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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
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       บรษิัทฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคญัของวสิยัทศัน์ ค่านิยม พนัธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ของบรษิัทฯ โดย
คณะกรรมการบรษิัท และผู้บรหิารมสี่วนร่วมในการก าหนดและอนุมตัิวสิยัทศัน์ ค่านิยม พนัธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ของ           
บรษิทัฯ รวมทัง้ตดิตามใหม้กีารน ากลยุทธ์ของบรษิทัฯ ไปปฏบิตัติาม เพื่อให้ผูบ้รหิารและพนักงานมจีุดมุ่ง หมายไปในทศิทาง
เดยีวกนั กรรมการและผูบ้รหิารมหีน้าทีพ่จิารณาและทบทวน วสิยัทศัน์ ค่านิยม พนัธกจิ เป้าหมายและกลยุทธ์ของบรษิทัฯ เป็น
ประจ าทุกๆ ปี ซึ่งในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ได้พิจารณาทบทวนวิสยัทัศน์ พนัธกิจ และ
เป้าหมายการด าเนินธุรกจิของบริษทัฯ และเหน็สมควรใหค้ง วสิยัทศัน์ ค่านิยม พนัธกจิ เป้าหมายการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 
ไวด้งันี้ 

วิสยัทศัน์ 

บรษิทั และบรษิทัยอ่ยจะเป็นผูน้ าการใหบ้รกิาร การตรวจสขุภาพอาชวีเวชศาสตร ์และการตรวจทางดา้นสขุศาสตรอ์ุตสาหกรรม
แบบครบวงจรนอกสถานที ่ทีค่รอบคลุมการใหบ้รกิารทัว่ประเทศในมาตรฐานคุณภาพระดบัสากล 

 

ค่านิยม 

       ถูกตอ้ง รวดเรว็ ประทบัใจ 
 

พนัธกิจ 

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบรกิารที่มคีุณภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นย า เป็นไปตามหลกัวชิาการ และกฎหมาย 
เพื่อใหลู้กคา้เลอืกใชบ้รกิารของบรษิทั และบรษิทัย่อยเป็นอนัดบัแรก นอกจากนี้ยงัน าเทคโนโลยชีัน้สงู นวตักรรมทางการแพทยด์า้น
การตรวจสุขภาพ และนวตักรรมการตรวจสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพ และประสทิธผิลอนัสูงสุดทัง้ผู้รบั และผู้
ใหบ้รกิารตรวจสขุภาพ 

เป้าหมายการด าเนินธรุกิจ 

จากประสบการณ์การให้บรกิารตรวจสุขภาพนอกสถานที่มามากกว่า 23 ปี จะน าหลกัวชิาการ และประสบการณ์ พร้อมทัง้
เทคโนโลยมีาผสมผสานใหเ้กดิคุณค่าในการตรวจสุขภาพ และสุขศาสตรอ์ุตสาหกรรมทีเ่หมาะสม และมคีุณภาพสูงสุด ดัง่ค ามัน่ทีว่่า 
“คุณธรรมน ำวชิำกำร เชีย่วชำญดำ้นอำชวีอนำมยั” เพื่อใหเ้ป็นโรงพยาบาลดา้นการตรวจสุขภาพอาชวีเวชศาสตร ์และตรวจทางดา้น
สุขศาสตรอ์ุตสาหกรรมชัน้น า ทีม่ผีูร้บับรกิารตรวจสขุภาพนอกสถานทีท่ีม่ากทีสุ่ดในประเทศไทย 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

พฒันาการท่ีส าคญัของบริษทั ในช่วงท่ีผา่นมา สรปุได้ดงัน้ี 

ปี 2539 : บรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ” หรอื IMH) จดัตัง้ขึน้
เมือ่วนัที ่8 กรกฎาคม 2539 ดว้ยทุนจดทะเบยีนเริม่ตน้จ านวน 1.00 ลา้นบาท  

ปี 2540 : บรษิทัไดเ้ขา้ลงทุนในบรษิทั แอคควิ ฟาส แลบ็ เซ็นเตอร์ จ ากดั ในสดัส่วนรอ้ยละ 25.00 โดยส่วนที่
เหลอืถอืโดยกลุ่มประสทิธิด์ ารง ทัง้น้ีแอคควิฟาสได้รบัใบอนุญาตให้ประกอบกจิการสถานพยาบาล
ประเภทคลนิิกเทคนิคการแพทย ์และมวีตัถุประสงคใ์หบ้รกิารตรวจวเิคราะห์สิง่ส่งตรวจ (Specimen) 
จากผูว้า่จา้งทีเ่ป็นสถานพยาบาลทัง้ภาครฐั และเอกชน รวมทัง้คลนิิกเทคนิคการแพทยต์่างๆ 

ปี 2548 : บรษิทั แอคควิ ฟาส แลบ็ เซน็เตอร ์จ ากดั (บรษิทัย่อย) ด าเนินการขยายธุรกจิอย่างต่อเนื่องไปสู่การ
ใหบ้รกิารตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้มทัง้ใน และนอกสถานประกอบการ เช่น การตรวจวดัสารมลพษิ
บรเิวณสถานประกอบการ การตรวจวดัคุณภาพปล่องระบาย และการตรวจวดัคุณภาพน ้าอุปโภคและ
บรโิภค รวมถงึน ้าทิ้ง น ้าผวิดนิ เป็นต้น โดยแอคควิฟาสได้รบัใบอนุญาตขึน้ทะเบยีนหอ้งปฏบิตักิาร
วเิคราะหเ์อกชนกบักรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 : เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1.00 ล้านบาท เป็น 4.00 ล้านบาท  
แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 40,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ โดย
หลงัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนครัง้น้ี กลุ่มผู้ถอืหุ้นครอบครวัประสทิธิด์ ารง ยงัคงถอืหุ้นร้อยละ 100.00 
ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 
 

ปี 2551 : บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ลงทุนในบรษิทั อนิเตอรเ์มดวสัดุภณัฑ ์จ ากดั ในสดัส่วนรอ้ยละ 26.00 และถอืหุน้โดย
กลุ่มประสทิธิด์ ารงในส่วนทีเ่หลอื เพื่อประกอบธุรกจิจ าหน่ายวสัดุภณัฑ์ เคมภีณัฑ์ และอุปกรณ์ทาง
การแพทย ์เชน่ เครือ่งกระตุน้ไฟฟ้าหวัใจ (Automated External Defibrillator) เป็นตน้ 
 

ปี 2553 : เมื่อวนัที ่30 เมษายน 2553 บรษิทั อนิเตอรเ์มดวสัดุภณัฑ ์จ ากดั เพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 1.00 ลา้น
บาท เป็น 4.00 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 40,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท เสนอ
ขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ โดยหลงัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนครัง้นี้ บรษิทัถอืหุน้ในอนิเตอร์เมดวสัดุภณัฑ์
เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 81.50 ของทุนจดทะเบยีน 

ปี 2554 : บรษิทัฯ ไดย้กระดบัการใหบ้รกิารตรวจสุขภาพใหค้รอบคลุมทัง้ในและนอกสถานที ่โดยบรษิทัฯไดร้บั
ใบอนุญาตให้ประกอบกจิการสถานพยาบาลประเภทโรงพยาบาลเฉพาะทางโดยเน้นการให้บรกิาร
ตรวจสขุภาพ ซึง่ผา่นการรบัรองจากกระทรวงสาธารณสขุ 

 : เมื่อวนัที่ 2 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 4.00 ล้านบาท เป็น 5.00 ล้านบาท  
แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 50,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ โดย
หลงัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนครัง้น้ี กลุ่มผู้ถอืหุ้นครอบครวัประสทิธิด์ ารง ยงัคงถอืหุ้นร้อยละ 100.00 
ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 

ปี 2555 : บริษัทย่อย ยงัได้เล็งเห็นถึงความส าคญัในมาตรฐานการบริการ จึงได้น าระบบ ISO 9001:2008              
มาประยุกตใ์ชใ้นการบรหิารจดัการหอ้งปฏบิตักิาร เพื่อเป็นการสรา้งความเชื่อมัน่ และการสรา้งความ
พงึพอใจใหก้บัผูร้บับรกิาร ท าใหม้ัน่ใจไดว้่าบรษิทัย่อย มรีะบบควบคุม ตรวจสอบ และเฝ้าระวงั โดยมี
ผูท้ีร่บัผดิชอบในทุกขัน้ตอนของการปฏบิตังิาน เพื่อพฒันาการท างานส่วนห้องปฏบิตักิารให้เป็นไป
ตามมาตรฐานระดบัสากล 
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ปี 2558 : เมื่อวนัที่ 12 มนีาคม 2558 บรษิัทฯ มกีารปรบัโครงสร้างกลุ่มบริษัท โดยเพิม่สดัส่วนการลงทุนใน    
แอคควิฟาส และอนิเตอร์เมดวสัดุภณัฑ์เป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนทัง้ 2 บรษิทัตามล าดบั 
และบรษิทัเพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 5.00 ล้านบาท เป็นประมาณ 5.83 ล้านบาท  แบ่งเป็นหุ้นสามญั
จ านวน 58,304 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของแอคควิฟาส และ
อนิเตอรเ์มดวสัดุภณัฑ ์

 : เมื่อวนัที่ 20 มนีาคม 2558 กลุ่มผู้ถือหุ้นครอบครวัประสทิธิด์ ารง ท าการขายหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท 
จ านวน 49,559 หุน้ ใหแ้ก่กลุ่มผูล้งทุนใหม ่6 ราย ท าใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ของครอบครวัประสทิธิด์ ารง 
ลดลงเหลอืรอ้ยละ 15.00 ของทุนจดทะเบยีน เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนินการ บรหิารจดัการ
ระบบควบคุมภายใน โดยราคาทีท่ าการซื้อขาย คดิจากมูลค่าทางบญัช ี(Book value) จากงบการเงนิ
ภายในปี 2557 ทัง้นี้มูลค่าการซื้อขายหุน้ทัง้สิน้ เป็นจ านวน 68.74 ลา้นบาท ซึ่งกลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิและ
กลุ่มผูถ้อืหุน้ใหม่ไม่ไดม้คีวามเกีย่วขอ้งกนั 

ปี 2559 : บริษัทฯ ได้ด าเนินการจดทะเบียนเลิกอินเตอร์เมดวัสดุภัณฑ์  เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559                    
สบืเนื่องมาจากการด าเนินธุรกจิจ าหน่ายวสัดุภณัฑ์ เคมภีณัฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่ประสบ
ความส าเรจ็มากนกั และอนิเตอรเ์มดวสัดุภณัฑม์รีายไดจ้ากการขายลดลง 
 

ปี 2560 
 
 
 
 

: ในเดอืนกนัยายน บรษิทัย่อยยงัได้เล็งเหน็ถงึความส าคญัในมาตรฐานการจดัการในห้องปฏบิตักิาร
ระดับสากล จึงได้ขอรับรองระบบ ISO/ IEC 17025 :  2005 มาใช้ในการปฏิบัติงานภายใน
หอ้งปฏบิตักิาร เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมัน่ และการสร้างความพงึพอใจให้กบัผู้รบับรกิาร ท าให้
มัน่ใจได้ว่า มีระบบควบคุม ตรวจสอบ และเฝ้าระวงั โดยมีผู้ที่รบัผิดชอบในทุกขัน้ตอนของการ
ปฏบิตังิาน เพือ่พฒันาการท างานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานระดบัสากล 

 : ในวนัที ่1 กนัยายน  มกีารประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 มมีตเิพิม่ทุนจดทะเบยีนบรษิทั โดย
เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ จากทุนจดทะเบยีน 5.83 ลา้นบาท เป็นจ านวน 80.00 ลา้นบาท เป็นหุน้
จ านวน 800,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว ้100 บาทต่อหุน้ 

 : ในวนัที่ 1 ธนัวาคม โครงสร้างผู้ถอืหุ้นของบรษิทัมกีารเปลี่ยนแปลงโดยกลุ่มประสทิธิด์ ารง คอืนาย
นิมติ ประสทิธิด์ ารง และนางวนิดา ประสทิธิด์ ารง ขายหุ้นให้แก่ ดร.สทิธิวตัน์ ก ากดัวงษ์ จ านวน 
63,997 หุน้ และนางสาว วมิาลา สกุลบุญราศ ีจ านวน 15,999 หุน้ ท าใหก้ลุ่มประสทิธิด์ ารง มสีดัส่วน
การถอืหุน้ในบรษิทัลดลงเหลอืรอ้ยละ 5 ทัง้นี้มลูค่าการซือ้ขายหุน้ทัง้สิน้ เป็นจ านวน 40.00 ลา้นบาท 

ปี 2561 : ในวนัที ่31 พฤษภาคม 2561 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2561 ของบรษิทัมมีตอินุมตักิารเพิม่
ทุนจดทะเบยีนจาก 80 ล้านบาท เป็น 107.5 ล้านบาท แบ่งเป็นทุนจดทะเบยีนที่เรยีกช าระแล้ว 80 
ลา้นบาท และหุน้ทีย่งัไมเ่รยีกช าระจ านวน 27.5 ลา้นบาท เพือ่รองรบัการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ประชาชน 
(IPO) มลูค่าทีต่ราไว ้0.50 บาทต่อหุน้ และมมีตแิปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั 

 : ในวนัที ่3 กนัยายน 2561 โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ของบรษิทัมกีารเปลี่ยนแปลงโดย นายอ านาจ ประสทิธิ ์
ด ารง ขายหุน้ใหแ้ก่ ดร.สทิธวิตัน์ ก ากดัวงษ์ จ านวน 3,299,600 หุน้ ท าใหน้ายอ านาจ ประสทิธิด์ ารง 
มสีดัส่วนการถอืหุ้นในบรษิทัฯ ลดลงเหลอืรอ้ยละ 2.94 ทัง้นี้มูลค่าการซื้อขายหุ้นทัง้สิ้น เป็นจ านวน 
8.25 ลา้นบาท 

 : ในเดือนตุลาคม บริษัทย่อยได้รับการต่ออายุมาตรฐานการจัดการในห้องปฏิบัติการจากเดิม                
ISO 9001:2008 เป็น ISO 9001:2015 ซึ่งลูกคา้บางรายไดร้ะบุเป็นขอ้ก าหนดมาตรฐานของบรษิทัใน
การรบังาน จงึเป็นการเพิม่ความสามารถในการรบังานของบรษิทัมากขึน้ 
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ปี 2562 : ในเดอืน ตุลาคม 2562 บรษิัทฯ มกีารร่วมลงนาม ในสญัญาส่วนแบ่งรายได้ ภายใต้โครงการตรวจ
สุขภาพคดักรองความเสี่ยง กบัโรงพยาบาลที่เป็นสมาชกิประกนัสงัคม 2 แห่ง โดยให้สามารถเริม่
ใหบ้รกิารไดต้ัง้แต่ 1 พฤศจกิายน 2562 ถงึ 31 ธนัวาคม 2565  

 : หอ้งปฎบิตักิารของกลุ่มบรษิทัฯ ไดร้บัรองระบบ ISO 15189:2012 และ 15190:2003 ระยะเวลาในการ
รบัรอง 31 ตุลาคม 2562 – 30 ตุลาคม 2564 ดา้นหอ้งปฎบิตักิารทางการแพทย ์จากส านักมาตรฐาน
หอ้งปฎบิตักิาร กระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นประโยชน์ในการเขา้ประมลูงานบางสถานประกอบการที่
มขีอ้ก าหนดดา้นมาตรฐานหอ้งปฎบิตักิาร 
 

 : บรษิทัฯ ไดเ้ขา้รบัรางวลั “โรงพยาบาลคุณธรรม” จากรองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวี่าการกระทรวง
พาณิชย์ โดยโรงพยาบาลไดร้บัเกยีรตบิตัรนี้ถอืเป็นโรงพยาบาลที่มคีุณธรรม ธรรมาภบิาลสูง ราคา
และค่าบริการโปร่งใส เป็นธรรม (Good Governance Hospital) ตามมาตรฐานกรมการค้าภายใน 
กระทรวงพาณิชย ์เมือ่วนัที ่19 ธนัวาคม 2562 ณ ส านักงานปลดักระทรวงพาณิชย ์

:        ในวนัที ่26 ธนัวาคม 2562 บรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน)  
       (“บรษิทัฯ”) ไดเ้ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(MAI) โดยใชช้ือ่ยอ่หลกัทรพัยว์า่ (IMH)  

ปี 2563 : บริษัทฯ มีการ Renovate ส่วนบริการแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ของส านักงานใหญ่ ห้องเวช
ระเบยีน, หอ้งจ่ายยา, หอ้งตรวจการไดย้นิ, หอ้งตรวจ, หอ้งตรวจภายใน, หอ้งส่งเสรมิสุขภาพ, 
หอ้งพกัผูป่้วยใน, หอ้งเจาะเลอืด, หอ้งเอกซเ์รย,์ และในส่วนของ Lobby เป็นตน้ 

 : บรษิทัฯ ไดเ้ปิดบรกิารตรวจภูมคิุม้กนั COVID-19 ทัง้แบบ Drive-Thru และแบบการใหบ้รกิารถงึ
บา้น พรอ้มทัง้มบีรกิารฉีดพน่ฆา่เชือ้ไวรสั COVID-19 

 : ในวนัที ่8 กรกฎาคม 2563 บรษิทัฯ ไดท้ าบนัทกึขอ้ตกลง MOU โครงการ Vaccine Plus by IMH 
กบั บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

 : บริษัทฯ ได้จัดตัง้ส านักงานสาขาชลบุรี 2 (อ. พานทอง) โดยเปิดให้บริการตัง้แต่วันที่ 25 
กนัยายน 2563 เป็นตน้ไป 
 

 : ในวนัที ่9 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ จบัมอื โรงพยาบาลผวิหนัง อโศก รบับรหิารพื้นที่ชัน้ 4 ของ                                
โรงพยาบาลผวิหนัง อโศก เพือ่ใหบ้รกิารตรวจสุขภาพเจาะกลุ่มลูกคา้ Office และ ลกูคา้พรเีมีย่ม 
ใจกลางเมอืง ภายใตค้อนเซปต ์“IMH ASOKE” 
 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนทัง้สิน้ 107,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 107,500,000 
หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบยีนช าระแลว้จ านวน 107,500,000 บาท 

 อย่างไรกต็าม การด าเนินธุรกจิโรงพยาบาลของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยนัน้อาจมโีอกาสทีจ่ะไดร้บัผลกระทบจากปัจจยัความ
เสีย่งบางประการ ซึง่บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึความส าคญัของปัจจยัเสีย่งดงักล่าว และไดก้ าหนดแนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ทีเ่หมาะสมส าหรบัความเสีย่งแต่ละประเภทแลว้ ดงัรายละเอยีดทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นเรือ่งปัจจยัความเสีย่ง 
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รางวลัและเกียรติคุณด้านคุณภาพและมาตรฐานการด าเนินงานของ
บริษทัฯ และบริษทัในเครือ 

• บริษัท แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จ ากัด (บริษัทย่อย) ได้ผ่านการประเมิน
ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 และ
ขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ และเงือ่นไขการรบัรองความสามารถหอ้งปฏบิตักิารของส านัก
บริหารและรบัรองห้องปฏิบตัิการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ระยะเวลารบัรอง 24 
สงิหาคม 2563 – 23 สงิหาคม 2566 
 

• บรษิทั แอคควิ ฟาส แลบ็ เซน็เตอร ์จ ากดั (บรษิทัยอ่ย) ไดร้บัการรบัรองความสามารถ
ตามมาตรฐาน ISO 15189 : 2012 และขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการรบัรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขของส านักมาตรฐาน
หอ้งปฏบิตักิารในดา้น   “ หอ้งปฏบิตักิารทางการแพทย ์” ระยะเวลารบัรอง 31 ตุลาคม 
2562 – 30 ตุลาคม 2564 
 

• บรษิทั แอคควิ ฟาส แลบ็ เซน็เตอร ์จ ากดั (บรษิทัย่อย) ไดร้บัการรบัรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO 15190 : 2003 และขอ้ก าหนด
และเงื่อนไขการรบัรองความสามารถหอ้งปฏบิตักิารการทดสอบดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขของส านักมาตรฐานหอ้งปฏบิตักิารในดา้น  
“ ความปลอดภยัของหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทย ์” ระยะเวลารบัรอง 31 ตุลาคม 2562 – 30 ตุลาคม 2564 

 

• ดร. สทิธวิตัน์  ก ากดัวงษ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เขา้รบัรางวลั “ บุคคล
ตัวอย่ างแห่ ง ปี  ” พุทธศักราช  2563 สาขา  บริหารและพัฒนาธุ รกิจ                               
ณ หอประชุมกองทัพอากาศ เพื่อเป็นการประกาศ เชิดชูเกียรติ เมื่อวนัที่                     
17 มกราคม 2563 
 

• น.ส.ปรมาภรณ์  ปวโรจน์กจิ รองประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร เขา้รบัรางวลั 
“สตรีตัวอย่างแห่งปี” พุทธศักราช 2563 สาขา บริหารและพัฒนาองค์กร                  
ณ หอประชุมกองทัพอากาศ เพื่อเป็นการประกาศ เชิดชูเกียรติ เมื่อวนัที่                     
28 สงิหาคม 2563 

 

• ดร. สทิธวิตัน์  ก ากดัวงษ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เขา้รบัรางวลั “ บุคคล
ตวัอยา่งภาคธุรกจิแหง่ปี 2020 ภาคธุรกจิการแพทย ์” จากประธานมลูนิธสิภาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย ณ ศนูยป์ระชุม
สถาบนัวจิยัจุฬาภรณ์ เพือ่เป็นการประกาศ เชดิชเูกยีรต ิเมือ่วนัที่ 1 ธนัวาคม 2563 

 

ภาพรวมการประกอบธรุกิจของบริษทัย่อย 

บรษิัท แอคควิ ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จ ากดั (บรษิัทย่อย) จดัตัง้ขึ้นเมื่อวนัที่ 20 มนีาคม 2540 โดยปัจจุบนัด าเนินกิจการให้
ค าแนะน า ปรกึษา และให้บรกิารตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดล้อม (Environment Monitoring Services) โดยจะเน้นให้บรกิารตรวจวดั
ทางดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในโรงงาน และส านักงาน เชน่ แสง เสยีง ความรอ้น ฝุ่ น และสารเคม ีบรกิารตรวจวดัคุณภาพ
อากาศจากปล่องระบายต่างๆ บรกิารตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้า บรกิารตรวจวดัคุณภาพบรรยากาศทัว่ไป และอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เป็น
ตน้ สามารถใหบ้รกิารตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้มทัง้ใน และนอกสถานที ่ดว้ยทมีงานทีม่คีวามรูท้างดา้นสิง่แวดลอ้ม และอาชี วอนา
มยัและความปลอดภยัพรอ้มดว้ยเครือ่งมอื อุปกรณ์ และหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหท์ีไ่ดม้าตรฐาน 
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ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มลีกัษณะการประกอบธุรกจิ แบ่งเป็น 2 ธุรกจิประกอบดว้ย (1)ใหบ้รกิารทางการแพทย ์(2) ใหบ้รกิารตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม  

โครงสร้างรายได้ในปี 2561 – 2563 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

โครงสร้างรายได้ 
ด าเนิน 

การโดย 

งบการเงินรวม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
1. รายได้จากธรุกิจให้บริการทางการแพทย ์        
-  รายไดจ้ากการใหบ้รกิารตรวจสขุภาพประจ าปี/1 บรษิทั  152.03  47.08 156.78 46.58 95.68  39.41 
-  รายไดจ้ากการใหบ้รกิารตรวจสขุภาพก่อนเขา้งาน บรษิทั  43.07  13.34 43.08 12.80 31.83  13.11 
-  รายไดจ้ากการใหบ้รกิารตรวจสขุภาพแรงงานต่างดา้ว บรษิทั  29.16  9.03 15.18 4.51 9.41  3.88 
-  รายไดจ้ากการใหบ้รกิารฉีดวคัซนี บรษิทั  27.33  8.46 46.91 13.93 44.22  18.22 
-  รายไดจ้ากการใหบ้รกิารทางการแพทยอ์ื่นๆ/2 บรษิทั  10.96  3.39 24.75 7.35 34.49  14.21 

2. รายได้จากธรุกิจให้บริการตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อม        

- รายไดจ้ากการใหบ้รกิารตรวจวดัทางดา้นอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยั  

บรษิทัยอ่ย  22.10  6.84 19.60 5.82 11.22 4.62 

- รายไดจ้ากการใหบ้รกิารตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้มอื่นๆ/3 บรษิทัยอ่ย  35.61  11.03 27.62 8.21 11.36 4.68 
3. รายได้อ่ืน   2.66  0.82 2.69 0.80 4.54 1.87 

รวมรายได้   322.92  100.00 336.61 100.00 242.75   100.00 
 
ทีม่ำ : ขอ้มลูจำกบรษิทั 
หมำยเหต ุ/1 ประกอบดว้ยรำยไดก้ำรตรวจสุขภำพประจ ำปี และรำยไดจ้ำกกำรตรวจสขุภำพปัจจยัเสีย่ง 
 /2 บรกิำรทำงกำรแพทยอ์ืน่ๆ:  รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรแพทย ์ตรวจรกัษำคนไขน้อก (OPD) ส ำรวจโรงงำนและบรกิำรจดัอบรมหลกัสตูรต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรแพทย ์เป็นตน้ 
 /3 ตรวจวดัคุณภำพสิง่แวดลอ้มอืน่ๆ: รำยไดจ้ำกกำรตรวจคุณภำพน ้ำ รำยไดจ้ำกกำรตรวจสภำพอำกำศปล่องระบำย และรำยไดจ้ำกกำรตรวจสภำพบรรยำกำศทัว่ไป  เป็นตน้ 



 
 

ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

1. ธรุกิจให้บริการทางการแพทย ์(Hospital Services) 

บรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ด าเนินกจิการโรงพยาบาลเอกชน
เฉพาะทางดา้นอาชวีเวชศาสตร ์ซึง่มกีารใหบ้รกิารตรวจสุขภาพประจ าปี การตรวจสขุภาพปัจจยัเสีย่ง และการตรวจสุขภาพ
ก่อนเขา้งาน ดว้ยทมีแพทย์ทีม่คีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์ในสาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง พรอ้มดว้ยเครื่องมอืและอุปกรณ์ทาง
การแพทย์และหอ้งปฏบิตักิารทีไ่ด้มาตรฐาน สามารถใหบ้รกิารตรวจสุขภาพทัง้ในและนอกสถานทีค่รอบคลุมทัว่ประเทศ 
ผ่านรถเอก็ซ์เรยพ์รอ้มทมีแพทยแ์ละพยาบาลเคลื่อนที ่โดยมสีาขาส านักงานใหญ่ทีถ่นนบางแวก จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
และสาขาย่อย รวมทัง้สิ้นจ านวน 6 แห่ง ได้แก่ สาขาราชพฤกษ์ (ที่ตัง้ส านักงานใหญ่) , ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา,           
ชลบุร ี(อ. เมอืงชลบุร)ี, ชลบุร ี2 (อ. พานทอง) และระยอง นอกจากนี้ บรษิทัยงัใหบ้รกิารตรวจสุขภาพแรงงานต่างดา้ว การ
ตรวจรกัษาผูป่้วยนอก (Out Patient Department: OPD) ใหบ้รกิารฉีดวคัซนี และใหบ้รกิารอบรมหลกัสตูรการปฐมพยาบาล
เบือ้งตน้และการชว่ยฟ้ืนคนืชพี (First Aid and Cardiopulmonary resuscitation) และหลกัสตูรอื่นๆ เป็นตน้ 

รายได้จากการให้บริการทางการแพทยแ์ยกสาขา 

รายได้จากการให้บริการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ 
 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารทางการแพทย ์ 262.55 100.00 262.55 100.00 238.21 100.00 
 รายไดจ้ากสาขายอ่ย/1 91.57 34.88 91.57 34.88 40.83 17.14 

หมำยเหตุ : /1 สำขำชลบุร ี(อ. เมอืงชลบุร)ี, สำขำชลบุร ี2 (อ. พำนทอง), สำขำระยอง, สำขำปทุมธำนี  และสำขำอยุธยำ 

โดยขัน้ตอนการใหบ้รกิารตรวจสุขภาพของบรษิทันัน้ เมื่อด าเนินการเกบ็สิง่ส่งตรวจแลว้ บรษิทัจะท าการวเิคราะห ์
ออกผลการตรวจสุขภาพตามโปรแกรมการตรวจ รายงานผลการตรวจสขุภาพรายบุคคล และส่งผลใหบ้รษิทัลกูคา้ภายใน 30 
วนั หลงัจากวนัทีเ่ขา้ใหบ้รกิารตามความเหมาะสมของจ านวนผู้เขา้รบับรกิาร ในกรณีลูกคา้เป็นบุคคลทัว่ไปและมรีายการ
ตรวจสุขภาพที่ไม่ซบัซ้อน เช่น การให้บรกิารตรวจสุขภาพก่อนเขา้งานจะสามารถรอรบัผลไดภ้ายในวนันัน้หรอืสามารถ
ส่งผลใหก้บัลกูคา้ทางไปรษณีย ์

ลกัษณะการให้บริการแบง่ตามประเภทการให้บริการได้ ดงัน้ี 

1) บริการตรวจสขุภาพประจ าปี 

บริษัทให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีแก่ลูกค้าภาครฐัและเอกชนทัง้ในและนอกสถานที่ ตามสถานที่ที่ลูกค้า
ก าหนด ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพที่หลากหลายตามแต่ละช่วงอายุ ทัง้นี้  บริษัทมีโปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน                       
4 โปรแกรม ซึ่งไดร้บัการออกแบบมาใหเ้หมาะสมกบัผูเ้ขา้รบัการบรกิารครอบคลุมในทุกช่วงอายุ และความเสีย่ง รวมถงึ
สามารถปรบัเปลี่ยนโปรแกรมให้เหมาะสมตามแต่ที่ลูกค้าก าหนด ประกอบกบับรษิัทยงัมโีปรแกรมตรวจสุขภาพพเิศษ
เพิม่เตมิ เช่น โปรแกรมตรวจเลอืดหาสารบ่งชีม้ะเรง็ โปรแกรมตรวจเตรยีมความพรอ้มการมบีุตร โปรแกรมตรวจเฝ้าระวงั
โรคกระดูกพรุน และโปรแกรมตรวจตดิตามภาวะการอกัเสบจากอนุมลูอสิระ เป็นตน้ อนึ่งโดยทัว่ไปผูป้ระกอบการส่วนใหญ่
จะมสีวสัดกิารขัน้พืน้ฐานในการตรวจสุขภาพประจ าปีใหแ้ก่ลูกจา้ง  

ทัง้นี้ กระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคมออกกฏหมายใหค้วามส าคญักับความปลอดภยัในการปฏบิตังิานของ
ลูกจา้ง โดยก าหนดหลกัเกณฑใ์หผู้ป้ระกอบการมหีน้าทีจ่ดัใหม้กีารตรวจสุขภาพใหแ้ก่ลูกจา้งทีม่ลีกัษณะการท างานทีอ่าจ
ก่อใหเ้กดิความเสีย่งต่อสขุภาพของลกูจา้ง ดงันี้ 
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บริการตรวจสขุภาพปัจจยัเส่ียง 

บรษิทัฯ ใหบ้รกิารตรวจสุขภาพลูกจา้งทีม่รีายการตรวจตามทีก่ฎหมายก าหนด โดยเป็นการตรวจสุขภาพลูกจา้งที่
มีการปฏิบตัิงานที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับ สารเคมีอันตราย เชื้อไวรสั แบคทีเรีย และกัมมนัตภาพรงัสี รวมถึงลูกจ้างที่
ปฏิบตัิงานในสถานประกอบการที่มี ความร้อน ความเย็น ความสัน่สะเทือน แสง เสียง หรือสภาพแวดล้อมอื่นที่อาจ
ก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อผูป้ฏบิตังิาน ซึง่จะเป็นการตรวจหาระดบัสารเคมใีนเลอืด ตรวจสมรรถภาพการไดย้นิและปอด เป็นตน้ 
ทัง้นี้ ผูป้ระกอบการมหีน้าทีจ่ดัใหม้กีารตรวจสุขภาพลูกจา้งภายใน 30 วนั นับตัง้แต่รบัลูกจา้งเขา้มาปฏบิตัิงาน และตรวจ
สุขภาพลูกจา้งครัง้ต่อไปอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยตอ้งเป็นแพทยท์ีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีเวชกรรมดา้นอาชวีเวช
ศาสตรเ์พือ่ประเมนิภาวะสุขภาพและความพรอ้มในการปฏบิตังิาน ทัง้นี้ กลุ่มลูกคา้หลกัสว่นใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม  

ตวัอย่างการให้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

2) บริการตรวจสขุภาพก่อนเข้างาน 

บรษิทัใหบ้รกิารตรวจสุขภาพก่อนเขา้งานซึ่งมรีายการตรวจทีแ่ตกต่างตามแต่ทีลู่กคา้ก าหนดเพื่อประเมนิภาวะ
สุขภาพและความพรอ้มก่อนเขา้ปฏบิตังิาน ทัง้นี้ กลุ่มลูกคา้หลกัส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม โดยส่วนใหญ่ลูกคา้จะ
เขา้รบับรกิารผา่นสาขายอ่ยของบรษิทัทีต่ ัง้อยูบ่รเิวณนิคมอุตสาหกรรม  

ตวัอย่างการให้บริการ 
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3) บริการตรวจสขุภาพแรงงานต่างด้าว 

บริษัทให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวซึ่งมรีายการตรวจตามแต่ที่กฎหมายก าหนดเพื่อประเมนิภาวะ
สุขภาพและเพื่อขอใบอนุญาตท างานครัง้แรกหรือเพื่อต่อใบอนุญาตท างานรายปี ทัง้นี้ กลุ่มลูกค้าหลกัส่วนใหญ่จะเป็น
โรงงานอุตสาหกรรม และเป็นงานทีบ่รษิทัประมูลมาจากโรงพยาบาลรฐับาล โดยผูป้ระกอบการจะลงทะเบยีนแรงงานต่าง
ด้าวที่เขา้รบัการตรวจ และเขา้รบัการตรวจสุขภาพตามพื้นที่ที่โรงพยาบาลรฐับาลก าหนด ซึ่งจะเป็นการตรวจคดักรอง
เบือ้งตน้ เช่น โรคเทา้ชา้ง และวณัโรคปอด เป็นตน้  

ตวัอย่างการให้บริการ 

                                        
 

 
 

4) บริการฉีดวคัซีน 

บรษิทัใหบ้รกิารฉีดวคัซนี เช่น วคัซนีไขห้วดัใหญ่ 4 สายพนัธุ์ (Quadrivalent Influenza Vaccine) วคัซนีไขห้วดั
ใหญ่ 3 สายพนัธุ ์ (Trivalent Influenza vaccine) วคัซนีไขเ้ลอืดออก (Dengue Vaccine) วคัซนีมะเรง็ปากมดลูก (Cervical 
Cancer Vaccine, Gardasil)  วคัซนีไวรสัตบัอกัเสบบ ี(Hepatitis B Vaccine)  และวคัซนีไขไ้ทฟอยด์ (Typhoid vaccine) 
เป็นตน้ เพื่อเป็นการเสรมิสรา้งภูมคิุม้กนั โดยจะเป็นการใหบ้รกิารพรอ้มกบัการออกตรวจสุขภาพประจ าปีหรอืในบางครัง้จะ
เป็นการใหบ้รกิารฉีดวคัซนีโดยเฉพาะ ทัง้นี้ ผูเ้ขา้รบับรกิารเป็นลูกคา้ทัง้กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและส านักงาน โดยบรษิทั
จะมทีมีพยาบาลและบุคลากรมอือาชพีในการใหบ้รกิารฉีดวคัซนี 

ตวัอย่างการให้บริการ 
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5) บริการทางการแพทยอ่ื์นๆ 

5.1) บริการตรวจรกัษาผูป่้วยนอก (Out Patient Department: OPD) 

บรษิทัให้บรกิารตรวจรกัษาผู้ป่วยนอก โดยจะเป็นการให้บรกิารตรวจรกัษาอาการเจบ็ป่วยทัว่ไป ทัง้เรื้อรงัและ
เฉียบพลนั เช่น อาการไข ้ปวดศรีษะ ภูมแิพ ้ปวดทอ้ง และทอ้งเสยี เป็นตน้ และหากเป็นอาการป่วยทีซ่บัซ้อนยิ่ งขึน้จะส่ง
ต่อไปใหโ้รงพยาบาลอื่น ทัง้นี้ ผูเ้ขา้รบับรกิารส่วนใหญ่จะเป็นลูกคา้ทัว่ไป บรเิวณนิคมอุตสาหกรรมซึ่งตัง้อยู่ใกล้กบัสาขา
ของบรษิทั 

ตวัอย่างการให้บริการ 

             
 

5.2) บริการท่ีเก่ียวข้องกบัการแพทยอ่ื์นๆ 

บรษิทัใหบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแพทยอ์ื่นๆ ดงันี้ 

- บริษทัให้บริการแพทยส์ ารวจโรงงาน ซึง่เป็นบรกิารส าหรบักลุ่มลูกคา้โรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลกั โดยจะ
เป็นการเดนิส ารวจโรงงานของแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญเพื่อประเมนิดูความเสีย่งจากสิง่คุกคามทีผู่ป้ฏบิตังิานสมัผสัและน าขอ้มูล
ความเสีย่งดงักล่าวไปออกแบบโปรแกรมการตรวจสุขภาพไดต้รงตามความเสีย่งของผูป้ฏบิตังิาน 

- บริษัทให้บริการแพทย์ประจ าห้องพยาบาลส าหรบับริษัทลูกค้า บริษัทสามารถส่งแพทย์ประจ าห้อง
พยาบาลในบรษิทัลกูคา้ ซึง่เป็นสวสัดกิารดแูลใหแ้ก่ลูกจา้ง ซึง่ท าการตรวจวนิิจฉยัเบือ้งตน้และสัง่ยาใหแ้ก่ลูกจา้งของบรษิทั 

- บริษทัให้บริการอบรมหลกัสูตรต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการแพทย ์เช่น หลกัสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (First Aid and Cardiopulmonary Resuscitation) หลกัสูตรรู้จ ักและเข้าใจโรคเรื้อรงัที่ไม่ติดต่อ 
หลกัสูตรสุขภาพด ีชวีติเป็นสุขกบัอนิเตอร์เมด หลกัสูตรเสรมิพลงั-สรา้งสุขภาพ หลกัสูตรโรคจากการท างานในส านักงาน 
และหลกัสตูรความปลอดภยัในการท างาน เป็นตน้ 

- รายได้จากโครงการของ ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (“ส.ป.ส.ช.”) คือ รายได้ที่บริษัทให้
ส่วนลดแก่ลูกคา้ทีม่สีทิธใินการเบกิรายการตรวจสุขภาพบางรายการตามโครง สปสช. หลงัจากนัน้บรษิทัท าเรื่องเบกิเงนิ
ส่วนลดดงักล่าวกบั สปสช. โดย สปสช. มโีครงการสรา้งเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรคโดยใหส้วสัดกิารแก่บุคคลทัว่ไปตาม
ขอ้ก าหนดของโครงการซึ่งสามารถเบกิค่าใชจ้่ายในการตรวจสุขภาพบางรายการได ้เช่น การตรวจน ้าตาลในกระแสเลอืด 
(Fasting Blood Sugar) การตรวจระดับไขมันในกระแสเลือด (Lipid Profile) และการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก                
(Pap Smear) เป็นตน้ ซึง่บรษิทัไดเ้ขา้ร่วมโครงการดงักล่าวกบั สปสช.  
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ขัน้ตอนการให้บริการ 

ในการใหบ้รกิารตรวจสขุภาพ บรษิทัจะมขี ัน้ตอนการใหบ้รกิารหลกัๆ ดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

2.  ธรุกิจให้บริการตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อม (Environment Monitoring Services) 

บริษัทย่อยด าเนินกิจการให้ค าแนะน า ปรึกษา และให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environment 
Monitoring Services) โดยจะเน้นใหบ้รกิารตรวจวดัทางดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในโรงงานและส านักงาน เช่น 
แสง เสยีง ความรอ้น ฝุ่ น และสารเคม ีเป็นตน้ บรกิารตรวจวดัคุณภาพอากาศในปล่องระบายต่างๆ บรกิารตรวจวเิคราะห์
คุณภาพน ้า บรกิารตรวจวดัคุณภาพบรรยากาศทัว่ไป และการใหบ้รกิารตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้มอื่นๆ นอกจากน้ี บรษิทั
ย่อยยงัให้บรกิารตรวจวดั เก็บตวัอย่าง และวเิคราะห์ ตามมาตรการการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม (Environmental 
Impact Assessment หรอื EIA) โดยหลงัจากที่บรษิัทย่อยเขา้ตรวจแล้วเสร็จจะจดัท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ
สิง่แวดลอ้มและจดัสง่ใหแ้ก่ลูกคา้ต่อไป  

บริษัทย่อยขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและได้รบัการรบัรองระบบงานห้องปฏิบตัิการมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025:2017 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะมีการก าหนดวิธีการตรวจวดัและ
วเิคราะห์ รวมไปถงึอุปกรณ์ที่ใช้ให้เป็นไปตามมาตรฐานพร้อมทัง้ใหม้กีารสอบเทยีบอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวดัและการ
วเิคราะหผ์ลจากองคก์รภาครฐัและเอกชน อนึ่ง บรษิทัย่อยสามารถใหบ้รกิารตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้มตามพืน้ทีท่ีลู่กคา้
ก าหนดครอบคลุมทัว่ประเทศ ด้วยทมีงานที่มคีวามรู้ทางด้านสิง่แวดล้อม อาชวีอนามยั และความปลอดภยัพร้อมด้วย
เครือ่งมอืและอุปกรณ์ และหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหท์ีไ่ดม้าตรฐาน  

ลกัษณะการให้บริการแบง่ตามประเภทการให้บริการ ดงัน้ี 

1)  บริการตรวจวดัทางด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

บรษิทัยอ่ยใหบ้รกิารตรวจวดัทางดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในโรงงานและส านักงานแก่ลกูคา้ภาครฐัและ
เอกชน โดยสามารถตรวจวดัแสงสว่าง เสยีง ความรอ้น ฝุ่ นละออง และสารเคม ีโดยประกาศของกรมสวสัดกิารและคุม้ครอง
แรงงานมกีารออกกฎหมายคุม้ครองแรงงาน และก าหนดใหผู้ป้ระกอบการตอ้งมกีารตรวจสอบสถานประกอบการอย่างน้อย 
1 ครัง้ต่อปี ใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนด โดยแบ่งไดด้งันี้ 

ความร้อน : ผูป้ระกอบการมหีน้าทีค่วบคุมและรกัษาระดบัความรอ้นภายในสถานประกอบกจิการตามลกัษณะ
งานทีเ่หมาะสม  
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แสงสว่าง : ผู้ประกอบการมีหน้าที่จ ัดให้สถานประกอบการมีแสงสว่างที่เหมาะสม กรณีที่มีแสงจ้าเกินไป
ผูป้ระกอบการต้องจดัใหผู้ป้ฏบิตังิานสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภยั และในกรณีทีลู่กจา้งท างานในสถานทีม่ดื ทบึ และคบั
แคบ ผูป้ระกอบการตอ้งจดัใหม้อีุปกรณ์ช่วยส่องสว่างใหเ้หมาะสมตามลกัษณะงาน เป็นตน้ 

เสียง : ผูป้ระกอบการตอ้งควบคุมระดบัเสยีงไม่ใหผู้ป้ฏบิตังิานไดร้บัเสยีงในบรเิวณสถานทีป่ระกอบกจิการ เช่น 
เสยีงกระทบหรอืเสยีงกระแทก และผูป้ระกอบการตอ้งจดัใหม้กีารควบคุมใหร้ะดบัเสยีงทีผู่ป้ฏบิตังิานไดร้บัแต่ละวนัไม่เกนิ
มาตรฐานก าหนด กรณีทีส่ถานประกอบกจิการมรีะดบัเสยีงเกนิกว่ามาตรฐานก าหนดผูป้ระกอบการตอ้งใหผู้ป้ฏบิตังิานหยุด
ปฏบิตัหิน้าทีจ่นกวา่จะมกีารปรบัปรุงแกไ้ขแลว้เสรจ็ 

 ฝุ่ นละออง : ผูป้ระกอบการตอ้งจดัใหม้กีารตรวจวเิคราะหร์ะดบัความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองในสถานประกอบการ 
เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรมทีม่พีื้นทีท่ีม่กีารเผาไหม ้มกีารใชน้ ้ามนัเตา ถ่านหนิ เชือ้เพลงิชวีมวล และโรงงานอุตสาหกรรม
เหลก็ อลมูเินียมทีม่กีารถลุง การหล่อหลอม และการรดีดงึ เป็นตน้ 

 สารเคมี : ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีการตรวจวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในสถาน
ประกอบการ เช่น แอมโมเนียใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ไซลนีและโทลูอีนใช้ในอุตสาหกรรมผลติชิ้นส่วน
รถยนต ์เป็นตน้  

ตวัอย่างการให้บริการ 

                     
 

          

                                

2) บริการตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆ 

เริม่แรกบรษิทัย่อยมกีารใหบ้รกิารตรวจวดัดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในโรงงานเป็นหลกั ต่อมาบรษิทั
ย่อยมกีารขยายการใหบ้รกิารตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่องเพื่อใหม้บีรกิารครบวงจรมากยิง่ขึน้ เช่น การตรวจ

ตรวจวดัฝุ่ นละออง ตรวจวดัความรอ้น 
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คุณภาพอากาศในปล่องระบาย การตรวจคุณภาพน ้า และการตรวจคุณภาพบรรยากาศทัว่ไป โดยเป็นขอ้ก าหนดของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งผู้
ใหบ้รกิารตรวจวดัตอ้งไดร้บัใบอนุญาต และเป็นผูท้ีข่ ึน้ทะเบยีนกบักรมโรงงานอุตสาหกรรมดว้ย โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

2.1) บริการตรวจวดัคณุภาพอากาศในปล่องระบาย 

บรษิทัย่อยให้บรกิารตรวจวดัคุณภาพอากาศในปล่องระบาย ตามสถานที่ที่ลูกค้าก าหนดครอบคลุมทัว่ประเทศ 
โดยสามารถตรวจวดัสารมลพษิไดก้ว่า 24 รายการ เช่น การวดัปรมิาณฝุ่ นละออง (Total Suspended Particulate) การวดั
ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(Sulfur Dioxide) การวดัก๊าซไนโตรเจนออกไซด ์(Oxides of Nitrogen) การวดัสารเคม ีโลหะ และ
ก๊าซอื่นๆ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้ก าหนดวธิีการตรวจวดั ค่ามาตรฐานของสารต่างๆ อ้างอิงหลกัการขององค์กร
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มแหง่ประเทศอเมรกิาทีก่ าหนดไวห้รอืวธิกีารอื่นทีก่รมโรงงานเหน็ชอบ  

ตวัอย่างการให้บริการ 

                  
 

ตรวจวดัอากาศในปลอ่งระบาย 

2.2) บริการตรวจวดัคณุภาพบรรยากาศทัว่ไป 

บรษิทัยอ่ยใหบ้รกิารตรวจวดัคุณภาพบรรยากาศทัว่ไป  โดยคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาตมิกีารออกประกาศ 
เกีย่วกบัคุณภาพบรรยากาศทัว่ไป ความดงัของเสยีงและระดบัเสยีงรบกวนรอบโรงงาน โดยผูม้หีน้าทีร่ายงาน คอืโรงงาน
อุตสาหกรรม หรอืกจิการสถานประกอบการทีอ่าจจะส่งผลกระทบต่อบรรยายกาศทัว่ไป โดยจะมกีารตรวจวดัก๊าซต่างๆ เช่น 
ก๊าซคารบ์อนมอนออกไซด ์ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ตะกัว่ และฝุ่ นละอองขนาดต่างๆ เป็นตน้ 

2.3) บริการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้า 

บรษิทัย่อยใหบ้รกิารตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้า ระบบบ าบดัน ้าเสยีในโรงงานและส านักงาน แก่ลูกคา้ภาครฐัและ
เอกชน โดยสามารถตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าทีอุ่ปโภคและบรโิภค น ้าทิ้ง น ้าผวิดนิ ทัง้ทางกายภาพ ทางเคมแีละทางจุล
ชวีวทิยา ซึ่งบรษิทัย่อยสามารถตรวจสารต่างๆไดถ้งึ 24 รายการ ตามใบอนุญาต เช่น การตรวจวดัความเป็นกรดและด่าง 
(pH) การตรวจวดัค่า บ ีโอ ด ี(BOD) การตรวจวดัค่า ซ ีโอ ด ี(COD) การตรวจวดัปรมิาณของแขง็แขวนลอย(SS) การ
ตรวจวดัค่าซลัไฟด ์(Sulfide) ปรอท (Hg) ตะกัว่ (Pb) และการตรวจโลหะหนักอื่นๆ  เป็นตน้ โดยโรงงานอุตสาหกรรมจะใช้
น ้าในกระบวนการผลติหรอืการใช้กบัเครื่องจกัร ซึ่งกระบวนการบ าบดัน ้าก่อนปล่อยน ้าออกอาจมสีารต่างๆเจอืปน เช่น 
โรงงานผลติแบตเตอรีร่ถยนต ์และโรงงานผลติชิน้สว่นรถยนต ์เป็นตน้ 
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ตวัอย่างการให้บริการ 
 

              

2.4) บริการตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆ 

บริษัทย่อยให้บริการตรวจวดั เก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์ ตามมาตรการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment หรอื EIA) ซึ่งจะตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้มในรายการทีบ่รษิทัย่อยมใีบอนุญาตใน
การตรวจ โดยจะท าการวเิคราะห์ตามมาตรการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมของลูกคา้แต่ละราย และจดัท ารายงานการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มใหแ้ก่ลูกคา้ 

 บรษิทัย่อยใหบ้รกิารตรวจวเิคราะห์คุณภาพดนิ ซึ่งเป็นการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ภาครฐัและเอกชน โดยจะเป็นการ
เก็บตัวอย่างดินเพื่อศึกษาปริมาณโลหะหนักบริเวณผิวดินและเปรียบเทียบว่าเป็นไปตามมาตรฐานของประกาศ
คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


