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เอกสารชดุท่ี 2 
ส าหรับนกัศกึษา 

หวัข้อ  การให้ค าปรึกษาก่อนท า biopsy 
ช่ือเร่ือง  การขอค ายินยอมตดัชิน้เนือ้ก้อนท่ีเต้านม 
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ข้อแนะน าในการฝึกปฏบิัตกิารส่ือสาร 

 
การฝึกทกัษะการสื่อสารทางเวชปฏิบตัิมิได้มีจดัให้นักศกึษาได้ฝึกแค่เพียงบทเรียนนีเ้ท่านัน้ แต่นกัศกึษา

จะมีโอกาสได้ฝึกฝนบทเรียนอื่นๆในแต่ละชัน้ปีการศึกษาตามความเหมาะสมท่ีคณาจารย์ของศูนย์แพทยศาสตร
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  การให้ค าปรึกษาก่อนท า biopsy 

ช่ือเร่ือง  การขอค ายนิยอมตดัชิน้เนือ้ก้อนท่ีเต้านม 
ส าหรับนักศึกษาแพทย์ผู้ฝึกปฏิบัตกิารส่ือสาร 

 
 

ขัน้ตอนกระบวนการส่ือสารการให้ค าปรึกษา 
1. สอบถามความเข้าใจเก่ียวกบัความผิดปกตเิก่ียวกบัก้อนท่ีเต้านม 
2. ส ารวจความรู้เดมิของผู้ ป่วย 
3. ให้ข้อมลูในสว่นท่ีผู้ ป่วยไมรู้่หรือรู้ไมถ่กูต้อง   
4. แจ้งความจ าเป็นในการตดัชิน้เนือ้ออกมาตรวจ 
5. บอกผลเสียถ้าไมไ่ด้รับการตดัชิน้เนือ้วินิจฉยั 
6. บอกขัน้ตอนและวิธีการตดัชิน้เนือ้ 
7. แจ้งภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดจากการตดัชิน้เนือ้ 
8. ประเมินความคาดหวงัตอ่การเป็นโรค 
9. ขอให้ผู้ ป่วยสรุปความเข้าใจและความจ าเป็นในการเอาชิน้เนือ้ไปตรวจ 
10. ประเมินอารมณ์ความรู้สกึตอ่ผลของชิน้เนือ้ท่ีจะน าไปตรวจ 
11. เปิดโอกาสให้ซกัถาม 
12. เปิดโอกาสให้ผู้ ป่วยตดัสินใจ ไมเ่ร่งรัดค าตอบ นิ่ง ให้เวลาผู้ ป่วยคดิ 
13. ให้เซ็นช่ือในใบยินยอม 
14. แจ้งการนดัหมายฟังผลชิน้เนือ้ 
 

 
ขัน้ตอนกระบวนการปฏิบัต ิในผู้ป่วยรายน้ี ที่แตกต่างไปจาก ข้ันตอนข้างบน 

1. เร่ิมต้นด้วยการทกัทายภายหลงัการตรวจ 
2. นกัศกึษาทบทวนปัญหาของผู้ ป่วย   

2.1 วิธีตรวจวินิจฉยั 
2.1 ความกลวัเป็นมะเร็ง   
2.1 ผลข้างเคียงจากการรักษาถ้าเป็นมะเร็ง 

3. นกัศกึษาส ารวจความรู้เดมิ ความเข้าใจของผู้ ป่วย 
4. สอบถามความเข้าใจเก่ียวกบัความผิดปกตเิก่ียวกบัเต้านม 
5. นกัศกึษาให้ความรู้เพิ่มเตมิและแก้ไขความกลวัและความกงัวลของผู้ ป่วย 
6. แจ้งความจ าเป็นในการตดัชิน้เนือ้ 
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7. บอกผลเสียถ้าไมไ่ด้รับการตดัชิน้เนือ้วินิจฉยั 
8. บอกขัน้ตอนและวิธีการตดัชิน้เนือ้ 
9. แจ้งภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดจากการตดัชิน้เนือ้ 
10. ประเมินความคาดหวงัตอ่การเป็นโรค 
11. ขอให้ผู้ ป่วยสรุปความเข้าใจและความจ าเป็นในการเอาชิน้เนือ้ไปตรวจ 
12. ประเมินอารมณ์ความรู้สกึตอ่ผลของชิน้เนือ้ท่ีจะน าไปตรวจ 
13. เปิดโอกาสให้ซกัถาม 
14. เปิดโอกาสให้ผู้ ป่วยตดัสินใจ ไมเ่ร่งรัดค าตอบ นิ่ง ให้เวลาผู้ ป่วยคดิ 
15. ให้เซ็นช่ือในใบยินยอม 
16. แจ้งการนดัหมายฟังผลชิน้เนือ้    
17. ย า้ให้มาตดิตามผลการตรวจชิน้เนือ้ตามท่ีแพทย์นดัหมาย  
 

      
ค าส่ังปฏิบัตสิ าหรับนักศึกษาผู้ฝึกส่ือสาร 

หลงัจากได้ศกึษาขัน้ตอนของการส่ือสารเรียบร้อยแล้ว ให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือให้ผู้ ป่วยยินยอมตดั
ชิน้เนือ้ก้อนท่ีเต้านมและขอให้ผู้ ป่วยเซ็นใบยินยอม  ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

คณุฤดี  อาย ุ45 ปี มาโรงพยาบาลเพราะคล าพบก้อนผิดปกติท่ีเต้านมข้างซ้ายตัง้แต ่2 เดือนก่อน
ขนาดก้อนโตประมาณหวันิว้มือ ไมเ่จ็บ ไมมี่อาการอ่ืนๆ   
 ประวตัิส่วนตวั แตง่งานแล้ว มีบตุร 2 คน มีแม่และพ่ีสาวเป็นมะเร็งเต้านม ทัง้คูไ่ด้รับคีโมและเกิด
ผลข้างเคียงผมร่วง คล่ืนไส้ อาเจียน ออ่นเพลียมาก 
 ทา่นได้ตรวจคณุฤดีแล้ว และคล าพบก้อนท่ีเต้านมข้างซ้ายขนาดประมาณ 2 เซนตเิมตร  เคล่ือนไหว
ได้ และไม่เจ็บ ขณะนีผู้้ ป่วยได้ลงมาจากเตียงตรวจและมานัง่รอฟังการวินิจฉัยและแนวทางการรักษาตอ่ไป 
ทา่นวางแผนจะสง่ไปให้ศลัยแพทย์ท า Core Needle Biopsy   จะทราบผลการตรวจภายหลงั 1 สปัดาห์ 
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ข้อมูลการตัดชิน้เนือ้ไปตรวจทางพยาธิวิทยา 
 ปัจจบุนันอกเหนือไปจากการผา่ตดัชิน้เนือ้ไปตรวจเพ่ือให้ได้การวินิจฉยัก่อนการตดัสินใจเลือกวิธี
รักษา ยงัมีวิธีการอ่ืนอีกดงันี ้

1. Core Needle Biopsy  
เป็นการใช้เข็มขนาดใหญ่แทงไปท่ีก้อน เพ่ือดดูชิน้เนือ้ซึง่จะได้เป็นแทง่เล็กๆออกมา สง่ไปตรวจ
ทางกล้องจลุทรรศน์ 

2. Fine Needle Aspiration 
วิธีนีแ้พทย์จะใช้เข็มขนาดเล็กแทงไปท่ีก้อนและดดูซึง่จะได้เพียงเซลล์ออกมาเทา่นัน้ ส่งไปตรวจ
ทาง Cytology ผลการตรวจไมดี่เทา่วิธี Core Needle Biopsy 
                      
                      ----------------------------------------------------------------- 

 
เม่ือท่านได้ศึกษาขัน้ตอนการส่ือสาร  รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ป่วยและเนือ้หาท่ี

จะต้องส่ือสารแล้ว ขอให้ท่านเตรียมการเพ่ือท่ีจะปฏิบัตกัิบผู้ป่วย  เม่ือท่านพร้อมโปรดแนะน าตัว
แก่ผู้ป่วยและถามความพร้อมท่ีจะเร่ิมปฏิบัตกิารส่ือสาร   
 
 เม่ือทัง้ท่านและผู้ป่วยพร้อมแล้ว   โปรดด าเนินการตามขัน้ตอนการฝึกส่ือสารครัง้ที่ 1    
และการส่ือสารครัง้ที่ 2  ตามที่แจ้งไว้ใน เอกสารชุดที่ 1 หน้าที่ 5 
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  แบบประเมินโดยนักศึกษาแพทย์ผู้ฝึกปฏบัิต ิ การฝึกทกัษะการส่ือสารทางเวชปฏบิัต ิ
หัวข้อ   การให้ค าปรึกษาก่อนท า biopsy  
ชื่อเร่ือง  การขอตดัชิน้เนือ้เต้านม biopsy  ( แผ่นที่ 1)                      รอบที่..............            
ไมไ่ด้ปฏิบตัิ ปฏิบตัิ ขัน้ตอนการปฏิบัติ 
1. การเตรียมการก่อนปฏิบัต ิ 
      1.1   ทา่นคดิจะเอย่ทกัทายผู้ ป่วยภายหลงัการตรวจ  
      1.2   ทา่นเตรียมตวัท่ีจะรับฟังผู้ ป่วยอยา่งตัง้ใจเหมือนการปฏิบตัจิริง 
      1.3   ทา่นวางแผนการใช้ค าถาม  
      1.4   ทา่นประเมินตนเองความรู้ในเนือ้หาท่ีจะต้องพดู  
      1.5   ทา่นได้ทบทวนขัน้ตอนกระบวนการส่ือสารท่ีจะฝึกปฏิบตัแิล้ว  
2. ขัน้ตอนการอธิบายโรคและการรักษา 
      2.1   เร่ิมต้นด้วยการทกัทายผู้ ป่วยภายหลงัการตรวจ 
      2.2   สอบถามความเข้าใจในความผิดปกตขิองเต้านมของผู้ ป่วย 

      2.3   แก้ไขความวิตกและความกงัวลของผู้ ป่วย 
      2.4   แจ้งผลการตรวจพบก้อนท่ีเต้านม 
      2.5   แจ้งความจ าเป็นในการน าชิน้เนือ้ออกมาตรวจ 

      2.6   บอกผลเสียถ้าไมไ่ด้รับการวินิจฉยัชิน้เนือ้ 

      2.7   บอกขัน้ตอนและวิธีการของ Core Needle Biopsy  

      2.8   นิ่งเงียบให้โอกาสผู้ ป่วยคิดและแสดงความคิดเห็น 

      2.9   อธิบายและเปรียบเทียบวิธีตา่งๆของการน าชิน้เนือ้ออกมาตรวจ 

      2.10  แจ้งภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดจากการน าชิน้เนือ้ออกมาตรวจ 

      2.11  เปิดโอกาสให้ผู้ ป่วยตดัสินใจ ไมเ่ร่งรัดค าตอบ นิ่ง ให้เวลาผู้ ป่วยคิด 

      2.12  ให้โอกาสผู้ ป่วยซกัถาม 

      2.13  ประเมินอารมณ์ความคาดหวงัของผู้ ป่วยตอ่ผลของชิน้เนือ้ 

      2.14  ประเมินความคาดหวงัตอ่การเป็นโรค 

      2.15  ให้เซ็นช่ือในใบยินยอม 

      2.16  แจ้งการนดัหมายฟังผลชิน้เนือ้    
  2.17 ย า้ให้มาตดิตามผลการตรวจชิน้เนือ้ตามท่ีแพทย์นดัหมาย  
3. การส่ือสารพืน้ฐาน มีต่อแผ่นท่ี 2 
 
                                       (comeval 008-01)  
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  แบบประเมินโดยนักศึกษาแพทย์ผู้ฝึกปฏบิัต ิ การฝึกทกัษะการส่ือสารทางเวชปฏบิัต ิ
หัวข้อ   การให้ค าปรึกษาก่อนท า biopsy  
ชื่อเร่ือง  การขอตดัชิน้เนือ้เต้านม biopsy     (แผ่นที่ 2)                   รอบที่..............            
ไมไ่ด้ปฏิบตัิ ปฏิบตัิ ขัน้ตอนการปฏิบัติ 
3. การส่ือสารพืน้ฐาน 
      3.1   การสบตา 
      3.2   แสดงการตอบรับ เช่น พยกัหน้า โน้มตวัไปหาผู้ ป่วย 
      3.3   การแสดงความเห็นอกเห็นใจ โดย  Empathic responses         
              - สะท้อนความรู้สกึ  
              - แสดงภาษากาย   
      3.4   การรับฟังอยา่งตัง้ใจ เชน่ การทวนความ สรุปความ  
      3. 5   เปิดโอกาสให้เลา่เร่ือง   
      3.6   เปิดโอกาสให้ซกัถาม                      
      3.7   ไมพ่ดู ไมถ่ามตดับท ไมข่ดัจงัหวะ-ขณะผู้ ป่วยก าลงัพดู   
      3.8   เปิดโอกาสให้ซกัถาม                      
 
4.  ความม่ันใจในการส่ือสารตามขัน้ตอน      มาก              ปานกลาง               น้อย      
 
5.  ความม่ันใจในเนือ้หาที่ ส่ือสาร                มาก              ปานกลาง               น้อย    
        
6.  ความพอใจในการฝึกปฏิบัตคิรัง้นี ้          มาก              ปานกลาง               น้อย           
 

 
                                            (comeval 008-01)  
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หัวข้อ  การให้ค าปรึกษาก่อนท า biopsy 
เร่ือง  การขอค ายนิยอมตัดชิน้เนือ้เต้านม 
ส าหรับนักศึกษาแพทย์ผู้สังเกตการณ์การส่ือสาร 

  

ขัน้ตอนกระบวนการส่ือสารการให้ค าปรึกษา 
1. สอบถามความเข้าใจเก่ียวกบัความผิดปกตเิก่ียวกบัก้อนท่ีเต้านม 
2. ส ารวจความรู้เดมิของผู้ ป่วย 
3. ให้ข้อมลูในสว่นท่ีผู้ ป่วยไมรู้่หรือรู้ไมถ่กูต้อง   
4. แจ้งความจ าเป็นในการตดัชิน้เนือ้ออกมาตรวจ 
5. บอกผลเสียถ้าไมไ่ด้รับการตดัชิน้เนือ้วินิจฉยั 
6. บอกขัน้ตอนและวิธีการตดัชิน้เนือ้ 
7. แจ้งภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดจากการตดัชิน้เนือ้ 
8. ประเมินความคาดหวงัตอ่การเป็นโรค 
9. ขอให้ผู้ ป่วยสรุปความเข้าใจและความจ าเป็นในการเอาชิน้เนือ้ไปตรวจ 
10. ประเมินอารมณ์ความรู้สกึตอ่ผลของชิน้เนือ้ท่ีจะน าไปตรวจ 
11. เปิดโอกาสให้ซกัถาม 
12. เปิดโอกาสให้ผู้ ป่วยตดัสินใจ ไมเ่ร่งรัดค าตอบ นิ่ง ให้เวลาผู้ ป่วยคดิ 
13. ให้เซ็นช่ือในใบยินยอม 
14. แจ้งการนดัหมายฟังผลชิน้เนือ้ 
 

 
ขัน้ตอนกระบวนการปฏิบัต ิในผู้ป่วยรายน้ี ที่แตกต่างไปจาก ข้ันตอนข้างบน 

1. เร่ิมต้นด้วยการทกัทายภายหลงัการตรวจ 
2. นกัศกึษาทบทวนปัญหาของผู้ ป่วย   

2.1 วิธีตรวจวินิจฉยั 
2.2 ความกลวัเป็นมะเร็ง   
2.3  ผลข้างเคียงจากการรักษาถ้าเป็นมะเร็ง 

3. นกัศกึษาส ารวจความรู้เดมิ ความเข้าใจของผู้ ป่วย 
4. สอบถามความเข้าใจเก่ียวกบัความผิดปกตเิก่ียวกบัเต้านม 
5. นกัศกึษาให้ความรู้เพิ่มเตมิและแก้ไขความกลวัและความกงัวลของผู้ ป่วย 
6. แจ้งความจ าเป็นในการตดัชิน้เนือ้ 
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7. บอกผลเสียถ้าไมไ่ด้รับการตดัชิน้เนือ้วินิจฉยั 
8. บอกขัน้ตอนและวิธีการตดัชิน้เนือ้ 
9. แจ้งภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดจากการตดัชิน้เนือ้ 
10. ประเมินความคาดหวงัตอ่การเป็นโรค 
11. ขอให้ผู้ ป่วยสรุปความเข้าใจและความจ าเป็นในการเอาชิน้เนือ้ไปตรวจ 
12. ประเมินอารมณ์ความรู้สกึตอ่ผลของชิน้เนือ้ท่ีจะน าไปตรวจ 
13. เปิดโอกาสให้ซกัถาม 
14. เปิดโอกาสให้ผู้ ป่วยตดัสินใจ ไมเ่ร่งรัดค าตอบ นิ่ง ให้เวลาผู้ ป่วยคดิ 
15. ให้เซ็นช่ือในใบยินยอม 
16. แจ้งการนดัหมายฟังผลชิน้เนือ้    
17. ย า้ให้มาตดิตามผลการตรวจชิน้เนือ้ตามท่ีแพทย์นดัหมาย  

  
 

ค าส่ังปฏิบัตสิ าหรับผู้สังเกตการณ์ 
 สงัเกตและประเมินการปฏิบตัขิองเพ่ือนนกัศกึษาและให้ความเห็นตามแบบประเมินส าหรับผู้
สงัเกตการณ์การฝึกทกัษะการส่ือสารทางเวชปฏิบตั ิแล้วมอบแบบประเมินให้เพ่ือนนกัศกึษาเม่ือปฏิบตัเิสร็จ
ในแตล่ะรอบการฝึก 
 
ข้อมูลการตัดชิน้เนือ้ไปตรวจทางพยาธิวิทยา 
 ปัจจบุนันอกเหนือไปจากการผา่ตดัชิน้เนือ้ไปตรวจเพ่ือให้ได้การวินิจฉยัก่อนการตดัสินใจเลือกวิธี
รักษา ยงัมีวิธีการอ่ืนอีกดงันี ้

1. Core Needle Biopsy  
เป็นการใช้เข็มขนาดใหญ่แทงไปท่ีก้อน เพ่ือดดูชิน้เนือ้ซึง่จะได้เป็นแทง่เล็กๆออกมา สง่ไปตรวจ
ทางกล้องจลุทรรศน์ 

2. Fine Needle Aspiration 
วิธีนีแ้พทย์จะใช้เข็มขนาดเล็กแทงไปท่ีก้อนและดดูซึง่จะได้เพียงเซลล์ออกมาเทา่นัน้ ส่งไปตรวจ
ทาง Cytology ผลการตรวจไมดี่เทา่วิธี Core Needle Biopsy 

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

  
 ขอให้ผู้สังเกตการณ์สังเกตค าพูด อากัปกิริยา และภาษากายของผู้ฝึกปฏิบัตกิารส่ือสาร
ด้วย  และขอให้จับเวลาตามก าหนดการในเอกสารชุดท่ี 1 เพ่ือเตือนผู้ฝึกปฏิบัตหิากเวลา
ล่วงเลย 
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   แบบประเมินการปฏบัิตโิดยผู้สังเกตการณ์การฝึกทกัษะการส่ือสารทางเวชปฏบัิต ิ
หัวข้อ   การให้ค าปรึกษาก่อนท า biopsy 
ชื่อเร่ือง  การขอตดัชิน้เนือ้เต้านม biopsy                                       รอบที่..............            
ไมไ่ด้ปฏิบตัิ ปฏิบตัิ ขัน้ตอนการปฏิบัติ 
1. ขัน้ตอนการอธิบายโรคและการรักษา 
      1.1   เร่ิมต้นด้วยการทกัทายผู้ ป่วยภายหลงัการตรวจ 
      1.2   สอบถามความเข้าใจในความผิดปกตขิองเต้านมของผู้ ป่วย 

      1.3   แก้ไขความวิตกและความกงัวลของผู้ ป่วย 
      1.4   แจ้งผลการตรวจพบก้อนท่ีเต้านม 
      1.5   แจ้งความจ าเป็นในการน าชิน้เนือ้ออกมาตรวจ 

      1.6   บอกผลเสียถ้าไมไ่ด้รับการวินิจฉยัชิน้เนือ้ 

      1.7   บอกขัน้ตอนและวิธีการของ Core Needle Biopsy  

      1.8    นิ่งเงียบให้โอกาสผู้ ป่วยคดิและแสดงความคิดเห็น 

      1.9   อธิบายและเปรียบเทียบวิธีตา่งๆของการน าชิน้เนือ้ออกมาตรวจ 

      1.10   แจ้งภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดจากการน าชิน้เนือ้ออกมาตรวจ 

      1.11   เปิดโอกาสให้ผู้ ป่วยตดัสินใจ ไมเ่ร่งรัดค าตอบ นิ่ง ให้เวลาผู้ ป่วยคดิ 

      1.12   ให้โอกาสผู้ ป่วยซกัถาม 

      1.13   ประเมินอารมณ์ความคาดหวงัของผู้ ป่วยตอ่ผลของชิน้เนือ้ 

      1.14   ประเมินความคาดหวงัตอ่การเป็นโรค 

      1.15   ให้เซ็นช่ือในใบยินยอม 

      1.16   แจ้งการนดัหมายฟังผลชิน้เนือ้    
  1.17   ย า้ให้มาตดิตามผลการตรวจชิน้เนือ้ตามท่ีแพทย์นดัหมาย  
2. การส่ือสารพืน้ฐาน 
  2.1  การสบตา 
  2.2  แสดงการตอบรับ เชน่ พยกัหน้า โน้มตวัไปหาผู้ ป่วย 
  2.3  การแสดงความเห็นอกเห็นใจ โดย  Empathic responses         
  - สะท้อนความรู้สกึ 
  - แสดงภาษากาย 
      2.4  การรับฟังอยา่งตัง้ใจ เชน่ การทวนความ สรุปความ 
      2.5  เปิดโอกาสให้เลา่เร่ือง   
      2.6  เปิดโอกาสให้ซกัถาม 
      2.7  ไมพ่ดู ไมถ่ามตดับท ไมข่ดัจงัหวะขณะผู้ ป่วยก าลงัพดู 
3.  เนือ้หาเร่ืองที่ส่ือสาร                               ดีมาก         ดี         พอใช้      
4.  สรุปภาพรวมการส่ือสาร                               ดีมาก        ดี         พอใช้  
5.  ท่านรู้สึกว่าเพื่อนใช้ค าพูดจูงใจเหมาะสม     ดีมาก         ดี        พอใช้       (comeval 008-02)  
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา   การฝึกทักษะการส่ือสารทางเวชปฏิบัติ 

หัวข้อ  การให้ค าปรึกษาก่อนท า biopsy 
 ช่ือเร่ือง   การขอตดัชิน้เนือ้เต้านม biopsy 

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 008-03) 
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เอกสารชดุท่ี 3 
ส าหรับผู้ ป่วยจ าลอง 

บทเรียนที่  8 
การฝึกทกัษะการสื่อสารทางเวชปฏิบตัิ                  
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หัวข้อ   การให้ค าปรึกษาก่อนท า biopsy 
ชื่อเร่ือง  การขอตดัชิน้เนือ้เต้านม biopsy 

บทผู้ป่วย 
 

 

 ทา่นช่ือ แก้ว  นาค า อาชีพ แมบ้่าน 
 
สถานการณ์ 
 ขณะนืท้า่นก าลงัรอพบแพทย์เพ่ือตรวจเน่ืองจากคล าพบก้อนท่ีเต้านมซ้าย 
 
ข้อมูลของท่าน  
  ท่านอายุ 45 ปี มาโรงพยาบาล เน่ืองจากคล าพบก้อนผิดปกติท่ีเต้านมซ้าย 2 เดือนก่อนมา
โรงพยาบาล ขนาดประมาณหวันิว้มือ ไมเ่จ็บ ไมมี่อาการอ่ืนๆ   
 ทา่นแตง่งานแล้ว มีบตุร 2 คน มีพ่ีสาวและแมเ่ป็นมะเร็งเต้านม ทัง้คูไ่ด้รับคีโมแล้วเกิดผลข้างเคียง 
มีผมร่วง  คล่ืนไส้  อาเจียน  ออ่นเพลียมาก 
 
บทบาทท่ีต้องแสดง 

นัง่รอตรวจด้วยทา่ทีกระวนกระวาย  
กลวัผลการเป็นมะเร็งเต้านมและกลวัการรับคีโม 
กลวัความเจ็บจากการท า biopsy 
 
แพทย์จะแจ้งทา่นวา่คล าได้ก้อนจริงๆท่ีเต้านมข้างซ้าย 
ถามคณุหมอวา่ “ คุณหมอว่าจะเป็นมะเร็งไหมคะ ” 

 แพทย์จะให้ความเห็นว่าควรจะต้องน าชิน้เนือ้ออกมาตรวจให้ละเอียดเพ่ือให้ได้การวินิจฉยัแนช่ดั
วา่เป็นก้อนเนือ้งอกธรรมดาซึ่งมีผู้ เป็นกนัมาก   หรือเป็นเนือ้ร้าย เพราะทา่นมีอาย ุ45 ปี แล้ว 

ทา่นกลวัวา่แพทย์จะผา่เอาเนือ้ไปตรวจ ท่านกลวัเจ็บ  
แตแ่พทย์จะแนะน าการตรวจชนิดใช้เข็มดดูเอาชิน้เนือ้ไปตรวจ ซึง่ทา่นสงสยัและถามวา่ “ เจ็บหรือ

มีอันตรายไหมคะ ” 
ถ้าแพทย์ไมอ่ธิบายวิธีท าให้ท่านถามวา่ “ คุณหมอจะฉีดยาชาให้ก่อนไหมคะ ” 

ถ้าแพทย์ถามความยินยอมให้ทา่นนิ่งคิด ท าทา่อิดออด ก่อนถามว่า “ คุณหมอจะท าเม่ือไหร่คะ
แล้วเม่ือไหร่จะรู้ผล ” 
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หลังการสนทนากับแพทย์ 
 ขอให้ทา่นกรอกแบบสอบถามท่ีแนบมาพร้อมเอกสารนีแ้ล้วส่งให้นกัศกึษาผู้พดูคยุกบัทา่นหลงัการ
สนทนาแตล่ะรอบ     
 และเตรียมตวัส าหรับการฝึกปฏิบตัิครัง้ตอ่ไป 
 ทา่นจะต้องแสดงบทและพดูคยุกบันกัศกึษาแพทย์ซึง่แสดงเป็นแพทย์สองคน คนละ 2 ครัง้  รวม
เป็นการแสดง  4 ครัง้   
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แบบประเมินโดยผู้ป่วยจ าลอง  การฝึกทกัษะการส่ือสารทางเวชปฏิบัติ 
หวัข้อ การให้ค าปรึกษาก่อนท า biopsy    รอบที่……. 
เร่ือง  การขอตดัชิน้เนือ้เต้านม  
                                                      ช่ือผู้ ป่วย......................................................... 

(โปรดท าเคร่ืองหมายกากบาท x ในขัน้ตอนการปฏิบตัขิองผู้แสดงเป็นแพทย์) 
ไมไ่ด้ปฏิบตัิ ปฏิบตัิ ขัน้ตอนการปฏิบัติ 
1. พฤตกิรรมที่นักศึกษาปฏิบัต ิ 
      1.1   รับฟังทา่นพดูอย่างตัง้ใจ ไมพ่ดู ไมถ่ามตดับท ไม่พดูขดัจงัหวะขณะ    

            ท่านก าลงัพดู 
      1.2   อธิบายช้า ๆ ชดัถ้อยชดัค า พดูโต้ตอบด้วยค าสภุาพ  
      1.3   ไมพ่ดูศพัท์แพทย์ หรือ ภาษาองักฤษกบัทา่น   
      1.4   กิริยามารยาทเหมาะสมกบัการเป็นแพทย์ในขณะท่ีฝึกปฏิบตัิ 
      1.5   สบตาทา่นเหมาะสม โดยไมท่ าให้ทา่นรู้สกึไมส่บายใจ  
      1.6   แสดงความเป็นกนัเอง                      
      1.7   เปิดโอกาสให้ทา่นซกัถาม                    
      1.8  นิ่งเงียบ ไมพ่ดู ให้ทา่นได้คิดเร่ืองท่ีคณุหมอถามหรือแจ้งให้ทราบบ้าง                     
      1.9  เอย่ช่ือทา่น (แก้ว) บ้างระหวา่งพดูกนั                    
      1.10 กิริยาทา่ทางให้เกียรตทิา่น                    
2. เนือ้หาข้อมูลท่ีนักศึกษาแจ้ง  
      2.1   ทกัทาย    ถามอาการทัว่ไปของท่าน 
      2.2   อธิบายให้ท่านเข้าใจเก่ียวกบัโรคท่ีทา่นเป็น                         
      2.3   สอบถามความเข้าใจตอ่อาการเจ็บป่วยของทา่น                    
      2.4   เปิดโอกาสให้ทา่นทบทวนความเข้าใจ    
      2.5   เปิดโอกาสให้ทา่นซกัถามข้อสงสยั 
      2.6  ทา่นรู้สกึวา่คณุหมอพดูกบัท่านด้วยความมัน่ใจ ไมต่ดิขดั  
 
3.  ส่ิงท่ีประทับใจท่ีมีต่อนักศึกษาผู้ฝึก   .......................................................................... 
 
4.  สิ่งท่ีอยากให้นักศึกษาปรับปรุง          ...........................................................................      
 
5.  ภาพรวมความพอใจของท่านต่อนักศึกษา       พอใจมาก      พอใจ     ยงัไมพ่อใจ 

 
(comeval 008-04) 


