
แผนการสอน เร่ือง การซกัประวติั ตรวจร่างกาย การวิเคราะห์ผลความผดิปกติระบบประสาทและโครงร่างกลา้มเน้ือ 
ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2557 

กระบวนวชิา 570701          จ านวน  2    หน่วยกติ 
หัวข้อเน้ือหา การซกัประวติั ตรวจร่างกาย การวิเคราะห์ผลความผดิปกติระบบประสาทและโครงร่างกลา้มเน้ือ สอนบรรยาย 3 ช่ัวโมง, ปฏิบัติ 6 ช่ัวโมง 
ช่ือผู้สอน  ผศ. ดร. เดชา ท าดี         จ านวนนักศึกษา 4 คน 
มาตรฐานผลการเรียนรู้   2.1, 2.2 
วตัถุประสงค์ทัว่ไป อธิบายการซกัประวติั ตรวจร่างกาย การบนัทึกผลการประเมินระบบประสาทและโครงร่างกลา้มเน้ือ 
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เม่ือส้ินสุดการเรียน

การสอนแลว้

นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายการซกั
ประวติั ตรวจร่างกาย 
การบนัทึกผลการ
ประเมินระบบ
ประสาทและโครง
ร่างกลา้มเน้ือได ้
2. อธิบายหลกัการ
ตรวจประเมิน
สุขภาพในระบบ

การตรวจร่างกายระบบประสาท (Neurological System) นั้นจะตรวจ

ละเอียดมากน้อยเพียงใดนั้น ข้ึนอยู่กบัสภาพและความจ าเป็นของผูป่้วยแต่ละ

ราย จุดประสงคข์องการประเมินระบบประสาทก็เพื่อประเมินการท างานของ

สมองส่วน cerebrum, cerebellum, cranial nerve, และ reflex  การประเมินสมอง

ส่วน cerebrum ประกอบด้วยการประเมินสมองส่วน frontal lobe, temporal 

lobe, parietal lobe, and  occipital lobe ซ่ึงจะประเมิน ความรู้สึกตวั ภาวะจิตใจ 

สติปัญญาและไหวพริบ (ความคิด  ความจ า) พฤติกรรม อารมณ์ และการ

ตดัสินใจ (เป็นการประเมินสมองส่วน frontal lobe) การเคล่ือนไหว (motor 

function เป็นการประเมินสมองส่วน posterior frontal lobe) การรับความรู้สึก 

(sensory system เป็นการประเมินสมองส่วน parietal lobe) ความสามารถเขา้ใจ

ในภาษาท่ีพูด การประเมินลานสายตา (เป็นการประเมินสมองส่วน temporal 

- การบรรยาย 
- สาธิตการตรวจ
ร่างกายในระบบ
ประสาทและโครง
ร่างกลา้มเน้ือ 
- ฝึกตรวจร่างกาย
จากหุ่นจ าลองใน
หอ้งฝึกปฏิบติัการ 
- ฝึกปฏิบติัการ
ตรวจร่างกายใน
ระบบประสาทและ
โครงร่างกลา้มเน้ือ

- เอกสาร
ประกอบการสอน
การประเมิน
สุขภาพระบบ
ประสาทและโครง
ร่างและกลา้มเน้ือ 
- Power point 
หลกัการและ
เทคนิคการ
ประเมินสุขภาพใน
ระบบประสาท
และโครงร่าง
กลา้มเน้ือ 

- สังเกตความสนใจของ
นกัศึกษา 
- การอภิปรายซกัถาม 
- ผลการสาธิตยอ้นกลบั
การตรวจร่างกาย 
- ผลการฝึกประเมิน
สุขภาพผูป่้วยบนหอ
ผูป่้วย 
- ผลการวเิคราะห์และ
ระบุปัญหาของผูป่้วยท่ีได้
จากขอ้มูลการตรวจ
ประเมินสุขภาพผูป่้วย 
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ประสาทและโครง
ร่างกลา้มเน้ือได้
อยา่งถูกตอ้ง 
3. สาธิตการตรวจ
ประเมินสุขภาพ
ระบบประสาทและ
โครงร่างกลา้มเน้ือร
ได ้
4. ระบุความผดิปกติ
ท่ีตรวจพบในระบบ
ระบบประสาทและ
โครงร่างกลา้มเน้ือ
ได ้

lobe) การวัดสายตาและวัดลานสายตา , visual verbal comprehension และ 

visual object recognition (เ ป็นการประเมินสมองส่วน  occipital lobe) การ

ประเมิน cerebellum ประกอบดว้ยการประเมินการทรงตวัและการประสานกนั  

การประเมินความรู้สึกตัว(Consciousness assessment)  

ผู ้ป่วยท่ีไม่ค่อย รู้สึกตัว การตรวจต้องบ่ง ช้ีให้ชัดเจนว่าผู ้ป่วยมี

ความสามารถโตต้อบต่อการกระตุน้หรือส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร เช่น ปลุกแลว้ต่ืน

หรือไม่ต่ืน ความสามารถในการตอบค าถาม การปฏิบติัตามค าสั่ง   เป็นตน้ โดย

ระดบัความรู้สึกอาจแบ่งเป็นขั้น ๆ ดงัน้ี 

1. Fully awake or alert  รู้สึกตวัเป็นปกติเหมือนกบัคนทัว่ๆ ไป 
2. Drowsiness ซึม แต่ยงัพูดรู้เร่ือง จะนอนหลบัอยูเ่ร่ือยตอ้งคอยปลุก 
3. Confusional state ซึมมาก พูดผดิๆถูกๆ  ความจ าเส่ือม อาจไม่รู้เวลา สถานท่ี
และบุคคล บางทีท าตามค าสั่งไดบ้า้ง ไม่ไดบ้า้ง หรือเอะอะ 
4. Delirium  เอะอะอาละวาดมากข้ึน หงุดหงิด กลวั ตอบค าถามไม่ไดเ้อะอะ
มาก บางคร้ังตอ้งจบัผกูมดัไวเ้พื่อป้องกนัการเกิดอนัตรายต่อตวัผูป่้วยเอง 
5. Stupor ซึมมากเรียกและเขยา่ไม่ต่ืนตอ้งท าให้เจ็บ จึงจะลืมตายกมือข้ึนมาปัด 
แลว้หลบัตาต่อ 
6. Coma  ไม่รู้สึกตวั ไม่เคล่ือนไหว และไม่มีการโตต้อบเม่ือถูกกระตุน้ 

โดยฝึกตรวจเพื่อน
นกัศึกษา 
- การฝึก
ปฏิบติัการตรวจ
ประเมินผูป่้วยบน
หอผูป่้วย เพื่อให้
นกัศึกษาสามารถ
ตรวจประเมินจาก
การซกัประวติั การ
ตรวจร่างกาย การ
วเิคราะห์ผลการ
ตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการ 
การตรวจพิเศษ 
และใหก้ารวนิิจฉยั
ทางการพยาบาลได้
อยา่งถูกตอ้ง 

 

 

- หุ่นจ าลองสาธิต
การตรวจร่างกาย
ระบบ ประสาท
และโครงร่าง
กลา้มเน้ือ 
- อุปกรณ์การ
ตรวจ ระบบ
ประสาทและโครง
ร่างกลา้มเน้ือ 
 

 

- ตรวจความสมบูรณ์และ
ผลการเรียนรู้จากรายงาน
กรณีศึกษาของผูป่้วยท่ี
ไดรั้บการประเมิน 
- การสอบขอ้เขียน 15 ขอ้ 
- การสอบตรวจร่างกาย
ตามระบบตั้งแต่ head to 
toe [ภาพรวมในช่วง
ปลายภาคการศึกษา] 
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การประเมินสภาวะทางจิตใจ (mental status) การประเมินสภาวะจิตสามารถ

ประเมินจากส่ิงต่อไปน้ี 

2.1 ลกัษณะพฤติกรรมท่ีปรากฏ พยาบาลควรสังเกต ผูป่้วยเก่ียวกบัการ แต่งกาย 

ผม อนามยัส่วนบุคคล รูปร่างลกัษณะ อาการแสดงออกทางสีหนา้ ท่าทีต่อการ

ถูกสัมภาษณ์ ท่าทางการเคล่ือนไหว ระดบัความรู้สึกตวั บางคนอาจสับสน 

2.2 ลักษณะการพูด (speech) ลักษณะการพูด ของผูป่้วยจะแสดงถึงกระแส

ความคิด พยาบาล ควรสังเกตว่าผูป่้วยพูดมากหรือน้อย พูดช้าหรือเร็ว สังเกต

ความต่อเน่ืองของความคิด มีการขาดหายเป็นท่อน ๆ มีการหยุดโดยฉับพลนั 

หรือการพูดไม่ปะติดปะต่อ (loosening of association) พูดออ้มคอ้ม หรือพูด

ออกนอกเร่ือง ผูป่้วยบางรายพูดแลว้ฟังไม่รู้เร่ือง เน่ืองจากขาดความต่อเน่ือง

ของความคิด (incoherence) 

2.3 อารมณ์ (affect and mood) สังเกตสีหน้าและอาการแสดงอารมณ์ ทัว่ๆไป

ตลอดการสัมภาษณ์ และอารมณ์โดยเฉพาะเม่ือพูดถึงเหตุการณ์บางอยา่ง เช่น 

อารมณ์เศร้า วติกกงัวล ฉุนเฉียว กา้วร้าว มีอารมณ์ร่ืนเริงผดิปกติ โดยถามผูป่้วย

ตรงๆขณะนั้นวา่เขามีความรู้สึกอยา่งไร 
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2.4 ความคิด ( though) ควรสังเกตเน้ือหาความคิดของผู ้ป่วย เช่นหลงผิด 

ความคิดหวาดระแวง ความคิดไม่มีเหตุผล การหมกมุ่นในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

การย  ้ าคิด ความกลัว ความรู้สึกอยากฆ่าตัวตาย  อยากท าร้ายคนอ่ืน และ

ความรู้สึกผดิ 

2.5 การรับรู้ (perception) ควรถามถึงอาการประสาทหลอน เช่น เสียงแวว่ภาพ

หลอน การสังเกตอาการท่ีแสดงวา่อาจมีประสาทหลอน เช่นพูดคนเดียวคลา้ย

โตต้อบกบัคนอ่ืน การแสดงปฏิกิริยาเหมือนโตต้อบกบัส่ิงเร้าบางอย่าง เช่น 

หยดุพูดแลว้หนัไปท าท่ามองหรือตั้งใจฟังบางอยา่ง 

2.6 ประเมิน Orientation ของผูป่้วย เป็นการประเมินการรู้ กาลเวลา สถานท่ี

และบุคคลของผูป่้วย  

การประเมินสติปัญญาและไหวพริบ 

3.1การประเมินความคิด 

3.1.1ประเมินความคิดรวบยอด (abstract thinking) หรือความคิดทางการจ าแนก 

(classification) การทดสอบความสามารถความคิดรวบยอดขั้นต ่าโดยการบอก

ให้ผูป่้วยจ าแนกส่ิงของท่ีใช้อยูเ่ป็นประจ าเช่น ปากกา ดินสอ หวี แปรงหวีผม 
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เข็มหมุด ช้อน ผา้เช็ดหน้าวางส่ิงของดงักล่าวลงบนโต็ะแลว้ให้ผูป่้วยบอกช่ือ

ส่ิงของท่ีใชป้ระโยชน์ไดเ้หมือนกนั โดยสาธิตให ้ดูเป็นตวัอยา่งก่อน เช่น หยิบ

ปากกากบัดินสอข้ึนมาแลว้อธิบายว่าทู ้2 อยา่งมีประโยชน์คือใช้เขียน เป็นตน้ 

ส่วนการทดสอบความคิดรวบยอดท่ีสูงข้ึนโดยการให้ผูป่้วยอธิบายภาษิตหรือ

ค าพงัเพยต่างๆเช่นใหอ้ธิบายความหมายของ “ ชา้ๆไดพ้ร้าเล่มงาม” เป็นตน้ ให้

ผูป่้วยบอกความเหมือนและความแตกต่างกนัของส่ิงของต่างๆ เช่น กลว้ยกบั

ส้ม สุนขักบัแมว เป็นตน้ 

3.1.2 ประเมินความสามารถในการแกปั้ญหา: .ให้ผูป่้วยลองคิดเลขง่ายๆ เช่น 

ตั้งโจทยว์า่มะนาวราคาลูกละ 50 สตางค ์ถา้มีเงินอยู ่2 บาทจะซ้ือมะนาวไดก่ี้ลูก 

3.1.3ทดสอบการมีสมาธิ (concentration): โดยให้ผูป่้วยนับถอยหลงัจาก 100 

โดยใชว้ิธีลบออกทีละ 7 หรือให้นบัถอยหลงัจาก 20 ลงไป โดยให้นบัแต่เลขท่ี

เป็นจ านวนค่ี 

3.2การทดสอบความจ า (evaluation memory) 
3.2.1ประเมินความจ าชัว่ขณะ โดยให้ผูป้ระเมินบอกช่ือส่ิงของ 3 อยา่งโดยพูด

ห่างกันค าละ 1 วินาที เช่น ต้นไม้-รถยนต์-มือ เพียงคร้ังเดียวแล้วให้ผู ้ถูก

ประเมินบอกให้ครบตามท่ีบอกคร้ังแรก จากนั้น 1-2 นาที ให้ผูป่้วยบอกของ 3 
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อย่างนั้นอีกคร้ัง  ถา้ผูป่้วยมีความล าบากในงานดงักล่าวก็ให้ใช้อีกวิธีหน่ึงคือ

บอกให้ผูป่้วยหยิบดินสอด้วยมือขวาแลว้น ามาใส่ไวมื้อซ้ายของผูป่้วยเอง ถา้

ผูป่้วยไม่สามารถท าได้ก็ให้ทดสอบอีกวิธีหน่ึงคือ บอกให้ผูป่้วยหยิบดินสอ

ข้ึนมาดว้ยมือขวา 

3.2.2 การทดสอบความจ าปัจจุบนั (Test recent memory) โดยการถามผูป่้วยใน

เร่ืองท่ีผา่นมาไม่นานนกั เช่น ถามถึงอาหารท่ีรับประทานเขา้ไปเม่ือตอบเช้าน้ี

หรือเม่ือกลางวนัน้ี 

3.2.3การทดสอบความจ าท่ีผ่านมานาน (Test distant memory) ถามผูป่้วยใน

เร่ืองทัว่ๆไปเก่ียวกบัอดีตท่ีผ่านมานานแลว้เช่น วนั เดือน ปีเกิด สถานท่ีเกิด 

การผา่ตดั หรือการรักษาท่ีเคยไดรั้บ เปรียบเทียบขอ้มูลกบัญาติท่ีสามารถบอก

ขอ้มูลท่ีเป็นจริงหรือกบั record ท่ีมีอยู ่แลว้ ถามค าถามทัว่ไปเก่ียวกบัความจ าท่ี

ผา่นมานานเช่น ถามช่ือผูใ้หญ่บา้นคนก่อนเม่ือ 4 ปีท่ีแลว้แต่ทั้งน้ีตอ้งค านึงถึง

ระดบัการศึกษาของผูป่้วยดว้ย 

4. การประ เมินการตัด สินใจ  (Evaluate Judgment) การตัด สินใจ เ ป็น

ความสามารถท่ีจะไตร่ตรองความจริง ใหส้ังเกตดูวา่ผูป่้วยสามารถใชป้ระโยชน์

จากส่ิงของรอบๆ เช่นการใช้กร่ิงท่ีพยาบาลน าเอามาให้เพื่อเรียก ขอความ
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ช่วยเหลือได้หรือไม่ นอกจากนั้นให้ ประเมินการตดัสินใจท่ีลึกกว่านั้น เช่น 

อาจถามผูป่้วยว่าถ้าเกิดไฟไหมบ้า้นเขาจะท าอย่างไร ถ้าลืมกุญแจไวใ้นบา้น

แลว้ท่านจะท าอยา่งไร เป็นตน้ 

5. การประเมินการเคล่ือนไหว (Motor function) 
การตรวจความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ  (muscle power)  ผูต้รวจจะตอ้งทราบ

หนา้ท่ีของกลา้มเน้ือท่ีจะตรวจ เพื่อดูความผิดปกติ  เช่น  การงอ (flexion)  การ

เหยียด (extension)  การกางออก (abduction)  การหุบเขา้ (adduction)  และการ

หมุน (rotation)    การตรวจ   จะใชว้ิธีให้ผูป่้วยออกแรงดนั แรงกด หรือแรงตึง 

ใหทิ้ศทางของการออกแรงอยูท่างดา้นตรงขา้มกบัทิศทางท่ีผูต้รวจกดหรือดึงไว ้

เช่น 

ตรวจกล้ามเน้ือ serratus ให้ผูป่้วยเหยียดแขนตรงไปขา้งหน้า ผูต้รวจวางมือ

ขา้งหน่ึงบนตน้แขนพร้อมกบัออกแรงกดแขนลง และให้ผูป่้วยออกแรงตา้นไว ้

สังเกตความแรงของแรงตา้นทาน และดูความเคล่ือนไหวของกระดูกสะบกั ถา้

กลา้มเน้ือ serratus อ่อนแรง ปลายล่างของกระดูกสะบกัจะเคล่ือนไหวเขา้ขา้ง

ในและขยบัข้ึน 



วตัถุประสงค์เชิง

พฤติกรรม 

สาระเน้ือหา กจิกรรมการเรียน

การสอน 

ส่ือการสอน วธีิการและเกณฑ์การ

ประเมินผล 

ตรวจกล้ามเน้ือแขนให้ผูป่้วยชูแขนทั้งสองขา้งข้ึนเหนือศีรษะ หันฝ่ามือไป

ขา้งหน้าประมาณ 20-30 วินาที ดูการทรงตวัของผูป่้วย แล้วผูต้รวจใช้มือทั้ง

สองขา้งพยายามดนัตน้แขนของผูป่้วยลง แต่ใหผู้ป่้วย   ออกแรงตา้นไว ้ สังเกต

ดูการอ่อนแรงของแขนตกลงขณะเหยียดหรืออ่อนก าลงัลง แสดงว่ามีอมัพาต

คร่ึงซีก (hemiparesis) หรือโรคของขอ้ไหล่ 

การงอและการเหยียดของข้อศอก  ให้ผูป่้วยงอขอ้ศอกและก ามือทั้งสองขา้ง ผู ้

ตรวจจบัมือท่ีก าของผูป่้วยทั้งสองข้าง พยายามกดมือของผูป่้วยลง แล้วให้

ผูป่้วยออกแรงตา้นไว ้เป็นการดู dorsiflexion ของขอ้มือ ถา้ขอ้มือตกพบในโรค

ของ radial nerve 

การตรวจกล้ามเน้ือมือ ใหผู้ป่้วยก ามือและบีบน้ิวของผูต้รวจใหแ้น่นเท่าท่ีจะท า

ได ้ถา้ผูต้รวจกลวัเจ็บน้ิว ให้ผูป่้วยก าเฉพาะน้ิวกลางกบัน้ิวช้ี  ปกติผูต้รวจจะดึง

น้ิวมือออกได้ยาก ถ้าดึงน้ิวมือออกง่าย แสดงว่ามีการอ่อนแรงหรือความ

ผดิปกติของกลา้มเน้ือ 
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ตรวจเส้นประสาท ulnar ใหผู้ป่้วยกางน้ิวออก ผูต้รวจพยายามบีบน้ิวท่ีกางออก

ให้เขา้หากนั ถา้มีความผิดปกติของ ulnar  nerve น้ิวของผูป่้วยจะออกแรงตา้น

มือผูต้รวจไม่ได ้

ความแข็งแรงของนิ้ว ให้ผูป่้วยจีบปลายน้ิวมือทั้งห้าเขา้หากนักดไวใ้ห้แน่น 

แล้วผูต้รวจใช้น้ิวหัวแม่มือดึงน้ิวของผูป่้วย พยายามดึงแยกออกมาทีละน้ิว 

สังเกตดูความแข็งแรงของน้ิวทั้งห้าน้ิวเป็นการตรวจ flexion ของน้ิวร่วมกบั 

adduction และ opposition ของขอ้มือ 

การงอของตะโพก  (flexion of hip) ให้ผูป่้วยนอนหงาย  ยกขาข้ึนทีละข้าง 

ผูต้รวจวางมือบริเวณตน้ขาท่ียกข้ึนพร้อมทั้งออกแรงกดลง แลว้ให้ผูป่้วยยกขา

ตา้นไว ้

การกางออกของตะโพก (abduction of hip) ให้ผูป่้วยนอนหงายราบผูต้รวจใช้

มือวางท่ีดา้นนอกบริเวณขอ้เขา้ของผูป่้วยทั้งสองขา้งแลว้ให้ผูป่้วยกางขาออก

ตา้นแรงกบัแรงผูต้รวจซ่ึงพยายามดนัเขา้ 

การหุบเข้าของตะโพก (adduction of hip)  ในท่าเดียวกนัแต่ผูต้รวจใช้มือทั้ง

สองข้างวางอยู่ด้านในระหว่างหัวเข่าทั้ งสองข้างของผูป่้วย  บอกให้ผูป่้วย
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พยายามหุบขาเขา้หากนั ผูต้รวจออกแรงตา้นกบัผูป่้วย  ถา้กลา้มเน้ือส่วนตน้ขา

ทั้งสองขา้งอ่อนแรงลงควรนึกถึงโรคของกลา้มเน้ือ 

การงอของข้อเข่า (flexion of knee)   ให้ผูป่้วยนอนหงายงอเข่าข้ึนทีละขา้ง ฝ่า

เทา้วางราบอยูบ่นพื้น แลว้ผูต้รวจใชมื้อขา้งหน่ึงจบัท่ีขอ้เข่า อีกขา้งหน่ึงจบัท่ีขอ้

เทา้ ออกแรงดึงใหข้าของผูป่้วยอยูใ่นแนวราบ และใหผู้ป่้วยพยายามออกแรงดึง

ตา้นไว ้

การเหยียดของข้อเข่า (extension of knee) ให้ผูป่้วยงอเข่าเล็กน้อย  ผูต้รวจใช้

ฝ่ามือซ้ายรองรับใตข้อ้เข่าผูป่้วย มือขวาผูต้รวจกดบริเวณขอ้เทา้ผูป่้วย  บอกให้

ผูป่้วยพยายามเหยยีดเทา้ออกไปใหต้รง ออกแรงตา้นกบัแรงกดของผูต้รวจ 

ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือแบ่งออกเป็น 6 เกรด คือ 
Grade 0 กลา้มเน้ือเป็นอมัพาตไม่สามารถเคล่ือนไหวหรือหดตวัได ้

Grade I กล้ามเน้ือไม่มีแรงเคล่ือนไหวข้อ แต่ fiber ของกล้ามเน้ือหดตัวได้ 

ผูป่้วยสามารถเคล่ือนไหวปลายมือปลายเทา้ไดเ้ล็กนอ้ย 

Grade II กลา้มเน้ือมีแรงท่ีจะเคล่ือนไหวขอ้ตามแนวราบไดแ้ต่ตา้นแรงโนม้ถ่วง

ไม่ได ้
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Grade IIIกลา้มเน้ือมีแรงท่ีจะเคล่ือนไหวขอ้ตา้นแรงโน้มถ่วงได ้คือ ยกขาข้ึน

ได ้แต่ตา้นแรงผูป้ระเมินไม่ได ้

Grade IVกลา้มเน้ือมีแรงท างาน ตา้นแรงผูป้ระเมินไดแ้ต่นอ้ยกวา่ปกติ 

Grade Vกลา้มเน้ืออยูใ่นภาวะปกติ สามารถตา้นแรงผูป้ระเมินไดเ้ตม็ท่ี 

ขั้นตอนและวธีิการตรวจประเมินการรับความรู้สึก 

 การประเมินการรับความรู้สึก  (Sensation assessment): เป็นการตรวจ

ประสาทสัมผสั ถา้ผูป่้วยไม่มีอาการแสดงทางระบบประสาทก็ไม่จ  าเป็นจะตอ้ง

ตรวจอย่างละเอียด อาจจะตรวจคร่าวๆ เปรียบเทียบเฉพาะความรู้สึกจากการ

สัมผสัเบาๆ ความรู้สึกเจ็บ และความสามารถในการจ าแนกวตัถุท่ีก าอยู่ในมือ

ได ้

ส่วนผูป่้วยท่ีสมควรตรวจการรับความรู้สึกอยา่งละเอียด ไดแ้ก่ ผูป่้วยท่ีมีอาการ

แสดงดงัต่อไปน้ี 

- อาการชา ปวด เจบ็เสียวแปล๊บๆเหมือนกบัเขม็แทง 
- กลา้มเน้ือส่วนใดส่วนหน่ึงมีอาการสั่น 
- มีการเปล่ียนแปลงท่ีเห็นเด่นชดั เช่น ไม่มีเหง่ือออก หรือมีเหง่ือออกมาก

เกินไป 
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- เดินโซเซ  ต้องตรวจดูเก่ียวกับการทรงตัวและความรู้สึกเก่ียวกับการ
สั่นสะเทือน 
การตรวจประสาทการรับความรู้สึก ท่ีส าคญัคือ 

(1) สั ง เกตความสามารถในการ รับ ส่ิ งกระ ตุ้น , เป รียบ เ ที ยบ
ความสามารถในการรับความรู้สึก ในต าแหน่งเดียวกนัทั้งซา้ยขวา และส่วนตน้  
ส่วนปลายของอวยัวะ ถา้ตรวจพบวา่ส่วนปลายปกติ ส่วนตน้ก็ไม่จ  าเป็นจะตอ้ง
ตรวจตรวจใหค้รบ dermatome ของประสาทส่วนใหญ่ตอนปลาย 

(2) เม่ือพบบริเวณท่ีมีความผดิปกติ เช่น มีการสูญเสียการรับความรู้สึก 
หรือมีการรับความรู้สึกมากผิดปกติ  ให้หาขอบเขตของความผิดปกติอย่าง
ละเอียด 
การตรวจ Meningeal signs ในรายท่ีมีการอกัเสบของเยื่อหุม้สมอง หรือมีเลือด

คัง่ใน subarachnoid ควรตรวจอาการแสดงต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  

1.Stiff neck ให้ผูป่้วยนอนราบแล้วยกศีรษะข้ึนหรือให้ผูป่้วยก้มศีรษะลงให้

คางชิดกบัหน้าอกโดยปกติจะท าได ้ถา้ท าไม่ไดส้ังเกตดูว่ามีแรงตา้น(คอแข็ง)

และความเจ็บปวดหรือไม่ถา้มีแสดงว่าอาจมีการอกัเสบของเยื่อหุ้มสมอง/การ

อกัเสบของขอ้กระดูกสันหลงับริเวณคอ 
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2. Kernig’s sign ให้ผูป่้วยนอนหงาย ยกขาผูป่้วยข้ึนให้ตะโพกและเข่างอแลว้

จบัเหยียดให้ตรง สังเกตวา่มีแรงตา้นหรือเจ็บปวดหรือไม่ ในรายท่ีมีการระคาย

เคืองของเยื่อหุ้มสมอง (meningeal irritation) จะเหยียดขอ้เข่าออกให้ตรงไม่ได้

จะเจบ็เน่ืองจากมี reflex spasm ของกลา้มเน้ือ hamstring  

3.Brudzinski's: ทดสอบโดยการใชมื้อขา้งหน่ึงกดเบาๆตรงหนา้อกผูรั้บบริการ

แลว้ยกศีรษะของผูรั้บบริการข้ึนมา ถา้ผูรั้บบริการงอเข่าเขา้หาล าตวั ถือวา่เป็น 

“ผลบวก” 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ไดแ้ก่ การตรวจCBC, BUN, Cr, Electrolyte,  

เป็นตน้ การส่งตรวจพิเศษอ่ืนๆ เช่น Film, CT scan, Ultrasound, EEG, MRI 

เป็นตน้ 

โรคและความผดิปกติท่ีสามารถตรวจพบไดใ้นระบบประสาทและโครงร่าง

กลา้มเน้ือ เพื่อยกตวัอยา่งผลการซกัประวติั การตรวจร่างกาย และการส่งตรวจ

ทางหอ้งปฏิบติัการต่างๆ เพื่อใหเ้กิดความเช่ือมโยงของการใชป้ระโยชน์จาก

การตรวจประเมินสุขภาพระบบประสาทและโครงร่างกลา้มเน้ือ 
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