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การซกัประวตั ิ

1. หลกัการซกัประวตั ิ

2. ขอ้มลูทีต่อ้งใชใ้นการซกัประวตั ิ

3. การทบทวนอาการตามระบบ

4. แบบแผนการประเมนิภาวะสขุภาพ



ประเภท
ของ
ขอ้มลู 

 จ ำแนกตำมแหลง่ทีม่ำของขอ้มลู 

- ขอ้มลูปฐมภมู ิ(Primary data) 

- ขอ้มลูทตุยิภมู ิ(Secondary data) 

 จ ำแนกตำมลกัษณะของกำรไดม้ำของขอ้มลู

- ขอ้มลูอตันัย (Subjective data) 

- ขอ้มลูปรนัย (Objective data) 

 จ ำแนกตำมลกัษณะของขอ้มลู

- ขอ้มลูเชงิคณุภำพ 

- ขอ้มลูเชงิปรมิำณ 

การซกัประวตั ิ



การซกัประวตั ิ

1. หลกัการซกัประวตั ิ

Nurse+Patient        Relationship

การซกัประวตั ิ(History taking) Di = กำรรวบรวมขอ้มลู
จำกกำรสนทนำ สมัภำษณ์ สงัเกต 

ผา่นการ = สรำ้งสมัพันธภำพระหวำ่งพยำบำลกบัผูรั้บบรกิำร

วตัถปุระสงค์ เพือ่ คน้หาปญัหา หาความตอ้งการ
ในการดแูลดา้นสขุภาพ



การซกัประวตั ิ

1. หลกัการซกัประวตั ิ

ไดข้อ้มลูการซกัประวตั ิ
ท ีถ่กูตอ้งชดัเจน ครบถว้น

วนิจิฉยัโรคถกูตอ้ง
การวนิจิฉยัทางการพยาบาลถกูตอ้ง 

ศาสตร ์+ ศลิปะ การซกัประวตั ิ



การซกัประวตั ิ

1. หลกัการซกัประวตั ิ

เทคนคิและศลิปะการซกัประวตั ิ

กำรสนทนำ สมัภำษณ์ สงัเกต อยำ่งมโีครงสรำ้งและ
เป้ำหมำย  ภำยใตอ้งคค์วำมรูเ้รือ่งโรคและกำรพยำบำล 
ม ี3 ระยะดงันี้

1.1  ระยะแนะน ำตวั (Introductory phase)

1.2  ระยะด ำเนนิกำร (Working phase)

1.3 ระยะปิดกำรสมัภำษณ์ (Terminal phase)



การซกัประวตั ิ

1. หลกัการซกัประวตั ิ

เทคนคิและศลิปะการซกัประวตั ิ

1.1  ระยะแนะน ำตวั (Introductory phase)

สรำ้งบรรยำกำศผอ่นคลำย  มคีวำมเป็นสว่นตวั
ใหค้วำมมัน่ใจ ไวว้ำงใจ ขอ้มลูทีไ่ดจ้ะถกูรักษำไวเ้ป็น
ควำมลบั

กลำ่วทักทำย แนะน ำตวั สรำ้งควำมคุน้เคย 
ดว้ยกริยิำมำรยำททีเ่ป็นมติร กำรสบตำผูร้ับบรกิำร
(eye contact)



การซกัประวตั ิ

1. หลกัการซกัประวตั ิ

เทคนคิและศลิปะการซกัประวตั ิ

1.2 ระยะด าเนนิกร (Working phase)

เป็นระยะรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัภำวะสขุภำพทัง้หมด

- ค ำถำมปลำยเปิด
- กำรฟังอยำ่งใสใ่จ
- ค ำถำมปลำยปิด
- กำรถำมย ้ำหรอืทวนซ ำ้
- กำรใชค้วำมเงยีบ

- กำรใหค้วำมชืน่ชม
- กำรตรวจสอบ
- ไมค่วรใชค้ ำถำมน ำ
- ไมค่วรใชท้ำ่ทำงหรอื

ค ำพดูดถูกู



การซกัประวตั ิ

1. หลกัการซกัประวตั ิ

เทคนคิและศลิปะการซกัประวตั ิ

1.3 ระยะปิดการสมัภาษณ์ (Terminal phase)

- เมือ่ไดข้อ้มลูอยำ่งเพยีงพอ

- ควรสรปุขอ้มลูทีไ่ดใ้หผู้บ้รกิำรทรำบ

- ใหผู้รั้บบรกิำรไดซ้กัถำมขอ้สงสยั

- แจง้และนัดหมำยกำรรับบรกิำรครัง้ถดัไป



การซกัประวตั ิ

1. หลกัการซกัประวตั ิ

สิง่ทีค่วรควรหลกีเลีย่งในการซกัประวตั ิ

 กำรจอ้งหรอืสบตำผูรั้บบรกิำรมำกเกนิไป

 กำรมองหรอืสนใจสิง่อืน่ในขณะทีส่มัภำษณ์

 ไมค่วรยนืค ้ำศรีษะผูรั้บบรกิำรในขณะพดูคยุ 

หรอืระดับกำรพดูคยุทีไ่มเ่ทำ่กัน

 กำรถำมน ำ หรอืค ำถำมทีช่ ีแ้นะกำรตอบ

 หลกีเลีย่งกำรถำมทีเ่ป็นล ำดับกำรตอบ แนวค ำตอบ“ใช”่ “ไมใ่ช”่

 หลกีเลีย่งกำรอำ่นค ำถำมในกำรถำมผูป่้วย



2.  ขอ้มลูทีต่อ้งใชใ้นการซกัประวตั ิ

การซกัประวตั ิ

 ขอ้มลูทั่วไป (Introductory data)

 อำกำรส ำคญั (Chief Complaint, C.C.)

 ประวัตกิำรเจ็บป่วยปัจจบุนั (Present Illness, P.I.)

 ประวัตกิำรเจ็บป่วยในอดตี (Past History) 

 ประวัตสิว่นตวั (Personal History) 

 ประวัตคิรอบครัว (Family History) 



2.  ขอ้มลูทีต่อ้งใชใ้นการซกัประวตั ิ

การซกัประวตั ิ

 ขอ้มลูท ัว่ไป (Introductory data)

ชือ่-สกลุ เชือ้ชาต ิ

อายุ การศกึษา

เพศ อาชพี

สถานภาพสมรส ศาสนา

ภมูลิ าเนา 



2.  ขอ้มลูทีต่อ้งใชใ้นการซกัประวตั ิ

การซกัประวตั ิ

 อาการส าคญั (Chief Complaint, C.C.)

อาการทีเ่ป็นสาเหตนุ าผูป่้วยมาโรงพยาบาล

• ระบอุาการหลกัเพยีง 1-2 อาการ และระยะเวลา

ทีเ่จ็บป่วย เชน่ “ไข ้ปวดศรีษะ 1 สปัดาห”์ 

• ควรใชค้ าพดูเดมิของผูป่้วย 

• ไมค่วรแปลความหมายหรอืระบวุา่เป็นชือ่โรค 



2.  ขอ้มลูทีต่อ้งใชใ้นการซกัประวตั ิ

การซกัประวตั ิ

ล าดบัเหตกุารณ์ ตามเวลาทีเ่กดิ
(Chronological sequence หรอื timeline)

• เป็นการซกัตอ่จากอาการส าคญั

• ถามถงึอาการและเหตกุารณ์ตา่งๆ 

ต ัง้แตเ่ร ิม่ตน้จนถงึปจัจบุนัตามล าดบั

อาการทีเ่กดิขึน้ 

 ประวตักิารเจ็บในป่วยปจัจบุนั (Present Illness, P.I.)



ยดึหลกั
L 
O 
D 
C 
R 
A 
F 
P 

 Location

 Onset 

 Duration 

 Characteristics 

 Radiation 

 Associated symptom

 Factor

 Progression

2.  ขอ้มลูทีต่อ้งใชใ้นการซกัประวตั ิ

การซกัประวตั ิ

 ประวตักิารเจ็บในป่วยปจัจบุนั (Present Illness, P.I.)



ต าแหนง่ทีป่วดทอ้ง 

Location



Onset 
เวลาทีเ่ร ิม่เป็น

Duration 
ระยะเวลาทีม่อีาการ กีน่าท ี/ ช ัว่โมง 

Characteristics

ลกัษณะอาการปวดทอ้ง 

2.  ขอ้มลูทีต่อ้งใชใ้นการซกัประวตั ิ

การซกัประวตั ิ

 ประวตักิารเจ็บในป่วยปจัจบุนั (Present Illness, P.I.)



Radiation
อาการปวดรา้ว 

เชน่ ปวดรา้วไปทีห่ลงั ปวดรา้วไปทีต่น้ขา

Associated symptom

อาการอืน่ๆ ทีเ่กดิรว่มกบัอาการปวดทอ้ง
เชน่ ไข ้อาเจยีน น า้หนกัลดทอ้งเสยี

2.  ขอ้มลูทีต่อ้งใชใ้นการซกัประวตั ิ

การซกัประวตั ิ

 ประวตักิารเจ็บในป่วยปจัจบุนั (Present Illness, P.I.)



Factor

ปจัจยัทีเ่ก ีย่วขอ้ง

 อาการน ากอ่นปวด
 ปวดมากเวลาไหนเป็นพเิศษ
 อะไรท าใหอ้าการดขี ึน้

Progression

 การด าเนนิการของอาการปวด 
 ไดไ้ปรบัการรกัษาทีไ่หนมากอ่นไหม

2.  ขอ้มลูทีต่อ้งใชใ้นการซกัประวตั ิ

การซกัประวตั ิ

 ประวตักิารเจ็บในป่วยปจัจบุนั (Present Illness, P.I.)



2.  ขอ้มลูทีต่อ้งใชใ้นการซกัประวตั ิ

การซกัประวตั ิ

1 เดอืน มอีำกำรจกุแน่นทอ้งหลงัรับประทำนอำหำร แน่นมำกบรเิวณทอ้งดำ้นบน
รับประทำนอำหำรไดน้อ้ย เหนือ่ยออ่นเพลยีมำกหลงัจำกกำรท ำงำน

2 สปัดำห ์มอีำกำรจกุแน่นทอ้งตลอดเวลำ และมอีำกำรจกุแน่นมำกหลงัรับประทำน
อำหำร รับประทำนอำหำรไดน้อ้ย นอนไมค่อ่ยหลบั เหนือ่ยออ่นเพลยี 
ตลอดเวลำ ซือ้ยำแกป้วดทอ้งและยำชว่ยยอ่ยอำหำรมำรับประทำน อำกำร
จกุแน่นทอ้งดขีึน้

3 วนั  มอีำกำรจกุแน่นทอ้งตลอดเวลำ และมอีำกำรจกุแน่นมำกหลงัรับประทำน
อำหำร โดยเฉพำะหลงัรับประทำนอำหำรประเภทเนือ้สตัว ์เนือ้ตดิมัน 
อำหำรผัดทอด จะมอีำกำรปวดร่วมกับอำกำรจุกแน่นมำกขึน้ ไปรับกำร
รักษำทีค่ลนิกิใกลบ้ำ้น ไดย้ำแกป้วดทอ้ง ยำรักษำแผลในกระเพำะอำหำร 
และ ยำชว่ยยอ่ยอำหำร อำกำรทเุลำ

1 วนั  มอีำกำรจกุแน่นและปวดมำกตลอดเวลำ ปวดบดิเป็นพักๆ บรเิวณใตช้ำยโครง
ดำ้นขวำ อำกำรจะรุนแรงมำกขึน้หลงัรับประทำนอำหำรประเภทผัดทอด 
นอนไมค่อ่ยหลบั เหนือ่ยออ่นเพลยีตลอดเวลำ รับประทำนยำอำกำรไมด่ขี ึน้
จงึมำโรงพยำบำล



2.  ขอ้มลูทีต่อ้งใชใ้นการซกัประวตั ิ

การซกัประวตั ิ

ประวตักิารเจ็บป่วยในอดตี (Past history)

• ประวตัเิคยเจ็บป่วยดว้ยโรคอะไรมาบา้ง

• ประวตักิารผา่ตดั

• ประวตักิารไดร้บัอบุตัเิหตุ

• ประวตักิารแพ้

• ประวตักิารตดิเชือ้

• ประวตัโิรคเลอืด

• ประวตัโิรคประจ าตวั

ระบชุือ่โรคทีเ่คยเป็น เป็นเมือ่ไร 
นานเทา่ใด รกัษาทีไ่หน และอยา่งไร 



2.  ขอ้มลูทีต่อ้งใชใ้นการซกัประวตั ิ

การซกัประวตั ิ

ประวตัสิว่นตวั (Personal History) 

 อาย ุเพศ อาชพี  

 ความเชือ่ ทศันคต ิ

 ชวีติความเป็นอยู ่ 

 พฤตกิรรมสขุภาพ เชน่ การรบัประทานอาหาร 

การออกก าลงักาย การนอนหลบัพกัผอ่น 

 การใชส้ารเสพตดิ (เชน่ เหลา้ บหุร ี)่ 

 สิง่แวดลอ้ม  

ประวตัสิว่นตวั  สามารถชว่ยในการวนิจิฉยัและการรกัษา
โรคของผูป่้วยได้



2.  ขอ้มลูทีต่อ้งใชใ้นการซกัประวตั ิ

การซกัประวตั ิ

ประวตัคิรอบครวั (Family History) 

โรคทางกรรมพนัธุ ์
• โรคเบาหวาน 
• โรคความดนัโลหติสงู 
• โรคมะเร็ง 
• โรคหอบหดื 
• โรคธาลสัซเีมยี 

ถา้มปีระวตัวิา่ พอ่แม ่ปู่  ยา่ ตา ยาย ลงุ ป้า นา้ อา 
และพีน่อ้ง คนหนึง่คนใดเป็นอยูก็่อาจชว่ยยนืยนัวา่ผูป่้วยก็
อาจเป็นโรคเดยีวกนัก็ได้



2.  ขอ้มลูทีต่อ้งใชใ้นการซกัประวตั ิ

การซกัประวตั ิ

ประวตัคิรอบครวั
(Family History) 



การซกัประวตั ิ

3. การทบทวนอาการตามระบบ (Review of systems)



การซกัประวตั ิ

ลกัษณะท ัว่ไป : น ้ำหนักตัวเพิม่ข ึน้หรอืลดลง ออ่นเพลยี 
นอนหลับไหม กนิไดไ้หม

ผวิหนงั ผม เล็บ : สผีวิ อณุหภมูริำ่งกำย เหงือ่ออกมำกเกนิไป ผืน่คัน
รอยโรคบนผวิหนัง เล็บ ผมมรัีงแคไหม

ศรีษะ : ศรีษะลำ้น มผีมรว่ง บำดแผล อำกำรคอแข็งไหม
ตา : มองเห็นชดัเจนไหม อำกำรปวดตำ ตำแดง ตำมัว เคอืงตำ 

น ้ำตำไหล ตอ้กระจก ตอ้หนิไหม สวมแวน่ตำกันแดดไหม
ห ู: กำรไดย้นิชดัเจนไหม ปวดห ูมเีสยีงในห ูมนี ้ำหนองหรอืน ้ำไหล

ออกจำกหไูหม
จมกู : เป็นหวดัคัดจมกู คันจมกู ปวด จำม  หำยใจกลิน่เหม็น  

เลอืดก ำเดำไหล
ปากและฟนั : ปำกเป็นแผล ปวดฟัน ฟันผ ุเลอืดออก ลิน้ชำ

3. การทบทวนอาการตามระบบ (Review of systems)



การซกัประวตั ิ
3. การทบทวนอาการตามระบบ (Review of systems)

คอ : เจ็บคอ กลนืปกตไิหม กอ้น คอพอก
หนา้อก : เจ็บหนำ้อก  ฝี  กอ้น  เคยถกูกระแทก  บำดเจ็บ
ระบบหายใจ : อำกำรหำยใจล ำบำก ไอ เสมหะ หำยใจมเีสยีงหวดี

นอนรำบไมไ่ด ้โรคหอบหดื วณัโรคมไีหม
เตา้นม : มกีอ้น มอีำกำรปวดหรอืกอ้นบวมไหม มสีำรคัดหลั่ง หรอื

น ้ำนมไหล รอยบุม๋ของเตำ้นมมไีหม
ตอ่มน า้เหลอืง : คล ำไดก้อ้นขนำดเทำ่ไหร ่กดเจ็บไหม
หวัใจและหลอดเลอืด : มหีอบเหนือ่ยตืน่ขึน้กลำงดกึไหม อำกำรเจ็บ

หนำ้อก เขยีว อำกำรหัวใจเตน้เร็ว ควำมดันโลหติผดิปกตไิหม
มเีสน้เลอืดทีค่อโป่งพองไหม



การซกัประวตั ิ

3. การทบทวนอาการตามระบบ (Review of systems)

ระบบทางเดนิอาหาร : อำกำรทอ้งอดื แน่นทอ้ง อำกำรคลืน่ไส ้

อำเจยีน ทอ้งเสยี ทอ้งผกู ถำ่ยเป็นเลอืด อำกำรตัวตำเหลอืง
ทอ้งมำน รดิสดีวงทวำร แผลในกระเพำะอำหำร นิว่ในถงุน ้ำดี

อวยัวะสบืพนัธุเ์พศชาย : ปวดบรเิวณลกูอัณฑะ ไสเ้ลือ่น ตอ่มลกูหมำก
โต

อวยัวะสบืพนัธุเ์พศหญงิ : สำรคัดหลั่งทำงชอ่งคลอด ประจ ำเดอืนมำ
ปกตไิหม อำกำรปวดประจ ำเดอืนมไีหม เลอืดออกทำงชอ่ง
คลอด กำรตัง้ครรภ ์กำรแทง้บตุร

กน้ ทวาร : ลักษณะกำรขบัถำ่ย ออกแรงเบง่ถำ่ยอจุจำระและอจุจำระแข็ง
ถำ่ยแข็งปนเลอืด ทอ้งผกู รดิสดีวงทวำร



การซกัประวตั ิ

3. การทบทวนอาการตามระบบ (Review of systems)

กระดกูและกลา้มเนือ้ : มอีำกำรบวม แดง รอ้นตำมขอ้ เคลือ่นไหวขอ้
ล ำบำก ขอ้ฝืด ควำมแข็งแรงของกลำ้มเนือ้เป็นอยำ่งไร

ระบบประสาท : เคยมอีำกำรชกั อำกำรชำบรเิวณหนำ้ หรอืแขนขำ
บำ้งไหม

ระบบโลหติ : เคยมอีำกำรเลอืดออกแลว้หยดุยำกไหม เคยไดรั้บเลอืด
หรอืไม่

ระบบตอ่มไรท้อ่ : กอ้นทีค่อโตขึน้ ตำโปน มอีำกำรขีร้อ้น ใจสัน่
เหงือ่ออกมำก กนิจบุอ่ย น ้ำหนักลด เคยเป็นเบำหวำน 
เคยเป็นคอพอกหรอืไม่



11 แบบแผนสขุภาพของ กอรด์อน

4.  แบบแผนการประเมนิภาวะสขุภาพ

การซกัประวตั ิ

Gordon’s Functional Health Pattern

Marjory Gordon



แบบแผนที่ 1  การรับรู้และการดูแลสุขภาพ 

 เป็นการรวบรวมขอ้มูลเพื่อประเมินความคิด 
 ความเขา้ใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อภาวะสุขภาพหรือการเจบ็ป่วยของตนเอง  
 ผลกระทบจากการเจบ็ป่วยต่อการด าเนินชีวติปกติ เช่น ผลกระทบต่อการหา

รายได ้ภาระในครอบครัว การกินอยูห่ลบันอน ฯลฯ 
 เกณฑท่ี์ผูป่้วยใชใ้นการประเมินความผดิปกติ 
 ตลอดจนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพทั้งในภาวะปกติและการแกปั้ญหา

การเจบ็ป่วยภายใตส้ภาพชีวติความเป็นอยูข่องเขา 
 ขอ้จ ากดั  เง่ือนไขและปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้และการดูแลสุขภาพ  เช่น 

ขอ้จ ากดัทางกาย ฐานะความเป็นอยู ่ช่องทางและความสามารถในการเรียนรู้ 
หรือปรับตวัเพื่อหาวธีิการแกปั้ญหา ฯลฯ



แบบแผนที ่2 โภชนาการและการเผาผลาญสารอาหาร

เป็นการประเมินพฤติกรรม และการปรับตวัในเร่ืองการกินของ
ผูป่้วยทั้งในภาวะปกติและขณะเจบ็ป่วย เช่น ปรับเวลา ปรับอาหาร
ใหส้อดคลอ้งกบังานท่ีท า สภาพแวดลอ้ม หรือสภาพร่างกาย โรค
หรือการเจบ็ป่วยของตนเอง 

มุมมอง(ความคิด)ของผูป่้วยท่ีมีต่อพฤติกรรมเส่ียงดา้นการบริโภค
และการเผาผลาญสารอาหารของตนเอง เช่น การด่ืมเหลา้ การกิน
อาหารขยะ การกินไม่เป็นเวลา เป็นตน้ 

ประเมินผลของความเจบ็ป่วยท่ีมีผลต่อเร่ืองกิน เช่น ท าใหเ้บ่ือ
อาหาร กลืนล าบาก 



แบบแผนที ่2 โภชนาการและการเผาผลาญสารอาหาร

ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน เช่นการเปล่ียนแปลงน ้าหนกัตวั ความอยากอาหาร
ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือไม่สามารถกินอาหารท่ีตนเองเคยชอบ  

หรือไม่สามารถควบคุมตนเองในเร่ืองการกินไดต้ามท่ีไดรั้บ
ค าแนะน า เช่น กงัวล กลวั วา่จะมีอาการรุนแรงข้ึน  เกรงจะถูกต าหนิ 

ผลการตรวจร่างกายเก่ียวกบัภาวะโภชนาการและระบบยอ่ยอาหาร 
(ผวิหนงั ความยดืหยุน่ ความช้ืน บวมหรือไม่ ผม เลบ็ ช่องปาก ตา 
ฟัน คอ ทอ้ง ลกัษณะทัว่ไป มีกอ้น/กดเจบ็หรือไม่ ต่อมน ้าเหลือง 
ต่อมไทรอยด)์

ผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ/การตรวจพิเศษท่ีเก่ียวขอ้ง



แบบแผนที่ 3  การขบัถ่าย

เป็นการประเมินกระบวนการขบัถ่าย ลกัษณะ ปริมาณ จ านวนคร้ัง
ของของเสียทุกประเภทออกจากร่างกายทั้งอุจจาระ ปัสสาวะ 
น ้าและอิเลคโตรไลท์
ปัจจยัส่งเสริม ปัจจยัเส่ียงและอุปสรรคต่อการขบัถ่าย   
การเปล่ียนแปลงกระบวนการขบัถ่ายอนัเน่ืองมาจากความเจบ็ป่วย

และการปรับตวัเพื่อแกไ้ขปัญหา
ผลการตรวจร่างกายเก่ียวกบัการขบัถ่าย ตรวจทอ้ง ระบบขบัถ่าย

ปัสสาวะ บริเวณรอบทวารหนกัและการท างานของล าไส้
ผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ/การตรวจพิเศษท่ีเก่ียวขอ้ง



แบบแผนที่ 5  การพกัผ่อนนอนหลบั

เป็นการประเมินการนอนหลบั  และการพกัผอ่น (Relax)  ของ
ผูรั้บบริการ 

ปัจจยัส่งเสริมและอุปสรรคท่ีส่งผลต่อการนอน 
ความรู้สึกและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเม่ือไม่สามารถนอนหลบัและ

พกัผอ่นไดต้ามความตอ้งการ
การปฏิบติัตนใหรู้้สึกผอ่นคลาย มีวธีิท าใหต้นรู้สึกผอ่นคลาย/หาย

เครียดอยา่งไรบา้ง สังเกตพฤติกรรมการผอ่นคลาย เช่น การท า
สมาธิ การอ่านหนงัสือ เป็นตน้

การสังเกต อาการแสดงถึงการนอนไม่พอ



แบบแผนที่ 6  สตปัิญญาและการรับรู้
เป็นการประเมินความสามารถในการรับรู้และตอบสนองต่อส่ิงเร้า

ทั้งเร่ืองการไดย้นิ การมองเห็น การไดก้ล่ิน การรับรส และการรับ
ความรู้สึกทางผวิหนงั

ความสามารถทางสติปัญญาเช่น ความจ า การคิด การตดัสินใจ 
การเรียนรู้ การแกไ้ขปัญหา 

ผลการตรวจร่างกายเก่ียวกบัความสามารถในการอ่านและการเขียน
หนงัสือ/ความจ า/การรับรู้ต่อบุคคล สถานท่ี และเวลา/ลกัษณะการ
ตอบโต/้การใชภ้าษา/การไดย้นิ/การมองเห็น/การไดก้ล่ิน/การ
สัมผสั/อาการเหน็บชา/เจบ็ปวด/ระดบัความรู้สึกตวั/
Nuerological signs/Reflex



แบบแผนที่ 7  การรู้จกัตนเองและอตัมโนทัศน์

เป็นการประเมินความคิด ความรู้สึก ความเขา้ใจของผูรั้บบริการท่ี
มีต่อตนเอง เช่น คุณค่า ความภาคภูมิใจ ความมัน่ใจในตนเอง 
ภาพลกัษณ์ ความสามารถ ฯลฯทั้งในภาวะปกติและในขณะท่ี
เจบ็ป่วยท่ีส่งผลต่อการดูแลสุขภาพและการรับรู้ความเจบ็ป่วย
ของตนเอง  

ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือไม่สามารถท าในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการ 
หรือไม่สามารถปฏิบติัตามค าแนะน าไดเ้น่ืองดว้ยขอ้จ ากดัต่างๆ 
เช่นความรู้สึกต่อรูปร่างหนา้ตา ความรู้สึกต่อความสามารถ 



แบบแผนที่ 7  การรู้จกัตนเองและอตัมโนทัศน์ (ต่อ)

 ความรู้สึกผดิท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเจบ็ป่วยของตนเอง หรือ
ความรู้สึกทอ้แทห้มดหวงั

 สังเกตพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความสนใจในรูปร่างหนา้ตาตนเอง 
การปิดบงัอวยัวะบางส่วน การเปรียบเทียบตนเองกบัผูอ่ื้น สีหนา้
ท่าทางท่ีแสดงความภาคภูมิใจ/การทอ้แทส้ิ้นหวงั



แบบแผนที่ 8  บทบาทและสัมพนัธภาพ

เป็นการประเมินบทบาทและสัมพนัธภาพของผูป่้วยต่อบุคคลอ่ืน 
ทั้งภายในและภายนอกครอบครัวท่ีอาจส่งผลต่อการดูแลสุขภาพ
ของผูป่้วย เช่น การท่ีตอ้งรับผดิชอบชีวติของทุกคนในครอบครัว
ท าใหส้นใจแต่เร่ืองท ามาหากินไม่ไดคิ้ดถึงเร่ืองมารับยาท่ี
โรงพยาบาลหรือมาตรวจตามนดั   

ผลของความเจบ็ป่วยท่ีมีต่อบทบาทและสัมพนัธภาพต่อบุคคลอ่ืน 
เช่น  บทบาทหนา้ท่ีของตนเองท่ีมีต่อคนในครอบครัวลดลง  
แยกตวัออกจากสังคม ติดต่อกบัเพื่อนนอ้ยลง เน่ืองจากขอ้จ ากดั
ทางกาย หรือมีภารกิจในการดูแลสุขภาพมากข้ึน 



แบบแผนที่ 8  บทบาทและสัมพนัธภาพ

ความรู้สึกและความคิดเห็นท่ีมีต่อการปรับเปล่ียนบทบาทและการ
ร่วมกิจกรรมพบปะกบับุคคลอ่ืน

การเปล่ียนแปลงบทบาทหนา้ท่ี สัมพนัธภาพกบัคนในครอบครัว
ขณะป่วย ขณะท่ีไม่สบายอยูน้ี่ใครรับผดิชอบงานในบา้นแทนคุณ 
ความรู้สึกของสมาชิกในครอบครัวต่อการเจบ็ป่วยคร้ังน้ี บุคคลท่ี
ช่วยเหลือขณะเจบ็ป่วยคร้ังน้ี

การเปล่ียนแปลงของบทบาทหนา้ท่ี สัมพนัธภาพในอาชีพขณะ
ป่วย ขณะป่วยน้ีกระทบต่ออาชีพการงานหรือไม่ อยา่งไร



แบบแผนที่ 9  เพศและการเจริญพนัธ์ุ (พจิารณาตาม
ความเหมาะสมกบัอายุและสถานการณ์

เป็นการประเมินการประเมินการเปล่ียนแปลงทางกายท่ีแสดง
ลกัษณะทางเพศ พฤติกรรมทางเพศท่ีเบ่ียงเบนไปจากปกติ  
ตลอดจนอิทธิพลทางสังคม การเล้ียงดู และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมทางเพศ ผลกระทบของความเจบ็ป่วยท่ีมีต่อการมี
เพศสัมพนัธ์

ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนกบัตนเองและคู่ของตนเอง
เพศสัมพนัธ์ (ถามในกรณีท่ีแต่งงานแลว้ มีปัญหาหรือไม่ ป้องกนั

โรคติดต่ออยา่งไร)



แบบแผนที่ 9  เพศและการเจริญพนัธ์ุ (พจิารณาตาม
ความเหมาะสมกบัอายุและสถานการณ์)

เพศหญิง (ประวติัการมีประจ าเดือน ความผดิปกติขณะมีประจ าเดือน 
ตกขาว ตกเลือด เป็นหนอง คนั มีกอ้น ตุ่มหรือไม่ การคุมก าเนิด)

เพศชาย (ปัญหาเก่ียวกบัอวยัวะสืบพนัธ์ หนอง คนั ต่อมลูกหมากโต 
ไส้เล่ือน มีกอ้น/ตุ่มหรือไม่)

พฤติกรรมท่ีแสดงออกเหมาะสมกบัเพศหรือไม่ (สังเกตอากปักิริยา 
ท่าทาง การแต่งกาย ค าพูดและปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลเพศเดียวกนัและ
ต่างเพศ)

ผลการตรวจร่างกายระบบสืบพนัธ์ (เฉพาะกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีวา่อาจมี
ความผดิปกติ เพศหญิงตรวจเตา้นม และอวยัวะเพศ เพศชายตรวจ
อวยัวะเพศ)



แบบแผนที่ 10 การปรับตวั และการเผชิญกบั
ความเครียด 

เป็นการประเมิน ความรู้สึกหรือทุกขท่ี์เกิดข้ึนเม่ือเผชิญกบัความเครียด 
ทั้งในภาวะปกติและการเจบ็ป่วยโดยเฉพาะความเครียดท่ีเกิดจากความ
เจบ็ป่วย เช่น เผชิญกบัความไม่สุขสบายทางกาย 

การเปล่ียนแปลงบทบาท การปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการดูแลตนเอง ฯลฯ 
ท าใหเ้กิดความรู้สึกทุกข ์ทรมาน ร าคาญ เบ่ือหน่าย ทอ้แท ้ไม่มัน่ใจ กลวั 

ความสามารถในการปรับตวั การแกปั้ญหา บริบทแวดลอ้มท่ีเอ้ือหรือเป็น
อุปสรรคต่อการปรับตวั  และกระบวนการเรียนรู้เพื่อการปรับตวัและการ
แกปั้ญหา 



แบบแผนที่ 11 ความเช่ือ

เป็นการประเมินภาวะความมัน่คงเขม้แขง็ทางจิตใจ ซ่ึงสะทอ้น
ออกมาทางความคิดและพฤติกรรมท่ีแสดงออกต่อส่ิงท่ีตนเองคิด
วา่ความหมายต่อการด าเนินชีวติของตนเอง และการดูแลสุขภาพ 
เช่น การกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ีตนใชเ้ป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวทาง
จิตใจเพื่อขอใหท่้านปกป้องคุม้ครองภยั อนัตราย 

การงดเวน้ของแสลงเพราะเช่ือวา่จะท าใหอ้าการก าเริบมากข้ึน 



แบบแผนที่ 11 ความเช่ือ

การแสวงหาวธีิการรักษาต่างๆท่ีเช่ือวา่จะท าใหอ้าการหรือ
ความเจบ็ป่วยของตนดีข้ึน

ตอ้งการสวดมนตไ์หวพ้ระหรือปฏิบติัอะไรเก่ียวกบัศาสนาบา้ง
หรือไม่ขณะท่ีอยูโ่รงพยาบาล สังเกตส่ิงท่ีนบัถือบูชา เช่น 
หอ้ยพระ ใส่เคร่ืองราง รอยสัก พวงมาลยั เป็นตน้ 

ศาสนามีความส าคญัต่อชีวติหรือไม่ และสามารถช่วยเม่ือมี
ปัญหา/ความยากล าบากหรือไม่



การตรวจรา่งกาย

(Physical Examination )



การตรวจรา่งกาย

เพือ่รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัควำมสำมำรถ
ในกำรท ำหนำ้ทีข่องอวยัวะตำ่งๆ ของรำ่งกำย  

เพือ่ทรำบควำมปกตแิละผดิปกตใิน
หนำ้ทีแ่ละโครงรำ่งของรำ่งกำย  อนัเป็นกำร
ตรวจสอบยนืยันขอ้มลูทีไ่ดจ้ำกกำรซกัประวตัิ

การตรวจรา่งกาย 



การตรวจรา่งกาย 

1.  ไฟฉำย
2.  ไมก้ดลิน้
3.  เครือ่งวดัควำมดันโลหติสงู
4.  หฟัูง
5.  ไมเ้คำะเขำ่
6. เครือ่งสอ่งหหูรอืตำ
7. เครือ่งมอืวดัควำมยำว

ควำมสงู

8.   ปรอท
9.  เข็มและส ำลสี ำหรับทดสอบ

ทำงประสำท
10. นำฬกิำ ทีส่ำมำรถบอกวนิำทไีด ้
11.  สอ้มเสยีง
12.  เครือ่งชัง่น ้ำหนัก

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นกำรตรวจประกอบดว้ย 



 การวดัสญัญาณชพี

 การตรวจรา่งกายประกอบดว้ย 

การตรวจรา่งกาย 

การคล า  ( Palpation )

การเคาะ  ( Percussion ) 

การด ู    ( Inspection )

การฟัง ( Auscultation ) 



การตรวจรา่งกาย 

การด ู(Inspection)

เป็นการใช้สายตาส ารวจดูส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
โดยมีจุดมุ่งหมายในการส ารวจ  คือ   ต้องทราบลกัษณะ
ปกตขิองส่ิงที่จะตรวจ และสังเกตส่ิงที่ผดิปกติ

การดูท าในทุกส่วนของการตรวจ  เช่น ดูลกัษณะ
หน้าตา     ดูลกัษณะทรวงอก     ดูลกัษณะการหายใจ    
ดูลกัษณะการเดนิการทรงตวั   เป็นต้น



การตรวจรา่งกาย 

เป็นการตรวจโดยการฟัง  ใช้หูฟัง (Stethoscope)

ช่วย เช่น การฟังเสียงหายใจ เสียงหัวใจ  เสียงการ
เคล่ือนไหวล าไส้  หรือฟังโดยไม่ใช้เคร่ืองมือ  เช่น  
การฟังเสียงไอ

หูฟัง ( Stethoscope)

Chest Piece

Ear Pieces

Bell ฟังเสียงต า่

Diaphragm ฟังเสียงสูง

การฟัง (Auscultation) 



การตรวจรา่งกาย 

• การคล าด้วยปลายนิว้ ใช้กบัอวยัวะขนาดไม่ใหญ่
• การคล าด้วยฝ่ามือเม่ือต้องการประเมินการ

เคล่ือนไหวของอวยัวะใต้ฝ่ามือ

เป็นการตรวจโดยใช้ความรู้สึกสัมผสัของนิว้มือ หรือ
ฝ่ามือหรือทั้งสองอย่าง    เพ่ือคล าลกัษณะของอวัยวะ    
การส่ังสะเทือน    ความรู้สึกเจบ็เม่ือถูกกด   ขนาด  รูปร่าง   
ความอ่อน   ความแขง็  รวมทั้งอุณหภูมิบริเวณทีค่ล า

การคล า  (Palpation)



การตรวจรา่งกาย 

การคล า

คล าต้ืน (Light Palpable ) 
วางฝ่ามือลงบนหน้าท้อง
กดลกึประมาณ 1 ซม. เล่ือน
และกดทัว่หน้าท้อง  
การเคล่ือนไหวของมือ
อยู่ทีข้่อมือ ไม่ใช่ปลายมือ

คล าลกึ ( Deep Palpable ) ใช้มือเดียว
หรือ สองมือกไ็ด้   การใช้สองมือท า
โดยใช้มือทีไ่ม่ถนัดวางบนหน้าท้อง  
มือทีถ่นัดทบับนมือทีไ่ม่ถนัด  ใช้มือ
ด้านบนกดมือด้านล่างรับส่ิงสัมผสั
จากมือด้านล่าง



การเคาะ ( Percussion )

เป็นการตรวจโดยการเคาะลงบนอวยัวะที่ต้องการตรวจ
พร้อมทั้งฟังเสียงที่ได้จากการเคาะ  เสียงที่ได้จะบอกถงึความ
ทึบ ความกลวง  ของอวยัวะที่เคาะ
จากหลกัการที่ว่า 

การเคาะบนอวยัวะมคีวามหนาแน่น                เสียงได้ยนิจะทบึ
การเคาะบนอวยัวะมคีวามหนาแน่นน้อย              เสียงได้ยนิจะโปร่ง

การตรวจรา่งกาย 



เสียงที่เกดิจากการเคาะ

เสียงราบ (Flatness)   การเคาะทีต้่นขา

เสียงทบึ (Dullness)            การเคาะทีต่ับ 

เสียงก้อง (Resonance)  การเคาะทีป่อด (ปกติ)

เสียงก้องมาก (Hyperresonance)     การเคาะทีป่อดทีม่ถุีงลมโป่งพอง

เสียงโปร่ง (Tympany)  การเคาะกระเพาะอาหารทีว่่าง 

ตวัอย่างต าแหน่ง

การตรวจรา่งกาย 



การสง่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร



การเก็บสิง่ตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิาร

กำรตรวจสิง่ตรวจ (specimens) ของผูป่้วยซึง่
ประกอบดว้ยเลอืด ปัสสำวะ อจุำระ เสมหะ 

น ้ำจำกชอ่งวำ่งของอวัยวะตำ่งๆ รวมทัง้ช ิน้เนือ้

ในอวัยวะนัน้ๆ ซึง่จะวเิครำะหท์ัง้  คณุภำพ 

(quality)และปรมิำณ (quantity)

หมายถงึ

การสง่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร



Steps in Laboratory Diagnostic

Collection

• What ?

• Site ?

• When ?

• Method ?

• Quantity ?

Transport

• Container ?

• Identity ?

• Timing ?

• Condition ?

Investigation

• Direct Exam

• Culture

• Identification

• Susceptibility

• Automation ?

• Lab. test

การสง่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร



การสง่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร

หลกัการส าคัญทีพ่งึระลกึอยู่เสมอ

1. SAFETY
• สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัตนเองพื้นฐาน

เส้ือคลุม, ถุงมือ, แว่นตา, mask ฯลฯ
• ศึกษาคู่มือและวธีิการเกบ็ให้เข้าใจ
• การตรวจสอบรายการและฉลากให้ครบถ้วน

ช่ือ-สกลุ-HN-ward, รายการตรวจ, ชนิดส่ิงส่งตรวจ
• เตรียมอุปกรณ์ให้ครบถ้วน

อุปกรณ์เกบ็ตวัอย่าง, ภาชนะบรรจุ, ถังขยะ
• ปฏิบัตติามหลกั Standard precaution โดยร าลกึเสมอว่า

ส่ิงส่งตรวจทุกชนิดอาจมเีช้ือจุลชีพทีส่ามารถก่อโรคได้



การสง่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร

2. SELECTION AND COLLECTION 

• หลีกเล่ียงบริเวณท่ีมีการปนเป้ือนของแบคทีเรียประจ าถ่ิน (Normal flora)
เช่น บริเวณผวิหนงั, โพรงจมูก-ล าคอ, อวยัวะสืบพนัธ์ุ

• เลือกต าแหน่งของสรีระท่ีตอ้งการใหถู้กตอ้ง
• เก็บใหไ้ดป้ริมาตร / ปริมาณ ท่ีเพียงพอต่อการตรวจ
• ใส่ในภาชนะบรรจุท่ีถูกตอ้ง, ปลอดภยัจากการแพร่เช้ือและไม่มีการร่ัวซึม
• ติดฉลากใหมี้รายละเอียดครบถว้น สมบูรณ์
• เขียนรายละเอียดการส่งตรวจใหค้รบถว้น ชดัเจน

หลกัการส าคัญทีพ่งึระลกึอยู่เสมอ



3. PRESERVATION AND TRANSPORTATION

• ใชภ้าชนะเกบ็ส่ิงส่งตรวจใหถู้กตอ้ง
• เกบ็ส่ิงส่งตรวจในสภาวะท่ีเหมาะสม
ปัสสาวะ เกบ็ตู้เยน็ ไม่เกนิ 24 ชม. ส่งภายในวนัเดยีวเกบ็ที่อุณหภูมิห้อง

CSF, Eye, Vg, Penis ห้ามแช่ตู้เยน็

• น าส่งในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือ
• น าส่งในสภาวะท่ีเหมาะสม
• ควรมีกระติกบรรจุน ้าแขง็ ส่งส่ิงส่งตรวจ

การสง่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร

หลกัการส าคัญทีพ่งึระลกึอยู่เสมอ



Specimen rejection criteria

• น ำสง่ในสภำวะอณุหภมูทิีไ่มเ่หมำะสม

• ใชภ้ำชนะบรรจหุรอืtransport media ผดิประเภท

• น ำสง่ผดิเวลำ – ลำ่ชำ้เกนิกวำ่ ทีก่ ำหนดในคูม่อื

• กำรตดิฉลำกผดิพลำดหรอืไมส่มบรูณ์

• ภำชนะแตกช ำรดุหรอืร่ัวซมึ

• สิง่สง่ตรวจแหง้ หรอื ปรมิำตรไมเ่หมำะสม

• ใสใ่นน ้ำยำ fixative เชน่ Formalin

• Duplicate sample in 24h. Period

(urine, sputum, rectal swab)

การสง่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร



ปัญหาที่พบในการรับส่ิงส่งตรวจ

• เก็บตัวอยำ่งผดิคน (identification)

• ใชภ้ำชนะไมถ่กูชนดิ (Containner)

• น ำสง่ผดิเวลำ / อณุหภมูไิมเ่หมำะสม (Transport)

• ไมส่ำมำรถแยกดว่น – ไมด่ว่น ได ้(Ergent)

• ปรมิำณไมถ่กูตอ้ง – พอเพยีง (Volume)

• ใบน ำสง่ไมถ่กูตอ้ง (Request form)

• ตัวอยำ่งอยูใ่นสภำพไมเ่หมำะสมตอ่กำรตรวจ (Quality)

• label ไมช่ดัเจน / ผดิ (Labeling)

เปลีย่นชนดิ
ขวด/หลอด
บอ่ย

เปลีย่น
พยาบาล/
แพทย/์

เจา้หนา้ทีใ่หม่

มี Lab ใหม่มา
อีกแล้ว ไม่รู้จัก

การสง่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร



Leakage specimen

การสง่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร



การเขยีนใบน าส่งที่ถูกต้อง
ช่ือ – สกลุ, HN, Ward

Type of Specimen รายการตรวจ

ยาท่ีผูป่้วยไดรั้บ / ตอ้งการ
วนัท่ี – เวลา เก็บส่ิงส่งตรวจ

แพทยผ์ูส้ั่งตรวจ












สถติส่ิงส่งตรวจที่ไม่เป็นตามข้อก าหนด



ANY QUESTION ????


