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หวัข้อ  การแจ้งขา่วร้าย 

ช่ือเร่ือง   บอกขา่วร้ายผู้ ป่วยเป็นมะเร็งตบั 
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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 



 4 

หวัข้อ  การแจ้งข่าวร้าย 
ช่ือเร่ือง   บอกข่าวร้ายผู้ ป่วยเป็นมะเร็งตบั 

ส าหรับนักศึกษาแพทย์ผู้ฝึกปฏิบัตกิารส่ือสาร 
 
ขัน้ตอนกระบวนการส่ือสารการแจ้งข่าวร้าย 

1. ตรวจสอบช่ือ และนามสกลุของผู้ ป่วย 
2. ทกัทาย 
3. ถามอาการผู้ ป่วยทัว่ไป และอาการภายหลงัการเจาะท้องเม่ือสปัดาห์ก่อน 
4. ตรวจสอบว่าผู้ ป่วยรู้เร่ืองการป่วยของตนเองมากน้อยเพียงใด 
5. จบัประเด็นปัญหา สงัเกตผู้ ป่วย รวมทัง้อารมณ์และความรู้สกึ 
6. ประเมินวา่ผู้ ป่วยต้องการรู้อะไรบ้าง 
7. ถามความประสงค์ของผู้ ป่วยวา่ต้องการให้ผู้ อ่ืนอยู่ด้วยหรือไม่ 
8. แจ้งข้อมลูขา่วร้ายด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย ไมใ่ช้ศพัท์แพทย์ ไมพ่ดูภาษาองักฤษ ให้ข้อมลูทีละน้อย 

ประเมินความเข้าใจของผู้ ป่วยเป็นระยะ พดูช้าและชดัเจน หยดุเป็นระยะ ๆ  เปิดโอกาสให้ผู้ ป่วย
พดูหรือถาม 

9. นิ่งเงียบไมพ่ดูตอ่ทนัทีหลงัแจ้งผล  สงัเกตปฏิกิริยาของผู้ ป่วย 
10. ตอบสนองปฏิกิริยาของผู้ ป่วย สะท้อนความรู้สกึ   
11. ส ารวจความคิดเห็นของผู้ ป่วยตอ่ข่าวร้าย  ความรู้เก่ียวกบัโรค 
12. ชว่ยผู้ ป่วยวางแผนในอนาคต (ด้านการรักษา สง่แพทย์ผู้ เช่ียวชาญ แหลง่ท่ีจะชว่ยเหลือ 

ครอบครัว) 
13. เปิดโอกาสให้ซกัถาม 
14. ให้ผู้ ป่วยคิดทบทวนปัญหา / ปรึกษาใคร / ให้หมายเลขโทรศพัท์และเวลาสะดวกถ้าต้องการ

ปรึกษา 

 
ค าส่ังปฏิบัตสิ าหรับนักศึกษาผู้ฝึกปฏิบัตกิารส่ือสาร 

หลงัจากได้ศกึษาขัน้ตอนของการส่ือสารเรียบร้อยแล้วให้แจ้งขา่วร้ายกรณีผู้ ป่วยคณุสมชาย ใจดี 
เป็นมะเร็งตบั ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
 สมมตุทิา่นเป็นแพทย์เพิ่มพนูทกัษะท่ีโรงพยาบาลศนูย์แห่งหนึง่  
 - คณุสมหมาย ใจดี อาย ุ50 ปี อาชีพท านา  
 - เม่ือสปัดาห์ก่อนมาตรวจท่ี OPD ด้วยอาการปวดแนน่ท้องมา 2 เดือน  ท้องโต  ผอมลง   
 - ผลการตรวจร่างกาย no jaundice,  liver enlargement 3 cm. below right costal margin ,  
liver span 14 cm. ,  mild ascites  
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 - ทา่นได้ให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัโรคท่ีอาจเป็นไปได้แก่ผู้ ป่วยก่อนจะสง่ไปท า tissue biopsy จาก 
liver แล้วเม่ือสปัดาห์ก่อน 

- และได้สง่ตรวจ LFT, alfa – fetoprotein ผล abnormal, CT abdomen : mass 9 cm at right 
lobe with mild ascites    
 - ผลตรวจชิน้เนือ้เป็น hepatoma  
 - ทา่นวางแผนสง่ปรึกษาผู้ เช่ียวชาญตอ่ไป เพ่ือประเมินความรุนแรงของโรคและวิธีการรักษา 
 - วนันีผู้้ ป่วยมาฟังผลชิน้เนือ้ตามนดั และมาพบท่าน 
 
 
 

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

 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  
หวัข้อ  การแจ้งข่าวร้าย                   
เร่ือง  การแจ้งผู้ ป่วยโรคมะเร็งตบั                                    รอบที่ ......... 
ไมไ่ด้ปฏิบตั ิ ปฏิบตัิ ขัน้ตอนการปฏบิัติ 
1. การเตรียมการก่อนปฏบิัต ิ 
      1.1   ท่านคิดจะเอย่ทกัทายผู้ ป่วยก่อน   
      1.2   ท่านเตรียมตวัท่ีจะรับฟังผู้ ป่วยอย่างตัง้ใจ เหมือนการปฏิบตัิจริง 
      1.3   ท่านวางแผนการใช้ค าถาม  
      1.4   ท่านประเมินตนเองความรู้ในเนือ้หาท่ีจะต้องพดู  
      1.5   ท่านได้ทบทวนขัน้ตอนกระบวนการสื่อสารที่จะฝึกปฏิบตัิแล้ว  
2. ขัน้ตอนการแจ้งข่าวร้าย 
      2.1   เร่ิมต้นด้วยการทกัทาย หรือ ถามอาการทัว่ไป 
      2.2   ประเมิน หรือ ถามผู้ ป่วยวา่รู้เร่ืองการเจ็บป่วยของตนเองมากน้อยเพียงใด 
      2.3   ประเมินความพร้อม โดยส ารวจความคิด ความรู้สกึ ความต้องการของ 
              ผู้ ป่วย  Idea, Concern, Expectation, Feeling และ Function (ICEFF)  
      2.4   ให้ข้อมลูทีละน้อย ล าดบัการตรวจและการตรวจพบท่ีผ่านมา และประเมิน  
              ความเข้าใจเก่ียวกบัโรคเป็นระยะ ๆ   
      2.5   แจ้งโรค ด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย ชดัเจน  
      2.6   น่ิงเงียบไมพ่ดูตอ่ทนัทีหลงัแจ้งผล   
      2.7   แสดงการตอบสนองปฏิกิริยาของผู้ ป่วย  
      2.8   ส ารวจความคิดเห็นของผู้ ป่วยตอ่ข่าวร้าย 
      2.9   หลงัจากแจ้งข่าวร้ายแล้ว ท่านเปิดโอกาสให้ผู้ ป่วยเลอืกจะรับฟังข้อมลู  
              ตอ่อีกหรือไม ่
      2.10 แจ้งแผนการรักษา สง่ผู้ เช่ียวชาญ และแหลง่ความช่วยเหลือ  
      2.11 เปิดโอกาสให้ตดัสินใจเลือกการรักษาและปรึกษาญาติ  
3. การส่ือสารพืน้ฐาน 
      3.1   การสบตา 
      3.2   แสดงการตอบรับ เช่น พยกัหน้า โน้มตวัไปหาผู้ ป่วย 
      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-ขณะผู้ ป่วยก าลงัพดู   
      3.8   เปิดโอกาสให้ซกัถาม                      
      3.9   การใช้ค าถามอย่างเหมาะสม    
4.  ความม่ันใจในการส่ือสารตามขัน้ตอน      มาก              ปานกลาง               น้อย      
5.  ความม่ันใจในเนือ้หาที่ส่ือสาร                มาก              ปานกลาง               น้อย           
6.  ความพอใจในการฝึกปฏบิัตคิรัง้นี ้          มาก              ปานกลาง               น้อย           
 

(comeval 011-01) 
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หวัข้อ  การแจ้งข่าวร้าย 
ช่ือเร่ือง   บอกข่าวร้ายผู้ ป่วยเป็นมะเร็งตบั 

ส าหรับนักศึกษาแพทย์ผู้สังเกตการณ์การส่ือสาร 
  
ขัน้ตอนกระบวนการส่ือสารการแจ้งข่าวร้าย 

1. ตรวจสอบช่ือ และนามสกลุของผู้ ป่วย 
2. ทกัทาย 
3. ถามอาการผู้ ป่วยทัว่ไป และอาการภายหลงัการเจาะท้องเม่ือสปัดาห์ก่อน 
4. ตรวจสอบว่าผู้ ป่วยรู้เร่ืองการป่วยของตนเองมากน้อยเพียงใด 
5. จบัประเด็นปัญหา สงัเกตผู้ ป่วย รวมทัง้อารมณ์และความรู้สกึ 
6. ประเมินวา่ผู้ ป่วยต้องการรู้อะไรบ้าง 
7. ถามความประสงค์ของผู้ ป่วยวา่ต้องการให้ผู้ อ่ืนอยู่ด้วยหรือไม่ 
8. แจ้งข้อมลูขา่วร้ายด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย ไมใ่ช้ศพัท์แพทย์ ไมพ่ดูภาษาองักฤษ ให้ข้อมลูทีละน้อย 

ประเมินความเข้าใจของผู้ ป่วยเป็นระยะ พดูช้าและชดัเจน หยดุเป็นระยะ ๆ  เปิดโอกาสให้ผู้ ป่วย
พดูหรือถาม 

9. นิ่งเงียบไมพ่ดูตอ่ทนัทีหลงัแจ้งผล  สงัเกตปฏิกิริยาของผู้ ป่วย 
10. ตอบสนองปฏิกิริยาของผู้ ป่วย สะท้อนความรู้สกึ   
11. ส ารวจความคิดเห็นของผู้ ป่วยตอ่ขา่วร้าย  ความรู้เก่ียวกบัโรค 
12. ชว่ยผู้ ป่วยวางแผนในอนาคต (ด้านการรักษา สง่แพทย์ผู้ เช่ียวชาญ แหลง่ท่ีจะชว่ยเหลือ ครอบครัว) 
13. เปิดโอกาสให้ซกัถาม 
14. ให้ผู้ ป่วยคิดทบทวนปัญหา / ปรึกษาใคร / ให้หมายเลขโทรศพัท์และเวลาสะดวกถ้าต้องการปรึกษา 

 
ค าส่ังปฏิบัตสิ าหรับผู้สังเกตการณ์ 
 สงัเกตและประเมินการปฏิบตัขิองเพ่ือนนกัศกึษา และให้ความเห็นตามแบบประเมินส าหรับ 
ผู้สงัเกตการณ์การฝึกทกัษะการส่ือสารทางเวชปฏิบตัิ แล้วมอบแบบประเมินให้เพ่ือนนกัศกึษาเม่ือปฏิบตัิ
เสร็จในแตล่ะครัง้ของการฝึก 
 ข้อมูลของผูป่้วยมีดงันี ้

คณุสมหมาย ใจดี อาย ุ50 ปี อาชีพท านา  
 เม่ือสปัดาห์ก่อนมาตรวจท่ี OPD ด้วยอาการปวดแนน่ท้องมา 2 เดือน  ท้องโต  ผอมลง   
 ผลการตรวจร่างกาย no jaundice,  liver enlargement 3 cm. below right costal margin ,  liver 
span 14 cm. ,  mild ascites  
  คณุสมหมายได้รับฟังแพทย์ให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัโรคท่ีอาจเป็นไปได้ก่อนจะสง่ไปท า tissue 
biopsy จาก liver แล้วเม่ือสปัดาห์ก่อน 
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และได้สง่ตรวจ LFT, alfa – fetoprotein ผล abnormal, CT abdomen : mass 9 cm at right lobe 
with mild ascites    

ผลตรวจชิน้เนือ้เป็น hepatoma  
 วนันีค้ณุสมหมายมาฟังผลชิน้เนือ้ตามนดั   
 
  

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

 
 

 ขอให้ผู้สังเกตการณ์สังเกตค าพูด อากัปกิริยา และภาษากายของผู้ฝึกปฏิบัตกิารส่ือสาร
ด้วย  และขอให้จับเวลาตามก าหนดการในเอกสารชุดท่ี 1 เพ่ือเตือนผู้ฝึกปฏิบัตหิากเวลา
ล่วงเลย 
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แบบประเมินโดยผู้สังเกตการณ์ การฝึกทักษะการส่ือสารทางเวชปฏิบัติ 
หวัข้อ  การแจ้งข่าวร้าย                 
เร่ือง  การแจ้งผู้ ป่วยโรคมะเร็งตบั                                    รอบที่ ......... 

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

  (โปรดท าเคร่ืองหมายกากบาท x ในขัน้ตอนการปฏิบตัขิองผู้แสดงเป็นแพทย์) 
ไมไ่ด้ปฏิบตั ิ ปฏิบติั ขัน้ตอนการปฏบิัติ 

1. ขัน้ตอนการแจ้งข่าวร้าย 
      1.1   เร่ิมต้นด้วยการทกัทาย หรือ ถามอาการทัว่ไป 
      1.2   ประเมิน หรือ ถามผู้ ป่วยวา่รู้เร่ืองการเจ็บป่วยของตนเองมากน้อยเพียงใด 
      1.3   ประเมินความพร้อม โดยส ารวจความคิด ความรู้สกึ ความต้องการของ 
              ผู้ ป่วย  ( Idea, Concern, Expectation, Feeling และ Function (ICEFF) 
      1.4   ให้ข้อมลูทีละน้อย ล าดบัการตรวจและการตรวจพบท่ีผ่านมา และประเมิน  
              ความเข้าใจเก่ียวกบัโรคเป็นระยะ ๆ   
      1.5   แจ้งโรค ด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย ชดัเจน  
      1.6   น่ิงเงียบไมพ่ดูตอ่ทนัทีหลงัแจ้งผล   
      1.7   แสดงการตอบสนองปฏิกิริยาของผู้ ป่วยได้อย่างเหมาะสม  
      1.8   ส ารวจความคิดเห็นของผู้ ป่วยตอ่ข่าวร้าย 
      1.9   หลงัจากแจ้งข่าวร้ายแล้ว มีการเปิดโอกาสให้ผู้ ป่วยเลือกจะรับฟังข้อมลู  
              ตอ่อีกหรือไม ่
      1.10 แจ้งแผนการรักษาและแหลง่ความช่วยเหลือ  
      1.11 เปิดโอกาสให้ตดัสินใจเลือกการรักษาและปรึกษาญาติ  
2. การส่ือสารพืน้ฐาน 
      2.1   การสบตา 
      2.2   แสดงการตอบรับ เช่น พยกัหน้า โน้มตวัไปหาผู้ ป่วย 
      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   เปิดโอกาสให้ซกัถาม                      
      2.8   ไมพ่ดู ไมถ่ามตดับท ไมข่ดัจงัหวะ-ขณะผู้ ป่วยก าลงัพดู   
      2.9   การใช้ค าถามอย่างเหมาะสม    
3.  เนือ้หาเร่ืองที่ส่ือสาร              ดีมาก                ดี                   พอใช้      
4.  สรุปภาพรวมการส่ือสาร         ดีมาก                ดี                   พอใช้      

 
 

      (comeval 011-02) 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา   การฝึกทักษะการส่ือสารทางเวชปฏิบัติ 

หัวข้อ  การแจ้งข่าวร้าย 
เร่ือง  การแจ้งผู้ ป่วยโรคมะเร็งตบั 

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 ้
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
ความคดิเห็นเพิ่มเติม 
.................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... (comeval 011-03) 
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เอกสารชดุท่ี 3 
ส าหรับผู้ ป่วยจ าลอง 

  บทเรียนที่ 11 
การฝึกทกัษะการสื่อสารทางเวชปฏิบตัิ 

 
 
 
 
 
 
 



 12 

หวัข้อ  การแจ้งข่าวร้าย 

ช่ือเร่ือง  มะเร็งตบั 
บทผู้ป่วย 

 

ทา่นช่ือ  สมชาย  ใจดี  อาชีพ ท านา 
 

สถานการณ์ 
 วนันีท้า่นมาโรงพยาบาลตามท่ีแพทย์นดัให้ทา่นมาฟังผลการเจาะเลือดและชิน้เนือ้จากการเจาะ
ท้องน าชิน้เนือ้ไปตรวจ   ทา่นมากบัลกูชาย  แตล่กูมาสง่แล้วก็ไปท างาน 
 

ข้อมูลของท่าน 
 เม่ือสปัดาห์ก่อน  ทา่นมาตรวจท่ีโรงพยาบาล เพราะปวดแนน่ท้องมา 2 เดือน  ท้องโตขึน้  แตผ่อม
ลง 

แพทย์ผู้ตรวจได้อธิบายว่า  ตรวจพบตบัของท่านโต จ าเป็นต้องเจาะท้องเพ่ือน าชิน้เนือ้ไปตรวจให้
ได้การวินิจฉัยท่ีแนน่อน  จะได้รักษาตอ่ได้ถกูต้อง  
 แพทย์ได้พดูชีแ้จง และแจ้งเหตผุล  ความจ าเป็นของการเจาะท้องน าชิน้เนือ้ไปตรวจ  ภายหลงัการ
เจาะท้องและกลบัไปบ้านแล้ว  ทา่นรู้สกึเจ็บบริเวณท้องท่ีเข็มเจาะเล็กน้อย 

แพทย์ได้สง่ทา่นไปตรวจเอกซเรย์ เจาะเลือด  
ระหวา่งนีอ้าการตา่ง ๆ ยงัเหมือนเดมิ แนน่ท้อง กินข่าวไมค่อ่ยได้ นอนไมค่อ่ยหลบั ทา่นกงัวลมาก  

ทา่นกลวัวา่จะต้องผา่ตดัเหมือนเพ่ือนบ้านท่ีมีอาการคล้ายกนั  มาตรวจแล้วแพทย์วา่เป็นนิ่วในถงุน า้ดี และ
ต้องรักษาด้วยการผา่ตดั 
 ทา่นมีบตัร 30 บาท  แตก็่กงัวลวา่ไมมี่เงิน 
 ถ้าแพทย์ไมไ่ด้แจ้งผลเลือด  และเอกซเรย์ ให้ทา่นถามผลวา่  เป็นอยา่งไร 
  
 หากแพทย์แจ้งเพียงวา่ท่านมีก้อนเนือ้งอก ให้ถามวา่   “ เป็นมะเร็งหรือไม่ ” 
 เม่ือแพทย์แจ้งวา่ผลชิน้เนือ้ หรือทา่นเป็นมะเร็ง  ให้ทา่นแสดงสีหน้าตกใจ ก้มหน้าต ่ามองโต๊ะ  หรือ
มองไปท่ีอ่ืนนิ่ง ๆ และไมพ่ดูอะไร  นบัในใจช้า ๆ 1 ถึง 10  
 ถ้าแพทย์พดูอะไรตอ่ไป ตาท่านเล่ือนลอยมองนิ่งอยา่งไม่มีจดุหมาย และทา่นไมพ่ดูอะไรตอ่ 
 ถ้าแพทย์ถาม ก็ให้นิ่งและไมต่อบอะไร 
 แตถ้่าแพทย์ ถามวา่  ทา่นรู้สึกอย่างไร  ให้ทา่นนบัในใจ 1 ถึง 3  ก่อนตอบว่า  
          “ ผมเป็นมะเร็งจริง ๆ หรือ  ผลตรวจไม่ผิดแน่นะครับ ” 
 ถ้าแพทย์แจ้งจะสง่ทา่นไปพบแพทย์ผู้ เช่ียวชาญ  ท่านพดูสัน้ ๆ แตเ่พียง   “ ครับ ”  หรือ พยกัหน้า 
 
 ขอให้ทา่นฝึกจินตนาการวา่ถ้าตนเองเป็นในบทท่ีได้รับจริง ๆ  มีหมอมาบอกว่าทา่นเป็นมะเร็ง ทา่น
จะเกิดความรู้สกึอยา่งไร อยากแสดงสีหน้าทา่ทาง ภาษากายใดก็ได้ แตข่อให้ท าให้ใกล้เคียงความจริงท่ีสดุ 
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บทบาทท่ีต้องแสดง 
 ทา่นแสดงสีหน้ากงัวล  ตัง้แตเ่ม่ือเร่ิมต้นการพดูคยุ 
 แสดงทา่ทีตกใจ นิ่งเงียบ เม่ือรู้วา่เป็นมะเร็ง 
 หลงัจากนัน้ สายตาเล่ือนลอย ไมส่นใจฟัง  แพทย์พดูอะไรตอ่ไปเหมือนท่านไมไ่ด้ยิน เพราะขณะนี ้
ทา่นก าลงัตกใจ และไมอ่ยากจะเช่ือเลยวา่ตนเองเป็นมะเร็งจริง ๆ แล้วแสดงความรู้สึกออกมาให้สมจริง  
ถ้าแพทย์ถามบางครัง้อาจนิ่งไมต่อบจนแพทย์ถามซ า้  หรือถามแพทย์เบา ๆ วา่  “ คุณหมอว่าอะไรครับ ” 
 ขอให้ทา่นออกจากบทและอารมณ์ท่ีแสดง  เม่ือแพทย์แสดงทา่ทีว่าจบการสนทนา 
 
หลังการสนทนากับแพทย์ 
 ขอให้ทา่นกรอกแบบสอบถามท่ีแนบมาพร้อมเอกสารนี ้ แล้วสง่ให้นกัศกึษาผู้พูดคยุกบัทา่นหลงั
การสนทนาแตล่ะครัง้     
 และเตรียมตวัส าหรับนกัศกึษาฝึกปฏิบตัิครัง้ตอ่ไป 
 ทา่นจะต้องแสดงบทและพดูคยุกบันกัศกึษาแพทย์ซึง่แสดงเป็นแพทย์สองคน คนละ 2 ครัง้  รวม
เป็นการแสดง 4  ครัง้   
 
 
 

--------------------------------------------------- 
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แบบประเมินโดยผู้ป่วยจ าลอง  การฝึกทักษะการส่ือสารทางเวชปฏิบัติ  
หวัข้อ  การแจ้งข่าวร้าย                  รอบที่ ......... 
เร่ือง  การแจ้งผู้ ป่วยโรคมะเร็งตบั      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 (สมชาย) บ้างระหวา่งพดูกนั                    
      1.11  กิริยาท่าทางให้เกียรติท่าน                    

2. เนือ้หาข้อมูลที่นักศึกษาแจ้ง  
      2.1   ทกัทาย    ถามอาการทัว่ไปของท่าน 
      2.2   พดูย้อนเหตกุารณ์ท่ีเคยคยุกบัแพทย์เม่ือมาตรวจครัง้ก่อน                     
      2.3   สอบถามความเข้าใจต่ออาการเจ็บป่วยของท่าน                    
      2.4   แจ้งโรคด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย  ชดัเจน   
      2.5   แสดงความเห็นใจ เมื่อท่านแสดงท่าทีเสียใจ  ตกใจท่ีเป็นมะเร็ง 
      2.6   หลงัจากท่านได้รับทราบวา่เป็นมะเร็งแล้ว  แพทย์ได้ให้โอกาสท่านเลือกวา่ 
              จะรับฟังข้อมลูตอ่หรือไม ่              
      2.8   แจ้งแนวทางการรักษา และ แหลง่ท่ีจะรักษา  
      2.9   เปิดโอกาสให้ท่านตดัสินใจเลือกการรักษาและปรึกษาญาติ  
      2.10  มีการสรุปการด าเนินการตอ่ไป เร่ืองการสง่ตวัไปปรึกษาแพทย์ผู้ เช่ียวชาญ 
      2.11  ท่านรู้สกึวา่คณุหมอพดูกบัท่านด้วยความมัน่ใจ ไมต่ิดขดั  

3.  สิ่งที่ประทบัใจที่มีต่อนักศึกษาผู้ฝึก   .......................................................................... 
4.  สิ่งที่อยากให้นักศึกษาปรับปรุง          ...........................................................................      
5.  ภาพรวมความพอใจของท่านต่อนักศึกษา       พอใจมาก      พอใจ       ยงัไมพ่อใจ  
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