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ทักษะการสื่อสารใน Palliative Care 
รศ. นพ. สุพจน พงศประสบชัย 

ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

บทนํา 

ทักษะการสื่อสาร (communication skills) ที่สําคัญใน palliative care ไดแก 
1. การแจงขาวราย (breaking bad news) 
2. การพูดคุยเปาหมายและแผนการรักษา (goal setting) 
3. Advance care planning 
4. Supportive counseling 
ในบทความนี้จะกลาวถึงทักษะ 3 อยางแรก สวน supportive counseling นั้นเปนทักษะที่ตองใชตลอดเวลา

โดยใชความเห็นอกเห็นใจ เอาใจเขามาใสใจเรา เปนผูฟงที่ดี และเคารพในศักดิ์ศรีและตัวตนของผูปวยเปนสําคัญนั้น 
สวนใหญบุคลากรที่สนใจในงาน palliative care นั้นมักทําไดดีอยูแลว 

1. การแจงขาวราย (Breaking Bad News) 

1.1 ความสําคัญ 

 การแจงขาวราย (breaking bad news) เปนทักษะการส่ือสารอันหนึ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งของแพทยในเวช
ปฏิบัติ เนื่องจากวิชาชีพแพทยตองเกี่ยวของกับการแจงขาวรายแกผูปวยและญาติเสมอๆ ไมวาจะเปนการแจงผลการ
วินิจฉัยโรค การสืบคนที่ผูปวยตองไดรับ การรักษา ผลการรักษาและพยากรณโรค ขาวรายเปนส่ิงที่ไมมีผูปวยคนใด
ปรารถนา แพทยเองก็ไมพึงปรารถนาและอาจรูสึกวาการแจงขาวรายเปนเสมือนการทํารายผูปวยจึงพยายามหลีกเล่ียง
ไมอยากทํา แตขาวรายคือความจริงและจะเปนประโยชนอยางยิ่งยวดตอผูปวยในอนาคต การหลีกเล่ียงการแจงขาวราย
จึงเปนการใหรายและกอผลเสียตอผูปวย  
 การแจงขาวรายเปนการ “ส่ือสาร” แบบหนึ่ง แตมีเรื่องของอารมณและความรูสึกของผูรับสารรวมดวยอยาง
มาก แพทยที่ตองแจงขาวรายจึงตองประณีตในการทํา ไวตอความรูสึก มีความรู ทักษะ และตองใส “หัวใจ” เขาไปใน
การทําดวยเสมอ การแจงขาวรายไมมีเทคนิคมาตรฐาน แตมีหลักการที่ขอเพียงแคแพทยเขาใจ นําไปฝกฝนและใส “ใจ” 
เขาไปในการทําก็จะสามารถทําไดดีเอง ทักษะการแจงขาวรายเปนทักษะสําคัญที่แพทยขาดไมได แตนาแปลกที่กลับมี
การสอนทักษะการแจงขาวรายในโรงเรียนแพทยนอยมาก ทําใหแพทยจํานวนมากไมมั่นใจและพยายามหลีกเล่ียง 
เพราะเกรงวาถาทําไดไมดีจะเกิดผลรายตอผูปวยตามมามากกวาผลดีและกลัววาญาติผูปวยอาจไมเขาใจหรือไมพอใจ 
เปนตน ความกลัวเหลานี้เปนมิจฉาทิฐิ เพราะทําใหผูปวยที่เราตองการรักษาประโยชนกลับกลายเปนเสียประโยชน 

1.2 ควรแจงขาวรายแกใคร ผูปวยหรือญาติ หรือทั้งคู? 

1.2.1 หลักการ 

 ในสังคมตะวันตกการแจงขาวรายเปนส่ิงที่ตองแจงกับผูปวยโดยตรงตามหลักของสิทธิผูปวย (patient 
autonomy) แตในสังคมตะวันออกรวมถึงประเทศไทยกลับกลายเปนวาแพทยจํานวนมากเลือกที่จะแจงขาวรายแกญาติ
มากกวา (ยกเวนเอดส) โดยเฉพาะถาเปนขาวที่รายมากดวยเหตุผลตางๆ นานา เชน กลัวผูปวยจะรับไมได (แตกลับคิด
วาญาติจะรับได) กลัวผูปวยทรุด (ซึ่งไมเปนความจริง ถาแจงขาวรายอยางถูกตอง ผูปวยอาจดูเศราไปชวงหนึ่ง แตใน
ระยะยาวจะดีกวา) แตเหตุผลลึกๆ คือ แพทยกลัววาถาบอกขาวรายไปแลวผูปวยแยลง ญาติจะไมเขาใจและจะมาเอา
เรื่องแพทยภายหลัง 
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 เมื่อคํานึงถึงสิทธิผูปวยและประโยชนตอผูปวยแลว การแจงขาวรายตองใหแกผูปวยเปนหลัก ยกเวนผูปวยไม
ตองการรู ไมมีสติสัมปะชัญญะ หรือคิดวาขาวรายนั้นอาจไมมีประโยชนใดๆ ตอผูปวยอีกแลว เชนผูปวยอายุมากๆ และ
โรครายเปนมากจนนาจะอยูไดอีกไมนาน เปนตน ขอมูลในผูปวยไทยที่เปนมะเร็งที่โรงพยาบาลศิริราช พบวารอยละ 87 
อยากใหแพทยบอกการวินิจฉัยตามจริง ในขณะที่รอยละ 13 อยากใหแพทยบอกกับญาติมากกวา (ขอมูลจากอาจารย
นายแพทย ไพโรจน สินลารัตน สาขาวิชาเคมีบําบัด โรงพยาบาลศิริราช) ขอมูลนี้ทําใหแพทยตองทําความเขาใจใหมวา
ผูปวยไทยสวนใหญก็ตองการใหแพทยแจงขาวรายแกตนตามจริงมากกวา 

1.2.2 ประโยชนจากการท่ีผูปวยไดทราบความจริง 

 ขอดีของการที่ผูปวยทราบความจริงมีมากมายไดแก 
 1. ผูปวยจะไดวางแผนชีวิตของตนเอง เมื่อขาวรายนั้นมีผลอยางมากตออนาคต แพทยหรือญาติไมใช
ผูปวย ยอมไมมทีางรูวาผูปวยตองการอะไรและกําลังวางแผนชีวิตอะไรอยู 
 2. ผูปวยจะสามารถเปนผูตัดสินใจเลือกการสืบคนหรือการรักษาไดดวยตนเอง ในกรณีที่เปนการตรวจ
หรือรักษาที่มีความเสี่ยง (เชน การผาตัด การใหเคมีบําบัด เปนตน) หรืออาจตัดสินใจไดยาก (เชน การเลือกที่จะใสทอ
หายใจหรือการปฏิบัติการกูชีวิต เปนตน) 
 3. ทําใหไมมีความลับระหวางแพทยกับผูปวยหรือญาติกับผูปวย ทําใหการพูดคุยเปนไปไดอยางเปดเผย 
ไมตองงุบงิบลับๆ ลอๆ ไมตองคอยระวังวาความลับจะแตก ไมเคยมีแพทยหรือญาติสามารถปดบังความลับตอผูปวยได 
เพราะผูปวยจะรูตัวเองเสมอ ทั้งจากอาการของตนเองที่ทรุดลงเรื่อยๆ จากทาทีของแพทย ของญาติ และจากการหลุด
ปากของคนรอบตัว การที่ผูปวยมักรูความจริงเองแตไมครบถวนอาจทําใหผูปวยเขาใจผิดๆ และมักกังวลไปในทางที่ราย
กวาความเปนจริง ผลคือ ผูปวยตองเผชิญกับความทุกขอยางโดดเดี่ยว เพราะไมสามารถคุยกับใคร ไมสามารถปรับ
ทุกขกับใคร และไมสามารถรองไหกับใคร เพราะคนรอบขางพยายามปดบังไมพูดถึงเรื่องนี้ ทําใหบรรยากาศใน
ครอบครัวเต็มไปดวยความเงียบเหงาและความอึดอัด (conspiracy of silence) ทั้งๆ ที่เวลานี้เปนเวลาท่ีผูปวยตองการ
คนที่รักมาชวยรับฟง ประคับประคองอยางที่สุด 

1.2.3 ผูปวยนาจะเปนผูเลือกวาอยากใหแพทยแจงขาวแกตนเองหรือแกใคร 

 ผูปวยแตละคนมีพ้ืนฐานและบริบทของตนเอง ผูปวยจึงเปนผูที่เหมาะสมที่สุดที่จะเลือกวาอยากใหแพทยแจง
ขาวแกตนเองโดยไมตองบอกญาติ หรือใหแจงญาติโดยไมตองบอกตน หรืออยากใหแจงแกทั้งตนและญาติพรอมๆกัน 
ซึ่งแพทยสามารถสงเสริมความตองการนี้ไดโดยการคุยกับผูปวยและญาติต้ังแตการมาตรวจครั้งแรกๆ หรือกอนจะรูผล
ตรวจ เชน  
 “คุณสมชาย (ผูปวย) ครับ ผมขอปรึกษาหนอยครับ อยากทราบวาครั้งหนาถาไดผลตรวจแลว อยากใหหมอ
แจงกับคุณสมชายโดยตรง หรืออยากใหแจงกับญาติๆ หรืออยากมาฟงดวยกันทั้งหมดครับ” เปนตน  

1.2.4 หากญาติกังวลไมอยากใหแพทยแจงขาวรายแกผูปวยจะทําอยางไร 

 บอยครั้งญาติจะแอบมาบอกแพทยกอนวา ถาเปนโรคราย (เชน มะเร็ง) ไมใหบอกผูปวยเปนอันขาด เพราะ
กลัวผูปวยจะทรุด ความหวงใยของญาติแบบนี้ก็เปนที่เขาใจได แตสวนใหญเกิดจากความเขาใจผิด แพทยไม
จําเปนตองทําตามใจญาติ แตควรพูดคุยกับญาติอยางเขาใจ ชื่นชมในความหวงใยของญาติ ถามเหตุผลที่คิดเชนนั้น 
แกไขความเขาใจผิด เชน กลัวผูปวยจะทรุด เปนตน บอกประโยชนที่ผูปวยจะไดหลังจากทราบความจริงตามเหตุผล
ตางๆ ที่กลาวแลวขางตน และบอกญาติใหคลายกังวลวาแพทยมีกระบวนการแจงอยางขาวรายอยางระมัดระวัง ไมตอง
วิตก จากประสบการณของผูเขียนพบวาญาติมักเขาใจและยินดีใหบอกความจริงแกผูปวยเกือบทุกราย แตหากญาติยัง
ไมเขาใจและยืนกรานไมใหบอกผูปวย ผูเขียนแนะนําใหทําตามความตองการของญาติไปกอน ไมควรหักหาญน้ําใจ 
แลวคอยๆพยายามอธิบายใหมในครั้งตอๆ ไป หรืออาจบอกญาติวาแพทยจะลองเลียบเคียงถามจากผูปวยดูวาพอจะ
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ทราบอะไรมาแลวบาง ซึ่งถาพบวาผูปวยพอทราบมากอนแลว ก็สามารถอธิบายญาติใหยอมรับวาผูปวยพอรูแลว ไมนา
ตองปดบังอะไรอีก หรือเมื่อถึงจุดที่ตองมีการตัดสินใจที่ยาก เชน เลือกจะใหเคมีบําบัดหรือผาตัดหรือไม เปนตน ซึ่ง
แพทยนาจะถือโอกาสนี้ชี้ใหญาติเห็นวา ถาผูปวยทราบความจริงผูปวยนาจะเลือกเองไดดีที่สุด ดังนั้นนาจะแจงผูปวย
เถิด เปนตน  

1.3 เทคนิคการแจงขาวราย 

 การแจงขาวรายมิไดมีเทคนิคเดียว แตเทคนิคที่มีผูแนะนําคอนขางมาก1 และผูเขียนเองนิยมใชคือ เทคนิค 
“SPIKES” โดย Buckman และคณะ2 ซึ่งมีรายละเอียดคือ 

S (Setting up)  

 หมายถึง การเตรียมการ แพทยควรตองมีเวลาเพียงพอ ไมเรงรัด สถานที่ควรมีความเปนสวนตัว สงบเงียบ
พอสมควร ควรมีที่นั่งสําหรับผูปวยและญาติทุกคน (ไมควรยืนคุย) ตัดส่ิงรบกวน เชน บอกพยาบาลไมใหใครมารบกวน
ขณะกําลังคุยกับผูปวย แพทยควรปดโทรศัพทมือถือระหวางคุย ควรมีกระดาษทิชชูในกรณีที่ผูปวยอาจรองไห แพทย
เองก็ตองมีจิตใจที่สงบพรอมเชนเดียวกัน ควรทบทวนประวัติและผลตรวจของผูปวยใหพรอม 

P (Patient perception)  

 หมายถึง การประเมินวาผูปวยพอทราบอะไรมาบางแลว (รูเขา) ควรเริ่มการสนทนาดวยการทักทาย แนะนํา
ตนเอง ถามชื่อผูปวยและญาติ (ทุกคนไดจะดีที่สุด ไมควรเรียกญาติวา “ญาติ”) มี small talk เล็กนอยเพื่อสราง
ความคุนเคย แลวคอยประเมินวาผูปวยพอทราบอะไรมาบางแลว เชน  
 “คณุสมชายครับ ครั้งที่แลวที่คุณสมชายมาตรวจเพราะเรื่อง..... จําไดมั้ยครับวาหมอไดอธิบายอะไรใหคุย
สมชายฟงบาง..... วาหมอสงสัยวาเปนอะไร?.....” 
 หากพบวาผูปวยทราบบางแลว แตดูกังวลหรือกลัว ก็ควรถามลงลึกลงไปวาเหตุผลที่กังวล และอาจให
ความหวังเสริมไปไดเลยในขั้นตอนนี้ เชน 
 “คุณสมชายกลัวเปนมะเร็ง เพราะอะไรครับ?” 

“แตไมวาจะเปนอะไรก็รักษาไดครับ” 
 ถาผูปวยบอกวายังไมทราบอะไร หรือบอกวาแพทยไมไดบอกอะไรมากอน อาจเกิดจากแพทยคนที่แลวไมได
อธิบายเลยจริงๆ (เปนไปไดยาก) ก็ตองคุยอธิบายผูปวยใหม แตถาคิดวาแพทยนาจะอธิบายมาเพียงพอแลว ก็อาจเกิด
จากผูปวยทราบแตพยายามปฏิเสธ (denial) ตอส่ิงที่แพทยพูดในครั้งที่แลว แพทยก็ควรเขาใจ อยาโกรธผูปวยวาทําไม
เขาใจยาก ควรถามคําถามเจาะลงไป (explore) เพ่ือหาสาเหตุ ทําใหแพทยสามารถอธิบายผูปวยได เชน 
 “คุณสมชายกาํลังกังวลอะไรหรือเปลาครับ ชวยเลาใหหมอฟงหนอยครับ” 

I (Invitation of bad news)  

 หมายถึง การเชื้อเชิญ ตระเตรียมใหผูปวยทราบวาแพทยกําลังจะบอกขาวราย เชน 
 “คุณสมชายจึงมาฟงผลชิ้นเนื้อในวันนี้นะครับ”  

“คุณสมชายครับ คุณสมชายอยากใหหมอบอกผลการตรวจมากนอยแคไหนครับ” 
 “ตอนหมอบอกผล คุณสมชายอยากฟงคนเดียว หรืออยากให..(ญาติ)..มารวมฟงดวยมั้ยครับ?” 
 ถาขาวรายนั้นคอนขางราย กอนจะบอก แพทยควรมี “warning shot” กอน เชน 
 “ผลชิ้นเนื้อออกมาไมคอยดีครับ....” 
 “ผลออกมาไมเปนดังที่เราหวังครับ.....”  

แลวจึงตามดวยขาวราย 
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K (Knowledge)  

 หมายถึง การใหขาวราย (ไมใชใหความรูทางการแพทย) ไดแก ตัวขาวรายที่แพทยตองการแจงนั่นเอง  ควร
บอกอยางชัดเจน ไมกํากวม หลังจากบอกขาวรายแลวผูเขียนมักใหความหวังแกผูปวยตามมาเสมอ เชน 
 “ผลเปนมะเร็งครับ..... แตมีทางรักษา (ชวย) ไดครับ” เปนตน 
 ขอผิดพลาดที่พบบอยๆ คือ หลังจากแจงขาวรายและแพทยพยายามใหความหวงัแลว ถาโรคนั้นรักษาไมหาย 
แพทยมักกังวลใจแลวพูดตอมากเกินไปจนกลายเปนทําลายความหวังนั้นเสียเอง ซึ่งจะทําใหผูปวยรูสึกแยลงเพราะสิ่ง
ยึดเหนี่ยวคือความหวังนั้นถูกทําลายไป เชน 
 “ผลเปนมะเร็งครับ แตมีทางรักษาได...ถึงแมการรักษานั้นจะไดผลไม 100% และไมหายขาด”  
 “ผลเปนมะเร็งครับ พอมีทางรักษาได... การรักษานั้นจะควบคุมโรคใหดีขึ้นไดระดับหนึ่ง”  
 “ผลเปนเลือดบวก (เอดส) ครับ แตมียารักษาได ถึงแมจะไมหาย ไดแคชะลอก็ตาม” เปนตน 
 สาเหตุคือ แพทยมักรูสึกวาไมควรพูดใหความหวังมากจนเลิศเลอเกินไป มิเชนนั้นจะเหมือนการโกหก และ
ภายหลังผูปวยจะมาเอาเรื่อง ซึ่งที่แทจริงแลวเราไมไดโกหก การที่เราบอกวามีทางชวย มีทางรักษานั้นเปนความจริง
แทแนนอน แพทยควรบอกความจริงเทาที่มีประโยชนตอผูปวย ไมจําเปนตองพูดทุกอยางจนหมดเปลือก ผูเขียนพบวา
ผูปวยสวนใหญหลังจากไดฟงขาวรายแลวไดความหวัง มักไมซักไซแพทยตอวารักษาไดหายขาดไดหรือไม เพราะ
ผูปวยเองก็อยากถนอมความหวังเอาไว ไมอยากซักถามตอที่อาจจะเปนการทําลายความหวังนั้นเสียเอง แตญาติเอง
ตางหากที่บางครั้งไมเขาใจและพยายามถามแพทยวา “จะหายขาดหรือไม?” ซึ่งบางครั้งเหมือนชักใบใหเรือเสีย ผูเขียน
เองมักไมตอบคําถามนี้แตจะใชการพูดยืนยนัเหมือนเดิมวา “รักษาไดครับ” 
 การพูดในขั้นตอนนี้ แพทยควรพูดใหชา ใหชัด อาจหยุดเพ่ือถามความเขาใจผูปวยเปนระยะๆ (ask-tell-ask) 
ตองคอยสังเกตปฏิกิริยาของผูปวยตลอดเวลา ไมควรพูดขอมูลทางการแพทยมากมาย เชน รายละเอียดของโรค หรือ
การรักษาในขั้นตอนนี้ 

E (Emotion)  

 หมายถึง การรับมือกับอารมณของผูปวย เนื่องจากผูปวยหลังจากไดรับขาวรายจะมีการตอบสนองแตกตางกัน
ไป เชน รองไห โกรธ ปฏิเสธ ตอรอง ช็อก เงียบไป หรืออาจยอมรับไดเปนอยางดี แพทยมักรูสึกวาถาผูปวยที่มี
ปฏิกิริยา รองไห โกรธ ปฏิเสธ ตอรอง ช็อก เงียบไป แปลวาผูปวย “รับไมได” แสดงวาการแจงขาวรายนี้ไมประสบ
ความสําเร็จ ซึ่งเปนความเขาใจที่ผิด เพราะปฏิกิริยาทั้งหมดเปนส่ิงปกติทั้งส้ิน เปนกลไกปองกันจติใจของผูปวยเอง 
ดังนั้นหนาที่ของแพทยคือ ตองเขาใจและชวยสงเสริมกลไกเหลานี้ใหไปสูการทําใหผูปวยยอมรับในที่สุด ไดแก 
 ผูปวยที่รองไห (crying) แพทยมักกลัวที่สุดและทําอะไรไมถูก จึงมักรีบยับย้ังหรือปลอบผูปวยเร็วเกินไป เชน 
พูดวา “อยารองไห.....ใจเย็นๆ.....ไมตองคิดมาก” เปนตน ซึ่งเปนการทํารายผูปวยทางออม เพราะการรองไหทําให
ความทุกขที่ทวมทนในใจของผูปวยหล่ังไหลออกมา ผูปวยจะดีขึ้นและสงบลงเองจนพรอมจะรับฟงแพทยตอไดเอง ที่
จริงผูปวยที่รองไหกลับเปนผูปวยที่รับมืองายกวาอยางอื่น ส่ิงที่แพทยควรทําคือ ควรเงียบใหผูปวยรองไหสักพัก ย่ืน
กระดาษทิชชูให (ไมควรใชผาเช็ดหนาของแพทย) หรือการสัมผัสโดยแตะมือผูปวยเบาๆ (ไมควรแตะสูงเกินไหล หรือ
ตํ่ากวาเอว) โดยอาจไมตองพูดอะไร 
 ผูปวยที่โกรธ (anger) อาจกลาวโทษแพทย กลาวโทษโรงพยาบาลอื่น หรือโทษโชคชะตา แพทยควรเขาใจ ไม
ควรรีบยับย้ังผูปวย เชน “ใจเย็นๆ กอน คอยๆ พูดคอยๆ จา หรือหมอเขาใจคุณ” เปนตน เพราะผูปวยจะยิ่งรูสึกวา
แพทยไมเขาใจ แพทยควรใหผูปวยระบาย (release) ส่ิงที่อัดอั้นออกมาผูปวยจะดีขึ้น เชน “พูดออกมาเลยครับ หมอ
กําลังฟงครับ” เมื่อผูปวยระบายความโกรธออกมาแลวจนเริ่มสงบแพทยอาจพูดวา “หมอขอบคุณที่คุณสมชายบอกให
หมอทราบ” “หมอเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น” เปนตน ไมควรไปแกตัวตางๆ นานา หรือแกตัวแทนผูอ่ืนกอนจะใหผูปวย
ระบายความโกรธออกเสียกอนเพราะจะทําใหผูปวยโกรธยิ่งขึ้น 
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 ผูปวยที่ปฏิเสธ (denial) เชน “ไมนาใชมั้งครบั.....ผลผิดพลาดหรือเปลาครับ.....หมอตรวจอีกทีมั้ยครับ” เปน
ตน ผูปวยไมไดตองการคําตอบจริงๆ แพทยไมควรไปตอบหรือยํ้าผูปวยวา “ใชแนนอนครับ.....ผลไมผิดแนครับ.....ไม
ตองตรวจใหมครับ.....” เปนตน เพราะจะเปนการย้ําแผลที่ผูปวยปฏิเสธใหเจ็บย่ิงขึ้น แพทยควรรับฟง แสดงความเหน็ใจ 
เชน การสัมผัส แสดงความเห็นใจ (empathy) บอกผูปวยวา เชน “หมอเขาใจ” “คุณสมชายคงไมอยากเชื่อ”  
 ผูปวยที่ตอรอง (bargaining) ยังลังเลหรือสองจิตสองใจ แพทยควรรับฟงและแสดงตอผูปวยวาทานเขาใจ ให
เวลาผูปวย บางครั้งก็ตองนัดแนะมาใหมภายหลัง 
 ผูปวยที่ช็อก (shock) หรือเงียบไป (silence) กลับเปนผูปวยที่รับมือยากที่สุด เพราะดูยากวาผูปวยคิดอะไรอยู 
ควรใหผูปวยเงียบอยูกับตนเองสักครู แลวจึงกระตุนผูปวยโดยการสัมผัส แลวถามหยั่ง (probing) ดู เชน “ดูคุณสมชาย
เงียบไป รูสึกอยางไรครับ บอกหมอหนอยครับ” เปนตน ผูปวยก็จะแสดงออกมาวาที่จริงมีปฏิกิริยาอยางไร แพทยก็จะ
รับมือไดงายขึ้น 

S (Strategy and summary)  

 หมายถึง การวางแผนตอไปและการสรุป หลังจากรับมือกับอารมณของผูปวยและผูปวยสงบแลว แพทย
สามารถถามผูปวยไดวา พรอมที่จะใหแพทยพูดคุยตอเรื่องแนวทางตอไปเลยหรือไม ถาผูปวยพรอมก็สามารถพูดคุย
แนวทางในระยะอันใกลนี้ไดเลย ควรพูดชาๆ พูดใหนอยเฉพาะสิ่งที่จําเปนใกลๆ นี้เทานั้นโดยสลับกับการสอบถาม
ความเขาใจเปนระยะๆ (ask-tell-ask) 
 กอนจบการสนทนา ควรเปดโอกาสใหผูปวยไดซักถาม หลังจากนั้นแพทยควรพูดสรุปส่ิงที่ไดพูดกันมาในวันนี้ 
และนัดแนะการพบกันครั้งตอไป เชน 
 “คุณสมชายครับ หมอขอสรุปนะครับวา วันนี้หมอไดแจงผลตรวจผลชิ้นเนื้อคุณสมชาย สรุปวาเปนมะเร็งครับ
แตมีทางรักษาได.....จะรักษาโดยใชยาเคมีบําบัด.....หมอจะนัดคุณสมชายสัปดาหหนานะครับ” เปนตน 

1.4 หลักการแจงขาวรายในบางสถานการณจําเพาะ 

 หลักการแจงขาวรายโดยเทคนิค “SPIKES” สามารถนํามาใชในการแจงขาวรายเกือบทุกสถานการณ แตใน
บางสถานการณจําเพาะอาจมีหลักการบางอยางเพ่ิมเติม ไดแก 

1.4.1 ผูปวยแยลงฉับพลันหรือเสียชีวิตโดยไมไดคาดหมาย 

 เนื่องจากเปนขาวรายที่ไมไดคาดหมายมากอน ทําใหญาติ (หรือผูปวย) ไมไดเตรียมใจมากอน บางครั้งจึงอดมี
ความระแวงไมได ดังนั้นหลักการคือ  
 1. แพทยอาจตองมีการแจงเปนชวงๆเปนระยะๆ วาเกิดอะไรขึ้นซึ่งแพทยกําลังพยายามชวยอยางเต็มที่ แลว
จึงมาแจงอาการตอมาเปนระยะๆ จนทายที่สุดแจงวาผูปวยเปนอยางไร (แยลง เสียชีวิต)  
 2. ควรอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นชาๆ อยางละเอียด (อาจตองบอกเวลา ณ จุดตางๆ) เพราะจะเปนการทําใหญาติ
เชื่อมั่นวาแพทยโปรงใส ไมไดปดบังอะไรตอญาติ อธิบายจนถึงตอนทายสุดแลวจึงบอกขาวราย 
 3. ควรอธิบายใหเห็นความพยายามของแพทย (และทีมแพทย จะดีกวาแพทยคนเดียว) วาไมไดนิ่งนอนใจ ได
พยายามแกไขส่ิงที่เกิดขึ้นอยางเต็มความสามารถ แตอยาพูดปกปองตนเองจนเกินไป 
 4. อยาลังเลใจที่จะบอกญาติหรือผูปวยวา ทานเสียใจกับส่ิงที่เกิดขึ้น 

1.4.2 ผูปวยเกิดภาวะแทรกซอน (ท่ีอาจพบไดตามปกติ) จากการหัตถการหรือการผาตัด 

 มีหลักการคลายคลึงกันคือ  
 1. ควรอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นชาๆ อยางละเอียดวาขณะทําตอนนั้นทําอะไร เห็นอะไรที่สงสัยวามีภาวะแทรกซอน
เกิดขึ้น จนวินิจฉัย 
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 2. ใหเห็นความพยายามของแพทยและทีมวา ไดพยายามแกไขส่ิงที่เกิดขึ้นอยางสุดความสามารถและดีที่สุด 
 3. อยาลังเลใจที่จะบอกญาติหรือผูปวยวา แมส่ิงนี้จะเกิดขึ้นได (ดังที่ไดแจงตั้งแตกอนทําหัตถการ) แตทาน
เสียใจกับส่ิงที่เกิดขึ้น 

1.4.3 ผูปวยเกิดภาวะแทรกซอนจากความผิดพลาดของแพทย 

 มีหลักการเหมือนกับผูปวยที่เกิดภาวะแทรกซอนจากหัตถการ แตในกรณีนี้ไมตองลังเลใจเลยวานาจะบอก
ญาติหรือผูปวยวา “หมอขอโทษ” เพราะเกิดจากความผิดพลาดของเราจริงๆ การขอโทษจากใจจริงมักทําใหญาติหรือ
ผูปวยใหอภัยและไมติดใจในที่สุด 

2. การพูดคุยเปาหมายและแผนการรักษา (Goal Setting) 

 มักเปนการพูดคุยส่ือสารในครั้งถัดมาหลังจากไดแจงขาวรายไปแลว หรือในชวงระหวางการดูแลรักษาที่จะมี
บางครั้งที่โรคของผูปวยหรือการรักษาของแพทยมีความเปลี่ยนแปลง เปนการพูดคุยรายละเอียดของโรค พยากรณโรค 
แนวทางการรักษาของโรค โดยไมใชเปนการแจงขาวรายซ้ําอีก 
 หลักการพูดคุยเปาหมายและแผนการรักษาใชหลักการคลายคลึงกับการแจงขาวราย ผูเขียนใชขั้นตอน 
“SPIKES” เชนเดียวกัน แตมีรายละเอียดแตกตางออกไปบางดังนี้ 

S (Setting up) 

 มีหลักการเดียวกันกับในการแจงขาวราย คือ เตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมเวลาและสถานที่ใหพรอม ทักทาย 
small talk และบอกวัตถุประสงคการพูดคุยในวันนี้ 

P (Patient perception) 

 เปนการไถถามใหเขาใจในตัวผูปวย (และ/หรือ ญาติ) วามีความเขาใจในสิ่งที่เปน หรือสถานการณที่เปนอยูใน
ขณะนี้อยางไร และมากนอยเพียงใด 

“คุณสมชายครับ ครั้งที่แลวที่คุณสมชายมาฟงผลกับหมอ จําไดมั้ยครับวาหมอไดแจงวาอยางไรบาง ชวยเลา 
(หรือทบทวน) ใหหมอฟงหนอยครับ” 

ระหวางที่ผูปวยเลา แพทยอาจเสริมสวนที่ผูปวยอาจจะจําไมไดหรือตกหลนไป 

I (Patient intention) 

 เปนการถามความตองการ ความตั้งใจของผูปวยที่มีอยูขณะนี้ (กอนพูดคุยกับแพทย) พรอมทั้งเหตุผลเพื่อให
แพทยเขาใจมุมมอง ความคิดของผูปวยอยางถองแทมากยิ่งขึ้นอีก ตัวอยางการพูดคุยในขั้นตอนนี้ไดแก 
 “คุณสมชายมีความเขาใจ หรือต้ังใจวาอยากจะรักษาแบบไหนหรือเปลาครับ?......เพราะอะไรครับ?” 
 ไมวาผูปวยจะตอบวาอยางไร ควรถามเชิงลึกถึงเหตุผลดวย 

K (Knowledge) 

 เปนขั้นตอนการอธิบายรายละเอียดของโรคและแผนการดูแลรักษา เพ่ือใหผูปวยไดทราบ เขาใจ และสามารถ
ตัดสินใจเลือกได ในขั้นตอนนี้มีจุดสําคัญหลายประการ ไดแก 
 1. พูดใหชาๆ สั้นๆ สลับกับการถามความเขาใจของผูปวยเปนระยะๆ (ask-tell-ask) 
 2. ใชภาษาที่คนท่ัวไปเขาใจได หลีกเล่ียงการใชศัพทแพทยในตํารา เชน สืบคน วินิจฉัย พยากรณโรค 
ปจจัยเส่ียง รวมทั้งควรใชคําเรียกโรคที่ฟงเขาใจงาย 
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 3. ใชภาษาเชิงบวก สอดแทรกความหวังอยูเสมอ หลีกเล่ียงคําเชิงลบ เชน รายแรง รุนแรง แยลง ทรุดลง 
ปวด หอบเหน่ือย ทรมาน เปนตน รวมท้ังคําอธิบายถึงหัตถการตางๆ ในเชิงนากลัว เชน ผาเจาะปอด เจาะคอ แทงคอ 
เปนตน คําเหลานี้แพทยบางครั้งลืมตัวพูดบอยๆ ซึ่งจะสะสมใหผูปวยรูสึกดานลบไดมากจนบางครั้งผูปวยทอแทหรือ
ปฏเิสธการรักษาอยางนาเสียดาย ความสําคัญอยูที่แพทยเองตองมีสติในการพูด และมี “ความหวัง” จริงๆ ดวยจึงจะ
สามารถพูดไดอยางมีความหวัง ซึ่งขอนี้เปนหัวใจของการเปนผูเยียวยา (healer) คือ ตองมีศรัทธา (faith) วา “ทุกอยาง
มีหวัง มีทางทําใหดีขึ้นไดเสมอ” 
 4. พูดแตความจริง หามโกหก แตไมใชตองพูดทุกอยางจนหมด บางอยางแพทยก็ไมตองตอบบาง ใหพูด
เฉพาะสิ่งที่ผูปวยควรรูและมีประโยชนตอผูปวยในชวงนี้ ไมใชพูดจนหมดทุกอยางเพียงเพ่ือแสดงวาเราไดพูดทั้ง
หมดแลวเพ่ือปกปองตัวเองตอการฟองรอง การพูดนี้เพ่ือประโยชนของ “ผูปวย” ไมใชเพ่ือ “ตัวเรา” 
 5. อาจวาดรูป ใชภาพประกอบการอธิบายดวยก็ได 
 6. พยากรณโรค วาจะรักษาไดผลแนนอนหรือไม? จะอยูไดอีกนานเทาไร? ไมใชส่ิงที่ตองไปยัดเยียดบอก
ผูปวยถาผูปวยไมถาม แมแตผูปวยถามสวนใหญก็ไมไดอยากไดคําตอบจริงๆ แตมักสะทอนถึงอารมณของผูปวย
มากกวา แพทยควรถามผูปวยวาถามเพราะวาอะไร (probing) หรือสะทอนความรูสึก (reflection) จะดีกวา เชน 
 “คุณสมชายถามหมอหลายครั้งมากวา จะหายหรือไมๆ เพราะอะไรครับ? คุณสมชายกังวลอะไรครับ?” 
 “คุณสมชายถามหมอวาจะอยูไดนานเทาไร เพราะอะไรครับ? 

ผูปวยสวนใหญไมตองการรูจริงๆวา จะหายหรือไม จะอยูไดนานเทาไร แตถามเพราะอยากมีความหวัง ดังนั้น
แพทยอาจตอบวา 

“(จะหายแนหรือไม?) .... หมอหวังเชนนั้นครับ” “หมอตั้งใจเชนนั้นครับ” เปนตน 
ไมใชตอบวา “หมอคงรับรองไมไดหรอก” “ไมมอีะไร 100%” “คงตองดูกันอีกที” 
การบอกระยะเวลา ควรบอกเปนชวง (range) เสมอ และใหผูปวยเขาใจในความไมแนนอน และเห็นดานบวก

วา อาจนานกวานั้นได เชน  
“อยูไดเทาไรหมอบอกแนนอนไมไดหรอกครับ ผูปวยแตละคนแตกตางกันไป หมอคงคาดการณตามที่พบมา ก็

มีต้ังแต 6 เดือนถึง 2 ป หรือนานกวานั้นก็มีครับ” 
ไมควรบอกเลขตัวเดียว เชน “อยูได 6 เดือน” เพราะจะผิดเสมอ ผูปวยอยูไมถึงญาติก็รูสึกแย ผูปวยอยูนาน

กวานั้นก็จะมาเยาะเยย เปนตน 

E (Emotion) 

 ผูปวยอาจเกิดอารมณตอบสนองไดหลากหลายเชนเดียวกับการแจงขาวราย แพทยควรตอบสนองตออารมณ
ผูปวยอยางเหมาะสม โดยใชหลักการเดียวกันกับในการแจงขาวราย 

S (Strategy and Summary) 

 ควรสรุปส่ิงที่ไดอธิบายไป รวมท้ังส่ิงที่ผูปวยตัดสินใจ กอนนัดหมายครั้งตอไปและร่ําลากัน 

3. Advance Care Planning 

 เปนการพูดคุยระหวางแพทย ผูปวย (และญาติ) ถึงแผนในอนาคตเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ผูปวยไมสามารถตัดสินใจ
เรื่องตางๆ ไดเอง เชน การรักษาในระยะทายของโรค การใสทอหายใจ การปมหัวใจ เปนตน การเขียน living will เปน
เพียงสวนหนึ่งของ advance care planning (ACP) 

3.1 เหตุผลท่ีควรมี ACP 
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“คุณสมศรีพูดถึงเรื่องความตาย (เรื่อง พินัยกรรม, เรื่องระยะสุดทาย ฯลฯ) ... มีอะไรหรือเปลาครับ ... แลวคุณ
สมศรีคิดอยางไรครับ? ... หมออยากปรึกษาคุณสมศรีเรื่องนี้อยูเหมือนกัน คุณสมศรีอยากคุยเรื่องนี้มั้ยครับ?” 

5. พูดโดยไมตองมีโอกาสหรือจังหวะเวลาพิเศษใดๆ ถาแพทยเห็นวาถึงเวลา เชน 
“คุณสมศรีครับ...หมอมีเรื่องอยากปรึกษาครับ...โดยปกติหมอจะพูดคุยกับผูปวยทุกคนเพื่อวางแผนอนาคต 

ในกรณีที่ผูปวยอาจเจ็บหนักจนไมสามารถตัดสินใจไดเอง...ทําใหผูตัดสินใจเปนญาติๆและแพทยแทน...นาจะเปนการ
ดีกวาถาเราจะพูดคุยไวกอน...คุณสมศรีสะดวกอยากคุยเรื่องนี้มั้ยครับ?” 

อยางไรก็ตามถาผูปวยไมสะดวก หรือยังไมอยากคุยในครั้งนี้ ก็ไมควรยัดเยียดจะคุยใหไดในครั้งนี้ 

3.3 ประเด็นท่ีควรคุยใน ACP 

 มีไดหลายประเด็น เชน 

• ผูที่จะตัดสินใจเรื่องตางๆแทน (proxy) 

• การใสทอหายใจ ปมหัวใจ ใสทอ เจาะคอ ฟอกเลือด ใหยา ใหน้ําเกลือ ฯลฯ 

• การเขาไอซียู 

• อยูโรงพยาบาลหรือกลับบาน 
หลักสําคัญในการคุยคือ ควรใหขอมูลอยางเปนกลาง ชี้ใหเห็นประโยชนของการเลือกทําหรือไมทําอยางไมมี

อคติ (advocacy counseling) และควรใหทางเลือก (alternatives) ดวยเสมอ เชน 
“โดยทั่วไปถาผูปวย (คุณสมศรี) หอบเหน่ือยมาก หมอมีทางชวย 2 อยางครับ อยางแรกคือ การหยดยา

มอรฟนทางน้ําเกลือ (ควรพูดทางเลือกที่ non-invasive กอน) ขอดีคือ คุณสมศรีจะเหนื่อยลดลง และหมอจะ
ประคับประคองคุณสมศรีใหทุกอยางเปนไปตามธรรมชาติครับ แตขอเสียคือ คุณสมศรีจะงวงและหลับมาก วิธีที่สองคือ 
การใสทอหายใจ วิธีการคือหมอจะสอดทอพลาสติกขนาดประมาณ 1 ซม. เขาไปทางปากไปที่คอ และตอเครื่องชวย
หายใจชวยเปาลมชวยการหายใจ ขอดีคือ คุณสมศรีจะไมเหนื่อยครับ ขอเสียคือ คุณสมศรีจะพูดไมได มีรําคาญทอบาง 
และมักตองใสไปเรื่อยๆ (ถาโรครักษาไมได)” 

ตัวอยางการพูดแบบอคติ ไดแก 
“ถาไมใสทอหายใจคุณสมศรีจะหอบเหนื่อยทรมานมาก ถาใสจะสบายขึ้นครับ” (อคติอยากใหใสทอหายใจ ไม

พูดขอเสีย และไมพูดทางเลือกคือ มอรฟน)  
“การใสทอหายใจคณุสมศรีจะทรมาน เจ็บคอมาก พูดไมได และตองใสไปเรื่อยๆ ถอดไมได มีโอกาสติดเชื้อ

แทรกซอนได เทียบกับใหมอรฟนคุณสมศรีและไมทุกขทรมานแบบนั้น ถาเปนญาติหมอหมอคงไมเลือกใสทอหายใจ
หรอก” (อคติไมอยากใหใสทอหายใจ พูดแตขอเสีย สนับสนุนมอรฟนเกินจริง และไมควรเอาตัวเราไปตัดสินแทน) 

หลังจากผูปวยมี ACP แลว ควรบันทึกความตั้งใจของผูปวยในเวชระเบียนอยางชัดเจน และควรแนะนําผูปวย
ใหบอกความตั้งใจตรงนี้ใหญาติทราบดวย และอาจชวนใหผูปวยเขียน living will ไดก็ย่ิงดี 

ควรระลึกไวเสมอวา ACP ที่วางไวสามารถเปลี่ยนไดตลอดเวลา และเมื่อถึงเวลานั้นผูปวยก็อาจเปล่ียนใจได
เสมอ 
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