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สภาพแวดล้อมในการทางานที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น
(Introduction to Occupational Health and Safety)
รหัสวิชา: 4103709
ผู้สอน: อาจารย์นันทิดา โหวดมงคล
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หัวข้อเนื้อหาประจาบท
3. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทางานด้านเคมี
4. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทางานด้านชีวภาพ
5. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทางานด้านการยศาสตร์
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อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทางานด้านเคมี
มีอะไรบ้าง ???
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3. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทางานด้านเคมี
อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทางานด้านเคมี Environmental Chemical Hazards
พาราเซลซัส (Paracelsus) บิดาแห่งวิชาพิษวิทยากล่าวว่า “All substances are poisons there is none
which is not a poison. The right dose differentiates a poison and remedy” โดยความหมายแล้ว หมายถึง
“ทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเป็นพิษ ไม่มีสิ่งใดเลยในโลกนี้ที่ไม่เป็นพิษ ขนาดการรับสัมผัสเห่านั้นที่จะเป็น ตัวกาหนดระดับความเป็น
พิษ ของทุ ก สิ่ง ” ดัง นั้ น จึ ง ไม่ค วรให้ส ารเคมี ที่มี ค วามเป็ น พิ ษ ใดๆ เช้ าสู่ ร่า งกาย เพราะ จะทาให้ ร่า งกายได้รั บ อัน ตราย
แต่อย่างไรก็ตามสารเคมีบางตัวก็มปี ระโยชน์ต่อร่างกายแต่ต้องได้รับในปริมาณ ที่เหมาะสม ถ้าได้รันน้อยหรือมากเกินไปก็จะ
ทาให้เกิดโทษ เช่น เดียวกัน สารเคมีกลุ่มนี้ ได้แก่ สารเคมีที่เป็นวิตามิน และเกลือแร่ต่างๆ เช่น ถ้าร่างกายได้รับไอโอดีน
น้อยเกินไปก็จะทาให้เกิดโรคคอพอก หรือทารกตั้งแต่แรกเกิด ถึงอายุ 2-3 ปี ถ้าขาดไอโอดีน จะมีสติปัญญาด้อย หรือเรียกว่า
โรคเอ๋อ ในทางกลับกันถ้าร่างกายได้รับไอโอดีน มากเกินไปก็จะมีผลต่อร่างกาย เช่น กัน แต่สารเคมีส่วนใหญ่ ที่ใช้ทาง
อุตสาหกรรมล้วนแล้วแต่มีความเป็นพิษทั้งสิ้น
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3. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทางานด้านเคมี (ต่อ)
3.1 ทางเข้าสู่ร่างกายของสารเคมี
เมื่อสารเคมีเช้าสู่ร่างกายแล้ว จะเกิดการดูดซึม
และกระจายตัวไปยังอวัยวะต่างๆของร่างกาย รวมทั้งเกิด
ก ร ะ บ ว น ก า ร เ ม ต า โ บ ไ ล ท์ ( Metabolite) ห รื อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสารเคมีเป็นสารชนิดอื่น และถูก
กาจัด สารออกจากร่างกายทางปัสสาวะ อุจจาระ ลมหายใจ
ออก และเหงื่อ ถ้าสารเคมีที่ได้รับมีปริมาณต่าก็สามารถขับ
ออกจากร่ายกายได้หมด แต่ถ้าได้รับในปริมาณที่สูง ก็จะเกิด
การสะสมที่ อ วั ย วะเป้ า หมายของสารเคมี นั้ น ๆ สารเคมี
สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ 3 ทาง คือ ทางการหายใจ การดูด
ซึมทางผิวหนัง และทางปาก กลไกการเช้าสู่ร่างกาย และ
ขจัดสารเคมีออกจากร่างกาย
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3. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทางานด้านเคมี (ต่อ)
สารเคมี สามารถเช้าสู่ร่างกายได้ 3 ทาง คือ ทางการหายใจ การดูดซึมทางผิวหนัง และทางปาก กลไกการเข้าสู่ร่างกาย
และขจัดสารเคมีออกจากร่างกาย ดังนี้
1.ทางการหายใจ (Inhalation) สารเคมีจะปนกับอากาศเข้าสู่ปอด เมื่อมีการแลกเปลี่ยนก๊าซที่ปอด สารพิษจะละลายเข้า
สู่กระแสเลือดแล้วไปยังอวัยวะเป้าหมายของสารเคมีนั้นๆ ร่างกายจะมีกลไกจัดการสารเคมี โดยมีชนจมูกเป็นกลไกแรกในการดักจับ
สารเคมีทมี่ ีขนาดใหญ่ เช่น ฝุ่นละออง กลไกที่สองได้แก่ คอหอยจะมีเยื่อ เมือกหรือ Mucous เป็นกลไกลจัดการต่อมาทาให้เกิดอาการ
แสบคอ และมีเสมหะออกมา ทาให้สามารถขับสาร เคมีออกจากร่างกายได้
2) ทางผิ ว หนั ง (Skin) สารเคมี บ างชนิ ด ดูด ซึ ม ผ่า นผิว หนัง ปกติไ ด้ สารเคมี บ างชนิ ด สามารถผ่ านเข้ า สู่ ร่ างกายทาง
รูขุมขนได้ สารเคมีบางชนิดสามารถละลายในไขมัน และน้ามันของผิวหนังได้ การเข้าสู่ร่างกายของ สารเคมีรวมถึงการฉีดผ่านทาง
ผิวหนัง เช่น การให้น้าเกลือ การให้สารอาหารและสารเสพย์ติดทางเลือด เป็นต้น
3) การกิน (Ingestion) สารเคมีสามสามารถเช้าสู่ร่างกายโดยการกิน ส่วนใหญ่มักเกิดจากสุขลักษณะ ส่วนบุคคลที่ไม่ดี
เช่น รับประทานอาหารในที่ทางาน ไม่ล้างมือหลังจากทางาน เป็นต้น ทาให้สารเคมีปนเปื้อนไปกับอาหารและน้าเข้าสู่ร่างกาย และใน
บางรายเกิดจากความประมาท วางสารเคมีปะปนกับอาหารทาให้เกิดการหยิบ ผิดพลาดจึงรับประทานสารเคมีเช้าไปโดยไม่ตั้งใจ จึงทา
ให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น
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3. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทางานด้านเคมี (ต่อ)
การแบ่งชนิดของอนุภาคตามลักษณะทางกายภาพ อนุภาคของสารเคมีที่แขวนลอยในบรรยากาศ เรียกกว่า
แอโรซอส (Aerosol) คือ อาจอยู่ในรูปของแข็ง ของเหลว และก๊าซ สามารถแบ่งอนุภาคตามรูปร่างและลักษณะทางกายภาพ
ออกเป็น 7 กลุ่ม ดังนี้
1) ฝ่น (Dust) เป็นอนุภาคของแข็งที่ฟุ้งกระจายในอากาศ ฝ่นเกิดจากการบด ตี ทุบ กระแทก หรือการ ทาให้แตก
ด้วยความร้อน เช่น ฝุ่นหิน ฝุ่นทราย ฝุ่นแร่ ฝุ่นดิน ฝุ่นในงานก่อสร้าง ฝุ่นตามท้องถนน ฝุ่นไม้ ฝุ่นโรงสีข้าว เป็นต้น
ฝุ่นเป็นอนุภาคที่มีขนาดตั้งแต่ 0.1-100 ไมครอน
2) ฟูม (Fume) เกิดเมื่อโลหะได้รับความร้อนสูงจนถึงระดับที่สามารถระเหยกลายเป็นไอได้โดยทั่วไป จะสูงกว่า
จุดหลอมเหลวของโลหะนั้นๆ ไอของโลหะลอยตัวสูงขึ้นไปในอากาศ เมื่ออุณหภูมิของอากาศต่ากว่า จุดหลอมเหลวของโลหะ
ทาให้โลหะนั้นเกิดการควบแน่น (condensation) เป็นอนุภาคของแข็งทีม่ ีขนาดเล็ก อีกครั้งหนึ่ง ฟูมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
น้อยกว่า 1 ไมครอน ตัวอย่างของฟูม ได้แก่ ฟูมจากการหลอมโลหะ ฟูมจากการเชื่อมโลหะ ฟูมของตะกั่ว เป็นต้น
3) ควัน (Smoke) เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ อาจเกิดจาก
พลังงานความร้อนต่าเกินไปหรือเกิดจากสภาวะการเผาไหม้ที่มืออกซิเจนน้อยเกินไปควันมีขนาดน้อยกว่า 0.1 ไมครอน
เช่น ควันบุหรี่ ควันท่อไอเสียรถยนต์ ควันไฟต่างๆ เป็นต้น
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3. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทางานด้านเคมี (ต่อ)
4) ละออง (Mists) เป็นอนุภาคของเหลวที่ฟังกระจายอยู่ในบรรยากาศที่มีขนาดน้อยกว่า10ไมครอน โดยทั่วไปละออง
จะเกิ ด จากการควบแน่ น ของก๊ า ซกลายไปเป็ น ของเหลว หรื อ การแตกตั ว ของของเหลวในภาวะที่ ฟุ้ ง กระจาย
เช่น ละอองกรดจากการชุบโลหะ ละอองสีจากการพ่นสี การฉีดพ่นสารเคมีในการเกษตร เป็นต้น
5) เส้นใย (Fiber) คือ วัสดุที่มีขนาดเล็กแต่มีความยาวมาก เกิดจากการบด การตัด และการทาเหมีองแร่ เช่น
เส้นใยแอสเบสตอส เส้นใยทรีโมไลท์ เป็นต้น เส้นใยแอสเบสตอสลามารถน่ามาทอเป็นแผ่นได้ มีคุณสมบัติในการ ป้องกันความ
ร้อนได้ดีนิยมน่ามาใช้เป็นฉนวนกันความร้อน เช่น ในผ้า เบรกคลัชรถยนต์ฝ้าเพดานปูนซีเมนต์ไดร์เป่าผม ขุดป้องกันความร้อน
เป็นต้น ปัจจุบันแอสเบสตอสให้ถูกเลิกใช้เนื่องจากทาให้เกิดมะเร็งปอด (Asbestosis) ดังนั้น ควรหาวัสดุอื่นทดแทน
6) ก๊าซ (Gases) คือ ของไหลที่มีปริมาตรหรือรูปทรงไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับภาชนะที่บรรจุ สามารถฟัง กระจายใน
บรรยากาศได้ เมื่อถูกอัดแน่นอยู่ในภาชนะอาจอยู่ในสภาพที่เป็นของเหลวได้ เช่น LPG, NGV, Oxygen, แอมโมเนีย คลอรีน
เป็นต้น
7) ไอระเหย (Vapor) หมายถึง สภาวะที่เป็นก๊าซได้ของของแข็งหรือของเหลว ที่อุณหภูมิและ ความดันปกติ เช่น
ไอระเหยของน้ามัน ไอระเหยของทินเนอร์ ไอระเหยของเบนซีน ไอระเหยของลูกเหม็นหรือ Naphthalene เป็นต้น
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3. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทางานด้านเคมี (ต่อ)
อาการและอาการแสดงของร่างกายเมื่อได้รับสารเคมี เมื่อผู้ปฏิบัติงานได้รับสารเคมีในรูปแบบต่างๆเข้าสู่ร่างกาย
จะทาให้ร่างการมีการตอบสนองต่อสารเคมีใน 3 ลักษณะดังนี้
1) อาการเฉียบพลัน (Acute Toxicity) จะแสดงอาการเกิดพิษภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับสารเคมี หรือสารพิษ
ซึ่งอาการจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับปริมาณสารเคมีที่ได้รับ
2) อาการเรื้อรัง (ChronicToxicity) จะแสดงอาการเกิดพิ ษ หลัง จากได้รับ สารเคมีติ ดต่อกันเป็ นเวลา นานกว่ า
3 เดือนขึ้นไป
3) อาการกึ่งเรื้อรัง (Sub chronic Toxicity) จะแสดงอาการเกิดพิษหลังจากได้รับ สารเคมีติดต่อกัน เป็นเวลานาน
ประมาณ 1-3 เดือน
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3. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทางานด้านเคมี (ต่อ)
ผลกระทบต่อสุขภาพจากสารเคมี
1) การระคายเคือง (Irritant) หมายถึง สภาวะที่ร่างกายตอบสนองต่อการสัมผัสสารเคมีมีอาการปวดแสบ ปวดร้อน ผิวหนัง
อักเสบ เป็นต้น อวัยวะที่มักเกิดการระคายเคือง ได้แก่ ผิวหนัง นัยน์ตา ทางเดินหายใจ เป็นต้น สารเคมีที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ได้ แก่
กรด ด่าง สารตัวทาละลาย ก๊าซซัลฟอร์ไดออกไซด์ คลอรีน แอมโมเนีย พิอร์มัลดีไฮด์ สารหนู ฟอร์มาลีน เป็นต้น
2) การขาดออกซิเจน (Asphyxiants) หมายถึง การได้รับออกซิเจนในปริมาณไม่พอเพิยงต่อความ ต้องการของร่างกาย อาจทา
ให้มีอาการเป็นลม หรือหมดสติ โดยทั่วไปออกซิเจนในบรรยากาศจะมีอยู่ประมาณ 21 เปอร์เซ็นต์ ถ้าออกซิเจนต่าก'ว่า 19.5 เปอร์เซ็นต์ จะ
ทาให้การหายใจลาบาก ยิ่งถ้าต่ากว่า 16 เปอร์เซ็นต์ จะทาให้ เกิดอันตรายอย่างมากต่อผู้ปฏิบัติงาน การขาดออกซิเจน มี 2 ลักษณะ ดือ
• การขาดออกซิเจนแบบธรรมดา (Simple Asphyxiants) หมายถึง สภาวะที่ออกซิเจนในอากาศ ถูกแทนที่ด้วยก๊าซเฉื่อยทา
ให้ออกซิเจนในบริเวณนั้นลดลง เช่น ในโตรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ไฮโดรเจนมีเทน ฮีเลียม เป็นต้น อาจทาให้เกิดการขาดอากาศหายใจได้
• การขาดออกซิเจนแบบที่มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นในร่างกาย (Chemical Asphyxiants) หมายถึง สารเคมีเหล่านี้จะขัดขวางการ
น่าออกซิเจนไปใข้ในร่างกายและจะละลายในเนี้อเยื่อและเลือด เช่น ก๊าซคาร์บอน มอนน๊อคไซด์จะทาปฏิกิริยากับฮีโมโกลบินในเลือดทาให้
เกิด Carboxyhemoglobin หรือสภาวะเลือดเป็นพิษ โดยก๊าซคาร์บอนมอนน๊อคไซด์สามารถจับกับฮีโมโกลบิน ได้ดืกว่าออกซิเจนถึง 200
เท่า ถ้าได้รับสารเคมีในกลุ่มนี้ ในปริมาณมากอาจทาให้เสียซี วิตได้ สารเคมีกลุ่มนี้ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนน้อคไซด์ ก๊าซไฮโดรเจนไซยาในด์
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ เป็นต้น
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3. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทางานด้านเคมี (ต่อ)
3) การเกิดพิษต่ออวัยวะในร่างกาย (Effect to Target Organ) หมายถึงเมื่อร่างกายได้รับสารเคมี เหล่านี้แล้ว สารเคมีจะไปทาลายอวัยวะเป้าหมายต่างๆ เช่น
• พิษต่อตับ ได้แก่ แอลกอฮอล์ คาร์บอนเตตระคลอไรด์ คลอโรฟอร์ม
• พิษต่อไตได้แก่ ตะกั่ว แคดเมียมสารหนู โลหะหนัก
• พิษต่อม้าม ได้แก่ ไนโตรเบนซีน คลอโรพรีน
• พิษต่อระบบประสาท ได้แก่ สารตัวทาละลาย ตะกั่ว โทลูอีน ทินเนอร์
• มีผลต่อระบบเลือด ได้แก่ ตะกั่ว เบนซีน โบรมีน
4) มะเร็ง (Cancer) เป็นกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเจริญของเซลล์ที่ผิดปกติ คือ เซลล์จะแบ่งตัวและ เจริญอย่างควบคุมไม่ได้ ก่อเป็น เนี้องอกร้าย และลุกลามไปยังส่วน
ต่างๆร่างกาย สารเคมีสามารถก่อมะเร็งต่อ อวัยวะต่างๆ ได้ เช่น
• มะเร็งปอด ได้แก่ แอสเบสตอส ควันบุหรี่
• มะเร็งผิวหนัง ได้แก่ สารหนู
• มะเร็งที่โพรงจมูก ได้แก่ โครเมียม สารหนู
• มะเร็งที่กระเพาะปิสสาวะ ได้แก่ เบนซิดีน
• มะเร็งตับ ได้แก่ คาร์บอนเตตระคลอไรด์ แอลกอฮอล์ ฟอร์มารีน
• มะเร็งไขกระดูก ได้แก่ เบนซีน ตะกั่ว
5) ทารกพิการแต่กาเนิด (Teratogenic) ทารกที่ผิดปกติแต่กาเนิดหรือทารกวิรูป เป็นผลมาจาก การรับสัมผัสสารเคมีผ่านทางรกในขณะที่อยู่ในครรภ์มารดา สารเคมีไป
ขัดขวางการเจริญเติบโตของทารก อาจทาให้ พิการ หรือมีรูปร่างผิดปกติ เช่น ตะกั่ว เบนซีน โทลูอีน กัมมันตภาพรังสี คลอโรฟอร์ม คิวมีน เป็นต้น
6) การผ่าเหล่า (Mutagenic) คือ การเปลี่ยนแปลงที่ยีนหรือพันธุกรรมในระดับ DNA ทาให้มีคุณสมบัติของเซลล์แตกต่างไปจากเดิม อาจเกิด การใช้รังสีหรือสารเคมี
เช่น กัมมันตภาพรังสี Ethylene Oxide, Hydrogen Peroxide เป็นต้น
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3. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทางานด้านเคมี (ต่อ)
ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบในการเกิดอันตรายจากสารเคมีต่อร่างกาย
• ชนิดของสารที่ได้รับ
• ปริมาณหรือความเข้มข้นของสารเคมีที่ได้รับ
• ระยะเวลาที่ได้รับ
• เพศของผู้ได้รับสารเคมี
• อายุของผู้ได้รับสารเคมี
• พันธุกรรม
• ภูมิไวรับของผู้สัมผัสสารเคมี
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3. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทางานด้านเคมี (ต่อ)
ค่ามาตรฐานสารเคมีในสิ่งแวดล้อม
ค่ามาตรฐานของสารเคมีในสิ่งแวดล้อม มีหลายหน่วยงานที่พัฒนาค่ามาตรฐานนี้ ทั้งในรูปแบบของ ค่ามาตรฐานตามกฎหมายและค่ามาตรฐานแนะน่า
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทางาน เช่น ค่ามาตรฐานของ กฎหมายไทย ได้กาหนดไวในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับ
ภาวะแวดล้อม (สารเคมี) แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับนี้ถูกยกเลิกไปตั้งแต่ปี 2554 เนื่องจาก พรบ.ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทางาน
ประกาศใช้ ดังนั้นต้องรอกฎหมายลูกของ พรบ. นี้ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัย ในการทางานให้อนุโลมใช้ค่ามาตรฐานของกระทรวงมหาดไทยไปก่อน ส่วน
มาตรฐานของต่างประเทศ เช่น OSHA, NIOSH, และ ACGIH เป็นต้น
โดยมาตรฐานของสารเคมีของ OSHA, NIOSH, และ ACGIH สามารถหาได้ในเว็บไซต์ของ Center for Disease Control and Prevention ได้โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
1. เข้าเว็บไซต์ของ NIOSH Manual of Analytical Methods (NIOSH Methods) โดยเว็บไซต์นี้จะมีจุด เด่นในเรื่องมาตรฐานและวิธีการตรวจวัดระดับ
ความเข้ ม ข้ น ของสารเคมี ใ นสิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ ง แนะน่ า ค่ า มาตรฐาน เพื่ อ ความปลอดภั ย ในการท างานของ OSHA,NIOSH, และ ACGIH โดยเข้ า สู่ เ ว็ บ ไซต์
http://www.cdc.gov/ niosh/docs/2003-154
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3. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทางานด้านเคมี (ต่อ)
2. เลือก Find a Method: Chemical Name หรือ Chemical CAS Number หรือ Method Number แต่วิธีการที่ง่ายที่สุดให้เลือก Chemical Name ตัวอย่าง
เช่น ต้องการทราบค่ามาตรฐานของฝุ่นรวม (Particulates) หรือ Total dust ในบรรยากาศการการทางาน ให้คลิกเลือกไปที่ตัว P

3. ค้นหา Particulates ซึ่งอยู่ใน NIOSH Method 0500 คลิกเลือก

4. อ่านค่ามาตรฐานความเข้มข้นของสารตามมาตรฐานของ OSHA, NIOSH, และ ACGIH
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3. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทางานด้านเคมี (ต่อ)
ตารางแสดงค่ามาตรฐานสารเคมีในบรรยากาศเฉลี่ย 8 ชั่วโมงการทางานต่อวัน
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อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทางานด้านชีวภาพ
มีอะไรบ้าง ???
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4. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทางานด้านชีวภาพ
อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทางานด้านชีวภาพ (Environmental Biological Hazards)
หมายถึง สภาพแวดล้อมที่เกิดจากการสัมผัสอันตรายทางด้านชีวภาพหรือสิ่งมีชีวิต แล้วทาให้เกิดการ ก่อโรคหรือ
การเจ็บป่วยเกิดขึ้น อาชีพที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสอันตรายทางด้านชีวภาพ เช่น ผู้ปฏิบัติงานในห้อง ปฏิบัติการทางด้าน
จุลชีววิทยา งานสาธารณสุขและชีวโมเลกุล โรงพยาบาลและหน่วยงานด้านสาธารณสุข สถานที่ทางานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สถานที่ดูแลรักษาสัตว์ อาชีพเกษตรกรรม พนักงานทาความสะอาด เป็นต้น
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4. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทางานด้านชีวภาพ (ต่อ)
อันตรายทางด้านชีวภาพสามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

1) จุลินทรีย์และพิษจุลินทรีย์ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อราโปรโตซัว สามารถก่อโรคต่างๆได้ขึ้น โดยโรค ที่เกิดจากการ
สัมผัสอันตรายทางด้านชีวภาพขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อโรคและความแข็งแรงของร่างกายของผู้ได้รับเชื้อ โรคที่พบได้บ่อยจากการทางาน
ตารางแสดงโรคและสิ่งก่อโรคที่พบได้บ่อยจากการปฏิบัติงาน
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4. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทางานด้านชีวภาพ (ต่อ)
2) สัตว์เลื้อยคลานและแมลงกัดต่อย เป็นอันตรายอย่างมากกับผู้ปฏิบัติงาน เช่น งูพิษชนิดต่างๆ แมงมุม แมงป่อง
ผึ้ง ต่อ แตน ตะขาบ เป็นต้น ถ้าถูกกัดต้องรีบนาส่งโรงพยาบาลโดยทันที เพราะอาจทาให้เกิดการแพ้พิษ ถึงขั้นเสียชีวิตได้ และ
สัตว์บางประเภทสามารถนาเชื้อโรคมาสู่ผู้ที่ถูกกัดได้ เช่น สุนัขอาจทาให้ผู้ที่ถูกกัดได้รับเชื้อ พิษสุนัขบ้า เป็นต้น
3) สารที่ทาให้เกิดการแพ้พิษจากพืช ทาให้เกิดอาการผิวหนังอักเสบ คันจากการสัมผัส เช่น ตาแยหรือ หมามุ่ย
หรือพืชที่มีขนชนิดต่างๆ เช่น ต้นถั่วเชียว เป็นต้น ถ้าเข้าสู่ร่างกายทางการหายใจจะทาให้เยื่อจมูกเกิดการ อักเสบได้
4) โปรตีนจากสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ทาให้เกิดการแพ้ ได้แก่ ปัสสาวะ อุจจาระ ผม น้าลาย และโปรตีน จากสัตว์
เหล่านี้อาจทาให้เกิดการแพ้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่ใช้ในการทดลองความเป็นพิษของสารเคมี เป็นต้น
5) สารกลุ่มอื่นๆ ได้แก่ พืชชั้นต่า เช่น Lichen และเฟิร์น เมื่อสูดดมเข้าไปในปอดทาให้เกิดอาการแพ้ รวมทั้ง สัตว์
ไม่มีกระดูกสันหลัง ได้แก่ โปรโตซัว พยาธิตัวกลม พยาธิตัวแบน ทาให้ร่างกายได้รับโทษจากหนอน พยาธิเหล่านี้โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งพยาธิใบไม้ตับทาให้เกิดมะเร็งตับได้
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อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทางานด้านการยศาสตร์
มีอะไรบ้าง ???
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5. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทางานด้านการยศาสตร์
การยศาสตร์ หรือ Ergonomics เป็นคาศัพท์ภาษากรีกโดยมีคาสองคาเชื่อมกันอยู่ ได้แก่คาว่า Ergo ซึ่งมีความหมายว่างาน
และคาว่า Nomous ซึ่งแปลว่ากฎหรือระเบียบ ดังนั้น คาว่าการยศาสตร์จึงหมายถึง การศึกษากฎหรือวิธีการทางาน เพื่อให้ ผู้ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานในสภาพการทางานที่เหมาะสมกับตัวผู้ปฏิบัติงาน ในด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีการทางาน สถานีงาน รวมทั้งสภาพแวดล้อมใน
การทางาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความปลอดภัยในการทางาน ลดปัญหาอุบัติเหตุและโรคที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน มีความสุขสบายในการทางาน ตลอดจนเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือขึ้นงาน
การยศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหลากหลายสาขาวิชา เพื่อจะนาความรู้ที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้ปฏิบัติงานและผลผลิตจากการทางาน ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการยศาสตร์ ได้แก่
• ความรูเ้ กี่ยวกับขนาดสัดส่วนของร่างกาย (Anthropology)
• ความรูเ้ กี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ของร่างกาย (Anatomy)
• ความรูเ้ กี่ยวกับสรีระวิทยาของร่างกาย (Physiology)
• ความรูท้ างด้านการแพทย์ (Medicine)
• ความรูท้ างด้านจิตวิทยา (Psychology)
• ความรูท้ างด้านวิศวกรรม (Engineering)
• ความรูด้ ้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน เป็นต้น
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5. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทางานด้านการยศาสตร์ (ต่อ)
ปัญหาการยศาสตร์จากการทางาน มักเกิดจากการออกแบบสถานที่ทางานที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติ งานเกิด
ความเครียดจากการทางาน ส่งผลให้เกิดเกิดความเมื่อยล้าจากการทางานและส่งผลให้เกิดโรคและอุบัติเหตุ จากการทางาน ปัญหา
ด้านการยศาสตร์ที่พบได้บ่อยในสถานที่ทางาน อาจนาไปสู่การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยจาก การทางาน ได้แก่
1) การปฏิบัติงานในลักษณะท่าทางฝืนธรรมชาติ เช่น มีการยืดหรือเหยียดกล้ามเนื้อมากเกินไป มีการ เอี้ยวหรือบิด
ตัวในลักษณะที่ฝืนธรรมชาติ ลักษณะงานที่ต้องมีการก้มเงยตลอดเวลา เป็นต้น
2) การทางานซ้าซากจาเจ เช่น การตรวจสอบขึ้นงานขนาดเล็กตลอดทั้งวัน โดยไม่มีการเปลี่ยนอิริยาบถ ทาให้เกิด
ความเบื่อหน่ายจากการปฏิบัติงาน และอาจส่งผลให้เกิดโรคจากการทางาน เป็นต้น
3) การออกแบบสถานีงาน เครื่องมือไม่เหมาะสม เช่น เครื่องมือมีขนาดใหญ่หรือเล็กเกินไป ทาให้ต้อง ออกแรงมาก
หรือสถานีงานสูงหรือต่าเกินไป ทาให้เกิดความไม่สะดวกสบายในการปฏิบัติงาน เป็นต้น
4) การทางานกะ (Shift Work) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทางานในเวลากลางคืน ทาให้ เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ เช่น
ระบบการรับประทานอาหารเปลี่ยนไปอาจส่งผลให้เกิดโรคกระเพาะ ส่งผลให้การปรับตัวเรื่องการนอนหลับ เสียไป ในบางรายมี
อาการนอนไม่หลับในเวลากลางวัน รวมทั้งอาจส่งผลให้ เกิดปัญหาทางสังคม เช่น ไม่ได้ร่วม กิจกรรมกับครอบครัว ไม่มีเวลา
อบรมดูแลบุตร เป็นต้น
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5. อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทางานด้านการยศาสตร์ (ต่อ)
5) การทางานที่มีระยะเวลายาวนาน เช่น การปฏิบัติงานล่วงเวลาหรือ OT (Over Time) ส่งผลเสียต่อ ร่างกาย
เกิดความเมื่อยล้าจากการทางานเนื่องจากปฏิบัติงานอย่างยาวนาน มีอาการพักผ่อนไม่เพียงพอ ในบางราย อาจเกิดการหลับใน
อาจล่งผลให้เกิดอุบัติเหตุจากการทางาน จากสถิติของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่พบว่ามักเกิด ในช่วงที่พนักงานทางานล่วงเวลา
6) การยกของหนักเกินความสามารถของร่างกาย ทาให้เกิดอาการปวดหลังจากการยก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปวด
หลังส่วนล่าง (Low Back Pain) ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในการยก ต้องยกของให้ถูกวิธีและอาจใช้ เครื่องทุ่นแรงเป็นอุปกรณ์
ช่วยยก
7) การทางานที่ต้องนั่งหรือยืนเป็นเวลานาน การทางานยืนต่อเนื่องเป็นเวลานานจะทาให้ผู้ปฏิบัติงาน เกิดการปวด
ขา และทาให้เกิดการกดทับของกระดูกลันหลังส่งผลให้เกิดอาการปวดหลัง ส่วนการทางานนั่งเป็นเวลา นาน ถ้าสถานี งาน
ไม่เหมาะสมจะทาให้เกิดการกดทับบริเวณต้นขาทาให้เลือดไปเลี้ยงส่วนปลายของขาได้ลดลงอาจ ทาให้เกิดอาการปวดและซา
บริเวณขา
8) การปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมการทางานที่ไม่เหมาะสม เช่น แสงสว่างไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป มีความ
สั่นสะเทือน มีเสียงดังรบกวน อุณหภูมิร้อนหรือหนาวเกินไป อาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้เช่นกัน
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บทสรุป
การดาเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน แบ่งสภาพแวดล้อมในการ ทางานออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่
1) อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทางานด้านกายภาพ หมายถึง สภาพแวดล้อมที่อยู่ในพื้นที่การทางาน โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถสัมผัส
อันตรายนี้ได้ โดยใช้ประสาทสัมผัส เช่น การมองเห็น การได้ยิน หรือ สัมผัสทาง ผิวหนัง สภาพแวดล้อมในการทางานด้านกายภาพนี้ สามารถจาแนก
ออกเป็น 7 กลุ่ม ดังนี้เสียง (Noise) สั่นสะเทือน (Vibration) ความร้อน (Heat) ความเย็น (Cold) รังสีแตกตัว (Ionizing Radiation) และ รังสีไม่แตกตัว
(Non-Ionizing Radiation) โรคจากความกดดันอากาศ (Pressure) และแสงสว่าง (Light) ซึ่งอันตรายของแต่ละประเภทมีลักษณะ แตกต่างกัน
2) อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทางานด้านเคมี ในงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แบ่งอนุภาคของสารเคมีตามรูปร่างและ
ลักษณะทางกายภาพได้เป็น 7 ประเภท ได้แก่ ฝุ่น (Dust) ฟูม (Fume) ควัน (Smoke) ละออง (Mist) เส้นใย (Fiber) ก๊าซ (Gas) และไอระเหย (Vapor)
ลักษะอันตรายของสารเคมี ที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน เช่น การระคายเคือง (Irritant) การขาดออกซิเจน (Asphyxiants) การเกิดพิษต่ออวัยวะ
ในร่างกาย (Effect to Target Organ) มะเร็ง (Cancer) ทารกพิการแต่กาเนิด (Teratogenic) และการผ่าเหล่า (Mutagenic) เป็นต้น
3) อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทางานด้านชีวภาพ หมายถึง สภาพแวดล้อมที่เกิดจากการสัมผัส อันตรายทางด้านชีวภาพหรือสิ่งมีซี
วิต แล้วทาให้เกิดการก่อโรคหรือการเจ็บป่วยเกิดขึ้นมา อันตรายทางด้าน ชีวภาพสามารถแบ่งออกเป็น 5กลุ่มได้แก่จุลิ นทรืย์และพิษของจุลิ นทรืย์
สัตว์เลื้อยคลานและแมลงกัดต่อยสาร ที่ทาให้เกิดการแพ้และพิษจากพืชขั้นสูง โปรตีนจากสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ทาให้เกิดการแพ้ และสารกลุ่มอื่นๆ เช่น
พิซขั้นต่า เป็นต้น
4) อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทางานด้านการยศาสตร์ ปัญหาการยศาสตร์จากการทางานมักเกิด จากการออกแบบสถานที่ทางานที่
ไม่เ หมาะสม ล่ งผลให้ ผู้ป ฏิบัติ งานเกิ ดความเครียดและความเมื่อ ยล้ าจากการ ทางาน และสุ ดท้า ยล่ งผลให้ เกิด โรคและอุ บัติเ หตุ จากการทางาน
เช่น การปฏิบัติงานในลักษณะท่าทางที่ผัน ธรรมชาติ การทางานซ้าซากจาเจ การออกแบบสถานีงาน เครื่องมือไม่เหมาะสมกับการทางาน เป็นต้น
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คาถามท้ายบท
1. ให้นักศึกษาอธิบายถึงอันตรายที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในการทางานแบ่งออกเป็นกี่ด้าน อะไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่างอันตรายในแต่ละด้าน
2. ในงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้แบ่งเสียงออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้างพร้อมอธิบาย ลักษณะของเสียงแต่ละประเภท
3. ตามมาตรฐานกฎหมายไทยได้กาหนดให้สถานที่ปฏิบัติงานที่มีเสียงด้งตั้งแต่กี่เดซิเบลขึ้นไปต้องจัดทา โครงการอนุรักษ์การได้ยิน
4. ให้นักศึกษายกตัวอย่างอันตรายที่เกิดจากความสั่นสะเทือนแบบทั่วทั้งร่างกายและความสั่นสะเทือน ที่มือและแขนมาอย่างละ 3 ตัวอย่าง
5. ให้นักศึกษายกตัวอย่างอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติงานในสถานที่ทางานที่ร้อนมา 3 ตัวอย่างพร้อมทั้ง อธิบายลักษณะอาการที่เกิดขึ้น
6. ให้นักศึกษาอธิบายอันตรายที่เกิดจากรังสีแตกตัวมา 2 ชนิด
7. ให้นักศึกษาเซียนอธิบายลักษณะของการเกิดฟูม พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
8. ให้นักศึกษายกตัวอย่างอาชีพที่มีความเสี่ยงต่ออันตรายด้านชีวภาพมา 3 อาชีพ พร้อมทั้งอธิบายด้วยว่า อาชีพนั้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
ใด
9. ให้นักศึกษายกตัวอย่างพร้อมทั้งอธิบายปัญหาด้านการยศาสตร์ที่พบได้บ่อยในสถานที่ทางานมา 3 ปัญหา
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