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ค ำนิยม 
 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อการพัฒนาไปสู่มาตรฐานสากล 

คือ “ผลิตบัณฑิตแพทย์คุณภาพ บริการทางการแพทย์มาตรฐานสากล” (To provide the society 
with quality graduates in medicine and international standard of medical services)  
ซ่ึงจะส าเร็จได้ด้วยการพัฒนางานในหลาย ๆ ด้านไปพร้อมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานทางด้านวิชาการ
ของคณะฯ ให้มีความแข็งแกร่งและเติบโต โดยมีรากฐานที่ม่ันคงร่วมกับการพัฒนางานวิจัย น่ันจึงถือ
เป็นความส าคัญอันดับแรกสุด และหน่ึงในงานด้านวิชาการคือการสนับสนุนให้คณาจารย์มีโอกาส
ร่วมกันผลิตงานผลงาน เช่น ต ารา หรือหนังสือ ให้มากยิ่งขึ้น  

ส าหรับหนังสือ อาการทางอายุรศาสตร์ (Medical Symptomatology) ที่ได้ร่วมกันจัดท าขึ้น
โดยอายุรแพทย์ซ่ึงเป็นคณาจารย์ในภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
โดยการเรียบเรียงให้เป็นฉบับปรับปรุง ซ่ึงเป็นการประมวลความรู้ ทักษะ อันเกิดจากการค้นคว้า 
และประสบการณ์จากการท างาน ในการดูแลผู้ป่วย เป็นเน้ือหาที่เก่ียวกับอาการส าคัญที่พบบ่อย 
ในเวชปฏิบัติทั่วไป โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์ส าหรับ นิสิต นักศึกษาแพทย์ และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 
รวมถึงเพื่อนร่วมสหสาขาวิชาชีพ ที่จะได้น าความรู้ไปใช้ในการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไป 

 ในมิติการดูแลรักษาผู้ป่วย ผลส าเร็จที่จะเกิดขึ้นได้น้ัน แพทย์ย่อมต้องค านึงถึงองค์ประกอบ
ที่ เป็นองค์รวม  คือ ทั้ ง Bio-Psycho-Social-Spiritual แต่สิ่ งห น่ึงที่ส าคัญและเป็นพื้ นฐานที่สุด 
ในศาสตร์และศิลป์ในการดูแลผู้ป่วย คือ การมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะที่ดีในเรื่อง “อาการวิทยา” 
โดยเฉพาะอาการที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติแล้วน้ันยิ่งมีความส าคัญมากขึ้นไปอีก  

แม้ว่าจะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วก็ตาม 
คณาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ก็มิได้หยุดน่ิงในการพัฒนา
องค์ความรู้ โดยได้เรียบเรียงหนังสือเล่มน้ีจากประสบการณ์การท างานมาอย่างต่อเน่ือง และการค้นคว้า 
องค์ความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้เป็นฉบับปรับปรุงน้ี ได้ท าให้หนังสือมีความทันสมัยและสามารถประยุกต์ 
ใช้ในสมัยปัจจุบันได้เป็นอย่างดี  

กระผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่ม น้ีจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ อ่านทุกท่าน  
และมีคุณูปการต่อวงการแพทย์ตามวัตถุประสงค์ของคณะผู้จัดท าอย่างสมบูรณ์ทุกประการ 

 
 

 
                                                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ ศิริเกษม ศิริลักษณ์)  
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                                                                            มหาวิทยาลัยนรเศวร                                 
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ค ำนิยม 
 
อาการวิทยาเป็นความรู้พื้นฐานทางอายุรศาสตร์ ที่แพทย์ต้องใช้เพื่อน าไปสู่การวินิจฉัยโรค 

จึงมีความจ าเป็นที่นิสิตแพทย์ต้องเรียนรู้และท าความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และถึงแม้จะจบเป็นแพทย์แล้ว   
ก็ยังต้องมีการทบทวนเพื่อให้สามารถน ามาใช้กับผู้ป่วยในเวชปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการจัดตั้งเป็นภาควิชา
เม่ือปี พ.ศ. 2548 ปัจจุบันมีอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ทั้งสิ้น 11 สาขาวิชา ได้ด าเนินการ
พัฒนางานบริการและวิชาการด้านอายุรศาสตร์มาอย่างต่อเน่ือง หนังสือ  อาการทางอายุรศาสตร์ 
(Medical Symptomatology) เล่มน้ี ได้จัดพิมพ์มาแล้วครั้งหน่ึง ในโอกาสน้ีคณาจารย์อายุรศาสตร์ 
ในแต่ละสาขาวิชาได้ปรับปรุงเน้ือหาให้ถูกต้องและทันสมัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตแพทย์ 
และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปได้ใช้ศึกษาทบทวน ผมจึงมีความยินดี เป็นอย่างยิ่งที่ห นังสือเล่ม น้ี  
ได้รับการจัดพิมพ์เป็นครั้งที่สอง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่านตามวัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์ 
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ค ำน ำ 
 
การดูแลรักษาผู้ป่วยให้หายจากอาการเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่แพทย์ทุกคนมุ่งหวัง ประวัติสุขภาพ 

ที่ถูกต้อง การตรวจร่างกายที่แม่นย า การคิดวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคที่ครอบคลุม และการรักษาที่ถูกต้อง
เหมาะสม เป็นกระบวนการที่แพทย์ทุกคนพึงปฏิบัติ ประวัติสุขภาพและอาการเจ็บป่วยจึงมีความส าคัญ
เป็นอย่างยิ่งในการน าไปสู่การวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลั ยนเรศวร จึงได้ จัดท าห นังสืออาการทางอายุ รศาสตร์ขึ้ น ในการพิมพ์ ครั้ งแรก 
เพื่อใช้ประกอบการประชุมวิชาการของภาควิชาอายุรศาสตร์ ซ่ึงเน้ือหาของหนังสือเป็นประโยชน์
ส าหรับแพทย์เวชปฏิบัติและนิสิตแพทย์ในด้านการเรียนการสอนด้วย คณาจารย์อายุรศาสตร์  
จึงมีความประสงค์เพื่อปรับปรุงและจัดพิมพ์เป็นครั้งที่สอง เน้ือหาประกอบด้วยอาการต่าง ๆ ที่ส าคัญ
และพบบ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไป ครอบคลุมถึง ค าจ ากัดความ พยาธิสรีรวิทยา พยาธิก าเนิด สาเหตุ  
การซักประวัติ การตรวจร่างกายที่ เก่ียวข้อง ตลอดจนการวินิจฉัยผู้ป่วยที่มาด้วยอาการน้ัน ๆ  
คณะผู้จัดท าหวังว่า หนังสือเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับนิสิตแพทย์ใช้ประกอบการเรียนรู้ทางคลินิก 
และส าหรับแพทย์ผู้สนใจได้ใช้ค้นคว้าประกอบเวชปฏิบัติในชีวิตจริง 

 
 
 

                                                                   ธนกร ลักษณ์สมยา 
                                                                           อภิรตัน์ หวังธีระประเสริฐ 

                                                                    สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 
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กิตติกรรมประกำศ 
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และคุณจิราพร เพ็งจันทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ส าหรับการวาดภาพประกอบ 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 

Introduction 
 

ธนกร ลักษณ์สมยา 
 
 กำรสัมภำษณ์ประวัติหรือกำรซักถำมประวัติกำรเจ็บป่วยส ำหรับผู้ที่เป็นแพทย์ ถือเป็นทักษะที่ส ำคัญ 

และต้องฝึกฝนอย่ำงสม่ ำเสมอ กำรที่รำยละเอียดของประวัติสุขภำพและอำกำรเจ็บป่วย จะถูกถ่ำยทอด
จำกผู้ป่วยมำสู่แพทย์ ได้อย่ำงครบถ้วนและถูกต้องได้ นั น นอกจำกควำมรู้ทำง วิชำแพทย์แล้ว  
แพทย์จ ำเป็นต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร และมีสัมพันธภำพที่ดีกับผู้ป่วย (doctor-patient 
relationship) รวมทั งต้องมีกำรเตรียมตัวในกำรเข้ำซักถำมประวัติสุขภำพเป็นอย่ำงดี จึงจะน ำไปสู่
ควำมส ำเร็จสูงสุดที่แพทย์ทุกคนมุ่งหวัง น่ันคือผู้ป่วยหำยจำกโรคที่เป็นอยู่ 
 
ทักษะการซักถามประวัติสุขภาพ 
 

1. การวางแผนการซักถามประวัติสุขภาพ 
1.1  กำรเตรียมพร้อมของแพทย์ 
แพทย์ควรเตรียมตัวก่อนซักถำม ตั งแต่กำรตรวจสอบชื่อ สกุลของผู้ป่วยว่ำตรงกับผู้ที่ตน

ต้องกำรซักถำม ตรวจดูประวัติอดีต ภูมิหลังของปัญหำสุขภำพ ประวัติกำรรักษำ หำกมีบันทึก 
ในเวชระเบียนในกรณีที่ผู้ป่วยเคยมำรับกำรตรวจรักษำแล้ว หรือจำกประวัติที่บันทึกในเอกสำรกำรส่งตัว 
ในกรณีที่ผู้ป่วยถูกส่งต่อมำจำกแพทย์ท่ำนอ่ืน ซ่ึงจะช่วยลดระยะเวลำในกำรซักถำม ทั งนี ควรเตรียม
ซักถำมประวัติสุขภำพที่เกิดขึ นใหม่หรือที่ไม่มีกำรบันทึกไว้ด้วย หำกเป็นผู้ป่วยที่มำตรวจรักษำเป็นครั งแรก  
ก็จ ำเป็นต้องซักประวัติใหม่ทั งหมด ในระหว่ำงซักถำมอำจเตรียมเครื่องเขียนและกระดำษเพื่อใช้จด
บันทึกย่อช่วยจ ำเพื่อกันลืมประเด็นกำรซักถำม  

หำกจะมีกำรตรวจร่ำงกำยร่วมด้วย ควรมีบุคคลที่สำม เช่น พยำบำล อยู่ในขณะท ำกำรซัก
ประวัติและตรวจร่ำงกำย 
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