป่วยต้องการรู้อะไรบ้าง 
8. บอกมารดาวา่ลกูเป็นโรคกลุ่มอาการดาวน์โดยใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ไมใ่ช้ศพัท์แพทย์ ไมพ่ดู

ภาษาองักฤษ 
9. ให้ข้อมลูทีละน้อย ประเมินความเข้าใจของมารดาผู้ ป่วยเป็นระยะเปิดโอกาสให้มารดาผู้ ป่วยพดู

หรือถาม 
10. สงัเกตปฏิกิริยาของมารดา 
11. ตอบสนองตอ่ปฏิกิริยาของมารดา 
12. ส ารวจความคิดเห็นของมารดาตอ่ขา่วร้ายของลกู 
13. ชว่ยผู้ ป่วยวางแผนในอนาคต (ดา้นการรักษา แหล่งทีจ่ะช่วยเหลือ ครอบครัว) 
14. เปิดโอกาสให้ซกัถาม 
15. ให้ผู้ ป่วยคิดทบทวนปัญหา/ปรึกษาผู้ อ่ืน/พร้อมนดัหมายให้มาติดตามอาการ/ให้หมายเลขโทรศพัท์

และเวลาสะดวกถ้าต้องการปรึกษา 

 
ค าส่ังปฏิบัตสิ าหรับนักศึกษาผู้ฝึกปฏิบัตกิารส่ือสาร 

ทา่นเป็นแพทย์ผู้ดแูลท่ีมาตรวจทารกลกูของคณุสมหญิง ใจน้อย ท่ีตกึหลงัคลอด  ได้ตรวจร่างกาย 
และพบวา่อาการแสดงทกุอย่างเข้าได้กบักลุม่อาการดาวน์โดยไมต้่องสง่ตรวจโครโมโซม   

หลงัจากได้ศกึษาขัน้ตอนของการส่ือสารเรียบร้อยแล้วให้ทา่นแจ้งขา่วร้ายแก่คณุสมหญิง โดยยัง
ไม่ต้องให้ค ำปรึกษำเร่ืองพันธุกรรม  ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
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คุณสมหญิง ใจน้อย อายุ 40 ปี คลอดบุตรคนท่ี 3 เพศชาย ท่ีโรงพยาบาลนี ้คุณสมหญิงมี

ก าหนดการจะท าหมนัหลังคลอด แต่แพทย์ท่ีดแูลหอผู้ ป่วยหลงัคลอดแนะน าว่าให้เล่ือนการท าหมนัหลัง
คลอดไปก่อนเพราะเดก็อาจมีความผิดปกติ 

 2 วนัหลงัคลอด ท่านซึ่งเป็นแพทย์ผู้ดแูลทารกหลังคลอดได้มาตรวจร่างกายลกูคณุสมหญิงพบว่า 
เป็นทารกเพศชาย น า้หนกั 2,800 กรัม ไมค่อ่ยร้อง   ดดูนมไม่เก่ง   หน้าแบน จมกูแบน ปากเล็ก ตาเฉียงขึน้
บน คอสัน้ มือแบนกว้าง นิว้ป้อมสัน้ เส้นลายมือตดัขวาง ลกัษณะเข้าได้กบั Down syndrome ตรวจหวัใจ 
ยงัไมพ่บความผิดปกต ิซึง่ต้องตดิตามอีกครัง้เม่ือเดก็อาย ุ2 เดือน 
 ท่านรู้และเห็นด้วยท่ีแพทย์ผู้ดูแลหลังคลอดแนะน าให้คุณสมหญิงเล่ือนการผ่าตัดท าหมันหลัง
คลอดไปก่อน 
 
ข้อมูลของกลุ่มอาการดาวน์ 
 เป็นโรคท่ีถ่ายทอดทางพนัธุกรรมชนิดหนึง่ท่ีเกิดจากมีโครโมโซมเกินมา 1 แทง่ ซึง่อาจมาจากพอ่
หรือแมก็่ได้ พบบอ่ยมากขึน้ในมารดาท่ีมีอายมุากขึน้ 
 ความผิดปกตท่ีิอาจพบร่วมด้วย ได้แก่ โรคหวัใจ ภาวะพร่องธยัรอยด์ฮอร์โมน ล าไส้อดุตนั ท้องผกู 
กล้ามเนือ้ออ่นนิ่ม ส าลกัง่าย  พฒันาการลา่ช้า มีความผิดปกติทางตาและการมองเห็น การได้ยินผิดปกต ิ
ฟันขึน้ช้า แตม่กัเลีย้งง่าย  เด็กจะอารมณ์ดี แจม่ใส เดก็กลุม่นีม้กัจะตดิเชือ้ง่าย 
 การดแูลและเลีย้งดเูดก็กลุม่นีเ้ป็นไปตามปกติและดแูลสขุภาพท่ีผิดปกตแิตก่ าเนิด     ต้องกระตุ้น
พฒันาการ สง่เสริมให้ชว่ยเหลือตนเองได้ ในรายท่ีมีอาการชดัเจนการวินิจฉยัไมจ่ าเป็นต้องเจาะโครโมโซม
ยืนยนั   แตอ่าจจะเจาะเลือดทารกในกรณีท่ีบิดามารดาต้องการมีบตุรคนตอ่ไป  และประเมินความเส่ียงท่ี
จะมีบตุรเป็นดาวน์อีก 

สตปัิญญาของเด็กกลุม่นีจ้ะไมเ่ทา่เดก็ปกต ิ   สถานบริการสขุภาพและโรงพยาบาลตา่ง ๆ มีการ
เตรียมเด็กให้เข้าโรงเรียนและกระทรวงศกึษาธิการก าหนดให้โรงเรียนทัว่ไปรับเด็กกลุ่มนีเ้ข้าศกึษาร่วมกบั
เดก็ปกตไิด้ 
 การพาเด็กมาตรวจสขุภาพตามนดั  แพทย์จะส ารวจความผิดปกติตา่งๆท่ีอาจปรากฏขึน้ภายหลงั  
เชน่ ภาวะหวัใจผิดปกติ 

------------------------------------------------------------ 
 

 เม่ือท่านได้ศึกษาขัน้ตอนการส่ือสาร  รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ป่วยและเนือ้หาท่ี
จะต้องส่ือสารแล้ว ขอให้ท่านเตรียมการเพื่อที่จะปฏิบัตกัิบมารดาผู้ป่วย  เม่ือท่านพร้อมโปรด
แนะน าตัวแก่มารดาผู้ป่วยและถามความพร้อมท่ีจะเร่ิมปฏิบัตกิารส่ือสาร   
 
 เม่ือทัง้ท่านและมารดาผู้ป่วยพร้อมแล้ว      โปรดด าเนินการตามขัน้ตอนการฝึกส่ือสาร
ครัง้ที่ 1 และการส่ือสารครัง้ที่ 2  ตามที่แจ้งไว้ใน เอกสารชุดที่ 1 หน้าที่ 5 
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แบบประเมินโดยนักศึกษาแพทย์ผู้ฝึกปฏิบัต ิการฝึกทักษะการส่ือสารทางเวชปฏิบัต ิ

หวัข้อ  การแจ้งข่าวร้าย                   
เร่ือง  ลกูเป็น Down  syndrome (แผ่นที่ 1)                          รอบที่ ......... 
ไมไ่ด้ปฏิบตั ิ ปฏิบตัิ ขัน้ตอนการปฏบิัติ 
1. การเตรียมการก่อนปฏบิัต ิ 
      1.1   ท่านคิดจะเอย่ทกัทายก่อน   
      1.2   ท่านเตรียมตวัท่ีจะรับฟังอย่างตัง้ใจ เหมือนการปฏิบตัิจริง 
      1.3   ท่านวางแผนการใช้ค าถาม  
      1.4   ท่านประเมินตนเองความรู้ในเนือ้หาท่ีจะต้องพดู  
      1.5   ท่านได้ทบทวนขัน้ตอนกระบวนการสื่อสารที่จะฝึกปฏิบตัิแล้ว  
2. ขัน้ตอนการแจ้งข่าวร้าย 
       2.1   ตรวจสอบช่ือ และนามสกลุของคณุสมหญิง ใจน้อย 
       2.2   แนะน าตวั ทกัทาย 
       2.3   ประเมินความพร้อม โดยส ารวจความคิด ความรู้สกึ ความคาดหวงั 
               ของคณุสมหญิง  (Idea, Concern, Expectation, Feeling หรือ ICEF)  
      2.4   สอบถามถงึสามีเพ่ือเชิญเข้ามารับทราบข้อมลู  
      2.5   ตรวจสอบวา่คณุสมหญิงรู้เก่ียวกบัความผิดปกติของลกูมากน้อยเพียงใด  
      2.6   สอบถามอาการทัว่ไปของลกูและอาการคณุสมหญิงภายหลงัคลอด 
      2.7  สงัเกต  จบัประเดน็ปัญหา รวมทัง้อารมณ์ ความรู้สกึ ของคณุสมหญิง 
      2.8  ประเมินวา่คณุสมหญิงต้องการรู้อะไรบ้าง 
  2.9 บอกคณุสมหญิงวา่ลกูเป็นโรคกลุม่อาการดาวน์โดยใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ไม ่
        ใช้ศพัท์แพทย์ ไมพ่ดูภาษาองักฤษ  
  2.10 ให้ข้อมลูทีละน้อย ประเมินความเข้าใจของคณุสมหญิงเป็นระยะๆ 
  2.11 น่ิงเงียบไมพ่ดูตอ่ทนัทีหลงัแจ้งผล 
  2.12  เปิดโอกาสให้คณุสมหญิงพดูหรือถาม 
      2.13  สงัเกตปฏิกิริยาของคณุสมหญิง 
      2.14  ตอบสนองตอ่ปฏิกิริยาของคณุสมหญิง 
      2.15  ส ารวจความคิดเห็นของคณุสมหญิงตอ่ข่าวร้าย 
      2.16  ช่วยคณุสมหญิงวางแผนในอนาคต  (ดา้นการดูแล แหล่งทีจ่ะช่วยเหลือ  
         ครอบครัว) 
       2.17  เปิดโอกาสให้ซกัถาม 
  2.18  ให้คณุสมหญิงคิดทบทวนปัญหา/ปรึกษาผู้อื่น/พร้อมนดัหมายให้มา 
            ติดตามอาการ/ให้หมายเลขโทรศพัท์และเวลาสะดวกถ้าต้องการปรึกษา 
       2.19  เปิดโอกาสให้ตดัสนิใจเลือกการรักษาและปรึกษาญาติ  
3. การส่ือสารพืน้ฐาน     มีต่อแผ่นท่ี 2 
 

(comeval 001-01) 
 
 



 7 
แบบประเมินโดยนักศึกษาแพทย์ผู้ฝึกปฏิบัต ิการฝึกทักษะการส่ือสารทางเวชปฏิบัต ิ

หวัข้อ  การแจ้งข่าวร้าย                  
เร่ือง  ลกูเป็น Down  syndrome (แผ่นที่ 2)                          รอบที่ ......... 
ไมไ่ด้ปฏิบตั ิ ปฏิบตัิ ขัน้ตอนการปฏบิัติ 
3. การส่ือสารพืน้ฐาน 
      3.1   การสบตา 
      3.2   แสดงการตอบรับ เช่น พยกัหน้า โน้มตวัไปหาคณุสมหญิง 
      3.3   พดูช้า ชดัเจน  หยดุเป็นระยะไมพ่ดูติดตอ่กนัเร่ือย ๆ         
      3.4   การแสดงความเห็นอกเห็นใจ โดย  Empathic responses         
              - สะท้อนความรู้สกึ  
              - แสดงภาษากาย   
      3.5   การรับฟังอย่างตัง้ใจ เช่น การทวนความ สรุปความ  
      3.6   เปิดโอกาสให้เลา่เร่ือง   
      3.7   ไมพ่ดู ไมถ่ามตดับท ไมข่ดัจงัหวะ-ขณะคณุสมหญิงก าลงัพดู   
      3.8   เปิดโอกาสให้ซกัถาม                      
      3.9   การใช้ค าถามอย่างเหมาะสม    
 
4.  ความม่ันใจในการส่ือสารตามขัน้ตอน      มาก              ปานกลาง               น้อย      
 
5.  ความม่ันใจในเนือ้หาที่ส่ือสาร                มาก              ปานกลาง               น้อย     
       
6.  ความพอใจในการฝึกปฏบิัตคิรัง้นี ้          มาก              ปานกลาง               น้อย           

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

(comeval 001-01) 
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หวัข้อ การแจ้งข่าวร้าย 
ช่ือเร่ือง   ลกูเป็น Down syndrome 
ส าหรับนักศึกษาแพทย์ผู้สังเกตการณ์การส่ือสาร 

 
ขัน้ตอนกระบวนการส่ือสารการแจ้งข่าวร้าย 

1. ตรวจสอบช่ือ และนามสกลุของมารดาผู้ ป่วย 
2. แนะน าตวั ทกัทาย 
3. สอบถามถึงสามีเพ่ือเชิญเข้ามารับทราบข้อมลู  
4. สอบถามอาการทัว่ไปของลกูและอาการภายหลงัคลอดของแม่ 
5. ตรวจสอบว่ามารดาผู้ ป่วยรู้เก่ียวกบัความผิดปกตขิองลกูมากน้อยเพียงใด 
6. สงัเกต จบัประเด็นปัญหา รวมทัง้อารมณ์ ความรู้สกึ ของมารดาผู้ ป่วย 
7. ประเมินวา่มารดาผู้ ป่วยต้องการรู้อะไรบ้าง 
8. บอกมารดาวา่ลกูเป็นโรคกลุ่มอาการดาวน์โดยใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ไมใ่ช้ศพัท์แพทย์ ไมพ่ดู

ภาษาองักฤษ 
9. ให้ข้อมลูทีละน้อย ประเมินความเข้าใจของมารดาผู้ ป่วยเป็นระยะเปิดโอกาสให้มารดาผู้ ป่วยพดู

หรือถาม 
10. สงัเกตปฏิกิริยาของมารดา 
11. ตอบสนองตอ่ปฏิกิริยาของมารดา 
12. ส ารวจความคิดเห็นของมารดาตอ่ขา่วร้ายของลกู 
13. ชว่ยผู้ ป่วยวางแผนในอนาคต (ดา้นการรักษา แหล่งทีจ่ะช่วยเหลือ ครอบครัว) 
14. เปิดโอกาสให้ซกัถาม 
15. ให้ผู้ ป่วยคิดทบทวนปัญหา/ปรึกษาผู้ อ่ืน/พร้อมนดัหมายให้มาติดตามอาการ/ให้หมายเลขโทรศพัท์

และเวลาสะดวกถ้าต้องการปรึกษา 

 
ค าส่ังปฏิบัตสิ าหรับนักศึกษาผู้สังเกตการณ์การส่ือสาร 
 
 สงัเกตและประเมินการปฏิบตัขิองเพ่ือนนกัศกึษา และให้ความเห็นตามแบบประเมินส าหรับ 
ผู้สงัเกตการณ์การฝึกทกัษะการส่ือสารทางเวชปฏิบตัิ แล้วมอบแบบประเมินให้เพ่ือนนกัศกึษาเม่ือปฏิบตัิ
เสร็จในแตล่ะครัง้ของการฝึก 
 
 
 
 



 9 
 ข้อมูลของผูป่้วยมีดงันี ้

  
คุณสมหญิง ใจน้อย อายุ 40 ปี คลอดบุตคนท่ี 3 เพศชาย ท่ีโรงพยาบาลนี ้คุณสมหญิงมี

ก าหนดการจะท าหมนัหลังคลอด แต่แพทย์ท่ีดแูลหอผู้ ป่วยหลงัคลอดแนะน าว่าให้เล่ือนการท าหมนัหลัง
คลอดไปก่อนเพราะเดก็อาจมีความผิดปกติ 

 2 วนัหลงัคลอด แพทย์ผู้ดแูลทารกหลังคลอดได้มาตรวจร่างกายลกูคณุสมหญิงพบว่า เป็นทารก
เพศชาย น า้หนกั 2,800 กรัม ไมค่อ่ยร้อง   ดดูนมไมเ่ก่ง   หน้าแบน จมกูแบน ปากเล็ก ตาเฉียงขึน้บน คอสัน้ 
มือแบนกว้าง นิว้ป้อมสัน้ เส้นลายมือตดัขวาง ลกัษณะเข้าได้กับ Down syndrome ตรวจหวัใจ ยงัไม่พบ
ความผิดปกต ิซึง่ต้องติดตามอีกครัง้เม่ือเด็กอาย ุ2 เดือน วนันีแ้พทย์จะเข้ามาแจ้งข่าวความผิดปกติของลกู
แก่คณุสมหญิง 
  
ข้อมูลของกลุ่มอาการดาวน์ 
 เป็นโรคท่ีถ่ายทอดทางพนัธุกรรมชนิดหนึง่ท่ีเกิดจากมีโครโมโซมเกินมา 1 แทง่ ซึง่อาจมาจากพอ่
หรือแมก็่ได้ พบบอ่ยมากขึน้ในมารดาท่ีมีอายมุากขึน้ 
 ความผิดปกตท่ีิอาจพบร่วมด้วย ได้แก่ โรคหวัใจ ภาวะพร่องธยัรอยด์ฮอร์โมน ล าไส้อดุตนั ท้องผกู 
กล้ามเนือ้ออ่นนิ่ม ส าลกัง่าย  พฒันาการลา่ช้า มีความผิดปกติทางตาและการมองเห็น การได้ยินผิดปกต ิ
ฟันขึน้ช้า แตม่กัเลีย้งง่าย  เด็กจะอารมณ์ดี แจม่ใส เดก็กลุม่นีม้กัจะตดิเชือ้ง่าย 
 การดแูลและเลีย้งดเูดก็กลุม่นีเ้ป็นไปตามปกติ     และดแูลสขุภาพท่ีผิดปกตแิตก่ าเนิดต้องกระตุ้น
พฒันาการ สง่เสริมให้ชว่ยเหลือตนเองได้ ในรายท่ีมีอาการชดัเจนการวินิจฉยัไมจ่ าเป็นต้องเจาะโครโมโซม
ยืนยนั   แตอ่าจจะเจาะเลือดทารกในกรณีท่ีบิดามารดาต้องการมีบตุรคนตอ่ไป  และประเมินความเส่ียงท่ี
จะมีบตุรเป็นดาวน์อีก 

สตปัิญญาของเด็กกลุม่นีจ้ะไมเ่ทา่เดก็ปกติ    สถานบริการสขุภาพและโรงพยาบาลตา่ง ๆ มีการ
เตรียมเด็กให้เข้าโรงเรียนและกระทรวงศกึษาธิการก าหนดให้โรงเรียนทัว่ไปรับเด็กกลุ่มนีเ้ข้าศกึษาร่วมกบั
เดก็ปกตไิด้ 
 การพาเด็กมาตรวจสขุภาพตามนดั  แพทย์จะส ารวจความผิดปกติตา่งๆท่ีอาจปรากฏขึน้ภายหลงั  
เชน่ ภาวะหวัใจผิดปกติ 
 

------------------------------------------------------------ 
 

 ขอให้ผู้สังเกตการณ์สังเกตค าพูด อากัปกิริยา และภาษากายของผู้ฝึกปฏิบัตกิารส่ือสาร
ด้วย  และขอให้จับเวลาตามก าหนดการในเอกสารชุดท่ี 1 เพ่ือเตือนผู้ฝึกปฏิบัตหิากเวลา
ล่วงเลย 
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แบบประเมินโดยผู้สังเกตการณ์ การฝึกทักษะการส่ือสารทางเวชปฏิบัติ 

หวัข้อ  การแจ้งข่าวร้าย                   
เร่ือง  ลกูเป็น Down  syndrome (แผ่นที่ 1)                          รอบที่ ......... 
ไมไ่ด้ปฏิบตั ิ ปฏิบตัิ ขัน้ตอนการปฏบิัติ 
1. ขัน้ตอนการแจ้งข่าวร้าย 
       1.1   ตรวจสอบช่ือ และนามสกลุของคณุสมหญิง ใจน้อย 
       1.2   แนะน าตวั ทกัทาย 
       1.3   ประเมินความพร้อม โดยส ารวจความคิด ความรู้สกึ ความคาดหวงั 
               ของคณุสมหญิง  (Idea, Concern, Expectation, Feeling หรือ ICEF)  
       1.4   สอบถามถงึสามีเพ่ือเชิญเข้ามารับทราบข้อมลู  
       1.5   ตรวจสอบวา่คณุสมหญิงรู้เก่ียวกบัความผิดปกติของลกูมากน้อยเพียงใด  
       1.6   สอบถามอาการทัว่ไปของลกูและอาการคณุสมหญิงภายหลงัคลอด 
       1.7  สงัเกต  จบัประเดน็ปัญหา รวมทัง้อารมณ์ ความรู้สกึ ของคณุสมหญิง 
       1.8  ประเมินวา่คณุสมหญิงต้องการรู้อะไรบ้าง 
   1.9 บอกคณุสมหญิงวา่ลกูเป็นโรคกลุม่อาการดาวน์โดยใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ไม่ 

        ใช้ศพัท์แพทย์ ไมพ่ดูภาษาองักฤษ  
  1.10 ให้ข้อมลูทีละน้อย ประเมินความเข้าใจของคณุสมหญิงเป็นระยะๆ 
  1.11  เปิดโอกาสให้คณุสมหญิงพดูหรือถาม 
      1.12  สงัเกตปฏิกิริยาของคณุสมหญิง 
      1.13  ตอบสนองตอ่ปฏิกิริยาของคณุสมหญิง 
      1.14  ส ารวจความคิดเห็นของคณุสมหญิงตอ่ข่าวร้าย 
      1.15  ช่วยคณุสมหญิงวางแผนในอนาคต  (ดา้นการดูแล แหล่งทีจ่ะช่วยเหลือ  
         ครอบครัว) 
       1.16  เปิดโอกาสให้ซกัถาม 
  1.17  ให้คณุสมหญิงคิดทบทวนปัญหา/ปรึกษาผู้อื่น/พร้อมนดัหมายให้มา 
            ติดตามอาการ/ให้หมายเลขโทรศพัท์และเวลาสะดวกถ้าต้องการปรึกษา 
  1.18  น่ิงเงียบไมพ่ดูตอ่ทนัทีหลงัแจ้งผล   
       1.19  เปิดโอกาสให้ตดัสนิใจเลือกการรักษาและปรึกษาญาติ  
2. การส่ือสารพืน้ฐาน     มีต่อแผ่นท่ี 2 

 
 

(comeval 001-02) 
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แบบประเมินโดยผู้สังเกตการณ์ การฝึกทักษะการส่ือสารทางเวชปฏิบัติ 

หวัข้อ  การแจ้งข่าวร้าย                              
เร่ือง  ลกูเป็น Down  syndrome (แผ่นที่ 2)                            รอบที่ ...... 
ไมไ่ด้ปฏิบตั ิ ปฏิบตัิ ขัน้ตอนการปฏบิัติ 
2. การส่ือสารพืน้ฐาน 
      2.1   การสบตา 
      2.2   แสดงการตอบรับ เช่น พยกัหน้า โน้มตวัไปหาคณุสมหญิง 
      2.3   พดูช้า ชดัเจน  หยดุเป็นระยะไมพ่ดูติดตอ่กนัเร่ือย ๆ         
      2.4   การแสดงความเห็นอกเห็นใจ โดย  Empathic responses         
              - สะท้อนความรู้สกึ  
              - แสดงภาษากาย   
      2.5   การรับฟังอย่างตัง้ใจ เช่น การทวนความ สรุปความ  
      2.6   เปิดโอกาสให้เลา่เร่ือง   
      2.7   ไมพ่ดู ไมถ่ามตดับท ไมข่ดัจงัหวะ-ขณะคณุสมหญิงก าลงัพดู   
      2.8   เปิดโอกาสให้ซกัถาม                      
      2.9   การใช้ค าถามอย่างเหมาะสม    
 
3.  เนือ้หาเร่ืองที่ส่ือสาร              ดีมาก                ดี                   พอใช้      
 
4.  สรุปภาพรวมการส่ือสาร         ดีมาก                ดี                   พอใช้      

 
 
 

      (comeval 001-02) 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา การฝึกทักษะการส่ือสารทางเวชปฏิบัติ 

หัวข้อ  การแจ้งข่าวร้าย 
เร่ือง  ลกูเป็น Down  syndrome  

กระบวนการ 
1.  หวัข้อท่ีน ามาฝึกทกัษะมีความเหมาะสม                             มาก             ปานกลาง            น้อย      
2.  วนัเวลาท่ีจดัให้ฝึกเหมาะสม                           มาก             ปานกลาง            น้อย      
3.  ระยะเวลาฝึกเหมาะสม                               มาก             ปานกลาง            น้อย           
4.  สถานท่ีฝึกเหมาะสม                                                 มาก             ปานกลาง            น้อย           
5.  เจ้าหน้าท่ีให้ความสะดวกในการฝึก                              มาก             ปานกลาง            น้อย           
6.  จ านวนครัง้ของการปฏิบตัิท่ีจดัให้ท่านฝึกทกัษะนีเ้หมาะสม   มาก             ปานกลาง            น้อย              
7.  เอกสารประกอบการฝึกมีรายละเอียดเพียงพอ                  มาก             ปานกลาง            น้อย           
8.  รายละเอียดการฝึกปฎิบตัิอา่นเข้าใจชดัเจน                    มาก             ปานกลาง            น้อย           
9.  แจ้งก าหนดการฝึกลว่งหน้าให้ท่านเตรียมตวัเหมาะสม     มาก             ปานกลาง            น้อย           
10. ท่านเกิดความมัน่ใจท่ีจะสือ่สารหวัข้อนีต้อ่ไปกบัผู้ ป่วย  มาก             ปานกลาง            น้อย       
11. ท่านได้ประโยชน์จากกิจกรรมการฝึกทกัษะครัง้นี ้        มาก             ปานกลาง            น้อย       
12. ท่านคิดวา่การจดัให้ฝึกกิจกรรมนีม้ีความจ าเป็น         มาก             ปานกลาง            น้อย       
13. ประเภทของการสื่อสารท่ีจดัให้ฝึกในชัน้ปีของท่าน      มาก             ปานกลาง            น้อย       
      ตามท่ีประกาศไว้ในก าหนดการ ท่านคิดวา่เหมาะสม 
วัตถุประสงค์ 
14. ท่านบรรลวุตัถปุระสงค์ของกิจกรรมนี ้             มาก              ปานกลาง            น้อย       
       ข้อ 1 ประสบการณ์ตรงจากการสื่อสารกบัผู้ ป่วยจ าลอง    มาก              ปานกลาง            น้อย       
       ข้อ 2 เรียนรู้ขัน้ตอนกระบวนการสื่อสารท่ีจดัให้ฝึก           มาก              ปานกลาง            น้อย       
       ข้อ 3 ทบทวนและฝึกปฏิบตัิทกัษะการสื่อสารพืน้ฐาน       มาก              ปานกลาง            น้อย       
       ข้อ 4 ความคิดเห็นจากเพ่ือนนกัศกึษาและผู้ ป่วย 
15. ประโยชน์จากการชีแ้นะของเพ่ือน                              มาก             ปานกลาง            น้อย       
16. การแสดงของผู้ ป่วยจ าลองสมบทบาท           มาก             ปานกลาง            น้อย      
17. ผู้ ป่วยแสดงได้ดีสม ่าเสมอเหมือนกนัทกุครัง้    มาก             ปานกลาง            น้อย      
18. ความเหมาะสมของการประเมินท่านโดยผู้ ป่วย          มาก             ปานกลาง            น้อย       
19. ประโยชน์ของการประเมินโดยผู้ ป่วยจ าลองตอ่ท่าน      มาก             ปานกลาง            น้อย       

---------------------------------------------------------------------- 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขกจิกรรมนี ้
..................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
ความคดิเหน็เพิ่มเตมิ 
.....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... (comeval 001-03) 
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เอกสารชดุท่ี 3 
ส าหรับผู้ ป่วยจ าลอง 

บทเรียนที่ 1 
การฝึกทกัษะการสื่อสารทางเวชปฏิบตัิ 
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หวัข้อ  การแจ้งข่าวร้าย 
ช่ือเร่ือง   ลกูเป็น Down  syndrome 

บทผู้ป่วย 
 

บทผู้ป่วย(นางสมหญิง) 
 ทา่นช่ือ สมหญิง ใจน้อย อาย ุ40 ปี เป็นแมบ้่าน ชว่ยดแูลร้านค้าของช าของท่ีบ้านพอ่แมส่ามีซึง่เป็น
คนจีน 
 
สถานการณ์ 
 จะมีแพทย์ท่ีดแูลลกูของทา่นมาคยุกบัทา่นเร่ืองปัญหาของลกูท่ีเพิ่งคลอด 
 
ข้อมูลของคุณสมหญิง 
  ทา่นเพิ่งคลอดบตุรคนท่ี 3 เพศชายท่ีโรงพยาบาล   บตุร 2 คนแรกเป็นเพศหญิง สามีเป็นครอบครัว
คนจีน อยากได้หลานผู้ชายมาก ทา่นมีก าหนดจะต้องท าหมนัหลงัคลอดแตแ่พทย์ท่ีดแูลหลงัคลอดแนะน า
วา่ให้เล่ือนการท าหมนัหลงัคลอดไปก่อนเพราะเดก็อาจมีความผิดปกติ 
 ขณะนีส้ามีของทา่นยงัไมอ่ยู ่ไปท างานตา่งจงัหวดั 
  
     เม่ือพยาบาลเอาลกูมาให้ทา่นเลีย้ง ทา่นสงัเกตวา่ ลกูไมค่อ่ยร้อง ดดูนมไมเ่ก่ง หน้าตาไมค่อ่ย
เหมือนพ่ีๆ หน้าแบน จมกูแบน ตาเฉียงขึน้บน  วนันีแ้พทย์อีกคนหนึง่ท่ีดแูลลกูของทา่นจะมาคยุกับทา่นเร่ือง
ปัญหาของลกู  
 ถ้าแพทย์ถามเก่ียวกบัอาการของลกูให้ตอบ “ ยังดูดนมไม่เก่ง เอาแต่นอน ไม่ร้องกวนเลยค่ะ” 

 ถ้าแพทย์ถามเก่ียวกบัหน้าตาของลกู ให้ตอบว่า “ ดูไม่เหมือนพ่ีๆ ” พร้อมท าสีหน้ากงัวล  และ
ถามแพทย์วา่ “ ลูกเป็นอะไรหรือเปล่าคะ” 

 ถ้าแพทย์พดูเก่ียวกบักลุม่อาการดาวน์ ให้สา่ยหน้าตอบว่า   “ ไม่รู้จัก “   พร้อมถามแพทย์วา่         
“ อาการดาวน์เป็นอย่างไร ลูกเป็นหรือ “  

ถ้าแพทย์บอกวา่เป็นโรคแบบเดียวกบัสายณัห์ท่ีแสดงเป็นตวัตลก  ให้ทา่นพดูวา่ “ ที่เขาออกทีวี
บ่อยๆน่ันหรือคะ ”  แล้วท าสีหน้ากงัวล นิ่งเงียบ  ไมพ่ดูอะไร  นบัในใจ 1-5 แล้วถามวา่ “ ลูกจะปัญญา
อ่อนหรือไม่  จะเป็นอะไรมากม๊ัย ” 
 ถ้าแพทย์เลา่หรืออธิบายอาการของกลุม่อาการดาวน์  ให้ท าสีหน้างนุงง  ตาของทา่นเล่ือนลอย  ไม่
มีจดุหมาย  
 หลงัจากแพทย์ให้ข้อมลูเก่ียวกบัโรคนีม้ากแล้ว ให้ทา่นพดูวา่ “ พอแล้ว ไม่อยากรู้อีกแล้ว ”  
อาจจะท าทา่จะร้องไห้  
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ถ้าแพทย์ปลอบวา่ลกูไมเ่ป็นอะไร  ทา่นจะร้องไห้ตอ่  หรือพดูวา่ “ คุณหมอไม่เข้าใจหรอกว่า 

ฉันรู้สึกอย่างไร ”  แตถ้่าหากแพทย์นิ่งเงียบ  ให้ทา่นร้องไห้หรือท าตาลอยสกัพกั  นบัในใจ1-5 แล้วพดูวา่  
“ ฉันควรจะท าอย่างไรต่อไป จะบอกพ่อเดก็ บอกอาแป๊ะ อาม่าอย่างไร  จะดูแลลูกต่อไป

อย่างไร ”  
 ถ้าถกูถามเร่ืองการท าหมนั  ให้นิ่งนบัในใจ 1-3 ก่อนบอกวา่ “ ยังไม่ท าค่ะ ”  

ถ้าแพทย์ไมพ่ดูถึงการนดัมาตดิตามอาการเม่ือจบการสนทนา ให้ถามวา่ “ คุณหมอจะนัดมาอีก
หรือไม่ ”  

ถ้าแพทย์ถามพร้อมจะบอกสามีเองหรือจะให้หมอพดู ให้ทา่นนิ่งไมต่อบ 
 
 

 
----------------------------------------------------------------- 
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แบบประเมินโดยผู้ป่วยจ าลอง  การฝึกทักษะการส่ือสารทางเวชปฏิบัติ 
หัวข้อ  การแจ้งข่าวร้าย                     รอบที่ ......... 
เร่ือง  ลกูเป็น Down syndrome                   ช่ือผู้ ป่วย............................................ 
  (โปรดท าเคร่ืองหมายกากบาท x ในขัน้ตอนการปฏิบตัขิองผู้แสดงเป็นแพทย์) 
ไมไ่ด้ปฏิบตั ิ ปฏิบตัิ ขัน้ตอนการปฏบิัติ 

1. พฤตกิรรมที่นักศึกษาปฏบิัต ิ 
      1.1   รับฟังท่านพดูอย่างตัง้ใจ ไมพ่ดู ไมถ่ามตดับท ไม่พดูขดัจงัหวะขณะท่าน  
              ก าลงัพดู   
      1.2   พดูโต้ตอบด้วยค าสภุาพ  
      1.3   กิริยามารยาทเหมาะสมกบัการเป็นแพทย์ในขณะท่ีฝึกปฏิบตัิ 
      1.4   สบตาท่านเหมาะสม โดยไมท่ าให้ท่านรู้สกึไมส่บายใจ  
      1.5   แสดงสหีน้า ท่าทาง เหน็อกเห็นใจ                       
      1.6   แสดงความเป็นกนัเอง                      
      1.7   เปิดโอกาสให้ท่านเลา่เร่ือง                  
      1.8   เปิดโอกาสให้ท่านซกัถาม                    
      1.9  น่ิงเงียบ ไมพ่ดู ให้ท่านได้คิดเร่ืองท่ีคณุหมอถามหรือแจ้งให้ทราบบ้าง                     
      1.10  เอย่ช่ือท่าน (สมหญิง) บ้างระหวา่งพดูกนั                    
      1.11  กิริยาท่าทางให้เกียรติท่าน      

       1.12 มีค าพดูท่ีท าให้ท่านสะเทือนใจ แสลงใจเมื่อได้ยิน               
2. เนือ้หาข้อมูลที่นักศึกษาแจ้ง  
      2.1   ทกัทาย    ถามอาการทัว่ไปของท่าน 
      2.2   พดูย้อนเหตกุารณ์ท่ีเคยคยุกบัแพทย์คนก่อน                         
      2.3   สอบถามความเข้าใจต่ออาการผิดปกติของลกูของท่าน                    
      2.4   แจ้งโรคด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย  ชดัเจน   
      2.5   แสดงความเห็นใจ เมื่อท่านแสดงท่าทีเสียใจ  ตกใจท่ีลกูผิดปกต ิ
  2.6 หลงัจากท่านได้รับทราบวา่ลกูเป็นดาวน์แล้ว  แพทย์ได้ให้โอกาสท่านเลือก  

          วา่จะรับฟังข้อมลูตอ่หรือไม่ 
  2.7  แจ้งแนวทางการเลีย้งดลูกูท่ีเป็นดาวน์ 

      2.8   แจ้งแนวทางการเตรียมเดก็ และ แหลง่ท่ีจะเตรียมเดก็  
      2.9   เปิดโอกาสให้ท่านตดัสินใจเลือกการรักษาและปรึกษาญาติ  
      2.10  มีการสรุปการด าเนินการตอ่ไป เร่ืองการสง่ตวัไปปรึกษาแพทย์ผู้ เช่ียวชาญ 
      2.11  ท่านรู้สกึวา่คณุหมอพดูกบัท่านด้วยความมัน่ใจ ไมต่ิดขดั  
3.  สิ่งที่ประทบัใจที่มีต่อนักศึกษาผู้ฝึก   .......................................................................... 
4.  สิ่งที่อยากให้นักศึกษาปรับปรุง          ...........................................................................      
5.  ภาพรวมความพอใจของท่านต่อนักศึกษา      พอใจมาก       พอใจ       ยงัไมพ่อใจ  

(comeval 001-04) 


