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วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น 
(Introduction to Occupational Health and Safety)

รหัสวิชา: 4103709 

ผู้สอน: อาจารย์นันทิดา  โหวดมงคล

สภาพแวดล้อมในการท างานที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
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หัวข้อเนื้อหาประจ าบท

1. บทน ำ
2. อันตรำยจำกสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนด้ำนกำยภำพ
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1. บทน า

เมื่อผู้ปฏิบัติงำนต้องปฏิบัติงำนอยู่ในสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ไม่เหมำะสม อำจส่งผลให้เกิดอันตรำย 
ต่อผู้ปฏิบัติงำนโดยกำรตอบสนองต่ออันตรำยในรูปแบบต่ำงๆ  เช่น ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุจำกกำรท ำงำน เกิดโรค จำกกำรท ำงำน 
และท ำให้ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนลดลง อันตรำยจำกสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนนั้น ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถรับรู้ ได้โดยใช้
ประสำทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ กำรมองเห็น กำรได้ยิน กำรได้กลิ่น กำรลิ้มรส และสัมผัสทำงผิวหนัง กำรด ำเนินงำนด้ำนอำชีวอนำมัย 
ควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน แบ่งสภำพ แวดล้อมในกำรท ำงำนออกเป็น 4 ด้ำน ได้แก่ สภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำนด้ำนกำยภำพ สภำพแวดล้อมในกำร ท ำงำนด้ำนเคมี สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนด้ำนชีวภำพ และสภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำนด้ำนกำรยศำสตร์ แต่ควำมเป็นอันตรำยของสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนนั้น ต้องประเมินให้ได้ว่ำเป็นอันตรำยต่อผู้ปฏิบัติงำน
จริงหรือไม่ โดยใช้วิธีกำรตรวจรัดทำงด้ำนสุขศำสตร์อุตสำหกรรมและควำมปลอดภัย น ำค่ำที่ได้จำกกำรตรวจรัดไปเทียบกับค่ำ 
มำตรฐำน แล้วแปลผลออกมำว่ำเป็นอันตรำยต่อผู้ปฏิบัติงำนหรือไม่
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อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ
มีอะไรบ้าง ???
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2. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ

อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ 
(Environmental Physical Hazards) หมำยถึง สภำพแวดล้อมที่อยู่ในพื้นที่
กำรท ำงำนโดยที่ผู้ปฏิบัติงำนมีโอกำสสัมผัสอันตรำยเหล่ำนี้ได้โดยใช้ ประสำท
สัมผัส  เช่น  กำรมองเห็น กำรได้ยิน หรือสัมผัสทำงผิวหนัง สภำพแวดล้อม
ในกำรท ำงำนด้ำนกำยภำพนี้ สำมำรถจ ำแนกออกเป็น 7 กลุ่มดังนี้

1. เสียง (Noise)

2. สั่นสะเทือน (Vibration)

3. ควำมร้อน (Heat)

4. ควำมเย็น (Cold)

5. รังสีแตกตัว  (Ionizing Radiation) และ รังสีไม่แตกตัว (Non-
Ionizing Radiation

6. ควำมกดดันอำกำศ (Pressure)

7. แสงสว่ำง (Light) 6/82



2. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ (ต่อ)

2.1 เสียง (Noise) เสียงเกิดจำกกำรสั่นสะเทือนของวัตถุแล้วส่งผ่ำนไปยัง
ตัวกลำงที่เป็นของแข็ง ของเหลว และก๊ำซ ผ่ำนเข้ำสู่หู ของผู้ปฏิบัติงำนท ำให้เกิดกำรได้ยิน 
เสียงที่คนเรำได้ยินนั้น ทำงด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย แบ่งเสียง ออกเป็น 
2 ประเภทคือ เสียงรบกวน (Noise) และ เสียงสุนทรียะ (Sound) ในทำงปฏิบัติไม่มีเครื่องมือ
ใดที่ สำมำรถแยกควำมแตกต่ำงระหว่ำง Noise และ Sound ได้ เนื่องจำกกำรรับรู้หรือควำม
ชื่นชอบของเสียงในแต่ละ บุคคลมีควำมแตกต่ำงกัน 

เสียงรบกวน (Noise) หมำยถึง เสียงที่คนเรำเมื่อได้ยินแล้วเกิดควำมรู้สึกไม่สบำย
หรือเป็นสิ่งรบกวน ท ำให้ ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนลดลงและอำจส่งผลให้เกิดโรคจำกกำร
ท ำงำน คือกำรสูญเสียสมรรถภำพในกำรได้ยิน

เสียงสุนทรียะ (Sound) หมำยถึง เสียงที่ฟังแล้วเกิดควำมเพลิดเพลินรู้สึกสบำย
ในกำรรับฟัง เสียงเหล่ำนี้ ได้แก่ เสียงดนตรี เสียงเพลง เสียงธรรมชำติ รวมทั้งเสียงเพลง
บรรเลง ซึ่งแต่ละบุคคลมีควำมชื่นชอบแตกต่ำงกัน
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2. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ (ต่อ)

คุณสมบัติของเสียง มนุษย์สำมำรถรับฟังเสียงที่ช่วงควำมถี่ตั้งแต่ 20 ถึง 20,000 Hz แต่ช่วงชองกำรสนทนำชองมนุษย์จะอยู่ ในช่วง 500 - 2,000 
Hz กำรเคลื่อนที่ชองเสียงต้องอำศัยตัวกลำง เช่น ชองแข็ง ชองเหลว และอำกำศ โดยตัวกลำง ที่มีควำมหนำแน่นสูง จะท ำให้เสียงเคลื่อนที่ไปได้เร็ว กว่ำตัวกลำงที่
มีควำมหนำแน่นต ่ำ ดังนั้น เสียงจึงเคลื่อนที่จำก ตัวกลำงที่เป็นชองแข็งได้ดีกว่ำชองเหลวและอำกำศตำมล ำดับ

ประเภทของเสียง ในงำนด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย แบ่งเสียงออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1.เสียงดังแบบต่อเนื่อง (Continuous Noise) เป็นเสียงดังที่เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จ ำแนก ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ เสียงดังต่อเนื่องแบบคงที่ 
(Steady state Noise) และเสียงดังต่อเนื่องที่ไม่คงที่ (Non Steady state Noise)

1.1) เสียงดังต่อเนื่องแบบคงที่ (Steady state Noise) เป็นลักษณะเสียงดังต่อเนื่องที่มี ระดับเสียง เปลี่ยนแปลงไม่เกิน 3 เดซิเบล
เช่น เสียงจำกเครื่องจักรในกระบวนกำรผลิตที่มีกำรเดินเครื่องจักร อย่ำงต่อเนื่อง เสียงจำกเครื่องทอผ้ำ เครื่องป่นด้ำน เสียงพัดลม เสียงแอร์ เป็นต้น

1.2) เสียงดังต่อเนื่องที่ไม่คงที่ (Non Steady state Noise) หมำยถึง เสียงที่มีระดับเสียง เปลี่ยนแปลงเกินกว่ำ 10 เดซิเบล เช่น 
เสียงจำกเลื่อยวงเดือน เครื่องเจียระใน เป็นต้น

2. เสียงดังเป็นช่วง ๆ (Intermittent Noise) เป็นเสียงที่ดังไม่ต่อเนื่อง มีควำมดังหรือเบำสลับ ไปมำเป็นระยะๆ เช่น เสียงเครื่องปั้มอัดลม 
เสียงจรำจร เสียงเครื่องบินที่บินผ่ำนไปมำ เป็นต้น

3.เสียงกระทบหรือกระแทก (Impact or Impulse Noise) เป็นเสียงที่เกิดขึ้นและสิ้นสุด อย่ำงรวดเร็วในเวลำน้อยกว่ำ 1 วินำที มีกำร
เปลี่ยนแปลงชองเสียงมำกกว่ำ 40 เดซิเบล เช่น เสียงกำรตอกเสำเข็ม กำรปั้มขึ้นงำน กำรทุบหรือเคำะอย่ำงแรง เป็นต้น
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2. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ (ต่อ)

กลไกการไดย้ิน กลไกกำรไดย้ินของมนุษย์นั้นต้องอำศัยหูเป็นอวัยวะในกำรรับรู้เสียง ซึ่งหูแบ่งออกเป็น 3 ชั้น ได้แก่ หูชั้นนอก หูชั้นกลำง และหูชั้นใน 
ซึ่งหูทั้ง 3 ชั้น มีหน้ำที่ส ำคัญในกำรรับเสียง และแปลงสัญญำณเสียงเป็นสัญญำณระบบ ประสำท ส่งไปแปลผลยังสมอง ท ำให้มนุษย์สำมำรถรับรู้เสียงได้ 

หูชั้นนอก ประกอบไปด้วย ใบหู และรูหู ท ำหน้ำที่ รับและรวมคลื่นเสียงส่งไปยังหูช้ันกลำงและชั้นใน ตำมล ำดับ

หูชั้นกลำง ประกอบไปด้วยกระดูกที่ส ำคัญ 3 ชิ้น ได้แก่ กระดูกค้อน (Malleus) กระดูกทั่ง (Incus) และกระดูกโกลน (Stapes) กระดูกทั้ง 3 ชิ้นท ำ
หน้ำที่สั่นสะเทือน เพื่อขยำยสัญญำณเสียงแล้วส่งสัญญำณไปยัง หูช้ินใน

หูชั้นใน ประกอบไปด้วยอวัยวะที่ส ำคัญท ำหน้ำที่ในกำรรับฟังเสียงได้แก่ คอเคลีย ในคอเคลียนี้เอง ประกอบไปด้วยเซลล์ขน (Hair Cells) ในเซลล์ขนมี
เซลล์ประสำทมำเลี้ยงอยู่ ท ำหน้ำที่ส่งผ่ำนคลื่นเสียง และแปลงสัญญำณเสียงเป็นสัญญำณระบบประสำท แล้วส่งไปแปลผลยังสมองท ำให้เรำสำมำรถรับรู้เสียงที่เรำ
สัมผัสได้ เมื่อพนักงำนสัมผัสเสียงในโรงงำนอุตสำหกรรมที่เกินกว่ำ 85 เดซเิบลเอ ก็จะท ำให้เซลล์ขนนี้สูญเสียสมรรถภำพ กำรท ำงำนและส่งผลให้คนงำนไม่สำมำรถ
รับฟังเสียงในที่สุด ระดับควำมดังเสียงที่พบในสิ่งแวดล้อมทั่วไปในกิจกรรม ต่ำงๆ ในชีวิตประจ ำวันของมนุษย์ 
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2. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ (ต่อ)

ตารางแสดงความดันเสียงและระดับความดังเสียง
ที่พบในสิ่งแวดล้อม
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2. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ (ต่อ)

อันตรายของเสียง เสียงที่ดังเกินกว่ำมำตรฐำนมีผลกระทบต่อกำรท ำงำนของคนงำน ท ำให้
เกิดกำรสูญเสียสมรรถภำพกำรได้ยิน รวมทั้งส่งผลต่อสุขภำพด้ำนอื่น ๆ ของคนงำน โดยอันตรำยของ
เสียงนั้นสำมำรถแบ่งออกได้เป็นดังนี้

1. สูญเสียสมรรถภำพกำรได้ยิน แบบชั่วครำวหรือแบบถำวร
2. ท ำให้กำรท ำงำนของระบบไหลเวียนโลหิต ระบบประสำท และระบบต่อมไร้ท่อท ำงำน

ผิดปกติ
3. รบกวนกำรนอนหลับ ท ำให้สุขภำพทรุดโทรมและท ำให้สภำพร่ำงกำยไม่พร้อมต่อกำร

ปฏิบัติงำน
4. รบกวนกำรติดต่อสื่อสำร กำรสั่งงำน และท ำให้เกิดควำมผิดพลำดในกำรท ำงำน  

เช่น  ท ำให้กำรสั่งงำนผิด พลำดส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุจำกกำรท ำงำน
5. เป็นอันตรำยต่อควำมปลอดภัยต่อกำรท ำงำน  เช่น  เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ไม่ได้ยิน

สัญญำณเตือนภัย ท ำให้ คนงำนออกจำกพื้นที่อำคำรล่ำช้ำ ส่งผลให้คนงำนได้รับอันตรำย หรือในกรณีที่
เครื่องจักรมีเสียง เปลี่ยนผิดไปจำกปกติ ผู้ปฏิบัติงำนไม่ได้ยิน อำจท ำให้เครื่องจักรนั้นพังหรือเกิด
อันตรำยได้

6. เกิดควำมหงุดหงิด ร ำคำญจำกกำรสัมผัสเสียงดัง ท ำให้เกิดควำมไม่สบำยใจ ซึ่งอำจเป็น
อุปสรรคต่อ กำรปฏิบัติงำนได้ 11/82



2. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ (ต่อ)

การประเมินอันตรายจากเสียง ในกำรประเมินอันตรำยจำกเสียงดังนั้น จะใช้เครื่องวัดเสียง
ในกำรตรวจจัด ในงำนด้ำนอำชีวอนำมัยและ ควำมปลอดภัยมีเครื่องมือในกำรวัดเสียงอยู่หลำยประเภท 
ดังนั้น ผู้ใช้เครื่องมือจะต้องศึกษำประเภทของ เครื่องมือและมำตรฐำนของเครื่องมือในกำรตรวจวัด เสียง
ใหเ้หมำะสมกับลักษณะของกำรใช้งำน

เครื่องวัดเสียง (Sound Level Meter) เป็นเครื่องมือพื้นฐำนในกำรวัดระดับเสียงดังใน
สถำนที่ท ำงำน สำมำรถวัดเสียงได้ตั้งแต่ 40-140 เดซิเบล โดยแบ่งข่ำยของกำรวัดเสียง (Weighting 
Networks) ออกเป็น 3 ข่ำยได้แก่ A B และ C 

1) Weighting Networks A ถูกออกแบบให้ประมำณระดับเสียงที่มีควำมดังเท่ำกับเสียงที่หูคน
ได้ยิน ที่ระดับควำมดังเสียงต ่ำ ดังนั้น Weighting Networks A จึงมีลักษณะกำรตอบสนองคล้ำยกับหูคนมำก
ที่สุด ซึ่งจะแสดงถึงอันตรำยที่มีต่อหูคนงำน จึงน ำมำใช้ในกำรวัดเสียงที่คนงำนได้รับ มีหน่วย เป็นเดซิเบสเอ 
(dBA)

2) Weighting Networks B ถูกออกแบบให้ประมำณระดับเสียงที่มีควำมดังเท่ำกับเสียงที่หูคน
ได้ยิน ที่ระดับควำมดังเสียงปำนกลำง หน่วยที่ใช้ในกำรวัดเสียงของ Weighting Networks B มีหน่วยเป็น 
เดซิเบลบี (dBB)

3) Weighting Networks C ถูกออกแบบให้ประมำณระดับเสียงที่มีควำมดังเท่ำกับเสียงที่หูคน
ได้ยินที่ ระดับควำมดังเสียงสูง นิยมน่ำมำประเมินควำมดังเสียงของเครื่องจักร หน่วยที่ใช้ในกำรวัดเสียงของ 
Weighting Networks C มีหน่วยเป็น เดซิเบลซี (dBC)

เครื่องวัดเสียง (Sound level meter) 
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2. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ (ต่อ)

การประเมินอันตรายจากเสียง ในกำรประเมินอันตรำยจำกเสียงดังนั้น จะใช้เครื่องวัดเสียง
ในกำรตรวจจัด ในงำนด้ำนอำชีวอนำมัยและ ควำมปลอดภัยมีเครื่องมือในกำรวัดเสียงอยู่หลำยประเภท 
ดังนั้น ผู้ใช้เครื่องมือจะต้องศึกษำประเภทของ เครื่องมือและมำตรฐำนของเครื่องมือในกำรตรวจวัด เสียง
ใหเ้หมำะสมกับลักษณะของกำรใช้งำน

เครื่องวัดเสียง (Sound Level Meter) เป็นเครื่องมือพื้นฐำนในกำรวัดระดับเสียงดังใน
สถำนที่ท ำงำน สำมำรถวัดเสียงได้ตั้งแต่ 40-140 เดซิเบล โดยแบ่งข่ำยของกำรวัดเสียง (Weighting 
Networks) ออกเป็น 3 ข่ำยได้แก่ A B และ C 

1) Weighting Networks A ถูกออกแบบให้ประมำณระดับเสียงที่มีควำมดังเท่ำกับเสียงที่หูคน
ได้ยิน ที่ระดับควำมดังเสียงต ่ำ ดังนั้น Weighting Networks A จึงมีลักษณะกำรตอบสนองคล้ำยกับหูคนมำก
ที่สุด ซึ่งจะแสดงถึงอันตรำยที่มีต่อหูคนงำน จึงน ำมำใช้ในกำรวัดเสียงที่คนงำนได้รับ มีหน่วย เป็นเดซิเบสเอ 
(dBA)

2) Weighting Networks B ถูกออกแบบให้ประมำณระดับเสียงที่มีควำมดังเท่ำกับเสียงที่หูคน
ได้ยิน ที่ระดับควำมดังเสียงปำนกลำง หน่วยที่ใช้ในกำรวัดเสียงของ Weighting Networks B มีหน่วยเป็น 
เดซิเบลบี (dBB)

3) Weighting Networks C ถูกออกแบบให้ประมำณระดับเสียงที่มีควำมดังเท่ำกับเสียงที่หูคน
ได้ยินที่ ระดับควำมดังเสียงสูง นิยมน่ำมำประเมินควำมดังเสียงของเครื่องจักร หน่วยที่ใช้ในกำรวัดเสียงของ 
Weighting Networks C มีหน่วยเป็น เดซิเบลซี (dBC)

เครื่องวัดเสียง (Sound level meter) 
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2. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ (ต่อ)

เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม (Noise Dosimeter) เป็นเครื่องมือที่ออกแบบให้สำมำรถบันทึกระดับเสียง
ทั้งหมดที่พนักงำนได้รับและค ำนวณค่ำเฉลี่ย ของระดับควำมดังตลอดเวลำที่เครื่องวัดนี้ท ำงำน นิยมใช้ในกำรตรวจวัดเสียงที่
คนงำนมีกำรย้ำยงำนไปต ำแหน่ง ระดับเสียงที่มีควำมแตกต่ำงกันมำกหรือมีกำรท ำงำนในหลำยต ำแหน่ง โดยรูปเครื่องวัด
ปริมำณเสียงสะสม (Noise Dosimeter) เครื่องวัดปริมำณเสียงสะสม (Noise Dosimeter) ต้องได้มำตรฐำน IEC 61252 
หรือมำตรฐำน เทียบเท่ำ เช่น ANSI S1.25 หรือดีกว่ำ

เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม (Noise Dosimeter)
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2. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ (ต่อ)

เครื่องวัดปริมาณเสียงกระแทก (Impulse or Impact Noise Meter) เสียงกระทบหรือเสียงกระแทกเป็น
เสียงที่เกิดขึ้นในระยะเวลำสั้น ๆ แล้วหำยไปเหมือนกับเสียงปืน  เช่น  เสียงตอกเสำเข็ม เครื่องวัดเสียงโดยทั่วไปอำจมีควำม
ไวไม่พอในกำรตอบสนองต่อเสียงกระแทก จึงควรใช้ เครื่องวัดเสียงกระทบหรือกระแทกโดยเฉพำะเพื่อใช้ในกำรก ำหนด
มำตรกำรป้องกันควบคุมเสียงให้เหมำะสมต่อไป เครื่องวัดเสียงกระทบหรือเสียงกระแทก (Impact Noise Meter) ต้องได้
มำตรฐำน IEC 61672 หรือ IEC 60804 หรือเทียบเท่ำ เช่น  ANSI S 1.43 หรือดีกว่ำ

เครื่องวัดปริมาณเสียงกระแทก (Impulse or Impact Noise Meter) 15/82



2. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ (ต่อ)

เครื่องวัดเสียงชนิดแยกความถี่ (Octave band analyzer)
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในกำรวัดเสียงที่คนงำนได้รับโดยสำมำรถแยกควำมถี่ออกเป็น
ช่วงควำมถี่ที่ระดับ ต่ำงๆ สำมำรถจ ำแนกได้ว่ำลักษณะงำนที่คนงำนได้รับเป็น
เสียงที่มีควำมถี่สูงหรือเสียงที่มีควำมถี่ต ่ำ เพื่อใช้เป็น ข้อมูลในกำรก ำหนด
มำตรกำรป้องกันควบคุมทำงด้ำนวิศวกรรม โดยกำรใช้วัสดุดูดซับเสียงที่มี
ควำมสำมำรถ ดูดซับเสียงที่ควำมถี่แตกต่ำงกันได้ รวมทั้งเสือกใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลอย่ำงเหมำะสมโดยถ้ำเสียงที่มี ควำมถี่สูงควรใช้ที่
ครอบหูลดเสียง (Ear muffs) ถ้ำเป็นเสียงที่มีควำมถี่ต ่ำควรใช้ที่อุดหู
ลดเสียง (Ear plugs) เป็นต้น

ก่อนท ำกำรตรวจวัดเสียง ต้องท ำกำรปรับเทียบควำมถูกต้อง 
(Calibration) ก่อนกำรใช้งำนทุกครั้ง 
ด้วยอุปกรณ์ปรับเทียบควำมถูกต้อง (Noise Calibrator) ที่ได้มำตรฐำน IEC 
60942 หรือเทียบเท่ำตำมวิธีกำรที่ระบุใน คู่มือกำรใช้งำนของผู้ผลิต เพื่อจะท ำ
ให้ค่ำที่ตรวจวัดได้มีควำมถูกต้องและมีควำมแม่นย ำสูง

เครื่องวัดเสียงชนิดแยกความถี่ (Octave band analyzer) 
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2. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ (ต่อ)

ตารางมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับตลอดเวลาการท างานในแต่ละวัน
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2. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ (ต่อ)

เวลำกำรท ำงำนที่ได้รับเสียงและระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลำกำรท ำงำน (TWA) ให้ใช้ค่ำมำตรฐำน ที่ก ำหนดในตำรำง
ข้ำงต้นเป็นล ำดับแรก หำกไม่มีค่ำมำตรฐำนที่ก ำหนดตรงตำมตำรำงให้ค ำนวณจำกสูตร ดังนี้

เมื่อ T หมำยถึง เวลำกำรท ำงำนที่ยอมให้ได้รับเสียง (ชั่วโมง)
L หมำยถึง ระดับเสียง (เดซิเบลเอ)

ในกรณีค่ำระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลำกำรท ำงำน (time-weighted average; TWA) ที่ได้จำกกำร ค ำนวณมีเศษทศนิยม
ให้ตัดเศษทศนิยมออก

อย่ำงไรก็ตำมในกฎหมำยฉบับนี้ ได้ก ำหนดระดับเสียงสูงสุด (Peak) ในกำรท ำงำน ห้ำมเกิน 140 เดซิเบลเอจำกมำตรฐำน
ระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้ำงได้รับตลอดเวลำกำรท ำงำนในแต่ละวันพบว่ำมำตรฐำนระดับเสียงที่ที่ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถสัมผัสได้ตลอดกำร
ท ำงำนชั่วโมง ต่อวันมีค่ำเท่ำกับ 90 เดซิเบลเอ แต่ถ้ำเป็นมำตรฐำนของต่ำงประเทศ  เช่น  ACGIH ก ำหนดเสียงในกำรท ำงำน 
ที่ 8 ชั่วโมงต่อวันได้ใมเ่กิน 85 เดซิเบลเอ ซึ่งมีควำมปลอดภัยมำกกว่ำกฎหมำยไทย อย่ำงไรก็ตำมประเทศไทยได้ ออกกฎหมำยเพิ่มเติม
ซึ่งก ำหนดไว้ว่ำ ถ้ำเสียงในสถำนประกอบกำรดังเกินกว่ำ 85 เดซิเบลเอ สถำนประกอบกำร ต้องจัดท ำโครงกำรอนุรักษ์กำรได้ยิน เพื่อ
เป็นกำรป้องกันอันตรำยจำกเสียงที่มีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงำน 18/82



2. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ (ต่อ)

2.2 สั่นสะเทือน (Vibration) หมำยถึง กำรเคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็นคลื่น (Oscillatory Motion) ของวัตถุ ซึ่งอำจจะเป็น
ก๊ำซ ของเหลว หรือ ของแข็งในลักษณะที่เป็นคลื่น ในงำนด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ควำมสั่นสะเทือนมักจะใช้ในกรณีกำรส่งผ่ำน
ของคลื่นผ่ำนตัวกลำงที่เป็นของแข็ง  เช่น  เครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ต่ำงๆ เป็นต้น

ประเภทของความสั่นสะเทือน ในงำนด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย แบ่งควำมควำมสั่นสะเทือนออกเป็น 2 ประเภท 
ตำมควำมเป็นอันตรำยหรือผลกระทบต่อร่ำงกำย ได้แก่

1) ควำมสั่นสะเทือนทั้งร่ำงกำย (Whole Body Vibration : WBV) เป็นผลกระทบจำกควำมสั่นสะเทือน ที่เกิดขึ้นทั่วทั้งร่ำงกำย
ของผู้ปฏิบัติงำนในกำรท ำงำนในกิจกรรมต่ำงๆ  เช่น 

1. กำรขับข่ียำนพำหนะต่ำงๆ ได้แก่ กำรขับรถยนต์ รถบรรทุก รถโฟล์คลิฟท์ (Forklift) รถแทรกเตอร์ (Tractor) 
2. กำรท ำงำนบนเรือ หรือ เครื่องบิน
3. กำรขับล้อเลื่อนชนิดต่ำงๆ ในเหมืองแร่
4. กำรท ำงำนกับเครื่องจักรขนำดใหญ่ หรือใหญ่โรงงำนที่มีควำมสั่นสะเทือน

2) ควำมสั่นสะเทือนที่มือและแขน (Hand Arm Vibration : HAV) เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้น ที่มือและแขนของผู้ปฏิบัติงำนเมื่อ
สัมผัสกับควำมสั่นสะเทือนจำกกิจกรรมต่ำงๆ  เช่น  กำรใช้เครื่องเจำะในงำน ก่อสร้ำง หรือกำรท ำเหมืองแร่ กำรใช้เครื่องมือต่ำงๆที่ใช้ แรงอัด
ลม กำรใช้ค้อน เลื่อยไฟฟ้ำ สิ่วและสกัด เครื่องตัด เหล็กแผ่น เครื่องทอผ้ำ จักรเย็บผ้ำ เครื่องเจียร เครื่อง ย ้ำหมุด เครื่องขัด สว่ำนเจำะ 
เครื่องเจำะถนน เครื่องเจำะ คอนกรีต กำรใช้รถไถนำชนิดเดินตำม เป็นต้น
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2. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ (ต่อ)

อันตรายของความสั่นสะเทือน เมื่อผู้ปฏิบัติงำนได้รับควำมสั่นสะเทือนก็จะเกิดปฏิกิริยำตอบสนอง (Response) ของเนื้อเยื่อหรือกล้ำมเนื้อ 
ภำยในร่ำงกำย ท ำให้เกิดควำมรู้สึกว่ำมีอำกำรสั่นเกิดขึ้นภำยในร่ำงกำย กำรตอบสนองนี้อำจท ำให้เกิดอำกำร เมื่อยล้ำของร่ำงกำย ถ้ำมำกขึ้นก็จะเกิดอำกำร
เจ็บปวดหรือเกิดกำรบำดเจ็บของระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อได้

อันตรำยจำกควำมสั่นสะเทือนทั่วทั้งร่ำงกำย จำกกำรศึกษำด้ำนระบำดวิทยำของ NIOSH (National Institute for Occupational Safety and 
Health) พบว่ำกำรสั่นสะเทือนทั้งร่ำงกำยเป็นเวลำนำนมีควำมผิดปกติต่อร่ำงกำย ได้แก่

• เกิดควำมผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อ
• เกิดควำมผิดปกติในกำรท ำงำนของระบบทำงเดินอำหำร
• เกิดกำรอักเสบของต่อมลูกหมำก
• เกิดควำมผิดปกติของกำรท ำงำนของสำรสื่อประสำท
• เกิดควำมผิดปกติของกำรมองเห็น เกิดกำรรบกวนกำรท ำงำนของกล้ำมเนื้อตำ มีอำกำรตำพร่ำ มองภำพไม่ขัด
• เกิดอำกำรเมำคลื่น (Motion Sickness) เป็นควำมผิดปกติของระบบควบคุมกำรทรงตัวของ ร่ำงกำย ท ำให้ผู้ป่วยมีอำกำรมึนงง คลื่นไส้ อำเจียน 

และเบื่ออำหำร
• เกิดควำมผิดปกติของระบบไหลเจียนโลหิต ซึ่งอำจท ำให้ควำมดันโลหิตและชีพจรสูงขึ้น และท ำให้เลือดที่ไปเลี้ยงสมองลดลง
• เกิดควำมผิดปกติของระบบหำยใจอำจท ำให้เกิดอำกำร Hyperventilation Syndrome
• เกิดอำกำร Vibration sickness เป็นกลุ่มอำกำรผิดปกติของร่ำงกำยหลำยระบบ คือ เกิดแผล ในกระเพำะอำหำร กำรขับถ่ำยผิดปกติ ตำพร่ำมัว 

สูญเสียกำรทรงตัวร่วมกับอำกำรปวด กล้ำมเนื้อ
• มีผลกระทบด้ำนจิตใจ ท ำให้รู้สึกร ำคำญ อำจส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรท ำงำนของผู้ปฏิบัติงำน โดยอำจจะท ำให้เกิดควำมรู้สึกเมื่อยล้ำ 

เบื่อหน่ำย และรบกวนสมำธิในกำรท ำงำน 20/82



2. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ (ต่อ)

อันตรำยจำกควำมสั่นสะเทือนที่มือและแขน อันตรำยจำกกำรสัมผัสควำมสั่นสะเทือนที่มือและแขนจะมีผลต่อมือและแขน
ของผู้ปฏิบัติงำน เป็นหลัก โดยจะท ำให้เกิดอำกำรผิดปกติของระบบไหลเวียนเลือด ระบบประสำท ระบบกระดูก ข้อต่อ และ ระบบ
กล้ำมเนื้อ เกิดจำกกำรกำรใช้เครื่องมือเป็นเวลำนำน ก ำเครื่องมือแน่น ท ำให้เลือดมำเลี้ยงส่วนปลำยของเนื้อเยื่อ ลดลงถ้ำต้องสัมผัส
ต่อเนื่องอีกจะท ำให้เนื้อเยื่อส่วนนั้นตำย จะมีอำกำรมำกขึ้นและเร็วขึ้นเมื่อต้องปฏิบัติงำนใน สภำพแวดล้อมที่เย็นจัด ควำมผิดปกติที่
เกิดขึ้นจำกควำมสั่นสะเทือนที่มือและแขน  เช่น 

• เกิดโรคนิ้วซีดจำกควำมส่ันสะเทือน Vibration White Finger หรือ Dead’s Finger หรือ Raynaud’s Phenomenon
• เกิดโรค Carpal Tunnel Syndrome เป็นโรคที่เกิดจำกกำรกดเส้นประสำทมีเดียนที่บริเวณ ข้อมือ ท ำให้มีอำกำรปวด

ชำ ที่ปลำยมือ
• เกิดอำกำรหงิกงอของนิ้วมือเนื่องจำกกำรหดรั้งของเส้นเอ็น
• เกิดควำมผิดปกติของกำรท ำงำนของสำรล่ือประสำท
• เกิดควำมผิดปกติของกำรมองเห็น
• มผีลกระทบด้ำนจิตใจ ท ำให้รู้สึกร ำคำญ อำจส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรท ำงำนของผู้ปฏิบัติงำน
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2. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ (ต่อ)

กำรประเมินอันตรำยจำกควำมสั่นสะเทือน จะใช้เครื่องจัดควำมสั่นสะเทือน (Vibration Meter) 
ในกำรประเมิน โดยเครื่องมือนี้จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือหัววัดควำมส่ันสะเทือน (Probe) และมิเตอร์ (Meter) 
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2. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ (ต่อ)

ปัจจุบันเครื่องวัดควำมสั่นสะเทือนมีหลำยรูปแบบทั้งชนิดที่อ่ำนค่ำได้ที่ตัวเครื่องและชนิดที่ต้องน ำข้อมูล
ออกมำอ่ำนค่ำในคอมพิวเตอร์โดยผู้ใช้งำนสำมำรถเลือกใช้ได้ตำมควำมเหมำะสมกำรตรวจวัดควำมสั่นสะเทือน 
มีมำตรฐำนในกำรตรวจวัดที่หลำกหลำย  เช่น  ISO 2631-1997, BS 6841, ISO 5349, ISO 8041 และ 
TLV- ACGIH เป็นตันควำมสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นที่จะท ำกำรวัดทั้ง 3 แกนได้แก่ แกน X, Y และ Z โดยทั้ง 3 แกนนี้ 
ตั้งฉำกซึ่งกันและกัน โดยกำรติดต้ังแกนกำรตรวจวัดควำมส่ันสะเทือน

แกนการตรวจวัด และการติดตั้งเครื่องวัดความสั่นสะเทือนทั่วทั้งร่างกาย แกนการตรวจวัด และการติดตั้งเครื่องวัดความสั่นสะเทือน
ทั่วท่ีมือและแขน 23/82



2. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ (ต่อ)

ค่ามาตรฐานของความสั่นสะเทือน ปัจจุบันประเทศไทย
ยังไม่ได้ออกกฎหมำยเกี่ยวกับกำรท ำงำนในพื้นที่ที่มีควำมสั่นสะเทือน
ไว้ แต่อย่ำงไร ก็ตำมเมื่อผู้ปฏิบัติงำนต้องสัมผัสควำมสั่นสะเทือน อำจ
ส่งผลให้เกิดผลเสียต่อสุขภำพของผู้ปฏิบัติงำนได้ หน่วย งำน ACGIH 
ได้ก ำหนดค่ำ TLV ของกำรท ำงำนที่ต้องสัมผัสอันตรำยจำกควำม
สั่นสะเทือน ไว้ดังนี้

1) ค่ำมำตรฐำนของควำมสั่นสะเทือนทั่วทั้งร่ำงกำย
ค่ำ TLV ส ำหรับกำรสัมผัสควำมสั่นสะเทือน ทั้งร่ำงกำยใน

ทิศทำงแกน X, Y 
Numerical values for vibration acceleration in the 
transverse, a or a direction [back-to-chest or side- x y to-
side] . Values define the TLV in terms of rms value of pure 
(sinusoidal) single-frequency vibration or of RMS value in 
one-third-octave band for distributed vibration. (Adapted 
from ISO 2631) ที่มา : TLVs and BEIs 2013, Vibration, ACGIH
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2. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ (ต่อ)

กำรแปลผลจำกตำรำงกำรสัมผัสควำมสั่นสะเทือน ทั้ง
ร่ำงกำยในทิศทำงแกน X, Y ถ้ำผู้ปฏิบัติงำนต้อง ท ำงำน 8 ชั่วโมงต่อ
วัน ในกำรท ำงำนที่มีควำมถี่ของควำมสั่นสะเทือน 5 Hz ควำมเร่ง
สูงสุดที่ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถ ท ำไดโดยไม่เกิดอันตรำย มีค่ำเท่ำกับ 
0.560 ทำ/ร2 เป็นต้น

ค่ำ TLV ส ำหรับกำรสัมผัสควำมสั่นสะเทือนทั้งร่ำงกำยใน
ทิศทำงแกน Z
Numerical values for vibration acceleration in the 
longitudital, a , direction [foot-to-head direction]. Values 
define the TLV in terms of RMS value of pure (sinusoidal) 
single-frequency vibration or of RMS value in one-third-
octave band for distributed vibration.(Adapted from ISO 
2631)

ที่มา : TLVs and BEIs 2013, Vibration, ACGIH
25/82



2. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ (ต่อ)

2) ค่ำมำตรฐำนของควำมสั่นสะเทือนที่มือและแขน จะอยู่ในรูปแบบค่ำ (RMS) หรือรำกท่ีสองยกก ำลังสองเฉลี่ย 

ที่มา : TLVs and BEIs 2010, Vibration, ACGIH

ถ้ำควำมสั่นสะเทือนในแกนหน่ึงหรือมำกกว่ำหนึ่งแกน มีค่ำเกินค่ำกำรสัมผัสทั้งหมดในแต่ละวัน (Total 
Daily Exposure) ถือว่ำกำรสัมผัสนั้นเกิน TLV
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2. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ (ต่อ)

2.3 ความร้อน (Heat) เป็นพลังงำนที่เกิดจำกกำรเคลื่อนไหวหรือกำรสั่นสะเทือนของโมเลกุลของวัตถุ 
หน่วยวัดระดับควำมร้อน คือ องศำ  เช่น  องศำเซลเซียส องศำฟำเรนไฮต์ และหน่วยวัดปริมำณควำมร้อน คือ แคลอรี่ 
และบีทียู ปริมำณควำมร้อน 1 แคลอรี่ (1 Cal) คือ ปริมำณควำมร้อนที่ท ำให้น้ ำมวล 1 กรัมมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 องศำ
เซลเซียส

27/82



2. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ (ต่อ)

ควำมเครียดจำกควำมร้อน (Heat stress) เป็นกำรรวมปัจจัยทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมและปัจจัยทำงด้ำน ร่ำงกำยที่
อำจท ำให้ควำมร้อนส่งผลให้เกิดอันตรำยต่อร่ำงกำย โดยแหล่งของควำมร้อนที่ผู้ปฏิบัติงำนได้รับมำจำก 2 แหล่งที่ส ำคัญ 
ได้แก่ ควำมร้อนจำกสิ่งแวดล้อม และควำมร้อนจำกร่ำงกำย 

ตารางแสดงแหล่งความร้อนที่ที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับ
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2. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ (ต่อ)

เมื่อผู้ปฏิบัติงำน ต้องออกแรงท ำงำนในลักษณะต่ำงๆ 
จะท ำให้ร่ำงกำยได้รับควำมร้อนจำกกำรเผำผลำญ อำหำรหรือ
ควำมร้อนจำกเมตำโบลิซึม อย่ำงไรก็ตำมแม้ว่ำผู้ปฏิบัติงำนไม่ได้
ออกแรงใดๆ ร่ำงกำยจะสูญเสียควำมร้อนจำกกำรท ำงำนของ
เมตำโบลิซึมที่เรียกว่ำ เมตำโบลิซึมพื้นฐำนของร่ำงกำย (Basal 
Metabolism) เท่ำกับ 1 กิโลแคลอรี่ต่อนำที เกิดจำกกำรกำร
ท ำงำนของอวัยวะภำยในต่ำงๆของร่ำงกำย  เช่น  หัวใจ ปอด 
เพื่อรักษำสมดุลอุณหภูมิร่ำงกำยให้คงที่

ตารางแสดงแหล่งความร้อนที่ท่ีผู้ปฏิบัติงานได้รับ

หมายเหตุ ค่ำก ำหนดส ำหรับคนงำนมำตรฐำน ซึ่งมีน้ ำหนักตัว 70 กิโลกรัม มีพื้นท่ีผิว
ของร่ำงกำย 1.8 ตำรำง เมตร และสวมเสื้อผ้ำปกติขณะปฏิบัติงำน
ที่มา : U.S. Department of Labor, Occupational Safety and Health 
Administration, OSHA Technical Manual -Section III 29/82



2. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ (ต่อ)

ควำมเค้นจำกควำมร้อน (Heat Strain) เป็นกำรตอบสนอง
ของร่ำงกำยต่อควำมเครียดจำกควำมร้อน จะท ำให้ร่ำงกำยเกิดควำม
ผิดปกติจำกกำรท ำงำนในสภำพแวดล้อมที่ร้อนขึ้นมำ ได้แก่ กำรมีไข้ 
(Fever) กำรเป็นลมเนื่องจำกควำมร้อน (Heat Stroke) กำรอ่อนเพลีย
เนื่องจำกควำมร้อน (Heat Exhaustion) กำรเป็น ตะคริวเนื่องจำกควำม
ร้อน ( Heat Cramp) กำรเป็นผดผื่นเนื่องจำกควำมร้อน (Heat Rash)
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2. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ (ต่อ)

กลไกกำรตอบสนองควำมร้อนของร่ำงกำย เมื่อ
ผู้ปฏิบัติงำนปฏิบัติงำนในสภำพแวดล้อมที่ร้อน ท ำ ใ ห้ อุ ณ ห ภู มิ
ร่ำงกำยของผู้ปฏิบัติงำนเพิ่มสูงขึ้น สูงเกินกว่ำระดับอุณหภูมิปกติ
ของร่ำงกำย โดยอุณหภูมิปกติของร่ำงกำยอยู่ที่ประมำณ 37 ± 1°c 
ถ้ำอุณหภูมิร่ำงกำยเปลี่ยนไปจำกระดับอุณหภูมิปกติของร่ำงกำย 
จะท ำให้ร่ำงกำยมีกระบวนกำรระบำยควำมร้อนออกจำก ร่ำงกำย
ประมำณ 97 % โดยวิธีกำรต่ำงๆ ผ่ ำนทำงผิวหนั ง   เช่น  
กำรระเหยของเหงื่อ กำรแผ่รังสีควำมร้อน กำรพำ ควำมร้อน และ
กำรน่ำควำมร้อน เป็นต้น ถ้ำควำมร้อนไม่สำมำรถระบำยออกไดใน
ระดับที่สมดุลจะท ำให้ร่ำงกำย เกิดกำรตอบสนองต่อควำมร้อน 
(Heat Strain) ในรูปแบบต่ำงๆ  เช่น  กำรมีไข้ กำรอ่อนเพลีย 
กำรเป็นลม และกำร เป็นตะคริวเนื่องจำกควำมร้อน เป็นต้น
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2. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ (ต่อ)

1. กำรระเหยของเหงื่อ (Evaporation) 2. กำรแผ่รังสีควำมร้อน (Radiation) 
3. กำรพำควำมร้อน (Convection) 4. กำรน ำควำมร้อน (Conduction)
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2. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ (ต่อ)

สมดุลอุณหภูมิของร่างกาย สมองที่ใช้ในกำรควบคุมสมดุลควำมร้อนของร่ำงกำยคือสมองส่วนที่เรียกว่ำ ไฮโปทำสำมัส
(Hypothalamus) เมื่อผู้ปฏิบัติงำนปฏิบัติงำนในสภำพแวดล้อมที่ร้อนจะท ำให้อุณหภูมิร่ำงกำยเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงแคบๆ โดยไม่
มี ผลกระทบต่อกำรท ำงำนของร่ำงกำย นั่นคือ ประมำณ 37 ± 1°c แต่ถ้ำเกิดมีกำรเปลี่ยนแปลงสูงก็จะท ำให้ร่ำงกำย ได้รับอันตรำย
ในรูปแบบต่ำงๆ กำรรักษำระดับควำมร้อนของร่ำงกำยนี้อธิบำย ได้ด้วยสมกำรสมดุลควำมร้อน คือ

H = M±R±C-E±D

เมื่อ H = ควำมร้อนสะสมของร่ำงกำย (Body Heat storage)
M = ควำมร้อนจำกกำรเผำผลำญอำหำรเพื่อสร้ำงพลังงำน (Metabolic Heat)
R = ควำมร้อนที่ถ่ำยเทด้วยกำรแผ่รังสี (Radiation)
C = ควำมร้อนที่ถ่ำยเทด้วยกำรพำ (Convection)
E = ควำมร้อนที่สูญเสียไปจำกกำรระเหยของเหงื่อ (Evaporation)
D = ควำมร้อนที่ถ่ำยเทด้วยกำรน ำ (Conduction)
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2. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ (ต่อ)

อันตรายจากการท างานในสภาพแวดล้อมที่ร้อน มี 2 รูปแบบ ได้แก่ อันตรำยจำกกำรควำมร้อนแล้วท ำให้เกิดเพลิงไหม้หรือกำรระเบิด 
และอันตรำยที่ท ำให้เกิดควำมผิดปกติของร่ำงกำย เช่น  กำรเป็นลม กำรเป็นตะคริว เป็นต้น โดยเมื่อผู้ปฏิบัติงำน ปฏิบัติงำนในสภำพแวดล้อมกำร
ท ำงำนที่ร้อน อุณหภูมิของร่ำงกำยจะสูงขึ้น ร่ำงกำยจะมีกำรระบำยควำมร้อน ออกจำกร่ำงกำยด้วยกลไกต่ำงๆ เพื่อรักษำสมดุลอุณหภูมิของร่ำงกำย แต่
อย่ำงไรก็ตำมล้ำอุณหภูมิของร่ำงกำย สูงกว่ำอุณหภูมิปกติ จะท ำให้ร่ำงกำยเกิดกำรตอบสนองต่อควำมเครียดจำกควำมร้อนในรูปแบบต่ำงๆ แตกต่ ำงกัน 
ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม อุณหภูมิของร่ำงกำยและกำรระบำยควำมร้อนออกจำกร่ำงกำยของผู้ปฏิบัติงำน โดยท ำให้เกิดอำกำรผิดปกติ ของ
ร่ำงกำยในรูปแบบต่ำงๆ ดังต่อไปนี้

1) กำรมีไข้ (Fever) เป็นสภำวะที่ร่ำงกำยมีอุณหภูมิสูงกว่ำ 38°c ท ำให้ร่ำงกำยของคนงำนเกิดอำกำร มีไข้จำกกำรท ำงำนในสภำวะแวดล้อม
ที่ร้อน มักเกิดกับกลุ่มคนที่สัมผัสควำมร้อนเป็นเวลำนำนและยังไม่เคยชิน กับกำรท ำงำนในสภำวะแวดล้อมที่ร้อน

2) กำรเป็นลมเนื่องจำกควำมร้อน (Heat stroke) เป็นควำมผิดปกติของร่ำงกำย เกิดที่อุณหภูมิ แกนกลำงของร่ำงกำยหรือ
Core Temperature สูงเกินกว่ำ 40.5 °c ท ำให้เกิดอำกำร มีนงง สับสน อำจมีอำกำร ไม่รู้สึกตัว เกิดกำรซัก ในบำงรำยที่รุนแรงเกิดภำวะช็อคหมดสติ
เนื่องจำกร่ำงกำยไม่สำมำรถระบำยควำมร้อน ออกจำกร่ำงกำยได้ กำรสังเกตอำกำรคนงำนเหงื่อจะหยุดไหลควำมร้อนจึงไม่สำมำรถระบำยออกไปได้

3) กำรเป็นลมแดด (Heat Syncope) เป็นอำกำรควำมผิดปกติที่เกิดจำกสมองขำดเลือดไปเลี้ยง มีสำเหตุ มำจำกหลอดเลือดส่วนปลำย
ขยำยตัว มักพบกับคนงำนที่มีควำมดันต ่ำ ท ำใหค้นงำนมีอำกำรหน้ำมีด เป็นลม ขณะที่ยืนท ำงำนในสภำวะแวดล้อมที่ร้อน

4) กำรอ่อนเพลียเนื่องจำกควำมร้อน (Heat Exhaustion) เกิดจำกร่ำงกำยได้รับควำมร้อนเป็นเวลำนำน ท ำให้ระบบกำรไหลเวียนเลือดไป
เลี้ยงสมองได้ไม่เต็มที่ ท ำให้เกิดอำกำรอ่อนล้ำ คลื่นไส้ ปวดหัว เวียนศีรษะ อุณหภูมิที่ทวำรหนักจะสงขึ้นประมำณ 37.5 - 38.5°c มีลักษณะกำรขำดน้ ำ 
ปัสสำวะน้อยและข้น ขำดเกลือแร่ เป็นต้น
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2. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ (ต่อ)

5) กำรขำดน ้ำ (Dehydration) เกิดจำกร่ำงกำยท ำงำนในสภำวะแวดล้อมที่ร้อน ร่ำงกำยจะระบำยควำม ร้อนออกจำกร่ำงกำยโดยกำร
ระเหยของเหงื่อท ำให้ร่ำงกำยสูญเสียนี้ำออกมำทำงเหงื่อท ำให้คนงำนรู้สึกกระหำยนี้ำ ผิวหนังแห้ง บำงรำยอำจพบอำกำรผื่นขึ้นตำมผิวหนัง เป็นต้น

6) ตะคริวเนื่องจำกควำมร้อน (Heat Cramp) เกิดจำกร่ำงกำยสูญเสียเกลือแร่ไปกับเหงื่อ ท ำให้สมดุล กำรท ำงำนของเกลือแร่ในร่ำงกำย
สูญเสียไป เกิดอำกำรหดเกร็งของกล้ำมเนี้อท ำให้เจ็บปวดมำก มักเกิดขึ้น บริเวณกล้ำมเนี้อแขน ขำ และห้อง อำจเกิดขึ้นระหว่ำงท ำงำนหรือหลังเลิกงำน
ก็ได้

7) กำรเป็นผดผื่นเนื่องจำกควำมร้อน (Heat Rash) เป็นอำกำรท่ีเกิดข้ึนจำกกำรสัมผัสลักษณะควำมร้อนขึ้น หรือกำรสวมขุดหรือถุงมือแล้ว
ท ำให้เหงื่อไม่สำมำรถระเหยออกมำจำกขุดหรือถุงมือได้ ท ำให้เกิดผื่น ตุ่มเม็ดเล็กสี แดง มักเกิดข้ึนบริเวณมือ แขน ล ำตัว และเท้ำ 

ควำมรุนแรงของอันตรำยจำกกำรท ำงำนกับควำมร้อน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้
•     ขนำดของควำมเครียดจำกควำมร้อน ถ้ำควำมเครียดจำกควำมร้อนสูง ท ำให้คนงำนเกิดอันตรำยจำก ควำมร้อนสูง
•     อำยุ เด็กและคนชรำมีกำรตอบสนองต่อควำมร้อนมำกกว่ำคนวัยท ำงำน
• ควำมแข็งแรงของร่ำงกำย คนงำนที่มีสุขภำพร่ำงกำยสมบูรณ์แข็งแรงก็จะเกิดควำมผิดปกติจำกกำร ท ำงำนในสภำพแวดล้อมที่ร้อนน้อย

กว่ำคนที่มีสุขภำพร่ำงกำยที่อ่อนแอ
• กำรสูญเสียน้ ำและเกลือแร่ ถ้ำมีกำรสูญเสียนี้ำและเกลือแร่ระหว่ำงกำรท ำงำนในสภำพแวดล้อมที่ร้อนสูง จะท ำให้เกิดอันตรำยจำกกำร

ท ำงำนในสภำพแวดล้อมที่ร้อนสูง เช่น กัน
•   ควำมเคยชินจำกกำรท ำงำนในสภำพแวดล้อมที่ร้อน (Acclimatization) ถ้ำคนงำนมีควำมเคยชินกับกำร ท ำงำนในสภำพแวดล้อมที่ร้อน

ก็จะส่งผลให้ร่ำงกำยตอบสนองต่อควำมร้อนต ่ำหรือเกิดอันตรำยจำกกำร ท ำงำนในสภำพแวดล้อมที่ร้อนน้อยลง
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2. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ (ต่อ)

5) กำรขำดน ้ำ (Dehydration) เกิดจำกร่ำงกำยท ำงำนในสภำวะแวดล้อมที่ร้อน ร่ำงกำยจะระบำยควำม ร้อนออกจำกร่ำงกำยโดยกำร
ระเหยของเหงื่อท ำให้ร่ำงกำยสูญเสียนี้ำออกมำทำงเหงื่อท ำให้คนงำนรู้สึกกระหำยนี้ำ ผิวหนังแห้ง บำงรำยอำจพบอำกำรผื่นขึ้นตำมผิวหนัง เป็นต้น

6) ตะคริวเนื่องจำกควำมร้อน (Heat Cramp) เกิดจำกร่ำงกำยสูญเสียเกลือแร่ไปกับเหงื่อ ท ำให้สมดุล กำรท ำงำนของเกลือแร่ในร่ำงกำย
สูญเสียไป เกิดอำกำรหดเกร็งของกล้ำมเนี้อท ำให้เจ็บปวดมำก มักเกิดขึ้น บริเวณกล้ำมเนี้อแขน ขำ และห้อง อำจเกิดขึ้นระหว่ำงท ำงำนหรือหลังเลิกงำน
ก็ได้

7) กำรเป็นผดผื่นเนื่องจำกควำมร้อน (Heat Rash) เป็นอำกำรท่ีเกิดข้ึนจำกกำรสัมผัสลักษณะควำมร้อนขึ้น หรือกำรสวมขุดหรือถุงมือแล้ว
ท ำให้เหงื่อไม่สำมำรถระเหยออกมำจำกขุดหรือถุงมือได้ ท ำให้เกิดผื่น ตุ่มเม็ดเล็กสี แดง มักเกิดข้ึนบริเวณมือ แขน ล ำตัว และเท้ำ 

ควำมรุนแรงของอันตรำยจำกกำรท ำงำนกับควำมร้อน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้
•     ขนำดของควำมเครียดจำกควำมร้อน ถ้ำควำมเครียดจำกควำมร้อนสูง ท ำให้คนงำนเกิดอันตรำยจำก ควำมร้อนสูง
•     อำยุ เด็กและคนชรำมีกำรตอบสนองต่อควำมร้อนมำกกว่ำคนวัยท ำงำน
• ควำมแข็งแรงของร่ำงกำย คนงำนที่มีสุขภำพร่ำงกำยสมบูรณ์แข็งแรงก็จะเกิดควำมผิดปกติจำกกำร ท ำงำนในสภำพแวดล้อมที่ร้อนน้อย

กว่ำคนที่มีสุขภำพร่ำงกำยที่อ่อนแอ
• กำรสูญเสียน้ ำและเกลือแร่ ถ้ำมีกำรสูญเสียนี้ำและเกลือแร่ระหว่ำงกำรท ำงำนในสภำพแวดล้อมที่ร้อนสูง จะท ำให้เกิดอันตรำยจำกกำร

ท ำงำนในสภำพแวดล้อมที่ร้อนสูง เช่น กัน
•   ควำมเคยชินจำกกำรท ำงำนในสภำพแวดล้อมที่ร้อน (Acclimatization) ถ้ำคนงำนมีควำมเคยชินกับกำร ท ำงำนในสภำพแวดล้อมที่ร้อน

ก็จะส่งผลให้ร่ำงกำยตอบสนองต่อควำมร้อนต ่ำหรือเกิดอันตรำยจำกกำร ท ำงำนในสภำพแวดล้อมที่ร้อนน้อยลง
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2. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ (ต่อ)

การประเมินอันตรายจากความร้อน กำรตรวจวัดควำมร้อน จะใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในกำร
ตรวจวัด ได้แก่ WBGT หรือ Wet Bulb Globe Temperature ซึ่งประกอบด้วยเทอร์โมมิเตอร์ในกำร
ตรวจวัดอุณหภูมิ 3 ตัว ได้แก่ เทอร์โมมิเตอร์กระเปำะแห้ง เทอร์โมมิเตอร์กระเปำะเปียก และโกลบ
เทอร์โมมิเตอร์ คุณสมบัตขิองเครื่องมือที่ใช้ในกำรตรวจวัดควำมร้อนชนิด WBGT

1. เทอร์โมมิเตอร์กระเปำะแห้ง (Dry Bulb Thermometer : DB) ใช้วัดอุณหภูมิของอำกำศที่
อยู่ใน พื้นที่กำรปฏิบัติงำน อำจใช้เทอร์โมมิเตอร์ชนิดปรอทหรือแอลกอฮอล์ที่มีควำมละเอียดของสเกล 
0.5 องศำเซลเซียส และมีควำมแม่นย ำบวกลบไม่เกิน 0.5 องศำเซลเซียส มีอุปกรณ์ก ำบังเพื่อป้องกัน
เทอร์โมมิเตอร์จำกแสงอำทิตย์ และกำรแผ่รังสีควำมร้อน

2. เทอร์โมมิเตอร์กระเปำะเปียกตำมธรรมชำติ (Natural Wet Bulb Thermometer : NWB) 
ใช้วัดอุณหภูมิท่ีเกิดจำกลมและควำมขึ้นของอำกำศ โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์พันด้วยผ้ำฝ้ำยขั้นเดียวที่สะอำด
ห่อหุ้มกระเปำะหยดน้ ำกลั่นลงบนผ้ำฝ้ำยที่หุ้มกระเปำะให้เปียกชุ่ม และปล่อยให้ปลำยอีกด้ำนหนึ่งของผ้ำจุ่ม
อยู่ในน้ ำกลั่นตลอดเวลำ

3. โกลบเทอร์โมมิเตอร์ (Globe Thermometer : GT) ใช้วัดอุณหภูมิที่เกิดจำกกำรแผ่รังสีควำม
ร้อนของ ดวงอำทิตย์หรือเครื่องจักร โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ที่มีช่วงกำรวัดตั้งแต่ -5 องศำเซลเซียส ถึง 100 
องศำเซลเซียส เสียบเช้ำไปในกระเปำะทรงกลมกลวงท ำด้วยทองแดง ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 15 เซนติเมตร 
ภำยนอกทำด้วย สีด ำชนิดพิเศษที่สำมำรถดูดกลืนรังสีควำมร้อนไดัดี โดยให้ปลำยกระเปำะของเทอร์โมมิเตอร์
อยู่กึ่งกลำง ของกระเปำะทรงกลม 37/82



2. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ (ต่อ)

สถานประกอบการที่ต้องตรวจวัดความร้อน จำกกฎกระทรวง เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรและกำรจัดกำร
ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเกี่ยวกับควำมร้อน แสงสว่ำง และเสียง พ .ศ. 2549 
และประกำศกรมสวัสดิกำร และคุ้มครองแรงงำน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีด ำเนินกำรตรวจวัดและวิเครำะห์สภำวะกำรท ำงำนเกี่ยวกับ
ระดับควำมร้อน แสงสว่ำง หรือเสียงภำยในสถำนประกอบกิจกำร ระยะเวลำ และประเภทกิจกำรที่ต้องด ำเนินกำร พ .ศ. 2550 
ไดก้ ำหนดให้ประเภทกิจกำรที่ต้องท ำกำรตรวจวัดควำมร้อน ได้แก่

• กำรผลิตน ้ำตำลและท ำให้บริสุทธิ์
• กำรปั่นทอที่มีกำรฟอกหรือย้อมสี
• กำรผลิตเยื่อกระดำษหรือกระดำษ
• กำรผลิตยำงรถยนต์หรือหล่อดอกยำง
• กำรผลิตกระจก เครื่องแก้ว หรือหลอดไฟ
• กำรผลิตซีเมนต์หรือปูนขำว
• กำรถลุง หล่อหลอมหรือรีดโลหะ
• กิจกำรที่มีแหล่งก ำเนิดควำมร้อนหรือมีกำรท ำงำนที่อำจท ำให้ลูกจ้ำงได้รับอันตรำยเนื่องจำกควำมร้อน
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2. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ (ต่อ)

ค านวณหาค่าดัชนีความร้อน WBGT
1) กำรค ำนวณหำค่ำดัชนีควำมร้อน WBGT ในอำคำร คือ กำรตรวจวัดในอำคำรหรือในพื้นที่ ที่ไม่มี แสงแดดล่องถึง

2) กำรค ำนวณหำค่ำดัชนีควำมร้อน WBGT นอกอำคำร คือ กำรตรวจวัดนอกอำคำรที่มีแสงแดดส่องถึง

3) กำรค ำนวณหำค่ำดัชนีควำมร้อน WBGT เฉลี่ย

โดย DT หมำยถึง อุณหภูมิกระเปำะแห้ง (Dry Bulb Thermometer: DT)
WBT หมำยถึง อุณหภูมิกระเปำะเปียกตำมธรรมชำติ (Natural Wet Bulb Thermometer: WBT) 
GT หมำยถึง อุณหภูมิของโกลบ (Globe Thermometer: GT)
t หมำยถึง เวลำที่คนงำนท ำงำนในสภำพแวดล้อมท่ีร้อน 39/82



2. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ (ต่อ)

จำกแนวปฏิบัติตำมกฎกระทรวง เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรและกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเกี่ยวกับควำมร้อน แสงสว่ำง และเสียง พ .ศ. 2549 เรื่อง กำรตรวจจัด ควำมร้อน ได้ก ำหนดให้สถำน
ประกอบกำร ต้องด ำเนินกำรตรวจจัดควำมร้อนในพื้นที่ที่คนงำนท ำงำน แล้วเสือกช่วง ระยะเวลำ 2 ชั่วโมง ที่ค่ำ WBGT มีค่ำสูงสุดแล้วน ำมำ
หำค่ำ WBGT เฉลี่ย
4) กำรค ำนวณค่ำอัตรำกำรเผำผลำญพลังงำนของร่ำงกำย หรือค่ำภำระงำนจำกกำรท ำงำนในสภำพแวดล้อม กำรท ำงำนที่ร้อน โดยศึกษำ
ระยะ เวลำกำรท ำ งำน  และลั กษณะกำรท ำ ง ำนของพนั กงำน  เพื่ อประ เมินภำระงำน โดย เสื อกจำกงำนที่ มี ค่ ำ  WBGT 
สูงที่สุดใน 2 ชั่วโมง มำท ำกำรหำค่ำภำระงำนหรืออัตรำกำรเผำผลำญพลังงำน ของร่ำงกำย โดยใช้ข้อมูลลักษณะท ำทำงกำรท ำงำนจำกตำรำง
แสดงอัตรำกำรเผำผลำญอำหำรเฉลี่ยในร่ำงกำย ของคนงำนขณะที่ท ำกิจกรรมต่ำงๆ

โดย M หมำยถึง     อัตรำกำรเผำผลำญพลังงำนของร่ำงกำย (ดังตำรำง)
t หมำยถึง     เวลำที่คนงำนท ำงำนในสภำพแวดล้อมที่ร้อน
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2. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ (ต่อ)

ค่ามาตรฐานความปลอดภัยในการท างานกับความร้อน
มำตรฐำนระดับควำมร้อนตำมที่ก ำหนดไว่ในกฎกระทรวง ก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรและกำรจัดกำร ด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและ

สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเก่ียวกับควำมร้อน แสงสว่ำง และเสียง พ.ศ. 2549 ได้ก ำหนดไว้ ดังนี้
งำนเบำ หมำยถึง ลักษณะงำนที่ใช้แรงน้อยหรือใช้ก ำลังงำนที่ท ำให้เกิดกำรเผำผลำญอำหำรในร่ำงกำยไม่เกิน 200 กิโลแคลอรี่ต่อช่ัวโมง  

เช่น  งำนเขียนหนังสือ งำนพิมพ์ดีด งำนบันทึกข้อมูล งำนเย็บจักร งำนนั่งตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น โดยลักษณะกำรท ำงำนเบำนี้ต้องท ำงำนที่อุณหภูมิ 
WBGT เฉลี่ยไม่เกิน 34°c 

งำนปำนกลำง หมำยถึง ลักษณะงำนที่ใซ้แรงปำนกลำงหรือใช้ก ำลังงำนที่ท ำให้เกิดกำรเผำผลำญอำหำร ในร่ำงกำยเกิน 200 กิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมง 
ถึง 350 กิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมง  เช่น  งำนยก ลำก ดัน หรือเคลื่อนย้ำยสิ่งของ ด้วยแรงปำนกลำง งำนขับรถบรรทุก เป็นต้น โดยลักษณะกำรท ำงำนปำนกลำงนี้
ต้องท ำงำนที่อุณหภูมิ WBGT เฉลี่ย ไม่เกิน 32°c

งำนหนัก หมำยถึง ลักษณะงำนที่ใช้แรงมำก หรือใช้ก ำลังงำนที่ท ำให้เกิดกำรเผำผลำญอำหำรในร่ำงกำย เกิน 350 กิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมง  เช่น  
งำนที่ใช้พลั่วหรือเสียมขุดตัก งำนเลื่อยไม้ งำนเจำะไม้ เนี้อแข็ง เป็นต้น ดังแสดง ในตำรำงต่อไปนี้โดยลักษณะกำรท ำงำนหนักนี้ต้องท ำงำนที่อุณหภูมิ WBGT 
เฉลี่ย ไม่เกิน 30°c

ตารางค่ามาตรฐานความปลอดภัยในการท างานกับความร้อน
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2. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ (ต่อ)

2.4 ความเย็น Cold กำรปฏิบัติงำนในสภำวะแวดล้อมที่เย็นหรือพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต ่ำ ส่งผลให้ร่ำงกำยของผู้ปฏิบัติงำนมี กำรตอบสนองต่อควำม
เย็นตรงข้ำมกับกำรตอบสนองในสภำวะแวดล้อมที่ร้อน โดยร่ำงกำยจะพยำยำมรักษำ อุณหภูมิของร่ำงกำย ให้อยูในระดับปกติ คือ อุณหภูมิ 37± 1°c ร่ำงกำย
ของผู้ปฏิบัติงำนจะมีกำรตอบสนองต่อควำม เย็นในหลำยรูปแบบ ดังต่อไปน้ี

1) ไฮโปเทอเมีย (Hypothermia) เกิดที่อุณหภูมิแกนกลำงของร่ำงกำย (Core Temperature) ต ่ำกว่ำ 35°c หรือที่อุณหภูมิของอำกำศอยู่
ระหว่ำง 2-10 °c คนงำนที่เกิดอำกำรไฮโปเทอเมียนี้ จะมีอำกำรลั่นอย่ำงรุนแรง ในบำงรำยลั่นจนไม่สำมำรถควบคุมร่ำงกำยได้ เกิดอำกำรอ่อนเพลีย กำรท ำงำน
ของสมองช้ำลง ควำมดันโลหิตต ่ำ กำรตัดสินใจช้ำ หมดควำมรู้สึก และในรำยที่รุนแรงอำจท ำให้เสียชีวิตได้

2) Raynaud’s Phenomenon เป็นสภำวะกำรหมดควำมรู้สึกเฉพำะแห่งเกิดกำรขำวซีดของนิ้วมือ หรือส่วนปลำยของร่ำงกำย มีอำกำรคัน 
และชำเมื่อต้องสัมผัสควำมเย็น Raynaud’s Phenomenon นี้ ถ้ำสถำนที่ ท ำงำนมีควำมลั่นสะเทือนจะท ำให้อำกำรนี้เกิดเร็วยิ่งขึ้น และมีควำมรุนแรงมำกขึ้น

3) ฟรอสไบท์ (Frostbite) เกิดเมื่อคนงำนได้รับสัมผัสควำมเย็นจัด ท ำให้มีกำรแข็งตัวของของเหลวที่อยู่ รอบเซลล์หรือเนี้อเยื่อ ท ำให้เกิดอันตรำย
ต่อเนี้อเยื่อ มักจะเกิดบริเวณแก้ม จมูก หู นิ้วมือ และนิ้วเท้ำ อำจท ำให้ เนี้อเยื่อตำย โดยปกติผิวหนังจะแข็งตัวที่อุณหภูมิประมำณที่ -1°c ถ้ำในพื้นที่กำรท ำงำน
นั้นมีควำมเร็วลมมำกขึ้น จะท ำให้เกิดอำกำรฟรอสไบทเ์ร็วขึ้น และมีอันตรำยมำกขึ้น ควำมเป็นอันตรำยของฟรอสไบทม์ี 3 ระดับ ได้แก่

ระดับที่ 1 จะเกิดกำรแข็งตัวของผิวหนังโดยไม่มีผิวหนังพุพองหรือผิวหนังเปิดออก
ระดับที่ 2 เกิดกำรแข็งตัวของผิวหนังมีเม็ดพุพองและหนังถลอก
ระดับที่ 3 เกิดกำรแข็งตัวของผิวหนัง เนี้อเยื่อที่ผิวหนังตำย และเนี้อเยื่อที่อยู่ถึกลงไปได้รับอันตรำย

4) Chilblainsหรือ Pernio อำกำรที่เกิดข้ึนเริ่มด้วยผิวหนังแดง คัน จำกกำรอักเสบเน่ืองจำกควำมเย็น ถ้ำยังรับสัมผัสต่อไปจะกลำยเป็น chronic 
pernio หรือ blue toes ซึ่งจะมีลักษณะเป็นแผลบวมแดง ในบริเวณ ส่วนปลำยของนิ้ว ท ำให้เกิดพังผืดบริเวณที่ได้รับอันตรำยและจะเกิดแผลเป็นในที่สุด

42/82



2. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ (ต่อ)

การตรวจวัดความเย็นและค่าแนะน าในการท างาน
ในสภาพแวดล้อมที่เย็น กำรตรวจวัดควำมเย็นจะใช้เทอริโมมิเตอร์
ชนิดธรรมดำ  เช่น เดียวกับกำรตรวจวัดควำมร้อน แต่ต้องมีกำร 
วัดควำมเร็วลมด้วย เนื่องจำกเมื่อควำมเร็วลมเพิ่มขึ้นจะท ำให้
อุณหภูมิของอำกำศลดลง ท ำให้ร่ำงกำยของคนงำน เป็นอันตรำย
จำกกำรท ำงำนมำกขึ้น ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ได้มีกฎหมำยหรือ
ค่ำมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน ในสภำพแวดล้อมที่ เย็น แต่มี
หน่วยงำนหลำยหน่วยงำนได้ก ำหนดค่ำแนะน ำในกำรท ำงำนใน
สภำพแวดล้อมท่ีเย็น แสดงดังตำรำง

Cooling Power of Wind on Exposed Flesh Expressed as Equivalent 
Temperature (under calm conditions)

ที่มา : TLVs and BEIs 2013, Thermal stress (ACGIH) 43/82



2. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ (ต่อ)

ตารางแสดงค่ามาตรฐานการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่เย็น 

ที่มา : มำตรฐำนกำรวินิจฉัยโรคจำกกำรท ำงำนฉบับเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 80 พรรษำ 
5 ธันวำคม 2550 เร่ือง โรคจำกอุณหภูมิต ่ำหรือสูงผิดปกติมำก
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2. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ (ต่อ)

2.5 รังสี (Radiation) รังสีเป็นกำรปล่อยอนุภำคหรือพลังงำนในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ โดยสเปกตรัมของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้ำ แบ่งได้หลำยชนิด ขึ้นกับควำมยำวคลื่นและควำมถี่ของรังสีแต่ละชนิด พลังงำนดังกล่ำวจะถูกปล่อยออกมำจำกอะตอม 
ในหลำยรูปแบบ  เช่น  แสง ควำมร้อน คลื่นวิทยุ คลื่นโทรทัศน์ และกัมมันตรังสี เป็นต้น ในงำนด้ำนอำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัย 
สำมำรถแบ่งรังสีออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รังสีแตกตัวและรังสีไม่แตกตัว ควำมยำวคลื่นของรังสีจะแปลผกผันกับควำมถี่ของรังสี 
โดยรังสีที่มีควำมยำวคลื่นต ่ำจะมีควำมถี่สูง ในขณะที่พลังงำนหรือควำมสำมำรถในกำรทะลุทะลวงของรังสีจะแปลผันตรงกับควำมถี่ 
โดยล้ำรังสีท่ีมีควำมถี่สูง จะมีพลังงำนสูงด้วย

รูปแสดงความยาวคลื่น ความถี่และพลังงาน 
ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดต่างๆ

ที่มา : Physical Principles of Ionizing Radiations, Online Radiography 
Continuing Education for Radiologic X ray Technologist 
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2. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ (ต่อ)

กำรตรวจวัดรังสีสำมำรถวัดได้หลำยรูปแบบไม่ว่ำจะเป็นกำรวัดอัตรำกำรสลำยตัวของรังสี หรือวัดกำรดูดกลืน 
รังสีของร่ำงกำย ดังนั้นหน่วยที่ใช้ในกำรวัดปริมำณรังสี จึงมีหลำยหน่วยขึ้นกับลักษณะของกำรตรวจวัด แสดงดังตำรำง

ตารางแสดงหน่วยที่ใช้ในการวัดปริมาณรังสี
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2. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ (ต่อ)

รังสีแตกตัว (Ionizing Radiation) หมำยถึง รังสีท่ีมีพลังงำนเพียงพอที่จะท่ำให้เกิดกำรสูญเสียอิเล็กตรอนจำกอะตอม 
รังสแีตกตัวนี้แบ่ง ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ รังสีแอลฟำ รังสีเบตำ รังสีแกรมมำ รังสีเอก'ซ์ และนิวตรอน

1) รังสแีอลฟำ (Alpha Radiation) คือ อนุภำคที่ประกอบด้วยโปรตอน 2 ตัว และนิวตรอน 2 ตัว เหมือนกับ นิวเคลียส
ของอะตอมของธำตุฮีเลียม (He) จึงสำมำรถเขียนสัญลักษณ์ได้อีกอย่ำงหนึ่งเป็น He2+ หรือ 2แอ2+ อนุภำคแอลฟำเกิดจำกกำร
สลำยของอะตอมของธำตุกัมมันตรังสี  เช่น  ยูเรเนียม (บ) หรือเรเดียม (Ra) รังสีแอลฟำ มีควำมสำมำรถในกำรทะลุทะลวงต ่ำ
อันตรำยไม่สูงมำกเนื่องจำกไม่สำมำรถทะลุผ่ำนขั้นผิวหนังได้ ดังนั้นคนงำน จึงได้รับรังสีชนิดนี้ทำงกำรหำยใจหรือปน เปีอนกับ
อำหำรทำงกำรกิน อันตรำยของรังสีแอลฟำ จะจัดเป็นอันตรำย จำกรังสีที่อยู่ภำยในร่ำงกำย (Internal Radiation Hazard)

2) รังสีเบตำ (Beta) คือ รังสีชนิดหนึ่งซึ่งมีประจุเป็น-! และมวลเป็น0(ขนำดประมำณ1/2000เท่ำของโปรตอน) 
มีคุณสมบัติเหมือนอิเล็กตรอน มีควำมเร็วเท่ำกับแสง รังสีเบตำมีอ ำนำจทะลุทะลวงปำนกลำง แต่มีควำมสำมำรถ ในกำรทะลุทะลวง
สูงกว่ำรังสีแอลฟำ รังสีเบตำมีอันตรำยมำกกว่ำรังสีแอลฟำเมื่ออยู่นอกร่ำงกำย แต่รังสีเบตำ มีควำมพิเศษคือ เป็นอันตรำยได้ทั้งแบบ 
Internal Radiation Hazard และ External Radiation Hazard โดยรังสีเบตำ ที่มีพลังงำนสูงอำจท่ำให้ผิวหนังไหม่ได้ดังนั้นจึง
จัดเป็นอันตรำยชนิด External Radiation Hazard ส่วนรังสีเบตำที่มี ควำมเข้มข้นต ่ำก็สำมำรถดูดซึมเช้ำสู่ร่ำงกำยและเป็น
อันตรำยต่ออวัยวะภำยในของร่ำงกำยได้ จึงจัดเป็นอันตรำย ชนิด Internal Radiation Hazard เป็นต้น
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2. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ (ต่อ)

รังสีไม่แตกตัว (Non-Ionizing Radiation)     หมำยถึง รังสีที่พลังงำนเพียงพอที่จะกระตุ้นอะตอมหรืออิเลคตรอน
แต่ไม่เพียงพอที่จะน ำอิเลคตรอนออกจำก ออบิตอล (Orbital) ของอะตอมโดยทั่วไปรังสีไม่แตกตัวนี้จะมีควำมยำวคลื่นมำกกว่ำ 
1.24X10"5เซนติเมตร ตัวอย่ำงของรังสีที่ไม่แตกตัว เช่น Ultraviolet, Infrared, Microwave และ Radio อันตรำยของรังสีกลุ่มนั้นมี
หลำย รูปแบบขึ้นกับชนิดของรังสี เช่น รังสี Ultraviolet Radiation (UV) มีผลกระทบต่อดวงตำ และสำมำรถท ำให้เกิดมะเร็งผิวหนัง
ได้ ส่วนรังสี อินฟำเรดและไมโครเวฟ อันตรำยจะเป็นลักษณะของคลื่นควำมร้อน มีผลต่อกำรท ำงำน ของเซลล์ร่ำงกำย 
เป็นต้น ส่วนคลื่นวิทยุโทรทัศน์ ก็มีผลกระทบต่อกำรท ำงำนของระบบสมอง เป็นต้น

การใช้ประโยชน์ของรังสี ปัจจุบันมนุษย์มีกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำนรังสีเป็นอย่ำงมำก ท ำให้มีกำรประยุกต์ใช้รังสีทั้งในทำง
กำรแพทย์ และในทำงอุตสำหกรรม เช่น

1. ใช้ในทำงกำรแพทย์ใช่ในกำรรักษำ เช่น รังสีเอ๊กซ์ในกำรเอ็กซ์เรย์กระดูก ปอด ฟัน เพื่อดูลักษณะควำม ผิดปกติที่อำจ
เกิดขึ้น รวมทั้งในกำรรักษำ เช่น กำรฉำยรังสีเพื่อรักษำโรคมะเร็ง

2. ใช้ในกำรถนอมอำหำรและฆ่ำเชื้อจุสินทรีย์ที่อำจปนเปื้อนมำกับอำหำร เช่น รังสีอุลตร้ำไวโอเลต
3. ใช้ส ำหรับเป็นแหล่งพลังงำน เช่น โรงไฟฟ้ำ พลังงำนนิวเคลียร์ซึ่งเป็นแหล่งที่ให้พลังงำนไฟฟ้ำที่สูงมำก
4. ใช้ประโยชนใ์นทำงอุตสำหกรรม เช่น กำรหำแนวร่ัวของท่อส่งน้ ำมันใต้ทะเล โดยใช้รังสีเอ๊กซ์
5. ใช้ประโยชนใ์นกำรตรวจสอบกระเปำเดินทำงในอุตสำหกรรมกำรบินและเป็นประโยชน์ในกำรรักษำ ควำมปลอดภัย48/82



2. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ (ต่อ)

ตารางแสดงอันตรายของรังสีต่อมนุษย์ชนิดเฉียบพลัน 
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อันตรายของรังสี ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้
1. ขนำดของรังสีที่ได้รับ ถ้ำได้รับรังสีในปริมำณที่สูงจะมีอันตรำยมำกกว่ำกำรได้รับรังสีในปริมำณที่ต ่ำ
2. ชนิดของรังสี รังสีที่มีควำมสำมำรถในกำรแตกตัวสูงหรือมีควำมสำมำรถในกำรทะลุทะลวงสูงจะ มีอันตรำยมำกกว่ำรังสีที่มีอ ำนำจทะลุทะลวงต ่ำ เช่น  รังสีแกมมำ 
มีอันตรำยมำกกว่ำรังสีเบตำ และรังสีแอลฟำ เป็นต้น
3. ส่วนของร่ำงกำยที่ได้รับรังสี ถ้ำได้รับรังสีที่มีอันตรำยต่อสมองและระบบไหลเวียนโลหิตจะมีอันตรำย สูงกว่ำรังสีที่มีผลต่อมือและผิวหนัง เป็นต้น
4. ชนิดของเซลล์ที่ไวต่อรังสี เซลล์สืบพันธ์มีควำมไวต่อกำรได้รับรังสี ถ้ำพนักงำนที่ตั้งครรภ์ได้รับสัมผัส รังสีก็อำจท ำให้ทำรกที่คลอดออกมำเกิดควำมผิดปกติเกิดข้ึน 



2. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ (ต่อ)

เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดรังสี ปัจจุบันจำกกฎกระทรวง เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรและกำรจัดกำร
ด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน เกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. 2547 ได้ก ำหนดให้สถำน
ประกอบกำร ที่ลูกจ้ำงท ำงำนสัมผัสรังสีต้องมีกำรติดอุปกรณ์ตรวจวัดปริมำณรังสีประจ ำตัวบุคคลชนิดที่สำมำรถอ่ำนค่ำได้ทันที 
หรือชนิดที่ต้องน่ำไปวิเครำะห์หำค่ำปริมำณรังสีที่ได้รับภำยหลัง ตลอดระยะเวลำกำรท ำงำน ตัวอย่ำง เครื่องวัดรังสี ประจ ำตัว
บุคคล แสดงดังรูปที่ 4-10 ปัจจุบันเครื่องมือวัดรังสีประจ ำตัวบุคคลมีหลำยชนิด  เช่น 

• ฟิลม์แบดจ์ (Film Badge)
• ฟิลม์ริงก์ (Film Ring)
• ที แอล ดี แบดจ์ (TLD Badge)
• ที แอล ดี ริงก (TLD Ring)
• ที แอล ดี แคปซูล (TLD Capsule)
• พอคเคท แซมเบอร์ (Pocket Chamber)
• พอคเคทโดสซิมิเตอร์ (Pocket Dosimeter)

รูปการติดตั้งเครื่องมือวัดรังสีประจ าตัวบุคคล
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2. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ (ต่อ)

นอกจำกนี้ในงำนด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยยังมีเครื่องมือส ำรวจรังสีชนิด Survey Meter เช่น  Alpha Survey Meter, 
Gamma Survey Meter และ Nuclear survey meter เป็นต้น เฟือใช้ประโยชน์ ในกำรตรวจวัดรังสี  ในกรณีที่ติดตั้งอุปกรณ์ก ำเนิดรังสีหรือใน
กรณีที่มีเหตุฉุกเฉินกำรรั่วไหลของรังสีเกิดขึ้น เพื่อให้ ผู้เช้ำไปปฏิบัติงำนเกิดควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนกับสภำพแวดล้อมที่มีรังสีรั่วไหล 

ค่ามาตรฐานของการสัมผัสรังสี จำกกฎกระทรวง เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรและกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำ
มัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน เกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. 2547 ได้ก ำหนดค่ำมำตรฐำนของรังสีไว้

ตารางแสดงค่ามาตรฐานของการสัมผัสรังสี

ที่มา : กฎกระทรวง เรื่องก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรและกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเก่ียวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. 2547 
และมำตรฐำนกำรวินิจฉัยโรคจำกกำรท ำงำนฉบับเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง โรคจำกรังสีแตกตัว
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2. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ (ต่อ)

2.6 ความกดดันอากาศที่ผิดปกติ โดยทั่วไประดับควำมกดดันอำกำศปกติที่ระดับน้ ำทะเลมีค่ำเท่ำกับ 760 
มิลลิเมตรของปรอท กำรท ำงำน ในที่ที่มีควำมกดดันอำกำศผิดปกติส่งผลให้เกิดอันตรำยต่อผู้ปฏิบัติงำนในรูปแบบต่ำง ๆ ดังนี้

1) ควำมกดดันอำกำศที่ต ่ำกว่ำปกติ คือ กำรท ำงำนในที่สูงกว่ำระดับน้ ำทะเล  เช่น  พนักงำนท ำงำนบน 
เครื่องบิน ท ำงำนบนภูเขำ เป็นต้น อันตรำยที่อำจเกิดกับร่ำงกำยของผู้ปฏิบัติงำน คือ จะเกิดฟองก๊ำซต่ำงๆ ใน ร่ำงกำย 
ขยำยตัวไปในเนี้อเยื่อและของเหลวในร่ำงกำยมำกขึ้น ร่ำงกำยขำดออกซิเจน ท ำให้เกิดอำกำรเมื่อยล้ำ ปวดศีรษะ กำรท ำงำน
ของกล้ำมเนี้อและระบบประสำทไม่ประสำนกัน ท ำให้กำรมองเห็นผิดปกติ เกิดอันตรำยต่อกำรท ำงำน

2) ควำมกดดันอำกำศที่สูงกว่ำปกติ คือ กำรท ำงำนในระดับที่ต ่ำกว่ำน้ ำทะเล  เช่น  คนท ำงำนใต้น้ ำ นักประดำ
น้ ำ ติดตั้งและซ่อมบ ำรุงท่อก๊ำซที่ส่งผ่ำนใต้ห้องทะเล เป็นต้น ควำมกดดันอำกำศสูงท ำให้ก๊ำซ ในโตรเจนละลำยในเลือด 
ของเหลวและเนี้อเยื่อต่ำงๆ ท ำให้เกิดอำกำรปวดตำมข้อ แก้วหูฉีก เกิดภำวะซ็อค จำก Decompression Sickness ในรำยที่
รุนแรงอำจท ำให้เกิดกำรเสียซีวิตได้
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2. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ (ต่อ)

3) กำรท ำงำนในที่อับอำกำศ (Confined Space) หมำยถึง กำรท ำงำนท่ีมีทำงเช้ำออกจ ำกัดและมี กำรระบำยอำกำศ
ที่ไม่เพียงพอ ท ำให้อำกำศภำยในอยู่ในสภำพที่ไม่ถูกสุขลักษณะและควำมปลอดภัยต่อกำรท ำงำน  เช่น  อุโมงค์ ถ ้ำ บ่อ หลุม 
ห้องใต้ดิน ห้องนิรภัย กังน้ ำมัน ถังหมัก ถัง ไซโล ท่อ เตำ ภำชนะหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะ คล้ำยกัน โดยสภำพบรรยำกำศในที่อับ
อำกำศนี้ เป็นบรรยำกำศอันตรำย ถ้ำคนงำนที่เช้ำไปปฏิบัติงำนอำจได้รับ อันตรำยจำกกำรท ำงำน  เช่น  ขำดอำกำศหำยใจ 
ได้รับอันตรำยจำกกำรระเบิดหรือเพลิงไหม้ เป็นตัน พื้นท่ีอับ อำกำศคือพ้ืนที่ที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้

1. มอีอกซิเจนต ่ำกว่ำ 19.5 %หรือมำกกว่ำ 23.5 %โดยปริมำตร
2. มีก๊ำซ ไอ ละอองที่ติดไฟหรือระเบิดได้ เกินร้อยละ 10 ของค่ำควำมเข้มข้นขั้นต ่ำฃองสำรเคมีแต่ละชนิด ในอำกำศ

ทีอำจติดไฟหรือระเบิดได้ (Lower Flammable Limit หรือ Lower Explosive Limit)
3. มีฝุ่นที่ติดไฟหรือระเบิดได้ ซึ่งมีค่ำควำมเข้มข้นเท่ำกับหรือมำกกว่ำค่ำควำมเข้มข้นขั้นต ่ำฃองสำรเคมี แต่ละชนิด

ในอำกำศที่อำจติดไฟหรือระเบิดได้
4. มีค่ำควำมเข้มข้นของสำรเคมีแต่ละชนิดเกินมำตรฐำนที่ หรือ สภำวะอื่นใดที่อำจเป็นอันตรำยต่อร่ำงกำย หรือชีวิต 

เป็นต้น

53/82



2. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ (ต่อ)

2.7 แสงสว่าง (Light) แสงเป็นพลังงำนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำในช่วงควำมยำวคลื่นที่สำมำรถกระตุ้นจอภำพ (Retina) 
ในดวงตำแล้ว ท ำให้เกิดกำรมองเห็นได้ แสงที่ดวงตำของมนุษย์สำมำรถมองเห็นได้อยู่ในช่วงระหว่ำงคลื่นอินฟำเรด และอุลตร้ำ 
ไวโอเลต โดยมีควำมยำวคลื่นในช่วง 380 - 770 นำโนเมตร แสงที่ตำสำมำรถมองเห็นได้นั้นจึงมีลักษณะที่ เฉพำะคือ มีคุณสมบัติ
ผสมผสำนระหว่ำงคลื่นและอนุภำค ในช่วงควำมยำวคลื่นสูงควำมถี่และพลังงำนจะต ่ำจะแสดงลักษณะเป็นคลื่น ส่วนช่วงควำม
ยำวคลื่นสั้นควำมถี่และพลังงำนจะสูงแสดงคุณสมบัติเป็นอนุภำคที่เรียกว่ำ โฟตรอน

แสงมีแหล่งก าเนิดมาจาก 2 แหล่ง ได้แก่ แสงจำกธรรมชำติ (Natural Lighting) แหล่งก ำเนิดของแสง ธรรมชำติที่
ส ำคัญ คือ ดวงอำทิตย์ ดวงจันทร์ และ แสงสว่ำงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น (Artificial Lighting) เช่น หลอดไล้ หลอดโซเดียม หลอด
แสงจันทร์ หลอดเรืองแสง หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดฮำโลเจน เป็นต้น
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2. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ (ต่อ)

กลไกลการมองเห็น กำรมองเห็นนั้น ต้องอำศัยกำรท ำงำนร่วมกันของนัยน์ตำและระบบประสำท โดยดวงตำ
ประกอบด้วยผนัง 3 ขั้น ได้แก่ ผนังขั้นนอก ผนังขั้นกลำง และผนังขั้นใน แสดงดังรูป 4 - 11โดยผนังทั้ง 3 ขั้น ท ำหน้ำที่ผสำนกัน
อย่ำง เป็นระบบแล้วท ำให้เกิดกำรมองเห็นได้

รูปแสดงองค์ประกอบของดวงตา ผนังชั้นนอก ประกอบด้วย เปลือกตำ ท ำหน้ำที่ปกป้อง
อันตรำยให้แก่เนี้อเยื่อชั้นใน ไม่ว่ำจะเป็นลม เศษ ผง และฝุ่นละออง ที่อำจ
กระเด็นเช้ำตำ

ผนังชั้นกลำง เป็นที่อยู่ของเลนส์ตำ ซึ่งมีกล้ำมเนี้อเรียบ 
ช่วยในกำรท ำงำนของเลนส์ มีม่ำนตำ (Iris) ปิดคลุมเลนส์ไว้ มีรูม่ำนตำ 
(Pupil) ที่สำมำรถเพิ่มขยำยหรือลดขนำดได้ เพื่อกรองแสงให้แสงผ่ำนไปใน
ดวงตำใน ปริมำณที่เหมำะสมต่อกำรมองเห็น โดยเมื่อแสงจ้ำรูม่ำนตำจะหด 
ในทำงกลับกันล้ำอยู่ในที่มีดหรือแสงสว่ำงน้อย รูม่ำนตำจะขยำย

ผนังชั้นใน ประกอบด้วย จอตำหรือเรตินำ (Retina หรือ 
Light Sensitive Layer) เป็นชั้นที่มีเซลล์ประสำท รับแสง (Visual 
Receptors) ได้แก่ เซลล์รูปแท่ง (Rod Cells) รับภำพขำวด ำ และ เซลล์
รูปกรวย (Cone Cells) รับภำพสี 55/82



2. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ (ต่อ)

อันตรายของแสงสว่าง อันตรำยที่เกิดจำกแสงสว่ำง มือยู่ 2 ลักษณะ ได้แก่ แสงสว่ำงที่น้อยเกินไป และแสงสว่ำง
ทีม่ำกเกินไป โดยลักษณะของอันตรำยของแสงสว่ำง มีลักษณะ ดังนี้

1) แสงสว่ำงน้อยเกินไป ได้แก่กำรปฏิบัติงำนในพื้นที่ที่แสงสว่ำงไม่เพียงพอต่อกำรท ำงำนนั้นๆ หรือ ลักษณะกำรเกิด
เงำ ท ำให้กล้ำมเนี้อตำท ำงำนมำกเกินไปเพรำะต้องบังคับให้รูม่ำนตำเปิดกว้ำงขึ้น ส่งผลให้เกิดควำม เมื่อยล้ำจำกกำรจ้องมองหรือ
กำรเพ่งนำนๆ ท ำให้เกิดอำกำรปวดตำ มีนศีรษะ รวมทั้ง ส่งผลให้กำรหยิบจับเครื่องมือ อุปกรณ์ผิดพลำดได้ง่ำยท ำให้เกิดอุบัติเหตุ
จำกกำรท ำงำน

2) แสงสว่ำงมำกเกินไปได้แก่กำรปฏิบัติงำนในพื้นที่ที่แสงสว่ำงสูงกว่ำควำมจ ำเป็นรวมทั้งเกิดแสงจ้ำ (glare) จำกกำร
ท ำงำน รูม่ำนตำจะหดเล็กลงท ำให้เกิดควำมไม่สบำยตำ เกิดอำกำรแสบตำ เกิดควำมเมื่อยล้ำ กล้ำมเนี้อตำ กระตุก กำรมองเห็น
แย่ลง ในรำยที่รุนแรงอำจท ำให้เกิดอำกำรตำบอดชั่วครำวจำกแสง (Temporary Blindness) ทั้งแสงสว่ำงน้อยเกินไปหรือมำก
เกินไป จะท ำให้มีผลกระทบต่อจิตใจ เกิดควำมเครียดจำกกำรปฏิบัติงำน เกิดควำมเบื่อหน่ำยในกำรท ำงำน ประสิทธิภำพในกำร
ท ำงำนลดลง อำจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุจำกกำรท ำงำน
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2. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ (ต่อ)

เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดแสง 
ป ร ะ ก ำ ศ ก ร ม ส วั ส ดิ ก ำ ร แล ะ คุ้ ม ค ร อ ง แ ร ง ง ำ น 

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีด ำเนินกำรตรวจวัดและวิเครำะห์สภำวะ กำร
ท ำงำนเกี่ยวกับระดับควำมร้อนแสงสว่ำง หรือเสียงภำยในสถำน
ประกอบกิจกำร ระยะเวลำ และประเภท กิจกำรที่ต้องด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2550 ก ำหนดให้สถำนประกอบกำรต้องท ำกำรตรวจวัดแสง
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเครื่องวัดแสงหรือ Lux Meter ที่ต้องได้
มำตรฐำน CIE 1931 ของคณะกรรมำธิกำรระหว่ำงประเทศว่ำด้วย
ควำม ส่องสว่ำง (International Commission on Illumination) 
หรือ I SO/C IE 10527 หรือเทียบเท่ำ และก่อนเริ่มกำร ตรวจวัด
ต้องปรับให้เครื่องวัดแสงอ่ำนค่ำที่ศูนย์ (Photometer Zeroing) 
รวมทั้งต้องท ำกำรตรวจวัดแสงในสภำพ กำรท ำงำนปกติและใน
ช่วงเวลำที่มีแสงสว่ำงตำมธรรมชำติน้อยที่สุด

เครื่องวัดแสงหรือ (Lux Meter) มีส่วนประกอบที่ส ำคัญมี 2 ส่วน 
ได้แก่ เซลล์รับแสง (Photo Cell) และมิเตอร์ (Meter)

เซลล์รับแสง (Photo Cell) ท ำด้วยแก้วหรือพลำสติกเคลือบด้วย 
Silicon หรือ Selenium ถูกออกแบบ ให้โค้งนูนเล็กน้อยเพื่อให้แสงจำกทิศทำง
ต่ำงๆ ตกกระทบในมุม90°หรือใกล้เคียงที่สุดในทุกทิศทำง เซลล์รับแสง ท ำหน้ำที่
เปลี่ยนพลังงำนแสงเป็นพลังงำนไฟฟ้ำ

มิเตอร์ (Meter) รับพลังงำนไฟฟ้ำจำกเซลรับแสง และแสดงค่ำบน
หน้ำจอเป็นควำมเข้มแสงสว่ำง โดย สำมำรถเลือกหน่วยของกำรวัดเป็นลักซ์หรือ
แรงเทียน (Foot Candle) ก็ได้ 57/82



2. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ (ต่อ)

ค่ามาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง 
จำกกฎกระทรวง เรื่องก ำหนดมำตรฐำนในกำร

บริหำรและกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและ 
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเกี่ยวกับควำมร้อน แสงสว่ำง และ
เสียง พ.ศ. 2549 ได้ก ำหนดให้มีกำรตรวจวัดแสง 2 รูปแบบ 
คือกำรตรวจวัดแบบพื้นที่เฉลี่ย และกำรตรวจวัดแบบจุด
โดยกำรตรวจวัดแบบจุด เป็นกำรตรวจวัด ควำมเข้มแสงสว่ำง
บริ เ วณที่ ลู กจ้ ำ งต้ อ งท ำ ง ำน โดย ใช้ ส ำยตำ เฉพำะจุ ด 
(Point of Work) กฎกระทรวงฉบับนี้ ก ำหนดค่ำมำตรฐำน
ของแสงไว้เป็นจ ำนวนมำก ตำมลักษณะงำนที่ผู้ปฏิบัติงำนต้อง
ปฏิบัติและประเภทของ อุตสำหกรรม โดยค่ำมำตรฐำนควำม
เข้มของแสง ต้องไม่น้อยกว่ำค่ำที่ ก ำหนดไว้ ในตำรำง
ทั้ง 5 ตำรำงตำมกฎหมำย ตัวอย่ำงค่ำมำตรฐำนควำมเข้มของ
แสงสว่ำง

ตารางแสดงค่ามาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง 

58/82



59/50


