
 

 
 
 

เอกสารชดุท่ี 2 
ส าหรับนกัศกึษา 

                 หวัข้อ  การสาธิต 
ช่ือเร่ือง   การเช็ดตวัเดก็เพ่ือลดไข้ 
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 ข้อแนะน ำในกำรฝึกปฏบิัตกิำรส่ือสำร 
 

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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บทเรียนที่ 3 

กำรฝึกทกัษะกำรส่ือสำรทำงเวชปฏบิัติ 
                     หวัข้อ  กำรสำธิต 

                       ช่ือเร่ือง   การเช็ดตวัเดก็เพ่ือลดไข้ 
 

จัดท ำโดย   
 

ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชัน้คลนิิก 
กระทรวงสำธำรณสุข  

และ 
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคณุวราวธุ สมุาวงศ์ 

รองศาสตราจารย์ดร.ชชัวาลย์ ศลิปกิจ 
รองศาสตราจารย์ดร.วราภรณ์ เอีย้วสกลุ 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สมบตั ิศาสตร์รุ่งภคั 

 
พ.ศ. 2550 

 
 

15 กมุภาพนัธ์ 2551 
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หวัข้อ  กำรสำธิต 
ช่ือเร่ือง   การเช็ดตวัเด็กเพื่อลดไข้ 
ส ำหรับนักศึกษำแพทย์ผู้ฝึกปฏิบัตกิำรส่ือสำร 

 
ขัน้ตอนกระบวนกำรส่ือสำรกำรสำธิตวิธีกำรปฏิบัตติัวแก่ผู้ป่วย และ / หรือ ญำต ิ 

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 พงึระมดัระวงัท่ีอาจท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อน 

  
ค ำส่ังปฏิบัตสิ ำหรับนักศึกษำผู้ฝึกปฏิบัตกิำรส่ือสำร 

หลงัจากได้ศกึษาขัน้ตอนของการส่ือสารเรียบร้อยแล้ว ให้สาธิต การเช็ดตวัเพ่ือลดไข้  ในเด็กซึ่งมี
รายละเอียดข้อมลูตอ่ไปนี ้

ผู้ ป่วยเดก็ชายไทยอาย ุ1 ปีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยอาการไข้ไม่ทราบสาเหต ุ วนันีท้่าน
ได้รับรายงานวา่ผู้ ป่วยมีไข้สงุ 40 o C  ซึง่มีความจ าเป็นต้องเช็ดตวัลดไข้  ท่านจะสอนแสดงวิธีการเช็ดตวัลด
ไข้ให้แก่มารดาผู้ ป่วยท่ีมาเฝ้าดแูลเดก็อยูใ่นหอผู้ ป่วย 

 
โปรดส ารวจอปุกรณ์เพ่ือการสอนแสดงและจดัวางบนโต๊ะ ซึง่มีดงันี ้

1. หุน่เดก็ 
2. ภาชนะใสน่ า้ เชน่ อา่ง  กาละมงั  
3. ผ้าพลาสตกิรองตวัผู้ ป่วย 
4. ผ้าขนหนผืูนเล็กอย่างน้อย 3 - 5 ผืน เพ่ือเช็ดตวั  องัซอกคอ  ซอกรักแร้ 2 ข้าง และขาหนีบ 
5. ผ้าขนหนผืูนใหญ่ 1 ผืน 
6. ปรอทวดัไข้ 1อนั 
7. น า้จากก๊อกหรือน า้อุน่พอประมาณทดสอบความร้อนโดยใช้มือจุม่ (ไมใ่ช้ในการฝึกสาธิต

ให้สมมตุมีิน า้อยูใ่นอา่งหรือกาละมงั หมายเลข 2 อปุกรณ์) 
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ทฤษฎี 
1. เดก็อาย ุ6 เดือน ถึง 6 ปี ถ้ามีใข้เกิน 38.5 o C หรือ 101  o F มีโอกาสชกัได้จากภาวะไข้สงู 
2. การเช็ดตวัเดก็จะท าให้หลอดเลือดท่ีผิวหนงัขยายตวั  น า้ระเหยออกจากตวัผู้ ป่วย และน าความ

ร้อนออกจากผิวหนงัได้เร็ว  การเช็ดตวัอาจท าให้เดก็สัน่ได้ 
3. ผลจากการชกัอาจมีอนัตรายตอ่เซลล์สมอง 

 
ขัน้ตอนกำรเช็ดตัวเดก็เพื่อลดไข้ที่บ้ำน 

1. ปิดประต ู หน้าตา่ง  เพ่ือป้องกนัลมพดั  เดก็จะสัน่ได้ 
2. ล้างมือ   (อาจไมป่ฏิบตัถ้ิามือสะอาดอยูแ่ล้ว ) 
3. ปผู้าพลาสติกรองตวัเด็ก 
4. ถอดเสือ้ผ้าเดก็ออกให้หมด  อาจเอาผ้าคลมุส่วนท่ียงัไมเ่ช็ดตวัไว้ก่อน 
5. ส ารวจอณุหภมูิของน า้โดยใช้มือจุม่ 
6. ผ้าขนหนผืูนเล็ก 4 ผืน  ชบุน า้  บิดให้หมาด  (ไมใ่ช้ผ้าเปียกจนโชก)  ซุกไว้ท่ีซอกรักแร้ บนขา

หนีบ  และองัรอบคอ  แหง่ละผืน 
หมายเหตุ   เพราะมีเสน้เลือดใหญ่อยู่ใกลผิ้วหนงั   

7. ใช้ผ้าขนหนอีูกผืนชบุน า้บิดให้หมาด  เช็ดเบาๆ ท่ีมือ เท้า แขน และขาข้างหนึง่ เช็ดซ า้ๆใน
ลกัษณะเดมิเป็นระยะๆ 2 – 3 รอบ  แล้วเช็ดอีกข้างหนึง่เชน่เดียวกนั 
หมายเหตุ   มีผูแ้นะน าว่าการเช็ดใหทิ้ศทางการเช็ดเข้าสู่หวัใจ  ซ่ึงจะย้อนรูขมุขน     
                   เพือ่เปิดรูขมุชน  ช่วยระบายความร้อนออกจากตวั 

8. น าผ้าท่ีใช้เช็ดแล้วชบุน า้ใหม่บดิให้หมาด เช็ดเบาๆทัว่บริเวณหน้าอก หลงั และก้น 
9. เปล่ียนผ้าท่ีซอกคอ  รักแร้  ขาหนีบ  สลบักบัการเช็ดตวั 
10. วดัอณุหภมูิร่างกายเป็นระยะๆ  ถ้าอณุหภมูิลดลงเกือบปกต ิ หยดุเช็ดตวั 
11. ใช้ผ้าขนหนผืูนใหญ่เช็ดตวัเด็กให้แห้ง  แล้วเอาผ้าคลมุตวั 
12. วดัอณุหภมูิร่างกาย 

หมายเหตุ  ถา้เป็นนกัศึกษา  แพทย์  หรือพยาบาลปฏิบติั  ตอ้งจบัชีพจรดว้ย  
เอกสำรอ้ำงอิง   Potter, P.A. & Perry, A.G. (1995) Basic Nursing Theory and Practice.  
                      (3rd ed.)  St. Louis : Mosby Year book, p. 820 
  

เม่ือท่ำนได้ศึกษำขัน้ตอนกำรส่ือสำร  รำยละเอียดข้อมูลต่ำง ๆ ของผู้ป่วยและเนือ้หำท่ี
จะต้องส่ือสำรแล้ว ขอให้ท่ำนเตรียมกำรเพื่อที่จะปฏิบัติกับมำรดำผู้ป่วย  เม่ือท่ำนพร้อมโปรด
แนะน ำตัวแก่มำรดำผู้ป่วยและถำมควำมพร้อมท่ีจะเร่ิมปฏิบัตกิำรส่ือสำร   
 เม่ือทัง้ท่ำนและมำรดำผู้ป่วยพร้อมแล้วโปรดด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนกำรฝึกส่ือสำรครัง้ที่ 1   
และกำรส่ือสำรครัง้ที่ 2  ตำมที่แจ้งไว้ใน เอกสำรชุดที่ 1  หน้ำที่ 5 
 

ในการฝึกการปฏิบตัิครัง้นี ้ จะใช้สิ่งสมมตุ ิ คือ ตุ๊กตาแทนตวัเด็ก  การจุม่ผ้าและบดิผ้าให้หมาดเป็น
เพียงสมมตุทิ าทา่จุม่ผ้าแล้วบดิ  โดยไมไ่ด้จุม่น า้จริงๆ  แตก่ารเช็ดให้เช็ดจริงๆกบัตุ๊กตา 
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แบบประเมินโดยนักศึกษำแพทย์ผู้ฝึกปฏิบัต ิกำรฝึกทักษะกำรส่ือสำรทำงเวชปฏิบัติ  
หวัข้อ  กำรสำธิต                   
เร่ือง  การเช็ดตวัเด็กเพ่ือลดไข้                                                            รอบที่ ......... 
ไมไ่ด้ปฏิบตั ิ ปฏิบตัิ ขัน้ตอนการปฏบิัติ 
1. กำรเตรียมกำรก่อนปฏิบัต ิ 
      1.1   ทา่นคิดจะเอย่ทกัทายมารดาผู้ ป่วยก่อน   
      1.2   ทา่นเตรียมตวัที่จะรับฟังผู้ ป่วยอยา่งตัง้ใจ เหมือนการปฏิบตัิจริง 
      1.3   ทา่นวางแผนการใช้ค าถาม  
      1.4   ทา่นประเมินตนเองความรู้ในเนือ้หาที่จะต้องพดูและสอนแสดง 
      1.5   ทา่นได้ทบทวนขัน้ตอนกระบวนการสือ่สารท่ีจะฝึกปฏิบตัแิล้ว  
2. ขัน้ตอนกำรสำธิต 
  2.1  ชีแ้จงความส าคญั วตัถปุระสงค์ 

  2.2  ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจเร่ืองที่จะสาธิต 

  2.3  อธิบายครอบคลมุประเด็นตา่ง ๆ ในแตล่ะขัน้ตอน 

  2.4  สาธิตสอนแสดงแตล่ะขัน้ตอน                                 

  2.5  สายตาส ารวจผู้ รับฟังการสาธิต ตัง้ใจฟัง ตาจ้องจบัสว่นท่ีก าลงัสาธิต   

         ขณะอธิบาย 

  2.6  ตรวจสอบความเข้าใจโดยให้ผู้ รับฟังการสาธิตปฏิบตัิให้ด ู               

      2.7  กลา่วชมเมื่อผู้ รับฟังการสาธิตปฏิบตัิถกูต้อง  

      2.8  แก้ไขข้อบกพร่องถ้ามี ตรวจสอบซ า้จนปฏิบตัิถกูต้อง  

      2.9   ซกัถาม หรือ กระตุ้นให้ผู้ รับฟังการสาธิตซกัถามเป็นระยะ ๆ   

     2.10  ให้ผู้ รับการสาธิตซกัถามหลงัการสอนแสดง   

     2.11 ให้ข้อสรุปสัน้ ๆ ส าคญั ๆ พงึระมดัระวงัที่อาจท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อน 

  การให้มารดาปฏิบัติตามที่สอน 
     2.12   แจ้งให้มารดาลองปฏิบตัิตามที่สอน (อาจใหล้องปฏิบติัทีละขัน้ตอนก็ได้) 

     2.13   ทา่นได้เอย่ชมเมือ่มารดาปฏิบตัิถกูต้องเป็นสว่นใหญ่ 

     2.14   ทา่นได้ช่วยแก้ไขเมื่อมารดาปฏิบตัิไมถ่กูต้องและให้ท าซ า้จนถกูต้อง 

3. กำรส่ือสำรพืน้ฐำน 
      3.1   การสบตา 
      3.2   แสดงการตอบรับ เช่น พยกัหน้า 
      3.3   พดูช้า ชดัเจน  หยดุเป็นระยะไมพ่ดูตดิตอ่กนัเร่ือย ๆ         
      3.4   การแสดงความเห็นอกเห็นใจ โดย  Empathic responses         
              - สะท้อนความรู้สกึ  
              - แสดงภาษากาย   
      3.5   การรับฟังอยา่งตัง้ใจ เชน่ การทวนความ สรุปความ  
      3.6   ไมพ่ดู ไมถ่ามตดับท ไมข่ดัจงัหวะ-ขณะผู้ ป่วยก าลงัพดู   
      3.7   เปิดโอกาสให้ซกัถาม                      
      3.8   การใช้ค าถามอยา่งเหมาะสม    
4.  ควำมม่ันใจในกำรสื่อสำรตำมขัน้ตอน      มาก              ปานกลาง            น้อย      
5.  ควำมม่ันใจในเนือ้หำที่สื่อสำร                มาก              ปานกลาง            น้อย           
6.  ควำมพอใจในกำรฝึกปฏิบตัิครัง้นี ้          มาก              ปานกลาง            น้อย       (comeval 003-01) 



 7 

หวัข้อ  กำรสำธิต 
ช่ือเร่ือง   การเช็ดตวัเด็กเพื่อลดไข้ 
ส ำหรับนักศึกษำแพทย์ผู้สังเกตกำรณ์กำรส่ือสำร 

 
ขัน้ตอนกระบวนกำรส่ือสำรกำรสำธิตวิธีกำรปฏิบัตติัวแก่ผู้ป่วย และ / หรือ ญำต ิ 

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 พงึระมดัระวงัท่ีอาจท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อน 

  
ค ำส่ังปฏิบัตสิ ำหรับผู้สังเกตกำรณ์ 
 สงัเกตและประเมินการปฏิบตัขิองเพ่ือนนกัศกึษา และให้ความเห็นตามแบบประเมินส าหรับ 
ผู้สงัเกตการณ์การฝึกทกัษะการส่ือสารทางเวชปฏิบตัิ แล้วมอบแบบประเมินให้เพ่ือนนกัศกึษาเม่ือปฏิบตัิ
เสร็จในแตล่ะครัง้ของการฝึก 
 ข้อมูลของผูป่้วยมีดงันี ้

ผู้ ป่วยเดก็ชายไทยอาย ุ1 ปีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยอาการไข้ไม่ทราบสาเหต ุ วนันีท้่าน
ได้รับรายงานวา่ผู้ ป่วยมีไข้สงุ 40 o c  ซึ่งมีความจ าเป็นต้องเช็ดตวัลดไข้  ท่านจะสอนแสดงวิธีการเช็ดตวัลด
ไข้ให้แก่มารดาผู้ ป่วยท่ีมาเฝ้าดแูลเดก็อยูใ่นหอผู้ ป่วย 
 
 
ทฤษฎี 

1. เดก็อาย ุ6 เดือน ถึง 6 ปี ถ้ามีใข้เกิน 38.5 o C หรือ 101  o F มีโอกาสชกัได้จากภาวะไข้สงู 
2. การเช็ดตวัเดก็จะท าให้หลอดเลือดท่ีผิวหนงัขยายตวั  น า้ระเหยออกจากตวัผู้ ป่วย และน าความ

ร้อนออกจากผิวหนงัได้เร็ว  การเช็ดตวัอาจท าให้เดก็สัน่ได้ 
3. ผลจากการชกัอาจมีอนัตรายตอ่เซลล์สมอง 
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ขัน้ตอนกำรเช็ดตัวเดก็เพื่อลดไข้ที่บ้ำน 
1. ปิดประต ู หน้าตา่ง  เพ่ือป้องกนัลมพดั  เดก็จะสัน่ได้ 
2. ล้างมือ   (อาจไมป่ฏิบตัถ้ิามือสะอาดอยูแ่ล้ว ) 
3. ปผู้าพลาสติกรองตวัเด็ก 
4. ถอดเสือ้ผ้าเดก็ออกให้หมด  อาจเอาผ้าคลมุส่วนท่ียงัไมเ่ช็ดตวัไว้ก่อน 
5. ส ารวจอณุหภมูิของน า้โดยใช้มือจุม่ 
6. ผ้าขนหนผืูนเล็ก 4 ผืน  ชบุน า้  บิดให้หมาด  (ไมใ่ช้ผ้าเปียกจนโชก)  ซุกไว้ท่ีซอกรักแร้ บนขา

หนีบ  และองัรอบคอ  แหง่ละผืน 
หมายเหตุ   เพราะมีเสน้เลือดใหญ่อยู่ใกลผิ้วหนงั   

7. ใช้ผ้าขนหนอีูกผืนชบุน า้บิดให้หมาด  เช็ดเบาๆ ท่ีมือ เท้า แขน และขาข้างหนึง่ เช็ดซ า้ๆใน
ลกัษณะเดมิเป็นระยะๆ 2 – 3 รอบ  แล้วเช็ดอีกข้างหนึง่เชน่เดียวกนั 
หมายเหตุ   มีผูแ้นะน าว่าการเช็ดใหทิ้ศทางการเช็ดเข้าสู่หวัใจ  ซ่ึงจะย้อนรูขมุขน     
                   เพือ่เปิดรูขมุชน  ช่วยระบายความร้อนออกจากตวั 

8. น าผ้าท่ีใช้เช็ดแล้วชบุน า้ใหม่บดิให้หมาด เช็ดเบาๆทัว่บริเวณหน้าอก หลงั และก้น 
9. เปล่ียนผ้าท่ีซอกคอ  รักแร้  ขาหนีบ  สลบักบัการเช็ดตวั 
10. วดัอณุหภมูิร่างกายเป็นระยะๆ  ถ้าอณุหภมูิลดลงเกือบปกต ิ หยดุเช็ดตวั 
11. ใช้ผ้าขนหนผืูนใหญ่เช็ดตวัเด็กให้แห้ง  แล้วเอาผ้าคลมุตวั 
12. วดัอณุหภมูิร่างกาย 

หมายเหตุ  ถา้เป็นนกัศึกษา  แพทย์  หรือพยาบาลปฏิบติั  ตอ้งจบัชีพจรดว้ย  
 

เอกสำรอ้ำงอิง   Potter, P.A. & Perry, A.G. (1995) Basic Nursing Theory and Practice.  
                      (3rd ed.)  St. Louis : Mosby Year book, p. 820 
   

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

 
 

 ขอให้ผู้สังเกตกำรณ์สังเกตค ำพูด อำกัปกิริยำ และภำษำกำยของผู้ฝึกปฏิบัตกิำรส่ือสำร
ด้วย  และขอให้จับเวลำตำมก ำหนดกำรในเอกสำรชุดท่ี 1 เพ่ือเตือนผู้ฝึกปฏิบัตหิำกเวลำ
ล่วงเลย 
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แบบประเมินโดยผู้สังเกตกำรณ์ กำรฝึกทักษะกำรส่ือสำรทำงเวชปฏิบัติ  

หวัข้อ  กำรสำธิต                   
เร่ือง  การเช็ดตวัเด็กเพ่ือลดไข้                                                            รอบที่ ......... 
ไมไ่ด้ปฏิบตั ิ ปฏิบตัิ ขัน้ตอนการปฏบิัติ 
1. ขัน้ตอนกำรสำธิต 
  1.1   ชีแ้จงความส าคญั วตัถปุระสงค์ 

  1.2   ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจเร่ืองทีจ่ะสาธิต 

  1.3   อธิบายครอบคลมุประเด็นตา่ง ๆ ในแตล่ะขัน้ตอน 

  1.4   สาธิตสอนแสดงแตล่ะขัน้ตอน                                 

  1.5   สายตาส ารวจผู้ รับฟังการสาธิต ตัง้ใจฟัง ตาจ้องจบัสว่นท่ีก าลงัสาธิต   

          ขณะอธิบาย 

  1.6   ตรวจสอบความเข้าใจโดยให้ผู้ รับฟังการสาธิตปฏิบตัใิห้ด ู               

       1.7   กลา่วชมเมื่อผู้ รับฟังการสาธิตปฏิบตัิถกูต้อง  

       1.8   แก้ไขข้อบกพร่องถ้ามี ตรวจสอบซ า้จนปฏิบตัิถกูต้อง  

       1.9   ซกัถาม หรือ กระตุ้นให้ผู้ รับฟังการสาธิตซกัถามเป็นระยะ ๆ   

       1.10  ให้ผู้ รับการสาธิตซกัถามหลงัการสอนแสดง   

       1.11 ให้ข้อสรุปสัน้ ๆ ส าคญั ๆ พงึระมดัระวงัที่อาจท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อน 

  การให้มารดาปฏิบัติตามที่สอน 
     1.12   แจ้งให้มารดาลองปฏิบตัิตามที่สอน (อาจใหล้องปฏิบติัทีละขัน้ตอนก็ได้) 

     1.13   ทา่นได้เอย่ชมเมือ่มารดาปฏิบตัิถกูต้องเป็นสว่นใหญ่ 

     1.14   ทา่นได้ช่วยแก้ไขเมื่อมารดาปฏิบตัิไมถ่กูต้องและให้ท าซ า้จนถกูต้อง 

2. กำรส่ือสำรพืน้ฐำน 
      2.1   การสบตา 
      2.2   แสดงการตอบรับ เช่น พยกัหน้า  
      2.3   พดูช้า ชดัเจน  หยดุเป็นระยะไมพ่ดูตดิตอ่กนัเร่ือย ๆ         
      2.4   การแสดงความเห็นอกเห็นใจ โดย  Empathic responses         
              - สะท้อนความรู้สกึ  
              - แสดงภาษากาย   
      2.5   การรับฟังอยา่งตัง้ใจ เชน่ การทวนความ สรุปความ  
      2.6   ไมพ่ดู ไมถ่ามตดับท ไมข่ดัจงัหวะ-ขณะผู้ ป่วยก าลงัพดู   
      2.7   เปิดโอกาสให้ซกัถาม                      
      2.8   การใช้ค าถามอยา่งเหมาะสม    
 
3.  เนือ้หำเร่ืองที่ส่ือสำร              ดีมาก                ดี                   พอใช้    
   
4.  สรุปภำพรวมกำรส่ือสำร         ดีมาก                ดี                   พอใช้      

 
      (comeval 003-02) 
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แบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักศึกษำ   กำรฝึกทักษะกำรส่ือสำรทำงเวชปฏิบัติ 

หัวข้อ  กำรสำธิต 
เร่ือง  การเช็ดตวัเด็กเพ่ือลดไข้ 

กระบวนกำร 
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. ทา่นคิดวา่การจดัให้ฝึกกิจกรรมนีม้ีความจ 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       

---------------------------------------------------------------------- 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงแก้ไขกจิกรรมนี ้
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
ควำมคดิเหน็เพิ่มเตมิ 
.....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... (comeval 003-03) 
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เอกสารชดุท่ี 3 
ส าหรับผู้ ป่วยจ าลอง 

บทเรียนที่ 3 
การฝึกทกัษะการสื่อสารทางเวชปฏิบตัิ 
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หวัข้อ  กำรสำธิต 

ช่ือเร่ือง  การเช็ดตวัเด็กเพื่อลดไข้ 
บทผู้ป่วย 

 
สถำนกำรณ์ 

ทา่นเป็นมารดาผู้ ป่วยเดก็ชายไทย    อาย ุ 1  ปี     ซึง่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ด้วยอาการไข้ 
ไมท่ราบสาเหต ุ วนันีผู้้ ป่วยมีไข้สงู 40 o C  ซึง่มีความจ าเป็นต้องเช็ดตวัลดไข้ 
 ถ้าแพทย์ถามช่ือแจ้งไปตามจริง 

 แพทย์ผู้ดแูลแนะน าให้ทา่นเช็ดตวัลดไข้ให้แก่ลกูและจะสอนแสดงให้ทา่นท า 
             ทา่นต้องแสดงว่าท่านมีความกงัวลในการเช็ดตวัเพ่ือลดไข้ให้ลกู เน่ืองจากกลวัลกูจะหนาวสัน่และ
ลกูจะร้อง  ไมใ่ห้ความร่วมมือ  

      ทา่นต้องแสดงวา่ทา่นไมเ่คยมีความรู้และไมเ่คยปฎิบตัเิร่ืองการเช็ดตวัเพ่ือลดไข้ในเดก็มาก่อน  
 

บทบำทท่ีต้องแสดง 
ให้ท่านสงัเกตดรูะหว่างท่ีแพทย์อธิบายและสอนแสดง  ให้ท่านจ้องมองตรงท่ีแพทย์ก าลงัปฏิบตัิท่ี
บ้านของทา่นไมมี่ปรอทวดัไข้ 
ทา่นกงัวลวา่การเช็ดตวัในขณะไข้สงู ตวัก าลงัร้อนจะเป็นอนัตรายตอ่ลกู  ถามแพทย์วา่ “ ถ้ำจะให้ 

ลูกกินยำลดไข้จะเพียงพอไหม ” 
ถามคณุหมอวา่ “ ถ้ำจะใช้น ำ้แข็งเช็ดตัวจะได้มัย้ จะท ำให้ตัวหำยร้อนเร็วขึน้หรือเปล่ำ หรือ 

ใช้แผ่นเจลได้มัย้ “   
  

 ให้สงัเกตวา่นกัศกึษาหมัน่มองดทูา่นหรือเปลา่  วา่ท่านก าลงัจ้องดตูรงท่ีนกัศกึษาก าลงัสอนแสดง
ให้ดแูละอธิบายให้ทา่นฟัง 
 และถ้าทา่นจะไมม่องดท่ีูนกัศกึษาก าลงัสอนให้ท าอยู่  เช่น ทา่นมองตานกัศกึษาขณะก าลงัสอน
แสดง  นกัศกึษาเตือนให้ทา่นมองดท่ีูก าลงัสาธิตหรือเปล่า 
  
 เม่ือนกัศกึษาให้ทา่นลองท า  ลองเช็ดตวัตุ๊กตา  ให้ท่านปฏิบตัิตามท่ีนกัศกึษาคนนัน้สอนให้  โดยท า
ให้ถกูต้องบ้าง  แกล้งท าให้ผิดบ้าง  และเม่ือทา่นท าผิดนกัศกึษาพดูกลา่วเตือนและช่วยแก้ไขให้ท่านท าจน
ถกูต้องหรือเปลา่ 
  
 ในการฝึกการปฏิบตัิครัง้นี ้ จะใช้สิ่งสมมตุ ิ คือ ตุ๊กตาแทนตวัเด็ก  การจุม่ผ้าและบดิผ้าให้หมาดเป็น
เพียงสมมตุทิ าทา่จุม่ผ้าแล้วบดิ  โดยไมไ่ด้จุม่น า้จริงๆ  แตก่ารเช็ดให้เช็ดจริงๆกบัตุ๊กตา 
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แบบประเมินโดยผู้ป่วยจ ำลอง  กำรฝึกทักษะกำรส่ือสำรทำงเวชปฏิบัติ 
หวัข้อ  กำรสำธิต                           รอบที่ ......... 
เร่ือง  การเช็ดตวัเดก็เพ่ือลดไข้            ช่ือผู้ ป่วย ........................................... 

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

  (โปรดท าเคร่ืองหมายกากบาท x ในขัน้ตอนการปฏิบตัขิองผู้แสดงเป็นแพทย์) 
ไมไ่ด้ปฏิบตั ิ ปฏิบตัิ ขัน้ตอนการปฏบิัติ 

1. พฤตกิรรมที่นักศึกษำปฏบิัต ิ 
      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. เนือ้หำข้อมูลที่นักศึกษำแจ้ง  
      2.1   คณุหมออธิบายให้ท่านเข้าใจชดัเจนทุกขัน้ตอน    
      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.  สิ่งที่ประทบัใจที่มีต่อนักศึกษำผู้ฝึก   .......................................................................... 
 
4.  สิ่งที่อยำกให้นักศึกษำปรับปรุง          ...........................................................................      
 
5.  ภำพรวมควำมพอใจของท่ำนต่อนักศึกษำ       พอใจมาก      พอใจ       ยงัไมพ่อใจ 
 
 

 (comeval 003-04) 
 


