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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  ได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริม
การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม ดังนั้น การมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการตรวจสุขภาพอย่างถูกต้อง จะ
ท าให้เราได้รู้ว่า “เรายังมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้าง” เพ่ือจะได้ป้องกันก่อนที่จะเกิดโรค และหากขจัดโรคได้ก็ไม่เป็นโรค 
รวมทั้งการตรวจพบโรค ตั้งแต่ระยะที่ยังปราศจากอาการมีประโยชน์ต่อตัวเรามากกว่าการตรวจพบเมื่อมีอาการแล้ว   
โอกาสนี้ จึงขอน าเสนอความรู้การตรวจสุขภาพเบื้องต้นส าหรับทั้งเพศหญิงและเพศชาย เพ่ือดูสภาพความสมบูรณ์ของ
ร่างกาย  ค้นหาความผิดปกติก่อนที่จะลุกลาม เรื้อรังจนแสดงอาการ และส่งสัญญาณเตือนให้ดูแลรักษา และการได้รับ
การรักษาอย่างทันท่วงทีมีประโยชน์ต่อตัวเราและจะช่วยลดปัญหาที่จะน าไปสู่การสูญเสียทั้งทางด้านสุขอนามัย และ
ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ดังกล่าว 

ตรวจร่างกายทั่วไป แพทย์จะสอบถามประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรคบางชนิดของคนในครอบครัว ประวัติ
อาการต่าง ๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ประวัติการใช้ยา รวมถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อสุขภาพ ร่วมกับการ
ตรวจเบื้องต้น เช่น การตรวจวัดความดันโลหิต การตรวจหาดัชนีมวลกาย ประกอบกับการตรวจร่างกายเบื้องต้น โดย
แพทย์จะช่วยให้สามารถแยกโรคได้ในระดับหนึ่ง  

ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) เป็นการตรวจเพ่ือหาความผิดปกติของส่วนประกอบของเลือด 
ได้แก่ เม็ดเลือดแดง  เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด ประเมินความเข้มข้นของเลือด ซึ่งอาจบอกถึงสภาวะผิดปกติ  เช่น 
ภาวะโลหิตจาง ภาวะที่เก่ียวกับภูมิคุ้มกันของร่างกาย จ านวนเกล็ดเลือด รวมถึงโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นต้น 

ตรวจวัดระดับน ้าตาลในเลือด (FPG)  และค่าน ้าตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1c) เพ่ือประเมินความเสี่ยง และ
คัดกรองโรคเบาหวาน 

ตรวจวัดระดับไขมันในเลือด (Lipid profile) เพ่ือดูระดับคอเลสเตอรอลรวม (Total Cholesterol) และ
ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) HDL-Cholesterol (เอชดีแอล-คอเลสเตอรอล (ไขมันดี)) และ LDL-Cholesterol 
(แอลดีแอล-คอเลสเตอรอล) ในผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปควรได้รับการเจาะเลือดตรวจระดับไขมันทุก ๆ 5 ปี โดยเฉพาะใน
กรณีผู้ชายที่อายุมากกว่า 45 ปี และผู้หญิงทีอ่ายุมากกว่า 55 ปี ควรตรวจระดับไขมันในเลือดเป็นประจ า เพ่ือประเมิน
ความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง รวมถึงผู้ที่มีภาวะน้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ดัชนีมวล
กายตั้งแต่ 23 กก./ตร.เมตร ถ้าผลตรวจครั้งแรกปกติ ให้ตรวจซ้ าทุก 1-3 ปี 

ตรวจระดับกรดยูริก (Uric acid) เพ่ือประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเก๊าท์ ทั้งนี้ ระดับกรดยูริคสูง อาจมี
สาเหตุได้จากหลายโรค ซึ่งถ้าวินิจฉัยว่าเป็นโรคเก๊าท์ ต้องมีอาการปวดข้อที่เข้ากับโรคได้ด้วย 

ตรวจการท้างานของไต เป็นการตรวจเลือดเพ่ือดูระดับค่าครีเอตินิน (Creatinine) ซึ่งเป็นของเสียที่เกิดจาก 
กล้ามเนื้อ และค่า BUN (Blood Urea Nitrogen) ซึ่งเป็นค่าของเสียจากการย่อยสลายโปรตีน เพ่ือประเมิน
ความสามารถในการขับของเสียของไต  

ตรวจการท้างานของตับ (Liver Function Test) เป็นการตรวจเพ่ือดูความผิดปกติของตับและทางเดิน 
น้ าดี โดยตรวจหาเอ็นไซม์และสารต่าง ๆ  ในเลือดเพ่ือหาภาวะตับอักเสบ ตับเสื่อมสภาพ ภาวะดีซ่าน ภาวะอัลบูมินต่ า 
ภาวะตับแข็ง ภาวะไขมันพอกตับ ซึ่งนอกจากสาเหตุเชื้อไวรัสตับอักเสบ ยังมีการดื่มสุรา โรคอ้วน และโรคเบาหวาน 
ได้อีกด้วย 
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 ตรวจการท้างานของต่อมไทรอยด์ (Thyroid Function Test) เป็นการตรวจการท างานของต่อมไทรอยด์
จากระดับฮอร์โมนในเลือด เช่น TSH , Free T3, Free T4 ซึ่งการตรวจนี้ควรตรวจในรายที่สงสัยอาการไทรอยด์เป็น
พิษ ไทรอยด์ท างานบกพร่อง ซึ่งอาจสังเกตได้จากการมีน้ าหนักเพ่ิมหรือลดลงมากกว่าปกติโดยไม่ทราบสาเหตุ  

 ตรวจการติดเชื อและตรวจภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบี  ควรตรวจในบุคลลากรที่ท างาน
สัมผัสเลือดและสารคัดหลั่ ง ถ้ายังไม่มีภูมิคุ้มกันโรคอาจพิจารณาฉีดวัคซีนป้องกัน   
         ตรวจการติดเชื อและตรวจภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ   ควรตรวจในบุคลลากรที่ท างาน
ด้านประกอบอาหาร หรือต้องพักอยู่เป็นหมู่คณะ เนื่องจากไวรัสตับอักเสบชนิดเอติดต่อทางน้ าลาย  และยัง
ติดต่อจากอุจจาระปนเปื้อนด้วย  

ตรวจสารบ่งชี มะเร็ง ได้แก่ การตรวจสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร (CEA) การตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ 
(AFP) ในสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี และตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) ในสุภาพบุรุษทุกช่วงวัย ซึ่งการ
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งเป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น ในสุภาพสตรีควรตรวจคัดกรองหามะเร็งเต้านม โดยการ
ตรวจคล าเต้านมด้วยตนเอง 1 ครั้ง/เดือน และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมพร้อมอัลตรา
ซาวนด์เต้านม ทุก 1-2 ปี เมื่ออายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป อีกทั้งควรตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงตั้งแต่อายุ 
30 ปีขึ้นไป หรือหลังเริ่มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกไม่เกิน 3 ปี ขึ้นอยู่กับเวลาใดถึงก่อน และควรตรวจทุก ๆ 3 ปี  

ตรวจปัสสาวะ (Urinalysis) เป็นการตรวจเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคในระบบทางเดินปัสสาวะเบื้องต้น  
รวมถึงโรคอ่ืน ๆ ที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินปัสสาวะเช่น โรคเบาหวาน โรคไตระยะที่มีโปรตีนรั่ว  ภาวะ
ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ภาวะนิ่ว เป็นต้น 

ตรวจอุจจาระ (Stool Exam) ช่วยในการวินิจฉัยโรคในระบบทางเดินอาหารเบื้องต้น เช่น ภาวะการอักเสบ
ติดเชื้อในล าไส้ พยาธิ รวมถึงตรวจหาภาวะเลือดปนในอุจจาระซึ่งอาจเกิดจากแผลในกระเพาะอาหารหรือล าไส้ 
ริดสีดวงทวาร มะเร็งทางเดินอาหาร เป็นต้น 

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram) เป็นการตรวจประเมินการท างานของหัวใจในขณะพัก เพ่ือดู
ความผิดปกติเช่นภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ  การน าไฟฟ้าที่ผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจ หรือภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาด
เลือด เป็นต้น 

เอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray) เพ่ือดูความผิดปกติในช่องทรวงอก เช่น ขนาดของหัวใจ  วัณโรค โรคถุง 
ลมโป่งพองจากการสูบบุหรี่ รวมทั้งเป็นการคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากการสัมผัสสารเคมี ไอ ควัน ใน
สภาพแวดล้อมการท างาน เป็นต้น 

ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง (Ultrasound Whole Abdomen) เป็นการตรวจเพ่ือตรวจหาความผิดปกติของ 
อวัยวะส าคัญ ภายในช่องท้อง เช่น ตับ ไต ตับอ่อน ม้าม เส้นเลือดใหญ่ภายในช่องท้อง รวมถึงมดลูกและรังไข่ในผู้หญิง
และต่อมลูกหมากในผู้ชาย เป็นต้น 

ตรวจวัดระดับสายตา (Visual Acuity) และการวัดความดันลูกตา (Tonometry Test) เป็นการตรวจ 
วัดสายตาสั้น สายตายาว และค้นหาความเสี่ยงต่อภาวะต้อหิน 

ตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก ควรตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก โดยทันตแพทย์ ๒ ครั้ง/ปี  
ตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometry) เป็นการตรวจเพ่ือวินิจฉัย หรือประเมินความรุนแรงผู้ที่มีอาการของ

โรคระบบทางเดินหายใจ  อีกท้ังยังเป็นการตรวจเพื่อวินิจฉัยผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคระบบทางเดินหายใจจากการท างาน 
ควรตรวจในคนที่ท างานสัมผัสสารเคมีที่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจ ฝุ่น ไอ ควัน ในสภาพแวดล้อมการท างาน 

ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry) เป็นการตรวจเพ่ือการเฝ้าระวังปัญหาการได้ยินในพนักงานที่
ท างานสัมผัสเสียงดังในสภาพแวดล้อมการท างาน 

ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น (Vision Test) เป็นการตรวจความสามารถในการแยกภาพ ในระยะไกล/
ใกล้ ตรวจลานสายตา คัดกรองภาวะตาบอดสี ตาเขซ่อนเร้น การมองภาพสามมิติ ควรตรวจในคนที่ท างานขับ
ยานพาหนะ งานตรวจคุณภาพสินค้า เป็นต้น 
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การตรวจต่าง ๆ เหล่านี เหมาะกับกลุ่มคนวัยท้างานขึ นไปจนถึงผู้สูงอายุทั งชายและหญิง  โดยอาจมีการ
ตรวจบางอย่างในผู้สูงอายุ วัย 55 ปีขึ้นไป เช่น  การทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกก าลังกาย (EST) ซึ่งแพทย์จะ
เป็นผู้ให้ค าแนะน าเป็นกรณีไป เพ่ือทดสอบการท างานของหัวใจขณะออกก าลังกายโดยการเดินสายพาน  ซึ่งช่วยให้ 
ทราบว่ามีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือไม่  นอกจากนี้ในผู้สูงอายุควรเข้ารับการตรวจความหนาแน่นของมวล
กระดูกช่วงกระดูกสันหลังส่วนเอวและสะโพกเพ่ิม เพ่ือเฝ้าระวังภาวะกระดูกพรุน  

ทั งนี  การดูแลรักษาสุขภาพที่ดี  ต้องทานอาหารที่มีประโยชน์ถูกหลักโภชนาการ ครบ 5 หมู่   ดื่มน้ าเปล่าให้
พอเพียง หลีกเลี่ยงอาหารหวานจัดและอาหารมันจัด  พักผ่อนให้เพียงพอ ออกก าลังกายให้เหมาะสม ตามวัย 
สม่ าเสมอ 3-5 วัน/สัปดาห์ (รวมเวลาอย่างน้อย 150 นาที/สัปดาห์) ควบคุมน้ าหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ (ดัชนีมวลกาย 
ที่ปกติในคนเอเชีย อยู่ระหว่าง 18.5-22.9 กก./ตร.เมตร ไม่สูบบุหรี่และไม่ใช้สารเสพติด ไม่ควรซื้อยารับประทานเอง 
เพราะยาบางตัวอาจจะกัดกระเพาะอาหาร บางตัวมีผลต่อการท างานของตับ ยาบางตัวมีผลต่อไตท าให้ไตวายได้  ท า
จิตใจให้แจ่มใส ไม่เครียด อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  

ในส่วนผู้ประกอบการให้จัดสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสม ลดการใช้สารเคมีอันตราย จัดลักษณะ
การท างานให้ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ ดูแลสุขภาพพนักงาน สนับสนุนอาชีวอนามัยที่ดี เพ่ือลดความเสี่ยงการเกิด
โรคและอุบัติเหตุที่เกิดจากการท างาน อีกทั้งผู้ที่มีโรคประจ าตัวให้ปรึกษาแพทย์ถึง อาหารที่เหมาะสมเฉพาะโรค การ
ออกก าลังกายที่เหมาะสมกับโรคประจ าตัว การทานยาตามที่แพทย์สั่ง  และมาพบแพทย์ตามนัด หรือหากมีอาการ
ผิดปกติทางร่างกายควรปรึกษาแพทย์แต่เนิ่นเนิ่น ในครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ ให้คอยดูแลใส่ใจท่านด้วย  

           ขอให้ทุกท่านและครอบครัวมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ต้อนรับปีหมูทอง คะ  
---------------------------------- 

ขอบคุณแหล่งข้อมูล 
แพทย์หญิงสุภาวดี เจียรกุล  สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์,  
แพทย์หญิงชีวรัตน์ ปราสาร แพทย์อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 
https://www.cigna.co.th/health-wellness/tip/ตรวจสุขภาพประจ าปนีั้น-ส าคัญไฉน,  
https://www.bumrungrad.com/healthspot/March-2018/health-check-up-list-benefits,  
https://www.honestdocs.co/senior-health-checkup 
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการตรวจสุขภาพที่จ าเปน็และเหมาะสมส าหรับประชาชน. พิมพ์ครั้งที ่1. 
นนทบุรี: ส านักงานกิจการโรงพมิพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ท าอย่างไรไม่เป็นโรคตับอักเสบ วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สศอ. ปีที่ 9 ฉบับที่ 33 ประจ าเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2556. 
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