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เอกสารชดุท่ี 2 
ส าหรับนกัศกึษา 
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ข้อแนะน าในการฝึกปฏบิัตกิารส่ือสาร 
 

การฝึกทกัษะการสื่อสารทางเวชปฏิบตัิมิได้มีจดัให้นกัศกึษาได้ฝึกแค่เพียงบทเรียนนีเ้ท่านัน้ แต่นกัศกึษา
จะมีโอกาสได้ฝึกฝนบทเรียนอื่นๆในแต่ละชัน้ปีการศึกษาตามความเหมาะสมท่ีคณาจารย์ของศนูย์แพทยศาสตร
ศกึษาชัน้คลินิกจะก าหนด 
 

 และเพราะทกุการสื่อสารทางเวชปฏิบตัิ จะต้องประกอบไปด้วย 
1. Process  กระบวนการหรือขัน้ตอนของแต่ละการสื่อสารทางเวชปฏิบัติซึ่งจะต้องสอดแทรกผสมผสาน

ทกัษะการสื่อสารพืน้ฐานไว้โดยตลอด 
2. Content        เนือ้หาท่ีจะสื่อสาร อย่าลืมวา่ความล้มเหลวในการสื่อสารทางเวชปฏิบตัิ เกิดจากผู้สื่อสารม ี

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  การขอค ายนิยอมผ่าตัด 
ช่ือเร่ือง   การขอค ายินยอมกรณีต้องตดัขา 

ส าหรับนักศึกษาแพทย์ผู้ฝึกปฏิบัตกิารส่ือสาร 
 

ขัน้ตอนกระบวนการส่ือสารการขอค ายนิยอมผ่าตัดอ่ืน ๆ ทั่ว ๆ ไป   
      1.   แนะน าตวั  

2. แจ้งการวินิจฉยั  
3. ส ารวจความรู้เดมิ                                      
4. บอกวิธีการรักษาด้วยการผา่ตดั บอกความจ าเป็นท่ีต้องผ่าตดั                                              
5. บอกผลเสียถ้าไมไ่ด้รับการผ่าตดั                   
6. บอกวิธีการระงบัความรู้สกึ   
7. แจ้งภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดจากการผา่ตดัและการระงบัความรู้สกึ  
8. แจ้งวา่อาจผา่แล้วพบวา่เป็นโรคอ่ืนท่ีต้องรักษาเพิ่มเตมิ 
9. แจ้งผู้ ป่วยวา่อาจวินิจฉยัผิดพลาด  
10. แจ้งประมาณระยะเวลาการอยูโ่รงพยาบาล  
11. แจ้งระยะเวลาพกัฟืน้ท่ีบ้าน   
12. เปิดโอกาสให้ซกัถาม      
13. เปิดโอกาสให้ผู้ ป่วยตดัสินใจ 
14. ให้เซ็นช่ือในใบยินยอม         

 
โปรดศึกษาขัน้ตอนกระบวนการปฏิบัตใินผู้ป่วยรายน้ีที่แตกต่างไปจากข้ันตอนทัว่ไปข้างบน 
      1.   ทกัทายผู้ ป่วย หรือ ถามอาการทัว่ไป 

      2.   ทบทวนปัญหาของผู้ ป่วย   
      3.   นกัศกึษาส ารวจความรู้ของผู้ ป่วยเก่ียวกบัการตดัขา  
      4.   ประเมินความพร้อม โดยส ารวจความคิด ความรู้สกึ ความต้องการของผู้ ป่วย  
              ( Idea, Concern, Expectation, Feeling และ Function  ( ICEFF) 
      5.   แจ้งเหตผุลความจ าเป็นของการตดัขา  
      6.   บอกความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการผา่ตดั การวางยาสลบ และภายหลงัตดัขา  
      7.   เปิดโอกาสให้ผู้ ป่วยมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ  รับหรือไมรั่บการผ่าตดั  
      8.   ให้โอกาสผู้ ป่วยซกัถาม 
      9.   ให้ผู้ ป่วยลงนามยินยอมรับการผา่ตดั   
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ค าส่ังปฏิบัตสิ าหรับนักศึกษาผู้ฝึกส่ือสาร 
หลงัจากทา่นได้ศกึษาขัน้ตอนของการส่ือสารด้านการขอค ายินยอมผา่ตดัและการรักษาส าหรับ

กรณีผู้ ป่วยรายนีเ้รียบร้อยแล้ว  ให้ปฏิบตัิการส่ือสารแก่ผู้ ป่วยซึง่มีรายละเอียดข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้  
 ผู้ ป่วย นายเอก ณ เมืองคอน ประสบอบุตัเิหตกุระดกูขาหกั  ผู้ ป่วยข่ีรถมอเตอร์ไซค์ ถกูรถบรรทกุ
เฉ่ียวล้ม   และล้อรถบรรทกุทบักระดกูขาทอ่นล่างหกัละเอียดหลายชิน้  ประมาณ 1 ชัว่โมงก่อนมาถึง
โรงพยาบาล โดยหน่วยกู้ ชีพน ามาสง่ 
 ทา่นตรวจพบวา่กระดกูขา  tibia และ fibula  ข้างขวาหกัละเอียดหลายชิน้ท่ีบริเวณส่วนปลายขา
เหนือข้อเท้าและกระดกูบางชิน้หายไป  หลอดเลือดขาด ขาสว่นลา่งจากรอยโรคลงไปมีลกัษณะซีด ขาว ไม่
มีความรู้สกึ    
 ทา่นได้ปรึกษาแพทย์ศลัยกรรมกระดกูและข้อแล้ว  ได้ประเมินสภาพของผู้ ป่วย  และเห็นวา่กระดกู
ทอ่นลา่งแตกละเอียด  เส้นเลือดขาด  ไมส่ามารถตอ่ได้ ลงความเห็นว่าจ าเป็นต้องรักษาด้วยการตดัขาขวาท่ี
ระดบัใต้หวัเข่า ( below knee amputation)  ซึง่มีข้อดีในการตดัขาคือเพ่ือรักษาชีวิต ใช้เวลาในการรักษาตวั
ในโรงพยาบาลในระยะเวลาสัน้ๆ กลบัไปท างานได้เร็วขึน้โดยใส่ขาเทียม และไมต้่องผ่าตดัหลายครัง้  

ถ้าไมต่ดัขา ผู้ ป่วยจะเส่ียงตอ่การติดเชือ้ในกระแสเลือด มีอนัตรายถึงชีวิต บาดแผลจะลกุลามได้ 
อาจจะต้องตดัขาในต าแหนง่ท่ีสงูขึน้ และต้องผา่ตดัหลายครัง้ 
 ผู้ ป่วยรู้สึกตวัตลอดเวลา  ส่ือสารรู้เร่ือง  มีอาชีพขบัรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง การศกึษาจบชัน้ประถมปี
ท่ี 4   
  สมมตุวิา่ขณะนีผู้้ ป่วยนอนพกัอยู่บนเตียง  ได้รับการดแูลรักษาและปฐมพยาบาลเบือ้งต้นแล้วด้วย
การให้สารน า้และเลือด ยาปฏิชีวนะ  ยาแก้ปวด และป้องกนับาดทะยกั  
 
การส ารวจความพร้อมของอุปกรณ์ประกอบการส่ือสาร 

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

------------------------------------------- 
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แบบประเมินโดยนักศึกษาแพทย์ผู้ฝึกปฏิบัตกิารส่ือสาร การฝึกทักษะการส่ือสารทางเวชปฏิบัติ 
หวัข้อ  การขอค ายินยอมผ่าตัด                                    
ช่ือเร่ือง  การขอค ายินยอมกรณีต้องตดัขา                            รอบที่ ......... 
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. ขัน้ตอนการขอค ายนิยอมกรณีต้องตัดขา 
      2.1   เร่ิมต้นด้วยการทกัทายผู้ ป่วย หรือ ถามอาการทัว่ไป 
      2.2   ทบทวนปัญหาของผู้ ป่วย   
      2.3   ส ารวจความรู้ของผู้ ป่วยเก่ียวกบัการตดัขา 
      2.4  ประเมินความพร้อม โดยส ารวจความคิด ความรู้สกึ ความต้องการของ 
              ผู้ ป่วย  ( Idea, Concern, Expectation, Feeling และ Function ( ICEFF) 
      2.5   แจ้งเหตผุลความจ าเป็นของการตดัขา   
      2.6   บอกความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากการผ่าตดั การวางยาสลบ และภายหลงัตดัขา  
      2.7   เปิดโอกาสให้ผู้ ป่วยมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ  รับหรือไมรั่บการผ่าตดั  
      2.8   ให้โอกาสผู้ ป่วยซกัถาม 
      2.9   ให้ผู้ ป่วยลงนามยินยอมรับการผ่าตดั 
3. การส่ือสารพืน้ฐาน 
      3.1   การสบตา 
      3.2   แสดงการตอบรับ เช่น พยกัหน้า โน้มตวัไปหาผู้ ป่วย 
      3.3   การแสดงความเห็นอกเห็นใจ โดย  Empathic responses         
              - สะท้อนความรู้สกึ  
              - แสดงภาษากาย  เช่น การสมัผสั  
      3.4   การรับฟังอย่างตัง้ใจ เช่น การทวนความ สรุปความ  
      3.5   เปิดโอกาสให้เลา่เร่ือง   
      3.6   เปิดโอกาสให้ซกัถาม                      
      3.7   ไมพ่ดู ไมถ่ามตดับท ไมข่ดัจงัหวะ-ขณะผู้ ป่วยก าลงัพดู   
      3.8   เปิดโอกาสให้ซกัถาม                      
      3.9   เอย่ช่ือผู้ ป่วย (เอก) บ้างขณะสนทนาโต้ตอบ  
4.  ความม่ันใจในการส่ือสารตามขัน้ตอน      มาก              ปานกลาง           น้อย 
5.  ความม่ันใจในเนือ้หาที่ส่ือสาร                มาก              ปานกลาง           น้อย 
6.  ความพอใจในการฝึกปฏบิัตคิรัง้นี ้          มาก              ปานกลาง           น้อย 
 
      (comeval 015-01) 
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หวัข้อ  การขอค ายนิยอมผ่าตัด 
ช่ือเร่ือง   การขอค ายินยอมกรณีต้องตดัขา 

ส าหรับนักศึกษาแพทย์ผู้สังเกตการณ์การส่ือสาร 
  

ขัน้ตอนกระบวนการส่ือสารการขอค ายนิยอมผ่าตัด   
      1.   แนะน าตวั  

2 แจ้งการวินิจฉยั  
3 ส ารวจความรู้เดมิ                                      
4 บอกวิธีการรักษาด้วยการผา่ตดั  บอกความจ าเป็นท่ีต้องผา่ตดั                                              
5 บอกผลเสียถ้าไมไ่ด้รับการผ่าตดั                   
6 บอกวิธีการระงบัความรู้สกึ   
7 แจ้งภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดจากการผา่ตดัและการระงบัความรู้สกึ  
8 แจ้งวา่อาจผา่แล้วพบวา่เป็นโรคอ่ืนท่ีต้องรักษาเพิ่มเตมิ 
9 แจ้งผู้ ป่วยวา่อาจวินิจฉยัผิดพลาด 
10 แจ้งประมาณระยะเวลาการอยูโ่รงพยาบาล  
11 แจ้งระยะเวลาพกัฟืน้ท่ีบ้าน   
12 เปิดโอกาสให้ซกัถาม      
13 เปิดโอกาสให้ผู้ ป่วยตดัสินใจ 
14 ให้เซ็นช่ือในใบยินยอม         

 

ขัน้ตอนกระบวนการปฏิบัต ิในผู้ป่วยรายน้ี ที่แตกต่างไปจาก ข้ันตอนข้างบน 
      1.    เร่ิมต้นด้วยการทกัทาย หรือ ถามอาการทัว่ไป 

      2.    นกัศกึษาทบทวนปัญหาของผู้ ป่วย   
              2.1  กระดกูขาข้างขวาหกัละเอียดหลายชิน้ หลอดเลือดขาดไมส่ามารถตอ่ได้ 

              2.2  จ าเป็นต้องรักษาด้วยการตดัขาขวาท่ีระดบัใต้หวัเขา่ 
3.   นกัศกึษาส ารวจความรู้ของผู้ ป่วยเก่ียวกบัการตดัขา  

      4.   ประเมินความพร้อม โดยส ารวจความคิด ความรู้สกึ ความต้องการของผู้ ป่วย  
              ( Idea , Concern , Expectation , Feeling  หรือ  ICEF) 
      5.   แจ้งเหตผุลความจ าเป็นของการตดัขา  
      6.   บอกความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการผา่ตดั การวางยาสลบ และภายหลงัตดัขา  
      7.   เปิดโอกาสให้ผู้ ป่วยมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ  รับหรือไมรั่บการผ่าตดั  
      8.   ให้โอกาสผู้ ป่วยซกัถาม 
      9.   ให้ผู้ ป่วยลงนามยินยอมรับการผา่ตดั  
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ค าส่ังปฏิบัตสิ าหรับผู้สังเกตการณ์ 
 
 สงัเกตและประเมินการปฏิบตัขิองเพ่ือนนกัศกึษา และให้ความเห็นตามแบบประเมินส าหรับผู้
สงัเกตการณ์การฝึกทกัษะการส่ือสารทางเวชปฏิบตั ิแล้วมอบแบบประเมินให้เพ่ือนนกัศกึษาเม่ือปฏิบตัเิสร็จ
ในแตล่ะรอบการฝึก 
 ข้อมูลผูป่้วยมีดงันี้ 
 นายเอก ณ เมืองคอน ประสบอบุตัเิหตกุระดกูขาหกั  เน่ืองจากข่ีรถมอเตอร์ไซค์ ถกูรถบรรทกุเฉ่ียว
ล้ม  และล้อรถบรรทกุทบักระดกูขาท่อนลา่งหกัละเอียดหลายชิน้  ประมาณ 1 ชัว่โมงก่อนมาถึงโรงพยาบาล 
โดยหนว่ยกู้ ชีพน ามาสง่ 
 แพทย์ตรวจพบวา่กระดกูขา  tibia และ fibula  ข้างขวาหกัละเอียดหลายชิน้ท่ีบริเวณสว่นปลายขา
เหนือข้อเท้าและกระดกูบางชิน้หายไป  หลอดเลือดขาด ขาสว่นลา่งจากรอยโรคลงไปมีลกัษณะซีด ขาว ไม่
มีความรู้สกึ    
 แพทย์ได้ปรึกษาแพทย์ศลัยกรรมกระดกูและข้อแล้ว ได้ประเมินสภาพของผู้ ป่วย  และเห็นวา่กระดกู
ทอ่นลา่งแตกละเอียด  เส้นเลือดขาด  ไมส่ามารถตอ่ได้ ลงความเห็นว่าจ าเป็นต้องรักษาด้วยการตดัขาขวาท่ี
ระดบัใต้หวัเข่า ( below knee amputation)  ซึง่ในการตดัขามีข้อดีคือเพ่ือรักษาชีวิต ใช้เวลาในการรักษาตวั
ในโรงพยาบาลในระยะเวลาสัน้ๆ   กลบัไปท างานได้เร็วขึน้โดยใสข่าเทียม   และไมต้่องผา่ตัดหลายครัง้  

ถ้าไมต่ดัขา ผู้ ป่วยจะเส่ียงตอ่การติดเชือ้ในกระแสเลือด มีอนัตรายถึงชีวิต บาดแผลจะลกุลามได้ 
อาจจะต้องตดัขาในต าแหนง่ท่ีสงูขึน้ และต้องผา่ตดัหลายครัง้ 
 ผู้ ป่วยรู้สึกตวัตลอดเวลา  ส่ือสารรู้เร่ือง  มีอาชีพขบัรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง การศกึษาจบชัน้ประถมปี
ท่ี 4   
  สมมตุวิา่ขณะนีผู้้ ป่วยนอนพกัอยู่บนเตียง  ได้รับการดแูลรักษาและปฐมพยาบาลเบือ้งต้นแล้วด้วย
การให้สารน า้และเลือด ยาปฏิชีวนะ  ยาแก้ปวด และป้องกนับาดทะยกั  

 
 
 

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

 ขอให้ผู้สังเกตการณ์สังเกตค าพูด อากัปกิริยา และภาษากายของผู้ฝึกปฏิบัตกิารส่ือสาร
ด้วย  และขอให้จับเวลาตามก าหนดการในเอกสารชุดท่ี 1 เพ่ือเตือนผู้ฝึกปฏิบัตหิากเวลา
ล่วงเลย 
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แบบประเมินโดยผู้สังเกตการณ์ การฝึกทักษะการส่ือสารทางเวชปฏิบัติ 
หวัข้อ  การขอค ายินยอมผ่าตัด                                   รอบที่ ......... 
ช่ือเร่ือง  การขอค ายินยอมกรณีต้องตดัขา  

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

1. ขัน้ตอนการอธิบายโรคและการรักษา 
      1.1   เร่ิมต้นด้วยการทกัทายผู้ ป่วย หรือ ถามอาการทัว่ไป 
      1.2   นกัศกึษาทบทวนปัญหาของผู้ ป่วย   
      1.3   นกัศกึษาส ารวจความรู้ของผู้ ป่วยเก่ียวกบัการตดัขา 
      1.4  ประเมินความพร้อม โดยส ารวจความคิด ความรู้สกึ ความต้องการของ 
              ผู้ ป่วย  ( Idea, Concern, Expectation, Feeling และ Function ( ICEFF )  
      1.5   แจ้งเหตผุลความจ าเป็นของการตดัขา   
      1.6   บอกความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากการผ่าตดั การวางยาสลบ และภายหลงัตดัขา  
      1.7   เปิดโอกาสให้ผู้ ป่วยมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ  รับหรือไมรั่บการผ่าตดั  
      1.8   ให้โอกาสผู้ ป่วยซกัถาม 
      1.9   ให้ผู้ ป่วยลงนามยินยอมรับการผ่าตดั 
2. การส่ือสารพืน้ฐาน 
      2.1   การสบตาเหมาะสม 
      2.2   แสดงการตอบรับ เช่น พยกัหน้า โน้มตวัไปหาผู้ ป่วย 
      2.3   การแสดงความเห็นอกเห็นใจ โดย  Empathic responses         
              - สะท้อนความรู้สกึ  
              - แสดงภาษากาย  เช่น การสมัผสั  
      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    
      2.10 เอย่ช่ือผู้ ป่วย (เอก) บ้างขณะสนทนาโต้ตอบ  
3.  เนือ้หาเร่ืองที่ส่ือสาร                               ดีมาก                ดี                   พอใช้      
4.  สรุปภาพรวมการส่ือสาร                                 ดีมาก                ดี                   พอใช้     
5.  ท่านรู้สึกว่าเพื่อนใช้ค าพูดจูงใจเหมาะสม     ดีมาก                ดี                   พอใช้     
      (comeval 015-02) 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา   การฝึกทักษะการส่ือสารทางเวชปฏิบัติ 

หวัข้อ  การขอค ายินยอมผ่าตัด 
 ช่ือเร่ือง   การขอค ายินยอมกรณีต้องตดัขา 

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 015-03) 
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เอกสารชดุท่ี 3 
ส าหรับผู้ ป่วยจ าลอง 

บทเรียนที่ 15 
      การฝึกทกัษะการสื่อสารทางเวชปฏิบตัิ 
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หวัข้อ  การขอค ายนิยอมผ่าตัด 
ช่ือเร่ือง   การขอค ายินยอมกรณีต้องตดัขา 

บทผู้ป่วย 
 
 

ทา่นช่ือ  เอก ณ เมืองคอน   อาชีพ ข่ีรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง  
 

สถานการณ์ 
 สมมตุขิณะนีท้า่นนอนอยู่บนเตียง แพทย์จะเข้ามาสนทนากบัทา่นเพ่ือขอค ายินยอมรับการผา่ตดัขา
เพราะทา่นประสบอบุตัเิหตรุถมอเตอร์ไซค์ท่ีข่ีถกูรถบรรทกุเฉ่ียวล้ม  และล้อรถบรรทกุทบัขาท่อนลา่งหกั
ละเอียด เม่ือประมาณ 1 ชัว่โมงก่อนมาถึงโรงพยาบาล หนว่ยกู้ ชีพน าท่านมาสง่ 
 
ข้อมูลของท่าน 
 ถ้าถกูถามข้อมลูส่วนตวัแจ้งไปตามความจริง  
 
บทบาทท่ีต้องแสดง 
 ทา่นนัง่คยุกบันกัศกึษาผู้แสดงเป็นแพทย์โดยสมมตุวิ่าท่านก าลงันอนอยูบ่นเตียง 
 ขณะท่ีทา่นโต้ตอบกบันกัศกึษาผู้แสดงเป็นแพทย์ให้ทา่นแสดงสีหน้าเจ็บปวดบาดแผลตลอดเวลา   

 

ถ้าแพทย์แจ้งวา่ ขาของทา่นหกั  ให้ถามวา่ “  หักแค่ไหนครับ ต้องใส่เฝือกใช่ไหมครับ ”  
 
เม่ือแพทย์แจ้งวา่จะต้องตดัขาทา่น ให้ทา่นปฏิเสธไมย่อมรับการรักษาโดยการตดัขาโดยเดด็ขาด 

และพยายามตอ่รองกบัแพทย์ให้รักษาด้วยวิธีอ่ืน ๆ  เชน่  เป่าน า้มนต์  รักษาพืน้บ้าน  หรือสง่ตอ่ไปรับการ
รักษาท่ีกรุงเทพ ฯ    

ทา่นเคยเห็นเพ่ือนบ้านรักษาโดยการเป่าน า้มนต์หายเป็นปกติ 
ถ้าแพทย์ยืนยนัไมมี่วิธีอ่ืนให้ถามวา่   “ ท าไมต้องตัดขา ไม่ตัดจะเป็นอย่างไร ” 

ถ้าแพทย์ยืนยนัจะต้องตดัขาจริง ๆ ให้ทา่นแสดงความเสียใจท าทา่จะร้องไห้ หยดุนิ่งไมพ่ดู  
ทา่นกงัวลว่าจะเป็นคนพิการ เป็นภาระของครอบครัว  ทา่นเป็นผู้หาเงินเลีย้งครอบครัว 
 

 ถ้าแพทย์เปิดโอกาสให้ซกัถาม โดยท่ียงัไมไ่ด้พดูเร่ืองขาเทียมเลยให้ถามว่า  “ หลังผ่าตัดจะใส่ขา
เทียมได้ไหม ”      
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 ถ้าแพทย์พดูเร่ืองขาเทียมไปแล้วให้ถามว่า “ ใส่ขาเทียมแล้ว ผมจะข่ีมอเตอร์ไซค์ได้อย่างเดมิ
หรือเปล่า มันอาชีพของผม ” 
 
 ถ้าแพทย์สง่ใบเซ็นยินยอมรับการผา่ตดัให้ทา่น โดยไมอ่ธิบายเหตผุลของการต้องเซ็น  ให้ทา่นแสดง
วา่อา่นสกัครู่  แล้วถามว่า “ ท าไมต้องเซ็นด้วยครับ “    

เม่ือแพทย์อธิบายแล้วให้ทา่นท าทา่เซ็นช่ือโดยไมต้่องเซ็นลงไปจริง ๆ   
 
ปฏิสัมพันธ์กับแพทย์ระหว่างการสนทนา 
 ถ้าทา่นเข้าใจตามท่ีคณุหมอแนะน า  ให้พยกัหน้าหรือพดูครับ   
 ถ้าคณุหมอให้ข้อมลูท่ีทา่นไมเ่ข้าใจ  ให้ท าสีหน้าสงสยั  หรือขมวดคิว้   

ถ้าคณุหมอพดูภาษาองักฤษหรือศพัท์แพทย์ ให้ถามแทรกวา่ “ ไมเ่ข้าใจครับ คณุหมอชว่ยอธิบาย
อีกครัง้ “   

ถ้าทา่นรู้สึกวา่คณุหมอพดูด้วยความไมม่ัน่ใจ  ติด ๆ ขดั ๆ   ให้ถามซ า้และแสดงสีหน้าไมเ่ช่ือถือ   
 

หลังการสนทนากับแพทย์ 
 ขอให้ทา่นกรอกแบบสอบถามท่ีแนบมาพร้อมเอกสารนี ้ แล้วสง่ให้นกัศกึษาผู้ปฏิบตักิารสอนแสดง
ให้ทา่น      
 และเตรียมตวัส าหรับการฝึกปฏิบตัิครัง้ตอ่ไป 
 ทา่นจะต้องแสดงบทและพดูคยุกบันกัศกึษาแพทย์ซึง่แสดงเป็นแพทย์สองคน คนละ 2 ครัง้ รวมเป็น
การแสดง 4 ครัง้   
 
 
 

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

หวัข้อ การขอค ายินยอมผ่าตัด                    รอบที่ ......... 
เร่ือง    การขอค ายินยอมกรณีต้องตดัขา      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 (เอก) บ้างระหวา่งพดูกนั                    
      1.10  กิริยาท่าทางให้เกียรติท่าน                    
      1.11  แสดงความเห็นใจท่าน  โดยการพดู หรือสมัผสับ้าง 
2. เนือ้หาข้อมูลที่นักศึกษาแจ้ง  
      2.1   ทกัทาย    ถามอาการทัว่ไปของท่าน 
      2.2   อธิบายให้ท่านเข้าใจเก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีต้องตดัขา                         
      2.3   สอบถามความเข้าใจต่อการเจ็บป่วยของท่าน                    
      2.5   เปิดโอกาสให้ท่านทบทวนความเข้าใจ   ให้คิด  ตดัสนิใจ  
      2.6   เปิดโอกาสให้ท่านซกัถามข้อสงสยั 
      2.7  ท่านรู้สกึวา่คณุหมอพดูกบัท่านด้วยความมัน่ใจ ไมต่ิดขดั  
 
3.  สิ่งที่ประทบัใจที่มีต่อนักศึกษาผู้ฝึก   .......................................................................... 
 
4.  สิ่งที่อยากให้นักศึกษาปรับปรุง          ...........................................................................      
 
5.  ภาพรวมความพอใจของท่านต่อนักศึกษา       พอใจมาก      พอใจ       ยงัไมพ่อใจ 
 
      (comeval 015-04) 
 


