
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
วิชาการประเมินภาวะสุขภาพ 

แบบประเมินทักษะปฏบิัติการตรวจร่างกาย 
ระบบประสาท ศีรษะตาหูคอจมูก และระบบกล้ามเนื้อและกระดูก 

ชื่อนักศึกษา......................................................................รหัส........................................................................ 
ค าชี้แจง : การประเมินระดับความสามารถแตล่ะพฤติกรรม/กิจกรรมมีค่าคะแนนในแต่ละความสามารถดังนี้ 

  5 = ดีมาก/สมบูรณ์  หมายถึง ปฏิบัตไิด้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์โดยไม่ต้องให้ค าแนะน า 
  4 = ด ี/ ส่วนใหญ่ดี        หมายถึง    ปฏิบัติได้ถูกต้องโดยต้องให้ค าแนะน าบางส่วน 
  3 = พอใช้/ปานกลาง      หมายถึง    ปฏิบัติได้ถูกต้องแต่ต้องได้รับค าแนะน าอย่างใกล้ชิด 
  2 = ต้องแก้ไข/ปรับปรุง  หมายถึง    ปฏิบัติถูกต้องบางส่วนและต้องได้รับค าแนะใกล้ชิด 
  1 = ไมผ่่าน    หมายถึง    ปฏิบัติไม่ถูกต้องต้องได้รับค าแนะน าอย่างมาก 
 

การตรวจร่างกาย LO 1 2 3 4 5 
1. สามารถอธิบายเชื่อมโยงความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ สรีระวิทยา พยาธิ

วิทยาเชื่อมโยงกบัการซักประวัตแิละตรวจร่างกายได้  
2.1      

2.  บอกความปกติและผิดปกติในการตรวจร่างกายแต่ละระบบไดถู้กต้อง 2.1      
3.  บอกการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษที่เก่ียวข้องได้ 2.1      
4.  บอกวัตถปุระสงค์ในการตรวจได้ถูกต้อง 2.1      
5.  ใช้ศัพท์ทางการแพทย์ภาษาไทยในการประเมินภาวะสุขภาพได้ถูกต้อง  5.1      
6.  ใช้ศัพท์การแพทย์ภาษาอังกฤษในการประเมินภาวะสุขภาพไดถู้กต้อง 5.1      

ขั้นเตรียม  6.4      
7. เตรียมสถานที่เหมาะสมไม่มีเสียงรบกวน แสงสว่างเพียงพอ       
8. เตรียมอุปกรณ์ได้ครบ (หากไม่มอุีปกรณ์ให้บอกชื่อ)       
9. จัดท่าเหมาะสมกบัการตรวจ       
10.  ล้างมือก่อนและหลังตรวจร่างกาย       
11.  แนะน าตัว บอกวัตถุประสงค ์       

ขั้นปฏิบัติการ 6.4      
การตรวจศีรษะ ใบหน้า และผม 
12.  ดู ขนาด รูปร่าง ลักษณะของใบหน้า การบวม ความสมมาตรของศีรษะ 

และใบหน้า รอยโรคบริเวณศีรษะและใบหนา้ ตรวจผม ดูการกระจายและ
ลักษณะของผม 

      

13.  คล า ก้อน จุดกดเจ็บบริเวณศีรษะ ต่อมน้ าเหลืองที่ทา้ยทอย หลังหู หน้าหู 
ใต้ขากรรไกร และใต้คาง 

      

การตรวจตา 
14.  ดู ต าแหน่งตาและคิ้วทัง้ 2 ข้าง ลักษณะตา ตาโปน ความตึงหยอ่นของ

เปลือกตา ตรวจดูสี รอยโรคของเยื่อบุตา (conjunctiva) และตาขาว  
(sclera) 

      

การตรวจหู       



การตรวจร่างกาย LO 1 2 3 4 5 
15. ดู รอยโรค แผล ลักษณะ ต าแหน่งของใบหู องศาของใบหูที่ท ามุมกับ

ระดับตา  
16. คล า ความนิ่ม การกดเจ็บ ก้อนต่าง ๆ ที่ใบหู ใชไ้ฟฉาย ตรวจภายในช่อง

หู ดูเยื่อบุ แผล ก้อน สิ่งคัดหลั่ง 
      

การตรวจจมูก 
17. ด ูลักษณะภายนอกของจมูก การบวม ความตรงของสันจมูก การหุบบาน

ของปีกจมูก 

      

18. คล า การกดเจ็บบริเวณ Frontal Ethmoidal และ Maxillary sinus       
19. ใช้ไฟฉาย ตรวจภายในจมูก ดผูนังกั้นจมูก เยื่อบุจมูก turbinate สิ่งคัด

หลั่ง 
      

การตรวจปาก 
20. ดู สีและความชุ่มชื้น แตกแห้ง แผล ตุ่มพองใสที่ริมฝปีาก ตรวจมุมปาก ดู

แผล รอยโรค 

      

21. ใช้ไฟฉายและไม้กดลิ้น ตรวจภายในช่องปาก ดูเยื่อบุปาก กระพุง้แก้ม 
เพดาน เหงือก ลิ้น ฟัน ทอนซิล ลิ้นไก่ คอหอย (oropharynx)  

      

การตรวจคอ 
22. ดู ความตรงของล าคอ การบวมโตของล าคอ และดูการโป่งพองของเส้น

เลือดด าที่คอ 

      

23.  คล า หลอดลม ต่อมไทรอยด์ ก้อน ต่อมน้ าเหลืองบริเวณคอ  
  และเหนือไหปลารา้ 

      

การตรวจระบบประสาท       
24. การตรวจระดับความรู้สึกตัว 

- Level of conscious 
- Glasgow coma scale 

      

การตรวจเส้นประสาทสมอง       
25. ประสาทสมองคู่ที่ 1 (Olfactory nerve: CNI) ทดสอบการรับกลิ่น       

ประสาทสมองคู่ที่ 2 (Optic nerve / CNII)       
26. การประเมิน (Visual acuity: V.A.)        
27. การประเมินการมองเห็นสี (Color vision)       
28. การตรวจลานสายตา (Visual field)       

ประสาทสมองคู่ที่ 3 (Oculomotor nerve: CNIII)       
29. ตรวจปฏิกิริยาของรูม่านตาต่อแสง (Reaction To Light)       
30. การเบ ิ่งตากว้าง (Eyelid elevation)       
31. การทดสอบ Eye Convergence และ Eye accommodation       
32. ประสาทสมองคู่ที่ 4 และ 6 (Trochlear nerve & Abducens nerve) 

- การทดสอบกลอกตา (Eye movement) 
      

33. ประสาทสมองคู่ที่ 5 (Trigeminal nerve: CNV)       



การตรวจร่างกาย LO 1 2 3 4 5 
- การทดสอบการสัมผัส (Touch sensation) บริเวณใบหน้า หนา้ผาก 

(Frontal) กรามบน (Maxillary) และกรามลา่ง (Mandible) 
34. การทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเคี้ยวอาหาร (Mastication)        
35. การตรวจปฏิกิริยาตอบสนองของกระจกตา (Corneal reflex)       
36. ประสาทสมองคู่ที่ 7 (Facial nerve: CNVII) 

- การทดสอบกล้ามเนื้อแสดงสีหน้า (Muscle of facial expression) 
- การทดสอบการรับรส (Taste sensation) 

      

37. ประสาทสมองคู่ที่ 8 (Auditory or Acoustic nerve: CNVII)  
- Rinne's test (บอกหลักการตรวจและแปลผล) 
- Weber test (บอกหลักการตรวจและแปลผล) 

      

38. ประสาทสมองคู่ที่ 9 (Glossopharyngeal nerve: CNIX)        
39. ประสาทสมองคู่ที่ 10 (Vagus nerve: CNX) 

- การทดสอบท างานของลิ้นไก่ เพดานปาก หลอดคอ กล่องเสียง 
- ทดสอบ Gag reflex 

      

40. ประสาทสมองคู่ที่ 11 (Accessory nerve: CNXI) 
-  การทดสอบก าลงักล้ามเนื้อ Sternocleidomastoid, Trapezius 

      

41. ประสาทสมองคู่ที ่12 (Hypoglossal nerve: CNVII)  
- ประเมินลักษณะการท างานของลิ้น 

      

การตรวจประสาทรับความรู้สกึ 
42. การสัมผัส (Fine touch) แหลมเหมือนเข็มแทง (Pin prick) 

      

43.  สั่นสะเทือน (Vibration)       
44.  เคลื่อนไหวข้อต่อ (Proprioception)       
45.  อุณหภูมิ ร้อน-เย็น (Temperature)       

การตรวจปฏิกิริยาตอบสนอง  
46. การตรวจปฏิกิริยาตอบสนองชนดิลึก Deep tendon reflex 

- Bicep’s reflex 
- Triceps reflex 
- Quadriceps reflex 
- Brachioradialis reflex 
- Achilles’ reflex 

      

47. การตรวจปฏิกิริยาตอบสนองชนิดตืน้ Superficial tendon reflex 
Plantar reflex, Babinski reflex 

      

48. การทดสอบการท างานประสานกนั Coordination 
- การตรวจ Heel-to-Toe 
- Romberg test 
- Finger-to-Nose Test 
- Heel-Shin slide Test 
- Rapid alternating movement Test 

      



การตรวจร่างกาย LO 1 2 3 4 5 
49. Signs of meningeal irritation  

- Kernig’s sign  
- Brudzinski’s sign 

      

ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก (musculoskeletal System)       
50. การดู 

-  Gait 
- Size, shape 
- Symmetry deformity 

      

51. การคล า โดยประเมินในบริเวณกระดูก กล้ามเนื้อหรือข้อต่อที่มีปัญหา 
     - Pain, Swelling, Warming, Tenderness, Crepitus or popping 

      

52. การทบสอบการท างานของกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวของข้อ 
Temporomandibular joint 

      

53. Range of movement (ROM) Abduction, Adduction, Flexion, 
Extension, Internal rotation, External rotation and Circumduction 

      

54. การตรวจประเมินก าลังของกล้ามเนื้อและข้อต่อกระดูกต่าง ๆ       
ขั้นสรุป       

55. รายงานผลการตรวจที่ปกตแิละผิดปกติได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามล าดับ
ชัดเจน 

      

คะแนนทีไ่ด้.......................(เต็ม 275 คะแนน) ผ่านร้อยละ 60 คือ 165 คะแนนขึ้นไป 
ข้อเสนอแนะ.................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
ลงชื่อผูป้ระเมิน.................................................................วันที่ประเมิน............................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 


