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แนวทางฝึกปฏิบตัิการตรวจร่างกายผูใ้หญแ่บบผสมผสานจดัทาํขึ้นตามกระบวนการจดัการความรู้

ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สําหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 2  ให้มีแนวทาง                      

การเรียนเหมือนกันทุกกลุ่มตรวจร่างกายและอาจารยก์ลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชนมีแนว

ทางการสอนตรวจร่างกายในแนวทางเดียวกัน นอกจากน้ียงัมีประโยชน์ต่ออาจารย์กลุ่มวิชาอ่ืนใน                         

คณะพยาบาลศาสตร์ท่ีตอ้งการนาํความรู้น้ีไปใชใ้นการนิเทศนกัศึกษาพยาบาลในวิชาปฏิบตักิารพยาบาล 

 แนวทางฝึกปฏิบตัิการตรวจร่างกายผูใ้หญ่แบบผสมผสานฉบบัน้ีเร่ิมจากการตรวจลกัษณะทัว่ไป 

ผิวหนังและเล็บ ตรวจศีรษะถึงเทา้ ผสมผสานการตรวจระบบประสาทและต่อมนํ้ าเหลือง โดยใช้เทคนิค                   

การดู คลาํ เคาะ ฟัง  หากมีขอ้เสนอแนะประการใด ผูจ้ดัทาํขอนอ้มรับไวแ้ละขออภยัมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 

งานจดัการความรู ้

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แนวทางฝึกปฏิบัตกิารตรวจร่างกายผู้ใหญ่แบบผสมผสาน 

หัวข้อ ขั้นตอนการตรวจร่างกาย การแปลผล หมาย

เหต ุ

1.General  Appearance 

(ลักษณะทั่วไป) 

เป็นการดูส่วนของร่างกายทัว่ๆไป เร่ิมสังเกต

ตั้งแต่เห็นผูร้ับบริการ     

1)   สุขภาพทัว่ไปท่ีสังเกตเห็น 

 

 

2) หนา้และศีรษะ 

 

 

 

  

3) ความรู้สึกตวั   ความประพฤติ   

บุคลิกลกัษณะ  การแต่งกายเหมาะสมและให้

ความร่วมมือ   

 4)  คาํพูด  

 5) อารมณ์ การแสดงออกทางสีหนา้  ความ

ประพฤติและคาํพูด 

 6) การหายใจผิดปกต ิ  

7) การเจริญเติบโต  

8) ภาวะทางดา้นโภชนาการและนํ้าหนกั  

ผอม / สมส่วน/ ทว้ม/  อว้น      

9) มีความผิดปกติหรือพิการ   

10) ลกัษณะการเคล่ือนไหว 

       ดูการเคล่ือนไหวของแขน  ขา  เทา้และ

มือ    เดินมาเอง  นัง่รถเข็น  นอนบนรถนอน   

แสดงความเจ็บปวดจนตวัเอียงไหม การทรง

ตวั 

11)    กล่ิน  

กล่ินแอลกอฮอล ์กล่ินตวัไม่สะอาด  กล่ินปาก  

 

 

 มีสุขภาพด ี  

 เจ็บป่วยเฉียบพลนั 

เจ็บป่วยมานานเร้ือรัง   

 นึกถึงโรคอะไรทนัที  

หนา้ตาสมวยัไหม    

 หนา้ซีด/แดง/เขียว/

บวม   

การเคล่ือนไหว

ผิดปกติ   

ระดับความรู้สึกตัว  

1.รู้สึกตวัดี(conscious)    

2. ง่วงซึม (drowsiness)  

พูดรู้เร่ือง  ส่วนใหญ่หลบั   

3.กระสับกระส่าย สับสน

(confuse) ซึมมาก  ไม่รู้

เวลา  สถานท่ี  บุคคล  

เอะอะอาละวาด 

4.ง่วงงง(stupor) ซึมมาก   

ตอ้งกระตุน้รุนแรง    ลืม

ตา    ยกมือปัด 

5.กึ่งโคม่า(Semicoma) 

ไม่รู้สติ  ตอบสนองต่อ

การกระตุน้แบบรีเฟล็กซ์ 

6.โคม่า(Coma) ไม่รู้สติ                     

ไม่มีการตอบสนองต่อ

การกระตุน้ 

 



 

หัวข้อ ขั้นตอนการตรวจร่างกาย การแปลผล หมาย

เหต ุ

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)                                 

โดยใชน้ิ้วหัวแม่มือและน้ิวช้ีจบัหยิบผิวหนงั

และไขมนัใตผิ้วหนงัขึ้นแลว้ปล่อย สังเกต

ผิวหนงัจีบแลว้หายไปเร็วหรือ ชา้  

2.2 อุณหภูมิผิวหนงั (Temperature) โดยใช้

หลงัมือวางเปรียบเทียบในบริเวณท่ี

เหมือนกนั ตรวจสอบความอุ่น ร้อน เยน็  

 

2.3 ความชุ่มช้ืน (Moisture)  

 

 

2.4 รอยโรคผิวหนงั (Skin lesion) 

2.5 การบวม (Edema)  

 

 ผิวซีด  พบในโรค

โลหิตจางและช็อค 

ผิวสีเหลือง พบในโรค

ตบัและถุงนํ้าดี   

ผิวสีเขียวคลํ้า(cyanosis)  

แสดงการขาดออกซิเจน 

พบในผูมี้ปัญหาหายใจ

ไม่สะดวก   

ผิวสีแดง พบในภาวะ                  

มีไข ้ อาย  ดื่มสุรา                  

อกัเสบเฉพาะท่ี   

ปกติ: เรียบ เกล้ียง ไม่

หยาบ ไม่ขรุขระ เป็นไป

ตามอายุขยั  

ผิดปกติ : หยาบ 

ขรุขระ เป็นเกล็ดแห้ง 

แตกเป็นขยุ เห่ียวย่น  

 ความตงึตวัของ

ผิวหนงัปกติ  = normal 

skin turgor  

ผิดปกติ  เม่ือปล่อย

มือแลว้ผิวหนงัตั้งคา้งอยู่ 

2-3 วินาที แสดงว่า ความ

ตึงตวัของผิวหนงัไม่ดี 

(Poor skin turgor) 

ปกติ : ผิวหนงัอุ่นทัว่

กาย  

ผิดปกติ ผิวหนงัรอ้น 

  มีไข/้มีการอกัเสบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูพร้อม

กับคลํา 



 

หัวข้อ ขั้นตอนการตรวจร่างกาย การแปลผล หมาย

เหต ุ

- โดยใชน้ิ้วหัวแม่มือ(น้ิวเดยีว) หรือน้ิวช้ี (น้ิว

เดียว) หรือน้ิวช้ี  น้ิวกลาง น้ิวนาง(สามน้ิว)กด

ลงบนบริเวณผิวหนงัท่ีมีกระดูกรอง กดแรง

และนานประมาณ 5-10 วินาทีและดู  คลาํมี

ผิวหนงับุ๋มลงไปหรือไม่    

- ตาํแหน่งท่ีตรวจพบภาวะบวมไดง่้ายแล

ชดัเจนคือ หลงัเทา้  ขอ้เทา้         ขาดา้น 

medial ต่อกระดูกหนา้แขง้(tibia)  

ผิดปกติ มือ เทา้เยน็ 

                  มีภาวะ

ช็อก/เลือดไปเล้ียงส่วน

ปลายไม่ด ี

ผิดปกติ : เหง่ือออก

มาก เหง่ือช้ืนทัว่ร่างกาย                         

ผิวหนงัแห้งมาก  

 

 บวมกดบุ๋ม(pitting 

edema) 

พบในโรคหัวใจ  ไต  

โปรตีนในเลือดตํา่ หลอด

เลือดดาํแขนขาอุดตนั 

1+ บวมเล็กนอ้ยกดบุ๋มลง

ไป           2 ม.ม รอยบุ๋ม

หายไปเร็ว 

2+ กดบุ๋มลงไป 4 ม.ม 

3+ กดบุ๋มลงไป 6 ม.ม 

4+ กดบุ๋มลงไป 8 

มิลลิเมตร 

 บวมกดไม่บุ๋ม(non 

pitting edema) เกดิจาก

ความผิดปกติระบบ

นํ้าเหลือง หรือ โรค

hypothyroid (การบวมนํ้า

ท่ีค่อนขา้งแข็งของ

เน้ือเยื่อใตผิ้วหนงับริเวณ

หนา้แขง้) 

 

 



 

หัวข้อ ขั้นตอนการตรวจร่างกาย การแปลผล หมาย

เหต ุ

 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   พบ

ในผูป่้วยท่ีขาดออกซิเจน

เร้ือรังหรือโรคหัวใจ

พิการแตก่าํเนิดชนิดเขียว 

เล็บรูปร่างเหมือน

ชอ้น(spoon  nail)ส่วน

ปลายงอนขึ้นเหมือนชอ้น 

พบในผูป่้วยโรคโลหิต

จางชนิดขาดเหล็ก (Iron 

deficiency  anemia) 

 

3. Head 1. การด ู

1.1 ศีรษะ: ดูรูปร่าง ขนาดและความสมมาตร 

1.2 ผม : ดูการกระจายของเส้นผม   ดลูกัษณะ

ว่าแตกแห้ง กรอบ ขาด ร่วง  มีเหาหรือไม่ 

1.3 หนงัศีรษะ : ดกูารอกัเสบ มีแผล รังแค 

กอ้น หรือส่ิงผิดปกติอ่ืนๆ 

2. การคลํา 

 ผูต้รวจยืนดา้นหนา้ของผูใ้ชบ้ริการ ใช้

ปลายน้ิวช้ี น้ิวกลาง และน้ิวนาง คลาํวนเบาๆ 

ให้ทัว่ศีรษะ เพ่ือคน้หากอ้นผิดปกติต่าง ๆ 

โดยเร่ิมจากดา้นหนา้ ไล่ไปจนทัว่ถึงทา้ยทอย 

และคลาํต่อมนํ้าเหลืองบริเวณทา้ยทอย 

 ปกติ : ศีรษะตอ้ง

สมมาตร ส่วนขนาดจะ

ผนัแปรตามวยั 

เส้นผมตอ้งไม่แห้งกรอบ 

หรือขาดง่าย  

ผมแห้งกรอบ หรือขาด

ง่าย อาจบอกถึงภาวะทุพ

โภชนาการ  

การติดเช้ือราบนหนงั

ศีรษะ จะพบการหลุดร่วง

เป็นหย่อมๆของเส้นผม 

หนงัศีรษะมีขุย หรือ

 



 

หัวข้อ ขั้นตอนการตรวจร่างกาย การแปลผล หมาย

เหต ุ

(Occipital lymph node)  

2.1 หนงัศีรษะและกะโหลกศีรษะ (Scalp & 

skull) 

 - กดเจ็บไหม(tenderness) 

- มีกอ้นไหม( mass) 

2.2 Occipital lymph node 

รังแค 

 

ปกติ : คลาํไม่พบกอ้น                  

ไม่พบต่อมนํ้าเหลือง 

4. Face 1. ด ู

1.1 ความสมมาตร 

1.2 การแสดงออกของใบหนา้ 

1.3 รอยโรค 

1.4 การเคล่ือนไหวผิดปกต ิ

2.คลํา 

2.1 กดเจ็บไหม(tenderness) 

2.2 มีกอ้นไหม( mass) 

2.3 lymph node 

1) Pre-auricular lymph node                                       

หนา้หูบริเวณหนา้ Tragus  

2) Post- auricular lymph node                             

หลงัหู  ดา้นบนของ mastoid  process 

3) Submental  lymph node  อยู่ใตค้าง 

4) Submaxillary or submandible  lymph 

node อยู่ใตข้ากรรไกรล่าง 

5) Tonsillar  lymph node     อยู่ใตมุ้ม

ขากรรไกรล่าง 

3. ทดสอบเส้นประสาทสมอง  

3.1 ทดสอบเส้นประสาทสมองคู่ที่ 5 (Test 

cranial nerve V) 

3.1.1 Sensory (ตรวจการรับความรู้สึกบริเวณ

ใบหนา้) : light touch, pain sensation 

1) บอกให้ผูร้ับบริการหลบัตา   ใชสํ้าลีและ                 

ปกติ : ใบหนา้ทั้งสอง

ดา้นสมมาตรกนั ไม่บิด

เบ้ียว ไม่มีการเคล่ือนไหว

ผิดปกติ ขนคิว้ ขนตา 

กระจายปกติสมํ่าเสมอ                   

สีผิวหนา้ตามเช้ือชาติ 

ใบหนา้ไม่บวม ร่องแกม้ 

จะเป็นร่องลึกเท่ากนัทั้ง

สองขา้ง  

ปกติ : คลาํกดไม่เจ็บ    

ไม่พบกอ้น ไม่พบต่อม

นํ้าเหลืองโตคลาํพบ

กลา้มเน้ือ Temporal  

muscle และ masseter  

muscle เป็นลาํแข็ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หัวข้อ ขั้นตอนการตรวจร่างกาย การแปลผล หมาย

เหต ุ

ไมป้ลายแหลมแตะหนา้ผาก  แกม้  คาง 

ดา้นซ้าย – ขวา 

2) ถา้รู้สึกให้บอกหรือพยกัหนา้    

3.1.2 Motor  (ตรวจการทํางานของกล้ามเนือ้

บดเคีย้ว ):  (temporomandibula 

 Joint, masseter muscle) 

 บอกให้ผูร้ับบริการกดัฟัน ผูต้รวจคลาํ

Temporal  muscle และ masseter  muscle ทั้ง 

2 ขา้ง 

 3.2 ทดสอบเส้นประสาทสมองคู่ที่ 7 (Test 

cranial nerve VII) : Motor (Facial nerve) 

- บอกให้ผูร้ับบริการ เลิกคิ้ว  หลบัตาป๋ี ยิงฟัน 

ทาํปากจู๋  เป่าลมแกม้ป่อง 

 

                         

 

 

 

 

ถา้ไม่รู้สึกแสดงว่า

แขนงเส้นประสาทสมอง 

(CN 5) เป็นอมัพาต 

 

 

 

 ปกติ : กลา้มเน้ือจะ

เกร็งตวัเป็นสันนูนเท่ากนั

ทั้งสองขา้ง 

 ผูต้รวจดูรอยยน่ของ

ใบหนา้ทั้ง 2 ขา้ง  

 ปกติ:มีรอยยน่เท่ากนั

ทั้งสองขา้ง 

ผิดปกติ : ดา้นใดไม่มี

รอยย่น หลบัตาไม่ได ้มุม

ปากตก แสดงถึงดา้นนั้น

กลา้มเน้ือใบหนา้เป็น

อมัพาต (Facial palsy) 

5. Eyes 1.ดู(Inspect) 

1.1 ลกัษณะตาภายนอก( External structure) : 

คิ้ว ตาํแหน่งตา  ลูกตา ม่านตา เปลือกตา 

ความชุ่มช้ืน                                    

การกระพริบตา    ความนูนของลูกตาเพ่ือดูตา

โปน(exopthalmos) 

1.2  scleras and Conjunctiva (ตาขาวและเยื่อ

บุตา)  

ปกติ :  

- คิ้ว มีการกระจายตวัของ

ขนคิว้สมํ่าเสมอ ผิวหนงั

บริเวณคิว้ไม่อกัเสบ

เป็นขุย และ ตา 2 ขา้งมี

ขนาดและอยู่ระดบั

เดียวกนั                                                                                                                  

- เปลือกตาสามารถปิดได้

 



 

หัวข้อ ขั้นตอนการตรวจร่างกาย การแปลผล หมาย

เหต ุ

ใชน้ิ้วหัวแม่มือวางบนเปลือกตาบน แลว้

ดึงขึ้น ให้ผูร้ับบริการเหลือบมองปลายเทา้ 

การตรวจดา้นล่าง 

ผูต้รวจวางน้ิวหัวแม่มือบนเปลือกตาล่าง แลว้

ดึงลงให้ผูใ้ชบ้ริการเหลือบ มองขึ้นขา้งบน 

แลว้กลอกตามองซ้ายขวา สังเกตตาขาว เยื่อบุ

ตา สีอะไร   มีส่ิงแปลกปลอม แผล การบวม 

ลกัษณะหลอดเลือดท่ีผิดปกติไหม 

1.3 Corneas (กระจกตา) 

ใชไ้ฟฉายส่องจากดา้นขา้งให้ลาํแสงฉายผ่าน

กระจกตาโดยเขา้ทางดา้นขา้ง ผูต้รวจมอง

กระจกตาจากทางดา้นหนา้ สังเกตความใส 

และรอยขีดข่วนบนกระจกตา 

2.การทดสอบ (Test) 

2.1 visual field(การตรวจลานสายตา) (CN II: 

Optic  nerve) 

เป็นการตรวจอาณาเขตหรือบริเวณโดยรอบท่ี

ตาสามารถเห็นได ้

1) ผูต้รวจยืนห่างผูร้ับบริการ 2 ฟุต 

2) มองปลายจมูกของกนัและกนั 

3) ผูต้รวจ เหยียดแขนออกไปดา้นขา้ง งอ

ขอ้มือให้น้ิวช้ีและน้ิวกลางอยู่ในระดบัตา 

4) ผูต้รวจค่อยๆเล่ือนมือท่ีขยบัไปมา เขา้หา

ผูร้ับบริการ เม่ือผูร้ับบริการเร่ิมเห็นน้ิวมือ

ของผูต้รวจให้ผูร้ับบริการพยกัหนา้ 

5) ผูต้รวจเปรียบเทียบว่า จดุท่ีผูร้ับบริการเห็น

น้ิวมือและพยกัหนา้นั้น เห็นพร้อมกบัผูต้รวจ

หรือไม่ 

6) ผูต้รวจยกแขนขึ้นสูงสุด และดา้นล่าง

ตามลาํดบั 

สนิทเม่ือหลบัตา  เปลือก

ตาบนคลุม ม่านตา

ประมาณ 1-3 มิลลิเมตร

(ปกติไม่เห็นตาขาวเหนือ

ตาดาํ)                                                                                                                            

- มีการกระพริบตาโดย

อตัโนมตัิประมาณ 15-20 

ครั้ ง/นาที                                                                       

- ลูกตาอยู่ตรงกลางเบา้ตา  

ม่านตาอยู่ตรงกลางลูกตา   

ลูกตาไม่โปนออก  

ปกติ : ตาขาวมีสีขาว                             

เส้นเลือดฝอยมีเล็กนอ้ย 

เยื่อบุตามีสีชมพูหรือแดง

เร่ือๆไม่มีตุ่ม แผล การ

บวม  และส่ิง

แปลกปลอม  

ปกติ : กระจกตาใส  

โคง้ อาจพบวงขาวขุน่

รอบๆชิดขอบกระจกตา

ในผูมี้อายุเกนิ 40 ปี เรียก 

arcus senillis ซ่ึงเกดิจาก

การสะสมไขมนัเม่ือมี

อายุมากขึ้น 

 

แปลผล : ลานสายตา

เท่ากบั หรือกวา้งกว่า 

หรือแคบกว่าผูต้รวจ 
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 2.2 Visual  acuity (การตรวจการมองเหน็) 

(CN 2: Optic  nerve) 

ใชว้ิธี Reading  test  

1) บอกให้ผูร้ับบริการปิดตาทีละขา้ง 

2) ผูต้รวจวางกระดาษท่ีมีตวัหนงัสือชนิด

พิมพใ์นระดบัสายตาและ                                       

ห่างตาประมาณ 14 น้ิว  

3) ผูต้รวจช้ีตาํแหน่งให้อ่าน  

4) เม่ืออ่านแลว้ให้เปล่ียนไปตรวจตาอีกขา้ง 

5) ถา้ใชแ้ว่นตาหรือคอนแทกซ์เลนส์  ให้ใส่

ขณะตรวจดว้ย 

 ถา้อ่านไดถู้กตอ้ง 

แสดงว่า การมองเห็น

ปกติ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Extraocular muscle หรือExtraocular 

movement(ตรวจการทํางานของกล้ามเนื้อ

ตา) (CN III, IV, VI) 

1) บอกผูร้ับบริการให้มองตามปลายน้ิวช้ีของ

ผูต้รวจ   

2) ผูต้รวจค่อยๆเล่ือนปลายน้ิวไปดา้นขวามือ

ชา้ๆ และสังเกตการเคล่ือนไหวของลูกตา

ผูร้ับบริการ 

3) เม่ือตาดาํเคล่ือนมาอยู่หางตา ผูต้รวจเล่ือน

มือกลบัมาจุดเดิม ให้ตาดาํอยู่ตรงกลาง 

4) หมุนมือให้น้ิวช้ีอยู่ในแนวขวาง 

เล่ือนมือขึ้นขา้งบน เม่ือผูร้ับบริการกรอกตา

ขึ้นสูงสุดให้หยุด แลว้เล่ือนมือลงดา้นล่าง 

2.4 eye convergence หรือTest 

Accommodation  reflex (การตรวจปฏิกิริยา

ปรับตาดใูกล้ไกล) 

 ผูต้รวจสังเกตว่า  มี

อาการส่ันกระตุก

(nystagmus) ของลูกตา

หรือไม่ 

 อาการส่ันกระตกุ 

แสดงว่า กลา้มเน้ือตามี

อาการอ่อนลา้ หรือ 

ประสาทสมองท่ีควบคุม

กลา้มเน้ือตาผิดปกต ิ

 

 

 

 

ภาวะปกติ : ตาดาํ 2 

ขา้งจะเคล่ือนท่ีลู่เขา้หา

กนัเม่ือถึงระยะ 5-8 ซม.

และรูม่านตาจะหดเล็กลง   
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1) บอกให้ผูร้ับบริการจอ้งมองตามปลายน้ิว

หรือปลายดินสอท่ีเคล่ือนเขา้หาดั้งจมูกของ

ผูร้ับบริการ 

2) ผูต้รวจสังเกตรูม่านตาหดตวัผ่านการ

ทาํงานของCN 3   และการลู่เขา้ของตาดาํ 

 

2.5 Test pupil  react  to light (การตรวจ

ปฏิกิริยาของรูม่านตาต่อแสง) (CN3) : เป็น

การตรวจขนาดของรูม่านตา รูปร่าง การ

ตอบสนองต่อแสง  เปรียบเทียบความเท่ากนั

ของทั้ง 2 ขา้ง 

 วิธีการตรวจ  direct light reflex 

1) ให้ผูร้ับบริการมองไกลตรงไปขา้งหนา้  

2) ผูต้รวจดูรูม่านตา ขนาด รูปร่าง ความ

เท่ากนั 

3) ใชไ้ฟฉายท่ีลาํแสงแคบ ส่องไฟจาก

ดา้นขา้งผ่านไปท่ีรูม่านตาทีละขา้ง 

ภาวะผิดปกต ิ:  การ

เคล่ือนของลูกตาเขา้หา

กนัไม่ดี เคล่ือนเขา้มา

ชัว่คราวและ เคล่ือนออก

ตามเดิม                            

ไม่สามารถจอ้งมองได้

นาน  พบในกลา้มเน้ือลูก

ตาอ่อนแรง  

 ปกติ รูม่านตาดาํ 

ขนาด 2 - 5 มิลลิเมตร 

(ขึ้นอยูก่บัแสงสว่าง 

โดยทัว่ไปประมาณ  3 

มิลลิเมตร) ลกัษณะกลม  

ขอบเรียบ  หดตวัเม่ือถูก

แสง เรียกว่า pupil  react  

to light    

 

6. Ears 1. ด ู

1.1 หูภายนอก 

1.1.1 รูปร่าง ตาํแหน่งและผิวหนงั 

ของใบหู และบริเวณใกลเ้คียงมีกอ้น ถุงนํ้า 

หรือตุ่มหนองหรือไม่ 

1.2  รูหู(Ear canals) ใชอุ้ปกรณ์ช่วยคือ ไฟ

ฉาย โดยให้ผูใ้ชบ้ริการเอียงศีรษะไปดา้นตรง

ขา้ม ผูต้รวจดึงใบหู เพ่ือปรับรูหูให้อยู่ในแนว

ตรงทาํให้เห็นรูหูชดัเจน ซ่ึงในผูใ้หญ่ให้จบั

ใบหูดึงเฉียงขึ้นดา้นบนเปิดไฟฉาย ส่องดูใน

ช่องหู สังเกตว่ามีขี้หู มีการอกัเสบ หรือมีส่ิง

คดัหลัง่ออกมาหรือไม่  

 

ปกติ : ขอบใบหู

ดา้นบนจะอยู่แนว

เดียวกบัระดบัเส้นตรง

จากหางตา และเอียง

ประมาณ 10 องศาใน

แนวตั้ง ไม่มีกอ้น ถุงนํ้า 

หรือตุ่มหนอง 

ผิดปกติ : ระดบัของ

ขอบใบหู ถา้สูงหรือตํ่า

กว่าระดบัเส้นตรงจาก

หางตา มกัพบในโรคทาง

กรรมพนัธ์ุบางชนิด หรือ         

ปัญญาอ่อนแต่กาํเนิด  
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2. คลํา (Palpate): Tenderness 

ผูต้รวจใชใ้ชน้ิ้วหัวแม่มือ และน้ิวช้ีคลาํใบ

หูทุกส่วน เพ่ือประเมินว่ามีกอ้น บวม กดเจ็บ

หรือไม่  

รายท่ีสงสัยว่ามีการอกัเสบของหูส่วนนอก

เม่ือผูต้รวจจบัใบหูหรือติ่งหู ผูใ้ชบ้ริการจะ

ปวดมาก หรือ 

ถา้กดบริเวณกกหูแลว้ปวด แสดงว่ามีการ

อกัเสบของกระดกูมาสตอยด์ หรือต่อม

นํ้าเหลืองหลงัหู 

3.การทดสอบการได้ยิน(Test hearing) (CN  

VIII : Auditory(Acoustic) nerve) 

3.1 วิธีกระซิบ(Whispering test)                  

1)บอกผูร้ับบริการว่าจะขอตรวจการไดย้ิน 

หากไดย้ินเสียงขอให้พูดตาม2) ให้

ผูร้ับบริการใชมื้ออุดหูขา้งท่ีไม่ตอ้งการตรวจ

ไว ้

3) ผูต้รวจยืนดา้นหลงัเยื้องห่างจากผูป่้วย 2 

ฟุต ดา้นหูขา้งท่ีตรวจ 

4) ผูต้รวจพูดกระซิบ  หรือพูดเป็นคาํเบาๆ 

เช่น หน่ึง สอง สาม 

5) บอกให้ผูร้ับบริการทวนคาํพูดท่ีไดย้ิน 

6) เร่ิมตรวจการไดย้ินของหูอีกขา้งเช่นเดิม 

3.2 วิธีฟังเสียงนาฬิกาเดนิ 

1) บอกผูร้ับบริการให้ทราบว่าจะขอตรวจการ

ไดย้ิน หากไดย้ินเสียงขอให้บอก 

2) ให้ผูร้ับบริการใชน้ิ้วอุดหูขา้งท่ีไม่ตอ้งการ

ตรวจไว ้

3) ผูต้รวจวางนาฬิกาห่างจากหูดา้นหลงั 2-3 

ซม.(ผูร้ับบริการตอ้งไม่เห็นว่าใชน้าฬิกา) 

 

ปกติ : ช่องหู เรียบ 

ลกัษณะของขี้หู(ear wax) 

แห้งเป็นแผ่น 

ผิดปกติ : ช่องหู บวม

แดง                   มีส่ิงคดั

หลัง่ลกัษณะขี้หู                   

(ear wax) เปียก แข็งเป็น

กอ้นมีรูทะลุของแกว้หู 

 

ปกติ :ไม่บวม ไม่

เจ็บปวด 

 

ผิดปกติ : บวม อกัเสบ 

ปวดมากเม่ือทดสอบ

ความเจ็บปวด 

กดเจ็บใบหูนึกถึงการ

อกัเสบของหูชั้นนอก

(otitis externa) 

 กดเจ็บกระดูกหลงัหู

(mastoid  process)อาจ

นึกถึงการอกัเสบของหู

ชั้นกลางหรือโพรง

กระดกูหลงัหู

(mastoiditis) 

ค่าปกต ิ: ไดย้นิเสียง

เท่ากนัทั้ง 2 ขา้ง 

 เม่ือผูร้ับบริการตอบ

ว่ายงัไดย้ินเสียงอยู่ หลงั

ความรู้สึกส่ันสะเทือน
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4) บอกให้ผูร้ับบริการบอกส่ิงท่ีไดย้ิน 

5) เร่ิมตรวจการไดย้ินของหูอีกขา้งเช่นเดิม 

3.3  วิธีการทดสอบโดยใช้เสียงเสียดสีจากนิ้ว

มือใกล้ๆหูทีละข้าง 

ทาํเช่นเดียวกบัวิธีฟังเสียงนาฬิกาเดิน 

3.4 วิธีการใช้ส้อมเสียง(tuning fork tests) 

3.4.1 Weber test  เป็นการตรวจสอบการได้

ยินของหูทั้ง 2 ขา้ง วา่ปกตหิรือไม่  มีขั้นตอน

ดงัน้ี 

1) บอกผูร้ับบริการให้ทราบว่าจะขอตรวจการ      

ไดย้ิน 

2) เคาะส้อมเสียงให้ส่ันแลว้วางลงบนแนว

กึ่งกลางศีรษะ ให้ส้อมเสียงอยู่ห่างจากหู ทั้ง 2 

ขา้งเท่ากนั 

3) ถามผูร้ับบริการว่ารู้สึกส่ันสะเทือนหรือได้

ยินเสียงจากหูขา้งไหน เท่ากนัไหม 

4) ถา้ไดย้ินเสียงไม่เท่ากนัของหู 2 ขา้ง ควร

ตรวจการไดย้ินของหูแต่ละขา้งต่อไป 

3.4.2 Rinne test เป็นการตรวจการไดย้ินของ

หูแต่ละขา้ง  มีขั้นตอนดงัน้ี 

1) บอกผูร้ับบริการขอตรวจการไดย้ิน 

2) บอกผูร้ับบริการว่าผูต้รวจจะวางส้อมเสียง

ท่ีเคาะแลว้ไวห้ลงัใบหูบริเวณกระดกูหลงัหู

(mastoid process)จะรูสึ้กส่ันสะเทือน                           

ถา้ความรู้สึกส่ันสะเทือนหยุดขอให้บอก 

3) เม่ือผูร้ับบริการบอกหยดุส่ันสะเทือน ให้

ผูต้รวจเอาส้อมเสียงมาวางไวห้นา้หู

ผูร้ับบริการ แลว้ถามว่าผูร้ับบริการไดย้ินเสียง

หรือไม่ 

4) ตรวจหูอีกขา้งดว้ยวิธีเดยีวกนั 

หยุดแลว้  แสดงว่าการ

ทาํงานของหูขา้งนั้นปกติ  

คือการไดย้ินเสียงท่ีนาํ

ผ่านอากาศดกีว่าการได้

ยินเสียงท่ีนาํผ่านทาง

กระดกู                                                                                       

(air conduction > bone 

conduction: ac >bc)  

 การบนัทึกผล  : ac > 

bc  หรือ  การทดสอบ 

Rinne ให้ผลบวก 
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7. Nose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. ด ู(Inspect) 

1.1 ลักษณะภายนอก (External)  

- symmetry 

- lesions 

- Alae nasi(ปีกจมูก) : มีการบานออกและหุบ

เขา้ในขณะหายใจเขา้ - ออกไหม   

1.2 รูจมูก(Nares) 

ให้ผูร้ับบริการแหงนหนา้ขึ้นเล็กนอ้ย 

ผูต้รวจใชน้ิ้วหัวแม่มือแตะจมูกและน้ิวกลาง

แตะบริเวณศีรษะแลว้ดึงรั้ งจมูกขึ้น 

ขณะเดียวกนัผูต้รวจใชไ้ฟฉายส่องเขา้ไปในรู

จมูก 

- เยื่อบุจมูก(nasal mucosa) 

- ผนงักั้นช่องจมูก(septum)     

- เยื่อบุจมูกท่ีคลุมเทอร์บิเนต(turbinates) 

2.คลํา(Palpate) 

ตรวจ Sinus tenderness 

2.1 Frontal sinuses  

ผูต้รวจใชน้ิ้วหัวแม่มือกดและดนัขึ้นเหนือลูก

ตาบริเวณหัวคิ้ว ดูว่าผูร้ับบริการมีอาการกด

เจ็บไหม 

2.2 Maxillary sinuses  

ผูต้รวจใชน้ิ้วหัวแม่มือกดและดนัขึ้นท่ีโหนก

แกม้ระดบัเดียวกบัปีกจมูก   ดวู่าผูร้ับบริการมี

อาการกดเจ็บไหม 

3. ทดสอบการได้กลิน่ (Test 

Smelling)(Cr.N.I: Olfactory nerve) 

1) ตรวจรูจมูก 2 ขา้งไม่ตนั     

2) บอกให้หลบัตา                       

 จมูกปกต ิ: ปีกจมูก

และจมูกมีขนาด

เหมาะสมเท่ากนั   ไม่หุบ

บานมากขณะหายใจ                  

ไม่มีร่องรอยการอกัเสบ         

เยื่อบุจมูกสีชมพู  ไม่บวม  

มีส่ิงคดัหลัง่ คือขี้ มูกสีใส

ปริมาณไม่มาก   ผนงักั้น

จมูกตรง   turbinateไม่

เห็นชดัเจน และ                      

ไม่บวม                                   

ไซนสักดไม่เจ็บ   การได้

กล่ินปกต ิ  

 ปีกจมูกทั้ง 2 ขา้ง (Alae 

nasi) : ถา้มีการบานออก

และหุบเขา้ในขณะ

หายใจเขา้ -ออก  แสดงว่า

กาํลงัหายใจลาํบาก คือ 

ตอ้งใชก้าํลงัมากในการ

หายใจเขา้-ออก 

ถ้าพบ Sinus 

tenderness (กดเจ็บ

บริเวณไซนสั)ร่วมกบั

อาการไข ้และมีนํ้ามูก 

อาจนึกถึง acute 

sinusitis(ไซนสัอกัเสบ

เฉียบพลนั) 

ถ้าดมกลิ่นแลว้บอก

กล่ินไดถู้กตอ้งแสดงว่า

การไดก้ล่ินปกติ บ่งบอก
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3) อุดจมูกทีละขา้ง    

4) ผูต้รวจเตรียมกล่ินส่ิงของท่ีผูร้ับบริการรู้จกั

เช่น สบู่  แอมโมเนีย  ฯลฯ และให้บอกว่า

กล่ินอะไร                      

จุดสําคญัคือ ผูร้ับบริการตอ้งไม่เห็น

ส่ิงของก่อนทดสอบเพ่ือการแปลผลท่ีถูกตอ้ง 

ว่าการทาํงานของ

เส้นประสาทคู่ท่ี 1 ปกต ิ

ในผูสู้งอายุการดมกล่ิน

อาจไม่ดีไดเ้น่ืองจากการ

เส่ือมของเยื่อบุจมูก 

8. Mouth & Throat 1.ดู(Inspect) 

1.1 ริมฝีปาก(Lip) 

- color 

- moisture 

- lesion  

1.2 เยื่อบุกระพุ้งแก้ม  (Buccal mucosa) 

- color 

- lesion  

 1.3 เหงือก (gum)  

- color 

- lesion  

1.4 ฟัน (teeth)  

1.5 ลิน้(Tongue)  

- ขนาด (size) 

- สีและรอยโรค (color & lesion) 

- การเคล่ือนไหวของล้ิน(movement)โดยให้

ผูร้ับบริการแลบล้ินออกมาเต็มท่ี ตรวจ

Cranial nerve  12 (CN 12) Hypoglossal   

nerve สังเกตรูปร่าง  การเอียง   การส่ัน  การ

เห่ียวฝ่อของล้ิน  

1.7 ต่อมทอนซิล(Tonsils)  

- ขนาดของต่อมทอนซิลโตหรือไม่ 

แบ่ง 4 เกรด คือ 

 

 

 

 

 

1.2.1 จุดค็อปลิก

(Koplik’s spots) บริเวณ

กระพุง้แกม้ตรงกบัฟัน

กรามล่างพบในโรคหัด 

 

 

 

1.5.1  ล้ินปกติ : มีสีแดง

หรือชมพูแก่ หยาบ(สาก

เล็กนอ้ยเวลาคลาํ)  ช้ืน

(เม่ือคลาํมีนํ้าติดน้ิวมือ)   

นอนน่ิงอยู่ตรงกลางพ้ืน

ปากระหว่างเหงือกล่าง

ทั้งสอง   เคล่ือนไหวได้

มากและเวลาแลบล้ิน

ออกมานอกปากตรงๆล้ิน

จะไม่เบ้ียวไปดา้นใดดา้น

หน่ึง  ล้ินจะตรง ไม่เอียง  

ไม่ส่ันและ    ไม่เห่ียวฝ่อ                  
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เกรด 1  ต่อมทอนซิลโตประมาณ 1/4  

ของpillar ถึง uvula :     1+ 

เกรด 2  ต่อมทอนซิลโตประมาณ 2/4  

ของpillar ถึง uvula :     2+ 

เกรด 3  ต่อมทอนซิลโตประมาณ 3/4  

ของpillar ถึง uvula :     3+ 

เกรด 4  ต่อมทอนซิลโตเต็มช่อง       

ของpillar ถึง uvula :     4+ 

- การอกัเสบหรือแดง ไหม  

- มีจุดหนอง (exudate  tonsillitis)ไหม  

- มีส่ิงผิดปกติอ่ืนๆ หรือไม่ 

1.8 pharynx(คอด้านใน) 

- แดง   มีตุ่ม มีเยื่อเมือกหรือไม่ 

1.9 เพดานปาก(palate)  

- ปุ่มเพดาน(torus  palatinus)  คือปุ่มกระดกู

ในบริเวณตรงกลางเพดานปาก ถา้ไม่อกัเสบ

ไม่ตอ้งทาํการผ่าตดั  หรือรักษาเพราะไม่มี

อนัตราย 

1.10 ลิน้ไก่(uvula)  

การเคล่ือนไหวของล้ินไก่เม่ือร้อง “อา” ตรวจ

Cranial nerve  IX,X  (CN IX,X  ) 

Glossopharyngeal  nerve และ Vagus  nerve  

- ดูล้ินไก่เอียงหรือเฉหรือไม่  

2.ทดสอบการรับรส(Test Taste)  

1) บอกให้ผูร้ับบริการหลบัตาและอา้ปาก 

2) ผูต้รวจใชไ้มแ้ตะเกลือหรือนํ้าตาล  วางบน

บริเวณ 2 ใน 3 ส่วนทางดา้นหนา้ของล้ิน 

3) ผูร้ับบริการบอกว่ารสเกลือหรือนํ้าตาล 

 

 

1.5.2 ถา้ล้ินเอียงไปดา้น

ใด ดา้นหน่ึง แสดงว่ามี

อมัพาตของเส้นประสาท

คู่ 12 ดา้นนั้น 

 1.7.1 ต่อมทอนซิล 

(tonsils)ผิดปกติดขูนาด

โต 1+  ,2+  ,  3+  ,4+  

และมีการอกัเสบ แดง  มี

จุดหนอง (exudates  

tonsillitis) 

โรคคอตีบ(Diphtheria)              

มีฝ้าสีเทาแผ่คลุมทอนซิล  

ล้ินไก่ เช็ดไม่ออกง่าย 

เช็ดแลว้จะมีเลือดออก 

 

 

 

1.10.1 ปกติ ล้ินไก่อยู่ตรง

กลางไม่เฉเอียงเม่ือร้อง

“อา”แสดงว่า 

Cranial nerve  IX,X  

ทาํงานปกต ิ

 บอกรสถูกต้อง : การ

รับรสของล้ินปกติ แสดง

ว่า Cr.N.VII:Facial nerve 

(Sensory)  ปกติ 
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9. Neck 

 

1. ดู (Inspect) 

1.1 Symmetry   

1.2 Lesions     

1.3 Thyroid gland  

2. คลํา(Palpate) 

2.1 Trachea (หลอดลม) 

    ผูต้รวจวางน้ิวช้ีท่ีsupra sternal notch แลว้

เคล่ือนท่ีเป็นเส้นตรงขึ้นขา้งบน  

2.2 Thyroid gland (ต่อมไทรอยด)์ 

 คลําจากด้านหน้า 

1) ถา้คลาํlobe ขวา ให้ผูร้ับบริการเอียงศีรษะ

ไปทางขวาและกม้หนา้เล็กนอ้ย      

2) ใชน้ิ้วหัวแม่มือขวาดนัหลอดลมตรง

ตาํแหน่งCricoid cartilage เบาๆ  3) จบั lobe 

ขวา ดว้ยน้ิวช้ี น้ิวกลาง และหัวแม่มือซ้าย 

- คลาํว่ามีขนาดโตหรือมีกอ้นหรือไม่  - 

ขนาดรูปร่างความแข็งน่ิม     

- กดเจ็บไหม    

4) คลาํ lobe ซ้ายเช่นเดียวกนั  

  จากด้านหน้า 

1) ถา้คลาํlobe ขวา ให้ผูร้ับบริการเอียงศีรษะ

ไปทางขวาและกม้หนา้เล็กนอ้ย     

2) ใชน้ิ้วหัวแม่มือขวาดนัหลอดลมตรง

ตาํแหน่งCricoid cartilage เบาๆ  3) จบั lobe 

ขวา ดว้ยน้ิวช้ี น้ิวกลาง และหัวแม่มือซ้าย 

4) คลาํ lobe ซ้ายเช่นเดียวกนั  

2.3 Lymph node (ต่อมนํ้าเหลอืง)บริเวณคอ 

1) Superficial cervical  lymph node    

ส่วนบนของกลา้มเน้ือSternocleidomastoid  

2) Posterior cervical chain  lymph node   

     

 

 

 

ถา้หลอดลมอยู่

ศูนยก์ลางแสดงว่า

หลอดลมอยู่ใน 

ตาํแหน่งปกติ    

 ถ้าหลอดลมไม่อยู่ใน

แนวตรงมีการเอนเอียง

ไปด้านใด แสดงว่าปอด

ด้ า น ต ร ง ข้ า ม มี พ ย า ธิ

สภาพ 

 

 ต่อมไทรอยด์ปกติ :  

ไม่โต  ไม่มีกอ้น  กดไม่

เจ็บ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปกติ : คลาํไม่พบต่อม

นํ้าเหลือง 
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ดา้นหนา้ของกลา้มเน้ือTrapezius  

3) Deep cervical chain  lymph node    อยู่ลึก

หลงักลา้มเน้ือSternocleidomastoid  

4) Supraclavicular  lymph node                       

เหนือกระดกูไหปลาร้า 

3. Test Cr.N. XI (motor)(ตรวจความ

แข็งแรงของกลา้มเน้ือคอ)  

       Cr.N. XI: Spinal Accessory nerve 

ควบคุมกลา้มเน้ือ Sternomastoid และ 

Trapezius  

1) ผูต้รวจวางมือบนหนา้ผาก /  ทา้ยทอย / 

บริเวณคางและแกม้(ซ้ายและขวา)ของ

ผูร้ับบริการและบอกผูร้ับบริการออกแรงตา้น

กนั 

2) บอกผูร้ับบริการยกไหล่สองขา้ง ผูต้รวจ

วางมือบนไหล่กดลง  ให้ออกแรงตา้นกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาวะปกติ  : สามารถ

ตา้นแรงกบัผูต้รวจได ้

10. Breasts 1.การดู   

1.1 ขนาดของเตา้นมทั้งสองขา้งเท่ากนั

หรือไม่ 

1.2 รูปร่างของเตา้นม สังเกตเห็นรอยบุ๋มหรือ

มีกอ้นหรือไม่ 

1.3 หัวนมและลานหัวนมมีลกัษณะอย่างไร 

ผิดปกติไหม 

1.4 ลกัษณะของผิวหนงั เช่นแผล   ผ่ืนคนั   

เส้นเลือดโป่งพอง     ผิวขุรขระคลา้ยผิวส้ม 

2. การคลํา 

2.1 ใชอุ้ง้น้ิวมือของน้ิวช้ี กลางและนาง  

ตรวจโดยสัมผสัให้พอด ีไม่แรงจนเกินไป 

การคลาํเตา้นมมี 3 แบบ 

1) การคลาํในแนวกน้หอย 

 ปกติ : ขนาดแตกต่าง

กนัเล็กนอ้ย  ไม่มีรอยบุ๋ม

,ไม่มีกอ้น  ผิวหนงัปกติ 

สีผิวเหมือนสีผิวกาย                       

ผิวเรียบ ไม่มีแผล หรือ

ผ่ืนคนั หรือเส้นเลือดโป่ง

พอง 

    ผิดปกติ : ขนาด

แตกต่างกนัอย่างชดัเจน  

มีรอยบุ๋ม  กอ้น บวมหรือ 

ดูหนาตวัขึ้นกว่าเดิม บวม 

แดง ซ่ึงอาจเกิดจากการ

อกัเสบ เส้นเลือดโป่ง

พอง ผ่ืนคนั หรือเป็นแผล                 
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2) การคลาํในแนวรูปล่ิม 

3) การคลาํในแนวขึ้นลงจากใตเ้ตา้นมจนถึง

บริเวณไหปลาร้า 

      ถา้คลาํพบกอ้นให้ระบุว่า ตาํแหน่งของ

กอ้นอยู่ในส่วนไหนของเตา้นมขนาดของ

กอ้นโตประมาณกี่เซนติเมตร ลกัษณะของ

กอ้นกลม เรียบ หรือ แบนหรือขรุขระเป็น

ตะปุ่มตะป่ํา แข็งหรืออ่อนนุ่ม และสามารถ

ขยบัไปมาไดห้รือไม่    กดเจ็บหรือไม่   ถา้ผิว

ตรงกลางบริเวณท่ีมีกอ้นหรือรอยบุ๋ม (Skin 

dimpling) หรือกดเจ็บหรือไม่  

2.2 การคลําต่อมนํ้าเหลือง 

เพ่ือคน้หาความผิดปกตขิองต่อมนํ้าเหลืองว่า 

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 

 
 

หรือลกัษณะของผิวหนงั

คลา้ยผิวส้ม 

       ถา้ผิวตรงกลาง

บริเวณท่ีมีกอ้นหรือรอย

บุ๋ม (Skin dimpling) หรือ

หนาตวัขึ้นคลา้ยหนงัหมู 

(Pig skin) ให้นึกถึงมะเร็ง 

 

ปกติ : ต่อมนํ้าเหลือง

ไม่โตหรือคลาํไม่พบ 

ผิดปกติ : พบต่อม

นํ้าเหลืองโต ซ่ึงอาจจะ

แสดงถึงการแพร่กระจาย

ของเซลมะเร็ง 
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11. Chest , Posterior & 

Anterior 

1.การด ู

1.1 รูปร่างของทรวงอก  

- ดูความหนาหรือเส้นผ่าเส้นศูนยก์ลางจาก

ดา้นหนา้ไปดา้นหลงั(antero – posterior 

diameter ; AP diameter)  และดคูวามกวา้ง

หรือเส้นผ่าศูนยก์ลางจากดา้นซ้ายไปดา้นขวา 

(lateral หรือ transverse diameter  

- เปรียบเทียบสัดส่วนของ antero – posterior 

diameter กบั transverse diameter 

1.2 ขนาดแต่ละขา้ง สมมาตรไหม 

1.3 การเคล่ือนไหวของทรวงอก ขณะหายใจ

เขา้และออก  

- ทรวงอกทั้ง 2 ขา้งขยายเท่ากนัหรือไม่   

- ลกัษณะการหายใจ สังเกต  

จงัหวะ (Rhythm)  ความลึกตื้นของการ

หายใจ  อวยัวะท่ีใชช่้วยในการหายใจ 

1.4 ผิวหนงั  

2. การคลํา 

2.1 คลาํทัว่ไปบริเวณทรวงอก หาตาํแหน่งท่ี

เจ็บ บริเวณท่ีมีความผิดปกติโดยค่อยๆ คลาํ 

บริเวณท่ีผูร้บับริการบอกวา่เจบ็เบาๆ มีกอ้น 

แผล  ฝีหรือไม่ 

2.2 Thoracic expansion (คลาํดกูาร

เคล่ือนไหวของทรวงอกและปอดทั้งสองขา้ง) 

ขณะท่ีหายใจเขา้ - ออก 

         โดยผูต้รวจวางมือทั้ง 2 ขา้ง ทาบลง

ดา้นหลงัให้น้ิวหัวแม่มือวางขนานกนัตรง

ระหว่างกระดกูซ่ีโครงท่ี 10  น้ิวท่ีเหลือทั้ง 4 

น้ิว วางแผ่ไปตามแนวดา้นขา้งของขอบ

กระดกูซ่ีโครง ให้ผูร้ับบริการหายใจเขา้ออก

 ภาวะปกต ิ:  

- รูปร่างลกัษณะทรวงอก

ปกติจะมีรูปร่างกลมแบน 

anteroposterior diameter 

: Lateral diameter มี

ค่าประมาณ 1:2 หรือ 5:7  

- การขยายของทรวงอก

เท่ากนั 

- จงัหวะการหายใจ

สมํ่าเสมออตัราการ

หายใจในผูใ้หญป่ระมาณ 

12 – 20 ครั้ งต่อนาที 

(Wilson & Gidden, 

2009. p. 215) ในเด็ก

อตัราการหายใจจะเร็ว

กว่าผูใ้หญ ่

 

 

 ปกติ : คลาํไม่พบ

กอ้น   ไม่เจ็บ 

 

 

 

 ปกติ  :  การขยายของ

ทรวงอกเท่ากนัทั้ง  2 

ขา้ง โดยสังเกตฝ่ามือ น้ิว

มือท่ีวางไวบ้นทรวงอก

ทั้ง  2 ขา้งแยกห่างออก

จากกนั 

 ผิดปกต ิ: การขยาย
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ลึกๆแรงๆ 

2.3 Tactile fremitus (การคลาํการ

ส่ันสะเทือนของเสียงสะทอ้น) 

       โดยการใชฝ่้ามือขา้งใดขา้งหน่ึง หรือทั้ง 

2 ขา้งวางบนผนงัอกดา้นหลงัและดา้นหนา้ใน

ตาํแหน่งท่ีตรงกนัทั้ง 2 ขา้งจากบนลงล่าง                      

ให้ผูร้ับบริการนบัเลข หน่ึง สองสาม ดงัๆ                     

การนบัเลขซํ้าๆ กนั ทาํให้เสียงท่ีเปล่งออกมา

เป็นเสียงระดบัเดียวกนัเสียงท่ีผูร้ับบริการ

เปล่งออกมาจะเกิดความส่ันสะเทือนกบั

อากาศในหลอดลมกระจายผ่านเน้ือเยื่อของ

ปอดมายงัผนงัทรวงอกมากระทบมือผูต้รวจ 

3. การเคาะ 

              การเคาะปอดทางดา้นหลงั ให้

ผูร้ับบริการอยู่ในท่านัง่ เร่ิมเคาะจากช่อง

ซ่ีโครงดา้นบนไล่ลงดา้นล่าง หรือเคาะท่ี

ซ่ีโครงขา้งซ้ายครั้ งหน่ึงขา้งขวาครั้ งหน่ึงใน

ตาํแหน่งท่ีตรงกนั เพ่ือเปรียบเทียบความ

โปร่งความทึบของปอดทั้ง2 ขา้ง ผูต้รวจจะ

วางมือขา้งหน่ึงโดยน้ิวกลางให้แนบกบัทรวง

อกของผูร้ับบริการ และใชน้ิ้วกลางเคาะตรง

ตาํแหน่งน้ิวกลางท่ีแนบกบัทรวงอกของ

ผูร้ับบริการ การตรวจโดยการเคาะจะตอ้ง

เคาะทั้งดา้นหนา้ ดา้นขา้ง และดา้นหลงั  

4. การฟัง 

         ปอดใชหู้ฟัง (Stethoscope)                               

ดา้นไดอะแฟรม(Diaphragm)  ฟังปอดทั้ง

สองขา้งระดบัเดียวกนัเปรียบเทียบกนั แนว

การฟังเช่นเดียวกบัการเคาะ  

       ขณะฟังเสียงตอ้งสังเกตเสียงหายใจ 

ของทรวงอกทั้ง 2 ขา้งไม่

เท่ากนั 

ปกติ: ความ

ส่ันสะเทือนจะเท่ากนัทั้ง 

2 ขา้ง 

 ผิดปกติ : ความ

ส่ันสะเทือนของเสียงจะ

ลดนอ้ยลงไปเม่ือมีนํ้า

หรือลมกั้นระหว่างผนงั

ทรวงอกกบัเน้ือปอดหรือ

มีการอุดตนัของ

หลอดลมขา้งใดขา้งหน่ึง 

ทาํให้การกระจายความ

ส่ันสะเทือนของเสียง

มายงัผนงัทรวงอกได้

นอ้ยลง 

ปกติ : เคาะมีเสียง

กงัวานเท่ากนั และจะ

เคาะทึบท่ีระดบักระดกู

ซ่ีโครงท่ี 6 ทางดา้นหนา้ 

และ ระดบักระดูกซ่ีโครง

ท่ี 10 ทางดา้นหลงั  

 ผิดปกติ : เสียงกงัวาน

ไม่เท่ากนั 

 ปกติ : ลกัษณะการ

หายใจ ขณะหายใจเขา้

ส้ัน และหายใจออกยาว 

เสียงหายใจท่ีไดย้ินขณะ

หายใจเขา้จะดงัและยาว

กว่าขณะหายใจออก 
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(Breath sound) เกิดขึ้นจากการเคล่ือนไหว

ของอากาศในหลอดลม ในขณะท่ีหายใจเขา้

และหายใจออกของคนปกติ ให้ผูร้ับบริการ

หายใจเขา้ออกแรงๆ จะทาํให้ไดย้ินเสียง

หายใจผ่านหลอดลมและปอดไดช้ดัเจน 

         1) เสียงหลอดลมใหญ ่(Bronchial or 

tracheal breath sound)เป็นเสียงท่ีเกดิจากลม

ผ่านเขา้ออกในหลอดลมใหญ่ ฟังไดย้ินตรง

ตาํแหน่งท่ีหลอดลมตั้งอยู่ บริเวณคอดา้นหนา้

และคอดา้นหลงั 

        2) เสียงหลอดลมและถุงลม (Broncho–

Vesicular  breath sound) ฟังไดย้นิบริเวณ 

ส่วนกลางของทรวงอกดา้นบน ทั้งดา้นหนา้

และดา้นหลงั มีลกัษณะเป็นเสียงผสมระหว่าง

เสียงถุงลมกบัเสียงหลอดลม 

        3) เสียงถุงลม (Vesicular breath sound) 

ฟังบริเวณทรวงอกตรงตาํแหน่งของปอดทั้ง 2 

ขา้งทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงั เป็นเสียงท่ีเกิด

จากลมผ่านเขา้ออกในเน้ือเยื่อปอด  

 

 

 

 เสียงผดิปกติ 

(Adventitious sound) 

แสดงว่ามีพยาธิสภาพ

เกดิขึ้นในหลอดลมและ

ปอด เสียงผิดปกติท่ีพบ

บ่อย ไดแ้ก ่ Crepitation  

Rhonchi และ Wheeze   

 

12. Heart 1. การด ู

1.1 ลักษณะทั่วไป  

- รูปร่างของทรวงอก อาการกระวนกระวาย 

เหง่ือออก หอบเหน่ือย นอนราบไม่ได ้ท่าทาง

อ่อนเพลีย ซีด สีผิว ลกัษณะของผิวหนงั อาจ

มีอาการบวมกดบุ๋ม (Pitting edema) เน่ืองจาก

มีแรงดนัของนํ้าในหลอดเลือดสูง อาจพบ 

spider nervi หลอดเลือดดาํท่ีผนงัทรวงอก

หรือหลอดเลือดดาํท่ีผนงัทรวงอกขยายใหญ่ 

โป่งผิดปกติหรือไม่  

- สังเกตแรงกระทบท่ียอดหัวใจ (Apex) ซ่ึงถา้

 ภาวะปกต ิ: รูปร่าง

ของทรวงอกปกติ ไม่

เหน่ือย ไม่ซีด กดไม่บุ๋ม  

ไม่พบ spider nervi  ไม่

พบ Hypertrophyไม่มี

อาการบวมหลงัเทา้และ

ขอ้เทา้ 

 ผิดปกติ: ลกัษณะการ

หายใจหอบเหน่ือย 

กระวนกระวาย 

อ่อนเพลีย ซีด ลกัษณะ
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แรงกว่าปกติ แสดงว่าเวนตริเคิลซ้ายมี 

Hypertrophy  

- สังเกตอาการบวมท่ีบริเวณหลงัเทา้ ขอ้เทา้

และกน้กบเม่ือบวมมากขึ้นจะพบในตาํแหน่ง

สูงมากขึ้น เช่น แขน ขา หนา้ทอ้ง ใบหนา้   

1.2 การตรวจดูหลอดเลอืดดําที่คอ (Jugular 

vein)  เพ่ือประเมินค่าแรงดนัเลือดดาํ (Jugular 

venous pressure) โดยการสังเกตหลอดเลือด

ดาํบริเวณคอ (Internal jugular vein) 

1.3การดู Pulsation/ Thrill เป็นการดกูารเตน้

ของชีพจรบริเวณหนา้อก ในบริเวณ 

- AVA (Aortic vulvular area) บริเวณช่อง

ซ่ีโครงท่ี 2 ขา้งขวาของกระดกูหนา้อก 

- PVA (Pulmonic vulvular area)บริเวณช่อง

ซ่ีโครงท่ี 2 ขา้งซ้ายของ กระดกูหนา้อก 

- TVA (Tricuspid vulvular area)บริเวณช่อง

ซ่ีโครงท่ี 5 ขา้งซ้ายของ กระดกูหนา้อก 

- MVA (Mital vulvular area) บริเวณช่อง

ซ่ีโครงท่ี 5 ขา้งซ้ายของกระดกูหนา้อก 

บริเวณ Mid clavicular line 

1.4 การดู Heave จะเห็นการยกตวัขึ้นของ

ผนงัทรวงอกท่ีบริเวณหัวใจ เป็นแรง

กระเพ่ือม จะพบในกรณีท่ีหัวใจทาํงานหนกั

หรือหัวใจโต  

 

ของผิวหนงั อาจมีอาการ

บวมกดบุ๋ม (Pitting 

edema)อาจพบ spider 

nervi หลอดเลือดดาํท่ี

ผนงัทรวงอก หรือหลอด

เลือดดาํท่ีผนงัทรวงอก

ขยายใหญ่โป่งผิดปกต ิ

 ภาวะปกติ : คนปกติ

สามารถเห็นการเตน้ของ

หลอดเลือดดาํท่ีคอ 

(Jugular venous pulse) 

เม่ือนอนหงายราบแต่เม่ือ

ยกศีรษะขึ้นสูง 45 องศา 

จะทาํให้หลอดเลือดแฟบ

ลงและมองไม่เห็น                

ปกติค่าท่ีวดัไดค้วรนอ้ย

กว่า 3-4 เซนติเมตร 

 ผิดปกติ: เห็นหลอด

เลือดดาํบริเวณคอโป่ง

พอง ซ่ึงโป่งมากในขณะ

หายใจเขา้เรียกว่า 

Kussmaul’s sign 

 ปกติ : จะไม่เห็นการ

เตน้ของชีพจรบริเวณ

หนา้อก  

 ปกติ : ในคนปกตจิะ

ไม่พบ Heave 

 ผิดปกติ : พบแรง

กระเพ่ือมบริเวณผนงั

ทรวงอกท่ีบริเวณหัวใจ 
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2. การฟัง  

การฟังหัวใจใชฟั้งตาํแหน่งเช่นเดยีวกบัการดู 

1)AVA (Aortic vulvular area) บริเวณช่อง

ซ่ีโครงท่ี 2 ขา้งขวาของกระดกูหนา้อก 

2) PVA (Pulmonic vulvular area) บริเวณ

ช่องซ่ีโครงท่ี 2 ขา้งซ้ายของ กระดกูหนา้อก 

3) TVA (Tricuspid vulvular area) บริเวณ

ช่องซ่ีโครงท่ี 5 ขา้งซ้ายของ กระดกูหนา้อก 

4)   MVA (Mital vulvular area) บริเวณช่อง

ซ่ีโครงท่ี 5 ขา้งซ้ายของกระดกูหนา้อก 

บริเวณ Mid  clavicular line 

       ในการฟังนั้นจะฟังเสียง S1 (First sound 

heart) และ เสียง S2 (Second sound heart)  

3. การคลํา                                                                      

3.1คลํายอดหัวใจ (Apical impulse) โดยการ

คลาํท่ีบริเวณช่องซ่ีโครงท่ี 4 ถึง 5 ใกลก้บั 

Mid clavicular lineซ่ึงจะพบความแรงของ

การเตน้ของหัวใจไดช้ดัเจนบริเวณ Apical 

area หรือ ขนาดแรงไม่เกนิเส้นผ่าศูนยก์ลาง 

2.5 เซนติเมตร และการเตน้จะสัมพนัธ์กบั 

Carotid pulse                       3.2 คลํา 

Pulsation และ Thrill  เป็นคล่ืนส่ันสะเทือน

ท่ีเกิดจากการไหลวนผิดปกตขิองเลือด จะ

คลาํบริเวณหา AVA, PVA, TVA, MVA ถา้ 

Murmur อยู่ในเกรด 5 หรือเกรด 6 จะคลาํได ้

Thrills                                                                

ในกรณีท่ีหัวใจทาํงาน

หนกัหรือหัวใจโต 

 

 ปกติ : การฟังจะได้

ยินเสียงหัวใจตาม

ตาํแหน่งท่ีกาํหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปกติ : คลาํยอดหัวใจ

ไดท่ี้บริเวณช่องซ่ีโครงท่ี 

4 ถึง 5 ใกลก้บั Mid 

clavicular line 

 

 ผิดปกติ : คลาํยอด

หัวใจไดน้อกเหนือ

บริเวณดงักล่าว 

 

 ปกติ : ไม่พบ Thrill 

(ส่ันสะเทือน) 

 ผิดปกติ : พบ Thrill 

(ส่ันสะเทือน) 
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3.3 คลํา Heave เป็นลกัษณะของการยกตวั

ของหัวใจ เน่ืองจากทาํงานหนกั โดยการเกดิ 

Heave บริเวณยอดหัวใจ (Apex heave) มกั

เกิดจากกลา้มเน้ือหัวใจห้องล่างโตขึ้น 

(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      เล็กนอ้ย 

         4      แรงปกติ  

- ตาํแหน่งชีพจร  

1) Temporal   เส้นเลือดเท็มพอรัสทอดผ่าน

เหนือกระดกู  เท็มพอรัลของศีรษะ  

2) Carotid  อยู่ดา้นขา้งของคอ คลาํไดช้ดัเจน

จุดบริเวณมุมขากรรไกรล่าง  

3) Brachial  อยู่ดา้นในของกลา้มเน้ือ  biceps 

ของแขน  

4) Radial  อยู่ขอ้มือดา้นในบริเวณกระดกู

ปลายแขนดา้นนอกหรือดา้นหัวแม่มือ เป็น

ตาํแหน่งท่ีนิยมจบัชีพจรมากท่ีสุด เพราะเป็น

ท่ีจบัไดง่้ายและไม่รบกวนผูป่้วย  

5) Femoral  อยู่บริเวณขาหนีบ  

6) Popliteal  อยู่บริเวณขอ้พบัเข่า อยู่ตรงกลาง    

ขอ้พบัเขา่ 

 ปกติ : คลาํไม่พบการ

การยกตวัของหัวใจ 

 

 ปกติ : คลาํชีพจร 

ระดบัความแรงไดช้ดัเจน  

จงัหวะสมํ่าเสมอ 

คลาํไดทุ้กตาํแหน่ง 

 

 ผิดปกติ : คลาํชีพจร 

ระดบัความแรงไดไ้ม่

ชดัเจน เบา  จงัหวะไม่

สมํ่าเสมอ หรือคลาํไม่ได ้

 

 

 



 

หัวข้อ ขั้นตอนการตรวจร่างกาย การแปลผล หมาย

เหต ุ

7) Posterior tibial  อยู่บริเวณหลงัปุ่มกระดูก

ขอ้เทา้ดา้นใน  

8) Dorsalis pedis  อยู่บริเวณหลงัเทา้ชีพจรท่ี

จบัไดจ้ะอยูก่ลางหลงัเทา้ระหว่างน้ิวหัวแม่

เทา้กบัน้ิวช้ี  
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13. Abdomen 1. เตรียมอุปกรณ์ ไดแ้ก่ Stethoscope                              

ไมบ้รรทดั 

2. เตรียมผูร้ับบริการ ไดแ้ก่  

- แจง้วตัถุประสงคใ์นการตรวจ 

- ให้ผูร้ับบริการนอนราบหนุนหมอน วางมือทั้ง

สองขา้งไวด้า้นขา้งลาํตวั   ใชผ้า้หรือหมอนใบ

เล็กรองใตเ้ข่าเพ่ือให้ผูร้ับบริการรู้สึกสุขสบาย

มากขึ้น ใชผ้า้คลุมบริเวณหนา้อกและขา โดย

เปิดส่วนทอ้งตั้งแต่บริเวณล้ินป่ีจนถึงเหนือ

หัวหน่าว  

- การแบ่งเส้นสมมต ิ  

เส้นท่ี 1 ลากเส้นสมมติจากขอบกระดกูเชิงกราน

ดา้นขวา (Right iliac crest) ผ่านสะดือจนถึง

ขอบกระดูกเชิง กรานดา้นซ้าย (Left iliac crest)  

เส้นท่ี 2 ลากเส้นสมมติในแนวตั้ง 

จากล้ินป่ี (Xiphoid process) ผ่านสะดือมาจนถึง

กระดกูหัวหน่าว (Symphysis Pubis)        

  

 1. การดู  

1) ดูรูปร่างลกัษณะหนา้ทอ้ง (Contour)  ดรูะดบั

ของหนา้ทอ้งตั้งแต่หนา้อก ถึง หัวหน่าว 

1) ลักษณะหน้าท้อง                               

-ท้องแบนราบ (Flat) ทอ้งอยู่

ในระดบัเดียวกนัตั้งแต่

หนา้อกจนถึงเหนือหัวหน่าว  

- ท้องแฟบ (Scaphoid) หนา้

ทอ้งจะวา้วลงเม่ือมองจาก

ขอบของกระดูกซ่ีโครงจนถึง

หัวหน่าว    

- ท้องกลม (Round) หนา้ทอ้ง

จะโป่งขึ้นสูงกว่าหนา้อก 

- ท้องโป่งมาก (Distended) 

พบในผูร้ับบริการท่ีอว้นมาก

หรือมีนํ้าคัง่ในช่องทอ้ง  
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 2) ดูความสมมาตร (Symmetry)  2) ความสมมาตร 

หนา้ทอ้งปกติตอ้งมีความ

สมมาตรกนั 

กรณีพบไม่สมมาตรอาจ

เกิดจากมีกอ้นท่ีผนงัหนา้ทอ้ง  

 

 3) ดูสีผิวหนงับริเวณหนา้ทอ้ง (Color) 3) สีผิว                                 

หนา้ทอ้งสีซีดกว่าบริเวณอ่ืน 

 

 4) ดูรอยโรคหรือลายหนา้ทอ้ง (Lesion or 

Striae) 

4) รอยโรคหรือลายหน้าท้อง 

- Scar แผลเป็นท่ีเกิดจากการ

ผ่าตดั  

- Striae ลายหนา้ทอ้งเป็นขาว

หรือแดงเร่ือ ๆ  

 

 5) ดหูลอดเลือดบริเวณหนา้ทอ้ง สังเกตการณ ์     

โป่งนูนของหลอดเลือดบริเวณหนา้ทอ้ง  

5) หลอดเลือดบริเวณ                   

หนา้ทอ้ง  

- หลอดเลือดดาํโป่งพอง  

- หลอดเลือดเอออร์ตาส่วน

ทอ้งโป่งพอง  (Abdominal 

aortic aneurysm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การฟัง  

1) การฟังเสียงการบบีตัวของลําไส้ (Bowel 

sound)  

- ใช ้Stethoscope ดา้น diaphragm วางบนผนงั

หนา้ทอ้งของผูร้ับบริการ ฟังให้ทัว่ทั้ง 4 

quadrants   

- วางหูฟัง (Stethoscope) บนผนงัหนา้ทอ้ง 

ดา้นขวาล่าง (Right lower quadrant: RLQ) ซ่ึง

เป็นตาํแหน่งของรอยต่อระหว่างลาํไส้เล็กส่วน

ปลายและลาํไส้ใหญ่  (Ileocecal valve) จะไดย้นิ

เสียงของลาํไส้ชดัเจนท่ีสุดและนบัเสียงการ

เคล่ือนไหวของลาํไส้ 1 นาที 

1) การเคล่ือนไหวของลาํไส้  

- ปกติ  5 – 30 ครั้ งต่อนาที 

- Hyperactive bowel sound 

เสียงการเคล่ือนไหวลาํไส้

มากผิดปกติหรือดงัเกือบ

ตลอดเวลา  

- Hypoactive bowel sound 

เสียงลาํไส้ท่ีดงันอ้ยกว่าปกติ

หรือเบาลง  

- Absent bowel sound                    

ไม่มีเสียงการเคล่ือนไหวของ

ลาํไส้  
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 2) การฟังเสียงหลอดเลือด (Vascular sound)                    

ใช ้Stethoscope วางเหนือตาํแหน่งของหลอด

เลือด Aorta, Renal arteries, Iliac arteries และ 

Femoral arteries ดังภาพ 

 

2) เสียงหลอดเลอืด 

- ปกติ ไม่ไดย้ินเสียง 

 - เสียงฟู่  (Systolic Bruit)                  

เสียงผิดปกติจะไดย้ินเม่ือมี

การโป่งพองของหลอดเลือด

บริเวณหนา้ทอ้ง  

- เสียงฟู่ ที่ได้ยินต่อเนือ่ง 

(Abdominal Venous hum) 

เสียงผิดปกติจะไดย้ินบริเวณ      

ล้ินป่ีหรือรอบสะดือ พบเม่ือ

มีการขยายตวัของหลอดเลือด

ดาํหนา้ทอ้ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การเคาะ (Percussion) 

       ทาํโดยการใชน้ิ้วกลางขา้งท่ีถนดัเคาะ  

วางมืออีกขา้งไวบ้ริเวณตาํแหน่งท่ีตอ้งการเคาะ

ให้แนบสนิทไปกบัผิวหนงัของคนไข ้ ใช้

น้ิวกลางขา้งท่ีถนดัเป็นน้ิวท่ีเคาะ  งอน้ิวและใช้

ขอ้มือเป็นจุดหมุน เคาะเป็นแนวดิ่งลงไปท่ี

บริเวณ  Interphalangeal joints ของน้ิวกลางขา้ง

ท่ีวางแนบอยู่ท่ีผิวหนงัหนา้ทอ้งของผูร้ับบริการ  

3.1 การเคาะทั่วท้อง ทําทั้ง 4 ส่วน มีการเคาะ 2 

วิธี  การเคาะเป็นวงกลมตามเข็มนาฬิกา หรือ

เคาะขึ้น ลง 

1) เคาะทัว่ทอ้ง 

- ปกติ (tympany) จะไดย้ิน

เสียงโปร่งทัว่ทอ้ง และไดย้ิน

เสียงทึบบริเวณตาํแหน่งของ

ตบั มา้ม กระเพาะปัสสาวะ 

- เสียงทึบทีผ่ิดปกติ ไดย้ิน

บริเวณท่ีไม่ใช่ตาํแหน่งของ

ตบั มา้ม กระเพาะปัสสาวะ  

- เสียงโปร่งมาก (Hyper 

resonance) อาจเกิดจาก

ทอ้งอืดมีลมหรือแก๊สใน

กระเพาะอาหาร (Gaseous 

distention) 
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 3.2 การเคาะหาขอบเขตของตับ  

- เคาะหาขอบบนของตบัโดยผูต้รวจวางน้ิวกลาง

ของมือขา้งท่ีไม่ถนดับริเวณช่องซ่ีโครงท่ี 2 

(Intercostal space 2  ) แนวเส้นกึ่งกลางไหปลา

ร้า (Midclavicular line)  

- เร่ิมเคาะไล่ลงมาตามช่องซ่ีโครง จนไดย้ินเสียง

เปล่ียนจากโปร่งเป็นทึบ โดยปกติเสียงจะเปล่ียน 

บริเวณช่องซ่ีโครงท่ี 5, 6 หรือบริเวณใตร้าวนม 

ตาํแหน่งดงักล่าวเป็นขอบบนของตบั   

- หลงัจากนั้นเคาะหาขอบล่างของตบัโดย เร่ิม

เคาะจากบริเวณหนา้ทอ้ง ดา้นขวาล่าง (Right 

lower quadrant: RLQ) ในแนวเส้นกึ่งกลางไห

ปลาร้า ขึ้นมาจนเสียงเปล่ียนจากเสียงโปร่งเป็น

เสียงทึบ ตาํแหน่งท่ีเสียงเปล่ียนคือขอบล่างของ

ตบั  

- ผูต้รวจทาํการวดัระยะห่างระหว่างขอบบน

และขอบล่างของตบั 

2) การเคาะหาขอบเขตของ

ตับ 

- ปกติ ในผูใ้หญ่จะมี 

ขนาด 6 – 12 เซนติเมตรเฉล่ีย 

ขนาดของตบัในผูช้ายเฉล่ีย

ประมาณ 10.5 เซนติเมตร

และในผูห้ญิงขนาด 7 

เซนติเมตร 

 

ในการเคาะ

ตับ ในคนท่ี

มีภาวะนํ้า

ท่วมปอด 

(Pleural 

effusion) ท่ี

ช่องปอด

ขวา มีกอ้น

หรือมีแก๊ส

ในลาํไส้ ใน

ช่องทอ้ง 

อาจทาํให้

การแปลผล

การตรวจ

ขอบเขต

ของตบั

ผิดพลาดได ้  

 3.3 การเคาะหานํ้าในช่องท้อง 

1) เคาะหาเสียงทบึที่เปลีย่นได้ (Shifting 

dullness)  

• ผูร้ับบริการนอนหงายราบ ผูต้รวจเร่ิมเคาะจาก

สะดือลงมาทางขา้งซ้ายหรือทางขวาจนเสียง

เปล่ียนจากโปร่งเป็นทึบบริเวณท่ีเสียงเปล่ียนน้ี

เป็นระดบัของนํ้าท่ีคา้งอยู่ในช่องทอ้ง ซ่ึงจะพบ

ในผูป่้วยทอ้งมาน 

• หลงัจากนั้นให้ผูร้ับบริการพลิกตวัตะแคงมา

ดา้นท่ีผูต้รวจเคาะ  

3) การเคาะหานํ้าในช่องทอ้ง 

1) เคาะหาเสียงทึบท่ีเปล่ียน

ได ้(Shifting dullness) 

- Positive เม่ือมีเสียงเปล่ียน

จากโปร่งเป็นทึบ พบเม่ือมีนํ้า

ในช่องทอ้งมากกว่า 1 ลิตร 

- Negative ไม่มีเสียงเปล่ียน

หรือไดย้ินเสียงโปร่งตลอด 
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 • ผูต้รวจเคาะยอ้นขึ้นไปจากตาํแหน่งท่ีเสียง

เปล่ียนไปจะพบว่าตาํแหน่งท่ีเคยเป็นเสียงโปร่ง

จะเปล่ียนเป็นเสียงทึบเน่ืองจากเม่ือผูป่้วยตะแคง

ตวันํ้าท่ีอยู่ในช่องทอ้งจะไหลรวมดา้นขา้งท่ี

ตะแคงทาํให้เคาะไดเ้สียงทึบ 

2) การเคาะการกระเพ่ือมของนํา้ (Fluid thrill) 

• ให้ผูร้ับบริการนอนหงายและใชสั้นมือ

ของผูร้ับบริการกดลงบริเวณกึ่งกลางหนา้ทอ้ง 

• ผูต้รวจวางฝ่ามือทาบบริเวณเอวของ

ผูร้ับบริการ 

• ผูต้รวจใชมื้ออีกขา้งเคาะเบา ๆ บริเวณ

เอวของผูป่้วยดา้นตรงขา้ม 

 

 

 

 

 

2) การเคาะการกระเพ่ือมของ

นํ้า (Fluid thrill) 

- Positive รู้สึกมีการ

เคล่ือนไหวของนํ้ามกระทบ

ฝ่ามือท่ีทาบบริเวณเอว 

- Negative ไม่รู้สึกมีการ

เคล่ือนไหวของนํ้ามกระทบ                   

ฝ่ามือท่ีทาบบริเวณเอว 

 

 4. การคลํา 

 การคลาํจะใชอุ้ง้น้ิวมือทั้ง 4 น้ิวคลาํ 

ก่อนการคลาํตอ้งถามผูร้ับบริการว่าปวดหรือเจ็บ

บริเวณไหนและให้คลาํบริเวณนั้นเป็นตาํแหน่ง

สุดทา้ย ขณะคลาํตอ้งสังเกตสีหนา้ของ

ผูร้ับบริการดว้ย 

4.1 การคลําทั่วท้อง  

   1) คลาํตื้น ใชอุ้ง้น้ิวมือทั้ง 4 น้ิว กดลงบริเวณ

หนา้ทอ้งประมาณ 1 เซนติเมตร อย่างนุ่มนวล 

คลาํวนไปตามเข็มนาฬิกา เร่ิมจากรอบสะดือจน

ทัว่ทอ้ง และขณะคลาํห้ามยกมือ 

1. การคลาํทัว่ทอ้ง 

1) คลาํตื้น  

- ปกติ นุ่ม คลาํไม่พบกอ้น  

- Voluntary guarding เป็น

ภาวะปกติท่ีอาจเกดิขึ้นเม่ือ

ผูป่้วยรู้สึกหนาว จะเกดิขึ้น

บริเวณหนา้ทอ้งทั้งสองขา้ง 

เม่ือกลา้มเน้ือคลายตวั

ระหวา่งการหายใจออก                        

- Involuntary rigidity จะมี

ลกัษณะหนา้ทอ้งแข็งเป็น

กระดาน (Board like rigidity) 

เกิดขึ้นเม่ือมีการอกัเสบช่อง

ทอ้งแบบเฉียบพลนั  
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    2) คลาํลึก ใชอุ้ง้น้ิวมือกดลงลึกประมาณ 5 – 8 

ซม. คลาํวนไปทัว่ทอ้งตามเข็มนาฬิกา เป็นการ

คลาํเพ่ือหาความผิดปกติในช่องทอ้ง 

2) คลาํลึก 

- ปกติ นุ่ม คลาํไม่พบกอ้น 

- ผิดปกติ คลาํพบกอ้น ให้

ระบุตาํแหน่งท่ีพบ 

(Location) ขนาด (Size) 

รูปร่าง (Shape)  

ระมดัระวงั

ในตาํแหน่ง

ท่ีมีการคลาํ

ไดก้อ้นหรือ

มีการกดเจ็บ  

 4.2 การคลําตบั 

• ผูต้รวจเขา้ทางดา้นขวาของผูร้ับบริการ 

ใชมื้อซ้ายวางรองท่ีหลงัของบริเวณตาํแหน่ง

ซ่ีโครงท่ี 11- 12 ใชมื้อขวาวางบริเวณหนา้ทอ้ง

ดา้นขวาล่าง (RLQ) ในแนวกึ่งกลางของซ่ีโครง

ขวา 

• เร่ิมคลาํจากหนา้ทอ้งดา้นขวาล่างโดย

กด                        อุง้มือลงและดนัขึ้นขณะ

ผูป่้วยหายใจเขา้ 

• คลาํเคล่ือนเขา้หาชายโครงขวา 

4.2 การคลําตบั 

- ปกติ จะคลาํไดรู้้สึกนุ่ม 

ขอบเรียบคือขอบของตบัท่ี

ปกติและบางครั้ งอาจคลาํไม่

พบ 

- ตับโต จะคลาํไดข้อบของ

ตบับริเวณตาํแหน่ง RLQ 

 

 4.3 การคลําม้าม 

• ผูต้รวจเขา้ทางดา้นขวา เอ้ือมมือซ้าย

ขา้มตวัผูร้ับบริการไปรองบริเวณซ่ีโครงท่ี 11- 

12  

• ผูต้รวจใชมื้อขวาวางในแนวขวาง

บริเวณ      หนา้ทอ้งดา้นบนซ้าย ( LUQ) ปลาย

น้ิวเฉียงไปทางรกัแร้ อยู่ดา้นหนา้ของกระดกู

ซ่ีโครง  

• กดมือขวาลึกลงใตข้อบซ่ีโครงดา้นซ้าย

ของผูร้ับบริการและให้ผูร้ับบริการหายใจเขา้ลึก 

ๆ (ปกติไม่รูสึ้กว่าคลาํไดอ้ะไร แต่เม่ือมีมา้มโต

จะรู้สึกว่ามา้มมาชนปลายน้ิว ให้ทาํการคลาํมา้ม

ดว้ยวิธีการเดิมแต่ให้ผูป่้วยเปล่ียนท่านอน เป็น

นอนตะแคงขวา งอสะโพก) 

4.3 การคลําม้าม 

- ปกติ ไม่รู้สึกว่าคลาํไดอ้ะไร  

- ผิดปกติ เม่ือมีมา้มโตจะ

รู้สึกว่ามา้มมาชนปลายน้ิว 
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14. การเคาะไต • ผูต้รวจใชมื้อซ้ายวางบริเวณดา้นหลงั

ของคนไข ้บริเวณมุมระหว่างกระดกูสันหลงั

และแนวกระดูกซ่ีโครง  (Costovertebral angle) 

• ใชก้าํป้ันมือขวาทุบลงบนมือซ้ายท่ีวาง

อยู่ท่ีตาํแหน่ง CVA  

- CVA Negative ผูป่้วยไม่

รู้สึกเจ็บขณะท่ีเคาะ  

- CVA Positive คนไขเ้จ็บจน

สะดุง้ขณะเคาะ  

 

15. 

Musculoskeletal 

การตรวจกระดกูและขอ้                                                                      

1)ตรวจการเคล่ือนไหว ให้ผูป่้วยเดินไปมา และ

สังเกตท่าเดินว่าผิดปกติหรือไม่ 

*ท่าทางการเดินสัมพนัธ์กบั

อาการหรือไม่                                              

*มีความพิการผิดปกติของ

รูปร่างของส่วนหน่ึงส่วนใด

ของร่างกายหรือไม่ 

 

 2)ตรวจขอบเขตการเคล่ือนไหวของขอ้ (Range 

of motion) ให้ผูป่้วยทาํเอง(ยกเวน้ในรายท่ีผูป่้วย

อ่อนแอพยาบาลเป็นผูท้าํให้) ให้สังเกตขณะท่ี

ผูป่้วย เคล่ือนไหวคอ กระดกูสันหลงั ไหล่ 

ขอ้ศอก ขอ้มือ ขอ้ตะโพก ขอ้เขา่และขอ้เทา้ 

รวมทั้งขอ้น้ิวมือน้ิวเทา้ในท่าต่าง ๆ เช่น flexion, 

extension, rotation hyperextension  

*ถา้เคล่ือนไหวไดม้ากกว่า

ปกติมกัเกิดจากเยื่อหุ้มขอ้

หย่อน หรือขอ้ไหล่หลุดเป็น

ประจาํบ่อยๆ 

 

 3)คลาํดูความผิดปกติของขอ้ต่าง ๆ คลาํตามขอ้

ต่าง ๆ เพ่ือตรวจดกูารบวม แดง ร้อน                                                 

ลกัษณะของขอ้เป็นอย่างไร ปกตขิอ้ไม่บวม แดง 

ร้อนหรือผิดรูปร่าง 

*ถา้พบว่าบวม แดง ร้อน 

แสดงว่าขอ้นั้น ๆ อกัเสบ                                 

*ผิดรูปร่างหรือไม่ 

 

 4)การตรวจกลา้มเน้ือ 

ทดสอบการอ่อนแรงของกลา้มเน้ือแขน  

ให้ผูป่้วยยืนตรง หลบัตาแลว้เหยียดแขนทั้งสอง

ไปขา้งหนา้ หงายฝ่าม้ือขึ้น (Supination) ให้คง

ท่าน้ีนาน 20-30 วินาที 

*ถา้แขนขา้งใดขา้งหน่ึงตกลง

ตํ่ากว่าระดบัเดิมหรือไม่ หรือ

เปล่ียนเป็นท่าควํ่ามือ 
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 สังเกตว่าแขนขา้งใดขา้งหน่ึงตกลงตํ่ากว่าระดบั

เดิมหรือไม่ หรือเปล่ียนเป็นท่าควํ่ามือ

(Pronation)                                                                             

5)ตรวจความตึงตวัของกลา้มเน้ือ(Muscle tone)  

โดยการจบัแขนหรือขาผูป่้วยให้เคล่ือนไหวจน

สุดระยะการเคล่ือนไหวของขอ้นั้น ๆ ทุกทิศทาง  

เช่น ตรวจความตึงตวัของแขน ใชมื้อจบัปลาย

แขนและขอ้ศอก  แลว้งอและเหยียดขอ้ศอก

เต็มท่ี                                                         สังเกต

ว่ามีแรงตา้นทานต่อการเคล่ือนไหวในขณะท่ี

ผูป่้วยไม่ไดอ้อกแรงหรือไม่  

(Pronation) แสดงว่าแขนขา้ง

นั้นอ่อนแรง 

 

*ถา้มีแรงตา้นทานต่อการ

เคล่ือนไหวในขณะท่ีผูป่้วย

ไม่ไดอ้อกแรงหรือไม่ ปกติ

จะมีแรงตา้นทานบา้ง  

- ถา้มากเกินไปเรียกว่า 

hypertonia    

- ถา้นอ้ยเกินไปเรียกว่า  

hypotonia 

 

 6)ทดสอบกาํลงัของกลา้มเน้ือ (Muscle power) 

โดยประเมินจากแรงตา้น  แบ่งระดบักาํลงัของ

กลา้มเน้ือเป็น 5 ระดบั  คือ 

เกรด 5 ปกต ิ

เกรด 4 แรงตา้นของผูต้รวจไดแ้ต่นอ้ยกว่าปกต ิ

เกรด 3 ทานแรงตา้นของผูต้รวจไม่ไดแ้ต่ตา้น

แรงโนม้ถ่วงได ้

เกรด 2 ทานแรงโนม้ถ่วงไม่ไดแ้ต่เคล่ือนตาม

แนวราบได ้

เกรด 1 มีการหดตวัของกลา้มเน้ือพอเห็นได ้

เกรด 0 ไม่มีการหดตวัของกลา้มเน้ือเลย 

 

*ประเมินจากแรงตา้น  แบ่ง

ระดบักาํลงัของกลา้มเน้ือเป็น 

5 ระดบั 
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 7)ตรวจกาํลงักลา้มเน้ือไหล่  

ให้ผูป่้วยกางแขน งอขอ้ศอกและดนัแขนขึ้นใน

ขณะท่ีผูต้รวจกดแขนผูป่้วยให้แนบตวั 

ให้ผูป่้วยกางแขนออก และพยายามหุบแขนเขา้

หาผูต้รวจขณะท่ีผูต้รวจใชแ้รงตา้นไว ้

 

*ถา้ปกติสามารถตา้นแรงได ้

 

 8)ตรวจกาํลงักลา้มเน้ือ biceps ให้ผูป่้วยพยายาม

งอขอ้ศอกโดยปลายแขนอยู่ในท่า supination 

ผูต้รวจออกแรงตา้นไว ้

*ถา้ปกติสามารถหงายขอ้มือ

ได ้

 

 9)ตรวจกาํลงัของขอ้มือโดยวิธี Flexion ท่ีขอ้มือ 

ให้ผูป่้วยหงายแขนและกาํหมดั ผูต้รวจจบักาํ

หมดัของผูป่้วยกดลง ให้ผูป่้วยพยายามงอขอ้มือ

สู้แรงตา้นของผูต้รวจ 

10)ตรวจกาํลงัของขอ้มือโดยวิธี Extension ท่ี

ขอ้มือ ให้ผูป่้วยควํ่าแขนและกาํหมดั ผูต้รวจจบั

กาํหมดัของผูป่้วยหงายขึ้น  

ให้ผูป่้วยพยายามงอขอ้มือสู้แรงตา้นของผูต้รวจ 

*ถา้ปกติสามารถงอขอ้มือสู้

แรงตา้นของผูต้รวจได ้

 

 11)Hand grip ให้ผูป่้วยกาํมือบีบน้ิวช้ีและ

น้ิวกลางของผูต้รวจให้แน่น เพ่ือทดสอบ

กลา้มเน้ือท่ีทาํหนา้ท่ีกาํหรือยดึจบั 

*ถา้ปกติสามารถกาํมือบีบน้ิว

มือผูต้รวจไดแ้น่น 

 

 ทดสอบกําลังของกล้ามเนือ้ที่สะโพก                             

12)ทดสอบการ flexion ของสะโพก ให้ผูป่้วย

นอนหงายเหยียดเข่าแลว้ยกขาขึ้นจากเตียง 

ผูต้รวจใชมื้อกดเหนือเข่าผูป่้วยเพ่ือตา้นไว ้

 

* ถา้ปกติสามารถตา้นแรง

ของผูต้รวจได ้
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 13)ทดสอบ extension ของสะโพก ให้ผูป่้วย

นอนหงายเหยียดเข่า ผูต้รวจจบัขอ้เทา้ดา้นหลงั

ของผูป่้วย แลว้ให้ผูป่้วยพยายามกดตน้ขาและ

ปลายเทา้ลง  ตา้นแรงของผูต้รวจ 

  

 ทดสอบกําลังของกล้ามเนือ้ที่เข่า 

14)ทดสอบการ flexion  ท่ีเข่า ให้ผูป่้วยนอน

หวายงอเข่าและกดฝ่าเทา้ลงกบัเตียง  ผูต้รวจจบั

เหนือเข่า อีกมือออ้มจบัหลงัขอ้เทา้ พยายาม

เหยียดเข่าออก 

15)ทดสอบการ extension ท่ีเข่า   ผูต้รวจพยุงใต้

เข่าและจบัขอ้เทา้ผูป่้วยไวแ้ลว้ให้ผูป่้วย พยายาม

เหยียดเข่าออกขณะท่ีผูต้รวจออกแรงตา้นไว ้

* ถา้ปกติสามารถตา้นแรง

ของผูต้รวจได ้

 

 ทดสอบกําลังของกล้ามเนือ้ที่ข้อเท้า 

16)ทดสอบการ flexion ท่ีขอ้เทา้  

ให้ผูป่้วยเหยียดขา    ผูต้รวจจบัท่ีขอ้เทา้ผูป่้วย          

อีกมือจบัท่ีฝ่าเทา้ผูป่้วย ให้ผูป่้วยพยายามกด

ปลายเทา้ตา้นแรงดนัของผูต้รวจ    

17)ทดสอบการ extension ท่ีขอ้เทา้ ให้ผูป่้วย

เหยียดขา ผูต้รวจจบัท่ีขอ้เทา้ผูป่้วย อีกมือจบัท่ี

หลงัเทา้ผูป่้วย ให้ผูป่้วยพยายามกระดกปลายเทา้

ขึ้น   ดนัมือของผูต้รวจท่ีหลงัเทา้  

 

 

*ถา้ทาํไม่ไดแ้สดงว่ามีความ

ผิดปกติ L5, S1, S2 

*ถา้ทาํไม่ไดแ้สดงว่ามีความ

ผิดปกติ L5 
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16. Neurologic 

and Motor  

function 

การตรวจระบบประสาท                                                          

1) การตรวจประสาทสมอง 12 คู ่(รายละเอียด

อยู่ในระบบก่อนหนา้น้ี) 

2)การตรวจความรู้สึก 

ทดสอบความรู้สึกเจ็บดว้ยเข็มกลดั ดา้นทู่สลบั

กบัดา้นแหลมโดยวิธีสุ่มตรวจ  และให้ผูป่้วย

บอกว่าทู่หรือแหลม 

 

3)การตรวจการทาํงานประสานกนัของระบบ

ประสาท (Co-ordination) โดยทดสอบ Point to 

point testing หรือ  finger to nose to  finger  

ผูต้รวจยกน้ิวช้ีขึ้น ห่างจากผูป่้วยเกือบสุดแขน

ผูป่้วย ให้ผูป่้วยใชป้ลายน้ิวแตะปลายจมูกไว ้                        

แลว้ไปแตะปลายน้ิวของผูต้รวจ   ผูต้รวจเปล่ียน

ตาํแหน่งน้ิวๆไปเร่ือย ๆ ทาํหลายๆครั้ ง  

 

4)ทดสอบ Romberg  

 ให้ผูป่้วยยืนตรงเทา้ชิด ลืมตา ศีรษะตรง สังเกต

ว่าผูป่้วยยืนตรงไดห้รือไม่   หรืออาจให้ผูป่้วย

หลบัตา และผูต้รวจยืนใกล ้ๆ คอยระวงั   สังเกต

ว่า ผูป่้วยเสียการทรงตวัหรือเซไปขา้งใดขา้ง

หน่ึงหรือไม่    

5)การตรวจ Deep Tendon Reflex 

5.1) ตรวจ Knee Reflex ให้ผูป่้วยนัง่ห้อยเทา้ตาม

สบาย ท่ีขอบเตยีง เคาะท่ี Patellar tendon   

5.2) ตรวจ Plantar Reflex หรือ Babinski’s sign 

 ให้ผูป่้วยนอนหงาย ไม่เกร็งหนา้ทอ้ง                                        

ใชป้ลายท่ีเคาะ  ขีดโคง้ตามส้นเทา้ขึ้นไปจนใกล้

โคนน้ิวกอ้ยถึงโคนน้ิวหัวแม่เทา้  

 

 

 

*ถา้ปกติ ผูป่้วยจะบอกไดว้่า 

ทู่หรือแหลม ทุกครั้ งท่ี

ทดสอบ 

*ถา้งุ่มง่ามหรือแตะไม่ถูก                   

พบในโรคของ Cerebellar                    

ถา้เป็นเฉพาะเม่ือหลบัตา                  

แสดงว่าสูญเสีย position 

sense 

*ปกติผูป่้วยเซไดเ้ล็กนอ้ย แต่

ถา้ผูป่้วยเซ ยืนไม่ไดแ้สดงว่า

มีโรคในสมองส่วน 

cerebellum 

*จะมีการหดตวัของ

กลา้มเน้ือ Quadricep และ

การเหยียดออกของขอ้เข่า                                                    

* ปกติ : น้ิวเทา้งองุม้ลง หรือ

Babinski ให้ผลลบ                                                           

*ผิดปกติ : น้ิวเทา้เหยียดออก 

หรือ  Babinski ให้ผลบวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


