
มาตรฐานหน่วยตรวจสุขภาพ ประกอบด้วย 

1. รายการตรวจสอบเพื่อใหไ้ดโ้รงพยาบาลหรือบริษทัผูใ้หบ้ริการตรวจสุขภาพท่ีมีคุณภาพ 

2. รายการตรวจสอบเพื่อใหไ้ดร้ายการตรวจสุขภาพตามปัจจยัเส่ียงท่ีมีคุณภาพ 

3. รายการตรวจสอบเพื่อใหไ้ดก้ารตรวจสมรรถภาพการไดย้นิท่ีมีคุณภาพ 

4. รายการตรวจสอบเพื่อใหไ้ดก้ารตรวจสมรรถภาพการมองเห็นท่ีมีคุณภาพ 

5. รายการตรวจสอบเพื่อใหไ้ดก้ารตรวจสมรรถภาพปอดดว้ยวิธีสไปโรเมตรียท่ี์มีคุณภาพ 

6. รายการตรวจสอบเพื่อใหไ้ดก้ารตรวจภาพรังสีทรวงอกท่ีมีคุณภาพ 

7. รายการตรวจสอบเพื่อใหไ้ดก้ารตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบติัการท่ีมีคุณภาพ 

8. รายการตรวจสอบเพื่อใหไ้ดแ้พทย ์พยาบาล และผูด้  าเนินการตรวจทางอาชีวอนามยัท่ีมีคุณภาพ 

 

1. รายการตรวจสอบเพ่ือให้ได้โรงพยาบาลหรือบริษัทผู้ให้บริการตรวจสุขภาพท่ีมีคุณภาพ 

1.1  โรงพยาบาลหรือบริษทัผูใ้หบ้ริการตรวจสุขภาพมีเอกสารใบอนุญาตจากกองประกอบโรคศิลปะใน

การใหบ้ริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลหรือบริษทัผูใ้หบ้ริการตรวจสุขภาพ 

1.2  ก าหนดรายการตรวจสุขภาพตามปัจจยัเส่ียงโดยแพทยอ์าชีวเวชศาสตร์ (วุฒิบตัรหรืออนุมติับตัร) 

โดยอาศยัผลการประเมินความเส่ียงทางสุขภาพประกอบการก าหนดรายการตรวจ หากเป็นแพทย์

อบรมความรู้เบ้ืองตน้ดา้นอาชีวเวชศาสตร์ตอ้งมีแพทยอ์าชีวเวชศาสตร์เป็นผูค้วบคุมรับรองผลการ

ก าหนดรายการตรวจสุขภาพตามปัจจยัเส่ียง 

1.3  เคร่ืองตรวจสมรรถภาพการไดย้ิน หูฟัง และเบาะของหูฟังท่ีระบุว่าผ่านมาตรฐานขั้นต ่าของ ANSI 

S3.6 Specification for Audiometer (ANSI S3.6-1996) ห้องตรวจการได้ยินต้องผ่านมาตรฐานท่ี

องคก์ร OSHA ก าหนดไวใ้นปี ค.ศ. 1983 หรือเกณฑท่ี์ก าหนดของ ANSI S3.1-1999 

1.4  เคร่ืองตรวจสมรรถภาพการมองเห็นมาตรฐานสากล เช่น เคร่ือง Titmus  TNO Occupational Model,  

Titmus  Occupational Model, Titmus Occupational (Letters), Titmus  Aeromedical Model, Titmus  

Driver Ed Model  Titmus VSERIES อ่ืนๆ และ OPTEC 



1.5  เคร่ืองตรวจสมรรถภาพปอด สไปโรมิเตอร์ (Spirometer) มีมาตรฐานความแม่นย  าในการตรวจ 

(Accuracy) ไม่ต ่ากวา่มาตรฐานของ American Thoracic Society (ATS) ปี ค.ศ. 1994 

1.6  ด าเนินการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน สมรรถภาพการมองเห็น และสมรรถภาพปอด โดยมีผู ้

ควบคุมคุณภาพการตรวจเป็นพยาบาลอาชีวอนามยั หรือแพทยอ์าชีวเวชศาสตร์ หรือแพทยอ์บรม

ความรู้เบ้ืองตน้ดา้นอาชีวเวชศาสตร์ 

1.7  ปรับเลือกขอ้มูลผลตรวจสมรรถภาพการไดย้นิเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานโดยแพทยอ์าชีวเวชศาสตร์ 

1.8   แปลผลการตรวจสมรรถภาพการไดย้ิน สมรรถภาพการมองเห็น และสมรรถภาพปอด และรับรอง

ผลโดยแพทยอ์าชีวเวชศาสตร์ หรือแพทยอ์บรมความรู้เบ้ืองตน้ดา้นอาชีวเวชศาสตร์ 

1.9   เคร่ืองถ่ายรังสีทรวงอกเป็นภาพดิจิตอลหรือฟิล์มท่ีมีขนาดไม่ต ่ากว่า 14  X 17 น้ิว ตรวจโดย

นกัรังสีเทคนิค หรือเจา้หนา้ท่ีรังสีการแพทย ์

1.10 การตรวจทางห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานทาง

ห้องปฏิบติัการเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล  เช่น มาตรฐาน ISO 15189 มาตรฐานห้องปฏิบติัการ

ทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ปี พ.ศ. 2555 ส าหรับ

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (LA) หรือมาตรฐานอ่ืนๆท่ีได้รับการรับรองจากกระทรวง

สาธารณสุขหรือสภาเทคนิคการแพทย ์

1.11 การตรวจสารคดัหลัง่จากร่างกายแต่ละรายการ ตอ้งมีการก าหนดระยะเวลาเก็บตวัอย่าง ชนิดของ

สารท่ีตรวจหา และค่ามาตรฐานท่ีใชแ้ปลผลท่ีเหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐาน ACGIH ฉบบัล่าสุด 

เช่น การส่งตรวจสารหนูในปัสสาวะ ตอ้งเก็บตวัอยา่งในวนัสุดทา้ยของสัปดาห์การท างาน ตรวจหา

สาร Inorganic Arsenic and Methylated Metabolites โดยมีค่ามาตรฐานในการท างาน 35 มคก./ล. 

หรืออาจใชม้าตรฐานอ่ืนๆทางดา้นพิษวิทยาและงานอาชีวอนามยัตามดุลยพินิจของแพทยอ์าชีวเวช

ศาสตร์ 

1.12 มีเอกสารแสดงขอ้ก าหนดคุณสมบติัเฉพาะของการรายงานผลของรายการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ

แต่ละรายการ เอกสารแสดงขั้นตอนการด าเนินการตรวจและแปลผลสมรรถภาพการได้ยิน 

สมรรถภาพการมองเห็น สมรรถภาพปอด และการใชเ้คร่ืองถ่ายภาพรังสีทรวงอก ครบทุกรายการ

ตรวจท่ีมีให้บริการและผูท้  าการตรวจสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามเอกสารแสดงขั้นตอนการ

ด าเนินการตรวจในระหวา่งท่ีปฏิบติังานโดยไม่ตอ้งเปิดอ่าน 



2. รายการตรวจสอบเพ่ือให้ได้รายการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเส่ียงท่ีมีคุณภาพ 

2.1  รายงานการเดินส ารวจสถานประกอบการ ท่ีเดินส ารวจครบทุกแผนกท่ีมีการตรวจสุขภาพ 

2.2 รายงานการประเมินความเส่ียงทางสุขภาพ 

2.3 เอกสารใบอนุญาตของแพทยอ์าชีวเวชศาสตร์ผูก้  าหนดรายการตรวจสุขภาพ 

3. รายการตรวจสอบเพ่ือให้ได้การตรวจสมรรถภาพการได้ยินท่ีมีคุณภาพ 

3.1  มาตรฐานเคร่ืองมือและสถานท่ี  

3.1.1  เอกสารเคร่ืองตรวจ หูฟัง และเบาะของหูฟังท่ีระบุว่าผ่านมาตรฐานขั้นต ่าของ ANSI S3.6  

Specification for Audiometer (ANSI S3.6-1996) 

3.1.2  เอกสารการตรวจการสอบเทียบขั้นพื้นฐานประจ าวนัก่อนการท าการตรวจ และควรเฝ้าสังเกต

ขณะท าการตรวจการสอบเทียบดว้ยตนเอง 

3.1.3  เอกสารการตรวจการสอบเทียบอย่างละเอียด และเอกสารการสอบเทียบ ท่ีตอ้งท าใน ระยะเวลา

ไม่เกินหน่ึงปีท่ีผา่นมา 

3.1.4  เอกสารการตรวจระดบัเสียงภายในห้องตรวจการไดย้ิน ผ่าน มาตรฐานท่ีองคก์ร OSHA ก าหนด

ไวใ้นปี ค.ศ. 1983 หรือเกณฑท่ี์ก าหนดของ ANSI S3.1-1999 ท่ีตอ้งท าในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี

ท่ีผา่นมา 

3.1.5  ห้องตรวจเป็นแบบ ห้องตรวจการได้ยินมาตรฐาน โดยทุกส่วนของร่างกายผูถู้กตรวจตอ้งอยู่

ภายในหอ้งตรวจ หรือใชร้ถตรวจการไดย้นิเคล่ือนท่ีเท่านั้น 

3.1.6  เคร่ืองตรวจสมรรถภาพการไดย้นิตอ้งอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน  

3.1.7  ควรมีการตรวจสอบเอกสารทั้งหมด และตรวจสอบวา่เคร่ืองตรวจท่ีท าการตรวจจริงหนา้งานตรง

กบัในเอกสารดว้ย 

 

 

 



3.2  มาตรฐานของผู้ตรวจและเทคนิคการตรวจ 

3.2.1  ผูท้  าการตรวจสมรรถภาพการไดย้นินั้น ตอ้งเป็นแพทยอ์าชีวเวชศาสตร์ แพทยเ์ฉพาะทางโสต ศอ 

นาสิก พยาบาลอาชีวอนามยั นกัแกไ้ขการไดย้นิ เป็นผูท่ี้มีสิทธ์ิตามมาตรา 30 ของ พระราชบญัญติั

การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 หรือจะต้องเป็นผู ้ท่ีผ่านการอบรมหลักสูตรการตรวจ

สมรรถภาพการมองเห็นท่ี สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้มแห่งประเทศไทย

ร่วมรับรอง   

3.2.2  ตรวจและรายงานผลการตรวจสมรรถภาพการไดย้นิของพนกังานครบทุกความถ่ี ไดแ้ก่ 500 1000 

2000 3000 4000 6000 และ 8000 Hz ของหูทั้งสองขา้งเสมอ (ตอ้งมีความถี่ 3,000 และ 8,000 Hz) 

3.2.3  ควรมีบนัทึกเร่ืองการเตรียมตวัของพนักงานแต่ละคนเก่ียวกบั การสัมผสัเสียงดงัทั้งจากในงาน

และจากนอกงานเป็นเวลา 12 ชัว่โมงก่อนท าการตรวจ การเจ็บป่วยในระหว่างวนัท่ีท าการตรวจ 

การพกัผอ่นใหเ้พียงพอในคืนก่อนการตรวจ และนัง่รอคิวเขา้รับการตรวจดว้ยความสงบและเงียบ

เสียงท่ีสุด 

3.2.4  มีเอกสาร Work Instruction (WI) ในการด าเนินการตรวจสมรรถภาพการไดย้นิ และผูท้  าการตรวจ

สามารถปฏิบติังานไดต้รงตาม WI จริง ในระหวา่งท่ีปฏิบติังานโดยไม่ตอ้งเปิดอ่าน 

3.3  มาตรฐานของผู้แปลผล 

3.3.1  เอกสารใบอนุญาตของแพทยอ์าชีวเวชศาสตร์ผูป้รับเลือกขอ้มูลผลตรวจสมรรถภาพการไดย้ินเพื่อ

ใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐาน 

3.3.2  เอกสารใบอนุญาตของแพทยอ์าชีวเวชศาสตร์ หรือแพทยอ์บรมความรู้เบ้ืองตน้ด้านอาชีวเวช
ศาสตร์ ผูแ้ปลผลตรวจ สมรรถภาพการไดย้นิ 

3.4  มาตรฐานของวิธีการรายงานผล 

3.4.1  แปลผลการตรวจสมรรถภาพการไดย้ินทั้งแบบมีขอ้มูลพื้นฐาน โดยมีการปรับเลือกขอ้มูลพื้นฐาน

อยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการโดยแพทยอ์าชีวเวชศาสตร์ 

3.4.2  แปลผลการตรวจสมรรถภาพการไดย้นิแบบท่ีไม่มีขอ้มูลพื้นฐานร่วมดว้ย 

3.4.3  แปลผลตามเกณฑก์ารส่งพบแพทยเ์ฉพาะทางโสต ศอ นาสิก เพื่อรับการรักษาร่วมดว้ย  



4. รายการตรวจสอบเพ่ือให้ได้การตรวจสมรรถภาพการมองเห็นท่ีมีคุณภาพ 

4.1  มาตรฐานเคร่ืองมือและสถานท่ี 

4.1.1  เอกสารใบรับรองเคร่ืองตรวจสมรรถภาพการมองเห็นมาตรฐานสากล เช่น เคร่ือง Titmus  TNO 

Occupational Model,  Titmus  Occupational Model, Titmus Occupational (Letters), Titmus  

Aeromedical Model, Titmus  Driver Ed Model  Titmus VSERIES อ่ืนๆ และ OPTEC ควรมีการ

ตรวจสอบเอกสารทั้งหมด และตรวจสอบว่าเคร่ืองตรวจท่ีท าการตรวจจริงหน้างานตรงกับใน

เอกสารดว้ย โดยตวัเคร่ืองตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

4.1.1.1  มีสไลดส์ าหรับการตรวจแบบ industrial slide  ไม่นอ้ยกวา่ 12 สไลด ์

4.1.1.2  มีช่องมองระยะการทดสอบการมองไกลไม่นอ้ยกวา่ 6 เมตร (20 ฟุต) และการมองใกลไ้ม่

นอ้ยกวา่ 40 เซนติเมตร (16 น้ิว) 

4.1.1.3  สามารถทดสอบสมรรถภาพการมองเห็นในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

• การทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น 

• การทดสอบสมรรถภาพการมองเห็นในระยะไกลพร้อมกนัทั้งสองตา (Acuity 

Both EYE Binocular) ตาขวา (Acuity Right EYE Monocular) ตาซ้าย (Acuity 

Left EYE Monocular) 

• การทดสอบสมรรถภาพการมองเห็นในระยะไกลตามแนวลึกของสายตา 

(Stereo Depth Perception) 

• การทดสอบการมองเห็นสีโดยใชแ้ผ่นทดสอบ Ishihara 14, 24, หรือ 38 Plates  

• การทดสอบสมรรถภาพการมองเห็นในระยะไกลของตาเขแนวตั้ง (Vertical 

Phoria) และตาเขดา้นขา้ง (Lateral Phoria) 

• การทดสอบสมรรถภาพการมองเห็นในระยะใกลพ้ร้อมกันทั้งสองตา (Acuity 

Both EYE   Binocular) ตาขวา (Acuity Right EYE Monocular) ตาซ้าย (Acuity 

Left EYE Monocular) 



• การทดสอบสมรรถภาพการมองเห็นในระยะใกล้ของตาเขด้านขา้ง (Lateral 

Phoria) 

• สามารถทดสอบลานสายตาแต่ละขา้งได้ (Peripheral) ท่ีมีมุมในการตรวจไม่

นอ้ยกวา่ 85 องศา , 70 องศา , 55 องศา , 45 องศา หรือ nasal ได ้

4.1.1.4  สามารถปรับระดบัสูง-ต ่าตวัเคร่ืองใหเ้หมาะกบัผูถู้กทดสอบได ้

4.1.1.5  มีสัญญาณไฟบอกการวางหนา้ผากของผูถู้กทดสอบในต าแหน่งท่ีถูกตอ้ง 

4.2  มาตรฐานของผู้ตรวจและเทคนิคการตรวจ 

4.2.1  ผูท้  าการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นนั้น ตอ้งเป็นพยาบาลอาชีวอนามยั หรือจะตอ้งเป็นผูท่ี้ผา่น

การอบรมหลกัสูตรการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นท่ี สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและ

ส่ิงแวดลอ้มแห่งประเทศไทยร่วมรับรอง 

4.2.2  ใบอนุญาตหรือหลกัฐานในการผา่นการอบรมหลกัสูตรของผูท้  าการตรวจ และตรวจสอบวา่ผูท่ี้ท า

การตรวจจริงหนา้งานตรงกบัในใบอนุญาตดว้ย 

4.2.3  มีเอกสาร Work Instruction (WI) ท่ีมีเน้ือหาสอดคล้องกับ Slide Information Brochure ประจ า

เคร่ืองท่ีใช้ในการด าเนินการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นและผูท้  าการตรวจสามารถปฏิบติังาน

ไดต้รงตาม WI จริง ในระหวา่งท่ีปฏิบติังานโดยไม่ตอ้งเปิดอ่าน 

4.3  มาตรฐานของผู้แปลผล 

4.3.1  เอกสารใบอนุญาตของแพทยอ์าชีวเวชศาสตร์ หรือแพทยอ์บรมความรู้เบ้ืองตน้ด้านอาชีวเวช

ศาสตร์ ผูแ้ปลผลตรวจ สมรรถภาพการมองเห็น 

 

4.4  มาตรฐานของวิธีการรายงานผล 

4.4.1  แปลผลตาม  Purdue Job Standard  ท่ีระบุในคู่มือการใชง้านของเคร่ืองแต่ละรุ่น    

4.4.2  เอกสารบ ารุงรักษาครบทุกรายการ เช่น Replace burned out bulbs, Inspect Instrument, Clean 

Exterior Lenses, Clean Housing, Clean Slides, Replace Slide Illumination Lamps ระยะเวลาตาม

ค าแนะน าจากคู่มือการใชง้านของเคร่ืองแต่ละรุ่น 



5. รายการตรวจสอบเพ่ือให้ได้การตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมตรีย์ท่ีมีคุณภาพ 

5.1  มาตรฐานเคร่ืองมือและสถานท่ี  

5.1.1 เอกสารเคร่ืองตรวจสไปโรมิเตอร์ (Spirometer) มีมาตรฐานความแม่นย  าในการตรวจ (Accuracy) 

ไม่ต ่ากวา่มาตรฐานของ American Thoracic Society (ATS) ปี ค.ศ. 1994  

5.1.2  เอกสารการตรวจการสอบเทียบอยา่งละเอียด ตามแนวทางของ ATS ปี ค.ศ. 1994 และ ATS/ERS 

ปี ค.ศ. 2005 และมีเอกสารบนัทึกการสอบเทียบปริมาตรลงบนัทึกอยา่งนอ้ยวนัละหน่ึงคร้ัง 

5.1.3  เอกสารแสดงแนวทางการควบคุมการติดเช้ือในการตรวจสไปโรเมตรียไ์ม่ต ่ากว่าแนวทางของ 

ATS ปี ค.ศ. 1994 และ ATS/ERS ปี ค.ศ. 2005 

5.1.4  เคร่ืองตรวจสามารถแสดงผลสไปโรแกรมได้ทั้ง Volume-time curve และ Flow-volume curve 

รวมทั้งตอ้งรายงานผลครบทุกพารามิเตอร์ดังน้ี FVC, FEV1, และ FEV1/FVC ทั้งค่า Measure 

และ %Predicted 

5.1.5  เอกสารรายงานการท าความสะอาดและฆ่าเช้ือส าหรับอุปกรณ์แต่ละช้ินท่ีใช้ เช่น ท่ีหนีบจมูก 

(Nose clip) หลอดอมชนิดใช้ซ ้ า (Reusable mouthpiece) ท่อต่อจากหลอดอม (Breathing tube) 

วาลว์ (Valve) และขอ้ต่อ (Manifold) หรืออาจใชแ้บบชนิดท่ีใชค้ร้ังเดียว (Disposable) ทุกคร้ังกบั

ผูเ้ขา้รับการตรวจทุกคน 

5.2  มาตรฐานของผู้ตรวจและเทคนิคการตรวจ 

5.2.1  ผูท้  าการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมตรีย์นั้นจะตอ้งเป็นผูท่ี้ผ่านการอบรมหลกัสูตร 

การตรวจสไปโรเมตรียท่ี์ไดรั้บการรับรองจากสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย  หรือสมาคมโรค

จากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้มแห่งประเทศไทย 

5.2.2  มีเอกสารแสดงถึงขอ้หา้มและภาวะแทรกซ้อนในการตรวจ รวมถึงไดมี้การอธิบายใหผู้เ้ขา้รับการ

ตรวจไดท้ราบดว้ย 

5.2.3  แผนการตรวจ (Maneuver) ท่ีใช้เป็นหลกัในการตรวจสไปโรเมตรียใ์นงานอาชีวอนามยั  ให้ใช้

แผนการตรวจแบบ FVC Maneuver 



5.2.4 เทคนิคการตรวจ (Technique) ท่ีใช้ในการตรวจ FVC Maneuver นั้น ผูส้ั่งการตรวจอาจ พิจารณา

ใชเ้ทคนิคการตรวจแบบวงจรปิด (Closed circuit technique) หรือเทคนิคการตรวจแบบวงจรเปิด 

(Open circuit technique) ตามแต่ความเหมาะสม 

5.2.5  จ านวนคร้ังต ่าสุดของการท า FVC Maneuver ท่ีตอ้งท าในการตรวจแต่ละรอบคืออย่างน้อย    3 

คร้ัง ส่วนจ านวนคร้ังสูงสุดไม่เกิน 8 คร้ัง  

5.2.6  มีบนัทึกเร่ืองการเตรียมตวัของพนกังานแต่ละคนก่อนเขา้รับการตรวจ เช่นไม่ออกก าลงักายอยา่ง

หนกั 30 นาทีก่อนท าการตรวจ ไม่สวมเส้ือผา้ท่ีรัดคอ ทรวงอก และทอ้ง หลีกเล่ียงอาหารม้ือใหญ่ 

2 ชัว่โมงก่อนท าการตรวจ        ไม่ด่ืมแอลกอฮอล ์4 ชัว่โมงก่อนท าการตรวจ ไม่สูบบุหร่ี 1 ชัว่โมง

ก่อนท าการตรวจ และหยดุยาขยายหลอดลม เป็นตน้  

5.2.7  มีบนัทึกอาการหรือโรคประจ าตวัท่ีเป็นขอ้หา้มในการตรวจ เช่นไอเป็นเลือด มีภาวะลมร่ัวในช่อง

เยือ่หุม้ปอดท่ียงัไม่ไดรั้บการรักษา มีภาวะกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือด เพิ่งไดรั้บการผา่ตดัตา ช่องอก

หรือช่องทอ้ง วณัโรคปอดระยะติดต่อ เป็นตน้ 

5.2.8 มีเอกสาร Work Instruction (WI) ในการด าเนินการตรวจสมรรถภาพการปอดดว้ยวิธีสไปโรเม

ตรีย ์และผูท้  าการตรวจสามารถปฏิบติังานไดต้รงตาม WI จริง ในระหวา่งท่ีปฏิบติังานโดยไม่ตอ้ง

เปิดอ่าน 

 
5.3  มาตรฐานของผู้แปลผล 

5.3.1  เอกสารใบอนุญาตของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ หรือแพทยอ์บรมความรู้เบ้ืองตน้ด้านอาชีวเวช

ศาสตร์ ผูแ้ปลผลตรวจ สมรรถภาพการมองเห็น 

 
5.4  มาตรฐานของวิธีการรายงานผล 

5.4.1  มีการพิจารณากราฟท่ีมีลกัษณะผ่านเกณฑก์ารยอมรับ (Acceptability criteria) รวมถึง เกณฑก์าร

ท าซ ้า (Repeatability criteria) ก่อนท่ีจะน ามาท าการแปลผล 

5.4.2  เลือกกราฟท่ีน ามาใชใ้นการแปลผล ให้ใชค้่าจากกราฟท่ีดีท่ีสุด (Best curve) คือกราฟท่ีมี ผลรวม

ของค่า FEV1 และ FVC มากท่ีสุดใน 3 กราฟ ในการแปลผล 



5.4.3  มีหลกัฐานแสดงถึงการระบุช่ือสมการท่ีใช้ในการแปลผลไวใ้นใบรายงานผลการตรวจทุกคร้ัง

และมีการเลือกสมการอา้งอิงส าหรับการแปลผลท่ีเหมาะสม 

5.4.4 ระบุวิธีท่ีใชใ้นการแปลผลไวใ้นใบรายงานผลการตรวจดว้ยเสมอ โดยสามารถเลือกใชก้าร แปล

ผลด้วยวิธี Specified ratio หรือ Lower limits of normal กรณีท่ีมีข้อมูลพื้นฐานให้แปลผลแบบ

เทียบกบัผลตรวจสมรรถภาพปอดท่ีเป็นขอ้มูลพื้นฐานดว้ย 

5.4.5 การแปลผลแบ่งระดบัความรุนแรงของภาวะความผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstructive abnormality) 

และความผิดปกติแบบจ ากดัการขยายตวั (Restrictive abnormality) ตามแนวทางของสมาคมอุร

เวชชแ์ห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2545 

 

6. ทรายการตรวจสอบเพ่ือให้ได้การตรวจภาพรังสีทรวงอกท่ีมีคุณภาพ 

6.1  มาตรฐานเคร่ืองมือและสถานท่ี  

6.1.1  ลกัษณะของการให้บริการ  สามารถให้บริการถ่ายภาพรังสีทรวงอกแบบดิจิตอล หรือแบบฟิล์ม  

โดยการใหบ้ริการเคล่ือนท่ีในชุมชนสถานประกอบการและภายในโรงพยาบาล  

6.1.2  มีเอกสาร Work Instruction (WI) ในการด าเนินการตรวจภาพรังสีทรวงอก และผูท้  าการตรวจ

สามารถปฏิบติังานไดต้รงตาม WI จริง ในระหวา่งท่ีปฏิบติังานโดยไม่ตอ้งเปิดอ่าน 

6.1.3  รถถ่ายภาพรังสีตอ้งผา่นมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทยห์รือส านกังานปรมาณูเพื่อสันติและ

มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใชง้านตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก 

6.1.4  มาตรฐาน Radiation safety ใบอนุญาตมีไวค้รอบครองเคร่ืองก าเนิดรังสีและผลิตหรือใชพ้ลงังาน

จากเคร่ืองก าเนิดรังสี จากส านกังานปรมาณูเพื่อสันติ ไม่เกิน 2 ปี 

6.1.5  มาตรฐานคุณภาพการเอกซเรย์ เคร่ืองก าเนิดรังสีได้รับการตรวจสอบจากศูนย์วิทยาศาสตร์

การแพทย ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข ไม่เกิน 1 ปี 

6.1.6  ภาพถ่ายรังสีทรวงอกเป็นภาพดิจิตอล หรือแบบฟิลม์ท่ีมีขนาดไม่ต ่ากวา่ 14 X 17 น้ิว 

6.1.7  ผูรั้บจา้งตอ้งจดัหาเส้ือส าหรับผูรั้บบริการเปล่ียน คนละ 1 ชุด โดยไม่ซ ้า 

6.1.8  ขนาดรถเอกซเรยเ์คล่ือนท่ีมีขนาดไม่ต ่ากวา่ 6 เมตร มีหอ้งเปล่ียนเส้ือผา้ไม่ต ่ากวา่ 1 หอ้งบนรถ 

6.1.9  กรณีภาพถ่ายรังสีทรวงอกไม่เป็นแบบภาพดิจิตอล ฟิลม์ตอ้งเป็นขนาดมาตรฐานฟิลม์ใหญ่เท่านั้น 



 
6.2  มาตรฐานของผู้ตรวจและเทคนิคการตรวจ 

6.2.1  ผูถ้่ายภาพรังสี ต้องเป็นผูท่ี้มีวุฒิการศึกษาอนุปริญญา/ปริญญาตรี ด้านรังสีเทคนิค และมี

ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค จากกองประกอบโรคศิลปะ กระทรวง

สาธารณสุขท่ีไม่หมดอาย ุ

6.2.2  เอกสารแสดง Work Instruction (WI) วิธีการตรวจทางรังสี และผูท้  าการตรวจสามารถปฏิบติังาน

ไดต้รงตาม WI จริง ในระหวา่งท่ีปฏิบติังานโดยไม่ตอ้งเปิดอ่าน 

 
6.3  มาตรฐานของผู้แปลผล 

6.3.1  ผูอ่้านผล ตอ้งเป็นรังสีแพทยห์รือแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นวณัโรคหรือโรคปอดและมีใบประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมท่ีไม่หมดอาย ุ

6.3.2  เอกสารผ่านการอบรมหลกัสูตร Air pneumo หรือ B reader ของผูอ่้านผลฟิล์มส าหรับกรณีเฝ้า

ระวงัโรคปอดกลุ่ม Pneumoconiosis  

 
7. รายการตรวจสอบเพ่ือให้ได้การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการท่ีมีคุณภาพ 

7.1  มาตรฐานเคร่ืองมือและสถานท่ี  

7.1.1  ทุกรายการทดสอบ ไดรั้บการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานทางห้องปฏิบติัการเป็นท่ี

ยอมรับในระดับสากล  เช่น มาตรฐาน ISO 15189 มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

กระทรวงสาธารณสุข มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย ์ปี พ.ศ. 2555 ส าหรับห้องปฏิบติัการทาง

การแพทย ์(LA) หรือมาตรฐานอ่ืนๆท่ีไดรั้บการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขหรือสภาเทคนิค

การแพทย ์และ ณ วนัท่ีให้บริการจะตอ้งอยู่ในระยะเวลาการรับรองคุณภาพ และตอ้งมีหลกัฐาน

มาแสดง ถา้ช่วงเวลาท่ีสอบราคาใบรับรองมาตรฐานหมดอาย ุจะตอ้งด าเนินการขอต่อใบอนุญาต

ทนัทีและตอ้งด าเนินการใหไ้ดรั้บการรับรองภายใน 3 เดือน 

7.1.2  จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นหอ้งปฏิบติัการท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายและตอ้งมีหลกัฐานมาแสดง 

7.1.3  เอกสารแสดงผลการท า IQC หรือ EQA ในรายการท่ีตรวจของรอบล่าสุดในรอบปี 



7.1.4  เตรียมและจดัหา อุปกรณ์ทางการแพทย ์  เวชภณัฑท์างการแพทย ์ วสัดุส้ินเปลืองทางการแพทย ์

และอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกระบวนการการเก็บตวัอยา่งใหเ้พียงพอต่อการใชง้านทุกคร้ัง 

 
7.2  มาตรฐานของผู้ตรวจและเทคนิคการตรวจ 

7.2.1  เอกสารใบประกอบวิชาชีพ นกัเทคนิคการแพทย ์ท่ีไม่หมดอายุและไม่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอน

ใบอนุญาต 

7.2.2  ระยะเวลาการเก็บตวัอยา่งเป็นไปตามมาตรฐานทางอาชีวอนามยั เช่น  prior to work, end of shift , 

end of work week โดยมีบนัทึกวนัท่ีและเวลาท่ีเก็บตวัอย่าง และรายละเอียดการท างานในช่วง

ระยะเวลาท่ีเก็บตวัอยา่งของพนกังานทุกราย  

7.2.3 การส่งต่อตวัอยา่งไปตรวจวิเคราะห์ท่ีอ่ืน(Outsource) จะตอ้งก าหนดคุณสมบติัของห้องปฏิบติัการ

ท่ีรับตวัอยา่งในมาตรฐานเดียวกนั และมีการก าหนดระยะเวลาการรายงานผล 

7.2.4  การจดัการขยะติดเช้ือถูกตอ้งตามมาตรฐานการสากล 

7.2.5  เอกสารแสดง Work Instruction (WI) วิธีการตรวจวิเคราะห์และแสดงรายการเคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การตรวจวิเคราะห์ พร้อมผลการสอบเทียบเคร่ืองมือในรายการท่ีเสนอให้บริการ  และผูท้  าการ

ตรวจสามารถปฏิบติังานไดต้รงตาม WI จริง ในระหวา่งท่ีปฏิบติังานโดยไม่ตอ้งเปิดอ่าน 

7.2.6  จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีส าหรับการด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

7.2.6.1  ผูค้วบคุมงานใหบ้ริการ ณ จุดใหบ้ริการ หรือ ผูป้ระสานงาน  

7.2.6.2  พยาบาลวิชาชีพหรือนักเทคนิคการแพทยส์ าหรับเก็บตวัอย่างเลือดและอ่ืนๆ  ตอ้งเป็นผู ้

ได้รับอนุญาตใบประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์หรือใบประกอบวิชาชีพ

เทคนิคการแพทยห์รือพยาบาลวิชาชีพท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล 

7.2.6.3  เจา้หนา้ท่ีขนส่ง ส่ิงส่งตรวจพร้อมอุปกรณ์การขนส่งท่ีไดม้าตรฐานอุปกรณ์บรรจุส่ิงส่ง

ตรวจขณะขนยา้ยอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ        

7.2.6.4  เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนรับส่ิงส่งตรวจและบนัทึกการรับ-ส่งและส่งขอ้มูลผูเ้ขา้รับการตรวจ

จ านวนแก่หน่วยงานผูว้า่จา้งทุกวนัท่ีออกใหบ้ริการ 

7.2.6.5  เจา้หนา้ท่ีส าหรับตรวจสอบคุณภาพและความถูกตอ้งของส่ิงส่งตรวจเพื่อให้ส่ิงส่ง ตรวจ

เป็นไปตามาตรฐานสามารถท าการตรวจวิเคราะห์ได ้



7.3  มาตรฐานของผู้แปลผล มาตรฐานของวิธีการรายงานผล 

7.3.1  เอกสารใบประกอบวิชาชีพนกัเทคนิคการแพทยผ์ูร้ายงานผลและผูรั้บรองผลการตรวจวิเคราะห์ 

7.3.2  เอกสารแสดงขอ้ก าหนดคุณสมบติัเฉพาะของการรายงานผลของรายการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ 

แสดงกระบวนการตรวจตัวอย่าง (Method) และพารามิเตอร์ในการรายงานผลทั้งหมดพร้อม

หน่วย 

7.3.3  เอกสารแสดงขอ้ก าหนดเพิ่มเติมส าหรับการรายงานผลในรายการตรวจทางห้องปฏิบติัการทาง

พิษวิทยา แสดงชนิดสารเคมีและเมทาบอไลท ์(Metabolite) ท่ีตรวจครบทุกชนิด ลกัษณะตวัอย่าง

ของเลือดหรือส่ิงคัดหลั่งท่ีส่งตรวจ ระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างท่ีเหมาะสมตามมาตรฐาน 

กระบวนการตรวจตวัอยา่ง (Method) และค่าอา้งอิงมาตรฐานในการแปลผล 

8. รายการตรวจสอบเพ่ือให้ได้แพทย์ พยาบาล และผู้ด าเนินการตรวจทางอาชีวอนามัยท่ีมีคุณภาพ 

8.1  เอกสารใบอนุญาตของแพทยอ์าชีวเวชศาสตร์ผูก้  าหนดรายการตรวจสุขภาพ 

8.2  เอกสารใบอนุญาตของแพทยอ์าชีวเวชศาสตร์ผูว้ิเคราะห์ผลตรวจสุขภาพ และรายงานผลตรวจ

สุขภาพใหส้ถานประกอบการ เพื่อการพิจารณาด าเนินโครงการส่งเสริม ป้องกนัต่อไป 

8.3  เอกสารใบอนุญาตของแพทยผ์ูแ้ปลผลตรวจสมรรถภาพการมองเห็น สมรรถภาพการไดย้ิน และ

สมรรถภาพปอด (แพทยอ์าชีวเวชศาสตร์ หรือแพทยอ์บรมความรู้เบ้ืองตน้ดา้นอาชีวเวชศาสตร์)  

8.4  เอกสารใบอนุญาตของแพทยผ์ูใ้ห้บริการตรวจร่างกายทัว่ไป (แพทยอ์าชีวเวชศาสตร์ แพทยอ์บรม

ความรู้เบ้ืองตน้ดา้นอาชีวเวชศาสตร์ แพทยเ์ฉพาะทางสาขาอ่ืนๆ แพทยท์ัว่ไป) 

8.5  เอกสารใบอนุญาตของพยาบาลอาชีวอนามยั หรือเอกสารรับรองผูท่ี้ผ่านหลกัสูตรอบรมท่ีสมาคม

โรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อมแห่งประเทศไทยร่วมรับรองหลักสูตร ว่าสามารถ

ด าเนินการตรวจสมรรถภาพการมองเห็น สมรรถภาพการไดย้นิ และสมรรถภาพปอด  ส าหรับงาน

อาชีวอนามยัได ้

8.6  ควรมีการตรวจสอบใบอนุญาตหรือหลกัฐานในการผ่านการอบรมหลกัสูตรของผูท้  าการตรวจ และ

ตรวจสอบวา่ผูท่ี้ท าการตรวจจริงหนา้งานตรงกบัในใบอนุญาตดว้ย 

 


