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1. ซักปร

  
“ซักประ
 
เขินอายข

1.

ณศภุศรยั สง

รสาธารณสุขชําน

คร. 7 อุบลราช

 
..ประสบการ

เครื่องมือที่คุณ
ภศรัยได้บอกเ

ระวัติ 

การดูแลผู้ป่ว
วัติ” ก่อนเป็น
1.1 เทคนคิก
ขณะพูด ประโ

.ซักประวัติ 

งาวงศ 

นาญการพิเศษ

ชธานี 

รณ์..เทคนิค

ณศุภศรัยใช้เป็
ล่าถึงการดูแล

วยที่เข้ามารับ
นอันดับแรก ค
การสังเกตผู้ป่
โยคการพูด เช

2

ษ 

ทัก

เ

 
 ใน
ไม่ใช่เรื่อง
สั่งสมมาต
ความเชี่ย
จะเกิดปั
ด้วยการใ
 

ค..ทักษะ..ตัว

ป็นตัวช่วยสําค
ลรักษาผู้ป่วยที

การตรวจรักษ
คุณศุภศรัยได้บ
วย:  ผูซ้ักประ
ช่น มาตรวจภ

.ตรวจร่างกา

ักษะก

เฝาระ

นการทํางานด
ง่ายๆ ประสบ

ตลอดระยะเวล
ยวชาญและค
ปัญหาอุปสรร
ใช้ความรู้และ

วช่วยในการ

คัญในการทําง
ที่เป็นโรคติดต่

 
 

 

 

 

 

 

ษาโรคติดต่อท
บอกถึงเทคนคิ
ะวัติต้องมีควา
ภายใน ตรวจผิ

ย 

การดู

ะวังโร

ดูแลรักษาผู้ป่
บการณ์และก
ลาหลายปีของ
ความชํานาญเ
รคใดๆ แต่คุณ
ะประสบการณ

รทํางาน 

งานคือ ความ
อทางเพศสัมพ

ทางเพศสัมพั
คสําคัญในการ
ามรู้สึกไว สังเก
ผวิหนัง เป็นต้น

3.แจ้งผลตร

6.เฝา้ระวั

แลรกั

รคติด

เพศ

ปวยที่เป็นโรค
ารทํางาน โด
งคุณศุภศรัย 
ป็นอย่างดีเยี่ย

ณศุภศรัยก็ยัง
ณ์นั่นเอง  

มรู้ ประสบการ
พันธ์จะมีขั้นต

ันธ์ในเบื้องต้น
รซักประวัติผูป้
กตบุคลิกการพ
น 

รวจ 

ังโรค 

กษา แ

ดตอท

ศสัมพั

ติดต่อทางเพ
ยอาศัยเทคนิ
สง่าวงศ์ เป็น
ยม ถึงแม้ว่าใน
สามารถผ่าน

รณ์ เทคนิค แ
ตอนสําคัญๆ ดั

นนั้น จําเป็นต
ป่วยไว้ดังนี้ 
พูด การสนทน

4.นัดห

5.รั

และ

ทาง

พันธ 

ศสัมพันธ์
คต่างๆ ที่
นสิ่งที่บ่งชี้
นบางครั้ง
นพ้นมาได้

และทักษะ 
ดังนี้ 

ต้องมีการ 

นา ความ

มาย 

รักษา 



 

 
สัมผสัโรค
คลอด เป็

ภาษาวัฒ
อวัยวะเพ

เพศสัมพั

เพื่อให้ผูป้

ความน่า

2. ตรวจ

 
ซึ่งผู้มารับ
มารับบริ
 
 
 
 
 
 
“ไม่เคย”
ดังนี้ 

สถานทีต่
 
 
 
 

1.2 เทคนคิก
ค เช่น ถามว่า
ป็นต้น) 
1.3 เทคนิคก

- ผู้ซั
- ต้อ

ฒนธรรมของแ
พศ หรือการมี

-  
พันธ์ครั้งล่าสุดเ

- ให้
ป่วยได้ตระหนั

- บุค
เชื่อถือ สามาร

 
จรางกาย (ตร

เมื่อผ่านการซั
บบริการส่วนใ
การ คุณศุภศ

2.1 เทคนคิก
 - แจ้
 - เปิ
 - ขณ
 - ชว

” ควรจะบอกว

2.2 เทคนิคก
 ควร

ตรวจ ควรปิดห
  
 

การเขา้ถึง: โด
า “มีเพศสัมพั

การซักประวัติ
ซักประวัติมีอง
องรู้บริบทเชิ
แต่ละท้องถิ่น/
เพศสัมพันธ์ เ
เทคนิคการถ
เมื่อไหร่”  
ห้ความรู้เกี่ยว
นักและกล้าเล่
คลิกส่วนตัวขอ
รถเข้าถึงใจผูป้

รวจภายใน&

ซักประวัติตาม
ใหญ่ไม่อยากร
รัยได้บอกเทค

การพูด 
จง้วัตถุประสงค
ดโอกาสให้ซัก
ณะพูดควรสบ
วนพูดคุยขณ
ว่า “เจ็บนิดนึ

 ผู้หญิ
 ผู้ชา
ไม่คว
 

การตรวจ 
เลือกอุปกรณ
ห้องตรวจใหม้ิ

ดยอาศัยประส
ันธ์กับคู่เพศสั

ติ 
งค์ความรู้เรื่อง
ชิง วัฒนธรร
/พ้ืนที่ เช่น คํ
เป็นต้น 
าม เช่น ถามว

วกับการรับเชื
าความจริง 
องผู้ซักประวั
ป่วย มีความเป็

เก็บสิ่งสงตรว

มทักษะที่ผ่าน
รวจ มีอาการเ
คนิคกับพวกเร

ค์ของการตรว
กถาม และตอ
ตา ย้ิมแย้ม แ

ณะตรวจ ก่อน
นึงนะ ไม่เครีย

ญิง: ควรแจ้งให
ย: ควรแจ้งให
วรอยู่กับผู้ป่ว

ณ์ให้พอดีกับผู
มินชิด เปิดหน้
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2

3

สบการณ์ การต
ัมพันธ์ (หญิง 

งโรค 
ม  คือ 
าเรียก

ว่า “มี

ช่ือโรค 

ัติ ควรมี
ป็นมิตร ควรต้ั

วจ) 

นมาแล้ว สอดค
ขินอาย เจ้าห
ราได้ดังนี้ 

วจ และอธิบาย
บคําถามพร้อ

แต่ไม่ควรหัวเร
นการตรวจค
ด ผ่อนคลาย

ห้ทําหน้าท้อง
ห้ยืนตรงๆ ใน
ยชาย 2 ต่อ 2

ผู้มารับบริกา
้าต่างและประ

1. การใชคํา
มามั๊ย, ไป

2. หลีกเลี่ยง
สวนตัวไป

3. หลีกเลี้ยง
Window

ต้ังคําถามโดย
หรือชาย) แล

ต้ังคําถามที่ไม่

คล้องกับภาวะ
หน้าที่ควรจะต้

ยขั้นตอนการต
มให้ข้อมูลวิช

ราะ เพื่อสร้างค
ควรถามว่า “
” สําหรับการ

หย่อนที่สุดแล
นท่าสบายๆ แ
2 ควรมีเจ้าหน

ร โดยอาจสัง
ะตูให้โล่ง เพื่อ

ขอควรระวั

ถามโดยออม

ปนอนกับใคร

งการคิดเอง โ

ปตัดสินรวมกั

งศัพททางกา

 period เปน

ยถามเกี่ยวกับก
ละใช้ช่องทางไ

กดดันผู้ป่วย เ

ะเสี่ยง หลังจา
้องทําอย่างไร

ตรวจโดยละเอี
าการ 
ความน่าเชื่อถื
“เคยตรวจภา
รตรวจในผู้หญิ

ละวางก้นลง  
ละถ้าเจ้าหน้า
น้าที่คนอื่นอยู่

งเกตได้จากป
ช่วยสร้างบรร

ัง!  

ม เชน ไปเที่ย

ร เปนตน 

โดยไมอารมณ

กบัผูปวย 

รแพทย เชน

นตน 

การเจ็บป่วย ก
ไหน (ปาก, ทว

เป็นต้น 

ากนั้นจะมีตรว
รเพื่อลดความ

อียดเพื่อความ

ถือ 
ายในมั๊ย” ถ้
ญิงและผู้ป่วยก็

าที่ผู้ตรวจเป็น
ด้วย 

ประวัติของผู้ป
รยากาศที่ผ่อน

ว

ณ

น 

การ
วาร, ช่อง

วจภายใน 
เขินของผู้

มเข้าใจ 

้าตอบว่า    
ก็มีเทคนิค

นผู้หญิง ก็

ป่วย และ
นคลาย 

    



 

3. แจงผ

 

 
ปัญหาอ

 
วิธีการน

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการตรวจ 

การแจ้งผลกา
3.1 ทักษะกา
3.2 บอกแผน

 

3.3 เปิดโอกา
- 
- 
- 
- 

3.4 ให้คําปรึก

อุปสรรคในก
1. สื่อสาร เ
2. การให้บ ิ

เจ้าหน้าที
สถานบริ

3. ไม่มี clin

นําความรู้ไป
1. การซักป
2. จัดทําเป็น
3. นิเทศงาน
4. ใช้เทคนคิ
5. จัด COP

นัดหมาย รัก

ารตรวจ โดยร
ารพูดชักจูงให้
นการรักษา แล
เทคนิคการติ
1) ฝากยาให
2) ติดตามท
3) บัตรติดต
ขอควรระวัง!

าสให้ผู้ป่วยได้
ยาที่รับประท
ขณะรักษาให้
นัดตรวจอีกค
การมีเพศสัมพ
กษาเพื่อเจาะ 

การทํางาน 
ช่น ให้ไปที่ช่อ
ริการผู้ป่วยโร
ที่ปฏิบัติงานเฉ
รการยังไม่เอื้อ
nic เฉพาะในโ

ปใช้ให้ประส
ระวัติต้องอาศั
นคู่มือ มีสื่อใน
นก่อนลงมือป
คพ่ีสอนน้อง /
P STI 

กษา และเฝา

ระหว่างรอผล 
้ฟังและให้ข้อูล
ละสอบถามถงึ
ดตามผู้สัมผัส
ห้รับประทานจ
ทางโทรศัพท์
ตามมาตรวจ จ
!! ตองระวังเ

้ซักถาม และท
ทาน จะรับประ
ห้งดเครื่องดื่มแ
ครั้ง เช่น GC น
พันธ์ ควรงด ถ
VDRL และ A

อง 4 เพื่อรับย
รคติดต่อทาง
ฉพาะด้านนี้ ซึ
ต่อการเข้าถึง
โรงพยาบาล จ

สบความรู้ 
ศัยทักษะ โดย
นการสอน 
ฏิบัติ 
/Learning by
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าระวัง 

Lab ได้ทํากา
ลวิชาการที่ถูก
งผู้สัมผัสโรคร่
สโรค 
จนครบ 

จะต้องตรวจส
เรื่องปญหาภา

ทบทวนสิ่งที่ได
ะทานนาน 14
แอลกอฮอล์ เพ
นัดอีก 2 สัปด
ถ้าจําเป็นจริง
Anti-HIV (เพื่

ยา แต่ผู้ป่วยเข้
เพศสัมพันธ์ต้
ซึ่งปัจจุบันระบ
 ผู้ป่วยโรคติด
จากการปรับเป

ยเรียนรู้จากเรื่อ

y doing/on 

ารให้ความรู้ โ
กต้อง โดยตัวผู
ร่วมทั้งหมด (จ

สอบให้ดี 
ายในครอบค

ด้พูดคุยกับผูป่้
4 วัน 
พราะจะทําให้
าห์ เพื่อมาตร
ๆ ให้ใช้ถุงยาง
อการคัดกรอง

ข้าใจผิด เดินท
ต้องมีลักษณะ
บบการจัดกา
ดต่อทางเพศสั
ปลี่ยนโครงสร้

องเล่าประสบ

the Job tra

โดยมีเทคนิคคื
ผู้พูดก็มีองค์คว
จําเป็นต้องรักษ

รัว ใหเจาตัว

ปวยให้เข้าใจต

ห้ยาลดประสิท
รวจดูผล Lab 
งอนามัย (มีแจ
ง) 

ทางไปที่สถานีโ
ะเฉพาะ เช่น 
รสถานบริการ
ัมพันธ์เฉพาะ 
ร้าง 

บการณ์ 

nining 

คือ 
วามรู้ 
ษาด้วย) 

หาชองทางเลื

รงกันอีกครั้ง 

ทธิภาพลง 
อีกครั้ง เป็นต้
จกให้นํากลับบ

โทรทัศน์ท้องถิ
มี clinic 
รด้านการดูแล

ลือกเอง 
คือ 

ต้น 
บ้าน) 

ถิ่น ช่อง 4 
เฉพาะ มี
ลรักษาใน



 

 
คุณสมบ

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูถ้

บัติของผู้เรีย
มีความรู้พ้ืนฐ
เป็นคนช่างสัง
บริการ (เช่น 
มีทัศนคติเชิง
เป็นคนสําส่อ
มีทักษะในกา
เกี่ยวกับเรื่อง
พูด 
มีทักษะการฟั
มีทักษะการ
เพศสัมพันธ์กั

  

ถอดความรู ้
1. นางสาว
2. นางสาว
3. นางสาว
สํานักงานป้

ยนรู้ 
ฐาน เช่น ความ
งเกตุ เช่น สัง
พูดอ้อมค้อม,
บวก เช่น ไม่เ
น เป็นต้น 
ารใช้ภาษา เช
เพศ โดยไม่ล

ฟังที่ดี เช่น กา
ต้ังคําถามที่ดี

กับผู้ชาย (MSM

วพัชมณ เจรญิ
วเกศริน ภู่โสภ
วอ้อมทิพย์ พอ
องกันควบคุม

มรู้เรื่องโรค (S
เกตพฤติกรรม
, ไม่สบตา เป็น
เอาความคิดส่

ช่น การต้ังคํา
ามก และไม่ล้

รจับประเด็น
ดี เช่น ได้ไป
M) อยู่ในบ้าน

ญนาวี   
ภา  
อบุบผา 
มโรคที่ 7 อุบล
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STI)  
มและการแสด
นต้น) 
ส่วนตัวไปมองว

าถามตรงไปต
ล้อเลียน เช่น

เรื่องเล่า/ควา
เที่ยว แต่ PT

น เป็นต้น 

นักวิชาการส
นักวิชาการส
พยาบาลวิช

ลราชธานี 

ดงออกของผู้ม

ว่า ผู้ป่วย ST

ตรงมาแบบใช้
ไม่หัวเราะไป

ามเรียง 
T ไม่ได้เที่ยว

สาธารณสุขชาํ
สาธารณสุขชาํ
ชาชีพปฏิบัติกา

มารับ

I ไม่ดี 

ช้ศัพท์
ปขณะ

วแต่มี

านาญการ 
านาญการ 
าร 


