บุคลากรที่ประสงค์ตรวจสุขภาพบุคลากรประจาปี วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
เวลา 07.30-10.30 น. ณ ห้องประชุมอธิการบดี ชั้น 2 อาคารบริหาร
ให้สง่ เอกสารรายการตรวจสุขภาพ ภายใน วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่ตัวแทนแต่ละคณะวิชา
-

คณะสัตวศาสตร์ฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
สานักงานวิทยาเขตฯ
ศูนย์คอมฯ และหอสมุด

ติดต่อ
ติดต่อ
ติดต่อ
ติดต่อ
ติดต่อ

คุณรัตนวดี
คุณจันทร์ฑา
คุณชัญญ์ฐกัญญ์
คุณริญญากานต์
คุณนารีรัตน์

ก้อนทองคา
มังสา
สือจันทรา
กล้าหาญ
บารุงผล

ชั้น 4
ชั้น 3
ชั้น 3
ชั้น 1
ชั้น 2

เพื่อหน่วยพยาบาลฯ จะได้ประสานงานเรื่องทะเบียนประวัติ
และรายการตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลหัวหินต่อไป

อาคารบริหาร
อาคารเรียนรวม 1
อาคารบริหาร
อาคารบริหาร
อาคารวิทยบริการ

ส่งเอกสารที่ตัวแทนคณะ
ภายในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจาปี
รายการตรวจสุขภาพประจาปี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
-----------------------------------------------------------------------------------ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตรวจสุขภาพ (สาหรับทาแฟ้มประวัติ)
ชื่อสกุล (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………………………………………………………………..
หมายเลขบัตรประชาชน....................................................................................................................................
อายุ..............................................................วัน/เดือน/ปีเกิด...........................................................................
เบอร์โทรศัพท์มือถือ.............................................................................................................................................
หน่วยงานที่สังกัด.................................................................................................................................................
ประเภท
 ข้าราชการ (สารองจ่ายก่อนตามรายการที่ตรวจจริง)
 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ไม่ต้องสารองจ่าย)
 บุคลากรที่ไม่สามารถเบิกได้ (ชาระค่าตรวจตามรายการ ไม่สามารถเบิกได้)

เช็ครายการ
ตรวจสุขภาพ

ด้านหลัง

ส่วนที่ 2 รายการตรวจสุขภาพ
กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องรายการที่ท่านต้องการตรวจ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

หมายเหตุ

รายการ
ตรวจร่างกายทั่วไป (Physical Exam)
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ( CBC )
ตรวจปัสสาวะ ( UA )
ตรวจอุจจาระ (Stool Exam /Occultcblood)
ตรวจน้าตาลในเลือด ( FBS )
ตรวจการทางานของไต (BUN )
ตรวจการทางานของไต ( Creatinin )
ตรวจการทางานของตับ ( AST )
ตรวจการทางานของตับ ( ALT )
ตรวจการทางานของตับ ( ALK )
ตรวจไขมันโคเลสเตอรอล(Cholesterol)
ตรวจไขมันไตรกลีเซอไรด์(Triglyceride)
ตรวจความหนาแน่นไขมันดี ( HDL )
ตรวจความหนาแน่นไขมันไม่ดี ( LDL )
ตรวจกรดยูริก (Uric acid )
เอ็กซ์เรย์ปอด
มะเร็งลาไส้ ( CEA )
มะเร็งต่อมลูกหมาก ( PSA ) ( ในผู้ชาย )
มะเร็งตับ ( Alpha-Fetoprotein )
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ (HAV)
ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี(HBsAg/HBsAb/HBC-A)
ตรวจเพาะเชื้อก่อโรคในลาไส้ (Stool Culture Sensitivity Test)
ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ(METAMPHETAMINE)
รวม

ราคา

รายการที่
ต้องการตรวจ

50
90
50
70
40
50
50
50
50
50
60
60
100
60
220
300
300
270
500
540
200
150
3,310

1. หากบุคลากรที่เป็นข้าราชการ/ข้าราชการบานาญ พนักงานในสถาบันอุดมศึ กษา ท่านใดที่
ต้องการตรวจสุขภาพนอกเหนือจากรายการดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถขอตรวจเพิ่มเติมได้
ที่ โ รงพยาบาลของรั ฐ และเอกชนทั่ ว ประเทศ โดยท่ า นต้ อ งส ารองเงิ น จ่ า ย และเก็ บ
ใบเสร็จรับเงินยื่น ที่คุณปิยะวรรณ สุขเกษม ชั้น 1 อาคารบริหาร เพื่อขอรับเงินคืน
2. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กรุณาตรวจสอบเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานของท่านได้ที่
คุณปิยวรรณ สุขเกษม นักการเงินและบัญชี ชั้น 1 อาคารบริหาร
3. หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการตรวจสุขภาพ สามารถสอบถามได้ที่หน่วยพยาบาล
และสุขอนามัย งานหอพักนักศึกษา เบอร์โทรศัพท์สายใน 41788 เบอร์โทรศัพท์สายนอก
(032) 594-115

คาอธิบายรายการตรวจสุขภาพ
1. ตรวจร่างกายทั่วไป (Physical Exam)

AST เป็นเอนไซด์ปกติอยู่ในเซลตับ จะไม่ออกมา
ในทางเลือด หากมีเอ็นไซด์ตัวนี้ออกมาในเลือดมากก็แสดงว่า
เซลตับได้รับความเสียหาย ค่าปกติของ AST ไม่เกิน 40 IU/L

10. ตรวจกรดยูริก (Uric acid)
ผลการตรวจมีระดับสูงผิดปกติ บ่งบอกถึงโรคเก๊าต์
ควรควบคุมอาหารและปัจจัยต่างๆที่ส่งเสริมให้มีความผิดปกติ
มากขึ้น กรดยูริกที่สูงจะทาอันตรายต่อไขข้อและอวัยวะต่างๆ
ค่าปกติค่าปกติโดยทั่วไป คือ ผู้ชาย ค่าช่วง 4 – 8.5 mg/dL
ผู้หญิง ค่าช่วง 2.7 – 7.3 mg/dL เด็ก ค่าช่วง 2.5 – 5.5
mg/dL

แพทย์จะตรวจสัญญาณชีพที่สาคัญ เช่น
ชีพจร อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต และ
ตรวจร่างกายทั้งหมด

ALT เป็นเอนไซด์ปกติอยู่ในเซลตับเช่นเดียวกับ AST
ค่าปกติของ ALT ไม่เกิน 34 IU/

2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood
Count : CBC)

ALK เป็นเอนไซด์ปกติอยู่ในเซลตับ ทางเดินถุงน้าดี
และกระดูกเป็นส่วนใหญ่ ถ้าตัวนี้สูงอาจจะมีปัญหาทางเดิน
น้าดี ตับหรือกระดูก ค่าปกติของ ALK ไม่เกิน 128 IU/L

ตรวจดูภาวะโลหิตจาง จานวนเม็ดเลือดชนิดต่างๆ
ลักษณะเซลล์เม็ดเลือดแดงชนิดต่างๆ มีความผิดปกติอย่างไร

8.
ตรวจไขมั น โคเลสเตอรอล/ไตรกลี เ ซอไรด์
(Cholesterol/Triglycerides)

เป็นการหาร่องรอยความผิดปกติของปอด ถ้ามีเช่น
การอักเสบ แผลในปอด ก้อนในปอด เป็นต้น

3. ตรวจปัสสาวะ

เป็นการตรวจคัดกรองระดับไขมัน โคเลสเตอรอล
(Cholesterol) ซึ่งเป็นสารตั้งต้นผลิตฮอร์โมนต่างๆของเอน
ไซด์ ข้ อเสี ย คือหากมี ค่า สู ง ไขมั น จะไปสะสมที่ ผ นั ง เลื อ ด
(วิเคราะห์จาก Total Cholesterol) ทาให้หลอดเลือดแข็ง
และตีบ ค่า ปกติน้ อยกว่า 200 mg/dL ส่ วนไตรกลีเซอไรด์
(Triglycerides) เป็นไขมันชนิดหนึ่งที่ร่างกายสังเคราะห์ขึ้นใน
ตับ จึงไม่น่าแปลกที่ใครบางคนบอกว่าอยู่เฉยๆ ร่างกายก็ผลิต
ไตรกลีเซอไรด์ แต่ไขมันชนิดนี้ยังเพิ่มพูนในร่างกายของเราได้
จากอาหารที่เรากินเข้าไปด้วยไตรกลีเซอไรด์ในเลือด 50 –
150 mg/dl

12. มะเร็งลาไส้ (CEA)

9. ตรวจความหนาแน่นไขมันดี (HDL) และความหนาแน่น
ไขมันไม่ดี (LDL)

ผลตรวจเลือดซึ่งดูจากผลการทางานของตับ ไวรัส
ตับอักเสบและสารบ่งชี้มะเร็งตับ (ถ้ามีความผิดปกติ นัดตรวจ
เพิ่มเติมที่โรงพยาบาล)

เป็นการตรวจดูลักษณะสี ความขุ่น ใส กลิ่น ความ
ถ่วงจาเพาะ ความเป็นกรด เป็นด่าง ตรวจหาสารต่างๆ เช่น
น้าตาล โปรตีน เชื้อแบคทีเรีย และดูตะกอนสิ่งผิดปกติต่างๆ
4. ตรวจอุจจาระ (Stool Exam)
ตรวจหาเลือด ไข่พยาธิและอื่นๆ
5. ตรวจน้าตาลในเลือด (Fasting blood Sugar/ FBS)
ตรวจคัดกรองหาโรคเบาหวาน ค่าปกติน้อยกว่า
100 mg/dL
6. ตรวจการทางานของไต (BUN/Creatinin)
ตรวจดูสภาพการทางานของไตโดยทั่วไป โดยดูจาก
ค่าระดับของ BUN และ Creatinin ค่าปกติ 8-12 mg/dL
7. ตรวจการทางานของตับ (AST/ALT/ALK)
เป็นการตรวจระดับเอนไซด์ของตับในเลือด

ความหนาแน่นไขมันดี (HDL) เป็นไขมันที่ดึงไขมันที่
พอกหลอดเลือดออกไปจากหลอดเลือด ดังนั้น HDL มากยิ่งดี
ค่าปกติควรเกิน 40 mg/dL
ความหนาแน่นไขมันไม่ดี (LDL) เป็นไขมันที่พอกอยู่
ในผนังหลอดเลือดและเป็นไขมันที่ก่อให้เกิดโรคโดยตรงเช่น
โรคหัวใจหลอดเลือด ค่าปกติไม่ควรเกิน 130 mg/dL

11. เอ็กซ์เรย์ปอด (Film chest X-ray)

ตรวจเลือดโดยนับปริมาณเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ
(ถ้ามีความผิดปกติ นัดตรวจเพิ่มเติมที่โรงพยาบาล)
13. มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) เฉพาะผู้ชาย
ตรวจหาจากผลเลือดเพื่อหาสารบ่งชี้มะเร็ง ซึ่งสาร
ชนิดนี้จะถูกผลิตขึ้นมากกว่าคนปกติ (ถ้ามีความผิดปกติ นัด
ตรวจเพิ่มเติมที่โรงพยาบาล)
14. มะเร็งตับ (Alpha-Fetoprotein)

15. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ (HAV)
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดเลือด
: CBC และตรวจร่างกาย เพื่อดูเม็ดเลือดขาว
รวมไปถึงประวัติการทางาน การเดินทาง การ
รับประทานอาหาร การดื่มน้า ซึ่งอาการของคนที่

มีเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ จะมีอาการเหมือนเป็นไข้หวัดหรือ
ไข้หวั ดใหญ่ และผู้ป่ ว ยไวรัส ตับ อักเสบเอมั กมี อาการอยู่ 8
สัปดาห์
16.
ตรวจหาเชื้ อ และภู มิ คุ้ ม กั น ไวรั ส ตั บ อั ก เสบ บี
(HBsAg/HBsAb/HBC-A)
สามารถตรวจจากเลื อ ด ดู ค่ า การท างานของตั บ
ไวรัสตับอักเสบ บี สามารถติดต่อได้ทางเลือดหรือน้าเชื้อ เช่น
การมีเพศสัมพันธ์ การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน การใช้แปรงสีฟัน
ที่ตัดเล็บ การถูกของตาจากที่ทางาน เป็นต้น
17. ตรวจเพาะเชื้ อ ก่ อโรคในล าไส้ (Stool
Sensitivity Test)

Culture

ตรวจเชื้อแบคทีเรียในอุจจาระ มีประโยชน์สาหรับใช้
ในการแยกเชื้อที่ทาให้เกิดโรคที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อใน
ทางเดินอาหาร เช่น เชื้อไทฟอยด์ บิด เป็นต้น
18.ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ(METAMPHETAMINE)
ตรวจจากปัสสาวะ

การเตรียมตัวเพื่อตรวจสุขภาพ
การเตรีย มความพร้อ มในการมาตรวจสุข ภาพ ต้อ งมีก าร
เตรี ยมร่ างกายและจิตใจให้ พร้ อม ไม่เ ครีย ดไม่กังวล โดย
ปฏิบัติดังนี้
1. งดอาหารอย่ า งน้ อ ย 8-12 ชั่ ว โมง หากมี ก ารตรวจที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจระดับน้าตาลหรือระดับไขมัน
2. งดสูบบุหรี่ หรือดื่มสุราในช่วงที่มีการตรวจสุขภาพ
3. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
4. ดาเนินชีวิตปกติ ทาจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส
5. ระมัดระวังเรื่องการใช้ยา หากไม่สามารถหยุดการใช้ยาได้
โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบ
6. กรณี ข้าราชการ/ข้าราชการบานาญ ให้เตรีย มเงินให้
พอดีกั บรายการที่ต รวจและเก็บใบเสร็จรั บ เงิน ติดต่ อฝ่า ย
การเงิ น (คุ ณ ปิ ย ะวรรณ สุ ข เกษม) ส านั ก งานวิ ท ยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี

คาอธิบายรายการตรวจสุขภาพ
โครงการตรวจสุขภาพประจาปี

7. กรณีบุคลากรที่ไม่สามารถเบิกได้ ต้องจ่ายเงินเอง

เอกสารอ้างอิง
นวพรรณ จารุรักษ์. คู่มือประชาชน การเตรียมตัวมาตรวจทางห้องปฏิบัตกิ าร. พิมพ์
ครั้งที่1. โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ. 2554.

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่หน่วย
พยาบาลและสุขอนามัย งานหอพักนักศึกษา
หรือโทร. 032-594-115 เบอร์โทรสายใน
41788
ออกแบบ น.ส.ภัทรวดี กลีบสุวรรณ์
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

8. กรณีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ไม่ต้องจ่ายเงินค่า
ตรวจสุขภาพ โดยหักจากเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานของ
ท่าน ทั้งนี้พนักงานฯ ควรตรวจสอบเงินกองทุนฯของท่านที่
สามารถเบิ ก ได้ ที่ คุ ณ ปิ ย ะวรรณ สุ ข เกษม การเงิ น ชั้ น 1
อาคารบริ ห าร (หากเงิ น กองทุ น ฯของท่ า นไม่ พ อต้ อ งจ่ า ย
ส่วนเกินเอง)

หน่วยพยาบาลและสุขอนามัย
งานหอพักนักศึกษา

