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Breaking BAD news.
เมื่อ “ข่ าวร้ าย” มาเยือน
Let’s talk….
บ่อยครัง้ ที่แพทย์จบใหม่ จะต้ องแจ้ งข่าวร้ ายแก่ผ้ ปู ่ วยและญาติ ไม่ว่าจะเป็ นมะเร็ ง โรคติดเชื ้อ
ร้ ายแรง หรื อกระทัง่ แจ้ งการหมดการรักษาโรคนันๆให้
้ หายขาดได้ และบ่อยครัง้ จะพบว่าแพทย์ไม่กล้ าที่
จะแจ้ ง บ้ างก็กงั วลในศิลปะการแจ้ งของตัวเอง บ้ างก็ ขาดความมัน่ ใจ บ้ างก็กงั วลผลที่จะตามมาหลัง
แจ้ งผล ฉะนันแล้
้ วจะเห็นได้ วา่ การแจ้ งข่าวร้ ายจึงเปรี ยบเสมือนยาขมสาหรับแพทย์จบใหม่
เมื่อจบเรื่ องนี ้นักศึกษาสามารถ…
1. อธิบายขันตอนการแจ้
้
งข่าวร้ ายแก่ผ้ ปู ่ วย
2. มีทกั ษะในการแจ้ งข่าวร้ าย
3. สามารถแก้ ไขปัญหาในสถานการณ์พิเศษที่อาจพบเจอ

Getting started tutorials. . . .

เนื้อเรื่ อง
เช้าวันนีล้ งุ สมปองมาพบแพทย์เจ้าของไข้เพือ่ ฟังผลชิ้ นเนื ้อ
ณ@
เช้านัน้ ป้าสมใจรี บกระซิ บแพทย์ว่า
“หมอ ลุงเป็ นมะเร็งรึเปล่ า ถ้ าใช่ หมออย่ าเพิ่งบอกลุงนะ”

หากท่ านเป็ นแพทย์ ทต่ี ้ องแจ้ งข่ าวร้ าย ท่ านจะทาอย่ างไรบ้ าง
อย่ าเพิ่งพลิกไปหน้ าถัดไป ลองเขียนตอบดูก่อน 

คาขอร้ องชวนอึง้ !! : ภรรยา/ลูก/ญาติมาแจ้ งว่ าไม่ ให้ บอกข่ าวร้ ายแก่ ผ้ ูป่วย
สิ่งที่กาลังเกิดขึ ้นในครอบครัวนี ้ เราเรี ยกมันว่า 
C

of

S

หากท่ านเป็ นแพทย์ จะทาอย่ างไร  (แนะนาให้ ใช้ ABCDEF model)

A=………………………………………………….………………
B= …………………………………………………………………
C=…………………………………………………………………
D= ……………………………………………………..…………
E=…………………………………………………………………
F=…………………………………………………………………
 TIPS I

การที่ภรรยาหรือลูกหรือญาติ มาแจ้งไม่ให้บอกข่าวร้ายแก่ผู้ป่วยนั้น
มักจะมีปัญหาหรือเรื่องราวซ่อนเร้นอยู่เสมอ
เนื้อเรื่ องต่ อ

แพทย์ต้องแจ้งผลชิ้นเนื้อแก่ลุงสมปองว่าเป็น มะเร็งลำไส้ใหญ่ ระยะที่สำม

หากท่ านเป็ นแพทย์ ทต่ี ้ องแจ้ งข่ าวร้ าย ท่ านจะวางแผนแจ้ งข่ าวร้ ายอย่ างไร
อย่ าเพิ่งพลิกไปหน้ าถัดไป ลองเขียนตอบดูก่อน 

 TIPS II

ก่อนจะแจ้งข่าวร้าย ควรจะรู้จักบ้านผู้ ป่ว ยด้ วย Family system assessment เพื่ อ
ประเมิ น ดู ค วามสั ม พั น ธ์ ข องสมาชิ ก ในบ้ า น การการแก้ ไ ขปั ญ หาในอดี ต และหาแหล่ ง
สนับสนุนต่างๆ รวมไปถึงแนวโน้มปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
* ศึกษาได้ในบท Family system assessment

ขัน้ ตอนการแจ้ งข่ าวร้ าย
มีโมเดลมากมาย แต่ที่แนะนาคือ Spikes model แต่ละตัวย่อมากจากอะไรบ้ าง ลองเติมดู 

S=…………………………………………………………………
P= …………………………………………………………………
I=…………………………………………………………………
K= ………………………………...………………………………
E=…………………………………………………….……………
S=………………………………………………….………………
 TIPS III

การแจ้ งข่าวร้ ายควรหมัน่ สังเกตปฏิกิริยาผู้ป่วย ญาติ และผู้แจ้ งข่าวร้ ายก็คือตัวท่านเอง
ตลอดเวลา
 Transference: เกิดจากจิตใต้ สานึกของผู้ป่วยที่มีตอ่ บุคคล หรื อเหตุการณ์ที่มีลกั ษณะคล้ าย
ผู้รักษาในอดีต แล้ วถ่ายทอดความรู้สกึ นี ้ออกมาสู่ตวั ผู้รักษา
 Countertransference เกิดจากจิตใต้ สานึกผู้รักษาที่มีตอ่ บุคคล หรื อเหตุการณ์ที่มีลกั ษณะ
คล้ ายกับผู้ป่วยในอดีต ทาให้ ผ้ รู ักษาประเมินสถานการณ์ ผิดพลาดไปจากความเป็ นจริ ง

คิดว่ าแค่ ร้ ู ข้ันตอนการแจ้ งข่ าวร้ ายแล้ ว เพี*ยศึงพอหรื
พอแน่
นอนcenter care
กษาเพิ่มอเติไม่
มได้ไม่
ในบท
Patient
พลิกไปหน้ าถัดไปโดยพลัน 

เรี ยนรู้อารมณ์ผ้ ปู ่ วย
Kübler-Ross model (5 Stage of grief)

คืออะไร (Wikipedia ช่วยท่านได้ นะ)



มีระยะอะไรบ้ าง เติมในช่องว่างดูนะ

D
A

A

ระดับอารมณ์
B
D

ลองคิดดูว่าโมเดลนี ้มีประโยชน์อย่างไร


 TIPS IV

บางครั้งเราจะพบว่า ผู้ป่วย
ไม่ ไ ด้ เ รี ย งตามระยะอย่ า ง
สวยงาม ระยะอาจจะกระโดด
ไปมาได้ ท่ า นในฐานะแพทย์
ควรจะสังเกตให้ได้

ยังๆยังไม่หมด มีเรื่ องที่ต้องรู้อีก 

ใช่ หรือ ไม่

helping

judging

understanding

นิยาม

listening

รู้จักอารมณ์ผู้ป่วยแล้ว มารู้จักความรู้สึกตัวเองบ้าง

Apathy
Antipathy
Empathy
Sympathy
 TIPS V

บ่อยครั้งที่แพทย์ไม่สามารถแยกแยะ Empathy และ Sympathy ขณะทาการรักษา
ผู้ป่วย ทาให้การรักษาไม่ได้ตามมาตรฐาน หรือไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
ในขณะแจ้ งข่าวร้ าย BATHE technique (Brief-psychotherapy model) ช่วยท่าน
รับมือกับการแจ้ งข่าวร้ ายได้ อย่างเป็ นมืออาชีพยิ่งขึ ้น
BATHE technique ใช้ ทาอะไร


B
C
B
D
B
AE

ย่ อมาจากอะไรบ้ าง






C
CD
T
D
E
EB
H
C
B
D
E
C
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D
EC
D

 TIPS VI

ท่านควรฝึกใช้ BATHE
Technique บ่อยๆ
ให้คล่อง จะช่วยให้การ
แจ้งข่าวร้าย ลื่นไหลและ
งดงามขึ้น

นอกจากนี ้ยังประเด็นคาถามอื่นๆที่น่าสนใจ ที่อาจพบได้
 “ฉันจะอยู่ได้ อีกนานไหม?” หากท่านเป็ นแพทย์จะทาอย่างไรดี




 ผู้ป่วยเป็ นโรคติดเชือ้ เอดส์ มาแจ้ งท่ านว่ า “อย่ าบอกภรรยาผมนะ ว่ าผมติดเชือ้ เอดส์ ”
ข้ อนี ้มีประเด็นเรื่ องจริยธรรมทางการแพทย์ (การเก็บความลับ และสิ ทธิ ผปู้ ่ วยมาเกี ่ยวข้อง
ด้วย)หากท่านเป็ นแพทย์จะบอกภรรยา หรื อ ไม่บอก เพราะอะไร



 TIPS VII

เฝ้าระวังการสื่อสารที่มีปัญหา ความไม่เข้าใจกัน ควรถามเป็นระยะๆ
เพื่อให้ไปในทางเดียวกันเสมอ

เนื้อหาบทนี้ วัดผลโดยดังนี้
ความรู้ จะใช้ วิธีการสอบข้ อเขียนลงกอง
ปฏิบตั ิ กิจกรรมอภิปรายกลุม่ และสอบ OSCE
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Contact me

อ่านเนื้อหาบทนี้แล้วไม่เข้าใจ จะติดต่อผู้เขียนอย่างไร
อาจารย์นายแพทย์ กฤตนุ ฝูงทองเจริญ
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“ข้ าไม่ ต้องการตาราเรี ยนที่เดินได้ ”
พระราชดารั สพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัว

