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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ความสําคัญของปญหา 
 

มนุษยใชภาษาพูดเพื่อการสื่อสารหรือที่เรียกกันวา การสนทนา (Conversation) การสนทนา
เปนการสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน ในชีวิตประจําวันนั้นมีจํานวนมากที่คู
สนทนามีความแตกตางกันในปจจัยทางสังคมเชน สถานภาพทางสังคม เพศ และอายุ ส่ิงเหลานี้ทํา
ใหการใชภาษามีการแปรไปตามปริบททางสังคม ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาการใชภาษาที่การสนทนา
ที่คูสนทนามีความแตกตางกันทางดานปจจัยทางสังคม การสนทนาที่ผูวิจัยคิดวานาสนใจประเภท
หนึ่งคือ การสนทนาระหวางแพทยและผูปวยในการตรวจรักษาโรค เนื่องจากการสนทนาประเภทนี้
เปนเรื่องใกลตัวและสามารถเกิดขึ้นไดกับทุกคนไมวาจะเปนตัวเราเองหรืออาจจะเกิดกับญาติของ
เรา 

 
การสนทนาระหวางแพทยและผูปวยนั้นมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งเพราะถาคูสนทนา

เกิดความเขาใจไมตรงกันยอมเกิดปญหาตามมา เชน แพทยอาจจะวินิจฉัยโรคที่ผิดพลาดและสงผล
ไปถึงการรักษาผูปวยดวย ทําใหผูวิจัยไดเลือกการสนทนาระหวางแพทยและผูปวยในการตรวจ
รักษาเพื่อนํามาวิเคราะหบทสนทนาในประเด็นที่จะกลาวดังตอไปนี้ 

 
ประเด็นแรกคือแพทยมีสถานภาพทางสังคมที่สูงกวาผูปวย  ในสังคมไทยนั้นวิชาชีพแพทย

ถือวาเปนอาชีพที่มีเกียรติในสังคม ทําใหแพทยนั้นมีสถานภาพทางสังคมที่สูงกวาอาชีพอ่ืน ดังที่
งานวิจัยของ Boesch (1972) ที่วิจัยเร่ืองการสื่อสารระหวางแพทยกับผูปวยในประเทศไทย 
ผลการวิจัยสวนหนึ่งพบวาแพทยและผูปวยมีสถานภาพไมเทาเทียมกัน กลาวคือแพทยมีสถานภาพ
สูงกวาผูปวย แตเมื่อมองในมุมมองของอาชีพการทํางาน แพทยถือวาเปนอาชีพการใหบริการอยาง
หนึ่ง ทําใหผูบริการตองมีความนอบนอมและสุภาพกับผูรับบริการ  การสนทนาระหวางแพทยกับ
ผูปวยนั้น  มีความนาสนใจในการศึกษาภาษาที่พบในบทสนทนาระหวางแพทยและผูปวย  

 
การสนทนาระหวางแพทยและผูปวยเปนการสนทนากึ่งทางการ เพราะมีความคาบเกี่ยวกับ

ลักษณะของการสนทนาอยางเปนทางการ เชน การสัมภาษณ และการสนทนาอยางเปนกันเอง 
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ลักษณะของการสนทนาซึ่งมีลักษณะคลายกับการสัมภาษณซ่ึงเปนการสนทนาอยางเปนทางการ
ดังตอไปนี้ คือ  

 
1.   มีการกําหนดสถานที่ในการสนทนา คือ หองตรวจโรคทั่วไปในโรงพยาบาล 

 
2.   มีการกําหนดประเด็นไวลวงหนา โดยทั่วไปการสนทนาระหวางแพทยและผูปวย 

นั้น แพทยจะเปนผูกําหนดประเด็นไวลวงหนาในการซักถามอาการผูปวย 
 

3.  ในการสนทนาระหวางแพทยและผูปวยมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนคือ เพื่อใหผูปวย 
หายจากโรค นอกจากนี้แพทยยังตองการใหผูปวยและญาติผูปวยมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับโรคเพื่อใหผูปวยสามารถปฏิบัติตนไดอยางถูกตองในขณะปวย 
 

สวนลักษณะที่คลายกับการสนทนาอยางไมเปนทางการ เชน ในบางครั้งผูปวยก็เปนฝาย
กําหนดประเด็นในการสนทนาเพื่อซักถามขอสงสัยเกี่ยวกับอาการของตนเองหรือกลาวถึงประเด็น
อ่ืนๆที่ไมเกี่ยวกับอาการของตน  การสนทนาระหวางแพทยและผูปวยนั้นเปนการสนทนาแบบกึ่ง
ทางการเนื่องจากไมเพียงแตแพทยที่เปนผูกําหนดประเด็นในการสนทนาเทานั้น ผูปวยก็เปนผู
กําหนดประเด็นในการสนทนาเชนเดียวกันทั้งนี้ขึ้นอยูกับวาใครเปนผูควบคุมการสนทนาขณะนั้น  
ทําใหผูวิจัยสนใจวาเมื่อการสนทนาระหวางแพทยและผูปวยเปนการสนทนากึ่งทางการก็นาจะมี
ประเภทการเปลี่ยนประเด็นและกลไกการเปลี่ยนประเด็นที่ตางกับการสนทนาที่เปนทางการและ
การสนทนาที่ไมเปนทางการ และคูสนทนานั้นมีความแตกตางกันดานสถานภาพ ทั้งแพทยและ
ผูปวยนาจะมีการใชประเภทการเปลี่ยนประเด็นและกลไกการเปลี่ยนประเด็นที่ตางกัน  

 
งานวิจัยของนิตยาภรณ(2545) ไดศึกษากลไกการเปลี่ยนประเด็นของการสนทนาใน

ภาษาไทยที่เปนทางการโดยศึกษาจากการสัมภาษณและการสนทนาไมเปนทางการโดยศึกษาจาก
การพูดคุยกันในชีวิตประจําวัน ผลการวิจัยพบวา ประเภทและกลไกการเปลี่ยนประเด็นที่พบการ
สนทนาอยางเปนทางการและการสนทนาอยางไมเปนทางการมีความแตกตางกัน  

 
งานวิจัยช้ินนี้ทําใหผูวิจัยสนใจวาการสนทนาระหวางแพทยและผูปวยนาจะพบกลไกการ

เปลี่ยนประเด็นของการสนทนาทั้งสองประเภท แพทยนาจะใชกลไกการเปลี่ยนประเด็นที่เปน
ทางการเหมือนกับการสัมภาษณ และการเปลี่ยนประเด็นโดยแพทย ผูวิจัยคาดวาจะไมปรากฏการ
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เปลี่ยนประเด็นในการซอนผลัดเนื่องจากแพทยมีการกําหนดประเด็นในการสนทนาไวเรียบรอย
แลว สวนการเปลี่ยนประเด็นโดยผูปวย นาจะปรากฏการเปลี่ยนประเด็นในการซอนผลัด เนื่องจาก
ผูปวยนาจะใชประเภทการเปลี่ยนประเด็นที่เหมือนกับการสนทนาแบบเปนกันเองและผูปวยไมได
กําหนดประเด็นในการสนทนาไวทําใหเกิดการซอนผลัดขึ้น 
 

ประเด็นที่สอง ผูปวยใชคําเรียกขานเรียกแพทยโดยใชตําแหนง/อาชีพเพื่อแสดงการยกยอง
เคารพนับถือไดแก “หมอ”  หรือ “คุณหมอ” ในการเรียกแพทยที่รักษาตน ในขณะที่แพทยและ
ผูปวยมีการสนทนากันแพทยจะมีการใชคําเรียกขานในการเรียกผูปวย ผูวิจัยไดสังเกตเห็นสิ่งหนึ่งที่
ทําใหคําเรียกขานในการสนทนาระหวางแพทยและผูปวยมีความนาสนใจตรงที่ แพทยจะใชคําเรียก
ขานเรียกผูปวยเพื่อใหผูปวยรูสึกคุนเคยและสรางความสนิทสนมกับผูปวย แพทยมีการใชรูปแบบ
ของคําเรียกขานที่หลากหลายและจําแนกไปตามผูปวยแตละคนทั้งนี้ขึ้นอยูกับอายุและเพศของ
ผูปวยดวย เพราะเมื่อมีสถานการณที่ผูปวยมีความแตกตางกันทางปริบททางสังคมไมวาจะเปน อายุ 
เพศ หรือ สถานภาพทางสังคม แพทยจําเปนตองเลือกใชภาษาที่เหมาะสมกับคูสนทนาดวย ทําให
ผูวิจัยสนใจศึกษารูปแบบของคําเรียกขานที่แพทยใชเรียกผูปวยที่มีจําแนกไปตามอายุและเพศ ของ
แพทยและผูปวย  

 
จะเห็นไดวาการสนทนาระหวางแพทยและผูปวยมีความเหมาะสมในการวิเคราะหการ

สนทนาจากที่ผูวิจัยไดกลาวไปขางตนทั้งหมด 2 ประเด็นดวยกัน การเปรียบเทียบประเภทการ
เปลี่ยนประเด็นระหวางแพทยและผูปวยในการสนทนา และ การศึกษารูปแบบของคําเรียกขานที่
แพทยใชเรียกผูปวยที่จําแนกไปตามอายุและเพศของแพทยและผูปวย 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1.  เปรียบเทียบประเภทการเปลี่ยนประเด็นระหวางแพทยและผูปวยในการสนทนา 
 
2.  ศึกษารูปแบบของคําเรียกขานที่แพทยใชเรียกผูปวยที่จําแนกไปตามอายุและเพศของ 

แพทยและผูปวย 
 



 

4

ขอบเขตของการวิจัย 
  

1.  ศึกษาจากบทสนทนาที่บันทึกไดระหวางแพทยกับผูปวยในการตรวจรักษาโรค ไม 
รวมอวัจนภาษา เชน อากัปกริิยา สีหนาทาทางของผูปวย เชน การยกมอืไหว การกมศีรษะ การพยกั
หนา เปนตน   
 

2.  ศึกษาบทสนทนาที่แพทยและผูปวยพูดภาษาไทยมาตรฐานเทานั้นไมรวมถึงการ 
สนทนาที่แพทยและผูปวยใชภาษาถิ่นในการสนทนาและผูปวยที่เปนชาวตางประเทศ 
 

3.  ขอมูลในดานเพศและอายุของผูปวยนั้นไดจากบัตรทะเบียนผูปวย (OPD Card) ที่ผูวิจัย 
ไดสอบถามหนาหองตรวจกอนที่ผูปวยจะเขารับการตรวจรักษาเทานั้น 
   

4.  ศึกษาเฉพาะรูปแบบคําเรียกขานที่พบในบทสนทนาเทานั้น จะไมนําการละคําเรียกขาน
มาวิเคราะหดวย 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1.  ทําใหเห็นภาพรวมของกลไกการเปลี่ยนประเด็นในการสนทนาระหวางแพทยกับ 
ผูปวยในการตรวจรักษาโรค 
 

2.  เปนแนวทางในการศึกษากลไกการเปลี่ยนประเด็นในการสนทนาประเด็นอื่นๆ 
 
3.  มองเห็นภาพรวมในการใชคําเรียกขานที่มีการแปรไปตามปริบททางสังคม  
 
4.  ผลการศึกษาจะเปนผลประโยชนตอผูสนใจศึกษาเรื่องภาษากับสังคม วัฒนธรรม 

และการสื่อสาร 
 



 

5

สมมติฐานการวิจัย 
 

1.  ในการสนทนาระหวางแพทยและผูปวยพบประเภทการเปลี่ยนประเด็นในการสนทนาที่
แตกตางกัน 

 
2.   คําเรียกขานที่แพทยใชเรียกผูปวยในการสนทนามีรูปแบบที่แตกตางกันโดยแปร 

ตามปจจัยทางดานอายุและเพศของแพทยและผูปวย 
 

นิยามศัพท 
 

1.  ปริจเฉท (Discourse) หมายถึง หนวยทางภาษาที่มีโครงสรางระดับสูงกวาระดับประโยค 
และมีความหมายขึ้นอยูกับปริบทการใชทําใหการวิเคราะหปริจเฉทจึงตองพิจารณาทั้งรูปภาษาและ
ปริบทของการสื่อสารควบคูกันไป 
 

2.  ปริจเฉทการสนทนา (Conversational Analysis) หมายถึง ปริจเฉทการพูดประเภทหนึ่ง
ที่ประกอบดวยผูรวมสนทนาตั้งแต 2 คนขึ้นไปที่ใชคําพูดโตตอบกันโดยการแลกเปลี่ยนผลัด 
นอกจากนั้นผูรวมสนทนาทุกคนตองเขาใจในกฎของการสนทนาและปริบทของการสนทนา
รวมกัน จึงจะทําใหการสนทนาดําเนินไปไดอยางราบรื่น 
 

3.  ประเด็น (topic) หมายถึง องคประกอบสวนหนึ่งของโครงสรางประโยคหรือปริจเฉทที่ 
แสดงวาเนื้อหาของประโยคหรือปริจเฉทนั้นเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร โดยทั่วไปแลวประเด็นสามารถ
แบงออกเปน 2 ระดับคือ ประเด็นระดับประโยคและประเด็นระดับปริจเฉท(Li,1976: อางถึงใน
นิตยาภรณ: 2547 ) 
 

4.  การเปลี่ยนประเด็นหมายถึง (topic shift) หมายถึง การพูดถึงประเด็นใหมที่ไมมี 
ความสัมพันธทางดานความหมายกับประเด็นเดิมโดยการเปลี่ยนประเด็นที่เกิดขึ้นสามารถวิเคราะห
ไดจากการไมปรากฏรูปแทนนามวลีที่แสดงความตอเนื่องของประเด็นและการไมมีความสัมพันธ
กันตามกฎของความสอดคลอง 
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5.  การผลัดการสนทนา (turn) หมายถึง องคประกอบพื้นฐานของการสนทนาในชวงการ
พูดของผูรวมสนทนาแตละคน 
 

6.  คูถอยคําในการสนทนา (adjacency pairs) หมายถึง หนวยพืน้ฐานในการสนทนาที ่
ประกอบดวยผลัดของผูรวมสนทนาสองผลัดที่สัมพันธกัน เชน การถามตอบ การเรียก-การตอบรับ 
 

7.  คําเรียกขาน (Address term) หมายถึง คําหรือวลีที่ผูพูดใชเรยีกผูฟงกอนที่จะพูดเรื่อง
ตางๆดวย และยังเปนคําทีแ่สดงระดับทางสงัคมของผูฟงตามที่ผูพูดมองเมื่อเปรียบเทียบกับตน 
 



บทท่ี 2  
 

การตรวจเอกสาร 
 

ในการตรวจเอกสาร ผูวิจัยทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัย สามารถแบงออกได
เปน 2 หัวขอดังตอไปนี้ คือแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับงานวิจัยประกอบดวยแนวคิดและ
ทฤษฎีของการเปลี่ยนประเด็นและคําเรียกขาน หัวขอที่สองเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวของประกอบดวย 
3 หัวขอยอยดังนี้คือ 1. งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนประเด็น 2. งานวิจัยและ
เอกสารที่เกี่ยวของกับคําเรียกขาน และ 3. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาษาแพทย ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย 
 

ผูวิจัยทบทวนทฤษฎีที่สอดคลองกับงานวิจัยประกอบดวยแนวคิดและทฤษฎีของการ
เปลี่ยนประเด็นและแนวคิดและทฤษฎีคําเรียกขาน ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
1.  แนวคิดและทฤษฎีของการเปลี่ยนประเด็น 
 

1.1  ปริจเฉทการสนทนา  
 

         Schiffrin (1988: 253) กลาวถึงปริจเฉทการสนทนาไววา ปริจเฉทสามารถแบง
ออกเปน 2 ประเภทคือ ปริจเฉทการพูดและปริจเฉทการเขียน โดยการสนทนาเปนปริจเฉทการพูดที่
ประกอบดวยบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป นอกจากนี้ Richard and Schmidt (1983:199-220) ไดกลาว
เสริมวา การสนทนาเปนการแลกเปลี่ยนขอมูลกันระหวางผูสนทนาและผูรวมสนทนาจะตองมีความ
คาดหวังรวมกันวาการสนทนาจะออกมารูปแบบใด นอกจากนี้ผูรวมสนทนายังตองรับรูกฎของการ
สนทนารวมกันเพื่อนําไปสูการตีความถอยคําที่เกิดขึ้นในการสนทนาไดตรงกัน การสนทนาใน
ชีวิตประจําวันนั้นมีลักษณะเปนธรรมชาติเพราะไมมีการจัดเตรียมมากอน จึงทําใหเกิดลักษณะของ
การพูดสดขึ้นได เชน การหยุด การพูดผิด การแกไขคําพูด การพูดผิดเมื่อเริ่มตนพูด การพูดซ้ําและ
การพูดซอน 
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        จากการศึกษาปริจเฉทการสนทนา แซคและคณะ(1974) พบวา การสนทนามี
องคประกอบที่สําคัญคือ การผลัดการสนทนา (Turn) ซ่ึงในแตละผลัดการสนทนายังมีองคประกอบ
ยอยที่เรียกวา หนวยยอยในผลัด (Turn Constructional Unit: TCU) ซ่ึงเปนหนวยที่ผูพูดใชเพื่อสราง
ผลัด หนวยยอยในผลัดอาจมีลักษณะเปนคํา วลีหรือประโยคก็ได และถอยคําในผลัดที่เปนผูพูดคน
หนึ่งจะมีความสัมพันธกับถอยคําที่จะเกิดในผลัดตอมาของผูพูดอีกคนหนึ่ง เรียกวา คูถอยคํา 
(Adjacency pairs) ซ่ึงประกอบดวย 2 สวนคือผลัดเริ่ม เปนถอยคําของผูพูดคนแรก (First pair part) 
และผลัดรับ (Second pair part) เปนถอยคําของผูพูดคนตอมาที่กลาวโตตอบถอยคําของผูพูดคนแรก 
ตัวอยางของคูถอยคํา เชน การถามและการตอบ การขอรองและการตอบรับการขอรอง 

 
        นิตยาภรณ (2545:15) ไดสรุปวา ปริจเฉทการสนทนา คือ ปริจเฉทการพูดที่

ประกอบดวยผูรวมสนทนา ซ่ึงทุกคนตองมีความเขาใจในกฎของการสนทนาและปริบทของการ
สนทนารวมกันซึ่งจะทําใหการสนทนาดําเนินไปอยางราบรื่น 

 
        จากนิยามขางตนสามารถสรุปไดวา ปริจเฉทการสนทนาเปนการพูดลักษณะหนึ่งที่

ประกอบไปดวยบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปที่ใชคําพูดในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันซึ่งผูรวม
สนทนาจะตองมีเปาหมายและเขาใจกฎรวมกันเพื่อนําไปสูการตีความที่ตรงกันเพื่อทําใหการ
สนทนานั้นเปนไปอยางราบรื่น 
 

1.2  การเปล่ียนประเด็นในปริจเฉท 
 

       1.2.1  นิยามของประเด็น 
 
    ประเด็น เปนองคประกอบหนึ่งของประโยคหรือปริจเฉทที่แสดงวาประโยคแต 

ละประโยคหรือปริจเฉทแตละปริจเฉทเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร (Li,1976 อางถึงในนิตยาภรณ : 2545) 
 

    Brown and Yule (1983) ไดแบงประเด็นออกเปน 2 ระดับคือ  
  
      1.  ประเด็นระดับประโยค (sentence topic) เปนแกนของเนื้อหาในประโยค โดย 
ประโยคนั้นมีองคประกอบ 2 สวนคือ ประเด็นและเนื้อหา ในภาษาอังกฤษประเด็นระดับประโยค
มักจะอยูในรูปของนามวลีในภาคประธาน (subject) สวนเนื้อหาอยูในภาคแสดง (predicate) เชน  
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(1)   John / run away 
 

      ตัวอยางที่ 1 “John” คือ ประเด็นของประโยคซึ่งอยูในตําแหนงประธานของ
ประโยค สวน “run away” เปนเนื้อหาของประโยคซึ่งอยูในตําแหนงภาคแสดงของประโยค 
  

     2.  ประเด็นระดับปริจเฉท (discourse topic) เปนแกนของเนื้อหาในปริจเฉท  
ประเด็นระดับปริจเฉทจึงไมไดเปนเพียงนามวลีทั่วไปเทานั้น แตเหมือนเปนเรื่องชื่อบทของปริจเฉท
ดังกลาวซึ่งจะไดรับการขยายความดวยเนือ้หาที่นําเสนอในรูปของประโยคที่ประกอบกันขึ้นเปน
ปริจเฉทนั้นเชน 
 

(2)  LANTAU ISLAND 
 

                  You’ll find some of Hong Kong’s most dramatic surprises on Lantau Pristine 
beaches, dense forests, stunning hikes and a giant Buddha. Lantau is twice the size of Hong Kong 
Islaland and much of the land is designated as country Park. Ferries travel to the most popular 
parts of the island, and transportation is crowded on weekends.  

 
                  ตัวอยางที่ 2 ประโยคทั้งหมดที่เรียงตอกันในปริจเฉทนี้เปนเนื้อหาที่ใชอธิบาย

ความหมายหรอืเนื้อหาประเด็นเกีย่วกับ “เกาะลันตา” 
 

       1.2.2  แนวทางการวิเคราะหการเปล่ียนประเด็น 
 

                  มีนักภาษาศาสตรหลายทานทีท่ําการศึกษาการเปลี่ยนประเด็นในระดับปริจเฉท
ที่เปนการเปลีย่นประเด็นซึ่งเกิดขึ้นในปริจเฉทการสนทนา ซ่ึงนักภาษาศาสตรไดแก Keenan and 
Schieefelin (1976), Crow (1983) and Ainsworth-Vaughn (1992 ไดกลาวถึงการวิเคราะหการ
เปลี่ยนประเดน็ที่ตรงกันวา เกณฑการวิเคราะหการเปลี่ยนประเดน็ทั้งดานวากยสัมพนัธและทาง
ความหมาย โดยทางดานวากยสัมพันธ การเปลี่ยนประเด็นจะเกดิขึ้นเมื่อไมมีรูปภาษาแสดงการ
อางอิงถึงประเด็นเดิม เชน การซ้ํา การใชศัพทที่มีความหมายเหมอืนกันหรืออยูในกลุมเดียวกัน และ
การใชรูปแทนนามวลี สวนเกณฑทางดานความหมายเปนการเปลี่ยนประเด็นจะเกิดขึน้เมื่อมี
ประเด็นใหมนัน้ไมไดเกิดจากการโตตอบคําพูดที่อยูในผลัดกอนหนาหรือไมมีความสัมพันธกันใน
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การเปนคูถอยคํา ไดแกการวเิคราะหและตคีวามบทสนทนาตามหลักสอดคลอง 
 

      (3)  (Crow, 1983: 141) 
      1   A    :  She wants a key to the house? 
      2   B   :  Mm.Hm. 
      3   A   :   Really? 

 
    ตัวอยางที่ 3 ถึงแมวาจะไมปรากฏรูปแทนแสดงการเชื่อมโยงประเด็น แต 

สามารถอนุมานไดวาผลัดการสนทนาทั้ง 3 ผลัดยังคงพูดถึงประเด็นเดียวกัน เนื่องจากมีลักษณะการ
โตตอบคําพูดจากผลัดที่อยูกอนหนา จึงถือวาเปนถอยคํามีความสอดคลองกันตามหลักการความ
รวมมือในการสนทนา 

 
    นอกจากนี้ ในการศึกษากลไกการเปลี่ยนประเด็นในการสนทนาภาษาไทย  

นิตยาภรณ (2545)ใชเกณฑการวิเคราะหการเปลี่ยนประเด็น 2 ดานเชนกัน คือ เกณฑทางความหมาย
ทางดานวากยสัมพันธ และเกณฑทางดานความหมาย ดังนี้  

 
   1.  เกณฑทางดานวากยสัมพันธ 

 
                      นิตยาภรณเลือกทฤษฎีความตอเนือ่งของประเดน็ตามแนวความคิดของ 

Givon (1983) มาเปนเกณฑการวิเคราะหความตอเนื่องของประเด็น โดยประเด็นที่มีความตอเนื่อง
กับประเดน็เดมินั้นจะปรากฏเปนรูปแทนประเภทตางๆไดแก นามวลีละรูป บุรุษสรรพนาม สรรพ
นามชี้เฉพาะ นามวลีช้ีเฉพาะ นามวลีที่ประกอบสรรพนามแสดงความเปนเจาของและนามวลีซํ้ารูป 
ซ่ึงประเด็นที่อยูในรูปของรูปแทนดังกลาวเปนประเดน็ทีย่ังตอเนื่องจากประเด็นเดิม เนื่องจากมี
ความหมายอางถึงประเด็นเดมิ สวนการเปลี่ยนประเดน็จะเกดิขึ้นเมื่อมปีระเด็นใหมซ่ึงไมมี
ความหมายอางถึงประเด็นเดมิไดอีกตอไป โดยมีตัวอยางการวิเคราะหความตอเนื่องของประเด็น
และการเปลี่ยนประเดน็ในชวงการสนทนาที่ตอเนื่อง ดังตัวอยางตอไปนี้ 
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(4) นิตยาภรณ (2545: 22) 
 

 153  พี่จิ๋ม   :   อุแอว, ที่นอนของขาจรยังอยู 
 154           ตรงนี้เลยนะ,  
 155  พี่ปุ     :    ((หวัเราะ))      ขาจร,   ที่นอนขาจร. 
 156  พี่จิ๋ม   :        อยูนี่นะ,          ตั้งไวให. 
 157  แอว   :   สอง, มีเปนสอง,สอง     สามชั้น   ก็ดีเนอะ. 
 158 ปาหมาย :                                       ไอขาว  มันอวนเนาะ  
 159 พี่ปุ     :         อวน,นองขาวอวน,   ตวัเบอเรอเลย 
 160พี่ชวย :                                                                                    อวน,ไอนี่, 
 161พี่ชวย :   แกมมันออกเลย 

 
          ตัวอยางที่ 4 ตั้งแตผลัดของพี่จิ๋ม 153 จนถึงผลัดของแอว 157 มีการพูดถึง 

ประเด็นเรื่อง “ที่นอน” ซ่ึงมีการใชรูปแทนแสดงความตอเนื่องของประเด็นในแตละผลัดการ
สนทนา ไดแก การซ้ํารูปในผลัดของพี่ปุ 155 และการละรูปในผลัดของพี่จิ๋ม 156 และแอว 157 
ตอมาในผลัดของเปาหมาย 158 ไดเปลี่ยนประเด็นใหมเร่ือง “ไอขาว”  ซ่ึงเปนนามวลีที่ยังไมไดพูด
ถึงมากอน 
 

                  2.  เกณฑทางดานความหมาย 
 
                       มีการใชกฎความสอดคลองในหลักการความรวมมือในการสนทนา 

(Cooperative Principle) ของ Grice (1975) มาประกอบการพิจารณาวาผลัดการพูดใดยังสานตอ
ประเด็นเดิมอยูและผลัดใดทีม่ีการเปลี่ยนประเด็นเกิดขึ้น 

 
                       หลักการความรวมมือในการสนทนาเปนขอปฏิบัติรวมกนัของผูรวมสนทนา

ที่จะทําใหเกดิการสนทนาดําเนินไปอยางราบรื่น ประกอบดวยกฎ 4 ขอ คือ 
 

          1.  กฎดานปริมาณ (maxim of quantity) คือ การไมใหขอมูลมากหรือนอย 
เกินไป 
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          2.  กฎดานคุณภาพ (maxim of quality) คือ การพูดในสิ่งที่เปนจรงิ และไม 
พูดในสิ่งที่ไมมีหลักฐานเพียงพอ 
 

                        3.  กฎดานความสอดคลอง (maxim of relation) คือ การพูดใหสอดคลองกับ
เรื่องที่สนทนาอยู 

 
          4.  กฎดานคุณลักษณะ(maxim of manner) คือ การหลีกเลี่ยงความคลุมเครือ  

หลีกเลี่ยงความกํากวม พูดใหกระชับและพูดตามลําดับ 
 

                        ผูวิจัยใชกฎดานความสอดคลองมาวิเคราะหการสานตอประเด็นทีไ่มไดมี
ความตอเนื่องกนัทางรูปแทนนามวลี แตสามารถอนุมานไดจากความหมายวาผูรวมสนทนายังคงพดู
ถึงประเด็นเดียวกันอยู เชน 
 

(5)  (Yule, 1995: 44) 
Bert    :   Do vegetarians eat hamburgers? 
Ernie  :   Do chickens have lips? 
 
                        ตัวอยางที่ 5 เบริทถามวา “คนที่เปนมังสวรัิติกินแฮมเบอรเกอรไดหรือไม”  

เพื่อใหเออรนี่ตอบกลับมาวาใชหรือไม แตเออรนี่ไดใชคําถามถามกลับเบริ์ทเพื่อใหเบริทหาคําตอบ
ที่ตนเองถาม โดยที่เออรนี่ไมไดตอบโดยตรง ดังนั้นจึงถือวาถอยคําในผลัดของเออรนี่มีความ
สอดคลองตอเนื่องทางความหมายกับถอยคําของเบริ์ท 
 
2.  แนวคิดและทฤษฎีของคาํเรียกขาน 
 

ม.ร.ว. กัลยา ติงศภัทิย และ อมรา ประสิทธรัฐสินธุ (2531) ศึกษาการใชคําเรียกขานใน
ภาษาไทยในสมัยรัตนโกสินทรไดใหคําจํากัดความของ คําเรียกขานหมายถึง คําหรือวลีที่ผูพูดใช
เรียกผูฟงหรือผูที่เขาพูดดวย คําเรียกขานนั้นเปนคําที่แสดงระดับทางสังคมของผูฟงตามที่ผูพูดมอง
ซ่ึงอาจมีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่ปรากฏตั้งแตคํานําหนา เชน “คุณ” และจบลงที่คําลงทายเชน 
“ครับ”  ดังตัวอยาง “คุณแมครับ” นับเปนคําเรียกขานคําหนึ่งหรืออาจมีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่
สามารถปรากฏระหวางคํานําหนากับคําลงทายเชน “แม” ก็นับเปนคําเรียกขานคําหนึ่ง 
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คําเรียกขานอาจประกอบดวยคําตางๆกันตั้งแต 1 คําขึ้นไป สวนประกอบทั้งหมดไดแจก
แจงและนิยามดังตอไปนี้ 

 
1.  ช่ือ  
 

       ช่ือเปนสวนประกอบที่สําคัญสวนหนึ่งของคําเรียกขาน ที่พบสวนใหญเปน “ช่ือจริง 
(First name)”  แปลวา ช่ือแรก เชน จันทนา สมศักดิ์ เปนตน ที่พบรองลงมาคือ “ช่ือเลนหรือช่ือยอย” 
เชน ตุก นอย สุ (ยอมาจากสุชาดา) เปนตน  
 

2.  คําเรียกญาติ (Kinship Term) 
         
       คําเรียกญาติ หมายถึงคําที่แสดงความสัมพันธโดยเชื้อสายหรือโดยการแตงงาน ที่ผูพูด
ใชเรียกผูฟงที่เปนญาติจริง หรือผูอ่ืนที่ไมใชญาติแตผูพูดเปรียบเทียบเหมือนญาติ เชน เรยีก แมวาแม 
เรียกยายวายายหรือเรียกหญิงสูงอายุคราวยายของตนวายายเปนตน 
 
       มีคําบางคําไดแกคําวา พอ แม ตา ยาย ที่ผูพูดใชเรียกบุคคลอื่นที่ไมใชพอ แม ตา ยาย 
ของตน คําเหลานี้สวนใหญปรากฏหนาชื่อและใชเรียกลูกหลานของตนหรือเพื่อน เชน พอจุก ยาย
นิด เปนตน คําวา พอ แม ตา ยาย เหลานี้ไมถือเปนคําเรียกญาติ แตจะถือเปนคําสรรพนาม/คํานําหนา 
ซ่ึงเปนคนละประเภทกับคําเรียกญาติ 
  

3.  ยศ (Rank)  
       
      ยศ หมายถึง เครื่องกําหนดฐานะหรือช้ันของบุคคล เชน จา หมู พระยา คณุหญิง  

 
4.  อาชีพ/ตําแหนง (Title)  
 

                   อาชีพ/ตําแหนง หมายถึง ฐานะหรือหนาที่การงาน เชน นายอําเภอ สวนอาชีพนั้น 
หมายถึงคําเรียกขานที่ระบุอาชีพของผูฟงเชน หมอ ในที่นีค้ําทั้งสองถูกจัดไวเปนประเภทเดยีวกัน
เพราะคาบเกีย่วกันอยู เชน คาํวา นายอําเภอ อาจถือวาเปนทั้งตําแหนงและอาชีพ คําวาเพื่อนและทดิ
ก็จัดเปนประเภทนี้เดยีว 
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5. วลีแสดงความรูสึก 
        
 วลีแสดงความรูสึก คือ ขอมูลที่ผูพูดใชเปนคําเรียกขานหรือสวนประกอบหนึ่งของคํา
เรียกขาน เพื่อแสดงความรูสึกพิเศษตอผูฟง เชน ที่รัก นอยยอดรักของพี ่เปนตน การจดักลุมหรือคํา 
เขาเปนประเภทวลีแสดงความรูสึกนั้นถือเอาตําแหนงของการปรากฏรวมกับสวนประกอบอื่นๆ 
เปนเกณฑสําคญั กลาวคือ จะตองเปนคําหรือวลีที่ปรากฏทายชื่อได และมีหนาทีเ่หมอืนสวนขยาย 
กลุมคํา เชน พีท่ี่รักของนอง นองสุดที่รัก ซ่ึงอาจแยกไดเปน คําเรียกญาต+ิวลีแสดงความรูสึก (พี+่ที่
รักของนอง, นอง+ สุดที่รัก) 
 
 6.  สรรพนาม/คํานําหนา 
     
      สรรพนาม หมายถึงคําที่ผูพูดใชเรยีกผูฟงซึ่งไมใชคําที่อยูในประเภทที่ไดกลาวมาแลว 
เชน ทาน คุณ ใตเทา ไอนี้ พอคุณ 
  
  คํานําหนาคือ คําที่มักปรากฏหนาสวนประกอบอื่นของคําเรียกขาน สวนใหญเปนคาํ
ระบุเพศ หรือสถานภาพของผูฟง เมื่อเทียบกับผูพูดวาสงูหรือต่ํากวาเชน อี นาง คุณ เนื่องจากคํา
นําหนาและสรรพนามคาบเกี่ยวกัน กลาวคือ มีคําสรรพนามหลายคําทีอ่าจใชเปนคํานาํหนา จึงจัด
กลุมทั้งสองไวในกลุมเดยีวกนั เรียกวา สรรพนาม/คํานําหนา  
 
 7.  คําลงทาย  
  
      คําลงทาย คือ คําที่มักแสดงความสุภาพ หรือแสดงความสนิทสนมที่ผูพูดมีตอผูฟง  
ใชประกอบสวนประกอบอื่น ของคําเรียกขานและตองปรากฏอยูขางทายเสมอ คําลงทายที่พบใน
ขอมูลทั้งหมดมีดังนี้ คือ คะ ครับ ขอรับ จะ จา เอย 
 

สุขุมาวดี ขําหิรัญ (2538:24) ไดกลาวถึงการเรียกขานและคําเรียกขานไวในเอกสารคําสอน
วิชาภาษาศาสตรเชิงสังคมวา การเรียกขาน (Address) แสดงความสัมพันธระหวางผูเรียก 
(Addresser) กับผูถูกเรียก (Addressee) ซ่ึงไมรวมถึงการที่จะมีปฏิสัมพันธหรือเพื่อสรางสัมพันธ
ไมตรีในครั้งแรก แมวาคําเรียกขานนั้นจะใชสรางความสัมพันธหรือเพื่อการติดตอกันไดแตไม
จําเปนตองเปนเชนนั้นเสมอไป 
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2.1  รูปแบบของคําเรียกขาน 
 
         คําเรียกขานในภาษาไทยอาจมีไดหลายรูปแบบ จากการวิเคราะหสามารถสรางกฎ

แสดงรูปแบบทั้งหมดของคําเรียกขานและในงานวิจัยช้ินนี้ผูวิจัยใชรูปแบบของคําเรียกขานที่ ม.ร.ว. 
กัลยา ติงศภัทิย และ อมรา ประสิทธรัฐสินธุ (2531) ไดกลาวไวในงานวิจัยเรื่องการศึกษาการใชคํา
เรียกขานในภาษาไทยในสมัยรัตนโกสินทร ไวดังนี้ 
 

       (1)   คําเรียกขาน                    ก + (ข) 
                     (2)   ข                        คําลงทาย 
                     (3)    ก                        (1)(2)(3)(4)(5)(6) 
                     (4)    1                         สรรพนาม/คํานําหนา 
                     (5)   2                         คําเรียกญาต ิ
                     (6)    3                         ยศ 
                     (7)    4                         ตําแหนง/อาชีพ 
                     (8)  5                         ช่ือ 
                     (9)   6                        วลีแสดงความรูสึก 

 
       กฎทั้ง 9 ขอ ขางบนนี้เมือ่อานเรียงลําดบัตั้งแต (1) ถึง (9) ครบแลวเราก็จะเห็นวาคํา

เรียกขานมีรูปแบบใดบาง 
 
        กฎขอที่ (1) หมายความวา คําเรียกขานประกอบดวย 2 สวน คือ สวน ก ซ่ึงตองปรากฏ

เสมอ และสวน ข ที่อาจปรากฏหรือไมก็ได เครื่องวงเล็บ ( ) ใชกันทั่วๆไปในการเขียนกฎ 
หมายความวามีหรือไมมีก็ได (Optional) 

 
       กฎขอที่ (2) หมายความวา สวนประกอบ ข คือ คําลงทาย 

 
       กฎขอที่ (3) หมายความวา สวนประกอบ ก นั้นอาจเปน 1 ตัวเลือกตั้งแต 1 ถึง 6 หรือ 

ตัวเลือกใดผสมกับอีกตัวเลือกก็ได แตตองเรียงลําดับตั้งแต 1 ถึง 6  
 

       กฎขอที่ (4) ถึงขอที่ (9) ระบุวาตวัเลือก คือคําอะไรบาง 
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        นอกจากนี้ ม.ร.ว. กัลยา ติงศภัทิย และ อมรา ประสิทธรัฐสินธุ (2531) แบงรูปแบบ

การใชคําเรียกขานตามความสัมพันธระหวางผูพูดและผูฟงความสัมพันธแบงเปนประเภทใหญๆได 
3 แบบคือความสัมพันธแบบสมดุล, ความสัมพันธแบบไมสมดุล, และความสัมพันธแบบเปนกลาง  
ซ่ึงมีความคลายคลึงกับการแบงรูปแบบคําเรียกขานตามหลักเกณฑการแลกเปลี่ยนกัน (reciprocity) 
และความเทาเทียมกัน (symmetry)ของ สุขุมาวดี ขําหิรัญ (2538)ที่แบงคําเรียกขานออกเปน 2 แบบ
คือ รูปแบบของคําชนิดเดียวกันและเทาเทียมกัน (reciprocal and symmetrical) และรูปแบบของคํา
คนละชนิดและไมเทาเทียมกัน( non-reciprocal and asymmetrical) คือ 

 
       1.  ความสัมพันธแบบสมดุล ไดแกความสัมพันธที่แสดงวาผูพูดและผูฟงเทาเทียมกัน  

ทั้งนี้ไมไดหมายความวาตามความเปนจริงแลว ผูพูดและผูฟงจําเปนตองมีคุณสมบัติเหมือนกันหรือ
ฐานะเทาเทียมกันทุกดาน แตหมายความวาเปนความสัมพันธที่ผูพูดกับผูฟงมองอีกฝายวามีบทบาท
เหมือนตน ไดแก ความสัมพันธระหวางเพื่อน คูรัก คนรูจัก และคนที่ไมรูจัก เชน ตางฝายตางแยก
ช่ือแรกของกันและกัน หรือตางฝายใชคําเรียกญาติ 
 

       2.  ความสัมพันธแบบไมสมดุล หมายถึงความสัมพันธระหวางผูพูดและผูฟงที่มีสถาน 
ตางกัน ผูพูดอาจมีสถานภาพสูงกวาหรือต่ํากวาผูฟงก็ได แตไมเทากัน การมีสถานภาพสูงกวานั้น
อาจเนื่องดวยมีอายุ ประสบการณมากกวาหรือมีอํานาจและบุญคุณเหนืออีกฝาย เชน ความสัมพันธ
ระหวางญาติผูใหญกับญาติผูนอย ความสัมพันธระหวางสามีและภรรยา ซ่ึงขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยที่ไดถือปฏิบัติกันมานาน ดังนั้นการใชคําเรียกขานจึงเปนคนละชนิดหรือไมเทาเทียม
กัน เชน ฝายหนึ่งเรียกดวยช่ือแรก อีกฝายใชช่ือสกุล 
 

       3.  ความสัมพันธแบบเปนกลาง หมายถึงความสัมพันธที่ไมถือความสูงหรือต่ํากวาของ 
ผูพูดและผูฟงเปนเรื่องสําคัญ หรือเปนความสัมพันธที่ไมไดแสดงความชัดเจนวาผูพูดหรือผูฟงสูง
หรือต่ํากวาอีกฝาย ตัวอยางเชน ความสัมพันธระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการ  
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

ในการทบทวนงานวจิัยที่เกีย่วของ ผูวจิัยทบทวนงานวจิัยทั้งหมด 3 หัวขอยอยดังนี้คือ 1. 
งานวิจยัและเอกสารที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนประเด็น 2. งานวิจยัและเอกสารที่เกี่ยวของกับคําเรียก
ขาน และ 3. งานวิจยัที่เกีย่วของกับภาษาแพทย ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 
1.  งานวิจัยและเอกสารที่เก่ียวของกับการเปลี่ยนประเด็น 
 

การเปลี่ยนประเด็นเปนปรากฏการณหนึ่งในการสนทนาที่มีนักภาษาศาสตรในตางประเทศ
ศึกษาวิจัยกันอยางกวางขวาง ซ่ึงงานวิจัยสวนใหญจะเนนการวิเคราะหประเภทของการเปลี่ยน
ประเด็นและกลาวถึงกลไกการเปลี่ยนประเด็นในแงที่เปนรูปภาษาที่แสดงใหเห็นการเปลี่ยน
ประเด็น โดยยกตัวอยางใหเห็นกลไกบางประเภทเทานั้น สวนงานวิจัยที่ศึกษากลไกการเปลี่ยน
ประเด็นในประเทศไทยยังคงมีผูศึกษาเพียงทานเดียวคือ นิตยาภรณ (2545) ศึกษาเรื่องกลไกการ
เปลี่ยนประเด็นในการสนทนาไทย และจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของทั้งหมด ผูวิจัยเห็นวา
การจําแนกประเภทของการเปลี่ยนประเด็นของ นิตยาภรณ ติ (2545) เปนแนวคิดที่สมบูรณและเปน
ระบบมากที่สุด เนื่องจากกลั่นกรองแนวคิดและทฤษฏีของSvennevig (1999) อยางถี่ถวนแลวซ่ึง
แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนประเด็นกับองคประกอบอื่นๆในการสนทนาเพิ่ม
มากขึ้น โดยใชเกณฑจําแนกการเปลี่ยนประเด็น 3 ดานคือ ดานลักษณะผลัด ดานความสัมพันธกับ
ประเด็นเดิม และดานความหมายของประเด็นใหม ขณะที่การจําแนกประเภทการเปลี่ยนประเด็นใน
อดีตนั้นมักใชในเกณฑในการแบงประเภทของการเปลี่ยนประเด็นเพียงดานเดียว คือดาน
ความสัมพันธกับประเด็นเดิม สําหรับการศึกษาการเปลี่ยนประเด็นตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันมี
รายละเอียดดังนี้ 

 
Keenan and Schiefflin (1976) ไดศึกษาลกัษณะการเปลีย่นประเด็นในการสนทนาระหวาง

ผูใหญกับเดก็ โดยแบงประเภทของการเปลี่ยนประเด็นออกเปน 2  ประเภทตามความสัมพันธกบั
ประเด็นเดิม คอืการเปลี่ยนประเด็นแบบยอนเรื่อง(Re-introducing Discourse Topic) และการเปลี่ยน
ประเด็นแบบเปลี่ยนเรื่องใหม (Introducing Discourse Topic) สวน Planlap and Tracy (1980) ได
แบงประเภทของการเปลี่ยนประเด็นโดยใชเกณฑความสัมพันธกับประเด็นเดิมเชนเดียวกัน แตมี
การเพิ่มเกณฑดานความสัมพันธกับปริบทแวดลอมเพิม่เขามา ทําใหแบงการเปลีย่นประเด็นเปน 4 
ประเภทคือ การเปลี่ยนจุดเนน (Immediate topic change) การยอนเรื่อง (Earlier topic change) การ
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เปลี่ยนประเดน็เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม (Env i ronmen t  t op ic  change )  และการเปลี่ยนเรื่องใหม 
(Unspecified topic change) เชนเดียวกับCrow (1983) ไดศกึษาการเปลี่ยนประเด็นในการสนทนา 
ระหวางคูสามภีรรยาและไดจําแนกประเภทของการเปลี่ยนประเด็นออกตามเกณฑตาม
ความสัมพันธกับประเดน็เดมิแตมีการใชช่ือเรียกที่แตกตางกันไป ไดแก การเปลี่ยนจดุเนน(coherent 
Shift) การยอนเรื่อง (Renewal of the earlier topic) และการเปลี่ยนเรื่องใหม (Non coherent Shift) 
นอกจากนั้นยงัมีการวิเคราะหการเปลี่ยนประเด็นแบบแทรกเรื่อง (Insert Shift) เพิ่มเขามา ซ่ึง
หมายถึงการเปลี่ยนเรื่องใหมที่แทรกเขามาชั่วคราวโดยไมไดรับการสานตอจากผูรวมสนทนาคน
อ่ืนๆ เชน 

 
(6) (Crow,1983: 149) 
1    F     :   It’s up to you, whatever you feel comfortable with 
2    M    :   Well I don’t feel comfortable with= 
3                         = Oh no more milk. ((opening refrigerator)) 
4    F     :    Then what’re you gonna do it for 

 
ตัวอยางที่ 6 แสดงการเปลี่ยนประเด็นแบบแทรกเรื่องโดยในผลัดการพูด M3 มีการเปลี่ยน

ประเด็นไปยังเรื่องของนมที่อยูใตตูเย็นซึ่งเปนประเด็นที่แทรกเขามาระหวางประเด็นที่กําลังสนทนา
อยู และผูรวมสนทนาอีกฝายหนึ่งก็ไมไดสนใจที่จะสานตอประเด็นนี้ แตกลับไปพูดถึงประเด็นเดิม
ตอไป 

 
นอกจากนั้นแลวยังคนพบกลไกการเปลี่ยนประเด็นที่มีความแตกตางกันไปดังตอไปนี้ 

Keenan and Schiefflin (1976)ไดยกตัวอยางรูปภาษาที่ใชเปนกลไกการเปลี่ยนประเด็นบางประเภท 
เชน concerning…, as for…,getting back to…, like you said before… และมีการใชรูปภาษาที่แสดง
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับภาษาเพื่อแสดงใหผูฟงทราบวากําลังจะเปลี่ยนประเด็น(metalinguistic remarks) 
เชน I am sorry to change the subject but…, Not to change the subject but… หรือมีการใชคําเรียก
ความสนใจ (attention getting devices) แสดงการเปลี่ยนประเด็นเชน Hey!, listen!, Look!, wait! 
สวน Planlap and Tracy (1980)โดยพบวาการเปลี่ยนประเด็นทั้ง 4 ประเภทที่กลาวขางตนนั้น ผูพูด
จะมีการใชกลไกแสดงการเปลี่ยนประเด็นใน 2 ลักษณะ ไดแก การใชรูปภาษาแสดงการเปลี่ยน
ประเด็นและการไมใชรูปภาษาใดๆ โดยกลไกที่ใชรูปภาษาแสดงการเปลี่ยนประเด็นนั้นจะมี
ความหมายในกลาวนําการเปลี่ยนประเด็นโดยตรง เชน “This has nothing to do with what you 
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were just saying but…” หรือ “ Going back to what you were saying earlier about fine wines” การ
ใชรูปภาษาที่ชัดเจนทําใหผูฟงสามารถเขาใจไดทันทีวาการเปลี่ยนประเด็นเกี่ยวกับเรื่องอะไร สวน
การไมใชรูปภาษาเปนลักษณะของการพูดถึงประเด็นใหมโดยไมมีรูปภาษาใดๆแสดงการเปลี่ยน
ประเด็น เชน  

 
(7) (Crow,1983:147) 
1   F     :  And they were telling about a show_ _ uh, a new movie with- about a guy who  
2              – was in  Howard Hughes’s will or something (0.2) 
3              Just an ordi     nary … 
4   M   :             Did you want cut your hair? 
5              And make it look short. 
6   F    :    I wasn’t planning to but I feel I like it.  

 
ตัวอยางที่ 7  .ในผลัด M 4 เปลี่ยนประเด็นจากเรื่อง “ภาพยนตร” ที่ F1 กําลังเลาอยู มาเปน

เร่ือง “ทรงผมของคูสนทนา” ซ่ึงเปนประเด็นใหมที่ไมมีความสัมพันธใดๆกับประเด็นเดิม และเปน
การเปลี่ยนประเด็นในขณะที่ผลัด F6 กําลังพูดอยูโดยไมมีการใชรูปภาษาใดๆแสดงการเปลี่ยน
ประเด็น 

 
เชนเดียวกับ Crow (1983) ที่พบวาการเปลี่ยนแตละครั้งมักจะมีรูปภาษาแสดงการเปลี่ยน

ประเด็น (pre-act) ซ่ึงทําหนาที่เปนกลไกแสดงขอบเขตของประเด็น (topic-bounding devices) และ
รูปภาษาดังกลาวอาจมีโครงสรางระดับคํา วลีหรือประโยคก็ได เชน Well, By the way, One more 
thing, “Getting back to the subject…” และยังพบวาผูพูดจะมีการใชกลไกที่แตกตางกันในการ
เปลี่ยนประเด็นแตละประเภท เชน ในการเปลี่ยนจุดเนนอาจใชกลไก เชน “I tell you what,” “One 
more thing” “Before I forget” “Speaking of…” หรือในการยอนเร่ืองมีการใชกลไก เชน 
“Anyway,” “Like I told you,”  “As I was saying,”  “ Now, where were we?” 
 

Svennevig (1999) ศึกษาการเปลี่ยนประเด็นในการสนทนาแบบเปนกันเองและแบง
ประเภทของการเปลี่ยนประเด็นโดยใชเกณฑจําแนก 3 ดาน คือ ดานลักษณะผลัดที่มีการเปลี่ยน
ประเด็น ดานความสัมพันธกับประเด็นเดิม และดานความหมายของประเด็นใหม โดยในดาน
ลักษณะผลัดไดแบงการเปลี่ยนประเด็นออกเปน 2 ประเภทคือ การเปลี่ยนประเด็นที่เกิดขึ้นในจุดพึง
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เปลี่ยนประเด็น ไดแก การเปลี่ยนประเด็นโดยผูพูดคนใหมหลังจากความเงียบ และการเปลี่ยน
ประเด็นนอกจุดพึงเปลี่ยนประเด็น ไดแก การเปลี่ยนประเด็นโดยผูพูดคนเดิมหลังจากการสานตอ
ประเด็นเดิม ซ่ึงในงานวิจัยนี้พบวามีการเปลี่ยนประเด็นโดยผูพูดคนเดิมหลังจากการสานตอ คือการ
เปลี่ยนประเด็นในผลัดซอน สวนเกณฑทางดานความสัมพันธกับประเด็นเดิมมีวิธีการวิเคราะห
เชนเดียวกับนักวิจัยทานอื่นๆ แตใชช่ือเรียกแตกตางกันไป ไดแก การเปลี่ยนจุดเนน การยอนเรื่องที่
ยอนไปสูเรื่องที่เกี่ยวของกับประเด็น และการเปลี่ยนเรื่องใหม   

 
นิตยาภรณ (2545) ไดนํามาเปนเกณฑในการศึกษาเรื่องกลไกการเปลี่ยนประเด็นในการ

สนทนาในภาษาไทย ผลวิจัยพบวาทั้งการสัมภาษณและการสนทนาแบบการสนทนาแบบเปน
กันเองมีการเปลี่ยนประเด็นในผลัดใหมมากที่สุด และการเปลี่ยนประเด็นในผลัดซอนมีการปรากฏ
เฉพาะในการสนทนาแบบเปนกันเอง สวนเกณฑดานความสัมพันธกับประเด็นเดิมพบวา การ
สัมภาษณมีการเปลี่ยนจุดเนนมากที่สุด ขณะที่การสนทนาแบบเปนกันเองมีการเปลี่ยนเรื่องใหมมาก
ที่สุด สวนเกณฑดานความหมายของประเด็นใหม พบวา การสัมภาษณมีการเปลี่ยนประเด็นเกี่ยวกับ
คูสนทนามากที่สุด ขณะที่การสนทนาแบบเปนกันเองมีการเปลี่ยนประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมมาก
ที่สุด สวนการวิเคราะหกลไกการเปลี่ยนประเด็นพบวาการสัมภาษณมีการใชกลไกระดับประโยค
มากกวาการสนทนาแบบเปนกันเอง ขณะที่การสนทนาแบบเปนกันเองมีการใชกลไกระดับคําและ
การไมปรากฏรูปภาษามากกวาการสัมภาษณ 
  

งานวิจัยช้ินนี้มีความแตกตางกับงานของนิตยาภรณตรงที่ ศึกษาการเปลี่ยนประเด็นในการ
สนทนาที่คูสนทนามีความแตกตางกันทางสถานภาพทางสังคมคือ การสนทนาระหวางแพทยและ
ผูปวยในการตรวจรักษาโรค นอกจากนี้ผูวิจัยยังศึกษาถึงประเภทการเปลี่ยนประเด็นทั้งแพทยและ
ผูปวยวามีความแตกตางกันอยางไรและยังมีการใชปจจัยทางสังคมของแพทยและผูปวยคือ 
สถานภาพและเพศมาศึกษาความแตกตางกันในดานการเปลี่ยนประเด็นอีกดวย  
 
2.  งานวิจัยและเอกสารที่เก่ียวของกับคําเรยีกขาน 
 

งานวิจัยคําเรียกขานเริ่มตนจากการศึกษาคําเรียนขานในภาษาตะวันตกแลวขยายแวดวง
ไปสูการวิจัยคําเรียกขานในภาษาตางๆรวมทั้งภาษาไทย ทั้งในแงทฤษฏีและงานวิจัยเฉพาะกรณี
สวนการศึกษาคําเรียกขานในภาษาไทยในชั้นแรกมีลักษณะเปนการศึกษาคําสรรพนามซึ่งเปนสวน
หนึ่งของคําเรียกขาน ตอมาคําเรียกขานในภาษาไทยจึงแพรหลาย ผูวิจัยทบทวนวรรณกรรมที่
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เกี่ยวของกับคําเรียกขานทั้งในภาษาไทยและภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส
เปนตน ดังจะเสนอรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
2.1  งานวิจัยตางประเทศ 

 
         Brown and Gilman (1960) เปนผูริเร่ิมการศึกษาคําเรียกขาน ซ่ึงไดศึกษาคําเรียกขาน

ในภาษายุโรปในดานความหมายของสรรพนามเรียกขาน ประวัติของการใชคํา การใชคําในปจจุบัน
และปจจัยที่มีผลตอการใชคํา ไดแก ภาษาฝรั่งเศส เยอรมันและอิตาเลียน ผลการศึกษาพบวา สรรพ
นามที่ใชในคําเรียกขานมี 2 รูปแบบคือ V หมายถึงบุรุษที่ 2 พหูพจน เชน vous ในภาษาฝรั่งเศสและ 
T ซ่ึงหมายถึงบุรุษที่ 2 เอกพจน เชน tu ในภาษาฝรั่งเศส และมีปจจัยทางสังคมที่กําหนดการใช
สรรพนามคือ อํานาจ (Power) และความสัมพันธแนนแฟน(Solidarity)  อํานาจนั้นแสดง
ความสัมพันธแบบไมสมดุล (Asymmetrical / Non-reciprocal) องคประกอบของอํานาจไดแก พลัง
ทางรางกาย ความมั่งคั่ง อายุ เพศ บทบาททางครอบครัวหรือสังคม สวนความสัมพันธแนนแฟนนั้น
เปนความสัมพันธแบบสมดุล (Symmetrical / Reciprocal) ที่เกิดจากความเหมือนกันทางสังคมเชน 
มีครอบครัว ศาสนา เพศและที่เกิดเดียวกัน เปนตน 

 
       ในยุโรปสมัยอดีตกาล สรรพนาม T ใชเรียกคนๆเดียวสวน V ใชเรียกคนหลายคน และ

ตอมาไดเปลี่ยนการใช V เปนการเรียกคนๆเดียวเชน เรียกพระเจาแผนดิน ซ่ึงมีความหมายรวมถึง
พระราชินีและบริวาร จากนั้นไดมีการเปลี่ยนการใชสรรพนามเชน ผูที่ต่ํากวาใช V เรียกผูที่สูงกวา 
และผูที่สูงกวาใช T เรียกผูที่ต่ํากวา ซ่ึงในระยะดังกลาวอํานาจเปนตัวกําหนดการใชสรรพนามเรียก
ขาน และตอมาเมื่อความสัมพันธแนนแฟนไดกลายมาเปนปจจัยหลักจึงมีการใชสรรพนามเรียกขาน
แบบสมดุลขึ้นคือแบบ T-T ในหมูคนที่มีความสัมพันธแนนแฟนเชน พอ – แม- ลูก และนาย- บาว  
ถาไมมีความสัมพันธแนนแฟน การใชจะเปน V-V เชน นายจาง-ลูกจาง และลูกคา-คนบริการ เปน
ตน 

 
        สวนการใชคําเรียกขานในยุโรปในปจจุบัน พบวานอกจากตัวแปรตางๆทางสังคม

ดังกลาวแลวการใชคําเหลานี้ขึ้นอยูกับโครงสรางทางสังคม อุดมการณทางการเมืองเชน เปนฝาย
ซายหรือขวาและทัศนคติของผูพูดอีกดวย (อางใน ม.ร.ว. กัลยา ติงศภัทิย และ อมรา ประสิทธรัฐ
สินธุ: 2531) 
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       สวน Brown and Ford (1964) ศึกษาคําเรียกขานในภาษาอังกฤษที่พูดโดยคนอเมริกัน
จากเรื่องสั้นและบทละคร บันทึกขอความของพนักงานบริษัทในเมืองบอสตัน จากการสังเกตเด็กใน
ตะวันตกตอนกลางของสหรัฐอเมริกา และจากแบบสอบถามที่สงไปยังนักธุรกิจ ผลการศึกษาพบวา 
ภาษาอังกฤษมีคําเรียกขาน 2 ประเภท คือ การใชความสัมพันธเทาเทียมและความสัมพันธแบบไม
เทาเทียม รูปแบบคําเรียกขานมี 3 แบบคือ ช่ือแรก (First Name) ใชเรียกเพื่อนและคนสนิททั้งสอง
ฝาย แบบที่สองคือ ตําแหนงและนามสกุล (Title+ Last Name) ใชเรียกคนที่พึ่งรูจัก ทั้งสองแบบแรก
นี้เปนความสัมพันธแบบเทาเทียม สวนแบบสุดทายคือ ตําแหนง+ นามสกุล +ช่ือแรก (Title + Last 
Name+ First Name)ใชเมื่อผูพูดและผูฟงมีความแตกตางกันทางสถานภาพ  เนื่องจากสถานภาพที่
แตกตางกันของผูพูดและผูฟงจะถูกกําหนดโดยปจจัยทางสังคมเชน อาชีพ อายุ ยศ  

 
       ตอมา Ervin-Tripp (1972) ขยายขอบเขตการวิเคราะหของบราวนและฟอรด โดยศึกษา

ระบบคําเรียกขานในภาษาอังกฤษของคนอเมริกันโดยนําปจจัยอ่ืนๆเขามาพิจารณาประกอบ รวมทั้ง
ความเปนปกแผนดวย นอกจากนั้นเขายังใหคําจํากัดความของ “ความใกลชิดเปนกลุมเดียวกัน” วา
คือการยอมรับในฐานะเพื่อนและผูรวมงาน และไดเสนอผลการวิจัยในรูปแบบของแผนภูมินั้น
แสดงใหเห็นวาผูพูดตองตัดสินใจเลือกใชคําเรียกขานในแตละครั้งใหถูกตอง และการตัดสินใจใน
แตละครั้งจะขึ้นอยูกับปจจัยทางสังคมตางๆเชน เขามีอายุนอยหรือมากกวาผูฟง เปนญาติกับผูฟง
หรือไม เปนตน ผูพูดจะเลือกเปนตามแผนภูมิจนไดรูปแบบที่ถูกตอง กระบวนการตัดสินใจจะจบลง
ที่คําเรียกขานตรงปลายลูกศรในแผนภูมิตอเนื่อง ซ่ึงมี 7 แบบ ไดแก  

 
1.    การละชื่อ (Ø) 
2.    การใชช่ือแรก (FN) 
3. การใชคําเรียกญาติ+ช่ือแรก (kin title+FN) 
4. การใชคาํนําหนาบุรุษ+ช่ือสกุล (Mister+LN) 
5. การใชคํานําหนาสตรีที่ยังไมไดสมรส+ช่ือสกุล (Miss+LN) 
6. การใชคํานําหนาสตรีที่สมรสแลว+ช่ือสกุล (Mrs+LN) 
7. การใชตําแหนง+ช่ือสกุล (title+LN/TLN) 
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2.2  งานวิจัยภายในประเทศ 
 

        ในประเทศไทยมีผูศึกษาคําเรียกขานภาษาไทยไวหลายแงมุม ซ่ึงงานวิจัยสวนใหญ
เนนปจจัยตางๆที่ เปนตัวกําหนดใหการใชคําเรียกขานมีความแตกตางกันไป  การทบทวน
วรรณกรรมที่จะเสนอตอไปนี้เปนการทบทวนงานวิจัยที่ผูวิจัยจะแบงหัวขอของงานวิจัยตาม
วัตถุประสงคของงานวิจัยแตละเรื่องเปน 3 กลุมไดแก กลุมแรกเปนงานวิจัยที่ศึกษารูปแบบการใช
คําเรียกขาน กลุมที่สองเปนการศึกษาเปรียบเทียบการใชคําเรียกขานในอดีตกับปจจุบัน และกลุม
สุดทายเปนงานวิจัยที่ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการใชคําเรียกขานระหวางภาษาไทยกับ
ภาษาตางประเทศ 
 
           2.2.1  งานวิจัยท่ีศึกษารูปแบบการใชคําเรียกขาน   
  
                    มีผูสนใจศึกษากันอยางกวางขวางดังนัน้ผูวจิัยจึงแบงออกเปน 2 รูปแบบไดแก 
งานวิจยัที่ศึกษาหลักเกณฑและรูปแบบของการใชคําสรรพนามและงานวิจยัที่ศึกษารปูแบบของการ
ใชคําเรียกขาน 
    
       ก.  งานวจิัยที่ศึกษาหลักเกณฑและรูปแบบของการใชคําสรรพนาม  

 
           มีนักวจิยัทั้งชาวไทยและชาวตางชาติใหความสนใจศึกษารูปแบบของคํา 

สรรพนาม ซ่ึงงานวิจัยที่จะกลาวภายในหัวขอนี้สวนใหญแลวการเลือกใชคําสรรพนามนั้นจะขึ้นอยู
กับปจจัยทางสังคมเชน ตําแหนง อาชีพ เพศ วัย กลุมสังคม สถานภาพระหวางผูพูดและผูฟงวาสูง
กวา ต่ํากวาหรือเทากัน ความสนิทสนม 

 
            แคมปเบล (Campbell, 1969) ศึกษาวิเคราะหสรรพนามไทยในฐานะของ 

คําแทนนาม (Noun Substitutes) เก็บขอมูลจากการบันทึกเสียงทางโทรทัศน วิทยุและการสัมภาษณ
เขาไดแบงคําสรรพนามในภาษาไทยออกเปน 4 ประเภทคือ คําบุรุษสรรพนาม คําสรรพนามเชื่อม
ความ คําสรรพนามบงชี้และคําสรรพนามแสดงคําถาม ซ่ึงการเลือกใชคําบุรุษสรรพนามขึ้นอยูกับ
ความสัมพันธทางสังคมและคํานึงถึงความหมายของคําแตละคําที่แสดงถึง 
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                                      จารุวรรณ (2525) ศึกษาการใชคําสรรพนามของครูอาจารยในจังหวดัลพบุรี 
ที่ใชแทนตนเองเมื่อพูดกับผูอ่ืน และสรรพนามบุรุษที่ 2 ที่ใชเรียกผูอ่ืนดวย การเก็บขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา การใชคําสรรพนามบุรุษที่ 1 และ 2 นั้นมีความแตกตางไปตาม
บุคคลที่พูดดวย ซ่ึงจะขึ้นอยูกับ สถานการณในการพูด ตาํแหนงหรือฐานะของผูที่พูดดวย การเปน
ญาติ อายุ ความสนิทสนมคุนเคยและการรูจกักัน นอกจากนี้ยังมีอิทธพิลทางสังคมเขามาเปน
สวนประกอบอีกคือ ที่ตั้งของโรงเรียน ระดับโรงเรียน วฒุิการศึกษาและอายุเปนตน 
    
 ข.  งานวิจยัทีศ่ึกษารูปแบบของการใชคําเรียกขาน   

 
                        งานวิจยัที่จะกลาวในหัวขอนี้ผลการวิจัยสวนหนึ่งพบวาคําเรียกขาน

ประกอบดวย 2 สวนคือ สวนที่ตองปรากฏเสมอ (Obligatory part) ไดแก คําเรียกขานและจะตาม
ดวยสวนที่มหีรือไมมีก็ได (Optional part) ซ่ึงไดแก คําลงทาย เชน คะ ครับ สวนที่ตองมีนั้นเปน
สวนประกอบที่สามารถอยูตามลําพังหรือรวมกับสวนประกอบอื่นและเรียงลําดับกอนหลังดังนี้คือ 
คํานําหนา คาํเรียกญาติ ยศ อาชีพ/ตําแหนง ช่ือ และวลีแสดงความรูสึก ซ่ึงงานวิจยัแตละชิ้นจะมี
รูปแบบของคําเรียกขานทีแ่ตกตางกันดังตอไปนี ้

 
                         รังสรรค (2535) ศึกษาลักษณะและการใชคําเรียกขานในภาษาถิ่นเชียงใหม

ตามอิทธิพลของปจจัยทางสงัคม รวมทั้งเปรียบเทียบความแตกตางในการใชระหวาง 2 ชุมชน 
ผลการวิจัยพบวา คําเรียกขานในภาษาถิ่นเชียงใหมมี 35 รูปแบบ นอกจากปจจยัทางสังคมแลวยัง
พบวาปจจัยสถานการณทางภาษาในขณะที่เรียกอันประกอบดวยสถานที่ความเปนทางการและไม
เปนทางการ อิทธิพลของภาษาถิ่นอื่น ความรักใครเอ็นดู เปนตน 

 
                         จุไรรัตน (2538) ศึกษาเรื่องการใชคําเรียกขานของขาราชการทหารบกใน

กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบคําเรียกขานที่ใชในขาราชการทหารใน
กรุงเทพมหานครและศึกษาความสัมพันธของคําเรียกขานกับปจจยัทางสังคมดานความสัมพันธ
ระหวางผูพดูและผูฟง เพศและสถานการณ โดยใชแบบสอบถามและนําสถิติมาใชในการวิเคราะห
ขอมูล ผลการศึกษาพบวามีรูปแบบคําเรียกขานถึง 11 รูปแบบ ซ่ึงรูปแบบคําเรียกขานที่พบวาใชใน
อัตรามากที่สุด 3 อันดับไดแก ตําแหนง สรรพนาม/คํานําหนาชื่อ+ช่ือ และ ช่ือ ทําใหทราบถึง
ลักษณะความสัมพันธ 2 ประเภทคือ 1.  อํานาจ(Power) และ ความเคารพ (Respect) 2. ความคุนเคย 
(Intimacy) และปจจยัหลักในการเลือกใชคําเรียกขานคอืความสัมพันธระหวาผูพูดและผูฟง สวน
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ปจจัยสถานการณเปนปจจัยรองและเพศของผูพูดเปนปจจยัสุดทาย 
 
                            ปทมวรรณ (2542) ศึกษาการใชคําเรียกขานของวัยรุนในเขต

กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษารูปแบบและการใชคําเรียกขานของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครตาม
ปจจัยทางสังคมไดแก บทบาททางสังคม เพศและอายุของผูพูดและผูฟง โดยใชแบบสอบถามและ
วิเคราะหขอมูลทางสถิติพบวา มีรูปแบบการใชคําเรียกขานที่วัยรุนใชในกรุงเทพมหานครมี 17 
รูปแบบ จากการศึกษาพบวาปจจัยทางสังคมเปนปจจัยสําคัญที่สุดในการแปรคําเรียกขาน รองลงมา
คืออายุและเพศตามลําดับ ซ่ึงการใชคําเรียกขานของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครสามารถสะทอน
สังคมไดวาใหความสําคัญแกระบบเครือญาติ 

 
                             สถาพร (2544) ศึกษาการใชคําเรียกขานของผูประกอบการคา เพื่อศึกษา

รูปแบบคําเรียกขานที่ผูประกอบการคาที่ใชเรียกผูซ้ือและศึกษาความสัมพันธทางปจจัยสังคมไดแก 
เพศ อายุของผูซ้ือและสถานที่ประกอบการคากับการใชคําเรียกขานของผูประกอบการคา ขอมูลที่
ใชในการศึกษาไดแก บทสนทนาของผูประกอบการคาและผูซ้ือในหางสรรพสินคาและตลาดนัด 
ไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ผลการศึกษาพบวา มีเพียงรอยละ 10 ของผูประกอบการที่ใชคํา
เรียกขานเรียกผูซ้ือ และผูซ้ือมากกวารอยละ 90 ไมใชคําเรียกขานในการเรียกผูประกอบการคา และ
ผลจากการวิเคราะหยังพบวา เพศ อายุของผูซ้ือไมมีผลตอการใชคําเรียกขาน 

 
         2.2.2  งานวิจัยท่ีศึกษาเปรียบเทียบการใชคําเรียกขานในอดตีกับปจจุบัน  

 
                  กัลยา และ อมรา (2531) ศึกษาการใชคําเรียกขานในภาษาไทยในสมยั

รัตนโกสินทร เพื่อวิเคราะหรูปแบบคําเรียกขานที่ใชในภาษาไทยเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
รูปแบบการใชคําเรียกขาน และอธิบายปจจยัที่เปนตวักําหนดความแตกตางการใชคําเรียกขาน ผล
การศึกษาพบวา รูปแบบของคําเรียกขานเปนไปตามขอ 2) และคําเรยีกขานที่พบมากที่สุดมี 3 
ประเภท คือ คาํนําหนา+ช่ือ และคํานําหนา ซ่ึงการใชคาํเรียกขานนีไ้ดถูกกําหนดโดย ความเคารพ
และความสนทิสนม สําหรับการเปลี่ยนแปลงนั้นพบวาคําเรียกขานทีผู่ใหญใชพูดกบัผูนอยมีความ
เปลี่ยนแปลงนอยมาก แตคําเรียกขานที่ผูนอยใชกับผูใหญมีการเปลี่ยนแปลงใหเทาเทยีมกับผูใหญ
มากขึ้นตั้งแตสมัยประชาธิปไตย 
 

                  มีชัย (2534) ศึกษาวิวัฒนาการของระบบคําสรรพนามตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึง
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สมัยปจจุบันเพื่อดูการปรากฏใช ความแตกตางของการใชบุรุษสรรพนามในแตละสมัยและ
เปรียบเทียบระบบการใชระบบคําบุรุษสรรพนาม และเพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงระบบคําบุรุษ
สรรพนามที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพทางสังคม จากการศึกษาพบวาคําบุรุษสรรพนามที่ใชในสมัย
สุโขทัย สมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทรชวงรัชกาลที่ 1-5 ยังใหความสําคัญในเรื่องบุรุษและพจน 
แตในปจจุบันไมใหความสําคัญในเรื่องพจนแตอยางใด แตมีปจจัยทางสงัคมเขามามีบทบาท ไดแก 
เพศ ความเปนทางการ ความสุภาพ และความสนิทสนม ในเรื่องของววิฒันาการนั้นพบวาระบบ
บุรุษสรรพนามในแตละสมัยมีการเปลี่ยนแปลง 3 ลักษณะคือ 1. เกิดคําใหมที่มีความหมาย
นอกเหนือไปจากบุรุษและพจน เชน การแสดงตน ความออนนอม  2. นําคําเกามาใชในความหมาย
ใหมโดยเฉพาะคําแทนตวัของพระมหากษัตริย  3.  มีการยืมคําจากภาษาตางประเทศเขามาใช 
   
         2.2.3.  งานวิจัยท่ีศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการใชคาํเรียกขานระหวางภาษาไทยกบั
ภาษาตางประเทศ 
 

                   จุฑารัตน (2536) ศึกษาการเปรียบเทียบการใชคําเรียกขานในภาษาไทยกบัภาษา
ฝร่ังเศสจากบทสนทนาในนวนิยายไทยและฝรั่งเศสจํานวน 10 เรื่องระหวางป 2529 -2533 เพื่อนํามา
วิเคราะหคําเรียกขานตามปจจัยสังคมที่ไดกําหนดความสัมพันธของผูพูดและผูฟงในทั้งสองภาษา 
ผลการวิจัยพบรูปแบบของคําเรียกขานและเรียงลําดับกอนหลังดังนี้คือ คํานําหนา คําเรียกญาติ ยศ 
อาชีพ/ตําแหนง ช่ือ นามสกุล และวลีแสดงความรูสึก สวนคําเรยีกขานในภาษาฝรั่งเศสจะไมมีคําลง
ทายมีเพยีงสวนประกอบดวยที่เริ่มตนดวยคําขยายที่แสดงความรูสึกที่ปรากฏหรือไมปรากฏก็ไดแต
เมื่อปรากฏจะตองอยูหนาสวนประกอบคาํเรียกขานอืน่ๆโดยเรียงลําดบักอนหลังดังนี้คือ คํานําหนา 
คําเรียกญาติ ยศ อาชีพ/ตําแหนง ช่ือ นามสกุลและวลีแสดงความรูสึก  จากขอมูลพบวา บทบาททาง
สังคมนั้นปจจยัหลักในการแปรคําเรียกขานที่เปนไปตามความสัมพันธระหวางผูพูดและผูฟงในทั้ง
สองภาษา สวนปจจยัรองในการใชคําเรียกขานในภาษาไทยคือ อายุ ทําใหสามารถสะทอนลักษณะ
ทางสังคมบางประการไดวาคนไทยมีความยึดถือในเรื่องความเคารพและความสนิทสนม สวนภาษา
ฝร่ังเศสนั้นมีความใกลชิดเปนปจจยัรองจึงสามารถสะทอนสังคมไดวาคนในสังคมฝรั่งเศสยึดถือ
เรื่องอํานาจและความเปนปกแผน 

 
                      นลิน (2545) ศึกษาการแปลคําเรียกขานและคําสรรพนามที่ปรากฏในนว

นิยายแปลเรื่อง “คนขี่เสือ” ของ จิตร ภูมิศักดิ์ เพื่อศึกษากลวิธีการแปลคําเรียกขานและคําสรรพนาม
แทนผูพูด ผูฟงและผูกลาวถึงที่ปรากฏในบทแปล ผลการวิจัยพบวา  1. คําเรียกขานที่จิตร ภูมิศักดิ์ที่
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ใชแปลนั้นมีดังตอไปนี้ คือ คําเรียกญาติ คําบอกยศ/ตําแหนง/อาชีพ และคําแสดงความรูสึก โดยมี
การใชคํารียกญาติบอยที่สุด 2. คําสรรพนามรูปแบบของคําสรรพนามที่ผูแปลใชคือ ช่ือ คําเรียกญาติ 
คําบอกยศ/ ตําแหนง/ อาชีพ และบุรุษสรรพนาม ซ่ึงสรรพนามที่ใชในกลุมคนที่มีสถานภาพเดียวกัน
จะสอดคลองกับปจจัย  “ความสนิทสนมและความเปนพวกเดียวกัน”  สวนกลุมที่มีสถานภาพ
ตางกันนั้นไดสะทอนถึง “ความสัมพันธเชิงอํานาจ” นอกจากนี้ ยังมีปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม
อ่ืนๆที่มีผลตอการเลือกใชคําสรรพนามไดแก อาชีพ ทัศนคติ การไวตัว สวนกลวิธีการแปลนั้น
ไดแก การแปลตรงตัว การแปลแบบปรับใหเปนคําเรียกขานแบบไทย การแปลจากคํานามตนฉบับ 
การแปลแบบเพิ่มจากตนฉบับ ทั้งนี้สวนใหญผูแปลจะใชกลวิธีแบบแปลตรงตัว 
 
 จากการทบทวนวรณกรรมในสวนที่เกี่ยวของกับคําเรียกขาน พบวาการศึกษาคํา
เรียกขานนั้นมีอยางกวางขวาง ในงานวิจัยในประเทศไทยสวนใหญแลวมีการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
ส่ือส่ิงพิมพและการใชแบบสอบถาม ผูวิจัยศึกษาการใชคําเรียกขานโดยศึกษาจากบทสนทนาจรงินัน้
ในประเทศไทยมีอยู งานเดียวคืองานของสถาพร (2545) ที่ศึกษาการใชคํา เรียกขานของ
ผูประกอบการคาเพียงงานเดียว ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษารูปแบบการใชคําเรียกขานของแพทยใน
การสนทนาระหวางแพทยและผูปวยในการตรวจรักษาโรค 
 
  2.3  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับภาษาแพทย 

 
        Cicourel (1985) กลาวถึงปริจเฉทการสนทนาระหวางแพทยกับผูปวยในประเทศ

ตะวันตกไววา การสื่อสารระหวางแพทยกับผูปวยแสดงใหเห็นถึงความแตกตางดานพื้นฐานความรู
ของคูสนทนา ความเชื่อเกี่ยวกับอาการและสาเหตุของผูปวย รวมไปถึงความพยายามของแพทยและ
ผูปวยในการดําเนินบทสนทนา นอกจากนี้เขายังไดกลาวถึงปญหาที่เกิดขึ้นในการสนทนาวา การ
ส่ือสารระหวางแพทยกับผูปวยอาจลมเหลวได เนื่องมาจากการใชภาษาของแพทย และการที่แพทย
ไมแสดงความใสใจตอผูปวยเทาที่ควร เชนในกรณีที่ผูปวยเปนเด็ก แพทยอาจไมไดอธิบายอาการ
ปวยของเด็กใหพอแมหรือผูปกครองทราบอยางกระจางชัด ทําใหผูปกครองเกิดความขัดของใจ และ
ไมเชื่อถือการวินิจฉัยนั้น เปนเหตุใหผูปกครองผูปวยไมปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทยไดและ
นอกจากนี้ยังพบวา แพทยมักจะเพิกเฉยเมื่อผูปวยตองการทราบขอมูลตางๆโดยเฉพาะผูปวยที่มา
จากชนชั้นระดับลางในสังคม แพทยมักจะหลีกเลี่ยงหัวขอที่เขาใจยาก หรือมีรายละเอียดที่ซับซอน 
จนทําใหผูปวยรูสึกวา แพทยไมใสใจที่จะอธิบายปญหาของตนและทําใหผูปวยมีความสับสนกังวล
เกี่ยวกับอาการของตนเอง ซ่ึงความลมเหลวในการสื่อสารนี้อาจมาจากการใชภาษาดวยกลาวคือ 
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แพทยจะคํานึงถึงภาษาที่ทําใหผูปวยเขาใจไดงาย ในขณะที่ผูปวยใหความเชื่อถือเมื่อแพทยใชภาษา
แพทย (doctor language) มากกวา  

 
        เชนเดียว กับงานวิจัยของสิริมา (2543)  ศึกษาการสนทนาระหวางกุมารแพทยกับ

ผูปวยในการตรวจรักษาโรค โดยศึกษาจากบทสนทนาจากกุมารแพทย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ลักษณะและองคประกอบของบทสนทนา พบวาองคประกอบบทสนทนาจากกุมารแพทย มีทั้งหมด 
6 สวน ไดแก การกลาวทักทายและการตอบรับ การซักถามขอมูลและการตรวจวินิจฉัย การชี้แจงขอ
วินิจฉัย การอธิบายวิธีการรักษา การกลาวกอนอําลาและการกลาวอําลา นอกจากนี้ยังศึกษาวิธีการ
ส่ือสารที่กุมารแพทยและผูปวยใชในการตรวจรักษาโรค รวมทั้งปญหาที่เกิดขึ้นในการสื่อสารพบ
ปญหาในการสื่อสารที่เกิดจากวิธีการสื่อสารที่คูสนทนาเลือกใช ไดแก ผูปกครองตอบคําถามไม
ชัดเจนตรงประเด็นและไมตอบคําถามของแพทย ผูปกครองปฏิบัติเกินหนาที่ในปริบทการสนทนา 
และผูปกครองอาจไมไดรับขอมูลจากแพทย ทําใหละเลยการตอบคําถามของแพทยได สวนปญหา
ในการสื่อสารระหวางกุมารแพทยกับผูปวยพบปญหาดานการใชคําศัพทและการไมยอมรับใหความ
รวมมือในการตรวจรักษาของผูปวย  

 
        จากงานวิจัยที่กลาวมาขางตน อาจสรุปไดวาการสื่อสารระหวางแพทยกับผูปวยรวมไป

ถึงผูปกครองของผูปวยมีปญหาบางประการ อันเนื่องมาจากพื้นฐานความรู ความเชื่อและทัศนคติที่
แตกตางกันไป และการใชภาษาอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหผูปวยอาจเลือกที่จะปฏิบัติ หรือไมเลือก
ปฏิบัติตามคําสั่งของแพทยดวย 

 
        Ainsworth-Vaughn (1992) ไดศึกษากลไลการเปลี่ยนประเด็นในการสนทนาระหวาง

แพทยและคนไข และพบวามีไลไกการเปลี่ยนประเด็นทั้งที่ปรากฏรูปภาษาและไมปรากฏรูปภาษา 
ซ่ึงพบกลไกการเปลี่ยนประเด็นที่อินสเวิรธ กลาวถึงสามารถแบงออกเปน 3 ประเภทตามโครงสราง
ทางวากยสัมพันธ ไดแก 

 
        1.  กลไกการเปลี่ยนประเด็นระดับคํา ไดแก คําแสดงการตอบรับ (affirmative word) 

เชน Alright, okay, M-um อินสเวิรธเห็นวากลไกเหลานี้ทําหนาที่ 2 ประการในเวลาเดียวกันคือ มี
หนาที่แสดงการตอบรับหรือคลอยตามกับสิ่งที่ผูพูดคนกอนไดกลาวไว และในขณะเดียวกันก็ทํา
หนาที่เปนกลไกการเปลี่ยนประเด็นไดในกรณีที่มีการปรากฏอยูตนผลัดที่มีการเปลี่ยนประเด็น 
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        2.  กลไกการเปลี่ยนประเด็นระดับประโยค ไดแก การใชประโยคแสดงการสรุปความ
เกี่ยวกับสิ่งที่ผูพูดคนกอนไดกลาวไวกอนที่จะมีการเริ่มตนประเด็นใหม ซ่ึงเปนกลไกที่ทําหนาที่ 2 
ประการเชนเดียวกับคําแสดงการตอบรับ คือ มีหนาที่แสดงการคลอยตามผูพูดคนกอนและแสดง
การเปลี่ยนประเด็น เชน  

 
       (8)  (Ainsworth-Vaughn, 1992: 421) 
       1 D : Okay, I’m just going to remove your gown here. 
       2    P :  I always think it’s in the back. 
       3    D :         Yeah we put them on backwards here. Okay now bring your arms up  
       4            over r you head, good and down onto your hips and push them in real right,  
       5         great just relax. 

 
        ตัวอยางที่ 8 แสดงใหเห็นวาในการผลัดการพูดของ D 3 มีการกลาวสนับสนุนสิ่งที่ผู

พูดคนกอนไดกลาวไว เปนประเด็นที่ผูปวยอธิบายอาการปวยใหแพทยฟง แพทยจึงใชประโยค 
“Yeah we put them on backwards here” ที่เปนการตอบรับและสนับสนุนสิ่งที่ผูปวยไดกลาวไวใน
ประเด็นเดิมกอนที่จะเริ่มประเด็นใหมที่เกี่ยวกับการตรวจรักษาโรค 

 
       3.  การไมปรากฏรูปภาษา การไมใชรูปภาษาใดๆแสดงการเปลี่ยนประเด็นมีลักษณะ

เปนการเริ่มตนใหมทนัที (Sudden topic changes) โดยไมแสดงความสัมพันธใดๆกบัสิ่งที่ผูพูดคน
กอนไดกลาวเอาไว  

 
        จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับภาษาแพทยในประเทศไทย

นั้นพบวายังไมเปนที่กวางขวางมากนัก นอกจากงานของสิริมา (2543) ที่กลาวถึงไปแลว ยังพบ
งานวิจัยของกิ่งกาญจน (2535), ฉันทณี (2538) และ นฤมล (2542) ซ่ึงงานวิจัยสวนใหญจะศึกษา
ลักษณะภาษา วิเคราะหโครงสรางและรูปแบบภาษาของแพทยในการตรวจรักษาโรคซึ่งแตกตางกับ
งานของ  ฉันทณี (2538) ที่ศึกษาการใชภาษาของแพทย “การปนภาษาระหวางภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ”  ผูวิจัยจะกลาวรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
        กิ่งกาญจน (2535) ศึกษาภาษาของอายุรแพทยที่ใชในการตรวจรักษาโรคในคลินิก 

อายุรกรรมทั่วไป โดยวิเคราะหโครงสราง เพื่อวิเคราะหหาหนวยที่ถอยคําหรือเจตนาของแพทยใน
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การกลาวถอยคํานั้น หนวยหนาที่จําแนกไดเปนสองชนิด คือ หนวยหนาที่หลักนั้นมีบทบาทสําคัญ
และมีผลโดยตรงตอการรักษา ขณะที่หนวยหนาที่เสริมไมมีบทบาทสําคัญและไมมีผลโดยตรงตอ
การตรวจรักษา  

 
        นอกจากนี้ยังศึกษาลักษณะของภาษาที่อายุรแพทยใช รวมทั้งศึกษาตัวแปรที่มีผลตอ

การใชภาษาของแพทย  ผลการวิจัยพบวาลักษณะทางภาษาของอายุรแพทยแพทยนั้น แบงออกเปน
ลักษณะรวมของภาษาแพทย คือ ลักษณะของภาษาที่แพทยทุกคนในกลุมตัวอยางมีรวมกัน 
เนื่องจาก ประการแรก ภาษาแพทยแสดงออกดวยส่ือประเภทเดียวกันคือ เสียงพูด ประการที่สอง 
ภาษาแพทยจะใชภายใตสถานการณที่ไมเปนทางการณเหมือนกับวัจนลีลา (style) เดียวกันคือ วัจน
ลีลาแบบปรึกษาหารือ (consultative style) และในบางกรณีก็เปนแบบกันเอง (casual style) ประการ
สุดทาย แพทยมีวัตถุประสงคในการใชภาษาอยางเดียวกันนั่นคือ เพื่อตรวจวินิจฉัยและตรวจรักษา
โรคเหมือนกัน 

 
        สวนลักษณะของภาษาแพทยเฉพาะบุคคลไดแก การใชสรรพนามบุรุษที่ 2 และการใช

คําลงทายที่แสดงความสุภาพ (polite particle) ซ่ึงลักษณะทั้งสองประเภทนี้ นอกจากจะทําใหทราบ
วาภาษาแปรไปตามบุคคลอยางไรแลว ยังสะทอนใหเห็นความสัมพันธระหวางผูพูดกับผูฟงอีกดวย 
เชน ความสุภาพ ความเปนทางการ ความหางเหิน และความเปนกันเอง เปนตน 

 
       สวนงานของฉันทณี (2538)  ศึกษาเปรียบเทียบการปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษของ 

อายุรแพทยในขณะปฏิบัติหนาที่ระหวางบุคคลในวงการแพทยและบุคคลภายนอกวงการแพทย  
บุคคลในวงการแพทยซ่ึงไดแก แพทยฝกหัดและพยาบาล  บุคคลนอกวงการแพทยไดแก ผูปวย 
ผลการวิจัยพบวาอายุรแพทยมักใชคําศัพทภาษาอังกฤษกับบุคคลในวงการแพทยมากกวา
บุคคลภายนอกวงการแพทย นอกจากนี้ยังไดศึกษาการเปรียบเทียบประเภทของคําศัพทที่แพทยใช
ระหวางคําศัพทภาษาอังกฤษเฉพาะสาขา และคําศัพทภาษาอังกฤษทั่วไป ผลการวิจัยพบวา  
อายุรแพทยใชคําศัพทภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาสวนใหญเปนคําศัพทเชิงวิชาการ เพราะเมื่อพูดแลว
สามารถสื่อความหมายใหเขาใจไดทันที 

 
       นฤมล (2542) ศึกษากลไกการสนทนาที่ใชในการบําบัดของพยาบาลจิตเวช โดยเก็บ

ขอมูลจากบทสนทนาระหวางพยาบาลจิตเวชและผูปวยจิตเวช ณ ตึกผูปวยใน โรงพยาบาลศรีธัญญา 
เพื่อศึกษาวาพยาบาลจิตเวชใชกลไกการสนทนาและเทคนิคการสื่อสารเพื่อการบําบัดอะไรบางใน



 

31

การสื่อสารเพื่อการบําบัด และกลไกการสนทนาสัมพันธกับเทคนิคการสื่อสารเพื่อการบําบัด
อยางไร ผลการวิจัยพบวา พยาบาลจิตเวชใชเทคนิคการสื่อสารเพื่อการบําบัด 7 ประเภทเรียงลําดับ
จากการใชนอยไปหามากดังนี้ คือ 1) การชี้นําการสนทนา 2) การทวน 3) การทําใหกระจาง 4) การ
สะทอนความรูสึกนึกคิด 5) การสรุป 6) การตีความและ 7) การฟง สวนกลไกการสนทนาที่พยาบาล
จิตเวชเลือกใชเพื่อบําบัดนั้นมี 7 ประเภท โดยเรียงลําดับจากการใชมากไปหานอยดังนี้คือ 1) การ
ถาม 2) การกลาวยืนยัน 3) การกลาวชี้นํา 4) การกลาวแสดงออก 5) การกลาวผูกพัน 6) การนิ่งเงียบ 
และ7) การขอโทษหรือการออกตัว   

 
       จากการทบทวนงานวิจัยขางตนพบวาการศึกษาที่เกี่ยวกับการสนทนาของแพทยกับ

ผูปวยในดานภาษาศาสตรนั้น เปนการศึกษาภาษาแพทยที่เปนแพทยเฉพาะทาง ไดแก อายุรแพทย 
เปนงานของกิ่งกาญจน(2535)และงานของฉันทนี(2538)  งานวิจัยเกี่ยวกับภาษาของกุมารแพทยเปน
งานของสิริมา(2543) และพยาบาลจิตเวชเปนงานของนฤมล(2542) ผูวิจัยเห็นวาในประเทศไทยยัง
ไมมีผูใดศึกษาภาษาของแพทยที่ตรวจรักษาโรคทั่วไปเลย ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษา ประเภทการ
เปลี่ยนประเด็นในการสนทนาระหวางแพทยกับผูปวยในการตรวจรักษาโรคและคําเรียกขานที่
แพทยใชเรียกผูปวยเลย   
 



บทท่ี 3 
 

วิธีการวิจัย 
 
 ในบทนี้ผูวิจัยกลาวถึงวิธีการวิจัย ผูวิจัยแบงหัวขอเปน 4 หัวขอ ดังนี้คือ หัวขอที่  1 กลาวถึง
การคัดเลือกสถานที่เก็บขอมูล หัวขอที่ 2  กลาวถึงการคัดเลือกผูใหขอมูล หัวขอที่ 3  กลาวถึงการ
เก็บรวบรวมขอมูล และหัวขอที่ 4 กลาวถึงการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

การคัดเลือกสถานที่เก็บขอมูล 
 

การคัดเลือกโรงพยาบาลที่เปนสถานที่ในการเก็บขอมูลนั้น ผูวิจัยไดใชวิธีการคัดเลือก
ขอมูลโดยวิธีตามสะดวก(Convenient Sampling) เนื่องจากการสนทนาระหวางแพทยและผูปวยเปน
ถือเปนเรื่องสวนบุคคล ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกโรงพยาบาลที่มีความคุนเคยกับเจาหนาที่พยาบาลหรือ
แพทยในโรงพยาบาลนั้นเพื่อที่ไดสามารถขออนุญาตเก็บขอมูลไดสะดวกในงานวิจัยช้ินนี้ผูวิจัย
ไดรับการอนุเคราะหการเก็บขอมูลจากแพทย  2  โรงพยาบาลคือโรงพยาบาลรัฐบาลแหงหนึ่งใน
จังหวัดพิษณุโลก และโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี ผูวิจัยเก็บขอมูลในชวงเดือน 
พฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 
 

การคัดเลือกผูใหขอมูล 
 

เมื่อคัดเลือกโรงพยาบาลที่ใชเก็บขอมูลเรียบรอยแลว ผูวิจัยถามความสมัครใจของแพทยทุก
ทานในโรงพยาบาลดังกลาว ในการบันทึกเสียงขณะสนทนากับผูปวย ในการวิจัยไดคัดเลือกแพทย
ที่ตรวจโรคทั่วไปเพื่อใหไดความหลากหลายของบทสนทนาในการตรวจรักษาโรค และอัตราสวน
ระหวางแพทยหญิงและนายแพทยมีอัตราสวนที่เทากันคือแพทยหญิง 4 คนและนายแพทย 4 คน 
จากนั้นผูวิจัยไดขอมูลทางดานปจจัยทางสังคมจากการซักถามอายุในกรณีที่กลุมตัวอยางเปนแพทย
และจากการจดบันทึกจากทะเบียนประวัติเมื่อกลุมตัวอยางเปนผูปวยทั้งนี้ผูวิจัยไดรวมถึงญาติผูปวย
ที่เขามาในหองตรวจรักษาโรคดวย ผูวิจัยไดกําหนดปจจัยทางสังคมทั้ง 2 ปจจัยที่แสดง
ความสัมพันธระหวางผูพูดและผูฟงในการสนทนาในครั้งนี้ ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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1.  จําแนกตามเพศและสถานภาพ ได 4  กลุมดังนี ้
 

-  นายแพทย 
-  แพทยหญิง 
-  ผูปวยเพศชาย 
-  ผูปวยเพศหญิง 

 
2.  อายุของผูพูดและผูฟง 

 
     ผูวิจัยไดหาคาเฉลี่ยของแพทยทั้งหมด 8 คนโดยจําแนกเปนนายแพทยและแพทยหญิง

และหาคาเฉลี่ยของอายุแพทยเพื่อจําแนกกลุมอายุของผูปวยดังตอไปนี้ 
 
    -  อายุของนายแพทยทั้ง 4 คน มีอายุ 26  ป 1 คน และอายุ 27 ป 3 คน  ดังนั้นคาเฉลี่ย 

อายุของนายแพทยทั้ง 4 คนคือ   อายุ 27 ป  ((26+27+27+27)/4 = 26.75) 
 

-  อายุของแพทยหญิงทั้ง 4 คน มีอายุ 25 ป 1 คน อายุ 26 ป 2 คน และ อายุ 28 ป 1คน   
ดังนั้นคาเฉลี่ยอายุของแพทยหญิงทั้ง 4 คนคือ อายุ 26 ป((26+28+25+26)/4 = 26.25) 
 

 คาเฉลี่ยอายุของแพทยในแผนกนี้มีอายุคอนขางนอยเพราะแผนกนี้เปนแผนกการรักษาโรค
ทั่วไปจึงยังไมจําเปนที่ตองเรียนแพทยเฉพาะทาง ทางโรงพยาบาลจึงใหแพทยที่พึ่งจบการศึกษามา
ตรวจรักษาผูปวยในแผนกนี้ ทั้งนี้ถือเปนขอดีในการควบคุมตัวแปรของอายุแพทยเพราะปจจัยทาง
อายุก็เปนตัวแปรทางสังคมอยางหนึ่งที่ทําใหภาษามีการแปรไปตามปริบทของสังคม แตก็ทําใหใน
งานวิจัยกลุมอายุผูปวยที่อายุมากกวาแพทยจึงมีอัตราสวนที่มากกวากลุมอายุผูปวยที่มีอายุนอยกวา
หรือเทากับแพทย เมื่อหาคาเฉลี่ยอายุของแพทยแลว ผูวิจัยจําแนกกลุมอายุของผูปวยเปน 2 กลุมคือ
1. กลุมผูปวยที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับแพทย และ 2. กลุมผูปวยที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับแพทย  
  

ในงานวิจัยนี้ไดเก็บขอมูลการสนทนาระหวางแพทย 1 คนตอผูปวย 15 คน  ดังนั้นมีแพทย
ทั้งหมด 8 คน ก็จะไดผูปวยในการสนทนานี้มีทั้งหมด 120 คน (8 x 15 = 120) นอกจากนี้มีกรณีที่
ผูปวยเปนเด็กไมสามารถสนทนากับแพทยไดโดยตรงจึงมีผูปกครองผูปวยสนทนากับแพทยแทนซึ่ง
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มีบทสนทนา 2 บทสนทนาที่แพทยสนทนากับทั้งผูปวยและผูปกครองผูปวยดวย ผูวิจัยจึงนบัจาํนวน
ผูปวยเพิ่มอีก 2 คนเปนจํานวนทั้งหมด 122 คน  

 
ถาจําแนกตามเพศของแพทยจะไดวา การสนทนาของนายแพทยจํานวน 4 คนตอผูปวย 60 

คน โดยแบงเปนผูปวยเพศหญิงจํานวน 35 คน คิดเปนอัตราสวนรอยละ 58.33 และผูปวยเพศชาย
จํานวน 25 คน คิดเปนอัตราสวนรอยละ 41.66 สวนการสนทนาของแพทยหญิงจํานวน 4 คน ตอ
ผูปวยจํานวน 62 คน    โดยแบงเปนผูปวยเพศหญิงจํานวน 52 คน คิดเปนอัตราสวนรอยละ 83.87 
และผูปวยเพศชายจํานวน 10 คน คิดเปนอัตราสวนรอยละ 16.13 ดังแสดงในรูปตารางและแผนภูมิ
ตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 3.1  จาํนวน รอยละของผูปวยที่สนทนากับนายแพทยและแพทยหญิงที่จําแนกเพศของ 

        ผูปวย 
 

ผูปวยเพศชาย ผูปวยเพศหญงิ รวม 
 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
นายแพทย 25 41.67 35 58.33 60 100.00 
แพทยหญิง 10 16.13 52 83.87 62 100.00 

รวม 35 28.69 87 71.31 122 100.00 
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ภาพที่ 3.1  รอยละของผูปวยที่สนทนากับนายแพทยและแพทยหญิงทีจ่ําแนกเพศของผูปวย 
 
ถาพิจารณาตามอายุของแพทยสามารถจําแนกผูปวยได 2 กลุมคือ กลุมผูปวยที่มีอายุนอย

กวาหรือเทากับแพทย และ กลุมผูปวยที่มีอายุมากกวาแพทย ดังตอไปนี้ 
 

1.  กลุมผูปวยที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับแพทย 
 
      จากการจําแนกอายุผูปวยพบวาผูปวยที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับแพทยจํานวน 27 คน

ซ่ึงแบงเปนผูปวยที่รับการตรวจรักษากับนายแพทยจํานวน 14 คนแบงเปนผูปวยเพศหญิงจํานวน 11 
คน คิดเปนอัตราสวนรอยละ 78.57 และผูปวยที่เพศชายจํานวน 3 คนคิดเปนอัตราสวนรอยละ 21.42 
ในขณะที่แพทยหญิงมีผูปวยที่อายุนอยกวาหรือเทากับแพทยจํานวน 13 คนแบงเปนผูปวยเพศหญิง
จํานวน 12 คน คิดเปนอัตราสวนรอยละ 92.30  และผูปวยที่เพศชายจํานวน 1 คนคิดเปนอัตราสวน
รอยละ 7.69 ดังแสดงในรูปตารางและแผนภูมิตอไปนี้ 
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ตารางที่ 3.2   จํานวน รอยละของกลุมผูปวยที่มีอายุนอยกวาหรือกับแพทย 
 

ผูปวยเพศชาย ผูปวยเพศหญงิ รวม 
 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

นายแพทย 3  21.43 11 78.57  14 100.00 
แพทยหญิง 1  7.69  12 92.30 13 100.00 
รวม 4  14.81 22 85.19  27 100.00  
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ภาพที่ 3.2   รอยละของกลุมผูปวยที่มีอายนุอยกวาหรือกบัแพทย 
 
2.  กลุมผูปวยที่มีอายุมากกวาแพทย 
 
     จากการจําแนกอายุผูปวยพบวาผูปวยที่มีอายุมากกวาแพทยจํานวน 95 คนซึ่งแบงเปน

ผูปวยที่รับการตรวจรักษากับนายแพทยจํานวน 46  คนแบงเปนผูปวยเพศหญิงจํานวน 24 คน คิด
เปนอัตราสวนรอยละ 52.17 และผูปวยที่เพศชายจํานวน 22 คนคิดเปนอัตราสวนรอยละ 47.83 
ในขณะที่แพทยหญิงมีผูปวยที่อายุมากกวาแพทยจํานวน 49 คนแบงเปนผูปวยเพศหญิงจํานวน 40 
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คน คิดเปนอัตราสวนรอยละ 81.63  และผูปวยที่เพศชายจํานวน 9 คนคิดเปนอัตราสวนรอยละ 
18.36 ดังแสดงในรูปตารางและแผนภูมิตอไปนี้ 

 
ตารางที่ 3.3   จํานวน รอยละของกลุมผูปวยที่มีอายุมากกวาแพทย 

 
ผูปวยเพศชาย ผูปวยเพศหญงิ รวม  
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

นายแพทย 22  47.83 24 52.17 46 100.00  
แพทยหญิง 9  18.36 40 81.63 49 100.00 
รวม 31 32.63 64 67.36  95 100.00 
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ผูปวยเพศชาย ผูปวยเพศหญิง
 

ภาพที่ 3.3   รอยละของกลุมผูปวยที่มีอายมุากกวาแพทย 
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3.  การเปรียบเทียบจํานวนผูปวยโดยจําแนกตามเพศและอายุของแพทยและผูปวย 
 
 จากการจําแนกกลุมอายุผูปวยโดยใชอายุของแพทยเปนเกณฑนั้นพบวา ในบทสนทนา
นั้นนายแพทยมีผูปวยทั้งหมด 60 คน โดยมีผูปวยเพศหญิงที่อายุมากกวาแพทยจํานวนมากที่สุดถึง 
24 คนคิดเปนอัตราสวนรอยละ 40   อันดับรองลงมาคือ ผูปวยเพศชายที่มีอายุมากกวาแพทยจํานวน 
22 คน คิดเปนอัตราสวนรอยละ 36.67 และผูปวยเพศหญิงที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับแพทยจํานวน 
11 คนคิดเปนอัตราสวนรอยละ 18.33  และผูปวยเพศชายที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับแพทยจํานวน 3 
คน คิดเปนอัตราสวนรอยละ 5 เปนอันดับสุดทาย 
 

      บทสนทนาของแพทยหญิงนั้นมีผูปวยจํานวน 62 คน (รวมผูปกครองผูปวยจํานวน 2 
คนที่รวมสนทนาดวย) โดยมีผูปวยเพศหญิงที่อายุมากกวาแพทยจํานวนมากที่สุดถึง 40 คนคิดเปน
อัตราสวนรอยละ 64.51   อันดับรองลงมาคือผูปวยเพศหญิงที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับแพทย
จํานวน 12 คนคิดเปนอัตราสวนรอยละ 19.35 และผูปวยเพศชายที่มีอายุมากวาแพทยจํานวน 9 คน 
คิดเปนอัตราสวนรอยละ 14.51 และผูปวยเพศชายที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับแพทยจํานวน 1คน คิด
เปนอัตราสวนรอยละ 1.61 เปนอันดับสุดทาย ดังแสดงในรูปตารางและแผนภูมิตอไปนี้ 
 
ตารางที่3.4   จาํนวน รอยละของผูปวยตามเกณฑอายุและเพศที่สนทนากับนายแพทยและแพทย 

        หญิง 
 

ผูปวยที่มีอายุมากกวาแพทย ผูปวยที่มีอายุนอยกวา/เทากับแพทย 
ผูปวยชาย ผูปวยหญิง ผูปวยชาย ผูปวยหญิง 

รวม  
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

นายแพทย 22 36.67 24 40 3 5 11 18.33 60 100.00 
แพทยหญิง 9 14.51 40 64.51 1 1.61 12 19.35 62 100.00 
รวม 32 26.22 64 52.54 4 3.27 22 18.03  122 100.00 
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ภาพที3่.4   รอยละของผูปวยตามเกณฑอายแุละเพศที่สนทนากับนายแพทยและแพทยหญิง 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

 
ในการเก็บขอมูลนั้นผูวิจัยไดทําการบันทึกเสียงในการสนทนาระหวางแพทยและผูปวย 

โดยถามความสมัครใจของแพทยในโรงพยาบาลที่ผูวิจัยมีความคุนเคยกับเจาหนาที่พยาบาลหรือกับ
ตัวแพทยเอง กอนที่จะนําเทปไปบันทึกเสียงผูวิจัยไดอธิบายถึงวัตถุประสงคของงานวิจัยใหแพทย
ไดเขาใจและถามขอมูลสวนตัวของแพทย คือ อายุ เพื่อนํามาใชในการวิเคราะหขอมูล เมื่อนําเทปไป
วางในหองตรวจแลวผูวิจัยจะคอยบันทึกประวัติจากไปบัตรทะเบียนผูปวย คือ อายุ โดยเรียงลําดับ
การเรียกผูปวยจํานวน 15  ตอแพทย 1 คน ในกรณีที่ผูปวยมีญาติหรือผูปกครองมาดวยผูวิจัยจะ
สอบถามอายุของญาติและผูปกครองผูปวยดวยเพราะบางครั้งตัวผูปวยเองไมสามารถสนทนากับ
แพทยไดโดยตรงเนื่องจากผูปวยมีอายุนอยหรือมากเกินไป สภาพรางกายไมพรอมจึงตองสนทนา
กับญาติผูปวยหรือผูปกครองผูปวยแทน 

 
เนื่องจากผูวิจัยไมสามารถเขาไปในหองตรวจได ผูวิจัยจะไมสามารถทราบไดวาผูปวยทาน

ใดจะใชภาษาถิ่นหรือภาษาตางประเทศในการสนทนากับแพทย ดังนั้นผูวิจัยบันทึกเทปเกินจํานวน
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ที่กําหนดไวเพื่อนํามาคัดเลือกเมื่อพบวาแพทยและผูปวยใชภาษาถิ่นหรือภาษาตางประเทศในการ
สนทนาแตถาไมพบในกรณีดังกลาว ผูวิจัยจะใชขอมูลของผูปวยคนที่ 1 ถึงคนที่ 15  ตามลําดับ  
 

การวิเคราะหขอมูล 
 

ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการบันทึกเทปมาถายถอดเสียงเปนตัวอักษรและใสสัญลักษณตาม
หลักสนทนา (Conversation Analysis)  ผูวิจัยนําเกณฑของ Schiffrin (1987) มาปรับใชเปน
สัญลักษณในการถายถอดเสียงเปนภาษาไทย และใสลําดับที่ตามหนวยยอยของทุกปริจเฉทเพื่อ
สะดวกในการเก็บขอมูล สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหบทสนทนาสามารถสรุปไดดังนี้ 

 
สัญลักษณ ความหมาย 
   (.) หยุดบทสนทนาไมเกิน 1 วินาที 
 ผลัดการสนทนากันอยางตอเนื่อง 

    [] พูดแทรกโดยไมรอการผลัดสนทนา 
 ทํานองเสียงขึ้น 
 ทํานองเสียงลง 
      = ผูรวมสนทนาพูดไมจบ(พูดตอ) 
    (??) แสดงขอความซึ่งไดยินไมชัด ไมสามารถถายถอดเสียงได 
    FD แพทยหญิง 
    MD นายแพทย 
    FP ผูปวยหญิง 
    MP ผูปวยชาย 
    P.MP ผูปกครองเปนเพศชายของผูปวย 
    P.FP ผูปกครองเปนเพศหญิงของผูปวย 
 แสดงการเปลี่ยนประเด็น 
    CA MD บทสนทนาของนายแพทย 
    CA FD   บทสนทนาของแพทยหญิง 
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จากนั้นนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหใน 2 หัวขอดังนี้คือ การวิเคราะหประเภทการเปลี่ยน
ประเด็น และหัวขอที่ 2 การวิเคราะหรูปแบบคําเรียกขานของแพทยที่ใชเรียกผูปวยในการตรวจ
รักษาโรคซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
1.  การวิเคราะหประเภทการเปล่ียนประเดน็ 

 
ในการวิเคราะหบทสนทนาระหวางแพทยและผูปวยในการตรวจรักษาโรคนั้นผูวิจัยใช

เกณฑทางความหมายในการตัดสินวาอนุปริจเฉทใดเปนการเปลี่ยนเปนประเด็นใหม  
 
ประเด็นที่กลาวถึงในการสนทนาจะเกี่ยวของกับอาการของผูปวยเปนหลัก ผูวิจัยจึงนําการ

แบงองคประกอบของการสนทนาระหวางกุมารแพทยกับผูปวยในการตรวจรักษาโรค(สิริมา:2543)
ดังที่กลาวไวในบทที่ 2 มาประยุกตใชเปนเกณฑในการวิเคราะหการเปลี่ยนประเด็นในการวิจัยคร้ัง
นี้  ผูวิจัยแบงประเด็นในการสนทนาระหวางแพทยและผูปวยออกเปน 11 ขอดังนี้ 

 
1. การกลาวคําทกัทายและการตอนรับเชน การทักทายเชน การกลาวสวัสดี และ คํากลาว 

ตอนรับ เชน เชิญนั่ง เปนตน 
 

2. การซักถามอาการ โดยจําแนกเปนประเด็นยอยดังตอไปนี้ 
 

2.1 ประวัติการตรวจรางกาย 
2.2  ประวัติการรับประทานยา 
2.3  ลักษณะอาการปวย เชน อาการปวย ระยะเวลาที่ปวย อาการขางเคียงทีเ่กิดขึ้น  

 เปนตน 
2.4 สาเหตุของการปวย  
2.5 การตรวจรักษาโรค  
2.6 ประวัติการปวย 
2.7 การชี้แจงขอวนิิจฉัย หลังจากที่ซักอาการปวยและการตรวจรักษาโรคแลวแพทยจะ 

ช้ีแจงขอวนิิจฉัย 
 

3. การแนะวิธีการดูแลและวิธีปฏิบัติตัวสําหรับผูปวย โดยจาํแนกเปนประเด็นยอย 
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ดังตอไปนี ้
3.1 การสังเกตอาการ 
3.2 แนะนําการดแูลและปฏิบัติตัวสําหรับผูปวยเพื่อหลีกเลี่ยงปจจัยเสีย่งทีท่ําใหเกิด 

โรคอีกครั้งและใหผูปวยปฏบิัติตาม 
 

4. การสั่งจายยา 
 
5. การอธิบายยา  แพทยจะอธิบายของยาและวิธีการใชยาใหแกผูปวยทราบ 

 
6. การอธิบายอาการและระยะเวลาในการรักษา  แพทยจะอธิบายอาการที่จะเกิดขึ้นตอไป 

หลังจากที่ไดรับการรักษาไปแลว เชน หลังจากนีย้ังจะมีไขอยูสามสี่วัน เปนตน 
 

7. การนัดวันเวลาพบแพทยคร้ังตอไป 
 
8. การแจงขั้นตอนตอไปที่ผูปวยตองปฏิบัติหลังเสร็จขั้นตอนการตรวจวินจิฉัยในหอง 

ตรวจโรค เชน เดี๋ยวรอรับยา รอแปบนึง เปนตน 
 

9. การปลอบใจ การใหกําลังใจ 
 
10. การกลาวอําลา เชน การกลาวสวัสดี การกลาวขอบคุณ  

 
11. ประเดน็อืน่ๆ 

 
บทสนทนาไมจําเปนตองพบประเด็นใน 11 ขอ หรือมีการเรียงลําดับประเด็นจากขอ 1 ถึง

ขอ 11 แตผูวิจัยไดกําหนดขอ 11 เผ่ือวาคูสนทนาจะสนทนากันในในเรื่องอื่นๆที่นอกเหนือจากทั้ง 
10 ขอ   
 

ในงานวิจัยคร้ังนี้จะถือวาการเปลี่ยนประเด็นจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนประเด็นจากขอหนึ่ง
ไปอีกขอหนึ่ง เชน จากขอ 1 ไปขอ 2 หรือ จากขอ2 ไปขอ 7 การเปลี่ยนประเด็นลักษณะนี้จะถือวา
เปนการเปลี่ยนเรื่องใหม และการเปลี่ยนประเด็นขอยอยที่อยูในขอหลักเดียวกันถือวาเปนการ
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เปลี่ยนจุดเนนเชนจากขอ 2.1 เปนขอ 2.4   หรือ จากขอ 3.1 เปน 3.2 แตถาเปนการเปลี่ยนประเด็น
ของขอยอยที่ไมใชหัวขอเดียวกันถือวาเปนการเปลี่ยนเรื่องใหม เชนจากขอ 2.5 เปนขอ 3.2 หรือจาก
ขอยอยเปนขอใหญก็ถือวาเปนการเปลี่ยนเรื่องใหมเชนกัน เชน จากขอ 2.2 เปนขอ 6 เปนตน สวน
การยอนเรื่องนั้นผูวิจัยจะถือวาเปนการยอนเรื่องเมื่อเปล่ียนประเด็นเปนประเด็นเดิมที่เคยกลาวไว
แลวและตองเปนขอเดิม เชน จากขอ 2.3 เปนขอ 4 และจากขอ 4 มาเปนขอ 2.3  ถือวาเปนการยอน
เร่ือง แตถาเปนจากขอ 2.3 เปนขอ 4 และจากขอ 4 มาเปนขอ 2.2 ไมถือเปนการยอนเรื่องเพราะเปน
คนละประเด็นกันถึงแมวาจะอยูในหัวขอที่ 2 เหมือนกัน 

 
 จากนั้นจึงนําประเด็นใหมวาวิเคราะหประเภทของการเปลี่ยนประเด็นโดยใชทั้งทางดาน

ความหมายและทางดานวากยสัมพันธ  ในการวิเคราะหประเภทของการเปลี่ยนประเด็น ในประเด็น
ใหมที่เกิดขึ้นจะตองจําแนกทั้งสามประเภทดังตอไปนี้ 

 
1.  ประเภทของการเปลี่ยนประเด็นจําแนกตามลักษณะผลัด  
 
     การเปลี่ยนประเด็นจําแนกตามลักษณะผลัดเปนการศกึษาวาประเดน็ใหมที่เกิดขึน้นั้นอยู

ในผลัดการสนทนาใด แบงการเปลี่ยนประเด็นเปน 3 ประเภท ไดแก  
 
     1.1  การเปลี่ยนประเด็นในผลัดเดิม 

 
             การเปลี่ยนประเด็นในผลัดเดิมเปนการเริ่มตนประเด็นใหมในผลัดของผูพูดเดิมที่ 

พึ่งสานตอประเด็นเดิมจบลง โดยการเปลี่ยนประเด็นที่เกิดขึ้นหลังจากชวงหยุดระหวางหนวยยอย
ในผลัด เนื่องจากผูพูดไดพูดจบประโยคอยางสมบูรณแลวและไมไดแสดงการสงผลัดตอใหผูอ่ืน 
ตัวอยางเชน 
 

FD1 CA 5  
108    FD: เชญิคะ. 
109           ปวดหัวแสบรอนทองตรงไหนคะ 
110    FP:  ใตล้ินปเนีย้จนถึงคอแลวมันรอนปวดแตหวัเนีย่. 
111          แลวเปนตาแดงอีกแลวอะ 
112    FD:                    แตไมแดงนะวนันี ้
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                               จากตัวอยางบทสนทนา FD1CA5  พบการเปลี่ยนประเด็นในผลัดเดิมทั้งแพทย 
ในการเปลี่ยนประเด็นของแพทยอยูในอนุปริจเฉทเดียวกันคือ FD 108-109 (ผูวิจัยจัดอนุปริจเฉท
ดังกลาวเปนสองบรรทัดเพื่อสะดวกในการสังเกตประเด็น) เปนการเปลี่ยนประเด็นจากการตอนรับ
มาเปนการซักประวัติอาการปวยของผูปวย โดยที่ไมมีการสงผลัดใหผูปวยกอนการเริ่มประเด็นใหม
เลย 
 

 1.2  การเปลี่ยนประเด็นในผลัดใหม 
 

        การเปลี่ยนประเด็นในผลัดใหมเปนการเริ่มตนประเด็นใหมในผลัดของผูพูดคนใหม
หลังจากที่ผูพูดคนเดิมไดดําเนินการพูดจบผลัดอยางสมบูรณแลว  ตัวอยางเชน 
 

MD2 CA28 
876     MD:   เชิญนั่งเลยครับ.          วันนี้ไมสบายยงัไงบางครับ 
877     MP:    มีไอ, เจ็บคอ, มีน้ํามูกดวย, ปวดมึนเปนมาหลายวนัแลว 
878     MD:   เปนมา    กี่วนั 

  879     MP:           สักสี่วัน 
880     MD:                  สี่วันแลวเหรอ, ทานยาอะไรไปแลวบางครับเนีย่ 

  881     MP:   พารา 
 
                                จากตัวอยางบทสนทนา MD2CA28  มีการเปลี่ยนประเด็นในผลัดใหมใน 
MD880  เปนการเปลี่ยนประเด็นจากการซักอาการปวยมากเปนประเด็นของประวัติการรับประทาน
ยาของผูปวย ประเด็นใหมที่เกิดขึ้นจะเกิดเมื่อผูปวยไดกลาวถึงประเด็นเดิมจบแลว แพทยถึงเริ่ม
ประเด็นใหม 
 

1.3  การเปลี่ยนประเด็นในการซอนผลัด 
 

        การเปลี่ยนประเด็นในการซอนผลัดเปนการเริ่มตนประเด็นใหมในขณะที่ผูพูดคนอื่น
กําลังดําเนินการพูดอยู ทําใหเกิดการพูดซอนกันขึ้นมา ตัวอยางเชน 
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MD1 CA 1 

  1    MD:   ยายหวดัดีครับ.         ยายเปนไรมา, ออ, หมอนัดเหรอ 
2    FP:  จา 
3   MD:   วันที่ 13 นอ. วนันั้นเกล็ดเลือดต่ํานอ. 
4    FP:  ฮา  
5    MD:   วันนัน้เกล็ดเลือดต่ํานอ 
6    FP:  จะ,  ไมรูเปน     ((??))      
7    MD:       เดี๋ยวคุณยายขึ้นไปนอนบนเตียงหนอยดคิรับ. 

 
 จากตัวอยางบทสนทนา MD1CA1 ในการเปลี่ยนประเด็นซอนผลัดใน MD 7  ซ่ึง
ประเด็นเดิมเปนการซักอาการปวย แตในขณะผูปวยกําลังอธิบายอาการของตนเองอยู แพทยได
เปลี่ยนประเด็นเปนการตรวจวินิจฉัย โดยที่ไมรอใหผูปวยสงผลัดการสนทนา จึงเกิดการซอนผลัด
ขึ้น 
 

        ในการสังเกตวาประเด็นใหมที่เกิดขึ้นนั้นอยูในผลัดใดในการสนทนา  ผูวิจัยสังเกต
จากวาประเด็นใหมอยูสวนใดของอนุปริจเฉทนั้นๆ เชน แพทยไดกลาวถึงการซักอาการผูปวย
เรียบรอยแลวแพทยมีการเริ่มประเด็นใหมหลังจากที่ผูปวยไดสงผลัดประเด็นเดิมเรียบรอยแลวจะถอื
วาประเด็นใหมที่เกิดขึ้นเปนการสงผลัดใหม  

 
        ในบางชวงของการสนทนาแพทยจะมีการเปลี่ยนประเด็นหลายประเด็นในอนปุริจเฉท

เดียวกันเชน การอธิบายยา(ขอ5), แนะนําการปฏิบัติตัวสําหรับผูปวย (ขอ 3.2) และการนัดพบครั้ง
ตอไป(ขอ7) แพทยอาจจะกลาวถึงประเด็นขางตนในอนุปริจเฉทเดียวกัน ดังนั้นจะถือวาการเปลี่ยน
ประเด็นจากการอธิบายยา(ขอ5) เปนประเด็นการแนะนําการปฏิบัติตัวสําหรับผูปวย(ขอ 3.2)  เปน
การเปลี่ยนประเด็นในผลัดเดิม  และการเปลี่ยนประเด็นจากการแนะนําการปฏิบัติตัวสําหรับผูปวย
(ขอ 3.2)  เปนประเด็นการนัดพบครั้งตอไป(ขอ7)  ก็เปนการเปลี่ยนประเด็นในผลัดเดิมเชนเดียวกัน 
(สวนประเด็นการอธิบายยา(ขอ5) นั้นเปนการเปลี่ยนประเด็นในผลัดใหมเพราะผูปวยพึ่งสานตอ
ประเด็นเกาจบลง) 

 
         สวนการเปลี่ยนประเด็นในผลัดซอนนั้นหมายถึง การที่คูสนทนาคนหนึ่งยังพูดไมจบ

และคูสนทนาอีกคนหนึ่งไดมีการเปลี่ยนประเด็นเกิดขึ้นทําใหเกิดการพูดซอนขึ้นมา เชน ผูปวยได
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เลาอาการปวยของตนเองอยูแลวแพทยไดเร่ิมประเด็นใหมขึ้นมาโดยไมรอใหผูปวยไดกลาวถึง
ประเด็นนั้นใหสมบูรณกอน 
 

2.  ประเภทของการเปลี่ยนประเด็นจําแนกตามความสัมพันธกับประเด็นเดิม  
 
     การเปลี่ยนประเด็นจําแนกตามความสัมพันธกับประเด็นเดิม เปนการศึกษาวาประเด็น

ใหมและประเด็นเดิมมีความสัมพันธตอกันอยางไร  จําแนกการเปลี่ยนประเด็นเปน 3 ประเภท 
ไดแก   

 
      2.1  การเปลี่ยนจุดเนน  
 
              การเปลี่ยนจุดเนนเปนการเปลี่ยนประเด็นที่มีความสัมพันธกับประเด็นเดิมมาก

ที่สุด เพราะมีการกลาวถึงประเด็นใหมซ่ึงอยูในปริบทเดียวกับประเด็นเดิม  ในการพิจารณาวา
ประเด็นใหมอยูในปริบทเดียวกันกับประเด็นเดิมหรือไมนั้น ประเด็นใหมนั้นอยูในหัวขอเดียวกัน
กับประเด็นเดิมเชน การเปลี่ยนประเด็นจาก ลักษณะอาการปวย (ขอ 2.3) เปนประเด็น ประวัติการ
ปวย (ขอ 2.6) หรือ การเปลี่ยนประเด็นจาก  การสังเกตอาการปวย (ขอ 3.1) เปนประเด็น การ
แนะนําการดูแลและปฏิบัติตัวผูปวย (ขอ 3.2)  

 
            สวนการเปลี่ยนประเด็นอื่นๆ(ขอ 11) เปนประเดน็อื่นๆ (ขอ 11) ดวยกนั ผูวิจยัจะ

เปนผูพิจารณาเองวาประเด็นนั้นมีการใชปริบทเดียวกันหรือไม 
 
     2.2   การยอนเรื่อง 

 
              การยอนเรื่องเปนการเปลี่ยนประเด็นที่มีความสัมพันธกับประเด็นเดิมเชนเดียวกับ

การเปลี่ยนจุดเนน แตเปนการเปลี่ยนประเด็นที่ไมไดตอเนื่องกันแบบผลัดตอผลัด เนื่องจากมี
ประเด็นอื่นเขามาแทรกกอนที่จะยอนกับไปพูดถึงประเด็นเดิม ในการวิเคราะหขอมูลของบท
สนทนาระหวางแพทยกับผูปวยนี้จะวิเคราะหตางกับงานของนิตยาภรณ(2545) ตรงที่การวิเคราะห 
การเปลี่ยนประเด็นในการยอนเรื่องในงานของนิตยาภรณนั้นเปนประเด็นที่เขามาแทรกนั้นจะตอง
ไดรับการสานตอจากผูรวมสนทนามากพอที่จะเปนประเด็นใหมในปริจเฉท มิใชเพียงเขามาแทรก
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ช่ัวคราวในขณะที่ยังมีการพูดถึงประเด็นเดิมตอเนื่องอยู แตงานวิจัยนี้แพทยสามารถเปลี่ยนประเด็น
โดยไมตองสงผลัดใหกลับผูปวยก็ได  

 
             ในการพิจารณาวาการเปลี่ยนประเด็นใดเปนการเปลี่ยนประเด็นในลักษณะของการ

ยอนเรื่อง โดยสังเกตวาประเด็นนั้นเปนประเด็นที่เคยกลาวถึงมาแลวนํากลับมาเปนประเด็นใหมอีก
ครั้ง ซ่ึงประเด็นดังกลาวจะตองเปนประเด็นเดียวกัน เชน ถายอนเรื่องในประเด็นยอยก็ตองเปน
ประเด็นยอยเดียวกันกับที่เคยกลาวถึงมา  เชน การเปลี่ยนประเด็นจากลักษณะอาการปวย (ขอ 2.3) 
เปนประเด็น การสั่งจายยา (ขอ 4) และ การเปลี่ยนประเด็นจากการสั่งจายยา (ขอ 4)  มาเปนประเด็น 
ขอ ลักษณะอาการปวย (ขอ 2.3) ถือวาเปนการยอนเรื่อง แตถาเปนการเปลี่ยนประเด็นจากลักษณะ
อาการปวย (ขอ 2.3)  เปนประเด็นการสั่งจายยา (ขอ 4)  และการเปลี่ยนประเด็นจากการสั่งจายยา 
(ขอ 4)  มาเปนประเด็น ประวัติการรับประทานยา (ขอ 2.2) ไมถือเปนการยอนเรื่องเพราะเปนคนละ
ประเด็นกันถึงแมวาจะอยูในหัวขอที่ 2 เหมือนกัน 

 
      2.3  การเปลี่ยนเรื่องใหม  
 
              การเปลี่ยนเรื่องใหมเปนการเปลี่ยนประเด็นที่ไมมีความสัมพันธใดๆกับประเด็น

เดิมโดยสิ้นเชิง โดยประเด็นใหมที่เกิดขึ้นจะไมเคยถูกกลาวถึงมากอนและไมมีปริบทที่เกี่ยวของกับ
ปริบทของประเด็นเดิม  ในงานวิจัยคร้ังนี้ถาเปลี่ยนประเด็นจากขอหลักไปอีกขอหลักหนึ่งจะถือวา
เปนการเปลี่ยนเรื่องใหม เชน เปลี่ยนประเด็นจาก การสังเกตอาการ(ขอ 3.1) เปนประเด็น การสั่งจาย
ยา (ขอ 4), เปลี่ยนประเด็นจากการกลาวตอนรับหรือทักทาย (ขอ 1) เปนประเด็นการอธิบายยา (ขอ 
5)  หรือการเปลี่ยนประเด็นจากลักษณะอาการปวย (ขอ 2.3)  เปนประเด็นการแนะนําการดูแลและ
ปฏิบัติตัวผูปวย (ขอ 3.2) เปนตน 

 
3.  ประเภทของการเปลี่ยนประเด็นจําแนกตามความหมายของประเด็นใหม  

 
     การเปลี่ยนประเด็นที่จําแนกตามความหมายของประเด็นใหม เปนการศึกษาวา

ความหมายของประเด็นใหมที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวของกับอะไรและเกี่ยวของกับใครที่กําลังสนทนาอยู  
ซ่ึงจําแนกเปน 3 ประเภทดังตอไปนี้  
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      3.1  การเปลี่ยนประเด็นเกี่ยวกับตนเอง 
 

              การเปลี่ยนประเด็นเกี่ยวกับตนเอง คือการเปลี่ยนประเด็นที่มีประเด็นใหมเปนเรือ่ง
ของผูที่ผลัดการสนทนาขึ้นมา เชน แพทยเปลี่ยนประเด็นเพื่อกลาวถึงตนเอง หรือผูปวยเปลี่ยน
ประเด็นเพื่อซักถามอาการของตนเอง 

 
      3.2  การเปลี่ยนประเด็นเกี่ยวกับคูสนทนา 

 
             การเปลี่ยนประเด็นไปยังเรื่องราวของคูสนทนาที่อยูในสถานการณขณะนั้น เชน

แพทยเปลี่ยนประเด็นไปยังประเด็นของผูปวย เปนตน 
 

      3.3  การเปลี่ยนประเด็นเกี่ยวกับสิ่งอื่นหรือบุคคลอื่น 
 

              การเปลี่ยนประเด็นที่เกี่ยวของกับสิ่งอื่นๆที่ไมใชคูสนทนาที่นํามาอางถึงในอาการ
ปวยจะรวมไปถึง คน สัตว ส่ิงของ ที่นํามากลาวถึงในการสนทนา เชน ผูปวยที่เปนเด็กที่ผูปกครอง
เปนคูสนทนากับแพทย และการอางถึงแพทยที่เคยตรวจคนกอน เปนตน และรวมไปถึง 
โรงพยาบาลเกาที่เคยไปรักษาดวย  

 
2.  การวิเคราะหรูปแบบการใชคําเรียกขาน 

 
การในการวิเคราะหคําเรียกขานที่แพทยใชในการสนทนากับผูปวยนั้น เริ่มจากเก็บขอมูลคํา

เรียกขานที่พบในบทสนทนาที่แพทยในเรียกผูปวยในการตรวจรักษาโรค โดยนําขอมูลมาแยก
ประเภทและจัดกลุม โดยใชแนวคิดของ ม.ร.ว. กัลยา ติงศภัทิย และอมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2531) 
ในการแสดงกฎการแสดงรูปแบบคําเรียกขาน(ดูรายละเอียดในบทที่ 2)  

 
2.1  ปจจัยทางสังคมที่แสดงความสัมพันธระหวางแพทยและผูปวย 

 
        ผูวิจัยไดกําหนดปจจัยทางสังคมระหวางแพทยและผูปวยดังตอไปนี้ 
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       2.1.1  เพศและสถานภาพ  มี 4 กลุมดังนี้ 
 

  -  นายแพทย 
     -  แพทยหญิง 

  -  ผูปวยเพศหญิง 
  -  ผูปวยเพศชาย 

 
                    2.1.2  อายุ มี 2 กลุมดังนี้ 

 
  -  กลุมผูปวยที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับแพทย 

     -  กลุมอายุทีม่ีอายุมากกวาแพทย 
 

        ในการนับจํานวนการปรากฏรูปแบบคําเรียกขานนั้น ผูวิจัยสังเกตเพียงรูปแบบของคํา
เรียกขานเทานั้น เชนในบทสนทนาหนึ่งเจอคําเรียกญาติเชน ปา ยาย นา ในบทสนทนาเดียวกนัผูวจิยั
จะถือวาเปนรูปแบบคําเรียกญาติเพียง 1 คร้ัง หรือถาเจอหลายรูปแบบในบทสนทนาหนึ่งเชน คุณ, 
ลุง, ลุง, สมพงษ จะถือวาพบรูปแบบคําเรียกขาน 3 รูปแบบคือ สรรพนาม/คํานําหนา จํานวน 1 คร้ัง 
คําเรียกญาติจํานวน  1 คร้ัง และชื่อจํานวน  1 คร้ัง  

 
        เมื่อจัดรูปแบบคําเรียกขานที่ปรากฏในบทสนทนาเรียบรอยแลว นํารูปแบบคําเรียก

ขานที่ปรากฏมาจัดกลุมตามความสัมพันธระหวางแพทยและผูปวยที่กลาวไวในขอ 2.1 เมื่อนับ
ความถี่รูปแบบคําเรียกขานที่จัดประเภทตามความสัมพันธระหวางแพทยและผูปวยเรียบรอยแลวจะ
เปรียบเทียบความถี่ของรูปแบบคําเรียกขานที่พบในแพทยหญิงและนายแพทย 

 
 



บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

ในบทนี้เปนผลการวิเคราะหบทสนทนาระหวางแพทยของผูปวยในการตรวจรักษาโรค 
ผูวิจัยไดศึกษา การวิเคราะหประเภทการเปลี่ยนประเด็นของแพทยและผูปวย มีวัตถุประสงคเพื่อ
เปรียบเทียบประเภทการเปลี่ยนประเด็นระหวางแพทยและผูปวยในการสนทนา และพิสูจน
สมมติฐานที่วาการสนทนาระหวางแพทยและผูปวยพบประเภทการเปลี่ยนประเด็นที่แตกตางกัน 
และผลการวิเคราะหคําเรียกขานที่แพทยใชเรียกผูปวยในการสนทนาการตรวจรักษาโรค มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบคําเรียกขานที่แพทยใชเรียกผูปวยโดยจําแนกไปตามอายุและเพศของ
แพทยและผูปวย เพื่อพิสูจนสมมติฐานที่วาคําเรียกขานที่แพทยใชเรียกผูปวยในการสนทนามี
รูปแบบที่แตกตางกันโดยแปรตามปจจัยทางดานอายุและเพศของผูปวย  ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  

ผลการวิจัยประเภทการเปลี่ยนประเด็นในการสนทนาระหวางแพทยและผูปวย 
 

การวิเคราะหประเภทการเปลี่ยนประเด็นในการสนทนาของแพทยและผูปวยในการตรวจ
รักษาโรค ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยของนิตยาภรณ (2545) ที่ศึกษาการเปลี่ยนประเด็นในการสนทนา
ภาษาไทย ไดใชเกณฑของ Svennevig (1999) ในการวิเคราะหการเปลี่ยนประเด็นในการสนทนา
ภาษา และพบวามีความเหมาะสมในการนําเกณฑการวิเคราะหมาประยุกตใชในงานวิจัยคร้ังนี้
เพราะเปนการศึกษาการเปลี่ยนประเด็นในการสนทนาภาษาไทยเชนเดียวกัน  จึงใชเกณฑของนิตยา
ภรณมาเปนกรอบการวิเคราะหประเภทการเปลี่ยนประเด็นเชนเดียวกัน  

 
จากการวิเคราะหบทสนทนาของแพทยและผูปวยพบวาสามารถจําแนกประเภทการเปลี่ยน

ประเด็นเปน 3 ประเภทคือ ลักษณะผลัดที่เร่ิมประเด็นใหม ลักษณะความสัมพันธกับประเด็นเดิม
และ ความหมายของประเด็นใหม ซ่ึงจะกลาวในหัวขอตอไป 

 
จากการวิเคราะหขอมูลพบวา ในบทสนทนาระหวางแพทยและผูปวยในการตรวจรักษา

โรค 120 บทสนทนา พบการเปลี่ยนประเด็นทั้งหมด 821 คร้ัง แบงเปนการเปลี่ยนประเด็นโดย
แพทยจํานวน 732 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 89.15 และการเปลี่ยนประเด็นโดยผูปวยจํานวน 89 
คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 10.84   รายละเอียดดังแสดงในรูปแบบตารางและแผนภูมิตอไปนี้ 



ตารางที่ 4.1  จาํนวน รอยละของ การเปลี่ยนประเดน็ในการสนทนาระหวางแพทยและผูปวย 
 
เปลี่ยนประเดน็โดย จํานวน รอยละ 
แพทย 732 89.15 
ผูปวย 89 10.84 
รวม 821 100.00 
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ภาพที่ 4.1   รอยละของการเปลี่ยนประเด็นในการสนทนาระหวางแพทยและผูปวย 

 
เพื่อสะดวกในการวิเคราะหขอมูลประเภทการเปลี่ยนประเด็น ผูวิจัยไดจําแนกการปรากฏ

การเปลี่ยนประเด็นเปน 3 กลุมคือ  1. การเปลี่ยนประเด็นที่จําแนกตามเพศของแพทย  2. การเปลี่ยน
ประเด็นที่จําแนกตามเพศของผูปวย และ 3. การเปลี่ยนประเด็นระหวางแพทยและผูปวยที่จําแนก
ตามเพศของทั้งแพทยและผูปวย ซ่ึงมรีายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
1.  การเปลี่ยนประเด็นทีจ่ําแนกตามเพศของแพทย 
 
     จากการวิเคราะหบทสนทนาจํานวน 120 บทสนทนา พบวามีการเปลีย่นประเด็นโดย

แพทยทั้งหมด 732 คร้ัง แพทยหญิงมีการเปลี่ยนประเดน็มากกวานายแพทย แพทยหญิงมีการเปลี่ยน

Administrator
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ประเด็นจํานวน 387 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 52.87 สวนนายแพทยนั้นพบการเปลี่ยนประเดน็
จํานวน 345 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 47.13 ดังแสดงในรูปตารางและแผนภูมิตอไปนี ้
 
ตารางที่ 4.2 จาํนวน รอยละของการเปลี่ยนประเดน็ที่จําแนกตามเพศของแพทย 
 
เปลี่ยนประเดน็โดย จํานวน รอยละ 
นายแพทย 345 47.13 
แพทยหญิง 387 52.87 
รวม 732 100.00 
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ภาพที่ 4.2  รอยละของการเปลี่ยนประเด็นที่จําแนกตามเพศของแพทย 
 

2.  การเปลี่ยนประเด็นทีจ่ําแนกตามเพศของผูปวย 
 

      จากการวิเคราะหบทสนทนาจํานวน 120 บทสนทนา พบวามีการเปลี่ยนประเด็นโดย
ผูปวยทั้งหมดจํานวน 89 คร้ัง ผูปวยเพศหญิงมีการเปลี่ยนประเด็นมากกวาผูปวยเพศชาย ผูปวยเพศ
หญิงมีการเปลี่ยนประเด็นจํานวน 67 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 75.28 ผูปวยเพศชายมีการเปลี่ยน
ประเด็นจํานวน 22 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 24.72 ดังแสดงในรูปแบบตารางและแผนภูมิ
ตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.3  จาํนวน รอยละของการเปลี่ยนประเดน็ที่จําแนกตามเพศของผูปวย 
 
เปลี่ยนประเดน็โดย จํานวน รอยละ 
ผูปวยเพศชาย 22 24.72 
ผูปวยเพศหญงิ 67 75.28 
รวม 89 100.00 
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ภาพที่ 4.3  รอยละของการเปลี่ยนประเด็นที่จําแนกตามเพศของผูปวย 

 
3.  การเปลี่ยนประเด็นระหวางแพทยและผูปวยทีจ่ําแนกตามเพศของแพทยและผูปวย 

 
      การวิเคราะหบทสนทนาจํานวน 120 บทสนทนาพบการเปลี่ยนประเด็นทั้งหมด จํานวน 

821 คร้ัง พบวาแพทยหญิงมีการเปลี่ยนประเด็นมากที่สุดจํานวน 387 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 
47.14 อันดับสองคือนายแพทยมีการเปลี่ยนประเด็นจํานวน 345 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 40.02 
อันดับสามคือผูปวยเพศหญิงมีการเปลี่ยนประเด็นจํานวน 67 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 8.16 และ
ผูปวยเพศชายมีการเปลี่ยนประเด็นจํานวน 22 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 2.68 เปนอันดับสุดทาย 
ดังแสดงในรูปตารางและแผนภูมิตอไปนี้ 
 



 

54

ตารางที่ 4.4  จาํนวน รอยละของการเปลี่ยนประเดน็ระหวางแพทยและผูปวยที่จําแนกตามเพศของ 
                     แพทยและผูปวย 
 
การเปลี่ยนประเด็นโดย จํานวน รอยละ 
นายแพทย 345 42.02 
แพทยหญิง 387 47.14 
ผูปวยเพศชาย 22 2.68 
ผูปวยเพศหญงิ 67 8.16 
รวม 821 100.00 
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ชาย หญิง
 

ภาพที่ 4.4  รอยละของการเปลี่ยนประเด็นระหวางแพทยและผูปวยที่จําแนกตามเพศของแพทยและ 
     ผูปวย 
 
     ดังนั้นจึงเหน็ไดวา มีการเปลี่ยนประเด็นโดยเพศหญิงมากกวาเพศชายทั้งในกรณีของ

แพทยและผูปวย 
 
     ในการวิเคราะหประเภทของประเด็น ในประเด็นใหมที่พบแตละครั้งจะตองวิเคราะห

โดยจําแนกเปน 3 ประเภทคือ 1. ประเภทประเด็นตามลักษณะผลัด, 2. ประเภทประเด็นตาม
ความสัมพันธระหวางประเด็นเกาและประเด็นใหม และ 3. ประเภทประเด็นตามความหมายของ
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ประเด็นใหม ผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดจําแนกเปน 3 หัวขอตามที่กลาวไปแลว โดยแตละ
หัวขอจะกลาวถึงตัวอยางบทสนทนาของแตละประเภทและผลการวิเคราะหขอมูลและอภิปรายผล 
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
1.  ผลวิเคราะหประเภทการเปล่ียนประเดน็ตามลักษณะผลัด 

 
การวิเคราะหประเภทของการเปลี่ยนประเด็นตามลักษณะผลัดเปนการศึกษาวาในประเด็น

ใหมที่ปรากฏนั้นอยูในผลัดการสนทนาลักษณะใด โดยใชเกณฑของนิตยาภรณ (2545) สามารถ
จําแนกเปน 3 ประเภทคือ 1. การเปลี่ยนประเด็นในผลัดเดิม, 2. การเปลี่ยนประเด็นในผลัดใหม และ
3. การเปลี่ยนประเด็นซอนผลัด 

 
จากการวิเคราะหบทสนทนาจํานวน 120 บทสนทนา พบการเปลี่ยนประเด็นทั้งหมด 821 

คร้ัง เมื่อจําแนกประเภทตามลักษณะผลัดพบวามีการเปลี่ยนประเด็นอยูในผลัดใหมมากที่สุดจํานวน
497 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 60.53 อันดับสองคือ ผลัดเดิมจํานวน 297 คร้ังคิดเปนอัตราสวน
รอยละ 36.17 และซอนผลัดจํานวน 27 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 3.29 เปนอันดับสุดทาย ดัง
แสดงในรูปแบบตารางและแผนภูมิตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.5  จาํนวน รอยละของประเภทการเปลี่ยนประเด็นตามลักษณะผลัด 
 
การเปลี่ยนประเด็นตามลักษณะผลัด จํานวน รอยละ 
ผลัดเดิม 297 36.17 
ผลัดใหม 497 60.53 
ซอนผลัด 27 3.29 
รวม 821 100.00 
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ภาพที่ 4.5   รอยละของการเปลี่ยนประเด็นตามลักษณะผลัด 

 
1.1  การเปล่ียนประเด็นในผลัดเดิม 

 
        การเปลี่ยนประเด็นในผลัดเดิมเปนการเริ่มตนประเด็นใหมในผลัดของผูพูดเดิมที่ 

พึ่งสานตอประเด็นเดิมจบลง โดยการเปลี่ยนประเด็นที่เกิดขึ้นหลังจากชวงหยุดระหวางหนวยยอย
ในผลัด เนื่องจากผูพูดไดพูดจบประโยคอยางสมบูรณแลวและไมไดแสดงการสงผลัดตอใหผูอ่ืน 
ตัวอยางเชน 
 

FD1 CA 4 
89 FD: งั้นก็, กอนนี้ยงัมีอยูใชไหมคะ, มีการผิดปกติอะไรมั้ย 
90 FP:  มี, ก็เจ็บคะ 
91 FD: เจ็บเหรอ, แต ไมมีเลือดออกผิดปกติทางชองคลอดนะ. 
92 FP: คะ, จะโตขึ้น 
93 FD: เหมือนมันจะโตขึ้นอีกเหรอ, โอเคก็เดี๋ยวจะเจาะเลือดให 
94  จะเอาใบสงตัววันนีเ้ลยไหม. 
95 FP:  คะ. 
96 FD:   ไดๆๆ  เดี๋ยวเคานัดตรวจอกีทีนะ เอา 
97 FP:                ไปเจาะเลือดเลย. 
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98 FD: ไปยื่นบัตรโตะ 14 นะเดีย๋วเคาเจาะเลือดให 
99           ไดเปนเบาหวาน เปนอะไรปะ  งดน้ํางดเขาวมาหรือเปลาวันนี ้
100 FP:        งด 
101 FD:        งดแลวตั้งแตกี่โมง 
102 FP: ตั้งแต--เมื่อวาน 
103 FD: ตั้งแตเมื่อวานเย็นเลยเหรอ—งั้นเอาน้ําตาลในเลือดหนอยแลวกนั  

  
        จากตัวอยางบทสนทนา FD1CA4 ในอนุปริจเฉท FD 99 จะเห็นไดวาแพทยมีการ

เปลี่ยนประเด็นจากประเด็นของขั้นตอนหลังการวินิจฉัยโรคคือการยื่นเอกสาร มาเปนประเด็นเรื่อง
ของประวัติการรับประทานอาหารเพื่อใชเปนขอมูลในการตรวจเลือด จะสังเกตเห็นวาในการเปลี่ยน
ประเด็นแพทยไมไดสงผลัดการสนทนาไปยังผูปวยเลย เพราะเมื่อแพทยกลาวถึงประเด็นเกาจบแลว
ก็เปลี่ยนประเด็นใหมโดยอยูในผลัดเดิม 
 

        จากการวิเคราะหขอมูลพบ การเปลี่ยนประเด็นในผลัดเดิมทั้งหมด 297 คร้ัง แพทย
เปลี่ยนประเด็นในผลัดเดิมมากกวาผูปวย  คือเปลี่ยนประเด็นโดยแพทยจํานวน 280 คิดเปน
อัตราสวนรอยละ 94.28 และการเปลี่ยนประเด็นโดยผูปวยจํานวน 17 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 
5.72  ดังแสดงในรูปแบบตารางและแผนภูมิตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.6   จํานวน รอยละ ของการเปลี่ยนประเด็นในผลัดเดิม 
 
เปลี่ยนประเดน็โดย จํานวน รอยละ 
แพทย 280 94.28 
ผูปวย 17 5.72 
รวม 297 100.00 
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ภาพที่ 4.6   รอยละของการเปลี่ยนประเด็นในผลัดเดิม 
 

         1.1.1  การเปล่ียนประเด็นในผลัดเดิมท่ีจําแนกตามเพศของแพทย 
 

     เมื่อจําแนกขอมูลตามเพศของแพทย พบวาจากการเปลี่ยนประเด็นในผลัด 
เดิมโดยแพทยจํานวนทั้งหมด 280 คร้ัง แพทยหญิงมีการเปลี่ยนประเด็นในผลัดเดิมมากกวานาย
แพทย แพทยหญิงมีการเปลี่ยนประเด็นในผลัดเดิมจํานวน 147 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ  52.5  
สวนนายแพทยมีการเปลี่ยนประเด็นในผลัดเดิมจํานวน 133 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ  47.5 ดัง
แสดงในรูปแบบตารางและแผนภูมิตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.7  จาํนวน รอยละของการเปลี่ยนประเดน็ในผลัดเดิมที่จําแนกตามเพศของแพทย 
 
เปลี่ยนประเดน็โดย จํานวน รอยละ 
นายแพทย 133 47.5 
แพทยหญิง 147 52.5 
รวม 280 100.00 
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ภาพที่ 4.7  รอยละของการเปลี่ยนประเด็นในผลัดเดิมที่จําแนกตามเพศของแพทย 

 
                     1.1.2  การเปล่ียนประเด็นในผลัดเดิมท่ีจําแนกตามเพศของผูปวย 
 

                  เมื่อจําแนกขอมูลตามเพศของผูปวย พบวาผูปวยมกีารเปลี่ยนประเด็นในผลัด
เดิมจํานวนทั้งหมด 17 คร้ัง ผูปวยเพศหญงิมีการเปลี่ยนประเด็นในผลัดเดิมมากกวาผูปวยเพศชาย 
ผูปวยเพศหญงิมีการเปลี่ยนประเด็นในผลัดเดิมจํานวน 13 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 76.47 สวน
ผูปวยเพศชาย มีการเปลี่ยนประเด็นในผลัดเดิมจํานวน 4 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 23.52 ดัง
แสดงในรูปแบบตารางและแผนภูมิตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.8   จํานวน รอยละของการเปลีย่นประเด็นในผลัดเดิมที่จําแนกตามเพศของผูปวย 
 
เปลี่ยนประเดน็โดย จํานวน รอยละ 
ผูปวยเพศชาย 4 23.52 
ผูปวยเพศหญงิ 13 76.47 
รวม 17 100.00 
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 ภาพที่ 4.8  รอยละของการเปลี่ยนประเด็นในผลัดเดิมที่จาํแนกตามเพศของผูปวย  
 
 1.1.3  การเปล่ียนประเด็นในผลัดเดิมท่ีจําแนกตามเพศของแพทยและผูปวย 
 

                  จากการวิเคราะหขอมูลการจําแนกประเภทประเด็นตามลักษณะผลัด พบวามี
การเปลี่ยนประเด็นในผลัดเดิมจํานวน 297 คร้ัง แบงเปนการเปลี่ยนประเด็นโดยแพทยหญิงมาก
ที่สุดจํานวน 147 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 49.49  อันดับสองคือนายแพทยจํานวน 133 คร้ังคิด
เปนอัตราสวนรอยละ 44.78 อันดับที่สามคือผูปวยเพศหญิงจํานวน 13 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 
4.37 และผูปวยเพศชายจํานวน 4 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 1.35 ดงัแสดงในรูปตารางและ
แผนภูมิตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.9  จาํนวน รอยละ ของการเปลี่ยนประเดน็ในผลัดเดิมที่จําแนกตามเพศของแพทยและ 
                     ผูปวย 
 
การเปลี่ยนประเด็นโดย จํานวน รอยละ 
นายแพทย 133 44.78 
แพทยหญิง 147 49.49 
ผูปวยเพศชาย 4 1.35 
ผูปวยเพศหญงิ 13 4.37 
รวม 297 100.00 
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ภาพที่ 4.9   รอยละของการเปลี่ยนประเด็นในผลัดเดิมที่จาํแนกตามเพศของแพทยและผูปวย 
 
                    จากผลการวิจัยสามารถสรุปไดวา แพทยมีการเปลี่ยนประเด็นในผลัดเดิม 

มากกวาการเปลี่ยนประเด็นโดยผูปวย และ เพศหญิงมีการเปลี่ยนประเด็นในผลัดเดิมมากกวาเพศ
ชาย คือ แพทยหญิงมีการเปลี่ยนประเด็นในผลัดเดิมมากกวาการเปลี่ยนประเด็นโดยนายแพทย และ
ผูปวยเพศหญิงมีการเปลี่ยนประเด็นในผลัดเดิมมากกวาการเปลี่ยนประเด็นโดยผูปวยเพศชาย 

 



 

62

4.2  การเปล่ียนประเด็นใหมผลัดใหม 
 

        การเปลี่ยนประเด็นในผลัดใหม เปนการเริ่มตนประเด็นใหมในผลัดของผูพูดคนใหม
หลังจากที่ผูพูดคนเดิมไดดําเนินการพูดจบผลัดอยางสมบูรณแลว ตัวอยางเชน 

 
MD1 CA 1 

33 MD:   เคาบอกเปนตบัแข็งจากอะไรหละ, เมื่อกอนกินเหลามั้ย 
34 FP:        ไมไดกนิ 
35 MD:   ไมไดกนินะ 
36 FP:  แตมันไปกินยาอะไรบางก็ไมรู มันหนามดืนะ,   ลุกไดยงั 
37 MD:           ลุกไดแลว 
38 FP:  ((หวัเราะ)) เดีย๋วก็นอนอยูตรงนี้เลย.  ขอโทษนะนุงผากอน 
39 MD:             ออ, คราวนี้หมอรูสาเหตุแลว, คราวทีแ่ลวไมรูนอ  
40   คราวที่แลวทีบ่อกวาเมด็เลือดมันไมปกติเพราะเปนตับแข็งนี้นะ  

  
        จากตัวอยางบทสนทนา MD1CA1 จะเห็นไดวาแพทยมีการเปลี่ยนประเด็นในอนุ

ปริจเฉท MD 39 ซ่ึงเปลี่ยนประเด็นจากประเด็นเรื่องการกินเหลาของผูปวยมาเปนประเด็นเรื่องการ
ช้ีแจงขอวินิจฉัย สังเกตไดวาจากประเด็นเกาแพทยรอใหผูปวยพูดจบในผลัดเดิมกอนแพทยจึงเริ่ม
ประเด็นใหมในผลัดใหม 

 
        จากการวิเคราะหขอมูล พบวามีการเปลี่ยนประเด็นในผลัดใหมทั้งหมด 497 คร้ัง 

แบงเปนการเปลี่ยนประเด็นโดยแพทยจํานวน 426 คิดเปนอัตราสวนรอยละ 85.71 และ การเปลี่ยน
ประเด็นโดยผูปวยจํานวน 71 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 14.29 ดังแสดงในรูปแบบตารางและ
แผนภูมิตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.10  จํานวน รอยละของการเปลี่ยนประเด็นในผลัดใหม 
 
เปลี่ยนประเดน็โดย จํานวน รอยละ 
แพทย 426 85.71 
ผูปวย 71 14.29 
รวม 497 100.00 
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ภาพที่ 4.10  รอยละของการเปลี่ยนประเด็นในผลัดใหม 
 

       1.2.1  การเปล่ียนประเดน็ในผลดัใหมท่ีจําแนกตามเพศของแพทย 
 
                  เมื่อจําแนกขอมูลตามเพศของแพทย พบวาจากการเปลี่ยนประเด็นในผลัดใหม

โดยแพทยจํานวนทั้งหมด 426 คร้ัง แพทยหญิงมีการเปลี่ยนประเดน็ในผลัดใหมมากกวานายแพทย 
แพทยหญิงมีการเปลี่ยนประเด็นในผลัดใหมจํานวน 229 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ  53.75  สวน
นายแพทยมกีารเปลี่ยนประเด็นในผลัดใหมจํานวน 197 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ  46.25 ดัง
แสดงในรูปตารางและแผนภมูิตอไปนี ้
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ตารางที่ 4.11   จํานวน รอยละของการเปลีย่นประเด็นในผลัดใหมที่จําแนกตามเพศของแพทย 
 
เปลี่ยนประเดน็โดย จํานวน รอยละ 
นายแพทย 197 46.25 
แพทยหญิง 229 53.75 
รวม 426 100.00 
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ภาพที่ 4.11  รอยละของการเปลี่ยนประเด็นในผลัดใหมทีจ่ําแนกตามเพศของแพทย 
 

        1.2.2  การเปล่ียนประเด็นในผลัดใหมท่ีจําแนกตามเพศของผูปวย 
 
                   เมื่อจําแนกขอมูลตามเพศของผูปวย พบวาจากการเปลี่ยนประเด็นในผลัดใหม

โดยผูปวยจํานวนทั้งหมด 71 คร้ัง ผูปวยเพศหญิงมีการเปลี่ยนประเดน็ในผลัดใหมมากกวาผูปวยเพศ
ชาย ผูปวยเพศหญิงมีการเปลี่ยนประเด็นในผลัดใหมจํานวน 53 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 74.64 
สวนผูปวยเพศชาย มีการเปลีย่นประเด็นในผลัดใหมจํานวน 18 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 25.35
ดังแสดงในรูปแบบตารางและแผนภูมิตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.12   จํานวน รอยละของการเปลีย่นประเด็นในผลัดใหมที่จําแนกตามเพศของผูปวย 
 
เปลี่ยนประเดน็โดย จํานวน รอยละ 
ผูปวยเพศชาย 18 25.35 
ผูปวยเพศหญงิ 53 74.64 
รวม 71 100.00 
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ภาพที่ 4.12  รอยละของการเปลี่ยนประเด็นในผลัดใหมทีจ่ําแนกตามเพศของผูปวย 

 
        1.2.3  การเปล่ียนประเด็นในผลัดใหมท่ีจําแนกตามเพศของแพทยและผูปวย 
 
                  จากการวิเคราะหขอมูลการจําแนกประเภทประเด็นตามลักษณะผลัด พบวามี

การเปลี่ยนประเด็นในผลัดใหมจํานวน 497 คร้ัง แบงเปนการเปลี่ยนประเด็นโดยแพทยหญิงมาก
ที่สุดจํานวน 229  คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 49.49  อันดับสองคือนายแพทยจํานวน 197 คร้ังคิด
เปนอัตราสวนรอยละ 39.63 อันดับที่สามคือผูปวยเพศหญิงจํานวน 53 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 
10.66 และผูปวยเพศชายจํานวน 18 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 3.62 ดังแสดงในรูปตารางและ
แผนภูมิตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.13   จํานวน รอยละของการเปลีย่นประเด็นในผลัดใหมที่จําแนกตามเพศของแพทยและ
ผูปวย 
 
การเปลี่ยนประเด็นโดย จํานวน รอยละ 
นายแพทย 197 39.63 
แพทยหญิง 229 46.08 
ผูปวยเพศชาย 18 3.62 
ผูปวยเพศหญงิ 53 10.66 
รวม 497 100.00 
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ชาย หญิง  
ภาพที่ 4.13   รอยละของการเปลี่ยนประเด็นในผลัดใหมทีจ่ําแนกตามเพศของแพทยและผูปวย 
 

                    จากผลการวิจัยสามารถสรุปไดวา แพทยมีการเปลี่ยนประเด็นในผลัดใหม 
มากกวาการเปลี่ยนประเด็นโดยผูปวย และ เพศหญิงมีการเปลี่ยนประเด็นในผลัดใหมมากกวาการ
เปลี่ยนประเด็นโดยเพศชาย คือ แพทยหญิงมีการเปลี่ยนประเด็นในผลัดใหมมากกวาการเปลี่ยน
ประเด็นโดยนายแพทย และผูปวยเพศหญิงมีการเปลี่ยนประเด็นในผลัดใหมมากกวาการเปลี่ยน
ประเด็นโดยผูปวยเพศชาย 
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1.3  การเปล่ียนประเด็นในการซอนผลัด 
 

        การเปลี่ยนประเด็นในการซอนผลัดเปนการเริ่มตนประเด็นใหมในขณะที่ผูพูดคนอื่น
กําลังดําเนินการพูดอยู ทําใหเกิดการพูดซอนกันขึ้นมา ตัวอยางเชน 
 

MD2CA20 
672     MD:   ไอแหงๆนะ มนี้ํามูกไหม 
673     FP:            ไมมี 
674     MD:   ปวดศีรษะบางไหมครับ 
675     FP:                     ปวด 
676     MD:            กินยาอะไรไปแลวบางอะ 
677     FP:                     กินยาพารามา 
678     MD:   ดีขึ้นไหมครับ 
679     FP:        ก็เบาไป    นิดนึง 
680     MD:              อาปากนดินึงครับ  คอนี้เจ็บไหม 
681    FP: ก็เจ็บ 
682    MD:          เจ็บมากไหมครับ  ดูแลวคอไมแดงนะ      

  
                 จากตัวอยางบทสนทนา MD2CA20 ในอนุปริจเฉท MD679 มีการเปลี่ยนประเด็นจาก
เร่ืองประวัติการรับประทานยามาเปนประเด็นเรื่องการตรวจวินิจฉัยโรค สังเกตวาจากผลัดการ
สนทนาของผูปวย ผูปวยยังพูดไมจบผลัดการสนทนานั้นเลย แตแพทยไดซอนผลัดในประเด็นใหม
ขึ้นมา 
 

        จากการวิเคราะหขอมูล พบวามีการเปลี่ยนประเด็นในซอนผลัดทั้งหมด 27 คร้ัง แพทย
มีการเปลี่ยนประเด็นในผลัดซอนมากกวาผูปวย แพทยมีการเปลี่ยนประเด็นในผลัดซอนจํานวน 26 
คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 96.29 และ การผูปวยมีการเปลี่ยนประเด็นในผลัดซอนจํานวน 1คร้ัง 
คิดเปนอัตราสวนรอยละ 3.7 ดังแสดงในรูปแบบตารางและแผนภูมิตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.14   จํานวน รอยละของการเปลี่ยนประเด็นซอนผลัด 
 
เปลี่ยนประเดน็โดย จํานวน รอยละ 
แพทย 26 96.29 
ผูปวย 1 3.71 
รวม 27 100.00 

 

ภาพที่ 4.14   รอยละของการเปลี่ยนประเด็นซอนผลัด 
 

       1.3.1  การเปล่ียนประเดน็ซอนผลัดท่ีจําแนกตามเพศของแพทย 
 

                  เมื่อจําแนกขอมูลตามเพศของแพทย พบวาจากการเปลี่ยนประเด็นในซอนผลัด
โดยแพทยจํานวนทั้งหมด 26 คร้ัง นายแพทยมีการเปลี่ยนประเด็นในซอนผลัดมากกวาแพทยหญิง 
นายแพทยมกีารเปลี่ยนประเด็นในซอนผลดัจํานวน 15 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 57.69 สวน
แพทยหญิงมีการเปลี่ยนประเด็นในซอนผลดัจํานวน 11 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 42.3 ดังแสดง
ในรูปแบบตารางและแผนภมูิตอไปนี ้
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ตารางที่ 4.15   จํานวน รอยละของการเปลีย่นประเด็นซอนผลัดที่จําแนกตามเพศของแพทย 
 
เปลี่ยนประเดน็โดย จํานวน รอยละ 
นายแพทย 15 57.69 
แพทยหญิง 11 42.3 
รวม 26 100.00 
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ภาพที่ 4.15  รอยละของการเปลี่ยนประเด็นซอนผลัดที่จําแนกตามเพศของแพทย 
 

       1.3.2  การเปล่ียนประเดน็ซอนผลัดท่ีจําแนกตามเพศของผูปวย 
 
                  เมื่อจําแนกขอมูลตามเพศของผูปวย พบวาจากการเปลี่ยนประเด็นในซอนผลัด

โดยผูปวยจํานวนทั้งหมด 1 คร้ัง โดยเปนการเปลี่ยนประเด็นในผลัดซอนโดยผูปวยเพศหญิงจึงคิด
เปนอัตราสวนรอยละ 100 ดงัแสดงในรูปแบบตารางและแผนภูมิตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.16   จํานวน รอยละของการเปลีย่นประเด็นซอนผลัดที่จําแนกตามเพศของผูปวย 
 
เปลี่ยนประเดน็โดย จํานวน รอยละ 
ผูปวยเพศชาย 0 0 
ผูปวยเพศหญงิ 1 100.00 
รวม 1 100.00 
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ภาพที่  4.16  รอยละของการเปลี่ยนประเด็นซอนผลัดที่จําแนกตามเพศของผูปวย 
 

        1.3.3  การเปล่ียนประเด็นซอนผลัดท่ีจําแนกตามเพศของแพทยและผูปวย 
 

                   จากการวิเคราะหขอมูลการจําแนกประเภทประเด็นตามลักษณะผลัด พบวามี
การเปลี่ยนประเด็นซอนผลดัจํานวน 27 คร้ัง แบงเปนการเปลี่ยนประเด็นโดยนายแพทยจํานวน 15 
คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 55.55 อันดบัสองคือ แพทยหญิงจํานวน 11 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอย
ละ 40.74 อันดบัที่สามคือผูปวยเพศหญิงจํานวน 1 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ3.7 เปนอันดับ
สุดทายดังแสดงในรูปตารางและแผนภูมติอไปนี ้

 

0% 
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ตารางที่ 4.17   จํานวน รอยละของการเปลีย่นประเด็นซอนผลัดที่จําแนกตามเพศของแพทยและ 
           ผูปวย 

 
การเปลี่ยนประเด็นโดย จํานวน รอยละ 
นายแพทย 15 55.55 
แพทยหญิง 11 40.74 
ผูปวยเพศชาย 0 0 
ผูปวยเพศหญงิ 1 3.7 
รวม 27 100.00 
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ภาพที่ 4.17  รอยละของการเปลี่ยนประเด็นซอนผลัดที่จําแนกตามเพศของแพทยและผูปวย 
 

                     จากผลการวิจัยสามารถสรุปไดวา แพทยมีการเปลี่ยนประเด็นในการซอนผลัด 
มากกวาการเปลี่ยนประเด็นโดยผูปวย คือ นายแพทยมีการเปลี่ยนประเด็นในการซอนผลัดมากกวา
การเปลี่ยนประเด็นโดยแพทยหญิง  ผูปวยเพศหญิงมีการเปลี่ยนประเด็นในการซอนผลัดมากกวา
การเปลี่ยนประเด็นโดยผูปวยเพศชาย 
 

0% 
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1.4  การจําแนกความถี่ท่ีปรากฏเมื่อจําแนกตามลักษณะผลัดและผูเปล่ียนประเด็น 
 
        จากการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปไดวา การสนทนาระหวางแพทยและผูปวยนั้น

เมื่อจําแนกตามลักษณะผลัดพบการเปลี่ยนประเด็นทั้งหมดจํานวน 821  คร้ัง  พบเปนการเปลี่ยน
ประเด็นในผลัดใหมมากที่สุดจํานวน 497 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 60.53 แบงเปนการเปลี่ยน
ประเด็นโดยแพทยหญิงมากที่สุดจํานวน 229  คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 27.89 อันดับสองคือการ
เปลี่ยนประเด็นโดยนายแพทยจํานวน 197  คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 24  อันดับสามคือ การ
เปลี่ยนประเด็นโดยผูปวยเพศหญิงจํานวน 53  คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 6.45  และอันดับสุดทาย
การเปลี่ยนประเด็นโดยผูปวยเพศชายจํานวน 18  คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 2.19    

 
        อันดับสองคือการเปลี่ยนประเด็นในผลัดเดิมจํานวน 297 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอย

ละ 60.53 แบงเปนการเปลี่ยนประเด็นโดยแพทยหญิงมากที่สุดจํานวน 147  คร้ังคิดเปนอัตราสวน
รอยละ 17.90 อันดับสองคือการเปลี่ยนประเด็นโดยนายแพทยจํานวน 133  คร้ังคิดเปนอัตราสวน
รอยละ 16.20  อันดับสามคือ การเปลี่ยนประเด็นโดยผูปวยเพศหญิงจํานวน 13  คร้ังคิดเปน
อัตราสวนรอยละ 1.58  และอันดับสุดทายการเปลี่ยนประเด็นโดยผูปวยเพศชายจํานวน 4  คร้ังคิด
เปนอัตราสวนรอยละ 0.49   

 
       อันดับสุดทายคือการเปลี่ยนประเด็นในผลัดซอนจํานวน 27 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอย

ละ 3.29 แบงเปนการเปลี่ยนประเด็นโดยนายแพทยมากที่สุดจํานวน 15  คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอย
ละ 1.83 อันดับสองคือการเปลี่ยนประเด็นโดยแพทยจํานวน 11  คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 1.34  
อันดับสุดทายคือ การเปลี่ยนประเด็นโดยผูปวยเพศหญิงจํานวน 1 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 0.12  
ดังแสดงในรูปแบบตารางและแผนภูมิตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.18   จํานวน รอยละของการเปลีย่นประเด็นเมือ่จําแนกตามลักษณะผลัดและผูเปลี่ยน 
              ประเดน็ 
 

ผลัดเดิม ผลัดใหม ซอนผลัด รวม การเปลี่ยน 
ประเด็นโดย จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
นายแพทย 133 16.20 197 24.00 15 1.83 345 42.02 
แพทยหญิง 147 17.90 229 27.89 11 1.34 387 47.14 
ผูปวยเพศชาย 4 0.49 18 2.19 0 0 22 2.43 
ผูปวยเพศหญิง 13 1.58 53 6.45 1 0.12 67 8.16 
รวม 297 36.17 497 60.53 27 3.29 821 100.00 
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ภาพที่ 4.18  รอยละของการเปลี่ยนประเด็นเมื่อจําแนกตามลักษณะผลัดและผูเปลี่ยนประเด็น 
  
      ผลการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปไดวา ประเภทการเปลี่ยนประเด็นที่จําแนกตาม
ลักษณะผลัดไมสอดคลองกับสมมติฐาน คือ แพทยและผูปวยมีประเภทการเปลี่ยนประเด็นที่จําแนก
ตามลักษณะผลัดเหมือนกัน คือ แพทยและผูปวยมีการเปลี่ยนประเด็นในผลัดใหมมากที่สุด
เชนเดียวกัน แทนที่แพทยและผูปวยจะมีประเภทการเปลี่ยนประเด็นตามลักษณะผลัดแตกตางกัน   
  

0% 
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     นอกจากนี้ยังพบวาแพทยมีการเปลี่ยนประเด็นมากกวาผูปวย ในลักษณะของประเภท
การเปลี่ยนประเด็นที่จําแนกตามลักษณะผลัดคือ ผลัดเดิม, ผลัดใหมและผลัดซอน   เมื่อพิจารณา
การเปลี่ยนประเด็นโดยจําแนกตามเพศและสถานภาพของแพทยและผูปวยพบวา แพทยหญิงมีการ
เปลี่ยนประเด็นในผลัดเดิมและผลัดใหมมากกวานายแพทย แตการเปลี่ยนประเด็นในการซอนผลัด
นายแพทยมีการเปลี่ยนประเด็นมากกวา สวนผูปวยหญิงมีการเปลี่ยนประเด็นตามลักษณะผลัดทั้ง
สามประเภทมากกวาการเปลี่ยนประเด็นโดยผูปวยชาย 
 
         จะเห็นไดวา การสนทนาระหวางแพทยและผูปวยในการตรวจรักษาโรคมีการเปลี่ยน
ประเด็นในผลัดใหมมากที่สุด แสดงใหเห็นวา การเปลี่ยนประเด็นมีความสัมพันธกับการเปลี่ยน
ผลัดตามแนวความคิดของ Svennevening (1999: อางในนิตยาภรณ: 2545) ที่กลาววาการเปลี่ยน
ประเด็นจะเกิดขึ้นในจุดพึงเปลี่ยนประเด็นซึ่งมีลักษณะขนานกับจุดพึงเปลี่ยนผลัดมากที่สุด 
เนื่องจากเมื่อการสานตอประเด็นเดิมจบลงและมีความเงียบเกิดขึ้น ผูพูดคนใหมจึงตองมีการเริ่ม
ประเด็นในผลัดใหมเพื่อใหการสนทนาดําเนินตอไป 
  
 นอกจากนี้ยังพบวาแพทยและผูปวยมีการเปลี่ยนประเด็นในผลัดเดิมรองลงมาเปน
อันดับสองซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนประเด็นในลักษณะนี้เมื่อผูพูดตองการจะกลาวถึงผลัดตอไปโดยไม
แสดงการเปลี่ยนผลัดไปใหผูพูดอีกคนหนึ่งในการสนทนาระหวางแพทยกับผูปวยในการเปลี่ยน
ประเด็น  
 
2.  ประเภทการเปล่ียนประเด็นตามความสัมพันธของประเด็นเกาและประเด็นใหม 

 
การศึกษาการเปลี่ยนประเด็นที่จําแนกตามความสัมพันธของประเด็นเกาและประเด็นใหม 

เปนการศึกษาวาทั้งประเด็นเกาและประเด็นใหมมีความสัมพันธตอกันอยางไร ในงานวิจัยนี้จําแนก
ประเภทการเปลี่ยนประเด็นตามความสัมพันธของประเด็นเกาและประเด็นใหมเชนเดียวกับงานของ
นิตยาภรณ (2545) ที่จําแนกการเปลี่ยนประเด็นเปน 3 ประเภท คือ 1. การเปลี่ยนจุดเนน, 2.  การ
ยอนเรื่อง และ 3. การเปลี่ยนเรื่องใหม  ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดประเด็นที่นาจะปรากฏในการสนทนา
ระหวางแพทยกับผูปวยทั้งหมด 11 ขอ (ดูในหัวขอการวิเคราะหขอมูลในบทที่ 3) เพื่อนํามาเปน
เกณฑในการวิเคราะหความสัมพันธของประเด็นซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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จากการวิเคราะหขอมูลการเปลี่ยนประเด็นที่จําแนกตามความสัมพันธระหวางประเด็นเกา
และใหมทั้งหมด 821 คร้ัง พบวามีการเปลี่ยนเรื่องใหมมากที่สุดจํานวน 493 คร้ัง คิดเปนอัตราสวน
รอยละ 60.05 อันดับที่สองคือเปลี่ยนจุดเนนจํานวน 243 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 29.60 และ
การยอนเรื่องจํานวน 85 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 10.35 เปนอันดับสุดทาย ดังแสดงในรูป
ตารางและแผนภูมิตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.19  จํานวน รอยละของประเภทการเปลี่ยนประเด็นที่จําแนกตามความสัมพันธระหวาง 
                       ประเด็นเกาและใหม 
 
การเปลี่ยนประเด็นตามความสัมพันธของประเด็นเกาและประเด็นใหม จํานวน รอยละ 
เปลี่ยนจุดเนน 243 29.60 
ยอนเรื่อง 85 10.35 
เปลี่ยนเรื่องใหม 493 60.05 
รวม 821 100.00 
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รอยละ

 
ภาพที่ 4.19  รอยละของประเภทการเปลี่ยนประเดน็ที่จําแนกตามความสัมพันธระหวางประเด็นเกา 
                     และใหม 
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2.1  การเปล่ียนจุดเนน 
 
        การเปลี่ยนจุดเนนเปนการเปลี่ยนประเด็นที่มีความสมัพันธกับประเด็นเดมิมากทีสุ่ด 

เพราะมีการกลาวถึงประเดน็ใหมซ่ึงอยูในปริบทเดียวกบัประเด็นเดิม  ในการพจิารณาวาประเดน็
ใหมอยูในปรบิทเดียวกันกบัประเด็นเดิมหรือไมนั้น ประเด็นใหมนัน้อยูในหวัขอเดียวกันกับ
ประเด็นเดิมเชน การเปลี่ยนประเด็นจากเกีย่วกับลักษณะอาการปวย (ขอ 2.3) เปนประเด็นเกีย่วกับ
ประวัติอาการปวย(ขอ 2.6) ซ่ึงทั้งสองประเด็นอยูในหัวขอที่ 2 (การซักถามอาการ) เหมือนกัน หรือ 
การเปลี่ยนประเด็นเกีย่วกับการสังเกตอาการ (ขอ3.1) เปนประเดน็เกีย่วกับการแนะนําการดูแลรักษา
และการปฏิบตัิตัว (ขอ 3.2 ) ซ่ึงทั้งสองประเด็นอยูในหวัขอที่ 3 (การแนะวิธีการดูแลและวิธีปฏิบัติ
ตัวสําหรับผูปวย) เหมือนกนั ดังตัวอยางตอไปนี ้
 

FD1 CA 6 
133 FD: เชิญคะ.           ปวดแขนดานขวาหรือคะ ทําไรมารึเปลาเนี่ย, 
134  ยกของหนักไปเหรอ 
135 MP:  ทํางาน 
136 FD:                            ทํางาน 
137          ปวดตรงไหนบางคะ 
138 MP:                เนี้ยปวด  ตรงแขน 
139 FD:                ตั้งแตไหลเลยเหรอ 
140  ตรงนี้เหรอคะ 

 
                        จากตัวอยางบทสนทนา FD1CA6 ในอนุปริจเฉท FD137 มีการเปลี่ยนประเด็นจาก
ประเด็นเรื่องการซักอาการปวดมาเปนประเด็นของการตรวจวินิจฉัยโรค ทั้งประเด็นเกาและ
ประเด็นใหมที่เกิดขึ้นนั้นอยูในปริบทเดียวกันคือ ขอ 2 (การซักอาการปวย) คือการเปลี่ยนประเด็น
จากขอ 2.1 (ประวัติการตรวจรางกาย) มาเปนขอ 2.2  (ประวัติการรับประทานยา) 
 
                        จากการวิเคราะหขอมูลเมื่อจําแนกประเภทตามความสัมพันธของประเด็นเกาและ
ประเด็นใหมพบวามีการเปลี่ยนประเด็นโดยการเปลี่ยนจุดเนนทั้งหมด 243 คร้ัง แบงเปนการเปลี่ยน
ประเด็นโดยแพทยจํานวน 227 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 93.41 และการเปลี่ยนประเด็นโดย
ผูปวยจํานวน16 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 6.58 ดังแสดงในรูปแบบตารางและแผนภูมิตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.20   จํานวน รอยละของการเปลี่ยนประเด็นโดยการเปลี่ยนจุดเนน 
 
เปลี่ยนประเดน็โดย จํานวน รอยละ 
แพทย 227 93.41 
ผูปวย 16 6.58 
รวม 243 100.00 
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ภาพที่ 4.20  รอยละของการเปลี่ยนประเด็นโดยการเปลี่ยนจุดเนน 
 

         2.1.1  การเปล่ียนประเด็นโดยการเปลี่ยนจุดเนนท่ีจําแนกตามเพศของแพทย 
 
                  เมื่อจําแนกขอมูลตามเพศของแพทย พบวาจากการเปลี่ยนประเด็นโดยเปนการ

เปลี่ยนจุดเนนโดยแพทยจํานวนทั้งหมด 227 คร้ัง แพทยหญิงมีการเปลี่ยนประเดน็โดยเปลี่ยน
จุดเนนมากกวานายแพทย แพทยหญิงมกีารเปลี่ยนประเด็นจํานวน 118 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 
51.98 สวนนายแพทยมีการเปลี่ยนประเด็นในผลัดเดิมจํานวน 109 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 
48.01 ดังแสดงในรูปแบบตารางและแผนภมูิตอไปนี ้
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ตารางที่ 4.21  จํานวน รอยละของการเปลี่ยนประเด็นโดยการเปลี่ยนจุดเนนที่จําแนกตามเพศของ 
                       แพทย 
 
เปลี่ยนประเดน็โดย จํานวน รอยละ 
นายแพทย 109 48.01 
แพทยหญิง 118 51.98 
รวม 227 100.00 
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ภาพที่ 4.21  รอยละของการเปลี่ยนประเด็นโดยการเปลี่ยนจุดเนนที่จําแนกตามเพศของแพทย 

 
         2.1.2  การเปล่ียนประเด็นโดยการเปลี่ยนจุดเนนท่ีจําแนกตามเพศของผูปวย 
 
                  เมื่อจําแนกขอมูลตามเพศของผูปวย พบวาจากการเปลี่ยนประเด็นโดยมกีาร

เปลี่ยนจุดเนนโดยผูปวยจํานวนทั้งหมด 16 คร้ัง ผูปวยเพศหญิงมีการเปลี่ยนประเดน็โดยการเปลีย่น
จุดเนนมากกวาผูปวยเพศชาย ผูปวยเพศหญิงมีการเปลี่ยนประเดน็โดยการเปลี่ยนจดุเนนจํานวน 15 
คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 93.75 สวนผูปวยเพศชาย มกีารเปลี่ยนประเด็นโดยการเปลี่ยนจุดเนน
จํานวน 1 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 6.25 ดงัแสดงในรูปแบบตารางและแผนภูมิตอไปนี ้
 



 

79

ตารางที่ 4. 22   จํานวน รอยละของการเปลี่ยนประเด็นโดยการเปลี่ยนจุดเนนที่จําแนกตามเพศของ 
                         ผูปวย 
 
เปลี่ยนประเดน็โดย จํานวน รอยละ 
ผูปวยเพศชาย 1 6.25 
ผูปวยเพศหญงิ 15 93.75 
รวม 16 100.00 
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ภาพที่ 4. 22  รอยละของการเปลี่ยนประเด็นโดยการเปลี่ยนจุดเนนที่จําแนกตามเพศของผูปวย 

 
        2.1.3  การเปล่ียนประเด็นโดยการเปลี่ยนจุดเนนท่ีจําแนกตามเพศของแพทยและ 

ผูปวย 
 
                  จากการวิเคราะหขอมูลการจําแนกประเภทประเด็นตามตามความสัมพันธของ

ประเด็นเกาและประเด็นใหม พบวามีการเปลี่ยนจุดเนนจํานวน 243 คร้ัง แบงเปนการเปลี่ยน
ประเด็นโดยแพทยหญิงจํานวน 118 คร้ัง คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 48.55 อันดับสองคือนาย
แพทยจํานวน 109 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 44.78 อันดับที่สามคือผูปวยเพศหญงิจํานวน 15 
คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 6.17 และผูปวยเพศชายจํานวน 1 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 0.41 
ดังแสดงในรูปตารางและแผนภูมิตอไปนี ้
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ตารางที่ 4.23   จํานวน รอยละของการเปลีย่นประเด็นโดยการเปลี่ยนจดุเนนทีจ่ําแนกตามเพศของ 
                        แพทยและผูปวย 
 
การเปลี่ยนประเด็นโดย จํานวน รอยละ 
นายแพทย 109 44.85 
แพทยหญิง 118 48.55 
ผูปวยเพศชาย 1 0.41 
ผูปวยเพศหญงิ 15 6.17 
รวม 243 100.00 
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ชาย หญิง
 

ภาพที่ 4.23   รอยละของการเปลี่ยนประเด็นโดยการเปลี่ยนจุดเนนที่จําแนกตามเพศของแพทย 
                     และผูปวย 
 

                    จากผลการวิจัยสามารถสรุปไดวา แพทยมีการเปลี่ยนประเด็นที่มีในการเปลี่ยน
จุดเนน มากกวาการเปลี่ยนประเด็นโดยผูปวยและ เพศหญิงมีการเปลี่ยนประเด็นในการเปลี่ยน
จุดเนน มากกวาการเปลี่ยนประเด็นโดยเพศชาย  คือ แพทยหญิงมีการเปลี่ยนประเด็นในการเปลี่ยน
จุดเนน มากกวาการเปลี่ยนประเด็นโดยนายแพทย และผูปวยเพศหญิงมีการเปลี่ยนประเด็นในการ
เปลี่ยนจุดเนน มากกวาการเปลี่ยนประเด็นโดยผูปวยเพศชาย 
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2.2  การยอนเรื่อง 
 
        การยอนเรื่องเปนการเปลี่ยนประเด็นที่มีความสัมพันธกับประเด็นเดิมเชนเดียวกับการ

เปลี่ยนจุดเนน แตเปนการเปลี่ยนประเด็นที่ไมไดตอเนื่องกันแบบผลัดตอผลัด เนื่องจากมีประเด็น
อ่ืนเขามาแทรกกอนที่จะยอนกับไปพูดถึงประเด็นเดิม ในการพิจารณาวาการเปลี่ยนประเด็นใดเปน
การเปลี่ยนประเด็นในลักษณะของการยอนเรื่อง โดยสังเกตวาประเด็นนั้นเปนประเด็นที่เคยกลาวถึง
มาแลวนํากลับมาเปนประเด็นใหมอีกครั้ง ซ่ึงประเด็นดังกลาวจะตองเปนประเด็นเดียวกัน เชน ถา
ยอนเรื่องในประเด็นยอยก็ตองเปนประเด็นยอยเดียวกันกับที่เคยกลาวถึงมา  เชน การเปลี่ยน
ประเด็นเกี่ยวกับลักษณะอาการปวย (ขอ 2.3) เปนประเด็นเกี่ยวกับการสั่งจายยา(ขอ 4) และการ
เปลี่ยนประเด็นเกี่ยวกับการสั่งจายยา(ขอ 4)  มาเปนประเด็นเกี่ยวกับลักษณะอาการปวย (ขอ 2.3)  
อีกครั้งถือวาเปนการยอนเรื่อง แตถาเปนการเปลี่ยนประเด็นจากประเด็นเกี่ยวกับลักษณะอาการปวย 
(ขอ 2.3)  เปนประเด็นเกี่ยวกับการสั่งจายยา(ขอ 4) และการเปลี่ยนประเด็นจาก การสั่งจายยา(ขอ 4) 
มาเปนประเด็นเกี่ยวกับประวัติการรับประทานยา (ขอ 2.2) ไมถือเปนการยอนเรื่องเพราะเปนคนละ
ประเด็นกันถึงแมวาจะอยูในหัวขอที่ 2 (การซักถามอาการ) เหมือนกัน ตัวอยางเชน 
 

FD1 CA 9  
255          หมอจะใหยาไปทานอกีหนึ่งเดือนนะ สังเกตประจาํเดือนนะ  
256  ใหมาตรงรอบไอประมาณสี่เม็ดสุดทายเหมอืนเดิม 
257  แลวคร้ังตอไปใหหยุดทานไดเลย 
258  แลวก็สังเกตอาการถาเกิดวา—เออมีเลือดออกผิดปกติระหวางนัน้ 
259  ที่จะใหกนิยาอกีหนึ่งเดือนเนีย้ก็ใหมาโรงบานนะ 
260         ชวงนีย้าหมดแลวยัง    
261 FP: หมดแลว 
262 FD:                       เม็ดสุดทายตั้งแตตอนไหน 
263 FP:  จําไมได 
264 FD:          เอาหมดเม็ดสุดทายตั้งนานแลวเหรอ 
265  กี่วันแลวอะ 
266 FP:  วันที่ 6  
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        จากตัวอยางบทสนทนา FD1CA9 ในอนุปริจเฉท FD 260 แพทยมกีารเปลี่ยนประเด็น
จากการแนะนาํการสังเกตอาการของการเปนประจําเดือนมาเปนประเดน็ของประวัตกิาร
รับประทานยา ซ่ึงในประเดน็ของประวัตกิารรับประทานยานีแ้พทยไดกลาวถึงไปแลวในอนุ
ปริจเฉท FD239 จึงถือวาเปนการยอนเร่ือง 

 
        จากการวิเคราะหขอมูลเมื่อจําแนกประเภทตามความสัมพันธของประเด็นเกาและ

ประเด็นใหม พบวามีการยอนเรื่องทั้งหมด 85 คร้ัง แบงเปนการเปลี่ยนประเด็นโดยแพทยจํานวน 72 
คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 84.70 และ การเปลี่ยนประเด็นโดยผูปวยจํานวน 13 คร้ัง คิดเปน
อัตราสวนรอยละ 19.10 ดังแสดงในรูปแบบตารางและแผนภูมิตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.24  จํานวน รอยละของการเปลี่ยนประเด็นโดยการยอนเรื่อง 
 
เปลี่ยนประเดน็โดย จํานวน รอยละ 
แพทย 72 84.70 
ผูปวย 13 15.29 
รวม 85 100.00 
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ภาพที่ 4.24  รอยละของการเปลี่ยนประเด็นโดยการยอนเรือ่ง 

 



 

83

       2.2.1  การเปล่ียนประเดน็โดยการยอนเรื่องท่ีจําแนกตามเพศของแพทย 
 

                  เมื่อจําแนกขอมูลตามเพศของแพทย พบวาจากการเปลี่ยนประเด็นมกีารยอน
เรื่องโดยแพทยจํานวนทั้งหมด 72 คร้ัง แพทยหญิงมกีารยอนเรื่องมากกวานายแพทย แพทยหญิงมี
การยอนเรื่องจาํนวน 40 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ  55.55  สวนนายแพทยมีการยอนเรื่องจํานวน 
32 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ  44.44  ดังแสดงในรูปแบบตารางและแผนภูมิตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.25   จํานวน รอยละของการเปลี่ยนประเด็นโดยการยอนเรื่องที่จําแนกตามเพศของแพทย 
 
เปลี่ยนประเดน็โดย จํานวน รอยละ 
นายแพทย 32 44.45 
แพทยหญิง 40 55.55 
รวม 72 100.00 
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ภาพที่ 4.25  รอยละของการเปลี่ยนประเด็นโดยการยอนเรื่องที่จําแนกตามเพศของแพทย 
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        2.2.2  การเปล่ียนประเด็นโดยการยอนเรื่องท่ีจําแนกตามเพศของผูปวย 
 
                   เมื่อจําแนกขอมูลตามเพศของผูปวย จากการเปลี่ยนประเด็นมีการยอนเรื่องโดย

ผูปวยจํานวนทั้งหมด 13 คร้ัง พบวาผูปวยเพศหญิงมีการยอนเรื่องมากกวาผูปวยเพศชาย ผูปวยเพศ
หญิงมีการยอนเร่ืองจํานวน 12 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 92.30 สวนผูปวยเพศชาย มีการยอน
เรื่องจํานวน 1 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 7.69 ดังแสดงในรูปแบบตารางและแผนภูมิตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.26   จํานวน รอยละของการเปลีย่นประเด็นโดยการยอนเรื่องที่จําแนกตามเพศของผูปวย 
 
เปลี่ยนประเดน็โดย จํานวน รอยละ 
ผูปวยเพศชาย 1 7.69 
ผูปวยเพศหญงิ 12 92.30 
รวม 13 100.00 

 

92.3%

7.69%

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

ผูปวยชาย ผูปวยหญิง

รอยละ

 
ภาพที่ 4.26  รอยละของการเปลี่ยนประเด็นโดยการยอนเรือ่งที่จําแนกตามเพศของผูปวย 
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       2.2.3  การเปล่ียนประเดน็โดยการยอนเรื่องท่ีจําแนกตามเพศของแพทยและผูปวย 
 
                 จากการวิเคราะหขอมูลการจําแนกประเภทประเด็นตามความสัมพันธของ

ประเด็นเกาและประเด็นใหม พบวามีการยอนเรื่องจํานวน 297 คร้ัง แบงเปนการเปลี่ยนประเดน็โดย
แพทยหญิงมากที่สุดจํานวน 40 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 47.05 อันดับสองคือนายแพทยจํานวน 
32 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 37.64 อันดบัที่สามคือผูปวยเพศหญิงจํานวน 12 คร้ัง คิดเปน
อัตราสวนรอยละ 14.11 และผูปวยเพศชายจํานวน 1 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 1.18 ดังแสดงใน
รูปตารางและแผนภูมิตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.27  จํานวน รอยละของการเปลีย่นประเด็นโดยการยอนเรื่องที่จําแนกตามเพศของแพทย 
                        และผูปวย 
 
การเปลี่ยนประเด็นโดย จํานวน รอยละ 
นายแพทย 32 37.64 
แพทยหญิง 40 47.05 
ผูปวยเพศชาย 1 1.18 
ผูปวยเพศหญงิ 12 14.11 
รวม 85 100.00 
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ภาพที่ 4.27  รอยละของการเปลี่ยนประเด็นโดยการยอนเรือ่งที่จําแนกตามเพศของแพทยและผูปวย 
 

                     จากผลการวิจัยสามารถสรุปไดวา แพทยมีการเปลี่ยนประเด็นในการยอนเรื่อง 
มากกวาการเปลี่ยนประเด็นโดยผูปวย และ เพศหญิงมีการเปลี่ยนประเด็นในการยอนเรื่องมากกวา
การเปลี่ยนประเด็นโดยเพศชาย  คือ แพทยหญิงมีการเปลี่ยนประเด็นในการยอนเรื่องมากกวาการ
เปลี่ยนประเด็นโดยนายแพทย และผูปวยเพศหญิงมีการเปลี่ยนประเด็นในการยอนเรื่องมากกวาการ
เปลี่ยนประเด็นโดยผูปวยเพศชาย 
 

2.3  การเปล่ียนเรื่องใหม 
 
        การเปลี่ยนเรื่องใหมเปนการเปลี่ยนประเด็นทีไ่มมีความสัมพันธใดๆกับประเดน็เดิม

โดยส้ินเชิง โดยประเดน็ใหมที่เกิดขึ้นจะไมเคยถูกกลาวถึงมากอนและไมมีปริบทที่เกีย่วของกับ
ปริบทของประเด็นเดิม  ในงานวิจยัคร้ังนี้ถาเปลี่ยนประเดน็จากขอหลักไปอีกขอหลักหนึ่งจะถือวา
เปนการเปลี่ยนเรื่องใหม เชน การเปลี่ยนประเด็นจากการสังเกตอาการ(ขอ 3.1) เปนประเด็นเกี่ยวกบั
การสั่งจายยา(ขอ 4), การเปลี่ยนประเดน็จากการกลาวคําทักทาย(ขอ 1) เปนประเด็นเกีย่วกับการ
อธิบายยา(ขอ 5)  หรือการเปลี่ยนประเดน็จากลักษณะอาการปวย(ขอ 2.3)เปนประเดน็เกี่ยวกับการ
แนะวิธีการดแูลและวิธีปฏิบัติตัวสําหรับผูปวย(ขอ 3.) ตัวอยางเชน 
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FD 2 CA 18 
601 FD:  ถายวันละกี่คร้ังหละ 
602 FP:        สองถึงสาม 
603 FD:    ถายมีมูกมีเลือดมั้ยจะ 
604 FP:  มันปวดแบบ  ถายมวนๆ 
605 FD:           ถาถายมากมันจะปวดทองอยางนี้หรือจะ 
606 FP:  มันจะเจ็บชองทองอยางนี ้
607 FD:              แตไมมมีูกไมมีเลือดนะจะ. 
608          ยายยาเบาหวานยงัเหมือนเดิมนะ,หมอใหยาไปกิน, อยางละสองเมด็. 

  
        จากตัวอยางบทสนทนา FD2CA18 ในอนุปริจเฉท FD608 มีการเปลี่ยนประเดน็ในขอ 
2.3  การซักถามลักษณะอาการปวย มาเปนประเด็นในขอ 4 การสั่งจายยา   

 
        จากการวิเคราะหขอมูลเมื่อจําแนกประเภทประเด็นตามความสัมพันธของประเด็นเกา

และประเด็นใหมพบวามีการเปลี่ยนเรื่องใหมทั้งหมด 493 คร้ัง แบงเปนการเปลี่ยนประเด็นโดย
แพทยจํานวน 433 คิดเปนอัตราสวนรอยละ 87.83 และ การเปลี่ยนประเด็นโดยผูปวยจํานวน 60 
คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 12.17 ดังแสดงในรูปแบบตารางและแผนภูมิตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.28  จํานวน รอยละของการเปลี่ยนประเด็นโดยการเปลี่ยนเรื่องใหม 
 
เปลี่ยนประเดน็โดย จํานวน รอยละ 
แพทย 433 87.83 
ผูปวย 60 12.17 
รวม 493 100.00 
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ภาพที่ 4.28  รอยละของการเปลี่ยนประเด็นโดยการเปลี่ยนเรื่องใหม 
 

       2.3.1  การเปล่ียนประเดน็โดยการเปลีย่นเรื่องใหมท่ีจําแนกตามเพศของแพทย 
 

                  เมื่อจําแนกขอมูลตามเพศของแพทย พบวาแพทยมีเปลี่ยนประเด็นโดยการ
เปลี่ยนเรื่องใหม จํานวนทั้งหมด 433 คร้ัง แพทยหญิงมกีารเปลี่ยนเรื่องใหมมากกวานายแพทย 
แพทยหญิงมีการเปลี่ยนเรื่องใหม จํานวน 229 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ  52.88  สวนนายแพทย
มีการเปลี่ยนเรือ่งใหม จํานวน 204 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ  47.11 ดังแสดงในรูปแบบตาราง
และแผนภูมิตอไปนี ้
 
ตารางที่ 4.29   จํานวน รอยละของการเปลี่ยนประเด็นโดยการเปลี่ยนเรื่องใหมที่จําแนกตามเพศ 

          ของแพทย 
 
เปลี่ยนประเดน็โดย จํานวน รอยละ 
นายแพทย 204 47.11 
แพทยหญิง 229 52.88 
รวม 433 100.00 
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ภาพที่ 4.29    รอยละของการเปลี่ยนประเด็นโดยการเปลี่ยนเรื่องใหมที่จําแนกตามเพศของแพทย 
 

         2.3.2  การเปล่ียนประเด็นโดยการเปลี่ยนเรื่องใหมท่ีจําแนกตามเพศของผูปวย 
 

                    เมื่อจําแนกขอมูลตามเพศของผูปวย พบวาผูปวยมีการเปลี่ยนเรื่องใหมจํานวน
ทั้งหมด 60 คร้ัง ผูปวยเพศหญิงมีการเปลี่ยนเร่ืองใหมมากกวาผูปวยเพศชาย ผูปวยเพศหญิงมีการ
เปลี่ยนเรื่องใหมจํานวน 40 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 66.67 สวนผูปวยเพศชายมีการเปลี่ยนเรื่อง
ใหมจํานวน 20 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 33.33 ดังแสดงในรูปแบบตารางและแผนภูมิตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.30  จํานวน รอยละของการเปลี่ยนประเด็นโดยการเปลี่ยนเรื่องใหมที่จําแนกตามเพศของ 
                          ผูปวย 
 
เปลี่ยนประเดน็โดย จํานวน รอยละ 
ผูปวยเพศชาย 20 33.33 
ผูปวยเพศหญงิ 40 66.67 
รวม 60 100.00 
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ภาพที่ 4.30   รอยละของการเปลี่ยนประเด็นโดยการเปลี่ยนเรื่องใหมที่จําแนกตามเพศของผูปวย 

 
       2.3.3  การเปล่ียนประเดน็โดยการเปลีย่นเรื่องใหมท่ีจําแนกตามเพศของแพทยและ 

ผูปวย 
 

                  จากการวิเคราะหขอมูลการจําแนกประเภทประเด็นตามตามความสัมพันธของ
ประเด็นเกาและประเด็นใหม พบวามีการเปลี่ยนเรื่องใหมจํานวน 493 คร้ัง แบงเปนการเปลี่ยน
ประเด็นโดยแพทยหญิงจํานวน 29 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 46.45  อันดับสองคือนายแพทย
จํานวน 204 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 41.37 อันดับทีส่ามคือผูปวยเพศหญิงจํานวน 40 คร้ัง คิด
เปนอัตราสวนรอยละ 8.11 และผูปวยเพศชายจํานวน 20 คร้ัง คดิเปนอัตราสวนรอยละ 4.05 ดัง
แสดงในรูปตารางและแผนภมูิตอไปนี ้
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ตารางที่ 4.31   จํานวน รอยละของการเปลีย่นประเด็นโดยการเปลี่ยนเรือ่งใหมที่จําแนกตามเพศของ 
           แพทยและผูปวย 

 
การเปลี่ยนประเด็นโดย จํานวน รอยละ 
นายแพทย 204 41.37 
แพทยหญิง 229 46.45 
ผูปวยเพศชาย 40 8.11 
ผูปวยเพศหญงิ 20 4.05 
รวม 493 100.00 

 

4.05%

41.37%

8.11%

46.45%

0

10

20

30

40

50

แพทย ผูปวย

รอยละ

ชาย หญิง
 

ภาพที ่4.31 รอยละของการเปลี่ยนประเด็นโดยการเปลี่ยนเรื่องใหมทีจ่าํแนกตามเพศของแพทยและ 
                    ผูปวย 
 

                    จากผลการวิจัยสามารถสรุปไดวา แพทยมีการเปลี่ยนประเด็นในการเปลี่ยน
เร่ืองใหม มากกวาการเปลี่ยนประเด็นโดยผูปวย และ เพศหญิงมีการเปลี่ยนประเด็นในการเปลี่ยน
เร่ืองใหมมากกวาการเปลี่ยนประเด็นโดยเพศชาย  คือ แพทยหญิงมีการเปลี่ยนประเด็นที่ในการ
เปลี่ยนเรื่องใหมมากกวาการเปลี่ยนประเด็นโดยนายแพทย และผูปวยเพศหญิงมีการเปลี่ยนประเด็น
ในการเปลี่ยนเรื่องใหมมากกวาการเปลี่ยนประเด็นโดยผูปวยเพศชาย 
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2.4  การจําแนกความถี่ท่ีปรากฏเมื่อจําแนกตามความสัมพันธของประเด็นเกาและประเด็น 
ใหมและผูเปล่ียนประเด็น 

 
        จากผลการวิเคราะหขอมูลพบการเปลี่ยนประเด็นทั้งหมด 821 ครั้ง มีการเปลี่ยน

ประเด็นโดยการเปลี่ยนเรื่องใหมมากที่สุดจํานวน 493 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 60.05   แบงเปน
แพทยหญิงมีการเปลี่ยนประเด็นมากที่สุดจํานวน 229 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 27.89  อันดับที่
สองเปนการเปลี่ยนประเด็นโดยนายแพทยจํานวน 204 ครั้งคิดเปนอัตราสวนรอยละ 24.85 อันดับที่
สามเปนการเปลี่ยนประเด็นโดยผูปวยเพศหญิงจํานวน 40 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 4.87 และ
อันดับสุดทายคือการเปลี่ยนประเด็นโดยผูปวยเพศชายจํานวน 20 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 2.43  

 
        อันดับที่สองคือ การเปลี่ยนประเด็นโดยการเปลี่ยนจุดเนนจํานวน 243 คร้ัง คิดเปน

อัตราสวนรอยละ 29.60 แบงเปนแพทยหญิงมีการเปลี่ยนประเด็นมากที่สุดจํานวน 118 คร้ังคิดเปน
อัตราสวนรอยละ 14.37 อันดับที่สองเปนการเปลี่ยนประเด็นโดยนายแพทยจํานวน 109 คร้ังคิดเปน
อัตราสวนรอยละ 13.27 อันดับที่สามเปนการเปลี่ยนประเด็นโดยผูปวยเพศหญิงจํานวน 15 คร้ังคิด
เปนอัตราสวนรอยละ 18.82  และอันดับสุดทายคือการเปลี่ยนประเด็นโดยผูปวยเพศชายจํานวน 1 
คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 0.12  

 
        อันดับสุดทายคือการเปลี่ยนประเด็นโดยการยอนเรื่องจํานวน 85 คร้ังคิดเปน

อัตราสวนรอยละ 10.35  แบงเปนแพทยหญิงมีการเปลี่ยนประเด็นมากที่สุดจํานวน 40 คร้ังคิดเปน
อัตราสวนรอยละ 4.87 อันดับที่สองเปนการเปลี่ยนประเด็นโดยนายแพทยจํานวน 32 คร้ังคิดเปน
อัตราสวนรอยละ3.87 อันดับที่สามเปนการเปลี่ยนประเด็นโดยผูปวยเพศหญิงจํานวนครั้งคิดเปน
อัตราสวนรอยละ 12 และอันดับสุดทายคือการเปลี่ยนประเด็นโดยผูปวยเพศชายจํานวน 1 คร้ังคิด
เปนอัตราสวนรอยละ 0.12 ดังแสดงรายละเอียดในตารางและแผนภูมิตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.32  จํานวน รอยละของการเปลีย่นประเด็นเมือ่จําแนกตามความสัมพันธของประเด็นเกา 
                       และประเด็นใหมและผูเปลี่ยนประเดน็ 
 

เปลี่ยนจุดเนน ยอนเรื่อง เปลี่ยนเรื่องใหม รวม การเปลี่ยน 
ประเด็นโดย จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
นายแพทย 109 13.27 32 3.89 204 24.85 345 42.02 
แพทยหญิง 118 14.37 40 4.87 229 27.89 387 47.14 
ผูปวยเพศชาย 1 0.12 1 0.12 20 2.43 22 2.43 
ผูปวยเพศหญิง 15 18.82 12 1.46 40 4.87 67 8.16 
รวม 243 29.60 85 10.35 493 60.05 493 100.00 
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ภาพที่ 4.32  รอยละของการเปลี่ยนประเด็นเมื่อจําแนกตามความสัมพันธของประเด็นเกาและ 
       ประเด็นใหมและผูเปลี่ยนประเดน็ 

 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปไดวา  มีความสอดคลองกับสมมติฐาน คือ 
แพทยและผูปวยมีการเปลี่ยนประเด็นที่จําแนกตามความสัมพันธกับประเด็นเกาแตกตางกัน คือ 
แพทยมีการเปลี่ยนประเด็นโดยเปลี่ยนเรื่องใหมมากที่สุด สวนผูปวยมีการเปลี่ยนประเด็นโดยการ
เปลี่ยนจุดเนนมากที่สุด นอกจากนี้พบวา แพทยมีการเปลี่ยนประเด็นมากกวาผูปวยในทุกลักษณะที่
จําแนกตามความสัมพันธของประเด็นใหมและประเด็นเกา   



 

94

       เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนประเด็นโดยจําแนกตามเพศและสถานภาพของแพทยและ
ผูปวยพบวา แพทยหญิงมีการเปลี่ยนประเด็นตามความสัมพันธของประเด็นใหมและประเด็นเกา 
ทุกลักษณะมากกวานายแพทย สวนผูปวยหญิงมีการเปลี่ยนประเด็นตามตามความสัมพันธของ
ประเด็นใหมและประเด็นเกา ทั้งสามลักษณะมากกวาการเปลี่ยนประเด็นโดยผูปวยชาย เชนกัน 

  
       ผูปวยมีการเปลี่ยนประเด็นที่เปนการเปลี่ยนจุดเนนมากที่สุดซึ่งแตกตางกับการเปลี่ยน

ประเด็นโดยแพทยที่มีการเปลี่ยนเรื่องใหมมากที่สุด สังเกตไดวาผูปวยจะเปลี่ยนประเด็นที่เกี่ยวของ
กับปริบทเดิมของประเด็นเกา ผูปวยจะเปลี่ยนประเด็นที่เกี่ยวกับอาการปวยที่มีปริบทเดียวกันกับ
ประเด็นเดิม อาจเปนเพราะความกังวลในอาการปวยของตนเองหรือตองการทราบรายละเอียดที่
เกี่ยวของกับอาการปวยของตนเองจนกวาที่ตนเองจะเขาใจกับอาการปวยที่เปนอยู (อภิชัยและคณะ : 
2544) ดังนั้นในการเปลี่ยนประเด็นของผูปวยจึงพบเปลี่ยนจุดเนนมากที่สุดเพราะผูปวยตองการ
ทราบรายละเอียดที่เกี่ยวกับอาการที่เปนอยู จึงมีการเปลี่ยนประเด็นที่อยูในปริบทเดิมของประเด็น
เกามากที่สุด 

 
        สวนแพทยนั้นมีการเปลี่ยนเรื่องใหมมากที่สุดเนื่องจากแพทยมีการกําหนดประเด็นใน

การสนทนากับผูปวยในการตรวจรักษาโรคโดยเปนการเปลี่ยนประเด็นโดยใชคําถามแบบเปด
เพื่อใหผูปวยเลาอาการของตนเองและเลาจากความคิดและเปนคําพูดของผูปวยเองโดยแพทยไมไดตี
กรอบความคิดของผูปวย แตถายังไดขอมูลไมเพียงพอตอการวินิจฉัยแพทยจะใชคําถามแบบปดเพื่อ
เติมขอมูลที่ขาดไป (สุทธิพันธและคณะ: 2539,13) แพทยจึงมีการเปลี่ยนเรื่องใหมมากที่สุด 

 
        ผลไดแสดงใหเห็นวา การสนทนาระหวางแพทยและผูปวยในการตรวจรักษาโรค มี

การเปลี่ยนประเด็นที่เปนการเปลี่ยนเรื่องใหมมากที่สุด เนื่องจากการสนทนาระหวางแพทยและ
ผูปวยมีการกําหนดประเด็นในการสนทนาทําใหการสนทนาจะเปนลําดับในแตละประเด็น เชนเมื่อ
ซักถามอาการแลวนํามาวินิจฉัยโรคจากนั้นแนะนําการรักษาและการสั่งยา เปนตน ดังคํากลาวของ 
เพ็ญจันท  (2545)  ไดกลาวถึงการซักประวัติผูปวยวา การซักประวัติผูปวยควรมีระบบที่แนนอนเพื่อ
ประหยัดเวลาและไดขอมูลเกี่ยวกับอาการสําคัญของผูปวยอยางครบถวน ครอบคลุมประเด็นของ
การซักประวัติผูปวยเพื่อเปนแนวทางในการวินิจฉัยโรคได  

 
        แพทยเปลี่ยนประเด็นโดยเปลี่ยนจุดเนนมากเปนอันดับสอง เนื่องจากการสนทนาของ

แพทยและผูปวยนั้นเปนการซักถามอาการปวยของผูปวยดังนั้นในผลัดแตละผลัดจะมีความ
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เกี่ยวของกันเพราะตองใชขอมูลของประเด็นเกาในการสนทนาประเด็นใหมดวย  เพราะในการ
วินิจฉัยโรคของผูปวยแพทยจําเปนจะตองซักถามอาการของผูปวยอยางละเอียดกอนที่จะนําขอมูล
ดังกลาวมาวินิจฉัยโรคในลําดับตอไป ดังที่ สุทธิพันธและคณะ: (2539 : 4) กลาวไววา แพทยควรมี
ความรูเกี่ยวกับอาการและการแสดงอาการ ดังนั้นจําเปนตองสืบประวัติอาการและการตรวจรางกาย
อยางละเอียดเพื่อหาความผิดปกติของรางกาย รวมถึงอาการของผูปวยเพื่อนําไปสูการวินิจฉัยโรค  

 
        สวนการเปลี่ยนประเด็นที่เปนการยอนเรื่อง พบวาแพทยตองการทราบรายละเอียด

เกี่ยวกับอาการของผูปวยเพื่อความแนใจในการวินิจฉัยโรคแพทยก็จะยอนเร่ืองไปถามเกี่ยวกับ
อาการของผูปวยอีกครั้ง เชนเดียวกับผูปวยจะมีการยอนเรื่องเกิดขึ้นเมื่อตองการความแนใจในการ
วินิจฉัยโรคของแพทยก็จะพยายามอธิบายอาการของตนในแพทยฟงในขณะที่แพทยแนะนําการ
รักษาหรือการสั่งยา ดังคํากลาวของ สุทธิพันธและคณะ: (2539 : 4) ที่กลาวไววา ในการซักประวัติ
ผูปวย บางครั้งแพทยตองถามคําถามซ้ํา หรือมีคําถามเพิ่มเติมในกรณีที่แพทยตองการยืนยันขอมูลที่
เคยถามไปแลวขางตน หรือเพื่อใหผูปวยขยายความของอาการนั้นๆ  หรือขอมูลบางอยางยังสับสน
หรือไมไดจดบันทึกไว 
 
3.  การเปล่ียนประเด็นตามความหมายของประเด็นใหม 

 
การเปลี่ยนประเด็นที่จําแนกตามความหมายของประเด็นใหม เปนการศึกษาวาความหมาย

ของประเด็นใหมที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวของกับอะไรและเกี่ยวของกับใครที่กําลังสนทนาอยู  การ
วิเคราะหประเภทของการเปลี่ยนประเด็นตามความหมายของประเด็นใหมโดยใชเกณฑของนิตยา
ภรณ (2545) สามารถจําแนกเปน 3 ลักษณะ คือ  1. ความหมายประเด็นใหมเกี่ยวกับตนเอง 2. 
ความหมายประเด็นใหมเกี่ยวกับคูสนทนา และ 3. ความหมายประเด็นใหมเกี่ยวกับสิ่งอื่นหรือ
บุคคลอื่น  
 

จากการวิเคราะหขอมูลการเปลี่ยนประเด็นที่จําแนกตามความหมายของประเด็นใหม พบ
การเปลี่ยนประเด็นทั้งหมด 821 คร้ัง แบงเปน ประเด็นใหมที่มีความหมายเกี่ยวกับคูสนทนาจํานวน 
715 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 87.09 อันดับที่สองคือ ประเด็นใหมที่มีความหมายเกี่ยวกับตนเอง
ที่จํานวน 73 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 8.89 และอันดับสุดทายคือประเด็นใหมที่มีความหมาย
เกี่ยวกับสิ่งอื่นหรือบุคคลอื่นจํานวน 33 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 4.02 ดังแสดงในรูปแบบ
ตารางและแผนภูมิตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.33  จํานวน รอยละของการเปลีย่นประเด็นตามความหมายใหม 
 
การเปลี่ยนประเด็นตามหมายใหม จํานวน รอยละ 
เกี่ยวกับตนเอง 73 8.89 
เกี่ยวกับคูสนทนา 715 87.09 
เกี่ยวกับสิ่งอื่นหรือบุคคลอื่น 33 4.02 
รวม 821 100.00 

 

4.02%

87.09%

8.89%

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

ตนเอง คูสนทนา ส่ิงอืน่หรือบคุคลอืน่

รอยละ

 
ภาพที ่4.33  รอยละของการเปลี่ยนประเด็นตามความหมายใหม 
 

3.1  ประเด็นใหมท่ีมีความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
 

         การเปลี่ยนประเด็นใหมที่มีความหมายเกี่ยวกับตนเอง คือการเปลี่ยนประเด็นที่มี
ประเด็นใหมเปนเรื่องของผูที่ผลัดการสนทนาขึ้นมา เชน แพทยเปลี่ยนประเด็นเพื่อกลาวถึงตนเอง 
หรือผูปวยเปลี่ยนประเด็นเพื่อซักถามอาการของตนเอง  ตัวอยางเชน 
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MD1 CA 7 
303 MD:  อาปาเชิญครับ 
304  ไมถอดรองเทาละปา 
305  FP:  ((??)) 
306 MD:   ขอใบรับรองแพทย, เอาไปทําอะไรครับ 
307 FP:   มีที่สองสามงานจะแบงใหหลาน 
308 MD:   จะอะไรนะ-จะแบงใหหลาน 
309 FP:          เนี่ยตาเนีย่, มันเปนตอเนื้อเต็มเลยเนี่ย 
310 MD:  ((??))   โอย –ปาไมไดเปนตอกระจก, ขางนี้ปาก็ไมเห็นใชไหมเนีย่ 

 
         จากตัวอยางบทสนทนา MD1CA7 ในปริจเฉท FP  309 เปนการเปลี่ยนประเด็นโดย
ผูปวยซ่ึงเปลี่ยนประเด็นจากประเด็นโดยแพทย ในประเด็นเรื่องใบรับรองแพทยของผูปวยมาเปน
ประเด็นเรื่องอาการตอกระจกของตนเอง สังเกตไดวาไมเพียงแตแพทยเทานั้นที่เร่ิมประเด็นในการ
ซักประวัติผูปวยกอน แตผูปวยก็สามารถเริ่มประเด็นกอนไดเชนกัน 
 

MD 3CA45 
1439   MD:   โอนี่ไปโดนอะไรมา 
1440   FP:               ไมรูเหมือนกัน 
1441    MD:                  แพอะไรหรือเปลาเนีย่  
1442    FP:  นอนหลับก็คนัเกาตลอดเลย 
1443    MD:              สามวันแลวเหรอ เปนดเีอ- เบาหวานอกีตัง 
1444    หาก, ตองหาสาเหตุนะวาแพจากการสัมผัสหรือวาแพจากการกินนอ หมอ 
1445     ไมทราบวาแพอะไรแตรูอยางเดียววาแพแนนอน หรือวาลมพิษเดี๋ยวเอา  
1446      คา รามายไปนะ          หมอก็เคยเปนเหมือนกันไมรูวาเปนอะไร แตรูอยาง  
1447     เดียววาเปนยาสระผม  แลวผมก็เปนคนที่ชอบเสยผมเสร็จปุบก็มาจับหนา 
1448   ก็เลยแดงเหอเลย แตเปนชวงๆนะ อันนีห้มอก็ไมทราบเหมือนกันนะตอง 
                            หาสาเหตุเอานะครับนะ.  

 
         จากตัวอยางบทสนทนา MD3CA45  ในอนุปริจเฉท MD1146  แพทยมีการเปลี่ยน
ประเด็นจากเรื่องการสั่งจายยามาเปนประเด็นเรื่องอาการของตนเองที่เคยเปนเชนเดียวกับผูปวย 
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        จากการวิเคราะหขอมูลเมื่อจําแนกประเภทตามความหมายของประเด็นใหม พบวามี
ความหมายประเด็นใหมเกี่ยวกับตนเองจํานวน ทั้งหมด 73 คร้ัง ผูปวยมีการเปลี่ยนประเด็นที่มี
ความหมายเกี่ยวกับตนเองมากการการเปลี่ยนประเด็นโดยแพทย   ผูปวยมีการเปลี่ยนประเด็นที่มี
ความหมายเกี่ยวกับตนเองมากที่สุดจํานวน 69 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 94.52 และการเปลี่ยน
ประเด็นโดยแพทยจํานวน 4 คิดเปนอัตราสวนรอยละ 5.47 ดังแสดงในรูปตารางและแผนภูมิ
ตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.34  จํานวน รอยละของประเดน็ใหมที่มีความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
 
เปลี่ยนประเดน็โดย จํานวน รอยละ 
แพทย 4 5.47 
ผูปวย 69 94.52 
รวม 73 100.00 
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ภาพที ่4.34  รอยละของประเด็นใหมที่มีความหมายเกีย่วกับตนเอง 
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       3.1.1  ประเด็นใหมท่ีมีความหมายเกี่ยวกับตนเองที่จําแนกเพศของแพทย 
 

                  เมื่อจําแนกขอมูลตามเพศของแพทย พบการเปลี่ยนประเดน็ที่มีความหมาย
ประเด็นใหมเกี่ยวกับตนเองโดยนายแพทยเทานั้น จํานวนทั้งหมด 4 คร้ัง จึงคิดเปนอตัราสวนรอยละ  
100 ดังแสดงในรูปแบบตารางและแผนภูมติอไปนี ้

 
ตารางที่ 4.35  จํานวน รอยละของประเดน็ใหมที่มีความหมายเกี่ยวกับตนเองที่จําแนกเพศของแพทย 
 
เปลี่ยนประเดน็โดย จํานวน รอยละ 
นายแพทย 4 100.00 
แพทยหญิง 0 0 
รวม 4 100.00 
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รอยละ

 
ภาพที่ 4.35  รอยละของประเด็นใหมที่มีความหมายเกีย่วกับตนเองที่จําแนกเพศของแพทย 
 

        3.1.2  ประเด็นใหมท่ีมีความหมายเกี่ยวกับตนเองที่จําแนกเพศของผูปวย 
 
                   เมื่อจําแนกขอมูลตามเพศของผูปวย พบผูปวยมีการเปลี่ยนประเด็นใหมทีม่ี

ความหมายเกีย่วกับตนเอง จาํนวนทั้งหมด 69 คร้ัง ผูปวยเพศหญิงมีการเปลี่ยนประเด็นมีความหมาย

0% 



 

100

เกี่ยวกับตนเอง มากกวาผูปวยเพศชาย ผูปวยเพศหญิงมกีารเปลี่ยนประเด็นมีความหมายเกีย่วกับ
ตนเอง มากทีสุ่ดจํานวน 54 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 78.26 สวนผูปวยเพศชายมกีารเปลี่ยน
ประเด็นจํานวน 15 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 21.74 ดังแสดงในรูปแบบตารางและแผนภูมิ
ตอไปนี ้
 
ตารางที่ 4.36  จํานวน รอยละของประเดน็ใหมที่มีความหมายเกี่ยวกับตนเองที่จําแนกเพศของ 
                       ผูปวย 
 
เปลี่ยนประเดน็โดย จํานวน รอยละ 
ผูปวยเพศชาย 15 21.74 
ผูปวยเพศหญงิ 54 78.26 
รวม 69 100.00 
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รอยละ

 
ภาพที่ 4.36  รอยละของประเด็นใหมที่มีความหมายเกีย่วกับตนเองที่จําแนกเพศของผูปวย 
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        3.1.3  การเปล่ียนประเด็นท่ีมีความหมายเกี่ยวกับตนเองที่จําแนกเพศของแพทย 
และผูปวย 
 

                  จากการวิเคราะหขอมูลการจําแนกประเภทความหมายของประเด็นใหม พบ
ความหมายประเด็นใหมเกีย่วกับตนเองจํานวน 73 คร้ัง แบงเปนการเปลี่ยนประเด็นโดยผูปวยหญิง
มากที่สุดจํานวน 54  คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 73.97 อันดับสองคือ ผูปวยเพศชายจํานวน 15  
คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 20.54 อันดบัที่สามคือนายแพทยจํานวน 4 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอย
ละ 5.47 ดังแสดงในรูปตารางและแผนภูมติอไปนี ้
 
ตารางที่ 4.37   จํานวน รอยละของการเปลีย่นประเด็นทีม่ีความหมายเกี่ยวกับตนเองที่จําแนกเพศ 
                        ของแพทยและผูปวย 
 
การเปลี่ยนประเด็นโดย จํานวน รอยละ 
นายแพทย 4 5.48 
แพทยหญิง 0 0 
ผูปวยเพศชาย 15 20.55 
ผูปวยเพศหญงิ 54 73.97 
รวม 73 100.00 
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ชาย หญิง  
ภาพที่ 4.37  รอยละของการเปลี่ยนประเด็นที่มีความหมายเกีย่วกับตนเองที่จําแนกเพศของแพทย 
                     และผูปวย 
  

                    จากผลการวิจัยสามารถสรุปไดวา ผูปวยมีการเปลี่ยนประเด็นที่มีความหมาย
ประเด็นใหมเกี่ยวกับตนเองมากกวาการเปลี่ยนประเด็นโดยแพทย และ เพศชายมีการเปลี่ยน
ประเด็นที่มีความหมายประเด็นใหมเกี่ยวกับตนเองมากกวาการเปลี่ยนประเด็นโดยเพศหญิง  คือ 
นายแพทยมีการเปลี่ยนประเด็นที่มีความหมายประเด็นใหมเกี่ยวกับตนเองมากกวาการเปลี่ยน
ประเด็นโดยแพทยหญิง และผูปวยเพศชายมีการเปลี่ยนประเด็นที่มีความหมายประเด็นใหมเกี่ยวกับ
ตนเองมากกวาการเปลี่ยนประเด็นโดยผูปวยเพศหญิง  

 
3.2  ประเด็นใหมท่ีมีความหมายเกี่ยวกับคูสนทนา 

 
        ประเด็นใหมที่มีความหมายเกี่ยวกับคูสนทนา เปนการเปลี่ยนประเด็นไปยังเรื่องราว

ของคูสนทนาที่อยูในสถานการณขณะนั้น เชนแพทยเปลี่ยนประเด็นไปยังประเด็นของผูปวย 
ตัวอยางเชน 
 

0% 
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FD1CA11 
365 FP:  ก็ถามหมอวาตามันกินเชื้อรึเปลาก็เอานั้นเขี่ย, 
366  เคาเอาอะไรไมรูขูดขูดอะ 
367 FD:                           ใช, มันตองขดูออกคะปา เพราะวามนั 
368  เปนหนองแตตอนนี้ปาเอากระชายไปเขีย่ๆ—ใบกระชายมันสกปรกมาก,  
369  หนองมันกลับเขาไปคอยขางลึก 
370           เพราะฉะนั้นเนี่ย --ตาขางนี้ไมเหน็เลยใชมั้ย 
371 FP:                       ไมเห็นเลย. 
372 FD: นานแลว. 
373 FP:  เห็นแตมันขาวๆดําๆ 
374 FD:                           ตองทําใจนดินึงนะ, อาจจะรักษาไมไดนะคะ. 
375          หมอจะเขียนจดหมายสงตัวไปใหท่ีโรงบานพุทธนะปา 
 
        จากตัวอยางบทสนทนา FD1CA11 ในอนุปริจเฉท  FD 374-375 เปลี่ยนการเปลี่ยน

ประเด็นจากเรื่องสาเหตุของการเปนตอกระจก เปนประเด็นเรื่องการใหกําลังใจผูปวย และการเขียน
จดหมายสงตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่น ทั้งสองประเด็นที่กลาวถึงนั้นเปนการเปลี่ยนประเด็นโดย
แพทยหญิงซึ่งลวนแตเปนความหมายที่เกี่ยวกับคูสนทนาทั้งสิ้น 

 
        จากการวิเคราะหขอมูล พบวาประเด็นใหมที่มีความหมายประเด็นใหมเกี่ยวกับคู

สนทนาทั้งหมด 715 คร้ัง แบงเปนการเปลี่ยนประเด็นโดยแพทยจํานวน 700 คร้ังคิดเปนอัตราสวน
รอยละ 97.9 และ การเปลี่ยนประเด็นโดยผูปวยจํานวน 15 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 2.1 ดัง
แสดงในรูปตารางและแผนภูมิตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.38  จํานวน รอยละของการประเด็นใหมที่มีความหมายเกี่ยวกับคูสนทนา 
 
เปลี่ยนประเดน็โดย จํานวน รอยละ 
แพทย 700 97.90 
ผูปวย 15 2.10 
รวม 715 100.00 
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ภาพที่ 4.38  รอยละของประเด็นใหมที่มีความหมายเกี่ยวกับคูสนทนา 
 

        3.2.1  ประเด็นใหมท่ีมีความหมายเกี่ยวกับคูสนทนาที่จําแนกตามเพศของแพทย 
 

                  เมื่อจําแนกขอมูลตามเพศของแพทย พบวาแพทยมีการเปลีย่นประเด็นทีม่ี
ความหมายประเด็นใหมเกีย่วกับคูสนทนาจํานวนทั้งหมด 700 คร้ัง แพทยหญิงมีการเปลี่ยนประเด็น
ที่มีความหมายประเดน็ใหมเกี่ยวกับคูสนทนามากกวานายแพทย  แพทยหญิงมีการเปลี่ยนประเด็นที่
มีความหมายประเด็นใหมเกี่ยวกับคูสนทนาจํานวน 363 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ  51.85  สวน
นายแพทยมกีารเปลี่ยนประเด็นที่มีความหมายประเด็นใหมเกีย่วกับคูสนทนาจํานวน 337 คร้ังคิด
เปนอตัราสวนรอยละ  48.14 ดังแสดงในรูปแบบตารางและแผนภูมิตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.39   จํานวน รอยละของประเด็นใหมที่มีความหมายเกี่ยวกับคูสนทนาที่จําแนกตามเพศ 
                       ของแพทย 
 
เปลี่ยนประเดน็โดย จํานวน รอยละ 
นายแพทย 337 48.14 
แพทยหญิง 363 51.85 
รวม 700 100.00 
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ภาพที่ 4.39  รอยละของประเด็นใหมที่มีความหมายเกี่ยวกับคูสนทนาที่จําแนกตามเพศของแพทย 
 

         3.2.2  ประเด็นใหมท่ีมีความหมายเกี่ยวกับคูสนทนาที่จําแนกตามเพศของผูปวย 
 
                  เมื่อจําแนกขอมูลตามเพศของผูปวย พบวาผูปวยมกีารเปลี่ยนประเด็นทีม่ี

ความหมายประเด็นใหมเกีย่วกับคูสนทนาจํานวนทั้งหมด 15 คร้ัง ผูปวยเพศหญิงมกีารเปลี่ยน
ประเด็นที่มีความหมายประเด็นใหมเกีย่วกบัคูสนทนามากกวาผูปวยเพศชาย ผูปวยเพศหญิงมีการ
เปลี่ยนประเดน็ที่มีความหมายประเด็นใหมเกี่ยวกับคูสนทนาจํานวน 9 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอย
ละ 60 สวนผูปวยเพศชาย มกีารเปลี่ยนประเด็นที่มคีวามหมายประเด็นใหมเกีย่วกับคูสนทนาจํานวน 
6 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 40 ดังแสดงในรูปแบบตารางและแผนภมูิตอไปนี ้
 
ตารางที่ 4.40  จํานวน รอยละของประเด็นใหมที่มีความหมายเกี่ยวกับคูสนทนาที่จําแนกตามเพศ 
                      ของผูปวย 
 
เปลี่ยนประเดน็โดย จํานวน รอยละ 
ผูปวยเพศชาย 6 40.00 
ผูปวยเพศหญงิ 9 60.00 
รวม 15 100.00 
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ภาพที่ 4.40  รอยละของประเด็นใหมที่มีความหมายเกี่ยวกับคูสนทนาที่จําแนกตามเพศของผูปวย 

 
        3.2.3  ความถี่การเปล่ียนประเด็นท่ีมีความหมายเกี่ยวกับคูสนทนาที่จําแนกตาม 

เพศของแพทยและผูปวย 
 
                  จากการวิเคราะหขอมูลการจําแนกประเภทตามความหมายของประเด็นใหม 

พบวามีความหมายประเด็นใหมเกี่ยวกับคูสนทนาจํานวน 715 คร้ัง แบงเปนการเปลี่ยนประเดน็โดย
แพทยหญิงจํานวน 363 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 50.77 อันดับสองคือนายแพทยจํานวน 337 
คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 47.13 อันดบัที่สามคือผูปวยเพศหญิงจํานวน 9 คร้ัง คิดเปนอัตราสวน
รอยละ 1.26 และผูปวยเพศชายจํานวน 6 คร้ัง คิดเปนอตัราสวนรอยละ 0.83 ดังแสดงในรูปตาราง
และแผนภูมิตอไปนี ้
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ตารางที่ 4.41  จํานวน รอยละของการเปลีย่นประเด็นทีม่ีความหมายเกี่ยวกับคูสนทนาที่จําแนกตาม 
                       เพศของแพทยและผูปวย 
 
การเปลี่ยนประเด็นโดย จํานวน รอยละ 
นายแพทย 337 47.13 
แพทยหญิง 363 50.77 
ผูปวยเพศชาย 6 0.83 
ผูปวยเพศหญงิ 9 1.26 
รวม 715 100.00 
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ภาพที่ 4.41  รอยละของการเปลี่ยนประเด็นที่มีความหมายเกีย่วกับคูสนทนาที่จําแนกตามเพศของ 
                    แพทยและผูปวย 
 
                     จากผลการวิจัยสามารถสรุปไดวา แพทยมีการเปลี่ยนประเด็นที่มีความหมาย
ประเด็นใหมเกี่ยวกับคูสนทนา มากกวาการเปลี่ยนประเด็นโดยผูปวย และ เพศหญิงมีการเปลี่ยน
ประเด็นที่มีความหมายประเด็นใหมเกี่ยวกับคูสนทนามากกวาการเปลี่ยนประเด็นโดยเพศชาย  คือ 
แพทยหญิงมีการเปลี่ยนประเด็นที่มีความหมายประเด็นใหมเกี่ยวกับคูสนทนามากกวาการเปลี่ยน
ประเด็นโดยนายแพทย และผูปวยเพศหญิงมีการเปลี่ยนประเด็นที่มีความหมายประเด็นใหมคู
สนทนามากกวาการเปลี่ยนประเด็นโดยผูปวยเพศชาย 
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3.3  ประเด็นใหมท่ีมีความหมายเกี่ยวกับสิ่งอื่นหรือบุคคลอ่ืน 
 
        การเปลี่ยนประเดน็ที่เกีย่วของกับสิ่งอืน่ๆที่ไมใชคูสนทนาที่นํามาอางถึงในอาการปวย

จะรวมไปถึง คน สัตว ส่ิงของ ที่นํามากลาวถึงในการสนทนา เชน ผูปวยที่เปนเดก็ที่ผูปกครองเปนคู
สนทนากับแพทย และการอางถึงแพทยที่เคยตรวจคนกอน เปนตน และรวมไปถึง โรงพยาบาลเกาที่
เคยไปรักษาดวย ตวัอยางเชน 
 

FD3 CA 45 
1321     FD:    เด็กหญิงวิระดา, คุณแมเชญิคะ, เชิญนั่งเลยคะ.           เปนไรนะคะ 
1322     P. FP:  ไอ 
1323    FD:   เปนอะไรนะคะ, ไอเหรอ, ไอกี่วนัแลวคะ, ไอเยอะไหม 
1324     P. FP: ไมคอยเยอะ, ไมกี่วันนี ้
1325    FD:   มีน้ํามูกไหมคะ 
1326    P. FP: ไมมี 
1327     FD:  ไมมีนะ, ไดยนิเสียงโคกๆ 
1328     FD:           ไขมีเปลาคะ กินนมไดไหม 
1329     P. FP: กินนมไดคะ 
1330     FD:   กินนมไดปกตนิะคะ 
1331    P. FP:   คะ  
1332     FD: วันนีก้ินยาอะไรมาแลวบางคะ 

 
        จากตัวอยางบทสนทนา FD3CA45  ในอนุปริจเฉท FD1328 เปนการเปลี่ยนประเด็น
โดยแพทยที่สนทนากับผูปกครองผูปวยเกีย่วกับเรื่องอาการปวยของผูปวย เปนการเปลี่ยนประเดน็
จากเรื่องลักษณะอาการปวยมาเปนประเดน็เรื่องการกินนมของผูปวย ดังนั้นประเด็นใหมที่เกิดขึ้นจงึ
เปนประเด็นทีเ่กี่ยวกับบุคคลที่สาม 
 

       จากการวิเคราะหขอมูล พบวามีความหมายประเด็นใหมเกี่ยวกับสิง่อื่นหรือบุคคลอื่น
ทั้งหมด 33  คร้ัง แบงเปนการเปลี่ยนประเด็นโดยแพทยจาํนวน 28  คิดเปนอัตราสวนรอยละ 84.85 
และ  การเปลีย่นประเด็นโดยผูปวยจํานวน 5  คิดเปนอัตราสวนรอยละ 15.15 ดังแสดงในรูปตาราง
และแผนภูมิตอไปนี ้
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ตารางที่ 4.42  จํานวน รอยละของการเปลี่ยนประเด็นที่มีความหมายประเด็นใหมเกี่ยวกับสิ่งอื่นหรือ 
                      บุคคลอื่น 
 
เปลี่ยนประเดน็โดย จํานวน รอยละ 
แพทย 28 84.85 
ผูปวย 5 15.15 
รวม 33 100.00 
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ภาพที่ 4.42  รอยละของการเปลี่ยนประเด็นที่มีความหมายประเด็นใหมเกี่ยวกับสิ่งอื่นหรือบุคคลอื่น 
 

        3.3.1  การประเด็นใหมท่ีมีความหมายประเด็นใหมเก่ียวกับสิ่งอื่นหรือบุคคลอ่ืนท่ี 
จําแนกตามเพศของแพทย 

 
                 เมื่อจําแนกขอมูลตามเพศของแพทย พบวาแพทยมีการเปลี่ยนประเดน็ที่มี

ความหมายประเด็นใหมเกีย่วกับสิ่งอื่นหรอืบุคคลอื่นจํานวนทั้งหมด 28 คร้ัง แพทยหญิงมีการ
เปลี่ยนประเดน็มีความหมายประเดน็ใหมเกี่ยวกับสิ่งอื่นหรือบุคคลอื่นมากกวาการเปลี่ยนประเดน็
โดยนายแพทย แพทยหญิงมกีารเปลี่ยนประเด็นมีความหมายประเด็นใหมเกีย่วกับสิ่งอื่นหรือบุคคล
อ่ืนจํานวน 24 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 85.71 สวนนายแพทยมีการเปลี่ยนประเด็นมคีวามหมาย
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ประเด็นใหมเกี่ยวกับสิ่งอื่นหรือบุคคลอื่นจํานวน 4 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 14.29 ดังแสดงใน
รูปตารางและแผนภูมิตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.43   จํานวน รอยละของประเด็นใหมที่มีความหมายประเด็นใหมเกี่ยวกับสิ่งอื่นหรือ 
                       บุคคลอื่นที่จําแนกตามเพศของแพทย 
 
เปลี่ยนประเดน็โดย จํานวน รอยละ 
นายแพทย 4 14.29 
แพทยหญิง 24 85.71 
รวม 28 100.00 
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ภาพที่ 4.43   รอยละของประเด็นใหมที่มีความหมายประเด็นใหมเกี่ยวกับสิ่งอื่นหรือบุคคลอื่นที่ 
                    จําแนกตามเพศของแพทย 
 

         3.3.2  การประเด็นใหมท่ีมีความหมายประเด็นใหมเก่ียวกับสิ่งอื่นหรือบุคคลอ่ืนท่ี 
จําแนกตามเพศของผูปวย 

 
                  เมื่อจําแนกขอมูลตามเพศของผูปวย พบวาผูปวยมกีารเปลี่ยนประเด็นทีม่ี

ความหมายประเด็นใหมเกีย่วกับสิ่งอื่นหรอืบุคคลอื่นจํานวนทั้งหมด 5 คร้ัง ผูปวยเพศหญิงมีการ
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เปลี่ยนประเดน็มีความหมายประเดน็ใหมเกี่ยวกับสิ่งอื่นหรือบุคคลอื่นมากกวาผูปวยเพศชาย ผูปวย
เพศหญิงมีการเปลี่ยนประเดน็มีความหมายประเดน็ใหมเกี่ยวกับสิ่งอื่นหรือบุคคลอื่นจํานวน 4 คร้ัง 
คิดเปนอัตราสวนรอยละ 80 สวนผูปวยเพศชาย มีการเปลีย่นประเด็นมีความหมายประเด็นใหม
เกี่ยวกับสิ่งอื่นหรือบุคคลอื่นจํานวน 1 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 20 ดังแสดงในรูปแบบตาราง
และแผนภูมิตอไปนี ้

 
ตารางที่ 4.44 จํานวน รอยละของประเดน็ใหมที่มีความหมายประเด็นใหมเกี่ยวกับสิง่อื่นหรือ

บุคคลอื่นที่จําแนกตามเพศของผูปวย 
 
เปลี่ยนประเดน็โดย จํานวน รอยละ 
ผูปวยเพศชาย 1 20.00 
ผูปวยเพศหญงิ 4 80.00 
รวม 5 100.00 

 

80%

20%

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

ผูปวยชาย ผูปวยหญิง

รอยละ

 
 
ภาพที่ 4.44 จํานวน รอยละของประเดน็ใหมที่มีความหมายประเด็นใหมเกี่ยวกับสิง่อื่นหรือ

บุคคลอื่นที่จําแนกตามเพศของผูปวย 
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         3.3.3  การเปล่ียนประเด็นท่ีมีความหมายประเด็นใหมเก่ียวกับสิ่งอื่นหรือบุคคลอ่ืน 
ท่ีจําแนกตามเพศของแพทยและผูปวย 
 

                  จากการวิเคราะหขอมูลการจําแนกประเภทประเด็นตามความหมายของประเด็น
ใหม พบวามีความหมายประเด็นใหมเกีย่วกับสิ่งอื่นหรือบุคคลอื่นจํานวน 33 คร้ัง แบงเปนการ
เปลี่ยนประเดน็โดยแพทยหญิงจํานวน 24 คร้ัง คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 72.73  อันดับสองคือ
นายแพทยและผูปวยเพศหญิงจํานวนอยางละ 4 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 12.12  และผูปวยเพศ
ชายจํานวน 1  คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 3.33 เปนอันดับสุดทาย ดังแสดงในรูปตารางและ
แผนภูมิตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.45   จํานวน รอยละของการเปลี่ยนประเด็นที่มีความหมายประเด็นใหมเกี่ยวกับสิ่งอื่น 
                       หรือบุคคลอื่นที่จําแนกตามเพศของผูปวย 
 
การเปลี่ยนประเด็นโดย จํานวน รอยละ 
นายแพทย 4 12.12 
แพทยหญิง 24 72.73 
ผูปวยเพศชาย 1 3.03 
ผูปวยเพศหญงิ 4 12.12 
รวม 33 100.00 
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ภาพที่ 4.45  รอยละของการเปลี่ยนประเด็นที่มีความหมายประเด็นใหมเกี่ยวกับสิ่งอื่นหรือบุคคลอื่น 
                   ที่จําแนกตามเพศของผูปวย 
 

                    จากผลการวิจัยสามารถสรุปไดวา แพทยมีการเปลี่ยนประเด็นที่มีความหมาย
ประเด็นใหมเกี่ยวกับสิ่งอื่นหรือบุคคลอื่น มากกวาการเปลี่ยนประเด็นโดยผูปวย และ เพศหญงิมกีาร
เปลี่ยนประเด็นที่มีความหมายประเด็นใหมเกี่ยวกับสิ่งอื่นหรือบุคคลอื่น มากกวาการเปลี่ยนประเดน็
โดยเพศชาย  คือ แพทยหญิงมีการเปลี่ยนประเด็นที่มีความหมายประเด็นใหมเกี่ยวกับสิ่งอื่นหรือ
บุคคลอื่น มากกวาการเปลี่ยนประเด็นโดยนายแพทย และผูปวยเพศหญิงมีการเปลี่ยนประเด็นที่มี
ความหมายประเด็นใหมเกี่ยวกับสิ่งอื่นหรือบุคคลอื่น มากกวาการเปลี่ยนประเด็นโดยผูปวยเพศ
หญิง  

 
3.4  การจําแนกความถี่ท่ีปรากฏการเปลี่ยนประเด็นเมื่อจําแนกตามความหมายใหมและผู

เปล่ียนประเดน็ 
 
        จากผลการวิเคราะหขอมูลพบการเปลี่ยนประเด็นทั้งหมด 821 ครั้ง แบงเปนการ

เปลี่ยนประเด็นที่มีความหมายเกี่ยวกับคูสนทนามากที่สุดจํานวน 715 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 
87.109 แบงเปนแพทยหญิงมีการเปลี่ยนประเด็นมากที่สุดจํานวน 363 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 
44.21 อันดับที่สองเปนการเปลี่ยนประเด็นโดยนายแพทยจํานวน 337 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 
41.04 อันดับที่สามเปนการเปลี่ยนประเด็นโดยผูปวยเพศหญิงจํานวน 9 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอย
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ละ 1.09  และอันดับสุดทายคือการเปลี่ยนประเด็นโดยผูปวยเพศชายจํานวน 6 คร้ังคิดเปนอัตราสวน
รอยละ 0.73   

 
        อันดับที่สองเปนการเปลี่ยนประเด็นที่มีความหมายเกี่ยวกับตนเองจํานวน 73 คร้ังคิด

เปนอัตราสวนรอยละ 8.89 แบงเปนการเปลี่ยนประเด็นโดยผูปวยเพศหญิงมากที่สุดจํานวน 54 คร้ัง
คิดเปนอัตราสวนรอยละ 6.58  อันดับที่สองเปนการเปลี่ยนประเด็นโดยผูปวยเพศชายจํานวน 15 
คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 1.83 อันดับที่สามคือการเปลี่ยนประเด็นโดยนายแพทยจํานวน 4 คร้ัง
คิดเปนอัตราสวนรอยละ 0.49  

 
        อันดับสุดทายเปนการเปลี่ยนประเด็นที่มีความหมายเกี่ยวกับสิ่งอื่นหรือบุคคลอื่น

จํานวน 33 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 4.02 แบงเปนแพทยหญิงมีการเปลี่ยนประเด็นมากที่สุด
จํานวน 24 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 2.92 อันดับที่สองเปนการเปลี่ยนประเด็นโดยนายแพทย
จํานวน 4 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 0.49 อันดับที่สามเปนการเปลี่ยนประเด็นโดยผูปวยเพศหญิง
จํานวน 4 ครั้งคิดเปนอัตราสวนรอยละ 0.49  และอันดับสุดทายคือการเปลี่ยนประเด็นโดยผูปวยเพศ
ชายจํานวน 1 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 0.12 แสดงรายละเอียดดังตารางและแผนภูมิตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.46  จํานวน รอยละของการเปลีย่นประเด็นเมือ่จําแนกตามความหมายใหมและผูเปลี่ยน 
                       ประเด็น 
 

ตนเอง คูสนทนา สิ่งอื่น/บุคคลอื่น รวม การเปลี่ยน
ประเด็นโดย จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

นายแพทย 4 0.49 337 41.04 4 0.49  345 42.02 
แพทยหญิง 0 0 363 44.21 24 2.92 387 47.14 
ผูปวยเพศชาย 15 1.83 6 0.73 1 0.12 22 2.68 
ผูปวยเพศหญิง 54 6.58 9 1.09 4 0.49  67 8.16 
รวม  73 8.89  715 87.09 33 4.02  821 100.00 
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นายแพทย แพทยหญิง ผูปวยชาย ผูปวยหญิง
 

ภาพที่ 4.46   จํานวน รอยละของการเปลี่ยนประเดน็เมื่อจําแนกตามความหมายใหมและผูเปลี่ยน 
                      ประเด็น 

 
        จากผลการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปไดวา มีความสอดคลองกับสมมติฐานคือ 

แพทยและผูปวยมีการเปลี่ยนประเด็นที่จําแนกไปตามความหมายใหมแตกตางกัน คือ แพทยมีการ
เปลี่ยนประเด็นที่มีความหมายเกี่ยวกับคูสนทนามากที่สุด สวนผูปวยมีการเปลี่ยนประเด็นเกี่ยวกับ
ตนเองมากที่สุด นอกจากนี้ยังพบวา แพทยมีการเปลี่ยนประเด็นมากกวาผูปวย ในการเปลี่ยน
ประเด็นที่มีความหมายเกี่ยวกับคูสนทนาและความหมายเกี่ยวกับสิ่งอื่นและบุคคลอื่น  

 
        เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนประเด็นโดยจําแนกตามเพศและสถานภาพของแพทยและ

ผูปวยพบวา แพทยหญิงมีการเปลี่ยนประเด็นในความหมายที่เกี่ยวกับคูสนทนาและเกี่ยวกับสิ่งอื่น
หรือบุคคลอื่นมากกวาการเปลี่ยนประเด็นโดยนายแพทย นอกจากนี้ยังพบวาไมมีการกลาวถึงใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับตนเองเลย   สวนผูปวยหญิงมีการเปลี่ยนประเด็นตามความหมายใหมในทุก
ลักษณะมากกวาผูปวยเพศชาย 
 

ผลการวิจัยคําเรียกขานของแพทยท่ีใชเรียกผูปวยในการตรวจรักษาโรค 
 

ผูวิจัยไดแบงหัวขอในการแสดงผลการวิเคราะหขอมูลและเรียงลําดับดังตอไปนี้ หัวขอแรก
เปนการอธิบายการใชคําเรียกขานของแพทยที่ใชเรียกผูปวยในการตรวจรักษาโรค หัวขอที่สองเปน

0% 



 

116

การอธิบายการใชคําเรียกขานของนายแพทยที่ใชเรียกผูปวยในการตรวจรักษาโรค และหัวขอที่สาม
เปนการอธิบายการใชคําเรียกขานของแพทยหญิง ที่ใชเรียกผูปวยในการตรวจรักษาโรค มี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
1.  การใชคําเรยีกขานของแพทยท่ีใชเรียกผูปวยในการตรวจรักษาโรค 
 

ผูวิจัยไดแบงหวัขอในการแสดงผลการวิจัยเปน 2 หัวขอคอื รูปแบบการใชคําเรียกขานของ
แพทยทีใ่ชเรียกผูปวยในการตรวจรักษาโรค และหวัขอที่ 2 แสดงความถี่ของการใชคําเรียกขานของ
แพทยทีใ่ชเรียกผูปวยในการตรวจรักษาโรค มีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 
1.1  รูปแบบการใชคําเรียกขานของแพทยท่ีใชเรียกผูปวยในการตรวจรักษาโรค 
 
       จากผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยพบวา รูปแบบของคําเรียกขานทีแ่พทยใชในสนทนา

กับผูปวยสามารถสรางเปนกฎไดดังนี ้
 
       คําเรียกขาน = (สรรพนามหรือคํานําหนา) + (คําเรียกญาติ) + (ช่ือ) + [คําลงทาย] 
        รูปแบบคําเรียกขานที่ปรากฏในงานวิจัยช้ินนี้มีองคประกอบ 2 สวน สวนแรกคือ สวน

ที่อยูในเครื่องหมาย ( ) เปนสวนที่ตองปรากฏเสมอ และตองเกิดอยางนอย 1 สวนและมีการ
เรียงลําดับตามนี้ สวนที่สองคือคําลงทายซึ่งอยูในเครื่องหมาย [ ] ซ่ึงอาจจะมีหรือไมมีก็ได 
สวนประกอบของคําเรียกขานมีนิยามดังตอไปนี้ 

 
        1.  สรรพนาม/คํานําหนา หมายถึง คําที่ผูพูดใชเรียกผูฟง เชน คุณ, หนู, เธอ เปนตน ซ่ึง

สรรพนามจะมีความหมายที่คาบเกี่ยวกับคํานําหนา เชน คุณ แตคํานําหนาจะตองมีสวนประกอบ
ของคําเรียกขานอื่นมาตอทายดวย เชนคํานําหนา+คําเรียกญาติ เชน คุณยาย เปนตน ดังนั้นผูวิจัยจึง
รวมคําสรรพนามและคํานําหนาอยูในประเภทเดียวกัน 

  
        2.  คําเรียกญาติ เปนคําที่ใชแสดงความสัมพันธโดยเชื้อสายหรือโดยการแตงงาน ที่ผู

พูดใชเรียกผูฟงที่มีความสัมพันธแบบเปนญาติโดยแทจริงหรือใชเรียกผูฟงที่ผูพูดมีความเคารพ
เหมือนญาติ เชน เรียกยายของตนเองวา “ยาย” หรือ เรียกผูหญิงที่มีอายุมากกวาหรือมีอายุรุนราว
คราวเดียวกับยายตนเองวา “ยาย” เปนตน 
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       3.  ช่ือ หมายถึง คําที่ตั้งขึ้นเพื่อเรียกบุคคลเปนวิสามายนาม หรือ ช่ือเฉพาะ เชน ช่ือจริง

และชื่อเลน เชน บุญเกื้อ  แดง เปนตน 
 
        4.  คําลงทาย หมายถึง คําที่ปรากฏในตําแหนงทายสุดของสวนประกอบของคําเรียก

ขาน และผูพูดมักจะใชคําลงทายเพื่อแสดงความสุภาพ เชน คะ ครับ จะ เปนตน ซ่ึงคําลงทายนี้
อาจจะปรากฏในรูปแบบของคําเรียกขานหรือไมก็ได 

 
       เมื่อจําแนกรูปแบบที่ปรากฏในงานวิจยัแลว พบรูปแบบคําเรียกขานทั้งหมด 8 รูปแบบ

ดังแสดงรายละเอียดในตารางตอไปนี้  
 
ตารางที่ 4.47  รูปแบบคําเรียกขาน 

 
รูปแบบ 

คําเรียกขาน 
สรรพนาม/ 
คํานําหนา คําเรียกญาต ิ ช่ือ คําลงทาย ตัวอยาง 

รูปแบบที่ 1  - - - คุณ 
รูปแบบที่ 2 -  - - ลุง 
รูปแบบที่ 3 - -  - บุญเกื้อ 
รูปแบบที่ 4   - - คุณสมพงษ 
รูปแบบที่ 5 -  -  เพียงใจนะครับ 
รูปแบบที่ 6  -  - คุณลุง 
รูปแบบที่ 7 -   - ลุงบัณฑิต 
รูปแบบที่ 8  -   คุณลัดดานะครับ 

 
1.2  ความถี่ของการใชคําเรียกขานของแพทยท่ีใชเรียกผูปวยในการตรวจรักษาโรค 
 
        จากการวเิคราะหขอมูล ผูวิจัยไดวเิคราะหความถี่การใชคําเรียกขานไปตาม

ความสัมพันธของแพทยและผูปวยซ่ึงสามารถแบงเปนหวัขอยอยได 4 ขอยอยดังนี้คือ ความถี่ของ
การใชคําเรียกขานของแพทยที่ใชเรยีกผูปวยในการตรวจรักษาโรค ขอ 2 กลาวถึงรูปแบบการใชคํา
เรียกขานของแพทยทีจ่ําแนกตามเพศของผูปวย ขอ 3 กลาวถึงรูปแบบการใชคําเรียกขานของแพทย



 

118

ที่จําแนกไปตามอายุของผูปวย และขอ 4 กลาวถึงการใชคําเรียกขานแพทยที่จําแนกเพศและอายุของ
ผูปวย ซ่ึงแสดงดังรายละเอยีดตอไปนี ้

 
        1.2.1  ความถี่การใชคําเรียกขานของแพทย  
 
                   ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา แพทยมีการใชคาํเรียกขานจํานวนทั้งหมด 84 คร้ัง 

มีการใชรูปแบบคําเรียกขาน เรียงลําดับจากมากไปนอยดังตอไปนี ้ แพทยใชคําเรียกญาติเรียกผูปวย
มากที่สุดจํานวน 26 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 30.96 อันดับที่สองคือ คํานําหนา+ช่ือ+คําลงทาย
จํานวน 25 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 29.76 อันดับทีส่ามคือ สรรพนาม/คํานําหนา จํานวน 10 
คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 11.90 อันดับที่ส่ีคือ คํานําหนา+ช่ือ จํานวน 8 คร้ังคิดเปนอัตราสวน
รอยละ 9.52 อันดับที่หาคือ คํานําหนา+คําเรียกญาติจํานวน 6  คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 7.14 
อันดับที่หกคือ  ช่ือ+คําลงทาย จํานวน 5 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 5.95  อันดับที่เจด็คือ ช่ือ 
จํานวน 3 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 3.57  และอันดับสุดทายคือ คําเรียกญาติ+ช่ือ จํานวน 1 คร้ัง
คิดเปนอัตราสวนรอยละ1.19 ดังแสดงในรูปแบบตารางและแผนภูมิตอไปนี ้
 
ตารางที่ 4.48  จํานวน รอยละของการใชรูปแบบคําเรียกขานที่แพทยใชเรียกผูปวย  
 

รูปแบบคําเรียกขาน จํานวน รอยละ 
คําเรียกญาติ   26 30.96 
คํานําหนา +ช่ือ+คําลงทาย 25 29.76 
สรรพนาม/คํานําหนา 10 11.90 
คํานําหนา+ช่ือ 8 9.52 
คํานําหนา+คําเรียกญาติ   6 7.14 
ช่ือ +คําลงทาย 5 5.95 
ช่ือ 3 3.57 
คําเรียกญาติ+ช่ือ   1 1.19 

รวม 84  100.00 
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ภาพที่ 4.48  รอยละของการใชรูปแบบคําเรียกขานที่แพทยใชเรยีกผูปวย 
 

                  จากตารางสามารถสรุปไดวา แพทยมีการใชรูปแบบคําเรียกขานทั้งหมด 8 
รูปแบบ แพทยใชคําเรียกญาติในการเรยีกผูปวยมากที่สุด อันดับที่สองคือ คํานําหนา+ช่ือ+คําลงทาย 
และ อันดับทีส่ามคือ สรรพนาม/คํานําหนา 

 
       1.2.2  ความถี่คําเรียกขานของแพทยจําแนกตามเพศของผูปวย 
 
                  ผลการวิเคราะหขอมูลพบโดยจาํแนกไปตามเพศของผูปวยพบวา แพทย มีการ

ใชคําเรียกขานเรียกผูปวยเพศชายทั้งหมด 30 คร้ัง แพทยมกีารใชคําเรียกขานที่มีความถี่มากที่สุด 
จํานวน 2 รูปแบบที่เทากันคอื 1. คํานําหนา+ช่ือ+คําลงทาย และ 2. คําเรียกญาติ จํานวนอยางละ 7 
คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ  23.33 อันดับที่สามคือ สรรพนาม/คํานําหนา จํานวน 5 คร้ังคิดเปน
อัตราสวนรอยละ 16.67  อันดับที่ส่ี คือ ช่ือ+คําลงทายจํานวน 4 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 13.33  
อันดับที่หา มคีําเรียกขาน 3 รูปแบบที่มีการใชในจํานวนเทากันคือ คือ 1. คํานําหนา+ช่ือ, 2. คํา
นําหนา+คําเรยีกญาติ และ3. ช่ือ จํานวนอยางละ 2 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 6.67 และอันดับ
สุดทายคือคําเรียกญาติ+ช่ือ จํานวน 1 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 1.89 
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                     เมื่อแพทยสนทนากับผูปวยเพศหญิง มีการใชคําเรียกญาติมากที่สุดจํานวน 19 
คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 35.18 อันดับที่สองคือ คํานําหนา+ช่ือ+คําลงทาย จํานวน 18 คร้ังคิด
เปนอัตราสวนรอยละ 33.33 อันดับที่สามคือ คํานําหนา+ช่ือ จํานวน 6 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 
11.11 อันดับที่ส่ีคือ สรรพนาม/คํานําหนา จํานวน 5 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 1.85   อันดับที่หา
คือ คํานําหนา+คําเรียกญาติจํานวน 4 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ  7.41 และอันดับสุดทายคือ ช่ือ+
คําลงทายจํานวน 1 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 1.85 ดังแสดงในรูปแบบตารางและแผนภูมิตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.49  จํานวน รอยละของการใชรูปแบบคําเรียกขานที่แพทยใชเรียกผูปวยทีจ่ําแนกตามเพศ 
                       ของผูปวย 
 

ผูปวยเพศชาย ผูปวยเพศหญิง รวม 
รูปแบบคําเรียกขาน 

จํานวน รอยละ รอยละ จํานวน จํานวน รอยละ 
คําเรียกญาติ  7 23.33  19 35.18 26 29.76 
คํานําหนา +ช่ือ+คําลงทาย 7 23.33 18 33.33 25 30.96 
สรรพนาม/คํานําหนา 5 16.67 5 9.26 10 11.9 
ช่ือ +คําลงทาย 4 13.33 1 1.85 5 5.95 
คํานําหนา+คําเรียกญาติ  2 6.67  4 7.41 6 7.14 
ช่ือ 2 6.67 1 1.85 3 3.57 
คํานําหนา+ช่ือ 2 6.67 6 11.11 8 9.52 
คําเรียกญาติ+ช่ือ  1 3.33 0 0 1 1.19 
รวม 30 100.00 54  100.00 84  100.00 
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รอยละ

ผูปวยเพศชาย ผูปวยเพศหญิง  
ภาพที่ 4.49  รอยละของการใชรูปแบบคําเรียกขานที่แพทยใชเรยีกผูปวยที่จาํแนกตามเพศของผูปวย 
  

                    จากตารางสามารถสรุปไดวา แพทยมีการใชรูปแบบคําเรียกขานทั้งหมด 8 
รูปแบบ รูปแบบคําเรียกขานเรียกผูปวยเพศชายมีความหลากหลายกวารูปแบบคําเรียกขานเรียก
ผูปวยเพศหญิง รูปแบบคําเรียกขานที่ใชเรียกผูปวยเพศชายจํานวน8รูปแบบ และเพศหญิงจํานวน 7 
รูปแบบ รูปแบบคําเรียกขานที่ไมพบในการเรียกผูปวยเพศหญิงคือ คําเรียกญาติ+ช่ือ 

 
       1.2.3  ความถี่คําเรียกขานของแพทยจําแนกตามอายผุูปวย 

 
                  แพทยใชคําเรียกขานเรียกผูปวยที่มีอายุมากกวาแพทยจํานวนทั้งหมด 70 คร้ัง 

เรียงลําดับจากมากไปนอยดังตอไปนี้ แพทยใชคําเรียกญาติมากที่สุดจํานวน 26 คร้ัง คิดเปน
อัตราสวนรอยละ 37.14 อันดบัที่สองคือ คํานําหนา+ช่ือ+คําลงทาย จํานวน 17 คร้ัง คิดเปน
อัตราสวนรอยละ 24.29 อันดบัที่สามคือ สรรพนาม/คํานําหนาจาํนวน 8 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอย
ละ 11.42  อันดับที่ส่ีมีคําเรียกขาน 2 รูปแบบที่มีการใชในจํานวนเทากนัคือ 1. คํานําหนา+ช่ือ และ 
2. คํานําหนา+คําเรียกญาติจํานวน 6 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 8.57 อันดับที่หกคือ ช่ือ+คําลง
ทาย จํานวน 4 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 5.71  อันดับที่แปดคือ ช่ือจาํนวน 2 คร้ัง คิดเปน



 

122

อัตราสวนรอยละ  2.86 และอันดับสุดทายคือ คําเรียกญาติ+ช่ือ จํานวน 1 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอย
ละ 1.43 

 
                     แพทยใชคําเรียกขานเรียกผูปวยที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับแพทย จํานวน

ทั้งหมด 14 คร้ัง เรียงลําดับจากมากไปนอยดังตอไปนี้ แพทยใช คํานําหนา+ช่ือ+คําลงทาย จํานวน 8 
คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 57.14 อันดับที่สองมีคําเรียกขาน 2 รูปแบบที่มีการใชในจํานวน
เทากัน คือ 1.สรรพนาม/คํานําหนา และ 2.คํานําหนา+ช่ือ จํานวนอยางละ 2 คร้ัง คิดเปนอัตราสวน
รอยละ 14.26 และอันดับสุดทายมีคําเรียกขาน 2 รูปแบบที่มีการใชในจํานวนเทากัน คือ 1. ช่ือ และ 
2. ช่ือ+คําลงทาย จํานวนอยางละ 1 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 7.14   ดังแสดงในรูปแบบตาราง
และแผนภูมิตอไปนี้ 

 
ตารางที่ 4.50   จํานวน รอยละของการใชรูปแบบคําเรียกขานของแพทยที่จําแนกตามอายุของผูปวย 
 

อายุมากกวา อายุนอยหรือเทากับ รวม 
รูปแบบคําเรียกขาน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
คําเรียกญาติ  26 37.14 0 0  26 30.96 
คํานําหนา +ช่ือ+คําลงทาย 17 24.29 8 57.14 25 29.76 
สรรพนาม/คํานําหนา 8 11.42 2 14.26 10 11.9 
คํานําหนา+ช่ือ 6 8.57 2 14.26 8 9.52 
คํานําหนา+คําเรียกญาติ  6 8.57 0 0  6 7.14 
ช่ือ +คําลงทาย 4 5.71 1 7.14 5 5.95 
ช่ือ 2 2.86 1 7.14 3 3.57 
คําเรียกญาติ+ช่ือ  1 1.43 0 0  1 1.19 
รวม 70  100.00 14 100.00 84 100.00 
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รอยละ

อายุมากกวา อายุนอยหรือเทากบั
 

ภาพที ่4.50  รอยละของการใชรูปแบบคําเรียกขานของแพทยที่จําแนกตามอายุของผูปวย 
  

                    จากตารางสามารถสรุปไดวา แพทยมีการใชรูปแบบคําเรียกขานทั้งหมด 8 
รูปแบบ รูปแบบการใชคําเรียกขานของแพทยเมื่อเรียกผูปวยที่มีอายุมากกวาแพทยหลากหลายกวา
รูปแบบการใชคําเรียกขานของแพทยเมื่อเรียกผูปวยที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับแพทย รูปแบบคํา
เรียกขานที่ไมพบในการเรียกผูปวยที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับแพทยมี 3  รูปแบบ คือ 1.  คําเรียก
ญาติ 2. คํานําหนา+คําเรียกญาติ และ 3. คําเรียกญาติ+ช่ือ 

 
                     แพทยใชคําเรียกขานเรียกผูปวยที่มีอายุมากกวาแพทยแตกตางกับการใชคํา

เรียกขานที่เรียกผูปวยที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับแพทย คือ แพทยใชคําเรียกญาติมากที่สุดเมื่อ
สนทนากับผูปวยอายุมากกวาแพทย และอันดับที่สองแพทยใชคํานําหนา+ช่ือ+คําลงทาย และใช 
แพทยใชคํานําหนา+ช่ือ+คําลงทายมากที่สุดเมื่อสนทนากับผูปวยที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับแพทย 
อันดับที่สองแพทยใช สรรพนาม/คํานําหนา 
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 1.2.4  ความถี่คําเรียกขานของแพทยจําแนกตามเพศและอายุผูปวย 
 

                  เมื่อพิจารณาการใชคําเรียกขานของแพทยตามปจจัยทางเพศและอายุของผุปวย 
สามารถจําแนกเปน 4 กลุมดังนี้คือ 1. กลุมผูปวยเพศชายที่มีอายุมากกวาแพทย 2. กลุมผูปวยเพศ
หญิงที่มี  อายมุากกวาแพทย  3. กลุมผูปวยเพศชายที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับแพทย และ 4.  กลุม
ผูปวยเพศหญงิที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับแพทย 

 
                  แพทยใชคําเรียกขานเรียกผูปวยเพศชาย ที่มีอายุมากกวาแพทย จํานวน 24 คร้ัง  

สามารถเรียงลําดับจากนอยไปมากดังตอไปนี้คือ แพทยใชคําเรียกญาตมิากที่สุด จํานวน 7 คร้ัง คิด
เปนอัตราสวนรอยละ 27.14  อันดับที่สอง ใชคําเรียกขาน 2 รูปแบบที่มีจาํนวนเทากันคอื 1. คํา
นําหนา+ช่ือ+คําลงทาย และ 2. สรรพนาม/คํานําหนา จํานวนอยางละ 5 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอย
ละ  17.24  อันดับที่ส่ีคือ ช่ือ+คําลงทาย จํานวน 4 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 13.79  อันดับที่หา
คือ คํานําหนา+คําเรียกญาติ จํานวน 3 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 10.34 อันดับที่หก คือใชคําเรียก
ขาน 2 รูปแบบที่มีจํานวนเทากันคือ 1 คํานําหนา+ช่ือ และ 2. ช่ือ จํานวนอยางละ 2 คร้ัง คิดเปน
อัตราสวนรอยละ 6.90  และ อันดับสุดทาย คือ คําเรียกญาติ+ช่ือ จํานวนอยางละ 1 คร้ัง คิดเปน
อัตราสวนรอยละ  3.44 

 
                  แพทยใชคําเรียกขานเรียกผูปวยเพศหญิง ที่มีอายุมากกวาแพทย จํานวน 41 คร้ัง 

เรียงลําดับจากนอยไปมากดังตอไปนี้คือ แพทยใช คําเรยีกญาติมากที่สุด จํานวน 19 คร้ัง คิดเปน
อัตราสวนรอยละ 46.34 อันดบัที่สอง คือ คํานําหนา+ช่ือ+คําลงทาย จํานวน 12 คร้ัง คิดเปน
อัตราสวนรอยละ 29.27 อันดบัที่สามคือ คํานําหนา+ช่ือ จาํนวน 4 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 9.76  
อันดับที่ส่ี คือ ใชคําเรียกขาน 2 รูปแบบที่มีจํานวนเทากนัคือ 1. สรรพนาม/คํานําหนา และ 2.  คํา
นําหนา+คําเรยีกญาติ จํานวนอยางละ 3 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 7.31 

 
                  แพทยใชเรยีกคําเรียกขานเรยีกผูปวยเพศชาย ที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับแพทย 

จํานวน 3คร้ัง  เรียงลําดับจากนอยไปมากดังตอไปนี้คือ แพทยใชคํานาํหนา+ช่ือ+คําลงทายมากที่สุด 
จํานวน 2 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 66.67   และใชคํานําหนา+ช่ือจํานวน 1 คร้ัง คิดเปน
อัตราสวนรอยละ 33.33 เปนอันดับสุดทาย 
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                    แพทยใชคําเรียกขานเรียกผูปวยเพศชาย ที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับแพทย 
จํานวน 11 คร้ัง  เรียงลําดับจากนอยไปมากดังตอไปนี้คือ แพทยใชคํานําหนา+ช่ือ+คําลงทายมาก
ที่สุดจํานวน 6  คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 54.55 อันดับที่สองคือ สรรพนาม/คํานําหนา จํานวน 2 
คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 18.18 อันดับสาม ใชคําเรียกขาน 3 รูปแบบที่มีจํานวนเทากันคือ 1. คํา
นําหนา+ช่ือ 2. ช่ือ+คําลงทาย และ 3. ช่ือ จํานวนอยางละ 1 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 9.1 เปน
อันดับสุดทาย   ดังแสดงในรูปแบบของตารางและแผนภูมิดังตอไปนี้ 

 
ตารางที่ 4.51  จํานวน รอยละของการใชรูปแบบคําเรียกขานของแพทยที่จําแนกตามเพศและ 
                       สถานภาพ และอายุของแพทยและผูปวย 
 

ผูปวยอายุมากกวา ผูปวยอายุนอยกวาหรือ
เทากับ 

รูปแบบคําเรียกขาน เพศชาย 
รอยละ 
(จํานวน) 

เพศหญิง 
รอยละ 
(จํานวน) 

เพศชาย 
รอยละ 

(จํานวน) 

เพศหญิง 
รอยละ 

(จํานวน) 

รวม 
รอยละ 

(จํานวน) 

คําเรียกญาติ  
24.14 

(7) 
46.34 

(19) 
0 

 (0) 
0 

 (0) 
30.96  

(26) 

คํานําหนา +ช่ือ+คําลงทาย 17.24 
(5) 

29.27 
(12) 

66.67 
(2) 

54.55  
(6) 

29.76 
(25) 

สรรพนาม/คํานําหนา 17.24 
(5) 

7.31 
(3) 

0 
 (0) 

18.18 
(2) 

11.9 
(10) 

ช่ือ +คําลงทาย 13.79 
(4) 

0 
 (0) 

0 
 (0) 

9.1 
(1) 

5.95 
(5) 

คํานําหนา+คําเรียกญาติ  10.34 
(3) 

7.31 
(3) 

0 
 (0) 

0 
 (0) 

7.14  
(6) 

คํานําหนา+ช่ือ 6.90 
(2) 

9.76 
(4) 

33.33 
(1) 

9.1 
(1) 

9.52 
(8) 

ช่ือ 6.90 
(2) 

0 
 (0) 

0 
 (0) 

9.1 
(1) 

3.57 
(3) 

คําเรียกญาติ+ช่ือ  3.44 
(1) 

0 
 (0) 

0 
 (0) 

0 
 (0) 

1.19  
(1) 

รวม 
100.00 

(29)  
100.00 

(41) 
100.00 

(3) 
100.00 

(11) 
100.00 

(84) 
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เพศชาย เพศหญิง เพศชาย เพศหญิง

ผูปวยอายุมากกวาแพทย ผูปวยอายุนอยกวา/เทากบัแพทย

คําเรียกญาติ คํานําหนา+ชือ่+คําลงทาย สรรพนาม/คํานําหนา
ชือ่+คําลงทาย คํานําหนา+คําเรียกญาติ คํานําหนา+ชือ่
ชือ่ คําเรียกญาต+ิชือ่  

ภาพที่ 4.51  รอยละของการใชรูปแบบคําเรียกขานของแพทยที่จําแนกตามเพศและสถานภาพ และ 
                     อายุของแพทยและผูปวย 
 
                     จากตารางสามารถสรุปไดวา เมื่อจําแนกการใชคําเรียกขานของแพทยตาม
ปจจัยทางเพศและอายุของผูปวยพบวา  มีความสอดคลองกับสมมติฐานบางสวน สวนที่สอดคลอง
กับสมมติฐานคือรูปแบบการใชคําเรียกขานของแพทยเมื่อเรียกผูปวยเพศชายที่มีอายุมากกวาแพทย
หลากหลายกวารูปแบบการใชคําเรียกขานของแพทยที่เรียกผูปวยเพศหญิงที่มีอายุมากกวาหรือ
เทากับแพทย คือ แพทยใชรูปแบบคําเรียกขานเรียกผูปวยเพศชายที่มีอายุมากกวาแพทยจํานวน 8 
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รูปแบบ สวนผูปวยเพศหญิงที่มีอายุมากกวาแพทยจํานวน 5 รูปแบบ คําเรียกรูปแบบคําเรียกขานที่
ไมพบในการเรียกผูปวยเพศหญิงที่มีอายุมากกวาหรือเทากับแพทยมี 3  รูปแบบ คือ 1. ช่ือ+คําลงทาย 
2. ช่ือ และ 3. คําเรียกญาติ+ช่ือ 
 

                    สวนรูปแบบการใชคําเรียกขานของแพทยที่เรียกผูปวยเพศชายที่มีอายุนอยกวา
หรือเทากับแพทยหลากหลายกวารูปแบบการใชคําเรียกขานของแพทยที่เรียกผูปวยเพศหญิงที่มีอายุ
นอยกวาหรือเทากับแพทย คือแพทยใชรูปแบบคําเรียกขานที่เรียกผูปวยเพศหญิงที่มีอายุนอยกวา
หรือเทากับแพทยจํานวน 5 รูปแบบ และผูปวยเพศชายที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับแพทยจํานวน 3 
รูปแบบ รูปแบบคําเรียกขานที่ไมพบในการเรียกผูปวยเพศหญิงที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับแพทยมี 
3  รูปแบบ คือ 1. สรรพนาม/คํานําหนา 2. ชื่อ+คําลงทาย และ 3. ช่ือ 

 
                    สวนที่ไมสอดคลองกับสมมติฐาน คือ แพทยใชคําเรียกขานเรียกผูปวยทั้งเพศ

ชายและเพศหญิงในกลุมอายุมากกวาแพทยไมแตกตางกัน  เมื่อแพทยสนทนากับผูปวยอายุมากกวา
ทั้งสองเพศ   แพทยใชคําเรียกญาติมากที่สุด และใช คํานําหนา+ชื่อ+คําลงทายเปนอันดับสอง  

 
                    และเชนเดียวกัน แพทยใชคําเรียกขานเรียกผูปวยทั้งเพศชายและเพศหญิงใน

กลุมอายุนอยกวาหรือเทากับแพทยไมแตกตางกัน   คือ แพทยใชคํานําหนา+ช่ือ+คําลงทายมากที่สุด     
 
                    เปนที่นาสังเกตวา ในอันดับสอง แพทยใชรูปแบบคําเรียกขานเรียกผูปวยที่มี

อายุนอยกวาหรือเทากับแพทยแตกตางกันระหวางผูปวยเพศชายและผูปวยเพศหญิง คือ แพทยเรียก
ผูปวยเพศชายที่อายุนอยกวาหรือเทากับแพทยโดยใช คํานําหนา+ช่ือ สวนผูปวยเพศหญิงที่อายุนอย
กวาหรือเทากับแพทย แพทยใชคํานําหนา+ช่ือ+คําลงทาย  
 
2.  การใชคําเรยีกขานของนายแพทยท่ีใชเรียกผูปวยในการตรวจรักษาโรค 

 
ผูวิจัยไดแบงหวัขอในการแสดงผลการวิจัยเปน 2 หัวขอคอื รูปแบบการใชคําเรียกขานของ

นายแพทยทีใ่ชเรียกผูปวยในการตรวจรกัษาโรค และหวัขอที่ 2 แสดงความถี่ของการใชคําเรียกขาน
ของนายแพทยที่ใชเรียกผูปวยในการตรวจรักษาโรค มีรายละเอียดดังตอไปนี ้
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2.1  รูปแบบการใชคําเรียกขานของนายแพทยท่ีใชเรียกผูปวยในการตรวจรักษาโรค 
 

       ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคําเรียกขานที่นายแพทยใชเรยีกผูปวยในการตรวจรักษา
โรคมีทั้งหมด 8 รูปแบบ (ไดแสดงไวในตารางที่ 4.47)  เมื่อจําแนกรูปแบบคําเรียกขานของนาย
แพทยตามปจจัยทางสังคม พบวานายแพทยมีการรูปแบบการใชคําเรยีกขานทีแ่ตกตางกันไปตาม
ปจจัยทางเพศและอายุของผูปวยดังตอไปนี้ 

 
        นายแพทยใชรูปแบบคําเรียกขานในการเรียกผูปวยโดยไมจําแนกเพศจํานวน 8 

รูปแบบ   เมื่อพิจารณาตามเพศของผูปวยพบวา นายแพทยใชรูปแบบคําเรียกขานกับผูปวยเพศชาย
ทั้งหมด 8 รูปแบบ  และนายแพทยใชรูปแบบคําเรียกขานกับผูปวยเพศหญิง จํานวน 6 รูปแบบ โดย
รูปแบบคําเรียกขานที่ไมพบในการเรียกผูปวยเพศหญิงคือ 1. ช่ือ และ 2. คําเรียกญาติ+ช่ือ 
 

        นายแพทยใชรูปแบบคําเรียกขานในการเรียกผูปวยโดยไมจําแนกอายุจํานวน 8 
รูปแบบ   เมื่อพิจารณาตามอายุของผูปวยพบวา นายแพทยใชรูปแบบคําเรียกขานกับผูปวยที่มีอายุ
มากกวาแพทยทั้งหมด 8 รูปแบบ  และนายแพทยใชรูปแบบคําเรียกขานกับผูปวยที่มีอายุนอยกวา
หรือเทากับแพทย จํานวน 4 รูปแบบ รูปแบบคําเรียกขานที่ไมพบในการเรียกผูปวยที่มีอายุนอยกวา
หรือเทากับจํานวน 4 รูปแบบ คือ 1. คําเรียกญาติ  2. คํานําหนา+คําเรียกญาติ  3. ช่ือ และ  4. คําเรียก
ญาติ+ช่ือ   

 
       รูปแบบคําเรียกขานของนายแพทยที่ใชเรียกผูปวยแสดงดังตัวอยางตอไปนี้ 
 
      รูปแบบที่ 1   สรรพนาม/คํานําหนา   ตวัอยางเชน 

“คุณกินยาความดันแลวไมคอยดีเหรอ” (MD1CA3) 
“ก็ถาเกิดวาคณุบอกวาเสมหะคณุเขียวเลยแสดงวาคุณมีการติดเชื้อทีบ่ริเวณลําคอ” 
(MD3CA41) 

 
      รูปแบบที่ 2 คําเรียกญาต ิ ตัวอยางเชน 
 “ลุงเปนโรคตอมลูกหมากโตแลว ก็เปนโรคถุงลมโปงพองนะ” (MD1CA9) 

“โอย ปาไมไดเปนตอกระจก, ขางนี้ปาก็ไมเห็นใชไหมเนีย่” (MD1CA7) 
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       รูปแบบที่ 3  ช่ือ   ตัวอยางเชน 
 “ประยุทธ  วนันี้เปนไรมาครับเนี้ย” (MD3CA34) 

 
       รูปแบบที่ 4    คํานําหนา+ช่ือ  ตัวอยางเชน 

“คุณประดิษฐ เชิญนั่งเลยครับ ครับหวัดดีครับ วันนี้เปนอะไรมาครับ” 
(MD3CA34) 

 
       รูปแบบที่ 5  ช่ือ+คําลงทาย  ตัวอยางเชน 

“ เชิญนั่งครับ เพียงใจนะครบั.  เปนอะไรมา”(MD1CA11) 
 
       รูปแบบที่ 6  คํานําหนา+คําเรียกญาติ เชน ตัวอยางเชน 

“เดี๋ยวคุณยายขึ้นไปนอนบนเตียงหนอยดคิรับ.” (MD1CA1) 
“งั้นผมลงไวนะวาคณุลุงไมยอมหยุดยานะ”  (MD1CA3) 

 
       รูปแบบที่ 7  คําเรียกญาติ+ช่ือ  ตัวอยางเชน 

“เปนไรมาครับวันนี้ ลุงบัณฑิตนอ” (MD1CA13) 
 
       รูปแบบที่ 8   คํานําหนา+ช่ือ+คําลงทาย  ตัวอยางเชน 

“ คุณธวัชชยันะครับ  ปวดตรงไหนนะครับ” (MD1CA15) 
“ เชิญนั่งครับ คุณลัดดานะครับ  เปนไรมาครับ” (MD1CA14) 

 
2.2  ความถี่ของการใชคําเรียกขานของนายแพทยท่ีใชเรียกผูปวยในการตรวจรักษาโรค 
 
        จากการวเิคราะหขอมูล ผูวิจัยไดวเิคราะหรูปแบบคําเรียกขานไปตามความสัมพันธ

ของแพทยและผูปวยซ่ึงสามารถแบงเปนหวัขอยอยได 4 ขอยอยดังนี้คือ ขอ 1 ความถี่ของการใชคํา
เรียกขานของนายแพทยทีใ่ชเรียกผูปวยในการตรวจรกัษาโรค ขอ 2 กลาวถึงรูปแบบการใชคําเรียก
ขานของนายแพทยที่จําแนกตามเพศของผูปวย ขอ 3 กลาวถึงรูปแบบการใชคําเรียกขานของนาย
แพทยทีจ่ําแนกไปตามอายุของผูปวย และขอสุดทายกลาวถึงการใชคําเรียกขานแพทยที่จําแนกเพศ
และอายุของผูปวย ดังรายละเอียดตอไปนี ้
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       2.2.1  ความถี่คําเรียกขานของนายแพทย  
 

                  จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา นายแพทยใชคําเรียกขานเรียกจํานวนทั้งหมด 
53 คร้ัง เรียงลําดับจากมากไปนอยดังตอไปนี้ นายแพทยใชคํานําหนา+ช่ือ+คําลงทาย เรียกผูปวยมาก
ที่สุดจํานวน 21 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 39.62 อันดบัที่สองคือ คําเรียกญาติ จํานวน 9 คร้ังคิด
เปนอัตราสวนรอยละ 16.98  อันดับสามคือ สรรพนาม/คํานําหนาจํานวน 8 คร้ังคิดเปนอัตราสวน
รอยละ 15.10 อันดับที่ส่ีมีคําเรียกขาน 2 รูปแบบที่มีการใชในจํานวนเทากันคือ 1. ช่ือ+คําลงทายและ 
2. คํานําหนา+คําเรียกญาติในจํานวนอยางละ 5 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 9.43 อันดับหกใชคํา
เรียกขาน 2 รูปแบบที่มีการใชในจํานวนเทากันคือ 1.คํานําหนา+ช่ือ และ 2.  ช่ือ จํานวนอยางละ 2 
คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ  3.77 และอันดับสุดทายคือ คําเรียกญาติ+ช่ือ จํานวน 1 คร้ังคิดเปน
อัตราสวนรอยละ 1.89 ดังแสดงในรูปแบบตารางและแผนภูมิตอไปนี ้

 
ตารางที่ 4.52   จํานวน รอยละของการใชรูปแบบคําเรียกขานของนายแพทย 
 
รูปแบบคําเรียกขาน จํานวน รอยละ 
คํานําหนา +ช่ือ+คําลงทาย 21 39.62 
คําเรียกญาติ   9 16.98 
สรรพนาม/คํานําหนา 8 15.10 
ช่ือ +คําลงทาย 5 9.43 
คํานําหนา+คําเรียกญาติ   5 9.43 
ช่ือ 2 3.77 
คํานําหนา+ช่ือ 2 3.77 
คําเรียกญาติ+ช่ือ  1 1.89 

รวม 53 100.00 
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ภาพที่ 4.52   จํานวน รอยละของการใชรูปแบบคําเรียกขานของนายแพทย 

 
                    จากตารางสามารถสรุปไดวา นายแพทยใชรูปแบบคําเรียกขานเรียกผูปวย

ทั้งหมด 8 รูปแบบ นายแพทยใชคํานําหนา+ช่ือคําลงทายมากที่สุด และอันดับที่สองและอันดับที่
สามมีการใชที่ใกลเคียงกันคือ คําเรียกญาติ และ สรรพนาม/คํานําหนา 

 
       2.2.2  ความถี่คําเรียกขานของนายแพทยจําแนกตามเพศผูปวย 

 
                  ผลการวิเคราะหขอมูล  นายแพทยใชคําเรียกขานเรียกผูปวยเพศชายทั้งหมด

จํานวน 25 คร้ัง พบวา นายแพทยใช คํานําหนา+ช่ือ+คําลงทายมากที่สุดจํานวน 6 คร้ัง คิดเปน
อัตราสวนรอยละ 24 อันดับที่สองคือ สรรพนาม/คํานําหนา จํานวน 5 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 
20  อันดับที่สาม มีคําเรียกขาน 2 รูปแบบที่มีจํานวนเทากนัคือ  1. คําเรียกญาติ และ 2. ช่ือ+คําลงทาย 
จํานวนอยางละ 4 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 16 อันดับที่หก มีคําเรยีกขาน 2 รูปแบบที่มีจํานวน
เทากันคือ 1. คํานําหนา+คําเรยีกญาติ และ 2. ช่ือจํานวนอยางละ 2 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 8  
และอันดับสุดทายมีคําเรียกขาน 2 รูปแบบที่มีการใชในจาํนวนเทากันคอื 1. คํานาํหนา+ช่ือ และ 2. 
คําเรียกญาติ+ช่ือ จํานวนอยางละ 1 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 4    
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                     คําเรียกขานที่นายแพทยใชเรียกผูปวยเพศหญิงพบวาใชคํานําหนา+ช่ือ+คําลง
ทายมากที่สุดจํานวน 15 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 53.57  อันดับที่สองคือคําเรียกญาติจํานวน 5 
คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 17.86  อันดับที่สาม มีคําเรียกขาน 2 รูปแบบที่มีจํานวนเทากันคือ 1. 
สรรพนาม/คํานําหนา และ 2. คํานําหนา+คําเรียกญาติ  จํานวนอยางละ 3 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอย
ละ 10.71  และอันดับสุดทายคําเรียกขาน 2 รูปแบบที่มีการใชในจํานวนเทากันคือ  1.ช่ือ+คําลงทาย 
และ 2.คํานําหนา+ช่ือจํานวนอยางละ 1 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 3.57  ดังแสดงในรูปแบบ
ตารางและแผนภูมิตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.53  จํานวน รอยละของการใชรูปแบบคําเรียกขานของนายแพทยใชเรยีกผูปวยทีจ่ําแนก 
                       ตามเพศของผูปวย 
 

ผูปวยเพศชาย ผูปวยเพศหญิง รวม 
รูปแบบคําเรียกขาน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
คํานําหนา +ช่ือ+คําลงทาย 6 24 15 53.57 21 39.62 
สรรพนาม/คํานําหนา 5 20  3 10.71 8 15.09 
คําเรียกญาติ  4 16  5 17.86 9 16.98 
ช่ือ +คําลงทาย 4 16 1 3.57 5 9.43 
คํานําหนา+คําเรียกญาติ  2 8  3 10.71 5 9.43 
ช่ือ 2 8 0 0 2 3.77 
คํานําหนา+ช่ือ 1 4 1 3.57 2 3.77 
คําเรียกญาติ+ช่ือ  1 4 0 0 1 1.89  
รวม 25 100.00 28  100.00 53 100.00 
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ผูปวยเพศชาย ผูปวยเพศหญิง
 

ภาพที่ 4.53 รอยละของการใชรูปแบบคําเรียกขานของนายแพทยใชเรยีกผูปวยทีจ่ําแนก 
                    ตามเพศของผูปวย 

 
                    จากตารางสามารถสรุปไดวา การใชคําเรียกขานของนายแพทย เมื่อจําแนกตาม

เพศของผูปวย มีความสอดคลองกับสมมติฐานบางสวน สวนที่สอดคลองกับสมมติฐานคือนาย
แพทยใชรูปแบบคําเรียกขานเรียกผูปวยเพศชายหลากหลายกวาการใชคําเรียกขานเรียกผูปวยเพศ
หญิง ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่วา การเลือกใชคําเรียกขานจะแปรไปตามปจจัยทางเพศของ
ผูปวย นายแพทยใชรูปแบบคําเรียกขานเรียกผูปวยเพศชายจํานวน 8 รูปแบบ และ ผูปวยเพศหญิง
จํานวน 6 รูปแบบ ไมพบวานายแพทยใชรูปแบบของคําเรียกญาติจํานวน 2 รูปแบบกับผูปวยเพศ
หญิง คือ 1. ช่ือ 2. คําเรียกญาติ+ช่ือ  

 
                     สวนที่ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่วา แพทยใชรูปแบบคําเรียกขานแปรไป

ตามปจจัยทางเพศ คือ นายแพทยใชคําเรียกขานเรียกผูปวยเพศชายและเพศหญิงไมแตกตางกัน นาย
แพทยใชคําเรียกขานเรียกผูปวยทั้งสองเพศในอันดับที่มากที่สุดเหมือนกันคือ คํานําหนา+ชื่อ+คําลง
ทาย  
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        2.2.3  ความถี่คําเรียกขานของนายแพทยจําแนกตามอายุผูปวย 
 

                   ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา นายแพทยใชคําเรียกขานเรยีกผูปวยที่มีอายุ
มากกวาแพทย จํานวนทั้งหมด 43 คร้ัง ประกอบดวย  8  รูปแบบ พบวา นายแพทยใช คํานําหนา+ช่ือ
+คําลงทายมากที่สุดจํานวน14 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 32.56  อันดับที่สองคือ คําเรียกญาติ 
จํานวน 9 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 20.93  อันดับที่สามคือ สรรพนาม/คํานําหนา จํานวน 7 คร้ัง 
คิดเปนอัตราสวนรอยละ 16.27  อันดับที่ส่ีคือ คํานําหนา+คําเรียกญาติ จํานวน 5 คร้ัง คิดเปน
อัตราสวนรอยละ 11.62 อันดบัที่หาคือ ช่ือ+คําลงทาย จํานวน 4 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ  9.30 
อันดับที่หก คือ ช่ือ จํานวน 2 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 4.65 และอนัดับสุดทายมคีําเรียกขาน 2 
รูปแบบที่มีการใชในจํานวนเทากันคือ 1. คํานําหนา+ช่ือ และ 2. คําเรียกญาติ+ช่ือ จํานวน 1 คร้ัง คิด
เปนอัตราสวนรอยละ 2.33 
 

                     นายแพทยใชคําเรียกขานเรียกผูปวยที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับนายแพทย 
จํานวนทั้งหมด 10 คร้ัง ประกอบดวย 4  รูปแบบ โดยเรยีงลําดับจากมากไปหานอยดังตอไปนี ้แพทย
ใช คํานําหนา+ช่ือ+คําลงทายมากที่สุด จํานวน 7 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 70 อันดับที่สองคือ มี
มีคําเรียกขาน 3 รูปแบบที่มีการใชในจํานวนเทากันคือ1.  สรรพนาม/คํานําหนา, 2. คํานําหนา+ช่ือ 
และ3. ช่ือ+คําลงทาย จํานวนอยางละ 1  คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 10 ดังแสดงในรูปแบบตาราง
และแผนภูมิตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.54  จํานวน รอยละของการใชรูปแบบคําเรียกขานของนายแพทยที่จําแนกตามอายุของ 
                       ผูปวย 
 

อายุมากกวา อายุนอยหรือเทากับ รวม 
รูปแบบคําเรียกขาน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
คํานําหนา +ช่ือ+คําลงทาย 14 32.56 7 70 21 39.62 
คําเรียกญาติ  9 20.93 0 0 9 16.98 
สรรพนาม/คํานําหนา 7 16.27 1 10 8 15.10 
คํานําหนา+คําเรียกญาติ  5 11.62 0 0 5 9.43 
ช่ือ +คําลงทาย 4 9.30 1 10 5 9.43 
ช่ือ 2 4.65 0 0 2 3.77 
คํานําหนา+ช่ือ 1 2.33 1 10 2 3.77 
คําเรียกญาติ+ช่ือ  1 2.33 0 0 1 1.89 

รวม 43 100.00 10  100.00 53 100.00 
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อายุมากกวา อายุนอยหรือเทากบั
 

ภาพที่ 4.54  รอยละของการใชรูปแบบคําเรียกขานของนายแพทยที่จําแนกตามอายุของผูปวย 
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                                    จะเห็นไดวา เมื่อจําแนกการใชคําเรียกขานตามปจจัยทางอายุของผูปวย 
พบวามีความสอดคลองกับสมมติฐานบางสวน สวนที่สอดคลองกับสมมติฐานคือ นายแพทยใช
รูปแบบคําเรียกขานเรียกผูปวยที่มีอายุมากกวาแตกตางกับการใชคําเรียกขานเรียกผูปวยที่มีอายุนอย
กวาหรือเทากับแพทย ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่วา การเลือกใชคําเรียกขานจะแปรไปตามปจจัย
ทางอายุของผูปวย คือ นายแพทยจะไมใชรูปแบบของคําเรียกญาติจํานวน 3 รูปแบบกับผูปวยที่มี
อายุนอยกวาหรือเทากับแพทย คือ 1. คําเรียกญาติ 2. คํานําหนา+คําเรียกญาติ 3. คําเรียกญาติ+ช่ือ  

 
                     สวนที่ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่วา แพทยใชรูปแบบคําเรียกขานแปรไป

ตามปจจัยทางอายุ คือ นายแพทยใชคําเรียกขานเรียกผูปวยที่มีอายุมากกวาและผูปวยที่มีอายุนอยกวา
หรือเทากับแพทยมีความเหมือนกันคือ นายแพทยใชคําเรียกขานเรียกผูปวยทั้งสองกลุมอายุใน
อันดับที่มากที่สุดเหมือนกันคือ คํานําหนา+ช่ือ+คําลงทาย  

 
       2.2.4  ความถี่คําเรียกขานของนายแพทยจําแนกตามเพศและอายุผูปวย 

 
                  เมื่อพิจารณาการใชคําเรียกขานของนายแพทยตามปจจัยทางเพศและอายุของ

ผูปวย สามารถจําแนกเปน 4 กลุมดังนี้คือ  1. กลุมผูปวยเพศชายที่มีอายมุากกวาแพทย 2. กลุมผูปวย
เพศหญิงที่มี  อายุมากกวาแพทย  3. กลุมผูปวยเพศชายที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับแพทย และ 4.  
กลุมผูปวยเพศหญิงที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับแพทย 

 
                   การใชคําเรียกขานของนายแพทยที่ใชกับผูปวยเพศชายที่มอีายมุากกวาแพทย 

ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา  ในอันดับการใชคําเรียกขานมากที่สุด ใชรูปแบบคําเรียกขาน 2 
รูปแบบเทากันคือ สรรพนาม/คํานําหนาและชื่อ+คําลงทาย จํานวนอยางละ 5 คร้ัง คิดเปนอัตราสวน
รอยละ 20.83   อันดับที่สามแพทยใชรูปแบบคําเรียกขานสองรูปแบบที่มีจํานวนเทากันคือ 1. คํา
เรียกญาติและ 2. ช่ือ+คําลงทาย จํานวนอยางละ 4 คร้ัง คดิเปนอัตราสวนรอยละ 16.67  อันดับที่หามี
รูปแบบการใชคําเรียกขานสองรูปแบบที่มีจํานวนเทากนัคือ 1. ช่ือ และ 2. คํานําหนา+คําเรียกญาติ 
จํานวนอยางละ 2 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 8.33  อันดับสุดทายมรูีปแบบการใชคําเรียกขาน
สองรูปแบบที่จํานวนเทากนัคือ 1. คํานําหนา+ช่ือและ2. คําเรียกญาติ+ช่ือ จํานวนอยางละ 1 คร้ัง คิด
เปนอัตราสวนรอยละ  4.17 
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                     เมื่อแพทยสนทนากับผูปวยเพศหญิงที่อายุมากกวาแพทย นายแพทยใชคํา
นําหนา+ช่ือ+คําลงทายมากที่สุดจํานวน 9 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ  อันดับที่สามคือ คําเรียก
ญาติ จํานวน 5 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ  อันดับที่ส่ีคือ คํานําหนา+คําเรียกญาติ จํานวน 3 คร้ัง 
คิดเปนอัตราสวนรอยละ  อันดับที่หาคือ สรรพนาม/คํานําหนา จํานวน 2 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอย
ละ 4.17 

 
                     การใชคําเรียกขานของนายแพทยที่ใชเรียกผูปวยที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับ

แพทย ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา นายแพทยใชรูปแบบคําเรียกขานเรียกผูปวยเพศชายที่มีอายุนอย
กวาหรือเทากับแพทย จํานวนรูปแบบละ 1 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 1.41 จํานวน 3 รูปแบบคือ 
1.คํานําหนา+ช่ือ, 2. คํานําหนา+ช่ือ+คําลงทาย และ 3. คํานําหนา+ช่ือ 

 
                     ในกลุมผูปวยเพศหญิง ที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับแพทย  นายแพทยใชคํา

นําหนา+ช่ือ+คําลงทายมากที่สุดจํานวน 6 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 8.45 อันดับที่สาม มี
รูปแบบการใชคําเรียกขานสองรูปแบบที่เทากันคือ สรรพนาม/คํานําหนา และชื่อ+คําลงทาย จํานวน 
1 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 14.28 ตามลําดับ ดังแสดงในรูปแบบของตารางและแผนภูมิ
ดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.55  จํานวน รอยละของการใชรูปแบบคําเรียกขานของนายแพทยที่จําแนกตามเพศและ 
                       สถานภาพ และอายุของแพทยและผูปวย 
 

ผูปวยอายุมากกวา ผูปวยอายุนอยหรือเทากับ 

รูปแบบคําเรียกขาน เพศชาย 
รอยละ 
(จํานวน) 

เพศหญิง 
รอยละ 
(จํานวน) 

เพศชาย 
รอยละ 

(จํานวน) 

เพศหญิง 
รอยละ 

(จํานวน) 

รวม 
รอยละ 

(จํานวน) 

คํานําหนา +ช่ือ+คําลงทาย  
20.83 

(5) 
47.37 

(9) 
33.33 

(1) 
85.71 

(6) 
39.62  

(21) 

สรรพนาม/คํานําหนา 20.83 
(5) 

10.53 
(2) 

33.33 
(1) 

0 
 (0) 

15.1 
(8) 

คําเรียกญาติ 16.67 
(4) 

26.31 
(5) 

0 
 (0) 

0 
 (0) 

16.98 
(9) 

ช่ือ +คําลงทาย 16.67 
(4) 

0 
 (0) 

0 
 (0) 

14.28 
(1) 

9.43 
(5) 

คํานําหนา+คําเรียกญาติ  8.33 
(2) 

15.79 
 (3) 

0 
 (0) 

0 
 (0) 

9.43 
(5) 

ช่ือ 8.33 
(2) 

0 
 (0) 

0 
 (0) 

0 
 (0) 

3.77 
(2) 

คํานําหนา+ช่ือ 4.17 
(1) 

0 
 (0) 

33.33 
(1) 

0 
 (0) 

3.77 
(2) 

คําเรียกญาติ+ช่ือ  4.17 
(1) 

0 
 (0) 

0 
 (0) 

0 
 (0) 

1.89 
(1) 

รวม 
100.00 

(24)  
100.00 

(19) 
100.00 

 (3) 
100.00 

(7) 
100.00 

(53) 
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ผูปวยอายุมากกวาแพทย ผูปวยอายุนอยกวา/เทากบัแพทย

คํานําหนา+ชือ่+คําลงทาย สรรพนาม/คํานําหนา คําเรียกญาติ
ชือ่+คําลงทาย คํานําหนา+คําเรียกญาติ ชือ่
คํานําหนา+ชือ่ คําเรียกญาต+ิชือ่

 
ภาพที่ 4.55  รอยละของการใชรูปแบบคําเรียกขานของนายแพทยที่จําแนกตามเพศและสถานภาพ  
                     และอายุของแพทยและผูปวย 
 

                    จะเห็นไดวาเมื่อจําแนกการใชคําเรียกขานของนายแพทยตามเพศและอายุของ
ผูปวย พบวา พบวามีความสอดคลองกับสมมติฐานบางสวน สวนที่สอดคลองกับสมมติฐานคือ นาย
แพทยใชรูปแบบคําเรียกขานที่แปรไปตามปจจัยทางเพศและอายุ  เมื่อพิจารณาปจจัยทางดานอายุใน
กลุมผูปวยอายุมากกวาแพทยพบวา นายแพทยใชรูปแบบคําเรียกขานเรียกผูปวยเพศชายที่มีอายุ
มากกวาแพทยหลากหลายกวาใชรูปแบบคําเรียกขานเรียกผูปวยเพศหญิงที่มีอายุมากกวาแพทย คือ 
นายแพทยใชรูปแบบคําเรียกขานเรียกผูปวยเพศชายจํานวน 8 รูปแบบ และใชรูปแบบคําเรียกขาน
เรียกผูปวยเพศหญิง จํานวน 4 รูปแบบ รูปแบบคําเรียกขานที่ไมพบในการเรียกผูปวยเพศหญิงที่มี
อายุมากกวามี 4 รูปแบบคือ 1. ช่ือ+คําลงทาย 2. ช่ือ 3. คํานําหนา+ช่ือ และ 4. คําเรียกญาติ+ช่ือ  
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                    เมื่อพิจารณาปจจัยทางเพศของผูปวยในกลุมผูปวยอายุนอยกวาหรือเทากับ
แพทยพบวา นายแพทยใชรูปแบบคําเรียกขานเรียกผูปวยเพศชายอายุนอยกวาหรือเทากับแพทย
หลากหลายกวาเรียกผูปวยเพศหญิงที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับแพทย คือ นายแพทยใชรูปแบบคํา
เรียกขานเรียกผูปวยเพศชายอายุนอยกวาหรือเทากับแพทยจํานวน 3 รูปแบบคือ 1. คํานําหนา+ช่ือ+
คําลงทาย 2. สรรพนาม/คํานําหนา และ 3 คํานําหนา+ช่ือ นายแพทยใชรูปแบบคําเรียกขานเรียก
ผูปวยเพศหญิงอายุนอยกวาหรือเทากับแพทย จํานวน 2 รูปแบบคือ 1. คํานําหนา+ช่ือ+คําลงทาย 
และ 2. ช่ือ+คําลงทาย 
  

                    สวนที่ไมสอดคลองกับสมมติฐาน คือ นายแพทยใชคําเรียกขานเรียกผูปวยทั้ง
สองกลุมอายุและเพศในอันดับที่มากที่สุดเหมือนกันคือ คํานําหนา+ช่ือ+คําลงทาย  
 
3.  การใชคําเรยีกขานของแพทยหญิงท่ีใชเรียกผูปวยในการตรวจรักษาโรค 

 
ผูวิจัยไดแบงหัวขอในการแสดงผลการวิจัยเปน 2 หัวขอคือ รูปแบบการใชคําเรียกขานของ

แพทยหญิงที่ใชเรียกผูปวยในการตรวจรักษาโรค และหัวขอที่ 2 แสดงความถี่ของการใชคําเรียก
ขานของแพทยหญิงที่ใชเรียกผูปวยในการตรวจรักษาโรค มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

3.1  รูปแบบการใชคําเรียกขานของแพทยหญิงท่ีใชเรียกผูปวยในการตรวจรักษาโรค 
 

        รูปแบบคําเรียกขานที่พบในการเรียกผูปวยของแพทยหญิงโดยไมจําแนกตามเพศ
ผูปวย พบ 6  รูปแบบ เมื่อพิจารณาตามเพศผูปวย พบวาแพทยหญิงมีการใชรูปแบบคําเรียกขานเรียก
ผูปวยเพศหญิงมีความหลากหลายกวาการใชคําเรียกขานเรียกผูปวยเพศชาย คือ แพทยหญิงมีการใช
รูปแบบคําเรียกขานเรียกผูปวยเพศหญิงจํานวน 6 รูปแบบ และแพทยหญิงใชรูปแบบคําเรียกขาน
เรียกผูปวยเพศชาย จํานวน 3 รูปแบบ รูปแบบที่ไมพบในการใชเรียกผูปวยเพศชายคือ 1. สรรพนาม/
คํานําหนา 2. ช่ือ 3. คํานําหนา+คําเรียกญาติ  

 
        รูปแบบคําเรียกขานที่พบในการเรียกผูปวยของแพทยหญิงโดยไมจําแนกตามอายุ

ผูปวย พบ 5  รูปแบบ เมื่อพิจารณาตามอายุผูปวย พบวาแพทยหญิงใชรูปแบบคําเรียกขานเรียกผูปวย
ที่มีอายุมากกวามีความหลากหลายกวารูปแบบการใชคําเรียกขานที่เรียกผูปวยที่มีอายุนอยกวาหรือ
เทากับแพทย คือ แพทยหญิงใชรูปแบบคําเรียกขานเรียกผูปวยที่มีอายุมากกวาจํานวน 5 รูปแบบ 
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และแพทยหญิงใชคําเรียกขานเรียกผูปวยที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับแพทย จํานวน 3 รูปแบบ 
รูปแบบคําเรียกขานที่ไมพบในการเรียกผูปวยที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับแพทยจํานวน 2 รูปแบบ 
คือ 1. คําเรียกญาติ และ3. คํานําหนา+คําเรียกญาติ  และรูปแบบที่ไมพบในการใชคําเรียกขานเรียก
ผูปวยที่มีอายุมากกวาแพทยคือ ช่ือ  

 
       รูปแบบคําเรียกขานของแพทยหญิงที่ใชเรียกผูปวยแสดงดังตัวอยางตอไปนี ้
 
       รูปแบบที่ 1  สรรพนาม/คํานําหนา   ตวัอยางเชน   

“เอาเหรอ, ตอไปหนูตองกินขาวใหตรงเวลานะ” (FD1CA8) 
 
       รูปแบบที่ 2 คําเรียกญาต ิ ตัวอยางเชน 

 “ปาตองกนิขาวใหเปนเวลา แลวก็เดี๋ยวจะใหยาเคลือบกระเพาะนะ” (FD1CA5) 
“ลุงเปนเกาทเหรอ  ขอไหนหละ.” (FD1CA12) 

 
       รูปแบบที่ 3  ช่ือ   ตัวอยางเชน 

“วิระดาเหรอ อาหนอยนะ เดี๋ยวนะอาปากเรว ฟงเสียงหนอย” (FD3CA45)  
 
       รูปแบบที่ 4   คํานําหนา+ช่ือ  ตัวอยางเชน 

“สวัสดีคะ คุณสุนาร ีเปนไงนะคะ” (FD3CA31) 
“เชิญนั่งคะ คณุสมจิต เปนไงนะคะ”  (FD3CA34) 
 

       รูปแบบที่ 5  คํานําหนา+คําเรียกญาติ เชน ตัวอยางเชน 
 “เดี๋ยวคุณแมไปรอหนาหองรับยาไดเลยนะคะ” (FD3CA45) 

 
       รูปแบบที่ 6   คํานําหนา+ช่ือ+คําลงทาย  ตัวอยางเชน 

“คุณนพดลนะ เชิญนั่งคะ เปนอะไรมา” (FD4CA53) 
“คุณกรรณิการนะ  เปนยังไงคะ  วันนี้ดีขึน้ไหมคะ.” (FD3CA38) 
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3.2  ความถี่ของการใชคําเรียกขานของแพทยหญิงท่ีใชเรียกผูปวยในการตรวจรักษาโรค 
 
        จากการวเิคราะหขอมูล ผูวิจัยไดวเิคราะหรูปแบบคําเรียกขานไปตามความสัมพันธ

ของแพทยและผูปวยเปนหวัขอยอยได 4 ขอยอยดังนี้คือ ขอ 1 ความถี่ของการใชคําเรยีกขานของ
แพทยหญิงที่ใชเรียกผูปวยในการตรวจรกัษาโรค ขอ 2 รูปแบบการใชคําเรียกขานของแพทยหญิงที่
จําแนกตามเพศของผูปวย ขอ 3 รูปแบบการใชคําเรียกขานของแพทยหญิงที่จําแนกไปตามอายุของ
ผูปวย และขอ 4 การใชคําเรียกขานแพทยหญิงที่จําแนกเพศและอายุของผูปวย ดังรายละเอียด
ตอไปนี ้

 
       3.2.1  ความถี่คําเรียกขานของแพทยหญิง  

 
                  ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา แพทยหญิงมีการใชรูปแบบคําเรียกขานเรยีกผูปวย

จํานวนทั้งหมด 31 คร้ัง เรียงลําดับจากมากไปนอยดังตอไปนี้ แพทยหญิงใชคําเรียกญาติมากที่สุด 
จํานวน 17 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 54.84 อันดับทีส่องคือ คํานําหนา+ช่ือ จํานวน 6 คร้ังคิดเปน
อัตราสวนรอยละ 19.35 อันดบัสามคือ คํานําหนา+ช่ือ+คําลงทายจํานวน 4 คร้ังคิดเปนอัตราสวน
รอยละ 12.90 อันดับสี่คือ สรรพนาม/คํานาํหนา จํานวน 2 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 6.45 อันดับ
ที่หามีคําเรียกขาน 2 รูปแบบที่มีจํานวนเทากันคือ 1.ช่ือ และ 2. คํานําหนา+คําเรียกญาติ จํานวนอยาง
ละ 1 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 3.22 เปนอันดับสุดทาย ดังแสดงในรูปแบบตารางและแผนภูมิ
ตอไปนี ้
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ตารางที่ 4.56   จํานวน รอยละของการใชรูปแบบคําเรียกขานของแพทยหญิง 
 
รูปแบบคําเรียกขาน จํานวน รอยละ 
คําเรียกญาติ   17 54.84 
คํานําหนา+ช่ือ 6 19.35 
คํานําหนา +ช่ือ+คําลงทาย 4 12.90 
สรรพนาม/คํานําหนา 2 6.45 
ช่ือ 1 3.22 
คํานําหนา+คําเรียกญาติ   1 3.22 

รวม 31  100.00 
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ภาพที ่4.56  รอยละของการใชรูปแบบคําเรียกขานของแพทยหญิง 
 
                  จากตารางสามารถสรุปไดวา แพทยหญิงมกีารใชรูปแบบคําเรียกขานทั้งหมด 6 
รูปแบบ พบวา แพทยหญิงใชคําเรียกญาติมากที่สุด และอนัดับรองลงมาคือ คํานําหนา+ช่ือ  
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        3.2.2  ความถี่คําเรียกขานของแพทยหญิงจําแนกตามเพศผูปวย 
 
                  แพทยหญิงมีการใชคําเรียกขานเรียกผูปวยเพศชาย จํานวน 5 คร้ัง จากจํานวนนี้

พบวา แพทยหญิงใชคําเรียกญาติจํานวน 3 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 60  อันดับที่สองมีคําเรียก
ขาน 2 รูปแบบที่มีจํานวนเทากันคือ 1. คํานําหนา+ช่ือ และ 2. คํานําหนา+ช่ือ+คําลงทาย จํานวน
อยางละ 1 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 20 

 
                  แพทยหญิงมีการใชคําเรียกขานเรียกผูปวยเพศหญิง จํานวน 26 คร้ัง  จากจาํนวน

นี้พบวาแพทยหญิง คําเรียกญาติจํานวน 14 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 53.85  อันดบัที่สองคือ คํา
นําหนา+ช่ือ จาํนวน 5 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 19.23 อันดับที่สามคือ คํานําหนา+ช่ือ+คําลง
ทาย จํานวน 3 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ  11.54 อันดับที่ส่ีคือ สรรพนาม/คํานําหนาจํานวน 2 
คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 7.69  และอันดับสุดทายมีคาํเรียกขาน 2 รูปแบบที่มีการใชในจํานวน
เทากันคือ 1.ช่ือ และ 2. คํานําหนา+คําเรียกญาติ จํานวนอยางละ 1 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 3.84 
เปนอันดับสุดทาย  ดังแสดงในรูปแบบตารางและแผนภมูิตอไปนี ้
 
ตารางที่ 4.57  จํานวน รอยละของการใชรูปแบบคําเรียกขานของแพทยหญิงใชเรยีกผูปวยที่จําแนก 
                       ตามเพศของผูปวย 
 

ผูปวยเพศชาย ผูปวยเพศหญิง รวม 
รูปแบบคําเรียกขาน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
คําเรียกญาติ  3 60  14 53.85 17 54.87 
คํานําหนา+ช่ือ 1 20 5 19.23 6 19.35 
คํานําหนา +ช่ือ+คําลงทาย 1 20 3 11.54 4 12.90 
สรรพนาม/คํานําหนา 0 0  2 7.69 2 6.45 
ช่ือ 0 0 1 3.84 1 3.23 
คํานําหนา+คําเรียกญาติ  0 0  1 3.84 1 3.23 
รวม 5 100.00 26 100.00 31 100.00 
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ผูปวยเพศชาย ผูปวยเพศหญิง  
ภาพที่ 4.57  รอยละของของการใชรูปแบบคําเรียกขานของแพทยหญิงใชเรียกผูปวยที่จําแนก 
                     ตามเพศของผูปวย 
  

                   จากตารางสามารถสรุปไดวา การใชคําเรียกขานของแพทยหญิงเมื่อจําแนกตาม
เพศของผูปวย พบวามีความสอดคลองกับสมมติฐานบางสวน สวนที่สอดคลองกับสมมติฐานคือ 
รูปแบบคําเรียกขานที่แพทยหญิงใชเรียกผูปวยเพศหญิงมีความหลากหลายกวารูปแบบคําเรียกขานที่
แพทยหญิงใชเรียกผูปวยเพศชาย แพทยหญิงมีการใชรูปแบบคําเรียกขานทั้งหมด 6 รูปแบบ รูปแบบ
คําเรียกขานที่ไมพบในผูปวยเพศชายมี 3 รูปแบบคือ 1. สรรพนาม/คํานําหนา 2. ช่ือ และ 3. คํา
นําหนา+คําเรียกญาติ  

 
                   สวนที่ไมสอดคลองกับสมมติฐาน คือ แพทยหญิงใชคําเรียกขานเรียกผูปวยเพศ

หญิงและเพศชายไมแตกตางกัน คือ ใชคําเรียกญาติมากที่สุด  
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       3.2.3  ความถี่คําเรียกขานของแพทยหญิงจําแนกตามอายุผูปวย 
 
                  ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา แพทยหญิงใชคําเรียกขานเรยีกผูปวยที่มีอายุ

มากกวาแพทยหญิงจํานวนทัง้หมด 27 คร้ัง พบวา แพทยหญิงใชคําเรียกญาติมากที่สุด จํานวน 17 
คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 62.96 อันดบัที่สองคือ คํานําหนา+ช่ือ จาํนวน 5 คร้ัง คิดเปน
อัตราสวนรอยละ 18.51 อันดบัที่สามคือ คํานําหนา+ช่ือ+คําลงทายจํานวน 3 คร้ัง คิดเปนอัตราสวน
รอยละ 11.11 อันดับที่ส่ีมีคําเรียกขาน 2 รูปแบบที่มีการใชในจํานวนเทากันคือ  1.สรรพนาม/คํา
นําหนา และ 2.คํานําหนา+คาํเรียกญาติจํานวนอยางละ 1 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 3.70  

 
                  แพทยหญิงใชคําเรียกขานเรยีกผูปวยที่มีอายนุอยกวาหรือเทากับแพทยหญิง

จํานวน 4 คร้ังพบ รูปแบบคําเรียกขานจํานวน 4 รูปแบบ คือ 1.สรรพนาม/คํานําหนา, 2. ช่ือ, 3. คํา
นําหนา+ช่ือ และ4. คํานําหนา+ช่ือ+คําลงทาย พบเพยีงจํานวนอยางละ 1 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอย
ละ 25  ดังแสดงในรูปแบบตารางและแผนภูมิตอไปนี ้
 
ตารางที่ 4.58  จํานวน รอยละของการใชรูปแบบคําเรียกขานของแพทยหญิงที่จําแนกตามอายุของ 
                       ผูปวย 
 

อายุมากกวา อายุนอยหรือเทากับ รวม 
รูปแบบคําเรียกขาน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
คําเรียกญาติ  17 62.96 0 0 17 54.84 
คํานําหนา+ช่ือ 5 18.51 1 25 6 19.35 
คํานําหนา +ช่ือ+คําลงทาย 3 11.11 1 25 4 12.6 
สรรพนาม/คํานําหนา 1 3.70 1 25 2 6.45 
คํานําหนา+คําเรียกญาติ  1 3.70 0 0 1 3.22 
ช่ือ 0 0 1 25 1 3.22 

รวม 27  100.00 4 100.00 31 100.00 
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อายุมากกวา อายุนอยหรือเทากบั
 

ภาพที่ 4.58  รอยละของการใชรูปแบบคําเรียกขานของแพทยหญิงที่จําแนกตามอายุของผูปวย 
 
                   จากตารางสามารถสรุปไดวา การใชคําเรียกขานของแพทยหญิงเมื่อจําแนกตาม

อายุของผูปวย พบวามีความสอดคลองกับสมมติฐานที่วา การใชคําเรียกขานของแพทยแปรไปตาม
ปจจัยทางอายุ คือ รูปแบบคําเรียกขานที่แพทยหญิงใชเรียกผูปวยที่มีอายุมากกวาแพทยหลากหลาย
กวารูปแบบคําเรียกขานที่แพทยหญิงใชเรียกผูปวยที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับแพทย แพทยหญิงใช
รูปแบบคําเรียกขานเรียกผูปวยที่มีอายุมากกวาจํานวน 5 รูปแบบ และใชคําเรียกขานเรียกผูปวยที่มี
อายุนอยกวาหรือเทากับแพทย จํานวน 3 รูปแบบ รูปแบบคําเรียกขานที่ไมพบในการเรียกผูปวยที่มี
อายุนอยกวาหรือเทากับจํานวน 2 รูปแบบ คือ 1. คําเรียกญาติ และ3. คํานําหนา+คําเรียกญาติ  และ
รูปแบบที่ไมพบในการใชคําเรียกขานเรียกผูปวยที่มีอายุมากกวาแพทย คือ ช่ือ  

   
                   แพทยหญิงมีการใชคําเรียกขานเรียกผูปวยที่มีอายุมากกวาแพทยแตกตางกับ

การใชคําเรียกขานเรียกผูปวยที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับแพทย คือ แพทยหญิงใชคําเรียกญาติเรียก
ผูปวยที่มีอายุมากกวาแพทยมากที่สุด และอันดับสองคือ คํานําหนา+ช่ือ  ซ่ึงแตกตางกับ การใชคํา
เรียกขานเรียกผูปวยที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับแพทย แพทยหญิงใชรูปแบบคําเรียกขานจํานวน 4 
รูปแบบ เรียกผูปวยในจํานวนที่เทากัน 4 รูปแบบคือ 1. คํานําหนา+ช่ือ 2. คํานําหนา+ช่ือ+คําลงทาย  
3. สรรพนาม/คํานําหนา และ 4.  ช่ือ  
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       3.2.4  ความถี่คําเรียกขานของแพทยหญิงจําแนกตามเพศและอายุผูปวย 
 

                  เมื่อพิจารณาการใชคําเรียกขานของแพทยหญิงตามปจจัยทางเพศและอายขุอง
ผูปวย สามารถจําแนกเปน 4 กลุมดังนี้คือ  1. กลุมผูปวยเพศชายที่มีอายมุากกวาแพทย 2. กลุมผูปวย
เพศหญิงที่มี  อายุมากกวาแพทย  3. กลุมผูปวยเพศชายที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับแพทย และ 4.  
กลุมผูปวยเพศหญิงที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับแพทย 

 
                    แพทยหญิงสนทนากับผูปวยเพศชายที่อายุมากกวาแพทย พบวาใชคําเรียกขาน

ทั้งหมดจํานวน 4 คร้ัง พบวา แพทยหญิงใชคําเรียกญาติมากที่สุดจํานวน 3 คร้ัง คิดเปนอัตราสวน
รอยละ 75 อันดับที่สองคือ คํานําหนา+ช่ือ จํานวน 1 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 25  

 
                    แพทยหญิงสนทนากับผูปวยเพศชายที่อายุมากกวาแพทยใชคําเรียกขาน

ทั้งหมดจํานวน 23 คร้ัง พบวาแพทยหญิงใชคําเรียกญาติมากที่สุด จํานวน 14 คร้ัง คิดเปนอัตราสวน
รอยละ 60.87  อันดับที่สองคือ คํานําหนา+ช่ือ จํานวน 4 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 17.39  อันดับ
ที่สามคือ คํานําหนา+ช่ือ+คําลงทายจํานวน 3 ครั้งคิดเปนอัตราสวนรอยละ 13.04 อันดับที่ส่ีมี
รูปแบบการใชคําเรียกขานสองรูปแบบที่จํานวนเทากันคือ 1. สรรพนาม/คํานําหนา และ 2. คํา
นําหนา+คําเรียกญาติ จํานวนอยางละ 1 คร้ัง คิดเปนอัตราสวนรอยละ 4.34 

 
                   แพทยหญิงสนทนากับผูปวยเพศชายที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับแพทยใชคํา

เรียกขานทั้งหมดจํานวน 1 คร้ัง เปนการใชคํานําหนา+ช่ือ เมื่อแพทยหญิงสนทนากับผูปวยเพศหญิง
ที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับแพทยใชคําเรียกขานทั้งหมดจํานวน 3 คร้ัง พบรูปแบบการใชคําเรียก
ขาน 3 รูปแบบที่มีจํานวนเทากันคือ 1. คํานําหนา+ช่ือ, 2. สรรพนาม/คํานําหนา และ 3. ช่ือ จํานวน
อยางละ 1 คร้ังเทากัน คิดเปนอัตราสวนรอยละ 33.33 ดังแสดงในรูปแบบของตารางและแผนภูมิ
ดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.59  จํานวน รอยละของการใชรูปแบบคําเรียกขานของแพทยหญิงที่จําแนกตามเพศและ 
                       สถานภาพ และอายุของแพทยและผูปวย 
 

ผูปวยอายุมากกวา ผูปวยอายุนอยหรือเทากับ 

รูปแบบคําเรียกขาน เพศชาย 
รอยละ 
(จํานวน) 

เพศหญิง 
รอยละ 
(จํานวน) 

เพศชาย 
รอยละ 

(จํานวน) 

เพศหญิง 
รอยละ 

(จํานวน) 

รวม 
รอยละ 

(จํานวน) 

คําเรียกญาติ 
75 
(3) 

60.87 
(14) 

0 
 (0) 

0 
 (0) 

54.84  
(17) 

คํานําหนา+ช่ือ 25 
(1) 

17.39 
(4) 

0 
 (0) 

33.33 
(1) 

19.35 
(6) 

คํานําหนา +ช่ือ+คําลงทาย  0 
 (0) 

13.04 
(3) 

100 
(1) 

0 
 (0) 

12.6 
(4) 

สรรพนาม/คํานําหนา 0 
 (0) 

4.34 
(1) 

0 
 (0) 

33.33 
(1) 

6.45 
(2) 

คํานําหนา+คําเรียกญาติ  0 
 (0) 

4.34 
(1) 

0 
 (0) 

0 
 (0) 

3.22 
(1) 

ช่ือ 0 
 (0) 

0 
 (0) 

0 
 (0) 

33.33 
(1) 

3.22 
(1) 

รวม 
100.00 

(4)  
100.00 

(23) 
100.00 

(1) 
100.00 

(3) 
100.00 

(31) 
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เพศชาย เพศหญิง เพศชาย เพศหญิง

ผูปวยอายุมากกวาแพทย ผูปวยอายุนอยกวา/เทากบัแพทย

คําเรียกญาติ คํานําหนา+ชือ่
คํานําหนา+ชือ่+คําลงทาย สรรพนาม/คํานําหนา
คํานําหนา+คําเรียกญาติ ชือ่

 
ภาพที่  4.59  จํานวน รอยละของการใชรูปแบบคําเรียกขานของแพทยหญิงที่จําแนกตามเพศและ               
                      สถานภาพ และอายุของแพทยและผูปวย 

 
                    จะเห็นไดวาเมื่อจําแนกการใชคําเรียกขานของแพทยหญิงตามเพศและอายุของ

ผูปวยพบวา มีความสอดคลองกับสมมติฐานบางสวน   สวนที่สอดคลองกับสมมติฐานที่วา แพทย
ใชคําเรียกขานที่แปรไปตามปจจัยทางเพศและมีดังนี้ 

 
                    1. แพทยหญิงใชรูปแบบคําเรียกขานที่แปรไปตามปจจัยทางอายุและเพศของ

ผูปวยคือ ในกลุมผูปวยที่มีอายุมากกวา แพทยหญิงใชรูปแบบคําเรียกขานเรียกผูปวยเพศหญิงที่มี
อายุมากกวา หลากหลายกวา การใชรูปแบบคําเรียกขานเรียกผูปวยเพศชายที่มีอายุมากกวา คือ 
แพทยหญิงใชรูปแบบคําเรียกขานเรียกผูปวยเพศหญิงที่มีอายุมากกวาจํานวน 5 รูปแบบ และใช
รูปแบบคําเรียกขานเรียกผูปวยเพศชายที่มีอายุมากกวาจํานวน 2 รูปแบบ รูปแบบคําเรียกขานที่ไม
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พบในการใชรูปแบบคําเรียกขานเรียกผูปวยเพศชายที่มีอายุมากกวามีจํานวน 3รูปแบบ คือ 1. คํา
นําหนา+ช่ือ+คําลงทาย 2. สรรพนาม/คํานําหนา 3. คํานําหนา+คําเรียกญาติ  

 
                   ในกลุมผูปวยที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับแพทย แพทยหญิงใชรูปแบบคําเรียก

ขานเรียกผูปวยเพศหญิงที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับแพทย หลากหลายกวา การใชรูปแบบคําเรียก
ขานเรียกผูปวยเพศชายที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับแพทย คือ แพทยหญิงใชรูปแบบคําเรียกขานเรียก
ผูปวยเพศหญิงที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับแพทย จํานวน 3 รูปแบบคือ 1. คํานําหนา+ช่ือ2. สรรพ
นาม/คํานําหนา 3.ช่ือ  และใชรูปแบบคําเรียกขานเรียกผูปวยเพศชายที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับ
แพทย เพียงรูปแบบเดียวคือ คํานําหนา+ช่ือ+คําลงทาย 

 
                    2.  แพทยหญิงใชคําเรียกขานที่แปรไปตามปจจัยทางอายุและเพศในบางสวน 

คือ ในกลุมผูปวยที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับแพทย พบวา แพทยหญิงมีการใชคําเรียกขานเรียก
ผูปวยเพศชายที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับแพทย แตกตางกับ การใชคําเรียกขานเรียกผูปวยเพศหญิง
ที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับแพทย คือ แพทยหญิงใช คํานําหนา+ช่ือ+คําลงทาย เรียกผูปวยเพศชายที่
มีอายุนอยกวาหรือเทากับแพทยเพียงรูปแบบเดียว และใชคําเรียกขานจํานวน 3 รูปแบบมากที่สุด 
เทากันคือ 1. คํานําหนา+ช่ือ 2. สรรพนาม/คํานําหนา และ3. ช่ือ เรียกผูปวยเพศหญิงที่มีอายุนอยกวา
หรือเทากับแพทย  
  
                     สวนที่ไมสอดคลองกับสมมติฐานคือ ในกลุมผูปวยที่มีอายุมากกวาแพทย 
พบวา แพทยหญิงใชคําเรียกขานเรียกผูปวยเพศชายที่มีอายุมากกวาแพทย ไมแตกตางกับ การใชคํา
เรียกขานเรียกผูปวยเพศหญิงที่มีอายุมากกวาแพทย คือ แพทยหญิงใชคําเรียกญาติเรียกทั้งผูปวยเพศ
ชายและผูปวยเพศหญิงที่มีอายุมากกวา มากที่สุด และอันดันสองคือ คํานําหนา+ช่ือ 
 



บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
  
 งานวิจัยเรื่องการศึกษาวิเคราะหบทสนทนาระหวางแพทยและผูปวยในการตรวจรักษาโรค
นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชภาษาระหวางแพทยและผูปวยใน 2 ประเด็นคือ 1.เปรียบเทียบ
ประเภทของการเปลี่ยนประเด็น  และ 2. ศึกษารูปแบบของคําเรียกขานที่แพทยใชเรียกผูปวยที่
จําแนกตามอายุและเพศของแพทยและผูปวย  
 
 ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดทําการบันทึกเสียงบทสนทนาระหวางแพทยและผูปวยในการตรวจ
รักษาโรคจํานวน 120 บทสนทนา ประกอบดวยบทสนทนาของนายแพทยจํานวน 4 คนที่สนทนา
กับผูปวยจํานวน 60 คนและบทสนทนาของแพทยหญิงจํานวน 4 คนกับผูปวยจํานวน 62 คน 
จากนั้นผูวิจัยไดนําขอมูลสวนตัวของแพทยและผูปวยมาจําแนกปจจัยทางสังคมคือ เพศและอาย ุเพือ่
นํามาประกอบในการวิเคราะหขอมูล ผลการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้คือ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 
1.  สรุปผลการวิจัยประเภทการเปลี่ยนประเด็นระหวางแพทยและผูปวย 
 
 จากบทสนทนาระหวางแพทยและผูปวยในการตรวจรักษาโรค พบการเปลี่ยนประเด็น
ทั้งหมด 821 ครั้ง แพทยมีการเปลี่ยนประเด็นมากกวาผูปวย คือ การเปลี่ยนประเด็นโดยแพทย
จํานวน 732 คร้ังคิดเปนอัตราสวนรอยละ 89.15 และการเปลี่ยนประเด็นโดยผูปวยจํานวน 89 คร้ัง
คิดเปนอัตราสวนรอยละ 10.84 ผูวิจัยไดศึกษาประเภทการเปลี่ยนประเด็นของแพทยและผูปวยเพื่อ
ทดสอบสมมติฐานที่วาการสนทนาระหวางแพทยและผูปวยพบประเภทการเปลี่ยนประเด็นที่
แตกตางกันในการวิเคราะหประเภทการเปลี่ยนประเด็นนั้น จะวิเคราะหประเภทการเปลี่ยนประเด็น
จํานวน 3 ประเภท คือ 1. การเปลี่ยนประเด็นตามลักษณะผลัด 2. การเปลี่ยนประเด็นตาม
ความสัมพันธกับประเด็นเกา และ 3.  การเปลี่ยนประเด็นตามความหมายใหม    
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ผลการวิจัยที่เกี่ยวกับประเภทการเปลี่ยนประเด็น สรุปไดวาสอดคลองกับสมมติฐาน
บางสวน สวนที่สอดคลองกับสมมติฐานที่วาการสนทนาระหวางแพทยและผูปวยพบประเภทการ
เปลี่ยนประเด็นที่แตกตางกัน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

 
1.   การเปลี่ยนประเด็นที่จําแนกตามความสัมพันธกับประเด็นเกาของแพทยมีลักษณะที่ตาง

กับการเปลี่ยนประเด็นโดยผูปวยคือ ผูปวยมีการเปลี่ยนประเด็นที่เปนการเปลี่ยนจุดเนนมากที่สุดซึ่ง
แตกตางกับการเปลี่ยนประเด็นโดยแพทยที่มีการเปลี่ยนเรื่องใหมมากที่สุด สังเกตไดวาผูปวยจะ
เปลี่ยนประเด็นที่เกี่ยวของกับปริบทเดิมของประเด็นเกา ผูปวยจะเปลี่ยนประเด็นที่เกี่ยวกับอาการ
ปวยที่มีปริบทเดียวกันกับประเด็นเดิม อาจเปนเพราะความกังวลในอาการปวยของตนเองหรือ
ตองการทราบรายละเอียดที่เกี่ยวของกับอาการปวยของตนเองจนกวาที่ตนเองจะเขาใจกับอาการ
ปวยที่เปนอยู (อภิชัยและคณะ : 2544) ดังนั้นในการเปลี่ยนประเด็นของผูปวยจึงพบเปลี่ยนจุดเนน
มากที่สุดเพราะผูปวยตองการทราบรายละเอียดที่เกี่ยวกับอาการที่เปนอยู จึงมีการเปลี่ยนประเด็นที่
อยูในปริบทเดิมของประเด็นเกามากที่สุด 

 
 สวนแพทยนั้นมีการเปลี่ยนเรื่องใหมมากที่สุดเนื่องจากแพทยมีการกําหนดประเด็นในการ

สนทนากับผูปวยในการตรวจรักษาโรคโดยเปนการเปลี่ยนประเด็นโดยใชคําถามแบบเปดเพื่อให
ผูปวยเลาอาการของตนเองและเลาจากความคิดและเปนคําพูดของผูปวยเองโดยแพทยไมไดตีกรอบ
ความคิดของผูปวย แตถายังไดขอมูลไมเพียงพอตอการวินิจฉัยแพทยจะใชคําถามแบบปดเพื่อเติม
ขอมูลที่ขาดไป (สุทธิพันธและคณะ: 2539,13) แพทยจึงมีการเปลี่ยนเรื่องใหมมากที่สุด 

 
ผลไดแสดงใหเห็นวา การสนทนาระหวางแพทยและผูปวยในการตรวจรักษาโรค มีการ

เปลี่ยนประเด็นที่เปนการเปลี่ยนเรื่องใหมมากที่สุด เนื่องจากการสนทนาระหวางแพทยและผูปวยมี
การกําหนดประเด็นในการสนทนาทําใหการสนทนาจะเปนลําดับในแตละประเด็น เชนเมื่อซักถาม
อาการแลวนํามาวินิจฉัยโรคจากนั้นแนะนําการรักษาและการสั่งยา เปนตน ดังคํากลาวของ เพ็ญ
จันท  (2545)  ไดกลาวถึงการซักประวัติผูปวยวา การซักประวัติผูปวยควรมีระบบที่แนนอนเพื่อ
ประหยัดเวลาและไดขอมูลเกี่ยวกับอาการสําคัญของผูปวยอยางครบถวน ครอบคลุมประเด็นของ
การซักประวัติผูปวยเพื่อเปนแนวทางในการวินิจฉัยโรคได  
 

2.   การเปลี่ยนประเด็นที่จําแนกตามความหมายใหมของแพทยแตกตางกับการเปลี่ยน
ประเด็นโดยผูปวย  คือ ผูปวยมีการเปลี่ยนประเด็นที่มีความหมายเกี่ยวกับตนเองมากที่สุดเพราะ
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ผูปวยจะกลาวในประเด็นที่เกี่ยวกับอาการปวยของตนเองเปนสวนใหญ เนื่องจากกังวลในอาการ
ปวยของตนเองจึงพยายามเลาอาการปวยของตนเองใหแพทยฟง จึงพยายามเปลี่ยนประเด็นที่อยูใน
ปริบทเดิมเพื่อใหตนเองไดรับขอมูลที่เกี่ยวกับประเด็นดังกลาวใหสมบูรณที่สุด สวนแพทยนั้นมีการ
เปลี่ยนประเด็นที่มีความหมายเกี่ยวกับคูสนทนามากที่สุด เพราะตองการขอมูลเกี่ยวกับอาการปวย
ของผูปวยเพื่อนําไปวินิจฉัยโรคตอไปและแพทยมีการกําหนดประเด็นไวลวงหนาแลว 
 
 นอกจากนี้ผูวิจัยไดศึกษาประเภทการเปลี่ยนประเด็นที่จําแนกตามสถานภาพและเพศของ
เพศและผูปวย  สรุปไดวา ผูพูดที่มีสถานภาพทางสังคมสูงกวาจะเปนผูเปลี่ยนประเด็นมากกวาผูที่มี
สถานภาพทางสังคมต่ํากวา คือแพทยมีการเปลี่ยนประเด็นมากกวาผูปวย ผูวิจัยคาดวาไมเพียงแต
สถานภาพทางสังคมที่ทําใหแพทยควบคุมการสนทนา แตอาจเปนเพราะแพทยตองการความตรง
ประเด็นตามความตองการของแพทย นอกจากนี้ในการตรวจรักษาโรคมีปจจัยทางดานเวลามา
เกี่ยวของ เนื่องจากแพทยมีเวลาจํากัดในการตรวจรักษาผูปวยแตละราย  ดังนั้นแพทยจึงเปนผู
ควบคุมประเด็นในการสนทนาใหอยูในเรื่องที่เกี่ยวของกับการตรวจรักษาผูปวย  นอกจากนี้ผูปวยมี
ความคาดหวังที่จะใหแพทยรักษาอาการของตนเองจึงรอใหแพทยเปนฝายเริ่มเปลี่ยนประเด็นในการ
สนทนา ทําใหการเปลี่ยนประเด็นนั้นแพทยจะเปลี่ยนผูเปลี่ยนประเด็นมากกวาผูปวย 

 
นอกจากนี้ผูวิจัยสังเกตวา  ในการเปลี่ยนประเด็นโดยสวนใหญแลว เพศหญิงทั้งแพทยและ

ผูปวยเปลี่ยนประเด็นมากกวาเพศชาย  คือ แพทยหญิงมีการเปลี่ยนประเด็นมากกวานายแพทยใน
เกือบทุกประเภทของการเปลี่ยนประเด็น มีเพียง 2 ประเภทที่พบวานายแพทยมีการเปลี่ยนประเด็น
มากกวาแพทยหญิง คือการเปลี่ยนประเด็นที่ซอนผลัด และการเปลี่ยนประเด็นที่มีความหมาย
เกี่ยวกับตนเอง สวนการเปลี่ยนประเด็นโดยผูปวยพบวาผูปวยเพศหญิงมีการเปลี่ยนประเด็นมากกวา
เพศชายในทุกประเภทของการเปลี่ยนประเด็น  การที่ผูหญิงเปลี่ยนประเด็นในการสนทนามากกวา
เพศชายเพราะเพศหญิงชอบตั้งคําถามเพื่อเรียกความสนใจจากคูสนทนา และผูหญิงมักจะพูดนอก
ประเด็นมากกวาผูชาย ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ Fishman (1978 อางถึงใน Zimmerman and 
West : 1985) ที่กลาววา เพศหญิงมักใชคําถามเพื่อเร่ิมตนการสนทนาในประเด็นที่สนทนาอยูและ
เพื่อใหมั่นใจวาผูฟงยังฟงตนเองสนทนาอยู 

 
สําหรับการเปลี่ยนประเด็นในการซอนผลัด นายแพทยเปลี่ยนประเด็นมากกวาแพทยหญิง 

มีความสอดคลองกับงานของ Zimmerman (1975 อางถึงใน Penelope E. and Sally M. G. : 2004) ที่
กลาวไววา เพศชายมีการพูดขัดจังหวะ(interruption)มากกวาเพศหญิง เพื่อแสดงการครอบครองการ
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สนทนาและเปนฝายเปลี่ยนประเด็นในการสนทนาเอง ในขณะที่ผลการวิจัยสวนหนึ่งในการเปลี่ยน
ประเด็นของผูปวย พบวา ผูปวยเพศหญิงมีการเปลี่ยนประเด็นในผลัดซอนมากกวาผูปวยเพศชาย ซ่ึง 
สอดคลองกับงานของ Shaw and Sadler (1965 อางถึงใน Van Dijk : 1985) และ James and 
Clarke(1993 อางถึงใน Schiffrin and Tannen : 2004) ที่กลาวตรงกันวาเพศหญิงมีการพูดขัดจังหวะ
(interruption)มากกวาเพศชาย เพื่อแสดงใหเห็นถึงการครอบครองการสนทนา ซ่ึงเพศหญิงจะพูด
ขัดจังหวะก็ตอเมื่อแสดงความเห็นดวยหรือสนับสนุนขอวิจารณนั้น และแสดงความเห็นอกเห็นใจ 
สรุปไดวา การพูดขัดจังหวะสามารถเกิดขึ้นไดทั้งเพศหญิงและเพศชาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสถานการณ
ในการสนทนานั้นวาใครตองการเปนฝายครอบครองการสนทนาและขึ้นอยูกับเพศของคูสนทนา
ดวยวาเปนเพศเดียวกันหรือตางเพศกัน 

 
ผลการวิจัยในสวนของประเภทการเปลี่ยนประเด็นสามารถสรุปไดดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ 5.1  สรุปความแตกตางของการเปลี่ยนประเด็นของแพทยและผูปวยในแตละประเภท 
 

ประเภทการเปลี่ยนประเด็น 
ประเภทการเปลี่ยนประเด็นโดยแพทยแตกตางกับการ

เปลี่ยนประเด็นโดยเปลี่ยนผูปวย 
ผลัดเดิม  
ผลัดใหม  ตามลักษณะผลัด 
ซอนผลัด  
การเปลี่ยนจุดเนน  
การยอนเรื่อง  ตามความสัมพันธกับ

ประเด็นเกา 
การเปลี่ยนเรื่องใหม  
เกี่ยวกับตนเอง  
เกี่ยวกับคูสนทนา  ความหมายใหม 
เกี่ยวกับสิ่งอื่น/บุคคลอื่น  

 
 หมายถึง    ตรงกับสมมติฐานคือลักษณะการเปลี่ยนประเด็นของแตละประเภทของแพทย

แตกตางกับลักษณะการเปลี่ยนประเด็นผูปวย 
 หมายถึง   ไมตรงกับสมมติฐานคือลักษณะการเปลี่ยนประเด็นของแตละประเภทของแพทยไม

แตกตางกับลักษณะการเปลี่ยนประเด็นผูปวย 
  
ตารางที่ 5.2  สรุปผลประเภทการเปลี่ยนประเด็นในแตละประเภทที่จําแนกตามเพศ 
 

เพศหญิงมีการเปลี่ยนประเด็นมากกวาเพศชาย 
ประเภทการเปลี่ยนประเด็น 

แพทย ผูปวย 
ผลัดเดิม   
ผลัดใหม   ตามลักษณะผลัด 
ซอนผลัด   
การเปลี่ยนจุดเนน   
การยอนเรื่อง   ตามความสัมพันธกับ

ประเด็นเกา 
การเปลี่ยนเรื่องใหม   
เกี่ยวกับตนเอง   
เกี่ยวกับคูสนทนา   ความหมายใหม 
เกี่ยวกับสิ่งอื่น/บุคคลอื่น   
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 หมายถึง   เพศหญิงมีการเปลี่ยนประเด็นมากกวาเพศชาย 
 หมายถึง   เพศหญิงมีการเปลี่ยนประเด็นนอยกวาเพศชาย 

  
2.  ผลการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการใชคาํเรียกขานของแพทยในการเรียกผูปวยในการตรวจรักษา
โรค 
  

จากบทสนทนาระหวางแพทยและผูปวยในการตรวจรักษาโรค ผูวิจัยไดศึกษารูปแบบการ
ใชคําเรียกขานของแพทยที่ใชเรียกผูปวยในการตรวจรักษาโรค  เพื่อทดสอบสมมติฐานที่วา คําเรียก
ขานที่แพทยใชเรียกผูปวยมีรูปแบบที่แตกตางกันโดยแปรตามปจจัยทางดานเพศและอายุของผูปวย 
  

ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดจําแนกกลุมอายุของผูปวยตามคาเฉลี่ยของอายุแพทยได 2 
กลุมคือ กลุมผูปวยที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับแพทย และ กลุมผูปวยที่มีอายุมากกวาหรือเทากับ
แพทย ผลการวิเคราะหรูปแบบคําเรียกขานพบวา แพทยมีรูปแบบคําเรียกขานทั้งหมด 8  รูปแบบที่
แพทยใชเรียกผูปวยคือ  
 

รูปแบบที่ 1   สรรพนาม/คํานําหนา เชน คณุ 
รูปแบบที่ 2   ช่ือ เชน บุญเกือ้ วิระดา   
รูปแบบที่ 3   คําเรียกญาติ เชน ลุง ยาย ปา   
รูปแบบที่ 4    คํานําหนา+ช่ือ เชน คุณสมพงษ 
รูปแบบที่ 5   ช่ือ+คําลงทาย เชน เพยีงใจนะครับ  
รูปแบบที่ 6   คํานําหนา+คําเรียกญาติ เชน คุณลุง คุณปา 
รูปแบบที่ 7   คําเรียกญาติ+ช่ือ เชน ลุงสี 
รูปแบบที่ 8    คํานําหนา+ช่ือ+คําลงทาย เชน คุณลัดดานะครับ  

  
 เมื่อจําแนกการใชรูปแบบคําเรียกขานที่แปรไปตามปจจัยทางเพศและอายุของแพทยและ
ผูปวย ผลการวิจัยมีความสอดคลองกับสมมติฐานที่วา แพทยใชรูปแบบคําเรียกขานที่แปรไปตาม
ปจจัยทางเพศและอายุของแพทยและผูปวย คือ  

  
1.  เมื่อจําแนกการใชคําเรียกขานตามปจจัยทางเพศของผูปวยพบวา แพทยเลือกใชรูปแบบ

คําเรียกขานเรียกผูปวยเพศเดียวกันหลากหลายกวาใชรูปแบบคําเรียกขานกับผูปวยตางเพศ  คือ นาย
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แพทยใชรูปแบบคําเรียกขานเรียกผูปวยเพศชายมีความหลากหลายกวาการใชคําเรียกขานเรียกผูปวย
เพศหญิง   นายแพทยใชรูปแบบคําเรียกขานเรียกผูปวยเพศชายจํานวน 8 รูปแบบ และ  แพทยใช
รูปแบบคําเรียกขานกับผูปวยเพศหญิง จํานวน 6 รูปแบบ คือ รูปแบบคําเรียกขานที่ไมพบในการ
เรียกผูปวยเพศหญิงคือ 1. ช่ือ และ 2. คําเรียกญาติ+ช่ือ  

 
สวนแพทยหญิงใชรูปแบบคําเรียกขานเรียกผูปวยเพศหญิงหลากหลายกวาใชคําเรียกขาน

เรียกผูปวยเพศชาย คือ แพทยหญิงมีการใชรูปแบบคําเรียกขานเรียกผูปวยเพศหญิงจํานวน 6 รูปแบบ 
และ แพทยหญิงใชคําเรียกขานเรียกผูปวยเพศชาย จํานวน 3 รูปแบบ รูปแบบที่ไมพบในการใชเรียก
ผูปวยเพศชายคือ 1. สรรพนาม/คํานําหนา 2. ช่ือ 3. คํานําหนา+คําเรียกญาติ  

 
2.  เมื่อจําแนกการใชคําเรียกขานตามปจจัยทางอายุของผูปวยพบวา นายแพทยเลือกใช

รูปแบบคําเรียกขานกับผูปวยที่มีอายุมากกวาแพทยหลากหลายกวาการเลือกใชรูปแบบคําเรียกขาน
กับผูปวยที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับแพทย  คือ รูปแบบคําเรียกขานที่นายแพทยใชเรียกผูปวยที่มี
อายุมากกวาแพทยจํานวน 8 รูปแบบ และ รูปแบบการใชคําเรียกขานที่เรียกผูปวยที่มีอายุนอยกวา
หรือเทากับแพทยจํานวน 4 รูปแบบ คือ รูปแบบคําเรียกขานที่ไมพบในการเรียกผูปวยที่มีอายุนอย
กวาหรือเทากับแพทยจํานวน 4 รูปแบบ คือ 1. คําเรียกญาติ 2. คํานําหนา+คําเรียกญาติ 3. ช่ือ และ 4. 
คําเรียกญาติ+ช่ือ   

 
สวนแพทยหญิงใชรูปแบบคําเรียกขานเรียกผูปวยที่มีอายุมากกวาแพทยหลากหลายกวา ใช

รูปแบบคําเรียกขานเรียกผูปวยที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับแพทย คือ แพทยหญิงใชรูปแบบคําเรียก
ขานเรียกผูปวยที่มีอายุมากกวาแพทยจํานวน 5 รูปแบบ และใชคําเรียกขานเรียกผูปวยที่มีอายุนอย
กวาหรือเทากับแพทย จํานวน 3 รูปแบบ รูปแบบคําเรียกขานที่ไมพบในการเรียกผูปวยที่มีอายุนอย
กวาหรือเทากับแพทยจํานวน 2 รูปแบบ คือ 1. คําเรียกญาติ และ 2. คํานําหนา+คําเรียกญาติ  และ
รูปแบบที่ไมพบในการใชคําเรียกขานเรียกผูปวยที่มีอายุมากกวาแพทยคือ ช่ือ  

 
3.   เมื่อจําแนกการใชคําเรียกขานตามปจจัยทางเพศและอายุของผูปวยพบวา เมื่อจําแนก

เพศของผูปวยในกลุมที่มีอายุมากกวาแพทย แพทยใชรูปแบบคําเรียกขานในกลุมผูปวยเพศเดียวกัน
ที่มีอายุมากกวาแพทยหลากหลายกวาการใชรูปแบบคําเรียกเรียกผูปวยตางเพศที่มีอายุมากกวาหรือ
เทากับแพทย คือนายแพทยใชรูปแบบคําเรียกขานเรียกผูปวยเพศชายที่มีอายุมากกวาแพทยมีความ
หลากหลายกวาใชรูปแบบคําเรียกขานเรียกผูปวยเพศหญิงที่มีอายุมากกวาแพทย คือ นายแพทยใช
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รูปแบบคําเรียกขานเรียกผูปวยเพศชายจํานวน 8 รูปแบบ และใชรูปแบบคําเรียกขานเรียกผูปวยเพศ
หญิง จํานวน 4 รูปแบบ รูปแบบคําเรียกขานที่ไมพบในการเรียกผูปวยเพศหญิงที่มีอายุมากกวามี 4 
รูปแบบคือ 1. ช่ือ+คําลงทาย 2. ช่ือ 3. คํานําหนา+ช่ือ และ 4. คําเรียกญาติ+ช่ือ  

 
สวนแพทยหญิงใช รูปแบบคําเรียกขานเรียกผูปวยเพศหญิงที่มีอายุมากกวาแพทย

หลากหลายกวา ใชรูปแบบคําเรียกขานเรียกผูปวยเพศชายที่มีอายุมากกวาแพทย คือ แพทยหญิงใช
รูปแบบคําเรียกขานเรียกผูปวยเพศหญิงที่มีอายุมากกวาแพทยจํานวน 5 รูปแบบ และใชรูปแบบคํา
เรียกขานเรียกผูปวยเพศชายที่มีอายุมากกวาแพทยจํานวน 2 รูปแบบ รูปแบบคําเรียกขานที่ไมพบใน
การใชรูปแบบคําเรียกขานเรียกผูปวยเพศชายที่มีอายุมากกวาแพทยมีจํานวน 3 รูปแบบ คือ 1. คํา
นําหนา+ช่ือ+คําลงทาย  2. สรรพนาม/คํานําหนา  และ3. คํานําหนา+คําเรียกญาติ  

 
เมื่อจําแนกเพศของผูปวยในกลุมที่มีนอยกวาหรือเทากับแพทย พบวา แพทยใชรูปแบบคํา

เรียกขานเรียกผูปวยเพศเดียวกันที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับแพทย หลากหลายกวาใชรูปแบบคํา
เรียกขานเรียกผูปวยตางเพศที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับแพทย คือ นายแพทยใชรูปแบบคําเรียกขาน
เรียกผูปวยเพศชายอายุนอยกวาหรือเทากับมีความหลากหลายกวาใชรูปแบบคําเรียกขานเรียกผูปวย
เพศหญิงที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับ    นายแพทยใชรูปแบบคําเรียกขานเรียกผูปวยเพศชายอายุนอย
กวาหรือเทากับจํานวน 3 รูปแบบคือ 1. คํานําหนา+ช่ือ+คําลงทาย 2. สรรพนาม/คํานําหนา และ 3 คํา
นําหนา+ช่ือ  สวนรูปแบบคําเรียกขานเรียกผูปวยเพศหญิงอายุนอยกวาหรือเทากับจํานวน 2 รูปแบบ 
คือ 1. คํานําหนา+ช่ือ+คําลงทาย และ 2. ช่ือ+คําลงทาย 

 
สวนแพทยหญิงใชรูปแบบคําเรียกขานเรียกผูปวยเพศหญิงที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับ

แพทยหลากหลายกวา ใชรูปแบบคําเรียกขานเรียกผูปวยเพศชายที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับแพทย 
คือ แพทยหญิงใชรูปแบบคําเรียกขานเรียกผูปวยเพศหญิงที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับแพทย จํานวน 
3 รูปแบบ คือ 1. คํานําหนา+ช่ือ 2. สรรพนาม/คํานําหนา และ 3.ช่ือ และแพทยหญิงใชรูปแบบคํา
เรียกขานเรียกผูปวยเพศชายที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับแพทย เพียงรูปแบบเดียวคือ คํานําหนา+ช่ือ+
คําลงทาย 
 

ผูวิจัยไดสรุปรูปแบบการใชคําเรียกขานที่พบมากที่สุดของนายแพทยและแพทยหญิงที่
จําแนกตามปจจัยทางสังคม  ดังแสดงในตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ 5.3  รูปแบบการใชคําเรียกขานมากที่สุดของนายแพทยและแพทยหญิงที่จําแนกตามปจจยั    
                     ทางสังคมของผูปวย 
 

ปจจัยทางสังคม นายแพทย แพทยหญิง 
ชาย 

เพศ 
หญิง 

คํานําหนา+ช่ือ+คําลงทาย คําเรียกญาติ 

มากกวา คํานําหนา+ช่ือ+คําลงทาย คําเรียกญาติ 

อายุ 
นอยกวา/เทากับ คํานําหนา+ช่ือ+คําลงทาย 

คํานําหนา+ช่ือ 
คํานําหนา+ช่ือ+คําลงทาย 
สรรพนาม/คํานําหนา 
ช่ือ 

มากกวาเพศชาย 
มากกวาเพศหญิง 

คํานําหนา+ช่ือ+คําลงทาย คําเรียกญาติ 

นอยกวา/เทากับเพศชาย คํานําหนา+ช่ือ+คําลงทาย อายุ
และ
เพศ 

นอยกวา/เทากับเพศหญิง คํานําหนา+ช่ือ+คําลงทาย 
คํานําหนา+ช่ือ 
สรรพนาม/คํานําหนา 
ช่ือ 

 
 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาตามความถี่ในการใชคําเรียกขาน สามารถสรุปไดวา สอดคลองกับ
สมมติฐานบางสวน  สวนที่สอดคลองกับสมมติฐานที่วา คําเรียกขานที่แพทยใชเรียกผูปวยในการ
สนทนามีรูปแบบที่แตกตางกันโดยแปรตามปจจัยทางดานอายุและเพศของแพทยและผูปวยซ่ึงมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

1.  เมื่อพิจารณาความถี่ในการใชคําเรียกขานที่จําแนกตามอายุของผูปวย พบวา แพทยหญิง
มีการใชคําเรียกขานเรียกผูปวยที่มีอายุมากกวาแพทยมีความแตกตางกับการใชคําเรียกขานเรียก
ผูปวยที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับแพทย คือ แพทยหญิงมีการใชคําเรียกญาติเรียกผูปวยที่มีอายุ
มากกวา มากที่สุด และอันดับสองคือ คํานําหนา+ช่ือ  แตกตางกับ การใชคําเรียกขานเรียกผูปวยที่มี
อายุนอยกวาหรือเทากับแพทย แพทยหญิงใชรูปแบบคําเรียกขานจํานวน 4 รูปแบบเรียกผูปวยใน
จํานวนที่เทากัน 4 รูปแบบคือ 1. คํานําหนา+ช่ือ 2. คํานําหนา+ช่ือ+คําลงทาย  3. สรรพนาม/คํา
นําหนา และ 4.  ช่ือ  
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2. เมื่อพิจารณาความถี่ในการใชคําเรียกขานที่จําแนกตามเพศและอายุพบวา มีความ
สอดคลองกับสมมติฐานเฉพาะการใชคําเรียกขานของแพทยหญิงในกลุมผูปวยที่มีอายุนอยกวาหรือ
เทากับแพทย  แพทยหญิงมีการใชคําเรียกขานเรียกผูปวยเพศชายที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับแพทย
แตกตางกับ การใชคําเรียกขานเรียกผูปวยเพศหญิงที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับแพทย คือ แพทยหญิง
ใช คํานําหนา+ช่ือ+คําลงทาย เรียกผูปวยเพศชายที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับแพทยเพียงรูปแบบเดียว 
สวนการใชคําเรียกขานจํานวน 3 รูปแบบมากที่สุด เทากันคือ 1. คํานําหนา+ช่ือ 2. สรรพนาม/คํา
นําหนา และ3. ช่ือ เรียกผูปวยเพศหญิงที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับแพทย  ผลการวิจัยสามารถสรุป
จากตารางดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 5.4   สรุปผลการวิจัย รูปแบบคําเรียกขาน 
 

 เพศและสถานภาพของผูปวย อายุของผูปวย 
รูปแบบคําเรียกขานที่ปรากฏ   

 
  คําเรียกขานมีรูปแบบที่แตกตางกันเมื่อจําแนกตามปจจัยทางสังคม 

 
 
ตารางที่ 5.5   สรุปผลรูปแบบคําเรียกขานที่แปรไปตามปจจัยทางเพศและสถานภาพ และอายุของ
ผูปวย 
 

 อายุของผูปวย เพศของผูปวย 
นายแพทย   
แพทยหญิง   

 
  คําเรียกขานมีรูปแบบที่แตกตางกันเมื่อจําแนกตามปจจัยทางสังคม 

 คําเรียกขานมีรูปแบบไมแตกตางกันเมื่อจําแนกตามปจจัยทางสังคม 
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ตารางที่ 5.6   สรุปผลรูปแบบคําเรียกขานที่พิจารณาทั้งปจจัยทางเพศและสถานภาพ และอาย ุ
 

ผูปวยในกลุมอายุ  
อายุนอยกวาหรือเทากับแพทย อายุมากกวาแพทย 

นายแพทย   
แพทยหญิง   

   
  คําเรียกขานมีรูปแบบที่แตกตางกันเมื่อจําแนกตามเพศ 

 คําเรียกขานมีรูปแบบไมแตกตางกันเมื่อจําแนกตามเพศ 
 
 

อภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาวิเคราะหบทสนทนาระหวางแพทยและผูปวยในการตรวจรักษาโรค ผูวิจัย
พบวาผลการวิจัยทั้ง 2 ประเด็นคือ 1. ประเภทการเปลี่ยนประเด็นของแพทยและผูปวย และ2. คํา
เรียกขานของแพทยที่ใชเรียกผูปวย นั้นมีความสอดคลองกับสมมติฐานเพียงบางสวนดังที่กลาวไป
แลวในของการสรุปผลการวิจัยแลว ผูวิจัยคาดวาผลที่ไมสอดคลองกับสมมติฐานนาจะเกิดจาก
สาเหตุดังตอไปนี้ 
  
1.  ผลการวิจัยประเภทการเปลี่ยนประเด็น 

  
 ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานในสวนของประเภทการเปลี่ยนประเด็นไววา ในการสนทนา
ระหวางแพทยและผูปวยพบประเภทการเปลี่ยนประเดน็ทีแ่ตกตางกัน ซ่ึงมีผลการวิจัยสวนหนึ่งทีไ่ม
สอดคลองกับสมมติฐานคือ แพทยและผูปวยมกีารเปลี่ยนประเดน็ในผลัดใหมมากทีสุ่ดไมแตกตาง
กันในประเภทการเปลี่ยนประเด็นตามลักษณะผลัด ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของ Svenevening 
(1999: อางในนิตยาภรณ: 2545) ที่กลาววาการเปลี่ยนประเด็นจะเกิดขึน้ในผลัดใหมมากที่สุด 
เนื่องจากเมื่อการสานตอประเด็นเดมิจบลงและมีความเงียบเกิดขึ้น ผูพดูคนใหมจงึตองมีการเริ่ม
ประเด็นในผลัดใหมเพื่อใหการสนทนาดําเนินตอไป 
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2.  ผลการวิจัยคําเรียกขานของแพทยท่ีใชเรียกผูปวยในการตรวจรักษาโรค 
 

ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานในสวนของคําเรียกขานไววา คําเรียกขานที่แพทยใชเรียกผูปวยใน
การสนทนามีรูปแบบที่แตกตางกันโดยแปรตามปจจัยทางดานอายุและเพศของแพทยและผูปวย ซ่ึง
มีผลการวิจัยสวนหนึ่งไมตรงกับสมมติฐานคือ การใชคําเรียกขานของนายแพทยไมวาจะพิจารณา
ตามปจจัยทางเพศและอายุหรือการพิจารณาทั้งสองปจจัยรวมกัน นายแพทยใชคําเรียกขานเรียก
ผูปวยในรูปแบบเดียวกันคือใชคํานําหนา+ช่ือ+คําลงทายมากที่สุด 

 
สวนการใชคําเรียกขานของแพทยหญิงที่ไมสอดคลองกับสมมติฐานคือ แพทยหญิงใชคํา

เรียกญาติเรียกผูปวยทั้งเพศชายและเพศหญิงมากที่สุดไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาทั้งปจจัยทาง
เพศและอายุรวมกัน แพทยหญิงใชคําเรียกขานเรียกผูปวยเพศชายที่มีอายุมากกวาแพทย ไมแตกตาง
กับ การใชคําเรียกขานเรียกผูปวยเพศหญิงที่มีอายุมากกวา คือ แพทยหญิงใชคําเรียกญาติเรียกทั้ง
ผูปวยเพศชายและผูปวยเพศหญิงที่มีอายุมากกวาแพทยมากที่สุด  
 

ขอเสนอแนะ 
 

1.  ควรมีการศึกษาการสนทนาระหวางแพทยและผูปวยในการตรวจรักษาโรคโดย
เปรียบเทียบโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลรัฐบาลอยางจริงจัง เนื่องจากแพทยในโรงพยาบาล
เอกชนและแพทยในโรงพยาบาลรัฐบาลมีการใชภาษาที่แตกตางกัน ซ่ึงงานวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไมได
ตองการเปรียบเทียบการสนทนาของแพทยและผูปวยในโรงพยาบาลของรัฐบาลและการสนทนา
ของแพทยและผูปวยในโรงพยาบาลเอกชน แตจากความสมัครใจของแพทยที่ผูวิจัยไดทําการติดตอ
เพื่อเก็บขอมูลนั้นไดรับความรวมมือจากแพทยในโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนอยาง
ละ 1 โรง  เมื่อวิเคราะหขอมูลในสวนของคําเรียกขาน ผูวิจัยพบขอสังเกตเพิ่มเติมวา  แพทยใน
โรงพยาบาลของรัฐมีการใชคําเรียกขานที่แตกตางกับแพทยในโรงพยาบาลเอกชน แพทยใน
โรงพยาบาลของรัฐใชรูปคําเรียกขานที่มีความแตกตางกันระหวางกลุมผูปวยที่มีอายุนอยกวาหรือ
เทากับแพทยและกลุมผูปวยที่มีอายุมากกวาแพทยคือ การใชคําเรียกญาติ จะพบเฉพาะกลุมผูปวยที่มี
อายุมากกวาแพทยเทานั้น แสดงใหเห็นถึงการใหความเคารพนับถือผูปวยที่มีอายุมากกวาเหมือน
ญาติ  สวนแพทยในโรงพยาบาลเอกชนนั้นรูปแบบคําเรียกขานจะคลายคลึงกันทั้งกลุมผูปวยที่มีอายุ
นอยกวาหรือเทากับแพทยและกลุมผูปวยที่มีอายุมากกวาแพทย คือใช คํานําหนา+ช่ือ+คําลงทาย 
เรียกผูปวย เชน “คุณลัดดานะครับ เปนอะไรมา”    
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2.  ควรมีการศึกษาถึงลักษณะการใชภาษาของแพทยที่สนทนากับผูปวยเพศเดียวกันกับ

ผูปวยตางเพศวาจะมีความแตกตางกันอยางไร เพราะงานวิจัยคร้ังนี้พบความแตกตางในลักษณะการ
ใชภาษาเมื่อคูสนทนาเปนเพศเดียวกันและตางเพศกัน  
 

3.  ในการวิเคราะหการสนทนาควรมีการศึกษาขอมูลสวนตัวของผูรวมสนทนาอยาง 
ละเอียดมากขึ้น และนํามาประกอบใชในการวิเคราะหขอมูล เชน อายุ เพศ การศึกษา และความ
สนิทสนมคุนเคย เปนตน 
 
 4.  ศึกษาจํานวนแพทย ผูปวย ในการสนทนา และ จํานวนโรงพยาบาลที่เก็บขอมูลมากขึ้น 
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FD1 CA 4 
61 FD: เชิญคะ 
62          มีกอนท่ีทองเหรอคะ 
63 FP: ยังไมทําการผาตัดเลย 
64 FD:             ออ แลวเคาอัลตาซาวนดูเรียบรอย 
65 FP:                        คะ 
66 FD:          บอกวาเปนกอนอะไรละคะ 
67 FP:  คะ  กอน 
 68 FD:                             เนื้องอกมดลูกปะ 
 69 FP:         วันนั้นไปแลวเคาก็- - เล่ือนทําการผาตดัเพราะวามีซึนาม ิ
70 FD:                            ออ หมอไมอยู 
71 FP: คะ 
72 FD:         แลวก็เคาบอกไหมคะวากอนนี้เปนกอนอะไร  
73  เปนกอนรังไขที่โตขึ้นหรือเปนกอนมดลกูที่โตขึ้น 
74 FP:  เคาบอกวา--ตองเปดมดลูกดกูอน 
75 FD: ออแสดงวา เคาก็ยังไมแนใจวาเปนกอนอะไรกันแนยังเงีย้เหรอ 
76  คะ--           แลวเคาจะผาใหเม่ือไรคะ 
77 FP:  เคาบอกวาใหเอาผลเลือดไปกอน 
78 FD:         ผลเลือดเหรอคะ 
79 FP: คะผลเลือด 
80 FD:         นี่นานหรอืยังคะ 
81 FP:  นานแลวตั้งแต 
82 FD:                                         ตองเจาะใหมแลวคะ 
83 FP:  คะเจาะเลือดใหม เคาใหเอาเอา—ไปเจาะเลือดใหม แลวเอาไปใหเคา 
84 FD:          คะเคาตองการอะไรไปบางคะ เขยีนไวไหมวาเคาตองการผลอะไรบางยังเงี้ย 
 85 FP:  ผลทั้งหมดเนี้ยตัวไปหมดแลวเหลือแตเลือดที่เคาบอกวา ตอง 
86 FD:                                          ตองตรวจใหม 
87  แตไมไดระบุวาตองเอาอะไรไปบางใชไหม 
88 FP:           ใชๆ ตองเจาะเลือดใหม 
89 FD: งั้นก็ กอนนี้ยังมีอยูใชไหมคะ มีการผิดปกติอะไรมั้ย 
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90 FP:  มี ก็เจ็บคะ 
91 FD: เจ็บเหรอ แต ไมมีเลือดออกผิดปกติทางชองคลอดนะ 
92 FP:           คะ จะโตขึ้น 
93 FD: เหมือนมันจะโตขึ้นอีกเหรอ            โอเคก็เดี๋ยวจะเจาะเลือดให 
94  จะเอาใบสงตัววันนีเ้ลยไหม 
95 FP:  คะ 
96 FD:   ไดๆๆ  เดี๋ยวเคานัดตรวจอกีทีนะ เอา 
97 FP:      ไปเจาะเลือดเลย 
98 FD: ไปยื่นบัตรโตะ 14 นะเดีย๋วเคาเจาะเลือดให 
99           ไดเปนเบาหวาน เปนอะไรปะ  งดนํางดเขาวมาหรือเปลาวนันี ้
100 FP:        งด 
101 FD:        งดแลวตั้งแตกีโ่มง 
102 FP: ตั้งแต--เมื่อวาน 
103 FD: ตั้งแตเมื่อวานเย็นเลยเหรอ—งั้นเอาน้ําตาลในเลือดหนอยแลวกนั  
104 FP:          หิวจะแยแลว 
105 FD:                                         คะเดี๋ยวเจาะเสร็จแลวก็ทานขาวเลยนะ 
106 FP:  ขอบคุณมากคะ 
107 FD: คะ 
 
FD1 CA 6 
133 FD: เชิญคะ           ปวดแขนดานขวาหรือคะ 
134  ยกของหนักไปเหรอ 
135 MP:  ทํางาน 
136 FD:                         ทํางาน 
137          ปวดตรงไหนบางคะ 
138 MP:                เนี้ยปวด  ตรงแขน 
139 FD:                ตั้งแตไหลเหรอ 
140  ปวดถึงตรงไหนคะ 
141 MP:  ไหลจน  ถึงหลัง 
142 FD:            ถึงหลัง-ยกไหลไดไหม ยกแขนได    ไหมคะ 
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143 MP:                        ไมขึ้น 
144 FD:                            ยกไดแคนีใ้ชมั้ย 
145 MP: อือตึงไปหมดเลย แลวทํางานมากๆ     
146    แลวมัน 
147 FD:        เปนไหลติดอะคะ 
148 MP:                 อะไรนะ 
149 FD:                                       เปนไหลติด-เสนเอ็น –อักเสบ 
150  ตรงนี้   ใช  ไหม-ปวดเลยนะ 
151 MP:                          ครับ—แลวเวลาทํางานมากๆแลวเหงื่อมันออก- แลวอยากจะให 
152            ตรวจไขมันใหดวย ตรวจไดไหมครบัเนี้ย 
153 FD: เออ- มีความเสีย่งเปนโรคเบาหวาน เปนไร  เปลา 
154 MP:       ก็ญาติๆเคาเปน 
155 FD:                        ญาติเปนเบาหวาน 
156 MP: ไมคอยจะรูเรื่อง 
157 FD:   ญาติ ญาตินี้เปนใคร 
158 MP:  เปนแมครับ 
159 FD:  เปนแมเหรอ       ตรวจไดแตตองงดน้าํงดขาวมาวันนีไ้ดงดมาปะคะ  
160 MP:  งดมา 
161 FD:                                งดมาตั้งแตก่ีโมง 
162 MP:                                                                   ตั้งแต-สองทุมแลว 
163 FD: ตั้งแตสองทุมใชไหมคะ 
164  คือท่ีนี้เราจําเปนตองตรวจเบาหวานกอน  
165  คือถาเกิดมีความเสี่ยงเราจะตองนัดมาตรวจทีหลังนะ  
167  ไมไดตรวจพรอมกันตั้งแตแรก ฉะนั้นเนี้ย-วันนี้ถาเกิดงดน้ํางดขาว 
168  มาก็จะใหตรวจเบาหวานกอนวาเปนเบาหวานหรือไม 
169  ถาเกิดเปนเบาหวานก็จะมีความเสี่ยงเรื่องไขมันสูง  
170  หมอก็จะเจาะเรื่องไขมันไปนอถาเกิดวาไมไดมีปญหาเรือ่งเบาหวาน 
171  การเจาะไขมันอาจจะตองเสยีเงินเกนินะคะ  
172  วันนีเ้จาะเบาหวานไปกอนนะคะ มแีมเปนเบาหวานนะคะ 
173           เม่ือเชาไมไดกินอะไรมาเลยนะ 
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174 MP:                          ไมไดทานเลยครับ 
175 FD:           เดี๋ยวเจาะน้ําตาลดูกอนนะคะ  
176   ถาไดผลอยางไรคอยมารับยา มาตรวจอีก 
177 MP:                       เขาไปตรงไหน 
178 FD:   ยื่นโตะเบอร 14 กอนคะ  
 
FD1 CA 9  
237 FD: มีเลือดออกอยูใชไหมคะ 
238 FP:            คะ 
239 FD:        ตอนนี้กินแผงแรกครบหนึ่งเดือนหรอืยัง 
240 FP:                              ครบแลวคะ  
241 FD:         ครบแลวนะ-มันเลือดออกทุกวนัเลยหรือเปลา 
242 FP:                         ทุกวันเลยตั้งแตสองเม็ด 
243  แรกก็ออกแลวบางวันกห็ายไปพอถึงเมด็สีเหลืองสี่เม็ดสุดทายก็ออกอีก 
244 FD: 28 เม็ดใชปะ – ก็คือสองเม็ดแรกยังมีอยูจากนั้นก็หายไปเลยใชปะ  
245  แลวก็ชวงสุดทายจะเปนประจําเดือนนะ 
246   ชวงประมาณหาเม็ด--ชวงสุดทายที่เปนเมด็ขาวๆ  
247  มันจะ 
248 FP: มันแถวสุดทาย         
249 FD:                   28 เม็ดใชอีกเจ็ดเมด็สุดทายอะ 
250   ลักษณะเม็ดมนัจะตางกันเหน็ปะ 
251 FP:  มันสีเหลืองอะคะ 
252 FD:                   ใชๆ   
 253 FP:  สีเหลืองแถวสุดทายสี่เม็ดพอจะถึงเม็ดขาว 
254 FD:                มันก็จะเปนอยางนั้นแหละถูกแลวนะปกติด ี
255  หมอจะใหยาไปทานอีกหนึ่งเดือนนะ สังเกตประจําเดือนนะ  
256  ใหมาตรงรอบไอประมาณสี่เม็ดสุดทายเหมอืนเดิม 
257  แลวคร้ังตอไปใหหยุดทานไดเลย 
258  แลวก็สังเกตอาการถาเกิดวา—เออมีเลือดออกผิดปกติระหวางนัน้ 
259  ที่จะใหกนิยาอกีหนึ่งเดือนเนีย้ก็ใหมาโรงบานนะ 
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260         ชวงนีย้าหมดแลวยัง    
261 FP: หมดแลว 
262 FD:                       เม็ดสุดทายตั้งแตตอนไหน 
263 FP:  จําไมได 
264 FD:        เอาหมดเมด็สุดทายตั้งนานแลวเหรอ 
265  กี่วันแลวอะ 
266 FP:  วันที่ 6  
267 FD:         ประมาณสามสี่วันกอนนะ แลวตอนนีมี้เลือดออกไหม- ประจําเดือน 
268  ถาหมดแผงนีก้็ใหหยดุยานะแลวสังเกตเดือนหนึ่งวา 
269  ประจําเดือนมาตรงรอบกี่วัน 
270  เรียบรอยคะ 
271 FP:  ขอบคุณคะ 
272 FD:   คะ   
 
FD1 CA 11 
306 FD: ปาเปนไงมา ตองการ—ไปผาตอกระจกเหรอ 
307 FP:               จา 
308 FD: เปนมานานหรอืยังคะ 
309 FP:              นานแลวมีคนเปนหลังแตเคาไปกอนแลว 
310 FD: เอา 
311 FP:           แตทีนี้ก็—มาถามหมอกอน ตองโทรนัด  
312 FD: โทรอะไรเหรอ 
313 FP:                    โทรไปหาหมอ 
314 FD: ที่ไหน 
315 FP:       ที่หมอฝรั่งมา 
316 FD: เคากลับไปแลวนี ่
317 FP:            ก็นั้นนะเอง – แตเคาไมโทรมาหาปานะซิ เคามาจะโทรมา  
318  แตเคาบอกใหหมอตรวจกอน 
319 FD:         แลวเคาจะมีนัดอีกม้ัย 
320 FP:                         มีวันที่ 7  
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321 FD: 7 เมื่อไร – เดือนนี้    เหรอ     ที่ไหนตรวจทีไ่หน 
322 FP:  อืม                                                                        เคาใหหมอตรวจกอนนะ 
323 FD:                         ใช 
324 FP:          แลวถาเปนยังไงแลวก็ใหสงตัววันนี้เลย 
325             เคาจะคอยถงึสองโมงยันสามโมงที่พิดโลกอะ 
326 FD: วันนีเ้หรอ 
327 FP:        ใช วันที่ 7 มันเมื่อวานแลวยายไมมีใครมาดวย 
328 FD:                                    เอาเหรอ วันที่ 7 
329 FP:   เคาบอกใหหมอตรวจกอน 
330 FD:         คะ แลวปาเปนมานานหรือยัง 
331 FP:  พอจะสามเดือนแลวมั้ง 
332 FD:         พึ่งเปนสามเดือนเองเหรอ ไปกระแทกไปอะไรมาเปลา 
333 FP:     คร้ังแรก   เลย 
334 FD:  ทําไมตามันขุนไดขนาดนี ้
335 FP:           เคาบอกตาเปนหนอง 
336 FD:                             ตอนแรกเลยนะ 
337 FP:  ใชก็เอา    มาทา 
338 FD:          ตอนนั้นมารักษาอยูโรงบานพุทธเหรอคะ 
339 FP:                มันแดงไปหมด 
340 FD:                        ตั้งแตเม่ือไร ตัง้แตเม่ือไรปา  
341 FP:  ไดสามเดือนแลว 
342 FD:                                 สามเดือนตอนนัน้เคาบอกเปนไรตอนตาเปนหนองอะ 
343 FP:  เอากระชายเขีย่ 
344 FD:                        คันเหรอ 
345 FP:                   เออ 
346 FD: พอคันแลวปากเ็อา—กระชายมาเขี่ยตา 
347  แลวไงตอ 
348 FP: แลวทีนี้เอานําผ้ึงหยอดมันเลยขาวเลย 
349 FD:         โอโหปา—สงสัยจะรักษาไมไดแลวม้ัง 
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350  หมอโรงบานพุทธเคาเคยวาไงบางหละ-ตอนนั้น 
351 FP:                                    เคาบอกหายแลวกลับบาน 
352  ไดเลยแตมันยงัแดงหมอเลย 
353 FD:                                               แดงหมดเลยเหรอ 
354 FP:  แดงหมดเลย 
355 FD:                                       แลวมันขาวอยางนีม้ั้ยหรือยัง 
356 FP:  ขาวแลว 
 357 FD: ขาวแบบนีเ้ลย เคาเห็นแลวตัง้แตตอนแรกใชมั้ย 
358 FP:                       อือเคาบอกตาเปนหนอง 
 359 FD:          คะ เดี๋ยวใหยาไปกิน 
360 FP:                         ยากินก็หมดไปแลว 
361 FD:          เดี๋ยวหมดสงไปใหหมอท่ีโรงบานพทุธดูกอนแลวกันนะคะปานะ 
362  ตอนแรกมันเปนหนองแตตอนนี้ตามันเปน—แผลเปนในตาดําแลวนะปา 
363 FP:  ก็หมอ  เคาเอา 
364 FD:         มันเกี่ยวกับปาท่ีเอากระชายไปเขี่ยตัง้แตตอนแรกอะ 
365 FP:  ก็ถามหมอวาตามันกินเชื้อนรึเปลาก็เอานั้นเขี่ย 
366  เคาเอาอะไรไมรูขูดขูดอะ 
367 FD:                           ใชมันตองขูดออกคะปา เพราะวามนัเปนหนอง 
368  แตตอนนี้ปาเอากระชายไปเขีย่ๆ—ใบกระชายมันสกปรกมาก  
369  หนองมันกลับเขาไปคอยขางลึก 
370          เพราะฉะนั้นเนี่ย—ตาขางนีไ้มเห็นเลยใชม้ัย 
371 FP:                    ไมเหน็เลย 
372 FD: นานแลว 
373 FP:  เห็นแตมันขาวๆดําๆ 
374 FD:                           ตองทําใจนดินึงนะ อาจจะรักษาไมไดนะคะ 
375           หมอจะเขียนจดหมายสงตัวไปใหท่ีโรงบานพุทธนะปา 
376  ตอไปถาตาอีกขางนึงเปนปาอยางเขี่ยตาแบบนี้อีกเดด็ขาดนะ 
377  เพราะฉะนั้นปาจะเสียตาทั้งสองขางเลยนะ 
378 FP:                มันลอกไมไดแลว 
379 FD: ตองถามหมอตาที่โรงบานพุทธอีกทีนะคะ 
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380  แตถาโอกาสหายมันคอนขางยากแลวนะปา 
381 FP:         น้ําตามนัไหลอยูเร่ือยๆ แลวมันก็เคืองตลอดเลย 
382  เคาบอกวันนี้ใหหมอตรวจกอนเลย เคาจะผาตัดให 
383  หมอตาที่โรงบานพุทธนะ ที่นี้เราก็ไมมใีครมาดวยแตเคาบอกวา 
384  เคาจะคอยอยูพิดโลก 
385 FD: คะ 
 386 FP:          พรุงนี้ยายมาไปกอนดกีวามั้ย 
387 FD:                         ก็ไดแตวาตองเอาจดหมายสงตัวไปกอนนะ 
388 FP: ((??)) 
389 FD:        ปามีโรคประจําตัวอะไรมั้ย 
390 FP:  ไมมีอะไรเลยจะ – ไมเคยเปนไรกับเคา 
391  เหมือนกอนมนัแดงขางนงึนะหมอ ((??))  
392 FD: ปามันไมเหมือนกันนะ 
 393 FP:  กลัวจะกลายเปนตอเนื้อตอเลือดนะซ ิ
394 FD:                ก็เปนไปได 
395 FP:                              ก็นั่นนะซิ  
396  ถาเอาตอออกก็ตองเห็นนะสิ เพราะวามนัปดตาดําอยู 
397 FD:  ปาลองถามหมอตาเคาอีกทีแลวกันนอ 
398 FP: น้ําตามันไหลตลอดเลยหมอถาเราปดตานะ  
399  มันไหลเปนทาง แตก็มองเหน็นะเปนควนัๆ 
400 FD:          ปาถามรายละเอียดเคาใหชัดเจนนะวาตอไปจะรักษาไดไหม –  
401  จะลอกตาไดมัย้นะ 
402  ถาลอกไมไดอาจจะตองมารบัยาที่นี้ตอนะคะ 
403 FP:          อยากจะผาออก 
404 FD: คะก็ตองแลวแตหมอตาเคาแลวกันนะคะ 
405 FP:  จะ 
406 FD:        เรียบรอยคะปา- ยื่นโตะเบอร 14 นะ 
407 FP:                   ทั้งหมดนี้เลยเหรอ 
408 FD:                            คะทั้งหมดเลย 
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FD 2 CA 18 
584 FD:  หวัดดีจะยาย 
585  วันนีน้้ําตาลดนีะจะ ความดนัก็ดีนะ น้ําตาล  144  ความดัน 140/80 นะยาย 
586          มีอาการอะไรมั้ยจะ 
587 FP:    ปวดทอง 
588 FD:  เหรอปวดทองเหรอ 
589 FP:               จะ 
590 FD:          ถายเหลวเหรอจะ 
600 FP:                    จะ 
601 FD:          ถายวันละกี่คร้ังหละ 
602 FP:        สองถึงสาม 
603 FD:    ถายมีมูกมีเลือดมั้ยจะ 
604 FP:  มันปวดแบบ  ถายมวนๆ 
605 FD:           ถาถายมากมันจะปวดทองอยางนี้หรือจะ 
606 FP:  มันจะเจ็บชองทองอยางนี ้
607 FD:             แตไมมีมกูไมมีเลือดนะจะ 
608           ยายยาเบาหวานยงัเหมือนเดิมนะ หมอใหยาไปกิน อยางละสองเมด็ 
609 FP:   กินเรื่อยแหละ 
610 FD:  อะไรบาง เม็ดเล็กกับเม็ดใหญนอ 
611 FP: เม็ดใหญกินหลังอาหารสองเม็ด แลวก-็-กอนอาหารกินเมด็ 
612 FD:          เออ. จา. ใหยาไปกินสองเดือนนะจะยาย 
613 FP:  จะ เปนยาความดัน  
614 FD:    อืมยาความดนั 
615 FP: ยาอะไรบางกไ็มรูเคาใหไปกินบางทีกก็ินไมหมด 
616 FD:  ใหยาไปสองเดือนนะจะ 
617          อา เสร็จแลวยายยื่นโตะเบอร14 เลยนะจะ 
618 FP:  เสร็จแลว 
619 FD:  เสร็จแลวจะยาย หวัดดจีะยาย 
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FD3 CA 45 
1321     FD:    เด็กหญิงวิระดา คุณแมเชิญคะ เชิญนั่งเลยคะ ใหนองนั่งตกันะคะ        เปนไรนะ 
1322     P. FP:  ไอ 
1323    FD:   เปนอะไรนะคะ ไอเหรอ ไอกี่วันแลวคะ ไอเยอะไหม 
1324     P. FP: ไมคอยเยอะ ไมกี่วันนี ้
1325    FD:          มีน้ํามูกไหมคะ 
1326    P. FP: ไมมี 
1327     FD:  ไมมีนะ ไดยนิเสียงโคกๆ 
1328     FD:           ไขมีเปลาคะ กินนมไดไหม 
1329     P. FP: กินนมไดคะ 
1330     FD:   กินนมไดปกตนิะคะ 
1331    P. FP:                  คะ  
1332     FD:        วันนี้กินยาอะไรมาแลวบางคะ 
1333     FD:          นองอะไรคะเนี้ย 
1334     P. FP:          วิระดา 
1335     FD:                    วิระดาเหรอ- อาหนอยนะ เดีย๋วนะอาปากเรว  
1336     ฟงเสียงหนอย 
1337     P. FP:  อาอาปากหนอยซิใหคณุหมอดูหนอยเรว 
1338     P. FP:     อึมเกงจังเลย 
1339     FD:       อึมเกงจังเลย             เทาท่ีฟงปอดดคูอก็ปกติด ี
1340     นะคะ ชวงนี้อากาศเปลี่ยนใหระวังเรื่องเปนหวดันิดนึงนะ อยาใหลมโกรกใหใส 
1341    เสื้อ  หนาๆนะคะ           เดี๋ยวอาจไขจะขึ้นไดนะในสองสามวันนี้ ถาตวัรอนกใ็ห 
1342     เช็ดตัวดวยนะคะ แลวใหทานยาลดไขไดเลย น้ําหนกั สิบจุด –  ยาลดไขทานวันละ 
1343      ชอนนะคะ ถาไขขึ้นพยายามเช็ดตัวกอนนะคะ แตวาถานมกินไดก็ดนีะเพราะแต 
1344     สวนขาวเนี่ยเดก็จะไมคอยอยากกินขาวชวงนี้เพราะเคาไมคอยสบายตัวนะ พยายาม 
1345     ใหกนินมกนิน้าํเยอะๆนะคะปอนบอยๆ ปอนนอยๆแตบอยๆ  แลวกย็าลดอาการ 
1346     ไอทานวนัละครึ่งชอนนะคะ 
1347                            ใชใบรบัรองแพทยไหมคะ แมจะเอาไปเบิกไหมคะ  
1348    P. FP:  ไมคะ 
1349     FD:   เดี๋ยวนะคะ จะเสร็จแลวลูก 
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1350     FD:             เดี๋ยวคุณแมไปรอหนาหองรับยาไดเลยนะคะ 
 

แนวการวิเคราะหขอมูล 
 

เมื่อผูวิจัยวิเคราะหวาปริจเฉทใดมีการเปลี่ยนประเด็นและจัดประเด็นใหมที่เกิดขึ้นตาม
องคประกอบการสนทนาระหวางแพทยและผูปวย ตามที่กลาวไวในบทที่ 3 หัวขอการวิเคราะห
ขอมูลเพื่อพิจารณาบริบทของประเด็นใหมที่เกิดขึ้น  จากนั้นผูวิจัยตั้งรหัสเพื่อสะดวกในการ
วิเคราะหขอมูลในสวนของประเภทการเปลี่ยนประเด็นดังนี้ 
 

A แทน ประเภทการเปลี่ยนประเด็นทีจ่ําแนกตามลักษณะผลัด 
  1  แทน การเปลี่ยนประเดน็ในผลัดเดิม 
  2  แทน การเปลี่ยนประเดน็ในผลัดใหม 
  3  แทน การเปลี่ยนประเดน็ในผลัดซอน 
 

B แทน ประเภทการเปลี่ยนประเด็นทีจ่ําแนกตามความสัมพันธกับประเด็นเกา 
  1  แทน การเปลี่ยนจุดเนน 
  2  แทน การยอนเรื่อง 
  3  แทน การเปลี่ยนเรื่องใหม 
 

C แทน ประเภทการเปลี่ยนประเด็นทีจ่ําแนกตามความหมายใหม 
1  แทน  ความหมายที่เกี่ยวกบัตนเอง 

  2  แทน  ความหมายทีเกี่ยวกบัคูสนทนา 
  3  แทน  ความหมายเกี่ยวกับสิ่งอื่น บุคคลอื่น 
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ประเภทการเปลี่ยน
ประเด็น 

บริบทของ
ประเด็น CA 

 
ประเด็นเกา ประเด็นใหม 

A B C เดิม ใหม 
FD1 
CA4 

FD62 ตอนรับ อาการกอนที่ทอง 1 3 2 1 2.3 

 FD64 อาการกอนที่ทอง การอัลตาซาวน 2 1 2 2.3 2.1 
 FD75 การอัลตาซาวน การผาตัด 1 3 2 2.1 3.2 
 FD84 การผาตัด ผลการตรวจสุขภาพ

ครั้งกอน 
2 3 2 3.2 2.1 

 FD89 ผลการตรวจสุขภาพ
ครั้งกอน 

ความผิดปกติของ
กอนเนื้อ 

2 2 2 2.1 2.3 

 FD93 ความผิดปกติของ
กอนเนื้อ 

การเจาะเลือด 2 1 2 2.3 2.5 

 FD98 การเจาะเลือด ยื่นเอกสาร 2 3 2 2.5 8 
 FD99 ยื่นเอกสาร การงดอาหารในการ

เจาะเลือด 
1 3 2 8 3 

 FP106 การงดอาหารในการ
เจาะเลือด 

ขอบคุณ 2 3 2 3 10 

FD1
CA6 

FD137 อาการปวดแขน ตรวจวินิจฉัย 2 1 2 2.3 2.5 

 FD147 ตรวจวินิจฉัย ช้ีแจงขอวินิจฉัย 2 1 2 2.5 2.7 
 MP151 อาการปวดแขน การตรวจไขมัน 3 3 1 2.7 *2.5 
 FD159 การตรวจไขมัน การงดอาหาร 1 1 2 2.5 2.1 
 FD164 การงดอาหาร อธิยาการตรวจไขมัน 1 1 2 2.1 2.4 
 FD175 การตรวจไขมัน การเจาะเลือด 2 3 2 2.5 8 
 FD254 การกินยาคุมกําเนิด ช้ีแจงขอวินิจฉัย 2 1 2 2.2 2.7 
 FD255 ช้ีแจงขอวินิจฉัย อธิบายยา 1 3 2 2.7 5 
 FD257 อธิบายยา สังเกตอาการ 1 3 2 5 3.1 

 FD260 สังเกตอาการ ประวัติการกินยาคุม 1 2 2 3.1 2.2 
 FD267 ประวัติการกินยาคุม การแนะการสังเกต

ประจําเดือน 
2 2 2 2.2 3.1 

 
 



 

182

ประเภทการเปลี่ยน
ประเด็น 

บริบทของ
ประเด็น CA  ประเด็นเกา ประเด็นใหม 

A B C เดิม ใหม 
 FD270 การแนะการสังเกต

ประจําเดือน 
ปดประเด็น 1 3 2 3.1 10 

FD1
CA 
11 

FP311 การผาตัด การนัดตรวจครั้ง
ตอไป 

2 3 1 2.5 8 

 FP317 การนัดตรวจครั้ง
ตอไป 

การตรวจรางกาย 2 3 1 8 2.5 

 FP324 การตรวจรางกาย การสงตัวไปผาตัด 2 3 1 2.5 8 
 FD330 การสงตัวไปผาตัด อาการตอกระจก 2 3 2 8 2.3 
 FP334 อาการตอกระจก สาเหตุตาขุน 3 1 1 2.3 2.4 
 FD338 สาเหตุตาขุน ประวัติการรักษาตา 3 1 2 2.4 2.1 
 FD359 ประวัติการรักษาตา การสั่งจายยา 1 3 2 2.1 4 
 FD361 การสั่งจายยา การช้ีแจงขอวินิจฉัย 2 1 2 4 2.7 
 FD364 การช้ีแจงขอวินิจฉัย อธิบายอาการ 3 3 2 2.7 6 
 FD370 อธิบายอาการ ตา 1 3 2 6 2.1 
 FD374 ตา การใหกําลังใจ 2 3 2 2.1 9 
 FD375 การใหกําลังใจ การเขียนจดหมายสง

ตัว 
1 3 2 9 8 

 FP382 การเขียนจดหมายสง
ตัว 

การตรวจกอนเขา
ผาตัด 

1 3 1 8 8 

 FD389 การตรวจกอนเขา
ผาตัด 

ประวัติการมีโรค
ประจําตัว 

2 3 2 8 2.1 

 FP391 ประวัติการมีโรค
ประจําตัว 

อาการตอกระจก 1 2 1 2.1 2.3 

 FD397 อาการตอกระจก ความเปนไปไดใน
การรักษา 

2 3 2 2.3 6 

 FD401 ความเปนไปไดใน
การรักษา 

สังเกตอาการ 2 3 2 6 3.1 
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ประเภทการเปลี่ยน
ประเด็น 

บริบทของ
ประเด็น CA  ประเด็นเกา ประเด็นใหม 

A B C เดิม ใหม 
 FD402 สังเกตอาการ รับยาตอ 2 3 2 3.1 4 
 FD403 รับยาตอ การผาตัด 1 3 2 4 2.5 
 FD406 การผาตัด ยื่นเอกสาร 2 3 2 2.5 8 
FD2 
CA18 

FD585 ทักทาย ช้ีแจงขอวินิจฉัย 1 3 2 1 2.7 

 FD586 ช้ีแจงขอวินิจฉัย อาการปวดทอง 1 1 2 2.7 2.3 
 FD607 อาการปวดทอง การกินยาเบาหวาน 2 1 2 2.3 2.2 
 FD617 การกินยาเบาหวาน ยื่นเอกสาร 1 3 2 2.2 8 
 FD619 ยื่นเอกสาร กลาวลา 1 3 2 8 10 
FD3 
CA45 

FD1321 กลาวตอนรับ อาการไอ 1 3 3 1 2.3 

 FD1328 อาการไอ การกินนมของผูปวย 2 3 3 2.3 11 
 FD1333 การกินนมของผูปวย ช่ือผูปวย 2 3 3 11 11 
 FD1335 ช่ือผูปวย ตรวจวินิจฉัย 2 3 3 11 2.5 
 FD1339 ตรวจวินิจฉัย ช้ีแจงขอวินิจฉัย 3 1 3 2.5 2.7 
 FD1340 ช้ีแจงขอวินิจฉัย แนะการปฏิบัติตัว 1 3 3 2.7 3.2 
 FD1342 แนะการปฏิบัติตัว อธิบายยา 1 3 3 3.2 5 
 FD1347 อธิบายยา การขอใบรับรอง

แพทย 
1 3 3 5 8 

 FD1350 การขอใบรับรอง
แพทย 

รับยา 2 3 2 8 4 



 

ประวัติการศึกษา และการทํางาน 
 
ช่ือ –นามสกุล นางสาวเพ็ญนภา คลายสิงหโต 
วัน เดือน ป ที่เกิด วันเสารที่ 22  พฤศจิกายน 2523 
สถานที่เกิด  จังหวดัสระบุรี 
ประวัติการศึกษา ป 2546 สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาการศึกษาบณัฑิต 

สาขาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
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