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กระแสความตืนตัวด้านการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงปราศจากโรคภัยมีแนวโน้มเพิมมากขึนใน

สังคมไทยยุคป ั จจุบัน ส่งผลให้ธุรกิจด้านสุขภาพ (health business) เกิดขึนมากมาย ผู้อ่านหลายท่านอาจ

ได้รับคําแนะนําให้ไปตรวจสุขภาพประจําปี ณ สถานพยาบาลอยู่บ่อยครั ง อาจได้รับชมสือโฆษณาแบบ

แผนการประกันสุขภาพทีรวมโปรแกรมตรวจสุขภาพ ชูโรงเป็นจุดขาย รวมถึงการได้ร ับการเชิญชวนไป

ตรวจในรายการต่าง ๆ เช่น โปรแกรมตรวจสุขภาพ  รายการ โปรแกรมเจาะเลือดตรวจคัดกรองมะเร็ง  

รายการ หรือ การตรวจคัดกรองมะเร็งด้วยเทคโนโลยีอันลําสมัย เพยีงแค่เจาะเลือดวินิจฉัยมะเร็งได้ทุกโรค 

นอกจากนันอาจมีการโหมโฆษณาโดยมนีาฏกรรม (drama) เรียกความสนใจต่อผู้บริโภคอย่างเราๆ ท่านๆ 

ได้อย่างดี คู่กับวลีทีว่า “ไม่มาตรวจคัดกรอง รู้ช้า ร ักษาไม่ได้” หลายครั งผู้บริโภคเข้ารับการตรวจครบทุก

รายการเป็นประจํา แต่ท้ายทีสดุกลับพบว่าเป็นโรคร้ายแรงในระยะท้าย ๆ  ทั งทีในปีทผ่ีานมาตรวจไม่พบโรค

ใด ๆ ทําให้หลายท่านสงสัยว่า เรายังควรไปตรวจสุขภาพเป็นประจําหรือไม่ และ ควรตรวจสุขภาพอย่างไร 

ให้ ครอบคลุม คุ้มครอง คุ้มค่า ผมขอเชิญท่านผู้อ่านทุกท่านศึกษาได้จากบทความนีได้เลยครับ 



 ตรวจสุขภาพประจําปี จําเป็นหรือไม่ ตรวจเพืออะไร ? 

 การตรวจสุขภาพประจําปีจัดว่ามีความจําเป็น โดยมีวัตถุประสงค์เพือค้นหาป ั จจัยเสียงทีอาจนําไปสู่

การเกิดโรคในอนาคตและสามารถวางแผน ปรับลดป ั จจัยเสียงเพือป้ องกันการเกิดโรค ปรับเปลียน

พฤติกรรมวิถีการดําเนินชีวิต รวมทงัชนิดและขนาดยาทีรับประทาน เป็นต้น และสิงทีสําคญัทีสุดคือ การ

ค้นหาโรคในระยะเริมต้น เพือหยุดยั ง ป้ องกัน รักษาโรคในระยะแรกได้ทันท่วงที เพิมโอกาสให้ผู้ป ่ วย

หายขาดจากโรคและมีชีวิตยืนยาว 

 ตรวจสุขภาพประจําปี เราควรตรวจโรคอะไรบ้าง ? 

 เมือเราย้อนมองผู้คนรอบข้างในสังคมไทย สาเหตุของการเสียชีวิตและทุพลภาพส่วนมากเกิดจาก

โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคทมีีอัตราการเสียชีวิตไม่แพ้กันคือ โรคมะเร็ง ดังนันการตรวจสุขภาพควร

ตรวจคัดกรองภาวะ สาเหตุหรือป ั จจัยเสียงทีสําคัญของกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น ภาวะไขมันใน

เลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง และ โรคเบาหวาน รวมทั งป ั จจัยเสียงอืน ๆ  เช่น การสูบบุหรี การดืมสุรา และ 

การไม่ออกกําลังกาย โรคทีควรทําการตรวจคัดกรองในการตรวจสุขภาพประจําปี ควรเป็นโรคทีพบได้บ่อย 

เมือพบเร็วสามารถรักษาใหห้ายขาดได้ และหากไม่รักษาในระยะเริมต้นอาจส่งผลต่อคุณภาพชีว ิตในระยะ

ยาว 

 กรณีของโรคมะเร็ง ชนิดของมะเร็งทีควรตรวจคัดกรองควรเป็นมะเร็งทีพบได้บ่อย และรักษาให้

หายขาดได้เมือพบในระยะแรก โดยโรคมะเร็งทีแนะนําใหต้รวจคัดกรองในบุคคลทั วไป คือ โรคมะเร็งเต้านม

และโรคมะเร็งปากมดลูกในเพศหญิง โรคมะเร็งต่อมลูกหมากในเพศชาย และโรคมะเร็งลําไส้ใหญ่ในทั งสอง

เพศ ในกรณีของโรคมะเร็งในอวัยวะอืน ๆ นัน แนะนําให้ตรวจในบุคคลทีมีป ั จจัยเสียงต่อมะเร็งชนิดดังกล่าว

เท่านัน เช่น การตรวจคัดกรองมะเร็งตับในผู้ป่ วยโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีเรือรัง 

 ตรวจสุขภาพประจําปี ท่านควรตรวจอย่างไรดี ? 

 เนืองจากสภาพชีว ิตประจําวันแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน เช่น เพศ อายุ สถานทีทํางาน การ

เดินทาง มลภาวะทีได้รับ ย่อมส่งผลต่อการเกิดโรคทีแตกต่างกัน การตรวจสุขภาพประจําปีย่อมมีความ

แตกต่างกัน โดยปรับให้เหมาะกับสภาพและป ั จจัยของผู้เข้ารับการตรวจ เช่น ช่วงอายุ ป ั จจัยเสียง ประวัติ

ครอบครัว ซึงย่อมมีความแตกต่างกันไปในคนไข้แต่ละราย แนวทางการตรวจควรตรวจเฉพาะเท่าทจํีาเป็น

เท่านัน แต่สิงทีสําคัญทีสุดคือการหมั นสํารวจความเปลียนแปลงหรือความผิดปกติของร่างกายตัวเองอย่าง

สมําเสมอ เพราะไม่มีการตรวจคัดกรองใดดีเท่ากับการใส่ใจดูแลสุขภาพด้วยตัวของท่านเอง 

 ตรวจสุขภาพประจําปี เราควรตรวจด้วยวิธีการอย่างไรบ้าง ? 

 แม้ว่าเทคโนโลยีการตรวจสารคัดหลั งหรือการตรวจเลือดจะพัฒนาไปมากเพียงใด ก็ยังไม่สามารถ

นํามาใช้ตรวจคัดกรองโรคด้วยวิธีการเดียวได้ การตรวจสุขภาพทีแม่นยําเพือคัดกรองและป้ องกันโรคต้อง

อาศัยวิธีการร่วมกันแบบผสมผสาน จากนันแพทย์จะนําผลทีได้มาใช้ในการแปลผลการวินิจฉัยโรค ไม่



สามารถใช้ผลการตรวจเลือดหรือผลการถ่ายภาพรังสวีินิจฉัยเพียงอย่างเดียวมาวินิจฉัยโรคได้ ดังนันขั นตอน

ในการตรวจสุขภาพต้องประกอบด้วย  

. การซักประวัติโดยละเอียด 

. การตรวจร่างกายตามระบบ 

. การรายงานผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

. การอ่านผลภาพรังสีวินิจฉัยตามข้อมูลปัจจัยเสียงทีได้รับจากผู้ป่วย 

 ด้วยเหตุนีหากผู้อ่านท่านใดได้รับข้อมูลจากนักธุรกิจสุขภาพว่า เพียงแค่เจาะเลือดครั งเดียว 

สามารถวินิจฉัยโรคมะเร็ง  ชนิดได้ ย่อมไม่ถูกต้อง ถ้าหากขาดการซักประวัติครอบครัวหรือป ั จจัยเสียง

การเป็นมะเร็งชนิดต่าง ๆ ในกรณีเดียวกัน แพทย์ไม่สามารถวินิจฉัยโรคเบาหวานได้ด้วยการทําเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์ทั วร่างกายโดยไม่มีการตรวจระดับนําตาลในเลือด 

 ตรวจสุขภาพประจําปี เรายังควรตรวจอยู่หรือไม่ ? 

 เรายังควรตรวจสุขภาพเป็นประจํา แต่อาจไม่จําเป็นต้องตรวจทุกปี โดยเฉพาะท่านผู้อ่านทีอายุน้อย

และไม่มีป ั จจัยเสียงใด ๆ สามารถเว้นระยะการตรวจเป็น ทุก ๆ -  ปี แต่สําหรับบางท่านทีมีป ั จจัยเสียงต่อ

โรคมะเร็งตับ เช่น การติดเชือไวรสัตับอักเสบชนิดบี อาจจะต้องตรวจถีข ึนกว่าคนปกติทั วไปปีละหลายครั ง 

และควรได้รับการตรวจคัดกรองด้วยเครืองอัลตร้าซาวดบ์ริเวณช่องท้องในทุก  เดือน ท่านผู้อ่านสามารถ

อ่านเพิมเติมในบทความเรือง มะเร็งตับ รู้เร็ว วินิจฉัยเร็ว รักษาหายได้ ดังนันความถีในการตรวจจะมีความ

แตกต่างกันไปในผู้ป่ วยแต่ละราย 

 ตรวจสุขภาพประจําปี ไม่เคยเจออะไร ? ไฉนเป็นมะเร็งขนัสุดท้าย ? 

 วิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งชนิดต่าง ๆ มีความแตกต่างกันอย่างมาก แพทย์จะพิจารณาเลือกวิธีการ

ตรวจคัดกรองทีเหมาะสมกับมะเร็งชนิดนัน ๆ มะเรง็บางชนิดสามารถตรวจคัดกรองได้ด้วยวิธีตรวจร่างกาย

ปกติ เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งปากมดลูก มะเร็งบางชนิดต้องอาศัยการตรวจทางรังสี

วินิจฉัย เช่น มะเร็งตับอาศัยวิธีการตรวจอัลตร้าซาวด์หรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร ์มะเร็งทางเดินอาหารส่วน

ต้นและลําไส้ใหญ่ต้องอาศัยการส่องกล้องร่วมกับการซักประวัตคิรอบครัวและตรวจร่างกาย หากเลือกวิธีการ

ตรวจทีไม่เหมาะสม ถึงอย่างไรก็ตรวจไม่พบ ในกรณีของการเอกซเรย์ปอดเพือตรวจหามะเร็งปอดในระยะ

เริมต้นเป็นประจําแล้วไม่พบ แต่กลับป่ วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย เนืองจากการตรวจเอกซเรย์ปอดทั ว ๆ  ไปมี

โอกาสพบมะเร็งปอดในระยะเริมต้นน้อยมาก ในป ั จจุบันการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดจะใช้ว ิธีการตรวจ

เอกซเรย์คอมพิวเตอรแ์บบรังสีตํา (low dose CT scan) จึงจะได้ผลการตรวจทีแม่นยํา 

 ตรวจสุขภาพประจําปี ทุ่มทุนเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทั งตัว ตรวจทุกค่าบ่งชีมะเร็ง จําเป็น

หรือไม่ ? 

 ท่านผู้อ่านบางท่านอาจตั งข้อสังเกตส่วนตัวว่า ดิฉัน หรือ กระผม ยอมทุ่มทุน ขอตรวจวินิจฉัยครบ

ทุกรายการจะได้พบโรคตั งแต่ระยะเริมต้นจะดีหรือไม่ ผู้เขียนขอตอบท่านเหล่านีว่า การตรวจหาค่ามะเร็งใน



เลือดทีได้ยินตามโฆษณาจากนักธุรกิจสุขภาพ มผีลบวกและผลลบลวงสูงมาก ซึงสามารถอธิบายอย่างง่าย

ว่า การตรวจพบว่ามีค่าบ่งชีมะเร็งสูงผิดปกติไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นมะเร็งชนิดนัน ๆ และผลการตรวจค่าบ่งชี

มะเร็งทปีกติ ไม่ได้รับประกันว่าท่านจะไม่เป็นมะเร็ง ทั งนีการตรวจได้ค่าบ่งชีมะเร็งสูงผิดปกติ อาจสร้าง

ความวติกกังวลต่อผู้ป่ วย และ นําไปสู่การสืบค้นข้อมูลอย่างตืนตระหนก อาจทําให้ท่านมาพบกับบทความนี

โดยบังเอิญก็เป็นได้ ผู้ป ่ วยอาจเสียเวลาและรายจ่ายในการตรวจเพิมเติมและเสียงจากภาวะแทรกซ้อนในการ

ตรวจเพิมเติมได้ ในป ั จจุบันยังไม่มีค่าบ่งชีมะเร็งในเลือดชนิดใด ๆ  ทีให้ผลแม่นยําในการตรวจคัดกรองมะเร็ง 

หากท่านต้องการเลือกวิธกีารตรวจคัดกรองด้วยเครืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร ์ท่านต้องยอมรับกับผลกระทบ

ทีตามมาหลายประการ เช่น การได้รับสารรังสีในปริมาณมาก อาจเพิมความเสียงในการเกิดโรคมะเร็ง และ 

ในบางท่านต้องได้รับสารทึบรังสี สารเหล่านีมีความเป็นพิษต่อไต อาจเกิดภาวะไตวายในผู้ป่ วยทีมีโรคไต 

ท้ายทีสุดรอยโรคทีพบจากการเอกซเรย์คอมพิวเตอรอ์าจไม่ใช่มะเร็งเสมอไป นอกจากนันมะเร็งบางชนิด 

เช่น มะเร็งลําไส้ใหญ่ไม่สามารถตรวจได้ในระยะเริมตันด้วยวิธีดังกล่าวนี 

 ท้ายทีสุดนี การมสีุขภาพทีด ีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ จะเกิดขนึได้ ไม่จําเป็นต้องทุ่มทุนทรัพย์เสมอ

ไป เพียงแค่ท่านผู้อ่าน ศึกษาองค์ความรู้ด้านสุขภาพอย่างสมําเสมอ การตรวจสุขภาพเป็นประจํา ยังคงมี

ความจําเป็นในการดูแลรักษาสุขภาพเพราะสามารถค้นหาป ั จจัยเสียงของโรค ปรับเปลียนพฤติกรรมที

ก่อให้เกิดโรค การให้ภูมิคุ้มกันโรคจากวัคซีน ยา หรือ สารเคมี ผู้อ่านควรเลือกโปรแกรมการตรวจสุขภาพ

อย่างรู้ทันท่วงท ีเพือลดความวิตกกังวลและผลข้างเคียงทีจะตามมาได้ครับ ควรเลือกการตรวจสุขภาพ

ประจําปีใน แนวทาง ครอบคลุม คุ้มครอง คุ้มค่า เพือสุขภาพทีดขีองท่านผู้อ่านเองและบุคคลทีท่านรัก สวัสดี

ครับ 
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