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บทท่ี 2 
อนัตรายและการป้องกนัอนัตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างาน 

(Workplace Hazard and Prevention) 

 
 สภาพสงัคมที่มคีวามเจรญิก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทัง้ทางด้าน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีท าใหก้ารด าเนินชวีติของคนปจัจุบนัตอ้งต่อสูด้ิน้รนใหท้นักบั
สภาพของความแตกต่างเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ตามสภาวะแวดล้อมของสังคม        
โดยอาศยัการท างานประกอบอาชพีเป็นหลกั โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูท้ีม่ฐีานะทางเศรษฐกจิ
ไม่ดีการศึกษาน้อยย่อมต้องท างานหนักหรือใช้แรงงานคุณภาพชีวิตไม่ดี ส่วนผู้ที่มี
การศึกษาและมฐีานะเศรษฐกิจระดบักลางก็จะมีการประกอบอาชพีส่วนใหญ่จะอยู่ใน
องค์กร พนักงาน ลูกจา้ง บรษิทั หา้งรา้น หรอืขา้ราชการซึ่งอาจประสบกบัปญัหาดา้นที่
แตกต่างกนัไปขึ้นอยู่กบัสภาพแวดล้อมของการด าเนินชวีติประจ าวนัรอบตวัของกลุ่ม
บุคคล ซึง่อาจเป็นสิง่ทีม่นุษยส์รา้งขึน้และก่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุการบาดเจบ็จากการประกอบ
อาชพีได ้
 
ความหมายของส่ิงแวดล้อมในการท างาน 
 สิง่แวดล้อมในการท างาน หมายถึง สิง่ต่างๆ ที่อยู่รอบตวัผู้ประกอบอาชีพใน
สถานที่ท างาน เช่น เครื่องมอือุปกรณ์ เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการท างาน 
ความรอ้น ความเยน็ รงัส ีแสง เสยีง ความสัน่สะเทอืน ฝุน่ละออง สารเคม ีก๊าซ บุคคลทีม่ี
ส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการท างาน ทุกสิง่ทุกอย่างที่มอียู่โดยทัว่ๆ ไปในสถานที่ท างาน และ
ปจัจยัเกีย่วขอ้งทีม่าจากสภาพแวดลอ้มในสงัคมหรอืชุมชน ซึง่จะมคีวามแตกต่างกนัไปใน
แต่ละชุมชน ไดแ้ก่ สถานทีต่ ัง้ สภาพภูมศิาสตร ์อุณหภูม ิความชืน้ แสงแดด อตัราฝนตก 
คุณภาพน ้า สิง่ก่อสรา้ง การคมนาคม สภาพอากาศ การจราจรทีแ่ออดั กลิน่ เป็นตน้ 
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ลกัษณะและประเภทของส่ิงแวดล้อมในการท างานของผูป้ระกอบอาชีพ 
 ลกัษณะของสิง่แวดลอ้มในการท างาน ระยะเวลาในชว่งการท างานของทุกคนทีอ่ยู่
ในสถานทีท่ างานประมาณวนัละ 8 ชัว่โมงต่อวนั หรอื 48 ถงึ 54 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์ขึน้อยู่
กบัสภาพการท างานทีแ่ตกต่างกนัไปตามลกัษณะของงาน เช่น อุตสาหกรรมกจ็ะมสีภาพ
ทีเ่ตม็ไปดว้ยเครือ่งจกัร สารเคม ีเสยีงดงั การสัน่สะเทอืนมากเกนิไป ระยะเวลาการท างาน
ที่ยาวนาน การระบายอากาศไม่ด ีแสงสว่างไม่เพยีงพอ สภาพการท างานที่แออัด รอ้น
หรอืเยน็เกนิไป หรอืในภาคเกษตรกรรม กจ็ะเกีย่วขอ้งกบัสารเคมตี่างๆ ทีใ่ชใ้นการเกษตร 
ฝุ่นละอองจากพืช เครื่องจกัรเครื่องทุ่นแรงต่างๆ เขม่าควนั ความร้อนจากแสงแดด      
เป็นตน้ 
 ลกัษณะของสิง่แวดลอ้มต่างๆ เหล่านี้ หากไดร้บัการเอาใจใสด่แูลใหอ้ยู่ในสภาพที่
สามารถใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม มกีารควบคุมป้องกนัมใิหเ้กดิเป็นอนัตรายต่อผูใ้ช ้
ก็ย่อมส่งเสรมิให้ผู้ประกอบอาชพีหรอืผู้ใช้แรงงานท างานได้อย่างปลอดภยั ปราศจาก
โรคภยัไขเ้จบ็ มคีวามสขุไดต้ลอดไป ในทางตรงกนัขา้มหากสิง่แวดลอ้มในการท างานทีไ่ม่
เหมาะสม ไม่ได้รบัการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของความปลอดภยัแล้วย่อมก่อใหเ้กดิความ
เสียหายต่อสุขภาพ ทัง้ร่างกายและจิตใจ เกิดโรคภัยไข้เจ็บ การบาดเจ็บ เกิดความ
เสยีหายต่อชีวิตและทรพัย์สนิ ซึ่งส่งผลกระทบต่อทัง้ตนเองและครอบครวั สงัคมและ
ประเทศต่อไป 
 
อนัตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 ผูป้ระกอบอาชพีหรอืคนงานทุกอาชพี มโีอกาสทีจ่ะประสบกบัอนัตรายจากสภาพ
การท างาน หรอืสภาพแวดลอ้มในการท างานแต่ละชนิด แต่ละดา้นแตกต่างกนัไป ซึ่งจะ
ศกึษาไดจ้ากแผนภมูดิงันี้ 
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แผนภมิูท่ี 2   อนัตรายจากสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 
 และเนื่องจากสภาพแวดล้อมในการท างานไม่ได้รบัการปรบัปรุงแก้ไข ไม่ได้
ควบคุมให้มสีภาพเหมาะสมได้มาตรฐาน ท าให้อตัราการเจ็บป่วย เป็นโรค หรอืได้รบั
อนัตรายจากสภาพแวดลอ้มในการท างานเพิม่มากขึน้ในแต่ละปี ดงันัน้จงึจ าเป็นตอ้งมกีาร
ด าเนินงานอาชวีอนามยั และน าวทิยาการเทคโนโลยทีีท่นัสมยั และมคีวามเหมาะสมมาใช้
ในการวเิคราะห ์ประเมนิ เพือ่การควบคุม ป้องกนั มใิหเ้กดิอนัตรายกบัคนท างานประกอบ
อาชีพได้อีก และเมื่อสภาพแวดล้อมของการท างานมีความปลอดภัย ก็ย่อมส่งผลให้
ผูป้ระกอบการและผู้ประกอบอาชพีมขีวญัก าลงัใจในการท างานสร้างสรรค์ผลงาน เพิม่
ผลผลติ ท างานอยา่งมปีระสทิธภิาพ ท าใหเ้ศรษฐกจิ สงัคม ทัง้ของตนเองและประเทศชาติ
มแีนวโน้มไปในทางทีด่อีกีดว้ย 
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แผนภมิูท่ี 3   วงจรสิง่แวดลอ้มในการท างานทีไ่มเ่หมาะสม 
       ซึง่มผีลกระทบต่อผูป้ระกอบอาชพี 

 
 1. อนัตรายจากสภาพแวดล้อมทางเคมี (Chemical Environment) 
  ในการท างานของสถานประกอบการโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรม คนงานมี
โอกาสในการสมัผสักบัสารเคมทีีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชใ้นกระบวนการ ขัน้ตอนของการผลติ
ในรปูแบบของการเกบ็สะสมรอใชง้าน หรอืสว่นทีเ่ป็นของเสยีจากการผลติทีม่ลีกัษณะเป็น 
เขม่า ควนั ฝุน่ ละออง ไอระเหย ของเหลว ก๊าซ ท าใหผู้ท้ีท่ างานเกีย่วขอ้งตอ้งสมัผสัและ
เขา้สูร่า่งกาย ท าใหเ้กดิการสะสมในบรเิวณทีท่ าใหเ้กดิอาการเจบ็ปว่ยกลายเป็นโรคเรือ้รงั 
หรอืถงึกบัพกิารและเสยีชวีติไดใ้นทีส่ดุ 

เจบ็ปว่ย เป็นโรค 
อุบตัเิหตุ บาดเจบ็ 

หรอืพกิาร 

สถานพยาบาล 

ตรวจวนิิจฉยั 

ฟ้ืนฟูสภาพ 

การรกัษา 

คนงาน 
ผูป้ระกอบอาชพี 

หายจากความเจบ็ปว่ย กลบัเขา้ท างาน 

สภาพการท างาน 
ทีไ่มเ่หมาะสม 

ผลกระทบของสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
ต่อผูท้ีท่ างานประกอบอาชพี 
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  อนัตรายจากสภาพแวดล้อมทางเคมี 
  การที่คนงานหรือผู้ประกอบอาชีพ จะได้ร ับอันตรายจากสารเคมีจาก
สภาพแวดลอ้มในการท างาน มากหรอืน้อยขึน้อยูก่บัปจัจยัเกีย่วขอ้ง ดงัน้ี 
  1. คุณสมบตัขิองสารเคม ีเชน่ ขนาด รปูรา่งและความหนาแน่น และคุณสมบตัิ
ทางเคม ีเชน่ ละลายไขมนัไดห้รอืไม่ 
  2. ปรมิาณหรอืน ้าหนกัทีไ่ดร้บัเขา้สูร่า่งกายและการสะสม 
  3. สภาวะของร่างกายของผู้ได้รบัสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย เช่น เด็ก ผู้ใหญ่     
เพศหญงิ เพศชาย ผูส้งูอายุ จะมคีวามตา้นทานทีแ่ตกต่างกนั 
  4. สภาวะแวดลอ้ม เชน่ อุณหภมู ิความชืน้ และบรเิวณสถานทีอ่บัอากาศ มผีล
ท าใหเ้ป็นอนัตรายต่อสขุภาพมากขึน้ได ้
  การเขา้สูร่า่งกายของสารเคม ีม ี3 ทาง ดงันี้ 
  1. สารเคมีที่เข้าสู่ร่างกายโดยทางการหายใจจะมีสภาพเป็นก๊าซ ไอสาร      
ฝุน่ควนั ละออง ทีป่นอยูใ่นอากาศ 
  2. สารเคมทีีเ่ขา้สู่ร่างกายโดยทางผวิหนัง ซึ่งบางชนิดอาจซมึผ่านผวิหนังได ้
เช่น สารเคมทีี่ใช้ในการก าจดัศตัรูพชื แต่บางชนิดจะซมึผ่านผวิหนังที่มรีอยถลอกหรอื
บาดแผล 
  3. สารเคมทีีเ่ขา้สูร่า่งกายโดยทางปาก โดยการปนเป้ือนมากบัน ้าหรอือาหารที่
รบัประทานเขา้ไป 
  กลุ่มของสารเคมทีีเ่ป็นพษิ แบ่งออกไดต้ามลกัษณะและคุณสมบตัขิองสารเคม ี
เชน่ 
  1.1 ฝุ่น (Dusts) เป็นอนุภาคของแข็งที่ ฟุ้งกระจายปะปนอยู่ในอากาศ  
โดยเฉพาะบรเิวณทีป่ระกอบการหรอืท างานของคนงาน ซึง่เกดิจากการแตกกระจาย การ
บด การกระแทก การขดัถู การระเบดิวตัถุเคมทีีเ่ป็นของแขง็ ฝุ่นละอองทีม่ขีนาดใหญ่จะ
ตกลงสูพ่ืน้ไดอ้ย่างรวดเรว็ สว่นฝุน่ละอองทีม่ขีนาดเลก็จะฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศไดน้าน 
ท าให้คนท างานสูดหายใจเข้าไปสะสมในปอด และถ้าหาก 5 ไมครอน (Micron)            
(1 ไมครอนเท่ากบั 1/1000 เซนติเมตร) โดยทัว่ไปมผีลต่อสุขภาพร่างกายไม่มากนัก      
ซึง่ขึน้อยู่กบัชนิดของฝุ่นบางชนิด เช่น อาจท าใหเ้กดิอาการแพ ้อาการคนั หรอืรุนแรงจน



  HA 233 18 

ท าให้เกิดเป็นพงัผืดที่ปอด กลายเป็นโรคมะเร็งได้ หรืออาจท าให้เกิดอาการผิดปกติ  
เน่ืองจากหายใจเอาฝุน่เขา้ไปสะสมอยู่ในปอด ท าใหเ้ป็นโรคปอดแขง็ หรอืเรยีกว่า “นิวโม
โคนิโอซสี” (Pneumoconiosis) ท าใหป้ระสทิธภิาพการท างานของปอดลดลง การหายใจ
ล าบาก สาเหตุมาจากการท างานในสถานทีท่ีม่ฝีุน่ชนิดต่าง ๆ และหายใจเขา้ไปสูป่อด เชน่ 
   -  ฝุน่ทราย หรอืฝุน่ซลิกิา้ เมือ่ไดร้บัเขา้สูร่า่งกายในปรมิาณทีม่ากพอกจ็ะ
ท าใหเ้ป็นโรคทีเ่รยีกวา่ “ซลิโิคซสี” (Silicosis) 
   - ฝุน่ใยแอสเบสตอส เป็นฝุ่นจากแร่ใยหนิ จะท าใหเ้ป็นเน้ืองอกทีเ่ซลล ์  
บุผวิของเยื่อหุ้มปอด เป็นสาเหตุของโรคมะเรง็ปอดได ้โดยจะแสดงอาการให้เหน็ในผูท้ี่
สมัผสัเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปี เรยีกว่าโรคแอสเบสโตซสี (Asbestosis) จะมอีาการ
เจบ็หน้าอก หายใจถี ่ตวับวม น ้าหนกัตวัลด ไอแหง้ สมรรถภาพการท างานของปอดลดลง 
   -  ฝุน่จากเสน้ใยของกากออ้ยทีบ่บีน ้าตาลแลว้ ซึง่อาจมเีชือ้โรคหรอืจุลนิทรยี์
บางอยา่งตดิเขา้ไปดว้ย เมือ่ผูท้ี่ท างานมกีารสมัผสัและเขา้สูร่า่งกายจะท าใหเ้กดิอาการแพ้
กบัระบบทางเดนิหายใจและปอด หรอืเกดิการระคายเคอืงต่อเนื้อเยื่อปอด เป็นสาเหตุของ
การเกดิโรคบาก๊าซโซซสี (Bagassosis) 
   - ฝุน่จากเสน้ใยฝ้าย หากรา่งกายไดร้บัและสะสมในปอดปรมิาณมาก ซึง่
อาจมเีชือ้จุลนิทรยีบ์างตวัติดเขา้ไปดว้ย จะท าใหเ้กดิอาการแพ ้หลอดลมอกัเสบ ไอเรือ้รงั 
แน่นหน้าอก หายใจล าบาก และระยะสุดท้ายอาจท าใหถุ้งลมปอดโป่งพองได้ เป็นโรคที่
เรยีกวา่บสีซโินซสี (Byssinosis) 
  1.2 ฟูม (Fumes) เป็นอนุภาคของของแขง็ทีไ่ด้รบัความรอ้นจากการหลอม
จนกลายเป็นไอ แล้วเกดิการควบแน่นในอากาศซึ่งปกตไิอของโลหะจะมขีนาดเล็กกว่า     
1 ไมครอน เช่น การหลอมเหลก็ ตะกัว่ สงักะส ีเป็นตน้ เมื่อคนท างานไดร้บัเขา้สู่ร่างกาย
ปรมิาณมากจะท าใหเ้ป็นอนัตรายกบัปอดและมอีาการไขเ้ป็นระยะๆ และจะหายไปในเวลา 
24-28 ชัว่โมง 
  1.3 ควนั (Smoke) เป็นอนุภาคของคาร์บอนที่มขีนาดเล็กกว่า 1 ไมครอน 
เกดิจากการเผาไหมท้ีไ่มส่มบูรณ์ของวตัถุทีม่คีารบ์อนเน็ท สว่นประกอบไดแ้ก่ พวกน ้ามนั 
ถ่านหนิ ไม ้กระดาษ และอื่นๆ ท าใหเ้กดิควนัหรอืเถา้ลอยปนอยู่ในอากาศ เมื่อหายใจเขา้
สูร่า่งกายอาจท าใหเ้กดิการระคายเคอืง อาการแพใ้นระบบทางเดนิหายใจได ้
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  1.4 ก๊าซ (Gases) เป็นรูปของสารเคมีที่ฟุ้งกระจายในบรรยากาศทัว่ไป     
ซึ่ง เกิดจากธรรมชาติและโรงงานอุตสาหกรรม การคมนาคม การขนส่ง ได้แก่ 
คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนโตรเจน คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด ์
แอมโมเนีย ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เมื่อร่างกายได้รบัก๊าซในปริมาณที่เป็นอนัตรายต่อ 
ร่างกายจะท าให้เกิดอาการต่างๆ ขึ้นอยู่กบัชนิดของก๊าซ เช่น หายใจไม่ออก เกิดการ
ระคายเคอืงต่อระบบการหายใจ อาการแพท้ีป่อด หรอืรบกวนกระบวนการเคลื่อนยา้ยและ
การใชอ้อกซเิจนของรา่งกายเป็นอนัตรายต่อรา่งกายได ้
  1.5 ละออง (Mists) เป็นอนุภาคของของเหลวที่มีขนาดเล็กไม่เกิน 10 
ไมครอน ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศ เน่ืองจากการท างานทีม่กีระบวนการ การพ่นหรอืการ
ชุบโลหะดว้ยวธิกีารใชไ้ฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม และละอองบางอย่างยงัออกฤทธิเ์ป็น
กรดหรอืด่าง เมื่อสดูหายใจเขา้สู่ร่างกายจะท าใหเ้กดิอาการระคายเคอืงต่อจมกูและเยื่อบุ
จมกู หรอืเยือ่บุจมกูอกัเสบ เป็นอนัตรายต่อระบบทางเดนิหายใจได ้
  1.6 ไอสาร (Vapor) เกิดจากการระเหยเป็นไอสารไปปนอยู่ในอากาศของ
ก๊าซของสารที่เป็นของแข็งหรือของเหลว เช่น เบนซิน (Benzene) เมื่อหายใจเข้าสู่ 
รา่งกายในปรมิาณมากจะเป็นอนัตรายต่อระบบหายใจและระบบอวยัวะต่างๆ ของรา่งกาย
ได ้
  1.7 สารตวัท าละลาย (Solvents) เป็นสารเคมทีีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพซึง่มี
ใชก้นัมากในอุตสาหกรรม ของเหลวใชส้ าหรบัเป็นตวัท าละลายอนิทรยีอ์ื่นๆ ไดแ้ก่ เบนซนิ 
(Benzene) น ้ามนัสน (Turpentine) และแอลกอฮอล์ (Alcohol) เมื่อเขา้สู่ร่างกายใน
ปรมิาณมากจะท าใหเ้ป็นอนัตรายต่อสุขภาพของร่างกาย เกดิอาการแพห้รอืเป็นพษิ หรอื
อาการผดิปกตเิรือ้รงัได ้คอื จะท าลายโลหติ ปอด ตบั ไต ระบบทางเดนิอาหารและอวยัวะ
ส าคญัๆ หรอืเนื้อเยื่อซึง่ความรุนแรงขึน้อยู่กบัองคป์ระกอบและขนาดความรุนแรงของตวั
ท าละลาย 
  การไดร้บัสารเคมบีางชนิดเขา้สูร่า่งกายทลีะน้อยๆ และสะสมในรา่งกายจนเกดิ
เป็นพิษขึ้นมาท าให้มีอาการผิดปกติ หรือเป็นโรคปอดชนิดอื่นๆ และอาจท าให้เกิด
โรคมะเรง็ เช่น มะเรง็ผวิหนัง มะเรง็ที่ระบบสรา้งเมด็โลหติ มะเรง็ระบบทางเดนิหายใจ 
มะเรง็ทีก่ระเพาะปสัสาวะ เป็นตน้ 
  วิธีการควบคมุฝุ่ นละออง 
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  ในสถานประกอบการจ า เ ป็นต้องหาวิธีการควบคุมและป้องกันมิให ้
สภาพแวดล้อมของการท างานเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของผู้ประกอบอาชพีหรอืคนงาน 
หรอืสิง่แวดล้อมโดยทัว่ไป ซึ่งในสถานประกอบการที่มปีญัหาเกี่ยวกบัวตัถุมพีษิที่ใช้ใน
กระบวนการผลติ เช่น สารเคม ีฝุ่นต่างๆ โดยใชว้ธิกีารทางวศิวกรรมควบคุมหรอืวธิกีาร
อื่นทีม่คีวามเหมาะสมสอดคลอ้งกบัการท างาน ไดแ้ก่  
  1. วิธีการปิดคลุมต้นตอหรือแหล่งที่เกิดมีปญัหาสารเคมีหรือฝุ่นมาก เช่น 
ตดิตัง้ระบบระบายอากาศเฉพาะจุดทีม่ปีญัหาและตอ้งไม่ไปท าความเดอืดรอ้นเสยีหายให้
ทีอ่ื่นต่อไปดว้ย 
  2. แยกกระบวนการหรอืเครือ่งจกัรทีเ่ป็นตน้เหตุของปญัหาออกจากบรเิวณทีม่ี
คนท างานจ านวนมาก หรอืหาวธิกีารทีจ่ะท าใหค้นท างานสมัผสักบัสิง่ทีก่่อใหเ้กดิปญัหา
น้อยทีส่ดุ 
  3. ใชว้ธิกีารหาวสัดุทีม่อีนัตรายน้อยกวา่มาใชแ้ทนวสัดุทีเ่ป็นอนัตรายมาก 
  4. การท าใหเ้กดิความชื้นหรอืระบบเปียกเขา้ช่วยเพื่อลดการฟุ้งกระจายของ
ฝุน่หรอืสารเคม ี
  5. การติดตัง้ระบบก าจดัหรือกักเก็บบรรจุถุงหรือติดตัง้เครื่องดูดเฉพาะที ่     
ณ จุดท างาน 
  6. ท าความสะอาดเป็นประจ าจะชว่ยลดสารตกคา้งหรอืฝุน่ละอองไดม้ากขึน้ 
  7. การใชว้สัดุเครือ่งป้องกนัส าหรบัรา่งกาย 
 
 2. อนัตรายจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environmental) 
  เป็นสภาพแวดล้อมที่ส าคัญที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ประกอบอาชีพตลอด
ระยะเวลาในแต่ละวนั ในการท างานทีม่กีารใชเ้ครือ่งจกัร เครือ่งมอือุปกรณ์ หรอืสภาพการ
ท างานทีเ่สยีงดงัเกนิไป มคีวามสัน่สะเทอืน มคีวามรอ้น ความเยน็สงู หรอืมคีวามกดดนัที่
ผดิปกต ิหรอืแมก้ระทัง่รงัสตี่างๆ เมื่อร่างกายได้รบัและสะสมเป็นระยะเวลาหนึ่ง จงึจะ
แสดงอาการของความเจบ็ปว่ย ความสญูเสยี หรอืความพกิารอย่างถาวรของอวยัวะต่างๆ 
ของรา่งกายได ้ซึง่สามารถแบ่งสิง่แวดลอ้มทางกายภาพออกเป็น 
  2.1 เสียงรบกวน (Noise) ที่เกิดจากการท างานในสถานประกอบการ 
โรงงานอุตสาหกรรม เครื่องจกัรในกระบวนการผลติ เช่น เสยีงฟนัเฟืองกระทบกนั เสยีง
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จากเครือ่งบดหนิ แร ่บดโลหะ เสยีงจากเครือ่งยนต ์เครือ่งก าหนดไฟฟ้า มอเตอร ์เครือ่งต ี
เครื่องทุบอดั เสยีงจากการท างานของเครื่องจกัรที่มีสายพานหมุนด้วยความเร็วสูงที่
ท างานตลอดเวลา เป็นสาเหตุของการเกดิอนัตรายและการบาดเจบ็ของหูและร่างกายได ้
เช่น ท าใหป้ระสทิธภิาพการท างานลดลงเนื่องจากเสยีงรบกวนท าใหเ้กดิอุบตัเิหตุจากการ
ท างานเนื่องจากการสื่อความหมายหรอืความผดิพลาดจากการสัง่งาน ท าใหไ้ม่มสีมาธใิน
การท างาน สรา้งความร าคาญท าใหเ้กดิความเบื่อหน่ายส่งผลต่อสุขภาพจติ สุขภาพกาย
ต่อไปด้วย และผลเสียที่ส าคัญที่สุดคือท าให้สมรรถภาพการได้ยินลดลง หูอื้อ หูตึง 
จนกระทัง่สญูเสยีการไดย้นิ หรอืหูหนวกซึง่อนัตรายจากเสยีงดงัรบกวนดงักล่าวจะส่งผล
กระทบกบัผู้ประกอบอาชพีในระดบัมากหรอืน้อยนัน้ ขึน้อยู่กบัระดบัความดงัของเสยีง 
และระยะเวลาในการท างานทีไ่ดร้บัเสยีง หากการท างานอยู่ในสภาพแวดลอ้มทีม่เีสยีงดงั
มากเป็นเวลานานกย็่อมสง่ผลกระทบทีเ่ป็นอนัตรายมาก ซึง่ความไวของหูต่อความถีข่อง
เสยีงในการรบัฟงัของแต่ละคนกจ็ะแตกต่างกนัไปเชน่กนั 
   การก าหนดมาตรฐานความดงัของเสียง 
   ประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องสภาวะแวดล้อมในการท างาน 
ไดม้ปีระกาศก าหนดใหม้รีะดบัความดงัของเสยีงไม่เกนิ 90 เดซเิบล (เอ) ส าหรบัลูกจา้งที่
ท างานไมเ่กนิวนัละ 8 ชัว่โมง และระดบัความดงัของเสยีงไมเ่กนิ 80 เดซเิบล (เอ) ส าหรบั
ลกูจา้งทีท่ างานเกนิกวา่วนัละ 8 ชัว่โมง และตามมาตรฐานสากลก าหนดใหม้รีะดบัความดงั
ของเสยีงไม่เกนิ 85 เดซเิบล (เอ) ส าหรบัผูท้ีท่ างานวนัละ 8 ชัว่โมง และระดบัความดงัไม่
เกนิ 90 เดซเิบล (เอ) ส าหรบัผูท้ีท่ างานวนัละ 4 ชัว่โมง 
   ส่วน OSHA หรือ  องค์กรความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ
สหรฐัอเมรกิา ไดเ้สนอแนะการก าหนดระยะเวลาในการสมัผสัเสยีงของคนท างานทีม่คีวาม
ดงัของเสยีงแตกต่างกนัตามตารางต่อไปนี้ 
 
ความดงั (เดซเิบล เอ) 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
ระยะเวลาสมัผสั (ชัว่โมง) 8 7 6 5 4.5 4 3.5 3 2.5 

 

ความดงั (เดซเิบล เอ) 99 100 101 102 103 104 105   
ระยะเวลาสมัผสั (ชัว่โมง) 2.25 2 1.75 1.75 1.25 1.05 1   

 

ความดงั (เดซเิบล เอ) 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 
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ระยะเวลาสมัผสั (นาท)ี 52 45 37 33 30 25 22 18 16 15 
 

ทีม่า : วทิยา อยูส่ขุ, (2549) อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

   วิธีการป้องกนัอนัตรายจากเสียง 
   ในสถานประกอบการที่มกีารท างานทีท่ าให้เกดิเสยีงดงัรบกวนนัน้ควร
จะตอ้งมกีารวเิคราะหค์่าความเสีย่งและหาวธิกีารจดัการป้องกนัเพื่อมใิหเ้กดิเป็นอนัตราย
ต่อสภาพแวดลอ้มในการท างานของทุกคน ดงันี้ 
   1. ตรวจวเิคราะหห์าคา่ระดบัความดงัของเสยีงภายในสถานประกอบการ
วา่อยูใ่นเกณฑป์กตหิรอืควรจะตอ้งด าเนินการควบคุมป้องกนั 
   2. มีมาตรการก าหนดเพื่อควบคุมมิให้เกิดการสูญเสยีการได้ยินของ
คนงาน 
   3. หาวธิีการลดระดบัเสยีงดงัจากแหล่งก าเนิดของเสยีงและพยายาม
ควบคุมเพือ่มใิหเ้ป็นอนัตรายกบัคนงาน 
   4. ก าหนดระยะเวลาการท างานทีต่อ้งสมัผสักบัเสยีง 
   5. ควรมกีารตรวจวดัระดบัการไดย้นิของคนงานทีส่มัผสักบัเสยีงดงั 
   6. ใชอุ้ปกรณ์เครือ่งป้องกนัสว่นบุคคล 
   7. การตรวจเชค็เครื่องมอือุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการตรวจวดัค่าระดบัความดงั
ใหอ้ยูใ่นสภาพดพีรอ้มใชง้านเสมอ 
   8. การบนัทกึรายงานหรอืสถติติ่างๆ เพือ่เป็นขอ้มูลในการวเิคราะห ์
   วิธีการควบคมุเสียงรบกวน (Noise Control) 
   1. แยกคนงานออกจากบรเิวณตน้ก าเนิดเสยีงใหม้ากทีสุ่ดหรอืก าหนด
ระยะเวลาไมใ่หค้นงานเขา้ไปท างานในบรเิวณทีม่ตีน้ก าเนิดของเสยีงรบกวนนานเกนิไป 
   2. ติดตัง้เครื่องจกัรบนแผ่นวสัดุที่แขง็แรงและมคีวามยืดหยุ่นเพื่อลด
แรงสัน่สะเทอืนของเครือ่งจกัรและท าใหไ้มเ่กดิเสยีงดงัจากแรงสัน่สะเทอืน 
   3. ใชว้สัดุทีช่ว่ยดดูซบัเสยีงและไมท่ าใหเ้กดิเสยีงสะทอ้น 
   4. ควรมกีารดูแลซ่อมแซมเครื่องจกัรให้มสีภาพดพีร้อมใช้งานและไม่
ก่อให้เกิดเสยีงดงั หรอืหาเครื่องจกัรใหม่ที่ไม่มเีสยีงดงัมากเขา้มาทดแทนเครื่องจกัรที่
ช ารดุและเสยีงดงั 
   5. พฒันากระบวนการผลติ หรอืวธิกีารท างานโดยไมก่่อใหเ้กดิเสยีงดงั 
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   6. ลดเวลาในการท างานที่ต้องสมัผสักบัเสยีงดงัรบกวนให้กบัคนงาน 
เช่น ความดงั 95 เดซิเบล ต้องท างานไม่เกินวนัละ 4 ชัว่โมง หรอืถ้า 100 เดซิเบล ต้อง
ท างานไม่เกนิวนัละ 2 ชัว่โมง และถ้าหากระดบัเสยีงเกนิกว่า 115 เดซเิบล ไม่ควรมใีคร
เขา้ไปท างานทัง้สิน้ 
   7. ใช้อุปกรณ์เครื่องป้องกันส่วนบุคคล ซึ่งจะต้องศึกษาและใช้ให้
เหมาะสมกบัลกัษณะของเสยีงกบังาน 
  2.2 การสัน่สะเทือน (Vibration) 
   ในการท างานที่มีกระบวนการใช้ เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิด
แรงสัน่สะเทอืน ไม่ว่าจะเป็นงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การก่อสรา้ง การขนส่ง เช่น 
เครื่องเจาะถนน เครื่องคดั เครื่องอดั เครื่องเจาะคอนกรตี รถบรรทุกขนาดใหญ่ ฯลฯ     
ซึง่อาจท าใหเ้กดิการสัน่สะเทอืนทีเ่กดิขึน้กบัรา่งกาย ทัง้รา่งกายหรอืเป็นเฉพาะจุดทีส่มัผสั
กบัเครื่องมือก็ได้ ขึ้นอยู่กับลกัษณะการใช้งานเฉพาะอย่างของเครื่องมืออุปกรณ์นัน้       
ผลของการสัน่สะเทอืนจะท าใหโ้มเลกุลภายในเซลลข์องร่างกายเกดิการเคลื่อนไหวสัน่รวั 
ท าใหร้่างกายเกดิความเมื่อยลา้ เกดิการระคายเคอืงต่อเนื้อเยื่อ ตาพล่ามวั ประสทิธภิาพ
ของการทรงตวัของร่างกายและการท างานลดลง อวยัวะภายในท าหน้าทีผ่ดิปกตไิด ้เช่น 
เกดิอาการเจบ็ปวด บรเิวณกระเพาะหรอืไต ไขสนัหลงัอกัเสบ เนื้อเยื่ออ่อนของขอ้มอืถูก
ท าลาย กลา้มเนื้อมอือกัเสบ ปลายประสาทบรเิวณมอืเสยีไป เสน้เลอืดตบีท าใหเ้ลอืดไป
เลี้ยงอวยัวะส่วนนัน้ไม่พอ และอาจท าให้นิ้วมอืเกดิอาการตายได ้เรยีกโรคนี้ว่า เรย์โนด ์
(Raynoud’s Syndrome) จะอยูท่ีค่ลืน่ความถีท่ี ่40 ถงึ 300 เฮริตซ ์
   วิธีการป้องกนัอนัตรายจากแรงสัน่สะเทือน 
   การท างานทีต่อ้งเกีย่วขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทีม่แีรงสัน่สะเทอืนทัง้มาก
หรอืน้อยกต็าม ควรเลอืกใชเ้ครื่องมอือุปกรณ์ทีม่คีวามสมบูรณ์และลดแรงสัน่สะเทอืนใน
การท างาน ใส่เครื่องมอือุปกรณ์ส าหรบัป้องกนั เช่น ถุงมอืส าหรบัลดแรงสัน่สะเทือน     
ใชอ้ย่างถูกวธิ ีลดเวลาการท างานใหน้้อยลง มกีารฝึกหดัอบรมการใชเ้ครือ่งมอือุปกรณ์มา
เป็นอยา่งด ีและควรมกีารตรวจสขุภาพรา่งกายก่อนการท างาน 
  2.3 แสงสว่าง (Lighting) 
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   แสงสวา่งเป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัและจ าเป็นอย่างยิง่ต่อการมองเหน็ใน
การท างาน และจะท าให้การท างานนัน้มคีวามสะดวกปลอดภยั หรอืก่อให้เกดิอนัตราย  
ขึน้กบัคนงานได้ ถ้าหากแสงสว่างไม่มคีวามเหมาะสมพอดกีบัสภาพความต้องการของ
การท างาน เช่น สว่างจ้าเกนิไป หรอืแสงสว่างน้อยเกนิไป ความเขม้ของแสงสว่างนัน้มี
หน่วยวดัเป็นลกัษ์ (Lux) ซึ่งใช้เครื่องวดัแสงที่เรียกว่า ลกัซ์มิเตอร์ หรอื โฟโตเมตริก
มเิตอร ์ซึง่โดยทัว่ไปแลว้แหลง่ก าเนิดของแสงสวา่งมาจาก 2 แหลง่ใหญ่ คอื 
   -  แสงสว่างที่ได้จากธรรมชาติ คือ แสงสว่างจากธรรมชาติจาก
แสงอาทติยเ์ป็นสว่นใหญ่ 
   -  แสงสว่างจากการประดิษฐ์ขึ้น คือ แสงสว่างที่ได้จากไฟฟ้า ซึ่งการ
เลอืกใชต้อ้งเลอืกใชใ้หถู้กตอ้งเหมาะสมตามลกัษณะของงาน และการตดิตัง้ต่อใหถู้กตอ้ง
มากที่สุดจากช่างผู้ช านาญการ เนื่องจากถ้ามกีารผิดพลาดในเรื่องเกี่ยวกบัแสงสว่าง
เกดิขึน้แลว้ จะมผีลโดยตรงต่อสุขภาพร่างกายและการมองเหน็ ในกรณีทีม่แีสงสว่างน้อย
เกินไปก็จะท าให้ผู้ที่ท างานต้องเพ่งมากขึ้น ม่านตาถูกบงัคบัให้เปิดกว้าง เกิดอาการ
เมื่อยลา้ของกลา้มเนื้อตา ท าใหป้วดตา มนึศรีษะหรอืปวดศรีษะ อาจก่อใหเ้กดิการท างาน
ทีผ่ดิพลาด เกดิเป็นอุบตัเิหตุในการท างานได ้บางรายอาจมผีลกระทบต่อภาวะจติใจ ขวญั
ก าลงัใจในการท างานลดลง ส่วนการท างานในสถานที่ที่แสงสว่างมากเกินไปหรอืเกิน
ความตอ้งการของผูใ้ช ้จะท าใหเ้มือ่ยลา้ของสายตา ปวดตา หรอืเกดิอาการอกัเสบของเยื่อ
บุตา กระจกตา และการอักเสบของเนื้อเยื่อส่วนรบัภาพของตา ซึ่งอาจท าให้สายตา
เสือ่มสภาพหรอืตาบอดได ้
   หลกัและวิธีการจดัแสงสว่างอย่างถกูต้อง 
   1. ควรจดัแสงสว่างโดยทัว่ไปในพืน้ที่การท างานอย่างทัว่ถงึทัง้บรเิวณ 
(General Lighting) มคีวามเขม้ของแสงสม ่าเสมอกนัทัง้หมด 
   2. ควรจดัแสงสว่างเฉพาะทีโ่ดยทัว่ไป (Localized General Lighting) 
เป็นการจดัตดิตัง้แสงสวา่งเฉพาะที ่เพือ่ป้องกนัมใิหก้ารเกดิเงาและแสงสะทอ้นเกดิขึน้ 
   3. การใหแ้สงสว่างเพิม่ขึน้เฉพาะจุด (Local Lighting) เป็นการเพิม่
ความสวา่งของแสงเฉพาะบรเิวณทีจุ่ดใดจุดหนึ่งทีจ่ าเป็นส าหรบังาน 
   4. การเสรมิแสงสวา่ง (Supplementary Lighting) คอืการเพิม่หรอืตดิตัง้
แสงสวา่งเสรมิตามความจ าเป็นของสว่นงานอยา่งเหมาะสมกบับรเิวณพืน้ที ่
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  2.4 ความกดดนับรรยากาศท่ีผิดปกติ (Abnormal Pressure) คอื ความ
กดดนับรรยากาศทีผ่ดิปกตใินขณะทีอ่ยู่สงูหรอืต ่ากวา่ระดบัน ้าทะเลปกตทิี ่760 มลิลเิมตร
ปรอท แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงันี้ 
   -  ความกดดนัทีต่ ่ากวา่ปกต ิของผูท้ีต่อ้งขึน้ไปในทีส่งูมาก เชน่ พนกังาน
ท างานบนเครื่องบนิ ผู้ที่เดนิทางโดยทางเครื่องบนิ จะท าให้ฟองก๊าซไนโตรเจนเกิดใน
กระแสโลหติและขยายตวัในเนื้อเยื่อของเหลวในร่างกาย ท าใหข้าดออกซเิจนเกดิอาการ
เมื่อยลา้ ง่วง ปวดศรีษะ อาเจยีน และถ้าหากฟองก๊าซนี้ไปอยู่ตรงกลา้มเนื้อและขอ้ต่อจะ
ท าใหเ้กดิตะครวิ การท างานของกลา้มเนื้อท างานไม่ประสานกนั และอาจเกดิอมัพาตขึน้
ไดเ้นื่องจากฟองก๊าซไปอุดตนัเสน้เลอืดทีไ่ปเลีย้งบรเิวณสมอง 
   -  ความกดดนัที่สูงกว่าปกติ คือ การท างานภายใต้สภาพแวดล้อมที่
ผดิปกติ สูงกว่าความกดดนัของระดบัน ้าทะเล ได้แก่ คนที่ต้องท างานในอุโมงค์ใต้ดิน 
ท างานใต้น ้า ใต้ทะเลลึก ซึ่งจะเกิดความกดที่แตกต่างกนัระหว่างภายนอกกบัภายใน
รา่งกาย เกดิแรงบบีอดัมาก ท าใหป้วดห ูหรอืท าใหแ้กว้หฉูีกขาดได ้และถา้ลงไปลกึมากๆ 
ความกดดนัยิง่สูงมากขึน้ แรงบบีอดักจ็ะสงูขึน้ ท าใหเ้กดิอาการปวดมากขึน้ และแรงบบี
อดัมากขึน้ท าใหโ้ลหติหรอืของเหลวถูกดนัเขา้ไปสู่ทางเดนิหายใจและถุงลมเป็นอนัตราย
ต่อชวีติ นอกจากนัน้ยงัอาจเกดิอาการงว่ง มนึงง เนื่องจากก๊าซไนโตรเจนไปละลายไขมนั 
และฟองโนโตรเจน ยงัอาจท าใหเ้กดิอาการปวดตามขอ้ กลา้มเนื้อ หรอืเกดิการอุดตนัเสน้
เลอืดของไขสนัหลงัท าใหเ้กดิอมัพาตได ้
   การป้องกนัอนัตรายจากความกดดนับรรยากาศทีผ่ดิปกตโิดยการสรา้ง
ความรู ้ความเขา้ใจถงึอนัตรายทีจ่ะเกดิจากการท างานและการฝึกอบรม วธิกีารปฏบิตัทิี่
ถูกตอ้ง การใชอุ้ปกรณ์เสรมิในการท างานอย่างปลอดภยั รวมทัง้การเตรยีมความพรอ้มใน
การใหค้วามชว่ยเหลอืไดอ้ยา่งทนัท่วงทหีากเกดิเหตุการณ์ไมป่ลอดภยัเกดิขึน้ 
  2.5 ความร้อน (Heat)  เป็นสภาพแวดล้อมที่เกดิขึน้ได้จากธรรมชาตขิอง
การท างาน เช่น การท างานกลางแจง้ทีม่แีดดรอ้นจดั และการท างานในอุตสาหกรรมการ
ผลติทีต่อ้งใชค้วามรอ้น เช่น อุตสาหกรรมหลอมโลหะ อุตสาหกรรมเครื่องเคลอืบดนิเผา 
อุตสาหกรรมแกว้ ความรอ้นสงูจากสภาพแวดลอ้มในการท างาน ท าใหอ้ตัราการเตน้ของ
หวัใจเพิม่ขึน้ และมกีารขบัเหงือ่ (Sweating) ของรา่งกายเพือ่เป็นการรกัษาระดบัพลงังาน
และเป็นการถ่ายเทความรอ้นของร่างกาย ซึ่งในคนปกตขิณะพกัร่างกายจะขบัเหงื่อและ
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เกลอืแร่ประมาณ 1 ลติรต่อวนั ส าหรบัการท างานในสภาพแวดลอ้มทีม่คีวามรอ้นสงู หรอื
ท างานหนกั ร่างกายจะขบัเหงือ่และเกลอืแรป่ระมาณ 4 ลติรต่อ 1 ชัว่โมง หากร่างกายไม่
สามารถขจดัความรอ้นออกจากร่างกายได้ทัน จะส่งผลท าใหเ้กดิอนัตรายต่อร่างกายได ้
เชน่ เป็นตะครวิ เนื่องจากความรอ้น (Heat Cramp) เป็นลมปจัจุบนัหรอืเป็นลมหมดสต ิ
(Heat Stroke) อาการอ่อนเพลยีเนื่องจากความรอ้น (Heat Exhaustion) และโรคจติ
ประสาทเนื่องจากความรอ้น (Heat Neurosis) ความรอ้นสง่ผลกระทบต่อจติใจ ท าใหเ้กดิ
ความเมือ่ยลา้ แสดงความเฉยเมย ประสทิธภิาพการท างานลดลง เบือ่อาหาร 
   การแก้ไข คอื การน าผูท้ี่ได้รบัผลกระทบจากความรอ้นหรอืผูป้่วยออก
จากความรอ้นมาสูส่ถานทีม่อีากาศถ่ายเทสะดวก เยน็สบาย นอนพกัผอ่น ใชผ้า้ชุบน ้าเยน็
เชด็ตวั หรอืดื่มน ้าเกลอื 0.1 เปอรเ์ซน็ต ์และอาจนวดกลา้มเนื้อเพื่อเพิม่การไหลเวยีนของ
โลหติ 
   วิธีการควบคมุความร้อน (Heat Control) เพื่อป้องกนัอนัตรายอนั
อาจจะเกดิขึน้กบัผูป้ฏบิตังิานสามารถปฏบิตัไิดด้งันี้  
   1. การลดอุณหภูม ิโดยการตดิตัง้เครื่องปรบัอากาศ การเพิม่ช่องทาง
ระบายอากาศ การแยกแหลง่ความรอ้นออจากบรเิวณท างาน 
   2. การใช้แผ่นป้องกนัความร้อน เพื่อช่วยลดความร้อนที่แผ่รงัสคีวาม
รอ้นออกมา ซึง่มทีัง้แบบทีเ่ป็นฉากจากวสัดุผวิเรยีบ เพื่อสะทอ้นกลบัของความรอ้น และ
แบบดดูซบัความรอ้นไวเ้พือ่ไมใ่หแ้ผก่ระจายไปอกีดา้นหนึ่ง ไดแ้ก่ พวกยบิซัม่ ยางมะตอย 
   3. การแลกเปลีย่นความรอ้นโดยการใชน้ ้าเป็นตวัผา่นแผ่นป้องกนัความ
รอ้น ท าใหค้วามรอ้นลดลงโดยน ้าผา่น 
   4. การใชแ้ผ่นฉนวนกนัความรอ้น เพื่อดูดซบัความรอ้นไว ้เช่น แผ่นยบิซัม่ 
แผน่แอสเบสตอส เป็นตน้ 
   5. ใชแ้ผนกระจกสะทอ้นหรอืดดูซบัความรอ้นเป็นฉากป้องกนั 
   6. การใชอุ้ปกรณ์เครื่องป้องกนัความรอ้นสว่นบุคคล ส าหรบัการท างาน
ที่มคีวามรอ้นสูง เช่น ชุดป้องกนัความร้อนซึ่งมกีารออกแบบพเิศษให้เหมาะสมกบัการ   
ใชง้าน 
   7. ลดระยะเวลาการท างานของผูท้ีต่อ้งท างานในทีท่ีม่คีวามรอ้นสงู เพื่อ
มใิหค้นงานสมัผสักบัความรอ้นเป็นเวลานานๆ 
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  2.6 ความเย็น (Cold) คือ การท างานในสถานที่ที่มีอุณหภูมิต ่ามากกว่า
ปกต ิเชน่ ในงานอุตสาหกรรมหอ้งเยน็ หรอืลกัษณะงานทีต่อ้งใชค้วามเยน็ทีม่อีุณหภูมติ ่า
มากในการผลิต จะท าให้ผู้ที่ท างานในสภาพแวดล้อมที่เย็นจดันัน้เกิดอาการชา หมด
ความรูส้กึ เนื่องจากการไหลเวยีนของโลหติไมด่ ีหรอืหยุดไหลเวยีนเป็นเวลานาน ซึง่อาจ
ท าให้เกิดอาการตายของเนื้อส่วนนัน้ได้ โรคที่เกิดจากความเย็นโดยทัว่ไป ได้แก่         
ชลิเบลนส ์(Chilblains) ฟรอสไบท ์(Frostbite) หรอื เรยโ์นด ์(Raynoud’s Disease) 
   วิธีการป้องกันอันตรายจากความเย็น โดยการคัดเลือกผู้ที่จะมา
ปฏบิตังิานทีม่คีวามแขง็แรง พรอ้มทัง้สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรื่องเกีย่วกบัการปฏบิตังิาน
อยา่งปลอดภยั และมเีครือ่งมอือุปกรณ์ส าหรบัใชป้้องกนัตนเองขณะปฏบิตังิานทีส่มบรูณ์ 
  2.7 รงัสี  เป็นพลงังานทีน่ ามาใชป้ระโยชน์ในการท างานและอาชพี ซึ่งส่วน
ใหญ่น ามาใชใ้นงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการแพทย ์ทีม่ที ัง้ชนิดทีแ่ตกตวัและไม่
แตกตวั ดงันี้ 
   1. รงัสทีีแ่ตกตวัหรอืกมัมนัตภาพรงัส ี(Lonizing Radiation) เป็นรงัสทีี่
เกดิจากคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้า ไดแ้ก่ รงัสอีลัฟา (Alpha) เบตา (Beta) รงัสเีอก็ส ์(X-ray) รงัสี
แกมมา (Gamma) และรงัสนีิวตรอน (Neutron) ซึง่รงัสทีีแ่ตกตวันี้หลายชนิดมอี านาจทะลุ
ทะลวงสูงพอที่จะท าอันตรายเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ ของร่างกายได้ จึงน ามาใช้
ประโยชน์ทัง้ทางการแพทยแ์ละอุตสาหกรรมเป็นสว่นใหญ่ 
   2. รงัสทีีไ่ม่มกีารแตกตวั (Non-lonizing Radiation) เป็นรงัสแีม่เหลก็
หรอืคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้า ไดแ้ก่ รงัสอุีลตราไวโอเลต็ (Ultraviolet) รงัสอีลิฟาเรด (Infrared) 
รงัสไีมโครเวฟ (Microwave) คลื่นวทิยุและโทรทศัน์ รงัสเีรเซอร ์(Laser radiation) รงัสทีี่
เกดิจากการเชือ่มโลหะ การหลอมโลหะ รงัสเีหล่านี้มอีนัตรายต่อรา่งกายมากหรอืน้อยนัน้
ขึน้อยูก่บัความเขม้ของรงัส ีโดยเฉพาะบรเิวณผวิหนงัและเนื้อเยือ่ตา 
  2.8 เครื่องจกัรและอปุกรณ์ เครื่องใชใ้นการท างานอาจก่อใหเ้กดิอนัตราย
บาดเจบ็หรอือุบตัเิหตุเกดิขึน้ได ้ถา้หากสภาพแวดลอ้มในการท างานไมไ่ดร้บัการดแูล เอา
ใจใส่ จดัหาตดิตัง้อย่างถูกวธิ ีมกีารควบคุมดูแลปรบัปรุงซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้
อยา่งสม ่าเสมอ มอุีปกรณ์ป้องกนัทีค่รบถว้น มกีารตรวจสอบตลอดเวลา 
  2.9 ความสะอาดและการจดัระเบียบของสถานท่ีท างาน จ าเป็นอย่างยิง่
ที่จะต้องมกีารวางแผนการจดัขอบเขตบรเิวณให้เป็นสดัส่วนของพื้นที่การท างานอย่าง
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เหมาะสม เป็นระเบยีบและมกีารดแูลรกัษาความสะอาดของสถานทีท่ างานอย่างสม ่าเสมอ
เพื่อป้องกนัการเกดิอนัตรายจากอุบตัเิหตุที่อาจเกดิขึน้ได้ ถ้าหากขาดการดูแลเอาใจใส่
ดงักลา่ว 
 
 3. อนัตรายจากสภาพแวดล้อมทางชีวภาพ (Biological Environmental 
Hazards) 
  สภาพแวดลอ้มทางชวีภาพ หมายถงึ สภาพแวดลอ้มในการท างานทีร่่างกาย
ต้องสมัผสักบัจุลนิทรยี์หรอืเชื้อโรคต่างๆ ที่มอียู่ในสถานประกอบการ ซึ่งอาจเกิดการ
เจบ็ปว่ยขึน้ได ้และมผีลต่อสขุภาพรา่งกายของคนท างาน ไดแ้ก่ เชือ้แบคทเีรยี (Bacteria) 
ปาราสติ (Parasite) และไวรสั (Virus) ซึง่เป็นตวัก่อใหเ้กดิโรคจากการท างาน เชน่ 
  วณัโรค (Tuberculosis) ทีม่กัเกดิขึน้กบัแพทย ์พยาบาล ทีท่ าหน้าทีใ่นการให้
การรกัษาดแูลผูป้ว่ยโรคน้ี 
  โรคตดิเชือ้รา (fungus infection) มกัเกดิกบัผูท้ีป่ระกอบอาชพีทางเกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรม ทีท่ างานในสภาพแวดลอ้มทีต่อ้งหายใจเอาฝุน่ละอองทีม่เีชือ้ราตดิเขา้ไปใน
ปอด โดยเชือ้ราจะเป็นตวักระตุ้นท าใหเ้กดิอาการแพ ้ท าใหเ้ป็นโรคปอด หรอืมกัเรยีกว่า 
โรคปอดชาวนา (Farmer’s Lung Disease) 
  โรคแอนแทรก (Anthrax) เป็นโรคทีเ่กดิจากการสมัผสัสตัวป์ระเภทววั ควาย   
ทีเ่ป็นโรคและเกดิการตดิต่อกนัขึน้ เชน่ ผูท้ีท่ างานในโรงฆ่าสตัว ์สตัวแ์พทย์ทีท่ าหน้าทีใ่น
การดแูลรกัษาสตัว ์
  โรคบรุคเซลโลซสี (Brucellosis) เกดิจากการบรโิภคนมที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ
หรอืกระบวนการพาสเจอร์ไรด์ หรอืสเตอรไิรด์ ซึ่งมกัเป็นกนัมากกบัคนแถบยุโรปและ
อเมรกิาทีม่กีารบรโิภคนมเป็นประจ า 
 
 4. อนัตรายจากสภาพแวดล้อมทางจิตวิทยาสงัคม ซึ่งหมายถงึ สภาพแวดล้อม
ของการท างานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาวะแวดลอ้มในการท างาน ต าแหน่งหน้าที ่ระยะเวลาใน
การท างาน ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล บทบาทความรบัผดิชอบ ความก้าวหน้าในการ
ท างาน สิง่เหล่านี้อาจท าใหผู้ท้ีท่ างานเกดิความเครยีดและสง่ผลกระทบต่อสขุภาพรา่งกาย
ได ้เชน่ 
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  4.1 สภาพแวดลอ้มในการท างาน (Physical working conditions) ทีท่ าให้
เกดิผลกระทบต่อสุขภาพทัง้ร่างกายและจติใจ เช่น การท างานในทีท่ีม่แีสงสว่างมากหรอื
น้อยเกนิไป มเีสยีงดงัมากตลอดเวลา การท างานซ ้าๆ หรอืการประกอบชิน้สว่นอุปกรณ์ที่
อยูบ่นสายพานเลือ่นตลอดเวลา 
  4.2 การท างานหนักเกินไป (Overload) คืองานที่ได้รบมอบหมายให้
รบัผดิชอบทีเ่กนิความสามารถทัง้ในดา้นปรมิาณและคุณภาพ 
  4.3 ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล (Human interrelationship) สมัพนัธภาพ
ของบุคลากรในองคก์รหรอืในทีท่ างานเดยีวกนั ถา้หากไมส่ามารถสรา้งสมัพนัธภาพทีด่ใีห้
เกดิขึน้ไดย้อ่มสง่ผลกระทบท าใหเ้กดิความเครยีดขึน้ได ้
  4.4 หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ (Job responsibility) ผูท้ีท่ างานในความรบัผดิชอบสงู
ของสถานประกอบการยอ่มเกดิความวติกกงัวลและความเครยีดไดม้ากกวา่คนอื่นๆ 
  4.5 บทบาทของแต่ละบุคคลในหน่วยงาน (Role of Individual in the Organization) 
อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้กนัไดท้ัง้ในหน้าทีก่ารงานและสว่นตวั สง่ผลกระทบถงึการเกดิ
ความเครยีดตามมาได ้
  4.6 ความกา้วหน้าในต าแหน่ง (Career development) บุคลากรทีอุ่ทศิตนใน
ความรบัผดิชอบต่อหน้าทีก่ารงานอย่างเตม็ความสามารถย่อมตอ้งการไดร้บัการสนบัสนุน
ใหไ้ดเ้ลือ่นต าแหน่งทีเ่หมาะสมและสงูขึน้ แต่ถา้หากไมไ่ดร้บัการพจิารณาปรบัเลื่อนกย็่อม
ส่งผลกระทบให้เกิดความเครยีดขึ้นได้ ซึ่งในระยะเวลานานๆ ไปอาจก่อให้เกิดปญัหา
ทางดา้นสุขภาพจติ (Mental health) และโรคอื่นๆ ตามมาได ้เช่น โรคจติ โรคประสาท 
โรคความดนัโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหวัใจ หรือโรคพิษสุราเรื้อรงั โรคติดยาเสพติด 
จนกระทัง่การฆา่ตวัตายได ้
 

 
 
 

 
 
 
 

รปูท่ี 2   อาชวีอนามยั 
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