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การประเมนิภาวะสุขภาพทางนรีเวชกรรม

อวยัวะสืบพนัธ์ุสตรี เป็นอวยัวะท่ีมีความสลบัซบัซอ้น เม่ือเกิดความ
ผดิปกติข้ึนมา จึงเป็นปัญหาส าคญัส าหรับสตรี นอกจากนั้นผูท่ี้มีปัญหา
เก่ียวกบัระบบสืบพนัธ์ุ ผูป่้วยมกัมีความกลวัและความอายท่ีจะเล่าใหผู้อ่ื้น
ไดรั้บรู้ ดงันั้นพยาบาลตอ้งมีความละเอียดอ่อนและความรู้ในการซกัประวติั
และตรวจร่างกาย



การประเมนิภาวะสุขภาพทางนรีเวชกรรม

ประวตัิครอบครัว คือ การเจ็บป่วยในครอบครัว ด้วยโรคทีถ่่ายทอดทางพนัธุกรรม 
โรคติดต่ออนัตราย เช่น วณัโรค ประวตัิโรคมะเร็ง ประวตัิความผดิปกติทางจิต

ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ ศาสนา เป็นต้น

อาการส าคญั เช่น อาการคนัปากช่องคลอด ตกขาว ไข้สูง ปวดท้องน้อย เลือดออก
ทางช่องคลอด ปัสสาวะล าบาก

ประวตักิารเจบ็ป่วยในปัจจุบัน คือ อาการต่างๆทีเ่กดิขึน้ตั้งแต่เร่ิมป่วยจนถงึอาการน า
ทีผู้่ป่วยมารับการตรวจรักษาในคร้ังนี้

ประวตัิการเจ็บป่วยในอดีต คือ การเจ็บป่วยอ่ืนๆ ก่อนถึงการเจ็บป่วยในคร้ังนี้

การซักประวตัิทั่วไป



การประเมนิภาวะสุขภาพทางนรีเวชกรรม

ประวตักิารมรีะดู ได้แก่ การเร่ิมมรีะดูคร้ังแรก ระยะเวลาของการมรีะดู ระยะห่างของ
รอบระดู จ านวนการใช้ผ้าอนามยัต่อวนั วนัแรกของประจ าเดือนรอบสุดท้าย (LMP )

การซักประวัติทางนรีเวช

การตั้งครรภ์และการคลอด ได้แก่ จ านวนการตั้งครรภ์ การคลอด การแท้ง จ านวน
บุตรทีม่ชีีวติอยู่ในปัจจุบัน และอายุบุตรคนสุดท้าย (GPAL)

ประวตัิการมีเพศสัมพนัธ์ ได้แก่ การมเีพศสัมพนัธ์คร้ังแรก จ านวนคู่นอน ความถี่
ของการมีเพศสัมพนัธ์ อาการเจ็บขณะมีเพศสัมพนัธ์ ประวตัิโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 ประวตักิารคุมก าเนิด ได้แก่ ชนิดและระยะเวลาที่ใช้คุมก าเนิด



การเตรียมตรวจทางนรีเวชกรรม

การเตรียมผูป่้วย
1. ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูป่้วยก่อนท าการตรวจทุกคร้ัง
2. อธิบายใหผู้ป่้วยเขา้ใจถึงขั้นตอนและวธีิการตรวจ 
3. ใหผู้ป่้วยถ่ายปัสสาวะท้ิงก่อนตรวจ
4. เตรียมอุปกรณ์/ เคร่ืองมือทางการแพทยใ์หพ้ร้อมก่อนเร่ิมตรวจ
5. จดัท่า Lithotomy ในการตรวจ
6. ควรปิดตาผูป่้วย เปิดเผยเฉพาะส่วนท่ีจะท าการตรวจเท่านั้น
7. ท าความสะอาดบริเวณปากช่องคลอดดว้ย Aseptic technique



การตรวจอวยัวะสืบพนัธ์ุโดยใชมื้อและเคร่ืองมือ
• Digital examination คือการตรวจโดยการใชน้ิ้วมือ 1 น้ิวหรือ2 น้ิว ใส่เขา้ไปในช่องคลอด เพื่อ
คล าดูต่อมBartolin วา่โตหรือไม่
• Bimanual examination คือการตรวจภายในโดยใชมื้อทั้งสองขา้งช่วยกนัมือหน่ึงคล าบริเวณ
ทอ้งนอ้ย อีกมือใช ้1-2 น้ิวสอดเขา้ไปในช่องคลอดซ่ึงเป็นการตรวจภายในเพ่ือดูมดลูก ปีก
มดลูกและรังไข่
• Speculum examination คือ การตรวจโดยใชเ้คร่ืองมือส าหรับถ่างช่องคลอด Speculum สอดเขา้
ไปเพื่อดูสภาพภายในช่องคลอด

การตรวจอวยัวะสืบพนัธ์ุภายในของสตรี



•Papanicolaou smear (Pap’s smear) เป็นการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูกระยะแรก
การตรวจอวยัวะสืบพนัธ์ุภายในของสตรี

เคร่ืองมือ: 
• Speculum 
• Ayre’s spatula 
• น ้ายารักษาสภาพเซลล ์
• ไมพ้นัส าลี 
• แผน่ slide
• คลิปหนีบกระดาษ 
• ดินสอ



• ต าแหน่งท่ีเกบ็เซลล ์Pap’s smear
- Vagina (V) ใช ้Ayre’s spatula ดา้นปลายมนยาว บริเวณ vagina ก่อน ตามดว้ยบริเวณ
posterior fornix
- Cervix (C) ใช ้Ayre’s spatula ดา้นปลายหยกั เกบ็เซลลท่ี์ปากมดลูกภายนอกโดยเฉพาะท่ี
บริเวณsquamocolumnar junction หรือT zone (Transformation zone)โดยหมุนหน่ึงรอบ
เป็นมุม 360 องศา
- Endocervix (E) โดยใชไ้มพ้นัส าลีปลอดเช้ือ สอดเขา้ไปในบริเวณคอมดลูกลึกประมาณ 2 
เซนติเมตร โดยหมุนหน่ึงรอบเป็นมุม 360 องศา

การตรวจอวยัวะสืบพนัธ์ุภายในของสตรี



การตรวจอวยัวะสืบพนัธ์ุภายในของสตรี

การแปลผล

Class I เซลลป์กติ
Class II มีการอกัเสบ ผลปกติ
Class III พบเซลลท่ี์สงสยัมี dysplasia
Class IV พบเซลลท่ี์มี dysplasia อยา่งมาก ผลผดิปกติ
Class V พบเซลลม์ะเร็ง



การตรวจอวยัวะสืบพนัธ์ุภายในของสตรี

•Cold knife conization
เป็นการตดัช้ินเน้ือเพ่ือส่งตรวจหาต าแหน่งของมะเร็งปากมดลูกท่ีแน่นอน

•ควา้นคอมดลูกเป็นรูปกรวย 
•ความกวา้งของฐานกรวยข้ึนอยูก่บัต าแหน่งของแผลรอบปากมดลูก ส่วนความ
ยาวของกรวยไม่ควรเกิน 2 เซนติเมตร 
•บางคร้ังจะท า Schiller’s test ก่อน



การตรวจอวยัวะสืบพนัธ์ุภายในของสตรี

การพยาบาล ผูป่้วยก่อนและหลงัท า Cold knife conization
• การสวนลา้งช่องคลอดก่อนผา่ตดั
• หลงัท าติดตามภาวะเลือดออกทางช่องคลอด
• เอา tampon ออกเม่ือครบ 24 ชัว่โมง หลงัจากนั้นใหส้งัเกตภาวะเลือดออก
• แนะน าการรักษาความสะอาดของอวยัวะสืบพนัธ์ุภายนอก เพ่ือป้องกนัการติดเช้ือ
• งดเพศสมัพนัธ์ 4-6 สปัดาห์ภายหลงัท า
• ใหม้าฟังผลการตรวจตามนดั



การตรวจอวยัวะสืบพนัธ์ุภายในของสตรี

•การเจาะ Culdocentesis
เป็นการใชเ้ขม็เจาะบริเวณ Vaginal Vault ผา่นสู่ต าแหน่ง Cul de sac เพื่อดูดเอาส่ิง

ผดิปกติต่าง ๆ ท่ีมาขงับริเวณน้ีออกมาเพ่ือวินิจฉยั
•การตรวจ Ultrasound
เป็นการใชค้ล่ืนเสียงท่ีมีความถ่ีสูง จะถูกส่งจากเคร่ืองมือผา่น transducer เขา้ไปใน

ช่องทอ้ง แลว้บนัทึกเสียงท่ีสะทอ้นกลบัมา
การเตรียมผูป่้วย ก่อนตรวจตอ้งท าใหก้ระเพาะปัสสาวะเตม็ เพื่อใหก้ารตรวจชดัเจน



การตรวจอวยัวะสืบพนัธ์ุภายในของสตรี

• การขดูมดลูก (Curettage)
ใช้ curette สอดผา่นปากมดลูกเขา้ไปขดูเอาเซลลใ์นต าแหน่งท่ีตอ้งการ เช่น บริเวณช่องคอมดลูก

และเยือ่บุโพรงมดลูกเพื่อดูความผิดปกติของเซลล์
การพยาบาลหลงัท า
• สงัเกตอาการเปล่ียนแปลง, วดั Vital signs ทุก ½-1 ชัว่โมง
• สงัเกตภาวะเลือดออกจากช่องคลอด
• แนะน าการปฏิบติัตวัหลงัขดูมดลูก
- การรักษาความสะอาดอวยัวะสืบพนัธ์ุ
- งดเพศสมัพนัธ์ 4 สปัดาห์
- สงัเกตอาการผดิปกติท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดแ้ก่ การตกเลือด การติดเช้ือ ใหรี้บพบแพทย์
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