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  เอกสารชดุท่ี 2 
ส าหรับนกัศกึษา 

  หวัข้อ  การอธิบายโรคและการรักษา 
ช่ือเร่ือง   การโน้มน้าวให้ผู้ ป่วยโรคถงุลมโป่งพองพ่นยาอย่างถกูต้องและสม ่าเสมอ 
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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  การอธิบายโรคและการรักษา 
ช่ือเร่ือง   การโน้มน้าวให้ผู้ ป่วยโรคถงุลมโป่งพองพ่นยาอย่างถกูต้องและสม ่าเสมอ 

     ส าหรับนักศึกษาแพทย์ผู้ฝึกปฏิบัตกิารส่ือสาร 
 

 

ขัน้ตอนกระบวนการส่ือสารการอธิบายโรคและการรักษา   
1. แจ้งโรค /  อธิบายเหตผุลการวินิจฉยั  
2. ส ารวจความรู้เดมิของผู้ ป่วยในโรคท่ีแจ้ง  
3. ให้ข้อมลูในสว่นท่ีผู้ รับบริการไมรู้่ หรือ รู้ไมถ่กูต้อง  
4. แจ้งวิธีการรักษา                                  
5. แจ้งข้อดี / ข้อเสียของวิธีรักษาท่ีแนะน าให้ (ถ้ามีหลายวิธีให้เลือก แจ้งข้อดี ข้อเสียของแตล่ะวิธี) 
6. สายตาส ารวจผู้ ป่วยรับฟังอย่างตัง้ใจ                 
7. สะท้อนความรู้สกึได้เหมาะสม   
8. ไมเ่ร่งรัดค าตอบ นิ่ง ให้เวลาผู้ ป่วยคดิ   
9. ให้ผู้ ป่วยทวน หรือสรุปวิธีการกินยาท่ีจ าเป็น    
10. ให้โอกาสผู้ ป่วยซกัถาม    
11. แจ้งการนดัหมาย การตดิตามผลการรักษา  
12. อธิบายช้า ๆ ชดัถ้อยชดัค า   
13. ไมพ่ดูวกวน 
14. ไมใ่ช้ศพัท์แพทย์ / ภาษาองักฤษ 
15. แสดงภาษากายเหมาะสม (ทา่ทีสนใจ / สบตา / พยกัหน้า / ตอบรับ)   

 

โปรดศึกษาขัน้ตอนกระบวนการปฏิบัต ิในผู้ป่วยรายน้ี ที่แตกต่างไปจาก ข้ันตอนข้างบน 
      1.    เร่ิมต้นด้วยการทกัทาย หรือ ถามอาการทัว่ไป 

      2.    นกัศกึษาทบทวนปัญหาของผู้ ป่วย   
              2.1  การด าเนินโรคถงุลมโป่งพองของผู้ ป่วยในปัจจบุนั   
              2.2  และปัจจยัท่ีผู้ ป่วยต้องมาพบแพทย์บอ่ย ๆ  เพราะอาการหอบ 
      3.   นกัศกึษาส ารวจความรู้เดมิ ความเข้าใจของผู้ ป่วย 
      4.   นกัศกึษาให้ความรู้เพิ่มเตมิ และแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้ ป่วย 
      5.   นกัศกึษาให้ผู้ ป่วยทบทวนสิ่งท่ีต้องเปล่ียนแปลงในการปฏิบตัิตวั 
      6.   ให้โอกาสผู้ ป่วยซกัถาม 
      7.   ย า้ตดิตามผลการรักษาตามท่ีแพทย์นดัหมาย   
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ค าส่ังปฏิบัตสิ าหรับนักศึกษาผู้ฝึกปฏิบัตกิารส่ือสาร 
หลงัจากทา่นได้ศกึษาขัน้ตอนของการส่ือสารด้านการอธิบายโรคและการรักษาส าหรับกรณีผู้ ป่วย

รายนีเ้รียบร้อยแล้ว  ให้ปฏิบตักิารส่ือสารแก่ผู้ ป่วยซึง่มีรายละเอียดข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้  
 คณุมิน ก่ิงค า ผู้ ป่วยชายอาย ุ55 ปี อาชีพเปิดร้านขายของช า วนันีมี้อาการหอบเหน่ือยมาก ได้พน่
ยาขยายหลอดลม 2 ครัง้  อาการไมดี่ขึน้จงึมาโรงพยาบาล   

ผู้ ป่วยรายนีไ้ด้รับการวินิจฉยัโรคถงุลมโป่งพองในระยะท่ี 2  ตัง้แตอ่าย ุ50 ปี  ปัจจบุนัมีอาการหอบ
เหน่ือยเวลาเดนิขึน้บนัได แตย่งัสามารถเดินรอบๆบ้านช้าๆได้ไมเ่หน่ือย  ทกุครัง้ท่ีหอบเหน่ือยผู้ ป่วยสามารถ
ใช้ยาพน่ท่ีบ้านได้อยา่งถกูต้องตามวิธีการท่ีแพทย์เคยแนะน า  แตมี่บางครัง้ไมห่าย ต้องมาพน่ยาท่ีห้อง
ฉกุเฉินประมาณเดือนละ 1 ครัง้    

ผู้ ป่วยสบูบหุร่ีวนัละ 1 ซอง  ตัง้แตอ่าย ุ14 ปี ขณะนีก็้ยงัไมเ่ลิกสบู  และมารับการรักษาไมส่ม ่าเสมอ 
และยงัมีคนในบ้านสบูบหุร่ีอยู่ 

ทา่นเห็นซองบหุร่ีแลบออกมาจากกระเป๋าเสือ้   
ปัญหาท่ีท าให้ผลการรักษาผู้ ป่วยรายนีไ้มดี่เท่าท่ีควรเน่ืองจากผู้ ป่วยไมห่ยดุสบูบหุร่ี  รับการรักษา

ไมส่ม ่าเสมอ และยงัมีโอกาสเป็นผู้สบูบหุร่ีมือสองอีกด้วย     
 
ขณะนีผู้้ ป่วยได้รับการพน่ยาท่ีห้องฉกุเฉินจนอาการดีขึน้แล้ว   ทา่นเป็นแพทย์เวรท่ีห้องฉกุเฉิน จง

อธิบายโรคและการรักษา และโน้มน้าวผู้ ป่วยให้พน่ยาและกินยาให้สม ่าเสมอก่อนให้ผู้ ป่วยกลบับ้าน รวมทัง้
แนะน าผู้ ป่วยและญาตใิห้เลิกสบูบหุร่ี 

 
ทฤษฎีของโรค 
 โรคถงุลมโป่งพองมีสาเหตมุาจากการสบูบหุร่ี  ควนับหุร่ีไปท าลายความยืดหยุน่ของถงุลมและท า
ให้หลอดลมตีบ เม่ือหายใจเข้าถงุลมจะขยายตวัได้ไมดี่ ออกซิเจนเข้าไปได้น้อยผู้ ป่วยจะรู้สกึหายใจไมเ่ตม็
อ่ิม เหน่ือยง่าย ถ้าผู้ ป่วยไมห่ยดุสบูบหุร่ี โรคจะก าเริบ  ผู้ ป่วยจะหอบบอ่ยขึน้ ท างานไม่ได้  
  
 การรักษา 

- หยดุสบูบหุร่ี  การหยดุสบูบหุร่ีจะชว่ยให้อาการดีขึน้ และ ความเส่ือมของปอดช้าลง โรคนีรั้กษา
ไมห่ายขาดแตส่ามารถควบคมุอาการได้โดยการใช้ยาอยา่งสม ่าเสมอทัง้ยากินและยาพ่น แม้
ผู้ ป่วยไมห่อบก็ต้องกินยาตามท่ีแพทย์ก าหนด และใช้ยาพน่เม่ือเร่ิมมีอาการเหน่ือย 

 
- พน่ยาและกินยาอย่างถกูต้องและสม ่าเสมอตามค าแนะน าของแพทย์ ไมค่วรหยดุยาหรือปรับ

ขนาดยาเอง แตถ้่ามีอาการหอบเหน่ือยให้พน่ยาขยายหลอดลมเพิ่มเตมิทกุ 15 นาที  ถ้าพน่
ตดิตอ่กนั 3 ครัง้แล้วไมดี่ขึน้ให้มาพบแพทย์ท่ีโรงพยาบาล 

 

- ควรฉีดวคัซีนป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่ 
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- ควรท ากายภาพบ าบดัทรวงอกตามค าแนะน าของแพทย์  
 

- การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดฝุ่ นละออง และหลีกเล่ียงควนับหุร่ี 
 

- วิธีการพน่ยาท่ีถกูต้อง 
 

ความส าคัญของการหยุดสูบบุหร่ี 
1. ชะลอความรุนแรงของโรค 
2. ลดโอกาสการเกิดมะเร็งปอด และโรคปอดอ่ืน ๆ  
3. เป็นผลดีตอ่บคุคลใกล้ชิด 

 
 

 เม่ือท่านได้ศึกษาขัน้ตอนการส่ือสาร  รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ป่วยและเนือ้หาท่ี
จะต้องส่ือสารแล้ว ขอให้ท่านเตรียมการเพ่ือท่ีจะปฏิบัตกัิบผู้ป่วย  เม่ือท่านพร้อมโปรดแนะน าตัว
แก่ผู้ป่วยและถามความพร้อมท่ีจะเร่ิมปฏิบัตกิารส่ือสาร   
 
 เม่ือทัง้ท่านและผู้ป่วยพร้อมแล้ว   โปรดด าเนินการตามขัน้ตอนการฝึกส่ือสารครัง้ที่ 1   
และการส่ือสารครัง้ที่ 2  ตามที่แจ้งไว้ใน เอกสารชุดที่ 1 หน้าที่ 5 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

แบบประเมินโดยนักศึกษาแพทย์ผู้ฝึกปฏิบัตกิารส่ือสาร การฝึกทักษะการส่ือสารทางเวชปฏิบัติ 
หวัข้อ  การอธิบายโรคและการรักษา                            รอบที่ ......... 
ช่ือเร่ือง การโน้มน้าวให้ผู้ ป่วยโรคถงุลมโป่งพองพน่ยาอยา่งถกูต้องและสม ่าเสมอ  
ไมไ่ด้ปฏิบตั ิ ปฏิบตัิ ขัน้ตอนการปฏบิัติ 

1. การเตรียมการก่อนปฏบิัต ิ 
      1.1   ท่านคิดจะเอย่ทกัทาย  ถามอาการผู้ ป่วยก่อน   
      1.2   ท่านเตรียมตวัท่ีจะรับฟังผู้ ป่วยอย่างตัง้ใจ เหมือนการปฏิบตัิจริง 
      1.3   ท่านวางแผนการใช้ค าถาม  
      1.4   ท่านประเมินตนเองความรู้ในเนือ้หาท่ีจะต้องพดู  
      1.5   ท่านได้ทบทวนขัน้ตอนกระบวนการสื่อสารที่จะฝึกปฏิบตัิแล้ว  
2. ขัน้ตอนการอธิบายโรคและการรักษา 
      2.1   เร่ิมต้นด้วยการทกัทาย หรือ ถามอาการทัว่ไป 
      2.2   ประเมิน หรือ ถามผู้ ป่วยการด าเนินโรคถงุลมโป่งพองของผู้ ป่วยในปัจจบุนั   
              และปัจจยัท่ีผู้ ป่วยต้องมาพบแพทย์บ่อย ๆ  เพราะอาการหอบ 
      2.3   ส ารวจความรู้เดิม ความเข้าใจของผู้ ป่วย 
      2.4   ให้ความรู้เพ่ิมเติม และแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้ ป่วย 
      2.5   ให้ผู้ ป่วยทบทวนสิ่งท่ีต้องเปลี่ยนแปลงในการปฏิบตัิตวั 
      2.6   ให้โอกาสผู้ ป่วยซกัถาม 
      2.7   ย า้ติดตามผลการรักษาตามท่ีแพทย์นดัหมาย   
3. 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   เปิดโอกาสให้เลา่เร่ือง   
      2.6   เปิดโอกาสให้ซกัถาม                      
      2.7   ไมพ่ดู ไมถ่ามตดับท ไมข่ดัจงัหวะ-ขณะผู้ ป่วยก าลงัพดู   
      2.8   เปิดโอกาสให้ซกัถาม                      
4.  ความม่ันใจในการส่ือสารตามขัน้ตอน      มาก              ปานกลาง               น้อย      
5.  ความม่ันใจในเนือ้หาที่ส่ือสาร                มาก              ปานกลาง               น้อย           
6.  ความพอใจในการฝึกปฏบิัตคิรัง้นี ้          มาก              ปานกลาง               น้อย           
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หวัข้อ  การอธิบายโรคและการรักษา 
ช่ือเร่ือง   การโน้มน้าวให้ผู้ ป่วยโรคถงุลมโป่งพองพ่นยาอย่างถกูต้องและสม ่าเสมอ

ส าหรับนักศึกษาแพทย์ผู้สังเกตการณ์การส่ือสาร 
  
ขัน้ตอนกระบวนการส่ือสารการอธิบายโรคและการรักษา   
      1.   แจ้งโรค /  อธิบายเหตผุลการวินิจฉยั  

2. ส ารวจความรู้เดมิของผู้ ป่วยในโรคท่ีแจ้ง  
3. ให้ข้อมลูในสว่นท่ีผู้ รับบริการไมรู้่ หรือ รู้ไมถ่กูต้อง  
4. แจ้งวิธีการรักษา                                  
5. แจ้งข้อดี / ข้อเสียของวิธีรักษาท่ีแนะน าให้ (ถ้ามีหลายวิธีให้เลือก แจ้งข้อดี ข้อเสียของแตล่ะวิธี) 
6. สายตาส ารวจผู้ ป่วยรับฟังอย่างตัง้ใจ                 
7. สะท้อนความรู้สกึได้เหมาะสม   
8. ไมเ่ร่งรัดค าตอบ นิ่ง ให้เวลาผู้ ป่วยคดิ   
9. ให้ผู้ ป่วยทวน หรือสรุปวิธีการกินยาท่ีจ าเป็น    
10. ให้โอกาสผู้ ป่วยซกัถาม    
11. แจ้งการนดัหมาย การตดิตามผลการรักษา  
12. อธิบายช้า ๆ ชดัถ้อยชดัค า   
13. ไมพ่ดูวกวน 
14. ไมใ่ช้ศพัท์แพทย์ / ภาษาองักฤษ 
15. แสดงภาษากายเหมาะสม (ทา่ทีสนใจ / สบตา / พยกัหน้า / ตอบรับ)   

 

ขัน้ตอนกระบวนการปฏิบัต ิในผู้ป่วยรายน้ี ที่แตกต่างไปจาก ข้ันตอนข้างบน 
      1.    เร่ิมต้นด้วยการทกัทาย หรือ ถามอาการทัว่ไป 

      2.    นกัศกึษาทบทวนปัญหาของผู้ ป่วย   
              2.1  การด าเนินโรคถงุลมโป่งพองของผู้ ป่วยในปัจจบุนั   
              2.2  และปัจจยัท่ีผู้ ป่วยต้องมาพบแพทย์บอ่ย ๆ  เพราะอาการหอบ 
      3.   นกัศกึษาส ารวจความรู้เดมิ ความเข้าใจของผู้ ป่วย 
      4.   นกัศกึษาให้ความรู้เพิ่มเตมิ และแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้ ป่วย 
      5.   นกัศกึษาให้ผู้ ป่วยทบทวนสิ่งท่ีต้องเปล่ียนแปลงในการปฏิบตัิตวั 
      6.   ให้โอกาสผู้ ป่วยซกัถาม 
      7.   ย า้ตดิตามผลการรักษาตามท่ีแพทย์นดัหมาย   
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ค าส่ังปฏิบัตสิ าหรับผู้สังเกตการณ์ 
 สงัเกตและประเมินการปฏิบตัขิองเพ่ือนนกัศกึษา และให้ความเห็นตามแบบประเมินส าหรับผู้
สงัเกตการณ์การฝึกทกัษะการส่ือสารทางเวชปฏิบตั ิแล้วมอบแบบประเมินให้เพ่ือนนกัศกึษาเม่ือปฏิบตัเิสร็จ
ในแตล่ะรอบการฝึก 
 ข้อมลูของผู้ ป่วยมีดงันี ้
 คณุมิน ก่ิงค า ผู้ ป่วยชายอาย ุ55 ปี อาชีพเปิดร้านขายของช า วนันีมี้อาการหอบเหน่ือยมาก ได้พน่
ยาขยายหลอดลม 2 ครัง้  อาการไมดี่ขึน้จงึมาโรงพยาบาล   

ผู้ ป่วยรายนีไ้ด้รับการวินิจฉยัโรคถงุลมโป่งพองในระยะท่ี 2  ตัง้แตอ่าย ุ50 ปี  ปัจจบุนัมีอาการหอบ
เหน่ือยเวลาเดนิขึน้บนัได แตย่งัสามารถเดินรอบๆบ้านช้าๆได้ไมเ่หน่ือย  ทกุครัง้ท่ีหอบเหน่ือยผู้ ป่วยสามารถ
ใช้ยาพน่ท่ีบ้านได้อยา่งถกูต้องตามวิธีการท่ีแพทย์เคยแนะน า   แตมี่บางครัง้ไมห่าย ต้องมาพน่ยาท่ีห้อง
ฉกุเฉินประมาณเดือนละ 1 ครัง้    

ผู้ ป่วยสบูบหุร่ีวนัละ 1 ซอง  ตัง้แตอ่าย ุ14 ปี ขณะนีก็้ยงัไมเ่ลิกสบู  และมารับการรักษาไมส่ม ่าเสมอ 
และยงัมีคนในบ้านสบูบหุร่ีอยู่ 

ทา่นเห็นซองบหุร่ีแลบออกมาจากกระเป๋าเสือ้   
ปัญหาท่ีท าให้ผลการรักษาผู้ ป่วยรายนีไ้มดี่เท่าท่ีควรเน่ืองจากผู้ ป่วยไมห่ยดุสบูบหุร่ี  รับการรักษา

ไมส่ม ่าเสมอ และยงัมีโอกาสเป็นผู้สบูบหุร่ีมือสองอีกด้วย     
 
ขณะนีผู้้ ป่วยได้รับการพน่ยาท่ีห้องฉกุเฉินจนอาการดีขึน้แล้ว  แพทย์เวรท่ีห้องฉกุเฉิน จะอธิบายโรค

และการรักษา และโน้มน้าวผู้ ป่วยให้พน่ยาและกินยาให้สม ่าเสมอก่อนให้ผู้ ป่วยกลบับ้าน   รวมทัง้แนะน าให้
ผู้ ป่วยและญาตเิลิกสบูบหุร่ี 

 
ทฤษฎีของโรค 
 โรคถงุลมโป่งพองมีสาเหตมุาจากการสบูบหุร่ี  ควนับหุร่ีไปท าลายความยืดหยุน่ของถงุลมและท า
ให้หลอดลมตีบ เม่ือหายใจเข้าถงุลมจะขยายตวัได้ไมดี่ ออกซิเจนเข้าไปได้น้อยผู้ ป่วยจะรู้สกึหายใจไมเ่ตม็
อ่ิม เหน่ือยง่าย ถ้าผู้ ป่วยไมห่ยดุสบูบหุร่ี โรคจะก าเริบ  ผู้ ป่วยจะหอบบอ่ยขึน้ ท างานไม่ได้  
  
 การรักษา 

- หยดุสบูบหุร่ี  การหยดุสบูบหุร่ีจะชว่ยให้อาการดีขึน้ และ ความเส่ือมของปอดช้าลง โรคนีรั้กษา
ไมห่ายขาดแตส่ามารถควบคมุอาการได้โดยการใช้ยาอยา่งสม ่าเสมอทัง้ยากินและยาพ่น แม้
ผู้ ป่วยไมห่อบก็ต้องกินยาตามท่ีแพทย์ก าหนด และใช้ยาพน่เม่ือเร่ิมมีอาการเหน่ือย 
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- พน่ยาและกินยาอย่างถกูต้องและสม ่าเสมอตามค าแนะน าของแพทย์ ไมค่วรหยดุยาหรือปรับ
ขนาดยาเอง แตถ้่ามีอาการหอบเหน่ือยให้พน่ยาขยายหลอดลมเพิ่มเตมิทกุ 15 นาที  ถ้าพน่
ตดิตอ่กนั 3 ครัง้แล้วไมดี่ขึน้ให้มาพบแพทย์ท่ีโรงพยาบาล 

 

- ควรฉีดวคัซีนป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่ 
 

- ควรท ากายภาพบ าบดัทรวงอกตามค าแนะน าของแพทย์  
 

- การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดฝุ่ นละออง และหลีกเล่ียงควนับหุร่ี 
 

- วิธีการพน่ยาท่ีถกูต้อง 
 

ความส าคัญของการหยุดสูบบุหร่ี 
4. ชะลอความรุนแรงของโรค 
5. ลดโอกาสการเกิดมะเร็งปอด และโรคปอดอ่ืน ๆ  
6. เป็นผลดีตอ่บคุคลใกล้ชิด 

 
 

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

  
 ขอให้ผู้สังเกตการณ์สังเกตค าพูด อากัปกิริยา และภาษากายของผู้ฝึกปฏิบัตกิารส่ือสาร
ด้วย  และขอให้จับเวลาตามก าหนดการในเอกสารชุดท่ี 1 เพ่ือเตือนผู้ฝึกปฏิบัตหิากเวลา
ล่วงเลย 
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แบบประเมินโดยผู้สังเกตการณ์ การฝึกทักษะการส่ือสารทางเวชปฏิบัติ 
หวัข้อ  การอธิบายโรคและการรักษา                            รอบที่ ......... 
ช่ือเร่ือง การโน้มน้าวให้ผู้ ป่วยโรคถงุลมโป่งพองพน่ยาอยา่งถกูต้องและสม ่าเสมอ  

------------------------------------ 
  (โปรดท าเคร่ืองหมายกากบาท x ในขัน้ตอนการปฏิบตัขิองผู้แสดงเป็นแพทย์) 
ไมไ่ด้ปฏิบตั ิ ปฏิบตัิ ขัน้ตอนการปฏบิัติ 

1. ขัน้ตอนการอธิบายโรคและการรักษา 
      1.1   เร่ิมต้นด้วยการทกัทายผู้ ป่วย หรือ ถามอาการทัว่ไป 
      1.2   นกัศกึษาทบทวนปัญหาของผู้ ป่วย   
              1.2.1  การด าเนินโรคถงุลมโป่งพองของผู้ ป่วยในปัจจบุนั   
              1.2.2  และปัจจยัท่ีผู้ ป่วยต้องมาพบแพทย์บ่อย ๆ  เพราะอาการหอบ 
      1.3   นกัศกึษาส ารวจความรู้เดิม ความเข้าใจของผู้ ป่วย 
      1.4   นกัศกึษาให้ความรู้เพ่ิมเติม และแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้ ป่วย  
      1.5   นกัศกึษาให้ผู้ ป่วยทบทวนสิ่งท่ีต้องเปลี่ยนแปลงในการปฏิบตัิตวั  
      1.6   ให้โอกาสผู้ ป่วยซกัถาม 
      1.7   ย า้ติดตามผลการรักษาตามท่ีแพทย์นดัหมาย   

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   เปิดโอกาสให้เลา่เร่ือง   
      2.6   เปิดโอกาสให้ซกัถาม                      
      2.7   ไมพ่ดู ไมถ่ามตดับท ไมข่ดัจงัหวะ-ขณะผู้ ป่วยก าลงัพดู   
      2.8   เปิดโอกาสให้ซกัถาม                      
      2.9   การใช้ค าถามอย่างเหมาะสม    

3.  เนือ้หาเร่ืองที่ส่ือสาร                               ดีมาก                ดี                   พอใช้      
4.  สรุปภาพรวมการส่ือสาร                                 ดีมาก                ดี                   พอใช้     
5.  ท่านรู้สึกว่าเพื่อนใช้ค าพูดจูงใจเหมาะสม     ดีมาก                ดี                   พอใช้   

 
 

(comeval 014-02) 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา   การฝึกทักษะการส่ือสารทางเวชปฏิบัติ 

            หวัข้อ  การอธิบายโรคและการรักษา 
  ช่ือเร่ือง   การโน้มน้าวให้ผู้ ป่วยโรคถงุลมโป่งพองพ่นยาอย่างสม ่าเสมอ 

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 014-03) 
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เอกสารชดุท่ี 3 
ส าหรับผู้ ป่วยจ าลอง 

บทเรียนที่ 14 
      การฝึกทกัษะการสื่อสารทางเวชปฏิบตัิ 

 
 
 
 



 14 

หวัข้อ  การอธิบายโรคและการรักษา 
ช่ือเร่ือง   การโน้มน้าวให้ผู้ ป่วยโรคถงุลมโป่งพองพ่นยาอยา่งถกูต้อง

และสม ่าเสมอ 
บทผู้ป่วย 

 
 

ทา่นช่ือ  มิน กิ่งค า   อาชีพ เปิดร้านขายของช า 
 

สถานการณ์ 
 ขณะนีท้า่นก าลงันัง่รอพบแพทย์เพ่ือรับค าแนะน า  หลงัจากทา่นได้รับการพน่ยาท่ีห้องฉกุเฉิน  
จนอาการหอบทเุลา      

เพราะทา่นมีอาการหอบเหน่ือย พน่ยาท่ีบ้านไมห่าย   
 
การแต่งกาย 
 แตง่กายปกต ิ สวมเสือ้ยืดคอโปโลมีกระเป๋าเสือ้ด้านหน้า  สอดซองบหุร่ีใสไ่ว้ในกระเป๋าเสือ้ 1 ซอง  
และจดัให้ขอบซองบหุร่ีแลบออกมาให้เห็นพ้นขอบกระเป๋าเสือ้   
 
ข้อมูลของท่าน 
 ทา่นอาย ุ55 ปี  เปิดร้านขายของช า   ได้รับการวินิจฉยัวา่เป็นโรคถงุลมโป่งพอง ตัง้แตอ่าย ุ50 ปี 
(เม่ือ 5 ปีก่อน)    
 ทา่นสบูบหุร่ีวนัละ 1 ซอง  มาตัง้แตอ่าย ุ14 ปี   และขณะนีก็้ยงัไมเ่ลิกสบู และพน่ยาไมส่ม ่าเสมอ
ตามท่ีแพทย์สัง่ไว้    
 ปัจจบุนัท่านจะหอบเหน่ือยเวลาท างาน  ออกก าลงักายไมไ่ด้  เดนิได้ไกลประมาณ 4 เสาไฟฟ้าก็
หอบต้องนัง่พกั  วนันีท้า่นหอบอีก  พน่ยา 2 ครัง้แล้วอาการก็ไมดี่ขึน้   จงึมาท่ีแผนกฉกุเฉินโรงพยาบาล
แพทย์ให้พน่ยาท่ีห้องฉกุเฉิน  อาการทเุลาลงได้   
 ปกติทา่นก็ต้องมาพน่ยาท่ีห้องฉกุเฉินอยา่งนี ้เพราะพน่ยาท่ีบ้านไมห่าย  เดือนละ 1 ครัง้   
  
บทบาทที่ต้องแสดง 
 ขณะท่ีทา่นโต้ตอบกบันกัศกึษาผู้แสดงเป็นแพทย์ให้ทา่นหายใจตืน้ ๆ และเร็วกวา่ปกตเิล็กน้อย  

 

ถ้าแพทย์สอบถามทา่นถึงความรู้ความเข้าใจโรคท่ีทา่นเป็นให้ตอบว่า  
“ หมอบอกว่าผมเป็นโรคถุงลมโป่งพองท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี  รักษาไม่หาย ” 
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ถ้านกัศกึษาถามท่านวา่  ท าไมไมเ่ลิกสบูบหุร่ี  
ให้ตอบวา่  “ เพราะคิดว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หาย ” 
 
แพทย์จะให้ข้อมลูเก่ียวกบัโรคท่ีทา่นเป็น การรักษา  และการปฏิบตัิตวัท่ีเหมาะสม  ถ้าแพทย์ถาม

เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจของทา่น ตอ่ข้อมลูท่ีแพทย์ให้เพิ่มเตมิหรือท่ีแพทย์ย า้การปฏิบตั ิให้ปฏิบตัดิงันี ้

  

ถ้าแพทย์ให้ข้อมลูไมค่รบ  ให้ตอบช้า ๆ วา่  “ ยังไม่ค่อยเข้าใจครับ ” 
 

 ถ้าแพทย์ให้ข้อมลูครบถ้วน   ตอบวา่   “ เข้าใจครับ ”  แล้วรอให้นกัศกึษาบอกให้ทา่นพดูให้ฟังวา่
เข้าใจอยา่งไร    ให้ทา่นพดูไปตามท่ีแพทย์แจ้ง    
 

 ถ้าแพทย์เปิดโอกาสให้ทา่นซกัถาม ถามเพิ่มเตมิดงันี ้ 
“ ท าไมผมจะต้องหยุดสูบบุหร่ี ยังไง ๆ โรคก็ไม่หายอยู่แล้ว ” 
“ ผมมีโอกาสเป็นมะเร็งมากน้อยแค่ไหน ” 

 
ปฏิสัมพันธ์กับแพทย์ระหว่างการสนทนา 
 ถ้าทา่นเข้าใจตามท่ีคณุหมอแนะน า  ให้พยกัหน้าหรือพดูครับ   
 ถ้าคณุหมอให้ข้อมลูท่ีทา่นไมเ่ข้าใจ  ให้ท าสีหน้าสงสยั  หรือขมวดคิว้   

ถ้าคณุหมอพดูภาษาองักฤษหรือศพัท์แพทย์ ให้ถามแทรกขึน้มาทนัทีวา่ “ ไม่เข้าใจครับ คุณหมอ
ช่วยอธิบายอีกครัง้ ”    

ถ้าทา่นรู้สึกวา่คณุหมอพดูด้วยความไมม่ัน่ใจ  ติด ๆ ขดั ๆ   ให้ถามซ า้และแสดงสีหน้าไมเ่ช่ือถือ   
 

หลังการสนทนากับแพทย์ 
 ขอให้ทา่นกรอกแบบสอบถามท่ีแนบมาพร้อมเอกสารนี ้ แล้วสง่ให้นกัศกึษาผู้ปฏิบตักิารสอนแสดง
ให้ทา่น      
 และเตรียมตวัส าหรับนกัศกึษาฝึกปฏิบตัริอบตอ่ไป 
 ทา่นจะต้องแสดงบทและพดูคยุกบันกัศกึษาแพทย์ซึง่แสดงเป็นแพทย์สองคน คนละ 2 รอบ  รวม
เป็นการแสดง 4 รอบ หรือ 4 ครัง้   
 
 

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

 
 
 
 



 16 

 
แบบประเมินโดยผู้ป่วยจ าลอง  การฝึกทักษะการส่ือสารทางเวชปฏิบัติ 

หวัข้อ  การอธิบายโรคและการรักษา                            รอบที่ ......... 
ช่ือเร่ือง การโน้มน้าวให้ผู้ ป่วยโรคถงุลมโป่งพองพน่ยาอยา่งถกูต้องและสม ่าเสมอ  
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   เอย่ช่ือท่าน (มิน) บ้างระหวา่งพดูกนั                    
      1.10 กิริยาท่าทางให้เกียรตทิ่าน                    
2. เนือ้หาข้อมูลที่นักศึกษาแจ้ง  
      2.1   ทกัทาย    ถามอาการทัว่ไปของท่าน 
      2.2   อธิบายให้ท่านเข้าใจเก่ียวกบัโรคท่ีท่านเป็น                         
      2.3   สอบถามความเข้าใจต่ออาการเจ็บป่วยของท่าน                    
      2.4   เปิดโอกาสให้ท่านทบทวนความเข้าใจ    
      2.5   เปิดโอกาสให้ท่านซกัถามข้อสงสยั 
      2.6  ท่านรู้สกึวา่คณุหมอพดูกบัท่านด้วยความมัน่ใจ ไมต่ิดขดั  
 
3.  สิ่งที่ประทบัใจที่มีต่อนักศึกษาผู้ฝึก   .......................................................................... 
 
4.  สิ่งที่อยากให้นักศึกษาปรับปรุง          ...........................................................................      
 
5.  ภาพรวมความพอใจของท่านต่อนักศึกษา       พอใจมาก      พอใจ        ปรับปรุง  
 
 

(comeval 014-04) 


