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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 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   ไข้หวดั 
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 ข้ันตอนท่ัวไปข้างบน 
      1.    เร่ิมต้นด้วยการทกัทาย หรือ ถามอาการทัว่ไป 

      2.   แจ้งโรค 
      3.   นกัศกึษาส ารวจความรู้เดมิ ความเข้าใจของผู้ ป่วยเก่ียวกบัโรคหวดั 
      4.   นกัศกึษาให้ความรู้เพิ่มเตมิ และแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้ ป่วย 
      5.    นกัศกึษาทบทวนปัญหาของผู้ ป่วย   
              5.1  ยารักษาโรคท าให้ง่วง งานท่ีผู้ ป่วยท าจะอนัตรายเน่ืองจากความง่วงหรือไม่ 
              5.2  มีความเส่ียงตอ่การเป็นไข้หวดันกหรือไม่ 
      6.   นกัศกึษาให้ผู้ ป่วยทบทวนสิ่งท่ีต้องเปล่ียนแปลงในการปฏิบตัิตวั 
      7.   ให้โอกาสผู้ ป่วยซกัถาม 
      8.   ถามความต้องการใบรับรองแพทย์และย า้ติดตามผลการรักษาตามท่ีแพทย์นดัหมาย   
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ค าส่ังปฏิบัตสิ าหรับนักศึกษาผู้ฝึกส่ือสาร 

หลงัจากทา่นได้ศกึษาขัน้ตอนของการส่ือสารด้านการอธิบายโรคและการรักษาส าหรับกรณีผู้ ป่วย
รายนีเ้รียบร้อยแล้ว  ให้ปฏิบตักิารส่ือสารแก่ผู้ ป่วยท่ีเพิ่งเสร็จจากการซกัประวตัแิละตรวจร่างกาย มี
รายละเอียดข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้  
 คณุจ าปา อาย ุ40 ปี อาชีพท างานในโรงงานอาหารกระป๋องแหง่หนึง่ มาตรวจท่ีแผนกผู้ ป่วยนอก
ด้วยอาการ ไข้สงู ปวดเม่ือยตามตวัมาก น า้มกูใส เจ็บคอเล็กน้อย ไอแห้งไมมี่เสมหะ ไมห่อบเหน่ือย เป็นมา 
2 วนั ซือ้ยากินเอง แล้วรู้สึกว่าอาการไมดี่ขึน้ จงึมาพบแพทย์  

ประวตัสิ่วนตวัอ่ืนๆ ปกติ  ท าหมนัแล้ว ไมไ่ด้ใช้ยาอะไรเป็นประจ า 
 ทา่นซกัประวตัแิละตรวจร่างกายแล้ว วินิจฉยัวา่เป็นไข้หวดั (common cold) จงึสัง่ให้ยากลบัไปกิน
ท่ีบ้าน ดงันี ้ 

Paracetamol (500mg) 1-2 tab @ prn q4-6 hr 20 tab 
Chlorpheniramine (4 mg) 1 tab @ tid pc  20 tab 
Bromhexine 1 tab @ tid pc   20 tab 

 
ปัญหาในผู้ป่วยรายนี ้ 

เป็นโรคติดเชือ้ทางเดนิหายใจท่ีสามารถแพร่โรคให้แก่ผู้ อ่ืน  
 ผู้ ป่วยกงัวลวา่จะเป็นไข้หวดันกหรือไม่ 
 ยาท่ีผู้ ป่วยได้รับมีผลข้างเคียงท าให้ง่วง 
 
ทฤษฎีของโรค 
 ไข้หวดัเป็นโรคติดเชือ้ทางเดินหายใจสว่นบน เกิดจากเชือ้ไวรัส ท าให้มีอาการไข้ ปวดเม่ือยตามตวั 
ไอ เจ็บคอ มีน า้มกูใส ไข้หวดัสามารถหายเองได้ภายใน 1 สปัดาห์ หลกัการรักษาจงึเป็นเพียงการรักษาตาม
อาการ เชน่ ยาบรรเทาอาการปวดและลดไข้ ยาแก้ไอ และยาลดน า้มกู 

การดแูลตนเองอ่ืนๆเชน่ พกัผ่อนให้เพียงพอ ด่ืมน า้มากๆ กินอาหารสกุสะอาด ควรออกก าลงักาย
อยา่งสม ่าเสมอ อยูใ่นสถานท่ีอากาศปลอดโปร่ง เพื่อป้องกนัไมใ่ห้เป็นหวดับอ่ย   

ระหวา่งท่ีมีอาการควรสวมหน้ากากอนามยัซึง่ซือ้ได้ตามร้านขายยาทัว่ไป ไอจามควรปิดปาก ล้าง
มือบอ่ยๆ เพ่ือป้องกนัการแพร่เชือ้ไปยงับคุคลอ่ืน เน่ืองจากเชือ้ไวรัสไข้หวดัติดตอ่ทางฝอยละออง(droplet) 
และการสมัผสั(contact)  

ยาลดน า้มกู ท าให้มีอาการง่วงนอน ดงันัน้จงึไมค่วรขบัรถหรือท างานกบัเคร่ืองจกัรหลงักินยา 
จะสงสยัโรคไข้หวดันกในกรณีท่ีมีปัญหาไข้ อาการทางระบบทางเดนิหายใจ ร่วมกบัมีประวตัสิมัผสั

สตัว์ปีกป่วยตาย หรือ ผู้ ป่วยไข้หวดันก 
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ไข้หวัดและไข้หวัดนก 
 

อาการในระยะเร่ิมแรกจะเหมือนกนั แตใ่นไข้หวดันกจะมีอาการรุนแรงมากขึน้ ไข้สงู และ
อาการทางระบบหายใจเพิ่มมากขึน้ ตัง้แตว่นัท่ี 3 และ 4 ขึน้ไป  

การค านงึถึงโรคไข้หวดันกจะขึน้กบัมีการระบาดของโรค หรือสตัว์ปีกท่ีเลีย้งไว้ตายโดยหา
สาเหตไุมไ่ด้ในท้องถ่ินท่ีอยู่อาศยัของผู้ ป่วย หรือความใกล้ชิด การสมัผสัสตัว์ปีกท่ีตายหรือเป็นโรค 

 
การรักษา 
 ให้ยารักษาตามอาการ เม่ือไมมี่อาการ ให้หยดุยาได้  

ยาแก้หวดัท่ีผู้ ป่วยกินแล้วไม่ง่วงจะไมค่อ่ยท าให้จมกูแห้งและมีราคาแพงกว่ามาก 
 ไมจ่ าเป็นต้องใช้ยาต้านจลุชีพ 
 รักษาสขุภาพ พกัผ่อนเพียงพอ อาหารครบ 5 หมู ่ออกก าลงักายสม ่าเสมอ 

ความส าคญัของการออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ   ท าให้สขุภาพแข็งแรง   และสามารถป้องกนั
โรคหวดัได้ 
 หากมีอาการเปล่ียนแปลง ให้กลบัมาพบแพทย์ เชน่ หอบเหน่ือย ไข้สงูหนาวสัน่ เป็นต้น 
 ควรถามความต้องการใบรับรองแพทย์เพ่ือหยดุงาน 
   

---------------------------------------------------------------- 
 
 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 
หัวข้อ  การอธิบายโรคและการรักษา                             
ช่ือเร่ือง ไข้หวดั              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. ขัน้ตอนการอธิบายโรคและการรักษา 
  2.1 เร่ิมต้นด้วยการทกัทาย หรือ ถามอาการทัว่ไป 
  2.2 แจ้งโรค 
      2.3   ส ารวจความรู้เดิม ความเข้าใจของผู้ ป่วย 
      2.4   ให้ความรู้เพ่ิมเติม และแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้ ป่วย เช่น เร่ืองไข้หวดันก       
               การใช้ยาต้านจลุชีพ 
      2.5    ทบทวนปัญหาของผู้ ป่วย    
           2.5.1  ยาท่ีผู้ ป่วยได้รับมีผลข้างเคียงท าให้ง่วง  
                2.5.2  ความกงัวลของผู้ ป่วย 
      2.6   ให้ผู้ ป่วยทบทวนสิ่งท่ีต้องระวงัเก่ียวกบัอาการข้างเคียงของยา 
      2.7  ให้โอกาสผู้ ป่วยซกัถาม 
      2.8   ถามความต้องการใบรับรองแพทย์ 
      2.9   ย า้ติดตามผลการรักษาตามท่ีแพทย์นดัหมาย   
3. การส่ือสารพืน้ฐาน 
      3.1   อธิบายช้าๆ   ชดัถ้อยชดัค า ไมพ่ดูวกวน 
  3.2 แสดงภาษากายเหมาะสม เช่น พยกัหน้าตอบรับ สบตา โน้มตวัไปหาผู้ ป่วย 
  3.3 ไมพ่ดูศพัท์แพทย์หรือภาษาองักฤษ 
      3.4   การแสดงความเห็นอกเห็นใจ โดย  Empathic responses         
              - สะท้อนความรู้สกึ  
              - แสดงภาษากาย   
      3.5   การรับฟังอย่างตัง้ใจ เช่น การทวนความ สรุปความ  
      3.6   เปิดโอกาสให้เลา่เร่ือง   
      3.7   ไมพ่ดู ไมถ่ามตดับท ไมข่ดัจงัหวะ-ขณะผู้ ป่วยก าลงัพดู   
      3.8   เปิดโอกาสให้ซกัถาม                      
4.  ความม่ันใจในการส่ือสารตามขัน้ตอน       มาก           ปานกลาง         น้อย      
5.  ความม่ันใจในเนือ้หาที่ส่ือสาร                 มาก           ปานกลาง         น้อย           
6.  ความพอใจในการฝึกปฏบิัตคิรัง้นี ้           มาก           ปานกลาง         น้อย   

(comeval 004-01) 
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หวัข้อ  การอธิบายโรคและการรักษา 

  ช่ือเร่ือง   ไข้หวดั 
ส าหรับนักศึกษาแพทย์ผู้สังเกตการณ์การส่ือสาร 

 
ขัน้ตอนกระบวนการส่ือสารการอธิบายโรคและการรักษา   

16. แจ้งโรค /  อธิบายเหตผุลการวินิจฉยั  
17. ส ารวจความรู้เดมิของผู้ ป่วยในโรคท่ีแจ้ง  
18. ให้ข้อมลูในสว่นท่ีผู้ รับบริการไมรู้่ หรือ รู้ไมถ่กูต้อง  
19. แจ้งวิธีการรักษา                                  
20. แจ้งข้อดี / ข้อเสียของวิธีรักษาท่ีแนะน าให้ (ถ้ามีหลายวิธีให้เลือก แจ้งข้อดี ข้อเสียของแตล่ะวิธี) 
21. สายตาส ารวจผู้ ป่วยรับฟังอย่างตัง้ใจ                 
22. สะท้อนความรู้สกึได้เหมาะสม   
23. ไมเ่ร่งรัดค าตอบ นิ่ง ให้เวลาผู้ ป่วยคดิ   
24. ให้ผู้ ป่วยทวน หรือสรุปวิธีการกินยาท่ีจ าเป็น    
25. ให้โอกาสผู้ ป่วยซกัถาม    
26. แจ้งการนดัหมาย การตดิตามผลการรักษา  
27. อธิบายช้า ๆ ชดัถ้อยชดัค า   
28. ไมพ่ดูวกวน 
29. ไมใ่ช้ศพัท์แพทย์ / ภาษาองักฤษ 
30. แสดงภาษากายเหมาะสม (ทา่ทีสนใจ / สบตา / พยกัหน้า / ตอบรับ)   

 
โปรดศึกษาขัน้ตอนกระบวนการปฏิบัต ิในผู้ป่วยรายน้ี ที่แตกต่างไปจาก ข้ันตอนท่ัวไปข้างบน 
      1.    เร่ิมต้นด้วยการทกัทาย หรือ ถามอาการทัว่ไป 

      2.   แจ้งโรค 
      3.   นกัศกึษาส ารวจความรู้เดมิ ความเข้าใจของผู้ ป่วยเก่ียวกบัโรคหวดั 
      4.   นกัศกึษาให้ความรู้เพิ่มเตมิ และแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้ ป่วย 
      5.    นกัศกึษาทบทวนปัญหาของผู้ ป่วย   
              5.1  ยารักษาโรคท าให้ง่วง งานท่ีผู้ ป่วยท าจะอนัตรายเน่ืองจากความง่วงหรือไม ่
              5.2  มีความเส่ียงตอ่การเป็นไข้หวดันกหรือไม่ 
      6.   นกัศกึษาให้ผู้ ป่วยทบทวนสิ่งท่ีต้องเปล่ียนแปลงในการปฏิบตัิตวั 
      7.   ให้โอกาสผู้ ป่วยซกัถาม 
      8.   ถามความต้องการใบรับรองแพทย์และย า้ติดตามผลการรักษาตามท่ีแพทย์นดัหมาย   
ค าส่ังปฏิบัตสิ าหรับผู้สังเกตการณ์ 
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 สงัเกตและประเมินการปฏิบตัขิองเพ่ือนนกัศกึษา และให้ความเห็นตามแบบประเมินส าหรับผู้
สงัเกตการณ์การฝึกทกัษะการส่ือสารทางเวชปฏิบตั ิแล้วมอบแบบประเมินให้เพ่ือนนกัศกึษาเม่ือปฏิบตัเิสร็จ
ในแตล่ะรอบการฝึก 
 ข้อมูลของผูป่้วยมีดงันี ้
 คณุจ าปา อาย ุ40 ปี อาชีพท างานในโรงงานอาหารกระป๋องแหง่หนึง่ มาตรวจท่ีแผนกผู้ ป่วยนอก
ด้วยอาการ ไข้สงู ปวดเม่ือยตามตวัมาก น า้มกูใส เจ็บคอเล็กน้อย ไอแห้งไมมี่เสมหะ ไมห่อบเหน่ือย เป็นมา 
2 วนั ซือ้ยากินเอง แล้วรู้สึกว่าอาการไมดี่ขึน้ จงึมาพบแพทย์  

ประวตัสิ่วนตวัอ่ืนๆ ปกติ  ท าหมนัแล้ว ไมไ่ด้ใช้ยาอะไรเป็นประจ า 
 แพทย์ได้วินิจฉยัวา่เป็นไข้หวดั (common cold) จงึสัง่ให้ยากลบัไปกินท่ีบ้าน ดงันี ้ 

Paracetamol (500mg) 1-2 tab @ prn q4-6 hr 20 tab 
Chlorpheniramine (4 mg) 1 tab @ tid pc  20 tab 
Bromhexine 1 tab @ tid pc   20 tab 

 
ทฤษฎีของโรค 
 ไข้หวดัเป็นโรคติดเชือ้ทางเดินหายใจสว่นบน เกิดจากเชือ้ไวรัส ท าให้มีอาการไข้ ปวดเม่ือยตามตวั 
ไอ เจ็บคอ มีน า้มกูใส ไข้หวดัสามารถหายเองได้ภายใน 1 สปัดาห์ หลกัการรักษาจงึเป็นเพียงการรักษาตาม
อาการ เชน่ ยาบรรเทาอาการปวดและลดไข้ ยาแก้ไอ และยาลดน า้มกู 

การดแูลตนเองอ่ืนๆเชน่ พกัผ่อนให้เพียงพอ ด่ืมน า้มากๆ กินอาหารสกุสะอาด ควรออกก าลงักาย
อยา่งสม ่าเสมอ อยูใ่นสถานท่ีอากาศปลอดโปร่ง เพื่อป้องกนัไมใ่ห้เป็นหวดับอ่ย   

ระหวา่งท่ีมีอาการควรสวมหน้ากากอนามยัซึง่ซือ้ได้ตามร้านขายยาทัว่ไป ไอจามควรปิดปาก ล้าง
มือบอ่ยๆ เพ่ือป้องกนัการแพร่เชือ้ไปยงับคุคลอ่ืน เน่ืองจากเชือ้ไวรัสไข้หวดัติดตอ่ทางฝอยละออง(droplet) 
และการสมัผสั(contact)  

ยาลดน า้มกู ท าให้มีอาการง่วงนอน ดงันัน้จงึไมค่วรขบัรถหรือท างานกบัเคร่ืองจกัรหลงักินยา 
จะสงสยัโรคไข้หวดันกในกรณีท่ีมีปัญหาไข้ อาการทางระบบทางเดนิหายใจ ร่วมกบัมีประวตัสิมัผสั

สตัว์ปีกป่วยตาย หรือ ผู้ ป่วยไข้หวดันก 
 
ไข้หวัดและไข้หวัดนก 
 

อาการในระยะเร่ิมแรกจะเหมือนกนั แตใ่นไข้หวดันกจะมีอาการรุนแรงมากขึน้ ไข้สงู และ
อาการทางระบบหายใจเพิ่มมากขึน้ ตัง้แตว่นัท่ี 3 และ 4 ขึน้ไป  

การค านงึถึงโรคไข้หวดันกจะขึน้กบัมีการระบาดของโรค หรือสตัว์ปีกท่ีเลีย้งไว้ตายโดยหา
สาเหตไุมไ่ด้ในท้องถ่ินท่ีอยู่อาศยัของผู้ ป่วย หรือความใกล้ชิด การสมัผสัสตัว์ปีกท่ีตายหรือเป็นโรค 
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การรักษา 
 ให้ยารักษาตามอาการ เม่ือไมมี่อาการ ให้หยดุยาได้  

ยาแก้หวดัท่ีผู้ ป่วยกินแล้วไม่ง่วงจะไม่คอ่ยท าให้จมกูแห้งและมีราคาแพงกว่ามาก 
 ไมจ่ าเป็นต้องใช้ยาต้านจลุชีพ 
 รักษาสขุภาพ พกัผ่อนเพียงพอ อาหารครบ 5 หมู ่ออกก าลงักายสม ่าเสมอ 

ความส าคญัของการออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ   ท าให้สขุภาพแข็งแรง   และสามารถป้องกนั
โรคหวดัได้ 
 หากมีอาการเปล่ียนแปลง ให้กลบัมาพบแพทย์ เชน่ หอบเหน่ือย ไข้สงูหนาวสัน่ เป็นต้น 
 ควรถามความต้องการใบรับรองแพทย์เพ่ือหยดุงาน 
 

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

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

หัวข้อ  การอธิบายโรคและการรักษา                             
ช่ือเร่ือง ไข้หวดั              รอบที่ ......... 
ไมไ่ด้ปฏิบตั ิ ปฏิบตัิ ขัน้ตอนการปฏบิัติ 
1. ขัน้ตอนการอธิบายโรคและการรักษา 
  1.1   เร่ิมต้นด้วยการทกัทาย หรือ ถามอาการทัว่ไป 
  1.2   แจ้งโรค 
      1.3    ส ารวจความรู้เดิม ความเข้าใจของผู้ ป่วย 
      1.4    ให้ความรู้เพ่ิมเติม และแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้ ป่วย เช่น เร่ืองไข้หวดันก       
                การใช้ยาต้านจลุชีพ 

      1.5    ทบทวนปัญหาของผู้ ป่วย    
           1.5.1  ยาท่ีผู้ ป่วยได้รับมีผลข้างเคียงท าให้ง่วง  
                1.5.2  ความกงัวลของผู้ ป่วย 
      1.6   ให้ผู้ ป่วยทบทวนสิ่งท่ีต้องระวงัเก่ียวกบัอาการข้างเคียงของยา 
      1.7   ให้โอกาสผู้ ป่วยซกัถาม 
      1.8   ถามความต้องการใบรับรองแพทย์ 
      1.9   ย า้ติดตามผลการรักษาตามท่ีแพทย์นดัหมาย   
2. การส่ือสารพืน้ฐาน 
      2.1    อธิบายช้าๆ  ชดัถ้อยชดัค า ไมพ่ดูวกวน 
  2.2  แสดงภาษากายเหมาะสม เช่น สบตา พยกัหน้าตอบรับ โน้มตวัไปหาผู้ ป่วย 

  1.3 ไมพ่ดูศพัท์แพทย์หรือภาษาองักฤษ 
      2.4   การแสดงความเห็นอกเห็นใจ โดย  Empathic responses         
              - สะท้อนความรู้สกึ  
              - แสดงภาษากาย   
      2.5   การรับฟังอย่างตัง้ใจ เช่น การทวนความ สรุปความ  
      2.6   เปิดโอกาสให้เลา่เร่ือง   
      2.7   ไมพ่ดู ไมถ่ามตดับท ไมข่ดัจงัหวะ-ขณะผู้ ป่วยก าลงัพดู   
      2.8   เปิดโอกาสให้ซกัถาม                      
3.  เนือ้หาเร่ืองที่ส่ือสาร                                      ดีมาก            ดี            พอใช้   
4.  สรุปภาพรวมการส่ือสาร                             ดีมาก            ดี            พอใช้   
5.  ท่านรู้สึกว่าเพื่อนใช้ค าพูดจูงใจเหมาะสม      ดีมาก            ดี            พอใช้   
 

(comeval 004-02) 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา   การฝึกทักษะการส่ือสารทางเวชปฏิบัต ิ

            หวัข้อ  การอธิบายโรคและการรักษา 
  ช่ือเร่ือง   ไข้หวดั 

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 ้
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
ความคดิเหน็เพิ่มเตมิ 
........................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................(comeval 004-03) 



 13 
 

 
 
 

เอกสารชดุท่ี 3 
ส าหรับผู้ ป่วยจ าลอง 

บทเรียนที่ 4 
      การฝึกทกัษะการสื่อสารทางเวชปฏิบตัิ 
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หวัข้อ  การอธิบายโรคและการรักษา 

  ช่ือเร่ือง   ไข้หวดั 

บทผู้ป่วย 
 

ท่านช่ือจ าปา  อาย ุ40ปี อาชีพท างานในโรงงานอาหารกระป๋อง 

 
สถานการณ์ 

ทา่นมาตรวจท่ีโรงพยาบาลด้วยอาการ ไข้สงู ปวดเม่ือยตามตวัมาก น า้มกูใส เจ็บคอเล็กน้อย ไอ
แห้งไมมี่เสมหะ ไมห่อบเหน่ือย เป็นมาแล้ว 2 วนั ซือ้ยากินเอง รู้สกึวา่อาการไมดี่ขึน้  

ประวตัสิ่วนตวัอ่ืนๆ ปกติ  ไมไ่ด้ใช้ยาอะไรเป็นประจ า 
 แพทย์วินิจฉยัว่าเป็นไข้หวดั จงึสัง่ให้ยากลบัไปกินท่ีบ้าน  3 ชนิด 
 
ข้อมูลเพิ่มเตมิ 

ถ้านกัศกึษาถามข้อมลูสว่นตวั ให้ทา่นตอบตามจริง  
ไมมี่โรคประจ าตวั 
ท่ีบ้านไมมี่สตัว์เลีย้ง และไมมี่สตัว์ปีกป่วยตาย  แต ่4 – 5 วนั ก่อน มีอีกานอนตายอยู่หน้าบ้าน  
ทา่นหยิบเอาซากอีกาไปทิง้ถงัขยะแล้วก็ไปล้างมือ 
ทา่นท างานท่ีโรงงานแตไ่มข่บัรถ ไมท่ างานกบัเคร่ืองจกัร 
 

บทบาทท่ีต้องแสดง 
ขณะนัง่คยุกบัแพทย์ให้แสดงอาการไอเล็กน้อยเป็นระยะๆ 
แสดงความไมพ่อใจ เม่ือแพทย์อธิบายยาและทา่นทราบวา่แพทย์ไมไ่ด้ให้ยาต้านจลุชีพ ถามแพทย์
วา่ “ ท าไมไม่ได้ยาแก้อักเสบ ” เม่ือแพทย์อธิบายเหตุผลของการไม่ส่ังให้  ให้ท่านบ่นว่า “ 
อุตส่าไม่ไปซือ้ยาจากร้านขายยา คิดว่าจะได้ยาแก้อักเสบจากโรงพยาบาล คุณหมอก็ไม่ส่ัง
ให้ ” 
แสดงความไมพ่อใจ เม่ือแพทย์ให้ใสห่น้ากากอนามยั เพราะรู้สกึอึดอดั ร าคาญ 
แสดงความสงสยัเม่ือแพทย์อธิบายเก่ียวกบัผลข้างเคียงของยา ถามวา่ “ จะไม่กินยานัน้ได้

หรือไม่ ” หรือพดูวา่ “  คุณหมอเปล่ียนยาเอาชนิดกินแล้วไม่ง่วงไม่ได้หรือคะ ” 
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ค าถามอ่ืนๆที่ให้เลือกถามตามความเหมาะสม 

1.  “ต้องลาหยดุงานหรือไม่” 
2. “เม่ือไหร่จะหาย” 
3. “มีของแสลง หรืออาหารท่ีต้องหลีกเล่ียงไหม” 
4. “มีหลานเล็กๆอยูท่ี่บ้าน จะติดตอ่กนัไหม” 
5. จะเป็นไข้หวดันกหรือไม ่

 
 

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

 
หวัข้อ  การอธิบายโรคและการรักษา                            รอบที่ ......... 
ช่ือเร่ือง  ไข้หวดั  
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   หยดุพดูเป็นระยะ ให้ทา่นได้คิดเร่ืองท่ีคณุหมอถามหรือแจ้งให้ทราบบ้าง                     
      1.9   ใช้สรรพนามเหมาะสม มีการเอย่ช่ือท่าน (จ าปา) ระหวา่งการสนทนา                    
      1.10 กิริยาท่าทางให้เกียรตทิ่าน                    
2. เนือ้หาข้อมูลที่นักศึกษาแจ้ง  
      2.1   ทกัทาย    ถามอาการทัว่ไปของท่าน 
      2.2   สามารถอธิบายให้ท่านเข้าใจเก่ียวกบัโรคท่ีท่านเป็น                         
      2.3   สอบถามความเข้าใจต่ออาการเจ็บป่วยของท่าน                    
      2.4   เปิดโอกาสให้ท่านทบทวนความเข้าใจ    
      2.5   เปิดโอกาสให้ท่านซกัถามข้อสงสยั 
      2.6  ท่านรู้สกึวา่คณุหมอพดูกบัท่านด้วยความมัน่ใจ ไมต่ิดขดั  
 
3.  สิ่งที่ประทบัใจที่มีต่อนักศึกษาผู้ฝึก   .......................................................................... 
 
4.  สิ่งที่อยากให้นักศึกษาปรับปรุง          ...........................................................................      
 
5.  ภาพรวมความพอใจของท่านต่อนักศึกษา       พอใจมาก      พอใจ       ยงัไมพ่อใจ 
           
                                          (comeval 004-04) 
 


