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ข้อแนะน าในการฝึกปฏบิัตกิารส่ือสาร 

 
การฝึกทกัษะการสื่อสารทางเวชปฏิบตัิมิได้มีจดัให้นกัศกึษาได้ฝึกแค่เพียงบทเรียนนีเ้ท่านัน้ 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 าปรึกษา 

ช่ือเร่ือง   การแจ้งผลการคดักรองโรคธาลสัซีเมียในหญิงมีครรภ์ 
ส าหรับนักศึกษาแพทย์ผู้ฝึกปฏิบัตกิารส่ือสาร 

 

ขัน้ตอนกระบวนการให้ค าปรึกษา 
1. แนะน าตนเองสร้างสมัพนัธภาพ 
2. แจ้งวตัถปุระสงค์ 
3. ส ารวจความรู้เดมิเก่ียวกบัโรค 
4. ให้ข้อมลูของโรค ให้ข้อมลูเพิ่มเตมิ แก้ไขความรู้ท่ีผิด 
5. แจ้งข้อมลูของโรค 

5.1   การถ่ายทอดทางกรรมพนัธุ์ 
5.2   โอกาสของลกูในท้อง 
5.3   ผลตอ่ลกูในครรภ์และแม่ 
5.4   การวินิจฉยัลกูในครรภ์ 
5.5   การด าเนินการเก่ียวกบัลกูในครรภ์ท่ีเป็นโรค 

6. ให้โอกาสซกัถาม 
7. ให้ข้อมลูเพ่ือผู้ ป่วยพิจารณาทางเลือก 
8. ไมแ่นะน า ไมเ่ลือกวิธีให้ 
9. ไมพ่ดูโน้มน้าว  ไมย่ดัเยียดความคิด 
10. แสดงความเห็นอกเห็นใจ 
11. ให้ก าลงัใจ รับรู้ความรู้สกึของผู้ ป่วย 
12. ให้ผู้ ป่วยตดัสินใจด้วยตนเอง/หรือกลบัไปปรึกษาครอบครัว 
13. ไมเ่ร่งรัดค าตอบให้เวลาตดัสินใจ 

 

ทฤษฎีโรคธาลัสซีเมีย 
 โรคธาลสัซีเมีย และฮีโมโกลบนิผิดปกตถิ่ายทอดได้ทางพนัธุกรรม  ผู้ ท่ีเป็นโรคจะได้รับ

ยีนธาลสัซีเมียจากทัง้พอ่และแมซ่ึง่ต้องเป็นยีนผิดปกตชินิดเดียวกนัเท่านัน้  ผู้ ท่ีได้รับยีนผิดปกตจิากพอ่หรือ
แมเ่พียงฝ่ายเดียวจะเป็นพาหะของโรค ไมมี่อาการของโรค   แตส่ามารถถ่ายทอดความผิดปกตไิปยงั
ลกูหลานได้   

ธาลสัซีเมียแบง่ได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ 
1. อลัฟาธาลสัซีเมีย 

1.1  อลัฟาธาลสัซีเมีย 1   
1.2  อลัฟาธาลสัซีเมีย 2   
1.3  ฮีโมโกลบินคอนสแตนท์สปริง ซึง่เป็นฮีเมโกลบนิผิดปกตท่ีิท าให้มีผลกระทบ 
       เหมือนอลัฟาธาลสัซีเมีย 2  
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2. เบต้าธาลสัซีเมีย 
 2.1  เบต้าศนูย์ธาลสัซีเมีย 
 2.2  เบต้าบวกธาลสัซีเมีย 

2.3  ฮีโมโกลบินอี  ซึง่เป็นฮีเมโกลบนิผิดปกตท่ีิท าให้มีผลกระทบเหมือนเบต้าบวก 
       ธาลสัซีเมีย   

 โรคธาลสัซีเมียชนิดท่ีรุนแรงท่ีสุด คือ Hemoglobin Bart‘s hydrops fetalis  เกิดจากได้รับ
ยีนอลัฟาธาลสัซีเมีย 1  ทัง้จากพอ่และแม่ (homozygous α – thalassemia-1)   ผู้ ป่วยจะมีอาการตัง้แตอ่ยู่
ในครรภ์มารดา จะซีด บวม ตบัม้ามโต มีน า้ในช่องท้อง รกมีขนาดใหญ่ มกัเสียชีวิตในครรภ์หรือหลงัคลอด
ไม่นาน  สตรีท่ีตัง้ครรภ์ทารกท่ีเป็นโรคนีอ้าจมีภาวะแทรกซ้อนจากการตัง้ครรภ์เพิ่มขึ น้ เช่น ครรภ์เป็นพิษ 
หรือตกเลือดหลงัคลอดได้  
 ผู้ ท่ีเป็นพาหะของโรคจะไม่มีอาการ  แต่เม่ือผู้ ท่ีเป็นพาหะชนิดเดียวกันแต่งงานกันจะท าให้มีบุตร
เป็นโรคท่ีรุนแรงได้  วิธีท่ีใช้ตรวจกรองในสตรีตัง้ครรภ์ ควรสามารถตรวจกรองพาหะท่ีส าคัญได้ ได้แก่  
อลัฟาธาลสัซีเมีย 1   เบต้าธาลสัซีเมีย และ ฮีโมโกลบินอี  โอกาสเกิดโรคของบตุรในกรณีท่ีทัง้บิดาและ
มารดาเป็นพาหะคือร้อยละ 25   โอกาสท่ีบตุรมียีนแฝงเป็นพาหะคือร้อยละ 50  และบตุรท่ีปกติคือไม่เป็นทัง้
พาหะและไมมี่โรคเลยร้อยละ 25   
 
 วิธีตรวจกรองโรค (Screening test)  

1. MCV  ผู้ ท่ีเป็นพาหะของธาลสัซีเมียชนิดอลัฟา 1 และชนิดเบต้ามกัมีคา่ฮีโมโกลบนิปกต ิแตค่า่ 
MCV จะต ่ากวา่ปกติ < 80 fl   

2. OF test (one tube osmotic fragility test) ผู้ เป็นพาหะของธาลสัซีเมียชนิดอลัฟา 1 และชนิด
เบต้า  จะให้ผลเป็นบวก   

3. DCIP (dichlorophenol – indolphenol precipitation test)   เป็นการตรวจการตก ตะกอน  
นิยมใช้ในการตรวจกรองฮีโมโกลบนิอีเป็นหลกั 

 
การตรวจเพื่อยืนยันโดยวิธีมาตรฐาน (Confirmatory test)  
1. Hemoglobin typing วิธีนีส้ามารถตรวจยืนยนัธาลสัซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติได้เกือบทุก

ชนิด  แต่ไม่สามารถแยกผู้ ท่ีเป็นพาหะของ อัลฟาธาลัสซีเมีย 1 อัลฟาธาลัสซีเมีย 2 และ 
Homozygous อลัฟาธาลสัซีเมีย 2 ออกจากผู้ไมเ่ป็นพาหะได้ 

2. การตรวจวดัปริมาณฮีโมโกลบนิ A2 มีประโยชน์ในการวินิจฉยัผู้ เป็นพาหะของเบต้าธาลสัซีเมีย 
3. การตรวจวิเคราะห์ DNA ด้วยการท า Polymerase chain reaction (PCR)  เป็นการตรวจ

วิเคราะห์ DNA ยีนอลัฟาธาลสัซีเมียใช้ในการตรวจวินิจฉยัผู้ ท่ีเป็นพาหะของอลัฟาธาลสัซีเมีย1  
มีความส าคญัในการตรวจวินิจฉยัทารกในครรภ์ 
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 วิธีตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ (Prenatal diagnosis)  มีดงันี ้

1. Midtrimester amniocentesis ด้วยการน าเซลน า้คร ่ามาตรวจ DNA  จะท าในอาย ุ 
       ครรภ์ 15 – 20 สปัดาห์  มีโอกาสแท้ง 0.5 – 1.0 เปอร์เซ็นต์   
2. Chorionic villous sampling โดยการน า chorionic villi มาตรวจ DNA  ท าได้โดยผ่านทาง

หน้าท้องและผา่นทางปากมดลกู  จะตรวจในอายคุรรภ์ 10 – 14 สปัดาห์  และโอกาสแท้งมี
มากกวา่     

3. Percutaneous umbilical blood sampling เป็นการตรวจเลือดจากสายสะดือทารกในครรภ์     
       โดยน ามาตรวจ Hb typing และ DNA ของธาลสัซีเมีย  ท าในอายคุรรภ์ 18 สปัดาห์ขึน้ไป     
       โอกาสแท้ง 1.0 – 3.0 เปอร์เซ็นต์ 
 

 หลงัจากวินิจฉยัได้แล้ววา่สตรีตัง้ครรภ์เป็นคูเ่ส่ียงตอ่การมีบตุรเป็นโรคธาลสัซีเมียชนิดรุนแรง  ทัง้
คูค่วรได้รับค าปรึกษาแนะน า  โดยต้องให้ข้อมลูวา่ 

1. เส่ียงตอ่การเป็นโรคชนิดใด 
2. มีความรุนแรงและการด าเนินโรคเป็นอยา่งไร 
3. มีการรักษาอะไรบ้าง 
4. โอกาสเส่ียงท่ีจะมีบตุรเป็นโรคเทา่ใด 
5. มีทางเลือกในการตรวจวินิจฉยัทารกในครรภ์ได้อยา่งไรบ้าง อายคุรรภ์ท่ีตรวจได้ 
6. ข้อดีข้อเสียของการตรวจแตล่ะวิธี 
 
และกรณีท่ีตรวจพบวา่ทารกในครรภ์เป็นโรค  ยงัไมมี่วิธีรักษาทารกในครรภ์  ทางเลือกจงึมีเพียง 2 

ทาง  คือ การยตุกิารตัง้ครรภ์  หรือการเตรียมพร้อมท่ีจะดแูลทารกท่ีเป็นโรคหลงัคลอด 
การให้ค าปรึกษาแนะน านีค้วรท าในท่ีท่ีเป็นสว่นตวั  อยูพ่ร้อมกนัทัง้คูส่ามีและภรรยา  มีเวลาเพียงพอ  ใช้
ค าพดูสัน้ ๆ  เข้าใจง่าย ไมก่่อให้เกิดความหวาดกลวั  และให้โอกาสคูส่มรสในการคิดและตดัสินใจเอง  ไม่
ตดัสินใจแทน  และต้องค านึงถึงสภาพจิตใจของคูส่มรสด้วย 
 
เอกสารอ้างอิง  ปัทมา  พรหมสนธิ, อดเิทพ  เชาว์วิศษิฐ  ธาลัสซีเมียในสตรีตั้งครรภ์   ภาควิชาสตูิ
ศาสตร์-นรีเวชวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลยัมหิดล 
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ค าส่ังปฏิบัตสิ าหรับนักศึกษาผู้ฝึกส่ือสาร 
 

หลงัจากได้ศึกษาขัน้ตอนกระบวนการส่ือสาร  เนือ้หาของโรค  และข้อมูลของผู้ ป่วยเรียบร้อยแล้ว  
ให้ทา่นแจ้งผลการตรวจคดักรองโรคธาลสัซีเมียรวมทัง้แนวทางการตรวจเพิ่มเตมิแก่คณุสมศรี (และสามี) ซึ่ง
มีรายละเอียดดงันี ้ 

คณุสมศรี  อาย ุ28 ปี  G1P0  ขณะนีต้ัง้ครรภ์ 15 สปัดาห์  มาฝากครรภ์ตามนดั   ผลการตรวจ
เลือดคดักรอง พบว่าคณุสมศรีไม่ซีด แตผ่ล MCV 72 fL และ ผลตรวจ polymerase chain reaction (PCR)  
เพิ่มเตมิพบวา่ทัง้คณุสมศรีและสามี  เป็นพาหะของธาลสัซีเมีย  ชนิดอลัฟา 1 (Heterozygous alpha 1)   

สมมติท่านเป็นแพทย์เพิ่มพนูทกัษะในโรงพยาบาลจงัหวดัแห่งหนึ่ง   วนันีค้ณุสมศรี (และสามี)มา
ฟังผลการตรวจเลือดและวางแผนในการตรวจเพิ่มเตมิตอ่ไป 

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

 
 

 เม่ือท่านได้ศึกษาขัน้ตอนการส่ือสาร  รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ป่วยและเนือ้หาท่ี
จะต้องส่ือสารแล้ว ขอให้ท่านเตรียมการเพื่อที่จะปฏิบัตกัิบบดิาและมารดาผู้ป่วย  เม่ือท่านพร้อม
โปรดแนะน าตัวแก่บิดามารดาผู้ป่วยและถามความพร้อมท่ีจะเร่ิมปฏิบัตกิารส่ือสาร   
 เม่ือทัง้ท่านและมารดา (และสามี) ผู้ป่วยพร้อมแล้ว   โปรดด าเนินการตามขัน้ตอนการฝึก
ส่ือสารครัง้ท่ี 1  และการส่ือสารครัง้ที่ 2  ตามที่แจ้งไว้ใน เอกสารชุดที่ 1 หน้าที่ 5   
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แบบประเมินโดยนักศึกษาแพทย์ผู้ฝึกปฏิบัต ิการฝึกทักษะการส่ือสารทางเวชปฏิบัติ 

หัวข้อ  การให้ค าปรึกษา          
เร่ือง  การแจ้งผลการคดักรองโรคธาลสัซีเมียในหญิงมีครรภ์         รอบที่ ............ 
ไมไ่ด้ปฏิบตั ิ ปฏิบตัิ ขัน้ตอนการปฏบิัติ 
1. การเตรียมการก่อนปฏิบัติ  
      1.1   ทา่นคิดจะเอย่ทกัทายผู้ ป่วยก่อน   
      1.2   ทา่นจะแนะน าตนเอง  
      1.3   ทา่นเตรียมตวัที่จะรับฟังผู้ ป่วยอยา่งตัง้ใจ เหมือนการปฏิบตัิจริง 
      1.4   ทา่นวางแผนการใช้ค าถาม  
      1.5   ทา่นประเมินตนเองความรู้ในเนือ้หาที่จะต้องพดู ต้องอธิบาย 
      1.6   ทา่นได้ทบทวนขัน้ตอนกระบวนการสือ่สารท่ีจะฝึกปฏิบตัแิล้ว  
2. ขัน้ตอนการให้ค าปรึกษา 
      2.1   เร่ิมต้นด้วยการทกัทาย และแจ้งวตัถปุระสงค์ 
      2.2   ส ารวจความรู้เดมิของคณุสมศรีเก่ียวกบัโรค  
      2.3   ตรวจสอบความคิด ความรู้สกึ ความต้องการของคณุสมศรีและสามี      
              (Idea , Concern , Expectation , Feeling  หรือ ICEF)  
      2.4   แจ้งผลการตรวจคดักรอง  
      2.5   ให้ข้อมลูของโรคเพิ่มเติม แก้ไขความรู้ที่ผิด  
      2.6   เปิดโอกาสให้คณุสมศรีซกัถาม 
      2.7  ให้ข้อมลูเพื่อพิจารณาทางเลอืก 
      2.8   ไมพ่ดูโน้มน้าว  ไมย่ดัเยยีดความคิด 
      2.9   ไมแ่นะน า ไมเ่ลอืกวธีิให้    
      2.10 แสดงความเห็นใจ ให้ก าลงัใจ 
      2.11 รับรู้ความรู้สกึของคณุสมศรี   
      2.12 ให้ตดัสนิใจเอง  / หรือกลบัไปปรึกษาครอบครัวกนัก่อน 
      2.13 ไมเ่ร่งรัดค าตอบ ให้เวลาตดัสนิใจ 
     2.14 แจ้งสถานท่ีติดตอ่ไว้ถ้าต้องการความช่วยเหลือ   
3. การส่ือสารพืน้ฐาน 
      3.1   การสบตา 
      3.2   แสดงการตอบรับ เช่น พยกัหน้า โน้มตวัไปหาผู้ ป่วย สมัผสัโดยแตะที่แขน 
      3.3   การแสดงความเห็นอกเห็นใจ โดย  Empathic responses         
              - สะท้อนความรู้สกึ  
              - แสดงภาษากาย   
      3.4   การรับฟังอยา่งตัง้ใจ เชน่ การทวนความ สรุปความ  
      3.5   ไมพ่ดู ไมถ่ามตดับท ไมข่ดัจงัหวะขณะคณุสมศรีก าลงัพดู   
      3.6   นิ่งเงียบบ้าง หยดุพดูในช่วงทีเ่หมาะสม   
      3.7   การใช้ค าถามอยา่งเหมาะสม    
4.  ความม่ันใจในการส่ือสารตามขัน้ตอน      มาก              ปานกลาง               น้อย      
5.  ความม่ันใจในเนือ้หาที่ ส่ือสาร                มาก              ปานกลาง               น้อย           
6.  ความพอใจในการฝึกปฏิบัตคิรัง้นี ้          มาก              ปานกลาง               น้อย     

(comeval 009-01) 
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หัวข้อ  การให้ค าปรึกษา 

        ช่ือเร่ือง   การแจ้งผลการคดักรองโรคธาลสัซีเมียในหญิงมีครรภ์ 

         ส าหรับนักศึกษาแพทย์ผู้สังเกตการณ์การส่ือสาร 
  
ขัน้ตอนกระบวนการให้ค าปรึกษา 

1. แนะน าตนเองสร้างสมัพนัธภาพ 
2. แจ้งวตัถปุระสงค์ 
3. ส ารวจความรู้เดมิเก่ียวกบัโรค 
4. ให้ข้อมลูของโรค ให้ข้อมลูเพิ่มเตมิ แก้ไขความรู้ท่ีผิด 
5. แจ้งข้อมลูของโรค 

5.1  การถ่ายทอดทางกรรมพนัธุ์ 
5.2  โอกาสของลกูในท้อง 
5.3  ผลตอ่ลกูในครรภ์และแม่ 
5.4  การวินิจฉัยลกูในครรภ์ 
5.5  การด าเนินการเก่ียวกบัลกูในครรภ์ท่ีเป็นโรค 

6.    ให้โอกาสซกัถาม 
7. ให้ข้อมลูเพื่อผู้ ป่วยพิจารณาทางเลือก 
8. ไมแ่นะน า ไมเ่ลือกวิธีให้ 
9. ไมพ่ดูโน้มน้าว  ไมย่ดัเยียดความคิด 
10. แสดงความเห็นอกเห็นใจ 
11. ให้ก าลงัใจ รับรู้ความรู้สกึของผู้ ป่วย 
12. ให้ผู้ ป่วยตดัสินใจด้วยตนเอง/หรือกลบัไปปรึกษาครอบครัว 
13. ไมเ่ร่งรัดค าตอบให้เวลาตดัสินใจ 

 
ทฤษฎีโรคธาลัสซีเมีย 

 โรคธาลสัซีเมีย และฮีโมโกลบนิผิดปกตถิ่ายทอดได้ทางพนัธุกรรม  ผู้ ท่ีเป็นโรคจะได้รับ
ยีนธาลสัซีเมียจากทัง้พอ่และแมซ่ึง่ต้องเป็นยีนผิดปกติชนิดเดียวกนัเท่านัน้  ผู้ ท่ีได้รับยีนผิดปกตจิากพอ่หรือ
แมเ่พียงฝ่ายเดียวจะเป็นพาหะของโรค ไมมี่อาการของโรค   แตส่ามารถถ่ายทอดความผิดปกตไิปยงั
ลกูหลานได้   

ธาลสัซีเมียแบง่ได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ 
1. อลัฟาธาลสัซีเมีย 

1.1  อลัฟาธาลสัซีเมีย 1   
1.2  อลัฟาธาลสัซีเมีย 2   
1.3  ฮีโมโกลบินคอนสแตนท์สปริง ซึง่เป็นฮีเมโกลบนิผิดปกตท่ีิท าให้มีผลกระทบ 
       เหมือนอลัฟาธาลสัซีเมีย 2  
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2. เบต้าธาลสัซีเมีย 
 2.1  เบต้าศนูย์ธาลสัซีเมีย 
 2.2  เบต้าบวกธาลสัซีเมีย 

2.3  ฮีโมโกลบินอี  ซึง่เป็นฮีเมโกลบนิผิดปกตท่ีิท าให้มีผลกระทบเหมือนเบต้าบวก 
       ธาลสัซีเมีย   

 โรคธาลสัซีเมียชนิดท่ีรุนแรงท่ีสุด คือ Hemoglobin Bart‘s hydrops fetalis  เกิดจากได้รับ
ยีนอลัฟาธาลสัซีเมีย 1  ทัง้จากพอ่และแม่ (homozygous α – thalassemia-1)   ผู้ ป่วยจะมีอาการตัง้แตอ่ยู่
ในครรภ์มารดา จะซีด บวม ตบัม้ามโต มีน า้ในช่องท้อง รกมีขนาดใหญ่ มกัเสียชีวิตในครรภ์หรือหลงัคลอด
ไม่นาน  สตรีท่ีตัง้ครรภ์ทารกท่ีเป็นโรคนีอ้าจมีภาวะแทรกซ้อนจากการตัง้ครรภ์เพิ่มขึน้ เช่น ครรภ์เป็นพิษ 
หรือตกเลือดหลงัคลอดได้  
 ผู้ ท่ีเป็นพาหะของโรคจะไม่มีอาการ  แต่เม่ือผู้ ท่ีเป็นพาหะชนิดเดียวกันแต่งงานกันจะท าให้มีบุตร
เป็นโรคท่ีรุนแรงได้  วิธีท่ีใช้ตรวจกรองในสตรีตัง้ครรภ์ ควรสามารถตรวจกรองพาหะท่ีส าคัญได้ ได้แก่  
อลัฟาธาลสัซีเมีย 1   เบต้าธาลสัซีเมีย และ ฮีโมโกลบินอี  โอกาสเกิดโรคของบตุรในกรณีท่ีทัง้บิดาและ
มารดาเป็นพาหะคือร้อยละ 25   โอกาสท่ีบตุรมียีนแฝงเป็นพาหะคือร้อยละ 50  และบตุรท่ีปกติคือไม่เป็นทัง้
พาหะและไมมี่โรคเลยร้อยละ 25   
 
 วิธีตรวจกรองโรค (Screening test)  

4. MCV  ผู้ ท่ีเป็นพาหะของธาลสัซีเมียชนิดอลัฟา 1 และชนิดเบต้ามกัมีคา่ฮีโมโกลบนิปกต ิแตค่า่ 
MCV จะต ่ากวา่ปกติ < 80 fl   

5. OF test (one tube osmotic fragility test) ผู้ เป็นพาหะของธาลสัซีเมียชนิดอลัฟา 1 และชนิด
เบต้า  จะให้ผลเป็นบวก   

6. DCIP (dichlorophenol – indolphenol precipitation test)   เป็นการตรวจการตก ตะกอน  
นิยมใช้ในการตรวจกรองฮีโมโกลบนิอีเป็นหลกั 

 
การตรวจเพื่อยืนยันโดยวิธีมาตรฐาน (Confirmatory test)  
4. Hemoglobin typing วิธีนีส้ามารถตรวจยืนยนัธาลสัซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติได้เกือบทุก

ชนิด  แต่ไม่สามารถแยกผู้ ท่ีเป็นพาหะของ อัลฟาธาลัสซีเมีย 1 อัลฟาธาลัสซีเมีย 2 และ 
Homozygous อลัฟาธาลสัซีเมีย 2 ออกจากผู้ไมเ่ป็นพาหะได้ 

5. การตรวจวดัปริมาณฮีโมโกลบนิ A2 มีประโยชน์ในการวินิจฉยัผู้ เป็นพาหะของเบต้าธาลสัซีเมีย 
6. การตรวจวิเคราะห์ DNA ด้วยการท า Polymerase chain reaction (PCR)  เป็นการตรวจ

วิเคราะห์ DNA ยีนอลัฟาธาลสัซีเมียใช้ในการตรวจวินิจฉยัผู้ ท่ีเป็นพาหะของอลัฟาธาลสัซีเมีย1  
มีความส าคญัในการตรวจวินิจฉยัทารกในครรภ์ 
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 วิธีตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ (Prenatal diagnosis)  มีดงันี ้

4. Midtrimester amniocentesis ด้วยการน าเซลน า้คร ่ามาตรวจ DNA  จะท าในอาย ุ 
       ครรภ์ 15 – 20 สปัดาห์  มีโอกาสแท้ง 0.5 – 1.0 เปอร์เซ็นต์   
5. Chorionic villous sampling โดยการน า chorionic villi มาตรวจ DNA  ท าได้โดยผ่านทาง

หน้าท้องและผา่นทางปากมดลกู  จะตรวจในอายคุรรภ์ 10 – 14 สปัดาห์  และโอกาสแท้งมี
มากกวา่     

6. Percutaneous umbilical blood sampling เป็นการตรวจเลือดจากสายสะดือทารกในครรภ์     
       โดยน ามาตรวจ Hb typing และ DNA ของธาลสัซีเมีย  ท าในอายคุรรภ์ 18 สปัดาห์ขึน้ไป     
       โอกาสแท้ง 1.0 – 3.0 เปอร์เซ็นต์ 
 

 หลงัจากวินิจฉยัได้แล้ววา่สตรีตัง้ครรภ์เป็นคูเ่ส่ียงตอ่การมีบตุรเป็นโรคธาลสัซีเมียชนิดรุนแรง  ทัง้
คูค่วรได้รับค าปรึกษาแนะน า  โดยต้องให้ข้อมลูวา่ 

7. เส่ียงตอ่การเป็นโรคชนิดใด 
8. มีความรุนแรงและการด าเนินโรคเป็นอยา่งไร 
9. มีการรักษาอะไรบ้าง 
10. โอกาสเส่ียงท่ีจะมีบตุรเป็นโรคเทา่ใด 
11. มีทางเลือกในการตรวจวินิจฉยัทารกในครรภ์ได้อยา่งไรบ้าง อายคุรรภ์ท่ีตรวจได้ 
12. ข้อดีข้อเสียของการตรวจแตล่ะวิธี 
 
และกรณีท่ีตรวจพบวา่ทารกในครรภ์เป็นโรค  ยงัไมมี่วิธีรักษาทารกในครรภ์  ทางเลือกจงึมีเพียง 2 

ทาง  คือ การยตุกิารตัง้ครรภ์  หรือการเตรียมพร้อมท่ีจะดแูลทารกท่ีเป็นโรคหลงัคลอด 
การให้ค าปรึกษาแนะน านีค้วรท าในท่ีท่ีเป็นสว่นตวั  อยูพ่ร้อมกนัทัง้คูส่ามีและภรรยา  มีเวลาเพียงพอ  ใช้
ค าพดูสัน้ ๆ  เข้าใจง่าย ไมก่่อให้เกิดความหวาดกลวั  และให้โอกาสคูส่มรสในการคิดและตดัสินใจเอง  ไม่
ตดัสินใจแทน  และต้องค านึงถึงสภาพจิตใจของคูส่มรสด้วย 
 
เอกสารอ้างอิง  ปัทมา  พรหมสนธิ, อดเิทพ  เชาว์วิศษิฐ  ธาลัสซีเมียในสตรีตั้งครรภ์   ภาควิชาสตูิ
ศาสตร์-นรีเวชวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลยัมหิดล 
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ค าส่ังปฏิบัตสิ าหรับผู้สังเกตการณ์ 
 
 สงัเกตและประเมินการปฏิบตัขิองเพ่ือนนกัศกึษาและให้ความเห็นตามแบบประเมินส าหรับ 
ผู้สงัเกตการณ์การฝึกทกัษะการส่ือสารทางเวชปฏิบตัิ แล้วมอบแบบประเมินให้เพ่ือนนกัศึกษาเม่ือปฏิบตัิ
เสร็จในแตล่ะรอบการฝึก 
 
 ข้อมูลของผูป่้วยมีดงันี ้

คณุสมศรี  ขณะนีต้ัง้ครรภ์แรก  อายคุรรภ์ 15 สปัดาห์  มาฝากครรภ์ตามนดั   ผลการตรวจเลือดคดั
กรอง พบว่าคณุสมศรีไม่ซีด แต่ผล MCV 72 fL และ ผลตรวจ polymerase chain reaction (PCR)  
เพิ่มเตมิทัง้คณุสมศรีและสามี  เป็นพาหะของธาลสัซีเมีย  ชนิดอลัฟา 1 (Heterozygous alpha 1)   

วนันีค้ณุสมศรี (และสามี)มาฟังผลการตรวจเลือด 
 
 

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

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

หัวข้อ  การให้ค าปรึกษา          
เร่ือง  การแจ้งผลการคดักรองโรคธาลสัซีเมียในหญิงมีครรภ์         รอบที่ ............ 
ไมไ่ด้ปฏิบตั ิ ปฏิบตัิ ขัน้ตอนการปฏบิัติ 
1. ขัน้ตอนการให้ค าปรึกษา 
      1.1   เร่ิมต้นด้วยการทกัทาย และแจ้งวตัถปุระสงค์ 
      1.2   ส ารวจความรู้เดมิของคณุสมศรีเก่ียวกบัโรค  
      1.3   ตรวจสอบความคิด ความรู้สกึ ความต้องการของคณุสมศรีและสามี      
              (Idea , Concern , Expectation , Feeling  หรือ  ICEF)  
      1.4   แจ้งผลการตรวจคดักรอง  
      1.5   ให้ข้อมลูของโรคเพิ่มเติม แก้ไขความรู้ที่ผิด  
      1.6   เปิดโอกาสให้คณุสมศรีซกัถาม 
      1.7  ให้ข้อมลูเพื่อพิจารณาทางเลอืก 
      1.8   ไมพ่ดูโน้มน้าว  ไมย่ดัเยยีดความคิด 
      1.9   ไมแ่นะน า ไมเ่ลอืกวธีิให้    
      1.10 แสดงความเห็นใจ ให้ก าลงัใจ 
      1.11 รับรู้ความรู้สกึของคณุสมศรี   
      1.12 ให้ตดัสนิใจเอง  / หรือกลบัไปปรึกษาครอบครัวกนัก่อน 
      1.13 ไมเ่ร่งรัดค าตอบ ให้เวลาตดัสนิใจ 
     1.14 แจ้งสถานท่ีติดตอ่ไว้ถ้าต้องการความช่วยเหลือ   
2. การส่ือสารพืน้ฐาน 
      2.1   การสบตา 
      2.2   แสดงการตอบรับ เช่น พยกัหน้า โน้มตวัไปหาผู้ ป่วย สมัผสัโดยแตะที่แขน 
      2.3   การแสดงความเห็นอกเห็นใจ โดย  Empathic responses         
              - สะท้อนความรู้สกึ  
              - แสดงภาษากาย   
      2.4   การรับฟังอยา่งตัง้ใจ เชน่ การทวนความ สรุปความ  
      2.5   ไมพ่ดู ไมถ่ามตดับท ไมข่ดัจงัหวะขณะคณุสมศรีก าลงัพดู   
      2.6   นิ่งเงียบบ้าง หยดุพดูในช่วงทีเ่หมาะสม   
      2.7   การใช้ค าถามอยา่งเหมาะสม    
 
3.  เนือ้หาเร่ืองที่ ส่ือสาร              ดีมาก                ดี                   พอใช้      
 
4.  สรุปภาพรวมการส่ือสาร         ดีมาก                ดี                   พอใช้      

 
 

 (comeval 009-02) 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา   การฝึกทักษะการส่ือสารทางเวชปฏิบัต ิ

หัวข้อ  การให้ค าปรึกษา 
เร่ือง  การแจ้งผลการคดักรองโรคธาลสัซีเมียในหญิงมีครรภ์ 

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

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 009-03) 
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เอกสารชดุท่ี 3 
ส าหรับผู้ ป่วยจ าลอง 

บทเรียนที่  9 
การฝึกทกัษะการสื่อสารทางเวชปฏิบตัิ 
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หวัข้อ  การให้ค าปรึกษา 

ช่ือเร่ือง   การแจ้งผลการคดักรองโรคธาลสัซีเมียในหญิงมีครรภ์ 
 

บทผู้ป่วยส าหรับคุณสมศรี (และสามี) 
ทา่นช่ือสมศรี ขณะนีต้ัง้ครรภ์ 3 เดือนกว่า   มาฝากท้องท่ีโรงพยาบาลตามนดั ครัง้หลงัสดุแพทย์ได้

เจาะเลือดไปตรวจพร้อมกบัเลือดของสามี  เพ่ือส ารวจความผิดปกติทางเลือด   วนันีท้่านได้มาตรวจตามนดั
และได้พาสามีมาด้วยตามท่ีแพทย์บอกไว้ เพ่ือมาฟังผลเลือดท่ีเจาะไปคราวท่ีแล้ว   

 
สถานการณ์     
 ท่านนัง่รอแพทย์ท่ีจะเข้ามาพดูเก่ียวกบัผลการตรวจเลือดของท่าน   สมมตุิว่ามีสามีนัง่อยู่กับท่าน
ด้วยแล้ว 
 
บทบาทท่ีท่าน (และสามี) ต้องแสดง 
 ถ้าแพทย์ถามช่ือของสามีให้แจ้งไปตามจริง   

ถ้าแพทย์ถามท่านและสามีว่ารู้จกัโรคธาลสัซีเมียหรือไม่  ให้ท่านตอบว่าคิดว่าเคยผ่านตาเห็นใน
หนงัสือพิมพ์แต่ท่านและสามีไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไร  และท่านไม่เคยมีอาการผิดปกติใด ๆ  แปลกใจถ้าแพทย์
แจ้งวา่ทา่นมีความผิดปกตขิองผลเลือด (แสดงสีหน้าแปลกใจและกงัวล)  
 แพทย์จะแจ้งให้ท่านทราบว่าโรคนีเ้ป็นกรรมพนัธุ์  เป็นได้ทัง้เป็นโรคจริงมีอาการผิดปกติ หรือเป็น
โรคแฝงโดยจะไมมี่อาการผิดปกตใิด ๆ  ไมซี่ด  แตรู้่ได้จากการตรวจเลือดอย่างละเอียดอย่างท่ีเจาะตรวจใน
การฝากท้องครัง้นี ้ 
 ทัง้ผู้ ท่ีเป็นโรคจริงและเป็นโรคแฝง ตา่งถ่ายทอดโรคไปสูล่กูในท้องได้ 
 ทัง้คณุสมศรีและสามีท่ีมีโรคแฝงอยูท่ัง้คูจ่ะก่อให้เกิดความผิดปกตติอ่ลกูในท้องได้ในหลายลกัษณะ  
คืออาจเป็นโรคจริง และผลแทรกซ้อนจากการตัง้ครรภ์ต่อแม่ในกรณีท่ีลกูในท้องเป็นโรคจริงหรือมีโรคแฝง
อยา่งพอ่กบัแม ่หรือลกูในท้องอาจปกตก็ิได้ (ซ่ึงคณุหมอจะบอกเปอร์เซ็นต์โรคจริงใหท่้านทราบ) 
 ถ้าแพทย์ให้ทา่นทวนสิ่งท่ีแพทย์บอก ขอให้ทา่นแจ้งไปตามท่ีแพทย์พดูกบัทา่น  
 ถ้าแพทย์ให้โอกาสถาม แตย่งัไมไ่ด้พดูถึงวา่ ลกูในท้องถ้าเป็นโรคจะมีอาการอยา่งไร ให้ทา่นถามวา่ 
“ แล้วถ้าลูกในท้องเป็นโรค  จะอันตรายหรือเปล่าคะ ” 
 
หมายเหตุ 
 ในชว่งของการรับฟังการแจ้งข้อมลูของโรค ขอให้ทา่นแสดงอารมณ์หรือค าพดูท่ีเป็นชนวนกระตุ้น
ให้แพทย์ใสใ่จกบัความรู้สกึหรือปฏิกิริยาของทา่น และตอบสนองอยา่งเหมาะสมเป็นช่วง ๆ  
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แบบประเมินโดยผู้ป่วยจ าลอง  การฝึกทักษะการส่ือสารทางเวชปฏิบัติ 

หัวข้อ การให้ค าปรึกษา                  รอบที่ ......... 
เร่ือง    การแจ้งผลการคดักรองภาวะธาลสัซีเมียในหญิงมีครรภ์ 
ช่ือผู้ ป่วย ................................... 
 

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

                      (โปรดท าเคร่ืองหมายกากบาท x ในขัน้ตอนการปฏิบตัขิองผู้แสดงเป็นแพทย์) 
1. พฤตกิรรมที่นักศึกษาปฏบิัติ 
1.1   ทา่นพอใจการแสดงความเห็นอกเห็นใจของคณุหมอ        มาก           ปานกลาง      น้อย      
1.2   ความสมจริงของคณุหมอท่ีทา่นรู้สึก                                  มาก           ปานกลาง      น้อย      
1.3   คณุหมอสามารถส่ือสารให้ทา่นรู้สึกคลายกงัวลใจ              มาก           ปานกลาง      น้อย      
1.4   คณุหมอสามารถส่ือสารได้ตรงประเดน็                              มาก           ปานกลาง      น้อย      
        ตามความรู้สึกของทา่นท่ีอยากให้คณุหมอพดู 
1.5   คณุหมอเปิดโอกาสให้ทา่นระบายความรู้สกึ                      มาก           ปานกลาง      น้อย                                           
1.6   คณุหมอเปิดโอกาสให้ทา่นซกัถาม                                    มาก           ปานกลาง      น้อย      
1.7   จงัหวะการพดู การฟังของคณุหมอ                                   มาก           ปานกลาง      น้อย      
        เหมาะสมกบัความเศร้าโศก วิตกกงัวล 
1.8   ถ้าคณุหมอสมัผสัท่านขณะพดูกนั ท่านคิดว่าเหมาะสม      มาก           ปานกลาง      น้อย                    
1.9   ทา่นรู้สกึวา่คณุหมอพดูกบัทา่นด้วยความมัน่ใจ                มาก           ปานกลาง      น้อย      
1.10  คณุหมอพดูช้า ๆ  เหมาะสมในการให้ก าลงัใจ                  มาก           ปานกลาง      น้อย      

 
2.  สิ่งที่ประทบัใจที่มีต่อนักศึกษาผู้ฝึก   .......................................................................... 
 
3.  สิ่งที่อยากให้นักศึกษาปรับปรุง          ...........................................................................      
 
4.  ภาพรวมความพอใจของท่านต่อนักศึกษา       พอใจมาก      พอใจ       ยงัไมพ่อใจ 

 
 

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

(comeval 009-04) 


