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คำนำ 

กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายสนับสนุนการตรวจสุขภาพสำหรับ อสม. ตามช่วงอายุ เพื่อเป็น
ตัวอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน ทำให้สามารถป้องกันอาการเจ็บป่วยที่อาจรุนแรงขึ้น และ
เป็นแบบอย่างในการสร้างระบบเฝ้าระวังสุขภาพให้กับชุมชน ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ จึงได้จัดทำแนวทางการตรวจสุขภาพ อสม. ตามช่วงอายุนี ้ข ึ ้นมา เพื ่อใช้เป็นแนวทาง
ประกอบการตรวจสุขภาพดังกล่าวสำหรับ อสม. ทุกคนในประเทศ ซึ่งประกอบด้วย ที่มาและความสำคัญของ
การตรวจสุขภาพสำหรับ อสม. ตามช่วงวัย โปรแกรมตรวจสุขภาพฯ แนวทางการตรวจสุขภาพ การเตรียมตัวของ 
อสม. ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ อสม. รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสุขภาพ 
ผ่านแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. และคาดหวังให้  อสม. ได้ใช้เครื่องมือนี้ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และดูแล
สุขภาพตนเอง (Personal Health Record) ต่อไป 
   
 
 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 มกราคม 2565
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การตรวจสุขภาพสำหรับ อสม. ตามช่วงวัย 

ที่มาและความสำคัญ 

 จากข้อมูลรายงานสุขภาพคนไทย ปี 2564 ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
พบว่า ในปี 2562 คนไทยส่วนใหญ่เจ็บป่วยจากโรคเรื้อรัง ในด้านปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ได้แก่ ภาวะโรคอ้วน 
ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในเกือบทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย ทำให้มีโอกาสการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
ต่อไปในอนาคต สาเหตุการตายของคนไทย 3 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด โรคระบบไหลเวยีนโลหิต 
และโรคระบบทางเดินหายใจ โดยมีอัตราตาย คือ 257.4, 227.9 และ 147.4 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ 
ซึ่งในโรคระบบไหลเวียนโลหิต มักเจ็บป่วยจากโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจและหลอดเลือด  

ในปีงบประมาณ 2565 รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ
เข้มแข็ง โดยการยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้คนไทย
ทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน ซึ่งมี อสม. เป็นหมอคนที่ 1 ใกล้ตัว ใกล้ชิดกับประชาชน ร่วมกับหมอคนที่ 
2 และ 3 ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน  อสม. จึงต้องมีสุขภาพที่แข็งแรง และเป็นตัวอย่างที่ดีใน
การดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน ดังนั้น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นาย
อนุทิน ชาญวีรกูล) ได้มีดำริการตรวจสุขภาพ อสม. เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเอง และจากการ
ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (BMW) ครั้งที่ 26/2564 เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564        
ณ ห้องประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีมติเห็นชอบโครงการตรวจสุขภาพ อสม. ตามข้อเสนอของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ 

วัตถุประสงค ์เพ่ือให้ อสม. 
1. ได้รับการตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ 
2. ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคท่ีอาจเกิดข้ึนแก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้ 
3. สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชน 

 4. เป็นตัวอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน 

ความหมาย 
การตรวจสุขภาพ หมายถึง การตรวจเช็กสุขภาพของผู้ที่ยังไม่มีอาการแสดงของการเจ็บป่วย เพ่ือ

ค้นหาปัจจัยเสี่ยง ภาวะผิดปกติ หรือโรค นำไปสู่การปรับพฤติกรรมและการส่งเสริมสุขภาพ หรือให้การ
บำบัดรักษาตั้งแต่ระยะแรก 

ทั้งนี้ ไม่รวมถึง 
1. การตรวจสุขภาพของผู้ที่มาขอปรึกษาแพทย์ด้วยอาการเจ็บป่วย หรือความผิดปรกติอย่างใดอย่างหนึ่ง 
2. การตรวจสุขภาพของผู้ที่มีโรค หรือภาวะเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น เพื่อค้นหา

ภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับโรคที่เป็น 

 การตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ หมายถึง การตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมกับอายุปัจจุบันอย่าง
สมเหตุผลตามหลักวิชาการ โดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับมอบหมาย ที่มุ ่งเน้นการ
สัมภาษณ์ประวัติที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการตรวจร่างกาย ส่วนการตรวจทางห้องปฏิบัติการจะทำเฉพาะ
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รายการที่มีข้อมูลหลักฐานที่บ่งชี้แล้วว่ามีประโยชน์คุ้มค่าแก่การตรวจ เพ่ือค้นหาโรคและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค 
และนำไปสู่การป้องกัน การสร้างเสริมสุขภาพ และการบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมายถึง บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากหมู่บ้านหรือชุมชน 
และผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้ านที่คณะกรรมการ
กลางกำหนด หมายความรวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) ซึ่งปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
ในเขตกรุงเทพมหานคร และอาสาสมัครสาธารณสุขอ่ืนตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด 

 ดังนั้น การตรวจสุขภาพสำหรับ อสม. ตามช่วงอายุ หมายถึง การตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสม
สำหรับ อสม. ในช่วงอายุปัจจุบันอย่างสมเหตุผลตามหลักวิชาการ ที่มุ่งเน้นการให้ข้อมูลประวัติที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพและการสำรวจคัดกรองด้วยตนเองเบื้องต้น ส่วนการตรวจร่างกายตามระบบ และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ จะดำเนินการโดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือค้นหาโรคและ
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค และนำไปสู่การป้องกัน การสร้างเสริมสุขภาพ และการบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

สิทธิและค่าใช้จ่าย 
 การตรวจสุขภาพสำหรับ อสม. ตามช่วงอายุ เป็นการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมกับอายุ
ปัจจุบันอย่างสมเหตุผลตามหลักวิชาการ ซึ่งอยู่ในรายการพื้นฐานการตรวจสุขภาพประจำปี ดังนั้น ให้เป็นไป
ตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของแต่ละบุคคลเป็นลำดับแรก ได้แก่ สิทธิหลักประกันสุขภาพ 30 บาท   
สิทธิประกันสังคม และสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ทั ้งนี ้ หากรายการใดไม่อยู ่ใน         
สิทธิประโยชน์หลัก กระทรวงสาธารณสุขทำประกาศให้สิทธิ และขอความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาล
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โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับ อสม. ตามช่วงอายุ 

อสม. ทุกคน 

1. ซักประวัติบุคคล (Verbal Screening) 
 1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 1.2 ประวัติการเจ็บป่วย 
 1.3 ประวัติครอบครัว 

2. การประเมินและคัดกรองด้วยตนเอง/เจ้าหน้าที่ 
 2.1 ความดันโลหิต, น้ำหนัก, ส่วนสูง, รอบเอว 
 2.2 ตรวจเต้านมด้วยตนเอง (เฉพาะเพศหญิง) 
 2.3 ตรวจประเมินความเสี่ยงโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด (Thai CV risk score) 
 2.4 ภาวะซึมเศร้า (2Q) 
 2.5 ภาวะเครียด (ST-5) 
 2.6 ประเมินภาวะถดถอย 9 ด้าน (Community screening) สำหรับอายุ 60 ปีขึ้นไป 

3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (อสม. อายุ 30 ปีขึ้นไป) 
 3.1 ตรวจความเข้มข้นระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) สำหรับผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป 
 3.2 ตรวจอุจจาระ (Stool examination) เฉพาะพ้ืนที่เสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ในตับ 
 3.3 ตรวจอุจจาระคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ (Fit Test) สำหรับผู้มีอายุ 50 - 70 ปี 
 3.4 ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test สำหรับเพศหญิงอายุ 30 – 60 ปี 

กรณี อสม. ที่ตรวจพบความเสี่ยง/ผิดปกติ 

 - ได้รับการตรวจเพิ่มเติม ตามการวินิจฉัยและการรักษาของแพทย์ 

หมายเหตุ : หากรายการใดไม่อยู่ในสิทธิประโยชน์หลัก กระทรวงสาธารณสุขทำประกาศให้สิทธิ และขอความ
อนุเคราะห์จากโรงพยาบาล 
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 ผังกระบวนงานการดำเนินการตรวจสุขภาพ อสม. ตามช่วงอาย ุ

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ ผังกระบวนงาน รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 

 

 - จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการตรวจ 
  สุขภาพ อสม. ตามช่วงอายุ  
  ระดับจังหวัด 
นพ.สสจ. เป็นประธาน ผอ.รพ./สสอ./ประธาน
ชมรม อสม. ร่วมเป็นคณะทำงาน) 

  ระดับอำเภอ (สสอ. เป็นประธาน  
ผอ.รพ. ผอ.รพ.สต./อปท./ประธานชมรม  
อสม. ร่วมเป็นคณะทำงาน) 

ผู้รับผิดชอบงาน สช.   
สสจ./สสอ./รพศ./
รพท./รพช./รพ.สต. 

2 
 
 

 - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมลู เกี่ยวกับ อสม.   
  (ตามกลุ่มอายุ เพศ) 
- จัดทำแผนปฏิบตัิการ และขออนุมัต ิ
- จัดเตรยีมวัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณ 
  ในการตรวจสุขภาพ 

ผู้รับผิดชอบงาน สช.   
สสจ./สถานบริการ

สาธารณสุข 

3 
 

 - จัดประชุมช้ีแจง เพื่อถ่ายทอดแนวทาง 
  การตรวจสุขภาพสำหรับ อสม. ตามช่วง 
  อายุ แก่ผู้รับผดิชอบงาน สช. ระดับ 
  อำเภอ โรงพยาบาล เทศบาล รพ.สต. 
  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด/อำเภอ   

ผู้รับผิดชอบงาน สช.   
สสจ. 

4 
 
 

 
 

- อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. เรื่องการ 
  ประเมินสุขภาพด้วยตนเองด้วย 
  แอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. ในหมู่บ้าน/ชุมชน 
- อสม. ประเมินสุขภาพตนเองและบันทึก 
  ลงในแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม.  
  ประกอบด้วย CVD risk assessment   
  ภาวะเครยีดและซึมเศร้า  ภาวะเสื่อมถอย  
  ในผู้สูงอายุ DM HT เป็นต้น 

ผู้รับผิดชอบงาน สช.   
สสจ./สสอ./รพศ./
รพท./รพช./รพ.สต. 

5  - กำหนดแผนการเก็บสิ่งส่งตรวจทาง 
  ห้องปฏิบัติการรายบุคคล เพื่อส่งให้ รพ.สต.  
- อสม. รับอุปกรณ์สำหรับเก็บสิ่งสง่ตรวจ 
 

ผู้รับผิดชอบงาน สช.   
สสจ./สสอ./รพศ./
รพท./รพช./รพ.สต. 

อบรมพัฒนาศักยภาพ  
อสม. ในระดับตำบล/

หมู่บ้าน/ชุมชน 

ถ่ายทอดแนวทางการ
ดำเนินงานตรวจสุขภาพ

สำหรับ อสม. ตามช่วงอายุ 

จัดทำแผนงาน/
โครงการ 

 

๑
 1 

จัดทำแผนนัดตรวจสุขภาพ
ทางห้องปฏิบัติการ 

ระดับตำบล/หมู่บา้น/ชุมชน
ตามวันเดือนเกิด 

จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน
การดำเนินงานตรวจสุขภาพ 

อสม. ตามช่วงอาย ุ
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รพ.สต./สถานบริการต้นสังกัด 
เก็บรวบรวมสิ่งส่งตรวจ 

ทางห้องปฏิบัติการจาก อสม.
ตามแผนท่ีกำหนด  

ส่งให้กับโรงพยาบาล/ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  

 

๑
 1

โรงพยาบาล/ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ดำเนินการตรวจสิ่งส่งตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการ 

พบความเสีย่ง 

รพ.สต./สถานบริการต้นสังกัด 
แจ้งผลการตรวจสุขภาพ 

ให้แก่ อสม. 

ปกติ 

ผังกระบวนงานการดำเนินการตรวจสุขภาพ อสม. ตามช่วงอาย ุ(ตอ่) 
 

ลำดับ ผังกระบวนงาน รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 

6 
 

 

 - รพ.สต./สถานบริการต้นสังกัด รวบรวม 
  สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ สง่ให้กับ 
  โรงพยาบาล/ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  
  ได้แก่  
  1) ตรวจความเข้มข้นระดับน้ำตาล       
      ในเลือด (FBS) สำหรับผู้มีอายุ 35 ปีข้ึนไป 
  2) ตรวจอุจจาระ (Stool examination) 
      เฉพาะพื้นท่ีเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ในตับ 
  3) ตรวจอุจจาระคดักรองมะเร็งลำไส ้
      ใหญ่ (Fit Test) สำหรับผูม้ีอายุ  
      50 - 70 ปี 
  4) ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลกูด้วย 
      วิธี HPV DNA Test สำหรับเพศหญิง 
      อายุ 30 – 60 ปี 

รพ.สต./ 
สถานบริการต้นสังกัด 

7 
 

 

 - โรงพยาบาล/ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย ์
  ดำเนินการตรวจสิ่งส่งตรวจ อสม. ทาง 
  ห้องปฏิบัติการ 
- โรงพยาบาล/ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย ์
  รายงานผลการตรวจสุขภาพให้กับ  
  รพ.สต./สถานบริการสาธารณสขุ 
  1) กรณี ผลเป็นปกติ ให้คำแนะนำและ 
      ความรู้ในการดูแลสุขภาพ 
  2) กรณี พบความเสี่ยง มีการนัดหมาย 
      เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยเพิม่เติม 

โรงพยาบาล/ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์

การแพทย์ 

8 
 

 - คืนข้อมูลผลการตรวจสุขภาพให้แก่ อสม.  
 
 

รพ.สต./สถานบริการ
ต้นสังกัด 

9  - กรณี พบความผดิปกติ ให้การสง่ต่อเพื่อ   
   ไปรับการวินิจฉัยและรักษาต่อท่ี 
   โรงพยาบาล 

รพ.สต./สถานบริการ
ต้นสังกัด 

10  - กรณี ผลเป็นปกติ ให้คำแนะนำ/ความรู ้
  ในการดูแลและส่งเสรมิสุขภาพ 

รพ.สต./สถานบริการ
ต้นสังกัด 

ผลการตรวจสุขภาพ 
กรณีพบความเสีย่ง 
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 แนวทางเข้ารับการตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ สำหรับ อสม.  
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การเตรียมตัวของ อสม. ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ 

1. ควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง 
เนื่องจากการนอนไม่พออาจส่งผลต่อความดันโลหิตและการเต้นของหัวใจ 

2. งดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8 ชั่วโมงก่อนตรวจ 

3. บุคคลที่ทานยารักษาโรคประจำตัวเป็นประจำอยู่ก่อนแล้ว สามารถทานยาก่อนตรวจสุขภาพได้ 
แต่ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับการตรวจ 

4. งดการสูบบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 - 48 ชั่วโมง ก่อนตรวจสุขภาพ 
เนื่องจากจะทำให้ความดันโลหิตสูง 

5. โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้หญิง ได้แก่ การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก แนะนำให้เว้นช่วงตรวจก่อน
และหลังมปีระจำเดือนประมาณ 7 วัน 

6. เลือกสวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายและสะดวกต่อการเจาะเลือด 

7.  เตรียมเอกสารประกอบการตรวจสุขภาพให้ครบถ้วน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน สมุดบันทึกโรคประจำตัว 
แบบบันทึกผลการตรวจสุขภาพ อสม. เป็นต้น 

8. ติดตั้งแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. ให้เรียบร้อยก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ



~ 10 ~ 

การตรวจสุขภาพตามโปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับ อสม. 

1. การคัดกรองด้วยวาจา (Verbal Screening) 
  การชักประวัติเป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งในอดีตและปัจจุบัน จัดเป็นขั้นตอนแรก
และมีความสำคัญมาก ทำให้ทราบถึงปัจจัยต่าง ที่อาจส่งผลต่อสุขภาพ การชักประวัติควรได้ข้อมูล เพื่อประเมิน
สภาวะสุขภาพเบื้องต้น ดังนี้ 

 1.1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล เลขบัตรประจำตัวประชาชน, เพศ, คำนำหน้านาม,       
ชื่อ – นามสกุล, วัน เดือน ปีเกิด, อายุ, สถานภาพ, ที่อยู่ปัจจุบัน และเบอร์โทรศัพท ์

 1.2 ประวัติสุขภาพ ประกอบด้วย โรคประจำตัว, ประวัติแพ้ยา และ ประวัติแพ้อาหาร 

 1.3 ประวัติครอบครัว บิดา มารดา หรือญาติสายตรง ป่วยหรือเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน      
โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง หรือไม่ 

2. การประเมินและคัดกรองด้วยตนเอง 

 2.1 ประเมินสุขภาพเบื้องต้น 
  1) สัญญาณชีพ (Vital signs) ประกอบด้วย ความดันโลหิต และชีพจร 
  2) มวลกาย ประกอบด้วย น้ำหนัก, ส่วนสูง, รอบเอว และดัชนีมวลกาย 

 2.2 การตรวจเต้านมด้วยตนเอง เป็นการคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบมากอันดับสองของ
โรคมะเร็งในเพศหญิง โดยขั้นตอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ดังนี้  
  1. การดู โดยยืนหน้ากระจกเงา 

 
  เพ่ือสังเกตดสู่วนต่าง ๆ ดังนี้ หัวนม ฐานหัวนม ผิวเต้านม ระดับและขนาดเต้านม 
  2. การคลำ สามารถกระทำได้ในห้องมิดชิด จะมีกระจกเงาหรือไม่มีก็ได้ หลังจากดูลักษณะเต้านมทั้ง  
2 ข้างครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านนั่ง ยืน หรือนอนคลำเต้านมทั้ง 2 ข้างได้ โดยยกมือข้างเดียวกับเต้านมที่จะ
ตรวจไปท้าวสะเอว หรือวางไว้ที่ต้นคอ หรือวางไว้เหนือศีรษะ และใช้ปลายนิ้วมือด้านตรงข้ามคลำเต้านมข้างที่ยก
มือขึ้น  กดและคลำเบา ๆ ทั้งหมด 3 ท่า ดังรูปด้านล่างนี้ 

ยกมือชูขึ้นเหนือศีรษะ
พร้อมกัน 

ยกมือท้าวสะเอว ปล่อยแขนแนบลำตัวทั้ง 2 ยกมือประสานนิ้วไว้ท่ีต้น

หรือ หรือ หรือ 
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 2.3 การประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด (Thai CV risk score) 
  การประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย แนะนำให้
ประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วย Thai CV risk score ซ่ึงสามารถใช้ได้แม้ไม่มีผลตรวจไขมัน
ในเลือด โดยให้ใช้ขนาดรอบเอวและส่วนสูง ขั้นตอนการประเมินดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 สถานบริการมีบริการตรวจหา cholesterol ในเลือดหรือไม่ ถ้าไม่มีบริการตรวจหา 

cholesterol ให้ใช้ตารางสีที่ 1 ถ้ามีใช้ตารางสีที่ 2 
  ขั้นตอนที่ 2 เลือกตารางว่าเป็นโรคเบาหวานหรือไม่ 
  ขั้นตอนที่ 3 เลือกเพศชาย หรือหญิง 
  ขั้นตอนที่ 4 เลือกการสูบบุหรี่ ว่าสูบหรือไม่สูบบุหรี่ สำหรับผู้ที่ยังคงสูบบุหรี่ ยาเส้น ยาสูบ บุหรี่ซิกาแรต 

บุหรี่ชิการ์ ในปัจจุบัน และผู้ที่หยุดสูบไม่เกิน 1 ปี ก่อนการประเมิน เลือก ช่องสูบบุหรี่ 
  ขั้นตอนที่ 5 เลือกช่วงอายุ 
  ขั้นตอนที่ 6 เลือกค่า Systolic blood pressure โดยใช้จากการวัด 2 ครั้ง 2 ช่วงเวลา ห่างกันอย่างน้อย 

1 สัปดาห์ (ไม่ใช่ก่อนการรักษา) 
  ขั้นตอนที่ 7 เลือกค่ารอบเอว : หน่วยเป็นเซนติเมตร มีค่าน้อยกว่าหรือมากกว่า ส่วนสูงหาร 2 
  ขั้นตอนที่ 8 ค่า cholesterol (กรณีทราบค่า cholesterol) 
  ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและแม่นยำในการประเมิน อสม. สามารถเขารับการประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจ
และหลอดเลือด ผ่านแอปพลิเคชัน Thai CV risk score จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
มหาวิทยาลัยมหิดล ตาม QR Code ด้านล่างนี้ ซึ่งระบบจะคำนวณและเทียบเคียงให้ทันที 

       
 

Thai CV risk score 
สำหรับระบบ App Store 

Thai CV risk score 
สำหรับระบบ Play Store 



~ 12 ~ 

 2.4 การคัดกรองภาวะเครียด โดยใช้แบบประเมิน ST-5 เป็นการประเมินในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา โดยให้คะแนน
0 – 3 ที่ตรงกับความรู้สึกของท่าน ทั้งหมด 5 ข้อ ดังนี้ 
  (1) มีปัญหาการนอน นอนไม่หลับหรือนอนมาก 
  (2) มีสมาธิน้อยลง 
  (3) หงุดหงิด/ กระวนกระวาย/ ว้าวุ่นใจ 
  (4) รู้สึกเบื่อ เซ็ง 
  (5) ไม่อยากพบปะผู้คน 

 2.5 การคัดกรองภาวะซึมเศร้า โดยใช้แบบประเมิน 2Q เป็นการถามถึงช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีอาการ
ดังต่อไปนี้ หรือไม ่
  (1) รู้สึกหดหู่ เศร้า หรือท้อแท้สิ้นหวัง 
  (2) รู้สึกเบื่อ ทำอะไรก็ไม่เพลิดเพลิน 

3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (อายุ 30 ปีขึ้นไป) 

 3.1 การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ด้วยวิธี Fasting Blood Sugar (FBS) เป็นการตรวจสถานะของ
โรคเบาหวานโดยตรง สำหรับผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ซึ่งก่อนเจาะเลือดต้องงดอาหารและน้ำอย่างน้อย 8 ชั่วโมง 

 3.2 การตรวจอุจจาระ (Stool examination) โดยตรวจอุจจาระเพื่อวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับ ซึ่งเน้นเฉพาะ
พื้นที่เสี่ยง หรือมีประวัติความชุกของโรคพยาธิใบไม้ตับสูง เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ เป็นต้น 
ซึ่งจะประกอบด้วย 
  (1) การตรวจทางกายภาพ เป็นการตรวจเพื่อดูลักษณะของอุจจาระ สีของอุจจาระ มูก และเลือด 
  (2) การส่องตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ เป็นการตรวจหาไข่พยาธิ ตัวอ่อนพยาธิ ปล้องพยาธิ รวมทั้ง
หาโปรโตซัว เม็ดเลือดขาว และเม็ดเลือดแดง 

 3.3 การตรวจหาเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ ด้วยวิธี Fecal immunochemical test (Fit Test) สำหรับ  
ผู้มีอายุ 50 – 70 ปี โดยตรวจอุจจาระเพื่อหาเม็ดเลือดแดงที่อาจมีแอบซ่อนอยู่ หรือเป็นการตรวจหาเลือด
ปริมาณน้อยที่ปนอยู่ในอุจจาระซึ่งมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า เพื่อคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก 
กลุ่มประชากรที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงและควรเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ คือ ประชากรที่มีอายุ 
50 - 70 ปีขึ้นไป มีประวัติคนในครอบครัวเคยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ ตลอดจนกลุ่มประชากรที่มีโรคลำไส้ใหญ่
อักเสบชนิดที่สามารถถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ได้ 

 3.4 การตรวจมะเร ็งปากมดลูก ด ้วยว ิธ ี  HPV DNA Test (สำหร ับเพศหญิงอาย ุ 35 – 60 ปี)             
โดยตรวจหาเชื้อ Human Papillomavirus (HPV) บริเวณปากมดลูกและผนังช่องคลอด ซึ่งเป็นสาเหตุหลัก
ของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกในสตรีทั่วโลก
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กรณีอายุ 60 ขึน้ไป เพิ่มเติมรายการประเมินและคัดกรองด้วยตนเอง ดังนี้ 

1. ข้อมูลเชิงสังคม 
  เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมและลักษณะสังคม ประกอบด้วย การอยู่อาศัยหรือผู้ดูแลเมื่อเจ็บป่วย 
ลักษณะที่อยู่อาศัย และความเพียงพอของรายได้ในการดำรงชีวิต 

2. การประเมินความถดถอยของร่างกาย ด้วยแบบคัดกรองผู้สูงอายุ 9 ด้าน ดังนี้ 

 2.1 ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย (LIMITED MOBILITY) เป็นการคัดกรองภาวะหกล้มด้วยวิธี Timed Up 
and Go Test : TUG) โดยให้ผู้สูงอายุลุกข้ึนจากเก้าอ้ีที่มีท่ีท้าวแขน เดินเป็นเส้นตรงระยะทาง 3 เมตร หมุนตัว
และเดินกลับมานั่งที่เดิม พร้อมกับจับเวลา 

 2.2 ด้านการขาดสารอาหาร (MALNUTRITION) เป็นการคัดกรองภาวะทุพโภชนาการ เพ่ือค้นหาโอกาส
ที่จะเกิดภาวะขาดสารอาหารหรือภาวะทุพโภชนาการ 

 2.3 ด้านการมองเห็น (VISUAL IMPAIRMENT) เป็นการตรวจคัดกรองความบกพร่องทางสายตาของผู้สูงอายุ 

 2.4 ด้านการได้ยิน (HEARING LOSS) เป็นการตรวจคัดกรองการสูญเสียการได้ยินด้วยวิธีฟังเสียงถูนิ้ว 
(Finger rub test) โดยผู้ถูกทดสอบหลับตา จากนั้นผู้ทดสอบถูนิ้วโป้ง ชี้กลาง และทดสอบที่ละข้าง โดยห่างจากหู
เป็นระยะทาง 3 นิ้ว ถ้าผู้ถูกทดสอบได้ยิน ให้ยกมือข้างนั้นขึ้น 

 2.5 ด้านภาวะซึมเศร้า (DEPRESSIVE SYMPTOMS) โดยใช้แบบประเมิน 2Q เป็นการถามถึงช่วง         
2 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีอาการดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
  (1) รู้สึกหดหู่ เศร้า หรือท้อแท้สิ้นหวัง 
  (2) รู้สึกเบื่อ ทำอะไรก็ไม่เพลิดเพลิน 

 2.6 ด้านการกลั้นปัสสาวะ (URINARY INCONTINENCE) การคัดกรองภาวะดังกล่าวจะใช้คำถามถึง
เหตุการณ์ทีม่ีปัสสาวะเล็ดหรือปัสสาวะราด จนทำให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันหรือไม ่

 2.7 ด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน (Barthel Activities of Daily Living : ADL) เป็นการประเมิน
ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของท่านในการทำกิจวัตรประจำวันโดยไม่ต้องพึ่งคนอื่น ลดลงหรือไม่ 
ได้แก่ การกินอาหาร ล้างหน้าแปรงฟันหวีผม ลุกนั่งจากที่นอนหรือเตียง เข้าห้องน้า เคลื่อนที่ไปมาในบ้าน สวม
ใส่เสื้อผ้า ขึ้นลงบันได้ 1 ชั้น อาบน้ำ กลั้นอุจจาระ และกลั้นปัสสาวะ 

 2.8 ช่องปาก เป็นการตรวจช่องปากมีประโยชน์ในผู้สูงอายุ เพราะทำให้ทราบถึงความผิดปกติในช่องปาก 
อันส่งผลให้เกิดความยากลำบากในการเคี้ยวอาหารได้ 

 2.9 ด้านความคิดความจำ เป็นการประเมินประเมินปัญหาด้านความจำ การวางแผน และมิติสัมพัทธ์ ด้วย
แบบประเมินสมรรถภาพสมอง Mini cog
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การรายงานผลการตรวจสุขภาพ 

กำหนดให้ อสม. รายงานผลการตรวจสุขภาพผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้ 

1. แบบบันทึกผลการตรวจสุขภาพ อสม. (แบบฟอร์มตามภาคผนวก) 

 1.1 หน้าบันทึกที่ 1 เป็นการบันทึกผลสำหรับ อสม. ทุกคน ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล,     
การซักประวัติสุขภาพ, การตรวจคัดกรองตนเองเบื้องต้น และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

 1.2 หน้าบันทึกที่ 2 เป็นการบันทึกผลสำหรับ อสม. ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูล
เชิงสังคม และการประเมินความถดถอยของร่างกาย 

2. ฟังก์ชันตรวจสุขภาพ อสม. ในแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม.  

 2.1 ดาวน์โหลดแอปพลเิคชัน สมาร์ท อสม. ไดต้ามช่องทาง QR Code ด้านล่างนี้ 

   
 2.2 สมัครเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
  1) กดเปิดแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
  2) กดเลือกสมัครใช้บริการ 
  3) กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบ 
   - ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน, คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ – นามสกุล, เพศ, เบอร์

โทรศัพท์, อีเมล เป็นต้น 
   - เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน เช่น ชื่อหน่วยบริการสุขภาพที่ท่านสังกัดอยู่, ตำบล, อำเภอ, จังหวัด, 

รหัสไปรษณีย์ เป้นต้น 
   หมายเหตุ : กรุณาตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดก่อนกดลงทะเบียน หากกรอกข้อมูลผิดพลาดจะ         
ไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้ 

 4) เข้าใช้งาน โดยการกรอกเลขบัตรประชาชน และรหัสผ่าน วิธีการตาม QR Code ด้านล่างนี้ 

   

โหลดแอปพลิเคชัน 
สำหรับระบบ Google Play 

โหลดแอปพลิเคชัน 
สำหรับระบบ App Store 

วิธีสมัครใช้งาน 
แอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 

คู่มือการใช้งาน 
แอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
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 2.3 บันทึกผลการตรวจสุขภาพ 
  1) กดเพ่ิมบริการ 
  2) เลือกเพ่ิมแบบบันทึกผลการตรวจสุขภาพ อสม. 
  3) กดเข้าไปที่แบบบันทึกผลการตรวจสุขภาพ อสม. 
  4) กดเริ่มทำแบบสอบถาม 
  5) กรอกข้อมูลทั่วไป แล้วกดถัดไป 
  6) กรอกข้อมูลประวัติสุขภาพ แล้วกดถัดไป 
  7) กรอกข้อมูลประวัติครอบครัว แล้วกดถัดไป 
  8) กรอกผลการประเมินและคัดกรองสุขภาพตนเอง แล้วกดถัดไป 
  9) กรอกผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ กดถัดไป 
  10) กรอกผลการคัดกรอง สำหรับ อสม. อายุ 60 ปีขึ้นไป 
  11) กดบันทึกแบบสอบถาม วิธีการตาม QR Code ด้านล่างนี้ 

 
  

วิธีบันทึกผลการตรวจสุขภาพ 
ในแอปพลิเคชันสมาร์ท อสม. 
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ภาคผนวก 
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การตรวจสุขภาพตามโปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับ อสม. 

การประเมินและคัดกรองด้วยตนเอง 

 1. ประเมินสุขภาพเบื้องต้น 
  1.1 สัญญาณชีพ (Vital signs) ประกอบด้วย 
   1) ความดันโลหิต เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคอัมพาต โรคไต 
โรคหัวใจมีอัตราตายอย่างเฉียบพลันสูง การตรวจพบและรักษาความดันโลหิตสูงแต่แรกเริ่มจะสามารถลดความ
เสี่ยงต่อการตายจากโรคหัวใจ ทั้งนี้ โรคความดันโลหิตสูงเป็นภัยเงียบที่คุกคามชีวิตที่เกิดขึ้นในทุกวัย ที่ไม่มี
อาการเตือน การที่จะทราบว่าเป็นความดันโลหิตสูงนั้น จำเป็นต้องวัดความตันโลหิต โดยทั่วไปแนะนำให้วัด
ความดันโลหิตอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ค่าความดันโลหิต 
ค่าบน 

Systolic 
ค่าล่าง 

Diastolic 
ระดับความเสี่ยง ข้อแนะนำ 

น้อยกว่า 120 น้อยกว่า 80 เหมาะสม 
ควบคุมอาหาร 
ออกกำลังกาย 

หมั่นตรวจเช็คความดันโลหิต 

120 - 129 80 - 84 ปกติ 
ควบคุมอาหาร 
ออกกำลังกาย 

หมั่นตรวจเช็คความดันโลหิต 

130 - 139 85 - 89 เริ่มสูง 
ควบคุมอาหาร 
ออกกำลังกาย 

หมั่นตรวจเช็คความดันโลหิต 
140 - 159 90 - 99 สูง พบแพทย์ 

มากกว่า 160 มากกว่า 100 สูงมาก พบแพทย์ด่วน 
   
   2) ชีพจร การคลำชีพจรเป็นการคัดกรองเบื้องต้นเพื่อประเมินการเต้นของหัวใจ ภาวะการเต้นของ
หัวใจห้องบนที่ผิดจังหวะชนิด atrial fibrillation (AF) อาจทำให้เกิดลิ่มเลือดหลุดจากหัวใจไปอุดตันหลอด
เลือดที่ไปเลี้ยงสมอง ภาวะ AF เพ่ิมความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง 2 - 7 เท่า แต่หากผู้ที่มีการเต้น
ของหัวใจผิดจังหวะชนิด AF ได้รับการตรวจพบและได้รักษา จะลดความเสี่ยงของการเกิดการเป็นอัมพฤกษ์หรือ
อัมพาต (stroke) ได้มากกว่าร้อยละ 60 โดยปกติผู้ใหญ่จะมีชีพจรเต้น 60 - 100 ครั้ง/นาท ีปัญหาสุขภาพจากชีพ
จรเต้นผิดปกต ิได้แก่ 
   (1) ภาวะหัวใจเต้นเร็ว ชีพจรเต้นเร็วผิดปกติเกิน 100 ครั้ง/นาที โดยอาจทำให้มีอาการใจสั่น หายใจ

หอบเหนื่อย อ่อนล้า เวียนศีรษะ รู้สึกหวิว หรือเป็นลมหมดสติได้ หากมีอาการร้ายแรงอาจทำให้เกิด
ลิ่มเลือดอุดตัน หัวใจวาย หรือหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตได้ 
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   (2) ภาวะหัวใจเต้นช้า ชีพจรเต้นช้ากว่าปกติ โดยมีอัตราการเต้นของหัวใจต่ำกว่า 60 ครั้ง/นาที     
ซึ ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ โดยเฉพาะหากหัวใจเต้นช้าจนไม่สามารถสูบฉีดเลือดและ         
นำออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่าง ๆ ตามร่างกายได้อย่างเพียงพอ ซึ่งอาจทำให้มีอาการ เช่น รู้สึก
เหนื่อย อ่อนเพลีย เหนื่อยเร็วเมื่อออกกำลังกาย วิงเวียนศีรษะ สับสนมึนงง ไม่มีสมาธิ หายใจไม่สุด 
ใจสั่น เป็นลม วูบ หากมีอาการร้ายแรงอาจทำให้ความดันโลหิตผิดปกติ เป็นลมบ่อย หัวใจวาย หรือ
หัวใจหยุดเต้นได้ 

   (3) ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ มีชีพจรเต้นในลักษณะผิดปกติ โดยอาจเกิดขึ้นร่วมกับอัตราการเต้น
ของชีพจรที่สูงกว่าปกติ ต่ำกว่าปกติ หรือแม้แต่อัตราปกติก็ได้ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากปัญหาสุขภาพ 
เช่น ขาดสมดุลของแร่ธาตุในเลือด กล้ามเนื้อหัวใจเกิดการเปลี่ยนแปลง โรคหลอดเลือดหัวใจ หรือ
เป็นการบาดเจ็บจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เป็นต้น โดยอาการที่เกิดขึ้นอาจแตกต่างกันไป
ตามตำแหน่งของหัวใจที่เกิดความเสียหาย ซึ่งมีหลายประเภทด้วยกัน เช่น ภาวะหัวใจห้องบน     
เต้นสั่นพลิ้ว (Atrial Fibrillation) ภาวะหัวใจห้องล่างเต้นแผ่วระรัว (Ventricular Fibrillation) เป็นตน้ 

    
  3) อุณหภูมิร่างกาย โดยปกติของคนเราจะไม่ได้คงที่ตลอดเวลา แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย    

ในแต่ละช่วงของวัน และอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ต่างกันไป เช่น เพศ อายุ พฤติกรรม อาหารการกิน  
สภาพแวดล้อม เป็นต้น 

อุณหภูมิร่างกาย 

องศาเซลเซียส : oC สถานะ 

35.4 – 37.4 ปกติ 

37.5 – 38.4 มีไข้ต่ำ 

38.5 – 40 มีไข้สูง 

มากกว่า 40 มีไข้สูงมาก 

   
  4) การหายใจ เป็นกระบวนการแลกเปลี ่ยนก๊าซของร่างกาย ระหว่างอากาศภายนอกกับเซลล์       
โดยปกตอัิตราการหายใจผู้ใหญ่ 16 – 20 ครัง้ต่อนาท ีปัญหาสุขภาพจากการหายใจผิดปกต ิ
   (1) ภาวะหายใจเร็วหรือหายใจถี่ (Tachypnea) มากว่า 24 ครั้งต่อนาที มีอัตราการหายใจเร็ว

ผิดปกติ ส่วนใหญ่มักจะมีการหายใจลำบากร่วมด้วยและเกิดจากสาเหตุที่คล้ายคลึงกันกับการหายใจ
ลำบาก มักเกิดจากศูนย์การหายใจถูกกด จากยา หรือสารพิษหรือความดันในสมองเพ่ิมข้ึน 

   (2) ภาวะหายใจช้า (Bradypnea) ต่ำกว่า 10 ครั้งต่อนาที มีอัตราการหายใจที่ช้ากว่าปกติ อาจจะมี
การหายใจลำบากร่วมด้วย มักเกิดจากความผิดปกติทางสมอง เช่น ศูนย์ควบคุมการหายใจในสมอง
ถูกกดด้วยฤทธิ์ของยานอนหลับ ฝิ่น เฮโรอีน ทำให้หายใจช้าลง จนหยุดหายใจในที่สุด 

   (3) ภาวะหยุดหายใจ (Apnea) เกิดจากศูนย์ควบคุมการหายใจถูกกดกล้ามเนื้อช่วยหายใจเป็น
อัมพาตหรือระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดแดงต่ำ การหยุดหายใจเป็นเวลามากกว่าหรือเท่ากับ 



~ 19 ~ 

10 วินาที จะมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา ได้แก่ อัตราการเต้นของหัวใจช้า (น้อยกว่า 60 ครั้ง/นาที) 
มีอาการเขียวคล้ำ และความตึงตัวของกล้ามเนื้อลดลง 

  1.2 มวลกาย ประกอบด้วย น้ำหนัก, ส่วนสูง, รอบเอว และดัชนีมวลกาย 

 

 

 

 
 

ดัชนีมวลกาย (BMI) = 
น ้ำหนักตัว (กิโลกรัม)

ส่วนสูง (เมตร)∗ส่วนสูง (เมตร)
 

ค่าดัชนีมวลกาย เกณฑ์มาตรฐาน 

น้อยกว่า 18.5 น้ำหนักน้อยหรือผอม 

18.5 – 22.90 ปกติหรือสมส่วน 

23 – 24.90 ท้วมอวบ 

25 – 29.90 อ้วน 

มากกว่า 30 อ้วนมาก 

 2. การประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด (Thai CV risk score) 
  การประเมินความเสี่ยงโรคทั่วใจและหลอดเลือด สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย แนะนำให้
ประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วย Thai CV risk score ซึ่งแบบประเมินความเสี่ยงนี้ แนะนำ
ให้ใช้ในคนไทยที่มีอายุ 35 - 70 ปี ที่ยังไม่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยแสดงผลการประเมินเป็นความ
เสี่ยงต่อการเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยจากโรคเส้นเลือดหัวใจตีบตัน และโรคเส้นเลือดสมองตีบตันในอีก 10 ปี
ข้างหน้า สามารถใช้ได้แม้ไม่มีผลตรวจไขมันในเลือด โดยไห้ใช้ขนาดรอบเอวและส่วนสูง ขั้นตอนการประเมินดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 สถานบริการมีบริการตรวจหา cholesterol ในเลือดหรือไม่ ถ้าไม่มีบริการตรวจหา 

cholesterol ให้ใช้ตารางสีที่ 1 ถ้ามีใช้ตารางสีที่ 2 
  ขั้นตอนที่  2 เลือกตารางว่าเป็นโรคเบาหวานหรือไม่ 
  ขั้นตอนที่ 3 เลือกเพศชาย หรือหญิง 
  ขั้นตอนที่ 4 เลือกการสูบบุหรี่ ว่าสูบหรือไม่สูบบุหรี่ สำหรับผู้ที่ยังคงสูบบุหรี่ ยาเส้น ยาสูบ บุหรี่ซิกาแรต 

บุหรี่ชิการ์ ในปัจจุบัน และผู้ที่หยุดสูบไม่เกิน 1 ปี ก่อนการประเมิน เลือก ช่องสูบบุหรี่ 
  ขั้นตอนที่ 5 เลือกช่วงอายุ 
  ขั้นตอนที่ 6 เลือกค่า Systolic blood pressure โดยใช้จากการวัด 2 ครั้ง 2 ช่วงเวลา ห่างกันอย่างน้อย 

1 สัปดาห์ (ไม่ใช่ก่อนการรักษา) 
  ขั้นตอนที่ 7 เลือกค่ารอบเอว : หน่วยเป็นเซนติเมตร มีค่าน้อยกว่าหรือมากกว่า ส่วยสูงหาร 2 
  ขั้นตอนที่ 8 ค่า cholesterol (กรณีทราบค่า cholesterol) 

เส้นรอบเอว 

เพศชาย 
ไม่ควรเกิน 90 เซนติเมตร 

หรือ 35.4 นิ้ว 

เพศหญิง 
ไม่ควรเกิน 80 เซนติเมตร 

หรือ 31.5 นิ้ว 
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ที่มา : Thai CV risk score, โครงการศึกษาระยะยาวเพื่อหาอิทธิพลของปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด  2525 - 2558 

(เป็นการปรับตารางสีจากเดิมที่ใช้ข้อมูลระดับภูมิภาคขององค์การอนามัยโลก มาใช้ข้อมูลของประเทศไทยท่ีมีอยู่แทน) 
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ที่มา : Thai CV risk score, โครงการศึกษาระยะยาวเพื่อหาอิทธิพลของปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 2525 - 2558 

(เป็นการปรับตารางสีจากเดิมที่ใช้ข้อมูลระดับภูมิภาคขององค์การอนามัยโลก มาใช้ข้อมูลของประเทศไทยท่ีมีอยู่แทน) 
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  เพื่อความสะดวกและแม่นยำในการประเมิน อสม. สามารถเขารับการประเมิน Thai CV risk score 
ผ่านแอปพลิเคชัน ตาม QR Code ด้านล่างนี้ ซึ่งระบบจะคำนวณและเทียบเคียงให้ทันที 

       
 3 การคัดกรองภาวะซึมเศร้า (2Q) เป็นการถามถึงอาการท่ีเกิดข้ึนในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา 
  - ถ้าตอบ “ไม่มี” ทั้ง 2 ข้อ แสดงว่าปกต ิ
  - ถ้าตอบ “มี” ข้อใดข้อหนึ่งหรือท้ัง 2 ข้อ แสดงว่ามีความเสี่ยงหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้า 

 4 การคัดกรองภาวะเครียด (ST-5) เป็นการประเมินในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา โดยให้ระดับคะแนน 0 – 3 
ที่ตรงกับความรู้สึกของท่าน ความหมายของระดับคะแนน ดังนี้ 
  คะแนน 0 หมายถึง แทบไม่มี 
  คะแนน 1 หมายถึง เป็นบางครั้ง 
  คะแนน 2 หมายถึง บ่อยครั้ง 
  คะแนน 3 หมายถึง เป็นประจำ 
ในข้อคำถามทั้งหมด 5 ข้อ แล้วนำตัวเลขในแต่ละข้อมารวมกัน และแปลผลการประเมินความเครียด ดังนี้ 
  0 – 4  คะแนน หมายถึง ความเครียดน้อย คุณสามารถจัดการความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้ดี 
  5 – 7  คะแนน หมายถึง ความเครียดปานกลาง คุณควรหากิจกรรมที ่ชอบ เพื ่อผ่อนคลาย

ความเครียด เช่น ออกกำลังกาย ทำงานอดิเรก เป็นต้น 
  8 – 9  คะแนน หมายถึง ความเครียดมาก คุณควรฝึกเทคนิคการผ่อนคลายความเครียด เช่น นั่ง

สมาธิ ฝึกลมหายใจ เป็นต้น 
  10 – 15  คะแนน หมายถึง ความเครียดมากที่สุด หากคุณรู้สึกอยากทำร้านตนเอง ควรไปพบแพทย์เพื่อรับ

คำปรึกษา 

Thai CV risk score 

ร้อยละ (%) ระดับความเสี่ยง 

น้อยกว่า 10 ต่ำ 

10 - 20 ปานกลาง 

20 - 30 สูง 

30 - 40 สูงมาก 

มากกว่า 40 สูงอันตราย 

Thai CV risk score 
สำหรับระบบ App Store 

Thai CV risk score 
สำหรับระบบ Play Store 
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 5. การตรวจเต้านมด้วยตนเอง  
  มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่พบมากอันดับสองของมะเร็งในเพศหญิง ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้บางส่วน 
พบได้ตั้งแต่อายุ 30 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยอายุมากซ่ึงอยู่ในวัยทอง หรือหลังวัยทองไปแล้ว จะมีการพยากรณ์โรคดีกว่า
ผู้ป่วยอายุน้อย การตรวจพบและรักษาตั้งแต่มะเร็งมีขนาดเล็กมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้ในอัตร าที่สูงกว่า
มะเร็งมีขนาดใหญ่ ดังนั้นการหมั่นตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำทุกเดือน ทำให้มีโอกาสพบมะเร็งขนาด
เล็กได้เร็วขึ้น เมื่อพบแล้วรีบไปพบแพทย์เพ่ือรับการรักษา โดยขั้นตอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ดังนี้  
  5.1 การดู โดยยืนหน้ากระจกเงา 

 
  สังเกตดูสิ่งต่อไปนี้ 
  - หัวนม ตำแหน่งหัวนมควรจะอยู่ระดับเดียวกัน ซื้ออกไปทางด้านข้างเล็กน้อยเท่ากัน สีผิวหัวนม

เหมือนกันรูปร่างคล้ายกัน หัวนมไม่ควรถูกดึงรั ้ง เอนไปช้างใดข้างหนึ่ง ไม่ควรมีน้ำเหลืองหรือ       
น้ำเลือดไหลออกจากหัวนม ไม่ควรมีแผลผิวถลอก หรือแผลเกิดจากก้อนนูนแตกออกมาที่ผิว 

  - ฐานหัวนม ควรมีผิวเนียน และสีเสมอกัน ไม่ควรมีรอยนูนจากก้อนมะเร็งดันผิวขึ้นมา หรือรอยบุ๋ม
จากก้อนมะเร็งดึงรั้งลงไป ไม่ควรมีแผลผิวถลอก หรือแผลจากก้อนนูนแตกออกมาที่ผิว 

  - ผิวเต้านม ควรมีผิวเนียน สีผิวเสมอกัน ไม่ควรมีลักษณะผิวบวมหนา รูขุมขนใหญ่ มองเห็นชัด     
เป็นลักษณะเหมือนผิวส้ม ไม่ควรมีรอยนูนตะปุ่มตะป่ำผิดปกติจากก้อนมะเร็งดันผิวหนัง ไม่ควรมี
รอยบุ๋มจากก้อนมะเร็งดึงรั้ง ไม่ควรมีสีแดงคล้ำ ผิวตึงบางจากก้อนมะเร็งรุกรานไปใต้ผิว ไม่ควรมี
รอยแผลแตกทะลุที่ผิวหนังพร้อมกับมีน้ำเลือดและน้ำเหลืองไหล 

  - ระดับและขนาดเต้านม เต้านมทั้ง 2 ข้างควรจะอยู่ระดับเดียวกัน ควรมีขนาดและรูปร่างใกล้เคียง
กัน ไม่ควรถูกก้อนมะเร็งดึงรั้งเต้านมขึ้น หรือถูกก้อนมะเร็งถ่วงให้ห้อยลงมาผิดปกติ 

  5.2 การคลำ เต้านมของเรา มีลักษณะเหมือนส้มผ่าซีก ประกอบด้วยต่อมน้ำนม จำนวนมาก รวมกันเป็น
กลีบ ประมาณ 16 - 20 กลีบ มีท่อรวมน้ำนมของแต่ละกลีบไปเป็ดที่หัวนม และมีไขมัน หลอดเลือด หลอด
น้ำเหลือง แทรกอยู่ระหว่างกลีบของต่อมน้ำนม ซึ่งการคลำสามารถกระทำได้ในห้องมิดชิด จะมีกระจกเงา
หรือไม่มีก็ได้ หลังจากดูลักษณะเต้านม 2 ข้างครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านนั่ง ยืน หรือนอนคลำเต้านมทั้ง     
2 ข้างได้ โดยยกมือข้างเดียวกับเต้านมที่จะตรวจไปท้าวสะเอว หรือวางไว้ที่ต้นคอ หรือวางไว้เหนือศีรษะ และใช้
ปลายนิ้วมือด้านตรงข้ามคลำเต้านมข้างที่ยกมือขึ้น  กดและคลำเบา ๆ ทั้งหมด 3 ท่า ดังรูปด้านล่างนี้ 

ยกมือชูขึ้นเหนือศีรษะ
พร้อมกัน 

ยกมือท้าวสะเอว ปล่อยแขนแนบลำตัวทั้ง 2 ยกมือประสานนิ้วไว้ท่ีต้น

หรือ หรือ หรือ 
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การคลำในแนวก้นหอย หมุนไปโดยรอบเต้านม รอบฐานหัวนม 
และบีบหัวนมดูว่ามีน้ำเลือดหรือน้ำเหลืองไหลออกมาจาก
หัวนมหรือไม่ คลำดูบริเวณรักแร้และเหนือไหปลาร้าทั้ง 2 ข้าง
ร่วมด้วย 

การคลำในแนวรูปลิ่ม เริ่มคลำจากส่วนบนของเต้านม จนถึงฐาน
แล้วกลับขึ้นสู่ยอดอย่างนี้ไปเรื ่อย ๆ จนทั่วทั้งเต้านม และ
สังเกตดูว่าสัมผัสถึงก้อนเป็นไตแข็งผิดปกติ ก้อนนั้นอาจกลิ้งได้ 
หรือยึดติดกับเนื้อเยื่อส่วนล่าง หรือยึดดึงรั้งผิวหนังหรือไม่ 

การคลำในแนวขึ ้นลงจากใต้เต้านม เริ ่มคลำจากใต้เต้านม
จนถึงกระดูกไหปลาร้า แล้วขยับนิ้วทั้งสามนิ้ว คลำในแนวขึ้น
และลงสลับกันไปเรื่อย ๆ จนทั่วทั้งเต้านม และสังเกตดูว่า
สัมผัสถึงก้อนที่รักแร้ หรือเหนือไหปลาร้าหรือไม่ 
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การตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

 1. การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด  
  การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ด้วยวิธี Fasting Blood Sugar (FBS) คือ การตรวจระดับน้ำตาลใน
เลือดหลังการงดอาหารและน้ำอย่างน้อย 8 ชั่วโมง โดยการเก็บตัวอย่างเลือดทางหลอดเลือดดำ แนะนำให้
ตรวจในบุคคลที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ผลการตรวจก็คือค่าความเข้มข้นน้ำตาลในเลือด ณ เวลาที่เจาะเลือดภายใต้
ระยะเวลาการอดอาหารตามที่กำหนด เป็นวิธีมาตรฐานที่สามารถเปรียบเทียบค่าระหว่างบุคคลได้ว่าร่างกาย
ของใครควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี บ่งชี้สถานะของโรคเบาหวานโดยตรงได้ บุคคลปกติค่าจะอยู่ระหว่าง 75 - 100 
mg/dL แต่หากสูงเกิน 125 mg/dL แพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานหรือไม่ 

 2. การตรวจอุจจาระ 
  การตรวจอุจจาระ (Stool examination) คือ การตรวจสุขภาพพื้นฐานอย่างหนึ่งที่ช่วยวินิจฉัยความ
ผิดปกติหรือโรคพื้นฐานในระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคพยาธิของระบบทางดินอาหาร การมีแผลในระบบ
ทางเดินอาหาร เป็นต้น การตรวจอุจจาระในแนวทางตรวจสุขภาพสำหรับ อสม. นี้ จะเน้นเฉพาะพื้นที่เสี่ยง 
หรือมีประวัติความชุกของโรคพยาธิใบไม้ตับสูง เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ เป็นต้น ซึ่งจะ
ประกอบด้วย 
  (1) การตรวจทางกายภาพ เป็นการตรวจเพื่อดูลักษณะของอุจจาระ สีของอุจจาระ มูก และเลือด 
  (2) การส่องตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ เป็นการตรวจหาไข่พยาธิ ตัวอ่อนพยาธิ ปล้องพยาธิ รวมทั้ง
หาโปรโตซัว เม็ดเลือดขาว และเม็ดเลือดแดง 
  ขั้นตอนและวิธีการเก็บตัวอย่างอุจจาระ 
  1. เจ้าหน้าที่จะให้กระปุกมีฝาปิด เพ่ือเก็บตัวอย่างอุจจาระในห้องน้ำด้วยตนเอง  
  2. เมื่อได้รับกระปุกเก็บตัวอย่างอุจจาระแล้ว ขอให้ อสม. ตรวจสอบว่าชื่อที่ติดอยู่ข้างกระปุกด้วยว่า

เป็นชื่อของท่านถูกต้องหรือไม่ 
  3. ผู้เข้ารับการตรวจจะต้องล้างมือของตนเองให้สะอาดเสียก่อนทำการเก็บอุจจาระ 
  4. ก่อนการเก็บตัวอย่างอุจจาระ ควรปัสสาวะทิ้งก่อนเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของปัสสาวะซึ่งอาจ

ส่งผลให้การตรวจอุจจาระผิดพลาดได้ 
  5. ถ่ายอุจจาระบนโถที่แห้งก่อนใช้ไม้หรือช้อนพลาสติกป้ายอุจจาระขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร ใส่

ลงในภาชนะท่ีเตรียมไว้ 
  6. ปิดฝากระปุก แล้วล้างมือให้สะอาดอีกครั้ง 
  7. ตรวจดูความสะอาดบริเวณรอบภาชนะและปิดฝาให้เรียบร้อย แล้วจึงนำกลับไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข 

 3. การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ 
  โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง เป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นในบริเวณทางเดินอาหารส่วนล่าง พบมากเป็น
อันดับสามของมะเร็งทุกชนิดและเป็นสาเหตุการตายเป็นอันดับสองที่พบในประเทศไทย อาการจำเพาะเด่นชัด
คือ มีเลือดปนออกมากับอุจจาระ ดังนั้น การตรวจหาเม็ดเลือดแดงแฝงในอุจจาระ (Fecal immunochemical 
test : Fit Test) คือ การตรวจอุจจาระเพื่อหาเม็ดเลือดแดงที่อาจมีแอบซ่อนอยู่ หรือเป็นการตรวจหาเลือด
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ปริมาณน้อย ที่ปนอยู่ในอุจจาระซึ่งมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า จึงเป็นวิธีการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
และทวารหนักที่นิยม และสามารถคัดกรองเบื้องต้นได้เร็วที่สุด โดยปกติแล้วอุจจาระที่เราขับถายทุกวันจะไม่มี
เลือดปนอยู่เลย แต่ถ้าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงแล้วอาจมีเลือดออกจากเนื้อร้าย อย่างไรก็ตามมะเร็ง    
ลำไส้ใหญแ่ละไส้ตรงในบางครั้งอาจไม่มีเลือดปนออกมากับอุจจาระ หรือมีเลือดออกเป็นครั้งคราว หรือถา้เลือด
ที่ออกมีน้อยและกระจายไม่สม่ำเสมอในอุจจาระ เวลาเก็บอุจจาระมาตรวจอาจตรวจไม่พบเลือดก็ได้ และ   
การตรวจพบเลือดในอุจจาระไม่ได้หมายความว่าคนไขจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงเสมอไป เนื่องจาก
ยังมีความผิดปกติอื่นๆที่อาจทำให้มีอาการเลือดออกปนมาในอุจจาระได้ เชน ติ่งเนื้อ, สำไส้อักเสบ, ถุงผนัง
ลำไส้อักเสบ, ริดสีดวงทวาร รวมถึงการปนเปื้อนจากเลือดขณะมีรอบเดือนด้วย กลุ่มประชากรที่จัดอยู่ในกลุ่ม
เสี่ยงและควรเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ คือ ประชากรที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป มีประวัติคนใน
ครอบครัวเคยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ ตลอดจนกลุ่มประชากรที่มีโรคลำไส้ใหญ่อักเสบชนิดที่สามารถถ่ายทอดทาง
กรรมพันธุ ์ได้ สำหรับวิธีการเก็บอุจจาระเพื่อส่งตรวจ, ขั ้นตอนการตรวจ สามารถศึกษาเพิ ่มเติมได้จาก         
QR Code ด้านล่างนี้ 

      
  การแปลผล Fit Test 

 
  ผลลบ (Negative) คือ เกิดแถบสีที่ตำแหน่ง C 
  ผลบวก (Positive) คือ เกิดแถบสีที่ตำแหน่ง C และ T ชัดเจน 
  ผลบวกไม่ชัดเจน (Weakly Positive) คือ เกิดแถบสีที่ตำแหน่ง C ชัดเจนและตําแหน่ง T จาง ๆ  
  ไมส่ามารถอ่านผลได้ (Invalid) คือ ไมม่ีแถบสีเกิดข้ึน หรือ เกิดแถบสีที่ตำแหน่ง T 
     เพียงตำแหน่งเดียว ตองทำการทดสอบใหม ่

  หมายเหตุ : ผลลบ = ปกติ มีความเสี่ยงที่จะเปน็มะเร็งลำไส้ใหญแ่ละไส้ตรงน้อย 
   ผลบวก = ผิดปกติ แต่ไม่ได้หมายความวาจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ทั้งนี้แพทย์

จะแนะนำให้ส่องกล้องตรวจ (Colonoscopy) เพื่อวินิจฉัยและวางแผนการ
รักษาตอ่ไป 

สาธิตการเก็บอุจจาระ 
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

การตรวจ Fit Test 
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
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  ขอควรระวังในการตรวจ Fit Test 
  1. หากอุจจาระสัมผัสกับน้ำหรือปัสสาวะ ให้ทำการเก็บใหม่เพราะน้ำหรือปัสสาวะอาจส่งผลให้การ

ตรวจผิดพลาดได ้
  2. หากมีอาการท้องเสีย ถ่ายเหลว หรืออาการท้องผูก ไม่ควรเก็บตัวอย่างในขณะที่มีอาการเหล่านี้    

ใหร้อจนกวาจะมีอาการปกติ 
  3. ห้ามเก็บอุจจาระโดยการป้ายมาบนกระดาษ และหลีกเลี่ยงการเก็บอุจจาระขณะมีรอบเดือนหรือ

ขณะกําลังเป็นริดสีดวงทวาร 
  4. เลือดจะคงสภาพอยู่ในอุจจาระได้ไม่เกิน 4 ชั่วโมง จึงควรเก็บตัวอย่างอุจจาระลงในขวดน้ำยาเก็บ

ตัวอย่างทันท ี
  5. ยาที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเนื้อเยื่ออาจทำให้มีภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร ดังนั้นควร

หลีกเลี่ยงกอ่นเก็บอุจจาระอย่างน้อย 7 วัน 
  6. หลีกเลี่ยงการเก็บน้ำยาในที่ที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 30 องศาเซลเซียส 
  7. ระหว่างการเก็บตัวอย่างอุจจาระ ต้องระมัดระวังไม่ให้ขวดชุดน้ำยาลมหรือทำน้ำยาหก 

 4. การตรวจมะเร็งปากมดลูก 
  จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับสองรองจากมะเร็ง
เต้านมในมะเร็งของสตรีไทย โดยมีอัตราอุบัติการณ์ปรับมาตรฐานตามอายุประมาณ 14.4 รายต่อประชากร
หญิง 100,000 คนต่อปี แนะนำให้สตรีที่มีอายุ 30 – 60 ปี ควรได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก ทุก 5 ปี ซึ่งใน
แนวทางตรวจสุขภาพสำหรับ อสม. นี้ จะใช้การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี 
  HPV DNA Test เป็นการตรวจหาเชื้อ Human Papillomavirus (HPV) บริเวณปากมดลูกและผนัง
ช่องคลอด ซ่ึงเป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคติดเชื้อเอชพีวี แพร่กระจายได้ง่ายผ่านการสัมผัสกับเชื้อโดยตรง หรือ
การมีเพศสัมพันธ์ เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งชนิดต่างๆ เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งช่องคลอด มะเร็งปาก
ช่องคลอด มะเร็งอวัยวะเพศชาย มะเร็งทวารหนัก มะเร็งช่องปากและลำคอ เป็นต้น โดยเฉพาะการเกิดมะเร็ง
ปากมดลูกในสตรีทั่วโลกพบมากกว่าร้อยละ 99 

  การแปลผล HPV DNA Test 
  ผลลบ (Negative) คือ ปกติ มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกน้อย 
  ผลบวก (Positive) คือ ผิดปกต ิ

  หมายเหตุ : ผลบวก = ผิดปกติ จากสาเหตุ 2 กรณี 
   กรณีท ี ่  1 พบ HPV สายพันธ ุ ์  16 หร ือ 18 แพทย์จะแนะนําให้ส่องกล้องตรวจ 
(Colposcopy) เพ่ือวินิจฉัยและวางแผนการรักษาต่อไป 
   กรณีที่ 2 ไม่พบ HPV สายพันธุ์ 16 หรือ 18 แพทย์จะแนะนําให้ส่งตรวจซ้ำด้วยวิธีการ
ป้ายเซลล์จากปากมดลูกใส่ในของเหลว (Liquid based cytology : LBC) หากพบผลผิดปกติ จึงส่งตรวจดว้ย
วิธีส่องกล้องตรวจเยื่อบุผิวภายในบริเวณปากมดลูก (Colposcopy) เพ่ือวินิจฉัยและวางแผนการรักษาต่อไป 
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  ข้อควรระวังในการตรวจ HPV DNA Test 
  1. ต้องไม่มีการตรวจภายในมาก่อน (ในช่วง 24 ชั่วโมง) เพราะอาจมีสารหรือยาปนเปื้อนอยู่ 
  2. ต้องไม่มีการใช้ผ้าอนามัยชนิดสอด ครีมหรือยาท่ีใช้ทางช่องคลอดอ่ืนๆ อย่างน้อย 48 ชั่วโมง 
  3. ห้ามล้างหรือทำความสะอาดในช่องคลอดภายใน 48 ชั่วโมงก่อนมาตรวจเพราะอาจไม่มีเซลล์เหลือให้ตรวจ 
  4. งดการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนมารับการตรวจ 48 ชั่วโมง 
  5. ไม่ควรตรวจหากกำลังมีประจำเดือน 



~ 29 ~ อ้างอิงจาก : กรมสุขภาพจิต 

ชื่อผู้เข้ารับการประเมิน.........................................................................................  (สำหรับทุกช่วงอายุ) 
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แบบประเมินภาวะหกล้ม (TUG) 

จับเวลาได้..................นาที 

ชื่อผู้เข้ารับการประเมิน.........................................................................................  (สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป) 
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อ้างอิงจาก : รายงานผลการศึกษาฉบบัสมบูรณ์การพัฒนาเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการคัดกรองสมองเสื่อมในบริบทประเทศไทย 

   สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ 

ชื่อผู้เข้ารับการประเมิน.........................................................................................  (สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป) 



 

แบบบันทึกผลการตรวจสุขภาพ อสม. 

ข้อมูลทั่วไป 

เลขบัตรประจำตัวประชาชน  วัน/เดือน/ปีเกิด อาย ุ ปี 
 นาย  นาง  นางสาว ช่ือ นามสกุล สถานภาพ  โสด  สมรส  อย่าร้าง 

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขท่ี หมู่ที ่ ตรอก/ซอย  ถนน  

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด เบอร์โทรศัพท์  

ประวัติสุขภาพ 

โรคประจำตัว ประวัติแพ้ยา ประวัติแพ้อาหาร  

ประวัติครอบครัว (บิดา/มารดา/ญาติสายตรง ป่วยหรือเสียชีวิตด้วยโรคดังต่อไปนี้หรือไม่) 

1. โรคมะเร็ง   มี   ไม่มี   ไม่ทราบ  2. โรคเบาหวาน    มี    ไม่มี    ไม่ทราบ 

3. โรคความดันโลหิตสูง    มี    ไม่มี    ไม่ทราบ 4. โรคหลอดเลือดหัวใจ   มี   ไม่มี   ไม่ทราบ 

5. โรคหลอดเลือดสมอง   มี   ไม่มี   ไม่ทราบ 

ประเมินและคัดกรองตนเอง 

ความดันโลหิต /  ชีพจร น้ำหนัก กก. ส่วนสูง  ซม. ดัชนีมวลกาย (BMI) รอบเอว ซม. 
 - ความดันโลหิต ค่าปกติ คือ 120 – 129/80 – 84 กรณีมากกว่า 139/89 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง 
 - ดัชนีมวลกาย ค่าปกติ คือ 18.50 – 22.90 กรณีต่ำกว่า 18.50 หมายถึง ผอม กรณีมากกว่า 22.90 หมายถึง อวบ - อ้วน 
 - รอบเอว เพศชาย ไม่ควรเกิน 90 เซนติเมตร หรือ 35.4 นิ้ว / เพศหญิง ไม่ควรเกิน 80 เซนติเมตร หรือ 31.5 นิ้ว 

1. ตรวจเต้านมด้วยตนเอง (เฉพาะเพศหญิง)    ปกติ    ผิดปกติ ระบุ    
 - กรณีพบความผิดปกติ  >>  พบแพทย์ ultrasound/ mammogram  >>  ตรวจช้ินเนื้อ  >>  วินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านม  >>  รักษาด้วยยา/ผ่าตดั 

2. ตรวจประเมินความเสี่ยงโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด (Thai CV risk score)   เสี่ยงน้อย   เสี่ยงปานกลาง   เสี่ยงสูง   เสี่ยงสูงมาก   เสี่ยงสูงอันตราย 
 - กรณีพบความเสี่ยงสูง/สูงมาก/สูงอัตราย  >>  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  >>  พบแพทย์ 

3. คัดกรองภาวะเครียด (ST-5)   ไม่มีความเครียด   เครียดปานกลาง   เครียดสูง 
 - กรณีมีภาวะเครียดสูง  >>  รับคำปรึกษาจากบุคลากรสาธารณสุข  >>  คัดกรองโรคซึมเศร้าด้วยแบบคัดกรอง 2Q 

4. คัดกรองภาวะซึมเศร้า (2Q)   ปกติ   เสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้า 
 - กรณีเสี่ยงภาวะซึมเศร้า  >>  รับคำปรึกษาจากบุคลากรสาธารณสุข  >>  คัดกรองโรคซึมเศร้าด้วยแบบคัดกรอง 9Q 

ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ (อสม. อายุ 30 ปีขึ้นไป) 

1. ระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหารอย่างน้อย 8 ช่ัวโมง (FBS) สำหรับผู้ที่มีอายุ 35 ปีข้ึนไป    mg/dl (ค่าปกติอยู่ระหว่าง 75 - 100 mg/dl) 
 - กรณีค่ามากกว่า 100 mg/dl  >>  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  >>  พบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคเบาหวาน  

2. ตรวจอุจจาระ (เฉพาะพื้นท่ีเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ในตับ)   ปกติ    ผิดปกติ ระบุ    
 - กรณีพบไข่หรือตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับ  >>  พบแพทย์เพื่อรับยา  >>  Praziquantel  >>  ultrasound มะเร็งท่อน้ำดี  >> วินิจฉัยมะเร็งท่อน้ำดี  

>>  รักษาด้วยยา/ผ่าตัด 

3. ตรวจอุจจาระคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวิธี Fit Test (สำหรับผู้มีอายุ 50 - 70 ป)ี   ผลเป็นลบ    ผลเป็นบวก ระบุ   
 - กรณีมีผลบวก  >>  พบแพทย์  >>  Colonoscopy  >>  ตรวจช้ินเนื้อ  >>  วินิจฉัยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่  >>  รักษาด้วยยา/ผ่าตัด 

4. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test (เพศหญิงอายุ 30 – 60 ป)ี    ผลเป็นลบ    ผลเป็นบวก ระบุ   
 - กรณีมีผลบวก  >>  พบแพทย์  >>  Colposcopy  >>  ตรวจช้ินเนื้อ  >> วินิจฉัยโรคมะเร็งปากมดลูก  >>  รักษาด้วยยา/ผ่าตัด 
 

สำหรับ อสม... 
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สำหรับ อสม. อายุ 60 ปีขึ้นไป (Community screening)  

1. ข้อมูลเชิงสังคม 

1.1 การอยู่อาศัย หรือ ผู้ดูแลเมื่อเจ็บป่วย 
  ไม่ได้อยูค่นเดียว หรือ มีคนดูแลเมื่อเจ็บป่วย 
  อยู่คนเดียว หรือ ไม่มีคนดูแลเมื่อเจ็บป่วย 

1.2 ลักษณะที่อยู่อาศัย 
  มั่นคงแข็งแรง หรือ ไม่มั่นคงแต่ไมม่ีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพ 
  ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือ มีที่อยู่อาศัยแต่ไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภาพ 

1.3 ความเพียงพอของรายได้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
  เพียงพอ   ไม่เพียงพอ 

2 แบบคัดกรองผู้สูงอายุ 

ความถดถอยของร่ายกาย การทดสอบ 
ส่งต่อเพ่ือประเมินเชิงลึก
กรณีพบอย่างน้อยหนึ่งข้อ 

ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย 
(LIMITED MOBILITY) 

• ให้ผู้สูงอายุเดินไปและกลับด้วยตนเอง 6 เมตร ภายในระยะเวลา 12 วินาที   
(TIME UP AND GO TEST) 

• มีประวัตหิกล้มภายใน 6 เดือน อย่างน้อย 1 ครั้ง 

  สามารถทำได ้
  ไม่สามารถทำได ้

  มี   ไม่ม ี
ด้านการขาดสารอาหาร 

(MALNUTRITION) 
• น้ำหนักลดมากกว่า 3 กิโลกรมัภายในช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา                

(โดยไม่ได้ตั้งใจลดน้าหนัก) 
• มีความอยากอาหารลดลงหรือไม ่

  มี   ไม่ม ี
 

  มี   ไม่ม ี
ด้านการมองเห็น  

(VISUAL IMPAIRMENT) 
• คุณมีปญัหาใด ๆ เกีย่วกับดวงตาของคุณ เช่น การมองระยะไกล การอ่านหนังสือ   มี   ไม่ม ี

ด้านการได้ยิน   
(HEARING LOSS) 

• ให้ถูนิ้วโป้งกับน้ิวช้ีห่างจากหูของผู้สูงอายุประมาณ 1 น้ิว ทีละข้าง ทัง้หูขวาและ 
หูซ้าย (Finger rub test) 

  ได้ยินทั้ง 2 ข้าง 
  ไม่ไดย้ินข้างเดียว 

  ไม่ไดย้ินทั้ง 2 ข้าง 
ด้านภาวะซึมเศร้า 

(DEPRESSIVE 
SYMPTOMS) 

• ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมวันนี้ ทา่นรู้สึกหดหู เศร้า หรือท้อแท้ สิ้นหวัง หรือไม่ 
• ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมวันนี้ ทา่นรู้สึก เบื่อ ทำอะไรกไ็ม่เพลิดเพลิน หรือไม ่

  มี   ไม่ม ี
  มี   ไม่ม ี

ด้านการกลั้นปัสสาวะ 
(URINARY 

INCONTINENCE) 

• ผู้สูงอายุมภีาวะปสัสาวะเล็ดหรือปัสสาวะราด จนทำใหเ้กิดปัญหาในการใช้
ชีวิตประจำวัน 

  มี   ไม่ม ี

ด้านการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน (ADL) 

• ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของท่านในการทำกิจวัตรประจำวันโดยไม่
ต้องพึ่งคนอื่น ลดลงหรือไม่ (กินอาหาร ล้างหน้าแปรงฟันหวีผม ลุกนั่งจากที่นอน
หรือเตียง เข้าห้องน้า เคลื่อนที่ไปมาในบ้าน สวมใส่เสื้อผ้า ขึ้นลงบันได้ 1 ช้ัน 
อาบน้ำ กลั้นอุจจาระ กลั้นปัสสาวะ) 

  ปกติ   ลดลง 

ช่องปาก • ท่านมีความยากลาบากในการเคี้ยวอาหารแข็งหรือไม่ 
• ท่านมีอาการเจ็บปวดในช่องปากหรือไม ่

  มี   ไม่ม ี

  มี   ไม่ม ี
ด้านความคดิความจำ 

(COGNITIVE DECLINE) 
• ให้ทำแบบทดสอบด้านความคิดความจำ (Mini cog)   ปกติ   ผิดปกต ิ

สรุปความเห็นและข้อแนะนำของบุคลากรสาธารณสุข      
       

ลงช่ือ อสม. ผู้เขา้รับการตรวจสุขภาพ 
  ( ) 
  วันท่ี  

ลงชื่อ บุคลากรสาธารณสุข 
  ( ) 
  วันท่ี  
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เอกสารอ้างอิง 

1. แนวทางการตรวจสุขภาพท่ีจำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน กรมการแพทย์ 
2. สมุดประจำตัวสุขภาพวัยทำงาน สำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 
3. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2543 
4. แนวทางการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA Test สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ 
5. https://www.pobpad.com/วิธีตรวจชีพจรและสัญญาณบอกอันตราย สืบค้น 3/11/64 
6. https://www.si.mahidol.ac.th/th/healthdetail.asp?aid=1361 ดัชนีมวลกาย สำคัญอย่างไร สืบค้น 3/11/64 
7. https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/hph/admin/news_files/496_49_1.pdf สืบค้น 5/11/64 
8. https://med.mahidol.ac.th/eye/sites/default/files/public/presentation/eye%20examination.doc  
 สืบค้น 5/11/64 
9. https://medthai.com/การตรวจไขมันในเลือด สืบค้น 8/11/64 
10. https://www.chulacancer.net/patient-list-page.php?id=44 สืบค้น 9/11/64 
11. https://www.nci.go.th/th/File_download/D_index/ptu/update1761/4.pdf การตรวจหาเลือด 
 แฝงในอุจจาระ สืบค้น 30/01/65 
12. https://www.youtube.com/watch?v=hzHnF-t-ADc วิดีโอการเก็บอุจจาระ สำหรับประชาชน 
 สืบค้น 30/01/65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


