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วิชาการประเมินภาวะสุขภาพ 

แบบประเมินทักษะปฏบิัติการตรวจร่างกาย 
ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสบืพันธุ์ 

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 
             0 = ไม่ปฏิบตั ิ  หมายถึง   ไม่ตรวจร่างกายในต าแหนง่นัน้ๆ หรือไม่กล่าวถึง 

การตรวจร่างกาย LO 0 1 2 3 4 5 
1. สามารถอธิบายเชื่อมโยงความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ สรีระวิทยา พยาธิวทิยาเชื่อมโยงกับ

การซักประวัติและตรวจรา่งกายได้  
2.1       

2.  บอกความปกติและผิดปกติในการตรวจร่างกายแต่ละระบบไดถู้กต้อง 2.1       
3.  บอกการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษที่เก่ียวข้องได้ 2.1       
4.  บอกวัตถุประสงค์ในการตรวจได้ถูกต้อง 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       
การดูและการคล าเต้านม        
12. ดูสีผิว ลักษณะผวิ ว่าเรียบหรือบวม รูขุมขนกว้างหรือหยาบเหมือนผิวส้ม รอยบุ๋มขนาด
และรูปร่างทั้ง 2 ข้าง ด้วย 4 ท่า คือ 1) ท่านั่งตัวตรงวางแขนขา้งล าตัว 2) ท่ายกแขน 2 ข้าง
เหนือศีรษะ 3) ท่าเท้าเอว 4) ท่าเอนล าตัวไปขา้งหน้า 

       

13. ให้ผู้รับบริการนอนหงาย ใชผ้้าขนหนผูืนเล็กม้วนรองใต้สะบกัข้างเดียวกับเต้านมที่ 
ต้องการตรวจ 

       

14. คล าต่อมน้ าเหลือง axillary lymph nodes และ supraclavicular lymph nodes        
15. คล าเต้านม (แนวกน้หอย แนวตั้งขนานกับล าตวัหรือขวางล าตัว คล าเป็นรูปลิ่ม เลือกแบบ

ใดแบบหนึ่ง) และบบีหัวนม 
       

16. บันทึกสิ่งผิดปกติตามหนา้ปดันาฬิกา 
 

       



การตรวจร่างกาย LO 0 1 2 3 4 5 
การตรวจระบบทางเดินอาหาร        
การฟัง (Auscultation)        
17. Bowel sound ใช้ Stethoscope ด้าน Diaphragm และอธิบายผลตรวจ ดังนี ้
- Normal 
- Hyperactive 
- Hypoactive 
- Bowel sound absent 

       

การดู (Inspection)        
18. ให้ดูจากทางดา้นปลายเท้าขึ้นไปทางศีรษะของผู้รบับริการ 
- ท้องโตผิดปกติ การโปงนนู ก้อนในซองทองโตนนูขึ้น  
- รอยแผลเป็นหรือรอยผ่าตัด  
- เส้นเลือดด าโปงพอง (portal system)  
- สะดือถูกดึงรั้งหรือโปงนูนขึน้จากการมีน้ าในช่องท้อง  
- มีก้อนนูนโตที่บริเวณขาหนบีจากการมีไส้เลื่อน  
- Peristaltic wave 
- Spider nevi 

       

การเคาะ (Percussion)        
19. เคาะทั่วทอง และบอกเสียงที่ตรวจได้        
20. ตรวจ Shifting dullness        
21. ตรวจ Fluid thrill        
22. การเคาะหาขอบเขตตับ        
23. เคาะหาต าแหนง่กระเพาะปสัสาวะ        
24. การเคาะ Costovertebral angle (CVA) และแปลผล        
การคล า (Palpation)        
25. การคล าตืน้ (Light or superficial palpation) และอธิบายลักษณะต่อไปนี ้
- บริเวณที่กดเจ็บ (Tenderness)  
- การเกร็ง (Spasm) ของกล้ามเนื้อเมื่อถูกกด  
- หน้าท้องเกร็ง (abdominal guarding)  
- การปวดท้อง แข็งเกร็ง (Rigidity)  
- อาการกดกดปล่อยแล้วเจ็บ (Rebound tenderness) 

       

26. ดูกระเพาะปสัสาวะโป่งตงึและการคล าหาต าแหน่งกระเพาะปัสสาวะ        
การคล าลึก (Deep or bimanual palpation)        
27. หาก้อนในท้อง บอกขนาด รูปร่าง ความแข็ง ลักษณะของผวิ การเคลื่อนไหว         
28. การกดเจ็บ (Tenderness) และกดปล่อยเจ็บ (Rebound tenderness) ต าแหน่ง 
McBurney's point 

       

29. การคล าตบั        
30. การคล าม้าม        
31. การคล าไต        



การตรวจร่างกาย LO 0 1 2 3 4 5 
32. การตรวจ murphy’s sign        
การดูและคล าอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง        
33. ผิวหนังบริเวณ หัวหน่าว การกระจายของขนบริเวณหัวหน่าว การที่มี Pubic hair น้อย
หรือไม่มี 

       

34. แคมใหญ่  แคมเล็ก รูเปิดท่อปัสสาวะ ช่องคลอด ฝีเย็บ ว่ามีผื่น มีแผล การบวม อักเสบ มี
สารคัดหลั่งหรือไม่  

       

35. คล าท่อปสัสาวะและต่อมสคีนแกลนด์ (Skene’s gland) โดยใช้มือขวาสอดนิ้วชี้เข้าไปใน
ช่องคลอดแล้วรีดท่อปัสสาวะเบาๆ จากภายในออกมา 

       

36. คล าต่อมสร้างน้ าเมือก ต าแหน่ง 5 และ 7 นาฬิกา วา่มีก้อนหรือกดเจ็บหรือไม่ ถ้ามีสิ่งคัด
หลั่ง (discharge) ให้เก็บส่งตรวจเพาะเชื้อ 

       

การดูและคล าอวัยวะเพศชาย        
37. หัวหนาวและขนบริเวณหัวหนาว ผิวหนงัการลอก แผลถลอก ผื่นแดง การกระจายของขน
บริเวณหัวหนาว 

       

38. องคชาต ดูรูปราง ลักษณะว่ามีรูปรางผิดปกติหรือไม เชน บวม ลีบ เล็กมาก ดูสีผิว ผื่น 
การบาดเจ็บ แผลพุพอง การบวม อักเสบหรือมีสารคัดหลั่งหรือไม คล าดูกอน การกดเจ็บ 

       

39. ถุงอัณฑะ ดูขนาด รูปราง สผีิวของถุงอัณฑะ รอยโรค ผื่นแดง การบวม โป่งพอง และคล า
ดูความยืดหยนุ กอน การกดเจ็บ  
ถาตรวจพบการบวมหรือกอนที่ผิดปกติใหตรวจโดยวิธี Transillumination  

       

40. หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ ดผูิวหนังส่วนปลายวา่รูเปิดเปน็อย่างไร  
รูเปิดของท่อปัสสาวะว่ามีการอักเสบ บวม แดง หรือมีสารคัดหลั่งออกมาหรือไม่ สังเกต
ลักษณะ สีกลิน่ ของสาร คัดหลั่ง 

       

41. คล าตรวจต่อมน้ าเหลืองบริเวณขาหนีบ (Inguinal lymph node)  ว่ามีต่อมน้ าเหลืองโต
หรือกดเจ็บหรือไม่  

       

42. การตรวจไส้เลื่อน (Hernia) ให้ผู้รับบริการยืน ดูบริเวณขาหนีบหรือโคนขาหนบี ว่ามีการ
โป่งนูนหรือไม ่และลองให้ผู้รับบริการไอ หรือเบ่ง และสังเกตการโป่งนูน คล าบริเวณขาหนีบวา่
มีก้อนหรือไม่ 

       

ขั้นสรุป        
43. รายงานผลการตรวจที่ปกตแิละผิดปกติได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามล าดับชัดเจน        
คะแนนทีไ่ด้.......................(เต็ม 215 คะแนน) ผ่านร้อยละ 60 คือ 129 คะแนนขึ้นไป 
ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
ลงชื่อผูป้ระเมิน.................................................................วันที่ประเมิน...................................................................................... 
 
 
 
 
 
 


