
แผนการสอน เร่ือง การซกัประวติั ตรวจร่างกาย การวิเคราะห์ผลความผดิปกติระบบศีรษะ ตา หู คอ จมูก 
ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2557 

กระบวนวชิา 570701          จ านวน  2    หน่วยกติ 
หัวข้อเน้ือหา การซกัประวติั ตรวจร่างกาย การวิเคราะห์ผลความผดิปกติระบบศีรษะ ตา หู คอ จมูก จ านวนช่ัวโมงสอนบรรยาย 2 ช่ัวโมง, ปฏิบัติ 4 ช่ัวโมง 
ช่ือผู้สอน  ผศ. ดร. เดชา ท าดี         จ านวนนักศึกษา 4 คน 
มาตรฐานผลการเรียนรู้   2.1, 2.2 
วตัถุประสงค์ทัว่ไป อธิบายการซกัประวติั ตรวจร่างกาย การบนัทึกผลการตรวจประเมินระบบศีรษะ ตา หู คอ จมูกได ้
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เม่ือส้ินสุดการเรียนการ

สอนแลว้นกัศึกษา

สามารถ 

1. อธิบายการซกั
ประวติั ตรวจร่างกาย 
การบนัทึกผลการ
ประเมินระบบศีรษะ ตา 
หู คอ จมูกได ้
2. อธิบายหลกัการ
ตรวจประเมินสุขภาพ

บทน า: การทบทวนเก่ียวกายวภิาคศาสตร์ของระบบศีรษะ ใบหนา้ ตา 

หู จมูป ปาก ล าคอและคอ และพื้นฐานท่ีส าคญั ท่ีจะใชใ้นการตรวจ

ประเมินและวเิคราะห์ปัญหาของระบบ HEENT น้ี 

หลกัการตรวจ:  

1. การซกัประวติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจประเมินระบบ HEENT  
2. หลกัการตรวจเพื่อความครอบคลุมทุกส่วนนั้น ตอ้งมีการตรวจที
ละส่วน ตรวจจากบนลงล่าง ตรวจจากส่วนหนา้ไปส่วนหลงั ตรวจ
จากส่วนกลางไปดา้นขา้ง 
3. ขั้นตอนของการตรวจประเมินระบบ HEENT นั้น ตอ้งเร่ิมตั้งแต่ 
การตรวจสภาพทัว่ไปก่อน การประเมินระดบัความรู้สึกตวั Health 

- การบรรยาย 
- สาธิตการตรวจ
ร่างกายในระบบศีรษะ 
ตา หู คอ จมูก 
- ฝึกตรวจร่างกายจาก
หุ่นจ าลองในหอ้งฝึก
ปฏิบติัการ 
- ฝึกปฏิบติัการตรวจ
ร่างกายในระบบศีรษะ 
ตา หู คอ จมูก โดยฝึก
ตรวจเพื่อนนกัศึกษา 

- เอกสาร
ประกอบการสอน
หวัขอ้เร่ืองการ
ประเมินในระบบ
ศีรษะและคอ 
(HEENT) 
- Power point 
หลกัการและเทคนิค
การประเมินสุขภาพ
ในระบบ HEENT  

- สังเกตความสนใจ
ของนกัศึกษา 
- การอภิปรายซกัถาม 
- ผลการสาธิต
ยอ้นกลบัการตรวจ
ร่างกาย 
- ผลการฝึกประเมิน
สุขภาพผูป่้วยบนหอ
ผูป่้วย 
- ผลการวเิคราะห์และ
ระบุปัญหาของผูป่้วยท่ี
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ในระบบศีรษะ ตา หู 
คอ จมูก และเลือกใช้
อุปกรณ์การตรวจได้
อยา่งถูกตอ้ง 
3. สาธิตการตรวจ
ประเมินสุขภาพระบบ
ศีรษะ ตา หู คอ จมูกได ้
4. ระบุความผดิปกติท่ี
ตรวจพบในระบบ
ศีรษะ ตา หู คอ จมูกได ้

status, Growth and development, body posture, mood or 
orientation, voice and speech, grooming and personal hygiene 
4. การตรวจประเมินในแต่ละส่วนนั้นตอ้งมีการซกัประวติัไปทีละ
ส่วนดว้ย โดยมีการตรวจตามขั้นตอนดงัน้ี 

4.1 การตรวจศีรษะและใบหนา้: การตรวจศีรษะ, หนงัศีรษะ, 
กระโหลกศีรษะ, การตรวจใบหนา้ โดยการซกัประวติัความผดิปกติ
ต่างๆ การตรวจโดยการดู คล า เคาะ ฟัง เพื่อประเมินส่ิงผดิปกติ 
4.2 การประเมินตาและการมองเห็น: การซกัประวติั การตรวจ V/A, 
V/F, การตรวจโครงสร้างตาภายนอก, การตรวจตาเข (Cover’s 
test/un-cover’s test), extraocular movement, lig lag, 
accommodation, pupil (direct light reflex, consensual light reflex) 
intraocular pressure, lacrimal system, เยือ่บุตา ตาขาว ตาด า รูม่านตา 
การประเมินการมองเห็นโดยการตรวจจอประสาทตา โดยใช ้
opthalmoscope เพื่อประเมิน red reflex, optic disk, retinal vessel เป็น
ตน้ นอกจากนั้นตอ้งประเมินและระบุความผดิปกติท่ีพบบ่อย เช่น ตา
ตอ้กระจก ตอ้เน้ือ ตอ้ลม เป็นตน้ 
5. การตรวจหูและการไดย้นิ โดยการซกัประวติัความผดิปกติ การ
ตรวจประเมินการไดย้นิ โดยใชส้้อมเสียง การตรวจลกัษณะของ

- การฝึกปฏิบติัการ
ตรวจประเมินผูป่้วย
บนหอผูป่้วย เพื่อให้
นกัศึกษาสามารถตรวจ
ประเมินจากการซกั
ประวติั การตรวจ
ร่างกาย การวเิคราะห์
ผลการตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการ การ
ตรวจพิเศษ และใหก้าร
วนิิจฉยัทางการ
พยาบาลไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

 

 

 

- หุ่นจ าลองสาธิต
การตรวจร่างกาย
ระบบ HEENT 
- อุปกรณ์การตรวจ 
HEENT เช่น ไฟฉาย 
ophthalmoscope, 
otoscope, ซ่อมเสียง 
ฯลฯ 
 

 

ไดจ้ากขอ้มูลการตรวจ
ประเมินสุขภาพผูป่้วย 
- รายงานกรณีศึกษา
ในการฝึกปฏิบติัการ
ตรวจประเมินระบบ
ศีรษะ ตา หู คอ จมูก
ในผูป่้วย 
- การสอบขอ้เขียน 10 
ขอ้ 
- การสอบตรวจ
ร่างกายตามระบบ
ตั้งแต่ head to toe 
[ภาพรวมในช่วงปลาย
ภาคการศึกษา] 
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โครงสร้างหูภายนอก การตรวจช่วงรูหู เพื่อประมเนความผดิปกติ 
โดยใช ้otoscope เพื่อตรวจหาเยือ่แกว้หู ลกัษณะความผดิปกติของรูหู 
เป็นตน้ 
6. การตรวจจมูกและโพรงไซนสั: โดยการซกัประวติัความผิดปกติ
ต่างๆ จากนั้นตรวจลกัษณะของจมูก สังเกตุดูความสมมาตร ลกัษณะ
เยือ่บุจมูก ผนงักั้นรูจมูก ลกัษณะสารคดัหลัง่และกอ้นเน้ือผดิปกติ
ต่างๆ ตรวจประเมินอาการกดเจบ็หรือเคาะดูอาการปวดแปลบ้ๆ
บริเวณโพรงไซนสั การตรวจความสามารถในการดมกล่ิน  
7. การตรวจปากและช่องปาก: การซกัประวติัส่ิงผดิปกติท่ีอาจจะพบ
ได ้จากนั้นตรวจปากและช่องปช่องปากโดยเร่ิมจากการดูลกัษณะ
ของริมฝีปาก ความสมมาตร ลกัษณะท่ีผดิปกติ ตรวจในช่องปากดู
เยือ่บุกระพุง้แกม้ ลกัษณะของล้ิน ฟัน เหงือกวา่มีความผกิปกติใดๆ
หรือไม่ ส่ิงผดิปกติท่ีสามารรถพบไดใ้นการตรวจช่องปาก เช่น ล้ิน
เล่ียนซีด ฟันผ ุเหงือกอกัเสบฟ้าขาวในช่องปาก เป็นตน้ จากนั้นตรวจ
ความผดิปกติท่ีสามารถพบไดใ้นคอ (phyrynx, larynx, tonsil) ดู
ความผดิปกติและกอ้นบวมแดง การอกัเสบเป็นตน้ 
8. การตรวจคอ: การซกัประวติัความผดิปกติ ตรวจร่างกายดูความ
ผดิปกติ ความสมมาตรของคอ ลกัษณะของกลา้มเน้ือคอ สังเกตุ

  



วตัถุประสงค์เชิง

พฤติกรรม 

สาระเน้ือหา กจิกรรมการเรียนการ

สอน 

ส่ือการสอน วธีิการและเกณฑ์การ

ประเมินผล 

ลกัษณะของหลอดเลือดด าท่ีคอโป่งพองหรือไม่ ตรวจวดั JVP ตรวจ
ต่อมน ้าเหลืองในต าแหน่งต่างๆ การตรวจหลอดลมวา่อยูต่  าแหน่ง
ตรงกลางหรือไม่ การตรวจต่อมไทรอยด์ 

 
 


