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                                                                              โรงพยาบาลเลิดสิน 
                                                                       กรมการแพทย 



บทนํา 
 

  การประกอบวิชาชีพเวชกรรม เปนทั้งวิทยาศาสตรและศิลปะควบคูกัน โดยทั่วไปสวน
ไหนจะมีคุณคามากกวากันยากที่จะบอกไดในผูปวยแตละราย ซ่ึงจะขึ้นอยูกับดุลยพินิจของแพทยที่ทํา
การรักษานั้นเปนหลัก กอนที่จะทําการตรวจรักษาแพทยมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองประเมินผูปวย 
ตลอดจนญาติพี่นองของผูปวยอยางรอบดาน ทั้งดานกายภาพ และจิตใจ  รวมทั้งฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมอีกดวย การประเมินผูปวยเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องตราบใดที่ทั้งแพทยและผูปวยยัง
มีปฏิสัมพันธกันอยู   การประเมินนี้ในแตละขั้นตอนของการตรวจรักษายอมมีจุดมุงหมายตางกัน ซ่ึง
พอจะจัดลําดับขั้นตอนความคิดไดดังนี้ 
  1)  การประเมินผูปวยและญาติเพื่อที่จะเปดเผยขอมูลของการตรวจรักษากอนที่ผูปวย
ตกลงยินยอมใหกระทําการตรวจรักษา 
  2)  การประเมินผูปวยทั้งรางกายและจิตใจ หลังจากทราบการวินิจฉัยโรคหรือทราบ
ความตองการของผูปวยในการบรรเทาทุกขหรือความทรมานแลว เพื่อที่จะกําหนดวิธีการรักษาให
เหมาะสมในผูปวยแตละราย 
  3)  การประเมินผูปวยและญาติพี่นอง กอนที่จะมีการแจงขาวรายที่ เกิดขึ้นจาก
กระบวนการตรวจและรักษา 
  เปนที่ทราบกันดีวาในปจจุบันการฟองรองหรือรองเรียนแพทยของผูปวยและญาติลวน
มีสาเหตุเชื่อมโยงมาจากการประเมินผูปวยและญาติผิดพลาด ความผิดพลาดดังกลาวนี้มีสาเหตุหลักมา
จากการติดตอส่ือสารระหวางแพทยกับผูปวยและญาติลมเหลว แทที่จริงความลมเหลวของการ
ติดตอส่ือสารอาจเกิดขึ้นที่ฝายผูปวยและญาติก็ได แตแพทยในฐานะผูประกอบวิชาชีพเรามิอาจปฏิเสธ
ความรับผิดชอบได แพทยเองอาจจะไมเขาใจลึกซึ้งถึงความตองการของผูปวยและญาติ หรืออาจเกิดจาก
การที่แพทยไมสามารถสื่อความหมายของกระบวนการตรวจรักษาแกผูปวยได ความเขาใจผิดนี้จะนํามา
ซ่ึงความวิตกกังวล ความไมพอใจ และอาจมีผลกระทบตอผลการรักษาซึ่งจะนํามาซึ่งความขัดแยงตาง ๆ 
และลงทายดวยการฟองรองแพทย 
 

ทฤษฎีการติดตอสื่อสาร 
1.  การกําหนดเปาหมายของการสื่อสาร 
  การติดตอส่ือสารระหวางบุคคลเปนกระบวนการและการปฏิสัมพันธเพื่อใหเกิดความ
เขาใจตรงกัน โดยบุคคลทั้ง 2 ฝาย เปนทั้งผูใหขาวสารและรับขาวสารเชนเดียวกัน ตางมีอิทธิพลตอกัน
และกัน การปฏิสัมพันธนี้จะไดผลลัพธขั้นสุดทายคือการบรรลุเปาหมายตามที่ไดตกลงกันไว  (แผนภูมิ
ที่  1) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมิ เราคงเห็นไดวาขั้นตอนที่มีความสําคัญมากที่ สุด  คือ ขั้นตอนการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเบื้องตน เพื่อใหเกิดการรับรูและจะนําไปสูการตัดสินใจกระทําการ  ขั้นตอนนี้
เปนระยะเวลาที่ทั้งสองฝายตางประเมินซึ่งกันและกัน ฝายผูปวยจะเปดเผยขอมูลมากนอยเพียงใดอาจ
ขึ้นอยูกับวาเขามีความศรัทธาไวเนื้อเชื่อใจฝายแพทยมากนอยแคไหน หรือผูปวยมีระดับสติปญญาในการ
เปดเผยขอมูลความเจ็บไขไดปวยออกมาไดถูกตองใกลเคียงกับความเปนจริงเพียงใด ฝายแพทยก็ตอง
ประเมินผูปวยเพื่อจะกําหนดทาทีและแนวทางในการมีปฏิสัมพันธกับผูปวย  การสรางความประทับใจแต
แรกพบใหเกิดขึ้นกับผูปวยจะมีสวนสําคัญที่ทําใหความสัมพันธของทั้งสองฝายเปนไปดวยดี แพทยที่มี
การแตงกายสุภาพเรียบรอยเหมาะแกการละเทศะ มีบุคลิกภาพและอารมณดี ติดดิน ซ่ึงสามารถแสดงออก
โดยกิริยาทาทางยอมเปนที่ประทับใจ และสรางความอบอุนมั่นใจ เชื่อใจใหเกิดขึ้นกับผูปวยและญาติ 

 

2.  การสรางมนุษยสัมพันธ 
  ในกระบวนการติดตอส่ือสารระหวางบุคคลมีความจําเปนอยางยิ่งที่ทั้งสองฝายจะตอง
มีความสัมพันธอันดีตอกัน เพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติภารกิจรวมกันอยางมีความสุข 
การที่จะเรียนรูในการสรางความสัมพันธที่ดีตองอาศัยปจจัยที่สําคัญหลายประการ อาทิเชน ตองเขาใจ
ตนเองพอ ๆ กับตองเขาใจผูอ่ืน ตองรูซ้ึงถึงสภาพเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมของผูอ่ืน ซ่ึงจะนําไปสู
การกําหนดทาทีตอการปฏิสัมพันธตอไปไดอยางราบรื่น ตองทราบถึงแรงจูงใจของฝายตรงขาม มีความ
รับผิดชอบและรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา (Empathy)  

การรับรู             ปฏิกิริยายอนกลับ 

ตัดสิน 

กระทํา 
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การรับรู 

กระทํา 

การตอบสนอง การปฏิสัมพันธ การบรรลุเปาหมาย 

ปฏิกิริยายอนกลับ 
ผูปวย 

แพทย 

แลกเปลี่ยน
ขาวสารขอมูล 



  กลยุทธในการสรางความสัมพันธที่ดีประกอบดวยความจริงใจ มีเวลา ยิ้มแยมแจมใส 
มีความตั้งใจในการสนทนา และมีอารมณขันในบางครั้ง  การพูดจาไพเราะยอมเปนที่ตองตาตองใจของ
บุคคลทั่วไป มีการถอยทีถอยอาศัย และสงเคราะหเกื้อกูลกัน มีความเคารพในความเปนมนุษยของทุก
คน โดยไมมีช้ันวรรณะ รูจักใหเกียรติแกกัน 
   

3.  หลักการสื่อสาร 
  การสื่อความหมายเพื่อใหผูรับเขาใจในสิ่งที่ผูสงตองการสามารถสื่อความหมายโดย
การใชวาจาและการสื่อความหมายโดยไมใชวาจา (มือ ตา ทาทาง และอารมณ) การสื่อสารดวยวาจา 
หมายถึง  ภาษาพูดหรือภาษาเขียน การพูดที่เปนประโยค มีจังหวะจะโคน น้ําเสียงมีทั้งเบาและคอย มี
ความเร็วหรือชาของการพูด นอกจากนี้ยังหมายถึงเสียงที่ไมเปนภาษาซึ่งสื่อความหมายลึกซึ้งกวา เชน 
เสียงหัวเราะ รองไห สะอื้น เปนตน การสื่อสารดวยกิริยาทาทางที่แสดงออกทางตา ทางทาทางของสวน
ตาง ๆ ของรางกาย เชน มือ แขน ขา การกลอกตา การจองตา การพยักหนา การกมโคง การแสดงออก
ทางสีหนา และการสัมผัส การจะเลือกวิธีการสื่อสารนี้มีปจจัยเกี่ยวของอีกมากมาย ทั้งนี้จะขึ้นอยูกับผู
ส่ือ และผูรับสื่อตลอดจนเหตุการณแวดลอมตาง ๆ ที่เกี่ยวของอีกดวย บางครั้งการสื่อความหมายอาจจะ
ตองใชทั้ง 2 วิธี รวมกันเพื่อใหการสื่อนั้นมีน้ําหนัก และมีความหมายลึกซึ้งขึ้นเปนตน นอกจากนี้เมื่อมี
การสงสารแลวยังตองสังเกตปฏิกิริยายอนกลับของผูรับ เพื่อที่จะทําใหทราบวาขาวสารที่สงไปนั้น
บรรลุเปาหมายเพียงใด ปฏิกิริยายอนกลับนี้อาจจะมีทั้งพอใจ ไมพอใจ หรือมีความเขาใจมากนอย
เพียงใดอีกดวย 

4.  ศิลปะในการสื่อสาร2 
  การสื่อสารที่ดีมีประสิทธิภาพตองอาศัยประสบการณ มีการฝกฝนอยูเปนประจํา 
สามารถกําหนดศิลปะในการสื่อสารได 10 ประการ ดังนี้  

ศิลปะการสื่อสาร การสื่อความหมายและการเจรจาตอรอง 
 1.  คิดกระจางกอนที่จะสื่อสาร  ผูส่ือตองการสื่ออะไรและจะใชวิธีส่ือสารแบบไหน 
 2.  วางวัตถุประสงคในการสื่อสารแตละครั้ง และหาแนวทางไปสูวัตถุประสงคดังกลาว 
 3.  จงวิเคราะหส่ิงแวดลอม ในการสื่อสารไมไดราบรื่นทุกครั้งไป อาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นได 
เชน เสียงรบกวน ความมีอคติของคูส่ือสาร จังหวะ ฯลฯ หากเราวิเคระหส่ิงแวดลอมเหลานี้ไดอยาง
ถูกตองจะวางแผนก็จะสัมฤทธิผลมากขึ้น 
 4.  การสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) จะกอใหเกิดประสิทธิผลของการ
ส่ือสารเพิ่มขึ้น โดยอาจจะเจรจาโตตอบกันและศึกษาซึ่งกันและกัน เพื่อใหไดขอมูลซ่ึงกันและกันมาก
ขึ้น 



 5.  ดีทั้งเนื้อหาและถอยคํา หมายถึง เนื้อหาและถอยคําก็คือสารที่เราจะใชเปนสื่อในการสราง
ความเขาใจที่ตรงกันของคูส่ือสาร 
 6.  นํามาพูดเปนประเด็น หมายถึง ในการสื่อสารจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสรุปเนื้อหานํามาพูด
เปนประเด็น โดยอาจจะมีการเนนย้ําใหเห็นใจความสําคัญเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันของคูส่ือสาร 
 7.  เนนติดตามผล หมายถึง การสื่อสารจะสําเร็จหรือไม จําเปนจะตองดูที่ผลของการสื่อสาร
ดวย หากประสบผลสําเร็จก็อาจจะดําเนินการสื่อสารดวยวิธีเดิม แตถาไมสําเร็จก็จะไดหาวิธีการแกไข
ไดทันทวงที เพื่อมิใหการสื่อสารลมเหลว  
 8.  นายลดวยภาษาทาทาง หมายถึง ในการสื่อสารนั้นจะตองใชอากัปกริยาทาทางเปนสื่อ
ผสมผสานกับการใชภาษาถอยคําเพื่อชวยใหเกิดสัมฤทธิผลในการสื่อสารดวย 
 9.  เชื่อไมจางทุกสมัย หมายถึง การสื่อสารที่ยึดความจริงเปนหลักจะเปนสิ่งที่นาเชื่อถือ
ตลอดเวลา ไมวาเวลาจะผานไปนานสักเทาใด 
 10. ใชศิลปะในการฟง หมายถึง คูส่ือสารจําเปนตองเปนผูฟงที่ดีดวย 
  

ทักษะในการสื่อสารกับผูปวยและญาติ 
  สมเด็จพระราชบิดาทรงมีพระราชดํารัสตอวงการแพทยวา “ฉันไมตองการใหพวกเธอ
เปนแพทยเทานั้น พวกเธอตองเปนมนุษยอีกดวย” ความหมายที่เปนรูปธรรมของประโยคดังกลาวก็คือ
เราตองมองผูปวยในฐานะที่เขาเปนมนุษยรวมโลกเราอีกดวย มนุษยนั้นมีอารมณมีความรูสึกนึกคิด มี
โลภ โกรธ หลง และเมื่อเจ็บไขไดปวยยอมมีความวิตกกังวลตาง ๆ นา ๆ มีความกลัวที่จะถูกรักษา
โดยเฉพาะอยางยิ่งการผาตัด มีความกลัวที่จะเสียชีวิตจากโรคแทรกซอน การสูญเสียอาชีพ ฯลฯ และ
เมื่อเขามาพบแพทย นอกจากเขาตองการแพทยที่มีความรูความสามารถแลวเขายังตองการความเชื่อถือ 
ความเมตตากรุณา ความเห็นอกเห็นใจ ความเอาใจใสดูแลและความรับผิดชอบของแพทยอีกดวย 
  แทที่จริงกระบวนการของเวชปฏิบัติลวนเปนการติดตอส่ือสารระหวางแพทยกับผูปวย
และญาติทั้งสิ้น ไมวาจะเปนการซักประวัติ การตรวจรางกาย การตรวจวินิจฉัยตาง ๆ และการรักษา 
วิธีการดังกลาวทั้งหมดจะนําไปสูการแกปญหาที่นําผูปวยมาพบแพทย ซ่ึงอาจเปนโรคใดโรคหนึ่งหรือ
กลุมอาการใดอาการหนึ่งก็ได และบางครั้งแพทยก็ไมอาจวินิจฉัยโรคที่ตรงกับปญหาของผูปวยไดเสมอ
ไป แตการแกปญหาก็ยังคงเปนไปไดอยูดี ดวยเหตุนี้การรูใหลึกซึ้งถึงปญหาของผูปวยจึงเปนขั้นตอนที่
สําคัญมากในการทําเวชปฏิบัติของแพทยก็วาได ส่ิงที่พวกเราตองตระหนักเสมอคือปญหาของผูปวยนั้น
เปนเรื่องของอัตตา (ตัวตน) เปนเรื่องของความรูสึกตาง ๆ ซ่ึงจะเชื่อมโยงไปสูชีวิตความเปนอยูของ
ผูปวยเอง ฉะนั้นการเปดโอกาสใหผูปวยบอกกลาวเรื่องราวที่เปนปญหาจึงเปนหนทางเดียวที่เราจะ
เขาใจถึงปญหาของเขาได หลังจากนั้นจึงเปนภารกิจของฝายแพทยที่จะเชื่อมโยงปญหาของผูปวยไปสู



การวินิจฉัยซ่ึงตองอาศัยการตรวจรางกาย และการตรวจโดยใชเทคโนโลยี ตลอดจนองคความรูทางดาน
วิทยาศาสาตรการแพทยตอไป 
  การสื่อสารกับผูปวยและญาติเกิดขึ้นตลอดเวลาที่เรายังมีปฏิสัมพันธกับเขาเหลานั้นอยู 
มันอาจเกิดที่สวนใดสวนหนึ่งของโรงพยาบาล มันอาจเปนการปฏิสัมพันธคร้ังแรกหรือคร้ังตอมาใน
แบบผูปวยในหรือผูปวยนอก ซ่ึงในแตละเหตุการณและสถานที่ยอมตองอาศัยทักษะในการสื่อสารที่
แตกตางกันไปบางไมมากก็นอย เนื่องจากทักษะการสื่อสารนั้นเปนเรื่องของศิลปะอยางแทจริง เปนเรื่อง
ของมนุษยสัมพันธและการครองใจคน จึงยากที่จะบรรยายออกมาเปนภาษาหนังสือไดอยางครบถวน 
แตมีขอคิดพิจารณาหลายสิ่งดังตอไปนี้ 

1.  การสื่อความหมายดวยวาจาและอากัปกิริยา 
  แพทยเองตองตระหนักอยูเสมอวาการสื่อสารโดยใชวาจานั้นมีขอจํากัดอยูมากมันอาจ
ไมส่ือดังใจหรือความตองการที่แทจริงของผูปวย แพทยตองรูถึงขอจํากัดของการใชภาษาพูดในแตละ
เพศและวัย ตลอดจนผูปวยที่มีวัฒนธรรมแตกตางกัน การเปดโอกาสใหผูปวยส่ือความหมายได 
ครบถวนจึงจะรูซ้ึงถึงสภาพปญหาของผูปวยได อาทิ อาการปวดทองจะไมมีความหมายใด ๆ เลย ถาไม
แสดงออกทางรางกาย (ทานอนบิด ปวด ,อาเจียนรวม ฯลฯ) และเหตุการณแวดลอม (ปวดจนรบกวน
การทํางาน การทําใหขาดรายได ฯลฯ) กลาวโดยสรุปอาการที่ผูปวยบอกเลาและสภาพปญหานั้นลวน
เชื่อมโยงกับชีวิตความเปนอยูของผูปวยทั้งสิ้น และนี่คือเปาหมายสูงสุดในการซักประวัตินั่นเอง 
  สําหรับฝายแพทยเองการใชวิธีการสื่อความหมายแบบใดจะขึ้นอยูการประเมินความ
รับรูของผูปวยและญาติเปนสําคัญ การเลือกใชภาษาที่เหมาะสมแกสถานการณรวมกับอากัปกิริยาตาง ๆ 
ในบางครั้ง จะทําใหคําพูดนั้นมีน้ําหนัก มีความนาเชื่อถือยิ่งขึ้น นอกจากนี้การสื่อโดยใชการเขียน
หนังสือและวาดรูปประกอบก็อาจจําเปนตองใชโดยเฉพาะอยางยิ่งในขั้นตอนกระบวนการตรวจ และ
ผาตัดรักษาของศัลยแพทย 

2.  การฟงและซักถามถึงอาการสภาพปญหาและความตองการ 
  การฟงและซักถามผูปวยและญาติเปนกระบวนการเพื่อใหไดมาซึ่งการวินิจฉัยโรคภัย
ไขเจ็บของผูปวยและการสรางความเขาใจของทั้งสองฝายเพื่อที่จะกําหนดเปาหมายรวมกัน ซ่ึงตองอาศัย
ทักษะในการสื่อสาร (ทั้งดานภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษารางกาย) แพทยควรเปดโอกาสใหผูปวย
บอกเลาเรื่องราวของเขาโดยอิสระเสรี โดยการตั้งใจฟงดวยใจจดจอซ่ึงตองแสดงโดยกิริยาทาทางและ
แววตา หลังจากนั้นการซักถามจึงตามมา ความสําคัญก็คือเราจะถามอะไรบางเพิ่มเติมและวิธีการในการ
ถามเปนเชนไร ซ่ึงจะนํามาซึ่งคําตอบของผูปวยเปนอยางไร ผลของการฟงและซักถามจะกําหนดเองวา
บรรลุเปาหมายหรือไม วิธีการฟงและซักถามนี้แพทยจะตองนําไปปรับใชใหเหมาะกับสถานการณ 
เนื่องจากในการทําเวชปฏิบัตินั้น แพทยตองเผชิญผูปวยทุกรูปแบบ อาทิเชน ผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
ผูปวยที่มาตรวจที่หองผูปวยนอกของโรงพยาบาล หรือแมแตสถานพยาบาลขนาดเล็ก ทั้ง 2 วิธีลวนมี



ขอดี ขอเสีย การเปดโอกาสใหผูปวยพูดอยางเสรีจะทําใหเสียเวลา แตจะไดขอมูลครบถวน (อาการตาง   
ๆ และชีวิตความเปนอยู) การใชวิธีซักถามผูปวยมากไปก็อาจทําใหไดขอมูลไมครบถวน ซ่ึงอาจนําไปสู
ความเขาใจผิดไดเชนกัน ตารางที่ 1 แสดงรูปแบบขั้นตอนการฟงและซักถามที่เปนมาตรฐานไวซ่ึงควร
ปฏิบัติ 
 
               ตารางที่ 1 ศิลปะในการสื่อสารกับผูปวย (คร้ังแรก) ควรมีขั้นตอนดังนี้     

1. แสดงตัวสรางความสัมพันธอันดี 
2. สนทนาเรื่องทั่วไป (เร่ืองความรูรอบตัวตามกระแส) เปนการนําเพื่อใหผูปวยรูสึกผอน

คลาย เปนการแสดงถึงวาแพทยมีเวลาเพยีงพอที่จะพูดคุย เห็นผูปวยมีความสําคัญ 
3. ใหผูปวยเลาถึงสาเหตุการมาพบแพทย ความทุกขทรมานและความตองการโดยไมมีการ

ขัดจังหวะ 
4. ถามเพิ่มเติมในสวนที่คิดวายังขาดอยูในทุกดาน (อาการ,ความทุกข,ความตองการ) 
5. ประวัติอยางอื่น ๆ ตามแบบแผนการซักประวัติ 
 
 
 
ตารางที่  2    สิ่งท่ีไมควรกระทําในการซักประวัติ 
 
1. การพูดขัดคอขดัจังหวะ 
2. การใชศัพทแพทย 
3. การใชคําถามแบบกํากวม 
4. การใชคําถามปดหรือถามนํา 

 
การซักประวัติ (History taking) ตามแบบแผนของการทําเวชปฏิบัตินั้นมีจุดประสงค

เพื่อที่ไดการวินิจฉัยที่ถูกตอง รวมทั้งความตองการและความทุกขทรมานของผูปวยเปนเปาหมายสูงสุด 
การเปดโอกาสใหผูปวยไดเลาอาการตาง ๆ  ความตองการอยางอิสระเสรีโดยไมมีการขัดจังหวะ จะ
บังเกิดผลหลายประการที่สําคัญเชนมันหมายถึงแพทยมีเวลาใหกับผูปวยมากพอ ไมรีบรอน เห็นผูปวย
นั้นมีความสําคัญ แพทยไดรับความประทับใจและความนับถือเปนสิ่งตอบแทน ส่ิงที่แพทยตองทํา
ในขณะซักประวัติที่สําคัญสุดคือแสดงโดยทุกวิถีทางทั้งกายและวาจาเพื่อใหผูปวยเห็นวาแพทยนั้นมี
ความปราถนาอยางแรงกลาที่จะทําการรักษาใหเขาหายหรือบรรเทาจากอาการหรือโรคที่เขาเปนอยู การ
ซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมของอาการพึงกระทําหลังจากที่ผูปวยบอกกลาวเรื่องราวของเขาจบสิ้นแลว 
กลาวสําหรับศัลยแพทยซ่ึงมีลักษณะการทําเวชปฏิบัตินั้นจะประสบกับผูปวยทั้งแบบฉุกเฉินและไม



ฉุกเฉิน ซ่ึงจะทําใหเกิดขอจํากัดทางดานเวลาในการซักประวัติผูปวยได ศัลยแพทยควรจะตองใชดุลย
พินิจเองวาจะทําการบริหารเรื่องเวลาเชนไรใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยมีเปาหมายอยูที่สรางความอบอุน 
ปลอดภัย มั่นใจ ความนาเชื่อถือใหเกิดขึ้นกับผูปวยและญาติ 

การตรวจรางกายก็เปนรูปแบบหนึ่งของการสื่อสาร เราควรแสดงใหผูปวยตระหนักใน
ความสําคัญของการตรวจนี้ แพทยพึงกระทําดวยความนิ่มนวล แนบเนียน ไมสรางความเจ็บปวดให
ผูปวย ในกระบวนการสนทนาระหวางทั้งสองฝาย ขณะที่ผูปวยมีความทุกขทรมานอยู การที่แพทย
สัมผัสตัวผูปวย (เชน การจับขอมือเพื่อวัดชีพจร) จะชวยสรางความอบอุน มั่นใจใหกับผูปวยไดมาก การ
ส่ือสารโดยการสัมผัสรวมกับการพูดจาและการแสดงออกทางแววตา ตองการทักษะขั้นสูง และยังขึ้นอยู
กับแตละเหตุการณหรือส่ิงแวดลอมนั้น ๆ  

3.  การแจงขาวราย 
  ในวงการแพทยยังไมมีการนิยามวา “ขาวราย” นั้นหมายถึงขาวชนิดใดกันแน แต
โดยทั่วไปมักจะหมายถึง การเสียชีวิตของผูปวย การตรวจพบวาผูปวยเปนโรคมะเร็ง โรคบางอยางที่
รักษาไมหาย โรคแทรกซอนรายแรงหลังผาตัดจนตองผาตัดใหม หรือแมแตเหตุการณไมพึงประสงค
บางอยางที่เกิดขึ้นขณะทําการรักษาพยาบาล (เชน ผูปวยไดรับยาผิดหรือตกเตียงจนไดรับบาดเจ็บ) 
  แพทยทุกคนลวนมีประสบการณในการแจงขาวรายกับผูปวยและญาติผูปวยมาแลว
ทั้งนั้น และรูถึงความยากลําบากใจที่จะเกิดขึ้นเพียงใดในการปฏิบัติดังกลาว แพทยที่มีประสบการณการ
ทํางานมายาวนานมักจะมีทักษะในการแจงขาวรายไดอยางมีประสิทธิภาพ เปาหมายสูงสุดของการแจง
ขาวชนิดนี้ เพื่อตองการใหผูปวยและญาติทราบความจริง และในขณะเดียวกันใหเขาเหลานั้น
กระทบกระเทือนจิตใจนอยที่สุด การแจงขาวรายเปนศิลปะการสื่อสารขั้นสูง ซ่ึงไมมีรูปแบบและ
ขั้นตอนที่ตายตัว แตพอที่จะสรุปเปนวิธีการตามที่แสดงไวในตารางที่ 3  แพทยแตละคนจะมีวิธีส่ือสาร
ที่แตกตางกันทั้งนี้จะขึ้นอยูกับอุปนิสัยใจคอ ความรูสึกนึกคิดตลอดจนปูมหลังของเขาเองเปนหลักใหญ 
 

ตารางที่  3 ๕  - ตองในการแจงขาวรายเพื่อใหกระทบกระเทือนจิตใจนอยท่ีสุด 
1. ตองพูดความจริงดวยภาษาที่เหมาะสม 
2. ตองรูกาละเทศะ 
3. ตองประเมินความรับรูของผูปวยและญาติ 
4. ตองใชศิลปะขั้นสูงในการสื่อสาร (วาจาและอากัปกิริยา) 
5. ตองดูการตอบสนองของผูปวยและญาติ 

 
  มีความจริงอยูอยางหนึ่งสําหรับมนุษยทุกชาติทุกภาษา คงไมมีใครอยากทราบขาว
รายแรงเกี่ยวกับตัวเองหรือญาติพี่นอง สําหรับผูปวยเองนั้นก็เปนเชนเดียวกัน ฉะนั้นการแจงขาวรายจึง
ตองคํานึงถึงกาละเทศะ และอาศัยทักษะการสื่อความหมายขั้นสูง ซ่ึงมักจะตองอาศัยการพูดจาติดตอส่ือ



ความหมายรวมกับการใชภาษารางกาย ไมวาจะเปนกิริยาทาทาง ตลอดจนการแสดงออกทางสีหนาและ
แววตาประกอบ 
  กอนการแจงขาวรายแพทยควรประเมินสภาะจิตใจผูปวยกอนเสมอ และอาจรวมไปถึง
ญาติใกลชิดหรือเพื่อนสนิทอีกดวย หลังจากประเมินแลวพึงคํานึงถึงกาละเทศะในการแจงขาว และ
กําหนดวาจะแจงหรือไมแจงกับญาติหรือผูปวยกอนกัน เชน ผูปวยบางรายอาจไมอยากใหญาติพี่นอง
ทราบ หรือแมแตตัวผูปวยเองบางรายก็ไมอยากใหแพทยแจงขาวรายแรงเรื่องโรคมะเร็งกับผูปวย
โดยตรง  การประเมินสภาวะจิตใจและความรับรูของผูปวยและญาตินั้นตองอาศัยความคุนเคย
ความสัมพันธอันดีเปนปจจัยสําคัญ การประเมินนี้จะเปนตัวกําหนดวาแพทยจะพูดอยางไร พูดแคไหน
กับผูปวยเพื่อใหผูปวยและญาติทราบขอมูลที่เปนจริงเทาที่เขาหลานั้นตองการ ผูปวยที่เปนโรคมะเร็ง
บางรายอาจทราบระแคะระคายมากอนแลวเพียงแตตองการใหแพทยยืนยันอีกครั้งในขณะที่บางรายอาจ
ไมทราบอะไรเลย ผูปวยแบบแรกอาจจะไมตองพูดอะไรมากมาย ขณะที่แบบหลังเราควรทะยอยบอก
ขอมูลผลการตรวจรักษาเปนระยะ ๆ แบบคอยเปนคอยไปก็ได 
  ส่ิงที่แพทยที่มีประสบการณนอยมักจะปฏิบัติผิดพลาดบอย ๆ ก็คือ การรีบรอนแจงขาว
ราย โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคมะเร็ง และเมื่อแจงแลวก็ไมไดใหโอกาสผูปวยในการตอบสนองตอขาว
ดังกลาวอยางเพียงพอหรือคอยตอบคําถามที่จะตามมาหลังทราบขาวราย ไมไดมีการแสดงความเห็นอก
เห็นใจในฐานะเพื่อนมนุษยดวยกันหรือคอยชวยเหลือหลังทราบขาว 
  การแจงขาวรายแรงแตละรูปแบบไมวาจะเปนโรครายแรงหรือสูญเสียอวัยวะสําคัญ 
การเสียชีวิตแบบทราบระแคะระคายหรือปจจุบันทันดวน (อยางคาดไมถึง) ลวนตองอาศัยทักษะในการ
ส่ือสารที่แตกตางกันไป ทั้งนี้จะขึ้นอยูกับการประเมินความรับรูของผูปวยหรือญาติพี่นองผูปวยกอน
เสมอ แตพอจะใหขั้นตอนการแจงขาวรายดังที่แสดงในตารางที่ 4 
 
 

 
ตารางที่  4 ๕  -  ขั้นตอนการแจงขาวราย 

1. ใหเวลาเพียงพอและกําหนดสถานที่แจงขาว 
2. คอย ๆ หรือทะยอยบอกขาวเปนระยะ (เพื่อเปดโอกาสใหผูปวยและญาติมีโอกาส

ซึมซับขาวแบบคอยเปนคอยเปน) 
3. ใหโอกาสผูรับแจงขาวมีการตอบสนอง (เงียบ, นิ่งเฉย, ตีอกชกตัว,รองไหครวญ

คราง เปนตน) 
4. แสดงความเห็นอกเห็นใจ 
5. รอคําถาม 

 



3.1 การแจงขาวกรณีผูปวยเสียชีวิตกับญาติ 
  ในการแจงขาวผูปวยเสียชีวิตกับญาติผูปวยนั้น  ควรจะใหขาวรายนั้นกระทบกระเทือน
กับญาติผูปวยนอยที่สุดเทาที่จะทําได  โดยท่ัวไปแลวผูปวยที่อาการหนักอาจจะไดรับการรักษาในหอง
ผาตัดหรือในหออภิบาลก็ได  ซ่ึงมักจะมีญาติพี่นองคอยดูอาการอยูจํานวนมาก  ถาแพทยประเมินดูแลว
วาไมสามารถรักษาไดแลวควรบอกอาการใหญาติที่คอยอยูทราบเปนระยะ ๆ  ควรใชภาษางาย ๆ ที่
กอใหเกิดความตื่นตะหนกนอยที่สุด  น้ําเสียงที่พูดควรพูดชา ๆ ไมควรใชคําพูดวา “ญาติคุณตายแลว” 
อาจจะใชคําวา “จากไปแลวอยางสงบหรือไปสูที่ชอบ” หลังจากบอกไปแลวควรดูปฏิกิริยาของญาติ
สนิทของผูปวยดวยและพรอมที่เขาไปแกไขตอไป 
  แพทยและพยาบาลที่มีประสบการณมากอน มักจะแจงขาวรายกับญาติผูปวยไดดีมี
ประสิทธิภาพกวาผูมีประสบการณนอยกวา มนุษยทุกหมูเหลาจะมีปฏิกิริยาตอการรับทราบขาวรายวา 
ญาติตัวเองเสียชีวิตแตกตางกันไป อาทิเชน ตกใจ เศราโศก ส้ินหวัง ทอแท ซึม โกรธ เครียด เปนลม
หมดสติ เปนตน ซ่ึงปฏิกิริยาเหลานี้อาจทําใหผูรับแจงขาวรายตองลมเจ็บในเวลาตอมาได ปจจัยที่มีผล
ตอปฏิกิริยานั้นก็มีมากมาย บางครั้งสลับซับซอนอีกดวย การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุซ่ึงเปนเหตุการณที่ไม
คาดฝน ยอมทําใหเกิดความตกใจ เศราโศกเสียใจมากกวาการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งระยะสุดทาย ซ่ึง
ญาติผูปวยที่เสียชีวิตอาจจะเตรียมใจกอนแลว ซํ้ารายกวานั้นถาผูเสียชีวิตเปนที่รักใคร เปนบุตรยิ่งทําให
ความเศราโศกเสียใจนั้นทวีคูณขึ้นไปอีก 
  ปญหาที่เกิดขึ้นเสมอในการแจงขาวรายนี้ก็คือ สถานพยาบาลมักไมมีการจัดสถานที่
เหมาะสม (เปนสวนตัว) ในการแจงขาวรายใหญาติทราบ ไมวาจะเปนที่หองปฐมพยาบาล หองผาตัด 
หรือหออภิบาล สวนใหญการแจงขาวรายจะกระทํากันแบบตามมีตามเกิด เชน ในหรือหนาหองปฐม
พยาบาล ซ่ึงอาจจะเปนที่พลุกพลาน มีผูปวยทั่วไปนั่งรอตรวจอยูจํานวนมาก ฉะนั้นภาพที่เห็นอยูเปน
ประจําก็คือญาติผูเสียชีวิตควบคุมความรูสึกไมได มีการรองหมรองไห เปนที่นาเวทนาสงสาร กระอัก
กระอวนใจ ของผูที่พบเห็นโดยทั่วไป การจัดพื้นที่เปนสัดสวนหรือเปนหองใหแพทยพบปะกับญาติเพื่อ
แจงขาวรายนั้นจะลดปญหาดังกลาวลงได  นอกจากนี้พื้นที่ดังกลาวควรมีเครื่องอํานวยความ
สะดวกสบายบาง อาทิเชน โตะ เกาอี้ น้ําดื่ม อางลางหนา หองน้ํา โทรศัพท เปนตน 
  ไมมีระเบียบแบบแผนตายตัววาการแจงขาวรายนั้นจะแจงใหญาติคนไหนทราบบาง 
ทั้งนี้จะขึ้นอยูกับการประเมินสภาพจิตใจญาติผูเสียชีวิตเปนสําคัญวาแตละคนนั้นจะรับทราบขาวราย
ดวยปฏิกิริยาอยางไร ในบางครั้งญาติผูปวยบางคนอาจจะบอกแพทยมิใหบอกกับญาติบางคนดวยซํ้าไป 
อยางที่พบเห็นบอย ๆ   
  ขั้นตอนการแจงขาวพอที่จะแนะนําไดดังตอไปนี้ 
   1.  เตรียมตัวเตรียมใจ เตรียมขอมูล ที่จะแจงใหญาติทราบ 
   2.  การพบปะญาติผูปวย เพื่อแจงขาวราย 
   3.  เตรียมปองกัน และชวยเหลือญาติผูปวย หลังจากทราบขาวราย 



   4.  การพาญาติผูเสียชีวิตไปดู และคารวะที่เตียงผูปวย 
1.  เตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมขอมูล เตรียมสถานที่ 

  กอนการพบปะญาติผูเสียชีวิต แพทยจะตองเตรียมความพรอมดานขอมูลเกี่ยวกับผูปวย
ที่เสียชีวิตวาจะไมมีการผิดคน ผูปวยเปนโรคอะไร เสียชีวิตเพราะอะไร ทําไมถึงรักษาไมได การแตง
กายของแพทยควรอยูในสภาพเรียบรอยสุภาพ มีบอยครั้งที่แพทยเพิ่งออกจากหองผาตัด หรือหองปฐม
พยาบาล ในสภาพผมเผายุงเหยิง เสื้อผามีการปนเปอนเลือดของผูที่ เสียชีวิต สําหรับแพทยที่มี
ประสบการณนอย การพบปะญาติผูเสียชีวิตโดยมีพยาบาลอาวุโสเปนเพื่อนดวย จะเปนประโยชนอยาง
มาก จะชวยลดความประหมาตื่นเตนลงได ซ่ึงสวนหนึ่งเปนเพราะวาอาจมีญาติรอฟงขาว และดูอาการ
อยูหลายคน 

2.  การพบปะญาติผูเสียชีวิต 
 ควรกําหนดสถานที่ที่จะใชในการพบปะญาติไวกอน พยายามใชพื้นที่ที่มีความรูสึก

เปนสวนตัว และกวางขวาง เนื่องจากมักมีญาติหลายคนรออยู ในการแจงขาวรายนั้นผูแจงขาวควรทําตัว
สบาย ๆ ไมเรงรีบ แสดงความรูสึกทั้งทางรางกาย และแววตา ใหญาติเห็นวาเราเองก็เปนมนุษย
เหมือนกัน ยอมตองมีความเศราโศก เสียใจ ถาคนรักนั้นจากไปอยางไมมีวันกลับ และเรามีเวลามาก
พอที่จะอยูเปนเพื่อน และชวยดูแลเขา หลังจากทราบขาวรายสักระยะหนึ่ง 

 เมื่อแพทยพบปะกับญาติผูเสียชีวิตแลว ตองสอบถามเสียกอนวาใครเปนใคร ระหวางนี้
แพทยควรพยายามสรางความสัมพันธที่ดี และบอกกับญาติสนิทสายตรงกอน ซ่ึงสามารถที่จะกระจาย
ขาวตอไปได ในการกลาวถอยคําควรใชภาษางาย ๆ พูดดวยน้ําเสียงเรียบ ๆ ชา ๆ ซ่ึงจะ ไมกระเทือน
จิตใจมากนัก อาทิเชน “ ญาติคุณเสียชีวิตแลว ” ไมควรพูดวา “ ญาติคุณตายแลว ” หรือ  “ ญาติคุณไม
รอดแน ”  ถาเปนบิดา อาจพูดวา “ คุณพอของคุณไดจากไปแลวอยางสงบ ทานไมทรมานเลย” หลังจาก
แจงขาวรายแลวแพทยควรอยูในความสงบเงียบ   คอยสังเกตปฏิกิริยาของผูรับแจงขาว การแสดงออกถึง
ความเห็นอกเห็นใจโดยใชภาษารางกาย และแววตา จะสื่อความหมายไดดีกวาการพูด ในบางครั้งการ
แตะตองมืออาจชวยบรรเทาอาการบางอยางไดเชนกัน ถาเปนไปได พยายามอธิบายสาเหตุของการ
เสียชีวิตใหทราบ และแสดงใหเห็นวาผูเสียชีวิตนั้นจากไปโดยสงบ ไมทุกขทรมานอะไร 

 ในผูปวยหนักที่มีแนวโนมจะเสียชีวิตสูง การแจงขาวใหญาติที่มารอคอยดูอาการทราบ
เปนระยะ ๆ จะมีประโยชนมากเพราะมันจะชวยใหญาติมีโอกาสเตรียมใจ และเตรียมความพรอมดาน
ตาง ๆ ถามีการเสียชีวิตเกิดขึ้น นอกจากนี้ญาติยังมีโอกาสแพรกระจายขาวออกไปใหญาติคนอื่นที่มิได
มารอดูอาการอีกดวย 

3.  เตรียมปองกัน และชวยเหลือญาติหลังจากทราบขาวราย 
 ศาสตราจารยนายแพทย สันต  หัตถีรัตน  ไดเคยกลาวไวในหนังสือเร่ือง “ การดูแล

รักษาผูปวยที่หมดหวัง “ เมื่อป พ.ศ. 2521 ในเรื่องปฏิกิริยาของมนุษยตอการรับทราบขาวรายไววาจะมี
ดวยกัน 6 ระยะคือ 



 1.  ระยะตกใจ 
 2.  ระยะปฏิเสธ 
 3.  ระยะที่ยอมรับขาว แลวเกิดความเสียใจ หรือโกรธ 
 4.  ระยะตอรอง 
 5.  ระยะที่ยอมรับความหมดหวัง และเกิดอาการเศรา 
 6.  ระยะที่ปลงตก 
 ปฏิกิริยาเหลานี้มากหรือนอย จะใชเวลาสั้นหรือยาวนาน จะขึ้นอยูกับสภาพจิตใจที่เปน

ทุนเดิมของผูรับทราบขาวรายนั้น ความผูกพันของญาติตอผูเสียชีวิต และยังขึ้นอยูกับศิลปะในการสื่อ
ความหมาย ไมวาโดยการพูดจาหรือทาทางของผูแจงอีกดวย ระยะทั้ง 6 นั้น อาจกลับไปกลับมา และ
บางคนอาจไมมีทุกระยะก็ได ระยะตกใจในผูที่มีกําลังใจไมเขมแข็งพออาจทําใหเปนลมหมดสติได 
สวนระยะที่ปฏิเสธหรือโกรธอาจทําใหมีปากเสียงกับผูใกลชิด หรือแมแตแพทยและพยาบาลก็ได ใน
ระยะเศราซึมอาจมีการทํารายตัวเอง เบื่ออาหาร อาจถึงขั้นฆาตัวตายก็ได นอกจากนี้ผลกระทบตอการ
สูญเสีย หรือการพรากจากสิ่งที่รักนั้น อาจอยูอีกยาวนานก็ได ขึ้นอยูกับกําลังใจ และความคิดที่จะปลง
ตกจะเกิดขึ้นเมื่อใด บางคนอาจเปนไปชั่วชีวิตเลยก็วาได 

4.  การพาญาติผูเสียชีวิตเขาไปดูและคารวะที่เตียง 
 แพทยและพยาบาลเจาของไข ควรเปดโอกาสใหญาติเขาไปเยี่ยมคารวะผูเสียชีวิต ซ่ึง

อาจจะเปนผลดีในดานที่ทําใหเขายอมรับความเปนจริง และจะปลงตกโดยรวดเร็ว แตบางครั้งตอง
พิจารณาถึงกําลังใจของผูที่จะเขาไปเยี่ยมดวย ควรใหญาติเขาไปดูหลังจากขบวนการชวยชีวิตนั้นหมด
หวังแนนอนแลว ทอยางตาง ๆ ที่สอดใสอยูควรไดรับการเอาออกใหหมด อาจมีความจําเปนตองตกแตง
สภาพรางกาย (อยางเชนกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ) ควรใหบุตรกับญาติไดมีโอกาสอยูกับผูเสียชีวิตโดย
ลําพังสักระยะหนึ่งอีกดวย 

3.2  การแจงขาวรายเกี่ยวกับโรคมะเร็ง 
การแจงขาวโรคมะเร็งจะเกิดผลตามมาทั้งดานดีและไมดีเสมอ อาทิเชน ดานดีอาจทํา

ใหผูปวยมีเวลาเตรียมตัวเตรียมใจที่จะยอมรับผลการรักษาที่จะตามมา แตในดานไมดีอาจทําใหผูปวย
เสียกําลังใจ ทุกขใจ และบางครั้งถึงขั้นตรอมใจจนเสียชีวิตกอนที่โรคมะเร็งจะฆาชีวิตผูปวยเสียอีก มี
ความจริงอยูอยางหนึ่งผูปวยโรคมะเร็งนั้นเขาทั้งหลายไมไดกลัวโรคเลย แตเขาทั้งหลายกลัวการ
เสียชีวิตกอนวัยอันควรตางหาก พวกเขาเหลานั้นมีครอบครัวตองดูแลและมีญาติพี่นองเปนหวง บางคน
กลัวความทรมานเจ็บปวดจากโรคมะเร็ง  

การแจงขาวโรคมะเร็งอาจเกิดขึ้นทามกลางสถานการณในขั้นตอนการวินิจฉัย หรือ
หลังผาตัดแบบธรรมดา และผาตัดฉุกเฉิน  กอนการแจงขาวตองประเมินความรับรูของผูปวยและญาติ 
ถาเปนไปไดควรพยายามบอกขาวแบบคอยเปนคอยไป ไมจําเปนตองรีบรอนบอก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผูปวยระยะหลังผาตัดใหม ๆ ไมกี่วัน การทะยอยบอกขาวเพื่อใหผูปวยและญาติรูระแคะระคายเองจะทํา



ใหเขาทั้งหลายไดมีโอกาสเตรียมตัวเตรียมใจรับสภาพซึ่งอาจตองใชเวลา การพูดจาดวยทาทีที่ออนโยน
ทั้งรางกาย แววตา และน้ําเสียง จะทําใหผูปวยรูสึกผอนคลายและไมตื่นตระหนกมากนัก ควรเลือกใชคํา
ที่เหมาะสมที่บงบอกถึงโรคมะเร็งใหเหมาะสม คําวา “โรคมะเร็ง”ไมจําเปนตองกลาวกับผูปวยเสมอไป 
ในกรณีที่ผูปวยและญาติถามถึงการพยากรณโรคเราควรใชขอมูลที่มีอยูเกี่ยวกับโรคนั้นดวยความ
ระมัดระวัง ผูเขียนเองจะใหขอมูลในสวนที่ดีที่สุดกับผูปวยเสมอ อาทิเชน  ผูปวยมะเร็งตับนั้นมีการ
พยากรณโรคเฉลี่ยประมาณ 6 เดือน ก็เสียชีวิตแตก็มีรายงานบอย ๆ วาบางรายมีชีวิตอยูไดหลายปก็มี 
เปนตน 

ตัวอยางขั้นตอนการแจงขาวรายผูปวยเปนโรคมะเร็งตับ 
  ลักษณะผูปวยนี้จะมีเวลาพอใหเราเลือกชวงจังหวะเวลาในการบอกไดซ่ึงจะใชเวลา
หลายวันนับแตเรารับผูปวยไวในความดูแล อาจแบงขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นท่ี 1 สรางความสัมพันธอันดีกับผูปวยและญาติ  ส่ิงที่ไดประโยชนก็คือความนับถือไวเนื้อ
เชื่อใจกัน และตางฝายตางประเมินจิตใจซึ่งกันและกัน แพทยเจาของไขจะเรียนรูเองวาขาวรายนั้นควร
แจงใครกอน (ผูปวย, ญาติสนิท, ญาติหาง ๆ , เพื่อน) 
 ขั้นท่ี 2  เลือกบอกแกผูมีกําลังใจเขมแข็งกอน  ในตอนนี้ควรเลือกบอกญาติสนิทกอนถามี
โอกาสเปนไปได  แตบางครั้งตองบอกญาติหาง ๆ กอน หรือแมแตเพื่อนของผูปวยก็ตาม มีอยูบอย ๆ 
เชนกันที่ตัวผูปวยเองมีกําลังใจดีกวาญาติเสียอีกซึ่งเราอาจบอกกอนก็ได 
 ขั้นท่ี 3  บอกขาวเปนระยะ ๆ   การบอกขาวนี้จะตรงกับขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยของเราดังนี้ 
  ประวัติและการตรวจรางกาย  โรคตับ 
  การตรวจอัลตราซาวด   ตับแข็ง, กอนในตับ (ฝ/อื่นๆ) 

 การตรวจคอมพิวเตอรสแกน  ฝหรือเนือ้งอก 
  การผาตัด    เนื้องอกธรรมดาหรือรายแรง 
       รอผลช้ินเนื้อ 

 ขั้นท่ี 4  ตองใหผูปวยและญาติทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับโรคที่เปนใหมากที่สุด  โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในสวนที่จําเปนในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาและการวางแผนดําเนินชีวิตในชวงที่เหลือนั้น     
ขอมูลอ่ืน ๆ ที่ไมเกี่ยวของกับการรักษา ถาผูปวยไมถามก็ไมจําเปนตองบอก 

 3.3   การแจงขาวผูปวยมีโรคแทรกซอนรุนแรงหลงัผาตัด  (อาจตองผาตัดซ้ํา) 
  นี่เปนเรื่องที่ยากที่สุดของการแจงขาวรายใหผูปวยและญาติทราบ ตองใชทักษะในการ
ติดตอพูดจาเปนอยางสูง การทําเวชปฏิบัติทีไ่ดมาตรฐาน ซ่ึงประกอบดวย การมีความรู ความสามารถ มี
ความรับผิดชอบสูงตอผูปวย มีการดแูลผูปวยอยางสม่ําเสมอทั้งกอนและหลังผาตัด จะทําใหศัลยแพทย
เกิดความมั่นใจที่จะกลาสูปญหาที่จะตามมา  และสามารถที่จะพูดจากบัผูปวยและญาติอยางมีสติที่มั่นคง
ได การดแูลเอาใจใสอยางสม่ําเสมอชวงหลังผาตัด  ยอมที่จะทราบความเปนไปของผูปวยอยางตอเนื่อง 
และจะเหน็แนวโนมระแคะระคายในการทีจ่ะเกิดโรคแทรกซอนหลังผาตัด ทําใหศัลยแพทยมีเวลาที่จะ



พูดจาใหผูปวยและญาติทราบ มีการซึมซับความไมปกตติาง ๆ หลังผาตัดอยางคอยเปนคอยไปในแตละ
วัน  จนกระทั่งโรคแทรกซอนปรากฎอาการชัดเจนเต็มที่ เมื่อถึงขั้นดังกลาวศัลยแพทยก็สามารถที่จะ
บอกกลาว และขอความเห็นชอบในแนวทางการรักษาโรคแทรกซอนตอไปได การใชทาทีที่แสดงถึง
ความจริงใจในการแกปญหาจะชวยสรางความมั่นใจใหกับผูปวยและญาติ  ในบางกรณีถาโรคแทรก
ซอนนั้นเกนิความสามารถของศัลยแพทยเจาของไข  การบอกกลาววาจะมีการเชิญแพทยอาวุโสมาชวย
วางแผนการรกัษาก็เปนวิธีทีด่ี  หรือมิฉะนัน้การเปนธุระในการสงตอใหผูเชี่ยวชาญเพื่อรักษาตอไป จาก
สถิติการฟองรองแพทยสภา มีผูปวยศัลยกรรมจํานวนมากที่ฟองรองเนื่องจากศัลยแพทยละทิ้งผูปวย 
(หนหีนา) หลังจากมีโรคแทรกซอนหลังผาตัด 
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