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ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audio metry) 
เป็นการตรวจวัดความสามารถในการได้ยินของหูทั้งสองข้าง ด้วยเครื่องวัดสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry) เพ่ือหา

ระดับเริ่มได้ยิน(hearing threshold)โดยตรวจที่ความถี่ 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz (ตรวจหูทีละข้าง) 
การปฏิบัติตัวก่อนเข้ารับการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน 

1. ควรพักผ่อนให้เพียงพอ (6-8 ชั่วโมง) ไม่อดนอนก่อนการตรวจ 
2. ควรหยุดสัมผัสเสียงดัง 14-16 ชั่วโมง หรืออย่างน้อย 12 ชั่วโมง 
3. หากมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติงานก่อน ให้ใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง   (Ear plugs / Ear muff) ตลอดเวลาท างาน และ
อนุญาตให้เข้าไปปฏิบัติงานไม่เกิน 4 ชั่วโมง 
4. ออกจากที่มีเสียงดังก่อนถึงเวลาตรวจการได้ยินอย่างน้อย 15 นาที 
5. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และของมึนเมาทุกชนิดในคืนก่อนเข้ารับการตรวจ 

การตรวจสมรรถภาพปอด (Lung function) 
เป็นการตรวจเพ่ือวินิจฉัยประเมินและติดตามผลการรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้น

เรื้อรัง โรคปอดจากการท างาน เป็นต้น และยังสามารถบ่งถึงการเสื่อมของการท างานของปอด ก่อนที่อาการแสดงทางคลินิกจะ
เริ่มปรากฏ โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า สโปโรมิเตอร์ (Spiro meter) ซึ่งจะวัดปริมาตรอากาศเข้าและออกจากปอด สามารถ
บันทึกเป็นกราฟ (Spiro gram) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรและเวลา  

การปฏิบัติตัวก่อนเข้ารับการตรวจสมรรถภาพปอด 
1. ควรพักผ่อนให้เพียงพอ และงกออกก าลังกายก่อนตรวจอย่างน้อย 30 นาที 
2. ห้ามสวมเสื้อรัดทรวงอก และท้อง 
3. งดอาหารมื้อหนักก่อนตรวจ 2 ชั่วโมง 
4. งดสูบบุหรี่อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเข้าตรวจ 
5. งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนตรวจ 
6. กรณีเป็นโรคหอบหืดหรือถุงลมโป่งพอง ให้หยุดยาขยายหลอดลม ถ้าหยุดไม่ได้ให้ลงบันทึกว่าใช้ยาครั้งสุดท้ายเมื่อใด 
7. ถ้าใส่ฟันปลอมให้ถอดออก ยกเว้นกรณีผู้รับการตรวจเป่าไม่ถนัดถ้าต้องถอดฟันปลอมออก 
8. บุคคลที่มีอาการดังต่อไปนี้ งดตรวจ ได้แก่ ไอเป็นเลือด ภาวะมีลมในช่องเยื้อหุ้มปอดที่ยังไม่ได้รักษา ระบบเลือดและระบบ
หายใจท างานไม่คงที่ ผู้มีประวัติผ่าตัดดวงตา ทรวงอก  และช่องท้องภายใน 2 เดือน ผู้ป่วยวัณโรคระยะติดต่อหรือโรคติดต่อ
ระบบทางเดินหายใจ หลอดเลือดโป่งพลองในทรวงอก ท้องและสมอง มีประวัติเป็นแผลที่ตา หรือความดันลูกตาสูง ความดัน
โลหิตสูง อุจจาระร่วงเฉียบพลัน  ตั้งครรภ์ หรือสงสัยตั้งครรภ์ 

ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น (Vision test) 
 เป็นการตรวจสมรรถภาพสายตา โดยการทดสอบในเรื่องต่อไปนี้ ความสามารถในการมองเห็นรายละเอียดของภาพใน
การใช้สายตาทั้งสองข้าง ตาขวา ตาข้างซ้าย ในระยะใกล้ และไกล/ การมองภาพ 3 มิติ/ การรวมภาพจากสายตาทั้งสองข้างเข้า
ด้วยกัน/ การแยกสี (Color vision) เป็นการตรวจจากการเห็นสีของวัตถุ/ การตรวจลานสายตา เป็นการทดสอบการมองเห็น
ภาพได้กว้างมากน้อยแค่ไหน 

การปฏิบัติตัวก่อนเข้ารับการตรวจสมรรถภาพการมองเห็น 
1. พักสายตา จากการท างานที่มีแสงสว่างอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ 
2. กรณีสวมแว่นสายตาหรือคอนแทคเลนส์ ให้น ามาด้วย 
3. ควรพักผ่อนให้เพียงพอ (6-8) ชั่วโมงไม่อดนอนก่อนตรวจ 


