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คํานํา 

  การซักอาการผูปวยกอนเขารับการรักษาในทางการแพทย มีความสําคัญมากตอความ

ปลอดภัยของทั้งผูปวยเอง และเจาหนาที่ ที่ใหการรักษา ผูที่จะทําหนาที่ซักอาการผูปวยน้ันจึงมีความสําคัญ

เปนอยางมาก นอกจากจะตองศึกษาความรูพื้นฐานการคัดกรองแลว ประสบการณเปนสิ่งสําคัญ ที่จะชวยให

การคัดกรองถูกตอง แมนยํา รวดเร็ว และปลอดภัย   

  การทําการจัดการความรู (KM) ในครั้งน้ี เน่ืองจากเจาหนาที่คัดกรองของแผนก อายุมากข้ึน 

มีแผนจะเกษียณอายุราชการ จึงจําเปนที่จะตองรวบรวมความรู ประสบการณที่สั่งสมมานานหลายสิบป จัดทํา

ออกมาในรูปแบบคูมือและเอกสาร เพื่อที่จะใชในการถายทอด การทําการจัดการความรู (KM) น้ีจึงเปนคูมือที่

จะไดนําไปใชจริง และจะมีการทําลอง ประเมิน ปรับปรุงแกไข เพื่อใหไดคูมือที่ถูกตองและแมนยําที่สุด 

        คณะผูจัดทํา 

 

  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอรมบทสรุปการจัดการความรู   ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 

ชื่อผลงาน        การซักอาการผูปวย ของแผนกฝงเข็ม 

เจาของผลงาน         รพ.รร.จปร. 

ประเภทของผลงาน  ความรูตามแนวทางการปฏิบัติงาน 

ขอมูลเก่ียวกับผลงาน  

 เปนแนวการถายทอดความรู ประสบการณการทํางาน ระหวางเจาหนาที่ ที่กําลังจะเกษียณ 

อายุราชการ สงตอใหแกกําลังพลผูที่เขามาทํางานใหม  

ลักษณะของผลงาน   เปนคูมือการซักอาการคนไข ประจําแผนกฝงเข็ม ฉบับพกพาขนาด A4 

ปจจัยแหงความสําเร็จ  

 ๑. ทีมงานใหความรวมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 ๒. ทีมงานมีความรูความชํานาญและประสบการณ 

ความสัมฤทธิ์ 

 กําลังพล ที่เขามาปฏิบัติหนาที่แทนกําลังพลเกา ที่เกษียณอายุราชการ สามารถเขาใจตัวงาน 

วิธีการ และสามารถซักอาการคนไข ไดถูกตอง ครบถวนตามข้ันตอน ๑๐๐ เปอรเซ็นต 

ความภาคภูมิใจ  

 ๑. กําลังพลเกาที่กําลังจะเกษียณอายุราชการ ไดมีโอกาสไดนําความรู ประสบการณ มา

ถายทอดใหเปนวิทยาทานใหแกผูตองการจะศึกษา 

 ๒. กําลังพลใหมไดมีคูมือในการปฏิบัติการ งายตอการเขาใจ และปฏิบัติงานไดถูกตอง 

 ๓. สามารถเผยแผความรู ให รพ.ที่สนใจ สามารถนําไปใชที่แผนกได 

  

 

                      ตรวจถูกตอง 

        ร.ต.ศิริวรรณกาญจนโหติ      

            ( ปรมินทร  ลีลาธีระกุล ) 
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                                                          บทท่ี ๑ 

                                                      การซักประวัติ 

       การซักประวัติ (history taking) และตรวจรางกาย (physical examination) เปนหัวใจสําคัญ

ของกระบวนการประเมินสภาวะสุขภาพ ความสําเร็จของกระบวนการดังกลาวข้ึนอยูกับความสัมพันธระหวาง

แพทยและผูปวย (patient-doctor relationship) และความสามารถในการคิดวิเคราะหและใชเหตุผลทาง

คลินิก(clinical reasoning)  กระบวนการทั้งหมดจะตองดําเนินไปดวยกันอยางสอดคลอง ทําใหไดขอสรุปของ

ประเด็นที่เปนปญหาดานสุขภาพของผูปวยในทุกๆดาน ไมใชเฉพาะเพื่อการวินิจฉัยโรค (disease) ใหได แต

จะตองรวมถึงความเจ็บปวย (illness) ที่เกิดจากการรับรูของผูปวยซึ่งอาจมีความหมายมากกวาการเปน

โรค  ประเด็นปญหาที่วิเคราะหไดจะถูกนํามาใชในการวางแผนการรักษาใหครอบคลุม  อีกทั้งเปนตัวกํากับ

ทิศทางหากจําเปนตองมีการตรวจเพิ่มเติมทางหองปฎิบัติการและเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม  ทักษะทาง

คลินิกเหลาน้ีเปนหัวใจของแพทยเวชปฏิบัติที่ตองทําความเขาใจ หมั่นฝกฝน และสั่งสมประสบการณไปตลอด

ช่ัวชีวิตของการเปนแพทย เพราะนอกจากจะตองพบกับผูปวยที่มีความแตกตางกัน ทั้งดานอายุ เพศ ภูมิหลัง 

เศรษฐานะ วัฒนธรรม ความเช่ือ และความคาดหวังของตัวผูปวยเองแลว ยังตองปรับตัวใหสอดคลองกับความ

คาดหวังที่เกิดจากสังคมและปจจัยแวดลอมอื่นๆที่รุมเราเขามาในระบบการใหบริการทางสาธารณสุข เชน 

ระบบประกันสุขภาพของผูปวยแตละคนที่แตกตางกันอยางมาก นโยบายของรัฐที่ตองการลดคาใชจายในการ

รักษาพยาบาล  สื่อสาธารณะและการโฆษณาที่กระตุนความตองการของผูปวย (demand) เพื่อใหมีโอกาสได

ใชเทคโนโลยีใหมๆเพื่อการรักษา และอัตราการฟองรองที่สูงข้ึน  ปจจัยแวดลอมเหลาน้ีสงผลกระทบตอการ

ตัดสินใจและพฤติกรรมของแพทยอยางมาก  การประเมินสภาวะสุขภาพของผูปวยจึงเปนทั้งศาสตรและศิลป 

จําเปนตองประเมินใหครอบคลุมในทุกๆดาน  ใหความสําคัญกับการรบัรูของผูปวย (patient 

perception) เกี่ยวกับปญหาสุขภาพของเขา (illness หรือ health problems) มากกวาที่จะมุงจะ

วินิจฉัยโรค (diagnosis) และใหการรักษาตามความรูการการแพทย (medical knowledge) ที่ไดร่ําเรียนมา   

 

 

 

 

 

 

 

๑ 



๒ 

                                                          บทท่ี  ๒ 

                                 การประเมินสภาวะสุขภาพ (Clinical Assessment) 

 

               องคประกอบหลักในการประเมินสภาวะสุขภาพของผูปวยรายหน่ึงจะประกอบดวย สวนที่เปน

ประวัติสุขภาพ(Health history) ผลการตรวจรางกาย และองคประกอบสุดทายที่สําคัญคือการรายงานสภาวะ

สุขภาพซึ่งตองเรียบเรียงขอมูลไวอยางมีแบบแผนดังสรุปไวในตาราง  แตขณะที่ดําเนินการสัมภาษณผูปวยไม

ควรใชแบบแผนดังกลาวสอบถามผูปวยและต้ังหนาต้ังตากรอกขอมูลใหครบถวนตามลําดับ ซึ่งอาจจะสราง

ความอึดอัดและกดดันใหกบัผูปวยได  ควรใชทักษะในการสัมภาษณที่เปนธรรมชาติ ทําดวยความเห็นอกเห็นใจ 

เช่ือมโยงและสอดคลองกับความรูสึกของผูปวย เปนโอกาสที่แพทยจะสรางสมัพันธภาพที่ดีกับผูปวย ซึ่งจะ 

สงเสริมใหไดประวัติที่ละเอียดครบถวนและตรงตามความเปนจริง 

 

 ขอมูลท่ีสําคัญตอการซกัประวัติสุขภาพ 

- วันเดือนป และ เวลาที่ซักประวัติ(date and time of history) 

- ขอมูลทั่วไป (Identify Data) 

- ความนาเช่ือถือของขอมูล (Reliability) 

- อาการสําคัญ [Chief complaint(s)] 

- ประวัติการเจ็บปวยในปจจุบัน (Present illness) 

- ประวัติการเจ็บปวยในอดีต (Past history) 

- ประวัติครอบครัว (Family history) 

- ประวัติพฤติกรรมสุขภาพและสังคม (Personal and social history) 

- ประวัติของระบบอื่นๆ (Review of system) 

 

 

 

 

 

 



๓ 

ตารางแบบแผนการซักประวัติ 

วันเดือนป และ เวลาที่ซักประวัติ(Date and 

time of history) 

ตองระบุทุกครั้งที่มีการประเมินผูปวย โดยเฉพาะภาวะ

ฉุกเฉิน 

ขอมูลทั่วไป (Identifying Data) · ขอมูลสวนบุคคล: อายุ, เพศ, อาชีพ, สถานภาพการ

สมรส· ที่มาของประวัติ: จากตัวผูปวยเอง หรือจากเพื่อน

,ญาติ, ผูนําสง, จดหมายสงตัว หรือ จากแฟมประวัติ

ผูปวย สถานพยาบาลที่สงตัวผูปวยมา 

ความนาเช่ือถือของขอมูล(Reliability) ข้ึนกับความทรงจําของใหสัมภาษณ ความ

นาเช่ือถือ  อารมณ 

อาการสําคัญ [Chief complaint (s)] อาการที่ผูปวยกังวลมากที่สุดที่ตองมาพบแพทย 

 

ประวัติการเจ็บปวยในปจจุบัน(Present illness) · ขยายขอมูลอาการสําคัญวาเกิดข้ึนต้ังแตเมื่อใด มีอาการ

อยางไร 

· คนไขรูสึกอยางไรบางกับปญหาที่เกิดข้ึน 

· ประวัติของระบบอื่นที่เกี่ยวของกับอาการสําคัญ 

· อาจรวมถึงประวัติการใชยา  ประวัติภูมิแพ  การสูบบุหรี่ 

หรือ การด่ืมสุราดวย ถาอาจเปนเหตุใหเกิดอาการน้ันๆได 

ประวัติการเจ็บปวยในอดีต(Past history) · การเจ็บปวยต้ังแตวัยเด็ก· การเจ็บปวยเมื่อเปนผูใหญ 

โรคทั่วไป การผาตัด โรคทางสูตินรีเวช และ อาการทางจิต

ประสาท· ความปลอดภัยและการปองกันโรค ไดแก 

วัคซีน  การทดสอบเพื่อตรวจกรองโรคบาง

ชนิด (screening tests)   

ประวัติครอบครัว (Family history) · อายุ การเจ็บปวย การตาย ของ พอแม พี่นอง หรือ ปูยา

ตายาย 

· ระบุโรคบางชนิดที่อาจเกิดในครอบครัวเดียวกันวา มี 

หรือ ไมมี เชน ความดันโลหิตสูง  เบาหวาน โรคหัวใจ. 

ประวัตพฤติกรรมสุขภาพและสังคม (Personal 

and social history) 

· ระดับการศึกษา  พื้นฐานครอบครัว  เศรษฐานะ  ความ

สนใจสวนตัว และลีลาชีวิต (life style) 

ประวัติของระบบอื่นๆ(Review of systems) · อาการที่พบบอยในระบบอื่นที่นอกเหนือจากระบบที่

เกี่ยวของกับอาการสําคัญ  

 

 



๔ 

 

- วันเดือนป และ เวลาท่ีซักประวัติ(date and time of history) 

           สําคัญมาก ตองระบุลงไปทุกครั้งที่ทําการประเมินผูปวย โดยเฉพาะอยางย่ิงผูปวยที่อยูในภาวะ

เรงดวน (urgent) หรือ ฉุกเฉิน (emergency) แมกระทั่งผูปวยที่รักษาตัวอยูในหอผูปวย 

- ขอมูลท่ัวไป (Identify Data) 

           อายุ, เพศ, อาชีพ, สถานภาพการสมรส, แหลงที่มาของประวัติ (source of information) มี

ความสําคัญมากในการประเมินความนาเช่ือถือ เชน ประวัติที่ไดจากจากตัวผูปวยเองขณะที่มีสติสัมปชัญญะดี 

ขณะมึนเมา หรือเสพยา, ประวัติที่ไดจากเพื่อน, ญาติ, ผูนําสง, จดหมายสงตัว หรือประวัติที่ไดจากแฟมประวัติ

สุขภาพเดิมของผูปวย   ควรระบุช่ือคนหรือสถานที่ที่สงตัวผูปวยมาดวย เชน สงมาจากสถานพยาบาล

, โรงเรียน, สถานกักกัน,  ที่ทํางาน, หรือบริษัทประกันชีวิต  ขอมูลเหลาน้ีมีประโยชนในการพิจารณาวาผูปวยที่

เราจะทําการประเมินน้ันตองทําดวยครามเรงดวนเพียงใด หรือตองทําการสัมภาษณขอมูลสวนใดเปนพิเศษ  

- อาการสําคัญ [Chief complaint(s)] 

         เพื่อไมใหเกิดความคลาดเคลื่อนหรือเกิดอคติ ควรเปนคําพูดของผูปวยตรงๆ เชน ตองการมาตรวจ

รางกายประจําป ตองการตรวจหัวใจเพราะสงสัยวาจะเปนโรค รูสึกเปนไขเวียนหัว เปนตน  

- ประวัติการเจ็บปวยในปจจุบัน (Present illness) 

          เปนสวนขยายอาการสําคัญใหสมบูรณและชัดเจนย่ิงข้ึน  ตองระบุระยะเวลาที่เริ่มมี

อาการ (onset)  ลักษณะและการเปลี่ยนแปลงของอาการรวมทั้งการรักษาที่ไดรับมากอนที่จะมาพบแพทย 

ในแตละอาการควรซักใหไดรายละเอียด ๖ ดาน ไดแก                                                         

๑. ตําแหนงที่เกิดอาการ            

๒. ลักษณะของอาการ 

๓. ความรุนแรง                         

๔. ขอมูลเกี่ยวกับระยะเวลา ไดแก เริ่มมีอาการต้ังแตเมื่อใด  เปนอยูนานแคไหน  เปนตลอดหรือเปนๆ หายๆ 

เกิดข้ึนบอยแคไหน       

๕. ตอนที่เริ่มมีอาการกําลังทําอะไรอยู 

๖. อะไรที่ทําใหเกิดอาการมากข้ึนและอะไรที่ทําใหอาการทุเลาลง และอาการอยางอื่นที่เกิดรวมดวย 

 



๕ 

 

              นอกจากการขยายความดังกลาวแลว ขอมูลในสวนน้ีมักจะตองรวมเอาประวัติดานอื่นที่เช่ือมโยงกับ

ตัวโรคเขามาอยูในสวนน้ีทัง้หมด เชน ประวัติของระบบอื่น  ประวัติครอบครัว พฤติกรรมสุขภาพ และเศรษ

ฐานะ ตัวอยางเชน  ผูปวยสงสัยวาตัวเองจะเปนเบาหวาน  ซักประวัติไดวามีอาการออนเพลียนํ้าหนักลด 

ปสสาวะกลางคืนบอยและด่ืมนํ้ามาก และสงสัยวาจะเปนเบาหวานจริง จะตองทําการทบวนอาการในระบบอื่น

ที่อาจไดรับผลกระทบจากเบาหวานเขามาในสวนน้ีดวย เชน ตามัว เจ็บแนนหนาอก ชาปลายมือปลายเทา 

รวมถึงประวัติการเปนเบาหวานในครอบครัว, ประวัติการรักษาที่ผานมา, ประวัติการใชยาสเตียรอยด

, พฤติกรรมสุขภาพดานการบริโภคอาหาร, การออกกําลังกาย, ความเช่ือเกี่ยวกับตัวโรค และ ความนิยม

เกี่ยวกับการใชแพทยทางเลือก เปนตน 

- ประวัติการเจ็บปวยในอดีต (Past history) 

           ประวัติการเจ็บปวยในวัยเด็กบางครั้งก็มีความสําคัญในการวินิจฉัยโรคในผูใหญ  เชน ผูปวยมีไขและ

ตุมนํ้าพองตามตัว หากสงสัยวาจะเปนโรคสุกใส ตองซักประวัติการไดรับวัคซีนหรือเปนโรคสุกใสในวัย

เด็ก  ประวัติการเจ็บปวยในอดีตในสวนอื่นอาจแบงเปนกลุมใหญๆได ๕ กลุมคือ                             

๑. กลุมโรคอายุรกรรมเชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคตับอักเสบ หืด การติดเช้ือ HIV การเจ็บปวยที่ตอง

นอนรักษาในโรงพยาบาล ประวัติความเสี่ยงทางเพศสัมพันธ 

๒. กลุมโรคทางสูตินรีเวช ไดแก ประวัติการต้ังครรภ ประจําเดือน การคุมกําเนิด การตกขาว 

๓. กลุมโรคทางศัลยกรรม ประวัติไดรับการผาตัด  

๔. ประวัติเกี่ยวกับการไดรับอุบัติเหตุรุนแรง 

๕. ประวัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและการปองกันโรค เชน การไดรับวัคซีน หรือการตรวจกรองโรคบางชนิด 

เชน การทํา tuberculin test, การทํา Pap smears, mammogram, การตรวจระดับไขมันและ

cholesterol ในเลือด  การตรวจหาไวรัสตับอักเสบ B และ C  ประวัติเหลาน้ีอาจไดจากการทบทวนแฟม

ประวัติเกาของผูปวย ซึ่งถามีประวัติเหลานน้ีจะตองระบุวันเดือนปที่ไดรับการตรวจกรองดังกลาวไวดวย  

 

- ประวัติครอบครัว (Family history) 

           อาจสืบหาโรคที่เกี่ยวของกับพันธุกรรม โรคติดตอ หรือโรคที่มักจะเกิดในครอบครัวเดียวกัน  ในการ

สัมภาษณอาจตองระบุช่ือโรคไปเลย เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ ระดับไขมันในเลือด

หรือ cholesterol สูงผิดปกติ  เบาหวาน โรคไต มะเร็ง (ระบุชนิด เชน เตานม ลําไสใหญ…) โรคขออักเสบ

เรื้อรัง วัณโรค หืดหรือโรคปอดเรื้อรัง  โรคลมชัก โรคทางจิตประสาท ความคิดฆาตัวตาย การติดเหลาหรือ

ยาเสพติด หรือ แพยา  นอกจากน้ีถาสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิตไปแลว ควรระบุสาเหตุการตายไวดวย 

 



๖ 

- ประวัติพฤติกรรมสุขภาพและสังคม (Personal and social history) 

           เปนการสํารวจบุคลิกภาพของผูปวย ความสนใจสวนตัว ทักษะในการเผชิญกับปญหา ความเขมแข็ง

ของจิตใจและความกลัว อาจรวมถึงขอมูลที่เกี่ยวของกับชีวิตในโรงเรียน (สําหรับผูปวยเด็กหรือวัยรุน) หรือ

เกี่ยวของกับอาชีพ (สําหรับผูใหญ) สถานะภาพทางบาน การใชชีวิตประจําวัน ความเครียดและแหลงที่มาของ

ความเครียด เชน ประสบการณที่เลวรายในชีวิต การเกณฑทหาร การตกงาน หรือสภานะภาพทาง

การเงิน   กิจกรรมที่ชวยคลายความเครียดหรือหยอนใจ  วัฒนธรรม ศาสนา ความเช่ือ  คานิยมเกี่ยวกับ

การแพทยทางเลือก พฤติกรรมสุขภาพ เชน  รสนิยมดานอาหาร การออกกําลังกาย   ความตระหนักถึงความ

ปลอดภัย (safety): กาแฟ  สุรา บุหรี ่ สารเสพติด การสวมหมวกนิรภัย/คาดเข็มขัดนิรภัย  ครีมกันแดด 

รองเทา อุปกรณปองกันการลื่นลมในบาน …..ฯลฯ  การซักประวัติในสวนน้ีอาจสอดแทรกไปตลอดการ

สัมภาษณผูปวย สรางความเปนกันเองและชวยใหผูปวยรูสึกผอนคลายได 

- ประวัติของระบบอ่ืนๆ (Review of system) 

           เปนการสืบคนความผิดปกติในระบบอื่นที่ผูปวยอาจไมไดใสใจ  ถาบังเอิญพบวามีอาการผิดปกติจะ 

ตองนําไปรวมไวในประวัติปจจุบันหรือประวัติการเจ็บปวยในอดีต  แพทยบางคนอาจทําการทบทวนประวัติ

สวนน้ีขณะที่ตรวจรางกายผูปวยเพือ่ประหยัดเวลา แตถาพบวามีความผิดปกติและตองการเจาะลึกใน

รายละเอียดควรแยกสัมภาษณตางหากเพื่อไมใหเกิดความลักลั่นในการตรวจรางกาย  

ความนาเช่ือถือของขอมูลที่ไดมาไมวาจะเปนจากการซักประวัติหรือตรวจรางกายอาจแบงเปน ๒ ชนิด

คือ ขอมูลตามคําบอกเลา (subjective information) ไดแกขอมูลในสวนของประวัติสุขภาพทั้งหมดที่ไดจาก

ผูปวย  และ ขอมูลที่เปนจริง (objective information)   ไดแก   ขอมูลที่แพทยเห็นหรือพบจากการตรวจ

รางกาย  ในการคิดวิเคราะหหรือใชเหตุผลในทางคลินิกเพื่อสรางสมมุติฐานตองคํานึงถึงนํ้าหนักขอมูลดังกลาว

ดวย 

 

 

 

 

 

 



๗ 

บทท่ี ๓ 

ขอหามในการฝงเข็ม ลําดับ ๑ 

(บันทึก และแจงใหแพทยทราบทันที) 

 

          ขอหามในการฝงเข็ม ลําดับที่ ๑ หมายถึง ขอหามที่เมื่อสวนคัดกรอง ซักถาม  สังเกตุอาการ 

อานประวัติผูปวย แลวมีขอใด หรือมีมากกวา1ขอ ตรงกบั ขอหามในการฝงเข็ม ลําดับที่ ๑   สวนคัดกรอง

จําเปนตองแจงแพทยทันที เพื่อที่แพทยจะได ปฏิบัติตามข้ันตอน  การปองกันการติดเช้ือ หรือ อธิบายใหคนไข

ไดทราบถึงสาเหตุในการที่ไมสามารถใหการรักษาดวยการฝงเข็มได เชน  คนไขที่ต้ังครรภ  เน่ืองจาก ในการ

รักษาดวยการฝงเข็มจะมีหลายจุด ที่จะไปสงผลเสียตอเด็กในครรภ   เปนตน 

 

ขอหามในการฝงเข็มลําดับท่ี ๑ มีดังน้ี 

           ๑. คนไขต้ังครรภ   เน่ืองจาก ในการรักษาดวยการฝงเข็มจะมีหลายจุด ที่จะไปสงผลเสียตอ

เด็กในครรภ   และอาจจะมีผลในการกระตุนใหเด็กคลอดกอนกําหนดได   

                   ๒. คนไขที่ไมมีสติ มึนเมา ไมสามารถตอบสนองรับรูการรักษาได หรือควบคุมจิตใจตัวเองไมได   

ในการฝงเข็ม ระหวางแพทยและคนไขจําเปนตองสื่อสารกันตลอดเวลา  วา มีอาการเจ็บ ตรงบริเวณมาก นอย 

และหลังจากฝงเข็ม ไปแลว ขณะที่เข็มปกอยู คนไขจําเปนตองอยูน่ิงๆในทาเดิมประมาณ ๒๐-๓๐นาที  ถา

คนไขไมมีสติ ขยับตัวไปโดยไมรูตัวอาจจะเกิดการบาดเจ็บตอคนไขได 

                   ๓. เด็กเล็กที่ไมสามารถสื่อสาร หรือตอบสนองได  เพราะวา เด็กเล็กจะอยูน่ิงๆไดยาก อาจจะ

ทําใหเกิดอาการบาดเจ็บตอเด็กได 

                   ๔. โรคติดตอรุนแรงทางเลือด   เพื่อปองกันการแพรเช้ือ  ตองรีบแจงแพทยเพื่อเตรียมอุปกรณ

เปนพิเศษ 

                   ๕. โรคติดตอรุนแรงทางผิวหนัง เพื่อปองกันการแพรเช้ือ  ตองรีบแจงแพทยเพื่อเตรียมอุปกรณ

เปนพิเศษ 

                   ๖. โรคมะเร็งที่ยังไมไดรับการรักษา  การฝงเข็มมีโอกาสที่จะกระตุนการเติบโตโรคมะเร็งบาง

ชนิด  

                   ๗. ผูปวยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด เมื่อเลือดออกแลวหยุดยาก หรือรับยา

สลายลิ่มเลือด 

                   ๘. ผูปวยโรคหัวใจที่มีเครื่องกระตุนการเตนหัวใจ (pacemaker) ติดอยูในรางกาย  เพราะการ

ฝงเข็มกระตุนไฟฟาอาจจะมีปญหาระบบไฟฟา กับเครื่องกระตุนการเตนของหัวใจ 

 

 

 



๘ 

บทท่ี ๔ 

ขอหามในการฝงเข็ม ลําดับ ๒ 

(บันทึก และปฏิบัติตามขั้นตอน) 

 

       ขอหามในการฝงเข็มลําดับที่ ๒  หมายถึง ขอหามที่เมื่อสวนคัดกรอง ซักถาม สังเกตุอาการ อาน

ประวัติผูปวย แลวมีขอใด หรือมีมากกวา๑ขอ ตรงกับ ขอหามในการฝงเข็ม ลําดับที่ ๒   สวนคัดกรอง

จําเปนตองบันทึกลงในประวัติผูปวยใหครบถวน  และปฏิบัติตามข้ันตอนในคูมือ เชน 

       ๑. คนไขที่มีความดันโลหิต สูงหรือตํ่ามาก ผิดปกติ  โดยปกติทั่วไป ความดันคนปกติจะมีความ

ประมาณ ๑๒๐/๘๐ ถาผูปวยฝงเข็มวัดความดันโลหิต ไดคาสูงกวา ๑๖๐/๑๐๐ หรือไดคาตํ่ากวา  ๑๐๐/๖๕  

ใหสวนคัดกรอง 

      ๒. คนไขที่มีอาการออนเพลีย หรือ อดอาหาร ในกรณีที่พบคนไขที่มีอาการ ออนเพลีย อดอาหาร 

หรือ ยังไมไดทานอาหารเชากอนมาทําการฝงเข็ม สามารถให คนไขน่ังพัก ด่ืมนํ้า หรือ ทานอาหารวางเล็กนอย 

กอนวัดความดันอีกครั้งหน่ึง แตถาอาการยังไมดีข้ึนใหรีบแจงแพทย เผื่อที่จะดําเนินการดูแลคนไขในข้ันตอน

ตอไป 

       ๓. คนไขที่มีอาการกลัวเข็มเปนพเิศษ  ในกรณี ที่คนไขมีความตองการจะรักษาดวยการฝงเข็ม แต

มีอาการกลัวเข็ม สวนคัดกรองจําเปนตองอธิบาย ข้ันตอน วิธีการการรักษา ความรูสึกระหวางฝงเข็มใหคนไขได

เขาใจอยางชัดเจน กอนเขารับการรักษา เพื่อใหเกิดความสบายใจ และมั่นใจในการรักษา  แตถาคนไขตองการ

พบแพทยเพื่อรับฟงคําอธิบายก็ แจงแพทยใหทราบตามข้ันตอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

บทท่ี ๕ 

การนําความรูมาจัดระบบ และทําเปนแบบฟอรมการคัดกรอง 

 

             หลังจากที่ไดรวบรวม ความรูจาก บทที่ ๑-๔ เปนการเรียบรอยแลว  นําความรูทั้งหมดมาจัดทํา

เปนแบบฟอรม เพื่อสะดวกในการบันทึก  ใหแพทย เขาใจไดงาย และกระทัดรัด ตามแบบฟอรมดังรูป 

 

 

 

 

 



๑๐ 

ลําดับขั้นตอนการซักอาการและบันทึกขอมูลผูปวยของแผนกฝงเข็ม 

 

 

 

๑.ซักประวัติทั่วไปตามขั้นตอน Nursing Process 

 - รายละเอียดทั่วไป (Introductory data)  

 - อาการสําคัญ (Chief complaint) 

 - ประวัติปจจุบัน (Present illness) 

 - ประวัติการเจ็บปวยในอดีต (Past history) 

 - ประวัติการเจ็บปวยในครอบครัว (Family history) 

 - ประวัติสวนตัว (Personal history) 

 - การทบทวนอาการตามระบบอวัยวะ (Review of systems) 

 

๒.ขอระวังในการฝงเข็ม ลําดับที่ ๑ 

- คนไขตั้งครรภ 

- คนไขที่ไมมีสติ มึนเมา ไมสามารถตอบสนองรับรูการรักษาได หรือควบคุม

จิตใจตัวเองไมได 

- เด็กเล็กที่ไมสามารถสื่อสาร หรือตอบสนองได 

- โรคติดตอรุนแรงทางเลือด 

- โรคติดตอรุนแรงทางผิวหนัง 

- โรคมะเร็งที่ยังไมไดรับการรักษา 

- ผูปวยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด เมือ่เลือดออกแลว

หยุดยาก หรือรับยาสลายลิ่มเลือด 

- ผูปวยโรคหัวใจที่มีเคร่ืองกระตุนการเตนหัวใจ (pacemaker) ติดอยูใน

รางกาย 

๓.ขอระวังในการฝงเข็มลําดับที่ ๒ 

คนไขความดันโลหิตสูงกวา ๑๖๐/๑๐๐ 

คนไขความดันโลหิตต่ํากวา ๑๐๐/๖๕ 

คนไขที่ออนเพลีย หรือ อดอาหาร 

คนไขที่มีอาการกลัวเข็มเปนพิเศษ 

 

 

แจงใหแพทยทราบโดยทันที 

เตรียมคนไขเพื่อรอรับการรักษาตอไป 

ใหคนไขนั่งพัก ๑๐-๑๕ นาที , 

ดื่มน้ําใหหายเหนื่อยรอดูอาการ 

 

 

 

ใช 

ไม 

 

 

ไม 
ไมดีขึ้น 

ใช 



๑๑ 

บรรณานุกรม 

1. http://thainurseclub.blogspot.com/2013/10/blog-post_2.html 

2. http://www.healthcarethai.com/การซักอาการผูปวย/ 

3. หนังสือคูมือ Nursing Process จัดพิมพ พ.ศ.๒๕๔๕ โดยกระทรวงสาธารณสุข 

4. คูมือประกันคุณภาพ Hospital accreditation ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๓ 

 



 

                                                 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ๗ ขั้นตอน 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลาเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ หลักฐาน 

๑ การบงชี้ความรู 

- ประชุมกําหนดหัวขอการจัดการ

ความรู 

- คัดเลือกหัวขอและจัดลําดับความ

เรงดวนในการจัดทําการจัดการ

ความรู 

- สงหัวขอจัดการความรูให รร.จปร. 

 

- มี.ค. ๖๐ 

- มี.ค. ๖๐ 

 

- มี.ค. ๖๐ 

 

จํานวนหัวขอการ

จัดการความรู 

 

ไมนอยกวา ๑ 

หัวขอตอ นขต.ฯ 

 

นขตรพ..รร.จปร.  

 

- คณะกรรมการ 

KM ของหนวย 

 

- บันทึกการ

ประชุม 

 

- รายช่ือหัวขอ 

KM 

๒ การสรางและแสวงหาความรู 

- การจัดต้ังคณะดําเนินงานหรือ KM 

team ในแตละหัวขอการจัดการ

ความรู 

- การรวบรวมองคความรูจากเอกสาร 

หรือจาก website หรือจากตัวบุคคล 

- คณะทํางานประชุม รวบรวม 

ถายทอดความรู แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นพรอมบันทึกขอคิดเห็น

เสนอแนะตางๆ  

 

- มี.ค. ๖๐ 

 

- มีค. – เม.ย.๖๐ 

 

- มีค.– เม.ย.๖๐ 

 

 

 

 

- คณะทํางานหัวขอ

การจัดการความรู 

- แหลงความรู 

 

- การประชุมพูดคุย

แลกเปลี่ยนความรู

ความคิดเห็น 

 

- มีคณะทํางาน

ครบทุกหัวขอ 

- ไมนอยกวา ๒ 

แหลง 

- มีการประชุมไม

นอยกวา ๓ ครั้ง 

 

นขต.รพ.รร.จปร. 

 

- คณะกรรมการ 

KM ของหนวย 

- KM Team 

 

- KM Team 

 

- รายช่ือ KM 

team 

- รายละเอียด

แหลงขอมูล 

- บันทึกขอความ 

/บันทึกการ

ประชุม 



ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลาเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ หลักฐาน 

๓ การจัดความรูใหเปนระบบ 

- จัดแยกหมวดหมูเอกสารความรู

และจัดเรียงลําดับเพื่อเขาใจงาย 

 

 

- พ.ค. ๖๐ 

 

 

- การจัดเรียงเน้ือหา 

 

- เน้ือหาอานแลว

เขาใจงายมีลําดับ

ข้ันตอน

รายละเอียด

ครบถวน 

 

นขต.รพ.รร.จปร. 

 

- KM Team 

 

- เอกสารการ

จัดการความรู 

๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู 

- นํารางเอกสารใหผูรู/

ผูใชงาน กลั่นกรองเพื่อ

ความถูกตอง สื่อสารเขาใจ

งาย เน้ือหาครบถวน 

 

 

 

- มิ.ย. ๖๐ 

 

 

- ผูรู/ผูใชงานที่ทํา

การกลั่นกรอง

ความรู 

 

- มีผูรู/ผูใชงานที่

ทําการกลั่นกรอง

ความรูไมตํ่ากวา 

๓ คน 

 

นขต.รพ.รร.จปร. 

 

- KM Team 

 

- บันทึกรับรอง/

ขอคิดเห็นจาก

ผูรู/ผูใชงาน 



ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลาเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ หลักฐาน 

๕ การเขาถึงความรู 

- พัฒนาดูแลชองทางการเขาถึงแหลง 

KM 

๑) เว็บไซต 

๒) หองการจัดการความรู 

 

- แปลงขอมูลเปนไฟล pdfและสราง 

keyword นําเขาฐานขอมูลแสดงบน

เว็บไซต 

 

- นําเอกสารการจัดการความรูเขา

หองการจัดการความรู 

 

- ประชาสัมพันธใหขาราชการ 

รร.จปร. เขาถึงแหลงความรู 

 

- ก.ค. – ส.ค. ๖๐ 

 

 

 

- ก.ค. – ส.ค. ๖๐ 

 

 

- ก.ค. – ส.ค. ๖๐ 

 

 

- ก.พ. – ส.ค. ๖๐ 

 

- จํานวนชองทาง 

 

 

 

- หัวขอความรูใหม

บนเว็บไซต 

 

- หัวขอความรูใหม

ในหองการจัดการ

ความรู 

 

- จํานวนครั้งการ

เขาถึงความรู 

 

- ไมนอยกวา ๒ 

ชองทาง 

 

 

- หัวขอความรู

ใหมทุกหัวขอ

เขาถึงไดผาน

เว็บไซต 

- หัวขอความรู

ใหมทุกหัวขอ

เขาถึงไดผาน

เว็บไซต 

- ไมนอยกวา 

๑๐๐ ครั้ง 

 

- รพ.รร.จปร. 

 

 

 

-นขต.รพ.รร.จปร. 

 

 

- นขต.

รพ.รร.จปร. 

 

 

- ขาราชการ

รพ.รร.จปร. 

 

- คณะกรรมการ 

KM ของ รร.จปร. 

- คณะกรรมการ 

KM ของหนวย 

- KM Team 

 

 

- KM Team 

 

 

- KM Team 

 

- เว็บไซต KM 

รร.จปร. 

- หอง KM  

 

-เว็บไซต KM 

รร.จปร. 

 

- หอง KM  

 

-เว็บไซต KM 

รร.จปร. 

 

 


