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   เอกสารชดุท่ี 2 
               ส าหรับนกัศกึษา 
  หวัข้อ  การซกัประวตัิ Sexual dysfunction                            
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ข้อแนะน าในการฝึกปฏบิัตกิารส่ือสาร 
 

การฝึกทกัษะการสื่อสารทางเวชปฏิบตัิมิได้มีจดัให้นกัศกึษาได้ฝึกแค่เพียงบทเรียนนีเ้ท่านัน้ แต่นกัศกึษา
จะมีโอกาสได้ฝึกฝนบทเรียนอื่นๆในแต่ละชัน้ปีการศึกษาตามความเหมาะสมท่ีคณาจารย์ของศนูย์แพทยศาสตร
ศกึษาชัน้คลินิกจะก าหนด 
 

 และเพราะทกุการสื่อสารทางเวชปฏิบตัิ จะต้องประกอบไปด้วย 
1. Process  กระบวนการหรือขัน้ตอนของแต่ละการสื่อสารทางเวชปฏิบัติซึ่งจะต้องสอดแทรกผสมผสาน

ทกัษะการสื่อสารพืน้ฐานไว้โดยตลอด 
2. Content        เนือ้หาท่ีจะสื่อสาร อย่าลืมวา่ความล้มเหลวในการสื่อสารทางเวชปฏิบตัิ เกิดจากผู้สื่อสารมี 

ความรู้เนือ้หาท่ีจะสื่อสารไม่เพียงพอ ในการฝึกแต่ละบทจึงได้มีการสอดแทรกข้อมูลเนือ้หาท่ี
ส าคญัไว้ให้ด้วย เพ่ือให้นกัศกึษาฝึกทกัษะการสื่อสารอย่างเหมาะสม 

3. Product     ภาพรวมของการสื่อสาร  ความพงึพอใจของผู้ ป่วยหรือญาติ 
 

 นกัศกึษาควรทบทวน Basic communication skills ซึง่จ าเป็นต้องใช้ในทกุบทเรียนท่ีจะฝึกให้เคยชิน เพ่ือ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของภาพรวมการฝึกสื่อสารแตล่ะครัง้  
 

 จนเม่ือนกัศกึษาเกิดความเคยชินแล้ว ตอ่ไปก็จะได้ปฏิบตัิการสื่อสารพืน้ฐานท่ีจ าเป็นต้องผสมผสานอยู่ใน
ทกุกระบวนการสื่อสารทางเวชปฏิบตัิได้อย่างเหมาะสมโดยอตัโนมตัิ 
 

 หลงัจากทีได้ศกึษาเอกสารชดุท่ี 1 และข้อแนะน าในการฝึกปฏิบตัิการสื่อสาร ขอให้นกัศกึษาตกลงกนัเอง
วา่เม่ือเร่ิมต้นการฝึกครัง้ท่ี 1 ผู้ใดจะท าหน้าท่ีเป็นผู้ ฝึกปฏิบตัิการสื่อสาร หรือจะเป็นผู้สงัเกตการณ์ แล้วขอให้แตล่ะ
คนท าความเข้าใจรายละเอียดท่ีชีแ้จงไว้ในสว่นของตน และสลบัท าหน้าท่ีกนัในการฝึกครัง้ตอ่ไปตามท่ีแจ้งไว้ใน
เอกสารชดุท่ี 1 

 

ล าดบัการของเอกสารชดุท่ี 2 มีดงันี ้
1. ส าหรับนกัศกึษาแพทย์ผู้ ฝึกปฏิบตัิการสื่อสาร ประกอบด้วย 

- ขัน้ตอนกระบวนการสื่อสาร 
- ค าสัง่ปฏิบตัิและโจทย์ 
- ทฤษฎีหรือข้อมลูเนือ้หา 
- แบบประเมิน comeval - - - 01 

2. ส าหรับนกัศกึษาแพทย์ผู้สงัเกตการณ์การสื่อสาร 
- ขัน้ตอนกระบวนการสื่อสาร 
- ค าสัง่ปฏิบตัิและโจทย์ 
- ทฤษฎีหรือข้อมลูเนือ้หา 
- แบบประเมิน comeval - - - 02 

3.   แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศกึษา การฝึกทกัษะการสื่อสารทางเวชปฏิบตัิ comeval - - - 03 
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หวัข้อ  การซักประวัต ิSexual dysfunction 
ช่ือเร่ือง   Erectile Dysfunction 

ส าหรับนักศึกษาแพทย์ผู้ฝึกปฏิบัตกิารส่ือสาร 
 

ขัน้ตอนกระบวนการซักประวัติทางเพศสัมพันธ์ 
1. แนะน าตวั 
2. ถามปัญหา 
3. พดูให้ผู้ ป่วยไว้วางใจท่ีจะเลา่ปัญหาสว่นตวั 
4. ให้ผู้ ป่วยเล่าปัญหาก่อนเจาะจงซกัถาม (ใช้ค ำถำมเปิด) 
5. ท าความเข้าใจปัญหาจากการซกัถามรายละเอียด 
6. ขออนญุาตถามรายละเอียดเพศสมัพนัธ์ พร้อมเหตผุลและความจ าเป็นท่ีต้องถาม 
7. ซกัถามรายละเอียดเพศสมัพนัธ์ 

7.1 ความผิดปกตท่ีิเป็นปัญหา 
7.2 การแก้ไขปัญหาท่ีเคยปฏิบตัิท่ีไมใ่ชก่ารใช้ยา 
7.3 การใช้ยาช่วยบ าบดั 
7.4 ความรู้สกึมมุมองของปัญหานีข้องผู้ ป่วย  เชน่ ไมเ่ป็นลกูผู้ชาย เสียความมัน่ใจ กลวัคู่

สมรสเสียใจ 
7.5 อปุนิสยั ความรู้สกึ ความคิดตอ่ปัญหานีข้องคูส่มรส 

8. ซกัถามปัญหาอ่ืนๆท่ีอาจเป็นสาเหต ุ
8.1 โรคประจ าตวั หรือภาวะผิดปกตขิองสขุภาพ 
8.2 ยาท่ีกินประจ าท่ีมีผลตอ่เพศสมัพนัธ์ 
8.3 ปัญหาด้านจิตใจ รวมทัง้การงาน 
8.4 การออกก าลงักาย 
8.5 ปัญหาอ่ืนๆ เชน่ บหุร่ี สรุา อบุตัเิหต ุบาดเจ็บท่ีหลงั หรือกระดกูสนัหลงั 

9. แสดงความเห็นใจ 
10. ทา่ที ค าพดู และน า้เสียงท่ีชว่ยให้ผู้ ป่วยลดความกระดากอายท่ีจะเลา่ปัญหา 
11. ให้ผู้ ป่วยเล่าเร่ืองท่ีไมไ่ด้พดูถึง 
12. เปิดโอกาสให้ผู้ ป่วยซกัถาม 
13. แจ้งสมมตุฐิานท่ียงัสรุปสาเหตไุมไ่ด้จากการซกัประวตัิ  (กำรวินิจฉยักำรหย่อนสมรรถภำพทำง

เพศผูป่้วยตอ้งเป็นมำนำนกว่ำ 6 เดือน) 
14. แจ้งการด าเนินการตอ่ไป  (กำรตรวจร่ำงกำยและเจำะเลือดเพือ่ ตรวจหำควำมผิดปกติทีแ่ฝง

อยู่ก่อนสรุปสำเหตคุวำมผิดปกติ) 
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ค าส่ังปฏิบัตสิ าหรับนักศึกษาผู้ฝึกปฏิบัตกิารส่ือสาร 
หลงัจากได้ศกึษาขัน้ตอนของการส่ือสารเรียบร้อยแล้วให้ซกัประวตัผิู้ ป่วยให้ได้สมมตุิฐานเบือ้งต้น 

เพ่ือหาแนวทางการด าเนินการให้ได้การวินิจฉยัตอ่ไป ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
 สมมตุทิา่นเป็นแพทย์โรงพยาบาลชมุชนแหง่หนึง่ มีผู้ ป่วยช่ือ เลิศรบ อาย ุ50 ปี มาปรึกษาทา่นเร่ือง 
เพศสมัพนัธ์ไมป่กต ิ 
 

 
ข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับโรค Sexual  Dysfunction 
 Sexual dysfunction ประกอบด้วย 

1. อาการหลัง่เร็ว ( Premature ejaculation) 
2. อาการหลัง่ช้า ( Delay ejaculation) 
3. การเฉ่ือยชาทางเพศ (Deficits in desire) 
4. การไมถ่ึงจดุสดุยอด (Orgasmic disabilities) 
5. การหย่อนสมรรถนะทางเพศ (Erectile dysfunction หรือ ED) คือ การท่ีอวยัวะเพศแข็งตวัได้

ไมเ่ตม็ท่ี  หรือแข็งตวัได้ไมน่านเพียงพอท่ีจะท าให้มีเพศสมัพนัธ์ได้อยา่งพึงพอใจ โดยต้องมี
อาการอย่างน้อย 6 เดือน ซึง่เกิดได้จากหลายสาเหตทุัง้โรคทางกาย (neurogenic, vascular, 
hormonal) หรือ จากทางใจ (psychogenic)  หรือจากยาและสารอ่ืนๆ จ าเป็นต้องหาตรวจหา
สาเหต ุเพ่ือการรักษาท่ีถกูต้องตอ่ไป 

 

โรคที่มีผลต่อ Erectile  Dysfunction  เชน่  
1. Diabetes mellitus 
2. Hypertension 
3. Prostadenoma 

 
 

ยาที่มีผลท าให้เกิด Erectile  Dysfunction 
1. Antihypertensive 

-  β – blockers : atenolol 
-   Methyldopa 
-  Prazosin 

2. Gastroprotectants 
 - Cimetidine 
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 - Omeprazole 
3. Antidepressive 

 - Tricyclics 
 - MAOIs (Monoamine Oxidase Inhibitors) 
 - SSRIs (Selective Seratonin Reuptake Inhibitors) 

4. Antiandrogens 
 - Finasteride (Proscar) 

5. Diuretics 
 - Thiazides 
 - Spironolactone 

6. Digoxin 
7. Antiepileptics 

 - Carbamazepine 
 - Gabapentin 
 - Phenytoin 

หมายเหตุ         Atenolol กบั Viagra ถ้ากินร่วมกนัอาจเสริมฤทธ์ิท าให้เกิดอนัตรายรุนแรงแก่ผู้ เสพได้ 
----------------------------------------------------------- 

 เม่ือท่านได้ศึกษาขัน้ตอนการส่ือสาร  รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ป่วยและเนือ้หาท่ี
จะต้องส่ือสารแล้ว ขอให้ท่านเตรียมการเพ่ือท่ีจะปฏิบัตกัิบผู้ป่วย  เม่ือท่านพร้อมโปรดแนะน าตัว
แก่ผู้ป่วยและถามความพร้อมท่ีจะเร่ิมปฏิบัตกิารส่ือสาร   
 
 เม่ือทัง้ท่านและผู้ป่วยพร้อมแล้ว   โปรดด าเนินการตามขัน้ตอนการฝึกส่ือสารครัง้ที่ 1   
และการส่ือสารครัง้ที่ 2  ตามที่แจ้งไว้ใน เอกสารชุดที่ 1  หน้าที่ 5 
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แบบประเมินโดยนักศึกษาแพทย์ผู้ฝึกปฏิบัตกิารฝึกทักษะการส่ือสารทางเวชปฏิบัติ  
หวัข้อ การซักประวัต ิsexual dysfunction    รอบที่ .........    
ช่ือเร่ือง  Erectile Dysfunction (แผ่นที่ 1) 
ไมไ่ด้ปฏิบตั ิ ปฏิบตัิ ขัน้ตอนการปฏบิัติ 
1. การเตรียมการก่อนปฏบิัต ิ 
  1.1   ท่านคิดจะเอย่ทกัทายผู้ ป่วยก่อน   
  1.2   ท่านเตรียมตวัท่ีจะรับฟังผู้ ป่วยอย่างตัง้ใจ เหมือนการปฏิบตัิจริง 
  1.3   ท่านวางแผนการใช้ค าถาม  
  1.4   ท่านประเมินตนเองความรู้ในเนือ้หาท่ีจะต้องพดู  
  1.5   ท่านได้ทบทวนขัน้ตอนกระบวนการสื่อสารท่ีจะฝึกปฏิบตัิแล้ว  
2. ขัน้ตอนการซักประวัต ิ
  2.1  เร่ิมต้นด้วยการแนะน าตวั ทกัทาย หรือ ถามอาการทัว่ไป 
  2.2 ถามอาการทัว่ไป 

  2.3  พดูให้ผู้ ป่วยไว้วางใจท่ีจะเลา่ปัญหาสว่นตวั 
  2.4 ให้ผู้ ป่วยเลา่ปัญหาก่อนเจาะจงซกัถาม 
  2.5  ท าความเข้าใจปัญหาจากการซกัถามรายละเอียด 
  2.6 ขออนญุาตถามรายละเอียดเพศสมัพนัธ์ เหตผุลและความจ าเป็นท่ีต้องถาม 
  2.7 ซกัถามรายละเอียดเพศสมัพนัธ์ 
     2.7.1 ความผิดปกติท่ีเป็นปัญหา 
     2.7.2 การแก้ไขปัญหาท่ีเคยปฏิบตัิท่ีไมใ่ช่การใช้ยา 
     2.7.3 การใช้ยาช่วยบ าบดั  
     2.7.4 ความรู้สกึมมุมองของปัญหานีข้องผู้ ป่วยเช่น ไมเ่ป็นลกูผู้ชาย เสียความ  

            มัน่ใจ กลวัแฟนเสียใจ 
     2.7.5 อปุนิสยั ความรู้สกึ ความคิดตอ่ปัญหานีข้องคูส่มรส 
  2.8 ซกัถามปัญหาอื่นๆท่ีอาจเป็นสาเหต ุ
     2.8.1 โรคประจ าตวั หรือภาวะผิดปกติของสขุภาพ 
     2.8.2  ยาท่ีกินประจ าท่ีอาจเป็นสาเหต ุ
     2.8.3 ปัญหาด้านจิตใจ รวมทัง้การงาน 
     2.8.4 การออกก าลงักาย 
     2.8.5 ปัญหาอื่นๆ เชน่ บหุร่ี สรุา อบุตัิเหต ุบาดเจ็บท่ีหลงั หรือกระดกูสนัหลงั 
   2.9  แสดงความเห็นใจ 
  2.10 ท่าที ค าพดู และน า้เสียงท่ีช่วยให้ผู้ ป่วย ลดความกระดากอายท่ีจะเลา่ปัญหา 
  2.11ให้ผู้ ป่วยเลา่เร่ืองท่ีไมไ่ด้พดูถงึ 
  2.12 เปิดโอกาสให้ผู้ ป่วยซกัถาม 

(comeval 007-01) 
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แบบประเมินโดยนักศึกษาแพทย์ผู้ฝึกปฏิบัตกิารฝึกทักษะการส่ือสารทางเวชปฏิบัติ  
หวัข้อ การซักประวัต ิsexual dysfunction    รอบที่ .........     
ช่ือเร่ือง  Erectile Dysfunction (แผ่นที่ 2) 
ไมไ่ด้ปฏิบตั ิ ปฏิบตัิ ขัน้ตอนการปฏบิัติ 
  2.13 แจ้งผู้ ป่วยวา่ยงัสรุปสาเหตไุมไ่ด้จากการซกัประวตัิ 
  2.14 แจ้งการด าเนินการตอ่ไป(การตรวจร่างกายและเจาะเลือด ตรวจหาความ

ผิดปกติท่ีแฝงอยู่ซึง่อาจเป็นสาเหต)ุ 

3. การส่ือสารพืน้ฐาน 
      3.1   การสบตา 
      3.2   แสดงการตอบรับ เช่น พยกัหน้า โน้มตวัไปหาผู้ ป่วย 
      3.3   พดูช้า ชดัเจน  หยดุเป็นระยะไมพ่ดูติดตอ่กนัเร่ือย ๆ         
      3.4   การแสดงความเห็นอกเห็นใจ โดย  Empathic responses         
              - สะท้อนความรู้สกึ  
              - แสดงภาษากาย   
      3.5   การรับฟังอย่างตัง้ใจ เช่น การทวนความ สรุปความ  
      3.6   เปิดโอกาสให้เลา่เร่ือง   
      3.7   ไมพ่ดู ไมถ่ามตดับท ไมข่ดัจงัหวะ-ขณะผู้ ป่วยก าลงัพดู   
      3.8   เปิดโอกาสให้ซกัถาม                      
      3.9   การใช้ค าถามอย่างเหมาะสม    
 
4.  ความม่ันใจในการส่ือสารตามขัน้ตอน      มาก     ปานกลาง        น้อย    
   
5.  ความม่ันใจในเนือ้หาที่ส่ือสาร                มาก     ปานกลาง        น้อย       
     
6.  ความพอใจในการฝึกปฏบิัตคิรัง้นี ้          มาก      ปานกลาง        น้อย                 
 

 
 
 
 
 

 
(comeval 007-01) 
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หวัข้อ  การซักประวัต ิSexual dysfunction 
           ช่ือเร่ือง   Erectile Dysfunction 

             ส าหรับนักศึกษาแพทย์ผู้สังเกตการณ์การส่ือสาร 
  
ขัน้ตอนกระบวนการซักประวัติทางเพศสัมพันธ์ 

1. แนะน าตวั 
2. ถามปัญหา 
3. พดูให้ผู้ ป่วยไว้วางใจท่ีจะเลา่ปัญหาสว่นตวั 
4. ให้ผู้ ป่วยเล่าปัญหาก่อนเจาะจงซกัถาม (ใช้ค ำถำมเปิด) 
5. ท าความเข้าใจปัญหาจากการซกัถามรายละเอียด 
6. ขออนญุาตถามรายละเอียดเพศสมัพนัธ์ พร้อมเหตผุลและความจ าเป็นท่ีต้องถาม 
7. ซกัถามรายละเอียดเพศสมัพนัธ์ 

7.1 ความผิดปกตท่ีิเป็นปัญหา 
7.2 การแก้ไขปัญหาท่ีเคยปฏิบตัท่ีิไมใ่ชก่ารใช้ยา 
7.3 การใช้ยาชว่ยบ าบดั 
7.4 ความรู้สกึมมุมองของปัญหานีข้องผู้ ป่วย  เชน่ ไมเ่ป็นลกูผู้ชาย เสียความมัน่ใจ กลวัคูส่มรส

เสียใจ 
7.5 อปุนิสยั ความรู้สกึ ความคดิตอ่ปัญหานีข้องคูส่มรส 

8. ซกัถามปัญหาอ่ืนๆท่ีอาจเป็นสาเหต ุ
8.1 โรคประจ าตวั หรือภาวะผิดปกตขิองสขุภาพ 
8.2 ยาท่ีกินประจ าท่ีมีผลตอ่เพศสมัพนัธ์ 
8.3 ปัญหาด้านจิตใจ รวมทัง้การงาน 
8.4 การออกก าลงักาย 
8.5 ปัญหาอ่ืนๆ เชน่ บหุร่ี สรุา อบุตัเิหต ุบาดเจ็บท่ีหลงั หรือกระดกูสนัหลัง 

9. แสดงความเห็นใจ 
10. ทา่ที ค าพดู และน า้เสียงท่ีชว่ยให้ผู้ ป่วยลดความกระดากอายท่ีจะเลา่ปัญหา 
11. ให้ผู้ ป่วยเล่าเร่ืองท่ีไมไ่ด้พดูถึง 
12. เปิดโอกาสให้ผู้ ป่วยซกัถาม 
13. แจ้งสมมตุฐิานท่ียงัสรุปสาเหตไุมไ่ด้จากการซกัประวตัิ  (กำรวินิจฉยักำรหย่อนสมรรถภำพทำงเพศ 
     ผูป่้วยต้องเป็นมำนำนกว่ำ 6 เดือน) 
14. แจ้งการด าเนินการตอ่ไป  (กำรตรวจร่ำงกำยและเจำะเลือดเพือ่ ตรวจหำควำมผิดปกติทีแ่ฝงอยู่

ก่อนสรุปสำเหตคุวำมผิดปกติ) 
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ค าส่ังปฏิบัตสิ าหรับผู้สังเกตการณ์ 
 สงัเกตและประเมินการปฏิบตัขิองเพ่ือนนกัศกึษา และให้ความเห็นตามแบบประเมินส าหรับ 
ผู้สงัเกตการณ์การฝึกทกัษะการส่ือสารทางเวชปฏิบตัิ แล้วมอบแบบประเมินให้เพ่ือนนกัศกึษาเม่ือปฏิบตัิ
เสร็จในแตล่ะครัง้ของการฝึก 
 
 ข้อมูลของผูป่้วยมีดงันี ้
 ท่ีโรงพยาบาลชมุชนแหง่หนึง่ มีผู้ ป่วยช่ือ เลิศรบ อาย ุ50 ปี มาปรึกษาแพทย์เร่ือง เพศสมัพนัธ์ไม่
ปกติ  แพทย์จะท าการซกัประวตัเิพ่ือหาสมมตุฐิาน สาเหต ุ
 

ข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับโรค Sexual  Dysfunction 
 Sexual dysfunction ประกอบด้วย 

1. อาการหลัง่เร็ว ( Premature ejaculation) 
2. อาการหลัง่ช้า ( Delay ejaculation) 
3. การเฉ่ือยชาทางเพศ (Deficits in desire) 
4. การไมถ่ึงจดุสดุยอด (Orgasmic disabilities) 
5. การหย่อนสมรรถนะทางเพศ (Erectile dysfunction หรือ ED) คือ การท่ีอวยัวะเพศแข็งตวัได้

ไมเ่ตม็ท่ี  หรือแข็งตวัได้ไมน่านเพียงพอท่ีจะท าให้มีเพศสมัพนัธ์ได้อยา่งพงึพอใจ โดยต้องมี
อาการอย่างน้อย 6 เดือน ซึง่เกิดได้จากหลายสาเหตทุัง้โรคทางกาย (neurogenic, vascular, 
hormonal) หรือ จากทางใจ (psychogenic)  หรือจากยาและสารอ่ืนๆ จ าเป็นต้องหาตรวจหา
สาเหต ุเพ่ือการรักษาท่ีถกูต้องตอ่ไป 

 

โรคที่มีผลต่อ Erectile  Dysfunction  เชน่ 
1. Diabetes mellitus 
2. Hypertension 
3. Prostadenoma 

 
 
 

ยาที่มีผลท าให้เกิด Erectile  Dysfunction 
1. Antihypertensive 

-  β – blockers : atenolol 
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-   Methyldopa 
-  Prazosin 

2. Gastroprotectants 
 - Cimetidine 
 - Omeprazole 

3. Antidepressive 
 - Tricyclics 
 - MAOIs (Monoamine Oxidase Inhibitors) 
 - SSRIs (Selective Seratonin Reuptake Inhibitors) 

4. Antiandrogens 
 - Finasteride (Proscar) 

5. Diuretics 
 - Thiazides 
 - Spironolactone 

6. Digoxin 
7. Antiepileptics 

 - Carbamazepine 
 - Gabapentin 
 - Phenytoin 

หมายเหตุ         Atenolol กบั Viagra ถ้ากินร่วมกนัอาจเสริมฤทธ์ิท าให้เกิดอนัตรายรุนแรงแก่ผู้ เสพได้ 
----------------------------------------------------- 

 
 

 ขอให้ผู้สังเกตการณ์สังเกตค าพูด อากัปกิริยา และภาษากายของผู้ฝึกปฏิบัตกิารส่ือสาร
ด้วย  และขอให้จับเวลาตามก าหนดการในเอกสารชุดท่ี 1 เพ่ือเตือนผู้ฝึกปฏิบัตหิากเวลา
ล่วงเลย 
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แบบประเมินโดยผู้สังเกตการณ์  การฝึกทักษะการส่ือสารทางเวชปฏิบัติ  

หวัข้อ การซักประวัต ิsexual dysfunction    รอบที่ .........     
เร่ือง  Erectile Dysfunction (แผ่นที่ 1) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  (โปรดท าเคร่ืองหมายกากบาท x ในขัน้ตอนการปฏิบตัขิองผู้แสดงเป็นแพทย์) 
ไมไ่ด้ปฏิบตั ิ ปฏิบตัิ ขัน้ตอนการปฏบิัติ 
1. ขัน้ตอนการซักประวัต ิ
  1.1 เร่ิมต้นด้วยการแนะน าตวั ทกัทาย หรือ ถามอาการทัว่ไป 
  1.2 ถามอาการทัว่ไป 

  1.3 พดูให้ผู้ ป่วยไว้วางใจท่ีจะเลา่ปัญหาสว่นตวั 
  1.4 ให้ผู้ ป่วยเลา่ปัญหาก่อนเจาะจงซกัถาม 
  1.5 ท าความเข้าใจปัญหาจากการซกัถามรายละเอียด 
  1.6 ขออนญุาตถามรายละเอียดเพศสมัพนัธ์ เหตผุลและความจ าเป็นท่ีต้องถาม 
  1.7 ซกัถามรายละเอียดเพศสมัพนัธ์ 
     1.7.1 ความผิดปกติท่ีเป็นปัญหา 
     1.7.2 การแก้ไขปัญหาท่ีเคยปฏิบตัิท่ีไมใ่ช่การใช้ยา 
     1.7.3 การใช้ยาช่วยบ าบดั  
     1.7.4 ความรู้สกึมมุมองของปัญหานีข้องผู้ ป่วยเช่น ไมเ่ป็นลกูผู้ชาย เสียความ 
              มัน่ใจ กลวัแฟนเสียใจ 
     1.7.5 อปุนิสยั ความรู้สกึ ความคิดตอ่ปัญหานีข้องคูส่มรส 
  1.8 ซกัถามปัญหาอื่นๆท่ีอาจเป็นสาเหต ุ
     1.8.1 โรคประจ าตวั หรือภาวะผิดปกติของสขุภาพ 
     1.8.2 ยาท่ีกินประจ าท่ีอาจเป็นสาเหต ุ
     1.8.3 ปัญหาด้านจิตใจ รวมทัง้การงาน 
     1.8.3 การออกก าลงักาย 
     1.8.4 ปัญหาอื่นๆ เชน่ บหุร่ี สรุา อบุตัิเหต ุบาดเจ็บท่ีหลงั หรือกระดกูสนัหลงั 
  1.9  แสดงความเห็นใจ 
  1.10 ท่าที ค าพดู และน า้เสียงท่ีช่วยให้ผู้ ป่วย ลดความกระดากอายท่ีจะเลา่ปัญหา 
  1.11ให้ผู้ ป่วยเลา่เร่ืองท่ีไมไ่ด้พดูถงึ 
  1.12 เปิดโอกาสให้ผู้ ป่วยซกัถาม 
  1.13 แจ้งผู้ ป่วยวา่ยงัสรุปสาเหตไุมไ่ด้จากการซกัประวตั ิ
  1.14 แจ้งการด าเนินการตอ่ไป(การตรวจร่างกายและเจาะเลือด ตรวจหาความ 
  ผิดปกติท่ีแฝงอยู่ซึง่อาจเป็นสาเหต)ุ 

(comeval 007-02) 
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แบบประเมินโดยผู้สังเกตการณ์  การฝึกทักษะการส่ือสารทางเวชปฏิบัติ  

หวัข้อ การซักประวัต ิsexual dysfunction    รอบที่ .........     
เร่ือง  Erectile Dysfunction (แผ่นที่ 2) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  (โปรดท าเคร่ืองหมายกากบาท x ในขัน้ตอนการปฏิบตัขิองผู้แสดงเป็นแพทย์) 
ไมไ่ด้ปฏิบตั ิ ปฏิบตัิ ขัน้ตอนการปฏบิัติ 
2. การส่ือสารพืน้ฐาน 
  2.1 การสบตา 
  2.2 แสดงการตอบรับ เชน่ พยกัหน้า โน้มตวัไปหาผู้ ป่วย 
  2.3 พดูช้า ชดัเจน  หยดุเป็นระยะไมพ่ดูติดตอ่กนัเร่ือย ๆ         
  2.4 การแสดงความเห็นอกเห็นใจ โดย  Empathic responses         
              - สะท้อนความรู้สกึ  
              - แสดงภาษากาย   
  2.5 การรับฟังอย่างตัง้ใจ เช่น การทวนความ สรุปความ  
  2.6 เปิดโอกาสให้เลา่เร่ือง   
  2.7 ไมพ่ดู ไมถ่ามตดับท ไมข่ดัจงัหวะ-ขณะผู้ ป่วยก าลงัพดู   
  2.8  เปิดโอกาสให้ซกัถาม                      
  2.9 การใช้ค าถามอย่างเหมาะสม    
 
3.  เนือ้หาที่ส่ือสาร          ดีมาก     ดี        พอใช้ 
 
4.  สรุปภาพรวมการส่ือสาร                     ดีมาก     ดี        พอใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(comeval 007-02) 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา   การฝึกทักษะการส่ือสารทางเวชปฏิบัต ิ
                  หัวข้อ  การซักประวัต ิSexual dysfunction 
                                ช่ือเร่ือง   Erectile Dysfunction  

กระบวนการ 
1.  หวัข้อที่น ามาฝึกทกัษะมีความเหมาะสม                             มาก             ปานกลาง            น้อย      
2.  วนัเวลาทีจ่ดัให้ฝึกเหมาะสม                           มาก             ปานกลาง            น้อย      
3.  ระยะเวลาฝึกเหมาะสม                               มาก             ปานกลาง            น้อย           
4.  สถานท่ีฝึกเหมาะสม                                                  มาก             ปานกลาง            น้อย           
5.  เจ้าหน้าที่ให้ความสะดวกในการฝึก                               มาก             ปานกลาง            น้อย           
6.  จ านวนครัง้ของการปฏิบตัิที่จดัให้ทา่นฝึกทกัษะนีเ้หมาะสม    มาก             ปานกลาง            น้อย              
7.  เอกสารประกอบการฝึกมีรายละเอียดเพยีงพอ                  มาก             ปานกลาง            น้อย           
8.  รายละเอียดการฝึกปฎิบตัิอา่นเข้าใจชดัเจน                    มาก             ปานกลาง            น้อย           
9.  แจ้งก าหนดการฝึกลว่งหน้าให้ทา่นเตรียมตวัเหมาะสม    มาก             ปานกลาง            น้อย           
10. ทา่นเกิดความมัน่ใจที่จะสือ่สารหวัข้อนีต้อ่ไปกบัผู้ ป่วย   มาก             ปานกลาง            น้อย       
11. ทา่นได้ประโยชน์จากกิจกรรมการฝึกทกัษะครัง้นี ้        มาก             ปานกลาง            น้อย       
12. ทา่นคดิวา่การจดัให้ฝึกกิจกรรมนีม้ีความจ าเป็น          มาก             ปานกลาง            น้อย       
13. ประเภทของการสือ่สารท่ีจดัให้ฝึกในชัน้ปีของทา่น       มาก             ปานกลาง            น้อย       
      ตามที่ประกาศไว้ในก าหนดการ ทา่นคิดวา่เหมาะสม 
วัตถุประสงค์ 
14. ทา่นบรรลวุตัถปุระสงค์ของกิจกรรมนี ้             มาก              ปานกลาง            น้อย       
       ข้อ 1 ประสบการณ์ตรงจากการสือ่สารกบัผู้ ป่วยจ าลอง    มาก              ปานกลาง            น้อย       
       ข้อ 2 เรียนรู้ขัน้ตอนกระบวนการสือ่สารท่ีจดัให้ฝึก           มาก              ปานกลาง            น้อย       
       ข้อ 3 ทบทวนและฝึกปฏิบตัิทกัษะการสือ่สารพืน้ฐาน       มาก              ปานกลาง            น้อย       
       ข้อ 4 ความคดิเห็นจากเพื่อนนกัศกึษาและผู้ ป่วย 
15. ประโยชน์จากการชีแ้นะของเพื่อน                               มาก             ปานกลาง            น้อย       
16. การแสดงของผู้ ป่วยจ าลองสมบทบาท           มาก             ปานกลาง            น้อย       
17. ผู้ ป่วยแสดงได้ดีสม า่เสมอเหมือนทกุครัง้    มาก             ปานกลาง            น้อย       
18. ความเหมาะสมของการประเมินทา่นโดยผู้ ป่วย          มาก             ปานกลาง            น้อย       
19. ประโยชน์ของการประเมินโดยผู้ ป่วยจ าลองตอ่ทา่น       มาก             ปานกลาง            น้อย       

---------------------------------------------------------------------- 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขกจิกรรมนี ้
................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................
ความคดิเห็นเพิ่มเติม 
.................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................(comeval 007-03) 



 15 

     
 
 

เอกสารชดุท่ี 3 
ส าหรับผู้ ป่วยจ าลอง 

บทเรียนที่  7 
การฝึกทกัษะการสื่อสารทางเวชปฏิบตัิ 
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 หวัข้อ  การซักประวัต ิSexual dysfunction                            
   ช่ือเร่ือง   Erectile Dysfunction  

บทผู้ป่วย 
 
 ทา่นช่ือเลิศรบ  อาย ุ50 ปี มาพบแพทย์เพราะอยากปรึกษาเร่ืองเพศสมัพนัธ์  
 
ข้อมูลการเจ็บป่วยของท่าน 
 ในช่วง 6-7 เดือนท่ีผ่านมานี ้ท่านมีปัญหาร่วมเพศไม่ได้อย่างเคย ช่วงแรกพอจะร่วมกันได้ใน
บางครัง้ แต่ในระยะหลงัเป็นมากขึน้ บางครัง้ร่วมเพศได้แต่แล้วก็ล้มเหลวกลางคนั เพราะอวัยวะอ่อนลง 
ภรรยาพยายามให้มาพบแพทย์ พยายามช่วย เธอเข้าใจและเคยบอกท่านว่าไม่ต้องกงัวล แต่ท่านก็อดเป็น
หว่งไมไ่ด้ คดิวา่เธออาจพดูอยา่งนีเ้พราะเกรงใจหรือพดูเอาใจ  

ภรรยาเป็นหญิงท่ีมีความต้องการทางเพศปกติ ไม่เคยหงุดหงิด ปฏิเสธเพศสมัพนัธ์แบบผิดปกต ิ
และอ่ืนๆ เคยปรึกษาหารือกนั ทา่นเคยไปปรึกษาแพทย์ท่ีคลินิกแตแ่พทย์ไม่ได้ท าอะไร จะให้กินยาไวอากร้า 
แตท่่านไม่กล้ากิน ท่านรู้สึกว่าอาจท าให้ภรรยาร าคาญ พยายามใช้เวลากบัเธอก่อนร่วมเพศ แตเ่กรงว่าจะ
ท าให้เธอไมมี่ความสขุ เพราะใช้เวลากระตุ้นแล้วก็ยงัร่วมเพศไมไ่ด้ และทา่นกงัวลเร่ืองนีม้ากขึน้  

ระยะแรกอวยัวะเพศของท่านไม่ต่ืนตวัตอนต่ืนนอนตอนเช้าเป็นบางครัง้ และเป็นมากขึน้ในช่วงนี ้
ทา่นไมช่อบการส าเร็จความใคร่ด้วยตนเองและไม่ท า และไม่พยายามจะท าในช่วงท่ีมีปัญหา ท่านไม่เคยใช้
วิธีการอ่ืนๆท่ีชว่ยให้ภรรยาถึงจดุสดุยอดหรือใช้วิธีผิดธรรมชาติอ่ืนๆ   ท่านไม่เคยมีเพศสมัพนัธ์แบบผิดปกต ิ
ทา่นไมมี่นิสยัชอบเพศเดียวกนั และรังเกียจมาก 
 เม่ือก่อนนีท้่านเคยร่วมเพศกบัภรรยาสปัดาห์ละ 3 ครัง้ ช่วงหลงัห่างออกไป ก่อนเกิดปัญหา ท่าน
ร่วมเพศ 1-2 ครัง้/สปัดาห์ ภรรยาไม่ได้มีความต้องการมากกว่านี ้มีบางครัง้ภรรยาอิดออดเม่ือท่านต้องการ
ร่วมเพศ 
 
การเจ็บป่วยอ่ืนๆ 
 1 ปีมาแล้ว ทา่นมีอาการปวดท้องตรงกลางบริเวณใต้ลิน้ป่ี  ไปหาแพทย์ท่ีคลินิก แพทย์บอกวา่เร่ิม
จะเป็นแผลในกระเพาะอาหาร ทา่นกินอาหารไมเ่ป็นเวลา  ให้ยาลดกรดกิน 1 เม็ดก่อนอาหารเช้า ลกัษณะ
เม็ดยาเป็นแคปซูลเล็กๆ  สีชมพอูอ่นด้านหนึง่ สีชมพเูข้มอีกด้านหนึง่ 
 
 
 
 
 



 17 

ข้อมูลพืน้ฐานของท่าน 
 ทา่นมีอาชีพเปิดร้านอินเตอร์เน็ต ชว่ง 1 ปีท่ีผา่นมา มีปัญหาลกูค้าลดลง รายได้ลดลง ทา่นลงทนุซือ้
คอมพิวเตอร์ไว้มาก มีอยู ่15  เคร่ือง   ท่านกู้ เงินเพ่ือนฝงูมาเปิดร้าน 

 ถ้าถกูถามข้อมลูครอบครัว การสมรส จ านวนบตุร จ านวนภรรยา ท่านแจ้งไปตามความจริง รวมทัง้
การด่ืมเหล้า สบูบหุร่ี การออกก าลงักาย และอบุตัเิหตตุา่งๆ 
 
บทบาทท่ีต้องแสดง  

ขณะนีท้า่นก าลงันัง่รอแพทย์เข้ามาซกัถามอาการของท่าน  
ถ้าเป็นแพทย์หญิงทา่นพดูอยา่งเกรงใจ ท าท่าอึกอกั พดูว่า “ ขอคุยกับคุณหมอผู้ชายได้ไหม

ครับ ”  
อยา่งไรก็ตามทา่นก็ต้องคยุกบัคณุหมอผู้หญิง 
ทา่นรู้สกึกระดากท่ีจะพดูเร่ืองเพศสมัพนัธ์ไมป่กตกิบัแพทย์ (โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงถำ้เป็นแพทย์หญิง)  

เพราะคดิว่าการท่ีร่วมเพศไม่ได้นัน้เป็นความบกพร่อง ไมใ่ชล่กูผู้ชาย ระยะแรกท่ีแพทย์เข้ามาพบทา่น ทา่น
ไมก่ล้าท่ีจะพดูออกไปตรงๆ นิ่งอึง้ ไมพ่ดู หรือพดูตะกกุตะกกั  
  

เร่ิมต้นการสนทนา  ถ้าคณุหมอให้เลา่ปัญหาก่อนเจาะจงซกัถาม ให้พดู “ ผม ผม อยากปรึกษา
คุณหมอ (น่ิงนับในใจ 1-3) เร่ืองร่วมเพศครับ ” 
 เม่ือคณุหมอขออนญุาตถามเร่ืองสว่นตวัหรือรายละเอียดเพศสมัพนัธ์ ตอบวา่ “ ได้ครับ ”  
 ถ้าแพทย์ถามเร่ืองโรคประจ าตวั ให้ตอบว่า ไมมี่ และทา่นไมเ่คยตรวจสขุภาพประจ าปี ถ้าแพทย์
เปิดโอกาสให้ซกัถาม พดูด้วยเสียงท่ีกงัวล ไม่สบายใจวา่ “ ผมเป็นอะไร จะหายไหมครับ หรือจะต้อง
เป็นอย่างนีไ้ปเร่ือยๆ  มันเหมือนตกนรกทัง้เป็นนะครับ ”   
 
  ถ้าคณุหมอไมไ่ด้พดูถึงยาไวอากร้า ให้ถามวา่ “ จะใช้ไวอากร้าได้ไหมครับ ” 
 
  ถ้าคณุหมอพดูถึงยาไวอากร้า ให้ถามวา่ “ อยากรู้ว่ายานีว้ิเศษยังไง จ าเป็นต้องกินไหม จะช่วย
ปัญหาของผมได้ไหมครับ ” 
 

ระหวา่งพดูคยุ ให้ท่านท าสีหน้ากงัวลตลอดเวลา  
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แบบประเมินโดยผู้ป่วยจ าลอง  การฝึกทักษะการส่ือสารทางเวชปฏิบัติ  
หวัข้อ  การซักประวัต ิsexual dysfunction            รอบที่ .........          
เร่ือง  Erectile dysfunction                  ช่ือผู้ ป่วย ............................................ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(โปรดท าเคร่ืองหมายกากบาท x ในขัน้ตอนการปฏิบตัขิองผู้แสดงเป็นแพทย์) 
ไมไ่ด้ปฏิบตั ิ ปฏิบตัิ ขัน้ตอนการปฏบิัติ 

1. พฤตกิรรมที่นักศึกษาปฏบิัต ิ 
      1.1   รับฟังท่านพดูอย่างตัง้ใจ ไมพ่ดู ไมถ่ามตดับท ไมพ่ดูขดัจงัหวะขณะท่าน  
              ก าลงัพดู   
      1.2   อธิบายช้า ๆ ชดัถ้อยชดัค า พดูโต้ตอบด้วยค าสภุาพ  
      1.3   ไมพ่ดูศพัท์แพทย์ หรือ ภาษาองักฤษกบัท่าน   
      1.4   ท่าที ค าพดูและน า้เสียง ช่วยท าให้ท่านไมก่ระดากอายท่ีจะเลา่ปัญหา 
      1.5   สบตาท่านเหมาะสม โดยไมท่ าให้ท่านรู้สกึไมส่บายใจ  
      1.6   แสดงความเป็นกนัเอง                      
      1.7   เปิดโอกาสให้ท่านซกัถาม                    
      1.8   แสดงความเห็นใจ                     
      1.9   กิริยาท่าทางให้เกียรตทิ่าน                    
   
2. เนือ้หาข้อมูลที่นักศึกษาซักประวัต ิ
      2.1   ทกัทาย    ถามอาการทัว่ไปของท่าน 
      2.2   พดูให้ท่านไว้วางใจท่ีจะเลา่ปัญหาสว่นตวั                         
      2.3  ขออนญุาตถามรายละเอียดเพศสมัพนัธ์ พร้อมเหตผุลและความจ าเป็น                    
      2.4   ถามรายละเอียดเร่ืองเพศสมัพนัธ์   
  2.5 คณุหมอถามปัญหาเพศสมัพนัธ์ครบถ้วนตามบทของท่าน 
  2.6 ถามหาปัญหาอื่นๆของท่าน 
      2.7  ท่านรู้สกึวา่คณุหมอพดูกบัท่านด้วยความมัน่ใจ ไมต่ิดขดั  
      2.8  แจ้งการวินิจฉยัเบือ้งต้นแตย่งัไมรู้่สาเหตท่ีุแนช่ดั  
      2.9  แจ้งการด าเนินการตอ่ไป การตรวจร่างกาย การเจาะเลือด 

 
3.  สิ่งท่ีประทับใจท่ีมีต่อนักศึกษาผู้ฝึก............................................................................................... 
4.  สิ่งท่ีอยากให้นักศึกษาปรับปรุง...................................................................................................... 
5.  ภาพรวมความพอใจของท่านต่อนักศึกษา      พอใจมาก         พอใจ           ไมค่อ่ยพอใจ  
 

(comeval 007-04) 


