
PEDIATRIC HEALTH ASSESSMENT : 

ESSENTIAL SKILLS FOR NURSES

รองศาสตราจารยร์ชันี   สีดา



หลกัการตรวจร่างกาย
1.  ประเภทของการตรวจร่างกาย

- การตรวจร่างกายทกุระบบ

(COMPREHENSIVE EXAMINATION)

- การตรวจร่างกายแต่ละระบบ      

(FOCUSED EXAMINATION)



2.  การป้องกนัการติดเช้ือ ประกอบด้วย

–การล้างมือ (HAND WASHING)

–การสวมถงุมือ (GLOVES)

–การใช้ผา้ปิดปากและจมกู (MASK)

–การสวมแว่นตาหรือหน้ากาก                            

(EYE PROTECTION / FACE SHIELD) 



–การสวมเสื้อคลมุ (GOWN)

–เครื่องมือหรือเครื่องใช้ในการดแูลผู้ป่วย

– ส่ิงแวดล้อมของผูป่้วย เช่น เตียง ไม้กัน้เตียง



3.  การสร้างสมัพนัธภาพในการตรวจร่างกาย

- การแนะน าตวัของผูต้รวจ

- แจ้งวตัถปุระสงคใ์นการตรวจร่างกาย

- สร้างบรรยากาศ ในการตรวจร่างกายให้

ผอ่นคลาย เพ่ือให้เกิดความร่วมมือท่ีดี

- กรณีเดก็เลก็ ควรใช้ของเล่นเป็นอปุกรณ์

ช่วยในการตรวจร่างกายด้วย



4.  วิธีการตรวจร่างกาย ขึน้กบั

- อายุ

- ภาวะสขุภาพ

5. เทคนิคการตรวจร่างกายทารกและเดก็

แต่ละวยัจะแตกต่างกนั



6.  พยายามท าให้ผูป่้วยเกิดความวิตกกงัวล

หรือความเครียด จากการตรวจร่างกาย

ให้น้อยท่ีสดุ

7.  สร้างความเช่ือมัน่ในการตรวจร่างกาย  

ระหว่างผูป่้วย ครอบครวั และพยาบาล



8.  การเตรียมผูป่้วยเพ่ือตรวจร่างกาย

- การเตรียมผูป่้วยด้านร่างกาย

• เสื้อผา้

• ท่าท่ีใช้ในการตรวจร่างกาย

- การเตรียมด้านจิตใจ

• พดูคยุกบัผูป่้วย เพ่ือลดความวิตกกงัวล

• ตอบค าถามของผูป่้วยอย่างชดัเจน



9. ผูต้รวจต้องมีความรู้เก่ียวกบัการเจริญ 
เติบโต และพฒันาการของเดก็แต่ละวยั
เป็นอย่างดี

10. เลือกทกัษะหรอืเทคนิคการตรวจรา่งกาย
ให้เหมาะสมกบัการตรวจแต่ละระบบ



ท่าท่ีใช้ในการตรวจร่างกาย

1. ท่านัง่ (SITTING)

2. ท่านอนหงาย (LYING SUPINE)

3. ท่ายืน (STANDING)



เทคนิคในการตรวจร่างกาย
ทกัษะในการตรวจ (ASSESSMENT SKILLS)

การด ู      (INSPECTION)

การคล า   (PALPATION)

การเคาะ  (PERCUSSION)

การฟัง     (AUSCULTATION)



การด ู(INSPECTION)

เป็นทกัษะท่ีใช้การสงัเกต โดยใช้สายตา 
และการดมกล่ินร่วมกัน สามารถใช้ได้ทัง้
ระหว่างการซกัประวติั และการตรวจร่างกาย



การคล า (PALPATION)
เป็นทกัษะท่ีใช้ความรู้สึกของมือของผู้ตรวจ 

โดยทัว่ไปความรู้สึกจากฝ่ามือ จะดีกว่าปลายน้ิว 
การคล าสามารถบอกต าแหน่ง ลกัษณะ รปูร่าง 
ขนาด ความนุ่มหรือความแขง็ ของอวยัวะท่ีคล า
ได้



การเคาะ  (PERCUSSION)

การเคาะเป็นทักษะท่ีท าให้เกิดการสัน่สะเทือน

ของเน้ือเย่ือหรืออวยัวะ ท่ีอยู่ใต้ผิวหนังลงไปประมาณ 

4-6 ซ.ม. และท าให้เกิดเสียงดงั การเคาะมี 2 แบบ คือ

- DIRECT PERCUSSION

- INDIRECT PERCUSSION



ลกัษณะของเสียงท่ีเกิดจากการเคาะ
1. TYMPANY เช่น เสียงท่ีเกิดจากการเคาะบริเวณ

กระเพาะอาหารและล าไส้
2. RESONANCE เช่น เสียงท่ีเกิดจากการเคาะบริเวณ

เน้ือปอด
3. DULLNESS เช่น เสียงท่ีเกิดจากบริเวณตบัหรือ

อวยัวะภายใน
4. FLATNESS เช่น เสียงท่ีเกิดจากบริเวณกล้ามเน้ือ

และกระดกู



การฟัง (AUSCULTATION)

การฟังเสียงของอวยัวะในร่างกายเป็นทกัษะท่ี
ใช้หฟัูง (STETHOSCOPE) ในกรณีท่ีไม่สามารถได้ยิน
จากหโูดยตรง การฟังเสียงควรครอบคลุม ความดงั 
(INTENSITY) ลกัษณะของเสียง (PITCH) ระยะเวลา 
(DURATION) และคณุภาพของเสียง (QUALITY)



การประเมินทางสรีระ 
(PHYSIOLOGIC MEASUREMENT)

เป็นการประเมินสญัญาณชีพ (VITAL SIGNS) ประกอบด้วย

- การวดัอณุหภมิู (TEMPERATURE)

- การนับชีพจร (PULSE)

- การนับอตัราการหายใจ (RESPIRATION)

- การวดัความดนัโลหิต (BLOOD PRESSURE)



การวดัอณุหภมิูร่างกาย วดัได้หลายทาง ได้แก่

•ทางปาก (ORAL TEMPERATURE)

•ทางรกัแร้ (AXILLARY TEMPERATURE)

•ทางทวารหนัก (RECTAL TEMPERATURE)

•ทางห ู(TYMPANIC TEMPERATURE)



ชีพจร (PULSE)
อตัราการเต้นของชีพจร เป็นส่ิงท่ีสะท้อนให้

เหน็การท างานของหวัใจ การคล าชีพจรใช้น้ิวช้ีและ
น้ิวกลางแตะบริเวณท่ีต้องการตรวจเบาๆ ไม่กด
แรงจนเกินไป ในเดก็เลก็ จะนับอตัราเต้นของหวัใจ 
(HEART RATE) แทนการนับชีพจร



การประเมินชีพจร สามารถประเมินจาก

•อตัราการเต้นของชีพจร (RATE)

•จงัหวะการเต้นของชีพจร (RHYTHM)

•ความแรงของชีพจร (AMPLITUDE / STRENGTH)

•ลกัษณะของชีพจร (CONTOUR)



การนับอตัราการหายใจ 
(RESPIRATORY RATE)

การนับอตัราการหายใจ ใช้ทกัษะการด ูโดยนับ
การหายใจเข้าและออก เป็นการหายใจ 1 ครัง้ ใน
เดก็โต จะดกูารเคล่ือนไหวขึ้น-ลง ของทรวงอก และ
ในทารกหรือเด็กเล็ก จะดูการเคล่ือนไหว ขึ้น -ลง 
ของหน้าท้อง (ABDOMEN)



การประเมินการหายใจ

ส่ิงท่ีต้องประเมิน ประกอบด้วย

• อตัราการหายใจใน 1 นาที (RATE)

• จงัหวะการหายใจ (RHYTHM) จะดคูวาม
สม า่เสมอของการหายใจ (REGULARITY)

• ความลึกของการหายใจ (DEPTH)



การวดัความดนัโลหิต 
(BLOOD PRESSURE)

เป็นการวดัแรงดนัโลหิตส่วนปลายของร่างกาย
ซ่ึงสะท้อนการท างานของหวัใจ และหลอดเลือด โดย
ใช้เครื่องมือ SPHYGMOMANOMETER และหฟัูง 
(STETHOSCOPE) 



ต าแหน่งในการวดัความดนัโลหิต

HOCKENBERRY, 2005



การประเมินการเจริญเติบโต
(GROWTH MEASUREMENT)

• น ้าหนัก (WEIGHT)

• ความยาว / ความสงู (LENGTH / HEIGHT)

• เส้นรอบศีรษะ (HEAD CIRCUMFERENCE)

• เส้นรอบอก (CHEST CIRCUMFERENCE)

• เส้นรอบท้อง (ABDOMINAL CIRCUMFERENCE)



การวดัเส้นรอบศีรษะ รอบอก รอบท้อง



Essential Skills in 

Examination of Thorax & Lung



กายวิภาคศาสตรแ์ละสรีรวิทยาของทรวงอกและปอด

ภาพแสดงลกัษณะทรวงอก

Hockenberry, 2005



ภาพแสดงเสน้สมมตุทิรวงอกดา้นหนา้

Hockenberry, 2005



ภาพแสดงเสน้สมมตุทิรวงอกดา้นหลงั

Hockenberry, 2005



ลกัษณะของปอดดา้นหนา้

Bickley, 2003



Hockenberry, 2005

ลกัษณะของปอดดา้นหนา้



ลกัษณะของเสียงหายใจปกติ 
(NORMAL BREATH SOUNDS)

1.  TRACHEAL SOUND

•หายใจเขา้กบัหายใจออกยาวเท่ากนั

•มีเสยีงดงัมาก

•ฟังไดบ้รเิวณหลอดลมของคอ



2.  BRONCHIAL SOUND

•หายใจเข้าสัน้กว่าหายใจออก

• มีเสียงดงั

• ฟังได้บริเวณกระดกูหน้าอกส่วนบน 

(MANUBRIUM)



3.  BRONCHOVESICULAR SOUND
• หายใจเข้ากบัหายใจออกยาวเท่ากนั

• เสียงดงัปานกลาง

• ฟังได้บริเวณช่วงระหว่างซ่ีโครง ช่องท่ี 1 และ 2

ของทรวงอกด้านหน้า และระหว่างกระดกูสะบกั

ด้านหลงั



4.  VESICULAR SOUND

• หายใจเข้ายาวกว่าหายใจออก

• เสียงเบา

• ฟังได้บริเวณเน้ือปอดทัง้ 2 ข้าง



ลกัษณะของเสียงหายใจผิดปกติ 
(ADVENTITIOUS SOUNDS)

1.  CREPITATION / CRACKLES / RALES

• FINE CREPITATION (. . . . .)
• COARSE CREPITATION (. . . . .)



• CREPITATION จะพบในผูป่้วย เช่น

- PNEUMONIA

- CONGESTIVE HEART FAILURE

- BRONCHITIS

• เสียงจะยงัคงอยู่ แม้ว่าผูป่้วยจะไอแรง ๆ



2.  WHEEZES
• ลกัษณะเสียงหวีด คล้ายเสียงดนตรี
• เกิดจากการท่ีหลอดลม มีการแคบหรือตีบ
• พบในผูป่้วย เช่น

- ASTHMA
- BRONCHITIS



3.  RHONCHI
• ลกัษณะเสียงเหมือนมีเสมหะติดอยู่ในหลอดลม

• เสียงอาจหายไปได้ ถ้าให้ผูป่้วยไอแรง ๆ 

• พบในผูป่้วยท่ีมีเสมหะในหลอดลมจ านวนมาก 

หรือ CHRONIC BRONCHITIS



4.  STRIDOR
• ลกัษณะเป็นเสียงหวีดท่ีดงัมาก พบขณะหายใจเข้า

• พบว่าเสียงดงัอยู่บริเวณล าคอ 

• พบในผูป่้วยท่ีมีการอดุตนับางส่วนของ TRACHEA 

หรือ  LARYNX



หลกัทัว่ไปในการตรวจทรวงอกและปอด

1.  ทกัษะท่ีใช้ในการตรวจส าหรบัเดก็และวยัรุน่ เรียงล าดบั ดงัน้ี

▪ การดู

▪ การคล า

▪ การเคาะ

▪ การฟัง

ทกัษะการตรวจในทารกใช้การดแูละการฟังเป็นหลกั



เทคนิคการตรวจทรวงอกและปอด

การตรวจทรวงอกและปอดนั้น จะต้องตรวจ

ทรวงอกด้านหลงัก่อน และจึงตรวจทรวงอกด้านหน้า 

โดยมีล าดบัขัน้และส่ิงท่ีต้องตรวจดงัน้ี



การดู
1.  ลกัษณะทรวงอกด้านหลงั



2. สงัเกตช่องระหว่างซ่ีโครง (INTERCOSTAL SPACE)

ในขณะหายใจเข้าว่ามีรอยบุม๋ (RETRACTION) หรือไม่

3. สงัเกตช่องระหว่างซ่ีโครงในขณะหายใจออกว่ามีการโป่ง

(BULGING) หรือไม่



4.  ลกัษณะการหายใจ

•อตัราการหายใจ / นาที

• จงัหวะการหายใจ

•ความลึกของการหายใจ



การฟัง

ฟังเสียงหายใจในต าแหน่งต่างๆ โดยใช้หฟัูงเพื่อตรวจสอบว่า :

• เสียงหายใจปกติ (NORMAL BREATH SOUNDS) หรอืไม่
• มีเสียงหายใจผิดปกติหรอืมีเสียงแทรก 
(ADVENTITIOUS SOUNDS) หรอืไม่





สรปุการตรวจทรวงอกและปอดด้านหน้า
1.  การดู

• ลกัษณะและรปูร่างทรวงอกด้านหน้า
▪ สี (COLOR) ของผิวหนังบริเวณทรวงอก
▪ รปูร่างสมมาตรและปกติหรือไม่

• สงัเกตช่องระหว่างซ่ีโครงขณะหายใจเข้า-ออก ว่ามีรอยบุม๋
หรือโป่งออกมาหรือไม่

2.  การฟัง

ใช้หฟัูงเสียงหายใจของทรวงอกด้านหน้า โดยเปรียบเทียบระหว่าง
ทรวงอกด้านซ้ายและขวา และตรวจสอบว่าเสียงหายใจปกติ หรือมีเสียง
แทรกหรือไม่





Essential Skills in 

Examination of cardiovascular system



กายวิภาคศาสตรแ์ละสรีรวิทยาของหวัใจ

BICKLEY, 2003



BICKLEY, 2003



CARDIAC CIRCULATION

BICKLEY, 2003



CONDUCTION SYSTEM

BICKLEY, 2003



ต ำแหน่งในกำรฟังเสียงเตน้ของหวัใจ (1)



ต ำแหน่งในกำรฟังเสียงเตน้ของหวัใจ (2)



ต ำแหน่งในกำรฟังเสียงเตน้ของหวัใจ

AUSCULTATING AREA

• AORTIC VALVE : ICS ช่องท่ี 2 ดำ้นขวำ 

ชิดกระดกูหนำ้อก

• PULMONIC VALVE : ICS ช่องท่ี 2 ดำ้นซำ้ย 

ชิดกระดกูหนำ้อก

• TRICUSPID VALVE : ดำ้นลำ่งของกระดกูหนำ้อก

• MITRAL VALVE : ICS ท่ี 5 ตดักบัMCL



เสียงกำรเตน้ของหวัใจ (HEART SOUNDS)

• NORMAL HEART SOUNDS

• FIRST HEART SOUND (S1)

เกิดจำกกำรปิดของลิ้นหวัใจ TRICUSPID

และMITRAL

• SECOND HEART SOUND (S2)

เกิดจำกกำรปิดของลิ้นหวัใจ PULMONIC

และ AORTIC



•HEART MURMURS

• SYSTOLIC MURMUR

• DIASTOLIC MURMUR

• CONTINUOUS MURMUR

• MACHINERY MURMUR

• INNOCENT MURMUR



SYSTOLIC MURMUR
เป็นเสียงMURMUR ท่ีเกิดพรอ้มเสียงหน่ึง (S1)

หรอืหลงัเสียงหน่ึง (S1) แต่สิ้นสดุลงกอ่นเสียงสอง

อนัถดัไป 

Diastolic murmur
เป็นเสียง murmur ท่ีเกิดพรอ้มเสียงสอง (S

2
)

หรอืหลงัเสียงสอง (S
2
) แต่สิ้นสดุลงกอ่นเสียงหน่ึง

(S
1
) อนัถดัไป 



กำรตรวจรำ่งกำยระบบหวัใจ
EXAMINATION OF CARDIOVASCULAR SYSTEM

หลกัทัว่ไปในกำรตรวจหวัใจ

1. ทกัษะท่ีใชใ้นกำรตรวจ

- กำรด ู

- กำรคล ำ

- กำรฟัง



1. กำรด ู

• ลกัษณะของทรวงอกดำ้นซำ้ยโป่งหรอืไม่ 

(PRECORDIAL  BULGING)

• เวลำหวัใจเตน้ หวัใจกระแทกกบัผนงัทรวงอก 

(HEAVING) หรอืไม่

• มี ABNORMAL PULSATION บรเิวณทรวงอก

ดำ้นซำ้ยหรอืไม่

• มีอำกำรหำยใจล ำบำก (SOB) หรอืไม่



2. กำรคล ำ THRILL มีขัน้ตอนดงัน้ี

(1) ผ ูป่้วยอย ูใ่นท่ำนัง่ เอนตวัไปดำ้นหนำ้เล็กนอ้ย

(2) ผ ูต้รวจใชส้น้มือวำงลงไปบนต ำแหน่งของ

AORTIC AREA, PULMONIC AREA, TRICUSPID

AREA และ MITRAL AREA ตำมล ำดบั

(3) ตรวจสอบว่ำขณะท่ีใชส้น้มือวำงแต่ละต ำแหน่งนัน้ 

ผ ูต้รวจร ูส้ึกว่ำมีสิ่งใดมำกระทบกนัสน้มือหรอืไม่



(4) ถำ้ร ูส้ึกว่ำมีกำรสัน่สะเทือนใหใ้ชป้ลำยน้ิววำงบน

ต ำแหน่งท่ีมีกำรสัน่สะเทือน และตรวจสอบว่ำ

ควำมร ูส้ึกสัน่สะเทือนนัน้อย ูใ่นต ำแหน่งใด มีควำม

กวำ้งของบรเิวณสัน่สะเทือนมำกนอ้ยเท่ำใด และ

เกิดข้ึนเป็นเวลำนำนเท่ำใด



กำรคล ำ THRILL



3.กำรคล ำหำต ำแหน่งท่ีหวัใจเตน้แรงท่ีสดุ
(POINT OF MAXIMUM IMPULSE – PMI) 

มีวิธีกำรตรวจดงัน้ี

(1) ผ ูต้รวจใชส้น้มือวำงบนต ำแหน่งของ MITRAL AREA

หรอืบริเวณ APEX ของหวัใจ เพ่ือหำต ำแหน่งท่ี  

หวัใจเตน้แรงท่ีสดุ ซ่ึงผ ูต้รวจจะร ูส้ึกไดจ้ำกกำรใช้

สน้มือคล ำ

(2) เม่ือพบต ำแหน่ง PMI ใหผ้ ูต้รวจ ตรวจสอบว่ำ PMI

อย ูใ่นต ำแหน่งใด โดยปกติจะพบว่ำ PMI จะอย ูบ่ริเวณ

MCL ตดักบัช่องกระดกูซ่ีโครงช่องท่ี 5 หรือค่อนมำดำ้น

ขวำมือของ MCL หำก PMI อย ูค่่อนไปดำ้นซำ้ยของ MCL

แสดงว่ำผ ูป่้วยมีหวัใจโต



กำรคล ำหำ PMI



4. กำรฟัง

เป็นกำรตรวจเพ่ือจ ำแนกลกัษณะกำรเตน้

ของหวัใจ โดยใชห้ฟัูง (STETHOSCOPE) ซ่ึงมี

ต ำแหน่งท่ีฟัง ดงัน้ี

• AORTIC AREA

• PULMONIC AREA

• TRICUSPID AREA

• MITRAL (APICAL) AREA



ในแต่ละต ำแหน่งท่ีฟังนัน้ ผ ูต้รวจตอ้งฟังเก่ียวกบั :

• เสียงหวัใจ (FIRST AND SECOND HEART SOUND)

• เสียงแทรก (ADVENTITIOUS SOUND) ซ่ึงไดแ้กเ่สียง 

MURMURS

• จงัหวะกำรเตน้ของหวัใจ (CARDIAC RHYTHM)

สม ่ำเสมอหรอืไม่

• นบัอตัรำกำรเตน้ของหวัใจต่อนำที (HEART RATE)



MURMUR INTENSITY GRADING

GRADE I VERY FAINT

GRADE II QUIET

GRADE III MODERATELY LOUD

GRADE IV LOUND WITH PALPABLE THRILL

GRADE V VERY LOUD WITH THRILL

- STETHOSCPE : PARTLY OFF THE CHEST

GRADE VI VERY LOUD WITH THRILL

- STETHOSCPE : ENTIRELY OFF THE 
CHEST




