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1. บทน า

สุขภำพอนำมัยของผู้ประกอบอำชีพนั้นเป็นสิ่งที่มีค่ำอย่ำงยิ่งต่อกำรพัฒนำสถำนประกอบกำร และกำรพัฒนำประเทศ 
ถ้ำสำมำรถดูแลสุขภำพอนำมัยของผู้ประกอบอำชีพให้มีสุขภำพดีดังเดิม ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงำนจนถึงวัยเกษียณอำยุงำนออกจำก
สถำนประกอบกำร ก็จะเป็นสิ่งที่แสดงถึงกำรดูแลด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ให้กับผู้ประกอบอำชีพที่มีประสิทธิภำพ
ที่สุด ถือเป็นจุดมุ่งหมำยส ำคัญของเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัย จำกข้อมูล กองทุนเงินทดแทน ส ำนักงำนประกันสังคม กระทรวง
แรงงำน พบว่ำ ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรประสบอุบัติเหตุและ กำรเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำนในแต่ละปี
ยังคงสูงอยู่ กำรตรวจสุขภำพของผู้ประกอบ อำชีพนั้นเป็นอีกวิธีกำรหนึ่งที่สำมำรถป้องกันโรคจำกกำรประกอบอำชีพได้ 
ถ้ำสำมำรถทรำบสภำวะทำงสุขภำพ ของผู้ประกอบอำชีพ ก็สำมำรถจัดสภำพกำรปฏิบัติงำนให้เหมำะสมกับบุคคลนั้นๆ ได้  
เช่น  ถ้ำผู้ปฏิบัติงำนมีปัญหำ เกี่ยวกับระบบกำรได้ยิน จะต้องจัดลักษณะกำรปฏิบัติงำนไม่ให้ผู้ปฏิบัติงำนสัมผัสเสียงดัง เป็นด้น 
รวมทั้งระหว่ำง ปฏิบัติงำนข้อมูลกำรตรวจสุขภำพสำมำรถใช้เฝ้ำระวังอันตรำยที่อำจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงำน  เช่น  ถ้ำผู้ปฏิบัติงำน
ได้รับสัมผัสอันตรำยในระดับที่ใกล้จะเกินขีดควำมสำมำรถของร่ำยกำย ก็สำมำรถให้ผู้ปฏิบัติงำนย้ำยงำน ก่อนที่จะเกิดโรค 
หรืออันตรำยจำกกำรปฏิบัติงำนได้  เช่น  กำรปฏิบัติงำนกับสำรเคมีต่ำงๆ กำรปฏิบัติงำนกับรังสี เป็นต้น ยิ่งไปกว่ำนั้นกำรตรวจ
สุขภำพหลังออกจำกงำน สำมำรถใช้เป็นข้อมูลยืนยันว่ำโรคจำกกำรปฏิบัติงำนนั้นเกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำน ที่เรำดูแลหรือไม่ 
เพื่อป้องกันกำรถูกฟ้องร้องด ำเนินคดีตำมกฎหมำย 4/27



ประเภทของการตรวจสุขภาพ มีอะไรบ้าง ???
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2. ประเภทของการตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพ หมำยถึง กำรตรวจร่ำงกำยและสภำวะทำงจิตใจ ตำมวิธีทำงกำรแพทย์ เพื่อให้ทรำบถึงสถำนะ
ทำงสุขภำพว่ำมีสุขภำพดีหรือบกพร่อง เป็นวิธีกำรค้นหำโรคหรือควำมผิดปกติของร่ำงกำย

การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน หมำยถึง กำรตรวจร่ำงกำยและสภำวะ ทำงจิตใจตำมวิธีกำร
ทำงกำรแพทย์ เพื่อให้ทรำบถึงควำมเหมำะสม และผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นต่อสุขภำพของ ผู้ปฏิบัติงำน อันอำจเกิดจำกกำร
ปฏิบัติงำนตำมควำมเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงำนได้รับ

กำรตรวจสุขภำพเป็นวิธีกำรเฝ้ำระวังสุขภำพของผู้ประกอบอำชีพเพื่อป้องกันโรคที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำน 
รวมทั้งท ำให้ทรำบสภำวะสุขภำพและแนวโน้มกำรเจ็บป่วยของพนักงำน โดยสำมำรถแบ่งประเภทของ กำรตรวจสุขภำพ
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กำรตรวจสุขภำพก่อนเข้ำท ำงำน กำรตรวจสุขภำพระหว่ำงกำรท ำงำน และกำรตรวจสุขภำพก่อน
ออกจำกงำน
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2. ประเภทของการตรวจสุขภาพ (ต่อ)

2.1 การตรวจสุขภาพก่อนเข้าท างาน (Pre-Placement Physical Examination) เป็นกำรตรวจสุขภำพเพื่อประเมินควำม
เหมำะสมหรือควำมสมบูรณ์ของร่ำงกำยของผู้ปฏิบัติงำน ก่อนบรรจุเข้ำท ำงำนเพื่อป้องกันมิให้ผู้ปฏิบัติงำนได้วับอันตรำยจำกสภำวะ สุขภำพ
ปัจจุบันรวมทั้งใช้เป็นข้อมูลพื้นฐำน ส ำหรับกำรเฝ้ำระวังทำงสุขภำพของผู้ปฏิบัติงำนให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย กำรตรวจสุขภำพก่อนเข้ำท ำงำนนี้
ควรท ำ เพื่อบรรจุลูกจ้ำงให้เหมำะสมกับงำน ไม่ใช่ท ำเพื่อเป็นกำรกีดกันคนงำน
กำรตรวจสุขภำพก่อนเข้ำท ำงำนนี้รวมถึง กำรตรวจสุขภำพหลังจำกประสบอันตรำยหรือกำรเจ็บป่วย จำกกำรปฏิบัติงำน (Post Injury ๐f Post 
Illness Physical Examination) เพื่อ,ประเมินสมรรถภำพ'ของผู้ปฏิบัติงำน ว่ำสำมำรถปฏิบัติงำนในต ำแหน่งเดิมได้หรือไม่ หรือต้องย้ำยงำน
ใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดควำมพิกำรหรือควำมเจ็บป่วยซ้ ำอีก และเกิดควำมปลอดภัยสูงสุดในกำรท ำงำน

2.2 การตรวจสุขภาพระหว่างการท างาน (Periodic Physical Examination) เป็นกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีตำมปัจจัยเสี่ยงที่
ได้รับจำกกำรปฏิบัติงำน เพื่อตรวจติดตำมหรือเฝ้ำระวัง ปัญหำสุขภำพของผู้ปฏิบัติงำน รวมทั้งด้นหำอำกำรของโรคในระยะที่ยังไม่ปรำกฏอำกำร 
เพื่อน ำไปสู่กำรป้องกัน แก่ไขอย่ำงถูกต้อง รวมทั้งเป็นกำรประเมินประสิทธิภำพและมำตรกำรในกำรป้องกันควบคุมอันตรำยของสถำน 
ประกอบกำรว่ำมีประสิทธิภำพเพียงพอหรือไม่

2.3 การตรวจสุขภาพก่อนออกจากงาน (Pre - retirement examination) เป็นกำรตรวจสุขภำพของผู้ปฏิบัติงำน เพื่อให้ทรำบ
ถึงสภำวะสุขภำพก่อนออกจำกงำน รวมทั้งใช้เป็นข้อมูล ยืนยันว่ำเม่ือเกิดโรคจำกประกอบอำชีพขึ้นไม่ได้เกิดจำกที่ท ำงำนเก่ำ และป้องกันกำรถูก
ฟ้องร้องด ำเนินคดีตำมกฎหมำย เนื่องจำกโรคจำกประกอบอำชีพบำงโรคใช้ระยะเวลำกำรก่อโรคยำวนำนจึงจะกำรแสดงอำกำรของโรคขึ้นมำ
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องค์ประกอบการตรวจสุขภาพ  มีอะไรบ้าง ???
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3. องค์ประกอบการตรวจสุขภาพ
การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงานโดยแพทย์อาชีเวชศาสตร์ เพื่อใช้ข้อมูลในกำรวินิจฉัย และป้องกันโรคจำกกำรประกอบอำชีพอย่ำง

ถูกต้อง ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ กำรซักประวิติ กำรตรวจร่ำงกำยโดยแพทย์ กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร และกำรตรวจสุขภำพตำมปัจจัย
เสี่ยง

3.1 การซักประวัติ กำรซักประวัติเป็นกำรรวบรวมข้อมูลของผู้ปฏิบัติงำนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทรำบถึงสภำวะสขุภำพ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สภำวะสุขภำพ  เช่น  พฤติกรรมส่วนบุคคล สิ่งแวดล้อมที่อยู่อำศัยและที่ท ำงำน ที่อำจ เกี่ยวข้องกับโรคจำกกำรประกอบอำชีพ กำรซักประวิตปิระกอบด้วยข้อมูล
ต่อไปนี้

1) ข้อมูลพื้นฐำนส่วนบุคคล ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ซื่อ-สถุล เพศ อำยุ วันเดือนปีเกิด สถำนภำพ สมรส ภูมิล ำเนำ ที่อยู่อำศัย พฤติกรรมสุขภำพ  
เช่น  กำรสูบบุหรี่ กำรดื่มแอลกอฮอล์ กำรออกก ำลังกำย กำรพักผ่อน งำนอดิเรก ประวิติกำรเสพยำเสพย์ติด เป็นต้น

2) ประวัตกิำรเจ็บป่วย ประวัติกำรเจ็บป่วยที่ผ่ำนมำและกำรรักษำที่ได้รับ โรคประจ ำตัว  เช่น  เบำหวำน ควำมตันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง วัณโรคปอด 
และหอบหืด รวมทั้งประวิติกำรผ่ำตัด กำรเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้ง ประวัติเกี่ยวกับกำรแพ้ยำ อำหำร สำรเคมี หรือกำรแพ้ในรูปแบบอื่นๆ

3) ประวัตคิรอบครัว ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภำพของบุคคลในครอบครัว  เช่น  โรคทำงพันธุกรรม โรคติดต่อ โรคมะเร็ง โรคโลหิตจำง โรคหัวใจ ควำมดัน 
หืดหอบ เบำหวำน ภูมิแพ้ รวมถึงกำรเสียชีวิตของบุคคลในครอบครัว

4) ประวัติกำรปฏิบัติงำน ได้แก่ ซื่อสถำนประกอบกำร ที่อยู่ ประเภทกิจกำร รันที่เข้ำไปปฏิบัติงำน กำรเปลี่ยนงำน แผนกที่ปฏิบัติงำน ต ำแหน่งงำน 
ลักษณะงำนที่ท ำ ระยะเวลำท ำงำน กำรสัมผัสปัจจัยเลี่ยงต่อ สุขภำพ ด้ำนกำยภำพ เคมี ชีวภำพและกำรยศำสตร์ พฤติกรรมกำรใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล 
รวมถึง ประวัติกำรประสบอุบัติเหตุและอุบัติภัยในสถำนประกอบกำร

5)กำรซักประวัติตำมระบบต่ำงๆ ของร่ำงกำย เป็นกำรถำมทบทวนอำกำรในระบบต่ำงๆ มีวัตถุประสงค์ ในกำรส ำรวจสภำวะของระบบต่ำงๆ ในร่ำงกำย
ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อค้นหำอำกำรผิดปกติที่อำจเกิดข้ึน หรือควำมผิดปกติที่อำจถูกมองข้ำมไปต้ังแต่ศีรษะจรดเท้ำ  เช่น  หู ตำ จมูก ปำก ฟืน ศีรษะ เส้นผม เล็บ 
ระบบ ประสำท หน้ำอก หัวใจ ทำงเดินอำหำร ปัสสำวะ ระบบสืบพันธ์ กระดูก ข้อต่อ ผิวหนังกล้ำมเนี้อ เป็นต้น 9/27



3. องค์ประกอบการตรวจสุขภาพ (ต่อ)

2) การวัดสัญญาณชีพ (Vital Signs) ประกอบด้วย อุณหภูมิของร่ำงกำย ชีพจร อัตรำกำรหำยใจ และควำมดันโลหิต 

ตารางแสดงค่าปกติของสัญญาณชีพ

3) การตรวจสุขภาพทั่วไป เช่น ควำมรู้สึกตัว กำรสนทนำ ภำวะโภชนำกำร ผิวหนัง ศีรษะ ล ำคอ ทรวงอก 
ปอด หัวใจและกำรไหลเวียนเลือด ท้อง อวัยวะสืบพันธ์ ทวำรหนัก กล้ำมเนื้อ ระบบกระดูก ระบบประสำท โดยใช้กำร
สังเกตหรือเครื่องมืออื่นช่วย เช่น หูฟังทำงกำรแพทย์ (Stethoscope) ส้อมเสียง (Tuning Fork) เป็นต้น 10/27



3. องค์ประกอบการตรวจสุขภาพ (ต่อ)

3.3การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
เป็นกำรตรวจวิเครำะห์ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ เพื่อ
ประกอบกำรวินิจฉัยและประเมินปัญหำสุขภำพ
ของผู้ประกอบอำชีพ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลติดตำม
ผลกำรรักษำว่ำมีประสิทธิภำพหรือไม่ โดยกำร
ตรวจหำระดับสำรทำงชีวภำพของร่ำงกำย ซึ่งจะ
มีค่ำในระดับปกติ ถ้ำสูงหรือต่ ำกว่ำค่ำปกติอำจ
ส่งผลให้เกิดอันตรำยต่อผู้ปฏิบัติงำนได้
1) กำรตรวจเลือด คือ กำรตรวจนับเม็ดเลือด
อย่ำงสมบูรณ์ (Complete Blood Count: CBC)
ประกอบด้วย เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขำว และ
เกล็ดเลือด 

ตารางแสดงค่ามาตรฐานการตรวจเลือดทางท้องปฏิบัติการ 11/27



3. องค์ประกอบการตรวจสุขภาพ (ต่อ)

2) กำรตรวจกำรท ำงำนของตับ 
(Liver Function Test) เป็นกำรตรวจเพื่อ
ประเมินกำรท ำงำนของตับ มีกำรตรวจ
หลำยชนิด   เช่น   บิลิ รูบิน  (Bilirubin) 
เอนไซม์ตับ ค่ำมำตรฐำนของกำรท ำงำน
ของตับ 

3 )  ก ำ ร ต ร ว จ ก ำ ร ท ำ ง ำ น ข อ ง ไ ต 
เนื่องจำกไตมีหน้ำที่ในกำรกรองสำรพิษและขับถ่ำย
ของเสีย รวมทั้ง ควบคุมสมดุลน้ ำและอิเล็กโทรไลต์
ของร่ำงกำย ค่ำมำตรฐำนกำรท ำงำนของไต 

ตารางแสดงค่ามาตรฐานการท างานของตับ 

ตารางแสดงค่ามาตรฐานการท างานของไต
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3. องค์ประกอบการตรวจสุขภาพ (ต่อ)

4) กำรตรวจระดับน ้ำตำลและไขมันในเลือด ระดับน้ ำตำลและระดับไขมันในเลือดสูง เป็นปัจจัยเสี่ยง ที่ท ำให้เกิดโรคต่ำงๆ โดยเฉพำะโรคที่
เกี่ยวข้องกับหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นอันตรำยต่อกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมำก ค่ำมำตรฐำนของระดับน้ ำตำลและไขมันในเลือด

ตารางแสดงค่ามาตรฐานของระดับน ้าตาลและไขมนัในเลือด 
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3. องค์ประกอบการตรวจสุขภาพ (ต่อ)

5) กำรตรวจคลื่นไฟฟ้ำหัวใจ (Electrocardiography : ECG หรือ EKG) เป็นกำรตรวจกำรท ำงำน ด้ำนไฟฟ้ำของหัวใจ 
(Electrical activity) เพื่อดูควำมผิดปกติของกำรบีบหดตัวของกล้ำมเนื้อหัวใจ กำรเต้นของ หัวใจ ไข้ในกำรวินิจฉัย โรคหรืออำกำร
ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นกับหัวใจ  เช่น  โรคหัวใจขำดเลือด กล้ำมเนื้อหัวใจขำดเลือด กล้ำมเนื้อหัวใจตำย เป็นต้น กำรวินิจฉัยจะดูจำกกรำฟ
คลื่นไฟฟ้ำหัวใจที่เกิดขึ้นจำกกำรทดสอบ ว่ำมีสัญญำณคลื่น ที่ส่งออกมำปกติหรือไม่

6) กำรถ่ำยภำพรังสีทรวงอกหรือกำรตรวจเอกซเรย์ทรวงอก เป็นกำรตรวจทำงรังสีบริเวณทรวงอก ที่สำมำรถให้ข้อมูล
เกี่ยวกับกำรบำดเจ็บและควำมผิดปกติที่เกิดขึ้นภำยในทรวงอก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำมผิดปกติ ที่เกิดขึ้นในปอด จำกกำรสัมผัสฝุ่น
หรือสำรเคมี กำรถ่ำยภำพรังสีควรใช้ฟิล์มขนำดใหญ่  เช่น  ขนำด 14x17 นิ้ว หรือ 17x17 นิ้วจะท ำให้แพทย์วินิจฉัยโรคจำกกำร
ปฏิบัติงำนได้แม่นย ำขึ้นกำรถ่ำยภำพรังสีทรวงอกเป็นกำรถ่ำยภำพรังสี ที่ท ำบ่อยที่สุดอย่ำงหนึ่งเนื่องจำกท ำได้อย่ำงรวดเร็วและ
สำมำรถให้ข้อมูลที่ส ำคัญต่ำงๆได้ดีและค่อนช้ำงมีควำมแม่นย ำ กำรวินิจฉัยถึงควำมผิดปกติพิจำรณำจำกรอยโรคที่เกิดขึ้นบนฟิล์ม
เอกซเรย์

7) กำรทดสอบสมรรถภำพกำรท ำงำนของปอด (Lung Function Test) หรือกำรเป่ำปอด เป็นกำรรัด ปริมำตรอำกำศที่
ผู้ปฏิบัติงำนหำยใจเข้ำออกจำกปอด โดยใช้เครื่องมือที่ชื่อว่ำ Spirometer กำรตรวจสมรรถภำพปอด สำมำรถบ่งชี้ถึงกำรเลื่อมสภำพ
ของกำรท ำงำนของปอดก่อนที่จะมีอำกำรแสดงทำงคลินิกเกิดขึ้น
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3. องค์ประกอบการตรวจสุขภาพ (ต่อ)

การแปลผล
Forced vital capacity (FVC) คือ ปริมำตรลมทั้งหมดที่เป่ำออกมำอย่ำงเต็มที่จนหมด หลังจำกที่สูด หำยใจเข้ำเต็มที่
Forced expiratory volume in 1 second (FEV1) คือ ปริมำตรลมที่เป่ำออกมำในช่วง 1 วินำทีแรก ของกำรหำยใจ

ออก หลังจำกหำยใจเข้ำเต็มที่

ค่าพยากรณ์ขึ้นอยู่กับ ควำมสูง อำยุ เพศ เชื้อชำติ ลักษณะควำมผิดปกติของปอดมี 3 ลักษณะ ได้แก่
1. Obstructive หมำยถึง สภำวะกำรอุดกั้นของปอดและหลอดลม เช่น ในผู้ที่เป็นโรคหืด โรคถุงลมโป่งพอง จำกกำรสูบ

บุหรี่ โรคหลอดลมอักสบเรื้อรัง กลุ่มนี้จะตรวจพบค่ำ FVC จะปกติหรือต่ ำกว่ำ 80 % ส่วน FEV1 ต่ ำกว่ำ 80% และ FEV1 / FVC 
ต่ ำกว่ำ 70 % โดยค่ำ 

2. Restrictive หมำยถึง สภำวะกำรจ ำกัดของกำรขยำยตัวปอดลดลง ท ำให้ควำมจุของปอดลดลง เช่น ผู้ที่มี โรคของ
เนื้อปอด ผู้ที่โครงสร้ำงกล้ำมเนื้อ หรือกระดูกที่ช่วยในกำรหำยใจผิดปกติ กลุ่ม,นี้จะมีค่ำ FVC และ FEV1 ต่ ำกว่ำ 80 % แต่ค่ำ 
FEV1 / FVC จะมำกกว่ำ 70 %

3. Combine หมำยถึง ผู้ที่ตรวจพบมีควำมผิดปกติทั้ง 2 อย่ำงร่วมกัน 15/27



3. องค์ประกอบการตรวจสุขภาพ (ต่อ)

การแปลผล
Forced vital capacity (FVC) คือ ปริมำตรลมทั้งหมดที่เป่ำออกมำอย่ำงเต็มที่จนหมด หลังจำกที่สูด หำยใจเข้ำเต็มที่
Forced expiratory volume in 1 second (FEV1) คือ ปริมำตรลมที่เป่ำออกมำในช่วง 1 วินำทีแรก ของกำรหำยใจ

ออก หลังจำกหำยใจเข้ำเต็มที่

ค่าพยากรณ์ขึ้นอยู่กับ ควำมสูง อำยุ เพศ เชื้อชำติ ลักษณะควำมผิดปกติของปอดมี 3 ลักษณะ ได้แก่
1. Obstructive หมำยถึง สภำวะกำรอุดกั้นของปอดและหลอดลม เช่น ในผู้ที่เป็นโรคหืด โรคถุงลมโป่งพอง จำกกำรสูบ

บุหรี่ โรคหลอดลมอักสบเรื้อรัง กลุ่มนี้จะตรวจพบค่ำ FVC จะปกติหรือต่ ำกว่ำ 80 % ส่วน FEV1 ต่ ำกว่ำ 80% และ FEV1 / FVC 
ต่ ำกว่ำ 70 % โดยค่ำ 

2. Restrictive หมำยถึง สภำวะกำรจ ำกัดของกำรขยำยตัวปอดลดลง ท ำให้ควำมจุของปอดลดลง เช่น ผู้ที่มี โรคของ
เนื้อปอด ผู้ที่โครงสร้ำงกล้ำมเนื้อ หรือกระดูกที่ช่วยในกำรหำยใจผิดปกติ กลุ่ม,นี้จะมีค่ำ FVC และ FEV1 ต่ ำกว่ำ 80 % แต่ค่ำ 
FEV1 / FVC จะมำกกว่ำ 70 %

3. Combine หมำยถึง ผู้ที่ตรวจพบมีควำมผิดปกติทั้ง 2 อย่ำงร่วมกัน 16/27



3. องค์ประกอบการตรวจสุขภาพ (ต่อ)

8) กำรทดสอบสมรรถภำพกำรได้ยิน (Audiometry) เป็นกำรทดสอบกำรเปลี่ยนแปลงสรีระ กำรท ำงำนของระบบกำร
ได้ยิน ใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐำนของกำรสัมผัสเสียงดังตั้งแต่ 85 dBA ขึ้นไป เพื่อเป็นข้อมูล เฝ้ำระวังอันตรำยจำกเสียงที่ผู้ปฏิบัติงำนอำจ
ได้รับ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในกำรจัดท ำโครงกำรอนุรักษ์กำรได้ยิน ตำมกฎหมำย โดยใช้ เครื่องมือตรวจสมรรถภำพกำรได้ยิน 
(Audiometer) และในห้องทดสอบจะต้องมีระดับเสียง พื้นฐำนของห้องทดสอบ (Background Noise) ดังไม่เกิน 40 dBA โดยท ำ
กำรทดสอบที่ควำมถี่ 500-8,000 Hz.

9) กำรทดสอบสมรรถภำพกำรมองเห็น เป็นกำรทดสอบกำรมองเห็นของผู้ปฏิบัติงำน เพื่อเป็นกำร เฝ้ำระวังอันตรำย
จำกกำรปฏิบัติงำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรปฏิบัติงำนที่ใช้สำยตำเพ่งมองเป็นพิเศษ  เช่น  กำรตรวจสอบ ชิ้นงำนขนำดเล็ก กำรแยก
สี กำรเขียนแบบ เป็นต้น โดยกำรทดสอบปัจจัยต่ำงๆ ดังต่อไปนี้

• ควำมคมซัดในกำรมองเห็น หรือกำรทดสอบสำยตำส้ัน ยำว และเอียง
• ควำมสำมำรถในกำรแยกสี  เช่น  กำรทดสอบตำบอดสี
• ควำมสำมำรถในกำรมองควำมลึก  เช่น  กำรมองภำพ 3 มิติ
• ควำมสำมำรถในกำรมองในแนวด่ิงและแนวรำบ ทั้งระยะใกล้และไกล
• กำรทดสอบลำนสำยตำ 17/27



3. องค์ประกอบการตรวจสุขภาพ (ต่อ)

3.4 การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง เป็นกำรตรวจสุขภำพของลูกจ้ำงจำกกำรสัมผัสปัจจัยเสี่ยงจำกกำรปฏิบัติงำน
นั้นๆ  เช่น  ปัจจัยเสี่ยงด้ำน กำยภำพ เคมี ชีวภำพ และกำรยศำสตร์ โดยตัวอย่ำงรำยกำรตรวจสุขภำพตำมปัจจัยเสี่ยง 

ตารางแสดงตัวอย่างรายการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง
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3. องค์ประกอบการตรวจสุขภาพ (ต่อ)

ตารางแสดงตัวอย่างรายการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง
(ต่อ)
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สาระส าคัญของกฎหมายกี่เกี่ยวข้องกับการตรวจสุขภาพ
ของลูกจ้าง  มีอะไรบ้าง ???
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4.สาระส าคัญของกฎหมายกี่เกี่ยวข้องกับการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง

กฎกระทรวง ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรตรวจสุขภำพของลูกจ้ำงและส่งผลกำรตรวจแก่พนักงำนตรวจ แรงงำน พ.ศ. 2547 
ได้ก ำหนดให้สถำนประกอบกำรต้องด ำเนินกำร ตังต่อไปนี้

 จัดให้มีกำรตรวจสุขภำพของลูกจ้ำงที่ท ำงำนเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงโดยแพทย์แผนปัจจุบันขั้นหนึ่งที่ได้รับ ใบอนุญำตประกอบ
วิชำชีพเวชกรรมด้ำนอำชีวเวชศำสตร์ หรือที่ผ่ำนกำรอบรมด้ำนอำชีวเวชศำสตร์ หรือที่มีคุณสมบัติตำมที่อธิบดีประกำศก ำหนด

 ต้องตรวจสุขภำพลูกจ้ำงครั้งแรกให้เสร็จสิ้นภำยใน 30 รันนับแต่รันที่รับลูกจ้ำงเข้ำท ำงำน
 ต้องตรวจสุขภำพลูกจ้ำงอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
 ให้นำยจ้ำงจัดให้มีสมุดสุขภำพประจ ำตัวของลูกจ้ำงที่ท ำงำนเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงตำม และให้นำยจ้ำง บันทึกผลกำรตรวจ

สุขภำพของลูกจ้ำงในสมุดสุขภำพประจ ำตัวของลูกจ้ำงตำมผลกำรตรวจของแพทย์ ทุกครั้งที่มีกำรตรวจสุขภำพ
 สมุดสุขภำพต้องเก็บไว้ ณ ที่ท ำกำรของนำยจ้ำงไม่น้อยกว่ำ 2 ปีนับแต่วันสิ้นสุดของกำรจ้ำง
 กำรแจ้งผลตรวจสุขภำพ กรณีผลกำรตรวจสุขภำพผิดปกติ ให้แจ้งแก่ลูกจ้ำงผู้นั้น ภำยในระยะเวลำ 3 วัน นับแต่วันที่ทรำบผล

กำรตรวจ
 กรณีผลกำรตรวจสุขภำพปกติ ให้แจ้งแก่ลูกจ้ำงภำยในระยะเวลำ 7 วันนับแต่วันที่ทรำบผล
 ให้นำยจ้ำงส่งผลกำรตรวจสุขภำพของลูกจ้ำงที่พบควำมผิดปกติหรือกำรเจ็บป่วย กำรให้ กำรรักษำ พยำบำล และกำรป้องกัน

แก่ไขต่อพนักงำนตรวจแรงงำน ภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ทรำบควำมผิดปกติ หรือกำรเจ็บป่วย
 ให้นำยจ้ำงมอบสมุดสุขภำพประจ ำตัวให้แก่ลูกจ้ำงเมื่อสิ้นสุดกำรจ้ำง
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ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง
ในสถานประกอบการ มีอะไรบ้าง ???
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5.ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงในสถานประกอบการ 

1) จัดท ำแผนกำรตรวจสุขภำพ เพื่อของบประมำณในกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี
2) จัดท ำข้อมูลกำรตรวจสุขภำพตำมปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงำนสัมผัส
3)  ก ำหนดวันตรวจโดยประสำนกับฝ่ำยต่ำงๆ เพื่อให้กระทบกับกำรผลิตน้อยที่สุด
4)  ประสำนกับสถำนพยำบำลที่ได้มำตรฐำนในกำรตรวจสุขภำพ
5)  ส ำรวจจ ำนวนผู้ปฏิบัติงำน จัดท ำรำยซื่อ และล ำดับกำรเข้ำรับกำรตรวจ
6)  ประสำนควำมร่วมมือของแต่ละหน่วยงำนและนัดกำรตรวจเป็นเวลำเพื่อลดกำรรอคิว
7)  ขีแ้จงขั้นตอนกำรปฏิบัติตัวที่ถูกต้องก่อนท ำกำรตรวจสุขภำพ
8)  พักผ่อนให้เพียงพอ งดน้ ำงดอำหำรตำมค ำแนะน ำของแพทย์ผู้ตรวจ
9)  กำรแต่งกำยให้สะดวกและเหมำะสมส ำหรับเข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำย
10)  ตรวจสุขภำพโดยแพทย์อำชีวเวชศำสตร์และบันทึกผลกำรตรวจในสมุดสุขภำพ
11)  จัดนิทรรศกำรหรือกิจกรรมส่งเสริมควำมปลอดภัยอื่นๆ เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกที่ดีด้ำนควำมปลอดภัย ให้กับผู้ปฏิบัติงำนขณะ

รอตรวจสุขภำพ
12)  แจ้งผลกำรตรวจแก่ผู้ปฏิบัติงำนตำมระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด
13)  สรุปรวบรวม วิเครำะห์ผลกำรตรวจ จัดท ำเป็นรำยงำน เพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยและ ผู้บริหำร
14)  ในกรณีที่พบโรคจำกกำรประกอบอำชีพให้ด ำเนินกำรสวบสวนและหำทำงป้องกันให้เร็วที่สุด รวมทั้ง อำจต้องย้ำย งำน
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บทสรุป

กำรตรวจสุขภำพตำมปัจจัยเสี่ยงจำกกำรปฏิบัติงำน หมำยถึง กำรตรวจร่ำงกำยและสภำวะทำงจิตใจ ตำมวิธีกำร
ทำงกำรแพทย์ โดยแพทยอ์ำชีวเวชศำสตร์ เพ่ือให้ทรำบถึงควำมเหมำะสม และผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นต่อ สุขภำพของผู้ปฏิบัติงำน 
อันอำจเกิดจำกกำรปฏิบัติงำนตำมควำมเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงำนได้รับ

กำรตรวจสุขภำพในสถำนประกอบกำรสำมำรถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ กำรตรวจสุขภำพก่อนเข้ำท ำงำน 
กำรตรวจสุขภำพระหว่ำงกำรท ำงำน และกำรตรวจสุขภำพก่อนออกจำกงำน

องค์ประกอบของกำรตรวจสุขภำพประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ กำรซักประวิติ กำรตรวจร่ำงกำย โดยแพทย์ 
กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร และกำรตรวจสุขภำพตำมปัจจัยเสี่ยง

กำรซักประวัติ เป็นกำรรวบรวมข้อมูลของผู้ปฏิบัติงำน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทรำบถึงภำวะสุขภำพ และข้อมูลอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับภำวะสุขภำพ  เช่น  ข้อมูลพื้นฐำนส่วนบุคคล ประวัติกำรเจ็บป่วย ประวัติครอบครัว ประวิติกำรปฏิบัติงำน และกำร
ซักประวัติตำมระบบต่ำงๆ ของร่ำงกำย
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บทสรุป

กำรตรวจร่ำงกำยโดยแพทย์ เป็นกำรประเมินโครงสร้ำงและหน้ำที่ของร่ำงกำย โดยใช้หลักกำรกำรดู (Inspection) 
กำรคล ำ (Palpation) กำรเคำะ (Percussion) และกำรฟัง (Auscultation)  เช่น  กำรชั่งน้ ำหนักและวัดส่วนสูง กำรวัดสัญญำณชีพ 
และกำรตรวจสุขภำพทั่วไป เป็นด้น

กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร เป็นกำรตรวจวิเครำะห์ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ เพื่อประกอบกำรวินิจฉัยและ กำรประเมิน
ปัญหำสุขภำพของผู้ประกอบอำชีพ โดยกำรตรวจหำระดับดับสำรทำงชีวภำพของร่ำงกำย ซึ่ งจะมี ค่ำในระดับปกติ  
เช่น  กำรตรวจเลือด กำรตรวจปัสสำวะ กำรตรวจกำรท ำงำนของดับ กำรตรวจกำรท ำงำนของไต กำรตรวจระดับน้ ำตำลและไขมัน
ในเลือด กำรตรวจคลื่นไฟฟ้ำหัวใจ กำรถ่ำยภำพรังสีทรวงอก กำรทดสอบ สมรรถภำพกำรท ำงำนของปอด กำรทดสอบสมรรถภำพ
กำรได้ยิน เป็นด้น

กำรตรวจสุขภำพตำมปัจจัยเสี่ยง เป็นกำรตรวจสุขภำพของลูกจ้ำงจำกกำรสัมผัสปัจจัยเสี่ยงจำกกำรปฏิบัติงำนนั้นๆ 
เช่น กำรปฏิบัติงำนกับสำรเคมี ต้องได้รับกำรตรวจระดับสำรเคมีในเลือดหรือในบัสสำวะ กำรปฏิบัติงำนกับรังสี ต้องได้รับกำรตรวจ 
ควำมสมบูรณ์ของเลือดและควำมสมบูรณ์ของอสุจิ กำรปฏิบัติงำนกับ เสียงดัง ต้องได้รับกำรตรวจสมรรถภำพกำรได้ยิน เป็นต้น 
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ค าถามท้ายบท

1.  ให้นักศึกษำอธิบำยควำมหมำยของค ำว่ำ “กำรตรวจสุขภำพตำมปัจจัยเสี่ยงจำกกำรปฏิบัติงำน”

2.  ให้นักศึกษำอธิบำยประโยชน์ของกำรตรวจสุขภำพก่อนเข้ำท ำงำน

3.  ให้นักศึกษำค ำนวณดัชนีมวลร่ำงกำย (Body Mass Index : BMI) ของนักศึกษำเอง พร้อมทั้งแปลผล ค่ำดัชนีมวลกำย

4.  กำรถ่ำยภำพรังสีทรวงอกหรือกำรตรวจเอกซเรย์ทรวงอกเพื่อควำมแม่นย ำในกำรวินิจฉัยโรคควรใช้ฟิล์มขนำดเท่ำไร

5.  ให้นักศึกษำอธิบำยควำมผิดปกติของปอดแบบ Obstructive มีลักษณะควำมผิดปกติอย่ำงไร

6.  กำรทดสอบสมรรถภำพกำรได้ยินใช้เครื่องมือใดในกำรทดสอบ

7.  ผู้ปฏิบัติงำนสัมผัสสำรเคมีประเภท ตะกั่ว เบนซีน ควรได้รับกำรตรวจสุขภำพตำมปัจจัยเสี่ยงชนิดใดบ้ำง

8.  ผู้ปฏิบัติงำนสัมผัสฝุ่น  เช่น  ฝุ่นทรำย ฝุ่นฝ้ำย แอสเบสตอส ควรได้รับกำรตรวจสุขภำพตำมปัจจัยเสี่ยงชนิดใดบ้ำง

9.  ผู้ปฏิบัติงำนสัมผัสรังสีควรได้รับกำรตรวจสุขภำพตำมปัจจัยเสี่ยงชนิดใดบ้ำง

10.  ให้นักศึกษำขั้นตอนกำรจัดกิจกรรมกำรตรวจสุขภำพตำมปัจจัยเสี่ยงในสถำนประกอบกำร 
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