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   การทดสอบที่นํามาใชในการตรวจไมไวพอที่จะ
จับโรคไดในระยะแรก เชน การทํางานของไต ใชระดับ บียูเอ็น
(BUN) และครีเอตินีน (Creatinine) หากมีมากในเลือดแสดงวาไต
ทํางานไมปกติ ถาพบภาวะดังกลาว แสดงวาหนาที่การกรองของ
ไตลดลงกวาครึ่งของภาวะปกติ ดังนั้น การพบคาครีเอตินีนที่ปกติ 
(ไมเกินคาอางอิง) ไมไดหมายความวา ไตทําหนาที่ไดปกติครบ
รอยเปอรเซนต เพราะคาครีเอตินีนไมไวพอสําหรับการตรวจจับ
โรคไตไดในระยะเริ่มตน

 ดังนั้น ถามีความผิดปกติของผลเลือดหลังการตรวจสุขภาพ
ประจําปหรือเปลี่ยนแปลงตางจากปที่ผานมา ควรพบหรือปรึกษาแพทย
เพื่อดําเนินการติดตาม วิเคราะหหาสาเหตุตอไป

  ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÃ‹Ò§¡ÒÂãËŒá¢ç§áÃ§
 การตรวจสุขภาพประจําป และการตรวจวิเคราะหทางหอง
ปฏิบัติการเทคนิคการแพทย เปนเครื่องมือที่ใชในการตรวจประเมิน
สถานะสุขภาพในรอบป และสนับสนุนการวินิจฉัยโรค แตไมสามารถ
ยืนยันไดว ามีความปกติครบรอยเปอรเซนต สิ่งสําคัญ คือ ปรับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองใหถูกตอง ตลอดจนติดตาม
การเปลี่ยนแปลงของผลการตรวจสุขภาพในแตละป เพื่อวางแผน
การดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานที่ประกอบดวย การออกกําลังกายอยาง
สมํ่าเสมอ การนอนหลับพักผอนใหเพียงพอ และการเลือกทาน
อาหารที่มีประโยชน มีวิตามิน เกลือแร และใยอาหารที่ครบถวน 
อันจะนําไปสูการมีสุขภาพที่สมบูรณแข็งแรง มีความพรอมของรางกาย
และจิตใจ ไดอยางยั่งยืนตอไป

  ภาวะโรคทีไ่มมผีลกระทบตอการเปลีย่นแปลงคาของ
เลือด บางครั้งการตรวจเลือดไมไดบอกถึงความผิดปกติทั้งหมดของ
รางกายได เชน โรคที่เกี่ยวของกับกลามเนื้อและโรคทางสมอง โดย
ทั่วๆ ไปแพทยจะมีการตรวจโดยวิธีอื่นๆ จะไมไดใชการเจาะเลือด
เปนหลักในการนําไปชวยวินิจฉัยโรคแตเพียงอยางเดียว

  ¡ÒÃá»Å¼Å¡ÒÃµÃÇ¨àÅ×Í´
 ขอมูลตางๆ ที่ประกอบการแปลผล ประกอบดวย

    ปจจัยภายใน เชน เพศ ระดับฮีโมโกลบินในเพศชาย
จะสูงกวาเพศหญิง อายุ ระดับเอนซัยมแอลคาไลนฟอสฟาเทสใน
เด็กจะมากกวาผูใหญ ประมาณ 3 - 5 เทา เปนตน

    ปจจัยภายนอก เชน การออกกําลังกาย มีผลตอ
ระดับเอนซัยมที่ออกมาจากกลามเนื้อทําใหคาเปลี่ยนแปลง ยาที่
รักษาโรคบางชนิดอาจทําใหคาของเอนซัยมในตับสูงขึ้นได เปนตน
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 การมีสุขภาพดีในความหมายของสาธารณสุข คือ การสราง
เสริม การปองกัน และการทราบความเสี่ยงกอนการเกิดโรค ดังนั้น
จึงมีการรณรงคและสนับสนุนใหประชาชนมีการตรวจสุขภาพประจําป
เพื่อเปนสวนหนึ่งของการตรวจติดตามสุขภาพ และดูความเปลี่ยนแปลง
สภาวะของรางกาย เพื่อปองกัน และลดภาวะเสี่ยงของโรค ความผิดปกติ
ของรางกายที่เกิดขึ้นโดยที่จะยังไมปรากฏอาการ ในระยะแรกจะทําให
การรักษาไดรวดเร็ว กอนที่โรคจะลุกลาม และถามีภาวะเสี่ยงสามารถ
วางแผนในการดูแลรักษาตนเองไดกอนที่โรคจะอยูในระยะที่รุนแรงแลว

 นอกจากนีใ้นกลุมผูทีท่าํงานเกีย่วของกบัสารเคมหีรอือตุสาหกรรม
ตางๆ ในกระบวนการทํางานอาจไดรับอันตรายถาไมมีการปองกันหรือ
ดูแลดานความปลอดภัยของระบบการทํางานดีพอ ผูปฏิบัติงานที่สัมผัส 
(Exposed) กับสารที่มีอันตราย การไดรับสารในปริมาณที่มากกวา
ปกติอาจมีภาวะเสี่ยงในการเกิดเปนพิษหรือพบโรคบางอยางเกิดขึ้น
ได และมีผลตอสุขภาพมากกวาผูที่ไมไดสัมผัสสารพิษ (non-exposed)
ดังนั้นในการประกอบอาชีพตางๆ ผูปฏิบัติงานก็ตองมีการตรวจดูแล
สุขภาพเชนเดียวกัน โดยเฉพาะผูที่ทํางานเกี่ยวกับสารบางอยางที่มีอยูใน
กระบวนการผลิตหรือ ไดรับระหวางการทํางานก็จะตองมีการกํากับดูแล
เพื่อบงชี้ถึงภาวะสุขภาพ และความเสี่ยงตอการเกิดพิษดวย

 การตรวจสุขภาพประจําปทั่วๆไป เปนการตรวจสุขภาพเพื่อ
การประเมินสภาวะของรางกาย โดยอาศัยพื้นฐานของเรื่อง เพศ อายุ 
และปจจัยเสี่ยงที่มีความเชื่อมโยงกับประวัติและพฤติกรรม รวมทั้ง
การตรวจรางกายประกอบรวมกับการตรวจทางหองปฏิบัติการ
เทคนิคการแพทย เชน การตรวจเลือด ปสสาวะ อุจจาระ และการ
ถายภาพเอกซเรยปอดเพื่อดูความสมบูรณของรางกายในเวลาที่ผานมา
และดูสมรรถภาพของอวัยวะที่สําคัญ เชน ตับ ไต หัวใจ เปนตน ผลจาก

หองปฏิบัติการเทคนิคการแพทยจะนําไป
สูการวางแผนดูแลสุขภาพควบคูกับการให
การวินิจฉัยโรค และเพื่อรักษาตอไป

  ·íÒäÁµŒÍ§ÁÕ¡ÒÃµÃÇ¨àÅ×Í´
 การตรวจเลือดเพียง เล็กน อย
สามารถบอกถึงสภาวะของการทํางาน
ระบบตางๆ ภายในรางกาย โดยเฉพาะ ตับ
ไต หัวใจ และปญหาโรคทางพันธุกรรม เชน ถามีระดับนํ้าตาลกลูโคสสูงเกิน
คาปกติ อาจเสี่ยงตอโรคเบาหวาน หรือ พบลักษณะผิดปกติของฮีโมโกลบิน
อาจเสี่ยงตอโรคธาลัสซีเมียไดเปนตน

  »ÃÐâÂª¹�¢Í§¡ÒÃµÃÇ¨àÅ×Í´
  ตรวจเพื่อบงชี้สถานะสุขภาพของรางกาย (Reference
individual) เปนการตรวจเพื่อดูความพรอม และติดตามสุขภาพ โดยตรวจ
ทุกป นําไปเปนคาอางอิงของความสมบูรณของรางกาย เพื่อการเปรียบเทียบ
ในแตละป และเมื่อมีความผิดปกติ หรือความเสี่ยงของโรค ก็จะทราบไดเร็ว
และสามารถติดตามการดําเนินของโรคเพื่อการปองกันและรักษาสุขภาพ
กอนที่จะลุกลามตอไป

  ตรวจคัดกรอง (Screening) เปนการตรวจเพื่อคนหาเกี่ยวกับ
ความผิดปกติตางๆ ที่มิไดแสดงอาการปรากฏใหเห็นชัดเจน เชน การตรวจ
นํ้าตาลกลูโคส เพื่อการคัดกรองหาภาวะเสี่ยงกับโรคเบาหวาน เปนตน

  ตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรค (Diagnosis) เปนการตรวจเพื่อชวย
ยืนยัน อาจทําตอจากการตรวจคัดกรอง และสรุปสาเหตุการ เชน การตรวจ
พบเชื้อไวรัสบีในเลือด สามารถยืนยันการติดเชื้อหรือเปนพาหะของไวรัส
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ตับอักเสบบีไดในเวลานั้นๆ เปนตน

  ตรวจเพื่อติดตามผลการรักษา (Monitoring) เปนการ
ตรวจเพื่อประเมินการรักษาวาดีขึ้นหรือไม เชน ตรวจดูจํานวนของ
เม็ดเลือดขาวในเลือดภายหลังการใชยาเคมีบําบัด เปนตน

  พยากรณโรค (Prognosis) โดยใชหลักทางสถิติชวยในการ
สังเกตและดูแลรักษาผูปวย และมีการบันทึก (evidence base) เปนแนว
ปฏิบัติ เชน พบวาปริมาณเม็ดเลือดขาวตํ่า อาจเสี่ยงตอการติดเชื้อสูง

  »̃¨¨ÑÂ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ áÅÐà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃµÃÇ¨ÇÔà¤ÃÒÐË�
 การตรวจเลือดเพียงอยางเดียว อาจไมสามารถบอกโรคที่
แอบแฝงไดหมดเพราะปจจัยที่สําคัญและเกี่ยวของกับการตรวจ
วิเคราะห คือ

  ความไวของวิธีการตรวจ (Sensitivity) ความไวของวิธีการ
ตรวจมีความสําคัญที่จะบอกวาวิธีการที่ตรวจจับสารที่สงสัยในปริมาณ
นอยๆ ไดหรือไม และบงชี้ถึงความผิดปกติไดในระยะเริ่มแรกไดหรือไม
(Early detection) ซึ่งความไวขึ้นอยูกับปจจัยอยางนอย 2 ประการ คือ

   เครื่องมือหรือหลักการที่ใช มีความไวหรือสามารถ
ตรวจพบสารสงสัยแมมีปริมาณนอย เชน การตรวจหาเชื้อไวรัสตับ
อักเสบ บี โดยวิธีของทางอิมมูนวิทยา (Antigen-Antibody Reaction)
มีความไวมากกวา วิธีหลักของการเกาะกลุม (Agglutination reaction)
เปนตน


