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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  การสาธิต 
ช่ือเร่ือง   การสอนการฉีดอินสลุิน 
ส าหรับนักศึกษาแพทย์ผู้ฝึกปฏิบัตกิารส่ือสาร 

 
ขัน้ตอนกระบวนการส่ือสารการสาธิตวิธีการปฏิบัตติัวแก่ผู้ป่วย และ / หรือ ญาต ิ 

1. ชีแ้จงความส าคญั วตัถปุระสงค์ 
2. ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจเร่ืองท่ีจะสาธิต 
3. อธิบายครอบคลมุประเดน็ตา่ง ๆ ในแตล่ะขัน้ตอน 
4. สาธิตสอนแสดงแตล่ะขัน้ตอน                                 
5. สายตาส ารวจผู้ รับฟังการสาธิต ตัง้ใจฟัง ตาจ้องจบัส่วนท่ีก าลงัสาธิตขณะอธิบาย 
6. ตรวจสอบความเข้าใจโดยให้ผู้ รับฟังการสาธิตปฏิบตัใิห้ด ู               
7. กลา่วชมเม่ือผู้ รับฟังการสาธิตปฏิบตัถิกูต้อง  
8. แก้ไขข้อบกพร่องถ้ามี ตรวจสอบซ า้จนปฏิบตัถิกูต้อง  
9. ซกัถาม หรือ กระตุ้นให้ผู้ รับฟังการสาธิตซกัถามเป็นระยะ ๆ   
10. ให้ผู้ รับการสาธิตซกัถามหลงัการสอนแสดง   
11. ให้ข้อสรุปสัน้ ๆ ส าคญั ๆ ในขัน้ตอนการฉีดยาท่ีญาตพิงึระมดัระวงัท่ีอาจท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อน 
12. ย า้ความจ าเป็นให้หมัน่ปฏิบตั ิ 
13. ให้ก าลงัใจ  

 
ทฤษฎีการฉีด Insulin 
 ต้องเก็บอินสลุินไว้ในตู้เย็น แตไ่มใ่ชใ่นชอ่งแชแ่ข็ง และเม่ือจะฉีดต้องน าขวดยาออกมาอุน่เสียก่อน 
โดยการวางขวดยาตามนอนบนอุ้งมือข้างหนึง่แล้วใช้อุ้งมืออีกข้างคลงึขวดยาไปมาตามแนวราบช้าๆเบาๆ 
ห้ามเขยา่ขวดยาเป็นอนัขาด  
 อินสลุินมี 2 ชนิด ขวดท่ีน า้ยาขุน่ คือ NPH หรือ Immediate Acting Insulin และขวดท่ีน า้ยาใส คือ 
Regular หรือ Short Acting Insulin  
 จะฉีดก่ีหนว่ยเร่ิมต้นโดยใช้หลอดฉีดยาดดูและดนัเอาลมเข้าขวดในจ านวนหนว่ยเทา่กนั โดยครัง้
แรกฉีดลมเข้าขวดท่ีมีน า้ยาขุ่นโดยตัง้ขวดอินสลุินไว้บนโต๊ะ แทงเข็มลงไปท่ีจกุตรงๆ ต้องระวงัมิให้ปลายเข็ม
จุม่น า้ยา ดนัลมเข้าไปช้าๆ แล้วถอนเข็มออกจากขวดยา 
 ดดูลมเข้าหลอดฉีดยาอีกครัง้ตามปริมาณท่ีแพทย์สัง่ แล้วใสล่มเข้าไปในขวดท่ีน า้ยาใส ต้องระวงั 
มิให้ปลายเข็มจุม่น า้ยาเชน่กนั จากนีย้กขวดยาคว ่าลงดดูยาออกมาจนถึงระดบัหนว่ยท่ีต้องการ ถอนเข็ม
ออกจากขวดใส แล้วไปดดูยาจากขวดขุน่โดยไม่ตอังใสล่มเข้าไปอีกจนได้ยาออกมาถึงระดบัหนว่ยท่ีต้องการ 
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 ต าแหนง่ท่ีฉีดอินสลุิน คือท่ีสะโพก หน้าท้อง หน้าขา หรือต้นแขน ต้องเปล่ียนต าแหนง่ฉีดแตล่ะวนั
ไมใ่ห้ซ า้ท่ี เพ่ือป้องกนักล้ามเนือ้ฝ่อ จบัผิวหนงัยกขึน้มาให้นนูแล้วฉีดโดยปักเข็มตัง้ตรง หรือเฉียง 45 องศา 
เม่ือฉีดและถอนเข็มออกมาแล้วให้ใช้ก้อนส าลีแห้งกดบริเวณท่ีฉีดไว้ โดยห้ามคลงึ ห้ามขยีผ้ิวหนงัเป็นอนั
ขาด 
 
ค าส่ังปฏิบัตสิ าหรับนักศึกษาผู้ฝึกปฏิบัตกิารส่ือสาร 

หลงัจากทา่นได้ศกึษาขัน้ตอนของการส่ือสารด้านการสาธิตวิธีการปฏิบตัติวัแก่ผู้ ป่วยหรือญาติ
ผู้ ป่วยเรียบร้อยแล้ว  ให้สาธิตการฉีดอินสลุินโดยสอนแสดงพร้อมอธิบายวิธีการผสมอินสลุินเพื่อเตรียมฉีด
และสอนแสดงวิธีการฉีดแก่คณุสภุาพ มารดาผู้ ป่วยเบาหวาน ซึง่มีรายละเอียดข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้
 สมมตุทิา่นเป็นแพทย์เพิ่มพนูทกัษะท่ีโรงพยาบาลชมุชนแหง่หนึง่  
 คณุสภุาพ พาลกูชายเดก็ชายสพุงษ์ อาย ุ11 ปี มาตรวจ  ทา่นได้ตรวจและวินิจฉยัเด็กชายสพุงษ์  
วา่เป็นเบาหวานชนิดท่ี 1 และจะให้การรักษาด้วยการฉีดอินสลุิน   
 เดก็ชายสพุงษ์ต้องฉีดอินสลุินชนิด NPH 20 units และชนิด RI 10 units ก่อนอาหารเช้า  โดยคณุ
แมจ่ะต้องเป็นผู้ ฉีดให้ 
 ทา่นได้อธิบายเหตผุล  และความส าคญัของการฉีดยาอินสลุิน แก่คณุสภุาพมารดาของเดก็ชาย 
สพุงษ์แล้ว 
 โปรดส ารวจอปุกรณ์เพ่ือการสอนแสดง และจดัวางบนโต๊ะ ซึง่มีดงันี ้
   1.  Insulin syringe และ needle 

2.  ขวด Regular Insulin (ขวดยาเปลา่เตมิน า้ใส) 
3.  ขวด Intermediate Insulin (ขวดยาเปลา่เตมิน า้สบูขุ่น่ ๆ)   

   4.  ถงุพลาสตกิบรรจกุ้อนส าลีแห้ง   
5.  ขวดบรรจ ุ70 % Alcohol   
6.  ฟองน า้ หรืออปุกรณ์ส าหรับให้ฉีดยา   

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

 
 เม่ือท่านได้ศึกษาขัน้ตอนการส่ือสาร  รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ป่วยและเนือ้หาท่ี
จะต้องส่ือสารแล้ว ขอให้ท่านเตรียมการเพื่อที่จะปฏิบัตกัิบมารดาผู้ป่วย  เม่ือท่านพร้อมโปรด
แนะน าตัวแก่มารดาผู้ป่วยและถามความพร้อมท่ีจะเร่ิมปฏิบัตกิารส่ือสาร   
 
 เม่ือทัง้ท่านและผู้ป่วยพร้อมแล้ว   โปรดด าเนินการตามขัน้ตอนการฝึกส่ือสารครัง้ที่ 1   
และการส่ือสารครัง้ที่ 2  ตามที่แจ้งไว้ใน เอกสารชุดที่ 1 หน้าที่ 5 
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แบบประเมินโดยนักศึกษาแพทย์ผู้ฝึกปฏิบัตกิารส่ือสาร การฝึกทักษะการส่ือสารทางเวชปฏิบัติ 

หวัข้อ  การสาธิต                            
เร่ือง  การสอนการฉีดอินสลุิน (แผ่นที่ 1)                             รอบที่ ......... 
ไมไ่ด้ปฏิบตั ิ ปฏิบตัิ ขัน้ตอนการปฏบิัติ 
1. การเตรียมการก่อนปฏบิัต ิ 
      1.1   ท่านเตรียมตวัท่ีจะสอนแสดงอย่างตัง้ใจ เหมือนการปฏิบตัิจริง 
      1.2   ท่านวางแผนการใช้ค าถาม เพ่ือกระตุ้นความเข้าใจระหวา่งการสอนแสดง 
      1.3   ท่านประเมินตนเองความรู้ในเนือ้หาท่ีจะต้องสาธิต  
      1.4   ท่านได้ทบทวนขัน้ตอนกระบวนการสื่อสารที่จะฝึกปฏิบตัิแล้ว  
2. ขัน้ตอนการสาธิต 
  การเตรียมยา  
      2.1   แจ้งวา่จะต้องเก็บยาไว้ในตู้ เย็น ย า้ไมใ่ช่แช่ในช่องแขง็  
      2.2   แจ้งเมื่อน าขวดยาออกจากตู้ เย็นแล้วต้องอุน่ยาทัง้สองขวดก่อนฉีด  
      2.3   แสดงการอุน่ขวดยาโดยวางขวดตามนอนบนอุ้งมือแล้วใช้อุ้งมืออีกข้าง 
              คลงึขวดไปมาตามแนวราบช้าๆเบา ๆ   โดยไมเ่ขย่าขวดยา  
  การดูดยา  
      2.4   วางขวดอินสลุินทัง้ 2 ขวดไว้บนโต๊ะ  ชีใ้ห้ดทูัง้ขวดขุน่ และขวดใส 
      2.5   ใช้ส าลีชบุแอลกอฮอล์ท าความสะอาดจกุขวดทัง้ 2 ขวด 
      2.6   หยิบ syringe insulin แล้วแจ้งมารดาดดูลมเข้าขวดจนถงึระดบั 20 หน่วย  
      2.7   ชีต้ าแหน่ง 20 units ให้มารดาผู้ ป่วยด ู 
      2.8   มองส ารวจมารดา ตาจ้องจบัสว่นท่ีก าลงัสาธิตขณะอธิบาย 
      2.9   แจ้งวา่ใสล่มเข้าไปในขวดขุ่นก่อนโดยแทงเข็มตรง ๆ ลงบนฝาขวดท่ีตัง้ไว้บน  
              โต๊ะโดยปลายเข็มต้องไมจุ่่มในน า้ยาก่อนดนัลมเข้าไปช้า ๆ  แล้วถอนเข็ม 
              ออกจากขวด 
      2.10 ดดูลมเข้าในหลอดฉีดยาท่ีระดบั 10 units อีกครัง้  
      2.11 ชีต้ าแหน่ง 10 units ให้มารดาดอูีกครัง้  
      2.12 แจ้งวา่คราวนีต้้องใสล่มเข้าไปในขวดใสและแสดงการแทงเข็มดนัลมเข้าไป  
              จนสดุยกขวดยาคว ่าขวดดดูยาออกมาถงึระดบั10 units ให้มารดาเห็นชดั ๆ 
      2.13 สงัเกตวา่มารดาผู้ ป่วยจ้องจบัสว่นท่ีก าลงัสาธิตและอธิบาย  
      2.14 แจ้งวา่ แล้วไปดดูยาจากขวดขุ่นโดยไมต้่องใสล่มชีใ้ห้ดถูงึระดบั 30 units   
      2.15 ย า้ให้ระวงั อย่าดดูยาเร็ว 
      2.16 แสดงการแทงเข็มเข้าไปในขวดยาขุ่นยกขวดยาคว ่าดดูยาออกมาถงึระดบั 
              30 units   แสดงให้แมด่ยูาท่ีระดบั 30 units อีกครัง้   
      2.17  ถามมารดาความเข้าใจที่ได้จากสงัเกตการณ์สอนแสดง    
  การฉีดยา …(มีต่อแผ่นที ่2  ) 
 

 

 
(comeval 013-01) 
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แบบประเมินโดยนักศึกษาแพทย์ผู้ฝึกปฏิบัตกิารส่ือสาร การฝึกทักษะการส่ือสารทางเวชปฏิบัติ 

หวัข้อ  การสาธิต                            
เร่ือง  การสอนการฉีดอินสลุิน (แผ่นที่ 2)                             รอบที่ ......... 
ไมไ่ด้ปฏิบตั ิ ปฏิบตัิ ขัน้ตอนการปฏบิัติ 
  การฉีดยา  
      2.18  ชีต้ าแหน่งฉีดยา ท่ีสะโพก   หน้าท้อง   หน้าขา   ต้นแขน  
      2.19  แจ้งให้เปลี่ยนต าแหนง่ฉีดยาทกุวนัไมใ่ห้ซ า้ท่ี   
      2.20  แจ้งอธิบายเหตผุลเพ่ือป้องกนักล้ามเนือ้ฝ่อ   
      2.21  แสดงการฉีดยากบัอปุกรณ์ เช็ดบริเวณผิวหนงัด้วยส าลีชบุแอลกอฮอล์ 
      2.22  แสดงการจบัผิวหนงัยกขึน้มาก่อนฉีด  
      2.23  แจ้งฉีดยาไปบนจดุท่ีนนูท่ีสดุ  โดยปักเข็มตัง้ตรง หรือเฉียง 45 องศา   
      2.24  หยิบส าลีแห้งกดบริเวณฉีดยาโดยไมค่ลงึไมข่ยีผิ้วหนงั  
      2.25  ย า้ถามความเข้าใจของแม่ 
  การให้มารดาปฏบัิตติามทีส่อน  
      2.26  แจ้งให้มารดาลองปฏิบตัิตามท่ีสอน (อาจใหล้องปฏิบติัทีละขัน้ตอนก็ได)้ 
      2.27  ท่านได้เอย่ชมเม่ือมารดาปฏิบตัิถกูต้องเป็นสว่นใหญ่ 
      2.28  ท่านได้ช่วยแก้ไขเม่ือมารดาปฏิบตัิไมถ่กูต้องและให้ท าซ า้จนถกูต้อง 
      2.29  ท่านได้สรุปขัน้ตอนการฉีดยาท่ีมารดาพงึระวงัอนัอาจเกิดภาวะแทรกซ้อน 
3. การส่ือสารพืน้ฐาน 
      3.1   การสบตา 
  3.2 พดูช้า ชดัเจน  หยดุเป็นระยะไมพ่ดูติดตอ่กนัเร่ือย ๆ         
  3.3 แสดงการตอบรับ เช่น พยกัหน้า โน้มตวัไปหาผู้ ป่วย 
      3.4   การแสดงความเห็นอกเห็นใจ โดย  Empathic responses         
              - สะท้อนความรู้สกึ  
              - แสดงภาษากาย   
      3.4   การรับฟังอย่างตัง้ใจ เช่น การทวนความ สรุปความ  
      3.5   ไมพ่ดู ไมถ่ามตดับท ไมข่ดัจงัหวะ-ขณะผู้ ป่วยก าลงัพดู   
      3.6   เปิดโอกาสให้ซกัถาม                      
      3.7   การใช้ค าถามอย่างเหมาะสม    
 
4.  ความม่ันใจในการส่ือสารตามขัน้ตอน      มาก              ปานกลาง               น้อย      
 
5.  ความม่ันใจในเนือ้หาที่ส่ือสาร                มาก              ปานกลาง               น้อย           
 
6.  ความพอใจในการฝึกปฏบิัตคิรัง้นี ้          มาก              ปานกลาง               น้อย           

 

 
                                           (comeval 013-01) 
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หวัข้อ  การสาธิต 
ช่ือเร่ือง   การสอนการฉีดอินสลุิน 

ส าหรับนักศึกษาแพทย์ผู้สังเกตการณ์การส่ือสาร 
  
ขัน้ตอนกระบวนการส่ือสารการสาธิตวิธีการปฏิบัตติัวแก่ผู้ป่วย และ / หรือ ญาต ิ 

1. ชีแ้จงความส าคญั วตัถปุระสงค์ 
2. ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจเร่ืองท่ีจะสาธิต 
3. อธิบายครอบคลมุประเดน็ตา่ง ๆ ในแตล่ะขัน้ตอน 
4. สาธิตสอนแสดงแตล่ะขัน้ตอน                                 
5. สายตาส ารวจผู้ รับฟังการสาธิต ตัง้ใจฟัง ตาจ้องจบัส่วนท่ีก าลงัสาธิตขณะอธิบาย 
6. ตรวจสอบความเข้าใจโดยให้ผู้ รับฟังการสาธิตปฏิบตัใิห้ด ู               
7. กลา่วชมเม่ือผู้ รับฟังการสาธิตปฏิบตัถิกูต้อง  
8. แก้ไขข้อบกพร่องถ้ามี ตรวจสอบซ า้จนปฏิบตัถิกูต้อง  
9. ซกัถาม หรือ กระตุ้นให้ผู้ รับฟังการสาธิตซกัถามเป็นระยะ ๆ   
10. ให้ผู้ รับการสาธิตซกัถามหลงัการสอนแสดง   
11. ให้ข้อสรุปสัน้ ๆ ส าคญั ๆ ในขัน้ตอนการฉีดยาท่ีญาตพิงึระมดัระวงัท่ีอาจท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อน 
12. ย า้ความจ าเป็นให้หมัน่ปฏิบตั ิ 
13. ให้ก าลงัใจ  

 
ค าส่ังปฏิบัตสิ าหรับผู้สังเกตการณ์ 
 สงัเกตและประเมินการปฏิบตัขิองเพ่ือนนกัศกึษา และให้ความเห็นตามแบบประเมินส าหรับผู้
สงัเกตการณ์การฝึกทกัษะการส่ือสารทางเวชปฏิบตั ิแล้วมอบแบบประเมินให้เพ่ือนนกัศกึษาเม่ือปฏิบตัเิสร็จ
ในแตล่ะรอบการฝึก 

ข้อมูลผูป่้วยมีดงันี ้
คณุสภุาพ พาลกูชายเดก็ชายสพุงษ์ อาย ุ11 ปี มาตรวจและได้รับการวินิจฉยัวา่เด็กชายสพุงษ์เป็น

เบาหวานชนิดท่ี 1 ซึง่แพทย์จะให้การรักษาด้วยการฉีดอินสลุิน   
 เดก็ชายสพุงษ์ต้องฉีดอินสลุินชนิด NPH 20 units และชนิด RI 10 units ก่อนอาหารเช้า  โดยคณุ
แมจ่ะต้องเป็นผู้ ฉีดให้ 
 คณุสภุาพได้รับฟังแพทย์อธิบายเหตผุลและความส าคญัของการฉีดยาอินสลุินให้เดก็ชายสพุงษ์
แล้ว 
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ทฤษฎีการฉีด Insulin 
ต้องเก็บอินสลุินไว้ในตู้เย็น แตไ่มใ่ชใ่นชอ่งแชแ่ข็ง และเม่ือจะฉีดต้องน าขวดยาออกมาอุน่เสียก่อน 

โดยการวางขวดยาตามนอนบนอุ้งมือข้างหนึง่แล้วใช้อุ้งมืออีกข้างคลงึขวดยาไปมาตามแนวราบช้าๆเบาๆ 
ห้ามเขยา่ขวดยาเป็นอนัขาด  
 อินสลุินมี 2 ชนิด ขวดท่ีน า้ยาขุ่น คือ NPH หรือ Immediate Action Insulin และขวดท่ีน า้ยาใส คือ 
Regular หรือ Short Action Insulin  
 จะฉีดก่ีหนว่ยเร่ิมต้นโดยใช้หลอดฉีดยาดดูและดนัเอาลมเข้าขวดในจ านวนหนว่ยเทา่กนั โดยครัง้
แรกฉีดลมเข้าขวดท่ีมีน า้ยาขุ่นโดยตัง้ขวดอินสลุินไว้บนโต๊ะ แทงเข็มลงไปท่ีจุกตรงๆ ต้องระวงัมิให้ปลายเข็ม
จุม่น า้ยา ดนัลมเข้าไปช้าๆ แล้วถอนเข็มออกจากขวดยา 
 ดดูลมเข้าหลอดฉีดยาอีกครัง้ตามปริมาณท่ีแพทย์สัง่ แล้วใสล่มเข้าไปในขวดท่ีน า้ยาใส ต้องระวงั 
มิให้ปลายเข็มจุม่น า้ยาเชน่กนั จากนีย้กขวดยาคว ่าลงดดูยาออกมาจนถึงระดบัหนว่ยท่ีต้องการ ถอนเข็ม
ออกจากขวดใส แล้วไปดดูยาจากขวดขุน่โดยไม่ตอังใสล่มเข้าไปอีกจนได้ยาออกมาถึงระดบัหนว่ยท่ีต้องการ 
 ต าแหนง่ท่ีฉีดอินสลุิน คือท่ีสะโพก หน้าท้อง หน้าขา หรือต้นแขน ต้องเปล่ียนต าแหนง่ฉีดแตล่ะวนั
ไมใ่ห้ซ า้ท่ี เพ่ือป้องกนักล้ามเนือ้ฝ่อ จบัผิวหนงัยกขึน้มาให้นนูแล้วฉีดโดยปักเข็มตัง้ตรง หรือเฉียง 45 องศา 
เม่ือฉีดและถอนเข็มออกมาแล้วให้ใช้ก้อนส าลีแห้งกดบริเวณท่ีฉีดไว้ โดยห้ามคลงึ ห้ามขยีผ้ิวหนงัเป็นอนั
ขาด 
 
 

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

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

หวัข้อ  การสาธิต                            
เร่ือง  การสอนการฉีดอินสลุิน (แผ่นที่ 1)                             รอบที่ ......... 

----------------------------------------- 
โปรดท าเคร่ืองหมายกากบาท x ในขัน้ตอนการปฏิบตัขิองผู้แสดงเป็นแพทย์) 

ไมไ่ด้ปฏิบตั ิ ปฏิบตัิ ขัน้ตอนการปฏบิัติ 
1. ขัน้ตอนการสาธิต 
  การเตรียมยา  
      1.1   แจ้งวา่จะต้องเก็บยาไว้ในตู้ เย็น ย า้ไมใ่ช่แช่ในช่องแขง็  
      1.2   แจ้งเมื่อน าขวดยาออกจากตู้ เย็นแล้วต้องอุน่ยาทัง้สองขวดก่อนฉีด  
      1.3   แสดงการอุน่ขวดยาโดยวางขวดตามนอนบนอุ้งมือแล้วใช้อุ้งมืออีกข้าง 
              คลงึขวดไปมาตามแนวราบช้าๆเบา ๆ   โดยไมเ่ขย่าขวดยา  
  การดูดยา  
      1.4   วางขวดอินสลุินทัง้ 2 ขวดไว้บนโต๊ะ  ชีใ้ห้ดทูัง้ขวดขุน่ และขวดใส 
      1.5   ใช้ส าลีชบุแอลกอฮอล์ท าความสะอาดจกุขวดทัง้ 2 ขวด 
      1.6   หยิบ syringe insulin แล้วแจ้งมารดาดดูลมเข้าขวดจนถงึระดบั 20 หน่วย 
      1.7   ชีต้ าแหน่ง 20 units ให้มารดาผู้ ป่วยด ู 
      1.8   มองส ารวจมารดา ตาจ้องจบัสว่นท่ีก าลงัสาธิตขณะอธิบาย 
      1.9   แจ้งวา่ใสล่มเข้าไปในขวดขุ่นก่อนโดยแทงเข็มตรง ๆ ลงบนฝาขวดท่ีตัง้ไว้บน  
              โต๊ะโดยปลายเข็มต้องไมจุ่่มในน า้ยาก่อนดนัลมเข้าไปช้า ๆ  แล้วถอนเข็ม 
              ออกจากขวด 
      1.10 ดดูลมเข้าในหลอดฉีดยาท่ีระดบั 10 units อีกครัง้  
      1.11 ชีต้ าแหน่ง 10 units ให้มารดาดอูีกครัง้  
      1.12 แจ้งวา่คราวนีต้้องใสล่มเข้าไปในขวดใสและแสดงการแทงเข็มดนัลมเข้าไป  
              จนสดุยกขวดยาคว ่าขวดดดูยาออกมาถงึระดบั10 units ให้มารดาเห็นชดั ๆ 
      1.13 สงัเกตวา่มารดาผู้ ป่วยจ้องจบัสว่นท่ีก าลงัสาธิตและอธิบาย  
      1.14 แจ้งวา่ แล้วไปดดูยาจากขวดขุ่นโดยไมต้่องใส่ลมชีใ้ห้ดถูงึระดบั 30 units   
      1.15 ย า้ให้ระวงั อย่าดดูยาเร็ว 
      1.16 แสดงการแทงเข็มเข้าไปในขวดยาขุ่นยกขวดยาคว ่าดดูยาออกมาถงึระดบั 
              30 units   แสดงให้แมด่ยูาท่ีระดบั 30 units อีกครัง้   
  1.17 ถามมารดาความเข้าใจท่ีได้จากสงัเกตการณ์สอนแสดง    
  การฉีดยา  
      1.18  ชีต้ าแหน่งฉีดยา ท่ีสะโพก   หน้าท้อง   หน้าขา   ต้นแขน  
      1.19  แจ้งให้เปลี่ยนต าแหนง่ฉีดยาทกุวนัไมใ่ห้ซ า้ท่ี   
      1.20  แจ้งอธิบายเหตผุลเพ่ือป้องกนักล้ามเนือ้ฝ่อ   
      1.21  แสดงการฉีดยากบัอปุกรณ์ เช็ดบริเวณผิวหนงัด้วยส าลีชบุแอลกอฮอล์ 
      1.22  แสดงการจบัผิวหนงัยกขึน้มาก่อนฉีด  
  …(มีต่อแผ่นที ่2  ) 

 
(comeval 013-02) 
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แบบประเมินโดยผู้สังเกตการณ์ การฝึกทักษะการส่ือสารทางเวชปฏิบัติ 

หวัข้อ  การสาธิต                            
เร่ือง  การสอนการฉีดอินสลุิน (แผ่นที่ 2)                             รอบที่ ......... 
ไมไ่ด้ปฏิบตั ิ ปฏิบตัิ ขัน้ตอนการปฏบิัติ 
  การฉีดยา (ต่อ) 
      1.23  แจ้งฉีดยาไปบนจดุท่ีนนูท่ีสดุ  โดยปักเข็มตัง้ตรง หรือเฉียง 45 องศา   
      1.24  หยิบส าลีแห้งกดบริเวณฉีดยาโดยไมค่ลงึไมข่ยีผิ้วหนงั  
      1.25  ย า้ถามความเข้าใจของแม่ 
  การสังเกตมารดาและการให้มารดาปฏบัิตติามทีส่อน  
  1.26 สงัเกตวา่ขณะสอนแสดงผู้สาธิตหมัน่สงัเกตสายตามารดาจ้องดสูว่นท่ีสอน 
      1.27  แจ้งให้มารดาลองปฏิบตัิตามท่ีสอน (อาจใหล้องปฏิบติัทีละขัน้ตอนก็ได)้ 
        1.28  มีการเอย่ชมเม่ือมารดาปฏิบตัิถกูต้องเป็นสว่นใหญ่ 
      1.29  มีการช่วยแก้ไขเม่ือมารดาปฏิบตัิไมถ่กูต้องและให้ท าซ า้จนถกูต้อง 
      1.30  มีการสรุปขัน้ตอนการฉีดยาท่ีมารดาพงึระวงัอนัอาจเกิดภาวะแทรกซ้อน 
2. การส่ือสารพืน้ฐาน 
      2.1   การสบตา 
      2.2   แสดงการตอบรับ เช่น พยกัหน้า โน้มตวัไปหาผู้ ป่วย 
      2.3   การแสดงความเห็นอกเห็นใจ โดย  Empathic responses         
              - สะท้อนความรู้สกึ  
              - แสดงภาษากาย   
      2.4   การรับฟังอย่างตัง้ใจ เช่น การทวนความ สรุปความ  
      2.5   ไมพ่ดู ไมถ่ามตดับท ไมข่ดัจงัหวะ-ขณะผู้ ป่วยก าลงัพดู   
      2.6   เปิดโอกาสให้ซกัถาม                      
      2.7   การใช้ค าถามอย่างเหมาะสม    
 
3.  เนือ้หาเร่ืองที่ส่ือสาร              ดีมาก                ดี                   พอใช้      
 
4.  สรุปภาพรวมการส่ือสาร         ดีมาก                ดี                   พอใช้      

 
 
 
 
 
 
 
 

(comeval 013-02) 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา   การฝึกทักษะการส่ือสารทางเวชปฏิบัติ 

หวัข้อ  การสาธิต 
ช่ือเร่ือง   การสอนการฉีดอินสลุิน 

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 013-03) 
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เอกสารชดุท่ี 3 
ส าหรับผู้ ป่วยจ าลอง 

บทเรียนที่ 13 
การฝึกทกัษะการสื่อสารทางเวชปฏิบตัิ 
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หวัข้อ  การสาธิต 
ช่ือเร่ือง   การสอนการฉีดอินสลุิน 

บทผู้ป่วย 
 
 

ทา่นช่ือ  สุภาพ ค าจันทร์  อาชีพ ครูประถม 
 

สถานการณ์ 
 ทา่นพาลกูชายเดก็ชายสพุงษ์ อาย ุ11 ขวบ มาตรวจ  

แพทย์แจ้งวา่ลกูของทา่นเป็นเบาหวานชนิดท่ี 1 ต้องใช้วิธีการรักษาด้วยการฉีดอินสลุินท่ีบ้านและ
ให้ทา่นเป็นคนฉีดให้ลกู  
 แพทย์ได้อธิบายเหตผุล ความส าคญั และความจ าเป็นของการฉีดยาอินสลุิน ให้แก่ทา่นแล้ว 
 จากนีแ้พทย์จะสอนแสดงวิธีการฉีดอินสลุินท่ีทา่นจะต้องไปฉีดให้แก่ลกูท่ีบ้าน  
 

บทบาทท่ีต้องแสดง 
 ให้ทา่นสงัเกตด ูระหวา่งท่ีแพทย์อธิบายและสอนแสดง ให้ทา่นจ้องมองตรงท่ีแพทย์ปฏิบตัิ 
 ถ้าแพทย์ชีใ้ห้ท่านดตูวัเลขปริมาณยาท่ีต้องปฏิบตัริะหวา่งการเตรียมยา ถ้าท่านเห็นไม่ชดัต้องถาม
แพทย์เพ่ือให้แพทย์ชีใ้ห้ทา่นดจูนเห็น   และถ้าทา่นชินกบัการดตูวัเลขปริมาณยาแล้วเพราะได้ผา่นการแสดง
มาหลายรอบ  แต่ในการแสดงแต่ละรอบให้แสร้งท าเป็นมองเห็นไม่ชัดบ้าง เพ่ือการฝึกให้นกัศกึษา
แพทย์เคยชินกบัปัญหาในการสอนแสดงกบัผู้ ป่วย  
 ถ้าแพทย์ถาม  “ เข้าใจหรือไม ่“    ให้ทา่นตอบตามความจริง  ตามท่ีท่านได้เห็นนกัศกึษาแพทย์
อธิบายสาธิตให้ทา่นด ู  
 ถ้าแพทย์ขอให้ทา่นปฏิบตัใิห้ด ู ให้ทา่นปฏิบตัิตามขัน้ตอนเทา่ท่ีท่านจ าได้  ซึง่ถ้าทา่นท าไมถ่กูต้อง
แพทย์จะแก้ไขให้ทา่นพยายามปฏิบตัใิห้ถกูต้อง  
 ถ้าแพทย์ถาม     “ ใสล่มขวดไหนก่อน “  ให้ท่านเตรียมค าตอบ จะตอบถกูหรือผิดก็ได้ 
 ถ้าแพทย์ถาม     “ ดดูยาขวดไหนก่อน “  ให้ท่านเตรียมค าตอบ จะตอบถกูหรือผิดก็ได้ 
 ขอให้ทา่นเอาใจใส่และสงัเกตเวลาท่ีแพทย์สอนแสดงในแตล่ะรอบ ถ้าแพทย์สัง่ให้ทา่นปฏิบตัใิห้ดู 
ขอให้ทา่นท าตามค าอธิบายและการสอนแสดงของรอบนัน้  แม้จะผิดไปจากรอบก่อน ๆ   

และจะมีการสัง่ให้ฉีดยา  ขอให้ทา่นปฏิบตัิตามท่ีแพทย์อธิบาย 
 ถ้าแพทย์เปิดโอกาสให้ซกัถาม  โปรดถามตามท่ีทา่นเห็นสมควรในเร่ืองเก่ียวกบัการฉีดยาให้ลกูหรือ
จะถามเก่ียวกบัอาการข้างเคียงของอินสลุิน หรือข้อควรระวงัในการฉีด ถ้าแพทย์ไมไ่ด้ย า้เตือนไว้ระหวา่ง
สอนแสดง  
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หลังการสนทนากับแพทย์ 
 ขอให้ทา่นกรอกแบบสอบถามท่ีแนบมาพร้อมเอกสารนี ้ แล้วสง่ให้นกัศกึษาผู้ปฏิบตักิารสอนแสดง
ให้ทา่น      
 และเตรียมตวัส าหรับการฝึกปฏิบตัิครัง้ตอ่ไป 
 ทา่นจะต้องแสดงบทและพดูคยุกบันกัศกึษาแพทย์ซึง่แสดงเป็นแพทย์สองคน คนละ 2 ครัง้ รวมเป็น
การแสดง  4 ครัง้   
 
 
 
 

--------------------------------------------------- 
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แบบประเมินโดยผู้ป่วยจ าลอง  การฝึกทักษะการส่ือสารทางเวชปฏิบัติ 
หวัข้อ  การสาธิต                           รอบที่ ......... 
เร่ือง  การสอนการฉีดอินสลุิน            ช่ือผู้ ป่วย ............................................ 

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

  (โปรดท าเคร่ืองหมายกากบาท x ในขัน้ตอนการปฏิบตัขิองผู้แสดงเป็นแพทย์) 
ไมไ่ด้ปฏิบตั ิ ปฏิบตัิ ขัน้ตอนการปฏบิัติ 

1. พฤตกิรรมที่นักศึกษาปฏบิัต ิ 
      1.1   รับฟังท่านพดูอย่างตัง้ใจ ไมพ่ดู ไมถ่ามตดับท ไมพ่ดูขดัจงัหวะขณะท่าน  
              ก าลงัพดู   
      1.2   พดูโต้ตอบด้วยค าสภุาพ  
      1.3   กิริยามารยาทเหมาะสมกบัการเป็นแพทย์ในขณะท่ีฝึกปฏิบตัิ 
      1.4   สบตาท่านเหมาะสม โดยไมท่ าให้ท่านรู้สกึไมส่บายใจ  
      1.5   แสดงความเป็นกนัเอง                      
      1.6   เปิดโอกาสให้ท่านซกัถาม                    
      1.7  เอย่ช่ือท่าน (สภุาพ) บ้างระหวา่งพดูกนั                    
      1.8  กิริยาท่าทางให้เกียรติทา่น                    
2. เนือ้หาข้อมูลที่นักศึกษาแจ้ง  
      2.1   คณุหมออธิบายให้ท่านเข้าใจชดัเจนทกุขัน้ตอน    
      2.2   สอนแสดงให้ท่านเหน็อย่างใกล้ชิด 
      2.3   ท่านสงัเกตวา่คณุหมอหมัน่มองท่านและเตือนท่านเม่ือท่านไมไ่ด้จ้องมอง  
              สิ่งท่ีคณุหมอก าลงัสอนแสดง             
  2.4  คณุหมอกลา่วชมบ้างเมื่อท่านปฏิบตัิได้ถกูต้อง  
  2.5  คณุหมอช่วยแนะน าแก้ไขเม่ือท่านแสดงให้ดไูมถ่กูต้อง 
      2.6   คณุหมอตอบค าถามท่ีท่านถามได้ชดัเจน  
      2.7   คณุหมอพดูย า้ข้อควรระวงัในขัน้ตอนการฉีดยาเพ่ือป้องกนัอนัตรายแก่ลกู 
      2.8   ท่านรู้สกึวา่คณุหมอพดูกบัท่านด้วยความมัน่ใจ ไมต่ิดขดั 
      2.9   ท่านรู้สกึวา่คณุหมอไมพ่ดูเร็วจนท่านจบัประเดน็ไมไ่ด้  
 
3.  สิ่งที่ประทบัใจที่มีต่อนักศึกษาผู้ฝึก   .......................................................................... 
 
4.  สิ่งที่อยากให้นักศึกษาปรับปรุง          ...........................................................................      
 
5.  ภาพรวมความพอใจของท่านต่อนักศึกษา       พอใจมาก      พอใจ       ยงัไมพ่อใจ 
 
 

 (comeval 013-04) 
 


