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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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                   หัวข้อ  การขออนุญาตผ่าชันสูตร 

                          ช่ือเร่ือง   การขอค ายนิยอมการผ่าชนัสตูรจากญาติ 
 ส าหรับนักศึกษาแพทย์ผู้ฝึกปฏิบัตกิารส่ือสาร 

 
ขัน้ตอนกระบวนการขออนุญาตผ่าชันสูตร 

1. แนะน าตวั สร้างความสมัพนัธ์ 
2. แสดงความเข้าใจตอ่การสญูเสีย 
3. ตอบสนองความรู้สึก อารมณ์ในการสญูเสีย รับฟังด้วยความเห็นใจ 
4. แจ้งเหตผุลของการขอท าการผา่ชนัสตูร 

 4.1  หาสาเหตกุารตาย 
 4.2  อาจมีโรคหลายโรค 
 4.3  มีประโยชน์ในการหาทางป้องกนัตอ่ไป 

5. ขออนญุาตผ่าชนัสตูร เพ่ือหาสาเหตกุารตาย 
6. ขณะนีย้งัไมส่ามารถลงสาเหตกุารตายท่ีแนน่อนได้ 
7. รับฟังความเข้าใจ ความคิดเห็นและความรู้สกึของญาตหิลงัจากได้ขออนญุาตผา่ชนัสตูรศพ 
8. แจ้งญาตจิะต้องท าอะไรบ้าง 

8.2 กระบวนการผา่ชนัสตูร 
8.2 การดแูลศพหลงัการผ่าชนัสตูร 
8.2 การจดัการสภาพศพหลงัผา่ชนัสตูรเสร็จ 
8.2 การแจ้งผลการชนัสตูรให้ญาตทิราบ 

8..1 ทนัทีภายหลงัผา่ชนัสตูร 
8..2 ก าหนดเวลาท่ีจะแจ้งญาตเิก่ียวกบัผลท่ีพบเพิ่มเตมิภายหลงั 

8.2 การอ านวยความสะดวกในการเคล่ือนย้ายศพ 
9 แสดงความขอบคณุเม่ือญาตอินญุาต 
10 แจ้งญาตวิา่แพทย์ต้องขอให้ญาตชิว่ยลงนามในเอกสารอนญุาตผา่ชนัสตูรศพ 
 

ค าส่ังปฏิบัตสิ าหรับนักศึกษาผู้ฝึกปฏิบัตกิารส่ือสาร 
หลังจากได้ศึกษาขัน้ตอนของการส่ือสารเรียบร้อยแล้ว ให้แสดงขัน้ตอนการขออนุญาตให้ญาติ

ยินยอมให้ผา่ชนัสตูร ซึง่มีรายละเอียดข้อมลูตอ่ไปนี ้
ผู้ ป่วยทารกเพศชายหนกั 3,000 กรัม คลอดปกติ  Apgar Score 10,10  หลงัคลอดเด็กแข็งแรงดดู

นมได้ดี ย้ายไปอยูก่บัมารดาท่ีหอผู้ ป่วยหลงัคลอด วนัรุ่งขึน้เดก็มีอาการหายใจเร็ว เขียวทัง้ตวั ต้องใส ่ET  
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tube และ on respirator ย้ายเข้า NICU หลงัจากนัน้มีการปรับเคร่ืองชว่ยหายใจและให้ยารักษาอยา่ง
เตม็ท่ี แตผู่้ ป่วยมีอาการเลวลงเร่ือยๆ จนหวัใจหยดุเต้นและได้ท า CPR แตไ่มเ่ป็นผลส าเร็จ สดุท้ายผู้ ป่วย
เสียชีวิต 

ผู้ ป่วยเป็นบตุรคนแรก ประวตัติัง้ครรภ์ปกต ิมารดามาฝากครรภ์ตามนดัทกุครัง้ การด าเนินการ
คลอดปกต ิ 

คณุสดุา บญุน้อย มารดาผู้ ป่วย  สขุภาพแข็งแรง ไมมี่โรคประจ าตวั  
 ขณะนีบ้ิดาท างานอยู่ตะวนัออกกลางไมส่ามารถกลบัมาในชว่งนีไ้ด้ 
 

ข้อมูลการด าเนินการเก่ียวกับศพ 
 การด าเนินการผ่าชันสูตร 
 แพทย์จะผา่ตรวจสมอง บริเวณหน้าอก และชอ่งท้อง  แล้วตดัชิน้เนือ้ไปตรวจทางกล้องจลุทรรศน์  
หลงัจากผา่ชนัสตูรเรียบร้อยแล้ว  ก็จะเย็บแผลปิดตามเดิมและเมื่อสวมเสือ้ผ้าให้ศพแล้วก็จะไมเ่ห็นร่องรอย
ของแผลเลย  สภาพของศพจะเหมือนก่อนผา่ชนัสตูร 
 
 การแจ้งผลการผ่าชันสูตร 
 สามารถรู้ผลทนัทีแตผ่ลอาจยงัไมแ่นช่ดั  เพราะยงัไมไ่ด้ตรวจชิน้เนือ้ทางกล้องจลุทรรศน์  การแจ้ง
ผลภายหลงัทางโรงพยาบาลจะให้หมายเลขโทรศพัท์แก่ญาตซิึง่จะโทรฯมาถามผลได้ภายหลงั 1 ถึง 2 เดือน 
 
 การด าเนินการแจ้งตาย 
 ญาตจิะต้องน าหนงัสือรับรองการตายของโรงพยาบาล  กรณีท่ียงัไมท่ราบสาเหตกุารตายแนช่ดั  
แพทย์จะเขียนสาเหตกุารตายภายหลงัการผ่าชนัสตูร น าหนงัสือนีไ้ปแสดงท่ีสถานีต ารวจพร้อมส าเนา
ทะเบียนบ้าน  บตัรประชาชนของผู้ตาย  หรือสตูบิตัร ถ้าเป็นเด็กแรกเกิด 
 ท่ีสถานีต ารวจจะมีการลงบนัทกึประจ าวนัวา่เสียชีวิต  แล้วออกใบแจ้งตาย (ทร.18) มอบให้ญาตไิป
ส านกังานเขตหรืออ าเภอ  พร้อมเอกสารหนงัสือรับรองการตายและเอกสารทะเบียนบ้าน  ส านกังานเขตท่ี
จะต้องไปติดตอ่นัน้ต้องเป็นส านกังานเขตหรืออ าเภอท่ีเสียชีวิตซึง่อาจไมใ่ชท้่องท่ีของบ้านท่ีอยู่อาศยั 
 ทางเขตหรืออ าเภอจะออกใบมรณบตัรให้มารับศพออกจากโรงพยาบาลได้  ส านกังานเขตและ
อ าเภอจะเปิดด าเนินการเพ่ือเร่ืองนีท้กุวนัไมเ่ว้นวนัหยดุราชการ 
 
 การเคล่ือนย้ายศพ 
 ในการเคล่ือนย้ายศพจะต้องมีใบมรณบตัรจากเขตหรืออ าเภอไว้แสดงหากมีการตรวจระหวา่งการ
เดนิทาง  และต้องย่ืนใบมรณบตัรนีใ้ห้ทางวดั  วดัจงึจะยอมรับศพท าพิธีได้ 
 ถ้าหากญาติประสงค์จะไมรั่บศพไปท าพิธีเอง  ทางโรงพยาบาลจะจดัการให้ได้  โดยในระยะแรกจะ
น าศพไปเก็บไว้ท่ีสสุานก่อนรวบรวมเพื่อท าพิธีฌาปนกิจรวมกนัภายหลงั 
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อุปกรณ์ประกอบการส่ือสาร 
 ใบเซ็นยินยอมให้ผา่ชนัสตูร 
 
 

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

 เม่ือท่านได้ศึกษาขัน้ตอนการส่ือสาร  รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ป่วยและเนือ้หาท่ี
จะต้องส่ือสารแล้ว ขอให้ท่านเตรียมการเพ่ือท่ีจะปฏิบัตกัิบผู้ป่วย  เม่ือท่านพร้อมโปรดแนะน าตัว
แก่ผู้ป่วยและถามความพร้อมท่ีจะเร่ิมปฏิบัตกิารส่ือสาร   
 
 เม่ือทัง้ท่านและผู้ป่วยพร้อมแล้ว   โปรดด าเนินการตามขัน้ตอนการฝึกส่ือสารครัง้ที่ 1   
และการส่ือสารครัง้ที่ 2  ตามที่แจ้งไว้ใน เอกสารชุดที่ 1  หน้าที่ 5 
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          แบบประเมินโดยนักศึกษาแพทย์ผู้ฝึกปฏิบัต ิการฝึกทักษะการส่ือสารทางเวชปฏิบัติ 
หัวข้อ  การขออนุญาตผ่าชันสูตร            
ช่ือเร่ือง  การขอค ายนิยอมการผ่าชนัสตูรจากญาติ                          รอบที่ ......... 
ไมไ่ด้ปฏิบตั ิ ปฏิบตัิ ขัน้ตอนการปฏบิัติ 
1. การเตรียมการก่อนปฏิบัต ิ 
      1.1   ทา่นคิดจะเอย่ทกัทาย ญาติผู้ ป่วย   
      1.2   ทา่นเตรียมตวัที่จะรับฟังญาติผู้ ป่วยอยา่งตัง้ใจ เหมือนการปฏิบตัิจริง 
      1.3   ทา่นวางแผนการขออนญุาตผา่ชนัสตูรจากญาติเพื่อหาสาเหตกุารตาย  
      1.4   ทา่นประเมินตนเองความรู้ในเนือ้หาที่จะต้องขออนญุาต 
      1.5   ทา่นได้ทบทวนขัน้ตอนกระบวนการสือ่สารท่ีจะฝึกปฏิบตัแิล้ว  
2. ขัน้ตอนการขอค ายนิยอมการผ่าชันสูตรจากญาต ิ
      2.1   เร่ิมต้นด้วยการแนะน าตนเองและทกัทายญาติผู้ ป่วย 
      2.2   แสดงความเสยีใจและเหน็ใจตอ่การสญูเสยี   
      2.3   ส ารวจความรู้ของญาตเิก่ียวกบัอาการป่วยของผู้ ป่วย 
      2.4    ประเมินความพร้อม โดยส ารวจความคิด ความรู้สกึ อารมณ์และความต้องการ 
              ของญาติผู้ ป่วย  Idea, Concern, Expectation, Feeling และ Function (ICEFF) 
      2.5   แจ้งเหตผุลความจ าเป็นและประโยชน์ของการผา่ชนัสตูร 
      2.6   แจ้งญาติวา่จะต้องท าอะไรบ้าง 
             2.6.1 กระบวนการผา่ชนัสตูร 
             2.6.2 การดแูลศพหลงัการผา่ชนัสตูร 
             2.6.3 การจดัการสภาพศพหลงัการผา่ชนัสตูรเสร็จ 
             2.6.4 การแจ้งผลการชนัสตูรให้ญาติทราบ 
                    2.6.4.1 ทนัทีภายหลงัผา่ชนัสตูร 
                    2.6.4.2 ก าหนดเวลาที่จะแจ้งญาติเก่ียวกบัผลที่พบเพิ่มเติมภายหลงั 
             2.6.5 การอ านวยความสะดวกในการเคลือ่นย้ายศพ 
      2.7    เปิดโอกาสให้ญาติผู้ ป่วยมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ  รับหรือไมรั่บการผา่ชนัสตูร  
      2.8   ให้โอกาสญาติผู้ ป่วยซกัถาม 
      2.9   แสดงความขอบคณุเมื่อญาติอนญุาต 
      2.10  แจ้งญาติวา่ต้องขออนญุาตชว่ยลงนามในเอกสารอนญุาตผา่ชนัสตูรศพ 
3. การส่ือสารพืน้ฐาน 
      3.1   การสบตา 
      3.2   แสดงการตอบรับ เช่น พยกัหน้า โน้มตวัไปหาผู้ ป่วย 
      3.3   การแสดงความเห็นอกเห็นใจ โดย  Empathic responses         
              - สะท้อนความรู้สกึ  
              - แสดงภาษากาย  เช่น การสมัผสั  
      3.4   การรับฟังอยา่งตัง้ใจและเห็นใจ  
      3.5   ไมพ่ดู ไมถ่ามตดับท ไมข่ดัจงัหวะ-ขณะญาติผู้ ป่วยก าลงัพดู   
      3.6   เปิดโอกาสให้ซกัถาม                      
4.  ความม่ันใจในการส่ือสารตามขัน้ตอน  มาก     ปานกลาง     น้อย      
5.  ความม่ันใจในเนือ้หาที่ ส่ือสาร            มาก     ปานกลาง     น้อย           
6.  ความพอใจในการฝึกปฏิบัตคิรัง้นี ้       มาก     ปานกลาง     น้อย     (comeval 010-01)
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หัวข้อ  การขออนุญาตผ่าชันสูตร 
        ช่ือเร่ือง   การขอค ายนิยอมการผ่าชนัสตูรจากญาติ 

         ส าหรับนักศึกษาแพทย์ผู้สังเกตการณ์การส่ือสาร 
 

  
ขัน้ตอนกระบวนการขออนุญาตผ่าชันสูตร 

1. แนะน าตวั สร้างความสมัพนัธ์ 
2. แสดงความเข้าใจตอ่การสญูเสีย 
3. ตอบสนองความรู้สึก อารมณ์ในการสญูเสีย รับฟังด้วยความเห็นใจ 
4. แจ้งเหตผุลของการขอท าการผา่ชนัสตูร 

 4.1  หาสาเหตกุารตาย 
 4.2  อาจมีโรคหลายโรค 
 4.3  มีประโยชน์ในการหาทางป้องกนัตอ่ไป 

5. ขออนญุาตผ่าชนัสตูร เพ่ือหาสาเหตกุารตาย 
6. ขณะนีย้งัไมส่ามารถลงสาเหตกุารตายท่ีแนน่อนได้ 
7. รับฟังความเข้าใจ ความคิดเห็นและความรู้สกึของญาตหิลงัจากได้ขออนญุาตผา่ชนัสตูรศพ 
8. แจ้งญาตจิะต้องท าอะไรบ้าง 

8.1 กระบวนการผา่ชนัสตูร 
8.2 การดแูลศพหลงัการผ่าชนัสตูร 
8.3 การจดัการสภาพศพหลงัผา่ชนัสตูรเสร็จ 
8.4 การแจ้งผลการชนัสตูรให้ญาตทิราบ 

8.4.1 ทนัทีภายหลงัผา่ชนัสตูร 
8.4.2 ก าหนดเวลาท่ีจะแจ้งญาตเิก่ียวกบัผลท่ีพบเพิ่มเตมิภายหลงั 

8.5 การอ านวยความสะดวกในการเคล่ือนย้ายศพ 
9. แสดงความขอบคณุเม่ือญาตอินญุาต 
10. แจ้งญาตวิา่แพทย์ต้องขอให้ญาตชิว่ยลงนามในเอกสารอนญุาตผา่ชนัสตูรศพ 

 
ข้อมูลการด าเนินการเก่ียวกับศพ 
 การด าเนินการผ่าชันสูตร 
 แพทย์จะผา่ตรวจสมอง บริเวณหน้าอก และชอ่งท้อง  แล้วตดัชิน้เนือ้ไปตรวจทางกล้องจลุทรรศน์  
หลงัจากผา่ชนัสตูรเรียบร้อยแล้ว  ก็จะเย็บแผลปิดตามเดิมและเมื่อสวมเสือ้ผ้าให้ศพแล้วก็จะไมเ่ห็นร่องรอย
ของแผลเลย  สภาพของศพจะเหมือนก่อนผา่ชนัสตูร 
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 การแจ้งผลการผ่าชันสูตร 
 สามารถรู้ผลทนัทีแตผ่ลอาจยงัไมแ่นช่ดั  เพราะยงัไมไ่ด้ตรวจชิน้เนือ้ทางกล้องจุลทรรศน์  การแจ้ง
ผลภายหลงัทางโรงพยาบาลจะให้หมายเลขโทรศพัท์แก่ญาตซิึง่จะโทรฯมาถามผลได้ภายหลงั 1 ถึง 2 เดือน 
 
 การด าเนินการแจ้งตาย 
 ญาตจิะต้องน าหนงัสือรับรองการตายของโรงพยาบาล  กรณีท่ียงัไมท่ราบสาเหตกุารตายแนช่ดั  
แพทย์จะเขียนสาเหตกุารตายภายหลงัการผ่าชนัสตูร น าหนงัสือนีไ้ปแสดงท่ีสถานีต ารวจพร้อมส าเนา
ทะเบียนบ้าน  บตัรประชาชนของผู้ตาย  หรือสตูบิตัร ถ้าเป็นเด็กแรกเกิด 
 ท่ีสถานีต ารวจจะมีการลงบนัทกึประจ าวนัวา่เสียชีวิต  แล้วออกใบแจ้งตาย (ทร.18) มอบให้ญาตไิป
ส านกังานเขตหรืออ าเภอ  พร้อมเอกสารหนงัสือรับรองการตายและเอกสารทะเบียนบ้าน  ส านกังานเขตท่ี
จะต้องไปติดตอ่นัน้ต้องเป็นส านกังานเขตหรืออ าเภอท่ีเสียชีวิตซึง่อาจไมใ่ชท้่องท่ีของบ้านท่ีอยู่อาศยั 
 ทางเขตหรืออ าเภอจะออกใบมรณบตัรให้มารับศพออกจากโรงพยาบาลได้  ส านกังานเขตและ
อ าเภอจะเปิดด าเนินการเพ่ือเร่ืองนีท้กุวนัไมเ่ว้นวนัหยดุราชการ 
 
 การเคล่ือนย้ายศพ 
 ในการเคล่ือนย้ายศพจะต้องมีใบมรณบตัรจากเขตหรืออ าเภอไว้แสดงหากมีการตรวจระหวา่งการ
เดนิทาง  และต้องย่ืนใบมรณบตัรนีใ้ห้ทางวดั  วดัจงึจะยอมรับศพท าพิธีได้ 
 ถ้าหากญาติประสงค์จะไมรั่บศพไปท าพิธีเอง  ทางโรงพยาบาลจะจดัการให้ได้  โดยในระยะแรกจะ
น าศพไปเก็บไว้ท่ีสสุานก่อนรวบรวมเพื่อท าพิธีฌาปนกิจรวมกนัภายหลงั 
 
 
ค าส่ังปฏิบัตสิ าหรับผู้สังเกตการณ์ 
 
 สงัเกตและประเมินการปฏิบตัขิองเพ่ือนนกัศกึษาและให้ความเห็นตามแบบประเมินส าหรับ 
ผู้สงัเกตการณ์การฝึกทกัษะการส่ือสารทางเวชปฏิบตัิ แล้วมอบแบบประเมินให้เพ่ือนนกัศึกษาเม่ือปฏิบตัิ
เสร็จในแตล่ะรอบการฝึก 

 
 

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

 
 ขอให้ผู้สังเกตการณ์สังเกตค าพูด อากัปกิริยา และภาษากายของผู้ฝึกปฏิบัตกิารส่ือสาร
ด้วย  และขอให้จับเวลาตามก าหนดการในเอกสารชุดท่ี 1 เพ่ือเตือนผู้ฝึกปฏิบัตหิากเวลา
ล่วงเลย 
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                   แบบประเมินโดยผู้สังเกตการณ์การฝึกทักษะการส่ือสารทางเวชปฏิบัติ 
หัวข้อ  การขออนุญาตผ่าชันสูตร            
ช่ือเร่ือง  การขอค ายนิยอมการผ่าชนัสตูรจากญาติ                          รอบที่ ......... 

------------------------------------ 
  (โปรดท าเคร่ืองหมายกากบาท x ในขัน้ตอนการปฏิบตัขิองผู้แสดงเป็นแพทย์) 
ไมไ่ด้ปฏิบตั ิ ปฏิบตัิ ขัน้ตอนการปฏบิัติ 
1. ขัน้ตอนการขอค ายนิยอมการผ่าชันสูตรจากญาต ิ
      1.1   แนะน าตนเองและทกัทายแมผู่้ตาย 
      1.2   แสดงความเสยีใจและเหน็ใจตอ่การสญูเสยีลกูซึง่เป็นคนแรกของครอบครัว 
      1.3   ส ารวจความรู้ของแมเ่ก่ียวกบัอาการป่วยของลกู 
  1.4 ประเมินความพร้อม โดยส ารวจความคิด ความรู้สกึ อารมณ์และความต้องการ 
          ของแม ่ Idea, Concern, Expectation, Feeling และ Function (ICEFF) 
      1.5   แจ้งเหตผุลความจ าเป็นและประโยชน์ของการผา่ชนัสตูร 
      1.6   แจ้งญาติวา่จะต้องท าอะไรบ้าง 
             1.6.1 กระบวนการผา่ชนัสตูร 
             1.6.2 การดแูลศพหลงัการผา่ชนัสตูร 
             1.6.3 การจดัการสภาพศพหลงัการผา่ชนัสตูรเสร็จ 
             1.6.4 การแจ้งผลการชนัสตูรให้ญาติทราบ 
                    1.6.4.1 ทนัทีภายหลงัผา่ชนัสตูร 
                    1.6.4.2 ก าหนดเวลาที่จะแจ้งญาติเก่ียวกบัผลที่พบเพิ่มเติมภายหลงั 
             1.6.5 การอ านวยความสะดวกในการเคลือ่นย้ายศพ 
      1.7    แพทย์แจ้งกระบวนการตา่งๆแก่แมเ่องโดยที่แมไ่มไ่ด้ถาม  

    1.8    เปิดโอกาสให้แมม่ีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ  รับหรือไมรั่บการผา่ชนัสตูร  
      1.9    ให้โอกาสแมซ่กัถาม 
      1.10   แสดงความขอบคณุเมือ่ไดรับค ายินยอม 
      1.11  แจ้งแมว่า่ต้องขอให้ชว่ยลงนามในเอกสารอนญุาตผา่ชนัสตูรศพ 
2. การส่ือสารพืน้ฐาน 
      2.1   การสบตา 
      2.2   แสดงการตอบรับ เช่น พยกัหน้า โน้มตวัไปหาผู้ ป่วย 
      2.3   การแสดงความเห็นอกเห็นใจ โดย  Empathic responses         
              - สะท้อนความรู้สกึ  
              - แสดงภาษากาย  เช่น การสมัผสั  
      2.4   การรับฟังอยา่งตัง้ใจและเห็นใจ  
      2.5   ไมพ่ดู ไมถ่ามตดับท ไมข่ดัจงัหวะ-ขณะญาติผู้ ป่วยก าลงัพดู   
      2.6   เปิดโอกาสให้ซกัถาม                      
3.  ความม่ันใจในการส่ือสารตามขัน้ตอน      มาก           ปานกลาง             น้อย      
4.  ความม่ันใจในเนือ้หาที่ส่ือสาร                มาก           ปานกลาง             น้อย           
5.  ความพอใจในการฝึกปฏบิัตคิรัง้นี ้          มาก            ปานกลาง            น้อย           

(comeval 010-02) 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา   การฝึกทักษะการส่ือสารทางเวชปฏิบัติ 

หัวข้อ  การขออนุญาตผ่าชันสูตร 
เร่ือง  การขอค ายินยอมการผ่าชนัสตูรจากญาติ 

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      
17. ความเหมาะสมของการประเมินท่านโดยผู้ ป่วย          มาก             ปานกลาง            น้อย       
18. ประโยชน์ของการประเมินโดยผู้ ป่วยจ าลองตอ่ท่าน      มาก             ปานกลาง            น้อย       

---------------------------------------------------------------------- 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขกจิกรรมนี ้
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
ความคดิเหน็เพิ่มเตมิ 
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... (comeval 010-03) 
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เอกสารชดุท่ี 3 
ส าหรับผู้ ป่วยจ าลอง 

บทเรียนที่ 10 
การฝึกทกัษะการสื่อสารทางเวชปฏิบตัิ 
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หวัข้อ  การขออนุญาตผ่าชันสูตร 
  ช่ือเร่ือง   การขอค ายินยอมการผ่าชนัสตูรจากญาติ 

บทผู้ป่วย 
 
 

ทา่นช่ือ   สุดา บุญน้อย   อาชีพ พนกังานบริษัทเอกชน  
 

สถานการณ์ 
 สมมตุขิณะนีแ้พทย์จะเข้ามาสนทนากบัทา่นเพ่ือขอค ายินยอมการผ่าชนัสตูรศพลกูเพ่ือหาสาเหตุ
ของการเสียชีวิตอยา่งกะทนัหนั 
 แพทย์ผู้ นีเ้ป็นแพทย์คนเดียวกนักบัท่ีได้เข้ามาแจ้งลกูของทา่นเสียชีวิต 
 
ข้อมูลของท่าน 
 ถ้าถกูถามข้อมลูส่วนตวัแจ้งไปตามความจริง  
 
บทบาทท่ีต้องแสดง 
 ทา่นนัง่คยุกบันกัศกึษาผู้แสดงเป็นแพทย์โดยสมมตุวิ่าท่านก าลงันอนอยูบ่นเตียง 
 ขณะท่ีทา่นโต้ตอบกบันกัศกึษาผู้แสดงเป็นแพทย์ให้ทา่นแสดงสีหน้าซมึเศร้า ร้องไห้สะอกึสะอืน้เป็น
ระยะ   

 

ถ้าแพทย์แจ้งวา่ ขออนญุาตผา่ชนัสตูร  ให้ถามวา่ “ท าไปเพื่ออะไร”  
ถ้าแพทย์ตอบวา่ เพ่ือหาสาเหตกุารตาย  ให้ถามว่า “คุณหมอยังไม่ทราบอีกหรือว่าลูกฉันเป็น

อะไรตาย” 
เม่ือแพทย์แจ้งเหตผุลในการผา่ชนัสตูรแล้ว ให้ถามวา่ “เค้าท ากันอย่างไร” 
และต้องมีค าถามดงัตอ่ไปนี ้ถ้าแพทย์ไมไ่ด้แจ้งให้ทราบ 
 “เม่ือผ่าเสร็จแล้ว จะแต่งศพอย่างไร แล้วเอาศพไปท าอะไรต่อ” 
เม่ือแพทย์ให้ข้อมลูแล้ว ให้ถามตอ่วา่ “จะทราบผลการชันสูตรเม่ือไหร่” 
เม่ือแพทย์ตอบวา่ ได้ผลภายใน 1 สปัดาห์ ให้ถามตอ่ว่า “จะให้มาฟังผลเองหรือจะแจ้งไป” 
เม่ือแพทย์ย่ืนแบบให้เซ็น  ให้ทา่นท าท่าเซ็นช่ือโดยไม่ต้องเซ็นลงไปจริง ๆ   

 ทา่นต้องการน าศพลกูไปท าพิธีเอง 
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ปฏิสัมพันธ์กับแพทย์ระหว่างการสนทนา 
 ถ้าทา่นเข้าใจตามท่ีคณุหมอแนะน า  ให้พยกัหน้าหรือพดูคะ่ 
 ถ้าคณุหมอให้ข้อมลูท่ีทา่นไมเ่ข้าใจ  ให้ท าสีหน้าสงสยั  หรือขมวดคิว้   

 
ถ้าคณุหมอพดูภาษาองักฤษหรือศพัท์แพทย์ ให้ถามแทรกวา่ “ไม่เข้าใจค่ะ คุณหมอช่วยอธิบาย

อีกครัง้ “   
ถ้าทา่นรู้สึกวา่คณุหมอพดูด้วยความไมม่ัน่ใจ  ติด ๆ ขดั ๆ   ให้ถามซ า้และแสดงสีหน้าไมเ่ช่ือถือ   
 

หลังการสนทนากับแพทย์แต่ละครัง้ 
 ขอให้ทา่นกรอกแบบสอบถามท่ีแนบมาพร้อมเอกสารนี ้ แล้วสง่ให้นกัศกึษาผู้ปฏิบตักิารสอนแสดง
ให้ทา่น      
 และเตรียมตวัส าหรับการฝึกปฏิบตัิครัง้ตอ่ไป 
 ทา่นจะต้องแสดงบทและพดูคยุกบันกัศกึษาแพทย์ซึ่งแสดงเป็นแพทย์สองคน คนละ 2 ครัง้  รวม
เป็นการแสดง  4 ครัง้   
 
 
 

--------------------------------------------------- 
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แบบประเมินโดยผู้ป่วยจ าลอง  การฝึกทักษะการส่ือสารทางเวชปฏิบัติ 

หวัข้อ การขออนุญาตผ่าชันสูตร                                รอบที่ ......... 
เร่ือง    การขอค ายินยอมการผ่าชนัสตูรจากญาติ       
ช่ือผู้ ป่วย ................................... 

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

  (โปรดท าเคร่ืองหมายกากบาท x ในขัน้ตอนการปฏิบตัขิองผู้แสดงเป็นแพทย์) 

ไมไ่ด้ปฏิบตั ิ ปฏิบตัิ ขัน้ตอนการปฏบิัติ 

1. พฤตกิรรมที่นักศึกษาปฏบิัต ิ 
      1.1   รับฟังท่านพดูอย่างตัง้ใจ ไมพ่ดู ไมถ่ามตดับท ไมพ่ดูขดัจงัหวะขณะท่าน  
              ก าลงัพดู   
      1.2   อธิบายช้า ๆ ชดัถ้อยชดัค า พดูโต้ตอบด้วยค าสภุาพ  
      1.3   ไมพ่ดูศพัท์แพทย์ หรือ ภาษาองักฤษกบัท่าน   
      1.4   กิริยามารยาทเหมาะสมกบัการเป็นแพทย์ในขณะท่ีฝึกปฏิบตัิ 
      1.5   สบตาท่านเหมาะสม โดยไมท่ าให้ท่านรู้สกึไมส่บายใจ  
      1.6   แสดงความเป็นกนัเอง                      
      1.7   เปิดโอกาสให้ท่านซกัถาม                    
      1.8  น่ิงเงียบ ไมพ่ดู ให้ท่านได้คิดเร่ืองท่ีคณุหมอถามหรือแจ้งให้ทราบบ้าง                     
      1.9  เอย่ช่ือท่านบ้างระหวา่งพดูกนั                    
      1.10 กิริยาท่าทางให้เกียรตทิ่าน                    
      1.11 แสดงความเห็นใจท่าน  โดยการพดู หรือสมัผสับ้าง 
2. เนือ้หาข้อมูลที่นักศึกษาแจ้ง  
      2.1   ทกัทายและแจ้งรายละเอียดอาการป่วยและการรักษาก่อนเสียชีวิต 
      2.2   อธิบายให้ท่านเข้าใจเก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีต้องผ่าชนัสตูร                        
      2.3   สอบถามความเข้าใจต่อการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตของลกู  
      2.5   เปิดโอกาสให้ท่านทบทวนความเข้าใจ   ให้คิด  ตดัสนิใจ  
      2.6   เปิดโอกาสให้ท่านซกัถามข้อสงสยั 
      2.7  ท่านรู้สกึวา่คณุหมอพดูกบัท่านด้วยความมัน่ใจ ไมต่ิดขดั  
 
3.  ท่านเข้าใจกระบวนการผ่าชันสูตรตามท่ีรับแจ้ง         มาก       น้อย         ไมเ่ข้าใจ  
4.  ท่านเข้าใจการด าเนินการเก่ียวกับศพตามที่รับแจ้ง    มาก       น้อย         ไมเ่ข้าใจ  
5.  ส่ิงท่ีประทับใจท่ีมีต่อนักศึกษาผู้ฝึก   ........................................................................................... 
6.  สิ่งที่อยากให้นักศึกษาปรับปรุง          ..........................................................................................      
7.  ภาพรวมความพอใจของท่านต่อนักศึกษา                   มาก       น้อย         ยงัไมพ่อใจ  
 

(comeval 010-04) 


