มาตรฐานหน่ วยตรวจสุ ขภาพ ประกอบด้วย
1. รายการตรวจสอบเพื่อให้ได้โรงพยาบาลหรื อบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การตรวจสุขภาพที่มีคุณภาพ
2. รายการตรวจสอบเพื่อให้ได้รายการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ ยงที่มีคุณภาพ
3. รายการตรวจสอบเพื่อให้ได้การตรวจสมรรถภาพการได้ยนิ ที่มีคุณภาพ
4. รายการตรวจสอบเพื่อให้ได้การตรวจสมรรถภาพการมองเห็นที่มีคุณภาพ
5. รายการตรวจสอบเพื่อให้ได้การตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมตรี ยท์ ี่มีคุณภาพ
6. รายการตรวจสอบเพื่อให้ได้การตรวจภาพรังสี ทรวงอกที่มีคุณภาพ
7. รายการตรวจสอบเพื่อให้ได้การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิการที่มีคุณภาพ
8. รายการตรวจสอบเพื่อให้ได้แพทย์ พยาบาล และผูด้ าเนิ นการตรวจทางอาชีวอนามัยที่มีคุณภาพ

1. รายการตรวจสอบเพื่อให้ ได้ โรงพยาบาลหรื อบริษัทผู้ให้ บริการตรวจสุ ขภาพที่มีคุณภาพ
1.1 โรงพยาบาลหรื อบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การตรวจสุขภาพมีเอกสารใบอนุญาตจากกองประกอบโรคศิลปะใน
การให้บริ การตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลหรื อบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การตรวจสุขภาพ
1.2 กาหนดรายการตรวจสุ ขภาพตามปั จจัยเสี่ ยงโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ (วุฒิบตั รหรื ออนุมตั ิบตั ร)
โดยอาศัยผลการประเมินความเสี่ ยงทางสุ ขภาพประกอบการกาหนดรายการตรวจ หากเป็ นแพทย์
อบรมความรู ้เบื้องต้นด้านอาชีวเวชศาสตร์ ตอ้ งมีแพทย์อาชีวเวชศาสตร์เป็ นผูค้ วบคุมรับรองผลการ
กาหนดรายการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ ยง
1.3 เครื่ องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน หู ฟัง และเบาะของหู ฟังที่ระบุว่าผ่านมาตรฐานขั้นต่าของ ANSI
S3.6 Specification for Audiometer (ANSI S3.6-1996) ห้องตรวจการได้ยินต้องผ่านมาตรฐานที่
องค์กร OSHA กาหนดไว้ในปี ค.ศ. 1983 หรื อเกณฑ์ที่กาหนดของ ANSI S3.1-1999
1.4 เครื่ องตรวจสมรรถภาพการมองเห็นมาตรฐานสากล เช่น เครื่ อง Titmus TNO Occupational Model,
Titmus Occupational Model, Titmus Occupational (Letters), Titmus Aeromedical Model, Titmus
Driver Ed Model Titmus VSERIES อื่นๆ และ OPTEC

1.5 เครื่ องตรวจสมรรถภาพปอด สไปโรมิเตอร์ (Spirometer) มีมาตรฐานความแม่นยาในการตรวจ
(Accuracy) ไม่ต่ากว่ามาตรฐานของ American Thoracic Society (ATS) ปี ค.ศ. 1994
1.6 ดาเนิ นการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน สมรรถภาพการมองเห็ น และสมรรถภาพปอด โดยมี ผู ้
ควบคุมคุณภาพการตรวจเป็ นพยาบาลอาชีวอนามัย หรื อแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ หรื อแพทย์อบรม
ความรู ้เบื้องต้นด้านอาชีวเวชศาสตร์
1.7 ปรับเลือกข้อมูลผลตรวจสมรรถภาพการได้ยนิ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
1.8 แปลผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน สมรรถภาพการมองเห็น และสมรรถภาพปอด และรับรอง
ผลโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ หรื อแพทย์อบรมความรู ้เบื้องต้นด้านอาชีวเวชศาสตร์
1.9 เครื่ องถ่า ยรั ง สี ท รวงอกเป็ นภาพดิ จิ ตอลหรื อฟิ ล์มที่ มี ข นาดไม่ ต่ ากว่า 14 X 17 นิ้ ว ตรวจโดย
นักรังสี เทคนิค หรื อเจ้าหน้าที่รังสี การแพทย์
1.10 การตรวจทางห้ อ งปฏิ บ ั ติ ก ารได้ รั บ การรั บ รองระบบบริ หารคุ ณ ภาพตามมาตรฐานทาง
ห้องปฏิบตั ิการเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น มาตรฐาน ISO 15189 มาตรฐานห้องปฏิบตั ิการ
ทางการแพทย์ก ระทรวงสาธารณสุ ข มาตรฐานงานเทคนิ ค การแพทย์ ปี พ.ศ. 2555 ส าหรั บ
ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารทางการแพทย์ (LA) หรื อมาตรฐานอื่ น ๆที่ ไ ด้รั บ การรั บ รองจากกระทรวง
สาธารณสุขหรื อสภาเทคนิคการแพทย์
1.11 การตรวจสารคัดหลัง่ จากร่ างกายแต่ละรายการ ต้องมีการกาหนดระยะเวลาเก็บตัวอย่าง ชนิ ดของ
สารที่ตรวจหา และค่ามาตรฐานที่ใช้แปลผลที่เหมาะสมเป็ นไปตามมาตรฐาน ACGIH ฉบับล่าสุ ด
เช่น การส่งตรวจสารหนูในปัสสาวะ ต้องเก็บตัวอย่างในวันสุดท้ายของสัปดาห์การทางาน ตรวจหา
สาร Inorganic Arsenic and Methylated Metabolites โดยมีค่ามาตรฐานในการทางาน 35 มคก./ล.
หรื ออาจใช้มาตรฐานอื่นๆทางด้านพิษวิทยาและงานอาชีวอนามัยตามดุลยพินิจของแพทย์อาชีวเวช
ศาสตร์
1.12 มีเอกสารแสดงข้อกาหนดคุณสมบัติเฉพาะของการรายงานผลของรายการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
แต่ ล ะรายการ เอกสารแสดงขั้น ตอนการด าเนิ น การตรวจและแปลผลสมรรถภาพการได้ยิน
สมรรถภาพการมองเห็น สมรรถภาพปอด และการใช้เครื่ องถ่ายภาพรังสี ทรวงอก ครบทุกรายการ
ตรวจที่มีให้บริ การและผูท้ าการตรวจสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามเอกสารแสดงขั้นตอนการ
ดาเนินการตรวจในระหว่างที่ปฏิบตั ิงานโดยไม่ตอ้ งเปิ ดอ่าน

2. รายการตรวจสอบเพื่อให้ ได้ รายการตรวจสุ ขภาพตามปัจจัยเสี่ ยงที่มีคุณภาพ
2.1 รายงานการเดินสารวจสถานประกอบการ ที่เดินสารวจครบทุกแผนกที่มีการตรวจสุขภาพ
2.2 รายงานการประเมินความเสี่ ยงทางสุขภาพ
2.3 เอกสารใบอนุญาตของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ผกู ้ าหนดรายการตรวจสุขภาพ
3. รายการตรวจสอบเพื่อให้ ได้การตรวจสมรรถภาพการได้ ยินที่มีคุณภาพ
3.1 มาตรฐานเครื่ องมือและสถานที่
3.1.1 เอกสารเครื่ อ งตรวจ หู ฟั ง และเบาะของหู ฟั ง ที่ ร ะบุ ว่า ผ่ า นมาตรฐานขั้น ต่ า ของ ANSI S3.6
Specification for Audiometer (ANSI S3.6-1996)
3.1.2 เอกสารการตรวจการสอบเทียบขั้นพื้นฐานประจาวันก่ อนการทาการตรวจ และควรเฝ้าสังเกต
ขณะทาการตรวจการสอบเทียบด้วยตนเอง
3.1.3 เอกสารการตรวจการสอบเทียบอย่างละเอียด และเอกสารการสอบเทียบ ที่ตอ้ งทาใน ระยะเวลา
ไม่เกินหนึ่งปี ที่ผา่ นมา
3.1.4 เอกสารการตรวจระดับเสี ยงภายในห้อ งตรวจการได้ยิน ผ่าน มาตรฐานที่องค์กร OSHA กาหนด
ไว้ในปี ค.ศ. 1983 หรื อเกณฑ์ที่กาหนดของ ANSI S3.1-1999 ที่ตอ้ งทาในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
ที่ผา่ นมา
3.1.5 ห้องตรวจเป็ นแบบ ห้องตรวจการได้ยินมาตรฐาน โดยทุกส่ วนของร่ างกายผูถ้ ูกตรวจต้องอยู่
ภายในห้องตรวจ หรื อใช้รถตรวจการได้ยนิ เคลื่อนที่เท่านั้น
3.1.6 เครื่ องตรวจสมรรถภาพการได้ยนิ ต้องอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน
3.1.7 ควรมีการตรวจสอบเอกสารทั้งหมด และตรวจสอบว่าเครื่ องตรวจที่ทาการตรวจจริ งหน้างานตรง
กับในเอกสารด้วย

3.2 มาตรฐานของผู้ตรวจและเทคนิคการตรวจ
3.2.1 ผูท้ าการตรวจสมรรถภาพการได้ยนิ นั้น ต้องเป็ นแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ แพทย์เฉพาะทางโสต ศอ
นาสิ ก พยาบาลอาชีวอนามัย นักแก้ไขการได้ยนิ เป็ นผูท้ ี่มีสิทธิ์ตามมาตรา 30 ของ พระราชบัญญัติ
การประกอบโรคศิ ล ปะ พ.ศ. 2542 หรื อ จะต้อ งเป็ นผู ้ที่ ผ่า นการอบรมหลัก สู ต รการตรวจ
สมรรถภาพการมองเห็นที่ สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อมแห่ งประเทศไทย
ร่ วมรับรอง
3.2.2 ตรวจและรายงานผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยนิ ของพนักงานครบทุกความถี่ ได้แก่ 500 1000
2000 3000 4000 6000 และ 8000 Hz ของหูท้ งั สองข้างเสมอ (ต้องมีความถี่ 3,000 และ 8,000 Hz)
3.2.3 ควรมีบนั ทึกเรื่ องการเตรี ยมตัวของพนักงานแต่ละคนเกี่ยวกับ การสัมผัสเสี ยงดังทั้งจากในงาน
และจากนอกงานเป็ นเวลา 12 ชัว่ โมงก่อนทาการตรวจ การเจ็บป่ วยในระหว่างวันที่ทาการตรวจ
การพักผ่อนให้เพียงพอในคืนก่อนการตรวจ และนัง่ รอคิวเข้ารับการตรวจด้วยความสงบและเงียบ
เสี ยงที่สุด
3.2.4 มีเอกสาร Work Instruction (WI) ในการดาเนินการตรวจสมรรถภาพการได้ยนิ และผูท้ าการตรวจ
สามารถปฏิบตั ิงานได้ตรงตาม WI จริ ง ในระหว่างที่ปฏิบตั ิงานโดยไม่ตอ้ งเปิ ดอ่าน
3.3 มาตรฐานของผู้แปลผล
3.3.1 เอกสารใบอนุญาตของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ผปู ้ รับเลือกข้อมูลผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินเพื่อ
ใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐาน
3.3.2 เอกสารใบอนุ ญาตของแพทย์อาชี วเวชศาสตร์ หรื อแพทย์อบรมความรู ้ เบื้ องต้นด้านอาชี วเวช
ศาสตร์ ผูแ้ ปลผลตรวจ สมรรถภาพการได้ยนิ
3.4 มาตรฐานของวิธีการรายงานผล
3.4.1 แปลผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินทั้งแบบมีขอ้ มูลพื้นฐาน โดยมีการปรับเลือกข้อมูลพื้นฐาน
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
3.4.2 แปลผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยนิ แบบที่ไม่มีขอ้ มูลพื้นฐานร่ วมด้วย
3.4.3 แปลผลตามเกณฑ์การส่งพบแพทย์เฉพาะทางโสต ศอ นาสิ ก เพื่อรับการรักษาร่ วมด้วย

4. รายการตรวจสอบเพื่อให้ ได้การตรวจสมรรถภาพการมองเห็นที่มีคุณภาพ
4.1 มาตรฐานเครื่ องมือและสถานที่
4.1.1 เอกสารใบรับรองเครื่ องตรวจสมรรถภาพการมองเห็น มาตรฐานสากล เช่น เครื่ อง Titmus TNO
Occupational Model, Titmus Occupational Model, Titmus Occupational (Letters), Titmus
Aeromedical Model, Titmus Driver Ed Model Titmus VSERIES อื่นๆ และ OPTEC ควรมีการ
ตรวจสอบเอกสารทั้งหมด และตรวจสอบว่าเครื่ องตรวจที่ทาการตรวจจริ งหน้างานตรงกับใน
เอกสารด้วย โดยตัวเครื่ องต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
4.1.1.1 มีสไลด์สาหรับการตรวจแบบ industrial slide ไม่นอ้ ยกว่า 12 สไลด์
4.1.1.2 มีช่องมองระยะการทดสอบการมองไกลไม่นอ้ ยกว่า 6 เมตร (20 ฟุต) และการมองใกล้ไม่
น้อยกว่า 40 เซนติเมตร (16 นิ้ว)
4.1.1.3 สามารถทดสอบสมรรถภาพการมองเห็นในด้านต่างๆ ดังนี้
• การทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น
• การทดสอบสมรรถภาพการมองเห็นในระยะไกลพร้อมกันทั้งสองตา (Acuity
Both EYE Binocular) ตาขวา (Acuity Right EYE Monocular) ตาซ้าย (Acuity
Left EYE Monocular)
• การทดสอบสมรรถภาพการมองเห็ น ในระยะไกลตามแนวลึ ก ของสายตา
(Stereo Depth Perception)
• การทดสอบการมองเห็นสี โดยใช้แผ่นทดสอบ Ishihara 14, 24, หรื อ 38 Plates
• การทดสอบสมรรถภาพการมองเห็ นในระยะไกลของตาเขแนวตั้ง (Vertical
Phoria) และตาเขด้านข้าง (Lateral Phoria)
• การทดสอบสมรรถภาพการมองเห็ นในระยะใกล้พร้อมกันทั้งสองตา (Acuity
Both EYE Binocular) ตาขวา (Acuity Right EYE Monocular) ตาซ้าย (Acuity
Left EYE Monocular)

• การทดสอบสมรรถภาพการมองเห็ นในระยะใกล้ของตาเขด้านข้าง (Lateral
Phoria)
• สามารถทดสอบลานสายตาแต่ละข้างได้ (Peripheral) ที่มีมุมในการตรวจไม่
น้อยกว่า 85 องศา , 70 องศา , 55 องศา , 45 องศา หรื อ nasal ได้
4.1.1.4 สามารถปรับระดับสูง-ต่าตัวเครื่ องให้เหมาะกับผูถ้ ูกทดสอบได้
4.1.1.5 มีสัญญาณไฟบอกการวางหน้าผากของผูถ้ ูกทดสอบในตาแหน่งที่ถูกต้อง
4.2 มาตรฐานของผู้ตรวจและเทคนิคการตรวจ
4.2.1 ผูท้ าการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นนั้น ต้องเป็ นพยาบาลอาชีวอนามัย หรื อจะต้องเป็ นผูท้ ี่ผา่ น
การอบรมหลักสู ตรการตรวจสมรรถภาพการมองเห็น ที่ สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่ งแวดล้อมแห่งประเทศไทยร่ วมรับรอง
4.2.2 ใบอนุญาตหรื อหลักฐานในการผ่านการอบรมหลักสูตรของผูท้ าการตรวจ และตรวจสอบว่าผูท้ ี่ทา
การตรวจจริ งหน้างานตรงกับในใบอนุญาตด้วย
4.2.3 มี เอกสาร Work Instruction (WI) ที่ มี เนื้ อหาสอดคล้องกับ Slide Information Brochure ประจา
เครื่ องที่ใช้ในการดาเนินการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นและผูท้ าการตรวจสามารถปฏิ บตั ิงาน
ได้ตรงตาม WI จริ ง ในระหว่างที่ปฏิบตั ิงานโดยไม่ตอ้ งเปิ ดอ่าน
4.3 มาตรฐานของผู้แปลผล
4.3.1 เอกสารใบอนุ ญาตของแพทย์อาชี วเวชศาสตร์ หรื อแพทย์อบรมความรู ้ เบื้ องต้นด้านอาชี วเวช
ศาสตร์ ผูแ้ ปลผลตรวจ สมรรถภาพการมองเห็น
4.4 มาตรฐานของวิธีการรายงานผล
4.4.1 แปลผลตาม Purdue Job Standard ที่ระบุในคู่มือการใช้งานของเครื่ องแต่ละรุ่ น
4.4.2 เอกสารบ ารุ ง รั ก ษาครบทุ ก รายการ เช่ น Replace burned out bulbs, Inspect Instrument, Clean
Exterior Lenses, Clean Housing, Clean Slides, Replace Slide Illumination Lamps ระยะเวลาตาม
คาแนะนาจากคู่มือการใช้งานของเครื่ องแต่ละรุ่ น

5. รายการตรวจสอบเพื่อให้ ได้การตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมตรีย์ที่มีคุณภาพ
5.1 มาตรฐานเครื่ องมือและสถานที่
5.1.1 เอกสารเครื่ องตรวจสไปโรมิเตอร์ (Spirometer) มีมาตรฐานความแม่นยาในการตรวจ (Accuracy)
ไม่ต่ากว่ามาตรฐานของ American Thoracic Society (ATS) ปี ค.ศ. 1994
5.1.2 เอกสารการตรวจการสอบเทียบอย่างละเอียด ตามแนวทางของ ATS ปี ค.ศ. 1994 และ ATS/ERS
ปี ค.ศ. 2005 และมีเอกสารบันทึกการสอบเทียบปริ มาตรลงบันทึกอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง
5.1.3 เอกสารแสดงแนวทางการควบคุมการติดเชื้ อในการตรวจสไปโรเมตรี ยไ์ ม่ต่ากว่าแนวทางของ
ATS ปี ค.ศ. 1994 และ ATS/ERS ปี ค.ศ. 2005
5.1.4 เครื่ องตรวจสามารถแสดงผลสไปโรแกรมได้ท้ งั Volume-time curve และ Flow-volume curve
รวมทั้งต้องรายงานผลครบทุกพารามิ เตอร์ ดัง นี้ FVC, FEV1, และ FEV1/FVC ทั้งค่า Measure
และ %Predicted
5.1.5 เอกสารรายงานการทาความสะอาดและฆ่าเชื้ อสาหรับอุปกรณ์แต่ละชิ้ นที่ใช้ เช่น ที่หนี บจมูก
(Nose clip) หลอดอมชนิ ดใช้ซ้ า (Reusable mouthpiece) ท่อต่อจากหลอดอม (Breathing tube)
วาล์ว (Valve) และข้อต่อ (Manifold) หรื ออาจใช้แบบชนิ ดที่ใช้ครั้งเดียว (Disposable) ทุกครั้งกับ
ผูเ้ ข้ารับการตรวจทุกคน
5.2 มาตรฐานของผู้ตรวจและเทคนิคการตรวจ
5.2.1 ผูท้ าการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมตรี ย ์น้ ันจะต้องเป็ นผูท้ ี่ผ่านการอบรมหลักสู ตร
การตรวจสไปโรเมตรี ยท์ ี่ได้รับการรับรองจากสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย หรื อสมาคมโรค
จากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
5.2.2 มีเอกสารแสดงถึงข้อห้ามและภาวะแทรกซ้อนในการตรวจ รวมถึงได้มีการอธิบายให้ผเู ้ ข้ารับการ
ตรวจได้ทราบด้วย
5.2.3 แผนการตรวจ (Maneuver) ที่ใช้เป็ นหลักในการตรวจสไปโรเมตรี ยใ์ นงานอาชีวอนามัย ให้ใช้
แผนการตรวจแบบ FVC Maneuver

5.2.4 เทคนิ คการตรวจ (Technique) ที่ใช้ในการตรวจ FVC Maneuver นั้น ผูส้ ั่งการตรวจอาจ พิจารณา
ใช้เทคนิคการตรวจแบบวงจรปิ ด (Closed circuit technique) หรื อเทคนิคการตรวจแบบวงจรเปิ ด
(Open circuit technique) ตามแต่ความเหมาะสม
5.2.5 จานวนครั้ งต่ าสุ ดของการทา FVC Maneuver ที่ตอ้ งทาในการตรวจแต่ละรอบคืออย่างน้อย 3
ครั้ง ส่ วนจานวนครั้งสู งสุ ดไม่เกิน 8 ครั้ง
5.2.6 มีบนั ทึกเรื่ องการเตรี ยมตัวของพนักงานแต่ละคนก่อนเข้ารับการตรวจ เช่นไม่ออกกาลังกายอย่าง
หนัก 30 นาทีก่อนทาการตรวจ ไม่สวมเสื้ อผ้าที่รัดคอ ทรวงอก และท้อง หลีกเลี่ยงอาหารมื้อใหญ่
2 ชัว่ โมงก่อนทาการตรวจ

ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ 4 ชัว่ โมงก่อนทาการตรวจ ไม่สูบบุหรี่ 1 ชัว่ โมง

ก่อนทาการตรวจ และหยุดยาขยายหลอดลม เป็ นต้น
5.2.7 มีบนั ทึกอาการหรื อโรคประจาตัวที่เป็ นข้อห้ามในการตรวจ เช่นไอเป็ นเลือด มีภาวะลมรั่วในช่อง
เยือ่ หุม้ ปอดที่ยงั ไม่ได้รับการรักษา มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เพิง่ ได้รับการผ่าตัดตา ช่องอก
หรื อช่องท้อง วัณโรคปอดระยะติดต่อ เป็ นต้น
5.2.8 มีเอกสาร Work Instruction (WI) ในการดาเนิ นการตรวจสมรรถภาพการปอดด้วยวิธีสไปโรเม
ตรี ย ์ และผูท้ าการตรวจสามารถปฏิบตั ิงานได้ตรงตาม WI จริ ง ในระหว่างที่ปฏิบตั ิงานโดยไม่ตอ้ ง
เปิ ดอ่าน
5.3 มาตรฐานของผู้แปลผล
5.3.1 เอกสารใบอนุ ญาตของแพทย์อาชี วเวชศาสตร์ หรื อแพทย์อบรมความรู ้ เบื้ องต้นด้านอาชี วเวช
ศาสตร์ ผูแ้ ปลผลตรวจ สมรรถภาพการมองเห็น
5.4 มาตรฐานของวิธีการรายงานผล
5.4.1 มีการพิจารณากราฟที่มีลกั ษณะผ่านเกณฑ์การยอมรับ (Acceptability criteria) รวมถึง เกณฑ์การ
ทาซ้ า (Repeatability criteria) ก่อนที่จะนามาทาการแปลผล
5.4.2 เลือกกราฟที่นามาใช้ในการแปลผล ให้ใช้ค่าจากกราฟที่ดีที่สุด (Best curve) คือกราฟที่มี ผลรวม
ของค่า FEV1 และ FVC มากที่สุดใน 3 กราฟ ในการแปลผล

5.4.3 มีหลักฐานแสดงถึงการระบุชื่อสมการที่ใช้ในการแปลผลไว้ในใบรายงานผลการตรวจทุกครั้ ง
และมีการเลือกสมการอ้างอิงสาหรับการแปลผลที่เหมาะสม
5.4.4 ระบุวิธีที่ใช้ในการแปลผลไว้ในใบรายงานผลการตรวจด้วยเสมอ โดยสามารถเลือกใช้การ แปล
ผลด้วยวิธี Specified ratio หรื อ Lower limits of normal กรณี ที่ มี ข ้อมู ล พื้ นฐานให้แปลผลแบบ
เทียบกับผลตรวจสมรรถภาพปอดที่เป็ นข้อมูลพื้นฐานด้วย
5.4.5 การแปลผลแบ่งระดับความรุ นแรงของภาวะความผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstructive abnormality)
และความผิดปกติแบบจากัดการขยายตัว (Restrictive abnormality) ตามแนวทางของสมาคมอุร
เวชช์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2545
6. ทรายการตรวจสอบเพื่อให้ ได้การตรวจภาพรังสีทรวงอกที่มีคุณภาพ
6.1 มาตรฐานเครื่ องมือและสถานที่
6.1.1 ลักษณะของการให้บริ การ สามารถให้บริ การถ่ายภาพรังสี ทรวงอกแบบดิจิตอล หรื อแบบฟิ ล์ม
โดยการให้บริ การเคลื่อนที่ในชุมชนสถานประกอบการและภายในโรงพยาบาล
6.1.2 มีเอกสาร Work Instruction (WI) ในการดาเนิ นการตรวจภาพรังสี ทรวงอก และผูท้ าการตรวจ
สามารถปฏิบตั ิงานได้ตรงตาม WI จริ ง ในระหว่างที่ปฏิบตั ิงานโดยไม่ตอ้ งเปิ ดอ่าน
6.1.3 รถถ่ายภาพรังสี ตอ้ งผ่านมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรื อสานักงานปรมาณูเพื่อสันติและ
มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก
6.1.4 มาตรฐาน Radiation safety ใบอนุญาตมีไว้ครอบครองเครื่ องกาเนิดรังสี และผลิตหรื อใช้พลังงาน
จากเครื่ องกาเนิดรังสี จากสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ไม่เกิน 2 ปี
6.1.5 มาตรฐานคุ ณภาพการเอกซเรย์ เครื่ องก าเนิ ดรั งสี ไ ด้รับการตรวจสอบจากศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ไม่เกิน 1 ปี
6.1.6 ภาพถ่ายรังสี ทรวงอกเป็ นภาพดิจิตอล หรื อแบบฟิ ล์มที่มีขนาดไม่ต่ากว่า 14 X 17 นิ้ว
6.1.7 ผูร้ ับจ้างต้องจัดหาเสื้ อสาหรับผูร้ ับบริ การเปลี่ยน คนละ 1 ชุด โดยไม่ซ้ า
6.1.8 ขนาดรถเอกซเรย์เคลื่อนที่มีขนาดไม่ต่ากว่า 6 เมตร มีหอ้ งเปลี่ยนเสื้ อผ้าไม่ต่ากว่า 1 ห้องบนรถ
6.1.9 กรณีภาพถ่ายรังสี ทรวงอกไม่เป็ นแบบภาพดิจิตอล ฟิ ล์มต้องเป็ นขนาดมาตรฐานฟิ ล์มใหญ่เท่านั้น

6.2 มาตรฐานของผู้ตรวจและเทคนิคการตรวจ
6.2.1 ผูถ้ ่ า ยภาพรั ง สี ต้อ งเป็ นผูท้ ี่ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาอนุ ป ริ ญ ญา/ปริ ญ ญาตรี ด้า นรั ง สี เ ทคนิ ค และมี
ใบอนุ ญ าตประกอบโรคศิ ล ปะสาขารั ง สี เ ทคนิ ค จากกองประกอบโรคศิ ล ปะ กระทรวง
สาธารณสุขที่ไม่หมดอายุ
6.2.2 เอกสารแสดง Work Instruction (WI) วิธีการตรวจทางรังสี และผูท้ าการตรวจสามารถปฏิบตั ิงาน
ได้ตรงตาม WI จริ ง ในระหว่างที่ปฏิบตั ิงานโดยไม่ตอ้ งเปิ ดอ่าน
6.3 มาตรฐานของผู้แปลผล
6.3.1 ผูอ้ ่านผล ต้องเป็ นรังสี แพทย์หรื อแพทย์ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวัณโรคหรื อโรคปอดและมีใบประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมที่ไม่หมดอายุ
6.3.2 เอกสารผ่านการอบรมหลักสู ตร Air pneumo หรื อ B reader ของผูอ้ ่านผลฟิ ล์มสาหรับกรณี เฝ้า
ระวังโรคปอดกลุ่ม Pneumoconiosis
7. รายการตรวจสอบเพื่อให้ ได้การตรวจวิเคราะห์ ทางห้ องปฏิบัติการที่มีคุณภาพ
7.1 มาตรฐานเครื่ องมือและสถานที่
7.1.1 ทุกรายการทดสอบ ได้รับการรับรองระบบบริ หารคุณภาพตามมาตรฐานทางห้องปฏิบตั ิการเป็ นที่
ยอมรั บ ในระดับ สากล เช่ น มาตรฐาน ISO 15189 มาตรฐานห้อ งปฏิ บัติ ก ารทางการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุ ข มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ปี พ.ศ. 2555 สาหรับห้องปฏิบตั ิการทาง
การแพทย์ (LA) หรื อมาตรฐานอื่นๆที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขหรื อสภาเทคนิค
การแพทย์ และ ณ วันที่ให้บริ การจะต้องอยู่ในระยะเวลาการรับรองคุณภาพ และต้องมีหลักฐาน
มาแสดง ถ้าช่วงเวลาที่สอบราคาใบรับรองมาตรฐานหมดอายุ จะต้องดาเนินการขอต่อใบอนุญาต
ทันทีและต้องดาเนินการให้ได้รับการรับรองภายใน 3 เดือน
7.1.2 จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลเป็ นห้องปฏิบตั ิการที่ถูกต้องตามกฎหมายและต้องมีหลักฐานมาแสดง
7.1.3 เอกสารแสดงผลการทา IQC หรื อ EQA ในรายการที่ตรวจของรอบล่าสุดในรอบปี

7.1.4 เตรี ยมและจัดหา อุปกรณ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์
และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกระบวนการการเก็บตัวอย่างให้เพียงพอต่อการใช้งานทุกครั้ง
7.2 มาตรฐานของผู้ตรวจและเทคนิคการตรวจ
7.2.1 เอกสารใบประกอบวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ ที่ไม่หมดอายุและไม่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต
7.2.2 ระยะเวลาการเก็บตัวอย่างเป็ นไปตามมาตรฐานทางอาชีวอนามัย เช่น prior to work, end of shift ,
end of work week โดยมีบนั ทึกวันที่และเวลาที่เก็บตัวอย่าง และรายละเอียดการทางานในช่วง
ระยะเวลาที่เก็บตัวอย่างของพนักงานทุกราย
7.2.3 การส่งต่อตัวอย่างไปตรวจวิเคราะห์ที่อื่น(Outsource) จะต้องกาหนดคุณสมบัติของห้องปฏิบตั ิการ
ที่รับตัวอย่างในมาตรฐานเดียวกัน และมีการกาหนดระยะเวลาการรายงานผล
7.2.4 การจัดการขยะติดเชื้อถูกต้องตามมาตรฐานการสากล
7.2.5 เอกสารแสดง Work Instruction (WI) วิธีการตรวจวิเคราะห์และแสดงรายการเครื่ องมือที่ใช้ใน
การตรวจวิเคราะห์ พร้อมผลการสอบเทียบเครื่ องมือในรายการที่เสนอให้บริ การ และผูท้ าการ
ตรวจสามารถปฏิบตั ิงานได้ตรงตาม WI จริ ง ในระหว่างที่ปฏิบตั ิงานโดยไม่ตอ้ งเปิ ดอ่าน
7.2.6 จัดให้มีเจ้าหน้าที่สาหรับการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
7.2.6.1 ผูค้ วบคุมงานให้บริ การ ณ จุดให้บริ การ หรื อ ผูป้ ระสานงาน
7.2.6.2 พยาบาลวิชาชีพหรื อนักเทคนิคการแพทย์สาหรับเก็บตัวอย่างเลือดและอื่นๆ ต้องเป็ นผู ้
ได้รับอนุ ญาตใบประกอบโรคศิล ปะสาขาเทคนิ คการแพทย์หรื อใบประกอบวิช าชี พ
เทคนิคการแพทย์หรื อพยาบาลวิชาชีพที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล
7.2.6.3 เจ้าหน้าที่ขนส่ ง สิ่ งส่ งตรวจพร้อมอุปกรณ์การขนส่ งที่ได้มาตรฐานอุปกรณ์บรรจุสิ่งส่ ง
ตรวจขณะขนย้ายอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
7.2.6.4 เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับสิ่ งส่ งตรวจและบันทึกการรับ-ส่ งและส่งข้อมูลผูเ้ ข้ารับการตรวจ
จานวนแก่หน่วยงานผูว้ า่ จ้างทุกวันที่ออกให้บริ การ
7.2.6.5 เจ้าหน้าที่สาหรับตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของสิ่ งส่ งตรวจเพื่อให้สิ่งส่ ง ตรวจ
เป็ นไปตามาตรฐานสามารถทาการตรวจวิเคราะห์ได้

7.3 มาตรฐานของผู้แปลผล มาตรฐานของวิธีการรายงานผล
7.3.1 เอกสารใบประกอบวิชาชีพนักเทคนิคการแพทย์ผรู ้ ายงานผลและผูร้ ับรองผลการตรวจวิเคราะห์
7.3.2 เอกสารแสดงข้อกาหนดคุณสมบัติเฉพาะของการรายงานผลของรายการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
แสดงกระบวนการตรวจตัวอย่าง (Method) และพารามิเตอร์ ใ นการรายงานผลทั้ง หมดพร้ อม
หน่วย
7.3.3 เอกสารแสดงข้อกาหนดเพิ่มเติมสาหรับการรายงานผลในรายการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการทาง
พิษวิทยา แสดงชนิดสารเคมีและเมทาบอไลท์ (Metabolite) ที่ตรวจครบทุกชนิด ลักษณะตัวอย่าง
ของเลื อดหรื อสิ่ ง คัดหลั่ง ที่ ส่ ง ตรวจ ระยะเวลาในการเก็ บตัวอย่างที่ เหมาะสมตามมาตรฐาน
กระบวนการตรวจตัวอย่าง (Method) และค่าอ้างอิงมาตรฐานในการแปลผล
8. รายการตรวจสอบเพื่อให้ ได้แพทย์ พยาบาล และผู้ดาเนินการตรวจทางอาชีวอนามัยที่มีคุณภาพ
8.1 เอกสารใบอนุญาตของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ผกู ้ าหนดรายการตรวจสุขภาพ
8.2 เอกสารใบอนุ ญาตของแพทย์อาชี วเวชศาสตร์ ผูว้ ิเคราะห์ผลตรวจสุ ขภาพ และรายงานผลตรวจ
สุขภาพให้สถานประกอบการ เพื่อการพิจารณาดาเนินโครงการส่งเสริ ม ป้องกันต่อไป
8.3 เอกสารใบอนุญาตของแพทย์ผูแ้ ปลผลตรวจสมรรถภาพการมองเห็น สมรรถภาพการได้ยิน และ
สมรรถภาพปอด (แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ หรื อแพทย์อบรมความรู ้เบื้องต้นด้านอาชีวเวชศาสตร์ )
8.4 เอกสารใบอนุญาตของแพทย์ผใู ้ ห้บริ การตรวจร่ างกายทัว่ ไป (แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ แพทย์อบรม
ความรู ้เบื้องต้นด้านอาชีวเวชศาสตร์ แพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นๆ แพทย์ทวั่ ไป)
8.5 เอกสารใบอนุญาตของพยาบาลอาชีวอนามัย หรื อ เอกสารรับรองผูท้ ี่ผ่านหลักสู ตรอบรมที่สมาคม
โรคจากการประกอบอาชี พ และสิ่ ง แวดล้อมแห่ งประเทศไทยร่ วมรั บ รองหลักสู ตร ว่าสามารถ
ดาเนินการตรวจสมรรถภาพการมองเห็น สมรรถภาพการได้ยนิ และสมรรถภาพปอด สาหรับงาน
อาชีวอนามัยได้
8.6 ควรมีการตรวจสอบใบอนุญาตหรื อหลักฐานในการผ่านการอบรมหลักสู ตรของผูท้ าการตรวจ และ
ตรวจสอบว่าผูท้ ี่ทาการตรวจจริ งหน้างานตรงกับในใบอนุญาตด้วย

