คู่มือปฏิบัติงาน (WORK MANUAL)
กรมแพทย์ทหารเรือ
การตรวจสุขภาพประจาปี

หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ :
กองสวัสดิการสุขภาพ กรมแพทย์ทหารเรือ

คู่มือปฏิบัติงาน (WORK MANUAL) กรมแพทย์ทหารเรือ
กรมแพทย์ทหารเรือ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ : กสส.พร.
เลขที่เอกสาร WM-NMD-PFU10-R00 สถานะเอกสาร :
เรื่อง : การตรวจสุขภาพประจําปีกาํ ลังพลกองทัพเรือ
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การตรวจสุขภาพประจําปีในสถานพยาบาลปฐมภูมิกองทัพเรือ
สารบัญ
1. วัตถุประสงค์
2. ข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ
3. คําจํากัดความ
4. กําหนดขอบเขตและความรับผิดชอบ
5. กระบวนการขั้นตอน (Work Flow)
6. การติดตามประเมินผลและการปรับปรุงกระบวนการ
7. เอกสารอ้างอิง
บันทึกการอนุมัติและการแก้ไข
สําเนาที…
่ ……………..…
ฉบับที่
ฉบับ R01
ฉบับ R02
ฉบับ R03

รายละเอียดการแก้ไข

ผู้อนุมัติ

วันบังคับใช้

คู่มือปฏิบัติงาน : การตรวจสุขภาพประจําปีกําลังพลกองทัพเรือ
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1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิของกองทัพเรือ ในการให้
คําปรึกษาและหรือดําเนินการตรวจสุขภาพประจําปีให้แก่ผู้รับบริการ รวมทั้งสามารถแปลผลการตรวจและให้
คําแนะนําการสร้างเสริมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ
2.1 ระเบียนการตรวจสุขภาพประจําปีของข้าราชการสังกัด ทร.และลูกจ้างประจําตามบันทึก กพ.ทร.
ที่ กห. 0507/5471 ลง 28 ก.ค.54
2.2 ระเบียบการเบิกค่าตรวจสุขภาพประจําปีและรายการตรวจเฉพาะที่อ้างถึงหนังสือกรมบัญชีกลาง
ที่ กค.0417/ว.117
3. คําจํากัดความ
การตรวจสุขภาพ หมายถึง การประเมินพฤติกรรมและสภาวะทางร่างกาย จิตใจเพื่อค้นหาภาวะเสี่ยง
ต่อสุขภาพโรคหรือความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มแรกในบางโรคเพื่อนําไปสู่การหลีกเลี่ยงและลดปัจจัยเสี่ยง
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนลดความรุนแรงของโรคหรือความพิการที่อาจเกิดขึ้นได้รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยโดยไม่จําเป็น
การสร้างเสริมสุขภาพหมายถึง กระบวนการเกื้อหนุนและสนับสนุนส่งเสริมให้บุคคลและกลุ่มคนมี
ความสามารถในการควบคุมดูแลและพัฒนาสุขภาพของตัวเอง
4. ขอบเขตและความรับผิดชอบ
4.1 ครอบคลุมเฉพาะการตรวจสุขภาพประจําปี ตามข้อกําหนดของกรมบัญชีกลาง ไม่รวมถึงการ
ตรวจพิเศษตามภารกิจ
4.2 ในกรณีที่สถานพยาบาลระดับปฐมภูมิของ ทร.ที่ยังไม่มีความพร้อมในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
พร.มุ่งหวังให้บุคลากรของสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิสามารถให้คําแนะนําแก่กําลังพล ถึงความสําคัญของการ
ตรวจสุขภาพประจําปี การเตรียมตัวก่อนตรวจ สิทธิประโยชน์ สามารถวิเคราะห์และประเมินผลการตรวจ
สุขภาพ รวมทั้งให้คําแนะนําในการสร้างเสริมสุขภาพให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับผลการตรวจสุขภาพ
5. กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม (Work Flow)
มาตรฐานงานประกอบด้วย 6 กระบวนการย่อย
5.1 การให้คําแนะนําเบื้องต้น มีสาระสําคัญดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารอ้างอิงที่ 1 “คู่มือการ
ตรวจสุขภาพ พร.”)
5.1.1 ความสําคัญของการตรวจสุขภาพประจําปี
5.1.2 การเตรียมตัวก่อนตรวจ เช่นเอกสาร การงดน้ํางดอาหาร ฯลฯ
5.1.3 สิทธิประโยชน์ ข้าราชการจะสามารถเบิกค่าตรวจสุขภาพประจําปีได้ปีละหนึ่งครั้ง
และมีรายการตรวจได้เฉพาะที่อ้างถึงหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. 0417/ว117
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5.2 การค้นหาคัดกรองภาวะสุขภาพและการตรวจทันตกรรม (รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ 1
“แบบบันทึกการคัดกรองภาวะสุขภาพ”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดกรองความเสี่ยงเบื้องต้นต่อโรค โดยไม่ต้อง
มี ผ ลการตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร และสามารถทํ า ได้ ใ นสถานพยาบาลปฐมภู มิ ทุ ก แห่ ง สํ า หรั บ การตรวจ
ทันตกรรมต้องตรวจโดยทันตแพทย์
5.3 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตามรายการใน 5.1.3 ในกรณีที่สถานพยาบาลไม่สามารถ
ให้บริการ ให้แนะนําผู้รับบริการไปตรวจในสถานพยาบาลของทางราชการใน/นอก ทร.(รายละเอียดตาม
เอกสารอ้างอิง ที่ 2 “อนุมั ติ ทร. ท้ายบันทึก ฯกพ.ทร. ที่ กห.0503/5871”) และนําผลการตรวจกลับมา
สถานพยาบาล
5.4 การวิเคราะห์และแปลผลการตรวจสุขภาพรวบรวมผลการคัดกรองภาวะสุขภาพใน 5.2
และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยใช้แนวทางของ พร. (รายละเอียดตามเอกสารอ้างอิงที่ 1 “คู่มือการ
ตรวจสุขภาพ พร.”)
5.5 การแนะนํา ประกอบด้วยส่วนสําคัญ ได้แก่
5.5.1 การแจ้งสรุปผลการตรวจ ความเสี่ยงและหรือความผิดปกติที่พบ
5.5.2 การส่งต่อเพื่อการรักษา ในกรณีที่พบโรคหรือการเจ็บป่วย ตามคู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง “การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นสําหรับสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.”
5.5.3 การสร้างเสริมสุขภาพ ตามสภาพความเสี่ยงที่พบ และในกรณีที่ไม่พบความเสี่ยงก็ต้อง
แนะนําให้ดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเน้นย้ําการตรวจสุขภาพครั้งต่อไป
5.6 สรุปและรายงานผล การตรวจสุขภาพประจําปีกําลังพลที่หน่วยดูแลรับผิดชอบ (รายละเอียด
ตามแบบฟอร์มที่ 2 “แบบรายงานการตรวจสุขภาพประจําปีสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.”) ส่ง พร.ปีละ 2 ครั้ง
หน่วยรับผิดชอบกระบวนการ สถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.
ตัวชี้วัดสําคัญของกระบวนการ
กําลังพลของหน่วยงานได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี ร้อยละ 80
ผู้รับผิดชอบกระบวนการ
บุคลากรสายแพทย์ที่หัวหน้าหน่วยมอบหมาย

คู่มือปฏิบัติงาน : การตรวจสุขภาพประจําปีกําลังพลกองทัพเรือ
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เลขที่เอกสาร WM-NMD-PFU10-R00
Work Flow กระบวนการ การตรวจสุขภาพประจําปีในสถานพยาบาลปฐมภูมิกองทัพเรือ

ผู้รับบริการ

คําแนะนําเบื้องต้น*

คัดกรองภาวะสุขภาพ**และตรวจทางทันตกรรม

การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ*

NO

ส่งตรวจสถานพยาบาลทาง
ราชการ

YES
การวิเคราะห์และแปล
ผลการตรวจสุขภาพ*

การให้คําแนะนํา
 แจ้งผล
 ส่งต่อเพื่อการรักษา
 สร้างเสริมสุขภาพ
สรุปและรายงานผล
ถึง พร.***

จัดทําเมื่อ ม.ค.55

แก้ไขครั้งที่ 1 : มี.ค.56

* คูม่ ือการตรวจสุขภาพ พร.
** แบบบันทึกการคัดกรองสุขภาพ พร.
*** แบบรายงานการตรวจสุขภาพประจําปี
สถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.

Work flow
ชื่อกระบวนการ : การตรวจสุขภาพประจําปีในสถานพยาบาลปฐมภูมิกองทัพเรือ
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนการ กําลังพลของหน่วยงานได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี ร้อยละ 80
ลําดับ

ขั้นตอนของกระบวนการ
ผู้รับบริการตรวจสุขภาพ

1.
ให้คําแนะนําเบื้องต้น

2.
คัดกรองภาวะสุขภาพ

เวลา

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หน่วย/ผู้รับผิดชอบ

เมื่อมีผู้มารับบริการตรวจสุขภาพ จนท.ให้ขอ้ มูลและ
คําแนะนําเบื้องต้น ดังต่อไปนี้ (รายละเอียดตาม
เอกสารอ้างอิงที่ 1 ในคู่มือปฏิบัติงานเรื่องการตรวจ
สุขภาพ)
1. ความสําคัญของการตรวจสุขภาพ
2. การเตรียมตัวก่อนตรวจ
3. สิทธิประโยชน์ที่สามารถเบิกค่าตรวจสุขภาพ
ได้และรายการตรวจเฉพาะที่อ้างถึงหนังสือ
กรมบัญชีกลางที่ กค.0417/ว.117
การคัดกรองภาวะสุขภาพตามแบบฟอร์มที่ 1 ชื่อ
“แบบบันทึกการคัดกรองภาวะสุขภาพ” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อคัดกรองความเสี่ยงเบื้องต้นต่อโรค
โดยไม่ต้องมีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่สถานพยาบาล

เจ้าหน้าที่สถานพยาบาล
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ลําดับ

ขั้นตอนของกระบวนการ

เวลา

3.

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
YES

NO

ส่งตรวจสถานพยาบาล
ทางราชการใน/นอก ทร.

4.
การประเมินผลการตรวจสุขภาพ

5.
แจ้งผล/ส่งต่อเพื่อการรักษา สร้าง
เสริมสุขภาพ

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หน่วย/ผู้รับผิดชอบ
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กรณีที่สถานพยาบาลไม่สามารถให้บริการ ให้
เจ้าหน้าที่สถานพยาบาล
คําแนะนําไปตรวจในสถานพยาบาลของทางราชการ
ใน/นอก ทร.(รายละเอียดตามเอกสารอ้างอิงที่ 2
“อนุมัติ ทร.ทายบันทึก กพ.ทร. ที่ กห.0503/5871”)
และนําผลการตรวจกลับมาสถานพยาบาล
เจ้าหน้าที่สถานพยาบาล
รวบรวมผลการคัดกรองภาวะสุขภาพจาก “แบบ
บันทึกการคัดกรองภาวะสุขภาพ” จากขั้นตอนที่ 2
และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยใช้แนวทาง
ของ พร.ตามคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการตรวจ
สุขภาพ ข้อ 11. การแปลผลการตรวจ
เป็นขั้นตอนของการให้คําแนะนํา ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สถานพยาบาล
ส่วนที่สําคัญ ดังนี้
5.1 การแจ้งสรุปผลการตรวจ ความเสี่ยงหรือ
ความผิดปกติที่พบ
5.2 การส่งต่อเพื่อการรักษาในกรณีที่พบโรคหรือ
การเจ็บป่วย (ตามคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง"การ
รักษาพยาบาลและส่งต่อสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.”)
5.3 การสร้างเสริมสุขภาพตามสภาพความเสี่ยงที่
พบและในกรณีที่ไม่พบความเสี่ยงก็ต้องให้แนะนําใน
การดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเน้นให้ตรวจ
สุขภาพครั้งต่อไป

ลําดับ

ขั้นตอนของกระบวนการ

เวลา

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หน่วย/ผู้รับผิดชอบ

สรุป และรายงานผลการตรวจสุขภาพประจําปีกําลัง เจ้าหน้าที่สถานพยาบาล
พลที่หน่วยดูแลรับผิดชอบ (รายละเอียดตามแบฟอร์ม
สรุปและรายงานผลถึง พร.
ที่ 2 “แบบรายงานการตรวจสุขภาพประจําปี
สถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร”) ส่ง พร.ปีละ 2 ครั้ง
จัดทําเมื่อ........ม.ค.55.............................................................................................................................................................................
ปรับปรุงครั้งที.่ ........เมื่อ........................................................................................................................................................................
6.

หน้า 7/28

คู่มือปฏิบัติงาน : การตรวจสุขภาพประจําปีกําลังพลกองทัพเรือ
เลขที่เอกสาร WM-NMD-PFU10-R00

หน้า 8/28

6. การติดตามประเมินผลและการปรับปรุงกระบวนการ
ติดตามตัวชี้วัดของกระบวนการทุก 6 เดือน หากพบอุบัติการณ์ คณะกรรมการจะนําข้อมูลมาวิเคราะห์
หาสาเหตุเข้าสู่กระบวนการ P-D-C-A ต่อไป
7. เอกสารอ้างอิง
7.1 “คู่มือมาตรฐานสุขภาพ กองทัพเรือ”กรมแพทย์ทหารเรือ ; 2553
7.2 บันทึก กพ.ทร.ที่ กห 0503/5871 การตรวจสุขภาพประจําปีของข้าราชการสังกัด ทร.และ
ลูกจ้างประจํา (ปฏิบัติงานนอกที่ตั้งปกติ)
7.3 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น สําหรับสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.
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(เอกสารอ้างอิงที่ 1)

คู่มือการตรวจสุขภาพ กรมแพทย์ทหารเรือ
การตรวจสุขภาพ หมายถึง การประเมินพฤติกรรมและสภาวะทางจิตใจว่ามีความเสี่ยงต่อสุขภาพอย่างไร
บ้างและตรวจร่างกายเพื่อนําไปสู่การลดปัจจัยเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเจ็บป่วย
โดยไม่จําเป็น การตรวจสุขภาพเป็นการตรวจขณะยังไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ หรืออาจมีอาการผิดปกติเพียง
เล็กน้อยไม่ชัดเจน เป็นการตรวจเพื่อค้นหาโรคหรือความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเพื่อให้สามารถป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนลดความรุนแรงของโรคหรือความพิการที่อาจเกิดขึ้นในบางโรคได้ตลอดจนทําให้สามารถรักษา
ได้ตั้งแต่อาการยังไม่มากอย่างไรก็ตามการตรวจสุขภาพไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะไม่เป็นโรคในอนาคตดังนั้น
สิ่ง ที่ดี ที่ สุ ดคื อการดูแ ลสุ ข ภาพให้ ดี รั บ ประทานอาหารครบหมู่อ อกกํา ลัง กายสม่ํา เสมอ พั กผ่ อ นเพี ย งพอ
หลีกเลี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงของโรคต่างๆ เช่น งดการสูบบุหรี่และดื่มเหล้า เป็นต้น ซึ่งจะนํามาสู่สุขภาพที่ดีต่อไป
การเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพ
1. การให้ข้อมูลประวัติพฤติกรรมสุขภาพที่เป็นจริง เพื่อเป็นการค้นหาปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ของผู้มา
รับบริการ ควรกรอกข้อมูลในใบซักประวัติให้ครบถ้วน
2. ไม่ควรอดนอน ดื่มสุราหรือกาแฟในคืนก่อนการตรวจสุขภาพ เนื่องจากจะทําให้ความดันโลหิตสูง
กว่าความเป็นจริง
3. ไม่ควรคุมอาหารในระยะใกล้วันมารับบริการตรวจสุขภาพเท่านั้น
4. การเตรียมตัวในการเจาะเลือด
4.1 สําหรับผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป จะได้รับการตรวจหาระดับน้ําตาลและไขมันในเลือดดังนั้นจึง
ต้องอดอาหาร - น้ําและเครื่องดื่มทุกชนิดก่อนเจาะเลือดไม่น้อยกว่า 10 – 14 ชั่วโมง (ควรงดหลัง 20.00น.
เป็ น ต้ น ไป) หากกระหายน้ํ า หรื อ หิ ว มากให้ จิ บ น้ํ า เปล่ า ได้ เ พี ย งเล็ ก น้ อ ย เมื่ อ เจาะเลื อ ดเรี ย บร้ อ ยแล้ ว จึ ง
รับประทานอาหาร - น้ําได้ตามปกติ
4.2 ควรสวมเสื้อผ้าที่สามารถพับแขนขึ้นได้สะดวก หรือเป็นแขนสั้นเพื่อความสะดวกในการเจาะ
เลือด
5. การปฏิบัติตัวหลังการเจาะเลือด
5.1 ควรกดบริเวณที่เจาะ หรือพับแขนไว้อย่างน้อย 5 – 10 นาที เพื่อให้แน่ใจว่าเลือดหยุดไหล
แล้ว
5.2 ไม่คลึงหรือนวดบริเวณที่เจาะเพราะอาจทําให้หลอดเลือดแตกได้ ในกรณีที่มีรอยเขียวช้ํา
บริเวณที่เจาะเลือดแสดงว่าหลอดเลือดแตก หรือมีเลือดออกใต้ผิวหนังบริเวณที่เจาะเนื่องจากการกดหรือการ
พับแขนไม่ถูกต้อง รอยเขียวช้ํานี้จะหายไปได้เองภายใน 1 – 2 สัปดาห์
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5.3 รับประทานอาหาร – น้ําได้ทันทีหลังการเจาะ จากนั้นสามารถเข้ารับการตรวจรายการต่อไป
ได้
6. การส่งตรวจปัสสาวะ
ในวันตรวจให้ทําการเก็บปัสสาวะใส่ภาชนะที่เจ้าหน้าที่จัดให้โดยพยายามรองในช่วงกลางๆ
ของการถ่ายปัสสาวะ (Mid Stream) จํานวน 15 – 20 ซีซี ปิดฝาภาชนะให้เรียบร้อย
7. การส่งตรวจอุจจาระ
เก็บอุจจาระหลังจากตื่นนอนในเวลาเช้า โดยใช้ไม้หรือช้อนพลาสติกป้ายตัวอย่างอุจจาระ
ประมาณหัวแม่มือใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ หากสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติ เช่น มูกสีขาว สีแดงคล้ายเลือด หรือสีดํา
ควรป้ายส่วนนั้นใส่มาด้วย ปิดฝาภาชนะให้เรียบร้อย
8. การเตรียมตัวเอ็กซเรย์ปอด
ถอดสร้อยคอหรือโลหะบริเวณทรวงอกออก ถอดเสื้อชั้นใน สวมเฉพาะเสื้อที่ทางห้องตรวจ
เอ็กซเรย์จัดเตรียมไว้ให้
หมายเหตุ : สตรีมีครรภ์ห้ามเอ็กซเรย์
9. การเตรียมตัวก่อนการตรวจภายใน
9.1 ควรสวมชุดกระโปรงหรือกางเกงแยกชิ้นจากเสื้อ ลักษณะหลวมๆสามารถถอดออกได้ง่าย
9.2 ควรทําความสะอาดอวัยวะสืบพันธ์ภายนอกโดยใช้สบู่ธรรมดา ไม่ต้องใช้กลิ่นหอมใดๆ
9.3 งดการมีเพศสัมพันธ์ 1 วันก่อนมาตรวจ
9.4 ไม่ควรเหน็บยาใดๆในช่องคลอดมาก่อน 48 ชั่วโมง ยกเว้นกรณีแพทย์สั่ง
9.5 การตรวจหามะเร็งควรมาตรวจหลังประจําเดือนหมดแล้วประมาณ 2 สัปดาห์ สําหรับ
สตรีวัยที่หมดประจําเดือนแล้วสามารถมาตรวจได้ทุกวันที่มีการตรวจ
10. อัตราค่าบริการการตรวจสุขภาพ
การตรวจสุขภาพประจําปี เป็นการส่งเสริมป้องกันโรค ซึ่งพระราชกฤษฎีกาฯ มาตรา 11 ทวิ กําหนด
ยกเว้นเป็นกรณีพิเศษให้เฉพาะผู้มีสิทธิ์ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และผู้รับเบี้ยหวัด เบี้ยบํานาญ) สามารถเบิก
ค่ า ตรวจสุ ข ภาพประจํ า ปี ไ ด้ ปี ล ะ 1 ครั้ ง ตามรายการและอั ต ราที่ ก ระทรวงการคลั ง กํ า หนด ในหนั ง สื อ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 117 การตรวจแบ่งเป็น 2 ช่วงอายุ ทั้งนี้ผู้รับบริการตรวจสุขภาพต้อง
ชําระเงินค่าตรวจแล้วนําใบเสร็จรับเงินไปดําเนินการเบิกจากหน่วยต้นสังกัดเอง
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เลขที่เอกสาร WM-NMD-PFU10-R00
1. ผู้ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์
ลําดับ

รายการตรวจ

ค่าตรวจ (บาท)

ข้าราชการชาย
เอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)
ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis: UA)
ตรวจเลือด (Complete Blood Count : CBC)

1
2
3

รวม
ข้าราชการหญิง(เพิ่มการตรวจภายใน)
เอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)
ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis: UA)
ตรวจเลือด (Complete Blood Count : CBC)
ตรวจมะเร็งปากมดลูก
- ตรวจภายใน
- Pap-Smear

1
2
3
4

170
50
90
310
170
50
90

รวม

100
100
510

2. ผู้ที่มีอายุมากกว่า 35 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
ลําดับ
1
2
3
4

รายการตรวจ
ข้าราชการชาย
เอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)
ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis: UA)
ตรวจเลือด (Complete Blood Count : CBC)
ตรวจเลือดทางเคมี Blood Chemistry
4.1 น้ําตาล (Glucose )
4.2 คอเรสเตอรอล (Cholesterol)
4.3 ไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride)
4.4 Blood Urea Nitrogen : BUN
4.5 ครีอาตินีน (Creatinine)
4.6 SGOT (AST)

ค่าตรวจ (บาท)
170
50
90

40
60
60
50
50
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ลําดับ

รายการตรวจ

ค่าตรวจ (บาท)

4.7 SGPT (ALT)
4.8 Alkaline Phosphatase
4.9 Uric acid
รวม
1
2
3
4

5

ข้าราชการหญิง (เพิ่มการตรวจภายใน)
เอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)
ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis: UA)
ตรวจเลือด (Complete Blood Count : CBC)
ตรวจเลือดทางเคมี Blood Chemistry
4.1 น้ําตาล (Glucose )
4.2 คอเรสเตอรอล (Cholesterol)
4.3 ไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride)
4.4 Blood Urea Nitrogen : BUN
4.5 ครีอาตินีน (Creatinine)
4.6 SGOT (AST)
4.7 SGPT (ALT)
4.8 Alkaline Phosphatase
4.9 Uric acid
ตรวจมะเร็งปากมดลูก
- ตรวจภายใน
- Pap-Smear

50
50
60
780
170
50
90
40
60
60
50
50
50
50
50
60

รวม

100
100
980
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11. การแปลผลการตรวจ
11.1 เปรี ย บเที ย บค่ า ดั ช นี ม วลกาย ดั ช นี สุ ข ภาพมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ (มช.) การแปลผล
และคําแนะนํา
ดัชนีมวลกาย (กก./ม.2)
น้ําหนักตัว (กก.)
ส่วนสูง (ม.)2

ดัชนีสุขภาพ มช.
= ความสูง (ซม.)
ลบน้ําหนัก (กก.)

น้อยกว่า 18.5

มากกว่า 112

18.5 – 22.9

101 - 112

23.0 – 24.9

96 - 100

(เสี่ยงขั้นต้น)
25.0 – 29.9

83 - 95

(เสี่ยงขั้นสูง)
30.0 - 39.9

58 - 82

การแปลผล

คําแนะนํา

ผอม

รับประทานอาหารให้เพียงพอทั้งคุณภาพ
และปริมาณพลังงาน ออกกําลังกายอย่าง
เหมาะสม

ปกติสมส่วน
ท้วม หรือ ถ้ า มี ก รรมพั น ธุ์ เ ป็ น โรคเบาหวาน หรื อ
ค่อนข้าง ไขมันในเลือดสูงต้องพยายามลดน้ําหนัก
อ้วน
ให้ดัชนีมวลกายต่ํากว่า 23
ถ้ามีเส้นรอบเอวมากกว่า 90 ซม.(ชาย) 80
ซม. (หญิง) จะมีโอกาสเกิดโรคความดั น
อ้วน
และเบาหวานสู ง จํ า เป็ น ต้ อ งควบคุ ม
อาหารและออกกําลังกาย
ถ้ามีเส้นรอบเอวมากกว่าเกณฑ์ปกติด้วย
จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดัน หัวใจขาด
อ้วนมาก
เลือด และเบาหวานสูงมาก ต้องควบคุม
อาหารและออกกําลังกายอย่างจริงจัง

11.2 ค่าเส้นรอบเอวจะมีความสัมพันธ์กับปริมาณไขมันในอวัยวะภายในช่องท้อง ผู้ชายที่มีค่าเส้น
รอบเอวมากกว่า 90 เซนติเมตร หรือ 36 นิ้ว และผู้หญิงที่มีค่าเส้นรอบเอวมากกว่า 80 เซนติเมตร หรือ 32 นิ้ว
จะมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
วิธีการวัด
- ใช้สายวัดธรรมดาวัดที่รอบเอวเหนือสะโพกให้สายขนานกับพื้น
- วัดขณะที่หายใจออกเต็มที่ อย่าให้สายวัดรัดแน่นเกินไป
11.3 ค่าความดันโลหิต (Blood Pressure หรือ BP)
การแปลผล
ใช้ระดับค่าบนหรือค่าล่างที่รุนแรงกว่าระดับความดันโลหิตปกติในคนอายุ 18 ปีขึ้นไป ดังนี้
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ค่าความดันโลหิตค่าบน – ล่าง และการแปลผล
ค่าความดันโลหิตค่าบน
ค่าความดันโลหิตค่าล่าง
การแปลผล
(มิลลิเมตรปรอท)
(มิลลิเมตรปรอท)
(ใช้ระดับค่าบนหรือค่าล่างที่รุนแรงกว่า)
ต่ํากว่า 120
ต่ํากว่า 80
ปกติ
120 - 139
80 - 89
ค่อนไปทางสูง
ตั้งแต่ 140 ขึ้นไป
ตั้งแต่ 90 ขึ้นไป
สูง
140 - 159
90 - 99
สูงระดับที่ 1 = เสี่ยงขั้นต้น
ตั้งแต่ 160 ขึ้นไป
ตั้งแต่ 100 ขึ้นไป
สูงระดับที่ 2 = เสี่ยงขั้นสูง
11.4 ผลการตรวจทางทันตกรรม
1. สุขภาพช่องปากดี
2. ต้องได้รับการรักษาทางทันตกรรมแต่ไม่เกิดภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรมใน 12 เดือน
3. มีปัญหาทางทันตกรรมควรได้รับการรักษาเร่งด่วน
4. ไม่มีข้อมูล
11.5 การตรวจเลือด การตรวจเลือดโดยทั่วไปจะต้องงดอาหารและน้ําอย่างน้อย 8 ชม. สําหรับผู้ที่มี
อายุมากกว่า 35 ปี หรือมีข้อบ่งชี้ เช่น ตรวจหาระดับไขมัน ควรงดอาหารและน้ํา 10 -14 ชม.
ชนิด ความหมายและค่ามาตรฐานของการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ
รายละเอียด
ความหมาย
ค่ามาตรฐาน
Complete Blood Count (CBC) การตรวจนับเม็ดเลือด
การตรวจเม็ดเลือดแดง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
Hemoglobin (Hb) เป็ น สารสี แ ดงในเม็ ด เลื อ ดแดง ช่ ว ยนํ า 14-18
12-16
ฮีโมโกลบิน
ออกซิ เ จน ค่ า ต่ํ า กว่ า ปกติ แ สดงถึ ง ภาวะ กรัม/ดล.
กรัม/ดล.
โลหิตจาง
Hematocrits
เป็นค่าเปอร์เซ็นต์เม็ดเลือดแดงอัดแน่นของ 40 – 54 % 37 – 47 %
ฮีมาโตคริต
เลือด ค่าต่ําคือเลือดจาง ค่าสูงคือเลือดข้น
การตรวจนับจํานวนและชนิดเม็ดเลือดขาว
White Blood Cell นับจํานวนเม็ดเลือดขาว และชนิดของเม็ด
4,500 – 11,000
count (WBC)
เลือดขาว
เซลล์/ดล.
- ต่ํ า มากอาจเกิดจากการติดเชื้อไวรั สบาง
ประเภท หรือ โรคที่ไขกระดูกมีการสร้างเม็ด
เลือดผิดปกติ หรือ เม็ดเลือดขาวถูกทําลาย

คู่มือปฏิบัติงาน : การตรวจสุขภาพประจําปีกําลังพลกองทัพเรือ
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เลขที่เอกสาร WM-NMD-PFU10-R00
รายละเอียด

ความหมาย

มากกว่าปกติ
- สูงมากอาจเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย
มะเร็ ง เม็ ด เลื อ ดขาว โดยดู จ ากผลการนั บ
แยกชนิ ด ของเม็ ด เลื อ ดขาว (Differential
Count)
การตรวจนับจํานวนเกร็ดเลือด
Platelets
นับจํานวนเกร็ดเลือดซึ่งเป็นเซลล์ที่ช่วยให้
เลือดหยุดไหลเมื่อมีบาดแผล ถ้าต่ําจะทําให้
เลือดออกง่าย
การตรวจเลือดหาค่าทางชีวเคมี
วัดระดับน้าํ ตาลในเลือด
Fasting Blood
วัดระดับน้ําตาลกลูโคสในเลือด ที่เจาะหลัง
Sugar (FBS)
งดอาหารไม่น้อยกว่า 6-8 ชั่วโมงถ้าสูงกว่า
ปกติมักเป็นโรคเบาหวาน
หมายเหตุ :

ค่ามาตรฐาน

1.4-4.4 แสน / ดล.

75-115 มก./ดล.

- เป็นมาตรฐานจากห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
- ค่าปกตินี้ขึ้นอยู่กับค่ามาตรฐานของแต่ละห้องปฏิบัติการ

การตรวจสมรรถภาพการทํางานของไต
Blood Urea
วัดระดับไนโตรเจนที่อยู่ในยูเรีย เพื่อดูการ
Nitrogen (BUN) ทํางานของไตควบคู่กับครีอาตินีน (Creatinine)
พบสู ง ขึ้ น ในคนที่ ไ ตวายหรื อ ไตทํ า งานได้
Creatinine
น้อยลง
การตรวจปริมาณสารยูริคในเลือด (โรคข้ออักเสบชนิดเกาต์)
Uric Acid
วัดระดับกรดยูริกในเลือด ซึ่งจะพบสูงใน
โรคเกาต์
ผลการตรวจปริมาณไขมันในเลือด
Cholesterol
เป็นไขมันในเลือด ถ้าสูงมากจะทําให้เกิด
การอุดตันของหลอดเลือดตามที่ต่างๆ เช่น
สมอง หัวใจ หรือไตฯ

10-25 มก./ดล.
0.1-1.4 มก./ดล.
ผู้ชาย
3.4-7
มก./ดล.

ผู้หญิง
2.4-5.7
มก./ดล.

145-240 มก./ดล.

คู่มือปฏิบัติงาน : การตรวจสุขภาพประจําปีกําลังพลกองทัพเรือ
เลขที่เอกสาร WM-NMD-PFU10-R00
การตรวจสมรรถภาพการทํางานของไต
Triglyceride
เป็นไขมันอีกตัวในเลือด ถ้าสูงมากจะทําให้
เลือดหนืด เกิดการอุดตันหลอดเลือดเช่นกัน
ผลการตรวจปริมาณไขมันในเลือด
High Density
เป็นไขมันชนิดที่มีความหนาแน่นของโมเลกุล
Lipoproteins
สูงเป็นตัวช่วยในการนําพวกไขมันที่เกิดโทษ
(HDL)
(เช่น Cholesterol และ Triglyceride) ไป
กําจัดทิ้ง ซึ่งจะช่วยลดการอุดตันหลอดเลือด
ตามอวัยวะต่างๆ ค่าสูงจึงดี
Low Density
เป็นไขมันชนิดที่มีความหนาแน่นของโมเลกุล
Lipoproteins
ต่ํ า จะจั บ หรื อ ฝั ง อยู่ ใ นผนัง หลอดเลือ ดจน
(LDL)
แข็ง หนา เกิดเป็นสารที่เรียกว่าก้อนไขมัน
อุดตันหลอดเลือดตามอวัยวะต่างๆ
การตรวจภาวะตับอักเสบ และหรือการอุดกั้นทางเดินน้ําดี
AST( SGOT)
สองตัวนี้เป็นเอนไซม์ของตับ ที่จะพบเมื่อมี
และ
การทําลายของเซลล์ตับเช่น เกิดจากภาวะ
ALT (SGPT)
ตับอักเสบจากโรคและสาเหตุต่างๆ
Alkaline
ค่าเอนไซม์ชนิดนี้ในเลือด ถ้าพบสูงมากแสดง
Phosphatase
ว่าอาจจะมีการอุดตันของระบบทางเดินน้ําดี
ในตับ
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30-135มก./ดล.

35-70มก./ดล.

30-130มก./ดล.

0-44 ยูนิตต่อลิตร
และ0-44 ยูนิตต่อลิตร
10-115 ยูนิตต่อลิตร

หมายเหตุ: - เป็นมาตรฐานจากห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
- ค่าปกตินี้ขึ้นอยู่กับค่ามาตรฐานของแต่ละห้องปฏิบัติการ
ชนิด ความหมายและค่ามาตรฐานของการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ (ต่อ)
รายละเอียด
ความหมาย
ค่ามาตรฐาน
การตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในเลือด
HBsAg
เป็ น การตรวจหาเชื้ อ ไวรั ส ตั บ อั ก เสบ
ไม่พบ (Negative)
ชนิด B ในเลือดผลดังนี้ Negative = ไม่
พบเชื้อ Positive = พบเชื้อ
HBsAb
เป็นการตรวจหาภูมิต้านทานต่อเชื้อ
Negative ก่อนได้รับวัคซีน
ตับอักเสบชนิด B ผลดังนี้ Negative =
Positive หลังได้รับวัคซีน

คู่มือปฏิบัติงาน : การตรวจสุขภาพประจําปีกําลังพลกองทัพเรือ
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เลขที่เอกสาร WM-NMD-PFU10-R00
รายละเอียด

ความหมาย
ไม่มีภูมิต้านทาน Positive = มีภูมิ
ต้านทาน
การตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูก
Pap smear
การตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูกทาง
ห้องปฏิบัติการ
การตรวจเลือดหาตัวชี้บ่งโรคมะเร็ง
(ตรวจเฉพาะเมื่อมีข้อบ่งชี้ จากการตรวจโดยแพทย์เพื่อการรักษา)
PSA
เป็นตัวบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก
AFP
เป็นตัวบ่งชี้มะเร็งตับ
CEA, CA19-9
เป็นตัวบ่งชี้มะเร็งลําไส้มะเร็งปอดและ
มะเร็งตับ
CA 15-3
เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่ใช้ตรวจหามะเร็ง
เต้านมและมะเร็งรังไข่
CA 125
บ่งชี้การกลับมาของมะเร็งเต้านมและ
มะเร็งรังไข่
Urine Analysis (UA)การตรวจปัสสาวะ
Color
ลักษณะสีของปัสสาวะ สีเหลืองเข้มพบ
ในโรคตับ
Appearance
ลักษณะปรากฏของปัสสาวะ
pH
ตรวจความเป็นกรด ด่างเป็นกรดพบใน
ภาวะอดอาหาร รับประทานโปรตีนมาก
ไปหรือการติดเชื้อจากยาบางชนิดเป็ น
ด่างพบในภาวะกินเจหรือยาบางชนิด

ค่ามาตรฐาน

ไม่พบ (Negative)

0 – 4 นาโนกรัม/มล.
0 – 13.4 นาโนกรัม/มล.
0 – 5 นาโนกรัม/มล.
0 – 37 ยูนิค/มล.
0 – 31.3 ยูนิค/มล.
0 – 35 ยูนิค/มล.
สีเหลืองอ่อน (yellow)
ใส (clear)
4.6-8

หมายเหตุ: - เป็นมาตรฐานจากห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
- ค่าปกตินี้ขึ้นอยู่กับค่ามาตรฐานของแต่ละห้องปฏิบัติการ

คู่มือปฏิบัติงาน : การตรวจสุขภาพประจําปีกําลังพลกองทัพเรือ
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ชนิด ความหมายและค่ามาตรฐานของการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ (ต่อ)
รายละเอียด
ความหมาย
Urine Analysis (UA)การตรวจปัสสาวะ
Spec. Gravity
ความถ่วงจําเพาะ
- ค่ า สู ง เกิ น ไปแสดงถึง ภาวะร่างกาย
ขาดน้ํ า เช่ น ดื่ ม น้ํ า น้ อ ยท้ อ งร่ ว งรุ น แรง
- ค่า ต่ําอาจเกิดจากดื่มน้ํามากเกินมี
การขับน้ําออกมาทางปัสสาวะมาก หรือ
เป็นโรคที่ทําให้ปัสสาวะมีน้ําออกมามาก
ผิดปกติเช่น โรคเบาจืด
Protein
การพบไข่ขาวในปัสสาวะแสดงถึงไต
(Albumin)
ทําหน้าที่ผิดปกติพบได้ในภาวะขาดน้ํา
โรคไต โรคเบาหวาน
Sugar (glucose) ปกติจะรายงานปริมาณมากน้อย เป็น
1+, 2+, 3+, 4+ ตามลําดับ น้ําตาลใน
ปัสสาวะ พบในโรคเบาหวานและกรณี
กินขนมหวานมากเกินไป
Blood
แสดงถึ ง การมี เ ลื อ ดออกในไตและ
ทางเดินปัสสาวะอาจเกิดจาก นิ่ว เนื้อ
งอกการอักเสบ การบาดเจ็บ
Ketones
การพบสารนี้ อาจเกิ ด จากภาวะอด
อาหาร เบาหวาน พิษจากสุรา
WBC
ในคนปกติ ไม่ ค วรมี เ ม็ ด เลื อ ดขาวใน
(เม็ดเลือดขาว)
ปัสสาวะเลย - ถ้าพบมากแสดงว่ามี
การอั ก เสบติ ด เชื้ อ ในทางเดิ น ปั ส สาวะ
เช่นกระเพาะปัสสาวะอักเสบ หรือ
กรวยไตอักเสบ

ค่ามาตรฐาน
1.005-1.025

ไม่พบ (Negative)

ไม่พบ (Negative)

ไม่พบ (Negative)

ไม่พบ (Negative)
0 – 5 เซลล์

หมายเหตุ: - เป็นมาตรฐานจากห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
- ค่าปกตินี้ขึ้นอยู่กับค่ามาตรฐานของแต่ละห้องปฏิบัติการ

คู่มือปฏิบัติงาน : การตรวจสุขภาพประจําปีกําลังพลกองทัพเรือ
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หน้า 19/28

ชนิด ความหมายและค่ามาตรฐานของการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ (ต่อ)
รายละเอียด
ความหมาย
ค่ามาตรฐาน
Urine Analysis (UA)การตรวจปัสสาวะ
RBC
ในคนปกติ ไม่ควรมีเม็ดเลือดแดงใน
0 – 5 เซลล์
(เม็ดเลือดแดง)
ปัสสาวะเลยถ้าพบแสดงว่ามีเลือดออก
ในทางเดินปัสสาวะ อาจมาจากอุบัติเหตุ
ได้รับการกระแทก หรือมีเนือ้ งอกหรือมี
นิ่วในทางเดินปัสสาวะ
Epithelium
เซลล์เยื่อบุทางเดินปัสสาวะอาจพบได้
0 – 5 เซลล์
เมื่อมีการอักเสบหรือความผิดปกติของ
ทางเดินปัสสาวะ
หมายเหตุ: - เป็นมาตรฐานจากห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
- ค่าปกตินี้ขึ้นอยู่กับค่ามาตรฐานของแต่ละห้องปฏิบัติการ
11.6 เกณฑ์การคัดกรองและการวินิจฉัยโรคที่เป็นสาเหตุตายสําคัญ
1) เกณฑ์การคัดกรองโรคมะเร็งต่างๆ
โรคมะเร็งที่พบบ่อย ได้แก่ โรคมะเร็งเต้านม มะเร็งลําไส้ใหญ่และทวารหนัก มะเร็งปากมดลูก มะเร็ง
ต่อมลูกหมาก มะเร็งตับ และมะเร็งช่องปาก
2) เกณฑ์การคัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ตามแนวทางในแบบคั ด กรองพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การขั บ ขี่ ห รื อ โดยสารรถยนต์ แ ละ
รถจักรยานยนต์ และการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ดู
3) เกณฑ์การคัดกรองโรคปอด
ตามประวัติการสัมผัสโรค พฤติกรรมเสี่ยง และการตรวจเอกซเรย์ (ถ่ายภาพรังสี) ทรวงอก
4) เกณฑ์การวินิจฉัยโรคเมตาบอลิคซินโดรม (Metabolic syndrome)
4.1) มีเส้นรอบเอวมากกว่า 90 เซนติเมตร หรือ 36 นิ้ว ในผู้ชาย และมากกว่า 80 เซนติเมตร หรือ
32 นิ้ว ในผู้หญิง ตามลําดับ ร่วมกับ
4.2) มีภาวะดังต่อไปนี้อย่างน้อย 2ข้อ
4.2.1 ความดันโลหิตมากกว่า 130/85 มิลลิเมตรปรอทหรือเป็นผู้ที่ได้รับยารักษา
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สู งกว่า 150มก./ดล. หรือผู้ ที่ เป็ นไขมันสู งและได้รับยา

ลดไขมัน
4.2.3 ระดั บ HDL ต่ํ า กว่ า 40 มก./ดล. ในผู้ ช าย และต่ํ า กว่ า 50มก./ดล.ในผู้ ห ญิ ง
หรือผู้ที่เป็นไขมันสูงและได้รับยาลดไขมัน
4.2.4 ระดับน้ําตาลสูงกว่า 100 มก./ดล.หรือผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1
พบว่า ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง 3 ข้อ จะมีอัตราการเกิดโรคหัวใจเพิ่มขึ้น 2 เท่าและพบว่าผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง 4 ข้อ จะมี
อัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น 3 เท่า และเกิดโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น 24 เท่า
5 ) เกณฑ์ในการกําหนดภาวะเสีย่ งต่อสุขภาพ
ตัวแปรและเกณฑ์การกําหนดความเสี่ยงต่อสุขภาพ
ตัวแปร
เสี่ยงขั้นต้น
140 – 159
ค่าความดันโลหิตค่าบน (มม.ปรอท)
ค่าความดันโลหิตค่าล่าง (มม.ปรอท)
90 – 99
ค่าน้ําตาลในเลือด (มก./ดล.)
100 - 125
โคเลสเตอรอล (มก./ดล.)
200 - 239
ไตรกลีเซอร์ไรด์ (มก./ดล.)
150 - 399
วัดรอบเอว (ซม.)
ชาย >90 หญิง >80
.2
ดัชนีมวลกาย (BMI) กก./ม.
25-29.9

เสี่ยงขั้นสูง
ตั้งแต่ 160 ขึ้นไป
ตั้งแต่ 100 ขึ้นไป
ตั้งแต่ 126 ขึ้นไป
ตั้งแต่ 240 ขึ้นไป
ตั้งแต่ 400 ขึ้นไป
ชาย >90 หญิง >80
ตั้งแต่ 30 ขึ้นไป

12. การตรวจสุขภาพในกิจการต่างๆ 9 ประเภท
12.1 การตรวจสุขภาพเพื่อไปปฏิบัติภารกิจต่างๆ 9 ประเภท ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานในอากาศ นัก
โดดร่ม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรบแบบจู่โจม ผู้ปฏิบัติงานทําลายวัตถุระเบิดเป็นประจํา ผู้ปฏิบัติงานห้องปรับ
บรรยากาศ นักประดาน้ํา นักทําลายใต้น้ําจู่โจม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการอารักขาบุคคลสําคัญ ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านดับเพลิงกู้ภัย จะต้องตรวจร่างกายใหม่ทุกๆ ราย และให้ใช้ผลเอกซเรย์และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
จากการตรวจสุขภาพประจําปีที่เคยตรวจภายใน 1 ปีได้ กรณีมีข้อบ่งชี้ที่จะต้องตรวจนอกเหนือจากรายการ
การตรวจสุขภาพประจําปี ที่กระทรวงการคลังกําหนด ให้ถือว่าเป็นการตรวจเพื่อการวินิจฉัยและเบิกค่าใช้จ่าย
จากระบบการเบิกจ่ายตรงของสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ
12.2 ใช้มาตรฐานการตรวจสุขภาพในภารกิจต่างๆ 9 ประเภท ที่กรมแพทย์ทหารเรือกําหนด
ตามผนวก ก. และตามเกณฑ์ที่หน่วยงานอื่นเกี่ยวข้องกําหนด ทุกสถานพยาบาลของกรมแพทย์ทหารเรือจะ
ออกใบรับรองผลการตรวจ (Medical Clearance) ให้ตามที่ร้องขอ
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FM-HEA-12
ใบนําซักประวัติตรวจสุขภาพประจําปี NO……………………..
วันที่มาตรวจ……………………………………………………………HN…………………………………
ยศ-ชื่อ-สกุล…………………………………………………………….. ……….. อายุ…………………...ปี
เพศ หญิง ชาย วัน-เดือน-ปีเกิด………………………… กรุ๊ปเลือด ……………………………..
เลขประจําตัวกลาโหม……………………………………………………..………………………………..
เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………………..………………………………..
สิทธิในการเบิก
เบิกได้จาก……………………………… เบิกไม่ได้
สังกัด
ประเภท ข้าราชการทหาร ทร. รหัส….……..
กรม……………………………….………….
ลูกจ้างประจํา รหัส ………..…………
รพ.กอง………………………………………
ลูกจ้างชั่วคราว
โทรศัพท์ที่ทํางาน……………………………
อื่นๆ………………………………………..
บ้าน…………………………………………………..มือถือ…………………………………………..
1. โรคประจําตัว
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ / หลอดเลือด มะเร็ง โรคอื่นๆ ระบุ…………..……….…………..
2. ประวัติการผ่าตัด
3. ประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัว
2.1.………………………………………..
3.1.………………………………………….
2.2.……………………………………….
3.2.………………………………………….
2.3.……………………………………….
3.3.………………………………………….
5. การบริโภคอาหารทีช่ อบ
4. ประวัตคิ วามถี่ของการออกกําลังกาย
 0 = ไม่เคยออกกําลังกาย
ประเภทอาหาร
 1 = มากกว่า 3 ครั้ง / สัปดาห์
 0 = อาหารต้ม / นึ่ง
 2 = น้อยกว่า 3 ครั้ง / สัปดาห์
 1 = อาหาร (หวาน/เค็ม/มัน/ทอด/ปิ้ง/ย่างหรือสุกๆ ดิบๆ)
 3 = ออกกําลังกายบ้างแต่ไม่สม่ําเสมอ
ประเภทของการออกกําลังกาย
 1 = เดิน  2 = วิ่ง
 3 = เล่นกีฬาอื่นๆ
6. ประวัติการสูบบุหรี่
7. ประวัติการดื่มสุราของมึนเมา
 0 = ไม่สูบ
 0 = ไม่ดื่มสุรา
 1 = สูบบุหรี่ จํานวน……………มวน/วัน
 1 = การดื่มสุราเป็นครั้งคราว
 2 = สูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว
 2 = การดื่มสุราเป็นประจํา
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8. ประวัติการเดินทาง
พาหนะ  0 = ไม่ขับรถ นัง่ แต่รถโดยสาร  1 = สวมหมวก / คาดเข็มขัด ทุกครั้งที่ขับขี่ / โดยสาร
 2 = สวมหมวก / คาดเข็มขัด บางครั้งที่ขับขี่ / โดยสาร
 3 = สวมหมวก / คาดเข็มขัด นานๆ ครั้งที่ขับขี่ / โดยสาร (ใส่หมวกเมื่อตั้งด่านตรวจ)

ประวัติสุขภาพ
น้ําหนัก………………………..กก. ส่วนสูง………………………..… ซม. รอบเอว………………...ซม.
ความดันโลหิต……………..….…………. มม.ปรอท. ชีพจร…………….…………………..ครั้ง/นาที
ตรวจร่างกาย ……………………………………………………………………………………………
ตรวจทันตกรรม 1 = สุขภาพช่องปากดี  2 = ไม่มีฟันผุ แต่มีหินปูนแนะนําการดูแลสุขภาพช่องปาก
 3 = มีฟันผุ มีโรคปริทันต์แต่ไม่มีการแสดง ควรได้รับการรักษาใน 12 เดือน
 4 = มีฟันทะลุโพรงประสาทฟันเป็นโรคปริทนั ต์ มีอาการแสดงควรได้รับการรักษาเร่งด่วน
 5 = ไม่มีขอ้ มูล
ตรวจภาพถ่ายรังสีปอด  ………………………………… ผลการตรวจ  0 = ปกติ  1 = ผิดปกติ
ตรวจทางพยาธิ  CBC  Biochem  U/A ตรวจมะเร็งปากมดลูก /………………….………
ตรวจเพิ่มเติม……………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……...…………
รวมค่าตรวจ ……………………………….. บาท
เงินสด
โครงการสวัสดิการ
บํานาญ
ประกันสังคม
โรคที่พบใหม่จากการสรุปของแพทย์ …………………………………………………………………………………………………..
สรุปผลการตรวจสุขภาพ ……………………………………………………………………………………………………………………
สรุปผลตามแนวทาง Metabotic Syndrome
 1 = กลุ่ม 1 ไม่พบความผิดปกติ  2 = กลุ่ม 2 เสีย่ งขั้นต้น  3 = กลุ่ม3 เสี่ยงขัน้ สูง
เจ้าหน้าที่แผนกตรวจสุขภาพ
ลงทะเบียนฐานข้อมูล…………………………. ลงผลการตรวจ…………………………….
สรุปผลและพิมพ์รายงาน…………………….……..
นัดรับผลวันที…
่ …………………………………..
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(แบบฟอร์มที่ 2)

แบบรายงานการตรวจสุขภาพประจําปีสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.
หน่วยรายงาน………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบ………………………………………………………………………………………………………………….

วงรอบรายงาน

0 ต.ค............ถึง มี.ค........... 0 เม.ย...........ถึง ก.ย...............

จํานวนกําลังพลที่หน่วยรับผิดชอบ
จํานวนกําลังพลที่หน่วยทําการคัดกรองภาวะสุขภาพในวงรอบนี้ (1)
คิดเป็นร้อยละของกําลังพลที่หน่วยรับผิดชอบ

………………………...นาย
..............................ราย
...............................%

ผลการประเมินภาวะสุขภาพ
พบความเสี่ยงเบื้องต้นต่อโรคเรื้อรัง
คิดเป็นร้อยละของ (1)
พบว่าป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่ตอ้ งรักษาหรือส่งต่อ (2)
คิดเป็นร้อยละของ (1)
กําลังพลที่ต้องรักษาหรือส่งต่อเฉพาะรายใหม่ที่ตรวจพบครั้งแรก
คิดเป็นร้อยละของ (2)

..............................ราย
...............................%
..............................ราย
...............................%
..............................ราย
...............................%
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ผนวก ก
มาตรฐานการตรวจร่างกายประจําปีของข้าราชการกองทัพเรือที่ปฏิบตั ิภารกิจเฉพาะ

คลื่นไฟฟ้า

สมรรถภาพปอด

ความดันลูกตา

ตาบอดสี

ภาพรังสีพาโนรามิคของฟัน

การได้ยิน

สารเสพติดในปัสสาวะ

การติดเชื้อเอดส์

การติดเชื้อซิฟิลิส

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี

การทดสอบความกดดันอากาศ

การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

การทดสอบสุขภาพจิต

การตรวจ
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ประเภท
ปฏิบัติงานใน
อาคาร
นักโดดร่ม
เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการรบ
แบบจู่โจม
ผู้ปฏิบัติงาน
ทําลายวัตถุ
ระเบิดเป็น
ประจํา
ผู้ปฏิบัติงาน
ห้องปรับ
บรรยากาศ
นักประดาน้ํา
นักทําลายใต้
น้ําจู่โจม
เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน
ด้านการ
อารักขา
บุคคลสําคัญ
ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านดับเพลิง
กู้ภัย

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การตรวจสุขภาพประจําปี
คณะทํางานทีร่ ่วมทบทวนคูม่ ือ เรื่อง การตรวจสุขภาพประจําปี
ประธานที่ปรึกษา น.อ.สุรพล ชัชวาลวานิช
น.อ.เกิดศักดิ์
วีระโยธิน
ประธาน
น.อ.หญิง ธรัชมนต์
ทองพิลา
รองประธาน
น.อ.หญิง วรนารถ
พงศ์พิพัฒน์
น.อ.หญิง สมใจ
สุขุมพันธนาสาร
น.อ.หัสกร
หาญสมบูรณ์
น.ท.หญิง พัชรา
ฉายานนท์
น.ท.หญิง สุมนา
วะสีนนท์
น.ท.หญิง อมรทิพย์
ณ บางช้าง
น.ท.หญิง พัลลภา
สันถวไมตรี
เลขานุการ
น.ท.หญิง จิตติมนต์
จารุมนตรี
น.ท.ประวิน
ญาณอภิรักษ์
น.ท.เขต
อุดมสิรินิกร
จันทร์แม้น
น.ต.หญิง อรพรรณ
น.ต.หญิง อาภรณ์
กองพฤกษชาติ
น.ต.หญิง นาฏยา
พาณิชย์เสรีวิศิษย์
ผู้ช่วยเลขานุการ
ร.อ.มนตรี
ใยน้อย
พ.จ.ต.สุนทร
เกิดแก้ว
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