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ค�าน�า

 ปัจจุบันนี้โรคที่เป็นภาวะคุกคามต่อระบบสุขภาพของทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยคือโรคเรื้อรัง ได้แก่  

โรคมะเร็ง ไตวาย หัวใจวาย โรคปอดเรื้อรัง เป็นต้น โรคดังกล่าวต้องการการรักษาอย่างยาวนาน และเมื่อ

โรคเข้าสู่ระยะท้ายผู้ป่วยจะทุกข์ทรมานจากตัวโรค และครอบครัวต้องรับภาระอย่างหนักหน่วง ซึ่งจ�าเป็น

ต้องได้รับการรักษาแบบประคับประคอง นอกจากนี้ประชากรทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่ม

ขึ้น เนื่องจากวิทยาการทางการแพทย์ที่ดีขึ้น  มีการค้นพบการรักษาและยาที่สามารถรักษาหรือป้องกันโรค

ต่าง ๆ  ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ประเทศทั่วโลกก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” ผู้สูงอายุมักมีโรคประจ�าตัว 

เกิดขึ้นเป็นเงาตามตัวด้วย เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุจ�านวนมากมิได้มีสุขภาพดีแต่มักป่วยด้วยโรคเรื้อรัง  

และจ�านวนมากเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งก็ล้วนต้องการการดูแลแบบประคับประคอง ในขณะที่มีข้อจ�ากัดคือ

จ�านวนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองมีจ�านวนน้อย   

ดังน้ันการเพิ่มจ�านวนบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้และทักษะในการให้การดูแลแบบประคับประคอง

จงึมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ เพราะจะส่งผลให้ผูป่้วยทีต้่องการการบรกิารดงักล่าวสามารถได้รบัการบรกิารเป็น

อย่างดี

 ชุดรายวิชาที่จัดท�าขึ้นนี้ต้องการตอบสนองต่อความจ�าเป็นเร่งด่วนดังกล่าวข้างต้น โดยชุดรายวิชานี้ใช้

เป็นสือ่ประกอบการอบรม “Training of the Trainers (TOT) in Palliative Care”  ชดุรายวชิานีป้ระกอบ

ด้วยชุดรายวิชาย่อย 9 เรื่องซึ่งเป็นเนื้อหาโดยตรงเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โดยมีสื่อการ

สอนพร้อมใช้คือ PowerPoint presentation  ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถเลือกเนื้อหาเพื่อน�าไปสอนให้

เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบท  นอกจากนี้ยังมีรายวิชาย่อยเรื่องพื้นฐานการสอน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

ได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสอน

 คณะผูจ้ดัท�าหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าชดุรายวชิานีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อผูเ้ข้ารบัการอบรมและสามารถน�าไปใช้

เป็นแนวทางและสื่อในการสอนได้เป็นอย่างดี เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมสุขภาพในการดูแลผู้ป่วยแบบ 

ประคบัประคอง ส่งผลให้ผูป่้วยมคีณุภาพชวีติทีด่ทีีส่ดุเท่าท่ีเป็นไปได้ และสามารถจากไปอย่างไม่ทกุข์ทรมาน

ในวาระสุดท้าย

 

 (แพทย์หญิงศรีเวียง ไพโรจน์กุล)

 กุมภาพันธ์ 2560
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ภาพรวมรายวิชา 

 รายวิชานี้มุ่งเน้นความส�าคัญด้านการสื่อสารกับผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัว หลักการสื่อสารที่มี

ประสทิธภิาพ การแจ้งข่าวร้าย การแจ้งการพยากรณ์โรค การก�าหนดเป้าหมายการดแูลและท�าแผนการดแูล

ล่วงหน้า และปัญหาที่มักเกิดขึ้นในกระบวนการการสื่อสาร รวมถึงการประชุมครอบครัว

สาระส�าคัญ

 การสื่อสารเป็นหัวใจส�าคัญในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัว การสื่อสารเป็นทักษะ ดังนั้น 

จึงสามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจนเกิดความเชี่ยวชาญได้

วัตถุประสงค์

 หลังจบการเรียนรู้ในรายวิชานี้ ผู้รับการอบรมสามารถ:

 1. อธิบายความส�าคัญของการสื่อสารในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัวได้อย่างถูกต้องและ

ครบถ้วน

 2. ระบุ หรือ ยกตัวอย่างปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารกับผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัวได้อย่าง

ถูกต้อง

 3. บอกหลักการการสื่อสารกับผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัวที่มีประสิทธิภาพได้อย่างถูกต้อง

 4. อธบิายหลักการการบอกข่าวร้าย การก�าหนดเป้าหมายการดแูล และการวางแผนการดแูลล่วงหน้า 

รวมทั้งการประชุมครอบครัวได้อย่างถูกต้อง

 5. มีทักษะการสื่อสารเพิ่มขึ้นจากการแสดงบทบาทสมมติ และจากการสะท้อนการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์การแสดงบทบาทสมมติ
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ขอบเขตรายวิชา

 1. ความส�าคัญของการสื่อสารในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัว อุปสรรคของการสื่อสาร 

ความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง

 2. เทคนิคการสื่อสาร 

  2.1 เทคนิคพื้นฐานในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ CLASS protocol

  2.2 เทคนิคการบอกข่าวร้ายโดยใช้ SPIKES model

  2.3 เทคนิคการพูดคุยเรื่องพยากรณ์โรค ระยะเวลารอดชีวิต เป้าหมายการรักษาและการวางแผน 

   การดูแลล่วงหน้า

  2.4 เทคนิคการพูดคุยแนวทางการดูแลแบบประคับประคอง

  2.5 การประชุมครอบครัว

 3. การใช้ค�าพูดเพื่อตอบสนองต่ออารมณ์ของผู้ป่วย 

 4. กรณีศึกษาและการแสดงบทบาทสมมุติ
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แผนการสอนเรื่อง “Communication in Palliative Care”

รายวิชา   Communication in Palliative Care

ผู้เรียน   แพทย์/พยาบาลที่มีพื้นฐานเกี่ยวกับการดูแลประคับประคองระดับต้น

ผู้สอน   แพทย์/พยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะกลาง (BCCPM & BCCPN)

เวลาสอน  2 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ผู้เรียนสามารถ

 1. อธิบายความส�าคัญของการสื่อสารในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัวได้อย่างถูกต้องและ

ครบถ้วน

 2. ระบุ หรือ ยกตัวอย่างปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารกับผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัวได้อย่าง

ถูกต้อง

 3. บอกหลักการการสื่อสารกับผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัวที่มีประสิทธิภาพได้อย่างถูกต้อง

 4. อธบิายหลักการการบอกข่าวร้าย การก�าหนดเป้าหมายการดแูล และการวางแผนการดแูลล่วงหน้า 

รวมทั้งการประชุมครอบครัวได้อย่างถูกต้อง

 5. มีทักษะการสื่อสารเพิ่มขึ้นจากการแสดงบทบาทสมมติ และจากการสะท้อนการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์การแสดงบทบาทสมมติ



4

Module 5

วัตถุประสงค์ เนื้อหา บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน การประเมินชั้น

เรียน

สื่อ เวลา

(นาที)

-อธบิายความส�าคัญ

ของการสื่อสารใน

การดแูลผูป่้วยระยะ

ท้ายและครอบครัว

ได้อย่างถูกต้องและ

ครบถ้วน

- ร ะ บุ  ห รื อ  ย ก

ตัวอย่างปัญหาและ

อุ ป ส ร ร ค ใ น ก า ร

สื่ อสารกับผู ้ป ่ วย

ร ะ ย ะ ท ้ า ย แ ล ะ

ครอบครัวได้อย่าง

ถูกต้อง

ค ว ามท ้ าท ายและ

อุ ป ส ร ร ค ข อ ง ก า ร

สื่อสารในผู้ป่วยระยะ

ท้ายรวมทั้งครอบครัว

-บรรยายโดยส่งเสริม

ให้เกิดบรรยากาศการ

ถามตอบในช้ันเรียน 

(interactive lecture) 

เพือ่เพ่ิมการเรยีนรู้โดย

ท�าให้เกิด cognitive 

engagement

-ให้ผู้เข้ารับการอบรม

แ ล ก เ ป ลี่ ย น

ประสบการณ์การดูแล

ผูป่้วยท่ีมคีวามซบัซ้อน

และไม ่มั่นใจว ่าการ

สือ่สารทีด่จีะมบีทบาท

ช่วยได้อย่างไร

-ยกตัวอย่างการดูแล

คนไข ้ระยะท ้ายที่มี

ความซับซ้อนและชี้ให้

เห็นว่าการสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพสามารถ

ท�าให้การดูแลเป็นไป

ได้ด้วยดี

มีส ่วนร ่วมในการ

เรียนรู้โดยการตอบ

ค�าถาม แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์การ

ดแูลคนไข้ระยะท้าย

-สังเกตการมีส ่วน

ร ่ ว ม ใ น ก า ร ต อ บ

ค�าถามและการแลก

เปลีย่นประสบการณ์

-ประเมินการเรียนรู้

ผ่านค�าตอบทีต่อบว่า

ถูกต้องหรือต้องการ

การอธิบายเพิ่มเติม

เพื่ อความชั ด เจน

หรือไม่

-ppt. 

presenta-

tion

-Handout

10 

นาที

บอกหลักการการ

สื่ อสารกับผู ้ป ่ วย

ร ะ ย ะ ท ้ า ย แ ล ะ

ค ร อ บ ค รั ว ที่ มี

ประสิทธิ ภาพได ้

อย่างถูกต้อง

CLASS: A Practical 

Protocol for Effec-

tive Communica-

tion

บรรยายโดยส่งเสรมิให้

เกิดบรรยากาศการ

ถามตอบในช้ันเรียน 

(interactive lecture) 

เพือ่เพ่ิมการเรยีนรู้โดย

ท�าให้เกิด cognitive 

engagement

มีส ่วนร ่วมในการ

เรียนรู้โดยการตอบ

ค�าถามในระหว่าง

การฟังบรรยาย

ประเมินการเรียนรู้

ผ่านค�าตอบทีต่อบว่า

ถูกต้องหรือต้องการ

การอธิบายเพิ่มเติม

เพื่ อความชั ด เจน

หรือไม่

-ppt. 

presenta-

tion

-Handout

15 

นาที

อธบิายหลกัการการ

บอกข่าวร้าย การ

ก�าหนดเป้าหมาย

การดูแล และการ

วางแผนการดูแล

ล่วงหน้า รวมทัง้การ

ประชุมครอบครวัได้

อย่างถูกต้อง

SPIKES Model บรรยายโดยส่งเสรมิให้

เกิดบรรยากาศการ

ถามตอบในช้ันเรียน 

(interactive lecture) 

เพือ่เพ่ิมการเรยีนรู้โดย

ท�าให้เกิด cognitive 

engagement

มีส ่วนร ่วมในการ

เรียนรู้โดยการตอบ

ค�าถามในระหว่าง

การฟังบรรยาย

ประเมินการเรียนรู้

ผ่านค�าตอบทีต่อบว่า

ถูกต้องหรือต้องการ

การอธิบายเพิ่มเติม

เพื่ อความชั ด เจน

หรือไม่

-ppt. 

presenta-

tion

-Handout

10 

นาที
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Module 5

วัตถุประสงค์ เนื้อหา บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน การประเมินชั้น

เรียน

สื่อ เวลา

(นาที)

เข้าใจหลักการและ

สามารถบอกขั้ น

ตอนการท�า family 

meeting ได้อย่าง

ถูกต้อง

การเตรียมการประชุม

ครอบครัว การเปิด

ประชมุ การแนะน�าตัว 

ก า ร สั ง เ ก ต  ก า ร

ประเมินครอบครั ว 

การบอกพยากรณ์โรค

และทางเลอืกการดแูล 

การให้ครอบครวัแสดง

ความเห็น และสรุป

การประชุม

บรรยายโดยส่งเสรมิให้

เกิดบรรยากาศการ

ถามตอบในช้ันเรียน 

(interactive lecture) 

เพือ่เพ่ิมการเรยีนรู้โดย

ท�าให้เกิด cognitive 

engagement

มีส ่วนร ่วมในการ

เรียนรู้โดยการตอบ

ค�าถามในระหว่าง

การฟังบรรยาย

ประเมินการเรียนรู้

ผ่านค�าตอบทีต่อบว่า

ถูกต้องหรือต้องการ

การอธิบายเพิ่มเติม

เพื่ อความชั ด เจน

หรือไม่

-ppt. 

presenta-

tion

-Handout

10 

นาที

สามารถใช้ค�าพูดใน

ก า ร สื่ อ ส า ร ใ น

สถานการณ์ต่างๆ ที่

เกี่ ยวข ้องกับการ

ดู แ ล ป ร ะ ตั บ

ประคอง

วิ ธี ก า ร พู ด คุ ย ใ น

สถานการณ์ต่างๆ เช่น 

การพูดเร่ืองการบอก

ความจริง การยุติการ

รักษาตัวโรค การดูแล

แบบประคับประคอง 

การวางแผนการดูแล

ล่วงหน้า

บ ร ร ย า ย โ ด ย ย ก

ตัวอย่างสถานการณ์

และค�าพูดที่ควรใช ้ 

ส ่ ง เ ส ริ ม ใ ห ้ เ กิ ด

บรรยากาศการถาม

ต อ บ ใ น ชั้ น เ รี ย น 

(interactive lecture) 

เพือ่เพ่ิมการเรยีนรู้โดย

ท�าให้เกิด cognitive 

engagement

มีส ่วนร ่วมในการ

เรียนรู้โดยการตอบ

ค�าถามในระหว่าง

การฟังบรรยาย

ประเมินการเรียนรู้

ผ่านค�าตอบทีต่อบว่า

ถูกต้องหรือต้องการ

การอธิบายเพิ่มเติม

เพื่ อความชั ด เจน

หรือไม่

-ppt. 

presenta-

tion

15 

นาที

มีทักษะการสื่อสาร

เ พิ่ ม ขึ้ น จ า ก ก า ร

แสดงบทบาทสมมติ 

และจากการสะท้อน

ก า ร เ รี ย น รู ้ จ า ก

ประสบการณ์การ

แสดงบทบาทสมมติ

แบบฝ ึ กหั ดการ ใช ้

ค�าถามเพื่อช่วยในการ

วางเป้าหมายการดูแล 

แนะน�าค�าถามที่ช่วย 

การค้นหาเป้าหมาย

การดูแล และแนะน�า

วิธีการแสดงบทบาท

สมมุติ

แสดงบทบาทสมมตุิ 

โดยจับกลุ่ม 3 คน 

ตามเอกสารแบบ

ฝึกหดัการใช้ค�าถาม

เพื่อช่วยในการวาง

เป้าหมายการดูแล 

และใช้ค�าถามเพื่อ

ค้นหาเป้าหมายการ

ดูแลในผู้ป่วย end-

of-life

ประเมินจากการคิด

สะท ้ อนหลั ง ก า ร

แสดงบทบาทสมมุติ

เอกสาร 

1. แบบ

ฝึกหัดการใช้

ค�าถามเพื่อ

ช่วยในการ

วางเป้าหมาย

การดูแล 

2. ค�าถาม

เพื่อค้นหา

เป้าหมาย

และใช้

ค�าถามเพื่อ

ค้นหา

เป้าหมาย

การดูแล

ในผู้ป่วย 

end-of-life

15 

นาที
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Module 5

วัตถุประสงค์ เนื้อหา บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน การประเมินชั้น

เรียน

สื่อ เวลา

(นาที)

มีทักษะการสื่อสาร

เ พิ่ ม ขึ้ น จ า ก ก า ร

แสดงบทบาทสมมติ 

และจากการสะท้อน

ก า ร เ รี ย น รู ้ จ า ก

ประสบการณ์การ

แสดงบทบาทสมมติ

เต รียมสถานการณ ์

จ�าลองเพื่อให้ผู้เข้ารับ

ก า ร อ บ ร ม ไ ด ้ มี

ประสบการณ์ผ่านการ

แสดงบทบาทสมมติ

สถ านกาณ ์ จ� า ลอ ง

ได้แก่ 

-การบอกข่าวร้าย  -

การแก้ปัญหาความขดั

แย้งในครอบครัว 

-การรับมือกับผู้ป่วยที่

ปฏิเสธความจริง 

- ก า ร รั บ มื อ กั บ

ครอบครัวผู ้ป่วยที่ไม่

พอใจ/โกรธ กับการ

รักษาพยาบาล -การ

วางแผนการรักษาใน

ระยะท ้ า ย   - ก า ร

ประชุมครอบครัว

- เ ต รี ย ม บ ท แ ส ด ง 

ส�าหรับผู ้แสดงในทุก

บทบาท

-ซกัซ้อมท�าความเข้าใจ

กับผู ้แสดงในแต ่ละ

บทบาท

-ประสานงานฝ่ายถ่าย

ท� าภ าพยนตร ์ ก า ร

แสดง เพื่ อจะ ได ้ ใช ้

ภาพยนตร ์ที่ ได ้จาก

การถ่ายท�าส�าหรบัการ 

feedback บทบาทที่

ได้แสดงไปว่าเหมาะ

สมหรือต้องปรับปรุง

อย่างไร

-พัฒนา checklist 

ส�าหรับประเมินการ

สื่อสาร เพื่อให้ผู้เข้ารับ

การอบรมทีไ่ม่ได้แสดง

บ ท บ า ท ส ม ม ติ ไ ด ้

ติดตามการแสดงดัง

กล่าวเพื่อเป็นการฝึก

การสังเกตทั้งวัจนภา

ษาและอวจันภาษา ซึง่

เป ็นการเรียนรู ้ทาง

อ้อม

- แ ส ด ง บ ท บ า ท

สมมติตามที่ได้รับ

มอบหมาย

-ติดตามการแสดง

บทบาทสมมติตาม 

ckecklist

การมีส่วนร่วม และ

ประเมินคุณภาพใน

การ feedback ผู ้

แสดงบทบาทสมมติ

ว ่ า ส า ม า ร ถ จั บ

ประเด็นการเรียนรู ้

และให ้ข ้อแนะน�า

เพื่อพัฒนาได้ดีหรือ

ไม่อย่างไร

-บทแสดง

-เจ้าหน้าที่

ถ่ายท�า

ภาพยนต์

-การเตรียม

สถานที่เพื่อ

แสดง

บทบาท

สมมติให้

เหมาะสม

และเพียงพอ

45 

นาที
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Module 5

รศ.พญ.ศรีเวยีง ไพโรจน์กุล
ศูนยก์ารุณรกัษ ์โรงพยาบาลศรนีครนิทร์
คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น
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Module 5

เมอสนิสุ การเรยีน นหัวขอน ี ู งสามาร
• อ ิบายความสาคัญของการสอสาร นการ ูแล ู วยระยะ
ทายและครอบครัวไ อย่าง ูกตองและครบ วน

• บอกหลกัการการสอสารทีมี ระสิท ิ าพไ อย่าง ูกตอง
• อ ิบายหลกัการการสอสาร การบอกข่าวราย การกาหน
เ าหมายการ ูแล และการวางแ นการ ูแลล่วงหนา
รวมทังการ ระ ุมครอบครัวไ อย่าง ูกตอง

• มีทักษะการสอสารเพิมขนจากการแส งบทบาทสมมติ
และจากการสะทอนการเรียนรูจาก ระสบการณ์การ
แส งบทบาทสมมติ
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Module 5

การสือ่สารเป็นหวัใจส�าคญัของ PC ทกุขัน้ตอนของการดแูล ไม่ว่าการวนิจิฉยั การประเมนิ และการวางแผน

การรักษาต้องอาศัยการสื่อสารที่ดี  
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Module 5

• การยอมรับความมีตัวตนของ ู วยและครอบครัว
• สอขอมูลเกียวกับความเจบ วย การ าเนินโรค และ
ทางเลอกของการรักษา

• สอความเหนอกเหน จ การ ่วยเหลอ ระคับ ระคอง
• สอความหวังทีเหมาะสม
• กาหน เ าหมายตามบริบทที ู วยตองการ การ หคุณค่า
และความเขา จเกียวกับคุณ าพ ีวิต

• รับ ระกันการ ูแล การ ระคับ ระคองทีต่อเนอง
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Module 5

• การบอกความจริง/การ ก ความจริง
• การบอกขา่วราย
• การสอสารเรองพยากรณ์โรค การพู คุยเรอง
ระยะเวลามี ีวิตทีเหลออยู่ (survival time)

• การพู คุยเรองการยุติการรักษาตัวโรค
• แนะนาการบริการ ูแลแบบ Palliative Care
• การวางแ นการ ูแลล่วงหนา
(advance care planning)

• การรองขอการรักษาทีไม่ก่อเกิ ระโย น์

หัวข้อการสื่อสารที่มักจะเกี่ยวข้องกับ palliative care ได้แก่

• การบอกความจริง/การปกปิดความจริง ซึ่งปัญหาในบ้านเราเป็นเรื่องของการปกปิดความจริง โดย

ครอบครัวไม่ต้องการให้ผู้ป่วยทราบว่าโรคที่เป็นอยู่ในระยะท้าย

• การบอกข่าวร้าย

• การพูดคุยเรื่องการยุติการรักษาตัวโรค เช่น การยุติการให้ยาเคมีบ�าบัด ยุติการล้างไต 

• การสื่อสารเรื่องพยากรณ์โรค การพูดคุยเรื่องระยะเวลามีชีวิตที่เหลืออยู่ (survival time) 

• แนะน�าการบริการดูแลแบบ Palliative Care

• การวางแผนการดูแลล่วงหน้า (advance care planning) ซึ่งเป็นหัวใจที่ส�าคัญของ palliative care
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• ความเ อ และ วั น รรม
• ครอบครัวกลัว ู วยหม หวัง โรคทรุ
• บุคลากรทางการแพทย์

ไม่ยอมรับความลมเหลว
ไม่มัน จ นพยากรณ์โรค
ไม่รูจะตอบสนองต่ออารมณ์ของ ู วยอย่างไร
ไม่ไ รับการ ก น ขา ระสบการณ์

• การพู คุยเรองโรคระยะสุ ทายและความตาย
ก่อ หเกิ ความอ อั กระทบอารมณ์

• การพูดคุยเรื่องความตายเป็นเรื่องยาก เพราะเป็นสิ่งที่สังคมส่วนใหญ่ปฏิเสธและไม่อยากนึกถึง โดย

เฉพาะในสังคมไทยที่ถือว่าการพูดคุยเรื่องความตายเป็นอัปมงคล

• ความเชื่อที่ไม่ถูกต้องว่าถ้าผู้ป่วยรับรู้ความจริง จะท�าให้หมดหวังและโรคทรุดลง 

• อปุสรรคอืน่ได้แก่ การท่ีแพทย์ไม่ยอมแพ้และยงัต้องการให้การรกัษาผูป่้วยอย่างเตม็ที ่ไม่สามารถยอมรบั

ความล้มเหลว 

• บุคลากรทางการแพทย์รับรู้ความยากล�าบากในการสื่อสารกับผู้ป่วยระยะท้ายเรื่องของพยากรณ์โรค 

เนื่องจากการพยากรณ์โรคท�าได้ล�าบากโดยเฉพาะกลุ่มโรค 

• การขาดการเรียนรู้และฝึกฝนให้มีความมั่นใจและช�านาญ

• การพูดคุยเรื่องโรคระยะสุดท้ายและความตายก่อให้เกิดอารมณ์ ทีมสุขภาพอาจรู้สึกอึดอัด ในการ 

พูดคุยเรื่องนี้
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นสังคมไทย
ู วยมักไม่ไ รับการบอกเล่าการวินิจ ัยและไม่มีส่วนร่วม

นการพู คุยเกียวกับการรักษา

อย่างไรกตาม ู วยมักคนพบความจริงแมครอบครัว
และทีมสุข าพจะไม่เ เ ยความจริงแก่ ู วย

ู วยควรมีโอกาสมีส่วนร่วม นการพู คุย
ไ ขอมูลทีเขาสามาร เขา จไ
และควรมีส่วนร่วม นการตั สิน จ

ประเพณีวัฒนธรรมของบ้านเรามักไม่ชอบการคุยกันแบบตรงไปตรงมา และความวิตกกังวลว่าผู้ป่วยจะ 

รับไม่ได้หรือหมดความหวัง ท�าให้ครอบครัวไม่ต้องการบอกความจริงกับผู้ป่วย
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• เมอ ู วยทราบว่าโรคอยู่ นระยะทาย ส่วน หญ่เลอก
คุณ าพ ีวิตมากกว่าการรักษาทีรุกราน (Higginson, 2013)

• ู วยทีไม่ไ รับการพู คุยเรองการ ูแล นระยะทายแต่
เนิน มักไ รับการรักษาแบบรุกราน นระยะ กลเสีย ีวิต
(Mack, 2012)

• Multicenter study พบว่า ู วยอยากทราบความจริง า
พยากรณโ์รคนอยกว่าหนง (Harding, 2013

ในต่างประเทศพบว่าเมือ่ผูป่้วยรบัทราบว่าโรคอยู่ในระยะท้ายและมเีวลาเหลอืน้อย ผูป่้วยระยะท้ายส่วนใหญ่

จะเลือกการดูแลที่เพ่ิมคุณภาพชีวิตมากกว่าการรักษาท่ีรุกราน นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการ 

พูดคุยเรื่องการดูแลในระยะท้ายแต่เนื่นๆ มักได้รับการรักษาแบบรุกรานในระยะใกล้เสียชีวิต   

มีการศึกษาในหลายประเทศที่พบว่าผู้ป่วยระยะท้ายต้องการรับทราบความจริงถ้ามีพยากรณ์โรคน้อยกว่า

หนึ่งปี   
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C – Physical CONTEXT or setting
L – LISTENING skills
A – Acknowledge emotions and explore them
S – Management STRATEGY
S – SUMMARY and closure

Buckman R. Neurol Clinics 2001;19:

Robert Buckman ได้แนะน�า CLASS Protocol ซึ่งเป็นเทคนิกการสื่อสารอย่างเป็นขั้นตอน ประกอบด้วย

 C – Physical CONTEXT or setting

 L – LISTENING skills

 A – Acknowledge emotions and explore them

 S – Management STRATEGY

 S – SUMMARY and closure

(Buckman R. Communcation skills in palliative care: a practical guide. Neurologic Clinics 

2001;19:989-1004.)
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• การจั เตรียมส านที: เ นส่วนตัว

• าษากาย:  ่อนคลาย ไม่รีบรอน

• การ ระสานสายตา: ยกเวนเมอ ู วยโกร

                                 หรอรอง ห

• การสัม ัสทีเหมาะสม: แตะมอหรอแขน

• การแนะนาตัว: แนะนาว่าเ น คร จะมาทาอะไร

C : Context คือการเตรียมการในบริบทที่เหมาะสม ซึ่งได้แก่

• การเตรยีมสถานที ่โดยค�านงึถงึความเป็นส่วนตวัของผูป่้วยและครอบครัว ควรพูดคยุในห้องเป็นสดัส่วน 

กรณต้ีองคยุข้างเตยีงผูป่้วย ควรหาเก้าอีน้ัง่ข้างเตยีงผูป่้วย เอาสิง่ทีก่ดีขวางระหว่างผูใ้ห้ข้อมลูและผู้ป่วย

ออก เช่น ที่กั้นเตียง โต๊ะคล่อมเตียง เป็นต้น ให้ครอบครัวผู้ป่วยนั่งฝั่งตรงข้าม ผู้ให้ข้อมูลนั่งเผชิญหน้า

กับผู้ป่วย และให้อยู่ในระดับสายตา ระยะห่างพอประมาณ 2-3 ฟุต รูดม่านให้มิดชิดเพื่อความเป็น 

ส่วนตัว 

• ภาษากาย ควรมีท่าทีผ่อนคลายไม่รีบร้อน  

• เวลาพูดคุยประสานสายตากับผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยพูดคุย ยกเว้นในสถานการณ์ที่ตึงเครียด เช่นผู้ป่วยมี

อารมณ์โกรธ หรือเมื่อผู้ป่วยร้องไห้อาจผ่อนสายตาไปทางอื่น

• การสมัผสัทีเ่หมาะสม แตะมือหรอืแขน เพ่ือแสดงความเหน็อกเหน็ใจ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม 

• การแนะน�าตัว: แนะน�าว่าเป็นใคร จะมาท�าอะไร
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• คา าม ลายเ : “คุณรูสกอย่างไรบาง?”

• งอย่างตัง จ: แส งท่าทีว่ารับ ง พยักหนา กระตุน ห

ู วยพู “ลองเล่ารายละเอีย /แลวยังไงต่อครับ/คะ

• การเงียบ เมอ ู วยแส งอารมณ์ เ ่นรอง ห ควรเงียบ

เพอ ห ู วยรับรูว่าเรากาลังรบัรูอารมณ์ของเขา

• การทา หกระจ่างเมอมีขอสงสัย “ขอโทษนะคะ/ครับ คุณ

หมายความว่าอย่างไร เมอคุณบอกว่า.....?”

L: Listening skills 

แสดงให้ผู้ป่วยเห็นว่าเรารับฟังสิ่งที่เขาก�าลังสื่อสารโดย

• ใช้ค�าถามปลายเปิด การสนทนาทางการแพทย์ แพทย์มักใช้ค�าถามปลายปิด เช่น คุณวิตกกังวลใช่ใหม 

คุณกลัวใหม? การใช้ค�าถามปลายเปิดเป็นการเปิดโอกาสให้ผู ้ป่วยได้แสดงความคิดหรือบอก

ประสบการณ์ทีเ่ขาเห็นว่าส�าคญั ตวัอย่างค�าถามเช่น ”คณุรูส้กึอย่างไรบ้าง?” “คณุคดิอย่างไรกรุณาบอก

หมอได้ใหม?”

• ขณะผูป่้วยพดู ไม่พดูแทรกหรอืตดับท แสดงท่าทใีห้เหน็ว่าเราได้ยนิสิง่ทีเ่ขาพดู เช่น พยกัหน้าเป็นระยะ

• การเงียบ การที่ผู้ป่วยเงียบไปอาจเป็นช่วงที่เขาก�าลังครุ่นคิด เราอาจกระตุ้นให้ผู้ป่วยบอกสิ่งที่เขาวิตก

กังวล “คุณเงียบไป บอกหมอได้ใหมว่าก�าลังคิดอะไรอยู่?” ขณะที่ผู้ป่วยมีอารมณ์ ร้องไห้ ความเงียบ

เป็นตัวช่วยให้ผู้ป่วยรับรู้ว่าเราก�าลังรับรู้อารมณ์เขา
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• วิเคราะหอ์ารมณ์ของ ู วย
“คุณรูสกอย่างไรบาง?”

• คนหาสาเหตุ
• หการตอบสนองต่ออารมณ์ ู วย

 “เ นส านการณท์ีลาบากสาหรับคุณ” 

การรับรู้อารมณ์ของผู้ป่วยและตอบสนอง เป็นการแสดงให้ผู้ป่วยเห็นว่าทีมสุขภาพ รับฟังและเข้าใจ
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การบอกพยากรณโ์รคตามจริง ไม่ไ ทา ห ู วย
ทรุ จากหม ความหวัง แต่ ่วย ห ู วยยอมรับ
และเตรียมตัว ่วยเสริมพลังอานาจ หรูสก
สามาร ควบคุมส านการณ์จากการมีโอกาส

ตั สิน จ วยตนเอง (Davison, 2006) 

Mark JW, Cronin A, Keating NL. Pall Med 2013;  
Davison SN, Simpson C BMJ 2006

ความวิตกกังวลของทั้งบุคลากรทางแพทย์และครอบครัวผู้ป่วยเรื่องการบอกพยากรณ์โรคตามความจริงว่า

อาจท�าให้ผูป่้วยหมดความหวงัและทรดุลง แต่ความเป็นจรงิพบว่ากลบัท�าให้ผูป่้วยยอมรบัและเตรยีมตวั และ

ช่วยเสริมพลังอ�านาจในการควบคุมสถานการณ์ตามที่ผู้ป่วยต้องการ 



20

Module 5

The Oncologist 2000;5:302

Dr. Robert Buckman ได้คดิ SPIKES protocol ซึง่ช่วยให้จ�าขัน้ตอนการสือ่สารข่าวร้ายได้ SPIKES ประกอบ

ด้วย

S - SETTING UP เตรียมตัว

P - PERCEPTION ประเมินการรับรู้ของผู้ป่วย

I  - INVITATION ผู้ป่วยและครอบครัวต้องการให้บอกข้อมูลมากน้อยอย่างไร

K - KNOWLEDGE การให้ข้อมูล

E - EMOTIONS ตอบสนองต่อความรู้สึกของผู้ป่วย

S - Strategy and SUMMARY การวางแผนร่วมกับผู้ป่วยและครอบครัวและการติดตามดูแล
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• ตรงเวลา
• จั เตรียมส านที หเ นสั ส่วน จั การวางเกาอี
เหมาะสม ล โอกาสการ ูกขั จังหวะ

• ควรมีพยาบาลหรอนักสังคมสงเคราะห์อยู่ วย เพอ ่วย
ระคับ ระคอง ู วยและครอบครัว

• เตรียมตัว ทบทวน ระวัติและโรคของ ู วยอย่าง
ละเอีย

• วางแ นว่าจะบอกอะไรบาง คา หวังว่า ู วย/
ครอบครวัตองการรูอะไร

The Oncologist 2000;5:302
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• เริมการสนทนา ทักทาย แนะนาตัว บอกวัต ุ ระสงค์ น
การพู คุย

• ระเมินการรับรูโรคของ ู วยและครอบครัว
“คุณรับทราบเกียวกับโรคและส าวะโรคของคุณอย่างไรบาง?”
“แพทย์ไ เคย หขอมูลอะไรแก่คุณบาง?”
“คุณเขา จขอมูลทีไ รับอย่างไร?”
“คุณคิ ว่ามันรายแรงหรอไม่ ทาไม งคิ เ ่นนัน?”

• ระเมินความเขา จส านการณ์โรคและอารมณ์ของ
ู วยว่าเหมาะสมหรอไม่ รวม งการไม่ยอมรับความจริง

ก่อนการบอกข่าวร้ายควรประเมินการรับรู้โรคของผู้ป่วยและครอบครัวก่อน 
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• ู วยและครอบครัวตองการ หบอกขอมูลมาก
นอยอย่างไร

“ ู วยบางคนตองการ หหมอบอกขอมูล หรอ
                  ส านการณ์อย่างตรงไ ตรงมา
                    คุณตองการเ ่นนันหรอไม่?” 

 

 “คุณตองการ หหมอบอกรายละเอีย ของโรค
               และการรักษาอย่างละเอีย นขณะนี
          หรอตองการทราบรายละเอีย เบองตนก่อน?”
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• าษา :ไม่ ศัพท์ทางการแพทย์
• เมอ ระเมินไ ว่า ู วย/ครอบครัวตองการทราบอะไร

หตรงไ ยังจุ นันโ ยไม่ตองออมคอม แต่ควร
เตรียมการการตองรับ งข่าวรายโ ย

“หมอเสีย จทีมีข่าวไม่สู ีมาบอกคุณ....”
• พู ความจริง
• นาเสียงนุ่มนวล และมีท่าทีสงบ
• สังเกต ิกิริยาของครอบครัว
• หการ ระคับ ระคองจิต จ

The Oncologist 2000;5:302
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• การคนหาส าวะทางอารมณ์ของ ู วยและ หการ
ตอบสนองเ นสิงทสีาคัญ

“คุณ ูวิตกกังวล?”
“ ง ูเหมอนคุณไมพ่อ จ” “คุณรูสกกลัว?”

• แส ง หเหนว่าคุณเขา จ (Understanding) 
“ ูเหมอนจะเ น ่วงเวลาทีลาบากมากสาหรับคุณ”

• หการ ระคับ ระคอง
“เราจะ หการ ูแลคุณ ห ่าน ่วงนีไ ไ ”
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• บอกแ นการรักษา

• คนหาความตองการของ ู วย/ครอบครวั
แนวทางการ ่วยเหลอ

• หการ ระคับ ระคองจิต จ

• วางแ นร่วมกับ ู วยและครอบครัว

• ติ ตาม ูแล



28

Module 5

การประชุมครอบครัวเป็นสิ่งส�าคัญในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย เนื่องจากครอบครัวเป็นส่วนส�าคัญในการ

ให้การสนับสนุนและดูแลผู้ป่วย ครอบครัวจึงต้องมีส่วนรับรู้ สถาวะโรค การด�าเนินโรค แนวทางการรักษา 

บ่อยครั้งครอบครัวท�าหน้าที่ในการตัดสินใจแทนผู้ป่วย เนื่องจากผู้ป่วยอาจไม่สามารถตัดสินใจได้ และบ่อย

ครั้งที่พบความขัดแย้งในการเลือกแนวทางการรักษาของคนในครอบครัว การประชุมครอบครัวจึงเป็นสิ่งที่

ส�าคัญในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย



29

Module 5

ก่อนการประชมุครอบครวัควรมกีารประชุมหรอืพูดคยุกนัในระหว่างทมีผูด้แูลก่อน ถงึแนวทางการดแูล และ

ทางเลือกของการรักษาให้เข้าใจตรงกันก่อน เพื่อให้สื่อสารไปในแนวเดียวกัน
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• หขอมูลเรองโรค prognosis และแ นการ ูแล
• คนหา ญหา ความตองการของ ู วยและครอบครัว
• วางแ นการ ูแลร่วมกัน

การประชมุครอบครวัมเีป้าหมายเพือ่ให้ครอบครวัรบัทราบปัญหาอย่างถ่องแท้และร่วมกนัก�าหนดเป้าหมาย

การดูแลร่วมกับผู้ป่วยและทีมสุขภาพ
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• ทบทวน ระวัติขอมูล ู วย
• ทีมสุข าพสรุ แนวทางการ ูแลร่วมกัน
• รูว่า ครเ น คร นครอบครัว โครงสรางครอบครัว
• นั หมายครอบครัว
• ครอบครวัพิจารณาว่า ครควรเขา ูทีสาคัญ น
การตั สิน จจาเ นตองเขา

• หครอบครัวเตรียมขอสงสัยทีตองการ ามไวล่วงหนา
• เตรียมส านที
• กาหน ู าเนินการ ระ ุม ควรมีอาวุโส

การเตรียมตัวเพื่อการประชุมร่วมกับครอบครัว

• ต้องมีการทบทวนประวัติการเจ็บป่วยของผู้ป่วยอย่างละเอียด พยากรณ์โรค แนวทางการรักษา ซึ่งทีม

สุขภาพอาจต้องคุยร่วมกันก่อน

• ถ้าเป็นไปได้หาข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว อาจได้ข้อมูลจากพยาบาลในหอผู้ป่วย ซ่ึงอาจได้มีโอกาสพบ

ครอบครัวผู้ป่วยมาก่อน

• ท�าการนัดหมายครอบครัว ระบุให้ตัวแทนที่เป็นผู้ตัดสินใจแทนผู้ป่วย หรือบุคคลที่มีความส�าคัญใน

ครอบครัวต้องเข้าร่วมประชุมด้วย 

• ผู้ด�าเนินการประชุมควรเป็นผู้ท่ีอาวุโสหรือมีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารมากท่ีสุดในทีมสหวิชาชีพ 

กรณีเป็นแพทย์อ่อนอาวุโส ควรแจ้งให้ครอบครัวทราบว่าแพทย์อาวุโสในทีมร่วมดูแลอยู่

• กรณีที่ทราบมาว่ามีปัญหาซับซ้อน ควรมีการปรึกษาพี่หรือเพื่อนร่วมงานด้วย
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• แนะนาตัวทีมสุข าพและครอบครัว ู วย

• บอกวัต ุ ระสงค์ และ ญหาทีตองตั สิน จ

• แจง หทราบกติกาการพู คุย หทุกคนมีโอกาสแส ง
ความคิ เหน การเ น ู งที ี ทุกคนตองมีส่วนร่วม น
การตั สิน จ

• ระเมินว่าครอบครัวรับรูส าวะของ ู วยอย่างไร
ตรงกันหรอไม่

เริ่มการประชุม

• ให้ทีมสุขภาพแนะน�าตัว ทีมสุขภาพอาจประกอบด้วยแพทย์พยาบาลเจ้าของไข้ และทีมดูแลประคับ

ประคอง 

• ให้ครอบครัวแนะน�าตัวทีละคน

• บอกวัตถุประสงค์ของการพูดคุย รวมถึงปัญหาฉุกเฉินที่ต้องการการตัดสินใจ (ตัวอย่างเช่น ผู้ป่วย 

ปัสสวะไม่ออกอาจต้องล้างไต หรือก�าลังหอบอาจต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ)

• ก่อนการพูดคุย ควรแจ้งกติกาให้ทราบก่อนว่าอยากให้ทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมกัน 

ตัดสินใจ 

• หลังจากนั้นประเมินการรับรู้โรคของครอบครัว
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• บอกพยากรณ์โรคอย่างตรงจริง
• บอกทางเลอกของการรักษา
• บอกวัต ุ ระสงค์ของ PC
• กระตุน หสมา ิก นครอบครัวแส งความคิ เหน
อย่างทัว ง

• รับ งความคิ เหนของครอบครัว ง หมากทีสุ
• กาหน เ าหมายการ ูแลร่วมกัน
• คนหาความตองการของครอบครัว

Conduct a Family Meeting

• การบอกพยากรณ์โรคต้องบอกตรงจริง บอกทางเลือกของการรักษา ผลดี ผลเสีย 

• หลังจากนั้นให้ครอบครัวแสดงความคิดเห็น

• ทีมสุขภาพต้องเป็นผู้ฟังที่ดี สังเกตปฏิกริยาของแต่ละคนและปฏิสัมพันธ์ของครอบครัว

• ภาวะวิกฤติมักท�าให้เห็นความสัมพันธ์ของครอบครัว ครอบครัวราบรื่นสมาชิกมักสามัคคีกลมเกลียว 

เกือ้กลูช่วยเหลอืกนั ท�าให้การตดัสนิใจเป็นไปได้ราบรืน่ ครอบครวัทียุ่ง่เหยงิ มปัีญหาเรือ่งความสมัพนัธ์

มักมีความยุ่ง บางครั้งต้องมีการประชุมกันหลายครั้งจึงได้ข้อสรุป 

• ในการประชุมทีมสุขภาพต้องมีความเป็นกลาง เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความเห็น ไม่โอนเอียงไป

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

• หลังได้ข้อสรุปเป้าหมายการดูแล ค้นหาความต้องการของครอบครัว และประสานความช่วยเหลือ
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• สรุ ลการ ระ ุม และเ าหมายการ ูแล
• กาหน ู ระสานงานของทังสอง ายเพอการสอสาร
ต่อเนอง

• บางครังครอบครัวอาจยังไม่ไ ขอสรุ และอาจตองไ
คุยกันก่อน

• แจงเ าหมายการ ูแล หทีมสุข าพทราบ
• ติ ตาม ล

การสรุป

• ระหว่างการประชุมครอบครัว ควรมีผู้บันทึกการประชุม และข้อสรุปของการประชุม

• ควรก�าหนดผู้ประสานงานของทั้งสองฝ่าย เพื่อให้เกิดการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง

• หลังจากนั้นแจ้งข้อสรุปเป้าหมายการดูแลให้ทีมสหสาขาทราบ
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การเตรยีมการ

เริมการ ระ ุม

การพู คยุ

สรุ
 

การ าเนนิการและติ ตาม
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• พยายามต่อรองกับครอบครัวอย่างละมุนละม่อม เพอ
คนหาความกังวล ความกลัว และความตองการ าน
ขอมูลของ ู วย รวม งความ รา นา นการมีส่วนร่วม
นการวางแ นการรกัษา

• อ ิบายว่าเราจะไม่ หขอมูลเกินกว่าความตองการของ
ู วย แต่ วยจริย รรมของแพทย์ แพทย์ตองเ

โอกาส ห ู วย ามคา ามและตอบคา ามเกียวกับ
ความเจบ วยที ู วยตองการทราบ และตอบตามความ
เ นจริง

เมื่อครอบครัวขอให้ปกปิดความจริง

เป็นปัญหาที่พบบ่อยในสังคมไทย โดยเฉพาะเมื่อผู้ป่วยเป็นผู้สูงอายุ การบอกความจริงแก่ผู้ป่วยเป็นส่ิงที่มี

ความส�าคัญ เพราะจ�าเป็นต้องมีการวางแผนการดูแลล่วงหน้า

พยายามต่อรองกับครอบครัว

“หมออาจถามว่าเขาคิดว่าอะไรเกิดขึ้นกับเขา เขาอาจรู้ความจริงแล้วก็ได้”

“เราอาจพูดคุยกับผู้ป่วยด้วยกัน เพื่อดูว่าเขาทราบอะไรแล้วบ้าง และเขาอยากทราบอะไร?”

“หมอมักต้องตอบความจริงถ้าผู้ป่วยถาม แต่จะไม่บีบบังคับให้ข้อมูลถ้าผู้ป่วยไม่ต้องการทราบ”
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• เคารพ นการตั สิน จของครอบครัว เขา จว่า
ครอบครวัมีความเหนแตกต่างจากเราเกียวกับการบอก
ความจริง

• คนหาสาเหตุว่าทาไมครอบครัวจงตองการ ก ความ
จริงและมีความกังวลเกียวกับการบอกนี

• อ ิบายว่า ู วยส่วน หญ่ตระหนักว่าโรคของเขาอยู่ น
ระยะทีเ นมากแมจะไม่มีการพู คุยกันอย่างเ เ ย ง
จะทา ห ู วยกลัว กงัวล รูสกโ เ ียวทีไม่สามาร
พู คุย นสิงทีวิตกกังวล

ค้นหาสาเหตุว่าท�าไมครอบครัวถึงต้องการปกปิดความจริง

“ท�าไมคุณถึงไม่อยากให้บอก”

“คุณกลัวว่าหมอจะบอกอะไร?”

“หมอเข้าใจว่าคณุวติกกงัวลท่ีหมอจะบอกผูป่้วยว่าเกดิอะไรข้ึน เราเองจะไม่บอกความจรงิถ้าผูป่้วยไม่ต้องการ

ทราบ คุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้ป่วยถ้าเราพูดคุยกันเรื่องนี้ คุณคิดว่าจะเป็นอย่างไรถ้าผู้ป่วยต้องการ

ทราบแต่เราไม่บอกผู้ป่วยว่าเกิดอะไรขึ้น”

อธิบายว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ตระหนักในสภาวะโรคของตนเอง

“จากประสบการณ์ของหมอ คนส่วนใหญ่จะวิตกกังวลและกลัวกับการไม่รู้อะไรเลยมากกว่าการได้รับการ

บอกความจริง”

“ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักรู้ความจริงในที่สุด การบอกความจริงจะช่วยให้เขาได้เตรียมตัว และท�าในสิ่งที่เขา 

อยากท�าในเวลาที่เหลือ”
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• อ ิบาย หทราบว่าโรคไม่ตอบสนองต่อการรักษาอีก
ต่อไ การคงการรกัษาต่อจะมี ลเสียมากกว่า
ระโย น์ทีไ

• พยายามหลีกเลียงคาพู
“เราไม่มีอะไรจะทา หไ แลว”

อ ิบายว่าการ ูแลจะยังต่อเนองเพอ ่วย หเขา
สามาร เ ิญกับความเจบ วย และจะทาเตม
ความสามาร

การพูดคุยเรื่องการยุติการรักษาตัวโรค

อธิบายให้ทราบว่าโรคไม่ตอบสนองต่อการรักษาอีกต่อไป การคงการรักษาต่อจะมีผลเสียมากกว่าประโยชน์

ที่ได้

“ขณะนี้โรคของคุณไม่ตอบสนองต่อการรักษา (ตย.เคมีบ�าบัด) การให้ยานี้ต่อจะท�าอันตรายมากกว่าได้ผลดี  

(ผลข้างเคียง) จะเป็นผลดีมากกว่าถ้าคุณจะค�านึงถึงคุณภาพชีวิตมากกว่าการคงการรักษาตัวโรคต่อ”

“หมอหวังว่ายาเคมีบ�าบัดอาจช่วยจัดการมะเร็งของคุณ แต่โชคไม่ดีถึงตรงนี้อาจท�าให้คุณแย่ลง ยังมีวิธีการ

ที่เราจะช่วยดูแลสภาวะของคุณในขณะนี้”

“เป้าหมายการรักษาขณะนี้เปลี่ยนจากการจัดการตัวโรคเป็นการจัดการอาการที่ท�าให้คุณไม่สุขสบาย”

“การให้ยาเคมีบ�าบัดต้องประเมินความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย แต่ในขณะคุณอ่อนล้าลง การให้ยาอาจ

เป็นอันตรายได้”

พยายามหลีกเลี่ยงค�าพูด “เราไม่มีอะไรจะท�าให้ได้แล้ว” 

“ขณะนี้คุณอ่อนล้าลงมาก เรายังจะอยู่ดูแลคุณให้ดีที่สุด เพื่อช่วยควบคุมอาการและให้การดูแลประคับ

ประคองคุณและครอบครัว”

“เป้าหมายของเราคือการดูแลให้คุณสุขสบายและให้คุณมีสมรรถนะดีที่สุดที่เราจะท�าได้”

“เราไม่สามารถท�าอะไรต่อไปให้มะเร็งของคุณหาย แต่เราสามารถช่วยให้คุณอยู่/เผชิญกับมันได้”
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• การเตรียมการ
• คนหาความเขา จของ ู วย เกียวกับส าวะโรค
และความตองการ

• หขอมูลโ ยคานง งจิต จ ู วย
• ตอบสนองต่ออารมณ์ ู วย
• ต่อรองเ าหมายการ ูแล (goal of care)
• หการ ูแลต่อเนอง
• รับรูความวิตกกังวลของครอบครัว
• เขา จบริบท วั น รรมความหลากหลาย

 



40

Module 5

• เริมการสนทนาเกียวกับสิงทีกาลังจะเกิ ขน นอนาคต
รวม งการพู คุยเกียวกับความตาย

• สรางความเ อ จ มัน จ ห ู วยและครอบครัว
สามาร พู คุยกับคุณและทีม นเรอง ังกล่าว

• นาเรอง ังกลา่วขนมาพู คุยโ ยพิจารณาตามความ
เหมาะสมของวั น รรมและส านการณ์

• หาก ู วยไม่พรอม และ หลีกเลยีงการพู คุย นหัวขอ
ังกล่าว หเวลาจนกว่า ู วยพรอม

หรอเมอมีส าวะเ ลียนแ ลง

สื่อสารการพยากรณ์โรค

พยายามเริ่มการสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

“ผู้ป่วยบางคนอาจมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่จะเกิดในอนาคต คุณต้องการพูดคุยสิ่งเหล่านี ้

หรือไม่?”

“ผู้ป่วยที่อยู่ในสภาวะแบบคุณอาจมีค�าถามที่อยากทราบแต่กลัวและกังวลที่จะรับรู้ บางครั้งสิ่งที่ผู้ป่วยคิด

อาจเลวร้ายกว่าความเป็นจริง ดังนั้นถ้ามีอะไรที่คุณอยากทราบผม/ดิฉันพร้อมท่ีจะตอบค�าถามคุณ 

ตลอดเวลา”
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• า ู วย/ครอบครัว ามคา ามเรองนีอย่าง
ตรงไ ตรงมา ห าม:

“เพราะอะไรจง ามคา ามนี?”
“ทาไมคุณ งตองการทราบ”

• ลอง ห ู วยตอบคา าม วยตนเองก่อน
• ไม่ว่าขอมูลเรองพยากรณ์โรคเ นอย่างไร
อ ิบาย หทราบ งความไม่แน่นอนของการ
ทานายพยากรณโ์รค

• รับรูความลาบาก นการอยูก่ับความไม่แน่นอน

สื่อสารการพยากรณ์โรค

ถ้าผู้ป่วย/ครอบครัวถามค�าถามเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมา ให้ถามผู้ป่วยว่าท�าไมถึงถามและให้ผู้ป่วยคาดเดา

ค�าตอบ

“ผม/ดิฉันยินดีตอบค�าถามคุณอย่างยิ่ง แต่ก่อนอื่นช่วยบอกผม/ดิฉันว่าท�าไมคุณถึงต้องการทราบ”

“แล้วคุณคิดว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร?”

อธิบายให้ทราบถึงความไม่แน่นอนของการท�านายพยากรณ์โรค

“แต่ละคนมีความแตกต่างกัน ผม/ดิฉันอาจบอกได้เพียงว่าผู้ป่วยที่อยู่ในสภาวะแบบคุณจะเป็นอย่างไรบ้าง 

รับรู้ความล�าบากในการอยู่กับความไม่แน่นอน

“คนส่วนใหญ่รู้สึกล�าบากที่ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต คุณรู้สึกอย่างนี้หรือไม่?”
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• คนหาส าวะทางอารมณ์ของ ู วย/ครอบครัวต่อขอมูล
ทีไ รับ แส งความเหน จ

• เมอจบการสนทนา:
สรุ สิงทีไ พู คุยกัน
บันทกการพู คุย นรายงานของ ู วย
ทางานร่วมกับบุคลากรอน นการ หขอมูล
ต่อเนอง
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• เริม วยการ าม งส านการณ์ที ่านมาไม่กีสั าห์/

เ อน มีการเ ลียนแ ลงอะไรบางที ู วยสังเกตไ

• บอก จจัยทีเกียวของกับการทานายระยะเวลาทีเหลอ

• หลีกเลียงการบอกระยะเวลาอย่างละเอีย ั แจง ควร

บอกเ น ่วงเวลายกเวน น ่วงไม่กีวันก่อนเสีย ีวิต

การพูดคุยเรื่องระยะเวลาที่เหลืออยู่

ให้ผู้ป่วยประเมินสถานการณ์ที่ผ่านมา

“ก่อนที่เราจะพูดคุยกันถึงระยะเวลาที่เหลือ หมออยากถามคุณว่าคุณได้สังเกตว่ามีการเปลี่ยนแปลงใน

ร่างกายของคุณอย่างไร พละก�าลังเรียวแรงเป็นอย่างไรในหนึ่งเดือนที่ผ่านมา?”

“ความอยากอาหารและน�้าหนักตัวเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง?”

บอกปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการท�านายระยะเวลาที่เหลือ

“มีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อระยะเวลามีชีพที่เหลือ ขึ้นกับชนิดของมะเร็งและภาวะอื่นๆ”

“โดยทั่วไปเราอาจบอกได้ว่าเวลาจะเหลือไม่นานถ้าผู้ป่วยเร่ิมไม่สามารถลุกจากเตียง หรืออวัยวะที่ส�าคัญ 

ไม่ท�างาน หมอคิดว่าคุณก�าลังอยู่ในระยะนั้น”

หลีกเลี่ยงการบอกระยะเวลาอย่างละเอียด

“เป็นการยากที่จะท�านายเวลาที่เหลืออย่างชัดแจ้ง เราอาจคาดเดาเวลาเป็นระยะคร่าวๆ เช่น ไม่กี่วัน หรือ

ไม่กี่เดือน กรณีของคุณ………”

“การศึกษาที่เคยมีคนท�าพบว่าการท�านายระยะเวลามักไม่แน่นอน”

“ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะโรคแบบคุณ อาจอยู่ได้……(ไม่กี่เดือน) บางคนอาจนานกว่านั้น บางคนสั้นกว่านั้น”
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• คนหาความเขา จของ ู วย

• การตังสมมุติ านเพอคนหาเ าหมายการ ูแล และสิง

สาคัญที ู วยตองทา นขณะทียังอยู่ นส าวะทียังทาไ

• อย่าทาทาย ู วยเมอ ู วย ิเส ความจริง งอาจทา ห

ู วยไม่สุขสบาย จและอาจ ิเส มากขน

• เสนอ second opinion หมีโอกาสพู คุยกับแพทย์ทีมอน

การปฏิเสธความจริงและร้องขอการรักษาซึ่งไม่ก่อเกิดประโยชน์ค้นหาความเข้าใจของผู้ป่วย

“ตามความเข้าใจของคุณ คุณคิดว่าโรคของคุณจะเป็นอย่างไร และทางเลือกของการรักษาในอนาคตเป็น

อย่างไร?”

ค้นหาเป้าหมายการดูแล และสิ่งส�าคัญที่ผู้ป่วยต้องการท�า

“ในขณะทีเ่รายงัหวงัว่าทกุอย่างจะไปได้ดโีดยการรกัษาจดัการตวัโรค แต่ถ้าเกดิโรคของคณุไม่ตอบสนองต่อ

การรักษา อะไรเป็นสิ่งส�าคัญที่สุดที่คุณต้องการท�าในขณะที่คุณยังอยู่ในสภาวะที่ยังท�าได้”

“หมอหวงัเช่นกนัให้โรคของคณุตอบสนองต่อการรกัษา แต่ถ้าเราไม่สามารถท�าให้เกดิขึน้ได้คณุมคีวามต้องการ

อะไรอย่างอื่นอะไรหรือไม่”

“คุณเคยคิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นถ้าสถานการณ์ไม่เป็นไปตามที่เราหวัง บางครั้งการมีแผนส�ารองไว้ส�าหรับ 

กรณีนี้ก็เป็นสิ่งที่ดี” 

“คงจะเป็นสิ่งที่ดีมากถ้าสถานการณ์เป็นไปตามที่คุณคาดหวัง มีบางเวลาที่คุณเคยคิดไม่แน่ใจบ้างใหม  

คุณอยากพูดให้หมอฟังบ้างใหม?”

เสนอ second opinion 

“บางครั้งการได้มีโอกาสพูดคุย ฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นอาจให้ข้อคิดเห็นท่ีช่วยคุณตัดสินใจได้ 

คุณต้องการพูดคุยกับแพทย์เชี่ยวชาญท่านอื่นหรือไม่?”
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• อ ิบายอย่างง่าย ว่าการวางแ นการ ูแลล่วงหนา
(advance care planning) คออะไร ทาอย่างไร

• ห ูตั สิน จแทนเขาร่วม นการพู คุยและร่วม นการ
วางแ น เพอทีจะไ เขา จความตองการของ ู วย

• ่วย หเขา จการมองเหนคุณค่าของ ู วย ่วย
วางเ าหมายการ ูแลและจั เรียงความสาคัญ น
่วงเวลาทียังเหลออยู่

• ยกตัวอย่างส านการณ์ทางคลินิก นการพู คุย
• บันทกรายละเอีย

การพูดคุยเรื่องการวางแผนการดูแลล่วงหน้า 

อธิบายอย่างง่ายๆ ว่าการวางแผนการดูแลล่วงหน้าคืออะไร 

“คุณเคยคิดเก่ียวกับการดูแลทางการแพทย์ที่คุณต้องการเมื่อคุณอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถสื่อสารความ

ต้องการของคุณหรือไม่? นี่คือจุดประสงค์ของการวางแผนการดูแลล่วงหน้า เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับการ

ดูแลในแนวทางที่คุณต้องการ แม้การสื่อสารของคุณจะเป็นไปไม่ได้”

“คุณทราบหรือไม่ว่าใครจะเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาทางการแพทย์แทนคุณในกรณีที่คุณไม่อยู่ใน

สภาพที่จะสื่อสารได้ คนคนนั้นเป็นคนที่คุณเลือกไว้แล้วหรือไม่?”

“คุณเคยพูดคุยกับผู้ที่จะตัดสินใจแทนคุณหรือไม่ คุณอยากให้เขาร่วมอยู่ในการพูดคุยใหม เพ่ือที่เขาจะได้

ทราบว่าขณะนี้มีอะไรเกิดขึ้น รวมถึงสิ่งที่อาจเกิดในอนาคต?”

“บางคนบนัทกึความต้องการไว้ ซึง่เราเรยีกว่าเอกสารบนัทกึการดแูลล่วงหน้า คณุอยากท�าเอกสารนีห้รอืไม่ 

ผม/ดิฉันสามารถหาข้อมูลให้”

“เป็นการง่ายกว่าที่เราจะพูดคุยเรื่องการตัดสินใจที่ยากนี้ในช่วงที่ไม่ใช่ระยะวิกฤต”

“คณุได้เคยพดูคยุกบัใครหรอืไม่เกีย่วกบัความต้องการของคณุในการรกัษาพยงุชพีเมือ่โรคอยูใ่นระยะสดุท้าย 

คุณได้บอกใครในครอบครัวหรือแพทย์ของคุณหรือไม่”
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• ส่งต่อเขารับการบรกิาร PC ตามความตองการของ
ู วยและครอบครัว เมอเ าหมายการ ูแลเ ลียนจาก

curative เ น palliative 
• พู คุยเรองแนวการ ูแลและขจั ขอสงสัยหรอความ
เ อที ิ เกียวกับการ ูแล นแนวทางนี

• อ ิบายบทบาทของ PC เนนความเ ียว าญของทีม น
การจั การอาการ รวม งการบริการทีหลากหลายที
่วยเพิมคุณ าพ ีวิตของ ู วยและครอบครัว

แพทย์แนะน�าการบริการดูแลแบบ Palliative Care

“เราท�างานกับทีมดูแลประคับประคองซึ่งให้การดูแลผู้ป่วยแบบคุณ”

“ทีมดูแลแบบประคับประคองจะช่วยดูแลจัดการอาการและสมรรถนะของคุณให้ดีที่สุด”

“เราสามารถท�างานร่วมกับทีมดูแลประคับประคองเพื่อการดูแลคุณอย่างต่อเนื่อง”

ส�าหรับทีมดูแลประคับประคองควรแนะน�า

”เราท�างานร่วมกับทีมสุขภาพของคุณ เป้าหมายคือดูแลให้คุณสุขสบายตลอดระยะเวลาโรคของคุณ”

ขจัดข้อสงสัยหรือความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการดูแลแบบ PC

“คุณเข้าใจค�าว่ารักษาประคับประคองอย่างไร?”

“บางคนไม่เคยได้ยินการรักษาแบบนี้ และเข้าใจว่าการรักษาแบบนี้หมายถึงเขาจะตายในเวลาไม่นาน”

“หมออยากอธิบายการดูแลแบบประคับประคองให้คุณเข้าใจ“

“ ทีมดูแลประคับประคองช่วยจัดการอาการปวดและอาการไม่สุขสบายอื่นๆ ”

“ทมีดแูลประคบัประคองมบีคุลากรหลายวชิาชพีท�างานร่วมกนัเพือ่ช่วยประคบัประคองคณุและครอบครวั”

“ทีมประคับประคองท�างานร่วมกับทีมสุขภาพที่ดูแลคุณอยู่”
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Module 5.
Communication in Palliative care
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Communication skills in palliative care: A practical guide 

The CLASS Protocol 

C--Physical CONTEXT or setting  
L--LISTENING skills 
A--ACKNOWLEDGE emotions and explore them  
S--Management STRATEGY  
S--SUMMARY and closure  

The Elements of Physical Context  

ARRANGEMENT: Introductions, sitting down, placement of patient, 
appropriate distance  
BODY LANGUAGE: Drop shoulders, sit comfortably and attentively  
EYE CONTACT: Maintain eye contact except during anger or crying (not 
when hot)  
TOUCH (OPTIONAL): Touch patient's hand or forearm if you and the 
patient are comfortable with touch  
INTRODUCTIONS: Tell the patient who you are and what you do  

Fundamental Listening Skills  

Use your listening skills and techniques to show that you are an effective 
listener. Four Fundamental Listening Skills:  

1. Open Questions  
Questions that can be answered in any way (e.g. "how are you/what 
did that make you feel?")  

2. Facilitating  
Pausing or silence when patient speaks 
Nodding, smiling, saying "hmm mm/tell me more about that"  
Repetition (i.e., repeating one key word from the patient's last 
sentence in your first sentence)  

3. Clarifying 
Making overt any ambiguous or awkward topic  

4. Handling Time and Interruptions  
With pagers and telephones, acknowledge the patient who is with you 
as you answer.  
Tell the patient about any time constraints and clarify when the 
discussion will resume.  
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Acknowledgment of Emotions: The Empathic Response  

Acknowledging the emotional content of the interview is the fundamental 
skill to being sensitive and supportive.  

The Empathic Response:  

1. Identify the emotion  
2. Identify the source of the emotion  
3. Respond in a way that shows you have made the connection between 

steps 1 and 2  (e.g., "that must have felt awful/this information has 
obviously come as quite a shock")  

The empathic response is a technique or skill, not a feeling. It is not 
necessary for the physician to experience the same feelings as the patient or 
agree with the patient's view or assessment.  

Strategy Management  

A reasonable management plan that the patient understands and will follow 
is better than an ideal plan that the patient will ignore.  

Assess the patient's expectations of condition, treatment, and outcome 
(summarize this in your mind or clarify and summarize aloud if needed)  

Propose a strategy  

Assess the patient's response (e.g., what stage of action is the patient in: the 
precontemplation, contemplation, implementation, or reinforcement phase)  

Agree on a plan (as detailed as possible)  

Summary and Closure  

Ending the interview has three main components:  

1. A precise or summary of the main topics you have discussed  
2. "Any important issues or questions that we should be discussing?" 

(Even if the physician does not have time to discuss questions in this 
interview, they can be on the agenda for the next.)  

3. A clear contract for the next contact  
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Spikes: A Variation of Class for Breaking Bad News 

The SPIKES Protocol for Breaking Bad New: A Variant of the Basic 
CLASS Approach  

S:SETTING (= CONTEXT and LISTENING SKILLS)   
P:Patient's PERCEPTION of condition and seriousness  
I:INVITATION from patient to give information  
K:KNOWLEDGE--explaining medical facts   
E:EXPLORE EMOTIONS AND EMPATHIZE as patient responds 
S:STRATEGY AND SUMMARY  

Patient's Perception of Condition  

Ask patient to say what he or she knows or suspects about the current 
medical problem (e.g., "What did you think when..." or, Did you think it 
might be serious)  

As patient replies, listen to the level of comprehension and vocabulary  

Note any mismatch between the actual medical information and the patient's 
perception of it (including denial)  

Invitation from the Patient to Share Information  

Find out from the patient if he or she wants to know the details of the 
medical condition or treatment (e.g., "Are you the sort of person who...?")  

Accept the patient's right not to know (but offer to answer questions if the 
patient wishes later)  
 
Knowledge: Explaining the Medical Facts  

Bring the patient towards a comprehension of the medical situation, filling in 
any gaps  

Aligning: Use language intelligible to the patient, and start at the level he or 
she used  

Explain information gradually  

Check the reception: Confirm that the patient understands what you are 
saying after each significant chunk  
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Respond to the patient's reactions as they occur  

Explore denial (if present) using empathic responses (e.g., "It must be very 
difficult for you to accept the situation."  

E: Emotions (Exploration and Empathic Response)  

Acknowledgment step  (of the CLASS protocol). 
Address the emotions expressed in the interview.  
Empathic response to acknowledge a physician's feelings if they are 
becoming intense. ("I'm finding this upsetting, too." "I'm finding this 
difficult to tell you, but I must explain that the latest MR image showed...").  

S: Strategy and Summary  

Close the interview with a management strategy and a summary as in the 
strategy and summary steps in the CLASS protocol above.  

Dealing with Hope and False Hopes  

Using the above protocol, it is possible to give important information in a 
tactful manner, supporting the patient (relying on acknowledgment and 
exploration of the patient's feelings), and avoiding concealment or 
dishonesty.  

Clinicians are more likely to create trouble for themselves if they promise 
cure when it is not possible or express unrealistic hopes. Supporting the 
patient and reinforcing realistic hopes are parts of the foundation of a 
therapeutic relationship. The central issue is not whether to tell the truth or 
not (physicians have moral, ethical, and legal obligations to do so if that is 
what the patient wants) but how the truth is told. Insensitive and ineffective 
truth telling may be just as damaging and counter/productive as insensitive 
lying. In practice, the protocols discussed here will enable a physician to tell 
the truth at a patient's pace and in a way that will enable the physician to 
recruit and reinforce instead of diminishing the patient's coping strategies to 
face the situation.  

Extract from: Backman R. Communication skills in palliative care: A 
practical guide. Neurologic Clinics 2001;19:989-1004. 
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SPIKES protocol for breaking bad news 
 

The following summary is adapted from: 
x�Baile, W. et al. SPIKES – A six step protocol for delivering bad news: application to the patient with cancer. The 
Oncologist 2000; 5:302-311. 
x�Buckman, R. Breaking bad news: the S-P-I-K-E-S strategy. Community Oncology 2005; 2: 183-142. 

The SPIKES protocol for breaking bad news has four objectives: 
x�Gathering information from the patient 
x�Transmitting the medical information 
x�Providing support to the patient 
x�Eliciting patient’s collaboration in developing a strategy or treatment for the future. 
Strategy for breaking bad news 
Meeting the above goals can be accomplished by completing six tasks, each of which is associated 
with 
specific skills. 
Six Steps of SPIKES: 
S – Setting 
x�Arrange for some privacy 
x�Involve significant others 
x�Sit down 
x�Make connection and establish rapport with the patient 
x�Manage time constraints and interruptions. 
P – Perception of condition/seriousness 
x�Determine what the patient knows about the medical condition or what he suspects. 
x�Listen to the patient’s level of comprehension 
x�Accept denial but do not confront at this stage. 
I – Invitation from the patient to give information 
x�Ask patient if s/he wishes to know the details of the medical condition and/or treatment 
x�Accept patient’s right not to know 
x�Offer to answer questions later if s/he wishes. 
K – Knowledge: giving medical facts 
x�Use language intelligible to patient 
x�Consider educational level, socio-cultural background, current emotional state 
x�Give information in small chunks 
x�Check whether the patient understood what you said 
x�Respond to the patient’s reactions as they occur 
x�Give any positive aspects first 
e.g.: Cancer has not spread to lymph nodes, highly responsive to therapy, treatment available 
locally etc. 
x�Give facts accurately about treatment options, prognosis, costs etc. 
E - Explore emotions and sympathize 
x�Prepare to give an empathetic response: 
1. Identify emotion expressed by the patient (sadness, silence, shock etc.) 
2. Identify cause/source of emotion 
3. Give the patient time express his or her feelings, then respond in a way that demonstrates you 
have recognized connection between 1 and 2. 
S – Strategy and summary 
x�Close the interview 
x�Ask whether they want to clarify something else 
x�Offer agenda for the next meeting 
eg: I will speak to you again when we have the opinion of cancer specialist. 
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แนวปฏิบัติในการสื่อสารพยากรณ์โรคและหัวข้อการดูแลในระยะสุดท้ายผู้ป่วยที่มีโรคที่คุกคามต่อชีวิตและ

โรคอยู่ในระยะลุกลาม 

แนวปฎิบัตินีแ้ปลและเรียบเรียงมาจาก Clinical Practice guidelines for communicating prognosis and end-of-life 

issues with adults in the advanced stages of a life-limiting illness, and their caregivers จาก Medical Journal 

of Australia 2007 volume 186 number 2. งานวิจัยช้ินนี้เป็น systematic review และน าผลการศึกษาที่ไดร้่วมกับ 

expert opinion มาสรุปเป็นแนวปฏิบัต ิ  ได้แปลและน าบางส่วนมารวบรวมเพื่อช่วยในการดูแลผู้ป่วยและครอบครัว 

ช่วงเวลาในเหมาะในการสื่อสาร 

ข้อแนะน า 

• ผู้ป่วยทุกรายที่มีโรคที่คุกคามต่อชีวิตและโรคอยู่ในระยะลุกลามควรมีโอกาสได้รับการพูดคุยเรื่องพยากรณโ์รค รวมถึง

ระยะเวลารอดชีวิต การด าเนินโรค อาการที่มีโอกาสพบในระยะข้างหน้า ผลกระทบต่อสมรรถนะ รวมถึงช่วงสุดท้ายของชีวิต 

• อย่าทึกทักว่าผู้ป่วยไม่ต้องการรู้ เนื่องจากผู้ป่วยไม่เคยถาม หรือจากความกังวลเรื่องประเพณีวัฒนธรรม 

• เปิดทางเลือกในการพูดคยุในอนาคตถ้าผู้ป่วยยังไม่พร้อม 

• ควรเริ่มพูดคุยในหัวเรื่องนี้ในสถานการณเ์หล่านี ้

¾ แพทย์ไม่ประหลาดใจถ้าผู้ป่วยจะเสียชีวิตใน 6-12 เดือน 

¾ เมื่อมีสภาวการณ์เปลี่ยนแปลง 

¾ เมื่อต้องมีการตัดสินใจรักษาภาวะแทรกซ้อนต่างๆ 

¾ เมื่อพบว่าความคาดหวังของผู้ป่วยไม่อยู่ในความเป็นจริง 

¾ เมื่อการรักษาตัวโรคไม่ไดผ้ลหรือมภีาวะแทรกซ้อนท่ีจ ากดัผลการรักษา 

¾ เมื่อส่งต่อผู้ป่วยไปรับบริการศูนยด์แูลประคับประคอง 

 

การเตรียมการเพ่ือการสื่อสาร 

ข้อแนะน า 

x ตรวจสอบข้อมลูของผู้ป่วย 

x ทบทวนโรคและการรักษาท่ีผ่านมา พูดคุยกับแพทย์เจ้าของไข้ และวิชาชีพอ่ืน เพื่อประเมินขอบเขตของโรค โรคร่วม แนว

ทางการรักษา 

x เตรียมพร้อม 

x กรณีที่รูส้ึกว่าจะยุ่งยากควรมีการปรึกษาเพื่อนร่วมงาน 

 

การจัดสภาพแวดล้อม 

ข้อแนะน า 

x สถานท่ีเป็นสดัส่วน ขจัดสิ่งรบกวน  (ปิดมือถือ)  

x ถามผู้ป่วยว่าต้องการให้ใครในครอบครัวอยู่ด้วย 

x ถ้าเป็นไปได้บุคคลากรในทีมสุขภาพควรเป็นผู้ที่มีอาวโุส เพื่อที่จะสามารถตอบข้อสงสัยของผู้ป่วยและครอบครัวได้ 

x กรณีแพทย์อ่อนอาวุโสเป็นผู้พดูคุยต้องบอกให้ผู้ป่วยทราบว่ามีแพทยอ์าวุโสช่วยดูแลอยู่แล้ว 

x สร้างความไว้วางใจโดยใช้การสื่อสารผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและแสดงความเห็นอกเห็นใจ 
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x ตรวจสอบว่าผู้ป่วยและครอบครัวยินดีให้มีบุคคลากรอื่นอยูด่้วย เช่น พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ 

x ให้มั่นใจว่ามีเวลาเพียงพอแก่ผู้ป่วย กรณไีม่มั่นใจอาจนดัเวลาที่เหมาะสม 

 

การสื่อสารพยากรณ์โรค 

ข้อแนะน า การใช้ค าพูด 

x สร้างสมัพันธ์ ประสานสายตาขณะพูด จัดที่นั่งให้เหมาะสม ใช้ภาษากายที่เหมาะสม  ใช้ความเงียบให้ถูกจังหวะ ให้เวลา

ผู้ป่วยได้ระบายอารมณ ์

x ตระหนักในความแตกต่างทางวัฒนธรรมการสื่อสารในเรื่องนี้ 

x ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 

x ให้ข้อมูลตรงจริง ให้ข้อมูลเป็นส่วนๆ และตรวจสอบความเข้าใจของผู้ป่วย ครอบครัวเป็นระยะ  

x บางครั้งอาจต้องให้ข้อมูลแยกกันระหว่างผู้ป่วยและครอบครัว  เพราะอาจต้องการข้อมลูแตกต่างกัน 

x งอย่างตั้งใจ ใช้เทคนคิสะท้อนสิ่งท่ีผู้ป่วยพูด “ถ้า งไม่ผิด คณุบอกผม ดิ ันว่า...............” 

x แสดงความเห็นอกเห็นใจ “เป็นช่วงเวลาที่ยากล าบากส าหรบัคุณ  คุณได้เผชิ กับ

มันอย่างกล้าหา ” 

x พยายามเริ่มการสนทนาเกีย่วกับสิง่ที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

รวมถึงการพูดคุยเกี่ยวกับความตาย 

x ให้ผู้ป่วยและครอบครัวตระหนักวา่เขาสามารถพูดคยุกับคุณ

และทีมในเรื่องดังกล่าว 

x น าเรื่องดังกล่าวขึ้นมาพดูคุยโดยพจิารณาตามความเหมาะสม

ของวัฒนธรรมและสถานการณ ์

x ให้ทางเลือกผู้ป่วยในการหลีกเลี่ยงการพูดคุยในหัวข้อดังกล่าว

จนกว่าผู้ป่วยจะต้องการ หรือเมื่อมีสภาวะเปลี่ยนแปลง 

“ผู้ป่วยบางคนอาจมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับ

สถานการณ์ที่จะเกดิในอนาคต คณุต้องการพูดคยุสิ่ง

เหล่านี้หรือไม?่” 

“ผู้ป่วยท่ีอยู่ในสภาวะแบบคณุอาจมีค าถามที่อยาก

ทราบแต่กลัวและกังวลที่จะรับรู้ บางครั้งสิ่งที่ผู้ป่วยคิด

อาจเลวรา้ยกว่าความเป็นจริง ดังนั้นถ้ามีอะไรที่คุณ

อยากทราบผม ดิ ันพร้อมที่จะตอบค าถามคุณ

ตลอดเวลา” 

x ก่อนให้ข้อมูลใหม่ ควรสอบถามว่าผู้ป่วยและครอบครัวเข้าใจ

สภาวะโรคขณะนี้ของตนเองอย่างไร 

“คุณเข้าใจสถานการณ์โรคของคุณขณะนี้อย่างไรบา้ง 

คุณคาดว่าจะเป็นอยา่งไรต่อจากนี?้” 

x สอบถามสิ่งที่ผูป้่วยได้รับการบอกเล่าจากทีมสุขภาพมาก่อน 

รวมถึงข้อมูลที่ผู้ป่วยไดส้ืบค้นมา 

“คุณช่วยสรุปใหผ้ม ดิ ัน งว่าแพทย์ท่ีดูแลคณุได้ให้

ข้อมูลเรื่องโรคอย่างไร?” 

x ถ้าผู้ปว่ย ครอบครัวถามค าถามเรือ่งนี้อย่างตรงไปตรงมา ให้

ถาม: 

¾ เพราะอะไรจึงถามค าถามนี ้

¾ ลองให้ผู้ป่วยตอบค าถามด้วยตนเองก่อน 

“ผม ดิ ันยินดตีอบค าถามคณุอยา่งยิ่ง แต่ก่อนอื่นช่วย

บอกผม ดิ ันว่าท าไมคุณถึงต้องการทราบ” 

“แล้วคุณคดิว่าสถานการณจ์ะเป็นอย่างไร?” 

x ระบุและท าความกระจ่างในข้อสงสัย ความกังวล กลัวของ

ผู้ป่วย ครอบครัว  

“อะไรท าให้คณุกังวล กลัวมากท่ีสดุ?” 

“คุณคาดหวังเกีย่วกับอนาคตอย่างไร?” 

x สอบถามผู้ป่วยว่าต้องการรายละเอียดในระดับใดก่อนการให้

ข้อมูลใหม ่

“ผู้ป่วยบางคนต้องการรู้ข้อมูลอยา่งละเอียดว่ามีอะไร

เกิดขึ้น และอนาคตจะเป็นอย่างไร บางคนไม่อยาก

ทราบในรายละเอียด คุณต้องการให้ผม ดิ ันบอก

ข้อมูลอย่างไร?” 
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x ไม่ว่าข้อมลูเรื่องพยากรณ์โรคเป็นอย่างไร อธิบายให้ทราบถึง

ความไม่แน่นอนของการท านายพยากรณโ์รค 

“แต่ละคนมีความแตกต่างกัน ผม ดิ ันอาจบอกได้

เพียงว่าผู้ป่วยท่ีอยู่ในสภาวะแบบคุณจะเป็นอย่างไรบ้าง  

x รับรู้ความล าบากในการอยู่กับความไม่แน่นอน “คนส่วนให ่รูส้ึกล าบากท่ีไมรู่้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใน

อนาคต คุณรู้สึกอย่างน้ีหรือไม?่” 

x ค้นหาสภาวะทางอารมณ์ของผู้ป่วย ครอบครัวต่อข้อมลูที่ไดร้ับ 

แสดงควมเห็นใจ 

“ดูเหมือนข้อมลูที่ผม ดิ ันให้จะท าให้คุณไม่สบายใจ” 

“คุณรูส้ึกอย่างไรเกี่ยวกับกับเรื่องที่เราได้คุยกัน?” 

x เมื่อจบการสนทนา: 

¾ สรุปสิ่งที่ได้พูดคยุกัน 

¾ บันทึกการพูดคุยในรายงานของผู้ป่วย 

¾ ท างานร่วมกับบุคลากรอื่นในการให้ข้อมูลต่อเนื่อง 

 

 

การพูดคุยเร่ืองการยุติการรัก าตัวโรค 

ข้อแนะน า การใช้ค าพูด 

x อธิบายให้ทราบว่าโรคไมต่อบสนองต่อการรักษาอีกต่อไป 

การคงการรักษาต่อจะมผีลเสยีมากกว่าประโยช์นท่ีได ้

“ขณะนี้โรคของคุณไม่ตอบสนองตอ่การรักษา (ตย เคมีบ าบดั) 

การให้ยานี้ต่อจะท าอันตรายมากกว่าไดผ้ลดี  (ผลข้างเคียง) 

จะเป็นผลดมีากกว่าถ้าคณุจะค านงึถึงคุณภาพชีวิตมากกว่า

การคงการรักษาตัวโรคต่อ” 

“หมอหวังว่ายาเคมีบ าบดัอาจช่วยจัดการมะเร็งของคุณ แต่

โชคไม่ดีถึงจดุตรงนี้อาจท าให้คณุแย่ลง ยังมีวิธีการที่เราจะ

ช่วยดูแลสภาวะของคุณในขณะนี”้ 

“เปาหมายการรักษาขณะนี้เปลี่ยนจากการจัดการตัวโรคเป็น

การจัดการอาการที่ท าให้คณุไม่สุขสบาย” 

“การให้ยาเคมบี าบัดต้องมีการประเมินความสมบรูณ์แข็งแรง

ของร่างกาย แต่ในขณะนี้คณุอ่อนล้าลง การให้ยาอาจท า

อันตราย” 

x พยายามหลีกเลีย่งค าพูด “เราไมม่อีะไรจะท าให้ได้แล้ว” 

อธิบายว่าการดูแลจะยังต่อเนื่องเพื่อช่วยให้เขาสามารถ

เผชิ กับความเจ็บป่วย 

“ขณะนี้คณุอ่อนล้าลงมาก เรายังจะอยู่ดูแลคุณใหด้ีที่สุด เพื่อ

ช่วยควบคุมอาการและให้การดูแลประคับประคองคุณและ

ครอบครัว” 

“เปาหมายของเราคือการดูแลให้คณุสุขสบายและให้คณุมี

สมรรถนะดีทีสุ่ดที่เราจะท าได”้ 

“เราไม่สามารถท าอะไรต่อไปให้มะเร็งของคุณหาย แต่เรา

สามารถช่วยให้คุณอยู่ เผชิ กับมนัได”้ 
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การแนะน าการบริการดูแลแบบ   

ข้อแนะน า การใช้ค าพูด 

x พิจารณาส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการบรกิาร palliative 

care ตามความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว 

เมื่อเปาหมายการดูแลเปลีย่นจาก curative เป็น 

palliative (ผู้ป่วยยังคงสามารถให้เคมีบ าบดัเพื่อ

การควบคุมมะเร็ง) 

ส าหรับแพทย์ท่ีดูแลผู้ป่วย “เราท างานกับทีมดูแลประคับประคอง

ซึ่งให้การดูแลผู้ป่วยแบบคณุ” 

“ทีมดูแลแบบประคับประคองจะช่วยดูแลจัดการอาการและ

สมรรถนะของคุณใหด้ีที่สุด” 

“เราสามารถท างานร่วมกับทีมดูแลประคับประคองเพื่อการดูแล

คุณอย่างต่อเนื่อง” 

ส าหรับทีมดูแลประคบัประคองควรแนะน า”เราท างานร่วมกับทีม

สุขภาพของคุณ เปาหมายคือดูแลให้คุณสุขสบายตลอดระยะเวลา

โรคของคุณ” 

x พูดคุยเรื่องการดูแลในแนวทางนี้อย่างชัดแจ้งและ

ลดข้อสงสยัหรือความเช่ือท่ีผิดเกี่ยวกับการดูแลใน

แนวทางนี ้

“คุณเข้าใจค าว่ารักษาประคับประคองอย่างไร?” 

“บางคนไม่เคยไดย้ินการรักษาแบบนี้ และเข้าใจว่าการรักษาแบบ

นี้หมายถึงเขาจะตายในเวลาไม่นาน” 

“ผม ดิ ันอยากอธิบายให้คณุเข้าใจการดูแลแบบประคับประคอง“ 

x อธิบายบทบาทของ palliative care เน้นความ

เชี่ยวชา ของทีมในการจัดการอาการ รวมถึงการ

บริการที่หลากหลายที่ช่วยเพิ่มคณุภาพชีวิตของ

ผู้ป่วยและครอบครัว 

“ ทีมดูแลประคับประคองช่วยจัดการอาการปวดและอาการไม่สุข

สบายอื่นๆ ซึ่งเกดิจากตัวโรค” 

“ทีมดูแลประคับประคองมีบุคลากรหลายวิชาชีพท างานร่วมกัน

เพื่อช่วยประคับประคองคุณและครอบครัว” 

“ทีมประคับประคองท างานร่วมกบัทีมสุขภาพท่ีดูแลคณุอยู”่ 

 

การพูดคุยเร่ืองระยะเวลาที่เหลืออยู ่

ข้อแนะน า การใช้ประโยคค าพูด 

x เริ่มด้วยการถามถึงสถานการณ์ที่ผา่นมาไม่กี่

สัปดาห์ เดือน มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างท่ีผู้ป่วย

สังเกตได ้

“ก่อนท่ีเราจะพูดคยุกันถึงระยะเวลาที่เหลือ หมออยากถามว่าคณุ

ได้สังเกตว่ามีการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของคุณอย่างไร พละก าลัง

เรียวแรงเป็นอย่างไรในช่วง ทีผ่่านมา?” 

“ความอยากอาหารและน้ าหนักตวัเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง?” 

x บอกปจจัยที่เกี่ยวข้องกับการท านายระยะเวลาที่

เหลือ 

“มีปจจัยหลายอย่างที่มผีลต่อระยะเวลามีชีพที่เหลือ ขึ้นกับชนิด

ของมะเร็งและภาวะอื่นๆ” 

“โดยทั่วไปเราอาจบอกได้ว่าเวลาจะเหลือไม่นานถ้าผู้ป่วยเริ่มไม่

สามารถลุกจากเตียง หรืออวัยวะที่ส าคั ไม่ท างาน หมอคิดว่าคุณ

ก าลังอยู่ในระยะ ” 

x หลีกเลี่ยงการบอกระยะเวลาอย่างละเอียดชัดแจ้ง 

ควรบอกเป็นช่วงเวลายกเว้นในช่วงไม่กี่วันก่อน

เสียชีวิต  

“เป็นการยากท่ีจะท านายเวลาที่เหลืออย่างชัดแจ้ง เราอาจคาดเดา

เวลาเป็นระยะคร่าวๆ เช่น ไม่กี่วัน หรือไม่กี่เดือน กรณีของคณุ …” 

“การศึกษาท่ีเคยมคีนท าพบว่าการท านายระยะเวลามักไม่แน่นอน” 
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“ผู้ป่วยท่ีอยู่ในระยะโรคแบบคณุ อาจอยู่ได…้…(ไม่กี่เดือน) บางคน

อาจนานกว่านั้น บางคนสั้นกว่านัน้” 

การพูดคุยเร่ืองการวางแผนการดูแลล่วงหน้า    

ข้อแนะน า การใช้ประโยคค าพูด 

x อธิบายอย่างง่ายๆ ว่าการวางแผนการดูแลล่วงหน้า 

(advance care planning) คืออะไร 

x อธิบายวิธีการท า 

“คุณเคยคดิเกี่ยวกับการดูแลทางการแพทย์ที่คุณต้องการเมื่อคณุ

อยู่ในสภาพท่ีไมส่ามารถสื่อสารความต้องการของคุณหรือไม่? นี่คือ

จุดประสงค์ของการวางแผนการดแูลล่วงหน้า เพื่อให้มั่นใจว่าคณุจะ

ได้รับการดูแลในแนวทางที่คุณต้องการ แม้การสื่อสารของคณุจะ

เป็นไปไม่ได”้ 

“คุณทราบหรือไม่ว่าใครจะเป็นผูต้ดัสินใจเกี่ยวกับการรักษาทาง

การแพทย์แทนคุณในกรณีที่คณุไมอ่ยู่ในสภาพท่ีจะสื่อสารได้ คนคน

นั้นเป็นคนที่คุณเลือกไว้แล้วหรือไม่?” 

“คุณเคยพดูคุยกับผู้ที่จะตดัสินใจแทนคุณหรือไม่ คณุอยากให้เขา

ร่วมอยู่ในการพูดคยุหรือไม่ เพื่อทีเ่ขาจะได้ทราบว่าขณะนีม้ีอะไร

เกิดขึ้น รวมถึงสิ่งที่อาจเกดิในอนาคต?” 

“บางคนบันทึกความต้องการไว้ ซึง่เราเรยีกว่าเอกสารบันทึกการ

ดูแลล่วงหน้า คณุอยากท าเอกสารนี้หรือไม่ ผม ดิ ันสามารถหา

ข้อมูลให”้ 

“เป็นการง่ายกว่าที่เราจะพูดการตดัสินใจที่ยากน้ีในช่วงที่ไม่ใช่

ระยะวิก ต” 

“คุณได้เคยพูดคุยกับใครหรือไม่เกีย่วกับความต้องการของคุณใน

การรักษาพยุงชีพเมื่อโรคอยู่ในระยะสดุท้าย คุณได้บอกใครใน

ครอบครัวหรือแพทย์ของคุณหรือไม่” 

ให้ผู้ตัดสินใจแทนเข้าร่วมในการพดูคุยและร่วมในการวางแผน เพ่ือที่จะไดเ้ข้าใจความต้องการของผู้ปว่ย 

x ช่วยให้เข้าใจการมองเห็นคณุค่าของผู้ป่วยและช่วย

ผู้ป่วยวางเปาหมายการดูแลและจดัเรียง

ความส าคั ในช่วงเวลาที่ยังเหลืออยู่ และบันทึก

ความต้องการของผู้ป่วย 

x ยกตัวอย่างสถานการณ์ทางคลินิกในการพูดคุย 

x บันทึกรายละเอียด 

 

 

เมื่อครอบครัวขอให้ปกปดความจริง 

ข้อแนะน า การใช้ค าพูด 

เคารพในการตัดสืนใจของครอบครัว เข้าใจว่าครอบครัวมีความเห็นแตกต่างจากเราเกี่ยวกับการบอกความจริงและสิทธิของ

ผู้ป่วย 

x ค้นหาสาเหตุว่าท าไมครอบครัวถึงต้องการปกปิด “ท าไมคุณถึงไม่อยากให้บอก” 
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ความจริงและความกังวลเกี่ยวกับการบอก “คุณกลัวว่าหมอจะบอกอะไร?” 

“หมอเข้าใจว่าคุณวติกกังวลที่หมอจะบอกผู้ป่วยว่าเกดิอะไรขึ้น เรา

เองจะไม่บอกความจริงถ้าผู้ป่วยไมต่้องการทราบ คณุคิดว่าจะเกิด

อะไรขึ้นกับผู้ป่วยถ้าเราพูดคุยกันเรื่องนี้ คุณคิดว่าจะเป็นอย่างไรถ้า

ผู้ป่วยต้องการทราบแต่เราไม่บอกผู้ป่วยว่าอะไรจะเกิดขึ้น” 

x อธิบายว่าผู้ป่วยส่วนให ่ตระหนักว่าโรคของเขาอยู่

ในระยะที่เป็นมากแม้จะไม่มีการพดูคุยกันอย่าง

เปิดเผย ซึ่งจะท าใหผู้้ป่วยกลัวและกังวล รู้สึกโดด

เดี่ยวท่ีไม่สามารถพูดคยุในสิ่งท่ีผู้ปว่ยวิตกกังวล 

จากประสพการณ์ของหมอ คนส่วนให ่จะวิตกกังวลและกลัวกับ

การไมรู่้อะไรเลยมากกว่าการได้รบัการบอกความจริง” 

“ผู้ป่วยส่วนให ม่ักรู้ความจริงในที่สุด การบอกความจริงจะช่วยให้

เขาไดเ้ตรยีมตัว และท าในสิ่งท่ีเขาอยากท าในเวลาที่เหลือ” 

x พยายามต่อรองกับครอบครัวอย่างละมุนละม่อม 

เพื่อค้นหาความกังวล ความกลัว และความ

ต้องการด้านข้อมลูของผู้ป่วย รวมถึงความปราถนา

ในการมีส่วนร่วมในการวางแผนการรักษา 

x อาจพิจารณาพูดคุยกับผู้ป่วยโดยมหีรือไมม่ี

ครอบครัวอยู่ด้วย 

“หมออาจถามว่าเขาคดิว่าอะไรเกดิขึ้นกับเขา เขาอาจรูค้วามจริง

แล้วก็ได”้ 

“เราอาจพูดคุยกบัผู้ป่วยด้วยกัน เพื่อดูว่าเขาทราบอะไรแล้วบ้าง 

และเขาอยากทราบอะไร?” 

x อธิบายว่าเราจะไม่ให้ข้อมูลเกินกว่าความต้องการ

ของผู้ป่วย อย่างไรก็ตามด้วยจริยธรรมของแพทย์ 

แพทย์ต้องเปิดโอกาสใหผู้้ป่วยถามค าถามและตอบ

ค าถามเกี่ยวกับความเจ็บป่วยท่ีผู้ปว่ยต้องการ

ทราบ และตอบตามความเป็นจริง 

“หมอมักต้องตอบความจริง ถ้าผูป้่วยถาม แต่จะไม่บีบบังคับให้

ข้อมูลถ้าผู้ป่วยไมต่้องการทราบ” 

 

เมื่อเผชิ กับความขัดแย้ง  

ระหว่างครอบครัวเอง ระหว่างผู้ป่วยและครอบครัว หรือระหว่างทีมสุขภาพกับผู้ป่วย ครอบครัว  

ข้อแนะน า การใช้ค าพูด 

x ค้นหาและรับรู้ความขัดแย้งในครอบครัวให้ได้แต่เบื้องต้น และให้รับทราบกันในทีม

สุขภาพ ถ้ามผีลกระทบต่อการดูแลผู้ป่วย 

 

x พยายามมุ่งเน้นการมองเห็นคณุค่าและความต้องการของผู้ป่วย “ถ้า คุณ (ผู้ป่วย) สามารถบอก

เราได้ คุณคิดว่าเขาจะบอกเรา

อย่างไร?” 

“อยากให้ตัดสินใจโดยยดึคณุ

(ผู้ป่วย) เป็นตัวตั้ง”  

ค้นหาและรับรู้ว่าความกังวลของผูป้่วยและครอบครัวทีอ่าจไมไ่ด้มโีอกาสแสดงออก ซึ่งท าให้เป็นอุปสรรค์ในการสื่อสาร 

ควรค้นหาและสื่อสารกับตัวแทนผูป้่วยท่ีจะท าหน้าท่ีสื่อสารกับทีมสขุภาพและครอบครัวที่เหลือเมื่อผูป้่วยไมส่ามารถที่จะ

สื่อสารได้แล้ว 

ขณะพูดคยุกับครอบครัว ควรมผีู้ท าการบันทึกข้อมูลการสนทนาไว้ดว้ย 

พยายามต่อรองอย่างเปิดเผยกับผูป้่วยและครอบครัวเพื่อใหไ้ด้ข้อสรปุท่ียอมรับร่วมกัน 

ยอมรับข้อจ ากัด (เราไม่สามารถแก้ป หาครอบครัวที่มีมาต่อเนื่องยาวนาน) 
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ถ้าความพยายามทุกอยา่งไม่ประสบผล และความขดัแย้งส่งผลกระทบต่อการดูแลผู้ป่วย พิจารณาขอความเห็นจากแพทย์ทีม

อื่นหรือผู้ที่มีความเช่ียวชา ด้านการสื่อสารมาช่วยในการประชุมปรกึษากับครอบครัว 

เมื่อเผชิ กับการปฏิเส ความจริงและร้องขอการรัก า ่ง ม่ก่อเกดิประโยชน์ 

ข้อแนะน า การใช้ค าพูด 

x ค้นหาความเข้าใจของผู้ป่วย “ตามความเข้าใจของคุณ คุณคดิวา่โรคของคุณจะเป็นอย่างไร 

และทางเลือกของการรักษาในอนาคตเป็นอย่างไร?” 

x ใช้การตั้งสมมตุิ านเพื่อค้นหาเปาหมายการดูแล และสิ่ง

ส าคั ทีผู่้ป่วยต้องท าในขณะทีผู่้ปว่ยอยู่ในสภาวะที่ยังท า

ได ้

“ในขณะที่เรายังหวังว่าทุกอย่างจะไปได้ดโีดยการรักษา

จัดการตัวโรค แต่ถ้าเกิดโรคของคณุไม่ตอบสนองต่อการรักษา 

อะไรเป็นสิ่งส าคั ที่สดุที่คุณต้องการท าในขณะที่คณุยังอยู่ใน

สภาวะที่ยังท าได”้ 

“หมอหวังเช่นกันให้โรคของคุณตอบสนองต่อการรักษา แต่ถ้า

เราไม่สามารถท าให้เกดิขึ้นได้คุณมคีวามต้องการอะไรอย่าง

อื่นอะไรหรือไม”่ 

“คุณเคยคดิว่าจะมีอะไรเกดิขึ้นถ้าสถานการณ์ไม่เป็นไปตามที่

เราหวัง บางครั้งการมีแผนส ารองไว้ส าหรับกรณีนีเ้ป็นสิ่งที่ด ี    

x อย่าท้าทายผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยปฏิเสธความจริง ซึ่งอาจท า

ให้ผู้ป่วยไม่สุขสบายใจและอาจปฏเิสธมากข้ึน  

“คงจะเป็นสิ่งท่ีดีมากถ้าสถานการณ์เป็นไปตามที่คณุคาดหวัง 

มีบางเวลาที่คณุเคยคิดไม่แน่ใจบ้างใหม คุณอยากพูดให้หมอ

งบ้างใหม?” 

x เสนอ second opinion ให้มีโอกาสพูดคุยกับแพทย์ทีม

อื่น 

“บางครั้งการไดม้ีโอกาสพูดคุย งความเห็นจากผู้เชี่ยวชา

ท่านอื่นอาจให้ข้อคิดเห็นท่ีช่วยคุณตัดสินใจได้ คณุต้องการ

พูดคุยกับแพทย์เช่ียวชา ท่านอ่ืนหรือไม?่” 

 

รศ พ ศรีเวียง ไพโรจน์กุล 

แปลและเรยีบเรยีง 
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ค ำถำมเพื่อค้นหำเป้ำหมำยกำรดูแลในผู้ป่วย end-of-life 

x คุณวิตกกังวลอะไรมากท่ีสุดเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของคุณ? 

x คุณรู้สึกอย่างไรบ้างกับการรักษาท่ีผ่านมาตลอด? 

x อะไรที่เป็นความล าบากมากที่สุดเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของคุณ? 

x คุณคาดหวังอะไรเกี่ยวกับอนาคต? 

x คุณกลัวเกี่ยวกับอนาคตข้างหน้าอย่างไร? 

x อะไรที่มีความส าคัญที่สุดส าหรับคุณ? 

x อะไรท าให้คุณมีพลังที่จะเผชิญกับสถานการณ์ในขณะนี้? 

x คุณคิดว่าอะไรส าคัญที่สุดต่อครอบครัวคุณ? 

x ความต้องการของคุณขณะนี้คืออะไร? 

x มีอะไรที่คุณต้องการท าให้บรรลุผลหรือไม่? 

x คุณรู้สึกว่าคุณสามารถควบคุมสถานการณ์รอบด้านและการตัดสินใจต่างๆได้หรือไม่อย่างไร? 

x อะไรเป็นสิ่งส าคัญส าหรับคุณที่ช่วยให้คุณรู้สึกว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้? 

x อะไรท าให้คุณมีความสุข? 

x อะไรเป็นความภาคภูมิใจของคุณ? สิ่งที่คุณคิดว่าประสบความส าเร็จที่สุดคืออะไร? 

x สถานที่ที่คุณอยากอยู่ในเวลาที่เหลือของคุณคือที่ไหน? 

x การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่นการไหว้พระสวดมนต์ ท าสังฆทานช่วยด้านจิตวิญญาณของคุณ

หรือไม่? 
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แบบฝึกหัดการใช้ค าถามเพื่อช่วยในการวางเป้าหมายการดูแล 

แบบฝึกหัดนี้ช่วยในการสื่อสารกับผู้ป่วยและครอบครัวในการวางแผนการดูแลล่วงหน้า 

1. ให้จับกลุ่มจ านวน 3 คนต่อกลุ่ม เพื่อเล่นบทบาทสมมุติ:  

 บุคลากรทีมสุขภาพ (แพทย์หรือพยาบาล) 

 ผู้ป่วย 

 ผู้สังเกตุการณ์ 

2. เล่นบทบาทสมมุต ิ( 8 นาที)  

 บุคลากรทมีสุขภาพ (แพทย์หรือพยาบาล)  พูดคุยโดยใช้ค าถามน าที่ท่านได้อ่านทบทวนมาก่อน เลือก

ค าถามที่ท่านคิดว่าเหมาะสม พูดคุยถามผู้ป่วยเพื่อช่วยในการวางแผนล่วงหน้า ผู้ป่วยรับรู้ว่าโรคอยู่ในระยะสุดท้าย

และมีเวลาเหลือไม่นาน ( 3 เดือน) 

 ผู้ป่วย – คุณเป็นผู้ป่วยที่โรคอยู่ในระยะสุดท้ายและคุณรับรู้ว่าเวลาของคุณเหลืออีกไม่นาน ( 3 เดือน) 

แพทย์/พยาบาลจะพูดคุยกับคุณเพ่ือช่วยคุณวางแผนการดูแลล่วงหน้า 

 ผู้สังเกตุการณ์  สังเกตุวิธีการพูดคุย การถามค าถาม และปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรสุขภาพและผู้ป่วย 

เพ่ือให้ข้อคิดสะท้อนแก่ผู้เล่นบทบาทสมมุติ 

3. การสะท้อนในกลุ่ม (30 นาที) คุณภาพในการสื่อสาร ค าถามเหล่านี้ช่วยในการน าเข้าสู่การพูดคุยการวางเป้าหมาย

การรักษาและการวางแผนการดูแลล่วงหน้าหรือไม่และอย่างไร? 

 ผู้ป่วย – รู้สึกอย่างไรกับค าถามที่แพทย์/พยาบาลใช้? ค าถามนี้ช่วยคุณในการวางเป้าหมายการดูแล

หรือไม่? 

 ผู้สังเกตุการณ์  ให้ข้อคิดเห็นคุณภาพในการสื่อสารที่ท่านสังเกตุการณ์ 

 บุคลากรสุขภาพ  ท่านรู้สึกอย่างไรกับการพูดคุยในบทบาทสมมุตินี้ 



63

Module 5

แบบบันทึกการสังเกตการณ์การให้ค าปรึกษา (Medical Counseling Checklist) 

Role Play Checklist 

 

rainee ..............................................       

A.  เริ่มต้น/สร้างความสัมพันธ์  

         1.  แนะน าตนเองและขั้นตอน              (  ) มี  (  ) ไม่มี 

      2.  Small talk              (  ) มี  (  ) ไม่มี   

B. เข้าใจประเด็นปัญหา (identification of problem) 

       1.  ถามถึงปัญหาต่างๆ (problem survey)      (  ) มี  (  ) ไม่มี 

      2.  ติดตามเรื่องราวอย่างต่อเนื่อง (maintains a narrative thread)  (  ) มี  (  ) ไม่มี 

       3.  ส ารวจลงลึก ท าความเข้าใจ      (  ) มี  (  ) ไม่มี  

C. ตั้งเป้าหมาย (goal setting) 

        1. เลือกปัญหาที่แท้จริงที่ต้องการ (problem identification)    (  ) มี  (  ) ไม่มี 

2. สร้างแรงจูงใจ (establish the motivation)        (  ) มี  (  ) ไม่มี 

3. ก าหนดเป้าหมายร่วมกัน(choose the appropriate problem)    (  ) มี   (  ) ไม่มี 

D. การแก้ปัญหา (problem solving)  

1.  การใช้ค าถาม                (  ) เหมาะสม (  ) ไม่เหมาะสม 

2.  การฟัง                (  ) มาก (  ) น้อย (  ) เหมาะสม (  ) ไม่เหมาะสม 

3.  การให้ข้อมูลทางการแพทย์ medical facts   (  ) มี    (  ) ไม่มี  

 (  ) เหมาะสม (  ) ไม่เหมาะสม 

4.  เสนอทางเลือก (shares possible solutions)       (  ) มี   (  ) ไม่มี 

5.  การให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วม (lets counselee make his\her own decision)    

                                                                                             (  ) มี    (  ) ไม่มี 

6.  การให้ความหวังในความเป็นจริง (shows hope)     (  ) มี      (  ) ไม่มี   

                                                                                 (  ) เหมาะสม   (  ) ไม่เหมาะสม 

7.  สรุปเป็นระยะ (segment summary)        (  ) มี (  ) ไม่มี (  ) เหมาะสม (  ) ไม่เหมาะสม 

E. การจบการสนทนา (closing) 

1.  เปิดโอกาสให้ถาม (asks for questions)       (  ) มี (  ) ไม่มี 

2.  แสดงความชื่นชม (shows appreciation)      (  ) มี (  ) ไม่มี 

3.  การนัดหมายติดตาม (follow up plan)      (  ) มี (  ) ไม่มี 

F. ทักษะตลอดกระบวนการ (counseling techniques) 

F1.   การส่งเสริมการสื่อสาร (facilitation skills) 

การสบตา (eye contact)     (  ) มี (  ) ไม่มี  (  ) เหมาะสม  (  ) ไม่เหมาะสม 

     ท่าทาง (posture, facial expression) การสัมผัส (touch)         (  ) มี  (  ) ไม่มี     

                                                                                     (  ) เหมาะสม   (  ) ไม่เหมาะสม 

     การใช้ภาษา (verbal communication)            (  ) เหมาะสม    (  ) ไม่เหมาะสม 
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     การใช้ความเงียบ (uses silence)                       (  ) มี  (  ) ไม่มี (  ) เหมาะสม  (  ) ไม่เหมาะสม 

     การสื่อสารสองทาง  (two way communication)     (  ) มี    (  ) ไม่มี 

     การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  (mutual participation)     (  ) มี    (  ) ไม่มี 

F .   การสร้างความสัมพันธ์  (relationship skills) 

     มีส่วนร่วมในความรู้สึก  (shares of feeling)        (  ) มี  (  ) ไม่มี 

     การสะท้อนความคิด ความรู้สึก (reflects the  feeling)      (  ) มี  (  ) ไม่มี 

     การให้ก าลังใจ (supports)            (  ) มี  (  ) ไม่มี (  ) เหมาะสม  (  ) ไม่เหมาะสม 

     ความเข้าใจความรู้สึก (empathy)        (  ) มี  (  ) ไม่มี 

     ยอมรับ (unconditional positive regard, accepts the counselee)  

                                                                                                       (  ) มี   (  ) ไม่มี 

 

ข้อเสนอแนะ

.....................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

........................................................ ......................................................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................................................................... ..........................................

..............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................

..................................................................................................................................................... ......................... 

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................................................ ..................

..................................................................................................................................................... ......................... 
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เอกสารประกอบ module 5: การสื่อสารในผู้ป่วยระยะท้าย

พว.กรรณิการ์  เลาประเสริฐสุข

 การสือ่สารคอื การแสดงออกทีถ่่ายทอดความคดิ อารมณ์ มมุมอง ความเข้าใจ ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูใ่นตวับคุคล

หนึ่ง ไปสู่บุคคลอื่นๆ1 การสื่อสาร จึงเป็นการสร้างสัมพันธภาพซึ่งกันและกันระหว่างบุคคล 

การสือ่สารระหว่างแพทย์และผูป่้วยระยะท้ายรวมถงึครอบครวัเป็นสิง่ส�าคญัยิง่ ผูป่้วยทีอ่ยูใ่นระยะท้ายของ

ชีวิต หรือผู้ที่รับรู้ตัวว่าตนเองก�าลังจะเสียชีวิต จะเต็มไปด้วยความทุกข์ วิตกกังวล ตกใจ เสียใจ และปรับตัว

ไม่ได้ มีอาการซึมเศร้า รู้สึกผิด ไม่แน่ใจ ฯลฯ สิ่งส�าคัญที่เป็นหัวใจของการสื่อสารคือ “สัมพันธภาพ” การ

สร้างสัมพันธภาพที่ดี มีดังต่อไปนี้2

 1. การสร้างบรรยากาศที่ดี (Rapport) แพทย์จะต้องสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร อบอุ่นเป็นกันเองมี

ความจรงิใจ แสดงออกถงึความสนใจในปัญหาของผูป่้วยระยะท้ายและครอบครวัอย่างจรงิจัง ต้องไวต่อความ

รู้สึกและความต้องการของผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัว สามารถท�าเกิดความรู้สึกสบายใจ และไว้ใจในตัว

ของแพทย์

 2.  การยอมรับ (Acceptance) แพทย์จะต้องยอมรับผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัว โดยไม่มีเงื่อนไข

ว่าจะอยู่ในสภาพอย่างไร มีความรู้สึกอย่างไร จะต้องให้ความเคารพนับถือในสิทธิและความมีคุณค่าของ

บุคคล ซึ่งจะแสดงออกให้เห็นถึงความปรารถนาและความจริงใจที่จะช่วยเหลือ

 3.  ความเข้าใจ (Understanding) เป็นหน้าที่ของแพทย์ที่จะต้องติดตามท�าความรู้สึก ความคิด และ

สิ่งที่ผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัวพยายามจะบอกให้ทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม

 4.  การมคีวามรูส้กึร่วม (Empathy) แพทย์จะต้องพยายามน�าความรูส้กึของตนเข้าถงึผูป่้วยระยะท้าย

และครอบครัว เป็นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา สามารถที่จะรับรู้และบรรยายถึงความนึกคิดของผู้ป่วยระยะ

ท้ายและครอบครัวได้

 5.  การแสดงความเอาใจใส่ (Attentiveness) เป็นท่าทีและบุคลิกภาพของแพทย์ที่จะต้องให้ความ

สนใจ เอาใจใส่ และอาศยัทักษะในการฟังและการสงัเกตตดิตามเรือ่งราวของผูป่้วยระยะท้ายและครอบครวั 

ซึ่งจะน�าไปสู่การสร้างบรรยากาศของสัมพันธภาพที่ดี

 6.  ความเช่ือ (Beliefs) แพทย์ควรมคีวามเชือ่ว่ามนษุย์ทุกคนมคีวามสามารถทีจ่ะเผชญิปัญหาต่างๆได้ 

ถ้าเขาอยู่ในสถานการณ์ท่ีเหมาะสม และเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนย่อมต้องมีอิสระที่จะคิดและท�าส่ิงต่างๆได้ด้วย

ตนเอง

 การสร้างสัมพันธภาพที่ดี เป็นการสร้างความส�าเร็จไปเกือบครึ่งหนึ่งในการสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้

ป่วยระยะท้าย และสิ่งส�าคัญล�าดับต่อไปคือ เทคนิคในการสื่อสารและการให้ค�าปรึกษาสรุปดังนี้3

 1. การเริ่มต้น (Opening the interview) ในระยะผู้ป่วยและครอบครัวอาจรู้สึกใหม่ต่อกัน รู้สึกไม่

คุ้นเคย และอาจยังไม่เกิดความไว้วางใจ แพทย์จะต้องหาทางสร้างบรรยากาศให้รู้สึกผ่อนคลายอบอุ่นเป็น
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กันเอง และใช้ค�าถามเริ่มต้นการสนทนา ด้วยการแนะน�าตัว เช่น “สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นแพทย์เจ้าของไข้ของ

คุณนะคะ” หรือทักทายเชื้อเชิญ “เชิญค่ะ ต้องการให้หมอช่วยเรื่องใดบ้างค่ะ” เป็นต้น

 2. การตั้งค�าถาม (Questioning) แพทย์อาจใช้เทคนิคการตั้งค�าถามเพื่อหาข้อมูลจากผู้ป่วยและ

ครอบครัว หรืออาจเพื่อช่วยเพิ่มความเข้าใจให้ตัวแพทย์เอง หรือเพื่อใช้สะท้อนความรู้สึกและทัศนคติ เพื่อ

ให้ผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัวรับรู้และยอมรับตนเอง ในการตั้งค�าถามควรเป็นค�าถามในลักษณะกลางๆ 

และเป็นค�าถามปลายเปิด จะดกีว่าการใช้ค�าถามปลายปิดทีจ่�ากดัค�าตอบ เช่น ถามว่า “คณุปวดหลงัใช่ไหม” 

จะได้ผลน้อยกว่าการพูดว่า “ลองเล่าให้ฟังถึงอาการของคุณ” 

 3. การซกัถามตรงๆ (Probing) เป็นการตัง้ค�าถามตรงสูปั่ญหาเพือ่ถามข้อมลู กลวิธีนีใ้ช้ได้ผลดใีนกรณี

ที่ผู้ป่วยและครอบครัว พยายามเลี่ยงที่จะกล่าวถึงจุดส�าคัญของปัญหาตลอดเวลา การใช้กลวิธีนี้จะต้อง

ระมัดระวังไม่ใช้ฟุ่มเฟือย เพราะการรีบเร่งกระบวนการเร็วเกินกว่าที่ผู้ป่วยและครอบครัวจะพร้อมที่จะพูด

ถึงปัญหาของเขา จะท�าให้สัมพันธภาพล้มเหลว การซักถามตรงๆนี้ ถือเป็นกลวิธีให้ค�าปรึกษาแบบน�าทาง

 4. การเสนอแนะ (Suggestion) วธินีีเ้ป็นวธิทีีผู่ใ้ห้ค�าปรึกษาใช้บ่อย เพราะผูป่้วยมกัเข้ามาหาเพือ่หวงั

ว่าจะได้รบัข้อเสนอแนะต่างๆ แต่การเสนอแนะนัน้จะต้องหาวธิกีารท่ีส่งเสรมิให้ผูป่้วยและครอบครวัรูจ้กัน�า

ตนเอง มวิีนยัในตนเอง และพยายามจดัการกบัปัญหาด้วยตนเอง มากกว่าการเสนอการแก้ปัญหาให้โดยตรง 

 5. การตีความหมาย (Interpretation) เป็นกลวิธีที่ผู้ให้ค�าปรึกษากล่าวบางอย่างที่มีความหมายสืบ

เนือ่งจากทีผู่ร้บัค�าปรกึษาได้กล่าวไปแล้ว การตคีวามหมายจะช่วยให้ผูรั้บค�าปรกึษาเข้าใจแจ่มแจ้งเรว็ข้ึน ใน

สิ่งที่ผู้ป่วยและครอบครัวยังคิดไม่ถึง 

 6. การเงียบและการฟัง (Silence and Listening) เป็นกลวิธีที่ใช้เพื่อให้เวลาแก่ผู้ป่วยและครอบครัว

ในการพูดหรือเล่าเรื่องราวของตน ใช้วิธีเงียบ เพื่อรอคอยฟังเรื่องราวต่างๆ แสดงความสนใจและยอมรับผู้

ให้ค�าปรึกษาไม่ควรวติกกงัวลว่าบรรยากาศจะเงยีบเกินไป และไม่จ�าเป็นต้องหาวธิที�าลายความเงียบ เพราะ

จะเป็นการขดัขวางความรูส้กึของผูรั้บค�าปรกึษาทีก่�าลงัคดิทบทวนเรือ่งราวอยู ่แต่ต้องดจูงัหวะไม่ทิง้ช่วงจน

เกิดความเงียบนานเกินไป

 7.  การให้ความกระจ่างแจ้ง (Clarification) เป็นกลวิธีท่ีพยายามสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของผู้ป่วย

และครอบครวัให้เกดิความกระจ่างแจ้ง รบัรู ้และเข้าใจ ในเนือ้เรือ่งทีเ่ป็นปัญหานัน้ๆ โดยสรปุค�าพดูเรือ่งราว

สิ่งที่สังเกต และสะท้อนให้ได้ทบทวน ท�าความเข้าใจในปัญหาของตน ซึ่งอาจจะเป็นหนทางให้สามารถมอง

เห็นแนวทางในการแก้ปํญหาได้

 8.  การแสดงความเห็นชอบด้วย (Approval) เป็นกลวิธีที่ส่งเสริมสนับสนุนหรือให้ก�าลังใจแก่ผู้ป่วย

และครอบครัวในการคิดและตัดสินใจโดยให้ค�าปรึกษาแสดงความเห็นชอบด้วยค�าพูดหรือท่าที

 9.  การให้ความมั่นใจ (Assurance) เป็นการให้ความมั่นใจแก่ผู้ป่วยและครอบครัวในการเลือกและ

ตัดสินใจในเรื่องราวของตน

 10.  การย�า้เพือ่ให้เกิดความมัน่ใจ (Reassurance) เป็นการให้ก�าลังใจแก่ผูป่้วยและครอบครัวในกจิกรรม

ต่างๆ เพื่อลดความเครียดความกังวลใจ 

 11. การสะท้อนความรู้สึก (Reflection of feeling) เป็นการท�าความเข้าใจข้อความหรือค�าพูดของผู้

ป่วยและครอบครวัโดยข้อความทีไ่ม่แสดงความรูส้กึของผูพ้ดูมากกว่าเนือ้หาสาระ แสดงถงึความเข้าใจอย่าง
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ลึกซึ้ง

 12.  การสงัเกต (Observation) เป็นการสังเกตถึงพฤตกิรรม กระแสเสยีง สหีน้า ท่าทาง ในขณะสนทนา 

จะช่วยให้เข้าใจความรู้สึก และอารมณ์ของผู้ป่วยและครอบครัวช่วยให้สามารถจับประเด็นปัญหาที่แท้จริง 

ตลอดจนพฤติกรรมของผู้ป่วยและครอบครัวแม้กระทั่งค�าพูดที่พยายามเน้นบางค�าย่อมมีความหมายทั้งสิ้น 

 13. การแนะน�า (Advising) เป็นการให้ค�าชี้แนะโดยตรงเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีทางเลือกใน

การแก้ปัญหา

 14. การกระตุ้นให้ก�าลังใจ (Encouragement) การกระตุ้นให้ก�าลังใจ มักใช้กับผู้ที่ขาดความมั่นใจว่า

จะท�ากิจกรรมต่างๆได้ อาจยกตัวอย่างหรือสถานการณ์ที่เขาเคยท�าได้ส�าเร็จประกอบ

 15. การชักชวน (Persuation) เป็นวิธีการท่ีพยายามท�าให้ผู้ป่วยและครอบครัวยอมรับความเห็น 

ของตน

 16.  การท้าทาย (Challenge) เป็นวธิกีารใช้ค�าพดูในเชงิท้าทาย เพือ่กระตุน้ให้ผูร้บัค�าปรกึษาเกิดความ

มานะพยายาม วิธีนี้เป็นวิธีที่ค่อนข้างเสี่ยง เพราะเป็นการใช้ค�าพูดในลักษณะยั่วยุอารมณ์ผู้ป่วยและ 

ครอบครัวตรงๆ ผู้ให้ค�าปรึกษาที่จะใช้วิธีนี้จะต้องมั่นใจในสัมพันธภาพเป็นอย่างดีแล้ว

 การสือ่สารเป็นสิง่ส�าคญัมากส�าหรบับคุลากรทางการแพทย์และผูป่้วย  ซึง่มกัจะรูส้กึอดึอดัใจเป็นพเิศษ

เมื่อเริ่มเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยระยะท้าย 

การสื่อสารในผู้ป่วยระยะท้าย

 การส่ือสารเป็นพื้นฐานของสัมพันธภาพระหว่างแพทย์และผู้ป่วย ซึ่งในปัจจุบันการสื่อสารที่ขาด

ประสิทธิภาพเป็นปัญหาส�าคญัต่อวิชาชพีแพทย ์จากการศึกษาของโครงการ The Royal College of Phy-

sicians and Surgeons CanMEDS 20001 พบว่าการสือ่สารเป็นสิง่จ�าเป็น แต่พบว่าแพทย์ขาดการฝึกอบรม

และขาดความรู้ในวิธีการสื่อสารข่าวร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขาดการจัดการอารมณ์ต่อการแจ้ง 

ข่าวร้าย จากการศกึษาพบว่าการขาดทกัษะการสือ่สารอาจมาจากการฝึกอบรมทีข่าดประสทิธภิาพเนือ่งจาก

การไม่เห็นคณุค่าของการสือ่สารทีดี่ และขาดแบบอย่างทีด่ี เมือ่มบีคุคลทีไ่ด้รับการวนิจิฉยัทีมี่การเจบ็ป่วยที่

รุนแรงหรือเป็นอันตรายต่อชีวิตและอยู่ใกล้ในตอนท้ายของชีวิตการสื่อสารที่ดีเป็นสิ่งส�าคัญในการถ่ายทอด

ความรุนแรงของเจ็บป่วย แน่นอนและคาดว่าทางเลือกในการรักษารวมทั้งการดูแลแบบประคับประคอง ที่

ผ่านการสื่อสารท่ีดี ความเจ็บปวดและความทุกข์สามารถที่จะบรรเทาและการตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษา 

การดูแลและเอาใจใส่ส�าหรับผู้ป่วยที่ก�าลังจะตายและให้การดูแลปั้นปลายของชีวิตที่มีคุณภาพดี

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 1

 1. อธิบายและแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับผู้ป่วย

ระยะท้ายและครอบครัว

 2.  สามารถแจ้งข่าวร้าย ฟังและตอบสนองต่อความต้องการ (ข้อมลูและอารมณ์) ของผูป่้วยระยะท้าย

และครอบครัว

 3. ใช้ภาษาที่ชัดเจน เหมาะสม เข้าใจง่าย และตรงไปตรงมา เกี่ยวกับผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัว
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พร้อมทั้ง ให้ความมั่นใจ ความเข้าใจ และให้ข้อมูลที่ครบถ้วน

 4.  รู้และเข้าใจผลกระทบของการสื่อสารให้ข้อมูล

 5. มีความสามารถในการสื่อสารที่จะไม่ท�าลายความหวัง หรือให้ความหวังที่ไม่เป็นจริง

 6. แสดงให้เห็นความเห็นอกเห็นใจและห่วงใย และการใช้การสื่อสารที่ไม่ใช้ค�าพูด

 7. สามารถสื่อสารเกี่ยวกับการดูแลประคับประคอง ให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมและศาสนา

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ1

 1. การสือ่สารอย่างมอือาชพี คอืทกัษะทีใ่ช้ความสามารถและต้องเรยีนรูก้ารเป็นคนทีส่ภุาพ อ่อนโยน 

ซึ่งต้องเรียนรู้วิธีการสื่อสารกับผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัว

 2. การสื่อสารเป็นสิ่งจ�าเป็นในการสร้างสัมพันธภาพในการรักษา ควรให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 

การวนิจิฉยัโรค การพยากรณ์โรคและการรกัษา ทีเ่ป็นไปตามเป้าหมายของผูป่้วยแต่ละคน เพือ่คณุภาพของ

การดูแลผู้ป่วยระยะท้าย 

 3. หากแพทย์ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วย ทั้งทางด้านข้อมูลและการดูแลด้านอารมณ์  

ผู้ป่วยระยะท้ายจะรู้สึกว่าไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ ซึ่งจะท�าให้ผู้ป่วยเกิดความไม่มั่นใจในการดูแล เพราะ 

ผู้ป่วยระยะท้ายมีทั้งความหวัง ความฝันและความกลัว

 4. การขาดความไว้วางใจ เกิดจากการขาดคุณภาพของการดูแล คือไม่สามารถให้การดูแลเกี่ยวกับ

ความเจ็บปวด หรือความทุกข์ใดๆของผู้ป่วยระยะท้ายได้ ซึ่งจะท�าให้ผู้ป่วยมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหา

ส�าคัญในอนาคต

 5. ในระยะท้ายของชวิีต หากผูป่้วยระยะท้ายขาดความไว้วางใจ อาจท�าให้เกดิการตัดสนิใจทีผ่ดิพลาด 

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ความเชือ่ และค่านยิม ผูป่้วยระยะท้ายอาจไม่ได้รบัการรกัษาตามทีต้่องการหรอือาจ

ได้รับการรักษาที่ผู้ป่วยไม่ต้องการ

เป้าหมายของการสื่อสารกับผู้ป่วยระยะท้าย

 • ให้ความเคารพและความเข้าใจของผู้ป่วยเป็นอันดับแรก

 • ให้ข้อมลูเกีย่วกบัการเจบ็ป่วยทีแ่น่นอน แนวโน้ม และการรกัษา (รวมทัง้การกูชี้พ การพยงุชพี และ

การให้โภชนาการ)

 • การสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความรู้สึกและการช่วยเหลือผู้ป่วยระยะท้าย

 • ให้ความหวังที่เป็นไปได้

 • วางแผนการดูแลตามบริบทของผู้ป่วย ให้เหมาะสมกับค่านิยม และความคิดของคุณภาพชีวิต

 • จัดให้มีการติดตามและสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
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อุปสรรคในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

  แม้ว่าการสร้างสัมพันธภาพของแพทย์และผู้ป่วยระยะท้ายจะมีความยากล�าบากมาก ในเรื่องของการ

สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเนื้อหาของการสื่อสารคือการแจ้งข่าวร้าย แต่ก็ได้มีความพยายามใน

การพฒันาเทคนคิการสือ่สาร เพือ่ช่วยค้นหาปัญหาและวางแผนการดแูลในระยะท้ายของชวิีต ซึง่ปัญหาและ

อุปสรรคในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดจาก 3 ปัจจัยคือ ผู้ป่วยและครอบครัว ผู้ให้บริการทางด้าน

สุขภาพ และสถานการณ์ ดังนี้1

 1. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากผู้ป่วยและครอบครัว คือ ความเข้าใจผิด ของการเจ็บป่วย ทางเลือก 

การรักษา และการพยากรณ์โรค อคติกับบทบาทของการดูแลแบบประคับประคอง การขาดความรู้ ของ 

สงัคม บรรทดัฐานทางวฒันธรรม บทบาท และความคาดหวงั เกีย่วกบัความตาย ขาดการสนบัสนนุ ขาดการ

รบัมอืกบัภาวะวกิฤต มกีารสญูเสยีทางกายภาพและทางอารมณ์ เกดิอารมณ์รนุแรง เช่น โกรธ ต่อต้าน ปฏเิสธ 

และความแตกต่างใน ค่านิยม ความเชื่อ หรือวัฒนธรรม

 2. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากผู้ให้บริการ คือ สัมพันธภาพระหว่างแพทย์และผู้ป่วยระยะท้าย  

ขึ้นอยู่กับ การดูแลสุขภาพ ความเศร้าโศก ของผู้ให้บริการ ในช่วงที่มีการบอกข่าวร้ายกับผู้ป่วยระยะท้าย 

และความยากมากในการแจ้งข่าวร้ายกับผู้ป่วยใหม่ ประสบการณ์ส่วนตัวของการเจ็บป่วย และการเสียชีวิต 

ร่างกายอารมณ์ และจิตใจ ความเครียดและการสูญเสีย ความกลัว ที่จะเผชิญหน้ากับการตายของตัวเอง 

และความกลวัของการเสยีชวีติ ขาดการฝึกอบรม และเป็นแบบอย่างทีไ่ม่ด ีอารมณ์โกรธ ไม่สามารถควบคมุ

อารมณ์ได้ ความเชื่อส่วนบุคคล และค่านิยม เกี่ยวกับการรักษา ความตาย การดูแลแบบประคับประคอง 

ความกลัว ของการเป็นผู้แจ้งข่าวร้าย ความรู้สึกผิดและโทษตัวเอง ความคาดหวัง ที่ไม่สมจริง ของความ

ส�าเร็จ การรักษาท่ีล้มเหลว วิธีการดูแลไม่สอดคล้องกับปัญหา ความแตกต่างกันในภาษา ท�าให้เกิดความ

สับสนและความเข้าใจผิดกับผู้ป่วยระยะท้าย และครอบครัว

 3. ปัญหาและอปุสรรคทีเ่กดิจากสถานการณ์ คือ ขาดความสมัพนัธภาพระหว่างผูป่้วยและครอบครวั 

การขาดความเป็นส่วนตัว สถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากผู้ป่วยและครอบครัว

 • ความเข้าใจผิดของการเจ็บป่วยเลือกในการรักษาและการพยากรณ์โรค

 • อคติกับบทบาทของการดูแลแบบประคับประคองในสังคมและวิชาชีพแพทย์

 • การขาดความรู้ของสังคมบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมบทบาทและความคาดหวังเกี่ยวกับความตาย

 • บทบาทและโครงสร้างครอบครัว

 • ขาดแหล่งสนับสนุนและขาดการรับมือภาวะวิกฤติ

 • บกพร่องทางร่างกายและอารมณ์

 • อารมณ์รุนแรง

 • ความแตกต่างในค่านิยมความเชื่อหรือวัฒนธรรม
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ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากผู้ให้บริการ 

 • สัมพันธภาพระหว่างแพทย์และผู้ป่วย เช่น รู้สึกล�าบากใจที่ต้องบอกข่าวร้ายกับผู้ป่วยที่คุ้นเคยกัน

มานาน

 • ประสบการณ์ส่วนตัวของแพทย์เรื่องการเจ็บป่วยและความตาย

 • แพทย์มีความเครียดอาจส่งผลต่อการสื่อสาร

 • ความกลัวที่จะเผชิญหน้ากับการตายของตัวเองและความกลัวของการเสียชีวิต

 • ขาดการฝึกอบรมและมีแบบอย่างที่ไม่ดี ขาดความตะหนักถึงความรู้สึกที่มีต่อผู้ป่วย

 • กลัวของอารมณ์โกรธเมื่อต้องแจ้งข่าวร้าย

 • ความเชื่อส่วนบุคคลและค่าเกี่ยวกับการรักษาความตาย, การดูแลแบบประคับประคอง

 • ความกลัวของการเป็นผู้ส่งสารแจ้งข่าวร้าย

 • ความรู้สึกผิดและโทษตัวเอง หากข่าวร้ายนั้นกระทบกระเทือนจิตใจของผู้ป่วยท�าให้การเจ็บป่วย

รุนแรงขึ้น หรือเสียชีวิต

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากสถานการณ์ 

 • ขาดความสัมพันธภาพระหว่างผู้ป่วยและครอบครัว 

 • การขาดความเป็นส่วนตัว 

 • สถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ

วิธีการสื่อสารกับผู้ป่วยระยะท้าย 

 • การจัดเตรียม

 1. ศึกษาประวัติผู้ป่วยและผลการตรวจต่างๆ

 2. ปรกึษากบัสมาชกิในทมีอืน่ๆ ส่งต่อข้อมลูทีจ่�าเป็น และการรบัรูข้องทมีสขุภาพ เกีย่วกบัความเข้าใจ

และสภาวะอารมณ์ของผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัว

 3. รับรู้ข้อมูลของสมาชิกในครอบครัว 

 4. สอบถามความต้องการของผู้ป่วยระยะและครอบครัว 

 5. ตัดสินใจร่วมกับผู้ป่วยระยะท้าย ในเวลาที่เหมาะสม 

ตัวอย่างค�าพูด1,4

“คุณต้องการให้ฉันบอกผลตรวจกับคุณหรือบอกกับครอบครัวคุณค่ะ”

“ฉันสามารถช่วยอะไรคุณได้บ้าง”

“อะไรที่คุณจะบอกฉันเป็นอย่างแรก”
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 • วิธีการสื่อสาร

 1. เริ่มต้นการประชุมปรึกษาหารือ

 2. วัตถุประสงค์ของการประชุมปรึกษาหารือ

 3. ข้อมูลอะไรที่ผู้ป่วย/ตัวแทน/ครอบครัวรู้ 

 4. ข้อมูลที่ผู้ป่วยและครอบครัวต้องการ

 5. การให้ข้อมูล/การตอบสนองต่ออารมณ์ 

 6. การค้นหาเป้าหมายที่คาดหวังความหวัง ค่านิยมและความเชื่อ ความกลัว 

 7. การตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว

 8. การวางแผน

 9. การติดตาม

1. เริ่มการประชุมปรึกษาหารือ

 • ควรจัดสถานที่ให้เงียบสงบ

 • สถานที่ควรเป็นห้อง ช่วยให้เป็นส่วนตัว เพื่อการแสดงออกของอารมณ์และรักษาความลับ

 • หลีกเลี่ยงการพูดคุยในทางเดินของห้องพัก

 • นั่งพูดคุย เพื่อบ่งบอกถึงความสนใจความเคารพและความรู้สึกที่คุณจะใช้เวลาอยู่กับผู้ป่วยหรือ

ครอบครัว 

 • แนะน�าตัวเองกับผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัวและอธิบายบทบาทหน้าที่ของคุณ 

 • เปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมอื่นๆ ที่จะแนะน�าตัวเองและอธิบายบทบาทหน้าที่ของเขา

 • ให้สมาชิกในครอบครัวแนะน�าตัวเอง

 • สร้างความสัมพันธ์ในทีมกับผู้ป่วยและครอบครัว

2. การสื่อสารในผู้ป่วยระยะท้ายวัตถุประสงค์ คือ

 1. เพื่อแจ้งข้อมูลปัจจุบัน

 2. เพื่อแจ้งข่าวร้าย

 3. เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นการตัดสินใจ

 4. เพื่อให้การสนับสนุนทางอารมณ์และจิตใจ

ตัวอย่างค�าพูด

“ผมอยากจะพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับผลการตรวจของคุณ” 

“ผมเสยีใจทีจ่ะบอกคณุว่าผมมข่ีาวร้ายจะแจ้งให้ทราบ ขณะนีค้ณุมอีาการหวัใจวายและการเต้นของหวัใจมี

ความผิดปกติ “

“เราจ�าเป็นต้องพูดคุยเกี่ยวกับการเจ็บป่วยผู้ป่วย ขณะนี้ไตของผู้ป่วยเสื่อมท�างานได้ไม่ดี เราอยู่ในจุดที่เรา

ต้องพูดคุยเกี่ยวกับการฟอกไต เขาต้องการที่จะฟอกไต ... “
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3. ข้อมูลอะไรที่ผู้ป่วย/ตัวแทน/ครอบครัวรู้ 

 ผู้ป่วยหลายคนมีความคิดและความเช่ือที่ผิดๆเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของ ซึ่งอาจขอให้ผู้ป่วยอธิบายให้

ทราบก่อน สามารถประเมินได้ดังนี้

 1. ภาษาที่ผู้ป่วยใช้

 2. ระดับของความเข้าใจ

 3. ความเข้าใจผิดๆ หรือข้อมูลที่ผิด

 4. เมื่อผู้ป่วยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วควรประเมินความเข้าใจอีกครั้ง

 5. ประเมินสภาวะอารมณ์และความสามารถในการปรับตัวของผู้ป่วย

ตัวอย่างค�าพูด

“คุณทราบเกี่ยวกับตัวโรคที่คุณเป็นอย่างไรบ้าง”

“อะไรที่คุณเข้าใจเกี่ยวกับการเจ็บป่วยและผลตรวจของคุณ”

“คุณช่วยอธิบายเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพของคุณว่าขณะนี้เป็นอย่างไรบ้าง”

“แพทย์ท่านอื่นได้อธิบายเกี่ยวกับการเจ็บป่วยและผลการตรวจของคุณว่าอย่างไรบ้าง”

“สิ่งที่แพทย์...ได้บอกคุณก่อนที่จะส่งคุณมาที่นี่คืออะไร”

“เมื่อคุณเริ่มมีอาการปวด คุณคิดว่ามันจะเป็นอย่างไร”

 สรปุสิง่ทีผู่ป่้วยได้บอก ยนืยนัว่าได้ฟังและเข้าใจสิง่ท่ีผูป่้วยและครอบครัวบอก และตรวจสอบความเข้าใจ

ตัวอย่างค�าพูด

“ทุกคนเข้าใจในสิ่งที่ได้เกิดขึ้นจนถึงจุดนี้ว่าอย่างไรบ้าง”

“คุณมีค�าถาม เกี่ยวกับผลการตรวจไหม”

“มีค�าถามเพิ่มเติมอะไรบ้าง ก่อนที่เราจะด�าเนินการต่อไป”

4. ข้อมูลที่ผู้ป่วยและครอบครัวต้องการ

 แม้เมือ่ผูป่้วยจะใกล้จบชวีติ แต่กย็งัคงมคีวามต้องการข้อมลูเกีย่วกบัทางเลือกในการรกัษาทีม่คีวามเสีย่ง

และผลประโยชน์ และวธิกีารการรกัษาเหล่านีจ้ะส่งผลกระทบต่อคุณภาพท่ีเหลือของชีวติ ต้องการเป้าหมาย 

ความคาดหวัง และความกลัว ผู้ป่วยและครอบครัวต้องการรู้สิ่งที่แน่นอน แนวโน้มของการเจ็บป่วย 

กระบวนการตายตามธรรมชาติ เช่น ความอยากอาหารลดลง ความต้องการที่จะตาย (โรงพยาบาล, บ้าน, 

สถานที่อื่นๆ) 
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5.  การให้ข้อมูล/การตอบสนองต่ออารมณ์ 

 • ง่ายและชัดเจน

 • ใช้ภาษาที่เหมาะสมกับระดับของความเข้าใจ

 • หยุดและรอปฏิกิริยาหลังจากที่ให้ข้อมูล

 • รับฟังความกังวล, ความกลัว, ความหวังและความคาดหวัง

 • ไม่ชี้น�า

 • แสดงความเห็นอกเห็นใจและความเมตตา 

 • สรุปข้อมูลเป็นระยะ

 • สอบถามเพิ่มเติม เช่น ความกังวล

สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง

หลีกเลี่ยงศัพท์แสลงและศัพท์ทางเทคนิค

หลีกเลี่ยง “ท�าไม” 

ค�าพูดที่ควรหลีกเลี่ยง1,4

“เราเกือบจะสูญเสียคุณ”

“คุณเกือบจะไม่ได้ท�าให้มัน”

“เขาเป็นผัก”

“ถ้าแม่ของคุณหัวใจหยุดเต้น คุณต้องการ CPR ไหม”

“คุณจะตัดสินใจอย่างไรเกี่ยวกับพ่อของคุณ เช่น CPR, ใส่ท่อช่วยหายใจ, ใส่สายอาหารทางจมูก, ให้ยา 

ฆ่าเชื้อ, ให้เลือด, ล้างไต เป็นต้น”

ค�าพูดที่ไม่ควรพูด เพราะคุณไม่สามารถรู้ได้เลย !!

“ฉันรู้ว่าสิ่งที่คุณจะผ่านไปได้”

“ฉันรู้ว่าจะท�าให้คุณช็อค”

“ฉันรู้ว่าวิธีการนี้ยาก”

ตัวอย่างค�าพูด1,4

“ผมเคยเห็นหลายคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน ทุกคนจะแตกต่างกัน

ผมเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณ”

“อะไรคือความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณ”

“แม้ว่าเราได้พูดคุยและรู้ว่าเรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้น แต่มันก็เป็นเรื่องที่จัดการได้ยาก”

“ขณะนี้คุณรู้สึกอย่างไร”

“คุณจะสามารถรับมือกับมันอย่างไร”

“เม่ือแม่ของคุณอยู่ในระยะสุดท้าย การ CPR อาจไม่เกิดประโยชน์และเป็นสาเหตุท�าให้ทุกข์ทรมาน  

ฉันขอแนะน�าว่า ไม่ควร CPR”
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“เมื่อพ่อของคุณอยู่ในระยะสุดท้ายและไม่สามารถรักษาให้หายได้ ฉันสามารถช่วยลดความเจ็บปวดและ

ความทุกข์ทรมานในระยะท้ายของเขาได้ ฉันขอแนะน�าให้เลือการดูแลแบบประคับประคอง เพื่อให้พ่อของ

คุณสุขสบายในระยะท้าย”

 การพยากรณ์โรค ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ต้องการทราบการพยากรณ์โรค เพื่อช่วยช่วยตัดสินใจในการรักษา 

และวางแผนส�าหรับอนาคต และจะดีมากถ้าสามารถพยากรณ์เป็นวัน สัปดาห์ หรือเป็นเดือนเพื่อการ 

ตัดสินใจในช่วงระยะท้ายของชีวิต 

ตัวอย่างค�าพูด1,4

“ผมอยากที่จะบอกคุณได้ว่าระยะเวลาที่คุณมีเหลือที่จะมีชีวิตอยู่เท่าไร แต่ผมท�าไม่ได้

 ผมสามารถบอกคุณได้ว่าแนวโน้มเป็นวันถึงสัปดาห์ “

“ร้อยละ 20 ของผู้ที่มีโรคนี้มีชีวิตอยู่เป็นเวลา 3 ปี แต่ฉันไม่สามารถบอกคุณได้ว่า

คุณจะมีชีวิตอยู่เป็นเวลา 3 ปีหรือระยะเวลาสั้นหรือยาวกว่านั้น ฉันไม่สามารถบอกคุณจะมีอะไรเกิดขึ้น 

กับคุณ แต่เราสามารถวางแผนการดูแลในอนาคตร่วมกันได้”

“เราอาจตั้งความหวังที่ดีที่สุด แต่ต้องมีการวางแผนเมื่อเจอกับสิ่งที่เลวร้ายที่สุด เราไม่สามารถคาดการณ์

อะไรได้ เพราะฉะนั้นต้องวางแผนในกรณีวิกฤติบางอย่างที่อาจเกิดขึ้น”

“ฉันขอแสดงความเสียใจกับคุณ ในขณะนี้ตัวโรคของผู้ป่วยไม่สามารถรักษาได้และผู้ป่วยก�าลังจะตาย 

ในไม่กี่วัน”

การสื่อสารที่ไม่ใช่ค�าพูด

 • การแสดงออกทางสีหน้า เช่น ยิ้ม,ขมวดคิ้ว, อาย, ร้องไห้ 

 • การจ้องมอง เช่น ผู้ป่วยมองคุณ, มองออกไปข้างนอก, บ่อยแค่ไหน

 • การเคลื่อนไหวศีรษะ เช่น ส่ายหน้า พยักหน้า

 • การเคลื่อนไหวของร่างกายและมือ เช่น ท่าทางอึดอัดหรือประหม่า, กระสับกระส่าย, บิดมือไปมา 

 • ท่าทาง เช่น ผ่อนคลายหรือตกใจ เอนไปข้างหน้าหรือพยายามที่จะยันอยู่ห่างจากคุณ

 • ระยะทางระหว่างบุคคล เช่น บอกคุณว่าคุณอยู่ใกล้เกินไป

 • การสัมผัส เช่น ผู้ป่วยถอยห่างเมื่อถูกสัมผัส

 • เสียง เช่น ไม่สามารถควบคุมระดับเสียงได้, พูดติดอ่าง,พูดอยู่ในล�าคอ

ผู้ป่วยและครอบครัว ตอบสนองทางอารมณ์เมื่อต้องเผชิญกับข่าวร้าย

 เมื่อรับทราบข่าวร้ายอาจเกิดปฏิกิริยาต่างๆได้ เช่น ช็อก ความเศร้าโศก ความรู้สึกผิด ความกลัว 

ความกังวล การปฏิเสธ ความโกรธ ไม่เชื่อ ซึมเศร้าต่อรอง ต้องการการพึ่งพา 
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ตัวอย่างค�าพูด4

“ผู้ป่วยบางคนที่มีอาการเช่นคุณ บางคนจะรู้สึกกลัวหรือกังวลหรือเศร้า แล้วคุณรู้สึกอย่างไรบ้าง”

6.  การค้นหาเป้าหมายที่คาดหวังความหวังค่านิยมและความเชื่อความกลัว 

 การค้นหาเป้าหมายเพื่อ

 1. เพื่อถ่ายทอดความเห็นอกเห็นใจและห่วงใย แสดงให้เห็นคุณค่าในตัวบุคคล

 2. เพื่อให้สามารถให้การสนับสนุนทางอารมณ์และจิตใจที่มีประสิทธิภาพ

 3. เพื่อพัฒนาแผนการรักษาที่จะเคารพศักดิ์ศรีและความคุ้มค่าที่แท้จริงของบุคคล

 4. การรับรู้และเคารพคนที่แตกต่างจากการดูแลสุขภาพ

7.  การตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว

ตัวอย่างค�าพูด

“มีคนที่คุณต้องการให้ฉันบอกเรื่องนี้ไหม “

“วิธีที่คุณจะได้รับการดูแลที่บ้าน”

“มีคนที่บ้านที่จะสามารถให้ช่วยคุณในขณะที่คุณต้องการการช่วยเหลือไหม”

“เราจ�าเป็นต้องพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะท�าอย่างไร ถ้าความเจ็บปวดของคุณไม่ได้ถูกควบคุมในคืนนี้”

8.  การวางแผน

 • เมื่อแจ้งข่าวร้ายต้องวางแผน เช่น มีข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ใครต้องการรับค�าปรึกษาเพิ่มเติม นัด

ปรึกษาหารือครั้งต่อไปเรื่องการวงแผนในอนาคต

 • แพทย์ต้องประเมินความเหมาะสมตามพื้นฐานของแต่ละบุคคล

 • ตั้งถ้าวัตถุประสงค์การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนการรักษา

 • ตั้งวัตถุประสงค์ที่จะให้การดูแลสนับสนุน

 • หากการดูแลแบบประคับประคองคือการมีส่วนร่วม, แพทย์ต้องอธิบายเกี่ยวกับการดูแลแบบ 

ประคับประคอง

 • อธิบายเกี่ยวกับการจัดการอาการ

9.  การติดตาม

 ให้ผู ้ป่วยและครอบครัวได้อธิบายสิ่งที่กังวลใจ ให้ข้อมูลที่ติดต่อและนัดหมายส�าหรับการประชุม 

ครั้งต่อไป
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ตัวอย่างค�าพูด

“คุณมีค�าถามอื่นเพิ่มเติม ที่เรายังไม่ได้พูดคุยกันไหม”

“ถ้ามีค�าถามอื่นเพิ่มเติม คุณสามารถโทรหาฉันได้”

การพัฒนาการสื่อสาร5

 1. การเตรียมตัว

 2. ผู้ป่วยรับทราบอะไรบ้าง

 3. ข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้ป่วยต้องการได้รับ

 4. การให้สัญญาณเตือน

 5. การยอมรับการปฏิเสธ

 6. การอธิบาย

 7. การฟังอย่างตั้งใจ

 8. การเข้าใจความรู้สึก เห็นอกเห็นใจ

 9. สรุปแล้ววางแผน

 10. ช่วยเหลือในสิ่งที่เป็นไปได้

เป้าหมายของการสื่อสารกับผู้ป่วยระยะท้าย2

 1)  ผู้รับบริการได้รับการดูแลด้านร่างกาย ได้รับความสุขสบายตามอัตภาพ จากบุคลากรวิชาชีพ หรือ

จากผู้ดูแลในครอบครัวที่เหมาะสม ไม่ทุกข์ทรมานจากการเจ็บปวด

 2)  ยอมรับความจริง และยอมรับสภาพได้ จากการสนทนา และให้ค�าปรึกษา ผู้ป่วยและครอบครัว

แสดงให้รบัรูไ้ด้ว่าตัง้สตไิด้ ยอมรบัสถานการณ์ของตนได้ จากการสงัเกตสหีน้า ท่าทาง และพฤตกิรรมทีส่งบ

ลง พยายามที่จะถามถึงอาการของตน ระยะเวลาที่เหลือ หรือวิธีการจัดการกับตนเอง เพื่อสิ่งที่ดีที่สุด 

ครอบครัวเข้าใจสภาพ ยอมรับ และให้ความร่วมมือในการดูแล ช่วยเหลือ

 3)  ระบายความทุกข์และปัญหาที่แท้จริง แสดงความรู้สึกไว้วางใจ โดยเล่าความทุกข์ ความห่วงใย 

ตลอดจนปัญหาต่างๆ ให้ฟัง

 4) ให้ความร่วมมือในการจัดการกับปัญหาและจัดการกับตนเอง พยายามจัดการกับสถานการณ์ที่ 

คั่งค้างเพื่อเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อย เช่น การพบญาติเพื่อสั่งเสียเกี่ยวกับการงาน ทรัพย์สิน และพิธีการ

งานศพของตนเอง เป็นต้น

 5) ปรับตัวได้ ความเครียดลดลง เมื่อผู้รับบริการได้จัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว เขาจะหมดความ

กงัวล จติใจสงบ พร้อมทีจ่ะจดัการกบัตนเองให้ผ่อนคลาย อาจจะขอสวดมนต์ ภาวนาท�าให้จติใจสงบ นกึถงึ

สิ่งที่ดีงาม
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สรุป

 การช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิตนั้น หลักการที่ส�าคัญก็คือการช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัว 

ยอมรบัสภาพตนเอง ระบายปัญหาทีค่บัข้องใจ ห่วงใย กงัวลใจ บอกความต้องการของตนได้ ทัง้ความต้องการ

ด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ผู้ใกล้ชิดสามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะความรู้สึกด้าน 

จิตวิญญาณ ความเชื่อ ที่จะกระท�าและขอให้ช่วยจัดการในสิ่งที่ต้องการเพื่อให้เขาได้จากไปอย่างสงบและ 

สมศักดิ์ศรี

รายการอ้างอิง
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Module 5
Communication in Palliative Care

Case Exercise 1.

 นาง ก. อาย ุ50 ปี สขุภาพแข็งแรงดมีาตลอด อาชพีข้าราชการคร ูมาพบแพทย์ด้วยมอีาการชกั ผลตรวจ  

CT Scan สมอง พบมีก้อน ได้รับการส่งต่อมาพบแพทย์ศัลยกรรมระบบประสาท เพื่อท�า biopsy 

สถานการณ์ที่ 1 การบอกข่าวร้าย

 ผล biopsy ของ นาง ก. เข้าได้กับ high-grade glioblastoma multiforme 

 • ท่านจะมีวิธีสื่อสารข่าวร้ายอย่างไร?

สิ่งที่ต้องพิจารณา

 1. แพทย์จะสื่อสารข่าวร้ายอย่างไร ถ้าพบว่าเป็นมะเร็งที่รักษาล�าบาก?

 2. เราจะช่วยผู้ป่วยและครอบครัววางเป้าหมายการดูแล อย่างไร?

 3. มีวิธีการสื่อสารระหว่างทีมสุขภาพอย่างไร?

หลักการส�าคัญ

 • การสื่อสารเป็นสิ่งท้าทายของทีมสุขภาพ

 • ต้องมีการเตรียมตัวที่เหมาะสมในการสื่อสารข่าวร้าย พยากรณ์โรค การวางเป้าหมายการดูแล 

การเตรียมการดูแลแบบประคับประคอง

 • การใช้ SPIKES model ซึ่งช่วยในการเตรียมตัว และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

 • อย่าให้ข้อมูลที่คลุมเครือ หรือให้ความหวังที่ไม่เป็นจริง

 • ฝึกปฏิบัติวิธีการถามค�าถาม ที่ช่วยส�ารวจอารมณ์ความรู้สึกของผู้ป่วย การใช้ค�าพูดแสดงความ 

เห็นอกเห็นใจ และเข้าใจผู้ป่วย

สถานการณ์ที่ 2 การวางเป้าหมายการดูแล

 นาง ก. ได้รับการผ่าตัด ท�า tumor resection ตามด้วยการฉายรังสี ผู้ป่วยรับการควบคุมอาการชัก

ด้วยยา ขณะนี้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดี ขณะมารับการติดตามอาการ  ผู้ป่วยบอกว่าอยากกลับไปสอน

หนังสือ และคาดหวังว่าเธอจะดีขึ้นเรื่อยๆ 

 • ท่านจะมีวิธีการสื่อสาร เรื่องพยากรณ์โรคอย่างไร?

 • จะพูดคุยเรื่องการวางเป้าหมายการดูแล และวางแผนการดูแลล่วงหน้าอย่างไร?
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Case Exercise 2.

 นาย ข อายุ 80 ปี ได้รับการวินิจฉัยเป็น advance dementia เมื่อ 2 ปีก่อน ขณะนี้ไม่สามารถ 

ช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่มีการรับรู้  2 เดือนก่อนได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลอยู่ 2 สัปดาห์ จากปอด 

ติดเชื้อ ครั้งนี้กลับเข้ารับการรักษาใหม่ด้วยปัญหาเดิม ขณะนี้มีอาการหอบมากและอาจต้องได้รับการใส ่

เครื่องช่วยหายใจ ท่านได้ประชุมครอบครัว ซึ่งผู้ป่วยมีบุตรสาว 2 คน คนแรกต้องการให้แพทย์ให้การรักษา

เต็มที่ ส่วนคนที่สองอยากให้ดูแลให้สุขสบาย และไม่ต้องการการรักษาที่รุกราน

 ท่านจะมีวิธีการพูดคุยกับครอบครัวอย่างไร เพื่อสามารถได้เป้าหมายการดูแลผู้ป่วยที่เหมาะสม?
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ข้อสอบ

จงเลือกค�าตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง

 ก. ครอบครัวผู้ป่วยในบริบทไทย ส่วนใหญ่เชื่อว่าการให้ผู้ป่วยรับรู้ความจริงเป็นผลดีต่อผู้ป่วย

 ข. แพทย์ทีเ่ชีย่วชาญจะสามารถประเมนิได้ว่าผูป่้วยต้องการรบัรูข้้อมลูอย่างไรเกีย่วกบัโรคและพยากรณ์โรค

 ค. เมื่อภาษากายของแพทย์ขัดกับค�าพูด ผู้ป่วยมักเชื่อค�าพูดของแพทย์มากกว่า

 ง. วิธีการสื่อสารข่าวร้ายมีความส�าคัญน้อยกว่าข้อมูลพยากรณ์โรคอย่างละเอียดที่จะบอกกับผู้ป่วย

 เฉลย ข

2. ข้อใดต่อไปน้ีถูกต้องที่สุด หากผู้ป่วยได้รับรู้ความจริงเรื่องพยากรณ์โรคเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ถูกปกปิด 

 ความจริง

 ก. เสียชีวิตเร็วขึ้นจากความกลัวและความหมดหวัง

 ข. มีโอกาสเสียชีวิตในเครื่องพยุงชีพมากกว่า

 ค. มีอุบัติการณ์ของภาวะซึมเศร้ามากกว่า

 ง. มีโอกาสใช้ช่วงเวลาระยะท้ายที่บ้านมากกว่า

 เฉลย ง

3. ผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายเริ่มนอนติดเตียง ถามแพทย์ว่า “หมอ ผมจะมีเวลาอีกนานเท่าไหร่?” สิ่งที่แพทย์ 

 ควรตอบคือ

 ก. “ขอโทษหมอไม่สามารถคาดเดาได้”

 ข. “4 สัปดาห์อย่างน้อย”

 ค. “คุณจะทราบไปท�าไม ท�าให้เสียก�าลังใจเปล่าๆ อย่าไปคิดถึงมัน”

 ง. “บอกหมอได้ใหม ท�าไมถึงอยากทราบ”

 เฉลย ง

4. เกี่ยวกับการประชุมครอบครัว ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้อง

 ก. ต้องมีการก�าหนดกติกาในการประชุม

 ข. ควรให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวร่วมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ

 ค. มีการบันทึกผลการประชุมและสื่อสารให้เป็นที่รับรู้ในทีมสุขภาพที่ให้การรักษา

 ง. แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญจะช่วยแก้ปัญหาข้อขัดแย้งในครอบครัวที่มีมาอย่างยาวนานได้

 เฉลย ข
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5. ข้อใดไม่เหมาะสมที่จะสื่อสารกับผู้ป่วยที่โรคอยู่ในระยะท้าย

 ก. ขณะนี้เราไม่มีอะไรที่จะท�าให้คุณได้อีก เพราะโรคไม่ตอบสนองต่อการรักษา

 ข การดูแลรักษาตัวโรคสามารถท�าควบคู่กับการรักษาแบบประคับประคองได้

 ค. ทีมดูแลแบบประคับประคองจะมีความเชี่ยวชาญในการจัดการอาการที่ไม่สุขสบายของผู้ป่วย

 ง. ทีมดูแลประคับประคองจะท�างานร่วมกับทีมแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยมาต่อเนื่อง

 เฉลย ก

6. ผู้ป่วยอายุ 89 ปี เป็น metastatic pancreatic adenocarcimoma  ขณะประชุมครอบครัว บุตรของ 

 ผู้ป่วยบอกทีมสุขภาพว่าต้องการให้หมอท�าทุกอย่างรวมถึงการพยุงชีพถ้าจ�าเป็น ท่านควรตอบสนอง 

 อย่างไร?

 ก. อธิบายว่าการรักษาที่รุกรานที่มุ่งเน้นการรักษาตัวโรคจะไม่ได้ผลดี

 ข. พยายามอธิบายเรื่องโรคและพยากรณ์โรคให้ครอบครัวเข้าใจ

 ค. พยายามอธิบายให้ทราบว่าผู้สูงอายุจะไม่สามารถทนการรักษาแบบรุกรานได้

 ง. ค้นหาความเข้าใจของครอบครัวเกี่ยวกับสภาวะโรคของผู้ป่วยและความต้องการของครอบครัว

 เฉลย ง

7. เมือ่ความเชือ่และประเพณวีฒันธรรมของครอบครวัเป็นอปุสรรคต่อการดแูลแบบ palliative care ท่านควร

 ก. พยายามโน้มน้าวเพื่อเปลี่ยนความคิดของครอบครัว

 ข. พยายามแยกท�างานกับผู้ป่วย

 ค. พยายามท�าความเข้าใจกับประเพณีและวัฒนธรรมนั้นๆ

 ง. ขอยุติการบริการการดูแลของทีม palliative care 

 เฉลย ค

8. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการแจ้งข่าวร้าย

 ก.   ควรแจ้งกับครอบครัวและให้ครอบครัวเป็นผู้แจ้งกับผู้ป่วยอีกที

 ข.   ควรมีการเกริ่นน�าให้ผู้ป่วยและครอบครัวเตรียมตัวในการรับฟังข้อมูล

 ค.  ต้องแจ้งกับผู้ป่วยโดยตรงแม้ครอบครัวจะไม่เห็นด้วย 

 ง.  ไม่ควรแจ้งในผู้ป่วยเด็กวัยรุ่น เพราะเป็นการท�าร้ายจิตใจมากเกินไป

 เฉลย ข
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9. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง หากผู้ป่วยขอให้ทีมดูแลประคับประคองประสานงานกับแพทย์ที่ให้การรักษา  

 (Primary physician) ในการขอรับยาเคมีบ�าบัดอีกรอบ 

 ก. แจ้ง primary physician ทราบ เพื่อเป็นการสร้างความยอมรับกับผู้ป่วย

 ข. ด�าเนินการให้ เพราะเป็นทีมสุขภาพเหมือนกัน จึงง่ายในการติดต่อ

 ค. ประเมินความต้องการของผู้ป่วยในเรื่องดังกล่าวว่าเกิดจากสาเหตุใด

 ง. ไม่ด�าเนินการให้ เพราะเป็นการก้าวก่ายงานข้ามทีมรักษา

 เฉลย ค 

10. ในระหว่างการแจ้งข่าวร้ายแก่ผู้ป่วยและครอบครัว ปรากฏว่า ผู้ป่วยรับฟังด้วยท่าทีสงบนิ่ง แต่ภรรยา 

 กลับร้องไห้คร�า่ครวญ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

 ก. ขออนุญาตปลีกตัวออกจากวงสนทนา เพื่อให้ผู้ป่วยและภรรยาได้มีโอกาสปลอบใจกัน

 ข. สนทนากับผู้ป่วยถึงแผนการรักษาแบบประคับประคอง โดยให้พยาบาลพาภรรยาออกจากวง 

  สนทนา

 ค. ปลอบภรรยา และแสดงความเหน็ใจ จากนัน้ขอให้ภรรยาบอกถงึสาเหตขุองการร้องไห้คร�า่ครวญนัน้

 ง. บอกกับผู้ป่วยว่าในการพูดคุยรายละเอียดการดูแลในโอกาสต่อไป ไม่ควรให้ภรรยาอยู่ด้วย เพราะ 

  จะท�าให้กระทบกระเทือนจิตใจ

 เฉลย ค 


