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บทท่ี 8 
สขุภาพ และความปลอดภยัในการประกอบอาชีพ 

  
 

 จากการเปลีย่นแปลงและพฒันาอย่างรวดเรว็ ท าใหส้งัคมชนบทในอดตีกลายเป็น
สงัคมเมืองมากขึ้น รวมทัง้พื้นฐานความเป็นอยู่และคุณภาพชวีิตของประชาชนได้รบั
ผลกระทบจากการท างาน ซึง่ผูป้ระกอบอาชพีมโีอกาสประสบอนัตรายหรอืเสีย่งต่อโรคภยั
ไขเ้จ็บต่าง ๆ เกิดการเจ็บป่วย พกิาร ทุกข์ทรมาน ร่างกายและจติใจเสื่อมโทรม หรอื
เสยีชวีติได ้นบัวา่เป็นปญัหาและอุปสรรคส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน 
 ในปจัจุบนัประเทศไทยมผีูอ้ยู่ในวยัแรงงาน ซึง่ท างานในสาขาต่าง ๆ เป็นจ านวน
มาก ไม่ว่าจะเป็น เกษตรกรรม อุตสาหกรรม เหมอืงแร่ การผลติ การก่อสรา้ง การขนส่ง 
การบรกิาร และอื่น ๆ ซึง่ตอ้งไดร้บัการดูแลสุขภาพและความปลอดภยัจากการประกอบ
อาชพี ด้วยวิธีการป้องกนัหรือลดอนัตรายให้น้อยลง เพื่อสุขภาพและสวสัดิภาพที่พึง
ประสงค ์และสามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ชว่ยเพิ่มผลผลติในการท างาน สง่ผล
ต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศชาตสิบืต่อไป 
 ความหมายของสขุภาพ 
 สขุภาพ (Health องคก์ารอนามยัโลก (WHO)) ใหค้วามหมายไวด้งันี้ 
 “สภาพทีด่ทีีส่มบูรณ์ของร่างกาย จติใจ และการปรบัตวัเขา้กบัสงัคมไดด้ว้ยด ีไม่
เพยีงแต่การปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ หรอืความอ่อนแอเท่านัน้ ซึง่แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ 
คอื 
 1. สขุภาพทางกาย (Physical Health) 
 2. สขุภาพจติ (Mental Health) 
 3. สขุภาพทางสงัคม (Social Health) 
 หรอืกล่าวโดยรวมไดว้่า สุขภาพ คอื สุขภาวะทีส่มบูรณ์และเชื่อมโยงกนัเป็นองค์
รวมอย่างสมดุล ทัง้มติทิางกาย ทางจติ ทางสงัคมและสตปิญัญา สุขภาพมไิด้หมายถึง
เฉพาะความไมพ่กิารและการไมม่โีรคเทา่นัน้ 
 สว่นความปลอดภยั หรอื สวสัดภิาพ นัน้ สมาคมสุขศกึษา พลศกึษา และสนัทนา
การ แห่งประเทศสหรฐัอเมรกิา ไดก้ล่าวไวว้่า ความปลอดภยั หมายถงึ ความปราศจาก
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ภยนัตราย หรอืปราศจากการบาดเจบ็หรอืการตาย ทรพัยส์นิเสยีหาย หรอืท าใหเ้สยีเวลา
ทีม่คี่าไป และวรีพงษ์ เฉลมิจริะรตัน์ และวฑิูรย์ สมิะโชคด ีกไ็ดใ้หค้วามหมายของความ
ปลอดภยัหรอืสวสัดภิาพไวว้่า หมายถงึ การปราศจากภยัและอนัตรายทีม่โีอกาสเกดิขึน้ 
(วรีพงษ ์เฉลมิจริะรตัน์ 2535 : 19) 
 จะเหน็ไดว้่าความปลอดภยั หรอื สวสัดภิาพ นัน้ ไมเ่พยีงแต่การไมม่อีุบตัเิหตุหรอื
การบาดเจบ็เกดิขึน้เท่านัน้ แต่ยงัมคีวามหมายรวมถงึการด ารงชวีติอยู่อย่างสขุกาย สขุใจ 
ไม่เสีย่งกบัภยัอนัตรายใด ๆ มคีวามมัน่ใจในการประกอบกจิกรรมหรอือาชพี โดยมกีาร
วางแผนหรอืเตรยีมการป้องกนัไวล้ว่งหน้าอยา่งถูกตอ้งและยดึปฏบิตัเิป็นนิสยัอกีดว้ย 
 ดังนัน้สุขภาพและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพของผู้ที่อยู่ ในภาค
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการก่อสร้างล้วนแล้วแต่มคีวามส าคญัส าหรบัประเทศที่
ก าลังพฒันา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยซึ่งเคยเป็นประเทศเกษตรกรรมและมี
แนวโน้มที่จะเปลี่ยนอาชีพของประชากรมาเป็นอุตสาหกรรม เป็นการเปลี่ยนวิธีการ
ด ารงชวีติ เปลีย่นวธิกีารท ามาหากนิ เพื่อเพิม่ผลผลติ โดยการน าเครื่องทุ่นแรงมาใชแ้ทน
แรงงานคนและสตัว ์มกีารน าเอาสารเคมมีาใชใ้นขบวนการผลติ ทัง้ทางดา้นเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม ซึง่ถา้หากใชโ้ดยไมม่กีารศกึษาหาความรู ้ไมร่ะมดัระวงั หรอืการป้องกนั
อยา่งถูกวธิแีลว้ ยอ่มก่อใหเ้กดิอนัตรายอยา่งมหาศาลต่อผูป้ระกอบอาชพี ดงัจะเหน็ไดจ้าก
รายงานของส านักงานกองทุนทดแทน ปี พ.ศ.2545 ที่พบว่า การประสบอนัตราย หรอื
เจบ็ป่วยเน่ืองจากการท างาน มผีูเ้สยีชวีติ 650 ราย ทุพพลภาพ 14 ราย จ านวนผูม้สีทิธิ ์
ไดร้บัเงนิทดแทน 190,979 คน ผูไ้มม่สีทิธิร์บัเงนิทดแทน 3,671 ราย 
 จะเหน็ไดว้่าอาชพีเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเป็นอาชพีหลกัส าคญัทีผู่ป้ระกอบ
อาชพีควรไดม้กีารศกึษาหาความรู ้วธิกีารปฏบิตัทิีถู่กตอ้ง มคีวามเขา้ใจและแนวทางการ
ป้องกนัอนัตราย อนัอาจจะเกดิขึน้เพือ่ความปลอดภยัในการประกอบอาชพีอยา่งจรงิจงั 
 สขุภาพและความปลอดภยัในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 ปจัจุบนัอาชพีเกษตรกรรมไดม้กีารน าเทคโนโลยแีละสิง่ประดษิฐต่์าง ๆ มาใชเ้พื่อ
เป็นเครื่องทุ่นแรงและเพื่อเพิม่ผลผลติทางการเกษตร ท าใหเ้กดิผลกระทบกบัทัง้ตนเอง
และสภาพแวดลอ้มตามมา 
 อนัตรายต่อสุขภาพและสวสัดภิาพของผูป้ระกอบอาชพีที่มเีหตุปจัจยัจากการใช้
สารเคมกี าจดัศตัรูพชืและก าจดัแมลงซึ่งมชีื่อเรยีกทางการตลาดที่แตกต่างกนัไป เช่น     
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พาราไธออน มาลาไธออน แลนเนต ฟูราดาน เป็นตน้ นอกจากนัน้เป็นอุปกรณ์เครื่องมอื
อ านวยความสะดวกในการท าการเกษตรต่าง ๆ รวมทัง้สภาพแวดลอ้มในการท างานทีท่ า
ใหเ้กดิความผดิปกตแิละเป็นอนัตรายต่อรา่งกาย เมือ่สารเคมตี่าง ๆ เหล่านัน้เขา้สูร่า่งกาย 
อุบตัเิหตุ อุบตัภิยัต่าง ๆ ท าใหเ้กดิอาการคอื 
 1. เกดิอาการระคายเคอืงทีต่า ระบบหายใจ ผวิหนงั เยือ่บุต่าง ๆ 
 2. เวยีนศรีษะ คลืน่ไส ้อาเจยีน ชอ๊คหมดสต ิหรอือาจเสยีชวีติได ้
 3. เกดิการอกัเสบ หรอื อาการแพบ้รเิวณผวิหนงั หรอือาจกลายเป็นโรคผวิหนงัได ้
 4. อาการชาตามมอืเทา้ หรอือาจเป็นอมัพาตได ้
 5. เกดิอาการกระตุกของกลา้มเนื้อ อาจท าใหเ้สยีชวีติได ้
 6. ฝุ่นละอองจากฟางขา้วและชานออ้ยเป็นอนัตรายต่อระบบหายใจ เป็นสาเหตุ
ของเยือ่พงัผดืทีป่อดท าใหป้อดท างานผดิปกตหิรอืพกิาร เป็นโรคเกีย่วกบัปอดคอืโรคปอด
ชาวนา โรคปอดชานออ้ย และกลายเป็นมะเรง็ในทีส่ดุ 
 7. อุบตัเิหตุหรอือุบตัภิยัจากเครื่องมอือุปกรณ์ สิง่แวดลอ้มต่าง ๆ อาจท าใหเ้ป็น
อนัตราย บาดเจบ็ พกิาร หรอืเสยีชวีติได ้เชน่ ใบพดัเครือ่งจกัรกลตดัอวยัวะ ของมคีมบาด 
ทิม่แทง หกลม้ ตกจากทีส่งู การถูกกระแทกหรอืถูกทบั ไฟฟ้าดดู หรอืภยัธรรมชาต ิ
 สาเหตขุองการเกิดอนัตรายจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 คนนับเป็นทรพัยากรที่ส าคญัและมคีุณค่ามากที่สุดในการก าหนดให้สิง่ต่าง ๆ 
บรรลุวตัถุประสงคใ์นการประกอบอาชพีเกษตรกรรมกเ็ชน่เดยีวกนั คนจะเป็นปจัจยัส าคญั
ของการเกดิความไมป่ลอดภยันัน้ได ้จากสาเหตุดงันี้ 
 1. สภาพร่างกายที่เจ็บป่วย มีโรคประจ าตัว อ่อนเพลีย ไม่แข็งแรงสมบูรณ์        
มคีวามบกพรอ่งของอวยัวะ ยอ่มเป็นตน้เหตุของการเกดิอนัตรายจากการท างาน 
 2. สภาพจิตใจ ผู้ที่อยู่ในสภาวะจิตใจที่ไม่ปกติ มีความเครยีด วติกกงัวล สติไม่
มัน่คง ควบคุมอารมณ์ไมไ่ด ้ยอ่มท าใหเ้กดิอนัตรายหรอืความผดิพลาดจากการท างานไดง้า่ย 
 3. ความรู้และความเชี่ยวชาญช านาญ หากผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ ช านาญ ในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือหรอืเครื่องอ านวยความสะดวกในการ
ท างานเฉพาะดา้นแลว้ ยอ่มก่อใหเ้กดิอนัตรายทีย่ิง่ใหญ่ได ้
 4. ความประมาทเลนิเล่อ ขาดความรบัผดิชอบ ขาดการเอาใจใส่ และไม่ปฏบิตัิ
ตามค าแนะน าทีถู่กตอ้งและขอ้บงัคบัของความปลอดภยั 
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 สิง่แวดลอ้ม ในการท างานนบัเป็นสาเหตุทีส่ าคญัในการทีจ่ะท าใหเ้กดิอนัตรายหรอื
อุบตัเิหตุในการประกอบอาชพีเกษตรกรรมไดด้งันี้ 
 1. สารเคมแีละเคมภีณัฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในขัน้ตอนกระบวนการผลติ ผลผลติทาง
การเกษตร โดยขาดความรู ้ใชไ้ม่ถูกวธิ ีขาดความระมดัระวงั รูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ ประมาท 
ท าใหเ้กดิอนัตรายขึน้ได ้เชน่ สารเคมทีีก่ าจดัวชัพชื ยาฆา่แมลง ปุ๋ ย เป็นตน้ 
 2. ฝุ่นละอองจากผลติภณัฑ์ทางการเกษตร ที่ผู้ประกอบอาชพีเกษตรกรรมมกั
ขาดความระมดัระวงั ท างานโดยไม่มอุีปกรณ์ป้องกนั ท าให้เขา้สู่ร่างกายโดยการหายใจ
เขา้ไป เป็นอนัตรายต่อระบบทางเดนิหายใจและปอด เช่น ฝุ่นฟางขา้ว ฝุ่นชานอ้อย ฝุ่น
ฝ้าย เป็นตน้ 
 3. เชือ้โรคต่าง ๆ เชน่ ไวรสั แบคทเีรยี เชือ้รา ปรสติ รคิเกตเซยี ซึง่เขา้สูร่า่งกาย
ของผู้ประกอบอาชีพที่ท างานเกี่ยวกบัสตัว์หรือผลิตภณัฑ์จากสตัว์ที่เป็นโรคโดยทาง
บาดแผล ท าใหเ้ป็นโรคแอนแทรกซ์ (Anthrax) บาดทะยกั บรูเซลโลซสิ เลบโตสไปโรซีส 
เป็นตน้ 
 4. อุปกรณ์เครื่องมอื เครื่องอ านวยความสะดวกในการท างานเกษตรกรรม เช่น 
เครื่องจักรกล เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ที่แหลมและมีคมต่าง ๆ หากผู้ใช้ขาดความ
ระมดัระวงั ขาดการดูแลรกัษาให้อยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน หรอืขาดทกัษะความช านาญ
อาจท าใหเ้กดิอนัตรายหรอือุบตัเิหตุขึน้ได ้
 5. สตัวแ์ละพชืทีม่พีษิในตวัเอง กดัต่อย หรอืการสมัผสัและแพพ้ษิของพชื ท าให้
เกดิอาการผดิปกต ิเป็นอนัตรายต่อรา่งกาย และอาจเสยีชวีติได ้
 6. ภัยจากธรรมชาติ ท าให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุกับผู้ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เชน่ พายุ น ้าทว่ม ไฟไหม ้ฟ้าผา่ 
 7. อนัตรายจากสิง่แวดล้อมทางกายภาพที่ไม่เหมาะสม ท าให้เป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพของผู้ประกอบอาชพี ได้แก่ ความร้อนจากแสงอาทติย์ เสยีงดงัของเครื่องจกัร 
เครือ่งยนต ์และแรงสัน่สะเทอืนของเครือ่งจกัรในการท างาน 
 การป้องกนัและควบคมุอนัตรายจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 ในการป้องกนัและควบคุมอนัตรายจากการประกอบอาชพีเกษตรกรรมนัน้ หากจะ
ใหไ้ดผ้ลสงูสุดนัน้จะต้องมคีวามใส่ใจในเรื่องของความปลอดภยัและเหน็ความส าคญัของ
ความปลอดภยั และคุณคา่ของชวีติโดยยดึหลกัปฏบิตัดิงันี้คอื 
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 1. ดา้นตวับุคคล จะตอ้งเอาใจใสด่แูลสรา้งเสรมิสขุภาพของตนใหแ้ขง็แรงสมบูรณ์ 
ทัง้รา่งกายและจติใจ สามารถท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 2. ควรศกึษาหาความรู้เกี่ยวกบัวธิีการท างานอย่างถูกสุขลกัษณะ และการใช้
อุปกรณ์เครือ่งมอือยา่งระมดัระวงัปลอดภยั 
 3. ควรท างานตามก าลงัความสามารถของตน และปฏิบตัิตามค าแนะน าหรือ
ขอ้บงัคบัของความปลอดภยัในการใชอุ้ปกรณ์เครือ่งมอื เครือ่งจกัร และสารเคม ี
 4. ควรตรวจดรูายละเอยีด วธิใีชข้องสารเคมอีย่างละเอยีดเพือ่ใหส้ามารถเลอืกใน
ปรมิาณ สดัสว่น วธิกีารใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งปลอดภยั 
 5. ควรมกีารเก็บรกัษาสารเคมทีี่มอีนัตรายให้มดิชดิ แยกส่วนออกจากบรเิวณ
ทัว่ไป 
 6. ควรสวมใสอุ่ปกรณ์ป้องกนัสว่นบุคคลเพือ่หลกีเลีย่งสารพษิเขา้สูร่า่งกาย 
 7. ควรแสวงหาสิง่ทดแทนการใชว้ตัถุอนัตราย หรอืหลกีเลี่ยงอุปกรณ์เครื่องมอื
ช ารดุ 
 8. ควรดูแลรกัษาความสะอาดทัง้ตนเองและบริเวณสถานที่ท างาน อุปกรณ์
เครือ่งมอืทุกชนิด หลงัการท างานใหเ้ป็นระเบยีบในทีป่ลอดภยัเสมอ 
 9. หลกีเลีย่งสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ทีอ่าจก่อใหเ้กดิอนัตรายทุกดา้น เชน่ สารเคม ี
เครือ่งจกัรกล ฝุน่ละออง พชืและสตัวม์พีษิ ภยัธรรมชาต ิ
 10. ควรมกีารศกึษาหาขอ้มูล รบัฟงัข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัเกษตรกรรม
อยา่งสม ่าเสมอ เพือ่เป็นแนวทางในการปรบัปรุงพฒันา และแกป้ญัหาทัว่ไป 
 สขุภาพและความปลอดภยัในการประกอบอาชีพอตุสาหกรรม 
 จากสภาพเศรษฐกจิและสงัคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การขยายตวัทางด้าน
ธุรกจิ การผลติทีส่งูขึน้เป็นล าดบั ท าใหอุ้ตสาหกรรมต่าง ๆ ขยายตวัเพิม่มากขึน้ เกดิโรงงาน
อุตสาหกรรมทัง้ขนาดเลก็และขนาดใหญ่มากมาย พรอ้มกบัการน าเทคโนโลยใีหม่ ๆ เขา้มา
ใชใ้หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการผลผลติของผูบ้รโิภคจ านวนมาก ซึง่บางครัง้อาจท าใหเ้กดิ
ปญัหาการปรับตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลย ี     
ขาดความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะและประสบการณ์ในการท างาน สง่ผลกระทบและปญัหาดา้น
สขุภาพและสวสัดภิาพของผูป้ระกอบอาชพีต่อมา ทัง้ทางกายภาพ ทางเคม ีชวีวทิยา ดงันี้ 
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 1. การเจ็บป่วยหรือเป็นโรค เน่ืองจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพของการ
ท างานอุตสาหกรรม ดงันี้ 
  1.1 เสยีง จากกระบวนการผลติต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึง่มาตรฐาน 
สากลก าหดให้ไม่เกนิ 85 เดซเิบล (เอ) ในการท างาน 8 ชัว่โมงต่อวนั หรอื 90 เดซเิบล 
(เอ) ในการท างาน 4 ชัว่โมงต่อวนั ส่วนมาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ก าหนดให้ระดับความดังของเสียงที่ลูกจ้างได้ร ับติดต่อกันไม่เกิน 90 เดซิเบล (เอ)        
ถ้าท างานไม่เกนิวนัละ 8 ชัว่โมง และไม่เกนิ 80 เดซเิบล (เอ) ถ้าท างานเกนิกว่าวนัละ      
8 ชัว่โมง (เอกสารความปลอดภยัของสถาบนัวจิยัความปลอดภยัในการท างาน เรื่อง 
“อนัตรายจากเสยีง” (2528 : 2) ซึง่เมือ่การท างานทีม่เีสยีงดงัมาก ๆ นัน้ อาจท าใหค้นงาน
ไม่ได้ยินเสยีงสญัญาณอื่น และท าให้เกิดอาการหูอื้อ หูตึงชัว่ขณะ ร่างกายเสยีสมดุล 
คลื่นไส้ เส้นเลือดตีบ ความดนัโลหิตสูง กล้ามเนื้อเกร็งตวั และหากได้รบัเสยีงดงัเกิน
มาตรฐานตดิต่อกนัเป็นเวลานาน อาจท าใหสู้ญเสยีการไดย้นิฉับพลนั หรอืหูพกิารถาวร 
ซึง่ขึน้อยู่กบัความสามารถในการตา้นทานต่อระดบัเสยีงของแต่ละบุคคล และระยะเวลาใน
การไดร้บัเสยีงดงั 
  1.2 ความสัน่สะเทอืนจากเครื่องมอือุปกรณ์ในการท างาน เช่น เครื่องเจาะ 
เครื่องตดั เครื่องจกัรต่าง ๆ ท าใหค้นงานทีต่อ้งสมัผสัเกดิอาการสัน่สะเทอืนตรงจุดสมัผสั 
หรอือาจสัน่สะเทอืนทัว่ร่างกาย จะท าใหเ้กดิความเมื่อยลา้ ระคายเคอืงทีเ่นื้อเยื่อ ตาพร่า 
การทรงตวัเสยีไป กลา้มเนื้อขอ้มอือกัเสบ ปวดขอ้ ปลายประสาทมอืเสยีไป เลอืดมาเลีย้ง
บรเิวณมอืไม่พอ เกดิอาการ “เรยน์ารด์” (Raynaud’s Phenomenon) หรอืโรคมอืตาย (Dead 
Hand) หรอืนิ้วซดี (Vibration White Fingers) ความรุนแรงของอนัตรายนัน้ขึน้อยู่กบั
ความถี ่ความเขม้ขน้ ระยะเวลาทีไ่ดร้บัแรงสัน่สะเทอืน และสภาพของบุคคล 
  1.3 ความกดดนัของบรรยากาศที่ผดิปกต ิในกรณีความกดดนัต ่า เช่น การ
ท างานบนภูเขาสูง บนเครื่องบนิ ฯลฯ จะท าให้เกิดฟองแก๊สต่าง ๆ ในร่างกายมากขึ้น 
ฟองอากาศอุดตนัหลอดเลอืดเส้นเลอืดทีไ่ปเลี้ยงสมองหรอืขอ้ต่อ ท าใหม้อีาการปวดขอ้ 
หรอือมัพาต และถ้าหากเกดิการอุดตนัเสน้เลอืดหวัใจอาจเสยีชวีติทนัทไีด ้ส่วนกรณีของ  
ผู้ที่ท างานในที่ที่มคีวามกดดนัอากาศสูงกว่าปกติ เช่น ผู้ที่ท างานในเหมอืง ในอุโมงค ์     
ใตท้ะเลลกึ จะท าใหค้วามดนัภายนอกและภายในร่างกายแตกต่างกนัมาก เกดิแรงบบีอดั
ท าให้ปวดหูจนถึงแก้วหูฉีกขาดได้ และถ้าหากลงไปลกึมาก ๆ แรงกดดนัยิง่สูงมากขึ้น   
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จะท าให้เลอืดและของเหลวภายในร่างกายถูกดนัเขา้ไปในทางเดนิหายใจและถุงลมอาจ
เป็นอนัตายถงึชวีติได ้
  1.4 ความรอ้น ปญัหาด้านความรอ้นในโรงงานอุตสาหกรรมมกัมสีาเหตุมา
จากขัน้ตอนและกระบวนการผลติ เช่น เครื่องจกัรต่าง ๆ การท างานหลอมโลหะ เตาเผา
ต่าง ๆ จะมคีวามรอ้นสงู ท าใหร้่างกายไม่สามารถควบคุมการท างานใหเ้ป็นปกตไิด ้เกดิ
อาการอ่อนเพลยี เป็นลม ตะครวิ ผวิหนงัแหง้ หรอือาจมผีื่นคนั ครัน่เนื้อครัน่ตวั เสยีเหงือ่
มาก อาจท าใหต้่อมขบัเหงื่อท างานผดิปกต ิการประสานงานของกลา้มเนื้อเสยีไป ชพีจร
เตน้ชา้และเบา อาจช๊อคหรอืเสยีชวีติได ้
  1.5 ความเยน็ ในการท างานทีต่อ้งอยู่ในสภาพแวดลอ้มทีเ่ยน็จดัต่อเนื่องเป็น
เวลานาน ๆ ในงานอุตสาหกรรม เชน่ งานหอ้งเยน็ โรงผลติเบยีร ์โรงน ้าแขง็ การผลตินม 
ไอศกรมี จะท าให้ผูท้ีท่ างานนัน้ เกดิอาการชา หมดความรูส้กึเนื่องจากการไหลเวยีนของ
เลอืดหยุดการหมุนเวยีน และอวยัวะบางสว่นขาดเลอืดไปเลีย้ง ถ้าหากอาการมากจะเกดิ
เนื้อตายเป็นแผล เรยีกวา่โรคเนื้อตายจากความเยน็จดั (Frostbite) 
  1.6 แสงสวา่ง ระดบัความเขม้ของแสงสวา่งทีไ่มไ่ดม้าตรฐานตามความจ าเป็น
ใชใ้นการท างาน ยอ่มสง่ผลกระทบต่อสายตาและการมองเหน็ เป็นอนัตรายต่อสายตา เชน่ 
แสงสว่างที่จ้าเกนิไปท าให้เกดิอาการไม่สบายตา ปวดตา เมื่อยตา  ตาอกัเสบ และอาจ   
ตาบอดได ้สว่นแสงสว่างทีน้่อยเกนิไป ท าใหก้ลา้มเนื้อตาตอ้งท างานหนกัในการเพ่ง เกดิ
อาการเมื่อยตา ปวดตา กลา้มเนื้อหนังตากระตุก ตาแดง มนึศรีษะ ความสามารถในการ
มองเหน็ลดลง และอาจสง่ผลกระทบทางดา้นจติใจ 
  1.7 กมัมนัตภาพรงัส ีคนงานทีท่ างานในโรงงานที่มกีารใชส้ารกมัมนัตภาพรงัส ี
เชน่ โรงงานผลติเครือ่งมอือเิลก็ทรอนิกส ์คนงานทีท่ างานกบัแร่ หรอืในเหมอืงแร ่ย่อมเสีย่ง
กบัอนัตรายจากรงัสแีอลฟา รงัสเีบต้า ซึ่งเป็นรงัสทีีม่อีนุภาคท าลายเนื้อเยื่อได ้ส่วนรงัสี
แกมม่านัน้มอีานุภาคมากกว่า สามารถท าลายเนื้อเยื่อของร่างกายได ้ส าหรบัประโยชน์
ของรังสีแกมม่าและรังสีเอ็กซ์นัน้ ใช้ในการตรวจสอบรอยเชื่อม รอยร้าวของโลหะ 
โครงสร้างส่วนประกอบของโรงงาน และใชใ้นการฆ่าเชื้อเครื่องมอืเวชภณัฑ์ที่ใชค้รัง้เดยีวทิ้ง 
หากมกีารรัว่ไหลออกสู่บรรยากาศจะท าให้ผู้สมัผสัในปรมิาณมากเกิดโรคผวิหนังที่มอื   
ผวิแหง้ หยาบ เลบ็เปาะ และถ้าสมัผสัเป็นเวลานานจะท าลายกระดูก และส าหรบัรงัสอีลัตรา้
ไวโอเลต ซึง่ไดจ้ากแสงอาทติยน์ัน้ อาจท าอนัตรายต่อเลนสน์ยัน์ตา ท าใหเ้ป็นตอ้หนิ หรอื
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เป็นสาเหตุของโรคมะเรง็ผวิหนงัได ้หากถูกแสงอาทติยต์ดิต่อกนัเป็นระยะเวลานาน ๆ ซึง่
การเกดิอนัตรายจากรงัสจีะรุนแรงมากน้อยเพยีงไรนัน้ขึน้อยู่กบัชนิดของรงัส ีปรมิาณพลงั
ของรงัสทีีเ่ปล่งออกมา ระยะเวลาทีไ่ดร้บัรงัส ีและความไวต่อการรบัรงัสนีัน้ ๆ ของอวยัวะ
ของร่างกาย และจะปรากฏอาการผดิปกตทิัว่ไป คอื ผวิหนังแหง้ ไหม ้หยาบ เป็นแผลเรือ้รงั 
ผมรว่ง ตอ้หนิ มะเรง็ผวิหนงั มะเรง็ปอด มะเรง็เมด็เลอืดขาว มะเรง็กระดกู รา่งกายตดิเชือ้
ไดง้า่ย เป็นหมนั เป็นตน้ 
  1.8 รงัสแีม่เหลก็ไฟฟ้า เช่น คลื่นความถี่ต ่า ไมโครเวฟ รงัสอีนิฟราเรด เลเซอร ์
เป็นตน้ การเกดิอนัตรายขึน้อยู่กบัความยาวคลื่นของรงัส ีความเขม้ และระยะเวลาในการ
สมัผสั ซึ่งอาจก่อให้เกดิอนัตรายต่อเนื้อเยื่อของร่างกาย ส าหรบัคนที่ท างานในโรงงาน
หลอมโลหะหรอืถลุงโลหะ โรงงานแก้ว จะมโีอกาสสมัผสัรงัสอีนิฟราเรดมากกว่าคนอื่น 
และหากนัยน์ตาได้รบัรงัสมีากและเป็นเวลานาน จะเป็นอนัตรายมากที่สุดคอื ท าให้ตา 
เป็นตอ้ ทีเ่รยีก “Glass Blower’s Catarac” และ “Heat Cataract” จากรงัสเีลเซอร ์
 2. การเจบ็ปว่ยหรอืเป็นโรคเน่ืองจากสิง่แวดลอ้มทางเคมขีองการท างานอุตสาหกรรม 
  ผูท้ีท่ างานในอุตสาหกรรมทีต่อ้งใชส้ารเคมปีระกอบในกระบวนการผลติ จะมี
โอกาสสมัผสัสารเคมโีดยกระบวนการขัน้ตอนต่าง ๆ ในรปูของ ไอสาร แก๊ส ควนั ฝุน่โลหะ 
ละออง ฟูม ของสารเคม ีเขา้สู่ร่างกายไดท้ัง้ทางการหายใจ ทางผวิหนัง และทางปาก ซึง่
จะเป็นอนัตรายต่อสว่นต่าง ๆ ของรา่งกายไดด้งันี้ (ชยัยุทธ. 2532 : 89) 
 
 ตารางที ่8.1 แสดงอวยัวะเป้าหมายของสารเคมบีางชนิดทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรม 
 

ชือ่สารเคม ี ตวัอยา่งประเภทอุตสาหกรรมทีใ่ช ้ อวยัวะเป้าหมาย 
Cresol 
Butyl alcochol 

เคม ีกลัน่น ้ามนั 
แลกเกอร ์และส ี

ตา 

Ozone 
Chromium 

เชือ่มโลหะ 
ชุบผลติโครเมยีม 

ระบบทางเดนิ
หายใจ สว่นบน 

Asbestos 
Hydrogen Sulfide 

กระเบือ้ง 
เสน้ใยเรยอง 

ปอด 

Perchloroethylene 
Toluene 

เคม ีซกัแหง้ 
ยาง ส ี

ตบั 
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 ตารางที ่8.1 แสดงอวยัวะเป้าหมายของสารเคมบีางชนิดทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรม (ต่อ) 
 

ชือ่สารเคม ี ตวัอยา่งประเภทอุตสาหกรรมทีใ่ช ้ อวยัวะเป้าหมาย 
Nickel 
Trichlocthylene 

โลหะ ถลุงโลหะ 
เคม ีลา้งโลหะ 

ผวิหนงั 

Carbon Disulfide 
Manganese 

เสน้ใยเรยอง หลอมโลหะ 
ถ่านไฟฉาย 

สมองหรอืระบบ
ประสาทสว่นกลาง 

Cadmium 
Aniline 

ถลุงโลหะ หลอม 
สสีงัเคราะห ์ยาง 

ไต 

Carbon Monoxide 
Nitrobenzene 

รถยนต ์อู่รถ 
สสีงัเคราะห ์

โลหติ 

 
  เมื่อร่างกายไดร้บัพษิหรอือนัตรายจากสารเคมเีขา้ไปจะแสดงอาการแตกต่าง
กนั เนื่องจากขนาด ปรมิาณ ระยะเวลาที่ได้รบั คุณสมบตัขิองสารเคมนีัน้ ๆ และความ
ตา้นทานของร่างกายของแต่ละตวับุคคล เพศ อายุ ซึง่โดยทัว่ไปจะเกดิอาการระคายเคอืง
ต่อเยื่อบุต่าง ๆ ผิวหนัง ระบบหายใจ เป็นอันตรายต่อสมอง ระบบประสาท ระบบ
ไหลเวยีนโลหติ กระดกู การเปลีย่นแปลงทางพนัธุกรรม และโรคมะเรง็ 
 3. การเจ็บป่วยหรอืเป็นโรคเน่ืองจากสิง่แวดล้อมทางชวีวทิยาของการท างาน
อุตสาหกรรม ไดแ้ก่ เชือ้โรคต่าง ๆ  เชน่ เชือ้รา ฝุน่ฝ้าย เชือ้แอนแทรกซ ์โรคบรเูซลโลซสี 
เมือ่คนงานสมัผสั และรบัเขา้สูร่า่งกายจะท าใหป้ว่ยเป็นโรค โดยจะแสดงอาการรุนแรงมาก
น้อยเพยีงไรนัน้ขึน้อยู่กบัชนิดของเชื้อโรค ปรมิาณการสมัผสั ระยะเวลาการสมัผสัโรค 
และความต้านทานโรคของแต่ละบุคคล ซึง่อาจจะท าใหเ้จบ็ป่วยตัง้แต่เลก็น้อยจนกระทัง่
เสยีชวีติได ้หากไมไดร้บัการดแูลเอาใจใสใ่นการรกัษาและป้องกนัอยา่งถูกวธิ ี
 อนัตรายและการบาดเจบ็จากอบุติัเหตใุนอตุสาหกรรมก่อสร้าง 
 คนงานที่ท างานในระบบอุตสาหกรรมการก่อสร้างย่อมมีโอกาสที่จะประสบ
อนัตรายหรอือุบตัเิหตุจากการท างานและเกดิการบาดเจบ็หรอืพกิารไดโ้ดยมสีาเหตุมาจาก 
 1. เกดิจากความบกพร่องของระบบการควบคุมดูแลเครื่องจกัร เครื่องยนต์ ใน
การท างาน เชน่ เครือ่งจกัรช ารดุ ขดัขอ้ง ท าใหเ้กดิอุบตัเิหตุ 
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 2. เกดิจากเครือ่งมอือุปกรณ์ในการท างานช ารดุ ท าใหเ้กดิอุบตัเิหตุ 
 3. เกดิจากการเคลื่อนยา้ย หรอืยกวสัดุสิง่ของทีม่ขีนาดใหญ่ หรอืมนี ้าหนักมาก 
ท าใหเ้กดิอุบตัเิหตุ 
 4. เกดิจากระบบพลงังานหรอืเชือ้เพลงิ เชน่ กระแสไฟฟ้ารดัวงจร ไฟฟ้าดดู หรอื
ไฟไหม ้ไอน ้ารอ้น 
 5. เกดิจากการขาดความรูค้วามเขา้ใจในหลกัและวธิกีารก่อสรา้งที่แทจ้รงิ ขาด
ประสบการณ์ ไม่ปฏบิตัติามค าแนะน าในการใชว้สัดุของผูผ้ลติ หรอืการรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์
ท าใหเ้กดิความเสยีหายจากอุบตัเิหตุ บาดเจบ็ เสยีหายทัง้บุคคลและทรพัยส์นิ 
 6. เกดิจากการขนยา้ยวสัดุและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการก่อสรา้ง เนื่องจากวสัดุอุปกรณ์
การก่อสร้างส่วนใหญ่จะมขีนาดใหญ่ น ้าหนักมาก ขัน้ตอนในการขนย้ายอาจท าให้เกดิ
อุบตัเิหตุไดง้า่ย เชน่ รถชน หรอืพาดเกีย่วสายไฟ เสาเขม็เลื่อนหล่น หรอืรถลื่นไหลในฤดู
ฝน เป็นเหตุใหเ้กดิอุบตัเิหตุ ความไมป่ลอดภยัขึน้ได ้ท าใหบ้าดเจบ็หรอืเสยีชวีติได้ 
 7. เกดิจากการท างานต่อเตมิตกแต่งภายในหลงังานโครงสรา้งแลว้ เนื่องจากการ
เปลีย่นชดุคนงาน และการท างานหลายอยา่ง เชน่ งานไม ้งานก่ออฐิ ฝ้าเพดาน งานขดัหนิ 
ช่างปูกระเบื้อง ก่ออฐิ ช่างไฟฟ้า ช่างแอร์ ซึ่งอาจมจุีดอนัตรายที่ยงัไม่ทราบหรอืคุ้นกบั
สถานที ่จงึอาจท าใหเ้กดิอุบตัเิหตุ การบาดเจบ็จนอาจเสยีชวีติได ้
 นอกจากนัน้ยงัมเีรื่องของสุขภาพและความปลอดภยัในการประกอบอาชพีเหมอืง
แร่ที่ปจัจุบันอาจจะมีอยู่ค่อนข้างน้อย แต่ความปลอดภัยนัน้ถือว่าเป็นสาระส าคัญที ่        
ผูป้ระกอบอาชพีต้องใหค้วามส าคญัและยดึปฏบิตัดิว้ยความปลอดภยัอย่างสม ่าเสมอ ซึ่ง    
ผู้ที่ท างานเกี่ยวข้องกบัเหมอืงแร่นัน้มโีอกาสเสี่ยงกบัอนัตรายค่อนข้างสูง กบัการเกิด
อุบตัเิหตุ จากเครื่องจกัรในการท างาน การระเบดิแร่ การบดหรอืลดขนาดแร่ การคดัการ
แยก ดงันัน้ผู้ที่ท างานเกี่ยวข้องกับการท าเหมืองแร่นัน้จะต้องรู้จกัเลือกวิธีการท าให้
เหมาะสมกบัลกัษณะของแหล่งแร ่ทกัษะความเชีย่วชาญ เครือ่งมอือุปกรณ์ มกีารวางผงัที่
ต้องค านึงถึงความปลอดภยัมากที่สุด และพฤตกิรรมในการรกัษาความปลอดภยัสูงสุด 
โดยมกีารป้องกนัอนัตรายแก่คนงาน มกีารวางแผนในการป้องกนัแก้ไข และสรา้งความ
ปลอดภยัดว้ยวธิกีารทีป่ระหยดัและไดป้ระโยชน์สงูสดุ เชน่ การเลอืกใชว้สัดุทีห่างา่ย ราคา
ถูก หรือที่มีอยู่แล้ว พยายามใช้แรงงานหรือหน่วยสนับสนุนที่เป็นการให้เปล่า การ
บ ารุงรกัษาอุปกรณ์การป้องกนัอนัตรายต่าง ๆ ให้คงทนกบัการใชง้าน โดยพจิารณาถึง
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การตดิตัง้ทีถ่าวรหรอืเคลื่อนยา้ยไดง้า่ย และทา้ยทีส่ดุคอืผูบ้รหิารหรอืผูป้ระกอบการควรมี
นโยบายดา้นความปลอดภยั โดยการแต่งตัง้เจา้หน้าที ่คณะกรรมการ การจดัใหม้คีวามรู้
ความเขา้ใจดา้นความปลอดภยักบัทุกคน มงีบประมาณส าหรบัป้องกนัจงูใจและสง่เสรมิให้
ทุกคนตระหนกัถงึความปลอดภยัตลอดเวลา 
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