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การสัมภาษณผูปวยเปนเครื่องมือทางคลินิกและเปนทักษะที่สําคัญอยางหนึ่งในการติดตอสื่อสาร
ระหวางแพทยกับผูปวย ประมาณรอยละ 70-75 ของการวินิจฉัยโรคไดจากการสัมภาษณหรือซักประวัติ
ผูปวยที่ดี การสัมภาษณผูปวยเปนกิจกรรมที่แพทยตองปฏิบัติอยูทุกวันในการดูแลรักษาผูปวย เปน
เครื่องมือราคาถูก แตสวนใหญก็ยงั ถูกละเลยและใหความสําคัญนอย โดยเฉพาะปจจุบันจะมุงเนนไปทาง
เทคโนโลยีสมัยใหม ซึ่งมีราคาแพง ผูปวยตองเสียคาใชจายสูง
Maguire และ Rutter ไดพบวานักศึกษาแพทยมากกวารอยละ 50 ยังมีขอ บกพร อ งในการ
สัม ภาษณผูปวย อาทิเชน การใชศัพททางการแพทยหรือคําที่ผูปวยไมเขาใจ ขาดความแมนยํา เชน วัน
เวลาที่แนนอน ชนิดหรือขนาดของยาที่ผปู วยใช พูดวกวน ไมสามารถจับประเด็นปญหาสําคัญของผูปวย
เวลาที่ใชในการสัมภาษณไมเหมาะสม ขาดทักษะในการรับฟงที่ดี นอกจากนี้ยงั พบวาประมาณหนึง่ ในสาม
ของนักศึกษาแพทย ละเลยประวัติในสวนที่เกี่ยวของกับประวัติสวนตัว ประวัตทิ างดานสังคม และประวัติ
ครอบครัว ถามคําถามไมเหมาะสม ใหความสนใจตอผูปว ยคอนขางนอย
จากการจัดกิจกรรมการสื่อสารของนักศึกษาแพทย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยการใหสัมภาษณผูปวย 120 คน ที่ ม ารับ การรัก ษาที่โ รงพยาบาลสงขลานคริน ทร เกี่ย วกับ
คุณสมบัติของแพทยที่พงึ ประสงค พบวาสิ่งที่ผูปวยตองการมากที่สดุ คือ การพูดจาไพเราะเขาใจงาย
รองลงมาคือ เอาใจใสตอผูปวย มีความรับผิดชอบ และรักษาเกง มีความรูดี ดังนัน้ จะเห็นไดวา ทักษะการ
สื่อสารโดยเฉพาะการพูด การสัมภาษณ จึงเปนสิ่งที่สําคัญมากที่ผูปว ยตองการ
ถามองการสัมภาษณผูปวยเปนเครื่องมือในการวินิจฉัยโรคอยางหนึง่ คงจะตองคํานึงถึงคุณสมบัติ
ที่สําคัญ คือ ความตรง (validity) ความเที่ย ง (reliability) ความไว (sensitivity) ความจําเพาะ
(specificity) และปราศจากอคติ (bias) นอกจากนี้ตอ งอาศัยความรูความเขาใจของแพทยเกีย่ วกับพยาธิ
สรีรวิทยาของอาการของโรคตาง ๆ ระบาดวิทยาคลินิก พฤติกรรมของมนุษย ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม
ความเชื่อ ความคาดหวังของผูปวย และรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา (empathy) ดังนัน้ จะเห็นวาการ
สัมภาษณผูปว ยเปนทัง้ ศาสตรและศิลปะที่สําคัญและตองอาศัยประสบการณของแพทยดว ย

1

ความสําคัญหรือบทบาทของแพทยตอการสัมภาษณผูปวย อาจแบงไดเปน 3 ประการ คือ
1. การสรางความสัมพันธระหวางแพทยกับผูปวย (doctor-patient relationship) รวมถึงการ
ตอบสนองตออารมณและความรูสึกของผูป วย สรางความพึงพอใจ และลดความเครียดของผูปวย ซึ่งจะ
สงผลตอผลลัพธทางกายได
ทักษะพื้นฐานซึ่งชวยสรางความสัมพันธของผูปวย ประกอบดวย
1.1 Nonverbal skill ไดแก ลักษณะทาทางของแพทย การเคลื่อนไหว สีหนา สําเนียง อัตราเร็วใน
การพูด การสัมผัสตัว ลักษณะของการนัง่ และระยะหางระหวางแพทยกับผูปวย
1.2 Empathy การเอาใจเขามาใสใจเรา แสดงใหเห็นวาแพทยเขาใจและยอมรับสภาวะอารมณ
ของผูปวย การสื่อสารซึ่งแสดงถึงการเอาใจเขามาใสใจเราประกอบดวย
- การสะทอนอารมณและความรูสึก (Reflection) ของผูปวยที่แพทยสงั เกตเห็น
ตัวอยาง “หมอสังเกตวาเรื่องนีท้ ําใหคุณไมสบายใจหรือผิดหวัง”
“คุณไมอยากพูดถึงเรือ่ งนี้ใชไหม”
- การยอมรับและเคารพตออารมณและความรูสึกของผูป วย (Legitimation) หลังจากที่แพทย
ไดรับฟงผูปวยแลว แพทยควรจะแสดงใหผูปวยทราบวาแพทยเขาใจและใหความสําคัญของอารมณและ
ความรูสึกของผูปวยที่แสดงออกมา
ตัวอยาง “หมอเขาใจดีวาทําไมคุณจึงรูสกึ ผิดหวังหรือไมสบายใจในเหตุการณเชนนั้น”
“ความรูสึกของคุณเปนเรื่องปกติ ใครก็ตามที่พบเรื่องเชนนี้กจ็ ะรูสึกเชนเดียวกับคุณ
เหมือนกัน”
1.3 Personal support การใหความชวยเหลือ แสดงใหเห็นวาแพทยเต็มใจและยินดีจะชวยเหลือ
ผูปวยในการแกปญหา
ตัวอยาง “หมอยินดีที่จะชวยเหลือคุณเทาที่จะทําได”
1.4 Partnership ความเปนหุน สวน การใหผูปวยมีสว นรวมและตัดสินใจการแกปญ
 หาหรือการ
ดูแลรักษาความเจ็บปวยของตนเอง
1.5 Respect การเคารพในความคิดเห็นและปญหาของผูปวย การใหความสําคัญโดยการตั้งใจ
รับฟง การสื่อสารแบบ non-verbal ความหวงใย การใหการเสริมแรงในสิ่งที่ผูปวยตัดสินใจ
ตัวอยาง “หมอรูสึกประทับใจในสิง่ ทีค่ ุณตัดสินใจหรือวิธีที่คุณแกปญหา”
2. การประเมินปญหาของผูปวย (Assessing patient’s problem) การสัมภาษณที่ดีจะชวย
รวบรวมขอมูลที่ถูกตอง เชื่อถือไดและเพียงพอในการคนหาปญหาหรือสาเหตุของความเจ็บปวยของผูปวย
เพื่อการวินิจฉัยโรคที่ถูกตองตอไป
3. การจัดการกับปญหาของผูปวย (Managing patient’s problem) เปนการใหความรูและสราง
ความเขาใจใหแกผูปวยทั้งในแงการวินิจฉัยโรค การดําเนินของโรค การรักษา และการปฏิบัติตน เปดโอกาส
ใหผูปวยถามขอสงสัย ใหผปู วยมีสว นรวมในกระบวนการรักษาดวย
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การสัมภาษณ โดยเฉพาะการซักประวัติผูปวย เพือ่ ใหไดขอมูลสําหรับการวินิจฉัยโรคและวาง
แผนการรักษาผูปวยนัน้ มีสวนประกอบที่สาํ คัญ 2 สวน คือ
1. ทักษะการสัมภาษณ (interviewing skill)
2. โครงสรางและเนื้อหาของการสัมภาษณ (structure and content of an interview)
ทักษะการสัมภาษณ
แพทยตองคิดเสมอวา การสัมภาษณผูปวยเปนเรื่องสวนตัวของผูปว ย ดังนั้นตองถือวาเปนความลับ
ตองจัดสถานที่และบรรยายใหเปนสวนตัว เปนกันเอง การจัดทีน่ ั่งระหวางแพทยและผูปวยไมควรเปนใน
ลักษณะการเผชิญหนากัน และควรจัดเวลาใหเหมาะสม
สรรพนามที่แทนตัวแพทยอาจใช “หมอ” ซึ่งเปนคํากลาง ๆ ทั้งผูห ญิงและผูชาย หรือใช “ผม”
สําหรับผูชาย หรือใช “ดิฉัน” แทนดวยผูห ญิง
ขอแนะนําตอไปนี้ถือวาเปนพื้นฐานทักษะการสัมภาษณ มีความผสมผสาน อันจะชวยในการเริ่มตน
ที่ดีสําหรับนักศึกษาแพทย ซึ่งยังมีประสบการณนอย
1. องคประกอบโครงสรางของการสัมภาษณ (Organization) ควรประกอบดวย
- Introduction การแนะนําตนเองและบอกบทบาทของผูสัมภาษณ
- Body of the interview เนื้อหาของการสัมภาษณจะประกอบดวยอาการสําคัญ, ประวัติ
ความเจ็บปวยปจจุบัน, ประวัติความเจ็บปวยในอดีต, การทบทวนอาการตามระบบตาง ๆ ของรางกาย,
ประวัติสวนตัวและประวัติครอบครัว ซึ่งจะไดกลาวรายละเอียดตอไป
- การสรุปหรือการปดการสัมภาษณ
ผูสัมภาษณควรเปนผูกาํ หนดโครงสรางของการสัมภาษณอยางเปนระบบ
การดําเนินการ
สัมภาษณควรมีความชัดเจนในดานวัตถุประสงค, สิ่งที่ตอ งกระทําและความคาดหวังจากการสัมภาษณ การ
ดําเนินการสัมภาษณและโครงสรางทั้งหมดควรเปนความรับผิดชอบของผูสัมภาษณ
2. ลําดับเหตุการณตามเวลาที่เกิด (Chronological sequence หรือ timeline)
การสัมภาษณตองใหไดประวัติที่เกิดขึน้ ตามลําดับอยางตอเนื่อง มีการเรียงลําดับเหตุการณ
อยางถูกตอง โดยซักใหไดวา ผูปวยเริ่มมีอาการเจ็บปวยเมื่อใด จากนัน้ จึงเริ่มตนทีอ่ าการและอาการแสดง
ครั้งแรกจนถึงปจจุบัน การซักประวัติเหตุการณที่เกิดขึ้นเรียงตามลําดับจะทําใหหลีกเลี่ยงการพลาดทีท่ ําให
ไมไดขอมูลที่สําคัญ เชน กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสิง่ แวดลอมหรือการใชยาที่มีผลทําใหปญหาของผูปวย
เปลี่ยนไปในทางที่ดขี ึ้นหรือเลวลง การซักประวัติทมี่ กี ารเรียงเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องจะทําใหได
ขอมูลที่ถูกตอง แมนยํา ชวยยืนยันขอมูลตาง ๆ และยังมีความสําคัญในดานการดูความสัมพันธของ
เหตุการณเหลานัน้ ซึ่งกันและกันดวย
ตัวอยาง ผูปวยชายไทยอายุ 50 ป มาดวยอาการเจ็บหนาอกใตลิ้นปตลอดเวลา 2 ชั่วโมงกอน
มาโรงพยาบาล ผูปวยเริ่มมีอาการเจ็บครัง้ แรกเมื่อ 2 ปกอน มีอาการเฉพาะเวลาออกกําลังกายและหายไป
ภายในเวลาไมกี่นาที่ 1 ปกอนมาโรงพยาบาลอาการเจ็บเริ่มเปนมากขึ้น ไดรับการวินิจฉัยวาเปน angina
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pectoris ผูปวยเริ่มไดรับการรักษาดวยยา Nifedipin (10 มก.) วันละ 4 ครั้ง อาการหายไปภายใน 1 เดือน
ผูปวยลดยาลงเหลือวันละ 2 ครั้ง และไดรับยาในขนาดดังกลาวตลอด 2 ชั่วโมง กอนมาโรงพยาบาลผูปวย
เริ่มมีอาการเจ็บหนาอกใตลนิ้ ป 1 ชั่วโมง ตอมาเริ่มมีอาการเหงื่อออก เปนลม ใจสัน่ อาการปวดเริม่ ราวไปที่
ไหลซาย
3. การเปลี่ยนหัวขอสัมภาษณ (Transitional statements)
การเริ่มซักประวัติในเรื่องใหม มีความจําเปนที่ตองมีการเชื่อมโยงที่เหมาะสม โดยทําใหผูปวยทราบหัวขอที่
กําลังจะเริ่มใหมและเหตุผลความจําเปนไมสับสนหรือสงสัยวาทําไมตองถูกถาม
ตัวอยาง “หมออยากถามขอมูลเกี่ยวกับประวัติความเจ็บปวยในอดีตของคุณ ซึ่งอาจมีผลเกีย่ ว
ของกับการเจ็บปวยครั้งนี้ เราอาจเริ่มตนทีส่ ุขภาพในวัยเด็กของคุณจนถึงปจจบัน (หยุดสักครู) “สุขภาพของ
คุณเปนอยางไรบางสมัยยังเด็ก”
ในลักษณะคําถามเชนนี้ ผูป วยจะไมสับสนวาทําไมเราถึงเปลี่ยนเรื่องในการซักถามและทราบ
ถึงเหตุผลดวย
ความเชื่อมโยงในลักษณะเชนนี้มีความสําคัญมากในการสื่อสารที่ดี ถาการเชือ่ มโยงไมดีก็อาจ
ทําใหการสัมภาษณติดขัดหรืออาจทําใหผปู วยไมรวมมือได
ตัวอยาง ของการซักประวัติที่มีการเชื่อมโยงที่ดี
"ผมอยากถามคุณเกี่ยวกับประวัติครอบครัว
เนื่องจากเปนทีท่ ราบกันดีวา โรคบางชนิด
สามารถถายทอดไดทางสายเลือด เพื่อประวัติทางดานการแพทยของคุณจะไดสมบูรณมากที่สุด ซึง่ ปญหา
เหลานี้ อาจเชื่อมโยงถึงปญหาในอนาคตของคุณดวย คิดวาเรานาจะเริ่มที่คุณพอและคุณแมของคุณ ทาน
ยังมีชวี ิตอยูทงั้ คู หรือสุขภาพของทานเปนอยางไรบาง"
"หมอไดถามคุณหลายอยางเกี่ยวกับอาการเจ็บปวยครั้งนี้ของคุณแลว และคุณก็ใหความ
รวมมือดีมาก หมออยากจะถามอาการอื่น ๆ เพิม่ เติมบาง ซึง่ เรายังไมเคยพูดถึงกันเลย ซึ่งหมอคิดวามี
ความสําคัญมาก เพื่อที่จะใหไดขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพของคุณอยางครบถวน"
นอกจากนี้แลว ควรมีการเชือ่ มโยงเกี่ยวกับประวัติอื่น ๆ ดวย เชน ประวัติสวนตัว, อาชีพ เศรษ
ฐานะและอื่น ๆ
4. จังหวะการสัมภาษณหรือถาม (Pacing of interview)
การสัมภาษณควรดําเนินไปอยางสบาย ๆ และนุ ม นวล ผู สัม ภาษณ ควรตั้ง ใจฟง ผูปวยและ
เปดโอกาสใหผูปวยตอบคําถาม โดยไมควรขัดจังหวะ การมีชวงจังหวะที่เหมาะสม ถือเปนทักษะที่ดีในการ
สัมภาษณ เพราะจะชวยใหผูปวยมีการยอนคิดในบางเรื่องได ทําใหไดขอมูลที่ มีป ระโยชนเ พิ่ม ขึ้ น หรืออาจ
ไดขอมูลซึ่ง sensitive ตอผูปวยและอาจถูกลืมไป
การถามคําถามหลายคําถามติดตอกันเปนชุดโดยที่ไมเ ปด โอกาสให ผูปว ยตอบคํา ถามย อย
ๆ เหลานั้น ทําใหผูปวยอาจสับสนวาคําถามขอใดควรจะตองตอบบาง
ตัวอยาง "อาการปวดเปนอยางไรบางหลังอาหารค่ํา แตกตางจากกอนกินอาหารไหม ปวด
เสียด ๆ หรือปวดแบบตื้อ ๆ"
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การถามหลาย ๆ คําถามนี้ บางครั้งอาจตองการคําตอบเดียวเพียงแตมหี ลายประเด็น
ตัวอยาง "มีใครในครอบครัวของคุณที่เปนมะเร็ง เบาหวาน โรคหัวใจ หรือโรคความดันโลหิต
สูงไหม"
5. ทักษะการตั้งคําถาม
5.1 ชนิดของคําถาม (Type of question)
คําถามที่ดีควรเปนชนิดคําถามเปด (open-ended question) จะทําใหไดขอมูลเกี่ยวกับปญหา
ของผูปวยและรายละเอียด
ตัวอยาง "วันนี้ลุงเปนอะไรมา"
"คุณมีปญหาอะไรที่มาพบหมอวันนี"้
หากตองการทีจ่ ะไดขอมูลที่จาํ เพาะขึ้น ควรใชคําถามทีเ่ ฉพาะ เจาะจง และมุงประเด็นที่
ตองการ (focused and specific)
ตัวอยาง "คุณผาตัดตอมทอนซิลออกตอนอายุเทาไร"
"คุณเริ่มปวดทองตัง้ แตเมื่อไร"
"ลักษณะปวดหัวของปาเปนอยางไร"
ดังนัน้ การตัง้ คําถามควรเริม่ ดวยคําถามทั่วไป และถามดวยคําถามที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น
ควรหลีกเลี่ยงคําถามปด ที่ตอ งตอบเพียง "ใช" "ไมใช" หรือ "มี" "ไมมี"
ตัวอยาง แพทย : "คุณมีปญหาอะไรหรือครับ" (คําถามเปด)
ผูปวย : "ปวดทองรอบ ๆ สะดือมาประมาณ 2 สัปดาห"
แพทย : "ลักษณะปวดเปนอยางไร" (คําถามเฉพาะ)
ผูปวย : "ปวดมากจริง ๆ"
แพทย : "บอกไดไหมครับวาปวดเหมือนอะไร" (คําถามเฉพาะ)
ผูปวย : "ปวดแสบ ๆ รอน ๆ"
แพทย : อาการปวดที่วา มันปวดลึก ๆ หรือปวดตื้น ๆ" (คําถามเฉพาะ)
ผูปวย : "ปวดลึก ๆ"
แพทย : "อาการปวดราวไปที่ไหนหรือเปลา"
ผูปวย : "ไมราว"
ฯลฯ
การขาดทักษะตั้งคําถามทีด่ ี จะทําใหไดขอมูลที่คลาดเคลื่อน และขาดขอมูลที่สําคัญบางอยาง
ไป
คําถามที่ควรหลีกเลี่ยงไดแก
- คําถามนํา (leading question) เนื่องจากผูปว ยมีแนวโนมที่จะตอบรับคําถามที่ถาม เชน
เจ็บหนาอก ราวไปที่แขนซาย ใชไหม"
- คําถาม "ทําไม" เนื่องจากจะทําใหผูปว ยไมอยากตอบ หรือปกปด เชน "ทําไมปาชอบกิน
อาหารสุก ๆ ดิบ ๆ"
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- คําถามหลายคําถามตอเนือ่ งกัน โดยไมเปดโอกาสใหผปู วยตอบแตละคําถาม จะทําใหผูปว ย
สับสนได คําถามแบบนี้สว นใหญจะมีหลาย ๆ สวน
5.2 การถามย้ํา (Duplication)
บางครั้งอาจตองถามซ้ํากันหลายครัง้ เพือ่ ใหไดขอมูลที่สําคัญชัดเจนและแมนยํา
ตัวอยาง "คุณไดบอกหมอวาอุจจาระของคุณเปนเลือด จุดนี้มีความสําคัญมาก หมออยากจะ
ใหแนใจวาประวัตินถ้ี ูกตอง กรุณาเลารายละเอียดลักษณะอุจจาระของคุณใหฟง อีกครั้ง"
อยางไรก็ดี การใชคําถามทีซ่ ้ํากันโดยไมระมัดระวัง อาจทําใหขาดความตอเนื่องและสูญเสีย
ความมัน่ ใจของผูปวยตอความสามารถของผูสัมภาษณได นอกจากนี้ ผูปวยอาจรําคาญหรือรูสกึ วาถาม
วกวน
การสัมภาษณที่สามารถสรุปประเด็นที่สาํ คัญได จะชวยลดความซ้ําซอนของคําถามและขอมูล
ลง ทักษะในการฟงและแปลความหมายจึงควรมีการพัฒนาขึน้ ดวย
5.3 การสรุป (Summarizing)
การสรุปขอมูลในการสัมภาษณแตละครั้งมีจุดประสงคคือ
1. เปนการชวยผูสัมภาษณในการทบทวนวา บางเรื่องอาจถูกละเลยไป ไมไดสัมภาษณ
2. เปดโอกาสใหผูปวยไดรับฟงวาผูสัมภาษณเขาใจขอมูลของผูปวยอยางไร
3. เปนการทบทวนอีกครั้งวาขอมูลที่ผูปวยใหแกผูสัมภาษณถูกตอง แมนยํา
ตัวอยาง "โดยสรุป ลุงปวดที่ขาซายมา 3 วัน ปวดแปลบ ๆ เหมือนไฟช็อต ปวดทีข่ า บางครั้ง
มีอาการเสียวรวมดวย….ใชไหมครับ"
ในการสัมภาษณผูปวยทุกครั้ง มีความจําเปนอยางยิ่งทีจ่ ะตองสรุปขอมูลที่เปนรายละเอียด
มากที่สุดเทาที่จะทําไดแกผปู วยทุกครั้ง โดยเมื่อไดสรุประบบตาง ๆ เรียบรอยแลว ควรสรุปแตขอมูลที่เปน
สาระสําคัญ
5.4 หลีกเลี่ยงการใชศพ
ั ทแพทยหรือศัพทเทคนิค (Lack of medical terms and jargon)
การสัมภาษณผูปวย ไมควรใชศัพทแพทยหรือศัพทเทคนิคที่ผปู วยไมเขาใจ นอกจากนี้ควร
พิจารณาใหเหมาะสมกับระดับการศึกษาของผูปวย หากจําเปนตองใชควรอธิบายเพิ่มเติมใหชัดเจน
5.5 หาหลักฐานสนับสนุนใหกระจาง (Documentation)
เมื่อผูปวยใหขอมูลหรือประวัติบางอยาง แพทยจะตองพยายามหาหลักฐาน เพื่อยืนยันความ
ถูกตองของขอมูลที่ได ถาผูป วยบอกชื่อโรคหรือการรักษาหรือยาที่ไดรับอยู ผูสมั ภาษณควรถามใหชัดเจนวา
การวินิจฉัยโรคดังกลาวใหการวินิจฉัยอยางไร ถูกตองเพียงไร หรือขนาดของยาที่ใชอยู นอกจากนีย้ ังรวมไป
ถึงประวัตกิ ารดื่มเหลา สูบบุหรี่ การใชยาอืน่ ๆ การดื่มกาแฟ (ตองถามปริมาณและระยะเวลาที่ใช) และโรค
ภูมิแพ (ตองถามอาการที่เปนและสารกอใหเกิดภูมิแพ)
ตัวอยาง
ผูปวย
: พอแมของผมเปนโรคแผลในกระเพาะอาหาร"
แพทยอาจถามวา : โรคแผลในกระเพาะอาหารที่วานัน้ เคยรักษากับแพทยหรือเปลา" หรือ
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"เคยตรวจเพิม่ เติมอะไรบางไหมที่รูวาเปนโรคแผลในกระเพาะอาหาร"
หรือ
"รูไดอยางไรวาเปนแผลในกระเพาะอาหาร
ตัวอยาง
ผูปวย : "เคยเปนวัณโรคปอดเมื่อ 5 ปที่แลว
แพทย : "ใครบอกวาเปนวัณโรค"
ผูปวย : "หมอที่ศูนยวณ
ั โรค ยะลา"
แพทย : "เคยถายเอ็กซเรยปอดไหม"
ผูปวย : "เคยครับ"
แพทย : "เคยรักษาวัณโรคปอดนี้ไหม"
ผูปวย : "เคยไดยามากิน"
แพทย : "ลักษณะยาเปนอยางไร"
ผูปวย : "ไดยามากิน 4 อยาง เม็ดสีขาวกลมเล็ก เม็ดสีขาวกลมใหญ เม็ดสีเขียวออน มัน ๆ
และแคบซูลสีแดง-ฟา"
ฯลฯ
6. บุคลิกภาพ ทาทาง และมารยาท (Appearance and courtesy)
บุคลิกภาพ ลักษณะทาทาง มารยาทที่ดี รวมถึงการแตงกายที่สุภ าพเรีย บร อย จะเปน สิ่ ง ที่
ชว ยสรางความสัมพันธที่ดีระหวางแพทยและผูปวย ทําใหผูปว ยเชื่อถือและไววางใจในตัวแพทย เปนผลให
ไดขอมูลที่สําคัญหรือขอมูลที่ผูปวยไมอยากเปดเผยบางอยางได โดยเฉพาะทาทีที่แสดงการยินดีใหความ
ชวยเหลือ การเห็นอกเห็นใจ ปจจุบันแพทยมักจะละเลยเรื่องนี้มาก
7. พฤติกรรมเอื้ออํานวย (Rapport - facilitative behavior)
แพทยตองแสดงพฤติกรรมบางอยางที่แสดงใหเห็นวาผูป วยไดรับความสนใจและมีค วามรูสึก
ที่ดี โดยเฉพาะในลักษณะสือ่ สารแบบ non-verbal เชน การสบสายตา การยิ้ม หรือพยักหนาเพื่อการยอมรับ
สําเนียงทีพ่ ูด การแสดงสีหนา พฤติกรรมเหลานีจ้ ะทําใหผูปว ยอยากเลาหรือสนทนากับแพทยมากขึ้น
นอกจากนี้ ไมควรใหมีสิ่งกีดขวางกั้นระหวางแพทยและผูปวยขณะสนทนา
8. การพูดเสริมแรง (Rapport - positive verbal reinforcement)
บางครั้งแพทยมีความจําเปนตองพูดในลักษณะทางการเสริมแรงหรือใหกําลังใจแกผปู วย ทํา
ใหผูปวยอยากจะใหขอมูลแกผูสัมภาษณ
ตัวอยาง ผูปวย : "ตอนนี้ผมเลิกบุหรี่แลว"
แพทย : "ดีมากครับ มินา ดูคุณแจมใสและแข็งแรงขึ้น"
9. มุมมองของผูปวย (Patient's perspective)
เปนสิ่งสําคัญมากที่ผูสัมภาษณหรือแพทยตองทราบและเขาใจพืน้ ฐาน มุมมองของผูปวยตอ
ความเจ็บปวยของตนเอง อันนี้รวมถึงความเชื่อ ความกังวลและความคาดหวังของผูปวย เพื่อทีจ่ ะใหการ
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วินิจฉัย การรักษาที่มีประสิทธิผล คําแนะนําและการปฏิบัติตัวที่ถูกตอง มิฉะนัน้ ผูปวยอาจปฏิเสธหรือไม
ยอมรับคําวินจิ ฉัยโรคหรือการรักษาได
ตัวอยาง ผูปวย : "ผมปวดทองมา 2-3 เดือนแลว"
แพทย : "คุณสงสัยวาจะเปนอะไรหรือ"
ผูปวย : "ผมคิดวาอาจเปนมะเร็ง"
แพทย : "อะไรทําใหคุณคิดวาคุณอาจเปนมะเร็ง"
ผูปวย : "คุณลุงของผมเสียชีวิตเนื่องจากมะเร็งในกระเพาะอาหารเมื่อปที่แลว"
ผูปวยบางรายอาจปดบังความกังวลบางอยางไว
ซึง่ จะสงผลใหเปนกําแพงปดกั้นขอมูลที่
สําคัญหรือไดรับการรักษาทีไ่ มเหมาะสม
10. ผลกระทบตอผูปวย ครอบครัว และภาพลักษณ (Impact on patient and family and self
image)
ขอมูลจากการซักประวัติสวนตัว รวมทั้งโรคที่ผูปวยเปนอาจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของ
ผูปวยและครอบครัว ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ ผูปวยที่ไดรับการวินจิ ฉัยวาเปนโรคมะเร็ง ซึง่ ความเจ็บปวยครั้ง
นี้มีผลเปลี่ยนแปลงตอการดํารงชีวิตของผูป วยมาก
โดยตัวผูปวยจําเปนตองมาติดตามการรักษาอยาง
ตอเนื่อง จําเปนตองใชยารักษามะเร็ง ซึง่ อาจจะมีผลแทรกซอนจากการใชยา นอกจากนี้ยงั มีผลกระทบตอ
รายไดของครอบครัวเพราะยามักจะมีราคาแพง การปวยเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธ จะมีผลตอสุขภาพ
ของตัวผูปวยแลว อาจทําลายความสัมพันธกับคนในครอบครัว นอกจากนี้ยงั ตองเนนหรืออธิบายกลาวถึง
ความเจ็บปวยที่มีผลกระทบตอภาพลักษณของตัวผูปวย เชนการตัดขาออกหนึ่งขาง การปฏิบัตติ ัวเกี่ยวกับ
เรื่องเพศสัมพันธหรือการออกกําลังกายภายหลังเปนโรคหัวใจ ผูซกั ประวัติจะตองคํานึงถึงการยอมรับของ
ผูปวยในการทีจ่ ะรับและปฏิบัติตามดวย ควรพิจารณาเสมอวาในบางหัวขออาจจะไมเหมาะสมในการที่จะ
พูดคุยในการพบกันครั้งแรก ซึ่งควรจะพิจารณาเปนราย ๆ หรือขึ้นกับโรคของผูปวย
11. ระบบการชวยเหลือสนับสนุน (Support system)
ควรเปดโอกาสใหผูปวยไดพูดถึงความตองการการชวยเหลือสนับสนุนในดานตาง ๆ เชน
การเงิน สังคม ความเห็นอกเห็นใจและการใหกําลังใจจากสมาชิกครอบครัว เพื่อนฝูง ซึง่ อาจจะตองแนะนํา
ใหรูจักหนวยงานที่สามารถชวยเหลือผูปวยได เชน หนวยสังคมสงเคราะห เปนตน
12. ความคาดหวังของผูปวย (Patient's expectation)
โดยทั่วไปในการมาพบแพทย ผูปว ยมักจะมีความคาดหวังบางอยาง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ดังนัน้ จึงเปนหนาที่ของแพทยผูซักประวัติ จะตองพยายามคนหาใหไดวาจุดประสงคหลักของผูปว ยคืออะไร
เชน ผูปวยบางรายอาจจะตองการเพียงใบรับรองแพทย เพื่อแสดงความเจ็บปวยเปนหลัก หรืออาจจะ
ตองการยาบางอยางเพื่อจะระงับอาการบางอยางของเขา ดังนั้น การพูดคุยจึงตองมีการวางจุดมุง หมายให
ชัดเจน ซึง่ ในจุดนี้อาจจะตองคํานึงถึงระดับความรูของผูปวย เพื่อจะไดวางแผนในการใหคําแนะนไดเปน
ระยะ ๆ เพราะผูปวยบางรายอาจจะตองการระยะเวลาการพบแพทย 2-3 ครั้ง จึงจะเขาใจไดครบถวน การ
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ซักประวัติจงึ ตองอาศัยศิลปะในการพูดจูงใจ ระหวางผูป วยและแพทยเปนอันมาก บางครั้งอาจตองใชสื่อ
ประกอบ เพื่อใหเขาใจชัดเจนยิ่งขึน้
13. ความเขาใจของผูปวย (Patient's understanding)
การรักษาจะไดผลและมีประสิทธิภาพ ถาตัวผูซักประวัตแิ สดงความสามารถในการถาม และ
ใหคําแนะนําแกผูปวยไดอยางเขาใจ ปญหาที่พบบอยของความลมเหลวของการรักษาก็คือผูป วยไมเขาใจ
ในสิ่งที่แพทยไดแนะนํา มีแนวทางหลายทางที่จะทําใหรูวาผูปวยเขาใจในสิ่งที่แพทยพูดหรือไม เชน ให
ผูปวยทบทวนสิ่งที่เราพูดไปแลวใหฟง อีกครั้ง อยาลืมวาถาเปนการรักษาระยะยาวตอเนื่องผูปว ยควรจะตอง
เขาใจวาสิง่ ทีเ่ ขาจะตองทําคืออะไร ทําไมจะตองทํา ทําเมื่อใด และอยางไร มีผลกระทบหรือไม มีวิธีแกไข
อยางไร เชน การใชยาพนรักษาโรคหืด เขาจะตองรูวา เขาเปนโรคอะไร ทําไมจะตองใชยาพนชนิดนี้ และ
วิธีการพนยาทําอยางไรยาจะถึงหลอดลม และควรจะใชเมื่อใด อาจตองใหผูปว ยแสดงเทคนิคบางอยางใหดู
เชน การฉีดอินซูลินดวยตนเอง หรือแมกระทั่งแพทยอาจจะตองสมมติสถานการณจําลองขึ้น เพือ่ ดูวาผูปวย
จะตอบสนองหรือแกปญหาอยางไร นอกจากนี้ตองเปดโอกาสใหผปู วยซักถาม กรณีที่มีขอสงสัย และควร
อธิบายใหชัดเจน
14. การยอมรับวาดอยประสบการณ (Admitting lack of experience)
ผูสัมภาษณตองยอมรับวาในบางจุดอาจจะขาดประสบการณ หรือไมรู ไมควรที่จะให ขอมู ลที่
ผิดกับผูปวย ถาผูสัมภาษณไมพรอม หรือไมรู ควรจะยอมรับกับผูป วย แตจะตองบอกผูปวยใหรับรูวาเรา
สามารถที่จะปรึกษาผูมีประสบการณและจะมาตอบคําถามในคราวหนาได ตัวอยางเชน แพทยทั่วไป
แนะนําผูปวยมาพบแพทยผเู ชี่ยวชาญโรคหัวใจ เพื่อทําการตรวจพิเศษบางอยาง ซึง่ เราอาจจะไมรูวาจะทํา
อะไร แต จ ะตอ งบอกผูปวยวาจะปรึกษาแพทยเฉพาะทางอีกครั้งกอนที่จะมาบอกใหผูปวยทราบภายหลัง
15. การเปดโอกาสและกระตุน ใหผูปวยซักถาม (Encouragement of questions)
ในการซักประวัติควรเปดโอกาสใหผูปว ยไดพูดคุย เลาประวัติ และถามคําถามเพราะบอยครั้งที่
ผูปวยอาจจะพูดถึงขอมูลทีส่ ําคัญ ซึง่ เปนประโยชนตอการวินจิ ฉัย ผูซักประวัตอิ าจจะกระตุน ใหผูปวยได
อภิปราย หรือพูดถึงบางจุดเพิ่มเติมไดละเอียดขึ้น และในตอนทายทุกครั้ง ควรจะสรุปและเปดโอกาสให
ผูปวยไดพูด โดยผูซกั ประวัติอาจจะกลาววา "นอกเหนือจากที่เราไดพูดคุยกันแลวยังมีเรื่องทีย่ ังไมไดเลา
และอยากจะใหหมอรูอีกหรือไม"
16. การปดฉากการสัมภาษณ (Closure of the interview)
เปนสิ่งสําคัญมากที่ควรจะสรุปการสัมภาษณซักประวั ติทุ กครั้ง เพราะผูปว ยทุ ก คนจะกัง วล
ว า แพทยจะทําอะไรกับตัวเขาตอไป เชน จะตรวจอะไร หรือรักษาอยางไร ดังนัน้ ผูสมั ภาษณจะตองสรุปการ
สัมภาษณ ซักประวัติ ซึง่ จะตองประกอบดวยการอธิบายแผนการรักษาอยางชัดเจน ไดแก การตรวจคนตาง
ๆ การรักษาเบื้องตน ถายังไมทราบการวินิจฉัยที่แทจริง รวมทัง้ แพทยตองการใหผูปวยทําอะไรในคราวนี้
หรือถามาติดตามผลในคราวหนาและทายสุดอาจกลาววาขอบคุณในการที่ผูปวยใหความรวมมือ และให
ขอมูลที่เปนประโยชน
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โครงสรางและเนื้อหาของการสัมภาษณ
โดยทั่วไปการสัมภาษณเพื่อซักประวัติผูปว ย จะมีโครงสรางและเนื้อหาที่สาํ คัญดังนี้
1. บทนํา (Introduction)
2. อาการสําคัญ (Chief cornplaint หรือ C.C.)
3. ประวัติปจจุบนั (Present illness หรือ P.I.)
4. ประวัติอดีต (Past medical history หรือ P.H.)
5. ประวัติสวนตัว (Personal history)
6. การทบทวนอาการตามระบบ (Review of systems หรือ R.O.S.)
7. การปดฉากการสัมภาษณ (closure)
ซึ่งอาจจะมีขอปลีกยอยหรือรายละเอียดแตกตางกันตามชนิดของผูปว ย
บทนํา
การเริ่มตนการสัมภาษณหรือซักประวัติ ควรเริ่มดวยการแนะนําตัว บทบาทหรือหนาที่ของผู
สัมภาษณ ควรใชสรรพนามแทนดวยผูสัมภาษณและผูปวยใหเหมาะสม บอกวัตถุประสงคของการ
สัมภาษณ ถามขอมูลเกี่ยวกับ ชื่อ สกุล อายุ สถานภาพสมรส เชื้อชาติ อาชีพ ที่อยูข องผูปวย จํานวนครั้งที่
เคยถูกรับไวรกั ษาตัวในโรงพยาบาลนี้
สําหรับผูปวยเด็กที่ยงั ใหประวัติไมได อาจจะถามจากบิดามารดาหรือผูป กครอบที่เลีย้ งดูเด็ก
อาการสําคัญ
เปนอาการทีน่ าํ ผูปวยมาพบแพทย ควรถามอาการใหชดั เจนและระยะเวลาที่ แน น อนของอาการ
นั้น คําถามมักเริ่มดวย "คุณปาเปนอะไรมาหรือครับ" หรือ "ทําไมคุณจึงมาโรงพยาบาล"
คําตอบที่ไดควรเปนลักษณะ "ตัวเหลืองตาเหลืองมา 1 สัปดาห" หรือ "แนนทอง และคลํากอนใน
ทองไดมา 1 เดือน" หรือ "ไอออกเลือดมา 2 วัน"
ประวัติปจจุบัน
สวนนี้จะเปนขอมูลที่ขยายรายละเอียด และการวิเคราะหอาการสําคัญของผูปวยควรถาม
- จุดเริ่มตนของอาการ (onset) เปนทันทีหรือคอย ๆ เปน
- ระยะเวลาที่เปน (duration)
- ลักษณะทางอาการ (features of chief complaint) ซึ่งรวมถึงตําแหนง อาการราว
(radiation) ความถี่และระยะเวลาทางอาการ ความรุนแรง ปจจัยที่ทาํ ใหอาการดีขนึ้
หรือเลวลง
- สาเหตุของความเจ็บปวย หรือปจจัยชักนํา (precipitating factor)
- การเปลี่ยนแปลงของอาการ (progression) และการดําเนินของโรคตั้งแตเริ่มมีอาการ
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- อาการรวมอืน่ ๆ (associated symptoms)
- negative symptom ที่สําคัญ หมายความวา ถา ไมมีอ าการนี้ จะทํา ใหไมคิ ดถึ ง
หรื อโอกาสเปนโรคนีน้ อยลง
- ประวัติการไดรับการตรวจหรือรักษามากอน
- ผลกระทบตอสุข ภาพทั่ ว ไปภายหลัง เจ็บ ปว ย เช น สภาพทางจิ ต ความอยาก
อาหาร น้ําหนักตัว การนอนหลับ การถายปสสาวะ หรือการถายอุจจาระ เปนตน
ประวัติอดีต
ประวัติการเจ็บปวยในอดีตทั่ว ๆ ไป ที่ควรถาม ไดแก
- สภาพรางกายและสุขภาพทีผ่ านมา
- การเจ็บปวยในอดีตหรือโรคประจําตัว
- ประวัติการรับการผาตัด อุบตั ิเหตุ การบาดเจ็บ
- ประวัติโรคภูมิแพ ควรบอกใหชัดเจนวาแพอะไร เชน ยาอะไร หรืออาหารชนิดใด
อาการแพเปนอยางไร
- การเขารับการรักษาในโรงพยาบาล ควรสรุปประวัติตาง ๆ ไดแก วันที่อยูใ น
โรงพยาบาล ระยะเวลาที่อยูใ นโรงพยาบาล การวินิจฉัยโรค การรักษา และยาที่กนิ อยู
ผูปวยทางศัลยกรรม ควรถามประวัติเพิม่ เติมเกี่ยวกับ
- การไดรับยาสลบ
- การไดรับเลือด และปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
ผูปวยเด็ก ควรถามประวัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
- ประวัติกอนคลอด ระหวางคลอด และหลังคลอด
- น้ําหนักแรกคลอด
- การเลี้ยงดูและการใหอาหาร
- การพัฒนาการเจริญเติบโตของเด็ก (growth and development)
- การไดรับวัคซีน และสรางภูมิคุมกัน
ผูปวยผูห ญิงทีแ่ ตงงานแลวควรถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูก (Pap
smear)
ประวัติสว นตัว
พฤติกรรมหรือขอมูลสวนตัวบางอยาง ชวยใหทราบการดํารงชีวิตของผูปวย และอาจมีผลตอความ
เจ็บปวยและการดูแลรักษาผูป วย
- สถานที่เกิดหรือภูมิลําเนา สถานที่อยูปจ จุบันและระยะเวลาที่อาศัยอยู
- พื้นฐานการศึกษา สภาวะทางเศรษฐกิจ สภาพความเปนอยู
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- อาชีพและลักษณะการงานที่ทาํ รวมทั้งสภาพแวดลอมที่พบที่ทาํ งาน สภาพทีเ่ สี่ยงตอ
การไดรับสารเคมี ระยะเวลาของการทํางาน การเปลี่ยนงาน ทัศนคติตอ งานทีท่ ํา
- นิสัยและงานอดิเรก ไดแก การนอน การกิน การพักผอน การออกลังกาย การดื่มชา
หรือกาแฟ การสูบบุหรี่ การดื่มเหลา (ควรถามปริมาณและระยะเวลาดวย) รวมทั้งยาที่
กินประจํา
- สถานภาพการสมรส จํานวนครั้งที่สมรส อายุที่สมรส ความสัมพันธกบั คูสมรส
- สําหรับผูปวยผูหญิง ควรถามเกี่ยวกับประวัติประจําเดือน การตั้งครรภ การคลอดและ
การคุมกําเนิด
ประวัติประจําเดือน ในผูหญิงวัยเจริญพันธุ ควรถามอายุทเี่ ริ่มมีประจําเดือน ชวงเวลา
จํานวนและปริมาณ อาการรวมอื่น ๆ ขณะที่มีประจําเดือน วันแรกของการมีประจําเดือนครั้งสุดทาย (Last
menstruation period หรือ LMP)
สําหรับผูห ญิงที่หมดประจําเดือน (menopause) แลว ควรถามอายุที่หมดประจําเดือน
ประวัติการตั้งครรภและการคลอดอายุที่ตงั้ ครรภครั้งแรก จํานวนการตั้งครรภ จํานวนที่
แทง คลอดปกติ คลอดกอนกําหนด ตายคลอด หรือการคลอดเกินกําหนด การตั้งครรภแฝด ชนิดของการ
คลอด (คลอดปกติหรือผาตัดทําคลอด) เวลาที่ตั้งครรภครั้งลาสุด
การคุมกําเนิด ควรถามเกี่ยวกับวิธที ี่ใช
- พฤติกรรมทางเพศ ในสังคมไทย การถามประวัติสว นนี้มัก สรา งความลําบากใจให
ทั้ง ผู สัมภาษณและผูปวย เนื่องจากเปนเรื่องที่ไมควรเปดเผย ผูปว ยมักจะเขินอายในการทีจ่ ะตอบคําถาม
เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะทาทาง และมารยาทของผูส ัมภาษณ ทีท่ ําใหผูปวย
เชื่อถือและไววางใจเพียงไร
นอกจากนี้
ยังขึ้นกับผูสัมภาษณวาไดชี้แจงหรืออธิบายใหผูปวยทราบ
ความสําคัญหรือวัตถุประสงคที่ตองการถามเกี่ยวกับเรื่องนี้
ประวัติครอบครัว
ควรถามอายุและรายละเอียดของสุขภาพและการเจ็บปวยของคนในครอบครัว เชน บิดามารดา พี่
นอง ลูก เนื่องจากโรคบางอยางเปนโรคติดตอ อาจมีผูอื่นในครอบครัวเปนโรคเดียวกับผูปว ย เชน วัณโรค
ตับอักเสบ เปนตน หรือโรคบางอยางสามารถถายทอดทางพันธุกรรมได เชน โรคภูมิแพ มะเร็ง เบาหวาน โรค
ทางพันธุกรรม เปนตน
หากมีสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิต ควรถามสาเหตุและอายุที่เสียชีวิต
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การทบทวนอาการตามระบบ
เปนการทบทวนหรือหาขอมูลเกี่ยวกับอาการตามระบบตาง ๆ ที่อาจเกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของกับ
การเจ็บปวยครั้งนี้ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน หรือสวนที่ผสู ัมภาษณยงั ไมถาม อาจไดขอมูลเพิ่มเติมในสวนที่
ผูปวยยังไมไดเลาใหฟง ทําใหไดประวัติปจจุบัน อาการอื่น ๆ ของแตละระบบที่อาจเกี่ยวของกับโรคที่เปน
และประวัตอิ ดีตที่สมบูรณ
กลุมอาการตามระบบตาง ๆ ไดแก
อาการทั่วไป : การลดเพิ่มของน้าํ หนักตัว ออนเพลีย ไข เหงื่อออกกลางคืน
ระบบผิวหนัง : อาการคัน ผืน่ ผิวหนัง แผล การเปลีย่ นแปลงของสีผิว ลักษณะของผม ขนและ
เล็บ
ศีรษะ : ปวดศีรษะ การบาดเจ็บที่ศีรษะ เวียนศีรษะ
ระบบตา : สายตา การใชแวน ปวดตา ตาแดง การเห็นเปนสองภาพ
ระบบหู คอ จมูก : ปวดหู การไดยิน ประวัติหูนา้ํ หนวก ไดยินเสียงผิดปกติ เลือดกําเดา น้าํ มูก
ไหลจาม หายใจขัด แนนจมูก กอนที่คอ
ปากและชองปาก : แผลในปาก ฟนผุ การถอนฟน อุดฟน เจ็บคอ การผาตัดตอมทอนซิล เสียง
แหบ
เตานม โดยเฉพาะในผูหญิง : อาการเจ็บปวด มีน้ําเหลืองหรือเลือดออกจากหัวนม ประวัติ
การผาตัดเตานม การตรวจเตานมดวยตนเอง
ระบบทางเดินหายใจ : เจ็บหนาอก ไอ ไอออกเลือด หายใจเหนื่อยหอบ โรคหืด วัณโรคปอด
การตรวจเอ็กซเรยปอด
ระบบหัวใจและหลอดเลือด : เจ็บหนาอก ใจสั่น หายใจหอบ เหนื่อยหอบตอนกลางคืน จํานวน
หมอนที่ใชหนุนนอน อาการบวม ตัวเขียว ประวัติโรคหัวใจ ความ
ดันโลหิตสูง
ระบบทางเดินอาหาร : เบื่ออาหาร กลืนลําบาก ปวดทอง ตัวเหลืองตามเหลือง แนนทอง
ทองอืด คลืน่ ไส อาเจียน ทองเสีย ทองผูก ลักษณะและสีของอุจจาระ
คันทีท่ วารหนัก ถายอุจจาระออกเลือด
ระบบทางเดินปสสาวะ : ปวดหลัง ความถี่ของการปสสาวะ จํานวนปสสาวะ ลักษณะและสี
ของปสสาวะ อาการบวม ประวัติการถายปสสาวะมีกรวดหรือนิ่ว
ปนออกมา
ระบบสืบพันธุ : ผูชาย - อาการเจ็บปวดบริเวณอัณฑะ การเปลี่ยนแปลงขนาดของอัณฑะ
ผูหญิง - ตกขาว ปวดทองนอย มีเลือดออกผิดปกติจากชองคลอด
ประวัติโรคทางเทศสัมพันธ - แผลบริเวณอวัยวะสืบพันธุ ปสสาวะแสบ มี
หนองไหลออกจากทอปสสาวะ
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ระบบตอมไรทอ : การเจริญเติบโต คอพอก การเปลี่ยนแปลงของน้าํ หนักตัว การทนตอความ
รอนหนาว ตกใจงาย หงุดหงิด มือสัน่ ดื่มน้ํามาก ปสสาวะมาก กินมาก
ลักษณะทางเพศ ขนตามตัว
ระบบเลือดและตอมน้ําเหลือง : ซีด เลือดออกงาย ไขเรื้อรัง ตอมน้าํ เหลืองโต กอนในทอง
ระบบประสาทและสภาพจิต : การเปนลม ไมรูสึกตัว ชัก อาการออนแรง ปวดศีรษะ เปน
อัมพาต ลักษณะการเคลือ่ นไหว สัน่ อาการชาหรือปวด
อาการวิกลจริต คลุมคลั่ง การเปลี่ยนแปลงลักษณะการนอน
ภาวะเครียด อารมณ
ระบบกระดูกกลามเนื้อและขอ : กระดูกหัก ขอเคลื่อน ปวดเมื่อยกลามเนื้อ เปนตะคริว ปวด
หลัง ปวดขอ ขอบวม
การปดฉากการสัมภาษณ
รายละเอียดดังไดกลาวแลวในทักษะการสัมภาษณ และควรจะบอกผูป วยใหทราบวาขั้นตอนตอไป
แพทยจะทําอะไร เชน ตรวจรางกาย เจาะเลือด หรือตรวจพิเศษเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือแผนการรักษา
โดยสรุป การสัมภาษณผปู วยเปนทักษะการสื่อสารทีส่ ําคัญของแพทย ประกอบดวยทักษะการ
สัมภาษณและเนื้อหาที่จะสัมภาษณ นอกจากนี้ผูสัมภาษณตองทราบบทบาทและหนาที่ของตนเองตอการ
สัมภาษณนนั้ การสัมภาษณที่ดีจะชวยใหแพทยไดขอมูลที่ถกู ตอง เชื่อถือได อันจะเปนประโยชนอยางมาก
ตอการวินจิ ฉัยโรค การวางแผนการรักษา การใหคําแนะนําปรึกษาผูปว ย ตลอดจนการสรางความสัมพันธที่
ดีระหวางผูปวยและแพทย การสัมภาษณหรือซักประวัตผิ ูปวยใหดนี ั้นไมใชของงาย เนื่องจากตองอาศัยทั้ง
ความรู ทักษะ เจตคติและประสบการณ แตก็คงไมยากเกินไป หากไดรับการฝกฝนและปฏิบัติอยางถูกตอง
และสม่ําเสมอ
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