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แนวทางฝึกปฏิบัตกิารตรวจร่างกายผู้ใหญ่แบบผสมผสาน 

หัวข้อ ข้ันตอนการตรวจร่างกาย การแปลผล หมายเหตุ 

1.General  Appearance 

(ลักษณะท่ัวไป) 

เป็นการดูส่วนของร่างกายทัว่ๆไป เร่ิมสังเกต

ตั้งแต่เห็นผูร้ับบริการ     

1)   สุขภาพทัว่ไปท่ีสงัเกตเห็น 

 

 

2) หน้าและศีรษะ 

 

 

 

  

3) ความรู้สึกตวั   ความประพฤติ   

บุคลิกลกัษณะ  การแต่งกายเหมาะสมและให้

ความร่วมมือ   

 4)  คาํพูด  

 5) อารมณ ์การแสดงออกทางสีหน้า  ความ

ประพฤติและคาํพูด 

 6) การหายใจผิดปกติ  

7) การเจริญเติบโต  

8) ภาวะทางดา้นโภชนาการและนํ้าหนกั  ผอม / 

สมส่วน/ ทว้ม/  อว้น      

9) มีความผิดปกติหรือพิการ   

10) ลกัษณะการเคลื่อนไหว 

       ดูการเคลือ่นไหวของแขน  ขา  เทา้และมือ    

เดินมาเอง  นัง่รถเข็น  นอนบนรถนอน   แสดง

ความเจ็บปวดจนตวัเอียงไหม การทรงตวั 

11)    กลิ่น  

กลิ่นแอลกอฮอล ์ กลิ่นตวัไม่สะอาด  กลิ่นปาก   

 

 

 มีสุขภาพดี   

 เจ็บป่วยเฉียบพลนั 

เจ็บป่วยมานานเร้ือรัง   

 นึกถึงโรคอะไรทนัที  

หน้าตาสมวยัไหม    

 หน้าซีด/แดง/เขียว/

บวม   

การเคลื่อนไหวผิดปกติ   

ระดับความรู้สึกตัว  

1.รู้สึกตวัดี(conscious)    

2. ง่วงซึม (drowsiness)  

พูดรู้เร่ือง  ส่วนใหญ่หลบั   

3.กระสับกระส่าย สับสน

(confuse) ซึมมาก  ไม่รู้

เวลา  สถานท่ี  บุคคล  

เอะอะอาละวาด 

4.ง่วงงง(stupor) ซึมมาก   

ตอ้งกระตุน้รุนแรง    ลืมตา    

ยกมือปัด 

5.กึ่งโคม่า(Semicoma) ไม่รู้

สติ  ตอบสนองต่อการ

กระตุน้แบบรีเฟลก็ซ ์

6.โคม่า(Coma) ไม่รู้สติ                     

ไม่มีการตอบสนองต่อการ

กระตุน้ 
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หัวข้อ ข้ันตอนการตรวจร่างกาย การแปลผล หมายเหตุ 

2. Skin  & Nails  Skin 

1.ดู (Inspection)  

1.1 สีผิว (Skin color)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 ลกัษณะผิวหนงั (Skin texture)  

 

 

1.3 รอยโรคผิวหนงั (Skin lesion)  

2.คลํา (Palpation)  

2.1ความตึงตวั (Skin turgor)                                 

โดยใชน้ิ้วหัวแม่มือและน้ิวช้ีจบัหยิบผิวหนงัและ

ไขมนัใตผ้ิวหนงัข้ึนแลว้ปล่อย สังเกตผิวหนงัจีบ

แลว้หายไปเร็วหรือ ชา้  

2.2 อุณหภูมิผิวหนงั (Temperature) โดยใชห้ลงั

มือวางเปรียบเทียบในบริเวณท่ีเหมือนกนั 

ตรวจสอบความอุน่ ร้อน เยน็  

 

2.3 ความชุ่มช้ืน (Moisture)  

 

 

2.4 รอยโรคผิวหนงั (Skin lesion) 

2.5 การบวม (Edema)  

- โดยใชน้ิ้วหัวแม่มือ(น้ิวเดียว) หรือน้ิวช้ี (น้ิว

เดียว) หรือน้ิวช้ี  น้ิวกลาง น้ิวนาง(สามน้ิว)กดลง

 

 ผิวซีด  พบในโรคโลหิต

จางและชอ็ค 

ผิวสีเหลือง พบในโรค

ตบัและถุงนํ้าดี   

ผิวสีเขียวคลํ้า(cyanosis)  

แสดงการขาดออกซิเจน 

พบในผูมี้ปัญหาหายใจไม่

สะดวก   

ผิวสีแดง พบในภาวะ                  

มีไข ้ อาย  ด่ืมสุรา                  

อกัเสบเฉพาะท่ี   

ปกติ: เรียบ เกลี้ยง ไม่

หยาบ ไม่ขรุขระ เป็นไป

ตามอายขุยั  

ผิดปกติ : หยาบ ขรุขระ 

เป็นเกล็ดแห้ง แตกเป็นขุย 

เห่ียวยน่  

 ความตึงตวัของ

ผิวหนงัปกติ  = normal 

skin turgor  

ผิดปกติ  เม่ือปลอ่ยมือ

แลว้ผิวหนงัตั้งคา้งอยู่ 2-3 

วินาที แสดงว่า ความตึงตวั

ของผิวหนงัไม่ดี (Poor 

skin turgor) 

ปกติ : ผิวหนงัอุ่นทัว่

กาย  

ผิดปกติ ผิวหนงัร้อน 

  มีไข/้มีการอกัเสบ  

ผิดปกติ มือ เทา้เยน็                   

มีภาวะชอ็ก/เลอืดไปเลี้ยง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูพร้อม

กับคลํา 
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หัวข้อ ข้ันตอนการตรวจร่างกาย การแปลผล หมายเหตุ 

บนบริเวณผิวหนงัท่ีมีกระดูกรอง กดแรงและ

นานประมาณ 5-10 วินาทีและดู  คลาํมีผิวหนงั

บุ๋มลงไปหรือไม่    

- ตาํแหน่งท่ีตรวจพบภาวะบวมไดง้่ายแลชดัเจน

คือ หลงัเทา้  ขอ้เทา้         ขาดา้น medial ต่อ

กระดูกหน้าแขง้(tibia)  

ส่วนปลายไม่ดี 

ผิดปกติ : เหงื่อออกมาก 

เหงือ่ช้ืนทัว่ร่างกาย                         

ผิวหนงัแห้งมาก  

 

 บวมกดบุ๋ม(pitting 

edema) 

พบในโรคหัวใจ  ไต  

โปรตีนในเลอืดตํ่า หลอด

เลือดดาํแขนขาอุดตนั 

1+ บวมเล็กน้อยกดบุ๋มลง

ไป           2 ม.ม รอยบุ๋ม

หายไปเร็ว 

2+ กดบุ๋มลงไป 4 ม.ม 

3+ กดบุ๋มลงไป 6 ม.ม 

4+ กดบุ๋มลงไป 8 

มิลลิเมตร 

 บวมกดไม่บุ๋ม(non 

pitting edema) เกิดจาก

ความผดิปกติระบบ

นํ้าเหลือง หรือ โรค

hypothyroid (การบวมนํ้าท่ี

ค่อนขา้งแข็งของเน้ือเยือ่ใต้

ผิวหนงับริเวณหนา้แขง้) 

 Nails 

ใชท้กัษะการดูและคลาํ 

 1.1 สีของเล็บ 

1.2 รูปร่างของเล็บ(shape) 

1.3 รอยโรคของเล็บ(lesions) 

เล็บปกติ  มุมระหว่าง 

proximal nail fold กบั nail 

plate  ประมาณ 160 องศา 

 น้ิวปุ้ม(clubbing of 

fingers & toe nail)  มุม

ระหว่าง proximal nail fold 

กบั nail plate  มากกว่า 160 

องศา   พบในผูป่้วยท่ีขาด
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หัวข้อ ข้ันตอนการตรวจร่างกาย การแปลผล หมายเหตุ 

ออกซิเจนเร้ือรงัหรือ

โรคหัวใจพิการแต่กาํเนิด

ชนิดเขียว 

เล็บรูปร่างเหมือนชอ้น

(spoon  nail)ส่วนปลาย

งอนข้ึนเหมือนชอ้น พบใน

ผูป่้วยโรคโลหิตจางชนิด

ขาดเหล็ก (Iron deficiency  

anemia) 

3. Head 1. การด ู

1.1 ศีรษะ: ดูรูปร่าง ขนาดและความสมมาตร 

1.2 ผม : ดูการกระจายของเสน้ผม   ดูลกัษณะว่า

แตกแห้ง กรอบ ขาด ร่วง  มีเหาหรือไม่ 

1.3 หนงัศรีษะ : ดูการอกัเสบ มีแผล รงัแค กอ้น 

หรือส่ิงผิดปกติอื่นๆ 

2. การคลํา 

 ผูต้รวจยนืดา้นหน้าของผูใ้ชบ้ริการ ใชป้ลาย

น้ิวช้ี น้ิวกลาง และน้ิวนาง คลาํวนเบาๆ ให้ทัว่

ศีรษะ เพ่ือคน้หากอ้นผิดปกติต่าง ๆ โดยเร่ิมจาก

ดา้นหน้า ไลไ่ปจนทัว่ถึงทา้ยทอย และคลาํต่อม

นํ้าเหลืองบริเวณทา้ยทอย (Occipital lymph 

node)  

2.1 หนงัศรีษะและกะโหลกศีรษะ (Scalp & 

skull) 

 - กดเจ็บไหม(tenderness) 

- มีกอ้นไหม( mass) 

2.2 Occipital lymph node 

 ปกติ : ศีรษะตอ้ง

สมมาตร ส่วนขนาดจะผนั

แปรตามวยั 

เส้นผมตอ้งไม่แห้งกรอบ 

หรือขาดงา่ย  

ผมแห้งกรอบ หรือขาด

ง่าย อาจบอกถึงภาวะทุพ

โภชนาการ  

การติดเช้ือราบนหนงั

ศีรษะ จะพบการหลุดร่วง

เป็นหย่อมๆของเสน้ผม 

หนงัศรีษะมีขุย หรือรงัแค 

 

 

ปกติ : คลาํไม่พบกอ้น                  

ไม่พบต่อมนํ้าเหลอืง 

 

4. Face 1. ด ู

1.1 ความสมมาตร 

1.2 การแสดงออกของใบหนา้ 

1.3 รอยโรค 

1.4 การเคลือ่นไหวผิดปกติ 

ปกติ : ใบหน้าทั้งสอง

ดา้นสมมาตรกนั ไม่บิด

เบ้ียว ไม่มีการเคลื่อนไหว

ผิดปกติ ขนค้ิว ขนตา 

กระจายปกติสมํ่าเสมอ สี
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หัวข้อ ข้ันตอนการตรวจร่างกาย การแปลผล หมายเหตุ 

2.คลํา 

2.1 กดเจ็บไหม(tenderness) 

2.2 มีกอ้นไหม( mass) 

2.3 lymph node 

1) Pre-auricular lymph node                                       

หน้าหูบริเวณหน้า Tragus  

2) Post- auricular lymph node                             

หลงัหู  ดา้นบนของ mastoid  process 

3) Submental  lymph node  อยู่ใตค้าง 

4) Submaxillary or submandible  lymph node 

อยู่ใตข้ากรรไกรลา่ง 

5) Tonsillar  lymph node     อยู่ใตมุ้มขากรรไกร

ล่าง 

3. ทดสอบเส้นประสาทสมอง  

3.1 ทดสอบเส้นประสาทสมองคู่ท่ี 5 (Test 

cranial nerve V) 

3.1.1 Sensory (ตรวจการรับความรู้สึกบริเวณ

ใบหน้า) : light touch, pain sensation 

1) บอกให้ผูร้ับบริการหลบัตา   ใชส้าํลีและ                 

ไมป้ลายแหลมแตะหน้าผาก  แกม้  คาง ดา้นซา้ย 

– ขวา 

2) ถา้รูสึ้กให้บอกหรือพยกัหน้า    

3.1.2 Motor  (ตรวจการทํางานของกล้ามเนื้อบด

เคีย้ว ):  (temporomandibula 

 Joint, masseter muscle) 

 บอกให้ผูร้ับบริการกดัฟัน ผูต้รวจคลาํTemporal  

muscle และ masseter  muscle ทั้ง 2 ขา้ง 

 3.2 ทดสอบเส้นประสาทสมองคู่ท่ี 7 (Test 

cranial nerve VII) : Motor (Facial nerve) 

- บอกให้ผูร้ับบริการ เลกิค้ิว  หลบัตาป๋ี ยิงฟัน 

ทาํปากจู๋ เป่าลมแกม้ป่อง 

 

ผิวหน้าตามเช้ือชาติ 

ใบหน้าไม่บวม ร่องแกม้ 

จะเป็นร่องลึกเท่ากนัทั้ง

สองขา้ง  

ปกติ : คลาํกดไม่เจ็บ ไม่

พบกอ้น ไม่พบต่อม

นํ้าเหลืองโตคลาํพบ

กลา้มเน้ือ Temporal  

muscle และ masseter  

muscle เป็นลาํแข็ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถา้ไม่รู้สึกแสดงว่าแขนง

เส้นประสาทสมอง (CN 5) 

เป็นอมัพาต 

 

 

 

 ปกติ : กลา้มเน้ือจะ

เกร็งตวัเป็นสันนูนเท่ากนั

ทั้งสองขา้ง 
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หัวข้อ ข้ันตอนการตรวจร่างกาย การแปลผล หมายเหตุ 

                          ผูต้รวจดูรอยย่นของ

ใบหน้าทั้ง 2 ขา้ง  

 ปกติ:มีรอยย่นเท่ากนัทั้ง

สองขา้ง 

ผิดปกติ : ดา้นใดไม่มี

รอยย่น หลบัตาไม่ได ้มุม

ปากตก แสดงถึงดา้นนั้น

กลา้มเน้ือใบหน้าเป็น

อมัพาต (Facial palsy) 

5. Eyes 1.ดู(Inspect) 

1.1 ลกัษณะตาภายนอก( External structure) : ค้ิว 

ตาํแหน่งตา  ลกูตา ม่านตา เปลือกตา ความชุม่

ช้ืน                                    

การกระพริบตา    ความนูนของลูกตาเพ่ือดูตา

โปน(exopthalmos) 

1.2  scleras and Conjunctiva (ตาขาวและเยื่อบุ

ตา)  

ใชน้ิ้วหัวแม่มือวางบนเปลอืกตาบน แลว้ดึง

ข้ึน ให้ผูร้ับบริการเหลือบมองปลายเทา้ การ

ตรวจดา้นล่าง 

ผูต้รวจวางน้ิวหัวแม่มือบนเปลอืกตาลา่ง แลว้ดึง

ลงให้ผูใ้ชบ้ริการเหลือบ มองข้ึนขา้งบน แลว้

กลอกตามองซา้ยขวา สงัเกตตาขาว เยื่อบุตา สี

อะไร   มีส่ิงแปลกปลอม แผล การบวม ลกัษณะ

หลอดเลอืดท่ีผิดปกติไหม 

1.3 Corneas (กระจกตา) 

ใชไ้ฟฉายส่องจากดา้นขา้งให้ลาํแสงฉายผ่าน

กระจกตาโดยเขา้ทางดา้นขา้ง ผูต้รวจมองกระจก

ตาจากทางดา้นหนา้ สังเกตความใส และรอยขีด

ข่วนบนกระจกตา 

 

 

ปกติ :  

- ค้ิว มีการกระจายตวัของ

ขนค้ิวสมํ่าเสมอ ผิวหนงั

บริเวณค้ิวไม่อกัเสบเป็นขุย 

และ ตา 2 ขา้งมีขนาดและ

อยูร่ะดบัเดียวกนั                                                                                                                  

- เปลือกตาสามารถปิดได้

สนิทเม่ือหลบัตา  เปลือก

ตาบนคลุม ม่านตา

ประมาณ 1-3 มิลลิเมตร

(ปกติไม่เห็นตาขาวเหนือ

ตาดาํ)                                                                                                                            

- มีการกระพริบตาโดย

อตัโนมติัประมาณ 15-20 

ครั้ ง/นาที                                                                       

- ลูกตาอยู่ตรงกลางเบา้ตา  

ม่านตาอยู่ตรงกลางลูกตา   

ลูกตาไม่โปนออก  

ปกติ : ตาขาวมีสีขาว                             

เส้นเลือดฝอยมีเล็กน้อย 

เยื่อบุตามีสีชมพูหรือแดง

เร่ือๆไม่มีตุ่ม แผล การบวม  

และส่ิงแปลกปลอม  
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หัวข้อ ข้ันตอนการตรวจร่างกาย การแปลผล หมายเหตุ 

2.การทดสอบ (Test) 

2.1 visual field(การตรวจลานสายตา) (CN II: 

Optic  nerve) 

เป็นการตรวจอาณาเขตหรือบริเวณโดยรอบท่ีตา

สามารถเห็นได ้

1) ผูต้รวจยืนห่างผูร้ับบริการ 2 ฟุต 

2) มองปลายจมูกของกนัและกนั 

3) ผูต้รวจ เหยียดแขนออกไปดา้นขา้ง งอขอ้มือ

ให้น้ิวช้ีและน้ิวกลางอยู่ในระดบัตา 

4) ผูต้รวจค่อยๆเลือ่นมือท่ีขยบัไปมา เขา้หา

ผูร้ับบริการ เม่ือผูร้ับบริการเร่ิมเห็นน้ิวมือของ

ผูต้รวจให้ผูร้ับบริการพยกัหน้า 

5) ผูต้รวจเปรียบเทียบว่า จุดท่ีผูร้ับบริการเห็นน้ิว

มือและพยกัหนา้นั้น เห็นพร้อมกบัผูต้รวจ

หรือไม่ 

6) ผูต้รวจยกแขนข้ึนสูงสุด และดา้นลา่ง

ตามลาํดบั 

ปกติ : กระจกตาใส  

โคง้ อาจพบวงขาวขุ่น

รอบๆชิดขอบกระจกตาใน

ผูมี้อายเุกิน 40 ปี เรียก 

arcus senillis ซ่ึงเกดิจาก

การสะสมไขมนัเม่ือมีอายุ

มากข้ึน 

 

แปลผล : ลานสายตา

เท่ากบั หรือกวา้งกว่า หรือ

แคบกว่าผูต้รวจ 

 

 2.2 Visual  acuity (การตรวจการมองเห็น) (CN 

2: Optic  nerve) 

ใชวิ้ธี Reading  test  

1) บอกให้ผูร้ับบริการปิดตาทีละขา้ง 

2) ผูต้รวจวางกระดาษท่ีมีตวัหนงัสือชนิดพิมพ์

ในระดบัสายตาและ                                       

ห่างตาประมาณ 14 น้ิว  

3) ผูต้รวจช้ีตาํแหน่งให้อ่าน  

4) เม่ืออา่นแลว้ให้เปลี่ยนไปตรวจตาอีกขา้ง 

5) ถา้ใชแ้ว่นตาหรือคอนแทกซ์เลนส์  ให้ใส่

ขณะตรวจดว้ย 

 ถา้อ่านไดถู้กตอ้ง 

แสดงว่า การมองเห็นปกติ     
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2.3 Extraocular muscle หรือExtraocular 

movement(ตรวจการทํางานของกล้ามเนื้อตา) 

(CN III, IV, VI) 

1) บอกผูร้ับบริการให้มองตามปลายน้ิวช้ีของ

ผูต้รวจ   

2) ผูต้รวจค่อยๆเลือ่นปลายน้ิวไปดา้นขวามือ

ชา้ๆ และสังเกตการเคลื่อนไหวของลูกตา

ผูร้ับบริการ 

3) เม่ือตาดาํเคลือ่นมาอยู่หางตา ผูต้รวจเลื่อนมือ

กลบัมาจุดเดิม ให้ตาดาํอยู่ตรงกลาง 

4) หมุนมือให้น้ิวช้ีอยู่ในแนวขวาง 

เลื่อนมือข้ึนขา้งบน เม่ือผูร้ับบริการกรอกตาข้ึน

สูงสุดให้หยุด แลว้เลื่อนมือลงดา้นล่าง 

2.4 eye convergence หรือTest 

Accommodation  reflex (การตรวจปฏิกิริยา

ปรับตาดใูกล้ไกล) 

1) บอกให้ผูร้ับบริการจอ้งมองตามปลายน้ิวหรือ

ปลายดินสอท่ีเคลื่อนเขา้หาดั้งจมูกของ

ผูร้ับบริการ 

2) ผูต้รวจสังเกตรูม่านตาหดตวัผ่านการทาํงาน

ของCN 3   และการลูเ่ขา้ของตาดาํ 

 

2.5 Test pupil  react  to light (การตรวจ

ปฏิกิริยาของรูม่านตาต่อแสง) (CN3) : เป็นการ

ตรวจขนาดของรูม่านตา รูปร่าง การตอบสนอง

ต่อแสง  เปรียบเทียบความเท่ากนัของทั้ง 2 ขา้ง 

 วิธีการตรวจ  direct light reflex 

1) ให้ผูร้ับบริการมองไกลตรงไปขา้งหน้า  

2) ผูต้รวจดูรูม่านตา ขนาด รูปร่าง ความเท่ากนั 

3) ใชไ้ฟฉายท่ีลาํแสงแคบ ส่องไฟจากดา้นขา้ง

ผ่านไปท่ีรูม่านตาทีละขา้ง 

 ผูต้รวจสงัเกตว่า  มี

อาการสั่นกระตุก

(nystagmus) ของลูกตา

หรือไม่ 

 อาการสั่นกระตุก แสดง

ว่า กลา้มเน้ือตามีอาการ

อ่อนลา้ หรือ ประสาท

สมองท่ีควบคุมกลา้มเน้ือ

ตาผดิปกติ 

 

 

 

 

ภาวะปกติ : ตาดาํ 2 ขา้ง

จะเคลือ่นท่ีลูเ่ขา้หากนัเม่ือ

ถึงระยะ 5-8 ซม.และรูม่าน

ตาจะหดเล็กลง   

ภาวะผิดปกติ :  การ

เคลื่อนของลูกตาเขา้หากนั

ไม่ดี เคลื่อนเขา้มาชัว่คราว

และ เคลื่อนออกตามเดิม                            

ไม่สามารถจอ้งมองไดน้าน  

พบในกลา้มเน้ือลูกตาอ่อน

แรง  

 ปกติ รูม่านตาดาํ ขนาด 

2 - 5 มิลลิเมตร (ข้ึนอยู่กบั

แสงสว่าง โดยทัว่ไป

ประมาณ  3 มิลลิเมตร) 

ลกัษณะกลม  ขอบเรียบ  

หดตวัเม่ือถูกแสง เรียกว่า 

pupil  react  to light    
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6. Ears 1. ด ู

1.1 หูภายนอก 

1.1.1 รูปร่าง ตาํแหน่งและผิวหนงั 

ของใบหู และบริเวณใกลเ้คียงมีกอ้น ถุงนํ้า หรือ

ตุ่มหนองหรือไม่ 

1.2  รูหู(Ear canals) ใชอุ้ปกรณช์่วยคือ ไฟฉาย 

โดยให้ผูใ้ชบ้ริการเอยีงศรีษะไปดา้นตรงขา้ม 

ผูต้รวจดึงใบหู เพ่ือปรับรูหูให้อยู่ในแนวตรงทาํ

ให้เห็นรูหูชดัเจน ซ่ึงในผูใ้หญ่ให้จบัใบหูดึงเฉียง

ข้ึนดา้นบนเปิดไฟฉาย ส่องดูในช่องหู สงัเกตว่า

มีข้ีหู มีการอกัเสบ หรือมีส่ิงคดัหลัง่ออกมา

หรือไม่  

2. คลํา (Palpate): Tenderness 

ผูต้รวจใชใ้ชน้ิ้วหัวแม่มือ และน้ิวช้ีคลาํใบหู

ทุกส่วน เพ่ือประเมินว่ามีกอ้น บวม กดเจ็บ

หรือไม่  

รายท่ีสงสัยว่ามีการอกัเสบของหูส่วนนอก

เม่ือผูต้รวจจบัใบหูหรือต่ิงหู ผูใ้ชบ้ริการจะปวด

มาก หรือ 

ถา้กดบริเวณกกหูแลว้ปวด แสดงว่ามีการอกัเสบ

ของกระดูกมาสตอยด์ หรือต่อมนํ้าเหลืองหลงัหู 

3.การทดสอบการได้ยิน(Test hearing) (CN  

VIII : Auditory(Acoustic) nerve) 

3.1 วิธีกระซิบ(Whispering test)                  

1)บอกผูร้ับบริการว่าจะขอตรวจการไดย้นิ หาก

ไดย้ินเสียงขอให้พูดตาม2) ให้ผูร้ับบริการใชมื้อ

อุดหูขา้งท่ีไม่ตอ้งการตรวจไว ้

3) ผูต้รวจยืนดา้นหลงัเยื้องห่างจากผูป่้วย 2 ฟุต 

ดา้นหูขา้งท่ีตรวจ 

4) ผูต้รวจพูดกระซิบ  หรือพูดเป็นคาํเบาๆ เช่น 

หน่ึง สอง สาม 

5) บอกให้ผูร้ับบริการทวนคาํพูดท่ีไดย้ิน 

ปกติ : ขอบใบหูดา้นบน

จะอยูแ่นวเดียวกบัระดบั

เส้นตรงจากหางตา และ

เอียงประมาณ 10 องศาใน

แนวตั้ง ไม่มีกอ้น ถงุนํ้า 

หรือตุ่มหนอง 

ผิดปกติ : ระดบัของขอบ

ใบหู ถา้สูงหรือตํา่กว่า

ระดบัเส้นตรงจากหางตา 

มกัพบในโรคทาง

กรรมพนัธุ์บางชนิด หรือ         

คนท่ีปัญญาออ่นแต่กาํเนิด  

 

ปกติ : ช่องหู เรียบ 

ลกัษณะของข้ีหู(ear wax) 

แห้งเป็นแผ่น 

ผิดปกติ : ช่องหู บวมแดง                   

มีส่ิงคดัหลัง่ลกัษณะข้ีหู                   

(ear wax) เปียก แข็งเป็น

กอ้นมีรูทะลุของแกว้หู 

 

ปกติ :ไม่บวม ไม่

เจ็บปวด 

 

ผิดปกติ : บวม อกัเสบ 

ปวดมากเม่ือทดสอบความ

เจ็บปวด 

กดเจ็บใบหูนึกถึงการ

อกัเสบของหูชั้นนอก(otitis 

externa) 

 กดเจ็บกระดูกหลงัหู

(mastoid  process)อาจนึก
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6) เร่ิมตรวจการไดย้ินของหูอีกขา้งเช่นเดิม 

3.2 วิธีฟังเสียงนาฬิกาเดิน 

1) บอกผูร้ับบริการให้ทราบว่าจะขอตรวจการได้

ยิน หากไดย้ินเสียงขอให้บอก 

2) ให้ผูร้ับบริการใชน้ิ้วอุดหูขา้งท่ีไม่ตอ้งการ

ตรวจไว ้

3) ผูต้รวจวางนาฬกิาห่างจากหูดา้นหลงั 2-3 ซม.

(ผูร้ับบริการตอ้งไม่เห็นว่าใชน้าฬิกา) 

4) บอกให้ผูร้ับบริการบอกส่ิงท่ีไดย้นิ 

5) เร่ิมตรวจการไดย้ินของหูอีกขา้งเช่นเดิม 

3.3  วิธีการทดสอบโดยใช้เสียงเสียดสีจากนิว้มือ

ใกล้ๆหูทีละข้าง 

ทาํเชน่เดียวกบัวิธีฟังเสียงนาฬิกาเดิน 

3.4 วิธีการใช้ส้อมเสียง(tuning fork tests) 

3.4.1 Weber test  เป็นการตรวจสอบการไดย้ิน

ของหูทั้ง 2 ขา้ง ว่าปกติหรือไม่  มีขั้นตอนดงัน้ี 

1) บอกผูร้ับบริการให้ทราบว่าจะขอตรวจการ      

ไดย้ิน 

2) เคาะสอ้มเสียงให้สั่นแลว้วางลงบนแนว

กึ่งกลางศรีษะ ให้ส้อมเสียงอยู่ห่างจากหู ทั้ง 2 

ขา้งเท่ากนั 

3) ถามผูร้ับบริการว่ารู้สึกสั่นสะเทือนหรือไดย้ิน

เสียงจากหูขา้งไหน เท่ากนัไหม 

4) ถา้ไดย้ินเสียงไม่เท่ากนัของหู 2 ขา้ง ควรตรวจ

การไดย้ินของหูแต่ละขา้งต่อไป 

3.4.2 Rinne test เป็นการตรวจการไดย้นิของหู

แต่ละขา้ง  มีขั้นตอนดงัน้ี 

1) บอกผูร้ับบริการให้ทราบว่าจะขอตรวจการได้

ยิน 

2) บอกผูร้ับบริการว่าผูต้รวจจะวางส้อมเสียงท่ี

เคาะแลว้ไวห้ลงัใบหูบริเวณกระดูกหลงัหู

(mastoid process)   จะรูสึ้กสัน่สะเทือน                           

ถึงการอกัเสบของหูชั้น

กลางหรือโพรงกระดูกหลงั

หู(mastoiditis) 

ค่าปกติ : ไดย้ินเสียง

เท่ากนัทั้ง 2 ขา้ง 

 เม่ือผูร้ับบริการตอบว่า

ยงัไดย้ินเสียงอยู่ หลงั

ความรู้สึกสั่นสะเทือนหยุด

แลว้  แสดงว่าการทาํงาน

ของหูขา้งนั้นปกติ  คือการ

ไดย้ินเสียงท่ีนาํผ่านอากาศ

ดีกว่าการไดย้นิเสียงท่ีนาํ

ผ่านทางกระดูก                                                                                       

(air conduction > bone 

conduction: ac >bc)  

 การบนัทึกผล  : ac > 

bc  หรือ  การทดสอบ 

Rinne ให้ผลบวก 
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ถา้ความรูสึ้กสัน่สะเทือนหยุดขอให้บอกผูต้รวจ 

3) เม่ือผูร้ับบริการบอกหยุดสั่นสะเทือน ให้

ผูต้รวจเอาสอ้มเสียงมาวางไวห้น้าหูผูร้ับบริการ 

แลว้ถามว่าผูร้ับบริการไดย้ินเสียงหรือไม่ 

4) ตรวจหูอีกขา้งดว้ยวิธีเดียวกนั 

7. Nose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. ดู (Inspect) 

1.1 ลักษณะภายนอก (External)  

- symmetry 

- lesions 

- Alae nasi(ปีกจมูก) : มีการบานออกและหุบเขา้

ในขณะหายใจเขา้ - ออกไหม   

1.2 รูจมูก(Nares) 

ให้ผูร้ับบริการแหงนหน้าข้ึนเล็กนอ้ย ผูต้รวจ

ใชน้ิ้วหัวแม่มือแตะจมูกและน้ิวกลางแตะบริเวณ

ศีรษะแลว้ดึงรั้ งจมูกข้ึน ขณะเดียวกนัผูต้รวจใช้

ไฟฉายส่องเขา้ไปในรูจมูก 

- เยื่อบุจมูก(nasal mucosa) 

- ผนงักั้นชอ่งจมูก(septum)     

- เยื่อบุจมูกท่ีคลุมเทอร์บิเนต(turbinates) 

2.คลํา(Palpate) 

ตรวจ Sinus tenderness 

2.1 Frontal sinuses  

ผูต้รวจใชน้ิ้วหัวแม่มือกดและดนัข้ึนเหนือลูกตา

บริเวณหัวค้ิว ดูว่าผูร้ับบริการมีอาการกดเจ็บ

ไหม 

2.2 Maxillary sinuses  

ผูต้รวจใชน้ิ้วหัวแม่มือกดและดนัข้ึนท่ีโหนก

แกม้ระดบัเดียวกบัปีกจมูก   ดูว่าผูร้ับบริการมี

อาการกดเจ็บไหม 

3. ทดสอบการได้กล่ิน (Test Smelling)(Cr.N.I: 

Olfactory nerve) 

1) ตรวจรูจมูก 2 ขา้งไม่ตนั     

 จมูกปกติ : ปีกจมูกและ

จมูกมีขนาดเหมาะสม

เท่ากนั   ไม่หุบบานมาก

ขณะหายใจ  ไม่มีร่องรอย

การอกัเสบ  เยื่อบุจมูกสี

ชมพู  ไม่บวม  มีส่ิงคดัหลัง่ 

คือข้ีมูกสีใสปริมาณไม่มาก   

ผนงักั้นจมูกตรง   turbinate

ไม่เห็นชดัเจน และ                        

ไม่บวม                                   

ไซนสักดไม่เจ็บ   การได้

กลิ่นปกติ  

 ปีกจมูกทั้ง 2 ขา้ง (Alae 

nasi) : ถา้มีการบานออก

และหุบเขา้ในขณะหายใจ

เขา้ -ออก  แสดงว่ากาํลงั

หายใจลาํบาก คือ ตอ้งใช้

กาํลงัมากในการหายใจเขา้-

ออก 

 

ถ้าพบ Sinus tenderness 

(กดเจ็บบริเวณไซนสั)

ร่วมกบัอาการไข ้และมี

นํ้ามูก อาจนึกถงึ acute 

sinusitis(ไซนสัอกัเสบ

เฉียบพลนั) 

ถ้าดมกล่ินแลว้บอกกลิ่น
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2) บอกให้หลบัตา                       

3) อุดจมูกทีละขา้ง    

4) ผูต้รวจเตรียมกลิ่นส่ิงของท่ีผูร้ับบริการรู้จกั

เช่น สบู่  แอมโมเนีย  ฯลฯ และให้บอกว่ากลิ่น

อะไร                      

จุดสําคญัคือ ผูร้ับบริการตอ้งไม่เห็นส่ิงของ

ก่อนทดสอบเพ่ือการแปลผลท่ีถูกตอ้ง 

ไดถู้กตอ้งแสดงว่าการได้

กลิ่นปกติ บ่งบอกว่าการ

ทาํงานของเส้นประสาทคู่ท่ี 

1 ปกติ 

ในผูสู้งอายุการดมกลิน่

อาจไม่ดีไดเ้น่ืองจากการ

เส่ือมของเยื่อบุจมูก 

8. Mouth & Throat 1.ดู(Inspect) 

1.1 ริมฝีปาก(Lip) 

- color 

- moisture 

- lesion  

1.2 เย่ือบุกระพุ้งแก้ม  (Buccal mucosa) 

- color 

- lesion  

 1.3 เหงือก (gum)  

- color 

- lesion  

1.4 ฟัน (teeth)  

1.5 ลิน้(Tongue)  

- ขนาด (size) 

- สีและรอยโรค (color & lesion) 

- การเคลื่อนไหวของลิ้น(movement)โดยให้

ผูร้ับบริการแลบลิ้นออกมาเต็มท่ี ตรวจCranial 

nerve  12 (CN 12) Hypoglossal   nerve สังเกต

รูปร่าง  การเอยีง   การสั่น  การเห่ียวฝ่อของลิ้น  

1.7 ต่อมทอนซิล(Tonsils)  

- ขนาดของต่อมทอนซิลโตหรือไม่ 

แบ่ง 4 เกรด คือ 

เกรด 1  ต่อมทอนซิลโตประมาณ 1/4  ของ

pillar ถึง uvula :     1+ 

เกรด 2  ต่อมทอนซิลโตประมาณ 2/4  ของ

 

 

 

 

 

1.2.1 จุดค็อปลิก(Koplik’s 

spots) บริเวณกระพุง้แกม้

ตรงกบัฟันกรามลา่งพบใน

โรคหัด 

 

 

 

1.5.1  ลิ้นปกติ : มีสีแดง

หรือชมพูแก่ หยาบ(สาก

เล็กนอ้ยเวลาคลาํ)  ช้ืน(เม่ือ

คลาํมีนํ้าติดน้ิวมือ)   นอน

น่ิงอยู่ตรงกลางพ้ืนปาก

ระหว่างเหงือกล่างทั้งสอง   

เคลื่อนไหวไดม้ากและ

เวลาแลบลิ้นออกมานอก

ปากตรงๆลิ้นจะไม่เบ้ียวไป

ดา้นใดดา้นหน่ึง  ลิ้นจะ

ตรง ไม่เอียง  ไม่สั่นและ    

ไม่เห่ียวฝ่อ                  

1.5.2 ถา้ลิ้นเอยีงไปดา้นใด 
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pillar ถึง uvula :     2+ 

เกรด 3  ต่อมทอนซิลโตประมาณ 3/4  ของ

pillar ถึง uvula :     3+ 

เกรด 4  ต่อมทอนซิลโตเต็มช่อง       ของ

pillar ถึง uvula :     4+ 

- การอกัเสบหรือแดง ไหม  

- มีจุดหนอง (exudate  tonsillitis)ไหม  

- มีส่ิงผิดปกติอื่นๆ หรือไม่ 

1.8 pharynx(คอด้านใน) 

- แดง   มีตุ่ม มีเยื่อเมือกหรือไม่ 

1.9 เพดานปาก(palate)  

- ปุ่มเพดาน(torus  palatinus)  คือปุ่มกระดูกใน

บริเวณตรงกลางเพดานปาก ถา้ไม่อกัเสบไม่ตอ้ง

ทาํการผ่าตดั  หรือรักษาเพราะไม่มีอนัตราย 

1.10 ลิน้ไก่(uvula)  

การเคลื่อนไหวของลิ้นไกเ่ม่ือรอ้ง “อา” ตรวจ

Cranial nerve  IX,X  (CN IX,X  ) 

Glossopharyngeal  nerve และ Vagus  nerve  

- ดูลิ้นไกเ่อยีงหรือเฉหรือไม่  

2.ทดสอบการรับรส(Test Taste)  

1) บอกให้ผูร้ับบริการหลบัตาและอา้ปาก 

2) ผูต้รวจใชไ้มแ้ตะเกลือหรือนํ้าตาล  วางบน

บริเวณ 2 ใน 3 ส่วนทางดา้นหน้าของลิ้น 

3) ผูร้ับบริการบอกว่ารสเกลือหรือนํ้าตาล 

ดา้นหน่ึง แสดงว่ามีอมัพาต

ของเส้นประสาทคู่ 12 ดา้น

นั้น 

 1.7.1 ต่อมทอนซิล 

(tonsils)ผิดปกติดูขนาดโต 

1+  ,2+  ,  3+  ,4+  และมี

การอกัเสบ แดง  มีจุด

หนอง (exudates  

tonsillitis) 

โรคคอตีบ(Diphtheria)              

มีฝ้าสีเทาแผ่คลุมทอนซิล  

ลิ้นไก่ เช็ดไม่ออกง่าย เช็ด

แลว้จะมีเลือดออก 

 

 

 

1.10.1 ปกติ ลิ้นไก่อยู่ตรง

กลางไม่เฉเอยีงเม่ือรอ้ง

“อา”แสดงว่า 

Cranial nerve  IX,X  

ทาํงานปกติ 

 บอกรสถูกต้อง : การ

รับรสของลิ้นปกติ แสดงว่า 

Cr.N.VII:Facial nerve 

(Sensory)  ปกติ 

9. Neck 

 

1. ดู (Inspect) 

1.1 Symmetry   

1.2 Lesions     

1.3 Thyroid gland  

       1.4 Neck vein engorgement     (เส้นเลือด

ดาํขา้งคอขยายใหญ่และมีเลือดคัง่)  

ดูบริเวณขา้งคอดา้นขวาของผูร้ับบริการในท่า

 ถา้พบ Neck vein 

engorgement  ปกติจะไม่

สูงเกินแอ่งไหปลารา้ 

หรือไม่เกนิ 1 น้ิวมือจาก

กระดูกไหปลารา้ ซ่ึงถา้พบ

สูงเกินปกติจะพบใน

โรคหัวใจลม้เหลว  
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นัง่หรือท่ายืน  พบเส้นเลือดดาํขา้งคอขยายและ

มีเลือดคัง่ไหม 

2. คลํา(Palpate) 

2.1 Trachea (หลอดลม) 

    ผูต้รวจวางน้ิวช้ีท่ีsupra sternal notch แลว้

เคลื่อนท่ีเป็นเส้นตรงข้ึนขา้งบน  

 

2.2 Thyroid gland (ต่อมไทรอยด์) 

 คลําจากด้านหน้า 

1) ถา้คลาํlobe ขวา ให้ผูร้ับบริการเอยีงศีรษะไป

ทางขวาและกม้หน้าเล็กน้อย      

2) ใชน้ิ้วหัวแม่มือขวาดนัหลอดลมตรงตาํแหน่ง

Cricoid cartilage เบาๆ  3) จบั lobe ขวา ดว้ย

น้ิวช้ี น้ิวกลาง และหัวแม่มือซา้ย 

- คลาํว่ามีขนาดโตหรือมีกอ้นหรือไม่  - ขนาด

รูปร่างความแข็งน่ิม     

- กดเจ็บไหม    

4) คลาํ lobe ซ้ายเช่นเดียวกนั  

  จากด้านหน้า 

1) ถา้คลาํlobe ขวา ให้ผูร้ับบริการเอยีงศีรษะไป

ทางขวาและกม้หน้าเล็กน้อย     

2) ใชน้ิ้วหัวแม่มือขวาดนัหลอดลมตรงตาํแหน่ง

Cricoid cartilage เบาๆ  3) จบั lobe ขวา ดว้ย

น้ิวช้ี น้ิวกลาง และหัวแม่มือซา้ย 

4) คลาํ lobe ซ้ายเชน่เดียวกนั  

2.3 Lymph node (ต่อมนํ้าเหลือง)บริเวณคอ 

1) Superficial cervical  lymph node    ส่วนบน

ของกลา้มเน้ือSternocleidomastoid  

2) Posterior cervical chain  lymph node   

ดา้นหน้าของกลา้มเน้ือTrapezius  

3) Deep cervical chain  lymph node    อยู่ลึก

หลงักลา้มเน้ือSternocleidomastoid  

     

 

ถา้หลอดลมอยูศู่นยก์ลาง

แสดงว่าหลอดลมอยู่ใน 

ตาํแหน่งปกติ    

 ถ้าห ลอดลม ไม่ อยู่ ใน

แนวตรงมีการเอนเอียงไป

ด้านใด แสดงว่าปอดด้าน

ตรงขา้มมีพยาธิสภาพ 

 

 ต่อมไทรอยด์ปกติ :  

ไม่โต  ไม่มีกอ้น  กดไม่เจ็บ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปกติ : คลาํไม่พบต่อม

นํ้าเหลือง 
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4) Supraclavicular  lymph node        เหนือ

กระดูกไหปลาร้า 

3. Test Cr.N. XI (motor)(ตรวจความแข็งแรง

ของกลา้มเน้ือคอ)  

       Cr.N. XI: Spinal Accessory nerve ควบคุม

กลา้มเน้ือ Sternomastoid และ Trapezius  

1) ผูต้รวจวางมือบนหน้าผาก /  ทา้ยทอย / 

บริเวณคางและแกม้(ซ้ายและขวา)ของ

ผูร้ับบริการและบอกผูร้ับบริการออกแรงตา้นกนั 

2) บอกผูร้ับบริการยกไหลส่องขา้ง ผูต้รวจ

วางมือบนไหลก่ดลง  ให้ออกแรงตา้นกนั 

 

 

ภาวะปกติ  : สามารถ

ตา้นแรงกบัผูต้รวจได ้

10. Breasts 1.การด ู  

1.1 ขนาดของเตา้นมทั้งสองขา้งเท่ากนัหรือไม่ 

1.2 รูปร่างของเตา้นม สังเกตเห็นรอยบุ๋มหรือมี

กอ้นหรือไม่ 

1.3 หัวนมและลานหัวนมมีลกัษณะอย่างไร 

ผิดปกติไหม 

1.4 ลกัษณะของผิวหนงั เช่นแผล   ผื่นคนั   เส้น

เลือดโป่งพอง     ผิวขุรขระคลา้ยผิวส้ม 

2. การคลํา 

2.1 ใชอุ้ง้น้ิวมือของน้ิวช้ี กลางและนาง  ตรวจ

โดยสัมผสัให้พอดี ไม่แรงจนเกินไป การคลาํเตา้

นมมี 3 แบบ 

1) การคลาํในแนวกน้หอย 

2) การคลาํในแนวรูปลิ่ม 

3) การคลาํในแนวข้ึนลงจากใตเ้ตา้นมจนถึง

บริเวณไหปลาร้า 

      ถา้คลาํพบกอ้นให้ระบุว่า ตาํแหน่งของกอ้น

อยู่ในส่วนไหนของเตา้นมขนาดของกอ้นโต

ประมาณกี่เซนติเมตร ลกัษณะของกอ้นกลม 

เรียบ หรือ แบนหรือขรุขระเป็นตะปุ่มตะป่ํา แข็ง

หรือออ่นนุ่ม และสามารถขยบัไปมาไดห้รือไม่    

 ปกติ : ขนาดแตกต่าง

กนัเลก็น้อย  ไม่มีรอยบุ๋ม

,ไม่มีกอ้น  ผิวหนงัปกติ สี

ผิวเหมือนสีผิวกาย                       

ผิวเรียบ ไม่มีแผล หรือผื่น

คนั หรือเสน้เลือดโป่งพอง 

 

    ผิดปกติ : ขนาด

แตกต่างกนัอย่างชดัเจน  มี

รอยบุ๋ม  กอ้น บวมหรือ ดู

หนาตวัข้ึนกว่าเดิม บวม 

แดง ซ่ึงอาจเกิดจากการ

อกัเสบ เส้นเลอืดโป่งพอง 

ผื่นคนั หรือเป็นแผล                 

หรือลกัษณะของผิวหนงั

คลา้ยผิวส้ม 

       ถา้ผิวตรงกลาง

บริเวณท่ีมีกอ้นหรือรอยบุ๋ม 

(Skin dimpling) หรือหนา

ตวัข้ึนคลา้ยหนงัหมู (Pig 

skin) ให้นึกถึงมะเร็ง 
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กดเจ็บหรือไม่   ถา้ผิวตรงกลางบริเวณท่ีมีกอ้น

หรือรอยบุ๋ม (Skin dimpling) หรือกดเจ็บหรือไม่  

2.2 การคลําต่อมนํ้าเหลือง 

เพ่ือคน้หาความผิดปกติของต่อมนํ้าเหลืองว่า โต 

หรือ บวม เจ็บไหม   

1) Cervical nodes (มีตรวจแลว้ในคอ) 

2) Supraclavicular nodes(มีตรวจแลว้ในคอ) 

3) Infraclavicular nodes  

4) Axillary nodes 

1. Lateral              2. Central 

3. Anterior            4. Posterior 

 

 

 

ปกติ : ต่อมนํ้าเหลืองไม่

โตหรือคลาํไม่พบ 

ผิดปกติ : พบต่อม

นํ้าเหลืองโต ซ่ึงอาจจะ

แสดงถึงการแพร่กระจาย

ของเซลมะเร็ง 

11. Chest , Posterior & 

Anterior 

1.การด ู

1.1 รูปร่างของทรวงอก  

- ดูความหนาหรือเส้นผา่เส้นศูนยก์ลางจาก

ดา้นหน้าไปดา้นหลงั(antero – posterior 

diameter ; AP diameter)  และดูความกวา้งหรือ

เส้นผ่าศูนยก์ลางจากดา้นซ้ายไปดา้นขวา (lateral 

หรือ transverse diameter  

- เปรียบเทียบสัดส่วนของ antero – posterior 

diameter กบั transverse diameter 

1.2 ขนาดแต่ละขา้ง สมมาตรไหม 

1.3 การเคลือ่นไหวของทรวงอก ขณะหายใจเขา้

และออก  

 ภาวะปกติ :  

- รูปร่างลกัษณะทรวงอก

ปกติจะมีรูปร่างกลมแบน 

anteroposterior diameter : 

Lateral diameter มี

ค่าประมาณ 1:2 หรือ 5:7  

- การขยายของทรวงอก

เท่ากนั 

- จงัหวะการหายใจ

สมํ่าเสมออตัราการหายใจ

ในผูใ้หญป่ระมาณ 12 – 20 

ครั้ งต่อนาที (Wilson & 
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- ทรวงอกทั้ง 2 ขา้งขยายเท่ากนัหรือไม่   

- ลกัษณะการหายใจ สังเกต  

จงัหวะ (Rhythm)  ความลึกต้ืนของการหายใจ  

อวยัวะท่ีใชช้่วยในการหายใจ 

1.4 ผิวหนงั  

2. การคลํา 

2.1 คลาํทัว่ไปบริเวณทรวงอก หาตาํแหน่งท่ีเจ็บ 

บริเวณท่ีมีความผิดปกติโดยค่อยๆ คลาํ บริเวณท่ี

ผูร้ับบริการบอกว่าเจ็บเบาๆ มีกอ้น แผล  ฝี

หรือไม่ 

 

2.2 Thoracic expansion (คลาํดูการเคลื่อนไหว

ของทรวงอกและปอดทั้งสองขา้ง) ขณะท่ีหายใจ

เขา้ - ออก 

         โดยผูต้รวจวางมือทั้ง 2 ขา้ง ทาบลง

ดา้นหลงัให้น้ิวหัวแม่มือวางขนานกนัตรง

ระหว่างกระดูกซ่ีโครงท่ี 10  น้ิวท่ีเหลือทั้ง 4 น้ิว 

วางแผไ่ปตามแนวดา้นขา้งของขอบกระดูก

ซ่ีโครง ให้ผูร้ับบริการหายใจเขา้ออกลกึๆแรงๆ 

2.3 Tactile fremitus (การคลาํการสั่นสะเทือน

ของเสียงสะทอ้น) 

       โดยการใชฝ่้ามือขา้งใดขา้งหน่ึง หรือทั้ง 2 

ขา้งวางบนผนงัอกดา้นหลงัและดา้นหนา้ใน

ตาํแหน่งท่ีตรงกนัทั้ง 2 ขา้งจากบนลงลา่ง                      

ให้ผูร้ับบริการนบัเลข หน่ึง สองสาม ดงัๆ                     

การนบัเลขซํ้าๆ กนั ทาํให้เสียงท่ีเปลง่ออกมา

เป็นเสียงระดบัเดียวกนัเสียงท่ีผูร้บับริการเปลง่

ออกมาจะเกิดความสั่นสะเทือนกบัอากาศใน

หลอดลมกระจายผ่านเน้ือเยื่อของปอดมายงัผนงั

ทรวงอกมากระทบมือผูต้รวจ 

3. การเคาะ 

              การเคาะปอดทางดา้นหลงั ให้

Gidden, 2009. p. 215) ใน

เด็กอตัราการหายใจจะเร็ว

กว่าผูใ้หญ ่

 

 

 ปกติ : คลาํไม่พบกอ้น                   

ไม่เจ็บ 

 

 

 

 ปกติ  :  การขยายของ

ทรวงอกเท่ากนัทั้ง  2 ขา้ง 

โดยสังเกตฝ่ามือ น้ิวมือท่ี

วางไวบ้นทรวงอกทั้ง  2 

ขา้งแยกห่างออกจากกนั 

 ผิดปกติ : การขยายของ

ทรวงอกทั้ง 2 ขา้งไม่

เท่ากนั 

ปกติ: ความสั่นสะเทือน

จะเท่ากนัทั้ง 2 ขา้ง 

 ผิดปกติ : ความ

สั่นสะเทือนของเสียงจะ

ลดน้อยลงไปเม่ือมีนํ้าหรือ

ลมกั้นระหว่างผนงัทรวง

อกกบัเน้ือปอดหรือมีการ

อุดตนัของหลอดลมขา้งใด

ขา้งหน่ึง ทาํให้การกระจาย

ความสั่นสะเทือนของเสียง

มายงัผนงัทรวงอกได้

น้อยลง 

ปกติ : เคาะมีเสียง

กงัวานเท่ากนั และจะเคาะ
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ผูร้ับบริการอยูใ่นท่านัง่ เร่ิมเคาะจากชอ่งซ่ีโครง

ดา้นบนไลล่งดา้นล่าง หรือเคาะท่ีซ่ีโครงขา้งซา้ย

ครั้ งหน่ึงขา้งขวาครั้ งหน่ึงในตาํแหน่งท่ีตรงกนั 

เพ่ือเปรียบเทียบความโปร่งความทึบของปอดทั้ง

2 ขา้ง ผูต้รวจจะวางมือขา้งหน่ึงโดยน้ิวกลางให้

แนบกบัทรวงอกของผูร้ับบริการ และใช้

น้ิวกลางเคาะตรงตาํแหน่งน้ิวกลางท่ีแนบกบั

ทรวงอกของผูร้บับริการ การตรวจโดยการเคาะ

จะตอ้งเคาะทั้งดา้นหน้า ดา้นขา้ง และดา้นหลงั  

4. การฟัง 

         ปอดใชหู้ฟัง (Stethoscope)                               

ดา้นไดอะแฟรม(Diaphragm)  ฟังปอดทั้งสอง

ขา้งระดบัเดียวกนัเปรียบเทียบกนั แนวการฟัง

เช่นเดียวกบัการเคาะ  

       ขณะฟังเสียงตอ้งสังเกตเสียงหายใจ (Breath 

sound) เกิดข้ึนจากการเคลื่อนไหวของอากาศใน

หลอดลม ในขณะท่ีหายใจเขา้และหายใจออก

ของคนปกติ ให้ผูร้ับบริการหายใจเขา้ออกแรงๆ 

จะทาํให้ไดย้นิเสียงหายใจผ่านหลอดลมและ

ปอดไดช้ดัเจน 

         1) เสียงหลอดลมใหญ ่(Bronchial or 

tracheal breath sound)เป็นเสียงท่ีเกิดจากลมผ่าน

เขา้ออกในหลอดลมใหญ่ ฟังไดย้ินตรงตาํแหน่ง

ท่ีหลอดลมตั้งอยู่ บริเวณคอดา้นหน้าและคอ

ดา้นหลงั 

        2) เสียงหลอดลมและถุงลม (Broncho–

Vesicular  breath sound) ฟังไดย้ินบริเวณ 

ส่วนกลางของทรวงอกดา้นบน ทั้งดา้นหน้าและ

ดา้นหลงั มีลกัษณะเป็นเสียงผสมระหว่างเสียง

ถุงลมกบัเสียงหลอดลม 

        3) เสียงถุงลม (Vesicular breath sound) ฟัง

บริเวณทรวงอกตรงตาํแหน่งของปอดทั้ง 2 ขา้ง

ทึบท่ีระดบักระดูกซ่ีโครงท่ี 

6 ทางดา้นหน้า และ ระดบั

กระดูกซ่ีโครงท่ี 10 ทาง

ดา้นหลงั  

 ผิดปกติ : เสียงกงัวาน

ไม่เท่ากนั 

 

 

 

 

 ปกติ : ลกัษณะการ

หายใจ ขณะหายใจเขา้สั้น 

และหายใจออกยาว 

เสียงหายใจท่ีไดย้ินขณะ

หายใจเขา้จะดงัและยาว

กว่าขณะหายใจออก 

 

 

 

 เสียงผิดปกติ 

(Adventitious sound) 

แสดงว่ามีพยาธิสภาพ

เกิดข้ึนในหลอดลมและ

ปอด เสียงผิดปกติท่ีพบ

บ่อย ไดแ้ก่  Crepitation  

Rhonchi และ Wheeze   
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ทั้งดา้นหน้าและดา้นหลงั เป็นเสียงท่ีเกิดจากลม

ผ่านเขา้ออกในเน้ือเยือ่ปอด  

12. Heart 1. การด ู

1.1 ลักษณะท่ัวไป  

- รูปร่างของทรวงอก อาการกระวนกระวาย 

เหงื่อออก หอบเหน่ือย นอนราบไม่ได ้ท่าทาง

อ่อนเพลีย ซีด สีผิว ลกัษณะของผิวหนงั อาจมี

อาการบวมกดบุ๋ม (Pitting edema) เน่ืองจากมี

แรงดนัของนํ้าในหลอดเลอืดสูง อาจพบ spider 

nervi หลอดเลอืดดาํท่ีผนงัทรวงอกหรือหลอด

เลือดดาํท่ีผนงัทรวงอกขยายใหญ่ โป่งผิดปกติ

หรือไม่  

- สังเกตแรงกระทบท่ียอดหัวใจ (Apex) ซ่ึงถา้

แรงกว่าปกติ แสดงว่าเวนตริเคิลซ้ายมี 

Hypertrophy  

- สังเกตอาการบวมท่ีบริเวณหลงัเทา้ ขอ้เทา้และ

กน้กบเม่ือบวมมากข้ึนจะพบในตาํแหน่งสูงมาก

ข้ึน เชน่ แขน ขา หน้าทอ้ง ใบหน้า   

1.2 การตรวจดูหลอดเลือดดาํท่ีคอ (Jugular 

vein)  เพ่ือประเมินค่าแรงดนัเลือดดาํ (Jugular 

venous pressure) โดยการสังเกตหลอดเลอืดดาํ

บริเวณคอ (Internal jugular vein) 

1.3การด ูPulsation/ Thrill เป็นการดูการเตน้

ของชีพจรบริเวณหน้าอก ในบริเวณ 

- AVA (Aortic vulvular area) บริเวณช่อง

ซ่ีโครงท่ี 2 ขา้งขวาของกระดูกหนา้อก 

- PVA (Pulmonic vulvular area)บริเวณช่อง

ซ่ีโครงท่ี 2 ขา้งซ้ายของ กระดูกหน้าอก 

- TVA (Tricuspid vulvular area)บริเวณช่อง

ซ่ีโครงท่ี 5 ขา้งซ้ายของ กระดูกหน้าอก 

 ภาวะปกติ : รูปร่างของ

ทรวงอกปกติ ไม่เหน่ือย 

ไม่ซีด กดไม่บุ๋ม  ไม่พบ 

spider nervi  ไม่พบ 

Hypertrophyไม่มีอาการ

บวมหลงัเทา้และขอ้เทา้ 

 ผิดปกติ: ลกัษณะการ

หายใจหอบเหน่ือย กระวน

กระวาย ออ่นเพลีย ซีด 

ลกัษณะของผิวหนงั อาจมี

อาการบวมกดบุ๋ม (Pitting 

edema)อาจพบ spider 

nervi หลอดเลอืดดาํท่ีผนงั

ทรวงอก หรือหลอดเลอืด

ดาํท่ีผนงัทรวงอกขยาย

ใหญ่โป่งผิดปกติ 

 ภาวะปกติ : คนปกติ

สามารถเห็นการเตน้ของ

หลอดเลอืดดาํท่ีคอ 

(Jugular venous pulse) 

เม่ือนอนหงายราบแต่เม่ือ

ยกศรีษะข้ึนสูง 45 องศา 

จะทาํให้หลอดเลือดแฟบ

ลงและมองไม่เห็น ปกติ

ค่าท่ีวดัไดค้วรน้อยกว่า 3 

เซนติเมตร 

 

 ผิดปกติ: เห็นหลอด

เลือดดาํบริเวณคอโป่งพอง 

ซ่ึงโป่งมากในขณะหายใจ
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- MVA (Mital vulvular area) บริเวณช่องซ่ีโครง

ท่ี 5 ขา้งซ้ายของกระดูกหน้าอก บริเวณ Mid 

clavicular line 

1.4 การด ูHeave จะเห็นการยกตวัข้ึนของผนงั

ทรวงอกท่ีบริเวณหัวใจ เป็นแรงกระเพ่ือม จะพบ

ในกรณีท่ีหัวใจทาํงานหนกัหรือหัวใจโต  

2. การฟัง  

การฟังหัวใจใชฟั้งตาํแหน่งเช่นเดียวกบัการดู 

1)AVA (Aortic vulvular area) บริเวณชอ่ง

ซ่ีโครงท่ี 2 ขา้งขวาของกระดูกหนา้อก 

2) PVA (Pulmonic vulvular area) บริเวณช่อง

ซ่ีโครงท่ี 2 ขา้งซ้ายของ กระดูกหน้าอก 

3) TVA (Tricuspid vulvular area) บริเวณช่อง

ซ่ีโครงท่ี 5 ขา้งซ้ายของ กระดูกหน้าอก 

4)   MVA (Mital vulvular area) บริเวณชอ่ง

ซ่ีโครงท่ี 5 ขา้งซ้ายของกระดูกหนา้อก บริเวณ 

Mid  clavicular line 

       ในการฟังนั้นจะฟังเสียง S1 (First sound 

heart) และ เสียง S2 (Second sound heart)  

3. การคลํา                                                                      

3.1คลํายอดหัวใจ (Apical impulse) โดยการคลาํ

ท่ีบริเวณช่องซ่ีโครงท่ี 4 ถึง 5 ใกลก้บั Mid 

clavicular lineซ่ึงจะพบความแรงของการเตน้

ของหัวใจไดช้ดัเจนบริเวณ Apical area หรือ 

ขนาดแรงไม่เกินเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 2.5 เซนติเมตร 

เขา้เรียกว่า Kussmaul’s 

sign 

 

 ปกติ : จะไม่เห็นการ

เตน้ของชีพจรบริเวณ

หน้าอก ในบริเวณดงักล่าว 

 

 ปกติ : ในคนปกติจะไม่

พบ Heave 

 

 ผิดปกติ : พบแรง

กระเพ่ือมบริเวณผนงัทรวง

อกท่ีบริเวณหัวใจ ในกรณี

ท่ีหัวใจทาํงานหนกัหรือ

หัวใจโต 

 

 ปกติ : การฟังจะไดย้ิน

เสียงหัวใจตามตาํแหน่งท่ี

กาํหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปกติ : คลาํยอดหัวใจ

ไดท่ี้บริเวณช่องซ่ีโครงท่ี 4 

ถึง 5 ใกลก้บั Mid 

clavicular line 
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และการเตน้จะสัมพนัธก์บั Carotid pulse                       

3.2 คลํา Pulsation และ Thrill  เป็นคลืน่

สั่นสะเทือนท่ีเกิดจากการไหลวนผิดปกติของ

เลือด จะคลาํบริเวณหา AVA, PVA, TVA, 

MVA ถา้ Murmur อยู่ในเกรด 5 หรือเกรด 6 จะ

คลาํได ้Thrills                                                                

3.3 คลํา Heave เป็นลกัษณะของการยกตวัของ

หัวใจ เน่ืองจากทาํงานหนกั โดยการเกิด Heave 

บริเวณยอดหัวใจ (Apex heave) มกัเกิดจาก

กลา้มเน้ือหัวใจห้องล่างโตข้ึน (Ventricular 

hypertrophy)                                                                 

3.4 คลําชีพจร(pulsation)                                               

- อตัราการเตน้ของชีพจร จงัหวะ จาํนวนครั้ ง

ลกัษณะของชีพจร ในการจบัชีพจรควรจบัให้

ครบ 1 นาที                                                                       

- เปรียบเทียบความแรงของชีพจรทั้ง 2 ขา้ง

แบ่งเป็น 4 ระดบัคือ 

         0      คลาํไม่ไดเ้ลย  

         1      เบามาก  

         2      เบา  

         3      เล็กน้อย 

         4      แรงปกติ  

- ตาํแหน่งชีพจร  

1) Temporal   เส้นเลอืดเท็มพอรัสทอดผ่าน

เหนือกระดูก  เท็มพอรลัของศรีษะ  

2) Carotid  อยู่ดา้นขา้งของคอ คลาํไดช้ดัเจนจุด

บริเวณมุมขากรรไกรลา่ง  

 

 ผิดปกติ : คลาํยอดหัวใจ

ไดน้อกเหนือบริเวณ

ดงักล่าว 

 

 ปกติ : ไม่พบ Thrill 

(สั่นสะเทือน) 

 ผิดปกติ : พบ Thrill 

(สั่นสะเทือน) 

 

 ปกติ : คลาํไม่พบการ

การยกตวัของหัวใจ 

 

 ปกติ : คลาํชีพจร 

ระดบัความแรงไดช้ดัเจน  

จงัหวะสมํ่าเสมอ 

คลาํไดทุ้กตาํแหน่ง 

 

 ผิดปกติ : คลาํชีพจร 

ระดบัความแรงไดไ้ม่

ชดัเจน เบา  จงัหวะไม่

สมํ่าเสมอ หรือคลาํไม่ได ้
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3) Brachial  อยู่ดา้นในของกลา้มเน้ือ  biceps 

ของแขน  

4) Radial  อยู่ขอ้มือดา้นในบริเวณกระดูกปลาย

แขนดา้นนอกหรือดา้นหัวแม่มือ เป็นตาํแหน่งท่ี

นิยมจบัชีพจรมากท่ีสุด เพราะเป็นท่ีจบัไดง้่าย

และไม่รบกวนผูป่้วย  

5) Femoral  อยู่บริเวณขาหนีบ  

6) Popliteal  อยู่บริเวณขอ้พบัเข่า อยู่ตรงกลาง    

ขอ้พบัเข่า 

7) Posterior tibial  อยู่บริเวณหลงัปุ่มกระดูกขอ้

เทา้ดา้นใน  

8) Dorsalis pedis  อยู่บริเวณหลงัเทา้ชีพจรท่ีจบั

ไดจ้ะอยู่กลางหลงัเทา้ระหว่างน้ิวหัวแม่เทา้กบั

น้ิวช้ี  
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13. Abdomen 1. เตรียมอุปกรณ์ ไดแ้ก่ Stethoscope     ไมบ้รรทดั 

2. เตรียมผูร้ับบริการ ไดแ้ก่  

- แจง้วตัถุประสงคใ์นการตรวจ 

- ให้ผูร้ับบริการนอนราบหนุนหมอน วางมือทั้ง

สองขา้งไวด้า้นขา้งลาํตวั   ใชผ้า้หรือหมอนใบเล็ก

รองใตเ้ข่าเพ่ือให้ผูร้ับบริการรู้สึกสุขสบายมากข้ึน 

ใชผ้า้คลุมบริเวณหน้าอกและขา โดยเปิดส่วนทอ้ง

ตั้งแต่บริเวณลิ้นป่ีจนถึงเหนือหัวหน่าว  

- การแบ่งเส้นสมมติ  

เส้นท่ี 1 ลากเส้นสมมติจากขอบกระดูกเชิงกราน

ดา้นขวา (Right iliac crest) ผ่านสะดือจนถงึขอบ

กระดูกเชิง กรานดา้นซ้าย (Left iliac crest)  

เส้นท่ี 2 ลากเส้นสมมติในแนวตั้ง 

จากลิ้นป่ี (Xiphoid process) ผ่านสะดือมาจนถงึ

กระดูกหัวหน่าว (Symphysis Pubis)        

  

 1. การดู  

1) ดูรูปร่างลกัษณะหนา้ทอ้ง (Contour)  ดูระดบั

ของหน้าทอ้งตั้งแต่หนา้อก ถงึ หัวหน่าว 

1) ลักษณะหน้าท้อง 

- ท้องแบนราบ (Flat) ทอ้งอยู่

ในระดบัเดียวกนัตั้งแต่หนา้อก

จนถึงเหนือหัวหน่าว  

- ท้องแฟบ (Scaphoid) หน้า

ทอ้งจะวา้วลงเม่ือมองจากขอบ

ของกระดูกซ่ีโครงจนถงึ

หัวหน่าว    

- ท้องกลม (Round) หน้าทอ้ง

จะโป่งข้ึนสูงกว่าหน้าอก 

- ท้องโป่งมาก (Distended) พบ

ในผูร้ับบริการท่ีอว้นมากหรือมี

นํ้าคัง่ในช่องทอ้ง  
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 2) ดูความสมมาตร (Symmetry)  2) ความสมมาตร 

หน้าทอ้งปกติตอ้งมีความ

สมมาตรกนั 

กรณีพบไม่สมมาตรอาจเกิด

จากมีกอ้นท่ีผนงัหน้าทอ้ง  

 

 3) ดูสีผิวหนงับริเวณหน้าทอ้ง (Color) 3) สีผิว                                       

ผิวหนงับริเวณหนา้ทอ้งมีสีซีด

กว่าบริเวณอื่น ๆ 

 

 4) ดูรอยโรคหรือลายหน้าทอ้ง (Lesion or Striae) 4) รอยโรคหรือลายหน้าท้อง 

- Scar แผลเป็นท่ีเกิดจากการ

ผ่าตดั  

- Striae ลายหน้าทอ้งเป็นขาว

หรือแดงเร่ือ ๆ  

 

 5) ดูหลอดเลือดบริเวณหน้าทอ้ง สังเกตการโป่งนูน

ของหลอดเลอืดบริเวณหน้าทอ้ง  

5) หลอดเลือดบริเวณ                   

หน้าทอ้ง  

- หลอดเลอืดดาํโป่งพอง  

- หลอดเลอืดเอออร์ตาส่วนทอ้ง

โป่งพอง  (Abdominal aortic 

aneurysm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การฟัง  

1) การฟังเสียงการบบีตัวของลําไส้ (Bowel sound)  

- ใช ้Stethoscope ดา้น diaphragm วางบนผนงัหน้า

ทอ้งของผูร้ับบริการ ฟังให้ทัว่ทั้ง 4 quadrants   

- วางหูฟัง (Stethoscope) บนผนงัหนา้ทอ้ง 

ดา้นขวาล่าง (Right lower quadrant: RLQ) ซ่ึงเป็น

ตาํแหน่งของรอยต่อระหว่างลาํไส้เล็กส่วนปลาย

และลาํไส้ใหญ ่ (Ileocecal valve) จะไดย้ินเสียงของ

ลาํไส้ชดัเจนท่ีสุดและนบัเสียงการเคลื่อนไหวของ

ลาํไส้ 1 นาที 

 

1) การเคลือ่นไหวของลาํไส้  

- ปกติ  5 – 30 ครั้ งต่อนาที 

- Hyperactive bowel sound 

เสียงการเคลื่อนไหวลาํไส้มาก

ผิดปกติหรือดงัเกือบตลอดเวลา  

- Hypoactive bowel sound 

เสียงลาํไส้ท่ีดงัน้อยกว่าปกติ

หรือเบาลง  

- Absent bowel sound  ไม่มี

เสียงการเคลื่อนไหวของลาํไส้  
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 2) การฟังเสียงหลอดเลือด (Vascular sound)                    

ใช ้Stethoscope วางเหนือตาํแหน่งของหลอดเลือด 

Aorta, Renal arteries, Iliac arteries และ Femoral 

arteries ดังภาพ 

 

2) เสียงหลอดเลือด 

- ปกติ ไม่ไดย้ินเสียง 

 - เสียงฟู่  (Systolic Bruit)                  

เสียงผิดปกติจะไดย้ินเม่ือมีการ

โป่งพองของหลอดเลือดบริเวณ

หน้าทอ้ง  

- เสียงฟู่ ท่ีได้ยินต่อเนื่อง 

(Abdominal Venous hum) 

เสียงผิดปกติจะไดย้ินบริเวณ      

ลิ้นป่ีหรือรอบสะดือ พบเม่ือมี

การขยายตวัของหลอดเลือดดาํ

หน้าทอ้ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การเคาะ (Percussion) 

       ทาํโดยการใชน้ิ้วกลางขา้งท่ีถนดัเคาะ  วางมือ

อีกขา้งไวบ้ริเวณตาํแหน่งท่ีตอ้งการเคาะให้แนบ

สนิทไปกบัผิวหนงัของคนไข ้ ใชน้ิ้วกลางขา้งท่ี

ถนดัเป็นน้ิวท่ีเคาะ  งอน้ิวและใชข้อ้มือเป็นจุดหมุน 

เคาะเป็นแนวด่ิงลงไปท่ีบริเวณ  Interphalangeal 

joints ของน้ิวกลางขา้งท่ีวางแนบอยู่ท่ีผิวหนงัหน้า

ทอ้งของผูร้ับบริการ  

3.1 การเคาะท่ัวท้อง ทําท้ัง 4 ส่วน มีการเคาะ 2 วิธี 

• การเคาะเป็นวงกลมตามเข็มนาฬิกา  

• การเคาะข้ึน ลง 

1) เคาะทัว่ทอ้ง 

- ปกติ (tympany) จะไดย้ินเสียง

โปร่งทัว่ทอ้ง และไดย้ินเสียง

ทึบบริเวณตาํแหน่งของตบั 

มา้ม กระเพาะปัสสาวะ 

- เสียงทึบท่ีผิดปกติ ไดย้นิ

บริเวณท่ีไม่ใช่ตาํแหน่งของตบั 

มา้ม กระเพาะปัสสาวะ  

- เสียงโปร่งมาก (Hyper 

resonance) อาจเกิดจากทอ้งอืด

มีลมหรือแกส๊ในกระเพาะ

อาหาร (Gaseous distention) 
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 3.2 การเคาะหาขอบเขตของตับ  

- เคาะหาขอบบนของตบัโดยผูต้รวจวางน้ิวกลาง

ของมือขา้งท่ีไม่ถนดับริเวณช่องซ่ีโครงท่ี 2 

(Intercostal space 2  ) แนวเสน้กึ่งกลางไหปลาร้า 

(Midclavicular line)  

- เร่ิมเคาะไล่ลงมาตามชอ่งซ่ีโครง จนไดย้ินเสียง

เปลี่ยนจากโปร่งเป็นทึบ โดยปกติเสียงจะเปลี่ยน 

บริเวณชอ่งซ่ีโครงท่ี 5, 6 หรือบริเวณใตร้าวนม 

ตาํแหน่งดงักล่าวเป็นขอบบนของตบั   

- หลงัจากนั้นเคาะหาขอบลา่งของตบัโดย เร่ิมเคาะ

จากบริเวณหน้าทอ้ง ดา้นขวาลา่ง (Right lower 

quadrant: RLQ) ในแนวเส้นกึ่งกลางไหปลารา้ 

ข้ึนมาจนเสียงเปลีย่นจากเสียงโปร่งเป็นเสียงทึบ 

ตาํแหน่งท่ีเสียงเปลีย่นคือขอบลา่งของตบั  

- ผูต้รวจทาํการวดัระยะห่างระหว่างขอบบนและ

ขอบล่างของตบั 

2) การเคาะหาขอบเขตของตับ 

- ปกติ ในผูใ้หญ่จะมี 

ขนาด 6 – 12 เซนติเมตรเฉลีย่ 

ขนาดของตบัในผูช้ายเฉลีย่

ประมาณ 10.5 เซนติเมตรและ

ในผูห้ญิงขนาด 7 เซนติเมตร 

 

ในการเคาะ

ตับ ในคนท่ีมี

ภาวะนํ้าท่วม

ปอด (Pleural 

effusion) ท่ี

ช่องปอดขวา 

มีกอ้นหรือมี

แก๊สในลาํไส้ 

ในช่องทอ้ง 

อาจทาํให้

การแปลผล

การตรวจ

ขอบเขตของ

ตบัผิดพลาด

ได ้  

 3.3 การเคาะหานํ้าในช่องท้อง 

1) เคาะหาเสียงทึบท่ีเปล่ียนได้ (Shifting dullness)  

• ผูร้ับบริการนอนหงายราบ ผูต้รวจเร่ิมเคาะจาก

สะดือลงมาทางขา้งซ้ายหรือทางขวาจนเสียงเปลี่ยน

จากโปร่งเป็นทึบบริเวณท่ีเสียงเปลีย่นน้ีเป็นระดบั

ของนํ้าท่ีคา้งอยู่ในช่องทอ้ง ซ่ึงจะพบในผูป่้วย

ทอ้งมาน 

• หลงัจากนั้นให้ผูร้ับบริการพลิกตวัตะแคงมาดา้น

ท่ีผูต้รวจเคาะ  

• ผูต้รวจเคาะยอ้นข้ึนไปจากตาํแหน่งท่ีเสียง

เปลี่ยนไปจะพบว่าตาํแหน่งท่ีเคยเป็นเสียงโปร่งจะ

เปลี่ยนเป็นเสียงทึบเน่ืองจากเม่ือผูป่้วยตะแคงตวันํ้า

ท่ีอยู่ในช่องทอ้งจะไหลรวมดา้นขา้งท่ีตะแคงทาํให้

เคาะไดเ้สียงทึบ  

3) การเคาะหานํ้าในชอ่งทอ้ง 

1) เคาะหาเสียงทึบท่ีเปลีย่นได ้

(Shifting dullness) 

- Positive เม่ือมีเสียงเปลี่ยนจาก

โปร่งเป็นทึบ พบเม่ือมีนํ้าใน

ช่องทอ้งมากกว่า 1 ลิตร 

- Negative ไม่มีเสียงเปลี่ยน

หรือไดย้ินเสียงโปร่งตลอด 
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 2) การเคาะการกระเพ่ือมของนํ้า (Fluid thrill) 

• ให้ผูร้ับบริการนอนหงายและใชส้ันมือ

ของผูร้ับบริการกดลงบริเวณกึ่งกลางหน้าทอ้ง 

• ผูต้รวจวางฝ่ามือทาบบริเวณเอวของ

ผูร้ับบริการ 

• ผูต้รวจใชมื้ออีกขา้งเคาะเบา ๆ บริเวณเอว

ของผูป่้วยดา้นตรงขา้ม 

2) การเคาะการกระเพ่ือมของ

นํ้า (Fluid thrill) 

- Positive รูสึ้กมีการ

เคลื่อนไหวของนํ้ามกระทบฝ่า

มือท่ีทาบบริเวณเอว 

- Negative ไม่รู้สึกมีการ

เคลื่อนไหวของนํ้ามกระทบ                   

ฝ่ามือท่ีทาบบริเวณเอว 

 

 4. การคลํา 

 การคลาํจะใชอุ้ง้น้ิวมือทั้ง 4 น้ิวคลาํ กอ่น

การคลาํตอ้งถามผูร้ับบริการว่าปวดหรือเจ็บบริเวณ

ไหนและให้คลาํบริเวณนั้นเป็นตาํแหน่งสุดทา้ย 

ขณะคลาํตอ้งสงัเกตสีหนา้ของผูร้ับบริการดว้ย 

4.1 การคลําท่ัวท้อง  

   1) คลาํต้ืน ใชอุ้ง้น้ิวมือทั้ง 4 น้ิว กดลงบริเวณหน้า

ทอ้งประมาณ 1 เซนติเมตร อย่างนุ่มนวล คลาํวนไป

ตามเข็มนาฬกิา เร่ิมจากรอบสะดือจนทัว่ทอ้ง และ

ขณะคลาํห้ามยกมือ 

1. การคลําท่ัวท้อง 

1) คลําต้ืน  

- ปกติ นุ่ม คลาํไม่พบกอ้น  

- Voluntary guarding เป็น

ภาวะปกติท่ีอาจเกิดข้ึนเม่ือ

ผูป่้วยรู้สึกหนาว จะเกดิข้ึน

บริเวณหน้าทอ้งทั้งสองขา้ง 

เม่ือกลา้มเน้ือคลายตวัระหว่าง

การหายใจออก 

- Involuntary rigidity จะมี

ลกัษณะหนา้ทอ้งแข็งเป็น

กระดาน (Board like rigidity) 

เกิดข้ึนเม่ือมีการอกัเสบช่อง

ทอ้งแบบเฉียบพลนั  

 

    2) คลาํลึก ใชอุ้ง้น้ิวมือกดลงลึกประมาณ 5 – 8 

ซม. คลาํวนไปทัว่ทอ้งตามเข็มนาฬกิา เป็นการคลาํ

เพ่ือหาความผิดปกติในชอ่งทอ้ง 

2) คลาํลกึ 

- ปกติ นุ่ม คลาํไม่พบกอ้น 

- ผิดปกติ คลาํพบกอ้น ให้ระบุ

ตาํแหน่งท่ีพบ (Location) 

ขนาด (Size) รูปร่าง (Shape)  

ระมดัระวงั

ในตาํแหน่งท่ี

มีการคลาํได้

กอ้นหรือมี

การกดเจ็บ  
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  ความนุ่ม แข็ง (Soft, Firm, 

Hard) พ้ืนผิวของกอ้นเป็นกอ้น

เรียบหรือขรุขระ ( Surface) 

การเคลื่อนไหว (Mobility) การ

กดเจ็บ (Tenderness) 

บริเวณหน้า

ทอ้งดา้นลา่ง

ซ้าย เป็น

ภาวะปกติ 

เน่ืองจากเป็น

ตาํแหน่ง 

Sigmoid 

colon 

 4.2 การคลําตับ 

• ผูต้รวจเขา้ทางดา้นขวาของผูร้ับบริการ ใช้

มือซ้ายวางรองท่ีหลงัของบริเวณตาํแหน่งซ่ีโครงท่ี 

11- 12 ใชมื้อขวาวางบริเวณหน้าทอ้งดา้นขวาล่าง 

(RLQ) ในแนวกึ่งกลางของซ่ีโครงขวา 

• เร่ิมคลาํจากหน้าทอ้งดา้นขวาล่างโดยกด                        

อุง้มือลงและดนัข้ึนขณะผูป่้วยหายใจเขา้ 

• คลาํเคลื่อนเขา้หาชายโครงขวา 

4.2 การคลําตับ 

- ปกติ จะคลาํไดรู้สึ้กนุ่ม ขอบ

เรียบคือขอบของตบัท่ีปกติและ

บางครั้ งอาจคลาํไม่พบ 

- ตับโต จะคลาํไดข้อบของตบั

บริเวณตาํแหน่ง RLQ 

 

 4.3 การคลําม้าม 

• ผูต้รวจเขา้ทางดา้นขวา เอื้อมมือซ้ายขา้ม

ตวัผูร้ับบริการไปรองบริเวณซ่ีโครงท่ี 11- 12  

• ผูต้รวจใชมื้อขวาวางในแนวขวางบริเวณ      

หน้าทอ้งดา้นบนซ้าย ( LUQ) ปลายน้ิวเฉียงไปทาง

รักแร้ อยู่ดา้นหน้าของกระดูกซ่ีโครง  

• กดมือขวาลึกลงใตข้อบซ่ีโครงดา้นซ้าย

ของผูร้ับบริการและให้ผูร้ับบริการหายใจเขา้ลึก ๆ 

(ปกติไม่รูสึ้กว่าคลาํไดอ้ะไร แต่เม่ือมีมา้มโตจะรูสึ้ก

ว่ามา้มมาชนปลายน้ิว ให้ทาํการคลาํมา้มดว้ยวิธีการ

เดิมแต่ให้ผูป่้วยเปลีย่นท่านอน เป็นนอนตะแคงขวา 

งอสะโพก) 

 

 

 

4.3 การคลําม้าม 

- ปกติ ไม่รู้สึกว่าคลาํไดอ้ะไร  

- ผิดปกติ เม่ือมีมา้มโตจะรูสึ้ก

ว่ามา้มมาชนปลายน้ิว 
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14. การเคาะไต • ผูต้รวจใชมื้อซ้ายวางบริเวณดา้นหลงัของ

คนไข ้บริเวณมุมระหว่างกระดูกสันหลงัและแนว

กระดูกซ่ีโครง  (Costovertebral angle) 

• ใชก้าํป้ันมือขวาทุบลงบนมือซ้ายท่ีวางอยู่

ท่ีตาํแหน่ง CVA  

- CVA Negative ผูป่้วยไม่รูสึ้ก

เจ็บขณะท่ีเคาะ  

 

- CVA Positive คนไขเ้จ็บจน

สะดุง้ขณะเคาะ  

 

15. 

Musculoskeletal 

การตรวจกระดูกและขอ้                                                                      

1)ตรวจการเคลื่อนไหว ให้ผูป่้วยเดินไปมา และ

สังเกตท่าเดินว่าผิดปกติหรือไม่ 

*ท่าทางการเดินสัมพนัธก์บั

อาการหรือไม่                                              

*มีความพิการผิดปกติของ

รูปร่างของส่วนหน่ึงส่วนใด

ของร่างกายหรือไม่ 

 

 2)ตรวจขอบเขตการเคลื่อนไหวของขอ้ (Range of 

motion) ให้ผูป่้วยทาํเอง(ยกเวน้ในรายท่ีผูป่้วย

อ่อนแอพยาบาลเป็นผูท้าํให้) ให้สังเกตขณะท่ีผูป่้วย 

เคลื่อนไหวคอ กระดูกสนัหลงั ไหล่ ขอ้ศอก ขอ้มือ 

ขอ้ตะโพก ขอ้เข่าและขอ้เทา้ รวมทั้งขอ้น้ิวมือ

น้ิวเทา้ในท่าต่าง ๆ เชน่ flexion, extension, rotation 

hyperextension  

*ถา้เคลื่อนไหวไดม้ากกว่าปกติ

มกัเกิดจากเยื่อหุ้มขอ้หย่อน 

หรือขอ้ไหล่หลุดเป็นประจาํ

บ่อยๆ 

 

 3)คลาํดูความผิดปกติของขอ้ต่าง ๆ คลาํตามขอ้ต่าง 

ๆ เพ่ือตรวจดูการบวม แดง ร้อน                                                 

ลกัษณะของขอ้เป็นอยา่งไร ปกติขอ้ไม่บวม แดง 

ร้อนหรือผิดรูปร่าง 

*ถา้พบว่าบวม แดง รอ้น แสดง

ว่าขอ้นั้น ๆ อกัเสบ                                 

*ผิดรูปร่างหรือไม่ 

 

 4)การตรวจกลา้มเน้ือ 

ทดสอบการอ่อนแรงของกลา้มเน้ือแขน  

ให้ผูป่้วยยืนตรง หลบัตาแลว้เหยียดแขนทั้งสองไป

ขา้งหน้า หงายฝ่าม้ือข้ึน (Supination) ให้คงท่าน้ี 

*ถา้แขนขา้งใดขา้งหน่ึงตกลง

ตํ่ากว่าระดบัเดิมหรือไม่ หรือ

เปลี่ยนเป็นท่าควํ่ามือ 

 



30 

 

หัวข้อ ข้ันตอนการตรวจร่างกาย การแปลผล หมายเหตุ 

 นาน 20-30 วินาที สงัเกตว่าแขนขา้งใดขา้งหน่ึงตก

ลงตํ่ากว่าระดบัเดิมหรือไม่ หรือเปลี่ยนเป็นท่าควํา่

มือ(Pronation)                                                                             

5)ตรวจความตึงตวัของกลา้มเน้ือ(Muscle tone)  

โดยการจบัแขนหรือขาผูป่้วยให้เคลือ่นไหวจนสุด

ระยะการเคลือ่นไหวของขอ้นั้น ๆ ทุกทิศทาง  เช่น 

ตรวจความตึงตวัของแขน ใชมื้อจบัปลายแขนและ

ขอ้ศอก  แลว้งอและเหยียดขอ้ศอกเต็มท่ี                                                         

สังเกตว่ามีแรงตา้นทานต่อการเคลื่อนไหวใน

ขณะท่ีผูป่้วยไม่ไดอ้อกแรงหรือไม่  

(Pronation) แสดงว่าแขนขา้ง

นั้นอ่อนแรง 

*ถา้มีแรงตา้นทานต่อการ

เคลื่อนไหวในขณะท่ีผูป่้วย

ไม่ไดอ้อกแรงหรือไม่ ปกติจะมี

แรงตา้นทานบา้ง  

- ถา้มากเกนิไปเรียกว่า 

hypertonia    

- ถา้น้อยเกนิไปเรียกว่า  

hypotonia 

 

 6)ทดสอบกาํลงัของกลา้มเน้ือ (Muscle power) โดย

ประเมินจากแรงตา้น  แบ่งระดบักาํลงัของกลา้มเน้ือ

เป็น 5 ระดบั  คือ 

เกรด 5 ปกติ 

เกรด 4 แรงตา้นของผูต้รวจไดแ้ต่น้อยกว่าปกติ 

เกรด 3 ทานแรงตา้นของผูต้รวจไม่ไดแ้ต่ตา้นแรง

โน้มถ่วงได ้

เกรด 2 ทานแรงโน้มถ่วงไม่ไดแ้ต่เคลือ่นตาม

แนวราบได ้

เกรด 1 มีการหดตวัของกลา้มเน้ือพอเห็นได ้

เกรด 0 ไม่มีการหดตวัของกลา้มเน้ือเลย 

 

 

 

*ประเมินจากแรงตา้น  แบ่ง

ระดบักาํลงัของกลา้มเน้ือเป็น 5 

ระดบั 
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 7)ตรวจกาํลงักลา้มเน้ือไหล ่ 

ให้ผูป่้วยกางแขน งอขอ้ศอกและดนัแขนข้ึนใน

ขณะท่ีผูต้รวจกดแขนผูป่้วยให้แนบตวั 

ให้ผูป่้วยกางแขนออก และพยายามหุบแขนเขา้หา

ผูต้รวจขณะท่ีผูต้รวจใชแ้รงตา้นไว ้

 

*ถา้ปกติสามารถตา้นแรงได ้

 

 8)ตรวจกาํลงักลา้มเน้ือ biceps ให้ผูป่้วยพยายามงอ

ขอ้ศอกโดยปลายแขนอยู่ในท่า supination ผูต้รวจ

ออกแรงตา้นไว ้

*ถา้ปกติสามารถหงายขอ้มือได ้  

 9)ตรวจกาํลงัของขอ้มือโดยวิธี Flexion ท่ีขอ้มือ ให้

ผูป่้วยหงายแขนและกาํหมดั ผูต้รวจจบักาํหมดัของ

ผูป่้วยกดลง ให้ผูป่้วยพยายามงอขอ้มือสูแ้รงตา้น

ของผูต้รวจ 

10)ตรวจกาํลงัของขอ้มือโดยวิธี Extension ท่ีขอ้มือ 

ให้ผูป่้วยควํ่าแขนและกาํหมดั ผูต้รวจจบักาํหมดั

ของผูป่้วยหงายข้ึน  

ให้ผูป่้วยพยายามงอขอ้มือสู้แรงตา้นของผูต้รวจ 

*ถา้ปกติสามารถงอขอ้มือสูแ้รง

ตา้นของผูต้รวจได ้

 

 11)Hand grip ให้ผูป่้วยกาํมือบีบน้ิวช้ีและน้ิวกลาง

ของผูต้รวจให้แน่น เพ่ือทดสอบกลา้มเน้ือท่ีทาํ

หน้าท่ีกาํหรือยึดจบั 

*ถา้ปกติสามารถกาํมือบีบน้ิว

มือผูต้รวจไดแ้น่น 

 

 ทดสอบกําลังของกล้ามเนื้อท่ีสะโพก 

12)ทดสอบการ flexion ของสะโพก ให้ผูป่้วยนอน

หงายเหยียดเข่าแลว้ยกขาข้ึนจากเตียง ผูต้รวจใชมื้อ

กดเหนือเข่าผูป่้วยเพ่ือตา้นไว ้

* ถา้ปกติสามารถตา้นแรงของ

ผูต้รวจได ้
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 13)ทดสอบ extension ของสะโพก ให้ผูป่้วยนอน

หงายเหยียดเข่า ผูต้รวจจบัขอ้เทา้ดา้นหลงัของ

ผูป่้วย แลว้ให้ผูป่้วยพยายามกดตน้ขาและปลายเทา้

ลง  ตา้นแรงของผูต้รวจ 

  

 ทดสอบกําลังของกล้ามเนื้อท่ีเข่า 

14)ทดสอบการ flexion  ท่ีเข่า ให้ผูป่้วยนอนหวาย

งอเข่าและกดฝ่าเทา้ลงกบัเตียง  ผูต้รวจจบัเหนือเข่า 

อีกมือออ้มจบัหลงัขอ้เทา้ พยายามเหยยีดเข่าออก 

15)ทดสอบการ extension ท่ีเข่า   ผูต้รวจพยงุใตเ้ข่า

และจบัขอ้เทา้ผูป่้วยไวแ้ลว้ให้ผูป่้วย พยายามเหยียด

เข่าออกขณะท่ีผูต้รวจออกแรงตา้นไว ้

* ถา้ปกติสามารถตา้นแรงของ

ผูต้รวจได ้

 

 ทดสอบกําลังของกล้ามเนื้อท่ีข้อเท้า 

16)ทดสอบการ flexion ท่ีขอ้เทา้ ให้ผูป่้วยเหยยีดขา  

ผูต้รวจจบัท่ีขอ้เทา้ผูป่้วย   อีกมือจบัท่ีฝ่าเทา้ผูป่้วย  

ให้ผูป่้วยพยายามกดปลายเทา้ตา้นแรงดนัของ

ผูต้รวจ    

17)ทดสอบการ extension ท่ีขอ้เทา้ ให้ผูป่้วยเหยยีด

ขา ผูต้รวจจบัท่ีขอ้เทา้ผูป่้วย อกีมือจบัท่ีหลงัเทา้

ผูป่้วย ให้ผูป่้วยพยายามกระดกปลายเทา้ข้ึน   ดนัมือ

ของผูต้รวจท่ีหลงัเทา้  

 

 

 

*ถา้ทาํไม่ไดแ้สดงว่ามีความ

ผิดปกติ L5, S1, S2 

*ถา้ทาํไม่ไดแ้สดงว่ามีความ

ผิดปกติ L5 
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16. Neurologic 

and Motor  

function 

การตรวจระบบประสาท                                                          

1) การตรวจประสาทสมอง 12 คู่ (รายละเอียดอยู่ใน

ระบบกอ่นหน้าน้ี) 

2)การตรวจความรู้สึก 

ทดสอบความรูสึ้กเจ็บดว้ยเข็มกลดั ดา้นทู่สลบักบั

ดา้นแหลมโดยวิธีสุ่มตรวจ  และให้ผูป่้วยบอกว่าทู่

หรือแหลม 

 

3)การตรวจการทาํงานประสานกนัของระบบ

ประสาท (Co-ordination) โดยทดสอบ Point to 

point testing หรือ  finger to nose to  finger  

ผูต้รวจยกน้ิวช้ีข้ึน ห่างจากผูป่้วยเกือบสุดแขน

ผูป่้วย ให้ผูป่้วยใชป้ลายน้ิวแตะปลายจมูกไว ้                        

แลว้ไปแตะปลายน้ิวของผูต้รวจ   ผูต้รวจเปลีย่น

ตาํแหน่งน้ิวๆไปเร่ือย ๆ ทาํหลายๆครั้ ง  

 

4)ทดสอบ Romberg  

 ให้ผูป่้วยยืนตรงเทา้ชิด ลมืตา ศรีษะตรง สงัเกตว่า

ผูป่้วยยนืตรงไดห้รือไม่   หรืออาจให้ผูป่้วยหลบัตา 

และผูต้รวจยืนใกล ้ๆ คอยระวงั   สังเกตว่า ผูป่้วย

เสียการทรงตวัหรือเซไปขา้งใดขา้งหน่ึงหรือไม่    

 

5)การตรวจ Deep Tendon Reflex 

5.1) ตรวจ Knee Reflex ให้ผูป่้วยนัง่ห้อยเทา้ตาม

สบาย ท่ีขอบเตียง เคาะท่ี Patellar tendon   

 

5.2) ตรวจ Plantar Reflex หรือ Babinski’s sign 

 ให้ผูป่้วยนอนหงาย ไม่เกร็งหน้าทอ้ง                                        

ใชป้ลายท่ีเคาะ  ขีดโคง้ตามส้นเทา้ข้ึนไปจนใกล้

โคนน้ิวกอ้ยถึงโคนน้ิวหัวแม่เทา้  

 

 

 

*ถา้ปกติ ผูป่้วยจะบอกไดว่้า ทู่

หรือแหลม ทุกครั้ งท่ีทดสอบ 

 

*ถา้งุ่มง่ามหรือแตะไม่ถูก                   

พบในโรคของ Cerebellar                    

ถา้เป็นเฉพาะเม่ือหลบัตา                  

แสดงว่าสูญเสีย position sense 

 

 

*ปกติผูป่้วยเซไดเ้ล็กนอ้ย แต่ถา้

ผูป่้วยเซ ยืนไม่ไดแ้สดงว่ามี

โรคในสมองส่วน cerebellum 

 

*จะมีการหดตวัของกลา้มเน้ือ 

Quadricep และการเหยยีดออก

ของขอ้เข่า                                                    

* ปกติ : น้ิวเทา้งองุม้ลง หรือ

Babinski ให้ผลลบ                                                           

*ผิดปกติ : น้ิวเทา้เหยียดออก 

หรือ  Babinski ให้ผลบวก 
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