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เอกสารชดุท่ี 2 
ส าหรับนกัศกึษา 
หวัข้อ  การให้ก าลงัใจ 

ช่ือเร่ือง   การให้ก าลงัใจมารดาผู้ ป่วย Hemophilia ท่ีมีเลือดออกในสมอง 
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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  การให้ก าลังใจ 
ช่ือเร่ือง   การให้ก าลงัใจมารดาผู้ป่วย Hemophilia ท่ีมีเลือดออกในสมอง 

ส าหรับนักศึกษาแพทย์ผู้ฝึกปฏิบัตกิารส่ือสาร 
 
 

ขัน้ตอนกระบวนการส่ือสารให้ก าลังใจ 
1. การทกัทาย 
2. ถามอาการ 
3. ตรวจสอบความคดิของมารดาผู้ ป่วย 
4. จบัประเด็นปัญหา  สะท้อนความรู้สกึเหมะสม 
5. พดูให้ก าลงัใจตรงเร่ือง กระตุ้นให้คิดเชิงบวก 
6. สงัเกตและตอบสนองปฏิกิริยาของมารดาผู้ ป่วยผู้ รับแจ้ง 
7. ชว่ยวางแผน  หนทางแก้ไข  ลดปัญหา  
8. เปิดโอกาสให้มารดาผู้ ป่วยระบายสิ่งท่ีไมไ่ด้พดูถึง 
9. แจ้งให้ทราบถ้าต้องการความชว่ยเหลือ ให้สถานท่ี หมายเลขโทรศพัท์ เวลาท่ีติดตอ่สะดวก 
10. พดูช้า ๆ ไมพ่ดูเร็ว  
11. แสดงภาษากายเหมาะสม เช่น  

-  สบตา 
-  พยกัหน้าหรือพดูตอบรับ  
-  สมัผสัเหมาะสม เชน่ แตะท่ีแขน   
-  นิ่งเงียบบ้างในชว่งท่ีเหมาะสม 
-  ไมพ่ดูขดัจงัหวะขณะมารดาผู้ ป่วยพดู 
-  สะท้อนความรู้สกึมารดาผู้ ป่วย   
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ค าส่ังปฏิบัตสิ าหรับนักศึกษาผู้ฝึกปฎิบัตกิารส่ือสาร 
 

หลงัจากได้ศกึษาขัน้ตอนของการส่ือสารเรียบร้อยแล้ว  พดูให้ก าลงัใจมารดาเดก็ชายป๊อบ ซึง่มี
รายละเอียดดงันี ้

 

เดก็ชาย ป๊อบ อาย ุ6 ปี น า้หนกั 20 กิโลกรัม หกล้มศีรษะกระแทกพืน้ แล้วหมดสตปิระมาณ 2 
ชัว่โมงก่อนมาโรงพยาบาล  มีประวตัไิด้รับการวินิจฉัยวา่ เป็นฮีโมฟิเลียมาตัง้แตอ่าย ุ4 ปี และต้องเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลปีละ 4 – 5 ครัง้ด้วยปัญหาเลือดออกท่ีข้อเข่า และเพ่ือรับการรักษาโดยการให้
สารประกอบของเลือด (FFP หรือ cryoprecipitate) 

ตรวจร่างกายทางระบบประสาทแล้ว E2VtM5, left hemiparesis  
ผู้ ป่วยได้ท า CT brain แล้วพบว่ามี epidural hematoma ท่ี right temporal region    หนา 2 cm. 

midline shift 0.5 cm.    ประสาทศลัยแพทย์ จะท า craniotomy with clot removal เม่ือกมุารแพทย์แก้ไข
ภาวะ coagulopathy แล้ว  ขณะนีย้งัมี prolong PTT และยงัอยู่ในขัน้ตอนการหา cryoprecipitate หรือ 
factor VIII ให้เพียงพอ      แตข่ณะนี ้cryoprecipitate ของโรงพยาบาลมีเพียง 10 unit และก าลงัด าเนินการ 
หาเพิ่ม  เพ่ือเพิ่มระดบั factor VIII activity ให้ได้ 100 % ของปกติด้วย cryprecipitate 20 unit  หรือ factor 
VIII 10 unit     ขณะนี ้cryoprecipitate ก าลงัสง่มาจากกรุงเทพ ฯ  และจะมาถึงโรงพยาบาลในอีกประมาณ 
4 ชัว่โมง  

แพทย์ผู้ดแูลได้แจ้งการวินิจฉัยโรค  แนวทางการรักษา  และเหตผุลท่ียงัไมส่ามารถท าการผา่ตดั
ขณะนีใ้ห้มารดาผู้ ป่วยได้ทราบแล้ว แตม่ารดายงัวิตกกงัวล   บดิาไปท างานอยู่ตา่งประเทศ   ขณะนีมี้แต่
มารดาเป็นผู้ดแูลผู้ ป่วย ซึง่กงัวลใจเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเดก็ชายป๊อบเป็นลกูคนเดียว 
 

ข้อมูลด้านการพยากรณ์โรค 
ถ้าได้ cryoprecipitate แล้ว  และผู้ ป่วยได้รับการผา่ตดัทนัเวลา จะมีโอกาสรอดชีวิตมากกวา่ 80 % 

ถ้าไมมี่โรคแทรกซ้อน โอกาสท่ีจะพิการมีประมาณ 10 %  หลงัผา่ตดัเดก็ชายป๊อบจะต้องอยูใ่นไอซียู 
 

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

 เม่ือท่านได้ศึกษาขัน้ตอนการส่ือสาร  รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ป่วยและเนือ้หาท่ี
จะต้องส่ือสารแล้ว ขอให้ท่านเตรียมการเพื่อที่จะปฏิบัตกัิบมารดาผู้ป่วย  เม่ือท่านพร้อมโปรด
แนะน าตัวแก่มารดาผู้ป่วยและถามความพร้อมท่ีจะเร่ิมปฏิบัตกิารส่ือสาร   
 
 เม่ือทัง้ท่านและมารดาผู้ป่วยพร้อมแล้วโปรดด าเนินการตามขัน้ตอนการฝึกส่ือสารครัง้ที่ 1  
และการส่ือสารครัง้ที่ 2  ตามที่แจ้งไว้ใน เอกสารชุดที่ 1 หน้าที่ 5 
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แบบประเมินโดยนักศึกษาแพทย์ผู้ฝึกปฏิบัตกิารส่ือสาร การฝึกทักษะการส่ือสารทางเวชปฏิบัติ 
หวัข้อ  การให้ก าลังใจ                   
เร่ือง  ฮีโมฟีเลียที่มีเลือดออกในสมอง                                       รอบที่ ......... 
ไมไ่ด้ปฏิบตั ิ ปฏิบตัิ ขัน้ตอนการปฏบิัติ 
1. การเตรียมการก่อนปฏบิัต ิ 
      1.1   ท่านคิดจะเอย่ทกัทายมารดาผู้ ป่วยก่อน   
      1.2   ท่านจะแนะน าตนเอง  
      1.3   ท่านเตรียมตวัท่ีจะรับฟังมารดาผู้ ป่วยอย่างตัง้ใจ เหมือนการปฏิบตัิจริง 
      1.4   ท่านวางแผนการใช้ค าถาม  
      1.5   ท่านประเมินตนเองความรู้ในเนือ้หาท่ีจะต้องพดู  
      1.6   ท่านได้ทบทวนขัน้ตอนกระบวนการสื่อสารที่จะฝึกปฏิบตัิแล้ว  
2. ขัน้ตอนการให้ก าลังใจ 
      2.1   เร่ิมต้นด้วยการทกัทาย หรือ ถามอาการทัว่ไป 
      2.2   ตรวจสอบความคิด ความรู้สกึ ความต้องการของมารดาผู้ ป่วย 
              (Idea, Concern , Expectation , Feeling หรือ ICEF)  
      2.3   สะท้อนความรู้สกึ  
      2.4   พดูให้ก าลงัใจตรงเร่ือง  กระตุ้นให้คิดเชิงบวก  
      2.5   ตอบสนองปฏิกิริยาของมารดาผู้ ป่วย 
      2.6   แจ้งแผนการรักษา หนทางแก้ไข  
      2.7   เปิดโอกาสให้มารดาผู้ ป่วยระบายความคิดความรู้สกึ 
      2.8   เปิดโอกาสให้มารดาผู้ ป่วยถาม  
      2.9   แจ้งให้ทราบสถานท่ีของหอผู้ ป่วยหนกัหลงัผ่าตดั ให้หมายเลขโทรศพัท์  
              และแจ้งเวลาเย่ียม  
3. การส่ือสารพืน้ฐาน 
      3.1   การสบตา 
      3.2   แสดงการตอบรับ เช่น พยกัหน้า โน้มตวัไปหาผู้ ป่วย สมัผสัโดยแตะท่ีแขน 
      3.3   การแสดงความเห็นอกเห็นใจ โดย  Empathic responses         
              - สะท้อนความรู้สกึ  
              - แสดงภาษากาย   
      3.4  พดูช้า  ชดัเจน 
      3.5  การรับฟังอย่างตัง้ใจ เชน่ การทวนความ สรุปความ  
      3.6   ไมพ่ดู ไมถ่ามตดับท ไมข่ดัจงัหวะ-ขณะมารดาผู้ ป่วยก าลงัพดู   
      3.7   น่ิงเงียบบ้าง หยดุพดูในช่วงท่ีเหมาะสม   
      3.8   การใช้ค าถามอย่างเหมาะสม    
4.  ความม่ันใจในการส่ือสารตามขัน้ตอน      มาก              ปานกลาง               น้อย      
5.  ความม่ันใจในเนือ้หาที่ส่ือสาร                มาก              ปานกลาง               น้อย           
6.  ความพอใจในการฝึกปฏบิัตคิรัง้นี ้          มาก              ปานกลาง               น้อย           
 

(comeval 012-01) 
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หวัข้อ  การให้ก าลังใจ 
ช่ือเร่ือง   การให้ก าลงัใจมารดาผู้ ป่วย Hemophilia 

ส าหรับนักศึกษาแพทย์ผู้สังเกตการณ์การส่ือสาร 
 

ขัน้ตอนกระบวนการส่ือสารให้ก าลังใจ 
1. การทกัทาย 
2. ถามอาการ 
3. ตรวจสอบความคดิของมารดาผู้ ป่วย 
4. จบัประเด็นปัญหา  สะท้อนความรู้สกึเหมาะสม 
5. พดูให้ก าลงัใจตรงเร่ือง กระตุ้นให้คิดเชิงบวก 
6. สงัเกตและตอบสนองปฏิกิริยาของมารดาผู้ ป่วยผู้ รับแจ้ง 
7. ชว่ยวางแผน  หนทางแก้ไข  ลดปัญหา  
8. เปิดโอกาสให้มารดาผู้ ป่วยระบายสิ่งท่ีไมไ่ด้พดูถึง 
9. แจ้งให้ทราบถ้าต้องการความชว่ยเหลือ ให้สถานท่ี หมายเลขโทรศพัท์ เวลาท่ีติดตอ่สะดวก 
10. พดูช้า ๆ ไมพ่ดูเร็ว  
11. แสดงภาษากายเหมาะสม เช่น  

-  สบตา 
-  พยกัหน้าหรือพดูตอบรับ  
-  สมัผสัเหมาะสม  เชน่ แตะท่ีแขน   
-  นิ่งเงียบบ้างในชว่งท่ีเหมาะสม 
-  ไมพ่ดูขดัจงัหวะขณะมารดาผู้ ป่วยพดู 
-  สะท้อนความรู้สกึมารดาผู้ ป่วย   

 
ค าส่ังปฏิบัตสิ าหรับผู้สังเกตการณ์ 
 สงัเกตและประเมินการปฏิบตัขิองเพ่ือนนกัศกึษา และให้ความเห็นตามแบบประเมินส าหรับผู้
สงัเกตการณ์การฝึกทกัษะการส่ือสารทางเวชปฏิบตั ิแล้วมอบแบบประเมินให้เพ่ือนนกัศกึษาเม่ือปฏิบตัเิสร็จ
ในแตล่ะรอบการฝึก 
 ข้อมลูของผู้ ป่วยมีดงันี ้

เดก็ชาย ป๊อบ อาย ุ6 ปี น า้หนกั 20 กิโลกรัม หกล้มศีรษะกระแทกพืน้ แล้วหมดสตเิม่ือประมาณ 2 
ชัว่โมงก่อนมาโรงพยาบาล มีประวตัไิด้รับการวินิจฉัยวา่ เป็นฮีโมฟิเลียมาตัง้แตอ่าย ุ4 ปี และต้องเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลปีละ 4 – 5 ครัง้ด้วยปัญหาเลือดออกท่ีข้อเข่า และเพ่ือรับการรักษาโดยการให้
สารประกอบของเลือด (FFP หรือ cryoprecipitate) 

ตรวจร่างกายทางระบบประสาทแล้ว E2VtM5, left hemiparesis  
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ผู้ ป่วยได้ท า CT brain แล้วพบว่ามี epidural hematoma ท่ี right temporal region    หนา 2 cm. 
midline shift 0.5 cm.    ประสาทศลัยแพทย์ จะท า craniotomy with clot removal เม่ือกมุารแพทย์แก้ไข
ภาวะ coagulopathy แล้ว  ขณะนีย้งัมี prolong PTT และยงัอยู่ในขัน้ตอนการหา cryoprecipitate หรือ 
factor VIII ให้เพียงพอ      แตข่ณะนี ้cryoprecipitate ของโรงพยาบาลมีเพียง 10 unit และก าลงัด าเนินการ 
หาเพิ่ม  เพ่ือเพิ่มระดบั factor VIII activity ให้ได้ 100 % ของปกติด้วย cryprecipitate 20 unit  หรือ factor 
VIII 10 unit     ขณะนี ้cryoprecipitate ก าลงัสง่มาจากกรุงเทพ ฯ  และจะมาถึงโรงพยาบาลในอีกประมาณ 
4 ชัว่โมง  

แพทย์ผู้ดแูลได้แจ้งการวินิจฉัยโรค  แนวทางการรักษา  และเหตผุลท่ียงัไมส่ามารถท าการผา่ตดั
ขณะนีใ้ห้มารดาผู้ ป่วยได้ทราบแล้ว แตม่ารดายงัวิตกกงัวล   บดิาไปท างานอยู่ตา่งประเทศ   ขณะนีมี้แต่
มารดาเป็นผู้ดแูลผู้ ป่วย ซึง่กงัวลใจเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเดก็ชายป๊อบเป็นลกูคนเดียว 
 

ข้อมูลด้านการพยากรณ์โรค 
ถ้าได้ cryoprecipitate แล้ว  และผู้ ป่วยได้รับการผา่ตดัทนัเวลา จะมีโอกาสรอดชีวิตมากกวา่ 80 % 

ถ้าไมมี่โรคแทรกซ้อน โอกาสท่ีจะพิการมีประมาณ 10 %  หลงัผา่ตดัเดก็ชายป๊อบจะต้องอยูใ่นไอซียู 
 

ขณะนีจ้ะมีแพทย์มาพดูให้ก าลงัใจมารดาเดก็ชายป๊อบ 
 

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

 
 ขอให้ผู้สังเกตการณ์สังเกตค าพูด อากัปกิริยา และภาษากายของผู้ฝึกปฏิบัตกิารส่ือสาร
ด้วย  และขอให้จับเวลาตามก าหนดการในเอกสารชุดท่ี 1 เพ่ือเตือนผู้ฝึกปฏิบัตหิากเวลา
ล่วงเลย 
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แบบประเมินโดยผู้สังเกตการณ์ การฝึกทักษะการส่ือสารทางเวชปฏิบัติ 
หวัข้อ  การให้ก าลังใจ                   
เร่ือง  ฮีโมฟีเลียที่มีเลือดออกในสมอง                                รอบที่ ......... 
  (โปรดท าเคร่ืองหมายกากบาท x ในขัน้ตอนการปฏิบตัขิองผู้แสดงเป็นแพทย์) 
ไมไ่ด้ปฏิบตั ิ ปฏิบตัิ ขัน้ตอนการปฏบิัติ 
1. ขัน้ตอนการให้ก าลังใจ 
      1.1   เร่ิมต้นด้วยการทกัทาย  
      1.2   แสดงความห่วงใยตอ่สภาพจิตของมารดาผู้ ป่วย 
  1.3   จบัประเดน็ปัญหา โดยส ารวจความคิด (Idea) ความสนใจ (concern)  
          ความคาดหวงั (expectation) และความรู้สกึ (Feeling) ของมารดาผู้ ป่วย 
              (Idea, Concern, Expectation, Feeling หรือ ICEF)  
      1.4   พดูให้ก าลงัใจตรงเร่ืองและกระตุ้นให้คิดเชิงบวก เช่น หมอจะดแูลอย่างดี  
              ท่ีสดุ หมอเคยพบผู้ ป่วยท่ีมีอาการเช่นนีแ้ล้วสามารถรักษาได้ผลดี 
      1.5   สงัเกตและตอบสนองปฏิกิริยาของแมผู่้ ป่วยได้อย่างเหมาะสม  เช่น 
               สบตา พยกัหน้า พดูตอบรับ เงียบ สมัผสัที่เหมาะสม  
      1.6   ช่วยวางแผน หนทางแก้ไข ลดปัญหา เช่น ถ้ามีภาวะแทรกซ้อนในระหวา่งนี ้
              ยงัมีการรักษารองรับอยู่ มีเคร่ืองมือติดตามอาการอย่างใกล้ชิด 
      1.7   เปิดโอกาสให้มารดาผู้ ป่วยระบาย หรือ ถามสิ่งท่ียงัไมไ่ด้พดูถงึ  
      1.8   แจ้งให้ทราบถ้าต้องการความช่วยเหลือ โดยให้สถานท่ีติดตอ่  
              หมายเลขโทรศพัท์  เวลาท่ีติดตอ่สะดวก   
      1.9   พดูช้า ๆ ไมพ่ดูเร็ว  
2. การส่ือสารพืน้ฐาน 
      2.1   การสบตา 
      2.2   แสดงการตอบรับ เช่น พยกัหน้า โน้มตวัไปหามารดาผู้ ป่วย 
      2.3   การแสดงความเห็นอกเห็นใจ โดย  Empathic responses         
              - สะท้อนความรู้สกึ  
              - แสดงภาษากาย   
      2.4   พดูช้า ชดัเจน  เข้าใจงา่ย 
      2.5   การรับฟังอย่างตัง้ใจ เช่น การทวนความ สรุปความ 
      2.6   เปิดโอกาสให้เลา่เร่ือง   
      2.7   เปิดโอกาสให้ซกัถาม                      
      2.8   ไมพ่ดู ไมถ่ามตดับท ไมข่ดัจงัหวะขณะมารดาผู้ ป่วยก าลงัพดู   
      2.9   เปิดโอกาสให้ซกัถาม                      
      2.10 การใช้ค าถามอย่างเหมาะสม    
3.  เนือ้หาเร่ืองที่ ส่ือสาร              ดีมาก                ดี                   พอใช้      
4.  สรุปภาพรวมการส่ือสาร         ดีมาก                ดี                   พอใช้      

 
(comeval 012-02) 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา   การฝึกทักษะการส่ือสารทางเวชปฏิบัติ 

หวัข้อ  การให้ก าลังใจ 
เร่ือง  การให้ก าลงัใจมารดาผู้ ป่วย Hemophilia ท่ีมีเลือดออกในสมอง 

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 012-03) 
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เอกสารชดุท่ี 3 
ส าหรับผู้ ป่วยจ าลอง 

บทเรียนที่ 12 
การฝึกทกัษะการสื่อสารทางเวชปฏิบตัิ 
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หวัข้อ  การให้ก าลังใจ 
ช่ือเร่ือง   การให้ก าลงัใจมารดาผู้ป่วย Hemophilia ท่ีมีเลือดออกในสมอง 

บทมารดาผู้ป่วย 
 
 ทา่นช่ือมะลิ  ใจงาม อาย ุ30 ปี เป็นครูโรงเรียนประถม  สามีอาย ุ33 ปี เป็นช่างก่อสร้าง ขณะนีไ้ป
ท างานอยูท่ี่ประเทศซาอดุิอาระเบีย 
 
สถานการณ์ 
 ทา่นพาเดก็ชายป๊อบลกูชายคนเดียวของทา่นมาโรงพยาบาลเพราะหกล้มศีรษะกระแทกพืน้หมดสติ 
แพทย์แจ้งวา่มีเลือดออกเหนือเย่ือหุ้มสมอง  จ าเป็นต้องได้รับการผา่ตดัฉกุเฉิน แตย่งัไมส่ามารถจะผา่ตดัได้
ทนัทีตอนนี ้ เพราะต้องรอสว่นประกอบของเลือดท่ีชว่ยในการแข็งตวัซึง่จะมาถึงอยา่งเร็วท่ีสดุใน 4 ชัว่โมง 
 ทา่นกระวนกระวายนัง่รอคณุหมอท่ีจะมาพดูกบัทา่น  
 
ข้อมูลการเจ็บป่วยของเดก็ชายป๊อบ 
 ขณะนีอ้าย ุ6 ขวบ  เคยได้รับการวินิจฉยัวา่เป็นฮีโมฟิเลียมาตัง้แตอ่าย ุ4 ปี  เลือดออกง่าย หยดุ
ยาก เป็นกรรมพนัธุ์แตก่ าเนิด ถ่ายทอดได้ ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลปีละ 4 – 5 ครัง้  ด้วยปัญหา
เลือดออกในเขา่ และต้องรับยาซึง่เป็นสารประกอบของเลือดชว่ยให้เลือดแข็งตวั 
 ขณะนีล้กูของทา่นยงัหมดสต ิรอการผ่าตดัฉกุเฉิน ทา่นตกใจ สบัสน กลวัว่าจะเสียลกู หรือลกูจะ
พิการรุนแรง 
 ทา่นรักลกูมาก เอาใจใส่ดแูลลกูเป็นอยา่งดีมาตลอด พาลกูมาพบแพทย์ตามนดัทกุครัง้ และดแูล
ตามค าแนะน าของแพทย์อย่างเคร่งครัดเสมอ 
 
บทบาทของท่าน 
 แสดงความกงัวลใจมาก ๆ   นัง่บีบมือตวัเองบอ่ย ๆ  
 พดูเสียงสัน่ บางครัง้ร้องไห้ หรือพดูเสียงเครือ 
 ทา่นกลวัวา่ลกูจะตาย หรือพิการรุนแรง กระวนกระวาย อยากให้ลกูได้ผา่ตดัเร็ว ๆ ระหวา่งต้องรอ
ยาอยู่นี ้ลกูจะมีอาการหนกัขึน้ บางครัง้ทา่นอาจพดูขดัจงัหวะขณะแพทย์ก าลงัพดู เพราะใจของทา่นร้อนรน 
 “ จะต้องรออีกนานแค่ไหนกว่าจะได้ผ่าตัดคะ ? ” 
 “ ยาจะมาถงึทันเวลาแน่นะคะ “ 
 บน่ขึน้มาเป็นครัง้คราว “ โถ ลกูแม ่เวรกรรมอะไรนะ ท าไมถึงต้องเป็นอย่างนี ้อิฉันดแูลลกูเป็นอยา่ง
ดี คอยระวงัทกุฝีก้าว ก็ยงัเกิดเร่ืองขึน้ได้ “ 
 “ แล้วน่ีดฉัินควรท ายังไงค่ะจะให้บอกพ่อเดก็เขาว่ายังไงจะต้องให้พ่อเขารีบกลับมาไหม? ” 
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บทบาทเพิ่มเตมิ 
 ถ้าแพทย์พดูให้ก าลงัใจท่ีดี  ทา่นสงบลง เลิกพดูปนเสียงร้องไห้ได้ นิ่งเงียบบ้าง 
 แตถ้่าทา่นรู้สกึวา่แพทย์พดูให้ก าลงัใจไมดี่ ให้ท่านท าทา่ หรือ ร้องไห้มากขึน้ และถามมากขึน้  
บน่มากขึน้ พดูขดัจงัหวะมากขึน้  
 “ เม่ือคืนฝันไม่ดี สงสัยลูกดฉัินไม่รอดแน่ ๆ แล้วจะท ายังไงคะ ลูกคนเดียวของอิฉัน “ 
 “ ป๊อบจะรอดไหมคะ จะเป็นปกตมัิย้ โอกาสหายจะมากมัย้ “ 
 ถ้าแพทย์ให้โอกาสทา่นซกัถาม ถามวา่ “ ดฉิันจะอยู่กบัลกูได้ไหมคะ ขอพกัอยู่ด้วยเป็นหว่งคะ่ 
อยากอยู่กบัลกู “  
 

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

 
หลังการสนทนากับแพทย์เสร็จสิน้แล้วแต่ละครัง้ 
 ขอให้ทา่นกรอกแบบสอบถามท่ีแนบมาพร้อมเอกสารนี ้ แล้วสง่ให้นกัศกึษาผู้พดูคยุกบัทา่นหลงั
การสนทนาแตล่ะรอบ     
 และเตรียมตวัส าหรับการฝึกปฏิบตัิครัง้ตอ่ไป 
 ทา่นจะต้องแสดงบทและพดูคยุกบันกัศกึษาแพทย์ซึง่แสดงเป็นแพทย์สองคน คนละ 2 ครัง้ รวมเป็น
การแสดง 4 ครัง้   
 
 
 

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

หวัข้อ  การให้ก าลังใจ                  รอบที่ ......... 
เร่ือง  ฮีโมฟีเลียที่มีเลือดออกในสมอง ช่ือผู้ ป่วย ............................................ 

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

 
(โปรดท าเคร่ืองหมายกากบาท x ในขัน้ตอนการปฏิบตัขิองนกัศกึษาผู้แสดงเป็นแพทย์) 

1. พฤตกิรรมที่นักศึกษาปฏบิัติ 
1.1   ทา่นพอใจการแสดงความเห็นอกเห็นใจของคณุหมอ        มาก           ปานกลาง      น้อย      
1.2   ความสมจริงของคณุหมอท่ีทา่นรู้สึก                                  มาก           ปานกลาง      น้อย      
1.3   คณุหมอสามารถส่ือสารให้ทา่นรู้สึกคลายกงัวลใจ              มาก           ปานกลาง      น้อย      
1.4   คณุหมอสามารถส่ือสารได้ตรงประเดน็                              มาก           ปานกลาง      น้อย      
        ตามความรู้สึกของทา่นท่ีอยากให้คณุหมอพดู 
1.5   คณุหมอเปิดโอกาสให้ทา่นระบายความรู้สกึ                      มาก           ปานกลาง      น้อย                                           
1.6   คณุหมอเปิดโอกาสให้ทา่นซกัถาม                                    มาก           ปานกลาง      น้อย      
1.7   จงัหวะการพดู การฟังของคณุหมอ                                   มาก           ปานกลาง      น้อย      
        เหมาะสมกบัความเศร้าโศก วิตกกงัวล 
1.8   ถ้าคณุหมอสมัผสัท่านขณะพดูกนั ท่านคิดว่าเหมาะสม      มาก           ปานกลาง      น้อย                    
1.9   ทา่นรู้สกึวา่คณุหมอพดูกบัทา่นด้วยความมัน่ใจ                มาก           ปานกลาง      น้อย      
1.10  คณุหมอพดูช้า ๆ  เหมาะสมในการให้ก าลงัใจ                  มาก           ปานกลาง      น้อย      

 
2.  สิ่งที่ประทบัใจที่มีต่อนักศึกษาผู้ฝึก   .......................................................................... 
 
3.  สิ่งที่อยากให้นักศึกษาปรับปรุง          ...........................................................................      
 
4.  ภาพรวมความพอใจของท่านต่อนักศึกษา       พอใจมาก      พอใจ        ปรับปรุง  

 
 
 

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

(comeval 012-04) 
 
 


