บทที่ 15
การแจงขาวราย
รัตนา สายพานิชย
เมื่อกอนแพทยไมคอยจะยอมรับกับการบอกความจริงเรื่องที่ผูปวยกําลังจะเสียชีวิตแกผู
ปวย แตในปจจุบันแพทยยินดีที่จะบอกความจริงกับผูปวยมากขึ้น ผูปวยเองก็อยากพูดคุยเชน
กัน พบวาผูปวยรอยละ 80 อยากรูวาตนเองจะเปนอยางไร แตแพทยเพียงรอยละ 20 เทานั้นที่
บอกความจริงกับผูปวย
เหตุใดจึงตองบอก
1. ผูปวยมีสิทธิ์ที่จะรู และอาจจะมีผลถึงการดูแลรักษากันตอไป
2. การบอกความจริง ผูปวยจะไดรูอนาคตของตนเอง ไมวิตกกังวลกับสิ่งที่ไมรู ไมแนใจ
3. การบอกผูปวยเปนการเปดโอกาสใหผูปวยไดระบายความรูสึกตางๆ ออกมา และได
พูดคุยในเรื่องตางๆ ที่อยากจะพูดได
4. การที่ไดใหผูปวยรับรูความจริงจะทําใหผูปวยมีเวลาที่จะไดทบทวนชีวิตที่ผานมาของ
ตนเอง จัดการในเรื่องตางๆ ใหเรียบรอย และเตรียมพรอมกับความตาย
5. ตัวผูปวยเองถึงแมจะไมไดรับการบอกเลาจากที่ไหน แตก็จะทราบไดเองในที่สุดจาก
การเปลี่ยนแปลงตางๆ ของสภาพรางกาย และทาทีของผูอื่นที่มีตอตน ถาผูปวยทราบไดเอง
ความเชื่อมั่นที่มีตอแพทยจะลดลง เพราะเห็นวาแพทยไมยอมบอกความจริงกับตน
จากการศึกษาในเรื่องนี้ และจากประสบการณของแพทยที่ดูแลผูปวยใกลตาย พบวาผู
ปวยสวนใหญสามารถเผชิญกับความจริงและปรับตวไดเมื่อรูวาตนกําลังจะเสียชีวิต
ขอผิดพลาดที่พบบอย
1. บอกโดยยังมีขอมูลไมชัดเจนพอ
2. บอกโดยที่ไมมีเวลาพอที่จะชี้แจงหรือตอบคําถาม
3. ไมสนใจอารมณความรูสึกของผูปวย
4. พูดปลอบใจผานๆ ใหความหวังแกผูปวยในสิ่งที่ไมตรงกับความเปนจริง
5. ไมใหความหวังอะไรแกผูปวยเลย
ใครควรจะเปนผูแจงความจริงแกผูปวย
ผู  แ จ ง ความจริงแกผูปวยควรเปนผูที่รับผิดชอบใหการดูแลรักษาผูปวยใกลชิดและมี
ความสัมพันธที่ดีกับผูปวยและญาติ ซึ่งนาจะเปนหนาที่ของแพทยเจาของไข เพราะการแจง
ความจริงแกผูปวยนั้นไมไดเปนการพูดคุยที่เสร็จสิ้นภายในครั้งเดียว แตจะมีหัวขออื่นๆ ที่จะ
ตองพูดคุยกันตามมาอีกหลายเรื่อง อาทิเชน ขอสงสัยที่ผูปวยอาจจะมีในเรื่องตางๆ การอยาก
ถามเกี่ยวกับการวินิจฉัย หรือการวางแผนการรักษา เปนตน
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เวลาที่จะใชในการบอกขาวราย
ไมมีใครกําหนดวาใชเวลานานเทาไร ตามความเปนจริงแลวการใชเวลาอยูกับผูปวย
นานมากขึ้น ไมไดทําใหผูปวยมีความพอใจมากขึ้น เมื่อแพทยไดมีทักษะในการแจงขาวรายและ
มีประสบการณมากขึ้นเรื่อยๆ แลว ก็จะเรียนรูไดวาควรนําเรื่องใดมาพูดหรือบอกกับผูปวย มี
ทักษะในการเลือกใชเทคนิคตางๆ ในการชวยเหลือผูปวย ซึ่งในที่สุดก็จะใชเวลากับผูปวยไม
มากนัก
ขั้นตอนการแจงขาวรายแกผูปวย
การแจงขาวรายแกผูปวย แบงเปน 6 ขั้นตอน โดยมีกระบวนการคราวๆ ดังนี้ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ขั้นตอนการแจงขาวรายแกผูปวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เตรียมความพรอม
ประเมินวาผูปวยทราบมากนอยเพียงใด
ประเมินวาผูปวยตองการทราบอะไร
ใหขอมูล
แสดงความสนใจความรูสึกของผูปวย
ชวยผูปวยวางแผนในอนาคตตอไป

ขั้นที่ 1 เตรียมความพรอม
การเริ่มตนบอกขาวรายควรหาสถานที่ที่เปนสวนตัว
ใหทั้งแพทยและผูปวยไดนั่ง
สบายๆ ถาผูปวยตองนอนอยูที่เตียงในตึกผูปวย การใชมานกันอาจจะทําใหรูสึกเปนสวนตัวได
ไมควรบอกขาวรายทางโทรศัพท ควรไดพบปะกับผูปวยดวยตนเอง เพราะอาจบอกขาว
ผิดคน และอีกฝายหนึ่งอาจอยูในสถานที่ที่ไมเหมาะสมหรือไมมีความเปนสวนตัวเพียงพอ อีก
ทั้งอาจไมมีใครปลอบหรือใหกําลังใจผูไดรับขาวรายนั้น ซึ่งถือวาไมควรกระทํา ยกเวนกรณีจํา
เปนจริงๆ
การที่มีคนอยูกับผูปวยดวยไมวาจะเปนญาติ หรือผูมาเยี่ยมก็ตาม ควรสอบถามผูปวย
กอนวาจะพูดเกี่ยวกับเรื่องการเจ็บปวยของผูปวย ตองการใหมีผูอื่นอยูดวยหรือไม
การเริ่มตนควรพูดถามไถเกี่ยวกับสุขภาพทั่วๆ ไป เพื่อใหแนใจวาผูปวยอยูในสภาพที่
พูดคุยได ไมใชกําลังคลื่นไสอาเจียนมาก มีอาการปวดอยางมาก หรือเพิ่งไดยาไปทําใหงวงมาก
การเริ่มตนดังนี้จะทําให ผูปวยรูสึกวาแพทยสนใจตน แพทยสามารถประเมินภาวะทาง
กายและจิตใจของผูปวยได และเปนการชวยใหผูปวยมีโอกาสพูด เปนการเปดการสนทนา
ขั้นที่ 2 ประเมินดูวาผูปวยทราบมากนอยเพียงใดเกี่ยวกับการเจ็บปวยของตน
สวนนี้เปนการหาขอมูลที่ผูปวยรับรูหรือคาดเดาเอาเองวาตนเปนอะไร และการเจ็บปวย
นี้มีผลตออนาคตอยางไร ซึ่งตองใชทักษะในการฟงอยางมาก
ตัวอยางประโยคที่มักใชกันในการถามผูปวย
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“คุณคิดวาอะไรเปนทําใหคุณมีอาการ ...”
“คุณเคยคิดวาอาการเจ็บปวยของคุณอาจจะเปนเรื่องรายแรงไหม”
“หมอคนกอนที่เคยดูแลคุณ บอกวาคุณเปนอยางไรบาง” … “แลวคุณคิดอยางไร”

ผูปวยบางคนอาจจะไมไดรับการบอกเลาอะไรเลย หรือบางคนอาจจะตอบในสิ่งที่ไมตรง
กับความเปนจริง ควรยอมรับในสิ่งที่ผูปวยพูดออกมากอน อยาเพิ่งขัดผูปวย เพราะนั่นอาจจะ
เปนสวนหนึ่งของการที่ยังรับไมไดวาตนปวย (denial) ของผูปวยก็ได หรืออาจจะเปนไปไดที่ผู
ปวยแกลงบอกไมตรงความจริง เพื่อจะไดพิสูจนวาแพทยจะบอกตรงกับที่ตนรูมาจากแหลงอื่นๆ
หรือไม
ระหวางนี้ควรสังเกตอารมณ ความรูสึกของผูปวยไปพรอมกันดวย ซึ่งผูปวยอาจจะแสดง
ออกไดทั้งคําพูด (verbal) และทาทาง (non-verbal)
ขั้นที่ 3 ประเมินดูวาผูปวยตองการทราบอะไรบาง
ชวงนี้เปนชวงที่สําคัญที่สุดในการแจงขาวราย
ผูปวยตองการทราบขอมูลหรือไม
ตองการทราบมากนอยเทาไร เพื่อแพทยจะไดทราบวาควรใหขอมูลแกผูปวยมากนอยเพียงไร
การไมใหขอมูลอะไรเลยยิ่งทําใหผูปวยเปนทุกขมาก พบวามีเพียงรอยละ 1 ของผูปวย
เทานั้นที่ไมตองการทราบวาตนปวยเปนอะไร
ผูปวยอื่นนอกเหนือจากนี้พยายามใชวิธีตางๆ
เพื่อหาขอมูล เชน อาจจะถามแพทยเองโดยตรง ถามจากเจาหนาที่อื่นที่ใหการดูแล ญาติ หรือ
คนอื่นๆ เพราะฉะนั้นการถามผูปวยตรงๆ วาผูปวยตองการทราบอะไรบาง จะเปนจุดเริ่มตนของ
การเปดเผยขอมูลตางๆ ในกรณีที่ผูปวยไมพรอมก็อาจจะมีการใชกลไกทางจิตแบบ denial (ไม
รับวาตนเองปวยหนัก)
ตัวอยาง คําพูดที่จะใชในการประเมินผูปวย
“คุณอยากใหหมอบอกรายละเอียดของโรคที่คุณเปนไหม”
“คนไขบางคนก็อยากใหหมอบอกหมดทุกอยางที่รูเกี่ยวกับโรคของเขา บางคนก็ไมไดอยาก
รูอ ะไรเทาไร แคหมอดูแลก็พอใจแลว คุณคิดวาตัวเองเปนแบบไหน”
“ถาโรคของคุณเกิดรายแรงขึ้นมา คุณอยากใหหมอบอกคุณไหม”

ถาผูปวยยังไมตองการทราบ ควรพูดเพื่อเปดโอกาสใหผูปวยไดมีโอกาสถามไดเสมอ
เชน “ถาคุณเปลี่ยนใจภายหลัง ก็สามารถถามหมอไดทุกเวลา”
ผูปวยบางรายไมตองการทราบการวินิจฉัยโรค แตตองการทราบเพียงแคแพทยจะทํา
อะไรกับตัวเขา หรือจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาบางในระหวางนี้ ซึ่งเทานั้นก็เพียงพอสําหรับแพทยที่
จะใหขอมูลแกผูปวยและดูแลรักษากันตอ โดยไมจําเปนตองใหผูปวยทราบการวินิจฉัยเสมอไป
ขั้นที่ 4 การใหขอมูล
การพูดในขั้นตอนนี้จะขึ้นอยูกับโรค การรักษาที่ให ความสนใจของผูปวย ขอมูลที่ผูปวย
ตองการทราบหรือไมตองการทราบ และปฏิกิริยาของผูปวย ไมมีใครบอกไดวาจะตองพูดอยางไร
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แตอยางไรก็ตามตองเริ่มตนที่จะยอมรับผูปวย ไมวาผูปวยจะยอมรับหรือปฏิเสธการ
วินิจฉัยและการรักษาที่แพทยเสนอให แพทยควรยอมรับปฏิกิริยาของผูปวยที่เกิดขึ้นรวมถึงวิธี
การแสดงอารมณของผูปวยที่มีตอขาวรายนั้นดวย แตในความเปนจริงแพทยหลายคนมักจะทน
ไมได เพราะแพทยมักจะรูสึกวา ผูปวยตองยอมรับการรักษาที่แพทยเสนอใหและปฏิบัติตาม
โดยดี ในขณะที่ผูปวยยังไมสามารถยอมรับความจริงไดทั้งหมดหรือบางสวนก็ตาม
ขอแนะนําในการใหขอมูล
4.1 บอกขอมูลแกผูปวยทีละนอย เนื่องจากเรื่องทางการแพทยเปนเรื่องยากแกการ
เขาใจสําหรับผูปวย อีกทั้งการแจงขาวรายมักมีผลกระทบตออารมณของผูปวย ฟงขอมูลมากๆ
ก็ไมรูเรื่อง เพราะฉะนั้นอาจจะตองคอยๆ บอกเหมือนเปนสัญญาณเตือนกอน เชน “แตความ
จริงมันรายแรงกวาที่คุณคิด” และรอดูปฏิกิริยาของผูปวยกอนที่จะบอกขอมูลอื่นตอ โดยสังเกต
ปฏิกิริยาเปนระยะๆ ไป บอกโดยมีเหตุการณขางเคียง จะทําใหผูปวยติดตามเรื่องราวไดงายขึ้น
4.2 ใชคําพูดธรรมดา อยาใชศัพทแพทย ผูปวยไทยมักไมคอยกลาถามแมจะไมเขาใจ
ศัพทที่แพทยพูด แทนที่จะทําใหเรื่องกระจางกลับทําใหเรื่องคลุมเครือไป
4.3 ประเมินสิ่งที่ผูปวยรับรูเปนระยะๆ เพื่อตรวจสอบดูวาผูปวยเขาใจหรือไม และ
เปดโอกาสใหผูปวยพูด ซึ่งจะไดฟงนํ้าเสียงและสังเกตความรูสึกของผูปวย
แพทยอาจจะชวยพูดยํ้าในจุดที่คิดวาสําคัญ เพราะเปนเรื่องยากที่จะใหผูปวยพูดซํ้าใน
สิ่งที่รายแรงสําหรับตนเอง
ขั้นที่ 5 แสดงความสนใจความรูสึกของผูปวย
ตอไปนี้เปนปฏิกิริยาและความรูสึกของผูปวยที่อาจเกิดขึ้นไดหลังจากที่ไดรับรูขาวราย
ของตน และทาทีที่แพทยควรตอบสนองตอความรูสึกของผูปวย
5.1 รองไห เมื่อผูปวยมีอารมณเศราเชนนี้เกิดขึ้น แพทยควรจะอยูใกลๆ ไมทําใหผู
ปวยรูสึกถูกทอดทิ้ง แสดงทาทีเขาใจและเห็นใจผูปวย และอยูกับผูปวยสักครูจนเขารูสึกดีขึ้น
ไมควรจะปลอบผูปวยวา “อยาเสียใจ” เพราะผูปวยกําลังอยูในวิถีแหงการสูญเสีย ถา
ปลอยใหเขาไดระบายความรูสึกเศราสลดออกมาใหฟงจนหมด
ผูปวยจะยอมรับสถานการณ
ตางๆ เหลานี้ไดดีขึ้น หรือบางคนอาจไมตองการพูดอะไรเลยก็ได การใหเวลากับผูปวย ไม
ทอดทิ้งจะทําใหผูปวยรูสึกซาบซึ้งและขอบคุณตอผูที่สละเวลาอยูกับเขา
5.2 ไมเชื่อเรื่องที่แพทยบอก เนื่องจากการยอมรับขาวรายที่ไมไดคาดคิดเปนเรื่อง
ยาก เพราะฉะนั้นการไมเชื่อเรื่องที่บอกจึงเปนปฏิกิริยาที่พบไดบอยมาก ผูปวยอาจจะพูดวา
“ไมจริง” “เปนไปไมได” ในกรณีนี้แพทยอาจตอบสนองวา “คงเปนเรื่องยากที่จะยอมรับวาคุณมี
โรครายทั้งๆ ที่คุณยังดูแข็งแรงดี” คําพูดที่ไมควรใช เชน “จริงซิ คุณตองกลาเผชิญมัน คุณ
เปนมะเร็งจริงๆ” เพราะคําพูดนี้เปนการพยายามบังคับใหผูปวยเชื่อ ในขณะที่ผูปวยยังไมพรอม
ที่จะรับความเปนจริงในเวลานั้น
5.3 ตกใจ หรือช็อค ผูปวยอาจจะแสดงออกไดหลายอยาง เชน เปนลม สั่นศีรษะ
คิดหรือพูดอะไรไมถูก หรือบางรายอาจจะนิ่งเงียบไปเลยก็ได แพทยอาจตอบสนองโดยใชคํา
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พูด“ตอนนี้คุณกําลังคิดอะไรอยู” หรือ “มันอาจจะหนักไปสําหรับคุณที่ไดทราบเกี่ยวกับโรคนี้”
หรืออาจจะนั่งเงียบเฉยๆ เปนเพื่อนผูปวย รอใหผูปวยเริ่มพูดขึ้นมาเอง
5.4 ปฏิเสธหรือไมยอมรับ ความจริงผูปวยอาจจะปฏิเสธการวินิจฉัยหรือการตรวจ
ตางๆ วาไมเปนความจริง แพทยอาจตอบสนองโดยใชคําพูด “อะไรที่ทําใหคุณคิดวาการ
วินิจฉัย, (การตรวจ) ... ผิดพลาด” หรือ “อาจจะเปนเรื่องยากที่จะยอมรับเรื่องรายๆ แบบนี้”
ตามปกติแลวการปฏิเสธความจริงเปนกระบวนการทางจิตใจอยางหนึ่ง ซึ่งจะชวยปก
ปองความรูสึกของผูปวยไมใหสะเทือนใจมากในชั่วระยะเวลาหนึ่ง การพยายามฝนใหผูปวยยอม
รับความจริง หรือโตแยงกับผูปวยนั้นไมมีประโยชน
5.5 กลัวหรือวิตกกังวล ผูปวยอาจจะมีสีหนาวิตกกังวล หรือมีคําถามตางๆ มากมาย
แพทยอาจตอบสนองเพื่อใหผูปวยรูวาแพทยรับรูและสนใจความรูสึกของเขา โดยใชคําพูดวา
“คุณรูสึกกังวลเกี่ยวกับเรื่องอะไรบาง” หรือ “เรื่องนี้คงทําใหคุณไมสบายใจ คุณเคยคิดมากอน
หรือไมวาเรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณ” หรือ “ดูคุณกําลังรูสึกไมดี”
เมื่อรับรูความรูสึกของผูปวยแลววาผูปวยคอนขางกลัวหรือวิตกกังวล
ก็ควรจะหา
สาเหตุวาผูปวยกลัวหรือวิตกกังวลเรื่องอะไร ซึ่งในแตละคนจะวิตกกังวลไมเหมือนกัน บางคน
กลัวตาย บางคนกลัวเจ็บ กลัวชวยตัวเองหรือควบคุมตัวเองไมได กลัวผลขางเคียงจากการ
รักษา กลัวสูญเสียภาพลักษณหรือความเปนตัวของตัวเอง กลัวถูกทอดทิ้ง บางคนกังวลเรื่อง
เศรษฐกิจ หรือเปนหวงคนในครอบครัว ซึ่งแพทยควรจะใชขอมูลนั้นใหเปนประโยชน โดย
พยายามชวยหาทางแกไขและใหขอมูลที่จะเปนประโยชนกับผูปวยเพื่อสรางความมั่นใจและลด
ความวิตกกังวลลงได แตไมควรใหขอมูลที่เกินจริง เพราะอาจจะทําใหเกิดปญหาตอมาภาย
หลัง
5.6 โกรธ ตําหนิแพทย ญาติเจาหนาที่อื่น หรือแมกระทั่งตัวเอง เปนความรูสึก
หนึ่งที่ยากสําหรับแพทยที่จะตองเผชิญและจัดการ ความรูสึกนี้จะสังเกตไดจากผูปวยเริ่มตําหนิ
คนที่เปาหมายของความโกรธนั้น อาจจะตําหนิแพทยวารักษาไมดี ตําหนิพยาบาลหรือเจาหนา
ที่อื่นๆ ในเรื่องใหบริการไมดี ซึ่งอาจจะเปนตนเหตุของการฟองคดีตอแพทยหรือเจาหนาที่
หรือบางคนอาจตําหนิตัวเองวาไมดูแลตัวเองใหดี จึงเปนโรครายดังกลาว
ถาแพทยหรือเจาหนาที่ไมเขาใจผูปวยก็มักจะโกรธตอบผูปวย ผลก็คือความโกรธจะยิ่ง
มากขึ้นไมมีทางลด เพราะเมื่อฝายหนึ่งโกรธ อีกฝายก็จะทวีความโกรธมากขึ้นเรื่อยๆ เปน
ธรรมดา บางครั้งอาจจะงดเยี่ยมผูปวย หรือถาตองเยี่ยมก็จะแวะมาเยี่ยมใหเร็วที่สุด หรือไมก็
อาจจะเกิดการโตเถียงกันโดยไมจําเปน ซึ่งขึ้นอยูกับอารมณของทั้งสองฝาย
แพทยควรยอมรับความรูสึกโกรธของผูปวย รับฟงเขา พยายามเขาใจความรูสึกของ
เขา อยาพึ่งรีบปฏิเสธหรือแกตัววาไมใชความผิด หรือความรับผิดชอบของตน ควรยอมรับ เขา
ใจและใหเกียรติแกเขา สละเวลาตนเองใหบางเล็กนอย ไมนานผูปวยจะคอยๆ ลดระดับความ
โกรธลง จะเริ่มรูสึกวาตนก็ยังเปนคนที่มีคุณคา มีคนคอยดูแลเอาใจใส และยอมทําอะไรตออะไร
ที่เขาสามารถทําได เมื่อถึงตอนนั้นการชี้แจงตางๆ ก็จะงายขึ้น
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5.7 ซึมเศรา ความรูสึกนี้อาจจะคอยๆ แสดงออกมาใหเห็นในภายหลังจากที่บอกขาว
รายไปสักระยะแลว ซึ่งแสดงออกมาไดหลายรูปแบบ โดยผูปวยจะมีความรูสึกเบื่อหนาย ทอ
แทกับชีวิต รวมกับหงุดหงิดงาย เบื่ออาหาร นอนไมหลับ ไมอยากทําหรือคิดอะไร เชื่องชา
ออนเพลีย ไมมีเรี่ยวแรง ไมมีสมาธิ อยากตาย เปนตน
อาการซึมเศรานี้เปนความรูสึกปกติที่เกิดขึ้นไดหลังจากการไดรับฟงขาวราย
ผูปวย
ตองการกําลังใจและการประคับประคองจิตใจจากญาติ แพทย พยาบาลและเจาหนาที่ตางๆ ถา
ไดรับการประคับประคองใจที่เหมาะสมอาการก็จะคอยๆ ดีขึ้น แตถาอาการแยมาก แพทยอาจ
จะตองพิจารณาใหยาแกซึมเศราเปนรายๆ ไป
5.9 โลงอก เปนความรูสึกที่แตกตางไปจากความรูสึกอื่นๆ ที่กลาวมา เพราะผูปวยได
รับขาวรายแตกลับสบายใจ โลงใจ ซึ่งความรูสึกแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได โดยเฉพาะในกรณีที่
โรคของผูปวยนั้นเปนโรคที่ยากตอการวินิจฉัย หรืออาจจะเปนโรคที่ทําใหเกิดอาการไมสบายอยู
ในตัวผูปวย แตไมมีใครเชื่อ ตอเมื่อแพทยบอกวาตนเปนโรคอะไรไดแนนอน แมวาจะเปนโรค
รายแรงถึงชีวิตก็อาจจะรูสึกโลงอก และสามารถเผชิญตอสูกับโรคนั้นในชวงเวลาที่เหลือไดตอไป
เมื่อแพทยเห็นทาทีโลงอกของผูปวย ควรจะตองถามยํ้าใหแนใจวา ผูปวยเขาใจการ
วินิจฉัย การดําเนินโรค และสิ่งที่แพทยบอกแกผูปวย เพราะผูปวยอาจจะไมเขาใจโรคอยางแท
จริงก็ได
ขั้นที่ 6 ชวยผูปวยวางแผนในอนาคตตอไป
หลังจากที่รับทราบความรูสึกของผูปวย และทําความเขาใจกับที่มาของความรูสึกนั้นๆ
แลว อาจชวยผูปวยวางแผนอนาคตตอไป โดยขั้นตอนนี้ไมจําเปนตองแลวเสร็จภายในครั้งเดียว
6.1 รวมวางแผนในเรื่องตางๆ กับผูปวยในอนาคตที่เหลืออยู รวมวางแผนทั้งการดูแล
รักษาโรคที่เปนอยูวาจะใหการรักษาที่ดีที่สุด ไมใหทุกขทรมาน และจะไมทอดทิ้งผูปวย
6.2 หาคนชวยใหกําลังใจและประคับประคองจิตใจแกผูปวย การชวยใหกําลังใจและ
ประคับประคองจิตใจแกผูปวยไมไดหมายความวาจะตองทําตามใจผูปวยทุกอยาง แตเปนเพียง
การตั้งใจฟงในสิ่งที่ผูปวยพูด เขาใจอารมณและความรูสึก การกระทําตางๆ โดยไมตัดสินใจไป
ลวงหนาวาผูปวยควรจะคิด ควรจะทํา หรือควรจะรูสึกเชนไร
6.3 กอนจบควรเปดโอกาสใหผูปวยถาม สวนใหญผูปวยมักจะนึกคําถามไมออกในชวง
เวลาที่เพิ่งรับทราบขาวรายใหมๆ ควรเปดโอกาสที่จะใหผูปวยถามไดในครั้งตอไป
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