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PNC1110 การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ

บทที่ 2 หลักการช่วยในการเตรียมตรวจพิเศษต่าง ๆ 

อาจารยพิ์มศิริ ชินค า, RN 

 
วตัถุประสงค ์

1. นกัศึกษาสามารถอธิบายหลกัการ และปฏิบติัการช่วยเหลือขณะท าหตัถการเบื้องตน้ทางคลินิกได ้
2. นกัศึกษาบอกวธีิการตรวจอยา่งง่าย และเตรียมผูป่้วยส าหรับการตรวจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. นกัศึกษาสามารถดูแลผูป่้วยก่อนและหลงัท าหตัถการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
 การตรวจทางคลินิกต่าง ๆ เป็นเร่ืองจ าเป็นเม่ือผูป่้วยมีความเจ็บป่วยทางร่างกาย ที่แพทยต์อ้งท า
หัตถการเพื่อวินิจฉัยโรคไดอ้ยา่งแม่นย  ้า น ามาซ่ึงความคบัขอ้งใจให้แก่ผูป่้วยแทบทุกคน เพราะฉะนั้นการ
เตรียมร่างกายและจิตใจของผูป่้วยเป็นส่ิงส าคญั และจ าเป็นอยา่งยิง่ที่พยาบาลและผูช่้วยพยาบาลจะตอ้งเอาใจ
ใส่ เพือ่ช่วยลดขอ้คบัขอ้งใจ เป็นการใหข้อ้มูลที่เป็นจริงและถูกตอ้งแก่ผูป่้วย เพือ่ใหผู้ป่้วยใหค้วามร่วมมือใน
การรักษา และนอกจากน้ียงัช่วยป้องกนัภาวะแทรกซอ้นที่อาจจะเกิดขึ้นไดด้ว้ย 

1. การเตรียมผู้ป่วยทางด้านร่างกาย การตรวจร่างกายผูป่้วยแต่ละคร้ังจะตอ้งมีการเตรียมตวั
ผูป่้วย เพือ่ช่วยลดความวติกกงัวลของผูป่้วย ท าใหก้ารตรวจร่างกายสะดวก รวดเร็ว และ
ถูกตอ้ง การเตรียมผูป่้วยดา้นร่างกายท าไดด้งัน้ี 
1.1 แจง้วตัถุประสงคใ์นการตรวจให้ผูป่้วยทราบ 
1.2 จดัสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสม สงบ หลีกเล่ียงส่ิงที่จะมารวบกวน             
1.3 จดัท่าผูป่้วยให้เหมาะสมกบัการตรวจแต่ละชนิดพร้อมกบัใชเ้ทคนิคการพยาบาลที่
ถูกตอ้ง 

  1.4 ดูแลใหผู้ป่้วยถอดเส้ือผา้และใชผ้า้คลุมตวัผูป่้วย   เพือ่ใหค้วามอบอุ่นและปกปิดส่วนที่
  ไม่ควรเปิดเผย 
  1.5 ปรับอุณหภูมิภายในหอ้งตรวจ และอุณหภูมิของเคร่ืองมือที่ใชใ้นการตรวจใหเ้หมาะสม
  พอดีกบัอุณหภูมิของร่างกาย 
  1.6 บอกผูป่้วยก่อนใหก้ารพยาบาลทุกคร้ัง เช่น ก่อนที่จะฟังเสียงปอดดว้ยหูฟัง ควรบอกให้
  ผูป่้วยทราบวา่จะฟังปอดของผูป่้วย และใหผู้ป่้วยร่วมมือโดยการสูดลมหายใจเขา้ลึก ๆ และ
  หายใจออกทางปากชา้ ๆ 
  1.7 ขณะที่แพทยท์  าการตรวจ พยาบาลควรอยูก่บัผูป่้วย และคอยสงัเกตอาการเปล่ียนแปลง
  ที่เกิดขึ้น 
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  1.8 ใหค้  าแนะน าผูป่้วยเก่ียวกบัวธีิการตรวจ ระยะเวลาที่ใชใ้นการตรวจ การปฏิบติัตวัขณะ
  ตรวจ และภายหลงัการตรวจ ภาวะแทรกซอ้นที่อาจจะเกิดขึ้น การป้องกนัภาวะแทรกซอ้น 
  และค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เป็นตน้ 

2. การเตรียมผู้ป่วยทางด้านจิตใจ  การเตรียมผูป่้วยทางดา้นจิตใจถือว่าเป็นหัวใจส าคญั เพื่อ
คลายความวติกกงัวล และใหผู้ป่้วยใหค้วามร่วมมือในการรักษาพยาบาล เน่ืองจากพยาบาล
ตอ้งมีการติดต่อส่ือสารกับผูป่้วยตลอดเวลา การสร้างสัมพนัธภาพระหว่างพยาบาลกบั
ผูป่้วยจึงเป็นในลกัษณะเพื่อให้การช่วยเหลือ โดยพยาบาลตอ้งท าให้ผูป่้วยเห็นและรู้สึกวา่
พยาบาลมีความยนิดีและเต็มใจในการให้บริการ และความช่วยเหลือ เช่น การอธิบายให้
ผูป่้วยเขา้ใจถึงวิธีการตรวจรักษา การปฏิบตัิตวั เป็นตน้  ในปัจจุบนัผูป่้วยมีสิทธิที่จะถาม
และรับทราบขอ้มูลทางด้านสุขภาพที่เก่ียวกับตนเองทุกอย่าง เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการ
ตรวจ การรักษา เป็นตน้ และผูป่้วยตอ้งให้ความยินยอมในการตรวจรักษาพยาบาลก่อน 
ดังนั้ นความยินยอมของผู ้ป่วยในการรับการรักษาจากแพทย์หรือบุคลากรทางด้าน
สุขภาพ จึงตอ้งเป็นความยนิยอมที่เกิดขึ้นภายหลงัจากที่ผูป่้วยไดรั้บการอธิบายจากแพทย ์
และผูป่้วยเขา้ใจสาระส าคญัต่าง ๆ แลว้ ดว้ยเหตุน้ีพยาบาลซ่ึงเป็นผูใ้กลชิ้ดกบัผูป่้วย จึงตอ้ง
อธิบายและสร้างความเขา้ใจแก่ผูป่้วย เพื่อให้ผูป่้วยปรับตวัต่อสภาพการณ์และยนิยอมรับ
การตรวจรักษาอยา่งเตม็ใจ 

 การเตรียมอปุกรณ์ในการตรวจ 

                ผูเ้ตรียมตรวจตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถจดัเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชต่้าง ๆ ที่
จ  าเป็นตอ้งใชใ้นการตรวจแต่ละชนิดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และอุปกรณ์ดงักล่าวควรมีการจดัวางให้เป็นหมวดหมู่ 
ตามประเภทของการใชง้าน และมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่าง ๆ อยา่งสม ่าเสมอ เพือ่ใหอ้ยูใ่นสภาพ
ที่พร้อมจะใชง้าน ทั้งน้ีเพือ่ใหผู้ป่้วยไดรั้บการตรวจอยา่งสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั 

อุปกรณ์ที่ใชใ้นการตรวจร่างกาย มีดงัน้ี 

1. เคร่ืองชัง่น ้ าหนกัและวดัส่วนสูง 
2. เคร่ืองวดัความดนัโลหิตและหูฟัง 
3. นาฬิกาขอ้มือที่มีเขม็วนิาท ี
4. ปรอทวดัไข ้
5. ไฟฉาย 
6. เคร่ืองถ่างจมูก (nasal speculum) 
7. E-chart 
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8. เคร่ืองตรวจภายในลูกตา 
9. เคร่ืองตรวจหู (Otoscope) 
10. ถุงมือและสารหล่อล่ืน 
11. เคร่ืองถ่างช่องคลอด 
12. ไมก้ดล้ิน 
13. ส าลี เขม็หมุด 
14. ฆอ้นยาง 

อุปกรณ์ที่ใชใ้นการเก็บส่ิงส่งตรวจ (specimen) มีดงัน้ี 

1. หลอด (tubes) หรือ ขวด (bottles) ส าหรับเก็บส่ิงส่งตรวจ (specimen) 
2. ถุงมือ disposable หรือ ถุงมือ sterile 
3. กระบอกฉีดยาขนาด 5, 10, 20 ซี.ซี. 
4. เขม็ไร้เช้ือเบอร์ 20G หรือ 21G 
5. สายยางส าหรับรัดแขน 
6. อบัส าลีแหง้ไร้เช้ือ 
7. แอลกอฮอล ์70 % 
8. ทิงเจอร์ไอโอดีน 2.5% 
9. หมอนเล็กหรือผา้ส าหรับหนุนแขน 
10. กระปุกใส่ปากคีบ (container) 
11. ใบส่งตรวจ specimen 
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การจัดท่าผู้ป่วยในการตรวจ  
 ในการตรวจแต่ละชนิดจะตอ้งมีการจดัท่าผูป่้วยให้เหมาะสม ทั้งน้ีก็เพื่อความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภยั และช่วยป้องกนัภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการตรวจนั้น ๆ ดงันั้นผูเ้ตรียมตรวจตอ้งมี
ความรู้ ความเขา้ใจ สามารถจดัท่าผูป่้วย และให้การพยาบาลผูป่้วยขณะตรวจและหลงัตรวจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
หากผูเ้ตรียมตรวจละเลยอาจท าใหผู้ป่้วยเกิดอนัตรายในขณะตรวจและภายหลงัการตรวจได ้การจดัท่าในการ
ตรวจมีดงัน้ี 

1. ท่านัง่ธรรมดา (Sitting position) เป็นท่าที่ใชใ้นการตรวจทัว่ไปส าหรับผูป่้วยที่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได ้เช่น การตรวจตา หู คอ จมูก การฟังปอด การวดัความดนัโลหิต เป็นตน้  
     

 
 

 2. ท่ายนื (Erect position) เป็นท่าที่ใชใ้นการตรวจส าหรับผูป่้วยที่สามารถยนื เดินได ้เพือ่ดูลกัษณะ
 ทัว่ไปของร่างกาย ลกัษณะท่ายนื เดิน การทรงตวัในการยนื การเดิน ตรวจดูขอ้ และกระดูกสนัหลงั 
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 3. ท่านอน (Lying position) เป็นท่าที่นิยมใชใ้นการตรวจเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงสามารถจดัท่าไดห้ลาย
 แบบทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการตรวจ ดงัน้ี 

  3.1 ท่านอนหงายธรรมดา (Dorsal or supine position) เป็นท่าที่ใชต้รวจอวยัวะดา้นหนา้ 
  เช่น บริเวณศีรษะดา้นหนา้ ทรวงอก หนา้ทอ้ง ไทรอยด ์หวัใจ เป็นตน้ 

 

  3.2 ท่านอนหงายบนเตียงขาพาดบนขาหย ัง่ (Lithotomy position) เป็นท่าที่ใชต้รวจอวยัวะ
  สืบพนัธุ ์เช่น ช่องคลอด มดลูก ฝีเยบ็ เป็นตน้ การท าคลอดปกติ 

 

  3.3 ท่านอนหงายชนัเข่า (Dorsal recumbent position) เป็นท่าที่ใชต้รวจทวารหนกั อวยัวะ
  สืบพนัธุ ์เช่น ช่องคลอด มดลูก ฝีเยบ็ เป็นตน้ การท าคลอดปกต ิ
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  3.4 ท่านอนตะแคง (Lateral position) เป็นท่าที่ใชต้รวจอวยัวะดา้นขา้งล าตวั เช่น ศีรษะ หู 
  คอ ไหล่ แขน ขา ซ่ีโครง ตะโพก เป็นตน้ 

 

  3.5 ท่านอนตะแคงก่ึงคว  ่า (Sim’s position) เป็นท่าที่ใชต้รวจทวารหนกั ตะโพก การสวน
  อุจจาระ การตรวจล าไสส่้วนล่าง และช่วยใหน้ ้ าลายหรือเสมหะไหลออกสะดวก 

 

  3.6 ท่านอนคว  ่า (Prone position) เป็นท่าที่ใชต้รวจอวยัวะดา้นหลงั เช่น บริเวณศีรษะ 

  ดา้นหลงั คอ หลงั แขน ขา น่อง ตะโพก เป็นตน้ 

 

  3.7 ท่านอนคว  ่าคุกเข่า (Knee chest position) เป็นท่าที่ใชต้รวจทวารหนกัและล าไสส่้วน

  ปลาย และการเจาะกรวดน ้ าไขสนัหลงั (Lumbar puncture) 
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  3.8 ท่าส าหรับเจาะปอด (Thoracentesis) 
 

 

 

 
 

 

 

 

การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ 

                การตรวจบางอยา่งแพทยจ์ะเก็บตวัอยา่งส่งตรวจดว้ย เช่น น ้ าจากปอด น ้ าจากไขสนัหลงั น ้ าจาก
กระเพาะอาหาร ช้ินเน้ือต่าง ๆ ดงันั้น พยาบาลและผูช่้วยพยาบาลควรมีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถ
จดัเตรียมภาชนะเพือ่เก็บส่ิงส่งตรวจหรือช้ินเน้ือไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เช่น ผูเ้ตรียมตรวจตอ้งทราบวา่จะใชภ้าชนะ
ชนิดใดในการเก็บ เช่น ขวดเปล่าปราศจากเช้ือ ขวดหรือหลอดที่มีสารป้องกนัการแขง็ตวัของเลือด  กระจก 
(slide) เป็นตน้ วธีิการเก็บ การเขียนใบน าส่ง สถานที่ส่ง ระยะเวลาในการตรวจ การติดตามผลการตรวจ การ
แจง้ผลการตรวจให้แพทยท์ราบ 
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หลกัเกณฑใ์นการเก็บและน าส่งส่ิงส่งตรวจ 
1. The right patient = ถูกผู้ป่วย 
                หมายถึง การเก็บส่ิงส่งตรวจตอ้งเก็บให้ถูกคน เช่น แพทยส์ั่งให้เก็บปัสสาวะนาย ก. ส่งเพาะเช้ือ 
พยาบาลก็ตอ้งเก็บปัสสาวะของ นาย ก. ส่งตรวจก่อนไดรั้บการรักษาดว้ยยาปฏิชีวนะ แต่ถา้นาย ก. ไดรั้บการ
รักษาดว้ยยาปฏิชีวนะแลว้ พยาบาลควรบนัทึกช่ือยาและระยะเวลาที่ผูป่้วยไดรั้บยาไวท้ี่ใบน าส่งดว้ย 
2. The right specimen = ตัวอย่างถูกต้อง 
 หมายถึง การเก็บส่ิงส่งตรวจให้ถูกตอ้งตามแผนการรักษาของแพทย ์เช่น  ถา้ตอ้งการตรวจหาเช้ือ
ของระบบทางเดินปัสสาวะควรเก็บปัสสาวะที่ไม่ปนเป้ือนเช้ือบริเวณผิวหนังหรือทวารหนกั หรือถา้ตอ้งการ
ตรวจหาเช้ือที่เป็นสาเหตุของปอดอกัเสบควรเก็บเสมหะจากปอดและหลอดลมส่วนล่าง  จะท าใหไ้ดผ้ลการ
ตรวจดีกวา่การเก็บตวัอยา่งที่ป้ายจากคอ  (Throat  swab) 
3. The right requisition = ค าส่ังถูกต้อง 
                หมายถึง การลงมือปฏิบติัการตรงตามขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑข์องหอ้งปฏิบติัการ เช่น การเขียน
ใบน าส่งส่ิงส่งตรวจ ตอ้งเขียนให้ถูกตอ้งและตรงกบัชนิดของส่ิงที่จะส่งตรวจ เช่น ระบุช่ือ-นามสกุล เลข
ประจ าตวัผูป่้วย หอผูป่้วย การวินิจฉัยโรค วนัเวลาที่ท  าการเก็บ ชนิดของส่ิงส่งตรวจ การเก็บ แพทยผ์ูรั้กษา 
เป็นตน้ 
4. The right method = วิธีการถูกต้อง 
 หมายถึง การเก็บส่ิงส่งตรวจให้ถูกวิธีตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ของห้องปฏิบัติการ ซ่ึง
ประกอบดว้ยขั้นตอนและวิธีการเก็บส่ิงส่งตรวจที่ถูกตอ้งและทนัสมยักบัเหตุการณ์ปัจจุบนั เช่น ตอ้งลา้งมือ
ก่อนและหลงัการเก็บส่ิงส่งตรวจทุกคร้ัง การสวมถุงมือก่อนเก็บ เป็นตน้ แต่ในกรณีที่ผูป่้วยเป็นผูเ้ก็บส่ิงส่ง
ตรวจเอง พยาบาลตอ้งอธิบายขั้นตอน วิธีการเก็บตวัอย่างให้ผูป่้วยเขา้ใจ เพื่อให้ผูป่้วยสามารถเก็บส่ิงส่ง
ตรวจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง พยาบาลตอ้งศึกษาวธีิการและศึกษาขอ้ปฏิบติัอยูเ่สมอในขณะเก็บส่ิงส่งตรวจ จากคู่มือ
ต่าง ๆ  เช่น  คู่ มือปฏิบัติงานการป้องกันการติดเช้ือจากการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
(universal  precaution) ก าหนดไวว้่าสวมถุงมือทุกคร้ังขณะเก็บส่ิงส่งตรวจและควรใช้ถุงมือและเข็มเจาะ
เลือดชนิดใชค้ร้ังเดียวทิ้ง หรือใส่ภาชนะบรรจุส่ิงส่งตรวจลงในถุงพลาสติกถุงละ 1 ตวัอยา่ง เป็นตน้ 
5. The right amount = จ านวนถูกต้อง 
 หมายถึง การเก็บส่ิงส่งตรวจตามจ านวนที่ห้องปฏิบติัการก าหนด  เช่น  การเจาะเลือดเพื่อตรวจ
หนา้ที่ของไต ตอ้งเจาะเลือดจ านวน  3-5  ซี.ซี. การเก็บน ้ าไขสนัหลงัส่งตรวจ ตอ้งเก็บอยา่งนอ้ย  ขวดละ  1 – 
2  ซี.ซี. เป็นตน้ 
6. The right container = ใส่ภาชนะถูกต้อง 
 หมายถึง การเก็บส่ิงส่งตรวจใส่ในภาชนะตามที่ทางห้องปฏิบัติการก าหนด โดยยึดหลัก
ส าคญั   คือ  ภาชนะที่ใส่ตอ้งมิดชิดและปลอดภยั   ไม่ควรใช้ภาชนะที่มีรอยร่ัว หรือรอยแตกร้าว ดังนั้น
ภาชนะที่บรรจุตอ้งสามารถรักษาคุณสมบติัของส่ิงส่งตรวจไวใ้ห้คงสภาพเดิมมากที่สุดและสารที่ใชใ้นการ
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ตรวจก็ตอ้งไม่มีผลต่อผลการตรวจของห้องปฏิบติัการ ดงันั้นพยาบาลตอ้งมีการศึกษาตรวจสอบว่าภาชนะ
บรรจุชนิดใดใส่สารอะไรในการตรวจแต่ละชนิด และตรวจสอบการหมดอายกุารใชข้องภาชนะบรรจุก่อนที่
น าตวัอยา่งบรรจุในภาชนะ 
7. The right label = ฉลากถูกต้อง 
                หมายถึง การติดฉลากส่ิงส่งตรวจให้ถูกต้อง โดยพยาบาลต้องระบุช่ือ-นามสกุล หมายเลข
ประจ าตวัผูป่้วย หอผูป่้วย วนัเวลาที่เก็บตวัอยา่งใหต้รงกบัใบน าส่ง 
8. The right time = เวลาถูกต้อง 
 หมายถึง การเก็บส่ิงส่งตรวจใหถู้กเวลา การเลือกเวลาในการเก็บส่ิงส่งตรวจ เป็นส่ิงที่ควรศึกษาและ
ปฏิบตัิตาม  เน่ืองจากการเก็บตวัอยา่งให้เหมาะสมกบัระยะเวลาของโรค จะช่วยให้มีโอกาสพบเช้ือที่เป็น
สาเหตุก่อโรคมากขึ้น เช่น โรคไทฟอยด์จะตรวจพบเช้ือในเลือดได้ค่อนขา้งสูงในระยะสัปดาห์แรกของ
อาการไข ้ 
9.  The right attitude = เข้าใจถูกต้อง 
                เป็นหน้าที่ของพยาบาลโดยตรงที่ตอ้งศึกษาหาขอ้มูลโดยการซักถาม  ประเมินความรู้ความเขา้ใจ 
เจตคติและความสามารถของผูป่้วยต่อสถานการณ์ที่ผูป่้วยก าลังเผชิญอยู่ การเตรียมผูป่้วยให้พร้อมทั้ ง 
ทางดา้นจิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณ เป็นหัวใจส าคญัของปฏิบตัิการพยาบาลให้ผูป่้วย ผูป่้วยบางรายอาจ
ไม่เขา้ใจว่าท าไมตอ้งเจาะเลือด จ านวนมาก หรือเจาะหลายคร้ังหรือการเจาะเลือดหาการติดเช้ือไวรัสเอดส์
ก่อนผา่ตดั พยาบาลตอ้งช้ีแจง อธิบายเหตุผล ทั้งขอ้ดีและขอ้เสียที่จะเกิดขึ้นให้เขา้ใจอยา่งถูกตอ้งพร้อมทั้งมี
ความเคารพในบุคคล การยอมรับ และเห็นใจเขา้ใจผูป่้วยที่มีความรู้และความสามารถไม่เหมือนกนั 
 
ประเภทของส่ิงส่งตรวจ มีหลายชนิด ไดแ้ก่ 
                1. เลือด 
                2. เสมหะ 
                3. หนอง 
                4. ปัสสาวะ 
                5. อุจจาระ 
                6. น ้ าไขสนัหลงั 
                7. น ้ าจากช่องเยือ่หุม้ปอด 
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