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เอกสารชดุท่ี 2 
ส าหรับนกัศกึษา 
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 ช่ือเร่ือง   การแจ้งข่าวสามีเสียชีวิตจาเลือดออกในก้านสมอง 
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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 หรือจะเป็นผู้ สงัเกตการณ์ 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  การแจ้งข่าวสามีเสียชีวิต 
ช่ือเร่ือง   การแจ้งข่าวสามีเสียชีวิตจากเลือดออกในก้านสมอง 

ส าหรับนักศึกษาแพทย์ผู้ฝึกปฏิบัตกิารส่ือสาร 
 

 
ขัน้ตอนกระบวนการส่ือสารการแจ้งข่าวการเสียชีวิต  
      1.   แนะน าตวั  

2. ทกัทาย ถามช่ือ นามสกลุผู้ รับแจ้งขา่วและความเก่ียวข้องกบัผู้ตาย 
3. ถามผู้ รับแจ้งถึงอาการท่ีพบผู้ ป่วยครัง้สดุท้าย 
4. ประเมิน / ถามรู้เร่ืองการเจ็บป่วยมากน้อยเพียงใด  
5. คอ่ย ๆ แจ้งข้อมลู  เลา่ล าดบัการอยา่งช้า ๆ เก่ียวกบัความเปล่ียนแปลงของอาการผู้ ป่วยเพิ่มเตมิ

ตอ่เน่ืองจากท่ีญาตทิราบ                               
6. หยดุเลา่กรณีผู้ รับแจ้งขดัจงัหวะและในระหวา่งท่ีแพทย์เล่าเหตกุารณ์มีการเปิดโอกาสให้ญาตถิาม

เพิ่มเตมิเป็นชว่ง ๆ 
7. ประเมินความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สกึ ความคาดหวงั และความกงัวลใจเก่ียวกบัข้อมลูท่ีญาตเิพิ่ง

ได้รับทราบ                
8. ตอบสนองตอ่การรับรู้ของญาตหิลงัทราบข้อมลูดงันี ้

8.1 พดูปลอบใจ แสดง Empathy 
8.2 นิ่งเงียบบ้างพร้อมกบัยงัสงัเกตทา่ทีผู้ รับแจ้ง 
8.3 ให้โอกาสผู้ รับแจ้งได้พดูระบาย 
8.4 แสดงความเห็นใจ แสดงสีหน้าเอาใจใส ่สะท้อนความรู้สกึ ขยบัตวัเข้าใกล้โน้มตวัเข้าหา   
      สมัผสัท่ีเหมาะสม 

9. ชว่ยญาติในการวางแผนและให้ความชว่ยเหลือในการด าเนินการสิ่งท่ีต้องจดัการเกียวกบัการตาย 
เชน่ 

9.1 ศพ 
9.2 เอกสารระบกุารตาย เชน่ ใบมรณบตัร 
9.3 การด าเนินการเคล่ือนย้ายศพ 

10. เปิดโอกาสให้ญาตถิาม หรือ ขอความชว่ยเหลือด้านอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีเพิ่มเตมิ 
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ค าส่ังปฏิบัตสิ าหรับนักศึกษาผู้ฝึกส่ือสาร 
หลังจากท่านได้ศึกษาขัน้ตอนของการส่ือสารการแจ้งข่าวการเสียชีวิตส าหรับกรณีผู้ ป่วยรายนี ้

เรียบร้อยแล้ว  ให้ปฏิบตักิารส่ือสารแก่ญาตผิู้ ป่วย (ภรรยาผู้ตาย) ช่ือจนัทร์ ซึง่มีรายละเอียดข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้  
 ผู้ ป่วย นายตรี ณ เมืองลุง อายุ  61 ปี  อาชีพข้าราชการเกษียณ (ครู) การศึกษาปริญญาตรี 
ภูมิล าเนาจงัหวดัพทัลงุ มีโรคประจ าตวัคือความดนัโลหิตสูง ไขมนัในโลหิตสงู เบาหวาน สบูบหุร่ี รักษาไม่
สม ่าเสมอ ถูกน าส่งโรงพยาบาลด้วยอาการหมดสติเฉียบพลนั ตรวจพบว่ามีเลือดออกในก้านสมอง และมี
ภาวะสมองบวม ไม่สามารถผ่าตดัได้ ได้รับไว้รักษาตวัในโรงพยาบาลท่ีหอผู้ ป่วยหนกัมา 1 วนั วนันีอ้าการ
ทรุดหนักจนหัวใจหยุดเต้น  ได้รับการกู้ ชีพ (CPR) ประมาณคร่ึงชั่วโมงแล้วเสียชีวิต  ลูกท างานอยู่
ตา่งจงัหวดั ยงัเดนิทางมาไมถ่ึง  
 ทา่นเป็นแพทย์ผู้ดแูลผู้ ป่วย และต้องแจ้งข่าวการเสียชีวิตของผู้ ป่วยรายนีแ้ก่ญาต ิ 
 
 
ข้อมูลการด าเนินการเก่ียวกับศพ 
 การด าเนินการแจ้งตาย 
 ญาติจะต้องน าหนังสือรับรองการตายของโรงพยาบาล  ไปแสดงท่ีสถานีต ารวจพร้อมส าเนา
ทะเบียนบ้าน  บตัรประชาชนของผู้ตาย  หรือสตูบิตัร ถ้าเป็นเดก็แรกเกิด 
 ท่ีสถานีต ารวจจะมีการลงบนัทกึประจ าวนัวา่เสียชีวิต  แล้วออกใบแจ้งตาย (ทร.18) มอบให้ญาติไป
ส านกังานเขตหรืออ าเภอ  พร้อมเอกสารหนงัสือรับรองการตายและเอกสารทะเบียนบ้าน  ส านกังานเขตท่ี
จะต้องไปตดิตอ่นัน้ต้องเป็นส านกังานเขตหรืออ าเภอท่ีเสียชีวิตซึง่อาจไมใ่ชท้่องท่ีของบ้านท่ีอยูอ่าศยั 
 ทางเขตหรืออ าเภอจะออกใบมรณบตัรให้มารับศพออกจากโรงพยาบาลได้  ส านักงานเขตและ
อ าเภอจะเปิดด าเนินการเพ่ือเร่ืองนีท้กุวนัไมเ่ว้นวนัหยดุราชการ 
 
การเคล่ือนย้ายศพ 
 ในการเคล่ือนย้ายศพจะต้องมีใบมรณบตัรจากเขตหรืออ าเภอไว้แสดงหากมีการตรวจระหว่างการ
เดนิทาง  และต้องย่ืนใบมรณบตัรนีใ้ห้ทางวดั  วดัจงึจะยอมรับศพท าพิธีได้ 
 ถ้าหากญาตปิระสงค์จะไมรั่บศพไปท าพิธีเอง  ทางโรงพยาบาลจะจดัการให้ได้  โดยในระยะแรกจะ
น าศพไปเก็บไว้ท่ีสสุานก่อนรวบรวมเพื่อท าพิธีฌาปนกิจรวมกนัภายหลงั 

 
 

การส ารวจความพร้อมของอุปกรณ์ประกอบการส่ือสาร 
กระดาษทิชช ู
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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  การแจ้งข่าวการเสียชีวติ                                  รอบที่ ......... 
ช่ือเร่ือง  การแจ้งข่าวสามีเสียชีวิตจากเลือดออกในก้านสมอง 
ไมไ่ด้ปฏิบตั ิ ปฏิบตัิ ขัน้ตอนการปฏบิัติ 
1. การเตรียมการก่อนปฏบิัต ิ 
      1.1   ท่านคิดจะเอย่ทกัทายญาติผู้ ป่วยก่อน   
      1.2   ท่านเตรียมตวัท่ีจะรับฟังญาติผู้ ป่วยอย่างตัง้ใจ เหมือนการปฏิบตัิจริง 
      1.3   ท่านวางแผนการใช้ค าถาม  
      1.4   ท่านประเมินตนเองความรู้ในเนือ้หาท่ีจะต้องพดู  
      1.5   ท่านได้ทบทวนขัน้ตอนกระบวนการสื่อสารที่จะฝึกปฏิบตัิแล้ว  
2. ขัน้ตอนการแจ้งข่าวการเสียชีวิตจากเลือดออกในก้านสมอง 
      2.1   เร่ิมต้นด้วยการทกัทายญาติผู้ ป่วย 
      2.2   ถามช่ือ นามสกลุผู้ รับแจ้งข่าว 
      2.3   ถามความเก่ียวข้องกบัผู้ตาย 
      2.4  ประเมินความพร้อม โดยส ารวจความคิด ความรู้สกึ ความต้องการของญาติ 
              ( Idea, Concern, Expectation, Feeling หรือ  ICEF)  
      2.5   ประเมิน / ถามรู้เร่ืองการเจ็บป่วยของผู้ ป่วยมากน้อยเพียงใด 
      2.6   ถามผู้ รับแจ้งถงึอาการท่ีพบผู้ ป่วยครัง้สดุท้าย  
      2.7   คอ่ยๆ แจ้งข้อมลู เลา่ล าดบัการอย่างช้าๆ 
      2.8   น่ิงเงียบหลงัแจ้งการตาย แตส่งัเกตและตอบสนองปฏิกิริยาของญาติ 
  2.9 ถามผู้ รับแจ้งถงึสิ่งท่ีต้องการให้ช่วยเหลือ 
  2.10 อธิบายการด าเนินการเก่ียวกบัศพ การแจ้งตาย และการเคลื่อนย้ายศพ 
      2.11  แจ้งให้ติดตอ่เจ้าหน้าท่ี เก่ียวกบัการจดัการกบัศพ (เอกสาร คา่ใช้จ่าย การ   
              เคลื่อนย้าย)  
3. การส่ือสารพืน้ฐาน 
      3.1   การสบตา 
      3.2   แสดงการตอบรับ เช่น พยกัหน้า โน้มตวัไปหาญาต ิ
      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-ขณะญาตกิ าลงัพูด   
      3.8   เปิดโอกาสให้ซกัถาม                      
      3.9   เอย่ช่ือญาติผู้ ป่วย (จนัทร์) บ้างขณะสนทนาโต้ตอบ  
4.  ความม่ันใจในการส่ือสารตามขัน้ตอน      มาก              ปานกลาง           น้อย 
5.  ความม่ันใจในเนือ้หาที่ส่ือสาร                มาก              ปานกลาง           น้อย 
6.  ความพอใจในการฝึกปฏบิัตคิรัง้นี ้          มาก              ปานกลาง           น้อย 

  
(comeval 006-01) 
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หวัข้อ  การแจ้งข่าวการเสียชีวิต 

ช่ือเร่ือง   การแจ้งข่าวสามีเสียชีวิตจากเลือดออกในก้านสมอง 
ส าหรับนักศึกษาแพทย์ผู้สังเกตการณ์การส่ือสาร 

 
  
ขัน้ตอนกระบวนการส่ือสารการแจ้งข่าวการเสียชีวิต   

1. แนะน าตวั 
2. ทกัทาย ถามช่ือ นามสกลุผู้ รับแจ้งขา่ว และความเก่ียวข้องกบัผู้ตาย 
3. ถามผู้ รับแจ้งถึงอาการท่ีพบผู้ ป่วยครัง้สดุท้าย 
4. ประเมิน / ถามรู้เร่ืองการเจ็บป่วยมากน้อยเพียงใด  
5. คอ่ย ๆ แจ้งข้อมลูเลา่ล าดบัการอย่างช้า ๆ เก่ียวกบัความเปล่ียนแปลงของอาการผู้ ป่วยเพิ่มเตมิ

ตอ่เน่ืองจากท่ีญาตทิราบ                               
6. หยดุเลา่กรณีผู้ รับแจ้งขดัจงัหวะ และในระหวา่งท่ีแพทย์เล่าเหตกุารณ์มีการเปิดโอกาสให้ญาตถิาม

เพิ่มเตมิเป็นชว่ง ๆ 
7. ประเมินความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สกึ ความคาดหวงั และความกงัวลใจเก่ียวกบัข้อมลูท่ีญาตเิพิ่ง

ได้รับทราบ                
8. ตอบสนองตอ่การตอ่การรับรู้ของญาติหลงัทราบข้อมลูดงันี ้

8.1 พดูปลอบใจ แสดง Empathy 
8.2 นิ่งเงียบบ้างพร้อมกบัยงัสงัเกตทา่ทีผู้ รับแจ้ง 
8.3 ให้โอกาสผู้ รับแจ้งได้พดูระบาย 
8.4 แสดงความเห็นใจ แสดงสีหน้าเอาใจใส ่สะท้อนความรู้สกึ ขยบัตวัเข้าใกล้โน้มตวัเข้าหา   
      สมัผสัท่ีเหมาะสม 

9. ชว่ยญาติในการวางแผนและให้ความชว่ยเหลือในการด าเนินการสิ่งท่ีต้องจดัการเกียวกบัการตาย 
เชน่ 

9.1 ศพ 
9.2 เอกสารระบกุารตาย เชน่ ใบมรณบตัร 
9.3 การด าเนินการเคล่ือนย้ายศพ 

10. เปิดโอกาสให้ญาตถิาม หรือ ขอความชว่ยเหลือด้านอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีเพิ่มเตมิ 
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ค าส่ังปฏิบัตสิ าหรับผู้สังเกตการณ์ 
 
 สงัเกตและประเมินการปฏิบตัขิองเพ่ือนนกัศกึษา และให้ความเห็นตามแบบประเมินส าหรับ 
ผู้สงัเกตการณ์การฝึกทกัษะการส่ือสารทางเวชปฏิบตัิ แล้วมอบแบบประเมินให้เพ่ือนนกัศกึษาเม่ือปฏิบตัิ
เสร็จในแตล่ะครัง้ของการฝึก 

 
 

ข้อมูลการด าเนินการเก่ียวกับศพ 
  
การด าเนินการแจ้งตาย 
 ญาติจะต้องน าหนงัสือรับรองการตายของโรงพยาบาล  น าหนงัสือนีไ้ปแสดงท่ีสถานีต ารวจพร้อม
ส าเนาทะเบียนบ้าน  บตัรประชาชนของผู้ตาย  หรือสตูบิตัร ถ้าเป็นเดก็แรกเกิด 
 ท่ีสถานีต ารวจจะมีการลงบนัทกึประจ าวนัวา่เสียชีวิต  แล้วออกใบแจ้งตาย (ทร.18) มอบให้ญาติไป
ส านกังานเขตหรืออ าเภอ  พร้อมเอกสารหนงัสือรับรองการตายและเอกสารทะเบียนบ้าน  ส านกังานเขตท่ี
จะต้องไปตดิตอ่นัน้ต้องเป็นส านกังานเขตหรืออ าเภอท่ีเสียชีวิตซึง่อาจไมใ่ชท้่องท่ีของบ้านท่ีอยูอ่าศยั 
 ทางเขตหรืออ าเภอจะออกใบมรณบตัรให้มารับศพออกจากโรงพยาบาลได้  ส านักงานเขตและ
อ าเภอจะเปิดด าเนินการเพ่ือเร่ืองนีท้กุวนัไมเ่ว้นวนัหยดุราชการ 
 
การเคล่ือนย้ายศพ 
 ในการเคล่ือนย้ายศพจะต้องมีใบมรณบตัรจากเขตหรืออ าเภอไว้แสดงหากมีการตรวจระหว่างการ
เดนิทาง  และต้องย่ืนใบมรณบตัรนีใ้ห้ทางวดั  วดัจงึจะยอมรับศพท าพิธีได้ 
 ถ้าหากญาตปิระสงค์จะไมรั่บศพไปท าพิธีเอง  ทางโรงพยาบาลจะจดัการให้ได้  โดยในระยะแรกจะ
น าศพไปเก็บไว้ท่ีสสุานก่อนรวบรวมเพื่อท าพิธีฌาปนกิจรวมกนัภายหลงั 

 
 

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

 
 ขอให้ผู้สังเกตการณ์สังเกตค าพูด อากัปกิริยา และภาษากายของผู้ฝึกปฏิบัตกิารส่ือสาร
ด้วย  และขอให้จับเวลาตามก าหนดการในเอกสารชุดท่ี 1 เพ่ือเตือนผู้ฝึกปฏิบัตหิากเวลา
ล่วงเลย 
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แบบประเมินโดยผู้สังเกตการณ์ การฝึกทักษะการส่ือสารทางเวชปฏิบัติ 
หวัข้อ  การแจ้งข่าวการเสียชีวติ                                  รอบที่ ......... 
ช่ือเร่ือง  การแจ้งข่าวสามีเสียชีวิตจากเลือดออกในก้านสมอง 

------------------------------------ 
  (โปรดท าเคร่ืองหมายกากบาท x ในขัน้ตอนการปฏิบตัขิองผู้แสดงเป็นแพทย์) 
ไมไ่ด้ปฏิบตั ิ ปฏิบตัิ ขัน้ตอนการปฏบิัติ 
1. ขัน้ตอนการแจ้งข่าวการเสียชีวิตจากเลือดออกในก้านสมอง 
      1.1   เร่ิมต้นด้วยการทกัทายญาติผู้ ป่วย 
      1.2   ถามช่ือ นามสกลุผู้ รับแจ้งข่าว 
      1.3   ถามความเก่ียวข้องกบัผู้ตาย 
      1.4  ประเมินความพร้อม โดยส ารวจความคิด ความรู้สกึ ความต้องการของญาติ 
              ( Idea, Concern, Expectation, Feeling หรือ  ICEF)  
      1.5   ประเมิน / ถามรู้เร่ืองการเจ็บป่วยของผู้ ป่วยมากน้อยเพียงใด 
      1.6   คอ่ยๆ แจ้งข้อมลู เลา่ล าดบัการอย่างช้าๆ 
      1.7   น่ิงเงียบหลงัแจ้งการตาย แตส่งัเกตปฏิกิริยาของญาติ 
  1.8 ถามผู้ รับแจ้งถงึสิ่งท่ีต้องการให้ช่วยเหลือ 
  1.9 อธิบายการด าเนินการเก่ียวกบัศพ การแจ้งตาย และการเคลื่อนย้ายศพ 
      1.10  แจ้งให้ติดตอ่เจ้าหน้าท่ี เก่ียวกบัการจดัการกบัศพ (เอกสาร คา่ใช้จ่าย การ  
               เคลื่อนย้าย)  
2. การส่ือสารพืน้ฐาน 
      2.1   มีการสงัเกตอากปักริยาผู้ รับแจ้ง 
      2.2   แสดงการตอบรับ เช่น พยกัหน้า โน้มตวัไปหาผู้ รับแจ้ง 
      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 รับแจ้งก าลงัพดู   
      2.8   เปิดโอกาสให้ซกัถาม                      
      2.9   เอย่ช่ือญาติผู้  (จนัทร์) บ้างขณะสนทนาโต้ตอบ  
 
3.  เนือ้หาเร่ืองที่ส่ือสาร                               ดีมาก                ดี              พอใช้ 
 
4.  สรุปภาพรวมการส่ือสาร                                 ดีมาก                ดี              พอใช้ 
 
5.  ท่านรู้สึกว่าเพื่อนใช้ค าพูดจูงใจเหมาะสม     ดีมาก                ดี              พอใช้ 
 
      (comeval 006-02) 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา   การฝึกทักษะการส่ือสารทางเวชปฏิบัติ 

หัวข้อ  การแจ้งข่าวการเสียชีวติ 
 ช่ือเร่ือง   การแจ้งข่าวสามีเสียชีวิตจากเลือดออกในก้านสมอง 

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 ้
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................ 
ความคดิเห็นเพิ่มเติม 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... (comeval 006-03) 
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เอกสารชดุท่ี 3 
ส าหรับผู้ ป่วยจ าลอง 

บทเรียนที่  6 
      การฝึกทกัษะการสื่อสารทางเวชปฏิบตัิ 
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หวัข้อ  การแจ้งข่าวการเสียชีวิต 
ช่ือเร่ือง   การแจ้งข่าวการเสียชีวิตจากเลือดออกในก้านสมอง 

บทญาตผู้ิป่วย 
 
 

ทา่นช่ือ นางจันทร์ ณ เมืองลุง อาชีพแมบ้่าน อาย ุ59 ปี เป็นภรรยาของ  นายตรี ณ เมืองลุง  
สถานการณ์ 
 เม่ือวานนีท้า่นได้น าสามีซึง่มีอาการหมดสติเฉียบพลนัส่งโรงพยาบาลซึ่งได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจ
ในห้องฉกุเฉิน  แพทย์แจ้งวา่มีเลือดออกในก้านสมอง จงึรับตวัไว้รักษาในห้องผู้ ป่วยหนกั   

เช้าวนันีท้่านได้ไปเย่ียมสามี  เห็นยงัใส่ท่อช่วยหายใจอยู่  พยาบาลผู้ดแูลแจ้งว่าอาการยงัไม่ดีขึน้
ท่านจึงกลบัไปท าธุระท่ีบ้านนานประมาณ 2 ชัว่โมง ก็ได้รับโทรศพัท์จากเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล แจ้งว่าสามี
อาการทรุดลง ท่านจึงรีบกลบัมาโรงพยาบาล  พบแพทย์ท่ีดแูลสามี   แพทย์เชิญท่านเข้าไปพบในห้องให้
ค าปรึกษาเพ่ือแจ้งอาการของสามีของทา่น  ลกูของทา่นท างานอยูต่า่งจงัหวดัขณะนีย้งัเดนิทางมาไมถ่ึง 
 
ข้อมูลของท่าน 
 ถ้าถกูถามข้อมลูส่วนตวัแจ้งไปตามความจริง  
 
บทบาทท่ีต้องแสดง 
 ทา่นนัง่คยุกบันกัศกึษาผู้แสดงเป็นแพทย์ 

ขณะท่ีทา่นโต้ตอบกบันกัศกึษาผู้แสดงเป็นแพทย์ ให้ท าสีหน้าแสดงความกงัวล 
 

ถ้าแพทย์ถามถึงอาการของผู้ ป่วยเทา่ท่ีทราบ ให้ตอบวา่ “ เม่ือตอนเช้าผู้ป่วยนอนน่ิง ๆ อยู่บน
เตียง ใส่ท่อช่วยหายใจ เรียกไม่รู้ตัว ไม่ขยับตัว คุณพยาบาลบอกว่าอาการยังไม่ดีขึน้ ”  

ถ้าแพทย์ถามเก่ียวกบัตวัโรคในขณะนี ้ให้ตอบวา่ “ แพทย์เม่ือคืนบอกว่ามีเลือดออกในก้าน
สมอง ไม่สามารถผ่าตัดได้ ตอนนีต้้องรอดูอาการของผู้ป่วยไปก่อน ” 

ถ้าแพทย์ถามวา่ความรู้เก่ียวกบัเลือดออกในก้านสมอง ให้ตอบวา่ “ ไม่ทราบเลยค่ะหมอ แล้วตก
ลง ตอนนีผู้้ป่วยเป็นยังไงบ้าง ” (ใหแ้สดงสีหน้ากงัวลอย่างมาก) 

ขณะท่ีแพทย์แจ้งอาการให้ทราบ ให้ทา่นนิ่งฟัง และแสดงสีหน้ากงัวล 
ถ้าแพทย์พดูถึงการเสียชีวิต ให้ทา่นแสดงสีหน้าตกใจ มองไปท่ีอ่ืนนิ่ง ๆ และไมพ่ดูอะไร นบัในใจช้า 

ๆ 1 ถึง 10 ถ้าสามารถร้องไห้ได้ให้ทา่นร้องไห้ และร าพนัถึงสามีวา่ “ เสียดายท่ีไม่ได้อยู่ขณะท่ีเขาสิน้ลม 
ลูกก็ยังมาไม่ถงึเลย ” 

ถ้าแพทย์ถามความรู้สกึตอนนี ้ให้ทา่นตอบว่า “ ยังคิดอะไรไม่ออก มันตือ้ไปหมด ”  
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ถ้าแพทย์ถามถึงการวางแผนการจดัการเก่ียวกบัศพ ให้ทา่นตอบวา่ “ ตอนนีด้ฉัินต้องท า
อะไรบ้าง ” 

ถ้าแพทย์เปิดโอกาสให้ถามเพิ่มเตมิ ให้ตอบว่า “ ไม่มีแล้วค่ะ” 
ถ้าแพทย์ถามวา่ “อยากให้หมอชว่ยอะไรบ้าง” ให้ทา่นตอบวา่ “ ไม่รู้เหมือนกันค่ะหมอ ขอให้ลูก

มาก่อน แต่ตอนนีข้อไปดูหน้าสามีก่อน ”  
 
ปฏิสัมพันธ์กับแพทย์ระหว่างการสนทนา 
 ถ้าทา่นเข้าใจตามท่ีคณุหมอแนะน า  ให้พยกัหน้าหรือพดูคะ่   
 ถ้าคณุหมอให้ข้อมลูท่ีทา่นไมเ่ข้าใจ  ให้ท าสีหน้าสงสยั  หรือขมวดคิว้   

ถ้าคณุหมอพดูภาษาองักฤษหรือศพัท์แพทย์ ให้ถามแทรกวา่ “ ไม่เข้าใจค่ะ คุณหมอช่วยอธิบาย
อีกครัง้ ”   

ถ้าทา่นรู้สึกวา่คณุหมอพดูด้วยความไม่มัน่ใจ  ติด ๆ ขดั ๆ   ให้ถามซ า้  
ให้ทา่นพดูขดัจงัหวะขณะแพทย์ก าลงัพดูอยู่บ้างตามสมควร และสงัเกตวา่แพทย์หยดุพดูรับฟังทา่น

ท่ีพดูขดัขึน้มาหรือไม่ 
ขอให้ทา่นนิ่งเงียบไมพ่ดูอะไรบ้างตามความเหมาะสม เพราะทา่นก าลงัสะเทือนใจอยา่งท่ีสดุตอ่

การตายของสามี  
และสงัเกตวา่แพทย์หยดุพดูให้ทา่นได้นิ่งเงียบบ้างหรือไม่ 

 
หลังการสนทนากับแพทย์ 
 ขอให้ทา่นกรอกแบบสอบถามท่ีแนบมาพร้อมเอกสารนี ้ แล้วสง่ให้นกัศกึษาผู้ปฏิบตักิารส่ือสาร 
สรุปความรู้สกึของทา่น ความพอใจของทา่นจริงๆ ถ้าท่านได้รับแจ้งขา่วการตายของสามีจากนกัศกึษาผู้ ฝึก
ปฏิบตัิ 

และเตรียมตวัส าหรับการฝึกปฏิบตัิครัง้ตอ่ไป 
ทา่นจะต้องแสดงบทและพดูคยุกบันกัศกึษาแพทย์ซึง่แสดงเป็นแพทย์สองคน คนละ 2 ครัง้  รวม

เป็นการแสดง 4 ครัง้   
  

--------------------------------------------------- 
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แบบประเมินโดยญาตผู้ิป่วยจ าลอง  การฝึกทักษะการส่ือสารทางเวชปฏิบัต ิ

หวัข้อ การแจ้งข่าวการเสียชีวติ                    รอบที่ ......... 
เร่ือง    การแจ้งข่าวการเสียชีวิตจากเลือดออกในก้านสมอง   

ช่ือผู้ ป่วย ................................... 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  (โปรดท าเคร่ืองหมายกากบาท x ในขัน้ตอนการปฏิบตัขิองผู้แสดงเป็นแพทย์) 

ไมไ่ด้ปฏิบตั ิ ปฏิบตัิ ขัน้ตอนการปฏบิัติ 

1. พฤตกิรรมที่นักศึกษาปฏบิัต ิ 
      1.1   รับฟังท่านพดูอย่างตัง้ใจ ไมพ่ดู ไมถ่ามตดับท ไม่พดูขดัจงัหวะขณะท่าน  
              ก าลงัพดู   
      1.2   อธิบายช้า ๆ ชดัถ้อยชดัค า เลา่และพดูโต้ตอบด้วยท่าทีสภุาพ 
      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 (จนัทร์) บ้างระหวา่งพดูกนั                    
      1.10 กิริยาท่าทางให้เกียรตทิ่าน                    
      1.11 แสดงความเห็นใจท่าน  โดยการพดู หรือสมัผสับ้าง 
2. เนือ้หาข้อมูลที่นักศึกษาแจ้ง  
      2.1   เร่ิมต้นด้วยการทกัทาย 
      2.2   ถามช่ือ นามสกลุผู้ รับแจ้งข่าว 
      2.3   ถามความเก่ียวข้องกบัผู้ตาย 
      2.4   ประเมิน / ถามรู้เร่ืองการเจ็บป่วยของผู้ ป่วยมากน้อยเพียงใด 
      2.5  ถามผู้ รับแจ้งถงึอาการท่ีพบผู้ ป่วยครัง้สดุท้าย  
      2.6   คอ่ยๆ แจ้งข้อมลู เลา่ล าดบัการอย่างช้าๆ  
  2.7 ถามผู้ รับแจ้งถงึสิ่งท่ีต้องการให้ช่วยเหลือ 
  2.8 อธิบายการจดัการเก่ียวกบัศพ การแจ้งตาย และการเคลื่อนย้ายศพ 
      2.9   แจ้งให้ติดตอ่เจ้าหน้าท่ี เก่ียวกบัการจดัการกบัศพ (เอกสาร คา่ใช้จ่าย การ 
              เคลื่อนย้าย)  
3.  สิ่งที่ประทบัใจที่มีต่อนักศึกษาผู้ฝึก   ..........................................................................  
4.  สิ่งที่อยากให้นักศึกษาปรับปรุง          ...........................................................................      
5.  ภาพรวมความพอใจของท่านต่อนักศึกษา       พอใจมาก      พอใจ       ยงัไมพ่อใจ                       
                                                               (comeval 006-04) 


