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พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม
ความรูพ้ ้นื ฐานด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม

ตอนที่
1.1 หลักการทัว่ ไปของงานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล้อม
1.2 แนวคิดเกี่ยวกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1.3 แนวคิดเกีย่ วกับงานอนามัยสิง่ แวดล้อม

แนวคิด
1. อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจัดเป็ นกลุ่มงานหนึ่งของงานทางด้านสาธารณสุข
ปัญหาต่าง ๆ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของ
จานวนประชากร การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และการกระทาโดยตรงของมนุ ษย์ ล้วนเป็ น
สาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงสภาพสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อภาวะสมดุลของระบบนิเวศ
เป็ นอันตรายต่ อ สุ ขภาพอนามัยของชุมชน และมีผ ลกระทบต่ อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และผลกระทบต่อ
สุขภาพสามารถใช้หลักการพื้นฐานด้านระบาดวิทยา มีการดาเนินการเป็ นขัน้ ตอนเพื่อควบคุมและป้ องกัน
ปัญหาด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. งานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพอนามัยของผูป้ ระกอบอาชีพการงาน
ให้มสี ภาวะทีส่ มบูรณ์ดที งั้ ทางร่างกาย ทางจิตใจ และสามารถดารงชีพอยู่ในสังคมได้ดว้ ยดี รวมทัง้ ดูแลให้
ผูป้ ระกอบอาชีพการงานให้มคี วามปลอดภัย ปราศจากภัยคุกคาม อันตราย การบาดเจ็บ สูญเสีย รวมถึง
ความเสี่ยงต่างๆ ศาสตร์ท่เี กี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจาเป็ นต้องอาศัยการผสมผสาน
ระหว่างสาขาวิชาการทีส่ าคัญ 4 กลุม่ คือกลุม่ วิชาสุขศาสตร์อตุ สาหกรรม หรืออาชีวสุขศาสตร์ กลุ่มวิชาอา
ชีวนิรภัย กลุ่มวิชาการยศาสตร์และจิตวิทยาในการทางาน และกลุ่มวิชาอาชีวเวชศาสตร์ หรือเวชศาสตร์
อุตสาหกรรม การพัฒนางานด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับ
การออกกฎหมาย มีการจัดตัง้ หน่วยงานทัง้ ของภาคราชการและองค์กร เอกชนขึ้นมาเพื่อบริหารงาน หรือ
ให้การสนับสนุ น ส่งเสริมงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเทศไทย โดยมีการปรับเปลี่ยน
และจัดตัง้ หน่วยงานขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการนามาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาใช้
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ทาให้การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองค์กรมีประสิทธิผลมากขึ้น ส่งผลให้อุบตั ิเหตุและ
ปัญหาทีเ่ กี่ยวกับสุขภาพเนื่องจากการทางานของพนักงานลดลง
3. งานอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็ นการจัดการหรือควบคุมปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็ นหรืออาจเป็ น อันตรายต่อ
สุขภาพอนามัย การเจริญเติบโตและการอยู่รอดของมนุ ษย์ เพื่อให้มนุ ษย์มสี ภาวะที่สมบูรณ์ทางร่างกาย
และจิตใจ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และสามารถดารงชีวติ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ทัง้ นี้การเปลีย่ นแปลง
สิ่งแวดล้อมการกระทาของมนุ ษย์ทงั้ ทางตรงและทางอ้อมที่ทาให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมมีหลาย
รูปแบบเกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมส่งผลให้เกิ ดการเจ็บป่ วยทิ้งทางด้านจิตใจและร่างกาย องค์การอนามัย
โลกกาหนดขอบเขตของงานอนามัยสิ่งแวดล้อมทัง้ 17 ด้าน การจัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อมนัน้ ต้อง
พิจารณาให้ครอบคลุมทุกประเด็นของการพัฒนา ทัง้ ทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ ชีวภาพ รวมทัง้ สุขภาพอนามัยของประชาชน และการพัฒนาที่ ยัง่ ยืน ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่อง
สัมพันธ์ซง่ึ กันและกัน

วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาหน่วยที่ 1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายหลักการทัว่ ไปของงานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล้อมได้
2. อธิบายแนวคิดของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้
3. อธิบายแนวคิดของของงานอนามัยสิง่ แวดล้อมได้

กิจกรรมระหว่ างเรียน
1. ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 1
2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 1.1–1.3
3. ปฏิบตั กิ จิ กรรมตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายในเอกสารการสอนแต่ละตอน
4. ฟังรายการวิทยุกระจายเสียง (ถ้ามี)
5. ชมรายการวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)
6. ชมวีดทิ ศั น์ประกอบชุดวิชา (ถ้ามี)
7. เข้ารับบริการการสอนเสริม (ถ้ามี)
8. ทาแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 1

สื่ อการสอน
1. เอกสารการสอน
2. แบบฝึ กปฏิบตั ิ
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4.
5.
6.

รายการสอนทางวิทยุกระจายเสียง (ถ้ามี)
รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)
รายการสอนในวีดทิ ศั น์ประกอบชุดวิชา (ถ้ามี)
การสอนเสริม (ถ้ามี)

การประเมินผล
1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3. ประเมินผลจากการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน
หน่ วยที่ 1 ในแบบฝึ กปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่ อไป
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ตอนที่ 1.1
หลักการทัว่ ไปของงานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่ งแวดล้ อม
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 1.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่ อง
เรื่องที่ 1.1.1 แนวคิดและหลักการของงานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล้อม
เรื่องที่ 1.1.2 ความสัมพันธ์ของ สิง่ แวดล้อม และสุขภาพ
เรื่องที่ 1.1.3 การควบคุมป้ องกันปัจจัยสิง่ แวดล้อมทีม่ ตี ่อสุขภาพ
แนวคิด
1. อนามัยสิ่ง แวดล้อ มและอาชีว อนามัยและความปลอดภัยจัด เป็ นกลุ่มงานหนึ่ ง ของงานทางด้า น
สาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็ นการวิจยั การกาหนดนโยบาย หรือการนาไปปฏิบตั ิงานจริงในพื้นที่ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเกิดจากการนาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้มากเกินไป การอพยพย้ายถิ่น
และการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเมือง การเร่งรัดพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็วโดยไม่
คานึงถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมก่อ ให้เกิดปัญหาสิง่ แวดล้อมตามมา
2. การวิเคราะห์ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดกับสุขภาพสามารถอธิบายโดยอาศัยหลักการพื้นฐานด้าน
ระบาดวิทยา โดยจาแนกองค์ประกอบที่สาคัญได้ 3 ประการ คือ โรค คน และ สิ่งแวดล้อมทาให้
สามารถเข้า ใจวงจรหรือ ระบบการเกิด โรคในสภาพแวดล้อ มทัว่ ไป หรือ พื้น ที่อุต สาหกรรมได้
นอกจากนี้สง่ิ แวดล้อมการทางานหรือ สิง่ ต่างๆ ที่อยู่ลอ้ มรอบตัวผูป้ ระกอบอาชีพในขณะทางาน อาจ
ทาอันตรายแก่สุขภาพของผูท้ ท่ี างานได้เช่นกัน
3. การควบคุมป้ องกันปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มตี ่อสุขภาพต้องมีการดาเนินการอย่างเป็ นขัน้ ตอนเพื่อให้
บรรลุถึง วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายที่ว างไว้ หลักการที่สาคัญของการควบคุ มงานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยนี้ประกอบด้วย 3 ประการสาคัญ คือการตระหนักถึงอันตราย การ
ประเมินขนาดของอันตรายและการควบคุมอันตราย
วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาตอนที่ 1.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายแนวคิดและหลักการของงานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
2. อธิบายความสัมพันธ์ของ สิง่ แวดล้อม สิง่ แวดล้อมการทางานและสิง่ คุกคามสุขภาพอนามัย ได้
3. อธิบายการควบคุมป้ องกันปัจจัยสิง่ แวดล้อมทีม่ ตี ่อสุขภาพได้
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เรื่ องที่ 1.1.1
แนวคิดและหลักการของงานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่ งแวดล้ อม
อนามัยสิง่ แวดลอ้ มและอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจัดเป็ นกลุม่ งานหนึ่งของงานทางด้านสาธารณสุข ไม่ว่า
จะเป็ นการวิจยั การกาหนดนโยบาย หรือการนาไปปฏิบตั ิงานจริงในพื้นที่ ดังนัน้ งานด้านสาธารณสุ ขจึงไม่ได้จากัดอยู่
เฉพาะเรื่องของโรคติดเชื้อ หรืองานส่งเสริมสุขภาพเท่านัน้ ปัญหาต่าง ๆ ด้านอนามัยสิง่ แวดลอ้ มและอาชีวอนามัยเป็ นสิง่
ยืนยันให้เราเห็นว่าสังคมได้รบั ผลกระทบอย่างไรบ้างจากระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ปัจจุบนั นี้ ปัญหา
ด้านอนามัยสิง่ แวดล ้อมส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจากสภาพแวดลอ้ มทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากการกระทาของมนุ ษย์เอง ไม่ว่าจะ
เป็ นการนาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ การเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท กิจกรรมต่าง ๆ ในการดาเนินชีวติ ไม่
ว่าทีเ่ กิดขึ้นที่บา้ นและทีท่ างาน และการมีระบบการขนส่งทีจ่ าเป็ นต่อการสนับสนุ นระบบเศรษฐกิจและการดาเนินชีวติ ทัง้
การการเพิม่ ขึ้นของจานวนประชากร การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และการกระทาโดยตรงของมนุ ษย์ ลว้ น
เป็ นสาเหตุสาคัญทีท่ าให้เกิดการเปลีย่ นแปลงสภาพสิง่ แวดล ้อม ซึง่ จะส่งผลต่อภาวะสมดุลของระบบนิเวศ เป็ นอันตรายต่อ
สุ ขภาพอนามัยของชุม ชน และมีผลกระทบต่ อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองต่ อไปได้ สาเหตุท่ที าให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงสภาพแวดล ้อมและผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึ้นดังกล่าว สามารถอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
1. สาเหตุที่ทาให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้ อม เนื่องจากการเพิม่ ประชากร
ประชากร (Population) หมายถึง กลุม่ ของสิง่ มีชีวติ ชนิดเดียวกัน ที่อาศัยอยู่ในทีแ่ ห่งหนึ่งหรือใน อาณาเขต
หนึ่ง ซึง่ กลุม่ ประชากรทีม่ คี วามสาคัญต่อสิง่ แวดลอ้ มอย่างมากและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลีย่ นแปลงของสิง่ แวดลอ้ มไม่
ว่าจะเป็ นสิง่ แวดล ้อมทีเ่ กิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือสิง่ แวดลอ้ มทีม่ นุ ษย์สร้างขึ้นก็คือ ประชากร มนุ ษย์ ในทีน่ ้ ีจงึ หมายถึง
ประชากรของมนุษย์
มนุ ษย์มคี วามต้องการปัจจัย 4 คือ อาหาร ทีอ่ ยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ซึง่ ความต้องการ เหล่านี้
สามารถตอบสนองได้โดยอาศัยผลผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติ และธรรมชาติเองสามารถผลิตออกมาได้ อย่างเพียงพอ
แต่เมื่อประชากรมนุ ษย์เพิ่มจานวนมากขึ้น ความต้องการที่มไี ม่จากัดของมนุ ษย์ ทาให้ทรัพยากร ธรรมชาติท่มี อี ยู่อย่าง
จากัดไม่เพียงพอ เมื่อมนุ ษย์นาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้มากเกินไปเพื่อตอบสนองความ ต้องการของตน และใช้อย่าง
ฟุ่มเฟื อ ย ไม่ประหยัด จึงทาให้เ กิด ความเสื่อ มโทรมและในที่สุ ด ก็ไม่สามารถใช้ ประโยชน์จ ากธรรมชาติน นั้ ได้อีก
นอกจากนี้การอพยพย้ายถิน่ และการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองยังก่อ ให้เกิดปัญหาสิง่ แวดลอ้ มและความต้องการ
บริการสาธารณู ปโภคต่ าง ๆ มากขึ้น ได้แก่ ปัญหามลพิษทางอากาศ มลพิษทางนา้ ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ปัญหาการจราจร ปัญหาการตัง้ ถิน่ ฐาน ปัญหาชุมชนแออัด ปัญหา การขาดแคลนนา้ อุ ปโภคบริโภคทีส่ ะอาด และปัญหา
การว่างงาน เป็ นต้น
1.1. การใช้ ที่ดินและทรั พยากรธรรมชาติ จานวนประชากรทีเ่ พิม่ สู งขึ้น ทาให้ความต้องการทีด่ นิ เพือ่ การอยู่
อาศัยและเพื่อ การเกษตรมีม ากขึ้น เกิด การตัด ไม้ทาลายป่ า บุก รุ กพื้น ที่ธ รรมชาติท่ีอ ยู่ อ าศัยของสัตว์ป่า ทาให้ดิน
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เสื่อมสภาพ ในขณะเดียวกันแหล่งนา้ ตามธรรมชาติก็ไม่สามารถรองรับของเสียจากมนุ ษย์และโรงงานอุตสาหกรรม ที่
ปล่อยนา้ ทิ้งลงไป จึงมีผลให้เกิดการเจ็บป่ วยเป็ นผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุ ษย์ ตลอดจนส่งผลกระทบ ต่อระบบ
นิเวศ รวมทัง้ ปัญหาการขาดแคลนนา้ อุปโภคบริโภคทีส่ ะอาดปลอดภัย จนเกิดปัญหาความแห้งแลง้ ซึง่ การกระทาต่าง ๆ
เหล่านี้ล ้วนมีผลทาให้ธรรมชาติเสียสมดุล ผลลัพธ์คือความเสือ่ มโทรมของสิง่ แวดล ้อม และมี ผลกระทบโดยตรงต่อมนุ ษย์
นัน่ เอง
ผลสะท้อนอีกอย่างหนึ่งของการเพิม่ ประชากรก็คือ ความขัดแย้งและแย่งชิงทรัพยากร ซึง่ ปรากฏขึ้นใน ทุกระดับ
ตัง้ แต่ระดับบุคคลไปจนถึงระดับประเทศและภูมภิ าคของโลก เครื่องมือในการแย่งชิงนัน้ มีหลายรูปแบบ ตัง้ แต่การใช้อาวุธ
การใช้กฎหมาย และการใช้มาตรการทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังมีผลสะท้อนกลับในรูปของ ภาวะมลพิษต่าง ๆ ซึง่ มนุ ษย์
เราก็ได้สานึกถึงภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากผลสะท้อนกลับเหล่านี้มากขึ้น และอาจ เป็ นไปได้ว่าผลสะท้อนกลับนี้จะมี
อันตรายอย่างมากทีส่ ามารถทาลายสิง่ มีชวี ติ ทัง้ มวลบนโลกนี้ได้
นอกจากนี้ การเพิม่ ประชากรยังก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางพฤติกรรมของมนุ ษย์ได้ เช่น การขอ ทาลายสิ่งแวดลอ้ ม
การประพฤติทผ่ี ดิ จากระบบสังคมในอดีต ซึง่ เป็ นสาเหตุให้สุขภาพอนามัยเสือ่ มลง
1.2. การอพยพย้ ายถิ่น เมือ่ ประชากรมีจานวนเพิ่มมากขึ้น ความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และความ
ต้องการทีอ่ ยู่อาศัยก็เพิม่ มากขึ้นจนเกิดความขาดแคลน มนุษย์ตอ้ งดิ้นรนหาทีอ่ ยู่อาศัยทีท่ ากินใหม่ จึงเกิดการ อพยพย้าย
ถิ่นฐาน ซึ่งการอพยพย้า ยถิ่นไปสู ่เมืองที่ใหญ่ กว่าทาให้มีการขยายพื้นที่ของเขตเมืองอย่างรวดเร็วส่งผลให้อตั ราการ
เจริญเติบโตของทีอ่ ยู่อาศัยในเขตเมืองสูงขึ้นกว่าอัตราการเจริญเติบโตเนื่องจากการเพิม่ ขึ้นของ ประชากรโดยธรรมชาติ
ทัง้ นี้ การกระจายตัวและความหนาแน่นของประชากรขึ้นอยู่กบั ปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
- ปัจจัยทางประชากร ภาวการณ์เพิม่ ประชากรในพื้นทีน่ นั้ ตามธรรมชาติ ซึง่ จะเป็ นผลจากโครงสร้างอายุ ของ
ประชากรและภาวะเจริญพันธุข์ องประชากรนัน้ ๆ ถ้าประชากรส่วนใหญ่อยู่ในภาวะเจริญพันธุ แ์ ละมีภาวะ เจริญพันธุ ส์ ู งจะ
มีการเพิม่ จานวนประชากรในอัตราสูง ซึง่ จะทาให้มผี ลต่อความหนาแน่นของจานวนประชากรใน พื้นทีน่ นั้ ได้
- ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ในเขตทีม่ กี ิจกรรมทางเศรษฐกิจทีม่ กี ารสร้างงานและรายได้จะก่อให้เกิดการอพยพ ของ
ประชากรเข้าไปในพื้นทีน่ นั้ ได้จานวนมาก
- ปัจจัยทางสังคม ซึง่ จะเกี่ยวข้องกับชีวติ ความเป็ นอยู่ของคนในสังคม เช่น ระบบการปกครอง สิทธิ เสรีภาพ
ความปลอดภัย แหล่งบันเทิง และโอกาสทางสังคม ปัจจัยเหล่านี้จะชักนาให้เกิดการอพยพของคน จานวนมาก ๆ ได้
เช่นกัน
- ปัจจัยทางการคมนาคม ความสามารถในการคมนาคมขนส่ง ในพื้นทีท่ ม่ี กี ารคมนาคมขนส่งสะดวก จะ มีการ
ขยายตัวของประชากรมนุษย์ได้อย่างรวดเร็ว ยิง่ มนุษย์มคี วามสามารถในการคมนาคมขนส่งสู งขึ้น มนุ ษย์ ก็จะยิ่งรุกลา้ เข้า
ไปในพื้นทีธ่ รรมชาติ ซึง่ เป็ นทีอ่ ยู่อาศัยของสิง่ มีชวี ติ อืน่ ๆ มากยิง่ ขึ้น
ผลจากการอพยพย้ายถิน่ จนเกิดการขยายตัวของเมืองนัน้ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ ประชากร โดยมี
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลให้มขี นาดและความรุนแรงของผลกระทบมากขึ้นดังต่อไปนี้
- การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นทัง้ ในเมืองใหญ่ระดับมหานคร และ กระจายไป
ยังเมืองทีม่ ขี นาดเล็ก
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- ประชากรส่วนใหญ่ทบ่ี ุกรุกที่ดนิ สาธารณะเพื่อทามาหากินและสร้างทีอ่ ยู่อาศัยเป็ นลักษณะชัว่ คราว มักจะใช้
ประโยชน์จากทีด่ นิ นัน้ โดยไม่คานึงถึงความลาดของพื้นดิน ทาให้นา้ ท่วมถึงและได้รบั อันตรายทีเ่ กิดจาก ภัยธรรมชาติ
- ความหนาแน่นของประชากร ความแออัดและการจราจรทีเ่ พิม่ ขึ้น ตลอดจนแบบแผนการกระจายตัว ของทีอ่ ยู่
อาศัยไม่เหมาะสม
- ประชากรทีอ่ ยู่ในกลุม่ คนยากจนมีการเพิม่ จานวนมาก หลายคนในจานวนนี้โดยเฉพาะผูห้ ญิงและเด็ก จะเป็ น
กลุม่ เสีย่ งทางสังคมสูงทีส่ ุด
- สภาพทางชีวภาพ เคมี และกายภาพของมลพิษในอากาศ นา้ และดิน มีการเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึ้น ซึง่ เกิดจาก
อุตสาหกรรม การขนส่ง การผลิตพลังงานและของเสียจากทีอ่ ยู่อาศัยและการค้าขาย
- เนื่องจากปัญหาการเงินและการบริหารจัดการ จึงไม่สามารถดาเนินการให้มสี าธารณู ปโภคเพียงพอ ปลอดภัย
ถูกหลักสุขาภิบาล และไม่เอื้อให้มกี ารส่งเสริมการจ้างงานและมีทอ่ี ยู่อาศัยที่เพียงพอ การจัดการ ของเสียอย่างเหมาะสม
ความมันคงในชี
่
วติ และทรัพย์สนิ การควบคุมสิง่ แวดล ้อม ตลอดจนการจัดบริการทาง สังคมและสุขภาพทีด่ ี

2. สาเหตุทที่ าให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อม เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
มนุ ษย์ทุกคนต่างมีความปรารถนาในการดารงชีวติ อยู่ดว้ ยเป้ าหมายเดียวกัน คือ การกินดี อยู่ดีในสังคม ทีต่ น
อาศัยอยู่ ดังนัน้ มนุษย์จงึ แสวงหาสิง่ ต่าง ๆ ทีต่ อ้ งการ ทาให้เกิดการคิดค้นกรรมวิธีในการผลิตขึ้น และมี วิวฒั นาการทัง้
ในด้านคุณภาพและปริมาณอยู่ตลอดเวลา มีการสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่ออานวยความสะดวก และตอบสนอง
ความต้องการของมนุ ษย์ ผลจากการแข่งขันกันในการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการนัน้ เป็ น สาเหตุสาคัญที่ทาให้
ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความเสือ่ มโทรม และก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ดังนี้
- ปัญหาภาวะมลพิษทางนา้ อากาศ ดิน และอันตรายจากสารเคมีต่าง ๆ
- ปัญหาความเสือ่ มโทรม และการหมดสิ้นไปอย่างรวดเร็วของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ทรัพยากร นา้ มัน ป่ าไม้
แร่ธาตุ สัตว์ป่า พืช เป็ นต้น
- ปัญหาทีเ่ กี่ยวกับการตัง้ ถิน่ ฐานและทีอ่ ยู่อาศัยของมนุษย์ เช่น การวางผังเมืองและชุมชนทีไ่ ม่ถูกต้อง ก่อให้เกิด
ปัญหาชุมชนแออัด ปัญหาแหล่งเสือ่ มโทรม ปัญหาขยะมูลฝอย เป็ นต้น
การเร่งรัดพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็วโดยไม่คานึงถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดลอ้ ม โดยเฉพาะการพัฒนา ทัง้ ทางด้าน
เศรษฐกิจ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี เป็ นสาเหตุทก่ี ่อให้เกิดความเสือ่ มโทรมต่อคุณภาพสิง่ แวดลอ้ มอย่าง
มาก เนื่องจากในกระบวนการผลิตหรือให้บริการของกิจการต่าง ๆ นัน้ จาเป็ นต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพือ่ เป็ นวัตถุดบิ
ในกระบวนการผลิตไม่ว่าจะเป็ นหิน ดิน ทราย นา้ ป่ าไม้ อากาศ เชื้อเพลิง และอื่น ๆ ซึง่ ในกระบวนการผลิตทุกประเภท
นอกจากจะได้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เป็ นประโยชน์แลว้ ยังมีส่งิ ทีท่ าให้เกิดโรคหรือมลพิษ ซึง่ เป็ นสาเหตุของปัญหาด้าน
สิง่ แวดล ้อมทีม่ ผี ลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุ ษย์โดยตรง ตัวอย่างเช่น การพัฒนาด้านเกษตรกรรมมีการนาสารเคมี
ในรูปแบบต่าง ๆ มาใช้ในการเร่งผลผลิตโดยใส่ป๋ ยุ เคมีและยาปราบศัตรูพชื เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของดิน ทาให้เกิดปัญหา
ดินเสื่อมโทรมขึ้นได้ นอกจากนี้สารพิษที่ตกตามพื้นดินและแหล่งนา้ ก็จะเข้าสู ่วงจรอาหาร เมื่อมนุ ษย์บริโภคอาหารที่มี
สารพิษตกค้างเข้าไปทาให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ รวมทัง้ การใช้สารพิษอย่างไม่ถกู ต้องและไม่เหมาะสม เช่น การฉีดพ่น
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สารเคมีกาจัดแมลงหรือศัตรู พชื โดยผู ใ้ ช้ไม่สวมเสื้อผ้าป้ องกันให้มดิ ชิดหรือป้ องกัน ไม่ถูกวิธี ทาให้สารพิษสามารถเข้าสู ่
ร่างกายได้ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ได้เช่นกัน
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมตลอดจนความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีนนั้ จึงมีทงั้ คุณ และโทษ
กล่าวคือ นอกจากจะได้รบั ประโยชน์แลว้ บางสิง่ ทีก่ ่อให้เกิดอันตรายหรือ ผลกระทบทัง้ โดยทางตรงและทางอ้อมต่อมนุ ษย์
สัตว์ พืช และสิง่ แวดลอ้ มอื่น ๆ ได้ เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางนา้ มลพิษทางดิน ขยะมูลฝอยทีม่ สี ารพิษปนเปื้ อน
เป็ นต้น ซึง่ สารมลพิษต่าง ๆ สามารถเข้าสูร่ ่างกายของสิง่ มีชวี ติ ได้ทงั้ ทางปาก ทาง จมูก และทางผิวหนัง โดยผลเสียต่ าง ๆ
เหล่านี้ก็มาจากเทคโนโลยีท่มี นุ ษย์คิดค้นขึ้นนัน่ เอง ดังนัน้ การพัฒนา และใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งจาเป็ นต้องใช้เพื่อ
ประโยชน์ดา้ นเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ ตลอดจนตอบสนอง ความต้องการของมนุษย์นนั้ จึงควรมีมาตรการในการ
ควบคุม รวมทัง้ พิจารณาให้รอบคอบในการทีจ่ ะใช้และพัฒนา เทคโนโลยีใด ๆ เพือ่ ป้ องกันให้เกิดผลกระทบต่อมนุ ษย์และ
สิง่ แวดล ้อมน้อยทีส่ ุด

3. สาเหตุทที่ าให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อม เนื่องจากการกระทาของมนุษย์
มนุ ษย์เราได้รบั ประโยชน์มากมายจากสิ่งแวดลอ้ ม อาทิ มนุ ษย์ใช้ส่งิ แวดลอ้ มเป็ นปัจจัยในการดารงชีวติ เป็ น
ปัจจัยในการประกอบอาชีพ ใช้เป็ นกฎเกณฑ์และแนวทางในการดาเนินวิถชี ีวติ ของสังคม ใช้เป็ นทีพ่ กั ผ่อน หย่อนใจเป็ น
แหล่งรวมของความสวยงามตามธรรมชาติ รวมทัง้ เป็ นแหล่งทีเ่ ราสามารถศึกษาเรียนรูแ้ ละเข้าใจใน เรื่องธรรมชาติได้ สิง่
เหล่านี้แสดงให้เห็นว่ามนุ ษย์มคี วามสัมพันธ์อ ย่างใกลช้ ิดกับสิ่งแวดลอ้ มและธรรมชาติ แต่การ กระทาของมนุ ษย์นนั้ ได้
สร้างความเสียหายต่อสิง่ แวดล ้อมทัง้ โดยทางตรงและทางอ้อมอยู่ตลอดเวลา ทัง้ นี้ อาจเพราะ ความรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ ความ
ตัง้ ใจ หรือการกระทาตามใจชอบของมนุษย์นนั ่ เอง การกระทาของมนุ ษย์ทท่ี าให้เกิด การเปลี่ยนแปลงสภาพสิง่ แวดลอ้ มที่
สาคัญ ๆ ได้แก่ การทิ้งของเสีย การทาลายทรัพยากรธรรมชาติ และการ ทาลายสาธารณสมบัติ
3.1. การทิ้งของเสีย การทิ้งของเสียไม่ว่าจะเป็ นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ เข้าสู ่สง่ิ แวดลอ้ มโดยตรง เช่น การ
ปล่อยนา้ เสียจากชุมชนหรือจากโรงงานอุตสาหกรรมลงแม่นา้ การทิ้งขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล แบบมักง่าย การปล่อยไอ
เสียและควันดาจากรถยนต์และโรงงานเข้าสู ่บรรยากาศ ซึ่งการกระทาเหล่านี้เป็ นการปล่อย ทิ้งของเสียเข้าสู ่ส่งิ แวดลอ้ ม
โดยตรง ผลทีเ่ กิดขึ้นก็คือ ความสกปรก ปนเปื้ อน เกิดทัศนียภาพทีไ่ ม่สวยงาม เกิดกลิน่ เหม็นรบกวน การกระจายของเชื้อ
โรค การกระจายของสารพิษต่าง ๆ เป็ นต้น
3.2. การทาลายทรัพยากรธรรมชาติ การทาลายทรัพยากรธรรมชาติโดยมนุ ษย์เป็ นต้นเหตุสาคัญทีท่ าให้ระบบ
นิเวศต้องเสือ่ มโทรมลงและในเวลาต่อมาก็เกิดผลเสียต่อมนุ ษย์เอง การทาลายทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การ ถางป่ าทาไร่
เลือ่ นลอย การก่อสร้างสาธารณู ปโภค สาธารณู ปการขนาดใหญ่ (เช่น การก่อสร้างเขือ่ น อ่างเก็บนา้ ) ซึง่ จะต้องทาลายป่ าไม้
และดินที่อุดมสมบูรณ์ เป็ นต้น หากป่ าไม้ถูกทาลายมากก็อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อมนุ ษย์ ได้ เช่น นา้ ท่วม ฝนแ ลง้
ดังเช่นปรากฏการณ์ เอลนิโญ (El nino) ทีเ่ กิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกซีกโลกใต้ ได้ก่อให้เกิดความแห้งแลง้ หรือไม่ก็นา้
ท่วมหรือภัยพิบตั อิ น่ื ๆ ในส่วนต่าง ๆ ของโลก ซึง่ เป็ นทีส่ นใจอย่าง กว้างขวางในปัจจุบนั นี้
3.3. การทาลายสาธารณสมบัติ สาธารณสมบัติในทีน่ ้ ี หมายถึง สิง่ ของส่วนรวมที่เป็ นของทุก ๆ คน ไม่ว่า จะ
เป็ นสิง่ ของต่าง ๆ หรือสถานทีต่ ่าง ๆ เช่น สวนสาธารณะ ป้ ายรถเมล์ โทรศัพท์สาธารณะ เป็ นต้น ซึง่ ถือได้ว่า เป็ นสาธารณ
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สมบัติท่ที ุก ๆ คนในสังคมสามารถที่จะใช้ร่วมกันได้ และถ้าสิง่ ต่าง ๆ เหล่านี้ถูกทาลายหรือถูก ปล่อยปละละเลยอยู่ใน
สภาพทีช่ ารุดทรุดโทรมลงจนเป็ นทีน่ ่ารังเกียจ ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ และยังอาจเป็ น แหล่งแพร่เชื้อโรคต่าง ๆ ตามมา
ได้ ดังตัวอย่างเช่น สถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจชายทะเลบางแห่งทีเ่ คยมีหาดทรา ขาวสะอาด มีบริเวณทีส่ ะอาดเจริญตา แต่
เมือ่ ผูท้ ไ่ี ปใช้สอยไม่ช่วยกันระวังรักษา ซา้ ยังทาลายด้วยการทิ้งขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูลลงกลาดเกลือ่ น จนทาให้ชายหาด
สกปรกรกรุ ง รัง ไม่ ส วยงาม ธรรมชาติ ท่ี เ คยสวยสดงดงาม ก็ ก ลายสภาพไป ประโยชน์ ท่ี ม นุ ษ ย์ไ ด้ร ับ จาก
ทรัพยากรธรรมชาติดงั กล่าวก็จะกลับมาทาลายสิง่ แวดล ้อมโดยตรง
และกลับกลายเป็ นภัยต่อมนุษย์ใจโดยทางตรงและทางอ้อม

4. ผลกระทบทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อม
การดารงชีวติ ของมนุ ษย์นนั้ จาเป็ นต้องพึง่ พาอาศัยสิง่ แวดลอ้ มที่เกิดโดยธรรมชาติและทีม่ นุ ษย์สร้างขึ้น ซึง่ ทุก
ชีวิตต่ างปรารถนาที่จะดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างดีมีความสุ ข มีอาหารการกินที่ดี มีสภาพแวดลอ้ มที่ดี บริสุทธิ์ ปราศจากมลพิษต่าง ๆ แต่ดว้ ยวิวฒั นาการและความเจริญก้าวหน้าของโลกปัจจุบนั ประกอบกับการเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็วของประชากรได้ก่อให้เกิดปัญหาสิง่ แวดล ้อมและความต้องการบริการสาธารณู ปโภคต่าง ๆ ซึง่ หน่วยงานของรัฐไม่
สามารถเอาใจใส่ดูแลและให้บริการขัน้ พื้นฐานแก่ประชาชนได้เพียงพอ เช่น ทีอ่ ยู่อาศัย นา้ อุปโภคบริโภคทีส่ ะอาด และการ
สุขาภิบาลทีด่ ี ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติเสือ่ มโทรมเกิดมลพิษขึ้น และมีผล กระทบต่อสมดุลธรรมชาติหรือระบบนิเวศ
รวมทัง้ มีผลกระทบต่อการดาเนินชีวติ และสุขภาพอนามัยของมนุษย์ดว้ ย

5. ผลกระทบต่อระบบนิ เวศ
ณ ทีแ่ ห่งใดแห่งหนึ่ง ไม่วา่ จะเป็ นสระนา้ แม่นา้ ทุ่งหญ้า ป่ า ฯลฯ ประกอบด้วยสิง่ มีชีวติ หลาย ๆ ชนิด - อาศัย
อยู่ ซึง่ จะแตกต่างกันไปตามลักษณะของสิง่ แวดล ้อม แต่มคี วามสัมพันธ์ซง่ึ กันและกัน โดยความสัมพันธ์
ระหว่างสิง่ มีชวี ติ กับสิง่ แวดล ้อมทีส่ ง่ิ มีชวี ติ อาศัยอยู่น้ ี เราเรียกว่า “ระบบนิเวศ” และระบบนิเวศอาจเรียกได้ตาม - ลักษณะ
แหล่งที่อยู่อาศัย เช่ น ระบบนิเวศในทะเล ระบบนิเวศในป่ า เป็ นต้น การดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดที่มี
ความสัมพันธ์ซ่งึ กันและกันภายใต้ส่ิงแวดลอ้ มที่เหมาะสมเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ตัวอย่างเช่น ระบบนิเวศในสระนา้ ประกอบด้วยสัตว์และพืชนานาชนิดซึง่ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิง่ แวดลอ้ มบริเวณสระ
นา้ ทีม่ นั อาศัยอยู่ โดยมีจานวนแตกต่างกันไปตามแต่ชนิด พืชสีเขียวจะมีอยู่ทงั้ บริเวณริมสระนา้ และในสระนา้ พืชเหล่านี้จะ
รับพลังงานจากแสงของดวงอาทิตย์ เพือ่ ใช้ในการสังเคราะห์แสงโดยพืชจะทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ ะสมพลังงานและผลิตอาหาร
สัตว์ประเภทต่าง ๆ ทีอ่ ยู่ในสระนา้ ก็มที งั้ สัตว์กนิ พืช สัตว์กนิ สัตว์ สัตว์ทก่ี นิ ทัง้ พืชและสัตว์ โดยสัตว์ต่าง ๆ เหล่านี้ จะได้รบั
อาหารจากแหล่งอาหารต่าง ๆ ในสระนา้ และมีการถ่ายของเสียออกมา เมือ่ สัตว์เหล่านี้ตายไปก็มจี ุลนิ ทรียท์ าหน้าทีเ่ ป็ นผู ้
ย่อยสลาย กลายเป็ นปุ๋ยหรือสารอาหารของพืชต่อไป นอกจากนี้การไหลเวียนของนา้ ก็จะพัดพาเอาแร่ธาตุและอาหารต่าง ๆ
เข้ามาในสระมีผลให้พชื และสัตว์มกี ารเจริญเติบโตเพิม่ มากขึ้น เนื่องจากมีอาหารอุดมสมบูรณ์ แต่เมือ่ ปริมาณสัตว์ เพิม่ ขึ้น
ปริมาณของพืชที่เป็ นอาหารก็จะค่ อย ๆ ลดน้อยลงส่งผลให้ปริมาณสัตว์ค่อย ๆ ลดลงตามไปด้วย เนื่องจากอาหารมี

พื้นฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-11
ปริมาณไม่เพียงพอ ดังนัน้ ระบบนิเวศในสระนา้ จึงมีความสามารถในการควบคุมตัว เองได้ทาให้จานวนและชนิดของ
สิง่ มีชวี ติ คงที่ ซึง่ วัฏจักรนี้จะเกิดการหมุนเวียนในระบบนิเวศทีม่ คี วามสมดุลและมีความสัมพันธ์กนั อย่างปกติสุข
เมือ่ สภาพแวดล ้อมเกิดความเสือ่ มโทรม เช่น นา้ เกิดสภาพเน่าเสีย เนื่องจากมีสง่ิ แปลกปลอมปนเปื้ อนอยู่ ในนา้
ทัง้ ที่มาจากการกระทาของมนุ ษย์ จากการเกษตรกรรม จากโรงงานอุตสาหกรรม นา้ เสียจากชุมชน เป็ นต้น ก่อให้เกิด
ผลกระทบโดยตรงต่อพืชและสัตว์บางชนิดทีอ่ าศัยอยู่ในระบบนิเวศในสระนา้ นัน้ ซึง่ อาจทาให้ พืชหรือสัตว์บางประเภทตาย
ได้ หรือทาให้สตั ว์บางประเภทมีภูมติ า้ นทานโรคตา่ ลง วัฏจักรในระบบนิเวศเริ่ มเปลีย่ นแปลง ปริมาณอาหารอาจลดลง ไม่
เพียงพอ สัตว์ต่าง ๆ ขาดอาหารหรืออาจเกิดโรคต่อสัตว์นา้ ได้ ความสมดลของระบบนิเวศลดลง จุลนิ ทรียท์ ท่ี าหน้าทีย่ ่อย
สลายได้รบั สารพิษทาให้ประสิทธิภาพการย่อยสลายลดลง นา้ ก็เริ่มมีคุณภาพเสือ่ มโทรมมากขึ้นจนเกิดเป็ นมลพิษทาให้นา้
ในสระมีคุณภาพไม่ดี ไม่มปี ระโยชน์ ไม่สามารถนามาใช้ อุปโภคบริโภคได้ สิง่ มีชวี ติ ทีอ่ าศัยอยู่ในนา้ ก็ตาย รวมทัง้ สิง่ มีชีวติ
ทีอ่ าศัยอยู่รอบ ๆ สระนา้ ก็ได้รบั ผลกระทบ เช่นกัน และทีส่ าคัญคือสภาพสิง่ แวดลอ้ มทีเ่ สือ่ มโทรมนี้เป็ นอันตรายต่อการ
ดารงชีวติ และสุขภาพอนามัยของมนุษย์
เมื่อปัญหาสิ่งแวดลอ้ มเกิดขึ้นแลว้ จะเชื่อมโยงกันเป็ นลูกโซ่ เพราะสิ่งแวดลอ้ มและสิ่งมีชีวติ ในระบบนิเวศ มี
ความสัมพันธ์ซง่ึ กันและกัน ดังนัน้ เราจึงควรร่วมมือกันรักษาธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อมทีด่ ไี ว้ให้คงอยู่ตลอดไป

6. ผลกระทบต่ อสุ ขภาพอนามัย
สภาพแวดลอ้ มทีเ่ สื่อมโทรมจนเกิดเป็ นมลพิษสิง่ แวดลอ้ มนัน้ ทาให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพอนามัยของมนุ ษย์ ได้
ซึง่ การที่ได้สมั ผัสกับเชื้อโรคหรือสิ่งที่ทาให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บชนิดต่าง ๆ เช่น ได้รบั เชื้อโรคทีท่ าให้เกิดโรค ติดต่อ ได้รบั
สารพิษปริมาณมากหรือสิง่ ที่ทาให้เกิดโรคร้ายแรงได้โดยฉับพลัน ได้รบั สารพิษหรือเชื้อโรคทีท่ าให้ เกิดโรคร้ายแรงและ
เรื้อรัง เป็ นต้น อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุ ษย์และทาให้เกิดผลเสียต่อคุณภาพ ชีวติ ทัง้ ด้านร่างกายและ
จิตใจ ดังนี้เช่น
1. มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงกรรมพันธุ ์
2. มีผลให้ภูมติ า้ นทานโรคตา่ ลง
3. ก่อให้เกิดเหตุราคาญซึง่ มีผลเสียต่อสุขภาพจิต
4. เป็ นปัจจัยส่งเสริมโรคต่าง ๆ ทีม่ อี ยู่เดิมให้มคี วามรุนแรงยิง่ ขึ้น
จากผลกระทบดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้วา่ การกระทาทีม่ ผี ลต่อสภาพแวดล ้อมอันเนื่องมาจากการพัฒนา ในด้าน
ต่าง ๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุ ษย์ได้ แม้ว่าการพัฒนาทางด้านสาธารณสุขในปัจจุบนั สามารถป้ องกัน
และควบคุมโรคร้ายแรงต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น แต่ในขณะ เดียวกันก็ยงั มีปญั หาโรคภัยไข้
เจ็บอันเนื่องมาจากสารพิษทีเ่ กิดจากการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง การเปลีย่ นแปลงทางกรรมพันธุ ์ เป็ นต้น ซึ่ ง
สารพิษเหล่านี้ปนเปื้ อนอยู่ในสิง่ แวดล ้อมเป็ นจานวนมากและเป็ นปัญหา สาคัญทางด้านสาธารณสุข ดังนัน้ เราควรร่วมมือ
ร่วมใจกันรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้ มไม่ให้ถูกทาลายและเสื่อมโทรม ไปมากกว่าปัจจุบนั เพือ่ ให้คุณภาพของสิง่ แวดลอ้ ม
ดารงอยู่ได้ตลอดไป และทีส่ าคัญอย่างยิง่ คือ เพือ่ รักษา คุณภาพชีวติ และสุขภาพอนามัยของมนุษย์
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7. ผลกระทบต่ อสภาพเศรษฐกิจ สั งคม และการเมือง
ปัญหาสิง่ แวดล ้อมตามความเข้าใจโดยทัวไปนั
่ น้ มิได้มคี วามหมายเพียงแค่อากาศเป็ นพิษ นา้ เน่าเสีย เป็ นต้น แต่
ความจริงแลว้ ปัญหาสิ่งแวดลอ้ มนัน้ เกี่ยวพันต่อเนื่องกับปัญหาของชุม ชนและสังคมในเรื่องอื่น ๆ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง ตัวอย่างเช่น ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน ปัญหาดินเสื่อมคุณค่าและ มีคุณภาพตา่ ลงจนไม่
เอื้ออานวยต่อการเกษตรกรรมทาให้ผลผลิตลดน้อยลงและรายได้ของเกษตรกรลดน้อยลง ตามมา รายรับของภาครัฐใน
รู ปแบบของภาษีท่ีใช้ในการพัฒนาประเทศก็จะลดน้อยลงซึ่งส่งผลต่ อคุณภาพที่ตา่ ลง ของระบบสาธารณู ปโภคต่ าง ๆ
นอกจากนี้ยงั อาจมีปญั หาเรื่องกลิน่ เหม็นรบกวนทาให้ไม่เหมาะแก่การใช้เป็ นทีอ่ ยู่อาศัย และมีขอ้ จากัดในการอุตสาหกรรม
ตลอดจนก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม การขาดแคลนอาหาร ขาดที่ทากิน ขาดทีอ่ ยู่อาศัย การเจ็บไข้ได้ป่วยของประชาชน
และเกิดความสู ญเสียทางเศรษฐกิจ อันทาให้เกิด การเรียกร้องทางการเมืองจากประชาชนที่ได้รบั ผลกระทบ เช่น การ
ประท้วงเพือ่ ให้ได้รบั คุณภาพของบริการทีด่ ี ขึ้นตามมา เป็ นต้น
ในทานองเดียวกันการขาดการจัดการระบบสุขาภิบาลหรือระบบอนามัยสิง่ แวดลอ้ มที่ดี ก็อาจก่อให้เกิด ปัญหา
ต่อการพัฒนาประเทศได้ ดังเช่น การขาดการดูแลป้ องกันและการจัดการกากของเสียอันตรายโดยภาครัฐ ไม่จดั ให้มรี ะบบ
ฝังกลบกากของเสียอันตรายอย่างถูกวิธี (secure landfill) ในชุมชนหรือจากโรงงานอุตสาหกรรม ส่งผลให้ประชาชนและ
โรงงานอุตสาหกรรมไม่สามารถนากากของเสียอันตรายไปกาจัดอย่างถูกวิธี ทาให้มกี าร ลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายใน
สถานทีต่ ่าง ๆ กากของเสียอันตรายเหล่านัน้ ซึง่ มีทงั้ สารเคมีและโลหะหนักก็จะ ปนเปื้ อนตามแหล่งนา้ ผิวดินและแหล่งนา้ ใต้
ดินโดยรอบ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนทีน่ านา้ ดังกล่าวมาอุปโภคบริโภค นาไปสู ่ความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน ป่ าไม้ แหล่งนา้ เป็ นต้น และ เป็ นปัญหาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมต่อไป
อาจกล่าวได้วา่ การป้ องกันปัญหาสิง่ แวดล ้อมเป็ นกระบวนการหนึ่งทีค่ วรตระหนักถึง ในการพัฒนาประเทศควบคู่
ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพือ่ ให้ผลกระทบในทางลบและผล กระทบต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกิดขึ้น
น้อยทีส่ ุด หรืออาจกล่าวได้ว่า ปัญหาสิง่ แวดลอ้ มก็คือ ปัญหาทีร่ ่วมอยู่ใน กระบวนการทางด้านการพัฒนานัน่ เอง ซึง่ การ
พัฒนาโดยไม่คานึงถึงสิ่งแวดลอ้ มได้ก่อให้เกิดผลเสียมากมาย ทาให้การพัฒนานัน้ เป็ นการพัฒนาทีส่ ู ญเปล่า สิ้นเปลือง
ทรัพยากรของชาติและก่อปัญหาสิง่ แวดล ้อม รัฐต้องสู ญเสียเงินงบประมาณในการแก้ไขปัญหาสิง่ แวดลอ้ มเป็ นจานวนมาก
ซึง่ เงินจานวนนัน้ สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศด้านอื่น ๆ ที่จาเป็ น ทาให้สภาพความเป็ นอยู่ การดารงชี พ และ
คุณภาพชีวติ ของประชาชนดีข้นึ
กิจกรรม 1.1.1
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่ งแวดล้อมมีอะไรบ้าง
แนวตอบกิจกรรม 1.1.1
1. การใช้ทรัพยากรจานวนมาก เนื่องจากการเพิ่มประชากร
2. การทาลายทรัพยากรธรรมชาติเนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
3. การการทิ้งของเสี ย
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เรื่องที่ 1.1.2
ความสั มพันธ์ ของ สิ่ งแวดล้ อม และสุ ขภาพ
1. ปัจจัยของการเกิดโรค
การวิเคราะห์ถงึ ปัญหาที่เกิดกับสุขภาพ โดยอิงกับปัจจัยสาคัญทีท่ าให้มนุ ษย์ประสบปัญหาด้านการเกิดโรคนัน้
เมือ่ นามาประยุกต์ใช้สามารถอธิบายโดยอาศัยหลัก การพื้นฐานด้านระบาดวิทยา โดยจาแนกองค์ประกอบทีส่ าคัญได้ 3
ประการ คือ
ด้านตัวโรค (Agent : A) หมายถึง ตัวเชื้อโรค หรือพิษภัยต่าง ๆ ทีส่ ามารถทาอันตราย ต่อคนได้ทงั้ โดยตรง
และโดยอ้อม
ด้านคน (Host : H) หมายถึง ประชากร หรือคนทีร่ บั ตัวโรค หรือพิษภัยต่าง ๆ เข้าไปแลว้ ถ้าไม่มภี ูมติ า้ นทาน
พอเพียงจะเกิดการเจ็บป่ วยขึ้น
ด้านสิง่ แวดลอ้ ม (Environment: E) หมายถึง สิง่ แวดลอ้ มของตัวโรคและตัวคน สิง่ แวดลอ้ มนี้จะเป็ นตัวการ
สาคัญทีจ่ ะทาให้คนเป็ นโรคมากน้อยเพียงใด
จากปัจจัยทัง้ สามชนิดทีก่ ล่าวมานัน้ ถ้าหากนามาพิจารณาประกอบถึงความสัมพันธ์กนั จะช่วยวิเคราะห์เกี่ยวกับ
การเกิดโรคในชุมชนได้เป็ นอย่างดี ได้มผี ูค้ ิดนาเอาปัจจัยทัง้ สามมา ประกอบกันแลว้ อธิ บายตามหลักทางด้านระบาดวิทยา
โดยดูถงึ ความสมดุลของปัจจัยทัง้ สาม เมือ่ นามาเปรียบเทียบกัน โดยนาเอาปัจจัยทัง้ สามมาอธิบายรวมกัน สามารถอธิบาย
ได้ 4 ลักษณะ ดังนี้
ลักษณะที ่ 1
ปัจจัยทัง้ สามอยู่ในสภาพที่สมดุลกัน คือตัว โรค ตัวคน และด้านสิ่งแวดลอ้ ม คนมี สุ ขภาพปกติ ตัว โรคมี
จานวนเท่าเดิม สภาพ แวดลอ้ มปกติเหมาะสมกับการดารงชีวติ ของคน ในชุมชนนัน้ จะไม่มปี ญั หาเกี่ยวกับการเกิดโรค
ขึ้นมา ทุกคนสามารถดาเนินชีวติ ทีเ่ หมาะสมได้ หรือในสถานประกอบการณ์ทม่ี กี ารทางานเป็ นปกติมกี ารเตรียมงาน ในด้าน
การควบคุมป้ องกันการเกิดโรค และอุบตั เิ หตุการบาดเจ็บทีด่ มี กี ารดาเนินการทีด่ ี สถิตเิ ป็ นไปตามมาตรฐานทีค่ วรจะเป็ น
ลักษณะที ่ 2
เป็ นลักษณะทีเ่ กิดการเปลีย่ นแปลงทางด้านตัวโรคขึ้น โดยโรคมีจานวนเพิม่ มากขึ้น จนผิดปกติหรือเกิดมีตวั โรค
ชนิดใหม่แทรกซ้อนเข้ามา ทาให้ประชากรในชุมชนปรับตัวไม่ทนั เกิดการระบาดของโรคขึ้นมา หรือในด้านการทางานของผู ้
ประกอบอาชีพ ถ้ามีการเปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโลยี หรือมีการวิวฒั นาการทางด้านเทคโนโลยี หรือมีการวิวฒั นาการ
ทางด้านวิชาการมากทาให้ แรงงานไม่สามารถปรับตัวได้ทนั ไม่คนุ ้ เคย กับสภาพการทางาน ไม่ทราบวิธีการป้ องกัน ตนเอง
จากภัยอันตรายใหม่ๆ เหล่านัน้ ประชากรอาจจะเกิดอุบตั เิ หตุการบาดเจ็บ และโรคจากการทางานในชุมชนนัน้ มากขึ้น

1-14 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม
ลักษณะที ่ 3
คนในชุมชนมีการเปลีย่ นแปลงไปกว่าปกติ เช่นในชุมชนทีม่ เี ด็กอ่อนเกิดขึ้นมาก ความต้านทานของเด็กจะน้อย
จะเกิดโรคมากขึ้น เพราะเด็กขาดภูมคิ มุ ้ กัน ในด้านการทางาน ถ้าหากโรงงานหรือสถานทีใ่ ดจานวน แรงงานมีมาก มีความ
เป็ นอยู่อย่างแออัด มาตรฐานความเป็ นอยู่ไม่ดี แม้แต่สภาพแวดล ้อมอาจจะไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงใดๆ หรือถ้าหากชุมชนใด
มีแรงงานประเภทไร้ฝีมอื หรือแรงงานทีข่ าดการศึกษามากเกินไปอาจจะเกิดการระบาดของโรคแรงงานจะเป็ น โรคเนื่องจาก
การประกอบอาชีพได้ อาจจะ เกิดอุบตั เิ หตุและการบาดเจ็บมากขึ้น
ลักษณะที ่ 4
เมือ่ พิจารณาจากปัจจัยด้านตัวคนและตัวโรคคงเดิม แต่ดา้ นสภาวะของสิง่ แวดลอ้ มเริ่มเปลีย่ นแปลงไป จะทาให้
เกิดภาวะไม่สมดุลขึ้น สิง่ แวดล ้อมเปลีย่ นไป ซึง่ จะเปลีย่ นไปได้ 2 แบบคือ
1) เปลีย่ นไปในลักษณะไม่ดสี นับสนุ นในด้านตัวโรค ทาให้เกิดโรคมากขึ้น เช่นใน ฤดูฝนมีนา้ ขังอยู่มากขึ้น จะ
เกิดโรคระบาด เช่ น มาลาเรีย ไข้เลือดออก หรือวิเคราะห์ใน แง่การทางาน ถ้าแรงงานต้องทางานใน บรรยากาศหรือ
สิง่ แวดล ้อมทีม่ พี ษิ ภัยมาก หรือสิง่ แวดล ้อมในการทางานไม่ดี เช่น มี เสียงดัง ร้อนชื้น เย็นเกินไป จะทาให้คนเกิด โรคจาก
การประกอบอาชีพมากยิง่ ขึ้นได้ เพราะสิง่ แวดล ้อมจะเป็ นตัวเอื้ออานวยทาให้เกิดโรคมากขึ้น
2) เปลีย่ นไปในลักษณะที่ดีเกินไป คือ ไปสนับสนุ นด้านตัวคน ทาให้เกิดโรคขึ้นได้ เช่น คนที่มฐี านะความ
เป็ นอยู่ดีมากเกิน อาจจะเกิดเป็ นโรคอ้วน ไขมันในเลือดมาก เกินไปหรือคนที่อยู่ในสิ่งแวดลอ้ มที่ดมี าตลอด เช่น แถบ
ยุโรป อเมริกา เมือ่ มาประสบกับ สิง่ แวดล ้อมทีไ่ ม่ดแี ถบเอเชีย แอฟริกา เช่น ร้อนเกินไป มีโรคมาก พาหะทีส่ ามารถนาโรค
ชุกชุม อาหาร นา้ ดืม่ นา้ ใช้ไม่สะอาด เมือ่ ขาดภูมติ า้ นทาน หรือปรับตัวไม่ทนั อาจ จะเกิดการเจ็บป่ วยขึ้นมาได้
จากการวิเคราะห์สาเหตุวธิ ีการเกิดโรค หรือการเกิดอุบตั เิ หตุ การบาดเจ็บ การพิการ จากการประกอบอาชีพ โดย
ใช้หลักการสมดุลอันนี้เป็ นการใช้หลักการทางด้านนิเวศวิทยาทัวไป
่ ซึง่ จะทาให้สามารถเข้าใจวงจรหรือระบบการเกิดโรคใน
สภาพแวดล ้อมทัวไป
่ หรือพื้นทีอ่ ตุ สาหกรรมมากยิง่ ขึ้น ทาให้งา่ ยต่อการทีจ่ ะหาทางควบคุมป้ องกันโรคหรืออันตรายได้เป็ น
อย่างดี แนวคิดการจัดการด้านงานสาธารณสุ ขนัน้ จะให้ความสาคัญกับปัจจัยความสัมพันธ์ต่าง ๆ เหล่านี้มาก โดย
พยายามหาทางทีจ่ ะควบคุมปัจจัยทัง้ สามให้อยู่ในสภาพปกติ มีความสมดุลมากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะมากได้ เช่น หาทางลดจานวน
หรือปริมาณของโรคลง ควบคุมอัตราการเพิม่ ของประชากรให้อยู่ในระดับตา่ และหาทางควบคุมสิง่ แวดลอ้ มให้อยู่ในระดับ
ปกติตลอดเวลา จากสาเหตุหลักประการนี้งานด้านสาธารณสุ ข จึงเกิดแขนงหรือสาขาวิชาการต่ างๆ ขึ้นมาเพื่ อศึ กษา
ค้นคว้าหาแนวทางวิธีการที่จะมาใช้ควบคุ มการเกิดโรค เช่ น งานด้านการแพทย์และพยาบาลงาน ด้า นวิทยาศาสตร์
การแพทย์ งานด้านโรคติดเชื้อการควบคุมป้ องกันโรคติดต่ อ งานด้านสุขศึ กษา และพฤติกรรม งานด้านการป้ องกัน
สุขภาพจิต งานด้านโภชนาการ งานการระบาดวิทยา งานด้านอนามัยสิ่งแวดลอ้ ม รวมทัง้ งานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยเป็ นต้น
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2. สิ่ งแวดล้อมการทางานและสิ่ งคุกคามสุ ขภาพอนามัย
สิง่ แวดลอ้ มการทางาน หมายถึง สิง่ ต่างๆ ที่อยู่ลอ้ มรอบตัวผู ป้ ระกอบอาชีพในขณะทางาน เช่น หัวหน้างาน
เพือ่ นร่วมงาน เครื่องจักร แสง เสียง อุณหภูมิ เป็ นต้น ซึง่ สามารถแบ่งได้ 4 ประเภทได้แก่
1. สิง่ แวดลอ้ มทางกายภาพ (Physical environment) เช่น อุณหภูมิ แสง เสียง ความดันบรรยากาศ การ
สันสะเทื
่
อน เป็ นต้น
2. สิง่ แวดล ้อมทางเคมี (Chemical environment) ได้แก่ สารเคมีทกุ ชนิดทีใ่ ช้ในการทางาน
3. สิง่ แวดล ้อมทางชีวภาพ (Biological environment) เช่น เชื้อโรค สัตว์ และฝุ่นพืชต่างๆ เป็ นต้น
4. สิง่ แวดลอ้ มทางจิตวิทยาสังคม (Psychosocial environment) เช่น สัมพันธภาพระหว่างบุคคลในสถานที่
ทางาน ค่าตอบแทน ลักษณะการทางาน เป็ นต้น
สิง่ แวดลอ้ มการทางาน อาจทาอันตรายแก่สุขภาพของผูท้ ท่ี างานหรือไม่ก็ได้ โดยทีค่ วามสาคัญของสิง่ แวดลอ้ ม
การทางานอยู่ทว่ี ่าสามารถทาให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพอนามัยของผูป้ ฏิบตั ิงาน ซึง่ เราเรี ยกว่า “สิง่ คุกคามสุขภาพอนามัย
(Health hazard)” ซึง่ แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่
2.1. สิง่ คุกคามสุขภาพอนามัยทางกายภาพ (Physical health hazard) ได้แก่
2.1.1 อุณหภูมิ (Temperature) เป็ นสิง่ สาคัญในการทีจ่ ะต้องคานึงถึงเป็ นอันดับแรกในสถานประกอบการ
เพราะมีผลต่ อคุณภาพ ปริมาณงาน รวมถึงลักษณะการทางานของคน ซึ่งร่ างกายจะมีกลไกในการรักษาอุณหภูมขิ อง
ร่างกายให้คงที่อยู่เสมอ เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมขิ องสิ่งแวดลอ้ ม ร่างกายจะมีปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุล ถ้า
ร่างกายไม่สามารถปรับตัวได้ก็จะทาให้เกิดอาการผิดปกติข้ นึ มา เช่น เป็ นลม อ่อนเพลีย เป็ นตะคริว จากความร้อน หรือ
เกิดเนื้อเยือ่ ขาดเลือดไปเลี้ยงจากการปฏิบตั งิ านในอุณหภูมทิ ม่ี คี วามเย็นตา่ กว่าปกติเป็ นเวลานานๆ
2.1.2 แสง (Light) ระดับของแสงมีความสาคัญสาหรับงานทีท่ า โดยขึ้นอยู่กบั ลักษณะของงานแต่ละประเภท ถ้า
แสงสว่างทีจ่ า้ เกินไปก่อให้เกิดผลกระทบต่อการมองเห็น โดยอาจทาให้เกิดอาการตาลาย ปวดศีรษะ และถ้าแสงน้อยเกินไป
ทาให้เกิดความเมือ่ ยล้าต่อตา นามาสูก่ ารเกิดอุบตั เิ หตุและเกิดความผิดพลาดในการทางานได้
2.1.3 เสียง (Noise) ความดังของเสียงจะแตกต่างกันไป เสียงทีจ่ ดั เป็ นอันตรายต่อสุขภาพคือ เสียงทีม่ คี วามดัง
เกิน 90 เดซิเบลเอ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบการได้ยิน อันตรายต่อสุขภาพและจิตใจ เช่น หูอ้ อื หูหนวก เครียด
โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เป็ นต้น
2.1.4 ความดันบรรยากาศ (Atmospheric pressure) ทีเ่ ปลีย่ นไปจากปกติ จะก่อให้เกิดการคุกคามสุขภาพ
อนามัย ได้แก่ ความดันบรรยากาศสู งจะพบในผูท้ ท่ี างานใต้นา้ อาจเกิดฟองของก๊าซไนโตรเจนเข้าไปในกระแสเลือด และ
เข้าไปอยู่ตามข้อรวมถึงใต้ชนั้ กลา้ มเนื้อ ทาให้เกิดการเป็ นตะคริวอย่างรุนแรง บางรายเข้าไปอุดเส้นในสมองทาให้เสียชีวติ
ได้ ส่วนบรรยากาศตา่ จะพบได้ในผู ท้ ่ที างานในที่สูงเช่น บนเครื่องบิน บนภูเขา ทาให้เกิดอาการเวียนศีรษะ อ่อนเพลีย
เนื่องระดับออกซิเจนทีไ่ ปเลี้ยงสมองลดลง
2.1.5 ความสันสะเทื
่
อน (Vibration) มักเกิดขึ้นเนื่องจากการทางานทีเ่ กี่ยวข้องกับการจับถือเครื่องจักรกลที่มี
ความเคลือ่ นไหวอย่างรวดเร็วและมีความสัน่ สะเทือนเป็ นระยะเวลานานๆ เช่น เครื่องเจาะ เครื่องตัด ทาให้การไหลเวียน
ของเลือดทีไ่ ปเลี้ยงปลายมือขัดข้อง ทาให้เกิดเนื้อเยือ่ ขาดเลือดไปเลี้ยงมีอาการชา ปวด เนื้อเยือ่ มีการตาย
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2.1.6 รังสี (Radiation) รังสีทม่ี อี นั ตรายต่อมนุ ษย์ เช่น กัมมันตภาพรังสี รังสีอุลตร้าไวโอเลต เป็ นต้น ซึ่งถ้า
ได้รบั นานๆ จะเกิดการทาลายของเนื้อเยือ่ อาจกลายเป็ นมะเร็งได้
2.2. สิง่ คุกคามสุขภาพอนามัยทางเคมี (Chemical health hazard) สารเคมีเป็ นเคมีธาตุ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติหรือ สังเคราะห์ข้ ึน โดยจะอยู่ ในรู ปต่ า ง ๆ ได้แก่ ฝุ่ น (Dust) ไอระเหย (Vapour) ละออง (Mist) ฟูม
(Fume) ก๊าซ (Gas) ตัวทาละลาย (Solvent) และควัน (Smoke) สารเคมี ในสภาวะต่างๆ นัน้ สามารถเข้าสู ่ร่างกายได้ 3
ทาง คือ ทางเดินหายใจ การดูดซึมทางผิวหนัง และทางบริโภคทางปาก
2.2.1 การหายใจ สารบางชนิดจะระคายเคืองและเป็ นอันตรายต่อเยื่อบุทางเดินหายใจส่วนต้น และทางเดิน
หายใจส่วนปลาย สารเคมีบางชนิดไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองแต่จะแทรกผ่านเข้าไปในส่วนลึกๆ ของปอดจนทาให้ปอด
ได้รบั อันตรายหรืออาจผ่านเข้าสูก่ ระแสเลือดโดยทีผ่ ูส้ มั ผัสไม่รูต้ วั
2.2.2 การดูดซึมเข้าผิวหนัง ความหนาของผิวหนัง การปิ ดคลุมด้วยเหงือ่ และไขมันโดยธรรมชาติ เป็ นการ
ป้ องกันสารเคมีได้ในระดับหนึ่ง แต่ความสามารถในการละลายไขมันของสารเคมี จะทาให้สารเคมีดูดซึมผ่านผิวหนังได้ ถ้า
ผิวหนังเป็ นแผลถลอกจะทาให้สารเคมีดูดซึมผ่านเข้าสู ่ร่างกายได้เร็วขึ้น โดยเมือ่ ผิวหนังเกิดปฏิกิริยาอาจจะมีอาการแพ้
เกิดขึ้น ลักษณะคล้ายผิวหนังอักเสบหรือเป็ นแผลพุพองได้
2.2.3 การบริโภค สารเคมีอาจจะถูกกินเข้าไปได้ โดยบางครัง้ อาจจะตัง้ ใจหรือไม่ตงั้ ใจก็ตาม การเกิดพิษใน
ร่างกาย ซึ่งร่ างกายจะประกอบด้วยอวัยวะระบบต่ างๆ การที่ร่างกายตั้ งแต่ หนึ่งระบบขึ้นไป มีปฏิกิริยาตอบสนองต่ อ
สารเคมี แลว้ ทาให้เกิดพิษ อาจจะแพร่กระจายไประบบอื่นได้ดว้ ย เช่น พิษต่อตับทาให้เกิดตับแข็ง พิษต่อไตทาให้เกิดไต
เสียหน้าที่ พิษต่อระบบประสาททาให้ระบบประสาททางานล ้มเหลว การเกิดมะเร็ง เป็ นต้น
2.3. สิง่ คุกคามสุขภาพอนามัยทางชีวภาพ (Biological health hazard) คือ สิง่ คุกคามสุขภาพอนามัยทีเ่ ป็ น
สิง่ มีชวี ติ ได้แก่ จุลนิ ทรียต์ ่าง ๆ เช่น เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เป็ นต้น สัตว์ทเ่ี ป็ นพาหะนาโรค และฝุ่นจากพืชหรือสัตว์
ซึง่ เป็ นสิ่งที่ทาให้เกิดโรคติดเชื้อ หรือโรคภูมแิ พ้ต่าง ๆ ได้ รวมทัง้ สัตว์มพี ษิ ชนิดต่าง ๆ ด้วยซึง่ ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู ้
ประกอบอาชีพ
2.4. สิง่ คุกคามสุขภาพอนามัยทางจิตวิทยาสังคม (Psychosocial health hazard) คือ สิง่ แวดลอ้ มในการ
ทางานทีส่ ามารถก่อให้เกิดสภาวะเครียด เนื่องมาจากจิตใจหรืออารมณ์ทไ่ี ด้รบั ความบีบคัน้ ยังมีผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ทางด้านร่างกาย ซึง่ สาเหตุมดี งั ต่อไปนี้
2.4.1 การเกิดความรู ส้ กึ เบือ่ หน่ายต่องาน โดยทัว่ ไปเกิดจากความต้องการพื้นฐานไม่ได้รบั การตอบสนองที่
เหมาะสม เช่น ค่าจ้างทีต่ า่ ความไม่มมี นุษยสัมพันธ์ของหัวหน้าและผูร้ ่วมงาน การทางานทีซ่ า้ ซาก เป็ นต้น
2.4.2 การเกิดความกดดันจากสภาพงานทีไ่ ม่เหมาะสม เช่น การทางานเป็ นผลัดที่นอกเหนือจากเวลาปกติ
เกิดความกดดันต่อกลไกของร่างกายก่อให้เกิดสุขภาพเสือ่ มโทรม อาจจะทาให้เกิดโรคกระเพาะจากเวลาการรับประทาน
อาหารเปลีย่ นแปลง โรคหัวใจจากระบบการไหลเวียนเลือดเปลีย่ นแปลง และโรคประสาทแบบแผนการนอนเปลีย่ นแปลง
ทาให้เกิดการอดนอน
2.4.3 การเกิดอุบตั ิเหตุจากปัญหาจิตวิทยาสังคม งานบางอย่างที่มคี วามซา้ ซากจาเจและเร่งรีบแข่งกับเวลา
อาจจะทาให้เกิดการทางานทีผ่ ดิ พลาดขึ้นได้ ซึง่ ความผิดพลาดนี้อาจทาให้เกิดอุบตั ิเหตุ และคนงานบางคนอาจต้องมีภ าระ
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ความรับผิดชอบต่อครอบครัวมากและรายได้ไม่พอกับรายจ่าย อาจทาให้ตอ้ งดิ้นรน ทางานมากขึ้นโดยการทางาน นอก
เวลา ร่างกายเกิดอาการอ่อนล ้าทาให้เกิดอุบตั เิ หตุได้เช่นกัน
กิจกรรม 1.1.2
องค์ประกอบการเกิดโรคที่เกิดจากสิ่ งแวดล้อม มีอะไรบ้าง

แนวตอบกิจกรรม 1.1.2
1) ตัวโรค
2) คน
3)สิ่ งแวดล้อม
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เรื่องที่ 1.1.3
การควบคุมป้องกันปัจจัยสิ่ งแวดล้ อมทีม่ ตี ่ อสุ ขภาพ
สาหรับขัน้ ตอนการทางานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ทีน่ ามาใช้เพือ่ ให้งานด้านอนามัยสิง่ แวดลอ้ มและด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยบรรลุถงึ วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายทีว่ างไว้นนั้ แบ่งขัน้ ตอนการดาเนินงาน ออกเป็ น 5 ขัน้ ตอนหลัก
ดังนี้
(1) การจาแนกปัญหาและอันตราย (Problems and Hazards Identification) เป็ นขัน้ ตอนแรกของการ
ทางาน มีความจาเป็ นต้องค้นหาปัญหาและอันตรายทีม่ ใี นสถานทีท่ างาน โดยเฉพาะอันตรายหลัก ๆ (Potential Hazards)
ของสถานประกอบการต่าง ๆ เทคนิควิธีการทีใ่ ช้นนั้ ไม่มคี วามยุ่งยากสลับซับซ้อน ไม่จาเป็ นต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์เข้ามา
เสริมมาก ใช้ประสบการณ์ ความเคยชินสัญชาติญาณญาณประจาตัวของผูต้ รวจสอบ หรือมีเครื่องมือง่ายๆ ทีส่ ามารถอ่าน
ค่าได้ทนั ทีม่ าประกอบด้วย จะทาให้การตัดสินใจทางานเร็วขึ้น
(2) การประเมินขนาดของปัญหาและอันตราย (Hazards Evaluation) เป็ นขัน้ ตอนถัด มาของการทางานด้านนี้
เมือ่ ทราบเบื้องต้นว่าในสถานทีท่ างานมีอนั ตรายแอบแฝงอยู่จากการจาแนกหาขัน้ ต้นแลว้ ขัน้ ตอนนี้จะใช้เครื่องมือต่าง ๆ
เข้ามาสารวจตรวจสอบ ตรวจวัด ให้ทราบ ถึงความหนักเบา ขนาดปัญหาทีแ่ ท้จริง เป็ นการตรวจสอบว่าอันตรายทีจ่ าแนก
ได้นนั้ มีจริงหรือไม่อยู่ในระดับใด ใหญ่โตมีโอกาสทาให้เกิดความรุนแรงต่อไปหรือไม่
(3) การเปรียบเทียบขนาดของอันตราย (Hazards Interpretation) การทีจ่ ะทราบความ รุนแรงของอันตราย
ต่าง ๆ ทีไ่ ด้จากขัน้ ตอนการจาแนก ขัน้ ตอนการตรวจวัดตรวจสอบมาได้ว่ามี อันตรายจริงหรือไม่อยู่ในระดับใดต้องมีการ
นาเอามาเปรียบเทียบประเมินกับมาตรฐานทีม่ อี ยู่ เช่นมาตรฐานด้านกฎหมาย ด้านวิชาการ ข้อเสนอแนะ ข้อแนะนาทีม่ อี ยู่
จะทาให้ทราบระดับ ความรุนแรง ความเร่งด่วนทีจ่ ะดาเนินการเป็ นต้น
(4) การแนะนาสัง่ การและการควบคุม (Hazard Control)จากขัน้ ตอนทีส่ ามทีท่ ราบถึง ความรุนแรง ความ
เร่งด่วนทีต่ อ้ งดาเนินการขัน้ ตอนนี้เป็ นขัน้ ตอนของการหาแนวทางทีเ่ หมาะสม มาใช้จดั การกับปัญหา แนวทางการทางาน
ขึ้นอยู่กบั บทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคลทีม่ สี ่วน เกี่ยวข้องเช่นถ้าเป็ นเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานของรัฐจะทาหน้าที่สงั ่ การให้
สถานประกอบการมีการ ปรับปรุงแก้ไขไม่ให้มอี นั ตรายเกิดขึ้น ถ้าเป็ นบุคลากรของสถานประกอบการโรงงานต้อง พิจารณา
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข ควบคุมสภาพอันตรายต่าง ๆ ทีจ่ ะเกิดขึ้นให้อยู่ในสภาพทีป่ กติมากทีส่ ุดต่อไป
(5) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation and Feedback) เป็ นการประเมินผล งานกิจกรรม เป็ นการ
ประเมินความสาเร็จของโครงการทัง้ หมด กิจกรรมต่าง ๆ ทีด่ าเนินการไปว่าบรรลุถงึ เป้ าหมายมากน้อยเพียงใด โดยรวม
เอาปัจจัยทรัพยากรต่าง ๆ ที่ลงไปดู ความคุม้ ค่ าของ ผลที่ได้ออกมา เพื่อรายงานผลให้ผูบ้ ริหารรับทราบ และพิจารณา
ปรับปรุงแนวทางการทางานต่อไป
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ขัน้ ตอนการทางานทีแ่ นะนานี้สาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการทางานจะมีบทบาทแตกต่างกันไปตามขัน้ ตอน บาง
สาขาอาชีพจะทาเฉพาะขัน้ ตอนการจาแนกอันตราย บางสาขา เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์อาชีวอนามัย หรือ
เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยจะเข้ามามีส่วนร่วมมากตัง้ แต่ขนั้ ตอนแรกจนถึ งขัน้ ตอนสุดท้ายทีต่ อ้ งประสานงานกับหน่ วยงาน
สาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ จะเข้ามามีส่วนร่วมเช่นแพทย์ พยาบาล พยาบาลอาชีวอนามัย วิศวกรสาขาต่าง ๆ นักวิทยาศาสตร์
นักชีวสถิติ นักระบาดวิทยา นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ เป็ นต้น
หลักการทีส่ าคัญของการควบคุมงานด้านอนามัยสิ่งแวดลอ้ มและอาชีวอนามัยนี้ประกอบด้วย 3 ประการสาคัญ
คือ
1. การตระหนักถึงอันตราย (Hazard Recognition) การตระหนักถึงปัญหาแนวทางการ ทางานนัน้ จะต้อง
ตระหนักว่าในการทงานทุก ๆ ชนิด ทุกขัน้ ตอนการทางานนัน้ จะมีสง่ิ คุกคาม เป็ นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของคนทางาน
เสมอ อันตรายเกิดขึ้นจากเครียด ความเค้น อันตราย จากสภาพแวดล ้อมทางเคมี ทางด้านกายภาพ ความร้อน แสง เสียง
รังสี สภาพทางชีวภาพ และ ทางด้านกลวิธีการทางานเป็ นสาเหตุสาคัญ
2. การประเมินขนาดของอันตราย (Hazard Evaluation) การประเมินหาขนาดของปัญหา จะประเมินถึง
อันตรายอันอาจจะเกิดจากสภาพสิ่งแวดลอ้ มที่เป็ นอันตราย โดยการตรวจสอบ ตรวจวัดว่ามีขนาดอันตรายมากน้อย
เพียงใด ในระดับใด โดยการนาเอาค่าทีไ่ ด้จากการตรวจ สอบตรวจวัดไปปรับเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ข้อเสนอแนะด้าน
วิชาการว่าเกินกว่ามาตรฐานที่ กาหนดไว้ขนาดใดซึง่ ต้องประเมินเป็ นค่าต่าง ๆ ออกมากเพือ่ นาผลไปพิจารณาสังการต่
่ อไป
3. การควบคุมอันตราย (Hazard Control) ขัน้ ตอนสุดท้ายของการทางานจะต้องมีการ แนะนาสัง่ การในการ
ควบคุมป้ องกันอันตรายของสภาพสิง่ แวดล ้อมในการทางานให้อยู่ในสภาพ ปกติ ต้องมีการศึกษาหามาตรการและวิธีการที่
เหมาะสมในการใช้ค วบคุ ม อัน ตรายที่จ ะเกิ ด ขึ้น โดยค านึ ง ถึงปัจ จัย ประกอบทุ ก ด้า นเช่ น ด้า นความร่ วมมือ ด้า น
เศรษฐศาสตร์การลงทุน ความ เป็ นไปได้ การใช้เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมไม่เกิดปัญหาติดตามมา
กิจกรรม 1.1.3

หลักการสาคัญในการควบคุมงานด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อมและอาชี วอนามัยประกอบด้วย
อะไรบ้าง

แนวตอบกิจกรรม 1.1.3

1. การตระหนักถึงอันตราย
2. การประเมินขนาดของอันตราย
3.

การควบคุมอันตราย

1-20 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม

ตอนที่ 1.2
แนวคิดเกีย่ วกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 1.2 แล ้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่ อง
1.2.1 ความหมาย และความสาคัญของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1.2.2 ขอบเขตของงานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
1.2.3 การจัดการด้านอาชีวอนามัยในประเทศไทย และต่างประเทศ

แนวคิด
1. งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหมายถึงการดูแลสุขภาพอนามัยของผูป้ ระกอบอาชีพการงานให้มี
สภาวะทีส่ มบูรณ์ดที งั้ ทางร่างกาย ทางจิตใจ และสามารถดารงชีพอยู่ในสังคมได้ดว้ ยดี รวมทัง้ ดูแลให้ผู ้
ประกอบอาชีพการงานให้มคี วามปลอดภัย ปราศจากภัยคุกคาม อันตราย การบาดเจ็บ สูญเสีย รวมถึง
ความเสีย่ งต่างๆ จึงมีความสาคัญ และเป็ นประโยชน์แก่ผูท้ เ่ี กี่ยวข้องทุกฝ่ ายไม่วา่ จะเป็ นฝ่ ายลูกจ้าง ฝ่ าย
นายจ้างหรือภาครัฐ
2. ขอบเขตของงานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ประกอบด้วย งานด้านสุขศาสตร์อตุ สาหกรรม งานด้าน
อาชีวนิรภัย งานด้านการยศาสตร์และจิตวิทยาในการทางานและ งานด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรือเวชศาสตร์
อุตสาหกรรม
3. การพัฒนางานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในต่างประเทศสามารถแบ่งการพัฒนาได้เป็ น 2 ยุคหลักที่
สาคัญ คือ ยุคก่อนการปฏิวตั อิ ุตสาหกรรมและยุคหลังการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม ซึง่ การพัฒนางานอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยในยุคหลังการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมมีการพัฒนา มากขึ้นทัง้ ในด้านวิชาการและขยาย
ขอบเขตสูส่ งั คมในวงกว้างมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการออกกฎหมายเฉพาะทางด้าน นี้เพือ่ บังคับใช้ในประเทศ
ต่าง ๆ พร้อมจัดตัง้ หน่วยงานและองค์กรขึ้นเพือ่ บริหารงานหรือให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย และมีการนาเรื่องระบบการบริหารจัดการเข้ามามีสว่ นร่วม ส่วนในประเทศไทยจะเกี่ยวกับการ
ออกกฎหมาย พระราชบัญญัตแิ ละการจัด ตัง้ หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ขึ้นมาเพือ่ ดาเนินงาน มีการให้การ
สนับสนุน ส่งเสริมงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเทศไทย โดยมีการปรับเปลีย่ นและจัดตัง้
หน่วยงานขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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วัตถุประสงค์
1. อธิบายความหมาย และความสาคัญของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้
2. อธิบายขอบเขตของงานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยได้
3. ยกตัวอย่างการพัฒนาการจัดการด้านอาชีวอนามัยในประเทศไทย และต่างประเทศได้
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เรื่ องที่ 1.2.1
ความหมาย และความสาคัญของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1. ความหมายของอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คาว่า “อาชีวอนามัย” ตรงกับคาในภาษาอังกฤษว่า “Occupational Health” ซึง่ มีรากฐานมาจากคาสองคาผสม
กัน คือ
อาชีวะ (occupational) หรืออาชีพซึง่ หมายถึง การทีบ่ คุ คลประกอบอาชีพการงาน เพือ่ เลี้ยงชีพ
อนามัย (health) หรือสุขภาพอนามัย ซึง่ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้ความหมายไว้ว่า สภาวะทีส่ มบูรณ์ดี
ทัง้ ทางร่างกาย (physical health) ทางจิตใจ (mental health) และสามารถดารงชีพอยู่ในสังคมได้ดว้ ยดี (social wellbeing)
ส่วนคาว่า ความปลอดภัย (safety) หมายถึง สภาวะที่เ ป็ นอิสระหรือปราศจากภัยคุกคาม (hazard) ไม่มี
อันตราย (danger) ไม่เกิดการบาดเจ็บ (injury) และการสูญเสีย (loss) รวมถึงไม่มคี วามเสีย่ ง (risk) ใดๆ
ดังนัน้ เมือ่ รวมความหมายทัง้ หมดอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety) จึง
เป็ นศาสตร์หรือระบบวิชาความรูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพอนามัยของผูป้ ระกอบอาชีพการงานให้มสี ภาวะทีส่ มบูรณ์ดี
ทัง้ ทางร่างกาย ทางจิตใจ และสามารถดารงชีพอยู่ในสังคมได้ดว้ ยดี รวมทัง้ ดู แลให้ผูป้ ระกอบอาชีพการงานให้มคี วาม
ปลอดภัย ปราศจากภัยคุกคาม อันตราย การบาดเจ็บ สูญเสีย รวมถึงความเสีย่ งต่างๆ
จากความหมายดัง กล่า วข้า งต้น จะเห็น ได้ว่ า อาชี ว อนามัย และความปลอดภัย เป็ น ศาสตร์ท่ีเ กี่ ย วข้อ งกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างงาน (work) กับสุขภาพอนามัย (health) ของผูป้ ระกอบอาชีพ
โดยคาว่างานในที่น้ ีหมายถึงสภาพและสิ่งแวดลอ้ มต่างๆ ในการทางาน หรือสิ่งที่อยู่ร อบๆ ตัวผูป้ ระกอบอาชีพ
ลู กจ้างหรือคนงานในขณะปฏิบตั ิงาน เช่ น เครื่องจักรกลต่ า งๆ ความร้อน ความเย็น แสงสว่าง เสียงดัง รังสี ความ
สันสะเทื
่
อน สารเคมี เชื้อโรคต่างๆ รวมทัง้ ค่าตอบแทน ชัว่ โมงการทางาน การเร่งทางาน การทางานทีซ่ า้ ซาก การทางานกะ
ความไม่เคยชินกับการทางานในระบบการผลิต เป็ นต้น ซึ่งสภาพและสิ่งแวดลอ้ มต่ างๆ เหล่านี้ จาเป็ นต้องจัดให้ได้
มาตรฐานหรือมีความเหมาะสมเพือ่ มิให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผูป้ ระกอบอาชีพทัง้ ในด้านการเกิดความเจ็บป่ วย
หรือเกิดโรคจากการทางานหรือทีเ่ รียกว่าโรคจากการประกอบอาชีพ (occupational diseases) และโรคทีเ่ กี่ยวเนื่องจาก
การทางาน (work related disease) รวมทัง้ ในด้านการได้รบั การบาดเจ็บ พิการหรือตาย จากอุบตั ิเหตุในการประกอบ
อาชีพ (occupational accidents) อีกด้วย
สาหรับคาว่าสุขภาพอนามัยของผูป้ ระกอบอาชีพหรือตัวผูป้ ระกอบอาชีพการงานในทีน่ ้ ีหมายถึ งผูป้ ระกอบอาชีพ
ทุกอาชีพ ไม่ว่าจะเป็ นอาชีพด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เหมืองแร่ ป่ าไม้ ประมง ก่อสร้าง ขนส่ง การ
บริการ หรืออาชีพอืน่ ใดก็ตาม
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องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้ประชุมร่วม กันให้ลกั ษณะงานด้าน
อาชีวอนามัยไว้ ประกอบด้วยลักษณะงาน 5 ประการสาคัญคือ
1. การส่งเสริม (Promotion) หมายถึงการส่งเสริมและธารงรักษาไว้เพือ่ ให้ แรงงานทุกอาชีพมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง มีจติ ใจทีส่ มบูรณ์ทส่ี ุด ตลอดจนมีความเป็ นอยู่ใน สังคมทีด่ ตี ามสถานะทีพ่ งึ มีได้
2. การป้ องกัน (Prevention) หมายถึงงานด้านป้ องกันแรงงานไม่ให้มสี ุขภาพ อนามัยเสือ่ มโทรมหรือผิดปกติ
อันมีสาเหตุอนั เนื่องมาจากสภาพ สภาวะการทางานทีผ่ ดิ ปกติ
3. การปกป้ องคุม้ ครอง (Protection) หมายถึงการปกป้ องคนทางานในสถาน ประกอบการ หรือลูกจ้างไม่ให้
ทางานทีเ่ สีย่ งต่อสภาพการทางานทีอ่ นั ตรายจนเป็ นสาเหตุสาคัญ ทีท่ าให้เกิดปัญหาอุบตั เิ หตุ การบาดเจ็บจากการทางานได้
4. การจัดการงาน (Placing) หมายถึงการจัดสภาพต่าง ๆ ของการทางาน และสภาพแรงงาน ให้ทางานใน
สิง่ แวดลอ้ มของการทางานที่เหมาะสมกับความสามารถของร่างกาย และจิ ตใจของแต่ละคนมากที่สุดเท่าที่จะทาได้ โดย
คานึงถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ โดย การนาเอาด้านการลงทุนมาประกอบพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ดว้ ย
5. การปรับงานให้กบั คนและปรับคนให้กบั งาน (Adaptation) หมายถึงการปรับ สภาพของงานและของคนให้
สามารถทางานได้อย่างเหมาะสม คานึงถึงสภาพทางสรีระวิทยา ของแรงงานมากทีส่ ุด อยู่ในพื้นฐานของความแตกต่างกัน
ของสภาพร่างกายและจิตใจ พยายาม เลือกจัดหางานให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของแรงงานมากทีส่ ุดเพือ่ ประสิทธิภาพ
ของงานทางาน ให้เกิดประสิทธิผลมากทีส่ ุด
ความปลอดภัย (Safety) : หมายถึง สภาพแวดลอ้ มของการทางาน ที่ปราศจากภัย คุกคาม ไม่มอี นั ตราย
(Danger) และความเสีย่ งใด ๆ (Risk) ในทางปฏิบตั นิ นั้ อาจจะไม่สามารถ ควบคุมอันตรายหรือความเสีย่ งในการทางานที่
มีผลต่อสุขภาพ การบาดเจ็บ การพิการ การตาย ได้ทงั้ หมด แต่ตอ้ งมีการดาเนินงาน มีการกาหนดกิจกรรมด้านความ
ปลอดภัยเพือ่ ให้เกิด อันตรายหรือความเสีย่ งน้อยสุดเท่าทีจ่ ะทาได้
ขัน้ ตอนการดาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2. ความสาคัญของอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เนื่องจากอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็ นศาสตร์ทเ่ี กี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพอนามัยของผูป้ ระกอบอาชีพ
ให้มสี ุขภาพทีส่ มบูรณ์และมีความปลอดภัย ดังนัน้ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จึงมีความสาคัญ และเป็ นประโยชน์
แก่ผูท้ เ่ี กี่ยวข้องทุกฝ่ ายไม่วา่ จะเป็ นฝ่ ายลูกจ้าง ฝ่ ายนายจ้างหรือภาครัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ความสาคัญต่อฝ่ ายลูกจ้าง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีความสาคัญโดยตรงต่ อตัวลูกจ้างหรือผู ้
ประกอบอาชีพ โดยจะช่วยให้ลูกจ้างเหล่านัน้ มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี ไม่เกิดการบาดเจ็บ พิการหรือตาย
จากอุบตั เิ หตุหรือเกิดการเจ็บป่ วยเนื่องมาจากการทางาน ซึง่ โดยพื้นฐานตามหลักสากล ด้านสิทธิมนุ ษยชนแลว้ ลูกจ้างต้อง
ได้รบั สิทธิในการคุม้ ครองความปลอดภัย และต้องได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเป็ นธรรม
2.2 ความสาคัญต่อฝ่ ายนายจ้าง ในฝ่ ายของนายจ้าง อาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีส่วนสาคัญ ทีจ่ ะช่วยลด
ความสูญเสีย ทีอ่ าจจะเกิดขึ้น ทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและทีไ่ ม่ใช่ตวั เงิน เช่น เมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุข้นึ ในโรงงาน ทาให้กระบวนการผลิต
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ต้องหยุดชะงัก อุปกรณ์ เครื่องมือวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์เสียหาย เมื่อลูกจ้างได้รบั การบาดเจ็บหรือพิการก็ตอ้ งเสีย
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและฟื้ นฟูสมรรถภาพ ค่าประกัน ค่าเงินทดแทน รวมถึงค่าทาศพในกรณีท่ลี ูกจ้างเสียชีวติ
นอกจากนี้ ยังเกิดการสูญเสียเวลาในการทางาน สู ญเสียโอกาสทางการค้า ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดหาและฝึ กอบรมแก่
ลูกจ้างเพือ่ มาทางานทดแทน การสูญเสียขวัญและกาลังใจของลูกจ้าง การเสียชื่อเสียงและภาพพจน์ของสถานประกอบการ
เป็ นต้น
ความสาคัญของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในฝ่ ายนายจ้าง นอกจากช่วยลดความสู ญเสียต่างๆ ทีอ่ าจจะ
เกิดขึ้นดังทีก่ ล่าวในข้างต้นแล้ว ยังมีสว่ นช่วยเพิม่ ผลผลิตอีกด้วย โดยในระบบการผลิต คงปฏิเสธไม่ได้ว่าคนหรือแรงงาน
เป็ นส่วนทีส่ าคัญในระบบการผลิต และเมือ่ ลูกจ้างได้รบั การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยเป็ นอย่างดีแลว้ ย่อม
ส่งผลให้ตวั ลูกจ้างมีสุขภาพอนามัยทีด่ ี มีความพอใจและทัศนคติทด่ี ตี ่อนายจ้างหรือสถานประกอบการดังนัน้ ลูกจ้างย่อม
ทางานอย่างเต็มความสามารถ งานทีไ่ ด้ย่อมมีประสิทธิภาพตามมาทาให้ผลผลิตทีไ่ ด้ย่อมเพิม่ มากขึ้นทัง้ ในด้านปริมาณและ
คุณภาพ

3. ความสาคัญต่ อภาครัฐ
ในฝ่ ายของภาครัฐหรือสังคมโดยรวมแลว้ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีส่วนสาคัญทีจ่ ะช่วยให้การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศสามารถดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมันคง
่ ทัง้ นี้สบื เนื่ องมาจากการทีม่ กี าลังคนหรือฝ่ าย
ลูกจ้าง และสถานประกอบการหรือฝ่ ายนายจ้างทีม่ คี วามเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยยังมีสว่ นในการช่วยลดปัญหาทางสังคมอีกด้วย เช่น เมือ่ หัวหน้าครอบครัวต้องประสบอันตรายจากการทางานทา
ให้ทุพพลภาพหรือตาย จะทาให้ครอบครัวดังกล่าวได้รบั ความเดือดร้อน ขาดผู น้ าอาจส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆ
ขึ้นมาได้ เป็ นต้น
จะเห็นได้วา่ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีความสาคัญและเป็ นประโยชน์ต่อทุกฝ่ าย ดังนัน้ ทางภาครัฐจึงมี
การกาหนดหรือออกมาตรการทางกฎหมายบังคับ ให้สถานประกอบการทีอ่ ยู่ ในข่ายต้องมีการดาเนินการทางด้านอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย รวมทัง้ ต้องจัดให้มเี จ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางาน (จป.) ระดับต่างๆ โดยเจ้าหน้าทีค่ วาม
ปลอดภัยในการทางาน ก็คือผู ท้ ่มี ีความรู ้ (ต้องศึ กษา หรือผ่านการอบรม) ในศาสตร์เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ดังนัน้ จึงอาจกล่าวได้ว่า อาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีความสาคัญในแง่ของการปฏิบตั ิให้ถูกต้องตาม
กฎหมายด้วย
นอกจากอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจะมีความสาคัญในเรื่องมาตรการทางกฎหมายแลว้ ยังมีความสาคัญ
ในด้านมาตรการทางสังคมซึง่ ได้แก่ ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยต่างๆ เช่น มอก. 18001
เป็ นต้น โดยการค้าขายในปัจจุบนั อาจมีขอ้ กาหนดจากคู่คา้ ให้สถานประกอบการต้องมีการดาเนินการด้าน อาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย โดยอาจพิจารณาจากการได้รบั การรับรองระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยของสถานประกอบการ

ทีก่ ล่าวว่าระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็ นมาตรการทางสังคมเนื่องจากบาง
สถานประกอบการมาตรการทางกฎหมายอาจใช้ไม่ได้ผล กล่าวคือพยายามหลีกเลีย่ งกฎหมายหรือยอมรับโทษจาก
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การไม่ดาเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในบางส่วน ทัง้ นี้เนื่องจาก อาจมองว่า บทลงโทษค่อนข้าง
เล็กน้อยจึงมองข้ามไม่เห็นความสาคัญของการดาเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แต่ถา้ เมือ่ ไรการ
ผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ออกมาแล้ว ไม่เป็ นที่ยอมรับหรือไม่มีผูซ้ ้ ือสินค้า ทางสถานประกอบการก็ไม่
สามารถดาเนินกิจการหรือประกอบการต่อไปได้ จึงกล่ าวได้ว่าระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยเป็ นมาตรการทางสังคมทีจ่ ะช่วยกระตุน้ ให้สถานประกอบการมองเห็นความสาคัญของการดาเนินการด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อย่างไรก็ตาม ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยดังกล่าวข้างต้นนัน้ อาจมีมมุ มอง
ทีต่ รงกันข้ามกล่าวคือ มีมมุ มองเกี่ยวกับระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยว่าเป็ นเรื่องของ
การกีดกันทางการค้า ทัง้ นี้เนื่องจากในการดาเนินการจัดทาระบบต้องมีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการดาเนินการ
ดังนัน้ สถานประกอบการที่มขี นาดเล็กหรือสถานประกอบการที่ยงั ไม่ พร้อมไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามจึงอาจมี
มุมมองดังกล่าว
โดยสรุป อาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีความสาคัญในทุกภาคส่วน รวมทัง้ มีความสาคัญกับมาตรการทาง
กฎหมายและมาตรการทางสังคมด้วย
กิจกรรม 1.2.1
จงอธิ บายความหมายและความสาคัญของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
แนวตอบกิจกรรม 1.2.1
งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หมายถึงการดูแลสุ ขภาพอนามัยของผูป้ ระกอบอาชีพการงานให้
มีสภาวะที่สมบูรณ์ดีท้ งั ทางร่ างกาย ทางจิตใจ และสามารถดารงชีพอยูใ่ นสังคมได้ดว้ ยดี รวมทั้งดูแลให้ผู ้
ประกอบอาชีพการงานให้มีความปลอดภัย ปราศจากภัยคุกคาม อันตราย การบาดเจ็บ สู ญเสี ย รวมถึงความ
เสี่ ยงต่างๆ
งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีความสาคัญในการควบคุมสภาพและสิ่ งแวดล้อมในการทางาน
ให้ได้มาตรฐานหรื อมีความเหมาะสมเพื่อมิให้เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพอนามัยของผูป้ ระกอบอาชีพทั้งในด้าน
การเกิดความเจ็บป่ วยหรื อเกิดโรคจากการทางานหรื อที่เรี ยกว่าโรคจากการประกอบอาชีพและโรคที่เกี่ยวเนื่อง
จากการทางาน รวมทั้งในด้านการได้รับการบาดเจ็บ พิการหรื อตาย จากอุบตั ิเหตุในการประกอบอาชีพ
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เรื่องที่ 1.2.2
ขอบเขตของงานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็ นศาสตร์ทเ่ี กี่ยวข้องกับการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างคนทางานกับสิง่ แวดลอ้ มใน
การทางาน โดยในชีวติ ของมนุษย์เราต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งในสามอยู่กบั การทางาน ซึง่ ต้องปฏิสมั พันธ์กบั สิง่ แวดลอ้ มใน
การทางานอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ไม่วา่ จะทางานอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต ก่อสร้าง ขนส่ง และบริการ ถ้าหากสิง่ แวดลอ้ ม
ในการทางานนัน้ ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้มาตรฐานย่อมส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพคนงานได้ ทัง้ ในด้านเกิดการเจ็บป่ วย
หรือเกิดโรคจากการทางาน โรคทีเ่ กี่ยวเนื่องจากการทางาน และในด้านการได้รบั การบาดเจ็บ พิการหรื อตายจากอุบตั ิเหตุ
ต่างๆ ซึง่ เมือ่ เกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่ วยขึ้น คนงานนัน้ ก็อาจจะได้รบั การวินิจฉัยและรักษาทางด้านการแพทย์ให้หายเป็ น
ปกติได้ แต่เมือ่ กลับเข้าทางานไปอยู่ในสภาพสิง่ แวดลอ้ มการทางานทีไ่ ม่เหมาะสมเหมือนเดิม ในทีส่ ุดคนงานนัน้ ก็จะได้รบั
อันตรายเช่นเดิม คือเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่ วยอีกไม่มวี นั สิ้นสุด จะเห็นได้วา่ การวินิจฉัยและการรักษาพยาบาลคนงานที่
ได้รบั อันตรายนัน้ เป็ นเพียงการแก้ปญั หาทีป่ ลายเหตุเท่านัน้ ตราบใดทีส่ าเหตุคือสิง่ แวดล ้อมการทางานยังไม่ได้รบั การแก้ไข
หรือปรับปรุงให้เหมาะสมแลว้ ปัญหาก็ยงั ไม่หมดสิ้นไป ดังนัน้ ในการแก้ไขปัญหานี้จาเป็ นต้องมุ่งแก้ไข ป้ องกันควบคุมที่
สิง่ แวดล ้อม ในการทางานเป็ นสาคัญ
ศาสตร์ทเ่ี กี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจาเป็ นต้องอาศัยการผสมผสานระหว่างสาขาวิชาการต่างๆ
หลากหลายสาขาวิชาด้วยกัน ดังนัน้ การศึกษาในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจึงประกอบด้วยกลุม่ วิชาการที่
สาคัญ 4 กลุม่ หลักดังแสดงในภาพที่ 1.6 ได้แก่
- กลุม่ วิชาสุขศาสตร์อตุ สาหกรรม หรืออาชีวสุขศาสตร์ (Industrial Hygiene or Occupational Hygiene)
- กลุม่ วิชาอาชีวนิรภัย (Occupational Safety)
- กลุม่ วิชาการยศาสตร์และจิตวิทยาในการทางาน (Ergonomics and Work Psychology)
- กลุ่มวิชาอาชีวเวชศาสตร์ หรือเวชศาสตร์อุตสาหกรรม (Occupational Medicine or Industrial
Medicine)
โดยมีรายละเอียดพอสังเขปของเนื้อหาวิชาในแต่ละกลุม่ วิชาดังต่อไปนี้

1. กลุ่มวิชาสุ ขศาสตร์ อตุ สาหกรรมหรื ออาชีวสุ ขศาสตร์
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมหรืออาชีวสุขศาสตร์เป็ นกลุม่ วิชาทีศ่ ึกษาเกี่ยวกับการตระหนักประเมิน และการควบคุม
ปัจจัยสิง่ แวดลอ้ มหรือสภาวะแวดลอ้ มทีม่ อี ยู่หรือเกิดจากสถานประกอบการทีอ่ าจเป็ นสาเหตุของการเจ็บป่ วย ชีวติ ความ
เป็ นอยู่ สุ ขภาพที่ทรุดโทรมหรือทาให้เกิดความไม่สุขสบาย (Discomfort) ต่ อคนงาน ดังนัน้ ในกลุ่มวิชาสุ ขศาสตร์
อุตสาหกรรมจึงมีเนื้อหาวิชา เช่น
ความรูท้ วั ่ ไปเกี่ยวกับสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ประเภทหรือองค์ประกอบของสิง่ แวดลอ้ มในการทางาน อันตราย
ของสิง่ แวดลอ้ มการทางาน มาตรฐานสิง่ แวดลอ้ มการทางาน การบ่งชี้ปญั หาสิง่ แวดลอ้ มการทางาน หลักการทัว่ ไปในการ
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ประเมินปัญหาสิ่งแวดลอ้ มการทางาน วิธีการประเมินสิ่งแวดลอ้ มในการทางานในแต่ละองค์ประกอบ เช่น การประเมิน
ความร้อน แสง เสียง รังสี ความสันสะเทื
่
อน อุณหภูมิ และความกดดันบรรยากาศ การใช้เครื่องมือตรวจวัดทางสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์และการแปรผลสิ่งแวดลอ้ ม การประเมินถึงอันตรายต่อสุขภาพคนงาน หลักการ
ทัว่ ไปในการควบคุมสิ่งแวดลอ้ มในการทางาน วิธีการควบคุมสภาพแวดลอ้ มที่เป็ นอันตรายต่อการทางาน การควบคุม
สภาพแวดลอ้ มทีเ่ ป็ นอันตรายต่อการทางานทางวิศวกรรม เช่น การควบคุมเสียง แสงสว่างรังสี ฝุ่น ละออง สารเคมี ไอ
ระเหย ระบบระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม การตรวจสอบการทางานของระบบควบคุมสิง่ แวดลอ้ ม การใช้อุปกรณ์
ป้ องกันอันตรายส่วนบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับสุขศาสตร์อตุ สาหกรรม เช่น หน้ากากป้ องกันสารเคมี ทีค่ รอบหูลดเสียง เป็ นต้น

2. กลุ่มวิชาอาชีวนิรภัย
อาชีวนิร ภัยเป็ นกลุ่มวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินการเพื่อป้ องกันอุบตั ิเ หตุ ความปลอดภัยในการทางาน
ลักษณะต่ างๆ เทคโนโลยีความปลอดภัย การจัดการด้านความปลอดภัยและการบริหารงานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการดังนัน้ ในกลุม่ วิชาอาชีวนิรภัยจึงมีเนื้อหาวิชาเช่น
ความรูท้ วั ่ ไปเกี่ยวกับอุบตั ิเหตุ แนวคิดและทฤษฎีการเกิดอุบตั ิเหตุ การสอบสวนการวิเคราะห์และการรายงาน
อุบตั ิเหตุ การวิเคราะห์ความสู ญเสีย การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทางาน การวิเคราะห์เพื่ อความ
ปลอดภัย การตรวจหาความปลอดภัย หลักการควบคุมป้ องกันอุบตั เิ หตุ การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต การ
จัดองค์กรความปลอดภัย นโยบายและการวางแผนงานด้านความปลอดภัย สารสนเทศด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย การสื่อสาร การฝึ กอบรม การรณรงค์และการประชาสัมพันธ์เพื่อ ความปลอดภัย การบริหารจัดการอุปกรณ์
ป้ องกันอันตรายส่วนบุคคล ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การออกแบบอาคารและการวางผัง
โรงงานที่ปลอดภัย การบารุงรักษาอาคารเพื่อความปลอดภัย การสุ ขาภิบาลโรงงาน ความปลอดภัยในการทางานกับ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อไอนา้ ถังความดัน ปัน้ จัน่ เครื่องมือกล เป็ นต้น ความปลอดภัยในการเคลือ่ นย้าย
และการจัดเก็บวัสดุ การบารุงรักษาเพือ่ ความปลอดภัย การป้ องกันและระงับอัคคีภยั การจัดทาแผนฉุกเฉิน เป็ นต้น

3. กลุ่มวิชาการยศาสตร์ และจิตวิทยาในการทางาน
การยศาสตร์และจิตวิทยาในการทางานเป็ นกลุม่ วิชาทีศ่ ึกษาเกี่ยวกับการจัดและการปรับปรุงสภาพการทางานให้
เหมาะสมกับสรีรวิทยาและจิตวิทยาของมนุ ษย์ในการทางาน ดังนัน้ ในกลุม่ วิชาการยศาสตร์และจิตวิทยาในการทางานจึงมี
เนื้อหาวิชา เช่น
หลักการและวิธีการทางด้านการยศาสตร์ จิตวิทยาในการทางานทีเ่ กี่ยวข้องกับการยศาสตร์ การวัดขนาดสัดส่วน
ของร่ างกายมนุ ษย์ ความสามารถและข้อจากัดในการทางานของมนุ ษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์ เครื่องจักรและ
สิง่ แวดลอ้ มในการทางาน การจัดหรือปรับปรุงสถานทีท่ างาน สภาพการทางาน และวิธีการทางานให้เหมาะสมกับลักษณะ
ของงานและตัวผู ป้ ฏิบตั ิงาน การออกแบบและการเลือกใช้เครื่อ งมือและอุปกรณ์ให้เหมาะสมตามหลักการยศาสตร์
ความเครียดและความเมือ่ ยล้าจากการทางาน การสารวจทางด้านการยศาสตร์ การประเมินปัญหาสุขภาพด้านร่างกายและ
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จิตใจ เนื่องจากการจัดสภาพการทางานทีไ่ ม่เหมาะสมทางด้านการยศาสตร์และจิตวิทยาในการทางาน แนวทางแก้ไขปัญหา
ทางด้านการยศาสตร์และจิตวิทยาในการทางาน เป็ นต้น

4. กลุ่มวิชาอาชีวเวชศาสตร์หรือเวชศาสตร์อตุ สาหกรรม
อาชีวเวชศาสตร์หรือเวชศาสตร์อตุ สาหกรรม เป็ นกลุม่ วิชาทีศ่ ึกษาเกี่ยวกับความรูท้ างการแพทย์และสาธารณสุข
ศาสตร์ในการดูแลสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง การเฝ้ าระวัง การป้ องกัน การตรวจวินิจฉัย โรคทีเ่ กิดจากการประกอบอาชีพ
ดังนัน้ การศึกษาในกลุม่ วิชาอาชีวเวชศาสตร์มเี นื้อหาวิชา เช่น
ความรู ด้ า้ นอาชีวเวชศาสตร์ กลไกการทางานของร่ างกายภายใต้สภาวะแวดลอ้ มที่มผี ลต่ อผู ป้ ระกอบอาชีพ
สาเหตุและลักษณะอาการของการเกิดโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หลักการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น ขัน้ ตอนการตรวจ
พิสูจน์โรคจากการประกอบอาชีพ การเฝ้ าระวังสุขภาพของผู ป้ ระกอบอาชีพและการป้ องกันโรคจากการประกอบอาชีพ
หลักการทางพิษวิทยา กระบวนการเป็ นพิษของสารเคมี กลไกและปฏิกิริยาของร่างกายเมือ่ ได้รบั สารพิษ หลักการทดสอบ
และการกาหนดมาตรฐานสารเคมีในสิ่งแวดลอ้ มและในร่างกายมนุ ษย์ ดัชนีอนั ตราย เครื่องมือวิเคราะห์ดา้ นพิษวิทยา
สารเคมีทส่ี าคัญและใช้กนั มากจากกิจการทางอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม การประเมินความเสีย่ งด้านสุขภาพ การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น ความรูท้ วไปเกี
ั ่ ่ยวกับระบบสุขภาพ การจัดระบบบริการสุขภาพในประเทศไทย ความสัมพันธ์ระหว่างการ
ดาเนินงานระบบสุขภาพด้านต่างๆ กับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ความรูพ้ ้นื ฐานด้านวิทยาการระบาด ธรรมชาติ
ของการเกิดโรค การวิจยั ทางวิทยาการระบาดการประยุกต์ใช้วธิ ีการทางวิทยาการระบาดในงานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย เป็ นต้น
การศึกษาในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นอกจากจะศึกษาในกลุ่มวิชาหลัก 4 กลุ่ม ดังที่กล่าว
ข้างต้นแล้ว ยังมีความจาเป็ นทีต่ อ้ งมีความรูเ้ กี่ยวกับกฎหมาย และมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอีกด้วย
เนื่องจากเป็ นมาตรการหนึ่งทีส่ าคัญในการดาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทัง้ ความสาเร็จในงานอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยจาเป็ นต้องอาศัยความร่ วมมือกับบุค คลหลายฝ่ าย ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้องศึ กษาศาสตร์ดา้ น
สังคมศาสตร์ เช่น หลักการบริหารจัดการ กระบวนการทางานเป็ นทีม หลักมนุ ษยสัมพันธ์การประสานงาน การนิ เทศงาน
การควบคุมคุณภาพงาน เทคนิคการสอนงาน การอบรมและประชาสัมพันธ์ดา้ นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็ นต้น
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กิจกรรม 1.2.1
ขอบเขตของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีกี่ดา้ น อะไรบ้าง
แนวตอบกิจกรรม 1.2.1
ขอบเขตของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมี 4 ด้านได้แก่
1) งานด้านสุ ขศาสตร์อุตสาหกรรม
2) งานด้านอาชีวนิรภัย
3) งานด้านการยศาสตร์และจิตวิทยาในการทางาน
4) งานด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรื อเวชศาสตร์อุตสาหกรรม
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เรื่องที่ 1.2.3
การจัดการด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเทศไทย และต่ างประเทศ
1. การพัฒนางานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในต่ างประเทศ
การพัฒนางานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในต่างประเทศสามารถแบ่งการพัฒนาได้เป็ น 2 ยุคหลักที่ สาคัญ
คือ ยุคก่อนการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมและยุคหลังการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม ดังนี้
1.1 ยุคก่อนการปฏิวตั ิอตุ สาหกรรม งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในต่างประเทศมีการพัฒนามานาน นับ
ศตวรรษแลว้ แต่ในยุคแรกก่ อนการปฏิวตั ิดา้ นอุตสาหกรรม (ค.ศ. 1800) นัน้ ความพยายามที่จะคุม้ ครองป้ องกัน
อันตรายให้แก่ผูป้ ฏิบตั งิ านมีนอ้ ยมาก ทัง้ นี้เนื่องจากในยุคต้น ๆ นัน้ แรงงานเป็ นสิง่ ทีม่ อี ย่างเหลือเพือ่ ประกอบกับ แรงงาน
ที่ใ ช้ใ นยุ ค แรกเริ่ ม จะเป็ นพวกทาส คนคุ ก หรื อ พวกอาชญากรต่ า ง ๆ จึ ง ท าให้เ กิ ด การละเลยในการปรับ ปรุ ง
สภาพแวดล ้อมในการทางาน เพราะถือว่าการปฏิบตั ิงานดังกล่าวเป็ นการลงโทษแก่แรงงานเหล่านัน้ สาหรับประชากร ส่วน
ใหญ่ในประเทศต่าง ๆ ในโลก ประกอบอาชีพทีเ่ กี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทม่ี อี ยู่ เช่น การเกษตรกรรม ทางาน
ฟาร์มปศุ สตั ว์ เป็ นต้น งานอุตสาหกรรมการผลิตมีนอ้ ยมาก หรือ ถ้ามีส่วนใหญ่ จ ะเป็ นลักษณะอุตสาหกรรม ภายใน
ครัวเรือน ซึ่งลักษณะของการทางาน เครื่องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ยงั ไม่ซบั ซ้อนมากนัก อย่างไรก็ตามได้มี บันทึก
เหตุการณ์ทเ่ี กี่ยวข้องกับการพัฒนางานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในยุคก่อนการปฏิวตั ิดา้ นอุตสาหกรรม ทีส่ าคัญ ๆ
รายละเอียดในภาคผนวก ในทีน่ ้ ขี อกล่าวเฉพาะบางเหตุการณ์คือ
ประมาณ 400 ปี ก่อนคริสต์ศกั ราช ฮิปโปเครติส (Hippocrates) ได้ศึกษาและเขียนบันทึกโรคต่าง ๆ หลาย โรค
ซึง่ อาจเป็ นโรคทีเ่ กิดจากการทางาน ประมาณ ค.ศ. 100 ไพลนีส ซีคนั ดัส (Plinius Secundus) นักปราชญ์ชาว โรมันได้
กล่า วถึงอันตรายจากการทางานกับโลหะบางชนิ ดและแนะน าให้ใช้กระเพาะปัสสาวะสัตว์มาทาเป็ น หน้า กาก ป้ องกัน
ประมาณ ค.ศ. 1472 เออล์ริช เอเลนบอก (Ulrich Elenbog) ได้ตีพมิ พ์เอกสารวิชาการฉบับแรกเกี่ยวกับไอ และควันที่
เป็ นพิษ ประมาณ ค.ศ. 1541 พาราเซลซัส (Paracelsus) เขียนบทความตีพมิ พ์เกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจ และโรคปอดที่
เกิดขึ้นเนื่องจากคนงานหายใจเอาสารทาทารัส (Tartarous) เข้าสู ่ร่างกาย ใน ค.ศ. 1700 เบอร์นาดิโน รามัสซีน
(Bernardino Ramazzini) แพทย์ช าวอิตาเลียนผู ซ้ ่ึงได้ร บั การยกย่อ งว่า เป็ น บิด าแห่ง วงการอาชี วเวชศาสตร์
(Occupational Medicine) เนื่องจากพิมพ์หนังสือชื่อ “โรคของคนทางาน” ขึ้น
จะเห็นได้ว่าในช่วงยุคแรกก่อนการปฏิวตั ิดา้ นอุตสาหกรรม หรือก่อน ค.ศ. 1800 การพัฒนางานด้านอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยยังพัฒนาไม่มากนักและยังอยู่ในวงทีจ่ ากัดเฉพาะหมูน่ กั วิชาการเท่านัน้
1.2 ยุคหลังการปฏิวตั ิอตุ สาหกรรม ภายหลังจาก ค.ศ. 1800 ได้มกี ารปฏิวตั ิพฒั นาระบบงานอุตสาหกรรม การ
ผลิตอย่างมากในแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกา โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีการเปลีย่ นแปลงระบบการผลิต มี การนา
เครื่องจักรมาทดแทนการใช้แรงงานมนุษย์และสัตว์ ทาให้สามารถผลิตสินค้าได้ครัง้ ละจานวนมาก ๆ ทัง้ นี้เพือ่ ให้มปี ริมาณ
เพียงพอกับความต้องการของผูบ้ ริโภค ระบบงานอุตสาหกรรมในครัวเรือนจึงลดน้อยลงเนื่องจากไม่ สามารถสู ก้ บั ระบบ
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การผลิตทีท่ นั สมัยได้ การเพิม่ ขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทาให้ความต้องการแรงงาน ในภาคงานอุตสาหกรรม
เพิ่มมากขึ้น ดังนัน้ ประชาชนในชนบทจึงหลัง่ ไหลเข้าสู ่แหล่งอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ประกอบ กับได้มกี ารคิดค้นพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการผลิตเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการเปลีย่ นแปลงนี้เป็ นไปอย่างรวดเร็ว ทาให้ผูใ้ ช้แรงงานไม่สามารถ
ปรับตัวได้ทนั กับเทคโนโลยีใหม่ ๆ จึงประสบกับปัญหาความเครียดและอันตรายจากการ ทางานเพิ่มขึ้น เกิดอุบตั ิเหตุ
ได้รบั บาดเจ็บ พิการ หรือตาย จากการทางานเป็ นจานวนมาก นอกจากนี้ยงั พบว่ามีการใช้แรงงานเด็กและสตรีเพิม่ มากขึ้น
อีกด้วย จากปัญหาทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดทาให้งานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้รบั ความสนใจและมีการพัฒนามาก
ขึ้น ทัง้ ในด้านวิช าการและขยายขอบเขตในวงกว้าง เหตุการณ์ท่เี กี่ยวข้องกับ การพัฒนางานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในยุคหลัง ค.ศ. 1800 จนถึงปัจจุบนั ทีส่ าคัญส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการ ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย
เข้ามาควบคุมระบบการทางาน รวมทัง้ การจัดตัง้ หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ซึง่ รายละเอียดสามารถดูได้ในภาคผนวก ใน
ทีน่ ้ ขี อกล่าวเฉพาะบางประเด็นคือ
- ค.ศ. 1878 ประเทศอังกฤษได้ตราพระราชบัญญัตโิ รงงานทีส่ มบูรณ์แบบฉบับแรกขึ้น
- ค.ศ. 1885 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และประเทศเยอรมนี้ได้ตรากฎหมายเกี่ยวกับค่าทดแทนให้แก่ คนงานขึ้น
- ค.ศ. 1908 สหรัฐอเมริกาได้นาพระราชบัญญัติเงินทดแทนของอังกฤษ (ค.ศ. 1907) มาเป็ นต้นแบบ ในการ
ตรากฎหมายเงินทดแทนฉบับแรกของสหรัฐอเมริกา
- ค.ศ. 1913 สหรัฐอเมริกาได้จดั ตัง้ สภาแห่งชาติทางด้านความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม (National
Council for Industrial Safety) และต่อมาได้เปลีย่ นชื่อเป็ นสภาความปลอดภัยแห่งชาติ
- ค.ศ. 1919 ได้มกี ารจัดตัง้ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ซึง่ เป็ นหน่วยงานสากลหน่วยงาน หนึ่งทีไ่ ด้
ให้ความสาคัญกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ค.ศ. 1948 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้จดั ประชุมสภาอนามัยโลกครัง้ ที่ 1 (The First World Health
Assembly) เพือ่ จัดตัง้ คณะกรรมการผูเ้ ชี่ยวชาญร่วมมือทางด้านอาชีวอนามัย (Joint ILO/WHO Expert Committee
on Occupational Health) เพือ่ ให้ความรู ้ การศึกษา การฝึ กอบรม ในสาขาวิชาการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
กับประเทศต่าง ๆ
- ค.ศ. 1970 รัฐสภาสหรัฐอเมริกาได้ผ่านพระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Occupational
Safety and Health Act. 1970) ส่งผลให้มหี น่วยงานทีส่ าคัญและมีบทบาทอย่างสู งทางด้านอาชีวอนามัยและ ความ
ปลอดภัยมาจนถึงปัจจุบนั คือ สานักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Occupational Safety and Health
Administration: OSHA) และสถาบันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ (National Institute for
Occupational Safety and Health: NIOSH)
- ค.ศ. 1972 ประเทศญี่ป่ นุ ได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพในอุตสาหกรรม (Industrial
Safety and Health Law. 1972)

1-32 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม
- ค.ศ. 1974 ประเทศอังกฤษได้ออกพระราชบัญญัติสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน (Health
and Safety at Work Act. 1974)
- ค.ศ. 1996 ประเทศอังกฤษโดยสานักงานมาตรฐาน (British Standard Institution) ได้เสนอ แนวทาง
มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (BS 8800: 1996 Guide to Occupational Health and Safety
Management System Standards) และต่อมาได้มกี ารปรับปรุงใหม่ ใน ค.ศ. 2004
- ค.ศ. 2001 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้ยกร่างมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย และได้ประกาศใช้เป็ นแนวปฏิบตั ภิ ายใต้ช่อื ILO Guidelines on Occupational Safety and Health
management System : ILO-OSH 2001
จะเห็นได้วา่ การพัฒนางานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในยุคหลังการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมมีการพัฒนา มาก
ขึ้นทัง้ ในด้านวิชาการและขยายขอบเขตสูส่ งั คมในวงกว้างมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการออกกฎหมายเฉพาะทางด้าน นี้เพือ่
บังคับใช้ในประเทศต่าง ๆ พร้อมจัดตัง้ หน่วยงานและองค์กรขึ้นเพือ่ บริหารงานหรือให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ ให้เป็ นไป
ตามกฎหมาย
โดยแนวโน้มของการพัฒนาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในปัจจุบนั นอกจากการบังคับโดยใช้ กฎหมาย
แล ้วยังนeเรื่องระบบการบริหารจัดการเข้ามามีสว่ นร่วม โดยมองปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยให้เป็ นระบบ เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการมากขึ้น ไม่ใช่เป็ นเพียงเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึ้นเพียงอย่างเดียวเช่นในอดีต ดังจะเห็นได้จากการ
พัฒนาแนวทางมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขึ้น

2. การพัฒนางานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเทศไทย
ประเทศไทยได้มีการพัฒ นางานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาหลายทศวรรษแลว้ โดยมีการพัฒ นา
คลา้ ยคลึงกับประเทศอุตสาหกรรมทัง้ หลาย คือการพัฒนางานด้านนี้จะเกิดขึ้นภายหลังจากการพัฒนาอุตสาหกรรม และ
เกิดปัญหาด้านสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของลูกจ้างหรือคนงานขึ้นแลว้ ลักษณะของการพัฒนางานด้าน อาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการออกกฎหมาย พระราชบัญญัติและการจัด ตัง้ หน่วยงาน
องค์กรต่าง ๆ ขึ้นมาเพือ่ ดาเนินงาน ซึง่ ลักษณะงานดังกล่าวจะเป็ นงานแฝงรวมอยู่กบั งานอื่น ๆ และ กระจายอยู่ในหลาย
ๆ หน่วยงาน อย่างไรก็ตามในปัจจุบนั ประเทศไทยได้มกี ารประกาศใช้กฎหมายด้านนี้โดยตรง หรือเป็ นการเฉพาะแล ้ว
สาหรับเหตุการณ์ท่เี กี่ยวข้องกับการพัฒนางานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเทศไทยที่สาคัญ ดัง
รายละเอียดในภาคผนวกในทีน่ ้ ขี อกล่าวถึงเฉพาะบางเหตุการณ์ ดังนี้
- พ.ศ. 2462 ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็ นสมาชิกองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour
Organization) ตัง้ แต่เริ่มมีการก่อตัง้ องค์การนี้
- พ.ศ. 2509 สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติได้บรรจุโครงการอาชีวอนามัยไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510-2514)
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- พ.ศ. 2511 คณะรัฐมนตรีได้มมี ติให้ตงั้ คณะกรรมการประสานงานอาชีวอนามัยแห่งชาติ โดยมีผูแ้ ทนจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตร และ
สหกรณ์ สานักงบประมาณและสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ เป็ นต้น โดยทาหน้าทีป่ ระสานงานและร่วมมือ ระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับอาชีวอนามัย
- พ.ศ. 2512 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ปัจจุบนั คือมหาวิทยาลัยมหิดล) ได้รบั
อนุมตั จิ ากสภามหาวิทยาลัยให้จดั ตัง้ หลักสู ตรอาชีวอนามัยระดับปริญญาตรีและสภาการศึกษาแห่งชาติได้พจิ ารณาลง มติ
ให้ความเห็นชอบหลักสู ตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัย และผลิตบัณฑิตสาเร็จรุ่นแรกในปี การ ศึกษา
2512-2513
- พ.ศ. 2515 ได้มกี ารออกประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515 ซึง่ นับว่าเป็ น แม่บทที่
สาคัญของกฎหมายคุม้ ครองสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง ซึง่ ต่อมาใน พ.ศ. 2519 ได้อาศัยอานาจแห่งประกาศ คณะปฏิวตั ิ
ฉบับที่ 103 ดังกล่าว ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยอีกหลายฉบับอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามในปัจจุบนั กฎหมาย
เหล่านี้ได้ถกู ยกเลิกหมดแล้ว
- พ.ศ. 2531 ทบวงมหาวิทยาลัย (ชื่อขณะนัน้ ) ได้อนุ มตั ิให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิ ดการเรียน การ
สอนในหลักสู ตรระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี ) แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (1 ปี ) โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รับผิดชอบใน
การจัดการเรียนการสอน ซึง่ สามารถเปิ ดรับนักศึกษาได้ในปี การศึกษา 2533 (ใน พ.ศ. 2555 ได้มกี าร ปรับปรุงหลักสู ตรนี้
เป็ นวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) เปิ ดรับนักศึกษาในปี การศึกษา 2556)
- พ.ศ. 2533 ได้มกี ารออกพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ. 2533 ขึ้น ซึง่ ต่อมาได้มฉี บับเพิม่ เติมคือ ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2537 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 รวมทัง้ ได้จดั ตัง้ สานักงานประกันสังคมโดยโอนงานของกรม ประชาสงเคราะห์ใน
ส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการประกันสังคม และงานของสานักงานกองทุนเงินทดแทน กรมแรงงานมาอยู่ ในสังกัดของสานักงาน
ประกันสังคม ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งต่อมาได้มกี ารจัดตัง้ กระทรวง แรงงานและสวัสดิการ
สังคมขึ้นเมือ่ วันที่ 23 กันยายน 2536 สานักงานประกันสังคมจึงได้โอนมาอยู่กระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม
- พ.ศ. 2535 เป็ นปี ซึง่ มีการประกาศใช้กฎหมายต่าง ๆ หลายฉบับที่สาคัญคือ ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอ้ ม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติวตั ถุอนั ตราย พ.ศ. 2535 โดยพระราชบัญญัติดงั กล่าวข้างต้นได้ประกาศยกเลิก
พระราชบัญญัตเิ ดิมทีเ่ กี่ยวข้อง
- พ.ศ. 2536 มีการจัดตัง้ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมขึ้น (ชือ่ ขณะนัน้ ) โดยได้โอนหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้องจากกระทรวงมหาดไทยมาสังกัดหลายกรมกอง เช่น กรมพัฒนาฝี มอื แรงงาน กรมการจัดหางาน กรม
ประชาสงเคราะห์ สานักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน เป็ นต้น
- พ.ศ. 2537 ได้มกี ารออกพระราชบัญญัตเิ งินทดแทน พ.ศ. 2537 มาใช้แทนประกาศคณะปฏิวตั ฉิ บับที่ 103 ใน
ส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับเงินทดแทนต่าง ๆ
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- พ.ศ. 2540 สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.) ได้ประกาศใช้มาตรฐานระบบการจัดการ อาชี
วอนามัยและความปลอดภัยขึ้นเป็ นครัง้ แรกโดยใช้เรียกรหัสเป็ น มอก. 18000: 2540 ซึง่ ต่อมามีการปรับปรุงให้ เหมาะสม
ยิง่ ขึ้น และได้ประกาศใช้ฉบับใหม่ เมือ่ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 และเปลีย่ นรหัสใหม่เป็ น มอก. 18001: 2542 นอกจากนี้
ใน พ.ศ. 2554 ได้มกี ารปรับปรุงอีกครัง้ เป็ น มอก 18001: 2554
- พ.ศ. 2541 กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้ประกาศใช้พระราชบัญญัตคิ มุ ้ ครองแรงงาน 2541 ขึ้น
เพือ่ ใช้แทนประกาศคณะปฏิวตั ฉิ บับที่ 103 ซึง่ เดิมเป็ นกฎหมายแม่บทในการออกกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและ ความ
ปลอดภัย (ในปัจจุบนั ได้ยกเลิกหมวด 8 ตัง้ แต่ พ.ศ. 2554)
- พ.ศ. 2542 ได้มกี ารจัดตัง้ เครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน (ASEAN-OSHNET) ขึ้น
โดยมีกลุม่ ประเทศในอาเซียนทัง้ 10 ประเทศเข้าร่วมเป็ นสมาชิกเครือข่าย ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เกี่ยวกับความร่วมมือ และ
ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน การพัฒนาขีดความสามารถ การแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร รวมทัง้ ส่งเสริมการพัฒนา
ทางด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศสมาชิก
- พ.ศ. 2545 เป็ นช่วงทีร่ ฐั บาลอยู่ระหว่างปฏิรูประบบราชการ มีการเปลีย่ นแปลงการจัดองค์กรตลอด จน
บทบาทหน้าทีข่ องส่วนราชการต่าง ๆ รวมทัง้ ส่วนราชการทีเ่ กี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้วย เช่น
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเปลีย่ นเป็ นกระทรวงแรงงาน ส่วนกระทรวงสาธารณสุขมีการย้ายกอง อาชีวอนามัย
(เดิม) ไปอยู่ในสังกัดกรมควบคุมโรค และเปลีย่ นชื่อเป็ น สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดลอ้ ม
นอกจากนี้ใน พ.ศ. 2545 นี้กระทรวงแรงงานได้ดาเนินการจัดทาแผนแม่บทด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล ้อมในการทางานฉบับแรก (พ.ศ. 2545) [และต่อมาได้มแี ผนแม่บทด้านความปลอดภัยฯ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2550-2554) และฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559)]
- พ.ศ. 2550 กระทรวงแรงงานได้เสนอต่อรัฐบาลเพือ่ ให้กาหนดเรื่องความปลอดภัยในการทางานเป็ น ระเบียบ
วาระแห่งชาติ ทัง้ นี้เพือ่ ให้ได้รบั ความร่วมมือจากทุกฝ่ ายทีเ่ กี่ยวข้องและถือเป็ นแนวนโยบายทีท่ ุกภาคส่วนต้อง ปฏิบตั ิ ซึง่
คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมือ่ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2550 อนุมตั ใิ ห้จดั การกรอบแนวคิดและประกาศนโยบาย “แรงงาน
ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” เป็ นระเบียบวาระแห่งชาติตามทีก่ ระทรวงแรงงานนาเสนอ
- พ.ศ. 2552 กระทรวงแรงงานได้ดาเนินการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและอานาจหน้าทีข่ องกรม สวัสดิการ
และคุม้ ครองแรงงานใหม่ โดยเน้นภารกิจของกองตรวจความปลอดภัยและสถาบันความปลอดภัยในการ ทางานจัดตัง้ เป็ น
สานักความปลอดภัยแรงงาน ทัง้ นี้ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2552
- พ.ศ. 2554 กระทรวงแรงงานได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพ แวดลอ้ ม
ในการทางาน พ.ศ. 2554 ขึ้น โดยยกเลิกหมวด 8 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้ มใน การทางานของ
พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึง่ เดิมเป็ นกฎหมายแม่บทในการออกกฎหมายด้าน อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
จะเห็นได้ว่า การพัฒนางานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเทศไทยมีการพัฒนามาหลายทศวรรษแลว้
การพัฒนาทีเ่ ด่นชัด ได้แก่ การออกกฎหมายพระราชบัญญัติต่าง ๆ ขึ้นมา เพือ่ บังคับใช้ โดยกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับ งาน
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในปัจจุบนั จะกระจายอยู่ในกฎหมายหลายฉบับของหน่วยงานต่าง ๆ และได้มกี าร พัฒนา
ปรับปรุงกฎหมายเหล่านัน้ อย่างต่อเนื่องตลอดมา รวมทัง้ มีการจัดตัง้ หน่วยงานทัง้ ของภาคราชการและองค์กร เอกชนขึ้นมา
เพื่อ บริหารงาน หรือ ให้การสนับ สนุ น ส่งเสริม งานด้า นอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเทศไทย โดยมีการ
ปรับเปลีย่ นและจัดตัง้ หน่ วยงานขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในปัจจุบนั มีการประกาศใช้กฎหมายด้านอาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัยขึ้น โดยตรงคื อพระราชบัญญัติค วามปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอ้ มในการทางาน พ.ศ. 2554
เช่นเดียวกับประเทศที่พฒั นาแลว้ รวมทัง้ มีการนามาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาใช้กนั
อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การพัฒนาที่เด่นชัดอีกประการหนึ่งคือ ทางด้านการศึกษา ซึ่งในปัจจุบนั หลักสู ตร
ทางด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้รบั ความสนใจและได้เปิ ดการเรีย นการสอนเพิ่มมากขึ้นตลอดมา โดยใน
อนาคต ยังจะมีสถาบันการศึ กษาอีกหลายแห่งเปิ ดการเรียนการสอนทางด้านนี้เพิ่มขึ้นอีก อย่างไรก็ตาม การพัฒนา
ทางด้าน การศึกษาทีผ่ ่านมาส่วนใหญ่จะเป็ นการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีหรือเป็ นการฝึ กอบรม แต่การศึกษาเฉพาะ
ทาง ให้มคี วามเชี่ยวชาญ เช่น สุขศาสตร์อุตสาหกรรมหรือเออร์โกโนมิกส์ เป็ นต้น ยังค่อนข้างน้อย ดังนัน้ ในอนาคตอาจ
เป็ น ไปได้ว่า การพัฒ นาการศึ กษาทางด้า นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นอกจากจะมีการเพิ่มปริมาณของการให้
การศึกษาด้านนี้แล ้วยังจะต้องมุง่ เน้นทีก่ ารให้การศึกษาให้มคี วามเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพิม่ มากขึ้นอีกด้วย

3. การประยุกต์ แนวคิดทางด้ านการจัดการในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ปัจจัย 3 ประการ ซึง่ ผลักดันให้มกี ารนาแนวคิดพื้นฐานทางด้านการจัดการมาใช้ในงานความปลอดภัย และอาชี
วอนามัย
1. ปัจจัยทางด้านสังคม รวมไปถึงปัจเจกบุคคล และความสัมพันธ์ของผูค้ นในสังคม แรงผลักดันนี้มคี วาม เชื่อ
ว่าทุกคนควรทางานอย่างปลอดภัย ในทานองเดียวกัน สถานทีท่ างานทีป่ ลอดภัยเป็ นสิง่ ทีค่ นรุ่นใหม่พงึ ประสงค์
นอกเหนือจากการได้รบั ค่าตอบแทนทีด่ ี
2. ปัจจัยทางด้านการเมืองทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ เมือ่ สังคมและบุคคลในสังคมมีความเชื่อและต้องการ
ให้ภาคอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการมีความสนใจทางด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน และผูอ้ ยู่
อาศัยรอบ ๆ สถานประกอบการนัน้ ความเชื่อเหล่านี้นาไปสูแ่ รงผลักดันไปสูก่ ารเมืองให้มกี ารออกกฎหมายเพือ่ คุม้ ครอง
พนักงาน รวมไปถึงลูกค้า ผลจากโลกาภิวตั น์ทาให้ประเทศไทยจาเป็ นต้องดาเนินตามแนวนโยบายจากต่างประเทศทางด้าน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เช่น ประเทศสหภาพยุโรปได้มขี อ้ ทางด้านความปลอดภัยทางด้านอาชีวอนามัยและ
สิง่ แวดล ้อมเป็ นข้อกาหนดหนึ่งในการค้าระหว่างประเทศ
3. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ผูท้ ท่ี างานการศึกษาหลายท่านได้ช้ ใี ห้เห็นว่า ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็ น
อีกรูปแบบหนึ่งของการควบคุมความสูญเสีย มีการประมาณการว่า ค่าใช้จ่ายแฝงทัง้ หมดอาจสู งเป็ น 50 เท่า ของค่าใช้จ่าย
โดยตรง ค่าใช้จ่ายแฝงเหล่านี้ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจ้างคนงานทดแทนคนทีบ่ าดเจ็บ ค่าเบี้ยประ กันภัยทีส่ ูงขึ้น ค่า
เสียเวลาทีพ่ นักงาน จัดกลุม่ คุยกันเรื่องอุบตั เิ หตุหรือแม้แต่ค่าเสียเวลาในทารายงานเพือ่ แจ้งต่อ รายงานของรัฐ เป็ นต้น

1-36 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม
จากปัจจัยทัง้ 3 นาไปสูก่ ารมองภาพรวมว่า ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในองค์กรหรือสถานประกอบการ
เป็ นเป้ าหมายหนึ่งขององค์กร และจะพัฒนาดีข้นึ ได้ดว้ ยการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรให้เหมาะสม ไม่วา่ จะเป็ น
บุคลากร งบประมาณ เวลา ทรัพยากร หรือความรูต้ ่าง ๆ เมือ่ มีการจัดสรรทรัพยากรเกิดขึ้น จึง นาไปสู ่การนาความรู ้
พื้นฐานทางด้านการจัดการธุรกิจ โดยทัวไปมาใช้
่
กบั งานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
จะเห็นได้วา่ หากองค์กรยอมรับว่าความปลอดภัยสุขภาพอนามัยทีด่ ขี องพนักงานเป็ นผลงานอันหนึ่งของ องค์กร
ผูบ้ ริหารสามารถใช้แนวคิดพื้นฐานทางด้านการจัดการเข้ามาดาเนินงานทางด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
4. ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของประเทศอังกฤษ
ในปี ค.ศ. 1996 British Standard Institute (BSI) ได้กาหนดมาตรฐานขึ้นภายใต้ช่อื ว่า BS 8899 Guide to
Occupational Health and Safety Management Systems ซึง่ เอกสารฉบับนี้มพี ้นื ฐานมาจาก HSE Guidance
Successful Health and Safety Management HS(G)65 ชิ้นนี้มจี ดุ ประสงค์เพือ่ ให้องค์กรใช้แนวทางในการจัดการอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัยในลักษณะของการบูรณาการให้เป็ นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการในบริษทั เพือ่
1. ลดความเสีย่ งทีม่ ตี ่อพนักงานและผูอ้ น่ื
2. ปรับปรุงการทางาน (Performance)
3. ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างภาพพจน์ทด่ี ใี นตลาดการค้า
มาตรฐานการจัดการในประเทศอังกฤษได้แบ่งแนวทางการจัดการได้เป็ น 2 แบบ ดังนี้
1. การใช้แนวทางของ HSE Guidance Successful Health and Safety Management HS(G)65
2. ใช้แนวทางการจัดการแบบ ISO 14001 Environmental Management System Standard
4.1 แนวทางการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามแบบ HS(G)65
แนวทางการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามแบบ HS(G)65 ประกอบด้วยกระบวนการขัน้ ตอน
ดังต่อไปนี้
1.1 การทบทวนสถานะเบื้องต้น (Initial Review) องค์กรจาเป็ นทีจ่ ะต้องตรวจสอบสถานะเบื้องต้นเพือ่ ให้
ทราบข้อมูลว่าขอบเขตและการดาเนินงานจะกว้างขวางเพียงใด ซึง่ นับเป็ นขัน้ พื้นฐานก่อนจะปรับปรุงระบบ ในการ ทบทวน
นี้จาเป็ นจะต้องทราบสถานะพื้นฐาน ดังต่อไปนี้
1) กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
2) แนวทางปฏิบตั ทิ ม่ี อี ยู่ในขณะนัน้ ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3) แนวทางปฏิบตั ิและผลประกอบการในธุรกิจนัน้ ๆ
4) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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1.2 นโยบายทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Policy) ผูบ้ ริหาร
ระดับสูงสุดควรจะมีการกาหนดอย่างชัดเจนและกาหนดเป็ นลายลักษณ์ นโยบายของบริษทั จะรวมไปถึง
1) การให้มกี ารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษทั
2) การมีความตัง้ ใจทีจ่ ะให้ทรัพยากรเพียงพอในการดาเนินกิจกรรมตามนโยบายนี้
3) การกาหนดให้หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็ นของบริษทั จัดถึงหน้า
งาน
1.3 การจัดองค์กร (Organizing) รวมไปถึงการกาหนดขอบข่ายหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ (Organization and
Responsibility) การกาหนดโครงสร้างในองค์กรในระบบทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวอนามัยระบบการจัดเก็บ
1.4 การวางแผนและการดาเนินการ (Planning) ขัน้ ตอนนี้เป็ นขัน้ ตอนทีส่ าคัญมากทีจ่ ะชี้ชดั ว่าสิง่ ทีไ่ ด้ วางแผน
ไว้จะบรรลุหรือไม่ ในขัน้ ตอนนี้จะประกอบด้วยขัน้ ตอนหลัก 3 อย่าง
1) การประเมินความเสีย่ ง
2) การศึกษาถึงข้อกาหนดของกฎหมายทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ าม
3) การจัดตัง้ ระบบจัดการซึง่ รวมไปถึงแผนงานต่าง ๆ วัตถุประสงค์ ทรัพยากรทีจ่ ะต้องใช้
1.5 การวัดผลการทางาน (Monitoring and Measurement) ในการจัดการอาชีวอนามัยสถานประกอบการมี
การวัดผล เพือ่ ให้ทราบว่าระบบจัดการทีด่ าเนินการอยู่นนั้ มีประสิทธิผลเพียงใดอันจะนาไปสูก่ ารปรับแผน เป้ าหมาย
นโยบาย การวัดผลนี้จาเป็ นทีจ่ ะต้องวัดทัง้ ในเชิงประมาณและเชิงคุณภาพ
1.6 การตรวจสอบ (Audit) นอกเหนือไปจากการตรวจสอบเป็ นประจา จาเป็ นอย่างยิ่งทีจ่ ะมีการตรวจสอบ ลึก
ลงไปในระบบ การตรวจสอบนี้จะนาไปสูข่ อ้ มูลว่าระบบการจัดการทีม่ อี ยู่จะสามารถให้ผลประกอบการทีต่ อ้ ง การได้หรือ
แม้แต่ให้ขอ้ มูลจุดแข็งและจุดอ่อนของระบบ
1.7 การทบทวนสถานะเป็ นระยะ (Periodic Review) องค์กรควรมีการทบทวนสถานะขอบข่ายการจัดการ อาชี
วอนามัยและความปลอดภัยอย่างสมา่ เสมอ เพือ่ ให้ทราบถึงภาพรวมของระบบการจัดการ ปัจจัยภายนอกและ ภายใน ซึง่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินการกิจกรรมตามระบบการจัดการ

4.2 แนวทางการจัดการทีต่ ามแบบมาตรฐาน ISO 14001
ระบบการจัดการในรูปแบบนี้ได้นาเอามาตรฐานระบบจัดการสิง่ แวดลอ้ ม (ISO14001) มาใช้ สิง่ ทีด่ ใี นรูป แบบนี้
คือผูป้ ระกอบการสามารถใช้ระบบการจัดการเพียงระบบเดียวในการจัดการ ทัง้ ทางด้านสุขภาพ ด้านความ ปลอดภัย และ
ด้านสิง่ แวดล ้อมในคราวเดียวกัน .
ข้อกาหนดการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามแบบ ISO14001 นัน้ มีองค์ประกอบทัง้ สิ้น 6
องค์ประกอบ ได้แก่
1. การทบทวนสถานะเริ่มต้น
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2. การกาหนดนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น
3. การวางแผน
4. การนาไปใช้และการนาไปปฏิบตั ิ
5. การตรวจสอบและแก้ไข
6. การทบทวนการจัดการ
รูปแบบการจัดการดังกล่าวนี้จะเหมือนกับมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18000 ซึง่ จะกล่าว
โดยละเอียดในหัวเรื่องต่อไป

ระบบการจัดการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแบบอื่น
ก่อนทีจ่ ะมีการกาหนดมาตรฐานทางด้านการจัดการสิง่ แวดล ้อม ( ISO14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยของประเทศอังกฤษ หรือ BS8800: 1996 นัน้ ได้มกี ารกาหนดแนวทางการจัดการซึง่ เป็ น ผลิตภัณฑ์ท่ี
แต่ละบริษทั ที่ปรึกษาได้ร่างขึ้นเพื่อสนองตอบในตลาดอุตสาหกรรม ระบบเหล่านี้นบั ว่าเป็ นปัจจัย สาคัญในการพัฒนา
ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระดับประเทศในเวลาต่อมา
ระบบเหล่านี้ในขอบเขตของวิชานี้จะกล่าวถึงระบบการจัดการตัวอย่าง 3 ระบบ
1. ระบบการจัดการแบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของประเทศญีป่ ่ ุน รัฐบาลญี่ป่ นุ โดยกระทรวงแรง งาน
ได้ออกกฎหมายบังคับใช้มาตรฐานระบบการจัดการแบบอาชีวอนามัยซึ่ง คลา้ ยคลึงกับระบบอังกฤษและประเทศไทย ซึ่ง
ประกอบด้วยนโยบายทีเ่ กี่ยวข้องกับสุขภาพและอนามัย
1.1 นโยบายทีเ่ กี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัย นายจ้างจะต้องจัดให้มนี โยบายอย่างเด่นชัด
และประกาศให้รบั ทราบโดยทัวกั
่ นเกี่ยวกับแนวความคิดพื้นฐานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1.2 การกาหนดเป้ าหมายซึง่ เกี่ยวข้องกับระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นายจ้างจะต้องระบุ
เป้ าหมายให้ชดั เจนว่าจะบรรลุวตั ถุประสงค์ภายในระยะเวลาใด
1.3 แผนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นายจ้างจะต้องบ่งชี้ถงึ อันตรายและความเสีย่ ง ประกอบการ
ให้สอดคล ้องกัน
1.4 การตรวจสอบและปรับปรุงการปฏิบตั กิ ารอย่างสมา่ เสมอ
1.5 การปรับและพัฒนาระบบการจัดการ โดยพิจารณาถึงประสิทธิผลและความเหมาะสม
2. ระบบ International Safety Rating System (ISRS) ระบบนี้ได้มกี ารพัฒนาขึ้นโดย International Loss
Control Institute ทีส่ หรัฐอเมริกา ระบบนี้เสนอแนวความคิดเรื่องการจัดการสู ญเสีย ซึง่ ได้แก่ สุขภาพ ความปลอดภัย
ทรัพย์สนิ กระบวนการผลิต ระบบนี้นาเสนอองค์ประกอบทีเ่ ป็ นมาตรฐาน 20 องค์ประกอบ ซึง่ มีจุดประสงค์เพือ่ ป้ องกัน
ก่อนทีจ่ ะเกิดการสูญเสีย ดาเนินการแก้ไขและควบคุมขณะเกิดเหตุการณ์สูญเสียและการแก้ไข ภายหลัง ทีเ่ กิดการสู ญเสีย
แล ้ว
ปัจจัยทัง้ 20 องค์ประกอบนี้ ได้แก่
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1. ภาวการณ์เป็ นผูน้ าและการจัดการ
2. การฝึ กอบรมผูบ้ ริหาร
3. การตรวจสอบวางแผน
4. การวิเคราะห์งานและการจัดทาข้อกาหนดการทางาน
5. การสอบสวนอุบตั เิ หตุและอุบตั ิการณ์
6. การสังเกตการณ์ทางาน
7. การเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน
8. กฎระเบียบของหน่วยงาน
9. การวิเคราะห์อบุ ตั เิ หตุและอุบตั ิการณ์
10. การฝึ กอบรมพนักงาน
11. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
12. การควบคุมด้านสุขภาพอนามัย
13. ระบบการประเมินผลของการจัดการควบคุมความสูญเสีย
14. การควบคุมทางวิศวกรรม
15. การสือ่ สารระหว่างบุคคล
16. การประชุมกลุม่
17. การส่งเสริมด้านความปลอดภัย
18. การจ้างและบรรจุเข้าในตาแหน่งงาน
19. การควบคุมการจัดซื้อ
20. ความปลอดภัยนอกเวลาทางาน
การนาระบบนี้มาบูรณาการกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เป็ นส่วนหนึ่งของธุ รกรรมขององค์กรนัน้
เริ่มจากการทบทวนสถานะเริ่มต้นของตนเองโดยใช้คู่มอื การตรวจประเมินซึ่งเขียนขึ้นโดยเฉพาะตามองค์ประกอบนัน้ ๆ
ผลจากการทบทวนสถานะเริ่มต้นทาให้ทราบระดับคะแนนเป็ นร้อยละขององค์ประกอบต่าง ๆ เช่น องค์ประกอบที่หนึ่ง
ภาวการณ์เป็ นผู น้ าและการจัดการ ได้คะแนนร้อยละ 37 หลังจากนัน้ คณะผู ว้ างแผนซึ่งหมายถึงฝ่ ายบริหารหรืออาจ
รวมถึงพนักงานจะมาประชุมกันเพือ่ กาหนดระดับคะแนนทีเ่ ป็ นเป้ าหมายในปี นนั้ เช่น คะแนนเป้ าหมายในปี พ.ศ. 2546
จะเป็ นร้อยละ 45 การทีจ่ ะได้คะแนนเพิม่ ขึ้นนี้ ผู ว้ างแผนจะต้องดู ในคู่ มอื การตรวจประเมินและ/หรือขอคาแนะนาจาก
ผูต้ รวจประเมินว่าจะต้องดาเนินกิจกรรมอะไรบ้าง
เนื่องจากระบบนี้มอี งค์ประกอบ 20 องค์ประกอบ คณะผูว้ างแผนควรจะทาการทบทวนสถานะทัง้ หมด เพื่อ
ทราบระดับคะแนนเฉลีย่ ทัง้ หมด จากนัน้ จะต้องมีการตัดสินใจว่าองค์ประกอบใดสาคัญและจะต้องดาเนิน กิจกรรมใดก่อน
ซึง่ ปัจจัยในการตัดสินใจ ได้แก่ ความสาคัญขององค์ประกอบนัน้ ๆ ที่มตี ่อธุ รกรรมขององค์กรนัน้ สถานะเริ่มต้นว่าตา่
เพียงใด กาลังคน งบประมาณ ซึ่งในที่สุดแลว้ อาจเป็ นไปได้ทจ่ี ะตัดสินใจมุ่งความสนใจในองค์ประกอบหนึ่ง ๆ และไม่
ดาเนินกิจกรรมของบางองค์ประกอบ
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3. ระบบการจัดการการสูญเสียโดย British Safety Council ระบบนี้ช่อื ว่า Total Loss Control
Management System
ระบบการจัดการแบบนี้ใกล ้เคียงกับระบบของ ISRS แต่แตกต่างกันทีร่ ายละเอียด กล่าวคือ ระบบนี้ได้กาหนด
ปัจจัยทีฝ่ ่ ายจัดการต้องใช้เพือ่ ป้ องกันการสูญเสียจากการบาดเจ็บ และทรัพย์สนิ เสียหาย ไว้ถงึ 30 องค์ประกอบ ดังนี้
1. การมีสว่ นร่วมของฝ่ ายจัดการ
2. ผูจ้ ดั การด้านการควบคุมการสู ญเสีย โดยเน้นถึงความสามารถในด้านความเป็ นมืออาชีพ
3. ผูจ้ ดั การด้านการควบคุมการสู ญเสียโดยเน้นประสบการณ์ทางด้านวิชาการ
4. ผูจ้ ดั การด้านความควบคุมการสูญเสีย เน้นด้านทักษะ และอัจฉริยภาพ
5. การสอบสวนอุบตั เิ หตุและอุบตั ิการณ์
6. การตรวจสอบทางกายภาพของสถานประกอบการ
7. กฎหมาย นโยบาย รวมทัง้ มาตรฐาน
8. การประชุมกลุม่ โดยฝ่ ายบริหาร
9. คณะกรรมการความปลอดภัย
10. การส่งเสริมทัว่ ไป
11. การป้ องกันอันตรายส่วนบุคคล
12. การฝึ กอบรมหัวหน้างาน
13. การฝึ กอบรมพนักงาน
14. การคัดเลือกและการจ้างงาน
15. ระบบเอกสารอ้างอิง
16. อาชีวอนามัยและสุขอนามัย
17. การป้ องกันเพลิงไหม้และการสูญเสีย
18. การวิเคราะห์อบุ ตั เิ หตุ
19. การสือ่ สารระหว่างบุคคล
20. การวิเคราะห์ความปลอดภัยในงาน
21. การสังเกตความปลอดภัยในงาน
22. การจดบันทึกและสถิติ
23. การปฐมพยาบาล
24. ความรับผิดชอบอันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์และการบริการ
25. ความปลอดภัยนอกเวลางาน
26. การวิเคราะห์อบุ ตั ิการณ์
27. การขนส่ง
28. ระบบรักษาความปลอดภัย
29. การประยุกต์กายศาสตร์
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30. มลพิษและการควบคุมอุบตั เิ หตุรา้ ยแรง
ในแต่ละปัจจัยมีคะแนนเต็มร้อยละ 100 ระบบนี้ตงั้ ไว้วา่ กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ ระบบศูนย์ถงึ สามสิบคะแนนถือ
มีความสาคัญ ขณะทีร่ ะดับคะแนนสามสิบถึงเจ็ดสิบ จะเป็ นกิจกรรมทีต่ อ้ ง วางแผนและดาเนินการ ท้ายทีส่ ุดระดับเจ็ดสิบ
ถึงร้อยคะแนนครอบคุมกิจกรรมทีไ่ ม่เร่งด่วนแต่ตอ้ ง ตรวจสอบเป็ นระยะ ๆ
เมือ่ พิจารณาระบบการจัดการแบบอังกฤษแล ้ว จะเห็นว่ามีขอ้ ดี ดังนี้
1. เป็ นระบบการจัดการทีส่ ามารถผสมผสานกับระบบการจัดการธุรกิจได้ ทาให้ผูป้ ฏิบตั งิ านไม่สบั สน
2. ระบบจัดการแบบอังกฤษและแบบไทยกาหนดแนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและชัดเจนยิง่ ขึ้น
3. เป็ นระบบทีย่ อมรับอย่างแพร่หลายเป็ นสากล
ในขณะเดียวกันระบบการจัดการทีก่ าหนดขึ้นแบบ International Safety Rating System (ISRS) กับ Total
Loss control Management System มีขอ้ ดีและข้อด้อย ดังนี้
1. มีการกาหนดกิจกรรมและปัจจัยหลักทีล่ ะเอียดและชัดเจนมากกว่า ทาให้สะดวกต่อผูป้ ฏิบตั ิในการ วางแผน
งาน
2. ระบบทัง้ 2 ระบบนี้ใช้มาตรฐานวัดความก้าวหน้าของความสาเร็จของการจัดการเป็ นตัวเลขชัดเจน เป็ น
เปอร์เซ็นต์
3. จุดอ่อนของระบบนี้ก็คือไม่ได้รบั การยอมรับเป็ นสากล ถึงแม้วา่ จะให้ผลการประกอบการทางด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยทีด่ กี ็ตาม

5. ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2540 สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมได้กาหนดระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ ความ
ปลอดภัย มอก.18000 : 2540 ขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 จึงได้กาหนดมาตรฐานใหม่เป็ น มอก.18001 : 2542 ให้เป็ น
แนวทางให้หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนยึดถือปฏิบตั เิ พือ่ คุม้ ครองความปลอดภัย ของผูป้ ฏิบตั ิงานอย่าง
ต่อเนื่อง มาตรฐานอุตสาหกรรมนี้แบ่งเป็ น 2 เล่ม คือ
1. ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ข้อกาหนด
2. ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ข้อแนะนาด้านเทคนิคและวิธีการนาไปปฏิบตั ิ สาหรับ
ข้อแนะนาเทคนิคและวิธีการนาไปปฏิบตั นิ นั้ จะได้กาหนดเป็ นมาตรฐานต่อไป
มาตรฐานนี้ ได้ใช้มาตรฐานของประเทศอังกฤษ BS8800: 1996 Guide to Occupational Health and
Safety Management Systems เป็ นแนวทาง และยึดแนวทางดาเนินการเดียวกับระบบ ISO 14001 ระบบมาตรฐาน
การจัดการสิง่ แวดล ้อม
มาตรฐานในระบบนี้ แบ่งออกเป็ นองค์ประกอบทัง้ หมด ดังต่อไปนี้
1. การทบทวนสถานะเริม่ ต้น องค์กรควรทบทวนสถานะของตนเองในปัจจุบนั เพือ่ เป็ นพื้นฐานในการปรับ ปรุง
และวัดผลความก้าวหน้าในอนาคต ในการทบทวนสถานะพื้นฐานนี้ควรได้มกี ารพิจารณาปัจจัยทีส่ าคัญคือ ข้อ กาหนด
ทางด้านกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ ใช้ทรัพยากร
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2. นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นโยบายการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทีม่ ี
ประสิทธิภาพนัน้ ขึ้นอยู่กบั การกาหนดรายละเอียดของนโยบายสุขภาพและความปลอดภัยซึง่ รวมไปถึงความมุง่ มันตั
่ ง้ ใจ
จากผูบ้ ริหารระดับสู ง และการปฏิบตั ติ ามกฎหมายนโยบายจะแสดงปรับปรุงสถานประกอบการให้ปลอด ภัย และป้ องกัน
อันตรายทีอ่ าจเกิดกับลูกจ้างและแสดงเจตจานงทีจ่ ะจัดสรรทรัพยากรให้พอเหมาะในการจัดการ กิจการต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
กับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. การวางแผน ซึง่ รวมไปถึงการประเมินความเสีย่ ง การชี้บง่ ข้อกาหนดต่างกฎหมาย การเตรียมการจัด การอาชี
วอนามัยและความปลอดภัยเหล่านี้มจี ดุ ประสงค์ทจ่ี ะแยกแยะจุดประสงค์ เป้ าหมายและกาหนดตัววัดผล การปฏิบตั ใิ น
การควบคุมความเสีย่ งรวมไปถึงการจัดลาดับความสาคัญของปัจจัยการควบคุมทีจ่ ะลดอันตรายทาง ด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
4. การนาไปใช้และการนาไปปฏิบตั ิ ซึง่ รวมไปถึงการกาหนดโครงสร้างและการฝึ กอบรมและการสร้างจิต สานึก
และความสามารถ การสือ่ สาร การควบคุมเอกสาร การจัดซื้อและการจัดจ้าง การควบคุมการปฏิบตั ิ การ เตรียมพร้อม
สาหรับภาวะฉุกเฉินและการเตือนอันตราย องค์ประกอบนี้ได้แยกแยะข้อกาหนดความรับผิดชอบอย่าง ชัดเจนตัง้ แต่
ผูบ้ ริหารระดับสูงลงมาถึงพนักงานเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าตลอดทัง้ องค์กรได้มผี ูร้ บั ผิดชอบอย่างแท้จริง รวมไปถึงการสือ่ สารใน
เอกสารต่างๆ การประชุมการรับฟังข้อคิดเห็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับในการปฏิบตั ิ ความคิดเห็น และข้อแนะนาในด้านอาชี
วอนามัย มีการจัดการควบคุมเอกสารให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดทา ขัน้ ตอนการเก็บรักษาและการ
ควบคุมเอกสาร
การฝึ กอบรมและการสร้างจิตสานึกเป็ นเรื่องสาคัญเรื่องหนึ่ง ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายให้ มีความ
รับผิดชอบในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้รบั ความรู ้ มีจติ สานึกทีจ่ ะรับผิดชอบและลดหรือควบ คุมความเสีย่ ง
5. การตรวจสอบและแก้ไข ซึง่ ประกอบด้วยการติดตามและการวัดผลปฏิบตั ิ การดาเนินการแก้ไข การ บันทึก
การตรวจประเมิน จุดประสงค์ของข้อกาหนดนี้เพือ่ ติดตามว่ากิจกรรมต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้นกับการจัดการและ บรรลุ
วัตถุประสงค์ทไ่ี ด้ตงั้ ไว้ ขณะเดียวกันก็มกี ารติดตามหาสิง่ ทีบ่ กพร่องและแนวทางแก้ไขเพือ่ ลดความเสีย่ งเพือ่ ไม่ให้เกิด
ความสูญเสียซา้ ซาก ทัง้ นี้จะต้องมีระบบการจัดเก็บเอกสารการตรวจสอบอย่างชัดเจนเพือ่ สามารถนามาใช้ได้งา่ ย
6. การทบทวนการจัดการ ผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์กรจะต้องมีการทบทวนวงจรการจัดการอาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัยซึง่ เป็ นขัน้ ตอนสุดท้ายโดยมีจดุ ประสงค์เพือ่ ให้แน่ใจว่าระบบการจัดการและกิจกรรมโครงการ ต่าง ๆ มี
ความเหมาะสมเพียงพอ มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเป็ นอย่างไร รวมไปถึงการประเมินว่าปัจจัย ภายนอกองค์กร เช่น
การเปลีย่ นแปลงข้อกาหนดกฎหมายหรือแนวทางปฏิบตั ใิ นอุตสาหกรรม ได้มกี ารเปลีย่ น แปลงส่งผลให้ตอ้ งปรับเปลีย่ น
กลยุทธ์การจัดการ การเพิม่ กิจกรรมต่าง ๆ หรือขัน้ ตอนอืน่ ในวงจรการจัดการหรือไม่
เมือ่ องค์กรได้นามาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาใช้ในองค์กรโดยดาเนินการตาม
องค์ประกอบทัง้ 6 โดยลาดับ จะทาให้การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองค์กรมีประสิทธิผลมากขึ้น ส่งผลให้
อุบตั เิ หตุและปัญหาทีเ่ กี่ยวกับสุขภาพเนื่องจากการทางานของพนักงานลดลง พนักงานจะมีขวัญกาลังใจดี และหากมีการนา
มาตรฐานดังกล่าวมาปฏิบตั อิ ย่างถาวรแล ้ว จะทาให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

พื้นฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-43

กิจกรรม 1.2.3
การพัฒนางานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเทศไทยมีอะไรบ้าง
แนวตอบกิจกรรม 1.2.3
1. การออกกฎหมายพระราชบัญญัติต่าง ๆ
2. การจัดตั้งหน่วยงานทั้งของภาคราชการและองค์กร เอกชนขึ้นมาเพื่อบริ หารงาน หรื อให้การ
สนับสนุน ส่ งเสริ มงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. การนามาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาใช้
4. การเรี ยนการสอนในหลักสู ตรทางด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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ตอนที่ 1.3
แนวคิดเกีย่ วกับงานอนามัยสิ่ งแวดล้ อม
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 1.3 แล ้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่ อง
1.3.1 ความหมาย และความสาคัญของงานอนามัยสิง่ แวดล ้อม
1.3.2 ขอบเขตของงานอนามัยสิง่ แวดล ้อม
1.3.3 การจัดการด้านอนามัยสิง่ แวดล ้อมในประเทศไทย และต่างประเทศ

แนวคิด
1. อนามัยสิง่ แวดล ้อมหมายถึง การจัดการหรือควบคุมปัจจัยด้านสิง่ แวดลอ้ มทีเ่ ป็ นหรืออาจเป็ น อันตรายต่อ
สุขภาพอนามัย การเจริญเติบโตและการอยู่รอดของมนุษย์ อันได้แก่ นา้ ดืม่ นา้ ใช้ ทีอ่ ยู่อาศัย สัตว์ พาหะนา
โรค ขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล มลพิษทางอากาศ มลพิษทางนา้ หรือมลพิษอื่น ๆ เพือ่ ให้มนุ ษย์มสี ภาวะ ที่
สมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และสามารถดารงชีวติ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
การจัดการสิ่งแวดลอ้ มมีความสาคัญ ในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้ มให้เหมาะสมต่อการดารงชีวติ ของ
มนุ ษย์ ควบคุมและป้ องกันไม่ให้เชื้อโรคและสารที่มพี ษิ ภัยเข้าสู ่ตวั มนุ ษย์ โดยการควบคุมและป้ องกันที่
แหล่งกาเนิดของเชื้อโรคและสารพิษ ทางผ่านหรือสือ่ นาเชื้อโรคและสารพิษ และทีต่ วั มนุ ษย์เอง เมือ่ มนุ ษย์
ไม่มปี ญั หาด้านสุขภาพอนามัยเนื่องจากผลกระทบสิง่ แวดล ้อม จะเป็ นทรัพยากรทีม่ คี ุณค่าของประเทศ
2. ขอบเขตของงานอนามัยสิ่งแวดลอ้ มประกอบด้วยงาน 17 ด้านได้แก่ การจัดหานา้ สะอาดเพื่อการบริโภค
และอุปโภค การควบคุมมลพิษทางนา้ การจัดการขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล การควบคุมสัตว์อาร์โทรพอด
และสัตว์แทะ การป้ องกันและควบคุมมลพิษทางดิน การสุขาภิบาลอาหาร การควบคุมมลพิษทางอากาศ
การป้ องกันอันตรายจากรังสี อาชีวอนามัย การควบคุมมลพิษทางเสียง การจัดการสิง่ แวดลอ้ มที่อยู่อาศัย
และบริเวณใกลเ้ คียง การวางผังเมืองการจัดการสิ่งแวดลอ้ มที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคม การป้ องกัน
อุบตั ิภยั และเหตุฉุกเฉิน การสุขาภิบาลของสถานที่พกั ผ่ อนหย่อนใจ การดาเนินงานสุขาภิบาลเมือ่ เกิดโรค
ระบาด เหตุฉุกเฉิน ภัยพิบตั ิ และการอพยพย้ายถิน่ ของประชากร และมาตรการป้ องกันเพือ่ ให้สง่ิ แวดลอ้ ม
โดยทัวไปปราศจากความเสี
่
ย่ ง หรือเกิดอันตรายต่อ สุขภาพอนามัยของมนุษย์
3. การจัดการงานอนามัยสิ่งแวดลอ้ มนัน้ ต้องพิจารณาให้ครอบคลุมทุกประเด็นของการพัฒนา ทัง้ ทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอ้ มทางกายภาพ ชีวภาพ รวมทัง้ สุขภาพอนามัยของประชาชน และการ
พัฒนาที่ ยัง่ ยืน ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ซ่งึ กันและกันเป็ นระบบการจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ เป็ นที่
ยอมรับและ เข้าใจกัน ตอบสนองต่อนโยบายได้เป็ นอย่างดี เน้นการป้ องกันมากกว่าการแก้ไข มีการพัฒนา
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เปลีย่ นแปลง และ ยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ท่เี กิดขึ้นปัจจุบนั ตลอดจนคานึงถึงองค์ประกอบในการ
บริหารจัดการต่าง ๆ

วัตถุประสงค์
1. อธิบายความหมาย และความสาตัญของงานอนามัยสิง่ แวดล ้อมได้
2. บอกขอบเขตของงานอนามัยจัดการสิง่ แวดล ้อมได้
3. ยกตัวอย่างการจัดการด้านอนามัยสิง่ แวดล ้อมในประเทศไทยและต่างประเทศได้
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เรื่องที่ 1.2.1
ความหมาย และความสาตัญของงานอนามัยสิ่ งแวดล้ อม
1. ความหมายของอนามัยสิ่งแวดล้อม
คาว่า “อนามัยสิง่ แวดล้อม” (Environmental Health) อาจแยกคาได้เป็ น 2 คา ประกอบกัน คือ คาว่า
"สิง่ แวดล้อม” และคาว่า “อนามัย” ซึง่ มีความหมายดังนี้
สิง่ แวดล้อม (Environment) ในความหมายโดยทัว่ ไป หมายถึง “สรรพสิง่ ต่าง ๆ ทีอ่ ยู่รอบตัวมนุษย์
ประกอบด้วยสิง่ ทีม่ ชี วี ติ และไม่มชี วี ติ ทัง้ ทีเ่ ป็ นรูปธรรม สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตา สัมผัส และรับรูไ้ ด้ดว้ ยประสาท
สัมผัส และเป็ นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่าหรือสัมผัสได้ดว้ ยประสาทสัมผัส ซึ่งสิง่ แวดล้อม
เหล่านี้มคี วามสัมพันธ์ เป็ นปัจจัยเกื้อหนุนกัน และส่งผลกระทบต่อชีวติ ความเป็ นอยู่และสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในชุมชน” หรือกล่าวอีกความหมายหนึ่งโดยสรุปได้ว่า “สิง่ ต่าง ๆ ทีอ่ ยู่รอบ ๆ ตัวเราทัง้ ทีม่ ชี วี ติ และ ไม่มี
ชีวติ มีอยู่ตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น รวมถึงสิง่ ทีเ่ ป็ นรูปธรรม เช่น ดิน นา้ และสิง่ ทีเ่ ป็ นนามธรรม เช่น
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม เป็ นต้น”
ทัง้ นี้ อาจจาแนกประเภทของสิง่ แวดล้อมตามลักษณะทีเ่ กิดได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1) สิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (Natural Environments) เช่น ดิน นา้ อากาศ ป่ าไม้ ภูเขา
พืช และสัตว์ เป็ นต้น
2) สิง่ แวดล้อมทีม่ นุ ษย์สร้างขึ้น (Man - made Environments) เช่น สิง่ ก่อสร้าง เครื่องอานวย ความ
สะดวกต่าง ๆ อาหาร ยารักษาโรค ศิลปกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม เป็ นต้น
อนามัย (Health) องค์การอนามัยโลก (World Health Organization ; WHO) ได้ให้คาจากัดความไว้
ดังนี้ "Health is defined as a state of complete physical, mental and social well - being and not
merely the absence of disease or infirmity.” ซึง่ แปลความได้ว่า “สภาวะทีม่ รี ่างกายและจิตใจสมบูรณ์
แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและความทุพพลภาพต่าง ๆ รวมทัง้ สามารถดารงชีวติ อยู่ในสังคมได้อย่างดี และมี
ความสุข” หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า “สภาวะทีส่ มบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ รวมถึงการที่
สามารถดารงชีวติ อยู่ในสังคมด้วยความสุข”
สาหรับความหมายของ การสุขาภิบาล และอนามัยสิง่ แวดล้อม ตามทีอ่ งค์การอนามัยโลกได้ให้คาจากัด
ความไว้ มีลกั ษณะคล้ายกันดังนี้
การสุขาภิบาล (sanitation) มีคาจากัดความว่า “Sanitation is the control of all those in mans
physical environment which exercise or may exercise a deleterious effect on his physical
development, health and survival.” ซึ่งหมายถึง การควบคุมสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เป็ นองค์ประกอบทางด้าน
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กายภาพของมนุ ษย์ซ่งึ ทาให้เกิดหรืออาจทาให้เกิดผลกระทบที่เป็ นอันตรายต่อการเจริญเติบโตทางด้านกายภาพ
สุขภาพ และการดารงชีวิตของมนุ ษย์ หรืออาจอธิบายได้อีกอย่าง คือ การสุขาภิบาล (Sanitation) มาจากคาว่า
“สุข” และ “อภิบาล” ดังนัน้ การสุขาภิบาล จึงหมายถึงการระวัง รักษาเพื่อให้เกิดความสุ ข และการสุขาภิบาล
สิง่ แวดล้อม (Environment Sanitation) จึงหมายถึง การระวังรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสุข ซึ่งองค์การ
อนามัยโลกได้ให้ความหมายไว้ว่า “การควบคุมสิง่ แวดล้อมทางกายภาพทัง้ หมดของมนุ ษย์ ที่กระทาหรืออาจกระทา
ให้เกิดผลเสียต่อพัฒนาการ ของร่างกาย สุขภาพและการดารงชีวติ อยู่รอดของมนุษย์”
อนามัยสิ่งแวดล้อม (environmental health) องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้ความหมาย เป็ น 2
ลักษณะ ดังนี้
1. “Environmental health as the ecological balance that must exist between man ar his
environment in order to entire his well - being concerns the whole man not only his physical
health but also his mental health and optimum social relations with his environment. In the
same way it concerns the whole environment from the individual human well - being to the
entire atmosphere.” หมายถึง ความสมดุลของระบบนิเวศระหว่างมนุ ษย์และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความ
เป็ นอยู่ท่ดี ี นายความรวมถึงให้มวลมนุ ษย์มสี ุขภาพที่ดีทงั้ กายและจิตใจ และให้ได้รบั สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ใน
ทานอง เสียวกัน ก็มคี วามเกี่ยวข้องกับสิง่ แวดล้อมทัง้ มวล รวมไปถึงทีเ่ กี่ยวกับความเป็ นอยู่ของมนุ ษย์แต่ละบุคคล
ตลอดไปจนถึงสิง่ แวดล้อมอื่น ๆ ในโลก
2. "Environmental health is concerned with the control of all physical, chemical and biological
processes, influences, and factors that exercise or may exercise, by direct or indirect means a
significant effect on the physical and mental and social well - being of man and his society”
หมายถึง การควบคุมกระบวนการ อิทธิพล และปัจจัยต่าง ๆ ทัง้ ทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ที่ กระทาหรือ
อาจจะกระทาให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพทัง้ ทางร่างกาย จิตใจ และการดารงชีวติ อยู่ในสังคมของมนุ ษย์ ทัง้ โดย
ทางตรงและโดยทางอ้อม
ดังนัน้ อนามัยสิง่ แวดล้อม จึงหมายถึง การจัดการหรือควบคุมปัจจัยด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็ นหรืออาจเป็ น
อันตรายต่อสุขภาพอนามัย การเจริญเติบโตและการอยู่รอดของมนุษย์ อันได้แก่ นา้ ดื่มนา้ ใช้ ที่อยู่อาศัย สัตว์
พาหะนาโรค ขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล มลพิษทางอากาศ มลพิษทางนา้ หรือมลพิษอื่น ๆ เพือ่ ให้มนุษย์มสี ภาวะ ที่
สมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และสามารถดารงชีวติ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
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2. ความสาคัญของงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากมนุ ษย์เป็ นส่วนหนึ่งของสิง่ แวดลอ้ ม ดังนัน้ สิง่ แวดลอ้ มจึงมีอทิ ธิพลต่อการดาเนินชีวติ ของมนุ ษย์อย่าง
ใกลช้ ิด สารมลพิษรวมทัง้ เชื้อโรคชนิดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและแพร่กระจายในสิง่ แวดลอ้ มลว้ น มีผลต่อสุขภาพอนามัยของ
มนุ ษย์ โดยเริ่มตัง้ แต่ยงั เป็ นทารกในครรภ์มารดาจนกระทัง่ ถึงวาระสุดท้ายของชีวติ ขณะทีท่ ารกอยู่ในครรภ์มารดา หาก
มารดาได้รบั สารมลพิษหรือเชื้อโรคจากสิง่ แวดลอ้ ม ทารกก็จะได้รบั พิษภัย ทีถ่ ่ายทอดจากมารดาโปด้วย เมื่อออกมาจาก
ครรภ์มารดาแล้วก็จะได้รบั สารมลพิษและเชื้อโรคด้วยตนเอง จนกว่าจะถึงเวลาทีช่ วี ติ สิ้นสุดลง
ในปัจจุบนั โลกมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วทัง่ ในด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และ พลังงาน การ
พัฒนาด้งกล่าวส่วนหนึ่งเป็ นการสร้างความก้าวหน้าและมัน่ คงทางด้านเศรษฐกิจและการสร้าง ความสะดวกสบายให้แก '
มวลมนุษย์ แต่อกี ส่วนหนึ่งก็จะมีของเสียหรือมลพิษทีเ่ กิดขึ้นจากการพัฒนา ซึง่ หากไม่มกี ารจัดการทีถ่ ูกต้องเหมาะสมก็จะ
ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อมและเกิดปัญหาต่อสุขภาพอนามัยของมนุ ษย์ในทีส่ ุด ในช่วง 50 ปี ทผ่ี ่านมา ปัญหาสิง่ แวดลอ้ ม
มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น การพัฒนาอย่างรวดเร็วทางด้านอุตสาหกรรม ความเจริญของเมืองและการใช้ยานพาหนะที่
เพิ่มขึ้นก่ อให้เกิดผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ ปัญหาขยะมูลฝอย และของเสียรวมทัง้ ภัยพิบตั ิและภาวะฉุ กเฉิ นที่
เกิดขึ้นรุนแรงจึงเห็นได้ว่าหากการพัฒนามีความก้าวหน้ารวดเร็วขึ้น ผลกระทบต่ อสิ่งแวดลอ้ มและสุขภาพอนามัยของ
มนุ ษย์ก็จะเพิ่มขึ้นเป็ นเงาตามตัว การจัดการสิ่งแวดลอ้ มที่ เหมาะสมจึงเป็ นสิ่งจาเป็ นที่ตอ้ งดาเนินการควบคู 'โปกับการ
พัฒนาต้านเทคโนโลยี
ปัจจุบนั ประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ทัว่ โลกกาลังเร่งรัดในการพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ ใช้เป็ น เครื่องมือในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสร้างความก้าวหน้าในต้านอุตสาหกรรมเพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการ ของมนุ ษย์ทโ่ี ม'มีวนั สิ้นสุด
การพัฒนาด้งกล่าวก่ อให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟื อย ทาให้ทรัพยากรธรรมชาติเกือบทุกประเภทขาด
แคลนและเสือ่ มโทรมลง นอกจากนี้ในกระบวนการของการพัฒนา และกระบวนการผลิตยังห้าให้มขี องเสียทิ้งออกมาทัง่ ใน
รู ปของน า้ เสีย อากาศเสีย ของเสีย อัน ตราย ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล เป็ น ต้น ซึ่ง ส่งผลให้เ กิด ปัญหามลพิษ ต่ อ
สิง่ แวดล ้อม สิง่ มีชวี ติ ชนิดต่าง ๆ รวมทังต่
่ อสุขภาพอนามัยของมนุษย์
งานอนามัยสิง่ แวดล ้อม เป็ นงานทีด่ าเนินการเพือ่ จัดการปรับปรุงและควบคุมสิง่ แวดล ้อมให้มคี ุณภาพทีเ่ หมาะสม
ไม่ให้เกิดอันตรายต่ อ สิ่งมีชีวิตชนิดต่ าง ๆ และสุขภาพอนามัยรวมทัง้ การดารงชีวิตของประชาชน ซึ่งเป็ นการส่งเสริม
สุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน การดาเนินงานอนามัยสิง่ แวดล ้อมทีเ่ หมาะสมจึงทาให้ประชาชนมีความเป็ นอยู่ทด่ี ี
อย่างยัง่ ยืน
งานอนามัยสิง่ แวดล ้อมจึงเป็ นงานด้านหนึ่งทีม่ สี ว่ นสาคัญมากในการจัดการสิง่ แวดล ้อม เนื่องจากเป็ นงานทีม่ ่งุ ใน
การรักษาคุณภาพสิง่ แวดล ้อมให้เหมาะสมต่อการดารงชีวติ ของมนุษย์ เป็ นงานควบคุมและป้ องกันไม่ให้เชื้อโรคและสารทีม่ ี
พิษภัยเข้าสู ่ตวั มนุ ษย์ โดยการควบคุมและป้ องกันทีแ่ หล่งกาเนิดของเชื้อโรคและสารพิษ ทางผ่านหรือสื่อนาเชื้อโรคและ
สารพิษ และทีต่ วั มนุ ษย์เองซึง่ เป็ นผู ร้ บั เชื้อโรคและสารพิษ เมือ่ มนุ ษย์ไม่มปี ญั หาด้านสุขภาพอนามัยเนื่องจากผลกระทบ
สิง่ แวดล ้อม ก็จะมีร่างกายแข็งแรง เป็ นทรัพยากรทีม่ คี ุณค่าของประเทศ ในทางตรงกันข้ามหากมนุ ษย์มปี ญั หาต้านสุขภาพ
อนามัยเนื่องจากสิ่งแวดลอ้ ม นอกจากสุขภาพอ่อนแอไม่สามารถเป็ นกาลังของประเทศได้แลว้ ยังเป็ นภาระของสังคมที่
จะต้องให้การดูแลรักษาพยาบาล
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ในปัจจุบนั นี้มโี รคจากสิง่ แวดล ้อมบางอย่างทีไ่ ม่สามารถให้การรักษาพยาบาลให้หายขาดได้ เช่น โรคมะเร็ง ซึง่ มี
อัตราการตายเพิ่มขึ้นสู งมาก งานอนามัยสิ่งแวดลอ้ มซึ่งมีบทบาทในการควบคุมและป้ องกันสารเคมีหรือสารพิษ ที่เป็ น
สาเหตุของโรคดังกล่าวจึงทวีความสาคัญมากยิ่งขึ้น ในช่วง 2-3 ปี ทผ่ี ่านมาประเทศไทยได้ไห้ความสาคัญกับงานอนามัย
สิง่ แวดลอ้ มในระดับทีส่ ู งมาก จากการประชุม High-level Meeting on Health and Environment in ASEAN and
East Asia Countries ครัง้ ที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2547 ณ กรุงมะลิลา ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ ประเทศไทย
โดยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอ้ ม ได้ส่งผูแ้ ทนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึง่ ที่
ประชุมเห็นควรให้มกี ารจัดทา Environmental Health Country Profile (EHCP) และ Environmental Health Data
Sheet (EHDS) ของแต่ละประเทศและระดับภูมภิ าค และมีมติเห็นควรให้จดั ทาร่างกฎบัตร (Charter) เพือ่ เป็ นกรอบแผน
ความร่วมมือระหว่างประเทศ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก ต่อมา เมือ่ วันที่ 8-11 ธันวาคม
2548 ได้มกี ารประชุมวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดลอ้ มของภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก (Scientific Conference on Asia
Pacific Environmental Health) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี เสด็จเป็ นองค์ประธานเปิ ดการประชุมและทรงมี พระดารัสว่า ยินดีเป็ นอย่างยิ่งทีจ่ ะสนับสนุ นในทุกด้านให้ประเทศ
ไทยเป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี ด้านอนามัยและสิ่งแวดลอ้ มที่จะจัดขึ้นในปี 2549 และเมื่อวันที่ 12-13
ธันวาคม 2548 ได้มกี ารประชุม เจ้าหน้าทีอ่ าวุโสด้านอนามัยและสิง่ แวดลอ้ มของประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้และเอเชีย ตะวัน ออก ครัง้ ที่ 2 ณ สถาบัน วิจยั จุฬาภรณ์ ซึ่งจัด โดยองค์การอนามัยโลก (World Health
Organization, WHO) ร่วมกับโครงการสิง่ แวดลอ้ มแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme,
UNEP) และได้มมี ติเห็นชอบให้จดั ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านอนามัยและสิ่งแวดลอ้ มของประเทศในภูมภิ าค เอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้และเอเชียตะวันออก รวมทัง้ จัดประชุมรัฐมนตรีดา้ นอนามัยและสิ่งแวดลอ้ มของประเทศในภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก ครัง้ ที่ 1 ในช่วงปลายปี 2549 ณ ประเทศไทย แต่ทงั้ นี้ได้มกี ารเปลีย่ นแปลง
กาหนดการประชุมเป็ น วันที่ 8-9 สิงหาคม ปี 2550 โดยการ ประชุมรัฐมนตรีดา้ นอนามัยและสิ่งแวดลอ้ ม เป็ นการจัด
เวียนในกลุม่ ประเทศสมาชิกทุก 3 ปี เพือ่ สร้าง ความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขและป้ องลันความเสือ่ มโทรมของ
สิ่งแวดลอ้ มและมลพิษข้ามแดน ที่จะมีผ ลกระทบต่ อ สุ ข อนามัยของประชาชน และร่ วมลัน พิจารณากรอบแผนการ
ดาเนินงานความร่ วมมือ ด้านอนามัยและสิ่งแวดลอ้ มของประเทศ ในการประชุมนี้รฐั มนตรีกระทรวงสาธารณสุ ขและ
กระทรวง สิง่ แวดล ้อมของประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกรวม 14 ประเทศ ได้แก่ บรูไน
กัมพูชา อินโดนีเซีย จีน ญี่ป่ นุ ลาว มาเลเซีย มองโกเลีย พม่า เกาหลี ฟิ ลปิ ปิ นส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และประเทศไทย ได้
ประกาศ “ปฏิญญากรุงเทพด้านอนามัยและสิง่ แวดลอ้ ม” ซึง่ จะเป็ นกลไกการ แลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละประสบการณ์ ในการ
ปรับปรุงกรอบนโยบายและกฎหมายระดับประเทศและระหว่าง ประเทศ รวมทัง้ สนับสนุ นการบูรณาการ กลยุทธ์และ
กฎหมายด้านอนามัยสิง่ แวดล ้อม โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ลดปัญหาการสูญเลียชีวติ ของคนในภูมภิ าคเอเชียเนื่องจากความ
เสีย่ งด้านอนามัยและสิง่ แวดล ้อมเป็ นพิษ ปี ละประมาณ 6.6 ลา้ นคน คิดเป็ นร้อยละ 25 ของการเลียชีวติ ทัง้ หมด และหวัง
ว่า ปฏิญญากรุ งเทพด้า น อนามัยและสิ่งแวดลอ้ ม จะทาให้ประเทศในภู มิภ าคนี้ สามารถด าเนิ น การด้า นอนามัยและ
สิง่ แวดลอ้ มต่อไป ข้างหน้าได้อย่างมัน่ คง โดยพัฒนาจากการดาเนินงานด้านการติดตามและประเมินผลกระทบไปสู ่การ
ป้ องกัน ผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัยต่าง ๆ ด้านอนามัยและสิง่ แวดล ้อม
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3. สาเหตุทที่ าให้ สิ่งแวดล้อมเสื่ อมโทรม
เนื่องจากมนุ ษย์มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงธรรมชาติให้เอื้อต่ อการดารงชีวิตของมนุ ษย์ได้
มากกว่าสิง่ มีชีวติ ประเภทอื่น ๆ เป็ นผลให้จานวนประชากรมนุ ษย์เพิม่ ขึ้นอย่างรวดเร็ว เมือ่ มีจานวนประชากรมากขึ้น ก็
ต้อ งมีก ารอพยพย้า ยถิ่น กระจายตัวออกไปอยู่ อ าศัยในสถานที่ต่ า ง ๆ กัน พื้น ที่ใดที่มีค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ข อง
ทรัพยากรธรรมชาติมาก จะมีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่นกว่าพื้นที่ท่แี ห้งแลง้ เนื่องจากการเพิม่ ขึ้นของประชากรทาให้มี
ความต้องการใช้ทรัพยากรมากขึ้น มนุษย์มคี วามสามารถอย่างมากมายในการค้นหาวิธีการทีจ่ ะพัฒนาให้สามารถดารงชีวติ
ไต้อย่างสะดวกสบาย ในการพัฒนานี้มนุ ษย์จึงได้สร้างสรรค์สง่ิ ต่าง ๆ มาสนองความต้องการของตนอย่างมหาศาล ใน
ระยะแรกเพือ่ เป็ นการช่วยผ่อนแรง ต่อมาเปลีย่ นเป็ นการค้นหาความสะดวกสบาย สุดท้ายกลายเป็ นความฟุ้งเฟ้ อฟุ่มเฟื อย
กระนัน้ แล้วก็ตามมนุษย์ยงั ไม่ยอมหยุดการพัฒนา ยังคงตักตวงหาผลประโยชน์จากธรรมชาติอย่างไม่หยุดยัง้ ส่งผลให้เกิด
การพัฒนาในบางด้านของมนุษย์ โดยไม่ได้คิดถึงผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึ้น จึงกลายเป็ นการทาลายธรรมชาติและระบบนิเวศน์
ซึง่ ในบางครัง้ ได้เกิดความสู ญเสียของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ มอย่างใหญ่หลวงจนไม่อาจเปรียบเทียบได้กบั
ผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการพัฒนาดังกล่าว
โดยทัว่ ไปจะพบว่าบริเวณใดก็ตามที่มปี ระชากรหนาแน่นมากหรือลน้ เกิน เช่น ในเขตเมือง เขต อุตสาหกรรม
มนุ ษย์จะใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และถ้าหากไม่มกี ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ มลพิษทางสิง่ แวดลอ้ มใน
บริเวณพื้นทีเ่ หล่านี้ทด่ี พี อ ก็จะเกิดปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติไม่คุม้ ค่ารวมทัง้ เกิดปัญหามลพิษทางสิง่ แวดลอ้ มไต้
โดยง่าย และจะทาให้ระบบนิเวศน์หรือธรรมชาติเสียสมดุลในทีส่ ุด
การเพิ่ม ขึ้น ของประชากรท าให้ค วามต้อ งการต้า นการใช้ท่ีดิน และทรัพ ยากรธรรมชาติ เพื่ อ การอยู่ อ าศัย
การเกษตร อุตสาหกรรม และพาณิ ชยกรรมเพิม่ ขึ้น ส่งผลให้มกี ารตัดต้นไม้ทาลายป่ า บุกรุกพื้นที่อยู่อาศัย ของสัตว์ป่า
ทาลายสารอาหารบริเวณหน้าดินทาให้ดินเสื่อมสภาพ มีการใช้ประโยชน์ท่ดี ินไม่เหมาะสม เช่ น นาพื้นที่ท่มี คี วามอุดม
สมบูรณ์สาหรับการเกษตรไปใช้สาหรับอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เป็ นต้น นอกจาก นี้เมือ่ ประชากรมีจานวนมากขึ้น
อาศัยกันหนาแน่นขึ้น มีกิจกรรมต่าง ๆ ต้านการผลิตและการบริการเพิม่ ขึ้น ก็ทาให้ มีการปล่อยของเสียออกมามากขึ้น
ของเสียทีถ่ กู ปล่อยออกมาอาจอยู่ในรูปของสารมลพิษทางนา้ ทางอากาศ ของเสียอันตราย ขยะมูลฝอยหรือสิง่ ปฏิกูล เป็ น
ต้น หากการจัดการและควบคุมของเสียเหล่านี้ ไม่ดีพอก็จะล่งผลให้เกิดความเสือ่ มโทรมของสิ่งแวดลอ้ มในต้านต่าง ๆ
เช่น สารมลพิษทางนา้ ทาให้แหล่งนา้ เน่าเสีย ไม่สามารถนามาใช้ในการอุปโภคบริโภค และเป็ นแหล่งกาเนิดของเชื้อโรคอีก
ด้วย สารมลพิษ ทางอากาศ ทาให้บรรยากาศถูกทาลายเต็มไปด้วยก๊าซ ฝน ควัน ทีก่ ่อให้เกิดอันตรายต่อสิง่ มีชีวติ และ ล่ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ มได้อย่างกว้างไกล ได้แก่ การก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อน ฝนกรด เป็ นต้น ส่วนของเสีย อันตราย
ขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลที่ถูกทิ้งลงดินก็จะทาให้เกิดภาวะมลพิษทางดิน ล่งผลให้ดินเสื่อมโทรม ไม่สามารถนามาใช้
ประโยชน์ไ ด้อีกต่ อ ไป หรือ อาจกลายเป็ น แหล่ง เพาะเชื้อ โรคไต้ หากถู กทิ้งลงสู ่แ หล่งน า้ ก็จ ะท าให้แหล่ง น า้ เน่ า เสีย
เช่นเดียวกับสารมลพิษทางนา้ นอกจากนี้การเผาของเสียอันตรายและขยะมูลฝอย ทีไ่ ม่ถกู วิธีก็อาจจะทาให้เกิดภาวะมลพิษ
ทางอากาศได้อย่างร้ายแรงอีกด้วย เช่น ทาให้เกิดสารก่อมะเร็งขึ้นในบรรยากาศ เป็ นต้น
การกระทาของมนุ ษย์ทงั้ ทางตรงและทางอ้อมทีท่ าให้เกิดความเสียหายต่อสิง่ แวดลอ้ มมีหลาย รูปแบบ โดยอาจ
เกิดจากความตัง้ ใจหรือความรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ก็ได้ การกระทาโดยตรงทีส่ าคัญซึง่ ส่งผลให้ สิง่ แวดล ้อมเสียหาย ได้แก่
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1. การทิ้งของเสีย เป็ นการทิ้งของเสียซึ่งอยู่ในรู ปของของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ไปยังแหล่งรองรับตาม
ธรรมชาติหรือสิง่ แวดลอ้ มโดยตรง เช่น การปล่อยนา้ ทัง้ จากชุมชนหรือจากโรงงานอุตสาหกรรม ลงแม่นา้ ลาคลอง การทัง้
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลกระจัดกระจายตามพื้นดิน การปล่อยไอเสีย ควันดา หรือ ก๊าซพิษชนิดต่ าง ๆ จากรถยนต์
โรงงานอุตสาหกรรม สูบ่ รรยากาศ เป็ นต้น
2. การทาลายทรัพยากรธรรมชาติ เป็ นการนาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างฟุ่มเฟื อยโดยไม่รูค้ ุณค่า เช่น การ
ถางหรือเผาป่ าเพือ่ ทาไร่เลือ่ นลอย การทาลายผืนป่ าทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ โดยการสร้างเขือ่ น การชุดแร่มาขายโดยไม่มกี ารแปรรูป
เพือ่ เพิม่ คุณค่า เป็ นต้น
3. การทาลายสาธารณสมบัติ เป็ นการทาลายสิง่ ของส่วนรวมทีเ่ ป็ นสมบัติสาธารณะ เช่น การทิ้งขยะมูลฝอยหรือ
นา้ เสียลงสูช่ ายหาด สวนสาธารณะ สถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ การทาลายโบราณสถานโบราณวัตถุ เป็ นต้น

4. ผลกระทบจากปัญหาสิ่ งแวดล้อม
ในโลกนี้มรี ะบบนิเวศน์มากมายหลายระบบ เช่น ระบบนิเวศน์ในทุ่งนา ระบบนิเวศน์ในทะเล ระบบนิเวศน์ใน
แหล่งนา้ ระบบนิเวศน์ในป่ า หรือ แม้แต่ ระบบนิเวศน์ในเขตเมือง ระบบนิเวศน์จะเชื่อมต่ อ กันโดยมีการแลกเปลี่ยน
สารอาหารและพลังงานระหว่างกันได้ เมือ่ เกิดความเสือ่ มโทรมของสภาพแวดลอ้ มในระบบนิเวศน์ใดระบบนิเวศน์หนึ่งก็จะ
ทาให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ มีชวี ติ ในระบบนิเวศน์นนั้ ตามมา ตัวอย่างเช่น หากป่ าไม้ถูกทาลายก็จะทาให้ระบบนิเวศน์ของป่ า
แห่งนัน้ เสียไป ผลกระทบทีต่ ามมา คือ ป่ าจะหมดสภาพ สัตว์ทอ่ี าศัยอยู่ในป่ านัน้ อาจขาดแคลนแหล่งอาหารหรือทีอ่ ยู่อาศัย
อาจเจ็บป่ วยเสียชีวติ ลง หรือแยกย้ายกระจัดกระจายไปหาแหล่งทีอ่ ยู่ใหม่ นอกจากนี้ระบบนิเวศน์ของป่ าแห่งนัน้ ก็อาจ
เปลีย่ นแปลงไปจากเดิม เช่ น หากป่ าต้นนา้ ลาธารลูกทาลายก็อาจเกิดสภาพแห้งแลง้ ปริมาณนา้ ลดลง คุณภาพของนา้
เปลีย่ นไป ซึง่ อาจล่งผลให้เกิดสภาพดินเลือ่ มโทรม มีภาวะดินเปรี้ยวดินเค็ม อาจเกิดนา้ ท่วมโดยฉับพลันเนื่องจากขาดป่ า
ไม้ช่วยทาหน้าทีเ่ ป็ นเขือ่ นธรรมชาติกนั้ ไว้ และสุดท้ายพื้นทีน่ นั้ ๆ ก็อาจจะกลายสภาพเป็ นทะเลทรายได้ในทีส่ ุด
สาหรับระบบนิเวศน์ในแหล่งทีอ่ ยู่อาศัย เช่น ในเขตชุมชนหรือในเขตเมือง เมือ่ สภาพแวดล ้อมเลือ่ มโทรมลง เช่น
เกิดความเน่าเสียของแหล่งนา้ เนื่องมาจากการปล่อยทิ้งของเสียลงสู 'แหล่งนา้ ก็จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ มีชีวติ ในนา้
อาจทาให้พชื และสัตว์บางประเภททีอ่ ยู่ในนา้ ตายได้ อาจทาให้ลกั ษณะของห่วงโซ่อาหารในนา้ เปลีย่ นแปลง ความสมดุลของ
ระบบนิเวศน์เสียไป การผลิต การบริโภค และการย่อยสลายไม่ครบวงจร แหล่งนา้ ก็จะสู ญเสียศักยภาพในการใช้สาหรับ
อุปโภคบริโภค และอาจกลายเป็ นแหล่งเพาะพันธ์และแพร่เชื้อโรคทางนา้ สุดท้ายก็จ ะเกิดผลเสียต่อมนุ ษย์ทงั้ ในการเกิด
โรคภัยไข้เจ็บและการดาเนินชีวติ ตามปกติในแต่ละวัน
การเกิดมลพิษทางสิง่ แวดลอ้ มไม่ว่าด้านใดก็ตามจะทาให้การดาเนินชีวติ ประจาวันทีเ่ คยสุขสบาย ก็อาจจะเกิด
เหตุเดือดร้อนราคาญหรือโรคภัยไข้เจ็บได้ เช่น นา้ หรืออาหารทีป่ นเปื้ อนด้วยสารมลพิ ษหรือเชื้อโรค หากดื่มกินเข้าไปก็จะ
เกิดการเจ็บป่ วยหรือมีอนั ตรายถึงชีวติ ได้ หากบรรยากาศถูกปนเปื้ อนด้วยสารมลพิษ ทางอากาศ เมือ่ หายใจเข้าไปก็จะเกิด
เป็ นโรคเกี่ยวกับระบบหายใจ การถ่ายทิ้งของเสีย ถ้าไม่มีระบบเก็บกาจัด ที่ลูกต้องก็จะเป็ นที่น่ารังเกียจ ส่งกลิน่ เหม็น
รบกวน และเป็ นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค ในการประกอบอาชีพ ต่าง ๆ หากสภาพแวดลอ้ มในการทางานไม่เหมาะสมก็
จะเกิดโรคเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนัน้ ๆ ได้ในยามพักผ่อนนอนหลับ ถ้ามีกลิน่ เหม็นรบกวน หรือมีเสียงดังรบกวนหรือ
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ทีเ่ รียกว่ามลพิษทางเสียงทาให้การ หลับนอนพักผ่อนได้ไม่ เต็มทีก่ ็จะเกิดอาการอ่อนเพลียเจ็บป่ วยได้งา่ ย และเหตุราคาญ
ต่าง ๆ เช่น กลิน่ เหม็น เสียงดัง ก็อาจจะก่อให้เกิดความเครียดและอาจส่งผลให้เกิดการเจ็บป่ วยทิ้งทางด้านจิตใจและ
ร่างกายได้

กิจกรรม 1.3.1
จงอธิ บายความหมาย และความสาคัญของงานอนามัยสิ่ งแวดล้อม
แนวตอบกิจกรรม 1.3.1
อนามัยสิ่ งแวดล้อมหมายถึง การจัดการหรื อควบคุมปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นหรื ออาจเป็ น
อันตรายต่อสุ ขภาพอนามัย การเจริ ญเติบโตและการอยูร่ อดของมนุษย์ อันได้แก่ น้ าดื่มน้ าใช้ ที่อยูอ่ าศัย
สัตว์ พาหะนาโรค ขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ า หรื อมลพิษอื่น ๆ เพื่อให้
มนุษย์มีสภาวะ ที่สมบูรณ์ทางร่ างกายและจิตใจ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และสามารถดารงชีวติ อยูใ่ น
สังคมอย่างมีความสุ ข
งานอนามัยสิ่ งแวดล้อมมีความสาคัญ ในการรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการ
ดารงชีวิตของมนุษย์ ควบคุมและป้ องกันไม่ให้เชื้อโรคและสารที่มีพิษภัยเข้าสู่ ตวั มนุษย์ โดยการควบคุม
และป้ องกันที่แหล่งกาเนิดของเชื้อโรคและสารพิษ ทางผ่านหรื อสื่ อนาเชื้อโรคและสารพิษ และที่ตวั
มนุษย์เอง
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เรื่ องที่ 1.3.2
ขอบเขตของงานอนามัยสิ่ งแวดล้ อม
งานอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็ นงานที่ม่งุ เน้นในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและเกื้อกูล ต่อการ
ดารงชีวติ ของมนุษย์ รวมทัง้ การควบคุมป้ องกันมิให้โรคหรือสารพิษเข้าสู่ตวั มนุ ษย์ องค์การอนามัยโลก ไต้กาหนด
ขอบเขตของงานอนามัยสิง่ แวดล้อมไว้ ตังนี้
1. การจัดหานา้ สะอาดเพื่อการบริโภคและอุปโภค เป็ นการจัดหานา้ ที่มคี ุณภาพดี มีปริมาณที่ เพียงพอ
และจ่ายให้ผูบ้ ริโภคและอุปโภคใช้ใต้อย่างสะดวกสบาย งานต้านนี้จะรวมถึงการวางแผน การศึกษาออกแบบ
ระบบผลิตนา้ และจ่ายนา้ การจัดการในการผลิตนา้ และจ่ายนา้ รวมถึงการเฝ้ าระวังคุณภาพนา้ ที่ผลิตและจ่ ายให้ แก่
ชุมชน
2) การควบคุมมลพิษทางนา้ เป็ นการป้ องกันและควบคุมรักษาคุณภาพนา้ ของแหล่งนา้ ต่าง ๆ ทัง้ นา้ ผิว
ดิน เช่น ห้วย หนอง คลองบึง แม่นา้ ต่าง ๆ รวมทัง้ นา้ ทะเล ตลอดจนนา้ ใต้ดินไม่ให้คุณภาพเสื่อมโทรมลง จนเป็ น
ภาวะมลพิษทางนา้ และเกิดผลเสียต่อสุขภาพอนามัยของมนุ ษ ย์ เป็ นงานที่เกี่ยวกับการรวบรวม การบาบัด และ
การกาจัดนา้ เสียจากแหล่งกาเนิด ได้แก่ แหล่งชุมชน แหล่งอุตสาหกรรม และแหล่งเกษตรกรรม รวมทัง้ การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพนา้ ในแหล่งนา้ ต่าง ๆ ตลอดจนการจัดการและควบคุมสารพิษในนา้ และ โรคติดต่อที่มี
นา้ เป็ นสือ่
3) การจัดการขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล เป็ นการจัดการและควบคุมแหล่งเพาะพันธุแ์ ละแพร่กระจายของ
โรครวมทัง้ เหตุราคาญและสภาพอุจาดไม่น่าดู ซึ่งเกิดจากการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ที่ไม่เหมาะสม เป็ น
งานที่เกี่ยวกับการเก็บ การขนถ่ายและการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลัก สุขาภิบาล เพื่อป้ องกันและ
ควบคุมปัญหาตังกล่าว
4) การควบคุมสัตว์อาร์โทรพอดและสัตว์แทะ สัตว์อาร์โทรพอดหรือแมลงและสัตว์แทะเป็ น พาหะปา
โรคติดต่อที่รา้ ยแรงหลายอย่างมาสู่คน เช่น อหิวาตกโรค มาลาเรีย ไข้เลือดออก กาฬโรค โรคฉี่ หนู เป็ นต้น
นอกจากนี้แมลงและสัตว์แทะบางชนิดยังทาให้เกิดเหตุราคาญและทาลายทรัพย์สินอีกด้วย งานด้านนี้ เป็ นการ
ป้ องกันและควบคุมแมลงและสัตว์แทะตังกล่าว โดยการทาลายแหล่งเพาะพันธุ ์ แหล่งอาหาร และ ที่อยู่อาศัยของ
มัน รวมทัง้ การทาลายตัวมันโดยตรง
5) การป้ องกันและควบคุมมลพิษทางดิน มลพิษทางดินมักจะเกิดขึ้นจากการทิ้งสิง่ สกปรกต่าง ๆ ลงสู่
พื้นดิน เช่น ขยะมูลฝอย สิง่ ปฏิกูล นา้ เสีย ของเสียอันตราย เป็ นต้น ทาให้เกิดการปนเปื้ อนบนพื้นดิน เมือ่ การ
ปนเปื้ อนมีมากขึ้นก็กลายเป็ นมลพิษทางดิน ทาให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บและผลเสียต่อการดารงชีวติ ของมนุษย์ งานต้าน
การป้ องกันและควบคุมมลพิษทางดินจึงเป็ นการป้ องกันและควบคุมสิง่ ปนเปื้ อนไม่ให้ลงสู่พ้นื ดิน
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6) การสุขาภิบาลอาหาร เชื้อโรคและสารพิษหลายชนิดสามารถที่จะเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้โดย มีอาหาร
เป็ นสือ่ งานด้านการสุขาภิบาลอาหารจึงมีความจาเป็ น โดยการควบคุมดูแลอาหารให้ถกู สุขลักษณะ และปลอดภัย
สาหรับการบริโภคด้วยการดูแลตัง้ แต่วตั ถุดิบทีจ่ ะใช้ปรุงอาหาร กระบวนการปรุงอาหาร การเก็บรักษาอาหาร การ
ขนส่งและการจาหน่ายอาหาร ผูส้ มั ผัสอาหาร รวมทิ้งการให้ความรูต้ า้ นการสุขาภิบาลอาหาร ต่อผูบ้ ริโภค
7) การควบคุมมลพิษทางอากาศ เป็ นการป้ องกันและควบคุมรักษาคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ไม่ให้มี
สิง่ ปนเปื้ อนจนองค์ประกอบเปลีย่ นไปจากสภาพตามธรรมชาติจนเกิดผลเสียต่อสิง่ มีชวี ิต ทรัพย์สนิ และ สุขภาพ
อนามัยของมนุษย์ เป็ นงานทีเ่ กี่ยวกับการรวบรวม บาบัด และกาจัดมลพิษทางอากาศ จากแหล่งกาเนิด ประเภท
ต่าง ๆ เพือ่ ป้ องกันและควบคุมไม่ให้มสี ง่ิ แปลกปลอมเข้าสู่บรรยากาศในปริมาณมากจนก่อให้เกิดเป็ น พิษภัยต่อ
มนุษย์และสิง่ แวดล้อม
8) การป้ องกันอันตรายจากรังสี ปัจจุบนั ได้มกี ารใช้รงั สีอย่างกว้างขวางเพือ่ ใช้ประโยชน์ในการพัฒนา เช่น
ในด้านการอุตสาหกรรม การแพทย์ การเกษตรกรรม เป็ นต้น ซึง่ ถ้าไม่ได้มกี ารใช้และการป้ องกัน และควบคุม
อย่างเหมาะสมก็จะเกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุ ษย์ งานด้านการป้ องกันอันตรายจาก รังสีจงึ เป็ นการใช้
รังสีอย่างถูกวิธแี ละมีการป้ องกันควบคุมไม่ให้เกิดการรัว่ ไหลหรือแพร่กระจายของรังสีไปยังมนุ ษย์และสิง่ มีชวี ติ อื่น
ๆ ได้
9) อาชีวอนามัย เป็ นงานเกี่ยวกับการป้ องกันและควบคุมสิง่ แวดล้อมในการทางานทัง้ ทางด้านกายภาพ
เคมี ชีวภาพ รวมทิ้งด้านการยศาสตร์ให้เหมาะสม โดยการจัดสภาพแวดล้อมในการทางานให้มคี วามปลอดภัยและ
เหมาะสมต่อการปฏิบตั งิ านตลอดจนการดูแลป้ องกันและรักษาสุขภาพอนามัยของผูป้ ระกอบอาชีพอย่างต่อเนื่อง
10) การควบคุมมลพิษทางเสียง เสียงทีด่ งั มากเกินไปหรือเสียงดังรบกวนจะก่อให้เกิดอันตราย ต่อ
สุขภาพอนามัยของผูท้ ไ่ี ด้ยนิ ทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจ เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั งิ านและการพักผ่อน งานด้าน
นี้เป็ นการป้ องกันและควบคุมเสียงดังโดยดาเนินการที่แหล่งกาเนิด ทางผ่านของเสียง และผูท้ ่ไี ด้ยนิ เสียง
11) การจัดการสิง่ แวดล้อมทีอ่ ยู่อาศัยและบริเวณใกล้เคียงเป็ นการจัดทีอ่ ยู่อ าศัยและสิง่ แวดล้อม บริเวณ
ใกล้เคียงให้ถกู สุขลักษณะ ปลอดภัย และมีสุนทรียภาพน่าอยู่อาศัย ซึง่ จะส่งผลให้ผูอ้ ยู่อาศัยมีสุขภาพอนามัยดีทงั้
ร่างกายและจิตใจ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และดารงชีวติ อย่างมีความสุข การจัดการสิง่ แวดล้อมทีอ่ ยู่อาศัยนี้อาจ
รวมไปถึงอาคารสถานทีท่ ่ใี ช้ประกอบกิจการอื่น ๆ ด้วย เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล อาคาร ที่ทาการต่าง ๆ เป็ นต้น
12) การวางผังเมือง เป็ นการจัดให้ส่วนต่าง ๆ ของเมืองให้แยกจากกันอย่างถูกต้องเป็ นสัดส่วน เช่น ย่าน
ธุรกิจ ย่านอุตสาหกรรม ย่านที่พกั อาศัย เป็ นต้น เพือ่ ให้เมืองมีสภาพแวดล้อมทีด่ ี มีความน่าอยู่ การจราจรไม่
ติดขัด ซึง่ จะส่งผลให้ผูอ้ ยู่อาศัยมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี และมีความสะดวกสบาย
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13) การจัดการสิง่ แวดล้อมทีเ่ กี่ยวข้องกับการคมนาคม เป็ นการจัดการสุขาภิบาลสิง่ แวดล้อมของระบบ
การคมนาคมขนส่งทัง้ ทางบก ทางนา้ และทางอากาศให้เหมาะสมถูกสุขลักษณะ โดยดูแลครอบคลุมทัง้ ยานพาหนะ
และสถานีขนส่ง เพือ่ ไม่ให้มกี ารติดต่อแพร่กระจายของโรคจากการขนส่ง
14) การป้ องกันอุบตั ภิ ยั และเหตุฉุกเฉิน เป็ นงานทีด่ าเนินการในการป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุ และอุบตั ภิ ยั
เพือ่ ลดอัตราการเจ็บป่ วย พิการ และตายจากอุบตั เิ หตุดา้ นต่าง ๆ
15) การสุขาภิบาลของสถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ เป็ นการจัดการสถานทีพ่ กั ผ่อนและสิง่ ทีใ่ ช้เพือ่ การ
พักผ่อนหย่อนใจให้มลี กั ษณะและคุณภาพทีจ่ ะส่งเสริมสุขภาพอนามัย สะอาด ปลอดภัย ไม่เป็ นแหล่งแพร่กระจาย
โรคหรือทาให้สุขภาพอนามัยเสือ่ มโทรม
16) การดาเนินงานสุขาภิบาลเมือ่ เกิดโรคระบาด เหตุฉุกเฉิน ภัยพิบตั ิ และการอพยพย้ายถิ่น ของ
ประชากร โดยทาการควบคุมดูแลและเฝ้ าระวังไม่ให้เกิดโรคระบาด หรือหากมีการระบาดเกิดขึ้น ต้องดาเนินการ
ควบคุมให้สงบโดยเร็วทีส่ ุด
17) มาตรการป้ องกันเพือ่ ให้สง่ิ แวดล้อมโดยทัว่ ไปปราศจากความเสีย่ ง หรือเกิดอันตรายต่อ สุข ภาพ
อนามัยของมนุษย์
การดาเนินการด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมของประเทศใด ๆ จะครอบคลุมหรือเน้นหนักในด้านใด ด้านหนึ่ง
หรือทุก ๆ ด้านขึ้นกับปัญหาอนามัยสิง่ แวดล้อมของประเทศนัน้ ๆ ว่าเกี่ยวข้องกับด้านใด อย่างไรก็ตาม โดยทัว่ ไป
ประเทศกาลังพัฒนาจะเผชิญกับปัญหาอนามัยสิง่ แวดล้อมมากกว่าประเทศทีพ่ ฒั นาแล้ว

กิจกรรม 1.3.2
ขอบเขตของงานอนามัยสิ่ งแวดล้อมมีอะไรบ้าง
แนวตอบกิจกรรม 1.3.2
ขอบเขตของงานอนามัยสิ่ งแวดล้อมประกอบด้วยงาน 17 ด้านได้แก่
1) การจัดหาน้ าสะอาดเพื่อการบริ โภคและอุปโภค
2) การควบคุมมลพิษทางน้ า
3) การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกูล
4) การควบคุมสัตว์อาร์โทรพอดและสัตว์แทะ
5) การป้ องกันและควบคุมมลพิษทางดิน
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6) การสุ ขาภิบาลอาหาร
7) การควบคุมมลพิษทางอากาศ
8) การป้ องกันอันตรายจากรังสี
9) อาชีวอนามัย
10) การควบคุมมลพิษทางเสี ยง
11) การจัดการสิ่ งแวดล้อมที่อยูอ่ าศัยและบริ เวณใกล้เคียง
12) การวางผังเมือง
13) การจัดการสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคม
14) การป้ องกันอุบตั ิภยั และเหตุฉุกเฉิ น
15) การสุ ขาภิบาลของสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
16) การดาเนินงานสุ ขาภิบาลเมื่อเกิดโรคระบาด เหตุฉุกเฉิ น ภัยพิบตั ิ และการอพยพย้ายถิ่น
ของประชากร
17) มาตรการป้ องกันเพื่อให้สิ่งแวดล้อมโดยทัว่ ไปปราศจากความเสี่ ยง หรื อเกิดอันตรายต่อ
สุ ขภาพอนามัยของมนุษย์
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เรื่องที่ 1.3.3
การจัดการด้ านอนามัยสิ่ งแวดล้ อมในประเทศไทยและต่ างประเทศ
ปัญหาสิง่ แวดล ้อมในปัจจุบนั มีความซับซ้อนและยากเกินกว่าทีฝ่ ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดจะแก้ไขได้สาเร็จเนื่องจากขาด
พลังทีเ่ พียงพอในการทีจ่ ะเอาชนะปัญหาได้ ดังนัน้ ในการทีจ่ ะแก้ไขปัญหาจะต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจของทุกฝ่ ายทัง้
ภาครัฐและเอกชน ภายใต้การจัดการงานอนามัยสิง่ แวดลอ้ มเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน

1. หลักการจัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
การจัด การงานอนามัยสิ่งแวดลอ้ มนั้น ต้อ งพิจารณาให้ค รอบคลุม ทุก ประเด็น ของการพัฒ นา ทัง้ ทางด้า น
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอ้ มทางกายภาพ ชีวภาพ รวมทัง้ สุขภาพอนามัยของประชาชน และการพัฒนาที่ ยัง่ ยืน
ซึง่ มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ซง่ึ กันและกัน
หลักการจัดการงานอนามัยสิ่งแวดลอ้ มควรเป็ นระบบการจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ เป็ นทีย่ อมรับและ เข้าใจกัน
ตอบสนองต่อนโยบายได้เป็ นอย่างดี เน้นการป้ องกันมากกว่าการแก้ไข มีการพัฒนา เปลีย่ นแปลง และ ยืดหยุ่นได้ตาม
สถานการณ์ทเ่ี กิดขึ้นปัจจุบนั ตลอดจนคานึงถึงองค์ประกอบในการบริหารจัดการต่าง ๆ ดังนี้
1) การพึ่งตนเอง ได้แก่ การส่งเสริมให้ประชาชนและคนในชุมชนพึ่งตนเอง เพื่อ ให้เ ห็น ว่า งานอนามัย
สิง่ แวดล ้อมเป็ นภารกิจทีต่ อ้ งกระทาโดยการคิดริเริ่มและจัดการโดยคนในชุมชนเอง
2) การพึง่ พิงกัน ได้แก่ การที่ประชาชนในชุมชนทุกคนต้องเห็นว่าการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอ้ มเป็ นภารกิจ
ร่วมกันทีต่ อ้ งกระทา ซึง่ ต้องพึง่ พาอาศัยกันทาให้เกิดความเชื่อมโยงกันในชุมชน
3) เร่งพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของหน่วยงานและบุคลากร หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องต้องเร่งพัฒนา ศักยภาพ
และสมรรถนะเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการจัดการอนามัยสิง่ แวดล ้อม
4) การรวบรวมข้อมูลและเฝ้ าระวังสถานการณ์ ต้องมีการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ทีส่ าคัญเกี่ยวกับสถานการณ์
อนามัยสิง่ แวดล ้อมในปัจจุบนั เพือ่ หาแนวทางในการเฝ้ าระวังปัญหาทีอ่ าจจะเกิดขึ้น
5) การระดมทรัพยากรสนับสนุน ในการแก้ปญั หาอนามัยสิง่ แวดลอ้ มนัน้ ไม่สามารถทาให้สาเร็จได้โดย ฝ่ ายหนึ่ง
ฝ่ ายใดเพียงฝ่ ายเดียว จาเป็ นต้องระดมกาลังจากหลาย ๆ ฝ่ ายมาช่วยกัน
6) การสื่อสารข้อมูลข่าวสาร การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนเป็ นปัจจัยสาคัญต่อการสร้างจิตสานึก
ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนางานอนามัยสิง่ แวดลอ้ ม ดังนัน้ เพือ่ ให้การดาเนินการจัดการอนามัยสิง่ แวดลอ้ มเป็ น ไปอย่าง
รวดเร็วและถูกจุด จึงต้องมีการสือ่ สารทีถ่ กู ต้องฉับไวทันต่อเหตุการณ์
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7) การสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรชุมชน การบริหารจัดการงานอนามัยสิง่ แวดลอ้ มทีด่ ที ส่ี ุด คือ การสร้าง
องค์กรชุมชนทีเ่ ข้มแข็งและมีประสิทธิภาพขึ้นเพือ่ ควบคุมและแก้ไขปัญหาอนามัยสิง่ แวดล ้อมของชุมชนด้วยตนเอง
8) การประสานกับหน่วยงาน/องค์กร ควรมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ทัง้
ในขัน้ ตอนของการวางแผนและการปฏิบตั งิ าน
9) มีแผนปฏิบตั ิการชัดเจน ควรมีการกาหนดนโยบาย เป้ าหมาย ตลอดจนแนวทางการจัดการสิง่ แวดลอ้ ม ที่
ชัด เจน รวมทัง้ มีการวางแผนการด าเนิ น งานเพื่อ ให้บรรลุเ ป้ าหมายที่ก าหนดไว้ และจัด ให้มีการติด ตามตรวจสอบ
ประเมินผลการดาเนินงานในทุกขัน้ ตอนของการปฏิบตั ิงาน เพื่อจะได้ทราบว่าการดาเนินงานประสบผลสาเร็จ มากน้อย
เพียงใด มีปญั หาหรืออุปสรรคอะไร และจะมีวธิ ีการแก้ไขอย่างไร
10) การใช้มาตรการทางกฎหมาย กฎระเบียบมาตรฐาน ต้องมีการบังคับใช้อย่างจริงจัง เพือ่ ให้กา ดาเนินงาน
ด้านอนามัยสิง่ แวดล ้อมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
11) การทางานที่ต่อเนื่อง เพือ่ ให้การดาเนินงานอนามัยสิง่ แวดลอ้ มเป็ นไปอย่างต่อเนื่องนาไปสู ่การพัฒนา ที่
ยัง่ ยืน
ทัง้ นี้ ภาครัฐจะต้องสร้างโอกาสให้องค์กรและเครือข่ายต่ าง ๆ เข้ามามีส่วนร่ วมคิด ร่ วมทา และร่วม ได้รบั
ผลประโยชน์ในการพัฒนาสิง่ แวดล ้อมทุก ๆ ขัน้ ตอนอย่างต่อเนื่อง ดังภาพที่ 1.3
วัตถุประสงค์ทส่ี าคัญประการหนึ่งในการจัดการงานอนามัยสิง่ แวดลอ้ ม ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยของ
ชุมชน ดังนัน้ ในการดาเนินการจัดการงานอนามัยสิง่ แวดล ้อมจึงต้องพัฒนาสภาวะแวดลอ้ มให้เอื้อต่อ การส่งเสริมสุขภาพ
ด้วยมาตรการต่าง ๆ อาทิ การปรับปรุงพฤติกรรมทีม่ ผี ลเสียต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ในชุมชน การส่งเสริมการ
บริการสุขภาพอนามัย และการส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล ้อมให้เอื้อต่อการดารงชีวติ ของ ประชาชนในชุมชนอย่างมีความสุข
ในการจัดการงานอนามัยสิง่ แวดล ้อมจะต้องคานึงถึงปัจจัยอืน่ ๆ ทีม่ ผี ลต่อการดาเนินงานด้วย ดังนี้เช่น กระแสโลกาภิวตั น์
การปฏิรูประบบราชการ การกระจายอานาจจากส่วนกลาง บทบาทและความพร้อมขององค์กร ปกครองท้องถิน่ ผลกระทบ
จากวิกฤตเศรษฐกิจและช่ วงเปลี่ยนผ่าน การก่ อตัวของประชาคมและการมีส่วนร่ วม ของประชาชน ตลอดจนความ
เปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี

2. กรอบแนวคิดหลักการพัฒนาอนามัยสิ่ งแวดล้อม
หลักการพัฒนาอนามัยสิง่ แวดล ้อมมีกรอบแนวคิด ดังต่อไปนี้
2.1 การพัฒนาอนามัยสิง่ แวดล ้อมควรยึดองค์ประกอบทีเ่ ป็ นสากล 3 ประการ คือ 1) ความน่าอยู่ 2) ความเป็ น
ประชารัฐ 3) ความพร้อมในการปรับตัวทางเศรษฐกิจและสังคมเพือ่ รองรับกระแสการเปลีย่ นแปลงของ โลก ซึง่ ในการ
ดาเนินงานนัน้ ควรจัดให้องค์ประกอบทัง้ 3 ประการมีภาวะทีส่ มดุล โดยมีกระบวนการพัฒนาชุมชน แบบมีสว่ นร่วมอย่าง
เป็ นองค์รวมเป็ นเครื่องมือ
2.2 การพัฒนาอนามัยสิง่ แวดล ้อมของประเทศไทยในสถานการณ์ปจั จุบนั ทีเ่ ร่งด่วน จาเป็ นต้องมีการแก้ไข
ปัญหาด้วยโครงการด้านต่าง ๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐานซึง่ รวมถึงการระดมทุนเพือ่ การจัดโครงสร้างพื้นฐานของเมือง การ
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บริหารการพัฒนาเมืองและชุมชน และการกระตุน้ กระบวนการพัฒนาชุมชนแบบมีสว่ นร่วมควบคู่กนั ไป โดยเน้น
องค์ประกอบของความน่าอยู่เป็ นหลัก
2.3 การพัฒนาอนามัยสิง่ แวดล ้อมสูค่ วามเป็ นเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ควรสะท้อนชีวติ ความเป็ นอย่าง คนและ
สังคมไทยด้วย โดยเน้นคุณลักษณะและองค์ประกอบ ความน่าอยู่ของเมืองทีส่ าคัญ เช่น
2.3.1 ด้านสังคม : เป็ นเมืองทีป่ ระชาชนได้รบั การศึกษา ความรู ้ การฝึ กอบรม และข้อมูลข่าวสาร
อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว มีความปลอดภัยในการดารงชีวติ และรักษาทรัพย์สนิ คดีอาชญากรรมและยาเสพติด มีจานวน
น้อย ภาคีทกุ ระดับมีสว่ นร่วมในการวางแผนและกาหนดการพัฒนาเมือง
2.3.2 ด้านเศรษฐกิจ : เป็ นเมืองทีม่ บี รรยากาศทีด่ สี าหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ค่าครองชีพไม่แพง
และประชาชนมีงานทา
2.3.3 ด้านกายภาพ : เป็ นเมืองทีม่ รี ะเบียบด้านการวางผังเมืองทีม่ ขี อ้ กาหนดการใช้ประโยชน์อย่าง
ชัดเจน มีการวางแผนและจัดบริการโครงสร้างพื้นฐานได้ทนั ต่อความต้องการของประชาชน มีระบบคมนาคม ขนส่งที่
สะดวก ปลอดภัยและไม่ส้นิ เปลือง มีสถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ พื้นทีส่ เี ขียวและทีโ่ ล่งว่าง อย่างเหมาะสม
2.3.4 สิง่ แวดล ้อม : เป็ นเมืองทีส่ ามารถควบคุมมลพิษทางนา้ ทางอากาศ ดินและความดังของเสียง
เมืองทีม่ จี ติ วิญญาณ และความสุนทรียะทีป่ ระชาชนมีความภูมใิ จ และช่วยกันบารุงรักษาไว้ซง่ึ มรดกทางประวัติ ศาสตร์
ศิลปกรรม และวัฒนธรรมท้องถิน่ และประชาชนมีทอ่ี ยู่อาศัยได้มาตรฐานพอเพียงและค่าใช้จ่ายไม่แพง

3. กลยุทธ์ และแนวทางการดาเนินงาน
กลยุทธ์และแนวทางการดาเนินงานในการพัฒนาอนามัยสิง่ แวดล ้อมตามกรอบแนวคิดดังกล่าว มีดงั นี้
3.1 ด้านกระบวนการมีสว่ นร่วม
3.1.1 สร้างความเข้มแข็งให้ชมุ ชน โดยอาศัยกระบวนการมีสว่ นร่วมมาใช้กบั ชุมชนอย่างเป็ นขัน้ ตอน
และมีความต่อเนื่อง เริ่มจากการเตรียมความพร้อมให้กบั ชุมชน การร่วมคิดประเมินศักยภาพของพื้นทีแ่ ละชุมชน และการ
กาหนดวิสยั ทัศน์ จุดมุง่ หมายการพัฒนาชุมชน กลยุทธ์ในการพัฒนา แผนงาน โครงการ กิจกรรมการ พัฒนา ตลอดจน
การร่วมดาเนินโครงการและกิจกรรมการพัฒนาตามแผนงานทีก่ าหนด
3.1.2 สร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงชุมชนและองค์กรประชาชน โดยการกระจายและแลกเปลีย่ น
ข้อมูลข่าวสาร การสนับสนุนให้เกิดการรวมตัวและการสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน รวมทัง้ การพัฒนายกระดับ คุณภาพ
ชีวติ ของผูม้ รี ายได้นอ้ ยและกลุม่ คนจนในเมือง
3.1.3 เสริมบทบาทการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน โดยเน้นการมีสว่ นร่วมในการ
พัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข การสนับสนุนชุมชนให้มบี ทบาทการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน การ
ส่งเสริมการอนุรกั ษ์ประเพณีวฒั นธรรมของชุมชน ตลอดจนภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ การรณรงค์เสริมสร้างความ ภูมใิ จใน
วัฒนธรรมไทย การเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจในโบราณสถานและสิง่ ก่อสร้างทางประวัตศิ าสตร์ให้กบั ชุมชนเพือ่ ป้ องกัน
การใช้ทด่ี นิ และกิจกรรมเมืองซ้อนทับในพื้นทีโ่ บราณสถาน
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3.2 ด้านประชารัฐ
3.2.1 กระจายอานาจ ไปสูส่ ว่ นท้องถิน่ อย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาให้เกิดการกระจายอานาจใน 3
ประเด็นหลักคือ การกระจายอานาจด้านการจัดบริการสาธารณะ ด้านทรัพยากร และกลไกการดาเนินงานพัฒนา ทัง้ นี้ เน้น
การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการพัฒนาเมืองโดยให้หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคมีบทบาทหลัก ในการประสาน
และส่งเสริมการปรับเปลีย่ นแนวคิดการดาเนินงานภาครัฐให้เป็ นผูส้ นับสนุน พิจารณาและจัดสร งบประมาณให้สอดคล ้อง
กับกิจกรรมทีผ่ ่านกระบวนการการมีสว่ นร่วมของประชาชนและชุมชน และหน่วยงาน ระดับท้องถิน่ มีบทบาทหลักในการ
สนับสนุนกระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชนและชุมชน
3.2.2 เสริมสร้างสมรรถนะท้องถิน่ ให้เข้มแข็ง โดยเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับ
เพือ่ การรองรับการกระจายอานาจตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2542 พร้อมทัง้ เสริมสร้างสมรรถนะองค์กรประสานงานท้องถิน่ โดยเฉพาะสมาคม สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทยให้สามารถประสานงานตัง้ แต่ระดับนโยบายถึงระดับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 ด้านกายภาพ
3.3.1 เสริมสร้างคุณภาพชีวติ ของชุมชนทุกภาคส่วน โดยเน้นการฟื้ นฟูและป้ องกันความเสือ่ มโทรม
ของสิง่ แวดล ้อมเมือง เพิม่ พื้นทีส่ วนสาธารณะและพื้นทีส่ เี ขียว การแก้ไขปัญหาการจราจรทีเ่ น้นการลดระยะเวลา การ
เดินทางระหว่างแหล่งงานและทีอ่ ยู่อาศัยให้นอ้ ยทีส่ ุดและมีความปลอดภัย การส่งเสริมการใช้ทางจักรยานและ ทางเดินเท้า
การจัดระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ การพัฒนาสุขภาพอนามัย ทีอ่ ยู่อาศัย รวมถึงการเสริมสร้างความ มันคงปลอดภั
่
ยใน
ชีวติ และทรัพย์สนิ ให้กบั ประชาชนและชุมชน
3.3.2 เสริมสร้างศักยภาพในโอกาสการพัฒนาพื้นทีใ่ นภูมภิ าคต่าง ๆ ให้มขี ดี ความสามารถในการผลิต
ทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการกระจายบทบาทด้านการวางแผนและการวางผังเมืองสูภ่ ูมภิ าค และ
ท้องถิน่ อย่างเป็ นขัน้ ตอน การกระจายอานาจการบริหารจัดการพัฒนาพื้นทีเ่ พือ่ ให้เกิดการประสานการพัฒนา ทุกด้านอย่าง
สอดคล ้องและเหมาะสม รวมทัง้ การพัฒนาเชื่อมโยงระหว่างเมืองกับชนบทเพือ่ สร้างทางเลือกให้กบั ประชาชนในชนบท
3.4 ด้านการติดตามประเมินผล
ควรจัดทาดัชนีช้ วี ดั ความเป็ นเมืองน่าอยู่ทม่ี เี กณฑ์มาตรฐานเป็ นทีย่ อมรับร่วมกัน เพือ่ เป็ นเครื่องมือในการ
ติดตามและปรับปรุงการดาเนินงานให้สอดคล ้องกับทิศทางการพัฒนาเมืองน่าอยู่ร่วมกัน ทัง้ นี้ ควรให้ครอบคลุม ดัชนีช้ วี ดั
ใน 4 ด้าน คือ ดัชนีทางด้านสังคม ดัชนีทางด้านสิง่ แวดล ้อมและกายภาพ ดัชนีทางด้านเศรษฐกิจ ดัชนี ทางด้านการ
บริหาร ซึง่ รวมถึงการวัดระดับของกระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชน และประชาสังคมเมืองและ ชุมชน
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4. แนวทางในการประสานและดาเนินการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
การประสานการดาเนินการพัฒนาอนามัยสิง่ แวดล ้อม เป็ นความพยายามส่งเสริมและสนับสนุนให้ทอ้ งถิน่ ชุมชน
เป็ นรากฐานทีเ่ ข้มแข็ง ในขณะเดียวกันก็พยายามลดบทบาทของรัฐลง การขับเคลือ่ นกระบวนการพัฒนา อนามัย
สิง่ แวดล ้อม ประกอบด้วยขัน้ ตอน 5 ขัน้ ตอน ดังนี้
4.1 ขัน้ ตอนแรก เป็ นการเตรียมคนในชุมชนให้พร้อม
- สร้างกระแสการพัฒนาอนามัยสิง่ แวดล ้อม
4.2 ขัน้ ตอนทีส่ อง เป็ นการสร้างหรือหากลุม่ แนวร่วมทีม่ คี วามต้องการสอดคล ้องกัน
- ค้นหา กาหนดตัวบุคคลทีจ่ ะเป็ นผูน้ าหรือแกนในการผลักดันกระบวนการพัฒนาแบบมีสว่ นร่วม ของพหุ
ภาคี
4.3 ขัน้ ตอนทีส่ าม เป็ นการสร้างแผนปฏิบตั กิ ารร่วมกัน
- ประเมินศักยภาพของพื้นทีแ่ ละชุมชน
- กลุม่ ชุมชนภาคีการพัฒนากาหนดวิสยั ทัศน์ จุดมุง่ หมาย
- กาหนดแผนงานโครงการ กิจกรรมการพัฒนาชุมชน
4.4 ขัน้ ตอนทีส่ ่ี เป็ นการร่วมดาเนินโครงการกิจกรรมแบบองค์รวม
- รัฐ/ท้องถิน่ /เอกชน/ชุมชน และประชาคมดาเนินการโครงการร่วมกัน
4.5 ขัน้ ตอนทีห่ า้ เป็ นการติดตามประเมินผล รวมถึงการกาหนดดัชนีช้ วี ดั

5. งานอนามัยสิ่ งแวดล้อมในประเทศสหรัฐอเมริกา
ตาแหน่งงานด้านอนามัยสิง่ แวดล ้อมในประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่จะเรียกกว่า นักสุขาภิบาล
(Sanitarian) และ ผูเ้ ชี่ยวชาญอนามัยสิง่ แวดล ้อม (Environmental Health Specialist) หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของนัก
สุขาภิบาลในแต่ละรัฐมีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบหรือลักษณะงานของ Sanitarian /
Environmental Health Specialist ทีก่ าหนดโดย National Environmental Health Association (NEHA) มีดงั นี้
1) ประเมินความเสีย่ ง สือ่ สารความเสีย่ ง และการจัดการความเสีย่ งเพื่อปกป้ องสุขภาพของมนุ ษย์และ
สิง่ แวดล ้อม จากปัญหาด้านสิง่ แวดล ้อม
2) ดาเนินกิจกรรมเพือ่ แก้ปญั หาดังกล่าวข้างต้น เช่น การเฝ้ าระวัง การลงโทษ การประเมินผลกระทบ
การสุม่ ตัวอย่างการให้ความรู ้ การตรวจสอบ การกากับ การให้คาปรึกษา การสร้างเครือข่ายและการมี
ส่วนร่วมกับชุมชน การป้ องกันมลพิษ การออกแบบและการวางแผน แรงจูงใจทางเศรษฐกิจและ
สังคม ข้อมูลสาธารณะ และการจัดลาดับความสาคัญ
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3) การวางแผนด้านอนามัยสิง่ แวดลอ้ มในกระบวนต่างๆ เช่นขัน้ ตอนวางแผน การออกแบบ การตัดสินใจ
ด้านการผลิตพลังงานและการใช้ประโยชน์ การใช้ทด่ี นิ ระบบการขนส่ง การใช้ทรัพยากร ผลิตภัณฑ์
และ การออกแบบระบบสนับสนุนต่างๆ
4) งานอนามัยสิ่งแวดลอ้ มและการบริการสนับสนุ นเพื่อการป้ องกันต่างๆ เช่น งานระบาดวิทยา การ
บริการทางห้องปฏิบตั ิการ การบริการด้านกฎหมาย GIS การฝึ กอบรมสารสนเทศ การออกแบบ
นโยบายสาธารณะและการนาไปใช้ การตลาด การวิจยั การวางแผนกลยุทธ์
ประเภทงานอนามัยสิง่ แวดล ้อม ทีถ่ กู กาหนดโดย NEHA ได้แก่
1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
2) คุณภาพอากาศในอาคาร
3) การควบคุมมลพิษทางนา้
4) ความปลอดภัยของนา้ ดืม่
5) มลพิษทางเสียง
6) ความปลอดภัยของอาหาร
7) การกาจัดสิง่ ปฏิกูล
8) การจัดการมูลฝอย
9) การจัดการของเสียอันตราย
10) การควบคุมพาหะนาโรค
11) สุขลักษณะทีพ่ กั อาศัย
12) การควบคุมสิง่ แวดล ้อมในสถานทีต่ ่างๆ
13) การควบคุมสิง่ แวดล ้อมในสถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ
14) การวางแผนรับมือและตอบโต้ภยั พิบตั ิ
15) สุขศาสตร์อตุ สาหกรรม
16) พิษตะกัว่ ในเด็ก
17) การตกสะสมของฝนกรด
18) การควบคุมยาฆ่าแมลง
19) การควบคุมสารเคมีทเ่ี ป็ นพิษ
20) การควบคุมการบาดเจ็บโดยไม่ตงั้ ใจ
21) การก่อการร้ายชีวภาพ
22) ประเด็นสิง่ แวดล ้อมโลก เช่น ภาวะโลกร้อน, การทาลายชัน้ โอโซน
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6. งานอนามัยสิ่ งแวดล้อมในประเทศอังกฤษ
ตาแหน่งงานด้านอนามัยสิง่ แวดล ้อมในประเทศอังกฤษจะเรียกกว่า เจ้าหน้าทีอ่ นามัยสิง่ แวดล ้อม
(Environmental Health Officer ; EHO)
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของนักอนามัยสิง่ แวดล ้อมในประเทศอังกฤษ
1) ตรวจสอบธุรกิจด้านสุขภาพและความปลอดภัย สุขาภิบาลอาหาร และมาตรฐานอาหาร
2) ติดตามข้อร้องเรียนและสอบสวนโรคระบาดทางอาหาร โรคติดเชื้อ และแมลงสัตว์นาโรค
3) เก็บตัวอย่างเพือ่ วิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั กิ าร
4) บังคับใช้กฎหมายด้านอนามัยสิง่ แวดล ้อม
5) สอบสวนอุบตั เิ หตุในการทางาน
6) ให้คาแนะนาแก่ชมุ ชนและพูดให้ความรูด้ า้ นอนามัยได้
7) เขียนบันทึกและรายงาน
8) ให้คาแนะนาลูกจ้างในประเด็นอนามัยสิง่ แวดล ้อม
ประเภทงานอนามัยสิง่ แวดล ้อมของประเทศอังกฤษ ได้แก่ ประเภทงานดังนี้
1) ความปลอดภัยของอาหาร
2) การพิทกั ษ์สง่ิ แวดล ้อม
3) การควบคุมมลพิษทางเสียงและรังสี
4) มาตรฐานด้านนา้
5) การจัดการของเสีย
6) สุขลักษณะทีพ่ กั อาศัย
7) งานด้านสุขภาพและความปลอดภัย
8) สวัสดิ์ภาพสัตว์
นอกจากนี้ของนักอนามัยสิง่ แวดลอ้ มของประเทศอังกฤษ สามารถสรุปได้ดงั นี้
1) มีทกั ษะในการสือ่ สารและการเจราจาต่อรอง ได้ดเี ยีย่ ม
2) มีความสามารถในการอธิบายกฎหมายอนามัยสิง่ แวดล ้อม และกระบวนการดาเนินงาน
3) สามารถทางานอย่างเป็ นระบบ
4) มีทกั ษะในการแก้ปญั หาและการจัดการเวลา
5) สามารถทางานร่วมกับผูอ้ น่ื ได้ทุกระดับ
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7. งานอนามัยสิ่ งแวดล้อมในประเทศแคนาดา
ตาแหน่งงานด้านอนามัยสิง่ แวดล ้อมในประเทศแคนาดาจะเรียกกว่า เจ้าหน้าทีอ่ นามัยสิง่ แวดล ้อม
(Environmental Health Officer ; EHO) ซึง่ มีหน้าทีเ่ หนือลักษณะงานทีร่ บั ผิดชอบดังนี้
1) ระบุสง่ิ คุกคามสุขภาพ และการนามาตรการควบคุมไปปฏิบตั ิ
2) สอบสวนเรื่องร้องเรียนด้านอาหาร และดาเนินการตรวจสอบเพือ่ ให้รา้ นอาหารและ โรงงานแปรรูปอาหารมี
การเตรียม เก็บ บริการ และจาหน่ายอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ โดยการมีเก็บตัวอย่างอาหารเพือ่ วิเคราะห์
ทางเคมีและจุลชีววิทยา
3) ติดตามตรวจสอบและควบคุมมลพิษทางนา้ อากาศ และเสียง และเก็บตัวอย่างเพือ่ วิเคราะห์ทางเคมีและ
จุลชีววิทยา
4) เตรียมเอกสารเชิงนโยบาย, คู่มอื แนวทาง, แผ่นพับ เกี่ยวกับประเด็นด้านอนามัยสิง่ แวดล ้อม
5) ดาเนินการประเมินความเสีย่ งสาหรับกิจกรรมทีอ่ าจจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชน
6) ปฏิบตั ติ ามกฎหมายอนามัยทัง้ ในส่วนกลาง และส่วนท้องถิน่ รวมถึงข้อบัญญัตขิ ององค์กรส่วนท้องถิน่ และ
บังคับใช้กฎหมายเมือ่ จาเป็ น
7) สร้างและส่งต่อแผนงานเกี่ยวกับการควบคุมโรคติดเชื้อ, ความปลอดภัยของอาหาร, การสอบสวนสิง่
คุกคามสุขภาพ, การป้ องกันการบาดเจ็บ, และคุณภาพนา้
8) ช่วยในการพัฒนากฎหมายและนโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัย
9) ร่วมเป็ นคณะกรรมการ กรรมการ และคณะทางานกลุม่ ต่างๆ

8. งานอนามัยสิ่ งแวดล้อมในประเทศนิวซีแลนด์
นักอนามัยสิ่งแวดลอ้ ม มีบทบาทสาคัญในการปกป้ องสุขภาพของประชาชนมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการดาเนิน
มาตรการในการปกป้ องสุขภาพของประชาชนรวมถึงการบริหารและการบังคับใช้กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับอนามัยสิง่ แวดลอ้ ม
และการสนับสนุ นเพื่อลดอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเช่น การตรวจสอบสิ่ง
อานวยความสะดวกด้านอาหาร การตรวจสอบเหตุราคาญด้านสาธารณสุขและการควบคุมโรค นักอนามัยสิ่งแวดลอ้ ม
มุ่งเน้นการป้ องกันการให้คาปรึกษา การสืบสวนชุมชนเกี่ยวกับความเสี่ยงต่ อสุ ขภาพและการรักษาสภาพแวดลอ้ มให้
ปลอดภัย นอกจากนี้ยงั ต้องมีทกั ษะการสืบสวนทีเ่ ข้มแข็ งและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพและสิง่ แวดล ้อม การทางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลท้องถิน่ ธุ รกิจชุมชนกลุม่ หน่วยงานอื่น ๆ และสมาชิก
แต่ละคนในชุมชน
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของนักอนามัยสิง่ แวดล ้อมของประเทศนิวซีแลนด์
1) เฝ้ าระวัง ให้คาปรึกษา ตรวจสอบ และบังคับใช้กฎหมายและข้อบังคับด้านอนามัยสิง่ แวดล ้อมของภาครัฐ
ทัง้ ส่วนกลางและท้องถิน่
2) ตรวจสอบและประเมินผลกระทบของความเป็ นอันตรายต่อสิง่ แวดลอ้ มเช่นมลพิษอาหารทีไ่ ม่ปลอดภัยและ
โรคติดเชื้อต่อสุขภาพและความเป็ นอยู่ทด่ี ี
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3) ตรวจสอบร้านอาหารเพือ่ ให้มนใจได้
ั่
วา่ ร้านอาหารรักษามาตรฐานด้านสุขอนามัยสาหรับความปลอดภัยของ
อาหารทีก่ าหนดโดยหน่วยงานกากับดูแล
4) ตรวจสอบสระว่ายนา้ สภาพทีอ่ ยู่อาศัยทีไ่ ม่ได้มาตรฐานโรงเรียนของรัฐ สถานเลี้ยงเด็กและสถานบริการ
ส่วนบุคคล เช่น ร้านสัก และกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
5) ตรวจสอบบ่อนา้ ระบบบาบัดนา้ เสีย ระบบบาบัดนา้ ทิ้ง การตรวจสอบทีต่ งั้ แคมป์ , การตรวจสอบร้านเสริม
สวย, การตรวจสอบร้านเสริมสวย, การตรวจสอบสถานทีร่ าชทัณฑ์
6) รับข้อร้องเรียน และจัดการแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึ้น เช่นการโดนสัตว์กดั การร้องเรียนเรื่องขยะมูลฝอย การ
ร้องเรียนเกี่ยวกับกลิน่ หรือสิง่ ปฏิกูลล้น เนื่องจากนักอนามัยสิง่ แวดลอ้ มมีพ้นื ความรูท้ ส่ี ามารถให้ขอ้ มูลอ้างอิงเกี่ยวกับ
โลหะหนักเชื้อราและเชื้อโรคต่างๆทีเ่ กิดขึ้น
กิจกรรม 1.3.3
กรอบแนวคิดในการพัฒนาอนามัยสิ่ งแวดล้อมของไทยมีอะไรบ้าง
แนวตอบกิจกรรม 1.3.3
1) การพัฒนาอนามัยสิ่ งแวดล้อมควรยึดองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 1) ความน่าอยู่ 2) ความเป็ นประชารัฐ 3)
ความพร้อมในการปรับตัวทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของ โลก
2) การพัฒนาอนามัยสิ่ งแวดล้อม ในการแก้ไข ปัญหาด้วยโครงการด้านต่าง ๆเพื่อการจัดโครงสร้างพื้นฐาน
ของเมือง การบริ หารการพัฒนาเมืองและชุมชน และการกระตุน้ กระบวนการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่ วม
3) การพัฒนาอนามัยสิ่ งแวดล้อมสู่ ความเป็ นเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่
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บรรณานุกรม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล ้อม ความรูเ้ รื่องสิง่ แวดล ้อม พิมพ์ครัง้ ที่ 3 กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิง่ แวดล ้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล ้อม 2535
จิรากรณ์ คชเสนี หลักนิเวศวิทยา พิมพ์ครัง้ ที่ 2 กรุงเทพมหานคร สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 2540
ปิ ยธิดา ตรีเดช และศักดิ์สทิ ธิ์ ตรีเดช การสาธารณสุขและสิง่ แวดล ้อมในปัจจุบนั และแนวโน้ม พิมพ์ครัง้ ที่ 1
กรุงเทพมหานคร ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2543
พัฒนา มูลพฤกษ์ อนามัยสิง่ แวดลอ้ ม กรุงเทพมหานคร เอ็น.เอส.แอล.พรินตัง้ 2539
พิชติ สกุลพราหมณ์ การสุขาภิบาลสิง่ แวดล ้อม พิมพ์ครัง้ ที่ 5 กรุงเทพมหานคร ธนะการพิมพ์ 2535
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพอนามัยสิง่ แวดล ้อม พิมพ์ครัง้ ที่ 1 กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2527
ศุมล ศรีสุขวัฒนา และคณะ อบต. กับการจัดการปัญหาสาธารณสุขและสิง่ แวดล ้อมตามกฎหมาย กรุงเทพมหานคร กรม
อนามัย 2549

หน่ วยที่ 2

ความปลอดภัยในการทางาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี ศรีโอภาส

ชื่ อ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี ศรีโอภาส

2-2 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม
วุฒิ

พย.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), วท.ม.(สุขศาสตร์อตุ สาหกรรมและความปลอดภัย), ปร.ด. (อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อม)
ตาแหน่ ง อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หน่ วยที่เขียน
หน่วยที่ 2

แผนการสอนประจาหน่ วย
ชุดวิชา พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล ้อม
หน่ วยที่ 2 ความปลอดภัยในการทางาน
ตอนที่
2.1 อุบตั เิ หตุและการป้ องกัน
2.2 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เครื่องจักร ไฟฟ้ า
2.3 การป้ องกันและระงับอัคคีภยั ในสถานประกอบกิจการ

แนวคิด
1. การเกิดอุบตั ิเหตุจากการทางานเกิดจากสาเหตุหลัก 3 สาเหตุคือ การขาดการควบคุม สาเหตุพ้นื ฐานและสาเหตุ
ขณะนัน้ การสอบสวนอุบตั เิ หตุคือ การค้นหาสาเหตุพ้นื ฐานของการเกิดอุบตั ิเหตุ โดยหลักในการสอบสวนอุบตั ิเหตุ
จะต้องรวดเร็ว ได้ขอ้ มูลทีม่ คี วามถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน วิเคราะห์หาสาเหตุของอุบตั ิเหตุ หาวิธีการป้ องกัน
แก้ไขเพือ่ ป้ องกันการเกิดซา้ ของอุบตั เิ หตุดงั กล่าว และเขียนบันทึกรายงานการสอบสวนอุบตั เิ หตุ
2. งานก่ อสร้าง เครื่องจักร ไฟฟ้ า เป็ น งานที่มีความเสี่ยงต่ อการเกิด อุบตั ิเหตุ ดังนัน้ จึงต้องก าหนดแนว
ทางการควบคุม ป้ องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น โดยงานก่ อสร้างจะต้องกาหนดมาตรการควบคุมป้ องกัน
ตามลักษณะงาน งานทีเ่ กี่ยวขอ้ งกับเครื่องจักรจาเป็ นจะต้องติดตัง้ เครื่องป้ องกันอันตรายจากเครื่องจักร
งานที่เกี่ย วข อ้ งกับ ไฟฟ้ าสามารถใช้ม าตรการด้านกฎหมายและด้า นวิศ วกรรมในการควบคุ ม ป้ องกัน
อันตรายทีอ่ าจเกิดขึ้น
3. อัคคีภยั หรือเพลิงไหม้นนั้ เกิดจากการสันดาป โดยมีองค์ประกอบทีส่ าคัญของการเกิดไฟเป็ นกระบวนการลุกไหม้ท่ี
ต่อเนื่องกันเป็ นปฏิกิริยาลูกโซ่ตามธรรมชาติของไฟ การจัดประเภทของไฟ แบ่งตามชนิดของเชื้ อเพลิงและการ
กาหนดสารดับเพลิงของไฟแต่ละชนิด การป้ องกันอัคคีภยั ใช้หลักการและแนวทางทีส่ อดคลอ้ งกับธรรมชาติของการ
เกิดไฟ คือการแยกองค์ประกอบของการเกิดไฟ ได้แก่ เชื้อเพลิง ความร้อน และออกซิเจน เพือ่ ไม่ ให้มกี ารติดไฟ
และลุกไหม้ข้ นึ ได้ หากเกิดไฟไหม้ข้ นึ ก็จะต้องมีการควบคุมระงับอัคคีภยั ตามหลักการอย่างเหมาะสม โดยการลด
ความร้อน การกาจัดเชื้อเพลิง การตัดออกซิเจน และการตัดปฏิกริ ยิ าลูกโซ่

วัตถุประสงค์

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม 2-3
เมือ่ ศึกษาหน่วยที่ 2 จบแลว้ นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายสาเหตุของการเกิดอุบตั เิ หตุ หลักการสอบสวนและวิเคราะห์อุบตั เิ หตุได้
2. อธิบายหลักความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เครื่องจักร และไฟฟ้ าได้
3. อธิบายหลักการป้ องกันและระงับอัคคีภยั ในสถานประกอบกิจการได้

กิจกรรมระหว่ างเรียน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 2
ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 2.1-2.3
ปฏิบตั กิ จิ กรรมตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายในเอกสารการสอน
ฟังรายการวิทยุกระจายเสียง (ถ้ามี)
ชมรายการวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)
เข้ารับการสอนเสริม (ถ้ามี)
ทาแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 2

สื่ อการสอน
1.
2.
3.
4.

เอกสารการสอน
แบบฝึ กปฏิบตั ิ
รายการสอนทางวิทยุกระจายเสียง (ถ้ามี)
รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)

การประเมินผล
1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3. ประเมินผลจากการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน
หน่ วยที่ 2 ในแบบฝึ กปฏิบตั ิ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่ อไป

2-4 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม

ตอนที่ 2.1
อุบตั ิเหตุและการป้องกัน
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 2.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่ อง
2.1.1 ความหมายและความสาคัญของอุบตั เิ หตุ
2.1.2 สาเหตุของการเกิดอุบตั เิ หตุ
2.1.3 การสอบสวนและการวิเคราะห์อบุ ตั เิ หตุ

แนวคิด
1. อุบตั เิ หตุ หมายถึง เหตุการณ์ทไ่ี ม่พงึ ประสงค์ ไม่ได้มกี ารวางแผน ไม่ได้คาดคิดไว้ลว่ งหน้า หรือขาดการควบคุม
ซึง่ เมือ่ เกิดขึ้นแล้วมีผลทาให้เกิดการบาดเจ็บ เจ็บป่ วย หรือเสียชีวติ หรือทาให้เกิดความสู ญเสียต่อทรัพย์สนิ หรือ
เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล ้อมในการทางานหรือเกิดความเสียหายต่อสาธารณชน และยังส่งผลกระทบต่อ
ผูป้ ฏิบตั งิ าน ครอบครัว ผูร้ ่วมงาน นายจ้าง และประเทศชาติ ซึง่ การสูญเสียทีเ่ กิดขึ้นแบ่งเป็ นค่าใช้จ่ายทางตรงและ
ทางอ้อม
2. สาเหตุของการเกิดอุบตั เิ หตุ แบ่งออกเป็ น 3 สาเหตุ คือ สาเหตุขณะนัน้ ประกอบด้วย การกระทาทีไ่ ม่ปลอดภัยและ
สภาพการณ์ทไ่ี ม่ปลอดภัย สาเหตุพ้นื ฐาน คือ ปัจจัยเรื่องงานและปัจจัยเรื่องบุคคล และสาเหตุจากการขาดการ
ควบคุม
3. เมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุข้นึ จะต้องรีบทาการสอบสวนอุบตั เิ หตุเพือ่ ค้นหาสาเหตุพ้นื ฐานของการเกิดอุบตั เิ หตุ อันจะนาไปสู ่
การหามาตรการควบคุมป้ องกันไม่ให้อบุ ตั เิ หตุนนั้ เกิดขึ้นซา้ อีก การวิเคราะห์อบุ ตั เิ หตุเป็ นการค้นหาลักษณะและ
รูปแบบของอุบตั เิ หตุในหน่วยงานอันจะทาให้เห็นแนวโน้มของการเกิดอุบตั เิ หตุ จาแนกแยกแยะข้อมูลของการได้รบั
บาดเจ็บตลอดจนสาเหตุการเกิดอุบตั เิ หตุอย่างเป็ นระบบเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ในการนาไปสู ่การควบคุม
ป้ องกันอุบตั เิ หตุทอ่ี าจเกิดขึ้น

วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาตอนที่ 2.1 จบแล ้วนักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความหมายและความสาคัญของอุบตั เิ หตุได้
2. วิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบตั เิ หตุได้
3. อธิบายหลักการสอบสวนและแนวทางการวิเคราะห์อุบตั เิ หตุได้

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม 2-5

เรื่องที่ 2.1.1
ความหมายและความสาคัญของอุบตั ิเหตุ
ปัจจุบนั ประเทศไทยมีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมเป็ นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการก่อตัง้ โรงงานอุตสาหกรรม
มากมายทัว่ ทัง้ ภูมภิ าค ซึ่งส่งผลถึงความต้องการด้านแรงงานเป็ นจานวนมาก จากเดิมที่การผลิตสินค้าจะใช้ฝีมอื และแรงงานคน
เพือ่ ให้ได้สนิ ค้าออกมา แต่เนื่องจากความต้องการด้านการอุปโภคบริโภคมีมากขึ้นหลายเท่าตัว ดังนัน้ การผลิตสินค้าจึงต้องการ
ความรวดเร็วเพือ่ ให้ตอบสนองได้ทนั ตามความต้องการของผูบ้ ริโภค การผลิตสินค้าต่าง ๆ จึง มีความจาเป็ นต้องใช้เครื่องจักรและ
มีการว่าจ้างแรงงานเพือ่ มาปฏิบตั ิงานในการควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม เพือ่ ให้การผลิตสินค้า
เพียงพอต่อความต้องการของผูบ้ ริโภค การผลิตสินค้าปริมาณมากด้วยความรวดเร็ว ประกอบกับการขาดความรูค้ วามเข้าใจในการ
ปฏิบตั งิ านหรือแม้กระทัง่ การปฏิบตั ิงานด้วยความประมาท ทาให้เกิด ผลกระทบทีต่ ามมาคือ อุบตั ิเหตุจากการทางาน ไม่ว่าจะเป็ น
การถูกชิ้นส่วนของเครื่องจักรตัด หนีบ ดึงรัง้ ส่วนของอวัยวะของร่างกาย หรือแม้กระทัง่ การได้รบั อันตรายจากการสัมผัสชิ้นส่วน
ของวัตถุดบิ หรือวัสดุทใ่ี ช้ในกระบวนการผลิต ซึง่ ส่งผลให้ผูป้ ฏิบตั งิ านได้รบั บาดเจ็บ สู ญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวติ ถึงแม้หน่วยงาน
ภาครัฐทีเ่ กี่ยวข้องได้กาหนดมาตรการการป้ องกันอุบตั ิเหตุจากการทางานแต่ดูเหมือนว่าจะสถิติอุบตั ิเหตุ จากการทางานที่เกิดขึ้น
ยังคงมีสถิตสิ ูงอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้เนื่องจากการเกิดอุบตั ิเหตุจากการทางานเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ หลายปัจจัย ซึง่ ก็มหี ลายทฤษฎีท่ี
ได้อธิบายสาเหตุตลอดจนแนวทางการป้ องกันแก้ไขเพือ่ ให้ผูป้ ฏิบตั ิงานมีความปลอดภัยในการทางาน ดังรายละเอียดทีจ่ ะได้กล่าว
ต่อไป

1. ความหมายของอุบัตเิ หตุ
อุบตั เิ หตุ (Accident) มีความหมายต่าง ๆ ตามผูท้ ไ่ี ด้ให้คานิยามไว้ ดังนี้
สภาความปลอดภัยแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (National Safety Council; NSC) ได้ให้คานิยามว่า “อุบตั ิเหตุ”
หมายถึง เหตุการณ์ท่ไี ม่ได้มีการวางแผน เหตุการณ์ท่ไี ม่พึงประสงค์ ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแลว้ ไม่จาเป็ น จะต้องมีการบาดเจ็บ หรือ
ทรัพย์สนิ เสียหายเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงเหตุการณ์ทส่ี ่งผลกระทบต่อความสาเร็จด้วย (An unplanned, undesired event, not
necessarily injurious or damaging, that disrupts the completion of an activity)
สถาบันมาตรฐานแห่งชาติองั กฤษ (British Standard Institution; BSI) ได้ให้คานิยามว่า “อุบตั ิเหตุ” หมายถึง
เหตุการณ์ทไ่ี ม่พงึ ประสงค์ทน่ี าไปสูก่ ารเสียชีวติ การเจ็บป่ วย การบาดเจ็บ ทรัพย์สนิ เสียหาย หรือความสู ญเสียอื่น ๆ (Undesired
event giving rise to death, ill health, injury, damage or other loss)
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้ให้คานิยามนี้ใน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ มอก. 18001-2554 ว่า “อุบตั ิเหตุ” หมายถึง อุบตั ิการณ์ที่มผี ลทาให้เกิดการบาดเจ็บ
ความเจ็บป่ วยจากการทางาน หรือการเสียชีวติ
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ดังนัน้ จากคานิยามดังกล่าวสรุปได้ว่า อุบตั ิเหตุ คื อ เหตุการณ์ทีไ่ ม่พึงประสงค์ ไม่ได้มีการวางแผน ไม่ได้คาดคิดไว้
ล่วงหน้า หรือขาดการควบคุม ซึง่ เมือ่ เกิดขึ้นแล ้วมีผลทาให้เกิดการบาดเจ็บ เจ็บป่ วย หรือเสียชีวติ หรือทาให้เกิดความสูญเสียต่อ
ทรัพย์สนิ หรือเกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล ้อมในการทางานหรือเกิดความเสียหายต่อสาธารณชน
นอกจากนี้ยงั มีคาอื่นที่เกี่ยวข้อ งที่สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้ให้คานิยามไว้ในมอก.18001-2554
ดังนี้
เหตุการณ์เกือบเกิดอุบตั ิเหตุ (Near Miss) หมายถึง เหตุการณ์ท่ไี ม่พงึ ประสงค์ แต่เมื่อเกิดขึ้นแลว้ มีแนวโน้มที่จะ
ก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุ
อุบตั ิการณ์ (Incident) หมายถึง เหตุการณ์ท่เี กี่ยวเนื่องจากการทางานซึง่ ทาให้เกิดหรืออาจเกิด การบาดเจ็บหรือความ
เจ็บป่ วยจากการทางาน หรือเสียชีวติ
โดยทัวไปแล
่
้ว เหตุการณ์เกือบเกิดอุบตั เิ หตุ จะหมายความถึงเหตุการณ์ทไ่ี ม่พงึ ประสงค์ แต่เมือ่ เกิดขึ้นแลว้ ไม่ทาให้เกิด
การบาดเจ็บ การสู ญเสียชีวติ หรือทรัพย์สินเสียหาย เป็ นเพียงเหตุการณ์ท่เี กือบกลายเป็ นอุบตั ิเหตุเท่านัน้ ส่วนอุบตั ิการณ์จะ
หมายความรวมถึงเหตุการณ์ทเ่ี ป็ นทัง้ อุบตั เิ หตุและเหตุการณ์เกือบเกิดอุบตั เิ หตุ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
กรณี ท่ี 1 “นายแดง ถือแฟ้ มเอกสารรายงานอุบตั ิเหตุจากการทางานในโรงงาน ขณะกาลังเดินไปส่ งรายงานดังกล่าวให้
ผูจ้ ดั การฝ่ ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้สะดุดสายไฟทีม่ ีการลากสายอยู่บนพื้น ทาให้เสียหลักหกลม้ ฝ่ ามือและหัวเข่า
กระแทกพื้นเป็ นแผลถลอก แฟ้ มเอกสารฉี กขาด” จากเหตุการณ์ดงั กล่าวจัดเป็ นอุบตั ิเหตุ เพราะเป็ นเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึ้นโดยไม่พงึ
ประสงค์ และไม่คาดคิดซึง่ ทาให้เกิดการบาดเจ็บและทรัพย์สนิ เสียหาย แต่ถา้ หากเป็ นกรณีน้ ี คือ
กรณี ท่ี 2 “นายแดง ถือแฟ้ มเอกสารรายงานอุบตั ิเหตุจากการทางานในโรงงาน ขณะกาลังเดินไปส่งรายงานดังกล่าวให้
ผูจ้ ดั การฝ่ ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้สะดุดสายไฟทีม่ กี ารลากสายอยู่บนพื้น ทาให้เสียหลักเดินเซเล็กน้อย ไม่มกี ารหก
ลม้ และยังคงถือแฟ้ มเอกสารอยู่ในมือ” จากเหตุการณ์น้ ี ถือว่าเป็ นเหตุการณ์เกือบเกิดอุบตั ิ เหตุ เพราะถึงแม้จะเป็ นเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้นโดยไม่พงึ ประสงค์ และไม่คาดคิด แต่ก็ไม่ได้ทาให้เกิดการบาดเจ็บหรือทาให้ทรัพย์สนิ เสียหายแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้วา่ เหตุการณ์เกือบเกิดอุบตั ิเหตุ จะไม่ทาให้เกิดความสู ญเสียใด ๆ ดังเช่นกรณีท่ี 2 ทีเ่ กิดขึ้น แต่ถา้
หากไม่ได้รบั การแก้ไข เหตุการณ์เกือบเกิดอุบตั เิ หตุ ก็อาจกลายเป็ นอุบตั ิเหตุได้ ดังเช่นเมือ่ เกิดกรณีท่ี 2 ขึ้นแลว้ แต่ไม่แก้ไข โดย
ยังคงมีการลากสายไฟอยู่บนพื้น ไม่ได้จดั เก็บให้เรียบร้อย แลว้ มีพนักงานคนอื่นเดินผ่านมา อาจเกิดการสะดุดสายไฟหกลม้ และ
เกิดการบาดเจ็บหรือทรัพย์สนิ เสียหาย ดังนัน้ จากเหตุการณ์เกือบเกิดอุบตั เิ หตุ ก็จะกลายเป็ นอุบตั เิ หตุได้
จากเหตุการณ์ทงั้ สองเป็ นการแสดงให้เ ห็นความแตกต่ างของอุบตั ิเ หตุและเหตุการณ์เกือบเกิด อุบตั ิเ หตุ ซึ่งทัง้ สอง
เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึ้นนัน้ เรียกว่า อุบตั ิการณ์ ซึง่ สรุปให้เห็นชัดเจนดังภาพที่ 2.1
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อุบัติการณ์

อุบตั เิ หตุ
ทาให้เกิดความสูญเสีย คือ

เหตุการณ์เกือบเกิดอุบตั เิ หตุ
ไม่เกิดความสูญเสีย คือ

มีการบาดเจ็บ/การเจ็บป่ วย/ ความ
พิการ/การเสียชีวติ

ไม่มกี ารบาดเจ็บ/การเจ็บป่ วย/
ความพิการ/การเสียชีวติ

ทรัพย์สนิ เสียหาย

ไม่มีความเสียหายต่อทรัพย์สนิ

ความเสียหายต่อสภาพแวดล ้อม
ในการทางาน/สาธารณชน

ไม่มคี วามเสียหายต่อสภาพแวดล ้อม
ในการทางาน/สาธารณชน

ตกใจ/หวาดเสียว

ภาพที่ 2.1 ความสั มพันธ์ ระหว่ างอุบัตกิ ารณ์ อุบัตเิ หตุ และเหตุการณ์ เกือบเกิดอุบัตเิ หตุ

2. ความสาคัญของอุบัตเิ หตุ
อุบตั ิเหตุท่เี กิดขึ้นจากการปฏิบตั ิงานอาจทาให้ผูป้ ระสบอุบตั ิเหตุเกิดการบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวติ เป็ นจานวน
มาก จากการทีม่ ผี ูป้ ระสบอันตรายจากการทางานเป็ นจานวนมากย่อมก่อให้เกิดความสูญเสียทัง้ ต่อตัวผูป้ ฏิบตั ิงาน ครอบครัว ญาติ
พีน่ อ้ ง ผูร้ ่วมงาน นายจ้าง ตลอดจนประเทศชาติ อันได้แก่
2.1 ผลกระทบต่ อผู้ปฏิบัติงาน โดยเมื่อ ได้รบั อุบตั ิเ หตุหรือประสบอันตรายจากการปฏิบตั ิงาน จะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อผูป้ ฏิบตั งิ านทัง้ ทางด้านร่างกายทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บ สู ญเสียอวัยวะ ด้านจิตใจทีส่ ่งผลให้ขาดความเชื่อมัน่ ในการปฏิบตั ิงาน
หรือสูญเสียความมันใจหากเกิ
่
ดความพิการ และด้านเศรษฐกิจจากการขาดรายได้ โดยผลกระทบต่อตัวผูป้ ฏิบตั งิ านทีส่ าคัญ ได้แก่
1) เกิดการบาดเจ็บ เจ็บป่ วย
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2) พิการ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวติ
3) เจ็บปวดและทุกข์ทรมานจากอาการบาดเจ็บ เจ็บป่ วย ทุพพลภาพ
4) สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
5) สูญเสียค่าใช้จ่ายในการฟื้ นฟูสภาพ
6) สูญเสียรายได้กรณีทผ่ี ูป้ ระสบอันตรายบาดเจ็บรุนแรง พิการหรือเสียชีวติ
7) สูญเสียเวลาปฏิบตั งิ านเนื่องจากการบาดเจ็บ
8) ทาให้สูญเสียความมันใจในการปฏิ
่
บตั งิ าน
9) เป็ นภาระกับครอบครัวทีต่ อ้ งเลี้ยงดูหากเกิดความพิการช่วยเหลือตนเองไม่ได้
10) ต้องเปลีย่ นอาชีพทีเ่ หมาะสมกับสภาพร่างกายหากเกิดความพิการ
11) เสียเวลาในการเรียนรูง้ านใหม่ทเ่ี หมาะสมกับสภาพร่างกายกรณีทุพพลภาพ
12) เกิดการเปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ และต้องปรับตัวใหม่หากเกิดการบาดเจ็บเรื้อรังหรือพิการ
13) สูญเสียภาพลักษณ์และความมันใจในตนเองหากเกิ
่
ดความพิการ
2.2 ผลกระทบต่ อครอบครั วผู้ปฏิบัติงาน เป็ นผลกระทบทีส่ าคัญเพราะครอบครัวไม่ว่าจะเป็ นสามี ภรรยา บุตร หรือ
ญาติพน่ี อ้ งจะเป็ นบุคคลทีใ่ กล ้ชิดกับผูป้ ฏิบตั งิ าน เมือ่ อุบตั เิ หตุสง่ ผลกระทบกับตัวผูป้ ฏิบตั งิ านก็จะส่งผลกระทบต่อไปยังครอบครัว
บุคคลใกล ้ชิดด้วย ทัง้ ในด้านสภาพจิตใจของบุคคลในครอบครัวทีต่ อ้ งสู ญเสียผูป้ ฏิบตั ิงานทีเ่ สียชีวติ หรือการต้องรับภาระเลี้ยงดู
กรณีทเ่ี กิดความพิการ นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ รายได้ในครอบครัวอีกด้วย โดยเฉพาะหากผูป้ ฏิบตั ิงานเป็ น
หัวหน้าครอบครัวทีม่ รี ายได้เพียงคนเดียว ดังนัน้ ผลกระทบของอุบตั เิ หตุต่อครอบครัวผูป้ ฏิบตั งิ านทีส่ าคัญ ได้แก่
1) สูญเสียรายได้กรณีผูป้ ระสบอันตรายได้รบั บาดเจ็บรุนแรง ทุพพลภาพ หรือเสียชีวติ
2) สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
3) สูญเสียค่าใช้จ่ายในการฟื้ นฟูสภาพ
4) ต้องรับภาระเลี้ยงดูผูป้ ระสบอันตรายทีท่ พุ พลภาพ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
5) ต้องปรับเปลีย่ นวิถกี ารดาเนินชีวติ ครอบครัวใหม่กรณีทผ่ี ูป้ ระสบอันตรายบาดเจ็บเรื้อรังหรือพิการ
6) บุคคลในครอบครัวเสียขวัญและกาลังใจ
7) ครอบครัวขาดความอบอุ่น บุตรต้องกาพร้าพ่อหรือแม่ทเ่ี สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุจากการทางาน
2.3 ผลกระทบต่ อ ผู้ร่ วมงาน เมื่อมีอุบตั ิเ หตุเ กิด ขึ้น ในสถานที่ทางาน นอกจากจะทาให้กระบวนการผลิตต่ าง ๆ
หยุดชะงักลงเพือ่ ช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บ การสูญเสียเวลาการปฏิบตั งิ านแล ้ว ยังส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผูร้ ่วมงานไม่ว่าจะเป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชาหรือผูป้ ฏิบตั งิ านด้วยกัน ซึง่ ผลกระทบทีส่ าคัญต่อผูร้ ่วมงานทีป่ ฏิบตั งิ านในสถานทีแ่ ห่งนัน้ ได้แก่
1) ผูร้ ่วมงานต้องหยุดการปฏิบตั งิ านชัว่ คราวเนื่องจากต้องช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บโดยการปฐมพยาบาล นาผู ้
ประสบอันตรายส่งห้องพยาบาลหรือโรงพยาบาล ตลอดจนเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึ้นกับผูท้ เ่ี กี่ยวข้อง
2) ผูร้ ่วมงานเสียเวลาในการปฏิบตั งิ านเนื่องจากความอยากรูอ้ ยากเห็น การจับกลุม่ วิพากษ์วจิ ารณ์
3) ผูร้ ่วมงานเกิดความตื่นตระหนกตกใจ และเสียขวัญ
4) หัวหน้างานหรือผูบ้ งั คับบัญชาต้องเสียเวลาในการปฏิบตั ิงาน เนื่องจากต้องช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บ
5) หัวหน้างานหรือผูบ้ งั คับบัญชาสูญเสียเวลาในการสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบตั เิ หตุ บันทึกและ
จัดทารายงานการเกิดอุบตั เิ หตุ
6) หัวหน้างานหรือผูบ้ งั คับบัญชามีภาระเพิม่ ขึ้นในการหาวิธีแก้ไขและควบคุมป้ องกันไม่ให้เกิดอุบตั เิ หตุซา้ อีก
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7) หัวหน้างานหรือผูบ้ งั คับบัญชามีภาระเพิม่ ขึ้นในการจัดหาผูป้ ฏิบตั งิ านอืน่ และฝึ กสอนให้ปฏิบตั งิ านแทนผู ้
ทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บ
2.4 ผลกระทบต่ อนายจ้ าง โดยจะเป็ นการสู ญเสียทางด้านเศรษฐกิจตลอดจนภาพลักษณ์ของสถานประกอบกิจการ
ผลกระทบทีส่ าคัญ ได้แก่
1) สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้หรือวัสดุทใ่ี ช้ทาหน้าที่
แทนหรือช่วยอวัยวะทีป่ ระสบอันตราย
2) สูญเสียค่าใช้จ่ายในการทาศพผูป้ ฏิบตั งิ านทีป่ ระสบอันตรายจนถึงขัน้ เสียชีวติ
3) สูญเสียค่าใช้จ่ายเป็ นเงินทดแทน ซึง่ จ่ายให้แก่ลูกจ้างหรือผูม้ สี ทิ ธิตามประกาศกระทรวงแรงงานสาหรับ
การประสบอันตรายหรือการเจ็บป่ วย หรือเจ็บป่ วยจนถึงแก่ความตายของลูกจ้าง
4) สูญเสียค่าใช้จ่ายเป็ นเงินค่าประกันชีวติ ทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ ต้องจ่ายให้กบั ผูท้ ไ่ี ด้รบั บาดเจ็บหรือเสียชีวติ
ทีส่ ถานประกอบการได้ทาประกันชีวติ ผูป้ ระสบอันตรายไว้
5) สูญเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจากการเกิด
อุบตั เิ หตุ
6) สูญเสียค่าใช้จ่ายจากการทีว่ ตั ถุดบิ หรือสินค้าได้รบั ความเสียหายต้องทิ้งหรือทาลายหรือขายเป็ นเศษวัสดุ
7) สูญเสียโอกาสจากการขายสินค้าและการทากาไร เนื่องจากผลผลิตลดลงจากกระบวนการผลิตหยุดชะงัก
8) สูญเสียค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่ผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บ
9) สูญเสียค่าใช้จ่ายเป็ นค่าจ้างแรงงานของผูบ้ าดเจ็บซึง่ สถานประกอบการยังคงต้องจ่ายตามปกติ แม้วา่
ผูบ้ าดเจ็บจะปฏิบตั งิ านไม่ได้เต็มทีห่ รือยังหยุดงานเพือ่ เข้ารับการรักษาพยาบาล
10) สูญเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของโรงงาน
2.5 ผลกระทบต่ อ ประเทศชาติ โดยอุบตั ิเหตุท่เี กิดขึ้นแต่ละครัง้ ย่อมส่งผลกระทบต่ อประเทศชาติในรู ปของการ
สู ญเสียต่าง ๆ เช่น การสู ญเสียงบประมาณ การสู ญเสียทรัพยากรบุคคล เป็ นต้น ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
ตามมา โดยผลกระทบทีส่ าคัญ ได้แก่
1) รัฐต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ การรักษาพยาบาลผูป้ ระสบอันตราย ตลอดจนการฟื้ นฟูสภาพ
2) รัฐต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเงินทดแทนร่วมกับสถานประกอบการ
3) รัฐต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมอาชีพทีเ่ หมาะสมกับผูป้ ฏิบตั งิ านทีท่ พุ พลภาพ
4) รัฐต้องรับภาระค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่ผูป้ ระสบอันตรายทีท่ พุ พลภาพ
5) ประเทศชาติตอ้ งขาดผูช้ านาญงาน
6) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชาติเนื่องจากการผลิตหยุดชะงัก
7) สูญเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของประเทศ

3. ความสู ญเสี ยจากอุบัตเิ หตุ
จะเห็นได้ว่าผลกระทบต่าง ๆ ทีไ่ ด้กล่าวมาแลว้ ข้างต้นทาให้เกิดความสู ญเสียมากมาย โดยความสู ญเสียที่ได้รบั จาก
อุบตั ิเหตุจะเป็ น อุป สรรคต่ อการบรรลุ สู่ เป้ าหมายขององค์ก ร ทัง้ นี้ ค วามสู ญ เสีย ในระยะยาวจะเป็ น ตัวบัน่ ทอนขีด
ความสามารถในการแข่งขันและท้ายทีส่ ุดแลว้ สถานประกอบกิจการอาจจะไม่สามารถดาเนินธุรกิจให้อยู่รอดได้
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ความสู ญเสียที่ได้รบั จากอุบตั ิเหตุหรือค่ าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุ แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ ความสู ญเสีย
ทางตรงหรือค่าใช้จ่ายทางตรงและความสู ญเสียทางอ้อมหรือค่าใช้จ่ายทางอ้อม ซึง่ เปรียบเสมือน “ภูเขานา้ แข็ง” (ภาพที่ 2.2) โดย
ส่วนที่โผล่พน้ นา้ ให้มองเห็นได้มเี พียงเล็กน้อยเท่านัน้ เมือ่ เทียบกับส่วนที่จมอยู่ใต้นา้ เปรียบเสมือนกับค่ าใช้จ่ายทางตรงเมื่อเกิด
อุบตั เิ หตุซง่ึ คิดเป็ นมูลค่าเพียงเล็กน้อยน้อยเท่านัน้ เมือ่ เทียบกับค่าใช้จ่ายทางอ้อมซึง่ ผูบ้ ริหารสถานประกอบกิจการจะมองข้ามไม่ได้
ความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากอุบตั เิ หตุ แบ่งได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
3.1 ความสู ญเสียทางตรง หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับพนักงานทีป่ ระสบอันตรายโดยตรงและ
สามารถคานวณเป็ นตัวเงินได้ค่อนขา้ งง่าย ได้แก่
3.1.1 ค่ารักษาพยาบาล
3.1.2 ค่าทาศพ
3.1.3 ค่าเงินทดแทน
3.1.4 ค่าทาขวัญ
3.1.5 ค่าประกันชีวติ
3.2 ความสู ญเสียทางอ้ อม หมายถึง ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ทีเ่ กิดขึ้นนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายทางตรง ซึง่ ไม่สามารถคานวณ
ออกมาเป็ นตัวเงิน หรือคานวณเป็ นตัวเงินได้ยาก ได้แก่
3.2.1 ค่าสูญเสียเวลาทางานของ
1) พนักงานทีป่ ระสบอันตราย เนื่องจากการบาดเจ็บ
2) เพือ่ นร่วมงานเนื่องจากการช่วยเหลือพนักงานทีป่ ระสบอันตราย การนาส่งโรงพยาบาล การให้
ข้อมูลของเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึ้น ความอยากรูอ้ ยากเห็น การวิพากษ์วจิ ารณ์ การตื่นตกใจและเสียขวัญ เป็ นต้น
3) หัวหน้างานหรือผูบ้ งั คับบัญชา เนื่องจากการช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บ การสอบสวนอุบตั เิ หตุ การจัดทา
รายงานผลการสอบสวน การหาทางแก้ไขและป้ องกันไม่ให้เกิดซา้ การคัดเลือก และฝึ กอบรมพนักงานใหม่ เป็ นต้น
3.2.2 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ทไ่ี ด้รบั ความเสียหาย
3.2.3 ค่าใช้จ่ายเนื่องจากวัตถุดบิ หรือสินค้าได้รบั ความเสียหายต้องกาจัดทิ้ง ทาลายหรือขายเป็ นเศษ
3.2.4 ค่าเสียโอกาสจากการขายสินค้า เนื่องจากการผลิตขัดข้องหรือหยุดชะงัก
3.2.5 ค่าปรับอันเนื่องมาจากส่งสินค้าล่าช้า
3.2.6 ค่าจ้างแรงงานของพนักงานทีป่ ระสบอันตรายซึง่ ยังคงจ่ายตามปกติ แม้วา่ จะไม่สามารถทางานได้เต็มที่
หรือต้องหยุดงาน
3.2.7 ค่าสวัสดิการต่าง ๆ ของผูป้ ระสบอันตราย
3.2.8 การเสียภาพลักษณ์ ชื่อเสียงขององค์กร
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ความสูญเสียทางตรง
 ค่าทดแทน  ค่ารักษาพยาบาล
 ค่าฟื้ นฟู  ค่าทาศพ

ความสูญเสียทางอ้อม
 ค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส
 ค่าเสียขวัญและกาลังใจ  ค่าฝึ กอบรมใหม
 ค่าซ่อมแซม  ค่าเสียชื่อเสียง ฯลฯ

ภาพที่ 2.2 ความสู ญเสี ยจากอุบัตเิ หตุเปรียบเทียบกับภูเขานา้ แข็ง
จากความสูญเสียมากมายทีเ่ กิดขึ้นจากอุบตั เิ หตุ ผูบ้ ริหารขององค์กรต่าง ๆ จึงไม่ควรมองขา้ ม แต่ควรใส่
ใจในการดาเนินการหามาตราการป้ องกันอุบตั ิเหตุไม่ให้เกิดขึ้น ซึ่งถือเป็ นการลงทุน (Investment) อย่างหนึ่งที่จะช่ วย
ลดความสู ญเสียหรือค่ าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเกิดอุบตั ิเหตุ เนื่องจากการดาเนินการเพื่อความปลอดภัย ไม่ใช่
ค่ าใช้จ่าย (Cost) ที่สู ญ เสีย ไปโดยไม่ จาเป็ น การทางานที่ปลอดภัย ปราศจากอุบตั ิเหตุก่อให้เกิด ประโยชน์ มากมาย
ได้แก่
1) ความปลอดภัยช่ วยเพิม่ ผลผลิต การทางานในสภาพแวดลอ้ มทีถ่ ูกสุขลักษณะ เครื่องมือ เครื่องจักรมี
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายอย่างเพียงพอ เหมาะสม ย่อมทาให้ผูป้ ฏิบตั ิงานมีขวัญและกาลังใจในการทางานสู งกว่าสภาพ
การทางานที่มคี วามเสีย่ งต่อการบาดเจ็บ หรือเสียชีวติ เพราะผูป้ ฏิบตั ิงานมีความรู ส้ กึ ปลอดภัย ลดความรู ส้ กึ หวาดกลัว
และวิตกกังวลลง และเกิดความมันใจจึ
่ งสามารถทางานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทาให้ผลผลิตรวมขององค์กร
เพิม่ ขึ้น
2) ความปลอดภัยช่ ว ยลดต้ นทุนการผลิ ต เนื่ อ งจากสามารถประหยัด ค่ า ใช้จ่ า ยต่ า ง ๆ ที่เ กิด ขึ้น อัน
เนื่องมาจากอุบตั เิ หตุ ไม่ว่าจะเป็ นค่ารักษาพยาบาล ค่าเงินกองทุนทดแทน ค่าซ่อมแซม เครื่องจักร ค่าเสียเวลา เป็ นต้น
3) ความปลอดภัยช่ วยเพิ่มกาไร การทางานอย่างปลอดภัยทาให้ผลผลิตเพิ่มสู งขึ้น ในขณะที่ตน้ ทุนการ
ผลิตลดลง ดังนัน้ จึงเป็ นการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของสินค้ามากขึ้น เป็ นเหตุให้องค์กรมีโอกาส
กาไรมากขึ้นด้วย
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4) ความปลอดภัยช่ วยรั กษาทรั พ ยากรมนุ ษย์ การเกิด อุบตั ิเ หตุม กั เป็ น สาเหตุใ ห้ม นุ ษ ย์ซ่ึง ถือว่ าเป็ น
ทรัพยากรทีม่ คี ่าทีส่ ุดเกิดการบาดเจ็บ บางครัง้ อาจรุนแรงถึงขัน้ พิการ ทุพพลภาพหรือเสียชีวติ ดังนัน้ ความปลอดภัย
จึงเป็ นการรักษาไวซ้ ง่ึ ทรัพยากรดังกล่าว
5) ความปลอดภัยเป็ นความต้ องการของมนุษย์ ความปลอดภัย และความมัน่ คงในการดารงชีวติ เป็ น
ความต้องการของมนุ ษย์ ต่ อจากความต้องการพื้นฐานในเรื่องปัจจัย 4 (อาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่ งห่ม และที่อยู่
อาศัย) ตามหลักปรัชญาความต้องการของมนุ ษย์ (Human need) ของมาสโลว์ ดังนัน้ ความปลอดภัยจึงเป็ นสิทธิ
มนุ ษยชนเบื้องต้นทีพ่ งึ มีให้แก่ทกุ คน

กิจกรรม 2.1.1
1. จงอธิ บายความแตกต่างระหว่างอุบตั ิเหตุและเหตุการณ์เกือบเกิดอุบตั ิเหตุ
2. อุบตั ิเหตุมีความสาคัญอย่างไร
3. ความสู ญเสี ยจากอุบตั ิเหตุแบ่งเป็ นกี่ประเภท
แนวตอบกิจกรรม 2.1.1
1. อุบตั ิเหตุแตกต่างจากเหตุการณ์เกือบเกิดอุบตั ิเหตุ คือ เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุข้ ึนแล้วจะเกิดความสู ญเสี ยไม่วา่
จะเป็ นการบาดเจ็บ หรื อทรัพย์สินเสี ยหาย ในขณะที่เมื่อเกิดเหตุการณ์เกือบเกิดอุบตั ิเหตุข้ ึนจะไม่มีการสู ญเสี ยไม่ว่าจะ
เป็ นการบาดเจ็บหรื อความเสี ยหายต่อทรัพย์สิน
2. อุบตั ิเหตุมีความสาคัญเนื่องจากทาให้เกิดความสู ญเสี ยต่าง ๆ ซึ่ งส่ งผลกระทบทั้งต่อตัวผูป้ ฏิบตั ิงาน
ที่ประสบอันตราย ครอบครัว ญาติพี่นอ้ ง ผูร้ ่ วมงาน นายจ้าง ตลอดจนประเทศชาติ
3.ความสู ญเสี ยหรื อค่าใช้จ่ายอันเนื่ องมาจากอุบตั ิเหตุ แบ่งได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
3.1 ความสู ญเสี ยทางตรง หมายถึ ง ค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ น อันเกี่ ย วเนื่ อ งกับพนักงานที่ ประสบ
อันตรายโดยตรงและสามารถคานวณเป็ นตัวเงินได้ค่อนข้างง่าย ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าทาศพ
ค่าเงินทดแทน ค่าทาขวัญ ค่าประกันชีวติ
3.2 ความสู ญเสี ยทางอ้อม หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนื อจากค่าใช้จ่ายทางตรง ซึ่ งไม่
สามารถคานวณออกมาเป็ นตัวเงิ น หรื อค านวณเป็ นตัวเงิ นได้ย าก ได้แ ก่ ค่ าสู ญเสี ยเวลาทางาน ค่ าใช้จ่า ยในการ
ซ่ อมแซมเครื่ องมือ เครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ ที่ได้รับความเสี ยหาย ค่ าใช้จ่ายเนื่ องจากวัตถุดิบหรื อสิ นค้าได้รับความ
เสี ยหายต้องกาจัดทิ้ง ทาลายหรื อขายเป็ นเศษ ค่าสวัสดิการต่าง ๆ ของผูป้ ระสบอันตราย การเสี ยภาพลักษณ์ ชื่ อเสี ยง
ขององค์กร
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เรื่องที่ 2.1.2
สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุ
“อุบตั เิ หตุ (Accident) ทีเ่ กิดขึ้นในแต่ละครัง้ นัน้ ไม่ได้เกิดขึ้นเอง หรือเป็ นเรื่องของเวรกรรมเก่าทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ แต่มี
ทีม่ าหรือมีสาเหตุทก่ี ่อให้เกิดอุบตั เิ หตุนนั้ มีผูท้ ท่ี าการวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบตั เิ หตุ ดังนี้
เครือซิเมนต์ไทย ได้แบ่ง สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุออกเป็ น 3 สาเหตุอนั เนื่องมาจากความบกพร่ องใน 3
ด้าน ดังนี้
1. Hardware เป็ น ความบกพร่ องที่เกิด จากมีเครื่องมือ เครื่องจักร และสภาพแวดล อ้ มที่ไม่ปลอดภัย เช่ น
เครื่องจักรไม่มกี าร์ดครอบในจุดอันตราย เครื่องจักรทีใ่ ช้ไฟฟ้ าไม่มสี ายดิน บริเวณทีป่ ฏิบตั งิ านมีสารเคมีรวั ่ ไหล มีเสี ยง
ดัง เป็ นต้น
2. Software เป็ นความบกพร่องทีเกิดจากวิธีการปฏิบตั ิงานที่กาหนดไว้ไม่ปลอดภัย หรือไม่ได้กาหนดไว้ เช่ น
ไม่มีการกาหนดวิธีการทางานที่ปลอดภัย ในงานเชื่อม งานซ่อมไฟฟ้ า งานในที่อบั อากาศ หรือไม่ มีก ารก าหนดให้ใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
3. Humanware เป็ นความบกพร่องทีเ่ กิดจากการกระทาของผูป้ ฏิบตั ิงานไม่ปลอดภัย เช่ น ไม่สวมใส่อุปกรณ์
ป้ องกันอัน ตรายส่ วนบุค คล หรือไม่ ปฏิบตั ิตามกฎความปลอดภัย ที่กาหนดไว้ มีก ารซ่ อมหรือทาความสะอาดขณะ
เครื่องจักรกาลังทางาน การใช้เครื่องมือเครื่องจักรทีช่ ารุด เป็ นต้น
ไม่ว่าอุบตั ิเหตุจะเกิดจากความบกพร่ องในด้าน Hardware Software หรือ Humanware ก็ตาม ลว้ น
แลว้ แต่เป็ นความบกพร่องหรือสาเหตุเบื้องต้นเท่านัน้ ถ้าเราพิจารณาให้ดแี ลว้ จะพบว่าสาเหตุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนัน้ มาจาก
สาเหตุของการจัดการที่บกพร่ องนัน่ เอง จึงปล่อยให้มเี ครื่องมือ เครื่องจักรที่ไม่ปลอดภัยในสถานที่ทางานหรือมีการ
กระทาทีไ่ ม่ปลอดภัยเกิดขึ้น หรือการขาดมาตรฐานการทางานทีป่ ลอดภัย จนนาไปสู่การเกิดอุบตั ิเหตุได้ เช่ น เราพบว่า
มีการใช้เครื่องมือที่ชารุด ไม่ปลอดภัยต่อการทางาน อาจหมายความว่า เราไม่มกี ฎห้ามใช้เครื่องมือที่ชารุด หรือไม่มี
ระบบในการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือก่อนใช้งาน หรือ มีการตรวจสอบแลว้ แต่ไม่มกี ารรายงานให้ผูเ้ กี่ยวขอ้ ง
ทราบ เป็ นต้น
สถาบันควบคุมความสู ญเสียนานาชาติ (International Loss control Institute (ILCI) ได้แบ่งสาเหตุของ
การเกิดอุบตั เิ หตุไว ้ 3 สาเหตุ คือ
1. สาเหตุขณะนั้น (Immediate factor) คือ สาเหตุในช่วงเวลาก่อนทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์ทไ่ี ม่ปลอดภัยขึ้น ซึง่ สาเหตุขณะนัน้ จะ
เป็ นมูลเหตุโดยตรงทีท่ าให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทางาน โดยแบ่งเป็ น 2 ปัจจัย คือ
1.1 การกระทาที่ไม่ ปลอดภัย (Unsafe acts) เป็ นการกระทาของผูป้ ฏิบตั งิ านในขณะปฏิบตั งิ านทีอ่ าจก่อให้เกิด
อันตรายหรืออุบตั เิ หตุ ได้แก่
1) การปฏิบตั ิงานลัดขัน้ ตอน
2) การใช้เครื่องจักรหรือเครื่องมือไม่ถกู วิธี
3) การปฏิบตั ิงานโดยไม่มหี น้าทีเ่ กี่ยวข้อง
4) การไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ
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5) การไม่ใช้อปุ กรณ์คมุ ้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
6) การปฏิบตั ิงานด้วยความประมาท หยอกล ้อกันเล่นขณะปฏิบตั ิงาน
7) การถอดหรือดัดแปลงอุปกรณ์ป้องกันอันตรายทีเ่ ครื่องจักรจนไม่สามารถใช้งานได้
8) การซ่อมแซมเครื่องจักรโดยไม่หยุดเดินเครื่อง เป็ นต้น
1.2 สภาพการณ์ ที่ไม่ ปลอดภัย (Unsafe conditions) เป็ นสภาพแวดล ้อมทีไ่ ม่ปลอดภัยทีอ่ ยู่รอบตัวผูป้ ฏิบตั งิ านขณะ
ปฏิบตั ิงาน ซึง่ อาจก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุได้ ได้แก่
1) บริเวณพื้นทีท่ างานลืน่ ขรุขระ มีนา้ ขัง
2) สถานทีท่ างานสกปรก วางสิง่ ของเกะกะ ไม่เป็ นระเบียบ
3) ไม่มรี ะบบระบายอากาศหรือการถ่ายเทอากาศทีเ่ หมาะสม
4) แสงสว่างไม่เพียงพอ หรือมีแสงจ้ามากเกินไป
5) บริเวณทีท่ างานมีเสียงดังมาก
6) ไม่มอี ปุ กรณ์ป้องกันอันตรายทีเ่ ครื่องจักรในจุดทีเ่ ป็ นอันตราย
7) อุปกรณ์คมุ ้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคลมีไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะสม
8) ไม่มกี ารติดตัง้ สัญญาณเตือนภัย เป็ นต้น
2. สาเหตุพื้นฐาน (Basic causes) จากสาเหตุในขอ้ ที่ 1 นัน้ เป็ นเพียงอาการทีป่ รากฏ (Symptom) ออกมาภายนอกซึง่
สามารถมองเห็นและรับรูไ้ ด้ภายนอกเท่านัน้ แต่มสี าเหตุพ้ นื ฐาน (Basic cause) อยู่เบื้องหลังของอาการทีป่ รากฏ ซึง่
เป็ นสาเหตุทแ่ี ท้จริงโดยแบ่งออกเป็ น 2 ปัจจัย คือ
2.1 ปัจจัยจากคน (Personal factor) เป็ นปัจจัยทีส่ ง่ ผลกระทบต่อความสามารถของบุคคลไม่วา่ จะโดยตรง
หรือโดยอ้อม ทาให้บคุ คลตัดสินใจผิดพลาดหรือกระทาการทีก่ ่อให้เกิดอุบตั เิ หตุได้ ได้แก่
1) สภาวะของร่ างกายที่ไม่เหมาะสม เช่น ความสูงไม่เหมาะสมกับความสูงของพื้นทีป่ ฏิบตั งิ าน
สายตาไม่ดี ไวต่อสารภูมแิ พ้ เป็ นโรคหัวใจ มีความพิการ เป็ นต้น
2) ร่ างกายได้รับความกดดันหรื อความเครี ยด เช่น การได้รบั บาดเจ็บ เกิดความล ้าจากการ
พักผ่อนไม่เพียงพอ ฤทธิ์ของยาบางชนิด ภาวะขาดออกซิเจน นา้ ตาลในเลือดตา่ เป็ นต้น
3) สภาวะจิตใจหรื ออารมณ์ที่ไม่เหมาะสม เช่น ตกใจง่าย อารมณ์อ่อนไหว ใจร้อน วิตกกังวล ป่ วย
ทางจิต เป็ นต้น
4) มีความเครี ยดทางด้านจิตใจ เช่น การทางานซา้ ซาก ผิดหวัง มีความขัดแย้งกับผูร้ ่วมงาน สับสน
กับคาสัง่ หวาดกลัว เป็ นต้น
5) การขาดความรู ้ เช่น ไม่ได้รบั การฝึ กอบรม ขาดการปฐมนิเทศ ได้รบั คาแนะนาทีไ่ ม่ถกู ต้อง การ
ฝึ กอบรมเบื้องต้นไม่เพียงพอ ขาดการอบรมเพือ่ ทบทวนความรู ้ เป็ นต้น
6) การขาดทักษะ/ความชานาญ เช่น การฝึ กหัดไม่เพียงพอ ขาดผูฝ้ ึ กสอน ไม่ค่อยได้ปฏิบตั ิ เป็ น
ต้น
7) การขาดแรงจูงใจหรื อแรงจูงใจไม่เหมาะสม เช่น วิธีการให้รางวัลไม่เหมาะสม ขาดแรงจูงใจ
ขาดการลงโทษทางวินยั ตัวอย่างการปฏิบตั ขิ องหัวหน้างานไม่เหมาะสม เป็ นต้น
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2.2 ปัจจัยจากงาน (Job factor) เป็ นปัจจัยทีเ่ กิดขึ้นจากงานหรือสิง่ ทีเ่ กี่ยวข้องในการปฏิบตั งิ าน ได้แก่
1) การควบคุมดูแลการปฏิบตั ิ งานไม่เพียงพอหรื อไม่เหมาะสม เช่น การมอบหมายความรับผิดชอบ
ไม่ชดั เจน การมอบอานาจไม่เหมาะสม ขาดความรูใ้ นการบริหารงาน ขาดการวางแผนการปฏิบตั ิงาน ขาดการสอนหรืออบรมด้าน
ความปลอดภัยในการทางาน เป็ นต้น
2) การควบคุมดูแลทางด้านวิศวกรรมไม่เพียงพอหรื อไม่เหมาะสม เช่น ไม่มกี ารประเมินสภาพการ
ทางาน ขาดการปรับปรุงสภาพการทางาน ขาดความรูใ้ นด้านการออกแบบ มาตรฐานการออกแบบด้านวิศวกรรมไม่เพียงพอ ขาด
การติดตามประเมินผลหลังปรับปรุง เป็ นต้น
3) เครื่ องมือและอุปกรณ์ไม่เพียงพอหรื อไม่เหมาะสม เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ไม่ได้ตามมาตรฐาน
ชารุด ขาดการบารุงรักษา มีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ไม่เหมาะสมกับลักษณะงานหรือผูป้ ฏิบตั งิ าน เป็ นต้น
4) มาตรฐานการปฏิ บัติ งานไม่ เ พี ย งพอหรื อไม่ เ หมาะสม เช่ น ไม่มีม าตรฐานการปฏิบตั ิงาน ไม่
ครอบคลุมทุกขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน ภาษาทีใ่ ช้สอ่ื ความหมายไม่ชดั เจนหรือเข้าใจยาก ขาดการมีส่วนร่วมของผูป้ ฏิบตั ิงานในการ
จัดทามาตรฐาน เป็ นต้น
3. สาเหตุจากการขาดการควบคุม (Lack of control) สาเหตุพ้ นื ฐานที่เกิดขึ้นถือเป็ นต้นกาเนิดของสาเหตุ ขณะนัน้ แต่
การขาดการควบคุมทีด่ ี (Lack of control) ถือเป็ นจุดเริ่มต้นของสาเหตุทงั้ หลาย หากเราสามารถมีการจัดการที่ดีโดย
สามารถควบคุมสาเหตุพ้ นื ฐานดังกล่าวได้ โอกาสทีจ่ ะเกิดอุบตั เิ หตุจะลดลง ลักษณะของการขาดการควบคุมมีดงั นี้
3.1 มีโครงการ หรือโปรแกรมควบคุมไม่เพียงพอต่อความต้องการ
3.2 มีมาตรฐานของโครงการหรือโปรแกรมไม่เพียงพอ
3.3 มีการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานไม่เพียงพอ
เพือ่ ให้เกิดความเขา้ ใจมากยิ่งขึ้นขอยกตัวอย่าง ในกรณี พนักงานขับรถฟอร์คลิฟต์บริเวณคลังสินค้าได้ขบั รถ
ด้ว ยความเร็ ว 50 กม./ชม. (ทัง้ ๆ ที่มีก ฎความปลอดภัย ของบริษ ทั ระบุไ ว้ไม่ เ กิน 20 กม./ชม.) และเกิด การชน
พนักงานอีกคนทีเ่ ดินอยู่ในบริเวณดังกล่าว จนเป็ นเหตุให้มกี ารบาดเจ็บขาขวาหัก เหตุการณ์ดงั กล่าวถือว่าเป็ นอุบตั ิเหตุ
ถ้าเราวิเคราะห์จากสถานการณ์ตวั อย่าง จะเห็นได้ว่า สาเหตุในขณะนัน้ ซึง่ เป็ นสาเหตุก่อนทีจ่ ะมีการชนเกิดขึ้น คือ การ
ขับรถด้วยความเร็วซึ่งถือว่าเป็ นการกระทาที่ไม่ปลอดภัย แต่การที่พนักงานต้องขับรถเร็วมาจากสาเหตุพ้ นื ฐาน ที่เป็ น
ปัจจัยเรื่องงานมาเกี่ยวขอ้ ง เพราะมีงานปริมาณมากที่จาเป็ นต้องขนย้ายให้แลว้ เสร็จทันตามกาหนด ประกอบ กับมีรถ
ฟอร์คลิฟต์บางคันอยู่ ในระหว่างการซ่อมจึง ทาให้รถฟอร์คลิฟต์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ดังนัน้ โดยสรุปแลว้ สาเหตุ
พื้นฐานทีแ่ ท้จริงจึงเป็ นเรื่องของการทางาน (Job factor) นัน่ เอง และการปล่อยให้มสี าเหตุพ้ นื ฐานดังกล่าวเกิดขึ้นนัน้ ก็
เพราะว่า การขาดการควบคุ ม ที่ดี กล่าวคือ ไม่ มีก ารจัด หา/เช่ ารถฟอร์ค ลิฟ ต์เพิ่ม เติม ให้เพีย งพอกับปริ ม าณงานที่
เพิม่ ขึ้น จนนาไปสู่เหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึ้น
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กิจกรรม 2.1.2
จงจับคู่ระหว่างข้อความต่อไปนี้
1. ปัจจัยจากคน
2. ปัจจัยจากงาน
3. การกระทาที่ไม่ปลอดภัย
4. สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย
แนวตอบกิจกรรม 2.1.2
1. ง. 2. ค.

3. ก.

4. ข.

ก. ทางานลัดขั้นตอน
ข. สถานที่ทางานมีเสี ยงดังมาก
ค. เครื่ องมือและอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน
ง. สายตาสั้น
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เรื่องที่ 2.1.3
การสอบสวนอุบตั ิเหตุและการวิเคราะห์ อุบตั ิเหตุ
การสอบสวนอุบตั เิ หตุเป็ นการค้นหาข้อเท็จจริงหรือความจริงทีเ่ กิดขึ้น ไม่ใช่การค้นหาความผิดหรือผูก้ ระทาผิด หากผูท้ า
การสอบสวนมีแนวคิดว่าการสอบสวนอุบตั ิเหตุเป็ นการค้นหาผู ก้ ระทาผิด จะทาให้ผูท้ าการสอบสวนเกิดอคติในการสืบค้นหา
ข้อเท็จจริง ซึ่งอาจส่งผลให้ขอ้ มูลทีไ่ ด้บดิ เบือนไปจากความเป็ นจริงตลอดจนจะทาให้ไม่ได้รบั ความร่วมมือในการสอบสวนจากผู ้
ประสบอุบตั เิ หตุและผูท้ อ่ี ยู่ในเหตุการณ์เท่าทีค่ วร

1. การสอบสวนอุบัตเิ หตุ มีวตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1) เพือ่ ค้นหาสาเหตุพ้นื ฐานของการเกิดอุบตั เิ หตุ เพราะเมือ่ ทราบข้อเท็จจริงว่าอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดขึ้นนัน้ มีสาเหตุ
มาจากอะไร ก็จะสามารถวางแนวทางหรือมาตรการในการป้ องกันแก้ไขเพือ่ ไม่ให้อบุ ตั เิ หตุนนั้ เกิดขึ้นซา้ อีกได้
2) เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลในการวิเคราะห์อบุ ตั เิ หตุ ซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสอบสวนอุบตั เิ หตุจะต้องเป็ นข้อมูลทีม่ ี
คุณภาพ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวจะถูกนาไปใช้ในการวิเคราะห์อบุ ตั เิ หตุและพิจารณาแนวโน้มของการเกิดอุบตั ิเหตุในหน่วยงานนัน้
ๆ ต่อไป
3) เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการดาเนินงานด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ได้แก่
a. การวางแผนงานด้านความปลอดภัย
b. การจัดทาหรือปรับปรุงขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านให้เหมาะสมกับการปฏิบตั งิ าน
c. การปรับปรุงการกระทาทีไ่ ม่ปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั งิ าน
d. การปรับปรุงสภาพทีเ่ ป็ นอันตรายของสถานทีป่ ฏิบตั ิงาน
e. เป็ นข้อมูลสาหรับหัวหน้างานหรือผูบ้ งั คับบัญชาในการสอนงานเกี่ยวกับสาเหตุและ
วิธีการป้ องกันอุบตั เิ หตุต่าง ๆ ให้กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
4) เพือ่ นาแนวทางในการป้ องกันอุบตั เิ หตุทไ่ี ด้จากการสอบสวนอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดขึ้น ไปขยายผลใน
การควบคุมป้ องกันอุบตั เิ หตุจากงานทีม่ คี วามเสีย่ งในลักษณะทีค่ ล ้ายคลึงกัน
5) ใช้ในการประเมินผลความสาเร็จของการดาเนินงานด้านการควบคุมป้ องกันอุบตั เิ หตุทม่ี อี ยู่
เนื่องจากข้อมูลจากการสอบสวนอุบตั เิ หตุจะเป็ นตัวบ่งชี้วา่ จุดบกพร่องอยู่ทใ่ี ดซึง่ ต้องเร่งดาเนินการแก้ไขต่อไป

2. ลักษณะของอุบัตเิ หตุทตี่ ้ องสอบสวน
หากมีอบุ ตั เิ หตุเกิดขึ้น โดยทัวไปจะต้
่
องทาการสอบสวนอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดขึ้นทุกกรณีไม่วา่ จะเป็ น
อุบตั เิ หตุรา้ ยแรงหรือไม่ก็ตาม เพราะการทีม่ อี บุ ตั เิ หตุเกิดขึ้นย่อมหมายความว่ามีสง่ิ ผิดปกติหรือจุดบกพร่องเกิดขึ้นในกระบวนการ
ปฏิบตั ิงาน ดังนัน้ จึงต้องทาการสอบสวนเพือ่ หาสาเหตุและดาเนินการควบคุมป้ องกันก่อนทีจ่ ะกลายเป็ นอุบตั เิ หตุรา้ ยแรง
อุบตั ิเหตุทตี ่ อ้ งสอบสวนแบ่งออกเป็ น 4 ลักษณะ คือ
1) อุบตั เิ หตุทท่ี าให้เกิดการบาดเจ็บถึงขัน้ หยุดงาน ทุพพลภาพ หรือเสียชีวติ เช่น ตกจากนัง่ ร้านกระดูกสันหลังหัก
2) อุบตั เิ หตุทม่ี กี ารบาดเจ็บเล็กน้อยต้องการเพียงการปฐมพยาบาล เช่น ถูกมีดบาดเล็กน้อย
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3) อุบตั เิ หตุทก่ี ่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ไม่วา่ จะเป็ นเครื่องจักร หรือวัตถุดบิ เช่น กล่องเก็บผลิตภัณฑ์หล่น
ลงมาจากชัน้ เก็บของในคลังเก็บสินค้าทาให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย
4) เหตุการณ์ทเ่ี กือบเกิดอุบตั เิ หตุ ซึง่ ไม่ทาให้เกิดการบาดเจ็บหรือทรัพย์สนิ เสียหาย เช่น เดินสะดุดสายไฟทีล่ ากสาย
อยู่บนพื้นแต่ไม่หกล ้ม

3. หลักและวิธีการสอบสวนอุบัตเิ หตุ
หลักการสาคัญของการสอบสวนอุบตั เิ หตุจะต้องมีความรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) ควรรีบดาเนินการสอบสวนอุบตั ิเหตุทนั ทีหรือโดยเร็วทีส่ ุด เนื่องจากหากปล่อยให้เวลาผ่านล่วงเลยไปโดยยังไม่ได้
ทาการสอบสวน อาจทาให้พยานหลักฐานต่ าง ๆ ถูกทาลาย ลบเลือน หรือเปลีย่ นแปลงไป อันจะส่งผลให้ขอ้ มูลที่ได้จากการ
สอบสวนอุบตั เิ หตุคลาดเคลือ่ นไปจากความเป็ นจริง ผลสรุปของการสอบสวนก็จะไม่ถกู ต้องและไม่น่าเชื่อถือ
2) ตรวจสอบและสังเกตสภาพข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึ้น โดยหากมีผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บต้องรีบให้การช่วยเหลือทันที และควร
สังเกตสภาพแวดล ้อมต่าง ๆ ทีอ่ ยู่ในทีเ่ กิดเหตุ โดยพยายามหลีกเลีย่ งการเคลือ่ นย้ายวัตถุพยาน ก่อนทีจ่ ะมีการบันทึกเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้นโดยการจดบันทึกหรือการถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลือ่ นไหวต่าง ๆ เนื่องจากตาแหน่งของวัสดุอุปกรณ์ทเ่ี ป็ นวัตถุพยานจะแสดง
สภาพของเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึ้นได้เป็ นอย่างดี
3) ใช้ประสบการณ์จากการสอบสวนและวิเ คราะห์อุบตั ิเหตุในอดีตที่ผ่ านมา โดยการดาเนิ นการในข้อ นี้ผู ท้ าการ
สอบสวนจะต้องมีประสบการณ์ในการสอบสวนมาก่อน แล้วใช้ประสบการณ์ในอดีต ตัง้ เป็ นสมมุติฐานขึ้นแลว้ สอบสวนวิเคราะห์หา
สาเหตุต่อไป

4. ผู้ทาหน้ าทีส่ อบสวนอุบัตเิ หตุ
ในอดีตทีผ่ ่านมาจะเห็นว่าแนวโน้มของการเกิดอุบตั เิ หตุจากการทางานในประเทศไทยก็ยงั คงมีแนวโน้มสูง แม้วา่ หน่วย
งานทีเ่ กี่ยวข้องจะได้พยายามหามาตรการต่าง ๆ ในการลดอุบตั ิเหตุเหล่านี้ก็ตาม ทัง้ นี้สาเหตุหนึ่งทีส่ าคัญก็คือ การละเลยไม่เห็น
ความสาคัญของการสอบสวนอุบตั ิเหตุเพือ่ ค้นหาสาเหตุทแ่ี ท้จริงของการเกิดอุบตั ิเหตุ เนื่องจากในอดีตการกาหนดผูท้ ท่ี าหน้าทีใ่ น
การสอบสวนอุบตั ิเหตุจะขึ้นอยู่กบั นโยบายของสถานประกอบกิจการโดยบางแห่งให้ผูบ้ งั คับบัญชาหรือหัวหน้างานของผูท้ ป่ี ระสบ
อุบตั เิ หตุเป็ นผูท้ าการสอบสวน บางแห่งมอบหมายผูจ้ ดั การฝ่ ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกเป็ น
ผูท้ าการสอบสวน และบ่อยครัง้ ทีพ่ บว่าการดาเนินการสอบสวนอุบตั เิ หตุก็เพียงเพือ่ ให้มหี ลักฐานตามกฎหมายเท่านัน้ ไม่ได้คานึงถึง
การค้นหาสาเหตุเพือ่ นามาวิเคราะห์และดาเนินการป้ องกันแก้ไขอย่างจริงจัง โดยเฉพาะหากเป็ นเหตุการณ์เกือบเกิดอุบตั ิเหตุหรือ
เกิดอุบตั เิ หตุเล็ก ๆ น้อย ๆ ทีไ่ ม่มกี ารหยุดงานหรือสู ญเสียอวัยวะหรือเสียชีวติ ซึง่ ไม่ส่งต้องมี การจ่ายเงินค่าทดแทนก็จะไม่ทาการ
สอบสวนอุบตั เิ หตุเนื่องจากในการสอบสวนอุบตั เิ หตุจะต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆ ตลอดจนบางครัง้
ต้องสู ญเสียค่ าใช้จ่ายในการค้นหาและบันทึกรวบรวมหลักฐาน หลายหน่ วยงานจึงไม่ตระหนักถึงความสาคัญของการสอบสวน
อุบตั ิเหตุ ดังนัน้ กระทรวงแรงงานในฐานะทีเ่ ป็ นหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบโดยตรงในการคุม้ ครองความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั ิงานใน
กิจการหรือสถานประกอบกิจการต่ าง ๆ จึงได้กาหนดบุคคลากรที่จะต้องทาการสอบสวนอุบตั ิเหตุท่เี กิดขึ้นจากการปฏิบตั ิงาน
รวมทัง้ เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่ อนายจ้าง ไว้ในกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล ้อมในการทางาน พ.ศ. 2549 ดังนี้
บุคลากรผูท้ าหน้าทีใ่ นการสอบสวนอุบตั เิ หตุตามข้อกาหนดของกฎกระทรวง คือ
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4.1 เจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับหัวหน้ างาน (จป.หัวหน้ างาน) จะทาหน้าทีต่ รวจสอบหา
สาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่ วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนราคาญอันเนื่องจากการทางานของลูกจ้างร่วมกับเจ้าหน้าทีค่ วาม
ปลอดภัยในการทางานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขัน้ สูง หรือระดับวิชาชีพ และรายงานผล รวมทัง้ เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา
ต่อนายจ้างโดยเร็ว ทัง้ นี้เนื่องจาก จป.หัวหน้างานเป็ นผูท้ อ่ี ยู่ใกล ้ชิดเหตุการณ์มากทีส่ ุดและยังเป็ นผูท้ ด่ี ูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอย่างใกล ้ชิด
รูจ้ กั สภาพงาน สภาพแวดล ้อม และสภาพการณ์ทก่ี ่อให้เกิดอุบตั เิ หตุเป็ นอย่างดี อีกทัง้ ยังเป็ นผูท้ จ่ี ะต้องนามาตรการต่าง ๆ ในการ
ป้ องกันแก้ไขไปสู ่การปฏิบตั จิ ริงอีกด้วย
4.2 เจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับเทคนิค (จป.เทคนิค) จะทาหน้าทีต่ รวจสอบหาสาเหตุ
การประสบอันตราย การเจ็บป่ วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนราคาญอันเนื่องจากการทางาน และรายงานผล รวมทัง้ เสนอแนะมาตร
หรือแนวทางการป้ องกันแก้ไขต่อนายจ้างโดยเร็ว เพือ่ ป้ องกันการเกิดเหตุต่าง ๆ ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล ้ว
4.3 เจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับเทคนิคขั้นสู ง (จป.เทคนิคขั้นสู ง) จะทาหน้าทีต่ รวจสอบ
หาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่ วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนราคาญอันเนื่องจากการทางาน และรายงานผล
รวมทัง้ เสนอแนะมาตรหรือแนวทางการป้ องกันแก้ไขต่อนายจ้างโดยเร็วเพือ่ ป้ องกันการเกิดเหตุต่าง ๆ ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล ้ว
4.4 เจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) จะทาหน้าทีเ่ หมือนกับ จป.เทคนิค
ขัน้ สู งคือ ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่ วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนราคาญอันเนื่องจากการ
ทางาน และรายงานผล รวมทัง้ เสนอแนะมาตรหรือแนวทางการป้ องกันแก้ไขต่อนายจ้างเพื่อป้ องกันการเกิดเหตุต่าง ๆ ดังที่ได้
กล่าวมาแล ้ว
อย่างไรก็ตาม หากการเกิดอุบตั เิ หตุนนั้ มีความซับซ้อนทีต่ อ้ งการผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านสถานประกอบกิจ การก็สามารถที่
จะแต่งตัง้ ทีมงานทีป่ ระกอบไปด้วยผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษมาทาการสอบสวนอุบตั ิเหตุร่วมกับจป.ระดับต่าง ๆ ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแลว้ ก็ได้
เช่น การแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนพิเศษ ซึง่ เป็ นคณะกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ อย่างเป็ นทางการกรณีอุบตั ิเหตุทเ่ี กิดขึ้นเป็ น
เหตุการณ์ทต่ี อ้ งอาศัยผูท้ ่มี คี วามรู ค้ วามเชี่ยวชาญและประสบการณ์เฉพาะด้าน ดังเช่นกรณีคนงานทางานในอุโมงค์เสียชีวติ เป็ น
จานวนมาก เกิดการระเบิดของหม้อไอนา้ สารเคมีรวั ่ ไหลรุนแรง เป็ นต้น โดยคณะกรรมการชุดนี้จะประกอบไปด้วยผูเ้ ชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขาวิชาซึง่ อาจเป็ นผูป้ ฏิบตั งิ านภายในโรงงานหรือบุคคลภายนอกทีเ่ ป็ นผูท้ รงคุณวุฒแิ ละมีประสบการณ์ โดยคณะกรรมการ
ชุดนี้จะดาเนินการสอบสวนอุบตั ิเหตุเพือ่ หาสาเหตุและมาตรการในการป้ องกันแก้ไขร่วมกับจป.ระดับต่าง ๆ ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแลว้
และนาเสนอรายงานต่อผูบ้ ริหารต่อไป

5. เทคนิคในการสอบสวนอุบัตเิ หตุ
การสอบสวนอุบตั เิ หตุนอกจากจะดาเนินการโดยบุคลากรทีม่ คี วามรูใ้ นการสอบสวนแลว้ ยังต้องนาเทคนิคต่างๆมาใช้
ในการสอบสวนเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลและผลการสอบสวนทีน่ ่าเชื่อถือและถูกต้องสมบูรณ์ โดยมีเทคนิคต่าง ๆ ดังนี้
5.1 เทคนิคการตอบโต้ เหตุการณ์ อย่ างเหมาะสม เป็ นการดาเนินการขัน้ แรกเมือ่ มีอบุ ตั เิ หตุเกิดขึ้น โดยมีเทคนิคการ
ดาเนินการ ดังนี้
1) การเข้าควบคุมเหตุการณ์บริเวณทีเ่ กิดเหตุทนั ทีทไ่ี ด้รบั แจ้ง เพือ่ หลักฐานต่าง ๆ จะได้ไม่ถกู ทาลาย
2) การปฐมพยาบาลผูท้ ไ่ี ด้รบั บาดเจ็บเบื้องต้นก่อนนาส่งโรงพยาบาล
3) ควบคุมไม่ให้ผลของความเสียหายทีเ่ กิดขึ้นจากอุบตั เิ หตุแผ่วงกว้างออกไป
4) เก็บรักษาหลักฐานในทีเ่ กิดเหตุไม่ให้เปลีย่ นแปลง สูญหายหรือถูกทาลาย
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5) แจ้งให้ผูบ้ ริหารระดับสูงรับทราบข้อมูลเบื้องต้นของการเกิดอุบตั เิ หตุก่อนจัดทารายงานการสอบสวนอุบตั เิ หตุ
อย่างละเอียด
5.2 เทคนิคการเก็บรวบรวมข้ อมูลและหลักฐาน เป็ นเทคนิคทีส่ าคัญมากเพราะหากข้อมูลและหลักฐานมีความ
สมบูรณ์จะนาไปสูก่ ารวิเคราะห์หาสาเหตุทแ่ี ท้จริงของการเกิดอุบตั ไิ ด้ โดยมีเทคนิคทีส่ าคัญ ดังนี้
5.2.1 การสั มภาษณ์ เป็ นการซักถามและค้นหาข้อมูลการเกิดเหตุจากผูท้ เ่ี กี่ยวข้อง ได้แก่ ผู ป้ ระสบอุบตั เิ หตุ
ผูเ้ ห็นเหตุการณ์ หัวหน้างาน หรือผู ท้ เ่ี กี่ยวข้องกับงานนัน้ ๆ ซึ่งการสัมภาษณ์จะสามารถสื่อสารความเข้าใจได้สองทางระหว่างผู ้
สัมภาษณ์กบั ผูถ้ กู สัมภาษณ์ (Two-way Communication) โดยการสัมภาษณ์ควรทาเป็ นการส่วนตัวระหว่างผูส้ มั ภาษณ์กบั ผูถ้ ูก
สัมภาษณ์ สร้างบรรยากาศในการสัมภาษณ์ไม่ให้เกิดความรูส้ กึ อึดอัด ไม่สบายใจในการให้ขอ้ มูล และควรชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
การสัมภาษณ์วา่ ต้องการทราบข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึ้นและไม่ได้ตอ้ งการจับผิดหรือหาผูก้ ระทาผิด ควรเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ูกสัมภาษณ์ได้
ซักถามข้อมูลย้อนกลับ อย่างไรก็ตามผูส้ มั ภาษณ์ไม่ควรใช้คาถามนา แต่ควรเป็ นคาถามทีเ่ ปิ ดโอกาสให้ผูถ้ กู สัมภาษณ์ได้พูดอธิบาย
รายละเอียดของเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึ้น โดยคาถามหลักทีใ่ ช้ในการสัมภาษณ์ คือ
1) บุคคล : ใครคือผูบ้ าดเจ็บ (WHO)
2) สถานที่ : อุบตั เิ หตุเกิดขึ้นทีไ่ หน (WHERE)
3) เวลา : อุบตั เิ หตุเกิดขึ้นเมือ่ ไร (WHEN)
4) สาเหตุ : ทาไมจึงเกิดอุบตั เิ หตุ (WHY)
5) ลาดับเหตุการณ์: มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น (WHAT)
6) วิธีการป้ องกัน (How) : จะสามารถป้ องกันอุบตั เิ หตุคล ้าย ๆ กัน ไม่ให้เกิดขึ้นอีกได้อย่างไร
จากนัน้ ผูส้ มั ภาษณ์ควรบันทึกข้อมูลสาคัญทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ลงในแบบฟอร์มการบันทึกคาให้สมั ภาษณ์ของพยานดัง
ตัวอย่างภาพที่ 2.3 และให้ผูถ้ กู สัมภาษณ์ได้อ่านข้อมูลรายละเอียดทีไ่ ด้จดบันทึกไว้เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจทีต่ รงกัน
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แฟ้ มข้อมูลที.่ .............................
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
วันเดือนปี ทส่ี มั ภาษณ์..........................................เวลา......................น. ระยะเวลาการสัมภาษณ์...........................ชัว่ โมง/นาที
สถานทีส่ มั ภาษณ์......................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล ผูส้ มั ภาษณ์..........................................ตาแหน่ง/หน้าที.่ ............................................แผนก/ฝ่ าย...................................
วันเดือนปี ทเ่ี กิดเหตุการณ์/อุบตั เิ หตุ..................................................เวลา.......................น.
สถานทีเ่ กิดเหตุการณ์/อุบตั เิ หตุ.................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล ผูป้ ระสบอันตราย/อุบตั เิ หตุ ......................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ .....................................................................................................................................................................................
................................................................................................เบอร์โทรศัพท์.........................................................................
ตาแหน่ง/หน้าที.่ ........................................................................แผนก/ฝ่ าย..............................................................................
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทัวไปของพยาน
่
ชื่อ-สกุล พยาน........................................................................อายุ..................ปี เพศ...........................
ทีอ่ ยู่...........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................เบอร์โทรศัพท์............................................
ตาแหน่ง/หน้าที.่ ........................................................................แผนก/ฝ่ าย................................................................................
ส่วนที่ 3 รายละเอียดการสัมภาษณ์พยาน
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทีป่ รากฏข้างบนนี้เป็ นจริงทุกประการ
ลงชื่อ................................................................
(.............................................................)
พยาน
ลงชื่อ.............................................................
(.............................................................)
ผูส้ มั ภาษณ์
(สาเนาให้พยานเก็บไว้ 1 ฉบับ)

ภาพที่ 2.3 ตัวอย่ างแบบฟอร์ มการบันทึกคาให้ สัมภาษณ์ ของพยานในการสอบสวนอุบัตเิ หตุ
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5.2.2 การวาดภาพเหตุการณ์ ประกอบ จะช่วยให้ผูไ้ ด้รบั รายงานการเกิดอุบตั เิ หตุมองเห็นภาพการเกิด
อุบตั เิ หตุชดั เจน
5.2.3 การถ่ ายรูปหรื อบันทึกภาพ ไม่วา่ จะเป็ นการถ่ายรูปหรือบันทึกภาพผูป้ ระสบเหตุ บริเวณที่เกิด
อุบตั เิ หตุ เครื่องจักรทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ จะสามารถใช้เป็ นหลักฐานทีส่ าคัญประกอบการสอบสวนอุบตั เิ หตุได้
5.2.4 การแสดงซ้าให้ ดู โดยผูท้ าการสอบสวนอุบตั เิ หตุอาจขอให้ผูท้ ป่ี ระสบเหตุแสดงวิธีการทางานใน
ช่วงก่อนเกิดอุบตั เิ หตุให้ดู เพือ่ จะได้เห็นภาพวิธีการทางานชัดเจนยิ่งขึ้น แต่เทคนิคนี้จะต้องถูกนามาใช้อย่างระมัดระวังภายใต้การ
ควบคุมและป้ องกันอันตรายทีอ่ าจเกิดซา้ อีกครัง้ หนึ่ง
5.2.5 การตรวจสอบอุปกรณ์ เครือ่ งมือ และเครือ่ งจักร ในการสอบสวนอุบตั เิ หตุทเ่ี กี่ยวข้องกับอุปกรณ์
เครื่องมือ และเครื่องจักร ผูท้ าการสอบสวนจะต้องตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรทีใ่ ช้ในการปฏิบตั ิงาน
ขณะเกิดอุบตั เิ หตุดว้ ย เพือ่ ประเมินว่าอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรดังกล่าวอยู่ในสภาพทีเ่ ป็ นอันตรายหรือชารุดหรือไม่
5.2.6 การตรวจสอบข้ อมูล โดยข้อมูลต่าง ๆ ทีผ่ ูท้ าการสอบสวนควรตรวจสอบเพือ่ ประกอบการค้นหา
สาเหตุของอุบตั ิเหตุ ได้แก่ ข้อมูลการฝึ กอบรมของผูป้ ฏิบตั ิงาน เช่น การอบรมให้ความรูเ้ รื่องกฎความปลอดภัย การแนะนาสอน
งานวิธีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เป็ นต้น ข้อมูลการซ่อมและบารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร ข้อมูลการรายงานการตรวจสอบ
ความปลอดภัย มาตรฐานการทางานและขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
5.3 เทคนิคการวิเคราะห์ หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ โดยจะพิจารณาแบ่งสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุออกเป็ น
สาเหตุพ้ นื ฐานอันเกิดมาจากปัจจัยด้านคนและปัจจัยด้านงาน และสาเหตุขณะนัน้ อันเกิดมาจากการกระทาที่ไม่ปลอดภัย และ
สภาพการณ์ทไ่ี ม่ปลอดภัย ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล ้ว
5.4 เทคนิคการกาหนดวิธีการแก้ ไขและมาตรการในการป้ องกันอุบัติเหตุ มาตรการด้านวิศวกรรม ด้านการศึกษา
และด้านกฎหมายนามาใช้เป็ นหลักการในการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานทีท่ างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
5.4.1 มาตรการด้ านวิศวกรรม (Engineering) เป็ นการใช้ความรู ท้ างด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในการ
ออกแบบเครื่องจักร เครื่องมือ ให้มสี ภาพการใช้งานที่ปลอดภัย เช่น การวางผังโรงงาน การติดตัง้ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายทีจ่ ุด
หนีบซึง่ เป็ นส่วนอันตรายของเครื่องจักร การออกแบบระบบระบายอากาศ เป็ นต้น
5.4.2 มาตรการด้ านการศึกษา (Education) เป็ นการให้การศึกษา หรือการฝึ กอบรม และการแนะนา
ผู ป้ ฏิบตั ิงาน หัวหน้างาน ตลอดจนผู เ้ กี่ยวข้องในการทางาน ให้มีความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุและ การ
ป้ องกัน ตลอดจนการเสริมสร้างความปลอดภัยในการทางาน เช่น การอบรมการทางานกับสารเคมี การอบรมการป้ องกันและระงับ
อัคคีภยั เบื้องต้น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็ นต้น
5.4.3 มาตรการด้ านกฎหมาย (Enforcement) เป็ นการออกกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ เพือ่ ให้ผูป้ ฏิบตั ิงาน
หลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิงาน เช่น การกาหนดขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานเพื่อความปลอดภัย และมาตรการ
ควบคุมบังคับให้ปฏิบตั ิตาม เป็ นระเบียบปฏิบตั ิท่ีตอ้ งประกาศให้ทราบทัว่ กัน หากผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตาม จะต้องถูกลงโทษ
อย่างไรก็ตามหน่วยงานควรพิจารณากาหนดมาตรการแก้ไขปัญหาโดยจัดทาเป็ นแผนการแก้ไขปัญหาระยะสัน้ และระยะยาว
5.5 เทคนิคการบันทึ กรายงานอุบัติเหตุ เป็ นวิธีการรวบรวมข้อมูลจากการสอบสวนอุบตั ิเหตุ เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐาน
ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดอุบตั เิ หตุ ตลอดจนการนาเสนอมาตรการและวิธีการควบคุมป้ องกันแก้ไข
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6. การบันทึกรายงานการสอบสวนอุบัตเิ หตุ
การบันทึกรายงานการสอบสวนอุบตั ิเหตุเป็ นการสรุปรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสอบสวนอุบตั ิเหตุเพื่อนาเสน อต่ อ
ผู บ้ ริหารและใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์อุบตั ิเหตุเพื่อนาไปสู ่การแก้ไข ดังนัน้ ในการเขียนบันทึกรายงานการสอบสวน
อุบตั เิ หตุควรประกอบไปด้วยข้อมูลต่าง ๆ ทีแ่ บ่งออกเป็ น 8 ส่วน ดังแสดงในภาพที่ 2.4 ดังต่อไปนี้
1) รายละเอียดของผู้ประสบอันตราย/อุบัติเหตุ เป็ นข้อมูลที่สาคัญของรายงาน ซึ่งจะทาให้ทราบถึงประวัติส่วน
บุคคลของผูท้ ่ปี ระสบอุบตั ิเหตุ โดยข้อมูลส่วนนี้ประกอบไปด้วย ชื่อ-นามสกุล เลขประจาตัว สังกัด อายุ เพศ ระดับการศึกษา
ตาแหน่ง/หน้าที่ อายุงานทีท่ าในหน่วยงานขณะเกิดอุบตั เิ หตุ งานทีท่ าขณะเกิดเหตุ
2) ความรุ นแรงของอุบัติเหตุ เป็ นส่วนทีใ่ ห้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลของอุบตั ิเหตุทม่ี ตี ่อร่างกาย คือ การไม่ได้รบั บาดเจ็บ
การระบุสว่ นของร่างกายทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บและบาดเจ็บอย่างไร ได้รบั การปฐมพยาบาลหรือนาส่งสถานพยาบาล ต้องหยุดงานหรือไม่
หรือเสียชีวติ
3) รายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุ เป็ นการสรุปข้อมูลการเกิดเหตุการณ์ทไ่ี ด้จากการซักถาม หรือสัมภาษณ์ผูป้ ระสบ
เหตุหรือพยานแวดล ้อมต่าง ๆ ดังรายละเอียดทีไ่ ด้กล่าวไปแล ้วในเรื่องที่ 2.2.2
4) ภาพประกอบ ไม่วา่ จะเป็ นภาพวาดหรือภาพถ่าย จะใช้ประกอบคาอธิบายรายละเอียดการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้
ดีเพราะเป็ นส่วนสาคัญทีจ่ ะทาให้ผูอ้ ่านบันทึกรายงานการสอบสวนอุบตั เิ หตุเห็นภาพลักษณะการเกิดอุบตั เิ หตุได้อย่างชัดเจนยิง่ ขึ้น
และยังใช้เป็ นข้อมูลสาคัญต่อการวิเคราะห์อบุ ตั เิ หตุได้อกี ด้วย
5) การวิ เคราะห์ สาเหตุการเกิ ดอุบัติเหตุ เป็ นสิ่งสาคัญที่ผูท้ าการสอบสวนอุบตั ิเหตุจะต้องดาเนินการวิเคราะห์หา
สาเหตุของการเกิดอุบตั เิ หตุไม่วา่ จะเป็ นสาเหตุพ้นื ฐานและสาเหตุขณะนัน้ เพือ่ นาไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึ้นต่อไป
6) ข้ อเสนอแนะสาหรั บการแก้ ไข/ป้ องกัน เป็ นการนาเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการควบคุมป้ องกัน
ทางด้านวิศวกรรม ด้านการศึกษาและด้านกฎหมาย โดยจะต้องกาหนดผูร้ บั ผิดชอบ ระยะเวลาดาเนินการแลว้ เสร็จ ตลอดจนผูท้ ม่ี ี
หน้าทีต่ ดิ ตามผลการดาเนินงาน เพือ่ ให้การแก้ไขปัญหานาไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างเป็ นรูปธรรม
7) หลักฐานและเอกสารประกอบ เป็ นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบแบบบันทึกรายงานการสอบสวนอุบตั ิเหตุ
เช่น แบบสัมภาษณ์พยาน ภาพถ่ายสถานทีเ่ กิดเหตุเพิม่ เติม เป็ นต้น แต่ถา้ หากไม่มเี อกสารเพิม่ เติมก็ไม่เป็ นไร
8) ผู้สอบสวนอุบัติเหตุ คือผูท้ ท่ี าการสอบสวนอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดขึ้นโดยให้ลงนามไว้เป็ นหลักฐานท้ายบันทึกรายงานการ
สอบสวนอุบตั เิ หตุ
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แฟ้ มข้อมูลที.่ ...................

รายละเอียดของผูป้ ระสบอันตราย/อุบตั เิ หตุ
ชื่อ-สกุล ......................................................................... เลขประจาตัว..................................สังกัด.......................................
อายุ ……………ปี เพศ.................... ระดับการศึกษา................................
ตาแหน่ง/หน้าที.่ ...........................................................อายุงาน………........ปี
วันเดือนปี ทเ่ี กิดเหตุ....................................................................เวลา...............น. สถานทีเ่ กิดเหตุ ..........................................
งานทีท่ าขณะเกิดเหตุ................................................................................................................................................................
ความรุนแรงของอุบตั เิ หตุ
 ทรัพย์สนิ ไม่เสียหาย
 ทรัพย์สนิ เสียหาย
 ไม่ได้รบั บาดเจ็บ
 ได้รบั บาดเจ็บ ระบุส่วนของร่างกาย.............................…………………………….
 ปฐมพยาบาล
 นาส่งสถานพยาบาล
ไม่หยุดงาน
 หยุดงาน..............วัน
 เสียชีวติ
รายละเอียดการเกิดอุบตั เิ หตุ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
ภาพประกอบ
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การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบตั เิ หตุ
สาเหตุขณะนัน้
 การกระทาทีไ่ ม่ปลอดภัย
....................................................................................
...................................................................................
…………………………………………………….......................
สาเหตุพ้ นื ฐาน
 ปัจจัยจากคน
................................................................................
...............................................................................
...............................................................................
ข้อเสนอแนะสาหรับการแก้ไข/ป้ องกัน

ผูร้ บั ผิดชอบ

 สภาพการณ์ทไ่ี ม่ปลอดภัย
....................................................................................
...................................................................................
……………………………………………………........................
 ปัจจัยจากงาน
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
กาหนดแล้วเสร็จ

ผูต้ ดิ ตาม

1.
2.
3.
4.
5.
หลักฐานและเอกสารประกอบ (ถ้ามี)
1. ..................................................................................
2. ..................................................................................
3. ..................................................................................
4. ..................................................................................
5. ..................................................................................
ลงนามผูส้ อบสวนอุบตั เิ หตุ
............................................................
(………………………………………)
ตาแหน่ง...................................................
...........................................................
(………………………………………)
ตาแหน่ง................................................
......................................................
(………………………………………)
ตาแหน่ง....................................................
วันที่ ....................................................
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แนวทางการวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบตั เิ หตุ
สาเหตุพ้ นื ฐาน
ปัจจัยจากคน
- สภาวะของร่างกายทีไ่ ม่เหมาะสม
- ร่างกายได้รบั ความกดดันหรือความเครียด
- สภาวะจิตใจหรืออารมณ์ทไ่ี ม่เหมาะสม
- มีความเครียดทางด้านจิตใจ
- ขาดความรู ้
- ขาดทักษะ/ความชานาญ
- ขาดแรงจูงใจหรือแรงจูงใจไม่เหมาะสม

ปัจจัยจากงาน
- การควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม
- การควบคุมดูแลทางด้านวิศวกรรมไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม
- เครื่องมือและอุปกรณ์ไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม
- มาตรฐานการปฏิบตั งิ านไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม

สาเหตุขณะนั้น
การกระทาทีไ่ ม่ปลอดภัย
- การปฏิบตั งิ านลัดขัน้ ตอน
- การใช้เครื่องจักรหรือเครื่องมือไม่ถกู วิธี
- การปฏิบตั งิ านโดยไม่มหี น้าทีเ่ กี่ยวข้อง
- การไม่ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ
- การไม่ใช้อปุ กรณ์คมุ ้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
- การปฏิบตั งิ านด้วยความประมาท หยอกล้อกันเล่น
- การถอดหรือดัดแปลงอุปกรณ์ป้องกันอันตรายทีเ่ ครื่องจักร
- การซ่อมแซมเครื่องจักรโดยไม่หยุดเดินเครื่อง
- การทาความสะอาดเครื่องจักรโดยไม่หยุดเครื่อง

สภาพการณ์ทไี ่ ม่ปลอดภัย
- บริเวณพื้นทีท่ างานลืน่ ขรุขระ มีนา้ ขัง
- สถานทีท่ างานสกปรก วางสิง่ ของเกะกะ ไม่เป็ นระเบียบ
- ไม่มรี ะบบระบายอากาศหรือการถ่ายเทอากาศทีเ่ หมาะสม
- แสงสว่างไม่เพียงพอ หรือมีแสงจ้ามากเกินไป
- บริเวณทีท่ างานมีเสียงดังมาก
- ไม่มอี ปุ กรณ์ป้องกันอันตรายทีเ่ ครือ่ งจักรในจุดทีเ่ ป็ นอันตราย
- อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคลมีไม่เพียงพอ หรือไม่
เหมาะสม
- ไม่มกี ารติดตัง้ สัญญาณเตือนภัย เป็ นต้น

ภาพที่ 2.8 ตัวอย่ างแบบบันทึกรายงานการสอบสวนอุบัตเิ หตุ

7. การวิเคราะห์ อบุ ัตเิ หตุ
หลังจากทาการสอบสวนอุบตั ิเหตุควรนาข้อมูลจากบันทึกรายงานการสอบสวนอุบตั ิเหตุท่เี กิดขึ้นแต่ ละรายมาทาการ
วิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ ทัง้ นี้เพือ่ ค้นหาลักษณะและรูปแบบของอุบตั ิเหตุในหน่วยงานว่าเป็ นอย่างไร เช่น การวิเคราะห์อุบตั ิเหตุ
จาแนกตามส่วนของร่ างกายที่ได้รบั บาดเจ็บ การวิเคราะห์อุบตั ิเหตุจาแนกตามลักษณะของการได้รบั บาดเจ็บ การวิเคราะห์
อุบตั ิเหตุจาแนกตามสิ่งทีท่ าให้เกิดอุบตั ิเหตุ เป็ นต้น ซึง่ ผลการวิเคราะห์ดงั กล่าวจะทาให้เห็นภาพแนวโน้มการเกิดอุบตั ิเหตุทอ่ี าจ
เกิดขึ้น ตลอดจนสามารถนาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการเกิดอุบตั เิ หตุมาใช้กาหนดแนวทางหรือมาตรการเชิงรุกในการควบคุมป้ องกัน
อุบตั เิ หตุทอ่ี าจเกิดขึ้นในหน่วยงานได้อย่างเป็ นระบบ ดังนัน้ การวิเคราะห์อบุ ตั เิ หตุจงึ มีวตั ถุประสงค์ทส่ี าคัญ ได้แก่
1) เพือ่ รวบรวมข้อมูลรายละเอียดของการเกิดอุบตั เิ หตุ อันได้แก่ สิง่ ทีก่ ่อให้เกิดอุบตั เิ หตุลกั ษณะการบาดเจ็บ
บุคคล สถานที่ เวลา เครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และอื่น ๆ อันจะนาไปสู ่การวางแผนดาเนินการควบคุมป้ องกันอุบตั ิเหตุ
ทีอ่ าจขึ้นอย่างเป็ นระบบและเกิดผลสาเร็จ
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2) เพือ่ ทราบถึงลักษณะของปัญหาทีเ่ กิดขึ้น ขนาดของปัญหามากน้อยเพียงไรและส่งผลกระทบอย่างไร ตลอดจน
ความถีข่ องการเกิดอุบตั เิ หตุในหน่วยงาน
3) เพือ่ ชี้ให้เห็นถึงความจาเป็ นในการป้ องกันแก้ไขสาเหตุทม่ี าจากการปฏิบตั งิ านทีไ่ ม่ปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั งิ าน
หรือสภาพแวดล ้อมทีไ่ ม่ปลอดภัยในการปฏิบตั งิ าน
4) เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานสาหรับผูบ้ ริหารและหัวหน้างานในการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานและ
สภาพแวดล ้อมการทางาน เนื่องจากผลการวิเคราะห์จะจาแนกให้เห็นข้อมูลของการเกิดอุบตั เิ หตุอย่างละเอียด
5) เพือ่ ใช้ในการประเมินผลสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการด้านความปลอดภัย

8. แนวทางการวิเคราะห์ อบุ ตั เิ หตุ
ในการวิเคราะห์อุบตั ิเหตุจะต้องระบุขอ้ มูลรายละเอียดของการเกิดอุบตั ิเหตุและผลที่เกิดขึ้นกับสภาพร่างกายของผู ป้ ระสบ
อันตรายตลอดจนสาเหตุการเกิดอุบตั เิ หตุทม่ี สี าเหตุมาจากสาเหตุพ้นื ฐานด้วยดังทีไ่ ด้กล่าวมาแลว้ ในเรื่องที่ 2.1.2 โดยประเด็นการ
วิเคราะห์อุบตั ิเ หตุขอ้ 1)- 8) ที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ อ้างอิงตามรู ปแบบของสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา
(ANSI Z. 16.2 Standard Method of Recording Basis Facts Relating to the Nature and Occurrence of Work
Injuries) ส่วนข้อ 9) – 10) เป็ นส่วนทีเ่ ป็ นสาเหตุพ้นื ฐาน ทัง้ นี้ประเด็นการวิเคราะห์อบุ ตั เิ หตุมรี ายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ลักษณะของการบาดเจ็บ (Nature of injury) หมายถึง สภาพของร่างกายทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บ ได้แก่ การมีสง่ิ
แปลกปลอมเข้าสูร่ ่างกาย (Foreign body) เคล็ดขัดยอก(Strain and sprain) ฟกชา้ มีเลือดคัง่ (Bruises and Conclusions) มี
รอยถลอก ขีดข่วน (Abrasion) ถูกบาด(Cut) อวัยวะถูกตัดขาด (Amputation) ผิวหนังอักเสบ(Dermatitis) บาดแผลถูกเจาะ
(Puncture wound) กระดูกหัก(Fracture) กระทบกระเทือนต่อเส้นประสาท(Ganglion) แผลไหม้(Burns) อวัยวะภายในโผล่
ออกมา (Hernia) โดยต้องระบุลกั ษณะของการบาดเจ็บต่อร่างกายให้ชดั เจน กรณีทผ่ี ูป้ ระสบอันตรายได้รบั บาดเจ็บ มากกว่า 1 แห่ง
ให้ระบุลกั ษณะการบาดเจ็บทีร่ ุนแรงทีส่ ุด แต่ถา้ ไม่สามารถระบุได้ว่าบาดแผลใดรุนแรงทีส่ ุด เช่น มีทงั้ บาดแผลทีถ่ ูกของมีคมบาด
ลึก กระดูกหัก และมีรอยไหม้จากนา้ กรดในระดับรุนแรง ก็ให้ระบุลงในแบบวิเคราะห์วา่ “บาดเจ็บหลายแห่ง” (Multiple injuries)
2) ส่ วนของร่ างกายที่ได้ รับบาดเจ็บ (Part of body) หมายถึง อวัยวะหรือระบบของร่างกายทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บ
จากอุบตั เิ หตุ ได้แก่
(1) ส่วนของศีรษะและคอ (Head and Neck) เช่น หนังศีรษะ(Scalp) ตา(Eyes) หู (Ears) ปากและฟัน
(Mouth and Teeth) คอ (Neck) ใบหน้า (Face) กะโหลกศีรษะ (Skull)
(2) ส่วนของรยางค์บน (Upper Extremities) เช่น ไหล่ (Shoulder) แขนท่อนบน (Upper arm) ข้อศอก
(Elbow) แขนท่อนล่างระหว่างข้อศอกกับข้อมือ (Forearm) ข้อมือ (Wrist) มือ (Hand) นิ้วมือและนิ้วหัวแม่มอื (Fingers and
Thumb)
(3) ส่วนท่อนร่างกาย (Body) เช่น หลัง (Back) หน้าอก (Chest) ท้อง (Abdomen) ขาหนีบ (Groin)
(4) ส่วนของรยางค์ลา่ ง (Lower Extremities) เช่น สะโพก (Hips) ต้นขา (Thigh) ขา (Legs) หัวเข่า
(Knee) ข้อเท้า (Ankle) เท้า (Feet) นิ้วเท้า (Toes)
โดยถ้าส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายได้รบั บาดเจ็บก็ให้ระบุช่อื อวัยวะส่วนนัน้ ในแบบวิเคราะห์ เช่น ถูกมีดบาดทีน่ ้ ิวชี้มอื
ข้างขวา ก็ให้ระบุว่า “นิ้วชี้มอื ข้างขวา” กรณีท่รี ่างกายได้รบั บาดเจ็บหลายแห่งบริเวณใกลเ้ คียงกัน ก็ให้ระบุส่วนของร่างกายทีเ่ ป็ น
ส่วนหลัก เช่น มีแผลไหม้ทน่ี ้ ิวมือ มือ แขนส่วนบน ก็ให้ระบุว่า “แขนส่วนบนหลายแห่ง” (Upper extremities multiple) หรือ
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กรณี ทก่ี ารบาดเจ็บเกิดขึ้นภายในร่างกายก็ให้ระบุระบบของร่างกายทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บ เช่น เกิดอุบตั ิเหตุพลัดตกนา้ จมนา้ หรือสู ด
สารพิษเข้าไปทาให้หายใจไม่ออก ก็ให้ระบุวา่ “ระบบทางเดินหายใจ” (Respiratory system) เป็ นต้น
3) แหล่ งที่ทาให้ เกิดการบาดเจ็บ (Source of injury) หมายถึง สิง่ ทีท่ าให้ร่างกายได้รบั อันตรายและเกิดการ
บาดเจ็บได้แก่ วัตถุสง่ิ ของ (Objects) การสัมผัส (Contact) หรือการเคลือ่ นไหวร่ างกาย (Bodily motion) ซึง่ ส่งผลโดยตรงต่อ
การบาดเจ็บ เช่น การถูกลูกกลิ้งของเครื่องบดหมึกพิมพ์บดนิ้วมือ แหล่งทีท่ าให้เกิดการบาดเจ็บก็คือ “เครื่องบดหมึกพิมพ์” กรณีท่ี
การบาดเจ็บเกิดจากแหล่งทีท่ าให้เกิดการบาดเจ็บมากกว่า 1 แหล่ง ก็ให้ระบุแหล่งทีร่ ่างกายสัมผัสเป็ นแหล่งสุดท้ายเป็ นต้นเหตุของ
การบาดเจ็บ เช่น ผูป้ ฏิบตั ิงานตกจากนัง่ ร้านสู ง 8 เมตร ขณะทีต่ กลงมาร่างกายไปกระแทกกับระเบียงอาคาร ตัวนัง่ ร้าน และโต๊ะ
วางอุปกรณ์ทต่ี งั้ อยู่บนพื้น ก่อนทีร่ ่างกายจะตกกระแทกกับพื้นดิน ให้ถอื ว่าพื้นดินเป็ นแหล่งทีท่ าให้เกิดการบาดเจ็บ
กรณีทไ่ี ด้รบั บาดเจ็บเล็กน้อย เช่น เคล็ดขัดยอก จากการบิดเอี้ยวตัว การเอื้อม ก็ให้ระบุวา่ แหล่งทีท่ าให้เกิดอุบตั ิเหตุ คือ
“การเคลือ่ นไหวของร่างกาย”
4) ชนิดของอุบัติเหตุ (Type of accident) หมายถึง เหตุการณ์ทม่ี ผี ลโดยตรงต่อการทาให้เกิดการบาดเจ็บ
โดยจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับแหล่งทีท่ าให้เกิดการบาดเจ็บ เช่น ผูป้ ฏิบตั งิ านลืน่ ล ้มบนพื้นโรงงาน ก็ให้ระบุชนิดของอุบตั ิเหตุว่า
“การลืน่ ” ซึง่ ชนิดของอุบตั เิ หตุมหี ลายชนิด ได้แก่
(1) การชนโดยผูป้ ฏิบตั งิ านเคลือ่ นทีห่ รือเคลือ่ นไหวไปชนกับวัตถุสง่ิ ของทีข่ รุขระหรือมีความคม
(Struck against rough or sharp objects)
(2) การชนโดยผูป้ ฏิบตั งิ านถูกชนหรือกระแทกโดยวัตถุสง่ิ ของทีก่ ระเด็นมาถูก ไถลมาโดน ตกลงมาหรือ
สิง่ ของทีก่ าลังเคลือ่ นไหว(Struck by flying objects, sliding, falling or other moving objects)
(3) การถูกหนีบ ถูกบีบ ถูกอัด ถูกทับ ถูกบดขยี้ (Caught-Between)
(4) การถูกแทง ถูกทิม่ ถูกตา ถูกเกี่ยว(Caught-In)
(5) การถูกดึง ถูกรัง้ (Caught-On)
(6) การตกลงบนพื้นระดับเดียวกัน (Fall on same level) เช่น การลืน่ (Slip) การสะดุด (Trip)
(7) การตกลงบนพื้นต่างระดับ การตกจากทีส่ ู ง(Fall to different level)
(8) การเคลือ่ นไหวหรือเคลือ่ นทีไ่ ปสัมผัสกับสสาร เช่น การทางานใกล ้อุปกรณ์ทม่ี ปี ระจุไฟฟ้ าสูง ทาให้สมั ผัส
กับกระแสไฟฟ้ า(Contact with electric current) การปฏิบตั งิ านใกล้เตาหลอมทาให้สมั ผัสกับความร้อน(Contact wi th heat)
การปฏิบตั งิ านในห้องเย็นทาให้สมั ผัสกับความเย็น (Contact with cold) การสัมผัสรังสี (Contact with radiation) การสัมผัส
สารพิษ (Contact with toxic substances)
(9) การสัมผัสกับสสารทีเ่ คลือ่ นทีม่ าถูกร่างกาย เช่น การสัมผัสกับสารเคมี สารละลายทีร่ อ้ น ไฟ ประกายไฟ
กระแสนา้ (Contact by chemicals, hot solution, fire, electrical flashes, and stream)
(10) การสูดดม (Inhalation)
(11) การถูกดูดซึมเข้าสูร่ ่างกาย(Absorption)
(12) การกิน(Ingestion)
(13) การออกแรงเกินกาลัง (Overexertion)
5) สภาพที่เป็ นอันตราย (Hazardous conditions) คือ สภาพการณ์หรือสภาพแวดล ้อมซึง่ เป็ นสาเหตุ
โดยตรงทีท่ าให้เกิดอุบตั เิ หตุหรือการบาดเจ็บ โดยสภาพทีเ่ ป็ นอันตรายจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับชนิดของอุบตั ิเหตุและสิง่ ทีท่ าให้เกิด
อุบตั ิเหตุ ในการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ มที่เป็ นอันตรายให้ระบุสภาพที่เป็ นอันตรายต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องจักรมีอุปกรณ์ป้องกัน
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อันตรายที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอหรือไม่มอี ุปกรณ์ป้องกันอันตราย (Improperty or inadequately guarded or
unguarded) แสงสว่างไม่เหมาะสม (Improper illumination) การระบายอากาศไม่เหมาะสม (Improper illumination) การ
ดูแลรักษาความสะอาดสถานทีท่ างานไม่ดี (Poor housekeeping) การออกแบบหน่วยทีท่ างานไม่ปลอดภัย (Unsafe design or
construction) แต่ถา้ หากพิจารณาแลว้ พบว่าไม่มสี ภาพแวดลอ้ มทีเ่ ป็ นอันตรายก็ให้ระบุว่า “ไม่มสี ภาพแวดลอ้ มที่เป็ นอันตราย”
(No unsafe condition)
6) สิ่งที่ทาให้ เกิดอุบัติเหตุ (Agency of accident) หมายถึง วัตถุส่งิ ของ สสาร หรือส่วนของสภาพที่เป็ น
อันตรายทีเ่ ป็ นสาเหตุทาให้เกิดอุบตั เิ หตุ ซึง่ อาจเป็ นสิง่ เดียวกันกับแหล่งทีท่ าให้เกิดการบาดเจ็บก็ได้ เช่น ผูป้ ฏิบตั ิงานถูกเครื่องตัด
กระดาษตัดข้อมือขวาขาด สิง่ ทีท่ าให้เกิดอุบตั เิ หตุและแหล่งทีท่ าให้เกิดการบาดเจ็บคือ “เครื่องตัดกระดาษ” ซึง่ เป็ นสิง่ เดียวกัน แต่
ในบางกรณี สิง่ ทีท่ าให้เกิดอุบตั เิ หตุก็ไม่ใช่แหล่งทีท่ าให้เกิดการบาดเจ็บ เช่น ผูป้ ฏิบตั งิ านเดินสะดุดขาโต๊ะหกลม้ หัวเข่ากระแทกพื้น
สิง่ ทีท่ าให้เกิดอุบตั เิ หตุคือ “ขาโต๊ะ” แต่แหล่งทีท่ าให้เกิดการบาดเจ็บคือ “พื้น”
ตัวอย่างสิง่ ทีท่ าให้เกิดอุบตั ิเหตุ ได้แก่ เครื่องจักร (Machine) เครื่องมือ (Hand tools) ยานพาหนะ(Vehicles)
สายพาน (Conveyors) อาคาร (Building) พื้น (Floors) บันได (Ladders) นัง่ ร้าน (Scaffolds) สารเคมี (Chemicals) ระบบ
ไฟฟ้ า (Electrical apparatus) รอกและปัน้ จัน่ (Hoist and Cranes) ความดันหม้อไอนา้ (Boilers pressure) ภาชนะใส่ของเหลว
(Vessels)
7) ส่ วนของสิ่งที่ทาให้ เกิดอุบัติเหตุ (Agency of accident part) หมายถึง ส่วนประกอบทีอ่ ยู่ในสิง่ ทีท่ าให้เกิด
อุบตั เิ หตุ โดยสิง่ ทีท่ าให้เกิดอุบตั เิ หตุอาจมีสว่ นทีเ่ ป็ นอันตรายหรือมีจดุ บกพร่อง จึงทาให้เกิดอุบตั เิ หตุได้ เช่น ผูป้ ฏิบตั ิงานพยายาม
ปี นขัน้ บันไดเพือ่ ทาสีผนังอาคาร แต่เนื่องจากขัน้ บันไดชารุด จึงทาให้พลัดตกลงมาบาดเจ็บ จะเห็นได้ว่า สิง่ ทีท่ าให้เกิดอุบตั ิเหตุคือ
“บันได” แต่สว่ นของสิง่ ทีท่ าให้เกิดอุบตั เิ หตุคือ “ขัน้ บันได”
8) การกระทาที่ไม่ ปลอดภัยหรื อต่ากว่ ามาตรฐาน (Unsafe acts) หมายถึง การกระทาของผูป้ ฏิบตั งิ านทีไ่ ม่
ถูกต้อง เหมาะสม ในการปฏิบตั ิงาน ได้แก่ การไม่ปฏิบตั ิตามกฎความปลอดภัย (Failure to warn secure) การทาความสะอาด
เครื่องจักรขณะเครื่องจักรทางาน (Cleaning machinery in motion) การไม่สวมใส่อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
(Failure to use personal protective equipment) อย่างไรก็ตามหากพิจารณาแลว้ ไม่พบการกระทาทีไ่ ม่ปลอดภัยหรือตา่ กว่า
มาตรฐาน ก็ให้ระบุวา่ “ไม่มกี ระทาทีไ่ ม่ปลอดภัยหรือตา่ กว่ามาตรฐาน” (No unsafe act)
9) ปัจจัยจากคน (Personal factor) เป็ นปัจจัยทีส่ ง่ ผลกระทบต่อความสามารถของบุคคลไม่วา่ จะโดยตรงหรือ
โดยอ้อม ทาให้บุคคลตัดสินใจผิดพลาดหรือกระทาการทีก่ ่อให้เกิดอุบตั ิเหตุได้ ได้แก่ สภาวะของร่างกายทีไ่ ม่เหมาะสม ร่างกาย
ได้รบั ความกดดันหรือความเครียด สภาวะจิตใจหรืออารมณ์ทไ่ี ม่เหมาะสม มีความเครียดทางด้านจิตใจ การขาดความรู ้ การขาด
ทักษะ/ความชานาญ การขาดแรงจูงใจหรือแรงจูงใจไม่เหมาะสม
10) ปัจจัยจากงาน (Job factor) เป็ นปัจจัยทีเ่ กิดขึ้นจากงานหรือสิง่ ทีเ่ กี่ยวข้องในการปฏิบตั งิ าน ได้แก่
การควบคุมดู แลการปฏิบตั ิงานไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม การควบคุมดู แลทางด้านวิศวกรรมไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม
เครื่องมือและอุปกรณ์ไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม มาตรฐานการปฏิบตั งิ านไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม
นอกจากการวิเคราะห์อบุ ตั เิ หตุใน 8 ประเด็นดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล ้วนัน้ ยังมีอกี ปัจจัยหนึ่งทีถ่ อื ว่าเป็ นปัจจัยทีเ่ อื้ออานวยต่อ
การเกิดอุบตั ิเหตุ (Contributing Factor) ที่ควรนามาพิจารณาด้วยในการวิเคราะห์อุบตั ิเหตุ ได้แก่ อายุ เพศ อาชีพ อายุงาน
เวลาของการเกิดอุบตั เิ หตุ การฝึ กอบรม ทักษะความชานาญ เพราะปัจจัยเหล่านี้ก็มสี ว่ นสาคัญทีท่ าให้เกิดอุบตั เิ หตุได้เช่นกัน
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กิจกรรม 2.1.3
1. ข้อใดคือวัตถุประสงค์หลักของการสอบสวนอุบตั ิเหตุ
ก. เพื่อสื บหาตัวผูก้ ระทาความผิด
ข. เพื่อค้นหาสาเหตุพ้ืนฐานของการเกิดอุบตั ิเหตุ
ค. เพื่อค้นหาหลักฐานที่จะลงโทษผูท้ ี่ทาให้เกิดอุบตั ิเหตุ
ง. เพื่อรวบรวมมูลค่าความเสี ยหายเพื่อให้ผทู ้ ี่ทาให้เกิดอุบตั ิเหตุชดใช้
2. การเกิดเหตุการณ์ในข้อใดที่ไม่ตอ้ งทาการสอบสวนอุบตั ิเหตุ
ก. ถูกรถฟอร์คลิฟท์เฉี่ ยวชน
ข. สารเคมีกระเด็นเข้าตา
ค. แอบงีบหลับในระหว่างเวลางาน
ง. ลื่นเสี ยหลักเล็กน้อยบนพื้นทางเดินที่เลอะน้ ามัน
3. ข้อใดไม่ ใช่ คาถามหลักที่ใช้ในการสอบสวนอบัติเหตุ
ก. ใครคือผูบ้ าดเจ็บ (WHO)
ข. มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น (WHAT)
ค. อุบตั ิเหตุสิ้นสุ ดเมื่อไร (WHEN)
ง. อุบตั ิเหตุเกิดขึ้นที่ไหน (WHERE)
จ. ทาไมจึงเกิดอุบตั ิเหตุ (WHY)
4. ประเด็นการวิเคราะห์อุบตั ิเหตุมีกี่ประเด็น อะไรบ้าง
แนวตอบกิจกรรม 2.1.3
1. ข 2. ค 3. ค
4. ประเด็นการวิเคราะห์อุบตั ิเหตุ มี10 ประเด็น ดังนี้
1) ลักษณะของการบาดเจ็บ
2) ส่ วนของร่ างกายที่ได้รับบาดเจ็บ
3) แหล่งที่ทาให้เกิดอุบตั ิเหตุ
4) ชนิดของอุบตั ิเหตุ
5) สภาพที่เป็ นอันตราย
6) สิ่ งที่ทาให้เกิดอุบตั ิเหตุ
7) ส่ วนของสิ่ งที่ทาให้เกิดอุบตั ิเหตุ
8) การกระทาที่ไม่ปลอดภัยหรื อต่ากว่ามาตรฐาน
9) ปัจจัยจากคน
10) ปัจจัยจากงาน
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ตอนที่ 2.2
ความปลอดภัยในงานก่ อสร้ าง เครื่ องจักร และไฟฟ้ า
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 2.2 แลว้ จึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่ อง
2.2.1 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
2.2.2 ความปลอดภัยในงานเครื่องจักร
2.2.3 ความปลอดภัยในงานไฟฟ้ า

แนวคิด
1. การทางานก่อสร้างเสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุและความไม่ปลอดภัย ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั สภาพการทางานและตัว
ผูป้ ฏิบตั งิ านเอง จึงจาเป็ นจะต้องเขา้ ใจสาเหตุข องอุบตั เิ หตุและความไม่ปลอดภัยเหล่านัน้ เพือ่ กาหนด
แนวทางการควบคุมป้ องกันอันตรายจากงานก่อสร้าง
2. เครื่องจักรเป็ นอุปกรณ์ทก่ี ่อให้เกิดอันตรายต่อผูป้ ฏิบตั งิ านในหลายลักษณะ ตามประเภทของ
ลักษณะการทางาน จึงจาเป็ นจะต้องติดตัง้ เครื่องป้ องกันอันตรายจากเครื่องจักร ซึง่ มีหลายประเภทโดย
ขึ้นอยู่กบั ลักษณะการทางานของเครื่องจักรและผูป้ ฏิบตั งิ าน
3. ไฟฟ้ าเป็ นสิง่ ทีม่ ปี ระโยชน์ ในขณะเดียวกัน ก็มอี นั ตรายต่อชีวติ และร่างกายมนุ ษย์ และก่อให้เกิด
อุบตั เิ หตุทส่ี าคัญคือไฟไหม้ รวมทัง้ อุบตั เิ หตุจากไฟฟ้ าแรงดันสูง แรงดันตา่ ซึง่ สามารถควบคุม
ได้ทงั้ ทางด้านกฎหมายและด้านวิศวกรรม

วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาตอนที่ 2.2 จบแลว้ นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายหลักการทางานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างได้
2. อธิบายหลักความปลอดภัยในการทางานกับเครื่องจักรได้
3. อธิบายหลักความปลอดภัยในการทางานกับไฟฟ้ าได้
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เรื่องที่ 2.1.1
ความปลอดภัยในงานก่ อสร้ าง
1. นิยามสาคัญเกีย่ วกับงานก่อสร้ าง
งานก่อสร้าง หมายถึง การประกอบการที่เกี่ยวกับการก่ อสร้าง เช่ น อาคาร สนามบิน ทางรถไฟ ทางรถราง
ท่าเรือ อุโมงค์ ทางน า้ สะพาน อู่ เรือ คานเรือ สะพานเทียบเรือ ท่ อระบายน า้ ถนน ประปา ห รือสิ่งก่ อสร้างอื่น ที่มี
ลักษณะคลา้ ยคลึงกัน และหมายความรวมถึงการต่อเติม ซ่อมแซม ซ่อมบารุง ดัดแปลง เคลือ่ นย้าย หรือการรื้อถอน
ทาลายอาคาร หรือสิง่ ก่อสร้างนัน้ ด้วย
เขตก่อสร้าง หมายถึงพื้นที่บริเวณโดยรอบพื้นที่ดาเนินการก่ อสร้าง ซึ่งนายจ้างหรือผู ร้ บั เหมาได้จดั ทารัว้ หรือ
คอกกัน้ หรือเครื่องหมายขอบเขตอย่างอืน่
เครื่องตอกเสาเข็ม หมายถึงเครื่องจักรที่ทาให้เสาเข็มจมลงในดิน ประกอบด้วยโครงสร้าง และเครื่องต้นกาลัง
อาจแยกจากกันหรือรวมกันอยู่ในชุดเดียวกันก็ได้
ปั้น จัน่ หมายถึง เครื่ อ งจัก รที่ใ ช้ย กสิ่ง ของขึ้น ลงตามแนวดิ่ ง และเคลื่อ นย้า ยสิ่ง ของเหล่ า นั้น ในลัก ษณะ
แขวนลอยไปตามแนวราบ
นัง่ ร้าน หมายถึงโครงสร้างชัว่ คราวที่ติด ตัง้ แขวน หรือเคลื่อนที่ ตลอดจนส่ วนประกอบที่ใช้ในการช่ ว ย
สนับสนุ นคนงานหรือสิง่ ของและต้องมิใช่ “เครื่องยก”
ลิฟต์ หมายถึงเครื่องจักรทีใ่ ช้ในการก่อสร้างสาหรับขนส่งในแนวดิ่งหรือแนวเอียง ประกอบด้วย หอลิฟต์ หรือ
ปล่องลิฟต์ ตัวลิฟต์ และเครื่องจักร

2. ลักษณะการเกิดอุบัตเิ หตุ
ลักษณะของอุบตั เิ หตุในงานก่อสร้างทีจ่ ะกล่าวต่อไปนี้จะเน้นตามประเภทของงานก่อสร้างทีส่ าคัญ ดังนี้
2.1 ประเภทงานอาคาร ได้แก่ บ้านพักอาศัย อาคารทีท่ าการ ศู นย์การค้า โรงแรม แฟลต โรงเรียน โรงมหรสพ
คอนโดมิเนี ย ม เป็ น ต้น เป็ น งานซึ่ง ประกอบด้วยโครงสร้า งส าคัญ เช่ น งานฐานราก คาน พื้น ก าแพงและเหล็ก
นอกจากนี้ อาคารบางโครงการเป็ นโครงการใหญ่ มาก สลับซับซ้อน (Complex) สาเหตุของอุบตั ิเหตุสามารถจาแนกได้
ตามลักษณะของอาคาร ได้ดงั นี้
2.1.1 อาคารสู ง เป็ นอาคารซึง่ ต้องก่อสร้างโดยใช้เครื่องทุนแรงพิเศษ เช่น ปัน้ จัน่ ลิฟต์ นัง่ ร้าน แบบหล่อสาเร็จรู ป
และชิ้นส่วนของโครงสร้างทีจ่ ะต้องยกขึ้นติดตัง้ เช่น คอนกรีตสาเร็จรูป เหล็กรูปพรรณ เป็ นต้น ดังตัวอย่าง ลักษณะอุบตั ิเหตุมี
ดังนี้
1) ดินถล่มในขณะก่อสร้างชัน้ ใต้ดนิ
2) วัสดุตกจากทีส่ ูง
3) คนงานตกจากทีส่ ูง
4) นัง่ ร้านพัง หรือคา้ ยันพัง
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5) ไม่ไดจ้ ดั ทาสิง่ ป้ องกันอุบตั เิ หตุ เช่น ราวกันตก ตาข่าย เป็ นต้น

2.1.2 อาคารสาเร็ จรู ป อาคารบางชนิดประกอบด้วยชิ้นส่วน ซึ่งเป็ นคอนกรีตสาเร็จรู ปจากโรงงานหรื อ
โครงเหล็กจากโรงงาน อันตรายจากการติดตัง้ ชิ้นส่วนดังกล่าวโดยใช้ปนั้ จันยกของอุ
่
บตั เิ หตุทเ่ี กิดขึ้น เช่น
1) หมุนแขวนเหวีย่ งไปกระทบถูกคนหรือสิง่ ก่อสร้าง
2) ลวดสลิงขาดหรือใช้ลวดสลิงไม่ถูกวิธี
3) ชิ้นงานเกี่ยวถูกสายไฟฟ้ าแรงสูง
4) ชิ้นส่วนหักหรือหลุดกลางอากาศ
5) ปัน้ จันล
่ ม้ เพราะฐานไม่ได้ระดับและไม่มนคง
ั ่ เป็ นต้น
2.1.3 อาคารพักอาศัย เป็ นอาคารขนาดเล็ก อุบตั เิ หตุทเ่ี กิดขึ้น เช่น
1) การพลัดตก
2) นัง่ ร้านพัง
3) ถอดแบบเร็วเกินไป ทาให้โครงสร้างพัง
4) อันตรายอื่น ๆ เล็กน้อย เช่น วัสดุตกใส่ เหยียบตะปู เป็ นต้น
2.1.4 อาคารชั่ วคราว เป็ นอาคารซึ่งสร้างขึ้นเพื่อทากิจการใด ๆ เป็ นการชัว่ คราว เมื่อเสร็จจากงานแลว้ ก็
รื้อถอน จึงเป็ นอาคารซึง่ ทาขึ้นแบบไม่ค่อยสนใจเรื่องความแข็งแรงปลอดภัยเท่าทีค่ วร จึงมักเกิดอุบตั เิ หตุ ดังนี้
1) พื้นยุบลง เพราะทานนา้ หนักบรรทุกไม่ได้
2) ถูกลมพัดพังลงมา
3) เกิดไฟฟ้ าลัดวงจร ทาให้เกิดอัคคีภยั
4) วัสดุหมดสภาพ ทาให้เกิดอุบตั เิ หตุ
2.1.5 อาคารนอกเขตควบคุ ม ได้แก่ อาคารพักอาศัยในชนบทนอกเขตควบคุม ของกฎหมายก่ อสร้าง
มักจะเกิดอุบตั ภิ ยั ขึ้นโดยรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ ดังนี้
1) พังลงมาเพราะมีการต่อเติมมากเกินไป
2) โครงสร้างคอนกรีตไม่ได้มกี ารออกแบบทีถ่ ูกต้อง
3) อาคารทรุดเนื่องจากดินถมใหม่
4) ทางานโดยขาดหลักวิชา ไม่มผี ูค้ วบคุมให้เป็ นไปโดยถูกต้อง
2.2 ประเภทงานโยธา ได้แก่ งานถนน สะพาน งานวางท่อ งานอุโมงค์ เขือ่ น ระบบนา้ เสีย ท่าเรือ สนามบิน
เป็ นต้น เป็ นงานซึง่ ส่วนใหญ่ใช้เครื่องทุ่นแรงเป็ นปัจจัยหลักในการทางาน อาณาบริเวณทีก่ ่อสร้างไปในทางกว้างและทาง
ลึก อีกทัง้ เป็ นงานทีอ่ าศัยเครื่องจักรเครื่องกลเป็ นหลัก จึงทาให้มแี รงกระแทกหรือแรงเหวีย่ งและการสันสะเทื
่
อนสู ง ทา
ให้มโี อกาสเกิดอันตรายได้ค่อนขา้ งมากหรือเป็ นผลจากภัยธรรมชาติ เช่น เกิดนา้ ท่วม ฝนตกหนัก ทาให้ดนิ ถล่ม เป็ นต้น
2.3 ประเภทงานอุตสาหกรรม ได้แก่ การก่ อสร้างส่วนขยายของโรงงาน การต่ อเติมอาคาร และการติดตัง้
เครื่องจักรหนัก เป็ นต้น ซึง่ ปกติแลว้ สถานประกอบการหรือผูป้ ระกอบการจะว่าจ้างผูร้ บั เหมาเป็ นผูด้ าเนินงานก่ อสร้าง
ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เช่ น งานเหล็ก โครงสร้าง งานประกอบติดตัง้ ระบบท่อทางเดินนา้ หรือนา้ มัน เป็ นต้น
เพราะเป็ นลักษณะทีเ่ สีย่ งและก่อให้เกิดอันตรายได้ทกุ เมือ่ จาเป็ นต้องมีการให้ความรู ค้ วามเขา้ ใจแก่ ผูป้ ฏิบตั ิงานในงาน
ก่ อสร้างทุกคนก่ อนเขา้ ทางาน และร่ วมมื อกันระหว่างผู ว้ ่าจ้าง ผู ร้ บั จ้าง และผูร้ บเหมาช่ วงในการรณรงค์ส่งเสริมเพื่อ
ป้ องกันมิให้เกิดอุบตั เิ หตุกบั ผูป้ ฏิบตั งิ าน หรือเกิดความเสียหายแก่โรงงาน
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3. สาเหตุของการเกิดอุบัตเิ หตุ มีดงั นี้
สาเหตุนาของการเกิดอุบตั เิ หตุ สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ลักษณะ คือ
1) ความผิดพลาดของการจัดการ เช่น การวางแผนงานดาเนินการด้านความปลอดภัยไม่ดพี อ ไม่มกี ารบังคับ
ให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายความปลอดภัย ไม่ตดิ ตามผลการปฏิบตั งิ านด้านความปลอดภัยของคนงานอย่างสมา่ เสมอ จุด
อันตรายต่าง ๆ ไม่ได้ทาการแกไข อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคลไม่เพียงพอ
2) สภาวะทางด้านจิตใจของคนงานไม่เหมาะสม เช่น ขาดความระมัดระวัง มีทศั นคติไม่ถูกต้อง จิตใจเลือ่ น
ลอยขณะทางาน ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ในขณะทางาน ตกใจง่าย เกิดความรูส้ กึ หวาดกลัว
3) สภาพร่ างกายไม่เหมาะสมกับงาน เช่น เป็ นโรคหัวใจ สายตาไม่ดี หูหนวก ร่างกายมีความพิการ สภาพ
ร่างกายเมือ่ ยลา้ อ่อนเพลีย เป็ นต้น
สาเหตุโดยตรงของการเกิดอุบัตเิ หตุ จะเกี่ยวกับการปฏิบตั งิ าน คือการปฏิบตั งิ านทีไ่ ม่ปลอดภัยและสภาพ
ของงานทีไ่ ม่ปลอดภัย
1) การปฏิ บ ัติงานที่ ไ ม่ ปลอดภัย จะมีส าเหตุสืบ เนื่ องมาจากคนงานที่ป ฏิบ ตั ิง านโดยตรง เช่ น ไม่ ส วมใส่
อุปกรณ์คุ ม้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ทาการถอดอุปกรณ์ความปลอดภัยออก ไม่สนใจต่ อคาเตือนต่ าง ๆ ใช้
เครื่องมือไม่ถูกวิธี เล่นกับเพือ่ นร่วมงานขณะทางาน เป็ นต้น
2) สภาพของงานที่ไม่ปลอดภัย สามารถแบ่งได้เป็ น 2 กรณี คือ
2.1) อุบัติเหตุที่เกิดจากลักษณะงาน ลักษณะของอุบตั ิเหตุจ ะมีความแตกต่ างกันออกไปตามลักษณะของ
งานก่ อสร้าง เช่ น งานก่ อสร้างอาคารสู ง ลักษณะของอุบตั ิเหตุท่เี กิดคือ เป็ นลักษณะที่พลัดตกจากที่สูง วัตถุหล่นใส่
ตะปูตาเท้า เป็ นต้น แต่ถา้ เป็ นงานก่อสร้างถนน ลักษณะของอุบตั ิเหตุจะเกี่ยวเนื่องกับการใช้เครื่องจักรกลหรือจากการ
ใช้เครื่องทุ่นแรงเป็ นส่วนมาก ซึ่งลักษณะของอุบตั ิเหตุท่จี ะกล่าว ณ ที่น้ ีส่วนมากเป็ นอุบตั ิเหตุท่เี กิดขึ้นกับงากน่ อสร้าง
อาคาร คือ
- การพลัดตกจากทีส่ ูง
- วัสดุตกใส่
- การพังของโครงสร้างชัว่ คราว
- การใช้เครื่องทุ่นแรงและเครื่องจักรกล
- การใช้เครื่องมือไฟฟ้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้ า
การพลัดตกจากที่สูงมักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอและเป็ นการประสบอันตรายของลูกจ้างที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้างมากที่สุด
เช่น พลัด ตกจากนัง่ ร้า น จากช่อ งเปิ ดบันได ลิฟต์ หลุมเสาเข็ม เจาะ หรือพลัด ตกจากเครื่องจักรกลในขณะปฏิบตั ิหน้า ที่ จึง
ต้องถือเป็ นภาระหน้าที่ของทุกฝ่ าย ต้องช่วยกันสอดส่องดู แลกากับให้การทางานบังเกิดความปลอดภัยมากที่สุด เช่น ปิ ดช่อง
เปิ ด ต่า ง ๆ ทาราวกัน ตก เป็ น ต้น ถา้ ปล่อ ยใหเ้ ป็ น หน้าที่ข องคนงานที่จะต้องระมัด ระวังกัน เอาเองแลว้ ก็จะไร้ผ ลโดยสิ้น เชิง
เพราะความรู เ้ ท่าไม่ถงึ การณ์และวุฒิภาวะของเขานัน่ เอง ดังนัน้ ผู ค้ วบคุมงานก่อสร้างต้องถือเป็ นภาระหน้าที่สาคัญประการ
หนึ่ง จะต้องคอยสอดส่องดู แลสภาพการทางานให้บงั เกิดความปลอดภัยมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็ นการขนย้ายวัสดุก่อสร้าง การ
ใช้ปนั้ จัน่ หอสู งต้องผู กหรือมัดวัสดุให้แน่ น หรือการสร้างนัง่ ร้านของคนงาน ก็ตอ้ งสังเกตดู ว่า จะรับนา้ หนักได้อย่างปลอดภัย
หรือไม่ หรือการตอกเสาเข็มพืด (SHEET PILES) ต้องมีความเชื่อมัน่ ว่าสามารถจะรับแรงดันของดินได้ เป็ นต้น
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2.2) อุบัติเหตุที่เกิ ดจากสิ่ งแวดล้ อมในการทางาน ผู ท้ ่ที างานก่ อสร้างต้องพบกับสภาพแวดลอ้ มที่ไม่พึง
ประสงค์ดว้ ยกันทัง้ นัน้ เช่น เสียงดัง แสงทีจ่ า้ หรือมัวจนเกินไป ความสันสะเทื
่
อน ฝุ่น ควัน กลิน่ เป็ นต้น หรือการตอก
เสาเข็ม การขัดโลหะด้วยเครื่องขัด หรือเสียงอื่น ๆ ที่ดงั มากเกินไป ทาให้เกิดอันตรายได้ ทัง้ นี้ กรมสวัสดิการและ
คุม้ ครองแรงงานได้กาหนดมาตรฐานของระดับเสียงในสถานประกอบการไว ้

4. อันตรายจากการก่อสร้ าง
อุบตั ิเหตุและอันตรายในงานก่ อสร้าง จะมีความแตกต่างกันไปบ้างตามลักษณะงานของงานก่อสร้างนัน้ ๆ เช่ น งาน
ก่อสร้างอาคารมักจะมีอุบตั ิเหตุอนั ตรายจากการพลัดตกที่สูง ซึ่งสาเหตุโดยตรงของอุบตั ิเหตุและอันตรายดังกล่าวเกิดจากการ
ปฏิบตั ิงานที่ไม่ปลอดภัย และสภาพของงานทีไ่ ม่ปลอดภัย ในทีน่ ้ ีจะกล่าวถึงอุบตั ิเหตุอนั ตรายทีเ่ กิดขึ้นจากการก่อสร้างซึง่ พบได้
บ่อยๆ ได้แก่
4.1 อันตรายจากการทารูเจาะขนาดใหญ่
การทารูขนาดใหญ่และลึก เช่น ปล่องลึกทีข่ ดุ ลงไปเชื่อมอุโมงค์หรืองานใต้ดนิ อื่น ๆ เสาเข็มเจาะหล่อในทีห่ รือรูเจาะเพือ่
กิจการอย่างอื่นมักมีจุดทีจ่ ะทาให้เกิดอันตรายได้ ฉะนัน้ ต่างประเทศจึงมักมีกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการนี้โดยเฉพาะ เช่น การทา
เสาเข็มเจาะหล่อในที่ท่ใี ช้ระบบแห้ง บางครัง้ ต้องส่งคนลงไปในรู เจาะเพื่อขยายปลายเสาเข็มให้บานออกหรือเพื่อแก้ปญั หาและ
อุปสรรคต่าง ๆ ใต้ดนิ หรือในกรณีทาเสาเข็มชนิดขุดด้วยมือ ซึง่ จะต้องส่งคนงานลงไปทางานในหลุมเจาะ รูเจาะทีท่ าไว้ก็อนั ตราย
หากไม่มกี ารดูแลจะต้องปิ ดหรือกลบ หรือมิฉะนัน้ ก็ควรจะมีรวั้ หรือราวกันตกกัน้ ไว้ทป่ี ากหลุมก่อนทีค่ นงานจะลงไปในรูเจาะ ควร
จะขจัดบริเวณรอบ ๆ รู เจาะนัน้ อย่างน้อย 1 เมตร ให้ปราศจากเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนวัสดุก่อสร้างที่วางเกะกะอยู่ คนที่
ทางานบริเวณปากรูเจาะไม่ควรถือเครื่องมือทีอ่ าจจะหล่นได้ง่าย ๆ หรือไม่ควรส่งเครื่องมือลงไปให้คนทีอ่ ยู่ในรู เจาะโดยวิธีโยน
โดยเฉพาะคนทีล่ งไปทางานในรูเจาะแต่ละคราวไม่ควรอยู่นานเกิน 1 ชัว่ โมง
4.2 อันตรายจากงานตอกเสาเข็ม
การตอกเสาเข็มส่วนมากมักกระทาอย่างไม่ระมัดระวังและไม่สอดคลอ้ งกับวิธีปฏิบตั ิทป่ี ลอดภัย นับตัง้ แต่การปี นไต่ไป
ตามโครงปัน้ จัน่ โดยไม่มสี ง่ิ อานวยความปลอดภัยเลย การทีไ่ ม่เตรียมวัสดุรองการกระแทกของตุม้ ให้ถูกมาตรฐาน เช่น ใช้คนงาน
คอยสอดแผ่นไม้กระดานในขณะที่ปล่อยตุม้ การทาเช่ นนี้คนงานจะเสี่ยงต่ อการที่น้ ิวจะขาดหรือแม้กระทัง่ มือขาด เนื่องจาก
อุบตั ิเหตุตุม้ กระแทกมือ ซึ่งปรากฎมาแลว้ เป็ นจานวนมาก การทางานที่ถูกต้องควรใส่วสั ดุ เช่น ไม้ในครอบเหล็กให้เรียบร้อย
เพือ่ ทีจ่ ะไม่ตอ้ งรองด้วยไม้อีกในภายหลัง หรือ การเสียบน็ อตทีต่ ุม้ ไว้เฉย ๆ โดยไม่ใช้สลัก แต่ใช้คนงานคอยดันเข้าทุกครัง้ ทีน่ ็ อ
ตจะหลุดก็นบั ว่าอันตรายมากเช่นกัน
เครื่องตอกเสาเข็มบางตัวเก่ามากโครงเหล็กคดไปมา ตัวเครื่องก็เก่ากาลังไม่พอ แต่ยงั นามาใช้ตอก บางตัวการทรงตัวไม่
ดี ทาให้การตอกล่าเช้า บางครัง้ เสาเข็มเอียงหรือหักเนื่องจากใช้ตมุ ้ หนักเกินไป ประกอบกับคานล่างโก่งมากอาจทาให้ล ้มได้
การตัง้ เสาเข็มจะต้องได้ด่งิ ยกเว้นจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น หากตัง้ เสาเข็มเอียงเพียงเล็กน้อยตัง้ แต่ตอนแรก ตรงช่วง
สุดท้ายอาจเอียงมากจนทาให้เสาเข็มหักได้และถ้าเสาเข็มยังอยู่พน้ ดินสูงพอควร เสาเข็มทีห่ กั ก็อาจลม้ ทับคนงานทีอ่ ยู่บริเวณนัน้ จน
ได้รบั บาดเจ็บหรือเสียชีวติ ได้
โดยทัวไปมั
่ กจะตอกเสาเข็มให้จมดินลงไปประมาณ 2 เมตร หมายความว่าจะมีรูกว้างประมาณ 300-500 มิลลิเมตร ลึก
2 เมตร เป็ นร้อย ๆ รูทวั ่ บริเวณ ถ้าหากไม่รีบกลบหรือปิ ดเสียทันทีก็จะเป็ นอันตรายต่อผูท้ ท่ี างานในบริเวณนัน้ อย่างน้อยก็แข้งขา
หัก โดยเฉพาะถ้าเป็ นเด็กเล็ก ๆ ซึง่ ปกติก็ไม่ควรจะอนุ ญาตให้เข้าไปในสถานทีก่ ่อสร้าง แต่ก็มอี ยู่บ่อย ๆ ทีป่ รากฏว่าเด็กตกลงไป

2-36 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม
ในรูแคบ ๆ นัน้ และถ้าช่วยไม่ทนั ก็จะถึงแก่ชวี ติ ได้ ทัง้ นี้เพราะผูร้ บั เหมาก่อสร้างมักปลูกเรือนพักคนงานในบริเวณก่อสร้างและอยู่
กันเป็ นสิบ ๆ ครอบครัว ฉะนัน้ มักจะมีเด็กเล็ก ๆ ในบริเวณนัน้ เป็ นจานวนมาก
การชักลากและยกเสาเข็มทีต่ งั้ ตอกก็มอี นั ตรายไม่นอ้ ย ขณะตอกคนงานบางคนอาจปี นขึ้นไปยืนบนเสาเข็มให้เครื่องตอก
เสาเข็มยกตนขึ้นไปบนยอดเพื่อเป็ นการประหยัดเวลาในการปี น แต่ขณะเดียวกันก็เป็ นการร่นความยืนยาวของชีวติ ลงอย่างมาก
คนบังคับเครื่องที่มอื อ่อน ๆ อาจสวิงเสาเข็มตีโดนคนหรือสิ่งของได้ หรือหากห่วงที่ฝงั ในเสาเข็มสาหรับใช้ยกฝังไว้ไม่แน่ นหนา
เสาเข็มอาจหลุดขณะยกทาให้คนเสียชีวติ หรือทรัพย์สนิ เสียหายได้เช่นกัน
ลวดสลิงขาดก็เป็ นอันตรายทีพ่ บมาก ควรเปลีย่ นลวดสลิงทันทีทห่ี มดอายุใช้งาน ไม่ควรเสียดาย แม้ว่าตามสภาพจะดูว่า
ยังใช้งานได้ ซึง่ จะทาให้ตมุ ้ ตอกหล่นมาทับคน เสาเข็มหลุดหล่นขณะกาลังยกจนถึงตัวลวดสลิงทีข่ าดสะบัดไปฟาดคนงานทีป่ ี นป่ าย
อยู่บนปัน้ จัน่ ตกลงมาข้างล่าง
4.3 อันตรายจากปั้นจัน่ สาหรั บยกของ
อันตรายจากปัน้ จัน่ สาหรับยกของ สาเหตุทพ่ี บมากคือ ของทีย่ กหล่นลงมาถูกคน หรือกระแทกโครงสร้างพัง หรือเหวีย่ ง
แรงไปถูกคนหรือสิง่ ก่อสร้างชารุดเสียหาย ในกรณีทเ่ี ป็ นคนงานแม้จะสวมหมวกแข็งศีรษะไม่แตกแต่คออาจหักถึงแก่ชีวติ ได้เพราะ
แรงกระแทกสู งมาก ในทีน่ ้ ีจะกล่าวถึงปัน้ จัน่ เพียงสองชนิดที่นิยมใช้กนั มากคือหอปัน้ จัน่ (Tower crane) และปัน้ จัน่ ขับเคลือ่ น
(Mobile crane)
4.3.1 หอปั้นจัน่ (Tower crane) ส่วนใหญ่จะวางบนโครงสร้างอาคารและใช้วธิ ีเลือ่ นขึ้นไป เมือ่ การก่อสร้างสู งขึ้น
เรื่อย ๆ สาหรับอันตรายทีเ่ กิดขึ้นพอสรุปได้เป็ นข้อ ๆ ดังนี้
- ประกอบ ติดตัง้ หรือรื้อถอนไม่ถกู ต้องตามคาแนะนาของผูผ้ ลิตปัน้ จัน่
- ทาฐานไม่ได้ระดับและไม่แน่นหนา
- ใช้นา้ หนักถ่วงไม่สมดุลกับความสูงของปัน้ จัน่ และความยาวของแขนเหวีย่ ง (Jib)
- ขาดการบารุงรักษา
- การยึดโยงไม่แข็งแรงพอ โดยเฉพาะตัวทาวเวอร์ไม่เป็ นไปตามคาแนะนาของผูผ้ ลิต
- บรรทุกนา้ หนักเกินอัตรา
- ใช้ปนั้ จัน่ ดึงทางข้างหรือใช้ลากของ (ปกติใช้ยกของทางแนวดิง่ เท่านัน้ )
- หมุนแขนเร็วเกินไปทาให้วสั ดุทย่ี กถูกเหวีย่ งออกนอกรัศมี
- ยกของในลักษณะกระตุกอย่างแรง เป็ นเหตุให้ลวดสลิงขาดหรือถ้าแรงมากแขนเหวีย่ งอาจหักได้
- หมุนนา้ หนักบรรทุกแรงเกินไป ทาให้ไปถูกคนเจ็บหรือตายหรือาจไปชนสิง่ ก่อสร้างชารุดเสียหายได้
- ทิ้งวัสดุทย่ี กคาไว้โดยทีค่ นขับออกมาจากห้องบังคับ
- ติดตัง้ ลวดสลิงไม่ถกู วิธีหรือลวงสลิงไม่ได้ขนาดหรือกะนา้ หนักวัสดุทจ่ี ะยกผิด
- ขาดการดูแลเบรก (เบรกทีส่ กึ หรอมากเกินไปอาจทาให้ของทีย่ กตกลงมาได้)
- หมุนแขนเหวีย่ งผ่านเหนือสายไฟฟ้ าแรงสูงในระยะชิดเกินไป กระแสไฟฟ้ าแรงสูงอาจกระโดดข้ามจากสายไปยัง
แขนเหวีย่ งหรือลวดสลิงได้
- ใช้ลวดสลิงไม่ถกู วิธีทาให้ชารุดได้งา่ ย
- ผูกสิง่ ของทีจ่ ะยกกับลวดสลิงไม่แน่นหนาหรือไม่ถูกวิธีทาให้สง่ิ ของหล่นลงมาได้
- ไม่ได้ทาเครื่องหมายทีค่ นั บังคับหรือทาไว้ไม่ชดั เจน
- ห้องบังคับรกรุงรัง
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- ปล่อยให้ผูฝ้ ึ กหัดบังคับเครื่องโดยลาพัง
- ปล่อยให้ผูท้ ไ่ี ม่มหี น้าทีเ่ กี่ยวข้องไต่ข้นึ ลงปัน้ จัน่ ปกติการทีใ่ ครจะไต่ข้นึ ไปยังห้องบังคับจะต้องแจ้งให้ผูบ้ งั คับปัน้ จัน่
ทราบก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ อาจเกิดอันตรายได้โดยเฉพาะเมือ่ ปัน้ จัน่ กาลังทางาน
4.3.2 ปั้นจั่นขับเคลื่อน (Mobile Crane) หรื อรถปั้นจั่น ปกติแลว้ จะมีการใช้กนั มากและมักใช้พร้อมกันครัง้
เดียวหลาย ๆ เครื่อง ฉะนัน้ อุบตั ิเหตุอนั ตราย ก็มกั มีมากกว่าชนิด หอปัน้ จัน่ ซึง่ ติดตัง้ ตายตัว สาหรับสาเหตุของอุบตั ิเหตุต่าง ๆ
นอกจากทีก่ ล่าวแล ้วในเรื่องหอปัน้ จัน่ จะมีเพิม่ เติม ดังนี้
- ในระหว่างการติดตัง้ หรือรื้อถอน หากการคา้ ยันแขนเหวีย่ งไม่ดพี อแขวนเหวีย่ งนัน้ อาจพังลงมาได้
- การตัง้ ปัน้ จัน่ ไม่ได้ระดับในทุกทิศทาง อาจเป็ นเหตุให้ปนั้ จัน่ ลม้ ได้ ฉะนัน้ ควรมีอุปกรณ์ทแ่ี สดงระดับของปัน้ จัน่
อย่างครบถ้วน
- พื้นดินบริเวณที่ปนั้ จัน่ จะเคลือ่ นทีห่ รือทางานจะต้องแน่นพอที่จะรองรับนา้ หนักของปัน้ จัน่ ได้ ถ้าเป็ นบริเวณทีด่ ิน
อ่อนจะต้องหาวิธีป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้น อาจใช้วธิ ีบดอัดให้แน่ น วางลูกระนาด ไม้ปูแผ่นเหล็กให้ทวั ่ บริเวณหรือวิธีอ่นื ที่
เหมาะสม
- จะต้องเว้นช่องว่างโดยรอบปัน้ จัน่ ไม่นอ้ ยกว่า 0.60 เมตร เพือ่ เหลือทีว่ า่ งพอทีจ่ ะให้คนหลบหลีกได้
4.4 อันตรายจากรถขุดดิน และรถแทรกเตอร์
4.4.1 รถขุ ด ดิ น (Backhoe) อัน ตรายจากรถขุ ด ดิ น ก็ ท านองเดี ย วกับ รถปั้น จัน่ โดยเฉพาะถ้า เป็ น ชนิ ด ใช้
Clamshellจะเหมือนกันทุกประการ ถ้าเป็ นเครื่องขุดชนิดไม่มลี วดสลิงแต่เป็ นก้านทีใ่ ช้ไฮดรอลิกส์ อันตรายส่วนใหญ่มกั เป็ นก้านที่
หมุนรอบตัวตีไปถูกคนงาน ถึงแม้ผูค้ วบคุมจะอยู่ในระดับตา่ ใกลพ้ ้นื ดิน แต่ถา้ คนงานเดินอยู่ขา้ งหลังโดยไม่ทราบว่าเครื่องขุดดิน
นัน้ กาลังทางานอยู่หรือไม่ หรือไม่ทราบว่าผูค้ วบคุมเครื่องจะหมุนไปทางไหนก็จะเป็ นอันตรายได้มาก
นอกจากนี้ การเคลื่อนตัวของดินอาจเป็ นสาเหตุ ให้อาคารข้างเคียงทรุดหรือพังได้เมื่อการขุดดินลึกๆ หรือเป็ น
บริเวณกว้าง เช่น กรุงเทพมหานครจะมีชนั้ ดินเหลวหนาประมาณ 12 เมตร ทับอยู่ขา้ งบนความสู งวิกฤต (Critical height) ของ
ดิน บริเวณดังกล่าวนี้จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 3 เมตร หมายความว่า ถ้าขุดดินลึกเกิน 3 เมตร โดยไม่มกี ารป้ องกันดินพัง เช่น
การใช้เข็มพืด (Sheet piles) แลว้ โอกาสที่ดินจะเคลือ่ นตัวมีมาก และการเคลือ่ นไหลนี้ อาจเกิดกะทันหันและรุนแรง เป็ น
อันตรายต่อผูอ้ ยู่ในบริเวณนัน้ โดยเฉพาะถ้ามีการปลูกบ้านพักคนงานในบริเวณทีอ่ าจเกิดการเคลือ่ นไหว อาจทาให้เกิดการเสียชีวติ
ได้หากเกิดในเวลากลางคืนในขณะทีท่ กุ คนกาลังนอนหลับ
4.4.2 รถแทรกเตอร์ (Bulldozer) อันตรายส่วนใหญ่จากรถแทรกเตอร์ก็คือ การใช้รถโดยขาดความระมัดระวัง
เช่น ทับหรือชนคนทีอ่ ยู่ในบริเวณก่อสร้าง ในบางครัง้ ก็เป็ นเพราะตัวของผูถ้ ูกชนเอง เช่น นอนหลับในบริเวณทีร่ ถแทรกเตอร์กาลัง
ทางาน ฝ่ ายผูข้ บั ก็มองไม่เห็นเพราะดินทีไ่ ถบดบัง มีหลายรายทีร่ ถแทรกเตอร์ตกเหวเพราะคนทีไ่ ม่ใช่คนขับ เผลอไปพิงคันเกียร์ ทา
ให้รถเดินหน้าหรือถอยหลังตกเหวตายไปก็มี นอกจากนัน้ การใช้รถแทรกเตอร์ไถดินในขณะทีก่ าลังทาเสาเข็มฐานรากหรือตอม่อก็
ก่อให้เกิดความเสียหายมามากแล ้ว เช่น นา้ หนักตัวแทรกเตอร์เอง ทาให้เข็มพืดเคลือ่ นตัว เป็ นเหตุให้เสาเข็มหนีศูนย์ ซึง่ จะต้องทา
การแซมเสาเข็มทาให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายมาก หรือรถแทรกเตอร์ดนั ตอม่อจนเอียงจากตาแหน่งเดิมทาให้ตอ้ งทุบทิ้งแลว้ หล่อขึ้น
ใหม่ เป็ นต้น
4.5 อันตรายจากนั่งร้ าน
ชนิดของนัง่ ร้านแต่ละประเภททีอ่ าจจะเกิดอันตราย พอสรุปได้ ดังนี้
4.5.1 นั่งร้ านไม้ ไผ่ รอยต่อทุกจุดต้องใช้วธิ ีขนั ชะเนาะ โดยผู ช้ านาญด้วยการใช้เชือกปอและต้องมีการตรวจตรา
รอยต่อจุดต่าง ๆ เสมอ
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4.5.2 นั่งร้ านเหล็ก มีความแข็งแรงดี แต่ราคาแพง ต้องตรวจตราตามรอยต่อให้มกี ารขันน็อตทุกตัว
ของนัง่ ร้านเหล็ก นอกจากแข็งแรงมันคงแล
่
้วการติดตัง้ ง่ายและรวดเร็วด้วย
4.5.3 นั่งร้ านไม้ เคร่ าและไม้ แบบ โดยการใช้ไม้เคร่าและไม้แบบเก่า ๆ ทีม่ อี ยู่แล ้ว ไม่ควรใช้กบั อาคารสูงเพราะ
เป็ นนัง่ ร้านทีอ่ นั ตรายทีส่ ุด เนื่องจากรอยต่อต่าง ๆ มักใช้ตะปูเป็ นตัวยึด และสภาพไม้บางชิ้นอาจเก่าหรือแตกร้าวอยู่ก่อนแลว้
4.5.4 นั่งร้ านแบบแขวน เป็ นนัง่ ร้านทีใ่ ช้ตดิ ยึดกับโครงสร้างอาคารเพือ่ ใช้ทางานเฉพาะอย่างและจะมีการเคลีอ่ น
ย้ายไปเรื่อย ๆ เช่น งานทาสี งานฉาบปูน เป็ นต้น ต้องระมัดระวังการยึดติดกับอาคาร โดยต้องคานึงถึงแรงลมด้วย
ข้อควรระวังเพือ่ ป้ องกันอันตรายอันอาจจะเกิดขึ้นกับการใช้นงั ่ ร้านประเภทต่าง ๆ จึงควรปฏิบตั ิ ดังนี้
- ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้นงั ่ ร้าน
- เลือกใช้นงั ่ ร้านให้เหมาะสมกับงานและประเภทหรือขนาดของอาคาร
- ตรวจสอบนัง่ ร้านก่อนใช้งาน
- หากเป็ นนัง่ ร้านสาหรับอาคารสูง ควรได้รบั การออกแบบจากวิศวกรโดยถูกต้อง
- บันไดขึ้นลงของนัง่ ร้าน ควรแข็งแรงเป็ นพิเศษ
- บริเวณทีท่ างานบนนัง่ ร้าน ควรจัดให้มรี าวกันตกหรือมีตาข่ายเพือ่ รองรับ
- ต้องระวังนา้ หนักบรรทุกบนนัง่ ร้าน อย่าให้มากเกินไป เช่น อิฐ หิน เป็ นต้น
- มีการตรวจสอบรอยต่อของนัง่ ร้านอย่างสมา่ เสมอ
- ต้องคลุมตาข่ายรอบ ๆ นัง่ ร้าน เพือ่ กันวัสดุตกลงมาใส่บคุ คลอื่น
4.6 อันตรายจากลิฟต์ ชั่วคราว อันตรายจากลิฟต์ สามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ
4.6.1 ลิฟต์ ขนของ ใช้สาหรับขนของและวัสดุในแนวดิ่งเท่านัน้ ห้ามคนงานโดยสารเด็ดขาด ทัง้ นี้ เพราะลิฟต์ทใ่ี ช้
ขนของจะไม่มอี ปุ กรณ์ให้ความปลอดภัยเพียงพอ ยิง่ กว่านี้ยงั ไม่มหี ลังคา ลูกกรงหรือตาข่ายกันคนตกด้วย แต่บางแห่งลิฟต์ขนของ
ขึ้นลงมีความปลอดภัยมาก นับตัง้ แต่มปี ระตูปิดเปิ ด มีคนบังคับอย่า งดี มีสญั ญาณเสียงขณะเคลือ่ นที่ และมีอุปกรณ์ให้ความ
ปลอดภัยอย่างอืน่ อีกมาก
4.6.2 ลิฟต์ ส่งคน คือลิฟต์สาหรับคนขึ้นลงชัว่ คราวจะต้องมีประตูปิดเปิ ด มีลูกกรงเหล็กทุกด้านมีหลังคาและพื้นที่
แข็งแรงโครงเหล็กรับลิฟต์จะต้องยึดติดกับตัวโครงสร้างอาคารอย่างแน่นหนา ทางเข้าออกจะต้องปราศจากสิง่ กีดขวาง และต้องไม่
ติดตัง้ ห่างจากตัวอาคารมากเกินไป ลิฟต์ทช่ี ารุด โดยเฉพาะทีเ่ บรกเสีย นอกจากจะไม่ให้ใช้แล ้ว จะต้องติดป้ าย “ห้ามใช้” ทีเ่ ห็นได้
ชัด หรือถ้าจะล็อกไม่ให้คนเข้าได้เลยก็จะเป็ นการดี
4.7. อันตรายจากของตก
ในงานก่อสร้างทัวไปสิ
่ ง่ ทีเ่ กิดขึ้นเป็ นประจา ได้แก่ สิง่ ของต่าง ๆ ตกจากทีส่ ูง มีตงั้ แต่คอ้ น ตะปู อิฐ ไม้ เหล็ก แม้กระทัง่
ถังใส่ปูน อาจเกิดจากความเผอเรอ ความมักง่าย ความไม่รอบคอบ ของที่ ตกลงมาแม้จะเล็กขนาดไหนก็ตามอาจเป็ นอันตรายได้
มากทัง้ สิ้น แม้กระทัง่ ตะปูตวั เดียวหากระยะตกสู งพอก็เป็ นอันตรายถึงแก่ชีวติ ได้ บางรายถูกไม้แผ่นเล็ก ๆ ตกโดนศีรษะถึงกับ
สมองพิการเสียสติไปตลอดชีวติ ก็เคยมี ฉะนัน้ จาเป็ นอย่างยิ่งทีท่ ุกคนทีจ่ ะเข้าไปในบริเวณก่อสร้างจะต้องสวมหมวกแข็ง (Safety
hat) แม้กระนัน้ ก็ตาม หากของตกจากชัน้ ทีส่ ูงมาก ๆ หรือของใหญ่ลาพังหมวกแข็งก็ไม่สามารถป้ องกันอันตรายได้ จาเป็ นจะต้องมี
เครื่องป้ องกันมิให้ของตกลงมาเสียชัน้ หนึ่งก่อน
การป้ องกันขัน้ แรกต้องขจัดสาเหตุเสียก่อน คือขจัดสิ่งของวัสดุก่อสร้างอย่า ให้มกี ารวางเกะกะ ถ้าไม่มวี สั ดุเหล่านี้ก็
ย่อมจะไม่มขี องตก กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ พยายามทาหน่วยก่อสร้างให้สะอาดทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทาได้ ตรงไหนมีช่องเปิ ด เช่น ช่องบันได
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ควรมีตาข่ายรองรับเป็ นชัน้ ๆ เรื่อยลงมา โดยเฉพาะถ้าเป็ นโครงสร้างเหล็กควรมีตาข่ายรองรับใต้พ้นื ทุกชั้น ภายนอกคลุมด้วยตา
ข่ายตาถีห่ รือผูา้ ใบ ผ้าพลาสติก เพือ่ ป้ องกันวัสดุทย่ี งั อาจหลงเหลืออยู่ไม่ให้ตกลงมาเป็ นอันตรายต่อคนงานและประชาชน
นอกจากวัสดุทก่ี องอยู่กบั พื้นแล้ว วัสดุทห่ี ้วิ โดยรอกหรือปัน้ จัน่ หากผูกมัดไม่ดอี าจหลุดร่วงลงมาได้หรือตัวอุปกรณ์เองก็
อาจหล่นลงมาได้เช่นกัน เคยมีท่อนเหล็กกระบะบรรจุคอนกรีต วัสดุอ่นื ๆ และแม้แต่กอ้ นคอนกรีตทีใ่ ช้เป็ นนา้ หนักถ่วงบนแขน
เหวีย่ งด้านสัน้ เคยหลุดร่วงลงมาทับคนเสียชีวติ มามากแล ้ว
4.8 อันตรายจากคนตกจากที่สูงและพฤติกรรมของคน
งานก่อสร้างแทบทุกงานจะมีคนตกจากทีส่ ู ง ซึง่ อันตรายนัน้ ก็ ข้ นึ อยู่กบั ว่าจะสู งมากหรือน้อยเท่านัน้ ถ้าคนตกจากอาคาร
สู งเพียงหนึ่งชัน้ คือสามเมตรขึ้นไปก็แน่ใจได้ว่าต้องบาดเจ็บมากพอสมควร ยิ่งตกจากตึกหลาย ๆ ชัน้ โอกาสรอดมีนอ้ ยมาก ซึ่ง
ส่วนใหญ่มกั จะตกจากปล่องลิฟต์ หรือช่องว่างทีเ่ ปิ ดทิ้งไว้โดยไม่มปี ้ ายเตือนหรือราวกันตกหรื อปี นป่ ายโครงเครื่องตอกเสาเข็มหรือ
หอปัน้ จัน่
ปกติบริษทั ก่อสร้างส่วนใหญ่ จะมีกฎระเบียบสาหรับให้คนงานปฏิบตั ิ ทัง้ นี้เพือ่ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการ
ทางาน นับตัง้ แต่การแต่งกายไปจนถึงการใช้เครื่องจักรเครื่องมือต่าง ๆ ซึง่ ทุกคนจะต้องปฏิบตั ิตามโดยเคร่งครัด แม้กระนัน้ ก็ตาม
คนงานจานวนไม่นอ้ ยที่มกั มีนิสยั ชอบเล่นแกลง้ กัน จนบางครัง้ ต้องสู ญเสียชีวติ เพื่อนไป เช่น มีรายหนึ่งเห็นเพื่อนเข้าไปติดตัง้
อุปกรณ์อยู่ในตูเ้ ซฟธนาคาร ซึง่ กาลังอยู่ระหว่างการติดตัง้ นึกสนุกขึ้นมาปิ ดประตูเซฟนัน้ ปรากฏว่าเปิ ดไม่ออก กว่าจะเปิ ดได้เพือ่ น
ทีถ่ กู ข้งอยู่ขา้ งในก็เสียชีวติ ไปแล ้ว เพราะขาดอากาศหายใจ
4.9 อันตรายจากไฟฟ้ า
ในงานก่อสร้างทุกงานจะต้องมีคนถูกไฟดูด นับตัง้ แต่เบา ๆ จนถึงแก่เสียชีวติ ซึง่ สาเหตุสว่ นใหญ่เกิดจากสาเหตุ 3 ประการ
คือ
4.9.1 อุปกรณ์ ไฟฟ้า การใช้อปุ กรณ์ไฟฟ้ าทีเ่ ก่าชารุดสายไฟรัว่ ภายในและ/หรือภายนอก ถ้าสายไฟชารุดภายนอกยัง
พอมองเห็นได้ แต่ถา้ ชารุดภายในเครื่อง เช่น สว่านไฟฟ้ าหรือเครื่องสู บนา้ ชนิดจุ่ม เมื่อถูกความชื้นผู ท้ ใ่ี ช้อาจถูกไฟดู ดเสียชีวติ
โดยเฉพาะถ้าใส่รอ้ งเท้าแตะหรือผ้าใบเปี ยกนา้ หรือเท้าเปล่า
4.9.2 สายไฟฟ้ าแรงต่า สายไฟฟ้ าแรงตา่ ในทีน่ ้ ี หมายถึงสายไฟฟ้ าขนาดแรงดัน 220 โวลต์ทใ่ี ช้ในบริเวณสถานที่
ก่อสร้างนัน้ นับตัง้ แต่สายไฟฟ้ าของอาคารข้างเคียงจนถึงสายไฟทีต่ ่อเข้าแผงสวิตช์ของหน่วยก่อสร้างเองเนื่องจากการต่อสายไฟฟ้ า
ใช้ในหน่วยงานก่อสร้างเป็ นการต่องานชัว่ คราว จึงมักต่อกันแบบลวก ๆ แผงสวติช ไ์ ม่มหี ลังคาคลุมกันฝนบ้างใช้สายไฟเก่า ๆ บ้าง
เดินสายไฟบนทางเดินบ้าง ใช้ลวดเส้นใหญ่ ๆ แทนฟิ วส์บา้ ง ต่าง ๆ เหล่านี้ทาให้เกิดอันตราย เช่น ไฟไหม้ ไฟดูดทีอ่ นั ตรายมากก็
คือสายไฟชารุดพาดอยู่บนดิน หรือทีช่ ้ นื แฉะ คนงานอาจเดินเหยียบได้โดยง่ายทีม่ อี นั ตรายถึงแก่ชีวติ บ่อ ย ๆ ได้แก่ สายไฟฟ้ าใน
บริเวณซึง่ เป็ นสายเก่าจนไม่มฉี นวนหุม้ คือเรียกว่าเกือบจะเป็ นสายเปลือยทัง้ สาย เมือ่ คนงานแบกวัสดุทเ่ี ป็ นโลหะ เช่น เหล็กเส้น
ผ่านไปกระทบเข้าอาจถึงแก่เสียชีวติ ในทันที ถ้ามีคนงานอยู่ในบริเวณนัน้ ช่วยเหลือทันทีท่จี บั เหล็กก็อาจจะไหม้จนเป็ นแผลเหว ะ
หวะได้ มีอยู่รายหนึ่งขนตูเ้ หล็กแล ้วพลาดตูเ้ หล็กหล่นทับสายไฟฟ้ าจนฉนวนขาด และในขณะยกตูห้ ลักนัน้ ร่างกายได้แนบสนิทกับ
ตูเ้ หล็กทาให้ไฟฟ้ าผ่านร่างกายเสียชีวติ ในทันที
4.9.3 สายไฟฟ้ าแรงสู ง ในกรณีท่จี ะต้องทางานก่อสร้างชิดกับแนวสายไฟฟ้ าแรงสู งจะต้องระมัดระวังเป็ นพิ เศษ
เพราะสายไฟฟ้ าแรงสูงนี้สามารถทาให้เกิดอันตรายได้โดยทีไ่ ม่ตอ้ งสัมผัสกับสายไฟโดยตรง เพียงอยู่ในรัศมีนอ้ ยกว่า 3 เมตรก็เป็ น
อันตรายได้แลว้ ฉะนัน้ หากจะต้องทาการก่ อสร้างใกลก้ บั สายไฟฟ้ าแรงสู งน้อยกว่า 3 เมตรแลว้ จะต้องแจ้งการไฟฟ้ า ถ้าใน
กรุงเทพมหานครต้องแจ้งการไฟฟ้ านครหลวงเพือ่ หามาตรการป้ องกันอันตราย ซึง่ อาจกระทาได้โดยเบนสายไฟฟ้ าแรงสู งนัน้ ให้ห่าง
ออก ถ้าทาได้ หรืออาจหาฉนวนมาหุม้ สายก็ได้ ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั ความเหมาะสมตามทีก่ ารไฟฟ้ าจะเห็นสมควร การก่อสร้างอาคาร

2-40 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม
ขนาดใหญ่ก็ตอ้ งระวังในการใช้หอปัน้ จัน่ ให้ดี แม้ตวั อาคารจะอยู่ห่างเกิน 3 เมตรแต่ของที่หอปัน้ จัน่ หิ้วอยู่อาจแกว่งไปใกลส้ าย
ไฟฟ้ าแรงสู ง ทาให้เกิดไฟฟ้ าลัดวงจรได้ ข้อสาคัญอย่าได้แก่ไขเองเป็ นอันขาด เพราะนอกจากจะผิดกฎหมายแลว้ ยังอันตรายมาก
ด้วย
4.10 อันตรายจากไฟไหม้
อาคารจานวนไม่นอ้ ยที่เกิดไฟไหม้ข้ นึ ในระหว่างก่ อสร้าง อันเกิดจากความพลัง้ เผลอ หรือรู เ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ ซึ่งปกติ
อุบตั เิ หตุเหล่านี้น่าจะป้ องกันได้หากผูร้ บั ผิดชอบจะเข้มงวดต่อการปฏิบตั งิ านของคนงานทีเ่ กี่ยวกับเรื่องทีส่ าเหตุทวั ่ ไปทีท่ าให้เกิ ดไฟ
ไหม้มหี ลายประการ คือ
4.10.1 ไฟฟ้าช็อต อันตรายเกี่ยวกับไฟฟ้ าดูดหรือไฟฟ้ าช็อตจากการเดินสายไฟฟ้ าชัว่ คราวมักกระทาอย่างลวก ๆ
ใช้สายไฟฟ้ าเก่าและชารุด แผงสวิตช์และสะพานไฟก็ไม่เรียบร้อยและผูท้ ม่ี กั ง่ายมักใช้ลวดเส้นใหญ่ ๆ แทนฟิ วส์ เพือ่ ทีจ่ ะไม่ขาด
เมือ่ เกิดกระแสไฟฟ้ าลัดวงจร โดยหารูไ้ ม่วา่ การกระทาเช่นนัน้ เพิม่ อันตรายเกี่ยวกับไฟไหม้อย่างมาก เพราะในระหว่างก่อสร้างมักมี
เศษวัสดุทต่ี ิดไฟง่ายวางระเกะระกะอยู่ทวั ่ ไป เช่น เศษไม้ เศษกระดาษ โฟมบางชนิด และแม้กระทัง่ กระป๋ องบรรจุทนิ เนอร์และ
แอลกอฮอล์ เป็ นต้น
4.10.2 ความผลั้งเพลอและรู้เท่ าไม่ ถงึ การณ์ การเชื่อมโลหะใกล ้ ๆ กับสารทีต่ ดิ ไฟก็มอี นั ตรายมากเช่นกันโฟม
บางชนิดในแคตาลอกระบุว่าไม่ติดไฟ (Inflammable) หากอุณหภูมิไม่สูงนัก แต่ถา้ เป็ นไฟจากเครื่องเชื่อม เป็ นระยะเวลานาน
พอสมควร โฟมนัน้ อาจติดไฟได้แม้ตวั โฟมเองอาจไม่ลกุ เป็ นเปลวเพลิง แต่ก็คุและลามอย่างรวดเร็วทาให้วสั ดุอ่นื ลุกเป็ นเปลวเพลิง
ได้ นอกจากนัน้ ยังเกิดเป็ นแก๊สพิษขึ้นทาให้คนทีจ่ ะเข้าไปดับไฟ สาลักควันพิษนัน้ ได้ เลยยิ่งทาให้ไฟลุกลาม การเชื่อมในทีอ่ บั ๆ
ไม่มกี ารระบายอากาศ เช่น ในอุโมงค์แคบ ๆ หรือแม้แต่ในการเชื่อในปลอกเหล็กทีต่ อกไว้สาหรับทาเสาเข็มเจาะก็มโี อกาสทีจ่ ะถูก
ไฟคลอกได้ หากเกิดการรัว่ ไหลของแก๊สมากผิดปกติ ฉะนั้น หากไม่มคี วามจาเป็ นจริง ๆ แลว้ ควรหลีกเลีย่ งการเชื่อม เช่น การ
ยึดเหล็ก กับพื้นเพดานคอนกรีต ควรใช้ตะปูยงิ หรือฝังพุกก็ได้
4.10.3 สถานที่เก็บเชื้อเพลิง สถานทีเ่ ก็บเชื้อเพลิงและวัสดุไวไฟต่าง ๆ จะต้องอยู่ในทีป่ ลอดภัยแยกห่างจากตัว
อาคารและต้องมิดชิดป้ องกันมิให้บุคคลทีไ่ ม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณนัน้ เพราะความไม่ระมัดระวังเพียงนิดเดียวกัน การทิ้งก้น
บุหรี่หรือทิ้งไม้ขดี ทีย่ งั ดับไม่สนิทก็อาจทาให้เกิดไฟไหมขนาดใหญ่ได้ วัสดุไวไฟทีก่ ล่าวนี้ หมายถึง ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ทใ่ี ช้ในงาน
ทาสี และแก๊สทีใ่ ช้ในงานเชื่อมโลหะ
ภาชนะทีบ่ รรจุวสั ดุไวไฟจะต้องมิดชิดและปิ ดฝาให้แน่นหนา อย่าให้มไี อระเหยฟุ้งกระจายออกมาได้ อย่างไรก็ตาม หาก
วางภาชนะไม่เป็ นที่ บรรจุเชื้อเพลิงไม่เป็ นทีเ่ ป็ นทาง ก็อาจเกิดโศกนาฏกรรมครัง้ ใหญ่ข้ นึ ได้ เคยปรากฏว่ารถปัน้ จัน่ ชนิดขับเคลือ่ น
แล่นทับถังแก๊สจนระเบิดไฟครอกคนงานบาดเจ็บสาหัสมาแล ้ว
4.11 อันตรายจากการก่ อสร้ างผิดวิธีและหลักวิชา
อันตรายในทีน่ ้ หี มายถึง อันตรายทีเ่ กิดจากความรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์และการขาดประสบการณ์ดว้ ย เช่น งานเกี่ยวกับการทา
พื้นสาเร็จรู ป ปกติพ้ นื ฐานสาเร็จรู ปมีมากมายหลายชนิด บางชนิดเป็ นโครงสร้างในตัว แต่บางชนิ ดจะต้องเทคอนกรีตทับหน้า
เสียก่อนจึงจะทาหน้าทีเ่ ป็ นโครงสร้างพื้น ระบบหลังนี้ผูก้ ่อสร้างจะต้องปฏิบตั ิตามคาแนะนาของผู ผ้ ลิตโดยเคร่งครัด มีบางรายที่
รูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ไม่ปฏิบตั ติ าม เช่น ไม่ใส่คา้ ยันข้างล่างให้แข็งแรงพอเมือ่ มีคนงานเดินหรือทางานข้างบนก็อาจตกหล่นลงไปข้างล่าง
ได้ หรือถ้ากาลังเทคอนกรีตก็อาจพังลงมาทับคนข้างล่างได้เช่นกัน
การต่อเติมอาคารโดยพลการโดยมิได้คานึงถึงความแข็งแรงของโครงสร้างเดิม โดยเข้าใจว่าของเดิมมีส่วนปลอดภัย
เพียงพอนับว่าอันตรายมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากมีการเปลีย่ นเจ้าของอาคารหลาย ๆ ราย แต่ละรายก็มกี ารเพิม่ เติมมากบ้างน้อย
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บ้าง เมือ่ ถึงจุดทีโ่ ครงสร้างเดิมไม่สามารถทนได้ก็จะพังลงมา และเนื่องจากเป็ นอาคารทีก่ าลังใช้งานอยู่ อาจทาให้คนเสียชีวติ จานวน
มากได้ อันตราต่าง ๆ เหล่านัน้ ได้แก่
4.11.1 การก่ อสร้ างอาคารพิเศษ การก่อสร้างอาคารทีม่ ลี กั ษณะโครงสร้างพิเศษ เช่น โครงสร้าง 3 มิติ โครงสร้าง
แขวน โครงสร้างทีใ่ ช้ระบบคอนกรีตอัดแรง หรือหลังคาเปลือกบาง เป็ นต้น จะต้องใช้ความระมัดระวังเป็ นพิเศษ จะต้องปรึกษากับ
วิศวกร ผุอ้ อกแบบอย่างใกลชิด อาคารประเภท 3 มิติทุกชนิดจะทาหน้าที่โดยสมบู รณ์ต่อเมื่อได้ก่อสร้างอาคารส่วนนัน้ เสร็ จ
เรียบร้อยแล ้ว เช่น หลังคาเปลือกบางจะต้องเทคอนกรีตเสร็จหมดทัง้ หลังคาและคอนกรีตมีกาลังสู งพอทัง้ หมดแลว้ จึงจะถอดแบบ
หล่อได้ ถ้าถอดแบบหล่อขณะทีค่ อนกรีตบางส่วนยังไม่ได้เทหรือเทเสร็จใหม่ ๆ หลังคานัน้ อาจพังลงมาได้ การดึงลวดคอนกรีตอัด
แรงก็นบั ว่ามีอนั ตรายเหมือนกัน โดยเฉพาะพวก Pretension เพราะมักจะไม่มกี ารป้ องกันอันตรายในกรณีทล่ี วดเกิดขาดขึ้นมา
และถ้าลวดทีพ่ งึ ไว้เต็มทีข่ าดความแรงของลวดทีส่ ะบัดไม่แพ้กระสุนเป็ นสามารถทาอันตรายต่อคนทีอ่ ยู่ใกล้ ๆ ถึงแก่ชวี ติ ได้
4.11.2 การรื้ ออาคาร การรื้ออาคารนับว่ามีอนั ตรายไม่นอ้ ยกว่าการก่ อสร้างเท่าใดนัก อาจจะมากกว่าด้วยซา้
เพราะผูท้ ร่ี ้ อื มักจะไม่ทราบลักษณะของโครงสร้างทีแ่ ท้จริงของอาคารทีต่ นกาลังรื้อ ตัวอย่างอาคารทีพ่ งั ลงมาทับคนเสียชีวติ คือ การ
รื้อสะพานโค้งรูปอาร์ช (Arch) ทีท่ าด้วยคอนกรีต ปรากฏกว่าคนงานได้เริ่มรื้อด้วยการทุบส่วนโค้งก่อน เพราะจากสามัญสานึกมัก
คิดว่าน่าจะทุบส่วนบนสุดก่อน เมือ่ โค้งถูกทุบออกเพียงบางส่วนทาให้โครงสร้างหมดสภาพความเป็ น Arch ทันที จึงได้พงั ลงมา
ทัง้ หมด เป็ นเหตุให้คนงานบาดเจ็บและเสียชีวติ เคยมีครัง้ หนึ่งในการรื้อตึกแถวเหลือเพียงผนังก่ออิฐผืนเดียวเท่านัน้ ปรากฏว่า
ผนังได้ล ้มทับหญิงชรา ซึง่ ยืนบังแดดอยู่ทผ่ี นังนัน้ ถึงแก่ความตาย อีกรายหนึ่งทุบเสาล่างเพือ่ ให้ขา้ งบนทลายลงมาเป็ นการประหยัด
แรงงาน ผลคือตาย 2 ศพ หรือทุบเสาต้นหนึ่งให้ล ้มไปพังอีกต้นหนึ่งก็มคี นตายมาแล ้วเช่นกัน
4.11.3 การบรรทุกน้าหนักเกินอัตรา การบรรทุกนา้ หนักเกินอัตราทีค่ านวณไว้มากเกินไปในขณะก่อสร้างอาจทา
ให้โครงสร้างพังลงมาเป็ นอันตรายต่อคนงานได้ การบรรทุกนา้ หนักเกินอัตรานี้อาจเกิดได้หลายกรณี เป็ นต้นว่า ใช้พ้นื เป็ นทีก่ อง
วัสดุทม่ี นี า้ หนักมาก เช่น กองอิฐ ปูนซิเมนต์ หินเกร็ด ท่อเหล็ก ฯลฯ หรือเป็ นทีก่ องเศษอิฐ เศษปูน ซึง่ หนักไม่นอ้ ยกว่า 1.5 ตัน/
ลูกบาศก์เมตร ฉะนัน้ ถ้ากองสูง 2 เมตรจะหนักประมาณ 3,000 กิโลกรัม/ตารางเมตร ปกติผูอ้ อกแบบจะคานวณให้โครงสร้างรับ
นา้ หนักปลอดภัยเพียง 300 กิโลกรัม/ตารางเมตร สาหรับอาคารสานักงาน และ 200 กิโลกรัม/ตารางเมตร สาหรับอาคารชุดพัก
อาศัย หากคิดส่วนปลอดภัยเท่ากับ 2.5 โครงสร้างนัน้ ก็จะสามารถรับนา้ หนักบรรทุกได้สูงสุดเพียง 750 กิโลกรัม/ตารางเมตร
เท่านัน้ ฉะนัน้ โอกาสทีอ่ าคารดังกล่าวจะพังลงมาจึงมีมากทีเดียว
4.12 อันตรายจากการขนส่ งวัสดุและอุปกรณ์ การก่ อสร้ าง
เนื่องจากวัสดุก่อสร้างส่วนใหญาจะมีนา้ หนักมาก เช่น รถขนปูนซิเมนต์ เสาเข็ม ทราย หิน เหล็ก ดิน คอนกรีตผสมเสร็จ
และอืน่ ๆ ฉะนัน้ โอกาสทีจ่ ะเกิดอุบตั ิเหตุอย่างรุนแรงมีมาก เช่น รถชนกัน รถชนเสาไฟฟ้ า ของตกจากรถเสาเข็มหล่นขวางถนน
ทาให้การจราจรติดขัด หรือการขนดินทีข่ ดุ ออกจากสถานทีก่ ่อสร้าง เช่น จากการทาฐานรากและห้องใต้ดนิ ดินมักจะหล่นไปตลอด
ทาง เป็ นเหตุให้การจราจรติดขัด และอาจเป็ นสาเหตุให้เกิดอุบตั เิ หตุข้นึ ได้ ทีจ่ ริงควรทาบ่อล ้างลอ้ รถไว้ตรงปากทางทีร่ ถบรรทุกจาก
ภายในจะออกสูถ่ นนสาธารณะ โดยทาเหล็กรูปสามเหลีย่ มทัง้ ตรงทางลงและขึ้นจากบ่อนา้ มัน เพือ่ ขูดดินออกจากลอ้ รถและปล่ อย
ให้แล่นผ่านนา้ ในบ่อขาขึ้นก็ขูดอีกทีหนึ่ง ถ้ายังไม่หมดให้ฉีดนา้ ด้วยความแรงอีกครัง้ หนึ่ง ดินก็จะหลุดจากลอ้ จนหมด ถนนทีว่ ง่ิ ไป
ก็จะสะอาด แต่ถา้ เป็ นดินเหนียวอาจได้ผลไม่ค่อยดีนกั
การขนของเข้าสถานทีก่ ่อสร้างก็อาจมีปญั หาเช่นกัน โดยเฉพาะในฤดูฝน หากเตรียมการไม่ดพี อรถอาจจมโคลนได้ และ
ทีจ่ ะเป็ นอันตรายก็คือรถบรรทุกเอียงข้างใดข้างหนึ่ง ทาให้วสั ดุหรืออุปกรณ์ เช่น เสาเข็ม เหล็กเส้น หรือรถแทรกเตอร์ทบ่ี รรทุกมา
เลือ่ นไหลลงมาทับคนงานทีอ่ ยู่บริเวณนัน้ ได้ อย่างน้อยควรมีแผ่นเหล็กอย่างหนาปูให้ทวบริ
ั ่ เวณทีจ่ ะมีรถวิง่ ผ่าน
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5. มาตรการป้องกันและควบคุมอันตรายจากการก่อสร้ าง
มาตรการป้ องกันและควบคุมอันตราย เพือ่ เป็ นการป้ องกันอุบตั เิ หตุและอันตรายทีจ่ ะเกิดขึ้นในหน่วยงานก่อสร้างก่อนที่
จะเริ่มดาเนินการก่อสร้าง โดยให้สอดคลอ้ งกับขัน้ ตอนของแผนงานก่อสร้างของหน่วยงาน จึงควรมีมาตรการป้ องกันและควบคุ ม
อันตราย ได้แก่
5.1 การป้ องกันและควบคุมอันตรายจากการขุดดิน การขุดดินมีเครื่องจักรที่ใช้งานหลายประเภท สาหรับเพื่อ
เตรียมงานทาฐานรากงานสาธารณู ปโภคของงานก่อสร้าง ซึ่งเป็ นงานทีม่ คี วามสาคัญลาดับต้น ๆ ของการเริ่มงานก่อสร้างเพราะ
โอกาสที่ดนิ จะเคลือ่ นตัวมีมากและการเคลือ่ นไหวอย่างกะทันหัน จึงจาเป็ นต้องมีมาตรการป้ องกันและควบคุมการทางานให้เกิด
ความปลอดภัยฯ เช่น
1) ก่อนเริ่มงานขุดดิน จะต้องขุดดินหรือเคลือ่ นย้ายต้นไม้ ก้อนหินหรือสิง่ กีดขวางต่าง ๆ ซึง่ อาจก่อให้เกิดอันตราย
ในขณะปฏิบตั งิ าน
2) ถ้าการขุดดินจะเป็ นผลให้อาคารหรือกาแพงข้างไม่มนคง
ั ่ ต้องจัดให้มคี า้ ยันหรือผนังดินตามความจาเป็ น
3) หลุมทีล่ กึ ทุก ๆ 1.20 เมตร หรือเกินกว่านี้ ต้องตอกเข็มพืดหรือคา้ ยันป้ องกันอันตรายจากดินถล่ม นอกเสียจาก
จะตัดดินให้มคี วามคลาดเอียง
4) กรณีทข่ี ดุ ดินลึกเกิน 3 เมตร ต้องจัดให้มบี นั ไดทางขึ้น-ลง และมีราวจับทีม่ นคงแข็
ั่
งแรง
5) จัดให้มปี ้ ายเตือน “ระดังวัสดุหล่น” อยู่ดา้ นบน
6) ควรจัดให้มรี ะบบระบายนา้ และมีเครื่องสูบนา้ ทีเ่ หมาะสม
7) ห้ามขุดดินใต้ฐานราก หรือกาแพงดิน
8) ห้ามกองดินทีข่ ดุ ออกมาห่างจากขอบหลุมทีข่ ดุ น้อยกว่า 0.50 เมตร
9) ห้ามรื้อถอนเข็มพืดชัว่ คราว จนกว่าโครงสร้างใต้ดนิ นัน้ จะแข็งแรงเพียงพอ
10) ทางรถวิง่ ทีใ่ ช้แผงเหล็ก ต้องมีราวกัน้ ตลอดทาง และไม่มเี ศษวัสดุตกหล่นสูด่ า้ นล่าง
5.2 การป้ องกันและควบคุมอันตรายจากการใช้ ปั้นจัน่ การใช้ปนั้ จัน่ หรือเครน มีบทบาทมากในการทางานก่อสร้าง
ขณะนี้ เพราะเป็ นเครื่อ งจักรกลที่ใช้ในการยกและเคลื่อนย้า ยวัสดุ โดยมีแบบและขนาดที่แตกต่ า งกัน ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั ความ
เหมาะสมของการใช้งาน ซึง่ ปกติจะมีปนั้ จัน่ ทีใ่ ช้ทวั ่ ไป 2 ชนิด คือ ปัน้ จัน่ อยู่กบั ที่ (Tower crane) และปัน้ จัน่ เคลือ่ นที่ (Mobile
crane) ดังนัน้ การป้ องกันและควบคุมอันตรายดังกล่าว จึงต้องทราบก่อนว่าเป็ นชนิดใดดังต่อไปนี้ เช่น
ข้ อบังคับในการใช้ ป้ ันจัน่ อยู่กบั ที่
1) การติดตัง้ ปัน้ จัน่ อยู่กบั ทีจ่ ะต้องมีวศิ วกรเป็ นผูอ้ อกแบบฐานราก ตรวจสอบการติดตัง้ ตามกฎเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้
2) ให้ตดิ ป้ ายบอกนา้ หนักทีย่ กได้และติดสัญญาณเตือนในขณะทางาน
3) ต้องมีผูค้ ุมงานและผูส้ ง่ สัญญาณตลอดเวลาทีป่ นั้ จัน่ อยู่กบั ทีท่ างาน
4) ต้องมีการตรวจสอบส่วนประกอบอุปกรณ์ พร้อมบารุงรักษาอย่างสมา่ เสมอ
5) ถ้ามีสายไฟฟ้ าแรงสูงอยู่ในรัศมีการทางาน ต้องปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดในการทางานใกล้สายไฟฟ้ าแรงสูง
6) ติดสัญญาณไฟกะพริบในเวลากลางคืน
7) ผูค้ วบคุมปัน้ จัน่ ต้องมีความชานาญได้รบั การมอบหมายโดยเฉพาะ
ข้ อบังคับในการใช้ ป้ ันจัน่ เคลื่อนที่
1) บริเวณทีป่ นั้ จัน่ เคลือ่ นทีท่ างาน ห้ามผูท้ ไ่ี ม่เกี่ยวข้องเข้าไปโดยเด็ดขาดและจัดทาเขตอันตรายทีม่ องเห็นได้ชดั เจน
2) ให้ตดิ ป้ ายบอกนา้ หนักทีย่ กไว้
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3) ต้องมีผูค้ ุมงานและผูใ้ ห้สญั ญาณตลอดเวลาทีป่ นั้ จัน่ เคลือ่ นทีท่ างาน
4) ต้องมีการตรวจสอบส่วนประกอบอุปกรณ์ พร้อมการบารุงรักษาอย่างสมา่ เสมอ
5) ตาแหน่งพื้นรองรับปัน้ จัน่ เคลือ่ นทีต่ อ้ งมันคงแข็
่
งแรง
6) ถ้ามีสายไฟฟ้ าแรงสูงอยู่ในรัศมีการทางาน ต้องปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดในการทางานใกล้สายไฟฟ้ าแรงสูง
7) ผูค้ วบคุมปัน้ จัน่ เคลือ่ นทีต่ อ้ งมีความชานาญและได้รบั การมอบหมายโดยตรง
5.3 การป้ องกันและควบคุมอันตรายในการใช้ นั่งร้ าน ในกรณีทม่ี กี ารปฏิบตั ิงานสู งเกิน 2.00 เมตรขึ้นไป จะต้องจัดทา
นัง่ ร้านตามมาตรฐานทีก่ ฎหมายกาหนดไว้ เพือ่ ป้ องกันการตกหล่นของคนงานขณะปฏิบตั ิงานในทีส่ ู ง ๆ และทีแ่ คบ ๆ ทัง้ นี้ ต้อง
จัดสร้างหรือเลือกใช้ประเภทนัง่ ร้านให้ถกู ต้องและเหมาะสมกับสภาพการทางานนัน้ ๆ ด้วย เพือ่ ความปลอดภัยฯ เช่น
1) นัง่ ร้านทุกชุดจะต้องประกอบและถอดประกอบหรือเลิกใช้งานโดยคนงานทีม่ คี วามรูค้ วามชานาญ
2) นัง่ ร้านทุกชุดจะต้องได้รบั การตรวจสอบก่อนการใช้งานทุกครัง้ โดยผูท้ ร่ี บั ผิดชอบเท่านัน้
3) นัง่ ร้านต้องจัดวางบนรากฐานทีร่ องรับมันคง
่ ตัวโครงนัง่ ร้านต้องวาให้ได้ฉากกับพื้นและข้อต่อ อุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องอยู่
ในสภาพดี มันคงแข็
่
งแรง
4) การสร้างนัง่ ร้านและการใช้นงั ่ ร้าน ให้เป็ นไปตามประกาศกระทรวงฯ เรื่องความปลอดภัยในการทางานก่อสร้าง ว่าด้วย
นัง่ ร้าน
5) ไม่ควรให้นงั ่ ร้านรับนา้ หนักมาเกินไป ผูร้ บั ผิดชอบต้องแน่ ใจว่านัง่ ร้านทีป่ ระกอบขึ้นมาสามารถรองรับจานวนคนและ
วัสดุทอ่ี ยู่บนนัง่ ร้านได้เป้ นอย่างดี
6) ให้เคลือ่ นย้ายวัสดุและอุปกรณ์ทุกชิ้นบนนัง่ ร้านที่อาจตกหล่นลงมาได้ ออกก่อนที่จะทาการเคลือ่ นย้ายนัง่ ร้านหรือ
ถอดนัง่ ร้านทุกครัง้
5.4 การป้ องกันและควบคุมอันตรายจากการเชื่อมและตัด การทางานเชื่อมไม่วา่ จะเป็ นการเชื่อมด้วยไฟฟ้ าหรือแก๊ส ถือ
ว่าเป็ นประเภทงานอันตรายชนิดหนึ่ง ทีม่ โี อกาสเกิดไฟไหม้หรือก่อให้เกิดการระเบิดได้ เพราะการปฏิบตั งิ านอาจอยู่ใกลก้ บั วัตถุหรือ
สารไวไฟในหน่วยงานก่อสร้างมีค่อนข้างสู ง โดยเฉพาะการทางานทีเ่ กี่ยวกับบารุงรักษา ซ่อมแซมหรือการขยายกิจการของโรงงาน
เช่น โรงกลันน
่ า้ มันปิ โตรเลียม โรงงานปิ โตรเคมี เป็ นต้น จึงต้องมีมาตรการป้ องกัน ได้แก่
1) ก่อนทีจ่ ะทาการเชื่อม จะต้องแน่ใจว่าไม่มวี สั ดุตดิ ไฟอยู่บริเวณทีจ่ ะปฏิบตั งิ าน
2) ก่อนเริ่มปฏิบตั งิ านต้องนาเครื่องมือ อุปกรณ์มาตรวจสอบให้แน่ใจว่าอยู่ในสถานทีใ่ ช้งานได้ดี
3) เครื่องเชื่อมต้องมีสายดินและมีการต่อสายดินอย่างถูกต้อง
4) กรณีทใ่ี ช้ถงั แก๊สต้องตรวจสอบสายแก๊สทุกครัง้ ก่อนนาออกใช้งาน โดยสายต้องไม่รวั ่ แตก ข้อต่อต้องไม่หลวม
5) ก่อนเคลือ่ นย้ายถังแก๊ส ต้องถอดหัวปรับความดันออก และขณะเคลือ่ นย้ายต้องปิ ดฝาครอบหัวถังด้วยทุกครัง้ และ
ห้ามแบก-กลิ้ง
6) หลังจากเลิกใช้แก๊ส จะต้องปิ ดแก๊สในถังเสียก่อนแล ้วปล่อยแก๊สทีค่ า้ งอยู่ในท่อทิ้ง
7) ต้องเตรียมถังดับเพลิง ประจาอยู่บริเวณทีป่ ฏิบตั งิ านตลอดระยะเวลาทีป่ ฏิบตั งิ าน
5.5 การกาหนดกฎความปลอดภัยในการทางานก่ อสร้ าง (Safety rules) ในงานก่อสร้างโดยทัว่ ไปมักจะมีการเกิด
อุบตั ิเหตุเกิดขึ้นอยู่เป็ นประจา ซึง่ ส่วนใหญ่การเกิดอุบตั ิเหตุเกิดจากสาเหตุจากพฤติกรรมของผูป้ ฏิบตั ิงาน หรือการกระทาที่ไม่
ปลอดภัย หรือเกิดจากหัวหน้างานสังการให้
่
คนงานทางานในลักษณะเป็ นอันตราย โดยขาดการวางแผนป้ องกันอันตรายทีจ่ ะเกิดขึ้น
และการให้คาแนะนาการปฏิบตั ทิ ป่ี ลอดภัย หรือขาดการวางแผนวิธีการทางานทีป่ ลอดภัยทีด่ ี
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ดังนัน้ การกาหนดกฎความปลอดภัยฯ จึงมีความจาเป็ นกับลูกจ้างทุกระดับในหน่วยงานก่อสร้าง โดยต้องกาหนดเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรและอธิบายให้ลูกจ้างทุกคนรับทราบ รวมทัง้ ผูร้ บั เหมาช่วงด้วย นอกจากนี้ ควรมีการตรวจสอบและติดตามให้
ลูกจ้างทุกคนได้ปฏิบตั ติ ามกฎความปลอดภัยฯ อย่างเคร่งครัดด้วย สาหรับกฎความปลอดภัยฯ ทีส่ าคัญ ๆ ได้แก่
กฎความปลอดภัยในการทางานของลูกจ้ างทั่ว ๆ ไป
1) ต้องสวมใส่อุปกรณ์คมุ ้ ครองความปลอดภัยฯ ให้ถกู ต้องและเหมาะสมตลอดเวลาขณะปฏิบตั งิ าน
2) ต้องปฏิบตั ติ ามกฎความปลอดภัยฯ และคาสัง่ ผูบ้ งั คับบัญชาอย่างเคร่งครัด
3) ต้องปฏิบตั ติ ามป้ ายเตือนอันตรายและป้ ายจราจรอย่างเคร่งครัด
4) ต้องรายงานสาเหตุของการกระทาทีไ่ ม่ปลอดภัยและสภาพการณ์ทป่ี ลอดภัยให้ผูท้ เ่ี กี่ยวข้องทราบทุกครัง้
5) ต้องทราบเส้นทางการอพยพกรณีเกิดฉุกเฉิน และตาแหน่งของถังดับเพลิงชนิดมือถือปุ่มสัญญาณเตือนภัยเมือ่ เกิด
เพลิงไหม้ทจ่ี ะต้องปฏิบตั ิ
6) ห้ามใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ทช่ี ารุด และไม่เหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน
7) ห้ามหยอกล้อเล่นกันขณะปฏิบตั งิ าน
8) ห้ามเข้าไปในเขตอันตรายก่อนได้รบั อนุญาตหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานทีร่ บั ผิดชอบ
9) ห้ามเชื่อมชิ้นงานในบริเวณทีม่ สี ารไวไฟหรือเชื้อเพลิงทีอ่ าจลุกไหม้ได้งา่ ย เว้นแต่จะมีมาตรการป้ องกันอัคคีภยั ที่
เหมาะสม
10) ห้ามบุคคลทีเ่ มาเหล้าหรือนาสุรา ยาเสพติด อาวุธปื น หรือวัตถุทเ่ี ห็นว่าอันตรายเข้าไปในเขตก่อสร้างเด็ดขาด
กฎความปลอดภัยในการใช้ ปั้นจัน่
1) ผูบ้ งั คับปัน้ จัน่ หรือคนขับรถปัน้ จัน่ ต้องมีความเข้าใจ และมีความามารถในการใช้ปนั้ จัน่ อย่างดี โดยควรผ่านการ
อบรมการเป็ นผูบ้ งั คับปัน้ จัน่ อย่างถูกต้อง
2) ผูใ้ ห้สญั ญาณมือ ต้องมีความรู ้ ความเข้าใจ ในการให้สญั ญาณตามมาตรฐานและกฎเกณฑ์ทก่ี ฎหมายกาหนดไว้
3) ผูค้ ุมงานปัน้ จัน่ หรือผูท้ ร่ี บั ผิดควบคุม ดูแล การทางานของปัน้ จัน่ ต้องปฏิบตั ติ ามกฎความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
และสามารถให้คาแนะนาแก่ผูป้ ฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้อง
4) ต้องมีการวางแผนงานก่อนการปฏิบตั ิงานและวิธีปฏิบตั ิงานทีถ่ กู ต้องก่อนการยกหรือเคลือ่ นย้ายปัน้ จัน่ ทุกครัง้
5) ห้ามยกของเกินพิกดั ทีก่ าหนดไว้ และควรรูน้ า้ หนักของทีจ่ ะยก
6) ห้ามยกหรือเหวีง่ ของทีจ่ ะยกอย่างรวดเร็ว ควรยกหรือเคลือ่ นย้ายของอย่างช้า ๆ ทัง้ แนวตัง้ และแนวราบ
7) ห้ามผูท้ ไ่ี ม่เกี่ยวข้องอยู่บริเวณใกล้การทางานของปัน้ จัน่ หรือรัศมีการยกทีอ่ นั ตราย
8) ห้ามคนงานปี นหรือติดกับสิง่ ของทีจ่ ะยกโดยใช้ปนั้ จัน่
9) ห้ามปล่อยชิ้นงานทิ้งไว้บนขอเกี่ยวของปัน้ จัน่ และเมือ่ หยุดใช้งานให้วางสิง่ ของทีย่ กค้างอยู่ลงกับพื้นให้เรียบร้อย
กฎความปลอดภัยในการยก และอุปกรณ์ ประกอบการยก
1) ต้องจับยึดของทีจ่ ะยกให้มคี วามแน่นหนา และเหมาะสมเพือ่ ไม่ให้เกิดการร่วงหล่นขณะทีม่ กี ารยกของขึ้นสูง
2) ต้องระวังของทีจ่ ะยกต้องไม่ถูกยึดติดกับอะไรหรือถูกสิง่ อืน่ ทับอยู่ และลวดสลิงทุกเส้นต้องได้รบั แรงเท่ากัน โดยดู
จากความตึงของลวดสลิง
3) ต้องแจ้งให้ผูท้ ไ่ี ม่เกี่ยวข้องกับการทางาน ออกจากพื้นทีท่ างานของเครื่องจักรก่อนทีจ่ ะมีการยก เว้นแต่จะได้รบั
มอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นกรณีพเิ ศษ
4) ต้องระวังไม่ให้เกิดเส้นลวดสลิงพันกัน เพราะจะทาให้ลวดสลิงขาดและเกิดอันตรายได้
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5) ต้องมีการใช้เชือกหรือลวดสลิงในการควบคุมบังคับทิศทางการหมุนหรือแกว่งตัวของทีย่ ก
6) ห้ามใช้ปนั้ จัน่ ในการลาก ดึง สิง่ ของโดยเด็ดขาด เพราะอาจทาให้ปนั้ จัน่ ล ้มได้
7) ห้ามไม่ให้มคี นนัง่ หรือขึ้นไปกับของทีย่ กเด็ดขาด เพราะลวดสลิงอาจขาดได้ตลอดเวลา
8) ห้ามคนทางานใต้พ้นื ทีข่ ณะทีก่ าลังยกของ เพราะของทีย่ ดึ ไว้อาจจะหลุดหรือหล่นได้
9) ห้ามหมุนหรือเคลือ่ นทีข่ องทีจ่ ะยก ก่อนได้รบั สัญญาณจากผูท้ ร่ี บั ผิดชอบ เพราะคนขับรถปัน้ จัน่ อาจมองไม่เห็นชัดเจน
10) ห้ามคนขับรถบรรทุกอยู่ในห้องโดยสารและคนทีท่ างานอยู่หลังรถบรรทุก ขณะทีม่ กี ารยก หรือวางของลงรถบรรทุก
กฎความปลอดภัยในการใช้ เครื่ องจักรกล
1) ต้องได้รบั อนุญาตจากผูร้ บั ผิดชอบหรือผูค้ ุมงานก่อนการปฏิบตั งิ านทุกครัง้
2) ต้องสารวจแผนผังบริเวณทีจ่ ะทางานให้ให้มนใจว่
ั ่ าจะไม่เกิดความเสียหายหรืออันตรายจากการทางาน เช่น มี
สายไฟฟ้ า โทรศัพท์
3) ต้องตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรกล เช่น ระบบเบรก นา้ มันหล่อลืน่ ก่อนการปฏิบตั ิงานทุกครัง้ และมีการ
บารุงรักษาอยู่เสมอตามระยะเวลาของบริษทั ผูผ้ ลิต
4) ต้องจัดทาเขตอันตรายล ้อมรอบริเวณทีเ่ ครื่องจักรกลทางานและมีเครื่องหมายเตือนให้เห็นชัดเจน
5) ต้องจัดทาแผนังกันดินพังและบันไดหนีภยั กรณีขดุ ลึกเกินกว่า 1.50 เมตร หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่
ปฏิบตั ิงาน
6) ห้ามใช้เครื่องจักรกล อุปกรณ์ทช่ี ารุดเสียหาย จนกว่าจะได้มกี ารซ่อมแซมให้เรียบร้อย
7) ห้ามแก้ไข ดัดแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องจักรกลโดยไม่ได้รบั อนุญาต
8) ห้ามผูท้ ไ่ี ม่เกี่ยวขอ้งเข้าบริเวณอันตรายของเครื่องจักรหรือปี นป่ ายเครื่องจักรขณะมีการปฏิบตั งิ านอยู่
9) ห้ามใช้เครื่องจักรกลเกินกว่ากาลังของเครื่อง และหยุดเครื่องทันทีหากเกิดความผิดปกติกบั เครื่อง
10) ห้ามละทิ้งเครื่องจักรกลหรือหยอกล ้อกับเพือ่ นร่วมงาน ขณะทีเ่ ครื่องจักรกาลังทางาน
กฎความปลอดภัยในการใช้ เครื่ องมือ อุปกรณ์
1) ต้องตรวจสอบสภาพ เครื่องมือ อุปกรณ์ สายไฟ ฉนวนหุม้ สายไฟก่อนเริ่มงาน
2) ต้องต่อสายดินทุกครัง้ ขณะใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟ้ าทุกชนิด
3) ต้องใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ตามประเภทและชนิดของงาน
4) ต้องมีความเข้าใจและมีประสบการณ์ วิธีการใช้เครื่องมือ อย่างถูกต้องและปลอดภัย
5) ต้องมีหวั หน้างานหรือผุค้ ุมงานคอยควบคุม ดูแลให้ผูป้ ฏิบตั งิ านตามกฎความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
6) ห้ามใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ทช่ี ารุด หากพบว่าชารุดควรส่งซ่อม หรือเปลีย่ นใหม่ทนั ที
7) ห้ามใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟ้ า ขณะยืนปฏิบตั งิ านบนพื้นทีเ่ ปี ยกชื้น หรือมีนา้ ขังหรือขณะทีม่ อื เปี ยกชื้น
8) ห้ามใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เกินกาลังความสามารถติดต่อกันเป็ นเวลานาน
9) ห้ามซ่อมแซม ปรับปรุง เครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟ้ า ขณะทีย่ งั ไม่ได้ตดั กระแสไฟฟ้ าติดป้ ายเตือนเพือ่ ความปลอดภัย
10) ห้ามผูท้ ไ่ี ม่เกี่ยวข้อง ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟ้ าอย่างเด็ดขาด
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กิจกรรม 2.2.1
1. จงบอกอันตรายจากการก่อสร้างมา 5 อย่างด้วยกัน
2. จงระบุกฎกฎความปลอดภัยในการใช้ป้ ันจัน่ มา 3 ข้อ
แนวตอบกิจกรรม 2.2.1
1. อันตรายจากการก่อสร้าง ได้แก่
1) การทารู เจาะขนาดใหญ่
2) งานตอกเสาเข็ม
3) ปั้นจัน่ สาหรับยกของ
4) รถขุดดินและรถแทรกเตอร์
5) นัง่ ร้าน
2. กฎความปลอดภัยในการใช้ป้ ันจัน่ ได้แก่
1) ผูบ้ งั คับปั้นจัน่ หรื อคนขับรถปั้ นจัน่ ต้องมีความเข้าใจ และมีความามารถในการใช้ป้ ันจัน่ อย่างดี
โดยควรผ่านการอบรมการเป็ นผูบ้ งั คับปั้นจัน่ อย่างถูกต้อง
2) ผูใ้ ห้สญ
ั ญาณมือ ต้องมีความรู ้ ความเข้าใจ ในการให้สญ
ั ญาณตามมาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่
กฎหมายกาหนดไว้
3) ผูค้ ุมงานปั้นจัน่ หรื อผูท้ ี่รับผิดควบคุม ดูแล การทางานของปั้ นจัน่ ต้องปฏิบตั ิตามกฎความ
ปลอดภัยอย่างเคร่ งครัด และสามารถให้คาแนะนาแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง
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เรื่องที่ 2.2.1
ความปลอดภัยในงานเครื่ องจักร
ปัจจุบนั ประเทศไทยเป็ นแหล่งผลิตสินค้าอุตสาหกรรมหลากหลาย ในโรงงานอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท จะต้องมีการ
ใช้เครื่องจักรในกระบวนการผลิตต่าง ๆ ดังนัน้ เครื่องจักรจึงนับเป็ นปัจจัยหลักของแทบทุกสถานประกอบกิจการหรือโรงงาน
อุตสาหกรรม เครื่องจักรจึงมีบทบาทที่สาคัญในกระบวนการผลิต เพื่อช่วยให้การผลิตดาเนินการไปได้อย่างรวดเร็ว และได้
ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปตามทีต่ อ้ งการซึง่ จาเป็ นทีจ่ ะต้องมีรูผ้ ูป้ ฏิบตั ิงานทางานร่วมกับเครื่องจักร เพือ่ ให้ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการทางานทีต่ อ้ งใช้เครื่องจักร ผู ค้ วบคุมงานจาเป็ นต้องรับผิดชอบทีจ่ ะให้เครื่องจักรนัน้ ทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างสมา่ เสมอตลอดเวลา เมือ่ มีสาเหตุทท่ี าให้ตอ้ งหยุดงานหรื อเครื่องจักรทางานไม่ได้ ไม่ว่าจะเนื่องจากสาเหตุของ
การวางแผนงานไม่ถูกต้องเป็ นเหตุให้เครื่องจักรขัดข้องหรือผู ใ้ ช้เครื่องจักรได้รบั อุบตั ิเหตุจากเครื่องจักร ย่อมส่งผลให้ผลผลิต
ลดลง ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการสูงขึ้น

1. นิยามสาคัญเกีย่ วกับเครื่ องจักร
กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอ้ มในการ
ทางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปัน้ จัน่ และหม้อนา้ พ.ศ. 2552 ได้ให้คานิยามของเครื่องจักรไว้ ดังนี้
เครื่ องจักร หมายความว่าสิ่งที่ประกอบด้วยชิ้น ส่วนหลายชิ้น สาหรับให้ก่อกาเนิดพลังงานเปลี่ยนหรือแปลงสภาพ
พลังงานหรือ ส่งพลังงาน ทัง้ นี้ ด้วยกาลังน า้ ไอนา้ เชื้อเพลิง ลม ก๊า ซ ไฟฟ้ า หรือพลังงานอื่น หรือหลายอย่างรวมกัน และ
หมายความรวมถึง เครื่องอุปกรณ์ ลอ้ ตุนกาลัง รอก สายพาน เพลา เกียร์ หรือสิง่ อื่นทีท่ างานสัมพันธ์กนั และรวมทัง้ เครื่องมือกล
ด้วย
และในพระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2535 ได้คานิยามของเครื่องจักรไว้ในทานองเดียวกัน ดังนี้
เครื่ องจักร หมายความว่า สิ่งที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้น สาหรับใช้ก่อกาเนิดพลังงานเปลี่ยนหรือแปลงสภาพ
พลังงานหรือส่วนพลังงาน ทัง้ นี้ ด้วยกาลัง นา้ ไอนา้ ลม ก๊าซ ไฟฟ้ า หรื อพลังงานอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน
และหมายความรวมกันถึงเครื่องอุปกรณ์ไฟล์วลี ปุลเล สายพาน เกียร์ หรือสิง่ อืน่ ทีท่ างานสนองกัน
เมือ่ มีการใช้งานเครื่องจักรหรือทางานกับเครื่องจักร มีโอกาสทีจ่ ะเกิดอุบตั ิเหตุจากการทางานดังกล่าวข้างต้นแลว้ เรื่อง
ของความปลอดภัยในการทางาน จึงจาเป็ นที่จะต้องมีการป้ องกันเพือ่ ไม่ให้เกิดอุบตั ิเหตุจากเครื่องจักรขึ้น ในการแก้ปญั หาหรือ
ป้ องกัน โดยหลักการจาเป็ นทีจ่ ะต้องแก้ทแ่ี หล่งกาเนิดหรือแก้ไขทางวิศวกรรมก่อน ดังนัน้ ในการป้ องกันทางวิศวกรรมจึงใช้วธิ ีการ
จัดทาเครื่องป้ องกันอันตรายจากเครื่องจักรขึ้น หรืออาจจะเรียกสัน้ ๆ ว่า เซฟตี้การ์ด (Safety guard) หรือการ์ดเครื่องจักร หรือ
ครอบนิรภัย
เครื่องป้ องกันอันตรายจากเครื่องจักร หมายถึงสิง่ ใด ๆ หรือการกระทาใด ๆ ก็ตามทีส่ ่งผลให้เครื่องจักรมีลกั ษณะหรือ
คุณสมบัตทิ ป่ี ลอดภัยต่อการปฏิบตั ิงานปกติ โดยไม่มผี ลต่อสมรรถนะของเครื่องจักรหรือความชานาญของคนงานทีใ่ ช้เครื่องจักร
นัน้ ทางาน ดังนัน้ เครื่องป้ องกันอันตรายจากเครื่องจักรนี้ อาจเป็ นส่วนประกอบทีต่ ิดตัง้ มากับเครื่องจักรหรืออาจสร้างขึ้นภายหลัง
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ป้ องกันอันตรายต่าง ๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึ้นจากการใช้หรือทางานกับเครื่องจักรนัน้ นอกจากจะป้ องกันอันตราย
ให้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ านแล ้ว ยังช่วยป้ องกันอันตรายให้กบั ผูท้ อ่ี ยู่ในบริเวณใกล้เคียงด้วย
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2. ประเภทและลักษณะอันตรายของเครื่ องจักร
เครื่องจักรต่าง ๆ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม มีลกั ษณะการทางานและการผลิต ที่แตกต่างกัน เช่ น เครื่องปั ๊มโลหะ
เครื่องไส เครื่องเจียร เครื่องทอผ้า เป็ นต้น เครื่องจักรเหล่านี้สามารถจาแนกออกเป็ น 3 ประเภทใหญ่ ได้ดงั นี้
2.1 เครื่ องจักรต้ นกาลัง (Prime mover machinery) เป็ นเครื่องจักรที่ใช้เป็ นแหล่งผลิตหรือต้นกาลังหรือเปลีย่ น
พลังงานรูปหนึ่งไม่วา่ เป็ นพลังงานไอนา้ พลังงานนา้ ลม ไฟฟ้ า นา้ มัน ไปเป็ นอีกรูปหนึ่ง เช่น เครื่องกาเนิดไฟฟ้ าเป็ นเครื่องจักรต้น
กาลังทีเ่ ปลีย่ นพลังงานไฟฟ้ าเป็ นพลังงานกล หม้อนา้ หรือหม้อไอนา้ (ภาพที่ 2.5) เป็ นเครื่องจักรต้นกาลังทีเ่ ปลีย่ นพลังงานความ
ร้อ นไปเป็ นพลังงานรู ปอื่น มอเตอร์เป็ น เครื่อ งจักรต้นกาลังชนิ ดที่สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ าเป็ น พลังงานกลได้ เป็ น ต้น
นอกจากนี้ ยังมีเครื่องต้นกาลังอืน่ ๆ อีก เช่น เครื่องยนต์ เป็ นต้น

ภาพที่ 2.5 หม้ อนา้
ที่มา : Ajinpower. Fulton-limited. Retrive 2 June, 2018 from http://news.cision.com/fulton-limited/i/the-new-fulton-fb-cfiretube-steam-boiler,c1279617

2.2 เครื่ องส่ งกาลัง (Transmission machinery) เป็ นอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ น เพลา ล้อ ปุลเล
สายพาน (ภาพที่ 2.6) คลัช โซ่ เฟื อง กระเดือ่ ง ท่อลม หรืออุปกรณ์อ่นื ๆ ซึง่ เป็ นอุปกรณ์ทใ่ี ช้ส่งผ่านกาลังจากเครื่องจักรต้นกาลัง
ไปยังเครื่องจักรหรืออุปกรณ์อน่ื เพือ่ ไปใช้งานต่อไป

ภาพที่ 2.6 สายพานลาเลียงในอุตสาหกรรม
ทีม่ า: . Ajinpower. Conveyer. Retrive 2 June, 2018 from
http://www.ajinpower.co.kr/product/detail.html?siteDivision=dis&pmCode=026&page=1&pCode=P026001,
2018.
2.3 เครื่ องจักรทาการผลิต (Production Machinery) เป็ นเครื่องจักรทีใ่ ช้ในการผลิตสิง่ ต่าง ๆ จากวัตถุดบิ หรือชิ้งาน
ให้เป็ นผลิตภัณฑ์ หรือในการซ่อมบารุง ผลิตชิ้นส่วนหรืออะไหล่ต่าง ๆ รวมจนถึงงานเชื่อม เครื่องจักรประเภทนี้ ได้แก่ เครื่องกลึง
เครื่องกัด เครื่องปั ๊ม เครื่องตัด เครื่องไส เครื่องเจาะ เครื่องเชื่อม เป็ นต้น
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ภาพที่ 2.7 เครื่องตัดกระดาษ
ในการทางานกับเครื่องจักรนัน้ โอกาสที่จะเกิดอันตรายหรืออุบตั ิเหตุมมี าก มีสาเหตุจากหลากหลายประการด้วยกัน
อาจจะเกิดจากการทีเ่ ครื่องจักรชารุด สภาพของเครื่องจักรไม่ปลอดภัยหรืออาจจะเนื่องจากตัวผู ท้ างานร่วมกับเครื่องจักรเอง ซึ่ง
เครื่องจักรเหล่านี้มโี อกาสเกิดอันตรายได้ ลักษณะของอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนี้สามารถจาแนกออกได้ตามลักษณะของการ
เคลือ่ นไหวของกลไกต่าง ๆ และลักษณะของการทางานได้ ดังนี้
1) ประเภทที่มกี ารหมุน ส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักรทีม่ กี ารหมุนจัดว่าเป็ นส่วนทีอ่ นั ตรายมากประเภท
หนึ่ง กลไกทีม่ กี ารหมุนมักจะใช้กบั ส่วนส่งกาลังของเครื่องจักร อันตรายทีเ่ กิดขึ้นมักจะเกิดจากการทีก่ ลไกส่วนทีห่ มุนนัน้ พันหรือ
ดึงเส้นผม แขนเสื้อ เสื้อผ้า ของผู ท้ ่อี ยู่ใกลเ้ ข้าไปในเครื่องจักรก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุได้ กลไกส่วนที่หมุนได้ของเครื่องจักร ได้แ ก่
เพลา ปุลเล ไฟล์วลี เกียร์ สายพาน รอก หรือระบบส่งถ่ายกาลังต่าง ๆ เป็ นต้น ย่อมมีโอกาสก่อให้เกิดอันตรายได้แม้ส่วนทีโ่ ผล่
ยืน่ ออกมาเพียงเล็กน้อย หรืออาจไม่มสี ่วนทีโ่ ผล่ย่นื ออกมา แต่มรี อยบากหรือมีผวิ ขรุขระ ก็ย่งิ มีโอกาสเกิดอันตรายได้มากยิ่งขึ้น
ดังแสดงในภาพที่ 2.8

ภาพที่ 2.8 กลไกประเภทที่มกี ารหมุน
2) ประเภทที่มกี ารตัดหรื อเฉื อน อันตรายของเครื่องจักรประเภทนี้อยู่ทจ่ี ดุ ทางานซึง่ เป็ นส่วนที่
เคลือ่ นทีไ่ ด้ผ่านจุดทีอ่ ยู่กบั ทีข่ องเครื่องจักร เช่น เครื่องตัดแบบกิโยติน เครื่องเลือ่ ยต่าง ๆ เครื่องบด เครื่องเจียร์ เครื่องปาด
เครื่องขัด เป็ นต้น ลักษณะของการเกิดอุบตั เิ หตุมกั เกิดจากการบาด หรือตัดอวัยวะหรือส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น นิ้วมือ มือ
และแขน เป็ นต้น (ภาพที่ 2.9) นอกจากนี้ ยังมีโอกาสทีจ่ ะเกิดจากเศษวัสดุ ชิ้นงานหรือส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของกลไกต่าง ๆ
หลุดหัก กระเด็นออกมาถูกหรือกระทบกระแทกผูท้ อ่ี ยู่ใกล ้เคียงได้
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ภาพที่ 2.9 กลไกประเภทที่มกี ารตัดหรื อเฉื อน
3) ประเภทที่มกี ารหนีบหรื อบีบ การทางานของเครื่องจักรประเภทนี้ มีลกั ษณะการทางานของกลไกใน
ลักษณะของประเภททีม่ ชี ้ นิ ส่วนทีห่ มุนได้ตงั้ แต่สองส่วนขึ้นไป ไม่วา่ จะอยู่ชดิ กัน สัมผัสกันหรือห่างกัน หมุนสวนทางกัน จะมีจดุ
อันตรายทีเ่ กิดขึ้นจากการหนีบตัวหรือรัดบีบตัว ตัวอย่างทีเ่ ห็นได้ชดั เจน เช่น เครื่องรีดยาง เครื่องบด โซ่ เฟื อง สายพาน ปุลเล
รอกต่าง ๆ เฟื องขับต่าง ๆ เป็ นต้น ดังแสดงในภาพที่ 10.3

ภาพที่ 2.10 กลไกประเภทที่มกี ารหนีบหรื อบีบ
4) ประเภทสกรู อันตรายของกลไกประเภทสกรู คล ้ายคลึงกับประเภททีม่ กี ารหนีบ ต่างกันเพียงแต่
ประเภทสกรูนนั้ มีช้ นิ ส่วนทีห่ มุนกับชิ้นส่วนทีไ่ ม่หมุนหรือติดตัง้ อยู่กบั ที่ เช่น เครื่องบดต่าง ๆ หรือเครื่องส่งวัตถุโดยใช้สกรู เป็ นต้น
(ภาพที่

ภาพที่ 2.11 กลไกประเภทสกรู
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5) ประเภทที่มีการพับการงอหรื อกดขึ้นรู ป กลไกประเภทนี้มีใช้กนั อย่างกว้างขวาง อันตรายที่เกิดขึ้น
โดยทัวไปแล
่
้ว จะขึ้นอยู่กบั วิธีการใช้และสภาพการใช้เครื่องมือนัน้ เช่น ขนาดรูปร่าง และลักษณะการกด หรือความหนาและชนิด
ของวัสดุ ท่ใี ช้หรือวัตถุดิบ ลักษณะของกลไกบังคับหรืออุปกรณ์ควบคุ ม หรือความถูกต้องของผลผลิตที่ตอ้ งการ ตลอดจน
ระยะเวลาทีใ่ ช้เครื่องมือนัน้ ๆ เป็ นต้น ซึง่ ส่วนใหญ่อนั ตรายหรือ อุบตั ิเหตุมกั จะเกิดขึ้นในขณะทีม่ กี ารป้ อนชิ้นงาน ส่งชิ้นงาน หรือ
นาชิ้นงานออกจากตัวเครื่องจักร ตัวอย่างของกลไกประเภทนี้ ได้แก่ เครื่องปั ๊มขึ้นรูป (ภาพที่ 2.12) เครื่องพับ เป็ นต้น

ภาพที่ 2.12 เครื่ องปั๊มขึน้ รู ป
6) ประเภทที่มกี ารเคลื่อนที่แบบสลับไปมา เป็ นการเคลือ่ นทีข่ องเครื่องจักรแบบกลับไป-มา ซ้าย-ขวา เช่น
การเคลือ่ นทีข่ องลูกสู บ หรือแท่นเลือ่ นของเครื่องจักร เช่น เครื่องไส เลือ่ ยไฟฟ้ า เครื่องจักรไอนา้ เป็ นต้น ลักษณะอันตราย เป็ น
ลักษณะของการเคลือ่ นทีด่ งั กล่าวมีโอกาสกระแทกกับอวัยวะ หรือส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ ดังภาพที่ 2.13

ภาพที่ 2.13 แสดงกลไกประเภทที่มกี ารเคลื่อนแบบสลับไป-มา

3. ประเภทของเครื่ องป้องกันอันตรายจากเครื่ องจักร
เครื่องจักรต่ าง ๆ มีลกั ษณะการทางานและการผลิตที่แตกต่ างกัน ดังนัน้ เครื่องจักรย่อมมีลกั ษณะของอันตรายที่
แตกต่างกันด้วย เครื่อ งจักรหรืออุปกรณ์ประเภท เพลา ลอ้ ลูกกลิ้ง ปุลเล สามารถเกี่ยวเสื้อผ้า หรือผิวหนังดึงพนักงานเข้าหา
เครื่องจักรได้ ส่วนต่าง ๆ ของอุปกรณ์หมุนสวนทางกันทาให้เกิดจุดหนีบขึ้น ทีอ่ าจจะหนีบมือหรือเสื้อผ้าได้ การเคลือ่ นไหวไปมา
ของเครื่องจักรอาจดึงพนักงานเข้าไปในระหว่างเครื่องจักรทีเ่ คลือ่ นไหว การสัมผัสโดยตรงกับการตัด การเจาะ การหนีบ และการ
งด ก็สามารถนาไปสู ่อุบตั ิเหตุท่รี ุ นแรงได้เ ช่ น กัน ดังนัน้ จึงต้องออกแบบและสร้า งเครื่อ งป้ องกันอันตรายจากเครื่องจักรให้
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สอดคล ้องกับทัง้ ตัวเครื่องจักรและลักษณะของอันตรายทีเ่ กี่ยวข้อง เครื่องป้ องกันอันตรายจากเครื่องจักร สามารถแบ่งออกได้เป็ น
หลายประเภท ดังนี้
3.1 เครื่ องป้ องกันอันตรายจากเครื่ องจักรประเภทติดตั้งอยู่กับที่ (Fixed guard) เป็ นเครื่องป้ องกันทีท่ าขึ้นอย่าง
ง่าย ๆ ที่ติดไว้กบั เครื่องจักรหรือพื้นผิวทีแ่ ข็งแรง เช่น ผนังหรือพื้นอย่างถาวร เครื่องป้ องกันชนิดนี้ ควรทาด้วยวัสดุท่แี ข็งแรง
สามารถให้การคุม้ กันอันตรายจากเศษวัสดุแข็งได้ การใช้เครื่องป้ องกันชนิดติดตัง้ อยู่กบั ทีน่ ้ ี นอกจากเพื่อควบคุมจุดอันตรายที่
เครื่องจักรทางานแลว้ ควรจะผสมผสานระบบการป้ อนและขับชิ้นงานเข้าไปด้วยเพื่อจะได้ไม่ไปขัดขวางหรือจากัดการผลิต การ
ถอดเครื่องป้ องกันชนิดนี้จะทาได้วธิ ีเดียวคือต้องใช้เครื่องมือในการถอดเครื่องป้ องกันชนิดนี้แบ่งได้เป็ น 3 ชนิด คือ
3.1.1 แบบปิ ดกัน้ หรื อครอบทั้งหมด ใช้ปิดกัน้ หรือครอบเครื่องจักรหรือชิ้นส่วนของเครื่องจักรทัง้ หมด ในกรณี
ทีไ่ ม่ตอ้ งการมองเห็นการทางานของเครื่องจักรหรือชิ้นส่วนของเครื่องจักรทัง้ หมด ดังนัน้ จึงทาด้วยโลหะแผ่นชนิดปิ ดทึบ ดังแสดง
ในภาพที่ 2.14

ภาพที่ 2.14 เครื่ องป้ องกันอันตรายจากเครื่ องจักรแบบปิ ดกั้นทั้งหมด
3.1.2 แบบปิ ดกั้นที่สามารถมองเห็ นการทางานของเครื่ องจักร ใช้ปิดกัน้ หรือครอบเครื่องจักรในกรณี ท่ี
ต้องการเห็นการทางานของเครื่องจักร ดังนัน้ เครื่องป้ องกันชนิดนี้ อาจทาด้วยโลหะเจาะรู ตะแกรงโลหะ หรือเหล็กเส้น เป็ นต้น ดัง
แสดงในภาพที่ 2.15

ภาพที่ 2.1.5 เครื่ องป้ องกันอันตรายจากเครื่ องจักรแบบปิ ดกั้นที่สามารถมองเห็น
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3.1.3 แบบใช้ แผ่ นกัน้ (Fixed barrier) เป็ นเครื่องป้ องกันอันตรายจากเครื่องจักรทีใ่ ช้ได้ทงั้ แผ่นโลหะ พลาสติก
ตะแกรง ลวดหรือตะแกรงเหล็กทีม่ รี ูในแผ่นตะแกรงนัน้ ขนาดเล็กเพือ่ กันไม่ให้มอื ของผูป้ ฏิบตั ิงานลอดผ่านเข้าไปได้และชิ้นงานมี
การเปลีย่ นแปลงรูปร่างไม่มากนัก ดังนัน้ จึงติดตัง้ แผ่นกัน้ โดยจากัดขนาดช่วงห่างของทางเข้าให้มคี ่าความปลอดภัย (ภาพที่ 2.16)

ภาพที่ 2.16 เครื่ องป้ องกันอันตรายจากเครื่ องจักรแบบใช้ แผ่ นกั้น
ข้อดีของเครื่องป้ องกันอันตรายจากเครื่องจักรประเภทติดตัง้ อยู่กบั ที่ ได้แก่
1) ง่ายในการติดตัง้
2) เสียค่าใช้จ่ายน้อย
3) สามารถจัดทาหรือสร้างให้เหมาะกับเครื่องจักรได้หลายชนิดและช่วยป้ องกันอันตรายได้เกือบทัง้ หมด
4) ไม่ตอ้ งการการดูแลบารุงรักษาเป็ นพิเศษ
5) เหมาะกับงานทีท่ าซา้ ซาก
ข้อจากัดของเครื่องป้ องกันอันตรายจากเครื่องจักรประเภทนี้ ได้แก่
1) ทาให้ไม่สามารถมองเห็นการทางานของเครื่องจักร (กรณีใช้วสั ดุทเ่ี ป็ นแผ่นทึบ)
2) ใช้ไม่ได้กบั เครื่องจักรทุกชนิด
3) มีโอกาสกีดขวางการทางานของเครื่องจักร
4) อาจต้องการเครื่องมือพิเศษ หยิบ ดึง ชิ้นงานเข้า-ออก
3.2 เครื่ องป้ องกันอันตรายจากเครื่ องจักรประเภทอินเตอร์ ล็อก (Interlocked guard) เป็ นเครื่องป้ องกันอันตราย
ทีจ่ ะต้องติดตัง้ ผสมกับเครื่องป้ องกันฯ ประเภทติดตัง้ อยู่กบั ที่หรือฝาครอบกัน้ ด้วย เครื่องป้ องกันอันตรายฯ ประเภทนี้ จะทาให้
กลไกของเครื่องจักร หรือกระแสไฟฟ้ าไม่ทางานหรือหยุดทางานหากเครื่องป้ องกันอันตรายฯ หรือฝาครอบนัน้ ถูกเปิ ดหรือดึง
ออกไปดังภาพที่ 2.17
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ภาพที่ 2.17 เครื่ องป้ องกันอันตรายจากเครื่ องจักรประเภทอินเตอร์ ลอ็ ก
เครื่องป้ องกันอันตรายจากเครื่องจักรประเภทอินเตอร์ลอ็ กหรือฝาครอบนี้จะขัดขวางการเข้าไปสู ่จุดที่เครื่องจักรทางาน
ก่อนทีจ่ ะถึงจังหวะทางาน ทัง้ นี้ จะต้องมีความระมัดระวังเป็ นพิเศษ คือ เมือ่ กระบวนการทางานของเครื่องมือแรงเฉื่อยอยู่ ดังนัน้
ต้องแน่ใจว่าในการเปิ ดฝาครอบ จะใช้เวลามากกว่าการหยุดกระบวนการทางานของเครื่ องจักร ดังนัน้ หลักการติดตัง้ ของเครื่อง
ป้ องกันอันตรายประเภทนี้ คือ
1) ต้องติดตัง้ เครื่องป้ องกันอันตรายฯ หรือฝาครอบให้เข้าทีเ่ สียก่อน จึงจะใช้เครื่องจักรนัน้ ได้
2) ต้องให้จุดอันตรายของเครื่องจักรนัน้ หยุดทางานหรือหยุดนิ่งเสียก่อนจึงจะเปิ ดเครื่องป้ องกันอันตรายหรือฝา
ครอบนัน้ ได้
3) ถ้าเครื่องป้ องกันอันตรายหรือฝาครอบนัน้ ชารุด หรือขัดข้อง หรือถูกเปิ ดออก เครื่องจักรนัน้ ต้องหยุดทางาน
ทันที
ข้อดีของเครื่องป้ องกันอันตรายจากเครื่องจักรประเภทอินเตอร์ลอ็ ก ได้แก่
1) ให้การป้ องกันอันตรายกับผูป้ ฏิบตั กิ ารได้เกือบทัง้ หมด
2) ถ้าชิ้นงานเข้าไปติดขัดในเครื่องจักรสามารถแก้ไขได้ โดยไม่ตอ้ งใช้เวลามากเหมือนชนิดติดตัง้ อยู่กบั ที่
3) ไม่ขดั ขวางต่อกระบวนการผลิต
ข้อจากัดของเครื่องป้ องกันอันตรายจากเครื่องจักรประเภทอินเตอร์ลอ็ ก ได้แก่
1) ต้องมีการปรับแต่งกลไกการทางานอยู่เป็ นประจา
2) ต้องมีการดูแลบารุงรักษาเป็ นพิเศษมากกว่าชนิดติดตัง้ อยู่กบั ที่
3) อาจเกิดอันตรายต่อผู ป้ ฏิบตั ิงานได้ถา้ กลไกการทางานของเครื่องจักรกับเครื่องป้ องกันอันตรายจากเครื่องจักร
เกิดขัดข้อง
3.3 เครื่ องป้ องกันอันตรายจากเครื่ องจักรประเภทสามารถปรั บได้ (Adjustable guard) เป็ นเครื่องทีส่ ามารถปรับ
ให้เหมาะสมกับขนาดของชิ้นงาน ที่จะใส่เข้าไปยังจุดที่เครื่องจักรทางาน และยังสามารถให้การป้ องกันอันตรายได้ดี ข้อดีและ
ข้อจากัดของเครื่องป้ องกันอันตรายจากเครื่องจักรประเภทนี้คล ้ายกับประเภทติดตัง้ อยู่กบั ทีด่ งั ภาพที่ 2.18
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ภาพที่ 2.18 เครื่ องป้ องกันอันตรายจากเครื่ องจักรประเภทที่สามารถปรับได้ สาหรับเครื่ องปั๊มโลหะ
3.4 เครื่ องป้ องกันอันตรายจากเครื่ องจักรประเภทอัตโนมัติ (Automatic guard) เป็ นเครื่องป้ องกันอันตรายจาก
เครื่องจักรประเภทที่มหี ลักการทางาน โดยการผลัก ปัด หรือกวาด มิให้มอี วัยวะหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายผู ป้ ฏิบตั ิงาน
หลงเหลือหรือค้างอยู่ในบริเวณอันตรายของเครื่องจักร ดังนัน้ กลไกการทางานจึงต้องมีเวลาให้อย่างเพียงพอสาหรับเครื่องป้ องกัน
อันตรายจากเครื่องจักรในการที่จะผลัก ปัด หรือกวาดเอามือ หรืออวัยวะส่วนอื่นใดของผู ป้ ฏิบตั ิ งานออกไปให้พน้ จากบริเวณ
อันตรายเสียก่อนทีเ่ ครื่องจักรจะทางาน เครื่องป้ องกันอันตรายจากเครื่องจักร ประเภทนี้มหี ลายแบบ ได้แก่
3.4.1 ใช้ กลไกการทางานแบบอัตโนมัติ เป็ นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรซึง่ มีกลไกติดต่อโดยตรงกับ
ส่วนทีเ่ คลือ่ นทีข่ องส่วนทีเ่ ป็ นอันตราย เช่น หัวปั ๊ม หัวอัด ทีอ่ อกแบบมาเพือ่ กวาดหรือผลักผูป้ ฏิบตั ิงานให้ออกจากบริเวณอันตราย
ดังภาพที่ 2.19

ก.ขณะยังไม่ ได้ ทางาน

ข.ขณะเครื่ องจักรทางาน

ภาพที่ 2.19 เครื่ องป้ องกันอันตรายจากเครื่ องจักรประเภทอัตโนมัติ ก.ขณะยังไม่ ได้ ทางาน ข.ขณะเครื่ องจักรทางาน
ข้อดีของเครื่องป้ องกันอันตรายอันตรายจากเครื่องจักรแบบใช้กลไกการทางานอัตโนมัติ ได้แก่
1) ไม่มสี ง่ิ กีดขวางต่อกระบวนการผลิต
2) มือของผูป้ ฏิบตั งิ านเป็ นอิสระ การทางานของเครื่องป้ องกันอันตรายฯ เป็ นไปอย่างอัตโนมัติ
3) ให้การป้ องกันอันตรายจากเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) ผูป้ ฏิบตั งิ านสามารถเข้าไปถึงส่วนของชิ้นงานทีต่ ดิ ขัดภายในเครื่องจักรได้โดยไม่เสียเวลา
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ข้อจากัดของเครื่องป้ องกันอันตรายจากเครื่องจักรแบบใช้กลไกการทางานอัตโนมัติ ได้แก่
1) ต้องดูแลบารุงรักษา และปรับแต่งกลไกการทางานอย่างใกลช้ ดิ
2) ไม่สามารถป้ องกันอันตรายได้ในกรณีทก่ี ลไกทางานเกิดขัดข้อง
3) พนักงานอาจทาให้เกิดการขัดข้องของอุปกรณ์ ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้องใช้พนักงานทีม่ คี วามรู ้ ความชานาญในการ
ปฏิบตั งิ าน
3.4.2 แบบใช้ แสงนิรภัย (Electronic safety device) เป็ นเครื่องป้ องกันอันตรายจากเครื่องจักรประเภท
อัตโนมัติอกี แบบหนึ่งทีใ่ ช้แบบแสงนิรภัยหรือตาไฟ (Photo electric cell) โดยมีหลักการทางาน คือ จะมีลาแสงผ่านบริเวณหรือ
จุดทีม่ กี ารทางานอยู่ตลอดเวลา ในขณะทีเ่ ครื่องจักรทางานตามปกติ หากมีส่งิ หนึ่งสิ่งใดมาขวางกัน้ ลาแสงนี้ จะทาให้เครื่องจักร
หยุดทางานทันที ดังนัน้ จึงทาให้ผูป้ ฏิบตั งิ านปลอดภัยจากการทางาน ดังภาพที่ 2.20

ภาพที่ 2.20 อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายจากเครื่ องจักรแบบใช้ ลาแสงนิรภัย
ข้อดีของเครื่องป้ องกันอันตรายจากเครื่องจักรแบบใช้ลาแสงนิ รภัย ได้แก่
1) ไม่จาเป็ นต้องใช้อปุ กรณ์ วัสดุ หรือสิง่ อืน่ ใดกัน้ ขวางอยู่หน้าเครื่องจักรทาให้สะดวกในการทางาน
2) ผูป้ ฏิบตั งิ านมองเห็นการทางานได้ตลอดเวลา
3) ใช้ได้กบั เครื่องจักรขนาดใหญ่ได้ดหี ลายแบบ
ข้อจากัดของเครื่องป้ องกันอันตรายจากเครื่องจักรแบบใช้ลาแสงนิ รภัย ได้แก่
1) ใช้ไม่ได้กบั เครื่องจักรชนิดทีเ่ มือ่ เคลือ่ นทีแ่ ล ้วหยุดไม่ได้จนกว่าจะเคลือ่ นทีไ่ ปจนครบรอบ (Stroke) เช่น ปั ๊มข้อ
เสือ ปั ๊มคอม้า เป็ นต้น
2) บริเวณลาแสงต้องห่างจากจุดอันตรายมากพอทีจ่ ะมีเวลาให้เครื่องหยุดได้ทนั ก่อนทีม่ อื จะเข้าไปถึงจุดอันตราย
3) ต้องมีลาแสงทีก่ ว้างเพียงพอ
4) ต้องหมันตรวจและซ่
่
อมบารุงรักษา
3.4.3 แบบใช้ ก้านนิรภัย (Sweep device) เป็ นแบบทีม่ กี า้ นหรือแขนปัดหรือกวาดอวัยวะหรือสิง่ ต่าง ๆ ให้ออก
จากบริเวณอันตรายไว้ขณะทีเ่ ครื่องจักรกาลังทางาน
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ข้อดีของเครื่องป้ องกันอันตรายจากเครื่องจักรแบบก้านนิ รภัย
1) ใช้ได้ดกี บั เครื่องอัดขึ้นรูปขนาดเล็ก ๆ
2) การเคลือ่ นทีข่ องก้านหรือแขนนิรภัยเป็ นไปตามจังหวะการขึ้นลงของหัวปั ๊ม หัวขัด
3) เครื่องป้ องกันอันตรายจากเครื่องจักรแบบนี้งา่ ยต่อการปรับแต่ง
ข้อจากัดของเครื่องป้ องกันอันตรายจากเครื่องจักรแบบก้านนิ รภัย
1) ความยาวของก้านหรือแขนนิรภัยต้องมากเพียงพอต่อการปัดหรือกวาดให้มรี ะยะทีม่ ากพอทีจ่ ะพ้นจากช่วงหรือ
จุดอันตราย
2) หากแท่นปั ๊มมีขนาดใหญ่ ถ้ามือผู ป้ ฏิบตั ิงานติดอยู่ในแท่น แขนของผูป้ ฏิบตั ิงานอาจถูกกวาดจนทาให้แขนนัน้
หักได้จากการแกว่งของก้านนิรภัย
3) ก้านนิรภัยมิได้ปิดกัน้ จุดอันตรายไว้
3.4.4 แบบใช้ อปุ กรณ์ ดงึ มืออกก่ อนเครื่ องจักรทางาน (Pull-out device) เป็ นแบบทีใ่ ช้ลวด เชือก ต่อพ่วงกับ
หัวอัดของแท่นปั ๊มขึ้นรูปมาผูกข้อมือของผูป้ ฏิบตั ิงาน เมือ่ หัวปั ๊มนัน้ ทางาน เลือ่ นลงสู ่แม่พมิ พ์ ในจังหวะทางาน ลวดหรือเชือกนัน้
จะดึงรัง้ มือทัง้ สองของผูป้ ฏิบตั งิ านออกจากบริเวณอันตรายทันที
3.5 เครื่ องป้ องกันอันตรายจากเครื่ องชนิดอื่น ๆ เป็ นเครื่องป้ องกันอันตรายจากเครื่องจักร ที่ไม่ใช่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายจากเครื่องจักรโดยตรงแต่เป็ นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทช่ี ่วยให้ผูป้ ฏิบตั งิ าน ทางานด้วยความปลอดภัยยิง่ ขึ้น ได้แก่
3.5.1 แบบควบคุมการใช้ดว้ ย 2 มือ (Two hand control) เป็ นแบบทีผ่ ูป้ ฏิบตั งิ าน ต้องใช้มอื ทัง้ สองเป็ นตัวบังคับ
ให้เครื่องทางานพร้อม ๆ กัน ดังนัน้ ผูป้ ฏิบตั งิ านจะไม่มโี อกาสอยู่ตรงบริเวณทีเ่ ป็ นอันตรายของเครื่องจักรเลย ดังภาพที่ 2.21

ภาพที่ 2.21 เครื่ องป้ องกันอันตรายจากเครื่ องจักรแบบควบคุมสองมือ
ข้อดีของเครื่องป้ องกันอันตรายจากเครื่องจักรแบบแบบควบคุมสองมือ ได้แก่
1) มือของผูป้ ฏิบตั งิ านอยู่พน้ บริเวณทีเ่ ป็ นอันตรายของเครื่องจักรตลอดเวลา
2) หากมือข้างหนึ่งข้างใดปล่อยจากปุ่มควบคุมหรือมือทัง้ สองข้างกดปุ่มควบคุมไม่พร้อ มกันเครื่องจักรจะไม่มี
โอกาสทางานได้
ข้อจากัดของเครื่องป้ องกันอันตรายจากเครื่องจักรแบบแบบควบคุมสองมือ ได้แก่
1) ใช้ไม่ได้กบั งานทีผ่ ูป้ ฏิบตั งิ าน จาเป็ นต้องจับส่งชิ้นงาน
2) เมือ่ อุปกรณ์ชารุด ชุดหัวปั ๊มอาจทางานซา้ เป็ นครัง้ ทีส่ อง ซึง่ จะทาอันตรายต่อผูป้ ฏิบตั งิ านได้
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3.5.2 แบบป้ อ นชิ ้ น งานเข้ า สู่ เครื่ องจั ก รโดยอั ต โนมั ติ (Automatic feed) เป็ น แบบเพื่อ ป้ องกัน มิใ ห้
ผู ป้ ฏิบตั ิงานต้อ งใช้มือ หรือ แขนทางานกับเครื่องจักร ซึ่งอาจก่ อ ให้เ กิด อันตรายได้ โดยการออกแบบให้ป้องกัน ชิ้น งานเข้า สู ่
เครื่องจักรโดยอัตโนมัติ จนได้ผลิตภัณฑ์สาเร็จโดยทีผ่ ูป้ ฏิบตั งิ านไม่จาเป็ นต้องจับชิ้นงานเลย ผูป้ ฏิบตั ิเป็ นเพียงแต่คอยกากับดูแล
ให้เครื่องจักรทางาน ดังภาพที่ 2.22, 2.23 และ 2.24

ภาพที่ 2.22 เครื่ องป้ องกันอันตรายจากเครื่ องจักรแบบป้ องกันชิ้นงานอัตโนมัติ

ภาพที่ 2.23 เครื่ องป้ องกันอันตรายจากเครื่ องจักรแบบมีตวั ดันชิ้นงาน
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ภาพที่ 2.24 เครื่ องป้ องกันอันตรายจากเครื่ องจักรแบบมีรางเทป้ อนชิ้นงาน
ข้อดีของเครื่องป้ องกันอันตรายจากเครื่องจักรแบบป้ อนชิ้นงานเข้าสูเ่ ครื่องจักรโดยอัตโนมัติ ได้แก่
1) ผู ป้ ฏิบตั ิงานไม่จาเป็ นต้อ งเข้ามาเกี่ยวข้อ งกับการทางานของเครื่องจักร โดยเฉพาะบริเวณที่อาจก่ อให้เกิด
อันตราย
2) ไม่มอี นั ตรายเกิดขึ้นกับผูป้ ฏิบตั งิ าน
ข้อจากัดของเครื่องป้ องกันอันตรายจากเครื่องจักรแบบป้ อนชิ้ นงานเข้าสู่เครื่องจักรโดยอัตโนมัติ ได้แก่ อาจจาเป็ นต้อง
ใช้เครื่องป้ องกันอันตรายจากเครื่องจักร อย่างอืน่ เพิม่ เช่น เครื่องป้ องกันอันตรายจากเครื่องจักรประเภทติดตัง้ อยู่กบั ที่
3.5.3 อุปกรณ์ กาจัดระยะทาง (Restraint) เป็ นชนิดทีใ่ ช้สายหนัง เชือกผูกติดกับข้อมือของผูป้ ฏิบตั งิ านไว้กบั เสา
ทีอ่ ยู่กบั ทีต่ ลอดเวลา โดยจากัดระยะทางการเคลือ่ นไหวของข้อมือและแขนของผูป้ ฏิบ ตั ิงานให้ทางานภายในระยะทางทีก่ าหนด ซึง่
เป็ นระยะทีป่ ลอดภัยทีส่ ุด ดังนัน้ ในการทางานจึงไม่สามารถยืดแขนไปได้ไกลเกินกว่าระยะทีถ่ กู บังคับด้วยสายดึงข้อมือนัน้
3.5.4 หุ่ นยนต์ (Robot) ใช้หุ่นยนต์ปฏิบตั ิงานแทนคนในอุตสาหกรรมบางประเภท โดยเฉพาะในงานที่มี
สภาพแวดลอ้ มที่เสี่ยงอันตรายหรือไม่เหมาะสม เช่น ความร้อนสู ง เสียงดังมาก การทางานแบบซา้ ซาก โอกาสที่จะเกิดอันตราย
เพราะความเมือ่ ยล้ามีมาก เป็ นต้น
3.5.5 เครื่ องมือป้อนชิ น้ งาน (Holding tool) เป็ นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทผ่ี ูป้ ฏิบตั ิงานใช้หยิบ จับหรือส่งชิ้นงาน
เข้าเครื่องจักรหรือรับชิ้นงานทีเ่ สร็จแลว้ การใช้เครื่องมือป้ อนชิ้นงานเป็ นเพียงอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานแทน
การจับด้วยมือ ดังนัน้ จึงจาเป็ นที่จะต้องมีการฝึ กหัดหาความชานาญในการใช้เครื่องมือ ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกใช้
เครื่องมือจับชิ้นงาน คือ
1) ออกแบบเครื่องมือให้ใช้สะดวก และถนัดมือทีส่ ุด
2) คีมหนีบต่าง ๆ ควรติดสปริง เพือ่ ให้คีมนัน้ คลายปากคีมออกได้เอง เมือ่ ปล่อยมือ
3) เพือ่ ลดความสึกหรอของแม่พมิ พ์หรือชิ้นงาน ตรงปลายคีมควรสวมต่อด้วยวัสดุอ่อนทีเ่ หมาะสม
4) วัสดุทใ่ี ช้ควรคงทนต่อสภาพการใช้งาน

4. การตรวจสอบและการบารุงรักษาเครื่ องป้องกันอันตรายจากเครื่ องจักร
ผูป้ ฏิบตั งิ านกับเครื่องจักรในกิจการอุตสาหกรรมต่าง ๆ นัน้ ส่วนมากให้ความสนใจกับการใช้เครื่องป้ องกัน
อันตรายน้อยมาก หรือถ้าเครื่องจักรนัน้ มีเครื่องป้ องกันอันตรายจากเครื่องจักรอยู่แลว้ และถอดไปซ่อมแซม มักไม่ค่อย
ได้รบั การติดตัง้ กลับคืนสู่สภาพเดิม เพราะมักคิดว่าการใส่เครื่องป้ องกันอันตรายนัน้ จะไปขัดขวางการทางานหรือทาให้
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ปฏิบตั งิ านไม่สะดวก เกะกะ ทางานได้ล่าช้า การใช้เครื่องป้ องกันอันตรายหลายอย่างเป็ นเรื่องของคนขี้ขลาด กลัวการ
ทางานกับเครื่องจักร เชื่อถือ โชคลางว่าการอุบตั ิเหตุข้ นึ เป็ นเคราะห์กรรมของตนเองมากกว่าการที่สามารถป้ องกันหรือ
หลีกเลีย่ งอุบตั ิเหตุนนั้ ๆ ได้ ซึ่งการที่มคี วามคิดดังกล่าวเป็ นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะโดยความเป็ นจริงแลว้ อุบตั ิเหตุนนั้
สามารถทีจ่ ะป้ องกันได้ สาคัญทีต่ วั ผูป้ ฏิบตั งิ านจะต้องมีความสานึก ตระหนักถึง และให้ความสาคัญแก่ ความปลอดภัย
ในการทางาน ดังนัน้ ในการปฏิบตั ิงานกับเครื่องจักรใด ๆ ก็ตาม ผู ป้ ฏิบตั ิงานจะต้องระลึกอยู่ เสมอว่าเครื่องป้ องกัน
อัน ตรายจากเครื่อ งจัก รเป็ น ส่ วนหนึ่ ง ของเครื่ องจัก รที่ตอ้ งให้ค วามสนใจ เอาใจใส่ ไม่ ล ะเลย หมัน่ ตรวจสอบดู แ ล
บารุงรักษาอยู่เป็ นประจาทุกวันก่อนใช้งาน เพือ่ ให้เครื่องป้ องกันอันตรายจากเครื่องจักรนัน้ คงอยู่ในสภาพที่สามารถใช้
งานได้อย่างปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา
4.1 การตรวจสอบเครื่ องป้ องกันอันตรายจากเครื่ องจักร หลักการมีดงั ต่อไปนี้
4.1.1 ตรวจสอบการทางานของกลไกป้ องกันอันตรายของเครื่องป้ องกันอันตรายจากเครื่องจักรก่ อน
ปฏิบตั งิ านทุกครัง้
4.1.2 ตรวจสอบการชารุดของเครื่องป้ องกันอันตรายจากเครื่องจักร เช่ น การหักงอ หลวม หรือการ
ทะลุ ฉีก ขาด ของแผ่นตะแกรงของเครื่องป้ องกันอันตรายฯ ชนิดอยู่กบั ที่ เป็ นต้น
4.1.3 ตรวจสอบการหล่อลืน่ เพราะเครื่องป้ องกันอันตรายฯ บางชนิดต้องการให้มกี ารหล่อลืน่ ตรง
จุดหรือส่วนทีห่ มุนได้ต่าง ๆ
4.1.4 ตรวจสอบประสิทธิภาพในการป้ องกันว่าได้ผลเต็มทีห่ รือควรแก้ไขอย่างไร เช่ น เครื่องป้ องกัน
อัน ตรายฯ ชนิ ด อัตโนมัติ มีส่ วนที่ผลัก หรือปัด อวัย วะ เมื่อเครื่องจัก รทางาน ยังคงทางานได้ตามปกติหรือไม่ ถ้า
ขัดขอ้ ง ต้องแก้ไขโดยด่วน
4.1.5 เมือ่ ตรวจสอบเรียบร้อยแลว้ ต้องลงบันทึกการตรวจทีแ่ ขวนไวก้ บั เครื่องจักรด้วยทุกครัง้
4.2 การบารุ งรั กษาเครื่ องจักรและเครื่ องป้ องกันอันตรายจากเครื่ องจักร เครื่องจัก รและเครื่องป้ องกัน
อันตรายจากเครื่องจักรเป็ นของคู่ กนั ดังที่ได้กล่าวในตอนต้นแลว้ ว่าผูป้ ฏิบตั ิงานต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าเครื่อง
ป้ องกันอันตรายจากเครื่องจักรนัน้ เป็ นส่วนหนึ่งของเครื่องจักร ดังนัน้ เครื่องจักรที่ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ไม่ก่อให้เกิดอุบ ตั ิเหตุต่าง ๆ จะต้องมีเครื่องป้ องกัน อันตรายจากเครื่องจัก รที่เหมาะสม และได้รบั การบารุ งรัก ษาที่
ถูกต้อง ทัง้ ตัวเครื่องจักรและเครื่องป้ องกันอันตรายฯ ดังต่อไปนี้
4..2.1 การบารุ งรั กษาเครื่ องจั กร เครื่องจัก รทุก ชนิ ด เมื่อใช้ไปนาน ๆ อาจช ารุ ด สึก หรอ และ
ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการปฏิบตั งิ าน การชารุดสึกหรอของเครื่องจักรเหล่านี้ไม่สามารถป้ องกันได้โดยตรง แต่
สามารถยืด อายุ ก ารใช้งานให้ยืน ยาวออกไปได้โดยจะต้องมีก ารหยอดน า้ มัน และอัด จาระบีเป็ น ระยะ ๆ สม า่ เสมอ
ตลอดไป ดังนัน้ เครื่องจักรบางชนิดจะเห็นได้ว่า มีการออกแบบให้มีการหล่อลื่นโดยอัตโนมัติ อย่ างไรก็ตาม หากมี
ความจาเป็ นต้องมีการหยอดนา้ มันจะต้องให้เครื่องจักรนัน้ หยุดทางานเสียก่ อน หรืออย่างน้อยก็ให้บริเวณที่จะหยอด
นา้ มันอยู่ห่างจากเครื่องจักรพอสมควร โดยผูป้ ฏิบตั งิ านไม่ตอ้ งเขา้ ใกลเ้ ครื่องจักรทีก่ าลังทางานเพราะอาจได้รบั อันตราย
จากเครื่องจักรได้
นอกเหนื อจากชนิ ด ของน า้ มัน หล่อลื่น และวิธีก ารใช้แล ว้ ผู ค้ วบคุ ม งานหรือผู ป้ ฏิบตั ิงานจะต้องมี
ความรู ใ้ นเรื่องกลไกการขับเคลื่อนต่ าง ๆ ของเครื่องจักร เช่ น มอเตอร์ เพลา หรือและอื่น ๆ ว่าได้รบั การหลื่อลื่น
เพียงพอหรือไม่ มากน้อยแค่ไหน เพือ่ จะได้หยอดนา้ มันให้พอเพียงกับความต้องการของเครื่องจักรชนิดนัน้ ๆ
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การหยุดเครื่องจักรเพื่อซ่อมบารุงนัน้ ต้องใช้ระบบล็อคเอาท์แท็กเอาท์ (Logout Tagout; LOTO)
คือ การใช้กุญแจล็อคส่วนตัวล็อคในส่ วนที่ป้องกันเครื่องจักรทางานและแขวนป้ ายบ่งชี้ว่ากาลังมีการซ่อมแซมหรือ
บารุ งรัก ษาเครื่องจัก ร โดยกรณี ท่ีตอ้ งการหยุ ด เครื่องจัก รเพื่อซ่อมบารุ งนัน้ ควรใช้ร ะบบที่มีล็อกหรือมีกุญ แจล็อก
สาหรับปุ่มสตาร์ทเครื่องเฉพาะตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากปุ่มสตาร์ทนัน้ อยู่ ห่างจากจุดที่จะเขา้ ไปทางานมาก ทัง้ นี้เพื่อ
ป้ องกันบุคคลอื่นไปกดปุ่มสตาร์ทเครื่องโดยรู เ้ ท่าไม่ถึงการณ์ ทาให้ผูป้ ฏิบตั ิงานได้รบั บาดเจ็บจากเครื่องจักรที่หมุน
ในขณะทางาน และในกรณี ท่มี บี ุคคลหลายบุคคลทาการซ่อมแซมเครื่องจักร จะต้องมีการพูดจาตกลงกันให้แน่ นอน
ก่ อนว่าเมื่อใด และใครจะเป็ น ผู ท้ ่ีส ตาร์ทเครื่องจัก ร และไม่ ค วรให้ผูท้ ่ีไม่ มีหน้าที่เกี่ย วข อ้ งเข า้ ไปในบริเวณที่ก าลัง
ซ่อมแซมเครื่องจักรนัน้ ด้วย วิธีการทีด่ ที ส่ี ุดก็คือ หลังจากซ่อมแซมเครื่องจักรแลว้ ควรให้หวั หน้าช่ างหรือผูค้ วบคุมงาน
ได้ตรวจสอบดูก่อนว่าเรียบร้อยแลว้ จึงเริ่มสตาร์ทเครื่องจักรให้ทางานได้
การใช้ท่ลี อ็ กที่กุญแจล็อกเครื่องจักรขณะซ่อมบารุงดังภาพที่ 2.25 จะบรรลุผลต่อเมื่อผูป้ ฏิบตั ิงานได้รบั การ
ฝึ กหัดและยอมรับปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบอย่ างเคร่งครัด กฎเกณฑ์ในการใส่ท่ลี อ็ กเพื่อการบารุงรักษาและซ่อมแซมมี 5
ประการ คือ

ภาพที่ 2.25 การล็อคสวิตช์ การทางานของเครื่ องจักรและติดป้ ายบ่ งชี้ขณะซ่ อมบารุ ง
ทีม่ า: OSHA The control of hazardous energy (lockout/tagout) 1910.147.
https://www.ishn.com/articles/105546-osha-the-control-of-hazardous-energy-lockouttagout-1910147,
2018.
1) ผูม้ หี น้าทีซ่ ่อมบารุงรักษาเครื่องจักร จะต้องแจ้งให้ผูท้ ่ใี ช้เครื่องจักรได้ทราบว่าตนกาลังซ่อมบารุง
เครื่องจักรอยู่ในขณะนัน้
2) ในขณะที่ทาการซ่อมบารุงอยู่นนั้ จะต้องแขวนป้ ายแสดงให้ผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นได้ทราบว่าเครื่องจักร
นัน้ กาลังซ่อมบารุงอยู่
3) ในขณะซ่อมบารุงนัน้ ต้องแน่ ใจว่าไม่มใี ครที่จะสตาร์ทเครื่องจักรให้ทางานได้ ดังนัน้ จึงควรใช้ท่ลี ็
อกเฉพาะตัวของผูซ้ ่อมบารุงเอง ทาการล็อกเครื่องจักรโดยไม่ตอ้ งคานึงว่าผู อ้ ่นื ล็อกแลว้ หรือยัง เพราะว่าที่ล็อกของ
ผูอ้ น่ื นัน้ ไม่สามารถป้ องกันตัวผูป้ ฏิบตั งิ านซ่อมบารุงได้
4) เมือ่ ทาการซ่อมบารุงเสร็จแลว้ ต้องปลดล็อกเฉพาะตัวของผูป้ ฏิบตั งิ านเอง อย่าให้ผูอ้ ่นื ปลดให้และ
ต้องมันใจว่
่ าเมือ่ ปลดล็อกเฉพาะตัวของผูป้ ฏิบตั งิ านออกแลว้ จะไม่ทาให้เกิดอันตรายแก่ผูป้ ฏิบตั งิ านอืน่ ๆ
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5) ถ้าทีล่ อ็ กเฉพาะตัวหายจะต้องรีบแจ้งหัวหน้างานทันทีแลว้ ทาการเบิกทีล่ อ็ กชุดใหม่มาใช้ทนั ที
4.2.2 การบารุ งรั กษาเครื่ องป้ องกันอันตรายจากเครื่ องจักร สาหรับเครื่องป้ องกันอันตรายจาก
เครื่องจักรนัน้ ก็จาเป็ นต้องได้รบั การดู แลบารุงรักษาเพราะจะทาให้อายุการใช้งานของเครื่องจักรยืนยาวขึ้น ดังนัน้ จึง
เป็ น หน้าที่ข องผู ป้ ฏิบตั ิงานกับเครื่องจัก รจะต้องให้ค วามสนใจ เอาใจใส่ ดู แ ลบารุ ง รัก ษา ซ่ อมแซมเครื่องป้ องกัน
อันตรายฯ ให้อยู่ในสภาพทีใ่ ช้งานได้ดตี ลอดเวลา สิง่ แรกก็คือ ผูป้ ฏิบตั ิงานกับเครื่องจักรจะต้องได้รบั การชี้แจงให้รูจ้ กั
การทางานของเครื่องจักรโดยละเอียด จุดใดทีอ่ าจก่อให้เกิดอันตรายได้ และมีการป้ องกันโดยใช้เครื่องป้ องกันอันตราย
ฯ อย่างไร สาหรับกฎเกณฑ์ในการปฏิบตั เิ กี่ยวกับเครื่องป้ องกันอันตรายจากเครื่องจักร มีดงั นี้
1) ไม่อนุ ญาตให้ผูป้ ฏิบตั ิงานกับเครื่องจักรที่มีการแต่ งกาย เช่ น ผู กเนคไท สวมเสื้อผ้าหลวม ใส่
นาฬกิ า แหวน หรือเครื่องประดับอืน่ ๆ ไวผ้ มยาวโดยไม่ได้ผูกรัดให้เรียบร้อย เนื่องจากอาจถูกเครื่องจักรหมุนหรือดึง
เอาสิง่ ดังกล่าวเขา้ ไปในเครื่องจักรและก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุการบาดเจ็บต่าง ๆ ได้
2) ห้ามผูป้ ฏิบตั งิ านกับเครื่องจักร ถอด ปรับ หรือเคลือ่ นย้ายอุปกรณฺ กนั อันตรายจากเครื่องจักรเอง
โดยมิได้แ จ้งให้ห วั หน้างานทราบ ยกเว้น ในกรณี เป็ น ผู ท้ ่ีมีค วามรู ค้ วามสามารถในเรื่อ งนี้ เป็ น อย่ างดี และเป็ น ผู ท้ ่ี
รับผิดชอบโดยตรงมีหน้าทีใ่ นการซ่อมบารุงเครื่องป้ องกันอันตรายจากเครื่องจักรอยู่แลว้
3) ก่ อนที่จะทาการถอด ปรับหรือเคลื่อนย้ายเครื่องป้ องกันอัน ตรายจากเครื่ องจัก ร จะต้องหยุ ด
เครื่องจักร ยกสวิตช์แลว้ ใส่ทล่ี อ็ กไว ้ พร้อมแขวนป้ ายบอก เพื่อป้ องกันมิให้ผูอ้ ่นื มายกสวิตช์ลงให้เครื่องจักรทางานใน
ขณะทีก่ าลังซ่อมบารุงเครื่องป้ องกันอันตรายฯ อยู่
4) ก่ อนที่จะสตาร์ทเครื่องจักรนัน้ ใหม่จะต้องแน่ ใจว่า เครื่องป้ องกันอันตรายจากเครื่องจักร ได้ใส่
กลับเขา้ ทีเ่ รียบร้อย และพร้อมทีจ่ ะทางานได้แลว้ เป็ นอย่างดี
สาหรับการบารุงรักษาเครื่องป้ องกันอันตรายจากเครื่องจักร โดยทัวไปกระท
่
าได้ ดังนี้
1) ทาความสะอาดเป็ นประจา ถ้ามีฝ่ ุนผงที่เกิดจากกระบวนการผลิตจะต้องมีการปัดกวาดเช็ดถูทา
ความสะอาดหลังจากเลิกงานประจาวัน
2) ทาสารป้ องกันการกัดกร่อนในกรณี ทก่ี ระบวนการผลิตมีไอระเหยของสารกัดกร่ อน เช่ นพวกกรด
หรือด่างต่าง ๆ
3) ถ้ามีส่วนใดของเครื่องป้ องกันอันตรายที่ชารุดเสียหาย ก็ตอ้ งแจ้งให้หวั หน้างานหรือผู ท้ ่มี หี น้าที่เกี่ยวข้อง
ทราบเพือ่ จะได้จดั การซ่อมแซม
4) ในกรณีทส่ี ่วนทีช่ ารุดของเครื่องป้ องกันอันตรายจากเครื่องจักรเกินกว่าทีจ่ ะซ่อมแซมได้จะต้องจัดการให้มี
การสับเปลีย่ นเอาชิ้นส่วนใหม่มาทดแทน
5) ต้องมีการหยอดนา้ มันหรืออัดจาระบีในส่วนต่ าง ๆ ที่มีการเคลื่อนไหวของเครื่องป้ องกันอันตรายจาก
เครื่องจักร
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กิจกรรม 2.2.2
1. ลักษณะของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทางานกับเครื่ องจักรนั้น ขึ้นอยู่กบั การเคลื่อนไหวของ
เครื่ องจักรที่มีลกั ษณะอย่างไรบ้าง
2. จงระบุอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่ องจักรมา 3 ประเภท
แนวตอบกิจกรรม 2.2.2
1. ลักษณะของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นมีดงั นี้
1. ประเภทที่มีการหมุน
2. ประเภทที่มีการหมุน ตัดหรื อเฉื อน
3. ประเภทที่มีการหมุน หนี บหรื อบีบ
4. ประเภทสกรู
5. ประเภทที่มีการพับ การงอหรื อกดขึ้นรู ป
6. ประเภทที่มีการเคลื่อนที่สลับไป-มา
2. ประเภทของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่ องจักร ได้แก่
1) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่ องจักรแบบติดตั้งอยู่กบั ที่
2) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่ องจักรแบบอินเตอร์ลอ็ ก
3) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่ องจักรแบบที่สามารถปรับได้
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เรื่ องที่ 2.2.3
ความปลอดภัยในงานไฟฟ้ า
ไฟฟ้ าเป็ นพลังงานชนิดหนึ่ง ซึ่งมนุ ษย์ใช้เป็ นต้นกาเนิดพลังงานในรู ปอื่น ๆ เช่น ใช้ในการกาเนิดแสงสว่างความร้อน
กาลังงานกล เสียง และยังสามารถแปลงเป็ นพลังงานในรูปอื่น ๆ ได้อกี หลายอย่าง พลังงานไฟฟ้ าจึงเป็ นสิ่งอานวยความสะดวก
ให้แก่ผูใ้ ช้อย่างมากในการผลิตสินค้าต่าง ๆ ออกสู ่ทอ้ งตลาด เพราะเครื่องจักรต่าง ๆในโรงงานเหล่านัน้ จะต้องใช้ไฟฟ้ าเป็ นต้น
กาลังในการขับเคลือ่ นเครื่องจักรให้หมุน เปลีย่ นพลังงานไฟฟ้ าให้เป็ นพลังงานกล เพือ่ ใช้ในการดาเนินสายงานผลิตให้เป็ นไปตาม
ต้องการ ไฟฟ้ าเป็ นสิง่ ทีม่ คี ุณประโยชน์ต่อมนุ ษย์อย่างมากมาย และเป็ นสิง่ ทีเ่ ข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวติ ประจาวันของคนเราอยู่เสมอ
ไฟฟ้ านอกจากจะให้คุณประโยชน์ยงั ให้โทษอย่างมหันต์ดว้ ย เช่น การเกิดเพลิงไหม้จากไฟฟ้ า การถูกกระแสไฟฟ้ าดู ดจนพิการ
ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย ดังนัน้ ผูใ้ ช้กระแสไฟฟ้ าจึงจาเป็ นที่จะต้องรูจ้ กั ถึงอันตรายจากกระแสไฟฟ้ า สาเหตุของอันตราย
และการป้ องกันทีถ่ ูกต้อง เพือ่ ให้ผูใ้ ช้ไฟฟ้ า ได้รูจ้ กั วิธีในการป้ องกันอันตรายต่าง ๆ จากกระแสไฟฟ้ า การใช้ไฟฟ้ าอย่างถูกวิธีและ
ปลอดภัย อันจะเป็ นผลดีแก่ชวี ติ และทรัพย์สนิ ของตนเองตลอดจนถึงประเทศชาติอกี ด้วย

1. นิยามสาคัญเกีย่ วกับไฟฟ้า
เพือ่ เป็ นรากฐานของการศึกษาและความเข้าใจตรงกัน ควรทราบความหมายบางคาในทางวิชาการไฟฟ้ าศัพท์ทส่ี าคัญมี
ดังต่อไปนี้
1.1 กระแสไฟฟ้ า (Current) หมายถึงอัตราการไหลของอิเล็กตรอนในวงจรไฟฟ้ าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยมี
หน่วยวัดเป็ นแอมแปร์
1.2 แรงดันไฟฟ้ า (Potential หรื อ Voltage) หมายถึงค่าความต่างศักย์ของไฟฟ้ าระหว่างสายกับสายหรือสายกับดิน
หรือระหว่างจุดหนึ่งกับจุดอืน่ ๆ อีกแห่งหนึ่ง มีหน่วยวัดค่าแรงดัน หรือความต่างศักย์เป็ นโวลต์
1.3 ความต้ านทาน (Resistance) หมายถึงคุณสมบัติของวัตถุในการต้านทานหรือขัดขวางการไหลของกระแสไฟฟ้ า
ความต้านทานมีหน่วยเป็ นโอห์ม
ความต้านทานไฟฟ้ า 1 โอห์ม คือค่าความต้านทานทีท่ าให้กระแสไฟฟ้ า 1 แอมแปร์ ทีไ่ หลผ่านเป็ นเวลา 1 วินาที ทาให้
เกิดความร้อน 1 จูล
จากการค้นพบของนักฟิ สกิ ส์ชาวเยอรมันชื่อ จอร์จ ไซมอน โอห์ม (George Simon Ohm) ได้อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างกระแสไฟฟ้ า แรงดันไฟฟ้ า และความต้านทานไฟฟ้ า ดังสมการต่อไปนี้
กระแสไฟฟ้ า ( I )
= แรงดันไฟฟ้ า (V)
ความต้านทาน (R)
สมการนี้เรียกว่า “กฎของโอห์ม ” อันเป็ นกฎพื้นฐานที่สาคัญที่สุดทางไฟฟ้ า ช่ วยให่สามารถคานวณค่ าแรงดันไฟฟ้ า
กระแสไฟฟ้ า และความต้านทานของวงจรไฟฟ้ าได้
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1.4 ฉนวนไฟฟ้ า (Insulation) คือวัสดุทม่ี คี ุณสมบัติในการกัน้ หรือขัดขวางต่อการไหลของกระแสไฟฟ้ าหรือวัสดุท่ี
กระแสไฟฟ้ าไม่สามารถไหลผ่านไปได้ง่าย ๆ เช่น ยาง ไฟเบอร์ พลาสติก เป็ นต้น วัสดุท่มี คี วามต้านทานต่อกระแสไฟฟ้ าน้อย
เรียกว่า ตัวนาไฟฟ้ า เช่น โลหะต่าง ๆ นา้ สกปรก เป็ นต้น
1.5 ความถีไ่ ฟฟ้า (Frequency) หมายถึงจังหวะการไหลของกระแสไฟฟ้ าสลับไหลกลับไปกลับมา หรือขัว้ เปลีย่ นแปลง
อยู่ตลอดเวลา จังหวะการไหลสลับกัน้ ไปมาเรียกว่า ไซเกิล (cycle) ใน 1 ไซเกิลจะมีบวกครึ่งไซเกิลและลบครึ่งไซเกิล ในระบบ
ไฟฟ้ าของประเทศไทยปัจจุบนั ใช้ไฟฟ้ ากระแสสลับ 50 ไซเกิลต่อวินาที
1.6 หน่ วยวัดพลังงานไฟฟ้ า (Watt) ใช้ในการคานวณการใช้ไฟฟ้ าหรือพลังงานไฟฟ้ า ผู จ้ ดั จาหน่ ายจะคิดราคาต่อ
หน่วย โดยที่ 1 หน่วยไฟฟ้ า คือ กาลังไฟฟ้ า 1 กิโลวัตต์ (1,000 วัตต์) ทีใ่ ช้ในเวลา 1 ชัว่ โมง ในการคานวณหากาลังไฟฟ้ าเพือ่ คิด
ค่าไฟฟ้ าสามารถใช้สูตรคานวณ ดังนี้
P = V.I
P คือ กาลังไฟฟ้ า หน่วยเป็ นวัตต์
V คือ แรงดันไฟฟ้ า หน่วยเป็ นโวลต์
I คือ กระแสไฟฟ้ า หน่วยเป็ นแอมแปร์
1.7 หม้ อแปลงไฟฟ้า (Transformer) หมายถึงอุปกรณ์เปลีย่ นแปลงแรงดันไฟฟ้ า เปลีย่ นแรงดันจากตา่ ไปเป็ นสู งหรือ
เปลีย่ นจากสูงลงมาตา่ โดยการเหนี่ยวนาของแม่เหล็ก
1.8 สายไฟฟ้า (Wire หรื อ Cable) เป็ นสายหรือตัวนาไฟฟ้ า มีหลายชนิดมีทงั้ ชนิดมีฉนวนหุม้ และไม่มฉี นวนหุม้ และมี
หลายประเภท เช่น สายเคเบิลอากาศ สายใต้ดนิ เป็ นต้น
1.9 สวิตช์ (Switch หรื อ Breaker) หรื อเครื่ องตัดกระแส คือเครื่องเปิ ดปิ ดวงจรไฟฟ้ า และเป็ นอุปกรณ์ไฟฟ้ าทีใ่ ช้ทา
หน้าทีต่ ดั วงจรไฟฟ้ า อาจจะทางานโดยอาศัยอานาจแม่เหล็กหรือทางานโดยใช้มอื สับโยกก็ได้
1.10 แผงสวิตช์ (Switch board) หมายถึงแผงทีร่ วมของสวิตช์ต่าง ๆ มีหน้าทีร่ บั ไฟฟ้ าจากต้นกาเนิด และแยกจ่ายไป
ยังสายวงจรต่าง ๆ
1.11 ฟิ วส์ (Fuse) หมายความถึง อุปกรณ์ตดั วงจรไฟฟ้ า โดยอาศัยการหลอมละลายของโลหะ
1.12 สายดิน (Ground หรื อ Earth) หมายความว่าตัวนาทีต่ ่อจากโครงโลหะของอุปกรณ์ และเครื่องใช้ไฟฟ้ าหรือสิง่ ที่
เกี่ยวข้อง เพือ่ จะนากระแสไฟฟ้ าทีไ่ ม่ตอ้ งการให้ไหลลงสูด่ นิ
1.13 สายศูนย์ (Neutral) หมายความว่าสายใดสายหนึ่งในระบบไฟฟ้ าสามสายหรือสีส่ าย ซึง่ แรงดันไฟฟ้ าระหว่างสาย
นัน้ ไปยังสายอย่างน้อยอีก 2 สาย ต้องเท่ากัน และสายนัน้ ต้องต่อลงดินสาหรับระบบไฟฟ้ า 2 สาย ถ้าสายใดสายหนึ่งไม่ได้ต่อมา
จากสายศูนย์ของวงจรอืน่ แล้วให้กาหนดเอาสายนัน้ เป็ นสายศูนย์ได้ และสายนัน้ ต้องต่อลงดินด้วย
1.14 สายล่ อฟ้ า (Arrester) เป็ นอุปกรณ์ทต่ี ิดตัง้ ขึ้นเพือ่ วัตถุประสงค์ในการป้ องกันอันตรายทีอ่ าจเกิดขึ้นจากฟ้ าผ่า ซึง่
จะต้องประกอบด้วยหลักล่อฟ้ า สายนาประจุ ตัวจับยึด สายนาประจุ และหลักดิน
1.15 หลักดิน (Ground rod) หมายถึงแท่งโลหะซึง่ ปักลงไปในดินเพือ่ ทีจ่ ะนาประจุหรือกระแสไฟฟ้ าให้ไหลลงสูด่ นิ
1.16 เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า (Generator) หมายถึงเครื่องจักรที่เปลีย่ นพลังงานกลเป็ นพลังงานไฟฟ้ า ใช้ในการผลิต
กระแสไฟฟ้ า
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1.17 มอเตอร์ (Motor) หมายถึงเครื่องเปลีย่ นพลังงานไฟฟ้ าเป็ นพลังงานกล ใช้ในการขับเคลือ่ นเครื่องจักรหรือ
เครื่องมือกลอืน่ ๆ เพือ่ ทาให้เกิดการหมุน การฉุด การดึงเพือ่ ให้เกิดพลังงาน
1.18 อุปกรณ์ ไฟฟ้ า (Equipment) หมายถึงเครื่องมือ เครื่องใช้ หรือเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้ าเป็ นต้นกาลังหรือเป็ น
ส่วนประกอบหรือใช้เกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้ า

2. ลักษณะอันตรายของผู้ประสบอุบัตเิ หตุจากไฟฟ้า
อันตรายของไฟฟ้ าที่มตี ่อชีวติ อาจทาให้เกิดการบาดเจ็บหรือตายได้ หากการใช้ไฟฟ้ านัน้ ใช้อย่างไม่ถูกต้องหรือไม่มกี าร
ป้ องกันไว้ก่อน จากการประสบอุบตั ิเหตุจากไฟฟ้ าที่ผ่านมา สรุปลักษณะอันตรายของไฟฟ้ าที่มตี ่อชีวติ และร่างกายมนุ ษย์ได้ 3
ลักษณะด้วยกัน คือ
2.1 กระแสไฟฟ้ าใช้ ร่างกายเป็ นทางผ่ านลงดิน เนื่องจากระบบการจาหน่ ายไฟฟ้ าทัง้ ด้านไฟฟ้ าสู งและแรงดัน
ไฟฟ้ าตา่ จะมีการต่อวงจรส่วนหนึ่งลงดินไว้ ดังนัน้ ไฟฟ้ าจึงพยายามจะไหลลงดินเพือ่ ให้ครบวงจรลงดิน หากมีโอกาสผ่านลงดินได้
ธรรมชาติของไฟฟ้ าก็จะไหลลงดินทันที การประสบอุบตั ิเหตุจากไฟฟ้ าในลักษณะที่กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านร่ างกายลงสู ่ดิน เป็ น
ลักษณะทีม่ นุษย์ได้รบั อันตรายจากไฟฟ้ ามากทีส่ ุด ประมาณมากกว่าร้อยละ 90 ของผูป้ ระสบอันตรายจากไฟฟ้ าทัง้ หมด คนทัว่ ไป
มักเรียกการประสบอันตรายจากไฟฟ้ าลักษณะนี้ว่า “ไฟดู ด” โดยข้อเท็จจริงแลว้ ไฟฟ้ าไม่ได้ดูด แต่เกิดจากกระแสไฟฟ้ าผ่าน
ร่างกายลงดินทาให้มลี กั ษณะอาการชักกระตุก คาว่า “ดิน” ในทางไฟฟ้ ามิได้หมายถึง พื้นดินทัว่ ไปเท่านัน้ แต่ยงั หมายรวมถึง สิ่ง
วัสดุทเ่ี ป็ นตัวนาไฟฟ้ าทีต่ ่อถึงดินด้วย เช่น อาคารคอนกรีต โครงเหล็ก หลังคา ตึก ต้นไม้ เป็ นต้น ทีต่ ิดต่อหรือขึ้นอยู่บนดิน หาก
ยืนหรือนัง่ หรือสัมผัสอยู่กบั สิง่ ดังกล่าวแล ้ว ถือว่ายืนหรือนัง่ หรือสัมผัสอยู่กบั ดิน ถ้าไม่มตี วั กลางหรือทีเ่ รียกว่า “ฉนวน” เป็ นตัวกัน้
ระหว่างอวัยวะของร่างกายกับดินแลว้ เมือ่ มีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายสัมผัสกับดินดังกล่าว กระแสไฟฟ้ าย่อมผ่านตัวเราลงดิน
ทาให้เกิดอันตรายขึ้นได้ การทีม่ นุษย์จะได้รบั อันตรายมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กบั ปริมาณกระแสไฟฟ้ าผ่านตัวเราลงสู ่ดนิ ถ้าปริมาณ
กระแสไฟฟ้ าผ่านตัวลงดินมากจะได้รบั อันตรายมาก ลงดินน้อยก็จะได้รบั อันตรายน้อย ปริมาณกระแสไฟฟ้ าจะไหลลงดินได้มาก
น้อยเพียงใดขึ้นอยู่กบั ความต้านทานต่อการไหลของกระแสไฟฟ้ าลงดิน เช่น ถ้ายืนอยู่บนพื้นทีเ่ ปี ยกชื้นหรือบนโครงโลหะทีต่ ่อติด
อยู่กบั ดิน กระแสไฟฟ้ าจะผ่านร่างกายลงดินได้มากกว่าการยืนบนพื้นทีแ่ ห้งหรือบนพื้นหรือโครงไม้เปี ยกเพียงเล็กน้อยทีต่ ่อติดอยู่
กับดิน
2.2 ร่ างกายต่ อเป็ นส่ วนหนึ่งของวงจรไฟฟ้ า เป็ นลักษณะทีก่ ระแสไฟฟ้ าไหลผ่านร่างกายแต่ไม่ผ่านลงดิน กล่าวคือ
กระแสไฟฟ้ าไม่ผ่านร่างกายลงดินเลยแต่ผ่านอวัยวะของร่างกายออกไปจนครบวงจร เป็ นลักษณะทีท่ าอันตรายต่อบุคคลได้จนถึง
แก่ชีวติ เนื่องจากกระแสไฟฟ้ าทาอันตรายต่ออวัยวะในร่างกาย การทีร่ ่างกายต่อเป็ นส่วนหนึ่งของวงจรไฟฟ้ า ส่วนของร่างกายใน
ขณะนัน้ ทาหน้าทีเ่ สมือนฟิ วส์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้ าทีม่ กี ระแสไฟฟ้ าไหลตามปกตินนั ่ เอง หรือหากจะเปรียบเทียบกับหลอดไฟฟ้ าชนิดมี
ไส้ ไส้หลอดทาด้วยโลหะทีม่ คี วามต้านทานสูง เช่น ทังสเตน เมือ่ กระแสไฟฟ้ าผ่านเข้าไป หลอดไส้จะร้อนแดงเปล่งแสงสว่างออกมา
ดังนัน้ หากร่างกายมนุ ษย์ทาหน้าที่เหมือนหลอดไฟฟ้ าจะทาให้อวัยวะต่าง ๆ ที่กระแสไฟฟ้ าผ่านไปได้รบั อันตรายได้เนื่องจาก
อวัยวะต่าง ๆ นี้ไม่สามารถทนความร้อนทีเ่ กิดขึ้นได้
2.3 กระแสไฟฟ้ าลัดวงจร เมื่อเกิดการลัดวงจรของกระแสไฟฟ้ าขึ้น สิ่งที่ตามมาคือเสียงและประกายไฟ ซึ่งให้แสง
สว่างทีม่ คี วามเข้มและความร้อนมาก การลัดวงจรของกระแสไฟฟ้ าจะก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงเพียงใดขึ้นอยู่กบั ปัจจัยหลายอย่าง
เช่น ปริมาณกระแสไฟฟ้ าไหลในวงจร แรงดันไฟฟ้ า ความต้านทาน และระยะระหว่างจุดทีเ่ กิดกระแสไฟฟ้ าลัดวงจรกับต้นกาเนิด
ของพลังงานไฟฟ้ า เช่น หม้อแปลง เป็ นต้น
การทีม่ นุษย์จะได้รบั อันตรายจากการทีก่ ระแสไฟฟ้ าลัดวงจรมีดว้ ยกัน 3 ลักษณะ คือ

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม 2-67
2.3.1 อันตรายจากแสงจ้ า เมือ่ เกิดการลัดวงจรขึ้นจะทาให้เกิดแสงสว่างที่มคี วามเข้มมาก จะทาอันตรายต่อ
ดวงตาของมนุษย์ได้หรือเศษโลหะทีห่ ลอมละลาย อาจจะกระเด็นเข้าตาทาให้ตาบอดได้
2.3.2 อันตรายจากความร้ อนทาให้ เกิดบาดแผลไฟไหม้ แก่อวัยวะของร่างกายในส่วนทีเ่ ข้าไปใกล ้ หรือสัมผัส
กับจุดทีเ่ กิดกระแสไฟฟ้ าลัดวงจร แผลทีเ่ กิดขึ้นจะผิดจากแผลไฟไหม้อ่นื คือรอยไหม้จะแห้งลึก ผิวหนังจะขาวและเหีย่ ว เมือ่ ถูก
ไฟไหม้ใหม่ ๆ จะไม่ปรากฏรอยแผลให้เห็นชัดเจน อาจจะพบเป็ นคราบหรือเมือกใน 3-4 วันต่อมา และจะขยายลึกลงไปมากกว่าที่
ปรากฏครัง้ แรกจะเจ็บปวดมากกว่าแผลไฟไหม้ธรรมดา
2.3.3 อันตรายจากไอควันโลหะ เมือ่ เกิดการลัดวงจรจะทาให้เกิดไอควันขึ้นจากสายไฟฟ้ าหรือฟิ วส์ ซึง่ ไอควัน
เหล่านี้จะเป็ นไอควันของทองแดง ทองแดงออกไซด์ เงินหรือตะกัว่ ไอควันทีเ่ กิดขึ้นนี้อาจทาอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของ
คนทีอ่ ยู่ใกล ้จุดเกิดเหตุได้

3. ปัจจัยทีก่ ่อให้ เกิดความรุนแรง
ความรุนแรงของการประสบอันตรายจากไฟฟ้ าขึ้นอยู่กบั ปัจจัยสาคัญ 6 ประการ ดังต่อไปนี้
3.1 ปริ มาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่ านร่ างกาย การถูกไฟฟ้ าช็อตถึงขัน้ อันตรายนัน้ ขึ้นอยู่กบั ปริมาณกระแสไฟฟ้ าทีผ่ ่าน
ร่างกาย อันตรายร้ายแรงถึงชีวติ นัน้ เนื่องมาจากการทีก่ ล้ามเนื้อหัวใจกระตุกหรือเต้นถีร่ วั กล่าวคือเกิดจากการหดตัวของกลา้ มเนื้อ
หัวใจแต่ละส่วนเป็ นไปโดยไม่สมั พันธ์กนั หรือเกิดจากการที่ระบบประสาทส่วนกลาง ตลอดจนเนื้อเยื่อต่าง ๆ ตามทีก่ ระแสไฟฟ้ า
ผ่านถูกทาลายอย่างรุนแรง จนเป็ นสาเหตุทท่ี าให้ผูถ้ กู กระแสไฟฟ้ าเสียชีวติ ได้
3.2 ระยะเวลาที่สัมผัสหรื อระยะเวลาที่กระแสไฟฟ้ าไหลผ่ าน การถูกกระแสไฟฟ้ าช็อตถึงขัน้ อันตรายนอกจากจะ
ขึ้นกับปริมาณของกระแสไฟฟ้ าไหลผ่านด้วย การที่ถูก กระแสไฟฟ้ าช็อตส่วนใหญ่ไม่สามารถบังคับหรือควบคุมตัวเองให้หลุดพ้น
จากไฟฟ้ าได้ เมือ่ ถูกกระแสไฟฟ้ าไหลผ่านเป็ นเวลานานหากไม่มผี ูใ้ ดช่วยเหลือให้หลุดออกจากไฟฟ้ าได้ทนั ท่วงทีอาจได้รบั อันตราย
ถึงชีวติ ได้ จากการทดสอบกับสุนขั หลาย ๆ ตัว ปรากฏผลว่ากระแสไฟฟ้ าที่ทาให้เกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจกระตุกหรือเต้นถีร่ วั เป็ น
อัตราส่วนผกผันกับรากทีส่ องของเวลาทีก่ ระแสไฟฟ้ าไหลผ่านร่างกาย
3.3 แรงดันไฟฟ้า เป็ นปัจจัยหนึ่งทีจ่ ะทาอันตรายต่อมนุ ษย์ แรงดันทีค่ นประสบอันตรายส่วนใหญ่อยู่ในระดับประมาณ
110 ถึง 400 โวลต์ เพราะเป็ นแรงดันไฟฟ้ าทีใ่ ช้งานทัว่ ไป จากการศึกษาพบว่า แรงดันไฟฟ้ าตัง้ แต่ 240 โวลต์ ขึ้นไปจะทาให้
ผิวหนังที่สมั ผัสทะลุ เมื่อผิวหนังทะลุฉีกขาดจะทาให้ความต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้ าทีผ่ ่านเข้าสู ่ร่างกายมนุ ษย์มมี ากขึ้น
ย่อมจะก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุ ษย์จนถึงแก่ชีวติ ได้ โดยปกติการช็อกเนื่องจากกระแสไฟฟ้ าในย่านแรงดันระหว่าง 20 ถึง 60
โวลต์ ผูป้ ระสบอันตรายมักจะไม่สามารถปล่อยมือหลุดได้ ถ้าในย่านแรงดัน 40-100 โวลต์ จะทาให้หยุดการหายใจ และถ้าแรงดัน
80-100 โวลต์ จะทาให้กล้ามเนื้อหัวใจกระตุกหรือเต้นถีร่ วั หากเป็ นการสัมผัสเต็มที่ ถ้าการช็อกจากแรงดันทีส่ ู งกว่ า 600 โวลต์ จะ
ทาให้ผวิ หนังไหม้แต่หากการสัมผัสส่วนทีม่ กี ระแสไฟฟ้ าไม่ค่อยดีนกั แรงดันทีต่ กคร่อมร่างกายอาจลดลงเหลือเพียงทาให้กลา้ มเนื้อ
หัวใจเต้นถีร่ วั
แรงดันไฟฟ้ าที่ถือว่าปลอดภัยโดยแท้จริง เป็ น แรงดันระหว่าง 24-25 โวลต์ และหากตามมาตรฐานของประเทศ
สหรัฐอเมริกาถือว่าแรงดัน 24 โวลต์ เป็ นแรงดันปลอดภัย ส่วนมาตรฐานของประเทศในทวีปยุโรป ถือว่าแรงดันทีป่ ลอดภัยเป็ น
แรงดัน 25 โวลต์ เหตุท่ถี อื ว่าแรงดัน 24-25 โวลต์เป็ นแรงดันปลอดภัยเนื่องจากแรงดันไฟฟ้ าในระดับดังกล่าวนี้เมือ่ ร่างกายไป
สัมผัสถูก ปริมาณกระแสไฟฟ้ าทีไ่ หลผ่านร่างกายจะมีปริมาณไม่มากนัก หรือมีปริมาณน้อยกว่าปริมาณทีจ่ ะก่อให้เกิดอันตรายได้
เนื่องจากผิวหนังหรือร่างกายมนุษย์มคี ่าความต้านทานอยู่ปริมาณหนึ่ง
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3.4 ความต้ านทานของร่ างกายต่ อไฟฟ้ า เป็ นปัจจัยอย่างหนึ่งทีจ่ ะทาให้อนั ตรายเกิดขึ้นมากหรือน้อย จากสถิติการ
เกิดอุบตั ิเหตุท่กี ระแสไฟฟ้ าจะผ่านเข้าสู ่ร่างกายมนุ ษย์ โดยผ่านอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง ส่วนใหญ่มกั ผ่านทางมือและออกลงดินที่
ทางมืออีกข้างหนึ่ง หรือออกลงดินทางฝ่ าเท้า แต่การที่กระแสไฟฟ้ าจะผ่านอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งนัน้ จะต้องผ่านผิวหนัง ดังนัน้
ผิวหนังจะเป็ นตัวควบคุมปริมาณของกระแสไฟฟ้ าทีจ่ ะไหลผ่านเข้าสูร่ ่างกายมากหรือน้อยเพียงไร จะเป็ นค่าความต้านทานตามส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกาย ในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายซึ่งได้จากการศึกษาและทดลอง เป็ นที่ยอมรับกันว่าค่ าความต้านทานตา่ สุดของ
ร่างกายต่อกระแสไฟฟ้ าระหว่างมือถึงเท้า มีค่าโดยปริมาณ 500 โอห์ม ดังนัน้ ค่าความต้านทานที่ผวิ หนังหรือจุดสัมผัสเป็ นตัว
สาคัญทีจ่ ากัดการไหลของกระแสไฟฟ้ า ค่าความต้านทานแตกต่างกันระหว่างอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและแตกต่างกันสาหรับ
บุคคลแต่ละคน ผิวหนังที่แห้งมีความต้านทานระหว่าง 100,000-600,000 โอห์มต่อตารางเซนติเมตร แต่ผวิ หนังที่เปี ยกจะมีค่า
ความต้านทานลดลงเหลือเพียงร้อยละ 1 ของผิวหนังแห้งเท่านัน้ คือเหลือประมาณ 1,000 โอห์มต่อตารางเซนติเมตร แต่หาก
กระแสไฟฟ้ าที่ทาให้เกิดอาการช็อกไหลผ่านร่างกายนานประมาณ 2-3 วินาที ผิวหนังตรงจุดสัมผัสจะพองขึ้นซึ่งจะมีผลให้
ค่าความต้านทานของผิวหนังตรงจุ ดนัน้ มีค่าลดลง ฉะนัน้ หากร่างกายโดยเฉพาะส่วนมือและเท้าเปี ยกหรือชื้นอย่าจับต้องหรือใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้ าเด็ดขาด โดยเฉพาะถ้ายืนอยู่บนดินหรือในทีเ่ ปี ยกชื้นจะยิง่ มีอนั ตรายมากเป็ นทวีคูณ
3.5 ความถี่ของแรงดันไฟฟ้ า จากการศึกษาพบว่าทีค่ วามถี่ 50/60 เฮิรตซ์ ความต้านทานของร่ายการจะมีค่าสู งทีส่ ุด
แต่หากเมือ่ ความถีเ่ พิม่ ขึ้นความต้านทานของร่างกายจะมีค่าลดลง โดยทีก่ ารลดลงนี้จะลดลงในลักษณะทีไ่ ม่เป็ นกราฟเส้นตรง ซึง่
จะมีผ ลต่ อ ความรู ส้ ึก ของการถูก กระแสไฟฟ้ า กระแสปล่อ ยหลุ ด และกระแสไฟฟ้ าที่ท าให้ก ล า้ มเนื้ อ หัว ใจเต้น ถี่ร วั เช่ น
กระแสไฟฟ้ าขนาด 7 มิลลิแอมแปร์ทค่ี วามถี่ 50/60 เฮิรตซ์ มีความรูส้ กึ แค่เสียว จั ๊กจี้ แต่ความถี่ 100-200 กิโลเฮิรตซ์ จะทาให้
เกิดความร้อนขึ้นตรงบริเวณทีส่ มั ผัส ทีค่ วามถี่ 5 กิโลเฮิรตซ์ กระแสระดับทีป่ ล่อยหลุดจะมีค่ามากกว่าทีค่ ่าความถี่ 60 กิโลเฮิรตซ์
ประมาณ 3 เท่า และเมือ่ ความถีเ่ พิม่ สูงขึ้น กระแสไฟฟ้ าทีจ่ ะทาให้กล้ามเนื้อเต้นถีร่ วั ก็จะสูงขึ้นด้วยเช่นกัน
ความถีข่ องแรงดันไฟฟ้ าทีไ่ ม่มผี ลทาให้เกิดการบาดเจ็บต่อมนุษย์มากจะมีค่าความถีท่ ่ี 50/60 เฮิรตซ์เท่านัน้
3.6 เส้ นทางหรื ออวัยวะภายในร่ างกายที่กระแสไฟฟ้ าไหลผ่ าน การทีก่ ระแสไฟฟ้ าไหลผ่านอวัยวะของร่างกายจะ
เป็ นผลทาให้เกิดอันตรายดังทีไ่ ด้กล่าวมาแลว้ เพราะกระแสไฟฟ้ ามีผลต่อระบบการหายใจ การทางานของหัวใจและระบบประสาท
ดังนัน้ ถ้าเส้นทางของกระแสไฟฟ้ าผ่านสมอง หัวใจ และปอด ย่อมเป็ นอันตรายมาก หรือจะกล่าวได้ว่าถ้ากระแสไฟฟ้ าไหลผ่านเข้า
ทางศีรษะ ออกทางฝ่ าเท้าทัง้ สองข้างจะมีอนั ตรายมากทีส่ ุด

4. ผลของกระแสไฟฟ้าทีม่ ตี ่ อร่ างกาย
ผลของกระแสไฟฟ้ าที่มีผ ลต่ อ ร่ า งกายมีท งั้ ปฏิ กิ ริ ย าตอบสนองของร่ า งกายและผลที่เ กิ ด ขึ้ น จากการมีก ระแส
ไฟฟ้ าไหลผ่านร่างกาย ดังมีสาระสาคัญ ต่อไปนี้
4.1 ปฏิกริ ิ ยาตอบสนองของร่ างกายต่ อกระแสไฟฟ้า โดยปกติปฏิกริ ยิ าตอบสนองของร่างกายทีม่ ตี ่อการไหลผ่าน
ของกระแสไฟฟ้ าสลับ แบ่งออกได้เป็ น 3 ระดับ คือ ระดับร่างกายรูส้ กึ ได้ (Perception of reaction current) ระดับทีส่ ามารถ
ช่วยตัวเองให้หลุดได้ (Let go current) และระดับทีเ่ ป็ นอันตราย (Lethal current) โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1.1 ระดับที่ร่างกายรู้ สึ กได้ หรือร่ างกายเกิดปฏิกิริยารับรู ้ หมายถึง ระดับกระแสไฟฟ้ าทีท่ าให้ร่างกายเกิด
ความรูส้ กึ จั ๊กจี้หรือชาเล็กน้อย มีผลทาให้เกิดอาการสะดุง้ ตกใจ อาจจะทาให้เกิดปฏิกริ ยิ าในกล้ามเนื้อโดยไม่ตงั้ ใจ ซึง่ อาจทาให้เกิด
อั น ต ร า ย ถึ ง บ า ด เ จ็ บ ไ ด้ ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ใ น ห้ อ ง ท ด ล อ ง ป ร า ก ฏ ว่ า แ ต่ ล ะ ค น มี ค ว า ม รู ้ สึ ก ต่ อ ก ร ะ แ ส
ไฟฟ้ าในปริมาณทีแ่ ตกต่างกัน สาหรับไฟฟ้ ากระแสสลับขนาด 0.3 มิลลิแอมแปร์ ทีค่ วามถี่ 50/60 เฮิรตซ์ ซึง่ เป็ นระดับตา่ สุดทีม่ ี
คนไม่เกินร้อยละ 1 เกิดความรูส้ กึ ว่าถูกกระแสไฟฟ้ า โดยทัวไปคนจะมี
่
ความรูส้ กึ ต่อกระแสไฟฟ้ าทีม่ ปี ริมาณ 0.5 มิลลิแอมแปร์ข้ นึ
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ไป ค่าเฉลีย่ ของกระแสไฟฟ้ าทีร่ ่างกายรูส้ กึ ได้สาหรับผูช้ ายประมาณ 1.1 มิลลิแอมแปร์ และสาหรับผูห้ ญิงประมาณ 0.7 มิลลิ
แอมแปร์ กระแสไฟฟ้ าระดับนี้จะไม่ทาอันตรายต่อเนื้อเยือ่ ภายในของร่างกายมนุษย์
4.1.2 ระดับที่สามารถช่ วยตัวเองให้ หลุดได้ หรื อเรี ยกว่ าระดับกระแสปล่ อยหลุด คือมีปริมาณกระแส
ไฟฟ้ าทีเ่ มือ่ ผ่านเข้าสูร่ ่างกายแล ้ว ผูท้ ถ่ี กู กระแสไฟฟ้ ายังสามารถช่วยตัวเองให้หลุดออกมาได้ ค่าเฉลีย่ ของกระแสปล่อยหลุดสาหรับ
ชายประมาณ 15 มิลลิแอมแปร์ และสาหรับหญิงประมาณ 10 มิลลิแอมแปร์ กระแสไฟฟ้ าระดับนี้ยงั ไม่เป็ นอันตรายต่อเนื้อเยื่อ
เพียงแต่ทาให้กล้ามเนื้อหดตัว
4.1.3 ระดับที่เป็ นอันตราย เป็ นระดับกระแสไฟฟ้ าที่สามารถทาอันตรายถึงตาย คือมีปริมาณมากกว่าระดับ
กระแสปล่อยหลุดเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ เช่น เมือ่ กระแสไฟฟ้ าเกินกว่า 18 มิลลิแอมแปร์ไหลผ่านช่องทรวงอกกลา้ มเนื้อทรวงอกจะ
หดตัวบีบรัดปอดและทาให้การหายใจชะงัก ถ้าปล่อยให้กระแสไฟฟ้ าดังกล่าวผ่านร่างกายต่อไปจะทาให้หมดสติและถึงตายในทีส่ ุด
อาการทีก่ ล้ามเนื้อหัวใจเต้นถีร่ วั หรือกระตุก เป็ นผลจากกระแสไฟฟ้ าไหลผ่านหัวใจซึง่ จะทาให้จงั หวะการเต้นของหัวใจผิดไปจากที่
ควรจะเป็ น หัวใจจะสันระริ
่ กและเต้นอ่อนลง ๆ จนเลือดหยุดหมุนเวียนหัวใจทีต่ กอยู่ในสภาพดังกล่าวถ้าไม่ได้รบั การปฐมพยาบาล
ทันท่วงทีมกั จะไม่สามารถทางานได้ตามปกติ
4.2 ผลของกระแสไฟฟ้ าที่มีต่อร่ างกาย เมือ่ กระแสไฟฟ้ าผ่านร่างกายมนุ ษย์แลว้ จะเกิดอันตรายหรือผลต่อร่างกาย
มนุ ษย์ 7 ประการด้วยกัน คือ กลา้ มเนื้อกระตุกหรือเกิดการหดตัว (Muscular Freezing) ระบบประสาทเกิดอาการชะงักงัน
(Nerve block) หัวใจเกิดอาการเกิดเร็ว ถีร่ วั หรือเต้นกระตุก (Ventricular fibrillation) หัวใจหยุดทางานทันที (Cardiac arrest)
เซลล์ภายในร่างกายเสีย หรือตาย เนื้อเยือ่ เซลล์ต่าง ๆ ของร่างกายถูกทาลาย และดวงตาอักเสบ ดังรายละเอียด ดังนี้
4.2.1 กล้ ามเนื้อกระตุกหรื อเกิดการหดตัว อาการเช่ นนี้จะพบเห็นเสมอหรือบางคนอาจเคยประสบมาด้วย
ตนเอง เช่น เวลาที่เผลอไปจับสิง่ ทีม่ ไี ฟฟ้ ารัว่ อยู่ จะรู ส้ กึ มีอาการกระตุกทัน ที ถ้ากระแสไฟฟ้ าผ่านร่างกายลงดินได้ แต่หากหลุด
ออก มาไ ด้ห รื อ กร ะแส ไฟฟ้ าถู ก ตั ด ทอน ก็ ค งไม่ มี ป ั ญ หาอะ ไร แต่ ถ้า หากบั ง เอิ ญ ต้อ งอยู่ ในส ภาพที่ ก ร ะแส
ไฟฟ้ าไหลผ่านตัวอยู่ต่อไป กล ้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ จะหดตัว มีอาการเกร็ง และถ้ากระแสไฟฟ้ าไหลผ่านเข้าทางมือหรือศีรษะและไหล
ออกลงดินทางมืออีกข้างหนึ่งหรือทางเท้า กล ้ามเนื้อทรวงอกจะหดตัวมากทีส่ ุด มีผลทาให้การทางานของปอดมีอุปสรรคจนในทีส่ ุด
ปอดไม่ อ าจจะท างานได้ ท าให้มีอ าการหายใจขัด ร่ า งกายจะมีส ภาพการขาดอากาศในการหายใจจนเกิ ด อาการสลบ
(Asphyxiation) มีผลต่อเนื่องทาให้การหมุนเวียนของเลือดต้องหยุดด้วย
4.2.2 ระบบประสาทเกิดอาการชะงักงัน หรื อเป็ นอัมพาตชั่วคราว (Temporary paralysis) เป็ นผลจาก
กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านร่างกายมีปริมาณตัง้ แต่ 10 ถึง 50 มิลลิแอมแปร์ จะทาให้ระบบประสาทชะงักงันไปชัว่ ขณะหนึ่งมีอาการ
กระตุกอย่างแรง หมดความสามารถในการควบคุมกลา้ มเนื้ อในส่วนทีม่ กี ระแสไฟฟ้ าไหล ไม่สามารถทีจ่ ะสลัดหลุดออกได้ ระบบ
ประสาทส่วนกลางทีค่ วบคุมการทางานของหัวใจจะเป็ นอัมพาตชัว่ คราว มีผลทาให้การทางานของหัวใจล้มเหลว
4.2.3 หัวใจเกิดอาการเต้ นเร็ ว ถีร่ ั วหรื อเต้ นกระตุก เป็ นผลจากการทีก่ ระแสไฟฟ้ าทีไ่ หลผ่านร่างกายมีปริมาณ
มากกว่า 50 มิลลิแอมแปร์ข้ นึ ไป จะทาให้หวั ใจเต้นรัวประมาณ 120-130 ครัง้ ต่อนาที ปกติกลา้ มเนื้อหัวใจจะมีการหดตัวและ
ขยายตัวเป็ นจังหวะเท่ากับจังหวะการเต้นของหัวใจโดยเป็ นไปอย่างสมา่ เสมอ ช่วยให้หวั ใจทาหน้าทีส่ ู บฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ
ของร่างกายได้ตลอดเวลา แต่ถา้ มีกระแสไฟฟ้ าผ่านหัวใจ การเต้นหรือการหดตัวและขยายตัวของกลา้ มเนื้อหัวใจจะเปลีย่ นไปเป็ น
การเต้นในจังหวัดทีผ่ ดิ ปกติ เช่น มีอาการกระตุกหรือมีการเต้นถีร่ วั แต่เป็ นการเต้นทีอ่ ่อน การสู บฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายจึงทาได้ไม่เต็มทีท่ าให้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายขาดเลือดไปเลี้ยงอย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมอง ต่อมาหัวใจก็จะ
หยุดเต้นจนถึงแก่ชวี ติ การแก้อาการเต้นกระตุกหรือถีร่ วั ของหัวใจ จะใช้วธิ ีการนวดหัวใจจากภายนอกไม่ได้ แพทย์ผูช้ านาญเท่านัน้
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ทีจ่ ะช่วยได้ กล่าวคือ จะต้องใช้วธิ ีการป้ อนกระแสไฟฟ้ าเข้าไปกระตุน้ หัวใจโดยใช้กระแสไฟฟ้ า แรงดัน และระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
วิธีการนี้เรียกว่าการกระตุน้ หัวใจด้วยกระแสไฟฟ้ า (Defibrillation) หรือเรียกว่าการช็อตด้วยไฟฟ้ า
กระแสไฟฟ้ าระดับทีท่ าให้เกิดอาการกล ้ามเนื้อหัวใจเต้นถีร่ วั นัน้ ขึ้นอยู่กบั ปัจจัยต่อไปนี้คือ ระยะเวลาทีก่ ระแสไฟฟ้ า
ระดับทีท่ าให้เกิดการช็อกไหลผ่าน นา้ หนัก เส้นทางการไหลของกระแสไฟฟ้ า และปริมาณหรืออัตราการไหลของกระแสไฟฟ้ า
กระแสไฟฟ้ าช็อต ถ้าเกินระดับที่ทาให้กลา้ มเนื้อหัวใจเต้นถี่รวั แลว้ อาจทาให้หวั ใจหยุดทางานโดยสิ้นเชิง ทาให้
เนื้อเยือ่ ในร่างกายถูกเผาไหม้อย่างรุนแรง ทาลายระบบประสาทและยุตกิ ารหายใจ สภาพทัง้ หมดนี้มอี นั ตรายถึงชีวติ ทัง้ สิ้น
4.2.4 หัวใจหยุดทางานทันที กรณีน้ มี กั เกิดจากการทีก่ ระแสไฟฟ้ าปริมาณมากไหลผ่านหัวใจในระยะเวลาอันสัน้
กระแสไฟฟ้ าประมาณ 250 มิลลิแอมแปร์ จะทาให้กลา้ มเนื้อหัวใจหดตัวอย่างแรงและหัวใจจะหยุดเต้นทันที และบางครัง้ หัวใจ
อาจจะกลับเต้นหรือทางานได้ดว้ ยตัวเองหรือหลังจากการใช้วธิ ีการนวดหัวใจจากภายนอก (External cardiac massage)
4.2.5 เซลล์ ภายในร่ างกายเสียหรื อตาย เป็ นผลจากกระแสไฟฟ้ าทีผ่ ่านร่างกายแม้จะมีปริมาณไม่มากพอทีจ่ ะทา
ให้เกิดบาดแผลไหม้ก็อาจจะทาให้เซลล์ในร่า งกายบางส่วนเสียหาย เซลล์ท่ถี ูกทาลายอาจจะเกิดการเน่ าเสียและลุกลามแผ่กว้าง
ออกไป เกิดเป็ นพิษแก่เนื้อเยือ่ ต่าง ๆ ได้ โดยปกติกระแสไฟฟ้ าทีผ่ ่านร่างกาย มักจะผ่านในเส้นทางทีม่ คี วามต้านทานน้อย ๆ เช่น
หลอดเลือดและไขสันหลัง จึงมักทาให้เกิดการแข็งตัวของเลือดในหลอดเลือดและเส้นประสาทในไขสันหลังได้รบั อันตราย อาการที่
ผลจากไฟฟ้ าในกรณีน้ อี าจจะไม่เกิดขึ้นทันที แต่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังจากทีป่ ระสบอันตรายจากไฟฟ้ าในระยะหนึ่งแล ้ว
4.2.6 เนื้อเยื่อและเซลล์ ต่าง ๆ ของร่ างกายถูกทาลาย เป็ นผลจากกระแสไฟฟ้ าแรงดันสู งทีไ่ หลผ่านร่างกายจะ
ทาให้เกิดอันตรายร้ายแรงในส่วนที่กระแสไฟฟ้ าไหลผ่าน เนื่องจากความร้อนที่เกิดจากกระแสไฟฟ้ า ส่วนของร่างกายที่มกั เป็ น
อันตรายคือส่วนทีก่ ระแสไฟฟ้ าเข้าและผ่านออกลงดิน เช่น มือจับเหล็กเส้นไปสัมผัสถูกสายไฟฟ้ าแรงสู งในขณะทีย่ นื อยู่บนดิน จะ
เกิดการลัดวงจรของกระแสไฟฟ้ าลงดิน โดยผ่านเหล็กเส้น ผ่านมือ ผ่านร่างกายลงดินทีเ่ ท้า ส่วนทีม่ บี าดแผลไหม้เห็นได้ชดั เจนคือ
ทีฝ่ ่ ามือและฝ่ าเท้า กระแสไฟฟ้ าตัง้ แต่ 200 มิลลิแอมแปร์ข้ นึ ไปทาให้เกิดบาดแผลได้ บาดแผลไหม้จะรุนแรงเพียงใดนัน้ ขึ้นอยู่กบั
ปริมาณของกระแสไฟฟ้ าเพราะถ้ากระแสไฟฟ้ ามีปริมาณมากความร้อนทีเ่ กิดจะมีปริมาณมากด้วย ผูท้ ไ่ี ด้รบั อันตรายจากความร้อน
เนื่องจากกระแสไฟฟ้ า ถ้าไม่เสียชีวติ ก็มกั จะพิการ สูญเสียอวัยวะทีเ่ กิดบาดแผลไหม้ เช่น ต้องตัดแขนและขาออก เป็ นต้น
4.2.7 ดวงตาอักเสบ เป็ นผลจากกระแสไฟฟ้ าซึง่ สาเหตุมกั เกิดจากแสงสว่างทีม่ คี วามเข้มสู ง จากการเชื่อมโลหะ
หรือประกายไฟทีเ่ กิดจากการลัดวงจร ประกายไฟหรือแสงสว่างนี้จะทาอันตรายต่อดวงตาอาจทาให้ตาอักเสบหรือตาบอดได้

5. อุบัตเิ หตุจากไฟฟ้า
จากทีก่ ล่าวมาแล ้วว่าผูป้ ระสบอุบตั ิเหตุจากไฟฟ้ ามากกว่าร้อยละ 90 เป็ นการประสบอันตรายจากการทีก่ ระแสไฟฟ้ าไหล
ผ่านร่างกายลงดิน ซึง่ ส่วนใหญ่จะเกิดจากไฟฟ้ าแรงดันตา่ แต่อย่างไรก็ตาม การประสบอันตรายจากไฟฟ้ าแรงสู งก็มจี านวนไม่นอ้ ย
อีกทัง้ อุบตั เิ หตุจากไฟฟ้ าทีก่ ่อให้เกิดเพลิงไหม้ก็มจี านวนมากมาย อุบตั ิเหตุจากไฟฟ้ าทีพ่ บมาก ได้แก่ อุบตั ิเหตุจากไฟฟ้ าทาให้เกิด
เพลิงไหม้ อุบตั เิ หตุจากไฟฟ้ าแรงดันสูง และแรงดันตา่ มีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
5.1 อุบัติเหตุจากไฟฟ้าทาให้ เกิดเพลิงไหม้ การทีจ่ ะเกิดเพลิงไหม้ข้นึ ได้ จะต้องมีองค์ประกอบครบทัง้ 3 ประการ คือ
ความร้อน เชื้อเพลิง และอากาศหรือออกซิเจน ถ้าปราศจากอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะไม่เกิดเพลิงไหม้ข้ ึน ไฟฟ้ ามี ส่วนร่ วมเป็ น
องค์ประกอบของการเกิดเพลิงไหม้ในเรื่องของความร้อน เนื่องจากพลังงานไฟฟ้ าเปลีย่ นรูปเป็ นพลังงานความร้อนได้ สาเหตุใหญ่ท่ี
ทาให้เกิดเพลิงไหม้ เนื่องจากไฟฟ้ ามี 5 ประการ ได้แก่ การเกิดประกายไฟฟ้ าในบริเวณทีม่ เี ชื้อเพลิงไวไฟ การลุกไหม้ทส่ี ายไฟฟ้ า
หรืออุปกรณ์ไฟฟ้ า การใช้มอเตอร์ไฟฟ้ าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ าเกินกาลัง ความร้อนที่จุดต่อสายและความร้อนที่สะสมอยู่ในอุปกรณ์
ไฟฟ้ า ซึง่ อธิบายได้ ดังนี้
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5.1.1 การเกิดประกายไฟฟ้าในบริ เวณที่มเี ชื อ้ เพลิงไวไฟ เชื้อเพลิงไวไฟอาจจะอยู่ในรูปของของเหลวทีร่ ะเหย
และติดไฟง่าย เช่น นา้ มัน แอลกอฮอล์ เป็ นต้น หรืออาจอยู่ในรูปของก๊าซ เช่น ก๊าซหุงต้ม (LPG) ไฮโดรเจน เป็ นต้น หรืออาจจะ
อยู่ในรูปของของแข็ง เช่น เส้นใยทีเ่ กิดจากการทอผ้า ปุยนุ่น ปอ เป็ นต้น สิง่ ต่าง ๆ เหล่านี้ลุกติดไฟได้งา่ ย ถ้าหากเกิดประกายไฟ
ขึ้นในบริเวณต่าง ๆ เหล่านี้ก็มโี อกาสทีจ่ ะเกิ ดเพลิงไหม้ข้ นึ ได้ เช่น ประกายไฟฟ้ าจากมอเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรมปัน่ นุ่นทาให้
นุ่นในโรงงานลุกไหม้ข้นึ ได้ หรือตัวอย่างจากโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งคนงานได้ดงึ ปลั ๊กพัดลม ซึง่ พัดลมนี้ติดตัง้ ไว้เหนือถังใส่
ทินเนอร์ โดยทีถ่ งั ทินเนอร์น้ ีไม่มฝี าปิ ดในขณะดึงปลั ๊กพัดลมนี้ มปี ระกายไฟเกิดขึ้นเล็กน้อย โดยทีใ่ นบรรยากาศมีไอของทินเนอร์
กระจายอยู่ ทาให้เกิดเพลิงลุกไหม้ข้นึ ได้ทนั ที
5.1.2 การลุกไหม้ ที่สายไฟฟ้ าหรื ออุปกรณ์ ไฟฟ้ า กรณีมกั จะเกิดจากการใช้กระแสไฟฟ้ าเกินอันตราทีก่ าหนด
ไว้สาหรับสายไฟฟ้ าและอุปกรณ์ป้องกันวงจรติดตัง้ ไว้ไม่ถูกต้องเหมาะสม ตัวอย่างเช่น การใช้สายไฟฟ้ าทีส่ ามารถรับกระแสไฟฟ้ า
ได้สูงสุด 20 แอมแปร์กบั อุปกรณ์ไฟฟ้ าทีต่ อ้ งการกระแสไฟฟ้ า 50 แอมแปร์ ใช้ฟิวส์ป้องกันวงจรขนาด 100 แอมแปร์ในสภาพ
เช่ นนี้สายไฟฟ้ าต้อ งรับกระแสมากเกินกว่าอัตราที่กาหนด ฟิ วส์ท่ใี ช้ป้องกันวงจรจะไม่ข าดเพราะกร ะแสไฟฟ้ าที่ใช้ไม่ถึง 100
แอมแปร์ (ตามปกติแล ้วฟิ วส์ตอ้ งติดตัง้ ไม่เกิน 20 แอมแปร์) สายไฟฟ้ านัน้ จะมีความร้อนเพิม่ ขึ้นเรื่อย ๆ จนในทีส่ ุด ฉนวนหุม้ สาย
ถูกทาลายหมดสภาพความเป็ นฉนวนและเกิดการลุกไหม้ข้นึ และอาจเป็ นผลต่อเนื่องทาให้ตวั นาไฟฟ้ าหรือลวดทองแดงทัง้ สองเส้น
สัมผัสกันและเกิดการลัดวงจร ซึง่ ในตอนนี้อาจจะทาให้ฟิวส์ป้องกันวงจรขาด แต่ก่อนฟิ วส์ป้องกันวงจรจะขาด เพลิงทีเ่ กิดลุกไหม้
ฉนวนหุม้ สายอาจจะลุกไหม้เชื้อเพลิงทีอ่ ยู่ใกล ้เคียงจนเป็ นอัคคีภยั ไปแล ้ว
5.1.3 การใช้ มอเตอร์ ไฟฟ้ าหรื ออุปกรณ์ ไฟฟ้ าเกิ น ลักษณะเช่นนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมอเตอร์ไฟฟ้ าหรืออุปกรณ์
ไฟฟ้ าต้องการกระแสไฟฟ้ าเพือ่ จ่ายให้กบั วงจรมากกว่าปกติ ซึง่ ปกตินนั้ อุปกรณ์ไฟฟ้ าจะใช้กระแสไฟฟ้ าอยู่ค่าคงทีใ่ นปริมาณหนึ่ง
ในขณะใช้งาน แต่ถา้ หากมีการใช้งานมากกว่าปกติหรือการทางานของอุปกรณ์นนั้ ผิดปกติอุปกรณ์ไฟฟ้ านัน้ จะต้องการกระแสไฟฟ้ า
มาก เพื่อจะทาให้อุปกรณ์นนั้ ๆ ทางานต่อไป เมื่อต้องการกระแสไฟฟ้ าเพิ่มจะทาให้เกิดความร้อนสู งขึ้นกว่าปกติ จนอาจทาให้
มอเตอร์ไฟฟ้ าหรืออุปกรณ์นนั้ ไหม้ได้ หากมีเชื้อเพลิงไวไฟอยู่ใกล ้ ๆ ก็อาจทาให้เกิดการลุกไหม้ได้ โดยปกติอุปกรณ์ไฟฟ้ าเหล่านี้
จะติดตัง้ อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ าเกินกาลังไว้ บางครัง้ อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ าเกินกาลังนี้ไม่ทางานก็อาจทาให้มอี าการผิดปกติดงั กล่าว
ข้างต้นเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ บางครัง้ มอเตอร์ไฟฟ้ าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ าไม่หมุนหรือไม่ทางาน เมือ่ สับสวิตซ์จ่ ายกระแสไฟฟ้ าเข้าใน
วงจรแลว้ อาจทาให้เกิดความร้อนสะสมที่อุปกรณ์ไฟฟ้ านัน้ ๆ มากจนเกิดการลุกไหม้ได้ หรือบางครัง้ มอเตอร์ไฟฟ้ าหรืออุปกรณ์
ไฟฟ้ านัน้ ๆ ทางานได้ชวั ่ ครู่หนึ่งแลว้ หยุดการทางานไปเอง โดยทีย่ งั ไม่ได้ตดั กระแสไฟฟ้ าออกจากวงจร ก็อาจทาให้เกิดความร้อน
สะสมมากขึ้นจนเกิดการลุกไหม้ได้
5.1.4 ความร้ อนที่จุดต่ อสาย ในกรณีทต่ี อ้ งต่อสายไฟฟ้ า ไม่ว่าจะเป็ นการต่อสายโดยตรงหรือต่อผ่านอุปกรณ์ใด
รอยต่อนัน้ จะต้องแน่นสนิท การต่อไว้อย่างหลวม ๆ จะเป็ นผลทาให้เกิดความต้านทานต่อการไหลของกระแสไฟฟ้ า เมือ่ มีประมาณ
กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านมากจะเกิดความร้อนทีจ่ ดุ ต่อนัน้ เพิม่ มากขึ้น จนร้อนแดงอาจเป็ นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ได้ในทีส่ ุด
5.1.5 ความร้ อนที่สะสมอยู่ในอุปกรณ์ ไฟฟ้า การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ าทีม่ คี ุณภาพตา่ หากใช้ไปนาน ๆ ความร้อนที่
สะสมเพิม่ มากขึ้น จนทาให้ถงึ จุดติดไฟของสิง่ ทีร่ องรับหรือสัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้ านัน้ ๆ
5.2 อุบัติเหตุจากไฟฟ้าแรงดันสู ง ส่วนใหญ่มกั จะเกิดภายนอกอาคารและอยู่ในบริเวณทีส่ ูง สาเหตุทพ่ี บบ่อย ๆ ได้แก่
อุบตั ิเหตุท่เี กิดขึ้นขณะทาการตอกเสาเข็มก่อสร้างอาคารใกลส้ ายไฟฟ้ าแรงสู ง การใช้ปนั้ จัน่ ยกของหนักใกลส้ ายไฟฟ้ าแรงสู ง การ
ก่อสร้างปรับปรุงหรืออาคารต่อเติม และการรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ ซึง่ จะได้อธิบายดังต่อไปนี้
5.2.1 การตอกเสาเข็มก่ อสร้ างอาคารใกล้ สายไฟฟ้ า ในการตอกเสาเข็มจะมีการตัง้ ปัน้ จัน่ ใกลแ้ นวสาย
ไฟฟ้ าแรงสู ง โดยปกติสายไฟฟ้ าแรงสู งจะเป็ นสายเปลือยไม่มฉี นวนหุม้ เมื่อต้องทาการตอกเสาเข็มหากทาอย่างไม่ระมัดระวัง
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หรือไม่มกี ารนาปลอกฉนวนหุม้ สายมาคลุมไว้ สลิงยกเสาหรือตัวเสาเข็มอาจไปถูกหรือสัมผัสกับสายไฟฟ้ าแรงสู งได้ เมือ่ ปัน้ จัน่ เข้า
ไปใกลส้ ายไฟฟ้ าแรงสู งหรืออาจมีสาเหตุมาจากการที่ปนั้ จัน่ ตอกเสาเข็มลม้ ไปฟาดถูกสายไฟฟ้ า เนื่องจากพื้นที่ตงั้ เสาเข็มนัน้ ไม่
มันคง
่
5.2.2 การใช้ ปั้นจั่นยกของหนักใกล้ สายไฟฟ้า สาเหตุสว่ นใหญ่มกั เกิดขึ้นคล ้ายกับการใช้ปนั้ จัน่ ตอกเสาเข็ม
5.2.3 การก่ อสร้ างปรั บปรุ งหรื อต่ อเติ มอาคาร สาเหตุของอุบตั ิเหตุท่พี บบ่อย ๆ มักเกิดจากการส่งเหล็ก
เส้นขึ้นทีส่ ู ง การแบกหรือขนส่งเหล็กเส้นใกล ้ ๆ แนวสายไฟฟ้ า การใช้เหล็กเส้นกระทุง้ คอนกรีตขณะหล่อเสา การผูกเหล็ก การ
ฉาบปูน และการทาสี โดยการทางานดังกล่าวใกล ้แนวสายไฟฟ้ าแรงสู งโดยม่ามีการป้ องกันทีด่ ี
5.2.4 การรู้ เท่ าไม่ ถึงการณ์ มีการเอื้อมมือหรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไปถูกเข้าใกลส้ ายไฟฟ้ าแรงสู งทีพ่ าดผ่าน
ใกลร้ ะเบียงหรืออาคาร รถยกซึง่ ติดสายไฟฟ้ าแรงสู ง และการใช้บนั ไดเหล็กพาดถูก สายไฟฟ้ า โดยการรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ หรือโดย
มิได้ตงั้ ใจ
5.3. อุบัติเหตุจากไฟฟ้ าแรงดันต่า การประสบอันตรายจากไฟฟ้ าแรงดันตา่ สาเหตุส่วนใหญ่มกั เกิดจากกระแสไฟฟ้ า
ผ่านร่างกายลงดินหรือจากไฟฟ้ าลัดวงจร โดยที่ร่างกายต่ อเป็ นส่วนหนึ่งของวงจรไฟฟ้ า ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ มกั เกิ ดจากการใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้ าทีช่ ารุดหรือมีกระแสไฟรัว่ เกิดจากสภาพแวดลอ้ มหรือเทคนิคในการติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้ า และเกิดจากผูป้ ฏิบตั ิงาน
หรือผูใ้ ช้อปุ กรณ์ไฟฟ้ า อุบตั เิ หตุดงั กล่าวเกิดขึ้นได้ ดังนี้
5.3.1 การใช้ อุปกรณ์ ไฟฟ้าที่ชารุ ดหรื อมีกระแสไฟฟ้ ารั่ ว สาเหตุมกั เกิดจากฉนวนไฟฟ้ าทีห่ มุ ้ สายไฟฟ้ าชารุด
เสียหายหรือเสือ่ มคุณภาพ เปราะแตกหรือขาดวิน่ ไปและเกิดจากการชารุดของฉนวนทีใ่ ช้ในขดลวดของมอเตอร์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้ า
กล่าวคือ
1) ฉนวนไฟฟ้ าทีห่ มุ ้ สายไฟฟ้ าชารุดเสียหาย เสือ่ มคุณภาพ เปราะแตกหรือขาดวิน่ ไป เนื่องจากการใช้งานมา
นาน จนสามารถมองเห็นลวดตัวนาของสายไฟฟ้ าได้อย่างชัดเจน จึงทาให้ฉนวนหุม้ สายไฟฟ้ าสู ญเสียคุณสมบัติทจ่ี ะป้ องกันการรัว่
ของกระแสไฟฟ้ า และเป็ นการเปิ ดโอกาสให้อนั ตรายเกิดขึ้นกับผูท้ ไ่ี ปสัมผัสหรือแตะต้องเข้าได้งา่ ย
2) การชารุดของฉนวนทีใ่ ช้ในขดลวด (Coil หรือ Winding) ของมอเตอร์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้ า ทาให้เกิดมี
กระแสไฟฟ้ ารัว่ ภายในวงจรและหากมีปริม าณมาก ๆ อาจทาให้ขดลวดของมอเตอร์หรือ อุปกรณ์ไฟฟ้ าไหม้หรือเสียหายได้
ตลอดจนผูท้ ไ่ี ปสัมผัสหรือแตะต้องอุปกรณ์ไฟฟ้ านัน้ ได้รบั อันตรายได้
5.3.2 เกิ ดจากสภาพแวดล้ อมหรื อเทคนิ คในการติดตั้งอุปกรณ์ ไฟฟ้ า ที่สาคัญ ได้แก่ บริเวณที่ปฏิบตั ิงาน
เปี ยกชื้น การต่อสายไฟฟ้ าไม่ดี ติดตัง้ อุปกรณ์เครื่องใช้ผดิ ลักษณะ และเลือกใช้ไม่ถูกต้อง ตลอดจนการเดินหรือตัดต่อสายไฟฟ้ า
โดยไม่ตดั วงจรไฟฟ้ าก่อน เป็ นต้น สภาพดังกล่าวนี้สามารถทาให้เกิดอุบตั เิ หตุอนั ตรายได้ ดังนี้
1) สภาพแวดลอ้ มทีเ่ ปี ยกหรือชื้นแฉะในบริเวณทีป่ ฏิบตั ิงานอยู่หรือส่วนต่ าง ๆ ของร่างกายทีเ่ ปี ยกชื้นทาให้
ร่างกายเป็ นสือ่ หรือนาไฟฟ้ าทีด่ ี เนื่องจากตัวคนทีเ่ ปี ยกหรือชื้นจะมีความต้านทานต่อกระแสไฟฟ้ าลดลงกระแสไฟฟ้ าจะผ่านร่างกาย
ได้ง่าย เช่น การซ่อมหรือเปลีย่ นอุปกรณ์ไฟฟ้ าในขณะที่มื อเท้าเปี ยกหรืออยู่ในที่ช้ ืนแฉะ ตัวอย่างการเกิดอันตราย การเปลีย่ น
หลอดไฟฟ้ าห้องนา้ ผูป้ ระสบอันตรายส่วนใหญ่มกั เข้าใจว่า การปิ ดสวิตซ์ประจาดวงไฟเป็ นการปลอดภัยทีเ่ พียงพอแลว้ แต่ความ
จริงหาเป็ นเช่นนัน้ ไม่ สวิตซ์ประจาดวงไฟจะตัดไฟฟ้ าเพียงเส้นเดียวจากจานวน 2 เส้น หากบังเอิญเส้นทีต่ ดั โดยสวิตซ์เป็ นเส้นทีม่ ี
ไฟฟ้ าก็คงไม่มปี ญั หาเพราะไฟฟ้ าไม่อาจรัว่ ไปทีข่ วั้ หลอดได้ แต่หากสวิตซ์นนั้ ผูท้ ่ตี ิดตัง้ ขาดความระมัดระวัง ต่อสายเข้าสวิตซ์ไม่
ถูกต้องคื อต่ อเข้ากับเส้นศู นย์ซ่ึงเป็ นเส้น ที่ไม่มีไฟฟ้ า ถ้ามีไฟฟ้ ารัว่ ไปที่ขวั้ หลอดถึงปิ ดสวิตซ์แ ลว้ ไฟฟ้ าก็ยงั คงอยู่ท่ีขวั้ หลอด
ตลอดเวลา เพราะไฟฟ้ าถูกต่อโดยตรงไม่ผ่านสวิตซ์ เมือ่ คนไปจับเข้ากระแสไฟฟ้ าก็จะผ่านตัวลงดินได้งา่ ย เนื่องจากตัวคนนี้ยนื อยู่
ในทีเ่ ปี ยกชื้น (ห้องนา้ ) ร่างกายจะเป็ นตัวนากระแสไฟฟ้ าลงดินทีด่ ี เนื่องจากมีค่าความต้านทานตา่ เป็ นต้น
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2) การต่อสายไฟฟ้ า การต่อสายไฟฟ้ าหรือเข้าสายทีข่ วั้ ต่อโดยปกติจะต้องต่อให้แน่นและเรียบร้อย หากการ
ต่อสายไฟฟ้ าหรือการเข้าสายทีข่ วั้ ต่อไม่แน่น อาจทาให้เกิดความร้อนขึ้นทีจ่ ุดต่อสายนัน้ ได้ ฉนวนหุม้ ละลายอาจละลายจนสายตัว
นามาชนกัน ทาให้เกิดการลัดวงจรขึ้นหรือบางครัง้ อาจเกิดจากการทีข่ วั้ ต่อหรือจุดต่อสายไม่แน่นหรือไม่เรียบร้อย ทาให้ตวั นาตรง
บริเวณนัน้ เกิดการลัดวงจรขึ้น บางกรณีอาจเกิดขึ้นจากลักษณะการเดินสายไฟฟ้ าทีไ่ ม่ปลอดภัย เช่น เดินพาดไปมา โดยไม่มกี าร
ยึดโยงหรือเดินสายไฟฟ้ าในที่เปี ยกชื้นมีนา้ ขังหรือเดินสายไฟฟ้ าจากสะพานไฟฟ้ า โดยวิธีเกี่ยวกับขาฟิ วส์โดยทีไ่ ม่ได้ใช้สกรู ยดึ ให้
แน่น เป็ นต้น ก็อาจเป็ นสาเหตุทาให้เกิดการลัดวงจรขึ้นได้งา่ ย ๆ
3) การติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้ าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้ าผิดลักษณะ เช่น การออกแบบและการก่อสร้าง ตลอดจนการ
นาไปติดตัง้ ไว้ในที่เปี ยกชื้น สกปรก มีฝ่ ุนละอองเข้าไปจับอยู่ภายในวงจรไฟฟ้ า และเครื่องจักรที่ใช้ ทาให้กระแสไฟฟ้ าไหลไม่
สะดวก เกิดความร้อนขึ้นในวงจรไฟฟ้ าจนถึงระดับทีเ่ ป็ นอันตราย
การติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้ าในบริเวณทีเ่ ป็ นรัว้ ลวดหนามหรือราวตากผ้าทีท่ าด้วยโลหะ เมือ่ สายอุปกรณ์ไฟฟ้ าซึง่
มีคุณภาพตา่ ไปทับหรือสัมผัสกับสายไฟฟ้ า อาจทาให้มกี ระแสไฟฟ้ ารัว่ อยู่ตามรัว้ หรือโลหะ และเป็ นอันตรายต่อผูท้ ไ่ี ปสัมผัสหรือ
ถูกต้องหรืออยู่ใกล ้เคียง
4) การเลือกใช้อปุ กรณ์หรือการใช้อปุ กรณ์ไฟฟ้ าไม่ถกู ต้อง เช่น การเลือกใช้เต้าเสียบผิดประเภท การใช้ฟิวส์
ไม่ถกู ต้องโดยใช้สายไฟฟ้ าแทนฟิ วส์ การเลือกขนาดสายไฟฟ้ าไม่พอเหมาะกับกาลังของเครื่องจักรทีใ่ ช้ การใช้เครื่องมือเครื่องจักร
เกินกาลังหรือใช้เครื่องมือไม่ตรงกับแบบของเครื่องใช้ไฟฟ้ าทีอ่ อกแบบไว้ ทีพ่ บเสมอคือการนาอุปกรณ์ไฟฟ้ าทีอ่ อกแบบสาหรับใช้
ภายในอาคารไปใช้ภายนอกอาคาร ซึง่ การออกแบบอุปกรณ์ทใ่ี ห้ใช้ภายนอกและภายในอาคารแตกต่างกัน แบบทีใ่ ช้ภายนอกอาคาร
จะออกแบบให้ทนทานต่อดินฟ้ าอากาศ (Weather Proof) ฉะนัน้ จึงต้องเลือกใช้ให้ถกู ต้องและเหมาะสม แม้จะมีราคาสู งต้องลงทุน
มาก ก็เป็ นการลงทุนทีค่ มุ ้ ค้ายิง่ ถ้าเทียบกับชีวติ มนุษย์ ซึง่ ไม่อาจประเมินราคาได้
นอกจากนัน้ การเดินสาย การตัดต่อสายไฟฟ้ าโดยไม่ตดั วงจรไฟฟ้ าก่อน ก็เป็ นสาเหตุของอุบตั ิเหตุจากไฟฟ้ า
แรงดันตา่ อันเนื่องจากเทคนิคในการติดตัง้ ไม่ถกู ต้อง
5.3.3 เกิดจากผู้ปฏิ บัติงานหรื อผู้ใช้ อุปกรณ์ ไฟฟ้ า อุบตั ิเหตุจากไฟฟ้ าสาเหตุน้ ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับ “คน” ซึ่ง
เป็ นผู ข้ าดความรู เ้ รื่องความปลอดภัยจากไฟฟ้ า ขาดความระมัดระวังและไม่รอบคอบในการปฏิบตั ิงาน อวดดี ต้องการความ
รวดเร็ว กระทาด้วยความคึกคะนอง เช่น เดินสายไฟฟ้ าหรือต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ าโดยไม่ตดั ไฟก่อนทางาน มีความคิดว่าจับสายไฟฟ้ า
เส้นเดียวไม่เป็ นอันตราย การทางานจึงผิดพลาดบ่อย ๆ ชอบฝ่ าฝื นกฎระเบียบข้อบังคับเพือ่ ความปลอดภัย เช่น ไม่สวมถุงมือยาง
และสวมถุงมือหนังทับอีกชัน้ เมือ่ ทางานกับไฟฟ้ าแรงดันสูง ติดยาเสพติด ของมึนเมา นอกจากนัน้ ยังเกิดจากสภาพจิตไม่ปกติ ตึง
เครียด เบื่อหน่ าย เหม่อลอย ขาดสติในการทางาน ตลอดจนการตรากตราทางานมาก ไม่มเี วลาหยุดพักทาให้สม รรถภาพการ
ทางานหมดไป

6. การป้องกันและมาตรการควบคุมอันตรายจากไฟฟ้าด้ านกฎหมายและมาตรฐานต่ าง ๆ
ปัจจุบนั มีมาตรการทางกฎหมายหลายประการทีใ่ ช้ในการป้ องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้ า นอกจากนี้ มีมาตรฐาน
ต่าง ๆ ทีก่ าหนดไว้ไม่วา่ จะเป็ นของต่างประเทศหรือประเทศไทย กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการป้ องกันและควบคุม
อันตรายจากไฟฟ้ า สรุปได้ดงั นี้
6.1 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
กฎกระทรวงทีอ่ อกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ได้
กาหนดเขตก่อสร้างอาคาร กาหนดมาตรการในการติดตัง้ ป้ ายโฆษณา การติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้ า ถ้าอยู่ในเขตการไฟฟ้ านครหลวง
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ต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้ านครหลวง ถ้าอยู่ในเขตการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้ าส่วน
ภูมภิ าค เช่น การไฟฟ้ านครหลวงได้กาหนดระยะทีป่ ลอดภัยหรือระยะห่างตา่ สุดระหว่างสิง่ ทีไ่ ฟฟ้ ากับสิง่ ก่อสร้างหรืออาคารไว้ โดย
แบ่งเป็ นลักษณะอาคารปิ ด อาคารเปิ ดมีระเบียง และอาคารเปิ ดมีหน้าต่าง ในระดับแรงดันไฟฟ้ าต่าง ๆ
6.2 กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริ หารและการจัดการด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้ อมในการทางานเกี่ยวกับไฟฟ้ า พ.ศ. 2554 ซึง่ ได้กาหนดมาตรการความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับไฟฟ้ าไว้
มากมาย โดยกฎกระทรวงดังกล่าวได้แบ่งเป็ น 4 หมวด คือ หมวด 1 บททัวไป
่ หมวด 2 บริภณั ฑ์ไฟฟ้ า หมวด 3 ระบบป้ องกัน
ฟ้ าผ่า หมวด 4 อุปกรณ์คมุ ้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ า
โดยสาระสาคัญของหมวด 1 บททัว่ ไปจะเป็ นข้อกาหนดให้นายจ้างต้องดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรการความ
ปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับไฟฟ้ า เช่น จัดให้มขี อ้ บังคับเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั งิ านด้านความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับไฟฟ้ า
จัดให้มกี ารฝึ กอบรมลูกจ้าง ซึง่ ปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับไฟฟ้ า จัดให้มแี ผนผังวจรไฟฟ้ าติดตัง้ ภายในสถานประกอบการทัง้ หมด จัดให้มี
ป้ ายเตือนอันตรายในทีอ่ าจเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้ า เป็ นต้น
สาระสาคัญของหมวด 2 บริภณั ฑ์ไฟฟ้ าจะเป็ นข้อกาหนดให้นายจ้างดาเนินการในส่วนทีเ่ กี่ยวกับบริภณั ฑ์ไฟฟ้ า เช่น การ
ติดตัง้ บริภณั ฑ์ไฟฟ้ าให้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการติดตัง้ ของการไฟฟ้ าประจาท้องถิน่ การใช้หม้อแปลงเครื่องวัดทีม่ แี รงดังไฟฟ้ าเกิน
กว่าหกร้อยโวลต์ การใช้เครื่องกาเนิดไฟฟ้ าต้องปฏบัตติ ามทีก่ าหนดไว้ เป็ นต้น
สาระสาคัญของหมวด 3 ระบบป้ องกันฟ้ าผ่าเป็ นข้อกาหนดให้นายจ้างดาเนินการเกี่ยวกับระบบป้ องกันฟ้ าผ่า เช่น ต้อง
ติดตัง้ ระบบป้ องกันฟ้ าผ่าไว้ทอ่ี าคาร หรือบริเวณทีม่ ถี งั เก็บของเหลวไวไฟหรือก๊าซไวไฟ ตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถาน
ต่างประเทศไทยต้องติดตัง้ ระบบล่อฟ้ าทีป่ ล่องควันประเภทต่าง ๆ รวมถึงการต่อสารนาประจุล งหลักดิน เป็ นต้น
สาระสาคัญของหมวด 4 อุปกรณ์คมุ ้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ า เป็ นข้อ
กาหนดให้นายจ้างดาเนินการในเรื่องดังกล่าว เช่น จัดให้มอี ปุ กรณ์คมุ ้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคลทีเ่ หมาะสมกับลักษณะงานที่
เกี่ยวข้องกับไฟฟ้ า คุณสมบัตขิ องอุปกรณ์คมุ ้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และอุปกรณืป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ า เป็ นต้น
(รายละเอียดกฎหมายฉบับเต็มศึกษาเพิม่ เติมได้ทเ่ี ว็บไซต์ สานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการ และคุม้ ครองแรงงาน
http://www.osthai.org)
6.3 กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้ อมในการทางานเกี่ยวกับเครื่ องจักร ปั้นจัน่ และหม้ อนา้ พ.ศ. 2552 ได้มกี ารกาหนดบางส่วนเกี่ยวกับไฟฟ้ า
เช่น เครื่องจักรทีใ่ ช้พลังงานไฟฟ้ าต้องมีระบบหรือ
6.4 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ได้
กาหนดการป้ องกันอุบตั เิ หตุหรืออันตรายจากเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องเคลือ่ นย้าย หยิบยก หรือลาเลียงวัตถุ สายไฟฟ้ า ท่อไอ
นา้ หรือวัตถุ อันเป็ นสือ่ ส่งกาลังในโรงงาน
6.5 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 ซึง่ สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาห-กรรม
กระทรวงอุตสาหกรรมได้กาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หลายประเภทเกี่ยวกับเครื่องใช้ อุปกรณ์ เพือ่ ให้ผูใ้ ช้
ไฟฟ้ าได้รบั ความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้ า เช่น มาตรฐานสายไฟฟ้ า สวิตซ์ ฟิ วส์ หลอดไฟฟ้ า เป็ นต้น
6.6 มาตรฐานของสานักพลังงานแห่ งชาติ กระทรวงพลังงาน ได้กาหนดมาตร-ฐานและข้อแนะนาเกี่ยวกับอุปกรณ์
และเครื่องใช้ไฟฟ้ า เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยต่อผูใ้ ช้ไฟฟ้ า เช่น มาตรฐานสายไฟฟ้ า ความรูเ้ กี่ยวกับ Power Circuit Breaker
มาตรฐานการติดตัง้ ไฟฟ้ าภายในอาคาร เป็ นต้น
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6.7 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2511 พระราชบัญญัติการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ ง
ประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521 ได้กาหนดข้อห้าม ข้อจากัด และข้อมูลอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องในเขตเดินสายไฟฟ้ า ข้อกาหนด
เกี่ยวกับเขตเดินสายไฟฟ้ า และกฎเกณฑ์ทก่ี ารไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตกาหนดขึ้นเป็ นพิเศษ
6.8 ข้ อกาหนดและคู่มือปฏิบัติงานสาหรั บพนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง เช่น การ
ไฟฟ้ านครหลวงได้กาหนด กฎการเดินสายและติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้ า พ.ศ. 2538 การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคได้กาหนดแนวปฏิบตั ใิ นการ
เดินสายและติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้ า พ.ศ. 2537 โดยมีการกาหนดการติดตัง้ ไฟฟ้ าภายในและภายนอกอาคาร การทางานกับสายไฟฟ้ า
แรงดันสู ง การติดตัง้ สายดิน เป็ นต้น
6.9 มาตรฐานต่ าง ๆ ของต่ างประเทศ เช่น National Electric Code (NEC) ของสหรัฐอเมริกา ซึง่ เป็ นคู่มอื
ปฏิบตั ิงานและข้อแนะนาต่าง ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน SAA. Wiring Rule Part ของประเทศออสเตรเลีย เป็ น
มาตรฐานการเดินสายไฟฟ้ าในอาคารและสถานประกอบการต่าง ๆ มาตรฐาน DIN หรือ CDE ของประเทศเยอรมนี เป็ นมาตรฐาน
ทีเ่ น้นหนักทางด้านความปลอดภัยในการทางาน เป็ นต้น ซึง่ มาตรฐานต่าง ๆ เหล่านี้เน้นส่วนสาคัญเกี่ยวกับการป้ องกัน
(Protection) เช่น
- การป้ องกันการสัมผัสโดยตรง (Protection against direct contact)
- การป้ องกันจากการสัมผัสโดยอ้อม (Protection against indirect contact)
- การป้ องกันต่อความร้อนในการใช้งานตามปกติ (Protection against thermal effect in normal service)
- การป้ องกันต่อการไหลของกระแสเกินขนาด (Protection against overcurrent)
- การป้ องกันกระแสไฟฟ้ าลัดวงจร (Protection against fault current)
- การป้ องกันต่อแรงดันไฟฟ้ าเกินกาลัง (Protection against overvoltage)
6.10 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสาหรั บประเทศไทย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า 2537-2538 สมาคม
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึง่ ได้กาหนดมาตรฐานการติดตัง้ ทางไฟฟ้ าสาหรับประเทศไทย มีระบุถงึ
การติดตัง้ ทางไฟฟ้ าของผูใ้ ช้ไฟฟ้ าได้มาตรฐาน เพือ่ ให้ได้ทงั้ ความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งานของระบบไฟฟ้ า ซึง่ มีทงั้
กฎ และ/หรือ แนวปฏิบตั ขิ องการไฟฟ้ านครหลวงและการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค และได้กาหนดข้อแนะนาสาหรับการออกแบบและ
ติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้ าไว้ดว้ ย
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กิจกรรม 2.2.3
1. จงอธิ บายนิยามของกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และความต้านทานมาพอสังเขป
2. ผลของกระแสไฟฟ้าทาให้เกิดอันตรายร่ างกายมนุษย์อย่างไรบ้าง
แนวตอบกิจกรรม 10.3.1
1. นิยามของกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และความต้านทาน
1.1 กระแสไฟฟ้า คืออัตราการไหลของอิเล็กตรอนในวงจรไฟฟ้าจากจุดหนึ่ งไปยังอีกจุดหนึ่ งไปมีหน่วย
เป็ นแอมแปร์
2.2 แรงดันไฟฟ้า คือค่าความต่างศักย์ของไฟฟ้าระหว่างสายกับสายหรื อสายกับดิน หรื อระหว่างจุด
หนึ่งกับจุดอื่น ๆ มีหน่วยเป็ นโวลต์
2.3 ความต้านทาน คือคุณสมบัติของวัตถุในการต้านทาน หรื อขัดขวางการไหลของกระแสไฟฟ้า มี
หน่วยเป็ นโอห์ม
2. ผลของกระแสไฟฟ้าทาให้เกิดอันตรายต่อร่ างกายมนุษย์ 7 ประการ คือ กล้ามเนื้อกระตุกหรื อเกิด
การหดตัว (Muscular Freezing) ระบบประสาทเกิดอาการชะงักงัน (Nerve block) หัวใจเกิดอาการเกิดเร็ ว ถี่รัวหรื อ
เต้นกระตุก (Ventricular fibrillation) หัวใจหยุดทางานทันที (Cardiac arrest) เซลล์ภายในร่ างกายเสี ย หรื อตาย
เนื้อเยื่อเซลล์ต่าง ๆ ของร่ างกายถูกทาลาย และดวงตาอักเสบ
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ตอนที่ 2.3
การป้ องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 2.3 แล ้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่ อง
2.3.1 องค์ประกอบของการเกิดไฟและประเภทของไฟ
2.3.2 สาเหตุและผลกระทบจากอัคคีภยั
2.3.3 หลักการป้ องกันและระงับอัคคีภยั ในสถานประกอบกิจการ

แนวคิด
1. ไฟไหม้หรือการสัน ดาปจะเกิด ขึ้น ได้ ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือเชื้อเพลิง ความร้อนและ ก๊าซ
ออกซิเจนซึง่ จะส่งผลให้เกิดการเผาไหม้ต่อเนื่องเป็ นปฏิกิริยาลูกโซ่ การจัดประเภทของไฟ จัดตามลักษณะ
ของเชื้ อเพลิง และการก าหนดสารดับเพลิงของไฟแต่ ล ะชนิ ด โดยไฟแบ่ง ออกเป็ น 5 ประเภท คือ ไฟ
ประเภท A B C D และ K โดยการดับเพลิงควรคานึงถึงคุณสมบัติของสารดับเพลิงที่เหมาะสมกับไฟแต่
ละประเภท
2. สาเหตุของอัคคีภยั ในสถานประกอบการจะมีตน้ เหตุของการเกิดประกายไฟหลายอย่าง การเกิด ประกาย
ไฟจากจุดเล็ก ๆ จะทาให้เชื้อเพลิงลุกไหม้ต่อเนื่องจนเกิดเป็ นอัคคีภยั ที่รุนแรงได้ ซึ่งผลที่เกิดอาจทาให้
บุคคลทีอ่ ยู่ในเหตุการณ์ได้รบั อันตรายบาดเจ็บและเสียชีวติ นอกจากนี้ยงั ก่ อให้เกิดความสู ญเสียต่อสถาน
ประกอบการและเศรษฐกิจของประเทศด้วย
3. หลักการป้ องกัน อัคคีภยั ในสถานประกอบการใช้หลักการแยกองค์ประกอบของการเกิดไฟหรือป้ องกัน
ไม่ให้องค์ประกอบเหล่านัน้ เกิดการรวมตัวกัน ซึ่งมีแนวทางในการดาเนินการ 5 ประการ คือ การดู แ ล
ความเป็ นระเบียบเรียบร้อย การควบคุมแหล่งกาเนิดของไฟ การป้ องกันการติดต่ อลุกลามของไฟ การ
เตรียมความพร้อมในการระงับอัคคีภยั การสร้างจิตสานึกและการฝึ กอบรมบุ คลากร ส่วนหลักการระงับ
อัคคีภยั ใช้การแยกองค์ประกอบของการเกิดไฟ ซึ่งแนวทางที่สาคัญในการระงับอัคคีภยั ได้แก่ การลด
ความร้อน การขจัดเชื้อเพลิง การกัน้ ออกซิเจน และการตัดปฏิกิริยาลูกโซ่

วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาตอนที่ 2.3 จบแลว้ นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายองค์ประกอบของการเกิดไฟและแยกประเภทของไฟได้
2. ระบุสาเหตุและผลกระทบจากอัคคีภยั ได้
3. อธิบายหลักการป้ องกันและระงับอัคคีภยั ในสถานประกอบกิจการได้
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เรื่องที่ 2.3.1
องค์ประกอบของการเกิดไฟและประเภทของไฟ
การเกิดอัคคีภยั หรือเพลิงไหม้ในสถานประกอบการนัน้ เป็ นอุบตั ิภยั ที่อาจเกิด ขึ้นได้ในทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
โรงงานอุตสาหกรรมทีม่ กี ารกักเก็บหรือใช้สารที่เป็ นเชื้อเพลิงได้ดี ซึ่งหากเกิดเพลิงไหม้ข้ นึ มาแลว้ ก็สร้างความเสียหาย เกิดผล
กระทบทัง้ ทางตรงและทางอ้อมตามมามากมาย สถานประกอบการจึงควรเตรียมการป้ องกันและระงับอัคคีภยั ทีอ่ าจเกิดขึ้น ซึ่ งใน
การดาเนินการดังกล่าวให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ ผูเ้ กี่ยวข้องควรมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีของไฟ องค์ประกอบของ
การเกิดไฟ และความรูพ้ ้นื ฐานอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องการเกิดอัคคีภยั ดังนี้’

1. ความหมายของไฟ
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของไฟว่า “ไฟ เป็ นผลจากปฏิกิริยาเคมี ซึง่ ก่อให้เกิด
ความร้อน แสงสว่าง และเปลว คือ กลุม่ แก๊สทีก่ าลังลุกไหม้สง่ิ ต่าง ๆ ได้”
ไฟ เกิดจากการสันดาปหรือการเผาไหม้ ซึง่ เป็ นผลจากการทาปฏิกิริยาของสารทีเ่ ป็ นเชื้อเพลิงกับช่วยให้เกิดการจุดติดซึง่
ก็คือออกซิเจนที่อาจอยู่ในรู ปอิสระหรือออกซิเจนจากสารประกอบ แลว้ ทาปฏิกิริยาอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดความร้อนขึ้นอย่าง
มากมาย มีแสงสว่าง และมีการเปลีย่ นแปลงสภาพของเชื้อเพลิงต่างไปจากเดิม ตัวอย่างเช่น การเผาไหม้ของแผ่นไม้ เป็ นการทา
ปฏิกิริยาของเชื้อเพลิงคือไม้กบั ออกซิเจนในอากาศ ทาให้เกิดเปลวไฟ ความร้อน แสงสว่าง และแผ่นไม้นนั้ ก็จะเปลีย่ นสภาพ
กลายเป็ นเถ้าถ่าน

2. องค์ประกอบของการเกิดไฟ
ไฟจะเกิดขึ้นได้ตอ้ งมีองค์ประกอบครบทัง้ 3 อย่าง เรียกว่า สามเหลีย่ มของไฟ ได้แก่ ความร้อน (Heat) เชื้อเพลิง
(Fuel) และออกซิเจน (Oxygen) มารวมกันอย่างพอเหมาะ และเมือ่ เริ่มมีการสันดาปหรือการเผาไหม้เกิดขึ้นแลว้ การลุกติดของ
ไฟอย่างต่อเนื่องหรือทีเ่ รียกว่า “การเกิดเพลิงไหม้” นัน้ จะต้องมีองค์ประกอบที่ 4 คือ ปฏิกิริยาลูกโซ่ของการเผาไหม้ (Chemical
Chain Reaction) ดังภาพที่ 2.26

ภาพที่ 2.26 องค์ ประกอบของการเกิดไฟและเพลิงไหม้
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แต่ละองค์ประกอบของการเกิดไฟ มีรายละเอียด ดังนี้
2.1 เชื้อเพลิง เป็ นองค์ประกอบทีส่ าคัญของการเกิดไฟ การติดไฟหรือการระเบิดในช่วงต้น ในบริเวณทีม่ สี ่วนผสมของ
แก๊สเชื้อเพลิงและออกซิเจนทีเ่ หมาะสม จะมีผลให้เกิดความร้อนและเกิดการเผาไหม้อย่างต่อเนื่องจนกว่าเชื้อเพลิงและออกซิเจนจะ
ถูกใช้ให้หมดไป
2.1.1 สถานะของเชื้ อเพลิง สารที่เป็ นเชื้อเพลิงที่พบในงานอุตสาหกรรมต่ าง ๆ อาจอยู่ในสถานะของแข็ง
ของเหลว หรือก๊าซก็ได้ ดังนี้
1) ของแข็ง เชื้อ เพลิงที่อยู่ ในรู ปของแข็งที่พบมากในงานอุตสาหกรรม ได้แก่ ไม้ กระดาษ พลาสติก
ผลิตภัณฑ์ยาง เสื้อผ้าและเส้นใย ตลอดจนฝุ่นละอองและเศษผงต่าง ๆ โดยทัว่ ไป เชื้อเพลิงแข็งจะสามารถควบคุมได้งา่ ย เพราะ
มองเห็น ได้และสามารถตรวจสอบและติ ด ตามการใช้ได้ง่า ย อย่า งไรก็ ตาม สารเคมีบางอย่า งที่อ ยู่ ในสถานะของแข็ ง เช่ น
แมกนีเซียม ซึง่ จัดเป็ นโลหะไวไฟชนิดหนึ่ง สามารถลุกไหม้ได้อย่างรวดเร็วเมือ่ ถูกจุด และจะดับได้ยากมาก
เชื้อเพลิงในรูปของฝุ่นและผงก็อาจจะลุกไหม้และระเบิดได้ในส่วนผสมทีเ่ หมาะสมของออกซิเจน เมือ่ มีการ
กระเพือ่ มไหวและมีแหล่งทีท่ าให้เกิดการติดไฟอยู่ในบริเวณนัน้ ฝุ่นและผงเหล่านี้ก็จะลุกไหม้และระเบิด ซึง่ การระเบิดนี้จะเป็ นไป
อย่างต่อเนื่องเมือ่ มีการกระเพือ่ มของฝุ่นและผงเหล่านัน้
2) ของเหลว เชื้อ เพลิงที่เป็ นของเหลวที่พบมากในงานอุตสาหกรรม ได้แก่ นา้ มันเตา น า้ มันเชื้อเพลิง
นา้ มันหล่อลืน่ สีนา้ มัน สีพน่ และสารทาลายต่าง ๆ เช่น ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ โทลู อนี เป็ นต้น
3) ก๊าซ ก๊าซไวไฟที่ใช้กนั ทัว่ ไปในงานอุตสาหกรรม เช่น ก๊าซเอททิลลีน และก๊าซโพรไพรีนที่เป็ นวัตถุดิบ
สาคัญในการผลิตเม็ดพลาสติกต่าง ๆ รวมทัง้ สารเชื้อเพลิงที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีในกระบวนการผลิต ซึง่ อาจถูกมองข้ามไปและ
ก่อให้เกิดอันตรายได้เสมอ เช่น ก๊าซไฮโดรเจนทีเ่ กิดจากการทาปฏิกิริยาระหว่างโลหะบางชนิด เช่น เหล็ก อะลูมเิ นียม ดีบุก หรือ
โครเมียม กับกรด ก๊าซอะเซททิลลีนทีเ่ กิดจากการทาปฏิกริ ยิ าระหว่างแคลเซียมคาร์ไบด์กบั นา้ เป็ นต้น นอกจากนี้ ควรระมัดระวัง
อันตรายจากก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ทเ่ี กิดจากการเผาไหม้ท่ไี ม่สมบูรณ์ของคาร์บอนหรือสารประกอบคาร์บอน ซึง่ อาจทาให้เกิด
การหมดสติและเสียชีวติ ได้
2.1.2 คุณสมบัติของเชื้อเพลิง คุณสมบัตทิ ส่ี าคัญของเชื้อเพลิงในการติดไฟ มีดงั นี้
1) จุดวาบไฟ (Flash point) คือ อุณหภูมติ า่ สุดทีท่ าให้สารเชื้อเพลิงแปรสภาพกลายเป็ นไอทีบ่ ริเวณผิวหน้า
ของสารและมีปริมาณมากพอทีจ่ ะผสมกับอากาศในอัตราส่วนที่เหมาะสมแลว้ สามารถลุกติดไฟวาบขึ้นได้เมือ่ มีประกายไฟมาจุด
และไฟก็จะดับหลังจากไอเชื้อเพลิงนัน้ ลุกไหม้หมดแล ้ว ซึง่ ปกติจะใช้เวลาน้อยมากเพราะอัตราการระเหยไอจากผิวหน้านัน้ น้อยเกิน
กว่าจะทาให้เกิดเปลวไฟได้อย่างต่อเนื่อง เชื้อเพลิงแต่ละชนิดจะมีจดุ วาบไฟแตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 จุดวาบไฟของเชื้อเพลิงแต่ ละชนิด
เชื้อเพลิง
จุดวาบไฟ (๐C)
นา้ มันแก๊สโซลีน
-43
อะซีโตน
-19
เฮปเทน
-4
โทลูอนี
6
เมธิลแอลกอฮอล์
11
นา้ มันก๊าด
43
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จากตารางข้างต้น จะเห็นว่าทีอ่ ณ
ุ หภูมิ –43๐C นา้ มันแก๊สโซลีนจึงจะแปรสภาพเป็ นไอของแก๊สโซลีน เมือ่ ผสมกับอากาศ
ในสัดส่วนทีพ่ อเหมาะ ก็สามารถติดไฟลุกวาบขึ้นได้ ในขณะทีเ่ มธิลแอลกอฮอล์จะลุกไหม้ได้เมือ่ อุณหภูมสิ ู งถึง 11 ๐C จุดวาบไฟจึง
ถูกใช้เป็ นตัวกาหนดความไวไฟของสารนัน้ ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จ ะอยู่ในสถานะของเหลว ส่วนเชื้อเพลิงที่เป็ นของแข็งต้องใช้ปริมาณ
ความร้อนมาก เพือ่ ให้เชื้อเพลิงแปรสภาพเป็ นไอ เช่น ไม้จะติดไฟได้ตอ้ งใช้อณ
ุ หภูมสิ ูงถึง 200๐C ขึ้นไป
2) อุณหภูมิติดไฟ (Ignition Temperature) คือจุดอุณหภูมขิ องสารเชื้อเพลิงทีไ่ ด้รบั ความร้อนจนถึงจุด ที่
จะติดไฟได้ โดยผิวหน้าของเชื้อเพลิงนัน้ จะให้การระเหยในอัตราทีเ่ ร็วพอกับทีจ่ ะเกิดเปลวไฟลุกต่อเนื่องกันไปโดยไม่ดบั หลังจาก
ได้รบั การจุดไฟจากแหล่งจุดไฟจากภายนอก ซึง่ เชื้อเพลิงนัน้ ไม่จาเป็ นต้องติดไฟทัง้ หมดอาจเป็ นตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งก็ได้ทต่ี ิด
ไฟขึ้น อุณหภูมติ ดิ ไฟเป็ นค่าทีบ่ อกคุณสมบัติของสารในการติดไฟได้ ซึง่ สามารถนามาใช้ในการพิจารณาชนิดของสารทีม่ แี นวโน้ม
จะทาให้เกิดเพลิงไหม้ได้งา่ ย
3) อุณหภูมิติดไฟได้เอง (Auto-ignition Temperature) คือจุดอุณหภูมทิ ท่ี าให้สารเชื้อเพลิงเกิดการจุด
ติดไฟและลุกเป็ นไฟขึ้นได้เอง โดยไม่ตอ้ งอาศัยประกายไฟจากภายนอก
4) เปอร์ เซ็ นต์ ส่วนผสมของเชื้ อเพลิงในอากาศ (Percentage Mixture) คือปริมาณไอของสาร
เชื้อเพลิงทีแ่ ขวนลอยหรือผสมอยู่ในอากาศ คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์ของปริมาตรไอเชื้อเพลิงต่อปริมาตรของอากาศ ซึ่งในการเผาไหม้
ของสารเชื้อเพลิงไม่วา่ จะอยู่ในสถานะใด เช่น เป็ นวัตถุเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงทีเ่ ป็ นของเหลว หรือก๊าซภายใต้ความดัน จะต้องเปลีย่ น
จากสถานะเดิมเป็ นไอของเชื้อเพลิงก่อน และจะต้องมีปริมาณของไอเชื้อเพลิงผสมกับออกซิเจนในสัดส่วนทีพ่ อเหมาะ จึงจะติดไฟ
ได้ ถ้าหากเปอร์เซ็นต์ส่วนผสมตา่ เกินไปหรือสู งเกินไป ก็จะไม่ลุกติดไฟ สัดส่วนเปอร์เซ็นต์ส่วนผสมของเชื้อเพลิงในอากาศมีช่ือ
เรียก ดังนี้
- เปอร์เซ็นต์ส่วนผสมตา่ สุดทีต่ ิดไฟได้ (Lower Flammable Limit: LFL) เรียกว่า “ขีดจากัดล่างของการ
ติดไฟ”
- เปอร์เซ็นต์ส่วนผสมสู งสุดทีต่ ิดไฟได้ (Upper Flammable Limit: UFL) เรียกว่า “ขีดจากัดบนของการ
ติดไฟ”

ภาพที่ 2.27 ขีดจากัดของการลุกติดไฟได้ (Flammable limits) ของนา้ มันก๊ าดโซลีน
ทีม่ า: เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์, สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์และเนตรชนก เจริญสุข. (2556). การป้ องกันและระงับอัคคีภยั ในสถาน
ประกอบกิจการ.ในเอกสารการสอนชุดวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หน่วยที่ 11. ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 2. โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
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ความสามารถในการติดไฟของสาร จึงพิจารณาได้จากปริมาณไอของสารเชื้อเพลิงในอากาศทีอ่ ยู่ในช่วงของการติดไฟได้
ซึง่ ก็คือช่วงระหว่างค่ าขีดจากัดล่างของการติด ไฟ (LFL) กับขีดจากัดบนของการติดไฟ (UFL) นัน่ เอง ดังภาพที่ 2.27 จะเห็นว่า
นา้ มันแก๊สโซลีนมีค่าขีดจากัดล่างของการติดไฟประมาณร้อยละ 1.5 และมีค่าขีดจาดัดบนของการติดไฟประมาณร้อยละ 7.5
แสดงว่าถ้ามีเปอร์เซ็นต์สว่ นผสมของไอของนา้ มันแก๊สโซลีนในอากาศระหว่างร้อยละ 1.5-7.5 และมีแหล่งประกายไฟอยู่ในบริเวณ
นัน้ ก็จะเกิดการลุกติดไฟได้ แต่หากมีเปอร์เซ็นต์ส่วนผสมของไอของนา้ มันแก๊สโซลีนในอกาศน้อยกว่าร้อยละ 1.5 หรือมากกว่า
ร้อยละ 7.5 ส่วนผสมนัน้ ก็จะอ่อนเกินไปหรือเข้มเกินกว่าทีจ่ ะติดไฟได้ เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีทเ่ี ปอร์เซ็นต์ส่ วนผสมของไอ
เชื้อเพลิงมีค่าสู งเกินขีดจากัดบนของการติดไฟ ก็จะต้องระวังอันตรายเช่นกัน โดยเฉพาะหากอยู่ในพื้นที่จากัด เช่น ในห้องอับ
อากาศ หากมีผูเ้ ปิ ดประตู ทาให้มอี ากาศเข้าไปในห้องนัน้ เพิม่ ขึ้น ซึง่ อาจทาให้เปอร์เซ็นต์ส่วนผสมของไอเชื้อเพลิงอยู่ในช่วงทีต่ ิดไฟ
ได้ และหากมีประกายไฟ ก็จะเกิดการลุกติดไฟขึ้นได้
สารเชื้อเพลิงแต่ละชนิดจะมีค่า LFL และค่า UFL ไม่เท่ากัน สารทีม่ ชี ่วงระหว่าง LFL และ UFL มาก ย่อม
มีอนั ตรายกว่าสารทีม่ ชี ่วงระหว่าง LFL และ UFL น้อย เพราะมีโอกาสทีจ่ ะลุกติดไฟได้มากกว่าและค่าทัง้ สองนี้ยงั แปรผกผันกับ
อุณหภูมดิ ว้ ย กล่าวคือ ถ้าอุณหภูมยิ ง่ิ สูง ค่า LFL และ UFL ก็จะยิ่งตา่ แสดงว่าทีอ่ ุณหภูมอิ ากาศยิ่งสู ง โอกาสลุกติดไฟยิ่งมีได้
มากขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีค่าเปอร์เซ็นต์สว่ นผสมทีม่ ผี ลต่อการระเบิดอีก 2 ค่า คือ
ก. เปอร์เซ็นต์สว่ นผสมตา่ สุดทีจ่ ะเกิดการระเบิด (Lower Explosive Limit: LEL) เรียกว่า “ขีดจากัด
ล่างของการระเบิด”
ข. เปอร์เซ็นต์สว่ นผสมสูงสุดทีจ่ ะเกิดการระเบิด (Upper Explosive Limit: UEL) เรียกว่า “ขีดจากัด
บนของการระเบิด”
ความสามารถในการระเบิดได้ของสารเชื้อเพลิง มีแนวทางการพิจารณาเช่นเดียวกับขีดจากัดของการลุก
ติดไฟได้ ดังกล่าวข้างต้น
5) ความสามารถในการละลายน้ าได้ (Water Solubility) หมายถึง ความสามารถทีส่ ารนัน้ จะผสมเข้ากับ
น า้ ได้เ ป็ น เนื้ อ เดียวกัน ซึ่งเป็ น คุ ณ สมบัติท่ีส าคัญ ที่จ ะก่ อ ให้เ กิ ด การลุก ไหม้แ ละการดับไฟของสารเชื้ อ เพลิง ตัวอย่ า งเช่ น
แอลกอฮอล์และอะซีโตน ซึง่ เป็ นสารไวไฟ เมือ่ เกิดการลุกไหม้ ก็อาจใช้นา้ ดับได้ เพราะนา้ สามารถผสมกับสารเหล่านี้ได้และจะทา
ให้สารนัน้ เจือจางจนไม่มสี ภาพเป็ นสารไวไฟ แต่ในกรณี ของสารไวไฟทีไ่ ม่สามารถละลายนา้ ได้ เช่น นา้ มันก๊าด นา้ มันเบนซิน ถ้า
เกิดการลุกไหม้ข้นึ แล้ว หากทาการดับไฟโดยฉีดนา้ เข้าไปโดยตรงกลับจะยิง่ ก่อให้เกิดการลุกไหม้มากยิง่ ขึ้น เพราะนา้ จะทาให้นา้ มัน
เหล่านัน้ แตกกระจายกลายเป็ นไอเชื้อเพลิงเพิม่ ขึ้น ทาให้เกิดการลุกไหม้มากยิง่ ขึ้น
6) ความถ่วงจาเพาะ (Specific Gravity) นา้ มีความถ่วงจาเพาะเท่ากับ 1 ฉะนัน้ สารเชื้อเพลิงที่มคี วาม
ถ่วงจาเพาะน้อยกว่านา้ เช่น นา้ มันโซลาหรือนา้ มันก๊าด ซึ่งไม่สามารถละลายนา้ ได้ และมีความถ่วงจาเพาะน้อยกว่านา้ เมื่อหก
รัว่ ไหลลงไปในนา้ สารเหล่านี้ก็จะลอยอยู่บนผิวหน้าของนา้ และไหลนองไปกับนา้ หากเกิดการลุกไหม้ ก็จะลุกไหม้ไปตามผิวหน้า
ของนา้ ทีม่ นี า้ มันลอยอยู่
สารเคมีทม่ี คี วามถ่วงจาเพาะมากกว่านา้ เช่น นา้ มันเครื่อง ไขต่าง ๆ และคาร์บอนไดซัลไฟด์จะจมนา้ การลุก
ไหม้ของสารเหล่านี้จงึ ใช้นา้ ดับได้
7) ความหนาแน่นไอ (Vapor Density) คืออัตราส่วนของนา้ หนักของสารเคมี โดยเฉพาะก๊าซต่อนา้ หนัก
ของอากาศ เมือ่ มีปริมาตรเท่ากัน ความหนาแน่นไอจะเป็ นคุณสมบัตขิ องสารเคมีทเ่ี ป็ นตัวบ่งชี้วา่ ก๊าซนัน้ หนักหรือเบากว่าอากาศ
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สารทีห่ นักกว่าอากาศ เช่น ไอของอีเธอร์ หากมีการรัว่ ไหลออกมาจากชัน้ บนของอาคารก็จะไหลลงไปสะสมที่
ชัน้ ล่างมากขึ้นเรื่อย ๆ ถ้ามีประกายไฟเกิดขึ้นทีอ่ าคารชัน้ ล่างและไอของอีเธอร์ถงึ จุดติดไฟก็จะเกิดการลุกไหม้และติดต่อลุกลามไป
ตามบริเวณทีม่ ไี อของอีเธอร์ได้ ตรงข้ามกับสารทีเ่ บากว่าอากาศ เช่น ก๊าซมีเทนและก๊าซไฮโดรเจน ถ้าปล่อยให้มกี ารขับไอออกมา ก็
จะลอยขึ้นสูเ่ บื้องบนไปเรื่อย ๆ หากเบื้องบนมีประกายไฟหรือความร้อนถึงอุณหภูมติ ิดไฟ ก็จะทาให้ไ อทีล่ อยขึ้นไปนัน้ กระทบกับ
ความร้อนเกิดการลุกไหม้ได้เช่นกัน
2.2 ความร้ อน เป็ นองค์ประกอบทีส่ องของการเกิดไฟ เพราะเป็ นสิง่ จาเป็ นทีจ่ ะทาให้เชื้อเพลิงมีอุณหภูมสิ ู งถึงจุดวาบไฟ
(ถ้าจุดวาบไฟสู งกว่าอุณหภูมิบรรยากาศ) และเพื่อใช้ในการจุดไอที่ไวไฟให้ติดไฟ ซึ่งจะต้องมีค วามร้อนสู งพอที่จะเพิ่มระดับ
อุณหภูมขิ องสารเชื้อเพลิงให้ถงึ จุดติดไฟ (Ignition Temperature) ทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางเคมีอย่างรวดเร็ว เกิดเป็ นไฟ
และการเผาไหม้ข้นึ จุดติดไฟของเชื้อเพลิงต่าง ๆ จะสูงกว่าจุดวาบไฟมากหรือน้อยขึ้นกับคุณสมบัตขิ องสารนัน้ ๆ
แหล่งของความร้อนทีเ่ ป็ นต้นเหตุของการเกิดไฟไหม้ในสถานประกอบการมีมากมาย เช่น กระแสไฟฟ้ า ไฟฟ้ าสถิต การ
สันดาปเอง ปฏิกิริยาทางเคมี การเสียดสี กระบวนการผลิตที่มคี วามร้อน แหล่งทีม่ เี ปลวไฟหรือประกายไฟ ความร้อนจากดวง
อาทิตย์ ความร้อนจากการแผ่รงั สีของพื้นผิวทีร่ อ้ น ฟ้ าผ่าหรือฟ้ าแลบ เป็ นต้น
2.3 ออกซิ เจน เป็ นก๊าซที่ช่วยให้ไฟติด ซึ่งในอากาศโดยทัว่ ไปจะมีออกซิเจนอยู่ประมาณร้อยละ 21 ในกรณี ท่มี ี
ออกซิเจนเกินกว่านี้จึงอาจเป็ นสาเหตุให้การเผาไหม้เป็ นไปอย่างรุนแรงและรวดเร็ว นาไปสู ่การระเบิดได้ ในการเผาไหม้ของ
เชื้อเพลิงส่วนใหญ่ตอ้ งการออกซิเจนอย่างน้อยทีส่ ุดร้อยละ 15 ถ้าอัตราส่วนของออกซิเจนลดลงตา่ กว่านี้ ไฟจะไหม้ชา้ ลงและดับ
มอดไป
แหล่งของออกซิเจน นอกจากจะมีอยู่ในอากาศแลว้ ยังรวมถึงออกซิเจนทีจ่ ่ายมาตามท่อสาหรับกระบวนการผลิต และ
ออกซิเ จนในถังความดันหรือ ในท่ออากาศสาหรับตัดหรือเชื่อมโลหะ ตลอดจนออกซิเจนที่เกิด จากปฏิกิริยาทางเคมีของสาร
ออกซิไดซ์ ซึง่ จะปลดปล่อยออกซิเจนเมื่อถูกทาให้รอ้ น เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ แอมโมเนียมไนเตรท และแอมโมเนียมไน
ไตรท์ เป็ นต้น
2.4 ปฏิกิริยาลูกโซ่ ของการเผาไหม้ เป็ นปฏิกิริยาทางเคมีซ่งึ จะทาให้ไฟลุกลามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะดาเนินต่อหรือ
หยุดชะงักขาดช่วงได้ ถ้าสัดส่วนของไอเชื้อเพลิงกับออกซิเจนแปรเปลีย่ นไป ปฏิกิริยาลูกโซ่ของการเผาไหม้น้ ีจะเกิดได้เฉพาะใน
พื้นทีท่ ม่ี กี ารระบายอากาศทีด่ ี ซึง่ จะทาให้การลุกไหม้เป็ นไปอย่างต่อเนื่องและมีควันน้อย ในทางกลับกัน การเกิดไฟไหม้ในพื้นทีอ่ บั
อากาศจะเกิดควันมาก และมีกา๊ ซทีเ่ ผาไหม้ไม่สมบูรณ์คงเหลืออยู่ เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เกิดขึ้น
การลุกไหม้จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกระทัง่
1) เชื้อเพลิงหมดไป
2) สัดส่วนของออกซิเจนกับไอเชื้อเพลิงไม่เหมาะสม
3) อุณหภูมขิ องการลุกไหม้ลดลง ทาให้อณ
ุ หภูมขิ องเชื้อเพลิงลดตา่ ลงจนไม่สามารถติดไฟได้
4) ปฏิกริ ยิ าลูกโซ่ถกู ตัดตอนลง ทาให้การหนุนเนื่องหยุดชะงัก การลุกไหม้ก็จะสิ้นสุดลง
ดังนัน้ ในการดับเพลิง จึงจาเป็ นต้องทาการปิ ดกัน้ หรือยับยัง้ องค์ประกอบของการเกิดไฟส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วน
ออกจากกระบวนการเผาไหม้ ดังกล่าว

3. ประเภทของไฟ
การจัดประเภทของไฟนัน้ จัดตามชนิดของเชื้อเพลิงและการกาหนดสารดับเพลิงของไฟแต่ละชนิด ซึ่งสมาคมป้ องกัน
อัคคีภยั แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (National Fire Protection Association; NFPA.) ได้แบ่งไฟออกเป็ น 5 ประเภท คือ

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม 2-83
1. ไฟประเภท A (Class A) หมายถึง ไฟทีเ่ กิดขึ้นจากวัสดุติดไฟโดยทัว่ ไป เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยางและพลาสติก
เป็ นต้น เชื้อเพลิงเหล่านี้มลี กั ษณะและปฏิกริ ยิ าในการเผาไหม้ โดยคายไอออกมาตามผิวหน้า โดยทีเ่ นื้อแท้ของเชื้อเพลิงยังไม่แปร
สภาพเป็ นของเหลว
สัญลักษณ์ของไฟประเภทนี้ เป็ นรูปสามเหลีย่ มด้านเท่า ภายในมีอกั ษร “A” และมีสขี องพื้นทีส่ ามเหลีย่ มเป็ นสีเขียว ส่วน
สัญลักษณ์ทเ่ี ป็ นรูปภาพจะเป็ นรูปถังขยะและท่อนไม้ทต่ี ดิ ไฟ (ภาพที่ 2.28)

ภาพที่ 2.28 สัญลักษณ์ของไฟประเภท A
การดับไฟประเภท A นิยมดับด้วยวิธีการลดความร้อนโดยการใช้นา้
2. ไฟประเภท B (Class B) หมายถึง ไฟทีเ่ กิดขึ้นจากเชื้อเพลิงทีเ่ ป็ นของเหลวและก๊าซ เช่น นา้ มันเชื้อเพลิง นา้ มันพืช
สารทาละลาย แอลกอฮอล์ จาระบี โพรเพน นา้ มันผสมสี นา้ มันชักเงา นา้ มัน ดิ น ก๊าซหุงต้ม และก๊าซติด ไฟต่ าง ๆ เป็ นต้น
ลักษณะการลุกไหม้ของสารเชื้อเพลิงเหล่านี้จะเป็ นก๊าซหรือของเหลวทีข่ บั ไอออกมาหรือหากเป็ นเชื้อเพลิงทีม่ ลี กั ษณะแข็งตัวอยู่ เช่น
ยางมะตอย หรือเทียนไข ก็จะหลอมเหลวและขับไออกมาอุณหภูมขิ องสารประเภทนี้จะติดไฟได้ก็ต่อเมือ่ มีอุ ณหภูมสิ ู งกว่าจุดวาบ
ไฟขึ้นไป และไอของเชื้อเพลิงต้องมีอตั ราส่วนผสมกับออกซิเจนทีพ่ อเหมาะ จึงจะเกิดการลุกไหม้ข้นึ ได้
สัญลักษณ์ของไฟประเภทนี้ เป็ นรู ปสี่เหลี่ยมด้านเท่า ภายในมีอกั ษร “B” และมีสีของพื้นที่ส่เี หลี่ยมเป็ นสีแดง ส่วน
สัญลักษณ์ทเ่ี ป็ นรูปภาพจะเป็ นรูปถังใส่นา้ มันทีต่ ดิ ไฟ (ภาพที่ 2.29)

ภาพที่ 2.29 สั ญลักษณ์ ของไฟประเภท B
การดับไฟประเภท B นิยมดับด้วยวิธีการกันหรือแยกออกซิเจน เช่น การใช้โฟมคลุมเชื้อเพลิง และอีกวิธีหนึ่ งคือ การ
แยกเชื้อเพลิง เช่น การปิ ดวาล์ว เป็ นต้น
3. ไฟประเภท C (Class C) หมายถึง ไฟทีเ่ กิดขึ้นจากอุปกรณ์ไฟฟ้ า ซึง่ ยังมิได้มกี ารตัดกระแสไฟฟ้ าออก ไฟประเภทนี้
จึงมีกระแสไฟฟ้ าอยู่ดว้ ย เช่น การลุกไหม้จากการอาร์ค สปาร์ค ไฟฟ้ าลัดวงจร หรือการใช้ไฟเกินกาลัง เป็ นต้น ลักษณะของการ
ลุกไหม้อาจเป็ นลูกไฟหรือเกิดการวิง่ ผ่านของกระแสไฟฟ้ าผ่านไปในอากาศ ซึง่ อาจจะไปทาให้เชื้อเพลิงอื่น ๆ ทีอ่ ยู่ใกลเ้ กิดการลุก
ไหม้ตดิ ไฟขึ้นได้

2-84 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม
สัญลักษณ์ของไฟประเภทนี้ เป็ นรูปวงกลม ภายในมีอกั ษร “C” และมีสขี องพื้นทีว่ งกลมเป็ นสีฟ้า ส่วนสัญลักษณ์ทเ่ี ป็ น
รูปภาพจะเป็ นรูปปลั ๊กไฟทีล่ กุ ติดไฟ (ภาพที่ 2.30)

ภาพที่ 2.30 สั ญลักษณ์ ของไฟประเภท C
ไฟทีเ่ กิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้ านัน้ หากทาการตัดกระแสไฟฟ้ าแลว้ ไฟทีเ่ กิดขึ้นก็คือไฟประเภท A B และ D นัน่ เอง ดังนัน้
การดับไฟประเภทนี้จงึ นิยมใช้ถงั ดับเพลิงอเนกประสงค์ (Multi-Purpose) ซึง่ เป็ นผงเคมีแห้งหรือใช้คาร์บอนไดออกไซด์ก็ได้
4. ไฟประเภท D (Class D) หมายถึง ไฟทีเ่ กิดขึ้นจากโลหะทีล่ ุกไหม้ได้ วัตถุระเบิด และสารทีท่ าปฏิกิริยากับนา้ ได้ ซึง่
โลหะเหล่านี้มกั จะมีลกั ษณะเป็ นผง เช่น แมกนีเซียม เซอร์โคเนียม โซเดียม โปแตสเซียม และแอมโมเนียมไนเตรท เป็ นต้น
ลักษณะการลุกไหม้ของไฟประเภทนี้จะรุนแรงและให้ความร้อนสู งมาก ทาให้เกิดการลุกลามติดต่ออย่างรวดเร็ว บางครัง้ อาจเกิด
การระเบิดขึ้น นอกจากนี้ เชื้อเพลิงบางชนิดยังทาปฏิกริ ยิ ากัน ทาให้เกิดความร้อนและเกิดก๊าซทีต่ ดิ ไฟได้
สัญลักษณ์ของไฟประเภทนี้ เป็ นรูปดาว ภายในมีอกั ษร “D” และมีสขี องพื้นทีร่ ูปดาวเป็ นสีเหลือง ส่วนสัญลักษณ์ทเ่ี ป็ น
รูปภาพจะเป็ นรูปเฟื องทีต่ ดิ ไฟ (ภาพที่ 2.31)

ภาพที่ 2.31 สัญลักษณ์ของไฟประเภท D
การดับไฟประเภท D นิยมดับโดยการกลบด้วยทรายแห้งหรือขี้เถ้าแห้ง แต่ถา้ หากใช้ทรายหรือขี้เถ้าทีม่ คี วามชื้น จะทาให้
เกิดการลุกไหม้ทร่ี ุนแรงมากขึ้น สารดับเพลิงทัวไปจะใช้
่
ไม่ได้ผลในการดับเพลิง อย่างไรก็ตาม ได้มกี ารพยายามค้นคว้าเพือ่ หาสาร
ดับเพลิงทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมมาใช้งาน เช่น ผงเคมีแห้ง ชนิด Purple-K และ Super-K เป็ นต้น
5. ไฟประเภท K (Class K) หมายถึง ไฟทีเ่ กิดจากเชื้อเพลิงนา้ มันทาอาหาร นา้ มันพืช, นา้ มันจากสัตว์ และไขมัน
ไฟประเภทนี้มสี ญั ญลักษณ์ ตัวอักษร K อยุ่ในรูปหกเหลีย่ มด้านเท่า พื้นสีดา ตัวอักษรสีขาว สัญญลักษณ์ทเ่ี ป็ น
รูปภาพ จะเป็ นรูปกะทะทาอาหารทีล่ กุ ติดไฟ

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม 2-85

ภาพที่ 2.32 สั ญลักษณ์ ของไฟประเภท K
การดับไฟประเภทนี้จะใช้เครื่องดับเพลิงทีม่ คี ุณสมบัติทเ่ี หมาะสมคือเครื่องดับเพลิงชนิดนา้ ผสมสารโปแตสเซียมอะซิเตท
กิจกรรม 2.3.1
จงอธิ บายการจัดประเภทของไฟตาม NFPA
แนวตอบกิจกรรม 2.3.1
NFPA ได้แบ่งประเภทของไฟออกเป็ น 5 ประเภท คือ
1. ไฟประเภท A (Class A) หมายถึง ไฟที่เกิดขึ้นจากวัสดุติดไฟโดยทัว่ ไป เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยางและ
พลาสติก เป็ นต้น
2. ไฟประเภท B (Class B) หมายถึง ไฟที่เกิดขึ้นจากเชื้อเพลิงที่เป็ นของเหลวและก๊าซ เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง
น้ ามันพืช สารทาละลาย แอลกอฮอล์ จาระบี โพรเพน น้ ามันผสมสี น้ ามันชักเงา น้ ามันดิน ก๊าซหุ งต้ม และก๊าซติดไฟ
ต่าง ๆ เป็ นต้น
3. ไฟประเภท C (Class C) หมายถึง ไฟที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่ งยังมิได้มีการตัดกระแสไฟฟ้าออก ไฟ
ประเภทนี้จึงมีกระแสไฟฟ้าอยูด่ ว้ ย เช่น การลุกไหม้จากการอาร์ค สปาร์ ค ไฟฟ้ าลัดวงจร หรื อการใช้ไฟเกินกาลัง เป็ น
ต้น
3. ไฟประเภท D (Class D) หมายถึง ไฟที่เกิดขึ้นจากโลหะที่ลุกไหม้ได้ วัตถุระเบิด และสารที่ทาปฏิกิริยา
กับ น้ า ได้ ซึ่ งโลหะเหล่ า นี้ มัก จะมี ล ัก ษณะเป็ นผง เช่ น แมกนี เ ซี ย ม เซอร์ โ คเนี ย ม โซเดี ย ม โปแตสเซี ย ม และ
แอมโมเนียมไนเตรท เป็ นต้น
5. ไฟประเภท K (Class K) หมายถึง ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงน้ ามันทาอาหาร น้ ามันพืช, น้ ามันจาก
สัตว์ และไขมัน
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เรื่องที่ 2.3.2
สาเหตุและผลกระทบจากอัคคีภัย
การเกิดไฟไหม้โดยทัว่ ไปนัน้ จะเริ่มต้นจากปฏิกิริยาการลุกไหม้และดับลงได้ตามขัน้ ตอนทางธรรมชาติของไฟ สาหรับ
การเกิดอัคคีภยั ในสถานประกอบการต่าง ๆ นัน้ ย่อมมีสาเหตุซง่ึ อาจเกิดขึ้นได้โดยความตัง้ ใจและไม่ได้ตงั้ ใจ ในการจัดมาตรการ
เพือ่ ป้ องกันและระงับอัคคีภยั นัน้ ผูร้ บั ผิดชอบจึงควรทราบเกี่ยวกับสาเหตุและแหล่งกาเนิดหรือต้นเหตุของการเกิดประกายไฟทีพ่ บ
บ่อยในสถานประกอบการ เพราะการเกิดประกายไฟจากจุดเล็ก ๆ จะทาให้เชื้อเพลิงลุกไหม้ต่อเนื่องจนเกิดเป็ นอัคคีภยั ทีร่ ุนแรงได้

1. สาเหตุของอัคคีภัย
สาเหตุของการเกิดไฟที่ส่งผลให้มกี ารลุกลามจนกลายเป็ นอัคคีภยั ในสถานประกอบการและอาจสร้างความเสียหายต่อ
สิง่ แวดลอ้ มหรือชุมชนใกลเ้ คียงด้วยนัน้ อาจเกิดขึ้นได้ใน 2 ลักษณะใหญ่ คือ เกิ ดขึ้นโดยความตัง้ และเกิดจากความผิดพลาด
บกพร่อง ขาดความระวัง หรือไม่ได้ตงั้ ใจ
1.1 สาเหตุของอัคคีภัยที่เกิดจากความตั้งใจ การเกิดอัคคภัยในลักษณะนี้อาจเป็ นการก่อวินาศกรรมหรือการลอบ
วางเพลิง โดยมีเจตนาต้องการทาลายคู่แข่งขัน การหวังเงินประกัน ต้องการทาลายหลักฐาน หรือเกิดจากความเคียดแค้น หรือเป็ น
การกระทาของพวกโรคจิต โรคประสาท ซึง่ อาจทาการวางเพลิงโดยตรง เช่น จุดไฟเผาหรืออาจลอบวางเพลิงโดยอ้อม เช่น ทาการ
เสียบปลั ๊กไฟไว้อย่างหลวม ๆ โดยนาวัสดุท่ตี ิดไฟง่ายเป็ นเชื้อเพลิงวางไว้ใกล ้ ๆ เมื่อปลั ๊กไฟที่เสียบหลวม ๆ ไว้นนั้ มีการส ะสม
ความร้อนหรือ สปาร์คขึ้น ก็จะทาให้เกิดไฟลุกไหม้ได้
1.2 สาเหตุของอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยไม่ ได้ ตั้งใจ การเกิดอัคคีภยั ในลักษณะนี้มกั เกิดจากความบกพร่องในการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับระบบป้ องกันและระงับอัคคีภยั การขาดความระมัดระวังในการใช้ไฟและความร้อนเป็ นต้นเหตุใ ห้เกิดการลุกลาม
ของเพลิงไหม้เนื่องจากความร้อนกระจายตัวไปสู ่เชื้อเพลิง หรืออาจเกิดจากสภาพเอื้ออานวยให้เกิดอัคคีภยั เช่น มีวสั ดุท่เี ป็ น
เชื้อเพลิงกระจัดกระจายอยู่ใกล ้แหล่งความร้อน เมือ่ แหล่งความร้อนนัน้ หรือประกายไฟไปสัมผัสกับเชื้อเพลิงในสภาพทีเ่ หมาะสมก็
จะเป็ นสาเหตุของอัคคีภยั ได้
การป้ องกันอัคคีภยั ในทางปฏิบตั ิ จึงมักทาการจัดเก็บวัสดุท่เี ป็ นเชื้อเพลิงแยกจากแหล่งความร้อน มีการควบคุมความ
ร้อน โดยการตรวจตราและป้ องกันการเกิดประกายไฟ หรือจุดทีท่ าให้เกิดความร้อนสู งจนถึงจุดติดไฟของเชื้อเพลิงในบริเวณนัน้
แหล่งกาเนิดของอัคคีภยั ทีเ่ ป็ นสาเหตุของการจุดติดไฟในสถานประกอบการมีหลายแหล่งแตกต่างกันไป ทีพ่ บบ่อยมีดงั นี้
1.2.1 อุปกรณ์ ไฟฟ้า อาจก่อให้เกิดประกายไฟซึง่ มีความร้อนสูง อันเนื่องมาจากฉนวนทีห่ มุ ้ สายไฟเปื่ อยลอกหลุด
ข้อต่อทีห่ ลวม การใช้สะพานไฟฟ้ าหรือฟิ วส์ทไ่ี ม่ถูกขนาด ตลอดจนการชารุดเสียหายของส่วนประกอบอื่น ๆ นอกจากนี้ อุปกรณ์
ไฟฟ้ าบางชนิด ซึง่ ได้รบั การดูแลรักษาทีไ่ ม่เหมาะสมอาจมีความร้อนสู งในตัวของมันเอง เมือ่ สัมผัสกับก๊าซ หรือไอระเหยของไวไฟ
ฝุ่นละออง หรือเชื้อเพลิงอืน่ ๆ ก็ทาให้เกิดการลุกไหม้ได้
1.2.2 การจุดไฟโดยขาดความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจุดไฟหรือการสู บบุหรี่ในบริเวณทีม่ ไี อระเหย
ของสารไวไฟ เช่น นา้ มันเบนซิน อาจเกิดการจุดระเบิดและเพลิงไหม้ได้ นอกจากนี้ การทิ้งก้นบุหรี่หรือไม้ขดี ไฟที่ติดไฟอย่างไม่
เป็ นทีเ่ ป็ นทาง ความร้อนจากก้นบุหรี่หรือเศษไม้ขดี ไฟนัน้ อาจทาให้เชื้อเพลิงบางชนิด เช่น ผ้าทีเ่ ปื้ อนนา้ มันเกิดการลุกไหม้ได้
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1.2. 3 ความเสี ยดทาน ความเสียดทานทีเ่ กิดจากการเคลือ่ นไหวของส่วนประกอบของเครื่องจักร เครื่องยนต์ เช่น
ตลับลูกปื น เพลา ซึง่ ทาให้เกิดความร้อนสูง เมือ่ สัมผัสกับเชื้อไฟ เช่น ฝุ่นผง ขี้เลือ่ ย ใยผ้า พลาสติก ยาง สารไวไฟ ฯลฯ ก็จะเกิด
การลุกไหม้ได้
1.2.4 เครื่ องทาความร้ อน ความร้อนทีส่ ะสมอยู่ท่ตี วั เครื่องหรือส่วนประกอบของเครื่องทาความร้อนตลอดจน
เปลวไฟทีเ่ กิดขึ้นจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงทีใ่ ช้ทาความร้อน เมือ่ สัมผัสกับเชื้อเพลิงก็ย่อมจะเกิดไฟลุกไหม้ได้
1.2.5 วัตถุที่มผี ิวร้ อนจัด เช่น เหล็กทีถ่ กู เผา ท่อไอนา้ เมือ่ มีการกระทบหรือสัมผัสระหว่างผิวทีร่ อ้ นจัดกับเชื้อไฟ
อาจเกิดการลุกไหม้ได้
1.2.6 เตาเผาที่ไม่ มีฝาปิ ดหรื อเปลวไฟที่ไม่ มีสิ่งปิ ดคลุม ถ้าในบริเวณใกลเ้ คียงมีวสั ดุไวไฟ หรือเชื้อเพลิงเมือ่
เกิดการสัมผัสระหว่างเปลวไฟกับเชื้อเพลิงนัน้ ก็จะเกิดการลุกไหม้ได้
1.2.7 การเชื่ อมและการตัดโลหะ มักก่อให้เกิดประกายไฟตลอดเวลาทีท่ างาน เมือ่ สัมผัสกับเชื้อเพลิงก็จะทาให้
เกิดการลุกไหม้ได้
1.2.8 การลุกไหม้ ด้วยตัวเอง การสะสมของสารบางชนิ ด เช่น ถ่านหิน ขยะแห้ง จะก่อให้เกิดความร้อนที่
สะสมขึ้นในตัวของมันเอง จนกระทังมี
่ อณ
ุ หภูมสิ ูงถึงจุดติดไฟ เมือ่ รวมอยู่กบั วัสดุทเ่ี ป็ นเชื้อเพลิง ก็ย่อมเกิดการลุกไหม้ได้
1.2.9 ประกายไฟที่ เกิ ดจากเครื่ องจั กร ในกรณี ท่เี ครื่องจักรขัดข้อง เกิดการสปาร์คขึ้นภายใน มีประกายไฟ
เกิดขึ้น ซึง่ หากกระเด็นไปถูกเชื้อเพลิงทีอ่ ยู่บริเวณใกล้เคียง ก็จะทาให้เกิดเพลิงไหม้ได้
1.2.10 โลหะหรื อวัตถุหลอมเหลว วัตถุหลอมเหลวทีม่ คี วามร้อนสูง เช่น การหลอมโลหะหรือแก้ว เมือ่ มีการขน
ย้ายวัตถุหลอมเหลวจากเตาหลอมไปใส่แบบพิมพ์ อาจเกิดการหกหล่นหรือวัตถุหลอมเหลวนัน้ กระเด็นไปถูกเชื้อเพลิง ก็จะเกิดการ
ลุกไหม้ได้
1.2.11 ไฟฟ้าสถิต เกิดจากการถ่ายเทประจุไฟฟ้ าสถิตระหว่างวัตถุ ซีง่ มีค่าความต่างศักย์ไฟฟ้ า หากมีการสัมผัส
ของประกายไฟซึง่ เกิดขึ้นเนื่องจากการถ่ายเทประจุไฟฟ้ าสถิตกับเชื้อไฟ อาจก่อให้เกิดการลุกไหม้ได้
1.2.12 ปฏิ กิริยาของสารเคมีบางชนิ ด การสลายตัวของสารเคมีท่ไี ม่เสถียรหรือปฏิกิริยาเคมีของสารเคมีบาง
ชนิด เช่น โซเดียม โปแตสเซียม ฟอสฟอรัส เมือ่ สัมผัสกับนา้ อากาศ หรือวัสดุอน่ื ๆ ก็เป็ นเหตุให้เกิดการลุกไหม้ได้
1.2.13 สภาพบรรยากาศที่ มีสิ่งปนเปื ้ อนก่ อให้ เกิดการระเบิ ดได้ เกิดจากสภาพบรรยากาศที่มสี ่งิ ปนเปื้ อน
เช่น ฝุ่นผง ก๊าซ หรือไอระเหยของสารซึ่งมีความเข้มข้นอยู่ในช่วงทีเ่ หมาะสม เมือ่ อยู่ในบริเวณหรือพื้นที่ทจ่ี ากัด ซึง่ มีอุณหภูมสิ ู ง
จนถึงจุดระเบิด ก็จะเกิดการระเบิดและลุกไหม้ข้นึ ได้
1.2.14 สาเหตุอื่น ๆ นอกเหนือจากทีก่ ล่าวมาแลว้ เช่น การทาปฏิกิริยาของสารกัมมันตรังสี เช่น ยูเรเนียม และ
พลูโตเนียม ทาให้เกิดความร้อนและเกิดการลุกไหม้ของเชื้อเพลิงได้

2. ผลกระทบจากอัคคีภัย
เมือ่ เกิดเพลิงไหม้ข้นึ ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ ย่อมเกิดผลกระทบตามมามากมาย โดย
อาจทาให้บุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ได้รบั อันตราย บาดเจ็บและเสียชี วติ นอกจากนี้ ยังก่ อให้เกิดความสู ญเสียต่อธุ รกิจ
ของสถานประกอบการและเศรษฐกิจของประเทศด้วย ดังนี้
2.1 ผลกระทบต่ อความปลอดภัยของชีวิต (Life safety) การเกิดอัคคีภยั มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวติ ของ
ผูใ้ ช้แรงงานและบุคคลทีอ่ ยู่ในเหตุการณ์ ซึง่ อาจได้รบั อันตรายจากเปลวไฟและความร้อน ถูกไฟลวก ไฟไหม้ทอ่ี วัยวะต่าง ๆ หรือ
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ได้รบั อันตรายจากการขาดอากาศหรือหายใจเอาควันพิษ เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์เข้าไป นอกจากนี้
ผูป้ ฏิบตั งิ านบางรายอาจตกใจ ควบคุมสติไม่ได้ เกิดอันตรายจากการตกใจกลัว เช่น การกระโดดลงมาจากอาคารสู ง ผลทีเ่ กิดขึ้นมี
ตัง้ แต่การบาดเจ็บ ทุพพลภาพหรือทาให้มผี ู เ้ สียชีวติ เป็ นจานวนมาก ความปลอดภัยจากอัคคีภยั ต่อชีวติ จึงจัดเป็ นความสาคัญ
อันดับแรกในการบริหารและการจัดการ
2.2 ผลกระทบต่ อความปลอดภัยของทรั พย์ สิน (Property safety) การเกิดอัคคีภยั ย่อมก่อให้เกิดความสู ญเสียต่อ
ทรัพย์สนิ ภายในสถานประกอบการนัน้ ๆ เช่น เกิดความเสียหายต่ออาคารสถานทีแ่ ละเครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ จากเพลิงทีเ่ ผาไหม้หรือเป็ นผลจากการไหลนองของนา้ หรือสารทีใ่ ช้ในการดับเพลิง นอกจากนี้ อัคคีภยั ยังเป็ นเหตุให้สถาน
ประกอบการต้องขาดรายได้จากการหยุดผลิตสินค้า ผลผลิตตกตา่ และมีผลกาไรลดลง ต้องเสียค่ าเบี้ยประกันเพิม่ ซึ่งส่งผลต่อ
เศรษฐกิจส่วนรวมและประเทศชาติ จากการทีร่ ฐั บาลขาดรายได้จากภาษีทโ่ี รงงานต้องจ่าย รัฐบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการ
ด้านสาธารณู ปโภค การเกิดภาวะการว่างงานของผูป้ ฏิบตั ิงาน เป็ นต้น
2.3 ผลกระทบต่ อความปลอดภัยของธุรกิจ (Business safety) อัคคีภยั มีผลกระทบต่อการดาเนินงานในเชิงธุ รกิจ
เพราะเมือ่ มีการขาดความต่อเนื่องธุรกิจทีก่ าลังดาเนินการอยู่นนั้ ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นกับธุ รกิจทีก่ าลังดาเนินการอยู่ ทา
ให้ตอ้ งสู ญเสียลูกค้า เช่น ในกรณีทส่ี ่งสินค้าไม่ทนั ตามกาหนดและลูกค้านัน้ ไม่สามารถรอได้ ต้องไปหาแหล่งผลิตอื่นมาทดแทน
และอาจไม่กลับมาใช้บริการของโรงงานนัน้ อีกต่อไป นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพพจน์ของโรงงาน
2.4 ผลกระทบต่ อความปลอดภัยของสิ่งแวดล้ อม (Environmental safety) การเกิดอัคคีภยั มักส่งผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล ้อมทีอ่ ยู่โดยรอบบริเวณทีเ่ กิดอัคคีภยั นัน้ ๆ เสมอ เช่น เพลิงไหม้ทเ่ี กิดกับผลิตภัณฑ์นา้ มัน จะก่อให้เกิดคาร์บอนจานวน
มากในอากาศ ซึ่งอาจทาให้เกิดฝนกรด และในกรณี เพลิงไหม้สารเคมีอาจทาให้สารเคมีนนั้ ฟุ้งกระจายและเจือปนกับนา้ ที่ใช้
ดับเพลิง ไหลลงสู ่แม่นา้ ลาคลอง โดยเฉพาะในกรณี ทส่ี ารเคมีนนั้ เป็ นสารพิษ ก็จะส่งผลกระทบอย่างรวดเร็วและเป็ นอันตราย
อย่างยิง่ ต่อสิง่ แวดล ้อม

กิจกรรม 2.3.2
แหล่งกาเนิดของอัคคีภยั ที่เป็ นสาเหตุของการจุดติดไฟในสถานประกอบการมีอะไรบ้าง
แนวตอบกิจกรรม 2.3.2
แหล่งกาเนิดของอัคคีภยั ที่เป็ นสาเหตุของการจุดติดไฟในสถานประกอบการที่พบบ่อยมีดงั นี้
1. อุปกรณ์ไฟฟ้า
2. การจุดไฟโดยขาดความระมัดระวัง
3. ความเสี ยดทาน
4. เครื่ องทาความร้อน
5. วัตถุที่มีผิวร้อนจัด
6. เตาเผาที่ไม่มีฝาปิ ดหรื อเปลวไฟที่ไม่มีสิ่งปิ ดคลุม
7. การเชื่อมและการตัดโลหะ
8. การลุกไหม้ดว้ ยตัวเอง
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9. ประกายไฟที่เกิดจากเครื่ องจักร
10. โลหะหรื อวัตถุหลอมเหลว
11. ไฟฟ้าสถิต
12. ปฏิกิริยาของสารเคมีบางชนิด
13. สภาพบรรยากาศที่มีสิ่งปนเปื้ อนก่อให้เกิดการระเบิดได้
14. สาเหตุอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว เช่น การทาปฏิกิริยาของสารกัมมันตรังสี เช่น ยูเรเนียม
และพลูโตเนียม ทาให้เกิดความร้อนและเกิดการลุกไหม้ของเชื้อเพลิงได้

2-90 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม

เรื่องที่ 2.3.3
หลักการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
การบริหารและการจัดการระบบป้ องกันและระงับอัคคีภยั ให้มคี วามพร้อมตลอดเวลาเป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรับทุกสถาน
ประกอบการ เนื่องจากกระบวนการผลิตในสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมโดยทัว่ ไปนัน้ จะมีแหล่งกาเนิดของความ
ร้อนและประกายไฟ มีการจัดเก็บวัสดุและสารเคมีต่าง ๆ ทัง้ ในรู ปวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ซ่งึ เป็ นเชื้อเพลิงที่ดี สามารถติดไฟ
ลุกลามขึ้นได้ และเมือ่ เกิดอัคคีภยั ขึ้นแล้ว ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายอย่างมากมาย ดังนัน้ การป้ องกันอัคคีภยั ทีด่ ี
จึงควรป้ องกันไม่ให้ไฟมีโอกาสเริ่มลุกไหม้ข้นึ เลย โดยใช้หลักการและแนวทางทีส่ อดคล ้องกับธรรมชาติของการเกิดไฟ

1. หลักการป้องกันอัคคีภัย
ดังได้กล่าวแลว้ ว่า ไฟเกิดจากองค์ประกอบ 3 อย่างคือ ความร้อน (Heat) เชื้อเพลิง (Fuel) และออกซิเจน (Oxygen)
ดังนัน้ การป้ องกันอัคคีภยั ให้ได้ผล จึงต้องป้ องกันไม่ให้เกิดการรวมตัวขององค์ประกอบทัง้ 3 อย่างของการเกิดไฟหรือทาการแยก
องค์ประกอบเหล่านัน้ ออกจากกัน เพือ่ มิให้เกิดการลุกไหม้และติดต่อลุกลามขึ้นได้ โดยต้องปฏิบตั ติ ามหลักการ ดังนี้
1.1 การกาจัดเชื้ อเพลิง คือ การจัดเก็บเชื้อเพลิง หรือวัสดุท่อี าจทาให้เกิดอัคคีภยั ได้ง่าย โดยแยกให้ห่างจากแหล่ง
ความร้อนหรือประกายไฟทีอ่ าจทาให้เกิดการจุดติดไฟได้ ทัง้ นี้ควรศึกษาถึงคุณสมบัตติ ่าง ๆ ของสารเช่น จุดวาบไฟ ความสามารถ
ในการติดไฟ อุณหภูมติ ดิ ไฟ จุดหลอมเหลว และความหนาแน่นไอ เป็ นต้น
1.2 การกาจัดความร้ อน คือ การแยกหรือป้ องกันแหล่งความร้อนที่เป็ นเหตุให้เกิดการลุกไหม้ ซึ่งความร้อนหรือ
ประกายไฟทีเ่ กิดขึ้นนี้อาจมาจากกระบวนการผลิต หรือเกิดจากการไม่เข้มงวดในการใช้ไฟและความร้อน รวมทัง้ การไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบด้านความปลอดภัย ซึง่ เป็ นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ได้
1.3 การก าจั ด อากาศ คื อ การก าจัด อากาศเพื่อ ป้ องกัน การเผาไหม้ อากาศที่มีอ อกซิเ จนตั้ง แต่ ร อ้ ยละ 15
ขึ้นไปจะช่วยให้เกิดการสันดาปได้ จึงเป็ นการยากทีจ่ ะควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ทป่ี ลอดภัย เพราะคนเราก็ตอ้ งการออกซิเจนในอากาศ
หายใจในปริมาณไม่ตา่ กว่านี้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ในการจัดเก็บสารเคมีบางชนิดทีท่ าปฏิกิริยาเคมีกบั อากาศ ก็อาจจัดเก็บไว้ใน
ห้องสุญญากาศหรือในบรรยากาศทีม่ แี ต่กา๊ ซเฉื่อย เช่น อาร์กอน ฮีเลียม หรือไนโตรเจนอัดเหลว เป็ นต้น นอกจากนี้ ในกรณีท่ี มี
การลุกไหม้เกิดขึ้นตัง้ แต่ยงั เป็ นไฟขนาดเล็ก ก็อาจใช้สารดับเพลิงทีท่ าให้ขาดออกซิเจนดับไฟนัน้ ก่อนทีจ่ ะลุกลามเป็ นเพลิงขนาด
ใหญ่ได้

2. แนวทางในการป้องกันอัคคีภัย
การป้ องกันอัคคีภยั ตามหลักการแยกองค์ประกอบของการเกิดไฟ มีแนวทางในการดาเนินการ 5 ประการ ได้แก่ การ
ดูแลความเป็ นระเบียบเรียบร้อย การควบคุมแหล่งกาเนิดของไฟ การป้ องกันการติดต่อลุกลามของไฟ การเตรียมการระงับอัคคีภยั
ตลอดจนการสร้างจิตสานึกและการฝึ กอบรมบุคลากร
กิจ กรรมตามแนวทางการป้ องกัน อัค คี ภ ยั นี้ จะต้อ งกระทาอย่า งต่ อ เนื่ อ ง จึงจะสามารถป้ องกัน อัค คี ภ ยั ได้อ ย่า ง มี
ประสิทธิภาพ ซึง่ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
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2.1 การดูแลความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย การดู แลความเป็ นระเบียบเรียบร้อยเป็ นพื้นฐานขัน้ ต้นของการป้ องกัน
อัคคีภยั ซึง่ ทาได้โดยการจัดสถานทีใ่ ห้สะอาดทัง้ ภายในและบริเวณรอบโรงงาน มีระบบการจัดเก็บทีด่ แี ละเป็ นระเบียบ มีการแยก
หมวดหมูว่ ตั ถุดบิ เครื่องมือเครื่องใช้ และสินค้าให้เป็ นสัดส่วน ไม่ปล่อยให้มกี ารกองตุนวัสดุไว้ในบริเวณการผลิต โดยเฉพาะวัสดุ
ทีเ่ ป็ นเชื้อเพลิงติดไฟได้งา่ ยจะต้องแยกเก็บให้ห่างจากแหล่งความร้อนหรือประกายไฟ มีการกาจัดเศษวัสดุและทิ้งขยะทุก ๆ วัน
อย่างสมา่ เสมอ
ในส่วนของสารเคมีทใ่ี ช้ในโรงงานนัน้ จะต้องมีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะสารเคมีทม่ี คี ุณสมบัติเสีย่ งต่อการ
เกิดไฟไหม้หรือการระเบิด เช่น วัตถุระเบิด ก๊าซภายใต้ความดัน กรด เชื้อเพลิงเหลวทีค่ ายไอออกมาติดไฟได้ สารออกซิไดซ์ทท่ี า
ปฏิกิริยากับนา้ สารทีช่ ่วยการเผาไหม้ และสารทีเ่ กิดการสันดาปได้เอง ฯลฯ จะต้องแยกจัดเก็บโดยเฉพาะและต้องเหมาะสมตาม
คุณสมบัตขิ องสารนัน้ ๆ ซึง่ โดยทัวไปจะต้
่
องยึดหลักในการจัดเก็บ ดังนี้
1) ควรจัดเก็บสารเคมีไว้ในทีเ่ ย็น ในบริเวณทีม่ กี ารระบายอากาศดี เก็บให้ห่างจากแหล่งจุดติดไฟ ไม่มแี หล่งการ
แผ่รงั สีความร้อนอยู่ในบริเวณใกล้เคียง และมีป้ายห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณนัน้
2) บริเวณทีจ่ ดั เก็บสารเคมี ควรแยกจากอาคารผลิตและทีพ่ กั อาศัย รถดับเพลิงต้องเข้าถึงได้งา่ ย
3) แยกเก็บสารทีเ่ ข้ากันไม่ได้ อาทิ กรดจะต้องเก็บแยกจากสารเคมีจาพวกทีเ่ ติมออกซิเจนได้ หรือโลหะต่าง ๆ เช่น
โปแตสเซียมคลอเรต สังกะสี แมกนีเซียม ทองแดง เหล็ก ฯลฯ เพราะหากกรดหกรดลงไปจะทาให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนออกมาซึง่ ทา
ให้เกิดการติดไฟได้
4) วงจรไฟฟ้ าในห้อ งเก็บสารเคมี ควรเป็ น ชนิดป้ องกัน การระเบิด ได้ มีฟิวส์ท่เี หมาะสมในการป้ องกัน การใช้
กระแสไฟฟ้ าทีม่ ากเกินไป
5) มีการจัดเตรียมระบบการป้ องกันอัคคีภยั แบบอัตโนมัติ เช่น หัวฉีดพ่นฝอยนา้ หรืออุปกรณ์ดบั เพลิงทีเ่ หมาะสม
ไว้ในบริเวณทีจ่ ดั เก็บสารเคมี แต่ถา้ สารเคมีทจ่ี ดั เก็บนัน้ ทาปฏิกริ ยิ ากับนา้ ก็ไม่ควรจัดให้มรี ะบบดับเพลิงทีใ่ ช้นา้
6) หลีกเลีย่ งการทาให้ตดิ ไฟโดยไฟฟ้ าสถิต ถังบรรจุสารเคมีทุกใบทีต่ งั้ ไว้สาหรับการโยกย้าย ควรมีการต่อสายดิน
กับหลักดิน
7) ไม่ควรจัดเก็บสารเคมีปริมาณมากจนเกินไป ควรจัดเก็บเท่าทีจ่ าเป็ นต้องใช้เท่านัน้
2.2 การควบคุมแหล่ งกาเนิดของไฟ มีแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
1) การบารุงรักษาระบบไฟฟ้ า เครื่องจักร และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลา มีการนาเอาเทคนิคการ
บารุงรักษาประเภทต่าง ๆ มาใช้ให้เหมาะสมกับสภาพโรงงาน เช่น การบารุงรักษาเชิงป้ องกัน เป็ นต้น ทัง้ นี้ควรกาหนดผูร้ บั ผิดชอบ
ในการตรวจสอบและซ่อมบารุงเครื่องกาเนิดกาลัง เช่น ระบบไฟฟ้ า เตาความร้อน ท่อไอนา้ ปล่องไฟ เครื่องจักร หากมีการชารุด
เสียหายหรืออยู่ในสภาพทีก่ ่อให้เกิดการลุกไหม้ได้ ก็ตอ้ งเปลีย่ น ปรับปรุงหรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพทีด่ อี ยู่เสมอ
2) การออกกฎข้อบังคับต่าง ๆ ในการปฏิบตั งิ านทีอ่ าจก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ เนื่องจากการปฏิบตั ิงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยทัวไปนั
่ น้ ผูป้ ฏิบตั งิ านจะต้องทางานในกระบวนการผลิตทีม่ สี ารเคมี สารไวไฟต่าง ๆ หรือต้องทางานกับ
เครื่องมือและอุปกรณ์ท่อี าจก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ เช่น เครื่องเชื่อมไฟฟ้ า เครื่องเชื่อมแก๊ส เครื่องตัด ซึ่งอาจทาให้
เกิดเพลิงไหม้ข้ นึ ได้ โดยเฉพาะโรงงานอุต สาหกรรมทีม่ สี ภาพการทางานเสีย่ งต่อการเกิดอัคคีภยั เช่น โรงงานปิ โตรเคมี โรงกลัน่
นา้ มัน โรงงานทีม่ กี ารใช้สารไวไฟหรือสารทาละลายต่าง ๆ เป็ นต้น การทางานในสภาพดังกล่าว จึงจาเป็ นต้องมีระเบียบ กฎเกณฑ์
ในการทางานทีช่ ดั เจน และต้องมีมาตรการควบคุมการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่ วางไว้อย่างเคร่งครัด ตัวอย่างเช่น การกาหนดให้
การทางานเชื่อม ตัด หรือการทางานที่ตอ้ งมีแหล่งความร้อนเกิดขึ้น ต้องได้รบั อนุ ญาตเป็ นกรณี พิเศษหรือมีใบอนุ ญาตทางาน
(Work Permit) จึงจะสามารถปฏิบตั ิงานนัน้ ได้ และในขณะที่ทาการเชื่อม จะต้องมีถงั ดับเพลิงอยู่ในบริเวณที่ ทาการเชื่อม
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ตลอดจนการกาหนดแนวปฏิบตั สิ าหรับการขนย้ายและการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย เป็ นต้น ซึง่ ข้อบังคับเหล่านี้ ต้องถือเป็ นกฎที่
วางไว้เพือ่ ความปลอดภัยซึง่ ทุกคนจะต้องปฏิบตั ติ าม ไม่ถอื เป็ นเรื่องเล็กน้อย และห้ามมิให้ผูใ้ ดฝ่ าฝื นเป็ นอันขาด เช่น ในทีห่ า้ มสู บ
บุหรี่ก็ตอ้ งงดเว้นการสูบบุหรี่ แม้ในทีล่ บั ตาคนก็ตาม
2.3 การป้ องกันการติดต่ อลุกลามของไฟ มีแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
1) การเลือกที่ตั้งและการวางผังโรงงาน โรงงานทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดอัคคีภยั หรือการระเบิด ควรเลือกตัง้ โรงงาน
ในที่ห่างไกลจากชุมชนและคานึงถึงการจัดการในกรณี ฉุกเฉิ น เช่น ระบบดับเพลิง แหล่งนา้ สารอง และความสะดวกในการรับ
บริการจากหน่วยงานภายนอก เช่น สถานีดบั เพลิง สาหรับการวางผังโรงงานนัน้ จะต้องให้ความสาคัญในการป้ องกันการติดไฟและ
การลุกลามของไฟ มีการจัดแบ่งพื้นทีอ่ นั ตรายเพือ่ ป้ องกันการติดไฟของสารไวไฟหรือเชื้อเพลิงจากแหล่งความร้อนหรือประกายไฟ
ตลอดจนมีการกาหนดระยะห่างทีเ่ หมาะสมระหว่างอาคารเพือ่ ป้ องกันการลุกลามของไฟไปยังอาคารใกล ้เคียง นอกจากนี้ ยังช่วยให้
การดับเพลิงทาได้สะดวกยิง่ ขึ้น
2) การออกแบบอาคาร เป็ นจุดเริ่มต้นที่จะทาให้อาคารของสถานประกอบการมีความปลอดภัย เพราะหากเริ่ม
ออกแบบด้วยหลักการทีถ่ ูกต้องแลว้ อาคารก็จะปลอดภัยด้วยตัวของมันเอง แต่หากเริ่มต้นไม่ดี ก็จะทาให้อาคารนัน้ เสีย่ งต่อการ
เกิดอัคคีภยั และหากเกิดเพลิงไหม้ ก็จะเกิดการสู ญเสียมากกว่าทีค่ วร การออกแบบอาคารทีด่ นี นั้ จะต้องมีการแบ่งพื้นทีอ่ อกเป็ น
ส่วน (Compartmentation) เพือ่ กัน้ ไฟหรือควันไฟไม่ให้ลุกลามไปยังส่วนอื่นของอาคาร โครงสร้างของอาคาร เช่น พื้นกาแพง
รวมทัง้ ประตู หน้าต่าง ผนัง และส่วนทีท่ าการปิ ดลอ้ มจะต้องมีอตั ราทนไฟตามมาตรฐาน มีการออกแบบทางหนีไฟที่เหมาะสม มี
การปิ ดล ้อมบันได และมีอปุ กรณ์สาหรับป้ องกันการลุกลามของไฟ เช่น ลิ้นกันไฟ (Fire Damper) ติดตัง้ ไว้ในช่องเปิ ดของอาคาร
เช่น ท่อลม หรือช่องระบายอากาศ เป็ นต้น
3) การเลือกใช้ วัสดุที่เหมาะสมเป็ นส่ วนประกอบของอาคาร เช่น วัสดุท่ใี ช้ทาฝ้ าเพดาน บานประตู พรม
ม่าน ต้องมีอตั ราการลามของไฟ (Flame spread index) ได้มาตรฐาน ซึง่ ช่วยชะลอการลุกลามของไฟได้
นอกจากนี้ การป้ องกันอัคคีภยั ทีอ่ งค์ประกอบด้านเชื้อเพลิงนี้ ยังสามารถกระทาได้โดยการทาสีทนไฟหรือนา้ ยากัน
ไฟลงบนวัตถุตดิ ไฟ เช่น ผนังไม้ พื้นไม้ เสาไม้ และสายไฟฟ้ า เป็ นต้น
4) การจากัดวัสดุที่เป็ นเชื อ้ เพลิงและสิ่ งที่ติดไฟได้ ในสถานประกอบการ เพือ่ ป้ องกันการจุดติดไฟและการ
ลุกลามของไฟ ซึง่ ถ้ามีสารทีเ่ ป็ นเชื้อเพลิงเป็ นจานวนมากจะทาให้ไฟลุกลามได้งา่ ยและรุนแรงมากยิ่งขึ้น
5) การจัดเตรี ยมระบบการป้ องกันอัคคีภัยแบบอัตโนมัติ เช่น หัวฉีดพ่นพ่นฝอยนา้ หรืออุปกรณ์ดบั เพลิงที่
เหมาะสมกระจายในทุกพื้นทีอ่ ย่างเพียงพอ เพือ่ จะได้สามารถดับไฟทีเ่ กิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีตงั้ แต่ในระยะต้น ก่อนทีจ่ ะลุกลามไป
ยังบริเวณอืน่
2.4 การเตรี ยมการระงับอัคคีภัย มีแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
1) การเตรี ยมการเกี่ยวกับระบบดับเพลิง โดยการเลือกประเภทของระบบดับเพลิงให้มีความเหมาะสมกับ
ประเภทของไฟและพื้นที่ป้องกัน มีการตรวจสอบและบารุงรักษาระบบและอุปกรณ์ดบั เพลิงอย่างสมา่ เสมอตามกาหนดเวลา
นอกจากนี้ ควรจัดให้มรี ะบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ซึง่ มีความสาคัญอย่างมากในการแจ้งเตือนการเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ และช่วยให้
ผูร้ บั ผิดชอบหรือผูท้ อ่ี ยู่ในบริเวณนัน้ สามารถใช้ถงั ดับเพลิงมือถือในการดับเพลิงก่อนทีร่ ะบบระงับอัคคีภยั จะทางาน ยกเว้นในกรณี
ทีถ่ งั ดับเพลิงมือถือไม่สามารถดับเพลิงได้ ระบบระงับอัคคีภยั ก็ยงั สามารถทางานได้ดว้ ย นอกจากนี้ ควรมีการประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอก เพือ่ ให้ความช่วยเหลือเมือ่ เกิดเพลิงไหม้หรือเกิดเหตุฉุกเฉินอืน่ ๆ
2) การเตรี ยมการเกี่ยวกับบุคลากรตามแผนฉุ กเฉิ น เป็ นการเตรียมการล่วงหน้าเพือ่ รองรับสถานการณ์เพลิง
ไหม้ท่อี าจจะเกิดขึ้นได้ภายในสถานประกอบการ ผู บ้ ริหารจะต้องจูงใจพนักงานในโรงงานให้เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึ กซ้อมและ
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กาหนดแผนการร่วมกับเจ้าหน้าทีด่ บั เพลิง พร้อมทัง้ ในมาตรการดังกล่าวควรมีการกาหนดและระบุภาระหน้าทีข่ องเจ้าหน้าทีแ่ ต่ละ
คนให้ชดั เจน รวมถึงจุดรวมพลทีก่ าหนดจะต้องมีความปลอดภัยเมือ่ มีการอพยพคนมารวมกัน จากนัน้ ควรมีการฝึ กซ้อมอย่างน้อย
ตามทีก่ ฎหมายกาหนดและบันทึกข้อมูลการฝึ กซ้อมไว้ เพือ่ นาข้อมูลทีไ่ ด้มาปรับปรุงมาตรการให้มคี วามเหมาะสมต่อไป
2.5 การสร้ างจิตสานึกและการฝึ กอบรมบุคลากร การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสานึกทางด้านความปลอดภัยแก่
ผูป้ ฏิบตั ิงาน รวมทัง้ การจัดให้มกี ารฝึ กอบรมเป็ นแนวทางทีใ่ ช้ในการป้ องกันอัคคีภยั ได้เป็ นอย่างดี เพราะช่วยให้ผูป้ ฏิบตั ิงานได้มี
ทัศนคติทด่ี ี มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดอัคคีภยั สามารถปฏิบตั ติ นได้อย่างถูกต้องเมือ่ เกิดอัคคีภยั การฝึ กอบรมนี้จะต้อง
ทาอย่างทัว่ ถึงในผู ป้ ฏิบตั ิงานทุกระดับ โดยเนื้อหาการฝึ กอบรมจะแตกต่างกันไปตามความรับผิดชอบ การฝึ กอบรมที่ดีควรทา
ตัง้ แต่แรกเริ่มเข้าทางาน การฝึ กอบรมจะต้องมีทงั้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ และมีการฝึ กซ้อมตามแนวทางทีไ่ ด้รบั การฝึ กอบรมมา
เพือ่ หาจุดบกพร่องและนาไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

3. หลักการระงับอัคคีภัย
อัคคีภยั ที่เกิดขึ้นในแต่ ละครัง้ ย่อมมีลกั ษณะแตกต่ างกันไปตามคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของเชื้อเพลิงใน
สถานทีน่ นั้ ทัง้ ยังขึ้นอยู่กบั ลักษณะโครงสร้างของอาคาร การส่งผ่านความร้อนทีจ่ ะทาให้เกิดการลุกลามและทิศทางลมทีจ่ ะช่วยให้
เกิดการกระจายตัวของไฟด้วย อย่างไรก็ตาม ดังได้กล่าวมาแล ้วว่า การเกิดไฟจะเกิดขึ้นจากองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ คือ
ความร้อน (Heat) เชื้อเพลิง (Fuel) และออกซิเจน (Oxygen) โดยเกิดการลุกไหม้เป็ นปฏิกิริยาลูกโซ่ (Chain reaction) ทาให้
การเผาไหม้นนั้ ดาเนินต่อไปจนอาจลุมลามเป็ นเพลิงขนาดใหญ่ หลักในการระงับอัคคีภยั จึงต้องพิจารณาแยกองค์ประกอบของการ
เกิดไฟ โดยการลดความร้อน การขจัดเชื้อเพลิง การกัน้ ออกซิเจน และการตัดปฏิกริ ยิ าลูกโซ่

4. แนวทางในการระงับอัคคีภัย
การระงับอัคคีภยั ให้สอดคล ้องกับธรรมชาติของไฟ มีแนวทางดังต่อไปนี้
4.1 การลดความร้ อน (Heat reduction) การลดความร้อนหรือการทาให้เย็นตัวลง อาจทาได้โดย
4.1.1 การทาให้ เย็นตัวลงโดยการใช้ นา้ ถ่ ายเทความร้ อนออกจากสารที่กาลังลุกไหม้ การฉีดพ่นนา้ เพือ่ ให้
เพลิงทีก่ าลังลุกไหม้นนั้ เย็นตัวลงหรือลดอุณหภูมลิ ง เป็ นวิธีการทีน่ ิยมใช้ในการดับเพลิงทีเ่ กิดจากวัสดุติดไฟ เนื่องจากนา้ และสาร
ดับเพลิงแบบมีนา้ เจือปน มีคุณสมบัติท่ดี ีในการดู ดซับความร้อนออกไปจากเพลิงไหม้จนทาให้สารที่ลุกไหม้นนั้ เย็นตัวลงจนมี
ความร้อนไม่ถงึ จุดทีต่ ิดไฟ นอกจากนี้ยงั ช่วยป้ องกันเชื้อเพลิงทีอ่ ยู่ใกลเ้ คียงไม่ให้ติดไฟได้ดว้ ย ในการดับเพลิงส่วนใหญ่จงึ มักใช้
นา้ ทาการฉีดพ่น เพราะนา้ หาได้งา่ ยและมีคุณสมบัตทิ ด่ี ใี นการดับไฟ ดังนี้
1) นา้ สามารถถ่ายเทความร้อนจากสารทีถ่ ูกเพลิงไหม้ได้ดี ทาให้ไฟเย็นตัวลงจนเชื้อเพลิงมีอุณหภูมไิ ม่ถงึ จุด
ติดไฟได้
2) ฝอยนา้ หรือหมอกนา้ อาจทาให้เกิดภาวะการคลุมดับได้ นอกจากนี้ ภายหลังจกาได้รบั ความร้อน นา้ จะ
เดือดกลายเป็ นไอนา้ โมเลกุลของนา้ จะขยายตัว ช่วยปิ ดกัน้ ออกซิเจนในอากาศไม่ให้เข้ามาทาปฏิกริ ยิ ากับเชื้อเพลิงได้
3) นา้ ช่วยเจือจางเชื้อเพลิงไวไฟทีส่ ามารถละลายนา้ ได้ เช่น แอลกอฮอล์ อีเทอร์ อะซีโตน ให้เจือจางลงจน
หมดสภาพการเป็ นเชื้อเพลิงได้
อย่างไรก็ตาม การใช้นา้ ดับเพลิง มีขอ้ ควรระวังคือ การไหลนองของนา้ อาจสร้างความเสียหายแก่วสั ดุสง่ิ ของ
ทีน่ า้ ไหลผ่าน และหากไม่สามารถระบายนา้ ได้ทนั นา้ ทีข่ งั อยู่ชนั้ บนของอาคารในปริมาณมากอาจทาให้อาคารเกิดการทรุดตัวลงมา
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เป็ น อัน ตรายต่ อ ผู ท้ ่ีอ ยู่ ช นั้ ล่า งหรื อ อยู่ บ ริ เ วณใกล เ้ คี ย ง นอกจากนี้ หากน า้ ที่ฉี ด เข้า ไปถู ก สารที่ท าปฏิกิ ริ ย ากับ น า้ ได้ เช่ น
แคลเซียมคาร์ไบด์ จะเกิดเป็ นก๊าซอะเซทิลนี ทาให้เกิดการลุกไหม้เพิม่ ขึ้นอีก หรือหากใช้นา้ ดับเพลิงทีเ่ กิดจากนา้ มันหรือเชื้อเพลิง
เหลวทีม่ คี วามถ่วงจาเพาะตา่ กว่านา้ ก็จะทาให้เชื้อเพลิงเหล่านี้ลอยอยู่บนผิวนา้ ถ้าไหลนองไปกระทบกับประกายไฟก็จะเกิดการลุก
ไหม้และติดต่อลุกลามได้
4.1.2 การทาให้ เย็นตัวลงโดยการใช้ สารทาปฏิ กิริยาดูดกลืนความร้ อน สารเคมีบางชนิด เช่น ก๊าซไนโตรเจน
และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สามารถนามาใช้ในการดับเพลิงได้ เพราะสารเหล่านี้มคี ุณสมบัติในการดูดกลืนความร้อน ทาให้เพลิง
เย็นตัวลงได้ ดังเช่น ในการเกิดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NO) จากการทาปฏิกิริยาของออกซิเจนกับไนโตรเจนตามสมการข้างล่างนี้
จะต้องดูดกลืนความร้อนเข้าไปใช้ในการทาปฏิกริ ยิ าถึง 43 กิโลแคลอรี ดังนัน้ จึงทาให้ไฟเย็นตัวลงได้
N2 + O2 + Heat

2 NO

ในทานองเดียวกัน เมื่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้รบั ความร้อน จะเกิดเป็ นคาร์บอนและออกซิเจน โดยต้อง
ดูดกลืนความร้อนเข้าไปทาปฏิกริ ยิ าถึง 94 กิโลแคลอรี จึงทาให้สารทีล่ กุ ไหม้เย็นตัวลงได้เช่นกัน ดังสมการ
CO2 + Heat

C + O2

4.2 การขจัดเชื้อเพลิง (Fuel removal) การดับเพลิงโดยการขจัดเชื้อเพลิง เป็ นวิธีการหนึ่งทีจ่ ะทาให้การลุกไหม้นนั้ ดับ
ลงไปได้เอง ซึง่ มีแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
4.2.1 การตัดการหนุนเนื่องของเชื อ้ เพลิง เช่น เชื้อเพลิงเป็ นของเหลวหรือสารไวไฟ อาจหยุดการรัว่ ไหลของสาร
นัน้ ได้โดยการปิ ดวาล์วหรือก๊อก แต่ถา้ เป็ นวัตถุเชื้อเพลิงที่เป็ นไฟประเภท A อาจต้องใช้วธิ ีขนถ่ายหรือขนย้ายเชื้อเพลิงออกไป
โดยเฉพาะไฟประเภท D และก๊าซทีอ่ ยู่ภายใต้ความดัน การขนย้ายจะช่วยตัดการหนุนเนื่องของเชื้อเพลิงได้เป็ นอย่างดี และในกรณี
ทีม่ กี ารติดต่อลุกลามของไฟ การพังตึกหรืออาคารก็เป็ นอีกวิธีหนึ่งทีจ่ ะช่วยสกัดกัน้ การลุกลามของไฟได้
4.2.2 การเคลื่อนย้ ายเชื อ้ เพลิงที่ติดไฟออกจากกองเพลิง ในกรณีทก่ี ารเผาไหม้มแี นวโน้มจะรุนแรงมากขึ้น ก็
อาจดึงเชื้อเพลิงที่ลุกไหม้ออก เนื่องจากในการเผาสุมของวัสดุท่เี ป็ นเชื้อเพลิง ถ้ามีการลุกไหม้มาก จะเกิดการกระจายหรือการ
ถ่ายเทความร้อนโดยวิธีการพาความร้อนและการแผ่รงั สีความร้อน ซึง่ อาจทาให้สง่ิ ทีอ่ ยู่ใกลเ้ คียงลุกไหม้ข้ นึ มาได้ ดังนัน้ ในการลด
ความรุนแรงของไฟ จึงอาจทาได้โดยการเคลือ่ นย้ายเชื้อเพลิงทีไ่ หม้ไฟออกจากกองเพลิงนัน้
4.3 การกัน้ ออกซิเจน (Oxygen deprivation) มีแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
4.3.1 การลดปริ มาณออกซิ เ จน เป็ น การทาให้อ บั อากาศหรือ ทาให้ค่ า ของอัตราส่วนผสมของเชื้อ เพลิงกับ
ออกซิเจนในอากาศเกินขีดจากัดทีจ่ ะติดไฟได้ เพราะไอของเชื้อเพลิงมีมาก แต่ออกซิเจนในอากาศมีนอ้ ยเกินไปจนไม่สามารถทาให้
เกิดการเผาไหม้ได้ ไฟก็จะดับลง การลดปริมาณออกซิเจนให้นอ้ ยลงนัน้ สามารถทาได้โดยการปิ ดทับหรือคลุมทับบนผิวหน้าของ
ไฟ ได้แก่
1) ไฟประเภท A เช่นในกรณีทม่ี กี ารลุกไหม้เสื้อผ้าของผูส้ วมใส่ ก็อาจใช้ผา้ หุม่ คลุมเพือ่ ดับไฟ
2) ไฟประเภท B มักใช้สารดับเพลิงจาพวกผงเคมีแห้งหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการ
ดับไฟ แต่หากเกิดไฟประเภทนี้ทม่ี จี านวนน้อย ๆ ไหลนองไปตามพื้น ก็อาจใช้ทรายแห้งหรือดินร่วนกลบสาหรับไฟทีเ่ กิดจากพวก
นา้ มัน นิยมใช้การคลุมทับด้วยนา้ ยาโฟมดับเพลิง เป็ นต้น
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3) ไฟประเภท C มักใช้ผงเคมีแห้งหรือพวกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการดับไฟ
4) ไฟประเภท D ควรใช้ก๊าซเฉื่อย เช่น ฮีเลียม อาร์กอน ไนโตรเจน ทาการกาจัดออกซิเจนได้ และอาจใช้
ทรายแห้ง เกลือแกง หรือแกรไฟต์เทกลบไฟทีก่ าลังลุกไหม้นนั้ ได้
4.3.2 การเติ มออกซิ เจนให้ มีปริ มาณมากขึ น้ เป็ นการทาให้ค่าของอัตราส่วนผสมระหว่างไอของเชื้อเพลิงกับ
ออกซิเจนในอากาศตา่ กว่าขีดจากัดทีจ่ ะลุกติดไฟได้ เพราะมีออกซิเจนมากเกินไป จึงทาให้การเผาไหม้หยุดลง การเติมออกซิเจนใน
อากาศนัน้ อาจทาได้โดยการใช้ดนิ ระเบิด เพราะการระเบิดทาให้เกิดการอัดดันของอากาศมาก เช่น ในกรณี ท่เี กิดเพลิงไหม้บ่อ
นา้ มัน และมีนา้ มันพุง่ ออกมาลุกไหม้อย่างรุนแรง เป็ นการยากทีจ่ ะไปทาการปิ ดวาล์วหรือดับด้วยวิธีอ่ื น จึงต้องใช้ดนิ ระเบิดให้เกิด
การระเบิดขึ้น ซึง่ จะทาให้เกิดการอัดดันของอากาศ เป็ นผลให้มปี ริมาณออกซิเจนในอากาศเกินกว่าสัดส่วนทีไ่ อเชื้อเพลิงจะติดไฟได้
ไฟจึงดับลง อย่างไรก็ตามวิธีการนี้ไม่เหมาะสมทีจ่ ะใช้ดบั ไฟในอาคารบ้านเรือน เพราะมีความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถควบคุม
ความรุนแรงของการระเบิดได้ และเมือ่ ระเบิดแล้ว อาจทาให้มกี ารกระจายความร้อนและเชื้อเพลิง เกิดการลุกไหม้ติดต่อลุกลามไป
ทีอ่ น่ื ได้
4.4 การตัดปฏิกริ ิ ยาลูกโซ่ (Breaking of combustion chain) การตัดปฏิกิริยาลูกโซ่อาจถือได้ว่าเป็ นวิธีการดับเพลิง
ทีน่ ิยมใช้กนั ทัว่ ไปรองจากวิธีการลดความร้อน การขจัดปฏิกริ ยิ านี้ออกไปจากการเผาไหม้ ทาได้โดยการใช้สารดับเพลิง เช่น ผงเคมี
แห้ง (Halon) และสารกลุม่ ฮาโลคาร์บอน (Halocarbon clean agent) เป็ นต้น สารเหล่านี้จะไปยับยัง้ ไม่ให้ปฏิกิริยาลูกโซ่ดาเนิน
ต่อไป ไฟจึงดับลงได้

กิจกรรม 2.3.3
1. จงบอกหลักการและแนวทางการป้องกันอัคคีภยั ในสถานประกอบการมาพอสังเขป
2. จงบอกหลักการและแนวทางการระงับอัคคีภยั ในสถานประกอบการมาพอสังเขป
แนวตอบกิจกรรม 2.3.3
1. อัคคีภยั ในสถานประกอบการอาจป้องกันได้โดยใช้หลักการแยกองค์ประกอบของการเกิดไฟหรื อ
ป้องกันไม่ให้องค์ประกอบเหล่านั้นเกิดการรวมตัวกัน เพื่อมิให้เกิดการลุกไหม้และติดต่อลุกลาม ซึ่ งมีแนวทางใน
การดาเนินการ 5 ประการ คือ
1) การดูแลความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
2) การควบคุมแหล่งกาเนิดของไฟ
3) การป้องกันการติดต่อลุกลามของไฟ
4) การเตรี ยมความพร้อมในการระงับอัคคีภยั
5) การสร้างจิตสานึกและการฝึ กอบรมบุคลากร
2. การระงับอัคคีภยั มีหลักการเช่นเดียวกับการป้องกันอัคคีภยั คือต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติ ของไฟ โดยการแยกองค์ประกอบของการเกิ ดไฟ ซึ่ งแนวทางที่ สาคัญในการระงับอัคคี ภยั ได้แก่ การลด
ความร้อน การขจัดเชื้อเพลิง การกั้นออกซิ เจน และการตัดปฏิกิริยาลูกโซ่
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แนวคิด
1.

2.
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สภาพแวดลอ้ มในการทางานสามารถแบ่งออกได้เป็ น 4 ประเภท แต่ละประเภทหากไม่อยู่ในภาวะสมดุลจะเกิดเป็ น
อันตรายต่ อสุ ขภาพของผู ท้ างานได้ จึงมีความสาคัญมากที่จะต้องมีหลักการในการตระหนักว่า ในงานแต่ ละงาน มี
อะไรบ้างเป็ นสภาพแวดล ้อมในการทางาน ผูท้ ท่ี าหน้าทีไ่ ด้ดคี ือนักสุขศาสตร์อตุ สาหกรรม
เมื่อ ทราบว่ า สภาพแวดลอ้ มในการท างานมีอ ะไรบ้า ง นัก สุ ข ศาสตร์อุ ต สาหกรรมจะต้อ งด าเนิ น การประเมิน ว่ า
สภาพแวดลอ้ มในการทางานนัน้ อยู่ในภาวะทีไ่ ม่อยู่ในค่ ามาตรฐานทีค่ วรเป็ น ผู ท้ างานสัมผัสสภาพแวดลอ้ มในการ
ทางานนัน้ ๆ มากเกินไปจนอาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่
การควบคุมสภาพแวดล ้อมในการทางาน ควรพิจารณาดาเนินการควบคุมทีแ่ หล่งกาเนิดเป็ นลาดับแรก หากไม่ สามารถ
ดาเนินการอย่างได้ผลตามต้องการก็ควรพิจารณาทาการควบคุมทีท่ างผ่านและทีผ่ ูป้ ฏิบตั งิ านเป็ นลาดับถัด ๆ ไป

วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาหน่วยที่ 3 จบแลว้ นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับสุขศาสตร์อตุ สาหกรรมได้
2. อธิบายตระหนักและประเมินปัญหาสภาพแวดล ้อมในการทางานได้
2. อธิบายการควบคุมสิง่ แวดลอ้ มการทางานได้

กิจกรรมระหว่ างเรียน
1. ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 3
2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 3.1-3.3
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3.
4.
5.
6.

ปฏิบตั กิ จิ กรรมตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายในเอกสารการสอน
ฟังรายการวิทยุกระจายเสียง (ถ้ามี)
ชมรายการวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)
ทาแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 3

สื่ อการสอน
1.
2.
3.
4.

เอกสารการสอน
แบบฝึ กปฏิบตั ิ
รายการสอนทางวิทยุกระจายเสียง (ถ้ามี)
รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)

การประเมินผล
1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3. ประเมินผลจากการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน
หน่ วยที่ 3 ในแบบฝึ กปฏิบตั ิ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่ อไป
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ตอนที่ 3.1
แนวคิดเกีย่ วกับสุ ขศาสตร์ อุตสาหกรรม
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 3.1 แล ้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่ อง
3.1.1 ความหมายและความสาคัญของสุขศาสตร์อตุ สาหกรรม
3.1.2 หลักการของสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
3.1.3 หน้าทีข่ องนักสุขศาสตร์อตุ สาหกรรม

แนวคิด
1. สุขศาสตร์อุตสาหกรรม เป็ นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดลอ้ มในการทางาน โดยมีหลักการสาคัญ คือ การ
คาดการณ์ การตระหนัก การประเมิน และการควบคุมปัญหาสภาพแวดลอ้ มในการทางาน หากมีการดาเนินการ
ได้ดีจะส่งผลดีต่อ สุ ข ภาพผู ป้ ฏิบตั ิงานและผู ท้ ่ีมีโอกาสสัมผัส ตลอดจนคุณภาพสิ่งแวดลอ้ มทัง้ ภายในและ
ภายนอกสถานทีท่ างาน
2. นักสุขศาสตร์อตุ สาหกรรมมีหน้าทีใ่ นเรื่องการตระหนัก การประเมิน และการป้ องกันและควบคุมสภาพแวดลอ้ ม
ในการทางาน

วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาตอนที่ 3.1 จบแล ้ว นักศึกษาสามารถ
1. ระบุความหมายและความสาคัญของสุขศาสตร์อตุ สาหกรรมได้
2. ระบุหลักการของสุขศาสตร์อตุ สาหกรรม
3. ระบุหน้าทีข่ องนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมได้
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เรื่องที่ 3.1.1
ความหมายและความสาคัญของสุ ขศาสตร์ อุตสาหกรรม
1. ความหมายของสุ ขศาสตร์ อตุ สาหกรรม
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม เป็ นศาสตร์ทเ่ี ริ่มแพร่หลายในช่วงทศวรรษ 1900 มาจากคาว่า Industrial Hygiene ซึง่ เป็ นคาที่
นิยมใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนประเทศอังกฤษและประเทศทางทวีปยุโรป นิยมใช้คาว่า Occupational Hygiene ทัง้ 2 คานี้
สามารถใช้แทนกันได้ มีหน่วยงานหลายแห่ง ให้นิยามของ คาว่า “สุขศาสตร์อตุ สาหกรรม” ไว้ดงั นี้
สานักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและอาชีวอนามัย ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Occupational Safety and
Health Administration ; OSHA) ได้นิยามว่า “สุขศาสตร์อุตสาหกรรม” เป็ นศาสตร์ในการคาดการณ์ การตระหนัก การประเมิน
และการควบคุม สภาพแวดล ้อมในการทางานซึง่ อาจเป็ นสาเหตุทาให้ผูป้ ฏิบตั งิ านเกิดการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่ วย
สานักงานคณะกรรมการสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา (American Board of Industrial Hygiene ;
ABIH) ได้นิยามว่า “สุขศาสตร์อุตสาหกรรม” เป็ นศาสตร์ของการปกป้ องสุขภาพและสร้างเสริมความปลอดภัยให้แก่ผูป้ ฏิบตั ิงานและ
ชุมชน ครอบคลุมถึงอันตรายด้านสารเคมี กายภาพ ชีวภาพ และเออร์โกโนมิกส์ โดยมุ่งเน้นการคาดการณ์ การตระหนัก การประเมิน
และการควบคุม
สมาคมนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมแห่ง ประเทศสหรัฐอเมริกา (American Industrial Hygiene Association; AIHA) ได้
นิยามว่า สุ ขศาสตร์อุตสาหกรรม เป็ นศาสตร์และศิลป์ ในการคาดการณ์ เกี่ยวกับการตระหนัก การประเมิน การป้ องกัน และการ
ควบคุมปัจจัยด้านสิ่งแวดลอ้ มที่มอี ยู่หรือความเครียดที่เกิดขึ้นในการทางานหรือจากสถานที่ ปฏิบตั ิงาน ซึ่งอาจเป็ นสาเหตุของการ
เจ็บป่ วย บันทอนสุ
่
ขภาพและชีวติ ความเป็ นอยู่ให้แย่ลง หรือเกิดความไม่สะดวกสบาย ต่อผูป้ ฏิบตั งิ านหรือประชาชนในชุมชน
โดยสรุป “สุขศาสตร์อตุ สาหกรรม” (Industrial Hygiene) เป็ นทัง้ ศาสตร์และศิลป์ ในการคาดการณ์ เพือ่ ให้เกิดการตระหนัก
ถึงอันตรายทีม่ อี ยู่ และทาการประเมิน เพือ่ นาไปสู ่การควบคุมปัจจัยต่างๆในสิง่ แวดลอ้ มการทางานทีอ่ าจเป็ นสาเหตุให้เกิดการเจ็บป่ วย
การบาดเจ็บ หรืออุบตั เิ หตุในการทางาน เพือ่ ปกป้ องผูป้ ฏิบตั งิ านให้มสี ุขภาพดีทงั้ ร่างกาย จิตใจ และมีความปลอดภัยในการทางาน
การด าเนิ น งานสุ ข ศาสตร์อุ ต สาหกรรม จะมีผู ป้ ฏิบ ตั ิ ง านทางด้า นนี้ เ รี ย กว่ า นัก สุ ข ศาสตร์อุ ต สาหกรรม (Industrial
Hygienist) โดยทัวไปนั
่ กสุขศาสตร์อตุ สาหกรรมจาเป็ นต้องใช้ทงั้ ศาสตร์และศิลป์ ในการดาเนินงาน กล่าวคือ ต้องใช้ความรูต้ ามศาสตร์
เฉพาะด้านที่ศึกษามาในการคาดการณ์ เพื่อให้เกิดการตระหนักรู ถ้ งึ อันตรายที่มอี ยู่ และใช้ความรู ใ้ นการประเมิน เพื่อจะได้ควบคุม
ปัจจัยต่างๆในสิ่งแวดลอ้ มการทางาน รวมทัง้ ต้องใช้มีศิลปะในการทางาน เช่ น การติดต่อประสานงาน การโน้มน้าวจิตใจ เป็ นต้น
เพือ่ ให้การดาเนินงานสุขศาสตร์อตุ สาหกรรมในองค์กรบรรลุผลสาเร็จ
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2. ความสาคัญของสุ ขศาสตร์ อตุ สาหกรรม
เมื่อพิจารณาถึง กระบวนการทางานของผู ป้ ฏิบตั ิงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือ สถานประกอบกิจการต่ างๆ จะเห็น ว่า
ปฏิบตั ิงานมีโอกาสสัมผัสกับสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (Working Environment) ประเภทต่างๆ ทีเ่ ป็ นอันตราย เช่น มีไอระเหย
ของสารเคมี หรือเสียงดังจากกระบวนการผลิต เป็ นต้น อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพต่อผูป้ ฏิบตั ิงาน และก่อให้เกิดเหตุราคาญแก่
ชุม ชนรอบๆ โรงงานได้ ดังนัน้ จึงจาเป็ น ต้อ งมีการด าเนิ น งานด้า นสุ ข ศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบกิจการ เนื่ อ งจากมี
ความสาคัญ ในด้านต่างๆ ดังนี้
2.1 ด้ านสุ ขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ผูท้ ส่ี มั ผัสกับสิง่ คุกคามสุขภาพ (Health Hazard) ในการทางาน โดยไม่มกี ารป้ องกัน
ตนเอง หรือใช้วธิ ีการป้ องกันที่ไม่มปี ระสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งคุกคามบางชนิดอาจเข้าไปสะสมภายในร่างกาย ตารางที่ 3.1 แสดงให้เห็นถึง
อันตรายของสิง่ คุกคามสุขภาพประเภท/ชนิดต่าง ๆ ทีผ่ ูป้ ฏิบตั งิ านมีโอกาสรับสัมผัสจากการทางาน ทาให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพทัง้ แบบ
เฉียบพลันและแบบเรื้อรัง ส่งผลให้สุขภาพทรุดโทรม หรือป่ วยเป็ นโรคจากการทางาน
ความสาเร็จขององค์กรนัน้ เริ่มต้นที่ตวั พนักงาน เป็ นเหตุผลให้องค์กรแต่ละแห่งพยายามเฟ้ นหาบุคลากรทีม่ ีประสิทธิภาพสู ง
ในการทางาน เช่นเดียวกันพนักงานก็ตอ้ งการได้รบั การสนับสนุนจากผูบ้ ริหาร ความยืดหยุ่นในการทางาน สิง่ แวดลอ้ มในการทางานทีม่ ี
ความปลอดภัย ความเครียดในการทางานตา่ และความสมดุล ระหว่างชีวติ กับงาน ซึง่ การดาเนินงานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมใน
สถานประกอบกิจการจะช่วยให้พนักงานมีสุขภาพสมบูรณ์ทงั้ ร่ายกาย จิตใจ และมีพลังในการทางาน ส่งผลให้องค์กรมีพนักงานที่มี
ประสิทธิภาพ (Effective Employees) เพิม่ มากขึ้น มีระยะเวลาการทางานนานขึ้น รวมทัง้ เป็ นประโยชน์ในการลงทุนระยะยาวด้าน
บุคลากร ซึง่ บุคลากรเหล่านี้จะช่วยเพิม่ ผลผลิตให้กบั องค์กรในอนาคต
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ตารางที่ 3.1 แสดงประเภท/ชนิดของสิ่ งคุกคามสุ ขภาพและอันตรายต่อสุ ขภาพ
ประเภท/ชนิดของสิ่ งคุกคามสุ ขภาพ
สารเคมี
อนุภาค เช่น ฝุ่น ฟูมและ ควัน
ก๊าซและไอระเหย

กายภาพ

แร่ใยหิน
ฝุ่นทรายหรือซิลกิ า้
เสียงดัง
ความสันสะเทื
่
อน

ความร้อน

ความเย็น
แสงสว่างมากเกินไป

แสงสว่างน้อยเกินไป

รังสี

ชีวภาพ

เออร์โกโนมิกส์

แบคทีเรีย เช่น คนทางานในโรงงานฆ่าสัตว์ท่ี
สัมผัสป่ วยเป็ นโรคแอนแทร็กซ์
เชื้อรา เช่น ชาวนาได้รบั เชื้อราเข้าสู่ปอด
ท่าทางการทางานที่ไม่ถกู ต้อง เช่น การก้มตัว
เพือ่ ยกสิง่ ของ
การทางานซา้ ๆ เช่น การบิดข้อมือ

อันตรายต่ อสุ ขภาพ
อันตรายขึ้นกับชนิดของสารเคมีนนั้ ๆ
ระคายเคืองต่อผิวหนัง และระบบทางเดินหายใจ
1. ขาดออกซิเจน หมดสติ
2. ทาลายระบบประสาทส่วนกลาง
พังผืดที่ปอด อาจลุกลามเป็ นมะเร็งเยื่อหุม้ ปอด
ถุงลมโป่ งพอง
1. โรคประสาทหูเสือ่ มจากเสียงดัง
2. หงุดหงิด ราคาญ รบกวนการทางาน
1. โรคนิ้วซีด
2. รบกวนระบบการไหลเวียนเลือด
3. การบาดเจ็บต่อกระดูกและข้อ
1. อ่อนเพลีย
2. ผดผืน่ ตามผิวหนัง
3. ตะคริวเนื่องจากความร้อน
4. เป็ นลมแดด
1. ความดันโลหิตตา่
2. เกิดผลึกนา้ แข็งในเนื้อเยื่อเฉพาะที่
1. ปวดตา มึนศีรษะ
2. กล้ามเนื้อหนังตากระตุก
3. เกิดความไม่สบายตา ตาพร่า การมองเห็นแย่ลง
1. กล้ามเนื้อตาล้า
2. ปวดตา มึนศีรษะ
3. การหยิบจับอุปกรณ์ผดิ พลาด
การสัมผัสปริมาณรังสีความเข้มสูง ทาให้เกิดผลแบบเฉียบพลันต่อระบบการสร้าง
เม็ดเลือด ระบบทางเดินอาหาร ทาลาย DNA ในเซลล์ เป็ นอันตรายต่อเนื้อเยื่อ อาจ
ก่อให้เกิดมะเร็งตามมา
อันตรายขึ้นกับชนิดของเชื้อโรคนัน้ ๆ
มีไข้สูง หายใจขัด เจ็บหน้าอก ไอเป็ นเลือด และเกิดภาวะแรงดันเลือดตา่ ช็อกและ
เสียชีวติ ได้ ถ้ารักษาไม่ทนั ท่วงที
เป็ นโรคปอดชาวนา
ปวดหลังส่วนล่าง
อาการเส้นประสาทกดทับที่บริเวณข้อมือ
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2.2 ด้ านความปลอดภัย ของผู้ปฏิบัติงาน สภาพแวดลอ้ มในการทางานที่ไม่เหมาะสม อาจทาให้เกิดอุบตั ิเหตุในการ
ทางานได้ เช่น ในทีท่ างานทีม่ เี สียงดังมาก อาจทาให้ผูป้ ฏิบตั ิงานไม่ได้ยนิ เสียงสัญญาณเตือนภัย หรือ เสียงรถยนต์ จนประสบเหตุได้
หรือในสภาพการทางานทีร่ อ้ น ทาให้รูส้ กึ อ่อนเพลียจนเกิดอุบตั ิเหตุข้ นึ ได้ เป็ นต้น ดังนัน้ การดาเนินงานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมใน
สถานประกอบกิจการ จะช่ วยให้ผูป้ ฏิบตั ิงานมีความปลอดภัย ทางานในสภาพแวดลอ้ มการทางานที่เหมาะสม มีอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล และวิธีการทางานที่ปลอดภัย รวมทัง้ ช่ วยลดความสู ญเสียของสถานประกอบกิจการอันเนื่องมาจากการเกิด
อุบตั เิ หตุ
2.3 ด้ านธุรกิจขององค์ กร หากพนักงานต้องปฏิบตั ิงานในสภาพแวดลอ้ มในการทางานทีไ่ ม่เหมาะสม อาจทาให้พนักงาน
ประสบอันตรายถึงแก่ความตาย หรือทุพพลภาพ จนไม่สามารถทางานได้ องค์กรต้องเสียค่ าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและฟื้ นฟู
สมรรถภาพให้พนักงานสามารถกลับมาทางานได้อกี ครัง้ หรือต้องสรรหาบุคลากรใหม่มาทดแทน อีกทัง้ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอาจ
เกิดความเสียหาย ส่งผลให้กระบวนการผลิตต้องหยุดชะงัก สู ญเสียเวลาในการผลิต ผลผลิตลดลง ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการดาเนิน
ธุรกิจ ดังนัน้ การดาเนินงานด้านสุขศาสตร์อตุ สาหกรรมจะช่วยลดความสูญเสียดังทีก่ ล่าวมาแล ้วข้างต้น ช่วยเพิม่ ผลผลิตทัง้ ปริมาณและ
คุณภาพ ทาให้ธุรกิจดาเนินได้อย่างราบรื่น เป็ นผลดีต่อลูกจ้าง นายจ้าง และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม นอกจากนี้ปจั จุบนั สถาน
ประกอบกิจการในประเทศไทย มุง่ พัฒนาตามระบบมาตรฐานการจัดการต่างๆ เพือ่ ยกระดับระบบในการทางานให้ดขี ้ นึ เช่น ระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอ้ ม หรือ ISO 14001 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือ มอก. 18001 ซึง่ มีขอ้ กาหนดที่
เกี่ยวข้อ งกับการด าเนิ น งานด้า นสุ ข ศาสตร์อุตสาหกรรม ดังนัน้ หากสถานประกอบกิจการใดสามารถด าเนิ น งานด้า นสุ ข ศาสตร์
อุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิผล จะทาให้สามารถพัฒนาและรักษาไว้ซง่ึ มาตรฐานทัง้ 2 ได้โดยง่าย รวมทัง้ การช่วยเสริมสร้างภาพพจน์ท่ี
ดีและเป็ นประโยชน์ในการแข่งขันทางการค้า
2.4 ด้ านการส่ งเสริ มคุณภาพสิ่งแวดล้ อม การควบคุมการฟุ้งกระจายของสารเคมี และการควบคุมเสียงดังภายในสถาน
ประกอบการเป็ นส่วนหนึ่งของงานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม หากสถานประกอบกิจการใดสามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล จะสามารถลดมลพิษทางอากาศ และมลพิษทางเสียง เป็ นผลดีต่อสิง่ แวดล ้อม และชุมชนทีอ่ ยู่โดยรอบ

กิจกรรม 3.1.1
สุ ขศาสตร์อุตสาหกรรม มีความสาคัญในประเด็นอะไรบ้าง
แนวตอบกิจกรรม 3.1.1
สุ ขศาสตร์อุตสาหกรรม มีความสาคัญในประเด็น ดังต่อไปนี้
1. ด้านสุ ขภาพของผูป้ ฏิบตั ิงาน
2. ความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั ิงาน
3. ด้านธุรกิจขององค์กร
4. ด้านการส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
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เรื่ องที่ 3.1.2
หลักการของสุ ขศาสตร์ อุตสาหกรรม
สุขศาสตร์อตุ สาหกรรม ประกอบด้วยหลักการสาคัญ 4 ประการ ดังภาพที่ 3.1 คือ
1.1 การคาดการณ์ (Anticipation) คือ การคาดการณ์สง่ิ ทีค่ าดว่าจะเป็ นปัญหาหรือเป็ นความเสีย่ ง อาศัยหลักการ Cradle
to Grave Concept กล่าวคือ เริ่มคาดการณ์ตงั้ แต่ขนั้ ตอนการผลิตวัตถุดิบ จนถึงขัน้ ตอนการทาลายซาก ความครอบคลุมในการ
คาดการณ์ปญั หาขึ้นอยู่กบั ประสบการณ์ของผูด้ าเนินการ ความรูใ้ นกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การศึกษาจากงานวิจยั /ข้อมูลทีม่ กี าร
รวบรวมหรือบันทึกไว้ เทคนิคทีใ่ ช้ในการคาดการณ์
1.2 การตระหนัก (Recognition) คือ การรับรู ้ ฉุกคิด มองเห็น ถึงความสาคัญของปัญหาสภาพแวดลอ้ มในการทางาน
ทุกขัน้ ตอนในการทางานต่างๆ มักจะมีสง่ิ คุกคามทีอ่ าจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพของคนทางาน เช่น เสียงดัง ความร้อน สารเคมี รวมทัง้
ความเครียดจากการทางาน ดังนัน้ การค้นหาหรือชี้บ่งอันตรายจากสภาพแวดลอ้ มในการทางานทีม่ ผี ลกระทบต่อสุขภาพของผูป้ ระกอบ
อาชีพ หรือเป็ นสาเหตุของความรูส้ กึ ไม่สบายและทาให้ประสิทธิภาพการทางานลดลง จึงเป็ นสิง่ สาคัญประการแรกของการดาเนินงาน
ด้านสุขศาสตร์อตุ สาหกรรม
1.3 การประเมิน (Evaluation) คือ การประเมินหาขนาดของปัญหา หรือความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดจากสภาพแวดลอ้ มในการ
ทางาน โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ในการตรวจวัดและวิเคราะห์ เช่น การประเมินการสัมผัสสารเคมีในบรรยากาศ
การทางาน แลว้ นาค่าทีไ่ ด้ไปเทียบกับมาตรฐาน ทาให้ทราบถึงขนาดของปัญหาว่ามีอนั ตรายมากน้อยเพียงใด หรืออาจจะมีอนั ตรายใน
ระยะสัน้ หรือระยะยาว
1.4 การควบคุม (Control) คือ การดาเนินมาตรการป้ องกัน หรือแก้ไข เพือ่ ลดอันตรายต่อสุขภาพของผูป้ ฏิบตั ิงานอัน
เนื่องมาจากสภาพแวดล ้อมในการทางาน ซึง่ มาตรการมีอยู่หลายวิธี การเลือกใช้มาตรการทีเ่ หมาะสมจะช่วยลดโอกาสการเกิดอันตราย
ของผู ป้ ฏิบตั ิงานลงได้ โดยทัว่ ไปแลว้ มาตรการหลักที่ใช้ คือ การควบคุมที่แหล่งกาเนิด การควบคุมที่ทางผ่าน และการควบคุมที่ตวั
ผูป้ ฏิบตั งิ าน เช่น การเปลีย่ นมาใช้สารทีม่ อี นั ตรายน้อยกว่าสารเดิม และการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เป็ นต้น
การดาเนินงานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ต้องอาศัยหลักการทัง้ 4 ประการข้างต้นนี้ เพือ่ ช่วยให้ผูป้ ฏิบตั ิงานทางานภายใต้
สภาพแวดล ้อมในการทางานทีป่ ลอดภัย ไม่บาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุในการทางาน หรือเจ็บป่ วยด้วยโรคจากการทางาน
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การคาดการณ์
(Anticipation)
อาศัยหลักการ Cradle to
Grave Concept

การตระหนัก
(Recognition)
-

วัตถุดบิ
วิธีปฏิบตั งิ าน
กระบวนการผลิต
สภาวะแวดล้อม
ข้อมูลสารวจโรงงาน
ข้อมูลสถิตอิ บุ ตั เิ หตุ

การประเมิน
(Evaluation)
- การระบุความเป็ น
อันตราย
- การประเมินการสัมผัส
- การเฝ้ าระวัง
- การศึกษา
- การสังเกตการณ์

ภาพที่ 3.1 แสดงหลักการสาคัญของสุขศาสตร์อตุ สาหกรรม

กิจกรรม 3.1.2
สุ ขศาสตร์ อุตสาหกรรม ประกอบด้วยหลักการสาคัญอะไรบ้าง
แนวตอบกิจกรรม 3.1.2
1. การคาดการณ์ (Anticipation)
2. การตระหนัก (Recognition)
3. การประเมิน (Evaluation
4. การควบคุม (Control)

การควบคุม
(Control)
การกาจัด
- การทดแทน
- การบริหารด้วยหลัก
วิศวกรรม
- อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล
-
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เรื่ องที่ 3.1.3
หน้ าที่ของนักสุ ขศาสตร์ อุตสาหกรรม
นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เปรียบเสมือนนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร ทีท่ าหน้าที่ปกป้ อง สุขภาพและความปลอดภัยให้แก่
ผูป้ ฏิบตั ิงานในสถานประกอบกิจการและชุมชน ในประเทศสหรัฐอเมริกา สมาคมนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (AIHA) ได้จดั ให้มกี าร
สอบขึ้นทะเบียน และออกใบรับรอง ให้แก่ น กั สุ ข ศาสตร์อุ ตสาหกรรมที่มีค วามรู ค้ วามสามารถ เรียกว่า Certified Industrial
Hygienist (CIH) การสอบดังกล่าวไม่ใช่ เป็ นข้อบังคับของกฎหมาย แต่ เป็ นมาตรฐานการพัฒนาวิชาชีพสุ ขศาสตร์อุตสาหกรรม
ในประเทศไทยได้มคี วามพยายามของสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน (ส.อ.ป.) ทีจ่ ะดาเนินการดังกล่าว นักสุขศาสตร์อตุ สาหกรรมมีบทบาทหน้าทีส่ าคัญ ดังนี้
1) จัดทาโปรแกรมด้านสุขศาสตร์อตุ สาหกรรมตามความเหมาะสมกับสภาพแวดล ้อมในการทางานของสถานประกอบกิจการ
2) ตรวจสอบสภาพแวดล ้อมในการทางาน เกี่ยวกับอันตรายและอันตรายทีอ่ าจจะเกิดขึ้น นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมต้องมี
ความสามารถในการค้นหาหรือชี้บง่ (identify) ว่าสภาพแวดล ้อมในการทางานแบบใด ทีอ่ าจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพของ
ผูป้ ฏิบตั งิ าน รวมทัง้ วัตถุดบิ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และตัวผูป้ ฏิบตั งิ านเอง
3) ทาหน้าทีใ่ นการประเมินการสัมผัสสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (Evaluation) โดยดาเนินการตรวจวัดและเก็บตัวอย่าง
ทางสุขศาสตร์อตุ สาหกรรม ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และนาค่าทีไ่ ด้จากการตรวจวัดไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
ตามกฎหมายกาหนด เพือ่ ประเมินว่าผูป้ ฏิบตั งิ านได้รบั อันตรายจากสภาพแวดล ้อมในการทางานหรือไม่
4) บันทึกผล แปลผลการตรวจวัดและเก็บตัวอย่างทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม แลว้ พิจารณาว่า ผลการตรวจวัดดังกล่าวมี
ผลเสียต่ อสุ ขภาพผู ป้ ฏิบตั ิงานและประสิทธิภาพการทางานหรือไม่ หรือมีผลทาให้ชุมชนราคาญหรือเสียหายหรือไม่
หลังจากนัน้ ต้องรายงานผลต่อผูบ้ ริหาร บุคลากร และผูแ้ ทนลูกจ้าง พร้อมทัง้ จัดเก็บผลตรวจวัดดังกล่าวไว้
5) ประเมินความเสีย่ งด้านสุขภาพ เพือ่ ป้ องกันอันตรายจากสภาพแวดลอ้ มในการทางาน โดยการ ค้นหาและระบุอนั ตราย
ระบุกลุม่ เสีย่ ง ประเมินการสัมผัสอันตราย พร้อมทัง้ ศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพ และระบุระดับความเสีย่ ง
6) ให้คาปรึกษาแก่หน่วยงานภาครัฐและมีสว่ นร่วมในการจัดทาข้อกาหนด เพือ่ ให้ผูป้ ฏิบตั ิงานและครอบครัวมีสุขภาพดีและ
มีความปลอดภัย
7) ให้ความร่วมมือด้านข้อมูลและความเห็นแก่หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบงานเรียกร้องเงินทดแทน
8) ให้ความคิดเห็นและร่วมกาหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์ เครื่องมือ และสารเคมี ทีป่ ลอดภัยต่อผูป้ ฏิบตั งิ าน
9) ให้คาแนะนาเพือ่ ปรับปรุงด้านความปลอดภัยสาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานและชุมชนโดยรอบ
10) ศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์เพือ่ ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสภาวะทีเ่ ป็ นอันตรายทีอ่ าจเกิดขึ้นในสถานทีท่ างาน
11) พัฒนาเทคนิคในการคาดการณ์และควบคุมสถานการณ์ทอ่ี าจเป็ นอันตรายในสถานทีท่ างานและชุมชน
12) อบรมและให้ความรูแ้ ก่ชมุ ชน เกี่ยวกับความเสีย่ งทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรมของสถานประกอบกิจการ
ในประเทศไทย ยังไม่มกี ารกาหนดบทบาทหน้าทีข่ องนักสุขศาสตร์อตุ สาหกรรมอย่างชัดเจนและเป็ นทางการ ทัง้ นี้เพราะ
ในประเทศไทยผูท้ าหน้าทีด่ า้ นอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจะทาหน้าทีข่ องนักสุขศาสตร์อตุ สาหกรรมไปด้วย
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กิจกรรม 3.1.3
จงระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของนักสุ ขศาสตร์อุตสาหกรรมในโรงงานมา 3 ข้อ

แนวตอบกิจกรรม 3.1.3
1. ดาเนินงานโปรแกรมสุ ขศาสตร์อุตสาหกรรม
2. เฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการทางาน
3. จัดทากฎ มาตรฐานและวิธีปฏิบตั ิในการทางานที่ป้องกันอันตรายที่จะมีต่อสุ ขภาพผูป้ ฏิบตั ิงาน
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ตอนที่ 3.2
การตระหนักและการประเมินปัญหาสภาพแวดล้ อมในการทางาน
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 3.2 แล ้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่ อง
3.2.1 การจัดประเภทและอันตรายของสภาพแวดล ้อมในการทางาน
3.2.2 วิธีการชี้บง่ ปัญหาสภาพแวดล ้อมในการทางาน
3.2.3 มาตรฐานสภาพแวดล ้อมในการทางาน
3.2.4 การประเมินปัญหาสภาพแวดล ้อมในการทางาน

แนวคิด
1. สภาพแวดลอ้ มในการทางานถูกแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ สภาพแวดลอ้ มทางเคมี สภาพแวดลอ้ มทาง
กายภาพ สภาพแวดลอ้ มทางชีวภาพ และเออร์โกโนมิกส์ สภาพแวดลอ้ มเหล่านี้จะมีอนั ตรายทัง้ ต่อสุขภาพและ
การบาดเจ็บของผูถ้ กู สัมผัส หากไม่มกี ารดาเนินการป้ องกันและควบคุมทีถ่ กู ต้อง
2. วิธีการชี้บง่ สภาพแวดล ้อมในการทางาน ประกอบด้วยความรูค้ วามเข้าใจในกระบวนการผลิต การทบทวนข้อมูล
ปัญหาสภาพแวดล ้อมการทางานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และการเดินสารวจโรงงาน
3. ค่ามาตรฐานสภาพแวดลอ้ มในการทางาน เป็ นสิง่ สาคัญทีต่ อ้ งทราบ มาตรฐานอาจเป็ นกฎหมายหรืออาจเป็ นใน
รูปข้อแนะนาขององค์กรวิชาชีพสุขศาสตร์อตุ สาหกรรม
4. การประเมินปัญหาสภาพแวดลอ้ มการทางานโดยทัว่ ไป สามารถวัดปริมาณของสภาพแวดลอ้ มนัน้ ๆ ได้ เช่น
ระดับเสียง ระดับความร้อน เป็ นต้น และศึกษาระยะเวลาการสัมผัสกับสภาพแวดลอ้ มนัน้ ๆ จากนัน้ จึงนามา
พิจารณาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานทีก่ าหนดไว้

วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาตอนที่ 3.2 จบแล ้ว นักศึกษาสามารถ
1. ระบุประเภทและอันตรายของสภาพแวดล ้อมในการทางานได้
2. อธิบายวิธีการชี้บง่ ปัญหาสภาพแวดล ้อมในการทางาน
3. ระบุมาตรฐานสภาพแวดล ้อมในการทางานได้
4. อธิบายการประเมินปัญหาสภาพแวดล ้อมในการทางาน
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เรื่องที่ 3.2.1
การจัดประเภทและอันตรายของสภาพแวดล้ อมในการทางาน
1.ความหมาย และประเภทของสภาพแวดล้อมในการทางาน
สภาพแวดลอ้ มในการทางาน หมายถึง สิง่ ต่างๆ ทัง้ ทีม่ ชี ีวติ และไม่มชี ีวติ ทีอ่ ยู่ลอ้ มรอบตัวผู ป้ ฏิบตั ิงานหรือ คนงานในขณะที่
ทางาน ได้แก่ ด้านเคมี กายภาพ ชีวภาพ การยศาสตร์และจิตสังคม รวมถึงสถานที่ปฏิบตั ิงาน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร หรือ
ลักษณะงาน อันจะมีผลต่อสุขภาพ การทางาน หรือคุณภาพชีวติ ของผู ป้ ระกอบอาชีพ สภาพแวดลอ้ มในการทางานที่ไม่เหมาะสม
เป็ นปัจจัยสาคัญทีอ่ าจก่อให้เกิดการประสบอันตรายหรือการเจ็บป่ วยจากการทางานได้ การจัดประเภทของสภาพแวดลอ้ มในการทางาน
จะยึดเอาผูป้ ฏิบตั งิ านเป็ นศูนย์กลาง โดยแบ่งออก 4 ประเภท คือ สภาพแวดล ้อมทางกายภาพ สภาพแวดลอ้ มทางเคมี สภาพแวดลอ้ ม
ทางชีวภาพ และเออโกโนมิกส์ (ภาพที่ 3.2)

สภาพแวดล ้อมทางกายภาพ
เออโกโนมิกส์

สภาพแวดล ้อมทางชีวภาพ
สภาพแวดล ้อมทางเคมี

ภาพที่ 3.2 ประเภทของสภาพแวดล้อมในการทางาน

2.สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
การทางานในอาชีพต่างๆ ผู ป้ ฏิบตั ิงานมีโอกาสสัมผัสกับสภาพแวดลอ้ มทางกายภาพที่แตกต่ างกันไปตามแต่ ลกั ษณะการ
ทางาน (nature of work) และสภาพการทางาน (working condition) สภาพแวดลอ้ มทางกายภาพ มีหลายชนิด เช่น เสียงดัง
แสงสว่าง รังสี ความร้อน ความเย็น การสัน่ สะเทือน และ ความกดดันบรรยากาศที่ผดิ ปกติ เป็ นต้น สภาพแวดลอ้ มทางกายภาพ
เหล่านี้ หากมีระดับหรือปริมาณที่เหมาะสม ก็ย่อมไม่ทาให้เกิดอันตรายต่อคนงาน แต่ถา้ หากมีระดับ หรือปริมาณที่ไม่เหมาะสม
ก็อาจจะทาให้มผี ลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของคนงานได้ และนอกจากนี้ ยังทาให้เกิดผลเสียหายต่อการผลิตของสถานประกอบ
กิจการด้วย
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2.1 เสียงดัง
2.1.1 ลักษณะของเสียง คลืน่ เสียงหรือเสียงทีม่ นุ ษย์ได้ยนิ นัน้ มนุ ษย์รูว้ ่าเป็ นเสียงอะไร ก็อาศัยการรับรูข้ องหูและ
สมอง ถ้ากลไกการรับเสียงของมนุษย์เสีย จะทาให้ไม่รบั รูก้ ารได้ยนิ เสียงนัน้ เลยไม่วา่ เสียงนัน้ จะมาถึงแล ้วก็ตาม และเสียงทีม่ นุ ษย์จะได้
ยินจะต้องอยู่ในช่วงความถี่ 20 เฮิรตซ์ถงึ 20,000 เฮิรตซ์ เรียกช่วงนี้วา่ ออดิโอโซนิก (audiosonic range) ส่วนช่วงความถีข่ องเสียงที่
หูคนไม่สามารถจะได้ยนิ นัน้ คือ ช่วงความถีท่ ต่ี า่ กว่า 20 เฮิรตซ์ ซึง่ เรียกว่าช่วง อินฟราโซนิก (infrasonic range) และช่วงความถีท่ ส่ี ู ง
กว่า 20,000 เฮิรตซ์นนั้ เรียกช่วงนี้ว่า อัลตราโซนิก (ultrasonic range) สาหรับความถีข่ องเสียงทีพ่ ูดหรือสนทนากัน พบว่าจะอยู่
ระหว่าง 500 เฮิรตซ์ ถึง 3,000 เฮิรตซ์ โดยทัว่ ไปความสามารถทีห่ ูคนจะได้ยนิ เสียงทีม่ คี วามถี่สูง จะลดลงเมือ่ อายุมากขึ้น หรือทางาน
ในทีม่ เี สียงดัง เป็ นเวลายาวนานขึ้น ดังภาพที่ 3.3

ภาพที่ 3.3 ขอบเขตความสามารถในการได้ยนิ เสี ยงของหูคนปกติ
โดยทัวไปลั
่ กษณะของเสียงถูกแบ่งออกได้เป็ น 4 ชนิด ดังนี้
1) เสี ยงที่ดงั สม่าเสมอ (steady-state noise) เป็ นเสียงทีต่ ่อเนื่องทีม่ ลี กั ษณะและความเข้มของเสียงทีค่ ่อนข้าง
คงทีค่ ือ ไม่เปลีย่ นแปลงเกินกว่า  5 dB ในหนึ่งวินาที แหล่งทีม่ าของเสียงชนิดนี้ เช่น เสียงเครื่องทอผ้า เสียงเครื่องจักร เสียงพัดลม
เสียงเครื่องยนต์ไอพ่น เป็ นต้น
2) เสี ยงที่เปลี่ยนแปลงระดับเสมอ (fluctuating noise) เป็ นเสียงทีม่ คี วามเข้มสู ง ๆ ตา่ ๆ การเปลีย่ นแปลง
ของระดับเสียงนัน้ เกินกว่า 5dB ในหนึ่งวินาที แหล่งทีม่ าของเสียงชนิดนี้ เช่น เสียงเลือ่ ยวงเดือน กบไสไม้ไฟฟ้ า เสียงไซเรน เป็ นต้น
3) เสี ยงที่ดงั เป็ นระยะ (intermittent noise) เป็ นเสียงทีไ่ ม่ต่อเนื่อง ซึง่ จะแตกต่างจากเสียงกระทบ (impulsive
noise) ในแง่ทม่ี รี ะยะเวลาทีย่ าวนานกว่าและมีลกั ษณะทีไ่ ม่แน่ชดั แหล่งของเสียงชนิดนี้ เช่น เสียงจากเครื่องอัดลม เสียงการจราจร
เสียงเครื่องบินทีบ่ นิ ผ่านไปมา เป็ นต้น
4) เสี ยงกระทบ (impulse or impact noise) เป็ นเสียงทีเ่ กิดขึ้นแล้วค่อย ๆ หายไปเหมือนเสียงปื น เสียงกระทบ
นี้จะมีระยะเวลาทีเ่ กิดน้อยกว่า 0.5 วินาที และระดับเสียงจะเปลีย่ นแปลงไปอย่างน้อย 40 dB ภายในระยะเวลานัน้ เสียงกระทบอาจจะ

3-16

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม

เกิดขึ้นติด ๆ กันหรืออาจจะเกิดขึ้นนาน ๆ ครัง้ ก็ได้ แหล่งของเสียงชนิดนี้ เช่น เสียงตอกเสาเข็มในการก่อสร้าง เสียงจากการตีหรือทุบ
โลหะ เสียงเครื่องยา้ หมุด เสียงระเบิด เป็ นต้น
2.1.2 อันตรายของเสียงดัง การดาเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมโดยทัว่ ไป มักจะประสบปัญหาของเสียงที่ดงั
มาจากเครื่อ งจัก ร กระบวนการผลิต ต่า งๆ เช่น โรงงานทอผ า้ โรงงานทาแก ว้ โรงงานขึ้น รู ป โลหะ โรงงานทานา้ อัด ลม ซึ่ง มี
แหล่งกาเนิดเสียงเสียง เช่น เสียงฟันเฟื องกระทบกัน สายพานหมุนด้วยความเร็วสู ง เสียงจากกระแสอากาศ เครื่องสู บของเหลว
เครื่อ งอัด อากาศที่ทางานอยู ่ต ลอดเวลา เสียงจากเครื่อ งบดหิน บดแร่ บดโลหะจากเครื่อ งยนต์ เครื่อ งกาเนิด ไฟฟ้ า มอเตอร์
เครื่องสู บนา้ การทุบ การตี การอัด เป็ น ต้น ในโรงงานเหล่า นี้การทางานจะเสียงดังมาก เป็ นสาเหตุให้เ กิด อัน ตรายต่อ การได้ยิน
สุขภาพจิต และประสิทธิภาพในการทางานของผู ป้ ฏิบตั ิงาน
1) อันตรายต่อระบบการได้ยินของมนุษย์ กระบวนการได้ยนิ ของคนเรานัน้ หูส่วนนอกจะรับ และส่งคลืน่
เสียงไปยังหูส่วนกลาง ซึ่งจะไปกระทบเยื่อแก้วหู จุดนี้นบั ว่าเป็ นจุดแรกในการส่งสัญญาณของกระบวนการได้ยิน หู ส่วนกลาง
ประกอบด้วยเยื่อแก้วหู และมีกระดูกหู 3 ชิ้น ยึดติดต่อกันเป็ นสายโซ่ คือ มีกระดูกค้อน ทัง่ และโกลน กระดูกชิ้นที่ 3 หรือ กระดูก
โกลนนัน้ จะเชื่อมติดกับหูชนั้ ใน ซึง่ เกี่ยวข้องกับการรับเสียง หูชนั้ ในประกอบด้วยอวัยวะรูปก้นหอย (cochlea) ซึง่ มีของเหลวบรรจุอยู่
ภายในและมีส่วนประกอบทีส่ าคัญ คือ เซลล์ขน (organ of corti) ทีม่ คี วามบอบบางจานวนมากมาย เมือ่ หูรบั เสียงดัง เยื่อแก้วหูและ
กระดู กทัง้ 3 ชิ้นจะสัน่ แรงสัน่ สะเทือนจะถูกส่งต่อไปยังหูชนั้ ใน ทาให้ของเหลวที่อยู่ภายในสัน่ ไปด้วย เซลล์ขนที่มคี วามไวต่อ
แรงสันสะเทื
่
อน ก็จะถูกกระตุน้ แล้วส่งสัญญาณไปยังสมอง เพือ่ รับทราบและสังการเพื
่
อ่ ตอบสนอง (ภาพที่ 3.4)
กระดูกรูปโกลน

กระดูกรูปค้อน
กระดูกรูปทัง่

อวัยวะรูปครึ่งวงกลม
เส้นประสาทเวสติบูลา่

เส้นประสาทคอเคลีย
อวัยวะรูปก้นหอย (คอ
ช่องหู
เยื่อแก้วหู

โพรงหูสว่ นกลาง
ท่อยูสเตเชี่ยน
ช่องรูปกลม

ภาพที่ 3.4 ภาพส่ วนประกอบของหู
ที่มา: https://soundphysics.ius.edu/?page_id=989
ในกรณีท่หี ูได้รบั เสียงดังเป็ นระยะเวลานาน ๆ เซลล์ขนจะได้รบั การกระทบกระเทือน ทาให้หลุดร่วงไป เซลล์ประสาทจะ
เสือ่ มสภาพหรือถูกทาลาย ไม่สามารถปรับสภาพกลับคืนสูส่ ภาพเดิมได้ ดังภาพที่ 3.5 ก่อให้เกิดการสู ญเสียการได้ยนิ ในทีส่ ุด อย่างไรก็
ตามการเสือ่ มสภาพของเซลล์ขนดังกล่าวนัน้ อาจจะเกิดขึ้น เมือ่ คนเรามีอายุมากขึ้นก็ได้ ซึง่ จะพบในกลุม่ ผูส้ ูงอายุ
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 3.5 ภาพเปรี ยบเทียบเซลล์ขนปกติ (ก) และเซลล์ขนที่ถูกทาลายจากการสัมผัสเสี ยงดังติดต่อกันเป็ นเวลานาน (ข)
การสูญเสียการได้ยนิ จากเสียงดัง หรือ โรคประสาทหูเสือ่ มจากเสียงดัง (noise induced hearing loss) เกิดจากการชารุด
เสียหายของเซลล์ขน ซึง่ อาจใช้เวลานานกว่าจะปรากฏอาการสู ญเสียการได้ยนิ อย่างชัดเจน การสู ญเสียการได้ยนิ จากเสียงดัง อาจแบ่ง
ออกได้เป็ น 2 แบบ คือ
การสู ญเสียการได้ ยินแบบชั่วคราว (temporary hearing loss) โดยทัว่ ไปจะเกิดขึ้นเมือ่ หูได้รบั เสียงทีด่ งั
สมา่ เสมอ และต่อเนื่องทีม่ คี วามเข้มสูงมากประมาณ 100 เดซิเบล เอ หรือสูงกว่า ความถีข่ องเสียง ทีพ่ บว่าก่อให้เกิดการสู ญเสียการได้
ยินเพียงชัว่ คราวเป็ นส่วนใหญ่ คือ ที่ความถี่ 4,000 เฮิรตช์ และ 6,000 เฮิร ตช์ ปกติการสู ญเสียการได้ยิน นี้ จะเกิด ขึ้น ภายใน
ช่ ว ง 2 ชัว่ โมงแรกของการทางาน และพบว่าการได้ยนิ ของหูจะกลับคืนสู ่สภาพปกติได้ ภายใน 1 หรือ 2 ชัว่ โมง หรืออาจจะเป็ นวัน
หลังจากได้ออกจากบริเวณทีท่ างานทีม่ เี สียงดังแล ้ว
การสู ญเสียการได้ ยนิ แบบถาวร (permanent hearing loss) เกิดขึ้นเมือ่ หูได้รบั เสียงทีม่ คี วามเข้มสู งมากเป็ น
ประจาเป็ นระยะเวลานานหลายปี ในระยะเริ่มต้น อาจรูส้ กึ มีเสียงดังในหู หูอ้ อื หรือไม่ได้ยนิ เสียงไปชัว่ ระยะหนึ่ง การสู ญเสียการได้ยนิ
นี้จะเกิดขึ้นทีละน้อย ๆ จนผูป้ ่ วยแทบจะไม่มคี วามรูส้ กึ ว่ามีอะไรเกิดขึ้น ทาให้ผูป้ ่ วยไม่สนใจอาการดังกล่าว กว่าจะรูต้ วั ก็พบว่าเกิดการ
สู ญเสียการได้ยนิ แบบถาวร ไม่มโี อกาสคืนสู ่สภาพการได้ยนิ ปกติได้ และไม่มที างรักษาให้หายได้ ช่วงความถีข่ องเสียงทีท่ าให้เกิดการ
สูญเสียการได้ยนิ แบบถาวรอยู่ระหว่าง 3,000 4,000 และ 6,000 เฮิรตช์ และส่วนใหญ่จะพบทีค่ วามถี่ 4,000 เฮิรตช์ บ่อยทีส่ ุด จะขึ้น
ถึงจุดสูงสุดในเวลาประมาณ 10-15 ปี จากนัน้ ช่วงความถีข่ องการสูญเสียการได้ยนิ จะขยายออกไปที่ 8,000 เฮิรตช์ และที่ 2,000 1,000
และ 500 เฮิรตช์ ซึง่ เป็ นช่วงความถีข่ องการสนทนาจะทาให้เกิดปัญหาในการติดต่อสือ่ สารขึ้น ดังภาพที่ 3.6
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ระดับการได้ยนิ (เดซิเบล เอ)
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ภาพที่ 3.6 กราฟแสดงผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินของผูส้ ู ญเสี ยการได้ยินจากเสี ยงดัง
2) อันตรายต่ อสุ ข ภาพจิ ต นอกจากจะทาให้เ กิดการสู ญเสียการได้ยินแลว้ เสียงยังมีผลกระทบต่ อ
สุขภาพจิต หากสถานทีท่ างานมีเสียงดังมากจะทาให้ผูป้ ฏิบตั ิงานไม่มสี มาธิในการทางาน เกิดความราคาญ เบือ่ หน่าย เบือ่ งาน อาจทา
ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงของร่างกาย ทาให้เกิดอาการคลืน่ ไส้ได้ เสียงทีด่ งั ขึ้นทันทีทนั ใด ก็จะทาให้คนทีอ่ ยู่ในบริเวณนัน้ เกิดปฏิกิริยา
ตกใจทีร่ ่างกายไม่สามารถควบคุมได้ และเสียงดังอาจจะเป็ นสาเหตุทาให้การทางานของระบบการไหลเวียนโลหิต ระบบประสาทและ
ระบบต่อมไร้ท่อทางานผิดปกติ เกิดเส้นเลือดตีบ การเต้นของหัวใจผิดปกติ ความดันโลหิตสู ง ม่านตาขยายกว้างและกลา้ มเนื้อเกิด
การเกร็งตัวได้
3) อันตรายต่ อความปลอดภัยในการทางาน การทางานในพื้นที่เสียงดัง เสียงดังจะรบกวนการทางาน
เสียงพูดคุยอาจจะถูกกลบด้วยเสียงเครื่องจักรจากกระบวนการผลิต จะทาให้การสนทนาเป็ นไปด้วยความยากลาบาก อาจจะทาให้คู่
สนทนาหรือผูร้ บั ข่าวสารได้รบั ข้อมูลทีไ่ ม่ชดั เจน หรือไม่ถูกต้อง ส่งผลให้การทางานผิดพลาดและประสิทธิภาพของการทางานลดลง
อีกทัง้ เสียงดังอาจกลบเสียงสัญญาณต่างๆ เช่น เสียงสัญญาณไฟไหม้ ทาให้ผูป้ ฏิบตั งิ านไม่ได้ยนิ สัญญาณทีด่ งั ขึ้น หรือไม่ได้ยนิ เสียง
ตะโกนบอกให้ระวังอันตรายของเพือ่ นร่วมงาน อาจเป็ นสาเหตุให้เกิดอุบตั ิเหตุข้ นึ มาได้ นอกจากนี้ เสียงดังยังรบกวนการนอนหลับ
ทาให้ผูป้ ฏิบตั งิ านทีไ่ ม่เคยชินต่อการนอนหลับในทีม่ เี สียงดังเกิดความอ่อนเพลีย และอาจเป็ นสาเหตุทาให้เกิดอุบตั เิ หตุตามมาได้
2.2 การสั่นสะเทือน
2.2.1 ลักษณะของการสั่ นสะเทื อน การสันสะเทื
่
อนเกิดขึ้นจากการเคลือ่ นทีข่ ้นึ ลงหรือแกว่งไปมาของวัตถุ เครื่องมือ
และเครื่องจักรกลต่าง ๆ โดยอาจจะเกิดในลักษณะตามแนวนอนหรือแนวดิ่งก็ได้ มนุ ษย์สามารถรับรูค้ วามสัน่ สะเทือนด้วยประสาท
สัมผัส ในปัจจุบนั มีผูป้ ฏิบตั ิงานจานวนไม่นอ้ ยทีต่ อ้ งสัมผัสกับการสัน่ สะเทือนในขณะทางาน แหล่งของการสัน่ สะเทือนนัน้ อาจจะเกิด
จากเครื่องจักร เครื่องเจาะถนน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ เลื่อยไฟฟ้ า เครื่องยา้ หมุด เครื่องตัด เครื่องเจาะต่ าง ๆ ทัง้ ในกิจการ
อุตสาหกรรมการขนส่ง เกษตรกรรม การก่อสร้าง การป่ าไม้ กิจการเหมืองแร่ เป็ นต้น ซึง่ อาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ และอาจทาให้เกิด
การพังทลายของโครงสร้างของอาคารหรือกองวัสดุ หรือ ทาให้น็อตและสกรูต่างๆ ของเครื่องจักรคลายตัวและหลุดออก เป็ นสาเหตุทา
ให้เกิดอุบตั เิ หตุ เป็ นอันตรายแก่ผูท้ อ่ี ยู่ขา้ งเคียง
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การสันสะเทื
่
อนทีเ่ กี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยของคนนัน้ อาจจะแบ่งออกได้เป็ น 2 ชนิด ดังนี้
1) การสั่นสะเทือนทั้งร่ างกาย (whole body vibration) เป็ นการสัน่ สะเทือนทีส่ ่งผ่านมาจากพื้นทีท่ างาน
หรือโครงสร้างของวัตถุมายังทุกส่วนของร่างกายของคนที่ทางาน ตัวอย่างเช่ น การสัน่ สะเทือนที่ส่งผ่านเบาะที่นงั ่ ขับรถแทรกเตอร์
รถบรรทุก รถขุดตักดิน หรือ ผูท้ ค่ี วบคุมปัน้ จัน่ นอกจากนี้อาจจะเป็ นการสันสะเทื
่
อนทีส่ ง่ ผ่านพื้นทีท่ ค่ี นงานยืนทางานอยู่ เป็ นต้น
2) การสั่นสะเทือนเฉพาะบางส่ วนของร่ างกายโดยเฉพาะมือและแขน (hand and arm vibration)
เป็ นการสันสะเทื
่
อนทีเ่ กิดจากการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ โดยการสันสะเทื
่
อนถูกส่งผ่านจากเครื่องมือหรืออุปกรณ์ดงั กล่าวไปยัง
มือ และแขนของผู ใ้ ช้หรือ ถือ เครื่อ งมือ นัน้ ตัวอย่า งเครื่อ งมือ และอุ ปกรณ์ท่ีท าให้เ กิด การสัน่ สะเทือ นเฉพาะมือ และแขน ได้แ ก่
เลือ่ ยไฟฟ้ า เครื่องเจาะถนน เครื่องยา้ หมุด เครื่องเจาะ เครื่องขัดไฟฟ้ า เป็ นต้น
ตัวอย่างของการสันสะเทื
่
อนทีพ่ บในงานต่าง ๆ ได้รวบรวมเสนอไว้เป็ นตัวอย่างในตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 ชนิดและแหล่ งของการสั่ นสะเทือนในงานอุตสาหกรรม
ประเภทอุตสาหกรรม
แหล่ งของการสั่ นสะเทือน
เกษตรกรรม
การขับรถแทรกเตอร์ รถขุดตักดิน
เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้ า
อุตสาหกรรมขนส่ง
การขับรถบรรทุก รถยก
อุตสาหกรรมหินอ่อน
เครื่องเจียรไฟฟ้ า เครื่องขัดเงา
การก่อสร้าง
การขับรถบรรทุก รถบดถนน ปัน้ จัน่
เลือ่ ยไฟฟ้ า เครื่องเจาะคอนกรีต
เครื่องขัดไฟฟ้ า สว่านกระแทก
การทาป่ าไม้
การขับรถแทรกเตอร์
เลือ่ ยไฟฟ้ า เครื่องตัดหญ้า
การผลิตเฟอร์นิเจอร์
สว่านไฟฟ้ า เครื่องขัดกระดาษทราย
อุตสาหกรรมเหล็ก
เครื่องเจียร เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้ า
เครื่องขัดกระดาษทราย ค้อนเคาะสแลก
ช่างซ่อมรถยนต์
เครื่องขันสกรูอตั โนมัติ
งานอู่ต่อเรือ
เครื่องเจียรไฟฟ้ า เครื่องตัดเหล็ก
เหมืองแร่
คนขับล้อเลือ่ นทัง้ หลาย
เครื่องเจาะหิน
การทอผ้า
เครื่องทอผ้าและจักรเย็บผ้า
การขนส่ง (คนขับและคนโดยสาร) การขับยานพาหนะต่าง ๆ

ชนิดของการสั่ นสะเทือน
ทัง้ ร่างกาย
เฉพาะบางส่วนของร่างกาย
ทัง้ ร่างกาย
เฉพาะบางส่วนของร่างกาย
ทัง้ ร่างกาย
เฉพาะบางส่วนของร่างกาย
ทัง้ ร่างกาย
เฉพาะบางส่วนของร่างกาย
เฉพาะบางส่วนของร่างกาย
เฉพาะบางส่วนของร่างกาย
เฉพาะบางส่วนของร่างกาย
เฉพาะบางส่วนของร่างกาย
ทัง้ ร่างกาย
เฉพาะบางส่วนของร่างกาย
เฉพาะบางส่วนของร่างกาย
ทัง้ ร่างกาย
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2.2.2 อันตรายของการสั่นสะเทือน การสัมผัสแรงสันสะเทื
่
อนเป็ นระยะเวลานานก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
ของผูป้ ฏิบตั งิ านได้ ซึง่ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 กลุม่ คือ
1) การสั่นสะเทื อนทั้งร่ างกาย การสัน่ สะเทือนที่ส่งผ่านมาจากพื้นที่ทางานมายังทุกส่วนของร่างกาย อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั งิ าน ผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบอาจมีอาการแบบเฉียบพลัน หรืออาการเรื้อรังได้
อาการแบบเฉี ยบพลัน เกิดขึ้น ในระหว่างที่สมั ผัสหรือเกี่ยวข้องกับการสัน่ สะเทือน ร่ างกายจะมีความ
ต้องการออกซิเจนเพิม่ มากขึ้น ซึง่ ปอดจะทางานเพิม่ มากขึ้นด้วย ส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและ
หลอดเลือด และอาจส่งผลเสียต่อระบบการกาหนดรู ้ (Orientation system) เช่น การมองเห็น การประสานงานของสมองและระบบ
ประสาทควบคุมการสัม ผัสทางกาย การประสานงานของระบบเหล่านี้จะเสียไป รวมทัง้ ทาให้ผูป้ ฏิบตั ิงานเกิดความรู ส้ ึกไม่สบาย
(discomfort)
อาการแบบเรื้ อรั ง พบว่า แรงสัน่ สะเทือนจะเพิม่ แรงกดต่อไขสันหลัง ทาให้เกิดผลเสียต่อกระดูกสันหลัง
และเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็ นโรคปวดหลังส่วนล่างได้ จากการศึกษาวิจยั ในกลุ่มพนักงานขับรถยกในบริเวณคลังสินค้าที่สมั ผัสการ
สันสะเทื
่
อนทัง้ ร่างกาย พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีอาการผิดปกติทางระบบกลา้ มเนื้อบริเวณสันหลังส่วนบัน้ เอวสู งสุด รองลงมา คือ บริเวณ
คอ หลังส่วนบน นอกจากปัญหาความผิดปกติของระบบกระดูกแล ้ว แรงสันสะเทื
่
อนยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพด้านอื่น ๆ เช่น รบกวน
การทางานของระบบประสาทส่วนกลาง รบกวนระบบการไหลเวียนโลหิตและก่อให้เกิดความเครียดด้านจิตใจ อาการรวมของกลุม่ คนที่
สัมผัสความสัน่ สะเทือนเป็ นเวลานานๆ เรียกว่า Vibration sickness ผูป้ ่ วยจะมีความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร เช่น แผลใน
กระเพาะอาหารและการขับถ่ายผิดปกติ ความคมชัดของการมองเห็นลดลง อาการปวดกลา้ มเนื้ อ มีการเดิน เซ เป็ น ต้น อาชีพที่เ สี่ยง
ต่ อ การได ร้ บั อัน ตรายจากการสัน่ สะเทือ นทัง้ ร่ า งกาย ได แ้ ก่ อาชีพ ขับ รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถบดถนน ปัน้ จัน่ และเรือ
ผูค้ วบคุมเครื่องมือจักร เป็ นต้น
2) การสั่นสะเทือนเฉพาะบางส่ วนของร่ างกาย การสัน่ สะเทือนเฉพาะบางส่วนจะเกิดทาให้เกิดอันตราย
แบบเฉพาะทีโ่ ดยเฉพาะอย่างยิ่งทีบ่ ริเวณนิ้วมือ และข้อมือทีต่ อ้ งจับและถือเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทม่ี กี ารสัน่ สะเทือน เช่น เลือ่ ยไฟฟ้ า
เครื่องเจาะถนน เครื่องยา้ หมุด เครื่องเจาะ เครื่องขัดไฟฟ้ า เป็ นต้น การใช้เครื่องมือเหล่านี้เป็ นเวลานาน อาจทาให้เกิดอาการผิดปกติ
ต่างๆ เช่น ความผิดปกติของกระดูกข้อและกลา้ มเนื้อ แรงสัน่ สะเทือนจะทาลายเนื้อเยื่ออ่อนของข้อมือ ทาให้เกิด อาการปลอกหุม้ เอ็น
อักเสบ ปวดกลา้ มเนื้อบริเวณมือและแขน และอาจทาให้เกิด ความผิดปกติของระบบประสาท เช่น มีอาการบวมรอบเส้นประสาท
เกิดพังผืดและใยประสาทเสียหาย ที่บริเวณนิ้วมือ ทาให้เกิดอาการชา และหมดความรู ส้ กึ เรียกว่า โรคประสาทส่วนปลายเสื่อม
(peripheral neuropathy) นอกจากนี้อาจพบความผิดปกติของเส้นเลือดของนิ้วมือ (angioneurosis of the fingers) เกิดอาการที่
เรียกว่า เรย์นอด-ฟี นอมินอน (Raynaud’s Phenomenon) หรือโรคนิ้วซีด (Vibration-induced White fingers: VWF) เป็ นผลจาก
การไหลเวียนของเลือดผิดปกติ จึงขาดออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนปลายของนิ้วมือ ทาให้มอี าการชาและสู ญเสียความรูส้ กึ ทีน่ ้ ิวมือ ยิ่งถ้า
ทางานอยู่ในบริเวณทีม่ อี ากาศหนาวเย็นก็จะทวีความรุนแรงเพิม่ ขึ้น ในบางรายทีม่ คี วามรุนแรงมากอาจจะเกิดเนื้อตายจนต้องตัดนิ้วมือ
นัน้ ทิ้ง อาชีพทีเ่ สียงต่อการได้รบั อันตรายจากการสันสะเทื
่
อนเฉพาะบางส่วนของร่างกาย ได้แก่ งานก่อสร้างทีม่ กี ารใช้สว่าน เครื่องเจียร
ไฟฟ้ า เครื่องขัดไฟฟ้ า และเครื่องเจาะคอนกรีต งานทาผลิตภัณฑ์จากไม้โดยใช้เลือ่ ยไฟฟ้ า งานทาถนน งานเหมืองแร่ เป็ นต้น
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2.3 ความร้ อน
ความร้อน คือ พลังงานรูปหนึ่ง ทีส่ ามารถทาให้มนุษย์รบั รูไ้ ด้โดยประสาทสัมผัส ความร้อนเป็ นสภาพแวดลอ้ มทางกายภาพที่
พบบ่อย โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม คนงานต้องสัมผัสกับความร้อนสู งจากกระบวนการผลิต หรือ เครื่องจักรต่างๆ นอกจากนี้
ยังมีผูป้ ฏิบตั ิงานจานวนมากที่ตอ้ งทางานในสภาพแวดลอ้ มที่มอี ุณ หภูมสิ ู ง เช่น ทางานกลางแดด หรือ ทางานในบริเวณที่ระบบระบาย
อากาศไม่ดี เป็ นต้น
2.3.1 ชนิดและแหล่ งของความร้ อน การทางานในสภาพแวดล ้อมทีม่ อี ณ
ุ หภูมสิ ูง จะทาให้ร่างกายคนได้รบั ความร้อน
จากแหล่งความร้อนต่างๆ ซึง่ มีอทิ ธิพลต่ออุณหภูมขิ องร่างกาย แหล่งของความร้อน ประกอบด้วย
1) ความร้ อนจากกระบวนการเผาผลาญอาหาร ตามปกติแลว้ ร่ า งกายได้ร บั พลังงานความร้อ นโดย
กระบวนการเผาผลาญสารอาหารภายในร่างกาย หรือกระบวนการเมตาโบลิซมึ (Metabolism) ซึง่ สารอาหารจะถูกเผาผลาญกลายเป็ น
คาร์บอนไดออกไซด์ นา้ ก๊าซไนโตรเจน และพลังงานความร้อนออกมา ค่าความร้อนทีถ่ กู ผลิตขึ้นมาสามารถวัดได้จากปริมาณออกซิเจน
ที่คนหายใจเข้าไปในขณะพัก เมื่อหายใจเอาออกซิเจนเข้าไป 1 ลิตร จะผลิตความร้อนออกมาได้ 5 กิโลแคลอรี่ คนที่มนี า้ หนัก 70
กิโลกรัมโดยเฉลีย่ จะมีพ้นื ที่ผวิ หนังประมาณ 1.8 ตารางเมตร เมือ่ หายใจเอาออกซิเจนเข้าไปประมาณ 0.3 ลิตรต่อนาที จะผลิตความ
ร้อนออกมาประมาณ 1.5 กิโลแคลอรี่ต่อนาที หรือเท่ากับ 50 กิโลแคลอรี่ต่อพื้นที่ผิวหนัง 1 ตารางเมตรต่อชัว่ โมง ซึ่งมีปริมาณ
เท่ากับ 1 เมต (met) เรียกค่านี้ว่า อัตราการเผาผลาญสารอาหาร (Basal Metabolism Rate: BMR) ในแต่ละคนจะมีอตั ราการเผา
ผลาญสารอาหารทีแ่ ตกต่างกัน ทัง้ นี้เนื่องจากความแตกต่างของขนาดร่างกาย การพัฒนาของกลา้ มเนื้อ ความสมบูรณ์ของร่างกายและ
อายุ
2) ความร้อนจากการทางาน เมือ่ คนเราออกกาลังกาย ทากิจกรรมหรือทางาน ก็จะทาให้ร่างกายต้องการ
ออกซิเจนเพิม่ ขึ้น และผลิตพลังงานความร้อนออกมามากขึ้นด้วย โดยทัวไปคนงานที
่
ม่ สี ุขภาพดีจะใช้ออกซิเจนด้วยอัตราสู งสุดระหว่าง
2.0-4.0 ลิตร/นาที
3) ความร้อนจากสภาพแวดล้อมการทางาน แหล่งกาเนิดความร้อนในสภาพแวดลอ้ มการทางานทีส่ าคัญแบ่ง
ออกเป็ น 2 แหล่ง คือ 1) ความร้อนจากดวงอาทิตย์ กลุ่มอาชีพที่ตอ้ งทางานหนักกลางแจ้งเป็ นประจา เช่น กรรมกร ชาวนา ชาวไร่
รวมทัง้ กลุม่ อื่น ๆ ทีต่ อ้ งทากิจกรรมกลางแจ้งเป็ นครัง้ คราว เช่น ทหาร นักกีฬากลางแจ้งประเภทต่าง ๆ เป็ นต้น 2) ความร้อนจาก
กระบวนการผลิต ในสถานประกอบกิจการ หรือ โรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภทมักจะมีจุดกาเนิดความร้อนจากเครื่องจักร เตาเผา
เตาหลอม หรือหม้อไอนา้ เช่น โรงงานหลอมหล่อ และหลอมโลหะ รีดโลหะ โรงงานทาแก้ว เซรามิค โรงงานทาขนมหรืออาหารที่มี
กระบวนการอบและเผา โรงงานผลิตยาง โรงงานเครื่องปัน้ ดินเผา โรงงานทีท่ าเกี่ยวกับการซักรีด เป็ นต้น ความร้อนทีเ่ กิดขึ้นจากจุด
กาเนิดเหล่านี้จะทาให้อณ
ุ หภูมใิ นบริเวณพื้นทีป่ ฏิบตั งิ านสูงขึ้น และความร้อนจะถ่ายเทเข้าสูต่ วั คนงานได้ในทีส่ ุด
2.3.2 กระบวนการควบคุมอุณหภูมิในร่ างกายมนุษย์ ร่างกายมนุษย์สามารถควบคุมอุณหภูมภิ ายในร่างกายให้คงที่
ได้ โดยทีส่ มองส่วนไฮโปธาลามัส (Hypothalamus) จะมีสว่ นทีเ่ รียกว่าศูนย์กลางควบคุมความร้อน (Heat center control) ทาหน้าที่
ควบคุมอุณหภูมิ ทัง้ นี้เซลล์ประสาทของศู นย์กลางควบคุมความร้อนจะรับข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมทิ งั้ ทางตรง คือ อุณหภูมแิ กนกลาง
ของร่างกาย และทางอ้อม คือ รับจากเส้นประสาททีไ่ วต่อความร้อน (Thermoreceptor) ทีอ่ ยู่ตามบริเวณผิวหนัง จากนัน้ สัญญาณจะถูก
เปลีย่ นเป็ นกระแสประสาทส่งไปยังสมองส่วนไฮโปธาลามัส ทาให้เกิด กลไกการควบคุมความร้อน (regulatory mechanism) เพื่อ
รักษาให้อณ
ุ หภูมภิ ายในร่างกายคงที่ กลไกการควบคุมความร้อน ได้แก่ การถ่ายเทความร้อน โดยการไหลเวียนของเลือด การหลังเหงื
่ อ่
และการสันของกล้ามเนื
่
้ อ กระบวนการทัง้ หมดนี้อาจแสดงได้ตามภาพที่ 3.7
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ศูนย์กลางควบคุมความร้อน
CNS

การหลังเหงื
่ อ่
การไหลเวียนของเลือด

เส้นเลือด

ผิวหนัง
มี Thermoreceptor
ทีไ่ วต่อความร้อน

การสัน่ ของกล้ามเนื้อ

ต่อมเหงือ่

กล้ามเนื้อ

การกระจายความร้อน
 การแผ่รงั สีความร้อน
 การพาความร้อน
 การระเหยของเหงือ่

ภาพที่ 3.7 ภาพแสดงกระบวนการควบคุมอุณหภูมใิ นร่ างกาย

ดัดแปลงจาก : https://basicmedicalkey.com/signs-and-symptoms/
1) การถ่ายเทความร้อน โดยการไหลเวียนของเลือด เป็ นกลไกการควบคุมอุณหภูมภิ ายในร่างกายที่สาคัญ
ทีส่ ุด เมือ่ ร่างกายสัมผัสกับความร้อน สมองส่วนไฮโปธาลามัสจะควบคุมการไหลเวียนของเลือด โดยกระตุน้ ให้เส้นเลือดฝอยทีบ่ ริเวณ
ผิวหนังขยายตัว ทาให้ปริมาณการไหลเวียนเลือดไปยังผิวหนังเพิม่ ขึ้น ทาให้สามารถถ่ายเทความร้อนภายในร่างกายสู ่บริเวณผิวหนัง
และสิง่ แวดลอ้ มภายนอก ในกรณีทส่ี มั ผัสกับความเย็น ร่างกายจะลดปริมาณการไหลเวียนของเลือดไปยังผิวหนังโดยการหดตัวของ
เส้นเลือดฝอยเพือ่ มิให้ร่างกายต้องสูญเสียความร้อนมากเกินไป
2) การหลัง่ เหงื่ อ การทางานในสภาพแวดลอ้ มที่อุณหภูมสิ ู ง จะทาให้อุณหภูมภิ ายในร่างกายสู งขึ้น ศู นย์กลาง
ควบคุมความร้อนทีไ่ ฮโปธาลามัสจะกระตุน้ ให้ต่อมเหงือ่ ทัวร่่ างกาย ซึง่ มีอยู่ประมาณ 2-4 ล ้านต่อม หลังเหงื
่ อ่ เพือ่ ระบายความร้อนทันที
เหงือ่ จะถูกขับออกมาด้วยอัตราประมาณ 1 ลิตรต่อชัว่ โมง ซึง่ ร่างกายจะสูญเสียความร้อน ประมาณ 600 กิโลแคลอรี
3) การสัน่ ของกล้ามเนื้อ เมือ่ ร่างกายสัมผัสกับความเย็น จะเกิดอาการสันจากการหดตั
่
วสลับกับการคลายตัวของ
กล้ามเนื้อทัวร่่ างกายอย่างรวดเร็ว ทาให้ร่างกายสามารถผลิตความร้อน เพือ่ ช่วยรักษาอุณหภูมขิ องร่างกายให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้
2.3.3 วิ ธีการแลกเปลี่ยนความร้ อนระหว่ างร่ างกายมนุษย์ กับสิ่ งแวดล้ อม เนื่องจากร่างกายมนุ ษย์สมั ผัสกับ
อุณหภูมภิ ายนอกตลอดเวลา ดังนัน้ ถึงเกิดมีการแลกเปลีย่ นความร้อนระหว่างร่างกายมนุ ษย์กบั สิง่ แวดลอ้ มขึ้น ซึง่ วิธีการแลกเปลีย่ น
ความร้อนนี้ส่วนหนึ่งจะเป็ นวิธีการทางสรีรวิทยา (physiological control) คือ การถ่ายเทความร้อน โดยการหดและขยายตัวของเส้น
เลือดทีบ่ ริเวณผิวหนัง อีกส่วนหนึ่งจะเป็ นวิธีการตามหลักฟิ สกิ ส์ซง่ึ มี 4 วิธีดว้ ยกัน ได้แก่
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1) การนาความร้อน (conduction) เป็ นวิธีการแลกเปลีย่ นความร้อนโดยการสัมผัสโดยตรงระหว่างผิวหนังกับ
วัตถุหรือของแข็ง ซึ่งเป็ นตัวกลางในการนาความร้อน เช่น การเดินเท้าเปล่าบนพื้นทีเ่ ย็นในห้องเย็น ซึง่ ผูป้ ฏิบตั ิงานจะรู ส้ กึ เย็นเพราะ
ร่างกายสูญเสียความร้อน หรือการแตะบางส่วนของเครื่องจักรทีร่ อ้ น ความร้อนจากเครื่องจักรถูกถ่ายเทมายังมือ เป็ นต้น
2) การพาความร้อน (convection) เป็ นการแลกเปลี่ยนความร้อนโดยอาศัยตัวกลางที่เป็ นของไหล เช่น นา้
และ อากาศ ซึง่ ของไหลจะพาความร้อนจากจุดหนึ่งถ่ายเทไปยังอีกจุดหนึ่ง ทาให้เกิดการถ่ายเทความร้อนระหว่างผิวหนังกับสิง่ แวดลอ้ ม
เช่น ลมพัดพาความร้อนจากเตาหลอมมายังตัวผูป้ ฏิบตั งิ าน เป็ นต้น การพาความร้อนจะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นกับความแตกต่างระหว่าง
อุณหภูมขิ องผิวหนังกับอุณหภูมขิ องสิง่ แวดลอ้ ม และขึ้นอยู่กบั อัตราการไหลของอากาศ โดยทัว่ ๆ ไปแลว้ การพาความร้อนจะเกิดขึ้น
ประมาณร้อยละ 25-30 ของปริมาณความร้อนทัง้ หมด
3) การระเหยของเหงื่อ (evaporation of sweat) เป็ นวิธีการถ่ายเทความร้อนของร่างกายสู ่ส่งิ แวดลอ้ ม โดย
ความร้อนทีผ่ วิ จะเปลีย่ นเหงือ่ ซึง่ มีสถานะเป็ นนา้ ให้กลายเป็ นไอนา้ (water vapor) ทาให้เกิดการระเหยของเหงือ่ และทาให้ความร้อน
ภายในร่างกายลดลง การทางานทีท่ ม่ี คี วามร้อนสูงหรืองานทีต่ อ้ งใช้กาลังมาก ภายใต้สภาวะปกติมนุ ษย์มกี ารระเหยเหงือ่ ประมาณวันละ
1 ลิตร ซึง่ คิดเป็ นความร้อนทีต่ อ้ งใช้ไปประมาณ 600 กิโลแคลอรี ซึง่ เท่ากับหนึ่งในสีข่ องความร้อนทัง้ หมดทีร่ ่างกายสูญเสียไป
4) การแผ่รังสี (radiation) เป็ นวิธีการถ่ายเทความร้อนโดยไม่อาศัยตัวกลาง เช่น การแผ่รงั สีความร้อน(radiant
heat) ของดวงอาทิตย์ ในวันทีอ่ ุณหภูมภิ ายนอกสู ง ร่างกายของผูป้ ฏิบตั ิงานจะได้รบั ความร้อนจากการแผ่รงั สีความร้อนของเครื่องจักร
พื้น หรือผนัง ซึง่ ไม่มลี มเป็ นตัวกลางในการพาความร้อน ทำให้ ร่างกายมีอุณหภูมสิ ู งขึ้น ซึง่ ร่างกายสามารถแผ่รงั สีแม่เหล็กไฟฟ้ าในช่วง
ความยาวคลืน่ รังสีอนิ ฟราเรดออกมา วิธีการแผ่รงั สีน้ ีเกิดขึ้นตลอดเวลาระหว่า งร่างกายมนุ ษย์กบั สิง่ แวดลอ้ ม แต่จะมีมากหรือน้อยก็
ขึ้นกับความแตกต่างระหว่างอุณหภูมขิ องผิวหนังกับอุณหภูมขิ องผิววัตถุทอ่ี ยู่ใกลเ้ ท่านัน้ ในภาวะขณะพัก ทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ งประมาณ
21 องศาเซลเซียส ร่างกายสามารถถ่ายเทความร้อนด้วยการแผ่รงั สี คิดเป็ นร้อยละ 40-60 ของปริมาณความร้อนทัง้ หมดทีร่ ่างกาย
สูญเสียไปในวันหนึ่ง ๆ
2.3.4 ปั จจัยทางสิ่ งแวดล้ อมที่มีผลต่ อกระบวนการแลกเปลีย่ นความร้ อน การแลกเปลีย่ นความร้อนระหว่าง
ร่างกายมนุษย์กบั สิง่ แวดล ้อมนัน้ จะใช้วธิ ีใดและมีมากน้อยเพียงใดขึ้นกับปัจจัยทางสิง่ แวดล ้อม ต่อไปนี้คือ
1) อุณหภูมอิ ากาศ หากอุณหภูมอิ ากาศรอบๆ ร่างกายมนุษย์สูง ร่างกายจะได้รบั ความร้อนเพิม่ มากขึ้น
2) ความชื้นในอากาศ (humidity of air) มีผลต่อการระเหยของเหงือ่ ถ้าความชื้นในอากาศตา่ ร่างกายจะ
สามารถระบายความร้อนได้ดี เนื่องจากเหงือ่ ระเหยได้มาก ทาให้อณ
ุ หภูมริ ่างกายลดลง
3) การไหลของอากาศ มีผลต่อการถ่ายเทความร้อนโดยการพาและการระเหยของเหงือ่
4) อุณหภูมขิ องผิวต่าง ๆ ในสิง่ แวดลอ้ มนัน้ ๆ เช่น ผนัง เพดาน หน้าต่าง เตาเผา เป็ นต้น
2.3.5 สมการสมดุลความร้ อนของร่ างกาย เป็ นสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความร้อนสะสมภายในร่างกาย
กับการถ่ายเทความร้อนของร่างกาย ทัง้ ทีเ่ กิดจากการเผาผลาญอาหารและความร้อนจากสิง่ แวดลอ้ มในการทางาน ในสภาวะทีร่ ่างกาย
ปกติ จะมีการรักษาอุณหภูมิร่างกาย ให้อยู่ในภาวะสมดุล กล่าวคือ ความร้อนสะสมในร่างกาย (H) จะมีค่าใกลเ้ คียงหรือเท่ากับศู นย์
หากความร้อนสะสมในร่างกายสู ง ค่ า H จะมากกว่าศู นย์ และถ้าความร้อนสะสมในร่างกายตา่ หรือร่างกายมีการสู ญเสียความร้อน
ค่า H จะตา่ กว่าศู นย์หรือมีค่าเป็ นลบ ความร้อนสะสมในร่างกาย ความร้อนจากการเผาผลาญสารอาหารในร่างกาย (M) ซึง่ มีค่าเป็ น
บวกเสมอ เนื่องจากร่างกายมีการเผาผลาญเพือ่ สร้างพลังงานตลอดเวลา และความร้อนทีเ่ กิดจากการนา (D) การพา (C) การแผ่รงั สี
(R) ซึง่ ทัง้ สามค่ านี้อาจมีค่าเป็ นบวกหรือมีค่าเป็ นลบก็ได้ ขึ้นอยู่กบั อุณหภูมขิ องร่างกายและสิง่ แวดลอ้ มในขณะนัน้ กรณี สิ่งแวดลอ้ ม
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ถ่ายเทความร้อนให้กบั ร่างกาย ค่าจะเป็ นบวก และหากร่างกายเกิดการสู ญเสียความร้อนออกสู ่ ส่งิ แวดลอ้ มค่าจะเป็ นลบ สาหรับการ
ระเหยของเหงือ่ (E) จะมีค่าเป็ นลบเสมอ เนื่องจากความร้อนภายในร่างกายจะถูกถ่ายเทออกไปพร้อมกับการระเหยของเหงือ่ แสดงดัง
สมการที่ 3.1
H=M R C–E D
………………… (3.1)
เมือ่ H = ความร้อนสะสมภายในร่างกาย
M = ความร้อนจากการเผาผลาญสารอาหารในร่างกาย (Metabolic heat)
R = ความร้อนทีเ่ กิดจากการแลกเปลีย่ นโดยการแผ่รงั สี (Radiation)
C = ความร้อนทีเ่ กิดจากการแลกเปลีย่ นโดยการพา (Convection)
E = ความร้อนทีส่ ูญเสียไปจากการระเหยของเหงือ่ (Evaporation of sweat)
D = ความร้อนทีเ่ กิดจากการแลกเปลีย่ นโดยการนา (Conduction)
2.3.6 อันตรายของความร้ อน เมื่อร่ างกายมีความร้อนสะสมมาก ก็ตอ้ งถ่ายเทออกไปเพือ่ รักษาสมดุลย์ของอุณหภูมิ
อย่างไรก็ตาม ถ้าหากร่างกายไม่สามารถรักษาสมดุลของระบบควบคุมความร้อนได้ก็จะทาให้เกิดความผิดปกติ หรือความเจ็บป่ วยตามมา ทัง้ นี้
เป็ นเพราะร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนออกได้ ทาให้กลไกต่างๆในร่างกายทางานผิดปกติ อัตราการขับเหงือ่ ลดน้อยลง ขณะเดียวกันถ้า
ทางานหนักด้วย ก็อาจจะทาให้อณ
ุ หภูมขิ องร่างกายเพิม่ ขึ้นอย่างรวดเร็ว จนอาจถึงขัน้ เป็ นลมและเสียชีวติ ได้ อันตรายทีพ่ บมีดงั นี้

1) การเกิดผดผื่นจากความร้อน (Heat rash) อาจเรียกอีกชื่อว่า Prickly heat เกิดขึ้นกับผูท้ างานในที่
ร้อนและมีความชื้น ทาให้เหงือ่ ไม่ระเหย ส่งผลให้ทอ่ เหงือ่ อุดตัน มีเม็ดผดผืน่ ขึ้นตามผิวหนัง อาจรูส้ กึ คัน อาการมักเกิดบริเวณลาตัว
เช่น หน้าอก หลัง ราวนม รักแร้ และขาหนีบ เป็ นต้น
2) ตะคริ วจากความร้อน (Heat cramps) เมื่อร่างกายสู ญเสียนา้ และเกลือแร่ โดยไม่มีการชดเชยใน
ปริมาณทีเ่ พียงพอ ร่างกายจะมีภาวะเกลือแร่ตา่ เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม ทาให้กลา้ มเนื้อกระตุก เกร็ง เป็ นตะคริว โดยเฉพาะที่
กล้ามเนื้อบริเวณแขน ขา หลัง และหน้าท้องจะหดเกร็ง (spasms) มีอาการเจ็บปวดมาก ซึง่ อาการตะคริวมักเกิดกับกลา้ มเนื้อทีม่ กี ารใช้
งานมากในขณะนัน้
3) การอ่อนเพลียเนื่ องจากความร้อน (Heat exhaustion) เมือ่ อุณหภูมขิ องร่างกายสู งขึ้น ร่างกายจะขับ
เหงือ่ ออกจากร่างกายเพิม่ ขึ้น เพือ่ ระบายความร้อน ทาให้ร่างกายสู ญเสียนา้ และเกลือแร่ อาจทาให้มอี าการขาดนา้ (dehydration) ซึง่
เป็ นตัวบ่งชี้ของอาการอ่อนเพลีย ของร่างกายและเป็ นลมเพราะความร้อนสู ง เมือ่ ปริมาณของเหลว (fluid) ในร่างกายน้อยลง ส่งผลให้
การไหลเวียนของเลือดไม่เพียงพอทีจ่ ะนาออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง สถานภาพของการเป็ นกรดและเป็ นด่างในร่างกายจะไม่สมดุล อาจทา
ให้ชีพจรเต้นเร็วขึ้น อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ และเวียนศี รษะ มีอาการกระหายนา้ ผิวหนังแห้ง นา้ หนักลด ทาให้รูส้ กึ ไม่สบาย
กระสับกระส่าย เมือ่ ยลา้ เฉื่อยชา ถ้าหากร่างกายขาดนา้ มากกว่าร้อยละ 15 ของนา้ หนักตัว อาจทาให้ปสั สาวะน้อยลง และมีโอกาส
เสียชีวติ ได้
4) การเป็ นลมแดด (Heat Syncope) เกิดจากการสู ญเสียเหงือ่ ทาให้ร่างกายขาดนา้ เลือดไหลเวียนไม่
เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย เพราะเลือดส่วนใหญ่ค ัง่ อยู่ท่ผี ิวหนังและกลา้ มเนื้อ ทาให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ ความดัน
โลหิตตา่ ผิวหนังเย็น มีเหงือ่ ออกมาก ชีพจรเต้นเบาและเร็ว จึงมีอาการหน้ามืดและหมดสติ
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5) การเป็ นลมเนื่ องจากความร้อน (Heat stroke) หรืออาจเรียกว่า โรคลมร้อน เกิดจากการทีร่ ่างกาย
ได้รบั ความร้อนสู ง ทาให้อุณหภูมริ ่างกายสู งขึ้นอย่างรวดเร็ว จนศู นย์กลางควบคุมความร้อน (Heat center control) ที่สมอง
ส่ว นไฮโปธาลามัส (Hypothalamus) ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ ทาให้อุณหภูมแิ กนของร่างกายมากกว่าหรือเท่ากับ 40 องศา
เซลเซียส ในระยะเริ่มแรกจะมีอาการมึนงง เวียนศีรษะ อ่อนเพลีย คลืน่ ไส้ อาเจียน สับสน และอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ การมองเห็น
มีความผิดปกติ ระยะต่อมา อาจมีอาการตับอักเสบ ไตวาย เพ้อ ชัก หมดสติ และอาจถึงขัน้ เสียชีวติ ได้ ถือว่าเป็ นอันตรายจากความ
ร้อ นที่ม ีค วามรุน แรงมากที่สุ ด ส่ว นใหญ่ ม กั เกิด กับ คนที่ทางานหนัก และไม่เ คยทางานสัม ผัส กับ ความร อ้ นมาก่ อ น รวมทัง้
เด็ก คนป่ วย และคนชรา
นอกจากผลกระทบด้า นสุ ข ภาพร่ า งกายแล ว้ ความร้อ นยัง ส่ ง ผลกระทบต่ อ สภาพจิต ใจ การปฏิบ ตั ิ ง านใน
สภาพแวดลอ้ มทีม่ คี วามร้อนสู งเป็ นเวลานาน จะทาให้มอี าการจิตใจสับสน ขาดสมาธิ ขาดความกระตือรือร้นในการทางาน ทาให้
ประสิทธิภาพการทางานลดลง อาจสู ญเสียการควบคุมทางด้านอารมณ์ มีแนวโน้มที่จะทางานผิดพลาดเพิม่ ขึ้น ดังนัน้ ในการทางานที่
เสีย่ งต่ออันตราย ย่อมทาให้มโี อกาสทีจ่ ะเกิดอุบตั เิ หตุได้มากกว่าการทางานในสภาพแวดล ้อมปกติ
2.4 ความเย็น
2.4.1 การตอบสนองทางสรี รวิทยาต่ อความเย็น ความเย็น คือ สภาพบรรยากาศทีท่ าให้ร่างกายมีการสู ญเสียความ
ร้อนมากกว่าปกติ สภาพแวดลอ้ มทีม่ อี ุณหภูมติ า่ กว่า 18- 20 องศาเซลเซียส เป็ นสภาพแวดลอ้ มที่มคี วามเย็น เมื่อสัมผัสกับ
สภาพแวดลอ้ มทีห่ นาวเย็น ร่างกายจะมีการตอบสนองทางสรีรวิทยา 2 แบบ คือ การลดการหมุนเวียนของเลือด โดยการหดตัวของ
หลอดเลือดที่ผิว หนัง เพื่อรักษาความร้อ นภายในร่ างกาย และเพิ่มอัตราเมตาบอลิซึม ของร่ างกายเพื่อให้เ กิด ความร้อนโดยการ
เคลือ่ นไหวร่างกาย หรือ การสันของกล้ามเนื
่
้ อ ทัง้ นี้ร่างกายจะรักษาสมดุลของอุณหภูมใิ นร่างกายได้ แสดงดังสมการที่ 3.2

S = M + (R + C) + K + E
เมือ่ S
M
(R + C)
K
E

=
=
=
=
=

………………… (3.2)

ความร้อนทีส่ ะสมภายในร่างกาย
การเผาผลาญสารอาหารในร่างกาย
ผลรวมของการสูญเสียความร้อนเนื่องจากอากาศและบริเวณรอบ ๆ ทีเ่ ย็น
การแลกเปลีย่ นความร้อนโดยการนา
การระเหยความร้อนจากร่างกาย

การรักษาสมดุลของอุณหภูมใิ นร่างกาย สามารถทาได้ดีดว้ ยการลดค่ า (R + C) และ K โดยการสวมใส่เสื้อผ้าที่
เหมาะสมและหลีกเลีย่ งการสัมผัสสิง่ แวดลอ้ มทีเ่ ย็น ลักษณะงานทีต่ อ้ งสัมผัสกับความเย็น เช่น การทางานในห้องแช่แข็ง วัตถุดบิ หรือ
ผลิตภัณฑ์อาหาร การทางานในโรงผลิตหรือจาหน่ายนา้ แข็ง และงานทีส่ มั ผัสกับนา้ และสภาพแวดลอ้ มทีม่ อี ากาศหนาว เช่น นักประดา
นา้ ชาวประมง เป็ นต้น การทางานในสภาพอากาศทีห่ นาวเย็นจะมีผลต่อผูป้ ฏิบตั ิงานมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กบั อุณหภูมขิ องอากาศ
ความเร็วลม และความชื้น
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2.4.2 อันตรายของความเย็น ผูป้ ฏิบตั งิ านทีส่ มั ผัสความเย็นมาก ๆ อาจได้รบั การบาดเจ็บจากความเย็น ซึง่ มี 2 ชนิด
คือ ชนิดไม่รุนแรง และชนิดรุนแรง การบาดเจ็บจากความเย็นชนิดไม่รุนแรง (Non-freezing cold injuries) ได้แก่
1) อุณหภูมิของร่ างกายต่ากว่าปกติ (Systemic hypothermia) เป็ นภาวะทีอ่ ุณหภูมแิ กนร่างกายตา่ กว่า
ปกติ เมือ่ อุณหภูมติ า่ กว่า 35 องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ การหายใจ และความดันโลหิตจะเริ่มลดลง เมือ่ อุณหภูมลิ ดลงถึง
ประมาณ 33 –35 องศาเซลเซียส จะมีการสัน่ (shivering) ทัง้ ตัว และมีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อย ง่าย เซือ่ งซึม ผิวหนังเย็น ซีด
ตัวแข็ง ถ้าหากอุณหภูมลิ ดถึง 30-33 องศาเซลเซียส อาจทาให้มี อาการทางสมอง เพ้อคลัง่ หัวใจเต้นผิดปกติ ความดันเลือดตา่
หมดสติได้
2) การบาดเจ็บจากความเย็นในเนื้อเยื่อเฉพาะที่ (Localized hypothermia) ทีพ่ บบ่อยมักเกิดบริเวณ มือ
และเท้า โดยมีพยาธิสภาพและอาการแสดงดังตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.3 แสดงพยาธิ สภาพ และอาการต่างๆที่เกิดจากการสัมผัสความเย็น
อันตรายจากความเย็น
พยาธิสภาพ
อาการ
อิมเมอร์ชนั ่ ฟุต
เกิดจากเท้าถูกแช่ในนา้ ทีเ่ ย็นจัดเป็ น ระยะที่ 1 ผิวหนังซีด หรือเขียวคลา้ คลาชีพจรไม่ได้
(Immersion foot / trench ระยะเวลานาน เนื้ อ เยื่อ ถูก ทาลาย ระยะที่ 2 แสบร้อน ผิวหนังมีลกั ษณะบวม แดง
foot) หรือ โรคเท้าเปื่ อย
เส้นเลือดหดตัว การไหลเวียนเลือด ระยะที่ 3 มีต่มุ นา้ เหลืองปนเลือด ถ้าปล่อยไว้อาจกลายเป็ น
ช้าลง ขาดเลือดไปเลี้ยงบริเวณเท้า แผลเน่า เนื่องจาก ขาดเลือดมาเลี้ยง (Gangrene) มีขอ้
แข็ง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ลีบ เดินลาบาก
ชิลเบลนส์ (chilblains or เกิดจากการสัมผัสกับความเย็นชื้น คัน บวม แดง พอง (swelling) และอาจมีต่มุ นา้ ใส
pernio) หรือ นิ้วมือ/นิ้วเท้า เป็ น เวลานาน จนทาให้ห ลอดเกิ ด
อักเสบเนื่องจากความเย็น การอักเสบ บวม อาการเกิดขึ้น
เฉียบพลันภายใน 12-24 ชัว่ โมง
ฟรอสท์นิพ (frostnip)
เกิดจากเนื้อเยื่อสัมผัสความเย็นจัด ระยะแรกเรียกว่า ฟรอสท์นิพ (frostnip) ผิวหนัง บวม
และฟรอสไบท์ (Frostbite) จนเกิ ด เป็ นผลึ ก น ้ า ในเนื้ อเยื่ อ แดง และปวดแสบปวดร้อน ถ้ายังคงสัมผัสความเย็นต่อไป
(Freezing cold injury) เซลล์ ผิวหนังจะมีสซี ดี มีอาการชา เกิดตุ่มนา้ พุพองและการหลุด
เนื้อ เยื่อ แตกตัวและมีการสลายตัว ลอกของผิวหนัง ในระยะนี้เรียกว่า ฟรอสไบท์ (Frostbite)
ของโปรตีน เกิด การอุด ตันของ บางรายอาจมีการขาดเลือดอย่างรุนแรงทาให้เนื้อเยื่อตาย
หลอดเลือ ด มัก เกิ ด บริ เ วณปลาย ซึง่ เป็ นอาการบาดเจ็บจากความเย็นชนิดรุนแรง
จมูก ติ่งหู คาง แก้ม ปลายนิ้วมือ
และนิ้วเท้า
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ผิวหนังปกติ

ฟรอสท์นิพ ฟรอสท์ไบท์ เนื้อเยือ่ ตาย

หนังชัน้ นอก
หนังแท้
เนื้อเยือ่ ใต้ผวิ หนัง

ภาพที่ 3.8 แสดงระยะต่างๆของอาการฟรอสท์นิพ และฟรอสไบท์
ที่มา; Mayo for Medical Education and Research , 2018
2.5 รั งสี (Radiation)
รังสี เป็ นพลังงานชนิดหนึ่งทีป่ จั จุบนั ได้มกี ารประยุกต์ใช้รงั สีอย่างหลากหลายในกิจการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เป็ น
ต้นกาเนิดพลังงาน จนกล่าวได้ว่ารังสีเป็ นประโยชน์อย่างมากต่อมวลมนุ ษยชาติ แต่ในอีกแง่มมุ หนึ่ง รังสีก็อาจเป็ นอันตรายสู งสุดต่อ
สิง่ มีชีวติ ถ้าไม่สามารถควบคุมได้ ดังนัน้ การเรียนรูแ้ ละทาความเข้าใจในธรรมชาติและคุณสมบัติของรังสีจงึ เป็ นเรื่ องจาเป็ นทีจ่ ะทาให้
เราสามารถใช้รงั สีได้อย่างปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุด
2.5.1 ชนิดของรั งสี รังสี (Radiation) คือ พลังงานในรูปของคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ า (electromagnetic wave) หรือ
อนุ ภาครังสี (particle)ทีม่ พี ลังงานสะสมอยู่ ทัง้ ทีม่ ปี ระจุและไม่มปี ระจุ ซึง่ ปลดปล่อยออกมาจากวัสดุตน้ กาเนิด ผ่านในอากาศหรือ
ตัวกลางใดๆ โดยมีการถ่ายเทพลังงานส่วนหนึ่งให้กบั ตัวกลางนัน้ รังสีในรูปของคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ า ได้แก่ แสงสว่าง คลืน่ วิทยุ
ไมโครเวฟ รังสีใต้แดง รังสีเหนือม่วง รังสีเอกซ์ รังสีแกมมา และรังสีคอสมิก ส่วนรังสีในรู ปของอนุ ภาค เช่น แอลฟา เบตา และ
นิวตรอน เป็ นต้น รังสีถกู แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด ตามการเกิดอันตรกิรยิ าเมือ่ รังสีเคลือ่ นทีผ่ ่านตัวกลาง ดังนี้
1) รังสี ชนิ ดที่ก่อให้เกิดการแตกตัว (ionizing radiation) หรือรังสีก่อไอออน คือรังสีทท่ี าให้ตวั กลางที่
รังสีเคลือ่ นทีผ่ ่านเกิดการแตกตัวเป็ นไอออน รังสีชนิดนี้อาจทาให้เกิดอันตรายต่อเนื้อเยือ่ ของสิง่ มีชวี ติ
2) รังสี ชนิ ดที่ ไม่มีการแตกตัว (Non-ionizing Radiation) หรือรังสีชนิดไม่ก่อไอออน เป็ นรังสีท่มี ี
พลังงานและความถีต่ า่ จึงไม่ทาให้อากาศหรือตัวกลางแตกต่างเป็ นประจุบวกและประจุลบ
รายละเอียดของรังสีชนิดทีก่ ่อให้เกิดการแตกตัว และรังสีชนิดทีไ่ ม่มกี ารแตกตัว แสดงดังตารางที่ 3.4
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ตารางที่ 3.4 แสดงชนิดของรังสี ที่ก่อให้เกิดการแตกตัว และรังสี ที่ไม่มีการแตกตัว
รั งสีชนิดที่ก่อให้ เกิดการแตกตัว (Ionizing radiation)
รังสีคอสมิก (Cosmic Rays)
เป็ นรังสีพลังงานสูง ประกอบด้วย อนุภาคไอออนบวก และรังสีแกมมา
แอลฟา (alpha)
อนุภาคมีประจุ 2+ มีมวลมาก เคลือ่ นทีด่ ว้ ยความเร็วตา่
เบต้า (beta)
อนุภาคมีทงั้ แบบประจุบวก และประจุลบ ความสามารถในการทะลุทะลวงตา่ กว่า
นิวตรอน
นิวตรอน (neutron)
เป็ นอนุภาคทีเ่ ป็ นกลางไม่มปี ระจุไฟฟ้ า มีความสามารถในการทะลุทะลวงสู ง
รังสีแกมมา(gramma ray)
เป็ นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ า มีช่วงความยาวคลืน่ สัน้ กว่ารังสีเอกซ์ มีความสามารถใน
การทะลุผ่านวัสดุต่างๆ
รังสีเอกช์ (x-radiation)
เป็ นคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ าทีไ่ ม่มปี ระจุ สามารถทาให้ตวั กลางเกิดการแตกตัวเป็ น
ไอออนได้โดยตรง มีความสามารถในการทะลุผ่านวัสดุต่างๆ
รั งสีชนิดที่ไม่ มีการแตกตัว (Non-ionizing Radiation)
รังสีเหนือม่วง (ultraviolet radiation, UV) แสงจากดวงอาทิตย์ แบ่งเป็ น 3 ชนิด ตามความยาวคลืน่ UV-A , UV-B , UV-C
แสงสว่าง (visible light)
เป็ นรังสีทส่ี ามารถมองเห็นเป็ นสีต่างๆได้
รังสีใต้แดง (infrared, IR)
เป็ นคลืน่ รังสีความร้อน ไม่เบีย่ งเบนในสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า
เลเซอร์ (LASER)
เป็ นคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ าในช่วงความถีแ่ คบๆ ถูกประดิษฐ์ข้นึ มา นามาใช้ใน
อุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง
คลืน่ วิทยุและไมโครเวฟ (radiofrequency เป็ นคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ าทีม่ ยี ่านความถีก่ ว้างมาก มีคุณสมบัตกิ ระจายไปได้เป็ นระยะ
& microwave)
ทางไกล
2.5.2 อันตรายของรังสี การสัมผัสรังสีอาจทาให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพทัง้ แบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง ทัง้ นี้
ขึ้นอยู่กบั ปริมาณรังสีทไ่ี ด้รบั ผลกระทบมีดงั ต่อไปนี้
1) ผลกระทบจากรังสี ต่อร่ างกายตามระบบอวัยวะ (Somatic Effects) การเกิดผลกระทบต่อร่างกายจาก
การได้รบั รังสี จะเกิดขึ้นได้ใน 2 ลักษณะคือ การเกิดผลแบบเฉียบพลัน ซึง่ จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายหลังได้รบั รังสี และการเกิดผล
แบบทีอ่ าศัยระยะเวลาหนึ่ง ๆ ก่อนปรากฏอาการ โดยทัว่ ไปมักเป็ นเวลาหลายปี สาหรับการเกิดผลกระทบแบบเฉียบพลัน (Acute
Somatic Effects) นัน้ จะขึ้นอยู่กบั ปริมาณรังสีทไ่ี ด้รบั ผลกระทบของรังสีต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย มีดงั นี้
(1) ระบบเซลล์ และเนื้อเยื่อ อันตรายของรังสีต่อเซลล์และเนื้อเยือ่ โดยทัวไปรั
่ งสีจะมีผลอย่างมากกับเซลล์
ตัวอ่อน (Stem Cells) ทีก่ าลังแบ่งตัว โครงสร้างและหน้าทีข่ องเซลล์อาจเปลีย่ นแปลงหรือถูกทาลายจากการได้รบั รังสี เช่น เกิดการ
เปลีย่ นแปลงของอะตอมหรือโมเลกุลในองค์ประกอบของเซลล์ เกิดการเปลีย่ นแปลงภายในดีเอนเอหรือโครโมโซม เกิดการสะสม
พลังงานภายในเซลล์ เกิดการเปลีย่ นแปลงองค์ประกอบและกระบวนการทางชีวเคมี เป็ นต้น ซึ่งทาให้การแบ่งเซลล์ และการ
เจริญเติบโตของเซลล์ผดิ ปกติได้
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(2) ระบบเลื อดและการไหลเวียน การได้รบั รังสีจะทาลายเซลล์ตวั อ่อนในไขกระดู ก เซลล์ส่วนใหญ่ใน
กระแสเลือดจะทนต่อรังสี แต่เนื่องจากเซลล์เม็ดเลือดแต่ละชนิดมีอายุอยู่ในกระแสเลือดไม่เท่ากัน คือ เม็ดเลือดแดงมีอายุประมาณ
4-5 วัน การทีเ่ ซลล์ตวั อ่อนของเม็ดเลือดถูกทาลาย ทาให้ไม่มเี ซลล์ทส่ี ร้างขึ้นทดแทนเซลล์ทถ่ี กู ทาลายไป และจะเกิดผลกระทบในแต่ละ
กรณี คือ
- ปริมาณเม็ดเลือดแดงลดลง ทาให้ซดี เกิดภาวะโลหิตจาง (Anemia) นอกจากนี้ยงั ทา ให้อ่อนเพลีย เนื่องจากเซลล์ส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกายขาดออกซิเจน (Hypoxia)
- ปริมาณเม็ดเลือดขาวลดลง ซึง่ จะเห็นผลชัดเจนในช่วง 2 สัปดาห์ หลังได้รบั รังสี ทาให้ร่างกายติดเชื้อได้งา่ ยเนื่องจาก
ร่างกายขาดภูมคิ มุ ้ กัน
- ปริมาณเกล็ดเลือดลดลง ซึง่ ทาให้เลือดแข็งตัวได้ชา้ และจะเกิดอาการเลือดไหลไม่หยุด
- หลอดเลือดเปราะแตกง่าย โดยเฉพาะหลอดเลือดฝอย ทาให้มเี ลือดตกในเนื้อเยื่อ เกิดอาการผิวหนังมีเลือดออกเป็ นจา้
(Bruises) และหลอดเลือดทีแ่ ตกอาจเกิดจากการอุดตัน เนื่องจากเซลล์ถกู ทาลาย
- ทาให้เกิดการอักเสบของหัวใจและเยือ่ หุม้ หัวใจ
- เกิดความผิดปกติของระบบนา้ เหลือง
(3) ระบบผิวหนัง อาการเฉียบพลันทีเ่ กิดขึ้นกับผิวหนังหลังได้รบั รังสี ได้แก่ ผิวแดง ลอก อักเสบ อาการ
เรื้อรัง ได้แก่ ผิวบาง เป็ นพังผืด เป็ นแผลหายยาก สีผวิ เข้มหรือเจือจาง ในส่วนบริเวณรากผม หรือขน เมือ่ ได้รบั รังสีปริมาณปานกลาง
จะทาให้ผมหรือขนร่วงชัว่ คราว แต่ถา้ ได้รบั รังสีในปริมาณมาก จะทาให้ผมร่วงแบบถาวร
(4) ระบบทางเดินอาหาร การได้รบั รังสีในปริมาณสู ง จะส่งผลต่อระบบทางเดินอาหาร โดยทาให้เกิด
ความผิดปกติทเ่ี รียกว่า Radiation Sickness ซึง่ มีอาการคลืน่ ไส้ อาเจียน ท้องร่วง เบือ่ อาหาร ขาดนา้ เสียสมดุลย์เกลือแร่ ผิวหนัง
เป็ นจา้ ผมร่วง และเกิดภาวะภูมคิ ุม้ กันของร่างกายไวต่ อการตอบสนอง รังสีจะทาให้เกิดการอักเสบของเยื่อบุในปากและหลอด
อาหารถา้ ได้รบั รังสีปริมาณปานกลาง จะสามารถกลับคืนสู ่ภาวะปกติได้ ในขณะทีป่ ริมาณรังสีสูงจะทาให้เป็ นแผลหรือพังผืดหลอด
อาหารอุดตันและมีอาการเรื้อรัง โดยในระบบทางเดินอาหาร ลาไส้เล็กเป็ นส่วนทีไ่ วต่อรังสีม ากทีส่ ุด การได้รบั รังสีในปริมาณปานกลาง
จะมีผลให้เกิดการตายของเซลล์ตวั อ่อนในผนังด้านในของลาไส้เล็ก ทาให้การดูดซึมอาหารผิดปกติรวมถึงทาให้เกิดอาการเรื้อรังคือ
ลาไส้ตบี และอุดตัน หากได้รบั ปริมาณรังสีสูง เซลล์จะถูกทาลายอย่างมาก นาไปสูก่ ารเป็ นแผลเลือดออก พังผืด และถึงกับเสียชีวติ ได้
(5) ระบบสื บพันธุ์ เซลล์สบื พันธุเ์ พศชาย จะไวต่อรังสีทป่ี ริมาณตา่ มากกว่าเพศหญิง การได้รบั รังสีอาจทา
ให้เป็ นหมันชัว่ คราว และเกิดความผิดปกติหรือการกลายพันธุข์ ้นึ ได้ หากได้รบั รังสีในปริมาณทีส่ ู ง จะทาให้เป็ นแบบหมันถาวรได้ทงั้ เพศ
ชายและหญิง
(6) ระบบประสาทส่ วนกลาง (CNS) และสมอง การได้รบั รังสีทป่ี ริมาณ 1,000 ถึง 3,000 เรม จะทา
ให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการสร้างเซลล์ และการตอบสนองของระบบประสาทส่วนกลาง โดยจะมีอาการคือคลืน่ ไส้ อาเจียน
มีอาการตื่น หรือเฉื่อยชา ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ สับสน ซึมเศร้า ระบบประสาทเสียสมดุลย์ ถ้าได้รบั ทีป่ ริมาณสู งกว่า 5,000 เรม จะทา
ให้เกิดอาการโคม่าและเสียชีวติ ได้ภายใน 1-2 วัน
(7) ระบบทางเดินหายใจ รังสีทาให้ปอดเกิดการอักเสบ (Pheumonitis) และหากได้รบั ปริมาณรังสีสูง
จะทาให้เกิดพังผืดในปอด (Chronic Fibrosis) ซึง่ ทาให้เสียชีวติ ได้
(8) ตา ทาให้เป็ นต้อกระจก ซึง่ จะเกิดอาการหลังจากได้รบั รังสีไปแลว้ 1 ถึง 30 ปี
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(9) ตับ รังสีจะมีผลให้เซลล์ตบั ถูกทาลาย ทาให้ตบั อักเสบ หรือตับแข็ง ซึง่ อาจทาให้เกิดภาวะตับวายอย่าง

เฉียบพลันและเสียชีวติ ได้
(10) กระดูกและกระดูกอ่ อน อาจทาให้การเจริญเติบโตของเซลล์กระดูกผิดปกติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
เด็กซึง่ ส่งผลให้รูปร่างและขนาดของกระดูกเสียไป หรืองอบิดเบี้ยว
2) ผลกระทบจากรั งสี ต่อการเกิดความผิดปกติทางพันธุกรรม (Genetic Effects) ในปัจจุบนั ข้อมูลจาก
การศึกษาวิจยั ทีย่ ืนยันถึงผลกระทบจากรังสีต่อการเกิดความผิดปกติทางพันธุ กรรมยังคงมีอยู่ค่อนข้างจากัด เนื่องจากการเกิดผล
กระทบจะอาศัยระยะเวลายาวนาน กล่าวคือ อาจปรากฏอาการในรุ่นลูกหลานอีกหลายรุ่น และบางครัง้ อาการอาจไม่ชดั เจนจนเป็ นที่
สังเกตได้ นอกจากนี้ การเกิดความผิดปกติหรือการผ่าเหล่า (Mutation) มักมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับการเกิดผลกระทบจากปัจจัยอื่น ๆ
ซึง่ การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวไม่มลี กั ษณะทีจ่ าเพาะ ทาให้เป็ นการยากต่อการวินิจฉัยโดยธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม พบว่าการได้รบั รังสีท่ี
ระดับปริมาณต่าง ๆ จะมีความสัมพันธ์กบั ความเสีย่ งต่อการเกิดผลกระทบข้างต้น
3) ผลกระทบต่ อการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของทารก นอกจากการเกิดความผิดปกติทางพันธุ กรรม
แลว้ รังสียงั สามารถก่อให้เกิดความผิดปกติต่อทารกในครรภ์ ทาให้เกิดลูกวิรูป (Teratogenic Effects) จากการเปลีย่ นแปลง
โครงสร้างและชีวเคมีภายในเซลล์และระบบอวัยวะต่าง ๆ เนื่องจากรังสี ซึง่ เด็กทีเ่ กิดมามักจะพิการทัง้ ร่างกายและสติปญั ญา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งถ้ามารดาได้รบั รังสีปริมาณสู งขณะตัง้ ครรภ์ช่วง 8-15 สัปดาห์ และถ้าปริมาณรังสีทไ่ี ด้รบั สู งมากก็จะทาให้ทารกเสียชี วติ ตัง้ แต่
อยู่ในครรภ์ได้
4) ผลกระทบจากรั งสี ต่อการเกิดมะเร็ ง (Carcinogenic Effects) มีรายงานการศึกษาวิจยั เพื่อติดตาม
ผลกระทบจากรังสี พบว่า ความเสีย่ งในการเกิดมะเร็งจากการได้รบั รังสี จะมีมากกว่าความเสีย่ งในการเกิดความผิดปกติทางพันธุ กรรม
ถึง 10-100 เท่า โดยไม่ข้ นึ อยู่กบั ระดับปริมาณรังสีทไ่ี ด้รบั การได้รบั รังสีจะเพิม่ โอกาสการเกิดมะเร็งหรืออาจเร่งการเจริญเติบโตของ
เซลล์มะเร็งได้ เช่น มะเร็งของเม็ดเลือดขาว (Leukemia) เนื่องจากการเจริญเติบโตและเพิม่ จานวนเม็ดเลือดขาวอย่างผิดปกติ มะเร็ง
เต้านมในผูห้ ญิง อัตราการเกิดโรคเพิม่ มากขึ้นในหญิงทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วยรังสีเอ็กซ์ มักมีอาการของต่อมนา้ นมเฉียบพลันหลังคลอด
หรือระยะเรื้อรัง และมะเร็งต่อมไทรอยด์ หลังจากต่อมไทรอยด์ได้รบั รังสีในปริมาณ 0.06-0.20 Gy มีผลทาให้เกิดโรคมะเร็งต่อม
ไทรอยด์ได้
รูปแบบการเกิดมะเร็งจะมีความแตกต่างโดยขึ้นกับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณทีไ่ ด้รบั อายุขณะได้รบั และ
ระยะเวลา นอกจากนี้ ผลการศึกษายังชี้ให้เห็นว่ามะเร็งจากรังสีสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกเนื้อเยือ่ อวัยวะด้วย
2.6 ความกดดันบรรยากาศที่ผิดปกติ
2.6.1 ลัก ษณะของความกดดันบรรยากาศที่ ผิดปกติ ความกดดันบรรยากาศที่ผิด ปกติ คื อ ความกดดัน
บรรยากาศที่เปลีย่ นแปลงไปจากความกดดันปกติท่รี ะดับนา้ ทะเล คือ 760 มิลลิเมตรของปรอท ในสภาวะปกติ ความกดดัน
บรรยากาศจะแปรผกผันกับความสูงจากระดับนา้ ทะเล เมือ่ ความสู งจากระดับนา้ ทะเลเพิม่ ขึ้น ความกดดันบรรยากาศมีค่าลดลง หรือ
เรียก ความกดดันบรรยากาศตา่ และเมือ่ ความสูงจากระดับนา้ ทะเลลดลง ความดันบรรยากาศจะมีค่าเพิม่ ขึ้น หรือเรียก ความกดดัน
บรรยากาศสูง เมือ่ ระดับความกดดันบรรยากาศเปลีย่ นแปลง ปริมาตรของก๊าซย่อมเปลีย่ นแปลงด้วย ในระดับความกดดันบรรยากาศ
ที่สูงกว่าปกติ พบในกลุ่มอาชีพนักประดานา้ ผู ป้ ระกอบอาชีพในอุโมงค์ เป็ นต้น ส่วนความผิดปกติท่เี กิดขึ้นจากความกดดัน
บรรยากาศทีต่ า่ กว่าปกติ พบได้ในกลุม่ ทีท่ าอาชีพ นักบิน นักปี นเขา เป็ นต้น
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2.6.2 อันตรายของความกดดันบรรยากาศที่ผิดปกติ
1) อันตรายจากความกดดันบรรยากาศสู ง การปฏิบตั ิงานภายใต้ความกดดันบรรยากาศสู ง เมื่อมีการ
เปลีย่ นแปลงความกดดันบรรยากาศเข้าสู ่ระดับปกติ จะเกิดการขยายตัวของก๊าซที่อยู่ ตามอวัยวะต่างๆ เช่ น หู อาจทาให้เกิดการ
บาดเจ็บทีห่ ูสว่ นกลางและไซนัส เนื่องจากร่างกายไม่สามารถปรับแรงดันภายในหูให้เท่ากับแรงดันภายนอกได้ และปริมาตรของปอดจะ
ขยายตัวมากขึ้นจนเนื้อปอดฉีกขาด ฟองอากาศแทรกซึมและไหลเวียนเข้าสู ่กระแสเลือดทีไ่ ปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย เกิดภาวะอุด
กัน้ หลอดเลือดจากฟองอากาศ (Gas embolism) ทีน่ าเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ เช่น หลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ เป็ นต้น
นอกจากนี้การปรับเปลีย่ นความดันบรรยากาศอากาศจากมากมาน้อยอย่างกะทันหัน จะทาให้มีการเจ็บป่ วยจากการลดความกดดัน
บรรยากาศ (Decompression sickness) เช่น การดานา้ ลึกแล ้วขึ้นสูผ่ วิ นา้ เร็วจนเกินไป ร่างกายไม่สามารถขับก๊าซไนโตรเจนทีล่ ะลาย
อยู่ออกทางปอดได้ทนั ฟองอากาศจะเข้าไปอุดกัน้ อยู่ในเส้นเลือดทีไ่ ปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ทาให้มอี าการเจ็บหน้าอก ไอ เหนื่อย หายใจ
ไม่ออก มีเสมหะปนเลือดและภาวะช็อก หากอุดกัน้ ในเส้นเลือดทีไ่ ปเลี้ยงสมอง จะส่งผลให้เป็ นอัมพาตครึ่งซีก ชักหมดสติ และอาจ
เสียชีวติ ได้
2) อันตรายจากความกดดันบรรยากาศตา่ เมือ่ ต้องปฏิบตั งิ านในสถานทีท่ ม่ี คี วามดันบรรยากาศลดลงจะ
ส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศลดลงตามไปด้วย ดังนัน้ อันตรายที่พบบ่อย คือ การขาดออกซิเจน(Hypoxia) ร่างกายจะเกิด
อาการอ่อนเพลีย ปวดศีรษะ คลืน่ ไส้ อัตราการหายใจและการเต้นของหัวใจเร็วขึ้น ตัวเขียว สับสน เคลิบเคลิ้ม ระบบประสาททางานไม่
ประสานกัน หากปริมาณของฮีโมโกลบินทีจ่ บั กับก๊าซออกซิเจน หรือ ออกซีฮีโมโกลบิน (Oxyhemoglobin) ลดตา่ ลงเหลือเพียงร้อยละ
40-60 จะทาให้หมดสติ นอกจากนี้การขึ้นสู ่พ้นื ทีส่ ู งเหนือระดับนา้ ทะเลอย่างรวดเร็ว จะทาให้เกิดภาวะเจ็บป่ วยเฉียบพลันจากการขึ้นที่
สู ง (Acute mountain sickness) ภาวะนี้จะแสดงอาการภายใน 2-3 ชัว่ โมงหลังขึ้นทีส่ ู ง ผูป้ ่ วยจะมีอาการปวดศีรษะ เบือ่ อาหาร
คลืน่ ไส้ อาเจียน นอนไม่หลับ อ่อนแรง หายใจไม่อม่ิ ไอ มีอาการทางระบบประสาท และอาจมีภาวะปอดหรือสมองบวมนา้ ตามมา

3.สภาพแวดล้อมทางเคมี
3.1 ลักษณะและประเภทของสารเคมี สารเคมี หมายถึง องค์ประกอบหรือส่วนประกอบทางเคมี และส่วนผสมไม่ว่าจะ
โดยธรรมชาติหรือสังเคราะห์ข้ นึ ในทางเคมี สารเคมีอาจถูกจัดแบ่งออกเป็ นหลายประเภท ขึ้นกับวัตถุประสงค์ เช่น แบ่งตามสถานะ
แบ่งตามอันตรายด้านกายภาพ หรืออันตรายด้านสุขภาพและสิง่ แวดลอ้ ม สาหรับนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม สารเคมีท่เี ป็ นที่สนใจจะ
เป็ นสารเคมีทฟ่ี งกระจายในบรรยากาศการท
ุ้
างาน ซึง่ สามารถแบ่งออกได้ 2 ลักษณะดังนี้
3.1.1 สารเคมีฟ้งุ กระจายในรู ปอนุภาค (Particulate) อนุ ภาค เป็ นรูปหนึ่งของสารเคมีทอ่ี าจอยู่ในรูปของของแข็ง
หรือของเหลวทีแ่ ขวนลอยอยู่ในอากาศ อนุภาคมีขนาดตัง้ แต่ขนาดโมเลกุลเดี่ยวไปจนถึงขนาดเส้นผ่านศู นย์กลาง 100 ไมครอน ในทีน่ ้ ี
แบ่งประเภทสารเคมี เป็ น 2 ประเภท คือ แบ่งตามลักษณะทางกายภาพ และขนาดของอนุ ภาคทีส่ ามารถเข้าสู ่ระบบทางเดินหายใจ
(ภาพที่ 3.9) ดังนี้
1) การจัดประเภทของอนุภาคตามลักษณะทางกายภาพ สามารถแบ่งอนุภาคออกเป็ น 2 ประเภท คือ
อนุภาคทีเ่ ป็ นของแข็ง ได้แก่ อนุภาคทีอ่ ยู่ในรูปของฝุ่น ฟูม ควัน ขี้เถ้า (fly ash) และเส้นใย (fibre) และอนุ ภาคทีเ่ ป็ นของเหลว ได้แก่
อนุภาคทีอ่ ยู่ในรูปของละออง (mist) และสเปรย์
2) การจัดประเภทของอนุ ภาคตามขนาดของอนุ ภาคที่ สามารถเข้าสู่ ระบบทางเดิ นหายใจ สามารถ
แบ่งอนุภาคเป็ น 2 ประเภท คือ
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อนุภาคที่มขี นาดเล็กพอที่จะหายใจเข้ าสู่ ทางเดินหายใจส่ วนปลายได้ * (respirable particles) เป็ น
อนุภาคทีม่ ขี นาดเล็กกว่า 10 ไมครอน สามารถเข้าสูร่ ะบบทางเดินหายใจส่วนปลาย โดยอนุภาคจะลอยเข้าไปเกาะทีผ่ นังของท่อลมขนาด
เล็ก (Bronchus) และหลอดลมฝอย (Bronchiole) และอนุภาคทีม่ ขี นาดเล็กมากอาจตกค้างในถุงลมปอด (Alveolar sac) และ ถุงลม
ย่อย (Alveoli)
อนุภาคที่มีขนาดใหญ่ ไม่ สามารถหายใจเข้ าสู่ ทางเดินหายใจส่ วนปลายได้ (inhalable particles)
เป็ นอนุภาคทีม่ ขี นาดกว่า 10 ไมครอน สามารถเข้าสู ่ระบบทางเดินหายใจส่วนต้น เช่น จมูก (Nose) และหลอดลม (Trachea) ได้ แต่
เนื่องจากอนุภาคมีขนาดใหญ่ ทาให้ตดิ ค้างทีจ่ มูก และระบบทางเดินหายใจส่วนต้น มักถูกกาจัดออกไปด้วย กลไกการไอ หรือจาม ทา
ให้อนุภาคไม่สามารถเข้าสูร่ ะบบหายใจส่วนปลายได้
ขนาด
แบ่งตาม
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อย่างไรก็ตาม ลักษณะทางกายภาพของสารเคมีในรูปอนุภาคทีแ่ ขวนลอยอยู่ในอากาศ มีหลายลักษณะทัง้ ของเหลวและ
ของแข็ง ซึง่ แต่ละประเภท จะมีรายละเอียดของอนุภาคทีแ่ ตกต่างกันออกไป ดังแสดงในตารางที่ 3.5
ตารางที่ 3.5 แสดงรายละเอียด และตัวอย่างของสารเคมีในรู ปอนุภาค
ลักษณะทางกายภาพ
1.ของแข็ง (Solid)
ฝุ่ น (dust)

ฟูม (fume)

เส้นใย (fibre)
ควัน (smoke)

2.ของเหลว(Liquid)
ละออง (mist)

คาจากัดความ

ตัวอย่ าง

เป็ นสารเคมีทเ่ี ป็ นอนุ ภาคของแข็งทีม่ ขี นาดเล็กๆ เกิดขึ้นจาก
การทีข่ องแข็งถูกตี บด กระทบ กระแทก ระเบิด เมื่อ
พิจารณาตามขนาดของอนุภาค แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด ดังนี้
1) ฝุ่นขนาดเล็กที่สามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ
ส่วนปลายได้ (respirable dust) มีขนาดของ
อนุภาคเล็กกว่า 10 ไมครอน (micron)
2) ฝุ่ นขนาดใหญ่ ท่ีไ ม่ ส ามารถเข้า สู่ ร ะบบทางเดิ น
หายใจส่วนปลายได้ มีขนาดของอนุภาคใหญ่กว่า
10 ไมครอนขึ้นไป (Non-respirable dust)
เมื่อรวมฝุ่นทัง้ สองชนิดนี้เข้าด้วยกันจะเรียกชื่อว่า ฝุ่น
ทุกขนาด (total dust)
อนุ ภาคที่เป็ นของแข็งซึ่งมีขนาดเล็กมาก ๆ เกิดจากการ
เปลีย่ นแปลงสถานะจากของแข็งทีห่ ลอมเหลวจนกลายเป็ นไอ
มีขนาดอยู่ในช่วง 0.01 ถึง 5 ไมครอน
อนุภาคของแข็งทีม่ รี ูปร่างยาวและบาง เมือ่ กล่าวถึงขนาดเส้น
ใยมักจะระบุในสองมิติ คือ เส้นผ่านศูนย์กลางและความยาว
อนุภาคเล็กละเอียดทีล่ อยอยู่ในอากาศ เกิดจากการเผาไหม้ท่ี
ไม่ ส มบู ร ณ์ ข องวัต ถุ ท่ี มี ธ าตุ ค าร์บ อนเป็ นส่ ว นประกอบ
โดยทัวไปจะมี
่
ขนาดเล็กกว่า 1 ไมครอน

ฝุ่นของหิน ฝุ่นทราย ฝุ่นถ่านหิน ฝุ่นโลหะ
ฝุ่นแป้ ง

อนุ ภ าคของเหลวที่แขวนลอยในอากาศ เกิดจากของเหลว
ได้รบั แรงกดดัน จนเกิดการแตกตัวเป็ นอนุ ภาคขนาดเล็ก ฟุ้ ง
กระจาย (dispersing)ในอากาศ มี ข นาดใหญ่ ก ว่ า 10
ไมครอน

มิสต์ของสารฆ่าแมลงทีเ่ กิดจากการฉีดพ่นเป็ น
ฝอย (spraying)
มิสต์ข องนา้ มันที่เกิดขึ้นระหว่างการตัดและ
การบด

ฟูมของตะกัว่ ออกไซด์ ฟูมของเหล็ก
ฟูมของสังกะสี ฟูมของทองแดง
แร่ใยหินหรือแอสเบสตอส
ถ่านหิน และนา้ มัน

3.1.2 สารเคมีฟุ้งกระจายในรู ปก๊ าซและไอระเหย (Gas and vapors) สารเคมีในรูปของแข็งและของเหลวหลาย
ชนิด สามารถฟุ้งกระจายในอากาศในรูปของก๊าซและไอระเหยได้
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สารเคมีในรูปของก๊าซ หมายถึง ของไหล (fluid) ซึง่ มีรูปร่างที่ไม่แน่นอนขึ้นกับภาชนะทีใ่ ช้บรรจุ สามารถเปลีย่ นเป็ น
ของเหลว หรือเป็ นของแข็งได้ โดยการเปลีย่ นอุณหภูมิ และ/หรือเปลีย่ นความกดดัน เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซออกซิเจน
ก๊าซคลอรีน ก๊าซไฮไดรเจนซัลไฟด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เป็ นต้น
สารเคมีในรูปของไอระเหย หมายถึง ไอทีเ่ กิดจากสารทีเ่ ป็ นของเหลว หรือสารทีเ่ ป็ นของแข็งทีอ่ ุณหภูมแิ ละความกดดันปกติ
ไอสารเหล่านี้สามารถจะเปลีย่ นรูปกลับเป็ นของเหลวหรือของแข็งตามสภาวะเดิมได้ โดยการเพิม่ ความกดดัน หรือลดอุณหภูมลิ ง เช่น
ไอระเหยของสารทาละลายอินทรีย ์ เช่น แอลกอฮอล์ เบนซีน นา้ มันก๊าด ไอสารระเหยของสารทีเ่ ป็ นของแข็ง เช่น ลูกเหม็น เป็ นต้น
3.2 อันตรายของสารเคมี
การพิจารณาความเป็ นพิษของสารเคมีนนั้ จะต้องทราบว่าสารเคมีนนั้ เข้าสู ่ร่างกายและเข้าสู ่กระแสโลหิตได้อย่างไร โดยทัว่ ไป
สารเคมีจะเข้าสูร่ ่างกายได้ 3 ช่องทางคือ โดยการหายใจ การดูดซึมผ่านผิวหนัง และการกิน ผูป้ ฏิบตั งิ านส่วนใหญ่จะได้รบั สารเคมีเข้าสู ่
ร่างกายโดยการหายใจมากกว่าช่องทางอืน่ สารเคมีหลายชนิดเมือ่ หายใจเข้าสูร่ ่างกายจะถูกดูดซึมเข้าสูก่ ระแสโลหิต แต่สารเคมีบางชนิด
จะตกค้างอยู่ในปอด ไม่ถูกดูดซึมเข้าสู ่กระแสโลหิต จึงมีโอกาสทาความระคายเคืองให้แก่ปอด นอกจากนี้สารเคมีบางชนิดบังสามารถ
จะทาลายชัน้ ไขมันทีผ่ วิ หนังแลว้ ซึมเข้าสู ่กระแสโลหิตได้ เช่น สารตัวทาละลาย ตะกัว่ อินทรีย ์ ไซยาไนต์ สารฆ่าแมลง เป็ นต้น สาหรับ
ช่องทางการกินนัน้ มีอตั ราการดูดซึมจะตา่ กว่าช่องทางการหายใจ มักเกิดจากการปฏิบตั ิผดิ หลักความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับ
สารเคมี เช่น ไม่ล ้างมือก่อนรับประทาน หรือสูบบุหรี่ขณะปฏิบตั ิงานสัมผัสสารเคมี เมือ่ สารเคมีถูกดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารเข้าสู ่
กระแสโลหิตแล ้ว ถูกนาไปทีต่ บั เพือ่ ทาลายพิษและเคลือ่ นย้ายไปยังไต แล ้วขจัดออกทางระบบขับถ่ายปัสสาวะ
สารเคมีเมือ่ เข้าสู ่ร่างกาย ก็จะเกิดปฏิกิริยาทางเคมี โดยร่างกายจะแสดงอาการทีส่ าคัญออกมา (sign & symptom)
ในลักษณะของอาการแบบเฉียบพลัน (acute effect) หรือแบบเรื้อรัง (chronic effect) อันตรายอาจเป็ นแบบเฉพาะที่ (local effect)
หรือแบบทัว่ ร่างกาย (systemic effect) ดังภาพที่ 3.10 ทัง้ นี้ข้ นึ กับคุณสมบัติทางเคมี ปริมาณของสารเคมีทร่ี ่างกายรับระยะเวลาที่
ได้รบั และความต้านทานของแต่ละบุคคล อาจจาแนกอันตรายหรือผลกระทบต่อสุขภาพของสารเคมีได้ ดังนี้
3.2.1 การขาดอากาศหายใจ สารเคมีจะเข้าไปทาปฏิกิริยากับสารในร่างกาย ทาให้ร่างกายไม่สามารถนาออกซิเจนไป
ใช้ได้ หรือยับยัง้ การแลกเปลีย่ นออกซิเจนที่ระดับเซลล์ ส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนไม่เพียงพอต่อการหายใจร่างกายจึงขาดออกซิเจน
ตัวอย่างเช่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซไซยาไนต์ เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั มีสารเคมีบางชนิดทีไ่ ม่ทาปฏิกิริยาในร่างกาย แต่จะเข้าไป
ขัดขวางการนาออกซิเจนไปใช้งาน เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ ก๊าซไนโตรเจน เป็ นต้น
3.2.2 การระคายเคื อง การระคายเคืองต่อผิวหนัง เช่น คัน แสบ ร้อน หรือเป็ นบาดแผลพุพองตรงบริเวณทีส่ มั ผัสกับ
สารเคมีโดยตรง ตัวอย่างของสารเคมีทท่ี าให้เกิดการระคายเคือง ได้แก่ กรดต่างๆ ด่างต่างๆ ก๊าซคลอรีน แอมโมเนีย ซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ เป็ นต้น
3.2.3 อันตรายต่ อระบบการสร้ างโลหิ ต สารเคมีบางชนิดจะไปกดไขกระดูกซึง่ ทาหน้าทีส่ ร้างเม็ดเลือดแดง ทาให้
ไขกระดูกไม่สามารถผลิตเม็ดเลือดแดงทีป่ กติ ส่งผลให้ปริมาณเม็ดเลือดแดงมีจานวนน้อยและมีรูปร่างไม่สมประกอบ เช่น สารตะกัว่
หรือสารเบนซีน (benzene) เป็ นสาเหตุของการเกิดโลหิตจาง ซึง่ เป็ นสารตัวทาลาย (solvent) ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จะมีผล
ทาให้เกิดโลหิตจางและลุกลามกลายเป็ นมะเร็งในเม็ดเลือด (Iukemia) ได้
3.2.4. อันตรายต่ อระบบประสาท สารเคมีบางชนิดมีผลต่อระบบประสาท เช่ น ทาให้เกิดอาการปวดศี รษะ
เวียนศีรษะ มึนงง ความจาเสือ่ ม ควบคุมการเคลือ่ นไหวของร่างกายไม่ได้ มือสัน่ ตัวอย่างได้แก่ โลหะหนัก เช่น ตะกัว่ ปรอท
แมงกานีส และสารทีร่ ะเหยได้งา่ ย เช่น แอลกอฮอล์ เบนซีน อะซีโตน อีเธอร์ คลอโรฟอร์ม เป็ นต้น
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3.2.5. การเปลี่ยนแปลงกระบวนการเมตาบอลิซึม สารเคมีทท่ี าให้กระบวนการเมตาบอลิซมึ ของร่างกายเกิดการ
เปลีย่ นแปลงและนาไปสูอ่ นั ตรายนัน้ ได้แก่ สารฆ่าแมลงบางชนิด เช่น สารออร์แกโนฟอสเฟต และคาร์บอเมต สารฆ่าแมลงทีก่ ล่าวมานี้
จะทาให้เกิดการสะสมของสารแอซิติลโคลีน (acetylcholine) ซึ่งเป็ นอันตรายต่ อร่างกาย ปกติสารแอซิติลโคลีน นี้จะเกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวลาในร่างกาย เพราะเป็ นสารทีเ่ กิดจากการทางานของระบบประสาท สารแอซิติลโคลีน จะถูกทาลายโดยเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรส
(cholinesterase) แต่ร่างกายได้รบั สารฆ่าแมลงดังกล่าวเข้าไป สารฆ่าแมลงเหล่านัน้ จะไปจับตัวกับเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสก่อนจึงทา
ให้สารแอซิตลิ โคลีนไม่ถกู ทาลายให้หมดไปซึง่ เป็ นผลทาให้ร่างกายเกิดการสะสมสารไว้และเกิดอันตรายในทีส่ ุด
3.2.6. อันตรายต่ อกระดูก สารเคมีจะไปทาอันตรายต่อโครงสร้างของกระดูก ทาให้กระดูกเสียรูปร่าง หรือทาให้
กระดูกเปราะ ตัวอย่างของสารเคมีในกลุม่ นี้ เช่น ฟอสฟอรัส แคดเมียม เป็ นต้น
3.2.7. อันตรายต่ อระบบการหายใจ สารเคมีทท่ี าอันตรายต่อระบบการหายใจ เช่น ปอด ส่วนใหญ่จะเป็ นฝุ่นหรือ
เส้นใยเล็กๆ (fiber) ทีห่ ายใจลอยเข้าไปพร้อมกับอากาศ หากมีขนาดเล็กมากก็สามารถลงไปตกค้างทีป่ อด ขณะทีป่ อดเคลือ่ นไหวก็จะ
เกิดระคายเคืองปอดตลอดเวลา ทาให้ปอดต้องสร้าง “เยื่อพังผืด” (Fibrosis) ขึ้นมาห่อหุม้ ฝุ่นเหล่านัน้ ไว้ ทาให้เนื้อปอดบริเวณนัน้
ไม่สามารถแลกเปลีย่ นออกซิเจนได้ เมื่อฉายรังสีเอกซเรย์ปอดเหล่านัน้ ดู จะเห็นมีเงาคลายเป็ นวัณโรค ปอดทีม่ เี ยื่อพังพืดมากจะมี
ความจุปอดน้อยลง ทาให้ร่างกายเหนื่อยหอบง่าย และอาจทาให้เสียชีวติ ได้ ตัวอย่างของสารเคมีในกลุม่ นี้ ได้แก่ ฝุ่นทราย ฝุ่นถ่านหิน
และแร่ใยหิน เป็ นต้น
3.2.8. ความผิดปกติทางพันธุกรรม สารเคมีทท่ี าอันตรายต่อโครโมโซมของเซลล์ไข่ของมารดาหรือสเปริมส์ของบิดา
เมือ่ ไข่หรือสเปริมส์ทม่ี ยี นี ผิดปกติเหล่านัน้ ได้ถกู ผสมและเจริญเป็ นตัวอ่อนขึ้นมา ตัวอ่อนนัน้ จะมีโครโมโซมทีผ่ ดิ ปกติ ซึง่ เป็ นสาเหตุให้
เกิดการแท้งบุตร ทารกตายคลอดได้ ในบางกรณีการผิดปกติของยีนจะไม่แสดงอะไรทีผ่ ดิ ปกติออกมาให้เห็น แต่การผิดปกติเหล่านัน้
จะปรากฏออกมาให้เป็ นในชัน้ ลูกหรือชัน้ หลาน ตัวอย่างสารเคมีพวกนี้ ได้แก่ สารกัมมันตรังสี สารฆ่าแมลงบางชนิด เป็ นต้น
3.2.9 ความผิดปกติในทารก เกิดจากสารเคมีทาให้ตวั อ่อนภายในครรภ์มารดาเจริญเติบโตผิดปกติ โดยเฉพาะมารดา
ทีต่ งั้ ครรภ์ระหว่าง 3-8 สัปดาห์ จะต้องระวังให้มาก เพราะเป็ นระยะทีม่ กี ารสร้างอวัยวะต่างๆ ของร่างกายทารก หากมารดาได้รบั
สารเคมีระยะดังกล่าวจะทาให้ทารกมีโอกาสตายก่อนคลอด คลอดก่อนกาหนด หรือคลอดออกมาแลว้ มีความพิการ ตัวอย่างของ
สารเคมีในกลุม่ นี้ ได้แก่ ยาธาลิโดไมด์ สารตัวทาละลายบางชนิด ยาปราบศัตรูพชื บางชนิด เป็ นต้น
3.2.10 มะเร็ ง สารเคมีบางชนิดจะทาให้ระบบการควบคุมการสร้างเซลล์ผดิ ปกติ ไม่สามารถทีจ่ ะหยุดยัง้ การสร้างเซลล์
เท่ากับจานวนทีร่ ่างกายปกติตอ้ งการได้ จึงทาให้มกี ารสร้างเซลล์ใหม่ข้นึ มาเรื่อยๆ มากเกินความจาเป็ น กลายเป็ น “เนื้องอก” มะเร็ง คือ
เนื้องอกชนิดร้ายแรงจะอยู่กนั อย่างหลวมๆ ซึง่ พร้อมทีจ่ ะหลุดลอยแพร่กระจายออกไปตามกระแสโลหิตและกระแสนา้ เหลืองเพือ่ ไปงอก
เป็ นอวัยวะต่างๆ ได้ทวร่
ั ่ างกาย ตัวอย่างของสารเคมีทท่ี าให้เกิดมะเร็ง เช่น สารไวนิลคลอไรด์ ทาให้เกิดมะเร็งตับ สารเบนซีน ทาให้เกิด
มะเร็งเม็ดเลือด และแร่ใยหิน ทาให้เกิดมะเร็งเยือ่ หุม้ ปอดได้ เป็ นต้น
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การหายใจเข้าไป
สารเคมีเข้าสู่ร่างกาย

การดูดซึมทางผิวหนัง
การรับประทานเข้าไป

การดูดซึมเขา้ สูก่ ระแสโลหิต
(absorption)
การกระจายตัว (Distribution)

ทางนา้ ตา
การสะสมทีอ่ วัยวะเป้ าหมาย
(Storage)

ทางลมหายใจออก
ทางนา้ ลาย

ทาอันตรายอวัยวะต่างๆ
(Target Organ)

การขับออกจากร่างกาย
(Excretion)

ทางเหงือ่
ทางนา้ นม

อาการเฉียบพลัน
(Acute)

อาการเรื้อรัง
(Chronic)

ทางปัสสาวะ
ทางอุจจาระ

ภาพที่ 3.10 แผนผังแสดงการเกิดอันตรายต่อร่ างกายเนื่องจากการได้รับสารพิษ

4. สภาพแวดล้อมทางชีวภาพ
4.1 ลักษณะของสภาพแวดล้ อมทางชี วภาพ คือ สิง่ มีชีวติ ขนาดเล็กๆ หรือทีเ่ รียกว่า เชื้อโรค และองค์ประกอบอินทรีย ์
ของสิง่ มีชวี ติ ทีอ่ าจเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต หรืออาจเกิดจากการแพร่กระจายเชื้อโรคจากผูป้ ฏิบตั ิงานทีม่ เี ชื้อโรคนัน้ ๆ อยู่ใน
ร่างกาย เมื่อได้รบั เชื้อเข้าสู ่ร่างกาย ผู ป้ ฏิบตั ิงานที่ไม่มภี ูมิคุม้ กันโรคหรือไม่มีความต้านทานต่อเชื้อโรค เชื้อโรคนัน้ จะสามารถ
เจริญเติบโตทาให้เกิดอันตรายต่ อสุขภาพของผู ป้ ฏิบตั ิงานได้ เชื้อโรคที่ผูป้ ฏิบตั ิงานมีโอกาสได้รบั เข้าสู ่ร่างกายมีหลายประเภท เช่ น
ปรสิต ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา ริกเก็ตเซีย ดังตัวอย่างในตารางที่ 3.6
นอกจากนัน้ ยังมีการกาหนดให้สตั ว์ทเ่ี ป็ นพาหะนาโรค เช่น หนู ยุง และสัตว์มพี ษิ เช่น งู ตะขาบ แมงป่ อง ผึ้ง ตัวต่อ
จัดอยู่ในกลุม่ ของสภาพแวดล ้อมทางชีวภาพด้วย เนื่องจากประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรม มีผูป้ ระกอบอาชีพเกษตรกรรมจานวน
มากทีต่ อ้ งทางานในพื้นทีร่ กและชื้นแฉะ เช่น ทุง่ นา สวนยางพารา เป็ นต้น พื้นทีเ่ หล่านี้ล ้วนเสีย่ งต่อการพบสัตว์มพี ษิ ในขณะทางานได้งา่ ย
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4.2. อันตรายทางชี วภาพ เชื้อโรคสามารถแพร่กระจายเข้าสู ่ร่างกายได้ผ่านการหายใจ การสัมผัสสิง่ คัดหลัง่ และการใช้
สิง่ ของร่วมกัน ซึง่ อาจทาให้เกิดการติดเชื้อ อาการแพ้ หรือทาให้เกิดพิษต่อร่างกาย อาการแสดงระยะเริ่มแรกของโรคกลุม่ นี้ส่วนใหญ่
แลว้ เป็ นอาการทีไ่ ม่มลี กั ษณะเฉพาะ อาจมีอาการไข้ร่วมกับปัญหาระบบทางเดินหายใจหายใจ เช่น เชื้อแบคทีเรียไมโคแบคทีเรียมทู
เบอร์คู โ ลซิส (Mycobacterium tuberculosis) ท าให้เ กิ ด โรควัณโรค ผู ป้ ่ วยจะมีอ าการไอเรื้ อ รัง ไอเป็ น เลือ ด เจ็ บหน้า อก
มีไข้ อ่อนเพลีย หรือเชื้อโรคอาจทาให้มอี าการทางระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคตับอักเสบจากไวรัสเอ ซึง่ เกิดจากไวรัสเฮปปาไตติส
ชนิดเอ (Hepatitis A virus) ผูป้ ่ วยจะมีอาการไม่อยากอาหาร ปวดท้อง ท้องร่วง ปัสสาวะมีสเี ข้ม และมีภาวะดีซ่าน ทัง้ นี้อ าการที่
แตกต่างกันนัน้ ขึ้นอยู่กบั ชนิดของเชื้อโรค ชนิดของการสัมผัส ปริมาณการสัมผัส และระยะเวลาการสัมผัส

3-38

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม

ตารางที่ 3.6 แสดงเชื้อทีก่ ่อให้เกิดโรคในกลุม่ อาชีพต่างๆ
เชื้อก่อโรค

โรค

อาชีพกลุม่ เสีย่ ง

ไวรัส (virus)
ไวรัสเฮปปาไตติส ชนิดเอ (Hepatitis A virus)
ไวรัสเฮปปาไตติส ชนิดบี (Hepatitis B virus)
ไวรัสเอชไอวี (Human immunodeficiency virus, HIV)
ไวรัสโคโรนา (Corona Virus)
ไวรัสแจแปนนีส เอนเซปฟาไลตีส (Japanese encephalitis virus)
ไวรัสเรบีส ์ (Rabies virus)
ไวรัสอินฟลูเอนซา เอ (Influenza A virus)
แบคทีเรีย (Bacteria)
ไมโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลซิส (Mycobacterium tuberculosis)
บาซิลลัส แอนทราซิส (Bacillus anthracis)
บรูเซลล่า (Brucella spp.)
เลปโตสไปรา (Leptospira)
เชื้อรา (funji)
ฮิสโตพลาสมา แคปซูลาต้า (Histoplasma capsulatum)
ค็อกซิดอิ อยดีส (Coccidioides)
ริกเก็ตเซีย (rickettsia)

โรคไวรัสตับอักเสบเอ
โรคไวรัสตับอักเสบบี
โรคเอดส์ (AIDS)
โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง(SARS)
โรคสมองอักเสบ (Encephalitis)
โรคพิษสุนขั บ้า (Rabies)
โรคไข้หวัดนก (Avian influenza)

บุคลากรทางการแพทย์

โรควัณโรค (Tuberculosis)
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)
โรคบรูเซลโลซิส (Brucellosis)
โรคเลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis)หรือโรคฉี่หนู

บุคลากรทางการแพทย์
สัตวแพทย์ ชาวนา คนทางานในโรงฆ่าสัตว์ ฟอกหนัง
สัตวแพทย์ คนเลี้ยงวัว ควาย แกะ ม้า แพะ
ชาวไร่ คนทางานโรงงานบาบัดนา้ เสีย คนทางานโรงฆ่าสัตว์

โรคอิสโตพลาสโมซิส (Histoplasmosis)
โรคค๊อกซิดโิ อไอโดไมโกซิส (Coccidioidomysis)

เกษตรกร ชาวนา ผูป้ ระกอบอาชีพทีม่ กี ารขุดดิน
เกษตรกร ชาวนา ผูป้ ระกอบอาชีพทีม่ กี ารขุดดิน

ริกเก็ตเซีย ทัยฟี (Rickettsia typh)
ปรสิต(parasite)
แองไซโลสโตมา ดูโอดีนาเล (Ancylostoma duodenale)
พลาสโมเดียม ฟัลซิพารัม (Plasmodium Falciparum)

โรคมิวรีนไทฟัส (Murine typhus)

ผูป้ ระกอบอาชีพปลูกข้าว ผูป้ ฏิบตั งิ านในโกดังเก็บของ

โรคพยาธิปากขอ (Hookworm disease)
โรคมาลาเรีย (Malaria)

ชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ ทีไ่ ม่สวมใส่รองเท้าขณะปฏิบตั งิ าน
ทหารพราน คนทีป่ ระกอบอาชีพในป่ า

เกษตรกร ผูป้ ระกอบอาชีพในป่ า
สัตวแพทย์ คนเลี้ยงสุนขั แมว
เกษตรกรผูป้ ระกอบอาชีพทีเ่ กี่ยวข้องกับสัตว์ปีก
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5. เออร์ โกโนมิกส์
5.1 ความหมายของเออร์ โกโนมิกส์ เออร์โกโนมิกส์ (ergonomics) หรือ การยศาสตร์ เป็ นสภาพแวดลอ้ มในการ
ทางานประเภทหนึ่ง ว่าด้วยเรื่องของการศึกษาสภาพการทางานทีม่ คี วามสัมพันธ์ระหว่างผู ป้ ฏิบตั ิงานและสภาพแวดลอ้ มในการ
ทางาน เช่ น สถานีทางาน (work station) ท่าทางการทางาน ภาระงาน (workload) และอุณหภูมิ แสง เสียง เป็ นต้น
โดยพิจารณาว่า สถานที่ทางานได้มีการออกแบบหรือปรับปรุงให้มีค วามเหมาะสมกับผู ป้ ฏิบตั ิงานหรือไม่ มุ่งเน้นการจัด
สภาพแวดล ้อมการทางานให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายและจิตใจของผูป้ ฏิบตั งิ าน เพือ่ ป้ องกันปัญหาต่าง ๆ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อ
ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทางาน และสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพการทางานได้ดว้ ย ตัวอย่างการจัดสภาพแวดลอ้ ม
การทางานให้เหมาะสมกับผูป้ ฏิบตั งิ าน ได้แก่
1) การเพิม่ ระดับความสู งของโต๊ะทางานให้มรี ะดับความสู งทีเ่ หมาะสมกับส่วนสู งของผูป้ ฏิบตั ิงาน เพือ่ จะ
ได้ไม่ตอ้ งก้มโน้มตัวเข้าใกล ้ชิ้นงาน
2) การจัดให้มเี ก้าอี้ และทีว่ างพักเท้าเพือ่ ให้พนักงานทีต่ อ้ งยืนทางาน ได้นงั ่ และวางพักเท้าในระหว่างช่วงพัก
3) การออกแบบให้ดา้ มจับของเครื่องมือง่ายต่อการจับถือ ไม่ตอ้ งบิดงอข้อมือ
5.2 ปัญหาด้ านเออร์ โกโนมิกส์ การปฏิบตั ิงานในสถานทีท่ ไ่ี ม่ได้รบั การออกแบบให้ถูกต้องเหมาะสมตามหลัก
เออร์โกโนมิกส์ การยกเคลือ่ นย้ายของหนักหรือการทางานในท่าทางทีไ่ ม่เหมาะสม อาจเป็ นสาเหตุให้เกิดความผิดปกติของระบบ
กล้ามเนื้อและกระดูกจากการทางาน (Work-related musculoskeletal disorders ; WMSDs) ซึง่ ความผิดปกติเหลี้จะเกิดขึ้น
อย่างช้าๆ ตามส่วนต่างๆของร่ างกาย เช่น กระดู ก เส้นประสาท เส้นเอ็น พังผืด ข้อต่อ กระดู กอ่อน และหมอนรองกระดู ก
โดยผูป้ ฏิบตั ิงานอาจรูส้ กึ ว่าเกิดความไม่สะดวกสบายในการทางาน รูส้ กึ เจ็บปวดกลา้ มเนื้อ หรือข้อต่อ รวมทัง้ อาจมีอาการปวด
เมือ่ ยกล ้ามเนื้อ หลังจากเลิกงานแล ้ว อันตรายทีพ่ บบ่อย ได้แก่
5.2.1 เอ็นอักเสบ (Tendonitis) เกิดจากการเคลือ่ นไหวซา้ ซากจาเจ เช่น การใช้ไขควง งานพิมพ์ดดี การ
เล่นเทนนิส การเล่นกอล์ฟ เป็ นต้น ทาให้เกิด การอักเสบของเอ็น(Tendon) ทีบ่ ริเวณทีก่ ลา้ มเนื้อและเส้นเอ็นมาเชื่อมต่อกัน มัก
เกิดขึ้นทีก่ ลุม่ ของเอ็นข้อมือหัวไหล่ ข้อศอก มีอาการปวด บวม
5.2.2 โรคกลุ่มอุโมงคาร์ ปาล (Carpal tunnel syndrome : CTS) เกิดจากการทางานทีต่ อ้ งบิดข้อมือซา้
ๆ การใช้เครื่องมือที่มคี วามสัน่ สะเทือน ทาให้เกิดปลอกหุม้ เอ็น(Tendon sheath) อักเสบและบวม และกดทับเส้นประสาท
มีเดียน (Median nerve) ทีท่ อดผ่านอุโมงค์คาร์ปาลทีข่ อ้ มือ ผูป้ ่ วยจะรูส้ กึ ชา ปวด และหมดความรูส้ กึ บริเวณนิ้วหัวแม่มอื
และนิ้วมืออืน่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เวลากลางคืน
5.2.3 โรคนิ ว้ ไกปื น (Trigger-finger syndrome) หรือ เรียกว่า โรคนิ้วล็อค เกิดจากการเกร็งนิ้วมือซา้ ๆ
ต้านแรงสันสะเทื
่
อนการล็อคของเอ็น เกิดอาการบวมของปลอกหุม้ เอ็นจนทาให้เอ็นไม่สามารถยืดหยุ่นได้
5.2.4 กลุ่มอาการบริ เวณทรวงอก ถุงรองเอ็นและพังผืดอักเสบ (Thoracic Outlet Syndrome) สาเหตุ
มาจากการทางานทีต่ อ้ งมีการเอื้อมมือในระดับเหนือไหล่บ่อยๆ ทาให้เส้นใยประสาทและหลอดเลือดทีอ่ ยู่ระหว่างคอและไหล่ถูก
กดทับ มีอาการชาบริเวณนิ้วมือ เมือ่ มีการเคลือ่ นไหวร่างกายส่วนบนจะมีอาการปวดแขนและไหล่
5.2.5 โรคปวดหลังส่ วนล่ าง (Low back pain) สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการใช้อริ ิยาบถที่ไม่ถูกต้อง เช่น
ก้มลงยกของหนัก บิดเอี้ยวตัวหยิบสิง่ ของ หรือการทางานอยู่ในท่าเดิมเป็ นระยะเวลานาน ทาให้กลา้ มเนื้อหลังหดเกร็ง (Back
muscle spasm) อาจมีอาการปวดมากอาจร้าวไปทัง้ แผ่นหลังจนขยับไม่ได้ นอกจากนี้สง่ิ สาคัญอีกประการหนึ่ง คือ การยกหรือ
ลากของหนักทาให้เกิดการฉีกขาดเยื่อหุม้ ชัน้ นอก (anulus fibrossus) ของหมอนรองกระดูกสันหลัง เยื่อหุม้ บริเวณนี้จะโป่ ง
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ออกมาทางด้านข้างกดเบียดเส้นประสาทบริเวณกระดูกสันหลัง ผูป้ ่ วยจะมีอาการชาบริเวณน่อง อาการปวดหลังจะเป็ นมากขึ้น
เรื่อยๆจนกระทังปวดเสี
่
ยวร้าวลงมาบริเวณขา ทาให้ผูป้ ่ วยเดินไม่ปกติ
กิจกรรม 3.1.3
1. สภาพแวดล้อมในการทางานของพนักงานพิมพ์งานด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ในห้องสานักงานทัว่ ไปมี
อะไรบ้าง จงระบุมาพร้อมยกตัวอย่าง
2. อันตรายของเสี ยงดังมีอะไรบ้าง อธิ บายมาพอเข้าใจ
แนวตอบกิจกรรม 3.1.3
1. พนักงานดังกล่าวจะมีสภาพแวดล้อมในการทางานดังนี้
1) สภาพแวดล้อมทางเคมี เช่น สารเคมีจากคุณภาพอากาศในสานักงาน (Indoor air quality) ที่พบเช่ น
ก๊าซโอโซน คาร์บอนมอนอกไซด์ ฟอร์มลั ดีไฮด์ เป็ นต้น
2) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น เสี ยง แสงจ้า รังสี เป็ นต้น
3) สภาพแวดล้อมทางชีวภาพ เช่น เชื้อโรคที่มีในสานักงาน จากเพื่อน ๆ เป็ นต้น
4) เออร์โกโนมิกส์ เช่น เมื่อยคอ ปวดแขน เก้าอี้ไม่เหมาะสม เป็ นต้น
2. เสี ยงมีอนั ตรายต่อการได้ยิน ทาให้เกิดการสู ญเสี ยการได้ยินแบบชัว่ คราว และแบบถาวร ทาให้เกิดปั ญหา
การสื่ อสารติดต่อและคุณภาพชีวิตตามมา นอกจากนี้ยงั มีอนั ตรายต่อสุ ขภาพทัว่ ไป อันตรายต่อความปลอดภัยในการ
ทางาน รบกวนการนอนหลับจนทาให้ร่างกายไม่พร้อมทางาน และรบกวนหรื อลดประสิ ทธิ ภาพการทางานที่ตอ้ งใช้
เสี ยงพูดสนทนาติดต่อกัน
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เรื่องที่ 3.2.2
วิธีการชี้บ่งปัญหาสภาพแวดล้ อมในการทางาน
สิง่ สาคัญของการตระหนักปัญหาสภาพแวดลอ้ มการทางานคือ การชี้บ่ง (Identification) หรือการค้นหาว่าในการ
ทางานหนึ่ง ๆ นัน้ ผูป้ ระกอบอาชีพต้องสัมผัสกับสภาพแวดลอ้ มอะไรบ้าง เพื่อที่จะดาเนินการประเมินการสัมผัส และควบคุม
อย่างถูกต้องต่อไป

1. วิธีการชี้บ่งปัญหาสภาพแวดล้อมในการทางาน
1.1 การศึกษากระบวนการผลิต โดยศึกษาและทาความเข้าใจ รายละเอียดต่างๆของกระบวนการผลิตตัง้ แต่
เริ่มต้นจนถึงขัน้ ตอนสุดท้าย การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต จะทาให้นกั สุขศาสตร์อุตสาหกรรมสามารถชี้บ่ง
เบื้องต้นได้วา่ การทางานนัน้ ๆ น่าจะมีปญั หาสภาพแวดล ้อมการทางานอะไรบ้างทีอ่ าจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผูป้ ฏิบตั ิงาน ข้อมูลที่
ควรรวบรวมเพือ่ ทาความเข้าใจกระบวนการผลิตมีดงั นี้
1) ข้อมูลวัตถุดิบ เช่น ลักษณะรายละเอียดของวัสดุท่ใี ช้ (material’s specification) ข้อมูลด้านความ
ปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet: SDS) และปริมาณการใช้ เป็ นต้น
2) ข้อมูลเครื่ องจักร เช่น รายละเอียดของเครื่องจักรทีใ่ ช้ ข้อมูลมาตรฐานทางวิศวกรรมของเครื่องจักร
3) ข้อมูลกระบวนการผลิต เช่น แผนภูมกิ ระบวนการผลิต (Process flowchart) พร้อมรายละเอียดของ
กระบวนการผลิต วิธีการปฏิบตั ิ (Procedure)
4) ข้อมูลผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้(by-product)
โดยทัวไป
่ การทาความเข้าใจในกระบวนการผลิต ช่วยให้นกั สุขศาสตร์อุตสาหกรรมสามารถทาการชี้บ่งได้งา่ ยมากขึ้น
โดยเฉพาะเรื่องสภาพแวดลอ้ มทางเคมี ดังเช่น ตัวอย่างทีแ่ สดงในตารางที่ 3.7 ส่วนสภาพแวดลอ้ มในการทางานประเภทอื่น ๆ
นัน้ สามารถหาข้อมูลประกอบการชี้บง่ ได้โดยการลงพื้นทีส่ ารวจโรงงาน
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ตารางที่ 3.7 การสัมผัสสารเคมีในกระบวนการผลิตต่ าง ๆ
กระบวนการผลิต
1. การเชื่อมในทีอ่ บั อากาศ
2. การเชื่อมโลหะทีผ่ ่านการทาความสะอาดด้วยคลอริเนเตด
ไฮโดรคาร์บอน
3. การทางานทีใ่ ช้กรดไนตริกกับสารอินทรีย ์
4. ตัวล้างไข (degreasers) ทีม่ แี หล่งอุลตราไวโอเลต และ
สารละลายคลอริเนเตดไฮโดรคาร์บอน
5. การย่อยสลายสารอินทรีย ์
6. การทางานทีใ่ ช้กรดไนตริกกับโลหะทีม่ สี ารอาร์เซนิก
เจือปน
7. การทางานทีม่ ปี ฏิกริยาของฟอร์มลั ดีไฮด์และ
ไฮโดรเจนคลอไรด์
8. การย่อยสลายด้วยความร้อนของสารคลอริเนเตด
ไฮโดรคาร์บอน เช่น คาร์บอนเตตราคลอไรด์
ไตรคลอโรเอทิลนี เป็ นต้น
9. การอบกาแฟ (roasting coffee)
10. ไพโรไลซีส (pyrolysis) ของไม้ ถ่านหิน นา้ มัน และ
ก๊าซธรรมชาติ
11. ไพโรไลซีสของพลาสติก

สารพิษทีเ่ กิดขึน้
ไนโตรเจนออกไซด์ โอโซน ฟูมของโลหะ
ไนโตรเจนออกไซด์ โอโซน ฟูม ฟอสจีน ไฮโดรเจนคลอไรด์
ไนโตรเจนออกไซด์
ฟอสจีน ไฮโดรเจนคลอไรด์
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ แอมโมเนีย มีเทน คาร์บอนไดออกไซด์
อาร์ซนี
บีสคอลโรเมทิลอีเทอร์
ฟอสจีน ไฮโดรเจนคลอไรด์

ไนโตรเจนออกไซด์ อัลดีไฮด์ กรดอินทรีย ์
คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน ซัลเฟอร์ออกไซด์
เมทานอล กรดอะซีตกิ ไนโตรเจนออกไซด์
คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรเจนไซยาไนด์ ไฮโดรเจนคลอไรด์
ไอโซไซยาเนต สไตรีนออกไซด์

1.2. การทบทวนข้ อมูลปัญหาสภาพแวดล้ อมในการทางาน เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจถึงปัญหามากขึ้น อาจค้นคว้า
ข้อมูลเพิม่ เติม เช่น รายงานการศึกษา หรือรายงานการสารวจด้านสุขศาสตร์อตุ สาหกรรมในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
จากแหล่งข้อมูลทีส่ าคัญดังต่อไปนี้
แหล่งข้อมูลในประเทศไทย
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม
2) สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล ้อม
3) สานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
4) สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทางาน (ประเทศไทย)
แหล่งข้อมูลในต่างประเทศ
1) UK-Health and Safety Executive (HSE)
2) US-Occupational Safety and Health Administration (OSHA)
3) US-National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)
4) US- American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)
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นอกจากนี้การทบทวนข้อมูลจากตารา วารสาร และเอกสารวิชาการทีเ่ กี่ยวข้อง เป็ นอีกวิธีการหนึ่งทีจ่ ะช่วยให้สามารถชี้
บ่งปัญหาสภาพแวดลอ้ มในการทางานได้อย่างครอบคลุม ตัวอย่างตารา วารสารและ เอกสารวิชาการที่น่าสนใจศึกษาค้นคว้า
ได้แก่
1) ILO’s Encyclopedia of Occupational Safety and Health
2) วารสาร Industrial Hygiene ของ American Industrial Hygiene Association
3) วารสาร Annals of Occupational Hygiene ของ British Occupational Hygiene Society
4) เอกสารการสอนในหลักสูตรวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5) วารสารความปลอดภัยและสุขภาพของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1.3 การเดินสารวจด้ านสุ ขศาสตร์ อุตสาหกรรม (Industrial Hygiene Walkthrough Survey) คือ การเดิน
สารวจ/ตรวจสอบภายในพื้นที่การผลิตของโรงงานอย่างละเอียดถี่ถว้ น เพื่อบ่งชี้ปญั หาสภาพแวดลอ้ มในการทางานตามหลัก
สุขศาสตร์อตุ สาหกรรม ซึง่ เป็ นวิธีการทีส่ าคัญมาก เพราะจะช่วยให้สามารถชี้บ่งปัญหาได้อย่างชัดเจนตามสถานการณ์การทางาน
จริงและทาให้เข้าใจปัญหาได้มากกว่าทราบข้อมูลจากคาบอกเล่าของพนักงานหรือนายจ้าง
1.3.1 วัตถุประสงค์ ของการเดินสารวจ มีดงั นี้
1) เพือ่ บ่งชี้ปญั หาสภาพแวดล ้อมในการทางานทีอ่ าจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพของผูป้ ฏิบตั งิ าน
2) เพือ่ ศึกษากระบวนการผลิต วิธกี ารทางาน และระยะเวลาปฏิบตั งิ าน
3) เพือ่ วางแผนการประเมินปัญหาสภาพแวดล ้อมในการทางานตามวิธกี ารทางสุขศาสตร์อตุ สาหกรรมต่อไป
1.3.2 การเตรี ยมความพร้ อมก่ อนเดินสารวจ
1) ควรติดต่อโรงงาน หรือหน่วยงานล่วงหน้า เพือ่ นัดหมายวัน เวลา ทีจ่ ะเดินสารวจ และอาจประสานขอ
เจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานนัน้ ๆ เพือ่ เข้าร่วมในการเดินสารวจ
2) ศึกษาและทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนทาการสารวจ เช่น ข้อมูลกระบวนการผลิต ข้อมูลความ
ปลอดภัยสารเคมี มาตรฐานและกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง รายงานผลตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมทีผ่ ่านมา ข้อมูลด้านสถิตเิ กิด
อุบตั เิ หตุและความเจ็บป่ วย เป็ นต้น
3) จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ปากกา ตลับเมตร แบบสอบถาม แบบสารวจ (checklist) เพื่อช่วยจด
บันทึก จะทาให้การเดินสารวจทาได้รอบคอบและไม่ตกหล่น หรืออาจมีการใช้เครื่องมืออย่างง่ายทีส่ ามารถอ่านค่าโดยตรงร่วม
ด้วย เพือ่ ประเมินสภาพปัญหาเบื้องต้น และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
1.3.3 การปฏิบัติตัวในขณะเดินสารวจ ควรเดินสารวจร่วมไปกับทางเจ้าหน้าทีข่ องโรงงาน และควรปฏิบตั ิตาม
กฎด้านความปลอดภัยของโรงงานเสมอ รวมทัง้ ควรแต่งกายให้รดั กุม และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคล (PPE)
ตามคาแนะนาของโรงงานตลอดเวลาทีเ่ ดินสารวจ
1.3.4 วิธีการเดินสารวจ ก่ อนเดินสารวจควรมีการประชุมร่ วมกับเจ้าหน้าที่ของโรงงาน หรือหน่ วยงาน เพื่อ
ร่วมกันวางแผนเส้นทางในการเดินสารวจ และหลังจากการเดินสารวจเสร็จสิ้น ควรมีการประชุมร่วมกันอีกครัง้ เพือ่ สรุปข้อมูลที่
ได้จากการเดินสารวจ ในขณะเดินสารวจ ควรทาการซักถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ หัวหน้างาน และพนักงานในหน่ วยงานนัน้ ๆ
พร้อมทัง้ จดบันทึกข้อมูลทีส่ าคัญ ได้แก่
1) ข้อ มูลทัว่ ไปของโรงงาน/หน่ วยงาน เช่น ประเภทธุ ร กิจ ระยะเวลาการดาเนิน งาน นโยบายด า้ น
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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2) ข้อมูลด้านกระบวนการผลิต เช่ น วัตถุดิบที่ใช้ เครื่องจักร แผนผังกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์

ผลพลอยได้
3) ข้อมูลเกี่ยวกับผูป้ ฏิบตั งิ าน เช่น จานวนผูป้ ฏิบตั งิ าน อายุงาน ขัน้ ตอนปฏิบตั งิ าน ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน
ต่อวัน กะการทางาน ระยะเวลาพัก สวัสดิการ
4) ข้อมูลด้านความปลอดภัย เช่น อุบตั ิเหตุท่เี คยเกิดขึ้น การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
มาตรการการป้ องกันและควบคุมด้านความปลอดภัยทีม่ อี ยู่เดิม
5) ข้อมูลด้านระบบงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การบริการ
ทางการแพทย์ ผลตรวจสุ'ขภาพพนักงาน การส่งเสริมสุขภาพพนักงาน
นอกจากการซักถามข้อมูลทีส่ าคัญแล ้ว ในขณะเดินสารวจ ผูส้ ารวจควรสังเกตสภาพแวดล ้อมในการทางานและสิง่ ต่างๆ
ดังต่อไปนี้
1)

2)

3)

สภาพทัวไปของโรงงาน
่
สิง่ ทีค่ วรสังเกต ได้แก่
(1) สภาพทัวไปของโรงงานมี
่
ความสะอาด ความเป็ นระเบียบเรียบร้อย
(2) การจัดวางผังโรงงาน พื้นทีป่ ฏิบตั งิ าน ทางเดิน เส้นทางจราจรภายในโรงงาน
(3) ประสิทธิภาพของระบบระบายอากาศ
วิธีการทางานของผูป้ ฏิบตั งิ าน สิง่ ทีค่ วรสังเกต ได้แก่
(1) การทาตามข้อปฏิบตั เิ พือ่ ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
(2) การใช้อปุ กรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี
(3) รอยเปื้ อนของสารเคมีหรือฝุ่นบนเสื้อผ้าของผูป้ ฏิบตั งิ าน
สภาพแวดล ้อมในการทางานทีอ่ าจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพของผูป้ ฏิบตั งิ าน สิง่ ทีค่ วรสังเกตได้แก่
(1) ฝุ่นหรือฟูมทีฟ่ ้ งุ กระจาย
(2) ไอระเหยของสารเคมีทท่ี าให้รูส้ กึ ระคายเคืองต่อตาหรือผิวหนัง
(3) ความร้อนในกระบวนการผลิต
(4) แสงสว่างทีไ่ ม่เพียงพอ ทาให้ตอ้ งใช้สายตาเพ่งมอง
(5) เสียงดังจนพนักงานต้องยืนตะโกนคุยกัน
(6) ปัญหาด้านเออโกโนมิกส์
(7) ประเด็นอืน่ ๆ
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กิจกรรม 3.2.2
ในฐานะนักวิชาการสาธารณสุข ได้รับการร้องขอจากผูจ้ ดั การโรงงานผลิตแชมพูสมุนไพร ให้ช่วยแนะนา
เรื่ องปัญหาที่อาจเกิดจากสภาพแวดล้อมในการทางาน ท่านจะมีแนวทางดาเนินการอย่างไร จงอธิ บายพอเข้าใจ
แนวตอบกิจกรรม 3.2.2
แนวทางมีดงั นี้
1. ขอกระบวนการผลิตมาศึกษาว่ามีการใช้วตั ถุดิบอะไรบ้าง มีวิธีการผลิตอย่างไร ผลิตภัณฑ์และผลพลอย
ได้คืออะไร เพื่อจะทราบว่าสภาพแวดล้อมในการทางานจากกระบวนการผลิตน่าจะมีอะไรบ้าง
2. ทบทวนปั ญหาสภาพแวดล้อมในการทางานจากรายงาน ผลสารวจ เอกสารวิชาการต่าง ๆ และอาจ
ปรึ กษาหรื อค้นคว้าจากแห่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อจะได้มีขอ้ มูลมาพิจารณาต่อไป
3. เดินสารวจโรงงานโดยมีแบบสารวจไปด้วย จะสามารถเห็นสภาพปัญหาสภาพแวดล้อมที่เป็ นจริ งได้ดี
ยิ่งขึ้น
การดาเนินการข้างต้น พอจะทาให้ได้สภาพปัญหาสภาพแวดล้อม แนะนาว่าควรกาหนดให้มีการตรวจวัด
ทางสุ ขศาสตร์อุตสาหกรรมต่อไป
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เรื่องที่ 3.2.3
มาตรฐานสภาพแวดล้ อมในการทางาน
ปัจจุบนั ประเทศไทย กระทรวงแรงงาน มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสภาพแวดลอ้ มในการทางาน ภายใต้
พระราชบัญญัตคิ มุ ้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541 จานวน 1 ฉบับ คือ กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอ้ มในการทางานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. 2547 และมีกฎหมายที่ภายใต้
พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล ้อมในการทางาน พ.ศ. 2554 จานวน 4 ฉบับ คือ
1. ประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน เรื่อง ขีดจากัดความเข้มข้นของสารเคมีอนั ตราย
2. กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล ้อมในการทางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559
3. ประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงทีย่ อมให้ลูกจ้างได้รบั เฉลีย่ ตลอด
ระยะเวลาการทางานในแต่ละวัน
4. ประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่างทางาน
สาหรับกระทรวงอุตสาหกรรม มีกฎหมายว่าด้วยเรื่อ งสิ่งแวดลอ้ มทางกายภาพ 1 ฉบับ คื อ ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุม้ ครองในการประกอบกิจการในโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดลอ้ มในการทางาน พ.ศ. 2546 ซึง่ อยู่
ภายใต้ พระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ.2535
อย่างไรก็ตาม กฎหมายข้างต้นมีแหล่งอ้างอิงสาคัญคือค่ามาตรฐาน Threshold Limit Values (TLVs) ของสมาคม
นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมอเมริกนั ภาครัฐ (American Conference of Governmental Industrial Hygienists: ACGIH)
และค่ามาตรฐานดังกล่าวก็เป็ นทีย่ อมรับของนักสุขศาสตร์อตุ สาหกรรมทัวโลก
่ ในทีน่ ้ จี งึ ขอนารายละเอียดของค่ามาตรฐาน TLVs
มาเสนอ

1. มาตรฐานสารเคมีในบรรยากาศการทางาน
มาตรฐานสารเคมีท่สี าคัญ คือ ค่ ามาตรฐาน Threshold Limit Values (TLVs) ของสมาคมนักสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมอเมริกนั ภาครัฐ (American Conference of Governmental Industrial Hygienists: ACGIH) และค่ า
มาตรฐานดังกล่าวก็เป็ นทีย่ อมรับของนักสุขศาสตร์อตุ สาหกรรมทัวโลก
่ และถูกนามาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในหลายประเทศ
รวมทัง้ ในประเทศไทยด้วย ทุกปี ACGIH จะจัดทาเอกสาร Threshold Limit Values for Chemical Substances and
Physical Agents and Biological Exposure Indicies ภายในเอกสารจะมีค่ามาตรฐานสารเคมีในบรรยากาศการทางานและ
ในร่างกาย ในทีน่ ้ จี งึ ขอนาเสนอรายละเอียดของค่ามาตรฐาน TLVs
1.1 ความหมายและที่มา ค่า TLVs คือ ค่าความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศการทางานที่คนงานเกือบทัง้ หมด
สัมผัสหลายๆวันต่อเนื่องกัน โดยปราศจากผลกระทบทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพของผูป้ ฏิบตั ิงาน การกาหนดค่ามาตรฐาน TLVs
จะพิจารณาจากข้อมูลสาคัญ ดังนี้
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(1) ข้อมูลและประสบการณ์จริงในโรงงาน
(2) ข้อมูลจากผลการทดลองในคน
(3) ข้อมูลจากผลการศึกษาในสัตว์ทดลอง
(4) ข้อมูลจากข้อ(1) (2) และ (3) ทัง้ 3 แหล่งร่วมกัน
เนื่องจากแต่ละบุคคลมีความไวในการเกิดโรคแตกต่างกัน การสัมผัสสารเคมีบางชนิดทีค่ วามเข้มข้นตา่ กว่าหรือเท่ากับ
ค่ า TLVs อาจมีผูป้ ฏิบตั ิงานจานวนไม่มากนักที่ได้รบั ผลกระทบจากการสัมผัสสารเคมี แต่ ในจานวนนี้อาจมีบางคนที่ได้รบั
ผลกระทบรุนแรง จนกระทัง่ เกิดความเจ็บป่ วย หรือส่งผลให้เป็ นโรคจากการทางานได้ ดังนัน้ ค่า TLVs จึงเป็ นเพียงข้อแนะนา
ในการควบคุมความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศการทางานเท่านัน้ มิได้เป็ นข้อบ่งบอกว่าจะทุกคนทีส่ มั ผัสจะไม่เป็ นอันตราย
ดังนัน้ ผูเ้ กี่ยวข้องจึงต้องทาความเข้าใจในเรื่องนี้และระมัดระวังในการใช้ค่ามาตรฐานด้วย ข้อปฏิบตั ิทด่ี ที ส่ี ุด คือ การควบคุมให้
ความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศตา่ กว่า TLVs มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะสามารถทาได้
1.2 ขอบเขตการนาไปใช้ งาน สิ่งที่ควรคานึงถึงในการนาค่ า TLVs ไปใช้ คือ ค่ า TLVs เป็ นค่ าแนะนาในการ
ควบคุมความเข้มข้นของสารเคมีภายในบรรยากาศการทางานไม่ให้เป็ นอันตรายต่อสุขภาพของผูป้ ฏิบตั ิงานเท่านัน้ จึงไม่สามารถ
นาค่านี้ไปใช้ในการควบคุมมลพิษทางอากาศทีเ่ กิดขึ้นในชุมชนรอบสถานประกอบการได้ เนื่องจากในชุมชนนัน้ ประกอบด้วยคน
หลายช่วงวัย ทัง้ วัยทางาน วัยเด็ก และวัยชรา ดังนัน้ ผูท้ ่นี าค่ า TLVs ไปใช้เป็ นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ ควรเป็ นผู ท้ ่มี คี วาม
เข้าใจเกี่ยวกับข้อจากัดของค่า TLVs และมีความรูใ้ นศาสตร์ทางด้านสุขศาสตร์อตุ สาหกรรมเป็ นอย่างดี
1.3 ประเภทของค่ า TLVs ค่ามาตรฐาน TLVs สาหรับสารเคมี ถูกแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
1.3.1 ค่ ามาตรฐานสารเคมีเฉลี่ยในบรรยากาศตลอดระยะเวลาการทางาน (Threshold Limit ValueTime Weighted Average; TLV-TWA) เป็ นค่าความเข้มข้นสารเคมีในบรรยากาศการทางานเฉลีย่ ตลอดระยะเวลาการทางาน
8 ชัว่ โมงต่อวัน และ 40 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ โดยคนงานเกือบทัง้ หมดสัมผัสหลายๆวันต่อเนื่องกัน โดยปราศจากผลกระทบทีเ่ ป็ น
อันตรายต่อสุขภาพของผูป้ ฏิบตั งิ าน
1.3.2 ค่ ามาตรฐานสารเคมีในบรรยากาศสาหรั บการสั มผัสในระยะเวลาสั้ น ๆ (Threshold Limit
Value-Short Term Exposure Limit ; TLV-STEL) เป็ นค่าความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศการทางานทีผ่ ูป้ ฏิบตั ิงาน
สัมผัสได้ในระยะเวลาสัน้ ๆ ไม่เกิน 15 นาที โดยเชื่อว่าผูป้ ฏิบตั งิ านจะไม่เกิดอันตรายจากการระคายเคือง หมดสติ หรือต่อระบบ
ประสาท จนทาให้เกิดอุบตั ิเหตุ ซึง่ ความเข้มข้นของสารเคมีจะต้องไม่เกินค่า TLV-STEL ทีก่ าหนดไว้ไม่ว่าจะสัมผัสในช่วงเวลา
ใดของการทางานก็ตาม และความเข้มข้นสารเคมีในบรรยากาศการทางานจะต้องไม่เกินค่า TLV-TWA ตามทีม่ าตรฐานกาหนด
ไว้ดว้ ย หากผู ป้ ฏิบตั ิงานสัมผัสความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศการทางานสู งเกินกว่าค่ า TLV-TWA จนขึ้นมาถึงระดับ
TLV-STEL ผู ป้ ฏิบตั ิงานจะสัมผัสได้ไม่เกิน 15 นาทีต่อครัง้ ไม่เกิน 4 ครัง้ ต่อวัน และในแต่ละครัง้ ควรห่างกันอย่างน้อย
60 นาที
1.3.3 ค่ ามาตรฐานสู งสุ ดของสารเคมีในบรรยากาศ (Threshold Limit Value-Ceiling: (TLV-C)
เป็ นค่าความเข้มข้นสู งสุดของสารเคมีในบรรยากาศการทางาน โดยผูป้ ฏิบตั ิงานห้ามสัมผัสสารเคมีเกินกว่าค่า TLV-C ไม่ว่าใน
ช่วงเวลาใดก็ตาม
ตารางที่ 3.8 เป็ นตารางแสดงค่ า TLVs ของ ACGIH ซึ่งแสดงค่ ามาตรฐานทัง้ 3 ประเภทที่กล่าวมาข้างต้น
ประกอบด้วย
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Substance (CAS. No.) คือ ชื่อสารเคมี และชุดตัวเลขอ้างอิงเฉพาะของสารเคมี
TWA หมายถึง ค่า TLV-TWA
STEL หมายถึง TLV-TWA สังเกตว่าถ้ามี C นาหน้า หมายถึง TLV-C
Notation หมายถึง ข้อมูลเฉพาะของสารเคมีแต่ละตัว หากมีคาว่า “skin” ปรากฏอยู่ แสดงว่าสารเคมีนนั้ ๆ
สามารถดูดซึมเข้าสู ่ร่างกายทางผิวหนังได้ คาว่า “Sen” หมายถึง สารกระตุน้ ให้เกิดภูมไิ วเกิน (Sensitization) และคาว่า “BEI”
หมายถึง มีการกาหนดค่าดัชนีช้ วี ดั การสัมผัสทางชีวภาพ (Biological Exposure Indices; BEIs) นอกจากนี้ยงั มีการระบุถงึ การ
เป็ นสารก่อมะเร็งของสารเคมี ดังนี้
A1 หมายถึง เป็ นสารก่อมะเร็งในมนุษย์
A2 หมายถึง สงสัยว่าเป็ นสารก่อมะเร็งในมนุษย์
A3 หมายถึง เป็ นสารก่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง
A4 หมายถึง ไม่ถกู จัดว่าเป็ นสารก่อมะเร็งในมนุษย์
A5 หมายถึง ไม่สงสัยว่าจะเป็ นสารก่อมะเร็งในมนุษย์
ตารางที่ 3.8 แสดงค่า TLVs ของสารเคมีบางตัว
Substance (CAS. No.)

Adopted Values
TWA
STEL
Notation

Mol Wgt

TLV-Basis (Critical
effects)
ระคายเคืองตาและระบบ
ทางเดินหายใจส่วนต้น
ระคายเคือง
มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง
มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง
โรคปอดใยหิน
มะเร็งเยือ่ หุม้ ปอด
มะเร็งปอด

อะเซตัลดีไฮด์(75-07-0)

-

C 25 ppm

A2

44.05

อะซีโตน (67-64-1)(2014)

250 ppm

500 ppm

A4 : BEI

58.05

2 ppm
0.1 f cc(F)

-

Skin ; A3
A1

53.05
-

Benzidine (92-87-5)
เบนซีน(71-43-2)(1996)

0.5 ppm

2.5 ppm

184.23
78.11

มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาว

เอทธิลนี ออกไซด์ (75-21-8)(1990)

1 ppm

-

Skin : A1
Skin : A1;
BEI
A2

44.05

โทลูอนี (108-88-3)(2006)

20 ppm

-

A4; BEI

92.13

มะเร็ง
มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง
มีผลต่อการมองเห็น
ระบบสืบพันธุเ์ พศหญิง
การแท้งบุตร

อะซีโตไนไตรล์(107-13-1)(2015)
แอสเบสทอส (1332-21-4)

ที่มา: ACGIH, 2018
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มาตรฐานสารเคมีในบรรยากาศการทางานของประเทศไทยในปัจจุบนั คือ ประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
เรื่อง ขีดจากัดความเข้มข้นของสารเคมีอนั ตราย ซึง่ ค่าขีดจากัดความเข้มข้นของสารเคมีอนั ตรายเฉลีย่ ตลอดระยะเวลาการทางาน
ปกติ ทีก่ าหนดไว้อาจมีความแตกต่างจากค่า TLV-TWA ของ ACGIH ดังแสดงในตารางที่ 3.9
ตารางที่ 3.9 แสดงตัวอย่างขีดจากัดความเข้มข้นของสารเคมีอนั ตราย
ขีดจากัดความเข้ มข้ น
ขีดจากัดความ
ของสารเคมีอนั ตรายสาหรับ
ชื่ อสารเคมีอนั ตราย (ไทย)
เข้ มข้ น
การสั มผัสในระยะเวลาสั้ นๆ
ของสารเคมีอนั ตราย ขีดจากัด
ระยะเวลาที่
เฉลีย่ ตลอดระยะเวลา ความเข้ มข้ น
กาหนด
การทางานปกติ
ให้ ทางานได้
อะเซตัลดีไฮด์
200 ppm
อะซีโตน
1000 ppm
อะซีโตไนไตรล์
40 ppm
แอสเบสทอส ชนิดไครโซไทล์
0.1 f cm3
ไบฟี นิล (ไดฟี นิล)
0.2 ppm
เบนซีน
1 ppm
5 ppm
15 min
เอทธิลนี ออกไซด์
1 ppm
5 ppm
15 min
โทลูอนี
200 ppm
500 ppm
10 min
ที่มา; กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน, 2560

ขีดจากัดความเข้ มข้ น
ของสารเคมีอนั ตรายสู งสุ ด
ไม่ ว่าเวลาใดๆในระหว่ างทางาน

300 ppm

2.มาตรฐานดัชนีชี้วดั การสั มผัสทางชีวภาพ (Biological Exposure Indices; BEIs)
มาตรฐานสารเคมีในอากาศทีก่ ล่าวมาข้างต้น เป็ นมาตรฐานสาหรับประเมินการสัมผัสสารเคมีในอากาศซึง่ ผูป้ ฏิบตั ิงานมี
โอกาสหายใจเข้าสู ่ร่างกาย แต่ในข้อเท็จจริงแลว้ ทางเข้าสู ่ร่างกายของสารเคมียงั มีอกี 2 ทางคือ การกินและการดูดซึมผ่านทาง
ผิวหนัง หน่วยงาน ACGIH จึงได้พฒั นาค่า BEIs เพือ่ ให้ใช้เป็ นเครื่องมือช่วยในการประเมินการสัมผัสสารเคมี ทางการกินและ
การดูดซึมผ่านทางผิวหนัง เพือ่ ทาให้การประเมินมีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
ค่า BEIs คือ ระดับของสารบ่งชี้ (determinants) ในตัวอย่างทางชีวภาพ หรือทางการแพทย์ เรียกว่า ตัวชี้วดั ทาง
ชีวภาพ (Biological marker) ซึง่ ได้จากการตรวจวัดและวิเคราะห์จากตัวอย่างชีวภาพ (specimens) เช่น โลหิต ปัสสาวะ นา้ นม
เล็บ ฟัน เส้นผม เป็ นต้น ทีเ่ ก็บมาจากผูป้ ฏิบตั ิสุขภาพดีทท่ี างานสัมผัสกับสารเคมีในระดับ เดียวกับผูป้ ฏิบตั ิงานที่สมั ผัสสารเคมี
ทางหายใจ (inhalation exposure) ทีค่ ่า TLVs ทัง้ นี้สารบ่งชี้ในตัวอย่างทางชีวภาพทีต่ รวจพบอาจอยู่ในรูปสารเคมีเดิม หรือมี
การเปลีย่ นเป็ น เมตาโบไลท์ (Metabolite) ของสารนัน้
ค่า BEI เป็ นค่าทีใ่ ช้สาหรับการทางานสัมผัสสารเคมีเป็ นระยะเวลา 8 ชัว่ โมงต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ หากระดับของ
ตัวชี้วดั ทางชีวภาพในร่างกายตา่ กว่าค่า BEI เชื่อว่าผูป้ ฏิบตั ิงานทีม่ สี ุขภาพแข็งแรงเกือบทัง้ หมด จะไม่ได้รบั อันตรายด้านสุขภาพ
จากการสัมผัสสารเคมีนนั้ ในทางตรงกันข้าม หากระดับของตัวชี้วดั ทางชีวภาพในร่ างกายสู งกว่าค่ า BEI ก็มิได้บ่งบอกว่า
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ผูป้ ฏิบตั งิ านทุกคน จะได้รบั อันตรายด้านสุขภาพ เพราะแต่ละคนมีความทนและความไวที่แตกต่างกัน ค่านี้จงึ ไม่แนะนาให้ใช้กบั
ประชาชนทัวไปหรื
่
อผูป้ ฏิบตั งิ านทีไ่ ม่ได้สมั ผัสสารเคมีอนั เนื่องมาจากการทางาน (non-occupational exposures)
ตารางที่ 3.10 แสดงตัวอย่างค่า BEI ของสารเคมี
Chemical / (CAS #) / Determinant
ADOPTED BIOLOGICAL EXPOSURE DETERMINANTS
Sampling Time
BEI
Notation
อะซีโตน [67-64-1] (2014)
อะซีโตนในปัสสาวะ
สิ้นสุดการทางาน
25 mg/L
Ns
เบนซีน [71-43-2] (1999)
กรดเอส ฟี นิลเมอแคปทูรกิ ในปัสสาวะ
สิ้นสุดการทางาน
25 g/g ครีเอตินีน
B
กรดมิวโคนิกในปัสสาวะ
สิ้นสุดการทางาน
500 g/g ครีเอตินีน
B
ปรอท (2012)
ปรอทในปัสสาวะ
ก่อนเริ่มงาน
20 g/g ครีเอตินีน
โทลูอนี [108-88-3](2009)
โทลูอนี ในเลือด
ก่อนหรือสิ้นสุดการทางาน
0.02 mg/L
โทลูอนี ในปัสสาวะ
ในสัปดาห์
0.03 mg/L
โอ-ครีซอลในปัสสาวะ
สิ้นสุดการทางาน
0.03 mg/ g ครีเอตินีน
ไซลีน (2011)
กรดเมทิลฮิพพิวริคในปัสสาวะ
สิ้นสุดการทางาน
10 g/g ครีเอตินีน
ที่มา: ACGIH, 2018
Chemical / (CAS #) / Determinant คือ ชื่อสารเคมี ชุดตัวเลขอ้างอิงเฉพาะของสารเคมี และสารบ่งชี้ในตัวอย่าง
ทางชีวภาพ
BEI หมายถึง ค่า BEI หรือระดับของสารบ่งชี้ (determinants) ในตัวอย่างทางชีวภาพ
Notation หมายถึง ข้อมูลเฉพาะของสารเคมีแต่ละตัว หากมีคาว่า “Background (B)” ปรากฏอยู่ หมายถึง อาจพบ
สารบ่งชี้ (determinants) ในตัวอย่างทางชีวภาพซึง่ เก็บจากผูป้ ฏิบตั งิ านทีไ่ ม่ได้สมั ผัสสารเคมีจากการทางาน ในระดับที่ส่งผลต่อ
การแปรผลได้ ค่า BEI ทีแ่ สดง ได้รวมค่า Background ไว้แลว้ หากมีคาว่า “Nonspecific (Ns)” หมายถึง สารบ่งชี้ไม่มคี วาม
เฉพาะเจาะจง อาจพบสารบ่งชี้ชนิดนี้ได้จากการสัมผัสสารเคมีชนิดอื่นได้ และ หากมีคาว่า “ Nonquantitative (Nq) หมายถึง
ควรมีการตรวจติดตามทางชีวภาพ ไม่สามารถระบุค่า BEI ทีม่ คี วามเฉพาะเจาะจงได้ เนื่องจากมีขอ้ มูลไม่เพียงพอ
Sampling Time คือ เวลาในการเก็บตัวอย่างชีวภาพ ต้องเก็บในช่วงเวลาทีก่ าหนดไว้ เพราะค่าความเข้มข้นของสาร
บ่งชี้ บางตัวจะเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ตารางที่ 3.11 แสดงช่วงเวลาต่างๆที่ ACGIH แนะนา ให้การเก็บตัวอย่างทางชีวภาพ
สาหรับประเทศไทย ยังไม่มกี ารออกกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานดัชนีช้ วี ดั การสัมผัสทางชีวภาพ แต่ทงั้ นี้กรมควบคุม
โรค ได้มอี อกประกาศ เรื่อง ข้อแนะนาการเฝ้ าระวังสุขภาพจากพิษสารเคมีกรณีดชั นีช้ วี ดั การได้รบั /สัมผัสทางชีวภาพสาหรับผู ้
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ประกอบอาชีพทีส่ มั ผัสสารเคมีสาหรับประเทศไทย (Thai Biological Exposure Indices: Thai BEIs) เพือ่ เป็ นข้อแนะนาทาง
วิชาการสาหรับเฝ้ าระวังสุขภาพผูป้ ระกอบอาชีพทีส่ มั ผัสสารเคมี โดยมิได้บงั คับใช้ในทางกฎหมาย
ตารางที่ 3.11 แสดงช่วงเวลาต่างๆที่ ACGIH แนะนา ให้การเก็บตัวอย่างทางชีวภาพ
ช่วงเวลาเก็บตัวอย่าง

ความหมาย

ก่อนเริ่มงาน (peior to shift)

16 ชัว่ โมงภายหลังหยุดการสัมผัสสารเคมี

ระหว่างทางาน (during shift)
สิ้นสุดการทางาน (end of shift)

เวลาใดก็ได้ภายหลังสัมผัสสารเคมี 2 ชัว่ โมง
เร็วทีส่ ุดภายหลังหยุดการสัมผัสสารเคมี

สิ้นสุดการทางานในสัปดาห์ (end of the workweek)
Discretionary

ภายหลังการสัมผัส 4-5 วันติดต่อกัน
เวลาใดก็ได้

ที่มา: ACGIH’ TLVs 2018

3. มาตรฐานสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
รายละเอียดของค่ามาตรฐานสิง่ แวดล ้อมทางกายภาพ ได้แก่ เสียง ความสันสะเทื
่
อน รังสี อุณหภูมิ (ความร้อนและ
ความเย็น) ขอให้ศึกษารายละเอียดในเรื่องที่ 3.2.4
กิจกรรม 3.2.3
1. จงระบุที่มาของค่า TLVs
2. ค่า TLV – TWA มีความหมายอะไร จงอธิ บาย
แนวตอบกิจกรรม 3.2.3
ข้อ 1. ที่มาของค่า TLVs
1) ข้อมูลและประสบการณ์จริ งในโรงงาน
2) ข้อมูลจากผลการทดลองในคน
3) ข้อมูลจากผลการศึกษาในสัตว์ทดลอง
4) ข้อมูลจากข้อ(1) (2) และ (3) ทั้ง 3 แหล่งร่ วมกัน
ข้อ 2. TLV – TWA เป็ นค่ามาตรฐานสารเคมีที่ฟ้งุ กระจายในอากาศในโรงงาน ซึ่ งเมื่อเฉลี่ยตลอดระยะเวลา
การทางาน 8 ชัว่ โมงแล้ว ต้องไม่เกินกว่าค่าที่กาหนดไว้
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เรื่องที่ 3.2.4
การประเมินปัญหาสภาพแวดล้ อมในการทางาน
1. ความหมายของการประเมินปัญหาสภาพแวดล้อมในการทางาน
การประเมินปัญหาสภาพแวดล ้อมในการทางาน หรือการประเมินทางสุขศาสตร์อตุ สาหกรรม เป็ นการประเมินระดับการ
สัมผัสสภาพแวดลอ้ มทางเคมี กายภาพ และชีวภาพของผูป้ ฏิบตั ิว่าจะเป็ นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ โดยใช้การตรวจวัดด้วย
เครื่องมือทางสุขศาสตร์อตุ สาหกรรมและวิธีการวิเคราะห์ทเ่ี ชื่อถือได้

2. วัตถุประสงค์ของการประเมินปัญหาสภาพแวดล้อมในการทางาน
วัตถุประสงค์ทส่ี าคัญ มีดงั นี้
2.1 เพือ่ ให้ความคุม้ ครองต่อสุขภาพและความปลอดภัยในการทางานของผูป้ ฏิบตั งิ าน โดยการประเมินจะทาให้ทราบ
ข้อมูลการสัมผัสสภาพแวดล ้อมในการทางาน อันจะทาให้การกาหนดมาตรการการป้ องกันและควบคุมสามารถทาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
2.2 เพือ่ ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของกฎหมายประเทศไทย
2.3 เพือ่ ตรวจสอบผลการดาเนินงานตามมาตรการป้ องกันและควบคุมทีว่ างไว้ เช่น การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ
การระบายอากาศ เป็ นต้น

3. ความสาคัญของการประเมินปัญหาสภาพแวดล้อมในการทางาน
การประเมินปัญหาสภาพแวดล ้อมในการทางาน มีความสาคัญดังนี้
3.1 ทาให้ทราบข้อมูลว่าผูป้ ฏิบตั ิงานใด ในแผนกใดทีม่ โี อกาสได้รบั อันตรายจากการสัมผัสสภาพแวดลอ้ มในการทางาน
ทีไ่ ม่เหมาะสม
3.2 เป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมายประเทศไทย เช่ น กฎกระทรวง กาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ
ดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล ้อมในการทางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559
ข้อ 14 นายจ้างต้องจัดให้มกี ารตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทางานเกี่ยวกับระดับ ความร้อน แสงสว่าง หรือเสียงภายใน
สถานประกอบกิจการ เป็ นต้น
3.3 ทาให้มขี อ้ มูลเสนอผูบ้ ริหารเพือ่ การตัดสินใจเลือกวิธีการควบคุมและป้ องกันอันตรายจากการสัมผัสนัน้ ๆ
3.4 เป็ นการเฝ้ าระวังสิง่ แวดล ้อมและสุขภาพ ซึง่ ถือเป็ นมาตรการเชิงรุก (proactive measures) ของการดาเนินงาน
ด้านสุขศาสตร์อตุ สาหกรรม
3.5 เป็ นส่วนหนึ่งของเรื่องทีต่ อ้ งดาเนินการในการจัดทามาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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4. กลวิธีการประเมินการสัมผัสสภาพแวดล้อมในการทางาน
คณะกรรมการกาหนดกลวิธีการประเมินการสัมผัส (Exposure Assessment Strategies Committee) ของสมาคม
สุขศาสตร์อตุ สาหกรรมอเมริกนั (AIHA) ได้เสนอกลวิธีการดาเนินงานดังกล่าวทีม่ ลี กั ษณะเอื้อต่อการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
(ภาพที่ 3.11)
เริ่มต้น : กาหนดกลวิธีการประเมินการสัมผัส

การศึกษาลักษณะพื้นฐานทีส่ าคัญ

การประเมินการสัมผัส

ยอมรับได้

ไม่แน่ใจ

ยอมรับ
ไม่ได้
ควบคุม

รวบรวมข้อมูล
เพิม่ เติม
ประเมินซา้
ภาพที่ 3.11 กลวิธีการประเมินการสัมผัสสภาพแวดล้ อมในการทางาน
ที่มา: AIHA, 2011

4.1 เริ่ มต้ น (Start) คือ การกาหนดกลวิธีการประเมินการสัมผัส (Establish the Exposure Assessment
Strategy) หน่วยงานทีจ่ ะทาการประเมินการสัมผัสต้องพิจารณาและกาหนดสิง่ ต่อไปนี้อย่างรอบคอบ
4.1.1 การตั้งคณะท างาน/ทีมงาน อาจประกอบด้วย ผู บ้ ริหารงานด้า นอาชีวอนามัยละความปลอดภัย
เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางานระดับวิชาชีพ หัวหน้างาน และผูป้ ฏิบตั งิ านในพื้นทีน่ นั้ ๆ ทีจ่ ะทาการประเมิน
4.1.2 การกาหนดบทบาทหน้ าที่และความรั บผิดชอบ ควรมีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนใน
คณะทางานอย่างชัดเจน สาหรับโรงงานในประเทศไทยการประเมินการสัมผัสอาจเป็ นหน้าทีข่ องเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการ
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ทางานระดับวิชาชีพที่ผ่านการอบรมหลักสู ตรสุ ขศาสตร์อุตสาหกรรม แต่ทงั้ นี้โรงงานต้องกาหนดบทบาทการเป็ นนักสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมให้ชดั เจน นอกเหนือจากบทบาททีก่ ฎหมายกาหนดไว้
4.1.3 การกาหนดวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายของการประเมินการสัมผัส โดยทัว่ ไปวัตถุประสงค์หลัก คือ
การให้ความคุม้ ครองต่อสุขภาพและความปลอดภัยในการทางานของผูป้ ฏิบตั ิงาน และการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย ส่วน
เป้ าหมายหลักคือ การประเมินการสัมผัสสภาพแวดล ้อมในการทางานทุกประเภทและผูป้ ฏิบตั ิงานทุกคนอย่างครอบคลุม
4.1.4 การเขียนโครงการประเมินการสัมผัสให้ เป็ นลายลักษณ์ อักษร ซึง่ ระบุวตั ถุประสงค์ เป้ าหมาย บทบาท
หน้าทีข่ องคณะทางาน กลวิธีในการประเมิน และเกณฑ์ในการประเมินการสัมผัส อย่างชัดเจน
4.2 การศึกษาลักษณะพื้นฐานที่สาคัญ (Basic Characterization) คือ การศึกษาและรวบรวมรายละเอียดของ
ข้อ มูลพื้นฐานต่ างๆ เพื่อ น ามาประเมิน การสัม ผัส ซึ่งความรู จ้ ากเรื่อ งที่ 3.2.1 จะช่ วยให้สามารถรวบรวมข้อ มูล ได้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ ข้อมูลพื้นฐานทีส่ าคัญ ได้แก่
4.2.1 ข้ อมูลเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติงาน เช่น กระบวนการผลิต พื้นทีป่ ฏิบตั ิงาน แหล่งกาเนิดมลพิษ มาตรการ
ควบคุมทีม่ อี ยู่
4.2.2 ข้ อมูลเกีย่ วกับเครื่ องจักร วัสดุ/วัตถุดบิ ที่ใช้ กระบวนการผลิต
4.2.3 ข้ อมูลเกีย่ วกับผู้ปฏิบัติ เช่น จานวนผูป้ ฏิบตั งิ าน ระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน การใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เป็ นต้น
4.2.4 ข้ อมูลเกี่ยวกับอันตรายของสภาพแวดล้ อมในการทางาน เช่น ค่ ามาตรฐานบรรยากาศการทางาน
ผลกระทบต่อสุขภาพ การป้ องกันและควบคุมอันตราย เป็ นต้น
4.3 การประเมินการสัมผัส (Exposure Assessment)
4.3.1 การระบุอันตราย การพิจารณาข้อมูลพื้นฐานในข้อ 4.2 จะช่วยให้สามารถระบุอนั ตรายของสภาพแวดล ้อม
ในการทางานได้อย่างครอบคลุม
4.3.2 การจัดกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีการสั มผัสคล้ ายคลึงกัน (Similar Exposure Groups: SEG)
ผูป้ ฏิบตั งิ านจานวนมากในสถานประกอบกิจการ อาจสัมผัสกับสภาพแวดลอ้ มในการทางานเหมือนกันหรือแตกต่างกัน ถึงแม้ว่า
จะปฏิบตั งิ านในพื้นทีเ่ ดียวกัน ดังนัน้ ในการประเมินการสัมผัส จะต้องพิจารณาจัดกลุม่ ผูป้ ฏิบตั ิงานทีม่ กี ารสัมผัสคลา้ ยคลึงกันไว้
ในกลุม่ เดียวกัน เพือ่ ประโยชน์ในการกาหนดกลวิธีการประเมิน และการวางมาตรการควบคุม ซึ่ง การจัดกลุม่ นัน้ พิจารณาจาก
ปัจจัยดังนี้
1) กระบวนการผลิต สถานประกอบกิจการที่แบ่งกระบวนการผลิตเป็ นแผนกต่ างๆอย่างชัดเจน และ
ผูป้ ฏิบตั ิงานใช้วตั ถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องมือ แบบเดียวกัน สามารถจัดผู ป้ ฏิบตั ิงานอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ หากไม่เป็ นดังที่กล่าว
ข้างต้น ผูป้ ระเมินจะต้องพิจารณาปัจจัยอืน่ ๆ เช่น ตาแหน่งงาน งานทีท่ า ก่อนทาการจัดกลุม่
2) ตาแหน่งงาน ผูป้ ฏิบตั ิงานในแผนกเดียวกัน หากปฏิบตั ิงานในตาแหน่ งงานทีแ่ ตกต่างกัน อาจสัมผัส
กับอันตรายต่างกันได้ เนื่องจากหน้าที่ และระยะเวลาปฏิบตั งิ านทีไ่ ม่เหมือนกันย่อมทาให้ระดับการสัมผัสต่างกัน ดังนัน้ ในการจัด
กลุม่ จะต้องพิจารณาถึงตาแหน่งงานด้วย
3) งานที่ทา ผูป้ ฏิบตั งิ านในแผนกและตาแหน่งงานเดียวกัน แต่มลี กั ษณะงาน หรือวิธีการทางานทีแ่ ตกต่าง
กัน อาจทาให้มรี ะดับการสัมผัสทีแ่ ตกต่างกันได้
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4) ลักษณะการสัมผัส ลักษณะการสัมผัสทาให้ระดับการสัมผัสต่ างกัน เช่ น การสัมผัสสารเคมีผ่า น
ทางการหายใจ สามารถแพร่กระจายเข้าสูร่ ่างกายได้รวดเร็วมากกว่าการสัมผัสทางผิวหนัง
ข้อมูลข้างต้น จะช่วยในการจัดกลุม่ สัมผัสทีค่ ล ้ายคลึงกันให้อยู่ดว้ ยกัน และแยกผูป้ ฏิบตั ิงานทีม่ กี ารสัมผัสแตกต่าง
ออกมาเป็ นอีกกลุม่ ต่างหาก ผูป้ ฏิบตั งิ านคนหนึ่งอาจอยู่ในกลุม่ SEG มากกว่า 1 กลุม่ ได้
4.3.3 การกาหนดลักษณะการสัมผัส (Define Exposure Profiles) เป็ นการประมาณความเข้มข้นของการ
สัมผัส (exposure intensity) และการเปลีย่ นแปลงความเข้มข้นดังกล่าวตามช่วงเวลาของแต่ละกลุม่ SEG ข้อมูลทีใ่ ช้ในการ
กาหนดลักษณะการสัมผัส อาจประกอบด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพ หรือเชิงปริมาณ หรือข้อมูลทัง้ สองส่วน เมือ่ เริ่มต้นกระบวนการ
ประเมินการสัมผัส ข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น ผลตรวจวัดสารเคมีในปี ทผ่ี ่านมา ประกอบกับ ข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น ข้อมูล
กระบวนการผลิต วัตถุดบิ ทีใ่ ช้ซง่ึ ได้จากการสัมภาษณ์ผูป้ ฏิบตั งิ าน จะช่วยให้สามารถกาหนดลักษณะการสัมผัสและจัดกลุม่
ผูป้ ฏิบตั งิ านทีม่ กี ารสัมผัสคล้ายคลึงกันได้อย่างถูกต้องมากยิง่ ขึ้น
4.3.4 การแปลผลการสัมผัส
1) ยอมรับได้ - การสัมผัสของผูป้ ฏิบตั งิ านกลุม่ SEG ไม่เกินค่ามาตรฐานทีก่ าหนดไว้ ดังนัน้ ไม่ตอ้ ง
ดาเนินการอะไรเพิม่ เติม แต่อย่างไรก็ตามต้องทาการเฝ้ าระวังอยู่เสมอ โดยทาการ
ประเมินซา้ ทุกปี รวมถึงการติดตามข้อมูลทางพิษวิทยา และระบาดวิทยา เพือ่ แน่ใจว่า
ระดับสัมผัสยังอยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
2) ไม่แน่ใจ
- ไม่แน่ใจว่าการสัมผัสของผูป้ ฏิบตั งิ านกลุม่ SEG สูงหรือตา่ กว่าค่ามาตรฐานทีก่ าหนดไว้
ดังนัน้ ในการแปลผลต้องรวบรวมข้อมูลเพิม่ เติม
3) ยอมรับไม่ได้ - การสัมผัสของผูป้ ฏิบตั ิงานกลุม่ SEG เกินค่ามาตรฐานทีก่ าหนดไว้ ต้องทาการควบคุม
โดยจดบันทึกรายการสิ่งที่ตอ้ งควบคุม และจัด ลาดับความสาคัญ โดยพิจารณาจาก
จานวนผูป้ ฏิบตั ิงานที่สมั ผัสและความถีใ่ นการสัมผัส แลว้ ดาเนินการควบคุม ตามลาดับ
ความส าคัญ เช่ น ผู ป้ ฏิ บ ัติ ง านสัม ผัส กับ สารเคมี อ ัน ตรายที่ มี ค วามเข้ม ข้น สู ง
ควรดาเนินการควบคุมปริมาณสารเคมีเป็ นอันดับแรก
4.3.5 การรวบรวมข้ อมูลเพิม่ เติม (Further Information Gathering) เมือ่ การประเมินการสัมผัสในขัน้ ตอน
ก่อนหน้านี้ ไม่สามารถระบุตดั สินได้แน่นอน ก็ตอ้ งทาการรวบรวมข้อมูลเพิม่ เติม ซึง่ สามารถทาได้ในหลายวิธีตามแต่ลกั ษณะการ
สัมผัสแต่ละลักษณะว่าต้องการข้อมูลอะไรบ้าง ข้อมูลทีต่ อ้ งการอาจมาจาก
1) การเฝ้าระวังการสัมผัส (Exposure Monitoring) เช่น การเฝ้ าระวังการสัมผัสสารเคมีในอากาศ
การเฝ้ าระวังเสียงดัง การเฝ้ าระวังการสัมผัสทางผิวหนัง เป็ นต้น
2) โมเดลการสัมผัส (Exposure modeling) คือการใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ในการประมาณค่าการ
สัมผัสทีอ่ าจจะเกิดขึ้นจากการมีกระบวนการผลิต/ผลิตภัณฑ์ใหม่ วิธีน้ ีเป็ นการคาดการณ์โดยยังไม่เกิดการสัมผัสจริง ๆ
3) การเฝ้ าระวังทางชี วภาพ (Biological Monitoring) อาจจาเป็ นต้องดาเนินการถ้าพบว่าสารเคมีท่ี
สัมผัสสามารถเข้าสูร่ ่างกายทางผิวหนังและทางกิน
4) การค้นหาข้อมูลทางพิษวิทยาเพิ่มเติม (Toxicological Data Generation) หากมีการใช้วตั ถุดบิ ที่
เป็ นอันตราย ควรค้นหาข้อมูลทางพิษวิทยาของวัตถุดบิ เหล่านัน้ เพือ่ เป็ นข้อมูลประกอบการแปลผลการสัมผัส
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5) การค้นหาข้อมูลทางระบาดวิทยาเพิ่มเติม (Epidemiological Data Generation) การค้นคว้า
ข้อมูลทางระบาดวิทยาเพิม่ เติม จะทาให้ทราบข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับการสัมผัสกับอาการเจ็บป่ วยทีเ่ กิดขึ้น
4.3.6 การควบคุมอันตรายต่ อสุ ขภาพ (Health Hazard Control) ดาเนินการควบคุมสภาพแวดลอ้ มในการ
ทางานให้อยู่ในระดับทีป่ ลอดภัยต่อการทางาน โดยใช้วธิ ีการต่าง ๆ ทีก่ ล่าวถึงในตอนที่ 3.3
4.3.7 การประเมินการสัมผัสซ้ า (Reassessment) ในการกาหนดลักษณะการสัมผัสและการจัดกลุม่ SEG
นัน้ สิง่ สาคัญ คือ ควรมีการทบทวนอยู่เสมอ ดังนัน้ จึงควรทาการประเมินซา้ ทุกปี หรือเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงกระบวนการผลิต
เพือ่ ความมันใจว่
่ าการดาเนินการควบคุมได้ผลดีมากน้อยเพียงไรในแง่การลดการสัมผัสของผูป้ ฏิบตั ิงาน หากผลการประเมินการ
สัมผัสซา้ พบว่าการสัมผัสยังมีค่าเกินมาตรฐาน จะได้ดาเนินการหาแนวทางควบคุมทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
4.3.8 การสื่อสารและจัดทาเอกสาร (Communication and Documentation) ข้อมูลทีไ่ ด้จากการประเมิน
การสัมผัสควรมีการสื่อสารให้ผู ท้ ่เี กี่ยวข้องรับทราบและเข้าใจ กิจกรรมหลายกิจกรรมที่ดาเนินการ อาจให้ผลผิดพลาดได้ถา้
ผูป้ ฏิบตั งิ านไม่เข้าใจ เช่น ผูเ้ ข้ารับการตรวจการได้ยนิ ต้องพักการได้ยนิ เสียงดัง 14-16 ชัว่ โมงก่อนรับการตรวจ หากไม่ทราบเรื่อง
นี้และมีการสัมผัสเสียงดังมาก่อนรับการตรวจ ก็จะส่งผลที่ผดิ พลาดขึ้น ทัง้ นี้สถานประกอบกิจการต้องจัดทาเป็ นเอกสารเพือ่ ใช้
ประกอบการสือ่ สารและใช้อา้ งอิงในโอกาสต่าง ๆ

5. การประเมินการสั มผัสทางกายภาพ
5.1 การประเมินการสัมผัสเสียงดัง การประเมินการสัมผัสเสียงดังของผูป้ ฏิบตั ิงานสามารถตรวจวัดได้ทงั้ แบบทีต่ วั
บุคคลและแบบพื้นที่ หรือตรวจวัดเสียงทีเ่ ครื่องจักรเพือ่ วิเคราะห์ความถีเ่ สียง ทัง้ นี้ในการตรวจวัดจะต้องเลือกเครื่องมือตรวจวัด
เสียงให้ถกู ต้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการประเมิน
5.1.1 ประเภทของเครื่ องวัดเสียง โดยปกติแลว้ การตรวจวัดเสียงจะออกมาในรูปของ ระดับความดันเสียง
(sound pressure level) หมายถึง ค่าความดันของคลืน่ เสียง ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากความดันบรรยากาศปกติ เครื่องมือทีใ่ ช้วดั
เสียงนัน้ จะวัดค่าออกมาเป็ นเกณฑ์ของลอกาลิทมิท (logalithmic scale) มีหน่วยเป็ น “เดซิเบล” (decibel; dB) สาหรับการ
ตรวจวัดเสียงเพือ่ ประเมินการสัมผัสเสียงดังของผูป้ ฏิบตั งิ านนัน้ จะใช้สเกลเอ (A-weighting) เพราะเป็ นสเกลทีม่ คี วามสัมพันธ์
สอดคลอ้ งกับการตอบสนองของหูมนุ ษย์มากทีส่ ุด ดังนัน้ หน่วยของเสียงทีว่ ดั จึงเป็ น เดซิเบล (เอ) dB(A) เครื่องมือทีใ่ ช้ใน
ตรวจวัดเสียงในงานสุขศาสตร์อตุ สาหกรรม ได้แก่
1) เครื่ องวัดระดับความดันเสี ยง (sound level meter) เป็ นเครื่องมือพื้นฐานทีใ่ ช้ในการวัดความดัน
เสียงที่เปลี่ยนแปลงไปในอากาศ ใช้ตรวจวัดปริมาณเสียงในแต่ ละจุด (spot-check) โดยอุปกรณ์ตอ้ งได้ม าตรฐานตามที่
International Electrotechnical Commission (IEC) หรือ คณะกรรมาธิการ ระหว่างประเทศ ว่าด้วยเทคนิคทางไฟฟ้ า ซึง่
เป็ นองค์กรอิสระระหว่างประเทศที่มบี ทบาทในการกาหนดมาตรฐานเกี่ยวกับไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ IECได้กาหนด
มาตรฐานของเครื่องวัดระดับความดันเสียงไว้ คือ IEC 651 Type 2 หรือเทียบเท่า เช่น ANSI S 1.4 ซึง่ ถูกออกแบบมาเพือ่ ใช้
ในภาคสนาม เหมาะสาหรับการประเมินระดับความดังเสียงในสถานประกอบกิจการ โดยต้องทาการปรับเทียบความถูกต้อง
(Calibration) ด้วยอุปกรณ์ปรับเทียบความถูกต้อง (Noise Calibrator) ทีไ่ ด้มาตรฐาน IEC 60942
2) เครื่ องวิเคราะห์ ความถี่เสี ยง (Sound frequency analysis) เป็ นเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์
เพือ่ ให้ทราบถึงลักษณะการกระจายของระดับความดังเสียงในแต่ละความถี่ ในกรณี ท่ตี อ้ งการทราบค่ าระดับเสียงที่ความถี่
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ต่างๆ นิยมใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม คือ เครื่องวิเคราะห์ความถี่แบบออกเทป (Octave band analyzer) ต่ อเขา้ กับ
เครื่องวัดระดับความดันเสียง
3) เครื่ องวัดเสี ยงกระทบหรื อกระแทก (Impulse or Impact Noise Meter) เป็ นเครื่องมือพิเศษที่
สามารถอ่านค่าของเสียงกระทบหรือเสียงกระแทกในระยะเวลาสัน้ ๆได้ ในปัจจุบนั ได้มกี ารออกแบบให้รวมอยู่ในเครื่องวัดระดับ
เสียง (sound level meter) โดยในการวัดจะวัดค่าทีส่ ูงสุด (peak level) ต้องได้มาตรฐาน IEC 61672 หรือ IEC 60804
4) เครื่ องวัดปริ มาณเสี ยงสะสม (Noise dosimeter) ต้องได้มาตรฐาน IEC 61252 เป็ นเครื่องมือทีใ่ ช้
ในการประเมินการสัมผัสเสียงที่ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องสัมผัสกับความดังเสียงทีไ่ ม่คงทีห่ รือไม่ได้ประจาอยู่ทใ่ี ดทีห่ นึ่งตลอดเวลา ซึ่ง
ผูป้ ฏิบตั งิ านสามารถพกพาเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสมได้สะดวกในขณะทางาน
ภาพที่ 3.12 ได้รวบรวมเครื่องวัดเสียงและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ มาแสดง ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์ท่ี
มาจากหลายๆ บริษทั

ก. = เครื่องวัดเสียง

ข. = เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม

ค. = อุปกรณ์สอบเทียบ
ภาพที่ 3.12 เครื่ องวัดเสียงและอุปกรณ์ ประกอบทีส่ าคัญ

5.1.2 ส่ วนประกอบของเครื่ องวัดระดับเสี ยง ในทีน่ ้ จี ะกล่าวถึงการประเมินการสัมผัสเสียงโดยใช้ เครื่องวัด
ระดับความดันเสียง ซึง่ เป็ นเครื่องมือทีใ่ ช้อย่างกว้างขวางในงานสุขศาสตร์อตุ สาหกรรม ส่วนประกอบของเครื่องวัดระดับเสียง
ได้แก่
1) ไมโครโฟน (Microphone) เป็ นอุปกรณ์ทต่ี อบสนองต่อความดันเสียง และแปลงความดันเสียงให้
เป็ นสัญญาณไฟฟ้ ากระแสสลับ ซึง่ สัญญาณไฟฟ้ าจะถูกส่งต่อไปยังภาคขยายสัญญาณ
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2) ภาคขยายสัญญาณ (Amplifier) ต้องมีความสามารถในการขยายสัญญาณทีช่ ่วงความถีร่ ะหว่าง 20
ถึง 20,000 เฮิรต์ ซึง่ เป็ นช่วงความถีท่ ม่ี นุษย์สามารถรับรูไ้ ด้มากทีจ่ ะทาให้เข็มบนหน้าปัดหรือตัวเลขบนหน้าปัดดิจติ อลเคลือ่ นทีไ่ ด้
3) แอตเทนนูเอเตอร์ (Attenuators) มีหน้าทีท่ าให้สญั ญาณมีขนาดเล็กลง เพือ่ ให้เข็มบนหน้าปัทม์อ่าน
ค่ายังคงเบนไป-มา ในช่วงของสเกลได้
4) Weighting networks หรือ อุปกรณ์ถ่วงนา้ หนักความถี่ (Frequency weighting) เป็ นอุปกรณ์
ควบคุมการตอบสนองของเครื่องวัดระดับเสียงที่ความถี่ต่างๆหรืออาจเรียกได้ว่าเป็ นเครื่องกรองเสียงที่ยอมให้เสียงทีค่ วามถี่
ต่างๆผ่านเข้าสู ่กระบวนการแปลงสัญญาณได้แตกต่างกัน Weighting networks มี 3 ประเภท คือ A B และ C ในการ
ประเมินการสัมผัสเสียงของ ผูป้ ฏิบตั ิงานนิยมใช้ระบบ A-weighting networks เนื่องจากสามารถตอบสนองต่อความดังที่
ความถีต่ ่างๆได้ใกล ้เคียงกับหูของมนุษย์ได้มากทีส่ ุด
5.1.3 การสอบเทียบความถูกต้ อง (Calibration) ในการตรวจวัดเสียง ต้องทาการปรับเทียบความถูกต้องของ
เครื่องวัดเสียง ด้วยอุปกรณ์ปรับเทียบความถูกต้อง (Noise Calibrator) เพือ่ ให้เกิดความถูกต้องแม่นยาในการตรวจวัด ควรทา
ทุกครัง้ ก่อนและหลังนาไปใช้งาน วิธีการปรับเทียบความถูกต้อง ควรศึกษาจากคู่มอื การใช้เครื่องมือตามทีบ่ ริษทั ผูผ้ ลิตกาหนด
นอกจากนี้ การปรับเทียบความถูกต้อ งของเครื่อ งวัด เสียงในห้อ งปฏิบ ตั ิก ารที่มีข ีด ความสามารถเป็ น สิ่ง ส าคัญ ที่ต อ้ ง
ดาเนินการ โดย ANSI กาหนดว่าไม่เกินกว่า 1 ปี ควรทาการสอบเทียบความถูกต้องของเครื่องมือ แต่บางองค์กร
เช่น HSE และ AS/NZS กาหนดว่าไม่เกินกว่า 2 ปี และ ISO กาหนดว่าไม่เกินกว่า 3 ปี
5.1.4 การกาหนดจุดที่ทาการตรวจวัดเสี ยง ควรทาการวัดเสียง ณ จุดที่มีเสียงดังและมีผูป้ ฏิบตั ิงาน
ทางานอยู่ หากผูป้ ฏิบตั งิ านต้องเปลีย่ นจุดทางานไปในทีต่ ่าง ๆ หรือถ้าทีท่ างานนัน้ มีระบบเสียงดัง ไม่สมา่ เสมอ ควรทา
การวัดเสียงแบบ Personal noise monitoring โดยใช้เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม ติดตัง้ ที่ผูป้ ฏิบตั ิงานคนนัน้ ๆ
แต่ถา้ บริเวณที่ทางานมีระดับเสียงดังสมา่ เสมอก็สามารถวัดเสียงแบบ Area noise monitoring ได้ดว้ ยการใช้
เครื่องวัดเสียงวัดตามจุดต่าง ๆ ในบริเวณดังกล่าว
5.1.5 เทคนิคการตรวจวัดเสียง
1) ก่ อ นตรวจควรทาการตัง้ ค่ า ต่ า งๆ ของเครื่อ งวัด ระดับความดัง ของเสียงให้เ รีย บร้อ ย ได้แ ก่
ค่า A-weighting networks; dB(A) ค่า Exponential Time Weighting เป็ น Slow mode และ ค่า Energy Exchange
Rate ที่ 3 dB(A)
2) สวมฟองนา้ กันลม (Wind Screen) ทีไ่ มโครโฟนของเครื่องวัดเสียง
3) การติดตัง้ ไมโครโฟนให้ติดตัง้ อยู่ทร่ี ะดับหูของพนักงานที่กาลังปฏิบตั ิงาน (Hearing Zone) รัศมี
ไม่เกิน 30 เซนติเมตร โดยให้ระดับไมโครโฟนสู งจากพื้นประมาณ 1.2-1.5 เมตร กรณีตรวจวัดทีแ่ หล่งกาเนิดเสียง ไมโครโฟน
ควรอยู่ห่างจากแหล่งกาเนิดเสียงประมาณ 1 เมตร การถือเครื่องวัดเสียงของผูว้ ดั พึงระวังการดูดซับหรือสะท้อนของเสียง
เนื่องจากตัวผู ว้ ดั เอง ทัง้ นี้ให้ถอื เครื่องในลักษณะเฉี ยงออกห่างลาตัวมากทีส่ ุดหรือพิจารณาใช้เครื่องวัดเสียงติดตัง้ บนขาตัง้
(Tripod)
5.1.6 กฎหมายและมาตรฐานเสี ย งดัง ในสถานประกอบกิ จการ ในปี 2559 กระทรวงแรงงาน
ออกกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้ ม
ในการทางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 กาหนดให้นายจ้างต้องควบคุมระดับเสียงทีล่ ูกจ้างได้รบั เฉลีย่
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ตลอดระยะเวลาการทางานในแต่ละวัน และในปี 2561 กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรฐาน
ระดับเสียงทีย่ อมให้ลูกจ้างได้รบั เฉลีย่ ตลอดระยะเวลาการทางานในแต่ละวัน ซึง่ ได้กาหนดมาตรฐานเสียงดังไว้ ดังนี้
1) มาตรฐานระดับเสี ยงที่ยอมให้ ได้ รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทางานในแต่ ละวัน (Time
Weighted Average-TWA) กระทรวงแรงงานได้กาหนดว่า ระดับเสียงเฉลีย่ ตลอดระยะเวลาการทางาน 8 ชัว่ โมง ไม่เกิน 85
เดซิเบลเอ ดังตารางที่ 3.12 ทัง้ นี้การทางานในสถานประกอบกิจการบางประเภท ผู ป้ ฏิบตั ิงานอาจมีการสัมผัสระดับ
ความดังเสียงที่แตกต่างกัน และระยะเวลาเวลาแตกต่างกัน ดังนัน้ ผูป้ ระเมินสามารถคานวณ ระยะเวลาการทางานที่
ได้รบั เสียงและระดับเสียงเฉลีย่ ตลอดเวลาการทางาน (TWA) จากสูตร ดังนี้

เมือ่ T = เวลาการทางานทีย่ อมให้ได้รบั เสียง (ชัว่ โมง)
L = ระดับเสียงดัง (เดซิเบลเอ)
ตัวอย่าง เช่น กรณี สมั ผัสเสียงดังที่ 90 เดซิเบล (เอ) ควรมีระยะเวลาการสัมผัสเสียงกี่ชวั ่ โมง วิธีพจิ ารณาทา
ได้โดยแทนค่า L = 90 และคานวณค่า T ได้เท่ากับ 2 ชัว่ โมง
ถ้าสัมผัสกับเสียงดังที่ 85 เดซิเบล (เอ) ควรมีระยะเวลาสัมผัสเสียงกี่ชวั ่ โมง วิธีการพิจารณาทาได้โดยแทน
ค่ า L = 85 จะคานวณค่ า T ได้เท่ากับ 8 ชัว่ โมง นัน่ แสดงว่ากฎหมายกาหนดมาตรฐานระดับเสียงที่คนงานสัมผัส
ขึ้นอยู่กบั ระยะเวลาสัมผัสในกรณี ระยะเวลาสัมผัสเสียง 8 ชัว่ โมง คนงานสัมผัสระดับเสียงต้องไม่เกิน 85 เดซิเบล
(เอ) นอกจากนี้ กฎหมายของกระทรวงแรงงานยังกาหนดให้ส ถานประกอบการที่มีระดับเสียงที่ค นงานได้รบั เฉลี่ย
ตลอดระยะเวลาการทางานแปดชัว่ โมงตัง้ แต่ 85 เดซิเบล (เอ) ขึ้นไป ต้องจัดทาโครงการอนุ รกั ษ์การได้ยนิ
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ตารางที่ 3.12 มาตรฐานระดับเสี ยงที่ยอมให้ ได้ รับเฉลีย่ ตลอดระยะเวลาการทางานในแต่ ละวัน
ระดับเสี ยงเฉลีย่ ตลอดเวลาการทางาน (TWA)
ระยะเวลาการทางานที่ได้ รับเสี ยงต่ อวัน*
ไม่ เกิน (เดซิเบลเอ)
ชั่วโมง
นาที
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

16
12
10
8
6
5
4
3
2
2
1
1
1
-

42
5
21
2
11
31
35
16
48
38
30
24
19
15
12
9
7.5
6
5
4
3
2.5
2
1.5
1
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2) ค่ ามาตรฐานระดับเสี ยงดังสู งสุ ด (peak sound pressure level) กระทรวงแรงงาน ได้กาหนด
ระดับเสียงสู งสุด ของเสียงกระทบหรือเสียงกระแทก (impact or impulse noise) ไม่เกิน 140 เดซิเบล และเสียงทีม่ รี ะดับ
เสียงดังต่อเนื่องแบบคงที่ (Continuous steady noise) ต้องมีระดับเสียงไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ
หากสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงดังเกินมาตรฐานตามที่กาหนดไว้ในข้อนี้ และในตารางที่ 3.12 กฎหมาย
กาหนดให้นายจ้างต้องให้ลูกจ้างหยุดทางานจนกว่าจะได้ปรับปรุงหรือแก้ไขให้ระดับเสียงเป็ นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด
3) ปริ มาณเสี ยงที่สัมผัสในแต่ ละวัน (Daily noise dose) กรณีบริเวณสถานทีป่ ฏิบตั ิงานมีระดับเสียง
ดังไม่สมา่ เสมอ หรือผู ป้ ฏิบตั ิงานต้องย้ายการทางานไปยังจุดต่าง ๆ ที่มรี ะดับเสียงดังแตกต่ างกัน ให้ดาเนินการตรวจวัด
เช่นเดียวกับพื้นที่ทม่ี รี ะดับเสียงดังคงที่ โดยทาการบันทึกข้อมูลการตรวจวัดความดังเสียง ณ ระดับต่างๆ และระยะเวลาการ
ทางาน กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานได้กาหนดแนวทางการประเมินการสัมผัสเสียงเหล่านัน้ โดยจะคิดเป็ น
ปริมาณเสียงสะสมทีส่ มั ผัสตลอดการทางานซึง่ จะต้องน้อยกว่าร้อยละ 100* เมือ่ คานวณตามสูตรต่อไปนี้

เมือ่

D = ปริมาณเสียงสะสมทีผ่ ูป้ ฏิบตั ิงานได้รบั (daily noise dose) มีหน่วยเป็ นร้อยละ (% Dose)
Cn = ระยะเวลาทีส่ มั ผัสเสียง ณ พื้นที่ n หรือทีร่ ะดับเสียงหนึ่งๆ
Tn = ระยะเวลาทีอ่ นุญาตให้สมั ผัสเสียง ณ พื้นที่ n หรือทีร่ ะดับเสียงนัน้ ๆ

อนึ่ง ปริมาณเสียงทีค่ านวณตามสูตรขา้ งต้น สามารถนามาคานวณเป็ นค่าระดับการสัมผัสเสียงโดยเฉลีย่
หรือ TWA 8 ชัว่ โมงได้ ตามสู ตรต่อไปนี้

เมือ่

85 คือ ค่า Criteria level (ระดับเสียงเฉลีย่ ตลอดระยะเวลาการทางาน 8 ชัว่ โมง)
10 คือ ค่าคงที่ มีทม่ี าจาก 3 = x log 2 (ค่า Energy Exchange Rate =3)
D = ปริมาณเสียงสะสมทีผ่ ูป้ ฏิบตั ิงานได้รบั (daily noise dose) มีหน่วยเป็ นร้อยละ (% Dose)
ถ้าค่า D > 100% แสดงว่าผูป้ ฏิบตั ิงานสัมผัสเสียงมากกว่า TWA 8 ชัว่ โมง 85 เดซิเบล (เอ)
ถ้าค่า D  100% แสดงว่าผูป้ ฏิบตั งิ านสัมผัสเสียงน้อยกว่าหรือเท่ากับ TWA 8 ชัว่ โมง 85 เดซิเบล (เอ)

5.1.7 ตัวอย่ างการประเมินการสัมผัสเสียงดัง เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจในเรื่องการประเมินการสัมผัสเสียงดัง
ขอให้ศึกษาตัวอย่าง ต่อไปนี้
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ตัวอย่าง ผูป้ ฏิบตั ใิ นโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่ง มีการสัมผัสเสียงดัง ในระยะเวลาต่างๆ ดังข้อมูลในตาราง
ข้างล่างนี้ จงประเมินการสัมผัสเสียงดังของผูป้ ฏิบตั งิ าน
ระดับเสียงทีว่ ดั ได้ (เดซิเบล (เอ))
95
85
90
105
110
95

ระยะเวลาสัมผัสเสียง (ชัว่ โมง)
1.00
1.00
2.00
0.30
0.30
2.00
รวม 7 ชัว่ โมง

วิธีทา เนื่องจากระดับเสียงทีส่ มั ผัส มีระดับเสียงดังไม่เท่ากัน จึงใช้วธิ ีในข้อ 5.1.6 เพือ่ หาค่า T1 ถึง Tn (ระยะเวลาที่
อนุญาตให้สมั ผัสเสียง ณ พื้นที่ n หรือทีร่ ะดับเสียงนัน้ ๆ) สามารถคานวณได้จากสูตร
8

T

2 (L  85)/3

C C C
C 
D   1  2  3  ...... n   100
Tn 
 T1 T2 T3

จากสูตร

แทนค่าในสูตร

 1.00 1.00 2.00 0.30 0.30 2.00 
D 



   100
0.48
8
2
0.05
0.015
0.48 

= [(2.08) + (0.125) + (1) + (6) + (20) + 4.17)] × 100
=

3337.5%

แสดงว่าผูป้ ฏิบตั ิงานคนนี้ ได้รบั ปริมาณเสียงสะสมตลอดการทางาน 7 ชัว่ โมง เกิน 100% จึงมีโอกาสสูญเสียการได้ยนิ ได้
เพือ่ ทาให้เข้าใจได้ดยี ่งิ ขึ้น ควรคานวณหาค่า TWA 8 ชัว่ โมง ด้วยสูตร

TWA 8 ชัว่ โมง

=




85  10  log

(D) 

100 
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=

85  10  log

=

100.23
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3337.5 
100 

แสดงว่าผูป้ ฏิบตั งิ านคนนี้ สัมผัสเสียงในระยะเวลา 10 ชัว่ โมง คิดเป็ น TWA 8 ชัว่ โมง ได้เท่ากับ 100.23 เดซิเบล (เอ)
ซึง่ เกินค่ามาตรฐานทีเ่ สนอแนะไว้
5.2. การประเมินการสัมผัสความร้ อน
การประเมินการสัมผัสความร้อนในทางปฏิบตั ิใช้การวัดดัชนีความเค้นของความร้อน (Heat Stress Indices) มีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ให้ทราบถึงระดับความรุนแรงของอันตรายจากความร้อน และหาแนวทางการแก้ไขทีเ่ หมาะสม
5.2.1 เครื่ องมือตรวจวัดความร้ อน กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน ได้กาหนด หลักเกณฑ์ วิธีดาเนินการ
ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทางานเกี่ยวกับระดับความร้อน โดยอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการตรวจวัดระดับความร้อน ประกอบด้วย
เทอร์โมมิเตอร์ทจ่ี ะใช้วดั อุณหภูมิ และเพื่อให้การตรวจวัดสภาพความร้อนมีขอ้ มูลที่จะสามารถประเมินการสัมผัสความร้อนได้
ได้แก่ เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้ง เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปี ยกตามธรรมชาติ และโกลบเทอร์โมมิเตอร์ ซึง่ เครื่องมือต้องได้
มาตรฐาน ISO 7243 ปัจจุบนั มีการผลิตเครื่องมือตรวจวัดความร้อน WBGT แบบอิเล็กทรอนิกส์ ทีส่ ามารถอ่านค่าได้โดยตรง
ออกมาจาหน่ายหลายยีห่ อ้ ตัวอย่างดังภาพที่ 3.13

ภาพที่ 3.13 ตัวอย่ างเครื่ องมือวัดสภาพความร้ อนเพื่อคานวณค่ า WBGT

5.2.2 การสอบเทียบความถูกต้ อง (Calibration) ก่อนนาเครื่องมือไปตรวจวัดความร้อน ต้องทาการสอบ
เทียบความถูกต้อง (Calibration) ของเครื่องมือทุกครัง้ โดยปฏิบตั ิตามวิธีการทีแ่ นะนาในคู่มอื การใช้งานเครื่องมือนัน้ ๆ และ
ต้องทาการปรับเทียบความถูกต้องในห้องปฏิบตั ิการทีไ่ ด้มาตรฐาน อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5.2.3 เทคนิคการตรวจวัดความร้ อน เมื่อกาหนดจุดที่จะทาการตรวจวัดความร้อนได้แลว้ ซึ่งโดยทัว่ ไปคือ
บริเวณที่มคี วามร้อนที่มีผูป้ ฏิบตั ิงานทางานอยู่ให้ติดตัง้ เครื่องมือบนขาตัง้ ให้ความสู งของเทอร์โมมิเตอร์อยู่ในระดับบริเวณ
หน้าอกของผูป้ ฏิบตั ิงาน หลังจากนัน้ ทาการเปิ ดเครื่อง ก่อนเริ่มอ่านค่ าต้องตัง้ ทิ้งไว้อย่างน้อย 30 นาที จึงอ่านค่าแต่ละค่า และ
อ่านค่ า WBGT ในขณะตรวจวัดควรตรวจสอบเครื่องมืออยู่เสมอ เพื่อให้แน่ ใจว่าเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปี ย กชื้นนา้ อยู่
ตลอดเวลาทีต่ รวจวัด (รายละเอียดของการอ่านแต่ละค่า จะเป็ นไปตามทีบ่ ริษทั ผูผ้ ลิตกาหนดในคู่มอื การใช้เครื่องมือ)
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5.2.4 วิธีประเมินการสัมผัสความร้ อน ในการประเมินการสัมผัสความร้อน ผูท้ าการประเมินต้องคานวณค่า

WBGT ทีผ่ ูป้ ฏิบตั งิ านสัมผัส และคานวณค่าพลังงานทีใ่ ช้ในการทางานหรือ ภาระงาน ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
1) การคานวณอุณหภูมเิ วตบัลบ์ โกลบ (WBGT)
(1) กรณีทางานในอาคารและไม่ได้สมั ผัสแสงแดดโดยตรง

WBGT = 0.7Tnwb+ 0.3 Tg

(2) กรณีทางานภายนอกอาคารซึง่ สัมผัสกับแสงแดด

WBGT = 0.7Tnwb+ 0.2 Tg + 0.1 Tdb
โดยที่ WBGT =
อุณหภูมเิ วตบัลบ์โกลบ (Wet Bulb Globe Temperature)
Tnwb =
อุณหภูมกิ ระเปาะเปี ยกธรรมชาติ (natural wet bulb temperature)
Tg =
อุณหภูมโิ กลบ (globe temperature)
Tdb =
อุณหภูมกิ ระเปาะแห้ง (dry bulb temperature0
(3) กรณีทผ่ี ูป้ ฏิบตั ิงานทางานในบริเวณทีม่ สี ภาพความร้อนแตกต่างกันตัง้ แต่สองพื้นทีข่ ้นึ ไป ให้ตรวจวัด
ความร้อนในทุกพื้นที่ แล ้วเลือกช่วงระยะเวลา 2 ชัว่ โมงทีร่ อ้ นทีส่ ุด นาค่าทีว่ ดั ได้มาคานวณหาค่าเฉลีย่ อุณหภูมเิ วตบัลบ์โกลบ
(WBGT) โดยใช้สูตรต่อไปนี้

BGTเฉลีย่

( BGT1 t1 ) ( BGT2 t2 ) ( BGT3 t3 ) … ( BGTn tn )
t1 t2 t3 … tn

2) การคานวณค่ าพลังงานที่ใช้ ในการทางานหรื อ ภาระงาน การประมาณค่ าพลังงานที่ใช้ในการ
ทางานหรือ ภาระงาน (Work load) สามารถพิจารณาได้หลายวิธี เช่น การพิจารณาจากกลุม่ งานหรือกิจกรรมทีท่ างาน ดังตารางที่
3.13 และการพิจารณาจากการสังเกตท่าทางการเคลื่อ นไหวของร่ างกายขณะทางานร่ วมกับ กิจกรรมหรือ ชนิด ของงานที่ทา
ดังตารางที่ 3.14
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ตารางที่ 3.13 แสดงตัวอย่าง กลุ่มงานหรื อกิจกรรมที่ทางาน จาแนกตามระดับหนักเบาของภาระงาน
ระดับความหนักเบาของภาระงาน
ตัวอย่ าง
งานเบา
นัง่ ทางานโดยไม่มกี ารเคลือ่ นไหวของแขน-ขาปานกลาง เช่น งานสานักงาน ขับรถยนต์ขนาด
เล็ก ตรวจสอบ/ประกอบชิ้นส่วนวัสดุเบา เป็ นต้น
ไม่เกิน 200 กิโลแคลอรี่ต่อชัว่ โมง
ยืนทางานโดยมีการเคลือ่ นไหวของลาตัวเล็กน้อย เช่น ควบคุมเครื่องจักร บรรจุวสั ดุนา้ หนัก
เบาการใช้เครื่องมือกล/เครื่องทุนแรงขนาดเล็ก
เดินด้วยความเร็วไม่เกิน 2ไมล์/ชัว่ โมง(3.2 กิโลเมตร/ชัวโมง)
่ เช่น เดินตรวจงาน หรือเดินส่ง
เอกสารจานวนเล็กน้อย
งานปานกลาง
นัง่ ทางานโดยมีการเคลือ่ นไหวหรือใช้กาลังแขน-ขาค่อนข้างมาก เช่น นัง่ ควบคุมปัน้ จัน่ เครน
หรือเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ในงานก่อสร้าง ประกอบ/บรรจุวสั ดุทม่ี นี า้ หนักค่อนข้างมาก
201 ถึง 350 กิโลแคลอรี่ต่อชัว่ โมง
ขับรถบรรทุกขนาดใหญ่
ยืน/เคลือ่ นไหวลาตัวขณะทางาน เช่น ยกของทีม่ นี า้ หนักปานกลาง ลาก-ดึงรถเข็นวัสดุทม่ี ี
ล้อเลือ่ น ทางานในห้องเก็บของ ยืนตอกตะปู ใช้เครื่องมือกลขนาดปานกลาง ยืนป้ อนชิ้นงาน
การขัดถู ทาความสะอาด รีดผ้า
เดินด้วยความเร็ว 2-3 ไมล์/ชัว่ โมง (3.2-4.8 กิโลเมตร/ชัว่ โมง) หรือเดินโดยมีการถือวัสดุทม่ี ี
นา้ หนักไม่มาก เข่น เดินส่งเอกสารหรือห่อวัสดุสง่ิ ของ
งานหนัก
ทางานทีม่ กี ารเคลือ่ นไหวลาตัวมาก/อย่างเร็ว หรือต้องมีการออกแรงมาก เช่น ลาก ดึงหรือยก
มากกว่า 350 กิโลแคลอรี่ต่อชัว่ โมง ของทีม่ นี า้ หนักมาก(20 กิโลกรัม) โหนหรือปี นขึ้นทีส่ ูง งานเลือ่ ยไม้ ขุดหรือเซาะดิน/ทรายทีม่ ี
ความชื้นสูง คุย้ ตะกรันในเตาหลอม แกะสลักโลหะหรือหิน การขุดถูพ้นื หรือพรมทีส่ กปรก
มากๆ งานก่อสร้าง และงานหนักทีต่ อ้ งปฏิบตั กิ ลางแจ้ง
เดินเร็วๆหรือวิง่ ด้วยความเร็วมากกว่า 3 ไมล์/ชัว่ โมง (4.8 กิโลเมตร/ชัว่ โมง)

ตารางที่ 3.14 แสดงตัวอย่างการคานวณค่าพลังงานที่ใช้ในการทางาน โดยพิจารณาจากท่าทางการเคลื่อนไหวของ
ร่ างกายขณะทางานร่ วมกับกิจกรรมหรื อชนิดของงานที่ทา
งาน
รายละเอียดของงาน
ค่ าพลังงานเฉลีย่
การคานวณค่ าพลังงาน
(กิโลแคลอรี่ ต่อนาที)
ที่ใช้ ในการทางาน
ยืน ประกอบชิ้ น งาน ท่าทางการเคลือ่ นทีข่ องร่างกาย
โดยใช้เครื่องมือหนัก ยืน
0.6
0.6 X 30 min = 18 กิโลแคลอรี่
เป็ นเวลา 30 นาที
ชนิดของงาน
ใช้แขนสองข้างประกอบชิ้นงาน
2.5
2.5 X 30 min = 75 กิโลแคลอรี่
(งานหนัก)
เมตาบอลิซมึ พื้นฐานของร่างกาย
1
1 X 30 min = 30 กิโลแคลอรี่
รวมค่าพลังงานใช้ในการทางาน 30 นาที 18+75+30 = 123 กิโลแคลอรี่
เมือ่ ได้ค่า WBGT และ ระดับความหนักเบาของภาระงาน มาแล้ว ผูท้ าการประเมินการสัมผัสสภาพความร้อนต้อง
พิจารณาว่าเกินกว่าทีก่ ฎหมายกาหนดหรือไม่ (ตารางที่ 3.15)
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กรณี ใช้มาตรฐานของ ACGIH (ตารางที่ 3.16) ก็พจิ ารณาลักษณะการทางานภายใน 1 รอบของผูป้ ฏิบตั ิงาน
และระดับความหนักเบาของภาระงาน ว่าเป็ นงานเบา งานหนักปานกลาง งานหนัก หรืองานหนักมาก ก็จะทราบค่ ามาตรฐาน
WBGT ทีเ่ หมาะสมสาหรับผูป้ ฏิบตั งิ านผูน้ นั้ ได้ ทาการเปรียบเทียบระหว่างค่าทีว่ ดั ได้กบั ค่าทีเ่ ป็ นมาตรฐาน ถ้าปรากฏว่าค่าทีว่ ดั
ได้มคี ่าสูงกว่าแสดงว่าผูน้ นั้ สัมผัสความร้อนเกินค่ามาตรฐาน
5.2.5 มาตรฐานการสัมผัสความร้ อน มาตรฐานการสัมผัสความร้อนของกระทรวงแรงงาน ตามกฎกระทรวง
กาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอ้ มในการทางาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 กาหนดมาตรฐานความร้อนในการทางาน เป็ นค่าดัชนี อุณหภูมเิ วตบัลบ์โกลบ
(Wet Bulb Globe Temperature - WBGT) มีหน่วยวัดเป็ นองศาเซลเซียส โดยระดับความร้อนจะเป็ นเท่าใด ก็ข้ นึ กับพลังงาน
ทีร่ ่างกายใช้ไปกับความหนักเบาของงานที่ทา มาตรฐานการสัมผัสความร้อน แบ่งเป็ น 3 ระดับตามความหนักเบาของงานทีท่ า
หากเป็ นงานหนักทีต่ อ้ งใช้พลังงานมาก ไม่ควรสัมผัสระดับความร้อนสู ง และในทางกลับกัน หากเป็ นงานทีไ่ ม่ตอ้ งออกแรงมาก
สามารถสัมผัสระดับความร้อนสูงกว่ากรณีแรกได้เล็กน้อย ค่ามาตรฐานความร้อนในการทางาน ดังแสดงในตารางที่ 3.15
ตารางที่ 3.15 ค่ามาตรฐานระดับความร้อน WBGT ๐C ของกระทรวงแรงงาน
ความหนักเบาของงาน

พลังงานที่ใช้ (Kcal/hr)

WBGT ๐C

 350

30
32
34

งานหนัก
งานหนักปานกลาง
งานเบา

201-350
 200

ACGIH เสนอแนะค่ามาตรฐานการสัมผัสความร้อนเป็ นค่า Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) (ตาราง
ที่ 3.16) การเลือกใช้ค่าดังกล่าวจะขึ้นกับความหนักเบาของงานทีท่ าด้วย สังเกตว่าค่ามาตรฐานนี้ มีการกาหนดค่า TLV และค่า
Action Level ซึง่ ค่า TLV ใช้กบั บุคคลทีม่ คี วามคุน้ เคยกับความร้อน (acclimatized person) และสวมเสื้อผ้าปกติ ส่วนค่า
Action Level ใช้กบั บุคคลทีไ่ ม่คุน้ เคยกับความร้อน เช่น คนทีล่ าพักร้อน ลาป่ วย เป็ นเวลานาน เมือ่ กลับมาทางานใหม่ก็ถอื ว่า
เป็ นบุคคลทีย่ งั ไม่คนุ ้ เคยกับความร้อน
ตารางที่ 3.16 ค่า TLV และค่า Action Level ในการประเมินการสัมผัสความร้อน ของ ACGIH
เปอร์ เซ็นต์
การทางานใน
1 รอบการ
ทางานรวม
เวลาพัก
75-100%
50-75%
25-50%
0-2.5%

งานเบา

31.0
31.0
32.0
32.5

ทีม่ า: ACGIH, 2018

ค่ า TLV (WBGT ๐C)
งานปาน งานหนัก
กลาง

28.0
29.0
30.0
31.5

27.5
29.0
30.5

งาน
หนักมาก

28.0
30.0

ค่ า Action Level (WBGT ๐C)
งานเบา งานปาน งานหนัก
งาน
กลาง
หนักมาก

28.0
28.5
29.5
30.0

25.0
26.0
27.0
29.0

24.0
25.5
28.0

24.5
27.0
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5.3. การประเมินการสัมผัสความเย็น
ในการทางานที่มีความเย็นตา่ กว่า 16 องศาเซลเซียส ต้อ งมีการเฝ้ าระวังทางสิ่งแวดลอ้ มในโรงงานนัน้ ๆ และถ้า
อุณหภูมติ า่ กว่า (-1) องศาเซลเซียส ต้องมีการจดบันทึกค่าอุณหภูมกิ ระเปาะแห้งและความเร็วลมอย่างน้อยทุก ๆ 4 ชัว่ โมง แลว้
พิจารณากับค่ามาตรฐาน TLV ที่ ACGIH เสนอแนะไว้สาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานทีส่ วมใส่ชุดทางานทีเ่ หมาะสมกับการทางานในทีเ่ ย็น
จัดตา่ กว่าจุดเยือกแข็ง (ตารางที่ 3.17)
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ตารางที่ 3.17 ค่า TLV สาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานที่อยูใ่ นชุดทางานที่เหมาะสมในการทางาน 4 ชัว่ โมง
อุณหภูมิอากาศ
(ท้องฟ้ ามีแดดดี)
(องศาเซลเซียส)

ลมสงบ
(ไม่รูส้ กึ ว่ามีความเร็วลม)
5 ม./ชม.
ช่วงเวลาสูงสุดที่ จานวนครัง้ ช่วงเวลาสูงสุดที่ จานวนครัง้
ทางานได้ (นาที) ที่ตอ้ งพัก ทางานได้(นาที) ที่ตอ้ งพัก

ความเร็วลม
10 ม./ชม.
15 ม./ชม.
20 ม./ชม.
ช่วงเวลาสูงสุดที่ จานวนครัง้ ช่วงเวลาสูงสุดที่ จานวนครัง้ ช่วงเวลาสูงสุดที่ จานวนครัง้ ที่
ทางานได้ (นาที) ที่ตอ้ งพัก ทางานได้ (นาที) ที่ตอ้ งพัก ทางานได้ (นาที) ต้องพัก

-26 ถึง -28

(ทางานตามปกติ)

1

(ทางานตามปกติ)

1

75

2

55

3

40

4

-29 ถึง -31

(ทางานตามปกติ)

1

75

2

55

3

40

4

30

5

-32 ถึง -34

75

2

55

3

40

4

30

5

-35 ถึง -37

55

3

40

4

30

5

-38 ถึง -39

40

4

30

5

-40 ถึง -42

30

5
หยุดการทางานปกติ

-43๐ และตา่ กว่า

หยุดการทางานปกติ
หยุดการทางานปกติ

ทีม่ า: ACGIH, 2017

หยุดการทางานปกติ

หยุดการทางานปกติ
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5.4. การประเมินการสั มผัสแสงสว่ าง
ในการปฏิบตั งิ านทีต่ อ้ งใช้สายตา หากมีแสงสว่างไม่เพียงพอ ทาให้กล้ามเนื้อตาทางานมากเกินไป โดยบังคับให้ ม่านตาเปิ ด
กว้าง เพราะการมองเห็นนัน้ ไม่ชดั เจน ต้องใช้เวลาในการมองเห็นรายละเอียดนัน้ ทาให้เกิดการเมือ่ ยลา้ ของตา ปวดตา มึนศีรษะ
จะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทางาน การหยิบจับ ใช้เครื่องมือเครื่องจักรผิดพลาด หรือไปสัมผัสถูกส่วนทีเ่ ป็ นอันตราย ส่งผล
ให้เกิดอุบตั เิ หตุตามมาได้ การประเมินการสัมผัสแสงสว่าง สามารถดาเนินการได้ดงั นี้
5.4.1. เครื่ องวัดแสง การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง ต้องใช้เครื่องวัดแสง (Lux meter) (ภาพที่ 3.14) ทีไ่ ด้
มาตรฐาน CIE 1931 หรือ ISO/CIE 10527 ก่อนเริ่มการตรวจวัดต้องปรับ (adjustment) ให้เครื่องวัดแสงอ่านค่ าทีศ่ ู นย์
(Photometer Zeroing) โดยใช้ฝาครอบสีดาปิ ดเซลรับแสง หรือ เรียกว่า ตัวเซ็นเซอร์ หากเครื่องอ่านค่าไม่เป็ นศู นย์ ให้ปรับปุ่มที่
กาหนดไว้ให้เครื่องอ่านค่าเป็ นศูนย์ จากนัน้ จึงนาตัวเซ็นเซอร์ไปวางในตาแหน่งทีต่ อ้ งการทราบว่ามีความสว่างเท่าใด
5.4.2. การสอบเทียบเครื่ องมือ ต้องส่งเครื่องวัดแสงไปทาการสอบเทียบเครื่องมือเพือ่ ความมัน่ ใจในคุณภาพและ
ความแม่นยาในการอ่านค่าส่วนการใช้งานแต่ละครัง้ ต้องทาการปรับค่าก่อนใช้งานตามวิธีท่กี ล่าวไว้แล ้วข้างต้น
5.4.3. การกาหนดจุดตรวจวัดแสงสว่ าง ควรทาการตรวจวัดแสง ณ จุดทีม่ กี ารใช้สายตา โดยคงสภาพการทางาน
ให้เหมือนขณะปฏิบตั งิ านจริง ขณะทาการวัดแสง ให้ผูป้ ฏิบตั ิงานออกไปจากจุดนัน้ และผูต้ รวจวัดแสงต้องระวังไม่ใช้เงาของผูว้ ดั ไป
บังแสง เพราะจะทาให้ค่าทีไ่ ด้ตา่ กว่าค่าจริง
5.4.4 วิธีการตรวจวัดแสงสว่ าง ทาการตรวจวัดแสงสว่างแบบพื้นที่และการตรวจวัดแบบจุด วางเซลรับแสง
บริเวณจุดตรวจวัดใช้เวลาประมาณ 2-5 นาที ขึ้นอยู่กบั ระยะเวลาการตอบสนองของเครื่อง (การตรวจวัดแบบพื้นทีค่ วรตรวจวัดที่
ระดับสูงจากพื้น 30 นิ้ว การตรวจวัดแบบจุดควรวางเซลรับแสงในระนาบเดียวกับทีส่ ายตาตกกระทบ) อ่านค่าผลการตรวจวัด และ
บันทึกข้อมูลทีไ่ ด้
5.4.5 การแปลผล ให้นาผลการวัดแสง ไปพิจารณาปรับเทียบกับค่ าระดับแสงสว่างที่กฎหมายกาหนดไว้ ซึ่งใน
ประเทศไทยจะมีกฎหมายของประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ดังตารางที่ 3.183.20

ภาพที่ 3.14 เครื่ องวัดแสง
ทีม่ า; http://www.innovative-instrument.com/products/lux-meter-light-mete/
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ตารางที่ 3.18 มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริ เวณพื้นที่ทวั่ ไปและบริ เวณการผลิตภายในสถานประกอบกิจการ
บริเวณพืน้ ทีแ่ ละ/หรื อลักษณะงาน

บริเวณพื้นทีท่ วไปที
ั ่ ม่ กี ารสัญจรของบุคคล
และ/หรือยานพาหนะในภาวะปกติ และ
บริเวณทีม่ กี ารสัญจรใน
ภาวะฉุกเฉิน

ลักษณะพืน้ ทีเ่ ฉพาะ

ทางสัญจรในภาวะ
ฉุกเฉิน

ทางออกฉุกเฉิน เส้นทางหนีไฟ บันไดทางฉุกเฉิน
(กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไฟดับ โดยวัดตามเส้นทางของ
ทางออกทีร่ ะดับพื้น)

ภายนอกอาคาร

ลานจอดรถ ทางเดิน บันได
ประตูทางเข้าใหญ่ของสถานประกอบกิจการ
ทางเดิน บันได ทางเข้าห้องโถง
ลิฟท์
ห้องพักฟื้ นสาหรับการปฐมพยาบาล ห้องพักผ่อน
ป้ อมยาม
- ห้องสุขา ห้องอาบน้า ห้องเปลีย่ นเสื้อผ้า
- ห้องลอบบี้หรือบริเวณต้อนรับ
- ห้องเก็บของ
โรงอาหาร ห้องปรุงอาหาร ห้องตรวจรักษา
- ห้องสานักงาน ห้องฝึ กอบรม ห้องบรรยาย
ห้องสืบค้นหนังสือ /เอกสารห้องถ่ายเอกสาร
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม บริเวณโต๊ะประชาสัมพันธ์
หรือติดต่อลูกค้า พื้นทีห่ อ้ งออกแบบ เขียนแบบ

ภายในอาคาร
บริเวณพื้นทีใ่ ช้ประโยชน์ทวไป
ั่

บริเวณพื้นทีใ่ ช้ประโยชน์ในสานักงาน

ตัวอย่ างบริเวณพื้นที่
และ/หรื อลักษณะงาน

ค่ าเฉลีย่ ความเข้ ม
ของแสงสว่ าง
(ลักซ์ )
10

จุดทีค่ วามเข้ มของ
แสงสว่ างต่ าสุ ด
(ลักซ์ )
-

50
50
100
100
50
100
100

25
50
25
50

300
300

150
150
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ตารางที่ 3.18 มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริ เวณพื้นที่ทวั่ ไปและบริ เวณการผลิตภายในสถานประกอบกิจการ(ต่อ)
บริเวณพืน้ ทีแ่ ละ/หรื อลักษณะงาน

บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ในกระบวนการ
ผลิตหรือการปฏิบัติงาน

ลักษณะพืน้ ทีเ่ ฉพาะ

ตัวอย่ างบริเวณพื้นที่
และ/หรื อลักษณะงาน
ห้องเก็บวัตถุดิบ บริเวณห้องอบหรือห้องทาให้แห้งของ
โรงซักรีด
- จุด/ลานขนถ่ายสินค้า
- คลังสินค้า
- โกดังเก็บของไว้เพื่อการเคลื่อนย้าย
- อาคารหม้อน้า
- ห้องควบคุม
- ห้องสวิตซ์
- บริเวณเตรียมการผลิต การเตรียมวัตถุดิบ
- บริเวณพื้นที่บรรจุภณ
ั ฑ์
- บริเวณกระบวนการผลิต/บริเวณที่ทางานกับเครื่องจักร
- บริเวณการก่อสร้าง การขุดเจาะ การขุดดิน
- งานทาสี

ค่ าเฉลีย่ ความเข้ ม
ของแสงสว่ าง
(ลักซ์ )

จุดทีค่ วามเข้ มของ
แสงสว่ างต่ าสุ ด
(ลักซ์ )

100

50

200

100

300

150
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ตารางที่ 3.19 มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริ เวณที่ลูกจ้างต้องทางาน โดยใช้สายตามองเฉพาะจุดหรื อต้องใช้สายตาอยูก่ บั ที่ในการทางาน
การใช้ สายตา
งานหยาบ

ลักษณะงาน
งานที่ชิ้นงานมีขนาดใหญ่สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน มีความ
แตกต่างของสีชัดเจนมาก

งานละเอียดเล็กน้อย งานที่ชิ้นงานมีขนาดปานกกลาง
สามารถมองเห็นได้และมีความ
แตกต่างของสีชัดเจน

งานที่ชิ้นงานมีขนาดปานกลางหรือ
เล็ก สามารถมองเห็นได้แต่ไม่
ชัดเจน และมีความแตกต่างของสี
ปานกลาง

ตัวอย่ างลักษณะงาน
งานหยาบที่ทาที่โต๊ะหรือเครื่องจักร ชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่กว่า 750ไมโครเมตร
(0.75 มิลลิเมตร)
- การตรวจงานหยาบด้วยสายตา การประกอบ การนับ การตรวจเช็คสิ่งของที่มีขนาดใหญ่
- การรีดเส้นด้าย
- การอัดเบล การผสมเส้นใย หรือการสางเส้นใย
- การซักรีด ซักแห้ง การอบ
- การปั๊มขึ้นรูปแก้ว เป่าแก้ว และขัดเงาแก้ว
- งานตี และเชื่อมเหล็ก
- งานรับจ่ายเสื้อผ้า
- การทางานไม้ที่ชิ้นงานมีขนาดปานกลาง
- งานบรรจุน้าลงขวดหรือกระป๋อง
- งานเจาะรู ทากาว หรือเย็บเล่มหนังสือ งานบันทึกและคัดลอกข้อมูล
- งานเตรียมอาหาร ปรุงอาหาร และล้างจาน
- งานผสมและตกแต่งขนมปัง
- การทอผ้าดิบ
- งานประจาในสานักงาน เช่น งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล การอ่านและ
ประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บแฟ้ม
- การปฏิบัติงานที่ชิ้นงานมีขนาดตัง้ แต่ 125 ไมโครเมตร (0.125 มิลลิเมตร)
- งานออกแบบและเขียนแบบ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
- งานประกอบรถยนต์และตัวถัง
- งานตรวจสอบแผ่นเหล็ก
- การทางานไม้อย่างละเอียดบนโต๊ะหรือที่เครื่องจักร
- การทอผ้าสีอ่อน ทอละเอียด

ค่ าความเข้ มของ
แสงสว่ าง (ลักซ์ )
200-300

300-400

400-500
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ตารางที่ 3.19 มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริ เวณที่ลูกจ้างต้องทางาน โดยใช้สายตามองเฉพาะจุดหรื อต้องใช้สายตาอยูก่ บั ที่ในการทางาน (ต่อ)
การใช้ สายตา

ลักษณะงาน

ตัวอย่ างลักษณะงาน

- การคัดเกรดแป้ ง
- การเตรียมอาหาร เช่น การทาความสะอาด การต้มฯ
- การสืบดา้ ย การแต่ง การบรรจุในงานทอผ ้า
งานละเอียดปานกลาง งานทีช่ ้ นิ งานมีขนาดปานกลางหรือเล็ก งานระบายสี พ่นสี ตกแต่งสี หรือขัดตกแต่งละเอียด
สามารถมองเห็นได้แต่ไม่ชดั เจน และมี - งานพิสูจน์อกั ษร
ความแตกต่างของสีบา้ งและต้องใช้
- งานตรวจสอบขัน้ สุดท้ายในโรงผลิตรถยนต์
สายตาในการทางานค่อนข้างมาก
- งานออกแบบและเขียนแบบ โดยไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
- งานตรวจสอบอาหาร เช่น การตรวจอาหารกระป๋ อง
- การคัดเกรดนา้ ตาล
งานละเอียดสู ง
งานทีช่ ้ นิ งานมีขนาดเล็ก สามารถ
- การปฏิบตั งิ านทีช่ ้ นิ งานมีขนาดตัง้ แต่ 25 ไมโครเมตร (0.025 มิลลิเมตร)
มองเห็นได้แต่ไม่ชดั เจน และมีความ - งานปรับเทียบมาตรฐานความถูกต้องและความแม่นยาของอุปกรณ์
แตกต่างของสีนอ้ ย ต้องใช้สายตาใน - การระบายสี พ่นสี และตกแต่งชิ้นงานทีต่ อ้ งการความละเอียดมากหรือต้องการความแม่นยาสูง
การทางานมาก
- งานย้อมสี
งานทีช่ ้ นิ งานมีขนาดเล็ก สามารถ
- การตรวจสอบ การตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยมือ
มองเห็นได้แต่ไม่ชดั เจน และมีความ - การตรวจสอบและตกแต่งสิง่ ทอ สิง่ ถัก หรือเสื้อผ้าทีม่ สี อี ่อนขัน้ สุดท้ายด้วยมือ
แตกต่างของสีนอ้ ย ต้องใช้สายตาใน - การคัดแยกและเทียบสีหนังทีม่ สี เี ข้ม
การทางานมากและใช้เวลาในการ
- การเทียบสีในงานย้อมผ้า
ทางาน
- การทอผ้าสีเข้ม ทอละเอียด
- การร้อยตะกร้อ

ค่ าความเข้ มของ
แสงสว่ าง (ลักซ์ )

500-600

600-700

700-800

800-1,200
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ตารางที่ 3.19 มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริ เวณที่ลูกจ้างต้องทางาน โดยใช้สายตามองเฉพาะจุดหรื อต้องใช้สายตาอยูก่ บั ที่ในการทางาน (ต่อ)
การใช้ สายตา
งานละเอียดสูงมาก

ลักษณะงาน

ตัวอย่ างลักษณะงาน

งานที่ชิ้นงานมีขนาดเล็กมาก ไม่สามารถมองเห็น
ได้อย่างชัดเจน และมีความแตกต่างของสีน้อย
มากหรือมีสีไม่แตกต่างกัน ต้องใช้สายตาเพ่งใน
การทางานมาก
และใช้เวลาในการทางานระยะเวลานาน

- งานละเอียดที่ทาที่โต๊ะหรือเครื่องจักร ชิ้นงานที่มีขนาดเล็กกว่า 25
ไมโครเมตร(0.025 มิลลิเมตร)
- งานตรวจสอบชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็ก
- งานซ่อมแซม สิ่งทอ สิ่งถักที่มีสีออ่ น
- งานตรวจสอบและตกแต่งชิ้นส่วนของสิ่งทอ สิ่งถักที่มีสีเข้มด้วยมือ
- การตรวจสอบและตกแต่งผลิตภัณฑ์สีเข้มและสีออ่ นด้วยมือ
งานละเอียดสูงมากเป็น งานที่ชิ้นงานมีขนาดเล็กมากเป็นพิเศษไม่สามารถ - การปฏิบัติงานตรวจสอบชิ้นงานที่มีขนาดเล็กมากเป็นพิเศษ
พิเศษ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน และมีความแตกต่างของสี - การเจียระไนเพชร พลอย การทานาฬิกาข้อมือสาหรับกระบวนการผลิตที่มี
น้อยมากหรือมีสีไม่แตกต่างกัน ต้องใช้สายตาเพ่ง ขนาดเล็กมากเป็นพิเศษ
ในการทางานมากหรือใช้ทักษะและความชานาญ - งานทางการแพทย์ เช่น งานทันตกรรม ห้องผ่าตัด
สูง และใช้เวลาในการทางานระยะเวลานาน

ตารางที่ 3.20 มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์) บริ เวณโดยรอบที่ให้ลูกจ้างคนใดคนหนึ่งทางาน โดยสายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบตั ิงาน
พื้นที่ 1
1,000-2,000
มากกว่า 2,000-5,000
มากกว่า 5,000-10,000
มากกว่า 10,000
หมายเหตุ :

พื้นที่ 2
300
600
1,000
2,000

พื้นที่ 1 หมายถึง จุดทีใ่ ห้ลูกจ้างทางานโดยใช้สายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบตั งิ าน
พื้นที่ 2 หมายถึง บริเวณถัดจากทีท่ ใ่ี ห้ลูกจ้างคนใดคนหนึ่งทางานในรัศมีทล่ี ูกจ้างเอื้อมมือถึง
พื้นที่ 3 หมายถึง บริเวณโดยรอบทีต่ ดิ พื้นที่ ๒ ทีม่ กี ารปฏิบตั งิ านของลูกจ้างคนใดคนหนึ่ง

พื้นที่ 3
200
300
400
600

ค่ าความเข้ มของ
แสงสว่ าง (ลักซ์ )
1,200-1,600

2,400
หรือมากกว่า
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5.5 การประเมินการสัมผัสความสั่นสะเทือน
การประเมิน ความสัน่ สะเทือนที่มีผลต่ อสุ ขภาพของผู ป้ ฏิบตั ิงานที่เกิดขึ้นนัน้ สามารถประเมินได้ 2 ลักษณะ คื อ
การประเมินความสันสะเทื
่
อนทีม่ อื -แขน และการประเมินความสันสะเทื
่
อนทัง้ ร่างกาย
5.5.1 การประเมินความสั่นสะเทือนที่มือ-แขน เกิดจากการใช้เครื่องมือทีม่ คี วามสัน่ สะเทือนชนิดต่างๆ เช่น
หินเจียร ประแจลม สว่าน และเลือ่ ย เป็ นต้น ความสัน่ สะเทือนนี้อาจเกิดทีม่ อื ข้างเดียวหรือสองข้างแลว้ ส่งผ่านไปยังแขนและไหล่
ความสันสะเทื
่ อนอาจเกิดเป็ นช่วงๆ หรืออาจเกิดต่อเนื่องทีอ่ าจทาให้เกิดผลต่อระบบประสาท กล ้ามเนื้อ กระดูก ข้อต่อและหลอดเลือด
1) เครื่ องมือวัดความสั่ นสะเทื อน การประเมินความสัน่ สะเทือนทีเ่ กิดขึ้นทีม่ อื ต้องใช้เครื่องวัดความ
สันสะเทื
่
อน (Human Vibration Meter) ชนิดทีป่ ระกอบด้วยตัวเครื่องวัดและหัววัดคือ Transducer ทีม่ กี ารเปลีย่ นพลังงานภาพ
แบบหนึ่งไปเป็ นอีกภาพแบบหนึ่ง เช่น เปลีย่ นพลังงานที่เป็ นความสัน่ สะเทือนหรือความดันเป็ นพลังงานไฟฟ้ า ในการวัดให้ติดตัง้
หัววัดความสัน่ สะเทือนทีด่ า้ มมือจับ ดังภาพที่ 3.15 ทีร่ ะบุไว้ตามวิธีมาตรฐานของ ISO 8662 และนาค่าทีว่ ดั ได้ไปเปรียบเทียบกับ
ค่ามาตรฐานความสันสะเทื
่
อน

ภาพที่ 3.15 เครื่ องวัดความสั่ นสะเทือน(Human Vibration Meter) ชนิดที่สามารถตรวจวัดบริเวณแขนและมือ
ที่มา; https://www.castlegroup.co.uk/castletv/hand-arm-vibration-video/
2) วิธีการวัดความสั่ นสะเทื อนที่มือ -แขน ในการวัดความสัน่ สะเทือนที่เกิดขึ้นที่มือต้องพิจารณา
ตาแหน่งทีจ่ ะทาการวัดความสัน่ สะเทือนทีม่ อื และพิจารณาทิศทางของความสัน่ สะเทือนว่าเกิดทีแ่ นวแกน x, y หรือ z ทีท่ งั้ สาม
แกนนี้ตงั้ ฉากซึ่งกันและกัน จากภาพที่ 3.16 แสดงด้ามทีม่ อื จับมีลกั ษณะเป็ นทรงกระบอก และเป็ นทรงกลม ทีต่ อ้ งทาการวัดตรง
ตาแหน่งทีม่ อื จับทีต่ รงกึ่งกลาง จากหลักการทีไ่ ด้แสดงในภาพที่ 3.16 สามารถนามาใช้ในการประเมินความสัน่ สะเทือนทีเ่ กิดจาก
เครื่องมือที่มภี าพร่างของด้ามแตกต่างกัน ดังแสดงในภาพที่ 3.17 ที่แสดงตาแหน่ งที่ติดตัง้ หัววัดความสัน่ สะเทือนที่ดา้ มจับของ
เครื่องมือแต่ละชนิด เช่น เครื่องสกัด เครื่องมือเจาะ เครื่องมือขัด

3-78 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม

ภาพที่ 3.16 แสดงด้ ามที่มือจับมีลกั ษณะเป็ นทรงกระบอก และเป็ นทรงกลม

ภาพที่ 3.17 แสดงตาแหน่ งที่ติดตั้งหัววัดความสั่ นสะเทือนที่ด้ามจับของเครื่ องมือแต่ ละชนิด
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3) ค่ ามาตรฐานความสั่ นสะเทื อนที่มือ -แขน สมาคมนักสุ ขศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา ได้กาหนด
มาตรฐานไว้ โดยมีความสัมพันธ์ของค่าความสัน่ สะเทือนกับระยะเวลาทางาน ดังแสดงในตารางที่ 3.21 ในการเปรียบเทียบให้นา
ค่าสูงสุดทีว่ ดั ได้ของแกนใดแกนหนึ่งในสามแกน ไม่วา่ จะเป็ นแกน x, y หรือ z มาเปรียบเทียบกับค่าในตารางที่ 3.21
ตารางที่ 3.21 ค่ ามาตรฐานความสั่ นสะเทือนที่มือ – แขน ที่กาหนดโดย ACGIH
ระยะเวลาที่สัมผัสกับความสั่ นสะเทือน
ความสั่ นสะเทือน (เมตรต่ อวินาที2)
4 ชม. และน้อยกว่า 8 ชม.
4
2 ชม. และน้อยกว่า 4 ชม.
6
1 ชม. และน้อยกว่า 2 ชม.
8
น้อยกว่า 1 ชม.
12
5.5.2 การประเมินความสั่นสะเทือนทั้งร่ างกาย
1) เครื่ องมือวัดความสั่ นสะเทื อน ต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน ISO 8041:2005 ทีม่ สี ่วนประกอบของ
เครื่องวัดคือ หัววัด (Transducer) ทีม่ หี น้าทีใ่ นการเปลีย่ นพลังงานในภาพของความสัน่ สะเทือนเป็ นพลังงานไฟฟ้ า กระบวนการส่ง
สัญญาณ และจอภาพ ที่มีค่าพารามิเตอร์ต่างๆของความสัน่ สะเทือนที่เกิดกับคน สาหรับหัววัดความสัน่ สะเทือนทัง้ ลาตัว จะมี
ลักษณะเป็ นแผ่น ดังภาพที่ 3.18 ทีใ่ ช้วางไว้ระหว่างร่างกายกับตาแหน่งทีส่ มั ผัสกับร่างกาย

ภาพที่ 3.18 ส่ วนประกอบของเครื่ องมือวัดความสั่นสะเทือน
2) วิธีการวัดความสั่ นสะเทื อนทั้งร่ างกาย จะต้องวัดในทิศทางเดียวกันกับความสัน่ สะเทือนที่เกิดขึ้น
ว่าเกิดตามแนวแกนใด การติดตัง้ หัววัดต้องเป็ นไปตามทิศทางแนวแกน x, y และ z ทีม่ คี วามสัน่ สะเทือนทีย่ อมให้เบีย่ งเบนได้ 15
องศา เช่น การวัดความสัน่ สะเทือนของผูป้ ฏิบตั ิงานนัง่ บนเก้าอี้ ทีผ่ ูน้ งั ่ อาจจะนัง่ ไม่ตงั้ ฉากกับแนวระนาบ ดังนัน้ แนวแกน z ทีเ่ ป็ น
แนวแกนของลาตัว อาจจะเอียงทามุมกับแนวดิ่งก็ได้ ดังนัน้ การติดตัง้ หัววัดเพือ่ วัดความสัน่ สะเทือนตามแนวแกนอื่นทีเ่ หลือ (x, y)
ควรติดหัววัดตามลักษณะมุมทีต่ งั้ ฉากกันทัง้ สามแกน และจุดทีว่ ดั ในบริเวณนี้ทงั้ สามแกนจะต้องอยู่ใกลเ้ คียงกัน การติดตัง้ หัววัด
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ควรติดตัง้ อยู่ระหว่างแหล่งกาเนิดความสันสะเทื
่
อนกับร่างกายของผูป้ ฏิบตั งิ าน เช่น ถ้าผูป้ ฏิบตั ิงานนัง่ บนเก้าอี้ ควรติดตัง้ หัววัดทีบ่ น
ทีน่ งั ่ ของเก้าอี้ ทีพ่ นักพิง และทีเ่ ท้า รวมเป็ นสามตาแหน่ง
3) การประเมินความความสั่ นสะเทื อนทั้งร่ างกาย การประเมินความสัน่ สะเทือนทีม่ ผี ลต่อสุขภาพของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานทีอ่ ยู่ในท่านัง่ ให้นาค่าทีว่ ดั ความสัน่ สะเทือนได้จากแต่ละแกน x, y และ z ไปคานวณแยกกันในแต่ละแกน แลว้ นา
ค่ าสู งสุดไปเทียบกับค่ ามาตรฐานทางานาน 8 ชัว่ โมง แต่ ถา้ ทางานกับเครื่องจักรหลายชนิด ให้รวมค่ าความสัน่ สะเทือนของแกน
เดียวกันของเครื่องจักรแต่ละชนิดก่อน แล ้วจึงไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน

6.การประเมินการสั มผัสสารเคมี
การประเมินการสัมผัสสารเคมี เป็ นการนาอุปกรณ์ เครื่องมือเก็บตัวอย่างอากาศมาทาการเก็บตัวอย่างอากาศในทีท่ างาน
ของผู ป้ ฏิบตั ิงาน แลว้ นาไปวิเคราะห์ผลแลว้ ก็ทาการแปลผล โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่ ามาตรฐาน TLVs หรือค่ าที่กฎหมาย
กาหนดไว้
6.1. ประเภทของเครื่ องมือเก็บตัวอย่ างอากาศ
เมือ่ พิจารณาในแง่การอ่านค่าความเข้มข้นของสารเคมีได้ทนั ทีหรือไม่ สามารถแบ่งเครื่องมือเก็บตัวอย่างอากาศออกเป็ น 2 ประเภท
ดังนี้
6.1.1 เครื่องมือเก็บตัวอ่ างอากาศประเภทอ่ านค่ าได้ ทันที (Direct reading instrument) เครื่องมือประเภทนี้
สามารถอ่านค่าความเข้มข้นสารเคมีได้ทนั ที ณ จุดทีท่ าการตรวจวัด ตัวอย่างของเครื่องมือประเภทนี้ เช่น
1) เครื่องมือตรวจวัดก๊าซทีต่ ดิ ไฟได้ (Combustible gas monitors) เป็ นเครื่องมือวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซ
และไอระเหยทีต่ ดิ ไฟได้
2) เครื่องมือตรวจวัดปริมาณออกซิเจน (Oxygen monitors) ใช้ตรวจวัดปริมาณออกซิเจนทีม่ ใี นอากาศว่ามี
เพียงพอต่อการหายใจหรือไม่
3) เครื่องมือตรวจวัดปริมาณคาร์บอนมอนนอกไซด์ (Carbon monoxide monitors) ใช้ตรวจวัดปริมาณก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ในอากาศ
4) เครื่องมือตรวจวัดไอระเหยสารปรอท (Mercury vapor monitors) ทีฟ่ ้ งุ กระจายในอากาศ
5) ตลับและหลอดตรวจวัดปริมาณสารเคมีแบบเปลีย่ นสี (Direct reading colorimetric tubes and
badges) เป็ นอุปกรณ์ทน่ี ิยมใช้กนั มากเพราใช้งานง่าย ราคาถูก และมีให้เลือกสาหรับสารเคมีชนิดต่าง ๆ เป็ นจานวนมาก อุปกรณ์
เหล่านี้ ถ้าใช้กบั ปั ๊มเพื่อดูดอากาศเข้ามาในหลอดตรวจ (tubes) เรียกเป็ น Active sampling แต่หลอดหรือตลับ (badges)
บางชนิดไม่จาเป็ นต้องใช้ป ั ๊มเรียกเป็ น Passive monitors
6) เครื่องมือทีส่ ามารถอ่านค่าได้หลายชนิด เช่น
 Flame ionization detectors
 Photoionization detectors
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 Electron capture detectors
 Thermal conductivity detectors
 Infrared analyzers
 Ultraviolet analyzer
7) เครื่องมือตรวจวัดปริมาณอนุภาค (Particulate monitors)
 เครื่องมือตรวจปริมาณฟูมจากการเชื่อมด้วยวิธี light – scattering
 เครื่องมือตรวจปริมาณฝุ่นด้วยวิธี piczoelectric crystal
ภาพที่ 3.19 ได้แสดงถึงเครื่องมือเก็บตัวอย่างอากาศประเภทอ่านค่าได้ทนั ทีทผ่ี ลิตโดยบริษทั ผูผ้ ลิตหลายบริษทั มาเป็ น
ตัวอย่าง ผูส้ นใจในรายละเอียดการทานของเครื่องมือ อาจศึกษาได้จากหนังสือตาราด้านสุขศาสตร์อตุ สาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะ
หนังสือชื่อ Air Sampling Instruments for Evaluation of Atmospheric Contaminants ของ ACGIH

(ก) เครื่ องมือตรวจวัดก๊าซที่ติดไฟได้ (Combustible gas monitors)

http://www.afcintl.com/gasalertmicro-5-series-combustible-gas-detector-includes-pid-ir-sensors.aspx

(ข) ปั๊มดูดอากาศพร้ อมหลอดปฏิกริ ิยาทีส่ ามารถอ่ านค่ าความเข้ มข้ นไอสารเคมีได้ ทนั ที

http://www.keison.co.uk/raesystems_tubes.shtml
ภาพที่ 3.19 ตัวอย่ างเครื่ องมือเก็บตัวอย่ างอากาศประเภทอ่ านค่ าได้ทนั ที
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6.1.2 เครื่ องมือเก็บตัวอย่ างอากาศประเภทไม่ สามารถอ่ านค่ าได้ ทันที (Indirect reading instrument)
เป็ นเครื่องมือทีม่ อี ุปกรณ์สาหรับเก็บรวบรวมตัวอย่างอากาศ (sample collection devices) เพือ่ ส่งไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบตั ิการ
ต่อไป
เครื่องมือประเภทนี้ มีโครงสร้างชิ้นส่วนอุปกรณ์ทส่ี าคัญดังแสดงในภาพที่ 3.20 พร้อมรายละเอียดดังนี้
สาหรับรายละเอียดของเครื่องมือประเภทนี้ ผู ส้ นใจสามารถศึกษาได้ในตาราทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมต่าง ๆ
โดยเฉพาะหนังสือชื่อ Air Sampling Instruments for Evaluation of Atmospheric Contaminants ของ ACGIH

รูเปิ ดให้อากาศ
หลอดบรรจุสารดูด
ซับ
ทางอากาศ

มิเตอร์วดั
อัตราไหล

ส่วนเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ปรับอัตราการไหล
ปั ๊มดูด

สายยาง

ของอากาศแบบตา่

ภาพที่ 3.20 โครงสร้ างอุปกรณ์ เครื่ องมือเก็บตัวอย่ างอากาศประเภทไม่ สามารถอ่ านค่ าได้ ทนั ที

ที่มา ; http://www.industrial-electronics.com/measurement-testing-com/asihe_2.html
6.2. ชนิดของการเก็บตัวอย่ างอากาศ
มีการกาหนดชนิดของการเก็บตัวอย่างอากาศเพื่อทาการประเมินการสัมผัสสารเคมีในอากาศของผู ป้ ฏิบตั ิงานและเพื่อ
ประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุม เป็ น 2 ชนิด ดังนี้
6.2.1 การเก็บตัวอย่ างอากาศชนิดติดตัวบุคคล (Personal sampling) และชนิดพื้นที่ (Area sampling)
การเก็บตัวอย่างชนิดแรกเป็ นวิธีมาตรฐานทีแ่ นะนาสาหรับการประเมินการสัมผัสสารเคมีของผูป้ ฏิบตั ิงาน โดยติดตัวอุปกรณ์ซง่ึ อาจ
เป็ นตลับกระดาษกรอง หรือขวด/ถ้วยแก้ว (flask) ตามแต่กรณี ทีบ่ ริเวณระดับการหายใจของผูป้ ฏิบตั ิงาน (Breathing zone) ซึง่
ในทางปฏิบตั คิ ือบริเวณปกเสื้อผูป้ ฏิบตั งิ าน (ภาพที่ 3.21)
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ภาพที่ 3.21 แสดงการเก็บตัวอย่างอากาศชนิดติดตัวบุคคล และตลับกระดาษกรองอยูใ่ นระดับการหายใจ

ที่มา ; https://envcoglobal.com/catalog/term/air/air-sampling-pumps
สาหรับการเก็บตัวอย่างอากาศชนิดพื้นที่ จะดาเนินการในกรณีประเมินความเข้มข้นของสารเคมีทฟ่ี ้ งุ กระจายทัว่ ห้องที่
ทางาน (background concentrations) กรณีตอ้ งการหาจุดหรือบริเวณทีม่ กี ารรัว่ ไหลของสารเคมี และในกรณีจะประเมินผลของ
มาตรการควบคุมของระบบระบายอากาศเฉพาะที่ ซึง่ ทาโดยการตัง้ เครื่องมือเก็บตัวอย่างอากาศ ณ จุดและตาแหน่งทีส่ นใจ
6.2.2 การเก็บตัวอย่ างอากาศชนิดใช้ เวลาน้ อย (Grab sampling) และชนิดใช้ เวลามาก (Integrated
sampling) Grab sampling เป็ นการเก็บตัวอย่างอากาศทีใ่ ช้เวลาโดยทัว่ ไปน้อยกว่า 5 นาที จะใช้วธิ ีน้ ีกรณีตอ้ งการทราบค่าความ
เข้มข้นสารเคมีทเ่ี ป็ นค่าสู งสุด (peak or ceiling concentration) แต่จะไม่เหมาะสมทีจ่ ะนาไปประเมินการสัมผัสสารเคมีทม่ี คี ่ า
TLV เป็ นแบบ TWA
Integrated sampling ใช้ประเมินการสัมผัสสารเคมีแบบ 8 ชัว่ โมง (TWA) หรือ 15 นาที (STEL)
6.3. การสอบเทียบเครื่ องมือ (Calibration)
เครื่องมือเก็บตัวอย่างอากาศที่นามาใช้งาน ต้องทาการสอบเทียบความถูกต้องของอัตราไหลของอากาศ เพือ่ ความ
มัน่ ใจว่าปริมาตรอากาศที่จะนามาคานวณหาค่ าความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศนัน้ มีความถูกต้องตามความเป็ นจริง ตามสู ตร
ข้างล่างนี้
ปริมาณของสารเคมีทต่ี รวจวัดได้
ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศ
ปริมาตรอากาศ
หากไม่มกี ารสอบเทียบอัตราไหลของอากาศ จะทาให้ไม่สามารถหาปริมาณอากาศทีถ่ กู ต้องได้ และส่งผลให้การ
คานวณค่าความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศผิดพลาดไปด้วย ซึง่ จะนามาซึง่ การตัดสินใจประเมินการสัมผัสทีผ่ ดิ พลาดไปด้วย
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6.4. การกาหนดจุดและจานวนตรวจวัดปริ มาณสารเคมีในอากาศ เพื่อจะทาการประเมินการสัมผัสสารเคมีของ
ผูป้ ฏิบตั งิ าน ต้องกาหนดชนิดของการเก็บตัวอย่างอากาศชนิดติดตัวบุคคลเสมอ โดยเลือกเก็บตัวอย่างทีผ่ ูป้ ฏิบตั งิ านทีม่ โี อกาสสัมผัส
สารเคมีมากทีส่ ุด (worst workers) เพราะมีแนวคิดว่าหากผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ สีย่ งทีส่ ุดมีผลการตรวจวัดปริมาณสารเคมีในอากาศไม่เกิน
ค่า TLVs ก็น่าจะแสดงว่าผูอ้ น่ื ก็คงจะมีการสัมผัสสารเคมีไม่เกินเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม NIOSH ได้เสนอแนะว่าหากต้องการความมัน่ ใจในการตรวจวัดปริมาณสารเคมีในอากาศ ต้องเก็บ
ตัวอย่างอากาศชนิดตัวบุคคลในจานวนตามทีร่ ะบุในตารางที่ 3.22 โดยทาการเลือกสุ่มแบบง่าย (Simple random sampling) ทัง้ นี้
กลุม่ คนทัง้ หมดต้องมีลกั ษณะการสัมผัสสารเคมีเหมือนกัน
ตารางที่ 3.22 จานวนตัวอย่ าง (คน) ทีต่ ้ องการในการเก็บตัวอย่ างอากาศ

จานวนคนทั้งหมดที่มกี ารสั มผัสสารเคมีเหมือนกัน
8
9
10
11-12
13-14
15-17
18-20
21-24
25-29
30-37
38-49
50

จานวนตัวอย่ าง (คน) ที่ต้องการ
สุ่ มเพื่อทาการเก็บตัวอย่ างอากาศ
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ทีม่ า: NIOSH, 1977.

6.5. ระยะเวลาเก็บตัวอย่ างอากาศ
หลักการเบื้องต้นคือ ต้องเก็บตัวอย่างอากาศมากพอทีจ่ ะได้ตวั อย่างเพียงพอต่อการวิเคราะห์ในห้องปฏิบตั กิ าร
ถ้าสารเคมีนนั้ มีค่ามาตรฐานเป็ น TLV-TWA ระยะเวลาเก็บตัวอย่างควรเป็ นตลอดระยะเวลาในการทางาน (ปกติคือ
8 ชัว่ โมง) หรืออย่างน้อยต้องใช้เวลาเก็บร้อยละ 70 ของระยะเวลาทางาน
ถ้าสารเคมีนนั้ มีค่ามาตรฐานเป็ น TLV-STEL ระยะเวลาเก็บตัวอย่างควรเป็ น 15 นาที ในช่วงทีม่ กี ารฟุ้งกระจายของ
สารเคมีมากทีส่ ุด
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ส่วนสารเคมีทม่ี คี ่ามาตรฐานเป็ น TLV-C นัน้ สามารถวัดค่าในระยะเวลาใดก็ได้แต่ตอ้ งคานึงถึงความไวของเครื่องมือ
วิเคราะห์หรือของเครื่องเก็บตัวอย่างประเภทอ่านค่าได้ทนั ที
6.6. การคานวณปริ มาณการสัมผัสสารเคมีตลอดระยะเวลาการทางาน
ปริมาณสารเคมีทผ่ี ูป้ ฏิบตั ิงานสัมผัส (ทางหายใจ) ตลอดระยะเวลาการทางาน สามารถคานวณได้จากสูตรต่อไปนี้

TWA 

 CT
T

เมือ่ TWA = ปริมาณสารเคมีทฟ่ี ้ งุ กระจายในอากาศในทีท่ ผ่ี ูป้ ฏิบตั งิ านทางานอยู่ตลอดระยะเวลาการทางาน
C = ปริมาณหรือความเข้มข้นของสารเคมีทฟ่ี ้ งุ กระจายในอากาศในทีท่ ผ่ี ูป้ ฏิบตั ิงานทางานอยู่ตลอดเวลา
ณ ช่วงเวลา T
T
= ระยะเวลาทีป่ ริมาณสารเคมี C ฟุ้งกระจายในอากาศ
ในทางปฏิบตั ทิ วั ่ ไป ถ้าระยะเวลาทางานเป็ น 8 ชัว่ โมง ก็อาจแทนค่าเข้าไปในสูตรได้ดงั นี้
TWA 

 CT
8

6.7. ตัวอย่ างการประเมินการสัมผัสสารเคมี
นายชานนท์ ทางานเป็ นพนักงานรักษาความปลอดภัยในลานจอดรถใต้ดนิ ของห้างสรรพสินค้า การระบายอากาศในลาน
จอดรถค่อนข้างไม่ได้มาตรฐาน วัดปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ในช่วงเช้า 4 ชัว่ โมง 20 พีพเี อ็ม ในตอนบ่าย นายชานนท์ ได้ยา้ ยลง
ไปทางานในลาดจอดรถตา่ ลงไปอีกชัน้ ตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซดังกล่าวมีค่าเท่ากับ 10 พีพเี อ็ม ในช่วง 2 ชัว่ โมงแรก ถัดไป
อีก 2 ชัว่ โมงวัดได้ค่า 40 พีพเี อ็ม ถามว่านายชานนท์ สัมผัสก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในความเข้มข้นทัง้ หมดเท่าใด และมีโอกาส
ได้รบั อันตรายจากก๊าซดงกล่าวหรือไม่ กาหนดให้ค่า TLV-TWA ของก๊าซนี้เท่ากับ 25 พีพเี อ็ม
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วิธีทา จากสูตร

TWA  

CT
T

 สาหรับการทางานในวันธรรมดาตามปกติ สามารถคานวณได้ดงั นี้
C T C T C T
TWA  1 1 2 2 3 3
T1  T2  T3
(20  4)  (10  2)  (40  2)

422
80  20  80

8
180

8
 22.5
แสดงว่าในช่วง 8 ชัว่ โมงแรก นายชานนท์ สัมผัสก๊าซนี้ในปริมาณ 22.5 พีพเี อ็ม ซึง่ น้อยกว่าค่า TLV-TWA โดยทัวไป
่
น่าจะปลอดภัยในการทางาน

7. การประเมินการสั มผัสทางชีวภาพ
7.1 อุปกรณ์ และวิธีการประเมินการสัมผัสทางชีวภาพ การประเมินการสัมผัสจุลชีพจะใช้หลักการเดียวกับการเก็บ
ตัวอย่างอนุภาค นัน่ คือ การตกกระแทก การกรอง และการดักจับด้วยสารละลาย และใช้อปุ กรณ์เดียวกันกับการเก็บตัวอย่างอนุ ภาค
แต่วธิ ีเก็บตัวอย่างจุลชีพแขวนลอยในอากาศต้องระมัดระวังการปนเปื้ อนในทุกขัน้ ตอน โดยเฉพาะสาหรับจุลชีพแขวนลอยชนิดทีต่ อ้ ง
นาไปเพาะบ่มเพือ่ วิเคราะห์
7.1.1 การดักเก็บด้ วยเพลทเก็บตัวอย่ าง (Impactor method) อุปกรณ์สาหรับการดักเก็บตัวอย่างด้วยเพลทเก็บ
ตัวอย่าง ถูกออกแบบมาเพือ่ ให้สามารถคัดแยกขนาดอนุ ภาคและนับจานวนจุลชีพทีม่ ชี ีวติ ในเวลาเดียวกันได้ มีหลายชนิด ได้แก่
อุปกรณ์ชนิดหกชัน้ (Six stage impactor) อุปกรณ์ชนิดสองชัน้ (Two stage impactor) อุปกรณ์ชนิดชัน้ เดียว (Single stage
impactor) (ภาพที่ 3.22) ข้อดีของอุปกรณ์ชนิดนี้คือสามารถดักเก็บจุลชีพบนอาหารเพาะเชื้อได้โดยตรง ไม่ตอ้ งเจือจางหรือลา้ ง
อุปกรณ์เก็บเพือ่ นาไปเพาะเชื้อต่อ
การเก็บโดยใช้อุปกรณ์อมิ แพคเตอร์น้ ี จุลชีพซึ่งแขวนลอยในอากาศถูกดูดผ่านช่องเล็กๆ และชนเข้ากับอาหารเพาะ
เชื้อซึง่ บรรจุอยู่ในจานเพาะเชื้อซึ่งจุลชีพนัน้ สามารถเจริญเติบโต เพิม่ จานวนและสร้างโคโลนี หรือบนแผ่นกระจกหรือเทปกาวและ
นาไปเพาะเชื้อ หรือส่องกล้องนับและสังเกตลักษณะสปอร์
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7.1.2 การกรอง (Filtration) การเก็บตัวอย่างจุลชีพในอากาศโดยทัว่ ไปใช้วธิ ีการกรองจุลชีพแขวนลอยออกจาก
อากาศด้วยกระดาษกรอง (ภาพที่ 3.23) ซึ่งอาศัยกลไกเดียวกับการกรองอนุ ภาคทัว่ ๆไป นัน่ คือ การชนกับเนื้อเยื่อหรือเส้นใย
กระดาษกรองโดยตรง การเกาะติดกับกระดาษกรองเนื่องจากแรงเฉื่อย จากการแพร่จากประจุไฟฟ้ าทีต่ ่างกัน และด้วยแรงโน้มถ่วง
จากนัน้ ล ้างหรือเขย่าจุลชีพทีต่ ิดบนกระดาษกรองลงในสารละลาย แลว้ จึงเจือจางสารละลายดังกล่าวตามความเหมาะสม จากนัน้ จึง
นาไปเพาะบนอาหารเลี้ยงเชื้อ และนับจานวนโคโลนีได้ กระดาษกรองทีน่ ิยมใช้ทวไป
ั ่ คือ ชนิดเมมเบรน
7.1.3 การดักด้ วยของเหลวในอิ มพิ งเจอร์ (Liquid impinger method) การเก็บตัวอย่างด้วยวิธีน้ ีทาได้โดยการ
ดูดอากาศในบริเวณทีต่ อ้ งการตรวจประเมินผ่านลงในของเหลวบรรจุในอิมพิงเจอร์ (ภาพที่ 3.24) จุลชีพถูกดักไว้ในของเหลว มีเดีย
หรือของเหลวปราศจากเชื้อทีใ่ ช้ในการดักเก็บจุลชีพมีหลายชนิด ทีใ่ ช้อย่างกว้างขวางคือ นา้ เปปโตนละลายในนา้ (1% เปปโตนผสม
นา้ กลัน่ กับ 0.01% Tween 80 และ 0.005% antifoam A) บีเทนละลายในนา้ ( 5mM Betaine กับ Tween 80 และ antifoam
A) จากนัน้ จึงนาไปเพาะเชื้อ บนอาหารที่เหมาะสม โดยทัว่ ไปของเหลวหรือมีเดียที่ด กั จุลชีพไว้จะถูกนาไปเจือจางด้วย sterile
isotonic solution ก่อนนาไปเพาะบนอาหารเลี้ยงเชื้อ เพือ่ ให้ความหนาแน่นของโคโลนีเหมาะสม ( 30 – 300 โคโลนี/เพลท)

Six stage viable impactor

Single stage viable impactor

ภาพที่ 3.22 อุปกรณ์เก็บตัวอย่างโดยการดักเก็บด้วยเพลทเก็บตัวอย่าง
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ภาพที่ 3.23 อุปกรณ์เก็บตัวอย่างโดยการกรอง

ภาพที่ 3.24 อุปกรณ์เก็บตัวอย่างโดยการดักด้วยของเหลวในอิมพิงเจอร์
7.2 การวิเคราะห์ และการแปลผล
7.2.1 วิธีการวิเคราะห์ จลุ ชีพแบบไม่ เพาะเชื้อ มีหลายเทคนิคสามารถแบ่งออกเป็ น 2 วิธใี หญ่ๆ คือ
1) การนับสปอร์ จุลชีพหรือสปอร์ถูกดักไว้บนกระดาษกรองหรือใช้เทปกาวเก็บตัวอย่างจากพื้นผิวและ
นาไปวิเคราะห์ดว้ ยกลอ้ งจุลทรรศน์ เนื่องจากรู ปร่ างที่แตกต่างกันของสปอร์ของจุลชีพที่ต่างชนิดกันทาให้สามารถบ่งชี้ชนิดและ
จานวนของจุลชีพได้
2) การนับจุลชีพโดยตรง วิธีน้ ีเป็ นการวิเคราะห์ทไ่ี ม่เฉพาะซึง่ อาศัยการสังเกตสีเรืองแสงของสารย้อมที่
ติดหรือแทรกอยู่ใน นิวคลีอกิ แอสิดของ DNA หรือ RNA ใช้การย้อมด้วยฟอร์มลั ดีไฮด์หรือกลูตลั ดีไฮด์ช่วยให้โครงสร้างของจุลชีพ
ไม่เปลีย่ นแปลงและหยุดการเจริญเติบโตต่อไป การนับอนุ ภาคจุลชีพใช้กลอ้ งจุลทรรศน์ใต้แสง epifluorescence หรือโดย Flow
cytometry
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7.2.2 วิธีการวิเคราะห์ จลุ ินทรี ย์แบบเพาะเชื้อ เชื้อแต่ละชนิดสามารถเจริญเติบโตได้ในอาหารเลี้ยงเชื้อทีแ่ ตกต่าง
กัน ทาการนับโคโลนีทเ่ี กิดขึ้นโดยให้ 1 โคโลนี เท่ากับ 1 หน่วยจุลนิ ทรีย ์ หน่วยทีไ่ ด้จะมีค่าเป็ นจานวนโคโลนี ต่อปริมาตรอากาศหนึ่ง
ลูกบาศก์เมตร (colony forming unit; cfu/ m3)
การแปลผลการประเมิน สาหรับเชื้อราทีพ่ บในอาคารส่วนใหญ่ คือ Aspergillus, Penicillium และCladosporium
ซึง่ ปริมาณเชื้อราทีพ่ บในบ้านเรือนทัว่ ไป คือ 100 – 2000 CFU/ลูกบาศก์เมตรอากาศ ปริมาณทีพ่ บในอาคารมักสู งกว่านอกอาคาร
20 – 50% (ขณะทีบ่ างการศึกษาอ้างว่าสู งกว่า 4 – 10 เท่า ในกรณีทร่ี ะบบทาความร้อนความเย็น (Heating, Ventilating, Air
conditioning air hadling system, HVAC) ของอาคารทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
ACGIH เสนอแนะระดับทีอ่ าจมีการปนเปื้ อนของเชื้อราคือ 106 CFU/กรัมของฝุ่น และหากพบแบคทีเรียทัง้ หมดเกิน
1,000 CFU/ลูกบาศก์เมตรอากาศ ควรดาเนินการสอบสวนและปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร

กิจกรรม 3.2.4
1. .เครื่ องมือวัดเสี ยงที่ใช้ประเมินการสัมผัสเสี ยง ต้องเป็ น class อะไร และถ้าผูป้ ฏิบตั ิงานต้องสัมผัสเสี ยงที่มี
ระดับเสี ยงไม่คงที่ กรณี เช่นนี้ควรใช้เครื่ องวัดเสี ยงแบบใด
2. การประเมินว่างานตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีแสงสว่างพอเหมาะหรื อไม่ตอ้ งดาเนิ นการอย่างไร

แนวตอบกิจกรรม 3.2.4
1. ต้องใช้ SLM class 2 เป็ นอย่างน้อย กรณี ระดับเสี ยงไม่คงที่ ควรใช้เครื่ องวัดปริ มาณเสี ยงสะสม (Noise
dosimeter)
2. ต้องดาเนินการ ดังนี้
1) ใช้ Lux meter วัดระดับแสงสว่าง ณ บริ เวณที่ทางาน (ตรงที่ใช้สายตามอง)
2) พิจารณาค่าความสว่างที่เหมาะสมตามกฎหมายของประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
เรื่ อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง
3) เปรี ยบเทียบข้อ 1 กับ ข้อ 2 ถ้าค่าในข้อ 1 มากกว่า แสดงว่าแสงสว่างเพียงพอ
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ตอนที่ 3.3
การควบคุมสภาพแวดล้ อมในการทางาน
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 3.3 แล ้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่ อง
3.3.1 แนวคิดของการควบคุมสภาพแวดล ้อมในการทางาน
3.3.2 หลักการและวิธีการควบคุมสภาพแวดล ้อมในการทางาน
3.3.3 การควบคุมสภาพแวดล ้อมทางสารเคมี
3.3.4 การควบคุมสภาพแวดล ้อมทางกายภาพ

แนวคิด
1.

2.
3.

แนวคิดดัง้ เดิมของการควบคุม สภาพแวดลอ้ มในการทางาน มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมากกว่าการ
ป้ องกันไม่ให้เกิดปัญหสภาพแวดล ้อมในการทางานา แต่แนวคิดสมัยใหม่ถอื ว่าการดาเนินธุ รกิจ ใด ๆ ก็ตาม
ต้องถือว่าเรื่องการจัดการสภาพแวดลอ้ มในการทางานเป็ นส่วนหนึ่งของการทาธุ รกิจ ต้องหาทางป้ องกันและ
ควบคุมสภาพแวดลอ้ มในการทางานตัง้ แต่ ตน้ และใช้มาตรการที่มปี ระสิทธิภาพโดยเฉพาะมาตรการทาง
วิศวกรรม
หลักการควบคุม สภาพแวดลอ้ มในการทางาน ต้องพิจารณาทาการควบคุมที่แหล่งกาเนิด ทางผ่านหรือ
บริเวณระหว่างแหล่งกาเนิดกับผูป้ ฏิบตั งิ าน และทีต่ วั ผูป้ ฏิบตั งิ านเป็ นลาดับไป
วิธีการควบคุมสภาพแวดลอ้ มในการทางาน มีแนวทางการคิดเป็ นระบบด้วยการใช้ 2 หลักต่อไปนี้ การใช้
หลัก 3 อี คือ วิศวกรรม (Engineering) การให้ความรู ้ (Education) และการบังคับหรือกฎระเบียบ
(Enforcement) และการใช้ห ลัก อีแ อนด์เ อ คื อ วิศ วกรรม (Engineering) และบริห ารจัด การ
(Administration)

วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาตอนที่ 3.3 จบแล ้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายแนวคิดของการควบคุมสภาพแวดล ้อมในการทางานได้
2. อธิบายหลักการและวิธีการควบคุมสภาพแวดล ้อมในการทางานได้

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม

3-91

เรื่องที่ 3.3.1
แนวคิดของการควบคุมสภาพแวดล้ อมในการทางาน
เมือ่ ทาการประเมินการสัมผัสสภาพแวดล ้อมในการทางานแล ้ว ผลออกมาไม่เป็ นทีน่ ่าพอใจ ตามนโยบายทีก่ าหนดไว้หรือไม่
เป็ นไปตามมาตรฐานหรือกฎหมายที่กาหนดไว้ ก็ตอ้ งดาเนินการควบคุมมิให้สภาพแวดลอ้ มในการทางานนัน้ ๆ ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพและความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั งิ าน

1. แนวคิดดั้งเดิมของการควบคุมสภาพแวดล้อมในการทางาน
การควบคุมสภาพแวดล ้อมในการทางานทีผ่ ่าน ๆ มา ยังไม่เป็ นทีพ่ อใจ และไม่มปี ระสิทธิผล ทัง้ นี้ เนื่องจากการมีแนวคิด
ของการควบคุมสภาพแวดล ้อมในการทางานทีไ่ ม่ถกู ต้อง ดังนี้
1.1 ความไม่ จาเป็ นต้ องทาการควบคุมสภาพแวดล้ อมในการทางาน ในระยะเวลาหลายสิบปี ท่ผี ่านมา โรงงาน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ จะมีการดาเนินการควบคุมสภาพแวดลอ้ มในการทางานน้อยมาก ด้วยมีความคิดว่าเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่จาเป็ นมีแรงงาน
ให้เลือกใช้จานวนมาก หากผูป้ ฏิบตั ิงานเจ็บไข้ได้ป่วย ก็ให้ลาออกไป แลว้ หาคนใหม่มาแทนที่ ส่งผลให้ไม่มกี ารดาเนินกา รควบคุม
สภาพแวดล ้อมในการทางานอย่างจริงจัง
1.2 การแก้ ไขปัญหาที่ปลายเหตุ หากมีความจาเป็ นต้องทาการควบคุมหรือแก้ไขปัญหาสภาพแวดลอ้ มในการทางาน
วิธีการที่เลือกนามาใช้เป็ นลาดับแรก คือ การจัดหาอุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคลหรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลมาให้ผูป้ ฏิบตั ิงานใช้ ความคิดทีจ่ ะแก้ไขปัญหาทีแ่ หล่งกาเนิดปัญหา แทบจะไม่เกิดขึ้นเลย จึงกล่าวได้ว่าเป็ นการแก้ไขปัญหา
สภาพแวดล ้อมในการทางานทีป่ ลายเหตุ ทาให้แหล่งกาเนิดมลพิษยังคงปรากฏอยู่ และสามารถเป็ นอันตรายกับผูส้ มั ผัสได้
1.3 การใช้ มาตรการบทลงโทษเป็ นหลัก ด้วยมีความคิดของผูป้ ระกอบกิจการต่าง ๆ ว่าปัญหาสภาพแวดลอ้ มในการ
ทางานเป็ นสิง่ ทีเ่ กิดมาคู่กบั การพัฒนาอุตสาหกรรม ไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ ดังนัน้ วิธีการควบคุมจึงมุ่งเน้นทีก่ ารกาหนดกฎระเบียบ
และบทลงโทษเป็ นหลัก เพราะเชื่อว่าเป็ นวิธีการป้ องกันควบคุมที่ได้ผลดีมาก รวมถึงกฎหมายทีจ่ ะกาหนดออกมาในลักษณะการ
กาหนดค่ามาตรฐาน มากกว่าทีจ่ ะกาหนดในเนื้อหาของการใช้เทคโนโลยีมาป้ องกันและควบคุมสภาพแวดลอ้ มในการทางาน ส่งผลให้
ไม่มมี าตรการลด กาจัด หรือควบคุมสภาพแวดล ้อมในการทางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพเกิดขึ้น

2. แนวคิดสมัยใหม่ ของการควบคุมสภาพแวดล้อมในการทางาน
สาหรับในปัจจุบนั นี้ มีแนวคิดของการควบคุมสภาพแวดล ้อมในการทางานทีเ่ หมาะสม ถูกต้อง มากยิง่ กว่าสมัยก่อน ดังนี้
2.1 การควบคุมต้องทาที่ตน้ ทางหรือการควบคุมทีแ่ หล่งกาเนิด (Source) เพื่อเป็ นการตัดไฟตัง้ แต่ตน้ ลม เพราะการ
ดาเนินการดังกล่าวได้มกี ารควบคุมไม่ให้แหล่งกาเนิดนัน้ ๆ ก่อมลพิษขึ้นมาจนเป็ นอันตรายต่อผูส้ มั ผัส หากการดาเนินการยังให้ผล
ไม่เต็มที่ จึงให้ทาการควบคุมทีท่ างผ่าน (Path) และทีต่ วั ผูป้ ฏิบตั งิ าน (Receiver) ตามลาดับต่อไป
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ในกรณี ของการควบคุม สภาพแวดลอ้ มทางเคมี แนวคิดสมัยใหม่ได้ให้ความสาคัญกับการนาหลักการของการป้ องกัน
มลพิษ (Pollution Prevention) หรือทีน่ ิยมเรียกสัน้ ๆ ว่า พีทู (P2) มาประยุกต์ เพราะหลักการดังกล่าวเน้นการลดแหล่งกาเนิด
(Source Reduction) มากกว่าการควบคุมมลพิษ (Pollution Control)
ตามหลักการของพีทู ได้ลาดับความสาคัญของวิธีการป้ องกันมลพิษจากสารเคมีดงั ภาพที่ 3.25 โดยการลดทีแ่ หล่งกาเนิดมี
ความสาคัญมากทีส่ ุด และการกาจัดสารเคมีเป็ นวิธีทม่ี คี วามสาคัญน้อยทีส่ ุด
การลดทีแ่ หล่งกาเนิด
(Source Reduction)

สาคัญมากทีส่ ุด

การหมุนเวียนมาใช้/การนากลับมาใช้ใหม่
(Recycling/Reuse)
การบาบัด
(Treatment)
การกาจัด
(Disposal)
สาคัญน้อยทีส่ ุด
ภาพที่ 3.25 ลาดับความสาคัญของวิธีการที่ใช้ในการป้ องกันมลพิษสารเคมีตามหลักการของพีทู

2.2 การควบคุ ม ต้อ งใช้วิธี ก ารทางวิศ วกรรม เพราะมีแ นวโน้ม ที่จ ะแก้ไ ขและควบคุ ม ปัญ หาได้อ ย่ า งยัง่ ยืน เช่ น
การเปลีย่ นไปใช้วตั ถุดบิ ทีเ่ ป็ นสารอันตรายน้อยกว่า ย่อมเป็ นการควบคุมปัญหาสภาพแวดลอ้ มในการทางานทีย่ งั ่ ยืน ดีกว่าการบังคับ
ให้ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องสวมใส่อปุ กรณ์ปกป้ องระบบทางเดินหายใจ (respirator) ซึง่ กล่าวได้ว่าแหล่งกาเนิดปัญหาไม่ได้ถูกควบคุมแก้ไข
แต่อย่างใด เมือ่ ใดทีผ่ ูป้ ฏิบตั งิ านไม่สวมใส่อปุ กรณ์ดงั กล่าว อันตรายย่อมเกิดขึ้นทันที เป็ นต้น
2.3 การควบคุมสภาพแวดลอ้ มในการทางาน ถือเป็ นการลงทุนทางธุ รกิจ ไม่ใช่ถอื เป็ นรายจ่าย ดังนัน้ เมือ่ การทาธุ รกิจ
อุตสาหกรรมใด ๆ มีปญั หาสภาพแวดลอ้ มในการทางานใดขึ้น ก็ตอ้ งลงทุนเพื่อทาการควบคุม แก้ไขไม่ให้สภาพแวดลอ้ มในการ
ทางานนัน้ ก่อให้เกิดปัญหาการเจ็บป่ วย หรือลดประสิทธิภาพการทางาน ยกตัวอย่างเช่น การทางานในภาพที่ 3.26 หากโรงงานไม่
ยอมลงทุนควบคุมปัญหาเออร์โกโนมิกส์ (ภาพที่ 3.26 ก.) ประสิทธิภาพการทางานย่อมลดลงเมือ่ ทางานเป็ นเวลานาน ผลผลิตลดลง
และในทีส่ ุดอาจก่อให้เกิดปัญหาปวดเมือ่ ยล ้า จนถึงขัน้ ไม่สบายได้ โรงงานจึงควรลงทุนโดยใช้วธิ ีทางวิศวกรรม ออกแบบการทางานที่
ถูกหลักเออร์โกโนมิกส์ (ภาพที่ 3.26 ข.)
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ข.

ภาพที่ 3.26 ก. การทางานที่มีท่าทางผิดหลักเออร์โกโนมิกส์
ข. การทางานที่มีท่าทางถูกหลักเออร์โกโนมิกส์

2.4 การควบคุมสภาพแวดลอ้ มในการทางาน ต้องได้รบั การสนับสนุ นและการมีเจตจานงอย่างแน่วแน่ของผูบ้ ริหารทีจ่ ะทา
การควบคุมสภาพแวดล ้อมในการทางานให้มสี ภาพทีเ่ หมาะสมและปลอดภัยต่อผูป้ ฏิบตั งิ านและผูเ้ กี่ยวข้อง
2.5 การควบคุมสภาพแวดลอ้ มในการทางานต้องการการมีส่วนร่วม (involvement) ของผูป้ ฏิบตั ิงาน ตัง้ แต่การป้ องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหาสภาพแวดล ้อมในการทางานไม่เหมาะสม ไปจนถึงการเฝ้ าระวังทางสิง่ แวดลอ้ ม การเฝ้ าระวังสุขภาพและการควบคุม
บาบัด และกาจัดสภาพแวดล ้อมทีไ่ ม่เหมาะสมนัน้ ๆ
สาระสาคัญที่จะนาเสนอในหน่ วยนี้ จะเน้ นที่ สภาพแวดล้ อ มทางเคมีและทางกายภาพ อย่ างไรก็ตาม โดย
หลักการควบคุมแล้ วก็สามารถนาไปประยุกต์ กบั สภาพแวดล้ อมทางชีวภาพ และเออร์ โกโนมิกส์ ได้
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กิจกรรม 3.3.1
แนวคิ ดการควบคุม สภาพแวดล้อมในการทางาน แบบดั้งเดิ ม และแบบสมัยใหม่มีความแตกต่ างกัน
อย่างไร

แนวตอบกิจกรรม 3.3.1
แบบดั้งเดิม
1. ความจาเป็ นของการควบคุม

แบบสมัยใหม่

-ไม่จาเป็ น

จาเป็ น ถือเป็ นส่วนหนึ่งของการทาธุรกิจ

- แก้ที่ปลายเหตุ
- เน้นการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล และใช้การลงโทษเป็ นส่วนใหญ่
-ไม่ให้ความสาคัญกับปั ญหา

- แก้ที่ตน้ เหตุ
- เน้นใช้มาตรการวิศวกรรม

สภาพแวดล้อมในการทางาน
2. วิธีแก้ไข

3. ผูบ
้ ริ หาร

สภาพแวดล้อมในการทางาน
4. ผูป
้ ฏิบตั ิงาน

-ให้ปฏิบตั ิตามที่ถูกกาหนด

ให้การสนับสนุนและมีเจตจานงแน่วแน่
ในการแก้ไขปั ญหา
เน้นการมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปัญหา
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เรื่องที่ 3.3.2
หลักการและวิธีการควบคุมสภาพแวดล้ อมในการทางาน
1. หลักการควบคุมสภาพแวดล้อมในการทางาน
ในการดาเนินการควบคุมสภาพแวดลอ้ มในการทางานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและถูกหลักการป้ องกันควบคุม มีหลักการ
สาคัญ ดังนี้
1.1 ทาการควบคุมสภาพแวดล ้อมในการทางานทีแ่ หล่งกาเนิด (source) เป็ นลาดับแรก
1.2 หากผลการดาเนินงานปรากฏว่ายังมีความเสีย่ งต่อสุขภาพ หรือไม่สามารถทาการป้ องกันทีแ่ หล่งกาเนิดได้ให้หาแนว
ทางการควบคุมสภาพแวดล ้อมในการทางานทีท่ างผ่าน (path) เป็ นลาดับถัดไป ทางผ่านในทีน่ ้ ี หมายถึงระยะทางหรือบริเวณระหว่าง
แหล่งกาเนิดและผูป้ ฏิบตั งิ าน
1.3 ทาการควบคุมปัญหาสภาพแวดล ้อมในการทางานทีต่ วั ผูป้ ฏิบตั งิ าน (receiver) เป็ นลาดับสุดท้าย เพราะนอกจากจะไม่
ใช้วธิ ีการแก้ไขปัญหาแล ้ว ประสิทธิผลทีไ่ ด้รบั ก็ยากทีจ่ ะเป็ นไปตามทีต่ อ้ งการ

2. วิธีควบคุมสภาพแวดล้อมในการทางาน
หลักการข้างต้น สามารถดาเนินการได้ดว้ ยวิธีการ 3 อี ได้แก่ Engineering, Education และ Enforcement นัน่ คือ
การใช้วธิ ีการทางวิศวกรรม การให้ความรู ้ และการบังคับมาควบคุมสิง่ แวดล ้อมการทางาน
มีบางตาราเสนอว่าวิธีการควบคุมสภาพแวดล ้อมในการทางาน อาจกาหนดเป็ นวิธีการใหญ่ ๆ 2 วิธี เรียกเป็ นอีแอนด์เอ คือ
วิธีทางวิศวกรรม (Engineering) และวิธีทางการจัดการ (Administration)
ดังนัน้ หากสนใจหรือนิยมทีจ่ ะจาวิธีการแบบใดไปประยุกต์ ก็สามารถทาได้ตามความประสงค์
ภาพที่ 3.27 เป็ นการรวบรวมวิธีการควบคุมสภาพแวดล ้อมในการทางาน ทีส่ ามารถนาไปประยุกต์ ณ แหล่งกาเนิดทางผ่าน
และผูป้ ฏิบตั งิ านได้ รายละเอียดของแต่ละวิธีจะได้กล่าวถึงในเรื่องที่ 3.3.3-3.3.4 และหน่วยอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องในเอกสารการสอนชุดนี้
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แหล่งกาเนิด

ทางผ่าน

ผูป้ ฏิบตั งิ าน

1. การลดสารเคมีทแ่ี หล่งกาเนิด
2. การประยุกต์หลักการทดแทน

1. การระบายอากาศแบบเจือจาง
2. ความเป็ นระเบียบเรียบร้อย

1. การฝึ กอบรม
2. สุขวิทยาส่วนบุคคล

3. การประยุกต์หลักการแยก
4. การตรวจตรา

3. การเพิม่ ระยะห่างระหว่าง
แหล่งกาเนิดกับผูป้ ฏิบตั งิ าน

3. การลดระยะเวลาสัมผัส
สิง่ แวดล ้อมการทางาน

5. การบารุงรักษา

4. การตรวจวัดสิง่ แวดล ้อมการทางาน

4. การเฝ้ าระวังด้านสุขภาพ

6. การระบายอากาศเฉพาะที่

5. การกาหนดพื้นทีอ่ นั ตราย
6. การสวมใส่อปุ กรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล

ภาพที่ 3.27 ตัวอย่างวิธีการควบคุมสิ่ งแวดล้อมการทางาน ณ แหล่งกาเนิด ทางผ่านและผูป้ ฏิบตั ิงาน

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยพื้นฐานทีส่ าคัญมากทีต่ อ้ งเกิดขึ้นในโรงงานเพือ่ ทาให้การดาเนินการป้ องกัน ควบคุม สภาพแวดลอ้ มใน
การทางาน ให้อยู่ในระดับที่ตอ้ งการประสบผลสาเร็จ คือการมีนโยบายและความแน่ วแน่ ของผู บ้ ริหารที่จะป้ องกันและควบคุม
สิง่ แวดล ้อมการทางาน และการมีสว่ นร่วมและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของทุกฝ่ ายทีเ่ กี่ยวข้อง รายละเอียดของเรื่องนี้สามารถศึกษาได้
จากเนื้อหาในหน่วยต่าง ๆ ของเอกสารการสอนชุดนี้
กิจกรรม 3.3.2
จงอธิ บายหลักการควบคุมสภาพแวดล้อมในการทางาน มาพอเข้าใจ
แนวตอบกิจกรรม 3.3.2
มุ่งเน้นการควบคุ มที่ แหล่งกาเนิ ดเป็ นสาคัญ โดยถือว่าเป็ นการควบคุ มที่ ตน้ ทาง ถ้าสามารถทาได้จนทาให้
สภาพแวดล้อมในการทางาน อยูใ่ นระดับที่ปลอดภัย ก็จะเกิดความปลอดภัยอย่างยัง่ ยืน ถ้าไม่สามารถทาได้ตามต้องการ
จึงพิจารณาทาการควบคุมที่ทางผ่านและผูป้ ฏิบตั ิงานตามลาดับ
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เรื่องที่ 3.3.3
การควบคุมสารเคมี
1. การควบคุมสารเคมีทแี่ หล่งกาเนิด
การควบคุมสารเคมีทแ่ี หล่งกาเนิดทาได้ดว้ ยวิธีการทางวิศวกรรมและ/หรือวิธีการทางบริหารจัดการ ดังนี้
1.1 การลดสารเคมีที่แหล่ งกาเนิด (Source reduction) การลดสารเคมีท่ี แ หล่ ง ก าเนิ ด เป็ น เทคนิ ค การควบคุ ม
สารเคมีทแ่ี หล่งกาเนิดทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับกันมาก วิธีการทีน่ ามาใช้ลดปริมาณสารเคมีทแ่ี หล่งกาเนิด มีดงั นี้
1.1.1 การปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพกระบวนการผลิต (Process efficiency improvements) เป็ นวิธีการที่
พยายามปรับปรุงให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพือ่ ให้สารเคมีนอ้ ยลงซึง่ อาจทาได้โดยการออกแบบระบบใหม่หรือ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตเดิม เช่น การผลิตเครื่องพ่นสีปริมาตรตา่ โดยใช้ความดันสู ง (High Pressure Low Volume; HPLV)
เป็ นต้น
1.1.2 การใช้ วัสดุทดแทน (Material substitution) ขอให้ดูรายละเอียดในข้อ 1.2
1.1.3 การควบคุมสินค้ าคงคลัง (Inventory control) เป็ นวิธีการลดการสู ญเสียผลิตภัณฑ์ทเ่ี ก็บไว้มากเกินความ
ต้องการ จนต้องทิ้งไปเพราะหมดอายุ
1.1.4 การบารุ งรั กษาแบบป้ องกัน (Preventive maintenance) ด้วยการตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอดจน
เครื่องจักรอย่างสมา่ เสมอตามคาแนะนาในคู่มอื การใช้ เพือ่ ทาให้การทางานเป็ นปกติ ไม่เกิดการสูญเสียสารเคมีโดยไม่จาเป็ น
1.1.5 การปรั บปรุ งความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของโรงงาน (Improved housekeeping)
เป็ นการลดหรือกาจัดไม่ให้มสี ารเคมีหกรดพื้น รัว่ ไหลหรือบรรจุในภาชนะทีป่ ิ ดไม่มดิ ชิด จนเป็ นเหตุให้มกี ารฟุ้งกระจายสารเคมีโดย
ไม่จาเป็ น
1.6 การหมุนเวียนใช้ สารเคมีภายในกระบวนการผลิต (In-process recycling) ถือว่าวิธีการนี้เป็ นการลดที่
แหล่งกาเนิดถ้าสารเคมีไม่ได้ถกู ปล่อยออกมาจากกระบวนการผลิต เช่น ไม่เกิดของเสียขึ้น เป็ นต้น ตัวอย่างของวิธีการนี้เช่นการลา้ ง
แบบย้อนศร (counter-current rinsing) ในกระบวนการเคลือบโลหะด้วยไฟฟ้ า (electroplating process)
1.2. การประยุกต์ หลักการทดแทน (Substitution method) การประยุกต์หลักการทดแทนเป็ นวิธีการหนึ่งของการ
ควบคุมสภาพแวดล ้อมในการทางานทีแ่ หล่งกาเนิด ตัวอย่างเช่น
1.2.1 การทดแทนสารเดิมด้ วยสารใหม่ ที่ปลอดภัยกว่ า เพื่อใช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิต ทัง้ นี้ตอ้ งแน่ใจว่าจะไม่
เกิดอันตรายใหม่ข้ นึ มา หรือต้องแน่ใจว่าสารใหม่นนั้ ปลอดภัยกว่าสารเดิมอย่างแท้จริง ดังเช่นกรณีการทดแทนสารคาร์บอนเตตระ
คลอไรด์ทใ่ี ช้ในกระบวนการลา้ งไขมัน (degreasing) ด้วยสารจาพวกคลอริเนตเตดไฮโดรคาร์บอน เช่น เปอร์คลอโรเอททิลนี และ
ไตรคลอโรเอททิลนี เป็ นต้น ต่อมาผลการศึกษาพบว่าสารละลายพวกคลอริเนตเตด มีโอกาสเป็ นสารก่อมะเร็ง จึงมีการทดแทนเป็ น
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สารฟลูโอริเนตเตดไฮโดรคาร์บอน ซีง่ ต่อมาพบว่าเป็ นสารทาลายชัน้ โอโซนในทีส่ ุดจึงมีการใช้สารไฮโดรคลอไรฟลูโอโรคาร์บอน เป็ น
สารละลายในกระบวนการ degreasing แทน ตัวอย่างเช่น
1) การทดแทนตะกัว่ ขาวในเม็ดสี (pigment) ด้วยสังกะสี เบเรียม หรือทิทาเนียมออกไซด์
2) การทดแทนฟอสฟอรัสขาวทีใ่ ช้ทาไม้ขดี ด้วยฟอสฟอรัสแดง
3) การใช้สารแคลเซียมซิลเิ คทและ mineral wool แทนแร่ใยหินในการผลิตวัสดุทนความร้อน (insulating
material)
1.2.2 การทดแทนกระบวนการผลิตเดิมด้ วยกระบวนการผลิตใหม่ ที่ปลอดภัยกว่ า วิธีการนี้สว่ นใหญ่ทาเพือ่
การลดค่าใช้จ่ายในการผลิตและเพือ่ คุณภาพของสินค้าแต่ก็สามารถนามาใช้เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยด้วยได้ ตัวอย่างเช่น
1) การใช้กระบวนการผลิตเปี ยก แทนกระบวนการผลิตเดิมทีท่ าให้เกิดฝุ่นมาก
2) การบัดกรีดว้ ยดีบกุ แทนตะกัว่
3) การเปลีย่ นวิธีการพ่นสเปรย์สซี ง่ึ ทาให้เกิดการฟุ้งกระจายสารพิษในอากาศมาเป็ นวิธีการทา (brush
painting) หรือชุบ (dipping)
4) การทดแทนการตอกยา้ ด้วยหัวหมุด (riveting) ด้วยการเชื่อมด้วยไฟฟ้ า (arc welding)
5) การทดแทนการล้างชิ้นส่วนในภาชนะบรรจุแบบเปิ ด (open containers) ด้วยมือ เป็ นวิธีการล้างด้วยไอ
(vapor degreasing) ในถังโดยมีระบบระบายอากาศทีเ่ พียงพอ
1.3. การประยุกต์ หลักการแยก (Isolation method) การประยุกต์หลักการแยกด้วยการแยกเอาแหล่งกาเนิดสารเคมีให้
ฟุ้งกระจายออกไปจากบริเวณทีค่ นทางานวิธีการอาจทาได้หลายวิธี เช่น
1) การแยกด้วยวิธีการปิ ดคลุม (enclosure)
2) การแยกกระบวนการผลิต เครื่องมือและอุปกรณ์ทท่ี าให้เกิดมลพิษออกไปจากบริเวณทีค่ นปฏิบตั งิ านอยู่เป็ น
จานวนมาก
3) การแยกคนงานออกจากแหล่งกาเนิดสารมลพิษด้วยการทาห้องควบคุม (control room) เป็ นต้น
1.4. การตรวจตรา (Inspection) การตรวจตราเป็ นวิธีการควบคุมต่าง ๆ เพือ่ ความมันใจในประสิ
่
ทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตัวอย่างเช่น
1) ตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศทีจ่ ดุ /แหล่งกาเนิดสารเคมี
2) ตรวจสอบการทางานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบระบายอากาศเฉพาะที่
3) ตรวจสอบสิง่ หรือสภาพทีจ่ ะทาให้วธิ ีควบคุมทีอ่ อกแบบหรือกาหนดไว้ล ้มเหลวหรือผิดพลาด
1.5.การบารุงรั กษา และซ่ อมแซม อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรทีเ่ กี่ยวกับการเกิดสารเคมีรวั ่ ไหลสู ่บรรยากาศทีท่ างาน
โดยมีโปรแกรมการบารุงรักษาอย่างถูกต้องสอดคล ้องกับสภาพทีเ่ ป็ นอยู่
1.6. การจัดให้ มีระบบระบายอากาศเฉพาะที่ (Local exhaust ventilation) การจัดให้มรี ะบบระบายอากาศเฉพาะที่
เป็ นวิธีการนาเอาสารมลพิษทีเ่ กิดขึ้นและจะฟุ้งกระจายในอากาศ เข้าสู ่ปากท่อดูดอากาศก่อนทีจ่ ะฟุ้งกระจาย หากมีการออกแบบและ
ดาเนินการระบายอากาศเฉพาะทีไ่ ด้ดี จะควบคุมการฟุ้งกระจายของสารเคมีได้อย่างมีประสิทธิผล
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ภาพที่ 3.28 แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของระบบระบายอากาศเฉพาะที่ที่ประกอบด้วย 4 ส่ วนสาคัญ ดังนี้
1) ปากท่อดูดอากาศ (Hood)
2) ท่อ (Duct) หรือทางเดินอากาศหรือสารมลพิษ
3) พัดลม (Fan)
4) อุปกรณ์กาจัดสารมลพิษ (Control unit)

hopper duct fan hood control unit

ภาพที่ 3.28 โครงสร้างของระบบระบายอากาศเฉพาะที่
1.6.1 ปากท่ อดูดอากาศ เป็ นส่วนสาคัญทีเ่ ป็ นทางเข้าของสารมลพิษสูร่ ะบบการระบายอากาศ มี 3 แบบ (ภาพที่
3.29) ดังนี้
1) แบบรับสารเคมี (receiving hood) ใช้กบั กระบวนการผลิตทีม่ คี วามร้อนสูง ทาให้สารมลพิษร้อนและ
ลอยตัวเข้าสูป่ ากท่อดูดอากาศ
2) แบบดูดจับสารเคมี (capturing hood) เป็ นปากท่อดูดอากาศทีต่ อ้ งใช้แรงในการดูดจับ (capture) เอาสาร
มลพิษให้เข้ามาในปากท่อดูดอากาศ
3) แบบปิ ดคลุม (enclosure hood) เป็ นปากท่อดูดอากาศทีส่ ร้างขึ้นมาปิ ดคลุมแหล่งกาเนิดสารมลพิษอาจเป็ น
แบบปิ ดคลุมทัง้ หมดหรือแบบปิ ดเป็ นบางส่วนก็ได้
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พัดลม พัดลม
ก. receiving hood

ข. capturing nood

ค. enclosure hood

ภาพที่ 3.29 ปากท่อดูดอากาศแบบต่าง ๆ
1.6.2 ท่ อ เป็ นทางเดินของอากาศทีม่ สี ารมลพิษเพือ่ ไปยังอุปกรณ์กาจัดสารมลพิษก่อนปล่อยสู ่บรรยากาศภายนอก
โรงงานต่อไป การออกแบบท่อที่ดีจะช่วยในเรื่องประสิทธิภาพการทางานของระบบระบายอากาศ และประหยัดพลังงานตลอดจน
ค่าใช้จ่ายด้วย
1.6.3 พัดลม เป็ นอุปกรณ์สาคัญทีต่ อ้ งมีความแรงพอทีจ่ ะนาสารมลพิษเข้าสูร่ ะบบการระบายอากาศได้
1.6.4 อุปกรณ์ กาจัดสารมลพิษ เป็ นอุปกรณ์ทาหน้าที่กาจัดหรือลดปริมาณสารมลพิษในอากาศให้อยู่ในระดับที่
ปลอดภัยตามที่ออกแบบไว้ ซึ่งต้องได้อย่างน้อยมาตรฐานคุณภาพอากาศที่กฎหมายกาหนดไว้ อุปกรณ์กาจัดสารพิษ แบ่งเป็ น
2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ อุปกรณ์กาจัดสารมลพิษที่เป็ นอนุ ภาค และอุปกรณ์กาจัดสารมลพิษที่เป็ นก๊าซและไอ ดังนัน้ ผู เ้ ลือกใช้
อุปกรณ์กาจัดสารมลพิษ ต้องเลือกให้สอดคลอ้ งกับชนิดของสารมลพิษทีม่ อี ยู่ในโรงงาน ยกเว้นว่าอุปกรณ์นนั้ ๆ จะสามารถกาจัดได้
ทุกชนิดของสารมลพิษไม่วา่ จะเป็ นอนุภาค หรือก๊าซและไอก็ตาม รายละเอียดทีส่ าคัญของอุปกรณ์กาจัดสารมลพิษมีดงั นี้
1.6.4.1 อุปกรณ์ กาจัดสารมลพิษที่เป็ นอนุภาค มีหลายชนิดดังนี้
1) อุปกรณ์ ดักเก็บฝุ่ นที่ ใช้ หลักการทางไฟฟ้ าสถิต (Electrostatic precipitator) อุปกรณ์ดกั เก็บ
ฝุ่นละอองชนิดใช้หลักการทางไฟฟ้ าสถิต จะทาการแยกฝุ่นละอองออกจากอากาศ โดยการสร้างสนามไฟฟ้ าทีม่ คี วามต่างศักย์สูงมาก
ระหว่างขัว้ ไฟฟ้ า 2 ขัว้ ซึง่ ต่างกัน ขัว้ หนึ่งเรียกว่า discharge electrode เป็ นขัว้ ไฟฟ้ าซึง่ มีพ้นื ทีห่ น้าตัดเล็ก ส่วนใหญ่จะมีลกั ษณะ
เป็ นเส้นลวดหรือแท่งบาง ๆ ส่วนอีกขัว้ หนึ่งนัน้ เรียกว่า collecting electrode ซึง่ มีพ้นื ทีผ่ วิ มาก มักมีลกั ษณะเป็ นแผ่นกว้าง ขณะที่
กระแสอากาศทีต่ อ้ งการทาความสะอาดผ่านเข้าไปในสนามไฟฟ้ าระหว่างขัว้ ไฟฟ้ าทัง้ สองโมเลกุลของอากาศจะแตกตัวเป็ นไอออนบวก
และไอออนลบ ทีผ่ วิ ของ discharge electrode หรือบริเวณใกล ้ ๆ กับ discharge electrode ไอออนทีม่ ปี ระจุประเภทเดียวกับ
discharge electrode จะเข้าไปจับทีผ่ วิ ฝุ่นละอองซึ่งมีสถานะทางไฟฟ้ าเป็ นกลางทาให้ฝ่ ุนละอองนัน้ ถูกเหนี่ยวนาเข้าไปสู ่ผิวของ
collecting electrode ซึง่ มีประจุตรงกันข้ามกันเมือ่ ไปถึงผิวของ collecting electrode แลว้ ฝุ่นละอองก็จะกลับมีสถานภาพทาง
ไฟฟ้ าเป็ นกลางอีกครัง้ หนึ่ง เพียงใช้แรงสัน่ สะเทือนการชาระลา้ งหรือใช้แรงดึงดูดของโลกก็สามารถทาให้ฝ่ ุนละอองทีจ่ บั อยู่ทผ่ี วิ ของ
collecting electrode หลุดออกมาได้โดยง่าย
2) อุปกรณ์ ดักเก็บฝุ่ นชนิดใช้ แผ่ นกรองหรื อไส้ กรอง (Fabric filter collector) อุปกรณ์ดกั เก็บฝุ่น
ละอองประเภททีใ่ ช้แผ่นกรองหรือไส้กรองนี้จะทาจากเส้นใยต่าง ๆ ทีอ่ ดั แน่ นเป็ นแผ่น เมือ่ เริ่มใช้จะมีฝ่ ุนละอองสะสมทีแ่ ผ่นกรอง
มากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งทาให้สามารถกรองฝุ่นที่มขี นาดเล็ก ๆ เพิม่ มากขึ้นเรื่อย ๆ และมีฝ่ ุนเล็ดลอดการกรองออกมาน้อยลงเรื่อย ๆ
นัน่ คือ ประสิทธิภาพในการกรองจะเพิม่ ขึ้นเรื่อย ๆ แต่ขณะเดียวกันยิง่ มีฝ่ ุนสะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ ก็จะทาให้อากาศผ่านแผ่นกรองไป
ได้ยากขึ้นเรื่อย ๆ ทาให้อตั ราการกรองอากาศลดน้อยลงเพราะอากาศผ่านแผ่นกรองได้ชา้ ลงกว่าเดิม ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้องทาความ
สะอาดแผ่นกรองเพือ่ ขจัดฝุ่นทีส่ ะสมอยู่ออกไปเพือ่ ให้สามารถทาการกรองทีอ่ ตั ราการกรองทีใ่ ช้การได้ไม่ชา้ จนเกินไป รูปร่างของแผ่น
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กรองหรือไส้กรองทีม่ ขี ายอยู่ทวั ่ ไปนัน้ มี 3 แบบ คือ ถุงทรงกระบอก หรือรูปกรวย ถุงกว้างและแบน และแผ่นอัดกลีบ อย่างเช่น
ไส้กรองอากาศทีใ่ ช้ในรถยนต์ทวั ่ ๆ ไป
3) อุปกรณ์ ดั กเก็บฝุ่ นละอองชนิ ดใช้ วิธีเปี ยก อุปกรณ์ดกั เก็บฝุ่นละอองชนิดใช้วิธีเปี ยก (wet
collector) คืออุปกรณ์ทใ่ี ช้นา้ ในการจับและแยกฝุ่นละอองจากอากาศ วิธีเปี ยกนี้มแี บบต่าง ๆ มากกว่าอุปกรณ์ดกั เก็บฝุ่นชนิดอื่น ๆ
และสามารถใช้แยกฝุ่นออกจากอากาศทีม่ คี วามร้อนและความชื้นสูงได้ดี และฝุ่นละอองทีแ่ ยกออกมาจากอากาศแลว้ จะอยู่ในสภาพ
ทีเ่ ปี ยกจึงไม่ฟ้ งุ กระจายและไม่ก่อปัญหาหลังจากการดักเก็บดังเช่นอุปกรณ์ดกั เก็บฝุ่นชนิดอื่น ๆ นอกจากนี้แลว้ อุปกรณ์ดกั เก็บฝุ่น
ด้วยวิธีเปี ยกนี้ยงั เหมาะทีจ่ ะใช้กบั ฝุ่นละอองทีม่ คี ุณสมบัติในการเกิดการระเบิดหรือติดไฟได้เมื่ออยู่ในสภาพที่แห้ง อย่างไรก็ตาม
การใช้นา้ เป็ นตัวจับและแยกฝุ่นละอองออกจากอากาศนี้อาจต้องประสบปัญหาจากการกัดกร่อนภายในอุปกรณ์ดกั เก็บฝุ่น เพราะมี
ฝุ่นสารเคมีหลายชนิดเมือ่ ละลายในนา้ มีฤทธิ์ในการกัดกร่อนโลหะได้ดี อย่างไรก็ตาม ถึงแม้วา่ อุปกรณ์ดกั เก็บฝุ่นละอองด้วยวิธีเปี ยก
นี้เป็ นอุปกรณ์ทใ่ี ช้มากในการแก้ปญั หาอากาศเป็ นพิษแต่ขณะเดียวกันก็จะต้องพิจารณาถึงวิธีการกาจัดฝุ่นละอองทีใ่ ช้นา้ ดักจับไว้ได้มิ
เช่นนัน้ แล้วอาจจะมีปญั หานา้ เสียตามมา
4) อุปกรณ์ ดักเก็บฝุ่ นละอองชนิดใช้ แรงเหวี่ยงจากศูนย์ กลางแบบแห้ ง อุปกรณ์ดกั เก็บฝุ่นละออง
ชนิดใช้แรงหวีย่ งจากศู นย์กลางแบบแห้ง (dry centrifugal collectors) เป็ นอุปกรณ์ทใ่ี ช้แรงหนีศูนย์กลางทีเ่ กิดจากการหมุนของ
อากาศเหวีย่ งฝุ่นทีแ่ ขวนตัวอยู่ในอากาศให้หนีศูนย์กลางการหมุนแยกตัวออกมาจากอากาศทีต่ อ้ งการทาความสะอาด อุปกรณ์ดกั เก็บ
ฝุ่นละอองชนิดนี้แบ่งตามประสิทธิภาพในการกาจัดฝุ่นละอองทีม่ ขี นาดเล็กมาก ๆ ได้เป็ น 2 พวกใหญ่ๆ ได้ดงั นี้ คือ
4.1) เป็ นอุปกรณ์ ที่ใช้ ในการแยกฝุ่ นหยาบออกจากอากาศ (cyclone collector) โดยใช้เป็ นตัว
แยกฝุ่นชัน้ แรกก่อนทีจ่ ะใช้อปุ กรณ์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพสูงกว่าทาการดักเก็บฝุ่นละออง ข้อดีของอุปกรณ์ชนิดนี้คือราคาถูก ค่าซ่อมบารุง
ไม่แพง และไม่จาเป็ นต้องใช้พลังงานมากในการเคลื่อนอากาศที่ตอ้ งการทาความสะอาดผ่านเข้าไปในเครื่อง ส่วนข้อเสียก็คื อ
ไม่สามารถใช้กาจัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ๆ ได้
4.2) เป็ นอุปกรณ์ ที่สามารถทาให้ เกิดแรงหนีศูนย์ กลาง (high efficiency centrifugals) ทีใ่ ช้ใน
การแยกฝุ่นออกจากอากาศได้มากกว่า cyclone collector ดังนัน้ จึงมีประสิทธิภาพสู งกว่าในการกาจัดฝุ่นละอองในอากาศ ทัง้ นี้
เพราะนอกจากจะสามารถทาให้อากาศหมุนด้วยความเร็วทีส่ ูงกว่าแลว้ ยังประกอบด้วยอนุ กรมของ cyclone อีกหลายตัว แต่อย่างไร
ก็ตาม ประสิทธิภาพในการกาจัดฝุ่นของอุปกรณ์ชนิดนี้ยงั ตา่ กว่าประสิทธิภาพในการกาจัดฝุ่นของอุปกรณ์ชนิดใช้หลักการทางไฟฟ้ า
สถิต ชนิดใช้วธิ ีกรองและชนิดทีใ่ ช้วธิ ีเปี ยก
1.6.4.2 อุปกรณ์ กาจัดหรื อควบคุมสารมลพิษที่เป็ นก๊ าซและไอ
1) อุปกรณ์ ควบคุมก๊ าซและไอด้ วยการสั นดาป การสันดาปหรือกระบวนการเผาไหม้นิยมนามาใช้กบั
การควบคุมกาจัดสารมลพิษพวกสารอินทรียร์ ะเหย (Volatile organic compounds, VOC) โดยต้องใช้อุณหภูมกิ ารเผาไหม้ท่ี
เพียงพอและระยะเวลาที่เหมาะสม จะสามารถออกซิไดซ์สารอินทรียใ์ ห้เป็ นคาร์บอนไดออกไซด์และนา้ ส่วนประกอบสาคัญของ
อุปกรณ์ควบคุมแบบนี้คือ หัวเผา (burners) ทีจ่ ะจุดเผ่าเชื้อเพลิงกับสารอินทรีย ์ และห้องสันดาป (chamber) ทีใ่ ช้เป็ นทีอ่ อกซิไดซ์
ในเวลาทีเ่ หมาะสม (residence time) อุปกรณ์หรือเครื่องมือทีใ่ ช้ในระบบการสันดาป ทีน่ ิยมใช้กนั สามารถแบ่งเป็ น 3 แบบ คือ
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1.1) การสั นดาปโดยตรง (direct combustion) หรื อแฟลร์ (flares) เป็ นอุปกรณ์ทอ่ี ากาศและ
สารมลพิษถูกสันดาปหรือเผาไหม้ท่หี วั เผา การเผาไหม้ท่สี มบูรณ์จะเกิดขึ้นทันที แลว้ จึงแพร่กระจายไปในบรรยากาศทัว่ ไป ดังนัน้
อุณหภูมขิ องเปลวไฟ (flame) จึงเป็ นเรื่องสาคัญ
1.2) การออกซิ เดชั่ นด้ วยความร้ อน (thermal oxidation) ก๊าซและไอระเหยทีถ่ ูกเผาไหม้จะผ่าน
ไปรอบ ๆ หัวเผาภายในห้องเผาไหม้ การเผาไหม้ทส่ี มบูรณ์จะเกิดขึ้นภายในห้องดังกล่าว เกิดเป็ นคาร์บอนไดออกไซด์และนา้ (ภาพที่
3.30)
การใช้อุปกรณ์แบบนี้ จะกาหนดค่าความเข้มข้นของสารอินทรียท์ เ่ี ผาไหม้ไม่เกินร้อยละ 25 ของค่ า Lower Explosive
Limit (LEL) ยกเว้นถ้ามีการควบคุมอย่างใกล ้ชิดด้วยอุปกรณ์ทเ่ี ชื่อถือได้ อาจมีค่าสู งถึงร้อยละ 50 ของค่า LEL โดยทัว่ อุณหภูมใิ น
ห้องสันดาป จะอยู่ระหว่าง 700-800 องศาเซลเซียส โดยมีระยะเวลาเผาไหม้อยู่ในช่วง 0.1-0.5 วินาที อย่างไรก็ตาม ค่าทัง้ 2 ขึ้นกับ
การออกแบบเตาเผาทีก่ าหนดไว้

Gas

Fuel Plenum

ภาพที่ 3.30 อุปกรณ์สนั ดาปก๊าซและไอระเหยหรื อเตาเผา (Typical thermeal incinerator)
1.3) การออกซิ เดชั่ นด้ วยสารเร่ งปฏิ กิริยา (catalytic oxidation) (ภาพที่ 3.31) มีการทางานคลา้ ย
กับ thermal oxidation มาก ต่างกันตรงทีภ่ ายหลังก๊าซและไอผ่านพื้นทีเ่ ปลวไฟ (flame area) แลว้ จะถูกส่งผ่านไปยังชัน้ ของสาร
เร่งปฏิกิริยา (catalyst bed) ซึ่งจะทาให้เกิดการเผาไหม้ท่อี ุณหภูมติ า่ กว่าแบบ thermal oxidation แต่รวดเร็วกว่า กล่าวคือ
อุปกรณ์แบบนี้ ทีก่ ารเผาไหม้ 370-480 องศาเซลเซียส จะมีประสิทธิภาพเท่ากับแบบ thermal oxidation ทีท่ างานทีอ่ ุณหภูมิ 700-820
องศาเซลเซียส ซึง่ ทาให้ประหยัดพลังงานไปถึงร้อยละ 40-60
Heat exchanger tubes Catalyst

ภาพที่ 3.31 อุปกรณ์เตาเผาแบบใช้สารเร่ งปฏิกิริยา (Catalytic incinerator)
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2) อุปกรณ์ ควบคุ มก๊ าซและไอด้ วยการดูด ซึ ม (Absorption) อุปกรณ์แบบนี้ จะมีสารดู ด ซึม
(absorbent) ทาหน้าที่ดูดซึมเอาสารมลพิษ (เรียกว่า absorbate) ด้วยวิธีการเคลือ่ นที่ของมวล (mass transfer operation)
จากมวลของก๊าซและไอทีอ่ ยู่ในสถานะก๊าซ (gas phase) มาอยู่ในสารดูดซึมซึง่ อยู่ในสถานะของเหลว (liquid phase) อันมีสาเหตุ
มาจากความแตกต่างของความเข้มข้นนัน่ เอง
อุปกรณ์การดูดซึมทีใ่ ช้แยกก๊าซและไอออกจากอากาศนัน้ เรียก Absorber หรือ Wet scrubbers
ตัวอย่างอุปกรณ์ทท่ี างานด้วยการดูดซึม เช่น
(1) แพคทาวเวอร์ (Packed tower)
(2) เพลทคอลัมน์ (Plate colum) หรือเพลททาวเวอร์ (Plate tower)
(3) หอสเปรย์ (Spray towers)
(4) แบฟเฟิ ลทาวเวอร์ (Baffle tower)
เป็ นต้น
3) อุปกรณ์ ควบคุมก๊ าซและไอด้ วยการดูดซั บ (Adsorption) อุปกรณ์แบบนี้จะเลือกใช้สารดู ดซับ
(absorbent) ทีม่ รี ูพรุนจานวนมาก (highly porous) ไปดักจับสารมลพิษซึง่ เรียกเป็ น adsorbate ตัวอย่างสารดูดซับทีน่ ิยมใช้ คือ
ถ่านปลุกฤทธิ์กมั มันต์ (activated charcoal) ซิลกิ า เจล (silica gel) แอคติเวทท์เต็ด อะลูมนิ า (activated alumina) และซี
โอไลต์ (zeolites) เป็ นต้น การดูดซับจะเกิดขึ้นภายในสารดูดซับดังภาพที่ 3.32

Step 1: diffusion to

Step 2: migration into

Step 3: monolayer

Adsorbent surface

pores of adsorbent

buildup of adsorbate

Contaminant molecules
ภาพที่ 3.32 ขั้นตอนการดูดซับก๊าซและไอของสารดูดซับ
4) อุปกรณ์ ควบคุมก๊ าซและไอด้ วยการควบแน่ น (Condensation) การควบแน่นเป็ นกระบวนการ
ลดก๊าซและไอเป็ นของเหลว โดยการลดอุณหภูมแิ ละหรือเพิม่ ความดัน โดยทัว่ ไปนิยมใช้วธิ ีลดอุณหภูมเิ พราะค่ าใช้จ่ายจะถูกกว่า
ก๊าซและไอทีต่ อ้ งการควบคุม เมือ่ สัมผัสกับผิวทีเ่ ย็นกว่า ความร้อนจากก๊าซและไอจะเคลือ่ นย้ายมายังผิวทีเ่ ย็นกว่านัน้ เมือ่ อุณหภูมิ
ของก๊าซและไอเย็นลง พลังงานจลน์ (kinetic energy) ของโมเลกุลก็ลดลง ทาให้ปริมาตรของก๊าซและไอลดลงเช่นกัน ในที่สุด
โมเลกุลก๊าซและไอก็จะอยู่ใกล ้ชิดกันมากด้วยแรงแวน เดล วาลส์ (Van de aals’ Force) จนควบแน่นเป็ นของเหลว
อุปกรณ์ท่ใี ช้ควบแน่ น จะมีแบบที่สมั ผัสโดยตรง (direct contact condenser) และแบบสัม ผัสที่ผิว (surface
condenser) ตัวอย่างอุปกรณ์ทใ่ี ช้หลักการควบแน่นแบบสัมผัสโดยตรง เช่น สเปรย์ทาวเวอร์ ซึง่ ใช้วธิ ีพ่นสารหล่อเย็นเป็ นฝอยจาก
ด้านบนลงมาข้างล่าง จะสวนกับก๊าซและไอทีต่ อ้ งการกาจัดทีถ่ ูกส่งจากด้านล่างของอุปกรณ์ (ภาพที่ 3.33) หรือเจ็ทอีเจคเตอร์ คอน
แดนเซอร์ (jet ejector condenser) เป็ นต้น ส่วนแบบที่สมั ผัสที่ผวิ ส่วนใหญ่จะผลิตให้มลี กั ษณะเป็ น shell-and-tube heat
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exchangers (ภาพที่ 3.34) คือจะมีการแลกเปลีย่ นความร้อนระหว่างเปลือกหุม้ และท่อ ก๊าซและไอที่ผ่านเข้าไปในเปลือกรู ป
ทรงกระบอก จะสัมผัสความเย็นทีผ่ วิ ท่อด้านนอก ควบแน่นเป็ นของเหลว
Mist eliminator
Spray nozzles

ภาพที่ 3.33 สเปรย์ทาวเวอร์

Straight seamless tubes Removable channel cover Reversing channel
Removable channel cover

Baffles Inlet channel

ภาพที่ 3.34 อุปกรณ์ควบแน่นแบบสัมผัสที่ผิวชนิด Single-pass condenser

2. การควบคุมสารเคมีทที่ างผ่ าน
ทางผ่ า นหรือ บริเ วณระหว่า งแหล่งกาเนิ ด สารเคมีกบั ผู ป้ ฏิบตั ิงาน เป็ น สิ่งที่ผูร้ บั ผิด ชอบในเรื่อ งการควบคุ มสารเคมี
ควรคานึงถึง ว่าจะมีวธิ ีการควบคุมอะไรทีจ่ ะนามาใช้ได้บา้ ง ต่อไปนี้เป็ นวิธีการต่าง ๆ ทีจ่ ะนามาควบคุมสารเคมีทท่ี างผ่าน
2.1. การจัดให้ มีการระบายอากาศแบบเจือจาง (Dilution ventilation) เป็ นวิธีการนาอากาศบริสุทธิ์มาเจือจางอากาศ
ในทีท่ างานทีม่ สี ารเคมีฟ้ งุ กระจาย ให้ความเข้มข้น สารเคมีอยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ จะเห็นว่าสารเคมีไม่ได้ถูกนาออกไปจากทีท่ างาน
เหมือนกรณี การระบายอากาศเฉพาะที่ (ในหัวข้อ 1.6) ดังนัน้ การนาวิธีน้ ีไปใช้ จึงต้องใช้ในกรณี สารเคมีท่มี คี วามเป็ นพิษตา่ และมี
เงือ่ นไขทีเ่ หมาะสมตามทีร่ ะบุไว้ในภาพที่ 3.35
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1. ใช้กบั สารเคมีทม่ี คี วามเป็ นพิษตา่ (มีค่า TLV 500 พีพเี อ็ม ขึ้นไป)
2. สารเคมีทฟ่ี ้ งุ กระจายเป็ นก๊าซ ไอระเหย หรืออนุภาคขนาดเล็กทีม่ เี ส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 25 ไมครอน
3. อัตราการเกิด (emission) ของสารเคมีตอ้ งค่อนข้างคงทีท่ งั้ ในแง่เวลาและพื้นที่
4. จุด/บริเวณทีเ่ กิดสารเคมีรวั ่ ไหล ต้องไม่อยู่ใกล ้ในระดับหายใจ (breathing zone) ของผูป้ ฏิบตั งิ าน
5. อากาศทีใ่ ช้ในการเจือจางต้องไม่มสี ารพิษปนเปื้ อน
6. ระบบปรับสภาพอากาศ (HVAC system) สามารถควบคุมอุณหภูมแิ ละความชื้นให้เหมาะสมได้
ภาพที่ 3.35 เงื่อนไขการนาวิธีการระบายอากาศแบบเจือจางมาใช้งาน
ทิศทางการไหลของอากาศเข้าและอากาศออกเพื่อการเจือจางอากาศในที่ทางาน มีความสาคัญมาก หากกาหนดไม่ดีจะ
ส่งผลเสียต่อสุขภาพของผูป้ ฏิบตั งิ านได้ ภาพที่ 3.36 แสดงให้เห็นถึงเรื่องดังกล่าวได้เป็ นอย่างดี

SUPPLY FAN

EXHAUST FAN TANK

ก. ทิศทางที่ถูกต้อง ปลอดภัยต่อผูป้ ฏิบตั ิงาน

SUPPLY FAN

TANK EXHAUST FAN

ข. ทิศทางที่ไม่ถูกต้อง เป็ นอันตรายต่อผูป้ ฏิบตั ิงาน
ภาพที่ 3.36 ทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศที่ใช้ในการเจือจางอากาศ
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การคานวณหาอัตราการไหลของปริมาตรอากาศเพือ่ เจือจาง (Dilution Volume Flow Rate) นัน้ สามารถทาได้ดว้ ยสู ตร
Qdilution =
=

387  lbs  106  K mix
MW  t  Ca  d
0.0244  grams  10 6  K mix
MW  t  Ca  d

เมือ่ Qdilution = อัตราการไหลของปริมาตรอากาศ (หน่วย-ลบ. ฟุต/นาที)
t

(หน่วย SI เป็ น ลบ.เมตร/วินาที)
= ระยะเวลาสาหรับการเจือจาง (หน่วย-นาที) (หน่วย SI เป็ นวินาที)

MW = นา้ หนักโมเลกุลของสารเคมีทจ่ี ะเจือจาง
Lbs = ปริมาณการระเหย (หน่วย-ปอนด์) (หน่วย SI เป็ นกรัม)
Ca

= ค่า TLVs (หรือค่ามาตรฐานตามกฎหมาย) (หน่วย-พีพเี อ็ม)

Kmix
d

= ค่าแฟคเตอร์การผสมระหว่างสารเคมีกบั อากาศทีน่ ามาเจือจาง (Mixing factor)
= ค่าปรับความหนาแน่น (density correction)

สาหรับค่า Kmix และค่า d ทีเ่ หมาะสม สามารถเลือกใช้ได้จากตารางที่ 3.23 และ 3.24 ตามลาดับ
ตารางที่ 3.23 การเลือกใช้ค่า Kmix ที่เหมาะสม
Kmix

สภาพ

1.5
2.0

พื้นทีโ่ ล่งและกว้าง อุปกรณ์และระบบระบายอากาศใช้งานให้ดแี ละมีเพียงพอ
สภาพไม่ดเี ท่าข้างต้น มีการใช้พดั ลม (freestaneling fan) เพือ่ ช่วยในเรื่องการผสมของอากาศ

2.5

การเคลือ่ นทีข่ องอากาศไม่ค่อยดี

3.0

การเคลือ่ นทีข่ องอากาศไม่ดี มีผนังและฉากกัน้ มาก
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ตารางที่ 3.24 การเลือกค่า d ที่เหมาะสม (Air Density Correction Factor)
ความสูง
(elevation)
หรือ
ความดัน

ฟุต
เมตร
มม.ปรอท
นิ้วปรอท

0
0

1,000
305

2,000
610

3,000
915

4,000
1,220

5,000
1,525

6,000
1,830

7,000
2,135

760
29.92

733
28.86

707
27.82

681
26.82

656
25.84

632
24,89

608
23.97

587
23.09

0.959
0.897
0.833
0.788
0.723
0.669

0.921
0.861
0.799
0.756
0.694
0.642

0.882
0.825
0.766
0.725
0.665
0.625

อุณหภูมิ 0C
– 18
0
21
38
66
93

d
1.15
1.08
1.00
0.946
0.869
0.803

1.11
1.04
0.966
0.915
0.840
0.776

1.07
1.01
0.933
0.883
0.811
0.749

1.03
0.969
0.900
0.851
0.782
0.722

0.998
0.933
0.866
0.820
0.753
0.696

เพือ่ ให้เข้าใจการใช้สูตรดังกล่าวในการคานวณหาค่า Qdilution มากยิง่ ขึ้น ขอให้พจิ ารณาตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่ าง จงคานวณหาค่ าอัตราการไหลของปริมาตรอากาศภายในห้องที่มกี ารระเหยของโทลูอีน 14 ปอนด์
อย่างสมา่ เสมอตลอดระยะเวลาการทางาน 8 ชัว่ โมง ภายในห้องมีการทาฉากกัน้ และเครื่องจักรมีขนาดค่อนข้างใหญ่ ทาให้
การเคลือ่ นทีข่ องอากาศไม่ค่อยดี กาหนดให้ค่า TLV ของโทลูอนี มีค่า 10 พีพเี อ็ม ค่า d = 1 และ MW = 92.1
วิธีทา
Qdilution =
=

=

30,639.25

ดังนัน้ ต้องจัดให้มอี ตั ราการไหลของปริมาตรอากาศ 30,640 ลบ.ฟุต/นาที
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2.2. ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย (Good housekeeping) ด้วยการทาความสะอาดบริเวณทีท่ างานอยู่เสมอ อย่าให้มี
ความสกปรกโดยเฉพาะการสะสมของฝุ่น ซึง่ อาจฟุ้งกระจายขึ้นมาเนื่องจากการพัดของลมจากพัดลม หรือรถยกทีว่ ง่ิ ไปมา
โรงงานทีม่ กี ารใช้สารละลาย ต้องจัดทาโปรแกรมทาความสะอาดทันทีทม่ี ปี ระสิทธิภาพ เพราะมีโอกาสทีส่ ารละลายจะหก
เรี่ยราดขณะเท ริน ขนย้าย วัสดุทใ่ี ช้ทาความสะอาดต้องจัดเก็บให้ดเี พือ่ รอการรวบรวมไปกาจัดต่อไป
2.3. การเพิ่มระยะห่ างระหว่ างแหล่ งกาเนิดสารเคมีกับจุดปฏิบัติงาน เพือ่ ให้ระยะการหายใจ (breathing zone)
ปลอดภัย อีกทัง้ ยังเป็ นการสนับสนุนเรื่องการระบายอากาศแบบเจือจางอีกด้วย
2.4. การเก็บตัวอย่ างอากาศเพื่อทราบระดับปริ มาณความเข้ มข้ นของสารเคมีในอากาศ จะช่วยเป็ นเครื่องเตือน
ภัยให้กบั ผูเ้ กี่ยวข้องและตรวจสอบประสิทธิภาพการควบคุมสารเคมีฟ้ งุ กระจายในอากาศได้

3. การควบคุมสารเคมีทผี่ ู้ปฏิบัตงิ าน
โดยหลักการแลว้ การป้ องกันอันตรายจากสารเคมีทต่ี วั ผูป้ ฏิบตั ิงานเป็ นแนวทางสุดท้ายทีจ่ ะพิจารณา แต่ในทางปฏิบตั ิ
วิธีการนี้ก็มคี วามสาคัญ เพราะถือเป็ นด่านสุดท้ายทีส่ ารเคมีจะเข้าสูร่ ่างกายของผูป้ ฏิบตั งิ าน
วิธีการป้ องกันและควบคุมสารเคมีทผ่ี ูป้ ฏิบตั งิ าน มีดงั นี้
1. การฝึ กอบรมและให้ความรู ค้ วามเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทางานกับสารเคมี ซึ่งมีค วามสาคัญเป็ น อย่างมาก
ตัวอย่างหัวข้อสาคัญ ๆ ทีค่ วรอบรมได้แก่
1) พิษวิทยาของสารเคมีทใ่ี ช้ในโรงงาน
2) อันตรายของสารเคมีทใ่ี ช้ในโรงงาน
3) ความเข้าใจในเรื่องข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet: SDS)
4) วิธีป้องกันควบคุมสารเคมีทใ่ี ช้อยู่ในโรงงาน
5) บทบาท หน้าทีข่ องผูป้ ฏิบตั งิ านในเรื่องความปลอดภัยจากสารเคมี
6) สุขวิทยาส่วนบุคคล
7) วิธีการใช้อปุ กรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทีถ่ กู ต้อง (เฉพาะอุปกรณ์ฯ ทีจ่ าเป็ นต้องใช้งาน)
2. สุขวิทยาส่วนบุคคล ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องมีสุขวิทยาส่วนบุคคลทีด่ ี ซึง่ จะช่วยลดการสัมผัสสารเคมีได้มากทีเดียวต้องลา้ ง
มือและแขนทุกครัง้ ก่อนการรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือสู บบุหรี่ การสวมใส่ชุดทางานและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ทุกครัง้ ทีท่ างาน
ทัง้ นี้ ทางโรงงานต้องอานวยความสะดวกด้วยการจัดทีล่ า้ งมือ ลา้ งหน้า พร้อมสบู่ ในทีท่ เ่ี หมาะสมต่อการใช้งาน ในกรณี
ทางานกับสารเคมีอนั ตรายมาก เช่น แร่ใยหิน ทางโรงงานควรจัดให้มกี ารซักลา้ งชุดทางาน มีตูเ้ ก็บ -เปลีย่ นเสื้อผ้าชุดทางาน ชุดใส่มา
จากบ้าน และห้องนา้ เพือ่ ลดการสัมผัสสารเคมี และป้ องกันการสัมผัสของคนในครอบครัวโดยไม่จาเป็ น
3. การลดระยะเวลาสัมผัสสารเคมี โดยให้ทางานกับสารเคมีเฉพาะทีจ่ าเป็ น เช่น คนทางานในห้องปฏิบตั กิ ารจะอยู่ในห้อง
ดังกล่าวเฉพาะเวลาปฏิบตั งิ านทางเคมีเท่านัน้ การทางานเอกสารและอืน่ ๆ ให้มาทางานในห้องทางานทีไ่ ม่ใช่หอ้ งปฏิบตั ิการ เป็ นต้น
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วิธีการลดระยะเวลาสัมผัสสารเคมีอกี วิธีหนึ่งคือการหมุนเวียนกันทางานในทีท่ ม่ี สี ารเคมีฟ้ งุ กระจาย แต่ตอ้ งประเมินการ
สัมผัสสารเคมีให้ดี มิฉะนัน้ จะกลายเป็ นว่าเพิม่ จานวนผูส้ มั ผัสสารเคมีโดยไม่จาเป็ น
4. การเฝ้ าระวังการสัมผัสสารเคมี ด้วยการเก็บตัวอย่างอากาศเพื่อประเมิ นการสัมผัสสารเคมีของผู ป้ ฏิบ ตั ิงานตาม
รายละเอียดทีก่ ล่าวไว้แล ้วในหน่วยที่ 3 ตอนที่ 3.2
5. การเฝ้ าระวังสุขภาพ ด้วยการตรวจหาปริมาณสารเคมีในร่างกาย (Biological monitoring) และตรวจสุขภาพด้วย
ดัชนีทเ่ี หมาะสมกับสารเคมีทส่ี มั ผัส รายละเอียดศึกษาได้จากหน่วยที่ 3 และ 6
6. การกาหนดวิธีการทางานทีป่ ลอดภัย (Safe work procedure) ให้ผูป้ ฏิบตั ิงานใช้ขณะทางาน ทัง้ นี้วธิ ีการทางานที่
ปลอดภัยจะช่วยทาให้ผูป้ ฏิบตั ิงานทราบว่าในการทางานหนึ่ง ๆ นัน้ จะต้องมีขนั้ ตอนการทางานรวมถึงวิธีปฏิบตั ิตวั อย่างไร จึงจะทา
ให้ได้ทงั้ ผลงานและปลอดภัยจากการทางานด้วย
7. การกาหนดกฎความปลอดภัยให้ผูป้ ฏิบตั งิ านปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด
8. การกาหนดเขตพื้นที่อนั ตรายทีต่ อ้ งระมัดระวังเป็ นพิเศษ เช่น กาหนดว่าพื้นที่ทางานแผนใดทีผ่ ู ป้ ฏิบตั ิงานทุกคนซึ่ง
รวมถึงผูท้ จ่ี ะเข้ามาในบริเวณดังกล่าวต้องสวมใส่อปุ กรณ์ป้องกันระบบการหายใจ เป็ นต้น
9. การสวมใส่อปุ กรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทีถ่ กู ต้องและตลอดเวลาทีส่ มั ผัสกับสารเคมี ดังนี้
9.1 อุปกรณ์ปกป้ องระบบทางเดินหายใจ (Respiratory protective device) เป็ นอุปกรณ์ทใ่ี ห้ความคุม้ ครองความ
ปลอดภัยกับผู ส้ วมใส่เป็ นอย่างดีถา้ เลือกใช้และสวมใส่ได้อย่างถูกต้อง แต่หากมีการใช้งานที่ผดิ พลาดจะเป็ นโทษและอันตรายต่อ
ร่างกายมาก เพราะผูใ้ ช้จะเข้าใจผิดว่าตนเองปลอดภัยจากการใช้อปุ กรณ์ดงั กล่าว
9.1.1 ประเภทของอุปกรณ์ปกป้ องระบบทางเดินหายใจ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ อุปกรณ์ปกป้ อง
ระบบทางหายใจประเภททาให้อากาศสะอาด (Air purifying respirator) และประเภทจัดส่งอากาศทีเ่ หมาะสมสาหรับการหายใจ
(Air supplying respirator) (ภาพที่ 3.37) แต่ละประเภทยังถูกแบ่งย่อยเป็ นชนิดอีก ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ซึ่ง
ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องทราบว่าในสภาพการทางานของตน ต้องเลือกใช้อปุ กรณ์ฯ ประเภทและชนิดใดจึงจะถูกต้องและปลอดภัยต่อชีวติ
1) อุปกรณ์ฯ ประเภททาให้อากาศสะอาด เป็ นอุปกรณ์ท่ที าหน้าที่กรอง หรือดู ดซับสารเคมีเพื่อทาให้
อากาศทีผ่ ูส้ วมใส่หายใจมีความสะอาด อุปกรณ์ฯ ประเภทนี้ ต้องใช้ในสถานทีท่ ม่ี อี อกซิเจนเพียงพอต่อการหายใจและระดับความ
เข้มข้นของสารเคมีตอ้ งไม่เกินขีดความสามารถของอุปกรณ์ฯ ที่จ ะทาให้อากาศสะอาดได้ การเลือกใช้อุปกรณ์ฯ ประเภทนี้ ต้อง
พิจารณาประเภทของสารเคมีให้ถกู ต้องว่าเป็ นอนุภาคหรือก๊าซและไอระเหย แล ้วจึงเลือกชนิดของอุปกรณ์ทส่ี มั พันธ์กนั
2) อุปกรณ์ฯ จัดส่งอากาศที่เหมะสมสาหรับการหายใจ ใช้ในสภาพการทางานที่ขาดออกซิเจนเพราะ
อุปกรณ์ฯ ประเภทนี้จะส่งอากาศทีม่ ปี ริมาณออกซิเจนเพียงพอต่อการหายใจมาให้กบั ผูส้ วมใส่ ตัวอย่างการใช้งานอุปกรณ์ฯ เหล่านี้
เช่น
- ตารวจจราจรต้อ งทางานบนถนนซึ่งมีส ารมลพิษที่อ ยู่ ใ นรู ป อนุ ภ าค (ฝุ่ น) และก๊า ซ (เช่ น ก๊า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์) ดังนัน้ ต้องเลือกใช้อุปกรณ์ฯ ชนิดกรองอนุ ภาคและ
ดูดซับก๊าซและไอระเหยในขณะเดียวกัน
- คนงานบรรจุสารละลาย (solvent) ลงในภาชนะบรรจุ สัมผัสกับไอระเหยของสารเคมี จึงต้องใช้
อุปกรณ์ฯ ชนิดดูดซับก๊าซและไอระเหย
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- คนงานต้องลงไปทาความสะอาดในถังไซโลซึ่งมีปริมาณออกซิเจนไม่เพียงพอ จึงต้องใช้อุปกรณ์ฯ
ประเภทจัดส่งอากาศทีเ่ หมาะสมสาหรับหายใจเท่านัน้
- ตัวอย่างสุ ดท้ายนี้สาคัญมาก เพราะหากไปเลือ กใช้อุปกรณ์ฯ ประเภททาให้อากาศสะอาดก็จะมี
อันตรายถึงชีวติ อันเนื่องมาจากการขาดออกซิเจนนัน้ เอง
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อุปกรณ์ปกป้ องระบบทางเดินหายใจ
อุปกรณ์ปกป้ องระบบทางเดินหายใจ
ประเภททาให้อากาศเหมาะสมสาหรับ

อุปกรณ์ปกป้ องระบบทางเดินหายใจ
ประเภททาให้อากาศสะอาด

หายใจ
ใช้แบตเตอรี่

ชนิดกรองอนุภาค
(Particulate filter respirator)

แบบครอบ
ครึ่งใบหน้า

แบบครอบ
เต็มใบหน้า

(half
(full
facepiece) facepiece)

ไม่ใช้แบตเตอรี่

ชนิดดูดซับก๊าซและ
ไอระเหย

ชนิดกรองอนุภาค และดูดซับก๊าซ ชนิดถังบรรจุ
และไอระเหยในขณะเดียวกัน
อากาศแบบพกพา

ชนิดใช้สายส่ง ชนิดใช้ท่อส่งอากาศ
(hose-mask
(air-line

(gas & vapour
filter respirator)

(combination particulate
and gas & vapour filter)

respirator)

แบบครอบ แบบครอบ แบบครอบ แบบครอบ
ศีรษะ
ครึ่งใบหน้า เต็มใบหน้า ศีรษะ
(hood)
(full
(hood) (half

(self-contained
breathing

แบบคาบ

apparatus
SCBA) หรือชนิด

ทางปาก

ผลิตออกซิเจนใน
ตัวแบบพกพา

facepiece) facepiece)
ภาพที่ 3.37 การจัดประเภทและชนิดของอุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ

respirator)

3-112 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม

9.1.2 วิธีการเลือกใช้และสวมใส่อปุ กรณ์ปกป้ องระบบทางเดินหายใจ
1) สวมใส่ตลอดเวลาทีส่ มั ผัสสารเคมี
2) ใช้ให้สมั พันธ์กบั รูปและชนิดของสารพิษทีส่ มั ผัส เช่น ใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจจากก๊าซและไอ (gas
& vapour respirator) กับสารพิษทีอ่ ยู่ในรู ปของก๊าซและไอเท่านัน้ จะนาไปใช้กบั สารพิษในรูปของอนุ ภาคไม่ได้ และอุปกรณ์ ถา้
ผลิตเพือ่ ใช้ป้องกันสารเบนซิน จะนาไปใช้กบั กรดซัลฟิ วริกไม่ได้ เป็ นต้น
3) เลือกใช้อปุ กรณ์ทม่ี ขี นาดทีใ่ ส่ได้พอดีกบั ใบหน้า ไม่เกิดรอยรัว่ ให้สารพิษเล็ดลอดเข้าไปได้
4) ควรใช้อปุ กรณ์ทเ่ี บาใช้งา่ ย
5) บารุงรักษาอยู่เสมอ
6) เปลีย่ นอุปกรณ์ใหม่ถา้ พบว่าหมดประสิทธิภาพ หรือหมดอายุใช้งานแล ้ว
7) ถ้าเป็ นไปได้เปิ ดโอกาสให้ผูป้ ฏิบตั ิงานมีโอกาสเลือกใช้รุ่น หรือสี หรือขนาดตามทีต่ อ้ งการ ทัง้ นี้ อุปกรณ์ท่ี
เลือกต้องเป็ นไปตามข้อ 2)
9.1.3 การทดสอบความกระชับใบหน้า (Fit test) เป็ นส่งสาคัญทีต่ อ้ งทาการทดสอบ เพือ่ ความมันใจว่
่ าจะไม่มรี อยรัว่
ให้สารเคมีเข้าไปภายในอุปกรณ์ฯ ได้ การทดสอบมีทงั้ ทีเ่ ป็ นการทดสอบเชิงปริมาณ (Quantitative fit test) และการทดสอบเชิง
คุณภาพ (Qualitative fit test) ผูร้ บั ผิดชอบการใช้อปุ กรณ์ฯ ในโรงงาน การศึกษารายละเอียดของการทดสอบความกระชับใบหน้า
ซึง่ อาจขอได้จากบริษทั ผูจ้ าหน่าย และสอนให้ผูป้ ฏิบตั งิ านสามารถทาการทดสอบได้ดว้ ยตนเอง
9.1.4 การจัดทาโปรแกรมการปกป้ องระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Protection Program) เป็ นกิจกรรมทีค่ วร
ดาเนินการอย่างยิง่ เพราะจะทาให้การป้ องกันควบคุมสารเคมีทผ่ี ูป้ ฏิบตั งิ านสัมผัสทางหายใจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
องค์ประกอบของการจัดทาโปรแกรมดังกล่าว ควรประกอบด้วย
1) การบริหารโปรแกรม (Program administration)
2) การชี้บง่ อันตรายสารเคมี (Identify chemical hazard)
3) การเลือกอุปกรณ์ทเ่ี หมาะสม
4) การฝึ กอบรมผูส้ วมใส่อปุ กรณ์
5) การทดสอบความแนบสนิท (fit tests)
6) การทาความสะอาด บารุงรักษา และการจัดเก็บ
7) การเฝ้ าระวังการใช้งาน
8) การเฝ้ าระวังสารเคมี
9) การประเมินผลโปรแกรม
9.2 ถุงมือ ผ้ากันเปื้ อน รองเท้า เป็ นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารเคมีทอ่ี าจหกรดหรือกระเด็นใส่ร่างกายผูป้ ฏิบตั ิงาน
ได้ อุปกรณ์ดงั กล่าวต้องป้ องกันการซึมผ่านของสารเคมีได้ ทนต่อฤทธิ์กดั ของสารเคมี ดังนัน้ วัสดุทใ่ี ช้ทาจึงเป็ นยางธรรมชาติ โอลีฟิน
ยางสังเคราะห์ นิโอพริน ไวนิล โพลิโพรไพลีน เป็ นต้น
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อุปกรณ์ดงั กล่าวทีท่ าด้วยยางธรรมชาติ ไม่สามารถจะนาไปใช้กบั งานทีม่ สี ารเคมีจาพวกนา้ มัน ไขมัน สารละลายอินทรีย ์
เพราะสารเคมีเหล่านี้จะทาให้ยางธรรมชาติเสือ่ มสลายได้เร็ว
ถุงมือทีท่ าหรือเคลือบ (coat) ด้วยยางสังเคราะห์ โพลีไวนิลคลอไรด์ หรือพลาสติกบางชนิดสามารถนาไปใช้กบั งานทีใ่ ช้
ปิ โตรเลียมทุกชนิด โซดาไฟ กรดซัลฟูรกิ กรดแทนนิก และกรดไฮโดรคลอริกได้
การเลือ กใช้ถุงมือจึงควรพิจารณาคุณสมบัติของถุงมือนัน้ ๆ ว่าสามารถใช้กบั อันตรายที่ผูป้ ฏิบตั ิงานสัม ผัสหรือไม่
นอกจากนี้ก็ควรเลือกถุงมือทีย่ าวถึงข้อมือ สวมใส่ได้กระชับ มีรูปแบบทีก่ นั สารเคมีทห่ี กรดแขนเสื้อแล ้วไหลเข้าสูม่ อื ภายในถุงมือได้
ผ้ากันเปื้ อนต้องใช้ทท่ี าด้วยวัสดุกนั การซึมผ่านของสารเคมีได้ มีความยาวคลุมไปถึงรองเท้าทีส่ วมใส่
รองเท้าทีส่ วมใส่นอกจากจะมีคุณสมบัติเหมาะสมกับสารเคมีทใ่ี ช้แลว้ พื้นรองเท้าต้องป้ องกันการซึมผ่านและทันต่อการ
กัดของสารเคมีดว้ ย ในบางลักษณะงานอาจจาเป็ นต้องใส่รองเท้าหุม้ ข้อ (Boots) ด้วย
9.3 แว่นตาและกระบังหน้า เป็ นอุปกรณ์ทป่ี ้ องกันการกระเด็นของสารเคมีถูกดวงตาและใบหน้า ในบางลักษณะงานอาจ
ต้องใช้อปุ กรณ์ป้องกันด้านข้างของดวงตาทีส่ ารเคมีอาจกระเด็นเข้ามาได้
วัสดุทใ่ี ช้ทาแว่นตาและกระบังหน้าต้องทนทานต่อสารเคมีทใ่ี ช้ในโรงงาน และต้องสวมใส่ตลอดเวลาที่ทางานกับสารเคมี
กิจกรรม 3.3.3
1. โครงสร้างระบบระบายอากาศเฉพาะที่มีอะไรบ้าง แต่ละส่ วนทาหน้าที่อะไร
2. เงื่อนไขการนาระบบการระบายอากาศแบบเจือจางมาใช้มีอะไรบ้าง
3. จงอธิ บายวิธีเลือกอุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจมาพอเข้าใจ
แนวตอบกิจกรรม 3.3.3
1. ระบบระบายอากาศเฉพาะที่ ประกอบด้วย
1) ปากท่อดูดอากาศ เป็ นทางเข้าสู่ ระบบของสารเคมี
2) ท่อ เป็ นทางลาเลียงสารเคมีสู่อุปกรณ์กาจัดก่อนปล่อยสู่ บรรยากาศทัว่ ไป
3) พัดลม เป็ นกลไกในการดูดสารเคมีเข้าสู่ ระบบ
4) อุปกรณ์กาจัดสารมลพิษ ทาหน้าที่กาจัดสารมลพิษที่ปะปนมากับอากาศ เพื่อให้อากาศที่จะปล่อย
สู่ บรรยากาศทั่วไปมี ความสะอาดในระดับที่ ยอมรั บได้ตามกฎหมายหรื อมาตรฐานคุ ณภาพ
อากาศ
2 เงื่อนไขการนาระบบการระบายอากาศแบบเจือจางมาใช้ ได้แก่
1) ได้กบั สารเคมีที่มีความเป็ นพิษต่า
2) เหมาะกับสารเคมีที่อยูใ่ นรู ปของก๊าซและไอระเหย
3) อัตราการเกิดของสารเคมีตอ้ งค่อนข้างคงที่
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4) จุดรั่วไหลของสารเคมีตอ้ งไม่อยูใ่ กล้ระดับหายใจของผูป้ ฏิบตั ิงาน
5) ต้องใช้อากาศสะดวกมาเจือจาง
6) ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้เหมาะสม
3 วิธีการเลือกอุปกรณ์ฯ ที่ถูกต้อง
1) ต้องพิจารณาว่าสภาพการทางาน ต้องใช้อุปกรณ์ฯ ประเภททาให้อากาศสะอาด หรื อประเภทจัดส่ ง
อากาศที่เหมาะสม
2) ถ้าเป็ นประเภททาให้อากาศสะอาด ให้พิจารณาว่าสารเคมีฟ้งุ กระจายในรู ปก๊าซไอระเหยหรื ออนุภาค
เลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสม
3) เลือกอุปกรณ์ที่ขนาดพอดีกบั ใบหน้า ไม่มีรอยรั่วของสารเคมี
4) เลือกใช้อนั ที่เบา ใส่ สบาย
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เรื่องที่ 3.3.4
การควบคุมสภาพแวดล้ อมทางกายภาพ
1. การควบคุมเสี ยงดัง
วิธีการควบคุมเสียงดังไม่ให้เกิดอันตรายต่อการสูญเสียการได้ยนิ นัน้ สามารถดาเนินการได้หลายวิธีดงั ต่อไปนี้
1.1. การลดระดับเสียงดังที่แหล่ งกาเนิดเสียง
1.1.1 การติ ดตั้งเครื่ องจั กรให้ มั่นคงแข็งแรง เพื่อไม่ให้เกิดความสัน่ สะเทือนขณะเดินเครื่อง จนเกิดเสียงขึ้น
ถ้าสามารถติดตัง้ วัสดุกนั การสัน่ สะเทือน (vibration isolator) ภาพที่ 3.38 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการลดระดับด้วย
วิธีการดังกล่าว

ภาพที่ 3.38 การลดระดับเสี ยงโดยการจัดตั้งเครื่ องจักรให้มนั่ คงและกราฟแสดงผลการลดระดับเสี ยง
1.1.2 การปิ ดคลุมเครื่ องจั กร ถ้าสามารถทาการปิ ดคลุมเครื่องจักรได้ และเลือกใช้วสั ดุทเ่ี หมาะสม จะลดระดับ
เสียงได้ดที เี ดียว ลองนึกถึงเวลาเปิ ดฝากระโปรงรถยนต์ เสียงจากเครื่องยนต์จะดังมาก แต่เมือ่ ปิ ดฝากระโปรงลงมาให้สนิทจะพบว่า
เสียงลดลงไปมากทีเดียว
การเลือกวัสดุท่จี ะนามาปิ ดคลุมเครื่องจักร ต้องเลือกชนิดทีเ่ หมาะสมกับลักษณะงานและเหมาะสมกับลักษณะของเสียง
ด้วยในตารางที่ 3.25 ได้เสนอข้อมูลการลดระดับเสียงของวัสดุต่าง ๆ
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ตารางที่ 3.25 วัสดุทใี่ ช้ ในการลดระดับเสียงโดยการปิ ดล้ อมเครื่ องจักรพร้ อมค่ าดัชนีลดระดับเสียงแยกตามความถี่ต่าง ๆ

สาร
เหล็กหนัก 22 กรัม
เหล็กหนัก 16 กรัม
แผ่นพลาสเตอร์ (Plaster board)
กระจกหนา 1/4 นิ้ว
แผ่นอิฐหนา 110 มม.

63
8
12
10
12
22

125
12
14
15
16
31

Octave band centre frequency : Hz
250 500 1K
2K
17
22
25
26
21
27
32
37
20
25
28
31
19
21
22
36
36
41
45
50

4K
25
45
34
35
56

8K
29
44
38
34
50

ในบางกรณีอาจประยุกต์วธิ ีการในข้อ 1.1 และ 1.2 เข้าด้วยกัน ซึง่ จะช่วยลดระดับเสียงได้มากขึ้นดังแสดงในภาพที่ 3.39

ภาพที่ 3.39 การลดระดับเสี ยงโดยการติดตั้งเครื่ องจักรให้มนั่ คงควบคู่กบั การปิ ดล้อมเครื่ องจักร

1.1.3 การนาเครื่ องจักรหรื อแหล่ งกาเนิ ดเสี ยงออกไปจากบริ เวณที่มีการทางาน วิธีการนี้ถอื เป็ นการควบคุม
เสียงดังทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ถ้าสามารถจะทาได้ในทางปฏิบตั แิ ต่เสียงจะยังดังอยู่
1.1.4 การบารุ งรั กษาอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักรอยู่เสมอ เช่น การทาความสะอาดเป็ นประจา การหยอด
นา้ มันเครื่องเป็ นประจา เป็ นต้น
1.2. การควบคุมเสียงที่ทางผ่ านจากแหล่ งกาเนิดเสียงมายังผู้ปฏิบัติงาน การควบคุมเสียงทีท่ างผ่านจากแหล่งกาเนิด
เสียงมายังผูป้ ฏิบตั ิ งานแนวทางนี้เป็ นทางเลือกลาดับทีส่ องในการควบคุมเสียง ซึง่ การควบคุมเสียงทีท่ างผ่านนี้ม่งุ ทีจ่ ะลดระดับเสียง
ดังทีจ่ ะมาถึงหูของผูป้ ฏิบตั งิ าน มีขอ้ ควรระวังว่าเสียงดังทีจ่ ะมาถึงหูผูป้ ฏิบตั ิงานนัน้ มีแหล่งกาเนิดเสียงมากกว่า 1 แหล่ง ทัง้ นี้เพราะ
ผนังและเพดานซึง่ เป็ นจุดทีท่ าให้เกิดการสะท้อนของเสียงก็ถอื เป็ นแหล่งกาเนิดเสียงด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ในบางกรณีเสียงสะท้อน
จะผสมผสานกับเสียงจากแหล่งกาเนิดโดยตรงกลายเป็ นเสียงทีม่ รี ะดับเสียงดังมากขึ้นกว่าเดิมก็เป็ นได้ การควบคุมเสียงทีท่ างผ่าน
อาจทาได้ ดังนี้
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1.2.1 การเพิ่มระยะทางระหว่ างแหล่ งกาเนิดเสี ยงกับจุดที่ปฏิ บัติ ทัง้ นี้เพราะเมือ่ ระยะทางมากขึ้นระดับเสียงดัง
จะลดลง
1.2.2 การติดตั้งวัสดุดูดซั บเสี ยงที่ผนังและเพดาน ทีท่ างานบางแห่งมีผนังและเพดานทีท่ าด้วยวัสดุทแ่ี ข็ง ซึง่ ทา
ให้เกิดการสะท้อนของเสียงมาก ในกรณี เช่ นนี้อาจใช้วสั ดุดูดซับเสียงบุตามผนังและเพดาน ซึ่งจะสามารถลดระดับของเสียงได้
ประมาณ 10 เดซิเบล (เอ) แต่ตอ้ งคานึงว่าวิธีการนี้ไม่ได้ลดระดับของเสียงทีม่ าจากแหล่งกาเนิดเสียงโดยตรง
1.2.3 การทาฉากกั้นเสี ยง โดยใช้วสั ดุทเ่ี หมาะสมและติดตัง้ ให้ใกล ้กับแหล่งกาเนิดเสียงจะมีประสิทธิภาพดีกว่าการ
ติดตัง้ ฉากให้ใกล ้กับผูป้ ฏิบตั ิงาน
วัสดุทใ่ี ช้บฉุ าก อาจทาด้วยวัสดุทส่ี ะท้อนเสียงให้กลับไปยังแหล่งกาเนิดเสียงเพียงอย่างเดียวหรืออาจเสริมด้วยวัสดุดูดซับ
เสียงเพิม่ ขึ้นก็ได้ เพือ่ ให้การลดเสียงมีผลตามต้องการ ต้องเลือกใช้วสั ดุทม่ี คี ่าการลดเสียงทีส่ ามารถลดเสียงจากแหล่งกาเนิดเสียงลง
มาให้อยู่ในระดับทีต่ อ้ งการ ซึง่ ปกติก็คือให้ลดระดับเสียงลงมาอยู่ในระดับมาตรฐานหรือตา่ กว่านัน่ เอง อย่างไรก็ตาม ต้องไม่ลมื ว่า
ในทางปฏิบตั ิ ผลการลดเสียงจะไม่เป็ นไปตามทีค่ านวณไว้ ทัง้ นี้เพราะเสียงจากเครื่องจักรไม่ได้มที ศิ ทางมาทีฉ่ ากทิศทางเดียว แต่
เสียงเดินทางไปทีผ่ นัง เพดาน ซึง่ ไม่ผ่านฉากกัน้ เสียงแต่อย่างใด
1.2.4 การเพิ่มระยะห่ างระหว่ างแหล่ งกาเนิดเสี ยงกับจุดที่ผ้ ปู ฏิ บัติงานทางาน จะช่วยลดระดับเสียงลงได้ โดย
ในทีโ่ ล่งทุก ๆ 2 เท่าของระยะทางทีห่ า่ งออกไปจากแหล่งกาเนิดเสียง ระดับเสียงจะลดลง 6 เดซิเบล
1.3. การควบคุมเสียงที่ผ้ ปู ฏิบัติงาน
การควบคุมเสียงที่ผูป้ ฏิบตั ิงานเป็ นลาดับสุดท้ายที่จะนามาใช้ในการควบคุมเสียง ทัง้ นี้เพราะการควบคุมเช่นนี้มไิ ด้แก้ไข
ปัญหาที่เสียงดังให้มรี ะดับเสียงลดลง แต่เป็ นวิธีการที่จะทาให้เสียงดังหนึ่งๆ เข้าสู ่หูของผูป้ ฏิบตั ิงานให้นอ้ ยทีส่ ุดเท่านัน้ เอง วิธีการ
ควบคุมเสียงทีผ่ ูป้ ฏิบตั งิ านอาจทาได้ ดังนี้
1.3.1 การดาเนิ นการให้ ผ้ ูปฏิ บัติงานมีโอกาสสั มผัสกับเสี ยงดังให้ น้อยที่ สุด ยิ่งทาให้ระยะเวลาทีส่ มั ผัสกับ
เสียงดังน้อยเท่าไหร่ อันตรายต่อการได้ยนิ ก็จะมีนอ้ ยลงเท่านัน้ การดาเนินการเช่นนี้อาจทาได้โดย
1) การหมุนเวียนผูป้ ฏิบตั งิ านไปทางานทีท่ ม่ี เี สียงดังในระยะเวลาทีเ่ ป็ นตามที่มาตรฐานเสียงดังกาหนดไว้
2) การกัน้ ห้องทางานให้ผูป้ ฏิบตั ิงานแยกออกจากแหล่งกาเนิดเสียง เช่น การทาห้องควบคุม (control
room) จะทาให้ผูป้ ฏิบตั งิ านทางานได้มโี อกาสสัมผัสกับเสียงดังเฉพาะเมือ่ ออกไปจากห้องดังกล่าวเท่านัน้
3) การทาฉากกัน้ บริเวณทีผ่ ูป้ ฏิบตั งิ านทางานเพือ่ ป้ องกันเสียงมาถึงตัวผูป้ ฏิบตั ิงาน
1.3.2 การให้ ความรู้ และฝึ กอบรม เป็ นพื้นฐานทีส่ าคัญทีต่ อ้ งทาให้ผูป้ ฏิบตั งิ านมีความรูค้ วามเข้าใจในอันตรายจาก
เสียงดัง วิธีการควบคุมเสียงทีม่ อี ยู่ เหตุผลความจาเป็ นทีต่ อ้ งสวมใส่ทอ่ี ดุ หู/ทีค่ รอบหู วิธีการสวมใส่ทอ่ี ดุ หู/ทีค่ รอบหูทถ่ี ูกต้อง เป็ นต้น
1.3.3 การสวมใส่ ที่อุดหู (Ear plug) หรื อที่ครอบหู (Ear muff) เป็ นวิธีการทีน่ ิยมใช้ปฏิบตั ิกนั ถึงแม้จะมีปญั หา
เรื่องการใช้งานในแง่ประสิทธิภาพการลดเสียงก็ตาม
วิธี ก ารเลือ กใช้ท่ี อุ ด หู ห รื อ ที่ ค รอบหู สามารถท าได้โ ดยการเลือ กอุ ป กรณ์ ด ัง กล่ า วที่ มีค่ า ลดเสีย ง (Noise
attenuation) หรือค่า NRR (Noise Reduction Rate) ทีส่ ามารถลดเสียงดังจนระดับเสียงภายในหูทส่ี วมใส่ทอ่ี ุดหูหรือทีค่ รอบหูมี
ค่าตา่ กว่าค่ามาตรฐานเสียงดังประมาณ 5-10 เดซิเบล (เอ)
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ยกตัวอย่างเช่น ถ้าทีท่ างานมีเสียงดัง 100 เดซิเบล (เอ) และทีอ่ ดุ หูทเ่ี ลือกใช้มคี ่า NRR = 20 แสดงว่าหากสวมใส่ได้
ถูกต้องจะมีเสียงภายในหูเท่ากับ 100-20 หรือ 80 เดซิเบส (เอ) ซึง่ ตา่ กว่าค่ามาตรฐาน 85 เดซิเบล (เอ) เท่ากับ 5 เดซิเบล (เอ)
แสดงว่าทีอ่ ุดหูน้ ีสามารถทีจ่ ะนามาใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตั ิแลว้ จะต้องลดค่า NRR ทีร่ ะบุในฉลากลงร้อยละ 25 และ
50 สาหรับทีค่ รอบหู และทีอ่ ดุ หูตามลาดับ
เวลาให้ผูป้ ฏิบตั ิงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการสู ญเสียการได้ยนิ นอกจากจะเลือกอุปกรณ์ได้เหมาะสมแล ว้ ต้องอบรมให้
รูจ้ กั วิธีสวมใส่ วิธีบารุงรักษา และชี้ช่องทางทีเ่ สียงสามารถเล็ดลอดเข้าไปในหูได้ เพือ่ จะได้มคี วามระมัดระวังในการสวมใส่ให้ถกู ต้อง
ภาพที่ 3.40 แสดงให้เห็นว่า ไม่วา่ จะเป็ นทีค่ รอบหูหรือทีอ่ ดุ หู เสียงสามารถเล็ดลอดผ่านเข้าไปในหูได้ 4 ช่องทาง ดังนี้
1) ช่องทางอากาศทีเ่ ป็ นช่องระหว่างรูหูกบั ทีอ่ ดุ หู หรือระหว่างทีค่ รอบหูกบั ศีรษะ
2) ช่องทางการสังสะเทื
่ อนของอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียการได้ยนิ
3) ช่องทางการเดินทางผ่านวัสดุทใ่ี ช้ทาอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียการได้ยนิ
4) ช่องทางกระดูก (Bone conduction)
1
2 3 4
1 2
3
4
EARPLUG

EARMUFF

ก.
ข.
1 = ช่องทางผ่านของเสียงทางช่องอากาศเข้า
2 = ช่องทางผ่านของเสียงทางช่องจากการสันสะเทื
่
อน
3 = ช่องทางเดินของเสียงผ่านวัสดุ
4 = ช่องทางผ่านของเสียงทางกระดูก
ภาพที่ 3.40 ช่องทางผ่านของเสี ยงขณะสวมใส่ที่อุดหู ก. และที่ครอบหู ข.

1.3.4 การตรวจการได้ ยินของผู้ปฏิ บัติงานเป็ นระยะ ๆ อย่ างสมา่ เสมอ โดยใช้เครื่องทีเ่ รียกว่า เครื่องตรวจ
สมรรถภาพการได้ยิน จะทาให้สามารถเฝ้ าระวังการสู ญเสียการได้ยิน และเป็ นการประเมินผลการควบคุมเสียงทีด่ าเนินการด้วย
การตรวจการได้ยินควรดาเนิ นการในช่วงก่อนที่ผูป้ ฏิบตั ิงานจะทางานในที่มเี สียงดัง เพื่อให้เป็ นข้อมูลพื้นฐานอ้างอิง จากนัน้ เมื่อ
ทางานประจาในทีม่ เี สียงดังแล ้วจึงทาการตรวจเป็ นระยะ ๆ เช่น ปี ละครัง้ เป็ นต้น
1.4. การจัดทาโครงการอนุรักษ์ การได้ ยนิ
การจัดทาโครงการอนุรกั ษ์การได้ยนิ เป็ นวิธีการจัดการมลพิษทางเสียงทีค่ วรดาเนินการในสถานประกอบการหรือโรงงานทีม่ ี
เสียงดัง ตามกฎหมายเสียงดังของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร กาหนดว่าถ้าการสัมผัสเสียงของผู ป้ ฏิบตั ิงานเท่ากับหรือ
มากกว่า 85 เดซิเบล (เอ) ต้องจัดทาโครงการการอนุรกั ษ์การได้ยนิ ขึ้น
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สราวุธ สุธรรมาสา เสนอว่า องค์ประกอบสาคัญของโครงการอนุรกั ษ์การได้ยนิ ดังนี้
1) นโยบายการอนุ รกั ษ์การได้ยนิ และการกาหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ (hearing conservation policy and
responsibilities)
2) การเฝ้ าระวังเสียงดัง (noise monitoring)
3) การควบคุมเสียงดัง (noise control)
4) การเฝ้ าระวังการได้ยนิ และระบบการส่งต่อ (hearing monitoring and referral system)
5) การสือ่ สาร (communication)
6) การฝึ กอบรมและการจูงใจ (training and motivation)
7) การเก็บบันทึกข้อมูลและการจัดทาเอกสาร (recordkeeping and documentation)
8) การตรวจประเมิน (audit) และการประเมินผลโครงการ (program evaluation)
9) การทบทวนการจัดการ (management review)

2.การควบคุมความร้ อนและความเย็น
2.1. การควบคุมความร้ อน การทางานในประเทศไทยมีโอกาสที่ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องสัมผัสกับความร้อน และเกิด
อันตรายขึ้น จึงควรมีการควบคุมการสัมผัสความร้อนด้วยวิธีการต่าง ๆ ต่อไปนี้
2.1.1 การควบคุมความร้ อนที่แหล่ งกาเนิดความร้ อน ต้องมีการพิจารณาว่าแหล่งความร้อนคืออะไร และอยู่ทใ่ี ด
เพือ่ พิจารณาทาการควบคุมให้เหมาะสมต่อไป วิธีการควบคุมทาได้ดงั นี้
1) การหุม้ ด้วยฉนวนกันความร้อน กรณีแหล่งกาเนิดความร้อนมีขนาดไม่ใหญ่มากหรือมีความเป็ นไปได้ท่ี
จะทาการหุม้ ด้วยฉนวนกันความร้อน การทาดังกล่าวจะช่วยลดความร้อนทีจ่ ะแผ่กระจายไปทัวห้
่ องได้เป็ นอย่างดี เช่น การหุม้ ถัง/ท่อ
นา้ ร้อน/ท่อไอนา้ ร้อน เป็ นต้น
2) การแยกแหล่งความร้อนออกไป เป็ นวิธีการทีม่ ปี ระสิทธิภาพมาก ถ้าสามารถทาได้ในทางปฏิบตั ิ
3) การติดตั้งฉากกันความร้อน ณ แหล่งกาเนิดความร้อน ซึง่ อาจใช้ได้ผลในบางกรณีทล่ี กั ษณะการทางาน
และสภาพทีท่ างานเอื้อให้ใช้วธิ ีน้ ี
2.1.2 การควบคุ มความร้ อนที่ บริ เวณที่ ทางาน (ทางผ่ าน) เป็ นการควบคุมความร้อนที่มีประสิทธิภาพและ
ได้ผลดี วิธีการทีอ่ าจนามาประยุกต์มดี งั นี้
1) การลดอุณหภูมิอากาศลง ถ้าอุณหภูมหิ อ้ งสู งกว่า 40 องศาเซลเซียส ผูป้ ฏิบตั ิงานจะรับความร้อนจาก
อากาศนัน้ ๆ การลดอุณหภูมอิ ากาศลงจึงช่วยลดการได้รบั ความร้อนของร่างกาย และเพิม่ การสูญเสียความร้อนจึงเป็ นวิธีการป้ องกัน
อันตรายความร้อนทีด่ มี าก
วิธีการลดอุณหภูมอิ ากาศ ทาได้ดว้ ยวิธีการระบายอากาศ โดยนาอากาศเย็นมาเจือจางอากาศร้อน และอาจใช้วธิ ีการ
ระบายอากาศทัวไป
่ (general area ventilation) และการระบายอากาศเฉพาะที่ (local or spot ventilation) มาช่วยด้วยก็ได้
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การระบายอากาศต้องจัดให้ทศิ ทางการเคลือ่ นทีข่ องอากาศเหมาะสม คือจัดให้อากาศเย็นผ่านจากตัวผูป้ ฏิบตั ิงานไป
ยังแหล่งความร้อน แล ้วออกสูภ่ ายนอกอาคาร ทัง้ นี้ ความเร็วลมทีเ่ หมาะสมทีต่ วั ผูป้ ฏิบตั งิ านอาจเป็ นไปตามตารางที่ 3.26
ตารางที่ 3.26 ความเร็วลมที่เหมาะสมต่ อผู้ปฏิบัตงิ านในการทางานที่ร้อน
ลักษณะการทางานกับความร้ อน
การสัมผัสความร้อนตลอดเวลา
 พื้นทีท
่ ป่ี รับอากาศ (air conditioned space)
 ทีท
่ างานอยู่กบั ที่ มีการระบายอากาศทัวไป
่ หรือ
มีการให้ความเย็นเฉพาะจุด (spot cooling)
- งานนัง่
- งานยืน
การสัมผัสความร้อนเป็ นช่วงๆ (Intermittent exposure)
 งานเบา
 งานหนักปานกลาง
 งานหนัก

ความเร็วลม (ฟุตต่ อนาที)
50-70

75-125
100-200
1,000-2,000
2,000-3,000
3,000-4,000

2) การลดความชื้ นของอากาศ เนื่องจากอัตราการระเหยของเหงื่อเกี่ยวข้องโดยตรงกับความชื้นอากาศ
ถ้าสามารถลดปริมาณนา้ ในอากาศได้ จะสามารถเพิม่ อัตราการระเหยเหงือ่ ได้
3) การลดรังสี ความร้อน ถ้าผลการวัดอุณหภูมโิ กลบ (Globe temperature) พบว่าอุณหภูมดิ งั กล่าวสู งกว่า
43 องศาเซลเซียส แสดงว่าในที่นนั้ ๆ มีรงั สีความร้อนเป็ นตัวปัญหาสาคัญที่ตอ้ งแก้ไข โดยวิธีทด่ี ีคือการทาฉากนัน้ (Shielding)
กับแหล่งกาเนิดรังสีความร้อนทีช่ ดั เจน (localized sources) แต่ถา้ เป็ นแบบทีค่ วามร้อน diffuse sources ต้องเพิม่ วิธีการเพิม่ ขึ้น
อีก โดยการบุฉนวนพื้นผิวห้องเพือ่ ลดอุณหภูมผิ วิ
2.1.3 การควบคุมความร้ อนและการป้ องกันอันตรายที่ตัวผู้ปฏิบัติงาน สามารถทาได้หลายวิธีดงั นี้
1) การสร้างความคุน้ เคย (acclimation) เป็ นวิธีการทาให้ผูป้ ฏิบตั ิคุน้ เคยกับความร้อนจะทาให้สามารถ
ทางานในทีร่ อ้ นได้ดี วิธีการทาได้โดยการค่อย ๆ เพิม่ กิจกรรมการทางานในทีร่ อ้ นจากวันแรก จัดให้ผูป้ ฏิบตั ิงานทางานเพียงร้อยละ
20 ของงาน (กรณีคนงานใหม่) หรือร้อยละ 50 ของงาน (กรณีคนทีเ่ คยมีประสบการณ์ทางานในทีร่ อ้ นมาแล้ว) แลว้ เพิม่ ขึ้นวันละร้อย
ละ 20 จนสามารถทางานได้เต็มทีใ่ นวันที่ 4-5 ของการทางาน
2) การหมุนเวียนกันมาทางานในที่มีความร้อน เป็ นการลดผลกระทบของความร้อนต่อผูป้ ฏิบตั ิงานเพราะ
จานวนเวลาทีท่ างานให้ทร่ี อ้ นถูกลดลง และในขณะเดียวกันก็จดั ให้ผูป้ ฏิบตั งิ านได้สมั ผัสความเย็นด้วย
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3) การลดความหนักของงาน (Work load) ที่ทาลง เนื่องจากมีขอ้ เท็จจริงว่า การทางานหนักจะเกิดความ
ร้อนในร่างกายมาก ทาให้ร่างกายต้องหาทางระบายความร้อนมากขึ้น ดังนัน้ การลดความหนักของงานทาให้พอเหมาะกับการทางาน
ของผู ป้ ฏิบตั ิงานก็จะช่ วยแก้ไขปัญหาได้ แนวทางที่ทาได้ ได้แก่ การใช้อุปกรณ์เครื่องมือช่วยในการปฏิบตั ิงาน การเพิ่มจานวน
ช่วงเวลาพักระหว่างการทางานหรือการลดจานวนเวลาในการทางานหนักให้เหลือน้อยทีส่ ุดในแต่ละช่วงการทางาน
ตารางที่ 3.27 แสดงค่ าสู งสุดของความหนักของงานทีแ่ นะนาสาหรับการทางานที่อุณหภูมแิ ละความชื้นต่าง ๆ ค่ าต่าง ๆ
เหล่านี้ ได้มาจากข้อตกลงทีก่ าหนดให้เป็ นการทางานนาน 2 ชัว่ โมง สวมใส่เสื้อผ้าแขนยาวขายาวที่ไม่หนาหรือบางจนเกินไป และ
ความเร็วลมน้อยกว่า 0.5 เมตรต่อวินาที
ตารางที่ 3.27 ค่าสู งสุ ดของความหนักของงานที่แนะนาสาหรับการทางานที่อุณหภูมิและความชื้นต่าง ๆ
ค่าสู งสุ ดของความหนักของงานที่แนะนา
อุณหภูมิ
ความชื้นสัมพัทธ์ (ร้อยละ)
o
o
C
F
20
40
60
80
27
80
ม.
ม.
ม.
น.
32
90
ม.
น.
ก.
ก.
38
100
น.
ก.
บ.
43
110
ก.
บ.
49
120
บ.
ม.
น.
ก.
บ.

= งานหนักมาก
= งานหนัก
= งานหนักปานกลาง
= งานเบา

ใช้พลังงาน 300-360 กิโลแคลอรีต่อชัว่ โมง
ใช้พลังงาน 240-300 กิโลแคลอรีต่อชัว่ โมง
ใช้พลังงาน 120-240 กิโลแคลอรีต่อชัว่ โมง
ใช้พลังงานน้อยกว่า 120 กิโลแคลอรีต่อชัว่ โมง

4) การฝึ กอบรม เป็ นการให้ความรูค้ วามเข้าใจกับผูป้ ฏิบตั ิงานและหัวหน้างานเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตวั ทีถ่ ูกต้อง
ในการทางานทีม่ สี ภาพร้อน คนทีเ่ ริ่มทางานกับความร้อนเป็ นครัง้ แรก ต้องได้รบั การอบรมให้เข้าใจในปัญหาอันตรายจากการทางานที่
มีความร้อนและวิธีการป้ องกันอันตราย หลัง จากนัน้ ก็ทาการอบรมทุกปี (ประจาปี ) โดยอาจจัดร่ วมกับการอบรมในหัวข้อด้า น
อืน่ ๆ
5) การจัดน้ าดื่มทดแทนการสู ญเสี ยน้ าในร่ างกาย คนทีท่ างานในทีร่ อ้ น ๆ จะสู ญเสียนา้ หรือของเหลวใน
ร่างกายประมาณวันละ 6 ลิตรหรือ 13 ปอนด์ จึงต้องมีการจัดนา้ ดื่มให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงาน โดยจัดนา้ เย็นหรือเครื่องดื่มทีช่ ่นื ชอบ เช่น
นา้ หวาน เป็ นต้น และจัดให้ดม่ื ครัง้ ละน้อย ๆ แต่บอ่ ย ๆ
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6) การลดหรื องดรับประทานอาหารหนักในช่ วงพักระหว่างการทางาน (ที่ไม่ใช่ช่วงพักรับประทาน
อาหาร) ทัง้ นี้เพราะคนทีท่ างานในทีร่ อ้ น ๆ แลว้ รับประทานอาหารหนักในช่วงพัก จะทาให้อตั ราการเผาผลาญอาหารและภาระการ
ไหลเวียนโลหิต (circulation load) สูงขึ้น

2. การจัดอุณหภูมทิ เี่ หมาะสมสาหรับสถานทีท่ างานทีเ่ ย็น
2.1 การจัดสภาพแวดล้ อมและงานที่ทา
2.1.1 การลดความเร็ วลม ในทีท่ างานทีเ่ ย็นถ้ามีความเร็วลมสู งจะทาให้ร่างกายสู ญเสียความร้อนโดยการพามาก
ยิง่ ขึ้น เป็ นผลให้รูส้ กึ ไม่สุขสบายมาก การแก้ไขปัญหาลมแรงในการทางานนอกตัวอาคารคงทาได้ยาก ยกเว้นว่าจะสามารถสร้างห้อง
ทางานชัว่ คราวหรือทาฉากกาบังลมชัว่ คราว ดังนัน้ ในกรณีทางานนอกอาคารในฤดูหนาวผูป้ ฏิบตั ิงานต้องสวมใส่เสื้อผ้ากันหนาวช่วย
สาหรับการแก้ไขปัญหาลมแรงในตัวอาคารอาจทาได้ดงั นี้
1) ลดอัตราไหลของอากาศทีผ่ ่านเข้าในระบบระบายอากาศ ถ้าวิธีการเช่นนี้ไม่มผี ลต่อการควบคุมภาวะมลพิษ
ทางอากาศทีม่ อี ยู่ในทีท่ างานนัน้
2) จัดให้มฉี ากหรือทีก่ าบัง บังลมทีจ่ ะมาถูกตัวผูป้ ฏิบตั งิ านโดยตรง
3) งดใช้พดั ลมทีไ่ ม่จาเป็ น
4) จัดสถานทีท่ างานไม่ให้จดุ ทีน่ งั ่ หรือยืนปฏิบตั งิ านต้องถูกกระแสลมโดยไม่จาเป็ น
2.1.2 การเพิ่ มความหนั กของงาน เนื่ อ งจากความหนาวเย็น ในที่ทางานทาให้รู ส้ ึกไม่สุข สบาย ดังนัน้ ถ้า ให้
ผูป้ ฏิบตั งิ านทางานหนักมากขึ้นจะทาให้อบอุ่นและรูส้ กึ สุขสบายมากยิ่งขึ้น ทัง้ การทางานนัน้ จะต้องไม่ทาให้มเี หงือ่ ออกมากจนเกินไป
เพราะจะทาให้รูส้ กึ หนาว โดยทัวไปแล
่
้วคนทัวไปควรท
่
างานทีต่ อ้ งใช้พลังงาน 150 แคลอรีต่อชัว่ โมงในทีท่ างานทีเ่ ย็น
2.1.3 การเพิ่ มจานวนความร้ อนจากการแผ่ รังสี รังสีความร้อนที่ผูป้ ฏิบตั ิงานได้ในการทางานในที่เย็นจะทาให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานรู ส้ กึ อบอุ่นสบาย ดังนัน้ ถ้าไม่สามารถเพิม่ อุณหภูมขิ องห้องหรือสถานที่ทางานได้ ควรทีจ่ ะจัดให้มเี ครื่อ งทาความร้อน
(heater) ทีจ่ ะให้รงั สีความร้อนแก่ผูป้ ฏิบตั งิ าน ยกตัวอย่างเช่น การติดตัง้ เครื่องทาความร้อนให้กบั ผูค้ วบคุมปัน้ จัน่ หรือเครนทีอ่ ยู่ใน
บริเวณก่อสร้างในฤดูหนาวของประเทศทางตะวันตก เป็ นต้น
2.2 การจัดที่ผ้ ปู ฏิบัติการ
2.2.1 การแก้ ไขปั ญหาความหนาวเย็นที่ ตัวผู้ปฏิ บัติงาน สามารถทาได้โดยการสวมใส่เสื้อผ้าให้อบอุ่นในบาง
กรณีก็อาจจาเป็ นต้องใส่หมวก ถุงมือ ถุงเท้า และรองเท้าทีเ่ หมาะสมกับสภาพการทางานด้วย การเลือกใช้ชดุ ปฏิบตั งิ านในทีห่ นาวเย็น
ทาได้ดงั นี้
1) เลือกใช้ผา้ ทีก่ นั ความหนาวได้ดี เช่น ผ้าจนสัตว์ และในกรณีทท่ี ท่ี างานมีลมแรงก็ควรเลือกใช้ผา้ ทีก่ นั ลมได้ดว้ ย
2) ชุดแต่งกายต้องเข้ารูปไม่หลวมหรือรัดตัวมากเกินไป ควรให้มที ว่ี ่างสาหรับอากาศทีอ่ ยู่ติดผิวหนังและจัดให้
ชุดแต่งกายปิ ดคลุมรอบตัวให้มากทีส่ ุด
3) ชุดแต่งกายควรมีประเป๋ าสาหรับให้มอื สอดเข้าไปได้
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2.2.2 ถ้ าการทางานทาให้ ผ้ ูปฏิ บัติงานเหงื่ อออกมาก จะทาให้ เสื ้อผ้ าที่ สวมใส่ เปี ยก ในกรณี เช่นนี้จะทาให้
ความทนต่อความหนาวเย็นลดลง และจะหนาวเย็นมาก ดังนัน้ ควรจัดให้มอี ุปกรณ์สาหรับทาให้เสื้อผ้าแห้ง หรือมิฉะนัน้ ก็ค วรจัดให้
มีการพักผ่อนบ่อยขึ้นเพือ่ จะทาให้เสื้อผ้าแห้งหรือไม่เปี ยกจนเป็ นปัญหาขึ้นมาก
2.2.3 ลดระยะเวลาที่ต้องการทางานในที่หนาวเย็นให้ เหลือน้ อยที่สุด

3.การจัดแสงสว่ างในการทางาน
การจัดแสงสว่างในการทางานทีจ่ ะตอบสนองต่อความต้องการทางสรีรวิทยาของผูป้ ฏิบตั ิงาน อันจะทาให้ผูป้ ฏิบตั ิงานมีการ
มองเห็นที่สบายตาและมีการทางานที่ใช้สายตาได้ดีนนั้ ควรดาเนินการในสิ่งต่อไปนี้ 1) จัดให้ความเข้มของแสงสว่างในทีท่ างาน
เหมาะสมกับลักษณะงานทีท่ า 2) จัดให้ความเข้มของแสงสว่างในพื้นทีท่ างานมีความเข้มของแสงสว่างสมา่ เสมอทัว่ ห้อง 3) จัดแสง
สว่างไม่ให้เกิดแสงพร่าตา
3.1. การจัดให้ มีความเข้ มของแสงสว่ างในที่ทางานให้ เหมาะสมกับลักษณะงานที่ทา การจัดแสงสว่างในสถานที่
ทางานนัน้ อาจใช้ทงั้ แสงธรรมชาติคือแสงแดดและแสงประดิษฐ์ เนื่องจากสภาพการทางานในสถานประกอบการต่าง ๆ จะใช้แสง
ประดิษฐ์กนั มาก ในทีน่ ้ จี งึ ขอเสนอการจัดแสงสว่างด้วยแสงประดิษฐ์ ซึง่ รายละเอียดมีดงั นี้
3.1.1 วิธีการจัดระบบแสงสว่ างด้ วยแสงประดิษฐ์ มี 3 วิธี คือ
1) การจัดแสงสว่างทัว่ ไป (general lighting) (ภาพที่ 3.41) เป็ นการจัดระบบแสงสว่างโดยจัดให้ความเข้ม
ของแสงสว่างทีจ่ ะใช้ในพื้นทีน่ นั้ มีประมาณเท่าเทียมกัน ไม่วา่ จะเคลือ่ นย้ายงานไปในทีใ่ ดของห้องปริมาณแสงก็จะเท่ากัน
การจัดแสงสว่างแบบนี้ตอ้ งจัดให้ความเข้มของแสงสว่างโดยเฉลีย่ ของห้องเท่ากับความเข้มของแสงสว่างทีก่ ารทางาน
แต่ละจุดต้องการ

ภาพที่ 3.41 แสดงการจัดแสงสว่ างทัว่ ไป

2) การจัดแสงสว่างเฉพาะที่ (local lighting) (ภาพที่ 3.42) เป็ นการจัดเตรียมแสงสว่างเฉพาะที่ สาหรับ
บริเวณแคบ ๆ บริเวณหนึ่งหรือพื้นทีท่ ท่ี างานหนึ่ง ๆ ซึง่ การให้แสงจะต้องให้โคมไฟอยู่ใกล ้ ๆ กับงาน การจัดแสงวิธีน้ ีมขี อ้ แนะนาว่า
- เป็ นงานทีต่ อ้ งการความเข้มของแสงสว่างสูงตัง้ แต่ 100 ลักซ์ข้นึ ไป
- ต้องการใช้แสงในการมองชิ้นงานอย่างละเอียด
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- ไม่สามารถจะใช้แสงสว่างทัวไปทดแทนได้
่
- ใช้สาหรับผูป้ ฏิบตั งิ านทีม่ อี ายุมาก หรือผูท้ ม่ี คี ุณภาพของการมองเห็นลดลง
- เป็ นพื้นทีซ่ ง่ึ มีผูป้ ฏิบตั งิ านต้องปฏิบตั งิ านในทีน่ นั้ เป็ นระยะเวลานาน

ภาพที่ 3.42 แสดงการจัดแสงสว่ างเฉพาะที่

3) การจัดแสงสว่างเฉพาะที่และทัว่ ไป (localized general lighting) (ภาพที่ 3.43) เป็ นการจัดแสงทัว่ ไป
ร่วมกับการจัดตัง้ โคมไฟเฉพาะทีข่ ้ นึ เพือ่ ให้เห็นชิ้นงานชัดขึ้นในพื้นทีข่ นาดเล็ก เช่น การเจียระไนเพชร พลอย และการเขียนแบบ
เป็ นต้น

ภาพที่ 3.43 แสดงการจัดแสงสว่ างเฉพาะทีแ่ ละทัว่ ไป

3.2 การเลือกแหล่ งกาเนิดแสงประดิษฐ์ ที่เหมาะสม ข้อควรคานึงที่สาคัญในการเลือกแหล่งกาเนิดแสงประดิษฐ์ท่ี
สาคัญมี 2 ประการ ประการแรกคือ เรื่องค่าประสิทธิภาพของดวงไฟเป็ นลูเมนต่อวัตต์ ซึง่ เรื่องนี้เกี่ยวข้องอยู่มากกับค่าใช้จ่ายในการ
เปิ ดใช้ไฟฟ้ า การเลือกใช้ชนิดดวงไฟที่เหมาะสมนอกจากจะช่วยให้ได้ความเข้มของแสงสว่างทีต่ อ้ งการแลว้ จะช่วยลดค่ าใช้จ่ายได้
และทาให้สถานประกอบการมีกาลังใจทีจ่ ะให้ความสนใจในการจัดการด้านแสงสว่างในการทางาน ทัง้ นี้ ค่าประสิทธิภาพทีม่ ากแสดง
ว่าช่ วยประหยัดพลังงาน ส่วนข้อควรคานึงประการที่สองนัน้ คือ การให้แสงสว่างที่มองสีวตั ถุแลว้ มีสีเหมือนสีจริงมาก (color
rendering) ซึ่งมีความสาคัญที่ทาให้ผูป้ ฏิบตั ิงานแยกแยะสีของวัตถุท่ใี ช้ในกระบวนการผลิตได้ถูกต้อง ค่ าประสิทธิภา พและ
ความสามารถในการให้แสงสว่างทีท่ าให้มองสีวตั ถุไม่ผดิ เพี้ยนไปจากของจริงของดวงไฟชนิดต่าง ๆ สามารถดูได้จากตารางที่ 3.28
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ตารางที่ 3.28 ค่ าประสิ ทธิภาพของดวงไฟ (ลูเมน/วัตต์ ) และการให้ แสงที่ทาให้ มองสี วัตถุไม่ ผิดเพีย้ นของแหล่ งกาเนิดแสง
ประดิษฐ์ ทใี่ ช้ ในงานต่ าง ๆ
ชนิดดวงไฟ

ค่ าประสิทธิภาพ การให้ แสงทีท่ าให้
(ลูเมน/วัตต์ )
มองสีไม่ ผดิ เพีย้ น

ข้ อเสนอแนะ

ชนิดไส้หลอด

17-23

ดี

เป็ นหลอดที่ใช้กนั มาก ค่าประสิทธิภาพตา่ แต่การให้แสงดีมาก
ต่อการพิจารณาสีของวัตถุอายุการใช้งานปกติจะน้อยกว่า 1 ปี

ชนิดหลอด
ฟลูออเรสเซนต์

50-80

พอใช้/ดี

ค่าประสิทธิภาพและการให้แสงทีม่ องสีวตั ถุไม่ผดิ เพี้ยนจะขึ้นกับ
ประเภทของดวงไฟชนิดนี้อายุการใช้งานอยู่ระหว่าง 5-8 ปี

ชนิดหลอดเมอคิวรี

50-55

ไม่ด/ี พอใช้

ค่ า ประสิท ธิ ภ าพจะลดลงตามอายุ ก ารใช้ง าน ซึ่ง ปกติจ ะอยู่
ระหว่าง 9-12 ปี

ชนิดเมทอลฮาไลด์

80-90

ดีพอใช้

ใช้ในงานทีต่ อ้ งแยกแยะสีของวัตถุได้ดพี อใช้และมีอายุการใช้งาน
1-3 ปี

ชนิดโซเดียมความดันสูง

85-125

พอใช้

เป็ นหลอดไฟทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงมาก อายุการใช้งาน 3-6 ปี เมือ่
อัตราการใช้งานเฉลีย่ 12ชัว่ โมงต่อวัน

ชนิดโซเดียมความดันตา่

100-180

ไม่ดี

เป็ นหลอดไฟทีป่ ระสิทธิภาพสูงมาก อายุการใช้งาน 3-6 ปี เมื่อ
อัตราการใช้งานเฉลี่ย 12ชัว่ โมงต่ อวัน นิยมใช้ให้แสงสว่างบน
ท้องถนนและคลังเก็บสินค้า

3.3 ความเข้ มของแสงสว่ างที่เหมาะสมกับลั กษณะงานที่ท างาน สาหรับในเรื่องนี้ มีหน่ วยงานหลายแห่งและ
นักวิชาการหลายคนทีไ่ ด้กาหนดมาตรฐานหรือข้อแนะนาเกี่ยวกับแสงสว่างทีเ่ หมาะสมสาหรับการทางานต่าง ๆ ในทีน่ ้ ีจะเสนอความ
เข้มของแสงสว่างทีเ่ หมาะสมทีเ่ สนอโดยสมาคมวิศวกรแสงสว่าง (Illuminating Engineering Society) ของประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึง่ กาหนดโดยวางหลักเกณฑ์ให้ความเข้มของแสงสว่างทีจ่ ะกาหนดขึ้นนัน้ ต้องเหมาะสมสาหรับการทางานทีต่ อ้ งใช้สายตา และทาให้
สบายตาในการมองดังปรากฏในตารางที่ 3.29 อย่างไรก็ตาม ตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายอุตสาหกรรม สถานประกอบการ
ต้องจัดให้มแี สงสว่างตามทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายด้วย
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ตารางที่ 3.29 ค่าความเข้มของแสงสว่างที่แนะนาสาหรับการจัดแสงสว่างในตัวอาคาร
กลุ่มงาน

ช่ วงความเข้ มของแสงสว่าง (ลักซ์ )
(ค่าต่า-ค่ากลาง-ค่ าสู ง)

ลักษณะของงานที่ทา

เอ
บี
ซี
ดี

20-30-50*
50-75-100*
100-150-200*
200-300-500*

ทีส่ าธารณะทีบ่ ริเวณรอบ ๆ มืด
การพูดช่วงสัน้ ๆ เพือ่ ปฐมนิเทศผูม้ าเยีย่ มชม
บริเวณพื้นทีท่ างานทีม่ กี ารทางานทีใ่ ช้สายตาเป็ นครัง้ คราว
การทางานทีใ่ ช้สายตากับวัตถุขนาดใหญ่หรือมีความแตกต่างของ
ความสว่างระหว่างวัตถุกบั ฉากมาก เช่น อ่านเอกสารแผ่นพิมพ์
พิมพ์ดดี ต้นฉบับ เขียนหนังสือด้วยหมึก งานตรวจตราตามปกติ

อี

500-750-1,000**

การทางานทีใ่ ช้สายตากับวัตถุขนาดเล็กหรือมีความแตกต่างของ
ความสว่างระหว่างวัตถุกบั ฉากปานกลาง เช่น อ่านหนังสือทีเ่ ขียนด้วย
ดินสอหรืออ่านกระดาษพิมพ์ทพ่ี มิ พ์ไม่ดี งานเครื่องจักร แผนก
สายการประกอบขนาดกลาง งานตรวจตราทีล่ าบาก
การทางานทีใ่ ช้สายตากับวัตถุขนาดเล็กมากหรือมีความแตกต่างของ
ความสว่างระหว่างวัตถุกบั ฉากน้อย เช่น อ่านหนังสือทีเ่ ขียนด้วย
ดินสอคุณภาพตา่ บนกระดาษทีม่ คี ุณภาพตา่ เช่นกัน การอ่านเอกสาร

เอฟ

จี

1,000-1,500-2,000**

2,000-3,000-5,000***

เอช

5,000-7,500-10,000***

ไอ

10,000-15,000-20,000***

ทีถ่ ่ายสาเนามาไม่ชดั งานตรวจตราทีย่ ากลาบากมาก
การทางานทีใ่ ช้สายตากับวัตถุทม่ี ขี นาดเล็กมากเป็ นเวลานาน และมี
ความแตกต่างของความสว่างระหว่างวัตถุกบั ฉากน้อย เช่น การ
ทางานในสายการประกอบชิ้นส่วนเล็ก ๆ งานเครื่องจักร งาน
ตรวจตราทีย่ ากลาบากมาก ๆ
การทางานทีใ่ ช้สายตามองชิ้นงานอย่างละเอียดและทาเป็ นเวลานาน
มาก ตัวอย่างลักษณะคล้ายกับงานกลุม่ จี แต่มคี วามละเอียด
มากกว่า
การทางานทีต่ อ้ งใช้สายตาเป็ นพิเศษในทีท่ ม่ี คี วามแตกต่างของ
ความสว่างระหว่างวัตถุกบั ฉากน้อยมาก และวัตถุมขี นาดเล็ก เช่น
งานผ่าตัด

* ความเข้มของแสงสว่างทัวห้
่ อง
** ความเข้มของแสงสว่างทีง่ านทีท่ า
*** ความเข้มของแสงสว่างทีง่ านทีท่ าโดยแสงสว่างมาจากการจัดแสงสว่างเฉพาะทีแ่ ละทัวไป
่ (localized general lighting)
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ค่าความเข้มของแสงสว่างทีก่ าหนดไว้จะกาหนดเป็ นค่าตา่ -ปานกลาง-สู ง การจะเลือกใช้ค่าใดขึ้นกับปัจจัยในเรื่องอายุของ
ผูป้ ฏิบตั งิ าน ความเร็วหรือความถูกต้องของชิ้นงาน และการสะท้อนแสงของวัตถุรอบ ๆ ชิ้นงาน เช่น การสะท้อนแสงของห้อง ผนัง
และพื้น เป็ นต้น ตารางที่ 3.30 เป็ นตารางทีจ่ ะช่วยในการพิจารณาตัดสินใจว่าจะใช้ค่าความเข้มของแสงสว่างเป็ นค่าใดของค่าความ
เข้มของแสงสว่างทีแ่ นะนาไว้ โดยจะมีการให้ค่านา้ หนักเป็ น (-1) (0) และ (+1) ต่อแต่ละปัจจัยข้างต้น ค่านา้ หนักทีใ่ ห้ในแต่ละปัจจัย
นี้จะนามารวมกันตามหลักพีชคณิต เรียกผลรวมนี้วา่ ผลรวมค่านา้ หนักของปัจจัยทัง้ สาม (Total Weighting Factor: TWF) นาค่า
ผลรวมนี้ไปเปรียบเทียบดูกบั ตารางที่ 3.31 ก็จะทราบว่าควรจะใช้ค่าความเข้มของแสงสว่างสาหรับการทางานนัน้ ๆ เท่าใด
อนึ่ง เรื่องค่าความเข้มของแสงสว่างนี้ให้ดูค่า (ตอนที่ 3.2)
ตารางที่ 3.30 ค่ านา้ หนักทีใ่ ช้ พจิ ารณาประกอบการตัดสินใจเลือกค่าความเข้ มของแสงสว่ างทีแ่ นะนาในตารางที่ 3.30
ปัจจัย
อายุ (ปี )
ความเร็วหรือความถูกต้องของชิ้นงาน
การสะท้อนแสงของวัตถุรอบๆ ชิ้นงาน

(-1)
< 40
ไม่มคี วามสาคัญ
> ร้อยละ 70

ค่ านา้ หนัก
(0)
40-55
มีความสาคัญ
ร้อยละ 30-70

(+1)
>55
มีความสาคัญมาก
< ร้อยละ 30

ตารางที่ 3.31 ข้ อแนะนาสาหรับการเลือกใช้ ค่าความเข้ มของแสงสว่ างทีเ่ หมาะสม
กลุ่มงาน
กลุม่ เอ ถึงกลุม่ ซี

กลุม่ ดี ถึงกลุม่ ไอ

TWF
(-1) หรือ (-2)
0
(+1) หรือ (+2)
(-2) หรือ (-3)
(-1), 0, (+1)
(+2) หรือ (+3)

ค่ าความเข้ มของแสงสว่ างทีเ่ ลือกใช้
ค่าตา่
ค่ากลาง
ค่าสูง
ค่าตา่
ค่ากลาง
ค่าสูง

2. การจัดให้ มคี วามเข้ มของแสงสว่ างในพืน้ ทีท่ างานให้ มแี สงกระจายสมา่ เสมอทัว่ ห้ อง
ให้มแี สงกระจายสมา่ เสมอทัว่ ห้องในบริเวณพื้นที่ทางานควรจัดให้มคี วามเข้มของแสงสว่างพอ ๆ กันทัว่ ห้อง จะทาให้มี
ความรูส้ กึ สบายตาในการมองและเกิดความรูส้ กึ อยากทางาน โดยทัวไปควรติ
่
ดตัง้ ดวงไฟด้วยวิธีการจัดแสงสว่างทัว่ ไป เพือ่ ให้ทวั ่ ห้อง
ดูสว่างไม่ควรจัดให้มคี วามเข้มของแสงสว่างเฉพาะจุดทีท่ างานและให้บริเวณอื่น (background) มืด เพราะจะทาให้เกิด “Contrast”
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หรือความแตกต่างของความสว่างระหว่างวัตถุท่มี องกับฉากหรือบริเวณอื่น ๆ ที่กล่าวถึงมากเกินไป นอกจากนี้ ความเข้มของแสง
สว่างในห้องทางานนอกจากจะขึ้นกับแสงจากแสงประดิษฐ์แล ้ว ยังขึ้นกับสีของห้องเพดาน ผนัง และพื้นห้องด้วย

3. การจัดแสงสว่ างไม่ ให้ เกิดแสงพร่ าตา
แสงพร่าตาเกิดขึ้นเมือ่ ปริมาณแสงสว่างในลานสายตา (Visual field) มีมากเกินกว่าทีต่ าจะปรับได้ ทาให้เกิดความราคาญ
ไม่สบายตา ความสามารถในการมองเห็นลดลง การจัดแสงสว่างไม่ให้เกิดแสงพร่าตานี้เป็ นงานทีส่ าคัญของนักเออร์โกโนมิกส์ ซึง่ อาจ
ทาได้ดงั นี้
3.1 การลดแสงพร่ าตาโดยตรง (direct glare)
3.1.1 เลือกใช้ดวงไฟทีม่ คี ่า Discomfort Glare Rating (DGR)* ตา่
3.1.2 ลดค่าความสว่างของแหล่งกาเนิดแสงประดิษฐ์ทใ่ี ช้ เช่น ใช้ดวงไฟทีม่ คี ่าความเข้มของแสงสว่างตา่ หลายๆ ดวง
แทนทีจ่ ะใช้ดวงไฟทีม่ คี ่าดังกล่าวสูงเพียงดวงสองดวง
3.1.3 วางตาแหน่งของดวงไฟทีท่ าให้เกิดแสงพร่าตาให้หา่ งจากแนวเส้นการมองให้มากทีส่ ุด หรืออย่างน้อยควรให้มมุ
ระหว่างตาแหน่งดวงไฟกับแนวเส้นการมองทีด่ วงตามีค่า 40 องศาขึ้นไป เพราะจะทาให้ประสิทธิผลของการมองเห็นมีมาก จากภาพที่
3.43 จะเห็นว่าถ้ามุมดังกล่าวมีค่า 40 องศา ประสิทธิผลของการมองจะมีค่าร้อยละ 58 และประสิทธิผลของการมองเห็นจะลดลงเมือ่
มุมระหว่างตาแหน่งดวงไฟกับแนวเส้นการมองทีด่ วงตามีค่าลดลง
แหล่งกาเนิดแสงพร่าตา

42 58 40

53

47

20

69

31

10

5

16

84
ดวงตา แนวเส้นการมอง (Line of sight)

วัตถุทม่ี อง

ร้อยละของประสิทธิผลการมอง
ร้อยละของประสิทธิผลการมองทีล่ ดลง
ภาพที่ 3.44 ผลของแสงพร่ าตาโดยตรงต่ อประสิทธิผลการมอง

* Discomfort Glare Rating เป็ นค่าตัวเลขทีใ่ ช้ประเมินความสามารถของดวงไฟในสถานการณ์หนึ่ง ๆ ทีจ่ ะทาให้เกิด
ความไม่สบายในการมองขึ้น
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3.1.4 เพิม่ ความสว่างของพื้นทีร่ อบ ๆ แหล่งกาเนิดแสงพร่าตาโดยตรง
3.1.5 ใช้ทก่ี าบังแสง (light shield) หรือม่านบังแสงชนิดพิเศษอืน่ ๆ
3.2 การลดแสงพร่าตาโดยการสะท้อน (reflected glare)
3.2.1 ลดความสว่างของดวงไฟเท่าทีจ่ ะทาได้
3.2.2 จัดให้มคี วามสว่างทัวห้
่ องอย่างเพียงพอ
3.2.3 จัดวางตาแหน่งดวงไฟหรือพื้นทีง่ านทีท่ าอันจะทาให้ไม่เกินแสงพร่าตาโดยการสะท้อนหรือเกิดขึ้นแต่ไม่เข้าตา
ของผูป้ ฏิบตั งิ าน
3.2.4 หลีกเลีย่ งการใช้วสั ดุทส่ี ะท้อนแสงได้ดี เช่น โลหะกระจก กระดาษผิวมัน มาเป็ นพื้นผิวทีจ่ ะรับแสง
3.2.5 ใช้ฉากหรือทีก่ าบังแสง
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แผนการสอนประจาหน่ วย
ชุดวิชา
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หน่ วยที่ 4

พิษวิทยา

ตอนที่
4.1 ความรูท้ วไปเกี
ั่
่ยวกับพิษวิทยา
4.2 การเป็ นพิษต่อร่างกายจากสารเคมี
4.3 การทดสอบทางพิษวิทยาของสารเคมี
4.4 การประยุกต์ใช้พษิ วิทยาในงานอาชีวอนามัย

แนวคิด
1. พิษวิทยาเป็ นการศึกษาอันตรายของสารเคมีต่อสิง่ มีชีวติ เพือ่ ให้สามารถนาสารเคมีมาใช้ประโยชน์ได้โดย
ไม่ทาให้เกิดอันตราย การแบ่งประเภทของสารพิษ กระทาได้หลายวิธีข้ นึ อยู่กบั วัตถุประสงค์ของการศึกษา
และการใช้ประโยชน์
2. การเป็ นพิษต่ อร่ างกายของสารเคมีข้ นึ อยู่กบั ปัจจัยหลัก ได้แก่ คุณสมบัติของสารพิษ ทางเขา้ สู่ร่างกาย
และคุณลักษณะของบุคคลที่ได้รบั สารพิษ ปฏิกิริยาสนองตอบต่อร่ างกายขึ้นอยู่กบั ชนิดและปริมาณการ
ได้รบั สัมผัส กลไกในการเกิดพิษและผลกระทบต่อร่างกายจากการเป็ นพิษซึง่ มีได้หลายลักษณะ
3. การทดสอบทางพิษวิทยาทาได้หลายวิธีเพื่อทราบถึงอันตรายของสารเคมีต่อสิ่งมีชีวติ และใช้ประโยชน์ใน
ด้านการป้ องกันอันตรายจากสารเคมีท่จี ะนามาใช้ การทดสอบทางพิษวิทยาส่วนใหญ่ เป็ นการทดลองใน
สัตว์ทดลอง หากทดลองในมนุ ษย์จะต้องพิจารณาด้านจริยธรรมและปัจจัยอืน่ ๆ ด้วย
4. การประยุกต์ใช้พิษวิทยาในงานอาชีวอนามัย มุ่งเน้นการป้ องกันอันตรายจากสารเคมีท่เี กี่ยวขอ้ งกับการ
ทางานที่สาคัญคือ การประเมินความปลอดภัยจากการที่ได้รบั สัมผัสสารเคมีในสถานประกอบการและ
การประเมินทางชีวภาพของการได้รบั สัมผัสสารเคมี นอกจากนี้ เอกสารขอ้ มูลด้านความปลอดภัยของ
สารเคมียงั เป็ นสิง่ ซึง่ ใช้ถ่ายทอดขอ้ มูลอันตรายของสารเคมี พร้อมทัง้ วิธีการควบคุมป้ องกันแก้ไขเบื้องต้น
ให้ทงั้ นายจ้างและคนงานได้ทราบและปฏิบตั ติ ่อไป
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วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาหน่ วยที่ 4 จบแลว้ นักศึกษาสามารถ
อธิบายประวัตคิ วามเป็ นมา ความหมาย และประเภทของสารพิษวิทยา ตลอดจนอธิบายการแบ่งประเภท
สารพิษได้
อธิบายกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อสารพิษเขา้ สู่ร่างกาย ปัจจัยที่ มผี ลต่อการเกิดพิษต่อร่ างกายของสารพิษ
กลไกในการเกิดพิษ และผลกระทบของสารพิษต่อร่างกายได้
อธิบายการทดสอบทางพิษวิทยาพร้อมทัง้ การใช้ประโยชน์จากผลการศึ กษาในสัตว์ทดลองเพื่อกาหนด
มาตรฐานความปลอดภัยในมนุ ษย์ได้
อธิบายหลักการประเมินความปลอดภัยจากปริมาณสารเคมีในอากาศในที่ทางานที่รบั สัมผัส หลักการ
ประเมิน ทางชีวภาพของการได้ร บั สัม ผัส สารเคมีแ ละอธิบายสาระส าคัญ ของเอกสารข อ้ มูล ด้านความ
ปลอดภัยของสารเคมีได้

1.
2.
3.
4.

กิจกรรมระหว่ างเรียน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่ วยที่ 4
ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 4.1-4.4
ปฏิบตั กิ ิจกรรมตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายในเอกสารการสอน
ฟังรายการวิทยุกระจายเสียง (ถ้ามี)
ชมรายการวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)
เขา้ รับบริการการสอนเสริม (ถ้ามี)
ทาแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่ วยที่ 4

สื่ อการสอน
1.
2.
3.
4.
5.

เอกสารการสอน
แบบฝึ กปฏิบตั ิ
รายการสอนทางวิทยุกระจายเสียง (ถ้ามี)
รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)
การสอนเสริม (ถ้ามี)

การประเมินผล
1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3. ประเมินผลจากการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน
หน่ วยที่ 4 ในแบบฝึ กปฏิบตั ิ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่ อไป
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ตอนที่ 4.1
ความรู้ทวั่ ไปเกีย่ วกับพิษวิทยา
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 4.1 แลว้ จึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่ อง
4.1.1 ประวัตคิ วามเป็ นมาของพิษวิทยา
4.1.2 ความหมายและประเภทของพิษวิทยา
4.1.3 การแบ่งประเภทสารพิษ

แนวคิด
1. พิษวิทยามีประวัตคิ วามเป็ นมายาวนานโดยเริ่มจากในสมัยโบราณประมาณ 1,500 ปี ก่ อนคริสตกาล
มีการศึกษาสารพิษเพือ่ ใช้ประโยชน์ในการทายาพิษ ต่อมาในยุคกลางก็ได้เริ่มศึกษาความสัมพันธ์ของ
ปริม าณสารที่ร่างกายได้ร บั กับปฏิกิริย าสนองตอบของร่ างกายถึงยุ ค สงครามโลกครัง้ ที่ส องจนถึง
ปัจจุบนั พิษวิทยาได้ขยายขอบเขตอย่างกว้างขวางและมุ่งสู่การป้ องกันอันตรายจากสารเคมีเป็ นหลัก
2. พิษวิทยาเป็ นศาสตร์ท่วี ่าด้วยอันตรายของสารเคมีต่อสิ่งมีชีวติ การศึ กษาทางพิษวิทยาส่วนใหญ่ มี
จุดมุ่งหมายเพื่อประเมินอันตรายที่เกิดแก่ ร่างกายจากปริมาณสารเคมีท่เี ขา้ สู่ร่างกายในระดับต่าง ๆ
เพื่อหาทางใช้สารเคมีได้อย่ างปลอดภัย ประเภทหลัก ๆ ของพิษวิทยา ได้แก่ พิษวิทยาด้านนิติเวช
พิษวิทยาด้านคลินิก และพิษวิทยาด้านสิง่ แวดลอ้ ม
3. การแบ่งประเภทของสารพิษสามารถทาได้หลายวิธีข้ นึ อยู่กบั วัตถุประสงค์และความต้องการนาไปใช้
ประโยชน์ดา้ นใด เนื่องจากประเด็นของการศึกษาทางพิษวิทยาครอบคลุมด้านต่าง ๆ มากมายจึงไม่มี
วิธี ใ ดที่ ส ามารถครอบคลุ ม ได้ห มดทุ ก ประเด็ น แต่ ส าหรับ งานพิษ วิท ยาโดยทัว่ ไปรวมทัง้ การ
ประยุกต์ใช้พษิ วิทยาเพื่อการครอบคลุมป้ องกันอันตรายจากสารเคมีแลว้ ระบบการแบ่งประเภทของ
สารพิษกาหนดจากคุณสมบัตทิ งั้ ทางเคมีและชีวภาพ รวมทัง้ ลักษณะการได้รบั สัมผัสสารนัน้ ด้วย

วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาตอนที่ 4.1 จบแลว้ นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายประวัตคิ วามเป็ นมาของพิษวิทยาได้
2. อธิบายความหมายและประเภทของพิษวิทยาได้
3. อธิบายและยกตัวอย่างการแบ่งประเภทของสารพิษได้

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดลอ้ ม 4-5

เรื่องที่ 4.1.1
ประวัติความเป็ นมาของพิษวิทยา
สารเคมีถู ก น ามาใช้ป ระโยชน์เ พื่อ การด ารงชี พ ของมนุ ษ ย์ใ นด้านต่ า ง ๆ มากมาย ขณะเดีย วกัน หากไม่ มี
มาตรการควบคุ ม การใช้ส ารเคมีอ ย่ า งเหมาะสมก็ จะเกิ ด โทษภัย ต่ อมนุ ษ ย์ และสิ่งมีชีวิตทัง้ หมดในโลกได้ ดังนั้น
นอกจากการศึกษาถึงการใช้ประโยชน์จากสารเคมีแลว้ เรายังจาเป็ นต้องศึ กษาอันตรายต่ อสิ่งมีชีวติ และสิ่งแวดลอ้ ม
เพือ่ ทีใ่ ห้สามารถควบคุมป้ องกันแก้ไขอันตรายดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมด้วย การศึกษาดังกล่าวนี้ เรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า “พิษวิทยา”

1. พิษวิทยาในยุคต่ าง ๆ
พิษวิทยามีประวัติความเป็ นมาที่ยาวนาน สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ยุค คือ พิษวิทยาในยุคโบราณ พิษวิทยาใน
ยุคกลาง พิษวิทยาในยุคปัจจุบนั
1.1 พิษวิทยาในยุคโบราณ ความรูด้ า้ นพิษวิทยาเริ่มมีกาเนิดตัง้ แต่สมัยมนุ ษย์ก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งนาเอาพิษจาก
สัตว์และพืชต่าง ๆ มาใช้ในการล่าสัตว์ การทาสงคราม และการลอบสังหาร เมือ่ ผ่านเข้าสู ่สมัยประวัติศ าสตร์ประมาณ 1,500 ปี
ก่อนคริสตกาล ชาวอียปิ ต์ได้บนั ทึกในเอกสารทีท่ าจาก papyrus ระบุถงึ การใช้สง่ิ มีพษิ เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ประเทศกรีซ ใช้
Hemlock ซึง่ เป็ นพืชมีพษิ ชนิดหนึ่งทาเป็ นยาพิษสาหรับการประหารชีวติ นักโทษชาวจีนใช้ aconite ซึง่ เป็ นพืชมีพษิ อีกชนิดหนึ่ง ทา
หัวธนู ให้มพี ษิ นอกจากนี้ ยังปรากฏว่ามีการใช้ฝ่ิ นเพือ่ เป็ นยาพิษและยาแก้พษิ รวมทัง้ การใช้โลหะ เช่น ตะกัว่ ทองแดง และพลวง
เพื่อเป็ นยาพิษด้วย คนในยุคนัน้ ยังทราบถึงพืชที่มสี ารออกฤทธิ์ ทางจิตและประสาท เช่น สารแอลคาลอยด์ digitalis และ
belladonna ด้วย เมื่อประมาณ 400 ปี ก่อนคริสตกาล นักปราชญ์ชาวกรีก ชื่อ Hippocrates ได้คน้ พบสิง่ มีพษิ หลายชนิดมาก
ขึ้นและได้กาหนดหลักเกณฑ์ทางพิษวิทยาคลินิกเกี่ยวกับเรื่องความสามารถของร่ างกายในการป้ องกันและกาจัดพิษ ซึ่งเป็ น
ประโยชน์ต่อการบาบัดอาการเป็ นพิษด้วย ต่อมาผูร้ ูแ้ ละนักปราชญ์ชาวกรี กได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับสิง่ มีพษิ รวมทัง้ การใช้สง่ิ มีพษิ
โดยเฉพาะกลุ่มสิ่งมีพิษที่ได้จากพืชมีพิษและได้มีการจัดระบบการแยกประเภทสิ่งมีพิษเป็ นครัง้ แรก ที่มีทงั้ รายละเอียดและ
ภาพวาดประกอบ โดยได้จาแนกสิง่ มีพษิ เป็ น 3 ประเภท คือ ประเภทพืช ประเภทสัตว์ และประเภทแร่ ซึ่งได้มกี ารใช้การจัดระบบ
การจาแนกประเภทสิง่ มีพษิ นี้ต่อมาอีกถึง 16 ศตวรรษ ในยุคโบราณ สารพิษจากพืช และสัตว์ถูกใช้เป็ นยาพิษสาหรับคน เช่น
Socrates (470–399 ปี ก่อนคริสตกาล) ถูกลงโทษประหารชีวติ โดยการให้ด่มื ยาพิษและ Cleopatra (699–30 ปี ก่อนคริสตกาล)
ปลงพระชนม์ตนเองด้วยงูพษิ เป็ นต้น
ชาวโรมันได้ใช้ยาพิษอย่างมากเพือ่ ประโยชน์ทางการเมือง มีตานานเล่าว่ากษัตริย ์ Mithridates ที่ 6 แห่ง Pontus ได้ทา
การทดลองทางพิษวิทยาแบบเฉียบพลันกับนักโทษจานวนมากถึงกับประกาศว่า พระองค์ทรงค้นพบยาแก้พษิ งูและสารพิษทุกชนิด
และพระองค์ก็ทรงเสวยส่วนผสมหรือยาทีม่ อี งค์ประกอบถึง 36 ชนิดอย่างสมา่ เสมอ เพือ่ ป้ องกันการเสียชีวติ จากการถูกลอบวางยา
ต่อมาพระองค์ถกู ข้าศึกจับเป็ นเชลย และพระองค์ก็ทรงพยายามปลงพระชนม์ตวั เองอย่างไรก็ไม่สาเร็จ เนื่องจากการทีพ่ ระองค์ทรง
เสวยยาแก้พษิ ตาหรับทีพ่ ระองค์ปรุงขึ้นเป็ นประจา ในทีส่ ุดพระองค์จงึ ให้ผูร้ บั ใช้ใช้ดาบแทงพระองค์ให้ส้นิ พระชนม์ จากตานานนี้
เองก็เป็ นทีม่ าของคาศัพท์ mithridatic ซึง่ หมายถึง ยาแก้พษิ หรือยาป้ องกันพิษทีเ่ ป็ นสารผสม ในช่วง 400 ปี ก่อนคริสตกาล ได้มี

4-6 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม
การใช้ยาพิษกันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้ฆ่าคนเพือ่ หวังประโยชน์ทางการเมือง ทาให้เกิดการตราพระราชบัญญัติ
Lex Cornelia (82 ปี ก่อนคริสต์ศกั ราช) ซึง่ เป็ นกฎหมายฉบับแรกทีใ่ ช้ควบคุมป้ องกันการวางยาพิษ ซึง่ กฎหมายฉบับนี้เองต่อมา
ได้เปลีย่ นมาเป็ นกฎหมายควบคุมป้ องกันการจ่ายยาโดยประมาทเลินเล่อ
1.2 พิษวิทยาในยุคกลาง ก่อนสมัย Renaissance นักปราชญ์ช่อื Moses ben Maimon (1,135–1,240 ปี ก่อน
คริสตกาล) ได้เขียนหนังสือเรื่องการรักษาพิษจากแมลง งูและสุนขั บ้าใน ค.ศ. 1198 และมีเนื้อหาของเรื่องความสามารถของ
ร่างกายตามธรรมชาติในการป้ องกันและกาจัดสารพิษ โดยระบุว่านม เนย และครีม สามารถชะลอการดู ดซึมสารพิษในกระเพาะ
และลาไส้ และเขายังได้พสิ ู จน์ว่าการรักษาพิษหลายวิธี ซึง่ เป็ นทีน่ ิยมในสมัยนัน้ ว่าเป็ นการรักษาทีไ่ ม่ถูกต้องและได้ตงั้ ข้อสังเกตใน
เรื่องอื่น ๆ ไว้อกี มาก เมือ่ ถึงสมัย Renaissance ตอนต้นชาวอิตาเลียนได้นาศิลปะของการวางยาพิษให้ข้ ึนถึงจุดสุดยอด ผู ร้ บั
จ้างวางยาพิษถูกรวมเข้าเป็ นส่วนหนึ่งของการเมืองอิตาลีในยุคนัน้ มีเอกสารเป็ นหลักฐานของบันทึกการสอบสวนกรณีการใช้ยา
พิษเพือ่ ประโยชน์ทางการเมืองอยู่เป็ นจานวนมาก ทีแ่ สดงให้เห็นขัน้ ตอนการดาเนินการทีเ่ ริ่มจากการกาหนดตัวผูท้ จ่ี ะถูกวางยาพิษ
กาหนดราคาค่าจ้าง การทาสัญญาว่าจ้าง จนถึงการจ่ายค่าจ้างเมือ่ ผูว้ างยาพิษดาเนินการสาเร็จ สมัยนัน้ มีผูม้ อี าชีพวางยาพิษทัง้ เพศ
หญิงและเพศชายทีม่ ชี ่อื เสียงโด่งดังหลายคนทีม่ คี วามชานาญในการวางยาพิษในรูปแบบต่าง ๆ ทีไ่ ม่เหมือนกันคือ นอกจากจะผสม
ยาพิษลงในอาหารและเครื่องดื่มแลว้ ยังผสมลงในสิ่งอื่น ๆ เช่น เครื่องสาอาง เป็ นต้น กรณี ท่มี กี ารวางยาพิษมักเกี่ยวกับเรื่อง
การเงิน ทรัพย์สิน มรดก ชู ส้ าว การแย่งตาแหน่ งต่ า ง ๆ ทัง้ ในธุ ร กิจการเมือ ง และแม้กระทัง่ ตาแหน่ งทางศาสนา สตรีช่ือ
Catherine de Medici ได้นาความสามารถในการวางยาพิษของเธอจากอิตาลีไปยังฝรัง่ เศส โดยปลอมแปลงเป็ นอาหารแห้ง
สาหรับผูป้ ่ วยและคนยากจน เธอผสมยาพิษและทาการทดสอบเพือ่ ให้ได้หลักฐานแน่ชดั ว่าเป็ นยาพิษทีม่ ปี ระสิทธิภาพสู งในการทา
ให้ผู ก้ ิน เสียชีวิต โดยได้ศึกษาความไวของการเกิด อาการผิด ปกติข องร่ า งกาย ประสิทธิผ ลของสารประกอบที่ใช้เ ป็ นยาพิษ
ความจาเพาะของการเกิดพิษและบริเวณทีเ่ กิดปฏิกริ ยิ า ลักษณะอาการผิดปกติของผูถ้ กู วางยาพิษ
ในยุค Renaissance นี้เอง ทีไ่ ด้เกิดมีบรุ ุษผูห้ นึ่งซึง่ เป็ นบุคคลสาคัญของประวัติศาสตร์ การวิทยาศาสตร์และการแพทย์
คือ Phillipus Aurcolus Theophrastus Von Hohemheim Paracelsus เขาเป็ นผูซ้ ง่ึ ได้กาหนดและนาเสนอแนวคิดทีย่ งั คง
เป็ นโครงสร้างโดยรวมของพิษวิทยาในปัจจุบนั Paracelsus ได้เสนอให้เห็นความสาคัญที่ “Toxicon” (สารพิษ) ซึ่งเป็ นสารเคมี
แนวคิดของ Paracelsus ประกอบด้วย
1) การศึกษาปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายต่อสารเคมีจาเป็ นต้องใช้วธิ ีทาการศึ กษาทดลอง
2) ต้องแยกแยะความแตกต่ างของคุ ณ สมบัติข องสารเคมีต่าง ๆ ระหว่างคุ ณ สมบัติด า้ นการรัก ษาอาการ
ผิดปกติและคุณสมบัตดิ า้ นการเป็ นพิษ
3) คุณสมบัตดิ งั กล่าวของสารเคมีบางครัง้ (แต่ไม่เสมอไป) ไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างได้ แต่ปริมาณ
สารเคมีทร่ี ่างกายได้รบั (Dose) นัน้ สามารถแยกแยะความแตกต่างได้
4) เราสามารถทราบถึงระดับความจาเพาะของสารเคมี และผลในเชิงการรักษาอาการผิดปกติหรือผลในเชิงการ
เป็ นพิษของสารเคมีได้
Pracelsus ได้กล่าวว่า (All substances are poisons; there is none which is not a poison. The right dose
differentiates a poison from a remedy) “สารทุกอย่างเป็ นสารพิษ ไม่มสี ารใดเลยทีไ่ ม่ใช่สารพิษปริมาณสารทีร่ ่างกายได้รบั ที่
ถูกต้องนัน้ เองทีท่ าให้ทราบว่าสารนัน้ เป็ นยาพิษหรือยารักษาโรค” ซึ่งมีใจความสาคัญคือสารหรือสารเคมีชนิดหนึ่ง ๆ ถ้าร่างกาย
ได้รบั เข้าไปในปริมาณหนึ่งสามารถเป็ นยารักษาโรคได้ แต่สารเคมีชนิดเดียวกันนัน้ ถ้าร่างกายได้รบั เข้าไปในอีกปริมาณหนึ่งสามารถ
เป็ นยาพิษได้ ซึง่ จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสิง่ สาคัญที่จ ะทาให้สารเคมีเป็ นยาหรือเป็ นพิษก็คือ ปริมาณสารเคมีนนั้ ที่ร่างกายได้รบั
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(Dose) นัน่ เอง สรุปได้ว่า Paracelsus เป็ นคนแรกทีเ่ สนอแนวคิด ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารที่ร่างกายได้รบั กับ ปฏิกิริยา
ตอบสนองของร่างกายต่อสารนัน้ (Dose–Response Relationship)
ในช่ว งเวลาเดีย วกัน นัน้ เอง วิช าเภส ชั ศาสตร์ก ็ไ ด เ้ กิด ขึ้ น จากการศึก ษาด า้ นพิษ วิท ยาและ Dose–Response
Relationship ของสารซึ่งมีคุณสมบัติในการรักษาโรค และหลังจากนัน้ อีกเป็ นเวลานาน (ประมาณศตวรรษที่ 18–19) จึงได้มี
การศึกษาพิษวิทยาเชิงทดลองเกิดขึ้นอย่างจริงจังและต่ อมาก็เกิดการแตกแขนงพิษวิทยาในแขนงต่ าง ๆ ขึ้นตามมาเป็ นต้นว่า
พิษวิทยาด้านนิตเิ วชศาสตร์ (Forensic Toxicology) เป็ นต้น
1.3 พิษวิทยาในยุคปัจจุบัน (พิษวิทยาสมัยใหม่) พิษวิทยาได้มวี วิ ฒั นาการอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหนึ่งร้อยปี ท่ี
ผ่านมา ซึง่ ในช่วงของสงครามโลกครัง้ ที่ 2 นัน้ เป็ นยุคทีพ่ ษิ วิทยาสมัยใหม่เจริญก้าวหน้ากว่าทีเ่ คยผ่านมาในอดีตอย่างมาก โดยได้
นาเอาวิทยาศาสตร์ในแขนงต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในด้านพิษวิทยา ปัจจัยสาคัญต่ อการพัฒนางานพิษวิทยาอีกอย่างหนึ่งก็คือ
มาตรการทางกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมี จึงทาให้เกิดการศึกษาวิจยั ทางด้านพิษวิทยาขึ้นอย่าง
มากมาย ตัง้ แต่ ค.ศ. 1900 เป็ นต้นมา
พิษวิทยาสมัยใหม่เป็ นการพัฒนาอย่างต่ อเนื่องของทัง้ วิทยาศาสตร์กายภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพของปลาย
คริสต์ศตวรรษที่ 19 และต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ซึง่ สามารถลาดับพัฒนาการทีส่ าคัญของพิษวิทยาสมัยใหม่ได้คร่ าว ๆ
ดังนี้
ตารางที่ 4.1 ลาดับพัฒนาการทีส่ าคัญของพิษวิทยาสมัยใหม่

ค.ศ. 1836–1855
เป็ นช่วง “การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ในระยะแรก”

พัฒนาวิธีการวิเคราะห์สารหนู และปรอท
พัฒนาวิธีการตรวจคัดกรองสารพิษทัวไป
่
พัฒนาวิธีการสกัดและแยกสารกลุ่มอัลคาลอยด์
พัฒนาวิธีการตรวจหาฟอสฟอรัส ฯลฯ
ค.ศ. 1850–1890
ศึกษาการรวมตัวของคาร์บอนมอนอกไซด์กบั ฮีโมโกลบิน
เป็ นช่วง “การศึกษาเชิงกลไกของการเกิดพิษในระยะต้น ” ศึกษาสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทในเห็ดพิษและพืช
ต่าง ๆ ฯลฯ
ค.ศ. 1923–1952
พัฒนา British Anti Lewisite (BAL) สาหรับทาลาย
เป็ นช่วง “การศึกษาสารพิษใหม่และสารพิษทาลาย”
พิษสารหนู ศึกษาสารทาลายพิษสมัยใหม่ (nitrite และ
(antidotes)”
thiosulfate) สาหรับไซยาไนด์
พัฒนาและศึกษา DDT (dichlorodiphenyl trichloro
ethane) และสารกาจัดแมลงศัตรูพชื ชนิดทีเ่ ป็ นสาร
ประเภทกลุ่ม Organophosphorous compounds
ฯลฯ
นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาพัฒนาด้านพิษวิทยาในด้านอืน่ ๆ อีกมากมายอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบนั อย่างไม่
ขาดตอนและขยายขอบเขตกว้างขวางออกไปหลายสาขา
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2. ความจาเป็ นในการใช้ สารเคมี
การใช้ส ารเคมีในชีวิตประจาวัน การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์อย่ างต่ อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ทาให้เรา
สามารถนาสารเคมีมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในด้านต่าง ๆ จนกระทัง่ จะกล่าวได้ว่า สารเคมีได้กลายมาเป็ นส่วนหนึ่ง
ของชีวติ เพราะสารเคมีได้มีบทบาทที่สาคัญต่ อการดารงชีวติ ตัง้ แต่ เกิดจนถึงตาย หากพิจารณาให้ดีแลว้ จะเห็นได้ว่า
ปัจจัยสีซ่ ง่ึ จาเป็ นต่อการดารงชีวติ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่ งห่ม ทีอ่ ยู่อาศัย และยารักษาโรค ในปัจจุบนั ลว้ นมาจากหรือมี
ส่วนเกี่ยวขอ้ งกับสารเคมีทงั้ สิ้น
สารเคมีทเ่ี ราใช้กนั ทัวไปในชี
่
วติ ประจาวันนัน้ ส่วนใหญ่วางขายเป็ นสินค้าต่าง ๆ อยู่ในรู ปของของผสม เช่ น ยา
สีฟนั นา้ ยาบ้วนปาก แชมพู นา้ ยาลา้ งห้องนา้ นา้ ยาเช็ดกระจก เครื่องสาอาง นา้ ยาลา้ งรถ ผงซักฟอก นา้ ยาปรับผ้านุ่ ม
นา้ หอมใส่รถยนต์ นา้ มันหล่อลื่น นา้ มันเชื้อเพลิง แก๊สหุงต้ม นา้ ยาลบหมึก สเปรย์ปรับอากาศ เป็ นต้น ในประเทศ
อุตสาหกรรมจะมีสนิ ค้าทีม่ สี ารเคมีเป็ นส่วนผสมอยู่มากถึง 1–2 ลา้ นชนิด
เมื่อมีการใช้สารเคมีในปริมาณมาก ก็ทาให้มีการผลิต การขนส่ง การเก็บสะสม การจับต้อง และการกาจัด
สารเคมีเพิม่ มากขึ้นเช่นกัน ในแต่ละปี เราใช้สารเคมีอย่างมากทัง้ ในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิ ชยกรรม และ
ด้านอื่น ๆ หากได้มกี ารใช้อย่างถูกต้องย่อมเกิดประโยชน์ แต่หากมี การใช้อย่างไม่ถูกต้องก็ย่อมทาให้เกิดอันตรายทัง้
ต่อชีวติ และทรัพย์สนิ รวมทัง้ สิง่ แวดลอ้ ม
ในกลุ่มผูป้ ระกอบอาชีพหรือคนงาน อาจกล่าวได้ว่าคนงานส่วนใหญ่ ยงั ได้รบั สัมผัสสารเคมีจากการทางาน ไม่ว่า
จะทางานอยู่ ในงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม เหมืองแร่ บริการ และอื่น ๆ การได้รบั อัน ตรายจากสารเคมีในการ
ทางานเป็ นปัญหาอาชีวอนามัยทีส่ าคัญมากในปัจจุบนั
สิง่ ทีเ่ ราควรตระหนักเป็ นอย่างยิ่งด้านความปลอดภัยในการใช้สารเคมีก็คือ เรามีความรูถ้ งึ อันตรายและวิธีการ
ควบคุมป้ องกันอันตรายของสารเคมีเพียงจานวนน้อยเท่านัน้ เรายังขาดความรู ถ้ งึ อันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ ม
ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวของสารเคมีอีกมากมาย ซึ่งแสดงให้เห็น ถึงความจาเป็ นและความสาคั ญอย่ างยิ่งของ
การศึกษาด้านพิษวิทยาอันจะนามาซึง่ มาตรการและวิธีการที่จะใช้สารเคมีให้เกิดประโยชน์ได้อย่างปลอดภัยต่อสุขภาพ
และไม่เป็ นอันตรายต่อสิง่ มีชีวติ อืน่ ๆ และสิง่ แวดลอ้ ม

3. แนวโน้ มการผลิตและการใช้ สารเคมี
ปัจจุบนั นี้มสี ารเคมีทเ่ี รารูจ้ กั อยู่หลายลา้ นชนิด แต่มกี ารใช้สารเคมีทวั ่ โลกประมาณ 100,000 ชนิด มีการคาด
ประมาณว่าทัว่ โลกมีการผลิตสารเคมีอย่ าน้อย 400 ลา้ นตันต่ อปี เพื่อใช้เป็ นสารเคมีการเกษตร สารผสมอาหาร ยา
รักษาโรค เชื้อเพลิง และเครื่องอุปโภค บริโภคต่าง ๆ และมีการผลิตสารเคมีชนิดใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นทุกปี สู่ตลาดประมาณ
1,000 ชนิด
การศึกษาเพือ่ ให้ทราบถึงอันตรายทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวของสารเคมีเพือ่ นาไปสู่การควบคุมป้ องกันอย่าง
เหมาะสมเป็ นสิง่ จาเป็ น และได้มกี ารดาเนินการศึกษาดังกล่าวเพิม่ ขึ้นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาดังกล่าวต้อง
ใช้ความรู ้ เวลา และงบประมาณจานวนมาก จึงทาให้ไม่สามารถไล่ตามการผลิตสารเคมีใหม่ได้ทนั
ประเด็นส าคัญ ที่พึงตระหนัก ก็คือ เรามิได้เกี่ย วข อ้ งแต่ เฉพาะสารเคมีชนิ ด ที่เราผลิตและใช้เท่านัน้ แต่ เรา
เกี่ยวขอ้ งกับสารเคมีอกี หลายชนิดทีถ่ ูกใช้เป็ นวัตถุดิบหรือใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นในการผลิต รวมไปจนถึงสารเคมี ท่ี
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เป็ นผลพลอยได้และของเสียจากการผลิต นอกจากนี้แลว้ ยังเกี่ยวขอ้ งกับสารเคมีทเ่ี ปลีย่ นแปลงไปเป็ นสารชนิดอื่นเมื่อ
ปนเปื้ อนอยู่ในสิง่ แวดลอ้ ม
ปัจจุบนั ประเทศที่พฒ
ั นาแลว้ มีแนวโน้ม ที่จะผลิตและใช้สารเคมีท่เี ป็ นอันตรายต่ อสิ่งมีชีวติ และสิ่งแวดลอ้ ม
ลดลงพร้อมกับเพิ่มมาตรการที่เขม้ งวดในการควบคุมป้ องกันอันตราย แลว้ หันมาผลิตและใช้สารเคมีท่มี ีอนั ตรายต่ อ
สิ่งมีชีวติ และสิ่งแวดลอ้ มน้อยลง และพัฒนามาตรการในการควบคุมป้ องกันอันตรายและผลกระทบต่อสิ่งมีชีวติ และ
สิง่ แวดลอ้ มให้มปี ระสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น ประสบการณ์จากผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ มทาให้หลาย
ประเทศวางมาตรการทางกฎหมายที่เขม้ งวดในการห้ามผลิตและใช้ส ารเคมีท่ีเป็ น อัน ตรายร้ายแรงต่ อสิ่งมีชีวติ และ
สิ่งแวดลอ้ ม จะมีขอ้ ยกเว้นก็เฉพาะกรณี ท่มี คี วามจาเป็ นที่ยงั ต้องใช้สารดังกล่าว ตัวอย่ างเช่ น ประเทศได้หา้ มการใช้
ดีดที ี ในการเกษตรและกาจัดแมลงในที่พกั อาศัย แต่อนุ ญาตให้ใช้อย่างระมัดระวังเฉพาะเพื่อการควบคุมแมลงพาหะ
นาโรคในพื้นที่ห่างไกลชุมชน เป็ นต้น อย่ างไรก็ตามได้พบว่ายังมีประเทศกาลังพัฒนาหลายประเทศที่ยงั ใช้สารเคมี
อันตรายทีป่ ระเทศพัฒนาแลว้ ห้ามใช้สารดังกล่าว
กิจกรรม 4.1.1
1. อธิ บายประวัติความเป็ นมาของพิษวิทยา
2. อธิ บายแนวคิดของ Paracelsus เกี่ยวกับสารพิษ
แนวตอบกิจกรรม 4.1.1
1. ความเป็ นมาของพิษวิทยา
- มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ใช้พิษจากพืชและสัตว์ในการล่าสัตว์และทาสงคราม
- ยุคโบราณศึกษาสารพิษเพื่อทายาพิษ
- ยุคกลางศึ กษาความสัมพันธ์ของปริ ม าณสารที่ ร่างกายได้รับกับปฏิ กิริยาตอบสนอง
ของร่ างกาย
- ยุคสงครามโลกครั้ งที่ 2 ถึ ง ปั จจุ บนั พิ ษ วิทยาขยายขอบเขตกว้า งขวางและมุ่ง สู่ ก าร
ป้องกันอันตรายจากสารเคมีเป็ นหลัก
2. แนวคิดของ Paracelsus เกี่ยวกับสารพิษ
- ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณสารที่ ร่างกายได้รับกับการตอบสนองของร่ างกายต่ อ
สารนั้น (Dose–reponse relationship)
- ปฏิกิริยาตอบสนองของร่ างกายขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณที่ร่างกายได้รับ
- สารเคมีชนิ ดเดียวกันเป็ นคุณหรื อเป็ นโทษต่อร่ างกายได้ ขึ้นอยูก่ บั ว่าร่ างกายได้รับสาร
นั้นมากน้อยเพียงใด
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เรื่ องที่ 4.1.2
ความหมายและประเภทของพิษวิทยา
1. ความหมายของพิษวิทยา
พิษวิทยา (Toxicology) หมายถึง การศึกษาผลกระทบของสารเคมีต่อสิ่งมีชีวติ หรือหากจะกล่าวให้ละเอียด
ยิ่งขึ้น ก็หมายถึงการศึ ก ษาเพื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์เชิงลบและระดับปริมาณของผลลัพ ธ์เชิงลบของการได้รบั สัม ผัส
สารเคมีสง่ิ คุกคามสุขภาพทางกายภาพและสภาวะอืน่ ๆ
พิษวิทยา เป็ น การศึ ก ษาที่ร วมเอาวิช าการต่ างมารวมกัน ทัง้ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ก ารแพทย์
ระบาดวิทยา เคมี ฟิ สกิ ส์ และอื่น ๆ และเป็ นการศึกษาที่มรี ะเบียบวิธีดา้ นการวิจยั ที่หลากหลาย อาจเป็ นได้ตงั้ แต่การ
วิจยั พื้นฐานเพือ่ การทราบถึงกลไกในการทาปฏิกิริยาของสารพิษต่อร่างกายสิ่งมีชีวติ ไปจนถึงการพัฒนาวิธีการทดสอบ
ทีใ่ ช้เป็ นมาตรฐานในการศึกษาคุณสมบัตขิ องสารพิษ พิษวิทยาทาให้เราได้ทราบและเขา้ ใจสมมติฐานของความผิดปกติ
ทีเ่ กิดขึ้น รวมทัง้ ทราบถึงความน่ าเชื่อถือของความสัมพันธ์ระหว่างการได้รบั สัมผัส อาชีพทีเ่ กี่ยวขอ้ งและโรคทีเ่ กิดขึ้น

2. ประเภทของพิษวิทยา
พิษวิทยาแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท คือ
2.1 พิษวิทยาด้ านนิติเวช (Forensic toxicology) เป็ นพิษวิทยาที่รวมเอาหลักการของวิชาเคมีวเิ คราะห์เขา้ กับ
หลักการของพิษวิทยา มีเนื้อหาหลักทีม่ ่งุ เน้นการศึกษาอันตรายของสารเคมีต่อสิ่งมีชีวติ ในเชิงการแพทย์ท่เี กี่ยวโยงกับ
ด้านกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพิสูจน์หลักฐานทีส่ ามารถให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการพิสูจน์สาเหตุการ
ตาย และให้ความกระจ่างเกี่ยวกับประเด็นแวดลอ้ มต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวขอ้ งซึง่ ใช้เป็ นพยานหลักฐานทางกฎหมาย
2.2 พิษวิทยาด้ านคลินิก (Clinical toxicology) เป็ นพิษวิทยาที่เกี่ยวข อ้ งโดยตรงกับงานด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ซ่งึ มุ่งเน้นการศึ กษาโรคที่เกิดจากหรือมีความเกี่ยวขอ้ งกับสารพิษ นักพิษวิทยาคลินิกโดยทัว่ ไปมักจะเป็ น
แพทย์ท่ผี ่านการศึกษาและฝึ กอบรมเฉพาะด้านมาทางด้านการแพทย์ฉุกเฉิ นและการจัดการสารพิษ มีงานหลักในการ
ดูแลรักษาผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั พิษจากยาหรือสารเคมี รวมทัง้ ทาหน้าทีใ่ นการศึกษาเพือ่ พัฒนาวิธีการดู แลรักษาผูป้ ่ วยดังกล่าว
ด้วย
2.3 พิษวิทยาด้ านสิ่งแวดล้ อม (Environmental toxicology) เป็ นพิษวิทยาที่เกี่ยวขอ้ งกับการศึ กษาผลกระทบ
ของสารมลพิษ ที่ป นเปื้ อนอยู่ ใ นสิ่งแวดล อ้ มต่ อมนุ ษ ย์ และสิ่ง มีชี วิต อื่น ๆ พิษวิทยาด้านนิ เ วศวิท ยา (Ecological
Toxicology) เป็ น สาขาพิเศษของพิษวิทยาด้านสิ่งแวดลอ้ มที่เน้น เรื่องผลกระทบของสารพิษต่ อประชาชน ในระบบ
นิเวศน์ การศึ กษาจลนศาสตร์ของสารเคมีในสิ่งแวดล อ้ ม เช่ น การขนส่ง การเปลี่ยนแปลง และการทาปฏิกิริยาของ
สารเคมีในสิง่ แวดลอ้ มเป็ นส่วนประกอบสาคัญของทัง้ พิษวิทยาด้านสิง่ แวดลอ้ มและพิษวิทยาด้านนิเวศวิทยา

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดลอ้ ม 4-11

กิจกรรม 4.1.2
อธิ บายความหมายและประเภทของพิษวิทยา
แนวตอบกิจกรรม 4.1.2
ความหมายของพิษวิทยา
- เป็ นการศึกษาผลกระทบของสารเคมีต่อสิ่ งมีชีวิต
- เป็ นการศึกษาที่รวมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบาดวิทยา เคมี
ฟิ สิ กส์ และอื่น ๆ มาใช้เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของสารเคมีต่อสิ่ งมีชีวิต
ประเภทของพิษวิทยา
- ด้านนิติเวช
- ด้านคลินิก
- ด้านสิ่ งแวดล้อม
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เรื่ องที่ 4.1.3
การแบ่ งประเภทสารพิษ
1. ความหมายของสารพิษ
สารพิษ หมายถึง สารทีม่ คี วามสามารถในการทาให้เกิดปฏิกิริยาที่เป็ นความเสียหายต่อระบบของร่ างกายของ
สิง่ มีชีวติ ทาให้การทางานของอวัยวะต่าง ๆ เสียหายหรือทาให้เสียชีวติ
จากที่ Paracelsus (ค.ศ. 1493–1541) ได้กล่าวไว้วา่ “สสารทุกชนิดเป็ นสารพิษไม่มสี สารใดเลยทีไ่ ม่เป็ นสารพิษปริมาณ
ทีถ่ ูกต้องเท่านัน้ ที่กาหนดความแตกต่างระหว่างสารพิษกับยา” กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ สสารชนิดหนึ่งเมื่อร่างกายได้รบั ในปริมาณ
หนึ่งทาให้เกิดการเป็ นพิษ แต่สสารชนิดเดียวกันนัน้ ทีอ่ กี ปริมาณหนึ่งทาให้เกิดการรักษาเยียวยาได้ ตัวอย่างเช่น สารหนู (arsenic)
ใช้ผสมในยาแผนโบราณในปริมาณน้อยมากเพือ่ ทาให้เจริญอาหาร แต่สารหนู ปริมาณมากขึ้นก็ถกู ใช้เพือ่ ลอบวางยาพิษโดยผสมกับ
อาหารให้กนิ เป็ นต้น
สารเคมีต่าง ๆ มีปริมาณทีท่ าให้เกิดพิษแตกต่างกันมาก ดังตัวอย่างในตารางที่ 4.2 ซึง่ แสดงให้เห็นถึงปริมาณ
สารเคมีทร่ี ่างกายได้รบั แลว้ ทาให้สตั ว์ทดลองครึ่งหนึ่งเสียชีวติ (LD50) จะเห็นว่าสารเคมีบางชนิดทาให้ได้รบั อันตรายถึง
ชีวติ ถ้าหากกินเขา้ ไปเพียงไม่ก่ีไมโครกรัม จัดว่าเป็ นสารที่มพี ษิ มาก แต่สารเคมีบางชนิดถูกกิ นเขา้ ไปหลายกรัมได้โดย
ไม่เกิดอันตราย อย่างไรก็ตาม พึงระลึกไวว้ ่าการใช้ค่า LD50 ในการจัดระดับความเป็ นพิษเฉี ยบพลันนัน้ อาจไม่แสดงให้
เห็นถึงช่ วงของความเป็ นพิษได้ทงั้ หมดเพราะสารเคมีบางชนิดมีพษิ เฉี ยบพลันตา่ แต่อาจทาให้เกิดพิษแบบเรื้อรัง เช่ น
มะเร็งได้ในปริมาณทีไ่ ม่ทาให้เกิดพิษเฉียบพลัน
ตารางที่ 4.2 แสดงค่ า LD50 ของสารเคมีบางชนิด

ชื่ อสารเคมี
Ethyl alcohol
Sodium chloride
Ferrous sulfate
Morphine sulfate
Phenobarbital sodium
Picrotoxin
Strychnine sulfate
Nicotine

LD50 (มก./กก.)
10,000
4,000
1,500
900
150
5
2
1
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ชื่ อสารเคมี
d-Tubocurarine
Hemicolinium-3
Tetrodotoxin
Dioxin (TCDD)
Botulinum toxin

LD50 (มก./กก.)
0.5
0.2
0.10
0.001
0.00001

ที่มา: Casarett and Doull’s Toxicology: The Basic Science of Poisons.

2. ตัวอย่ างของสารพิษทีพ่ บบ่ อยในงานอาชีวอนามัย
ผู ป้ ระกอบอาชีพ มีความเสี่ยงต่ อการได้รบั อัน ตรายจากสารเคมีแตกต่ างกัน ตามลัก ษณะของงานที่ทา ชนิ ด
ประเภท ปริมาณสารเคมีท่ไี ด้รบั สัมผัส พฤติกรรมการทางาน มาตรการความปลอดภัยที่มีอยู่ และปัจจัยส่วนบุคคล
ดังตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 แสดงตัวอย่ างสารพิษทีพ่ บบ่ อยในงานอาชีวอนามัย

ประเภทงาน
อุตสาหกรรมโลหะ หล่อ หลอม เชื่อม บัดกรี ชุบ

การผลิตสี สารเคลือบเงา

ผลิตนา้ ยาทาความสะอาด

ชื่ อสารพิษ
ตะกัว่
สังกะสี
แคดเมียม
โครเมียม
นิกเกิล
กรดกามะถัน
กรดโครมิกn
สารตัวทาละลายอินทรีย ์ เช่น xylene, toluene ฯลฯ
และสารทีใ่ ช้ผลิตสารเคลือบเงา เช่น toluenedi–
isocyanate
chloroform
carbontetrachloride
trichloroethylene
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ประเภทงาน
ผลิตสียอ้ ม
ผลิตอิฐทนไฟ ฉนวนความพร้อม
ผลิตพลาสติก
ผลิตอาหารแช่เข็ง
งานเกษตรกรรม

ชื่ อสารพิษ
aniline, auramine
asbestos, silica
vinyl chloride
ammonia
สารกาจัดแมลงกลุม่
organophosphate and carbamate, pyrethroid
สารกาจัดวัชพืชกลุม่ bipyridal
สารกาจัดเชื้อรากลุม่ hexachlorobenzene

3. การแบ่ งประเภทสารพิษ
การแบ่งประเภทสารพิษทาได้หลายวิธี โดยขึ้นอยู่กบั วัตถุประสงค์ของการแบ่ง ดังนี้
3.1 การแบ่ งประเภทสารพิษตามอวัยวะเป้ าหมายการใช้ ประโยชน์ แหล่งทีม่ า และผลที่เกิดแก่ร่างกาย โดยจัด
กลุ่มสารพิษที่ไปทาลายอวัยวะเป้ าหมายเดียวกันไว้ดว้ ยกัน เช่น ตับ ไต ระบบสร้างโลหิต เป็ นต้น หรือแบ่งตามลักษณะการใช้
ประโยชน์ของสารพิษ เช่น กลุ่มสารกาจัดศัตรู พชื กลุ่มสารตัวทาละลาย กลุ่มสารผสมอาหาร เป็ นต้น แบ่งตามแหล่งที่มาของ
สารพิษว่าเป็ นสารพิษทีม่ าจากพืช หรือสัตว์ หรือเป็ นสารพิษทีม่ าจากสิง่ ไม่มชี วี ติ หรือแบ่งตามผลกระทบทีเ่ กิดแก่ร่างกาย เช่น สาร
ก่อมะเร็ง สารทีท่ าให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางพันธุกรรม สารทีเ่ ป็ นพิษต่อตับ เป็ นต้น
3.2 การแบ่ งประเภทสารพิษตามสภาวะทางกายภาพ คุณสมบัติทางเคมี และระดับความเป็ น พิษ เช่ น เป็ น
ก๊าซ ฝุ่น ของเหลว แบ่งตามลักษณะข้อกาหนดด้านฉลาก เช่น เป็ นวัตถุระเบิด สารไวไฟ สารออกซิไดเซอร์ แบ่งตามคุณสมบัติ
โครงสร้างทางเคมี เช่น กลุม่ aromatic amine กลุม่ halogenated hydrocarbon เป็ นต้น หรือแบ่งตามระดับความเป็ นพิษ เช่น
พิษสูงมาก เป็ นพิษมาก เป็ นพิษเล็กน้อย เป็ นต้น
3.3 การแบ่ งประเภทสารพิษตามกลไกทางชี วเคมีของการทาปฏิกิริยาในร่ างกาย เช่น เป็ นสารยับยัง้ การทา
ปฏิกิริยาทางอนุ มูล sulfhydryl เป็ นสารสร้าง methemoglobin เป็ นต้น การแบ่งลักษณะนี้ทาให้ทราบรายละเอียดของการทา
ปฏิกริ ยิ าในร่างกายได้มากกว่าการแบ่งประเภทกว้าง ๆ เป็ นกลุม่ สารก่อความระคายเคืองและสารกัดกร่อน
3.4 การแบ่ งประเภทสารพิษตามลักษณะการก่ อปัญหา เช่น กลุม่ สารมลพิษทางอากาศ กลุม่ สารพิษในการประกอบ
อาชีพ หรือแบ่งเป็ นกลุม่ ทีท่ าให้เกิดพิษเฉียบพลันและกลุม่ ทีท่ าให้เกิดพิษเรื้อรังก็ได้
ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ ประเภทของสารพิษและลักษณะของการเกิดพิษมีกว้างขวางมาก และวิธีการแบ่งประเภทสารพิษแบบ
ใดแบบหนึ่ง ไม่สามารถครอบคลุมได้ทงั้ หมด อย่างไรก็ตาม วิธีการแบ่งประเภทสารพิษทีพ่ จิ ารณาทัง้ คุณสมบัติทางเคมีและชีวภาพ
ของสารพิษกับลักษณะทางการได้รบั สัมผัสสารพิษจะเป็ นประโยชน์ต่อการกาหนดมาตรการทางกฎหมาย มาตรการควบคุ ม
อันตราย และการศึกษาทางพิษวิทยามากกว่าวิธีอน่ื ๆ
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กิจกรรม 4.1.3
1. อธิ บายความหมายของพิษวิทยา
2. ยกตัวอย่างของสารพิษที่พบบ่อยในงานอาชีวอนามัย
3. ให้เหตุผลการมีการแบ่งสารพิษหลายวิธี พร้อมยกตัวอย่าง
แนวตอบกิจกรรม 4.1.3
1. ความหมายของพิษวิทยา
- สารที่มีความสามารถทาให้เกิดปฏิกิริยาที่เป็ นความเสี ยหายต่อระบบร่ างกายของสิ่ งมีชีวติ
ทาให้การทางานของอวัยวะผิดปกติหรื อทาให้เสี ยชี วติ
2. ยกตัวอย่างสารพิษที่พบบ่อยในงานอาชี วอนามัย
- ศึกษาตารางที่ 4.3
3. เหตุผลการแบ่งสารพิษหลายวิธี
- มีสารพิษหลายประเภทมาก
- มีลกั ษณะการเกิดพิษกว้างขวางมาก
- การแบ่งสารพิษวิธีใดวิธีหนึ่ งไม่สามารถครอบคลุมประเภทสารพิษและลักษณะการเกิด
พิษได้ท้ งั หมด
ตัวอย่างการแบ่งสารพิษ เลือกตอบได้ขอ้ ใดข้อหนึ่ งจาก 4 ข้อ ของหัวข้อ3 การแบ่งประเภท
สารพิษ

4-16 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม

ตอนที่ 4.2
การเป็ นพิษต่ อร่ างกายจากสารเคมี
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 4.2 แลว้ จึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่ อง
4.2.1 การเป็ นพิษและปัจจัยที่มผี ลต่อการเป็ นพิษต่อร่างกายของสารเคมี
4.2.2 กระบวนการทีเ่ กิดขึ้นเมือ่ สารเคมีเขา้ สู่ร่างกายและปฏิกิรยิ าตอบสนองของร่างกาย
4.2.3 กลไกการเกิดพิษจากสารเคมี
4.2.4 ผลกระทบต่อร่างกายจากสารเคมี

แนวคิด
1. การเป็ นพิษของสารเคมี คือความสามารถทาอันตรายต่ อสิ่งมีชีวติ ของสารเคมี การเป็ นพิษต่ อ
ร่างกายจากสารเคมีประกอบด้วยปัจจัยหลักคือ คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารเคมี
สภาพการสัม ผัส และการได้ร บั สารพิษเข า้ สู่ ร่างกาย ตลอดจนคุ ณ ลัก ษณะของบุคคลที่ได้ร บั
สารพิษ
2. สารเคมีเขา้ สู่ร่างกายได้หลายทาง เมื่อเขา้ สู่ร่างกายแลว้ สามารถเขา้ สู่กระแสโลหิต กระจายไปยัง
อวัยวะต่าง ๆ สะสมอยู่ ภายในร่ างกาย ถูกเปลี่ยนให้เป็ นสารชนิดอื่นและขับออกจากร่ างกายได้
ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั คุณสมบัตขิ องสารพิษ การทาอันตรายต่อร่างกายของสารเคมีใด ๆ มีความสัมพันธ์
กับ ปริ ม าณที่ร่ า งกายได้ร บั การศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ด งั กล่ า วเป็ น พื้น ฐ านของการศึ ก ษาทาง
พิษวิทยา
3. สารเคมีทาให้เกิดการเป็ นพิษ โดยการเปลีย่ นแปลงทางชีวเคมีและสรีรวิทยา การเป็ นพิษเป็ นผล
มาจากการตายของเซลล์ และการที่อวัยวะไม่สามารถทาหน้าที่ตามปกติได้ รวมถึงการไม่สมดุล
ทางชีวเคมีของกระบวนการทางสรีรวิทยาทีไ่ ม่ใช่เป็ นผลมาจากการตายของเซลล์
4. ผลกระทบต่อร่ างกายจากสารเคมีมมี ากสามารถแบ่งผลกระทบได้หลายแบบ เมื่อร่ างกายได้รบั
สารเคมีหลายชนิ ด ผลกระทบต่ อร่ างกายที่เ กิด ขึ้น นัน้ เป็ น ผลมาจากปฏิส มั พัน ธ์ข องสารเคมี
เหล่านัน้

วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาตอนที่ 4.2 จบแลว้ นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความหมายของการเป็ นพิษต่อร่างกายของสารเคมีและปัจจัยทีเ่ กี่ยวขอ้ งได้
2. อธิบายกระบวนการทีเ่ กิดขึ้นเมือ่ สารเคมีเขา้ สู่ร่างกายได้
3. อธิบายกลไกของการเกิดพิษของสารเคมีได้
4. อธิบายผลกระทบต่อร่างกายจากสารเคมีได้
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เรื่องที่ 4.2.1
การเป็ นพิษและปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการเป็ นพิษต่ อร่ างกายของสารเคมี
สารเคมีจากภายนอกที่น าสู่ ร่างกายเรียกว่า Xenobiotics หรือสารแปลกปลอม เช่ น ยา สารเคมีในงาน
อุตสาหกรรม สารพิษตามธรรมชาติทป่ี ะปนอยู่ในอาคาร สารมลพิษทางนา้ และทางอากาศ เป็ นต้น

1. ความหมายของความเป็ นพิษ (Toxicity) ของสารเคมี
ความเป็ น พิษ (Toxicity) ของสารเคมี หมายถึง คุ ณ สมบัติป ระจ าตัว ของสารเคมีใ นการท าอัน ตรายต่ อ
สิง่ มีชีวติ
สารเคมีท่มี ีพิษมาก เมื่อเขา้ ไปในร่ างกายสิ่งมีชีวติ แม้เพียงปริม าณน้อยนิ ดก็ทาอัน ตรายต่ อสิ่งมีชีวติ นัน้ ได้
ส่วนในทางกลับกัน สารเคมีทม่ี พี ษิ น้อยเมือ่ เขา้ ไปในร่างกายสิ่งมีชีวติ แม้ในปริมาณมาก ก็ทาอันตรายเพียงเล็กน้อยต่อ
สิ่งมีชีวติ นัน้ ดังนัน้ การอธิบายถึงความเป็ นพิษของสารใดจึงจาเป็ นต้องอ้างอิงปริมาณที่เขา้ ไปในร่ างกายของสารนัน้
ซึ่งเรียกว่า “Dose” รวมทัง้ วิธีการที่สารนัน้ เขา้ สู่ร่างกาย เช่ น โดยการฉี กเขา้ กลา้ มเนื้ อ หายใจ หรือกิน นอกจากนี้
ต้องระบุถงึ ระยะเวลาหรือจานวนครัง้ ทีส่ ารนัน้ เขา้ สู่ร่างกาย ชนิดและความรุนแรงของผลกระทบ และระยะเวลาทีจ่ าเป็ น
ในการทาให้เกิดผลกระทบนัน้ ได้
ปริมาณของสารเคมีท่เี ข า้ สู่ร่ างกาย (Dose) โดยทัว่ ไปจัดเป็ นปริมาณของสารต่ อหน่ วยนา้ หนักร่ างกายของ
สิ่งมีช ีวติ ที่ได ร้ บั สารนัน้ ปริม าณสารที่เข า้ สู ่ร่ างกายโดยทางที่ต่างกัน ย่อ มจะเข า้ สู ่ก ระแสเลือ ดได ไ้ ม่เ ท่ากัน เพราะ
ประสิทธิภาพในการดูดซึมผ่านผนังกัน้ เขา้ สู่เส้นเลือดของแต่ละบริเวณไม่เท่ากัน
ปริม าณของสารเคมีจ ากภายนอกที่อยู่ ในเลือด เป็ น ปริม าณของสารเคมีนนั้ ที่ถูก ดู ด ซึม เข า้ สู่ก ระแสเลือ ด
ซึ่งโดยทัว่ ไปปริมาณความเขม้ ขน้ ของสารเคมีในเส้นเลือดมีค่าไม่คงที่ โดยจะมีค่ามากขึ้นเมื่อมีการดู ดซึมเพิ่มมากขึ้น
และจะมีค่าลดลงเมื่อมีการกระจายของสารเคมีไปสะสมในเนื้อเยื่อและอวัยะต่าง ๆ ถูกเปลีย่ นแปลงโดยกระบวนการ
เมตาบอลิซมึ ให้เป็ นสารอืน่ และถูกขับถ่ายออกจากร่างกายเพิม่ ขึ้น

2. ผลกระทบต่ อร่ างกายหรื อการเป็ นพิษต่ อร่ างกาย (Adverse or Toxic Effects)
ผลกระทบต่อร่างกายหรือการเป็ นพิษต่อร่างกาย หมายถึง ผลที่เกิดต่อสิ่งมีชีวติ ในลักษณะของความผิดปกติ
ในการทางานของระบบต่ า ง ๆ และหรือ ผลจากพยาธิ ส ภาพที่ทาให้ก ารทางานของร่ างกายไม่ เป็ น ปกติ หรื อ ทาให้
ความสามารถตอบสนองต่อสิง่ เร้าลดลงไปจากปกติ
ผลกระทบต่ อร่ างกายจากการได้รบั สารเคมี (Effects) โดยความหมายทัว่ ไปก็คือ ปฏิกิริยาตอบสนองของ
ร่ างกาย (Response) ต่อสารเคมีท่เี ขา้ ไปในร่ างกาย แต่มีนกั พิษวิทยาบางกลุ่มที่แยก Effects และ Response ให้
ต่ างกัน โดยให้ Effect หมายถึง การเปลี่ย นแปลงทางชีวภาพจากการที่ส ารเคมีเข า้ ไปในร่ างกาย ส่ วน Response
หมายถึง สัดส่ วนของคนในกลุ่มประชากรที่มีก ารเปลี่ย นแปลงทางชีวภาพที่ศึก ษา หรือหมายถึงอัตราการเกิด การ
เปลีย่ นแปลงทางชีวภาพจากสารเคมีนนั ่ เอง
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ผลกระทบต่ อร่ างกายจากการได้ร บั สารเคมี สามารถแบ่ง ตามลัก ษณะของระยะเวลาการเกิ ด ผลกระทบ
หลังจากการได้รบั สารเคมีได้เป็ น
2.1 ผลกระทบแบบเฉียบพลัน (Acute effects) เป็ นผลกระทบทีเ่ กิดแก่ร่างกายทีเ่ กิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ภายหลัง
จากที่ได้รบั สารเคมีเขา้ ไปในร่ างกายเพียงครัง้ เดียว มีเพียงส่วนน้อยเท่านัน้ ที่จะเกิ ดจากการได้รบั สารเคมีหลายครัง้
ติดต่อกัน
2.2 ผลกระทบแบบเรื้ อรั ง (Chronic effects) เป็ นผลกระทบที่เกิดแก่ ร่างกายที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้รบั สารเคมี
เขา้ ไปในร่ างกายหลายครัง้ อย่างต่อเนื่องเป็ นเวลานาน แต่บางครัง้ ก็อาจเกิดขึ้นได้หลังจากที่ได้รบั สารเคมีเขา้ สู่ร่างก าย
เพียงครัง้ เดียว ผลกระทบแบบเรื้อรังนี้ มีลกั ษณะไม่เพียงแต่ ช่วงระยะเวลาของการแสดงอาการที่เป็ นไปอย่ างช้า ๆ
เท่านัน้ แต่มีลกั ษณะของพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นด้วย ซึ่งอาจเป็ นผลกระทบที่เกิดจากการสะสมของสารพิษหรือผลจาก
การเมตาบอลิซมึ ของสารพิษในร่างกายหรือเป็ นผลรวมของการเกิดพิษแบบเฉียบพลันหลาย ๆ ครัง้ ระยะเวลาของการ
แสดงอาการอาจยาวนานมากในกรณี ทส่ี ารพิษทีเ่ ขา้ สู่ร่างกายมีปริมาณน้อยมาก
ส่วนอาการผิดปกติทเ่ี กิดขึ้นกับร่างกายหลังจากทีไ่ ด้รบั สารเคมีแบ่งได้เป็ น 2 แบบ ดังนี้
1) อาการเฉพาะที่ (Local effects) เป็ นอาการทีเ่ กิดที่อวัยวะหรือบริเวณทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเท่านัน้ เช่ น
ผิวหนังทีถ่ ูกกับกรด จะเกิดอาการระคายเคือง แสบร้อนเฉพาะบริเวณทีไ่ ด้รบั สัมผัส เท่านัน้
2) อาการแบบระบบ (Systemicl effects) เป็ นอาการที่เกิดขึ้นเมื่อสารเคมีซมึ เขา้ สู่กระแสโลหิต แลว้
ถูกพาไปทาลายอวัยวะเป้ าหมายต่ าง ๆ เช่น ตะกัว่ อนินทรีย ์ เมือ่ เขา้ สู่กระแสโลหิตจะไปทาอันตรายระบบสร้างเม็ดเลือด
แดงและระบบประสาท เป็ นต้น

3. สารเคมีทที่ าอันตรายแก่ร่างกายแบ่ งให้ เป็ นกลุ่มใหญ่ ๆ ตามลักษณะของอันตรายทีเ่ กิดแก่ร่างกาย
ดังนี้
3.1 สารก่อความระคายเคือง (Iritants)
3.2 สารกระตุน้ ให้เกิดการแพ้ (Sensitizers)
3.3 สารทีท่ าให้เกิดพิษแบบเป็ นระบบ (Systemic poisons)
3.4 สารก่อมะเร็ง สารทาให้เกิดการกลายพันธุแ์ ละสารทีท่ าให้เกิดภาวะรูปร่างไม่สมประกอบของทารกใน
ครรภ์ (Cracinogens, mutagens และ teratogens)
3.5 สารทีท่ าให้เกิดการขาดออกซิเจน (Asphyxiants)
3.1 สารก่ อความระคายเคือง (Iritants) คือ สารเคมีทท่ี าให้เกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อบุกนั้ (tissue
membrane) ทีไ่ ด้สมั ผัสสารเคมีดงั กล่าว แบ่งได้เป็ น
3.1.1 สารก่ อความระคายเคื องปฐมภูมิ (Primary Irritants) เป็ นสารก่ อความระคายเคืองที่ทาให้เกิ ด
การอักเสบในบริเวณที่ถูกสัมผัสภายในเวลาอัน สัน้ อาจเกิด ขึ้น ภายในเวลาไม่กี่ช วั ่ โมงหลังการสัม ผัส ตัวอย่ างเช่ น
สารตัวทาละลายอินทรีย ์ และสารประเภทใช้ซกั ลา้ ง (Detergents)
3.1.2 สารก่ อความระคายเคื องอย่ างแรง (Strong Irritants) เป็ นสารก่ อความระคายเคืองที่ทาให้เกิ ด
การทาลายเนื้อเยื่อ เป็ นแผล ทีเ่ ห็นได้ชดั เจนในบริเวณทีถ่ ูกสัมผัสภายในเวลาเพียงไม่ก่ีนาที สารกัดกร่ อน (Corrosive
agents) เช่น กรดและด่าง จัดเป็ นสารก่อความระคายเคียงอย่างแรง
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3.1.3 สารก่ อความระคายเคื องต่ อระบบทางเดินหายใจ (respriatory Irritants) สามารถทาให้เกิดการ
ระคายเคืองเยื่อชุ่มของจมูก ปาก ลาคอ และปอดได้ ตัวอย่างเช่น anhydrous ammonia, bromine, chlorine,
pohsgene เป็ นต้น
3.1.4 สารที่ทาให้ นา้ ตาไหล (Lacrimaros) สารเคมีก่อความระคายเคืองแก่เยื่อชุ่มของตาทาให้ตาแดง
และกระตุน้ ให้นา้ ตาไหล ตัวอย่างเช่น acrolein, chlorine และ ethyl iodoacetate เป็ นต้น
3.2 สารกระตุ้นให้ เกิดการแพ้ (Sensitizers) คือ สารเคมีท่กี ระตุน้ ปฏิกิริยา สนองด้านภูมคิ ุม้ กันของร่ างกาย
สารกลุ่มนี้มลี กั ษณะพิเศษ คือปฏิกิริยาตอบสนองทางร่างกายไม่สมั พันธ์กบั ปริมาณที่ร่างกายได้รบั และโดยทัว่ ไปต้อง
มีการได้รบั สัมผัส ครัง้ แรกซึ่งจะไปกระตุน้ กลไกด้านภูมคิ ุม้ กันของร่ างกายก่ อน เมื่อมีการสัมผัสสารเดิมในครัง้ ต่อไป
ร่างกายจึงจะแสดงปฏิกิริยาภูมแิ พ้เกิดขึ้น สารกลุ่มนี้แบ่งได้เป็ น
3.2.1 Allergic Sensitizer เป็ นสารเคมีท่ที าให้เกิดความไวต่อการเกิดภูมแิ พ้ในการได้รบั สัมผัสครัง้
แรกโดยกระตุน้ ให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีข้ นึ มา ทาให้สารเคมีซ่งึ มีคุณสมบัติเป็ นแอนติเจน กลายเป็ นกลาง ปฏิกิริยา
การตอบสนองของร่างกายในการได้รบั สัมผัสสารเคมีประเภทนี้ในครัง้ แรกมีนอ้ ยมากหรือไม่ ปรากฏอาการผิดปกติใด ๆ
ให้เห็นในการได้รบั สัมผัสสารนี้ในครัง้ ต่ อไปจะทาให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีในกระแสโลหิต จนกระทัง่ มีปริมาณถึงจุด
หนึ่งทีเ่ มือ่ ได้รบั สารเคมีนนั้ เขา้ ไปในร่างกายจะเกิดปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดีเกิดเป็ นปฏิกิริยาภูมแิ พ้
3.2.2 Photosensitizers เป็ นสารเคมีท่ที าให้ผิวหนังเกิดปฏิกิริยาไวต่ อแสงสว่างหรือแสงอัลตราไว
โอแลตในลักษณะของปฏิกิริยาภูมแิ พ้ ตัวอย่างเช่ น สียอ้ มประเภท eosin และ acridine orange และยาประเภท
tetracyclines เป็ นต้น
3.3 สารที่ทาให้ เกิดพิษแบบเป็ นระบบ (Systemic poisons) เป็ นสารเคมีท่สี ามารถทาให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะ
เป้ าเหมายหรือระบบการทางานของร่างกาย ซึง่ แบ่งได้เป็ น
3.3.1 Convultants ทาให้เกิดอาการชัก และอาจรุนแรงถึงหมดสติได้ เช่น parathion, malathion และ
phenol
3.3.2 Hepatoxins เป็ นพิษต่อตับ เช่น carbon tetrachloride, nitrohydrocarbon และ
chloroform
3.3.3 Nephrotoxins เป็ นพิษต่อไต เช่ น carbondisulfide, chloroform ปรอท และ parathion
3.3.4 Central Nervous System depressants กดประสาทส่วนกลางให้เกิดการปวดศรีษะ เคลือ่ นไส้
ควบคุมการทางานของแขนขาลาบาก ง่วงนอน สมองสับสน เช่ น toluene methanol และ benzene
3.3.5 Neurotoxins เป็ นพิษต่อประสาท เช่น n-hexane ปรอท ตะกัว่ Chlordane และ DDT
3.3.6 Hemolytic agent ทาให้เม็ดโลหิตแดงแตกละทาอันตรายต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ของโลหิต
เช่น arsine, benzene และตะกัว่
3.3.7 Reproductive System Toxin เป็ นอันตรายต่อระบบสืบพันธุข์ องทัง้ ชายและหญิง เช่น
สาร Steroids, cadmium chloride และ alkylating agents
3.4 สารก่ อมะเร็ ง สารทาให้ เกิดการกลายพันธุ์และสารที่ทาให้ เกิดภาวะรูปร่ างไม่ สมประกอบของทารกใน
ครรภ์ (Cracinogens, mutagens และ teratogens) ทีส่ าคัญได้แก่
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3.4.1 สารก่ อมะเร็ ง (Carcinogens) ทาให้เซลล์มีการเจริญเติบโตผิดปกติกลายเป็ นเนื้อร้าย เช่ น
asbestos, kepone, benzene และ coal tar pitch volatiles เป็ นต้น
3.4.2 สารทาให้ การกลายพั นธุ์ (Mutagens) มีคุ ณ สมบัติทาให้เกิด ความผิด ปกติข องยีน ส์แ ละ
โครโมโซมของเซลล์สบื พันธุข์ องพ่อหรือแม่ ซึง่ มีผลทาให้เกิดความผิดปกติในรุ่นลูกหลาย ๆ ไป
3.4.3 สารที่ทาให้ เกิดภาวะรู ปร่ างไม่ สมประกอบของทารกในครรภ์ (Teratogens) มีคุณสมบัติใน
การท าลายหรื อ รบกวนพัฒ นาการทางร่ า งกายของตัว อ่ อ นหรื อ ทารกในครรภ์ ท าให้มีรู ป ร่ า งวิก ลผิ ด ปกติ เช่ น
thalidomide, diethyl stilbestorl เป็ นต้น
3.5 สารที่ทาให้ เกิดการขาดออกซิ เจน (Asphyxiants) ต่อสารที่ทาให้ร่างกายไม่ได้รบั ออกซิเจนตามที่ร่างกาย
ต้องการ แบ่งได้เป็ น
3.5.1 Simple asphyxiants เป็ นสารที่เขา้ ไปอยู่ในอากาศและทาให้อากาศนัน้ มีปริมาณออกซิเจนไม่
เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย คือ น้อยกว่า ร้อยละ 19.5 ทาให้เกิดอาการ ปวดศีรษะ หมดสติ และเสียชีวติ ได้
ตัวอย่างเช่น carbondioxide, nitrogen, helium และ methane
3.5.2 Chemical asphyxiats เป็ นสารที่รบกวนการจับออกซิเจนของเม็ดโลหิตแดงหรือรบกวนการส่ง
ออกซิเจนจากโลหิตให้แก่เซลล์ ตัวอย่างเช่น hydrogen sulfide, nitrobenzene และ hydrogen cyanide เป็ นต้น

4. ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการเป็ นพิษต่ อร่ างกายของสารเคมี
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเป็ นพิษต่อร่างกายของสารเคมี ประกอบด้วย
4.1 คุณสมบัติทางเคมีของสารเคมี คุณ สมบัติท่แี ตกต่ างกันของสารเคมีทาให้เกิด อัน ตรายต่ อร่ างกายที่
แตกต่างกัน ดังได้ก ล่าวมาแล ว้ ข า้ งต้น ซึ่งอัน ตรายที่ สาคัญ ได แ้ ก่ การระคายเคือง การแพ ้ การเกิดพิษแบบระบบ
การเป็ นมะเร็ง การกลายพันธุ ์ ความพิการของทารกในครรภ์ และการขาดออกซิเจน
4.2 สภาพทางกายภาพของสารเคมี เช่น เป็ นฝุ่น ควัน ละออง ไอระเหย ของเหลวหรือก๊าซ ตัวอย่างเช่ น กรด
กามะถัน หากมีส ภาพเป็ นของเหลว โอกาสที่จะทาอันตรายต่ อร่ างกายส่วนใหญ่ มกั เป็ น การระคายเคืองเฉพาะที่ก บั
บริเวณผิวหนังที่สมั ผัส อัน ตรายจึงเกิด จากการสัมผัส ทางผิวหนัง แต่ หากมีส ภาพเป็ น ไอหรือละอองกรดลอยอยู่ ใน
อากาศอันตรายก็เกิดจากการสูดเขา้ ไปกับอากาศทีห่ ายใจ ทาให้เกิดการระคายเคืองภายในจมูกและทางเดินหายใจที่ล ึ ก
ลงไป ซึง่ มีผลกระทบทีแ่ ตกต่างไปจากการสัมผัสทางผิวหนัง
4.3 ทางเข้ าสู่ ร่างกายของสารเคมี สารเคมีสามารถเข า้ สู่ ร่างกายได้หลายทางและอันตราย ที่เกิด ขึ้นอาจ
แตกต่ างกันได้ เช่ น สารเคมีบางชนิดที่ปะปนเขา้ ไปกับอาหารและนา้ ดื่มเมื่อถึงกระเพาะอาหารอาจทาปฏิกิริยาเคมีกบั
กรดในกระเพาะอาหาร ซึ่งอาจเป็ นผลต่ อการเป็ นพิษต่ อร่ างกายซึ่งแตกต่ างจากการสู ดหายใจเขา้ สู่ปอดและไม่ได้ทา
ปฏิกิริยากับนา้ ย่อยซึง่ เป็ นกรดในกระเพาะอาหาร นอกจากนี้ ประสิทธิภาพในการดู ดซึมการเคมีชนิดเดียวกันผ่านผนัง
กระเพาะลาไส้เขา้ สู่กระแสโลหิตอาจแตกต่างจากการดูดซึม ผ่ านผนังถุงลมปอดเขา้ สู่กระแสโลหิตด้วย เป็ นต้น
4.4 อวัยวะหรื อส่ วนของร่ างกายที่มีปฏิกิริยากับสารเคมี เช่ น ฝุ่น ซึ่งมีซลิ กิ าปนอยู่ ทาให้ปอดเป็ นพังผืดและ
ทาให้เป็ นโรคซิลโิ คสิส ส่วนตะกัว่ โลหะรบกวนการสร้างเม็ดโลหิตแดงของไขกระดู กและเป็ นอันตรายต่อระบบประสาท
ทาให้เป็ นโรคพิษตะกัว่ ซึง่ มีลกั ษณะอาการทีแ่ ตกต่างจากโรคซิลโิ คสิสมาก
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4.5 ความถี่ ความเข้ มข้ น และระยะเวลาของการได้ รับสั มผัสกับสารเคมี เป็ นสิ่งกาหนดปริมาณสารเคมีท่ี
ร่างกายได้รบั การได้รบั สัมผัสสารเคมีครัง้ เดียวในปริมาณมากมักทาให้เกิดอาการแบบเฉี ยบพลัน และการสัมผัสการ
เคมีในปริมาณน้อยแต่หลายครัง้ ต่อเนื่องเป็ นเวลานานมักทาให้เกิดอาการแบบเรื้อรัง นอกจากนี้ หากระยะเวลาหลังจาก
การได้รบั สารเคมีเขา้ สู่ร่างกายนานพอทีร่ ่างกายจะขับสารเคมีนนั้ ออกจากร่ างกายได้มากพอ ก่ อนที่จะได้รบั สารเคมีเขา้
ไปในร่างกายอีกในครัง้ ต่อไป ก็จะลดโอกาสการสะสมของสารเคมีในร่างกายได้
4.6 ความแตกกต่ างระหว่ างบุคคล เช่น
- คนที่มีสุขภาพ มีกลไกการป้ องกันอันตรายจากธรรมชาติท่ดี ีกว่าคนที่มสี ุขภาพเสื่อมโทรม ซึ่งมีความ
ต้านทานต่ออันตรายจากสารเคมีได้มากกว่า
- เพศหญิงมีไขมันใต้ผิวหนังมากกว่าเพศชายมีโอกาสได้รบั อันตรายจากสารเคมีท่ลี ะลายในไขมันได้
มากกว่า นอกจากนี้ เพศหญิงยังมีระบบฮอร์โมนที่ต่างจากเพศชายและมีการตัง้ ครรภ์ดว้ ยจึงมีการเสี่ยงอันตรายจาก
สารเคมีทต่ี ่างจากเพศชาย
- วัยเด็กยังเป็ นวัยที่มพี ฒ
ั นาการทางร่ างกายไม่ถงึ ขีดสู งสุด สารเคมีหลายชนิดสามารถทาอันตรายต่ อ
พัฒนาการทางร่างกายของเด็กได้
- วัยสู งอายุเป็ นวัยที่ร่างกายเสื่อมโทรม ระบบการป้ องกันอันตรายตามธรรมชาติก็เสื่อมด้วย จึงมีการ
เสีย่ งต่อการได้รบั อันตรายจากสารเคมีมากขึ้น
- ปฏิกิริยาของร่างกายของแต่ละคนทีม่ ตี ่อสารเคมีทไ่ี ปสู่ร่างกาย บุคคลทีม่ คี วามไวต่อสารเคมีย่อมแสดง
อาการผิดปกติได้เร็วและมากกว่าคนปกติ
ตัวอย่างของผลกระทบต่อร่างกายจากสารเคมีทใ่ี ช้มากในงานอุตสาหกรรมโดยแสดงให้เห็นถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่
มีผลต่อการเกิดอันตรายต่อร่างกายจากการได้รบั สารเคมี ได้แสดงไวใ้ นตารางที่ 4.4
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ตารางที่ 4.4 ประเภทของผลกระทบต่ อร่ างกายจากสารเคมีในงานอุตสาหกรรม

ประเภทของพิษ
หรื ออันตราย
การเกิดความ
ระคายเคือง
(irritation) หรือ
การกัดกร่อน
(corrosive)
การเกิดเนื้อเยื่อ
ฟังผืด

อวัยวะที่ได้ รับ
ผลกระทบ
ตา ปอด
ผิวหนัง และ
อวัยวะทีถ่ ูก
สัมผัส

ระยะเวลา
แสดงอาการ
ไม่ก่นี าทีถงึ
หลายวัน

ปอด

หลายปี

การแพ้

อวัยวะต่าง ๆ
และมักพบ
บ่อยทีป่ อด
และผิวหนัง

หลายวันถึง
หลายปี

ผิวหนังอักเสบ

ผิวหนัง

หลายวัน
ถึงหลายปี

มะเร็ง

อวัยวะต่าง ๆ
ส่วนมากมัก
เป็ นทีผ่ วิ หนัง
ปอดและ
กระเพาะปัสสาวะ

10 ถึง 40 ปี

ผลกระทบต่ อร่ างกาย

ตัวอย่ างสารเคมี

เกิด การอัก เสบ รอยไหม้ แผลตุ่ม
พองของบริ เ วณที่ ส ัม ผัส อาการ
เหล่ า นี้ จะหายเป็ นปกติ เ มื่ อ หยุ ด
สัม ผัส แต่ ก ารสัม ผัส อย่ างต่ อเนื่ อ ง
นาไปสู่การเกิดอันตรายอย่างถาวร
การได้รบั สัมผัสโดยการสูดหายใจ
อย่างต่อเนื่องนาไปสู่การเกิดความ
ผิดปกติของปอดทาให้พกิ ารและ
เสียชีวติ ได้
ที่ป อด-อาจท าให้เ กิ ด โรคปอดที่มี
อาการคล า้ ยโรคหื ด เรื้ อรั ง และ
นาไปสู่การพิการอย่างถาวร
ทีผ่ วิ หนัง-อาจทาให้เกิดโรคผิวหนัง
อักเสบจากการทางาน
ผิวหนังอักเสบ ลอก เป็ นผืน่ อาจ
เกิดจากการสัมผัสกับสารก่อความ
ระคายเคือง สารที่ทาให้เกิดอาการ
แพ้

แอมโมเนีย
กรดกามะถัน
ออกไซด์ของไนโตรเจน
โซดาไฟ

เกิดมะเร็งขึ้นทีอ่ วัยวะทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบและทาให้เสียชีวติ ได้

ฝุ่นแร่ บอกไซด์
ฝุ่นทีม่ ผี ลึกซิลกิ า
ฝุ่นชานอ้อย
เส้นใยแร่ใยหิน
Toluene diisocyanate (TDI)
สารเอมีนทีใ่ ช้สาหรับทา
epoxy resins
กรดแก่ ด่าง
สารซักฟอก
(detergents)
carbontetrachloride
trichloroethylene
2-naphthylamine สาร
ประเภท Tars และ
Oils บางชนิด
Benzidine Asbestos
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ตารางที่ 4.4 (ต่ อ)

ประเภทของพิษ
หรื ออันตราย
พิษ

อวัยวะที่ได้ รับ
ผลกระทบ
อวัยวะต่าง ๆ
ส่วนมากมัก
เป็ นทีต่ บั สมอง
และไต
การขาดออกซิเจน ปอด

ระยะเวลา
แสดงอาการ
ไม่ก่นี าทีถงึ
หลายปี

หลายนาที

ผลกระทบต่ อร่ างกาย

ตัวอย่ างสารเคมี

เซลล์ของอวัยวะทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
ตายทาให้อวัยวะนัน้ ไม่สามารถทา
หน้าทีไ่ ด้ และนาไปสู่การเสียชีวติ
ในทีส่ ุด
ออกซิเจนในอากาศถูกแทนที่ทาให้
มีออกซิเจนในอากาศน้อย เลือดไม่
สามารถได้ร ับ ออกซิเ จนเพีย งพอ
จากปอด ท าให้ส มองและอวัย วะ
ต่าง ๆ ขาดออกซิเจนทาให้หมดสติ
และเสียชีวติ ได้

carbontetrachloride
ปรอท แคดเมียม
carbonmonoxide
hycroden cyanide
Acetylene,
carbondioxide
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กิจกรรม 4.2.1
1. อธิ บายความหมายของการเป็ นพิษ
2. อธิ บายผลกระทบ (การเป็ นพิษ) ต่อร่ างกายของสารเคมี
3. อธิ บายการแบ่งประเภทสารพิษตามอันตรายต่อร่ างกาย
4. อธิ บายปัจจัยที่มีผลต่อการเป็ นพิษต่อร่ างกายของสารเคมี
แนวตอบกิจกรรม 4.2.1
1. ความหมายของการเป็ นพิษ
- คุณสมบัติประจาตัวของสารเคมีในการทาอันตรายต่อสิ่ งมีชีวิต
2. ผลกระทบ (การเป็ นพิษ) ต่อร่ างกายของสารเคมี
- ผลกระทบแบบเฉี ยบพลันและแบบเรื้ อรัง
- อาการเฉพาะที่และอาการแบบระบบ
3. ประเภทสารพิษตามอันตรายต่อร่ างกาย
- สารก่อความระคายเคือง
- สารกระตุน้ ให้เกิดการแพ้
- สารทาให้เกิดพิษแบบระบบ
- สารก่อมะเร็ ง สารทาให้เกิดการกลายพันธุ์ สารทาให้เกิดภาวะรู ปร่ างไม่สมประกอบของทารกในครรภ์
- สารทาให้ขาดออกซิ เจน
4. ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็ นพิษต่อร่ างกายของสารเคมี
- คุณสมบัติทางเคมี
- สภาพทางกายภาพ
- ทางเข้าสู่ ร่างกาย
- อวัยวะที่ได้รับผลกระทบ
- ความถี่ ความเข้มข้น และระยะเวลาการได้รับสัมผัส
- ความแตกต่างระหว่างบุคคล
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เรื่องที่ 4.2.2
กระบวนการทีเ่ กิดขึน้ เมื่อสารเคมีเข้ าสู่ ร่างกายและปฏิกริ ิยาตอบสนอง
ของร่ างกาย
1. กระบวนการทีเ่ กิดขึน้ เมื่อสารเคมีเข้ าสู่ ร่างกาย
1.1 เส้ นทางเข้ าสู่ ร่างกายการกระจายและการสะสมภายในร่ างกาย การขับออกจากร่ างกาย โดยทัวไปสารเคมี
่
สามารถเขา้ สู่ร่างกายได้ 3 ทาง คือ
1) โดยการหายใจ
2) โดยการผ่านผิวหนัง
3) โดยการกินเขา้ ไป
สารเคมีท่มี ีสภาพเป็ นก๊าซ ไอ ฝุ่น ฟูม ละออง หมอก หรือสภาพอื่นที่ส ามารถแขวนลอย อยู่ ในอากาศได้
สามารถเขา้ สู่ร่างกายโดยปะปนเขา้ ไปกับอากาศที่ถูกสุดเขา้ สู่ปอดและซึมเขา้ สู่กระแสโลหิตได้ในที่สุด อย่ างไรก็ตาม
ระบบทางเดิน หายใจมีก ลไกในการกาจัด สิ่ง แปลกปลอมไม่ ว่ า จะเป็ น อนุ ภ าคของของแข็ง ของเหลว หรื อ ก๊า ซ
ได้บางส่วน และประสิทธิภาพการถูกดูดซึมผ่านผนังเยื่อบุช่มุ ในทางเดินหายใจและถุงลมปอดเขา้ สู่กระแสโลหิตของสาร
แต่ ละชนิดก็แตกต่ างกัน ทาให้ปริมาณสารที่ถูกดู ดซึมเขา้ สู่กระแสโลหิต ในกรณี น้ ีแตกต่ างจากปริม าณสารที่ถูกสู ด
หายใจเข า้ ไป สารที่ละลายนัน้ ได้ จะซึม ผ่านเขา้ สู่ก ระแสโลหิตได้ ส่ วนสารที่ไม่ ละลายน า้ จะถูกสะสมอยู่ ในทางเดิน
หายใจและปอดบางส่วนจะถูกกาจัดออกมาจากร่ างกายได้ทางเสมหะและนา้ มูก บางส่วนจะถูกกาจัดออกจากถุงลม ปอดได้โดยเม็ดโลหิตขาวขนาดใหญ่ในปอด ส่วนที่เหลือจะสะสมอยู่ในถุงลมปอดและทาอันตรายต่อเนื้อเยื่อปอด เช่ น
เกิดพังผืดได้
สารเคมีท่ีมีสภาพเป็ น ก๊าซ ส่ วนใหญ่ ไม่ ซึม เข า้ สู่ ร่ างกายทางผิวหนัง สารเคมีท่ีซึม เข า้ สู่ ร่ างกายทางผิวหนัง
ส่วนใหญ่ มกั เป็ น ของเหลวหรือสารละลาย ผิวหนังที่ได้ร บั การดู แลรัก ษาให้มีสุ ข ภาพสมบู รณ์ ดี จะมีชนั้ หนังก าพร้า
ชัน้ นอก ๆ รวมทัง้ ไขมันทีถ่ ูกขับจากต่อมไขมันใต้ผวิ หนังออกมาคลุมผิวหนังชัน้ นอกไวเ้ พื่อป้ องกันเชื้อโรคหรือสารเคมี
บางอย่างได้ในระดับหนึ่ง สารเคมีบางอย่าง เช่ น สารที่มคี ุณสมบัติละลายในไขมัน เช่ น acetone และ alcohol เป็ นต้น
เมือ่ ถูกกับผิวหนังก็จะลา้ งเอาไขมันธรรมชาติทป่ี ้ องกันอันตรายแก่ ผวิ หนังออกไป เมื่อถูกสัมผัสบ่อย ๆ ผิวหนังจะแห้ง
แตกง่า ยและเป็ น แผลเล็ก ๆ ทาให้เ ชื้ อ โรคและสารเคมีเ ข า้ สู ่ ร่ า งกายทางบาดแผลเหล่า นัน้ ได้ง่า ยขึ้น นอกจากนี้
หากผิวหนังมีบาดแผลถึงชัน้ หนังแท้ สารเคมีก็ส ามารถเขา้ สู่ร่างกายทางบาดแผลนัน้ และเขา้ สู่เส้นโลหิตฝอยที่ผวิ หนัง
และกระจายไปตามระบบไหลเวียนโลหิตได้ทวร่
ั ่ างกาย
นอกจากนี้ สารเคมียงั เขา้ สู่ร่างกายโดยการปนเขา้ ไปกับอาหารและนา้ ดื่ม แลว้ ซึมผ่านระบบย่อยอาหารเขา้ สู่
กระแสโลหิตได้ นา้ ย่อยในกระเพาะอาหารและอาหารบางอย่างมีผลต่อการดู ดซึมของสารเคมีบางชนิดด้วย สารเคมีท่ี
เขา้ สู่ร่างกายโดยทางการหายใจและถูกขับโดยเสมหะที่ทางเดินหายใจส่วนต้น อาจถูกกลืนเขา้ สู่ระบบทางเดินอาหาร
แลว้ ถูกดูดซึมเขา้ สู่ร่างกายได้ เช่นกัน สารเคมีส่วนทีไ่ ม่ถูกดูดซึมเขา้ สู่กระแสโลหิตก็จะออกมาจากร่างกายกับอุจจาระ
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1.2 การกระจายและการสะสมในร่ างกาย การกระจายของสารเคมีในร่ างกายเป็ นกระบวนการที่เป็ นพลวัต
โดยขึ้นอยู่กบั อัตราเขา้ สู่ร่างกาย อัตราการขับออกจากร่ างกาย อัตราการไหลของกระแสโลหิตไปยังเนื้อเยื่อและอวัยวะ
ต่ าง ๆ และความสามารถของเนื้อเยื่อและอวัยวะนัน้ ในการรับเอาสารเคมีนนั้ ไวส้ ารที่ม ีคุณ ลัก ษณะละลายนา้ ได้ดี
มีโมเลกุล ขนาดเล็ก และเป็ น กลางทางไฟฟ้ า หรื อเป็ น ไอออนประจุล บหนึ่ งหรือ ไอออนประจุบวก โดยทัว่ ไปมีก าร
แพร่กระจายได้งา่ ย จึงสามารถกระจายไปยังเนื้อเยื่อและอวัยวะต่าง ๆ ทัวร่
่ างกายได้ค่อนขา้ งสมา่ เสมอ สารทีล่ ะลายได้
ดีในไขมันก็จะไปสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อไขมันและอวัยวะทีม่ ไี ขมันมากทาให้การกระจายไม่สมา่ เสมอในร่างกาย
การสะสมของสารเคมีในเนื้อเยือ่ และอวัยวะต่าง ๆ เป็ นกระบวนการทีค่ ่อยเป็ นไปทีละน้อยจนในทีส่ ุดปริมาณสารทีส่ ะสม
ในเนื้อเยื่อและอวัยวะสู งกว่าปริมาณทีม่ อี ยู่ในกระแสโลหิต สารเคมีหลายชนิดจะถูกเก็บสะสมไว้ในไขมันในร่างกายแต่บางชนิดก็
เก็บสะสมไว้ท่กี ระดูก เช่น ตะกัว่ สตรอนเทียม แบเรียม เรเดียม เป็ นต้น สารเคมีบางชนิดก็สะสมอยู่ในโลหิตโดยจับอยู่กบั เม็ด
เลือ ดแดง หรือ ส่ วนประกอบของน า้ เหลือ ง หรือ ปนอยู่ ในเลือ ดโดยไม่จบั อยู่ อ ะไรเลย สารที่ จบั กับเม็ด เลือ ดแดงได้ดื คื อ
คาร์บอนมอนอกไซด์ สารหนู ปรอทอินทรีย ์ และ Hexavalent chromium ส่วนปรอทอนินทรีย ์ และ triavalent chromium
จับกับพลาสมาโปรตีนได้ดกี ว่า สารเคมีทไ่ี ม่ได้จบั กับอะไรในโลหิตเพียงแต่ปนอยู่เฉย ๆ นัน้ จะถูกกรองและกาจัดออกจากร่างกาย
โดยอวัยวะทีท่ าหน้าทีด่ งั กล่าว เช่น ไต
1.3 การกาจัดสารเคมีออกจากร่ างกาย ร่างกายกาจัดสารเคมีในร่างกายได้โดยการเปลีย่ นสภาพให้เป็ นสารชนิด
อืน่ ๆ (Bioranformation) และโดยการขับถ่ายออกจากร่างกาย
การขับถ่ ายสารเคมีเป็ น การก าจัด สารเคมีแ ละผลที่เกิด จากการเปลี่ย นสภาพสารนัน้ (metabolites) ด้วย
กระบวนการทางชีวภาพให้ออกไปจากร่างกายโดย
1.3.1 การขับออกทางปั สสาวะและนา้ ดี ไตเป็ นอวัยวะทีส่ าคัญทีส่ ุดในการกรองของเสียและสารพิษออก
จากโลหิต และขับออกจากร่ างกายในรู ปของปัสสาวะ ส่วนสารที่มลี กั ษณะเป็ นกรดมีนา้ หนักโมเลกุลมาก ถูกขับออก
ทางนา้ ดีโดยตับ ตับมีหน้าทีใ่ นการทาลายพิษและกาจัดออกจากร่างกายในรูปของนา้ ดีปนออกมากับอุจจาระ
1.3.2 การขับออกจากร่ างกายในลักษณะอื่น ๆ เช่น
- สารที่ระเหยเป็ นไอได้ดี เช่ น acetone จะถูกขับออกทางลมหายใจออกได้โดยเร็ว หลังจากที่เขา้
ไปในกระแสโลหิตได้ไม่นาน
- สารที่ละลายไขมัน ได้ดีหรือโมเลกุลขนาดเล็กที่ละลายในนา้ ได้ จะถูกขับออกจากร่ างกายแม่ สู่
ทารกในครรภ์ได้ทางรกและขับออกทางนา้ นมได้ดว้ ย
- สารทีล่ ะลายนา้ ได้สามารถถูกขับออกมาทางเหงือ่ และนา้ ลาย
- โลหะบางชนิด เช่น ปรอทถูกขับออกจากร่างกายโดยจับกับ sulphydryl group ของ keratin
ในเส้นผม
ระบบการดูดซึมการกระจายและการขับถ่ายออกจากร่างกายของสารพิษแสดงอยู่ในภาพที่ 4.1
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ภาพที่ 4.1 เส้ นทางการดูดซึม การกระจาย และการขับออกจากร่ างกายของสารพิษ

1.4 การเปลี่ยนสภาพทางชี วภาพ (Biotransformation) ของสารพิษในร่ างกาย เมื่อสารเคมีเข า้ สู่ร่ างกาย
ถ า้ หากเป็ น สารที่ล ะลายในไขมัน ได ม้ กั จะสะสมในร่ างกาย แต่ ถ า้ เป็ น สารที่ล ะลายนา้ ได้จ ะถูก ขับออกจากร่ างกาย
ส่วนสารเคมีทส่ี ามารถระเหยเป็ นไอได้งา่ ยจะถูกขับออกมาทางลมหายใจออก
การเปลี่ย นสภาพทางชีวภาพเป็ นกระบวนการของร่ างกายในการเปลี่ยนสารแปลกปลอมจากภายน อกให้มี
สภาพเปลีย่ นไปจากเดิม ซึง่ โดยทัวไปแล
่
ว้ เป็ นกระบวนการเมตาบอลิซมึ ที่เปลีย่ นสารแปลกปลอมที่ละลายในไขมันได้
ให้เป็ นสารทีล่ ะลายในนา้ ได้ทม่ี ขี นาดโมเลกุลใหญ่กว่าเดิมและมีลกั ษณะเป็ นขัว้ ไฟฟ้ า (polar) ทาให้สามารถถูกขับออก
จากร่ างกายได้ สารเคมีประเภทที่ละลายในไขมันได้นนั้ ถูกดู ดซึมเขา้ สู่ร่างกายได้ดีแต่ ถูกขับออกจากร่ างกายได้ยาก
การเปลีย่ นสภาพดังกล่าวเป็ นกระบวนการทางานของเอนไซม์หลายชนิดร่วมกัน
การเปลี่ยนสภาพทางชีวภาพเกิดขึ้นในตับเป็ น หลัก และในตับมีเอนไซม์หลายชนิด ที่ทาหน้าที่เปลี่ยนสภาพ
สารพิษทีถ่ ูกดูดซึมผ่านผนังลาไส้เขา้ สู่กระแสโลหิตโดยจะถูกพาไปที่ตบั เพื่อเปลีย่ นสภาพทางชีวภาพก่ อนที่โลหิตจะถูก
สูบฉีดไปยังอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ส่วนสารพิษที่เขา้ สู่ร่างกายโดยการหายใจจะถูกดู ดซึมเขา้ สู่กระแสโลหิตแลว้ ถึง
ถูกพาไปยังตับ ดังนัน้ สารพิษบางส่ วนจึงมีโอกาสไปทาอันตรายเนื้ อเยื่อหรืออวัยวะอื่น ๆ ได้ และสารพิษบางส่วน
เท่านัน้ ทีถ่ ูกนามากาจัดพิษทีต่ บั
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นอกจากตับแลว้ อวัยวะอื่น เช่ น ไต ต่อมหมวกไต ปอด ลาไส้เล็ก ผิวหนัง อัณฑะและรกก็สามารถทาให้เกิด
กระบวนการเปลีย่ นสภาพทางชีวภาพได้ แต่อวัยวะเหล่านี้สามารถเปลีย่ นสภาพสารพิษได้นอ้ ยกว่าตับสารพิษถูกเปลีย่ น
สภาพโดยอวัยวะหนึ่งแลว้ ก็สามารถถูกเปลีย่ นสภาพต่อโดยอวัยวะอืน่ ได้อกี
โดยปกติแล ้วกระบวนการเปลีย่ นสภาพทางชีวภาพ เป็ นการทาลายพิษแต่ไม่ทกุ กรณี เพราะมีบางกรณีทส่ี ารพิษทีม่ พี ษิ ถูก
เปลีย่ นให้เป็ นสารทีม่ พี ษิ มากกว่าเดิมได้ โดยเฉพาะสารเคมีในกลุม่ ทีเ่ ป็ นสารก่อมะเร็ง สารออแกโนฟอสเฟตและกลุม่ สารทีท่ าลาย
เซลล์ของตับ ปอดและไต

2. ปฏิกริ ิยาตอบสนองของร่ างกายต่ อสารพิษทีเ่ ข้ าสู่ ร่างกาย
คุณสมบัตทิ ส่ี าคัญอย่างหนึ่งของสิง่ มีชวี ติ ทุกชนิด คือความสามารถในการตอบสนองจากสิง่ เร้าภายนอกร่างกายเป็ นส่วน
ของการรับรูส้ ง่ิ แวดล ้อมและการปรับตัวให้สามารถดารงชีวติ อยู่ในสิง่ แวดล ้อมนัน้ หรือหนีจากสิง่ แวดลอ้ มทีเ่ ป็ นอันตรายต่อร่างกาย
และชีวติ ในการปรับตัวให้สามารถดารงชีวติ อยู่ในสิง่ แวดลอ้ มซึง่ มีสง่ิ ทีส่ ามารถทาอันตรายต่อร่างกายทัง้ จากภายนอกและภายใน
นัน้ ธรรมชาติได้สร้างกลไกการป้ องกันอันตรายตามธรรมชาติ (Natural defensive mechanism) ขึ้น เช่น เมือ่ ฝุ่นหรือสารก่อ
ความระคายเคืองเข้าตา นา้ ตาจะไหลเพือ่ ลา้ งและพัดพาสิง่ ดังกล่าวออกจากตา การไอ จามเพือ่ ไล่สง่ิ แปลกปลอมออกจากทางเดิน
หายใจ เม็ดโลหิตขาวและแอนติบอดีต่าง ๆ รวมไปจนถึงการเปลีย่ นแปลงสารที่มพี ิษมากให้เป็ นสารที่ มีพษิ น้อย หรือไม่มพี ิษ
(detoxification) โดยตับ และขจัดออกจากร่างกายพร้อมของเสียอื่นทางปัสสาวะโดยไต เป็ นต้น การรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์อยู่
เสมอจะทาให้กลไกการป้ องกันอันตรายตามธรรมชาติทาหน้าที่ตามธรรมชาติได้ดี แต่หากร่างกายเสื่อมโทรม กลไกดังกล่าวก็จะ
เสือ่ มตามไปด้วย ทาให้คนทีม่ สี ุขภาพดีมคี วามต้านทานต่อโรค และพิษภัยได้ดกี ว่าคนทีม่ สี ุขภาพเสือ่ มโทรม
ความสามารถในการปรับสมดุลของระบบการทางานของร่างกายเพือ่ ให้สามารถดารงอยู่ได้ในสภาพแวดลอ้ มทีเ่ ปลีย่ นไป
เรียกว่า “Homeostasis” เมือ่ ใดทีส่ ง่ิ เร้าจากภายนอก (Stimuli) มีมากเกิน Homeostasis แล ้วก็จะเกิดความผิดปกติของร่างกายขึ้น
การตอบสนองของร่างกายจึงมีตงั้ แต่ทร่ี ะดับสิง่ เร้าจากภายนอกยังไม่ทาให้เกิดความเสียหายต่อร่างกาย ซึง่ เรียกว่า ระดับ
ความทนได้ของร่างกาย (Threshold) เพราะยังไม่เกินความสามารถของกลไก (Homeostasis จะปรับสมดุลให้ร่างกายเป็ นปกติ
อยู่ได้ ไปจนถึงระดับของสิง่ เร้าทีม่ มี ากเกิน Homeostasis จะรับได้แลว้ ก็จะเกิดความผิดปกติหรืออันตรายต่อร่างกายได้ สารพิษ
ส่วนใหญ่มคี ่า Threshold ทีร่ ะดับปริมาณทีไ่ ม่เกินค่า Threshold จึงเป็ นระดับทีป่ ลอดภัย แต่มสี ารพิษทีก่ ่อให้เกิดมะเร็งหรือการ
เปลีย่ นแปลงของโครโมโซมนัน้ ไม่มคี ่า Threshold เพราะแม้มเี พียงปริมาณน้อยนิดสักเท่าใดก็ตามก็สามารถทาให้เกิดมะเร็งหรือ
การเปลีย่ นแปลงทางพันธุกรรมได้ นัน่ คือ ไม่มรี ะดับความปลอดภัยนัน่ เอง
แนวคิดของการตอบสนองของร่างกายต่อสิง่ เร้าทีม่ คี ่า Threshold ทีช่ ดั เจนและการตอบสนองของร่ างกายต่อ
สารเคมีทไ่ี ม่มคี ่า Threshold แสดงไวใ้ นภาพที่ 4.2 และภาพที่ 4.3
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ความเป็ นไปได้ของการตอบเสนอง (%)
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ภาพที่ 4.2 กราฟแสดงการตอบสนองแบบอุดมคติต่อสิ่งเร้ าทีม่ คี ่ า Threshold ทีช่ ัดเจน
ปริ มาณของการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมสนอง (%)

4
3
2
1
0
ระดับการตอบสนอง

1

2

3

4

5

6

ภาพที่ 4.3 กราฟแสดงการตอบสนองต่ อสิ่งเร้ าทีไ่ ม่ มคี ่ า Threshold

อีกนัยหนึ่งของภาพที่ 4.2 และ 4.3 ก็คือการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองของร่ างกายต่อสิ่งเร้า
นัน่ เอง แต่ในสภาพความเป็ นจริงการทางานของร่ างกายซา้ ซ้อนมากและยากเกินกว่าที่จะทาให้มีค่า Threshold แบบ
อุดมคติ เป็ นค่าเดียวได้ในลักษณะของภาพที่ 4.2 แต่ระดับการเปลีย่ นแปลงของปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อค่า Threshold
แต่ละคนมีได้ตลอดเวลา หลังจากการทดลองซา้ ๆ กันที่ระดับต่ าง ๆ ของสิ่งเร้าก็จะได้กราฟแสดงความสัมพันธ์ของ
การตอบสนองของร่างกายต่อสิง่ เร้าเป็ นรูปตัว “S” หรือเรียกว่า Sigmoidal Curve ดังแสดงในภาพที่ 4.4
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ภาพที่ 4.4 แสดงความสัมพันธ์ ของการตอบสนองร่ างกายต่อสิ่งเร้ าตอบสภาพทีเ่ ป็ นจริง

การก าหนดค่ า Threshold ในกรณี ข า้ งต้น อยู่ ก บั ประเภทของการตอบสนอง ถ้า หากการตอบสนองเป็ น
ผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพ จาเป็ นต้องกาหนดให้มกี ารเสี่ยงต่ ออันตรายน้อยมากหรือให้มคี วามปลอดภัยสู งมาก จึง
ต้องกาหนดค่า Threshold ไวท้ โ่ี อกาสทีจ่ ะเกิดกรตอบสนองทีต่ า่ มาก เช่นที่ ระดับ 1% - 5% เป็ นต้น แต่ถา้ เป็ นกรณี ท่ี
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ไม่เป็ นผลกระทบร้ายแรงแต่ สุขภาพก็จะกาหนดค่ า Threshold ที่ค่าความชันของกราฟสู งสุด คือที่ค่าระดับปริมาณ
ของสิง่ เร้าทีส่ อดคลอ้ งกับโอกาสของการเกิดการตอบสนองทีร่ ะดับ 50% (ภาพที่ 4.4)
กราฟแสดงความสัมพันธ์ของการตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งเร้าเรียกเป็ นภาษาทางวิชาการคือ “Response Curve”
รูปร่างของ Response Curve ของแต่ละบุคคลแตกต่างกันและขึ้นอยู่กบั ประเภทของสิง่ เร้าและการตอบสนองของร่างกาย
ความทนต่ อสารพิษ (Tolerance) ความทนต่อสารเคมีหรือสารพิษ คือสภาวะของร่างกายทีม่ ปี ฏิกิริยาตอบสนองต่อ
สารเคมีหรือสารพิษลดน้อยลง อันเป็ นผลจากการเคยได้รบั สารนัน้ หรือสารทีม่ โี ครงสร้างคล ้ายคลึงกันมาก่อน
กลไกของร่างกายทีท่ าให้เกิดความทนต่อสารพิษ ประกอบด้วย
- การลดปริมาณสารพิษทีไ่ ปถึงอวัยวะหรือเนื้อเยื่อทีส่ ารพิษนัน้ จะไปทาให้เกิดอันตราย
- การลดการตอบสนองของเนื้อเยื่อต่ อสารพิษซึ่งรายละเอียดของกลไกในการลดปฏิกิริยาตอบสนองของ
เนื้อเยื่อต่อสารพิษนัน้ ยังไม่เป็ นทีท่ ราบแน่ชดั ส่วนการลดปริมาณสารพิษที่ จะไปถึงอวัยวะหรือเนื้อเยื่อทีส่ ารพิษนัน้ จะไปทาลายมี
ตัวอย่างได้ เช่น carbon tetrachloride ซึง่ ปกติจะถูกเปลีย่ นสภาพไปเป็ นอนุ มูล trichloromethyl ซึง่ เป็ นพิษต่อตับลดลง และ
cadmium ก็จะรวมตัวกับ metallothionine ซึง่ เป็ นโปรตีนทีท่ าปฏิกิริยากับโลหะได้กลายเป็ นสารที่มพี ษิ น้อยลง ทาให้ร่างกาย
เกิดสภาพทีม่ คี วามทนต่อสารพิษมากขึ้นกว่าปกติ
ความสั มพันธ์ ของปริ มาณสารพิษที่ร่างกายได้ รับ และปฏิกิริยาตอบสนองของร่ างกาย (Dose Response
Relationship) ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณมลสารที่ร่างกายได้รบั และการตอบสนองของร่างกายสาหรับสารเคมี แต่ละชนิด
เป็ นสิง่ ทีใ่ ช้อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างการได้รบั สัมผัส และปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายต่อสารเคมีชนิดนัน้ ๆ หรืออีกนัย
หนึ่งก็คือ ความสัมพันธ์ดงั กล่าวนี้ สามารถให้ขอ้ มูลเพือ่ คาดคะเนถึงการเปลีย่ นแปลงของความรุนแรงของผลกระทบต่อสุขภาพที่
การได้รบั สัมผัสสารเคมีทร่ี ะดับต่าง ๆ โดยข้อมูลดังกล่าวนี้ได้มาจาก
- การอนุ มานผลจากการทดลองในสัตว์มาเป็ นผลในมนุ ษย์
- การอนุ มานผลของการตอบสนองของร่ างกายต่อสารเคมีในปริมาณสู งที่ร่างกายสัตว์ทดลองได้รบั หรือ
ทีเ่ กิดกับกลุ่มประชากรทีม่ คี วามเสีย่ งสูงต่อสารเคมีมาเป็ นผลการตอบสนองของร่างกายต่อสารเคมีในปริมาณตา่ ๆ
- การอนุ มานผลของการได้รบั สารเคมีในระยะสัน้ ของการทดลองมาเป็ นผลของการได้รบั ปัจจัยเสี่ยงเป็ น
ระยะยาวนาน
- การอนุ มานผลของการทดลองให้เคมีเขา้ ไปในร่างกายในวิธีทแ่ี ตกต่างไปจากวิธีทม่ี นุ ษย์ได้รบั จริง
ความสัมพันธ์ระหว่างปริม าณสารเคมีท่รี ่ างกายได้รบั และการตอบสนองของร่ างกายสาหรับสารก่ อมะเร็งและ
สารไม่ก่อมะเร็งมีความแตกต่างกันดังนี้ คือ
1. กรณี ที่สารเคมีเป็ นสารก่ อมะเร็ ง หลักคิดคือไม่มรี ะดับการได้รบั สัมผัสใดที่ไม่มกี ารเสี่ยงอันตรายนัน่
คือ การได้รบั สัมผัสสารก่อมะเร็งในปริมาณทีถ่ ึงแม้จะน้อยมากสักเท่าใดก็ตามก็สามารถเพิม่ โอกาสทีจ่ ะเกิดมะเร็งขึ้นได้
เส้น กราฟแสดงความสัมพันธ์ข องปริม าณสารเคมีท่รี ่ างกายได้รบั กับการตอบสนองของร่ างกายในกรณี น้ ีเป็ นกราฟ
เส้นตรง ดังภาพที่ 4.5

]
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การตอบสนองของร่างกาย
0
ปริมาณสารทีร่ ่างกายได้รบั
ภาพที่ 4.5 ความสัมพันธ์ ของปริมาณสารทีร่ ่ างกายได้ รับและการตอบสนองของร่ างกายของสารก่อมะเร็ง

ปัจจุบนั มีแบบจาลองทางคณิตศาสตร์จานวนมากทีใ่ ช้ในการอนุ มานหาผลกระทบต่อสุขภาพของสารในปริมาณตา่ มาก ๆ
ตัวอย่างเช่น One-hit model, Multi-hit model., Multistage model, Probit model. Logistic model, Weibull model
และ Hardle-Seiken model เป็ นต้น เงือ่ นไขการใช้แบบจาลองแต่ละชนิดขึ้นอยู่กบั ความเหมาะสมของข้อมูลทางชีววิทยา กลไก
การเกิดมะเร็งและสถิติอ่ืน ๆ กรณี ท่มี ีขอ้ มูลจากัดและไม่ทราบกลไกการก่ อมะเร็งของมลสารนัน้ แบบจาลองที่นิยมใช้ก็คื อ
แบบจาลองลักษณะเส้นตรงหลายขัน้ ตอน (Linearized multistage model) ซึ่งคานึงถึงความปลอดภัยต่อมนุ ษย์สูงกว่า
แบบจาลองอืน่ ๆ
2. กรณี ที่สารเคมีเป็ นสารไม่ ก่อมะเร็ ง หลักคิดคือมีระดับการได้รบั สัมผัสทีไ่ ม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้
นัน่ คือมนุ ษย์สามารถได้รบั สัม ผัส สารเหล่านี้ ได้ในระดับหนึ่ง โดยไม่ เกิดอัน ตรายต่ อสุ ขภาพเป็ น ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้หรือเป็ นระดับปลอดภัยต่ อมนุ ษย์ทงั้ นี้ด ว้ ยเหตุผลคือ ร่ างกายมนุ ษย์มีกลไกในการป้ องกันอัน ตรายโดย
ธรรมชาติอยู่ แลว้ ในการป้ องกันสิ่งแปลกปลอมที่จะทาอัน ตรายและซ่อมแซมส่วนที่ส ึก ห รอให้ก ลับคืน สู่ส ภาพปกติ
ดังภาพที่ 4.6
การตอบสนองของร่างกาย
UF  MF
Rf D = NOAEL/(UF  MF)
ปริมาณสารทีร่ ่างกายได้รบั
Rf
NOAEL
ภาพที่ 4.6 ความสัมพันธ์ ของปริมาณสารทีร่ ่ างกายได้ รับและการตอบสนองของร่ างกายของสารไม่ ก่อมะเร็ง
ที่มา: หลักการประเมินและบริหารจัดการความเสีย่ งอันตรายต่อสุขภาพจากผลิตภัณฑ์ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา IPCS 96-40,
ISBN 974-8070-97-12

เส้นกราฟแสดงความสัมพันธ์ของปริมาณสารทีร่ ่างกายได้รบั และการตอบสนองของร่างกาย สาหรับสารไม่ก่อมะเร็งนัน้ มี
รูปร่างไม่เป็ นเส้นตรงและค่าตา่ สุดของปริมาณสารทีร่ ่างกายได้รบั ไม่ได้เริ่มจากศู นย์ แต่เริ่มต้นทีค่ ่าปริมาณสารทีร่ ่างกายได้รบั ทีไ่ ม่
มีผลกระทบต่อสุขภาพปรากฏ (No-observed-Adverse-Effect Level, NOAEL) ลักษณะความสัมพันธ์น้ ีข้ นึ อยู่กบั ประเภทของ
สารเคมีความไวของบุคคลและชนิดของผลกระทบต่อสุขภาพ
ระดับการได้รบั สัมผัสสารเคมีทย่ี อมรับได้หรือถือว่าเป็ นระดับทีป่ ลอดภัยต่อมนุษย์เรียกว่า Reference Dose (RfD) ซึง่
สามารถคานวณได้จากสู ตร ต่อไปนี้
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RfD

=

NOAEL
UFH  UFS  UFL  UFC  MF

โดย UF ย่อมาจาก Uncertainty Factor (หรือ safety factor) เป็ นปัจจัยทีเ่ กิดจากการมีขอ้ มูลการเสีย่ งอันตรายทีไ่ ม่
ครบถ้วน จึงต้องมีตวั คูณเพือ่ ปรับค่าความปลอดภัย
UFH = 10 เมือ่ มีการอนุ มานผลจากสัตว์สู่มนุ ษย์ ถ้ามิฉะนัน้ จะมีค่าเท่ากับ 1
UFS = 10 เป็ นค่าทีใ่ ช้กบั คนทีค่ วามไวในการตอบสนองสูง
UFL = 10 เมือ่ ใช้ค่า LOAEL แทน NOAEL มิฉะนัน้ เท่ากับ 1
UFC = 10 เมือ่ อนุ มานผลจากการทดลองทีท่ าระยะสัน้ ไปสู่ผลในระยะยาว
MF ย่อมาจาก Modifying Factor ค่าสาหรับปรับคุณภาพของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ทน่ี ามาใช้ในการประเมิน
ความเสีย่ ง มีค่าตัง้ แต่ 1 ถึง 10 แทนคุณภาพของข้อมูลจากมากไปหาน้อย
LOAEL (Lowst-observed-adverse-effec level) คือปริมาณตา่ สุดของสารเคมีทท่ี าให้เกิดการเพิม่ จานวนหรือความ
รุนแรงของผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ เมือ่ เปรียบเทียบระหว่างกลุม่ ประชากรทีไ่ ด้รบั สัมผัสกับกลุม่ ควบคุม

กิจกรรม 4.2.2
1. บอกกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อสารพิษเข้าสู่ ร่างกาย
2. ระบุปฏิกิริยาตอบสนองของร่ างกาย
แนวตอบกิจกรรม 4.2.2
1. กระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อสารพิษเข้าสู่ ร่างกาย
- ทางเข้าสู่ ร่างกายหลัก 3 ทาง หายใจ ผิวหนัง กิน
- กระจายและสะสมในร่ างกาย
- การเปลี่ยนสภาพทางชีวภาพของสารพิษในร่ างกาย (Biortansformation)
- การกาจัดสารเคมีออกจากร่ างกาย
2. ปฏิกิริยาตอบสนองของร่ างกายต่อสารพิษ
- Natural defensive mechanism
- Biotranformation (Detoxification)
- Homeostasis
- Threshold
- Tolerance
- Dose response relationship
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เรื่องที่ 4.2.3
กลไกในการเกิดพิษจากสารเคมี
สารเคมีต่างทาให้เกิดการเป็ นพิษต่ อร่ างกาย โดยการทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงชีวเคมี และสรีรวิทยาระดับ
เซลล์ให้ผิดไปจากปกติ การศึกษาด้านพิษวิทยาจาเป็ นต้องเขา้ ใจว่า สารเคมีทาให้เกิดปฏิกิริยาทางชีวเคมีอะไรที่ระดับ
เซลล์ อันตรายต่อเซลล์อนั เป็ นผลจากสารเคมีมมี ากมายหลายอย่างขึ้นอยู่กบั ชนิดของสารเคมีและอัตราการทาอันตราย
ทีเ่ กิดขึ้น อันตรายต่อเซลล์ท่พี บมากคือ การทาให้เซลล์ตาย อย่างไรก็ตาม เนื่อเยื่อต่าง ๆ หลายชนิดรวมทัง้ เนื้อเยื่อบุ
ผิวและตับสามารถสร้างเซลล์ใหม่ข้นึ มาทดแทนเซลล์ท่ตี ายไปได้เป็ นอย่างดี แต่เนื้ อเยื่อบางอย่างเช่ น เซลล์ประสาทไม่
สามารถสร้างเซลล์ใหม่ข้ นึ มาทดแทนเซลล์ท่ตี ายไปได้ นอกจากนี้ อวัยวะส่วนใหญ่ ของร่ างกายมีศกั ยภาพในการทา
หน้าที่มากเกินกว่าที่ตอ้ งการในการทาให้ร่างกายมีชีวติ อยู่ ได้ถึงแม้จะสู ญ เสีย อวัยวะนัน้ ไปบางส่วนก็ตามร่ างกายก็
สามารถมีชีวติ อยู่ได้ ตัวอย่างเช่น มนุ ษย์ยงั สามารถมีชีวติ อยู่ได้อย่างเป็ นปกติสุข ถึงแม้จะเหลือไตเพียงขา้ งเดียว หรือ
เนื้อปอดบางส่วนถูกตัดออกไปหรือมีฮโี มเกลบินเพียงครึ่งหนึ่งของปริมาณปกติ เป็ นต้น การที่อวัยวะมีศกั ยภาพในการ
ทาหน้าทีม่ ากเกินต้องการดังกล่าวนี้เองทีช่ ่วยให้ร่างกายสามารถทนต่อสารพิษได้มากขึ้นด้วย
นอกจากการท าให้เ ซลล์ต ายและอวัย วะที่ ส าคัญ ไม่ ส ามารถท างานตามปกติ ไ ด้แ ล ว้ สารพิ ษ ยัง ท าให้
เกิดปฏิกิริยาตอบสนองอืน่ ๆ ของร่างกาย อันเป็ นผลจากการเสียสมดุลของกระบวนการทางสรีรวิทยาที่ไม่ได้มสี าเหตุ
มาจากการตายของเซลล์ดว้ ย
กลไกสาคัญในการเกิดพิษจากสารเคมี ได้แก่
1. การทาปฏิกิริยาเคมีของสารเคมีกับเนื้อเยื่อ ทาให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างเนื้อเยื่อและสารเคมี (receptor-liquid
interaction) ซึ่งทาให้เกิดการตอบสนองทางชีวภาพตามธรรมชาติไม่สามารถดาเนินไปตามที่ควรจะเป็ น สารเคมีท่เี ป็ นพิษต่ อ
ประสาทจะใช้กลไกนี้ในการรบกวนการทางานของระบบประสาท ตัวอย่างเช่นกลุม่ belladonna alcaloids atropine
2. การรบกวนการทางานตามปกติของเนื้อเยื่อกั้นของประสาท (excitable membrance) ทาให้ไอออนไม่
สามารถผ่านเนื้อเยื่อกัน้ ไปได้ ตัวอย่างของสารเคมีทท่ี าให้เกิดความผิดปกติดว้ ยวิธีน้ ีคื อ ดีดที แี ละสารกลุ่มตัวทาละลาย
อินทรีย ์ เป็ นต้น
3. การรบกวนการสร้ างพลังงานของเซลล์ โดยการรบกวนการส่งผ่านออกซิเจนเพื่อทาปฏิกิริยาออกซิเดชันของ
คาร์โบไฮเดรตเพือ่ สร้าง adenosine triphosphate (ATP) ตัวอย่างเช่น cyanide, hydrogensulfide และ azide ซึง่ ทาปฏิกิยา
กับเอนไซม์ Cytochrome oxidase ซึง่ ทาหน้าทีใ่ นการใช้ออกซิเจนของเซลล์ในการสร้างพลังงาน
4. การยึดจับกับโมเลกุลของสารชีวภาพ (biomolecules) เช่น proteins, lipids และ nucleic acids (DNA และ
RNA) ซึ่งทาหน้า ที่เกี่ยวกับการทางานของเซลล์ ส่วนมากเป็ นการรบกวนการทางานของเอนไซม์ ตัวอย่างเช่ น ตะกัว่ ปรอท
แคดเมียม และสารหนู สามารถยึดจับกับโมเลกุลของโปรตีน ซึง่ มี Sulfhydryl groups อิสระซึง่ เป็ นเอนไซม์ทาหน้าทีใ่ นการสร้าง
ฮีมของเม็ดเลือดแดง เป็ นต้น
5. การรบกวนการรั ก ษาสมดุล ของแคลเซี ยมภายในเซลล์ เป็ น สาเหตุสาคัญ ที่ทาให้เ ซลล์เ สียหายและตาย
สารกลุม่ ทีเ่ ป็ นพิษต่อเซลล์คือ nitophenols, cyanide, quinones, peroxides, aldehydes, dioxins, halogenated alkane
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and alkenes และไอออนของโลหะบางชนิด การเสียสมดุลของแคลเซียมไอออนภายในเซลล์ ทาให้ผนังกัน้ พองและการทางาน
ของเอนไซม์ phospholipases และ non-lysosomal poteases ภายในเซลล์ผดิ ปกตินาไปสูก่ ารเสียหายและตายของเซลล์
6. การทาให้ เซลล์ บางชนิดตาย สารเคมีบางชนิดเลือกทาลายเซลล์บางประเภทของอวัยวะต่ าง ๆ ทาให้เกิด
ความผิดปกติคลา้ ยเป็ นโรคบางโรค ตัวอย่างเช่น แมงกานีสที่เขา้ สู่ร่างกายในปริมาณมากสามารถทาอันตรายเซลล์บาง
ชนิดของสมอง ทาให้เกิดความผิดปกติทแ่ี ยกไม่ออกจากโรค parkinson’s และสารเคมีบางชนิดก็สามารถทาลายเซลล์
ของตัวอ่อนในระยะต้น ๆ ทาให้ตวั อ่อนเสียชีวติ แท้งหรือพัฒนาเป็ นทารกทีม่ อี วัยวะไม่สมประกอบ (วิรูป) ได้
7. การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของเซลล์ เนื้อโดยไม่ ทาให้ เซลล์ ตาย ซึ่งการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวนี้นาไปสู่
การเกิดมะเร็ง อันตรายต่ อ DNA ที่เกิดจากสารเคมีนนั้ ส่วนใหญ่ ร่างกายสามารถซ่อมแซมให้กลับคืนสู่ปกติได้ แต่ มี
บางส่วนทีไ่ ม่ได้รบการซ่อมแซมหรือได้รบั การซ่อมแซมแต่ผดิ ไปจากปกติ นาไปสู่การกลายพันธุ ข์ องเซลล์ท่เี กิดจากการ
แบ่งตัวของเซลล์ดงั กล่าว เนื่องจากไม่ใช่ เซลล์สืบพันธุ จ์ ึงไม่มีการถ่ายทอดไปยังลู กหลาน แต่ ส ามารถพัฒนาไปเป็ น
มะเร็งได้ นอกจากนี้ยงั มีสารเคมีบางชนิด เช่ น estrogen diethylstilbestol (DES) ซึ่งสังเคราะห์ข้ นึ เพื่อใช้ยาป้ องกัน
การแท้ง สามารถถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกในครรภ์ แลว้ เมื่อลูกนัน้ โตขึ้นอาจเป็ นมะเร็งในช่องคลอดได้
สารเคมีบางชนิดสามารถทาให้เกิดพิษต่อร่ างกายด้วยกลไกหลายอย่าง เช่ น ไซยาไนด์ ทาให้เกิดพิษโดยการ
รบกวนการใช้ออกซิเจนเพื่อสร้างพลังงานของเซลล์แ ละยังทาให้เกิ ด อัน ตรายโดยการรบกวนการรัก ษาสมดุ ล ของ
แคลเซียมภายในเซลล์ได้ดว้ ย

กิจกรรม 4.2.3
บอกกลไกการเกิดพิษจากสารเคมี
แนวตอบกิจกรรม 4.2.3
กลไกการเกิดพิษจากสารเคมีที่สาคัญ คือ
- การทาปฏิกิริยาเคมีกบั เนื้ อเยื่อ
- การรบกวนการทางานของเนื้ อเยื่อกั้นของประสาท
- การรบกวนการสร้างพลังงานของเซลล์
- การยึดจับกับโมเลกุลของสารชีวภาพ
- การรบกวนการรักษาสมดุลของแคลเซี ยมภายในเซลล์
- การทาให้เซลล์ตาย
- การเปลี่ยนแปลงทางพันธุ กรรมของเซลล์เนื้อเยื่อ
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เรื่องที่ 4.2.4
ผลกระทบต่ อร่ างกายจากสารเคมี
1. ความผิดปกติของร่ างกายอันเป็ นผลจากการได้ รับสารเคมี
ความผิดปกติของร่างกายอันเป็ นผลจากการได้รบั สารเคมี มีลกั ษณะต่าง ๆ แบ่งได้ดงั ต่อไปนี้
1.1 ปฏิกริ ิ ยาภูมิแพ้ (Allergic Reaction) บุคคลบางคนเมือ่ ได้รบั สารเคมีบางอย่างเข้าไปในร่างกายแล ้ว สารเคมีนนั้ จะ
กระตุน้ ให้ร่างกายเกิดความไวทีจ่ ะแสดงปฏิรยิ าตอบสนองต่อสารเคมีชนิดนัน้ หรือต่อสารเคมีทม่ี โี ครงสร้างโมเลกุลคลา้ ยคลึงกัน
เมือ่ ได้รบั สารเคมีนนั้ หรือสารทีม่ โี ครงสร้างคลา้ ยคลึงกันนัน้ ในครัง้ ต่อ ๆ ไป การกระตุน้ ดังกล่าวเรียกว่า “Sensitization” และ
ปฏิกริ ยิ าด้านภูมคิ มุ ้ กันต่อสารเคมีหลังจาก Sensitization เป็ นอาการแพ้ หรือปฏิกริ ยิ าภูมแิ พ้ต่อสารเคมี หลังจาก Sensitization
แล ้ว การเกิดปฏิกริ ยิ าภูมแิ พ้จะเกิดขึ้นได้ ถึงแม้วา่ จะได้รบั สารเคมีเข้าสูร่ ่างกายในปริมาณเพียงเล็กน้อย
บุคคลที่มคี วามสามารถถูก Sensitization และเกิดปฏิกิริยาภูมแิ พ้ เรียกว่าเป็ นบุคคลที่มคี วามไวต่อการแพ้สารเคมี
(hypersensitive person) ซึง่ ต่างจากบุคคลที่ไม่มคี วามไวต่อการแพ้สารเคมี เมือ่ ได้รบั สารเคมีชนิดและปริม าณเท่ากันจะไม่
เกิดปฏิกริ ยิ าภูมแิ พ้ข้นึ สาหรับคนทีไ่ วต่อการแพ้สารเคมีนนั้ ปฏิกริ ยิ าภูมแิ พ้ต่อสารเคมีบางชนิดอาจรุนแรงถึงเสียชีวติ ได้
ปฏิกิริยาภูมแิ พ้สารเคมีเกิดจากสารเคมีหรือผลจากการเมตาบอลึซมึ ของสารเคมีนนั้ ไปจับตัวกับโปรตีนในร่างกายเกิด
เป็ นแอนติเจน กระตุน้ ให้ร่างกายสร้างแอนติบอดี ปกติจะใช้เวลาหนึ่งถึงสองสัปดาห์ทร่ี ่างกายจะสร้างแอนติบอดีได้ปริมาณมากพอ
ในร่างกาย และจะทาปฏิกิริยากับแอนติเจนจากสารเคมีดงั กล่าวทีไ่ ด้รบั เข้าสู ่ร่างกายในครัง้ ต่อไปเกิดปฏิกิริยาภูมแิ พ้ข้ ึ น ปฏิกิริยา
ภูมิแพ้ทาให้เกิดอาการผิดปกติของร่ างกายได้หลายอย่าง ตัง้ แต่ เกิดอาการผิดปกติท่แี สดงออกทางผิวหนังไปจนถึงการช็อ ก
ซึง่ นาไปสูก่ ารเสียชีวติ ได้หากแก้ไขไม่ทนั
1.2 ปฏิกิริยาต่ อสารเคมีอันเกี่ยวเนื่องกับปัจจัยทางพันธุกรรม (Ideosyncratic Reaction) บุคคลบางคนมีความ
ผิดปกติทางพันธุ กรรมที่ทาให้ขาดสารเอนไซม์บางชนิด เมื่อได้รบั สารเคมีบางอย่างเข้าไปในร่างกาย จะเกิดอาการผิดปกติท่มี ี
ลักษณะคล้ายกับอาการภูมแิ พ้ต่อสารเคมีนนั้ ตัวอย่างเช่น คนทีข่ าดเอนไซม์ NADH-methemoglobin reductase เมือ่ ได้รบั สาร
ประเภท nitrites หรือสารเคมือ่นื ๆ ที่ทาให้เกิด methemoglobine-mia เข้าไปในร่างกายก็จะเกิดความผิดปกติของร่างกาย
เกิดขึ้น จากการที่เกิด methemoglobinemia ขึ้น (methemoglobinemia เป็ นความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงที่เหล็กใน
ฮีโมโกลบินไม่สามารถจับออกซิเจนได้)
1.3 การเกิดปฏิกิริยาทันทีทันใดและแบบล่ าช้ า (Immediate and delayed toxicity) การเกิดปฏิกิริยาแบบ
ทันทีทนั ใด คือผลกระทบต่อร่างกายทีเ่ กิดขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากได้รบั สารเคมี แต่ปฏิกิริยาแบบล่าช้า คือผลกระทบต่อร่างกายที่
เกิดขึ้นภายหลังที่ได้รบั สารเคมีเป็ นระยะเวลาช่วงหนึ่ง สารเคมีก่อนมะเร็ งต้องใช้เวลาโดยทัว่ ไปประมา 20 ถึง 30 ปี จึงจะ
สังเกตเห็นก้อนมะเร็ง สาร diethylstibesto (DES) ซึง่ ใช้เป็ นยาป้ องกันการแท้งสามารถทาให้เด็กในครรภ์เป็ นมะเร็งช่องคลอด
และมะเร็งมดลูกในระยะเวลา 20 ถึง 30 ปี ต่อมา สารเคมีการเกษตรกลุม่ organophosphorous ซึง่ มีฤทธิ์หยุดยัง้ การทางานของ
เอนไซม์ cholinesterase มีคุณสมบัติเป็ นพิษต่อประสาทในระยะยาวเช่นกัน Triothocresyl phosphate (TOCP) เป็ นสารกลุม่
orgenophosphorous ทีม่ อี นั ตรายมาก เมือ่ เข้าสูร่ ่างกายในช่วงแรก จะไม่สงั เกตเห็นอาการผิดปกติใด ๆ จนกระทัง่ หลายวันผ่าน
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ไป จึงจะเริ่มมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นสารเคมีบางชนิดทาให้เกิดปฏิกริ ยิ าทัง้ สองแบบ แต่มกั พบว่าสารเคมีส่วนใหญ่มคี ุณสมบัติทาให้
เกิดปฏิกริ ยิ าแบบทันทืทนั ใดมากกว่า
1.4 การเกิดผลกระทบชนิดคืนสู่ สภาพปกติได้ และชนิดที่สู่ สภาพปกติไม่ ได้ (Reversible and Irreversible
Effects) หรื อการเกิดผลกระทบแบบชั่วคราวและแบบถาวร เมือ่ ร่างกายได้รบั อันตรายจากสารเคมีแลว้ ร่างกายจะซ่อมแซม
ส่วนทีส่ กึ หรอให้กลับคืนสู ่สภาพปกติดงั เดิมได้หรือไม่นนั้ ขึ้นอยู่กบั ว่าผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นเป็ นแบบชัว่ คราวหรือถาวร อวัยวะที่มี
ความสามารถฟื้ นคืนสูส่ ภาพปกติได้ดี เมือ่ ได้รบั อันตรายจากสารเคมีก็มกั กลับคืนสู ่สภาพปกติได้เป็ นส่วนมาก แตกต่างจากระบบ
ประสาทส่วนกลางที่เมื่อได้รบั อันตรายจากสารเคมีก็มกั เป็ นผลกระทบอย่างถาวร เนื่องจากเซลล์ของระบบประสาทส่วนกลางไม่
สามารถแบ่งหรือถูกทดแทนได้ การเกิดมะเร็งการเกิดวิรูป (รูปร่างผิดปกติ) ของตัวอ่อนจากสารเคมี จัดเป็ นผลกระทบอย่างถาวร
1.5 การเกิดอันตรายหรื อพิษแบบเฉพาะที่และแบบเป็ นระบบ (Local and systematic Toxicity) อันตรายแบบ
เฉพาะที่ คือ อันตรายทีเ่ กิดแก่ร่างกาย ณ ตาแหน่งทีส่ มั ผัสกับสารเคมี สารทีม่ ฤี ทธิ์กดั กร่อนและทาให้เกิดความระคายเคือง เป็ น
สารทีท่ าให้เกิดอันตรายแบบเฉพาะที่ ส่วนการเกิดอันตรายแบบเป็ นระบบนัน้ จะต้องมีการดูดซึมสารเคมีเข้าสู ่ร่างกายแลว้ กระจาย
ไป ทาให้เกิดอันตรายยังตาแหน่งอื่น ๆ ทีห่ ่างออกไปจากตาแหน่งทีส่ มั ผัสสารเคมีครัง้ แรก สารเคมีส่วนใหญ่น้ ีไม่เป็ นสารเคมีทไ่ี ว
ต่อการทาปฏิกริ ยิ า มักเป็ นสารทีท่ าให้เกิดอันตรายแบบเป็ นระบบ อย่างไรก็ตาม สารเคมีบางชนิดทาให้เกิดอันตรายได้ทงั้ สองแบบ
เช่น tetraethyl lead สามารถทาให้เกิดอันตราย ณ จุดทีส่ มั ผัสและดูดซึมเข้าสูร่ ่างกาย ณ ระบบประสาทส่วนกลางและอวัยวะอื่น
ๆ ที่สารนี้กระจายไปถึง จะเห็นได้ว่า สารที่ทาให้เกิดอันตรายแบบเป็ นระบบนัน้ ทาอันตรายต่อ อวัยวะหลายแห่ง แต่จะมีความ
รุนแรงของอันตรายไม่เท่ากัน อวัยวะทีไ่ ด้รบั อันตรายมากกว่าอวัยวะอื่น เรียกว่า อวัยวะเป้ าหมาย (Target organ) ไม่จาเป็ นว่า
จะต้องมีการสะสมของสารเคมีตน้ เหตุอยู่มากด้วย เช่น ตะกัว่ จะถูกสะสมอยู่มากในกระดูก แต่เกิดความเป็ นพิษต่อระบบสร้างเม็ด
โลหิตและประสาท เป็ นต้น ระบบประสาทส่วนกลาง มักเป็ นอวัยวะเป้ าหมายของสารเคมีหลายชนิด อวัยวะเป้ าหมายทีส่ าคัญอื่น ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการกิดพิษอย่างเป็ นระบบ คือระบบไหลเวียนโลหิต โลหิต และระบบสร้างโลหิ ต อวัยวะภายใน เช่น ตับ ไต ปอด
และผิวหนัง ส่วนกล้ามเนื้อและกระดูกมักไม่ค่อยเป็ นอวัยวะเป้ าหมายของการเป็ นพิษแบบเป็ นระบบ
การเป็ นพิษจากสารเคมีมากกว่ า 1 ชนิด เมือ่ มีสารเคมีเข้าสูร่ ่างกายมากกว่า 1 ชนิด สารเคมีเหล่านัน้ อาจมีปฏิสมั พันธ์
ต่อกันในการทาให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายได้หลายลักษณะ กลไกของการมีปฏิสมั พันธ์ดงั กล่าว ได้แก่
- การทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงของการดูดซึมเข้าสูร่ ่างกาย
- การจับตัวกับโปรตีน
- การเปลีย่ นสภาพ (biotransformation) หรือการขับสารเคมีออกจากร่างกาย

2. ปฏิสัมพันธ์ ของสารเคมีในการทาให้ เกิดผลกระทบต่ อร่ างกาย
ปฏิสมั พันธ์ของสารเคมีในการทาให้เกิดผลกระทบต่อร่างกาย แบ่งเป็ นลักษณะต่าง ๆ ได้ดงั นี้
2.1 Additive effect เป็ นปฏิสมั พันธ์ของสารเคมีในการทาให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายในลักษณะทีผ่ ลกระทบต่อร่างกาย
ในภาพรวมเป็ นผลบวกของผลกระทบต่อร่างกายของสารเคมีแต่ละชนิด ซึง่ เป็ นลักษณะทีพ่ บมากทีส่ ุด ตัวอย่างเช่น เมือ่ ได้รบั สาร
กาจัดศัตรูพชื กลุม่ organophosphate 2 ชนิด เข้าสู ่ร่างกายพร้อมกัน ผลกระทบร่างกายก็คือผลรวมของผลกระทบต่อร่างกาย
ของแต่ละชนิด (เช่น 2 + 3 = 5)
2.2 Synergistic effect เป็ นปฏิสมั พันธ์ของสารเคมีในการทาให้เกิ ดผลกระทบต่อร่างกายในลักษณะทีผ่ ลกระทบต่อ
ร่างกายในภาพรวมมีมากกว่าผลบวกของผลกระทบต่อร่างกายของสารเคมีแต่ละชนิด (เช่น 2 + 2 = 20) ตัวอย่างเช่ น
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carbontetrachloride และ ethanol เป็ นสารทีเ่ ป็ นพิษต่อตับเมือ่ ได้รบั เข้าสู ่ร่างกายพร้อม ๆ กัน จะทาอันตรายต่อตับได้มากกว่า
ผลรวมของอันตรายของสารแต่ละชนิดหลายเท่า
2.3 Potentiation effect เป็ นปฏิสมั พันธ์ของสารเคมีในการทาให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายในลักษณะทีส่ ารหนึ่งไม่มี
อันตรายต่อวัยวะหนึ่ง แต่เมื่อร่างกายได้รบั พร้อมกับสารอีกชนิดหนึ่งซึ่งมีอนั ตรายต่ออวัยวะนัน้ จะทาให้ร่างกายได้ร ั บอันตราย
มากกว่าอันตรายของสารชนิดทีส่ องอย่างเดียว (0 + 2 = 10) ตัวอย่างเช่น isopropanol ไม่เป็ นพิษต่อตับ ถ้าร่างกายได้รบั
isopropanol ร่ วมกับ carbontetrachloride แลว้ พิษต่ อตับของ carbontetrachlo-ride จะสู งมากกว่าที่ร่างกายได้รบั
carbontetrachloride เพียงอย่างเดียว
2.4 Antagonistm หรื อ antagonistic effect เป็ นปฏิสมั พันธ์ของสารเคมีในการทาอันตรายต่อร่างกายในลักษณะทีม่ ี
ผลรวมของอันตรายที่เกิดขึ้นน้อยกว่าผลบวกของผลกระทบต่อร่างกายของสารแต่ละชนิด และใช้เป็ นประโยชน์ในการแก้พิษ
(antidote) แบ่งได้เป็ น 4 ประเภท คือ
2.4.1 Functional Antagonism เป็ นกรณีทส่ี ารเคมีหกั ล้างพิษกันหรือเกิดผลต่อร่างกายแบบเดียวกันแต่ใน
ทิศทางตรงกันข้ามกัน เช่น barbiturate ทาให้ความดันโลหิตตา่ ลงแต่ nonepinephrine ทาให้ความดันโลหิตสูงขึ้น
2.4.2 Chemical Antagonism หรื อ Inactivation เป็ นกรณีทส่ี ารเคมีทเ่ี มือ่ ทาปฏิกิริยากันในร่างกายแลว้
เปลีย่ นเป็ นสารทีม่ พี ษิ หรืออันตรายน้อยลง เช่น Demercapral (BAL) สามารถจับตัวกับโลหะ เช่น สารหนู ปรอท และตะกัว่ เป็ น
สารประกอบเชิงซ้อนทีม่ พี ษิ น้อยลง
2.4.3 Dispositional antagonism เป็ นกรณี ทส่ี ารเคมีชนิดหนึ่งไปทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในการดู ด
ซึม เปลีย่ นสภาพกระจายหรือขับถ่ายออกจากร่ างกายของสารเคมีอกี ชนิดหนึ่ง ทาให้ปริมาณและระยะเวลาในการทา
อันตรายต่อร่างกายลดลง เช่น การใช้ผงถ่านในการป้ องกันหรือลดการดู ดซึมสารพิษบางอย่างจากกระเพาะอาหารและ
ลาไส้สู่กระแสโลหิต หรือใช้สารทีม่ ฤี ทธิ์ในการขับปัสสาวะในการเร่งการกาจัดสารพิษบางชนิดออกจากร่างกาย เป็ นต้น
2.4.4 Receptor antagonism เป็ นกรณีทส่ี ารเคมีชนิดหนึ่งทีม่ พี ษิ น้อยกว่าไปแย่งทาปฏิกริ ยิ ากับสิง่ ทีเ่ ป็ นตัวทา
ปฏิกิริยา (receptor) ก่อนสารทีม่ พี ษิ มากกว่าหรือสารเคมีทงั้ สองชนิดเมือ่ ทาปฏิกิริยากับ receptor พร้อมกันแลว้ เกิดอันตราย
น้อยกว่าทีค่ วรจะเป็ น ตัวอย่างเช่น การใช้ naloxone ไปแย่ง morphine ทาปฏิกิริยากับ receptor เพื่อรักษาอาการหายใจ
ผิดปกติ เป็ นต้น

กิจกรรม 4.2.4
1. อธิ บายความผิดปกติของร่ างกายจากสารเคมี
2. ระบุปฏิสมั พันธ์ของสารเคมีในการทาให้เกิดผลกระทบต่อร่ างกาย
แนวตอบกิจกรรม 4.2.4
1. ความผิดปกติของร่ างกายจากสารเคมี แบ่งเป็ น
- ปฏิกิริยาภูมิแพ้
- ปฏิกิริยาเกี่ยวเนื่ องกับปัจจัยทางพันธุกรรม
- ปฏิกิริยาแบบทันทีทนั ใดและแบบล่าช้า
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- การเกิดผลกระทบแบบคืนสู่ สภาพปกติได้และแบบกลับคืนสุ่ สภาพปกติไม่ได้
- การเกิดอันตรายแบบเฉพาะที่และแบบระบบ
2. ปฏิสมั พันธ์ของสาคเคมีในการทาให้เกิดผลกระทบต่อร่ างกาย
- Additive effect
- Synergistic effect
- Potentiation effect
- Antagonistic effect
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ตอนที่ 4.3
การทดสอบพิษวิทยาของสารเคมี
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 4.3 แลว้ จึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่ อง
4.3.1 ประเภทของการทดสอบทางพิษวิทยา
4.3.2 การทดสอบในสัตว์ทดลอง
4.3.3 การศึกษาทดลองในมนุ ษย์
4.3.4 การใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาในสัตว์ทดลองเพือ่ กาหนดมาตรฐานความปลอดภัยในมนุ ษย์

แนวคิด
1.
2.

3.

4.

การทดสอบหรือการศึกษาทางพิษวิทยามักเป็ นการศึกษาทดลองในสัตว์หรือใช้รูปแบบจาลองทาง
คณิ ตศาสตร์ เพือ่ คาดคะเนผลกระทบของสารเคมีต่อสุขภาพ แบ่งได้เป็ น 7 ประเภท
การทดสอบทางพิษ วิท ยาของสารเคมีโ ดยใช้ส ตั ว์ท ดลอง อาศัย หลัก การส าคัญ สองข อ้ คื อ
ความสามารถประยุ ก ต์ใ ช้ผลการศึ ก ษากับ มนุ ษย์ไ ด้เ มื่อกระท าอย่ า งถู ก ต้อ งเหมาะสม และ
ความสามารถ ทดสอบสารเคมีในปริมาณมากในสัตว์ทดลองตามหลักเกณฑ์วธิ ีการที่ถูกต้อง
เหมาะสมแลว้ คาดคะเนความเป็ นไปได้ของผลทีจ่ ะเกิดแก่มนุ ษย์ได้
การศึ กษาด้านพิษวิทยาในมนุ ษย์กระทาได้โดยการศึ กษาเชิงระบาดวิทยาของกลุ่มประชากรที่
ได้รบั สัมผัส สารเคมีจากสภาพที่เป็ นอยู่ จริง เช่ น ในกรณี ของการสัมผัสในการทางานและการ
สัมผัสในสิง่ แวดลอ้ มทัวไป
่ และจากการศึกษาทดลองในอาสาสมัคร การศึกษาทดลองในมนุ ษย์
จะต้องปฏิบตั ติ ามหลักจริยธรรมของการศึกษาทดลองในมนุ ษย์และกฎหมายทีเ่ กี่ยวขอ้ ง
หลัก การใช้จ ากผลการศึ ก ษาในสัต ว์ท ดลองเพื่อ ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัย ในการใช้
สารเคมีน นั้ ต้องพิจ ารณาประเด็น ส าคัญ คื อความแตกต่ างของชนิ ด สัตว์ทดลองและปัจจัย ที่
เกี่ ย วข อ้ ง แฟกเตอร์ด า้ นความปลอดภัย และการคาดคะเนผลที่จ ะเกิด ขึ้น กับ มนุ ษ ย์ท่ีร ะดับ
ปริมาณรับสัมผัสตา่ ๆ

วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาตอนที่ 4.3 จบแลว้ นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายประเภทของการทดสอบทางพิษวิทยาได้
2. อธิบายหลักการทดสอบทางพิษวิทยาของสารเคมีในสัตว์ทดลองได้
3. อธิบายหลักการศึกษาด้านพิษวิทยาของสารเคมีในมนุ ษย์ได้
4. อธิบายหลักการใช้ประโยชน์จากการศึกษาในสัตว์ทดลองเพือ่ กาหนดมาตรฐานความปลอดภัยใน
การใช้สารเคมีได้
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เรื่องที่ 4.3.1
ประเภทของการทดสอบทางพิษวิทยา
การทดสอบหรือการศึกษาทางพิษวิทยา โดยปกติแล ้วเป็ นการศึกษาทดลองกับสัตว์ทดลองหรือบางครัง้ การศึกษาผ่านรูป
แบบจาลองอืน่ ๆ เพือ่ คาดคะเนผลกระทบของสารเคมีต่อสุขภาพ การศึกษาทางพิษวิทยาเป็ นการศึกษาทดลองทีส่ ามารถควบคุม
ปริมาณการได้รบั สัมผัส (exposures) และปริมาณทีร่ ่างกายได้รบั (dose) ได้เป็ นอย่างดี การศึกษาประเภทนี้ แบ่งเป็ นวิธีการย่อย
ๆ ทีส่ าคัญคือ
1. การศึกษาความเป็ นพิษเฉียบพลัน (Acute toxicity studies) เป็ นการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากการ
ได้รบั สารเคมีปริมาณมากเพียงครัง้ เดียวเขา้ สู่ร่างกายสัตว์ทดลอง โดยทัวไปแล
่
ว้ วิธีการนี้ใช้ศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพ
ชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะทีแ่ สดงผลในระยะสัน้ ทีเ่ กิดจากสารมลพิษทีน่ ามาทดลอง ทัง้ นี้เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบ
ความเป็ นพิษเฉี ยบพลันกับมลพิษอื่น ๆ ได้และช่ วยในการกาหนดค่ าปริมาณมลพิษที่ร่างกายได้รบั สาหรับการศึ กษา
ผลกระทบต่อสุขภาพระยะยาว
2. การศึกษาความเป็ นพิษค่ อนข้ างเรื้ อรั ง (Subchronic toxicity studies) เป็ นการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพ
สัตว์ทดลองจากการได้ร บั สัม ผัส ในช่ วงเวลาที่ย าวกว่าและจากปริม าณสารเคมีท่ีน อ้ ยกว่า การศึ ก ษาความเป็ นพิษ
เฉียบพลัน โดยปกติจะกาหนดช่วงเวลาของการได้รบั สัมผัสไม่นอ้ ยกว่า 90 วันและทาการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพที่
มีต่อการได้รบั สัมผัสทีร่ ะดับต่าง ๆ หลาย ๆ ระดับ ผลการศึกษาวิธีน้ ีทาให้ทราบถึงความสัมพันธ์ทแ่ี น่ นอนระหว่างชนิด
ของผลกระทบต่อสุขภาพทีศ่ ึกษากับปริมาณการได้รบั เขา้ สู่ร่างกาย
3. การศึกษาความเป็ นพิษเรื้ อรั ง (Chronic toxicity studies) และการวิเคราะห์ ทางชีวภาพของการก่ อมะเร็ ง
(Carinogenicity) เป็ นการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นหลังจากการได้รบั สัมผัสสารเคมีเป็ นระยะเวลายาวนาน
มาก ผลกระทบต่อสุขภาพส่วนใหญ่จะแสดงออกในระยะทีส่ นั้ กว่า แต่ผลกระทบต่อสุขภาพบางชนิด เช่น มะเร็ง มักจะ
ใช้เวลายาวนานมากในการแสดงให้เห็น การศึ กษาวิธีน้ ีเป็ นประโยชน์ต่อการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของมนุ ษย์
เพราะสภาพแวดลอ้ มต่ าง ๆ ของการศึกษาในสัตว์ทดลองถูกทาให้เหมือนกับที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติตามสภาพที่ เป็ น
จริงที่ประชากรทัว่ ไปได้ร บั สัม ผัส อย่ างต่ อเนื่ อง เช่ น การศึ ก ษาผลกระทบต่ อสุข ภาพระยะยาวจากการได้ร บั สัม ผัส
สารเคมีหรือกัมมันภาพตรังสีในปริมาณตา่ เป็ นต้น
4. การศึกษาหลายชั่ วอายุสัตว์ ทดลอง (Multigeneration studies) เป็ นการศึ กษาผลกระทบที่มีต่อการเจริญ
พันธุแ์ ละพัฒนาการของตัวอ่อนของสัตว์ทดลอง ซึง่ มักชอบใช้สตั ว์ฟนั แทะมาก โดยการติดตาผลการได้รบั สารเคมีชนิด
ใดชนิดหนึ่งเขา้ สู่ร่างกายของสัตว์ทดลองรุ่นหนึ่งไปสู่สตั ว์ทดองรุ่นถัดไป การศึกษาวิธีน้ ีเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาเพื่อ
ค้นหาผลกระทบต่ อสุขภาพที่โอกาสจะเกิดขึ้นมากต่ อตัวอ่ อนในครรภ์ และตัวอ่อนแรกเกิดจากสัตว์เพศเมียที่ได้รบั
สัมผัสสารเคมีชนิดนัน้ อย่างต่อเนื่อง ตามปกติแลว้ การศึกษาในสัตว์ทดลอง 2 รุ่น ก็เพียงพอแลว้ ในบางกรณี ก็จาเป็ นที่
จะต้องศึกษา 3 รุ่น เพือ่ ให้ได้เห็นผลทีช่ ดั เจนยิ่งขึ้นและได้ขอ้ มูลมากขึ้น
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5. การศึกษาด้ านเมตาบอลิ ซึมและเภสั ชจลนศาสตร์ (Metabolism and pharmacokinetic studies) ใช้ใน
การศึกษาว่ามีอะไรเกิดขึ้นภายในร่ างกายของสิ่งมีชีวติ ที่ใช้ในการทดลองจากการได้รบั มลพิษเขา้ ไป เช่ น กระบวนการ
ถูกดู ดซึม การผ่านกระบวนการเมตาบอลิซึม การถูกพาไปยังส่วนต่ าง ๆ ในร่ างกาย และการขับออกจากร่ างกายได้
รวดเร็วเพียงใดด้วยอัตราใด เป็ นต้น ผลทีไ่ ด้จากการศึกษานี้เป็ นประโยชน์ต่อการประเมินผลทีไ่ ด้จากการศึกษาด้วยวิธี
อืน่ ๆ และต่อการเปรียบเทียบผลการทดลองทีเ่ กิดจากสิง่ มีชีวติ ทีต่ ่างชนิดกันด้วย
6. การศึกษาด้ านพันธุกรรม (Genetic studies) เป็ น การศึ ก ษาการเปลี่ย นแปลงทางพัน ธุ ก รรมที่ส ามารถ
ถ่ายทอดไปยังรุ่นอืน่ ๆ ได้ โดยกาหนดการทดลองในแบคทีเรีย รา พืช แมลง สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มขี นาดเล็กหรือ
โดยการทดลองในเซลล์สตั ว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ ท่ผี ่านการเพาะเนื้อเยื่อด้วยวิธีการพิเศษมาแลว้ การศึกษาวิธีน้ ี
ไม่จาเป็ นต้องใช้เวลายาวนานและสามารถทราบผลการทดลองได้อย่างรวดเร็ว
7. การวิเคราะห์ ด้านโครงสร้ างสารเคมี (Strucure-activity analysis) เป็ นการศึกษาเพื่อพยากรณ์คุณสมบัติใน
การเป็ น พิษ และการก่ อ มะเร็ ง ที่เ กี่ ย วข อ้ งโดยตรงกับ คุ ณ สมบัติ ท างกายภาพและโครงสร้า งโมเลกุ ล ของมลพิษ
ตัวอย่างเช่ น การศึกษาพันธะทางเคมี (Chemical bonds) หรือจานวนอะตอมของคลอรีนที่มอี ยู่ในโมเลกุลของการ
ประกอบออร์แกโนคลอรีน (Organochlorine compounds) การศึกษาประเภทนี้ยงั ไม่ได้ผลเท่าทีค่ วรจะเป็ นนัก
กิจกรรม 4.3.1
1. อธิ บายลักษณะทัว่ ไปของการทดสอบทางพิษวิทยา
2. ระบุประเภทการทดสอบทางพิษวิทย
แนวตอบกิจกรรม 4.3.1
1. ลักษณะทัว่ ไปของการทดสอบทางพิษวิทยา
- ศึกษาในสัตว์ทดลองหรื อรู ปแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ ควบคุมปริ มาณที่ได้รับสัมผัสและ
ปฏิมาณที่ร่ากายได้รับได้ดี
2. การทดลองทางพิษวิทยา แบ่งได้เป็ น 7 ประเภท คือ
- การศึกษาความเป็ นพิษเฉี ยบพลัน
- การศึกษาความเป็ นพิษค่อนข้างเรื้ อรัง
- การศึกษาคามเป็ นพิษเรื้ อรัง
- การศึกษาหลายชัว่ อายุสตั ว์ทดลอง
- การศึกษาด้านเมตาบอลิซึมและเภสัชจลนศาสตร์
- การศึกษาด้านพันธุ กรรม
- การวิเคราะห์ดา้ นโครงสร้างสารเคมี
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เรื่องที่ 4.3.2
การทดสอบในสั ตว์ ทดลอง
1. ความจาเป็ นและข้ อจากัดในการทดสอบในสั ตว์ ทดลอง
การทดสอบทางพิษวิทยาของสารเคมียงั อาจแบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะ คือการทดสอบในหลอดทดลอง (in vitro toxicity
tests) และการทดสอบในสัตว์ทดลอง (in vivo toxicity tests) โดยการทดสอบในหลอดทดลองนัน้ เป็ นการทดสอบกับ
กลุ่มเซลล์เพียงนิดเดียวทีไ่ ด้มาจากเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่ตอ้ งการศึกษาปฏิกิริยาตอบสนองของเซลล์ต่อสารเคมี เป็ นวิธีการที่ไม่
ยุ่งยาก สิ้นเปลืองเท่ากับการทดสอบในสัตว์ทดลอง ทาให้ได้ขอ้ มูลการเป็ นพิษต่อเซลล์และกลไกการเกิดพิษในระดับโมเลกุล และ
สามารถทาการทดสอบภายใต้สภาวะทีค่ วบคุมได้ดกี ว่าการทดลองในตัวสัตว์ทดลอง แต่อย่างไรก็ตาม การทดสอบในหลอดทดลอง
ก็ไม่สามารถทราบถึงข้อมูลปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายต่อสารเคมีทน่ี อกเหนือจากปฏิกิริยตอบสนองระดับเซลล์และกลไกการ
เกิดมลพิษระดับโมเลกุลได้

2. หลักการสาคัญในการทดสอบความเป็ นพิษของสารเคมีในสั ตว์ ทดลอง
หลักการสาคัญในการทดสอบความเป็ นพิษของสารเคมีในสัตว์ทดลอง ได้แก่
2.1 โดยทัวไป
่ ถือว่าผลกระทบของสารเคมีทเ่ี กิดขึ้นกับสัตว์ทดลองสามารถนามาประยุกต์ใช้กบั มนุ ษย์ได้โดย
- เมื่อเปรียบเทียบในเชิงปริมาณสารเคมีท่ไี ด้รบั ต่ อหน่ วยพื้นที่ของผิวหนังพบว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
มนุ ษย์นนั้ ใกลเ้ คียงกับผลทีเ่ กิดกับสัตว์ทดลอง
- เมื่อเปรีย บเทีย บในเชิงปริม าณสารเคมีท่ีร่ างกายได้ร บั ต่ อน า้ หนัก ตัวพบว่า ผลกระทบที่เกิด ขึ้น กับ
มนุ ษย์มีม ากกว่ า ที่เ กิ ด ขึ้น กับ สัตว์ท ดลองประมาณ 10 เท่ า ซึ่ง เป็ น ที่ม าของการประยุ ก ต์ใช้ป ัจจัย ความปลอดภัย
(safety factor) ในการคานวณหาปริมาณสารเคมีทป่ี ลอดภัยสาหรับมนุ ษย์
เพือ่ ให้สามารถนาผลการทดลองในสัตว์มาประยุกต์ใช้กบั คนได้นนั้ จาเป็ นต้องดาเนินการ ดังนี้
- เลือกสัตว์ทแ่ี สดงปฏิกิริยาตอบสนองแบบทีเ่ ราต้องการศึกษา
- เลือกสัตว์ท่ี biotransform สารเคมีแบบเดียวกันกับมนุ ษย์
- ในขณะศึกษาให้สตั ว์ทดลองอยู่ในสภาพแวดลอ้ มแบบเดียวกับสิ่งแวดลอ้ มการทางานของคนงานและ
ได้รบั สารเคมีจากการทางานเขา้ สู่ร่างกายในลักษณะเดียวกันหรือใกลเ้ คียงกันทีส่ ุด
- กาหนดจานวนสัตว์ทดลองเพือ่ ให้มคี วามเชื่อถือได้ทางสถิติ
2.2 ถือว่าเป็ นสิง่ จาเป็ นทีจ่ ะต้องทดสอบความเป็ นพิษของสารเคมี โดยใช้สารเคมีในปริมาณมากกับสัตว์ทดลอง เพือ่ ทีจ่ ะ
อนุ มานได้ว่าจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างกับมนุ ษย์ หลักการนี้มพี ้ นื ฐานมาจากหลักการความสัมพันธ์ของปริมาณสารเคมีทร่ี ่างกาย
ได้รบั กับปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารเคมีของร่างกาย (dose-response relationship) คือเมือ่ เพิม่ ปริมาณสารเคมีทร่ี ่างกายได้รบั
แลว้ จะทาให้ปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายเพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากจาเป็ นต้องใช้ตวั อย่างสัตว์ทดลองที่ไม่มากนัก เมื่อเทียบกับ
จานวนคนทีเ่ สีย่ งต่อสารเคมี จึงจาเป็ นต้องใช้สารเคมีในปริมาณมากเพือ่ ให้สามารถตรวจวัดผลกระทบจากสารเคมีได้ ต่อจากนัน้
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จึงใช้วธิ ีการคาดประมาณออกมานอกช่วงข้อมูล (extrapolation) ในเชิงแนวโน้มว่าจะเกิดลกระทบอย่างไรเมื่อร่ างกายได้รบั
สารเคมีในปริมาณทีน่ อ้ ยลง

3. ข้ อจากัดในการทาการทดสอบในสั ตว์ ทดลอง
การทดสอบในสัตว์ทดลองทาให้เราพยากรณ์หรื ออนุ มานผลกระทบทีจ่ ะเกิดกับคนได้ แต่พงึ ตระหนักไว้ว่าการ
ทดสอบในสัตว์ทดลองเพื่อวัตถุประสงค์ดงั กล่าวมีขอ้ จากัดหลายประการ ทัง้ ในการเลือกประเภทของสัตว์ทดลองที่มี
ปฏิกิริยาตอบสนองต่ อสารเคมีใกลเ้ คียงกับมนุ ษย์ให้มากที่สุดเมื่อมีวธิ ีการได้รบั สารเคมีท่เี ขา้ สู่ร่างกายแ บบเดียวกัน
รวมทัง้ ในการกาหนดจานวนสัตว์ทดลองเพื่อให้มีความเชื่อถือผลการทดสอบได้อย่างถูกต้องทางสถิติ ดังนัน้ ก่ อนจะ
ดาเนินการทดสอบในสัตว์จะต้องพิจารณาดาเนินการให้เหมาะสมกับขอ้ จากัดดังกล่าวก่อน เพือ่ ให้สามารถนาผลกระทบ
มาใช้ประโยชน์กบั มนุ ษย์ได้อย่างเหมาะสมเช่นกัน
การศึ ก ษาทดลองในสัตว์ดงั กล่าวนี้ มีคุณค่ าอย่ างยิ่งต่ องานพิษวิทยาทัง้ ในอดีตและปัจจุบนั เมื่อมีก ารผลิต
สารเคมีช นิ ด ใหม่ ข้ ึน มาจะต้องมีก ารศึ ก ษาเบื้อ งต้น ถึง อัน ตรายต่ อ สิ่ง มีชี วิต ของสารเคมีน ั้น โดยการทดสอบด้า น
พิษวิทยากับสัตว์ทดลอง
เหตุผลทีเ่ ลือกทดสอบในสัตว์ทดลอง คือ
- ประหยัดค่าใช้จ่าย
- สะดวก
- มีขอ้ มูลการศึกษาพิษวิทยาในอดีตมากมายในสัตว์ทดลอง เป็ นประโยชน์ในการค้นคว้าเปรียบเทียบกับ
สารเคมีทม่ี ลี กั ษณะคลา้ ยกัน ดังแสดงในตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 ตัวอย่ างของการศึกษาทดลองในสั ตว์
ชนิดสัตว์ ทดลอง
หนู ขาว (Albino rats)

หนู ตะเภา (Quiner pigs)
กระต่าย
ไก่

เป็ ด

ประเภทการศึกษาทางพิษวิทยา
ใช้ทดสอบความเป็ นพิษเบื้องต้น
ยกเว ้นทดสอบการแทรกผ่านผิวหนัง การระคายเคืองผิวหนัง และอันตรายต่อแก้วตา
(cornea)
ใช้ทดสอบคุณสมบัตกิ ารทาให ้เกิดอาการแพ ้ทางผิวหนัง (dermal sensitizing potential)
ใช้ทดสอบการแทรกผ่านผิวหนัง การระคายเคืองผิวหนังแบบปฐมภูมแิ ละอันตรายต่อแก้วตา
ทดสอบสารทีม่ คี ุณสมบัติทาให ้เกิดอัมพาตทีเ่ กิดจาก nicotinic sciatec nerve paralysis
เช่น สาร triorthocresyl phosphate (TOCP)
ทดสอบสารทีส่ ามารถทาให ้เกิดต้อกระจกของนัยน์ตา (cataractogenic potential)
ทดสอบสารทีม่ คี ุณสมบัติทาให ้เกิดอัมพาตทีเ่ กิดจาก nicotinic sciatec nerve paralysid
เช่น สาร triorthocresyl phosphate (TOCP)
ทดสอบสารทีส่ ามารถทาให ้เกิดต้อกระจกของนัยน์ตา
(cataractogenic potential)
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กิจกรรม 4.3.2
1. ระบุขอ้ ได้เปรี ยบของการทดสอบทางพิษวิทยาในสัตว์ทดลองเมื่อเทียบกับการทดลองใน
หลอดแก้ว
2. บอกหลักการทดสอบความเป็ นพิษของสารเคมีในสัตว์ทดลอง
3. บอกข้อจากัดของการทดสอบความเป็ นพิษของสารเคมีในสัตว์ทดลอง
แนวตอบกิจกรรม 4.3.2
1. ข้อได้เปรี ยบของการทดสอบทางพิษวิทยาในสัตว์ทดลอง คือ
- ทราบปฏิกิริยาตอบสนองของร่ างกายต่อสารเคมีที่นอกเหนือจากปฏิกิริยาตอบสนองระดับเซลล์
และกลไกการเกิดพิษระดับโมเลกุลได้
2. หลักการทดสอบความเป็ นพิษของสารเคมีในสัตว์ทดลอง
- ถือว่าสามารถนาผลที่ได้จากสัตว์ทดลองมาประยุกต์ใช้กบั มนุษย์ได้ ถ้าทาถูกต้องตามหลัก
วิชาการ
- ถือว่าสามารถใช้หลักการคาดประมาณออกมานอกช่วงข้อมูล (Extrapclation) ในการคาด
ประมาณปฏิกิริยาตอบสนองที่ Dose ต่า ๆ จาก Dose-response-curve ของการทดลองกับสัตว์ทดลองที่ Dose
สู ง ๆ เพื่อให้สามารถอนุมานผลที่จะเกิดแก่มนุษย์ได้
3. ข้อจากัดของการทดสอบความเป็ นพิษของสารเคมีในสัตว์ทดลอง
- การเลือกสัตว์ทดลองที่มีปฏิกิริยาตอบสนองใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุด
- วิธีการได้รับสารเคมีเข้าสู่ ร่างกายแบบเดียวกับที่เกิดในมนุษย์
- การกาหนดจานวนสัตว์ทดลองเพื่อให้มีความเชื่อถือได้ทางสถิติ
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เรื่องที่ 4.3.3
การศึกษาทดลองในมนุษย์
1. ความจาเป็ นในการศึกษาทดลองในมนุษย์
การศึ กษาการทดลองผลกระทบของสารเคมีต่อร่ างกายมนุ ษย์โดยตรงเป็ นสิ่งที่จะต้องไม่กระทาเป็ นอันขาด
หากไม่ ส ามารถพิสู จ น์ได้ว่ าการทดลองนัน้ ปลอดภัย และไม่ ก ระทบต่ อศัก ดิ์ศ รีค วามเป็ น มนุ ษย์แ ละสิทธิม นุ ษยชน
นอกจากนี้ ถึงแม้จะได้มผี ลศึกษาทดลองในสัตว์แลว้ ว่าสารเคมีมคี วามปลอดภัยแลว้ ก็ตาม ก็อาจต้องพิจารณาควรให้มี
การใช้สารดังกล่าวในกลุ่มคนจานวนหนึ่ง โดยมีการเฝ้ าติดตามผลกระทบต่อสุขภาพอย่างใกลช้ ิด จนแน่ ใจว่าปลอดภัย
จริงเสียก่อนแลว้ จึงกระจายการใช้ออกไปสู่สาธารณชน

2. หลักการศึกษาทดลองในมนุษย์
เราจาเป็ นต้องมีขอ้ มูลซึง่ ได้จากการศึกษาทดลองในมนุ ษย์ เพือ่ ใช้ในการดาเนินการ ต่อไปนี้
2.1 การเลือกชนิดของสัตว์ทดลองที่เหมาะสมที่สุดในสัตว์ทดสอบสารเคมี เพื่อพยากรณ์ผลกระทบที่จะเกิด
ขึ้นกับมนุ ษย์ (โดยเปรียบเทียบกระบวนการเมตาบอลิซมึ )
2.2 การศึ ก ษาผลกระทบหรื อปฏิกิริย าตอบสนองที่ก ลับคืน สู่ ส ภาพปกติได้ (reversible effects) ใน
สัตว์ทดลองทีไ่ วต่อสารเคมีนนั้ ทีส่ ุด เพือ่ ทราบว่ามีลกั ษณะแบบเดียวกับทีเ่ กิดขึ้นกับมนุ ษย์หรือไม่
2.3 การศึกษาผลกระทบของสารเคมีทเ่ี กิดขึ้นเฉพาะกับมนุ ษย์
การศึกษาทดลองกับมนุ ษย์โดยตรงสามารถกระทาได้ภายใต้การควบคุมอย่ างระมัดระวังเป็ นอย่างดี เมื่อมี
ขอ้ มูล ว่าสารเคมีแ ละวิธีการใช้ทดสอบนัน้ ปลอดภัย โดยทาการทดสอบเพื่อทราบผลกระทบหรือการตอบสนองต่ อ
สารเคมีใ นระดับปริ ม าณที่น อ้ ยกว่ าปริ ม าณที่ท ราบว่ าปลอดภัย ตัว อย่ างของปฏิกิ ริย าตอบสนองที่ศึ ก ษาคื อ การ
เปลีย่ นแปลงของช่ วงเวลาการเกิดปฏิกิริยา (Rection time) การแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ และการตอบสนองของอวัยวะ
รับรูก้ ารสัมผัสต่าง ๆ เป็ นต้น
ขอ้ มูลด้านพิษวิทยาของสารเคมีต่อร่ างกายมนุ ษย์นอกจากจะได้จากการศึกษาทดลองในอาสาสมัครโดยตรง
แลว้ ยังได้มาจากการศึกษาทางระบาดวิทยาในการใช้สารเคมีตามปกติ การใช้สารเคมีในการประกอบอาชีพและจากการ
ได้รบั สัมผัสสารเคมีเนื่องจากอุบตั เิ หตุดว้ ย

3. ข้ อพิจารณาด้ านศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์ และสิ ทธิมนุษยชน
การให้ความสาคัญต่อคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุ ษย์และสิทธิมนุ ษยชนเป็ นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งต่อการ
ดาเนินการศึ กษาทดลองในมนุ ษย์ หากจาเป็ นจะต้องมีการศึกษาทดลองในมนุ ษย์ก็จาเป็ นจะต้องมีหลักฐานการศึกษา
ในสัตว์ทดลองหรือการศึ กษาวิธีอ่นื ๆ อย่ างเพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าการทดลองนัน้ มีความปลอดภัยต่อมนุ ษย์ ก่ อนจะ
ด าเนิ น การทดลองในมนุ ษย์จะต้อ งได้ร บั อนุ ญ าตจากคณะกรรมการด้า นจริย ธรรมใน การศึ ก ษาทดลองในมนุ ษ ย์
เสียก่ อน เพื่อตรวจสอบการดาเนินการศึกษาขอ้ บัญญัติดา้ นสิทธิมนุ ษยชนขององค์การสหประชาชาตินนั้ เป็ นไปตาม
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Declaration of Helsinki และขอ้ กาหนดของแต่ละประเทศ และบุคคลที่เป็ นเครื่องมือให้ดาเนินการทดลองจะต้อง
แสดงความยินยอมโดยปราศจากการบังคับใด ๆ ทัง้ สิ้น นอกจากนี้ บางประเทศก็ยงั มีกฎหมายหรือขอ้ บังคับพิเศษที่
ควบคุมการทดลองในทารกในครรภ์ เด็ก ๆ ผูว้ กิ ลจริตและนักโทษอย่างรัดกุมด้วย
ในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขมีคณะกรรมการศึกษาวิจยั ในคน มีหน้าที่ในการพิจารณาด้านจริยธรรม
สาหรับการวิจยั ในคน และได้กาหนดเกณฑ์การพิจารณาการวิจยั ในคน พ.ศ. 2536 (แก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2538) ไวด้ งั นี้
3.1 กระทรวงสาธารณสุ ข มีหน้าทีใ่ นการพิจารณาด้านจริยธรรมสาหรับการวิจยั ในคน ดังนี้
1) เป็ นโครงการวิจยั ซึง่ ดาเนินการโดยขา้ ราชการหรือหน่ วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจน
โครงการซึ่ง ด าเนิ น การโดยผู อ้ ่ืน ในสถานบริ ก ารของกระทรวงสาธารณสุ ข หรื อในพื้น ที่ท่ีร บั ผิด ชอบของกระทรวง
สาธารณสุข
2) เป็ นโครงการวิจยั ที่ดาเนิ นการโดยหน่ วยงานอื่น ซึ่งขอความร่ วมมือมายังกระทรวงสาธารณสุ ขให้
พิจารณาในด้านจริยธรรม
3) เป็ น โครงการวิจ ยั ซึ่ง แหล่ ง ทุ น ทัง้ ในและต่ า งประเทศ ก าหนดให้ก ระทรวงสาธารณสุ ข ในฐานะ
หน่ วยงานรับผิดชอบการสาธารณสุขของประเทศพิจารณาในด้านจริยธรรม
3.2 การเสนอโครงการวิ จัยเพื่ อขอรั บการพิ จารณาจากกระทรวงสาธารณสุ ข โครงการวิจยั จะต้องมี
ลักษณะ ดังนี้
1) จะต้องเป็ นการวิจยั ทีไ่ ม่ขดั ต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
2) จะต้องมีนกั วิจยั และผูร้ ่วมวิจยั ทีเ่ พียงพอและมีความรูค้ วามชานาญในแต่ละสาขาที่จะทาการวิจยั เป็ น
อย่างดี สามารถรูถ้ งึ ผลดีและผลเสีย อันอาจเกิดได้จากการวิจยั ทุกขัน้ ตอน
3) ผูว้ จิ ยั หรือคณะผูว้ จิ ยั จะต้องมีผูไ้ ด้รบั อนุ ญาตให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ เป็ นไทยร่ วมอยู่ดว้ ยอย่าง
น้อย 1 คน และจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการดูแลรักษาในกรณี ทเ่ี กิดอันตรายแก่ผูย้ อมตนให้ทดลอง
4) มีวตั ถุประสงค์ชดั เจนและแน่ นอนเป็ นไปได้
5) ผลงานวิจยั ดังกล่าวจะให้ขอ้ มูลหรือความรูใ้ หม่ทเ่ี ป็ นประโยชน์
6) แสดงถึงความจาเป็ นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทจ่ี ะต้องดาเนินการทดลองต่อมนุ ษย์
7) ต้องมีหลักฐานเอกสารอ้างอิง มีความเชื่อถือได้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับผลการวิจยั ในสัตว์ทดลอง
หรือผลการวิจยั อืน่ ทีป่ ระสบความสาเร็จพอสมควรเพือ่ ยืนยันถึงความปลอดภัยของการวิจยั นัน้ อย่างเพียงพอ
8) จานวนคนที่ใช้ในการวิจยั ควรต้องจากัดความจาเป็ นทางสถิติ โดยใช้จานวนน้อยที่สุ ดที่เพีย งพอ
สาหรับการแปลผล
9) แสดงข อ้ พิจารณาในด้านจริย ธรรมและการเตรีย มการป้ องกัน อัน ตรายที่อาจเกิด แก่ ผูย้ อมตนให้
ทดลอง วิธี ก ารดู แ ลรัก ษาและอุป กรณ์ ท่ีจาเป็ น ที่พ ร้อ มที่จ ะดู แ ลผู ย้ อมตนให้ท ดลองใช้อ ย่ า งมีป ร ะสิท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลและการตอบแทนทีผ่ ูย้ อมตนให้ทดลองจะได้รบั ในกรณี ต่าง ๆ
10) ระบุหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครที่จะยอมตนให้ทดลองในโครงการวิจยั และการคัดออกจาก
โครงการวิจยั รวมทัง้ เกณฑ์ทจ่ี ะหยุดการวิจยั
11) คาขอและเอกสารประกอบการวิจยั ทีเ่ ป็ นภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะใบยินยอมและเอกสารแนะนา
ยอมตนให้ทดลองจะต้องแปลเป็ นภาษาไทย
12) แสดงประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั ของผูย้ อมตนให้ทดลอง ผูว้ จิ ยั สถาบันทีท่ าการวิจยั และประเทศชาติ
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13) สามารถแสดงรายการ/ประมาณการค่าใช้จ่ายในการวิจยั และแหล่งทุนของการศึกษาวิจยั ตามแบบที่
กาหนดแนบท้ายเกณฑ์น้ ี
3.3 การวิ จัยในมนุษย์ จะกระทาได้ เมื่ อได้ รับความยินยอมโดยอิ สระเป็ นลายลักษณ์ อักษร จากผู้ยอม
ตนให้ ทดลอง ในกรณี ที่ผู ย้ อมตนให้ท ดลองไม่ ส ามารถแสดงความยิน ยอมได้ ผู ป้ กครอง ผู ใ้ ช้อานาจปกครอง
ผูอ้ นุ บาลหรือผู แ้ ทนโดยชอบธรรม เป็ นผู ใ้ ห้ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแทน ใบยินยอมให้ทดลองให้ใช้ตาม
แบบทีก่ ระทรวงสาธารณสุขกาหนดหรือแบบทีส่ อดคลอ้ งกับกระทรวงสาธารณสุข
3.4 ผู้วิจัยต้ องชีแ้ จงให้ ผ้ ยู ินยอมตนให้ ทดลองได้ ร้ ู ถึง
1) วิธีการหรือแผนงานทัง้ ในส่วนที่ผูว้ จิ ยั จะดาเนินการต่อผูย้ อมตนให้ทดลองและที่ผูย้ อมตนให้ทดลอง
ต้องปฏิบตั ิ
2) อันตรายที่อาจเกิด ขึ้นระหว่างการวิจยั และภายหลังการวิจยั ตลอดจนการป้ องกันอัน ตรายที่ผูว้ ิจยั
เตรียมไว ้
3) สิทธิประโยชน์ทพ่ี งึ ได้จากการวิจยั ของผูถ้ ูกทดลองของหน่ วยงาน ของโครงการ และของประเทศชาติ
4) สิทธิของผูย้ อมตนให้ทดลองในการบอกเลิกการวิจยั โดยเสรี
5) คาอธิบายอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวขอ้ งจนผูย้ อมตนให้ทดลองหมดขอ้ สงสัย โดยแสดงออกว่าไม่เป็ นการชักจูง
หรือชักชวนให้หลงเชื่อ
3.5 ผู้วิจัยต้ องเลือกวิจัยที่เสี่ ยงอันตรายและก่ อให้ เกิดผลเสี ยแก่ ร่างกายและจิ ตใจของผู้ยอมตนให้ ทดลองน้ อย
ที่สุด โดยเฉพาะในเด็ก ผูส้ ูงอายุ และหญิงมีครรภ์หรือผูท้ ไ่ี ม่อยู่ในภาวะอิสระทีจ่ ะตัดสินใจ
3.6 ผู้วิจัยต้ องทาการวิจัยด้ วยความระมัดระวังตามมาตรฐานวิชาชีพแห่ งตนและต้ องระงับการวิจัยทันทีที่มขี ้ อ
บ่ งชีว้ ่ าอาจเกิดอันตรายแก่ ผ้ ยู อมตนให้ ทดลอง
3.7 ผู้ยอมตนให้ ทดลอง ผูป้ กครอง ผูใ้ ช้อานาจปกครอง ผูอ้ นุ บาล หรือ ผูแ้ ทนโดยชอบธรรมของผูย้ อมตน
ให้ทดลอง สามารถบอกเลิกการยินยอมเขา้ ร่วมการวิจยั เมือ่ ใดก็ได้ โดยการยกเลิกการยิ นยอมนัน้ ต้องไม่มผี ลกระทบ
ต่อสิทธิของผูย้ อมตนให้ทดลองทีจ่ ะได้รบั การรักษาตามปกติ
3.8 ผู้วิจัยควรรายงานความก้ าวหน้ าของการวิจัยให้ คณะกรรมการฯ ทราบ และจัดส่งรายงานการวิจยั
ฉบับสมบูรณ์ให้คณะกรรมการพิจารณาการศึ กษาวิจยั ในคน ภายใน 6 เดือนหลังเสร็จสิ้นการวิจยั โดยจัดพิมพ์เป็ น
ภาษาไทย 3 ชุด และภาษาอังกฤษ 3 ชุด (ถ้ามี)
3.9 คณะกรรมการพิ จารณาการศึ กษาวิ จัยในคน อาจจะก าหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขเพิ่มเติมตามความ
เหมาะสมและความจาเป็ นเฉพาะเรื่องหรือการทัวไปก็
่ ได้
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กิจกรรม 4.3.3
อธิ บายหลักการศึกษาด้านพิษวิทยาของสารเคมีในมนุ ษย์

แนวตอบกิจกรรม 4.3.3
1. มีความปลอดภัยและมีการควบคุมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผถู ้ ูกทดสอบ
2. ไม่ขดั ต่อศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์และสิ ทธิ มนุ ษยชน
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เรื่ องที่ 4.3.4
การใช้ ประโยชน์ จากผลการศึกษาในสั ตว์ ทดลองเพื่ อกาหนด
มาตรฐานความปลอดภัยในมนุษย์
ดังได้กล่าวแลว้ ว่า การทดสอบในสัตว์ทดลองมีขอ้ จากัดหลายประการ ดังนัน้ การทดสอบความเป็ นพิษของ
สารเคมีในสัตว์ทดลองเพือ่ กาหนดมาตรฐานความปลอดภัยในมนุ ษย์ ควรได้พจิ ารณาประเด็ นต่อไปนี้ในการออกแบบ
การทดลองให้ได้ผลเป็ นทีน่ ่ าเชื่อถือ
1. เลือกชนิดและพันธุข์ องสัตว์ทดลองทีม่ ลี กั ษณะการตอบสนองต่อสารเคมีทศ่ี ึกษาใกลเ้ คียงต่อมนุ ษย์
2. จานวนสัตว์ทดลองทีใ่ ช้ในการศึกษาเพียงพอทีจ่ ะให้ผลทีเ่ ชื่อถือได้ทางสถิติ
3. วิธีการเขา้ สู่ร่างกายของสารเคมี
4. สภาวะทางกายภาพและเคมีของสารเคมี
5. ผลขา้ งเคียงและอวัยวะเป้ าหมายของสารเคมี
นอกจากนี้ การแปรผลการทดสอบในสัตว์ทดลองต้องพิจารณาด้วยว่ามีสตั ว์ทดลองเหลือรอดตายเพียงพอ
หรือไม่ มีโรคแทรกอืน่ ๆ เกิดขึ้นแก่สตั ว์ทดลองในขณะทดสอบหรือไม่ ปริมาณและคุณภาพของขอ้ มู ลทางพยาธิวทิ ยา
ทีศ่ ึกษาเพียงพอหรือไม่ รวมไปจนถึงขอ้ มูลสภาวะแวดลอ้ มต่าง ๆ ของการทดสอบที่จะมีผลต่อการศึกษาด้วย เพื่อให้
การแปรผลการทดสอบเป็ นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม
ปัจจัยสาคัญทีต่ อ้ งพิจารณาในการขยายแนวโน้ม (Extrapolate) ขอ้ มูลที่ได้จากการทดสอบในสัตว์ทดลองมา
สู่คน คือ
1. ชนิดและพันธุ์ของสั ตว์ ทดลองและปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง สารเคมีส่วนใหญ่มคี ุณสมบัติทาให้เกิดพยาธิสภาพที่
เหมือนกันทัง้ ในมนุ ษย์และในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทาให้มอี าการผิดปกติท่แี สดงออกเหมือน ๆ กัน จะแตกต่างกันก็คือปริมาณ
สารเคมีท่เี ข้าไปในร่ างกายแลว้ ทาให้เกิดความผิดปกติดงั กล่าว มนุ ษย็ก็มีความไวต่ อการเกิดปฏิกิริยาตอบสนองต่ อสารเคมี
บางอย่างมากกว่าสัตว์ทดลอง และสัตว์ทดลองก็มคี วามไวต่อสารเคมีบางอย่างมากกว่ามนุษย์ ทัง้ นี้เป็ นเพราะความแตกต่างกันของ
เมตาบอลิซึม และอัตราการดู ด ซึม การแพร่ กระจายในร่ า งกาย และการขับถ่ า ยสารพิษออกจากร่ า งกาย ตัว อย่า งเช่ น สาร
2-naphthylamine ทาให้เกิดมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะ สุนขั แฮมสเตอร์ และมนุ ษย์ แต่ ไม่ทาให้เกิดมะเร็งดังกล่าวในหนู
กระต่าย และหนู ตะเภา เป็ นต้น นอกจากนี้ มีปจั จัยอืน่ เช่น ช่วงอายุทต่ี ่างกันระหว่างสัตว์ทดลองและมนุษย์ โดยพบว่าสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม 70 กว่าชนิด มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของช่วงชีวติ (อายุขยั ) กับนา้ หนักตัวซึง่ ถ้ามีนา้ หนักตัว 70 กิโลกรัม (เท่านา้ หนัก
ตัวเฉลีย่ ของมนุษย์) จะมีอายุขยั เฉลีย่ เพียง 15 ปี เท่านัน้ ดังนัน้ หนู ทดลองซึง่ มีอายุขยั เฉลีย่ 2-5 ปี ก็เทียบได้กบั อายุของมนุ ษย์
เพียง 15-17 ปี เท่านัน้ ดังนัน้ ในการแปลและประยุกต์ใช้ผลการทดสอบจากสัตว์ทดลองกับมนุษย์ตอ้ งพิจารณาประเด็นเหล่านี้ให้ดี
ค่า Species Conversion Factor ที่ใช้มคี ่ าตัง้ แต่ 1 ถึง 10 ขึ้นอยู่กบั การตัดสินใจของนักพิษวิทยาว่าจะให้นา้ หนักประเด็นนี้
เพียงใด
2. ระดับปริ มาณสารเคมีตา่ สุ ดที่ทาให้ เกิดผลกระทบที่สังเกตได้ (Lowest Observable Effect Level, LOAEL)
วัตถุประสงค์หนึ่งของการทดสอบทางพิษวิทยา คือเพือ่ ทราบข้อมูลสาหรับใช้ในการประเมินความเสีย่ งต่ออันตรายจากสารเคมี จาก
การทดสอบทางพิษวิทยาเพื่อศึกษาผลกระทบชนิดเรื้อรังในสัตว์ทดลอง เราจะทราบระดับปริมาณสารเคมีตา่ สุดที่ทาให้เกิดผล
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กระทบทีส่ งั เกตได้ (Lowest Observable Effect Level, LOAEL) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ระดับปริมาณสารเคมีตา่ สุดทีท่ าให้
เกิดอาการผิดปกติทส่ี งั เกตได้ (Lowest Observable Adverse Effect Level, LOAEL) กับระดับทีไ่ ม่ทาให้เกิดผลกระทบที่
สังเกตได้ (No-observed-Adverse Effect Level, NOAEL) ซึง่ NOAEL ก็คือ ปริมาณสูงสุดของสารเคมีทร่ี ่างกายสัตว์ทดลอง
ได้รบั โดยไม่ทาให้เกิดอาการผิดปกติทส่ี งั เกตได้ อีกนัยหนึ่งก็อาจกล่าวได้ว่า ค่า NOAEL นี้เป็ นระดับปลอดภัยจากสารเคมีชนิด
นัน้ ในสัตว์ทดลอง สาหรับการหาระดับปลอดภัยจากสารเคมีชนิดนัน้ ในมนุ ษย์นนั้ จึงจาเป็ นต้องใช้วธิ ีหาแนวโน้ม (extrapolate)
จากข้อมูลทีม่ อี ยู่ของสัตว์ทดลองเพือ่ คาดประมาณข้อมูลดังกล่าวทีร่ ะดับปริมาณสารตา่ (low dose)
3. ความทนได้ ของร่ างกาย (Threshold) หากพิจารณาการตอบสนองของร่ างกายของกลุ่มประชากรต่ อ
สารเคมีทร่ี ่างกายได้รบั จะมีปริมาณสารเคมีทร่ี ่างกายได้รบั ค่าหนึ่งที่ถา้ ตา่ กว่านัน้ แลว้ โอกาสที่จะมีคนในกลุ่มประชากร
นัน้ มีปฏิกิริยาตอบสนองต่ อสารเคมีนนั้ มีค่าเป็ นศู นย์ เราเรียกค่ านัน้ ว่าค่ าความทนได้ของร่ างกาย (Threshold) ของ
สารเคมี จากการทดสอบแบบเฉี ยบพลันนัน้ เห็นได้ชดั เจนกว่าการทดสอบพิษแบบเรื้อรังและหาค่ าได้ยากมากสาหรับ
สารก่ อมะเร็ง จึงมีแนวคิดว่าสารก่ อมะเร็งไม่มีค่าระดับกัน้ เพื่อให้สะดวกแก่ การปฏิบตั ิ การพิจารณาว่าสารเคมีใดมี
ความปลอดภัยต่อมนุ ษย์มากน้อยเพียงใดต้องพิจารณาจากค่ าความทนได้ของร่างกาย
4. ค่ าแฟกเตอร์ ความปลอดภัย (Safety Factors หรื อ Uncertainty Factors) เป็ นค่ าที่กาหนดขึ้นเพื่อเป็ น
ตัวปรับแก้ความไม่แน่ นอนอันเกิดจากการขยายแนวโน้มขอ้ มูลจากการทดลองในสัตว์มาสู่มนุ ษย์และจากกลุ่มคนที่ถูก
ทดสอบ ซึง่ มีจานวนน้อยไปสู่กลุ่มประชากรขนาดใหญ่ ค่ าแฟกเตอร์ความปลอดภัยอาจมีได้ตงั้ แต่ 1-5,000 โดยทัว่ ไป
แลว้ ค่าแฟกเตอร์ความปลอดภัยจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กบั
1) คุณสมบัตคิ วามเป็ นพิษของสารเคมี
2) ขนาดและประเภทของกลุ่มประชากรทีต่ อ้ งการคุม้ ครองป้ องกันจากอันตรายของสารเคมี
3) คุณภาพและความน่ าเชื่ อถือของขอ้ มูลด้านพิษวิทยาที่มีอยู่ ตัวอย่ างเช่ น ถ้าผลกระทบของสารเคมี
ร่ างกายไม่ถือว่ารุนแรงมากโดยขอ้ มูลดังกล่าวนี้เป็ นขอ้ มูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าในมนุ ษย์ และผู ท้ ่มี ีโอกาสได้รบั
ผลกระทบจากสารเคมีดงั กล่าวมีเพียงไม่ก่คี น กรณี เช่นนี้ค่าแฟกเตอร์ความปลอดภัยกาหนดให้เป็ น 2-5 หรือน้อยกว่า
ก็ถอื ว่าเพียงพอ
ถ้าผลกระทบของสารเคมีต่อ ร่ า งกายรุ น แรงมาก จ านวนผู ม้ ีโอกาสได้ร บั ผลกระทบมีม ากและข อ้ มูล ด้า น
พิษวิทยาทีม่ อี ยู่เป็ นขอ้ มูลที่ได้จากการทดลองในสัตว์เป็ นส่วนใหญ่ ก็อาจต้องกาหนดค่ าแฟกเตอร์ความปลอดภัยเป็ น
1,000 หรือมากกว่า บางกรณี เมือ่ มีการกาหนดค่าแฟกเตอร์ความปลอดภัยขึ้นมาแลว้ ใช้ได้ผลดี ก็มกั จะมีการใช้ค่านัน้
ต่อไป
ในการกาหนดระดับปริมาณทีย่ อมให้ได้รบั สัมผัสอย่างปลอดภัยของสารเคมีท่มี คี ่ าระดับกัน้ นัน้ ทาได้โดยการ
หาค่ า NOAEL ที่ได้จากสัตว์ทดลองด้วย แฟกเตอร์ความปลอดภัย วัตถุประสงค์ข องการใช้ค่ าแฟกเตอร์ค วาม
ปลอดภัยก็เพือ่ ให้สามารถกาหนดระดับการได้รบั สัมผัสทีม่ ่งุ เน้นการป้ องกันผลกระทบต่อสุขภาพระดับการได้รบั สัมผัส
ที่คานวณขึ้นมาโดยใช้แฟกเตอร์ความปลอดภัยไม่ใช่ ระดับที่ร่างกายจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองหรือแสดงการได้รบั
พิษจากสารเคมีแต่เป็ นระดับทีม่ ุ่งเน้นความปลอดภัยมากกว่า
5. การคาดคะเนผลที่จะเกิ ดขึน้ ที่ระดับปริ มาณสารเคมีที่ร่างกายได้ รับตา่ (Low-dose extrapolation)
เป็ นการใช้รูปแบบทางคณิ ตศาสตร์ (mathematical models) ในการพยากรณ์ปฏิกิริยาการตอบสนองของร่ างกายต่อ
สารเคมีปริมาณตา่ ๆ ที่ร่างกายได้รบั โดยใช้ขอ้ มูลการทดสอบปฏิกิริยาตอบสนองต่ อสารเคมีท่ปี ริมาณสู งที่ร่างกาย

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดลอ้ ม 4-51
ได้รบั เป็ นข อ้ มูล พื้นฐานที่ใช้ในการคานวณหรือจะใช้วธิ ีน้ ีในการพยากรณ์ว่าร่ างกายจะต้องได้รบั สารเคมีในปริมาณ
ระดับใด จึงจะทาให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองน้อยกว่าทีก่ าหนด
ปัจจุบนั นี้มรี ูปแบบทางคณิ ตศาสตร์จานวนมาก ที่ใช้ในการคาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อร่ างกายได้รบั สารเคมี
ในปริมาณตา่ ๆ ตัวอย่างเช่น
1) One-hit-model ซึง่ สมมติวา่ ผลกระทบจะเกิดขึ้นภายหลังจากทีส่ ารเคมีปริมาณหนึ่งไปถึงอวัยวะเป้ าหมายหนึ่ง
และท าปฏิกิ ริ ย ากับอวัย วะนัน้ ซึ่ง พบว่ า ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งปริม าณสารเคมีท่ีร่ า งกายได้ร บั กับ ปฏิกิริ ย าตอบสนองเป็ น
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง ซึง่ เข้าได้รบั สารก่อมะเร็งบางชนิดทีร่ ะดับ dose ตา่ ๆ
2) Probit model ซึ่งใช้อธิบายลักษณะความแตกต่างของการตอบสนองของคนที่มคี วามไวต่อสารเคมีในกลุ่ม
ประชากรหนึ่ง ๆ โดยความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณสารเคมีท่รี ่างกายได้รบั กับปฏิกิริยาการตอบสนองเป็ นลักษณะเส้นโค้งเว้าที่
dose ตา่ ๆ
การคาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้นที่ระดับปริมาณ dose ตา่ ๆ นี้เป็ นวิธีการที่ค่อนข้างยากและไม่สามารถใช้วธิ ีการทาง
คณิตศาสตร์และสถิติเพียงอย่างเดียว การจะเลือกใช้รูปแบบทางคณิตศาสตร์ ใดจาเป็ นจะต้องทราบและปฏิบตั ิตามข้อสมมติหรือ
เงือ่ นไขของรูปแบบนัน้ อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ยังต้องมีขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการทดลองทีม่ คี ุณภาพและหากมีขอ้ มูลทีไ่ ด้จากคนด้วยก็
จะทาให้มคี วามเชื่อถือได้เพิม่ ขึ้น ทีส่ าคัญจะต้องเข้าใจกลไกการเกิดพิษของสารเคมีต่อร่างกายด้วย

กิจกรรม 4.3.4
ให้ร ะบุ ข ้อพิ จารณาในการนาผลการศึ กษาในสัต ว์ทดลองไปใช้ในการกาหนดค่ ามาตรฐานความ
ปลอดภัยในการใช้สารเคมี
แนวตอบกิจกรรม 4.3.4
1. เลือกชนิดและพันธุ์ของสัตว์ทดลองที่มีลกั ษณะการตอบสนองของสารเคมีใกล้เคียงกับมนุษย์
2. ออกแบบการทดสอบให้มีความน่าเชื่อทางสถิติและสอดคล้องกับสภาพการได้รับสัมผัสสารเคมี
ของมนุษย์
3. ทราบค่าปริ มาณสารเคมีต่าสุ ดที่ไม่ทาให้เกิดผลกระทบที่สงั เกตได้ (NAOEL)
4. การพิจารณากาหนดค่าความทนได้ของร่ างกาย
5. การใช้ค่าความปลอดภัยที่เหมาะสม
6. การใช้รูปแบบทางคณิ ตศาสตร์ในการคาดคะเนผลที่เกิดขึ้นที่ระดับปริ มาณสารเคมีที่ร่างกายได้รับ
ต่า
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ตอนที่ 4.4
การประยุกต์ ใช้ พษิ วิทยาในงานอาชีวอนามัย
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 4.4 แลว้ จึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่ อง
4.4.1 มาตรการสาคัญในการป้ องกันอันตรายจากสารเคมีทใ่ี ช้ในการทางาน
4.4.2 การเฝ้ าระวังสารเคมีในอากาศของทีท่ างาน
4.4.3 การประเมินทางชีวภาพของการได้รบั สัมผัสสารเคมี
4.4.4 การเฝ้ าระวังสุขภาพของผูป้ ระกอบอาชีพทีเ่ กี่ยวขอ้ งกับสารเคมี
4.4.5 เอกสารขอ้ มูลด้านความปลอดภัยของสารเคมี

แนวคิด
1. มาตรการในการป้ องกันอันตรายหรือผลกระทบของร่ างกายจากสารเคมีท่ใี ช้ในการทางานต้อง
สอดคลอ้ งและครอบคลุมขัน้ ตอนการเกิดอันตรายหรือผลกระทบต่อร่ างกายทุกขัน้ ตอน เริ่มจาก
การเกี่ยวขอ้ งกับสารเคมีในการทางาน การได้รบั สารเคมีเขา้ สู่ร่างกาย กระบวนการทางชีวเคมีท่ี
เกิดขึ้นในร่างกายในการรักษาสมดุลให้ร่างกายเป็ นปกติ สุขการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพจนถึงการ
เกิดโรคโดยมีมาตรการในการป้ องกันอันตรายเป็ นลาดับ ดังนี้คือ การเฝ้ าระวังสารเคมีในอากาศที่
ปนเปื้ อนในที่ทางาน การเฝ้ าระวังทางชีว ภาพและการเฝ้ าระวังสุ ข ภาพซึ่ง มีค วามสัม พัน ธ์ข อง
ขัน้ ตอนการเกิดอันตรายต่อร่างกายและมาตรการสาคัญในการป้ องกันอันตรายต่อร่างกาย
2. การเฝ้ าระวังสารเคมีในอากาศของที่ทางาน ยึดถือหลักการให้มสี ารเคมีปะปนอยู่ในอากาศของที่
ทางานได้ในระดับ ที่ถือ ว่า ปลอดภัย โดยมีพ้ ืน ฐานทางวิช าการพิษ วิทยาสนับสนุ น คือ ร่ างกายมี
คุณสมบัติในการรัก ษาสมดุ ลในการควบคุ มไม่ให้มีปริม าณสารเคมีเข า้ ไปในร่ างกายมากจนถึง
ระดับที่ทาให้เกิดอันตราย อาจเกิดอาการผิดปกติเพียงเล็กน้อยและกลับคืนสู่สภาพปกติได้เอง
ตามธรรมชาติ ดังนัน้ จึงสามารถควบคุมไม่ให้เกิดอันตรายต่อร่ างกายได้โดยการควบคุมปริมาณ
สารเคมีในอากาศไม่ให้เกินระดับทีจ่ ะทาให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้
3. การประเมินทางชีวภาพ เป็ นการประเมินอันตรายจากสารเคมีในการทางาน โดยการเฝ้ าระวังทาง
ชีวภาพของผูท้ างานเกี่ยวขอ้ งกับสารเคมีโดยการตรวจวัดตัวชี้วดั ทีเ่ หมาะสมในตัวอย่างทางชีวภาพ
เช่น ปัสสาวะ เลือด ฯลฯ ที่เก็บมาจากคนงานในระยะเวลาที่กาหนดไว้ การเฝ้ าระวังทางชีวภาพมี
ขอ้ ได้เปรียบการเฝ้ าระวังทางสิ่งแวดลอ้ ม คือครอบคลุมการได้รบั สารเคมีท่ผี ่านเขา้ สู่ร่างกายโดย
ทางเขา้ ทุกทาง ไม่เฉพาะทางการหายใจเท่านัน้ นอกจากนี้ ยังสามารถประเมินความแตกต่างของ
ผลกระทบหรื อ ปฏิ กิ ริ ย าตอบสนองต่ อ สารเคมีข องแต่ ล ะบุ ค คลได้ และไม่ มี ป ัญ หาในการ
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ประเมิน ผลกระทบต่ อร่ างกายหรื อปฏิกิ ริย าตอบสนองต่ อสารเคมีในกรณี ท่ีผูไ้ ด้ร บั สารเคมีใ ช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
4. การเฝ้ าระวังสุขภาพของผูป้ ระกอบอาชีพที่เกี่ยวขอ้ งกับสารเคมี คือการตรวจสุขภาพร่ างกายทาง
การแพทย์ของผูป้ ระกอบอาชีพ โดยการตรวจเป็ นระยะและมีวตั ถุประสงค์เพื่อคุม้ ครองสุขภาพ
และป้ องกันโรคจากการประกอบอาชีพ ซึ่งทาได้ทงั้ ในลักษณะเชิงรับและเชิงรุก แนวทางการเฝ้ า
ระวังสุขภาพตามทีอ่ งค์การแรงงานระหว่างประเทศกาหนดไว้ ประกอบด้วยการตรวจสุขภาพเพื่อ
ประเมินสุขภาพคนงานก่ อนมอบหมายงาน การประเมินสุขภาพเป็ นครัง้ คราวระหว่างการทางาน
การประเมินสุขภาพเมื่อกลับเขา้ ทางาน การประเมินสุขภาพขณะทางานและเมื่อเสร็จสิ้นการทางาน
กับสิง่ ทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ การประเมินสุขภาพเมือ่ มีการเปลีย่ นงาน เปลีย่ นแปลงวิธีการและ
เทคโนโลยีท่ีใช้ในการทางาน และการด าเนิ น การร่ วมกับเฝ้ าระวังการได้ร บั สัม ผัส กับสิ่งที่เป็ น
อันตรายต่อสุขภาพร่วมกับการเฝ้ าระวังทางชีวภาพ
5. เอกสารขอ้ มูลด้านความปลอดภัยของสารเคมี เป็ นมาตรการด้านความปลอดภัยในการทางาน
เกี่ยวขอ้ งกับสารเคมี ผูผ้ ลิตและผูส้ งั ่ นาเขา้ สารเคมีมาจาหน่ ายในประเทศจะต้องจัดเตรียมขอ้ มูล
ด้านความปลอดภัยของสารเคมีไวใ้ ห้ครบถ้วน และเป็ นหน้าทีข่ องนายจ้างที่จะต้องจัดศึกษาขอ้ มูล
ดังกล่าวและจัดให้มมี าตรการด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ที่จาเป็ นสาหรับลูกจ้างที่ทางานเกี่ยวขอ้ ง
กับสารเคมีนนั้ ที่สาคัญคือ นายจ้างจะต้องดาเนินการถ่ายทอดขอ้ มูลดังกล่าวแก่ ลูกจ้างอย่ างมี
ประสิทธิภาพ เพือ่ ให้ลูกจ้างเกิดความตระหนักถึงอันตรายจากสารเคมี และปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
ของความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวขอ้ งกับสารเคมีได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาตอนที่ 4.4 จบแลว้ นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายมาตรการสาคัญในการป้ องกันอันตรายจากสารเคมีทใ่ี ช้ในการทางานได้
2. อธิบายหลักการทางพิษวิทยาของการเฝ้ าระวังสารเคมีในอากาศของทีท่ างานได้
3. อธิบายความหมายของการประเมินทางชีวภาพและค่ ามาตรฐานที่ใช้ในการเฝ้ าระวังทางชีวภาพ
และขอ้ ได้เปรียบของการเฝ้ าระวังทางชีวภาพเมือ่ เปรียบเทียบกับการเฝ้ าระวังทางสิง่ แวดลอ้ มได้
4. อธิบายวัตถุประสงค์ของการเฝ้ าระวังทางสุขภาพรวมทัง้ แนวทางการเฝ้ าระวังสุขภาพของผูท้ ท่ี างาน
เกี่ยวขอ้ งกับสารเคมีได้
5. อธิบายวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีเอกสารด้านความปลอดภัยของสารเคมีรวมทัง้ สาระสาคัญ
ของเอกสารด้านความปลอดภัยของสารเคมีได้

4-54 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม

เรื่ องที่ 4.4.1
มาตรการสาคัญในการป้ องกันอันตรายจากสารเคมีที่ใช้ ในการ
ทางาน

วัต ถุป ระสงค์ห ลัก ของการประยุ ก ต์ใ ช้พิษ วิท ยาในงานอาชี ว อนามัย คื อ เพื่อ ให้ผู ป้ ระกอบอาชี พ มีค วาม
ปลอดภัยหรือไม่ได้รบั อันตรายจากสารเคมีทเ่ี กี่ยวขอ้ งในการทางาน
การประเมินความปลอดภัยในการได้รบั สัมผัสสารเคมีในการประกอบอาชีพ เพือ่ ป้ องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อ
ร่างกายของผูป้ ระกอบอาชีพทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวตลอดอายุการทางานหรือแม้กระทัง่ หลังเกษียณอายุการทางาน
ไปแลว้ เป็ นสิง่ ทีม่ คี วามสาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รบั การดาเนินการโดยใช้พ้ นื ฐานความรู ด้ า้ นพิษวิทยาอย่าง
เหมาะสม
มาตรการในการป้ องกันอันตรายหรือผลกระทบต่อร่ างกายจากสารเคมีท่ใี ช้ในการทางาน ต้องสอดคลอ้ งและ
ครอบคลุมขัน้ ตอนการเกิดอันตรายหรือผลกระทบต่อร่างกายทุกขัน้ ตอน เริ่มจากการเกี่ยวขอ้ งกับสารเคมีในการทางาน
การได้รบั สารเคมีเขา้ สู่ร่างกาย กระบวนการทางชีวเคมีท่เี กิดขึ้นในร่ างกายในการรักษาสมดุลให้ร่างกายเป็ นปกติสุข
การเกิดผลกระทบต่อสุขภาพจนถึงการเกิดโรค โดยมีมาตรการในการป้ องกันอันตรายเป็ นลาดับ ดังนี้ คือ การเฝ้ าระวัง
สารเคมีในอากาศทีป่ นเปื้ อนในทีท่ างาน การเฝ้ าระวังทางชีวภาพและการเฝ้ าระวังสุขภาพซึ่งมีความสัมพันธ์ของขัน้ ตอน
การเกิดอันตรายต่อร่างกายและมาตรการสาคัญในการป้ องกันอันตรายต่อร่างกาย ได้แสดงไวใ้ นภาพที่ 4.7
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สารเคมีในทีท่ างาน
การเฝ้ าระวังอากาศ
ในสถานทีท่ างาน

ดูดซึมเขา้ ร่างกาย

กระจายในร่างกาย
(เลือด เนื้อเยื่อ)
ถูกเปลีย่ นสภาพ

ขับออกจาก

เมตาบอไลท์ท่ไี ว
ต่อปฏิกิริยา

เมตาบอไลท์ท่ี
ไม่ไวต่อปฏิกิริยา

กระจายในร่างกาย
(เลือด เนื้อเยื่อ)
ทาปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อ
(อวัยวะเป้ าหมาย)

ซ่อมแซม

ส่วนทีถ่ ูกทาอันตราย
ผลกระทบต่อร่างกายในระยะเริ่ม
ทีส่ ามารถกลับคืนสู่สภาพปกติได้
อันตรายระยะ
preclinic

อันตรายระยะ
clinic

การเฝ้ าระวังทางชีวภาพ
(Biological monitroring
of exposure)

ทาปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อ
(อวัยวะทีไ่ ม่ใช่เป้ าหมาย)
ส่วนทีไ่ ม่ถูกทาลาย

การเฝ้ าระวังสุขภาพ
การวินิจฉัยโรคจากการทางาน

ภาพที่ 4.7 ความสั มพันธ์ ของข้ อมูลกระบวนการเมตาบอลิซึมของสารเคมีกับมาตรการด้ านอาชี วอนามัย
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กิจกรรม 4.4.1
จงอธิ บายมาตรการสาคัญในการป้องกันอันตรายจากสารเคมีในที่ทางาน
แนวตอบกิจกรรม 4.4.1
ต้องสอดคล้องและครอบคลุมทุกขั้นตอนของการเกิดผลกระทบต่อร่ างกาย ประกอบด้วย
- การเฝ้าระวังอากาศในสถานที่ทางาน
- การเฝ้าระวังทางชีวภาพ
- การเฝ้าระวังทางสุ ขภาพ
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เรื่องที่ 4.4.2
การเฝ้าระวังสารเคมีในอากาศของทีท่ างาน
การเฝ้ าระวังสารเคมีในอากาศของที่ทางาน เป็ น วิธีก ารประเมิน ความปลอดภัย จากสารเคมีท่ีปะปนอยู่ ใน
อากาศของที่ทางานโดยการตรวจวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณของสารเคมีท่มี โี อกาสเขา้ สู่ร่างกายของผูป้ ระกอบอาชีพ
ในขณะทางาน รวมไปถึงการทราบแหล่งทีม่ าของสารเคมีและวิธีการปนเปื้ อนในสิ่งแวดลอ้ มการทางาน เพื่อนาไปสู่การ
ควบคุมป้ องกันแก้ไขแหล่งทีม่ าของสารเคมีและสิง่ แวดลอ้ มการทางานอย่างเหมาะสมและปลอดภัยต่อไป
ในกรณี ท่สี ารเคมีเขา้ สู่ ร่างกายได้โดยทางการหายใจเพียงอย่ างเดียว การประเมิน สารเคมีท่ปี นเปื้ อนอยู่ ใน
อากาศขณะทางานสามารถนาไปสู่การประเมินปริมาณสารเคมีทเ่ี ขา้ สู่ร่างกายได้
แนวคิดที่สาคัญของการควบคุมสารเคมีในอากาศของที่ทางาน ก็คือการยอมให้มีสารเคมีปะปนอยู่ในอากาศ
ของทีท่ างานได้ในระดับทีถ่ อื ว่าปลอดภัย ทัง้ นี้เพราะไม่สามารถควบคุมป้ องกันมิให้มสี ารเคมีเล็ดลอดออกมาปะปนอยู่
ในบรรยากาศการทางานได้ในทุกกรณี ไป บางกรณี อาจต้องใช้เทคโนโลยีชนั้ สู งและลงทุนแพงมาก แต่ อย่ างไรก็ตาม
พิษวิทยาก็มที างออกให้สาหรับการยอมให้มสี ารเคมีปะปนอยู่ในอากาศในระดับปริมาณที่เพียงพอที่จะไม่เป็ นอันตราย
ต่อร่างกายได้

1. หลักการของปริมาณสารเคมีที่ยอมให้ มีได้ ในอากาศของที่ทางาน
การกาหนดปริมาณสารเคมีท่ยี อมให้มีได้ในอากาศของที่ทางานมีพ้ นื ฐานสาคัญที่เป็ นหลักการทางพิษวิทยา
ดังนี้
1.1 ร่างกายมีคุณสมบัติสามารถจัดการกับสารเคมีทเ่ี กี่ยวข้องในการประกอบอาชีพบางกลุ่มที่เข้าไปในร่างกายได้โดย
กระบวนการทางชีวภาพ เช่น การเปลีย่ นสภาพ (biotransformation) และการขับถ่ายออกจากร่างกาย รวมทัง้ กลไกในการป้ องกัน
อันตรายอืน่ ๆ ของร่างกาย เป็ นต้น เพือ่ ไม่ให้เกิดอาการผิดปกติข้นึ กับร่างกาย และร่างกายสามารถปรับตัวให้เป็ นปกติอยู่ได้ จึงมี
แนวคิดทีย่ อมให้มสี ารเคมีกลุม่ นี้เข้าสูร่ ่างกายได้ตราบทีร่ ่างกายได้รบั สามารถรักษาสมดุลในการควบคุมไม่ให้ปริมาณสารเคมีนนั้ ที่
ร่างกายได้รบั มีมากจนถึงระดับทีจ่ ะทาให้เกิดอันตรายหรือเกิดอาการผิดปกติแบบชัว่ คราวทีไ่ ม่รุนแรง ร่างกายสามารถปรับตัวให้
กลับคืนสู ่สภาพปกติได้เองตามธรรมชาติ ถือเป็ นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (acceptable risk) ทาให้มกี ารกาหนดระดับปริมาณ
ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศของสถานทีท่ างานทีถ่ อื ว่าเป็ นระดับทีป่ ลอดภัยขึ้นมาเป็ นมาตรฐานความปลอดภัยในการทางาน
1.2 โดยหลักการด้านพิษวิทยาทีไ่ ด้กล่าวมาแลว้ นัน้ สารเคมีทเ่ี ป็ นสารก่อมะเร็งไม่มคี ่า NOAEL ซึง่ หมายความว่าไม่ว่า
จะเข้าไปในร่างกายในปริมาณน้อยที่สุดก็ทาให้เกิดมะเร็งได้ จึงไม่มรี ะดับปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศในสถานที่
ทางานที่ถอื ว่าเป็ นระดับที่ปลอดภัยในการทางาน เช่น betanaphthylamine เป็ นต้น แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงความ
จาเป็ นทีต่ อ้ งใช้และประโยชน์ดา้ นอืน่ ทีจ่ ะได้รบั จากการใช้สารเคมีทเ่ี ป็ นสารก่อมะเร็งบางชนิด เช่น Vinyl Chloride การลดปริมาณ
การได้รบั สัมผัสลงให้นอ้ ยทีส่ ุดเพือ่ ให้โอกาสเสีย่ งต่อการเกิดมะเร็งลดลงอยู่ในระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (acceptable risk) ทา
ให้มกี ารกาหนดระดับปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศในสถานทีท่ างานทีถ่ อื ว่าเป็ นระดับทีป่ ลอดภัยขึ้น มาเป็ นมาตรฐาน
ความปลอดภัยในการทางาน เช่น vinyl chloride เป็ นต้น
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ในการกาหนดระดับการได้รบั สัมผัสสารเคมีอย่างปลอดภัยของสารเคมีในการประกอบอาชีพนัน้ สามารถใช้ขอ้ มูลทีไ่ ด้
จากมนุษย์และจากการทดลองในสัตว์ และปรับปรุงให้เป็ นระดับทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะใช้กบั ผูป้ ระกอบอาชีพได้โดยพิจารณาถึงแฟกเตอร์
ความปลอดภัย (safety factors หรือ uncertainty factors) ทีเ่ กี่ยวข้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล ความแตกต่างระหว่าง
สัตว์ทดลองกับมนุษย์และอืน่ ๆ ด้วย

2. มาตรฐานความปลอดภัยของสารเคมีในอากาศของที่ทางาน
ในบริบทของการประกอบอาชีพนัน้ โดยทัว่ ไปสารเคมีจะเข้าสู ่ร่างกายทางการหายใจมากที่สุด นัน่ คือการได้รบั สัมผัส
สารเคมีโดยทางการหายใจเป็ นสาคัญ ทีก่ าหนดอันตรายหรือผลกระทบต่อร่างกายของผูป้ ระกอบอาชีพ ดังนัน้ การควบคุมปริมาณ
ของสารเคมีทป่ี นเปื้ อนอยู่ในบรรยากาศของสถานทีท่ างานให้อยู่ในระดับทีไ่ ม่ทาให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายของผูป้ ระกอบอาชีพ
จึงเป็ นมาตรการด้านความปลอดภัยในการทางานทีส่ าคัญ จึงได้มกี ารพัฒนาค่ามาตรฐานความปลอดภัยของสารเคมีในอากาศของ
สถานทีท่ างานทีส่ าคัญ ได้แก่
2.1 Threshold Limit Values (TLVs) พัฒนาโดย The American Conference of Governmental Industrial
Hygienests (ACGIH)
2.2 Permissible Exposure Limits (PELs) พัฒนาโดย The Occupational Safety and Health
Administration (OHSA)
2.3 Recommended Exposure Limits (RELs) พัฒนาโดย National Institute of Occupational Safety and
Health (NIOSH)
หน่วยงานทีพ่ ฒั นาค่ามาตรฐานความปลอดภัยในการทางานของสารเคมีขา้ งต้นนี้ เป็ นองค์กรของประเทศสหรัฐอเมริกา
ทัง้ หมด
ค่า PELs เป็ นค่ามาตรฐานทางกฎหมาย ส่วนค่า TLVs และค่า RELs เป็ นค่ามาตรฐานทางวิชาการทีผ่ ูป้ ระกอบวิชาชีพ
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสุขศาสตร์อุตสาหกรรมใช้เป็ นแนวทางในการควบคุมระดับการได้รบั สัมผัสสารเคมีใน
อากาศของสถานทีท่ างานให้อยู่ในระดับปลอดภัย
กิจกรรม 4.4.2
1. บอกแนวคิดการควบคุมสารเคมีในอากาศของที่ทางาน
2. อธิ บายหลักการเฝ้าระวังสารเคมีในอากาศของที่ทางาน
แนวตอบกิจกรรม 4.4.2
1. แนวคิดการควบคุมสารเคมีในอากาศของที่ทางาน
- ยอมให้มีสารเคมีปะปนอยูใ่ นอากาศของที่ทางานได้ในระดับปลอดภัย
- ไม่ยอมให้มีสารเคมีปะปนอยูใ่ นอากาศของที่ทางานในปริ มาณสู งเกินกว่าระดับปลอดภัย
2. หลักการทางพิษวิทยาของการเฝ้าระวังสารเคมีในอากาศของที่ทางาน
- ความสามารถในการรักษาสมดุลในการควบคุมไม่ให้มีปริ มาณสารเคมีเกินกว่าระดับที่จะ
เป็ นอันตราย
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- NOAEL และระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้
- ระดับการได้รับสัมผัสสารเคมีอย่างปลอดภัยในการประกอบอาชีพ
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เรื่องที่ 4.4.3
การประเมินทางชีวภาพของการได้ รับสั มผัสสารเคมี
หลัก การประเมิน ทางชีวภาพของการได้ร บั สัม ผัส สารเคมี ปกติแ ล ว้ การประเมิน อัน ตราย จากสารเคมีใ น
โรงงานกระทาโดยการเฝ้ าระวังทางสิง่ แวดลอ้ มการทางาน โดยการเก็บตัวอย่างสารพิษในอากาศในโรงงานแลว้ เทียบกับ
ค่ามาตรฐาน TLV แต่สาหรับกรณี ทส่ี ารเคมีสามารถเขา้ สู่ร่างกายได้โดยทางอื่นนอกจากการหายใจเขา้ ไปแลว้ ค่ า TLV
จะไม่เพียงพอ เพราะไม่สามารถครอบคลุมการประเมินสารเคมีทเ่ี ขา้ สู่ร่างกายนอกเหนือจากการหายใจได้ ดังนัน้ กรณี
ดังกล่าวจึงต้องใช้การประเมินทางชีวภาพเขา้ ร่วมด้วย

1. การเฝ้าระวังทางชีวภาพ (Biological Monitoring)
การเฝ้ าระวังทางชีวภาพ เป็ นการประเมินในภาพรวมของการเสี่ย งอันตรายจากสารพิษในสิ่งแวดล อ้ มการ
ทางาน โดยการตรวจวัดตัวชี้วดั (Determinants) ทีเ่ หมาะสมในตัวอย่างทางชีวภาพทีเ่ ก็บมาจากคนงานในระยะเวลาที่
กาหนดไว้ ตัวชี้วดั นี้อาจเป็ นสารพิษในสิ่งแวดลอ้ มหรือเป็ น metabolite(s) ของสารดังกล่าวหรือสารในร่ างกายซึ่งมี
ความสัมพันธ์กบั การได้รบั สารพิษนัน้ เขา้ ไปในร่ างกาย ตัวอย่ างทางชีวภาพ ได้แก่ อากาศหายใจออก ปัสสาวะ เลือด
ชีววัตถุ อืน่ ๆ เช่น ผม เล็บ เป็ นต้น
การเฝ้ าระวังทางชีวภาพมีขอ้ ได้เปรียบการเฝ้ าระวังทางสิง่ แวดลอ้ ม คือ
1.1 ครอบคลุมผลจากการได้รบั สารเคมีผ่านทุกทางเขา้ สู่ร่างกาย เนื่องจากเป็ นการประเมินผลที่เกิดภายใน
ร่างกายของผูท้ ไ่ี ด้รบั สารเคมี ตัวอย่างเช่ น คนงานที่ทางานกับตะกัว่ หากได้รบั ตะกัว่ เขา้ สู่ร่างกายทัง้ ทางการหายใจและ
การกินเขา้ ไปเป็ นหลัก ปริมาณตะกัว่ ในเลือดจะไม่สมั พันธ์กบั ปริมาณตะกัว่ ในอากาศ การประเมินปริมาณสารตะกัว่ ใน
อากาศจึงไม่สามารถสะท้อนถึงความเสี่ยงอันตรายได้ทงั้ หมด เหมือนอย่ างการประเมินปริมาณตะกัว่ ในเลือด ซึ่งจะ
สัมพันธ์กบั ปริมาณตะกัว่ ทีเ่ ขา้ สู่ร่างกายไม่ว่าจะผ่านโดยทางใด
1.2 ไม่ มีปญ
ั หากับกรณี ท่ีมีการใช้อุปกรณ์ ป้องกัน อันตรายส่ วนบุค คล กรณี ท่คี นงานใช้อุปกรณ์ ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล เช่น หน้ากากกรองอากาศ เมือ่ มีสารเคมีในอากาศเกินมาตรฐานความปลอดภัย ปริมาณสารเคมีใน
อากาศจะไม่สมั พัน ธ์กบั อันตรายที่จะเกิดขึ้นกับร่ างกาย แต่ ตวั ชี้วดั ทางชีวภาพที่เหมาะสมสามารถแสดงใ ห้ทราบถึง
ระดับอันตรายทีจ่ ะเกิดกับร่างกายได้
1.3 สามารถประเมินความแตกต่างรายบุคคลได้ เพราะตัวชี้วดั ทางชีวภาพเป็ นเครื่องที่แสดงถึงผลที่เกิดกับ
ร่างกายหรือปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายแต่ละบุคคลต่อสารเคมี แต่การประเมินทางสิง่ แวดลอ้ มไม่ได้เป็ นการวัดผล
ที่เกิด กับร่ างกายหรือปฏิกิริยาตอบสนองของร่ างกายแต่ ละบุคคลต่ อสารเคมีโดยตรง จึงไม่ สามารถประเมิน ความ
แตกต่างรายบุคคลได้
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2. ค่ามาตรฐานทีใ่ ช้ ในการเฝ้าระวังทางชีวภาพ
ค่ามาตรฐานทีใ่ ช้ในการเฝ้ าระวังทางชีวภาพทีน่ ิยมใช้ Biological Exposure Indicies (BEIs) เป็ นค่าทีแ่ สดงระดับของ
ตัวชี้วดั (determinants) ซึ่งพบในวัสดุตวั อย่างทางชีวภาพทีเ่ ก็บมาจากคนงานที่ทางานเกี่ยวข้องกับสารพิษในระดับเดียวกับค่ า
TLV ของสารพิษนัน้ ในอากาศ
ทานองเดียวกับค่า TLV ค่า BEI ใช้เป็ นเกณฑ์ดา้ นความปลอดภัยมิได้เป็ นเกณฑ์ทางพิษวิทยาทีจ่ ะใช้แบ่งคนทีไ่ ด้รบั พิษ
และไม่ได้รบั พิษหรือในบางกรณีอาจพบ่า คนงานบางคนมีค่า determinant เกินระดับ BEI โดยไม่ได้มกี ารเสีย่ งอันตรายเลยก็ได้
ทัง้ นี้เนื่องจาก ความแตกต่างทางร่างกายของแต่ละบุคคลในแต่ละโอกาส อย่างไรก็ตาม หากพบว่าระดับ determinant ของ
คนงานคนหนึ่งทีท่ างานเสีย่ งอันตรายมีค่าเกินค่า BEI อย่างต่อเนื่อง หรือพบว่ากลุม่ คนงานมีค่าระดับ determinants เกินค่า BEI
แล ้ว จะต้องศึกษาหาสาเหตุและดาเนินการแก้ไขทีเ่ หมาะสมต่อไป
ค่า BEL นี้ ใช้กบั การทางาน 8 ชัว่ โมงต่อวัน 5 วันต่ออาทิตย์ ถ้าหากกรณีการทางานไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ดงั กล่าว จะ
แปลงค่า BEI โดยใช้บญั ญัติไตรยางศ์ไม่ได้ ต้อง Extrapolate บนพื้นฐานของเภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetic) และเภสัช
พลวัต (Pharmarcodynamic) ของสารเคมี และจะนาไปใช้เป็ นมาตรฐานจากการได้รบั สารพิษนอกเหนือไปจากการทางาน เช่น
จากอากาศ นา้ อาหารไม่ได้ และไม่ควรนาไปใช้ในการวินิจฉัยโรคโดยตรง
ตารางที่ 4.6 ตัวอย่างค่ามาตรฐานที่ใช้ในการเฝ้าระวังทางชี วภาพ (BEI) ดังนี้
สารเคมี/ตัวอย่ างทางชีวภาพ
Methanol
1. Methanol in urine
2. Formic acid in urine
Lead
1. Lead in blood
2. Lead in urine
3. Zinc protoporphyrin in blood

วิธีการเก็บตัวอย่ าง

BEI

ก่อนเลิกกะ
ก่อนเข ้ากะเมือ่ สุดสัปดาห์

15 mg/ l
80 mg/ g creatinine

ไม่จากัด/ไม่จาเพาะ
ไม่จากัด/ไม่จาเพาะ
1 เดือนหลังจากไดส้ มั ผัส

50 g/ 100 ml
150 ug/ g creatining
250 g/ 100 ml ของเม็ดเลือดแดง
หรือ 100 g/ 100 ml ของเลือด

กิจกรรม 4.4.3
อธิ บายข้อได้เปรี ยบของการเฝ้าระวังทางชีวภาพเมื่อเทียบกับการเฝ้าระวังทางสิ่ งแวดล้อม
แนวตอบกิจกรรม 4.4.3
1. ครอบคลุมผลการได้รับสารเคมีผา่ นทุกทางเข้าสู่ ร่างกาย
2. ไม่มีปัญหากรณี ที่มีการใช้เครื่ องป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
3. สามารถประเมินความแตกต่างของบุคคลได้
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เรื่องที่ 4.4.4
การเฝ้าระวังสุ ขภาพของผู้ประกอบอาชีพทีเ่ กีย่ วข้ องกับสารเคมี
1. เหตุผลและความจาเป็ นทีต่ ้ องมีการเฝ้าระวังสุ ขภาพของผู้ทางานเกีย่ วข้ องกับสารเคมี
เมือ่ มีการทางานเรื่องอันตรายจากสารเคมี การควบคุมป้ องกันแก้ไขปัญหาที่ตน้ เหตุเป็ นสิ่งที่ตอ้ งทาเป็ น อันดับ
แรก โดยการจัด การด้า นสิ่ง แวดล อ้ มการทางานและระบบวิธีก ารทางานให้ป ลอดภัย จากสารเคมี อย่ า งไรก็ ต าม
การดาเนินการดังกล่าวมักประสบปัญหาเชิงวิชาการและการเงิน ทาให้ไม่สามารถดาเนินการให้เกิดความปลอดภัยต่อผู ้
ประกอบอาชีพได้อย่างสมบูรณ์ ทาให้จาเป็ นต้องมีมาตรการในการดูแล ตรวจสอบสุขภาพของผูป้ ระกอบอาชีพที่ทางาน
เสี่ย งอัน ตรายจากสารเคมี เพื่อจะได้ทราบว่ามาตรการควบคุ ม ป้ องกัน ด้านสิ่งแวดล อ้ มและสภาพการทางานได้ผล
เพียงใด และหากมีขอ้ บกพร่องอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของผูป้ ระกอบอาชีพ ก็สามารถตรวจพบได้ตงั้ แต่เนิ่น ๆ และ
ทาการแก้ไขป้ องกันได้อย่างทันท่วงที

2. ความหมายและวัตถุประสงค์ของการเฝ้าระวังสุ ขภาพ
การเฝ้ าระวังสุขภาพ หมายถึงการตรวจสุขภาพร่างกายทางการแพทย์ของผูป้ ระกอบ โดยตรวจเป็ นระยะ และ
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ คุม้ ครองสุขภาพและป้ องกันโรคทีเ่ กิดจากการได้รบั สัมผัสสิง่ คุกคามสุขภาพในการประกอบอาชีพ
ดังนัน้ การเฝ้ าระวังทางชีวภาพและการเฝ้ าระวังสุขภาพของผู ป้ ระกอบอาชีพที่เกี่ยวขอ้ งกับสารเคมี จึงเป็ น
มาตรการป้ องกัน ผลกระทบต่ อสุ ข ภาพที่เกี่ย วเนื่ องกัน และมีค วามครอบคลุ ม กิจกรรมต่ าง ๆ ตัง้ แต่ ก ารตรวจหา
สารเคมีหรือเมตาบอไลท์ในร่ างกายจากตัวอย่ างทางชีวภาพไปจนถึ งการค้น หาความผิด ปกติแ บบชัว่ คราวในระยะ
เริ่มแรกทีเ่ กิดขึ้นต่ออวัยวะเป้ าหมาย เป็ นการดาเนินการในระยะที่บุคคลยังไม่เป็ นโรค เพราะร่ างกายยังอยู่ในสภาพที่
ยังสามารถรัก ษาสมดุ ล ในการควบคุ ม การเปลี่ย นสภาพและขับถ่ ายสารเคมีออกจากร่ างกาย เพื่อไม่ ให้เกิด อาการ
ผิดปกติจากพิษสารเคมีข้นึ ได้
ขอ้ พิจารณาและหลักในการเฝ้ าระวังสุขภาพของผูท้ างานเกี่ยวขอ้ งกับสารเคมี เนื้อหา วิธีการและความถีใ่ นการ
ตรวจสุขภาพเพือ่ ระวังสุขภาพของผูท้ ท่ี างานเกี่ยวขอ้ งกับสารเคมีข้นึ อยู่กบั ลักษณะของการได้รบั สารเคมี รวมทัง้ โอกาส
และความเป็ นไปได้ของการตรวจสุขภาพ
การเฝ้ าระวังสุขภาพมี 2 ลักษณะ คือ
2.1 การเฝ้ าระวังสุขภาพเชิงรับ (Passive Health Surveillance) เป็ นการตรวจสุขภาพผู ท้ ่มี อี าการ
ผิดปกติหรือเจ็บป่ วยจากการทางานแลว้
2.2 การเฝ้ าระวังสุขภาพเชิงรับ (Active Health Surveillance) เป็ นการตรวจสุขภาพของผูท้ ่ที างาน
เกี่ยวขอ้ งโดยตรงและอาจได้รบั อันตรายจากสิ่งคุกคามสุขภาพในการทางาน ขณะที่เขายังไม่มีอาการผิดปกติเกิดขึ้น
สามารถทาได้หลายวิธี เช่ น การตรวจสุขภาพคนงานที่เสี่ยงต่อสิ่งคุกคามสุขภาพ การตรวจคัดกรองและการเฝ้ าระวัง
ทางชีวภาพของคนงานที่เสี่ย งต่ อสิ่งคุกคามสุขภาพกลุ่มพิเศษ ทัง้ นี้ข้ นึ อยู่ กบั ลักษณะของผลกระทบต่ อร่ างกายที่จะ
เกิดขึ้นจากการได้รบั สัมผัสสิง่ คุกคามสุขภาพชนิดนัน้
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การเฝ้ าระวังสุขภาพตามแนวทางขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ประกอบด้วย
1) การตรวจสุขภาพ เพื่อการประเมินสุขภาพคนงานก่ อนมอบหมายให้ทางานที่เสี่ยงต่ อผลกระทบแก่
สุขภาพ
2) การประเมินสุขภาพเป็ นครัง้ คราวระหว่างการทางานทีม่ กี ารได้รบั สัมผัสสิง่ คุกคามสุขภาพ
3) การประเมินสุขภาพเมื่อกลับเขา้ ทางานหลังจากต้องพักงาน เพื่อรักษาสุขภาพติดต่อกันเป็ นเวลานาน
เพือ่ ทราบว่าเขาเหมาะสมทีจ่ ะกลับเขา้ ทางานเดิมหรือต้องหางานอืน่ ให้ทาแทน
4) การประเมินสุขภาพขณะทางานและเมือ่ เสร็จสิ้นการทางานกับสิง่ คุกคามสุขภาพ ซึง่ อาจมีผลทาให้เสีย
สุขภาพในอนาคตได้
5) การประเมินสุขภาพในกรณี ทม่ี กี ารเปลีย่ นงานหรือเปลีย่ นแปลงการทางานหรือเปลีย่ นเทคโนโลยี เช่ น
ใช้สารเคมีใหม่แทนชนิดเดิม เป็ นต้น
6) การเฝ้ ระวังการได้รบั สัมผัสสารเคมีหรือสิ่งคุกคามสุขภาพในการทางานเสริมกับการเฝ้ าระวังทาง
ชีวภาพ สนับสนุ นให้การเฝ้ าระวังสุขภาพได้ประโยชน์สูงสุด
ตัวอย่างการเฝ้ าระวังสุขภาพของ Acrylonitrile ซึง่ เป็ นสารเคมีทใ่ี ช้ในอุตสาหกรรมประเภทพลาติกและเส้นใยสังเคราะห์
มีสภาพเป็ นของเหลวภายใต้ความดันสู งและระเหยเป็ นไอได้เร็วมาก ภายในอุณหภูมิและความกดดันปกติ Acrylonitrile มี
คุณสมบัติทาให้เซลล์ขาดออกซิเจนจากการทาปฏิกิริยากับเอนไซม์ทท่ี าหน้าทีใ่ นการหายใจของเซลล์ อันตรายเฉี ยบพลันจากการ
สัมผัสไอของ Acrylonitrile ในงานอุตสาหกรรมพบว่า ทาให้เกิดอาการเคืองตา ปวดศีรษะ นา้ มูกไหล คลืน่ ไส้ อ่อนเพลีย และ
อาเจียน การได้รบั สัมผัสไอทีค่ วามเข้มข้นสูง ๆ ทาให้มอี าการรุนแรงมากขึ้น อ่อนเพลีย ขาดออกซิเจนและเสียชีวติ ได้ หากผิวหนัง
รับสัมผัสกับ Acrylonitrile ในสภาพของเหลวเป็ นเวลานานจะเกิดอาการไหม้ มีต่มุ นา้ ใส เหมือนถู กไฟไหม้และมีอาการเป็ นพิษ
แบบเป็ น ระบบดัง กล่า วข้า งต้น เนื่ อ งจากการซึม เข้า สู ่ ก ระแสโลหิตของ Acrylonitrile การศึ กษาในสัต ว์ทดลองพบว่ า
Acrylonitrile ทาให้เกิดเนื้องอกของระบบประสาทส่วนกลาง และจากการศึ กษาทางระบาดวิทยา พบว่าในโรงงานผลิตเส้นใย
acrylic คนงานทีร่ บั สัมผัสกับ Acrylonitrile มีการเกิดมะเร็งลาไส้ใหญ่และปอดมากกว่าคนปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตดิ ว้ ย
Occupational Safety and Health Administration (OSHA) แห่งสหรัฐอเมริกาได้กาหนดแนวทางการ
เฝ้ าระวังสุขภาพของคนงานทีท่ างานเกี่ยวขอ้ งกับ Acrylonitrile ไวด้ งั นี้
คนงานทุกคนทีท่ างานเกี่ยวขอ้ งกับ Acrylonitrile เกินระดับ Action level ที่กฎหมายกาหนด จะต้องได้รบั
การตรวจสอบประวัตกิ ารเจ็บป่ วยและการทดสอบทางห้องปฏิบตั ิการที่จาเป็ น แพทย์ท่ที าหน้าที่ประเมินสภาวะสุขภาพ
ของคนงานดังกล่าวนี้ ต้องตรวจร่างกายเพือ่ ประเมินหาอาการผิดปกติแต่เริ่ มแรกของสิง่ ต่อไปนี้
1) ความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลางและโอกาสในการเกิดมะเร็ง
2) ความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจและโอกาสในการเกิดมะเร็งปอด
3) ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารและโอกาสในการเกิดมะเร็งของลาไส้
4) ความผิดปกติของผิวหนังจากการสัมผัสกับ Acrylonitrile ดังกล่าวขา้ งต้น
คนงานที่ไวต่ อการขาดออกซิเจนหรือมีอาการโลหิตจาง ถือว่าเป็ นกลุ่มเสี่ยงมากกว่าคนงานปกติ และนอกจากการ
ตรวจหาอาการผิดปกติแต่เริ่มแรกของระบบไหลเวียนโลหิต รวมทัง้ การทางานของตับ และไต ด้วย
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กิจกรรม 4.4.4
ระบุแนวทางการเฝ้าระวังสุ ขภาพของผูท้ างานเกี่ยวข้องกับสารเคมี
แนวตอบกิจกรรม 4.4.4
1. การประเมินสุ ขภาพก่อนมอบหมายงาน
2. การประเมินสุ ขภาพเป็ นครั้งคราวระหว่างทางาน
3. การประเมินสุ ขภาพเมื่อกลับเข้าทางาน
4. การประเมินสุ ขภาพขณะทางานและเมื่อเสร็ จสิ้ นการทางานกับสารเคมี
5. การประเมินสุ ขภาพเมื่อมีการเปลี่ยนงาน วิธีการทางาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการทางาน
6. การดาเนินการร่ วมกับการเฝ้าระวังการได้รับสัมผัสสารเคมีร่วมกับการเฝ้าระวังทางชีวภาพ
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เรื่องที่ 4.4.5
เอกสารข้อมูลด้ านความปลอดภัยของสารเคมี
1. มาตรการความปลอดภัยจากสารเคมีทใี่ ช้ ในสถานประกอบการ
มาตรการความปลอดภัย จากสารคมีท่ใี ช้ในสถานประกอบการที่ตอ้ งดาเนิน การเป็ นสิ่งแรกคือการทราบว่า
สารเคมีนนั้ คืออะไร อันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ มมีอะไรบ้างและการควบคุมอันตรายดังกล่าวจะทาได้อย่ างไร
ดังนัน้ จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดเตรีย มขอ้ มูลดังกล่าวอย่างเป็ นระบบและอยู่ในรู ปแบบที่สามารถถ่ายทอด
ไปยังผู ใ้ ช้สารเคมีทุกคนให้รบั ทราบและเขา้ ใจ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการที่จะทราบและป้ องกันอัน ตรายจาก
สารเคมี รวมทัง้ การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วย
เครื่องมือสาคัญ ในการบอกให้ทราบถึง ชนิด ประเภท และอัน ตรายของสารเคมี คือการแบ่งประเภทของ
สารเคมีและการปิ ดฉลากภาชนะบรรจุสารเคมี
การแบ่งประเภทสารเคมีอนั ตรายตามผลกระทบต่อสุขภาพ แบ่งได้ดงั นี้
- สารพิษ (toxic)
- สารอันตราย (harmful)
- สารกัดกร่อน (corrosive)
- สารก่อความระคายเคือง (irritant)
- สารก่อมะเร็ง (cancer causing)
- สารอันตรายต่อระบบสืบพันธุ ์ (hazards to reproduction)
- สารทีท่ าให้เกิดความผิดปกติมาแต่กาเนิด (birth defect)
- สารกระตุน้ ให้เกิดการแพ้ (sensitizing)
สารเคมีทท่ี าให้เกิดอันตรายจากการระเบิดและเพลิงไหม้ แบ่งได้เป็ น
- สารหรือวัตถุระเบิด (explosive)
- สารตัวออกซิไดซ์ (Oxidizing)
- ไวไฟสูงมาก (extremely flammable)
- ไวไฟสูง (highly flammable)
สารเคมีทเ่ี ป็ นอันตรายต่อสิง่ แวดลอ้ ม แบ่งเป็ น
- สารทีเ่ ป็ นพิษต่อสิง่ มีชีวติ
- สารทีต่ กค้างในสิง่ แวดลอ้ ม
- สารทีม่ กี ารสะสมทางชีวภาพ (Bioaccumulation)
การสือ่ สารขอ้ มูลอันตรายของสารเคมี มีหลักทีส่ าคัญดังนี้คือ
1. สารเคมีทุกชนิดต้องมีป้ายบอกชื่อที่ชดั เจนหรือมีเครื่องหมายบอกว่าเป็ นสารเคมีประเภทใดอย่ าง
ชัดเจน
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2. ต้องมีฉลากซึ่งมีขอ้ มูลที่สาคัญเกี่ยวกับอันตรายของสารเคมี การป้ องกั นอันตรายและการใช้อย่ าง
ปลอดภัยทีด่ งึ ดูดความสนใจของผูข้ นย้ายและใช้สารเคมี
3. การจัดทาป้ ายบอกชื่อ เครื่องหมายบอกประเภท ตลอดจนฉลากขอ้ มูลสารเคมี ต้องเป็ นไปตามที่
กฎหมาย ขอ้ บังคับ หรือมาตรฐานระหว่างประเทศได้กาหนดไว ้
4. คนงานทีใ่ ช้สารเคมี ตลอดจนผูเ้ กี่ยวขอ้ งทุกคนต้องได้รบั การอบรมให้ทราบและเขา้ ใจและปฏิบตั ิตาม
อย่างถูกต้อง
บุคคลผู ท้ ่ที างานเกี่ยวขอ้ งกับสารเคมีอนั ตรายไม่ว่าจะเป็ นการใช้ การเคลื่อนย้าย หรือทากิจกรรมอื่น ๆ ที่
เกี่ย วข อ้ งกับสารเคมีอนั ตรายและมีโอกาสได้ร บั อัน ตรายจากสารเคมีน นั้ จาเป็ น ต้อ งทราบว่า สารเคมีน นั้ คือ อะไร
มีอนั ตรายอย่ า งไร จะป้ องกัน ไม่ ให้เกิด อัน ตรายได้อย่ างไร และถ้าหากเกิด อัน ตรายขึ้น จะด าเนิ น การให้เกิด ความ
ปลอดภัยได้อย่างไร
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าวขา้ งต้น จึงได้มกี ารจัดทาเอกสารขอ้ มูลด้านความปลอดภัยของสารเคมีข้ นึ
และจะต้องดาเนินการถ่ายทอดเนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวให้คนงานหรือบุคคลทีเ่ กี่ยวขอ้ งได้รบั ทราบและเขา้ ใจเป็ น
อย่างดีดว้ ย รวมทัง้ จะต้องจัดเก็บไวใ้ นทีท่ เ่ี หมาะสมและให้นามาใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายด้วย
เอกสารขอ้ มูลด้านความปลอดภัยของสารเคมี มีช่อื เรียกได้หลายแบบ เช่น
- international chemical safety card, ICSC
- chemical safety card
- chemical info-sheet
- material safety data sheet, MSDS
- product safety data sheet
- health and safety data
- safety data sheet
เอกสารขอ้ มูลด้านความปลอดภัยของสารเคมี มี 2 ประเภท คือ
1. เอกสารขอ้ มูลด้า นความปลอดภัยของสารเคมี ที่จดั ทาขึ้นโดยกลุ่มผู เ้ ชี่ยวชาญ ซึ่งจะมีขอ้ มูลทาง
วิชาการทีไ่ ด้มาจากการศึกษา วิจยั และเป็ นองค์ความรูท้ ผ่ี ่านการตรวจสอบแลว้
2. เอกสารขอ้ มูลด้านความปลอดภัยของสารเคมีทจ่ี ดั ทาขึ้นโดยผูผ้ ลิตหรือผูจ้ าหน่ ายสารเคมี
เอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัยของสารเคมีทผ่ี ่านการตรวจสอบแลว้ ของสารเคมีบริสุทธิ์ สามารถหาได้จากหน่วยงาน
หลายอย่าง เช่น International Programme on Chemical Safety (IPCS) ขององค์การอนามัยโลก และ Canadian Center
for Occupational Safety and Health ประเทศแคนาดา เป็ นต้น ผูผ้ ลิต หรือผูจ้ าหน่ายสารเคมีมกั ใช้ขอ้ มูลจากเอกสารดังกล่าว
ในการจัดทาเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัยของสารเคมีทต่ี นเองผลิตหรือจาหน่าย
ในหลายประเทศมีก ฎหมายบัง คับ ให้ผู ผ้ ลิต ผู น้ าเข า้ สารเคมีอนั ตรายต้องจัด ทาเอกสารข อ้ มูล ด้า นความ
ปลอดภัย ของสารเคมีท่ีผ ลิต และน าเข า้ มาจ าหน่ า ยและใช้ใ นประเทศ ทัง้ นี้ ร วมไปถึง ผลิต ภัณ ฑ์ท่ีมีส่ ว นผสมหรื อ
ส่วนประกอบของสารเคมีทเ่ี ป็ นอันตรายต่อสุขภาพและสิง่ แวดลอ้ มด้วย
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2. เนื้อหาของเอกสารข้ อมูลด้ านความปลอดภัยของสารเคมี
เอกสารขอ้ มูลด้านความปลอดภัยของสารเคมี ประกอบด้วยเนื้อหาสาระทีเ่ ป็ นขอ้ มูลพื้นฐานในเรื่องต่อไปนี้
1) ชื่อสารเคมีและชื่อและทีอ่ ยู่ของผูผ้ ลิต
2) องค์ประกอบและขอ้ มูลของส่วนประกอบต่าง ๆ
3) อันตราย
4) วิธีการปฐมพยาบาล
5) มาตรการด้านการป้ องกัน กาจัดอัคคีภยั
6) มาตรการจัดการเมือ่ มีการหกหรือรัว่ ไหลโดยอุบตั เิ หตุ
7) วิธีการขนย้ายและจัดเก็บ
8) วิธีการควบคุมการได้รบั สัมผัสและการป้ องกันอันตรายส่วนบุคคล
9) คุณสมบัตทิ างกายภาพและทางเคมี
10) ความคงตัวและความไวต่อการทาปฏิกิริยา
11) ขอ้ มูลด้านพิษวิทยา
12) ขอ้ มูลด้านนิเวศวิทยา
13) ขอ้ พิจารณาในการกาจัด
14) ขอ้ มูลด้านการขนส่ง
15) มาตรการควบคุมของประเทศและเอกสารอ้างอิง
16) ขอ้ มูลอืน่ ๆ
ตัวอย่างของเอกสารขอ้ มูลด้านความปลอดถัยของสารเคมี
ต่อไปนี้เป็ นตัวอย่างของเอกสารขอ้ มูลความปลอดภัยของสารเคมี Epoxystyrene
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เอกสารขอ้ มูลความปลอดภัยตามระเบียบอีซี 91/55/อีอซี ี
1. ข้ อมูลเกีย่ วกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจัดจาหน่ าย
ข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
หมายเลขผลิตภัณฑ์
803202
ชื่ อผลิตภัณฑ์
Epoxystyrene for synthesis
ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิต/ผู้ส่ง
บริ ษัท
บริษทั เมอร์ค จากัด
ชัน้ 19 อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ 622 ถนนสุขมุ วิท คลองตัน คลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 667-8000flammable)
2. องค์ ประกอบ/ข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนผสม
ชื่ออืน่
Styrene oxide; Phenyloxirane; Phenylethylene oxide; Styrene epoxide
เลขรหัสซีเอเอส
96-09-3 เลขดัชนีอซี ี
603-084-00-2
มวลต่อโมล
120.15 เลขอีไอเอ็นอีซเี อส 202-476-7
สูตรโมเลกุล
C8H8O
3. ข้ อมูลเกีย่ วกับอันตราย
อาจทาให้เกิดมะเร็ง อันตรายเมือ่ ถูกผิวหนัง ระคายเคืองต่อตา
4. มาตรการปฐมพยาบาล
เมื่อสู ดดม ให้รบั อากาศบริสุทธ์ ถ้าจาเป็ นให้ใช้การช่วยหายใจแบบปากต่อปาก หรือใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ
เมื่อถูกผิวหนัง ชะลา้ งออกด้วยนา้ ปริมาณมาก ทาด้วยพอลีเอธิลนี ไกลคอล 400 ถอดเสื้อผ้าทีเ่ ปื้ อนออกทันที
เมื่อเข้ าตา ลา้ งด้วยนา้ ปริมาณมาก โดยลืมตากว้างในนา้ อย่างน้อย 10 นาที นาส่ง/พบจักษุแพทย์ทนั ที
เมื่อกลืนกิน ให้ผูป้ ่ วยดื่มนา้ ปริมาณมาก กระตุน้ ให้อาเจียนแลว้ นาส่งแพทย์ทนั ที
5. มาตรการการผจญเพลิง
สารดับไฟที่เหมาะสม นา้ คาร์บอนไดออกไซด์ โฟมดับเพลิง ผงเคมีดบั เพลิง
ข้ อมูลอันตรายอื่น ลุกไหม้ตดิ ไฟได้ เมือ่ เกิดเพลิงไหม้ จะก่อให้เกิดแก๊สหรือไอระเหยทีเ่ ป็ นอันตราย อุปกรณ์
ป้ องกันพิเศษสาหรับการผจญเพลิงห้ามอยู่บริเวณทีอ่ นั ตรายโดยปราศจากชุดป้ องกันสารเคมีทเ่ี หมาะสม และ
เครื่องช่วยหายใจ
ข้ อมูลอื่ น
ป้ องกันไม่ให้นา้ ทีใ่ ช้ดบั เพลิงแลว้ ไหลลงสู่แหล่งนา้ บนดินหรือใต้ดนิ
6. มาตรการเมื่อมีการปล่ อยสารโดยอุบัตเิ หตุ
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล
ห้ามสูดดมไอระเหย/ละอองเลย ไม่ควรสัมผัสกับสาร การทางานในห้องปิ ด ต้อ งแน่ ใจว่ามีแหล่งอากาศ
บริสุทธิ์เพียงพอ
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มาตรการปกป้องสิ่ งแวดล้ อม
ป้ องกันไม่ให้ไหลลงสู่ระบบสุขาภิบาล ดิน หรือสิง่ แวดลอ้ ม
วิธีทาความสะอาด/ดูดซั บ
ซับด้วยวัสดุดูดซับของเหลว เช่น เคมิซอบ  ส่งไปกาจัด ทาความสะอาดบริเวณทีป่ นเปื้ อน
7. การจัดการและการเก็บรักษา
การจัดการ
ไม่มขี อ้ บังคับอืน่
การเก็บ
ณ อุณหภูม+ิ 15 ถึง 25 องศาเซลเซียส ปิ ดให้แน่ น เก็บในบริเวณทีม่ อี ากาศถ่ายเทได้สะดวก เก็บห่างจากแหล่ง
กาเนิดประกายไฟและความร้อน เขา้ ได้เฉพาะผูท้ ไ่ี ด้รบั อนุ ญาต
8. การควบคุมการสั มผัสสาร/การป้ องกันส่ วนบุคคล
อุปกรณ์ ป้องกันส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ จาเป็ น เมือ่ มีไอระเหย/ละออง
การป้องกันตา
แว่นป้ องกัน
การป้องกันมือ
ถุงมือยางป้ องกัน
อุปกรณ์ ป้องกันอื่น ๆ
รองเท้าป้ องกันทีเ่ หมาะสม
ข้ อควรปฏิ บัติ
เปลีย่ นเสื้อผ้าทีเ่ ปื้ อนสารเคมีทนั ที ทาครีมป้ องกันผิวหนัง ลา้ งมือ และหน้า หลังทางาน
กับสาร ห้ามกินอาหาร/ดื่มในบริเวณทางาน ทางานภายใต้ตู ้ ควัน ห้ามดูด สมสาร
9. สมบัตทิ างเคมีและกายภาพ
ลักษณะ
ของเหลว
สี
ไม่มสี ี
กลิ่น
ไม่ชวนดม
ค่ าพีเอช
ไม่มขี อ้ มูล
จุดหลอมเหลว
-37 oC
จุดเดือด
197-195 oC
อุณหภูมิติดไฟ
435 oC
จุด วาบไฟ
84 oC
ขอบเขตการระเบิด
ล่าง 1.1 vol%
บน
22 vol%
o
ความดันไอ
(20 C)
0.4 hPa
o
(85 C)
20 hPa
ความหนาแน่ น
(20 oC)
1.05 g/cm3
ความสามารถในการละลาย
นา้
(20 oC)
3 g/l
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ตัวทาละลาย อินทรีย ์ (20 oC)
ละลายได้
อุณหภูมสิ ลายตัว
>250 oC
10. ความเสถียรและความว่ องไวต่ อปฏิกริ ิยา
สภาวะทีต่ อ้ งหลีกเลีย่ ง
ไม่มขี อ้ มูล
สารทีต่ อ้ งหลีกเลีย่ ง
ตัวเริ่มปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชัน
ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวทีเ่ ป็ นอันตราย
ไม่ มขี ้ อมูล
11. ข้ อมูลทางพิษวิทยา
พิษเฉียบพลัน
LD50 (oral, rat): 2000 mg/ kg
LD50 (dermal, rabbit): 1060 mg/ kg
ความเป็ นพิษกึ่งเฉียบพลันถึงเรื้อรัง
จากขอ้ มูลทีม่ อี ยู่ระบุว่าเป็ นสารก่อมะเร็งในมนุ ษย์
ขอ้ มูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา
เมื่อเข้ าตา ระคายเคือง
ขอ้ มูลเพิม่ เติม
ควรคานึงถึงสมบัตทิ เ่ี ป็ นอันตรายอืน่ ๆ
ควรใช้ผลิตภัณฑ์ดว้ ยความระมัดระวัง เช่นเดียวกับเมือ่ ทางานกับสารเคมี
12. ข้ อมูลเพชิงนิเวศน์
ผลกระทบต่ อระบบนิเวศน์
ไม่มขี อ้ มูลทีเ่ ป็ นตัวเลข เกี่ยวกับผลต่อระบบนิเวศน์ของผลิตภัณฑ์น้ ี
ข้ อมูลอื่ น ๆ เกี่ยวกับระบบนิเวศน์
ห้ามทิ้งลงสู่ระบบนา้ นา้ เสีย หรือดิน
13. มาตรการการกาจัด
ผลิตภัณฑ์
ไม่มกี ฎขอ้ บังคับของอีซวี ่าด้วยการกาจัดสารเคมีหรือกากเคมีซง่ึ มักจะถือว่าเป็ นของเสียเฉพาะ ประเทศสมาชิก
อีซมี กี ฎหมายและขอ้ บังคับในการกาจัดของเสียเฉพาะเหล่านัน้ โปรดติดต่อผูร้ บั ผิดชอบหรือบริษทั รับกาจัดของ
เสียทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตเพือ่ ปรึกษาวิธีกาจัด
บรรจุภัณฑ์
กาจัดตามระเบียบราชการหีบห่อทีป่ นเปื้ อนสารเคมีให้จดั การเช่นเดียวกับตัวสารเคมี สาหรับหีบห่อทีไ่ ม่ปนเปื้ อน
ให้กาจัดเหมือนของเสียตามบ้านหรือนามาใช้ใหม่หากไม่มขี อ้ กาหนดอืน่ เป็ นพิเศษติดบริษทั ผูผ้ ลิตตามทีร่ ะบุ
ในฉลาก
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14. ข้ อมูลการขนส่ ง
ไม่มขี อ้ กาหนดเกี่ยวกับการขนส่ง
15. ข้ อมูลเกีย่ วกับข้ อกาหนด
การติดฉลากตามระเบียบอีซี
สั ญลักษณ์
T
เป็ นพิษ
ข้ อมูลเกี่ยวกับอันตราย
R 45-E21-36 อาจทาให้เกิดมะเร็ง อันตรายเมือ่ ถูกผิวหนัง ระคายเคืองต่อตา
ข้ อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย S53-45
ไม่ควรให้สารถูกร่างกาย ศึกษาคาแนะนาก่อนใช้ในกรณี
ทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุหรือรูส้ กึ ไม่สบายควรปรึกษาแพทย์ทนั ที
พร้อมทัง้ แสดงฉลากของสารเคมี
เลขอีซี
603-084-00-2 EC lable
ระเบียบของเยอรมนี
ระดับมลพิษต่อแหล่งนา้
3 (สารก่อมลพิษ ระดับสูง)
16. ข้ อมูลอื่น
การเปลีย่ นแปลงจากเอกสารฉบับก่อน
เพิม่ เติมข้ อมูลทั่วไป
ข้ อมูลเกี่ยวกับเอกสาร
เอกสารฉบับนี้ไม่สามารถใช้แทนเอกสารรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้
เอกสารฉบับนี้จะให้ขอ้ มูลของตัวผลิตภัณฑ์โดยเน้นในด้านขอ้ มูลเพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน
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กิจกรรม 4.4.5
1. อธิ บายวัตถุประสงค์ของเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัยของสารเคมี
2. ยกตัวอย่างเนื้ อหาสาคัญของเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัยของสารเคมี
แนวตอบกิจกรรม 4.4.5
1. วัตถุประสงค์ของเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัยของสารเคมี
- ให้ผทู ้ างานเกี่ยวข้องกับสารเคมีได้ทราบถึงอันตรายของสารเคมี โอกาสได้รับอันตราย การ
ป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย และการดาเนินการด้านความปลอดภัยเมื่อมีอนั ตรายเกิดขึ้น
2. ตัวอย่างเนื้อหาสาคัญของเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัยของสารเคมี
- ชื่อสารเคมี ชื่อที่อยูข่ องผูผ้ ลิต
- อันตรายของสารเคมี
- วิธีการปฐมพยาบาล
- วิธีการขนย้ายและการจัดเก็บ
- วิธีการควบคุมการได้รับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล ฯลฯ
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แผนการสอนประจาหน่ วย
ชุดวิชา

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หน่ วยที่ 5

เออร์โกโนมิกส์

ตอนที่
5.1
5.2
5.3
5.4

ความรูท้ วไปเกี
ั่
่ยวกับเออร์โกโนมิกส์
ระบบคนกับเครื่องจักร
ผลกระทบของปัญหาเออร์โกโนมิกส์ต่อสุขภาพ
การสารวจและการประยุกต์หลักเออร์โกโนมิกส์ในการทางาน

แนวคิด
1. เออร์โกโนมิกส์เป็ นสหวิชาการทีอ่ าศัยความรูด้ า้ นแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา
และสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งนามาประยุกต์ใช้ร่วมกันในการพัฒนาและปรับปรุงสภาพการทางานและ
สิง่ แวดลอ้ มในการทางาน เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี นการทางาน
2. ระบบคนกับ เครื่ อ งจัก ร เป็ น ระบบความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งคนกับ เครื่ องจัก รที่ ค นนั้น ควบคุ ม อยู่
การออกแบบระบบคนกับเครื่องจักรที่ดีจะช่ วยลดขอ้ ผิดพลาดในการทางานของคนที่ควบคุมเครื่องจักร
นัน้ ให้เหลือน้อยที่สุด ส่งผลให้การเกิดอุบตั ิเหตุจากการทางานลดลง ช่ วยให้เกิดความสะดวกสบายใน
การทางานและเกิดประสิทธิภาพในการทางานสูงสุด
3. เออร์โกโนมิกส์ให้ความสาคัญที่คนขณะทางานเป็ นปัจจัยสาคัญอันดับแรก โดยศึกษาถึงผลกระทบจาก
การออกแบบเครื่ องมือ เครื่ องจัก ร รวมทัง้ สภาพการท างานและสิ่งแวดล อ้ มในการทางานที่มีผลต่ อ
คนทางาน ทัง้ นี้รวมไปถึงการออกแบบวิธีการทางานหรือการออกแบบงานเพื่อให้เกิดท่าทางในการทางาน
ที่เหมาะสม เพื่อให้ผูป้ ฏิบตั ิงานไม่ ใช้พลังงานในการทางานเกินความจาเป็ น ส่งผลให้เกิดความเครีย ด
ความล า้ และความผิด ปกติข องระบบกล า้ มเนื้ อ และกระดู ก โครงร่ า งเนื่ อ งจากการทางานน้อ ยที่สุ ด
ผลโดยรวมก็คือการเพิม่ ประสิทธิภาพความปลอดภัย และความสบายในการทางาน
4. การสารวจและการประยุ กต์หลักเออร์โกโนมิกส์มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงสภาพการทางานและ
สิ่งแวดล อ้ มในการทางาน ไม่ ทาให้เกิด การสิ้น เปลืองค่ าใช้จ่ายหรือก่ อให้เกิด ความยุ่ งยากแต่ อย่ างใด
ในทางตรงกันขา้ มผลทีเ่ กิดขึ้นอย่างเห็นได้ชดั ก็คือขวัญและกาลังใจในการทางานดีข้นึ คุณภาพการทางาน
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และคุ ณ ภาพชีวิตดีข้ นึ ผลผลิตเพิ่ม ขึ้น และยัง ช่ ว ยลดอัต ราการประสบอัน ตรายหรือ ความเจ็บป่ วย
เนื่องจากการทางานได้อกี ทางหนึ่ง

วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาหน่ วยที่ 5 จบแลว้ นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความหมาย ความสาคัญ ประวัตคิ วามเป็ นมา และองค์ประกอบของเออร์โกโนมิกส์ได้
2. อธิบายความหมายและความสาคัญของระบบคนกับเครื่องจักรได้
3. อธิบายผลกระทบของปัญหาเออร์โกโนมิกส์ต่อสุขภาพคนทางาน รวมทัง้ บอกวิธีการป้ องกันปัญหาได้
4. บอกวิธีการสารวจด้านเออร์โกโนมิกส์และวิธีการนาหลักเออร์โกโนมิกส์มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง
สภาพการทางาน และสิง่ แวดล ้อมในการทางานได้

กิจกรรมระหว่ างเรียน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่ วยที่ 5
ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 5.1-5.4
ปฏิบตั กิ ิจกรรมตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายในเอกสารการสอน
ฟังรายการวิทยุกระจายเสียง (ถ้ามี)
ชมรายการวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)
ทาแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่ วยที่ 5

สื่ อการสอน
1.
2.
3.
4.

เอกสารการสอน
แบบฝึ กปฏิบตั ิ
รายการสอนทางวิทยุกระจายเสียง (ถ้ามี)
รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)

การประเมินผล
1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3. ประเมินผลจากการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน
หน่ วยที่ 5 ในแบบฝึ กปฏิบตั ิ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่ อไป
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ตอนที่ 5.1
ความรู้ทวั่ ไปเกีย่ วกับเออร์ โกโนมิกส์
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 5.1 แลว้ จึงศึกษารายละเอียดต่ อไป

หัวเรื่ อง
5.1.1 ความหมายและความสาคัญของเออร์โกโนมิกส์
5.1.2 ประวัตคิ วามเป็ นมาของเออร์โกโนมิกส์
5.1.3 องค์ประกอบของเออร์โกโนมิกส์

แนวคิด
1. ความหมายและความสาคัญของเออร์โกโนมิกส์เป็ นที่เขา้ ใจและยอมรับกันอย่างแพร่ หลายมากขึ้นใน
ปัจจุบนั เพราะนอกจากจะช่ วยให้คนงานสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมความถึงการ
เพิม่ ความสะดวกสบายในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรในการทางาน การออกแบบงานที่ดียงั
ช่วยลดขอ้ ผิดพลาดในการทางานของมนุ ษย์ ซึ่งเป็ นสาเหตุสาคัญของการเกิดอุบตั ิเหตุขณะทางานได้
อีกด้วย ผลสุดท้ายจึงนาไปสู่การเพิม่ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพชีวติ ในการทางาน
2. การที่จะเขา้ ใจความหมายและความสาคัญของเออร์โกโนมิกส์ให้ได้อย่ างชัดเจนดีนนั้ จาเป็ นต้องทา
ความเขา้ ใจถึงประวัตคิ วามเป็ นมาของเออร์โกโนมิกส์เสียก่ อน ทัง้ นี้เพราะประวัติความเป็ นมาจะบอก
เล่าถึงแนวความคิดด้านเออร์โกโนมิกส์ทม่ี กี ารพัฒนาปรับเปลีย่ นมาตามยุคสมัยจนถึงปัจจุบนั รวมทัง้
แนวโน้มในอนาคต
3. เออร์โกโนมิกส์เป็ นศาสตร์ท่ปี ระกอบไปด้วยการนาวิชาการหลาย ๆ สาขา มาประยุกต์ใช้ร่วมกันเมื่อ
สามารถประยุกต์ใช้องค์ประกอบต่าง ๆ ได้อย่ างเหมาะสมกับคนทางานโดยการพัฒนาและปรับปรุง
สภาพการทางานแล ว้ ย่ อมส่ งผลให้เกิดคุ ณ ภาพชีวิตที่ดีข้ นึ ของผู ท้ างาน ซึ่งหมายถึงการลดความ
เมือ่ ยลา้ ความเครียด รวมทัง้ โรคและการบาดเจ็บจากการทางานนัน่ เอง

วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาตอนที่ 5.1 จบแลว้ นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความหมายและความสาคัญของเออรโกโนมิกส์ได้
2. อธิบายประวัตคิ วามเป็ นมาและพัฒนาการของเออร์โกโนมิกส์ได้
3. อธิบายองค์ประกอบทีส่ าคัญของเออร์โกโนมิกส์ รวมทัง้ ประโยชน์ของการประยุกต์ความรูข้ องสาขาวิชา
การต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวขอ้ งมาใช้ในการปรับปรุงสภาพการทางานและสิง่ แวดลอ้ มในการทางานได้
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เรื่องที่ 5.1.1
ความหมายและความสาคัญของเออร์ โกโนมิกส์
จากแนวความคิดทางด้านอาชีวอนามัย วัตถุประสงค์ของเออร์โกโนมิกส์ก็คือ การศึกษาธรรมชาติของงานเพื่อ
การป้ องกันโรคและการบาดเจ็บเนื่องจากการทางานโดยเริ่มตัง้ แต่การออกแบบงานนัน่ เอง การนาความรู ด้ า้ นเออร์โกโน
มิกส์ไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการทางานในประเทศทีก่ าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่เน้นอุตสาหกรรม
มีขอบเขตทีค่ ่อนขา้ งกว้างมาก ในปัจจุบนั เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ กันว่าการจัดคน เทคโนโลยี งานและองค์กรให้เขา้ กันได้
อย่างเหมาะสมย่อมส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการทางาน ทัง้ นี้ผูบ้ ริหารมีบทบาทสาคัญในการนาเออร์โกโนมิกส์มา
ประยุกต์ใช้ เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพและผลผลิตทีด่ ี
ในสมัยก่อนผูท้ ไ่ี ม่เกี่ยวขอ้ งกับงานมักจะไม่ค่อยรู จ้ กั ความหมายของคานี้ดีนกั แต่ในปัจจุบนั คาว่า เออร์โกโน
มิกส์ หรือ ergon design ก็ค่อย ๆ ปรากฏต่อสาธารณชนมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการโฆษณาสิน ค้าบางอย่าง เช่ น
รถยนต์ คอมพิวเตอร์ หรือแม้กระทังเฟอร์
่
นิเจอร์ก็โฆษณากันว่าได้รบั การออกแบบตามหลักเออร์โกโนมิกส์ เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงความสาคัญต่อผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ในเรื่องประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความสะดวกสบายในการใช้งาน
ในสมัยดึกดาบรรพ์นนั้ บรรพบุรุษของเราหาอาหารและล่าเหยื่อโดยใช้มอื และเท้าเปล่า หลายศตวรรษต่อมาก็
เพิม่ พัฒนาเครื่องมืออย่างง่าย ๆ ในการประกอบอาหาร และสร้างทีอ่ ยู่อาศัยเพื่อการมีชีวติ อยู่รอดได้นานขึ้น ปัจจุบนั นี้
แม้ในงานทีใ่ กลเ้ คียงกับธรรมชาติ เช่น งานเกษตรกรรม หรือการประมง ก็ตอ้ งใช้เครื่องมือต่า ง ๆ มากมาย เพื่อให้ได้
ผลผลิตตามต้องการ
ในขณะที่ใช้เครื่องมือบางอย่างทางานถ้ามีใครเคยบ่นกับตัวเองว่าทาไมเครื่องมือนี้จงึ ใช้ไม่สะดวกหรือไม่ได้
เรื่องเลย น่ าจะออกแบบให้ดีกว่านี้หรือใช้งานได้ง่ายกว่านี้ แสดงว่าผูน้ นั้ เริ่มมีความคิดเกี่ยวกับหลักเออร์โกโนมิกส์ใน
การออกแบบเครื่องมือแล ว้ เป้ าหมายของเออร์โกโนมิก ส์ก็ คือ การนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้ในการออกแบบ
เครื่องมือ อุปกรณ์ หรืองาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานมากที่สุดและเกิดผลกระทบต่อสุขภาพคนทางาน
น้อยทีส่ ุดนัน่ เอง

1. ความหมายของเออร์ โกโนมิกส์
ทีม่ าของคาว่าเออร์โกโนมิกส์ สามารถสืบค้นได้ว่ามีมาตัง้ แต่ พ.ศ. 2492 โดยนักเออร์โกโนมิกส์ชาวอังกฤษชื่อ
K.F.H Murrell ได้นาเอาคาสองคาจากภาษากรีกมาสนธิกนั คือคา ergon ซึ่ง หมายถึง งานหรือ work และคาว่า
nomos ซึง่ หมายถึงกฎ หรือ Law เมือ่ รวมแลว้ จะเกิดคาใหม่ข้นึ มา คือ ergonomics หรือ Law of work
คาที่ใช้ในสหรัฐอเมริก าที่มีค วามหมายไม่แ ตกต่ างกันในทางปฏิบตั ิ คือ Human Factors ซึ่งใช้ในศัพ ท์
บัญญัติว่ามนุ ษยปัจจัย และคาว่า Human Factors Engineering หรือ Human Engineering ซึ่งใช้ศพั ท์บญ
ั ญัติ
ว่าวิศวกรรมมนุ ษย์
สถาบัน ความปลอดภัย ในการท างาน กรมสวัส ดิก ารและคุ ม้ ครองแรงงาน ได้ใ ห้ค วามหมายต่ อ ค านี้ ว่ า
“วิทยาการจัดสภาพงาน” และได้ใช้กนั ทัวไปในการฝึ
่
กอบรม ถือว่าเป็ นชื่อทีส่ อ่ื ความหมายได้ดี
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สมาคมการจัดการแห่ งประเทศไทย ได้บญ
ั ญัติศพั ท์ ergonomics ไว้ว่า “สมรรถยศาสตร์” ซึ่งหมายถึง
ศาสตร์ท่ี เ กี่ ย วกับ ความสามารถของมนุ ษ ย์ท่ี จ ะท างานในลัก ษณะต่ า ง ๆ ได้ โดยเที ย บเคี ย งกับ ค า Human
Performance Engineering ต่อมาคณะอนุ กรรมการบัญญัตศิ พั ท์วศิ วกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกลและอุตสาหกรรม
ของราชบัณฑิตยสถานได้พจิ ารณาบัญญัตศิ พั ท์ ergonomics ไว้ คือ “การยศาสตร์” โดยอธิบายว่า “การย” เป็ นคาใน
ภาษาสันสกฤต หมายถึง การงาน หรือ work และ”ศาสตร์” ก็คือ วิทยาการ หรือ science นัน่ เอง รวมความเป็ น
Work Science คณะอนุ กรรมการฯ ได้เทียบเคียงกับวิธีการบัญญัตศิ พั ท์ของคาว่า economics ซึง่ มาจากคาว่า Econ
กับ Nomos และในทีส่ ุดก็เป็ น “เศรษฐศาสตร์” ในลักษณะเดียวกัน ปัจจุบนั คาว่า “การยศาสตร์” เป็ นที่ยอมรับและใช้
กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น
ในหลายทศวรรษที่ผ่านมา ความหมายของเออร์โกโนมิกส์ได้รบั การปรับเปลี่ยนไปในเชิงปฏิบตั ิม ากขึ้นคือ
“การศึกษาเกี่ยวกับการประสานกัน หรืออันตรกิริยาระหว่างมนุ ษย์และเครื่องมืออุปกรณ์ ภายใต้ส่งิ แวดลอ้ มที่มนุ ษย์
ทางานอยู่ ” ความหมายนี้ ดู เ หมือ นจะครอบคลุ ม องค์ป ระกอบที่ส าคัญ ที่สุ ด ไว้แ ล ว้ คือ มนุ ษ ย์ เครื่ องมืออุปกรณ์
สิง่ แวดลอ้ ม และอันตรกิริยาทีซ่ บั ซ้อนระหว่างปัจจัยทัง้ สามนี้
ความหมายของคาว่าเออร์โกโนมิกส์อีกอย่ างหนึ่งที่ขยายความเพิ่มขึ้นจากที่กล่าวมาแลว้ โดยครอบคลุมถึง
การออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ หน่ วยที่ทางาน (workstation) และระบบงาน (work system) เพื่อให้
บุคคลผูใ้ ช้ ผูป้ ฏิบตั งิ านสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากทีส่ ุด
Sanders และ McCormick (2530) ได้ให้ความหมายที่เน้นความสาคัญของมนุ ษย์เป็ นหลัก คือการยึด
ลัก ษณะธรรมชาติม นุ ษย์เป็ น เกณฑ์ส าหรับการออกแบบสร้างเครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีก ารทางานภายใต้ส ภาวะ
แวดลอ้ มใด ๆ อย่างมีเป้ าหมาย กล่าวคือ การใช้ความพยายามทีจ่ ะเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน โดยอาศัยเหตุผลที่
สอดคลอ้ งกันระหว่างระบบ คน-เครื่องมืออุปกรณ์-สิง่ แวดลอ้ ม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของ
คนทางาน
Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ได้ให้คาจากัดความของเออร์โกโนมิกส์ว่าเป็ น
การศึกษาการออกแบบความต้องการทีเ่ กิดจากงาน ซึง่ สัมพันธ์กบั ความสามารถและขอ้ จากัดของมนุ ษย์ท ั้งทางร่ างกาย
และจิตใจ กล่าวคือ เออร์โกโนมิกส์เป็ นความพยายามในการหาวิธีท่จี ะปรับงานให้เหมาะกับคน (Put the right job
to the right man) มากกว่าการปรับคนให้เหมาะกับงาน โดยมีหลักการที่จะป้ องกันการทางานด้วยท่าทางที่ไม่
เหมาะสมหรือ ไม่ ปลอดภัย เพื่อลดแนวโน้ม การเกิด ความเมื่อยล า้ โดยการประเมิน และออกแบบสถานที่ท างาน
สิ่งแวดลอ้ ม และสภาพการทางาน เครื่องมือ อุปกรณ์ กระบวนการผลิต ตลอดจนการฝึ กอบรม เพื่อให้ผูป้ ฏิบตั ิงาน
สามารถทางานได้อย่างเหมาะสม
สาหรับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) ได้ให้คาจากัดความ
ของเออร์โกโนมิกส์ไวว้ ่า “การประยุกต์ใช้วชิ าการทางด้านชีววิทยาของมนุ ษย์และวิศวกรรมศาสตร์ให้เขา้ กับคนงานและ
สิง่ แวดลอ้ มในการทางานของเขา เพือ่ ให้คนงานเกิดความพึงพอใจในการทางาน และให้ได้ผลผลิตสู งสุด ” ดังนัน้ เออร์
โกโนมิก ส์จึงเป็ น วิช าการที่เกี่ย วข อ้ งกับ การปรับงานให้เ ข า้ กับความสามารถทัง้ ทางด้านร่ า งกายและจิต ใจ รวมทัง้
ขอ้ จากัดของคนงาน
กล่าวโดยสรุป ถ้าจะให้คาจากัดความของคาว่า เออร์โกโนมิกส์ อย่างสัน้ และกระชับ จะได้ความว่า “ศาสตร์ใน
การจัดสภาพงานให้เหมาะกับคนทางาน” หรือ “การศึกษาคนในสิ่งแวดลอ้ มการทางานอย่างเป็ นระบบเพื่อการปรับปรุง
สภาพการทางาน” นัน่ เอง
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2. ความสาคัญของเออร์ โกโนมิกส์
ในแต่ละปี มผี ูเ้ กิดอาการเจ็บป่ วยหรือปวดเมื่อยตามส่วนต่าง ๆ ของร่ างกาย จนต้องเขา้ รับการรักษาพยาบาล
การบาบัดทางกายภาพ รวมไปถึงการนวดแผนโบราณเป็ นจานวนมาก จะเห็นได้จากจานวนผูป้ ่ วยที่เพิ่ม ขึ้น ในแผนก
ออร์โธปิ ดิก ส์ข องโรงพยาบาลต่ าง ๆ หรือกิจการสถานกายภาพบาบัด และการนวดแผนโบราณที่ข ยายตัวขึ้น อย่ าง
รวดเร็ว อาการปวดเมื่อยที่เป็ นปัญหาสาคัญที่สุดในโลกในขณะนี้ก็คือ ปัญหาปวดหลังส่วนบัน้ เอว (low-back pain)
อย่างไรก็ดี ปัญหาปวดเมื่อยเหล่านี้มใิ ช่ ปญ
ั หาที่เ พิ่งถูกค้นพบและยังพบได้ในทุกกิจการหรือทุกประเภทอุตสาหกรรม
สาเหตุก ารเกิด ก็ เป็ น ที่ทราบกัน ดี แต่ มกั ไม่ได้รบั ความสนใจเท่ าที่ควร เพราะความรุน แรงของปัญ หามักจะค่ อย ๆ
เกิดขึ้น และไม่มอี นั ตรายถึงขัน้ ต้องเสียชีวติ สาหรับแนวโน้มการเกิดปัญหาสุขภาพอนามัยในการทางาน ในช่ วงหลายปี
ที่ผ่านมามีรายงานผู บ้ าดเจ็บเนื่องจากการยกของหนักหรือเคลื่อนย้ายวัสดุ และอาการเจ็บป่ วยจากท่าทางการทางาน
เพิ่มขึ้นเป็ นจานวนมาก (รายละเอียดของข ้อมูลสถิติ ศึกษาพิม่ เติมไดจ้ ากเว็บไซต์ สานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
http://www.sso.go.th)

การประยุกต์ใช้ความรูท้ างด้านเออร์โกโนมิกส์ทช่ี ่ วยส่งเสริมประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความสบายใน
การทางาน สามารถทาได้โดยการสร้างความสัมพันธ์ท่ดี ีให้เกิดขึ้นระหว่างเครื่องมือ คน และสิ่งแวดลอ้ มในการทางาน
การดาเนินงานด้านการยศาสตร์ ก็คือการออกแบบและพัฒนาปรับปรุงสภาพการทางาน ความหนักเบาของงาน การใช้
เครื่องมือที่เหมาะสม รวมไปถึงท่ าทางการทางานเพื่อให้เกิด ประสิทธิภ าพในการทางานสู งสุ ด ซึ่งหมายถึง การลด
ขอ้ ผิดพลาดในการทางานและการเพิม่ ผลผลิต นอกจากนี้ ยังเป็ นการเพิม่ คุณภาพชีวติ ในการทางานอีกด้วย
ภาพที่ 5.1 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างหน่ วยที่ทางาน/สิ่งแวดลอ้ มในการทางาน เครื่องมือ และเนื้อ
งานที่มผี ลกระทบโดยตรงต่อคนทางานทัง้ ทางด้านกายภาพและจิตใจ กล่าวคือเมื่อมีการจัดสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ให้อยู่ใน
สภาวะทีเ่ หมาะสมแลว้ ย่อมส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทางาน ซึ่งรวมถึงการลดขอ้ ผิดพลาด
ของมนุ ษย์ (human error) ทัง้ นี้เป้ าหมายสูงสุดของเออร์โกโนมิกส์ก็คือ การส่งเสริมให้เกิดความสบาย (comfort) ใน
การทางานนัน่ เอง
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- ชีวกลศาสตร์
- การออกแรง
เครื่องมือ (Tool)
คน

เนื้องาน
(Job content)

หน่วยทีท่ างาน
และสิง่ แวดล ้อม
(workstation &
environment)

- ชีวกลศาสตร์
- การวัดขนาดสัดส่วนร่างกายมนุ ษย์
- กายวิภาคศาสตร์
- โต๊ะ เก้าอี้ทางาน เฟอร์นิเจอร์
- สิง่ แวดลอ้ มทางกายภาพ

- เทคโนโลยีใหม่ ๆ
- การฝึ กอบรม
- ความพึงพอใจในงาน
- การบริหารจัดการ
- การหยุดพัก
- งานกะ

ภาพที่ 5.1 ความสั มพันธ์ ระหว่ างคน เครื่ องมือ กับสิ่ งแวดล้ อมในการทางาน
ทีม่ า: Ong CN, Kogi K. Application of ergonomics to developing countries. In: Occupational health in
developing countries, 1992.

ทัง้ นี้ การนาเอาหลักการของเออร์โกโนมิกส์มาใช้ในการพัฒ นาและปรับปรุงสภาพ/สิ่งแวดลอ้ มในการทางาน
ไม่ทาให้เกิดการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายหรือก่อให้เกิดความยุ่งยากแต่อย่างใด ประโยชน์ทเ่ี กิดขึ้นจากการปรับปรุงสภาพการ
ทางานทีเ่ ห็นได้ชดั คือ
- คนงานมีขวัญ กาลังใจ ในการทางานดีข้นึ
- คุณภาพการทางานดีข้นึ
- เพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน
- ผลผลิตเพิม่ ขึ้น
- ลดการขาดงาน
- ลดอัตราการเขา้ –ออกงาน
- ลดอันตรายทีอ่ าจเกิดกับหลังส่วนบัน้ เอว
- ลดการประสบอันตรายจากการทางานซา้ ๆ
จากสิง่ ทีไ่ ด้กล่าวมาทัง้ หมดในเบื้องต้น อาจสรุปวัตถุประสงค์ของเออร์โกโนมิกส์ได้เป็ น 2 ประเด็นหลัก ๆ
ดังนี้ คือ
1. เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการท างาน ซึ่ ง รวมความถึ ง การเพิ่ ม ความ
สะดวกสบายในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ การลดขอ้ ผิดพลาดในการทางานของมนุ ษย์ การลดอุบตั ิเหตุและการเพิ่ม
ผลผลิต
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2. เพือ่ เพิ่มคุณภาพของชี วิตคน ซึง่ รวมความถึงการพัฒนาความปลอดภัย การลดความเมือ่ ยลา้ และ
ความเครียดจากการทางาน การเพิม่ ความสบายในการทางาน การยอมรับของผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ การเพิม่ ความ
พึงพอใจในงานทีท่ า และการปรับปรุงคุณภาพชีวติ ของผูป้ ฏิบตั งิ าน

กิจกรรม 5.1.1
1. จงบอกความหมายของเออร์โกโนมิกส์มาพอสังเขป
2. จากแนวความคิดด้านอาชีวอนามัย ความสาคัญของเออร์โกโนมิกส์ คืออะไร
3. ประโยชน์ที่ได้จากการนาเออร์ โกโนมิกส์มาใช้ในการปรับปรุ งสภาพการทางาน คืออะไรบ้าง
แนวตอบกิจกรรม 5.1.1
1. เออร์ โกโนมิกส์ หมายถึง ศาสตร์ ในการจัดสภาพงานให้เหมาะกับคนทางานหรื อการศึกษาคนใน
สิ่ งแวดล้อมการทางานอย่างเป็ นระบบเพื่อการปรับปรุ งสภาพการทางาน
2. การส่ งเสริ มความปลอดภัย รวมไปถึงการป้องกันโรคและการบาดเจ็บเนื่องจากการทางาน
3. คนงานมี ขวัญกาลังใจในการทางาน คุ ณภาพการทางานดี ข้ ึ น เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
เพิ่มผลผลิต ลดการขาดงาน ลดอัตราการเข้า– ออกงาน ลดอันตรายที่เกิ ดกับหลังส่ วนบั้นเอว ลดการประสบ
อันตรายจากการทางานซ้ า ๆ
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เรื่ องที่ 5.1.2
ประวัติความเป็ นมาของเออร์ โกโนมิกส์
การที่จะเขา้ ใจความหมายของเออร์โกโนมิกส์ให้ได้ชดั เจนดีข้ นึ นัน้ จาเป็ นจะต้องทราบประวัติความเป็ นมา
เสียก่อน ซึง่ จะสะท้อนให้เห็นแนวความคิด ด้านเออร์โกโนมิกส์ทป่ี รับเปลีย่ นและพัฒนามาตามยุคสมัย

1. จุดเริ่มต้ น
กล่าวกันว่าพัฒนาการของวิทยาการเรื่องนี้ มีมาตัง้ แต่ยุคก่อนประวัตศิ าสตร์ ซึง่ เริ่มด้วยการดัดแปลงเครื่องมือ
ล่าสัตว์และอาวุธประจาตัวที่จะต้องเหมาะสมกับผู ใ้ ช้ แต่ การพัฒนาเป็ นไปได้ชา้ มากเพราะ อาศัยการลองผิดลองถูก
(trial and error) จนกระทัง่ ถึงยุคปฏิวตั ิอุตสาหกรรมในช่ วงปลายศตวรรษที่ 18 และต้นศตวรรษที่ 19 เออร์โกโน
มิกส์ก็ได้เริ่มต้นมีพฒ
ั นาการควบคู่ ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังได้มกี ารริเริ่มสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ
เพื่อทางานแทนแรงงานคนและแรงงานจากสัตว์ แต่ เนื่องจากวิชาการด้านชีววิทยาของมนุ ษย์ย งั ไม่เป็ น ที่เรีย นรู ก้ นั
กว้างขวางมากนัก ความทุกข์ทรมานของผูใ้ ช้แรงงานในสมัยนัน้ จึงเกิดขึ้นมากมาย และค่ าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการลอง
ผิดลองถูกในระหว่างการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมก็คิดเป็ นจานวนมหาศาล
สังคมมนุ ษย์ได้เริ่มใช้มาตรการทางกฎหมายมาควบคุมเมื่อมีการสู ญเสียเพิ่มมากขึ้น ความรู เ้ รื่องเวชศาสตร์
อุตสาหกรรม (industrial medicine) อาชีวเวชศาสตร์ (occupational medicine) เริ่มมีการสอนในโรเงรียนแพทย์
และอาชีวอนามัย (occupation health) ก็เปิ ดสอนในโรงเรียนสาธารณสุข การปรับปรุงสภาพการทางานในสถาน
ประกอบการได้ถูกจัดให้มีข้ นึ เพราะมีการพัฒนากระบวนการผลิตแบบจานวนมาก (mass productions) ทาให้การ
เรียนรู ใ้ นเรื่องการศึกษาเวลา (time study) และการศึกษาการเคลือ่ นไหว (motion study) กลายเป็ นความจาเป็ น
อย่างยิ่งสาหรับการพัฒนาอย่างเป็ นระบบของอุตสาหกรรมทีม่ ที รัพยากรมนุ ษย์เป็ นองค์ประกอบสาคัญ
การศึกษาเวลา เริ่มต้นเมือ่ F.W. Taylor ขณะทางานอยู่ท่ี Midvale Steel Co. ในปี พ.ศ. 2424 ได้พยายาม
ใช้วธิ ีการทางวิทยาศาสตร์ (scientific approach) ที่จะคานวณเวลาที่ใช้ในการทางานของคนงาน แทนที่จะใช้วธิ ีการ
คาดคะเนโดยใช้สามัญสานึกแบบทีเ่ คยปฏิบตั กิ นั มาก่อน
ในช่ วงต้นศตวรรษที่ 19 นี้เองที่ Frank และ Lillian Gillbreth ได้รบั การยอมรับให้เป็ นผูบ้ ุกเบิกงานด้าน
เออร์โกโนมิกส์ โดยได้ทาการศึกษาการเคลือ่ นไหวของร่ างกายมนุ ษย์ขณะทางาน (motion study) งานของพวกเขา
รวมไปถึงการศึ กษาการปฏิบตั ิงานที่ตอ้ งอาศัยความชานาญ การศึกษาความเมื่อยลา้ และการออกแบบสถานที่ทางาน
และเครื่องมือสาหรับผูท้ พุ พลภาพ การวิเคราะห์ทมี งานศัลยกรรมในโรงพยาบาลซึ่งส่งผลดีมาจนถึงวิธีการในปัจจุบนั นี้
กล่าวคือ ศัลยแพทย์รบั เครื่องมือผ่าตัดโดยการบอกพยาบาลแลว้ เพียงยื่น มือไปรับ ในอดีตนัน้ ศัลยแพทย์จะต้องหยิบ
เครื่องมือจากถาดเอง ซึง่ ทาให้เสียเวลาในการมองหาเครื่องมือพอ ๆ กับการมองผูป้ ่ วยขณะผ่าตัด
นอกจากนี้ Gilbreth ยัง ได้พิจ ารณาเห็น ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งตัว แปรแต่ ล ะตัว ในการท างานของคน
สิ่งแวดล อ้ มและการเคลื่อนไหวของการทางาน เขาได้แสดงให้เห็นว่าผลกระทบต่ อคนทางานย่ อมมีผลต่ อผลผลิต
(productivity) เป็ นอันมาก แต่ เนื่องจากว่าวิทยาการในด้านนี้มีจากัด Gilbreth จึงมุ่งมัน่ ในเรื่องการวัดเพื่อเพิ่ม
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ประสิท ธิ ภ าพของการเคลื่อ นไหวในการท างานเท่ า นั้น อย่ า งไรก็ ดี ผลการศึ ก ษาของนัก วิจ ยั อื่น ๆ ที่แ สดงถึ ง
ความสาคัญของมนุ ษย์ต่อการทางานก็ได้ปรากฏในระยะต่อมา
การประชุมทางวิชาการครัง้ แรกเพือ่ แลกเปลีย่ นความรูเ้ กี่ยวกับผลกระทบของสิ่งแวดลอ้ มในการทางานที่มตี ่อ
สมรรถภาพของคน ได้ถูกจัดให้มขี ้ นึ ภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 1 เมื่อประเทศอังกฤษได้จดั ตัง้ Industrial Fatigue
(Industrial Health) Research Board ขึ้น งานศึกษาวิจยั เริ่มมีมากขึ้นประมาณ พ.ศ. 2475 เมื่อภาวะการว่างงาน
ขยายตัวไปอย่างมากและการใช้กาลังคนเป็ นไปอย่างไม่มปี ระสิทธิภาพ

2. ช่ วงสงครามโลกครั้งที่ 2: ปี พ.ศ. 2486 ถึง ปี พ.ศ. 2488
วิธีการวิจยั แผนใหม่ได้เริ่มภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เมือ่ มีการพบว่าขีดความสามารถของคนงานถูกจากัด
โดยสมรรถนะของเครื่องมืออุปกรณ์ทซ่ี บั ซ้อน เช่น เครื่องบิน และเรดาร์ เป็ นต้น อุปกรณ์เหล่านี้ควรทางานได้ดีภายใต้
ขีดจากัดความสามารถของผู ใ้ ช้งาน ทัง้ นี้ก็เพราะว่าการคัดเลือกและการฝึ กคนให้เหมาะสมกั บเครื่องมืออุปกรณ์นนั้
เริ่มจะเป็ นเหตุผลทีย่ อมรับไม่ได้ในโลกทีพ่ ฒ
ั นาแลว้ การแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ได้มกี ารประสานความรู ก้ นั เป็ นครัง้ แรก
ระหว่างสาขาวิชาต่าง ๆ คือ ชีววิทยา การแพทย์ และวิทยาศาสตร์กายภาพ
ในช่ วงนี้เองที่ถือว่าเป็ น ช่ วงแห่ งการเปลี่ยนแปลงแนวความคิด ด้ านเออร์ โกโนมิกส์ กล่าวคือแต่ เดิมมา
นักวิทยาศาสตร์เน้นการทดสอบเพื่อคัดเลือกคนให้เหมาะสมกับงาน (put the right man to the right job) และ
เน้นการพัฒนาวิธีการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาคน แลว้ ในช่ วงนี้เองที่จะเริ่มเขา้ ใจชัดเจนขึ้นว่า แม้จะอาศัยการคัดเลือกคน
หรือการฝึ กอบรมทีด่ กี ็ตาม การใช้เครื่องมือ หรือเทคโนโลยทีซ่ บั ซ้อนนัน้ ก็ยงั คงเกินขีดความสามารถของผูใ้ ช้อยู่ดจี งึ ถึง
เวลาแลว้ ที่เราควรเปลี่ยนแนวความคิดเสียใหม่ โดยการจัดเครื่องมือหรืองานให้เหมาะสมกับคนทางาน ( put the
right job to the right man)

3. ช่ วง พ.ศ. 2488 ถึง พ.ศ. 2503: กาเนิดของวิชาชีพ
ช่ วงปลายสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ใน พ.ศ. 2488 กองทัพอากาศและกองทัพ เรือของสหรัฐอเมริกาได้จดั ตัง้
ห้องปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมจิตวิทยา (Engineeing Psychology Laboratories) ขึ้น และในขณะเดียวกันบริษทั เอกชน
แห่งแรกก็ได้จดั ตัง้ งานทางด้านนี้เช่ นกัน ความพยายามควบคู่ กนั ไปนี้เกิดขึ้นอีกในประเทศอังกฤษ โดยการสนับสนุ น
ของสภาวิจยั ทางการแพทย์ (The Medical Research Council) และกรมการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม
(The Department of Scientific and Industrial Research) วิชาชี พเออร์ โกโนมิกส์ จึงถือกาเนิดขึน้ มาในช่ ว ง
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นี่เอง
ใน พ.ศ. 2492 ได้มกี ารก่ อตัง้ สมาคมวิจยั เออร์โกโนมิกส์ (The Ergonomics Research Society) ขึ้นใน
ประเทศอังกฤษ ปัจจุบนั เรีย กง่าย ๆ ว่า The Ergonomics Society เป็ น การต้อนรับนัก วิจยั โดยเฉพาะเรื่อง
สมรรถภาพของมนุ ษย์ท่กี ลับจากการปฏิบ ตั ิหน้าที่ในสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เพื่อให้ม าร่ วมประชุมศึ ก ษาแลกเปลี่ย น
ความรู ด้ า้ นวิทยาการการทางาน ตลอดจนประยุกต์ใช้ความรู น้ นั้ ในงานอุตสาหกรรม และก็ได้มหี นังสือเล่มแรกได้รบั
การตีพมิ พ์ข้ นึ โดยใช้ช่ือว่า Applied Experimental Psychology: Human Factors in Engineering Design
(Chapanis, Garner, and Morgan, 2492) หลังจากนัน้ อีกไม่ก่ีปีก็มกี ารจัดการประชุมหลายครัง้ มีเอกสารตีพมิ พ์
จานวนมาก มีหอ้ งทดลอง และมีบริษทั ปรึกษางานทางด้านนี้เกิดขึ้นมากมาย

ใน พ.ศ. 2500 เป็ นปี สาคัญสาหรับงานเออร์โกโนมิกส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริ กา ในปี น้ ีเองที่สมาคม
วิจยั เออร์โกโนมิกส์ได้ออกวารสาร Ergonomics ขึ้น ได้มกี ารก่อตัง้ The Human Factors Society ซึ่งปัจจุบนั เรียก
The Human Factors and Ergonomics Society และหนังสือ Human Factors in Engoneering and Design
(Sanders and McCormick, 2500) ก็ได้รบั การตีพมิ พ์ข้นึ เป็ นครัง้ แรกในปี น้ ีเอง นอกจากนี้ ประเทศรัสเซียก็ได้ริเริ่ม
โครงการ Sputnik และหนทางไปสู่อวกาศขึ้นมา
ในปี พ.ศ. 2502 ได้มกี ารจัดตัง้ The International Ergonomics Association ขึ้น เพื่อเป็ นแกนกลาง
เชื่อมต่อระหว่าง Human Factors และ Ergonomics Societies ของนานาประเทศทัว่ โลก ภายหลังจากการประชุม
นานาชาติท่เี มือง Leyden ในปี พ.ศ. 2500 เรื่อง “to promote the application of the human biological
sciences to industrial and equipment design”

3. ช่ วง พ.ศ. 2503 ถึง พ.ศ. 2523: ช่ วงการเติบโตอย่ างรวดเร็ว
ภายในช่ วง 20 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2503 ถึง พ.ศ. 2523 นี้เองที่จะเห็นการเจริญเติบโตและการขยายตัวอย่ าง
รวดเร็วของเออร์โกโนมิกส์ ช่ วงนี้สหรัฐอเมริกาได้ให้ความสนใจเป็ นพิเศษในเรื่องอุตสาหกรรมและการทหารและด้วย
หนทางไปสู่อวกาศที่ประสบผลสาเร็จเออร์โกโนมิกส์ก็ได้กลายมาเป็ นส่ วนประกอบที่สาคัญในโปรแกรมที่เกี่ยวขอ้ งกับ
งานอวกาศทัง้ หลาย
ถ้าพิจารณาจานวนสมาชิกเป็ นตัวชี้การเจริญเติบโตก็จะเห็นการเจริญเติบโตอย่ างรวดเร็วของงานเออร์โกโน มิกส์ได้ชดั เจน กล่าวคือ ใน พ.ศ. 2503 สมาชิกของ The Human Factors Society มีประมาณ 500 คน และใน
พ.ศ. 2523 ก็ได้เพิม่ มากขึ้นเป็ นกว่า 3,000 คน ยิ่งไปกว่านัน้ ในช่ วงนี้เองที่สหรัฐอเมริกาได้ขยายงานเออร์โกโนมิกส์ให้
กว้างขวางขึ้นไปมากกว่าการนาไปใช้ในงานทหารและงานอวกาศเท่านัน้ บริษทั เอกชนหลายแห่งก็มกี ลุ่มทางานทางด้าน
เออร์โกโนมิกส์ อันได้แก่ บริษทั ยา คอมพิวเตอร์ รถยนต์ และผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ ตอนนี้ภาคอุตสาหกรรมเริ่มตระหนัก
ถึงความสาคัญและการมีส่วนร่ วมในงานเออร์โกโนมิกส์ในการออกแบบสถานที่ทางาน รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ท่ผี ลิตขึ้น
ด้วย และในช่ วงนี้เองอุบตั ิการณ์ท่โี รงงานไฟฟ้ าปรมาณู ท่ี Three-Mile Island ก็ได้เกิดขึ้นอันเป็ นผลให้เกิด ความ
ตื่นตัวของสาธารณชนทัวไป
่ กล่าวคือ หลังจากการตรวจสอบครัง้ สุดท้ายพบว่า เนื่องจากลิ้นควบคุมระบบหล่อเย็นปิ ด
ทาให้ระดับของสารหล่อเย็นตา่ เกินไป แต่เมือ่ ตรวจสอบทีแ่ ผงควบคุมก็ไม่ปรากฏว่าลิ้นควบคุมปิ ดหรือชารุดแต่ประการ
ใด ทาให้เจ้าหน้าที่หอควบคุมใช้เวลาส่วนใหญ่ ไ ปตรวจสอบที่จุดอื่น ดังนัน้ เมื่อเวลาผ่านไปหลายชัว่ โมงทาให้เครื่อง
ปฏิกรณ์ปรมาณู รอ้ นจัด และมีรอยรัว่ เกิดขึ้นในทีส่ ุดอันเป็ นผลให้เกิดอุบตั กิ ารณ์ดงั กล่าว
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเออร์โกโนมิกส์จะเจริญก้าวหน้าในภาคอุตสาหกรรมไปอย่างรวดเร็วก็ตาม แต่ยงั ไม่เป็ นที่
รู จ้ กั กัน ในกลุ่ ม ประชาชนทัว่ ไป ในช่ ว งนี้ เ องที่ป ระเทศออสเตรเลีย ก็ ไ ด้มีก ารจัด ประชุม วิช าการครัง้ แรกที่เ มือ ง
Adelaide ในปี พ.ศ. 2507 และมีการจัดตัง้ Ergonomics Society of Australia ขึ้นในอีก 2 ปี ต่อมา
ในประเทศญี่ป่ ุนเมื่อปี พ.ศ. 2507 มีส มาคมการวิจยั ทางเออร์โกโนมิก ส์ (The Japan Ergonomics
Research Society) เกิดขึ้น โดยแตกสาขาออกไปตามภาคต่าง ๆ 7 สาขา ทัว่ ประเทศ โดยกาหนดงานวิจยั มุ่งเน้น
แนวคิดในด้านคน (human being) เพื่อประเมินคนที่ตอ้ งทางานกับวัตถุโดยเชื่อว่าคนมีระบบ (man system) ของ
ตัวเองและมีเงือ่ นไข (condition) ต่อระบบนัน้ ๆ โดยคนมีส่วนประกอบหลายส่วน ซึง่ มีความสัมพันธ์กนั ในแต่ละส่วน
และมีความมุ่งหวังทัง้ ในด้านการมีชีวติ อยู่และมีกิจกรรมในสังคมนัน้ ๆ ด้วย

4. ตั้งแต่ พ.ศ. 2523 เป็ นต้ นมา
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เออร์โกโนมิกส์ยงั คงเติบโตไปเรื่อย ๆ ด้วยจานวนสมาชิกใน The Human Factors Society ซึ่งเพิ่มขึ้นสู ง
ถึงกว่า 4,000 คน ในปี 2529 และแลว้ วิวฒ
ั นาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ก็ได้มสี ่วนผลักดันให้เออร์โกโนมิกส์เป็ นที่
รูจ้ กั กันมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการกล่าวถึงกันมากในนิตยสารและหนังสือพิมพ์ท่เี กี่ยวขอ้ งกับคอมพิวเตอร์และกลุ่ม
ผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์เองในหัวขอ้ เรื่องการออกแบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การผลิต ซอฟต์แวร์ท่ใี ช้ง่ายและเป็ นกันเอง (user
friendly software) และเออร์โกโนมิกส์ในสานักงานทัว่ ไป ในช่ วงนี้เป็ นต้นมาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้กลายเป็ นสิ่ง
ท้าทายใหม่สาหรับนักเออร์โกโนมิกส์ โดยได้ให้ความสนใจในเรื่องของอุปกรณ์ เครื่ องควบคุมใหม่ ๆ ขอ้ มูลข่าวสารทาง
จอภาพคอมพิวเตอร์ และผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ต่อผูใ้ ช้
สาหรับประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน ความรู ใ้ นวิทยาการด้านนี้ยงั มีผูร้ ู ค้ ่ อนขา้ งจากัด จึงได้มกี าร
รวมตัวกันในลักษณะของกลุ่มอาเซียนจัด เป็ น South East Asian Ergonomics Society (SEAES) มีสมาชิกจาก 6
ประเทศ คือ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ สิงคโปร์ และประเทศไทย ซึ่งจัดให้มกี ารประชุมทุก 3 ปี โดยการ
ประชุม ครัง้ แรกจัด ขึ้นที่เมืองจากาต้า ประเทศอิน โดนีเซีย ใน พ.ศ. 2528 การประชุม ครัง้ ที่สองจัด ขึ้น ที่เกาะบาหลี
ประเทศอินโดนีเซีย ครัง้ ที่ 3 และ 4 จัดขึ้นทีก่ รุงเทพมหานคร และครัง้ ที่ 5 จัดที่เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ในช่ วงปลาย พ.ศ. 2540 ต่อมาประเทศไทยได้มกี ารริเริ่มจัดตัง้ สมาคมการยศาสตร์ไทย (Ergonomics Society of
Thailand) ขึ้นใน พ.ศ. 2544 โดยใช้อาคารสถาบันความปลอดภัยในการทางานเป็ นสถานทีต่ งั้ สมาคม
ประวัติความเป็ นมาของเออร์โกโนมิกส์ตงั้ แต่ อดีตกาลจนถึงปัจจุบนั ที่ได้กล่าวมาแลว้ นัน้ นอกจากจะทาให้
ทราบแนวความคิดที่ปรับเปลี่ยนและพัฒนาไปตามยุคสมัยแลว้ ยังสามารถคาดการณ์แนวโน้มของเออร์โกโนมิกส์ใน
อนาคตได้อกี ด้วย กล่าวคือ
อดีตกาล - เน้นการจัดคนให้เหมาะกับงาน (ไม่ได้ใช้วธิ ีการของเออร์โกโนมิกส์)
อดีต
- เน้นการจัดงานให้เหมาะกับคน (Put the right job to the right man)
ปัจจุบนั - เน้นการออกแบบและปรับปรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ สภาพการทางาน และสิง่ แวดลอ้ มในการ
ทางานให้เหมาะสมกับคนทางาน (โดยวิธีการออกแบบตามหลักเออร์โกโนมิกส์)
อนาคต - เน้นการนาเอาปัจจัยมนุ ษย์ อันได้แก่ ความสามารถพื้นฐานและขอ้ จากัดต่าง ๆ ของมนุ ษย์
กับทัศนคติและความต้องการด้านต่าง ๆ มาพัฒนาระบบงานทีก่ ่อให้เกิดสภาพการทางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ซึง่ เป็ นผลให้
พนักงานมีสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยและคุณภาพชีวติ ทีด่ ี

กิจกรรม 5.1.2
1. ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็ นช่วงที่มีความสาคัญกับงานทางด้านเออร์โกโนมิกส์อย่างไร
2. จุดเริ่ มต้นที่มีการรวมตัวกันอย่างเป็ นทางการในงานด้านเออร์โกโนมิกส์ของประเทศไทย และ
กลุ่มอาเซี ยน คือการจัดตั้งอะไร
แนวตอบกิจกรรม 5.1.2
1. ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็ นช่วงแห่ งการปรับเปลี่ยนแนวความคิดจากเดิมที่เน้นการพัฒนา
ฝึ กอบรมคน เพื่อคัดเลือกคนให้เหมาะสมกับงานซึ่ งพบว่ามีขอ้ จากัดมากมาย เปลี่ยนมาเป็ นการเน้นการจัดงาน
ให้เหมาะกับคนทางาน
2. การจัดตั้ง South East Asian Ergonomics Society (SEAES) มีสมาชิกจาก 6 ประเทศ คือ บรู ไน
อินโดนีเซี ย มาเลเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์ และไทย โดยให้มีการจัดประชุมร่ วมกันทุก ๆ 3 ปี
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เรื่องที่ 5.1.3
องค์ ประกอบของเออร์ โกโนมิกส์
เออร์โกโนมิก ส์เป็ น ศาสตร์ท่ีเกี่ย วข อ้ งกับหลายสาขาวิช าด้วยกั น ได้แ ก่ แพทยศาสตร์ วิศ วกรรมศาสตร์
จิตวิทยา สังคมศาสตร์ และสุขศาสตร์อตุ สาหกรรม ซึง่ นามาประยุกต์ใช้ร่วมกันในการปรับปรุงคุณภาพการทางานให้มี
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยสู งสุด โดยให้ความสาคัญที่คนในการทางานเป็ นอันดับแรกว่ามีผลกระทบจากการ
ออกแบบเครื่องมือ เครื่องจักร และสภาพแวดลอ้ มในการทางานอย่างไรบ้าง ซึ่งก็รวมไปถึงวิธีการทางานหรือท่าทางใน
การทางานที่เหมาะสม เพื่อจะได้ใช้พลังงานในการทางานน้อยที่สุด เกิดผลกระทบต่ อสุขภาพ อันได้แก่ ความเครียด
ความลา้ และความผิดปกติของระบบกลา้ มเนื้อและกระดู กโครงร่ าง (Musculoskeletal Disorder, MSD) น้อยที่สุด
ผลโดยรวมคือการเพิม่ ประสิทธิภาพความปลอดภัยและความสบายในการทางานนัน่ เอง
ภาพที่ 5.2 แสดงถึงสหวิชาการแขนงต่าง ๆ ซึง่ เป็ นองค์ประกอบทีส่ าคัญของเออร์โกโนมิกส์ การประยุกต์ใช้
วิชาการแขนงต่าง ๆ เหล่านี้ มีความจาเป็ นอย่างยิ่งในอันทีจ่ ะชี้ให้เห็นถึงปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่มผี ลกระทบต่อคนทางาน
รวมไปถึงการจัดการปัจจัยเหล่านี้ให้อยู่ในสภาวะทีเ่ หมาะสมด้วย

กายวิภาคศาสตร์
Anatomy

สรีรวิทยา
Physiology

จิตวิทยา
Psychology

วิศวกรรมศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
กายภาพ
Engineering &
Physical Science

ขนาดร่างกายมนุ ษย์
Anthormetry

ขนาดรูปร่างของคนเพือ่ การออกแบบงาน

ชีวกลศาสตร์
Biomechanics

การออกแรงและผลของแรงทีก่ ระทาต่อส่วนต่าง ๆ
ของร่างกาย

สรีรวิทยาการทางาน
Work physiology

การใช้พลังงานของร่างกายในการทางาน

สรีรวิทยาสิง่ แวดลอ้ ม
Enviromental physiology

ผลกระทบจากสภาวะแวดลอ้ มทางกายภาพ

จิตวิทยาความชานาญ
Skill psychology

การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการตัดสินใจ

จิตวิทยาการทางาน
Occupational psychology

การฝึ กอบรม ความพยายามและ
ความแตกต่างของบุคคล

วิศวกรรมอุตสาหการ
Industrial engineering

การออกแบบสถานทีท่ างานและเครื่องมือ

วิศวกรรมระบบ
System engineering

ความปลอดภัยในสถานทีท่ างาน

ภาพที่ 5.2 วิชาการแขนงต่ าง ๆ ทีเ่ ป็ นองค์ ประกอบของเออร์ โกโนมิกส์
ที่มา: Ong CN, Kogi K. Application of ergonomics to developing conutries. IN: Occupational health
In developing countries, 1992.

จะเห็นได้ว่าขอบเขตของเออร์โกโนมิกส์นนั้ กว้างมากทีเดียว มีการนาเอาวิทยาการหลายสาขามาเป็ นประโยชน์
ในการศึกษาวิชาเออร์โกโนมิกส์ ทัง้ นี้ขอให้นกั ศึกษาเขา้ ใจว่าในสภาพความเป็ นจริงไม่สามารถแบ่งแยกแขนงวิชาการทัง้
4 สาขานี้ ออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด อย่างไรก็ตามเพือ่ ให้นกั ศึกษาเขา้ ใจถึงการประยุกต์หรือการนาเอาวิชาการต่าง ๆ
มาใช้ประโยชน์ในงานเออร์โกโนมิกส์ จะขอกล่าวเป็ นรายสาขาโดยสังเขป ดังนี้

1. กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy)
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1.1 ขนาดร่ างกายมนุษย์ (Anthropometry) เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับขนาดสัดส่วนของร่ างกายมนุ ษย์
เพื่อนาขอ้ มูล มาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุค คล รวมไปถึง
สถานที่ทางานเพื่อให้ส ภาพการทางานนัน้ เหมาะสมกับคนทางานให้ม ากที่สุ ด ทัง้ นี้แ บ่งได้เป็ น การวัด ขนาดสัด ส่ วน
ร่างกายมนุ ษย์ในขณะนิ่งอยู่กบั ที่ (static dimension) และขณะเคลือ่ นไหวหรือทางาน (dynamic dimension)
1.2 ชี วกลศาสตร์ (Biomechanics) เป็ นการศึ กษาเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของส่ วนต่ าง ๆ ของ
ร่างกายทีเ่ กี่ยวขอ้ งกับการทางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การศึกษาการออกแรงและผลของแรงทีก่ ระทาต่อส่วนต่าง ๆ ของ
ร่ างกาย วิช าการในแขนงนี้ มีป ระโยชน์ในการประเมิน การออกแบบงานหรื อสถานที่ทางานว่า มีค วามเหมาะสมกับ
ความสามารถหรือขอ้ จากัดของผูป้ ฏิบตั งิ านเพียงใด
2. สรี รวิทยา (Physiology)
2.1 สรี รวิทยาการทางาน (work physiology) เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับการใช้พลังงานของร่ างกายขณะ
ทางาน การออกแบบงานที่ไม่เหมาะสม จะทาให้ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องสู ญเสียพลังงานมาก เกิดความลา้ และอาจก่ อให้เกิด
ปัญหาต่อสุขภาพอนามัยในภายหลังได้
2.2 สรี รวิทยาสิ่ งแวดล้ อม (Environmental physiology) เป็ นการศึกษาผลกระทบของสิ่งแวดลอ้ ม
ในการทางานด้านภายภาพ อันได้แก่ ความร้อน แสง เสียง ความสัน่ สะเทือน ความดันอากาศ ฯลฯ ที่มีต่อสุขภาพ
คนทางานเพือ่ นาขอ้ มูลมาใช้ในการปรับปรุงสภาพการทางานต่ อไป นอกจากนี้ ยังทาให้ทราบถึงความทนทานของมนุ ษย์
แต่ละคนทีม่ ตี ่อความแค้นทีเ่ กิดจากสิง่ แวดลอ้ ม ดังกล่าวด้วย
3. จิตวิทยา (Psychology)
3.1 จิ ตวิทยาความชานาญ (Skill psychology) เป็ นการศึกษาถึงความสามารถหรือทักษะของมนุ ษย์
ในการรับรูข้ อ้ มูล แปลความหมาย และใช้ขอ้ มู ลนัน้ ในการตัดสินใจ ซึง่ เป็ นกระบวนการในการทางานควบคุมเครื่องจักร
ทัง้ นี้เพือ่ นาผลการศึกษามาใช้ในการออกแบบหน้าปัด และอุปกรณ์ควบคุมของเครื่องจักรให้เหมาะสมต่อไป ซึ่งจะช่ วย
ลดขอ้ ผิดพลาดในการทางานของมนุ ษย์และอุบตั เิ หตุจากการทางานลงได้
3.2 จิ ตวิ ทยาการทางาน (Occupational psychology) เป็ นการศึ กษาจิตวิทยาของมนุ ษย์ท่เี กิดขึ้น
เนื่องจากการทางาน โดยอาจกระตุน้ ผูป้ ฏิบตั ิงานในลักษณะต่าง ๆ เช่ น การใช้ส่งิ จูงใจ การฝึ กอบรม การปฏิสมั พันธ์
ระหว่ างผู ป้ ฏิบ ตั ิง าน ซึ่งจะมีค วามแตกต่ างกัน ไปในแต่ ล ะบุค คล ทัง้ นี้ เพื่อ จะได้ท ราบแนวทางที่เ หมาะสมในการ
ออกแบบหรือพัฒนางานได้ต่อไป
4. วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ กายภาพ (Engineering and physical science)
4.1 วิ ศวกรรมอุตสาหการ (Industral Engineeing) เป็ นวิชาที่เน้นการออกแบบอุปกรณ์เครื่องมือ
รวมไปถึงสถานทีท่ างานให้เกิดความเหมาะสม สะดวกสบาย และความปลอดภัยในการทางาน โดยให้ความสาคัญกับ
ความเขา้ ใจของผูใ้ ช้อปุ กรณ์ เครื่องมือ เป็ นหลัก
4.2 วิ ศวกรรมระบบ (System engineering) เป็ นวิชาที่ทาให้เขา้ ใจถึงขอ้ จากัดทางเทคนิคการผลิต
ตลอดจนขอ้ ยืดหยุ่นของเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบระบบงานเพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยในการทางานนัน่ เอง
จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของเออร์โกโนมิกส์น้ ีให้ความสาคัญกับการศึกษาผลกระทบของการออกแบบงาน
สภาพการทางาน และสิ่งแวดล อ้ มในการทางานที่เกิ ด ขึ้น กับ คนทางาน ทัง้ 2 ด้า น คือ ด้านกายภาพหรื อร่ างกาย
(physical state) และด้านสภาพจิตใจ (mental state)

องค์ประกอบของเออร์โกโนมิกส์ท่กี ล่าวมาทัง้ หมดนี้ เป็ นการผสมผสานระหว่างทัศนะของ ซิงเกิลตัน (W.T.
Singleton) และทัศนะของ ดร.ดุก๊ ดูโบส (Dr.F.N. Dukes-Dobos) กล่าวคือ
ในทัศนะของซิงเกิลตันนัน้ เออร์โกโนมิกส์เป็ นเทคโนโลยีของการออกแบบงานบนพื้น ฐานของชีววิทยาของ
มนุ ษย์ (Human Biological Science) ซึ่งประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ๆ คือ กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา
และจิตวิทยา
ในทัศ นะของ ดร.ดุ๊ก ดู โ บส เออร์โ กโนมิก ส์มีอ งค์ป ระกอบที่เ ป็ น ศาสตร์พ้ ืน ฐาน 4 แขนง ด้ว ยกัน คื อ
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และสังคมศาสตร์และพฤติ กรรมศาสตร์
ทัง้ นี้นกั เออร์โกโนมิกส์จะทาหน้าทีเ่ ป็ นผูป้ ระสานงานและปรับเปลีย่ นความรูพ้ ้ นื ฐานให้อยู่ในรู ปแบบที่พร้อมจะ
น าไปประยุ ก ต์ใ ช้ไ ด้ กล่ า วคื อ เออร์โ กโนมิก ส์ส ามารถที่จ ะเชื่ อ มความรู ด้ า้ นวิท ยาศาสตร์ชี ว ภาพกับ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เพื่อที่จะสรุปสภาวะคนทางานและผลกระทบต่ อคนเนื่องจากสภาวะการทางานนัน้ ตลอดจนเสนอแนะ
วิธีการปรับปรุงแก้ไข นักเออร์โกโนมิกส์จะไม่สามารถเป็ นผูช้ านาญการพิเศษทุกสาขาได้ ความสามารถของนักเออร์โก
โนมิกส์แต่ละคนจะขึ้นอยู่กบั ความรู พ้ ้ นื ฐานที่ตนเองได้ทาการศึ กษาอบรมมาซึ่งอาจเป็ นชีววิทยา วิทยาศาสตร์ สั งคม
สงเคราะห์ จิตวิทยา วิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ ก็ได้ บุคคลเหล่านี้ถา้ มีความสนใจในปัญหาการทางาน ปัญหาผลกระทบ
เนื่องจากงานต่อคนทางาน รูจ้ กั วิธีการศึกษาหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็ นระบบ ก็นบั ได้ว่าเป็ นนักเออร์โกโนมิกส์
ผูป้ ฏิบตั งิ านทีจ่ ริงจัง
กิจกรรม 5.1.3
1. จากการผสมผสานทัศนะของ ซิ งเกิลตัน และ ดร.ดุ๊ก ดูโบส องค์ประกอบของเออร์โกโนมิกส์
ประกอบไปด้วย 4 สาขาวิชาหลัก ได้แก่อะไรบ้าง
2. องค์ประกอบของเออร์โกโนมิกส์ให้ความสาคัญกับการศึกษาผลกระทบของการออกแบบงาน
สิ่ งแวดล้อม/สภาพการทางาน ที่เกิดขึ้นกับคนกี่ดา้ น อะไรบ้าง
แนวตอบกิจกรรม 5.1.3
1. กายวิภาคศาสตร์ สรี รวิทยา จิตวิทยา และวิศวกรรมศาสตร์
2. ผลกระทบที่คน 2 ด้าน คือด้านกายภาพหรื อร่ างกายและด้านจิตใจ
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ตอนที่ 5.2
ระบบคนกับเครื่ องจักร
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 5.2 แลว้ จึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่ อง
5.2.1 ความหมายและความสาคัญของระบบคนกับเครื่องจักร
5.2.2 หลักการออกแบบและเลือกใช้หน้าปัดแสดงขอ้ มูล
5.2.3 หลักการออกแบบและเลือกใช้อปุ กรณ์ควบคุม
5.2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างหน้าปัดแสดงขอ้ มูลและอุปกรณ์ควบคุม

แนวคิด
1. ระบบคนกับเครื่องจักรเป็ นระบบปิ ดของการทางานระหว่างเครื่องจักรและคนที่ควบคุมเครื่องจักรนัน้
โดยการนาขอ้ ดีของทัง้ คนและเครื่องจักรมาพัฒนาให้เป็ นระบบคนทางานกับเครื่องจักร เพื่อให้เกิด
ขอ้ ผิดพลาดในการทางานน้อยที่สุด อัตราการเกิดอุบตั ิเหตุลดน้อยลง เกิดความสะดวกสบายในการ
ทางาน และเกิดประสิทธิภาพในการทางานสูงสุด
2. การออกแบบหน้าปัด แสดงข อ้ มูล เพี่อให้เกิด การรับรู ข้ อ้ มูล ที่ถูก ต้อง รวดเร็ ว ควรค านึ งถึงสรีร ะ
ร่างกาย ความรูส้ กึ นึกคิดทางจิตวิทยา และความสัมพันธ์ทางกายภาพอืน่ ๆ ของผูค้ วบคุมเครื่องจักร
3. การออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์ควบคุมเพื่อให้สามารถแยกแยะได้ง่ายและการควบคุมเครื่องจักร
เป็ นไปอย่ างมีประสิทธิภาพ ควรคานึงถึงการออกแรงและการเคลือ่ นไหวด้วยท่าทางที่เป็ นธรรมชาติ
ของผูค้ วบคุมเครื่องจักร ปัจจัยทีต่ อ้ งพิจารณา ได้แก่ ตาแหน่ ง ขนาด รู ปร่ าง และพื้นผิวของอุปกรณ์
ควบคุม
4. ผูอ้ อกแบบเครื่องจักรหรือผู เ้ ลือกใช้ จะต้องคานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างหน้าปัดแสดงขอ้ มูลและ
อุปกรณ์ควบคุมของเครื่องจักรนัน้ โดยให้มกี ารตอบสนองของเครื่องจักรในวิถที างตามที่มนุ ษย์ทวั ่ ไป
คาดหวัง หรือเป็ น ปฏิกิริ ย าที่มีรู ปแบบตายตัว (sterlotyped reaction) ซึ่งจะช่ วยให้ผูค้ วบคุ ม
เครื่องจักรสามารถทางานได้อย่างอัตโนมัติแ ม้จะอยู่ในสภาวะขาดความตัง้ ใจ โอกาสเกิดขอ้ ผิดพลาด
ในการควบคุมเครื่องจักรก็จะลดน้อยลง

วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาตอนที่ 5.2 จบแลว้ นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความหมายและความสาคัญของระบบคนกับเครื่องจักรได้
2. อธิบายหลักการออกแบบและเลือกใช้หน้าปัดแสดงขอ้ มูลของเครื่อ งจักรได้
3. อธิบายหลักการออกแบบและเลือกใช้อปุ กรณ์ควบคุมของเครื่องจักรได้
4. บอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างหน้าปัดแสดงขอ้ มูลและอุปกรณ์ควบคุมได้

เรื่องที่ 5.2.1
ความหมายและความสาคัญของระบบคนกับเครื่ องจักร
ก่อนอืน่ นักศึกษาควรทาความเขา้ ใจความหมายและความสาคัญของระบบคนกับเครื่องจักร (Man–machine
system) เสียก่อน
การพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์ทก่ี า้ วหน้าขึ้น ประกอบกับความต้องการผลผลิตที่มากขึ้น ส่งผลให้มกี ารพัฒนา
ระบบคนกับเครื่องจัก รให้มีความละเอียดและซับซ้อนยิ่งขึ้น ความต้องการความถูก ต้องในการแปลผลขอ้ มูล และ
ขอ้ มูลทีแ่ สดงบนหน้าปัด โดยผูค้ วบคุมก็มเี พิม่ มากขึ้นตามไปด้วย ทาให้งานควบคุมเครื่องจักรเป็ นงานที่ตอ้ งการความ
ละเอียดอ่อนและความตัง้ ใจสู ง การออกแบบหน้าปัดแสดงขอ้ มูลให้ง่ายต่ อการอ่านขอ้ มูลและการออกแบบอุปกรณ์
ควบคุม ให้ง่ายต่ อการแยกแยะและควบคุ ม จึงมีค วามส าคัญมากในการช่ วยให้ผูค้ วบคุ มเครื่องจัก รทางานควบคุ ม
เครื่องจักรได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
ระบบคนกับเครื่องจักร เป็ นระบบปิ ดของการทางานระหว่างเครื่องจักรกับคนทีค่ วบคุมเครื่องจักรนัน้ โดยการ
นาเอาขอ้ ดีของคนและเครื่องจัก รมาพัฒนาให้เป็ น ระบบที่มีประสิทธิภาพในการทางานสู งสุด ขอ้ ดีของคน คือ รู จ้ กั
ปรับตัว มีความยืดหยุ่นในการทางาน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ในขณะที่เครื่องจักรมีความสามารถใน
การทางานอย่างรวดเร็ว แม่นยา และมีพลัง การประยุกต์ใช้หลักเออร์โกโนมิกส์ในการออกแบบระบบคนกับเครื่องจักร
จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งเพือ่ ให้เกิดขอ้ ผิดพลาดในการควบคุมเครื่องจัก รน้อยทีส่ ุด
ดังนัน้ ระบบคนกับเครื่องจักรจึงหมายถึง ระบบความสัมพันธ์ซง่ึ กันและกันระหว่างคนและเครื่องจักรทีค่ นนัน้
ควบคุมอยู่ โดยหลักการแลว้ ทางผ่านและทิศทางของขอ้ มูลแสดงได้ดงั ภาพที่ 5.3
คนควบคุม
เครื่องจักร
หน้าปัดแสดงขอ้ มูล (Display instrument)
การแปลผลการตัดสินใจ
การรับรู ้
การผลิต
การควบคุม
อุปกรณ์ควบคุม (Control instrument)
ภาพที่ 5.3 ปฏิสมั พันธ์ระหว่างคนกับเครื่องจักรในระบบคนกับเครื่องจักร (Man-machine system)
ที่มา: E. Grandjean, Fitting the Task to the Man, 1988.
หน้าปัดแสดงขอ้ มูล (display) จะให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าของผลผลิตโดยผูค้ วบคุมเครื่องจักรจะมี
การรับ รู ้ (perception) ได้จ ากการมองเห็ น ที่ห น้า ปัด แสดงข อ้ มู ล และจะต้อ งท าความเข า้ ใจและแปลข อ้ มู ล
(interpretation) อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ยังต้องเป็ นผูต้ ดั สินใจโดยใช้ขอ้ มูล จากความรู แ้ ละประสบการณ์เดิมที่มอี ยู่
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แลว้ ประกอบกับการแปลผลขอ้ มูลที่เห็นนัน้ ขัน้ ตอนต่อไปก็จะต้องสื่อสารการตัดสินใจนี้ไปยังเครื่องจักรโดยผ่านทาง
อุป กรณ์ ค วบคุ ม (control) ต่ า ง ๆ หลัง จากนั้น หน้าปัด ก็ จะแสดงข อ้ มูล เกี่ย วกับผลการท างาน (ยกตัว อย่ างเช่ น
หน้าปัดของเครื่องซักผ้าจะแสดงขอ้ มูล ปริมาณนา้ ที่ผสมอยู่ ในผงซักฟอก) แลว้ เครื่องจักรก็จะดาเนินการผลิตไปตาม
โปรแกรมที่ได้ตงั้ ไว้ ระบบนี้จะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อมีการแสดงขอ้ มูลให้ผูค้ วบคุมเครื่องจักรเห็นสิ่งสาคัญต่ าง ๆ ของ
กระบวนการทางานของเครื่องจักร เช่น อุณหภูมหิ รือปริมาณสารต่ าง ๆ ได้อย่างชัดเจน
จากการรายงานขององค์การอนามัยโลก (Singleton, 1974) แสดงให้เห็นว่าเครื่องจักรมีความสามารถในการ
ทางานอย่ างรวดเร็ ว แม่นยา และมีพลัง ในขณะที่คนจะทางานเชื่องช้ากว่าและใช้พลังงานเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ แต่
อย่ างไรก็ตาม คนมีขอ้ ดีตรงที่รูจ้ กั ปรับตัวและมีความยืดหยุ่นในการทางาน ดังนัน้ การทางานร่ วมกันระหว่างคนกับ
เครื่องจักรอย่างเหมาะสม โดยการนาขอ้ ดีของทัง้ คนและเครื่องจักรมาใช้ประโยชน์ก็จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพการ
ทางานสูงสุด
ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแลว้ ว่าการพัฒนาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์กา้ วหน้าขึ้นมาก ส่ งผลให้การควบคุมเครื่องจักรมีการ
พัฒนาความละเอียดและซับซ้อน ซึ่งต้องใช้ความตัง้ ใจและความรอบคอบในการควบคุมมากยิ่งขึ้น ทัง้ นี้ปจั จัยมนุ ษย์
(human factors) ถือเป็ นสิง่ ทีม่ คี วามสาคัญทีส่ ุด เช่ น การควบคุมเครื่องยนต์ของนักบินหรือวิศวกรในเครื่องบินซึ่งมี
ความสาคัญถึงชีวติ ของผูโ้ ดยสารหลายร้อยคนหรือการทางานในห้องควบคุมเพื่อควบคุมปริมาณการผลิตสารเคมีท่ใี ช้
เครื่องจักรสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ต้องการการตัดสินใจที่ดีและความตื่นตัวในการควบคุมเครื่องจักรอยู่เสมอ ดังนัน้ ระบบ
คนกับเครื่องจักรจึงเป็ นหัวขอ้ วิชาหนึ่งทีจ่ าเป็ นอย่างยิ่งในสาขาวิชาเออร์โกโนมิกส์ซง่ึ ต้องการการออกแบบทีด่ เี พือ่ ให้เกิด
ขอ้ ผิดพลาดในการทางานของคนน้อยทีส่ ุด ส่งผลให้อตั ราการเกิดอุบตั ิเหตุลดลง เกิดความสะดวกสบายในการทางาน
และเกิดประสิทธิภาพในการทางานสูงสุดนัน่ เอง
จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเครื่องจักรในระบบคนกับเครื่องจักรนัน้ ขึ้นอยู่กบั
1. การรับรูข้ อ้ มูล (perception) จากหน้าปัดแสดงขอ้ มูล และ
2. การควบคุมด้วยมือ (operation) โดยใช้อปุ กรณ์ควบคุม
กล่าวโดยสรุป หลักการของเออร์โกโนมิกส์ในการออกแบบและเลือกใช้หน้าปัดแสดงขอ้ มูลและอุปกรณ์
ควบคุม มีดงั นี้
- หน้าปัดแสดงขอ้ มูลควรง่ายต่อการอ่าน
- อุปกรณ์ควบคุมควรง่ายต่อการแยกแยะ
- ความสัมพันธ์ระหว่างหน้าปัดแสดงขอ้ มูลและอุปกรณ์ควบคุม ควรเป็ นไปในวิถที างทีม่ นุ ษย์ทวไปคาดหวั
ั่
งไว ้
- ควรมีผลสะท้อนกลับ (feed back) ของเครื่องจักร เพือ่ บอกให้ผูค้ วบคุมทราบถึงผลการตัดสินใจและการ
ควบคุมว่ามีประสิทธิภาพอย่างไร

กิจกรรม 5.2.1
1. จงบอกความหมายของระบบคนกับเครื่ องจักรมาพอสังเขป

2. ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเครื่ องจักรขึ้นอยูก่ บั อะไรบ้าง
3. หลักการของเออร์โกโนมิกส์ในการออกแบบระบบคนกับเครื่ องจักรคืออะไร
แนวตอบกิจกรรม 5.2.1
1. ระบบคนกับเครื่ องจักร หมายถึง ระบบความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกันระหว่างคนและเครื่ องจักรที่คน
นั้นควบคุมอยู่ โดยนาข้อดีของคนและเครื่ องจักรมาพัฒนาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการทางานสู งสุ ด
2. การรับรู ้ (perception) และการควบคุมด้วยมือ (operation)
3. หน้าปัดแสดงข้อมูลควรง่ายต่อการอ่าน อุปกรณ์ควบคุมควรง่ายต่อการแยกแยะ ความสัมพันธ์
ระหว่างหน้าปัดแสดงข้อมูลและอุปกรณ์ควบคุม ควรเป็ นไปในวิถีทางที่มนุษย์ทวั่ ไปคาดหวัง และควรมีผล
สะท้อนกลับของเครื่ องจักร
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เรื่ องที่ 5.2.2
หลักการออกแบบและเลือกใช้ หน้ าปัดแสดงข้ อมูล
หน้าปัดแสดงขอ้ มูล (displays) จะถ่ายทอดขอ้ มูลไปยังคนโดยการรับรู ท้ างประสาทตาและโดยปกติจะแสดง
ขอ้ มูลในกระบวนการผลิตเป็ นแบบ dynamic เช่ น การส่ายไปมาของเข็มบนหน้าปัดที่แสดงอุณหภูมิหรือความดัน
ตลอดกระบวนการผลิต หน้าปัดทีใ่ ช้ส่วนใหญ่มอี ยู่ดว้ ยกัน 3 ประเภท คือ
1. หน้าปัดที่อ่านค่าได้โดยตรง
2. หน้าปัดหรือสเกลทีม่ เี ข็มชี้หมุนไปมา
3. หน้าปัดทีม่ เี ข็มชี้อยู่กบั ที่ แต่สเกลเคลือ่ นไปมา
หน้าปัดแต่ละประเภทมีประโยชน์และขอ้ ดีท่แี ตกต่างกันไป กล่าวคือถ้าต้องการรู ค้ ่ าปริมาณของอะไรสักอย่าง
หน้าปัดแบบแสดงตัวเลขจะดีทส่ี ุดถ้าตัวเลขนัน้ จะปรากฏให้เห็นโดยตรงเพียงอย่างเดียว แต่ถา้ มีความจาเป็ นที่จะต้องดู
หน้าปัดตลอดกระบวนการผลิตทีก่ าลังดาเนินการอยู่หรือต้องการทราบระดับความเปลีย่ นแปลง การใช้หน้าปัดแบบที่มี
เข็มชี้หมุนไปมาจะให้ขอ้ มูลได้มากกว่าหรือถ้าจะดู ความเปลี่ยนแปลงอย่ างช้า ๆ และต้องการตรวจสอบเป็ นระยะ ๆ
หน้าปัดแบบที่มเี ข็มชี้หมุนไปมาหรือเข็มชี้อยู่กบั ที่ก็เหมาะสมดี อย่างไรก็ตาม หน้าปัดแบบที่มเี ข็มชี้อยู่กบั ที่ก็มขี อ้ เสีย
ตรงทีเ่ รามักจะจาค่าทีอ่ ่านไวแ้ ลว้ ไม่ค่อยได้ จึงประเมินระดับการเปลีย่ นแปลงได้ยาก ภาพที่ 5.4 แสดงความเหมาะสม
ในการใช้งานของหน้าปัดแต่ละประเภท

ชนิ ดของหน้าปัด
ความยากง่ายในการอ่าน
การรับรูท้ ศิ ทางการเปลีย่ นแปลง
การกาหนดช่วงค่าทีต่ อ้ งการ
ควบคุมในกระบวนการผลิต

เข็มชี้เคลื่อนที่
ยอมรับได้
ดีมาก
ดีมาก

เข็มชี้อยู่กบั ที่
ยอมรับได้
ยอมรับได้
ยอมรับได้
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แบบแสดงตัวเลข
ดีมาก
ไม่ดี
ยอมรับได้

ภาพที่ 5.4 ความเหมาะสมของหน้าปัดแสดงข้อมูลแต่ละประเภท
ที่มา: E. Grandjean, Fitting the Task to the Man, 1988.
ในช่ วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ได้มีการตระหนักถึงความสาคัญในการออกแบบและวางผัง (layout) ของ
หน้าปัดทีใ่ ช้ในเครื่องบินหรือรถยนต์อย่างเหมาะสม เพือ่ ให้สามารถอ่านค่าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งหน้าปัดทีแ่ สดงขอ้ มูลด้วยระยะเวลาทีส่ นั้ เพียงเศษส่วนของวินาที
ภาพที่ 5.5 แสดงถึงผลการศึกษาวิจยั ของ sleight (1948) โดยให้ผูถ้ ูกทดสอบ 60 คน อ่านค่าทีห่ น้าปัดแต่ละ
แบบด้วยเวลาเพียง 0.12 วิน าที และให้หน้าปัด แสดงข อ้ มูลทัง้ สิ้น 17 ครัง้ ในแต่ ล ะแบบ ผลปรากฏว่าพบความ

แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญของความถีใ่ นการอ่านค่าผิดพลาดจากหน้าปัดแต่ละแบบ และแน่ นอนที่สุดหน้าปัดที่มตี วั เลข
ร้อยละ 0.5 กากับอยู่ซง่ึ แสดงถึงความถีใ่ นการอ่านค่าผิดพลาด ย่อมเป็ นหน้าปัดทีด่ ที ส่ี ุดในกลุ่มนี้
0.5%
36%
11%
17%
28%
ภาพที่ 5.5 ร้อยละของการอ่านข้อมูลผิดพลาดจากหน้าปัดแต่ละแบบ ด้วยระยะเวลา
ในการอ่านข้อมูลเพียง 0.12 วินาที (sleight, 1948)
หลักสาคัญของหน้าปัดทีด่ คี ือ การให้ขอ้ มูลเฉพาะช่ วงที่ผูค้ วบคุมต้องการเท่านัน้ ยกตัวอย่างเช่ น การกาหนด
หน่ วยเล็กทีส่ ุดทีผ่ ูค้ วบคุมต้องการอ่านไว้บนสเกล เช่น ถ้าต้องการอ่านค่ าความดันในหน่ วยทีละ 100 มิลลิเมตรปรอท ก็ให้แบ่ง
ค่าเล็กทีส่ ุดบนสเกลทีละ 100 มิลลิเมตรปรอท
ในบางกรณี หน้าปัดจะไม่บอกค่าเป็ นปริมาณทีแ่ น่ นอนแต่จะบอกค่าเป็ นช่วง เช่น ตา่ กว่าระดับปลอดภัย ระดับ
ปลอดภัย และสูงกว่าระดับปลอดภัยหรือเป็ นเชิงคุณภาพ เช่น เย็น อุ่น และร้อนเกินไป
ในกรณี น้ ีหน้าปัดทีด่ คี วรเป็ นแบบเข็มชี้หมุนและการแบ่งเขตแต่ละช่วงควรใช้สหี รือรูปแบบ (pattern) ที่
แตกต่างกัน เพือ่ การแยกแยะทีง่ า่ ยขึ้น ตัวอย่างแสดงดังภาพที่ 5.6
Too hot
Correct
Too cold
ภาพที่ 5.6 หน้าปัดแสดงข้อมูลที่ดีควรให้ขอ้ มูลที่เข้าใจง่ายและไม่สบั สน อาจแสดงโดยรูปแบบที่แตกต่างกัน
ที่มา: E. Grandjean, Fitting the Task to the Man, 1988.
สิ่ง ที่ส าคัญ ไปกว่ า ลัก ษณะรู ป ร่ า งของหน้า ปัด คื อ ขนาดของขีด แบ่ ง สเกลเนื่ อ งจากการจัด แสงสว่ า งแ ละ
contrast ของหน้าปัดไม่สามารถจัดไว้ได้อย่ างสมบูรณ์ท่สี ุด และในสภาพความเป็ น จริงอาจมีปจั จัย ที่ไม่เหมาะสม
อื่น ๆ อีกในสถานประกอบการ ดังนัน้ จึงควรกาหนดให้ขดี แบ่งสเกลมีขนาดค่ อนขา้ งใหญ่ และสามารถอ่านได้จาก
ระยะอ่ า นไกลที่สุ ด ที่เป็ น ไปได้ในกิจ กรรมนัน้ ๆ นอกจากนี้ หน้าปัด ที่ดีค วรให้ข อ้ มู ล ที่ง่า ยต่ อการแปลผลและใช้
ประโยชน์ ควรหลีกเลีย่ งการนาค่ าที่อ่านได้มาคานวณอีกครัง้ แต่ถา้ หลีกเลีย่ งไม่ได้ก็ควรคู ณด้วยค่ าง่าย ๆ เช่ น × 10
หรือ × 100 การแบ่งสเกลย่อยควรเป็ น 1/2 หรือ 1/5 เท่านัน้ นอกเหนือจากนี้จะเป็ นการยากในการอ่านค่ าและ
ตัวเลขที่จะระบุไว้บนสเกลก็ควรระบุเฉพาะที่สเกลหลักเท่านัน้ นอกจากนี้ เข็มชี้ควรอยู่ ในระนาบเดียวกับสเกลเพื่อ
ไม่ให้เกิดความเหลือ่ มกันและตาขณะมองควรอยู่ในแนวตัง้ ฉากกับหน้าปัดและเข็มชี้ ทัง้ นี้ปลายเข็มชี้ก็ไม่ควรบังตัวเลข
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หรือขีดแบ่งสเกล และถ้าเป็ นไปได้ไม่ควรมีความหนาเกินขีดสเกล สิง่ ทีด่ ที ส่ี ุดก็คือปลายเข็มชี้อยู่ใกลส้ เกลมากที่สุดแต่
ไม่ทบั กัน ภาพที่ 5.7 แสดงการแบ่งสเกลและเข็มชี้ทด่ี แี ละไม่ดี

Bad
Good

ภาพที่ 5.7 หน้าปัดแสดงเข็มชี้ และการแบ่งสเกลที่ดีและไม่ดี
ที่มา: E. Grandjean, Fitting the Task to the Man, 1988.
สรุปหลักการออกแบบและเลือกใช้หน้าปัดแสดงขอ้ มูล ควรพิจารณาหน้าปัดทีด่ ี ดังนี้
1. หน้าปัดที่ให้ขอ้ มูลง่ายต่อการอ่าน หน้าปัดที่ให้ขอ้ มูลที่ซบั ซ้อนหรือสื่อสารยากจะทาให้เสียเวลาในการอ่าน
และแปลผลขอ้ มูลมาก อาจเป็ นสาเหตุของการแปลผลขอ้ มูลผิดพลาดได้
2. หน้าปัดที่มีรายละเอียดของข้อมูลน้อยที่สดุ เท่าที่ตอ้ งการ หน้าปัดที่มขี อ้ มูลที่ละเอียดเกินความจาเป็ นทาให้
ผูอ้ ่านขอ้ มูลต้องเสียเวลาในการเพ่งพินิจ มีโอกาสเกิดขอ้ ผิดพลาดในการอ่านมากขึ้นและอาจเป็ นสาเหตุของความลา้
ด้วย
3. หน้าปัดที่ใช้รูปแบบที่เป็ นธรรมชาติ หน้าปัดที่ดีค วรใช้รู ปแบบที่ผูค้ นทัว่ ไปยอมรับคุน้ เคยและเขา้ ใจได้
ตรงกันตามหลักสามัญสานึก เพือ่ ไม่ให้เกิดปัญหาการอ่านขอ้ มูลผิดพลาดหรือการแปลความหมายผิด
4. หน้าปัดที่ใช้เทคนิ คการแสดงข้อมูลที่มีประสิทธิผล ในกรณี ที่ตอ้ งทางานในสภาพแวดล อ้ มที่ม ีข อ้ จากัด
ต่ าง ๆ เช่ น แสงสว่าง ความร้อน ความสัน่ สะเทือน ตาแหน่ งของผูป้ ฏิบตั ิงาน และขอ้ จากัดในการเคลือ่ นไหวควรใช้
เทคนิคการจัดหน้าปัดให้สามารถอ่านได้ภายใต้ขอ้ จากัดดังกล่าว โดยผูป้ ฏิบ ตั ิงานไม่ตอ้ งปรับตัวเพื่อทางานกับหน้าปัด
นัน้
5. หน้าปัดที่มีคุณสมบัติท่เี หมาะสม คุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมมีดงั ต่ อไปนี้
5.1 การมองเห็นได้ (visibility) ซึ่งขึ้นอยู่ กบั ระยะในการมองและขนาดตัวหนังสือ ความสว่าง และ
contrast รวมไปถึงการติดตัง้ ให้หลีกเลีย่ งแสงจ้าหรือแสงสะท้อนเขา้ ตา
5.2 การเห็นได้งา่ ยและชัดเจน (conspicuousness) ซึง่ ช่ วยดึงดู ดความสนใจ สามารถแยกแยะออกได้
ง่ายจากพื้นภูมหิ ลัง (background) และสิง่ รบกวนในการมองเห็นต่าง ๆ
5.3 รูปแบบทีเ่ ขา้ ใจง่าย (legibility) โดยแยกความแตกต่างของสี ความสว่างทีต่ ดั กัน ขนาดและรูปร่าง
5.4 การแปลผลได้ (interpretability) โดยไม่ตอ้ งปรับเปลีย่ นค่ าหรือคานวณด้วยตัวเลขทีย่ ่งุ ยากขอ้ มูล
ทีแ่ สดงควรอ่านเขา้ ใจได้ในทันที

กิจกรรม 5.2.2
1. ข้อพิจารณาในการออกแบบและเลือกใช้หน้าปัดแสดงข้อมูลมีอะไรบ้าง
2. คุณสมบัติดา้ นการมองเห็นได้ (visibility) ของหน้าปัดขึ้นอยู่กบั อะไร
แนวตอบกิจกรรม 5.2.2
1. ข้อมูลง่ายต่อการอ่าน มีรายละเอียดน้อยที่สุดเท่าที่ตอ้ งการ ใช้รูปแบบที่เป็ นธรรมชาติ ใช้เทคนิค
การแสดงข้อมูลที่มีประสิ ทธิ ผล และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม
2. ระยะในการมอง ขนาดของตัวหนังสื อ ความสว่าง และ contrast
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เรื่องที่ 5.2.3
หลักการออกแบบและเลือกใช้ อุปกรณ์ควบคุม
อุปกรณ์ควบคุม (controls) หมายถึง อุปกรณ์ทอ่ี ยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ปุ่มกด สวิทช์ พวงมาลัย คันโยก
หรือแท่นเหยียบ ซึง่ ใช้สาหรับการส่งผ่านขอ้ มูลสัญญาณเขา้ สู่ระบบคนกับเครื่องจักร ทัง้ นี้อปุ กรณ์ควบคุมอาจแบ่งได้
ตามลักษณะการออกแรงควบคุม ดังนี้คือ
1. การควบคุมที่ใช้แรงเพียงเล็กน้อย เช่ น การกดปุ่ ม การกดสวิทช์ การปรับคันโยกขนาดเล็ก การหมุนปุ่ม
ควบคุม ซึง่ สามารถกระทาได้โดยใช้แรงนิ้วมือเพียงเล็กน้อย
2. การควบคุมโดยใช้แรงกลา้ มเนื้อ เช่น การหมุนพวงมาลัย การปรับคันโยกมือทีห่ นัก การเหยียบคันบังคับที่
หนัก ซึง่ สามารถกระทาได้โดยต้องใช้มดั กลา้ มเนื้อหลักของแขนหรือขา
ชนิดของอุปกรณ์ควบคุมทีม่ ใี ช้กนั โดยทัวไปแบ่
่
งตามลักษณะต่าง ๆ กัน ดังนี้
1. ปุ่ มกด (push-button) ควบคุมได้โดยใช้แรงกดของนิ้วหรือมือใดมือหนึ่ง ใช้พ้ นื ทีเ่ พียงเล็กน้อย พื้นทีผ่ วิ
ของปุ่มกดต้องใหญ่พอสมควรทีจ่ ะให้น้ ิวหรือมือกดลงได้โดยง่ายและไม่ลน่ื ไถล แสดงดังภาพที่ 5.8

ภาพที่ 5.8 อุปกรณ์ควบคุมชนิ ดปุ่ มกด (push-button)
2. สวิทช์ ปิ ด–เปิ ด (toggle switch) สามารถมองเห็นได้โดยง่าย และไว้วางใจได้ในทางปฏิบตั ิ ปุ่ม สวิทช์
ดังกล่าวมักถูกควบคุ มในลักษณะ 2 ตาแหน่ งเท่านัน้ คือ ปิ ด –เปิ ด กล่าวคือ กดขึ้นเมื่อต้องการเปิ ดและกดลงเมื่อ
ต้องการปิ ด ทัง้ นี้อาจมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ เช่น ตัวอย่างทางแถบยุโรป การกดสวิทช์ลงหมายถึงการเปิ ด
จึงควรมีการเขียนกากับไวด้ ว้ ยเพือ่ ป้ องกันความผิดพลาด แสดงดังภาพที่ 5.9
= 45
d = 3 – 25 mm
I = 12 -50 mm
Resistance to operation
2.5 – 15 N
ภาพที่ 5.9 อุปกรณ์ควบคุมชนิ ดสวิทช์ ปิ ด–เปิ ด (toggle switch)

3. คันโยกมือ (hand lever) ใช้เรียกในกรณี ทป่ี ่ มุ ควบคุมมีความยาวมากกว่า 50 มิลลิเมตร เพราะต้องการ
แรงมากขึ้นในการควบคุมอุปกรณ์ควบคุมดังกล่าว ถ้าเป็ นการควบคุมทีต่ อ้ งการความละเอียดและความแม่นยาควรมี
การจัดทาทีร่ องรับฝ่ ามือหรือขอ้ ศอก เพือ่ ให้เคลือ่ นไหวมือได้สะดวก แสดงดังภาพที่ 5.10 และภาพที่ 5.11

ภาพที่ 5.10 คันโยกมือ ซึ่งต้องการความแม่นยาในการควบคุม จึงควรมีท่รี องรับข้อ มือหรือฝ่ ามือด้วยพื้นผิวที่เรียบ
เพื่อให้มือเคลื่อนไปมาได้ง่าย กรณี น้ ี เป็ นการควบคุมด้วยนิ้ วมือ เรียก control knob
Max .90
Max 45
Forwards
Back
Max .350 mm
Max .150 mm
Maximum operating force:
Back and forwards 130 N
Sideways 90 N
ภาพที่ 5.11 คันโยกมือชนิ ดที่ตอ้ งการแรงในการควบคุมมากขึ้นเรียก switch lever
4. ปุ่ มหมุน (rotating knob) อาจมีรูปร่ างแตกต่างกันไป เช่ น ปุ่มหมุนแบบกลม (ภาพที่ 5.12) หรือแบบ
ลูกศร (ภาพที่ 5.13) ความสาคัญอยู่ ท่กี ารออกแบบปุ่มหมุนให้เหมาะสมกับมือที่จะสามารถควบคุมได้อย่ างง่ายและ
สบาย และปุ่มหมุนดังกล่าวต้องสามารถมองเห็นได้ตลอดทัง้ ปุ่มอย่างชัดเจน ขณะทางานควบคุมเครื่องจักร
d = 35 – 75 mm
h = 20 -50 mm
Max. torque = 320 N cm
Resistance 12 – 18 N
Angle for each step 15 - 40
ภาพที่ 5.12 ปุ่ มหมุนแบบกลม ปรับได้ทีละระดับ (step by step) หรือเรียก click stops

I = minimum 25 mm
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b = maximum 25 mm
h = 12 – 70 mm
Resistance 13 – 18 N

ภาพที่ 5.13 ปุ่ มหมุนแบบลูกศร ปรับได้ทีละระดับ (step by step) ซึ่งมีขอ้ ได้เปรียบกว่า
แบบกลมตรงที่อา่ นค่าได้เร็วและง่าย
สาหรับอุปกรณ์ควบคุมทีต่ อ้ งใช้แรงกลา้ มเนื้อมากขึ้นแต่ไม่ตอ้ งการความแม่นยาสูง อาจใช้พวงมาลัย หรือคัน
บังคับด้วยเท้า
5. พวงมาลัย (handwheel) เหมาะสาหรับการออกแรงมากเพราะสามารถควบคุมได้ทงั้ 2 มือ พวงมาลัยที่มี
ขนาดใหญ่ช่วยให้ผูค้ วบคุมเครื่องจักรสามารถออกแรงจับได้อย่างถนัดเต็มที่ แต่มกั ต้องการพื้นทีใ่ นการปฏิบตั งิ านมาก
6. คันบังคับด้ว ยเท้า (pedal) มีข อ้ ได้เ ปรีย บที่ช ดั เจนคือ สามารถใช้ม ือ ทัง้ สองในการปฏิบ ตั ิง านอื่น ได้
จึงเหมาะสาหรับงานประกอบชิ้นส่วน (assembly task) อย่างไรก็ตาม การควบคุมเครื่องจักรด้วยเท้าไม่เหมาะในท่า
ยืนทางานเพราะทาให้เกิดภาระของกล า้ มเนื้ อขามาก ในกรณี ท่หี ลีก เลี่ยงไม่ได้เพราะมีอุปกรณ์ท่ีจาเป็ นต้องควบคุ ม
จานวนมากในขณะเดียวกัน การควบคุมด้วยเท้าก็จะเป็ นประโยชน์ ทัง้ นี้ควรพิจารณาขอ้ เสนอแนะในภาพที่ 5.14 ด้วย

ซ้าย : การออกแบบอย่างไม่เหมาะสมทาให้เกิดภาระหนักของกลา้ มเนื้อขาขา้ งหนึ่ง
ขวา : การปรับสภาพการทางานอย่างเหมาะสมจะช่วยให้สามารถควบคุมได้ดว้ ยเท้าใดเท้าหนึ่งสลับกัน
ภาพที่ 5.14 คันบังคับด้วยเท้าไม่เหมาะสาหรับการทางานในท่ายืน
สาหรับการเลือกและการจัดตาแหน่ งอุปกรณ์ควบคุม ในกรณี ท่เี ครื่องจักรหรืออุปกรณ์ตอ้ งการการควบคุมที่
ถูกต้องแม่นยา ควรมีการออกแบบตามขอ้ แนะนา ต่อไปนี้
1. อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม ควรได้ร ับ การออกแบบให้เ หมาะสมกั บ ขนาดร่ า งกายและการท างานของแขน ขา
โดยเฉพาะการบังคับทีต่ อ้ งการความเร็วและแม่นยาในการบังคับควบคุมของนิ้วมือและแขนหรือการควบคุมที่ตอ้ งออก
แรงมือและเท้า
2. อุปกรณ์ควบคุมทีใ่ ช้มอื ควบคุมควรจัดให้เอื้อมถึงและจับได้งา่ ย โดยอยู่ระดับระหว่างขอ้ ศอกและไหล่และ
สามารถมองเห็นได้ชดั เจน

3. ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ควบคุม เช่ น ปุ่มหรือ สวิทช์ 2 ตัวที่ใช้น้ ิวมือควบคุม ไม่ควรอยู่ห่างกันน้อยกว่า
15 มิลลิเมตร และอุปกรณ์ควบคุมทีต่ อ้ งควบคุมโดยใช้ทงั้ แขน ควรอยู่ห่างกันอย่างน้อย 50 มิลลิเมตร
4. ปุ่มกดและปุ่มหมุน เหมาะสาหรับการควบคุมที่ตอ้ งการการเคลือ่ นไหวหรือแรงกลา้ มเนื้อเพียงเล็กน้อยและ
ต้องการความแม่น ยาสู ง โดยอาจใช้ส าหรับการควบคุ มข อ้ มูล ต่ อเนื่ องหรือขอ้ มูลที่เป็ น ทีล ะตอน (step) เช่ น click
stops ก็ได้
5. การใช้คนั โยกแบบยาว การหมุนพวงมาลัยหรือการเหยียบคันบังคับ เหมาะสาหรับการควบคุมที่ตอ้ งใช้แรง
กลา้ มเนื้อมากและต้องการความแม่นยาทีไ่ ม่สูงนัก
เครื่องจักรใหญ่ ๆ ในงานอุตสาหกรรม งานเกษตรกรรม หรืองานขนส่ง มักจะมีแผงควบคุม หรือปุ่มควบคุม
ทีค่ ลา้ ย ๆ กัน และเพือ่ ความปลอดภัย ผูค้ วบคุมจะต้องสามารถเลือกปุ่มบังคับหรือคันโยกได้อย่างถูกต้องและแม่นยา
โดยไม่ตอ้ งเพ่งมอง จากการรายงานของ McFarland (1946) พบว่าในสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ทหารอากาศอเมริกนั
ได้รบั อุบตั เิ หตุถงึ 400 ครัง้ ใน 22 เดือน สาเหตุเพราะนักบินเลือกใช้อปุ กรณ์ควบคุมผิดขณะควบคุมการบิน ด้วยเหตุน้ ี
อุปกรณ์ควบคุมต่าง ๆ จึงควรได้รบั การออกแบบให้สามารถแยกแยะออกได้โดยง่าย ซึง่ มีหลักในการออกแบบดังนี้ คือ
1. ตาแหน่ งการจัดวาง (Arrangement) เช่ น จัดตามล าดับขัน้ ตอนการควบคุ มหรือจัด ตามความแตกต่ าง
ระหว่างการเคลือ่ นไหวในแนวตัง้ และแนวนอน การจัดแบบนี้ใช้ได้กบั จานวนอุปกรณ์ควบคุมทีม่ เี พียงเล็กน้อยเท่านัน้
2. ลักษณะโครงสร้างและวัสดุของอุปกรณ์ควบคุม (Structure and material) ภาพที่ 5.15 แสดงรู ปร่ าง
ลักษณะโครงสร้างของอุปกรณ์ควบคุมทีแ่ ตกต่างกัน 11 ชนิด ซึง่ ออกแบบไวห้ ลากหลายเพือ่ ช่วยให้เกิดการสับสนน้อย
ทีส่ ุดเมือ่ ต้องทาการควบคุมโดยใช้เพียงมือสัมผัสและตามองอยู่ท่สี ่วนอื่นที่สาคัญ นอกจากรู ปร่ างและขนาดที่แตกต่าง
กันแลว้ การเลือกใช้วสั ดุให้มพี ้ นื ผิวทีแ่ ตกต่างกัน (เรียบ ขรุขระ ฯลฯ) ก็จะช่วยในการแยกแยะอุปกรณ์ควบคุมได้มาก
สิง่ ต่าง ๆ เหล่านี้จะมีประโยชน์มากถ้าการควบคุมอุปกรณ์ควบคุมกระทาได้โดยไม่ตอ้ งมองหรือในสภาพแสงสว่างที่ไม่
เพียงพอหรือไม่เหมาะสมหรือในขณะทีห่ นั เหความสนใจไปทางอืน่

ภาพที่ 5.15 อุปกรณ์ควบคุมในลักษณะโครงสร้างต่าง ๆ ที่ง่ายต่อการแยกแยะ
ที่มา: Jenkins, 1947 อ้างอิงใน Fitting the Task to the Man, 1988.
3. สีและการเขียนกากับ (Colour and labelling) จะมีประโยชน์เฉพาะในสภาพแวดลอ้ มที่ดีและภายใต้การ
ควบคุมทีต่ อ้ งใช้สายตา
สรุปหลักการออกแบบและเลือกใช้อปุ กรณ์ควบคุม มีขอ้ ควรพิจารณา ดังนี้
1. อุปกรณ์ควบคุมทีต่ อ้ งใช้บ่อย ๆ ควรอยู่ในรัศมีทม่ี อื เอื้อมถึงได้งา่ ย
2. อุปกรณ์ควบคุมทัง้ หมดควรจะมีการติดตัง้ ฝาครอบปิ ดคลุมไว ้ เพือ่ ป้ องกันการทางานของเครื่องจักรโดย
ไม่ได้ตงั้ ใจ

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดลอ้ ม 5-31

3. อุปกรณ์ควบคุมควรมีจานวนน้อยที่สุด ถ้าหลีกเลีย่ งไม่ได้ก็ควรจัดกลุ่มอุปกรณ์ควบคุมไว้อย่างเหมาะสม
และจัดวางไวต้ ามลาดับขัน้ ตอนในกระบวนการผลิต
4. ใช้อุปกรณ์ท่มี คี วามถูกต้องเที่ยงตรงสู งในระหว่างการปฏิบตั ิงานด้วยความเร็วสู ง หากมีอุปกรณ์ควบคุม
หลักเพียงตัวเดียวทีส่ ามารถทางานได้โดยมือเดียวหรือสองมือ ให้วางอุปกรณ์ควบคุมไวด้ า้ นหน้าผูค้ วบคุมตรงกึ่งกลาง
ระหว่างมือทัง้ สองขา้ ง
5. ใช้อุปกรณ์ควบคุมด้วยเท้าในกรณี ท่ตี อ้ งออกแรงมาก ๆ หรืออาจพิจารณาใช้อุปกรณ์ควบคุมด้วยมือที่ใช้
พลังงานไฟฟ้ าหรือพลังงานอืน่ ๆ
6. แยกอุปกรณ์ฉุกเฉิ นออกจากอุปกรณ์ควบคุมทัว่ ไปโดยใช้สญ
ั ลักษณ์สี การเขียนกากับหรือติดการ์ดปิ ด
ลอ้ มอุปกรณ์ควบคุมฉุกเฉินควรเขา้ ถึงได้งา่ ย และอยู่ในระดับ 30 องศาตา่ จากระดับสายตาของผูค้ วบคุม
7. เพือ่ ป้ องกันการทางานโดยบังเอิญของอุปกรณ์ควบคุมฉุกเฉิ น ให้ตดิ ตัง้ ไวห้ ่างจากอุปกรณ์ควบคุมอืน่ ๆ ที่
ใช้งานบ่อยหรืออาจทาทีก่ นั้ ป้ องกันไว ้
8. จัดให้มีการแสดงผลสะท้อนกลับ (feed back) เพื่อบ่งชี้ว่าอุปกรณ์ควบคุมนัน้ ยังคงทางานอยู่ สาหรับ
อุปกรณ์ควบคุมทีไ่ ม่แสดงผลสะท้อนกลับอาจใช้เครื่องช่วยให้สญ
ั ญาณแสงหรือเสียงก็ได้
9. การควบคุ ม ด้ว ยมือ ควรใช้ง านได้ใ นลัก ษณะที่ม นุ ษ ย์ท วั ่ ไปคาดหวัง ไม่ ค วรออกแบบให้ผู ค้ วบคุ ม
เครื่องจักรผิดคาดหรือประหลาดใจ
10. ให้พจิ ารณาขนาด รูปร่าง และสัญลักษณ์สี เพือ่ เน้นการควบคุมทีเ่ หมาะสม
11. การติดตัง้ อุปกรณ์ควบคุมให้อยู่ ในระดับที่เหมาะสมในการควบคุม คือ ระดับหัวไหล่ถงึ ขอ้ ศอก และไม่
จัดวางไวใ้ นทีซ่ ง่ึ ทาให้ท่าทางการทางานของผูค้ วบคุมไม่เป็ นธรรมชาติ
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กิจกรรม 5.2.3
1. จงบอกถึงหลักการออกแบบอุปกรณ์ควบคุมเพื่อให้สามารถแยกแยะได้โดยง่าย
2. ปุ่ มกดหรื อปุ่ มหมุน เหมาะสาหรับการควบคุมประเภทใด
3. คันโยกมือหรื อคันบังคับด้วยเท้า เหมาะสาหรับการควบคุมประเภทใด
แนวตอบกิจกรรม 5.2.3
1. ตาแหน่งการจัดวาง (arrangement) ลักษณะโครงสร้างและวัสดุ (Structure and material) สี และ
การเขียนกากับ (colour and labelling)
2. การควบคุมที่ตอ้ งใช้แรงกล้ามเนื้อเพียงเล็กน้อยและต้องการความแม่นยาสู ง
3. การควบคุมที่ตอ้ งใช้แรงกล้ามเนื้อมากและต้องการความแม่นยาที่ไม่สูงนัก
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เรื่องที่ 5.2.4
ความสั มพันธ์ ระหว่ างหน้ าปัดแสดงข้ อมูลและอุปกรณ์ ควบคุม
ในขณะควบคุมเครื่องยนต์ เมือ่ เราหมุนพวงมาลัยตามเข็มนาฬกิ าเรามักคาดว่าลอ้ จะต้องหมุนไปทางขวาด้วย
คงไม่มีใครคาดว่าลอ้ จะหมุนไปทางซ้าย ในทานองเดียวกันเมื่ออุปกรณ์ควบคุมถูกหมุนไปทางขวา เข็มชี้บนหน้าปัดก็
ควรหมุนไปทางขวาด้วย การคาดหวังในทิศทางเดียวกันเช่ นนี้เรียกว่าปฏิกิริยา ที่เป็ นรู ปแบบตายตัว (stereotyped
reactions) ซึง่ ประสบการณ์เช่นนี้จะถูกจดจาไวใ้ นสมองเป็ นรู ปแบบ (pattern) ที่สมั พันธ์กนั ดังนัน้ รู ปแบบที่ตายตัว
จึงกลายเป็ นรีเฟล็กช์ท่มี ีขอ้ ตกลงหรือมีเงือ่ นไข (conditioned reflexes) ที่เกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติ แม้ในขณะที่ผู ้
ควบคุมเครื่องจักรนัน้ อยู่ในสภาวะขาดความตัง้ ใจหรือจิตใต้สานึก (subconscious) ก็ยงั สามารถควบคุมเครื่องจักร
นัน้ ได้ดว้ ยความเคยชิน
ปฏิกิริย าที่เป็ น แบบตายตัวนี้ จะแตกต่ างกัน ในแต่ ล ะประเทศ ยกตัวอย่ างเช่ น สวิท ช์ไฟฟ้ า ซึ่งควรจะเป็ น
“เปิ ด” หรือ “on” โดยกดขึ้นหรือลงในทิศทางเดียวกัน แต่บางประเทศก็กดขึ้นบางประเทศก็กดลงนอกจากนี้ รู ปแบบที่
ตายตัวก็ยงั แตกต่างกันในแต่ ละบุคคลด้วย ยกตัวอย่างเช่ น การออกแบบวางผังสาหรับคนถนัดมือขวาก็จะไม่เหมาะ
สาหรับคนถนัดมือซ้าย
การหมุนปุ่มควบคุมก็เช่นเดียวกัน การหมุนปุ่มตามเข็มนาฬกิ ามักจะหมายถึงการเพิ่มในสิ่งที่เรากาลังควบคุม
อยู่ ยกเวน้ กรณี ของนา้ และแก๊ส จะใช้การหมุนทวนเข็มนาฬิกาเป็ นการเพิ่มปริมาณ ปัญหาจะเกิดขึ้นในกรณี ท่ตี อ้ ง
ควบคุ ม น า้ แก๊ส ไฟฟ้ า และปริ ม าณสารเคมีในเวลาเดีย วกัน ซึ่ง ต้อ งอาศัย การแก้ไ ขปัญ หาให้เ กิด ความเสี่ย งต่ อ
ขอ้ ผิดพลาดในการทางานหรืออุบตั เิ หตุนอ้ ยทีส่ ุด โดยจะต้องใช้ความตัง้ ใจในการควบคุมสูงระดับหนึ่ง
อุปกรณ์ ค วบคุ ม ที่ใ ช้ใ นอุตสาหกรรมทัว่ โลกมัก จะใช้ก ฎเกณฑ์เดีย วกัน โดยอาศัย หลัก การเคลื่อ นที่ข อง
อุปกรณ์ควบคุมและเขม้ ชี้ท่หี น้าปัดไปในทิศทางเดียวกัน ภาพที่ 5.16 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างทิศทางของอุปกรณ์
ควบคุมและสเกลทีห่ น้าปัดทัง้ แบบในแนวตัง้ และแนวนอน

ภาพที่ 5.16 ตัวอย่างแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ควบคุม และเข็มชี้ ท่ีสเกลหน้าปัด
กฎต่าง ๆ ในการออกแบบหน้าปัดให้สมั พันธ์กบั อุปกรณ์ควบคุม อาจสรุปได้ดงั นี้
1. เมือ่ หมุนอุปกรณ์ควบคุมไปทางขวา เข็มชี้ก็ควรเคลือ่ นไหวทางขวาด้วยหรือถ้าเป็ นสเกลในแนวตัง้ เข็มชี้ก็
ควรเคลือ่ นขึ้นด้านบน
2. เมือ่ ผลักอุปกรณ์ควบคุมไปทางด้านบนหรือขา้ งหน้า เข็มชี้ก็ควรเลือ่ นขึ้นด้านบนหรือไปทางขวาด้วย

3. การหมุน อุป กรณ์ค วบคุม ไปตามเข็ม นาฬ ิก าย่ อ มหมายถึง การเพิ่ม ขึ้น ดัง นัน้ หน้า ปัด ก็ค วรแสดงผล
การเพิม่ ขึ้นด้วย
4. สาหรับสเกลทีเ่ คลือ่ นไปมาด้วยเข็มชี้ท่ี fix อยู่กบั ที่ สเกลควรเคลือ่ นไปทางขวาเมือ่ อุปกรณ์ควบคุมปรับไป
ทางขวาและค่าตัวเลขทีส่ เกลควรเพิม่ จากขวาไปซ้ายด้วยเพือ่ ว่าสเกลทีเ่ คลือ่ นไปทางขวาจะแสดงผลค่าทีอ่ ่านได้เพิม่ ขึ้น
5. เมือ่ คันบังคับด้วยมือถูกเคลือ่ นไปด้านบน ไปขา้ งหน้า หรือไปทางขวา ค่าทีอ่ ่านได้จากหน้าปัดก็ควรเพิ่มขึ้น
หรือถ้าเป็ นสวิทช์ไฟฟ้ าก็ควรเป็ น “เปิ ด” “on” หรือในกรณี ท่ตี อ้ งการลดค่ าที่อ่านได้หรือต้องการปิ ด สวิทช์ (off) ก็ควร
จะต้องดึงคันบังคับไปทางซ้าย ดึงเขา้ หาตัวหรือไปด้านล่าง
ปัญหาในเรื่องปฏิกิริยาที่เป็ นรู ปแบบตายตัว (stereotyped reactions) นี้อาจเกิดขึ้นได้ในกรณี ท่ตี อ้ งการ
ออกแบบแผงควบคุม (control panels) ขนาดใหญ่ ดังนัน้ การออกแบบและการจัดวางผังของอุปกรณ์ควบคุมและ
หน้าปัดที่เหมาะสมและเขา้ ใจง่าย จะช่ วยให้ผูค้ วบคุมเครื่องจักรทางานได้ง่ายและไม่สบั สน ลดความเสี่ยงในการเกิด
อุบตั เิ หตุซง่ึ มีสาเหตุมาจากการอ่านค่าทีห่ น้าปัดผิดพลาด
ในการออกแบบแผงควบคุมควรพิจารณาถึงหลักการ 5 ขอ้ ต่อไปนี้ คือ
1. หน้าปัดทีแ่ สดงผลการควบคุมจากอุปกรณ์ควบคุมใดก็ควรอยู่ใกลอ้ ุปกรณ์ควบคุมนัน้ โดยทัว่ ไปอุปกรณ์
ควบคุมควรอยู่ทางด้านล่างของหน้าปัด ถ้าเลือกไม่ได้ก็ควรอยู่ทางขวามือ
2. ถ้ามีค วามจาเป็ น ที่จะต้อ งแยกอุป กรณ์ ค วบคุ ม และหน้า ปัด แสดงผลออกไปอยู่ ค นละแผงควบคุ ม ทัง้
2 กลุ่มนี้ จะต้องมีการจัดวางแผงตาแหน่ งให้อยู่ในลาดับเดียวกัน
3. ตัวหนังสือทีเ่ ขียนกากับทัง้ หน้าปัดและอุปกรณ์ควบคุม ควรเขียนไวด้ า้ นบน
4. ถ า้ อุปกรณ์ค วบคุม จานวนหนึ่ ง ถูก ควบคุม โดยปกติเ ป็ น ลาดับ ขัน้ ทัง้ อุป กรณ์ค วบคุม และหน้า ปัด นัน้
ควรได้รบั การจัดตาแหน่ งให้อยู่บนแผงควบคุมเป็ นลาดับจากซ้ายไปขวา
5. ถ้าอุปกรณ์ควบคุมไม่ได้ถูกควบคุมตามลาดับ อาจจัดวางอุปกรณ์ควบคุมและหน้าปัดตามกลุ่มหน้าที่การ
ทางานก็ได้ โดยควรมีการแยกแยะแต่ละกลุ่มโดยใช้สหี รื อเขียนกากับไว้หรืออาจแบ่งประเภทของอุปกรณ์ควบคุมตาม
ขนาดหรือรู ปร่ างก็ได้ อุปกรณ์ ควบคุม หรือหน้าปัดที่ใช้บ่อยควรอยู่ ในตาแหน่ งตรงหน้าผู ค้ วบคุมพอดีและเรียงห่าง
ออกไปตามลาดับความสาคัญในแต่ละขา้ ง
ภาพที่ 5.17 แสดงตัวอย่างการจัดวางผังในแผงควบคุมอย่างเหมาะสม โดยการจัดกลุ่มอุปกรณ์ควบคุมและ
หน้าปัดแสดงขอ้ มูลไว้ในกลุ่มที่สมั พันธ์กนั หรือมีลกั ษณะเดียวกัน ทาให้สามารถแยกแยะลาดับขัน้ ตอนการควบคุม
เครื่องจักรให้เขา้ ใจได้งา่ ยขึ้น
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ภาพที่ 5.17 ตัวอย่างการจัดวางผังในแผงควบคุมอย่างเหมาะสม โดยการจัดกลุ่มอุปกรณ์ควบคุมและหน้าปั ดแสดง
ข้อมูลไว้เป็ นหมวดหมู่ท่สี มั พันธ์กนั (Neumann and Timpe, 1970)
ขอ้ เสนอแนะต่ าง ๆ ที่ได้ก ล่าวไว้ทงั้ หมดนี้ อาจดู เหมือนเป็ น เรื่องเหลวไหลหรือไม่น่ าสนใจเพราะเป็ นเรื่อง
ละเอียดเกิน ไป แต่ อย่ างไรก็ ตาม งานควบคุ มเครื่องจักรจัดเป็ น งานที่ใช้เวลานานและน่ าเบื่อหน่ า ย (monotonous
work) ซึ่งเป็ นสาเหตุความเครีย ด ความลา้ และนาไปสู่ค วามกระตือรือร้น ที่น อ้ ยลงและข อ้ ผิดพลาดที่เพิ่มขึ้น การ
ออกแบบแผงควบคุมที่ดีจะช่ วยให้เกิดประโยชน์ในด้านพฤติกรรมในรู ปแบบที่ตายตัวหรือเป็ นอัตโนมัติ กล่าวคือ ผู ้
ควบคุ ม ที่เ หนื่ อ ยล า้ หรื อ ง่ ว งนอนมัก จะตกอยู่ ใ นสภาวะที่ใ ช้รี เ ฟล็ก ช์ (reflex) ในการท างาน ดัง นั้น โอกาสเกิ ด
ข อ้ ผิด พลาดก็ จ ะน้อ ยลงไปมากถ้าระบบคนกับ เครื่อ งจัก รได้ร บั การออกแบบที่ดีแ ละเหมาะสมกับ การทางานเป็ น
เวลานาน ๆ

กิจกรรม 5.2.4
จงอธิ บายความหมายและประโยชน์ของ stereotyped reaction มาพอสังเขป
แนวตอบกิจกรรม 5.2.4
ปฏิกิริยาที่ เป็ นรู ปแบบตายตัวซึ่ งมนุษย์ทวั่ ไปมีความคาดหวังไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การหมุนปุ่ ม
ควบคุ มไปทางขวา หมายถึง การเพิ่มปริ มาณ ปฏิ กิริยานี้ จะมี ประโยชน์ในกรณี ที่ผูค้ วบคุ มเครื่ องจักรอยู่ใน
สภาวะขาดความตั้งใจหรื อเหนื่ อยล้า ก็ยงั สามารถควบคุ มเครื่ องจักรไปได้ดว้ ยความเคยชิ น ช่ วยลดโอกาส
ผิดพลาดในการควบคุมเครื่ องจักรลงได้

ตอนที่ 5.3
ผลกระทบของปัญหาเออร์ โกโนมิกส์ ต่อสุ ขภาพ
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 5.3 แลว้ จึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่ อง
5.3.1 ความผิดปกติของกลา้ มเนื้อและกระดูกโครงร่างเนื่องจากการทางาน
5.3.2 ความลา้ จากการทางาน
5.3.3 ความเครียดจากการทางาน

แนวคิด
1. ความผิดปกติข องกลา้ มเนื้ อและกระดู กโครงร่ างเนื่องจากการทางานมีแนวโน้มสู งขึ้น ทุกปี และ
ปัญหานี้ได้เพิ่มภาระให้แก่ ผูท้ างาน นายจ้าง และระบบบริการสาธารณสุขโดยรวม นับเป็ นความ
สู ญ เสีย ที่เ กิด ขึ้น มหาศาล อัน ได้แ ก่ ค่ ารัก ษาพยาบาล การสู ญ เสีย เวลาในการท างาน และค่ า
ทดแทนการบาดเจ็บ จากการท างาน อย่ า งไรก็ ต าม ปัญ หาทางสุ ข ภาพเหล่า นี้ มีห นทางในการ
ควบคุม ป้ องกัน ได ้ โดยการจัด สภาพและสิ่ง แวดล อ้ มในการทางานให เ้ หมาะสมต่ อ คนทางาน
ทัง้ ทางด้านภายภาพและจิตใจตามหลักเออร์โกโนมิกส์
2. ความล า้ จากการทางานมีสาเหตุม าจากการทางานที่ส่งผลกระทบต่ อระบบกล า้ มเนื้ อ รวมไปถึง
สภาวะร่ างกายและจิตใจ ซึ่งมัก เป็ น ปัญ หาที่เกิด ขึ้น แบบสะสมเรื้อรัง เมื่อเกิด ความล า้ จากการ
ทางานขึ้น นอกจากจะทาให้กาลังความสามารถของกลา้ มเนื้อลดลงแลว้ ยังทาให้การเคลื่อนไหว
ของร่ างกายช้าลงด้วย ดังนัน้ โอกาสเกิดอุบตั ิเหตุจากการทางานย่ อมสู งขึ้นได้ในกรณี ท่ีทางาน
ต่อไปโดยไม่หยุดพัก การจัดการเรื่องระยะเวลาในการทางานและระยะเวลาพักที่เหมาะสม จึงมี
ความสาคัญในการลดปัญหานี้ได้
3. ความเครียดจากการทางาน มีสาเหตุมาจากปัจจัยในการทางานที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะจิตใจของ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน เมื่อสะสมเป็ นเวลานานก็ทาให้เกิดเป็ นโรคหรือความเจ็บป่ วยทางกายได้ นอกจากนี้
ความเครีย ดยัง เป็ น สาเหตุหนึ่ ง ของการเกิ ด ข อ้ ผิด พลาดในการทางานของมนุ ษย์หรือ การเกิ ด
อุบตั ิเหตุจากการทางาน การหยุดพักที่เหมาะสมจะช่ วยลดความเครี ยดลงได้ นอกจากนี้ การจัด
สภาพงานให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะและความสามารถของผู ป้ ฏิบตั ิงาน ก็เป็ นหนทางหนึ่งที่
ช่วยป้ องกันปัญหาความเครียดจากการทางานได้

วัตถุประสงค์
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เมือ่ ศึกษาตอนที่ 5.3 จบแลว้ นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความหมายและสาเหตุของการเกิดความผิดปกติของกล า้ มเนื้อและกระดูกโครงร่าง เนื่องจาก
การทางาน รวมทัง้ แนวทางการควบคุมป้ องกันปัญหานี้ได้
2. อธิบายความหมายและสาเหตุของการเกิดความลา้ จากการทางาน รวมทัง้ แนวทางการประเมินและ
ควบคุมป้ องกันได้
3. อธิบายความหมายและสาเหตุของการเกิดความเครียดจากการทางาน รวมทัง้ แนวทางการประเมิ น
และควบคุมป้ องกันได้

เรื่องที่ 5.3.1
ความผิดปกติของกล้ ามเนื้อและกระดูกโครงร่ างเนื่องจากการทางาน
ความผิดปกติของกลา้ มเนื้อและกระดู กโครงร่ างเนื่องจากการทางาน เป็ นปัญหาที่สาคัญมากที่สุดปัญหาหนึ่ง
ในงานอาชีวอนามัย ทัง้ ในประเทศกาลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแลว้ ปัญหานี้มผี ลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวติ
ของคนส่วนใหญ่ และเป็ นปัญหาที่ทาให้ตอ้ งสู ญเสียค่ าใช้จ่ายมหาศาลในแต่ละปี ในกลุ่มประเทศทางยุโรปตอนเหนือ
(Nordic countries) ได้ประมาณการไวว้ ่ามีความสูญเสียเนื่องจากปัญหานี้ถงึ ร้อยละ 2.7-5.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
(gross national product) และสัดส่วนของการเกิดโรคนี้ในทุกส่วนของร่างกาย ประมาณการได้สูงถึงร้อยละ 30

1. ความหมาย
ความผิดปกติของกลา้ มเนื้อและกระดูกโครงร่างเนื่องจากการทางาน (Musculoskeletal Disorders, MSDs)
หมายถึง ความผิดปกติของเนื้อเยื่อโครงร่างของร่างกาย ได้แก่ กระดูก กลา้ มเนื้อ ขอ้ ต่อ เอ็นกลา้ มเนื้อ (tendon) และ
เอ็นกระดูก (ligament) รวมถึงเส้นประสาทซึง่ มักพบว่ามีความเกี่ยวขอ้ งกับการทางานในสภาพแวดลอ้ มหรือสภาพการ
ทางานซึง่ เป็ นปัจจัยทีก่ ่อให้เกิดความผิดปกตินนั้ และปัญหานี้มกั เกิดจากการได้รบั อันตรายสะสมเรื้อรัง อาทิ จากการ
เคลื่อนไหวซา้ ๆ หรือท่ าทางการทางานที่ไม่เหมาะสมในแต่ ล ะวันเป็ น ระยะเวลายาวนาน ส่ งผลให้เกิด การเจ็บปวด
เฉพาะที่และจากัดการเคลื่อนไหว เป็ นสาเหตุให้ความสามารถในการทางานลดน้อยลง นอกจากนี้ การทากิ จ กรรม
ต่ า ง ๆ ยังกระตุน้ ให้เกิดอาการที่รุนแรงขึ้น และเนื่องด้วยในสภาพความเป็ นจริงสาเหตุของการเกิดโรคนี้อาจจะไม่ใช่
สาเหตุจากการทางานโดยตรงในหลาย ๆ กรณี การวินิจฉัยโรคจึงไม่สามารถชี้ชดั ลงไปได้ว่าสาเหตุของการเกิดโรคนี้
เกิดจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง แต่มกั เกิดจากหลาย ๆ ปัจจัยทีเ่ ป็ นสาเหตุร่วมกัน ในทางการแพทย์จงึ จัดให้โรคหรื อความ
ผิดปกติน้ ีเป็ นโรคอันเกี่ยวเนื่องจากการทางาน (work-related disease)
นอกจากการเรียกความผิดปกติในกลุ่มนี้ว่า MSDs แลว้ ยังมีช่ืออื่น ๆ ที่เรียกกลุ่มความผิดปกติน้ ี ได้แก่
ความผิดปกติจากการบาดเจ็บสะสมเรื้อรัง (Cumulative Trauma Disorders: CTDs) การบาดเจ็บจากการ
เคลือ่ นไหวซา้ ๆ (Repetitive Strain Injury: RSI) หรือกลุ่มอาการที่เกิดจากการออกแรงเกินกาลังในการทางาน
(Occupational Overuse Syndrome: OOS) ซึ่งความหมายในทางปฏิบตั ิไม่มีความแตกต่ างกัน ความผิดปกติ
เหล่านี้แบ่งออกได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เกิดอาการแลว้ หายได้ (reversible MSD) และกลุ่มที่เกิดอาการแลว้ เป็ น
ถาวร (persistent MSD)
กลุ่มที่เกิดอาการแลว้ หายได้จะกินเวลาสัน้ มีอาการปวดเฉพาะที่ท่กี ลา้ มเนื้อและเอ็นนัน้ และจะหายเมื่อเลิก
ทางาน สาหรับกลุ่มอาการทีเ่ ป็ นถาวรนัน้ นอกจากจะปวดกลา้ มเนื้อและเอ็นนัน้ แลว้ ยังลุกลามไปถึงขอ้ ต่อและเนื้อเยื่อที่
อยู่ใกลเ้ คียงอีกด้วย เมื่อหยุดงานอาการนี้ก็ยงั ไม่หายยังคงปวดต่ อเนื่องไปอีก เนื่องจากการอักเสบและการเสื่อมของ
เนื้อเยื่อที่ตอ้ งทางานด้วย ปัญหานี้พบมากในกลุ่มคนงานผูส้ ู งอายุและคนงานที่ตอ้ งทางานกับเครื่องจักรเดิมเป็ นระยะ
เวลานานเป็ นปี โดยเฉพาะเมื่ออุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักรอยู่สูงหรือตา่ เกินไป ปัญหาความผิดปกติของกลา้ มเนื้อและ
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กระดูกโครงร่ างจะทวีความรุนแรงขึ้นไปอีก ถ้ายังคงทางานแบบเดิมไปเรื่อย ๆ โดยไม่มกี ารปรับปรุงสภาพการทางาน
และจะนาไปสู่การอักเสบเรื้อรังของเอ็นหรือแม้กระทังการเสี
่
ยรูป ร่างของขอ้
ก่อนทีน่ กั ศึกษาจะได้ทาความเขา้ ใจถึงสาเหตุและแนวทางการควบคุมป้ องกันความผิดปกติของกลา้ มเนื้อและ
กระดู กโครงร่ างเนื่องจากการทางาน นักศึกษาควรได้ศึกษาถึงสรีรวิทยาของกลา้ มเนื้อและโครงสร้างของกระดู กโครง
ร่างเสียก่อน

2. กล้ ามเนื้อ (Muscles) : สรีรวิทยา
ร่ างกายมนุ ษย์สามารถเคลื่อนไหวได้เพราะมีระบบกล า้ มเนื้ อกระจายอยู่ ทวั ่ ไป ซึ่งรวมนา้ หนัก ได้ประมาณ
ร้อยละ 40 ของนา้ หนัก ร่ างกาย กล า้ มเนื้ อ 1 มัด ประกอบไปด้วยเส้น ใยกล า้ มเนื้ อจานวนมาก ตัง้ แต่ 1 แสน ถึง
1 ลา้ นเส้น ใย และมีขนาดความยาวตัง้ แต่ 5-140 เซนติเมตร ส่ วนปลายของกลา้ มเนื้ อจะรวมกับเอ็นกลา้ มเนื้ อ
(tendon) ซึง่ แข็งและไม่ยดื หยุ่น โดยติดแน่ นอยู่กบั กระดูกโครงร่างของร่ างกาย คุณสมบัติท่สี าคัญที่สุดของกลา้ มเนื้อ
คือความสามารถในการหดตัวได้ถึงครึ่งหนึ่งของความยาวปกติ ซึ่งเรียกปรากฏการณ์น้ ีว่า การหดตัวของกลา้ มเนื้ อ
(muscular contraction) และงานที่ทาโดยใช้ก ล า้ มเนื้ อเมื่อมีก ารหดตัวเต็มที่ก็จะเพิ่มขึ้น ตามความหมายของ
กล า้ มเนื้ อนัน้ ด้วยเหตุผลนี้เองนัก กรีฑ าทัง้ หลายจะออกกาลังกายอยู่ เสมอ โดยการยืดกลา้ มเนื้อเต็มที่เพื่อช่ วยให้
กลา้ มเนื้อยาวขึ้นได้บา้ ง
เส้นใยกลา้ มเนื้อแต่ละเส้นประกอบไปด้วยโปรตีนหลายชนิด ที่สาคัญคือ actin และ myosin ซึ่งทาหน้าที่
ช่ วยให้กลา้ มเนื้อหดตัว โปรตีนทัง้ 2 ชนิดนี้อยู่ในรู ปของเส้นใยซึ่งจะเลือ่ นไถลเขา้ ซ้อนกันในขณะที่มีการหดตัวของ
กลา้ มเนื้อ เส้นใยกลา้ มเนื้อแต่ละเส้นที่หดตัวจะได้แรงขนาดหนึ่ง และแรงกลา้ มเนื้อหนึ่งมัด ก็เป็ นผลรวมของแรงที่ได้
จากเส้นใยแต่ละเส้นที่ถูกกระตุน้ ให้หดตัวนัน่ เอง แรงขนาดสู งสุดที่พบในมนุ ษย์จะอยู่ระหว่าง 0.3-0.4 นิวตัน/ตาราง
มิลลิเมตรของพื้นที่หน้าตัด สามารถยกนา้ หนักได้ถึง 3-4 กิโลกรัม (30-40 นิวตัน) จะเห็นได้ว่าความแข็งแรงของ
กลา้ มเนื้อขึ้นอยู่กบั ขนาดของมัดกลา้ มเนื้อ ในผูห้ ญิงทีไ่ ด้รบั การฝึ กเท่า ๆ กับผูช้ ายด้วยขนาดกลา้ มเนื้อที่เล็กกว่า โดย
เฉลีย่ แลว้ จะสามารถออกแรงได้นอ้ ยกว่าผูช้ ายประมาณร้อยละ 30
ในขณะที่กลา้ มเนื้อหดตัวจะเกิดพลังงานกลขึ้นซึ่งเปลีย่ นแปลงมาจากพลังงานเคมีท่สี ะสมอยู่ท่กี ลา้ มเนื้อนัน้
พลังงานจะถูกปล่อยออกมาโดยปฏิกิริยาทางเคมีทเ่ี กิดขึ้นในโมเลกุลของแอคตินและมัยโอซิน ซึ่งเป็ นผลทาให้เกิดการ
เลือ่ นตาแหน่ งของโปรตีนทัง้ สองชนิ ดนี้ เกิดเป็ นการหดตัวของกลา้ มเนื้อดังที่ได้กล่าวมาแลว้ แหล่งพลังงานที่ใช้ในการ
หดตัวของกลา้ มเนื้อคือสารประกอบฟอสเฟตพลังงานสู ง (adenosine triphosphate: ATP) ซึ่งจะปล่อยพลังงาน
ออกมาจานวนมากและกลายสภาพเป็ นสารประกอบฟอสเฟตพลังงานตา่ (adenosine diphosphate, ADP) หลังจาก
นัน้ ก็จะกลับสู่สภาวะพลังงานสูงได้ตามเดิมอีกโดยใช้พลังงานจากกลูโคส ไขมัน และโปรตีน กลูโคสเป็ นนา้ ตาลทีส่ าคัญ
ที่สุดในกระแสเลือดและเป็ นแหล่งพลังงานหลักที่ถูกใช้ในงานที่ตอ้ งใช้พลังงานมาก ๆ ในขณะที่ไขมันและโปรตีนจะ
เป็ นพลังงานหลักที่ถูกใช้ขณะพักหรือขณะทางานที่ใช้พลังงานปานกลาง กลูโคสจะผ่านออกจากกระแสเลือดเขา้ ไปใน
เซลล์ร่างกายแลว้ แปรสภาพไปเป็ นกรดพัยรู วคิ ซึ่งในสภาวะที่ร่างกายมีออกซิเจนเพียงพอก็จะทาปฏิกิริยาเกิดเป็ นนา้
และคาร์บอนไดออกไซด์ และปล่ อยพลังงานออกมามากมาย ในกรณี ท่ีร่ างกายขาดออกซิเจนกรดพัย รู วิค จะถู ก
เปลี่ย นไปเป็ น กรดแลคติก ซึ่งมีบทบาทส าคัญ ทาให้เกิด ความล า้ ของกลา้ มเนื้อ (muscular fatigue) และปล่อย
พลังงานออกมาได้นอ้ ยกว่า

หลังจากทีท่ างานหนักร่างกายจะพยายามทดแทนสภาวะการขาดออกซิเจนโดยการหายใจแรง ๆ หรือหอบเพื่อ
จะได้ออกซิเจนมากขึ้นในการเปลี่ยนกรดแลคติค ให้ก ลายเป็ นกรดพัย รู วคิ ตามเดิม (ภาพที่ 5.18) ทัง้ กลู โคสและ
ออกซิเจนซึง่ มีความสาคัญในการสร้างพลังงานจะถูกเก็บไวท้ ก่ี ลา้ มเนื้อในปริมาณเพีย งเล็กน้อยเท่านัน้ จึงต้องได้รบั จาก
เลือดอยู่ตลอดเวลา ดังนัน้ เลือดจึงเป็ นปัจจัยสาคัญในการจากัด ประสิทธิภาพการทางานของกลา้ มเนื้อ ในขณะทางาน
หนักกลา้ มเนื้อหัวใจก็จะทางานหนักตามไปด้วยเพื่อเพิ่มการสู บฉี ดเลือดไปเลี้ยงกลา้ มเนื้อ รวมไปถึงการเพิ่มความดัน
เลือดและการขยายตัวของหลอดเลือดทีไ่ ปเลี้ยงกลา้ มเนื้อ
Glucose

Energy-rich
phosphate

Lactic Acid

Paying off O2debt

With O2

Pyruvic acid

Water and
carbon dioxide

Regeneration

Withour O2

Muscular
contraction

Low-energy
phosphate

Energy flow
Chemical reactions
ภาพที่ 5.18 ผังกระบวนการการเผาผลาญสารอาหารในร่ างกาย ซึ่งเกิดขึน้ ขณะทางานใช้ แรงกล้ ามเนื้อ

3. กระดูกโครงร่ าง (Skeletal): โครงสร้ างและหน้ าที่
ภาพที่ 5.19 แสดงให้เห็นแนวกระดู กโครงร่ างของร่ างกายมนุ ษย์ขณะยืนและด้วยเหตุผลที่ลาตัวมนุ ษย์เป็ น
แนวตัง้ ตรงซึ่งต่างจากสัตว์ท่มี กี ระดู กสันหลังทัว่ ไป หลังส่วนล่างของมนุ ษย์จงึ มีโครงร่ างที่แตกต่างเพื่อรองรับนา้ หนัก
ของร่ างกายส่วนบน ดังนัน้ ขณะที่มนุ ษย์ยืนจึงมีแรงกดกระทาที่เพิ่มขึ้นที่กระดู กสันหลังบริเวณเอว ( lumbosacral
spine) กระดู กโครงร่ างของมนุ ษย์ประกอบด้วยกระดู กแต่ ละชิ้นเรียงต่อกันยึดด้วยเอ็นกระดู ก (ligament) และ
กลา้ มเนื้อ ซึ่งเป็ นเนื้อเยื่ออ่อนนุ่ มช่ วยให้ร่างกายโค้งไปมาได้ โครงร่ างดังกล่าวประกอบด้วยกระดู กสันหลังส่วนลาคอ
(cervical vertebral) 7 ชิ้น กระดู กสันหลังส่วนช่ วงอก (thoracic vertebral) 12 ชิ้น กระดู กสันหลังส่วนเอว
(lumbar vertebral) 5 ชิ้น กระดู กเชิงกราน (sacrum) ซึ่งมีความแข็งแรงมาก และกระดู กก้นกบ (coccyx) ซึ่งไม่มี
หน้าทีอ่ ะไรในมนุ ษย์
Cervical C1-C7
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(neck)
Thoracic
T1-T12
(rib cage)
Lumber L1-L5
(low back)
Sacral
Coccyx – tail bone
Kyphosis
Lordosis
ภาพที่ 5.19 การจัดเรียงตัวของกระดูกโครงร่ าง และความโค้ งเว้ าของร่ างกายขณะยืน

การเรียงตัวของกระดู กสันหลังไม่ได้เป็ นลักษณะตรงเหยียดยาว แต่ มลี กั ษณะเว้าตรงส่วนคอ โค้งเล็กน้อย
ตรงช่ วงอก (kyphosis) และเว้ากลับมาในส่ วนเอว (lordosis) คล า้ ยรู ปตัวเอส กระดู ก สันหลังส่ วนบนมีข นาดเล็ก
เพราะรับนา้ หนักน้อยจึงสามารถเคลือ่ นไหวได้ในหลายทิศทางและมุมกว้าง ส่วนบริเวณช่วงอกและตอนล่างของกระ ดู ก
สัน หลัง รับ น า้ หนัก มากขึ้น เรื่ อ ย ๆ และมากที่สุ ด ในช่ ว งสะโพกซึ่ง บริ เ วณนี้ ต อ้ งการการยึด ติด กับ ที่ม ากกว่ า การ
เคลือ่ นไหว ทาให้กระดูกสันหลังส่วนนี้มขี นาดใหญ่ข้นึ
ส่วนของกระดู กสันหลัง (vertebral body) และหมอนรองกระดู กสันหลัง (intervertebral disc) เป็ นจุด
รองรับนา้ หนักส่วนใหญ่ของร่างกาย แต่ละขา้ งจะเป็ นกระดูกโค้งเชื่อมติดกันแผ่อยู่ดา้ นหลังเรียงต่อกันตลอดลากระดู ก
สันหลังเพือ่ ปกป้ องเส้นประสาทไขสันหลังซึง่ อยู่ในช่องว่างตรงกลาง ระหว่างกระดู กโค้งมีช่องเปิ ดให้ปลายประสาทผ่าน
ออกมา ส่วนโค้งของกระดู กสันหลังมีแง่กระดู กยื่นออกไป 2 แนว คือลาดไปทางซ้ายขวาและลาดแนวขึ้นลง รอยต่อ
บริเวณนี้รบั นา้ หนักส่วนน้อยของลากระดูก แต่ความลาดเอียงของส่วนกระดูกขอ้ ต่อเป็ นตัวสาคัญในการกาหนดทิศทาง
และขอบเขตการเคลือ่ นไหวของขอ้ ต่อกระดูกสันหลัง ซึง่ มีความแตกต่างกันในแต่ละส่วนของกระดู กสันหลัง (แสดงดัง
ภาพที่ 5.20)
หมอนรองกระดูกสันหลังซึง่ มีทงั้ สิ้น 24 ชิ้น มีลกั ษณะเป็ นเนื้อเยื่อซึง่ คลา้ ยกระดูกอ่อน คัน่ อยู่ระหว่างกระดู ก
สันหลังแต่ละชิ้น โดยเป็ นตัวทาให้เกิดความยืด หยุ่นและปรับแรงดันระหว่างกระดูกสันหลัง หมอนรองกระดูกสันหลังมี
ความสูงเป็ นเศษหนึ่งส่วนสีเ่ ท่าของความสู งของตัวกระดูกสันหลัง ชัน้ นอกเป็ นเส้นใยแข็งทาหน้าที่ป้องกันสารชัน้ ในที่มี
ลักษณะเป็ นเยื่อเหนียวคลา้ ยเยลลี่ จากลักษณะดังกล่าวกับความยืดหยุ่นของหมอนรองกระดู กสันหลังทาให้ร่างกาย
สามารถเคลือ่ นไหวในอิริยาบทต่าง ๆ ได้เป็ นอย่างดี

Supraspinous ligament

Superior vertebra
Endplate
Nucleus
Dic andulus
Endplate
Inferior vertebra
Interspinous ligament
Facet joint
ภาพที่ 5.20 ส่ วนของกระดูกสันหลัง (vertebral body) และหมอนรองกระดูกสันหลัง (intervertebral disc)

เยื่อเหนียวคลา้ ยเยลลีท่ ่อี ยู่ในหมอนรองกระดู กสันหลัง สามารถทนต่อแรงกดดันได้ โดยการเคลือ่ นไหวและ
เปลีย่ นแปลงรู ปร่ างในแนวราบพร้อมกันไปกับการเคลื่อนไหวของลากระดู กสันหลัง แต่ของเหลวภายในจะมีปริมาตร
คงที่ ในท่าปกติขณะหลังเป็ นแนวตรงรู ปร่ างของหมอนรองกระดู กมีลกั ษณะสมมาตรแต่เมื่อหลังอยู่ในลักษณะโค้งงอ
หมอนรองกระดู กที่ถูกแรงกดจะเว้าบางลง ด้านที่ไม่ถูกแรงกดจะนู นหนาขึ้น ด้วยวิธีน้ ี กระดู กสันหลังแต่ละชิ้นจึงไม่มี
โอกาสแตะกันเมือ่ มีการเคลือ่ นไหว (ดังภาพที่ 5.21)

ภาพที่ 5.21 ลักษณะการเกิดแรงกดทีห่ มอนรองกระดูกสันหลังขณะหลังตรง (ภาพกลาง) และหลังโค้ งงอ (ภาพขวา)

หมอนรองกระดูกสันหลังไม่มเี ส้นเลือดหล่อเลี้ยงโดยตรง แต่ได้รบั อาหารและออกซิเจนจากเส้นเลือดที่ หล่อ
เลี้ยงเนื้อเยื่อทีอ่ ยู่ลอ้ มรอบ การออกกาลังกายไม่เพียงพอ และการทางานที่ตอ้ งนัง่ เป็ นเวลานานอยู่เสมอ ทาให้โลหิตที่
ส่งมาหล่อเลี้ยงบริเวณกระดูกสันหลังลดน้อยลง ทาให้เกิดการเสือ่ มของหมอนรองกระดูก และความสามารถยืดหยุ่นก็
จะลดน้อยลงไป
เมื่ออายุมากขึ้นความยืดหยุ่นของเส้นใยของหมอนรองกระดู กสันหลัง และปริมาณของเหลวภายในจะลดลง
ด้วยเหตุน้ ีหมอนรองกระดูกจะบางลง กระดูกสันหลังจะฝื ดแข็งและสัน้ ลง มีผลทาให้ร่างกายเตี้ยลงได้
การรับแรงอัดของหมอนรองกระดูกสันหลังจะแตกต่างกันไปตามลักษณะท่าทาง กล่าวคือ ขณะพักรับแรงอัด
ประมาณ 0.1-0.2 MPa ในขณะที่โก้งโค้งหรือยกของอาจรับแรงอัดถึง 1.5-2.5 MPa แรงอัดดังกล่าวเกิดจากแรงอัด
ของของเหลวภายในหมอนรองกระดู ก ซึ่งส่งผลให้หมอนรองกระดู กสู ญเสียรู ปทรงและความสู งด้วย ในการดาเนิน
กิจกรรมแต่ละวันของเหลวภายในหมอนรองกระดูกจะค่อย ๆ สูญเสียไปร้อยละ 10-25 และจะคืนตัวเมื่อพักผ่อนโดย
การนอนลง การสู ญเสียของเหลวนี้อาจส่งผลให้บุคคลผูน้ นั้ มีความสู งลดลงจากช่ วงเช้าได้ถงึ 1-2 เซนติเมตรในตอน
เย็น
ในระหว่า งการทางานออกแรงอย่ า งรุ น แรง ยกตัว อย่ า งเช่ น การยกของ หนัก การยกของแล ว้ เอี้ย วตัว
การทางานในท่ าทางที่ไม่ เหมาะสมหรือการเคลื่อนไหวโดยไม่ ตงั้ ใจ เป็ น สาเหตุของแรงกดดัน ของของเหลวภายใน

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดลอ้ ม 5-43

หมอน-รองกระดูก ซึง่ พังผืดและโครงสร้างรอบ ๆ กระดู กสันหลังจะได้รบั แรงกดดันนัน้ ด้วย ส่งผลให้เกิดอาการปวด
หลัง ถ้าแรงกดมากพอวงนอกของหมอนรองกระดู กจะโป่ งออกจนแตก และของเหลวที่อยู่ภายในจะถูกกดทับออกมา
หากส่วนทีโ่ ป่ งออกมาของหมอนรองกระดู กสันหลังไปกดทับรากเส้นประสาทไขสันหลัง จะทาให้เกิดอาการปวดร้าวไป
ถึงบริเวณขา (sciatica pain) แสดงดังภาพที่ 5.22

Disc erniation
Nucleus
Annulus fibrosus
Vertebral body
Nerve root
Spinal cord Articular facet
Spinal process
ภาพที่ 5.22 ภาพแสดงการโป่ งออกมาของของเหลวภายในหมอนรองกระดูกสันหลัง (disc herniation) และกดทับราก
เส้ นประสาทไขสันหลัง (nerve root)

การที่ร่ างกายมีกิจกรรมต่ าง ๆ จะช่ วยให้ก ารเคลื่อนไหวของข อ้ ต่ อและกล า้ มเนื้ อหลังมีค วามแข็งแกร่ งดี
อยู่เสมอ การจัดประเภทของงานให้เหมาะสมจะเป็ นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างเมตาบอลิซมึ ของกระดู ก กระดู กอ่อน พังผืด
และกลา้ มเนื้ออืน่ ๆ ซึง่ จะเป็ นการป้ องกันการเสือ่ มตัวของหมอนรองกระดูกสันหลังก่อนวัยอันสมควรได้
ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแลว้ ว่าโครงสร้างของกระดูกสันหลังจะเชื่อมต่อเขา้ ด้วยกันโดยอาศัยเอ็นกระดู กและกลา้ มเนื้อ
กล า้ มเนื้ อจะมีส่ วนช่ วยให้ร่ างกายนิ่งอยู่ ก บั ที่หรือเคลื่อนไหวได้อย่ างมัน่ คง กลา้ มเนื้อหลังช่ วยโน้ม ล าตัวให้โค้งไป
ทางด้านหลัง (extension) และกลา้ มเนื้อหน้าท้องช่ วยโน้มลาตัวให้โก้งโค้งไปขา้ งหน้า (flexion) ทาให้ลาตัวสามารถ
เคลื่อนไหวได้ ทัง้ การก้ม การบิด การงอขา้ งลาตัว รวมทัง้ การเคลือ่ นไหวในท่ายกของอีกด้วย ดังนัน้ กลา้ มเนื้อหลัง
และช่ องท้องที่แ ข็งแรงจากการฝึ ก ฝนที่ถูก ต้องจะช่ วยพยุ งและปกป้ องกระดู ก สัน หลัง รวมทัง้ สามารถทางาน เช่ น
ยกของหนักได้ดว้ ยความเสีย่ งน้อยกว่าคนทีม่ กี ลา้ มเนื้อไม่แข็งแรง
หน้าที่หลักของหมอนรองกระดู กสันหลัง คือการส่งผ่านภาระ (load) ไปตามแนวกระดู กสันหลัง และช่ วยให้
ลาตัวสามารถโก้งโค้งและบิดเอวได้ ภาระที่เกิดขึ้นบนหมอนรองกระดู กสันหลังเพิ่มขึ้นตามนา้ หนักของร่ างกายและ
กิจกรรมการออกแรงกลา้ มเนื้อ ซึ่งจะเปลีย่ นแปลงไปตามลักษณะท่าทางต่าง ๆ ดังแสดงในภาพที่ 5.23 จะเห็นได้ว่า
แรงอัดภายในหมอนรองกระดู กสันหลังเพิ่มสู งขึ้นถึง 5 เท่าในท่านัง่ เมื่อเปรียบเทียบกับขณะพักในท่านอนลงและ
แรงอัดก็จะยิ่งเพิม่ สูงขึ้นในกรณี ทย่ี กของไว ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าต้องยกของให้ห่างจากลาตัว การบิดเอวขณะยกของ
ด้วยจะส่งผลให้เกิดแรงกระทาทีอ่ นั ตรายต่อหมอนรองกระดู กสันหลัง เรียกแรงเฉื อน (shear stress) ทัง้ นี้หมอนรอง
กระดู กสันหลังต้องแบกรับภาระที่หลากหลายตามกิจกรรมที่ทาในแต่ละวัน การโก้งโค้งไปขา้ งหน้าหรือขา้ งหลังทาให้
เกิดแรงตึงและแรงเค้นที่กดลงบนหมอนรองกระดู ก ซึ่งขนาดของแรงจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในระดับที่ตา่ ลงไปตาม
นา้ หนักที่ตอ้ งรองรับเพิ่มขึ้นในแต่ ละระดับของหมอนรองกระดู ก จากการศึ ก ษาทางระบาดวิทยา โดย Brinckman

and Pope (1990) พบว่าการยกของหนัก การยกของซา้ ๆ รวมไปถึงท่าทางการทางานในท่าโก้งโค้งเป็ นปัจจัยเสี่ยงต่อ
ปัญหาปวดหลังส่วนบัน้ เอว และเช่นเดียวกันการเล่นกีฬา เช่น การยกนา้ หนักก็อาจเพิม่ อัตราการเกิดปัญหาปวดหลังได้
มากกว่าการว่ายนา้

ลักษณะท่าทาง
แรงอัดสัมพัทธ์ (relative pressure) ที่ L3
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ภาพที่ 5.23 แรงอัดสัมพัทธ์ ทเี่ กิดขึน้ ทีห่ มอนรองกระดูกสันหลังบริเวณเอว ข้ อที่ 3 (L3)
ในท่ าทางทีแ่ ตกต่ างกัน เปรียบเทียบกับท่ าทางขณะยืนตรง (100%)

4. เอ็นกล้ามเนื้อ (Tendons) : โครงสร้ างและการรับแรงกระทา
ขณะทางานแรงกระทาจะถูกส่งผ่ านไปตามเอ็ นกลา้ มเนื้อเพื่อคงไว้ซ่งึ การทางานของกลา้ มเนื้อทัง้ แบบสถิต
(Static) และแบบเคลื่อนที่ไปมา (dynamic) การหดเกร็งของกลา้ มเนื้อมักจะหมุนขอ้ ต่ อไปทางหนึ่งในขณะที่นา้ หนัก
ร่างกายหรือวัสดุมกั จะหมุนขอ้ ต่อไปอีกทางหนึ่ง และเป็ นการยากทีจ่ ะประเมินแรงกระทาที่เอ็นได้อย่างแน่ นอนเพราะมี
กลา้ มเนื้อและเอ็นจานวนมากประกอบกันเป็ นโครงสร้างของขอ้ ต่อ อย่างไรก็ตาม แรงกลา้ มเนื้อทีก่ ระทาต่อเอ็นมักพบมี
ค่าสูงกว่านา้ หนักหรือแรงต้านของวัสดุมาก
แรงทีอ่ อกโดยการหดเกร็งกลา้ มเนื้อเรียก แรงตึง (Tensile force) เพราะแรงนี้เป็ นแรงเหยียดเอ็นให้ยืดออก
เราอาจสาธิตแรงตึงนี้ได้โดยการดึงหนังยางให้ตึงนัน่ เอง นอกจากนี้ แรงอัด (compressive force) แรงเฉื อน (shear
force) และแรงดันของของเหลว (fluid pressure) จะกระทาบนเอ็น ในขอ้ มือทีท่ าหน้าทีง่ อนิ้วมือ แสดงดังภาพที่ 5.24

Adjacent anatomical surface
Tendion
Muscle
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To finger
Fm
Ft
Pf
Ff
Fc

ภาพที่ 5.24 ภาพแสดงเอ็นบริเวณข้ อมือทีถ่ ูกเหยียดตึง และแรงทีก่ ระทบบนเอ็นคือ แรงตึง (Ft)
แรงอัด (Fc) แรงเสียดทาน (Ff) และแรงดันของเหลว (Pf)

การออกแรงของนิ้ ว ขณะจับ วัส ดุ ห รื อ ท างาน ต้อ งอาศัย การหดเกร็ ง ของกล า้ มเนื้ อ ที่ มือ และแขนขณะที่
กลา้ มเนื้อหดเกร็ง มันก็จะถึงปลายทัง้ 2 ของเอ็นให้เหยียดตึง ถ้าขอ้ มือไม่ได้อยู่ในแนวตรงหรือตาแหน่ งที่ทาให้เอ็น
เหยีย ดตรง เอ็น นัน้ ก็จะไปกดทับโครงสร้างที่อยู่ ใกลเ้ คียง เช่ น เอ็นที่ทาหน้าที่งอนิ้วมือจะไปกดทับกระดู กและเอ็น
กระดูกทีอ่ ยู่ในอุโมงค์คาร์ปาล (carpal tunnel)
การหดเกร็งของกลา้ มเนื้อจะทาให้เกิดการเหยียดตึงของเอ็นกลา้ มเนื้อในทันที ถ้าการหดเกร็งนัน้ เป็ น แบบสถิต
เอ็นก็เหยียดตรงต่อไปเรื่อย ๆ การคลายตัวของกลา้ มเนื้อจะทาให้เกิดการฟื้ นตัวอย่างรวดเร็วของเอ็น ตามด้วยการฟื้ น
ตัวอย่ างค่ อยเป็ นค่ อยไป ถ้าการเหยียดตรงในครัง้ แรกไม่เกินขีดจากัด เอ็นนัน้ ก็จะสามารถฟื้ นตัวหรือคลายตัวกลับ
ไปสู่ความยาวเดิมขณะทีไ่ ม่มกี ารหดเกร็งกลา้ มเนื้อได้ (Fung, 1972)

5. กระดูกและข้ อต่ อ (Bones and Joints)
กระดูกและกระดูกอ่อนเป็ นเนื้อเยื่อสาคัญทีท่ าให้เกิดระบบโครงสร้างของร่ างกาย กระดู กเป็ นเนื้อเยื่อที่มชี ีวติ
ซึง่ จะถูกสร้างขึ้นทดแทนตัวเองอยู่ตลอดเวลา ความแข็งของกระดูกจะเหมาะสมสาหรับหน้าที่ในการรองรับนา้ หนักของ
กระดูกส่วนนัน้ และความยืดหยุ่นของกระดูกอ่อนก็จะเหมาะสมสาหรับขอ้ ต่อทีจ่ ะสามารถเคลือ่ นทีไ่ ด้
ขอ้ ต่อที่เคลื่อนที่ได้เกิดจากการที่มีกระดู ก 2 ชิ้นมาบรรจบกัน พื้นผิวของขอ้ ต่ อถูกออกแบบมาให้รองรับ
นา้ หนักและช่วยให้เกิดช่วงของการเคลือ่ นที่ ขอ้ ต่อถูกปิ ดลอ้ มด้วยแคปซู ลที่เป็ นเส้นใยซึ่งผิวด้านในเป็ นเยื่อ synovial
membrane และจะหลัง่ synovial fluid ซึง่ ให้สารอาหารแก่กระดูกอ่อนในขอ้ ต่อ และหล่ อลืน่ กระดูกอ่อนระหว่างการ
เคลือ่ นทีข่ องขอ้ ต่อ
ในคนที่อายุมากขึ้นจะสู ญเสียสมดุลระหว่างการสร้างและการสลายของกระดู ก ในผูห้ ญิงที่อายุเขา้ สู่ช่วงหลัง
วัยเจริญพันธุม์ กั เกิดโรคกระดู กพรุน ชนิด 1 ซึ่งมักมีผลกระทบต่อการยุบตัวของกระดู กสันหลัง และเมื่ออายุมากขึ้น
ไปอีกก็อาจเกิดเป็ นโรคกระดูกพรุน ชนิด 2 ซึง่ มักมีผลกระทบต่อการแตกของกระดูกสะโพก

6. ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่ างเนื่องจากการทางาน

ดังที่ได้กล่าวแลว้ ในตอนต้นว่าการทางานออกแรงกลา้ มเนื้อในลักษณะงานแบบสถิต เป็ นสาเหตุให้เกิดความ
ลา้ และความเจ็บปวดเฉพาะทีไ่ ด้ และถ้าต้องทางานซา้ เช่นเดียวกันทุก ๆ วัน เป็ นระยะเวลานานก็อาจเกิดความเจ็บปวด
ถาวรและความเสื่อมของกลา้ มเนื้อนัน้ โดยอาจรวมไปถึงขอ้ ต่ อ เอ็น และเนื้อเยื่ออื่น ๆ ที่อยู่ ใกลเ้ คียง ซึ่งรวมเรียก
ความผิดปกติน้ ีว่า ความผิดปกติของกลา้ มเนื้อและกระดูกโครงร่าง (musculoskeletal disorders, MSDs)
จากรายการศึกษาวิจยั หลายฉบับ พบการทางานของกลา้ มเนื้อ แบบสถิตมีความสัมพันธ์กบั ความเสีย่ งต่อการ
เกิดโรคและอาการบาดเจ็บ ได้แก่
1. โรคขอ้ อักเสบ (arthritis) เนื่องจากแรงเค้นเชิงกล (mechanical stress)
2. การอักเสบของเอ็นหรือปลอกหุม้ เอ็น (tendinitis/peritendinitis)
3. การอักเสบของส่วนทีต่ ดิ หรือเชื่อมต่อกับเอ็นกลา้ มเนื้อ
4. โรคขอ้ เสือ่ มเรื้อรัง (arthrosis)
5. กลา้ มเนื้อเกร็งและเจ็บปวด
6. ความผิดปกติของหมอนรองกระดูกสันหลัง
6.1 สาเหตุของการเกิดความผิดปกติของกล้ ามเนื้อและกระดูกโครงร่ าง (MSDs) สาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงต่ อ
การเกิด MSDs สามารถแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ กล่าวคือ ปัจจัยบุคคลและปัจจัยงาน
6.1.1 ปั จจัยบุคคล (personal factors) ได้แก่
1) เพศ เป็ นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความสามารถในการปฏิบตั ิงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกเคลือ่ นย้าย
วัสดุหรืองานที่ตอ้ งการออกแรง ในกรณี ที่ได้ร บั การฝึ ก ฝนกล า้ มเนื้ อเท่า ๆ กัน เพศหญิงมัก มีก ล า้ มเนื้ อที่เล็ก กว่า
จะสามารถออกแรงได้ประมาณร้อยละ 70 ของเพศชาย
2) อายุ ความแข็งแรงของร่างกายจะลดน้อยลงตามอายุท่มี ากขึ้น เมื่ออายุ 65 ปี ความแข็งแรงจะ
ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 75 ของความเข็งแรงที่เคยมีอยู่เดิม อย่างไรก็ตาม ความแข็งแรงที่ลดลงนัน้ จะเป็ นไปอย่างช้า ๆ
ส่วนความชานาญหรือประสบการณ์ในการทางานทีเ่ กิดขึ้นก็จะช่วยทดแทนสมรรถภาพร่างกายทีล่ ดลงไปได้
3) การขาดการออกกาลังกาย ในรายที่ไม่มีการออกกาลังกายอย่างสมา่ เสมอจะทาให้ขาดความ
แข็งแรงและความยืดหยุ่นของร่างกาย นับเป็ นการเพิม่ ความเสีย่ งต่อปัญหาดังกล่าว
4) การสู บบุหรี่ การไหลเวียนของโลหิตที่ลดลงแม้เพียงเล็กน้อย ก็ส่งผลให้สารอาหารในกระแส
เลือ ดไม่ เ พีย งพอต่ อ การเกิ ด เมตาบอลิซึม ตามปกติข องเซลล์ห มอนรองกระดู ก เสีย แล ว้ การสู บ บุห รี่ มีผ ลให้ก าร
ไหลเวียนของโลหิตลดลงได้ และส่งผลกระทบต่อระบบการไหลเวียนเลือดโดยรอบหมอนรองกระดู กด้วย การส่งผ่าน
สารอาหาร เช่น ออกซิเจน กลูโคส หรือซัลเฟต เขา้ ไปยังหมอนรองกระดูกถูกทาให้ลดลงหลังจากการสู บบุหรี่เพียง 2030 นาที ซึ่ง อธิ บ ายได้ถ ึง อัต ราการปวดหลัง ส่ ว นบัน้ เอว (low-back pain) ที่พ บสู ง กว่ า ในกลุ่ ม คนที่สู บ บุห รี่
เมือ่ เปรียบเทียบกับกลุ่มคนทีไ่ ม่สูบบุหรี่ (Rydevik and Holm, 1992)
5) ความจาเป็ นพิเศษ ในบางกรณี คนงานอาจมีความจาเป็ นพิเศษบางอย่าง เช่ น การกลับมาทางาน
หลังจากลาป่ วย หรือลางานไปนาน การตัง้ ครรภ์ ความทุพพลภาพบางอย่าง รวมถึงโรคประจาตัว ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อ
ปัญหาดังกล่าว
6.1.2 ปั จจัยงาน (job foctors) แบ่งออกได้เป็ นปัจจัยด้านกายภาพและปัจจัยด้านสังคมจิตวิทยา
1) ปัจจัยด้านกายภาพ ได้แก่
- การออกแรงเกินกาลัง (overload)
- การออกแรงกลา้ มเนื้อแบบสถิต (static load)
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- การทางานทีต่ อ้ งการความเทีย่ งตรงแม่นยา (precision)
- การทางานทีต่ อ้ งใช้สายตาเพ่งมอง (visual demand)
- ท่าท่างการทางานทีไ่ ม่เหมาะสม (unnatural posture)
- การทางานซา้ ๆ (repetive)
- ระยะเวลาในการทางาน (work period)
- ความเค้นเชิงกล (mechanical stress)
- สิง่ แวดลอ้ มในการทางาน ได้แก่ ความสันสะเทื
่
อน ความเย็นจัด
มีร ายงานการศึ ก ษาทางระบาดวิทยาแสดงให้เห็นว่า อัตราการปวดหลังส่วนบัน้ เอวเพิ่ม สู งขึ้น ในกลุ่มคนที่
สัมผัสต่อความสัน่ สะเทือนระดับสู ง กระดู กสันหลังจะมีความเสี่ยงต่อการได้รบั อันตรายจากความถี่ในช่ วง 5-10 Hz
ยานพาหนะส่วนใหญ่ กระตุน้ ให้เกิดความสัน่ สะเทือนในช่ วงนี้ การศึกษาโดย Brinckman and Pope (1990) ได้
รายงานว่าพบความสัมพันธ์ระหว่างความสัน่ สะเทือนกับอัตราการเกิดอาการปวดหลังส่วนบัน้ เอว และเนื่องจากความ
สัน่ สะเทือนมีผลกระทบต่อหลอดเลือดเล็ก ๆ ในเนื้อเยื่ออื่น ๆ ทัว่ ไป จึงอาจเป็ นกลไกหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อกระดู ก
สันหลังด้วย
หมายเหตุ การทางานซา้ ๆ (repetitive work) หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ที่มีร อบของการทางานให้เ สร็ จ
1 หน่ วย ในเวลาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 นาที ซึ่งทาซา้ ๆ อยู่เช่ นเดิมตลอดกะของการทางาน สาหรับงานที่ซา้ ซากมาก
(highly repetitive) จะมีรอบของการทางานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 วินาที
2) ปั จจัยด้านสังคมจิ ตวิทยา ได้แก่ ปัจจัยต่ าง ๆ ที่ทาให้เกิดความเครียดจากการทางาน มีผลให้เกิด
ความตึงตัวของกลา้ มเนื้อทัง้ ขณะพักและขณะทางานเพิม่ ขึ้น นับเป็ นการเพิม่ ความเสีย่ งต่อปัญหาการบาดเจ็บดังกล่าว
6.2 ตัวอย่ างความผิดปกติของกล้ ามเนื้อและกระดูกโครงร่ าง ภาพที่ 5.25 แสดงความแตกต่ างของการ
ออกแบบคีมตัดลวดสองแบบ จะเห็นได้ว่าการใช้คีมแบบภาพขวา (ข) มีผลให้ขอ้ มือต้องบิดไปอย่างไม่เป็ นธรรมชาติทา
ให้กลา้ มเนื้อต้องเกร็งอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่คีมแบบภาพซ้าย (ก) ได้รบั การออกแบบให้โค้งที่ดา้ มจับ ช่ วยให้มอื และ
แขนอยู่ในแนวเส้นตรงขณะจับ จากการศึกษาผลของการใช้คีมทัง้ สองแบบนี้เป็ นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าคนงาน 25 ใน
40 คน ซึง่ ใช้คีมแบบขวาแสดงอาการอักเสบของเอ็นบริเวณขอ้ มูล ในขณะที่คนงานอีกกลุ่มใช้คีมแบบซ้ายแสดงอาการ
เช่นเดียวกันเพียง 4 ใน 40 คน เท่านัน้ (Tichauer, 1976)

ภาพที่ 5.25 ก. คีมทีไ่ ด้ รับการออกแบบให้ โค้ งช่ วยให้ มือและแขนอยู่ในแนวเส้ นตรงขณะจับ
ข. คีมแบบเก่ าทีต่ ้ องใช้ แรงกล้ ามเนื้อแบบอยู่กบั ที่ เป็ นผลให้ ข้อมูลต้ องบิดออก

ภาพที่ 5.26 แสดงท่าทางการทางานที่ไม่เป็ นธรรมชาติกบั เครื่องจักร 2 ชนิด ที่สามารถนาไปสู่ความปวดเมื่อยกลา้ มเนื้อและอาการผิดปกติอ่นื ๆ อีกด้วย เครื่องจักร (ก) มีความเสี่ยงต่ อปัญหาปวดหลังเพราะต้องยืนเป็ น
เวลานาน ๆ ในลักษณะโก้งโค้งหลัง เนื่องจากอุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักรอยู่ ในระดับตา่ เกินไปในขณะที่เครื่องจักร (ข)

มีความเสี่ยงต่อปัญหาปวดแขนและไหล่ เนื่องจากอุปกรณ์ควบคุมอยู่ในระดับที่สูงเกินระดับไหล่ส่งผลให้คนงานต้อง
ยกไหล่และแขนขณะทาการควบคุมเครื่องจักร

ก. เสีย่ งต่อการปวดหลัง

ข. เสีย่ งต่อการปวดไหล่และแขน

ภาพที่ 5.26 ท่ าทางการทางานทีไ่ ม่ เป็ นธรรมชาติ

นอกจากนี้ การยืนอยู่ กบั ที่เป็ นเวลานาน ๆ ก็เป็ นลักษณะการใช้กลา้ มเนื้อแบบสถิต ซึ่งทาให้ขอ้ ต่ อของเท้า
หัวเข่า และสะโพกไม่ได้เคลื่อนไหว การยืนนาน ๆ นัน้ ทาให้เมื่อยลา้ และปวดซึ่งไม่ได้มีผลจากการใช้กลา้ มเนื้อแบบ
สถิตเท่านัน้ แต่มผี ลบางส่วนจากการเพิ่มแรงดันเลือดในหลอดเลือดดาที่ขา และจากการจากัดการไหลเวียนโลหิตใน
บริเวณขาส่วนล่าง
แรงดันในหลอดเลือดดาขณะยืนอยู่กบั ทีโ่ ดยไม่ได้เคลือ่ นไหวร่างกายจะเพิม่ ขึ้น ดังนี้
- เพิม่ ขึ้น 80 มิลลิเมตรปรอท ทีร่ ะดับเท้า
- เพิม่ ขึ้น 40 มิลลิเมตรปรอท ทีร่ ะดับขาอ่อน
ในขณะเดิน กล า้ มเนื้ อเท้าจะทางานเหมือนเครื่องสู บน า้ ซึ่งช่ วยดึงเลือดจากหลอดเลือดด ากลับไปสู่ หวั ใจ
ดังนัน้ การยืนนาน ๆ อยู่ กบั ที่ ไม่เพียงแต่ เป็ นสาเหตุของความลา้ ของกลา้ มเนื้อเท่านัน้ แต่ จะทาให้เกิดความรู ส้ ึกไม่
สบายซึง่ เป็ นผลการไหลกลับของเลือดไม่เพียงพอ สภาพการไหลเวียนของเลือดที่ไม่ปกตินนั้ เป็ นสาเหตุของการสะสม
ความเจ็บปวดในคนงานทีต่ อ้ งทางานโดยยืนนาน ๆ ซึง่ มีผลนาไปสู่
1. การขยายตัวของหลอดเลือดดาทีเ่ ท้า (หลอดเลือดขอด)
2. การบวมของเนื้อเยื่อทีน่ ่ องและเท้า (การบวมนา้ ของขอ้ เท้า)
3. การเกิดแผลของผิวหนังทีบ่ วมนา้
ลักษณะการทางานของกลา้ มเนื้อแบบสถิตทีพ่ บบ่อยในสถานประกอบการและผลเสียทีเ่ กิดขึ้นกับส่วนต่าง ๆ
ของร่างกาย สามารถสรุป ได้ดงั ตารางที่ 5.2

ตารางที่ 5.2 ลักษณะการทางานของกล้ ามเนื้อแบบสถิตกับอาการปวดเมื่อยตามส่ วนต่ าง ๆ ของร่ ากาย
ท่ าทางการทางาน

ส่ วนร่ างกายทีเ่ กิดผลเสีย

ยืนอยู่กบั ที่

ขาและเท้า–หลอดเลือดขอด
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นัง่ ตรงโดยไม่พงิ หลัง
เก้าอี้สูงเกินไป
เก้าอี้เตี้ยเกินไป
ลาตัวโค้งไปขา้ งหน้าขณะนัง่ หรือยืน
ยื่นแขนออกไปขา้ งหน้า ขา้ ง ๆ หรือขา้ งบน
ศีรษะเอนไปขา้ งหน้าหรือขา้ งหลัง
การจับเครื่องมืออย่างไม่เป็ นธรรมชาติ

กลา้ มเนื้อหลัง
หัวเข่า น่ อง และเท้า
ไหล่ และคอ
บริเวณเอว–หมอนรองกระดูกสันหลังเสือ่ ม
ไหล่และแขนส่วนบน
คอ–หมอนรองกระดูกสันหลังเสือ่ ม
ขอ้ มือ–การอักเสบ บวมของเอ็น

ทัง้ นี้ ความผิดปกติทพ่ี บได้บ่อยทีส่ ุดในกลุ่ม MSDs ในโรงงานอุตสาหกรรมก็คือ อาการปวดหลังส่วนบัน้ เอว
(low-back pain) กองอาชีวอนามัย กรมอนามัย ได้ทาการศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรม 300 แห่งทัว่ ประเทศ และ
สัมภาษณ์คนงาน 2,595 คน พบปัญหาปวดหลังส่วนบัน้ เอวถึงร้อยละ 52.4 (วิกรม และคณะ 2541) นอกจากนี้
วิชาชีพพยาบาลก็จดั เป็ นอีกอาชีพหนึ่งที่เสี่ยงต่ อปัญหาปวดหลัง อุษาพร (2539) ได้รายงานว่า พบปัญหาปวดหลัง
ส่วนล่างในกลุ่มพยาบาลถึงร้อยละ 64.5 โดยกิจกรรมที่มคี วามเสี่ยงมากที่สุดก็คือ การเคลือ่ นย้ายผูป้ ่ วย นอกจากนี้
ความผิดปกติอน่ื ๆ ทีพ่ บได้บ่อยก็คือความผิดปกติบริเวณร่างกายส่วนบน ได้แก่
- เอ็นอักเสบ (tendinitis) มักเกิดขึ้นที่บริเวณขอ้ มือและมือ จึงมักมีการอักเสบของปลอกหุม้ เอ็นร่ วมด้วย
เกิดภาวะเอ็นและปลอกหุม้ อักเสบ (tenosynovitis) พบในอาชีพที่ตอ้ งทางานกับเครื่องพิมพ์ดีด คียบ์ อร์ด พนักงาน
เก็บเงิน แม่บา้ นทีซ่ กั ผ้าด้วยมือ ช่างไม้ ช่างก่อสร้าง
- กลุ่มอาการอุโมงค์คาร์ปาล (carpal Tunnel Syndrome: CTS) เป็ นปัญหาการกดทับเส้นประสาทที่เกิด
บ่อยทีส่ ุด เกิดจากการกดทับเส้นประสาทมีเดียนบริเวณอุโมงค์คาร์ปาล ซึง่ เป็ นช่องผ่านบริเวณด้านฝ่ ามือของขอ้ มือมัก
พบในลักษณะงานที่มกี ารงอและเหยียดขอ้ มือ และนิ้วเป็ นประจา รวมทัง้ การกดทับบริเวณด้านล่ างของขอ้ มือ มักพบ
ได้ในอาชีพเดียวกับทีเ่ ป็ นสาเหตุของเอ็นอักเสบ รวมทัง้ พนักงานประจาสายการผลิตหรือผูท้ ่ตี อ้ งใช้มอื จับเครื่องมือที่มี
ความสันสะเทื
่
อน
- Hand arm vibration syndrome (HAVS) เป็ น ภาวะที่เกิด จากการใช้เครื่องมือไฟฟ้ า เครื่องมือกล
เพื่อลดการใช้แ รงมือ แต่ ก ลับทาให้ตอ้ งสัม ผัส กับความสัน่ สะเทือนที่ม ือและนิ้ วมากขึ้น แหล่งความสัน่ สะเทือนที่
25-150 Hertz สามารถส่งผลให้เกิดโรคนี้ได้ บางครัง้ เรียกโรคนิ้วซีดจากการสันสะเทื
่
อน (vibration–induced white
finger) มีอาการชาและกามือไม่ถนัด อาการจะเพิม่ มากขึ้นเมือ่ อายุมากขึ้นและทางานอยู่ในสภาพอากาศทีเ่ ย็นจัด
สาหรับรายละเอียดของความผิดปกติอน่ื ๆ ขอให้ศึกษาเพิม่ เติมได้จากตาราอาชีวเวชศาสตร์ พ.ศ. 2542 บทที่
25-26
เมื่อนักศึกษาทราบสาเหตุปจั จัยหรือความเค้นด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อปัญหาความผิดปกติของกลา้ มเนื้อและ
กระดูกโครงร่างเนื่องจากการทางานแลว้ ในการจัดการกับปัญหาดังกล่าว จะได้กล่าวถึงต่อไปในตอนที่ 5.4 การสารวจ
และการประยุกต์หลักเออร์โกโนมิกส์ในการทางาน

กิจกรรม 5.3.1

1. ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่ างเนื่องจากการทางาน (Musculoskeletal Disorders)
หมายถึงอะไร
2. จงบอกสาเหตุของความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่ าง มาพอสังเขป
แนวตอบกิจกรรม 5.3.1
1. ความผิดปกติ ของกล้ามเนื้ อและกระดูกโครงร่ างเนื่ องจากการทางาน หมายถึงความผิดปกติ ของ
เนื้อเยื่อโครงร่ างของร่ างกาย ได้แก่ กระดูก กล้ามเนื้อ ข้อต่อ เอ็นกล้ามเนื้อ และเอ็นกระดูก รวมถึงเส้นประสาท
ซึ่ งมักพบว่า สภาพแวดล้อมและสภาพการทางานเป็ นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผิดปกติน้ นั
2. สาเหตุหลักได้แก่ (1) ปัจจัยบุคคล เช่น เพศ อายุ การขาดการออกกาลังกาย การสู บบุหรี่ (2) ปั จจัย
งาน เช่น การออกแรงเกินกาลัง การออกแรงกล้าเมนื้อแบบสถิต งานที่ตอ้ งใช้สายตาเพ่งมอง หรื อต้องการความ
เที่ยงตรงแม่นยา ท่าทางการทางานที่ไม่เหมาะสม การทางานซ้ า ๆ ความเค้นเชิ งกล สิ่ งแวดล้อมในการทางาน
และปัจจัยที่ทาให้เกิดความเครี ยดจากการทางาน
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เรื่องที่ 5.3.2
ความล้ าจากการทางาน
ความลา้ (fatigue) เป็ นสภาวะที่ทุกคนคุน้ เคยกันดีในชีวติ ประจาวัน โดยทัว่ ไปคาว่าความลา้ หมายถึง
“การสูญเสียประสิทธิภาพในการทางานและความไม่อยากใช้ความพยายามในกระทากิจกรรมใด ๆ” ซึ่งความลา้ นี้ก็
ไม่ได้เป็ นสภาวะทีเ่ กิดขึ้นเดี่ยว ๆ อย่างชัดเจนหรือสามารถอธิบายให้ชดั เจนได้อย่างครอบคลุมด้วยคาจากัดความ
ใด ๆ
ปรียาพร วงค์อนุ ตรโรจน์ ได้อธิบายถึงความลา้ ว่า “เป็ นการเปลี่ยนแปลงทางสภาพร่ างกายและทาง
จิตใจ เมือ่ ต้องทางานในระยะเวลาติดต่อกันนานทาให้ผลผลิตลดลง”
มนู ญ ตนะวัฒนา ได้อธิบายความหมายและสาเหตุของความลา้ จากงานวิจยั ของ McFarland ว่า “เป็ น
สถานภาพทางจิตและทางกายทีส่ ามารถเปลีย่ นแปลงได้ดว้ ยการปรับปรุงสมรรถภาพให้ดีข้ นึ หรือให้เป็ นปกติ ” และ
จากความหมายของ Muscio ว่า “เป็ นสภาพที่มีสาเหตุจากการทางานที่มแี นวโน้มทาให้ผลผลิตลดลงและระดับ
ความลา้ มีแนวโน้มโดยตรงต่อผลผลิตทีล่ ดลงนี้ ”
ในบทนี้จะขอแบ่งความลา้ ออกเป็ น 2 ประเภท คือความลา้ ของกลา้ มเนื้อ (muscular fatigue) และ
ความลา้ ทัว่ ไป (general fatigue) ความลา้ ของกลา้ มเนื้อทาให้เกิดอาการปวดเฉี ยบพลันที่กลา้ มเนื้อที่ทางานหนัก
โดยจะเกิดขึ้นเฉพาะที่ก ลา้ มเนื้อนัน้ ในขณะที่ค วามล า้ ทัว่ ไปนัน้ เป็ นความรู ส้ ึกลา้ ที่กระจายทัว่ ร่ างกาย ตามด้วย
ความรูส้ กึ ทีไ่ ม่อยากทากิจกรรมใด ๆ ทัง้ สิ้น ความลา้ ทัง้ สองประเภทนี้เกิดจากกระบวนการทางสรีรวิทยาที่แตกต่าง
กันอย่างสิ้นเชิง

1. ความล้าของกล้ามเนื้อ (Muscular fatigue)
จากการทดลองในคน โดยการกระตุน้ ด้วยไฟฟ้ าทีก่ ลา้ มเนื้อขาเพือ่ ให้กลา้ มเนื้อนัน้ หดตัวและยกนา้ หนัก
ขึ้นลงหลาย ๆ ครัง้ เมือ่ เวลาผ่านไปหลายวินาทีก็พบว่า
- ความสูงในการยกขาขึ้นนัน้ ลดลง
- การหดตัวและการคลายตัวของกลา้ มเนื้อช้าลง
- ระยะเวลาในการตอบสนองต่อสิง่ เร้านานขึ้น
ผลการทดลองเช่ นนี้เกิดขึ้นได้เช่ นเดียวกันในกลา้ มเนื้อของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม กล่าวคือ ผลการทางาน
ของกลา้ มเนื้อจะลดลงเมือ่ กลา้ มเนื้อนัน้ เกิดความลา้ จนในทีส่ ุดก็จะไม่ตอบสนองต่อสิง่ เร้า
ในมนุ ษย์ก็เช่ นเดียวกัน ไม่ว่าจะกระตุน้ ด้วยไฟฟ้ าที่เส้นใยประสาทหรือที่กลา้ มเนื้อ เพื่อให้กลา้ มเนื้อนัน้
หดตัวหรือให้หดเกร็งกลา้ มเนื้อเป็ นจังหวะด้วยความตัง้ ใจในช่ วงระยะเวลาหนึ่ ง ก็จะเกิดผลเช่ นเดียวกับที่ได้กล่าว
มาแลว้

ผลการทางาน (performance) ของกลา้ มเนื้อทีล่ ดลงหลังจากเกิดความเค้นทีก่ ลา้ มเนื้อนัน้ ในเชิงสรีรวิทยา
เรี ย กว่ า “ความล า้ ของกล า้ มเนื้ อ ” และผลนั้น ไม่ ไ ด้แ สดงโดยกล า้ มเนื้ อ มีก าลัง ลดลงเท่ า นั้น แต่ ย งั ท าให้ก าร
เคลือ่ นไหวของกลา้ มเนื้อลดลงไปด้วย ส่งผลให้เกิดขอ้ ผิดพลาดในการทางานและเพิม่ อุบตั เิ หตุข้นึ ได้
1.2 การออกแรงกล้ ามเนื้อ (Muscular effort) การออกแรงโดยใช้กลา้ มเนื้อแบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะคือ
ลักษณะการออกแรงกลา้ มเนื้อ ที่มกี ารเคลือ่ นไหว (dynamic effort) และลักษณะการออกแรงกลา้ มเนื้อ แบบสถิต
(static effort) ในท่าต่าง ๆ
ภาพที่ 5.27 แสดงตัวอย่างเปรียบเทียบการใช้กลา้ มเนื้อทัง้ 2 ลักษณะ คือ การหมุนพวงมาลัย และการ
ยกของหนักค้างไว ้ การออกแรงทัง้ 2 ชนิดนี้ มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชดั ขณะที่ตอ้ งหดเกร็งกลา้ มเนื้อ แบบ
สถิตนัน้ หลอดเลือดจะถูกกดโดยแรงดันภายในเนื้อเยื่อของกลา้ มเนื้อนัน้ ทาให้เลือดไม่สามารถผ่านไปหล่อเลี้ยง
กลา้ มเนื้อนัน้ ได้ ในขณะทีก่ ารใช้กลา้ มเนื้อแบบเคลือ่ นไหวหรือเคลือ่ นที่ เช่น การหมุนพวงมาลัย หรือการเดินไปมา
กลา้ มเนื้อจะทาหน้าที่เหมือนเครื่องสู บฉี ดเลือด กล่าวคือ ขณะที่กลา้ มเนื้อหดเกร็งแรงดันภายในกลา้ มเนื้อจะช่ วย
ขับเลือดออกจากกลา้ มเนื้อ และในขณะที่กลา้ มเนื้อคลายตัวเลือดก็จะไหลเขา้ ไปเลี้ยงกลา้ มเนื้อนัน้ ในปริมาณที่
มากกว่าปกติ ซึง่ อาจเป็ น 10-20 เท่าของขณะพัก ดังนัน้ ขณะทีก่ ลา้ มเนื้อต้องทางานเคลือ่ นไหวไปมานัน้ กลา้ มเนื้อ
จะได้รบั ทัง้ นา้ ตาลและออกซิเจนในเลือดปริมาณมาก และยังขับของเสีย คือ กรดแลคติกออกไปได้อกี ด้วย ในทาง
ตรงกันขา้ มขณะที่กลา้ มเนื้อต้องออกแรงมาก ๆ แบบอยู่ กบั ที่นนั้ กล า้ มเนื้อจะไม่ได้รบั นา้ ตาลและออกซิเจนจาก
เลือด จะได้จากส่วนที่กลา้ มเนื้อมีสะสมอยู่เท่านัน้ ผลเสียที่ตามมาก็คือกรดแลคติคไม่สามารถถูกจากัดออกไปได้
เมื่อสะสมมากเขา้ ก็จะไปกระตุน้ ปลายประสาทรับความรู ส้ ึกเจ็บที่กลา้ มเนื้ อนัน้ เป็ นสาเหตุข องความเจ็บปวดใน
อาการปวดเมือ่ ยกลา้ มเนื้อได้
ด ว้ ยเหตุผ ลนี้ เ องทาให ไ้ ม่ส ามารถทางานโดยหดเกร็ง กล า้ มเนื้ อ อยู ่ ก บั ที่ต ลอดเวลาเป็ น เวลานานได้
ความเจ็บปวดจะเตือนให้ตอ้ งหยุดทางานเอง ในขณะที่การใช้กลา้ มเนื้อแบบเคลือ่ นไหวไปมาจะทาได้นานกว่า โดย
ไม่เกิดความเมือ่ ยลา้ ถ้าทางานอย่างเหมาะสม ในร่ างกายมนุ ษย์มกี ลา้ มเนื้อชนิดหนึ่งที่ทางานได้ตลอดชีวติ โดยไม่มี
การหยุดพักและไม่เหน็ดเหนื่อย นัน่ ก็คือกลา้ มเนื้อหัวใจ
Resting
Blood needed
Blood flow
Dynamic effort
Blood needed
Blood flow
Static effort
Blood needed
Blood flow
ภาพที่ 5.27 การใช้ กล้ ามเนื้อแบบเคลื่อนไหว (dynamic) และแบบสถิต (static)

หลักการพิจารณาลักษณะการทางานของกลา้ มเนื้อ แบบสถิต มีดงั นี้
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1. ถ้าออกแรงมากและติดต่อกันเป็ นเวลา 10 วินาทีข้นึ ไป
2. ถ้าออกแรงปานกลางนานเป็ นเวลา 1 นาทีข้นึ ไป
3. ถ้าออกแรงเพียงเล็กน้อย (ประมาณ 1 ใน 3 ของแรงสูงสุด) เป็ นเวลา 4 นาทีข้นึ ไป
ตัวอย่างการทางานของกลา้ มเนื้อแบบสถิตทีพ่ บได้บ่อยในอุตสาหกรรมหรือในอาชีพทัวไป
่ ได้แก่
1. งานทีต่ อ้ งก้มโค้งไปขา้ งหน้าหรือด้านขา้ ง
2. การยกของไวใ้ นมือ
3. การทางานทีต่ อ้ งยื่นมือไปขา้ งหน้าตามแนวนอน
4. การยืนด้วยขาขา้ งเดียว ในขณะทีข่ าอีกขา้ งทางานควบคุมเครื่องจักร
5. การยืนอยู่กบั ทีเ่ ป็ นเวลานาน
6. การดันหรือดึงวัตถุหนัก
7. การเอนศรีษะไปขา้ งหน้าหรือข า้ งหลัง
8. การยกไหล่เป็ นเวลานาน
การทางานในท่าทางที่จากัดก็เป็ นอีกตัวอย่างหนึ่งของงานที่ตอ้ งออกแรงแบบสถิต สาเหตุหลักก็คือร่ างกาย
จะต้องรับนา้ หนักตัว ศีรษะ และแขนขาในท่าทางที่ไม่เป็ นธรรมชาติ ภาพที่ 5.28 แสดงตัวอย่ างงานที่ตอ้ งออกแรง
กลา้ มเนื้อแบบสถิตในลักษณะจากัดท่าทาง

ภาพที่ 5.28 ตัวอย่ างการออกแรงกล้ ามเนื้อแบบสถิต (Static muscular effort)

1.2 ผลของการออกแรงกล้ ามเนื้อ แบบสถิต ขณะที่ออกแรงกลา้ มเนื้อ แบบสถิต เลือดจะถูกจากัดอยู่ เป็ น
สัดส่วนกับแรงที่ออก ถ้าออกแรงประมาณร้อยละ 60 ของแรงสู งสุด การไหลเวียนเลือดจะถูกจากัดเกือบหมด แต่ถา้
ออกแรงน้อยกว่านี้เลือดยังคงหมุนเวียนได้บา้ ง เพราะแรงดันในกลา้ มเนื้อมีนอ้ ยลง ถ้าออกแรงน้อยกว่าร้อยละ 15-20
ของแรงสูงสุด การไหลเวียนเลือดยังคงเป็ นปกติ กล่าวโดยสรุปคือ ยิ่งออกแรงกลา้ มเนื้อขณะทางาน แบบสถิตมากขึ้น
เท่าไร ความลา้ ของกลา้ มเนื้ อก็ย่งิ เกิดเร็วขึ้นเท่านัน้ ความสัมพันธ์ดงั กล่าวนี้สามารถอธิบายได้โดยภาพที่ 5.29 ซึ่งเป็ น
ผลจากการศึกษาของ Monod โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาสูงสุดในการหดตัวของกลา้ มเนื้อกับแรงทีอ่ อก
กล่าวคือ ถ้าต้องออกแรงร้อยละ 50 ของแรงสู งสุดของกลา้ มเนื้อนัน้ กลา้ มเนื้อนัน้ จะหดตัวอยู่ได้ไม่นานกว่า 1 นาที
แต่ถา้ ออกแรงน้อยกว่าร้อยละ 20 ของแรงสู งสุด กลา้ มเนื้อนัน้ สามารถหดตัวอยู่ได้เป็ นเวลานาน อย่างไรก็ตามจาก
รายงานการศึกษาพบว่าการทางานโดยออกแรงกลา้ มเนื้อ แบบสถิตร้อยละ 15-20 ของแรงสู งสุดเป็ นเวลาหลาย ๆ วัน
หรือหลายเดือน จะทาให้กลา้ มเนื้อเกิดความลา้ (fatigue) และมีอาการปวดเมื่อย ดังนัน้ ถ้าจะให้สามารถทางานได้วนั
ละหลาย ๆ ชัว่ โมง โดยไม่เกิดความลา้ ก็ควรออกแรงไม่เกินร้อยละ 8 ของแรงสูงสุดของกลา้ มเนื้อนัน้
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ภาพที่ 5.29 ความสัมพันธ์ ระหว่ างระยะเวลาสู งสุ ดในการออกแรงกล้ ามเนื้อแบบสถิตและแรงทีอ่ อก
เมื่อเทียบเป็ นร้ อยละของแรงสู งสุด

ถ้าจะเปรียบเทียบสภาพการทางานที่ใกลเ้ คียงกันอย่ างคร่ าว ๆ ระหว่างการออกแรงโดยใช้กลา้ มเนื้อทัง้ สอง
แบบนี้ การทางานของกลา้ มเนื้อแบบสถิตจะมีผลทาให้
1. ใช้พลังงานมากขึ้น
2. อัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้น
3. ต้องการการหยุดพักทีน่ านกว่า
ขอ้ มูลเหล่านี้จะเป็ นประโยชน์ในการบริหารจัดการการทางานของคนงาน เช่น การออกแบบการทางานใหม่หรือ
การจัดระยะเวลาพักทีเ่ หมาะสม
เป็ น ที่ทราบกัน แล ว้ ว่ า การเผาผลาญ (metabolism) ของน า้ ตาลในสภาวะที่ออกซิเ จนไม่ เพีย งพอ จะให้
พลัง งานได้น อ้ ยมากและยัง ทาให้เ กิด กรดแลคติก เพิ่ม ขึ้น ซึ่งจะรบกวนการทางานของกล า้ มเนื้ อ ดังนั้น การขาด
ออกซิเจนในเลือดซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ขณะทางานใช้กลา้ มเนื้อแบบสถิต จึงเป็ นสาเหตุของการลดประสิทธิภาพในการ
ทางานของกลา้ มเนื้อนัน้
ภาพที่ 5.30 แสดงตัวอย่างผลการศึกษาของ Malhotra and Sengupta ในกลุ่มเด็กนักเรียนโดยใช้การวัด
การใช้ออกซิเจนของร่ างกายเป็ นตัวชี้วดั การใช้พลังงานของร่ างกาย การศึ กษานี้พบว่าการถือกระเป๋ านักเรียนไว้ในมือ
ขา้ งเดียวต้องการพลังงานมากกว่าถึงสองเท่าของการแบกกระเป๋ าไวท้ ห่ี ลัง เนื่องจากเกิดภาระของการออกแรงกลา้ มเนื้อ
แบบสถิต (static load) มากทีแ่ ขน ไหล่ และลาตัว
การศึกษานี้ช้ ใี ห้เห็นว่า การออกแบบวิธีการทางานทีเ่ หมาะสมจะช่วยลดภาระในการทางาน หรือลดการสู ญเสีย
พลังงานของร่างกายได้มาก ซึง่ จะส่งผลให้เกิดความลา้ ในการทางานได้ชา้ กว่าวิธีการทางานทีไ่ ม่เหมาะสม
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ในการทางานหลาย ๆ อย่างไม่สามารถแบ่งแยกได้ชดั เจนว่าเป็ นงานใช้กลา้ มเนื้อแบบสถิตหรือแบบเคลือ่ นไหว
เพราะงานส่ ว นใหญ่ จ ะผสมผสานกัน ไป ยกตัว อย่ า งเช่ น งานพิม พ์ดี ด ไหล่ แ ละแขนจะต้อ งท างานหนัก อยู่ ก บั ที่
ตลอดเวลาในการยกแขนให้ก ดแป้ นอัก ษรได้ส ะดวก ในขณะที่น้ ิ วมือทางานแบบเคลื่อนไหวในการกดแป้ นอัก ษร
เนื่องจากงานแบบสถิตเป็ นงานที่ทาให้เกิดความเมื่อยลา้ ได้มากกว่างานแบบเคลือ่ นไหว และเป็ นส่วนประกอบของก าร
ใช้แรงงานในทุก ๆ งานด้วย จึงควรให้ความสาคัญกับงานแบบสถิตมากกว่า
100%
182%
241%
การใช้ออกซิเจนของร่างกาย
ภาพที่ 5.30 ผลของการออกแรงกล้ ามเนื้อแบบสถิตต่ อการใช้ พลังงานของร่ างกาย
ในการแบกกระเป๋านักเรียน 3 แบบ (วัดโดยการใช้ ออกซิเจนของร่ างกาย)

จากการรายงานของ Scherrer พบว่าการไหลเวียนเลือดอาจเพิม่ ขึ้นในสภาวะต่าง ๆ ของกลา้ มเนื้อ ดังนี้
ขณะพัก
เพิม่ ขึ้น 4 มิลลิลติ ร/นาที/100 กรัมของกลา้ มเนื้อ
ขณะทางานปานกลาง
เพิม่ ขึ้น 80 มิลลิลติ ร/นาที/100 กรัมของกลา้ มเนื้อ
ขณะทางานหนัก
เพิม่ ขึ้น 150 มิลลิลติ ร/นาที/100 กรัมของกลา้ มเนื้อ
หลังจากการหมุนเวียนเลือดถูกยับยัง้ เพิม่ ขึ้น 50-100 มิลลิลติ ร/นาที/100 กรัมของกลา้ มเนื้อ
เป็ นที่ทราบโดยทัว่ กัน ว่าการหดตัวของกล า้ มเนื้อเกิด ขึ้น พร้อมกับปรากฏการณ์ ทางกระแสไฟฟ้ าที่เรียกว่า
ศัก ยภาพการทางาน (action potential) ของเส้น ใยกล า้ มเนื้ อนั้น ๆ ซึ่งสามารถบัน ทึก ได้โดยใช้อุป กรณ์ ข ยาย
(amplifier) ช่ วยโดยเทคนิคที่เรียกว่า การบันทึกคลืน่ กระแสไฟฟ้ ากลา้ มเนื้อ (electromyography, EMG) เป็ นการ
บันทึกกระแสไฟฟ้ าที่ปล่อยออกมาขณะกลา้ มเนื้อหดตัว โดยติด surface electrodes ไว้บนกลา้ มเนื้อที่ทาการศึกษา
(ภาพที่ 5.31)
บันทึกคลืน่ กระแสไฟฟ้ ากลา้ มเนื้อจะแสดงค่ากระแสไฟฟ้ าทีส่ ูงขึ้น เมือ่ มีการออกแรงหรือหดตัวของกลา้ มเนื้อ
เพิม่ ขึ้น ในคนปกติจะมีค่ากระแสไฟฟ้ านี้ประมาณ 0.2-2.0 มิลลิโวลต์ ดังนัน้ เทคนิคนี้จงึ มีประโยชน์ในการศึกษาการ
ออกแรงของกลา้ มเนื้ อส่วนต่ า ง ๆ ขณะทางานเพื่อใช้เป็ นขอ้ มูล ในการปรับปรุงสภาพการทางาน หรือนามาใช้ศึกษา
เปรียบเทียบการออกแรงกลา้ มเนื้อในลักษณะการทางานที่ต่างกัน รวมไปถึงการศึกษาความลา้ ของกลา้ มเนื้อเนื่องจาก
การทางาน

เครื่อง EMG
surface electrode

ภาพที่ 5.31 ภาพเครื่ องมือที่ใช้ ในการตรวจบันทึกคลื่นกระแสไฟฟ้ ากล้ ามเนื้อ (Electromyography)

2. ความล้าทั่วไป (General fatigue)
ลักษณะอาการของความลา้ ประเภทนี้เป็ นความรู ส้ กึ อ่อนลา้ หมดแรงทัว่ ร่ างกาย จะรู ส้ กึ เหมือนถูกยับยัง้ ให้ทา
กิจกรรมได้นอ้ ยลงหรือทาได้ไม่เต็มที่ โดยไม่อยากใช้ความพยายามทัง้ ทางร่ างกายและทางจิตใจ ทาให้รูส้ กึ ตัวหนักและ
ง่วงนอน
ความรูส้ กึ อ่อนลา้ หมดแรงนัน้ คลา้ ย ๆ กับ ความรู ส้ กึ กระหายนา้ หรือหิว ซึ่งเป็ นกลไกการป้ องกันตนเองโดย
ธรรมชาติของมนุ ษย์ ถ้าสามารถพักได้เมื่อรู ส้ ึกอ่อนลา้ ร่ างกายก็จะฟื้ นตัวได้ดีข้ นึ แต่ถา้ ไม่สามารถหยุดพักหรือผ่อน
คลายได้ก็อาจส่งผลเสียต่ อร่ างกายและการงานได้ในที่สุด ดังนัน้ ความรู ส้ กึ อ่อนลา้ จึงเป็ นสัญญาณให้ทราบว่าไม่ควร
ทางานต่ อไป ควรจะได้หยุด พัก เพื่อให้เวลากับร่ างกายในการฟื้ นตัวขึ้น นอกเหนือจากความล า้ ของกล า้ มเนื้ อแล ว้
ความลา้ ยังสามารถแยกแยะออกได้หลายประเภทตามสาเหตุและการแสดงออกของความลา้ ดังนี้
1. ความลา้ ของตา (visual fatigue) เกิดขึ้นจากการทางานทีใ่ ช้สายตามาก
2. ความลา้ ของร่ างกายโดยทัว่ ไป (general bodily fatigue) เกิดจากการออกแรงทางานมากเกินไปของทัง้
ร่างกาย
3. ความลา้ ทางจิตใจ (mental fatigue) เกิดจากลักษณะงานทีต่ อ้ งใช้ความคิดมาก
4. ความลา้ ทางประสาท (nervous fatigue) เกิดจากสมองส่วนหนึ่งในระบบการทางานของจิตใจ-กลา้ มเนื้อ
(psychomotor system) ถูกกระตุน้ มากเกินไป เช่น ในการทางานทีต่ อ้ งใช้ความชานาญพิเศษ
5. ความลา้ จากความจาเจ (monotony) ของลักษณะงานทีท่ าอยู่ หรือของสิง่ แวดลอ้ มในการทางาน
6. ความลา้ เรื้อรัง (chronic fatigue) เป็ นผลเนื่องมาจากการสะสมความลา้ เป็ นเวลานาน ๆ
7. ความลา้ จากการรบกวนของวงจรชีวติ ประจาวัน (circadian fatigue) เป็ นความลา้ ที่เกิดจากช่ วงจังหวะ
ชีวติ ใน 24 ชัว่ โมง คือ ทัง้ กลางวัน -กลางคืน ถูกรบกวนเนื่องจากการทางานเป็ นกะ ดังนัน้ ช่ วงเวลาของการนอนหลับ
พักผ่อนก็ถูกกระทบไปด้วย
การจัดประเภทความลา้ ดังทีไ่ ด้กล่าวมานี้ส่วนหนึ่งจัดตามสาเหตุของความลา้ อีกส่วนหนึ่งจัดตามอาการแสดง
ความลา้ ซึง่ แน่ นอนว่าทัง้ สองส่วนนี้มคี วามสัมพันธ์กนั ในลักษณะเป็ นเหตุและผลของความลา้
ความลา้ นัน้ เป็ นที่เขา้ ใจกันว่าเกิดจากกระบวนการควบคุมหนึ่งที่อยู่ ในสมอง ซึ่งควบคุมการเกิดความลา้ ทุก
ชนิ ด ณ เวลาหนึ่ง ๆ ร่ างกายมนุ ษย์จะอยู่ ในสภาวะใดสภาวะหนึ่ งเท่านัน้ ซึ่งแสดงได้ด งั ช่ วงสภาวะการทางานของ
ร่างกาย (functional states) แบ่งแยกได้ตงั้ แต่ช่วงหลับสนิทไปจนถึง สภาวะตื่นตระหนกตกใจ ดังภาพที่ 5.32 สภาวะ
ทีร่ ่างกายเกิดความลา้ ก็อยู่ในช่วงระหว่างสภาวะหลับไม่สนิท และสภาวะผ่อนคลายนัน่ เอง

หลับสนิท

หลับไม่สนิท
ง่วงนอน

อ่อนลา้
กระตุน้ ได้ยาก

ผ่อนคลาย
พักผ่อน

สดชื่น
ตื่นตัว

ตื่นตัวมาก
ถูกกระตุน้

สภาวะ
ตระหนกตกใจ

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดลอ้ ม 5-57

ภาพที่ 5.32 ช่ วงสภาวะการทางานของร่ างกาย (functional states)

2.1 ความล้ าจากการทางาน (Occupational fatigue) ในชีวติ การทางานแต่ละวันมีสาเหตุทาให้เกิดความลา้
โดยทัวไปได้
่
หลาย ๆ สาเหตุ ซึง่ แสดงได้ดงั ภาพที่ 5.33 ระดับความลา้ สะสมมากขึ้นได้ตามสาเหตุปจั จัยต่าง ๆ ที่พบใน
แต่ ละวันเปรียบเสมือนถังนา้ ที่มีการเติมนา้ อยู่ ระดับหนึ่ ง การหยุด พักชัว่ ขณะเพื่อให้ร่ างกายได้ฟ้ ื นตัว ก็จะเป็ นการ
ปล่อยนา้ ให้ไหลออกบ้างเพื่อไม่ให้นา้ ลน้ ถัง และเพื่อให้แน่ ใจว่านา้ จะไม่มีทางลน้ ถังได้ ก็ตอ้ งให้นา้ ที่ไหลเขา้ และไหล
ออกนัน้ อยู่ในสภาวะสมดุล หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเพือ่ ให้คงไวซ้ ง่ึ สุขภาพและประสิทธิภาพในการทางานที่ดีการหยุด
พักเพื่อให้ร่างกายได้ฟ้ ื นตัวอย่ างเหมาะสมจะสามารถตัดปัญหาความเค้นนัน้ ไปได้ การหยุดพักหรือการพักผ่อนโดย
ส่วนใหญ่เกิดขึ้นขณะนอนหลับในตอนกลางคืน สาหรับช่วงพักในเวลากลางวัน และช่วงหยุดพักทุ กชนิดระหว่างงานก็มี
ผลช่วยให้เกิดการฟื้ นตัวของร่างกายได้ทงั้ สิ้น
สิง่ ทีส่ าคัญก็คือ ความเค้นและการหยุดพักเพือ่ ให้ผ่อนคลายนัน้ ต้องสมดุลกันในทุก ๆ รอบ 24 ชัว่ โมง และ
ไม่ควรให้มกี ารสะสมความเค้นขา้ มวัน ถ้ามีความจาเป็ นที่จะต้องเลือ่ นการหยุดพักผ่อนไปเป็ นตอนเย็นขอ งวันรุ่งขึ้น
อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ก็ควรกระทาเฉพาะกรณี ท่แี น่ ใจได้ว่าผูป้ ฏิบตั ิงานยังคงมีสุขภาพสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพใน
การทางาน
ความหนักเบา และระยะเวลาในการทางานทัง้ กายและใจ
สภาพแวดลอ้ ม เช่น สภาพอากาศ แสง เสียง
วงจรชีวติ ประจาวัน
ปัญหาทางกายภาพ เช่น ความรับผิดชอบ ความกังวลหรือความขัดแย้ง
ความเจ็บปวด/เจ็บป่ วย
โภชนาการ
ระดับความลา้
การหยุดพัก
ภาพที่ 5.33 แผนภาพแสดงผลร่ วมกันทางสาเหตุความล้ าทีเ่ กิดขึน้ ในทุก ๆ วัน และการหยุดพักผ่อน
เพื่อให้ ร่างกายได้ ฟื้นตัว ซึ่งมีความจาเป็ นในการผ่อนคลายความล้ า

2.2 อาการของความล้ า อาการของความลา้ เป็ นสิง่ ทีว่ ดั ได้ทงั้ จากการสอบถามความรู ส้ กึ และจากการตรวจวัด
หรือประเมินในทางวิทยาศาสาตร์ อาการทีส่ าคัญมีดงั นี้
1) ความรูส้ กึ อ่อนเพลีย ง่วงนอน วิงเวียนเหมือนจะเป็ นลม
2) ความคิดเชื่องช้า ไม่แล่น
3) ความกระตือรือลน้ ลดลง
4) การรับรูเ้ ลวลงและช้าลง
5) ความรูส้ กึ เบือ่ หน่ ายไม่อยากทางาน
6) ผลการทางานลดลงทัง้ ทางร่ายกายและจิตใจ

อาการต่ าง ๆ เหล่านี้ มีผลให้ประสิทธิภาพทัง้ ทางกายและใจลดลงอย่างเห็นได้ชดั ซึ่งในทางปฏิบตั ิสามารถ
ตรวจวัดหรือประเมินได้ ทัง้ นี้สภาวะความลา้ ทีเ่ กิดขึ้นจากการทางานในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ จะเป็ นแบบเรื้อรัง
ซึง่ ไม่ได้เกิดโดยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง แต่มกั เกิดจากหลาย ๆ สาเหตุ ร่ วมกันทุกวันและสะสมเป็ นเวลานาน โดยทัว่ ไป
มักตามด้วยอาการผิดปกติหรือความเจ็บป่ วย จึง เรีย กความล า้ ที่เ กิด จากการทางานนี้ ว่า เป็ น ความล้ าเวชกรรมหรื อ
ความล้ าเรื้ อรัง (clinical or chronic fatigue)
อาการทีเ่ กิดขึ้นเนื่องจากความลา้ นัน้ ไม่เพียงแต่เกิดขึ้นในระหว่ างทีม่ คี วามเค้นหรือหลังจากเกิดความเค้นทันที
เท่านัน้ แต่ยงั คงซ่อนเร้นหรือแอบแฝงอยู่ตลอดเวลา ความรู ส้ กึ เหนื่อย หรืออ่อนเพลียนี้มกั เกิดขึ้นได้บ่อย ๆ หลังจาก
ตื่นนอนในตอนเช้า หรือก่อนเริ่มทางานเสียด้วยซา้ ความลา้ ทีเ่ กิดขึ้นมักตามมาด้วยความรูส้ กึ ไม่ชอบ ซึ่งมีตน้ กาเนิดมา
จากอารมณ์ความรูส้ กึ กลุ่มคนเหล่านี้มกั แสดงอาการดังต่อไปนี้ คือ
1) ความไม่มนคงของสภาวะจิ
ั่
ตใจ มักก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท
2) ความรูส้ กึ หดหู่หรือกังวล
3) ความรูส้ กึ ไม่อยากทางานและขาดแรงผลักดันในการทางาน
4) แนวโน้มของการเจ็บป่ วยสูงขึ้น
ความเจ็บป่ วยทีเ่ กิดขึ้นตามมาหลังจากที่มคี วามลา้ สะสมเป็ นเวลานาน มักเกิดขึ้นที่อวัยวะภายในหรือที่ระบบ
ไหลเวียนเลือด ซึ่งเป็ นอาการแสดงที่มผี ลมาจากปัญหาสภาพจิตใจ เรียกว่า psychosomatic disturbances อาการ
ทัวไปที
่ พ่ บคือ
- ปวดศีรษะ
- นอนไม่หลับ
- เหงือ่ ออกมาก
- ปัญหาทีร่ ะบบย่อยอาหาร เช่ น ปวดท้อง ท้องเสีย ท้องผูก
- เวียนศีรษะ มึนงง
- หัวใจเต้นไม่สมา่ เสมอ
- เบือ่ อาหาร
ความเจ็บป่ วยทีเ่ ป็ นมากขึ้นจะส่งผลให้เกิดการขาดงานที่มากขึ้นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลางานช่วง สัน้ ๆ
ซึง่ ชี้ให้เห็นถึงสาเหตุของการขาดงาน นัน่ ก็คือความต้องการการพักผ่อนทีย่ าวนานขึ้นนัน่ เอง
ในคนงานที่มีปญ
ั หาทางสภาพจิตใจอยู่ แล ว้ มักประสบกับปัญ หาความลา้ เรื้อรังได้ง่าย ซึ่งเป็ น การยากที่จะ
คลีค่ ลายปัญหาทางจิตใจออกจากปัญหาทางกายของเขา ในทางปฏิบตั เิ ป็ นการยากที่จะแยกแยะสาเหตุและของการเกิด
ความลา้ เรื้อรังได้ในหลาย ๆ กรณี เพราะสาเหตุอาจเกิดจากความไม่ชอบหรือไม่พอใจในงานที่ทาอยู่ งานที่เร่ งด่ วน
หรือไม่ชอบสถานทีท่ างาน หรือในทางกลับกันอาจเป็ นปัญหาที่ตวั บุคคลก็ได้ เช่ น ไม่สามารถปรับตัวให้เขา้ กับงานหรือ
สิง่ แวดลอ้ มในการทางานได้

2.3 การวัดความล้ า การวัดความลา้ โดยทัว่ ไปจะเป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความลา้ กับผลการ
ปฏิบตั งิ านของคนงานหรือศึกษาปฏิกิริยาของร่างกายมนุ ษย์ทม่ี ตี ่อความเค้นต่าง ๆ ที่พบในการทางานเพื่อนาไปพัฒนา
วิธีการปรับปรุง สภาพการทางานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ในปัจจุบนั ยังไม่มีวธิ ีการวัดระดับความลา้ ได้โดยตรง ส่วนใหญ่
จะเป็ นการประเมินตัวชี้วดั ความลา้ ซึง่ วิธีการทีใ่ ช้ในการประเมินตัวชี้วดั ปัจจุบนั มีอยู่ดว้ ยกัน 6 กลุ่ม ได้แก่
- คุณภาพและปริมาณของงานทีท่ าได้
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- การสอบถามระดับความรูส้ ึกลา้ ของคนงาน (subjective feelings of fatigue)
- การบันทึกคลืน่ ไฟฟ้ าสมอง (electroencephalography, EEG)
- การวัดความสามารถของตาทีจ่ บั ความถีข่ องการกะพริบของดวงไฟ (critical flicker (fusion) frequency,
CFF)
- การทดสอบระบบการทางานของจิตใจ-กลา้ มเนื้อ (psychomotor test)
- การทดสอบสภาวะทางจิตใจ (mental test)
วิธีการประเมินความลา้ ทัง้ 6 กลุ่มนี้ มักจะวัดก่อน ระหว่าง และหลังการทางาน เพือ่ เป็ นค่าเปรียบเทียบระดับ
การเกิด ความล า้ และเพื่อหาหนทางในการลดระดับความล า้ นัน้ ลง จะเห็น ได้ว่าการประเมิน ดังกล่าวเป็ น เพีย งการ
ประเมินในเชิงเปรียบเทียบกับความรูส้ กึ ขณะสดชื่นหรือขณะยังไม่ได้เริ่มทางาน หรือเปรียบเทียบกับคนในกลุ่มควบคุม
ทีไ่ ม่มคี วามเค้นเท่านัน้ ในปัจจุบนั ยังไม่มวี ธิ ีการวัดระดับความลา้ ได้โดยตรง ทัง้ นี้เพือ่ ให้ผลการประเมินเป็ นที่เชื่อถือได้
ควรสอบถามความรูส้ กึ ลา้ ของคนงาน เพือ่ ใช้เป็ นขอ้ มูลสนับสนุ นปัจจัยทางกายภาพอืน่ ๆ ทีท่ าให้เกิดความลา้ ด้วย
การวัดปริมาณงานที่ทาได้อาจวัดเป็ นจานวนชิ้นงานที่ทาได้ต่อหน่ วยเวลาหรือวัดระยะเวลาที่ใช้ในการทางาน
ต่ อชิ้นงานหนึ่ง ๆ ก็ได้ อย่ างไรก็ตาม พึงระลึกไว้เสมอว่าปริม าณงานที่ทาได้ยงั ขึ้น อยู่ ก บั ปัจจัย อื่ น ๆ อีก ด้วย เช่ น
เป้ าการผลิตหรือทัศนคติต่องานทีท่ าอยู่ การประเมินความลา้ จึงจาเป็ นต้องพิจารณาคุณภาพของผลงานด้วย รวมไปถึง
ความสัม พัน ธ์ก บั ผู ร้ ่ วมงาน ข อ้ ผิด พลาดในการท างาน หรือ พิจ ารณาความถี่ข องการเกิ ด อุบ ตั ิเ หตุ และในทานอง
เดียวกันสิง่ ต่าง ๆ เหล่านี้ก็ยงั มีปจั จัยอืน่ ๆ เขา้ มาเกี่ยวขอ้ งด้วย
การวัดความรู ส้ กึ ลา้ ของคนงานนัน้ อาจใช้แบบสอบถามที่แบ่งออกเป็ นสองขัว้ (bipolar questionnaire) ซึ่ง
ผูถ้ ูกประเมินจะต้องกาเครื่องหมายลงบนเส้น ณ จุดที่ตรงกับความรู ส้ กึ ขณะนัน้ มากที่สุด โดยแบบสอบถามที่เป็ นสอง
ขัว้ นี้ จะมีสองขอ้ ความรู ส้ กึ ทีต่ รงขา้ มกัน อาทิ
สดชื่น.............................. อ่อนลา้
ตื่นตัว............................... ง่วงนอน
แข็งขัน.............................. หมดแรง
กระตือรือร้น..................... อ่อนแอ
สนใจ............................... เบือ่ หน่ าย
ตัง้ ใจ............................... ขาดความตัง้ ใจ
สาหรับการบันทึกคลืน่ ไฟฟ้ าสมอง (EEG) นัน้ เหมาะสาหรับการวิจยั ในห้องทดลองเท่านัน้
การวัด CFF ของตา (ภาพที่ 5.34) เพื่อประเมินความลา้ ของร่ างกายนัน้ เป็ นที่นิยมใช้กนั มากขึ้นเพราะความ
สะดวกรวดเร็วในการวัด การวัดทาได้โดยให้ผูถ้ ูกทดสอบมองไปในเครื่องมือซึ่งมีแหล่งกาเนิดของดวงไฟดวงเล็ก ๆ ที่
กะพริบอยู่ เมือ่ เพิม่ ความถีใ่ นการกะพริบมากขึ้นเรื่อย ๆ ผูถ้ ูกทดสอบจะเห็นการกะพริบเป็ นดวงไฟหยุดนิ่ง ความถี่ใน
การกะพริบที่ทาให้ผูถ้ ูกทดสอบเริ่มเห็นเป็ นดวงไฟหยุดนิ่ง นัน้ คือ ค่ า CFF หน่ วยเป็ น Hertz ในทางกลับกันอาจวัด
โดยเริ่มทีค่ วามถีส่ ูงก่อน ซึง่ ผูถ้ ูกทดสอบจะเห็นดวงไฟหยุดนิ่งอยู่ เมือ่ ลดความถีล่ งเรื่อย ๆ ก็จะเริ่มเห็นเป็ นไฟกะพริบ
ณ ความถีท่ ท่ี าให้หลอดไฟเริ่มกะพริบ ก็คือค่า CFF เช่นเดียวกัน

ภาพที่ 5.34 การวัดค่ า CFF สาหรับประเมินความล้ าจากการทางาน
จากการศึกษาวิจยั พบว่าเมื่อเกิดความลา้ จากการทางาน ค่ า CFF นี้จะลดลงได้ตงั้ แต่ 0.5-6 Hz. อย่างไรก็
ตาม ควรใช้ค่านี้ประเมินความลา้ ควบคู่กบั การศึกษาปัจจัยอืน่ ด้วยเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีส่ นับสนุ นซึง่ กันและกันได้
การทดสอบระบบการทางานของจิตใจ-กลา้ มเนื้อ (psychomotor test) นัน้ เป็ นการทดสอบหน้าที่ของ
ร่างกายในการรับรู ้ แปลผลและปฏิกิริยาตอบสนองของมนุ ษย์ การทดสอบที่ใช้บ่อย ๆ ได้แก่ การวัดระยะเวลาในการ
ตอบสนองของร่างกาย (reaction time) การทดสอบความชานาญ การพิมพ์ดีด การขับรถ การทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตาและมือ ฯลฯ จากการทดสอบเหล่านี้ถา้ ได้ผลการทางานลดลงหรือระยะเวลาในการตอบสนองของร่ างกาย
ยาวนานขึ้น แสดงว่าผูถ้ ูกทดสอบอยู่ในสภาวะลา้
นอกจากนี้ การทดสอบสภาวะจิตใจ (mental test) ที่ใช้บ่อย ได้แก่ การแก้โจทย์คณิ ตศาสตร์ การทดสอบ
สมาธิในการทางาน การคาดคะเนช่วงเวลาหรือการทดสอบความจา เป็ นต้น
อย่ างไรก็ตาม การทดสอบระบบการทางานของจิตใจ-กลา้ มเนื้อ และการทดสอบสภาวะทางจิตใจนัน้ ผู ถ้ ูก
ทดสอบมักจะรู ต้ วั ว่ากาลังถูกทดสอบอยู่ จึงเกิดความตัง้ ใจมากขึ้นขณะทางานปกติ หรือการทดสอบที่ยาวนานอาจ
ส่งผลให้เกิดความลา้ เพิม่ ขึ้น ทัง้ สองกรณี มผี ลให้การทดสอบได้ผลคลาดเคลือ่ น จึงต้องให้ความระมัดระวังเป็ นพิเศษ
ความลา้ จากการขับขีย่ านพาหนะ (Traffic fatigue) เป็ นอีกประเด็นหนึ่งที่มผี ูส้ นใจศึกษา เพราะเป็ นที่เขา้ ใจ
ตรงกันว่าเป็ นปัจจัยสาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดขอ้ ผิดพลาดและอุบตั ิเหตุ Ryan และ Warner (1936) ได้สรุปการศึกษา
ในคนขับรถบรรทุก ว่าการขับรถบรรทุกต่ อเนื่องเป็ นเวลานาน เป็ นผลให้ความสามารถในการแยกแยะของประสาท
สัม ผัสลดน้อยลงและน าไปสู่ การสู ญ เสีย ประสิทธิภ าพของการทางานระบบยนต์ (motor function) ของร่ างกาย
นอกจากนี้ ยังมีรายงานการศึ กษาอีกหลายฉบับที่แสดงให้เห็นว่าการขับรถต่ อเนื่องกัน 4 ชัว่ โมง เพียงพอที่จะทาให้
ระดับความตื่นตัวในการทางานลดลง นาไปสู่ความเสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุได้
ดังนัน้ ลักษณะงานทีต่ อ้ งการความตัง้ ใจและความรอบคอบในการทางานสูงและเป็ นเวลานาน จึงจาเป็ นต้องมี
การวางแผนและบริหารจัดการเรื่องระยะเวลาการทางานและเวลาพักผ่อนเป็ นอย่ างดี เพื่อไม่ให้ความเสี่ยงในการเกิด
อุบตั เิ หตุเพิม่ สูงขึ้นในขณะทีผ่ ูท้ างานเกิดความลา้

2.4 มาตรการควบคุม ป้ องกัน การด าเนิ น การเพื่อลดหรือบรรเทาปัญ หาการเกิด ความล า้ โดยให้
ความสาคัญกับสภาพการทางาน รวมทัง้ สิง่ แวดลอ้ มในการทางานเป็ นสิง่ จาเป็ น เนื่องจากยังไม่มวี ธิ ีการรักษาความลา้ ได้
โดยตรง การดาเนินการดังกล่าวกระทาได้โดยการจัดชัว่ โมงการทางานอย่ างเหมาะสม การจัดระยะพักอย่างเพียงพอ
รวมไปถึงการให้มวี นั หยุด (ทีไ่ ด้รบั เงินเดือน) อย่างเพียงพอ และการจัดห้องพักผ่อนอย่างเหมาะสม การจัดสภาพการ
ทางานที่เหมาะสมตามหลักเออร์โกโนมิกส์ เช่ น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ และพื้นที่ทางาน รวมทัง้ จังหวะการไหลของงานที่
เหมาะสมจะช่ วยลดการเกิดความลา้ ได้ นอกจากนี้ การควบคุมเสียงดัง การจัดการระบายอากาศที่ดี และแสงสว่างที่
พอเหมาะก็จะช่วยชะลอการเกิดความลา้ ในคนงานได้ดว้ ย
การลดสภาวะการทางานที่น่าเบือ่ หน่ าย (monotony) และตึงเครียด (tension) ก็สามารถทาได้โดยการใช้สี
และการตกแต่งสภาพแวดลอ้ มให้ดูสวยงาม การใช้เสียงดนตรีเป็ นช่ วง ๆ รวมทัง้ การจัดระยะพักเพื่อให้มกี ารบริหาร
ร่างกายในทีท่ างานสาหรับงานที่ตอ้ งนัง่ เป็ นเวลานาน การจัดอบรมคนงาน หัวหน้างาน และผูบ้ ริหาร ให้มคี วามรู ค้ วาม
เขา้ ใจในปัญหาดังกล่าว รวมทัง้ แนวทางการควบคุมป้ องกันก็จะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง
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2.5 ความล้าและการฟื้ นตัว (Fatigue and recovery)
การทางานของร่ างกายมนุ ษย์นนั้ ไม่ใช่ ว่าทุกระบบของร่ างกายจะเกิดความลา้ จากการทางาน ยกตัวอย่างเช่ น
ขณะที่เราหลับเราก็ยงั หายใจและหัวใจก็ยงั ต้องทางานอย่ างต่ อเนื่องตลอดชัว่ ชีวติ ของเราโดยไม่เกิดความลา้ และไม่
ต้องการหยุดพักเพือ่ ให้เกิดการฟื้ นตัว
อย่างไรก็ตาม เรามักพบว่าการทางานหนักอย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลานาน ๆ ก็จะทาให้ความสามารถในการ
ทางานลดน้อยลง ซึ่งเรียกว่าการเกิดความลา้ (fatigue) อย่างไรก็ตาม ความลา้ นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะจากกิจกรรมที่ใช้
กลา้ มเนื้อเท่านัน้ ระบบประสาทหรืออวัยวะในระบบประสาทสัมผัส (sensory organ) ก็มโี อกาสเกิดความลา้ ได้ดว้ ย
และมันเป็ นหน้าทีข่ องเซลล์ทุก ๆ เซลล์ในกระบวนการสร้างความสมดุลเพื่อให้ค วามสามารถที่ลดลงไปนัน้ กลับคืนมา
เราเรียกกระบวนการนี้ว่า การฟื้ นตัว (recovery)
ความเค้ น (Stress) ความเครี ยด (Strain) ความล้ า (fatigue) และการฟื้ นตัว (recovery) แนวความคิดเรื่อง
ความลา้ และการฟื้ นตัวในขณะทางานของมนุ ษย์ มีความสัมพันธ์อย่างใกลช้ ิดกับแนวความคิดของเออร์โกโนมิกส์ใน
เรื่อง ความเค้นและความเครียด แสดงดังภาพที่ 5.35
ความเค้น หมายถึงผลรวมของตัวชี้วดั ทัง้ หมดของงานในระบบการทางานซึ่งมีผลกระทบต่อคนขณะทางาน
ตัวชี้วดั ความเค้นดังกล่าวมีผลมาจากการทางาน (ทัง้ จากการใช้แรงกลา้ มเนื้อและไม่ใช้แรงกลา้ มเนื้อ) และจากสภาพ
การทางานด้านกายภาพ เคมี และสังคม เช่น เสียงดัง สภาพอากาศ การจัด แสงสว่าง ความสันสะเทื
่
อน งานกะ ฯลฯ
ปริมาณงานรวมทัง้ ความยาก ระยะเวลาในการทางาน และองค์ประกอบของสาเหตุปจั จัยความเค้นมีผลทาให้
เกิดความเค้นร่ วมกัน ซึ่งผลร่ วมกันในระบบการทางานนัน้ เองที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อคนทางานในรู ปแบบของ
ความเค้น การเผชิญ หน้ากับความเค้น หรือปฏิกิริย าตอบสนองของคนงานจะขึ้น อยู่ ก บั พฤติก รรมของคนงานเอง
ในกรณี ท่ีมีค วามกระตือรือร้น (active) ก็ จะกระทากิจกรรมที่ส่ งผลให้เกิด ประสิทธิภาพในการทางาน แต่ ในกรณี
ตรงกันขา้ ม (passive) ก็จะมีแนวโน้มเกี่ยวขอ้ งกับกิจกรรมที่จะลดความเค้นนัน้ ลง ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น
และกิจกรรมที่กระทานัน้ มีอิทธิพลโดยตรงมาจากลักษณะเฉพาะของบุคคลและความต้องการของบุคคลผู น้ นั้ ขณะ
ทางาน

ขีดความอดทน (endurance limit)
ขีดอันตราย (damage limit)
ความเค้น (Stress)
กิจกรรม (activities)
ความเครียด (Strain)
การปรับตัว (การฝึ กอบรม/ความลา้ )

อันตราย (damage)
ภาพที่ 5.35 ภาพแสดงแนวความคิดเรื่ องความเค้ น ความเครียด และความล้ า
ความเค้นซึง่ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของบุคคลผูน้ นั้ จะแสดงออกมาในลักษณะกิจกรรมที่แน่ นอน ซึ่งมี
ความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลและแสดงออกในรูปแบบของความเครียด (strain) ความเครียดนี้อาจชี้ให้เห็นได้ดว้ ย
ตัวชี้วดั ทางสรีรวิทยาหรือทางชีวเคมี เช่น อัตราการเต้นของหัวใจที่สูงขึ้นหรืออาจตรวจวัดได้โดยการวิเคราะห์กิจกรรม
ทีเ่ ขากระทา ซึง่ เป็ นวิธีการทางพฤติกรรมศาสตร์
เนื่องจากผลการทางาน (performance) และความเครียดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา การเปลี่ยนแปลงนี้
จ าเป็ น ต้อ งแปลผลโดยกระบวนการปรับ ตัว (adaptation) ของสิ่ง มีชี วิต การปรับ ตัว ในทางบวกเป็ น สาเหตุ ใ ห้
ความเครียดลดลงหรือมีการปรับปรุงกิจกรรมหรือผลการทางาน (โดยผ่านการฝึ กอบรม) ในกรณี ท่ี ปรับตัวในทางลบก็
จะส่งผลให้ความเครียดเพิม่ ขึ้น กิจกรรมหรือผลการทางานก็ลดน้อยลงด้วยเกิดเป็ นความลา้ หรือความเบือ่ หน่ าย
การปรับตัวในทางบวกอาจเกิดขึ้นได้ในกรณี ทก่ี ระบวนการทางานนัน้ ช่ วยเพิ่มความสามารถและความชานาญ
ในการทางาน ในทางตรงกันขา้ มผลในทางลบก็อาจเกิดขึ้นได้เมื่อกระบวนการทางานนัน้ เกินขีดความอดทนของบุคคล
เกิดเป็ นความลา้ (fatigue) ความลา้ นี้นาไปสู่ประสิทธิภาพทีล่ ดลงทัง้ ด้านสรีรวิทยาและด้านจิตใจ ทัง้ นี้สามารถทดแทน
ได้โดยการฟื้ นตัว (recovery)
ในกรณี ทก่ี ารปรับตัวเกินขีดจากัดของบุคคล ระบบการทางานของร่ างกายนัน้ ก็อาจถูกทาลาย (damage) ได้
ส่งผลให้เกิดความสู ญเสียหน้าที่การทางานบางส่วนหรือทัง้ ระบบ และความสู ญเสียนี้อาจไม่สามารถรักษาให้หาย เป็ น
ปกติได้ในกรณี ท่ไี ด้รบั ความเค้นในระดับที่รุนแรงเกินไป ตัวอย่างที่สามารถแสดงให้เห็นได้ชดั เจน เช่ น โรคประสาทหู
เสือ่ มจากการทางาน (noise-induced hearing loss)
ในขอบเขตของเออร์โกโนมิก ส์ให้ค วามส าคัญ กับการคาดการณ์ ก ารเกิดความล า้ ซึ่งขึ้นอยู่ ก บั ปริม าณงาน
ระยะเวลาในการทางาน รวมไปถึงองค์ประกอบของสาเหตุปจั จัยร่ วมกันที่ทาให้เกิด ความเค้น ซึ่งจะเป็ นตัวก าหนด
ระยะเวลาทีจ่ าเป็ นในการฟื้ นตัว ตารางที่ 5.2 แสดงให้เห็นถึงระดับของกิจกรรมต่าง ๆ ในระยะเวลาของการทางานนัน้
รวมทัง้ เหตุผลทีท่ าให้เกิดความลา้ และวิธีการฟื้ นตัว

ตารางที่ 5.2 ความล้ าและการฟื้ นตัวซึ่งขึน้ อยู่กบั ระดับของกิจกรรมต่ าง ๆ

ระดับกิจกรรม
ตลอดชีวติ การทางาน

ระยะเวลา
หลายสิบปี

บางช่วงของชีวติ การทางาน หลายปี

สาเหตุความล้ า
การทางานออกแรงมากเป็ น
เวลานานหลายสิบปี
การทางานออกแรงมากเป็ น
เวลานานหลายปี

วิธีการฟื้ นตัว
หยุดการทางานนัน้
ตลอดไป
วันหยุดพักผ่อน
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การทางานกะอย่างต่อเนื่อง
งานกะ 1 กะ
งานหลายงาน
ส่วนหนึ่งของงาน

หลายเดือน/สัปดาห์
หนึ่งวัน
หลายชัว่ โมง
หลายนาที

การจัดเปลีย่ นกะไม่เหมาะสม
ความเค้นทีเ่ กินขีดความอดทน
ความเค้นทีเ่ กินขีดความอดทน
ความเค้นทีเ่ กินขีดความอดทน

วันหยุดสุดสัปดาห์ วันว่าง
เวลาว่าง ระยะเวลาพัก
ระยะเวลาพัก
เปลีย่ น/ปรับปรุงสาเหตุ
ปัจจัยทีท่ าให้เกิดความเค้น

กิจกรรม 5.3.2
1. การศึ กษาเปรี ยบเที ยบการออกแรงกล้ามเนื้ อและความล้าของกล้ามเนื้ อเนื่ องจากการทางานใช้
เทคนิควิธีใด
2. การวัดความล้าโดยทัว่ ไปวัดได้ดว้ ยวิธีใดบ้าง
3. จากแนวความคิ ด เรื่ องความล้าและการฟื้ นตัวในขณะทางานของมนุ ษย์ กระบวนการปรั บตัว
(adaptation) ส่ งผลได้ 2 ทาง ได้แก่อะไรบ้าง
แนวตอบกิจกรรม 5.3.2
1. เทคนิคการบันทึกคลื่นกระแสไฟฟ้ากล้ามเนื้อหรื อ Electromyography (EMG)
2. การวัดคุณภาพและปริ มาณงานที่ ทาได้ การสอบถามระดับความรู ้สึกล้า การบันทึ กคลื่ นไฟฟ้ า
สมอง การวัด CFF การทดสอบระบบการทางานของจิตใจ-กล้ามเนื้อ และการทดสอบสภาวะทางจิตใจ
3. กระบวนการปรั บตัวส่ งผลได้ 2 ทาง ได้แ ก่ (1) การปรั บตัวทางบวก โดยอาศัย การฝึ กอบรม
เพิ่ ม เติ ม จะช่ ว ยเพิ่ ม ความสามารถและความช านาญในการท างาน (2) การปรั บ ตัว ทางลบ เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ
กระบวนการทางานนั้นเกินขีดความอดทนของบุคคล เกิดความเป็ นล้า

เรื่องที่ 5.3.3
ความเครียดจากการทางาน
ในแต่ละปี สังคมมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่นเดียวกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยี ส่งผลให้
เกิดความจาเป็ นในการใช้ความตัง้ ใจทางานมากขึ้นเรื่อย ๆ เกิดเป็ นความกดดันและความเครียดในที่สุด คนทุกคนมัก
ต้องเผชิญกับความเครียดเริ่มตัง้ แต่แรกเกิดจนเติบโตขึ้น ในช่ วง 10 ปี ท่ผี ่านมาความเครียดเริ่มได้รบั ความสนใจมาก
ขึ้นจากบุคคลทัวไปในส่
่
วนทีเ่ กี่ยวขอ้ งกับอาชีพของแต่ละบุคคล เนื้องาน และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการทางาน
ซึ่งเป็ นสาเหตุสาคัญของการเกิดความเครียดจากการทางาน อย่ างไรก็ตาม ปัจจัยในงานที่ส่งผลให้คนทางานเกิดโรค
หรือความเจ็บป่ วยเนื่องจากความเครียดก็ยงั ไม่มกี ารรายงานทีช่ ดั เจนนัก
ในช่ วงปี 1984 สถาบันอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NIOSH) ก็ได้พมิ พ์เผยแพร่
เอกสารเกี่ยวกับบทบาทของงานที่ส่งผลให้คนงานมีค วามกดดัน และความเจ็บป่ วย ในรายงานนี้ได้กล่าวถึงการเกิด
ความผิด ปกติท างสภาพจิต ใจจานวนมาก ที่ม ีค วามสัม พัน ธ์ก บั ประสบการณ์ ก ารทางาน ความผิด ปกติน้ ี ได้แ ก่
(1) อารมณ์ความรู ส้ กึ เช่ น กระวนกระวายและหดหู่ (2) ปัญหาทางพฤติกรรม เช่ น สู บบุหรี่และดื่มสุราจัด (3) ความ
ผิดปกติของร่างกายทีม่ ผี ลมาจากสภาพจิตใจ เช่น ปัญหาระบบทางเดินอาหารและระบบหัวใจ เป็ นต้น
ปัญ หาทางด้า นสภาพจิต ใจมัก พบได้ม ากในสัง คมสมัย ใหม่ ซึ่ง คณะกรรมาธิ ก ารด้า นสุ ข ภาพจิต (The
President’s Commission on Mental Health, 1978) ได้คาดคะเนไวว้ ่า 1 ใน 4 ของคนอเมริกนั มีปญ
ั หาทางจิตใจ
ระดับ อ่ อ นถึง ปานกลาง อัน ได้แ ก่ อาการหดหู่ กระวนกระวาย หรื อ อารมณ์ แ ปรปรวน ค่ า ใช้จ่ า ยในแต่ ล ะปี ข อง
สหรัฐอเมริกาส าหรับการรัก ษาพยาบาลผู ป้ ่ วยด้วยความเครีย ดสู งถึง 14.5 พัน ล า้ นดอลลาร์ส หรัฐ และอีก 10.5
พันลา้ นดอลลาร์ สาหรับการจ่ายค่ าความสู ญเสียความสามารถ (Manuso, 1980) ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาจึงได้
กล่าวไวว้ ่า ความเครียดทางจิตใจนัน้ เป็ นปัญหาหลักทางการแพทย์ทพ่ี บได้ในสังคมสมัยใหม่

1. ความหมายและทฤษฎีการเกิดความเครียด
ในที่น้ ี ค าว่า stress หมายถึง ความเครีย ดทางจิตใจ ได้ร บั การริเ ริ่ม ให้ใช้โดยการแนะน าของแพทย์ช าว
แคนาดาชื่อ Selye ตัง้ แต่สมัยหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 โดยเขาได้ให้ความหมายไว้ว่า “เป็ นปฏิกิริยาตอบสนองของ
สิ่งมีชีวติ ที่มีต่อสิ่งคุก คามภายนอก” และได้แ ยกแยะระหว่าง stressor ว่าเป็ น สาเหตุหรือสิ่งคุ กคามภายนอก และ
stress เป็ นปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายมนุ ษย์ เขายังได้คน้ พบว่า stress เป็ นกลไกลูกโซ่ทส่ี าคัญของระบบประสาท
ต่อมไร้ท่อของมนุ ษย์ โดยเริ่มจากเกิดการกระตุน้ (excitation) ใน brain stem ติดตามด้วยการหลัง่ เพิ่มขึ้นของ
ฮอร์โมนบางชนิดจากต่อมหมวกไต โดยเฉพาะอย่างยิ่งฮอร์โมน adrenalin และ nor adrenalin ซึ่งรู จ้ กั กันดีในนาม
ของ performance hormones หรือทีเ่ รียกกันว่า catecholamines ฮอร์โมนเหล่านี้ช่วยให้ส่งิ มีชีวติ คงอยู่ในสภาวะที่
ตื่นตัวสูงได้ และเราสามารถตรวจหาฮอร์โมนนี้ได้ในปัสสาวะซึง่ เป็ นวิธีหนึ่งทีเ่ ป็ นไปได้ในการตรวจหาความเครียด
เมื่อร่ างกายถูกกระตุน้ ให้อยู่ ในสภาวะตื่นตัว สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือการเพิ่มขึ้นของอัตราการเต้นของหัวใจ
ความดันโลหิต ระดับนา้ ตาลในเลือด และเมตาบอลิซมึ ของร่ างกาย เรียกปรากฏการณ์น้ ีว่า “ergotropic tuning-up” เป็ น
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ความพร้อมของร่ างกายในการที่จะป้ องกันชีวติ ต่ อสู ้ หนี หรือด าเนิน กิจกรรมใด ๆ ให้ส าเร็จได้ แต่ อย่ างไรก็ ตาม
สภาวะทางอารมณ์ซง่ึ มีผลจากความรูส้ กึ ถูกคุกคามเช่นนี้ก็มผี ลลัพธ์ในแง่ลบด้วยเช่นกัน
การเกิดความเครียดขึ้นบ่อย ๆ หรือเป็ นเวลานาน ๆ ย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพร่ างกายเป็ นอย่างมาก เกิดเป็ น
ปัญ หาที่ร ะบบการทางานต่ าง ๆ ของร่ างกาย โดยเฉพาะอย่ างยิ่งระบบทางเดิน อาหารและระบบหัว ใจ เรีย กผลเสีย
เหล่านี้ว่าเป็ น “psychosomatic distubances” ซึง่ ผลระยะยาวนัน้ สามารถนาไปสู่ความเจ็บป่ วยได้ โรคที่พบได้บ่อย ๆ
ซึ่งมีผลจากความเครียดคือ โรคกระเพาะล าไส้อกั เสบหรือการเกิด เป็ นแผลในกระเพาะอาหารและล าไส้ Selye ได้
อธิบายผลเสียของความเครียดทีม่ ตี ่อสุขภาพว่าเป็ นการปรับตัวอย่างไม่เหมาะสมของสิง่ ชีวติ ต่อสิง่ คุกคามภายนอก
โดยความเป็ นจริงแลว้ ความเครียดถือเป็ นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของชีวติ เป็ นภาวะทีจ่ าเป็ นต่อสิง่ มีชีวติ ทุกคน
ทีจ่ ะมีการตอบโต้สง่ิ คุกคามภายนอกในทางทีเ่ หมาะสม ชีวติ ทีป่ ราศจากความเครียดไม่เพียงแต่ไม่เป็ นไปตามธรรมชาติ
เท่ า นั้น ยัง กลายเป็ น ความน่ า เบื่อ หน่ า ยอีก ด้ว ย ดัง นั้น เราจึง ไม่ ส ามารถแยกความเครี ย ดออกไปจากชี วิต เราได้
เช่นเดียวกับทีไ่ ม่สามารถแยกการเกิด แก่ เจ็บ ตาย อาหาร และความรัก ออกจากกันได้
แพทย์ใ นสมัย ศตวรรษที่ 16 ชื่ อ Paracelsus ได้ก ล่ า วไว้ว่ า “ปริ มาณการสั มผั สสารเคมี (dose) เป็ น
ตัวก าหนดว่ าสารเคมีนั้นเป็ นพิษ (toxic) หรื อ เป็ นอันตรายต่ อร่ างกายหรื อไม่ เช่ นเดียวกันกับเครื่ องความเครี ยด
ปริ ม าณความเครี ย ดก็ เ ป็ นตั ว ก าหนดว่ า ความเครี ย ดนั้ น จะมี ผ ลเสี ย ต่ อ สุ ข ภาพร่ างกายหรื อ เป็ นตั ว ช่ วยเพิ่ ม
ความสามารถของมนุษย์ ในการต่ อสู้ ชีวิตต่ อไป” สิง่ ทีเ่ ป็ นไปได้ยากก็คือ การหาเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างความปกติทาง
สรีรวิทยาและความเครียดทีม่ ผี ลต่อพยาธิสภาพของมนุ ษย์ ซึง่ ยังคงเป็ นคาถามต่อไป แต่ทแ่ี น่ ๆ ก็คือเส้นแบ่งเขตนี้จะ
แตกต่ างกันไปในแต่ ละบุคคล บางคนอาจจะทนต่ อความเครียดได้สูงตลอดชีวติ บางคนอาจจะทนได้เพียงเล็กน้อย
เท่านัน้
คาว่าความเครียด มีการใช้กนั อย่ างแพร่ หลายมากขึ้นจนเป็ นคาเคยชิน และไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่ส่งผลให้เกิด
ความกดดัน ต่ อ มนุ ษ ย์ ก็ จ ะถู ก เรี ย กว่ า เป็ น ความเครี ย ด ในช่ ว งสองทศวรรษที่ ผ่ า นมามีน ัก วิท ยาศาสตร์ และ
นัก จิตวิทยาหลายท่ าน ได้ทาการศึ กษาวิจ ัย ถึงเรื่องปรากฏการณ์ก ารเกิด ความเครีย ดไว้อย่ างละเอีย ด และได้ส รุ ป
แนวความคิดทีก่ ระจ่างเกี่ยวกับความเครียดจากการทางาน (occupational stress) ไวว้ ่า
“ความเครี ยดจากการทางาน เป็ นสภาวะทางอารมณ์ หรื อจิตใจ ซึ่ งเป็ นผลมาจากความแตกต่ างระหว่ างระดับ
ความต้ องการ (demand) ของงานและระดับความสามารถ (ability) ของบุคคลในการทางาน”
ความเครียดจากการทางานนี้ จึงเป็ นความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึ้นเฉพาะในบุคคลทีต่ ระหนักถึงความสามารถของตนเอง
ที่จ ะจัด การกับ ความต้อ งการของงานได้ สถานการณ์ ท่ี เ ครี ย ดจึ ง เป็ น ประสบการณ์ ท างอารมณ์ ใ นแง่ ล บ ซึ่ ง มี
ความสัมพันธ์กบั ความรูส้ กึ ต่าง ๆ ทีไ่ ม่น่าพึงประสงค์ดงั ต่อไปนี้ คือ
- ความกระวนกระวาย (anxiety)
- ความหดหู่ (depression)
- ความลา้ (fatigue)
- ความสับสน (confusion)
- ความตึงเครียด (tension)
- ความโกรธ (anger)
- ขาดความกระตือรือร้น (lack of vigour)

และอารมณ์ความรู ส้ กึ ต่าง ๆ เหล่านี้สามารถประเมินได้โดยใช้แบบสอบถาม (questionnaires) ที่ออกแบบ
มาโดยเฉพาะ เรียกว่า Profiles of Mood States (POMS)
แนวความคิดเรื่องความเหมาะสมระหว่างคนกับสิ่งแวดลอ้ มในการทางาน (person-environment fit) ก็
สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ในการศึ กษาวิจยั เรื่อง ความเครียดจากการทางานเช่ นกัน สมมติฐานที่เป็ นพื้นฐานก็คือ
ระดับ ความเหมาะสมระหว่ า งลัก ษณะเฉพาะของบุค คลและสิ่ง แวดล อ้ มในการทางานนัน้ เป็ น ตัว ก าหนดผลการ
ปฏิบตั ิงานของบุคคลและสุขภาพที่ดีในการทางาน สิ่งแวดลอ้ มในที่น้ ีมคี วามหมายกว้างมาก ครอบคลุมถึงด้านสังคม
และสิง่ แวดลอ้ มทางกายภาพด้วย ระดับความเหมาะสมดังกล่าวอาจพิจาณาระหว่าง ความต้องการของบุคคลและความ
พึงพอใจในสิง่ แวดลอ้ มการทางาน หรือความสามารถของบุคคลและความต้องการของงานทีม่ ตี ่อบุคคลนัน้
ดังที่ได้กล่าวมาแลว้ ว่า Selye เป็ นผูเ้ ริ่มใช้คาว่า stress ในปี 1956 เขายังได้พฒ
ั นารู ปแบบทางการแพทย์ท่ี
อธิบายได้ถงึ การที่ตวั กระตุน้ (stimuli) ในสิ่งแวดลอ้ มการทางานที่ไม่เหมาะสม สามารถทาให้เกิดกลุ่มอาการเฉพาะ
ของความเจ็บป่ วยได้ เขาเรียกกระบวนการนี้ว่าเป็ น “กลุ่มอาการทีเ่ กิดจากการปรับตัวโดยทัว่ ไป” เพื่อสะท้อนให้เห็นถึง
ความพยายามของสิง่ มีชีวติ ในการปรับตัวให้เขา้ กับตัวกระตุน้ ทีอ่ นั ตราย โดยการใช้พลังงานของร่างกายในการต่อสู ห้ รือ
หนีภยั
เพือ่ ให้เกิดความเขา้ ใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้ มในการทางาน ซึง่ สามารถก่ อให้เกิดความเครียด
ได้และผลที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพ Caplan, Cobb และ French (1976) ได้เสนอรู ปแบบซึ่งบอกได้ถงึ ความสัมพันธ์
ดังกล่าว (แสดงดังภาพที่ 5.36) กล่าวคือ สภาพแวดลอ้ มในการทางาน เช่ น ภาระงานหรือความขัดแย้งในหน้าที่การ
งานสามารถนาไปสู่การตอบสนองของร่างกาย ได้แก่ ความกระวนกระวาย และ/หรือความดันโลหิตสูงขึ้น ความเครียด
นี้อาจทาให้เบาบางลงได้ดว้ ยปัจจัยบุคคล เช่น สถานะสุขภาพ หรือลักษณะเฉพาะของบุคคล รวมทัง้ ความสนับ สนุ น
ในสัง คมนั้น ถ้า หากว่ า การตอบสนองของร่ า งกายเช่ น นี้ เ กิ ด ขึ้น เป็ น ระยะเวลานาน ความเจ็บป่ วยทางร่ างกายก็จะ
เกิดขึ้นตามมาได้

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดลอ้ ม 5-67

ลักษณะบุคคล
ความฉลาด บุคลิกภาพ
ความยืดหยุ่น สถานะสุขภาพ
สิ่งแวดล้ อมในการทางาน
ปริมาณภาระงาน
งานทีต่ อ้ งการความรับผิดชอบ
ความซับซ ้อนในงาน
ความขัดแย้งในหน้าที่
ความชัดเจนในหน้าที่
ความมันคงของงาน
่
งานทีต่ อ้ งการความชานาญ
ความสามารถ
ความไม่เท่าเทียมในการจ่ายเงิน
การมีสว่ นร่วม
การสนับสนุนจากสังคม
ทีบ่ ้านและทีท่ างาน

การตอบสนองร่ างกาย
 ด ้านจิตใจ
- ความไม่พงึ พอใจในงาน
- การร้องบ่นปัญหาทางกาย
- ความรูส้ กึ กระวนกระวาย หดหู่
 ด ้านกายภาพ
- ความดันโลหิต
- อัตราการเต้นของหัวใจ
- กรดยูรกิ ในซีรมั
- โคเลสเตอรอลในซีรมั
 ด ้านพฤติกรรม
- การสูบบุหรี่
- การดื่มกาแฟ
- การไปร้านขายยา/คลินิก

ความสนับสนุนจากสังคม
ผู ้ร่วมงาน หัวหน้างาน
สามี-ภรรยา เพือ่ น
ความเจ็บป่ วย
โรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด
โรคแผลในกระเพาะอาหาร
ปัญหาระบบทางเดินอาหาร
การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ

ภาพที่ 5.36 แผนภูมสิ แดงรูปแบบการตอบสนองของร่ างกายหรื อการเกิดความเครียดจากการทางาน (Caplan et.al. 1976)

2. แหล่งกาเนิดของความเครียดจากการทางาน
โดยทัวไปความเครี
่
ยดทีม่ อี ยู่ในสิง่ แวดลอ้ มการทางาน มักเกิดจากการจับคู่กนั อย่างไม่เหมาะสมระหว่าง
แหล่งกาเนิดต่าง ๆ ต่อไปนี้
1) สิง่ แวดลอ้ ม (ทางสังคมและกายภาพ ทัง้ ทีท่ างานและนอกเหนือจากงาน)
2) ลักษณะงาน (เช่น ภาวะทางสภาพจิตใจ จังหวะก้าวของงาน)
3) ปัจจัยทางองค์กรการทางาน (เช่น สไลต์การควบคุมดูแลของหัวหน้างาน)
4) ลักษณะเฉพาะของบุคคล (เช่น บุคลิกภาพ)
2.1 สิ่ งแวดล้ อ ม สิ่งแวดล อ้ มด้านกายภาพมีบทบาทต่ อการเกิด ความเครีย ดจากการทางานได้ โดยที่ต วั
สิง่ แวดลอ้ มเองไม่ได้เป็ นเหตุเบื้องต้น แต่เป็ นตัวเพิ่มผลกระทบให้เกิดมากขึ้น (additive influence) ผลกระทบด้าน
สัง คมจิต วิท ยาที่เ กิด ขึ้น มัก เป็ น สาเหตุใ ห ค้ วามทนทานของคนงานต่ อ สิ่ง คุ ก คามภาย นอก (stressors) อื่น ๆ
ลดน้อยลงและทาให้ขาดความกระตือรือร้น สิ่งแวดลอ้ มในการทางาน เช่ น เสีย งที่ด งั เกิน ไป แสงสว่างไม่เพีย งพอ
การระบายอากาศทีไ่ ม่เหมาะสมหรือสภาพอากาศทีร่ อ้ นหรือหนาวเกินไป สามารถก่อให้เกิดปัญหาต่อคนงานทัง้ ทางด้าน
กายภาพและทัศ นคติ สภาพปัญ หาเหล่า นี้ ไ ม่ ได้จ ากัด อยู่ เ ฉพาะแต่ ใ นโรงงานเท่ า นัน้ แต่ อาจเกิ ด ขึ้น ได้เช่ น กัน ใน

สานักงานทัว่ ไปซึ่งผลกระทบก็เกิดขึ้นได้เช่ นเดียวกับโรงงาน ปัญหาสิ่งแวดลอ้ มดังกล่าวทาให้คนงานมีความไวหรือ
เสีย่ งต่อผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นจากสิง่ คุกคามอืน่ ๆ อีกด้วย
2.2 ลักษณะงาน ปัญ หาด้านภาระทางสภาพจิตใจ (mental workload) เช่ น ปริม าณงานที่ม ากเกิน ไป
(overload) หรือน้อยเกินไป (underload) และจังหวะก้าวของงาน (work pace) มีความสัมพันธ์กบั ความเครียด
โดยตรงปริ ม าณงานที่น อ้ ยเกิ น ไปมีผ ลต่ อ สุ ข ภาพได้เ ช่ น เดีย วกับ ปริ ม าณงานที่ม ากเกิ น ไป โดยส่ ง ผลกระทบต่ อ
สุ ข ภาพจิ ต และการหลัง่ ฮอร์โ มนของร่ า งกาย งานที่ต อ้ งนัง่ นาน ๆ ท าให้เ กิ ด นิ ส ยั เช่ น นี้ ในกิ จ กรรมอื่ น ๆ ใน
ชีวิตประจาวันด้วย ซึ่งมีผลต่ อความเสี่ย งต่ อสุ ขภาพทัง้ จากงานและนอกเหนือจากงาน ปริม าณงานมาก ๆ เป็ น สิ่ง
คุกคามที่สาคัญในอาชีพต่ าง ๆ มากมาย เช่ น นักวิทยาศาสตร์ คนงานควบคุมเครื่องจักร และพนักงานพิมพ์ขอ้ มูล
ผลกระทบต่อสุขภาพจากปริมาณงานนี้มรี ะดับแตกต่างกันไปตัง้ แต่ผลเสียต่อสภาวะจิตใจ ไปจนถึงการเพิ่มความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรค
จังหวะก้าวของงานก็เป็ นสิ่งสาคัญ ความเร็วหรืออัตราการทางานส่งผลต่ อความเสื่อมของสุขภาพคนงานใน
โรงงานอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่ น คอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถทางานได้ดว้ ยความเร็วสู งอย่ างต่ อเนื่ อง ก็
เพิม่ ผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานในสานักงานด้วย และปัญหานี้อาจทาให้เกิดผลกระทบได้สูงกว่าปัญหาในโรงงาน
อุตสาหกรรมเสียอีก
การทางานล่วงเวลา ก็เป็ นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่ อความเครียดและสภาวะสุขภาพเสื่อม มีรายงานการศึ กษา
บางฉบับชี้ให้เห็น ถึงความสัม พัน ธ์ร ะหว่างการทางาน 50 ชัว่ โมง/สัปดาห์ หรือมากกว่า และความเสี่ยงต่ อการเกิด
โรคหัวใจหรือความผิดปกติของสภาพจิตใจ นอกจากนี้ การทางานล่วงเวลายังมีผลต่ อสุขภาพ เนื่องจากต้องใช้เวลา
ส่ ว นใหญ่ อ อกห่ า งจากครอบครัว และเพื่ อ นพ้อ ง ส่ ง ผลให้ล ดปฏิ ส มั พัน ธ์ท างสัง คมเชิ ง บวกซึ่ ง มี ผ ลกระทบต่ อ
ความเครียดด้วย
การทางานกะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานกะดึกหรือการหมุนเวียนเปลีย่ นกะ มีผลกระทบที่สาคัญต่อสุขภาพและ
ความปลอดภัย นอกจากนี้ ยังมีผลในเชิงกว้าง เช่น ผลต่ออัตราการบาดเจ็บจากการทางานเวลาในการกินและการนอน
ของคนงาน รวมทัง้ ความพึงพอใจของครอบครัวและชีวติ ในสังคมด้วย
ความกดดันด้วยเงือ่ นไขของเวลา เช่ น วันกาหนดส่งงาน ก็จดั เป็ นสิ่งคุกคามตัวหนึ่งเช่ นกันเพราะมีผลต่ อ
ชัว่ โมงการทางานและจังหวะก้าวของงานด้วย มีการศึ กษาจานวนหนึ่งแสดงให้เห็นถึง การเพิ่มระดับความเครียดของ
คนงานทีอ่ าจทางานไม่ทนั กาหนดส่งงาน โดยวันกาหนดส่งงานก็กาลังใกลเ้ ขา้ มาถึง
บทบาทหน้าทีใ่ นงานมีความหมายรวมถึง ปัจจัยงานอืน่ ๆ ด้วย เช่น ความรับผิดชอบต่อผูอ้ ่นื ความขัดแย้งใน
งาน ความไม่ชดั เจนในหน้าที่ อานาจหน้าที่ การมีส่วนร่ วม และสถานภาพของงาน รายงานการศึกษาหลายฉบับแสดง
ให้เห็นว่าบทบาทหน้าที่ท่ไี ม่ชดั เจน ความขัดแย้งในงาน และความรับผิดชอบต่อผูอ้ ่นื มีความสัมพันธ์ต่อความเครียด
ในงานและปัญหาด้านสภาพจิตใจ การไม่ได้มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจเรื่องงานก็เป็ นอีกตัวการหนึ่งที่ทาให้คนงานมี
ความเครียดเพิม่ ขึ้น
ยัง มีก ารศึ ก ษาวิจ ยั ถึง ปัจ จัย ด า้ นอื่น ๆ ที่เ กี่ ย วข อ้ งกับ ลัก ษณะงานอีก เช่ น ความหลากหลายของงาน
ความชัดเจนในงาน หรือความสับสน ความท้าทาย ความซับซ้อน การใช้ความชานาญหรือความสามารถของบุคคลและ
ระดับกิจกรรมทีท่ า ปัจจัยทัง้ หมดทีก่ ล่าวมานี้ลว้ นมีความสัมพันธ์ กบั การเพิ่มขึ้นของความเครียด และผลทางจิตใจใน
แง่ลบ เช่น ความเบือ่ หน่ าย ความสับสนทางจิต และความโกรธจัด นอกจากนี้ ยังพบว่ามีความสัมพันก์ บั การเพิ่มความ
เสีย่ งต่อความผิดปกติของสุขภาพร่างกายด้วย
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2.3 องค์ กรการทางาน ปัจจัยทีเ่ กี่ยวกับองค์กรการทางานมีอยู่ 2 ปัจจัยที่มคี วามสาคัญเป็ นพิเศษต่อการเพิ่ม
ความเครียดในงานและเพิ่มความเสื่อมต่อสุขภาพ ได้แก่ (1) การมีส่วนร่ วมของพนักงาน และ (2) การสนับสนุ นจาก
องค์กร ซึง่ สะท้อนให้เห็นได้โดยสไตล์ของการควบคุมดูแลของหัวหน้า ความสนับสนุ นจากผูบ้ ริหาร และความก้าวหน้า
ในงานที่ทาอยู่ การขาดการมีส่วนร่ วมในการดาเนินกิจกรรมของคนงานมีผลต่อการเพิ่มอารมณ์ความรู ส้ กึ ทางด้านลบ
สาหรับการสนับสนุ นจากองค์กรนัน้ พบว่าการควบคุมดู แลอย่างใกลช้ ิด และการควบคุมดู แลที่ให้ผลสะท้อนกลับจาก
คนงานในรู ปของผลการทางานที่แ ย่ ลง มีค วามสัมพันธ์ก บั ความเครียดระดับสู งและสุ ขภาพที่ แ ย่ ลงของคนงาน ใน
ปัจจุบนั การตรวจติดตามผลการทางานของคนงานอย่างเขม้ ขน้ สามารถทาได้โดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งส่งผลให้
สไตล์การบริหารจัดการนัน้ เพิ่มความเครียดและความกดดันต่ อคนงาน นอกจากนี้ ยังพบว่าความรู ส้ ึกของคนงานถึง
การไม่มสี ่วนร่วมในงานก็มคี วามสัมพันธ์ก บั ความเครียด และผลต่อสุขภาพด้วย
ความก้าวหน้าในงานเป็ นสิ่งคุกคามด้านองค์กรการทางานที่สาคัญอีก ตัวหนึ่งที่มีก ารศึ กษาวิจยั โดยพบว่า
ความสนใจต่อโอกาสความก้าวหน้าของงานเป็ นสิง่ คุกคามที่สาคัญในกลุ่มพนักงานในสานักงาน ในขณะเดียวกันความ
มัน่ คงในงาน เช่ น ความกลัวต่ อความสู ญเสียงานหรือตกงาน ก็เป็ นสิ่งคุกคามซึ่งมีผลต่ อความผิดปกติทางสุขภาพ
ร่ างกาย เช่ น ความรู ส้ กึ เครียดที่รุนแรง แผลในกระเพาะอาหาร การอักเสบของลาไส้ใหญ่ รวมไปถึงอาการเจ็บปวด
กลา้ มเนื้อด้วย
2.4 ลักษณะเฉพาะของบุคคล ต้นกาเนิดของความเครียดจากการทางานที่เกี่ยวขอ้ งกับลักษณะเฉพาะของ
บุค คลมีอ ยู่ 3 ประการด้ว ยกัน คือ (1) ปัจ จัย ที่ส มั พัน ธ์ก บั สุ ข ภาพ เช่ น ภาวะโภชนาการ การออกกาลัง กาย
(2) ความเหมาะสมระหว่างงานทีต่ อ้ งทากับความสามารถ รวมทัง้ ความชอบ-ไม่ชอบของบุคคลทีส่ มั พันธ์กบั สิ่งแวดลอ้ ม
ในการทางาน และ (3) บุคลิกลักษณะของบุคคล เช่น มีความเคร่งครัด มีความรับผิดชอบสูง
ดังนัน้ สาเหตุปจั จัยที่มีผลต่ อความเครีย ดจากการทางาน อาจสรุ ปได้จากข อ้ พิจารณาทางทฤษฎี และจาก
รายงานการศึกษาหลาย ๆ ฉบับดังทีไ่ ด้กล่าวมาแลว้ ดังต่อไปนี้
1) การควบคุมงาน (Job control) เป็ นการมีส่วนร่ วมของคนงานในอันที่จะกาหนดงานประจา (routine)
รวมไปถึงการกาหนด ควบคุมเวลา และกระบวนการทางานด้วย การศึกษาหลายฉบับได้แนะนาว่าถ้าขาดปัจจัยนี้อาจทา
ให้เกิดความลา้ ทัง้ ทางสรีรวิทยาและทางอารมณ์
2) การสนับสนุนจากสั งคม (social support) หมายถึง ความช่ วยเหลือที่ได้รบั จากหัวหน้างาน ผูร้ ่ วมงาน
และครอบครัว ความสนับสนุ นจากสังคม จะช่ วยลดผลกระทบจากความเครียดลงได้ แต่ถา้ ขาดปัจจัยนี้ก็จะเป็ นการ
เพิม่ ภาระของสิง่ คุกคามให้หนักยิ่งขึ้น
3) ความไม่ พึงพอใจในงานที่ทา (Job distress or dissatisfaction) มีความสัมพันธ์โดยตรงกับเนื้องานและ
ปริมาณงานทีท่ า
4) ความต้ องการของงานและผลการปฏิ บัติงาน (Task and performance demand) ถูกกาหนดโดยภาระ
งาน รวมไปถึงความต้องการความตัง้ ใจในการทางานด้วย วันกาหนดส่งงาน (deadline) ก็เป็ นตัวการสาคัญทีท่ าให้เกิด
ความเครียดได้
5) ความมั่นคงในหน้ าที่การงาน (Job security) ปัญหาส่วนใหญ่ คือความกังวลหรือความกลัวการตกงาน
แต่ถา้ ในอนาคตมีแนวโน้มเพิม่ ความต้องการความชานาญพิเศษ (Skill) ในงานทีต่ นทาอยู่ก็อาจลดปัญหานี้ได้

6) ความรั บผิ ดชอบ (Responsibility) งานที่ตอ้ งการความรับผิด ชอบสู งมีความสัม พัน ธ์โดยตรงกับการ
เพิ่มขึ้นของโรคแผลในกระเพาะอาหารและความดันโลหิตสู ง ทัง้ นี้ตวั ความรับผิด ชอบเองอาจไม่ได้เป็ นสาเหตุข อง
ความเครียดโดยตรง แต่ปริมาณความรับผิดชอบของงานที่เกินระดับความรับผิดชอบที่บุคคลนัน้ มีอยู่จะเป็ นตัวการที่
ทาให้เกิดความเครียดได้
7) ปั ญหาสิ่ งแวดล้ อมทางกายภาพ (Physical environmental problems) รวมความถึงปัญ หาเสีย งดัง
แสงสว่างทีไ่ ม่เหมาะสม สภาพอากาศในตัวอาคารและสานักงานทีเ่ ล็กและปิ ดทึบ
8) ความซั บซ้ อนของงาน กาหนดโดยจานวนความต้องการของงานทีแ่ ตกต่างกันในงานหนึ่ง ๆ งานซา้ ซาก
จาเจ (repetitive and monotonous work) จัดเป็ นงานทีข่ าดความซับซ้อน ซึง่ คนงานทัว่ ไปมักจะไม่ชอบงานลักษณะ
นี้ และในทางตรงกันขา้ มงานที่มคี วามซับซ้อนมากก็สามารถกระตุน้ ให้เกิดความรู ส้ กึ ถึงความสามารถที่มีอยู่จากัดซึ่ง
นาไปสู่ความลา้ ทางอารมณ์ได้ (emotional strain)
หลาย ๆ คนอาจเคยมีประสบการณ์กบั ปัจจัยทีท่ าให้เกิดความเครียดทีน่ อกเหนือจากปัจจัยทัง้ 8 ขอ้ ทีไ่ ด้กล่าว
มาแล ว้ ก็ได้ อย่ างไรก็ ตาม ปัจจัยทัง้ 8 ข อ้ นี้ ถูก รวบรวมมาจากแบบสอบถามของนัก วิจยั ทางด้านสังคมศาสตร์ท่ีมี
ประสบการณ์การทางานทางด้านความเครียดจากการทางานมาเป็ นเวลาช้านาน ทัง้ นี้สาเหตุปจั จัยทัง้ 8 ขอ้ นี้ อาจนาไป
ขยายความออกเป็ นรายละเอียดปลีกย่อยมากกว่านี้ก็ได้

3. การวัดความเครียดจากการทางาน
การวัดความเครียดในการทางานนัน้ โดยทัวไปมั
่ กเน้นไปทีก่ ารวัดภาวะทางด้านจิตใจของบุคคลผูน้ นั้ ดังนัน้ สิ่ง
แรกทีต่ อ้ งกระทาก็คือการซักถามเกี่ยวกับอารมณ์ความรูส้ กึ ของบุคคลทีม่ สี ่วนสัมพันธ์กบั สภาพการทางานของเขาซึง่ ถื อ
เป็ นขอ้ มูลประเภท State-dependent subjective data หรือขอ้ มูลทีข่ ้นึ อยู่กบั ผูบ้ อกเล่า/ผูต้ อบ
ปัจจุบนั การศึกษาวิจยั ทีเ่ กี่ยวกับความเครียดจากการทางานส่วนใหญ่ นนั้ เป็ นการสารวจโดยใช้แบบสอบถาม
และมัก สอบถามเกี่ย วกับเรื่องสภาพการทางาน สุขภาพ และความเป็ นอยู่ ของคนงาน ปัจจัยที่มีผลต่ อความเครีย ด
ความพอใจในงานที่ทา และภาวะอารมณ์ความรู ส้ กึ วิธีการที่นิยมใช้กนั มากในการประเมินการตอบสนองของร่ างกาย
ด้านจิตใจก็คือการใช้แ บบสารวจอารมณ์ค วามรู ส้ ึก (mood checklists) ซึ่งสามารถวัด ความรู ส้ ึก ของคนงานได้ดี
การใช้ checklist ทีแ่ ยกแยะให้เห็นชัดเจนระหว่างความเครียดกับความตื่นตัวเป็ นตัวอย่างการสารวจที่ดี ยกตัวอย่าง
เช่น หลังจากการทางานที่ซา้ ซากจาเจเป็ นระยะเวลานาน ๆ พบการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของการเกิดความเครียดที่
รายงานด้วยตนเอง ในขณะเดียวกันก็พบการลดลงของรายงานด้วยตนเอง เรื่องความตื่นตัว อย่างชัดเจนด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้ ยังมีการใช้แบบสอบถามทางสังคมจิตวิทยา (psychosocial questionnaires) ซึ่งใช้ประเมินได้ดี
ในเรื่องปัจจัยทางสังคมจิตวิทยาต่าง ๆ เช่น การรับรูแ้ ละความรู ส้ กึ เกี่ยวกับสภาพงานรวมไปถึงความพึงพอใจในงานที่
ทาความรูส้ กึ หนัก-เบาของงาน จังหวะก้าวของงานโอกาสความก้าวหน้าในงานทีท่ าอยู่สไตล์การควบคุมดู แลของหัวหน้า
งานและสิง่ แวดลอ้ มด้านองค์กรการทางาน
สิ่งที่น่าจะเป็ นประโยชน์มากที่สุดก็คือ การรวมเอาตัวชี้วดั ด้านสีรวิทยาของความเครียดมาวิเคราะห์ร่วมกับ
แบบสอบถาม เช่ น การวัดระดับฮอร์โมน catecholamines ในปัสสาวะ การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ และความดัน
โลหิตเพือ่ นามาหาความสัมพันธ์กบั ผลการสารวจโดยใช้แบบสอบถาม เพือ่ จะได้ขอ้ มูลทีส่ นับสนุ นซึง่ กันและกันได้
กล่าวโดยสรุ ป เนื่ องจากสาเหตุข องความเครีย ดจากการทางานมีปจั จัย หลากหลายที่ม าเกี่ย วข อ้ ง การวัด
ความเครียดจึงต้องใช้วธิ ีการประเมินทัง้ 4 ประเภทดังต่อไปนี้ร่วมกันหรือบางประเภทร่วมกันก็ได้ กล่าวคือ วิธีการทาง
(1) สรีรวิทยา (2) ชีวเคมี (3) จิตวิทยา และ (4) พฤติกรรมศาสตร์ ทัง้ นี้ตอ้ งอาศัยความชานาญพิเศษของผูท้ าการ
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สารวจ รวมทัง้ ความเหมาะสมของเครื่องมือด้วย โดยทัว่ ไปมัก ทาการประเมิน ความเครีย ดโดยการสอบถามระดับ
ความเครียดทีค่ นงานรูส้ กึ ควบคู่ไปกับการตรวจวัดด้วยวิธีทางสรีรวิทยา ชีวเคมีและพฤติกรรมศาสตร์
3.1 วิธีท างสรี รวิ ทยา ใช้เพื่อ ประเมิน ความต้องการของงานทัง้ ด้า นกายภาพและจิตใจและน ามาก าหนด
ระยะเวลาพักทีเ่ หมาะสมหรือวิธีการปรับปรุ งสภาพการทางาน วิธีการทางสรีรวิทยา ได้แก่
- การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ
- การวัดความดันโลหิต
- การวัดอัตราการหายใจ
- การวัดคลืน่ ไฟฟ้ ากลา้ มเนื้อ (Electromyography)
3.2 วิธีทางชี วเคมี ทาได้โดยการตรวจวัดของเหลวในร่ างกายหลายชนิด เช่ น ปัสสาวะ เลือด และนา้ ลาย
การตรวจวิเคราะห์ปสั สาวะเป็ นทางเลือกที่นิยมมากที่สุด ในบางกรณี ก็อาจมีความจาเป็ นต้องตรวจวิเคราะห์ชีวเคมีใน
เลือด วิธีการทางชีวเคมีท่ใี ช้บ่อย ๆ ได้แก่ การตรวจอะดรีนาลิน นอร์อะดรีนาลิน คอร์ติซ อล สเตีย รอยด์ กลู โคส
กรดยูริก ไตรกลีเซอไรด์ และไขมัน
3.3 วิธีทางจิตวิทยา ทาได้โดยการใช้แบบสอบถามทางสังคมจิตวิทยา (Psychosocial questionnaires)
และแบบสารวจอารมณ์ความรูส้ กึ (mood checklists) ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแลว้
3.4 วิธีทางพฤติกรรมศาสตร์ มีวธิ ีการหลากหลายทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ใี ช้ในการประเมินความเครียดจาก
การทางานได้ เช่ น การสังเกตพฤติกรรมเพื่อประเมินว่าเบี่ยงเบนไปจากปกติหรือไม่ การตรวจสอบการสู บบุหรี่ หรือ
การดื่มสุรา และการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน (ผลผลิตและอัตราความผิดพลาดในการทางาน)

4. การจัดการกับความเครียด
ตามแนวความคิดแบบอุดมคติ เราไม่จาเป็ นต้องหามาตรการจัดการกับปัญหาความเครียดจากการทางานเลย
ถ้าเราสามารถป้ องกันปัญหานี้ได้เสียตัง้ แต่ตน้ โดยการใช้จติ วิทยาการจัดองค์กรการทางาน การคัดเลือกคนงานและ
การจัด งานให้เหมาะสมกับคนทางาน การพิจ ารณาปัจจัย ของมนุ ษย์ในการออกแบบสถานที่ทางาน และใช้ค วามรู ้
เกี่ยวกับความเครียดทีม่ สี าเหตุจากการทางานในหลาย ๆ อาชีพ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบในระยะยาวของการออกแบบ
สถานที่ทางาน และองค์กรการทางานมักไม่เป็ นที่เขา้ ใจอย่ างเพียงพอสาหรับนักออกแบบ เนื่องจากสาเหตุปจั จัยของ
ความเครียดในสถานทีท่ างานนัน้ มีความซับซ้อนและหลากหลาย ดังนัน้ ในทางปฏิบตั ิ การจัดการกับความเค รียดโดย
ใช้วิธีการทางบุคคลจึงเป็ นสิ่งจาเป็ น อยู่ ดี ซึ่งต้องพิจารณาควบคู่ ก บั วิธีการทางองค์ก รการทางาน และเนื่ องจากการ
ออกแบบงานส่วนใหญ่รวมทัง้ การดาเนินการปรับปรุงแก้ไของค์กรการทางาน ยังไม่เคยได้รบั การทดสอบด้วยวิธีการที่
เป็ น ระบบว่ าสามารถควบคุ ม ความเครีย ดจากการท างานได้ ดัง นัน้ จึง ควรให้ค วามส าคัญ กับข อ้ เสนอแนะต่ า ง ๆ
ดังต่อไปนี้ ซึง่ อิงตามทฤษฎีในการออกแบบงานใหม่มากกว่าหลักฐานโดยสรุปทางการศึกษาวิจยั
4.1 การออกแบบสถานที่ทางานใหม่ (Workstation redesign) เพื่อลดภาระของระบบประสาทสัมผัส เช่ น
การมอง การได้ยิน รวมไปถึง การปรับ ท่ า ทางการท างานให้เ หมาะสมขึ้น ลดภาระของกล า้ มเนื้ อ มือ และเพื่อ ให้
สภาพแวดลอ้ มการทางานสะดวกสบายขึ้น
4.2 การออกแบบงาน (Job design) เช่ น การให้คนงานได้มสี ่วนร่ วมในการควบคุมการทางานของเขาและการ
ตัดสินใจในงาน การไม่ทางานหนักเกินกาลัง รวมไปถึงการมีทางเลือกวิธีการทางานที่หลากหลาย นอกจากนี้ การแยก

คนงานให้ทางานในสถานีงานหนึ่ง ๆ ประจาที่ ก็เป็ นสิง่ ทีค่ วรหลีกเลีย่ ง เพราะคนงานเหล่านัน้ จะไม่ได้รบั การสนับสนุ น
ทางสังคม อย่างไรก็ตาม งานบางอย่างก็ไม่สามารถออกแบบให้มปี ฏิสมั พันธ์กบั สังคมได้จงึ จาเป็ นต้องทางานตามลาพัง
ดังนัน้ การจัดระยะเวลาพักพร้อม ๆ กันก็ช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้
4.3 การจัดองค์ ก รการทางาน ปัจ จัย หนึ่ ง ที่ทาให้เ กิด การต่ อ ต้า นในงานก็ คือ การเปลี่ย นแปลงกิจ กรรม
การทางานบ่อย ๆ โดยทีค่ นงานก็ไม่มคี วามรูใ้ นการเปลีย่ นแปลงนัน้ ถ้าต้องการให้เกิดความสาเร็จในการเปลีย่ นแปลง
กระบวนการทางาน องค์ก รควรมีน โยบายให้ค นงานได ม้ ีส่ ว นร่ ว มในทุก ขัน้ ตอนของกระบวนการเปลี่ย นแปลง
การอบรมพนักงานก็เป็ นสิง่ จาเป็ นโดยเริ่มตัง้ แต่การอธิบายถึงเทคโนโลยี วิธีการทางาน และประโยชน์ท่ที างบริษทั และ
คนงานจะได้รบั รวมทัง้ การฝึ กปฏิบตั ิโดยพนักงานที่มีความชานาญ การควบคุมดู แลการทางานก็ควรกระทาโดยการ
กระตุน้ ในเชิงบวกและให้ความสนับสนุ น ไม่ใช่ การควบคุมติดตามอย่ างใกลช้ ิด ซึ่งจะทาให้พนักงานรู ส้ ึกกดดันและ
เครียด
4.4 การจัดการที่บุคคล เป็ นวิธีการหนึ่งที่มปี ระสิทธิภาพในการลดความเครียดระดับสู งของคนงาน วิธีการ
ทางสรีรวิทยา-จิตใจ (psycho-physiological) เช่ น การคลายเครียด การนัง่ สมาธิ ได้ถูกนามาใช้อย่ างได้ผลในการ
แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับความเครีย ด ตัง้ แต่ ในช่ วงปี 1930 ซึ่งจัดเป็ นการรัก ษาไม่ใช่ การป้ องกัน รายงานการศึ กษาที่
เกี่ยวขอ้ งกับการลดอาการเครียดของคนงานได้มขี นั้ ครัง้ แรก ในปี 1977 โดย Peters, Benson และ Porter ซึง่ ศึกษา
ผลของโปรแกรมการคลายเครียด/การนัง่ สมาธิในการลดความดันโลหิตในบริษทั Converse Rubber ในกรุงบอสตัน
โดยมีคนงานอาสาสมัครจานวน 126 คน ได้เขา้ โปรแกรมการฝึ กการคลายความเครียดโดยวิธีการนัง่ สมาธิเป็ นเวลา
12 สัปดาห์ ผลพบว่าคนงานเหล่านี้มีความดันโลหิตลดลง และในการศึกษาอื่นซึ่งใช้เทคนิคหลากหลายโดยการคลาย
กลา้ มเนื้อ การฝึ กการหายใจ และการรักษาทางจิต พบว่าสามารถลดอาการปวดศีรษะและอาการกระวนกระวายได้ใน
30 คน ภายในเวลา 3 เดือน หลังจากการรักษาเสร็จสิ้นลง
วิธีการต่ าง ๆ ที่กล่าวมานี้ ได้รบั การตรวจสอบแล ว้ ว่าสามารถใช้ควบคุ มความเครีย ดในงานได้ในหลาย ๆ
กรณี อาจต้องใช้หลาย ๆ วิธีการร่วมกัน วิธีการแรกทีค่ วรใช้ก็คือการกาจัดหรือป้ องกันการสัมผัสสิ่งคุกคามภายนอกซึ่ง
ทาได้โดยการค้น หาต้น กาเนิ ด ของความเครีย ด และใช้วิธีก ารทางเออร์โกโนมิกส์ การออกแบบงาน และ /หรือการ
ปรับปรุงแก้ไของค์กรการทางาน ในบางกรณี อาจเป็ นการยากที่จะกาจัดสิ่งคุกคามได้อย่ างสมบูรณ์ จึงควรใช้วธิ ีการที่
เน้นการลดภาระของความเครียด และตามด้วยวิธีการจัดการทีบ่ คุ คลเพือ่ ลดอาการเครียด

กิจกรรม 5.3.3
1. จงสรุ ปแนวความคิดที่เกี่ยวกับความเครี ยดจากการทางานมาพอสังเขป
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2. จงบอกถึงวิธีการวัดความเครี ยดจากการทางานว่ามีกี่วิธี อะไรบ้าง
3. จงกล่าวถึงข้อเสนอแนะในการจัดการกับความเครี ยดจากการทางานว่ามีอะไรบ้าง
แนวตอบกิจกรรม 5.3.3
1. ความเครี ยดจากการทางานเป็ นสภาวะทางอารมณ์หรื อจิตใจ ซึ่ งเป็ นผลมาจากความแตกต่าง
ระหว่างระดับความต้องการของงานและระดับความสามารถของบุคคลในการทางาน
2. 4 วิธี ได้แก่ วิธีการทางสรี รวิทยา ชีวเคมี จิตวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์
3. การออกแบบสถานที่ทางานใหม่ การออกแบบงาน การจัดองค์การการทางาน และการจัดการที่
บุคคล

ตอนที่ 5.4
การสารวจและการประยุกต์ หลักเออร์ โกโนมิกส์ ในการทางาน
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 5.4 แลว้ จึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่ อง
5.4.1 การสารวจด้านเออร์โกโนมิกส์
5.4.2 การออกแบบหน่ วยทีท่ างาน
5.4.3 การยกเคลือ่ นย้ายวัสดุ
5.4.4 การดาเนินงานด้านเออร์โกโนมิกส์ในสถานทีท่ างาน

แนวคิด
1. การสารวจด้านเออร์โกโนมิกส์จะทาให้ทราบถึงระบบงานขององค์กรในภาพรวม ซึ่งประกอบไป
ด้วยปัจจัยด้านบุค ลากร เทคโนโลยี และสิ่งแวดล อ้ มในการทางาน การวิเคราะห์ระบบงานจึง
กลายเป็ นความพยายามที่จาเป็ น ในการช่ วยสนับสนุ น ขอ้ มูล เพื่อการตัด สิน ใจที่ด ีขององค์ ก ร
ในการพัฒ นาปรับ ปรุง สภาพและสิ่ง แวดล อ้ มในการทางาน นาไปสู ่ก ารเพิ่ม ความปลอดภัย
ประสิทธิภาพในการทางาน รวมทัง้ ความเป็ นอยู่ทด่ี ขี องคนงานทัง้ ด้านกายภาพและจิตใจ
2. การออกแบบหน่ วยที่ทางาน/อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการทางานให้ถูกต้องเหมาะสมตามหลัก
เออร์โกโนมิกส์ จะช่ วยให้ผูป้ ฏิบตั ิงานสามารถทางานได้อย่ างสะดวก ปลอดภัย เกิดขวัญและ
ก าลัง ใจในการท างาน นับ เป็ น การเพิ่ม ประสิท ธิ ภ าพในการท างาน เพราะโอกาสในการเกิ ด
อุบตั ิเหตุหรือความผิดปกติของกลา้ มเนื้อและกระดู กโครงร่ างเนื่องจากการทางานได้ถูกควบคุม
ป้ องกันไว้ล่วงหน้าด้วยการออกแบบที่ดี ส่ งผลให้คนงานสามารถทางานได้ในลักษณะท่าทางที่
เหมาะสมและเป็ นธรรมชาตินบั เป็ นการช่วยเพิม่ ผลผลิตได้ทางหนึ่ง
3. กิจกรรมสาคัญทีม่ กั พบได้ในสถานประกอบกิจการทัวไป
่ ก็คือการยกเคลือ่ นย้ายวัสดุ ซึ่งปัจจุบนั
ก็เป็ นทีเ่ ขา้ ใจโดยทัวกั
่ นแลว้ ว่าการยกของทีผ่ ดิ วิธีหรือท่าทางในการยกทีไ่ ม่เหมาะสมส่งผลให้เกิด
ปัญหาปวดหลังได้งา่ ย นอกเหนือไปจากนา้ หนักของสิ่งของ ขนาด รู ปทรง และความถี่ในการยก
เคลือ่ นย้าย ดังนัน้ การอบรมให้ความรูใ้ นเรื่องการยกเคลือ่ นย้ายวัสดุท่ถี ูกต้องปลอดภัย รวมทัง้
การฝึ ก ปฏิบตั ิจ นช านาญและการใช้อุปกรณ์ เครื่ องทุ่น แรง จะช่ วยลดอั ต ราการบาดเจ็บ ของ
ร่างกายรวมทัง้ ความสูญเสียต่าง ๆ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
4. การดาเนินงานด้านเออร์โกโนมิกส์ในสถานที่ทางาน โดยเน้นวิธีการที่ง่ายและประหยัด กล่าวคือ
ผู ป้ ฏิบ ตั ิ ง านสามารถด าเนิ น การได้ด ว้ ยตนเองและสู ญ เสีย ค่ า ใช้จ่ า ยเพีย งเล็ก น้อ ย แต่ เ กิ ด
ประโยชน์และเห็นผลได้ชดั เจนในทางปฏิบตั ิ นับเป็ นสิ่งสาคัญที่ควรสนับสนุ นให้เกิดขึ้นในทุก
สถานประกอบกิจการ โดยเริ่มตัง้ แต่ การค้นหาปัญหา การประเมินหรือวิเคราะห์ปญ
ั หา รวมทัง้
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การควบคุมแก้ไขปัญหาด้านเออร์โกโนมิกส์ ทัง้ นี้พนักงานควรได้รบั การอบรมให้ความรู แ้ ละฝึ ก
ปฏิบตั กิ ารดาเนินการทัง้ 3 ขัน้ ตอนดังกล่าว

วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาตอนที่ 5.4 จบแลว้ นักศึกษาสามารถ
1. ดาเนินการสารวจเบื้องต้นด้านเออร์โกโนมิกส์ได้ โดยใช้แบบสารวจเออร์โกโนมิกส์
2. อธิบายหลักการออกแบบหน่ วยทีท่ างาน รวมทัง้ อุปกรณ์ เครื่องมือเพื่อให้เกิดความสะดวก และ
ความปลอดภัยในการทางานได้
3. อธิบายปัจจัยทีท่ าให้เกิดผลกระทบต่อร่างกาย เนื่องจากการยกเคลือ่ นย้ายวัสดุ รวมทัง้ วิธีการยก
เคลือ่ นย้ายวัสดุทถ่ี ูกต้องและเหมาะสมได้
4. อธิ บ ายวิธี ก ารด าเนิ น งานด้า นเออร์โ กโนมิก ส์ใ นสถานที่ท างานได้ โดยเน้น วิธี ก ารที่ง่า ยและ
ประหยัด

เรื่องที่ 5.4.1
การสารวจด้ านเออร์ โกโนมิกส์
ระบบงานประกอบด้วยตัวแปรด้านองค์กร 3 ส่วน คือ ส่วนบุคลากร ส่วนเทคโนโลยี และส่วนสิ่งแวดลอ้ มใน
การทางาน การวิเคราะห์ระบบงานมีความจาเป็ นในการช่ วยสนับสนุ นขอ้ มูล เพื่อการตัดสินใจที่ดีขององค์กรในการ
พัฒนาปรับ ปรุ ง สภาพและสิ่ง แวดล อ้ มในการทางาน นาไปสู่ ก ารเพิ่ม ความปลอดภัย ประสิท ธิภ าพในการทางาน
การพัฒนาเทคโนโลยี รวมทัง้ ความเป็ นอยู่ท่ดี ีของคนงานทัง้ ทางกายภาพและจิตใจ แบบสารวจนับเป็ นเครื่องมือที่ใช้
โดยทัวไปในการรวบรวมฐานข
่
อ้ มูลสาหรับผูว้ างแผนขององค์กรในการจัดลาดับความสาคัญของกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่
การคัด เลือกและจัด ตาแหน่ งบุค ลากร การประเมิน ผลงาน การจัด การด้านอาชี วอนามัย และความปลอดภัย การ
ออกแบบระบบคนกับ เครื่อ งจัก ร และการออกแบบงาน รวมทัง้ การออกแบบใหม่ (redesign) แบบส ารวจที่มีอ ยู่
หลากหลายในปัจจุบนั ลว้ นแลว้ แต่ได้รบั การพัฒนาขึ้นมาเพือ่ สนองตอบวัตถุประสงค์ทไ่ี ด้กาหนดขึ้น แบบสารวจทีเ่ ป็ นที่
นิยม ได้แก่ Position Analysis Questionnaire หรือ PAQ (McCormick, 1979) Job Components Inventory
(Banks and Miller, 1984) Job Diagnostic Survey (Hackman and Oldham, 1975) และ Multi-method
Job Design Questionnaire (Campion, 1988)
แบบสารวจ PAQ มีอยู่ 6 ส่วนด้วยกัน ประกอบไปด้วยขอ้ ความด้านพฤติกรรม 189 ขอ้ เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ าน และขอ้ คาถามอีก 7 ขอ้ ทีเ่ กี่ยวขอ้ งกับการจ่ายเงินทดแทน แบ่งเป็ น
- การได้รบั ขอ้ มูลข่าวสาร (ผูป้ ฏิบตั ิงานได้รบั ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับงานที่ตนต้องกระทาอย่าง ไร และที่ไหน)
มีอยู่ 35 ขอ้
- กระบวนการด้านจิตใจ (กระบวนการสือ่ สารขอ้ มูลและการตัดสินใจในการปฏิบตั งิ าน) มีอยู่ 14 ขอ้
- ผลผลิตของงาน (งานทีป่ ฏิบตั ไิ ด้และเครื่องมืออุปกรณ์ทใ่ี ช้) มีอยู่ 50 ขอ้
- ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีอยู่ 36 ขอ้
- สถานการณ์ของงานและเนื้องาน (เนื้องานด้านกายภาพ/สังคม) มีอยู่ 18 ขอ้
- ลักษณะงาน (ตารางการทางาน ความต้องการของงาน) มีอยู่ 36 ขอ้
แบบสารวจ Job Components Inventory Mark II ประกอบด้วย 7 ส่วน ส่วนแรกที่เกี่ยวกับรายละเอียด
ขององค์กร ลักษณะงานและรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ชีวติ สาหรับอี ก 6 ส่วนทีเ่ หลือ คือ
- เครื่องมือและอุปกรณ์ (การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์กว่า 200 ชนิด) มีอยู่ 26 ขอ้
- ความต้องการด้านกายภาพและการรับรู ้ (ความแข็งแรง การมีปฏิสมั พันธ์ ความตัง้ ใจ) มีอยู่ 23 ขอ้
- ความต้องการด้านคณิ ตศาสตร์ (การใช้ตวั เลข ตรีโกณ การประยุกต์คณิ ตศาสตร์ เช่ น การทางานที่มแี ผน
และการวาดภาพ) มีอยู่ 127 ขอ้
- ความต้องการการสือ่ สาร (การเตรียมจดหมาย การใช้ระบบโค้ด การสัมภาษณ์บคุ คล) มีอยู่ 19 ขอ้
- การตัดสินใจและความรับผิดชอบ (การตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการทงาน ลาดับขัน้ ตอนของงาน มาตรฐานและ
อืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวขอ้ ง) มีอยู่ 10 ขอ้
- สภาพเงือ่ นไขของงานและลักษณะงานทีต่ นรับรู ้
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แบบสารวจ Ergonomic Job Analysis หรือ AET (Rohmert and Landau, 1985) ได้รบั การพัฒนาขึ้น
โดยใช้แนวคิดเรื่องความเค้น-ความเครียด แบบสารวจนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 คือ คนในระบบงาน (143 ขอ้ ) ได้แก่ วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งแวดลอ้ มในการทางานทัง้ ด้าน
กายภาพ เคมี องค์กร และเศรษฐกิจและสังคมในงาน
ส่ วนที่ 2 คือ การวิเคราะห์งาน (31 ขอ้ ) แบ่งกลุ่มตามวัสดุทใ่ี ช้และงานทีเ่ กี่ยวขอ้ งกับคนงาน
ส่ วนที่ 3 คือ การวิเคราะห์ความต้องการของงาน (42 ขอ้ ) ประกอบด้วย ความรับรู ข้ องคนงาน การตัดสินใจ
และการตอบสนอง/กิจกรรม
นอกจากนี้ ยังมี AET supplement หรือ H-AET ซึง่ รวมลักษณะท่าทางและการเคลือ่ นไหวในการทางานใน
กิจกรรมประกอบชิ้นส่วนในโรงงานอุตสาหกรรมเขา้ ไวด้ ว้ ย
แบบสารวจโดยทัว่ ไปมักจะมีประเด็นหลักในการวิเคราะห์เพียงหนึ่ง ในสองของประเด็นต่อไปนี้ (1) ประเด็น
หลัก คือวิเคราะห์งาน เช่ น AET หรือ (2) ประเด็นหลัก คือวิเคราะห์คนงาน เช่ น PAQ สาหรับแบบสารวจ Nordic
questionnaire นัน้ เน้นการวิเคราะห์สถานทีท่ างาน (Ahonen, Launis and Kuorinka, 1989) ซึง่ รวบรวมหัวขอ้ ต่าง
ๆ ดังนี้ คือ
- พื้นทีใ่ นการทางาน
- กิจกรรมด้านกายภาพทัวไป
่
- กิจกรรมการยกของ
- ลักษณะท่าทางและการเคลือ่ นไหวของร่างกาย
- ความเสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุ
- เนื้องาน
- ขอ้ จากัดในงาน
- การสือ่ สาร และการติดต่อระหว่างคนงาน
- การตัดสินใจ
- ความซา้ ซากของงาน
- ความตัง้ ใจในการทางาน
- สภาพแสงสว่าง
- สภาพอุณหภูมิ
- เสียงดัง
ส าหรับแบบส ารวจเออร์โ กโนมิก ส์ต่ อไปนี้ เป็ น แบบส ารวจที่ปรับปรุ ง ขึ้น เพื่อให้ใ ช้ง านได้อย่ างกว้างขวาง
นอกจากนี้ยงั มีแบบสรุปผลการประเมินในหน้าสุดท้าย ใช้สาหรับการสรุปผลตามกลุ่มของขอ้ ย่อยในแบบสารวจ ซึ่งจะ
มีประโยชน์ในการนาขอ้ มูลไปใช้ในการตัดสินใจปรับปรุงระบบงาน อย่างไรก็ตาม กระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบ
สารวจนี้ ค่อนขา้ งใช้เวลา ผูท้ ท่ี าแบบสารวจนี้จงึ ควรได้รบั การอบรมด้านเออร์โกโนมิกส์ทงั้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิใน
การประเมินระบบงานมาก่อนด้วย

แบบสารวจเออร์ โกโนมิกส์
แบบสารวจนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหา 5 ส่วน คือ (1) งาน/ความชานาญ (2) สภาพ/สิง่ แวดลอ้ มในการทงาน
(3) การรับรู/้ การควบคุมอุปกรณ์ (4) เครื่องจักร/เครื่องมือ และ (5) สังคมจิตวิทยา
ให้ผูต้ อบทาเครื่องหมาย ลอ้ มรอบคาตอบบ ใช่ หรือ ไม่ ใช่ ก่อน คาตอบว่า “ใช่” หมายถึงไม่มปี ญ
ั หา
คาตอบว่า “ไม่ใช่” ชี้ให้เห็นถึงความจาเป็ นในการประเมินและปรับปรุง ด้านเออร์โกโนมิกส์ จากนัน้ ให้ผูต้ อบระบุระดับ
คะแนน ดังนี้
0 หมายถึง ไม่ทราบหรือไม่เกี่ยวขอ้ ง
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
3 หมายถึง ไม่แน่ ใจ
4 หมายถึง เห็นด้วย
5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เรื่ องทั่วไป
อาจมีภาพถ่ายสถานทีท่ างานจริงหรือภาพวาดก็ได้
1. อธิบายองค์กรและหน้าที่

2. ลักษณะเฉพาะของคนงาน: อธิบายกลุ่มทางานร่วมกัน

3. อธิบายงาน: ระบุกระบวนการผลิต หรือกิจกรรมวัสดุทใ่ี ช้ รวมทัง้ อันตรายทีอ่ าจเกิดขึ้นได้จากการทางาน
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ส่ วนที่ 1 งาน/ความชานาญ
ก. ลักษณะงาน
4. งาน/รูปแบบของงานง่ายและไม่ซบั ซ้อน
ถ้า “ไม่ใช่” ให้ระบุระดับคะแนนต่อไปนี้
4.1 การมอบหมายงานถูกกาหนดไวอ้ ย่างเหมาะสมเพือ่ ให้ปฏิบตั ไิ ด้
4.2 เครื่องมือและวิธีการทางานถูกออกแบบเป็ นพิเศษตามวัตถุประสงค์ของงาน
4.3 ปริมาณการผลิตและคุณภาพงาน
4.4 คนทางานปฏิบตั หิ น้าทีห่ ลายงาน
ข. ความต้ องการความชานาญ
5. การทางานเป็ นกิจกรรมง่าย ๆ
ถ้า “ไม่ใช่” ให้ระบุระดับคะแนนต่อไปนี้
5.1 การทางานต้องการความรูแ้ ละความชานาญ
5.2 การทางานต้องการกาอบรมให้เกิดความชานาญ
5.3 คนงานเกิดขอ้ ผิดพลาดในการทางานบ่อย ๆ
5.4 การทางานต้องการการสับเปลีย่ นหมุนเวียนบ่อย ๆ
5.5 การทางานต้องใช้ความเร็วเท่าเครื่องจักร/ใช้ระบบอัตโนมัติ
หมายเหตุ และขอ้ เสนอแนะเพือ่ การปรับปรุง (ขอ้ 4-5.5)

 ระบุคะแนนโดยผูป้ ระเมิน
ส่ วนที่ 2 สภาพ/สิ่งแวดล้ อมในการทางาน
ค. กิจกรรมด้ านกายภาพทั่วไป
6. กิจกรรมถูกกาหนดและควบคุมโดยคนงาน
ถ้า “ไม่ใช่” ให้ระบุระดับคะแนนต่อไปนี้
6.1 คนงานรักษาระดับจังหวะก้าวของงานให้ได้ตามเป้ าหมาย
6.2 การทางานต้องมีการเคลือ่ นไหวซา้ บ่อย ๆ

ใช่/ไม่ใช่
(ระบุเลข 0-5)




ใช่/ไม่ใช่
(ระบุเลข 0-5)






ระบุคะแนนโดยคนงาน 

ใช่/ไม่ใช่
(ระบุเลข 0-5)



6.3 การทางานกระตุน้ ให้ระบบหัวใจ/ระบบหายใจต้องทางาน: เบา/ปานกลาง/หนัก/หนักมาก (ให้เลือก )
(งานใดทีเ่ ป็ นงานหนัก?): ระบุ

6.4 การทางานต้องการการออกแรงกลา้ มเนื้อมาก
6.5 การทางาน (ควบคุมอุปกรณ์ พวงมาลัยเหยียบเบรค) เป็ นงานทีใ่ ช้กลา้ มเนื้อแบบสถิต
6.6 การทางานส่งผลให้ตอ้ งทางานจากัดอยู่กบั ทีเ่ ป็ นเวลานาน (นัง่ หรือยืน)
ง. การยกเคลื่อนย้ ายวัสดุด้วยมือ
ลักษณะวัสดุทต่ี อ้ งเคลือ่ นย้าย: สิง่ มีชีวติ /สิง่ ไม่มชี ีวติ ขนาด และรูปทรง

7. การทางานต้องการกิจกรรมการยกเคลือ่ นย้ายวัสดุนอ้ ย
ถ้า “ไม่ใช่” ให้ระบุงานต่อไปนี้
7.1 ลักษณะการยก: ดึง/ดัน/หมุน/ยกขึ้น/ยกลง/ถือไว้
(ระบุความถี)่ ..............................................
7.2 นา้ หนักทีย่ ก (กิโลกรัม) 5-10, 10-20, 20-30, 30-40, > 40
7.3 ระยะห่างจากลาตัวในแนวระนาบขณะยก
7.4 ความสูงของวัสดุเมือ่ เทียบกับร่างกายผูย้ ก: ระดับพื้น หัวเข่า เอว อก ไหล่
7.5 เสื้อผ้าผูส้ วมใส่จากัดการเคลือ่ นไหวในการยก
8. สภาพงานปลอดภัยจากความเสีย่ งในการบาดเจ็บของร่างกาย
ถ้า “ไม่ใช่” ให้ระบุระดับคะแนนต่อไปนี้
8.1 สามารถปรับงานเพื่อลดภาระของงานยกเคลือ่ นย้ายได้
8.2 สามารถบรรจุหบี ห่อวัสดุดว้ ยขนาดมาตรฐานได้
8.3 สามารถปรับขนาด/ตาแหน่ง ของทีจ่ บั วัสดุได้
8.4 คนงานไม่ได้รบั วิธีการทีป่ ลอดภัยกว่าในการเคลือ่ นย้ายวัสดุ
8.5 การใช้อปุ กรณ์ เครื่องทุ่นแรงอาจช่วยลดความเค้นของร่างกายได้
ให้ระบุ อุปกรณ์ เครื่องทุ่นแรงทีม่ อี ยู่ เช่น รอก รถเข็น................





ใช่/ไม่ใช่
(ระบุเลข 0-5)
(ให้เลือก )
(ให้เลือก )
(ให้เลือก )

ใช่/ไม่ใช่
(ระบุเลข 0-5)
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ขอ้ เสนอแนะเพือ่ การปรับปรุง (ขอ้ 6-8.5)

จ. สถานที่ทางาน/การออกแบบสถานที่ทางาน อาจวาดแผนผังแสดงพื้นที่ในการทางานของคนงาน
9. สถานทีท่ างานเหมาะสมกับขนาดสัดส่วนร่างกายคนงาน
ใช่/ไม่ใช่
ถ้า “ไม่ใช่” ให้ระบุระดับคะแนนต่อไปนี้
(ระบุเลข 0-5)
9.1 ระยะงานไกลเกินเอื้อมถึง ทัง้ ในแนวระนาบแลแนวดิ่ง (> 60 ซม.)

9.2 ความสูงของโต๊ะทางาน/อุปกรณ์ ปรับระดับไม่ได้ หรือปรับได้นอ้ ย

9.3 ไม่มพี ้ นื ทีว่ างสาหรับงานสนับสนุ น (เช่น งานตรวสอบ และบารุงรักษา)

9.4 สถานีงานมีสง่ิ กีดขวาง ส่วนทีย่ ่นื ออกมา หรือขอบแหลมคม

9.5 พื้นทีท่ างานลืน่ ขรุขระ ไม่มนคง
ั่

10. การจัดวางที่นงั ่ ทางานเหมาะสมดี (เช่น เก้าอี้นงั ่ สบาย มีส่วนหนุ นให้ท่าทางเหมาะสม)
ใช่/ไม่ใช่
ถ้า “ไม่ใช่” ให้ระบุระดับคะแนนต่อไปนี้
(ระบุเลข 0-5)
10.1 ขนาดสัดส่วนทีน่ งั ่ ไม่เหมาะสมกับขนาดสัดส่วนคนนัง่
(เช่น ความสูงของทีน่ งั ่ ทีพ่ งิ หลัง)

10.2 ทีน่ งั ่ ปรับระดับได้เพียงเล็กน้อย

10.3 ทีน่ งั ่ ไม่มที ห่ี นุ นช่วยในการทางานกับเครื่องจักร (โดยมีขอบหนา/ปลอกหุม้ ทีแ่ ข็ง)

10.4 มีการส่งผ่านความสันสะเทื
่
อนมายังทีน่ งั ่ ทางาน

11. มีสง่ิ สนับสนุ นทีเ่ พียงพอเพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยในการทางาน
ใช่/ไม่ใช่
ถ้า “ไม่ใช่” ให้ระบุระดับคะแนนต่อไปนี้
(ระบุเลข 0-5)
11.1 ไม่มพี ้ นื ทีเ่ พียงพอในการจัดเก็บเครื่องมือ หรือของใช้ส่วนตัว

11.2 ประตู ทางเขา้ /ทางออก หรือช่องทางเดินถูกจากัดไว ้

11.3 ไม่มกี ารออกแบบทีเ่ หมาะสมของจับทีข่ นั้ บันได ราวบันได

11.4 การทางานออกแรงมือและเท้า อยู่ในลักษณะท่ าทางทีไ่ ม่เป็ นธรรมาติ

11.5 สิง่ สนับสนุ นทีม่ อี ยู่เห็นได้ไม่ชดั ด้วยขอ้ จากัดของลักษณะพื้นที่ หรือการก่อสร้าง

11.6 มีการใช้ถงุ มือ รองเท้านิรภัย อย่างจากัดในการทางาน และควบคุมอุปกรณ์

ขอ้ เสนอแนะเพือ่ การปรับปรุง (ขอ้ 9-11.6)

ฉ. ท่ าทางการทางาน
12. การทางานอยู่ในท่าทางทีผ่ ่อนคลาย
ถ้า “ไม่ใช่” ให้ระบุระดับคะแนนต่อไปนี้
12.1 ทางานโดยมีออยู่เหนือระดับไหล่ และ/หรืออยู่ห่างจากร่างกาย
12.2 ทางานโดยกระดกขอ้ มือและออกแรงมาก
12.3 คอ/ไหล่ ไม่ได้อยู่ในมุมประมาณ 15 องศา
12.4 ก้มหลังและบิดเอว
12.5 สะโพกและขา ไม่ได้รบั การรองรับอย่างดีในทางนัง่
12.6 เคลือ่ นไหวร่างกายขา้ งเดียว หรือไม่สมมาตร
12.7 ระบุเหตุผลทีท่ ่าทางการทางานไม่เหมาะสม
(1) การจัดวางเครื่องจักร (2) การออกแบบทีน่ งั ่ (3) การจับอุปกรณ์
(4) สถานทีท่ างาน/พื้นทีใ่ นการทางาน
ขอ้ เสนอแนะเพือ่ การปรับปรุง (ขอ้ 12-12.7)

ใช่/ไม่ใช่
(ระบุเลข 0-5)







(ให้เลือก )

ช. สิ่งแวดล้ อมในการทางาน
(ให้ทาการตรวจวัดด้วยถ้าเป็ นไปได้)
เสี ยงดัง
(ให้ระบุแหล่งกาเนิดเสียงดัง ชนิด และระยะเวลาในการสัมผัสเสียงดัง)

13. ระดับเสียงตา่ กว่าระดับเสียงสูงสุด ทีย่ อมรับได้
(ใช้ตารางดังต่อไปนี้)
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

งานไม่ ต้องการ
การพูดคุยสื อสาร
< 60 dBA
60-70 dBA
70-80 dBA
80-90 dBA
> 90 dBA

ใช่/ไม่ใช่
งานต้ องการ
การพูดคุยสื่ อสาร
< 50 dBA
50-60 dBA
60-70 dBA
70-80 dBA
> 80 dBA

งานต้ องการ
สมาธิในการทางาน
< 45 dBA
45-55 dBA
55-65 dBA
65-75 dBA
> 75 dBA

ถ้า “ไม่ใช่” ให้ระบุคะแนน 0-5
14. เสียงดังอันตรายถูกควบคุมแล ้วทีแ่ หล่งกาเนิด
ถ้า “ไม่ใช่” ให้ระบุระดับคะแนนต่อไปนี้

ใช่/ไม่ใช่
(ระบุเลข 0-5)
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14.1 ไม่มมี าตรการแยกเสียงดังออกไปต่างหาก
14.2 ไม่มมี าตรการฉุกเฉินควบคุมเสียงดัง
(เช่น จากัดเวลาทางาน ใช้ปลั ๊กอุดหู ทีค่ รอบหู)
15. สภาพอากาศ
ระบุสภาพอากาศ
อุณหภูม.ิ ........ความชื้น...............
ดัชนีความเค้นจากความร้อน (WBGT)………
16. สภาพอากาศกาลังสบาย
ถ้า “ไม่ใช่” ให้ระบุระดับคะแนนต่อไปนี้
16.1 ความรูส้ กึ ต่ออุณหภูมใิ นอากาศ: หนาว/เย็น/พอดี/ร้อน/ร้อนมาก
16.2 อุปกรณ์การระบายอากาศไม่เพียงพอ (เช่น พัดลม หน้าต่างเครื่องปรับอากาศ)
16.3 ไม่มกี ารจัดการตามมาตรการควบคุมเพือ่ ให้อยู่ในระดับสัมผัสทีก่ าหนด
ถ้ามี (โปรดระบุ.............................
16.4 คนงานไม่สวมใส่อปุ กรณ์ป้องกันความร้อน/เสื้อผ้าทีเ่ หมาะสม
16.5 ไม่มกี ารจัดนา้ ดื่มทีเ่ ย็นไว ้ในบริเวณใกลเ้ คียง
17. แสงสว่าง
สถานทีท่ างาน/เครื่องจักร มีระดับแสงสว่างเพียงพอตลอดเวลาทางาน
ถ้า “ไม่ใช่” ให้ระบุระดับคะแนนต่อไปนี้
17.1 ความเขม้ ของการส่องสว่างเพียงพอ
17.2 การส่องสว่างในพื้นทีท่ างานอยู่ในระดับเดียวกันตลอด
17.3 ไม่มกี ารกะพริบของแสง หรือมีนอ้ ยมาก
17.4 การเกิดเงาไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการทางาน
17.5 ไม่มแี สงจ้าสะท้อน ซึง่ รบกวนการมองเห็นหรือมีนอ้ ยมาก
17.6 มีการใช้สใี นการออกแบบอย่างเหมาะสม




ใช่/ไม่ใช่
(ระบุเลข 0-5)
(ให้เลือก )




ใช่/ไม่ใช่
(ระบุเลข 0-5)







18. ฝุ่น ควัน สารพิษ
สิง่ แวดลอ้ มในการทางานปราศจากฝุ่นฟุ้ งกระจายมาก ฟูมโลหะ และสารพิษ
ถ้า “ไม่ใช่” ให้ระบุระดับคะแนนต่อไปนี้
18.1 การระบายอากาศและระบบดูดอากาศ ไม่มปี ระสิท ธิภาพในการกาจัดฟูมโลหะ
ควัน และสิง่ ปนเปื้ อน
18.2 ขาดมาตรการป้ องกันกรณี ฉุกเฉิน และการสัมผัสสารอันตราย
ระบุสารเคมีอนั ตราย......................................................................................
18.3 การตรวจติดตามสารเคมีในสถานทีท่ างานไม่สมา่ เสมอ
18.4 ไม่มมี าตรการใช้อปุ กรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (เช่น ถุงมือ รองเท้า
อุปกรณ์ปกป้ องทางเดินหายใจ)
19. รังสี
คนงานไม่ได้รบั การป้ องกันการสัมผัสรังสีอย่างมีประสิทธิภาพ
ถ้า “ไม่ใช่” ให้ระบุระดับคะแนนต่อไปนี้
19.1 รังสีเหนือม่วง (200–400 nm)
19.2 รังสีใต้แดง (780 nm–100  m)
19.3 กัมมันตรังสี/รังสีเอ็กซ์ (<200 nm)
19.4 ไมโครเวฟ (1 mm–1 m)
19.5 เลเซอร์ (300 nm–1.4  m)
19.6 รังสีอน่ื ๆ ระบุ............................................................................................
20. ความสันสะเทื
่
อน
เครื่องจักรทางานโดยไม่มกี ารส่งผ่านความสันสะเทื
่
อนสู่ร่างกายคนงาน
ถ้า “ไม่ใช่” ให้ระบุระดับคะแนนต่อไปนี้
20.1 ความสันสะเทื
่
อนถูกส่งไปทัวร่
่ างกาย โดยผ่านทางเท้า
20.2 ความสันสะเทื
่
อนถูกส่งไปทัวร่
่ างกายโดยผ่านทีน่ งั ่ (เช่น การนัง่ ขับ/ควบคุมเครื่องจักร)
20.3 ความสันสะเทื
่
อนถูกส่งผ่านทางมือ (เช่น ใช้เครื่องมือไฟฟ้ า)
20.4 การสัมผัสกับแหล่งกาเนิดความสันสะเทื
่
อน อย่างต่อเนื่อง/ซา้ ๆ
20.5 แหล่งกาเนิดความสันสะเทื
่
อนไม่สามารถแยกออกไป หรือกาจัดได้
20.6 ระบุแหล่งกาเนิดความสันสะเทื
่
อน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ขอ้ เสนอแนะเพือ่ การปรับปรุง (ขอ้ 13-20.6)

ใช่/ไม่ใช่
(ระบุเลข 0-5)





ใช่/ไม่ใช่
(ระบุเลข 0-5)






ใช่/ไม่ใช่
(ระบุเลข 0-5)
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ซ. ตารางเวลาการทางาน
ระบุเวลาการทางาน: ชัว่ โมง/วัน วัน/สัปดาห์ รวมทัง้ ตามฤดูกาลและงานกะ
.............................................................................................................
21. มีความกดดันในเรื่องเวลาการทางานน้อย
ถ้า “ไม่ใช่” ให้ระบุระดับคะแนนต่อไปนี้
21.1 งานต้องการเวลาทางานช่วงกลางคืน
21.2 ต้องทางานล่วงเวลา/เพิม่ เวลาทางานระบุระยะเวลาทางานเฉลีย่ ..............
21.3 มีการกระจายงานหนักอย่างไม่เหมาะสมตลอดกะ
21.4 มีการทางานภายใต้ขอ้ จากัดของเวลา
21.5 การจัดระยะเวลาในการทางาน-เวลาพักไม่เหมาะสม
ขอ้ เสนอแนะเพือ่ การปรับปรุง (ขอ้ 21-21.5)

 ระบุคะแนนโดยผูป้ ระเมิน

ใช่/ไม่ใช่
(ระบุเลข 0-5)






ระบุคะแนนโดยคนงาน 

ส่ วนที่ 3 การรั บรู้/การควบคุมอุปกรณ์
ฌ. หน้ าปัดแสดงข้ อมูล
22. หน้าปัดแสดงขอ้ มูล (สเกล มิเตอร์ สัญญาณเตือน) ง่ายต่อาการอ่าน
ถ้า “ไม่ใช่” ให้ระบุระดับคะแนนต่อไปนี้
22.1 แสงสว่างไม่เพียงพอ (อ้างอิงขอ้ 17)
22.2 ระดับศีรษะ/ตาในการมอง ไม่เหมาะสม
22.3 หน้าปัดทีเ่ ป็ นสเกล ตัวเลขสร้างความสับสน
22.4 หน้าปัดตัวเลขแบบดิจติ อลไม่ให้การอ่านค่าทีเ่ ทีย่ งตรง
22.5 ระยะในการมองไกลเกินกว่าจะอ่านค่าได้อย่างเทีย่ งตรง
22.6 ขอ้ มูลทีแ่ สดงทีห่ น้าปัดเข ้าใจยาก
22.7 ขอ้ มูลทีแ่ สดงทีห่ น้าปัดเปลีย่ นแปลงก่อนการลงมือควบคุมได้ทนั ที

ใช่/ไม่ใช่
(ระบุเลข 0-5)








23. สัญญาณฉุกเฉิน/เตือนภัยสามารถมองเห็นได้งา่ ย และได้ยนิ ชัด
ถ้า “ไม่ใช่” ให้ระบุระดับคะแนนต่อไปนี้

ใช่/ไม่ใช่
(ระบุเลข 0-5)

23.1 สัญญาณ (แสง/เสียง) ไม่เหมาะสมกับกระบวนการผลิต

23.2 สัญญาณแสง อยู่ภายนอกลานสายตา

23.3 สัญญาณเสียงไม่สามารถได้ยนิ ชัดเจน

24. การจัดกลุ่มของแผงหน้าปัดเหมาะสมดี
ใช่/ไม่ใช่
ถ้า “ไม่ใช่” ให้ระบุระดับคะแนนต่อไปนี้
(ระบุเลข 0-5)
24.1 ไม่มกี ารออกแบบให้เกิดความแตกต่างของหน้าปัด โดยการใช้รูปแบบ ตาแหน่ ง สี

24.2 หน้าปัดทีใ่ ช้บ่อย หรือใช้กรณี ฉุกเฉิน ถูกแยกออกไวห้ ่างจากแนวในการมองตรงกลาง

ญ. อุปกรณ์ ควบคุม
25. อุปกรณ์ควบคุม (เช่น สวิทช์ ปุ่มกด พวงมาลัย คันเหยียบ) ง่ายต่อการควบคุม
ใช่/ไม่ใช่
ถ้า “ไม่ใช่” ให้ระบุระดับคะแนนต่อไปนี้
(ระบุเลข 0–5)
25.1 ตาแหน่ งในการควบคุมด้วยมือ/เท้าไม่เหมาะสม

25.2 ขนาดของอุปกรณ์ควบคุมไม่เหมาะสมกับส่วนของร่างกายผูค้ วบคุม

25.3 การควบคุมต้องอาศัยการออกแรงมาก

25.4 การควบคุมต้องการความเทีย่ งตรง และความเร็วสูง

25.5 การออกแบบอุปกรณ์ควบคุมไม่เหมาะต่อการจับให้แน่ น

25.6 ไม่มกี ารแยกแยะอุปกรณ์ควบคุมโดยการใช้สี หรือรูปแบบทีแ่ ตกต่าง

25.7 อุปกรณ์ควบคุมให้ความรูส้ กึ ทีไ่ ม่ดี (เช่น ร้อน เย็น สันสะเทื
่
อน)

26. หน้าปัดและอุปกรณ์ควบคุมได้รบั การออกแบบร่วมกันให้เขา้ ใจง่า ย
และสะดวกสบายต่อการทางาน
ใช่/ไม่ใช่
ถ้า “ไม่ใช่” ให้ระบุระดับคะแนนต่อไปนี้
(ระบุเลข 0–5)
26.1 การจัดวางไม่อยู่ใกลช้ ิดกันอย่างเพียงพอ

26.2 หน้าปัด/อุปกรณ์ควบคุมไม่ถูกจัดวางในตาแหน่ งตามลาดับขัน้ ของการควบุคม/ความถี่ 
ในการใช้
26.3 ทิศทางการเคลือ่ นทีข่ องเข็มชี้ในหน้าปัดและอุปกรณ์ควบคุมไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกัน 
ขอ้ เสนอแนะเพือ่ การปรับปรุง (ขอ้ 22–26.3)

 ระบุคะแนนโดยผูป้ ระเมิน

ส่ วนที่ 4 เครื่ องจักร/เครื่องมือ
ฎ. ความปลอดภัยของเครื่ องจักร
27. เครื่องจักรง่ายต่อการทางานและควบคุม

ระบุคะแนนโดยคนงาน 

ใช่/ไม่ใช่
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ถ้า “ไม่ใช่” ให้ระบุระดับคะแนนต่อไปนี้
(ระบุเลข 0–5)
27.1 เครื่องจักรไม่มนคงแข็
ั่
งแรง

27.2 ไม่มกี ารบารุงรักษาเครื่องจักรอย่างเหมาะสม

27.3 ไม่สามารถกาหนดความเร็วในการขับขี่/ควบคุมเครื่องจักร

27.4 การควบคุมพวงมาลัย/ด้ามจับ อยู่ในตาแหน่ งยืนทางาน

27.5 ขณะควบคุมเครื่องจักร ร่างกายไม่สามารถเคลือ่ นไหวไปมาได้

27.6 เครื่องจักรไม่มกี าร์ดปิ ดคลุม เสีย่ งต่อการบาดเจ็บ

27.7 ไม่มกี ารติดตัง้ สัญญาณเตือนภัยทีต่ วั เครื่องจักร

27.8 ไม่มกี ารควบคุมการส่งผ่านความสันสะเทื
่
อนของเครื่องจักรสู่คนควบคุม

27.9 เสียงดังของเครื่องจักรเกินขีดจากัดของกฎหมาย (อ้างอิงขอ้ 13 และ 14)

27.10 ส่วนของเครื่องจักรและบริเวณใกลเ้ คียงมองเห็นได้ไม่ชดั เจน

ฏ. เครื่ องมือเล็ก/การใช้ งาน
28. เครื่องมือทีจ่ ดั เตรียมไวม้ คี วามสะดวกสบายในการใช้งาน
ใช่/ไม่ใช่
ถ้า “ไม่ใช่” ให้ระบุระดับคะแนนต่อไปนี้
(ระบุเลข 0–5)
28.1 เครื่องมือไม่มสี ายคลอ้ งสาหรับเคลือ่ นย้ายโดยง่าย

28.2 เครื่องมือไม่ได้ออกแบบให้ใช้ได้ทงั้ มือซ้ายและขวา

28.3 เครื่องมือมีนา้ หนักมากทาให้ตอ้ งออกแรงเกร็งข อ้ มือมาก

28.4 รูปแบบและตาแหน่ งของด้ามจับ ไม่ได้ออกแบบให้จบั ได้อย่างสะดวก

28.5 เครื่องมือทีต่ อ้ งใช้กาลังมือมาก ไม่ได้ออกแบบให้ใช้ 2 มือ ควบคุมพร้อมกัน

28.6 ขอบทีแ่ หลมคมของเครื่องมืออาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้

28.7 ไม่มกี ารใช้วสั ดุ/ฉนวนป้ องกันความสันสะเทื
่
อน ขณะใช้เครื่องมือทีม่ คี วามสันสะเทื
่
อน 
28.8 เสียงดังของเครื่องมือเกินระดับทีย่ อมรับได้ (อ้างอิงขอ้ 13)

ขอ้ เสนอแนะเพือ่ การปรับปรุง (ขอ้ 27–28.8)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ฐ. ความปลอดภัยในการทางาน
29. มีมาตรการเพือ่ ความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรอย่างเพียงพอ
ใช่ /ไม่ใช่
ถ้า “ไม่ใช่” ให้ระบุระดับคะแนนต่อไปนี้
(ระบุเลข 0–5)
29.1 อุปกรณ์ประกอบเครื่องจักรไม่สามารถยึดให้แน่น หรือดึงออกอย่างง่าย

29.2 จุดอันตราย ส่วนทีเ่ คลือ่ นไหวไปมาสวิทช์ไฟฟ้ า ไม่มกี าร์ดปิ ดคลุมอย่างเหมาะสม

29.3 การชน หรือ แตะต้องเครื่องจักร ทัง้ ทางตรง/ทางอ้อม อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

29.4 มีความยากในการตรวจสอบ และบารุงรักษาเครื่องจักร

29.5 ไม่มขี อ้ แนะนาทีช่ ดั เจนในการควบคุมเครื่องจักร การบารุงรักษา รวมทัง้ การดูแล

ด้านความปลอดภัย
ขอ้ เสนอแนะเพือ่ การปรับปรุง (ขอ้ 29–29.5)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 ระบุคะแนนโดยผูป้ ระเมิน
ระบุคะแนนโดยคนงาน 
ส่ วนที่ 5 สังคมจิตวิทยา
ฑ. การควบคุมงานด้ วยตนเอง
30. ลักษณะงานเอื้อให้ควบคุมการทางานได้ดว้ ยตนเอง
(เช่น มีอสิ ระในเรื่องวิธีการทางานตารางเวลา การควบคุมคุณภาพ)
ใช่/ไม่ใช่
ถ้า “ไม่ใช่” ให้ระบุระดับคะแนนต่อไปนี้
(ระบุเลข 0–5)
30.1 ไม่มกี ารแยกอย่างชัดเจนสาหรับเวลาเริ่มต้น /สิ้นสุดงาน

30.2 ไม่มกี ารสนับสนุ นจากองค์กร ในกรณี ทข่ี อความช่วยเหลือในงาน

30.3 จานวนคนงานในการทางานหนึ่ง ๆ มีไม่เพียงพอ (ทีมงาน)

30.4 วิธีการ และเงือ่ นไขในการทางานไม่มคี วามยืดหยุ่น

ฒ. การสะท้ อนกลับของงาน (Job feedback)
31. งานเอื้อให้ได้รบั ขอ้ มูลสะท้อนกลับโดยตรงถึงคุณภาพ และ ปริมาณงานทีไ่ ด้ทาไป ใช่ /ไม่ใช่
ถ้า “ไม่ใช่” ให้ระบุระดับคะแนนต่อไปนี้ (ระบุเลข 0–5)
31.1 ไม่มบี ทบาทร่วมในเรื่องขอ้ มูลของงานและการตัดสินใจ

31.2 มีขอ้ จากัดในการพบปะกับผูร้ ่วมงาน/สังคม เนื่องจากลักษณะงาน

31.3 มีความยากลาบากในการติดต่อสือ่ สารเนื่องจากระดับเสียงดัง

31.4 ความต้องการความตัง้ ใจในการทางานเพิม่ ขึ้นตามจัง หวะก้าวของเครื่องจักร

31.5 บุคคลอืน่ (ผูจ้ ดั การ ผูร้ ่วมงาน) แจ้งให้ทราบถึงผลการปฏิบตั งิ านของคนงาน

ณ. ความหลากหลาย/ความชัดเจนของงาน
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32. งานมีความหลากหลายและเอื้อให้คนงานได้ตดั สินใจควบคุมได้เอง
ใช่/ไม่ใช่
ถ้า “ไม่ใช่” ให้ระบุระดับคะแนนต่อไปนี้
(ระบุเลข 0–5)
32.1 บทบาทหน้าทีแ่ ละเป้ าหมายของงานไม่ชดั เจน

32.2 งานมีขอ้ จากัดโดยเครื่องจักรกระบวนการผลิต หรือกลุ่มทางานร่วมกัน

32.3 ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเครื่องจักรไม่เป็ นไปตามหลักธรรมชาติ

32.4 การกระตุน้ โดยงานอยู่ในระดับทีจ่ ากัด (ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงสิง่ แวดลอ้ มในการมอง/ฟัง) 
32.5 งานมีความน่ าเบือ่ หน่ ายระดับสูง

32.6 การขยายงานให้มคี วามหลากหลายถูกจากัดโดยขอบเขตของงาน

ด. ความเหมือน/ความสาคัญของงาน
33. คนงานได้รบั โอกาสจัดสรรงาน และกาหนดตารางเวลางานได้เอง
(ตัง้ แต่วางแผนปฏิบตั งิ าน ตรวจสอบ และจัดการผลิตภัณฑ์)
ใช่/ไม่ใช่
ถ้า “ไม่ใช่” ให้ระบุคะแนน 0-5

34. งานทีท่ าอยู่มคี วามสาคัญในองค์กรนัน้ และได้รบั การยอมรับจากผูอ้ น่ื
ใช่/ไม่ใช่
ถ้า “ไม่ใช่” ให้ระบุคะแนน 0-5

ต. งานต้ องใช้ ความคิดหนัก/เบา เกินไป
35. งานประกอบไปด้วยงานย่อยทีม่ คี วามชัดเจนและไม่คลุมเครือในระบบขอ้ มูล
ใช่/ไม่ใช่
ถ้า “ไม่ใช่” ให้ระบุระดับคะแนนต่อไปนี้
(ระบุเลข 0–5)
35.1 ขอ้ มูลทีเ่ กี่ยวขอ้ งกับงานได้รบั การจัดส่งให้อย่างกว้างขวาง

35.2 มีความจาเป็ นในการจัดส่งขอ้ มูลภายใต้ความกดดัน

(เช่น การควบคุมกระบวนการผลิตภายใต้สภาวะฉุกเฉิน)
35.3 ภาระงานต้องการการสนับสนุ น/การจัดส่งขอ้ มูลอย่างมาก (เช่น งานยาก)

35.4 งานต้องการความตัง้ ใจเป็ นครัง้ คราวในการรับขอ้ มูล

35.5 งานประกอบด้วยการทางานซา้ ๆ แบบง่ายต้องการความตัง้ ใจเพียงผิวเผิน

35.6 เครื่องมือ/อุปกรณ์ ไม่ได้ถูกจัดวางไวใ้ นตาแหน่ งเหมาะสม เพือ่ หลีกเลีย่ งการใช้เวลาคิด 
35.7 มีความต้องการทางเลือกจานวนมากในการตัดสินใจ และตัดสินความเสีย่ ง

ขอ้ เสนอแนะเพือ่ การปรับปรุง (ขอ้ 30–35.7)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ถ. การอบรมและการส่ งเสริ ม
36. งานมีโอกาสสาหรับความก้าวหน้า
ใช่/ไม่ใช่
ถ้า “ไม่ใช่” ให้ระบุระดับคะแนนต่อไปนี้
(ระบุเลข 0–5)
36.1 ไม่มโี อกาสสาหรับความก้าวหน้าในระดับ ทีส่ ูงขึ้น


36.2 ไม่มกี ารฝึ กอบรมเฉพาะงานเป็ นระยะสาหรับผูป้ ฏิบตั งิ าน

36.3 โปรแกรมการฝึ กอบรม เครื่องมือ ไม่งา่ ยต่อการเรียนรูแ้ ละใช้งาน

36.4 ไม่มกี ารกาหนดให้สง่ิ จูงใจ/รางวัล

ท. ความมุ่งมั่นขององค์ กร
37. มีการแสดงความมุ่งมันต่
่ อประสิทธิภาพขององค์กร และความเป็ นอยู่ทด่ี ที งั้ ทางกาย ใจ
และสังคมของผูป้ ฏิบตั งิ าน
ใช่ /ไม่ใช่
ถ้า “ไม่ใช่” ให้ระบุระดับคะแนนต่อไปนี้
(ระบุเลข 0–5)
37.1 บทบาทขององค์กรต่อปัญหาความขัดแย้งและความคลุมเครือของบทบาทแต่ละ

คนในการทางาน
37.2 การบริการทางการแพทย์/การบริหารจัดการเรื่องการป้ องกันแก้ไขอันตรายจากงาน

37.3 มาตรการส่งเสริมเพือ่ ควบคุมการขาดงานในกลุ่มการทางาน

37.4 กฎระเบียบเรื่องความปลอดภัยทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

37.5 การตรวจสอบแรงงาน และตรวจติดตามการปฏิบตั งิ านทีด่ กี ว่า

37.6 กิจกรรมติดตามการจัดการด้านอุบตั เิ หตุ/การบาดเจ็บ

(ขัน้ ตอนต่อไปให้สรุปแบบประเมินผลในหน้าถัดไป)
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แบบประเมินผลโดยสรุ ป
เรือ่ งทัวไป:
่ อธิบายสัน้ ๆ เกี่ยวกับองค์กร ลักษณะเฉพาะของคนงาน ลักษณะงาน

ส่ วนที่
1. งาน/ความชานาญ
2. สภาพ/สิ่ งแวดล้ อมใน
การทางาน

3. การรับรู้/การควบคุม
อุปกรณ์
4. เครื่ องจักร/เครื่ องมือ

5. สั งคมจิตวิทยา

กลุ่มข้ อย่ อย
ก. ลักษณะงาน
ข. ความต้องการความชานาญ
ค. กิจกรรมด้านกายภาพ
ง. การยกเคลือ่ นย้ายวัสดุดว้ ยมือ
จ. สถานที่ทางาน/การออกแบบ
ฉ. ท่าทางการทางาน
ช. สิง่ แวดล ้อมในการทางาน
ซ. ตารางเวลาการทางาน
ฌ. หน้าปิ ดแสดงข้อมูล
ญ. อุปกรณ์ควบคุม
ฎ. ความปลอดภัยของเครื่องจักร
ฏ. เครื่องมือเล็ก/การใช้งาน
ฐ. ความปลอดภัยในการทางาน
ฑ. การควบคุมงานด้วยตนเอง
ฒ. การสะท้อนกลับของงาน
ณ. ความหลากหลาย/ความชัดเจน
ของงาน
ด. ความเหมือน/ความสาคัญของ
งาน
ต. งานต้องใช้ความคิดหนัก/เบา
เกินไป
ถ. การอบรมและการส่งเสริม
ท. ความมุ่งมัน่ ขององค์กร

การประเมินในภาพรวม
ระดับความรุนแรงในแต่ ละส่ วน
เรื่องทัวไป
่
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4
ส่วนที่ 5

จานวน
ข้ อ
4
5
6
10
15
6
28
5
12
10
10
8
5
4
5
6

ระดับความรุนแรง
0 1 2 3

2
7
4
6
หมายเหตุ

ผูป้ ระเมิน:

4

5

ความรุนแรง
สั มพันธ์ (%)

ข้ อทีต่ ้ องการ
แก้ ไขทันที

เรื่องที่ 5.4.2
การออกแบบหน่ วยทีท่ างาน
โดยทัว่ ไปขอ้ เสนอแนะด้านเออร์โกโนมิกส์สาหรับการออกแบบหน่ วยที่ทางาน มักต้องพิจารณาขอ้ มูลขนาด
สัดส่ วนร่ างกายมนุ ษย์ รู ปแบบการปฏิบตั ิงานของคนงาน และความต้องการเฉพาะของงาน ขอ้ มู ลตัวเลขต่ าง ๆ ที่
เสนอแนะอยู่ ในตาราหรือมาตรฐานต่ าง ๆ จึงมักเป็ นข อ้ มูล ที่ได้จากการอภิปราย และสรุ ปร่ วมกัน ของนักวิชาการที่
เกี่ยวขอ้ ง ซึ่งดู เหมือนมีเหตุผลและเหมาะสมในหลาย ๆ กรณี อย่ างไรก็ตามยังไม่มีการทดสอบอย่ างจริงจังภายใต้
เงื่อ นไขในทางปฏิบ ตั ิ ดัง จะเห็น ได้จากผลการศึ ก ษาหรือ ประสบการณ์ ใ นทางปฏิบ ตั ิม กั มีข อ้ มูล ที่แ ตกต่ า งจากค่ า
มาตรฐานทีไ่ ด้เสนอแนะไวบ้ า้ ง ดังนัน้ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากนักศึกษาจะเห็นขอ้ มูลตัวเลขด้านเออร์โกโนมิกส์ท่มี คี วาม
แตกต่างกันบ้างเล็กน้อยในขอ้ เสนอแนะของผูว้ จิ ยั แต่ละท่านหรือในตาราแต่ละเล่ม
สาหรับการออกแบบหน่ วยทีท่ างานในทีน่ ้ ีจะขอกล่าวถึงการออกแบบการยืนทางาน การนัง่ ทางาน และการนัง่
และยืนทางานสลับกันเท่านัน้

1. การยืนทางาน
การยืนทางานเป็ นท่าทางการทางานที่ใช้สาหรับลักษณะงานที่ไม่เหมาะกับการนัง่ ทางาน หรือเมื่อลักษณะงาน
ต้องใช้พ้ นื ที่ทางานมากหรือต้องการการออกแรงมือมาก โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง ลักษณะงานเหล่านี้อยู่ ในช่ วงเวลาสัน้ ๆ
การกาหนดให้พนักงานต้องยืนทางานเพียงเพราะงานนัน้ อยู่ในระดับสู งจากพื้นมากไม่ใช่ ส่งิ ที่ถูกต้องนัก ตัวอย่างการ
ออกแบบงานยืน เช่น การประกอบรถยนต์ โครงรถยนต์ควรหมุนหรือเอียงได้เพื่อช่ วยให้ค นงานไม่ตอ้ งยืนและโก้งโค้ง
ลาตัวเพื่อให้เข า้ ถึงงานได้ ตัวอย่ างการออกแบบหน่ วยที่ทางานสาหรับให้พนัก งานยืนทางาน (แสดงดังภาพที่ 5.37)
ได้แก่ งานทีต่ อ้ งออกแรงมากบนพื้นทีก่ ว้าง งานออกแรงมือและต้องใช้สายตาควบคุม และงานที่ตอ้ งกระทากับวัสดุช้ ิน
ใหญ่

(ก)

(ข)

(ค)

(ก) งานทีต่ อ้ งออกแรงมากบนพื้นทีก่ ว้าง
(ข) งานออกแรงมือ และ
(ค) งานทีเ่ กี่ยวขอ้ งกับวัสดุช้ นิ ใหญ่
ภาพที่ 5.37 การออกแบบหน่ วยทีท่ างานสาหรับให้ พนักงานยืนทางาน

ระดับความสู งของหน้างานเป็ นสิ่งสาคัญอย่ างยิ่งในการออกแบบหน่ วยที่ทางาน ซึ่งขึ้นอยู่ กบั กิจก รรมที่ตอ้ ง
กระทาด้วยมือและขนาดของวัสดุ ระดับอ้างอิงซึง่ ใช้กนั โดยทัวไปคื
่ อระดับความสูงของขอ้ ศอก ถ้างานนัน้ อยู่ในระดับสูง
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เกินไปก็จะส่งผลให้ตอ้ งยกไหล่ทางานตลอดเวลา เป็ นสาเหตุของอาการเจ็บปวดบริเวณคอและไหล่ ในทางตรงกันขา้ ม
หากงานนัน้ อยู่ในระดับทีต่ า่ เกินไปก็จะทาให้ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องก้มหลังทางานเป็ นสาเหตุของอาการปวดหลัง ดังนัน้ การจัด
ระดับความสูงของโต๊ะทางานให้เหมาะสมกับความสูงของผูป้ ฏิบตั งิ าน จึงเป็ นสิง่ จาเป็ นทัง้ ขณะยืนหรือนัง่ ทางาน สาหรับ
กฎทัว่ ไปในเรื่องการออกแรงก็คือ แรงแขนจะมีมากที่สุดและเคลือ่ นไหวได้กว้างที่สุดที่ ระดับความสู งระหว่างขอ้ ศอก
และสะโพก ดังนัน้ ความสู งของโต๊ะ ทางานจึงถูกก าหนดโดยระดับความสู งของมือขณะทางานและขนาดของวัส ดุ ท่ี
ทางานด้วย นอกจากนี้ ควรมีพ้ นื ทีส่ าหรับห้องพักเท้าและหัวเข่าให้สามารถเคลือ่ นทีไ่ ด้อย่างสะดวก สาหรับพื้นทีส่ าหรับ
ยืนควรจะราบเรียบไม่มีวสั ดุ อ่นื วางกีดขวางอยู่ ซ่งึ ทาให้สะดุดได้ ในกรณี การยืนทางานที่ตอ้ งมีการเคลือ่ นไหวร่ างกาย
ด้วย ลักษณะงานนัน้ ไม่ควรให้มกี ารก้ม เอื้อม และบิดเอว
ภาพที่ 5.38 แสดงตัวอย่างทีน่ งั ่ สาหรับกึ่งนัง่ กึ่งยืนทางาน (Stand-seats) ที่นงั ่ ที่สูงเหล่านี้ใช้สาหรับหลีกเลีย่ ง
การยืน ทางาน แต่ ย งั จัดเป็ น การนัง่ ที่ไม่ ค่ อยสบายนัก นอกจากนี้ ภาพที่ 5.39 ก็ แ สดงตัวอย่ างที่นงั ่ สาหรับงานยืน
เช่ นเดียวกัน แต่ไม่มีท่พี ิงหลังและไม่มีท่พี กั เท้า ทัง้ 2 ภาพนี้เป็ นแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ระดับหนึ่งซึ่งยังไม่จดั ว่า
เป็ นทีน่ ่ าพอใจนัก

ภาพที่ 5.38 ตัวอย่ างทีน่ ั่งสาหรับกึง่ นั่งกึง่ ยืนทางาน (Stand-seats)

ภาพที่ 5.39 ทีน่ ั่งใช้ สาหรับการนั่งชั่วคราวในหน่ วยทีท่ างานซึ่งออกแบบสาหรับงานยืนจัดเป็ นทีน่ ั่ง ทีย่ งั ไม่ สบายเท่ าทีค่ วร

งานทีต่ อ้ งยืนทาตลอดเวลานัน้ พบได้ทวไปในโรงงานอุ
ั่
ตสาหกรรมจานวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ งอุตสาหกรรม
ผลิตอาหาร เมื่อพนักงานยืนทางานจะทาให้สามารถทางานได้หลากหลาย อย่ างไรก็ตามการยืน อยู่ ในตาแหน่ งเดีย ว
นาน ๆ อาจก่อให้เกิดความเค้นและเมือ่ ยลา้ ได้
ปัญหาของการยืนทางาน สามารถขจัดได้บางส่วนโดยการพิจารณาดาเนินการ ดังนี้
- หากคนงานต้องยืนเป็ นระยะเวลานานบนพื้นแข็ง เช่ น พื้นโลหะหรือคอนกรีต อาจใช้พรมรองพื้นเพื่อลด
อาการเมือ่ ยลา้ (antifatigue mat) นอกจากนี้ การสวมใส่รองเท้าทีม่ วี ดั สุรองส้นเท้าก็อาจจะช่วยลดความเมือ่ ยลา้ ได้
- กฎทัว่ ไปสาหรับความสู งของงาน (ขณะที่ม ือกาลังทางานอยู่ ) ควรอยู่ ในระดับตา่ กว่าข อ้ ศอกลงมา 2 ถึง
6 นิ้ว (5 ถึง 15.2 เซนติเมตร) ซึง่ ความสูงของขอ้ ศอก หมายถึงแขนด้านล่างซึง่ งอทามุม 90 องศากับแขนส่วนบน โดย

มีข อ้ ศอกแนบไปตามด้านขา้ งของล าตัว ลักษณะเช่ น นี้ จะช่ วยลดปัญ หาบริเวณหัวไหล่แ ละล าคอจากการทางานกับ
ชิ้นงานที่อยู่สูงเกินไป และป้ องกันไม่ให้ลาตัวส่วนบนก้ม ลง และเกิดอาการปวดหลังถ้าความสู งของงานอยู่ ตา่ เกินไป
หากปรับความสู งของงานไม่ได้ ควรออกแบบความสู งของงานให้เหมาะสมกับพนัก งานที่ตวั สู ง และจัดให้มียกพื้น
สาหรับพนักงานตัวเตี้ย ทัง้ นี้มหี ลักว่าการใช้ยกพื้นจะไม่ก่อให้เกิดอันตราย
- ความสู งของหน้างานอาจจะแตกต่างกัน ไปตามลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ งานประกอบชิ้นส่วนขนาดเบา ๆ งาน
เขีย นหรืองานตรวจสอบรายละเอีย ดชิ้น ส่ ว นต้องการความสู งมากกว่างานที่ตอ้ งใช้แ รงกระท าลงด้า นล่างหรือทาง
ด้า นข า้ งเมื่อ ต้องใช้แ รงกระทาลงด้า นล่า งมาก งานนัน้ ควรต้อ งมีค วามสู ง น้อ ยที่สุ ด ความสู งของงานที่ต า่ ลงจะมี
ประโยชน์ต่องานทีต่ อ้ งใช้แรงจากทางด้านบนมาก
- การเอื้อมในแนวนอนเพื่อหยิบจับเครื่องมือ วัตถุดิบ และวัสดุอ่นื ๆ ควรจัดตามความถี่ของการใช้ ของที่
หยิบบ่อย ๆ ควรตัง้ อยู่ในรัศมีครึ่งวงกลมที่ขยายออกไปทางด้านหน้าของร่ างกายประมาณ 14 ถึง 16 นิ้ว (35.6 ถึง
40.6 เซนติเมตร) จัดวางของที่ตอ้ งหยิบไม่บ่อยให้ไกลออกไป แต่โดยทัว่ ไปไม่ควรห่างเกิน 24 ถึง 26 นิ้ว (61 ถึง 66
เซนติเมตร) จากร่างกาย
- ควรจัดให้มรี าวพิงหลังหรือทีพ่ กั เท้ากรณี ยนื ทางานติดต่อกันเป็ นเวลานาน การยกเท้าขา้ งหนึ่งขึ้นในขณะยืน
ทางานจะช่วยขจัดปัญหาบริเวณหลังส่วนล่างให้ลดลง การจัดให้มรี ายหรือทีพ่ กั เท้าไวเ้ ป็ นการเฉพาะ จะช่วยให้สามารถ
สลับการพักเท้าได้
- ควรจัดให้พนักงานสามารถขยับศีรษะได้บ่อยครัง้ ขณะปฏิบตั ิงาน ควรจากัดลานสายตา (visual field) และ
การปฏิบตั งิ านเพือ่ ป้ องกันไม่ให้พนักงานต้องขยับศีรษะบ่อยเกินไป แต่ทงั้ นี้จะต้อ งไม่จากัดจนเคลือ่ นไหวไม่ได้
- เมื่อพนักงานที่ยืนทางานต้องทางานที่ตอ้ งใช้ความละเอียด ควรจะจัดให้มีการหนุ นรองขอ้ ศอกไว้ เพื่อลด
อาการปวดหลัง ความสู งของงานที่ดีสาหรับงานประเภทนี้ ควรจะอยู่เหนือระดับขอ้ ศอกในระยะ 2 ถึง 4 นิ้ว (5 ถึง
10.2 เซนติเมตร)

2. การนั่งทางาน
การนัง่ ทางานเป็ นท่าทางการทางานที่ก่อให้เกิดความเค้นต่อร่ างกายน้อยกว่าการยืนทางาน การนัง่ ทางานช่ วย
ให้สามารถควบคุมการเคลือ่ นไหวมือได้ดกี ว่า แต่ไม่สามารถออกแรงมือได้มากขณะนัง่ รวมทัง้ การครอบคลุมพื้นที่ใน
การทางานได้นอ้ ยกว่า การนัง่ ทางานช่วยให้สามารถควบคุ มอุปกรณ์ดว้ ยเท้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้านัง่ อย่างเหมาะสม
ก็จะออกแรงเท้าได้ม าก ในการออกแบบงานนัง่ ควรต้องพิจารณาห้องพัก เท้าสาหรับเคลื่อนไหวเท้าได้ส ะดวกด้วย
ถ้าพื้นทีม่ คี วามจากัดมากก็จะส่งผลให้ท่าทางของร่างกายอยู่ในท่าทีไ่ ม่สบายและเกิดความลา้ ได้ แสดงดังภาพที่ 5.40

ภาพที่ 5.40 สภาพการนั่งทางานทีไ่ ม่ เหมาะสม ควรมีการจัดห้ องพักเท้ าให้ เท้ าสามารถเคลื่อนไหวได้ สะดวก

ระดับความสูงของหน้างานขณะนัง่ ทางานก็ให้พจิ ารณาระดับความสู งของขอ้ ศอกเช่ นเดียวกับการยืนทางานที่
ระดับความสูงของขอ้ ศอก โดยมีแขนส่วนบนแนบลาตัวและชิ้นงานอยู่ดา้ นหน้าของร่ างกาย จัดเป็ นสภาพการทางานที่
เหมาะสมสาหรับงานละเอียดหรือใช้น้ ิวเคลื่อนไหวขณะทางาน กิจกรรมส่วนใหญ่ ขณะนัง่ ทางานนัน้ มักต้องการการใช้

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดลอ้ ม 5-95

สายตาทางาน ซึง่ การจัดระดับความสูงของงานก็ตอ้ งพิจารณาความเหมาะสมในการใช้สายตา รวมทัง้ พิจารณาระยะใน
การมองและมุมในการมองด้วย
ประเทศในแถบตะวันตกมักใช้เก้าอี้นงั ่ เป็ นเรื่องปกติ โดยจะจัดระดับความสู งของเก้าอี้ให้อยู่ในระดับความสู ง
ของหัวเข่า (popliteal height) ขณะนัง่ เก้าอี้โดยทัว่ ไปจึงมีความสู งของที่นงั ่ อยู่ระหว่าง 35-50 เซนติเมตร อย่างไรก็
ตาม ทางแถบเอเชียมักพบลักษณะการนัง่ แบบนัง่ ขัดสมาธิบนพื้น ซึ่งส่งผลให้นา้ หนักของร่ างกายตกอยู่ท่กี น้ ขณะที่ขา
และเท้าพยุงให้ร่างกายอยู่ในท่าทีม่ นคง
ั ่ ลักษณะการนัง่ แบบอืน่ เช่น นัง่ ยอง ๆ ซึ่งส่งผลให้หวั เข่างอเต็มที่ ท่านัง่ ต่าง ๆ
ดังกล่าวแสดงดังภาพที่ 5.41 ซึ่งจะเห็นได้ว่าลักษณะการนัง่ เช่ นนี้ ทาให้ระดับสายตา และระดับขอ้ ศอกอยู่ในระดับตา่
มาก การออกแบบหน่ วยที่ทางานก็ จะแตกต่ างออกไป อย่ างไรก็ตาม ลักษณะการนัง่ ทางานเช่ นนี้ อาจพบได้มากใน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและอุตสาหกรรมครัวเรือน

ภาพที่ 5.41 แสดงท่ าทางการนั่งทางานในลักษณะต่ าง ๆ ซึ่งพบได้ ในกลุ่มประเทศแถบเอเชีย

หน่ วยที่ทางาน (workstation) ซึ่งได้ร บั การออกแบบมาเป็ น อย่ างดีส าหรับการนัง่ ท างานนัน้ โดยทัว่ ไปใช้
ส าหรับ การท างานที่ต อ้ งกระท าในลัก ษณะเดิม ติด ต่ อ กัน ค่ อ นข า้ งนาน กล่ าวคื อ 30 นาทีข้ นึ ไป ทัง้ นี้ จ ะต้อ งมีก าร
ออกแบบอย่างเหมาะสม ดังนี้
- ในบริเวณที่นงั ่ ทางานจะต้องมีการจัดวางสิ่งของที่พนักงานต้องการใช้งานให้พร้อมและสามารถหยิบจับง่าย
โดยไม่ตอ้ งเอื้อม
- งานที่ตอ้ งนัง่ ทานัน้ ไม่ควรต้องใช้แรงมาก (เช่ น การทางานกับวัตถุ ซึ่งมีนา้ หนักมากกว่า 10 ปอนด์ หรือ
4.5 กิโลกรัม) แม้ว่าจะเป็ นครัง้ คราวก็ตาม แต่ก็สามารถกระทาได้หากมีเครื่องกลช่วยผ่อนแรง
- จัดให้มเี ก้าอี้ทด่ี แี ละต้องไม่มกี ารยกสิง่ ของใด ๆ จากระดับพื้นในขัน้ ตอนการทางาน
เก้าอี้ซ่ึงพนักงานใช้นงั ่ ทางานนัน้ ควรเลือกให้สอดคลอ้ งกับงานที่ทาและขนาดสัดส่วนร่ างกายของพนักงาน
เก้าอี้ค วรจะเอื้ออานวยให้ส ามารถเคลือ่ นไหวร่ างกายขณะทางานได อ้ ย่างเต็ม ที่ ไม่ว่าจะเป็ นการโน้มตัวไปข า้ งหน้า
การลุกขึ้นหรือนัง่ ลงได้อย่างสะดวก
ความเค้น ที่ส่วนหลัง (back stress) เป็ น ปัญหาใหญ่ ของการนัง่ ทางานและสภาพของพนักพิงหลังเป็ นสิ่ง
สาคัญทีจ่ ะช่วยบรรเทาปัญหานี้ได้ พนักพิงควรจะปรับได้ทงั้ แนวตัง้ และแนวนอน และควรตัง้ เป็ นมุม ประมาณ 95-100
องศา ความสูงของเก้าอี้ควรปรับได้ในแนวนดิ่ง งานบางอย่างอาจจาเป็ นต้องใช้เก้าอี้ทม่ี ที เ่ี ท้าแขนด้วย
ภาพที่ 5.42 แสดงตัวอย่างการออกแบบเก้าอี้ทด่ี ี เหมาะสาหรับงานในสานังาน กล่าวคือ พนักพิงสามารถปรับ
มุมเอียงได้ มีความกว้าง 32-36 เซนติเมตร สูง 48-52 เซนติเมตร มีส่วนโค้งนู นทีพ่ นักพิงบริเวณเอง (lumbar pad)
ซึง่ สูงจากเบาะรองนัง่ ประมาณ 10-20 เซนติเมตร เบาะรองนัง่ มีความกว้าง 40-45 เซนติเมตรและลึก 38-42 เซนติเมตร

ขอบทีน่ งั ่ ด้านหน้าเอียงขึ้นประมาณ 4-6 องศา เพือ่ ป้ องกันการไถลออกด้านหน้า ความสู งของทีน่ งั ่ สามารถปรับระดับ
ได้ในช่วง 38-54 เซนติเมตร ทีพ่ กั เท้าก็มคี วามจาเป็ นสาหรับป้ องกันไม่ให้คนทีต่ วั เตี้ยกว่าต้องนัง่ ห้อยเท้า

เก้าอี้ที่มีพนักพิงสูง
พนักพิง:
สูงจากที่นงั่ ประมาณ 50 เซนติเมตร
มี lumbar pad
ระดับช่วงอกโค้งเว้าเล็กน้อย
ปรับมุมเอียงได้ในช่วง 104-120 องศา

ภาพที่ 5.42 เก้ าอีท้ อี่ อกแบบไว้ อย่างดีสาหรับงานในสานักงาน

สิง่ สาคัญนอกเหนือจากการมีเก้าอี้ทอ่ี อกแบบอย่างเหมาะสม ก็คือโต๊ะทางาน ขอ้ เสนอแนะในการออกแบบ
หน่ วยทีท่ างานสาหรับงานในสานักงาน แสดงไวด้ งั ภาพที่ 5.43
a
b
c
d

48-50 cm
38-54 cm
min. 17 cm
10-25

ภาพที่ 5.43 ขนาดสัดส่ วนและระดับความสู งของโต๊ ะและเก้ าอี้ ทีเ่ สนอแนะไว้ สาหรับงานในสานักงาน

นอกจากนี้ท่าทางการนัง่ ก็เป็ นสิง่ สาคัญทีพ่ งึ ระวังหลังจากทีไ่ ด้มกี ารออกแบบหน่ วยที่ทางานสาหรับงานนัง่ แลว้
กล่าวคือ การนัง่ ในท่าหลังตัง้ ตรงเป็ นสิ่งที่ดีสาหรับโครงสร้างกระดู กสันหลัง แต่ ก ารนัง่ โดยให้ลาตัวโค้งไปด้านหน้า
เล็กน้อยจะช่วยผ่อนคลายภาระทีเ่ กิดขึ้นทีก่ ลา้ มเนื้อหลังไม่ให้เกิดการหดเกร็งกลา้ มเนื้อเฉพาะที่ จึงทาให้เกิดความรู ้สกึ
สบายกว่านัง่ หลังตรง การศึ กษาของ Lundervold (1985) ซึ่งทาการตรวจวัด การทางานของกล า้ มเนื้อ โดยใช้วิธี
Electromyography (EMG) เปรียบเทียบระหว่างการนัง่ หลังตรงและการนัง่ โน้มตัวไปด้านหน้าเล็กน้อย ชี้ให้เห็นถึง
ภาระของกลา้ มเนื้อส่วนต่าง ๆ ขณะนัง่ หลังตรงเกิดขึ้นมากกว่าขณะนัง่ โน้มตัวไปด้านหน้าเล็กน้อย (ภาพที่ 5.44) ดังนัน้
จึงสรุปได้ว่าการนัง่ ทีเ่ หมาะสมก็คือการนัง่ หลังตรงและพิงพนักพิงเพื่อลดภาระกลา้ มเนื้อหลัง อย่างไรก็ตามท่าทางการ
นัง่ โน้มตัวไปด้านหน้าเล็กน้อย พบได้ในขณะนัง่ เขียนและอ่านหนังสือซึง่ ถือเป็ นท่าทางการนั ง่ ทีผ่ ่อนคลายกลา้ มเนื้อและ
ช่วยให้การมองเห็นดีข้นึ ด้วย
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Muscles
Right trapezius
Right latisimus dorsi
Ritht sacrospinalis
Left sacrospinalis
ภาพที่ 5.44 ผลการตรวจวัดภาระของกล้ ามเนื้อโดยใช้ วธิ ี Electromyography ขณะนั่งหลังตรง
พบผลการตรวจวัดคลื่นไฟฟ้ าได้มากกว่ าขณะนั่งโน้ มตัวไปด้ านหน้ าเล็กน้ อย ซึ่งกล้ ามเนื้ออยู่ในลักษณะผ่อนคลาย

Andersson and Ortengren (1974) ได้ทาการศึกษาถึงผลของมุมเอียงหลังขณะนัง่ และท่าทางการทางานที่
แตกต่ างกัน ส่งผลให้เกิดแรงอัดที่หมอนรองกระดู กสันหลังต่างกัน ผลของท่าทางการนัง่ ที่แตกต่างกันอธิบายได้โดย
ภาพที่ 5.45 ซึ่งแสดงใหเ้ ห็นว่าการนัง่ พิงหลังและนัง่ โน้ม ตัวไปด า้ นหน้าโดยมีที่รองรับแขนส่วนบน (ขณะนัง่ เขีย น)
เป็ นสภาพการทางานที่น่าพึงพอใจที่สุดในกรณี ของการวัดแรงอัดของหมอนรอง ซึ่งอยู่ ร ะหว่างกระดู กสันหลังบริเวณ
เอวขอ้ ที่ 3 และ 4 (L3 และ L4)
สาหรับผลของมุมเอียงหลังขณะนัง่ แสดงดังภาพที่ 5.46 ซึง่ แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเมือ่ มุมเอียงหลังเพิม่
มากขึ้น ทัง้ แรงอัดของหมอนรองกระดูกสันหลังและความเค้นของกลา้ มเนื้อก็จะลดลง

Back relaxed
Writing position
Typing position
Position for lifting a weigth

-0.1

0

0.1 a

weigth
Disc pressure L3/L4

ภาพที่ 5.45 ผลของท่ าทางการนั่งในลักษณะแตกต่ างกันทีม่ ีต่อแรงอัดของหมอนรองกระดูกสั นหลัง
(1 MPa = 10.2 kp/cm2) L3 และ L4 หมายถึง กระดูกสั นหลังส่ วนบั้น เอว ข้ อที่ 3 และ4 ค่ า 0 ทีส่ เกลแรงอัดเป็ น
ค่ าอ้ างอิงขณะทีน่ ั่งหลังตรง 90 องศา ซึ่งค่ าจริงคือ 0.5 MPa

Disc pressure L3/L4 (Mpa)
-0.5 - 0.30 - 0.1
0
80
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100
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0
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ภาพที่ 5.46 ผลของมุมเอียงหลังขณะนั่งทีม่ ตี ่ อแรงอัดของหมอนรองกระดูกสันหลัง (L3 และ L4) และเคลื่อน
ไฟฟ้ าของกล้ ามเนื้อหลัง (EMG) วัดทีร่ ะดับกระดูกสันหลังช่ วงอกข้ อที่ 8 (T8)

ในการประเมินความเหมาะสมของเก้าอี้ ควรพิจารณาสิง่ ต่าง ๆ ต่อไปนี้
- พนักพิงหลังสามารถปรับตามแนวตัง้ หรือแนวนอนได้
- จานวนขาของเก้าอี้ (เก้าอี้ทม่ี ี 5 ขา จะมันคงกว่
่
า 4 ขา)
- เก้าอี้มลี อ้ เลือ่ นได้ ลอ้ เก้าอี้ควรเหมาะกับงาน (ในบางสถานการณ์ลอ้ เลือ่ นอาจก่อให้เกิดอันตรายได้)
- จัดให้มที ว่ี างเท้า
- จัดให้มที เ่ี ท้าแขนในกรณี ทจ่ี าเป็ น
- สามารถปรับระดับความสูงของเก้าอี้ได้
- ความสูงของเก้าอี้เหมาะกับขนาดพื้นทีท่ างาน (พนักงานนัง่ อยู่บนเก้าอี้ได้อย่างสบายโดยสามารถสอดหัวเข่า
ไวใ้ ต้พ้ นื ผิวของงาน)
- เก้าอี้มขี อบทีน่ งั ่ ด้านหน้าโค้งมน
- เก้าอี้สามารถปรับเพือ่ ให้ขอ้ พับด้านหลังของหัวเข่าเท่ากับหรือสูงกว่าความสูงของทีน่ งั ่ 2 นิ้ว
หน่ วยที่ทางานสาหรับงานนัง่ ควรได้รบั การออกแบบเพื่อให้พนักงานทุกระดับความสู งสามารถเอื้อมไปหยิบ
สิ่งของทุกอย่ างได้อย่างสะดวก โดยไม่ตอ้ งโน้มตัวไปขา้ งหน้ามากนัก เนื่องจากระยะการเอื้อมของแต่ ละคนมีผลต่ อ
ความสามารถในการหยิบ จับหรือยกวัตถุ ดังนัน้ บริเวณพื้น ที่ทางานจึงควรจะมีล กั ษณะเป็ น ครึ่ งวงกลมด้านหน้า
รอบ ๆ ตัวพนักงาน
ลักษณะการนัง่ ทางานซึง่ ต้องมีการยกวัสดุดว้ ยนัน้ มีความจาเป็ นต้องระมัดระวังในการกาหนดจุดที่วางของที่
จะยก เพราะแม้ว่าของทีม่ นี า้ หนักเบาซึง่ ยกได้ในระยะช่ วงแขน ก็อาจทาให้บริเวณหลังส่วนล่างบาดเจ็บได้
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แขนของผู น้ งั ่ ทางานควรห้อยอยู่ ตามสบายชิดลาตัวในท่าที่ผ่อนคลาย ความสู งของหน้างานควรอยู่ในระดับ
ขอ้ ศอกหรือตา่ กว่าเล็กน้อย เพือ่ ให้ปลายแขนอยู่ในลักษระแนวนอน หรือเอียงลงเล็กน้อย
ความสูงของหน้างานขณะทางานเขียนหรืองานประกอบชิ้นส่วนขนาดเบา ควรจะอยู่เหนือพื้นในระยะ 27.5 ถึง
31 นิ้ว (69.9 ถึง 78.7 เซนติเมตร) สาหรับงานทีท่ าด้วยมือทีห่ นักกว่านี้ เช่น งานบรรจุ หีบห่อ ความสู งของงานควรอยู่
เหนือพื้นในระยะ 26 ถึง 28.5 นิ้ว (66 ถึง 72.4 เซนติเมตร) ความสู งที่เหมาะสมที่สุดจะแตกต่างกันไปในพนักงานแต่
ละคน ดังนัน้ ความสูงของงานจึงควรปรับได้ตามสมควร

3. การนัง่ และการยืนทางานสลับกัน
งานบางอย่ า งต้องกระท าด้วยวิธี ก ารทัง้ การนัง่ และการยืน ทัง้ นี้ เ พราะอาจมีค วามจ าเป็ น ต้อ งหยิบ สิ่ง ของ
บางอย่างจากบริเวณทีท่ เ่ี อื้อมไม่ถงึ หรือเพราะต้องทางานหลาย ๆ อย่างทีแ่ ตกต่างกันไป งานบางอย่างอาจเหมาะกับการ
นัง่ ทางานมากทีส่ ุด ในขณะทีง่ านบางอย่างจะเหมาะกับการยืนทางานมากทีส่ ุด
พนัก งานที่ส ามารถสับเปลี่ย นตาแหน่ งยืน หรือนัง่ ได้น นั้ จะเป็ นผู ท้ างานที่มีค วามสะดวกสบาย เพราะการ
เปลีย่ นท่าทางการทางานนัจ้ ะทาให้เกิดความเมือ่ ยลา้ น้อยลง และสถานที่ทางานซึ่งออกแบบให้สามารถทางานได้ทงั้ โดย
การยืน และการนัง่ นัน้ นับ ได้ว่าเป็ น การออกแบบหน่ วยที่ทางานที่ดี และถ้าเป็ น ไปได้ หน่ วยที่ท างานดัง กล่าวควร
สามารถปรับความสูงได้ดว้ ย ทางเลือกอีกทางหนึ่งคือการใช้ท่นี งั ่ แบบปรับระดับความสู งได้ ทาให้พนักงานสามารถอยู่
ในตาแหน่ งกึ่งนัง่ กึ่งยืนได้ การออกแบบหน่ วยทีท่ างานกับเครื่องจักรในลัก ษณะกึ่งนัง่ กึ่งยืน แสดงได้ ดังภาพที่ 5.47
สิ่ง ที่ค วรน ามาใช้ใ นการพิจ ารณาอีก เรื่ อ งหนึ่ ง คื อ ลัก ษณะงานนั้น เป็ น การท างานที่ส่ ง ผลให้ร่ า งกายได้
เคลือ่ นไหวไปมา (dynamic work) หรือทางานอยู่กบั ที่ (static work) โดยทัวไปงานซึ
่
ง่ สามารถขยับร่างกายได้มากจะ
ทาให้เมื่อยลา้ น้อยกว่างานที่ไม่สามารถเคลือ่ นที่ได้มากนัก งานที่ตอ้ งงอตัวหรือโก้งโค้งทางานหรือต้องถือหรือยกจับ
วัตถุอยู่เป็ นเวลานาน ๆ จะทาให้เกิดอาการปวดเมือ่ ยได้มาก
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ภาพที่ 5.47 การออกแบบสภาพการทางานกับเครื่ องจักรในลักษณะกึง่ นั่งกึง่ ยืนทางาน

กล่าวโดยสรุป ปัจจัยทีค่ วรพิจารณาตามหลักเออร์โกโนมิกส์ในการออกแบบหน่ วยทีท่ างานมีดงั นี้ คือ
1. ความสู งของร่ างกาย
- ให้คานึงถึงคนทีส่ ูงทีส่ ุดให้สามารถทางานได้
- ให้ท่าทางการทางานปกติกม้ มองลงเล็กน้อย
2. ความสู งของไหล่
- ให้วางสิง่ ของและชิ้นส่วนต่าง ๆ ในระดับความสูงระหว่างไหล่และเอว

- หลีกเลีย่ งการเอื้อมหยิบของในระดับทีส่ ูงกว่าไหล่
3. ความสู งของข้ อศอก
- สาหรับงานปกติ: ให้ระดับพื้นผิวของสิง่ ของอยู่ตา่ กว่าระดับความสูงของขอ้ ศอก 5-10 เซนติเมตร
- สาหรับงานประณี ต ให้ยกระดับพื้นผิวของสิง่ ของสูงกว่าระดับความสูงของขอ้ ศอก 5-10 เซนติเมตร
- สาหรับงานหนัก ให้พ้ นื ผิวของสิง่ ของอยู่ตา่ กว่าระดับความสูงของขอ้ ศอกประมาณ 20 เซนติเมตร
4. ความสู งของข้ อนิ้ว
- ให้ยกสิง่ ของในระดับความสูงระหว่างขอ้ นิ้ว (เมือ่ วางมือแนบลาตัว) และไหล่
5. ความสู งของเข่ า
- ให้คานึงถึงคนทีม่ ขี ายาวที่สุด
- ให้มที พ่ี กั เท้า (footrests) สาหรับคนทีข่ าสัน้ ทีส่ ุด
6. ขนาดของมือ
- ให้คานึงถึงคนทีม่ มี อื เล็ก สามารถหยิบจับสิง่ ของได้
- ให้คานึงถึงอันตรายทีจ่ ะเกิดขึ้นกับคนงานทีม่ มี อื ขนาดเล็ก
- ให้คานึงถึงคนงานทีม่ มี อื ขนาดใหญ่ สามารถสอดหรือลอดผ่านเขา้ ไปได้
7. ขนาดของร่ างกาย
- ให้คานึงถึงคนทีม่ ขี นาดร่างกายใหญ่ทส่ี ุด
- ให้ระลึกไวเ้ สมอว่าเสื้อผ้าจะทาให้พนักงานมีขนาดใหญ่ข้นึ
8. ระยะการเอื้อมของแขน
- ให้คานึงถึงคนทีม่ แี ขนสัน้ ทีส่ ุด สามารถเอื้อมหยิบสิง่ ของได้
- ให้คานึงถึงคนทีส่ ูงทีส่ ุด ไม่ตอ้ งก้มมากเกินไป
- ให้รกั ษาระยะห่างให้เหมาะสมกับความยาวของแขน
9. ช่ วงการเคลื่อนไหวส่ วนต่ าง ๆ ของร่ างกาย
- สามารถเคลือ่ นไหวได้อย่างสะดวก
- ไม่ให้ขอ้ ต่อยืดขยายมากเกินไป
- ให้ขอ้ ศอกอยู่ในมุมทีเ่ หมาะสมกับการใช้แรง
- ให้ขอ้ มูลอยู่ในแนวตรงเสมอ
10. ระยะเวลาการหดเกร็ งกล้ ามเนื้อ
- ให้ขอ้ ศอกอยู่ขา้ งลาตัว
- ให้มกี ารเกร็งกลา้ มเนื้อน้อยทีส่ ุด
- ให้ระยะเวลาเกร็งกลา้ มเนื้อสัน้ ทีส่ ุด
- ให้แรงทีใ่ ช้ในการเกร็งกลา้ มเนื้อน้อยทีส่ ุด
11. อัตราการทางานซ้า ๆ
- ให้มกี ารหมุนเวียนของงานบ่อย ๆ
- ให้พนักงานสามารถกาหนดจังหวะการทางานได้เอง (พนักงานใหม่สามารถเริ่มต้นทางานทีอ่ ตั ราช้า ๆ ก่อน)
- ให้อตั ราการทางานซา้ ๆ มีนอ้ ยสุด
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- ให้มจี งั หวะหยุดพักบ่อย ๆ
- ให้ตรวจสอบว่ามีอาการเมือ่ ยลา้ ของกลา้ มเนื้อหรือไม่
12. การออกแรง
- ไม่ควรเกินร้อยละ 20 ของแรงสูงสุดทีก่ ลา้ มเนื้อนัน้ ออกแรงได้ และในการทางานด้วยท่าทางการทางานที่
ยาวนานหรือท่าทางการทางานซา้ ให้หลีกเลีย่ งการออกแรงมากเกินไปบ่อยครัง้
- ให้ระลึกไวเ้ สมอว่า ขา หัวเข่า สะโพก และไหล่ อาจเกิดอาการเกร็งได้เช่นกัน
สาหรับแนวทางการปรับปรุงสถานทีท่ างานให้เหมาะสมกับผูป้ ฏิบตั งิ าน อาจพิจารณาดาเนินการได้ดงั นี้
- เพิม่ /ลด ระดับความสูงของพื้นผิวทีท่ างาน โดยอาจใช้โต๊ะทีป่ รับระดับได้ ลิฟต์ หรือเครื่องมืออืน่ ๆ ทีม่ ี
ลักษณะคลา้ ยคลึงกัน
- เปลีย่ นตาแหน่ งงานของพนักงาน
- ใช้เครื่องมือช่วยในการเอื้อมหยิบสิง่ ของ
- ปรับปรุงตาแหน่ งสถานทีท่ างาน
- ปรับปรุงทิศทางการไหลของงาน
- ปรับเก้าอี้นงั ่
- ใช้ทน่ี งั ่ แบบต่าง ๆ
- ใช้แท่นรองพื้น ยกพื้น และอุปกรณ์เครื่องกลช่วยยก
- ใช้ทพ่ี กั เท้า
- ใช้ทพ่ี กั แขน
- ปรับตาแหน่ งและรูปแบบการวางเครื่องมือ
- ปรับทีว่ างหรือที่ใส่สง่ิ ของ
- ใช้จกิ ๊ (jigs) ทีจ่ บั (clamps) และปากกา (vises) สาหรับจับชิ้นงานแทนการใช้มอื

กิจกรรม 5.4.2
1. การออกแบบการนัง่ ทางานใช้สาหรับงานในลักษณะใด และมีขอ้ จากัดอะไรบ้าง
2. การออกแบบการยืนทางานใช้สาหรับงานลักษณะใด
3. จงบอกถึงหลักการออกแบบหน่วยที่ทางาน โดยพิจารณาความสู งของข้อศอก
แนวตอบกิจกรรม 5.4.2

1. ใช้สาหรับงานที่ตอ้ งกระทาในลักษณะเดิมติดต่อกันเป็ นเวลา 30 นาทีข้ ึนไป มีขอ้ จากัดคือ ไม่ควร
ออกแรงรับน้ าหนักมากกว่า 10 ปอนด์ หรื อ 4.5 กิโลกรัม
2. งานที่ตอ้ งใช้พ้ืนที่ทางานมากหรื องานที่ตอ้ งการการออกแรงมือมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ช่วงเวลาสั้น ๆ
3. การพิจารณาความสู งของข้อศอก สาหรับ
งานปกติ
ให้ระดับพื้นผิวของสิ่ งของอยูต่ ่ากว่าระดับความสู งของข้อศอก 5-10 เซนติเมตร
งานประณี ต ให้ยกระดับพื้นผิวของสิ่ งของสู งกว่าระดับความสู งของข้อศอก 5-10 เซนติเมตร
งานหนัก
ให้พ้ืนผิวของสิ่ งของอยูต่ ่ากว่าระดับความสู งของข้อศอก ประมาณ 20 เซนติเมตร
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เรื่ องที่ 5.4.3
การยกเคลื่อนย้ ายวัสดุ
ดังที่ได้กล่าวมาแลว้ ในเรื่องที่ 5.1.1 ถึงจานวนผูป้ ระสบอันตรายจากการทางานยกเคลื่อนย้ายวัสดุว่ามีเพิ่ม
มากขึ้นเรื่อย ๆ ในแต่ละปี ในบทนี้จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องกล่าวถึงแนวทางการออกแบบงานที่เกี่ ยวขอ้ งกับการยก
เคลือ่ นย้ายวัสดุ เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยในการทางานส่งผลให้จานวนผูป้ ระสบอันตรายด้วยสาเหตุน้ ีลดน้อยลงได้

1. ความหมาย
การยกเคลือ่ นย้ายวัสดุ (Manual material handling) หมายถึงการกระทาใด ๆ ทีใ่ ช้แรงงานจากคนเพือ่
ยกขึ้น ยกลง ผลัก ดึง ขนย้าย หรือ ถือ/อุม้ คน สัตว์ หรือสิง่ ของ

2. กฎหมายความปลอดภัยในการทางาน
ปัจจุบนั กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ งกับการยกเคลือ่ นย้ายวัสดุโดยใช้แรงงาน คือ พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 หมวด 3 การใช้แรงงานหญิงมาตรา 39(3) ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็ นหญิงมีครรภ์ทางาน ยก แบก
หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็น ของหนักเกิน 15 กิโลกรัม และกฎหมายลาดับรองภายใต้พ ระราชบัญ ญัติดงั กล่าวคือ
กฎกระทรวงกาหนดอัตรานา้ หนักทีน่ ายจ้างให้ลูกจ้างทางานได้ พ.ศ. 2547 ซึง่ กาหนดไวด้ งั นี้
ขอ้ 1 ให้นายจ้างใช้ลูกจ้าง ทางาน ยก แบก หาบ หาม ทูน ลาก หรือเข็นของหนักไม่เกินอัตรานา้ หนัก โดย
เฉลีย่ ต่อลูกจ้างหนึ่งคน ดังต่อไปนี้
(1) ยี่สบิ กิโลกรัม สาหรับลูกจ้างซึง่ เป็ นเด็กหญิงอายุตงั้ แต่สบิ ห้าปี แต่ไม่ถงึ สิบแปดปี
(2) ยี่สบิ ห้ากิโลกรัม สาหรับลูกจ้างซึง่ เป็ นเด็กชายอายุตงั้ แต่สบิ ห้าปี แต่ไม่ถงึ สิบแปดปี
(3) ยี่สบิ ห้ากิโลกรัม สาหรับลูกจ้างซึง่ เป็ นหญิง
(4) ห้าสิบห้ากิโลกรัม สาหรับลูกจ้างซึง่ เป็ นชาย
ในกรณี ของนา้ หนักตามอัตราทีก่ าหนด ให้นายจ้างจัดให้มแี ละให้ลูกจ้างใช้เครื่องทุ่นแรงทีเ่ หมาะสมและไม่เป็ น
อันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง

3. ปัจจัยเสี่ยงทีค่ วรพิจารณาในการยกเคลื่อนย้ ายวัสดุ
เพือ่ ให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในการยกเคลือ่ นย้ายวัสดุ ปัจจัยทีต่ อ้ งคานึงถึงในการออกแบบ
งานได้แก่

3.1 สถานที่ทางานและผังจุดปฏิบัติงาน
3.3.1 ตาแหน่ งที่ตงั้ ต่ าง ๆ ในโรงงาน เครื่องควบคุ ม อุปกรณ์ เครื่องมือ และวัสดุ ส่งิ ของอื่น ๆ ที่มี
ความสัมพันธ์ต่อกันและต่อลูกจ้างจะมีผลต่อท่าทางการทางาน ความสู งของหน้างาน เทคนิคในการเคลือ่ นย้ายวัสดุ
ระยะเวลาและความถีท่ ย่ี ก รวมทัง้ การกระทาและการเคลือ่ นไหวในงานอืน่ ๆ อีกด้วย
3.3.2 การวางผังการทางาน ควรจัดให้ลูกจ้างสามารถ
- อยู่ในท่าตรงและหันหน้าไปทางด้านหน้า
- มองเห็นชิ้นงานได้อย่างชัดเจน
- ทางานส่วนใหญ่ได้ทร่ี ะดับความสูงของเอว และเอื้อมมือถึงได้โดยง่าย
- เคลือ่ นไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่างสะดวกขณะทาการเคลือ่ นย้ายวัสดุ
3.2 ท่ าทางและการเคลื่อนไหวร่ างกาย
3.2.1 ท่าทางและการเคลื่อนไหวร่ างกาย ไม่ควรเป็ นสาเหตุท่ที าให้เกิดความไม่สบายในการทางาน
หรือความเจ็บปวด การทางานควรกระทาได้อย่ างราบรื่นและควบคุ มได้ ควรหลีกเลี่ย งการเคลื่อนไหวในลักษณะ
กระตุกหรือกระชากในทันที และควรเคลือ่ นย้ายวัสดุในท่าทางที่สะดวกสบายและได้สมดุล หลีกเลีย่ งการเคลือ่ นไหว
ของขอ้ ต่อในช่ วงกว้าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็ นระยะเวลานานหรือซา้ บ่อย การเคลือ่ นไหวร่ างกายโดยการก้มโค้ง
บิดเอวหรือเอื้อมจนสุดบ่อย ๆ นัน้ เป็ นการเพิม่ ความเสีย่ งของการบาดเจ็บจากการเคลือ่ นย้ายวัสดุ
3.2.2 กิจ กรรมของงาน ควรเสริ ม ให้ค นงานสามารถปรับ ท่ า ทางการท างานได้ใ นหลายลัก ษณะ
ด้วยกันแต่ยงั คงไวซ้ งึ่ ท่าทางการทางานทีป่ ลอดภัย การทางานใด ๆ ก็ตามไม่ควรบังคับให้คนงานต้องทางานอยู่ในท่า
เดิมเป็ นระยะเวลานาน ๆ หรือไม่มโี อกาสเปลีย่ นแปลงท่าทางตลอดกิจกรรมหรือไม่มเี วลาพัก
3.2.3 ในระหว่างทาการเคลื่อนย้ายวัสดุ ควรหลีกเลีย่ งการก้มโค้งหรื อบิดเอว โดยเฉพาะอย่างยิง่
เมือ่ ต้องทางานเป็ น ระยะเวลานาน ๆ หรื อทาในลัก ษณะซา้ กัน บ่อย ๆ ภาพที่ 5.48 แสดงท่ าทางการทางานที่ค วร
หลีกเลีย่ งเพราะจะส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บทีร่ ะบบกลา้ มเนื้อและกระดูกได้

หลีกเลี่ยงการเอื้อมแขนสู งกว่าระดับไหล่

หลีกเลี่ยงการบิดเอี้ยวลาตัว

หลีกเลี่ยงการก้มโค้งไปข้างหน้า

หลีกเลี่ยงการก้มโค้งไปทางด้านข้าง

ภาพที่ 5.48 ท่ าทางการทางานทีค่ วรหลีกเลีย่ งในขณะยกเคลื่อนย้ ายวัสดุ

3.3 ระยะเวลาและความถีใ่ นการเคลื่อนย้ ายวัสดุ

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดลอ้ ม 5-105

3.3.1 ความเสี่ ย งในการบาดเจ็ บ จะเพิ่ม ขึ้น ตามความถี่ ความซ า้ บ่ อ ย และระยะเวลาในการ
เคลือ่ นย้ายวัสดุในแต่ละช่วงการทางาน ดังนัน้ ปัจจัยเสีย่ งทีส่ าคัญทีจ่ ะต้องพิจารณาก็คือความถี่และระยะเวลาในการ
ยกเคลือ่ นย้ายวัสดุ
3.3.2 ปัญหาเรื่องความถี่และระยะเวลาในการยกของนัน้ ไม่ได้จากัด เฉพาะงานยกขึ้นหรือยกลง
เท่ านั้น การผลัก ดึง แบก หรื อถือวัส ดุ ไว้ ก็ เป็ น ปัญ หาได้เช่ น เดีย วกัน ถ้า งานนั้น ต้องทาบ่อ ย ๆ หรื อเป็ น ระยะ
เวลานาน ๆ
3.3.3 งานเคลือ่ นย้ายวัสดุทต่ี อ้ งทาซา้ กันตลอดเวลานาน ๆ ย่อมส่งผลให้เกิดความรู ส้ กึ ซา้ ซากจาเจ
หรือเบือ่ หน่ าย การลดความกระตือรือร้นในการทางานนี้ อาจส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่องความปลอดภัยในการทางานได้
3.3.4 มีปจั จัยหลาย ๆ อย่ างที่มีอิทธิพลต่ อความสามารถของบุคคลในการออกแรงอย่ างต่ อเนื่อง
เป็ นเวลานาน อันได้แก่ พลังงานที่สะสมไว้ ความแข็งแรงของร่ างกายและความหนักเบาของงาน ซึ่งก็หมายความว่า
ความสามารถในการทางานของลูกจ้างแต่ละคนขึ้นอยู่กบั ลักษณะงานด้วย
3.3.5 การเคลื่อนย้ายวัส ดุท่ีตอ้ งใช้กล า้ มเนื้ อมัด เล็ก ๆ เช่ น มือ (แม้ในลักษณะที่ถือค้างไว้หรื อ
กระตุน้ กลา้ มเนื้อซา้ บ่อย) ก็ไม่ควรมองขา้ มเพราะกลา้ มเนื้อเหล่านี้จะเกิดความล ้าได้เร็วมาก ถ้าหากถูกใช้งานเกินกาลัง
3.4 ตาแหน่ งของวัสดุและระยะทางที่เคลื่อนย้ ายไป
3.4.1 ควรจ ากัด ระยะทางในการเคลื่อนย้า ยวัส ดุ ใ ห้น อ้ ยที่สุ ด เท่ า ที่จ ะทาได้ ยิ่ง ระยะทางที่ต อ้ ง
เคลือ่ นย้ายไปไกลเท่าใด ก็ย่งิ ต้องลดนา้ หนักวัสดุให้นอ้ ยลงไปเท่านัน้
3.4.2 ถ้าวัสดุอยู่ ในตาแหน่ งสู งกว่าระดับไหล่ข องคนงาน หรือตา่ กว่าระดับความสู งของขอ้ นิ้วมือ
หรืออยู่ในระยะทีต่ อ้ งเอื้อมมือออกห่างจากลาตัวออกไป ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บก็จะเพิ่มมากขึ้น ความเสี่ยงมักจะ
เกิดมากขึ้นไปอีกถ้าหากว่าวัสดุนนั้ ต้องการการจัดเก็บด้วยมือในตาแหน่ งที่ตอ้ งการความแม่นยา ระดับที่เหมาะสม
ทีส่ ุดในการยกเคลือ่ นย้ายวัสดุคือระดับใกลเ้ คียงกับเอว แสดงได้ดงั ภาพที่ 5.49
ระดับไหล่ถงึ ระดับมือเอื้อมถึง
ระดับความสูงของนิ้วมือถึงระดับไหล่
ระดับพื้นถึงระดับความสูงของนิ้วมือ
ควรหลีกเลีย่ งการจัดเก็บวัสดุในช่วงระดับนี้
ภาพที่ 5.49 การจัดเก็บวัสดุในระดับทีเ่ หมาะสม คือระดับความสู งระหว่ างข้ อนิว้ มือและระดับไหล
วัสดุทตี่ ้ องใช้ บ่อย ๆ ควรจัดเก็บไว้ ในโซน A ส่ วนวัสดุทไี่ ม่ ค่อยใช้ กจ็ ดั เก็บไว้ ในโซน B

3.5 น้าหนักและแรง
3.5.1 นา้ หนักของวัสดุทต่ี อ้ งการยกด้วยมือ ควรได้รบั การพิจารณาให้สอดคลอ้ งกับปัจจัยสาคัญอื่น ๆ
ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
- ความถีแ่ ละระยะเวลา
- ตาแหน่ งทีว่ างวัสดุทส่ี มั พันธ์กบั ร่างกาย
- ระยะทางทีต่ อ้ งเคลือ่ นย้ายไป

- ลักษณะของวัสดุ
3.5.2 ยิ่งวัสดุท่ตี อ้ งเคลือ่ นย้ายมีนา้ หนักมากขึ้น ก็ย่ิงต้องให้ความสนใจมากขึ้นในการใช้มาตรการ
ควบคุมทีเ่ หมาะสม
3.5.3 ส าหรับ การยกขึ้น ยกลงหรื อ แบกวัส ดุ ในท่ า นัง่ ท างาน ไม่ ค วรยกวัส ดุ ท่ี ห นัก เกิ น 4.5
กิโลกรัมความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่หลังเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ เมื่อต้องยกของที่หนักในช่ วง 16-20 กิโลกรัม
ดังนัน้ ในท่ายืนทางานควรยกของหนักน้อยกว่านา้ หนักในช่ วงนี้ ถ้านา้ หนักของวัสดุเพิ่มขึ้นจาก 16 กิโลกรัม ถึง 55
กิโลกรัม สัดส่วนคนงานทีม่ สี ุขภาพดีทส่ี ามารถยกขึ้น ยกลง หรือลากวัสดุน้ ีก็จะลดน้อยลง ดังนัน้ การให้ความสนใจ
หรือเอาใจใส่ก็ย่ิงมีความจาเป็ นมากขึ้นด้วย การส่งเสริมให้มกี ารใช้เครื่องจักรกล และ/หรือ การยกเป็ นทีมก็จะช่ วย
ลดความเสีย่ งต่อการบาดเจ็บเนื่องจากการยกของหนักนี้ลงไปได้ โดยทัว่ ไปแลว้ ไม่ควรให้บุคคลต่าง ๆ ยกขึ้น ยกลง
หิ้ว หรือถือของซึง่ มีนา้ หนักมากกว่า 55 กิโลกรัม เวน้ แต่ มีเครื่องจักรกลช่ วยผ่อนแรงหรือมีการจัดทีมในการยกเพิ่ม
ลดความเสีย่ งในการบาดเจ็บ
3.6 ลักษณะของวัสดุ
3.6.1 นอกจากนา้ หนักและแรงที่ออกแลว้ ควรพิจารณาลักษณะของวัสดุดว้ ย ได้แก่ ขนาด รู ปทรง
ความมัน่ คงแน่ นอน ความแข็ง ความคาดคะเนนา้ หนักได้ ลักษณะพื้นผิว อุณหภูมิ ด้ามจับ และหู ห้ วิ ภาพที่ 5.50
แสดงขนาดของวัสดุทค่ี วรหลีกเลี่ยงในการยกเคลือ่ นย้ายวัสดุดว้ ยมือ
3.6.2 ความต้อ งการในการใช้ถุง มือ หรื อ อุป กรณ์ ป้ องกัน อัน ตรายส่ ว นบุค คล ก็ เ ป็ น เรื่ อ งที่ต อ้ ง
พิจารณาในการเคลื่อนย้ายวัส ดุ ถุงมืออาจปกป้ องมือจากการบาดเจ็บ เช่ น การขัด สี หรือการไหม้พ องแต่ ม นั ก็ มี
ผลเสียในแง่ของความมันคงหรื
่
อความกระชับในการจับ ความคล่องตัว และความแข็งแรง นอกจากนี้ ขนาด รู ปทรง
โครงสร้าง และวัสดุทใ่ี ช้ก็ยงั มีผลต่อความเสีย่ งในการบาดเจ็บด้วย
3.6.3 การเคลือ่ นย้ายสิ่งมีชีวติ เช่ น คนและสัตว์ เป็ นสิ่งที่กระทาได้ยากกว่าและมาตรการควบคุม
ทัวไปที
่ ใ่ ช้กบั สิง่ ของบางอย่างก็มขี อ้ จากัดในการที่จะใช้ก ับสิ่งมีชีวติ ทัง้ นี้เพราะคนหรือสัตว์ท่ถี ูกเคลือ่ นย้ายนัน้ ก็ยงั มี
การเคลือ่ นไหวตัวเองด้วย ซึง่ ทาให้ผูท้ ท่ี าหน้าทีเ่ คลือ่ นย้ายต้องออกแรงเพิ่มขึ้นในการหยุดยัง้ ให้คนหรือสัตว์น่ิงอยู่กบั
ที่ หรือบางครัง้ ต้องออกแรงทันทีทนั ใดในการทีจ่ ะต้านทานการเคลือ่ นไหวอย่างไม่ค าดคิดของคนหรือสัตว์นนั้ อีกด้วย
3.6.4 ลักษณะโดยธรรมชาติของคนหรือสัตว์ อาจเพิ่มความต้องการให้ผูท้ ่ที าหน้าที่เคลือ่ นย้ายต้อง
ท างานหนัก ขึ้น หรื อ อาจจ ากัด วิธี ก ารเคลื่อ นย้า ยไม่ ใ ห้เ ป็ น ไปได้โ ดยสะดวกอีก ด้ว ย ยกตัว อย่ า งเช่ น คนไข ใ้ น
โรงพยาบาลต้องการการดูแลเอาใจใส่อย่างมากในการเคลือ่ นย้าย โดยเฉพาะเมื่อคนไขม้ อี ุปกรณ์ทางการแพทย์ท่แี ตก
ง่า ย ติด ตัว ไปด้ว ย เพื่อ ไม่ ใ ห้เ ป็ น การรบกวนคนไข ห้ รื อ สัต ว์ใ นการที่จ ะเคลื่อ นย้า ย จึง จ าเป็ น ต้อ งจ ากัด ท่ า ทาง
นอกเหนือจากแรงทีต่ อ้ งออกไปในการเคลือ่ นย้ายด้วย

(ก)
(ข)
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(ค)

(ก) วัสดุทม่ี คี วามกว้างมากกว่า 50 เซนติเมตร (ข) วัสดุทม่ี คี วามยาวยื่นไปด้านหน้าของลาตัวมากกว่า 30 เซนติเมตร
(ค) 2 ใน 3 ด้าน (กว้าง ยาว สู ง) ของวัสดุมขี นาดมากกว่า 75 เซนติเมตร
ภาพที่ 5.50 ขนาดของวัสดุทคี่ วรหลีกเลีย่ งในการยกเคลื่อนย้ ายวัสดุด้วยมือ

3.7 การจัดองค์ กรการทางาน ปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับองค์ กรการทางาน ซึ่งอาจมีอทิ ธิพลต่อความเสี่ยงในการ
เกิดการบาดเจ็บ โดยการส่งผลร่ วมกับปัจจัยเสี่ยงตัวอื่น ๆ เช่ น ระดับการศึกษาของลูกจ้าง การจัดอุปกรณ์เครื่องมือ
ตารางการทางาน งานกะ จังหวะการทางาน ความหลากหลายของงาน ช่วงเวลาพัก และขัน้ ตอนการทางาน
3.8 สิ่งแวดล้ อมในการทางาน
3.8.1 ปัจจัยเรื่องสิง่ แวดลอ้ มในการทางาน ซึง่ อาจมีอทิ ธิพลต่อความเสีย่ งในการยกเคลือ่ นย้ายวัสดุ ได้แก่
สภาพดินฟ้ าอากาศทีร่ อ้ น อับชื้น ความสันสะเทื
่
อน แสงสว่าง พื้นทีว่ า่ ง และพื้นทางเดินต่าง ๆ
3.8.2 การจัดความเป็ นระเบียบเรียบร้อยและรองเท้าทีส่ วมใส่ เป็ นปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์และมีผลต่อความ
เสีย่ งในการลืน่ ล ้ม หรือสะดุดขณะทาการเคลือ่ นย้ายวัสดุ
3.9 ความชานาญและประสบการณ์ ลูกจ้ า งควรมีค วามรู้ และความสามารถที่ เ พี ย งพอต่ อการปฏิ บัติ งาน
ถ้าความรู ค้ วามสามารถไม่ เหมาะสมกับความต้อ งการของงานแล ว้ ก็ จะเป็ น สาเหตุข องความเสี่ยงต่ อการบาดเจ็บที่
เพิ่ม ขึ้น ดังนัน้ การได้รบั ค าแนะนาอย่ างเหมาะสม รวมไปถึงการฝึ ก อบรมจะช่ วยให้ลูก จ้างสามารถน าเทคนิค การ
เคลือ่ นย้ายวัสดุไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
3.10 อายุ
3.10.1 คนงานทีม่ อี ายุตา่ กว่า 18 ปี ยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาสรีระร่างกายจึงมีความเสีย่ งมากกว่าคนงานที่
อยู่ในวัยเจริญเติบโตเต็มทีแ่ ล ้ว ดังนัน้ มาตรการควบคุมทีเ่ หมาะสมสาหรับคนงานวัยหนุ่ มสาวนัน้ จึงมีความจาเป็ นมาก
ขึ้น กล่าวคือ คนงานทีม่ อี ายุนอ้ ยกว่าต้องการการเอาใจใส่ดูแลทีม่ ากกว่า
3.10.2 คนงานทีม่ อี ายุนอ้ ยกว่า 18 ปี ไม่ควรต้องทางานยกขึ้น ยกลงหรือถือวัสดุทห่ี นักกว่า 15 กิโลกรัม
โดยไม่มเี ครื่องมือกลในการช่วยยกหรือไม่มผี ูช้ ่วยยก หรือไม่ได้รบั การฝึ กอบรมสาหรับงานนี้
3.10.3 สาหรับคนงานสู งอายุนนั้ อายุทเ่ี พิม่ ขึ้นอาจมีความสัมพันธ์กบั สมรรถภาพร่างกายทีล่ ดลง อย่างไรก็
ตาม คนงานทีม่ อี ายุเพิม่ ขึ้นอาจมีความสามารถในการใช้ประสบการณ์หรือความชานาญในการทางานทดแทน
สมรรถภาพร่างกายทีล่ ดลงไปได้
3.11 เสื้อผ้ า ประเภทของเสื้อผ้าที่คนงานสวมใส่ขณะทางานนัน้ อาจเป็ นอุปสรรคต่อการเคลือ่ นย้ายวัสดุอย่างปลอดภัย
ยกตัวอย่างเช่ น เสื้อผ้าที่คบั เกินไปจะจากัดการเคลื่อนไหวซึ่งส่งผลต่ อเทคนิคการเคลื่อนย้ายวัสดุ ดังนัน้ ชุดทางานที่
จาเป็ นต้องสวมใส่รวมไปถึงอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลจึงต้องได้รบั การพิจารณาตามความเหมาะสมด้วย

3.12 ความจาเป็ นพิเศษอื่น ๆ ในบางกรณี คนงานอาจมีความจาเป็ นพิ เศษบางอย่ าง ซึ่งต้องการการพิจารณา
ร่วมด้วย ยกตัวอย่างเช่น การกลับมาทางานของคนงานหลังจากลาป่ วยหรือลางานไปนาน การตัง้ ครรภ์ โรคประจาตัวหรือ
ความทุพพลภาพบางอย่าง เป็ นต้น

4. การศึกษาปัญหาปวดหลังเนื่องจากการยกเคลื่อนย้ ายวัสดุ
วิธีการศึกษาความเสีย่ งต่อปัญหาปวดหลังเนื่องจากการยกเคลือ่ นย้ายวัสดุ สามารถศึกษาได้ 3 วิธี คือ
1. การวัดแรงอัดทีเ่ กิดขึ้นทีห่ มอนรองกระดูกสันหลัง (intervertebral disc pressure)
2. การใช้โมเดลทางชีวกลศาสตร์ (biomechanical models) คาดคะเนแรงอัดบนหมอนรองกระดูกสันหลัง
บริเวณเอว
3. การวัดแรงดันภายในช่องท้อง (intra-abdominal pressure)
4.1 การวัดแรงอัดที่เกิดขึ้นที่หมอนรองกระดูกสันหลัง ในประเทศสวีเดน Nachemson and Elfstrom (1970)
และ Andersson (1974) ได้ทาการศึกษาวิจยั ถึงผลกระทบของท่าทางของร่างกายและวิธีการยกเคลือ่ นย้ายวัสดุทม่ี ตี ่อแรงอัด
ภายในหมอนรองกระดูกสันหลัง
ภาพที่ 5.51 แสดงถึงผลของการยกวัสดุในลักษณะต่าง ๆ ทีม่ ตี ่อแรงอัดในหมอนรองกระดูกสันหลัง ในตัวอย่างจานวน
9 คน ซึง่ ผลการศึกษานี้ช้ ใี ห้เห็นว่าการก้มหลังยกของส่งผลให้เกิดแรงอัดเพิม่ ขึ้นมากทีห่ มอนรองกระดูกสันหลังบริเวณเอวระหว่าง
ข้อที่ 3 และ 4 (L3 และ L4) อย่างเห็นได้ชดั

แรงอัด (ความแค้น) ในหมอนรองกระดูกสันหลัง

ท่าทางการยกของในลักษณะต่าง ๆ
A = ยืนตรง
B = ยืนตรงและถือของ 10 กิโลกรัม ในแต่ละแขน
C = ยกของ 20 กิโลกรัม ในลักษณะย่อเข่า หลังตรง D = ยกของ 20 กิโลกรัม ในลักษณะขาเหยียดตรง ก้มหลัง
ทัง้ นี้ให้แรงอัดในหมอนรองกระดูกสันหลังขณะยืนตรง (A) เป็ น 100%
ภาพที่ 5.51

ผลของการยกของในลักษณะต่ าง ๆ ทีม่ ตี ่ อแรงอัดภายในหมอนรองกระดูกสันหลัง
บริเวณเอวระหว่ างข้ อที่ 3 และ 4 (L3 และ L4)

ทีม่ า: Nachemson and Elfstrom. (1970).

นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ดังกล่าวยังได้สรุปผลการประเมินแรงอัดภายในหมอนรองกระดูกสันหลังที่ เกิดขึ้นจาก
ท่าทางของร่างกายในลักษณะต่าง ๆ ดังตารางที่ 5.3
ตารางที่ 5.3 ภาระทีเ่ กิดขึน้ บนหมอนรองกระดูกสันหลังบริเวณเอวระหว่ างข้ อที่ 3 และ 4 (L3 และ L4) ในลักษณะท่ าทาง
และขณะทางานต่ าง ๆ
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ท่ าทาง/กิจกรรม

นิวตัน (N)

ยืนตรง
เดินช้า ๆ
ลาตัวโค้งไปด้านขา้ ง 20o
หมุนลาตัวไปประมาณ 45o
ลาตัวโค้งไปด้านหน้า 30o
ลาตัวโค้งไปด้านหน้า 30o รับนา้ หนัก 20 กิโลกรัม
ยืนตรงรับนา้ หนัก 20 กิโลกรัม (10 กิโลกรัม ในแต่ละแขน)
ยกของหนัก 20 กิโลกรัม ในลักษณะย่อเข่าหลังตรง
ยกของหนัก 20 กิโลกรัม ในลักษณะขาเหยียดตรงก้มหลัง

860
920
1,140
1,140
1,470
2,400
1,220
2,100
3,270

ทีม่ า: Nachemson and Elfstrom, 1970.

สาหรับการกระจายภาระหรือแรงกดทีเ่ กิดขึ้นทีห่ มอนรองกระดูกสันหลังนัน้ จะมีปญ
ั หาในกรณี ทม่ี กี ารก้มหลัง
ลงไปยกของ เพราะนอกจากหมอนรองกระดู กสันหลังบริเวณเอวจะต้องรับภาระที่เป็ นนา้ หนักของวั สดุแลว้ ยังเกิด
สภาวะไม่สมมาตรของหมอนรองกระดูกสันหลังอีกด้วย ส่งผลให้เกิดภาระหนักขึ้นที่ดา้ นหน้าของหมอนรองกระดู กสัน
หลัง (ดังภาพที่ 5.52) ความเค้นทีเ่ กิดขึ้นนี้ส่งผลให้ของเหลวทีอ่ ยู่ภายในหมอนรองกระดู กสันหลังถูกกดทับและถูกบีบ
ออกทางด้า นที่เ กิ ด แรงกดน้อ ยกว่ า ซึ่ ง มีค วามเสี่ย งต่ อ การเกิ ด ปัญ หาหมอนรองเคลื่อ นหรื อ เลื่อ นไปกดทับ ราก
เส้นประสาทไขสันหลัง นี่คือเหตุผลหนึ่งทีย่ นื ยันถึงความจาเป็ นในการยกของโดยให้หลังตรงอยู่เสมอ

ภาพที่ 5.52 การกระจายแรงกดทีเ่ กิดขึน้ บนหมอนรองกระดูกสันหลังบริเวณเอว
ขณะยกของในลักษณะก้ มหลัง และหลังตรง

4.2 การใช้ โมเดลชี วกลศาสตร์ คาดคะเนแรงอั ดบนหมอนรองกระดูก สั นหลั งส่ วนล่ าง มีร ายงานผลการ
ศึกษาวิจยั จานวนหนึ่งได้พฒ
ั นาโมเดลทางชีวกลศาสตร์ข้ นึ เพื่อประเมินแรงอัด (compression force) และโมเมนต์ท่ี
กระทาบนหมอนรองกระดูกสันหลังบริเวณเอว การศึกษาวิจยั ทีส่ าคัญ โดย Chaffin (1969) ได้ช้ ใี ห้เห็นถึงความสาคัญ
ของปัจจัยเรื่องระยะห่างระหว่างกระดู กสันหลังและมือขณะยกวัสดุ กระดู กสันหลังบริเวณเอวจะได้รบั ผลกระทบเป็ น
อย่ างมาก ในกรณี ท่วี สั ดุท่ยี กนัน้ อยู่ ห่างจากลาตัวออกไป ภาพที่ 5.53 แสดงให้เห็นอย่ างชัดเจนว่าแรงอัดที่เกิดขึ้น
บริเวณช่ วงต่ อระหว่างเอวกับกระดู กเชิงกราน (L5/S1) เพิ่มมากขึ้นเมื่อวัสดุนนั้ อยู่ ห่างจากลาตัวออกไปในช่ วง 20
เซนติเมตร และจะเห็นได้ว่าเมื่อภาระหรือนา้ หนักวัสดุเพิ่มขึ้น 200 N แรงอัดดังกล่าวก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ 1,400 N

นอกจากนี้ยงั พบอีกว่าระยะห่างจากลาตัวเมื่อเพิ่ มขึ้นจาก 30 เซนติมเตร เป็ น 40 เซนติเมตรนัน้ แรงอัดก็จะเพิ่มขึ้น
ประมาณ 1,000 N
การคาดคะเนแรงอัดที่ L5/S1

N
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
100 200 300 400 500 N
50 cm
40 cm
30 cm
20 cm
NIOSH Maximum Permissible Limit (อัตราต่อคนส่วนใหญ่ )
NIOSH Actkion Limit (อัตราต่อบางคน)
การรับนา้ หนักในมือง
ภาพที่ 5.53

การคาดคะเนแรงอัด (compression force) ทีเ่ กิดขึน้ ที่ L5/S1 ในการรับภาระวัสดุทนี่ า้ หนักต่ าง ๆ กันใน
ระยะห่ างจากลาตัวตั้งแต่ 20-50 เซนติเมตร

4.3 การวัดแรงดันภายในช่ องท้ อง การเพิ่มขึ้นของแรงดันภายในช่ องท้องมักเกิดขึ้นขณะทาการยกวัสดุ ซึ่งมี
สาเหตุมาจากการหดตัวของกลา้ มเนื้อหลัง (erector spinae) และกลา้ มเนื้อหน้าท้อง แรงอัดที่เกิดจากการหดเกร็ง
กลา้ มเนื้อเหล่านี้น่ีเองที่ทาให้กระดู กสัน หลังมีความมัน่ คงขณะทาการยกวัสดุ มีรายงานการศึ กษาวิจยั หลาย ฉบับที่
แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงอัดที่กระทาบนกระดู กสันหลังส่วนล่างขณะยกวัสดุ และขนาดของแรงดัน
ภายในช่องท้องทีเ่ พิม่ ขึ้น
Davis and Stubbs (1977) ได้ทาการวัดแรงดันภายในช่ องท้อง โดยการใช้แคปซู ลที่บรรจุอุปกรณ์ท่ไี วต่อ
แรงดัน (pressure-sensitive element) และอุปกรณ์ส่งผ่านคลืน่ วิทยุ (radio transmitter) โดยให้ผูถ้ ูกทดสอบกลืน
เขา้ ไป ผลการศึ กษานี้ สรุปได้ว่าขณะออกแรงยกวัสดุ แรงดันภายในช่ องท้องสามารถใช้เป็ นตัวชี้วดั แรงเค้นที่กระดู ก
สันหลังได้อย่างถูกต้อง
นอกจากนี้ การศึกษาวิจยั ทางระบาดวิทยายังแสดงให้เห็นว่าลักษณะการทางานที่ทาให้เกิดแรงดันในช่ องท้อง
สู งขึ้นถึง 100 mmHg หรือมากกว่านัน้ มักพบการรายงานเพิ่ม ขึ้นของการบาดเจ็บหลังด้วย นัก วิจยั จึงได้สรุ ป
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เสนอแนะว่าขีดจากัดแรงดันภายในช่ องท้องควรเป็ น 90 mmHg แม้ว่าจะพบแรงดันได้สูงถึง 150 mmHg ในกลุ่ม
คนงานทีย่ กของเป็ นประจาด้วย

5. ข้ อเสนอแนะในเรื่ องการยกเคลื่อนย้ ายวัสดุ
สถาบัน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แห่ งชาติส หรัฐอเมริกา (NIOSH) ได้เสนอแนะขีด จากัด สาหรับ
กิจกรรมยกเคลือ่ นย้ายวัสดุโดยอ้างอิงผลการศึกษาของ Chaffin (1969) ซึ่งพิจารณาทัง้ ระยะห่างของวัสดุจากลาตัวผู ้
ยก ระยะทางที่ย กขึ้นในแนวตัง้ และระดับความสู งของวัส ดุก่อนทาการยก และภายใต้สภาพเงื่อนไขในที่เหมาะสม
ขีดจากัดของนา้ หนักวัสดุทส่ี ามารถยกได้ คือ 40 กิโลกรัม (392 N)
นอกจากนี้ ในปี 1981 NIOSH ยังได้กาหนดค่ าสู งสุดที่ยอมรับได้ (maximum permissible limit, MPL)
และค่าทีค่ วรเริ่มมีการดาเนินการควบคุมป้ องกัน (action limit, AL) ซึง่ แสดงไวใ้ นภาพที่ 5.53 กล่าวคือ
1) ค่า MPL นัน้ เป็ นค่าซึง่ มีเพียงร้อยละ 25 ของผูช้ ายที่มสี ุขภาพสมบูรณ์ และเพียงร้อยละ 1 ของผูห้ ญิงที่มี
สุขภาพสมบูรณ์สามารถออกแรงยกนา้ หนักในระดับนี้ได้ และค่านี้เทียบได้กบั แรงอัด 6,400 N ที่ L5/S1
2) ค่า AL นัน้ เป็ นค่าซึ่งร้อยละ 99 ของผูช้ าย และร้อยละ 75 ของผูห้ ญิงที่มสี ุขภาพสมบูรร์สามารถออกแรง
ยกนา้ หนักในระดับนี้ได้ ซึง่ ค่านี้เทียบได้กบั แรงอัด 3,400 N ที่ L5/S1
ในขอ้ เสนอแนะของ NIOSH ดังกล่าว ได้ระบุว่านา้ หนักที่เกินค่ า MPL นัน้ เป็ นค่ าที่ยอมรับไม่ได้และควร
ดาเนินการลดนา้ หนักลง สาหรับนา้ หนักที่เกินค่ า AL ถือว่าเป็ นความเสี่ยงปกติ ซึ่งนา้ หนักในช่ วง AL ถึง MPL นัน้
ต้องการการคัดเลือกและฝึ กอบรมลูกจ้างเป็ นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ขอ้ เสียของขอ้ เสนอแนะโดย NIOSH ก็คือ จากัด
อยู่ เพีย งลัก ษณะการยกด้วย 2 มือ อย่ างสมมาตรทางด้านหน้าล าตัวผู ย้ กแต่ ในความเป็ น จริงแลว้ กิจกรรมการยก
เคลือ่ นย้ายวัสดุมกั กระทาโดยยกด้านขา้ ง การหมุนหรื อบิดเอว รวมทัง้ การยกอย่างไม่สมมาตรในลักษณะต่าง ๆ
ทัง้ นี้นกั ศึ กษาพึงระลึกไว้เสมอว่าขีดจากัดนา้ หนักในการยกนัน้ ไม่ได้ยืนยันระดับความปลอดภัยได้เสมอไป
การจัดคนที่ไม่เหมาะกับงานก็อาจทาให้เกิดการบาดเจ็บที่หลังได้ หรือแม้แต่ คนที่เหมาะสม ดีแลว้ ก็อาจลืน่ หรือลม้ ได้
ขณะยกเคลือ่ นย้ายวัสดุ ดังนัน้ จึงเป็ นไปได้ยากทีจ่ ะกาหนดขีดจากัดนา้ หนักทีป่ ลอดภัย ในการยกเคลือ่ นย้ายวัสดุ

5. กฎการยกเคลื่อนย้ ายวัสดุ
กฎการยกเคลื่อนย้ายวัสดุอย่ างปลอดภัยต่ อไปนี้มีพ้ นื ฐานมาจากประสบการณ์ทวั ่ ไป รวมทัง้ ความรู ใ้ นทาง
วิทยาศาสตร์ร่วมด้วย
1. จับวัสดุให้มนั ่ และยกขึ้นโดยให้หลังตรงและย่อเข่า
2. จับยึดวัสดุให้อยู่ใกลล้ าตัวมากทีส่ ุด โดยถ้าเป็ นไปได้ให้วสั ดุอยู่ระหว่างเข่าทัง้ 2 ขา้ ง แสดงดังภาพที่ 5.54
3. ให้แน่ ใจว่าการจับวัสดุไม่อยู่ในระดับตา่ กว่าระดับเข่า แรงทีก่ ระทาได้สูงสุดในการยกจะอยู่ทร่ี ะดับ 50-75
เซนติเมตร เหนือระดับพื้น
4. ถ้าวัสดุไม่มหี ูห้ วิ หรือมือจับ อาจใช้เชือกพันรอบวัสดุและใช้ขอเกี่ยวหรือทาทีจ่ บั ยึดได้
5. ทางลาดสาหรับเคลือ่ นย้ายวัสดุจะเหมาะสมในระดับไม่เกิน 50 เซนติเมตร ในขณะทีร่ ะดับทีเ่ หมาะสมใน
การจัดเก็บวัสดุอยู่ระหว่าง 80-100 เซนติเมตร
6. หลีกเลีย่ งการหมุนหรือบิดเอวขณะยกวัสดุ

7. ถ้าเป็ นไปได้ให้ใช้รถเข็นหรืออุปกรณ์เครื่องทุ่นแรงช่วยในการยกเคลือ่ นย้ายวัสดุ

ภาพที่ 5.54 การยกวัสดุให้ อยู่ใกล้ลาตัวมากทีส่ ุ ดโดยการวางเท้ าอย่ างเหมาะสม

กิจกรรม 5.4.3
1. การศึกษาความเสี่ ยงต่อปัญหาปวดหลังเนื่องจากการยกเคลื่อนย้ายวัสดุมีวิธีการใดบ้าง
2. จงอธิ บายความหมายของค่า MPL และค่า AL ซึ่ ง NIOSH ได้กาหนดไว้ในข้อเสนอแนะ เรื่ องการ
ยกเคลื่อนย้ายวัสดุ
3. จงอธิ บายถึงกฎการยกเคลื่อนย้ายวัสดุอย่างปลอดภัยมาพอสังเขป
แนวตอบกิจกรรม 5.4.3
1. การวัดแรงอัดที่หมอนรองกระดูกสันหลัง การใช้โมเดลทางชี วกลศาสตร์คาดคะเนแรงอัดบน
หมอนรองกระดูกสันหลัง และการวัดแรงดันภายในช่องท้อง
2. ค่า MPL เป็ นค่าซึ่ งมีเพียงร้อยละ 25 ของผูช้ าย และเพียงร้อยละ 1 ของผูห้ ญิงที่มีสุขภาพสมบูรณ์
สามารถออกแรงยกน้ าหนักในระดับนี้ได้ โดยค่านี้เทียบได้กบั แรงอัด 6,400 N ที่ L5/S1 ค่า AL เป็ นค่าซึ่ งร้อยละ
99 ของผูช้ าย และร้อยละ 75 ของผูห้ ญิงที่มีสุขภาพสมบูรณ์สามารถออกแรงยกน้ าหนักระดับนี้ได้โดยค่านี้
เทียบได้กบั แรงอัด 3,400 N ที่ L5/S1
3. จับวัสดุให้มนั่ ยกขึ้นโดยหลังตรงย่อเข่า จับยึดให้วสั ดุอยูใ่ กล้ลาตัวมากที่สุด หลีกเลี่ยงการหมุน
หรื อบิดเอวขณะยกวัสดุ และถ้าเป็ นไปได้ให้ใช้อุปกรณ์เครื่ องทุ่นแรงช่วยในการยกเคลื่อนย้ายวัสดุ
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เรื่องที่ 5.4.4
การดาเนินงานด้ านเออร์ โกโนมิกส์ ในสถานทีท่ างาน
การให้ความสาคัญในเรื่อง เออร์โกโนมิกส์ ควรเริ่มตัง้ แต่การออกแบบเครื่องจักร อุปกรณ์ และหน่ วยที่ทางานเพื่อ
ป้ องกันปัญหาทีอ่ าจเกิดขึ้นกับคนงานตัง้ แต่เริ่มแรก อย่างไรก็ตาม สถานทีท่ างานส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งสถานประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม มักไม่ได้มกี ารออกแบบทีด่ มี าตัง้ แต่เริ่มต้น การดาเนินงานด้านเออร์โกโนมิกส์โดยเน้นการปรับปรุงแก้ไข
สภาพการทางานจึงเป็ นสิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้
ในทีน่ ้ จี ะขอกล่าวถึงวิธีการปรับปรุงแก้ไขสภาพการทางานโดยวิธีทง่ี า่ ยและประหยัด (low-cost improvement) เพือ่ ให้
ผูป้ ฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รบั การอบรมอย่างเหมาะสมสามารถดาเนินการได้เอง หรือมีสว่ นร่วมในการดาเนินการด้านเออร์โกโนมิกส์ได้ ทัง้ นี้
การพิจารณาดาเนินการด้านเออร์โกโนมิกส์ในสถานทีท่ างาน ควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ต่อไปนี้ดว้ ย
1. ปัจจัยทางด้ านจิตใจ ได้แก่ ทัศนคติ แรงจูงใจของผูป้ ฏิบตั ิงาน
2. ปัจจัยทางด้ านร่ างกาย ได้แก่ อายุ เพศ สถานะสุขภาพ และขนาดร่างกายของผูป้ ฏิบตั งิ าน
3. ปัจจัยทางสรี รภาพ ได้แก่ พลังงานในร่างกายและการไหลเวียนของเลือดขณะปฏิบตั งิ าน
4. ปัจจัยทางด้ านการเรี ยนรู้ ได้แก่ การฝึ กอบรม ความรูค้ วามสามารถในการปรับตัว
5. ลักษณะของงาน ได้แก่ งานทีต่ อ้ งใช้การออกแรงมากในการทางาน ระยะเวลา จังหวะการทางาน เทคนิคใน
การทางาน ตาแหน่ งงาน
6. สภาพแวดล้ อมในการทางาน ได้แก่ ความร้อน ความเย็น เสียงดัง แสงสว่าง ความสันสะเทื
่
อน เป็ นต้น
จุดเริ่มต้นในการดาเนินงานด้านเออร์โกโนมิกส์ในสถานทีท่ างานให้ประสบผลสาเร็จ ควรเริ่มตัง้ แต่ผูบ้ ริหารระดับสู งเห็น
ความสาคัญและแสดงความมุง่ มันในการด
่
าเนินงานด้านเออร์โกโนมิกส์ (policy commitment) รวมทัง้ การสร้างให้เกิดการมีส่วน
ร่วมในการดาเนินงานของลูกจ้างทีเ่ กี่ยวข้องทุกคน (employee participation) โดยพึงระลึกไว้เสมอว่า ผูป้ ฏิบตั ิงานสามารถให้
ข้อเสนอแนะทีด่ เี ยี่ยมในการปรับปรุงการทางานได้ และไม่มใี ครรูถ้ งึ งานทีป่ ฏิบตั ิได้ดไี ปกว่าผูป้ ฏิบตั ิหน้าทีอ่ ยู่เป็ นประจา ขัน้ ตอน
ต่อไปจึงเป็ นขัน้ ตอนของการดาเนินการค้นหาปัญหาที่เกิดจากสภาพแวดลอ้ มการทางานและกระบวนการผลิต การประเมินหรือ
วิเคราะห์ปญั หาเพือ่ หาสาเหตุทแ่ี ท้จริงอย่างถีถ่ ว้ น รวมไปถึงการดาเนินการควบคุมแก้ไขปัญหานัน้ ๆ

1. การค้นหาปัญหาเออร์ โกโนมิกส์ (Risk identification)
การค้น หาปัญ หาเออร์โกโนมิก ส์ หมายถึงกระบวนการสืบค้น หรือส ารวจปัจจัย ที่ส ามารถส่ งผลกระทบต่ อ
สุขภาพของผูป้ ฏิบตั งิ านทางด้านเออร์โกโนมิกส์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ระบุหรือจัดลาดับความสาคัญของงานที่ตอ้ งการ
การประเมินหรือวิเคราะห์ปญ
ั หาต่อไป
ปัจจัยสาคัญทีต่ อ้ งพิจารณาในการค้นหาปัญหาด้านเออร์โกโนมิกส์ ได้แก่
- ลักษณะการออกแบบสถานทีต่ งั้ ของการทางาน
- ทีน่ งั ่
- ลักษณะท่าทางในการทางาน

- ความต้องการทางกายภาพ เช่น การยกสิง่ ของ การออกแรง
- ขอ้ มูลเกี่ยวกับการยกสิง่ ของ เช่น ขนาด นา้ หนักของสิง่ ของ
- ลักษณะการออกแบบแผงหน้าปัดและอุปกรณ์ควบคุม
- ลักษณะการออกแบบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ
- เครื่องมือทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ านและลักษณะการใช้งาน
- การออกแบบงานและการจัดรูปงาน
- สภาพแวดลอ้ มและบรรยากาศของการทางาน
- ลักษณะแต่ละขัน้ ตอนของการทางาน
- อันตรายจากการใช้เครื่องมือต่าง ๆ
- การเก็บและบารุงรักษา
- การฝึ กอบรม
ทัง้ นี้ กระบวนการค้นหาปัญหาเออร์โกโนมิกส์ มีอยู่ดว้ ยกัน 3 ขัน้ ตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 : วิเคราะห์ ข้อมูลจากบันทึกการเจ็บป่ วยและรายงานการเกิดอุบัติเหตุ เพือ่ ให้ทราบถึง
- พื้นทีห่ รือแผนกงานทีก่ ่อให้เกิดการบาดเจ็บ
- เครื่องมือทีก่ ่อให้เกิดการบาดเจ็บ
- ลักษณะงานของผูท้ ไ่ี ด้รบั บาดเจ็บ
- ส่วน หรืออวัยวะของร่างกายทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บ
- ประเภทของการบาดเจ็บ
- ชนิดของอุบตั เิ หตุ
ขั้นตอนที่ 2 : ปรึ กษาหารื อหรือสอบถามจากลูกจ้ าง โดยอาจพูดคุยกับ
- กลุ่มผูป้ ฏิบตั งิ านทีท่ างานนัน้ ๆ
- เจ้า หน้า ที่ ค วามปลอดภัย ในการท างานหรื อ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และ
สภาพแวดลอ้ มในการทางาน (ถ้ามี)
ขั้นตอนที่ 3 : สังเกตการทางานโดยตรง เพือ่ ให้ทราบถึงความเหมาะสมในการออกแบบงาน อันได้แก่
- สภาพสิง่ แวดลอ้ มในการทางาน
- ลักษณะท่าทางการทางาน
- ตาแหน่ งงานและการจัดวางวัสดุอปุ กรณ์
- จังหวะงาน ฯลฯ
นอกจากนี้ การค้นหาปัญหาเออร์โกโนมิกส์ ยังอาจต้องพิจารณาตัวชี้วดั อืน่ ๆ อีก นอกเหนือจากรายงานการ
เกิดอุบตั เิ หตุ ได้แก่
- แนวโน้มการเกิดอุบตั เิ หตุและการเจ็บป่ วย
- การเกิดอาการบาดเจ็บสะสมเรื้อรัง
- การลางาน อัตราการเขา้ -ออก งาน หรือรูปแบบการจ้างงานแบบชัว่ คราว/ตามฤดูกาล
- การร้องบ่นของผูป้ ฏิบตั งิ าน
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- การปรับ ปรุ ง /เปลี่ย นแปลงสถานที่ทางานโดยผู ป้ ฏิบ ตั ิง านเอง เช่ น มีก ารใช้ผ า้ รองจับ เครื่ อ งมือ
การปรับเก้าอี้นงั ่ ใหม่ การยกระดับพื้น เพื่อยืน ทางาน สิ่งต่ าง ๆ เหล่านี้ เป็ น ตัวบอกเหตุว่าผู ป้ ฏิบตั ิงานต้องการการ
ปรับปรุงสภาพการทางานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
- ระบบการจ่ายเงินแบบจูงใจ ส่งผลให้ผูป้ ฏิบตั งิ านเร่งรีบทางานโดยไม่สนใจต่อปัญหาสุขภาพ
- การทางานล่วงเวลามากเกินไปหรือการเพิม่ อัตราการทางาน ซึง่ ส่งผลต่อการเกิดปัญหาความเมือ่ ยลา้
- คุณภาพผลผลิตด้อยลง
- การยกย้ายวัสดุดว้ ยมือ รวมถึงการทางานโดยเคลือ่ นไหวซา้ ๆ
- การออกแบบหน่ วยทีท่ างานที่เหมาะสมสาหรับคนพิการหรือคนทีม่ คี วามสามารถจากัด

2. การประเมินหรื อวิเคราะห์ ปัญหาเออร์ โกโนมิกส์ (Risk evaluation)
การประเมินหรือวิเคราะห์ปญ
ั หาเออร์โกโนมิกส์ หมายถึงกระบวนการศึกษาปัจจัยเสี่ยงทัง้ หมดที่ คน้ หามาได้
โดยกระท าอย่ า งเป็ น ระบบเพื่อ ให้ท ราบสาเหตุข องปัญ หาและให้ไ ด้ม าตรการควบคุ ม ปัจ จัย เสี่ย งอย่ า งเหมาะสม
นอกจากนี้ การวิเคราะห์งานยังจะทาให้ทราบถึงวิธีก ารปฏิบตั ิงานของหน่ วยงาน วิธีก ารออกแบบและควบคุ ม ทาง
วิศวกรรม และรูจ้ กั ผูป้ ฏิบตั งิ านมากขึ้น
การประเมิน ปัญหาดังกล่าว ควรกระทาเมื่อมีการเกิดการบาดเจ็บจากการทางานหรือเมื่อมีการปรับเปลี่ย น
กระบวนการผลิตหรือขัน้ ตอนการทางาน
ขัน้ ตอนการประเมินหรือวิเคราะห์ปญ
ั หาเออร์โกโนมิกส์ มีดงั นี้
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน ก่ อนที่จะดาเนินการประเมินโดยละเอียด ควรทาการประชาสัมพันธ์ให้ทุ กฝ่ ายที่
เกี่ยวขอ้ งทราบล่วงหน้าก่อนเพือ่ ความเขา้ ใจที่ดี ซึ่งจะทาให้ได้รบั ความร่ วมมือจากผูป้ ฏิบตั ิงาน การประชาสัมพันธ์อาจ
ทาได้โดยการแจ้งให้ทราบโดยตรง ประชุมกลุ่มย่อย ติดประกาศ หรือทาบันทึกแจ้งก็ได้
การวางแผนการประเมินหรือวิเคราะห์ปญ
ั หา ควรดาเนินการโดย
- กาหนดวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์งานอย่างชัดเจน
- กาหนดตัวบุคคลทีเ่ กี่ยวขอ้ ง
- กาหนดผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
ทัง้ นี้การวิเคราะห์งานทีด่ จี ะทาให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหา และความต้องการของผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กิดขึ้นด้วย
เช่น
- การทางานทีเ่ กี่ยวขอ้ งกับการเคลือ่ นไหวที่ไม่ถนัด หรือไม่เป็ นธรรมชาติ
- การทางานทีต่ อ้ งออกแรงมากเกินไป
- การเคลือ่ นไหวทีส่ ูญเสียประโยยชน์หรือพลังงานโดยไม่จาเป็ น
- จังหวะของงานทีไ่ ม่เหมาะสม
- การทางานทีก่ ่อให้เกิดความเครียดทางด้านจิตใจ
- ปัจจัยทีก่ ่อให้เกิดความเมือ่ ยลา้
- ความจาเป็ นในการใช้เครื่องจักรอัตโนมัตทิ างาน
- ปัญหาในการควบคุมคุณภาพ

ขั้นตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้ อมูล ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแลว้ ว่าวัตถุประสงค์ของการประเมินหรือวิเคราะห์ปญ
ั หาก็
คือการรวบรวมขอ้ มูลต่าง ๆ เพือ่ ศึกษาให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาเออร์โกโนมิกส์ และจะได้หามาตรการควบคุ มแก้ไข
ได้ต่อไป ดังนัน้ การเก็บรวบรวมขอ้ มูลอาจกระทาได้โดยวิธีการ ต่อไปนี้
- การสังเกตโดยทัวไป
่
- การใช้แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์
- การวิเคราะห์โดยใช้กลอ้ งบันทึกวีดทิ ศั น์
- การถ่ายภาพ หรือวาดภาพ
- การประเมินความสามารถของพนักงาน เช่น การวัดการออกแรงสูงสุ ดของกลา้ มเนื้อส่วนต่าง ๆ
- การวัดปัจจัยเสีย่ งต่าง ๆ เช่น การทางานซา้ ๆ การออกแรง ท่าทางการทางาน
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ ข้อมูล หลังจากทีไ่ ด้ทาการรวบรวมขอ้ มูลแลว้ ควรนาขอ้ มูลทัง้ หมดมาวิเคราะห์
ร่วมกัน เพือ่ สรุปว่ามีปญ
ั หาเออร์โกโนมิกส์หรือไม่ ถ้ามี มีมากน้อยขนาดไหน และสาเหตุทแ่ี ท้จริงคืออะไร เมือ่ ระบุ
สาเหตุได้แลว้ จึงกาหนดมาตรการควบคุมแก้ไขได้ต่อไป

3. การควบคุมแก้ไขปัญหาเออร์ โกโนมิกส์ (Risk control)
การควบคุมแก้ไขปัญหาเออร์โกโนมิกส์ หมายถึงกระบวนการกาจัดหรือลดปัจจัยเสีย่ งทีม่ อี ยู่ในการทางานเพือ่ ทาให้งาน
นัน้ ๆ มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นสาหรับผู ป้ ฏิบตั ิงาน และยังส่งผลให้อตั ราการเจ็บป่ วยหรือการเกิดอุบตั ิเหตุลดลงด้วยการควบคุม
แก้ไขปัญหาควรกระทาทันทีหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการประเมินหรือวิเคราะห์ปญั หาแลว้
การควบคุมแก้ไขปัญหาเออร์โกโนมิกส์เป็ นส่วนสาคัญของการดาเนินงานด้านเออร์โกโนมิกส์ในสถานทีท่ างาน ซึง่ กระทา
ได้โดยการผสมผสานระหว่างการควบคุมทางวิศวกรรม การควบคุมทางการบริหารจัดการ และการควบคุมการปฏิบตั งิ าน
3.1 การควบคุมทางวิศวกรรม อาจทาได้โดยการออกแบบงานใหม่ (redesign) เพือ่ ขจัดปัญหาทีจ่ ะเกิดขึ้นหรือการปรับ
งานให้เหมาะสมกับผู ป้ ฏิบตั ิงาน การจัดสภาพแวดลอ้ มการทางานให้เหมาะสม การปรับปรุงวิธีการทางานใหม่ การออกแบบ
อุปกรณ์เครื่องมือใหม่เพือ่ ช่วยใหผ้ ู ป้ ฏิบตั ิงานไม่ตอ้ งออกแรงมากเกินไป และหลีกเลีย่ งการทางาน ซา้ ๆ รวมไปถึงท่าทางการ
ทางานทีไ่ ม่ถนัดหรือไม่เป็ นธรรมชาติ
3.2 การควบคุมทางการบริ หารจัดการ ควรให้ความสาคัญต่อความรุนแรงและความถีใ่ นการสัมผัสกับปัจจัยเสีย่ งหรือ
สาเหตุข องปัญ หาเออร์โ กโนมิก ส์ ซึ่ง อาจทาได โ้ ดยการกาหนดวิธีก ารปฏิบตั ิง านให ห้ ลากหลาย การเพิ่ม จานวนพนัก งาน
การสับเปลีย่ นหมุนเวียนงาน และการจัดให้มเี วลาพักสัน้ ๆ หรือเวลาผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
3.3 การควบคุมการปฏิบัติงาน ควรมีการกาหนดวิธีการทางานเพือ่ ความปลอดภัย กฎระเบียบความปลอดภัย
รวมไปถึงการตรวจตราให้มีการปฏิบตั ิงานอย่ างปลอดภัยและถูกวิธี ทัง้ นี้จะต้องจัดให้มีการฝึ กอบรมให้ความรู ด้ า้ น
เออร์โกโนมิกส์ และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้จากงานและกระบวนการผลิต ทัง้ นี้เนื้อหาการฝึ กอบรมควรเกี่ยวขอ้ งกับ
การค้นหา การประเมินหรือวิเคราะห์ รวมทัง้ การควบคุมแก้ไขปัญหาเออร์โกโนมิกส์เพือ่ ให้บคุ ลากรในสถานทีท่ างานนัน้
ๆ สามารถดาเนินงานด้านเออร์โกโนมิกส์ได้เอง โดยไม่ตอ้ งสูญเสียค่าใช้จ่ายมาก
ในการควบคุมแก้ไขปัญหา ควรได้มกี ารปรึกษาหารือกับทุกฝ่ ายทีเ่ กี่ยวขอ้ งและพิจารณาเป็ นลาดับขัน้ ตอน
ตามแผนผัง ซึง่ แสดงดังภาพที่ 5.55

งานนี้มคี วามจาเป็ นหรือไม่
จาเป็ น

ไม่

กาจัดงานนี้ออกไป
ขอ้ เสนอแนะ
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
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ภาพที่ 5.55 แผนผังการควบคุมแก้ ไขปัญหาเออร์ โกโนมิกส์

สิง่ ทีข่ าดไม่ได้ในการดาเนินงานด้านเออร์โกโนมิกส์ ก็คือการติดตามประเมินผล โดยควรติดตามประเมินผล
เป็ น ระยะ ๆ อาจทาได้โดยการสอบถาม สัม ภาษณ์ และสัง เกตการณ์ ก ารปฏิบ ตั ิง านโดยตรง เพื่อ ให้แ น่ ใจว่า การ
ดาเนินการควบคุมแก้ไขปัญหานี้เป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ เกิดประสิทธิผลและความพึงพอใจของผูป้ ฏิบตั งิ าน
ตัวอย่ างการดาเนินงานด้ านเออร์ โกโนมิกส์ ในสถานที่ ทางาน ในที่น้ ีจะขอยกตัวอย่างการดาเนินงานด้านเออร์
โกโนมิกส์ในสถานที่ทางาน เรื่องการยกเคลือ่ นย้ายวัสดุอย่างปลอดภัย เนื่องจากเป็ นลักษณะงานทัว่ ไปที่พบได้ในทุก
ประเภทกิจการ ดังภาพที่ 5.56

(1) การค้นหาปัญหา

(2) การประเมินหรื อวิเคราะห์ ปัญหา

(3) การควบคุมปัญหา

1.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลการเจ็บป่ วยและ
การเกิดอุบตั ิเหตุ
1.2 การปรึกษาหารือกับลูกจ้าง
1.3 การสังเกตการณ์โดยตรง

2.1 การกระทาและการเคลือ่ นไหว
2.2 สถานที่ทางานและผังจุดปฏิบตั ิงาน
2.3 ตาแหน่งและท่าทางการทางาน
2.4 ระยะเวลาและความถีใ่ นการ
เคลือ่ นย้ายวัสดุ
2.5 ตาแหน่งของวัสดุและระยะทางที่
เคลือ่ นย้ายไป
2.6 นา้ หนัและแรง
2.7 ลักษณะของวัสดุและเครื่องมืออุปกรณ์
2.8 การจัดองค์กรการทางาน
2.9 สิง่ แวดล ้อมในการทางาน
2.10 ความชานาญและประสบการณ์
2.11 อายุ
2.12 เสื้อผ้า
2.13 ความจาเป็ นพิเศษอื่น ๆ เช่น
การตัง้ ครรภ์ ความทุพพลภาพบางอย่าง

3.1 การออกแบบงานใหม่
- ปรับเปลีย่ นวัสดุ
- ปรับเปลีย่ นผังการทางาน
- ใช้การกระทา การเคลือ่ นไหว
และแรงที่ต่างกัน
- จัดระบบการขนย้ายวัสดุเสียใหม่
- ปรับเปลีย่ นงาน ใช้เครื่องจักรกล
ผ่อนแรง
- ปรับเปลีย่ นงาน การยกเป็ นทีม
3.2 การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ช่วย
ผ่อนแรง
- ตัวอย่างเครื่องมือและอุปกรณ์
3.3 การฝึ กอบรม
- การฝึ กอบรมเฉพาะเรื่อง
- การฝึ กอบรมเรื่องหลักการที่
ถูกต้องในการยกและเคลือ่ นย้าย
วัสดุ
3.4 การบริหารจัดการอื่น ๆ
- ความจาเป็ นพิเศษอื่น ๆ
- เครื่องแต่งกาย

ภาพที่ 5.56 ตัวอย่ างการดาเนินงานด้ านเออร์ โกโนมิกส์ ในสถานทีท่ างาน เพื่อการยกเคลื่อนย้ ายวัสดุอย่ างปลอดภัย

กิจกรรม 5.4.4
1. จุดเริ่ มต้นที่สาคัญในการดาเนิ นงานด้านเออร์โกโนมิกส์ให้ประสบผลสาเร็ จคืออะไรบ้าง
2. ขั้นตอนสาคัญในการดาเนินงานด้านเออร์โกโนมิกส์มีกี่ข้ นั ตอน อะไรบ้าง
แนวตอบกิจกรรม 5.4.4
1. ผูบ้ ริ หารระดับสู งเห็นความสาคัญและแสดงความมุ่งมัน่ ในการดาเนินงานด้านเออร์โกโนมิกส์
และการสร้างให้เกิดการมีส่วนร่ วมในการดาเนินงานของลูกจ้างที่เกี่ยวข้องทุกคน
2. มี 3 ขั้นตอน กล่าวคือ การค้นหาปัญหา การประเมินหรื อวิเคราะห์ปัญหา และการควบคุมแก้ไข
ปัญหาเออร์โกโนมิกส์

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดลอ้ ม 5-119

บรรณานุกรม
กิตติ อินทรานนท์. (มปพ.) บทความประกอบการบรรยาย เรื่อง การนาความรูเ้ รื่องการยศาสตร์ไปใช้ในงานอุตสาหกรรม.
คู่มอื ปฏิบตั งิ าน. (2540). การเคลือ่ นย้ายวัสดุอย่างปลอดภัย. เอกสารวิชาการ กองอาชีวอนามัย กรมอนามัย. กรุงเทพมหานคร:
วิศิษฐ์เกษมการพิมพ์.
วิกรม เสงคิสริ ิ และคณะ. (2541). การศึกษาปัญหาความผิดปกติของระบบกล ้ามเนื้อกระดูกและข้อต่อเนือ่ งจากการทางานใน
โรงงานอุตสาหกรรม : ปัจจัยเสีย่ งและการแก้ไขปรับปรุง. รายงานการศึกษาวิจยั ของกองอาชีวอนามัย กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข.
หนังสือสรีรวิทยา 1 เรียบเรียงโดย คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา. (25.4). คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์.
อุษาพร ชวลิตนิธิกลุ และคณะ. (2539). “การสารวจอาการปวดหลังจากการปฏิบตั วิ ชิ าชีพของพยาบาลไทย. วารสารความ
ปลอดภัยและสิง่ แวดล ้อม. ปี ท่ี 6 ฉบับที่ 1 นาอักษรการพิมพ์.
เอกสารอาชีวอนามัย : การยศาสตร์และการปรับปรุ งสภาพการทางาน. จัดทาโดย สถาบันความปลอดภัยในการทางาน สมาคม
ส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทางาน (ประเทศไทย) สปอท. จป/062.
Encyclopaedia of Occupational Health and Safety. (1988). Vol. 1, 4th edition. edited by Jeanne Mager
Stellman, ILO Genera.
Ergonomics in Developing Countries: An International Symposium, Occupational Safety and Health Series.
International Labour Office, Geneva, 1987.
Ergonomics, Pheasant, S. (1983). Work and Health. Macmillan Press Ltd.
Fitting, Grandjean. E. (1988). The Task to the Man, A Textbook of Occupational Ergonomics. 4th edition.
Taylor & Francis.
International Labour Office. (1996). Ergonomic checkpoints: Preactical and Easy–to–Implement Soulutions for
Improving Safety, Health and Working Conditions. ILO Geneva.
Jeyaratnam. J. (1992). Occupational Health in Developing Countries. Oxford Medical Publications.
Jenkins, W.O. (1947). The Tactual Discrimination of Shapes for Coding Aircraft Type Controls. In
Psychological Research on Equipment Design, ed. By P.M. Fitts. Army Air Force, Aviation Psychology
Program, Report 19. .
Kroemer, K. et. al. (1994). Ergonomics: How to Design for Ease and Efficiency. Prentice Hall International
Series in Industrial and Systems Engineering, Prentice-Hall Inc.
Malhotra, M.S. and Sengupta, J. (1965). Carrying of School Bags by Children, Ergonomics, 8, 55-60.
Mc Farland, R.A. (1946). Human Factors in Air Transport Design. New York: Mc Graw-Hill.
Preventing Manual Handling Injuries in the Workplace, Make the Job Safe, Training Manual of Department of
Occupational Health. Safety and Welfare of WA, Workcover Western Australia, 1994.

Sanders, Mark S. and Mc. Cormick, Ernest J. (1987). Human Factors in Engineering and Design. 6th edition,
Mc Graw-Hill Book Company.
Singleton, W.T. (1974). Introduction of Ergonomics. Organization Mondiale de la Sante, Geneva.
Tichauer, E.R. (1976). Biomechamics Sustains Occupational Safety and Health. Industrial Engineering,
27, 46-56.

หน่ วยที่ 6

โรคจากการทางาน
อาจารย์ แพทย์ หญิงวิลาวัณย์ จึงประเสริฐ
อาจารย์ ภวัต เลิศสุ ธน

ชื่ อ
วุฒิ

อาจารย์ แพทย์หญิงวิลาวัณย์ จึงประเสริฐ
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อนุ มตั ิบตั รผูช้ านาญการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงอาชีวเวชศาสตร์)
ตาแหน่ ง ผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษด้านเวชกรรมป้ องกัน (สาขาอาชีวเวชศาสตร์)
สานักงานวิชาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
หน่ วยที่ปรั บปรุ ง
หน่วยที่ 6
ชื่ อ
วุฒิ

อาจารย์ ภวัต เลิศสุธน
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม.(สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ตาแหน่ ง อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หน่ วยที่ปรั บปรุ ง หน่วยที่ 6
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แผนการสอนประจาหน่ วย
ชุดวิชา

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม

หน่ วยที่ 6

โรคจากการทางาน

ตอนที่
6.1 ความรูท้ วไปเกี
ั่
่ยวกับโรคจากการทางาน
6.2 ประเภทและกลุ่มโรคจากการทางานทีส่ าคัญ
6.3 หลักการวินิจฉัยและการดูแลสุขภาพผูป้ ระกอบอาชีพ

แนวคิด
1. การประกอบอาชีพ แต่ ล ะอาชีพ มีล กั ษณะการทางานและสิ่งแวดล อ้ มการทางานที่มีผลต่ อสุ ข ภาพของ
คนทางาน หากลักษณะหรือสิ่งแวดลอ้ มการทางานไม่เหมาะสม จะทาให้ร่างกายอ่อนแอ จนอาจเกิดโรค
และการบาดเจ็บจากการทางานได้
2. โรคจากการทางานอาจมีปจั จัย หลัก จากสิ่งแวดล อ้ มการทางานหรื อมีปญ
ั หาจากสุ ข ภาพของคนทางาน
ประกอบกับสิ่งคุกคามสุขภาพในสิ่งแวดลอ้ มการทางาน ทาให้เกิดการเจ็บป่ วยจากการทางาน กลุ่มโรคที่
สาคัญ ได้แก่ การบาดเจ็บจากการทางาน โรคจากปัจจัยทางกายภาพ โรคพิษสารเคมีต่าง ๆ โรคติดเชื้อ
จากการทางาน และปัญหาความเครียดจากการทางาน
3. โรคจากการทางานส่วนใหญ่ มีร ะยะฟักตัวนาน อาจไม่ปรากฏอาการโรคชัดเจนแต่ เริ่มแรก และเมื่อเกิ ด
อาการโรคชัด เจน ก็ อาจรัก ษาให้หายได้ย าก จึงต้อ งมีห ลัก การวินิ จฉัย โรคที่ถูก ต้อง โดยอาศัย ข อ้ มู ล
ประวัตกิ ารทางานร่วมกับอาการของโรค การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และขอ้ มูลสิ่งแวดลอ้ มการทางาน
ทัง้ นี้ ควรเน้น การส่งเสริมสุขภาพและการป้ องกันโรคให้มีประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีเกณฑ์การประเมินการ
สูญเสียสมรรถภาพการทางานทีเ่ หมาะสม

วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาหน่ วยที่ 6 จบแลว้ นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความหมายของโรคจากการทางานได้
2. อธิบายประเภทและสาเหตุของกลุ่มโรคจากการทางานทีส่ าคัญได้
3. อธิบายแนวทางการดูแลสุขภาพ พร้อมทัง้ หลักการวินิจฉัยและการป้ องกันโรคจากการทางานได้
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กิจกรรมระหว่ างเรียน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่ วยที่ 6
ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 6.1-6.3
ปฏิบตั กิ ิจกรรมตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายในเอกสารการสอน
ฟังรายการวิทยุกระจายเสียง (ถ้ามี)
ชมรายการวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)
เขา้ รับบริการการสอนเสริม (ถ้ามี)
ทาแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่ วยที่ 6

สื่ อการสอน
1.
2.
3.
4.
5.

เอกสารการสอน
แบบฝึ กปฏิบตั ิ
รายการสอนทางวิทยุกระจายเสียง (ถ้ามี)
รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)
การสอนเสริม (ถ้ามี)

การประเมินผล
1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3. ประเมินผลจากการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน
หน่ วยที่ 6 ในแบบฝึ กปฏิบตั ิ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่ อไป
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ตอนที่ 6.1
ความรู้ทวั่ ไปเกีย่ วกับโรคจากการทางาน
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 6.1 แลว้ จึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่ อง
6.1.1 ความหมาย ลักษณะ และชนิดของโรคจากการทางาน
6.1.2 ปัจจัยทีท่ าให้เกิดโรคจากการทางาน
6.1.3 วิทยาการระบาดของโรคจากการทางาน

แนวคิด
1. โรคจากการทางานมีความหมายครอบคลุมทัง้ การบาดเจ็บจากการทางาน โรคจากอาชีพที่มสี าเหตุ
จากสิง่ คุกคามสุขภาพในสิง่ แวดลอ้ มการทางานและโรคเนื่องจากงานซึ่งมีปจั จัยการเกิดโรคจากตัว
คนทางานโดยอาจเป็ นปัญหาทางพันธุกรรมหรือพฤติกรรมสุขภาพของคนทางานรวมทัง้ สภาพและ
สิง่ แวดลอ้ มการทางานเป็ นปัจจัยร่วมกันทีท่ าให้เกิดโรค
2. ปัจ จัย ที่ท าให้เ กิ ด โรคจากการท างานอาจจัด เป็ น กลุ่ ม ใหญ่ ๆ ได้ 3 กลุ่ ม คื อ ปัจ จัย เกี่ ย วกับ
คนทางาน สภาพและสิง่ แวดลอ้ มการทางาน และสิง่ แวดลอ้ มทัวไป
่
3. การศึกษาวิทยาการระบาดของโรคจากการทางานมีความสาคัญ เพราะทาให้ติดตามแนวโน้มของ
ปัญ หา อุบตั ิก ารณ์ ก ารเกิด โรคและอุบ ตั ิเ หตุ การวิเคราะห์ส าเหตุข องการเกิด และด าเนิ น การ
ป้ องกันควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียทางด้านสุขภาพและทรัพย์สนิ ได้

วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาตอนที่ 6.1 จบแลว้ นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายวิธีการจาแนกประเภทของโรคจากการทางานได้
2. อธิบายปัจจัยที่ทาให้เกิดโรคจากการทางานและยกตัวอย่างโรคจากการทางานทีส่ าคัญได้
3. อธิบายแนวทางการศึกษาวิทยาการระบาดของโรคจากการทางานได้
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เรื่องที่ 6.1.1
ความหมาย ลักษณะ และชนิดของโรคจากการทางาน
ความหมาย
โรคจากการทางาน หมายถึง โรคและการบาดเจ็บจากการทางาน โดยแบ่งตามสาเหตุหรือลักษณะการเกิดโรค
เป็ น 2 ประเภท คือ
1. โรคจากอาชีพ (Occupational Diseases) หมายถึง โรคหรือความเจ็บป่ วยที่เกิดขึ้นกับคนทางานโดยมี
สาเหตุจากการสัมผัส สิ่งคุ กคามสุขภาพในที่ทางาน ซึ่งอาการเจ็บป่ วยอาจเกิดขึ้นกับผู ป้ ฏิบตั ิงานในขณะทางานหรือ
หลังจากการทางานเป็ นเวลานาน และโรคบางอย่างอาจเกิดภายหลังหยุดการทางานหรือลาออกจากงานนัน้ ๆ แลว้ ทัง้ นี้
ขึ้นกับประเภทของสิ่งคุกคามสุขภาพ ปริมาณสารที่ได้รบั และโอกาสหรือวิธีการที่ได้รบั ตัวอย่างของโรคที่สาคัญ เช่ น
โรคพิษตะกัว่ โรคซิลโิ คสิส (โรคปอดจากฝุ่นหิน) โรคบิสสิโนสิส (โรคปอดจากฝุ่นฝ้ าย) โรคพิษสารทาละลายต่ าง ๆ
(Organic solvent toxicity) เป็ นต้น ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ในเชิงสาเหตุและผลกระทบ (cause-effect หรือ doseresponse relationship)
กรณี ตวั อย่ างของคนงานชายรายหนึ่ง อายุ 20 ปี ทางานในโรงงานผลิตแบตเตอรี่ รถยนต์ซ่งึ มีตะกัว่ เป็ นสาร
องค์ประกอบที่สาคัญ ในการผลิตแผ่ น ธาตุแ บตเตอรี่ โดยมีค วามบริสุ ท ธิ์ ข องตะกัว่ ร้อ ยละ 99.99 ทางานมานาน
8 เดือน มาโรงพยาบาลด้วยอาการปวดท้องอย่างรุนแรง (colicky pain) แพทย์ทาการตรวจร่ างกาย ตรวจความ
สมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count; CBC) ตรวจหาระดับตะกัว่ ในเลือด ตรวจปัสสาวะ ทาการเอกซเรย์
และการตรวจอื่น ๆ ที่จาเป็ น พบว่าผูป้ ่ วยมีระดับตะกัว่ ในเลือด 71 g% (ไมโครกรัมต่อเลือด 100 มิลลิลติ ร) เมื่อ
วินิจฉัยแยกโรคแลว้ จึงวินิจฉัยว่าผูป้ ่ วยเป็ นโรคพิษตะกัว่ ต้องรักษาโดยการให้ยาจาพวก dimercaprol (BAL) และยา
CaNa2EDTA เพื่อเร่ งการขับตะกัว่ ออกจากร่ างกาย กรณี โรคพิษตะกัว่ ในรายนี้ถอื เป็ นโรคจากอาชีพ เนื่องจากตะกัว่
ไม่ใช่สารองค์ประกอบของร่างกาย และพิสูจน์ได้ว่าผูป้ ่ วยมีประวัตทิ างานเกี่ยวขอ้ งกับการได้รบั สารตะกัว่ ทาให้เกิด โรค
พิษตะกัว่ ซึ่งโดยทัว่ ไปไม่ น่ าจะมีโอกาสเกิด โรคพิษตะกัว่ หากไม่ ได้ทางานเกี่ย วข อ้ งกับสารตะกัว่ จึงเป็ น กรณี ข อง
ความสัมพันธ์ของสาเหตุและผลกระทบโดยตรง (direct cause-effect relationship)
2. โรคเนื่องจากงาน (Work-related diseases) หมายถึง โรคหรือความเจ็บป่ วยที่เกิดขึ้นกับคนทางาน โดยมี
สาเหตุจากปัจจัยหลายอย่างประกอบกันและการทางานเป็ นปัจจัยหนึ่งของการเกิดโรค ทัง้ นี้ปจั จัยต่าง ๆ ที่มสี ่วนทาให้
เกิดโรค อาจได้แก่ พันธุกรรม พฤติกรรมสุขภาพของคนทางาน ท่าทางการทางาน ลักษณะหรือระบบงานทีไ่ ม่เหมาะสม
ตัวอย่างเช่น โรคปวดหลังจากการทางาน โรคความดันโลหิตสูง เป็ นต้น
กรณี ตวั อย่างของโรคเนื่องจากงานทีเ่ ป็ นปัญหาสาคัญในประเทศไทย คือโรคปวดหลัง เนื่องจากหลังเป็ นส่วน
หนึ่ งของร่ างกาย ในชีวิตประจาวัน ในทุกอิริย าบถ ทัง้ การเดิน ยืน นอน นัง่ และการเปลี่ย นท่ าทางใดก็ ตามย่ อมมี
ผลกระทบต่ อหลังทัง้ สิ้น คนส่ วนใหญ่ จึงมีปญ
ั หาโรคปวดหลังมากบ้างน้อยบ้าง ซึ่งเมื่อมีก ารปรับเปลี่ยนท่ าทางให้
เหมาะสมหรือมีการพักผ่อนทีถ่ ูกต้องก็อาจหายปวดหลังได้เอง ในรายทีม่ ปี ญ
ั หาโรคปวดหลังเรื้อรัง อาจมีปญ
ั หาพื้นฐาน
มาตัง้ แต่เกิด เช่ น โรคหลังคด (Scoliosis) เป็ นต้น หรืออาจเคยได้รบั อุบ ตั ิเหตุแลว้ ทาให้อาการค่ อย ๆ เป็ นมากขึ้น
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ในรายทีต่ อ้ งทางานหักโหมหรือยกของหนักมากหรือทางานในภาวะทีร่ ีบเร่งยาวนาน มีความเครียดสู ง หรือมีท่าทางการ
ทางานที่ไม่ถูกต้อง ทาให้เกิดอาการปวดหลังได้บ่อยหรือมีอาการปวดหลังมากขึ้น ก็อาจถือเป็ นโรคปวดหลังจากการ
ทางาน
โดยสรุป การเกิดโรคจากการทางาน ถ้ามีเหตุปจั จัยจากภายนอกมาทาให้เกิดโรค ก็ถอื เป็ นโรคจากอาชีพ เช่ น
โรคพิษตะกัว่ (ตะกัว่ ไม่ใช่สารองค์ประกอบของร่างกาย) โรคซิลโิ คลิส (ฝุ่นหินเป็ นสารแปลกปลอมในปอด) เป็ นต้น แต่
ถ้ามีสาเหตุจากปัจจัยส่วนตัวร่ วมกับสภาพและสิ่งแวดลอ้ มการทางานทาให้มอี าการโรคมากขึ้น หรือเกิดความผิดปกติ
ชัดเจนยิ่งขึ้น ก็ถอื เป็ นกลุ่มโรคเนื่องจากงาน เช่น โรคปวดหลัง ซึ่งคนที่มอี ริ ิยาบถไม่ถูกต้องมีแนวโน้มปวดหลังได้ง่าย
เมือ่ ต้องมาทางานเร่งรีบหรือยกย้ายของหนัก ๆ ก็ย่งิ ทาให้ปวดหลังง่ายขึ้นหรือทาให้อาการปวดหลังกาเริบมากขึ้น เป็ นต้น
โดยทัวไป
่ มักพูดรวมโรคจากอาชีพและโรคเนื่องจากงานว่าโรคจากการทางานหรือโรคจากการประกอบอาชีพ
ซึง่ กระทรวงแรงงานได้อาศัยอานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
ออกประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องกาหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการ
ทางาน พ.ศ. 2550 และลงในราชกิจจานุ เบกษา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2550 ได้กาหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตาม
ลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทางานไว ้ 8 กลุ่ม ได้แก่
1. โรคทีเ่ กิดขึ้นจากสารเคมี
2. โรคทีเ่ กิดขึ้นจากสาเหตุทางกายภาพ
3. โรคทีเ่ กิดขึ้นจากสาเหตุทางชีวภาพ
4. โรคระบบหายใจทีเ่ กิดขึ้นเนื่องจากการทางาน
5. โรคผิวหนังทีเ่ กิดขึ้นเนื่องจากการทางาน
6. โรคระบบกลา้ มเนื้อและโครงสร้างกระดูกทีเ่ กิดขึ้นเนื่องจากการทางาน
7. โรคมะเร็งทีเ่ กิดขึ้นเนื่องจากการทางาน
8. โรคอืน่ ๆ ซึง่ พิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจาก การทางาน
ในทีน่ ้ ีขออธิบายรายละเอียดเพิม่ เติมอาชีพทีม่ คี วามเสีย่ ง ดังตารางที่ 6.1
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ตารางที่ 6.1 โรคซึ่ งเกิดขึ้นตามลักษณะหรื อสภาพของงานหรื อเนื่องจากการทางานและอาชีพที่มีความ
เสี่ ยงต่อการสัมผัสปั จจัยเสี่ ยง
ปัจจัยเสีย่ ง
อาชีพเสีย่ ง
1. โรคที่เกิดขึ้นจากสารเคมี
เบริลเลียม
เซรามิก อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการบินอวกาศ
แคดเมียม
เหมืองแร่สงั กะสี ตะกัว่ ทองแดง นา้ มัน บุหรี่
ฟอสฟอรัส
สารทาระเบิด ยาฆ่าแมลง พลุ ยาสีฟนั ผงซักฟอก
โครเมียม
เหมืองเหล็กกล ้า
แมงกานีส
ถ่านไฟฉาย อาหารสัตว์ปีก สารกาจัดเชื้อรา
สารหนู
เหมืองเหล็ก หลอมตะกัว/เงิ
่ น/ทอง ยาปราบศัตรูพชื
ปรอท
เหมืองแร่ ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ า สารปราบศัตรูพชื
ตะกัว่
สี แบตเตอรี่ เหมืองตะกัว่ เชื่อมโลหะ โรงพิมพ์ อู่ ต่อเรือ
ฟลูออรีน
อิเล็กทรอนิกส์ สารหล่อลืน่ ยาฆ่าหนู ยาฆ่าแมลง
คลอรีน
ผลิตเยือ่ กระดาษ สิง่ ทอ สียอ้ ม สระว่ายนา้ ผลิตพลาสติก
แอมโมเนีย
ผลิตแอมโมเนีย กรดไนตริก ฟอกหนัง กลันน
่ า้ มัน วัตถุระเบิด
คาร์บอนไดซัลไฟด์
ทายาง ทาเสื้อผ ้า นา้ มักชักเงา ทาสารกาจัดแมลง ทาเสื้อผ ้า
2.โรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุทางกายภาพ (ศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได ้ในหน่วยที่ 3)
โรคหูตงึ จากเสียง
อุตสาหกรรมสิง่ ทอ ถลุงเหล็ก โรงเลือ่ ย
โรคจากความสันสะเทื
่ อน
คนงานทีค่ ุมเครื่องจักรผลิตคอนกรีต ขับรถแทรกเตอร์
การใช้เครื่องมือทีม่ กี ารสันสะเทื
่ อนรุนแรง
โรคจากความกดดันอากาศ
นักประดานา้ ชาวประมงทีม่ กี ารดานา้ ผูท้ างานในอุโมงค์
โรคจากรังสีแตกตัว
นักรังสีเทคนิค รังสีแพทย์ ผูป้ ฏิบตั งิ านในโรงไฟฟ้ าปฏิกรณ์นิวเคลียร์
3.โรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุทางชีวภาพ (ศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได ้ในหน่วยที่ 3)
โรคแอนแทรกซ์
สัตวแพทย์ สัตวบาล คนงานในโรงฆ่าสัตว์ คนขายเนื้อ
โรคบลูเซลโลสิส
เกษตรกร ผูเ้ ลี้ยงสัตว์ คนรีดนม คนงานในโรงงานฆ่าสัตว์,
4.โรคระบบหายใจที่เกิดขึ้นเนื่ องจากการทํางาน
โรคปอดจากโลหะหนัก
โรงงานชุบโลหะด้วยสังกะสี โรงงานหล่อทองเหลือง
โรคซิลโิ คสิส
โรงโม่หนิ หรือระเบิดหิน การผลิตกระเบื้องและอิฐทนไฟ
5.โรคผิวหนังที่เกิดขึ้นเนื่ องจากการทํางาน
โรคด่างขาวจากการทางาน
ยาฆ่าแมลง สี ล ้าง อัดรูป พลาสติก ยางสังเคราะห์
โรคผิวหนังอักเสบจากสารระคายเคือง
พนักงานทาความสะอาด ช่างเสริมสวย แม่บา้ น
6.โรคระบบกล้ามเนื้ อและโครงสร้างกระดูกที่เกิดขึ้นเนื่ องจากการทํางาน (ศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได ้ในหน่วยที่ 5)
กลุม่ อาการช่องข้อมือ
ผูท้ ท่ี างานใช้มอื มาก ช่างเย็บผ้า ช่างเย็บรองเท้า หรือพนักงานพิมพ์
คอมพิวเตอร์
อาการปวดหลังส่วนล่างจากการทางาน
การยกของทีไ่ ม่เหมาะสม อาชีพขับรถบรรทุก อาชีพทางานนัง่ โต๊ะ
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ปัจจัยเสีย่ ง
7. โรคมะเร็งที่เกิดขึ้นจากการทํางาน
เบนซีนหรืออนุ พนั ธุข์ องเบนซิน
สี หมึก อนุ พนั ธุข์ องไนโตร กาว และอะมิโน
เบนซีน
แอสแบสตอส (ใยหิน)
เบนซิดนี และเกลือของสารเบนซิดนี
บิสโครโรเมทธิลอีเทอร์
โครเมียมและสารประกอบโครเมียม
ถ่านหิน
เบต้า-เนพซีลามีน
ไวนิลคอลไรด์
ไอควันจากถ่านหิน
นา้ มันดินหรือผลิตภัณฑ์
สารประกอบของนิกเกิล
ฝุ่นไม ้
ไอควันจากไม ้
8. โรคอื่นๆ
โรคอืน่ ๆ ซึง่ พิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นตามลักษณะหรือ
สภาพของงานหรือเนื่องจากการทางาน

อาชีพเสีย่ ง
นา้ มันก๊าซธรรมชาติ พลาสติก ใยสังเคราะห์
ยาขัดโลหะ aniline ยาง ยา สีย ้อม ยาฆ่าแมลง
ฉนวนกันความร้อน เครือ่ งเคลือบ กระดาษสี คนงานก่อสร้าง ผ ้าเบรก
ช่างทาสี อุตสาหกรรมผลิตสีย ้อมและเม็ดสี
อุตสาหกรรมสิง่ ทอ ผลิตพลาสติก
อัลลอยด์ เชื่อมโลหะ ฟอกหนัง บาบัดนา้
การผลิตไฟฟ้ า โรงหล่อ ลาดถนน และก่อสร้าง
ช่างทาสี การผลิตสียอ้ มและเม็ดสี
พีวซี แี ละโพลิเมอร์สกัดตัวทาละลาย
การผลิตอลูมเิ นียม โรงหล่อ สร้างถนน
ลาดถนน และก่อสร้าง นา้ มันแร่
เหมืองแร่ ผลิตฉนวนไฟฟ้ า ผลิตสี พ่นไฟ
โรงเลือ่ ย เยื่อไม ้ ทากระดาษ
ทาฟื น ถางป่ า
พิจารณาจาก คุณสมบัตพิ ้นื ฐาน สภาพการทางาน พฤติกรรมทางสุขภาพของ
คนทางาน และสิง่ แวดล ้อมในการทางาน

กิจกรรม 6.1.1
โรคจากการทางานแบ่ งตามลักษณะการเกิดโรคเป็ นกีป่ ระเภท อะไรบ้ าง และมีความแตกต่ างกันอย่ างไร
แนวตอบกิจกรรม 6.1.1
2 ประเภทคือ โรคจากอาชีพ และโรคเนื่องจากงาน มีความแตกต่างกันในส่ วนของสาเหตุหลักในการทา
ให้เกิดโรค คือโรคจากอาชีพมีสาเหตุหลักมาจากการทางานหรื อผลจากการทางาน แต่โรคเนื่ องจากการทางานนั้น
ปัจจัยจากการทางานหรื อผลจากการทางานส่ งเสริ มหรื อช่วยให้เกิดโรคนั้นหรื อทาให้โรคนั้นรุ นแรงมากขึ้น
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เรื่ องที่ 6.1.2
ปัจจัยที่ทาให้ เกิดโรคจากการทางาน
ปัจจัยที่ทาให้เกิดโรคจากการทางาน แบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ คนทางาน หรือผู ป้ ระกอบอาชีพ (Worker)
สภาพการทางานและสิ่งแวดล้อมในการทางาน (Working conditions and working environments) และสิ่งแวดล้อม
ทัวไป
่

1. คนทางานหรื อผู้ประกอบอาชีพ (Worker)
คนทางานแต่ละคนมีโอกาสเกิดโรคได้มากหรือน้อยแตกต่างกันตามคุณสมบัตทิ ส่ี าคัญ คือ
1.1 คุณสมบัติพื้นฐาน เช่ น เพศ อายุ ความสู ง ความอ้วน พันธุ ก รรม โรคประจาตัว ประสบการณ์ ก าร
ทางาน เป็ นต้น คนทีเ่ ป็ นโรคหอบหืดมีโอกาสเป็ นโรครุนแรงขึ้นในสิง่ แวดลอ้ มทีม่ ฝี ่ ุนมาก คนอ้วนอาจเกิดโรคได้ง่ายใน
สิง่ แวดลอ้ มทีม่ สี ารเคมีจาพวกทีล่ ะลายได้ดใี นไขมัน เป็ นต้น
1.2 พฤติ กรรมทางสุ ขภาพของคนทางาน คนที่เมาขณะขับรถย่ อมเกิด อุบตั ิเหตุได้ง่าย คนที่ไม่ ส วม
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในบริเวณที่กาหนดให้ใส่อุปกรณ์ป้องกันฯ ย่ อมมีโอกาสเกิดโรคหรือการบาดเจ็บ
ง่ายกว่า เป็ นต้น

2. สภาพการทางานและสิ่ งแวดล้อมในการทางาน
2.1 สภาพการทางาน (Working conditions) มีความหมายครอบคลุมระบบงาน กระบวนการทางาน ระยะเวลา
การทางาน ลักษณะการทางาน ท่าทางการทางาน ปริมาณงาน การควบคุมกากับงาน ตลอดจนสวัสดิการพื้นฐานต่าง ๆ
ในการทางาน เช่ น การจัดระบบงานให้คนทางานต่ อเนื่อง 4 ชัว่ โมงโดยไม่มีช่วงพัก เปรีย บเทีย บกับการอนุ ญาตให้
พนักงานมีช่วงพัก 15 นาทีหลังจากทางานไป 2 ชัว่ โมง พบว่าพนักงานมีประสิทธิภาพการทางานดีข้ นึ เมื่อมีช่วงเวลาพัก
ช่วยลดความเครียดและอ่อนเพลียจากการทางานด้วย
2.2 สภาพแวดล้ อมในการทางาน (Working environments) แบ่งเป็ น 4 กลุ่ม คือ
2.2.1 สภาพแวดล้ อมทางกายภาพ (Physical factors) เช่ น เครื่องจักรเครื่องกล ความร้อน ความเย็น
แสง เสียง อุณหภูมิ ความชื้น ความสัน่ สะเทือน ความกดดันอากาศ ขนาดของที่ทางาน และรังสีต่าง ๆ เป็ นต้น คนที่
ทางานในที่ท่มี ีเสียงดังจะมีโอกาสเกิดหู ตึงจากเสีย งดัง และมีปญ
ั หาการสื่อสารทาให้ประสิทธิภาพการทางานลดลง
คนทางานในที่รอ้ น เหงือ่ ออกมากจะมีการสู ญเสียนา้ และเกลือแร่ จากร่ างกาย ทาให้อ่อนเพลีย และอาจรุนแรงถึงขัน้
ช็อกและเสียชีวติ ได้ (heat stress and heat shock)
2.2.2 สภาพแวดล้ อมทางเคมี (Chemical factors) สารเคมีในสิง่ แวดลอ้ มการทางาน หมายรวมถึงอากาศ
ที่จาเป็ นในการหายใจ ซึ่ง ถ้าปริมาณออกซิเจนลดลงมากผิดปกติ หรือมีก๊าซอันตรายอื่น ๆ ปนเปื้ อนมาก ก็อาจเป็ น
อันตรายถึงตายได้ นอกจากนี้ สารเคมีต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในกระบวนการผลิต อาจเป็ นสารชนิดเดียวหรือหลายชนิดก็มผี ลต่อ
สุขภาพคนทางานมากน้อยตามปริมาณและคุณสมบัตอิ น่ื ๆ ของสารนัน้ ๆ
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2.2.3 สภาพแวดล้ อมทางชี วภาพ (Biological factors) หมายถึงเชื้อโรค สัตว์ แมลงต่าง ๆ ซึ่งแมลงบาง
ชนิดก็เป็ นพาหะนาโรคมาสู่คน เช่ น ยุงลายนาโรคไขเ้ ลือดออก คนงานในโรงงานชาแหละโค กระบือ อาจเกิดโรคแอน
แทรกซ์ (Anthrax) จากโค กระบือทีเ่ ป็ นโรค พยาบาลทีด่ ูแลผูป้ ่ วยวัณโรคมีโอกาสเป็ นวัณ โรค เป็ นต้น
2.2.4 สภาพแวดล้ อมทางจิ ตวิทยาสั งคม (Psychosocial factors) หมายความถึง สัมพันธภาพระหว่าง
ผูร้ ่วมงาน นายจ้างกับลูกจ้าง ผูใ้ ห้บริการกับผูร้ บั บริการ ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม เป็ นต้น การมี
สัม พัน ธภาพที่ดีต่อกัน ย่ อมเสริม สร้างขวัญ ก าลังใจและความรู ส้ ึก มัน่ คงปลอดภัยในการทางาน ทาให้การทางานมี
ประสิทธิภาพด้วย

3. สิ่ งแวดล้อมทัว่ ไป
สิ่งแวดลอ้ มทัว่ ไป หมายถึงสิ่งแวดลอ้ มนอกสถานประกอบการ บ้านเรือน หรือชุมชนโดยรอบ ซึ่งสภาพทาง
ภูมศิ าสตร์หรือทีต่ งั้ ของสถานประกอบการทีเ่ สีย่ งภัยต่อการเดินทาง การเปลีย่ นแปลงตามฤดูกาล ก็เป็ นปัจจัยที่กระทบ
ต่อสุขภาพคนทางานและคุณภาพของงาน เช่น สถานประกอบการแห่งหนึ่งตัง้ อยู่ในซอยเปลีย่ ว ห่างไกลชุมชน คนงาน
หญิง ที่เ ดิน ทางไปทางานกะดึก เกิด ปัญ หาการถูก จี้ป ล น้ จนกลายเป็ น ปัญ หาของการทางาน เป็ น ต้น ในบางกรณี
อาจครอบคลุมถึงปัญหาสิ่งแวดลอ้ มของคนทางานเอง เช่ น กรณี ท่มี ีปญ
ั หาในครอบครัว มีการนอนหลับพักผ่อนไม่
เพียงพอ เกิดความอ่อนลา้ หรือขาดสมาธิขณะทางาน ทาให้เกิดอุบตั เิ หตุจากการทางานได้งา่ ย เป็ นต้น

กิจกรรม 6.1.2
ปัจจัยที่ทาให้เกิดโรคจากการทางานมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
แนวตอบกิจกรรม 6.1.2
3 ประเภท คือ คนงาน สิ่ งแวดล้อมในการทางานและสิ่ งแวดล้อมทัว่ ไป
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เรื่องที่ 6.1.3
วิทยาการระบาดของโรคจากการทางาน
วิทยาการระบาดหรือระบาดวิทยา มาจากภาษาอังกฤษว่า Epidemiology ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษากรีก
3 คา คือ
epi
= on, up on
= ขา้ งบน
demos = people
= ประชาชน
logos = the study of
= การศึกษา
Mac Mahon & Pugh, 1960 ให้คานิยามไวว้ ่า
“Epidemiology is the study of the distribution and determinants of diseases in human
population.”
“วิทยาการระบาด หรือระบาดวิทยา เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับการกระจายและสิง่ กาหนดของโรคภัยไขเ้ จ็บทีพ่ บ
ในคน”
ในงานอาชีวอนามัย ใช้การศึกษาทางวิทยาการระบาดเพือ่
1. ชี้บ่งกลุ่มคนทางานทีม่ คี วามเสีย่ งสูงต่อการเกิดการบาดเจ็บหรือการเกิดโรคบางชนิด
2. ตรวจหรือสืบหาการสัมผัสสิง่ คุกคามหรือสารอันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพของผูส้ มั ผัส
3. วัดประสิทธิผลของระบบการป้ องกันและควบคุมโรคภัยในสถานทีท่ างาน
4. การประเมินประสิทธิภาพของวิธีการตรวจคัดกรองโรคหรือความผิดปกติของการใช้สารบางชนิด
ในประเทศไทย มีรายงานการระบาดใหญ่ ของโรคพิษแมงกานีสในคนงานโรงงานผลิตถ่านไฟฉายจานวน 41 คน
เมื่อ พ.ศ. 2507 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข จึง ได้เ ริ่ ม โครงการอาชี ว อนามัย เพื่อ ดู แ ลสุ ข ภาพอนามัย ของ
คนทางาน และได้ตงั้ เป็ นกองอาชีวอนามัยเมื่อปี พ.ศ. 2515 ขณะเดียวกันก็มปี ระกาศคณะปฏิวตั ิฉบับที่ 103 ว่าด้วย
การคุม้ ครองสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง รวมทัง้ การกาหนดให้มกี ารจัดตั้งกองทุนเงินทดแทน ในความดู แล
ของกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย เมื่อปี พ.ศ. 2515 และได้ปรับปรุงจนเกิดเป็ นกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคมเมือ่ พ.ศ. 2535
จากขอ้ มูลสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ รายงานว่า ใน พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 65.93 ลา้ นคน
ในจานวนนี้เป็ นกาลังแรงงานรวมประมาณ 37.91 ลา้ นคน (ร้อยละ 57.50 ) โดยเป็ นผูม้ งี านทา 37.43 ลา้ นคน มีอาชีพ
เกษตรกรรม 11.27 ลา้ นคน และนอกเกษตรกรรม 26.26 ลา้ นคน ในกลุ่มผูม้ งี านทานี้เป็ นลูกจ้างที่ลงทะเบียนเขา้
กองทุน เงิน ทดแทนจานวน 10,511,821 คนใน พ.ศ. 2559 และมีผูไ้ ด้ร บั บาดเจ็บ จากการทางานเป็ น จานวนมาก
ดังแสดงในตารางที่ 6.2
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ตารางที่ 6.2 จานวนการประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วยเนื่องจากการทางาน จาแนกตามความรุนแรง ปี 2555-2559

พ.ศ.

2555
2556
2557
2558
2559
เฉลีย่ 5 ปี

ตาย
จานวน
(ราย)
717
635
603
575
584
622.8

ทุพพลภาพ

ร้ อยละ
0.54
0.43
0.60
0.60
0.65
0.57

จานวน
(ราย)
19
28
11
6
12
11

ร้ อยละ
0.014
0.019
0.011
0.006
0.013
0.013

ความรุนแรง
สู ญเสียอวัยวะ
หยุดงานเกิน
บางส่ วน
3 วัน

หยุดงานไม่ เกิน
3 วัน

จานวน
(ราย)
1,818
3,096
1,463
1,324
1,290
2,503

จานวน
(ราย)
93,106
111,894
68,903
65,924
60,773
114,656

ร้ อยละ
1.38
2.11
1.46
1.38
1.44
1.55

จานวน
(ราย)
36,166
31,419
29,254
27,845
26,829
42,344

ร้ อยละ
27.43
21.36
29.19
29.10
29.98
27.41

ร้ อยละ
70.63
76.08
68.74
68.90
67.91
70.45

รวมทั้งสิ้น
จานวน
(ราย)
131,826
147,072
100,234
95,674
89,488
564,294

ร้ อยละ
100
100
100
100
100
100

ทีม่ า: สานักงานกองทุนเงินทดแทน สานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

การศึกษาทางวิทยาการระบาดของโรคจากการทางาน
การศึ กษาวิทยาการระบาดของโรคจากการทางาน จาเป็ นต้องมีส ถิติแ ละขอ้ มูล พื้น ฐานเกี่ย วกับผู ป้ ระกอบ
อาชีพในกิจการต่ าง ๆ และปัจจัย ที่อาจทาให้เกิด ความเสี่ย งต่ อการเกิด อุบตั ิเหตุแ ละเกิด โรคจากการทางาน โดยมี
หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวขอ้ งกับสถิตแิ ละขอ้ มูลงานอาชีวอนามัย ตัวอย่างเช่น
1. ส านัก งานสถิติแ ห่ งชาติ สานัก นายกรัฐมนตรี ทาหน้าที่สารวจขอ้ มูล พื้น ฐานเกี่ยวกับประชากร รวมทั้ ง
ภาวะการประกอบอาชีพในด้านต่าง ๆ
2. กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ซึง่ จะมีขอ้ มูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพทางการเกษตรต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้สารเคมีทางการเกษตร
3. กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน สานัก งานประกันสังคม ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งจะเกี่ยวขอ้ งกับ
กฎหมายคุม้ ครองแรงงาน การเกิดอุบตั เิ หตุจากการทางาน การประสบอันตราย และโรคจากการทางาน เป็ นต้น
4. สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอ้ ม สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ซึง่ จะมีกิจกรรมการเฝ้ าคุมเฝ้ าระวังโรคจากการทางาน ทัง้ การเฝ้ าคุมโรคที่มคี วามเสี่ยงสู งในอุตสาหกรรม
บางประเภท เช่ น โรคซิลโิ คลิสในอุตสาหกรรมโม่ บด ย่อยหิน โรคพิษตะกัว่ ในอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่ รถยนตร์
และการเฝ้ าระวังโรคจากการประกอบอาชีพทีส่ าคัญต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 6.3
การดาเนินการทางวิทยาการระบาดในงานอาชีวอนามัย มีกิจกรรมอยู่ 3 ลักษณะ คือ การเฝ้ าระวังโรคจากการ
ทางาน (Occupational Diseases Surveillance) การสอบสวนโรคหรืออุบตั เิ หตุ (Disease or Accident
Investigation) และการศึกษาทางวิทยาการระบาด (Epidemiological Studies)
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ตารางที่ 6.3 สถิตจิ านวนผู้ป่วยสงสัยโรคจากการประกอบอาชีพ พ.ศ. 2555-2559
โรคจากการประกอบอาชีพ
พิษจากสารปราบศัตรูพชื
พิษจากตัวทาละลายอินทรีย ์
พิษจากโลหะหนัก
โรคการได ้ยินเสือ่ มจากเสียงดัง
โรคกระดูกและกล ้ามเนื้อ
โรคซิลโิ คสิส
โรคทีเ่ กิดจากแร่ใยหินแอสเบสตอส

พ.ศ. 2555
8,066
750
67
28
104,325
53
3

พ.ศ. 2556
7,506
547
183
545
21,985
85
200

พ.ศ. 2557
7,954
509
190
44,026
47,061
190
131

พ.ศ. 2558
10,177
664
30
48,435
72,486
69
132

พ.ศ. 2559
8,689
673
39
60,946
81,226
236
166

ที่มา: สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล ้อม

1. การเฝ้าระวังโรคจากการทางาน
เป็ นกระบวนการสาคัญในการติดตามปัญหาโรคจากการทางานอย่างต่ อเนื่ อง เพื่อประมวลสถานการณ์ปญ
ั หาและ
ด าเนิ น การควบคุ ม ป้ องกัน โรคให้มีป ระสิท ธิ ภ าพ นอกจากนี้ ในงานอาชี ว อนามัย ต้อ งมีก ารเฝ้ าระวัง ทางอาชี ว อนามัย
(Occupational Health Monitoring) ซึง่ เป็ นการดาเนินการเพือ่ การดูแลสุขภาพของผูป้ ระกอบอาชีพหรือคนทางานในแต่ละ
ประเภท โดยเป็ นการป้ องกันเชิงรุกในระดับปฐมภูมิ (Primary prevention) มีกิจกรรมทีต่ อ้ งกระทาซา้ ๆ อย่างเป็ นระบบและ
ต่อเนื่อง ประกอบด้วย การเฝ้ าระวังทางด้านสิ่งแวดลอ้ ม (Environmental monitoring) การเฝ้ าระวังทางด้านชีวภาพ
(Biological monitoring) การเฝ้ าระวังทางการแพทย์ (Medical monitoring) ซึง่ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1.1 การเฝ้ าระวังทางด้ านสิ่งแวดล้ อม (Environmental monitoring) เป็ นการศึกษาติดตามปัญหาสิ่งแวดลอ้ มใน
การทางาน โดยการสารวจสถานทีท่ างาน เพือ่ ให้เห็นสภาพการทางานและสิ่งแวดลอ้ มในการทางานทัง้ ทางด้าน กายภาพ สารเคมี
ชีวภาพ สังคมจิตวิทยา และการศึกษาเออร์โกโนมิกส์ (Ergonomics) แล ้วประมวลประเด็นทีต่ อ้ งมีการศึกษาติดตาม ด้วยการเฝ้ า
สังเกต หรือการตรวจวัดด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ พเิ ศษ เช่น การวัดแสงหรือความสว่างในบริเวณทีท่ างาน การวัดเสียง การวัด
อุณหภูมแิ ละความชื้น การเก็บตัวอย่างอากาศส่งตรวจเพือ่ วิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารเคมีในสิง่ แวดลอ้ มการทางานทีอ่ าจเป็ น
อันตรายต่ อสุ ขภาพของคนทางาน หรือบางกรณี อาจเกิดความรุนแรงเป็ นอุบตั ิภยั ได้ เป็ นต้น ซึ่งการเก็บข้อมูลบางอย่างอาจ
จาเป็ นต้องมีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องและใกลช้ ิดตามแต่ปจั จัยและสภาพของสถานที่ทางาน ซึง่ อาจเป็ นโรงงาน โรงพยาบาล
รถบรรทุก ท้องไร่ ท้องนา ฯลฯ ทัง้ นี้ จาเป็ นต้องมีการเรียนรู แ้ ละปฏิบตั ิอย่างถูกต้อง หากพบความผิดปกติก็ตอ้ งมีการจั ดการ
แก้ไขอย่างเหมาะสมและทันการณ์ดว้ ย
1.2 การเฝ้ าระวังทางด้ านชีวภาพ (Biological monitoring) เป็ นกระบวนการต่อเนื่องจากการสารวจสภาพการ
ทางานและสิง่ แวดลอ้ มในการทางาน เมือ่ ทราบว่าคนทางานแต่ละประเภทหรือแต่ละลักษณะงานจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคหรือความเจ็บป่ วยอะไร ก็จาเป็ นต้องมีการเก็บตัวอย่ างทางชีวภาพของคนทางานในกลุ่มนัน้ ส่งตรวจเพื่อเฝ้ า
ระวังความผิดปกติหรือความเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจเป็ นจุดเริ่มต้นของการเกิดโรค เช่น
- คนงานที่ทางานในโรงงานผลิตแบตเตอรี่ รถยนต์ ต้องสัมผัสสารตะกัว่ บริสุทธิ์รอ้ ยละ 99.99 จึงมี
โอกาสเสีย่ งต่อการเกิดโรคพิษตะกัว่ สูง จาเป็ นต้องมีการตรวจระดับตะกัว่ ในเลือดเป็ นระยะอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้ หาก
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พบคนงานคนใดมีระดับตะกัว่ ในเลือดเกิน 40 ไมโครกรัมต่อเลือด 100 มิลลิลติ ร ต้องแนะนาการแก้ไขเพื่อไม่ให้มกี าร
รับเพิม่ จนเกิดโรคพิษตะกัว่ ได้
- ในเกษตรกรที่มกี ารใช้สารกาจัดศัตรู พชื ก็อาจมีการตรวจเลือดเพื่อประเมินความเสี่ยงของการเกิดพิษ
สารกาจัดศัตรูพชื
- คนงานทีท่ างานเกี่ยวขอ้ งกับสารทาละลายต่าง ๆ อาจต้องมีการเก็บปัสสาวะเมื่อเลิกงานหรือวันสุดท้าย
ของสัปดาห์ (end of work-shift or end of work-week) เพื่อตรวจหาสารเมตะบอไลต์ (metabolite) ของสารทา
ละลาย เป็ นต้น
นอกจากนี้ ในคนทางานทีม่ อี ายุมากขึ้นและเสี่ยงต่อการเกิดโรคตามวัย เช่ น โรคเบาหวาน เป็ นต้น อาจต้องมี
การตรวจระดับนา้ ตาลในเลือดเป็ นพิเศษนอกเหนือจากการตรวจสิง่ คุกคามสุขภาพจากการทางาน
1.3 การเฝ้ าระวังทางการแพทย์ (Medical monitoring) การเฝ้ าระวังทางการแพทย์นบั เป็ นสิง่ จาเป็ นในการป้ องกัน
ปัญหาสุขภาพตัง้ แต่แรกเริ่ม โดยทัวไปนิ
่ ยมให้มกี ารตรวจสุขภาพประจาปี โดยแพทย์ ซึง่ จะต้องประกอบด้วยการซักประวัติเกี่ยวกับ
ปัญหาทางสุขภาพ การตรวจสัญญาณชีพ (vital sign) การตรวจร่างกายโดยรวมและเพิม่ การตรวจพิเศษตามความจาเป็ นของ
ลักษณะงานที่เ สี่ยง เช่ น การถ่า ยภาพรังสีทรวงอก การตรวจสมรรถภาพปอด การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน การตรวจ
สมรรถภาพการมองเห็น การตรวจปฏิกริ ยิ าตอบสนอง การตรวจระบบจิตประสาท และการตรวจตามความจาเป็ นตามเพศและวัย
เช่น การตรวจมะเร็งเต้านม การตรวจคลืน่ ไฟฟ้ าหัวใจ เป็ นต้น

2. การสอบสวนโรคหรื ออุบตั เิ หตุ
ในกรณี ท่มี กี ารเกิด โรคหรืออุบตั ิเหตุจากการทางาน ต้องมีการสอบสวนโรค เพื่อค้นหาขอ้ เท็จจริงที่เกี่ยวกับ
การเกิดโรคภัยหรือการบาดเจ็บจากการทางานด้วยการรวบรวมขอ้ มูลรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการเจ็บป่ วย ประวัติ
การทางาน การตรวจโรคโดยแพทย์ การตรวจทางห้องปฏิบตั ิก าร การตรวจพิเศษต่ าง ๆ และรายงานผลการตรวจ
ทางด้า นสิ่ง แวดล อ้ มการท างาน เพื่อ ให้ไ ด้ป ัจ จัย ส าคัญ ที่จ ะระบุถึง สาเหตุ ข องการเกิ ด โรคหรื อ อธิ บ ายเกี่ ย วกับ
กระบวนการทีท่ าให้เกิดโรคหรือภัยดังกล่าวอย่างมีเหตุผล และพิสูจน์ความถูกต้องได้ ทัง้ นี้โรคจากการทางานอาจเป็ น
โรคทางกายหรือโรคทางจิต เช่ น ปัญหาความเครียดจากการทางานในคนงานบางคนอาจแสดงออกในรู ปของการเกิด
อาการหอบหืด ซึง่ ต้องใช้ความระมัดระวังในการวินิจฉัยและวิเคราะห์สาเหตุการเกิดโรค เป็ นต้น

3. การศึกษาทางวิทยาการระบาด ประกอบด้วย
3.1 วิทยาการระบาดเชิงพรรณนา การศึกษาวิทยาการระบาดเชิงพรรณนา เป็ นศึกษาเกี่ยวกับการกระจายของโรค
หรือการกระจายขององค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคในกลุ่มคนทางาน เป็ นประโยชน์ในด้านการวางแผนการจัดบริการ
อาชีวอนามัย โดยการรวบรวมข้อมูลปัญหาในส่วนต่าง ๆ ซึง่ มีการกาหนดระบบการจัดเก็บเป็ นปกติ ได้แก่ รายงานการเจ็บป่ วย
การลาป่ วย การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล การเบิกจ่ายเงินทดแทนของกองทุนเงินทดแทน การเรียกรับเงินประกันชีวติ หรือประกัน
อุบตั เิ หตุต่าง ๆ ข้อมูลจากอุบตั เิ หตุจราจร เป็ นต้น หรืออาจทาการสารวจเชิงพรรณนา ได้ขอ้ มูลเบื้อ งต้นเป็ นความชุกของโรค หรือ
ความชุกของปัจจัยต่าง ๆ ทีส่ นใจ การกาหนดแนวทางในการหาสาเหตุของโรคและการบาดเจ็บ และการตัง้ สมมติฐานเพื่อศึกษา
ค้นคว้าก้าวต่อไป
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สาหรับโรคจากการทางานส่วนมากจะใช้เวลาฟักตัวนาน ทาให้เห็นปัญหาได้ชา้ ไม่เหมือนกรณีการเกิดอุบตั ิภยั ต่างๆ
แต่โรคเหล่านี้เมือ่ เป็ นแล้วมักไม่มยี ารักษาหรือรักษาได้ยาก โดยเฉพาะปัญหาการเกิดโรคจากสารเคมีต่าง ๆ การศึกษาเชิงพรรณนา
เป็ นระยะ โดยการรวบรวมตรวจสอบรายงานทุกเดือน ทุก 3 หรือ 6 เดือนจะทาให้เห็นแนวโน้มของปัญหาดังกล่าวได้
3.2 วิทยาการระบาดเชิงวิเคราะห์ การศึ กษาวิทยาการระบาดเชิงวิเคราะห์ เป็ นขัน้ ตอนต่อจากการศึกษา
วิทยาการระบาดเชิงพรรณนา เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรคและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ งกับการเกิด
โรคในกลุ่มคนทางาน ซึ่งแตกต่ างกันตามพื้นที่หรือกลุ่มบุคคลได้ รู ปแบบการศึ กษามีการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม
มีการทดสอบสมมติฐาน การศึกษาวิทยาการระบาดเชิงวิเคราะห์ แบ่งเป็ น
3.2.1 Prevalence studies หรื อ Cross-sectional studies คือ การศึกษา ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในกลุ่ม
ตัวอย่างทีศ่ ึกษากลุม่ เดียว เพือ่ ศึกษาอุบตั กิ ารณ์และความชุกของโรคทีต่ อ้ งการสารวจและอธิบายถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ต่าง ๆ กับการเกิดโรคจากการทางานหรือปัญหาทางอาชีวอนามัยอื่น ๆ การศึกษาเช่นนี้จะเสียค่าใช้จ่ายน้อยและใช้เวลาน้อยใน
การศึกษา แต่ในกรณีของโรคบางชนิดโดยเฉพาะโรคจากสารเคมีซง่ึ อาการและอาการแสดงของโรคไม่ชดั เจน อาจสรุปผลได้ยาก
เช่น การศึกษาอุบตั ิการณ์และความชุกของโรคหูตึงจากเสียงดังในคนงานโรงงานผลิตขาดแก้วโดยเข้าไปทาการตรวจสมรรถภาพ
การได้ยนิ ของคนงานในโรงงานทัง้ หมดพบว่าโรงงานดังกล่าวมีคนงานจานวน 50 คน คนงานทีท่ างานมานานเกิน 5 ปี มีการสู ญเสีย
สมรรถภาพการได้ยนิ ทีค่ ลืน่ เสียงความถีส่ ูงจานวน 8 คน สู ญเสียการได้ยนิ ระดับเล็กน้อยจานวน 25 คน สู ญเสียสมรรถภาพการ
ได้ยนิ ระดับปานกลางจานวน 4 คน แสดงว่าโรงงานดังกล่าวมีเสียงดังในที่ทางานทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพคนทางานจาเป็ นต้อง
ได้รบั การแก้ไข เป็ นต้น
3.2.2 Retrospective studies หรื อ Case-control studies คือ การศึกษาย้อนหลังโดยเริ่มจากกลุ่มผูป้ ่ วยที่
มีก ารวินิ จฉัย โรคแล ว้ (case) น าไปศึ ก ษาเปรีย บเทีย บกับกลุ่ม ที่ไม่ เจ็บป่ วย ทาการซัก ประวัติยอ้ นหลังเกี่ย วกับ
องค์ประกอบทีไ่ ด้รบั ในอดีต เปรียบเทียบปริมาณและความถี่ขององค์ประกอบที่ได้รบั ในสองกลุ่ม เพื่อศึกษาแนวโน้ม
หรือเหตุปจั จัยของการเกิดโรคในกลุ่มผูป้ ่ วยดังกล่าวเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ป่วย การศึกษานี้เหมาะสาหรับโรคที่พบ
ยาก ช่วยทดสอบสมมติฐาน ได้ผลเร็ว และประหยัด เช่ น การศึกษามะเร็งเยื่อหุม้ ปอด (mesothelioma) ในคนงานที่
ทางานเกี่ยวขอ้ งกับแอสเบสตอส ในกรณี ท่มี คี นทางานเป็ นมะเร็งของเยื่อหุม้ ปอดเปรียบเทียบกับคนทางานที่มวี ยั และ
อายุงานใกลเ้ คียงกับผูป้ ่ วยแต่ไม่เป็ นมะเร็งเยื่อหุม้ ปอด เพือ่ ยืนยันสาเหตุของการเกิดมะเร็งในผูป้ ่ วยดังกล่าว เป็ นต้น
3.2.3 Prospective studies หรื อ Cohort studies หรื อ Incident studies คือ การศึกษาไปขา้ งหน้าโดย
ศึกษาในกลุ่มบุคคลสองกลุ่มที่มีปจั จัยต่ าง ๆ คลา้ ยคลึงกัน แต่กลุ่มหนึ่งมีโอกาสสัมผัสสารหรือเงือ่ นไขที่สงสัยเป็ น
สาเหตุข องการเกิดโรค ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้สมั ผัสสารหรือสาเหตุดงั กล่าว แล ว้ ทาการศึ กษาติด ตามเป็ น ระยะใน
บุคคลทัง้ สองกลุ่มดู ความเปลีย่ นแปลงที่มแี นวโน้มหรือโอกาสที่จ ะเกิดขึ้น ทาให้สามารถศึกษาอุบตั ิการณ์ของการเกิด
โรครายใหม่ได้ (incidence rates) และศึกษาวิเคราะห์ปจั จัยร่ วมหรือปัจจัยหลายอย่างของการเกิดโรคได้ดว้ ย แต่มี
ขอ้ เสีย คือ ต้องใช้เวลาในการศึกษาติดตามนานและมีค่าใช้จ่ายมาก เช่ น การศึกษาอุบตั ิการณ์การเกิดโรคหอบหืดจาก
การทางาน (Occupational asthma) ในคนงานโรงงานผลิตขนมปังที่สมั ผัสกับแป้ งทาขนมปัง มีโอกาสหายใจรับฝุ่น
ขนมปังทีอ่ าจทาให้ร่างกายสร้างปฏิกิริยาภูมแิ พ้ในคนงานบางคน แลว้ ทาให้เกิดโรคหอบหืดจากการทางาน เปรียบเทียบ
กับคนงานในอีกกลุ่มหนึ่งทีม่ เี พศและวัยใกลเ้ คียงกัน แต่ไม่ ได้สมั ผัสฝุ่นขนมปัง โดยติดตามอย่างต่อเนื่องเป็ นระยะ ๆ
ว่าในคนงานทัง้ สองกลุ่มมีคนงานป่ วยเป็ นโรคหอบหืดหรือไม่จานวนเท่าไร เป็ นต้น
3.3 วิทยาระบาดเชิ งทดลอง การศึ กษาวิทยาการระบาดเชิงทดลอง (Experimental Epidemiology) เป็ น
การศึ กษาความสัม พัน ธ์ในเชิงเหตุผล ช่ วยค้น หากลไกหรือวิธีการรัก ษาโรค การพัฒนาวิธีก ารป้ องกัน แก้ไข หรือ
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ควบคุ ม โรคหรือปัญ หาทางอาชีวอนามัย เช่ น การศึ ก ษาประสิทธิผลของการให้ย าหรือวัค ซีน ป้ องกัน โรคติด เชื้อใน
บุคลากรทางการแพทย์ทด่ี ูแลผูป้ ่ วยโรคติดเชื้อร้ายแรงบางชนิด (Post Exposure Prophylaxis) เป็ นต้น
การศึกษาวิทยาการระบาดของโรคจากการทางานมีความสาคัญต่อสุขภาพและคุณภาพชีวติ ของคนทางานทา
ให้ทราบถึงปัจจัยที่มผี ลกระทบต่อสุขภาพ อุบตั ิการณ์และความรุนแรงของปัญหาในแต่ละอาชีพหรือประเภทของงาน
และแนวโน้มของการเกิดโรคหรือปัญหาต่ าง ๆ ทาให้สามารถป้ องกันและควบคุมโรคได้อย่ างเหมาะสมเป็ นผลดีต่อ
คุณภาพชีวติ และเศรษฐกิจในทุกส่วนทีเ่ กี่ยวขอ้ ง

กิจกรรม 6.1.3
การดาเนินการทางวิทยาการระบาดในงานอาชีวอนามัยมีกิจกรรมอะไรบ้าง
แนวตอบกิจกรรม 6.1.3
กิจกรรมของการดาเนินการทางวิทยาการระบาดในด้านอาชีวอนามัย ได้แก่
1. การเฝ้าระวังโรคจากการทางาน
2. การสอบสวนโรคหรื ออุบตั ิเหตุ
3. การศึกษาทางวิทยาการระบาด
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ตอนที่ 6.2
ประเภทและกลุ่มโรคจากการทางานทีส่ าคัญ
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 6.2 แลว้ จึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่ อง
6.2.1 การบาดเจ็บจากการทางาน
6.2.2 โรคจากการทางานจากปัจจัยทางกายภาพ
6.2.3 โรคจากการทางานจากปัจจัยทางเคมี
6.2.4 โรคจากการทางานจากปัจจัยทางชีวภาพ
6.2.5 ปัญหาสุขภาพจิตจากการทางาน

แนวคิด
1. การบาดเจ็บจากการทางาน นับเป็ นสาเหตุของการเจ็บป่ วยที่สาคัญยิ่ง โดยอาจเกิดการบาดเจ็บได้
กับอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ซึง่ มีระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บตัง้ แต่เล็กน้อยจนถึงขัน้ ต้อง
หยุดงานและอาจพิการจนถึงเสียชีวติ ได้
2. ความร้อน ความเย็น ความชื้น แสง เสียง ความสัน่ สะเทือน ความกดอากาศ รังสี เป็ นปัจจัยทาง
กายภาพซึง่ อาจเป็ นสาเหตุของการเกิดโรค จาเป็ นต้องมีการกาหนดเกณฑ์หรือปริมาณการได้รบั ที่
ไม่ทาให้เกิดโรคและการจัดการป้ องกันทีเ่ หมาะสม
3. การทางานทุก กลุ่ ม อาชีพ มีค วามเกี่ ย วข อ้ งกับสารเคมีแ ต่ ล ะประเภทมากน้อยแตกต่ างกัน แต่
สารเคมีเกือบทุกชนิดหากได้รบั ในปริมาณมากย่อมก่ อให้เกิดโรคได้ บางชนิดแม้ได้รบั ในปริมาณ
ที่นอ้ ยแต่ อาจมีความระคายเคืองมาก หรือ เกิดพิษรุนแรงตามแต่ คุณ สมบัติข องสารนัน้ ๆ บาง
ชนิดอาจไวไฟหรือเกิดระเบิดได้ จึงจาเป็ นต้องมีขอ้ มูลความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีแต่ละชนิด
ประกอบการทางาน และทาให้ป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ทนั การณ์
4. ในที่ทางานหรือลัก ษณะการทางานบางอย่ างอาจมีโอกาสเกิด โรคติดเชื้อจากการทาง านได้ เช่ น
แพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ทางานในโรงพยาบาลอาจมีโอกาสได้รบั เชื้อโรคที่ปนเปื้ อนอยู่ ใน
บรรยากาศการทางาน หรือการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลังจากผู
่
ป้ ่ วย คนงานที่ทางานปศุสตั ว์อาจ
ติดโรคบางชนิดจากสัตว์ เป็ นต้น
5. ลักษณะงานและสิ่งแวดลอ้ มการทางานแต่ละประเภท มีผลต่ อสุขภาพของคนทางานแตกต่างกัน
งานทีเ่ ร่งรีบ มีปจั จัยเร่ งรัดมาก หรือมีสงั คมในหมู่คนทางานที่มคี วามขัดแย้งหรือมีการแข่งขันสู ง
มักก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตในการทางาน และกระทบต่อคุณภาพการทางานด้วย
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วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาตอนที่ 6.2 จบแลว้ นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายสาเหตุและแนวทางการแบ่งประเภทความรุนแรงของการบาดเจ็บได้
2. อธิบายปัจจัยทางกายภาพที่สาคัญทีท่ าให้เกิดโรคจากการทางานและการป้ องกันได้
3. อธิบายความสาคัญของขอ้ มูลความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีและยกตัวอย่างโรคจากสารเคมีทส่ี าคัญได้
4. อธิบายความสัมพันธ์ของการเกิดโรคติดเชื้อกับประเภทของงานทีเ่ ป็ นปัญหาสาคัญและการป้ องกันได้
5. อธิบายแนวทางการศึกษาแนวโน้มของการเกิดปัญหาสุขภาพจิตในการทางานและการแก้ไขที่ เหมาะสมได้
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เรื่ องที่ 6.2.1
การบาดเจ็บจากการทางาน
จากตอนที่ 6.1 ได้กล่าวถึง ความหมาย ลักษณะ และชนิ ดของโรคจากการทางานแลว้ นัน้ เป็ นการยึดตาม
แนวทางของกฎหมายเป็ นหลัก แต่ในตอนที่ 6.2 ประเภทและกลุ่มโรคจากการทางานที่สาคัญยึดการแบ่งประเภทและ
กลุ่มโรคเพือ่ การนาไปป้ องกันโรคจากการทางานต่อไป

1. ประเภทของการบาดเจ็บจากการทางาน
การบาดเจ็บจากากรทางานอาจแบ่งเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ
1.1 การบาดเจ็บเฉียบพลันจากอุบัติเหตุขณะทางาน (acute work injury) หมายถึง เหตุการณ์ท่เี กิดขึ้น
ในช่วงเวลากะทันหันหรือฉับพลันขณะทางาน ทาให้เกิดการบาดเจ็บทันที โดยอาจมีลกั ษษณะหรือความรุนแรงของการ
บาดเจ็บแตกต่างกัน การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึ้นเกิดจากพลังงานทางฟิ สกิ ส์ (physical energy) เช่ น ไฟไหม้ ไฟช็อต ของมี
คมบาด ถูกกรดเขม้ ขน้ เป็ นต้น
1.2 การบาดเจ็ บซ้ าบ่ อยจากการท างาน (repetitive strain injury หรื อ occupational overuse
syndrome) เป็ นการซอกซา้ ของกลา้ มเนื้อ เส้นเอ็น และขอ้ ต่ างๆ จากลักษณะการทางานที่ตอ้ งใช้มอื แขน หรือส่วน
ของร่ างกายในการทางานซา้ ๆ หรือ ปริม าณงานมาก เช่ น งานพิม พ์ดีด การใช้ก รรไกรตัด วัส ดุ ตลอดเวลาทางาน
ติดต่อกัน การยกหรือแบกหามของอย่างต่อเนื่องหลายชัว่ โมงในระหว่างการทางาน จนเกิดการอ่อนลา้ และชอกชา้ ของ
ร่างกายส่วนทีใ่ ช้งานบ่อย เป็ นต้น

2. สาเหตุของการบาดเจ็บ
มีทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิดอุบตั เิ หตุและการบาดเจ็บอยู่หลายทฤษฎี แต่โดยสรุปแลว้ มีปจั จัยของการเกิดการ
บาดเจ็บจากการทางานได้ ดังนี้
2.1 ปัจจัยเกี่ยวกับคน เป็ นปัจจัยสาคัญทีท่ าให้เกิดอุบตั เิ หตุ เช่น ความไม่รู ้ หรือรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ ขาดประสบการณ์
ปัญหาสุขภาพ การทางานเกินความสามารถ ขาดเจตคติเกี่ยวกับความปลอดภัย (safety mind) เป็ นต้น
2.2 ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพและสิ่ งแวดล้ อมการทางาน เช่น สภาพการทางานทีไ่ ม่ปลอดภัย สิง่ แวดลอ้ มการ
ทางานทีไ่ ม่ปลอดภัย ระบบการทางานทีไ่ ม่เหมาะสม ช่วงเวลาการทางานทีย่ าวนาน การทางานกะ การเปลี่ ยนแปลง
เทคโนโลยี ขนาดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทไ่ี ม่สมดุลกับขนาดของคน เป็ นต้น
2.3 ปัจจัยเบี่ยงเบน (deviation factors) หรือ ปัจจัยสนับสนุ น (contributing factors) ซึง่ เกิดขึ้นผิดจาก
ปกติในขณะปฏิบตั งิ าน เช่น ฝนตก ฟ้ าคะนอง เป็ นต้น

6-20 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดลอ้ ม

3. ลักษณะของการประสบอันตราย
การประสบอันตรายทีท่ าให้เกิดการบาดเจ็บเฉียบพลัน ได้แก่
3.1 ตกจากทีส่ ูง
3.2 หกลม้ ลืน่ ลม้
3.3 อาคารหรือสิง่ ก่อสร้างพังทับ
3.4 วัตถุ/สิง่ ของ พังทลาย/หล่นทับ
3.5 วัตถุสง่ิ ของกระแทกหรือชน
3.6 วัตถุหรือสิง่ ของหนีบหรือดึง
3.7 วัตถุ/สิง่ ของ ตัด/บาด/ทิ่มแทง
3.8 วัตถุหรือสิง่ ของกระเด็นเขา้ ตา
3.9 อุบตั เิ หตุจากยานพาหนะ
3.10 วัตถุหรือสิง่ ของระเบิด
3.11 ไฟฟ้ าช็อต
3.12 ผลจากความร้อนสูง/สัมผัสของร้อน
3.13 ผลจากความเย็นจัด/สัมผัสความเย็น
3.14 อันตรายจากแสง (ยกเว้นรังสี)
3.15 ถูกทาร้ายร่างกาย
3.16 ถูกสัตว์ทาร้าย
3.17 อืน่ ๆ เช่น ยกหรือเคลือ่ นย้ายของหนัก อาการเจ็บป่ วยจากท่าทางการทางาน เป็ นต้น

4. การจาแนกความรุ นแรงของการบาดเจ็บ แบ่งเป็ น
4.1 ตาย (fatal)
4.2 ทุพพลภาพ (permanent total disability)
4.3 สูญเสียอวัยวะ (permanent partial disability)
4.4 ทางานไม่ได้ชวั ่ คราว (temporary disability) ซึง่ แบ่งเป็ น
4.4.1 หยุดงานเกิน 3 วัน (over 3 days absence)
4.4.2 หยุดงานไม่เกิน 3 วัน (up to 3 days absence)

5. สถิติที่ใช้ ประเมินการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในการทางาน
การรายงานการประสบอันตรายร่วมกับความรุนแรงของการบาดเจ็บ นอกจากการรายงานเป็ น จานวนรายและ
อัตราต่อพันแลว้ นิยมรายงานเป็ นอัตราการบาดเจ็บต่อพนักงานทีท่ างานเต็มเวลา สถิตทิ น่ี ิยมใช้ ได้แก่
5.1 อัตราความถี่ของการเกิดการบาดเจ็บ (Injury Frequency Rate; IFR) คือ การคานวณหาจานวน
คนทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บต่อชัว่ โมงการทางานหนึ่งลา้ นชัว่ โมงในระยะเวลาหนึ่ง กาหนดเป็ นสูตรคานวณ ดังนี้
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อัตราความถีข่ องการเกิดการบาดเจ็บ = จานวนคนทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บ  หนึ่งลา้ นชัว่ โมงการทางาน
จานวนชัว่ โมงการทางานของพนักงานทัง้ หมด*
5.2 อัตราความรุ นแรงของการเกิดการบาดเจ็บ (Injury Severity Rate: ISR) คือ การคานวณหาความ
รุนแรงของการเกิดการบาดเจ็บเนื่องจากอุบตั เิ หตุ โดยวัดจากเวลาทางานทีเ่ สียไปเนื่องจากการเกิดอุบตั เิ หตุต่อชัว่ โมง
การทางานหนึ่งลา้ นชัว่ โมง
อัตราความรุนแรงของการเกิดการบาดเจ็บ = จานวนวันทีเ่ สียไป  หนึ่งลา้ นชัว่ โมงการทางาน
ชัว่ โมงการทางานของพนักงานทัง้ หมด*

1. การวิเคราะห์ การบาดเจ็บและบันทึกทางการแพทย์
บันทึกทางการแพทย์ทส่ี มบูรณ์ จะเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาสาเหตุและปัญหาการบาดเจ็บ การพยากรณ์โรค
และการดาเนินการทางกฎหมายโดยเฉพาะการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนเงินทดแทน องค์ประกอบที่สาคัญในบันทึกทาง
การแพทย์ ได้แก่
6.1 รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะการประสบอันตราย ประกอบด้วย
6.1.1 งานทีท่ าขณะเกิดเหตุ
6.1.2 เวลาทีเ่ กิดเหตุ/เวลาทีไ่ ด้รบั การรักษา
6.1.3 สถานทีเ่ กิดเหตุ
6.1.4 สาเหตุทท่ี าให้เกิดการบาดเจ็บ/สิง่ ทีท่ าให้เกิดการบาดเจ็บ ลักษณะการประสบอันตราย
6.1.5 ผูอ้ ยู่ในเหตุการณ์
6.1.6 ผูท้ น่ี าผูบ้ าดเจ็บไปพบแพทย์/วิธีการนาส่ง
6.2 ประวัติสุขภาพของผู้บาดเจ็บ ได้แก่ ประวัตกิ ารเจ็บป่ วยหรือโรคทางพันธุกรรม โรคประจาตัว ยาทีใ่ ช้
ประจา การแพ้ยา เป็ นต้น
6.3 รายละเอียดเกีย่ วกับลักษณะการบาดเจ็บและส่ วนของร่ างกายที่บาดเจ็บ ได้แก่
6.3.1 ลักษณะการบาดเจ็บ เช่ น เคล็ดขัดยอก แผลฟกชา้ ถลอก ถูกบาด ถูกเจาะ ถูกตัด ไฟไหม้
นา้ ร้อนลวก เป็ นต้น
6.3.2 ส่วนของร่างกายทีบ่ าดเจ็บ เช่น ศีรษะ ตา จมูก ปาก ไหล่ สะบัก แขน ศอก ขอ้ มือ นิ้วมือ ฝ่ ามือ
นิ้วเท้า ฝ่ าเท้า หลัง เอว ท้อง ระบบหมุนเวียนเลือด หรืออาจบาดเจ็บหลายส่วน เป็ นต้น
6.3.3 ขนาดและความรุนแรงของการบาดเจ็บ
6.4 รายละเอียดเกี่ยวกับการรั กษาพยาบาล
*การคิดจานวนชัว่ โมงการทางานของพนักงาน โดยประมาณว่า ปี หนึ่งพนักงานคนหนึ่งทางานได้ 50
สัปดาห์ สัปดาห์หนึ่งทางาน 48 ชัว่ โมง หรือวันละ 8 ชัว่ โมง ปี หนึ่งจึงมีชวั ่ โมงการทางานคนละ 2,400 ชัว่ โมง
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กิจกรรม 6.2.1
ความรุ นแรงของการบาดเจ็บจาแนกเป็ นอย่างไรบ้าง
แนวตอบกิจกรรม 6.2.1
จาแนกความรุ นแรงฯ ออกเป็ นดังนี้
1. ตาย
2. ทุพพลภาพ
3. สู ญเสี ยอัยวะ
4. ทางานไม่ได้ชวั่ คราว
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เรื่ องที่ 6.2.2
โรคจากการทางานจากปัจจัยทางกายภาพ
ปัจจัยทางกายภาพในสิ่งแวดลอ้ มการทางาน ได้แก่ ความร้อน ความเย็น ความชื้น ความสัน่ สะเทือน แสง
เสียง รังสี ความกดอากาศ ขนาดของทีท่ างาน รวมทัง้ เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆ
การเกิดโรคจากปัจจัยทางกายภาพขึ้นกับชนิด ปริมาณ วิธีการสัมผัสหรือได้รบั และระยะเวลาของการสัมผัส
กับปัจจัยอืน่ ๆ
โรคจากปัจจัยทางกายภาพทีส่ าคัญ คือ

1. โรคหูตงึ จากเสี ยงดัง (Noise induced hearing loss หรื อ noise induced deafness หรื อ occupational
hearing loss)
ผู ท้ ่ี ท างานในที่ มี เ สี ย งดัง มัก เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด หู ตึ ง หู ห นวกจากการท างาน ซึ่ ง ไ ด้แ ก่ ลู ก จ้า งในโรงาน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะ โรงงานผลิตแก้ว โรงเลือ่ ย โรงงานสิง่ ทอ โรงงานผลิตกระป๋ อง เป็ นต้น นอกจากนี้ผูท้ ่มี ี
รายงานการเกิด หู ตึงจากเสียงดังในอัตราสู ง ได้แก่ ตารวจจราจร นายท้ายเรือหางยาว นัก จัดรายการดนตรี คนขับ
รถตุก๊ ตุก๊ ฯลฯ องค์ประกอบทีท่ าให้หูตงึ หรือประสาทหูเสือ่ มจากเสียงดัง ได้แก่
1) ระดับความดันเสียง (Sound Pressure Level) หรือระดับเสียง (Sound Level) มีหน่ วยเป็ น
เดซิเบล (dB) เสียงทีม่ รี ะดับเสียงมากหรือเสียงทีด่ งั มาก จะทาลายประสาทหูได้มาก
2) ความถีข่ องเสียง (frequency) มีหน่ วยเป็ น เฮิรซต์ (Hz) เสียงทีม่ คี วามถีส่ ูงหรือเสียงแหลมจะ
ทาลายประสาทหูมากกว่าเสียงทีม่ คี วามถีต่ า่
3) ระยะเวลาทีไ่ ด้ยนิ เสียง (duration) การทีเ่ สียงทาลายประสาทหูได้มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กบั
พลังงานเสียงทัง้ หมดทีเ่ ขา้ สู่หูชนั้ ใน ถ้าสัมผัสเสียงเป็ นเวลานาน ประสาทหูจะยิ่งเสือ่ มมาก
4) ลักษณะของเสียง (nature of sound) เสียงทีด่ งั ติดต่อกัน (continuous noise) จะทาลาย
ประสาทหูนอ้ ยกว่าเสียงทีก่ ระแทกไม่เป็ นจังหวะ (impulsive noise)
5) ความไวต่ อการเสื่อมของหู (individual susceptibility) เป็ นลักษณะเฉพาะของแต่ ละคน
บางคนเสือ่ มง่าย บางคนเสือ่ มยาก ผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มักจะเกิดประสาทหูเสือ่ มจากเสียงดัง
ได้งา่ ย
หูตงึ จากเสียงดัง อาจเกิดเป็ นขัน้ ตอน ดังนี้
1.1 หูตึงชั่ วคราว (Temporary Threshold Shift: TTS) เป็ นอาการหู ตึงชัว่ คราวในช่ วง ของ auditory
fatique เมือ่ หยุดสัมผัสเสียงก็จะกลับเป็ นปกติ ถ้าสงสัยพนักงานเป็ น TTS ควรให้หยุดสัมผัสเสียงดังอย่างน้อย 48 ชัว่ โมง
แลว้ ทาการตรวจสมรรถภาพการได้ยนิ ใหม่
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1.2 หูตึงถาวร (Permanent Threshold Shift: PTS) เกิด ในผู ท้ ี่ส มั ผัส เสีย งดังเป็ น เวลานาน จนเกิด
การเสื่อมของเซลล์ขน (hair cell) รับเสียง อาจเริ่มตรวจพบความผิดปกติของการได้ยินเสียงความถี่สูง แต่ยงั รับฟัง
คาพูด (ความถี่ 500-20001 เฮิรซต์) ได้เป็ นปกติ แลว้ จึงมีอาการหู ตึงมากขึ้นโดยลาดับ จากหูตึงน้อย เป็ นหูตึงปาน
กลาง จนเป็ นรุนแรงถึงขัน้ หูหนวกได้ และไม่สามารถรักษาให้กลับคืนเป็ นปกติได้ มักพบในคนงานที่ทางานในที่มเี สียง
ดังเป็ นเวลานานโดยเฉลีย่ ประมาณ 5 ปี

2. โรคจากความร้ อน (Heat stress)
ประเทศไทยเป็ นประเทศในแถบร้อน งานกลางแจ้งจานวนมากที่เป็ นงานหลักและต้องทาอย่ างต่อเนื่องเป็ น
เวลานาน เช่น งานก่อสร้าง การทาไร่ทานา งานจราจร ทหารเกณฑ์และทหารอาชีพ เป็ นต้น มีโอกาสเกิดโรคจากความ
ร้อนได้มาก นอกจากนี้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่ น อุตสาหกรรมเหล็กกลา้ อุตสาหกรรมอาหาร คนงานเหมืองแร่ และ
งานซักฟอก ฯลฯ ก็มคี วามร้อนสูง ทาให้คนทางานมีอาการอ่อนเพลียเนื่องจากเสียนา้ และเกลือแร่ มาก ต้องดื่มนา้ และ
สารอาหารชดเชยให้เพียงพอ เคยมีการศึกษาในคนงาน โรงงานหลอมโลหะ พบว่าคนงานเสียเหงือ่ ตลอด 8 ชัว่ โมงการ
ทางานมากกว่า 6 ลิตร จาเป็ นต้องดื่มนา้ ชดเชยให้เพียงพอ และกรณี เสี ยเหงือ่ มากอาจแนะนาให้เติมเกลือแกงจานวน
ประมาณ 10 กรัมในนา้ 1 ลิตร ซึง่ เมือ่ เป็ นนา้ เย็น คนงานจะดื่มได้โดยไม่รูส้ กึ เค็ม และจะช่ วยชดเชยเกลือแร่ ท่สี ู ญเสีย
ไปกับเหงือ่
ในสภาวะปกติ ร่ างกายมีการความร้อนจากกระบวนการเผาผลาญในเซลล์และการได้รบั ความร้อนจากแหล่ง
ภายนอก และควบคุมอุณหภูมขิ องร่ายกายด้วยกระบวนการถ่ายเทความร้อน กระบวนการถ่ายเทความร้อนของร่ างกาย
ประกอบด้วย การแผ่รงั สีความร้อน (radiation) การพาความร้อน (convection) การนาความร้อน (conduction)
และการระเหยของนา้ (evaporation) การเกิดโรคจากความร้อน มีอาการตัง้ แต่เล็กน้อยจนรุนแรงถึงเสียชีวติ ได้ ได้แก่
2.1 Heat edema มีอาการบวมและตึงของมือและเท้าในช่ วง 2-3 วัน แรกของการเขา้ สู่สภาพแวดลอ้ มที่รอ้ น
มักหายในเวลาไม่ก่วี นั แต่อาจเป็ นนานถึง 6 สัปดาห์
2.2 Prickly heat การเป็ น ผด ผื่นแดงคัน เนื่องจากความร้อน มักเป็ นเนื่องจากการสวมเสื้อผ้าที่ระบาย
ความร้อนไม่ดี อาจต้องรักษาโดยการให้กินยาจาพวก antihistamines
2.3 Heat syncope การเป็ นลมจากความร้อน
2.4 Heat cramps การเป็ นตะคริว เป็ นในผูท้ ่เี หงือ่ ออกมาก และดื่มแต่นา้ เปล่าทดแทน ทาให้ขาดเกลือแร่
เกิดอาการหดเกร็งของกลา้ มเนื้อ มีอาการปวดและบังคับไม่ได้
2.5 Heat tetany เป็ นการเกร็งซึง่ เกิดจากได้รบั ความร้อนอย่างมากในช่ วงเวลาสัน้ ๆ ร่ วมกับการหายใจหอบ
มากเกินไป เป็ นผลให้เกิดภาวะความเป็ นด่างของร่ างกายอันเนื่องจากการหายใจ (respiratory alkadosis) และอาการ
เกร็งตัวของมือเท้า เมือ่ นาผูป้ ่ วยออกจากแหล่งความร้อน และหายใจช้าลง อาการจะดีข้นึ
2.6 Heat exhaustion เป็ นอาการมึนงง อ่อนเพลีย ไม่มแี รง คลืน่ ไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ ปวดกลา้ มเนื้อ
และมีอาการเป็ นลมได้ เนื่องจากได้รบั ความร้อน ร่วมกับการขาดนา้ และเกลือแร่
2.7 Heatstroke ตามนิยามประกอบด้วยอาการ 3 ประการคือ มีไขส้ ู ง (อุณหภูมริ ่ างกายสู งกว่า 40.5 องศา
เซลเซียส) ระบบประสาทส่วนกลางทางานผิดปกติ และไม่มเี หงือ่ ผูป้ ่ วยต้องได้รบั การรักษาด้วยการลดความร้อนของ
ร่างกายโดยเร็วและรีบนาส่งโรงพยาบาล มิฉะนัน้ อาจเสียชีวติ ได้
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3. โรคจากความสั่ นสะเทือน
เป็ น โรคที่เกิ ด ในผู ท้ ่ีต อ้ งท างานกับ เครื่อ งมือ เครื่อ งจัก รหรื อลัก ษณะงานที่มีก ารสัน่ สะเทือนของมือ แขน
ร่ างกาย เช่ น ผูท้ ่ใี ช้เครื่องมือขุดเจาะที่มกี ารสัน่ สะเทือน เกิดโรคนิ้วขาวหรือซีด (White finger phenomenon) ใน
คนขับรถบรรทุก อาจเกิดอาการกระดู กสันหลังอักเสบเรื้อรัง เป็ นต้น อาจแบ่งลัก ษณะของการสัน่ สะเทือนที่ทาให้เกิด
โรคเป็ นสองแบบ คือ
3.1 การสั่ นสะเทือนเฉพาะที่ (Localized vibration) มักเป็ นแบบ hand-arm vibration โดยเป็ นผลจาก
การใช้เครื่องมือขุดเจาะต่ าง ๆ ที่มกี ารสัน่ สะเทือนของมือและแขน ทาให้เกิดโรคนิ้วซีดหรือนิ้วขาว (White finger
phenomenon) เนื่องจากความผิดปกติของเส้นเลือดของนิ้วมือ (Angioneurosis of the fingers) ซึ่งถ้าเป็ นมากขึ้น
จะเกิดการอักเสบของหลอดเลือดปลายนิ้ว เกิดอาการที่เรียกว่า เรย์นอด พีโนมินอน (Raynaud’s Phenomenon)
เห็นเป็ นจา้ เลือดชา้ แดงทีป่ ลายนิ้ว แลว้ ลุกลามเพิ่มขึ้นเกิดการเน่ าเปื่ อยและนิ้วกุดสัน้ จากการสลายตัวของกระดู ก เกิด
เป็ นความพิการตามมา
3.2 การสั่ นสะเทือนทั่วร่ างกาย (Whole body vibration) เป็ นการสัน่ สะเทือนจากโครงสร้างของวัตถุหรือ
พื้นทีท่ างานไปยังทุกส่วนของร่างกาย มีผลต่อระบบโครงสร้างของกระดู ก โดยเฉพาะระบบกระดู กสันหลังแลว้ กระทบ
ต่อระบบประสาทไขสันหลัง ระบบไหลเวียนเลือด และระบบอืน่ ๆ ของร่างกาย เช่น การสันสะเทื
่
อนทีผ่ ่านเบาะรถมายัง
ผู ข้ บั และผู โ้ ดยสารรถบรรทุก หรือ รถแทรกเตอร์ โดยมีร ายงานโรคหลังแข็งในพนัก งานขับ รถโดยสารในอัง กฤษ
เนื่องจากการสันสะเทื
่
อนดังกล่าว เป็ นต้น

4. โรคจากการเปลีย่ นความกดอากาศ
อาจเกิดความผิดปกติจากการเพิม่ ขึ้นของความกดอากาศในผูท้ ด่ี านา้ หรือลงสู่อโุ มงค์ใต้ดนิ เช่ น การทาเหมือง
แร่ การขุดอุโมงค์รถไฟใต้ดนิ เป็ นต้น หรือความผิดปกติเนื่องจากความกดอากาศลดลงเมือ่ ขึ้นสู่ทส่ี ูง เช่น นักบิน ฯลฯ
ความกดอากาศบนพื้นผิวโลกถือเป็ น 1 บรรยากาศ (1 Atmosphere; Atm.) และความกดอากาศจะเพิ่มขึ้น
1 Atm. ทุกความลึก 33 ฟุตนา้ ทะเล หรือ 34 ฟุตนา้ จืด ขณะลงสู่ใต้นา้ หรือที่ลกึ ความกดอากาศเพิ่มอาจเกิดอาการ
ปวดหู มากในคนที่มีข้ หี ู อุดตัน หรือไม่สามารถปรับความกดอากาศในหูชนั้ กลางได้ ซึ่งอาจรุนแรงถึง ขึ้นเยื่อแก้วหู ฉีก
ขาดได้ และเมือ่ ลงสู่ทล่ี กึ มากขึ้น อาจมีอาการเป็ นพิษจากไนโตรเจนทีห่ ายใจเขา้ ไปและสะสมเพิม่ ขึ้นจนเกิดอาการมึนงง
จนถึงหมดสติได้ (nitrogen narcosis)
ในขณะด าขึ้น จากน า้ หากด าขึ้น เร็ วก็ อาจเกิ ด โรคจากการลดความกดอากาศที่เรี ย กว่ า Decompression
sickness หรือ Caisson Disease ซึ่งจะมีอาการตัง้ แต่ เล็กน้อยจนรุ นแรงถึงขัน้ เสีย ชีวติ ได้ อาการต่ าง ๆ ได้แ ก่
อาการเจ็บแปลบตามผิวหนัง การเกิดผืน่ จนถึงขัน้ การเกิดอาการเหน็บชา อัมพาต หมดสติ และเสียชีวิ ตได้ ในกรณี ท่ี
สงสัยว่าผู ป้ ่ วยจะเกิด อาการ decompression sickness ควรรีบนาส่งโรงพยาบาลโดยเร็วเพื่อรับการรักษาด้วย
เครื่องปรับอากาศกดอากาศ (Hyperbaric Chamber) ซึง่ ถ้ารักษาทันท่วงที ผูป้ ่ วยจะกลับเป็ นปกติได้

5. โรคปวดหลัง
เป็ นโรคที่มีสาเหตุจากปัจจัยทางกายภาพ ร่ วมกับท่าทางการทางานที่ไม่ถูกต้อง หรือบางทีก็ถอื ว่าเป็ นปัญหา
ทางเออร์โกโนมิกส์ (Ergonomics) คือความไม่สมดุลหรือไม่สอดคลอ้ งระหว่างคนกับงาน ซึ่งมีปจั จัยที่สาคัญจาก
ปัญหาทางกายภาพ แต่ก็มปี จั จัยเสริมอื่น ๆ เช่ น ความเครียด ความหนัก และท่าทางการทางานที่ไม่ถูกต้อง รวมทัง้
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พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องในชีวติ ประจาวัน จึงนับเป็ นโรคเนื่ องจากงานที่มปี ญ
ั หาในการรักษาและการเบิกจ่ายเงิน
ทดแทน ผู ป้ ่ วยจานวนมากจะมีอาการปวดหลังเป็ น ๆ หาย ๆ ถ้าไม่ ได้ร บั การแนะน าให้แก้ไขท่ าทาการทางานหรือ
อิริยาบถอืน่ ๆ ในชีวติ ประจาวันให้ถูกต้อง ซึง่ ถ้าได้รบั การแนะนาและการรักษาทีถ่ ูกต้อง ก็จะสามารถหายเป็ นปกติโดย
ไม่จาเป็ นต้องมีการผ่าตัด มีเพียงส่วนน้อยเท่านัน้ ทีอ่ าจต้องมีการผ่าตัด

6. โรคจากปัจจัยทางกายภาพอื่น ๆ เช่น
1) ฝุ่นทีท่ าให้เกิดอาการระคายเคือง เกิดโรคตาต้อลม ต้อเนื้อ
2) รังสีเอกซ์ (X-ray) ทีอ่ าจก่อให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว
3) แสงจ้าทีท่ าให้ปวดตา
4) แสงอุลตราไวโอเลตหรือแสงเหนื อม่วงอาจทาให้เปลือกตา เยือบุตา และกระจกตาอักเสบได้
5) ความชื้นตา่ ทาให้ผวิ แห้ง เกิดอาการระคายเคือง
6) ความเย็นจัด ทาให้ผิวหนังอักเสบ เกิด Chilblain เนื่องจากหลอดเลือ ดแดงอักเสบ ทาให้ผิวหนังมี
อาการ ปวด แดง เขีย วคล า้ จนถึงเป็ น ก้อนนู น แดงคล า้ และอาจเป็ น ตุ่ม น า้ เลือด เมื่อเป็ น เรื้อ รังจะแตกเป็ น แผล
สาหรับพวกที่กระทบความเย็นจัด จะทาให้เนื้อเยื่อส่วนที่กระทบถูกความเย็นเกิดการแข็งตัว เม็ดเลือดแดงและเกล็ด
เลือดจับกลุ่มกัน เกิดการอุดตันของหลอดเลือด ทาให้เป็ นที่เรียกว่า frostbite หรือโรคหิมะกัด และถ้าเป็ นมากก็อาจ
เกิด Raynaud’s phenomenon ได้ รายละเอียดการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสีย่ งด้านกายภาพสามารถศึกษาเพิ่มเติม
ได้ในภาคผนวก ก

กิจกรรม 6.2.2
จงบอกโรคจากความร้อนมาสัก 3 โรค
แนวตอบกิจกรรม 6.2.2
Heat edema, Heat camps, Heat exhaustion
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เรื่ องที่ 6.2.3
โรคจากการทางานจากปัจจัยทางเคมี
สารเคมีในสิง่ แวดลอ้ มการทางานมีทงั้ สิ่งที่ร่างกายต้องการและไม่ตอ้ งการ สิ่งที่จาเป็ นคือ อากาศที่หายใจ ซึ่ง
ควรเป็ นอากาศบริสุทธิ์ ไม่มสี ารพิษปนเปื้ อน มีปริมาณออกซิเจนอยู่ระหว่างร้อยละ 19-22.5 ถ้าขาดออกซิเจนอาจมีผล
ต่อร่างกาย ทาให้เกิดภาวะ hypoxia มีอาการมึนงง อ่อนเพลีย อาจเป็ นลม จนถึงเสียชีวติ ได้ และในกรณี ท่มี ปี ริมาณ
ออกซิเจนมากเกินไปโดยเฉพาะการหายใจด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ติดต่ อกันนานเกิน 30 นาที จะทาให้เกิดพิษจาก
ออกซิเจนได้ (Oxygen toxicity) นอกจากนี้ ร่างกายต้องการนา้ และอาหารทีเ่ พียงพอ ในกรณี ท่ีร่างกายสู ญเสียนา้ และ
เกลือแร่เนื่องจากการทางานหนักหรืออากาศร้อน ต้องมีการดื่มชดเชยให้เพียงพอ รวมทัง้ การกินอาหารให้เพียงพอและ
ได้สดั ส่วนตามความต้องการของร่างกาย
สาหรับสารเคมีทม่ี ผี ลเสียต่อร่างกาย อาจมีผลต่อร่างกาย ดังนี้
1. การเกิดอาการระคายเคืองต่ าง ๆ เช่ น ก๊าซบางชนิด ในบรรยากาศการทางาน ทาให้เกิดอาการแสบตา
แสบปากและจมูก บางชนิดอาจเกิดอาการระคายเคืองทีผ่ วิ หนัง มีอาการปวดแสบปวดร้อน หรือเป็ นผืน่ คันได้
2. การมีฤทธิ์กดั กร่ อน มักพบในสารเคมีทม่ี คี วามเป็ นด่างหรือกรดเขม้ ขน้
3. การเกิดปฏิกิริยาภู มิไวเกิน หรื อ โรคภู มิแพ้ ต่าง ๆ สารเคมีหลายชนิ ด เมื่อสัม ผัส อาจทาให้เกิด โรค
ภูมิแพ้ ซึ่งแสดงออกในรู ปของการเกิดอาการคันตามผิวหนัง หรือเป็ นมากจนเกิดเป็ นลมพิษ (urticarial) สารเคมี
หลายชนิดทาให้เกิด ผื่นแพ้ส มั ผัส (allergic contact dermatitis) บางชนิดอาจทาให้เกิดโรคหืดจากการทางาน
(Occupational Asthma) ในสิง่ แวดลอ้ มที่มสี ารนัน้ ๆ ปนเปื้ อนเป็ นเวลานาน เช่ น ในงานหลอมอะลูมนิ มั การได้รบั
สาร isocyanate, formaldehyde แป้ งทาขนมต่าง ๆ เป็ นต้น ซึ่งมักจะเกิดอาการหอบหืดภายหลังสัมผัสสารดังกล่าว
เกินกว่า 1 เดือน
4. การเกิดพิษต่ ออวัยวะต่ าง ๆ อาจเกิดพิษเฉี ยบพลันหรือพิษเรื้อรัง ซึ่งจะมีอาการหรือการเกิดโรครุนแรง
มากหรือน้อยขึ้นกับองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
4.1 คุณสมบัติของสารเคมีแต่ ละชนิ ด บางชนิดแม้เพียงปริมาณเล็กน้อยอาจเกิดพิษรุนแรง แต่
บางชนิดอาจมีความเป็ นพิษต่อร่างกายน้อย
4.2 ลักษณะทางกายภาพของสารนั้น ๆ สารบางอย่างอาจไม่เป็ นอันตรายในสภาพหนึ่งแต่เป็ น
อันตรายมากในอีกสภาพหนึ่ง เช่น แอสเบสตอส ในสภาพเป็ น ฝุ่นฟุ้ งกระจาย ถ้าหายใจเอาเส้นใยแอสเบสตอสแม้เพียง
เส้นใยเดียวเขา้ สู่ปอด ก็อาจเกิดโรคแอสเบสโตสิสจากการเกิดพังผืดในเนื้อปอดได้ แต่ระยะฟักตัวของโรคมักนานเกิน
20 ปี ซึ่งมักตรวจพบภายหลังจากที่ผูป้ ่ วยคนนัน้ ย้ายงานหรือเกษียณจากการทางานแลว้ แต่แอสเบสตอสในสภาพที่
ผ่านกระบวนการหลอมบดอันจนเป็ นแผ่นกระเบื้องมุงหลังคา จะมีความคงตัว ไม่เป็ นอันตราย ยกเว้นว่าจะมีการตะไบ
เลื่อยหรือตัดหรือกระแทกให้มีก ารแตกหรือบิ่น ก็ทาให้แ อสเบสตอสฟุ้ งกระจายเกิดเป็ นอันตรายได้ จึงเป็ น ปัญ หา
สาคัญในคนงานก่อสร้าง
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4.3 วิ ธีการได้ รับสารเคมี สารเคมีอาจอยู่ ในรู ปของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ โอกาสที่จะได้ร บั
สารเคมีจากการทางานจึงมักเกิดจากการสัมผัสโดยตรงในขณะทางาน ซึ่งบางชนิดในรู ปของของเหลวหรือก๊าซอาจ ซึม
ผ่านผิวผนัง เช่ น สารเคมีในกลุ่มสารทาละลาย (Organic solvents) สารเคมีจานวนมากเขา้ สู่ร่างกายโดยการหายใจ
(inhalation) เช่ น ฝุ่นหิน (silica dust) ขนาดเส้นผ่านศู นย์กลางน้อยกว่า 10 ไมครอน (ไมโครเมตร) สามารถเขา้ สู่
ระบบทางเดินหายใจได้ ถ้าขนาดเล็กกว่า 5 ไมครอน สามารถเขา้ ไปในถุงลมและทาให้เกิดพังผืดในเนื้อปอดจนถึงทาให้
เกิดมะเร็งปอดได้ ซึง่ สารบางอย่างเมื่อหายใจเขา้ ไปในทางเดินหายใจจะมีเยื่อเมือกขับเมือกออกมาจับ และ cilia หรือ
เซลล์ขนจะช่ วยพัดโบกสารนัน้ ขึ้นมาจากหลอดลมจนถึงส่วนต้นของทางเดินอาหารแลว้ กลืนเขา้ สู่ ทางเดินอาหาร เกิด
การดู ดซึมผ่ านระบบทางเดินอาหาร หรือในกรณี คนทางานที่ขาดสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี ไม่มีการลา้ งมือให้สะอาด
ก่อนกินขา้ ว หรือชอบสูบบุหรี่ขณะทางาน ก็อาจได้รบั สารเคมีผ่านเขา้ สู่ร่างกายโดยการกินอาหารทีป่ นเปื้ อนสารพิษด้วย
4.4 ระยะเวลาที่ได้ รับ การสัมผัสหรือได้รบั สารเคมีจากการทางานติดต่ อกันเป็ นเวลานาน ย่ อมมี
โอกาสเกิดโรคได้มากกว่าและรุนแรงกว่า
4.5 ปริ มาณที่ได้ รับ สารเคมีบางชนิดแม้จะมีพษิ น้อยแต่ถา้ ได้รบั ในปริมาณมาก ๆ ก็อาจเกิดโรคได้
4.6 จ านวนชนิ ด และประเภทของสารเคมี ที่ ไ ด้ รั บ ในช่ วงเดี ย วกั น สารเคมีแ ต่ ล ะชนิ ด มี
คุณสมบัติแตกต่ างกันกัน เมี่ออยู่ ในที่เดียวกันก็อาจเกิดปฏิกิริยาเพิ่มฤทธิ์ หรือบวกฤทธิ์กนั (additive reaction)
ทาลายหรือลดความเป็ นพิษลง (antagonistic reaction) หรือเสริมฤทธิ์ให้มคี วามรุนแรงหรือความเป็ นพิษเพิ่มหลาย
เท่า (synergistic reaction)
5. การเกิดมะเร็ งจากสารเคมี มีรายงานเกี่ยวกับการเกิดมะเร็งเนื่องจากสารเคมีในการทางานต่างๆ เช่น
5.1 มะเร็ งผิวหนัง จากการได้รบั สารหนู เขม่า นา้ มันดิน สาร PCB เป็ นต้น
5.2 มะเร็ งปอด จากการได้รบั ฝุ่นหิน เส้นใยแอสเบสตอส โครเมียม นิกเกิล แคดเมียม
Polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) เป็ นต้น
5.3 มะเร็ งกระเพาะปั สสาวะ จาก -Naphthalamine ในสียอ้ ม Polycyclic aromatic
hydrocarbon ในอุตสาหกรรมผลิตอะลูนินมั เหล็ก และการเผาถ่าน เป็ นต้น
5.4 มะเร็ งเม็ดเลื อดขาว (Leukemia) จากเบนซิน (Benzene) เอธิลนี ออกไซด์ (Ethylene oxide)
magenta เป็ นต้น
5.5 มะเร็ งตับ จากสารไวนิลคลอไรด์ (Vinyl Chloride)
5.6 มะเร็ งของอวัยวะอื่ น ๆ เช่น มะเร็งอัณฑะ มะเร็งในโพรงจมูก มะเร็งในไซนัส เป็ นต้น
ปัญหาโรคจากการทางานเนื่องจากสารเคมีทส่ี าคัญในประเทศไทย ได้แก่
1) กลุ่มโรคปอดนิวโมโคนิโอสิส (Pneumoconiosis) เป็ นโรคทีเ่ กิดจากการหายใจเอาฝุ่นต่าง ๆ
เขา้ ไปในปอด แลว้ ทาให้เกิดอาการปอดอักเสบและเกิดพังผืดในเนื้อปอดตามมา ฝุ่นขนาดเล็กทีม่ เี ส้นผ่านศู นย์กลาง
น้อยกว่า 10 ไมครอนจะสามารถเขา้ สู่หลอดลม ส่วนฝุ่นขนาดเล็กกว่า 5 ไมครอนจะเขา้ ไปในถุงลม ทาให้เกิดโรคปอด
ชนิดต่าง ๆ ได้เช่น
- ฝุ่นหินหรือฝุ่นซิลกิ า (silica dust) ทาให้เกิดโรคซิลโิ คสิส (Silicosis) หรือโรคปอดฝุ่นหิน
- ฝุ่นเหล็ก (iron dust) ทาให้เกิดโรคซิดเดอโรสิส (Siderosis)
- เส้นใยแอสเบสตอส (asbestos fiber) ทาให้เกิดโรคแอสเบสโตลิส (Asbestosis)

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดลอ้ ม 6-29
2) กลุ่มโรคจากสารตัวทาละลายต่าง ๆ เช่น โทลูอนี (Toluene) ไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ (Vinyl
chloride monomer; VCM สไตรีน (styrene) เป็ นต้น
3) กลุ่มโรคผิวหนังต่าง ๆ
แนวทางในการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสีย่ งด้านเคมีมรี ายละเอียดเพิม่ เติมในภาคผนวก ก และขอให้
นักศึกษาเพิม่ เติมเกี่ยวกับปัญหาสารเคมีในหน่ วยที่ 3 เพิม่ เติม

กิจกรรม 6.2.3
จงบอกมะเร็ งจากสารเคมีมา 3 ชนิ ด
แนวตอบกิจกรรม 6.2.3
มะเร็ งผิวหนัง มะเร็ งปอด และมะเร็ งกระเพาะปั สสาวะ
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เรื่ องที่ 6.2.4
โรคจากการทางานจากปัจจัยทางชีวภาพ
ปัจจัยทางชีวภาพ หมายถึง พืช สัตว์ แมลงนาโรค และเชื้อโรคชนิด ต่ าง ๆ ได้แก่ แบคทีเรีย เ ชื้อรา ไวรัส
และพาราไซต์
กลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ย งสู งในการเกิดโรคติด เชื้อ คือผู ท้ ่ที างานในวงการแพทย์เนื่องจากต้องเกี่ยวข อ้ งกับ
ผูป้ ่ วยโรคติดเชื้อต่าง ๆ จึงอาจได้รบั เชื้อโดย
1. การสั มผัสทางผิวหนัง ซึ่งมีโอกาสสู งจากถูกทิ่มหรือตาโดยเข็มฉี ดยา (needle stick injury) หรือถูก
บาดจากมีดผ่าตัด ทาให้เสีย่ งต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (Hepaitis B Virus; HBV infection) ไวรัสตับอับเสบซี
(HCV) และโรคภูมคิ ุม้ กันบกพร่ องหรือโรคเอดส์ (Acquired Immune Deficiency Syndrome: AIDS) จากเชื้อ
Human Immunodeficiency Virus (HIV) เป็ นต้น
2. ทางการหายใจ เช่น การติดเชื้อไขห้ วัด หัดเยอรมัน (Rubella) วัณโรคปอด เป็ นต้น
3. ทางการกิน ในกรณี ท่สี ุขอนามัยส่วนบุคคลไม่ดี ก็อาจได้รบั เชื้อโดยการกิน ซึ่งเคยมีรายงานการเกิดโรค
ในคนงานโรงซักฟอกของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่รวบรวมผ้าเปื้ อนอุจจาระของผูป้ ่ วยโรคอุจจาระร่ วงไปซัก แลว้ ลา้ งมือ
ไม่สะอาด หยิบอาหารเขา้ ปาก เกิดโรคอุจจาระร่วงในกลุ่มรวม 3 คน
นอกจากนี้ ในกลุ่มคนทีท่ างานเกษตรกรรม เช่ น ทานา ทาสวน ทาไร ป่ าไม้ ประมง เลี้ยงสัตว์ ก็เป็ นกลุ่มที่มี
โอกาสเกิดโรคจากสัตว์และแมลงนาโรค รวมทัง้ เชื้อโรคต่าง ๆ เช่น
1. โรคปอดชาวนา ที่เกิดจากเชื้อ Faenia rectivirgula ในฝุ่นฟางขา้ ว ทาให้เกิดอาการไข ้ ไอ หอบเหนื่อย
จากลักษณะการเกิดโรคปอดอักเสบภูมไิ วเกิน (Hypersensitivity pneumonitis) ซึง่ เมือ่ หยุดสัมผัสสารก่อโรคอาการ
จะดีข้นึ จนกลับเป็ นปกติ แต่ถา้ ยังได้รบั สารนัน้ ต่อเนื่องก็จะมีอ าการปอดอักเสบรุนแรงจนเกิดพังผืดในเนื้อปอดได้
2. โรคปอดชานอ้ อย (Bagassosis) จากเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่ปนเปื้ อนในฝุ่นชานอ้อย (Moldy sugar
can fiber) ทาให้เกิดโรคปอดอักเสบภูมไิ วเกิน
3. โรคมาเลเรี ย จากเชื้อในกลุ่ม Plasmodium falciparum (PF) และ Plasmodium species อืน่ ๆ โดย
มียุงเป็ นพาหะนาโรค พบมากในกลุ่มคนงานไร่ออ้ ยแถบจังหวัดกาญจนบุรี
4. งูกัด มีรายงานว่ามีผูเ้ สียชีวติ เนื่องจากงูก ดั ประมาณปี ละ 30,000 รายในทวีปเอเชีย ประมาณแห่งละ
10,000 รายในทวีปแอฟริกา และอเมริกาใต้
5. โรคแอนแทรกซ์ หรื อโรคกาลี จากเชื้อ Bacillus antracis ซึ่งเป็ นเชื้อแบคทีเรียชนิดแท่ง พบในพวกที่มี
อาชีพชาแหละเนื้อวัว เนื้อควาย รวมทัง้ ในอุตสาหกรรมฟอกหนังและอุตสาหรกรมเกี่ยวขอ้ งกับขนแกะ กรณี สมั ผัสถูก
หนังหรือเนื้อของสัตว์ทเ่ี ป็ นโรค จะเกิดเป็ นแผลบริเวณทีส่ มั ผัส มีลกั ษณะเป็ นตุ่มแดงคัน แลว้ กลายเป็ นตุ่มใส และบุม๋
ตรงกลางดูคลา้ ยรอยบุหรี่จ้ ี เรียกว่า Cutaneous Anthrax กรณี ทเ่ี ชื้ออยู่ในที่แห้งแลง้ จะสร้างสปอร์ทาให้ทนแลง้ และ
ทนความร้อนได้สู ง ถ้าหายใจเอาสปอร์เข า้ ไปในปอด สปอร์จะกลับเจริญ และก่ อให้เกิด โรคปอดบวม (Inhalation
Anthrax) ซึ่งรุนแรงถึงเสียชีวติ ได้ ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีรายงานการเกิดโรคแอนแทรกซ์ในเจ้าหน้าที่ไปรษณี ย ์
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หลายแห่ง เนื่องจากผูก้ ่อการร้ายส่งสปอร์ของเชื้อแอนแทรกซ์ทางจดหมาย ซึง่ หากวินิจฉัยได้เร็วก็สามารถรักษาด้วยยา
ปฏิชีวนะจาพวก Doxycycline ขนาด 100 มิลลิกรัม 1 เม็ด เช้าเย็น ติดต่อกันนาน 7-10 วันในกรณี ติดเชื้อที่ผวิ หนัง
และนาน 60 วันในกรณี ได้รบั เชื้อโดยการหายใจ
6. โรคพิษสุ นัขบ้ า มีรายงานการเกิดในผูท้ ท่ี างานปศุสตั ว์ในสัตว์ทเ่ี ลี้ยงลูกด้วยนม เช่ น สุนขั แมว วัว ควาย
เป็ นต้น เชื้อ Rabies เป็ นเชื้อไวรัสที่ยงั ไม่มยี ากรักษา เมื่อถูกสัตว์กดั หรือข่วน จะมีระยะฟักตัวประมาณ 2-8 สัปดาห์
ก่อนเกิดโรค โดยจะเริ่มมีอาการดื่มนา้ ไม่ได้ เมือ่ ดื่มนา้ จะมีอาการหดเกร็งของหลอดอาหาร เวลาถูกลมดัดก็จะมีอาการ
สะดุง้ ถ้ามีอาการโรคเกิดขึ้นแลว้ ต้องตายทุกราย แต่สามารถป้ องกันได้โดยการฉี ดยาป้ องกันการเกิดโรคตัง้ แต่ถูกสัตว์
กัดหรือข่วนในวันแรก แลว้ ฉีดยาต่อตามทีห่ มอนัดอย่างเคร่งครัดจนครบ 5 เข็ม
7. โรคเลปโตสโปโรสิ ส (Leptospirosis) หรือโรคฉี่ หนู เป็ น อีกโรคหนึ่งที่มีรายงานการระบาดมากใน
ประเทศไทยในช่ วงหลายปี มานี้ เกิดจากเชื้อ Leptospira ซึ่งเป็ นเชื้อ spirochete ชนิดหนึ่งที่มหี นู เป็ นพาหะนาโรค
โดยปนเปื้ อนมากับนา้ ทีห่ นู ไปฉี่ไว้ เชื้อจะว่ายไปไชเขา้ เท้าของผูท้ ไ่ี ปแช่นา้ เมือ่ เขา้ สู่ร่างกายจะมีระยะฟักตัวประมาณ 10 วัน
แลว้ เริ่มมีอาการไข ้ อ่อนเพลีย ปวดเมือ่ ยกลา้ มเนื้อ ตามมาด้วยอาการตัวเหลืองตาเหลือง เมื่อเป็ นมากจะเกิดอาการตับ
วายจนเสียชีวติ ได้
8. โรคบาดทะยัก เป็ นอีกโรคหนึ่งที่พบได้บ่อยในคนทางานที่เกิดแผลสกปรก เชื้อ Clostridium tetani จะ
เขา้ สู่แผล มีระยะฟักตัวประมาณ 2 วัน ถึงหลายเดือน แลว้ จึงมีอาการเกร็งกระตุก และอาจรุนแรงถึงตายได้ ป้ องกัน
โดยการฉีดวัคซีนป้ องกันบาดทะยักให้ครบตามกาหนด
ในกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ก็ อาจมีโอกาสของการเกิด โรคติดเชื้อได้ เช่ น ช่ างเสริมสวย เจ้าหน้าที่ชนั สู ตร คนงาน
ก่อสร้าง หญิงบริการ ฯลฯ และยังอาจมีการเกิดโรคจากการติดเชื้อชนิดอื่น ๆ อีก ตามแต่โอกาสของการรับเชื้อในแต่
ละกลุ่มอาชีพ

กิจกรรม 6.2.4
การได้รับเชื้อโรคจากการทางานที่มีสาเหตุมาจากปั จจัยทางกายภาพนั้น เชื้อโรคสามารถเข้าสู่ ร่างกาย
โดยทางใดบ้าง
แนวตอบกิจกรรม 6.2.4
เชื้อโรคสามารถเข้าสู่ ร่ายกายได้โดย
1. ทางการกิน
2. ทางการหายใจ
3. ทางผิวหนัง
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เรื่ องที่ 6.2.5
ปัญหาสุ ขภาพจิตจากการทางาน
สุขภาพจิตนับเป็ นภาวะทางสุขภาพที่สาคัญมากคู่ กบั สุขภาพทางกาย ปัจจุบนั พบว่าคนทางานจานวนมากมี
แนวโน้มของการเกิดความเครียดจากการทางานเพิม่ ขึ้น จากภาวะของความเร่งรีบในการใช้ชีวติ ประจาวัน ความซับซ้อน
ของระบบงาน และความเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของวิทยาการ ขอ้ มูลข่าวสาร ความต้องการบริการทีท่ นั ใจ พร้อมกับ
ทีต่ อ้ งมีการลดต้นทุนในการผลิต ทาให้มปี ญ
ั หาสุขภาพจิตเพิม่ ขึ้น

1. ลักษณะของผู้ที่มสี ุ ขภาพจิตดี
ควรประกอบด้วยลักษณะสาคัญดังนี้
1.1 รูจ้ กั ตนเอง มีความรับผิดชอบ และสามารถพึง่ ตนเองได้
1.2 เห็นคุณค่าในตนเองและสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้อย่างเหมาะสม
1.3 มีคุณธรรม มีความสานึกผิดชอบ
1.4 รับรูค้ วามเป็ นจริงของชีวติ และสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ น่ื ได้
1.5 มีบคุ ลิกภาพทีม่ นคง
ั ่ มีอารมณ์ทห่ี นักแน่ น
1.6 ยอมรับความเครียดและการเปลีย่ นแปลงได้
1.7 มีความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อผูอ้ น่ื
1.8 ยอมรับและปฏิบตั ติ ามกฏระเบียบและความคาดหวังของสังคม

2. ปัญหาสุ ขภาพจิตทีส่ าคัญ มีดงั นี้
2.1 ความเครี ยดจากการทางาน (Occupational Stress) ความเครีย ด เป็ นสภาวะของร่ างกายและ
จิตใจที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็ นผลจากการที่บุคคลเผชิญกับสิ่งท้าทายหรือสิ่งคุกคามและเกิดการเสียสมดุลระหว่าง
ความต้องการและความสามารถในการตอบสนองความต้องการ
2.1.1 สาเหตุของการเกิ ดความเครี ยด ได้แก่
1) ตนเอง มีองค์ประกอบที่สาคัญ คือ สุขภาพ เช่ น การเจ็บป่ วยด้วยโรคที่รุนแรงหรือโรค
เรื้อรังต่าง ๆ เช่น ผูห้ ญิงบางคนมีอาการปวดท้องหรือปวดหัวมากในระหว่างมีประจาเดือน คนทีเ่ ป็ นโรคกระเพาะเรื้อรัง
คนที่เป็ นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสู ง เป็ นต้น และบุคลิกภาพ แบ่งเป็ น 2 ชนิด คือบุคลิกภาพแบบ A และ
บุคลิกภาพแบบ B พบว่าผูท้ ม่ี ี บุคลิกภาพแบบ A จะมีความเครียดมากกว่าผูท้ ม่ี บี คุ ลิกภาพแบบ B
บุคลิกภาพแบบ A คือ ชอบแข่งขัน ต้องการเอาชนะ เร่งรีบ ไม่อดทน นึ กถึงตัวเลขกาไร-ขาดทุน
บุคลิกภาพแบบ B คือ มันคง
่ มัน่ ใจในตัวเอง ผ่อนคลายมากกว่า มองภาพรวม สนใจกระบวนการ
มากกว่าตัวเลข
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2) ครอบครัว เช่น ความขัดแย้งในครอบครัว การหย่าร้าง การเจ็บป่ วยของคนในครอบครัว
ปัญหาเรื่องลูก ปัญหาเรื่องเงินทองค่าใช้จ่าย เป็ นต้น
3) การทางาน เช่น ระบบงาน ลักษณะงาน ภาระงาน ความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงานในระดับต่าง ๆ
ความมันคงในงาน
่
ค่าจ้างค่าตอบแทน เป็ นต้น
4) สิ่ งแวดล้อม เช่ น อุณหภูมิ แสง เสียง ฝุ่น อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ห้องนา้ ห้องส้วม
เป็ นต้น
2.1.2 ผลกระทบของการเกิ ดความเครี ยด จะเกิดผลเสียต่อ
1) ตนเอง ทาให้มีอาการปวดหัว ใจสัน่ อ่อนเพลียง่าย มือเท้าเย็น นอนไม่หลับ สมรรถภาพ
ทางเพศลดลง มีอารมณ์หงิดหงิดง่าย ก้าวร้าว ขาดสมาธิในการทางาน หลงลืมง่าย อาจกลายเป็ นคนติดเหลา้ ติดยา
สมรรถภาพการทางานลดลง เป็ นต้น
2) ครอบครัว ขาดการสือ่ สารทีด่ ี ขาดความเขา้ ใจกัน ทาให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง กระทบต่อ
ลูกและสมาชิกอืน่ ๆ ในครอบครัว จนถึงเกิดความแตกแยกได้
3) การทางาน คุณภาพงานลดลง สัมพันธภาพในที่ทางานแย่ลง ทาให้สูญเสียความมัน่ คงใน
การทางาน เป็ นต้น
2.2 กลุ่มอาการหมดแรงจูงใจในการทางาน (Burnout Syndrome) ภาวะหมดแรงจูงใจ (burnout)
เป็ นกลุ่มอาการทีส่ นองตอบต่อความเครียดเรื้อรัง โดยแสดงออกใน 3 องค์ประกอบ คือ
2.2.1 รู้ สึ กอ่ อนล้ าทางจิ ตใจ (emotional exhaustion) เป็ นอาการของคนที่รูส้ กึ หมดเรี่ยวหมดแรง
เนื่องจากทุ่มเทชีวติ จิตใจให้กบั งานมากเกินไป จนกลายเป็ นความรูส้ กึ เบื่อ เหนื่อยลา้ และอ่อนเพลีย
2.2.2 ความสาเร็ จในการทางานลดลง (reduced personal accomplishment) เป็ นความรู ส้ กึ ว่า
ความสามารถของตนลดลง กาลังใจตกตา่ ผลงานลดลง และประสบความสาเร็จน้อยลง
2.2.3 ไม่ สนใจบุคคลอื่ น (depersonalization) เป็ นความรู ส้ กึ ในทางลบ ไม่สนใจรับผิดชอบหรือ
ดูแลเอาใจใส่บคุ คลอืน่ ไม่สนใจลูกค้าหรือผูม้ ารับบริการ หงุดหงิดง่าย มีทศั นคติทไ่ี ม่ดตี ่อลูกค้า
2.3 การขาดงาน (Absenteeism) หมายถึงการไม่ ม าทางาน เมื่อถูก คาดหวังว่าเป็ น หน้าที่ท่ีจะต้องมา
ทางาน ซึง่ การขาดงานอาจมีสาเหตุจากความเจ็บป่ วยทางกายด้วย แต่ ถา้ มีความถี่ในการขาดงานน้อยกว่า 4 วันต่อครัง้
(สามวันดีส่วี นั ไข)้ ก็มแี นวโน้มว่าจะเป็ นการขาดงานเนื่องจากไม่อยากมาทางานมากกว่าจะมีความจาเป็ นจริงของการ
ขาดงาน

3. การป้ องกันแก้ ไขปัญหาสุ ขภาพจิตจากการทางาน
ปัญหาสุขภาพจิตจากการทางาน สามารถป้ องกันและแก้ไข โดย
3.1 กระบวนการพัฒนาบุคลากร ให้มกี ารเขา้ ใจและปรับเปลีย่ นบุคลิกภาพและพฤติกรรมให้เหมาะสม
มีการสือ่ สาร การปรึกษาหารือ การช่วยเหลือและความร่วมมือร่วมใจของทีมงาน
3.2 การจัดองค์ กรและการจัดระบบงานที่เอื อ้ ต่ อการทางาน มีการปรับปรุงสถานที่ บรรยากาศการ
ทางาน และสามารถปรับเปลีย่ นแผนงานและเป้ าหมายได้ โดยไม่จาเป็ นต้องยืนยันเป้ าหมายความสาเร็จหรือผลงานที่
สูงเกินกาลังคนหรือขีดจากัดแห่งเวลา
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3.3 การให้บริการทางการแพทย์หรือให้คาปรึกษาโดยนักจิตวิทยาหรือผูร้ ู อ้ นื ่ ๆ

4. ปัญหาการทางานเป็ นกะ และการทางานล่ วงเวลา (shift work)
Shift work มักถูกแปลเป็ นไทยว่า การทางานเป็ นกะหรือเป็ นผลัด แต่โดยความหมาย คาว่า shift work
มีความหมายครอบคลุมถึงการทางานเบีย่ งเบนไปจากเวลาทางานปกติในภาคกลางวัน (daytime working hours)
โดยครอบคลุมการทางานประจาในตอนกลางคืน การทางานตอนเย็นหรือ การทางานแบบหมุนเวียนเวลาอย่างเป็ นระบบ
ในกรณี การทางานป็ นกะ อาจมีรูปแบบการจัดเวลาทางานต่าง ๆ เช่น
1) แบบ 4 × 8 continuous shift work คือการจัดเวลาทางานเป็ น 3 กะ โดยมี 4 ทีมหมุนเวียนกันกะละ
8 ชัว่ โมง ต่อเนื่องโดยงานไม่ขาดตอน แต่เจ้าหน้าทีห่ รือพนักงานในแต่ละทีมจะมีวนั หยุด ซึ่งเป็ นรู ปแบบที่โรงพยาบาล
ส่วนใหญ่จดั เวรพยาบาล (รวมทัง้ เจ้าหน้าทีส่ ายงานอืน่ ) โดยมีการหมุนทุก 2-3 วัน (มักเป็ น เช้า-เช้า-บ่าย-บาย-ดึก-ดึกหยุด-หยุด-เช้า-เช้า....................)
2) แบบ 3 × 8 semi-continuous shift work เป็ นการทางานแบบ 3 กะ กะละ 8 ชัว่ โมง และมีวนั หยุด
สุดสัปดาห์ รูปแบบนี้มกั เป็ นการหมุนงานสัปดาห์ละครัง้ (7 day shift) คือทา 5 วันในกะเช้า แลว้ หยุด 2 วัน หมุนไป
ทางานกะบ่าย 5 วัน หยุด 2 วัน หมุนไปทางานกะดึก 5 วัน หยุด 2 วัน หมุนเช่นนี้เรื่อยไป
3) รูปแบบอืน่ ๆ ตามแต่ระบบงานและความต้องการของหน่ วยงานในการผลิตหรือการจัดบริการ โดยบาง
รูปแบบอาจมีการทางานกะละ 6, 8, หรือ 10 ชัว่ โมง และอาจจัดทีมงานให้มเี วลาเริ่มงานเหลือ่ มกันตามความต้องการ
กาลังงานในชัว่ โมงเร่งด่วนก็ได้ และมีการหมุนเวลาทางานช้าเร็ว เช่ น หมุนทุก 1-3 วัน ทุก 7 วัน 21 วัน หรือเดือนละ
ครัง้ เป็ นต้น
ทัง้ นี้การจัดเวลาเริ่มและเลิกงานในแต่ ละผลัดหรือกะ ก็มีความแตกต่ างกัน โดยหน่ วยงานที่จดั เวลางาน
เป็ น 3 กะ คือ กะเช้า (morning shift) กะบ่าย (afternoon shift/evening shift) และกะดึก (night shift) จะมี
เวลาเริ่มงานแต่ละกะแตกต่างกัน ดังนี้
กะเช้า เริ่ม 04.00 น., 05.00 น., 06.00 น., 07.00 น., 08.00 น., 09.00 น.,
กะบ่าย เริ่ม 12.00 น., 13.00 น., 14.00 น., 15.00 น., 16.00 น., 17.00 น.,
กะดึก เริ่ม 20.00 น., 21.00 น., 22.00 น., 23.00 น., 24.00 น., 01.00 น.,
ประเด็นปัญหาทีน่ ่ าสนใจในคนทางานกะ (shift work) ทีม่ ผี ลกระทบต่อความเครียด เนื่องจากการทางาน
กะมีผลกระทบต่อสุขภาพของคนทางานกะ ดังนี้
4.1 จังหวะทางชี วภาพของร่ างกาย (Biologic rhythm) มีการศึ กษาพบว่า ร่ างกายคนเราจะมีการ
เปลีย่ นแปลงระบบการทางานทางด้านสรีระ (physiology) และชีวเคมี (biochemistry) ของร่ างกายในรอบ 1 วัน
(24 ชัว่ โมง) ที่สมั พันธ์กบั กลางวันกลางคืน เรียกว่า Circadian rhythm (circa = about, dies = a day) ซึ่งมี
การศึ กษาพบว่าในคนปกติส่วนใหญ่ จะมี circadian rhythm 1 รอบนานประมาณ 25 ชัว่ โมง จึงต้องมีการปรับ
ร่ างกายให้ระบบการทางานเร็วขึ้นเป็ น 24 ชัว่ โมง โดยที่ในวันหนึ่ง ๆ ขัน้ ตอนการนอน อุณหภูมิร่างกาย ระดับของ
ฮอร์โมนที่ควบคุมการเจริญเติบโต (Growth hormone) ระดับฮอร์โมน cortisol และระดับของโปแตสเซียมใน
ปัสสาวะ (urine potassium) จะปรับตัวขึ้นลงอย่ างเป็ นระบบตลอด 24 ชัว่ โมง ในคนทางาน shift work จะมี
ผลกระทบต่อ circadian rhythm โดยเฉพาะในกลุ่มคนทางานอายุ 40-50 ปี จะมีผลกระทบมากกว่า
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4.2 ปัจจัยเสี่ ยงหรื อผลกระทบต่ อสุ ขภาพที่เพิ่มขึ้นในคนทางาน shift work ทีส่ าคัญ ได้แก่
4.2.1 ปั ญหาการนอนหลับ (Sleep disorders) พบว่าคนทางาน shift work จะมีปญ
ั หาเรื่องการ
นอน มักหลับไม่เพียงพอ และหลับไม่สนิท จากการศึกษาพบว่า
- คนทางานแบบ 21 days shift จะนอนหลับเฉลีย่ วันละ 6.72 ชัว่ โมง
- คนทางานแบบ 7 days shift จะนอนหลับเฉลีย่ วันละ 6.30 ชัว่ โมง
- คนทางานแบบ 2-3 days shift จะนอนหลับเฉลีย่ วันละ 5.79 ชัว่ โมง
- คนทางาน shift work ซึง่ มีลูกในวัยเด็กโต จะนอนเฉลีย่ วันละ 5 ชัว่ โมง 30 นาที
- คนทางาน shift work ซึง่ ลูกยังเล็กมาก จะนอนเฉลีย่ วันละ 4 ชัว่ โมง 55 นาที
4.2.2 ปั ญหาระบบทางเดิ นอาหาร (Gastrointestinal disorders) ในคนทางาน shift work พบ
มากกว่าคนทางานกลางวัน ส่วนใหญ่จะมีปญ
ั หาท้องผูกมากกว่า
4.2.3 ปั ญหาการทางานของหั วใจและระบบไหลเวียนเลื อด (Cardiovascular disorders)
มีรายงานการศึกษาสนับสนุ นว่าการทางาน shift work ทาให้เสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดได้มากกว่า
4.2.4 Advanced age คนทางาน shift work มีแนวโน้มแก่เร็ว
4.2.5 ปั ญหาโรคประจาตัวที่เรื ้ อรั ง คนทางาน shift work จะมีปญ
ั หาในการควบคุมโรคเรื้อรัง
เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เป็ นต้น
4.2.6 ปั ญหาสุ ขภาพจิ ต การทางาน shift work ก่ อให้เกิดความเครียดมากกว่าและมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพในด้านอืน่ ๆ ตามมา
4.2.7 ปั ญหาความสั มพันธ์ ในครอบครั วและสั งคม การทางานในช่ วงเวลาที่แตกต่างจากคนอื่น
ย่อมมีปญ
ั หาความสัมพันธ์ในครอบครัวและโอกาสการเขา้ สังคมด้วย
4.2.8 ปั ญหาของระบบสื บพันธุ์ มีรายงานว่าหญิงมีครรภ์ท่ที างาน shift work จะมีโอกาสคลอด
ก่อนกาหนดสูงกว่าและมีโอกาสของการคลอดลูกนา้ หนักน้อย (low birth weight) ได้มากกว่า แต่ไม่มรี ายงานยืนยัน
การเพิม่ ขึ้นของการแท้งลูก
4.2.9 ปั ญหาการเกิดมะเร็ งเต้ านม ซึง่ มีการรายงานแนวโน้มการเกิดมะเร็งเต้านมในผูห้ ญิงที่ทางาน
shift work แต่ยงั ต้องมีการศึกษาวิจยั เพิม่
4.2.10 แนวโน้ มการเกิดอุบัติเหตุ บางรายงานบอกว่าอัตราการเกิดอุบตั เิ หตุลดลง แต่ความรุนแรง
ของการเกิดอุบตั เิ หตุเพิม่ ขึ้น แต่บางรายงานบอกว่าเพิม่ ขึ้นทัง้ อัตราการเกิดอุบตั เิ หตุและความรุนแรง
4.3 ปัจจัยสาคัญที่ควรดูแลเอาใจใส่ เพื่อลดปัญหาของคนทางาน shift work ได้แก่
4.3.1 การจัดระบบเวลาในการทางานที่เหมาะสม
4.3.2 การจัดบริการรถรับส่งหรือการคานึงถึงปัญหาการเดินทางไปกลับในการทางาน
4.3.3 การสัมผัสสิง่ คุกคามทางกายภาพ (physical exposure)
4.3.4 การสัมผัสสิง่ คุกคามทางเคมี (chemical exposure)
4.3.5 ปัจจัยส่งเสริมความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น แสงสว่างที่เพียงพอในการทางาน เป็ นต้น
4.3.6 การจัดสวัสดิการอาหารทีเ่ หมาะสม
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4.3.7 สิง่ แวดลอ้ มทางสังคม เช่น การมีโอกาสพักหรือพูดคุยกับเพือ่ นร่วมงาน ความสะดวกในการ
ติดต่อสือ่ สารกับครอบครัว เป็ นต้น
4.3.8 การจัดสวัสดิการทางการแพทย์
4.4 รู ปแบบของการจัดระบบเวลาการทางาน แม้จะมีการศึกษากันอย่างมากมาย แต่ยงั ไม่มขี อ้ สรุปที่
จาเพาะเจาะจง มีเพียงระบบทีแ่ นะนาว่ากรณี ทเ่ี ป็ นการจัดระบบงานแบบเป็ นกะ ควรให้มกี ารหมุนเวียนเวลาการทางาน
แบบระยะสัน้ คือหมุนกะทุก 1-3 วัน และควรเป็ นการหมุนตามเวลาตามเข็มนาฬิก า (clockwise) จะทาให้ร่างกาย
ปรับตัวได้ดกี ว่า เช่น จากกะเช้าไปบ่าย กะบ่ายไปดึก ไม่ควรจัดให้หมุนกะแบบทวนเข็ม เช่ น กะดึกไปบ่าย กะบ่ายไป
เช้า เพราะเป็ นการฝื นระบบของร่างกาย ทาให้เป็ น ผลเสียต่อสุขภาพ สาหรับเวลาเริ่ม ต้นกะเช้าควรปรับเวลาเริ่มไปหลัง
6.00 น. ไม่ควร เลื่อนเวลาเร็วขึ้น ซึ่งจะสวนทางกับ biological clock ส่วนจานวนชัว่ โมงการทางานที่เหมาะสมนัน้
ควรปรับเปลีย่ นตามลักษณะงาน แต่โดยเฉลีย่ ควรอยู่ประมาณ วันละ 6-12 ชัว่ โมง ตามความหนักเบา ยากง่าย และ
เงือ่ นไขอืน่ ๆ ประกอบ

กิจกรรม 6.2.5
ผลกระทบของการเกิดความเครี ยดจากการทางานได้แก่อะไรบ้าง

แนวตอบกิจกรรม 6.2.5
ผลกระทบมีดงั นี้
1. ตนเอง
2. ครอบครัว
3. การทางาน
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ตอนที่ 6.3
หลักการวินิจฉัยและการดูแลสุ ขภาพผู้ประกอบอาชีพ
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 6.3 แลว้ จึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่ อง
6.3.1 หลักการวินิจฉัยโรคจากการทางาน
6.3.2 การดูแลสุขภาพผูป้ ระกอบอาชีพ

แนวคิด
1. การวินิ จฉัย โรคจากการทางานจาเป็ น ต้องมีข อ้ มูล เกี่ย วกับประวัติก ารทางาน สิ่งแวดล อ้ มการ
ทางาน และผลการตรวจทางการแพทย์ท่เี ขา้ ได้กบั ปัจจัยที่สงสัยว่าเป็ นสาเหตุของการเกิดโรคโดย
ต้องมีอปุ กรณ์และวิธีการดาเนินการทีม่ ีคุณภาพด้วย
2. สุขภาพคนทางานนับเป็ นปัจจัยสาคัญของความสาเร็จในการทางาน การดูแลสุขภาพคนทางานต้อง
มีความรูค้ วามเขา้ ใจพื้นฐานเกี่ยวกับความเปลีย่ นแปลงตามปัจจัยส่วนบุคลคลร่ วมกับปัจจัยต่าง ๆ
อันเนื่องจากการทางานที่มผี ลกระทบต่อสุขภาพและดาเนินการจัดบริการสุขภาพให้เหมาะสมตาม
ลักษณะงานอาชีพนัน้ ๆ โดยครอบคลุมทัง้ การป้ องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล
การฟื้ นฟูสมรรถภาพ ตลอดจนการจัดระบบการให้คาปรึกษา และเงินทดแทนกรณี การหยุดงาน
และการสูญเสียสมรรถภาพการทางาน

วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาตอนที่ 6.3 จบแลว้ นักศึกษาสามารถ
1. บอกหลักการและแนวทางการดาเนินการวินิจฉัยโรคจากการทางานได้
2. บอกความสาคัญและร่วมให้ขอ้ คิดเห็นในการดูแลสุขภาพตามลักษณะงานได้
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เรื่องที่ 6.3.1
หลักการวินิจฉัยโรคจากการทางาน
โรคจากการทางานนับเป็ นปัญ หาที่ส าคัญ ของประเทศ แต่ มกั มีการรายงานโรคที่ตา่ กว่าความเป็ น จริงมาก
เนื่องจากโรคส่วนใหญ่มรี ะยะฟักตัวช้า โดยเฉพาะโรคจากสารเคมี โรคหูตึงจากเสียงดัง โรคมะเร็ง โรคจากปัญหาทาง
สุขภาพจิต เป็ นต้น และเมือ่ เกิดอาการโรคชัดเจน ก็มกั ไม่สามารถรักษาให้กลับเป็ นปกติใต้ ขณะเดียวกันก็เกิดปัญหา
ขอ้ โต้แ ย้งเกี่ย วกับสาเหตุข องการเกิดโรค เนื่ องจากคนทางานส่ วนใหญ่ ม กั มีก ารย้ายงานบ่อย จึงเป็ นการยากที่จะ
ทดสอบหาสารที่เป็ นปัจจัยก่ อโรค หรือสถานที่ทางานที่ลูกจ้างสัมผัสกับปัจจัยก่ อโรค เช่ น คนงานคนหนึ่งมีอาชีพเป็ น
ช่ างเคาะพ่ นสี ทางานเคาะพ่ นสีก บั นายจ้างรายแรกประมาณสองปี ก ว่าก่ อนย้ายไปทางานในที่ ใหม่ ในงานเคาะพ่ น สี
เช่ นเดิมอีกประมาณ 3 ปี กว่า จึงได้รบั บริการตรวจสุขภาพประจาปี แลว้ ได้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ นหูตึงจากเสียงดังจาก
การทางาน ซึ่งจากลักษณะงานที่ตอ้ งทางานในที่มีเสียงดังต่ อเนื่องมาประมาณหกปี ย่ อมเป็ นขอ้ สนับสนุ นว่าคนงาน
ดังกล่าวเป็ นโรคหูตงึ จากเสียงดังจากการทางาน แต่นายจ้างคนใดจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบปัญหาการเสือ่ มสมรรถภาพการได้
ยินของคนงานรายนี้

1. ความสาคัญของการวินิจฉัยโรคฯ
1.1 เพือ่ ให้ทาการรักษาผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้อง
1.2 ป้ องกันการลุกลามของโรคหรือความสู ญเสียที่จะตามมา ทัง้ ทางด้าน การสู ญเสียสมรรถภาพการทางาน
ความทุพพลภาพ การสูญเสียทรัพย์สนิ จนถึงการสูญเสียชีวติ
1.3 เพื่อวางแผนการดู แลสุขภาพและการป้ องกันโรคในผูท้ ่ที างานที่เดียวกันหรือมีลกั ษณะการทางานแบบ
เดียวกันได้ทนั การณ์
1.4 เพือ่ ประโยชน์ต่อการกาหนดนโยบายการส่งเสริมอาชีพ การกาหนดกฎหมายและแนวทางปฏิบตั ิต่า ง ๆ ที่
จาเป็ นและเหมาะสมในระดับหน่ วยงาน จนถึงระดับประเทศ

2. การวินิจฉัยโรคจากการทางาน
อาศัยขอ้ มูลต่าง ๆ ประกอบด้วย
2.1 การซั กประวัติผ้ ปู ่ วย ได้แก่
1) ประวัตกิ ารทางานและลักษณะการทางาน ทัง้ ในอดีตและปัจจุบนั และระยะเวลาการทางานทีส่ งสัยว่า
สัมผัสสารก่อนโรค
2) ประวัตคิ วามเจ็บป่ วยในอดีต
3) โรคประจาตัวของผูป้ ่ วยและบุคคลในครอบครัว
4) ประวัตกิ ารเจ็บป่ วยและลักษระอาการเจ็บป่ วยในปัจจุบนั
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2.2 การตรวจร่ างกายทั่วไป เป็ นการตรวจร่างกายผูป้ ่ วยเพือ่ วิเคราะห์ลกั ษณะอาการและปัญหาของโรค
2.3 การตรวจพิเศษ ๆ ตามแต่ปญ
ั หาและอาการแสดงของโรค ได้แก่
2.3.1 การฉายภาพรังสีทรวงอก เพือ่ ดูรอยโรคของปอดและโครงสร้างประกอบอืน่ ๆ
2.3.1 การฉายภาพรังสี ส่วนทีส่ งสัยการเกิดโรค
2.3.3 การตรวจพิเศษทางชีวเคมี ได้แก่ การตรวจเลือด ปัสสาวะ นา้ ลาย เสมหะ เส้นผม เล็บ เป็ นต้น
ทัง้ นี้อาจเป็ นการตรวจหาความผิดปกติ หรือการตรวจหาระดับสารพิษต่าง ๆ
2.3.4 การตรวจการมองเห็น
2.3.5 การตรวจสมรรถภาพปอด
2.3.6 การตรวจการได้ยนิ
2.3.7 การตรวจคลืน่ ไฟฟ้ าหัวใจ
2.3.8 การตรวจพิเศษทางการแพทย์อน่ื ๆ เช่น การตรวจเนื้อเยื่อ การตรวจสมองด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
การตรวจทางจิตเวช เป็ นต้น
2.4 ข้ อมูลเกี่ยวกับสภาพการทางานของผู้ป่วยและผลการตรวจสิ่ งแวดล้ อมการทางาน

กิจกรรม 6.3.1
จงบอกความสาคัญของการวินิจฉัยโรค
แนวตอบกิจกรรม 6.3.1
ความสาคัญการวินิจฉัย
1. ทาการรักษาผูป้ ่ วยได้ถูกต้อง
2. ป้องกันการลุกลามของโรค
3. วางแผนการดูแลสุ ขภาพและการป้องกันโรค
4. ใช้กาหนดนโยบายฯ
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เรื่ องที่ 6.3.2
การดูแลสุ ขภาพผู้ประกอบอาชีพ
ตามธรรมนู ญแห่งองค์การอนามัยโลก (World Health Organization) พ.ศ. 2491 ให้คาจากัดความของคา
ว่าสุขภาพไวว้ ่า
สุ ขภาพ (Health) คือ ภาวะที่ส มบูร ณ์ ทงั้ ทางร่ างกาย จิตใจและอยู่ ในสังคมได้อย่ างเป็ น ปกติสุ ข โดยมิใช่
เพียงแต่ปราศจากโรคภัยไขเ้ จ็บและความพิการเท่านัน้
การดู แลสุขภาพคนงานหรือผู ป้ ระกอบอาชีพต่าง ๆ หน่ วยงานภาครัฐต้องให้การดู แลเชื่อมโยงกับระบบการ
ดู แลสุขภาพโดยรวม และควรดู แลครอบคลุมคนวัยทางาน โดยไม่ใช่ ดูแลแต่เฉพาะเมื่อมีการจ้างงานเท่านัน้ และควร
เน้นการ ส่ งเสริมสุ ขภาพ (Health Promotion) คือ กระบวนการเพิม่ สมรรถะนาให้คนเรามีความสามารถเพิม่ ขึ้นในการ
ควบคุมปัจจัยทีเ่ ป็ นตัวกาหนดสุขภาพ และเป็ นผลให้บคุ คลมีสุขภาพดีข้นึ
การจัดบริการทางด้านสุขภาพแก่ผูป้ ระกอบอาชีพ มีดงั นี้

1. การตรวจสุ ขภาพ ได้แก่
1.1 การตรวจสุขภาพก่ อนรับเขา้ ทางาน (Pre-employment examination) เพื่อให้ทราบถึงพื้นฐานสุขภาพ
ของผูส้ มัครงาน
1.2 การตรวจสุขภาพแรกเขา้ ทางานหรือบรรจุในแผนกต่าง ๆ (Pre-placement examination) เพือ่ พิจารณา
การบรรจุคนให้เหมาะสมกับงาน
1.3 การตรวจสุขภาพเป็ นระยะ (Periodic medical examination) เป็ นการตรวจสุขภาพผูป้ ระกอบอาชีพ
ตามลักษณะหรือปัญหางาน เพื่อเป็ นการเฝ้ าระวังโรคหรือปัญหาทางสุขภาพของผูป้ ระกอบอาชีพ จะได้แก้ไขปัญหาได้
ท้น อาจเป็ นการจัดบริการตรวจสุขภาพทุก 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือทุกปี แลว้ แต่ลกั ษระการทางาน ทัง้ นี้ควร
ระวังการตรวจสุขภาพเกินจาเป็ น ซึง่ ทาให้เสียค่าใช้จ่ายมาก เช่ น การตรวจไวรัสตับอักเสบบีในผูท้ ่ไี ม่ได้ทางานเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อนี้ เป็ นต้น
1.4 การตรวจสุขภาพเพือ่ ประเมินภาวะสุขภาพหลังการเจ็บป่ วยหรือพักงาน เพือ่ ดูความพร้อมของการกลับ เขา้
ทางาน (Return to work examination)
1.5 การตรวจสุขภาพก่อนออกจางาน (Pre-retrement examination)
1.6 การตรวจสุขภาพกลุ่มพิเศษต่าง ๆ เช่น พนักงานหญิงทีต่ งั้ ครรภ์ พนักงานทีม่ อี ายุเกินกว่า 45 ปี เป็ นต้น

2. การส่ งเสริมสุ ขภาพและการป้องกันโรค ได้แก่
2.1 การให้สุขศึกษาแก่พนักงานเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในขณะทางาน
2.2 การแนะนาการส่งเสริมร่ างกายให้แข็งแรง เช่ น การออกกาลังกายที่ถูกต้อง การพักผ่อน การกินอาหารที่
ถูกส่วน ถูกสุขลักษณะ การละเว้นจากการสูบบุหรี่ ไม่เสพสิง่ เสพติดมึนเมา ฯลฯ
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2.3 การสร้างเสริมภูมคิ ุม้ กันโรค เช่น การฉีดวัคซีนป้ องกันบาดทะยัก เป็ นต้น

3. การรักษาพยาบาล ได้แก่
3.1 การปฐมพยาบาลเมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุหรือเจ็บป่ วยขณะทางาน
3.2 การรักษาพยาบาลทีถ่ ูกต้องและทันท่วงที
3.3 การส่งต่อผูป้ ่ วยเพือ่ การรักษาทีส่ มบูรณ์ ตลอดจนการฟื้ นฟูสมรรถภาพให้สามารถประกอบอาชีพได้
ดังเดิม

4. ระบบบันทึกข้ อมูลทางสุ ขภาพ ได้แก่
4.1 การจัดทาบันทึกขอ้ มูลสุขภาพของพนักงานแต่ละคนอย่างต่อเนื่องตลอดอายุการทางาน เพื่อประโยชน์ใน
การส่งเสริมสุขภาพ การป้ องกันโรค การติดตามปัญหาการเกิดโรค และการเบิกเงินกองทุนเงินทดแทน กรณี เจ็บป่ วย
เนื่องจากการทางาน หรือเบิกจากกองทุนประกันสังคม กรณี คลอดบุตร หรือเจ็บป่ วยทีไ่ ม่ใช่สาเหตุจากการทางาน
4.2 การมีระบบวิเคราะห์ขอ้ มูลปัญหาการเจ็บป่ วยและวันลาของพนักงาน เพื่อให้ทราบภาพรวมของปัญหาจะ
ได้แก้ไขได้ถูกต้อง

5. การเฝ้าระวังโรค
มีระบบการศึกษาติดตามปัญหาโรคทีม่ คี วามสาคัญหรือการสอบสวนปัญหาหรือโรคจากการทางาน การประสาน
กับหน่ วยงานภายนอกเพือ่ การช่วยเหลือเมือ่ เกิดอุบตั ภิ ยั เป็ นต้น

กิจกรรม 6.3.2
การจัดบริ การทางด้านสุ ขภาพแก่ผปู ้ ระกอบอาชีพมีอะไรบ้าง
แนวตอบกิจกรรม 6.3.2
การจัดบริ การฯ มีดงั นี้
1. การตรวจสุ ขภาพ
2. การส่ งเสริ มสุ ขภาพ
3. การรักษาพยาบาล
4. ระบบบันทึกข้อมูลทางสุ ขภาพ
5. การเฝ้าระวัง
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หน่ วยที่ 7

การจัดหานา้ สะอาดและการจัดการมลพิษทางนา้

ตอนที่
7.1 ความรูท้ วไปเกี
ั่
่ยวกับการจัดหานา้ สะอาดและการจัดการมลพิษทางนา้
7.2 การจัดหานา้ สะอาด
7.3 การจัดการและควบคุมมลพิษทางนา้

แนวคิด
1. ก่อนการดาเนินการจัดหานา้ สะอาดและการจัดการมลพิษทางนา้ จาเป็ นต้องมีพ้นื ฐานความรู ท้ ส่ี าคัญคือวัฎจักรนา้
และแหล่งนา้ ความหมาย แหล่งกาเนิด และผลกระทบของมลพิษทางนา้ คุณภาพและลักษณะนา้ มาตรฐานคุณภาพ
นา้ รวมทัง้ การติดตามตรวจสอบคุณภาพนา้
2. การจัดหานา้ สะอาดในงานอนามัยสิ่งแวดลอ้ ม เป็ นการจัดหานา้ สะอาดสาหรับชุมชน โดยมีการจัดหานา้ สะอาด
สาหรับชุมชนรูปแบบระบบประปาเป็ นเป้ าหมายแรกของการพิจารณาจัดหานา้ สะอาดสาหรับชุมชน เนื่องจากเป็ นวิธี
ทีน่ ิยมและเป็ นที่ยอมรับในระดับสากลว่าเหมาะสมทีส่ ุด อย่างไรก็ตามในบางพื้นที่บางชุมชนอาจยังข้อจากัดด้าน
ศักยภาพและความพร้อมด้านต่าง ๆทาให้ไม่สามารถดาเนินการการจัดหานา้ สะอาดสาหรับชุมชนรู ปแบบระบบ
ประปาได้ ดังนัน้ การจัดหานา้ สะอาดสาหรับชุมชนรูปแบบอืน่ จึงยังมีความจาเป็ นอยู่
3. ในการจัดการมลพิษทางนา้ มีแนวทางที่สาคัญ คือ การควบคุมที่แหล่งกาเนิด การควบคุมการปล่อยนา้ เสียลงสู ่
แหล่งนา้ และมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม นอกจากนี้การบาบัดนา้ เสียเป็ นการควบคุมทีแ่ หล่งกาเนิดที่
สาคัญแนวทางหนึ่ง ซึง่ ในการดาเนินการบาบัดนา้ เสียโดยทัว่ ไป ต้องพิจารณาครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆ ตัง้ แต่
การรวบรวมหรือระบายนา้ เสีย กระบวนการหรือวิธีการบาบัดนา้ เสียในขัน้ ตอนต่ าง ๆ การบาบัดและกาจัดกาก
ตะกอนทีเ่ กิดจากระบบบาบัดนา้ เสีย รวมทัง้ การระบายนา้ ทิ้งทีผ่ ่านการบาบัดแลว้ จึงจะนับได้ว่าเป็ นการดาเนินงาน
บาบัดนา้ เสียได้ครบสมบูรณ์

วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาหน่ วยที่ 7 จบแลว้ นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายวัฎจักรนา้ และแหล่งนา้ ความหมาย แหล่งกาเนิด และผลกระทบของมลพิษทางนา้ คุณภาพและ
ลักษณะนา้ มาตรฐานคุณภาพนา้ รวมทัง้ การติดตามตรวจสอบคุณภาพนา้ ได้
2. อธิบายการจัดหานา้ สะอาดได้
3. อธิบายการจัดการและควบคุมมลพิษทางนา้ ได้
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กิจกรรมระหว่ างเรียน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่ วยที่ 7
ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 7.1-7.3
ปฏิบตั กิ ิจกรรมตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายในเอกสารการสอนแต่ละตอน
ฟังรายการวิทยุกระจายเสียง (ถ้ามี)
ชมรายการวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)
ชมวีดทิ ศั น์ประกอบชุดวิชา (ถ้ามี)
เขา้ รับการสอนเสริม (ถ้ามี)
ทาแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่ วยที่ 7

สื่ อการสอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เอกสารการสอน
แบบฝึ กปฏิบตั ิ
รายการสอนทางวิทยุกระจายเสียง (ถ้ามี)
รายการสอนในวีดทิ ศั น์ประกอบชุดวิชา (ถ้ามี)
รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)
การสอนเสริม (ถ้ามี)

การประเมินผล
1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3. ประเมินผลจากการสอบประจาภาคการศึกษา

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน
หน่ วยที่ 7 ในแบบฝึ กปฏิบตั ิ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่ อไป
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บทนา
นา้ เป็ นต้นกาเนิดและมีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับชีวิตทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็ นพืช สัตว์หรือจุลนิ ทรียโ์ ดยเฉพาะมนุ ษย์
เนื่องจากร่ างกายมนุ ษย์มีนา้ เป็ นส่วนประกอบประมาณร้อยละ 70 มนุ ษย์จึงจาเป็ นต้องใช้นา้ ในการดารงชีวิต ดังนัน้ ใน
ชีวติ ประจาวัน มนุษย์จาเป็ นต้องใช้นา้ และมีความสัมพันธ์อยู่กบั นา้ อย่างเห็นได้ชดั
ในอดีตทีผ่ ่านมา ทรัพยากรนา้ ธรรมชาตินนั้ มีอยู่อย่างพอเพียงทัง้ ในด้านปริมาณและคุณภาพ ทัง้ นี้เนื่องจากประชากร
มนุษย์ยงั ไม่มากนัก แต่เมือ่ ประชากรมนุษย์เพิม่ มากขึ้น รวมทัง้ ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทาให้ความต้องการ
ใช้นา้ เพิม่ สูงขึ้นตาม ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนปริมาณนา้ ขึ้น และในทานองเดียวกัน ด้านคุณภาพนา้ ในอดีตนา้ หรือแหล่ง
นา้ ตามธรรมชาติจะไม่เน่าเสียหรือเกิดมลพิษทางนา้ เนื่องจากธรรมชาติสามารถปรับสภาพความสมดุล และฟื้ นฟูตวั เองได้ระดับ
หนึ่ง ทาให้เกิดการหมุนเวียน แม้จะมีการปนเปื้ อนจากมลพิษต่างๆ อยู่บา้ ง แต่ก็อยู่ในปริมาณทีธ่ รรมชาติสามารถฟึ้ นฟูตวั เองได้
นา้ จึงสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้อย่างเหมาะสม แต่เมื่อมีความเจริญเติบโตของสังคมจนเกิดเป็ นชุมชนมีการพัฒนาในด้าน
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม ปริมาณมลพิษทีล่ งสู ่แหล่งนา้ ก็เพิม่ มากขึ้น ทาให้ธรรมชาติไม่สามารถปรับเปลี่ยน
หมุนเวียนฟื้ นตัวเองได้ทนั ส่งผลให้คุณภาพของนา้ ในแหล่งนา้ ตามธรรมชาติ ต่าง ๆมีคุณภาพตา่ ลงและเกิดผลกระทบต่อการใช้
ประโยชน์จากแหล่งนา้ ต่างๆ
หนึ่งในขอบเขตของงานอนามัยสิง่ แวดลอ้ มเกี่ยวข้องกับนา้ ทัง้ ในด้านการจัดหานา้ สะอาด การจัดการมลพิษทางนา้ ใน
หน่ วยนี้กล่าวถึงความรูเ้ กี่ยวกับการจัดหานา้ สะอาด การจัดการมลพิษทางนา้ และหากพิจารณาในภาพรวม พบว่าทัง้ สองเรื่อง
ดังกล่าวมีความสัมพันธ์และเกี่ยวเนื่องกัน ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัด ๆ เช่นแหล่งนา้ เพือ่ การจัดหานา้ สะอาด กับแหล่งนา้ ทีร่ องรับ
มลพิษทางนา้ นัน้ ในบางสถานทีอ่ าจเป็ นแหล่งนา้ เดียวกัน ดังนัน้ หากไม่มกี ารดาเนินการทีถ่ ูกต้องตามหลักวิชาการแลว้ ย่อมส่งผล
กระทบซึง่ กันและกัน และสุดท้ายก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
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ตอนที่ 7.1
ความรู้ทวั่ ไปเกีย่ วกับการจัดหานา้ สะอาดและการจัดการมลพิษทางนา้
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 7.1 แลว้ จึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่ อง
7.1.1 ความรูท้ วไปเกี
ั่
่ยวกับการจัดหานา้ สะอาด
7.1.2 ความรูท้ วไปเกี
ั่
่ยวกับการจัดการมลพิษทางนา้
7.1.3 คุณภาพและลักษณะนา้
7.1.4 มาตรฐานคุณภาพนา้
7.1.5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพนา้

แนวคิด
1. วัฏจักรของนา้ เป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่เี กี่ยวกับการหมุนเวียน เปลี่ยนแปลงสภาวะของนา้ ที่อยู่บน
พื้นผิวโลกกับนา้ ในบรรยากาศทีห่ ่อหุม้ โลกที่เกิดขึ้นและดาเนินไปอย่างต่อเนื่องไม่จบสิ้น และจากวัฏจักร
ของนา้ ทาให้เกิดแหล่งนา้ ตามธรรมชาติซง่ึ มนุษย์สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคได้ 3 แหล่ง
ใหญ่ ๆ คือ นา้ ฝน นา้ ผิวดินและนา้ ใต้ดนิ
2. มลพิษทางนา้ หมายถึง สภาวะที่สง่ิ แวดลอ้ มในแหล่งนา้ ถูกปนเปื้ อนด้วยมลพิษที่ถูกทิ้งจากแหล่งกาเนิด
มลพิษหรือทีม่ อี ยู่ในสิง่ แวดล ้อมตามธรรมชาติในปริมาณมากเกินกว่าทีค่ วามสามารถของแหล่งนา้ จะรองรับ
ได้และทาให้คุณภาพนา้ เสือ่ มโทรมลง จนเป็ นอันตรายต่อระบบนิเวศในแหล่งนา้ และก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
การนานา้ ไปใช้ประโยชน์
3. คุณภาพของนา้ ตามแหล่งต่างๆ จะมีคุณภาพเป็ นเช่นไรขึ้นอยู่กบั ส่วนประกอบต่างๆ ทีเ่ จือปนอยู่ในนา้ โดย
คุณภาพของนา้ สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ คุณภาพนา้ ทางด้านกายภาพ คุณภาพนา้ ทางด้าน
เคมี และคุณภาพนา้ ทางด้านชีวภาพ
4. มาตรฐานคุณภาพนา้ หมายถึง ข้อกาหนดของคุณภาพนา้ ที่ใช้เป็ นเกณฑ์เพื่อควบคุมหรือแนะนาตาม
วัตถุประสงค์ท่ตี อ้ งการใช้ต่างๆ มาตรฐานคุณภาพนา้ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหานา้ สะอาดและการจัดการ
มลพิษทางนา้ ทีส่ าคัญคือ มาตรฐานคุณภาพแหล่งนา้ มาตรฐานนา้ ทิ้ง และมาตรฐานนา้ เพือ่ การบริโภคหรือ
มาตรฐานนา้ ดืม่
5. การติดตามตรวจสอบคุณภาพนา้ หมายถึง กระบวนการในการสารวจและตรวจสอบคุณภาพนา้ จากแหล่ง
หรือที่ต่าง ๆ เพื่อ ให้ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับคุณภาพนา้ ตามวัตถุประสงค์ท่ตี อ้ งการโดยทัว่ ไปการตรวจสอบ
คุณภาพน า้ มีวิธีการตรวจสอบที่สาคัญ 2 วิธีคื อ การตรวจสอบคุ ณภาพนา้ โดยการตรวจวิเ คราะห์ใน
ห้องปฏิบตั กิ าร และการตรวจสอบคุณภาพนา้ โดยชุดทดสอบในภาคสนาม
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วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาตอนที่ 7.1 จบแลว้ นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายวัฏจักรของนา้ และแหล่งนา้ ได้
2. อธิบายความหมาย แหล่งกาเนิด และผลกระทบของมลพิษทางนา้ ได้
3. อธิบายคุณภาพและลักษณะนา้ ทางด้านกายภาพ ทางด้านเคมี ทางด้านชีวภาพและความสาคัญ
ของแต่ละพารามิเตอร์ได้
4. อธิบายมาตรฐานคุณภาพนา้ ทีเ่ กี่ยวขอ้ งกับการจัดหานา้ สะอาดและการจัดการมลพิษทางนา้ ได้
5. อธิบายความหมาย ขอบเขตของการตรวจสอบคุณภาพนา้ และวิธีการตรวจสอบคุณภาพนา้ ได้
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เรื่องที่ 7.1.1
ความรู้ทวั่ ไปเกีย่ วกับการจัดหานา้ สะอาด
ก่อนการจัดหานา้ สะอาดจาเป็ นต้องเข า้ ใจเกี่ยวกับกระบวนการเกิดนา้ แหล่งนา้ ต่าง ๆบนโลก ความหมายและ
ความสาคัญของนา้ สะอาด

1. วัฏจักรของนา้
นา้ ปรากฏอยู่บนโลกใน 3 สถานะ คือ “นา้ ” ในสถานะของเหลว “นา้ แข็ง” ในสถานะของแข็ง และ “ไอนา้ ” ในสถานะก๊าซ
โดยธรรมชาติแลว้ นา้ จะมีการหมุนเวียนจากจุดหนึ่งไปสู ่อีกจุดหนึ่งในรู ปแบบและสถานะต่างๆ กัน ซึ่งศาสตร์ท่วี ่าด้วยการเกิด
การเคลือ่ นทีห่ มุนเวียน และการแผ่กระจายของนา้ บนพื้นผิวโลกและบรรยากาศทีห่ อ่ หุม้ โลกคืออุทกวิทยา (hydrology)
วัฏจักรของน้ ำ (hydrologic cycle) เป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติทเ่ี กี่ยวกับการหมุนเวียนเปลีย่ นแปลงสภาวะของนา้ ทีอ่ ยู่
บนพื้นผิวโลกกับนา้ ในบรรยากาศที่ห่อหุม้ โลกที่เกิดขึ้นและดาเนินไปอย่างต่อเนื่องไม่จบสิ้น จากหลักการนี้ ทาให้นา้ ในโลกไม่สูญ
หายไปไหน(renewable) แต่จะะหมุนเวียนอยู่ในวัฏจักร โดยความเป็ นจริงแลว้ วัฏจักรของนา้ ไม่มจี ุดเริ่มต้นและไม่มจี ุดทีส่ ้นิ สุด
แต่เพือ่ ให้งา่ ยต่อการทาความเข้าใจ จึงอธิบายวัฏจักรของนา้ ดังภาพที่ 7. 1

ภาพที่ 7.1 วัฏจักรของน้ า
ที่มา: http://edugreen.teri.res.in/explore/water/cycle.htm

จากภาพเมือ่ พิจารณาให้มจี ดุ เริ่มต้นทีแ่ หล่งนา้ บนผิวโลก เช่น นา้ จากทะเล มหาสมุทร แม่นา้ ลาคลอง ทะเลสาบ เป็ นต้น
เมือ่ นา้ ในแหล่งนา้ ดังกล่าวได้รบั พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ท่สี ่องกระทบผิวนา้ จะเกิดการระเหย (evaporation) เปลีย่ น
สถานะจากของเหลวกลายเป็ นก๊าซคือ ไอนา้ ลอยขึ้นสู งสู ่ชนั้ บรรยากาศ โดยอาจมีไอนา้ บางส่วนซึ่งเกิดจากการคายนา้ ของพืช
(transpiration) รวมอยู่ดว้ ย เมือ่ ไอนา้ เหล่านี้ลอยสูช่ นั้ บรรยากาศเบื้องบนจะเย็นตัวลง ภายใต้สภาวะทีเ่ หมาะสมก็จะกลัน่ ตัวเป็ น
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ละอองนา้ รวมตัวกันมองเห็นเป็ นกลุม่ หมอกหรือเมฆ และเมือ่ มีการรวมตัวของเมฆใหญ่ข้นึ จนบรรยากาศรับนา้ หนักไม่ไหว จะลอย
ตา่ ลงมาใกลพ้ ้ นื ผิวโลกมากขึ้น จึงถูกความร้อนที่ผิวโลกละลาย ทาให้เกิดการกลันตั
่ วกลายเป็ นหยดนา้ ตกลงสู ่พ้ นื ผิวโลกในรู ป
ต่างๆ ของนา้ ฟ้ า (precipitate) เช่น ฝน ลูกเห็บ หิมะ เป็ นต้น สาหรับประเทศในเขตโซนร้อน เช่น ประเทศไทย รูปแบบทีพ่ บมาก
ทีส่ ุดของนา้ ฟ้ า ได้แก่ ฝน
เมือ่ ฝนตกลงสู ่พ้นื ดิน นา้ ฝนส่วนหนึ่งจะติดค้าง (interception) อยู่ตามใบและลาต้นพืช ซึง่ จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กบั
ปริมาณพืชปกคลุมดิน นา้ บางส่ว นจะถูกขังอยู่ตามแอ่งนา้ หรือทีล่ มุ่ (depression storage) หรือซึมอยู่ในผิวดินบริเวณทีฝ่ นตก
(soil moisture) นา้ บางส่วนอาจซึมลึกลงไปในชัน้ ดินเบื้องล่าง (infiltration) ทาให้เกิดการสะสมนา้ ไว้ในชัน้ ดินหรือหินเกิดเป็ น
แหล่งนา้ ใต้ดนิ (groundwater resources) ส่วนทีเ่ หลือจะไหลอยู่บนผิวดินในรูปของนา้ ท่า (surface runoff) ซึง่ ไหลจากทีส่ ู งลงสู ่
ทีต่ า่ และไหลไปรวมกันเกิดเป็ นแหล่งนา้ ผิวดิน (surface water sources) เช่น ห้วย แม่นา้ ลาคลอง ทะเล มหาสมุทร เป็ นต้น
โดยในทีส่ ุดแล้วการไหลของทัง้ นา้ ใต้ดนิ และนา้ ท่าจะไหลลงสูท่ ะเลและมหาสมุทร และเมือ่ แหล่งนา้ บนผิวโลกได้รบั ความร้อนก็จะมี
การเปลีย่ นสภาพกลายเป็ นไอกลับสูบ่ รรยากาศอย่างเดิมอีก เกิดเป็ นวัฏจักรหมุนเวียนกันเช่นนี้ตลอดไป

2. แหล่งนา้
จากความเขา้ ใจในเรื่องวัฏจักรของนา้ ทาให้สามารถสรุปประเภทของแหล่งนา้ ตามธรรมชาติซ่งึ มนุ ษย์สามารถ
นามาใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคได้ 3 แหล่งใหญ่ ๆ ด้วยกันคือ นา้ ฟ้ าในรูปของนา้ ฝน นา้ ผิวดินและนา้ ใต้ดนิ ซึ่ง
รายละเอียดพอสังเขปของนา้ ในแต่ละแหล่งมีดงั นี้
2.1 น้าฝน ก่อนจะกล่าวถึง “นา้ ฝน” (rain water) อยากให้เขา้ ใจถึงคาว่า “นา้ ฟ้ า” (precipitate) ซึ่งหมายถึง
นา้ ทุกรูปแบบทีต่ กลงมาจากชัน้ บรรยากาศเบื้องบนสู่พ้ นื ดิน เช่ น ฝน หิมะ ลูกเห็บ นา้ ค้าง เป็ นต้น หากพิจารณาในแง่
ของปริมาณนา้ แลว้ จะพบว่ามีเพียงฝนและหิมะเท่านัน้ ทีม่ ปี ริมาณนา้ มากอย่างมีนยั สาคัญต่อแหล่งนา้ ต่างๆ แต่สาหรับ
ประเทศไทยซึ่งเป็ นประเทศในเขตร้อนจะพบเพีย งฝน ซึ่งก็คือนา้ ฟ้ าที่ตกลงมาในสถานะของเหลว ดังนัน้ ในตาราบาง
เล่มคาว่านา้ ฟ้ าจึงหมายถึงนา้ ฝนนัน่ เอง
สาหรับคุ ณภาพของนา้ ฝน โดยทัว่ ไปแลว้ นา้ ฝนจัดว่าเป็ นนา้ ที่ใสสะอาดบริสุทธิ์มคี ุณภาพดีท่สี ุด ทัง้ คุณภาพ
ทางกายภาพ คุณภาพทางเคมีและคุณภาพทางชีวภาพ โดยเฉพาะคุณภาพทางชี วภาพจะดีม าก คือไม่พ บจุล นิ ทรีย ์
ถ้าไม่มกี ารปนเปื้ อนมาจากภายนอกหลังจากขัน้ ตอนการเกิดฝน ทัง้ นี้เนื่องจากถ้าพิจารณากระบวนการเกิดฝนจะพบว่า
เป็ น กระบวนการกลัน่ (distillation) ที่เ กิด ขึ้น โดยธรรมชาตินนั ่ เอง อย่ า งไรก็ ตามคุ ณ ภาพของน า้ ฝนจะขึ้น อยู่ ก บั
คุณภาพของบรรยากาศในบริเวณที่ฝนตกด้วยเนื่องจากนา้ ฝนเป็ นนา้ อ่อนจึงมีคุณสมบัติในการละลายสิ่งต่างๆ ได้ดี
ยกตัวอย่ า งเช่ น ถ้า บริ เวณที่ฝ นตกมีฝ่ ุนละอองอยู่ ม าก น า้ ฝนก็ จะไม่ ค่ อยใสเท่ าที่ค วร หรือ บริ เวณที่ฝ นตกมีก๊า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) อยู่มาก นา้ ฝนก็จะมีฤทธิ์เป็ นกรดอ่อนๆ [เนื่องจากเกิดการรวมตัวของนา้ (H2O) และก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ เป็ นกรดไนตริก (HNO3) ขึ้น] ดังนัน้ นา้ ฝนที่ตกในชนบทย่อมจะสะอาดมากกว่านา้ ฝนที่ตกใน
ย่านชุมชนอาศัยหนาแน่ น มีการจราจรคับคัง่ หรือในย่านเมืองเขตอุตสาหกรรมในเขตชนบทประชาชนมักนิยมเก็บกัก
นา้ ฝนไวส้ าหรับบริโภคในครอบครัว โดยใช้ภาชนะรองรับนา้ ฝนต่างๆ เช่ น ตุ่ม โอ่ง แท็งค์นา้ เป็ นต้น บางหมู่บา้ นอาจ
จัดทาถังคอนกรีตเสริมเหล็กเก็บนา้ ฝนขนาดใหญ่ เพื่อเก็บกักนา้ ฝนไว้สาหรับบริโภคในหมู่บา้ น ในการรองรับนา้ ฝนให้
ได้คุณภาพนา้ ฝนที่ดีเพื่อเก็บกักไว้ใช้ประโยชน์นนั้ นอกจากจะต้องคานึงถึงคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณที่ฝน
ตกดังทีก่ ล่าวขา้ งต้นแลว้ ต้องคานึงถึงองค์ประกอบเกี่ยวกับหลังคา ภาชนะรองรับและเก็บกักนา้ ฝนด้วย
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2.2 น้าผิวดิน (surface water) หมายถึง นา้ ทีข่ งั อยู่บนพื้นผิวโลก โดยเป็ นส่วนของนา้ ฝนทีต่ กลงสู ่พ้นื ดินแลว้ ไหลลงสู ่
ทีต่ า่ ตามแม่นา้ ลาธาร ห้วย หนอง คู คลอง ทะเล มหาสมุทร รวมไปถึงนา้ ทีไ่ หลลน้ จากใต้ดนิ เข้ามาสมทบด้วยหรืออาจกล่าวได้ว่า
นา้ ผิวดินคือนา้ ฝนทีต่ กลงมา หักลบการระเหย การใช้นา้ ของพืช และการไหลซึมลงใต้ดนิ ออก นา้ ฝนส่วนที่เหลือจากการหักลบ
บางส่วนออกดังกล่าวแลว้ จะเป็ นนา้ ท่า (runoff) ไหลไปสู ่แหล่งนา้ ผิวดินต่าง ๆ แหล่งนา้ ผิวดิน มีทงั้ ทีเ่ กิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
และทีม่ นุษย์สร้างขึ้น แหล่งนา้ ผิวดินทีส่ าคัญคือ ทะเลหรือมหาสมุทร แม่นา้ ลาคลอง ทะเลสาบ และ อ่างเก็บนา้
สาหรับคุณภาพของนา้ ผิวดิน โดยทัว่ ไปแลว้ นา้ ผิวดิน มีคุณภาพทางกายภาพไม่ดีนกั กล่าวคือมัก มีความขุ่น
มีรส กลิน่ และสี ไม่ค่อยดี ทัง้ นี้เนื่องจากนา้ ผิวดินนาเอาอนุ ภาคต่าง ๆ บนพื้นดินทัง้ ที่เป็ นสารอินทรียแ์ ละสารอนินทรีย ์
ละลายเจือปนมาด้วย ส่วนคุณภาพทางเคมีของนา้ ผิวดินซึง่ มีผลมาจากการละลายของแร่ธาตุต่าง ๆ นัน้ โดยทัว่ ไปจะมี
ปริมาณไม่สูงนักหรือมีคุณภาพดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับนา้ ใต้ดิน สาหรับคุณภาพทางชีวภาพนัน้ โดยทัว่ ไปแลว้ นา้ ผิว
ดิน จะมีจุล ิน ทรีย ป์ นเปื้ อนอยู่ ค่ อนข า้ งสู ง ทัง้ นี้ เพราะน า้ ผิวดิน มีส ารอิน ทรีย แ์ ละอนิ น ทรีย ซ์ ่ึงเป็ น อาหารอย่ างดีข อง
เชื้อจุลนิ ทรียอ์ ยู่ จึงทาให้จลุ นิ ทรียเ์ พิม่ จานวนได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ฤดู กาลก็เป็ นอีกปัจจัยหนึ่งที่มอี ิทธิพลต่อการเปลีย่ นแปลงคุณภาพนา้ ของแหล่งนา้ ผิวดินมากกว่า
แหล่งนา้ ใต้ดิน ซึ่งตามปกติแลว้ ในฤดู ฝนและฤดู รอ้ น นา้ ผิวดินมักมีคุณภาพตา่ โดยในฤดู ฝน จะมีปริมาณนา้ มาก มี
อัตราการไหลของนา้ สู ง จึงเกิดการพัดพาอนุ ภาคต่ าง ๆ ลงมาปนเปื้ อนในแหล่งนา้ ผิวดินได้มาก ทาให้ความขุ่นของ
แหล่งนา้ สูงขึ้น สาหรับในฤดูรอ้ น ปริมาณของนา้ ในแหล่งนา้ ผิวดินตามธรรมชาติจะลดลง ดังนัน้ ถ้ามีการปนเปื้ อนของ
เสียต่าง ๆ จะทาให้คุณภาพนา้ ตา่ ลงเนื่องจากเกิดการเจือจางน้อย
แหล่งน า้ ผิวดิน ซึ่งเป็ น น า้ จืด มัก นิ ย มใช้เ ป็ น แหล่งน า้ ดิบเพื่อการประปา (โดยเฉพาะกับประปาขนาดใหญ่ )
มากกว่าแหล่งนา้ อื่น ๆ เนื่องจากค่ าใช้จ่ายในการปรับปรุงคุณภาพนา้ ทางด้านกายภาพและชีวภาพก็ไม่สูงมากนัก เมื่อ
เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายทีต่ อ้ งใช้เพือ่ ปรับปรุงคุณภาพนา้ ทางด้านเคมี
2.3 น้าใต้ ดนิ (underground water) หมายถึง นา้ ทีซ่ มึ แทรกและถูกกักขังอยู่ตามช่องว่างของเม็ดดิน หิน กรวด หรือ
ทราย ซึง่ อยู่ใต้พ้นื ผิวโลก สามารถนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้โดยการขุดบ่อนา้ ต้นกาเนิดของนา้ ใต้ดนิ ทีส่ าคัญคือนา้ ฝน เมือ่ นา้ ฝนตก
ลงมายังพื้น ดิน บางส่วนจะซึม ผ่ า นดิน และชัน้ หิน ต่ า ง ๆ ด้วยแรงโน้ม ถ่วงของโลก จนถึงชัน้ หิน ที่น า้ ไม่สามารถซึม ผ่ า นได้
(impervious strata) ก็จะถูกฝังอยู่ในชัน้ หินอุม้ นา้ (aquifer) ซึง่ จะอยู่ลกึ หรือตื้นมากน้อยเท่าใดขึ้นอยู่ก บั สภาพทางธรณีวทิ ยา
ของแต่ละพื้นที่
นา้ ใต้ดินเป็ นแหล่งนา้ ที่สาคัญแหล่งหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่อยู่ห่ างไกลจากแหล่งนา้ ผิวดิน นา้ ใต้ดินตาม
ธรรมชาตินนั้ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 อาณาเขต คือ
1) เขตสั มผัสอากาศ (zone of aeration) เป็ นเขตทีม่ บี ริเวณตัง้ แต่ผวิ ดินลึกลงไปจนถึงระดับนา้ ใต้ดนิ (water
table) นา้ ในบริเวณนี้จะถูกกักขังอยู่ในระหว่างช่องว่างของดินชัน้ บนของพื้ นผิวโลก ซึ่งปกติจะประกอบด้ว ยดิน กรวด ทราย
ปะปนอยู่ดว้ ยกัน มักจะมีความลึกจากระดับผิวดินไม่มากนัก ปริมาณของนา้ ใต้ดนิ ในเขตนี้จะมีปริมาณไม่มากนักและส่วนใหญ่จะ
แห้งในฤดูแล ้ง การนานา้ บริเวณเขตนี้มาใช้จงึ มักเป็ นการนามาใช้ภายในครัวเรือน เช่น บ่อนา้ ตื้น
2) เขตอิ่ มตัวด้ วยนา้ (zone of saturation) เป็ นเขตทีม่ บี ริเวณเริ่มตัง้ แต่ชนั้ ดินต่อจากระดับนา้ ใต้ดนิ ลงไป โดย
ปกติดนิ ชัน้ นี้จะเป็ นชัน้ ดินทีป่ ระกอบด้วยกรวดทราย (sand & gravel) หินเป็ นเนื้อพรุนนา้ ซึมได้ (previous rock) โพรงหิน รอย
แตกในหิน หรือที่ว่าง (void) ระหว่างหินที่นา้ สามารถเข้าไปอยู่ได้ นา้ ที่อยู่ในเขตนี้จึงเป็ นนา้ ที่ถูกเรียกว่า นา้ บาดาล (ground
water) ซึง่ ส่วนใหญ่มปี ริมาณนา้ มากพอเพียงทีจ่ ะสามารถนามาใช้อปุ โภคบริโภคในชุมชน หรือใช้ในกิจการประปา และด้วยเหตุผล
นี้ตาราบางเล่มเมือ่ กล่าวถึงนา้ ใต้ดนิ จึงหมายถึงนา้ บาดาลเป็ นหลัก
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สาหรับคุณ ภาพของน า้ ใต้ดิน โดยทัว่ ไปแลว้ คุณภาพของน า้ ใต้ดิน ทางด้านกายภาพและทางด้านชีวภาพจะ
ดีกว่าแหล่งนา้ ผิวดิน ทัง้ นี้เนื่องจากได้ผ่านการกรองโดยชัน้ ตัวกลางธรรมชาติ ขณะที่ซมึ ลึกลงใต้ดิน กล่าวคือ ปริมาณ
สารแขวนลอยและค่าความขุ่นมักค่อนขา้ งตา่ และไม่พบจุลนิ ทรี ยท์ ก่ี ่อให้เกิดโรคถ้าไม่มกี ารปนเปื้ อนมาจากภายนอกใน
ภายหลัง (ในกรณี ท่ีเ ป็ น น า้ บาดาล) แต่ คุ ณ ภาพทางด้านเคมีส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ดีน ัก คื อ มัก มีค วามกระด้าง มีเ หล็ก และ
แมงกานีสสูง ขึ้นอยู่กบั สภาพทางธรณี วทิ ยาของชัน้ นา้ นัน้ ๆ นอกจากนี้คุณภาพของนา้ ใต้ดนิ ยังแปรเปลีย่ นไปขึ้นอยู่ก ั บ
ว่าน าน า้ ใต้ดิน นัน้ มาจากเขตสัมผัสอากาศหรือเขตอิ่มตัวด้วยนา้ (น า้ บาดาล) กรณี ท่เี ป็ น เขตสัม ผัสอากาศ คุณ ภาพ
ทางด้านกายภาพและชีวภาพอาจไม่ดีนกั เนื่องจากผ่านการกรองจากกระบวนการทางธรรมชาติเป็ นระยะทางน้อยกว่า
ตัวอย่างของการนานา้ ใต้ดินในเขตนี้มาใช้คือนา้ บ่อตื้น (shallow well) ที่นิยมขุดบ่อดังกล่าวในเขตชนบทเพื่อนามาใช้
สาหรับในครัวเรือน เนื่องจากมีปริมาณนา้ ไม่มากนัก โดยทัวไปน
่ า้ ใต้ดนิ ซึง่ มาจากเขตอิม่ ตัวด้วยนา้ (นา้ บาดาล) มักไม่มี
ออกซิเจนละลายนา้ แต่อาจมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงมาก และคุณภาพของนา้ ดังกล่าวจะมีความแปรปรวน ไปตาม
ฤดูกาลน้อยกว่าแหล่งนา้ ผิวดิน
นา้ ใต้ดนิ โดยเฉพาะนา้ บาดาลสามารถนามาใช้เป็ นแหล่งนา้ เพือ่ ใช้ในการอุปโภคบริโภคและใช้ในกิจการประปา
โดยความเหมาะสมของการนามาใช้รวมทัง้ ความจาเป็ นของการปรับปรุงคุณภาพนา้ นัน้ ขึ้นอยู่กบั คุณภาพของนา้ บาดาล
ทีจ่ ะนามาใช้ ซึง่ ควรให้ความสาคัญเป็ นพิเศษกับคุณภาพทางด้านเคมี อย่างไรก็ตามขอ้ จากัดของการนานา้ ใต้ดินมาใช้
ประโยชน์ นอกจากคุ ณ ภาพน า้ แล ว้ ยังมีข อ้ จากัด ด้านอื่น ๆ เช่ น ความสามารถในการส ารวจเพื่อให้รู บ้ ริเ วณและ
ตาแหน่ งของแหล่งนา้ ใต้ดิน ความมัน่ ใจในปริมาณและอัตราการให้นา้ อย่ างเพียงพอสาหรับการ นามาใช้ประโยชน์ใน
ระยะยาว งบประมาณในการพัฒนาแหล่งนา้ ใต้ดิน รวมทัง้ ปัญหาการทรุดตัวของพื้นดิน ในกรณี ท่นี านา้ ใต้ดินมาใช้ใน
ปริมาณมาก เป็ นต้น
นอกจากแหล่งนา้ ทีก่ ล่าวถึงข้างต้น หากมองในภาพรวมเกี่ยวกับปริมาณนา้ ของโลกจะพบว่า โลกของเราเป็ นโลกแห่งนา้
ทัง้ นี้เนื่องมาจากมีพ้นื ผิวนา้ ถึงร้อยละ 70 โดยทีเ่ หลืออีกร้อยละ 30 หรือประมาณ 148 ลา้ นตารางกิโลเมตรเท่านัน้ ทีเ่ ป็ นผิวดิน แต่
กระนัน้ แหล่งนา้ ที่มนุ ษย์จะสามารถนามาใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค กลับมีเป็ นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณนา้ ทัง้ หมด
เนื่องจากประมาณร้อยละ 97 ของนา้ บนโลกเป็ นนา้ ในมหาสมุทร การนานา้ จากมหาสมุทรมาใช้ประโยชน์จาเป็ นต้องกาจัดความเค็ม
ซึง่ จะเสียค่าใช้จ่ายสูง ส่วนทีเ่ หลืออีกร้อยละ 3 นัน้ เป็ นนา้ แข็งขัว้ โลกประมาณร้อยละ 2 ดังนัน้ มีเพียงประมาณร้อยละ 1 เท่านัน้ ที่
เป็ นนา้ จืดซึง่ มนุษย์และสิง่ มีชวี ติ อืน่ ๆ สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยตรง ประกอบด้วย นา้ ผิวดิน เช่น แม่นา้ ลาคลอง ทะเลสาบ เป็ นต้น
และนา้ บาดาล อย่างไรก็ตามในจานวนนี้เป็ นนา้ บาดาลทีอ่ ยู่ระดับลึกมาก (มากกว่า 4,000 เมตร) ถึงประมาณร้อยละ 0.5

3. ความหมายของนา้ สะอาด
ในงานอนามัยสิง่ แวดลอ้ ม ความหมายของคาว่า “นา้ สะอาด” ให้ความสาคัญในด้านความปลอดภัยของสุขภาพอนามัย
ของมนุษย์เป็ นสาคัญ เนื่องจากการนานา้ ไปใช้อุปโภคบริ โภคหรือใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะใช้ด่มื หรือประกอบกิจกรรม
เช่น ปรุงอาหาร ชาระร่างกาย เป็ นต้น ลว้ นอาจมีผลต่อสุ ขภาพอนามัยได้ ดังนัน้ จึงกล่าวได้ว่านา้ สะอาดในที่น้ ีหม ายถึง นา้ ดื่ม
(drinking water or potable water)
นา้ สะอาดหมายถึง นา้ ทีใ่ สไม่มสี ี ไม่มกี ลิน่ ไม่มรี ส ไม่มสี ารพิษ หรือกัมมันตรังสี ตลอดจนเชื้อโรคปะปนอยู่ หรือถ้ามี
ปะปนอยู่ก็ตอ้ งไม่เกินมาตรฐานความปลอดภัยทีก่ าหนดไว้ (รายละเอียดเรื่องมาตรฐานคุณภาพนา้ จะได้กล่าวถึงในตอนที่ 2 ต่อไป)
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จากความหมายของนา้ สะอาดข้างต้น รวมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับวัฏจักรนา้ และแหล่งนา้ ต่าง ๆ ตามธรรมชาติดงั ทีก่ ล่าว
มาแล ้วนัน้ ทาให้สามารถแบ่งนา้ สะอาดสาหรับอุปโภคบริโภค โดยใช้คุณภาพของแหล่งนา้ ตามธรรมชาติเป็ นเกณฑ์ได้เป็ น 2 ประเภท
ดังนี้
1) นา้ ตามธรรมชาติท่ไี ม่จาเป็ นต้องผ่านกระบวนการหรือกรรมวิธีปรับปรุงคุณภาพนา้ ให้สะอาด ซึ่งสามารถ
นามาอุปโภคบริโภคได้เลย ตัวอย่างของนา้ ประเภทนี้เช่ น นา้ ฝน ในพื้นที่ซ่งี ปราศจากมลพิษทางอากาศ หรือนา้ บาดาล
บางแห่ง ซึง่ ไม่เจือปนจากสิง่ ทีเ่ ป็ นพิษเป็ นภัยต่อสุขภาพร่างกายและไม่ เป็ นทีน่ ่ ารังเกียจ เป็ นต้น
2) นา้ ทีต่ อ้ งผ่านกระบวนการหรือกรรมวิธีปรับปรุงคุณภาพนา้ ให้สะอาด ปลอดภัยสาหรับอุปโภคบริโภคก่ อน
จึงจะนามาใช้ได้ ตัวอย่างของนา้ ประเภทนี้เช่ น นา้ ผิวดิน หรือนา้ บาดาลบางแห่ งซึ่งเจือปนจากสิ่งสกปรกต่าง ๆ ทาให้
เป็ นทีน่ ่ ารังเกียจหรือเป็ นพิษภัยต่อสุขภาพอนามัย เป็ นต้น

4. ความสาคัญของนา้ สะอาด
นา้ มีความสาคัญและจาเป็ นต่อการเจริญเติบโต การดารงอยู่ของชีวติ ทุกชนิด โดยเฉพาะมนุ ษย์ ด้วยเหตุน้ ีนา้
สะอาดจึงมีความสาคัญและคุณประโยชน์อย่างมหาศาลต่ อทุก ๆ ชีวติ ทัง้ ความอยู่ดีกินดีสุขภาพอนามัย รวมทัง้ ต่ อ
ภาวะเศรษฐกิจของบ้านเมืองเป็ นอย่างยิ่ง นา้ สะอาดมีความสาคัญเนื่องจากมีทงั้ ประโยชน์และโทษดังนี้
4.1 ประโยชน์ ของน้า
ประโยชน์ของนา้ โดยเฉพาะนา้ สะอาดกับมนุ ษย์นนั้ ทีส่ าคัญคือ เพือ่ ใช้ในชีวติ ประจาวันหรือใช้ในครัวเรือนและในชุมชน
เช่น ใช้ในการบริโภคเพือ่ หล่อเลี้ยงร่างกาย ใช้ในการอาบเพือ่ ชาระลา้ งสิง่ สกปรกจากร่างกาย รวมทัง้ ใช้ในการขับเคลื่ อน และลา้ ง
ชาระสิ่งโสโครกต่ าง ๆ ในสุ ขภัณฑ์ หรือระบบท่อนา้ เสีย ใช้ในการซักลา้ ง ทาความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ ตลอดจนเสื้อผ้า
เครื่องนุ่งห่ม ใช้ในกิจการสาธารณะ เช่น ล ้างทาความสะอาดถนน ทีพ่ กั อาศัย รวมทัง้ ใช้ในการดับเพลิงเมือ่ เกิดเพลิงไหม้ เป็ นต้น
นอกจากประโยชน์ของนา้ สะอาดที่กล่าวในเบื้องต้นแลว้ ประโยชน์ข องนา้ โดยทัว่ ไปยังมีเพิ่มเติมอีกหลายประการ
เช่น ใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ใช้ในการเกษตรกรรมและการประมง ใช้เป็ นพลังงานในรูปของพลังนา้ ใช้ในการคมนาคม
ขนส่ง ขนถ่ายสินค้า ใช้เป็ นทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ ท่องเทีย่ ว และนันทนาการต่าง ๆ เป็ นต้น
4.2 โทษของน้า
โทษของนา้ ทีส่ าคัญคือ การใช้นา้ ทีไ่ ม่สะอาด ไม่ปลอดภัย หรือใช้นา้ ทีม่ ปี ญั หาด้านคุณภาพนา้ ในการอุปโภคบริโภค ซึง่ จะ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ ทาให้เกิดการเจ็บป่ วยหรือโรคต่าง ๆทีเ่ รียกว่า โรคทีเ่ กิดจากนา้ เป็ นสือ่ (water
borne diseases) ซึง่ หมายถึงโรคหรือความเจ็บป่ วยทีม่ นี า้ เป็ นสือ่ ในการแพร่กระจาย หรือเกิดจากการดื่มนา้ ทีป่ นเปื้ อนด้วยสิง่ ต่าง ๆ
ได้แก่ จากแบคทีเรีย (bacteria) เช่น อหิวาตกโรค (cholera) ซึง่ เกิดจาก Vibrio cholera โรคบิค (bacillary dysentery) ซึง่
เกิดจากแบคทีเรีย พวก Shigella flexneri หรือ Shigella dysenteriae โรคไข้รากสาดหรือไข้ไทฟอยด์ (typhoid fever) ซึง่ เกิด
จาก Samonella paratyphoid A B หรือ C เป็ นต้น จากไวรัส (virus) เช่น โรคตับอักเสบชนิดเอ (infectious hepatitis type A)
ซึง่ เกิดจากไวรัส Hepatitis A อาการท้องร่วงอย่างรุนแรงในเด็ก (gastroenteritis viral) ซึง่ เกิดจาก Rotavirus เป็ นต้น จาก
โปรโตซัว(protozoa) เช่น โรคบิดอะมีบา (amoebic dysentery) ซึง่ เกิดจากโปรโตซัวชนิด Entamoeba histolytica โรคจิอาร์เดีย
(giardiasis) ซึง่ เกิดจากโปรโตซัวชนิด Giardia lambia เป็ นต้น จากหนอนพยาธิ (helminth) เช่น โรคพยาธิไส้เดือนกลม
(ascariasis) ซึง่ เกิดจากพยาธิตวั กลมชนิด Ascaris lambricoides เป็ นต้น จากสารทีเ่ ป็ นพิษ (toxic subtances) เช่น นา้ ไม่
สะอาดทีม่ สี ารพิษพวกโลหะหนักเช่น ตะกัว่ ปรอท สารหนู แคดเมียม โครเมียม แบเรียม หรือสารทีเ่ ป็ นพิษอื่น ๆ คือ ซิลเิ นียม
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ไซยาไนด์ สารเคมีทใ่ี ช้ในกาจัดศัตรูพชื และสัตว์ ทาให้เกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคพิษจากสารโลหะหนัก (heavy metal poisoning)
เป็ นต้น
นอกจากโรคทีเ่ กิดจากนา้ เป็ นสือ่ แลว้ ยังมีโรคทีม่ คี วามเกี่ยวขอ้ งกับนา้ ซึง่ มีหลายรูปแบบได้แก่
โรคทีแ่ พร่ผ่านทางสัตว์นา้ พวกหอย ปู ปลาซึง่ มีวงจรชีวติ อาศัยอยู่ในนา้ (water-based diseases) เช่น โรคพยาธิใบไม้
ตับ โรคพยาธิใบไม้เลือด เป็ นต้น โรคทีแ่ พร่ผ่านทางแมลงทีต่ อ้ งอาศัยนา้ เป็ นแหล่งเพาะพันธุ ์ (water-related insect vectors)
เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย เป็ นต้น และโรคทีแ่ พร่ระบาดเนื่องจากการขาดแคลนนา้ สะอาด และสุขวิทยาส่วนบุคคลไม่ดพี อ
(water-washed diseases) เช่น โรคผิวหนัง โรคหิด โรคเหา เป็ นต้น
กิจกรรม 7.1.1
1. จงอธิ บายคุณภาพโดยทัว่ ไปของน้ าผิวดิน มาพอสังเขป
2. จงอธิ บายความหมายของน้ าสะอาดคืออะไร
แนวตอบกิจกรรม 7.1.1
1. คุณภาพของน้ าผิวดิ นโดยทัว่ ไปมี คุ ณภาพทางด้านกายภาพไม่ดี มักมี ความขุ่น รส กลิ่น และสี สู ง
คุณภาพทางด้านเคมีข้ ึ นอยู่กบั การละลายของแร่ ธาตุต่าง ๆ ซึ่ งปกติ จะไม่สูงนัก ส่ วนคุณภาพทางด้านชี วภาพ มักมี
จุลินทรี ยป์ นเปื้ อนอยูค่ ่อนข้างสู ง
2. น้ าสะอาด หมายถึง น้ าที่ใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ไม่มีสารพิษ หรื อกัมมันตรังสี ตลอดจนเชื้ อโรค
ปะปนอยู่ หรื อถ้ามี ปะปนอยู่ตอ้ งไม่เกิ นมาตรฐานความปลอดภัยที่ กาหนดไว้ และในงานอนามัยสิ่ งแวดล้อม
น้ าสะอาดหมายถึงน้ าดื่มหรื อน้ าบริ โภค
-
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เรื่องที่ 7.1.2
ความรู้ทวั่ ไปเกีย่ วกับการจัดการมลพิษทางนา้
ก่อนการจัดการมลพิษทางนา้ จาเป็ นต้องเขา้ ใจเกี่ยวกับความหมาย แหล่งกาเนิด และผลกระทบของมลพิษทางนา้

1. ความหมายของมลพิษทางนา้
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอ้ มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้ให้คาจากัดความของคาว่า “มลพิษ”
และ “ภาวะมลพิษ” ดังนี้
“มลพิษ” (polutant) หมายความว่า ของเสีย วัตถุอนั ตรายและมลสารอื่นๆ รวมทัง้ กากตะกอนหรือสิ่งตกค้างจากสิ่ง
เหล่านัน้ ที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งกาเนิด มลพิษ หรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดลอ้ มตามธรรมชาติ ซึ่งก่ อให้เกิด ผลกระทบต่ อคุณภาพ
สิง่ แวดลอ้ มหรือภาวะทีเ่ ป็ นพิษภัยอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ และให้หมายความรวมถึง รังสี ความร้อน เสียง
แสง กลิน่ ความสันสะเทื
่
อนหรือเหตุราคาญอืน่ ๆ ทีเ่ กิดหรือถูกปล่อยจากแหล่งกาเนิดมลพิษด้วย
“ภาวะมลพิษ” (pollution) หมายความว่า สภาวะทีส่ ง่ิ แวดลอ้ มเปลีย่ นแปลงหรือปนเปื้ อนโดยมลพิษ ซึง่ ทาให้คุณภาพ
ของสิง่ แวดล ้อมเสือ่ มโทรมลง เช่น มลพิษทางนา้ มลพิษทางอากาศ และมลพิษในดิน
จากคาจากัดความดังกล่าว เมื่อพิจารณาในส่วนของมลพิษทางนา้ จะพบว่า แหล่งนา้ ตามธรรมชาติโดยทัว่ ไป ได้แก่
แม่นา้ ลาคลอง ทะเลสาบ ทะเล และนา้ ใต้ดิน จะมีคุณสมบัติฟอกตัวเองได้ตามธรรมชาติ (self purification) โดยอาศัย
กระบวนการต่าง ๆ ดังนี้เช่น การย่อยสลายสารอินทรียโ์ ดยจุลนิ ทรียท์ ม่ี อี ยู่ในนา้ ตามธรรมชาติ (biodegradation) การตกตะกอน
ของสารมลพิษลงสู ่ทอ้ งนา้ (sedimentation) การเจือจางปริมาณสารมลพิษให้อยู่ในระดับทีไ่ ม่เป็ นอันตราย (dilution) เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม กระบวนการต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึ้นตามธรรมชาติดงั กล่าวนัน้ เป็ นกระบวนการทีต่ อ้ งใช้ระยะเวลานานและสามารถกาจัด
มลพิษได้ในปริมาณทีจ่ ากัด ดังนัน้ หากปริมาณสารมลพิษทีถ่ กู ทิ้งลงไปในแหล่งนา้ มีปริมาณมากเกินกว่าทีค่ วามสามารถของแหล่ง
นา้ จะกาจัดได้ ก็จะส่งผลเสียต่อคุณภาพนา้ หรือก่อให้เกิดมลพิษทางนา้ ได้
ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่า “มลพิษทางนา้ ” (water pollution) หมายถึง “สภาวะทีส่ ง่ิ แวดลอ้ มในแหล่งนา้ ถูกปนเปื้ อนด้วย
มลพิษทีถ่ ูกทิ้งจากแหล่งกาเนิดมลพิษหรือทีม่ อี ยู่ในสิง่ แวดลอ้ มตามธรรมชาติในปริมาณมากเกินกว่าทีค่ วามสามารถของแหล่งนา้
จะรองรับได้และทาให้คุณภาพนา้ เสือ่ มโทรมลง จนเป็ นอันตรายต่อระบบนิเวศในแหล่งนา้ และก่อให้เกิดผลกระทบต่อการนานา้ ไป
ใช้ประโยชน์”

2. แหล่งกาเนิดมลพิษทางนา้
มลพิษทีก่ ่อให้เกิดปัญหามลพิษทางนา้ ถูกปล่อยมาจากแหล่งกาเนิดหลายประเภท ซึง่ ก่อให้เกิดผลกระทบทีแ่ ตกต่างกัน
ไป ขึ้นอยู่กบั ชนิดและปริมาณของสารมลพิษ โดยทัวไปสามารถจ
่
าแนกประเภทของแหล่งกาเนิดทีส่ าคัญได้ดงั นี้
2.1 น้าเสียจากชุมชน
นา้ เสียจากชุมชน (domestic wastewater) เป็ นนา้ เสียทีเ่ กิดจากการใช้นา้ ในชีวติ ประจาวัน หรือกิจกรรมประจาวันของ
ผูค้ นทีอ่ าศัยอยู่ในชุมชน ทัง้ จากทีพ่ กั อาศัย สถานทีท่ าการ รวมถึงสถานประกอบการต่าง ๆ โดยลักษณะนา้ เสียจากชุมชนส่วนใหญ่
เป็ นสารอินทรีย ์ สรุปกลุม่ กิจกรรมทีท่ าให้เกิดนา้ เสียจากชุมชนได้ ดังนี้
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2.1.1 นา้ เสี ยจากบ้ านพักอาศัย เป็ นนา้ เสียทีเ่ กิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบ้าน เช่น การอาบนา้ การขับถ่ายสิ่ง
ปฏิกูล การประกอบอาหาร การซักล้างต่าง ๆ เป็ นต้น
2.1.2 น้า เสี ย จากสถานที่ ท าการ เป็ น น า้ เสีย ที่เ กิ ด จากสถานที่ท าการต่ า ง ๆ เช่ น โรงเรี ย น มหาวิท ยาลัย
โรงพยาบาล สถานทีร่ าชการ สานักงานต่าง ๆ
2.1.3 นา้ เสี ยจากการประกอบธุรกิจการค้ า เป็ นนา้ เสียทีเ่ กิดจากกิจกรรมการประกอบธุ รกิจการค้าในชุมชน เช่น
ตลาด โรงภาพยนตร์ ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารภัตตาคาร
2.2 น้าเสียจากอุตสาหกรรม
นา้ เสียจากอุตสาหกรรม (industrial wastewater) เกิดจากการใช้นา้ ในการประกอบกิจการต่าง ๆ ภายในโรงงาน เช่น
นา้ เสียจากการล ้างวัตถุดบิ และวัสดุอปุ กรณ์ นา้ เสียจากกระบวนการผลิต เป็ นต้น ลักษณะและปริมาณของนา้ เสียนัน้ ขึ้นอยู่กบั ชนิด
หรือประเภทของอุตสาหกรรม ขนาดของกิจการอุตสาหกรรม และการควบคุ มกากับของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนัน้ ในการ
ควบคุมมลพิษทางนา้ จึงจาเป็ นต้องทาการวิเคราะห์หาปริมาณและลักษณะของนา้ เสียของแต่ละโรงงานเพือ่ ทีจ่ ะได้ดาเนินการจัดการ
ได้อย่างเหมาะสม
2.3 การเกษตรกรรม
เนื่องจากกระบวนการเพาะปลูกมีการใช้ป๋ ยุ และสารกาจัดศัตรูพชื เพือ่ ช่วยเพิม่ ผลผลิต ทาให้ป๋ ยุ และสารกาจัดศัตรูพชื ที่
ตกค้างตามดินมีโอกาสถูกนา้ ชะไหลซึมลงสู ่นา้ ใต้ดนิ หรือถูกพัดพาไปยังแหล่งนา้ ผิวดินได้ นอกจากนี้ อาจมีปญั หามลพิษอันเนื่อง
มากจากเศษอาหารและมูลสัตว์จากฟาร์มปศุสตั ว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสซึง่ เป็ นองค์ประกอบในปุ๋ยและ
มูล สัต ว์ก็ จ ะปนเปื้ อนในแหล่ง นา้ และกลายเป็ น อาหารของพืช นา้ ทาให้พืช นา้ เจริญ เติบ โตและแพร่ ก ระจายอย่ า งรวดเร็ ว
จนก่อให้เกิดปัญหายู โทรฟิ เคชัน (eutrophication) ตามมา จนเกิดผลกระทบต่ อระบบนิเวศในแหล่งนา้ และการนานา้ ไปใช้
ประโยชน์
2.4 การทิ้งขยะมูลฝอย
การทิ้งขยะมูลฝอยลงไปในแหล่งนา้ โดยตรง หรือการนาขยะมูลฝอยไปกองทิ้งอย่างไม่ถกู วิธี เป็ นแหล่งกาเนิดนา้ เสียที่
สาคัญอีกแหล่งหนึ่ง กล่าวคือ เมือ่ ฝนตกลงมาก็จะชะเอานา้ เสียจากกองขยะ (leachate) ซึง่ ปนเปื้ อน สารอินทรีย ์ สารเคมี และเชื้อ
โรคต่าง ๆ ซึมลงสู ่แหล่งนา้ ใต้ดนิ หรือไหลลงสู ่แหล่งนา้ ผิวดินได้
2.5 การคมนาคมทางเรือ
การคมนาคมทางเรือ เป็ นแหล่งมลพิษทางนา้ ทีส่ าคัญแหล่งหนึ่งทีม่ กั จะถูกมองข้ามไป สารมลพิษจากแหล่งนี้ คือ นา้ มัน
ทีใ่ ช้กบั เครื่องจักรกลของเรืออาจเล็ดลอดลงไปในนา้ เมือ่ เรือขนส่งนา้ มันขนาดใหญ่รวั ่ หรือเกิดอุบตั ิเหตุจมลง นา้ มันจะกระจายเข้า
ไปอยู่ในแหล่งนา้ เกิดคราบนา้ มันปกคลุ ม ผิวหน้านา้ เป็ นบริเวณกว้าง ทาให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนในบริเวณนัน้ จนกระทัง่
สิง่ มีชวี ติ ล้มตายลงจานวนมาก เมือ่ คลืน่ ซัดคราบนา้ มันเข้าหาฝัง่ ทะเลก็จะก่อความสกปรกบริเวณแนวชายฝัง่ ได้
2.6 น้าเสียจากแหล่ งอื่น ๆ
แหล่งกาเนิดทีท่ าให้เกิดปัญหามลพิษทางนา้ ยังอาจเกิดจากสาเหตุอ่นื ๆ ได้อกี ดังนี้เช่น นา้ เสียทีเ่ กิดจากการทาเหมือง
แร่ การก่อสร้างและการรื้อถอนอาคาร การรัว่ ไหลของมลพิษเนื่องจากอุบตั ิเหตุหรือภัยธรรมชาติ การทีน่ า้ ฝนทาปฏิกิริยากับมลพิษ
ในอากาศและถูกพัดพาไหลลงไปในแหล่งนา้ เป็ นต้น
แหล่งกาเนิดมลพิษดังกล่าวข้างต้นนัน้ อาจจาแนกเป็ นกลุม่ ใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท คือ ประเภททีร่ ะบุตาแหน่งได้แน่นอน
(point source) โดยทัวไปจะมี
่
ลกั ษณะเป็ นแหล่งกาเนิดเดี่ยว มีจุดปล่อยมลพิษเป็ นลักษณะท่อหรือรางระบายจากแหล่งกาเนิดที่
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สามารถระบุท่มี าหรือตาแหน่ งของจุดปล่อยมลพิษได้ เช่น นา้ ทิ้งจากท่อระบายของโรงงานอุตสาหกรรมหรือระบบบาบัดนา้ เสีย
ชุมชน เป็ นต้น แหล่งกาเนิดอีกประเภทจะไม่สามารถระบุตาแหน่งได้แน่นอน (non-point source) มักเกิดจากมลสารทีม่ าจาก
แหล่งกาเนิดหลาย ๆ แหล่ง หรือแหล่งกาเนิดทีอ่ ยู่กระจัดกระจาย (miscellaneous or diffuse sources) ถูกพัดพาและไหล
ปะปนรวมกันลงไปในแหล่งนา้ ไม่สามารถจาแนกที่มาหรือระบุตาแหน่ งของจุด ปล่อยมลพิษได้ เช่ น นา้ ฝนที่ไหลผ่า นพื้น ที่
เกษตรกรรมก็จะชะลา้ งเอาทัง้ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง สารเคมี และตะกอนดินทีต่ กค้างทัว่ ทัง้ พื้นทีผ่ สมรวมกันไปหมด หรือนา้ ฝนทีไ่ หล
ผ่านถนนในเมืองก็จะชะเอาดินโคลน คราบนา้ มัน สารเคมี และเศษขยะตกค้างตามท้องถนนไหลรวมกันลงไปในแหล่งนา้ เป็ นต้น

3. ผลกระทบของมลพิษทางนา้
แหล่งนา้ ตามธรรมชาติเป็ นทรัพยากรทีม่ จี ากัด ประกอบกับปริมาณการใช้นา้ เพิ่ มขึ้นมาก และขาดการจัดการทีด่ ี หากมี
สารมลพิษจากแหล่งต่างๆ ปนเปื้ อนในแหล่งนา้ มากเกินกว่าความสามารถของแหล่งนา้ ที่จะทาให้บริสุทธิ์ดว้ ยตัวเองได้ ก็จะทาให้
คุณภาพนา้ เปลีย่ นแปลงไป และก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ของแหล่งนา้ มลพิษทางนา้ จึงเป็ นประเด็นปัญหาทีส่ าคัญ
และก่อให้เกิดผลกระทบทีร่ ุนแรงมากขึ้น ทัง้ นี้ข้ นึ อยู่กบั ชนิดและปริมาณสารมลพิษทีป่ นเปื้ อ นในแหล่งนา้ โดยสรุปผลกระทบของ
มลพิษทางนา้ ในด้านต่าง ๆ ได้ดงั นี้
3.1 ผลกระทบต่ อสุ ขภาพ
แหล่งนา้ ทีเ่ กิดปัญหามลพิษอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในลักษณะต่าง ๆ คือ
3.1.1 ก่ อให้ เกิดผลกระทบต่ อคุณภาพชีวิต มลพิษทางนา้ จะส่งผลให้นา้ ในแหล่งนา้ เปลีย่ นเป็ นสีดาคลา้ และส่ง
กลิน่ เหม็น ก่อให้เกิดความราคาญ บันทอนสุ
่
ขภาพจิตของผูพ้ บเห็น ผูท้ ส่ี ญั จรทางนา้ และส่งผลกระทบต่อการดารงชีวติ ของผูท้ ่ี
อาศัยอยู่บริเวณนัน้ ได้
3.1.2 ได้ รับอันตรายจากเชื อ้ โรค หากหากแหล่งนา้ มีการปนเปื้ อนเชื้อโรคทีส่ ามารถติดต่อได้ทางนา้ ก็จะเป็ นแหล่ง
แพร่เชื้อโรค ทาให้เกิดโรคระบาด เช่น โรคอหิวาตกโรค ไทฟอยด์ บิด เป็ นต้น
3.1.3 ได้ รับอันตรายจากสารมลพิษ หากมีสารพิษปนเปื้ อนในแหล่งนา้ ก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายจากการสัมผัส
หรือบริโภคนา้ ทีป่ นเปื้ อนสารพิษนัน้ โดยตรง หรืออาจได้รบั อันตรายจากการบริโภคสัตว์นา้ ทีม่ สี ารพิษสะสมอยู่ (เช่น การเกิดโรค
มินามาตะ จากการรับประทานปลาทีม่ สี ารปรอทสู ง หรือเกิดโรคอิไต-อิไต จากการได้รบั สารแคดเมียม เป็ นต้น ) ทัง้ นี้ข้ นึ อยู่กบั
ปริมาณและความเป็ นอันตรายของสารมลพิษ บางกรณีอาจได้รบั สารมลพิษสะสมติดต่อกันเป็ นเวลานานจึงจะเกิดอันตราย แต่ถา้
ได้รบั สารมลพิษทีม่ คี วามเป็ นอันตรายสูงหรือได้รบั ในปริมาณมาก ก็อาจจะทาให้เกิดผลกระทบแบบเฉียบพลันได้
3.2 ผลกระทบต่ อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ
คุณภาพนา้ มีความสาคัญต่อการดารงชีวติ ของสัตว์นา้ เช่น ปริมาณออกซิเจนทีล่ ะลายในนา้ pH คาร์บอนไดออกไซด์
แอมโมเนีย ไนเตรท อุณหภูมิ ของแข็งแขวนลอย (ปริมาณของแข็งแขวนลอยจะมีผลต่อการวางไข่และการฟักออกเป็ นตัวของปลา)
ปริมาณสารพิษต่างๆ (สารบางชนิดมีพษิ โดยตรง และสามารถสะสมในสิง่ มีชีวติ ในห่วงโซ่อาหารได้) เกลือของสารอินทรียบ์ างอย่าง
ก็มผี ลต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวติ ในนา้ รวมทัง้ อาจก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในเรื่องชนิดและจานวน ของสิ่งมีชีวติ ที่เป็ น
ส่วนประกอบของระบบนิเวศจนอาจทาให้สมดุลตามธรรมชาติเสียไป
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3.3 ผลกระทบต่ อการเกษตรกรรม
การนานา้ จากแหล่งนา้ ทีม่ กี ารปนเปื้ อนของเสียมาใช้ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการเกษตรได้ เช่น pH หรือเกลือ
อนินทรียต์ ่างๆ ในนา้ นัน้ อาจเปลีย่ นแปลงไปจนไม่เหมาะสมต่อการนามาใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์ โดย
อาจทาให้เกิดความเสียหายต่อพืช มีผลทาให้พชื เจริญเติบโตน้อยลงและได้ผลผลิตตา่ ลง
3.4 ผลกระทบต่ อเศรษฐกิจ
ของเสียทีถ่ กู ปล่อยลงไปสูแ่ หล่งนา้ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจในด้านต่างๆ เช่น ต้อ งสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการ
ออกแบบบาบัด ค่าใช้จ่ายในการป้ องกันควบคุมและปรับปรุงแก้ไขปัญหามลพิษทางนา้ ค่าความเสียหายอันเนื่องมาจากการสู ญเสีย
ประโยชน์ของทรัพยากรและสิ่งมีชีวติ ในนา้ ต่าง ๆ ค่ าความเสียหายอันเนื่องมาจากมลพิษทางนา้ ต่อมนุ ษย์ในลักษณะอื่นๆ เช่น
ค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุข ความเสียหายต่อการท่องเทีย่ วเนื่องจากแหล่งนา้ ขาดความสวยงามตามธรรมชาติไป เป็ นต้น
กิจกรรม 7.1.2
อธิ บายความหมายของมลพิษทางน้ า
แนวตอบกิจกรรม 7.1.2
“มลพิษทางน้ า” (water pollution) หมายถึง สภาวะที่สิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ า (ได้แก่ น้ าใต้ดิน แม่น้ า ลาคลอง
ทะเลสาบ ทะเล) ถูกปนเปื้ อนด้วยมลพิษที่ ถูกทิ้งจากแหล่งกาเนิ ดมลพิษหรื อที่ มีอยู่ในสิ่ งแวดล้อมตามธรรมชาติ ใน
ปริ มาณมากเกินกว่าที่ความสามารถของแหล่งน้ าจะรองรับได้และทาให้คุณภาพน้ าเสื่ อมโทรมลง จนเป็ นอันตรายต่อ
ระบบนิเวศในแหล่งน้ าและก่อให้เกิดผลกระทบต่อการนาน้ าไปใช้ประโยชน์
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เรื่องที่ 7.1.3
คุณภาพและลักษณะนา้
ในการจัดหานา้ สะอาดและการจัดการมลพิษทางนา้ องค์ประกอบหนึ่งทีต่ อ้ งพิจารณาและให้ความสาคัญคือ เรื่องคุณภาพ
และลักษณะนา้ ดังนัน้ ในเรื่องนี้จงึ จาเป็ นต้องกล่าวถึงความรูพ้ ้นื ฐานเกี่ยวกับคุณภาพและลักษณะนา้ ในเบื้องต้นก่อน ในการจัดหา
นา้ สะอาดมักเรียกว่า คุณภาพนา้ (quality) แต่ในการจัดการมลพิษทางนา้ มักเรียกว่า ลักษณะนา้ (characteristic) ซึ่งโดย
ความหมายแลว้ เหมือนกันคือหมายถึงสิง่ /ส่วนประกอบต่างๆทีเ่ จือปนอยู่ในนา้ อย่างไรก็ตามพารามิเตอร์ทเ่ี น้นในแต่ ละเรื่องอาจ
เหมือน หรือแตกต่างกันไปบ้าง เนื่องจากในเรื่องการจัดหานา้ สะอาดเน้นคุณภาพนา้ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการนานา้ มาอุปโภค/บริโภคเป็ น
หลัก ส่วนเรื่องการจัดการมลพิษทางนา้ เน้นลักษณะนา้ ทีก่ ่อให้เกิดปัญหามลพิษ
คุณภาพและลักษณะนา้ สามารถจาแนกออกเป็ นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภทคือ คุณภาพ/ลักษณะนา้ ทางด้า น
กายภาพ (physical quality /characteristic) คุณภาพ/ลักษณะนา้ ทางด้านเคมี (chemical quality /characteristic) และ.
คุณภาพ/ลักษณะนา้ ทางด้านชีวภาพ (biological quality /characteristic) มีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้

1. คุณภาพ/ลักษณะนา้ ทางด้ านกายภาพ
เป็ นคุณลักษณะทัว่ ๆ ไปของนา้ ที่สามารถทราบได้ดว้ ยประสาทสัมผัส เช่น ด้วยตา ด้วยการดมกลิน่ และด้วยการลิ้มรส
เป็ นต้น ดัชนีคุณภาพ/ลักษณะนา้ หรือพารามิเตอร์ (parameter) ทางด้านกายภาพทีส่ าคัญในการจัดหานา้ สะอาดและการจัดการ
มลพิษทางนา้ ดังตารางที่ 7.1
ตารางที่ 7.1 ตัวอย่างคุณภาพ/ลักษณะน้ าทางด้านกายภาพ
ดั ช นี คุ ณ ภาพน้ า
ความหมาย/ทีม่ า
หรื อพารามิเตอร์
สี (color)1
สีของนา้ ตามธรรมชาติเกิดจากการสลายตัว
ของสารอินทรียว์ ตั ถุพวกแทนนิน (tannin)
กรดฮิวมิก (humic acid) จึงมีสนี า้ ตาลปน
เหลืองหรือสีชา นอกจากนี้ สีของนา้ อาขเกิด
มีก ารปนเปื้ อนน ้า เสีย จากชุ ม ชน โรงงาน
อุตสาหกรรมด ้วย
รส2และกลิน่ 1
รสและกลิน่ ของนา้ เกิด จากสารอินทรียว์ ตั ถุ
(taste and odor) เป็ นส่วนใหญ่ และอาจเกิดจากสาร
อนินทรียว์ ตั ถุบางตัวได ้ กลิน่ ในนา้ อาจเกิด
ได ้จากหลายสาเหตุ
อุณหภูมิ
การเปลี่ ย นแปลงอุ ณ หภู มิ ข องน ้ า ตาม
1
(temperatures) ธรรมชาติ เกิดขึ้นไดเ้ นื่อ งจากปัจจัยหลาย

ความสาคัญ
ถึงแม ้ว่าสีทเ่ี กิดโดยธรรมชาติจากการย่อยสลายของพืช
ต่าง ๆ ไม่มีอนั ตรายต่อสุขภาพ แต่ สที ่เี กิดขึ้นจากการ
ป น เ ปื้ อ น น ้ า เ สี ย มั ก ถู ก น า ม า ใ ช้บ อ ก ส ภ า ว ะ
(condition) ของนา้ ในขณะนัน้ ๆ ว่าเป็ นอย่างไร

ในการจัด หาน า้ สะอาด รสและกลิ่น ในน า้ เป็ น ปัญหา
โดยตรงต่ อ น า้ เพื่อ การอุป โภคบริโ ภค ในการจัด การ
มลพิษทางนา้ ใช้บอกสภาวะ (condition) ของนา้
อุณหภูมิของนา้ ส่งผลต่ อปฏิกิริยาทางเคมีและชีวภาพ
ต่ าง ๆ ที่เกิด ขึ้น ในน า้ รวมทัง้ ส่งผลกระทบต่ อ ระบบ
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ปัจจัย เช่น อุณหภูมขิ องอากาศปริมาณและ
ระดับความลึกของนา้ ในแหล่งนา้ นัน้ หรือ
การได ้รับนา้ ทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมบาง
ค่ า ความเป็ นกรด เป็ นพารามิเตอร์ท่แี สดงถึงระดับความเป็ น
ด่ า งหรื อ ค่ า พี เ อช กรดหรือด่างของนา้ โดยบอกเป็ นค่ าความ
(pH)1
เข ้มข ้น ของไฮโดรเจนในนา้ ในสเกลลอกการิ
ทึม โดยค่าpHมีตงั้ แต่0 ถึง 14
ความขุน่
ความขุน่ ของนา้ เกิดจากสารแขวนลอยในนา้
2
(turbidity)
(suspended matter) ไม่วา่ จะอยู่ในรูป
สารอินทรีย ์ สารอนินทรียห์ รือเป็ น
คอลลอยด์ (colloid)

นิเวศในแหล่งนา้

ค่า pH มีผลต่อปฏิกิริยาทางเคมีและความสมดุลทาง
เคมีต่าง ๆ ในนา้ นอกจากนี้ ในกระบวนการปรับปรุ ง
คุณภาพนา้ และบาบัดนา้ เสียบางกระบวนการจึงต้องมี
การควบคุมค่า pH
ในการจัดหานา้ สะอาดนิยมใช้ค่าความขุ่นของนา้ แทนค่า
ปริมาของแข๊งแขวนลอยเนื่องจากเป็ นค่ าดัชนีคุณภาพ
นา้ ที่สงั เกตเห็นไดง้ ่ายที่สุดจึงมีความสาคัญต่อทัศนคติ
ในการเลือกอุปโภคบริโภคนา้ ของผู ้ใช้นา้ การลดความ
ขุน่ ของนา้ จึงเป็ นเป้ าหมายหนึ่งของการผลิตนา้ ประปา

หมายเหตุ 1 เป็ นพารามิเตอร์ทน่ี ิยมใช้ในการจัดหานา้ สะอาดและการจัดการมลพิษทางนา้
2 เป็ นพารามิเตอร์ทน่ี ิยมใช้ในการจัดหานา้ สะอาด

2. คุณภาพ/ลักษณะนา้ ทางด้ านเคมี
คุ ณ ภาพ/ลัก ษณะน ้า ทางเคมีข องน ้า เกิ ด จากการละลายของสารประกอบต่ า ง ๆ ทัง้ สารอนิ น ทรี ย ์แ ละ
สารอิน ทรีย ท์ ่เี จือปนในน า้ เนื่ องจากนา้ เป็ น ตัวทาละลายที่ดีม าก สารประกอบเหล่านี้ ส ามารถทาให้คุณ ภาพของน า้
เปลีย่ นแปลงไปได้ พารามิเตอร์ทางด้านเคมีมอี ยู่จานวนมาก ในทีน่ ้ ีกล่าวถึงเฉพาะที่มคี วามสาคัญ และเกี่ยวขอ้ งกับงาน
จัดหานา้ สะอาดและการจัดการมลพิษทางนา้ ดังตารางที่ 7.2
ตารางที่ 7.2 ตัวอย่างคุณภาพ/ลักษณะน้ าทางด้านเคมี
ดัชนีคุณภาพน้า
หรื อพารามิเตอร์
ความเป็ นด่าง
(alkalinity)1

ปริมาณออกซิเจนที่
ละลายนา้
(dissolved
oxygen; DO)1

ความหมาย/ทีม่ า

ความสาคัญ

หมายถึง ความสามารถของนา้ ทีจ่ ะรับอนุมูล
ไฮโดรเจน (H+) หรือคือปริมาณความ
ต้องการกรดเข ้มข ้นในการทาให ้นา้ เป็ นกลาง
ซึง่ บ่งชี้โดยใช้ค่าพีเอช
ออกซิเจนทีล่ ะลายในนา้ จะเกิดไดจ้ ากการ
ละลายของก๊าซออกซิเจนในอากาศหรือพืช
นา้ ทาการสังเคราะห์แสงให ้ก๊าซออกซิเจนกับ
นา้ ค่าปริมาณออกซิเจนทีล่ ะลายนา้ แปรผัน
ตามอุณหภูมแิ ละความดันบรรยากาศ

ความเป็ นด่างในนา้ ไม่มโี ทษต่อสุขภาพของมนุ ษย์
มากนัก แต่นา้ ซึง่ มีค่าความเป็ นด่างสูงจะมีรสชาด
ไม่น่าบริโภค นอกจากนี้ความเป็ นด่างยังทาหน้าที่
เป็ นตัวควบคุมพีเอชของนา้ (buffer)
เนื่องจากพืชนา้ และสัตว์นา้ ต่าง ๆ ต้องอาศัย
ออกซิเจนทีล่ ะลายอยู่ในนา้ ในการดารงชีวติ
ค่า DO จึงมีความสาคัญต่อสิง่ มีชีวติ ดังกล่าว
นอกจากนี้ ค่า DO จะเป็ นพารามิเตอร์ทส่ี าคัญซึง่
บ่งชี้ให ้เห็นถึงสภาพของแหล่งนา้ ต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การปนเปื้ อนของสารอินทรีย ์

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดลอ้ ม
ของแข็ง 1

ไนโตรเจน1

ของแข็งในนา้ มีหลายรูแปบบ เช่น ของแข็ง
ละลาย (dissolved solids; DS) ของแข็ง
แขวนลอย (suspended solids; SS)
ของแข็งตกตะกอน (settleable solids)
เกิตจากการปนเปื้ อนและชะล ้างของสาร
ต่างๆลงสู ่นา้
ไนโตรเจนทีพ่ บในนา้ อาจอยู่ใน
รูปของอินทรียไ์ นโตรเจน (organic
nitrogen; Org-N) แอมโมเนียไนโตรเจน
(NH3-N) ไนไตรท์ (nitrite;NO2- ) ไนเตรท
(nitrate; NO3- )
สารประกอบไนโตรเจนรูปต่างๆ มี
ความสัมพันธ์กนั สามารถเปลีย่ นรูปกลับไป
มากันได ้โดยปฏิกิรยิ าชีวเคมีของแบคทีเรีย

ของแข็งละลายนา้ เป็ นตัวบ่งบอกปริมาณสารต่างๆ
ทีล่ ะลายโดยรวมอยู่ในนา้ ทาให ้ทราบว่านา้ นัน้ มี
ความบริสุทธิ์หรือมีการปนเปื้ อนมากน้อยเพียงใด
ของแข็งแขวนลอย(SS)นิยมใช้ในจัดการมลพิษ
ปริมาณSS มีผลต่อแหล่งนา้ ต่างๆ

ในการจัดการมลพิษทางนา้ ไนโตรเจน เป็ นธาตุ
อาหารพืชเ(Plant nutrients)ตัวหนึ่งซึง่ เป็ น
สาเหตุสาคัญทีท่ าให ้เกิดปรากฏการณ์ยูโทรฟิ เคชัน
(Eutrophication) หรือปรากฎการณ์นา้ เปลีย่ นสี
ทีเ่ กิดจากการเจริญเติบโตและเพิม่ ปริมาณอย่าง
รวดเร็วของพืชนา้ หรือสาหร่าย (Algae bloom)
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในแหล่งนา้ สาหรับใน
การจัดหานา้ สะอาด ไนเตรทจะมีผลต่อสุขภาพ
ของเด็กอ่อนทีม่ อี ายุตา่ กว่า 2 เดือนทาให ้เกิด
โรคบลูเบบี (blue baby syndrome/
methemoglobinemia) ส่งผลให ้ร่างกายเด็กขาด
ออกซิเจนได ้
สารทีเ่ ป็ นพิษ (toxic สารทีเ่ ป็ นพิษคือ โลหะหนัก (heavy metal) โลหะหนักและสารทีเ่ ป็ นพิษเหล่านี้มสี ง่ โดยตรงผล
substances)1
ทีเ่ ป็ นพิษต่อมนุ ษย์ คือ ปรอท (Hg) ตะกัว่ ต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ นา้ ทีม่ สี ารทีเ่ ป็ นพิษ
(Pb) สารหนู (As) แคดเมียม (Cd)
ละลายอยู่ในปริมาณไม่มากนักก็อาจเป็ นอันตราย
โครเมียม (Cr) แบเรียม (Ba) นอกจากนี้ยงั ต่อการบริโภคไดด้ งั นัน้ สารทีเ่ ป็ นพิษจึงมี
มีสารทีเ่ ป็ นพิษอืน่ ๆ ที่สาคัญ คือซิลเิ นียม ความสาคัญทัง้ ในการจัดหานา้ สะอาดและการ
(Se) ไซยาไนด์ (CN-) โลหะหนักและสารที่ จัดการมลพิษทางนา้
เป็ นพิษเหล่านี้ บางตัวอาจพบได ้ในแหล่งนา้
ตามธรรมชาติหรืออาจเกิดการปนเปื้ อนจาก
กิจกรรมต่างๆ ของมนุ ษย์
ความกระดา้ ง
เกิดจากการละลายของอิออนของโลหะทีม่ ี ความกระดา้ งมีความสาคัญในการจัดหานา้ สะอาด
2
(hardness)
ประจุบวกสอง (divalent metallic
เป็ นพารามิเตอร์ทท่ี าให ้เกิตตะกรันในท่อและ
cations) ทีส่ าคัญไดแ้ ก่ แคลเซียม และ
สุขภัณฑ์ต่างๆ
แมกนีเซียมอิออนในนา้
สารอนินทรีย ์
สารอนินทรียใ์ นนา้ มีอยู่มากมาทีส่ าคัญเช่น สารอนินทรียเ์ หล่านี้เป็ นพารามิเตอร์ทส่ี าคัญใน
(inorganic
เหล็ก (iron; Fe) และแมงกานีส
การจัดหานา้ สะอาด เช่น นา้ ซึง่ มีเหล็ก แมงกานีส
2
matter)
(manganese; Mn)คลอไรด์ (chlorides; คลอไรด์เป็ นสาเหตุของความน่ารังเกียจทีจ่ ะดืม่ นา้
Cl-)ฟลูออไรด์ (fluoride; F-) สารอนินทรีย ์ นัน้ ฟลูออไรด์เป็ นธาตุทจ่ี าเป็ นมีประโยชน์ในการ
เหล่านี้เกิดจากการละลายจากชัน้ ดิน หินใน ป้ องกันโรคฟันผุ ดังนัน้ นา้ ทีม่ ฟี ลูออไรด์นอ้ ย
ธรรมชาติ
เกินไปอาจทาให ้เกิดโรคฟันเปราะหรือหักง่าย
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ไตรฮาโลมีเทน
(trihalomethane;
THM)2

เกิดจากการทาปฏิกิรยิ าระหว่างคลอรีนหรือ
พวกฮาโลเจนอืน่ ๆ เช่น โบรมีน เป็ นต้น
กับกรดฮิวมิค (humic) และกรดฟุลวิก
(fulvic) หรือสารทีเ่ กิดจากการย่อยสลาย
สารอินทรียอ์ น่ื ๆ
สารอินทรีย ์
เป็ นสารประกอบทีม่ ธี าตุคาร์บอนไฮโดรเจน
(organic matter)3 และออกซิเจน เป็ นองค์ประกอบหลัก เช่น
โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เนื่องจาก
สารอินทรียม์ หี ลายประเภท รวมทัง้ การ
วิเคราะห์ปริมาณสารอินทรียโ์ ดยตรงนัน้ มี
ความยุ่งยากจึงกาหนดพารามิเตอร์ทใ่ี ช้วดั
ขึ้นทีน่ ิยมใช้กนั คือ บีโอดี (biochemical
oxygen demand: BOD) ซีโอดี
(chemical oxygen demand; COD)
นา้ มันและไขมัน (oil นา้ มันและไขมันในนา้ ส่วนใหญ่เกิด
& grease)3
กิจกรรรมของมนุษย์เช่นจากกิจกรรม
การประกอบอาหารจากอุตสาหกรรมอาหาร
นา้ มันปิ โตรเลียมทีป่ นเปื้ อนมาจากการขุด
เจาะนา้ มัน การกลันน
่ า้ มัน อุตสาหกรรม
ปิ โตรเคมี อุบตั ิเหตุรวไหลจากการคมนาคม
ั่
เป็ นต้น

(dental carries) แต่ถ ้าในนา้ มีฟลูออไรด์มากกว่า
1.5 มก./ลิตร มีความเสีย่ งต่อการเกิดฟันเป็ น
คราบหรือเป็ นจุดดา ๆ (mottled enamel/
dentalfluorosis) หรือทีเ่ รียกว่า ฟันตกกระ
THM เช่น chloroform,
bromoform,bromodichloromethane dibromochloromethane
เป็ นสารประกอบทีก่ ่อให ้เกิดมะเร็ง
ค่าบีโอดี และ.ค่าซีโอดีเป็ นค่าทีม่ คี วามสาคัญทีใ่ ช้
ในการตรวจสอบปริมาณความสกปรกหรือการ
ปนเปื้ อนสารอินทรียใ์ นแหล่งนา้ รวมทัง้ ใช้ในการ
ออกแบบและควบคุมระบบบาบัดนา้ เสียทาง
ชีวภาพ

นา้ มันและไขมันทีเ่ คลือบอยู่บนผิวนา้ จะขัดขวาง
การการละลายของออกซิเจนลงสู ่แหล่งนา้ และ
ป้ องกันการทะลุของแสงซึง่ เป็ นองค์ประกอบ
สาคัญในการสังเคราะห์แสงของพืช

หมายเหตุ 1 เป็ นพารามิเตอร์ทน่ี ิยมใช้ในการจัดหานา้ สะอาดและการจัดการมลพิษทางนา้
2 เป็ นพารามิเตอร์ทน่ี ิยมใช้ในการจัดหานา้ สะอาด
3 เป็ นพารามิเตอร์ทน่ี ิยมใช้ในการจัดการมลพิษทางนา้

3. คุณภาพ/ลักษณะนา้ ทางด้ านชีวภาพ
คุณภาพนา้ ทางด้านชีวภาพเป็ นอีกด้านที่มคี วามสาคัญมากสาหรับการจัดหานา้ สะอาด เนื่องจากนา้ เป็ นสื่อนาโรคได้
(water borne disease) และโดยความจริงแล ้วภาพรวมของคุณภาพนา้ ทางด้านชีวภาพ หมายถึงการทีน่ า้ มีสง่ิ มีชีวติ ต่าง ๆ อยู่ใน
นา้ เช่ น พืชนา้ สัตว์นา้ และจุลนิ ทรีย ์ ซึ่งมีทงั้ ประโยชน์และโทษต่ อมนุ ษย์ ในการจัดหานา้ สะอาด เน้นที่ คุณภาพนา้ ทางด้าน
จุลนิ ทรีย ์ (microorganism) พารามิเตอร์ท่สี าคัญ ดังตารางที่ 7.3 สาหรับในการจัดการมลพิษทางนา้ จุลนิ ทรียโ์ ดยเฉพาะ
แบคทีเรียช่วยในการบาบัดนา้ เสียทางชีวภาพ
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ตารางที่ 7.3 ตัวอย่างคุณภาพ/ลักษณะน้ าทางด้านชี วภาพ
ดัชนีคุณภาพน้าหรื อ
ความหมาย/ทีม่ า
พารามิเตอร์
จานวนแบคทีเรียทัง้ หมด เป็ นการตรวจวัดจานวนแบคทีเรียทัง้ หมดโดย
(total bacteria or
การเพาะเลี้ยงบนอาหารวุ ้น (agar) แล ้วนับจานวน
standard plate count) กลุม่ หรือจุดเล็ก ๆ (colony) ของแบคทีเรียที่
เกิดขึ้น
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
เป็ นการตรวจวัดจานวนของแบคทีเรียในกลุม่
(total coliform index) โคลิฟอร์ม
ฟี คลั โคลิฟอร์มหรือ
อี โคไล (feccal
coliform orE. Coli
index))

เป็ นการตรวจวัดจานวนของฟี คลั โคลิฟอร์ม
แบคทีเรียหรืออี โคไล

ความสาคัญ
บ่งบอกถึงจานวนแบคทีเรียทัง้ หมดใน
ภาพรวม(ไม่แยกกลุม่ ) นิยมใช้เป็ นดัชนี
คุณภาพในเบื้องต้น
บ่งบอกถึงจานวนแบคทีเรียในกลุม่
โคลิฟอร์ม (จึงมีความจาเพาะเจาะจง
มากกว่า total bacteria )
เนื่องจาก E.coli อาศัยอยู่ในลาไส ้ของ
สัตว์เลือดอุ่นเท่านัน้ ดังนัน้ ถ ้าตรวจพบ
E.coli ในนา้ แสดงว่านา้ นัน้ มีอจุ จาระ
ปนเปื้ อนอยู่อย่างแน่นอน จึงมีโอกาสทีจ่ ะมี
จุลนิ ทรียท์ ท่ี าให ้เกิดโรคชนิดอื่นเจือปนอยู่
ด ้วยเช่นกัน จึงไม่ปลอดภัยต่อการนามา
อุปโภคบริโภค

4. ค่าภาระบรรทุกและค่าสมมูลประชากร
ในการจัดการมลพิษทางน า้ นอกจากคุ ณภาพ/ลักษณะนา้ แลว้ ควรมีความรู เ้ กี่ยวกับ ค่ า ภาระบรรทุกและค่ าสมมูล
ประชากร มีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
4.1 ค่ าภาระบรรทุก (loading) เป็ นค่าทีไ่ ด้จากการนาปริมาณ (quantity) และลักษณะ (characteristic) ของนา้
เสียมาคูณกันดังสมการ
ค่าภาระบรรทุก = ความเขม้ ขน้ ของสารมลพิษ × อัตราการไหลของนา้ เสีย …………(7.1)
(กรัม/วัน)
(กรัม/ลบ.ม.)
(ลบ.ม./วัน)
ค่ าภาระบรรทุก เป็ นข้อมูลที่มีความสาคัญมากต่ อการออกแบบและควบคุมระบบบาบัดนา้ เสีย ตัวอย่างของค่ าภาระ
บรรทุกเช่น BOD LOADING ,COD LOADING, SS LOADING เป็ นต้น นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าภาระบรรทุกเป็ นการพิจารณา
องค์ประกอบทัง้ ทางด้านปริมาณ (คืออัตราการไหลของนา้ เสียในสมการ) และลักษณะของนา้ เสีย (คือ ความเข้มขันของสารมลพิษ
ในสมการ)ร่วมกัน การบอกว่าแหล่งกาเนิดมลพิษทางนา้ ใดๆจะก่อให้เกิดมลพิษทางนา้ มากหรือน้อยเพียงใดควรพิจารณาเป็ นค่ า
ภาระบรรทุก ดังตัวอย่างเช่ นแหล่งกาเนิด นา้ เสียที่มคี วามสกปรกมาก แต่มีปริมาณน้อยอาจก่อให้เกิดปัญหาหรือคิดเป็ นความ
สกปรกรวม (total waste loading) เท่ากับหรือใกล ้เคียงกับแหล่งกาเนิดมนา้ เสียทีม่ คี วามสกปรกน้อย แต่มปี ริมาณมาก เป็ นต้น
4.2 ค่ าสมมูลประชากร (population equivalence) คือ ปริมาณสารมลพิษทีว่ ดั ต่อหนึ่งหน่วยของแหล่งกาเนิดใน
กรณีทเ่ี ป็ นนา้ เสียจากชุมชน หมายถึงค่าความสกปรกหรือสารมลพิษในรูปสารอินทรียท์ ว่ี ดั ได้โดยหน่วยวัดบีโอดีอนั
เกิดจากการดาเนินชีวติ ของคน ๆ หนึ่งและสามารถหาได้จากสมการ

7-22 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดลอ้ ม
ค่าสมมูลประชากร = บีโอดีในนา้ เสีย × ปริมาณนา้ เสียทีค่ น ๆ หนึ่งผลิตออกมาต่อวัน ………(7.2)
(กรัม/ลิตร)
(ลิตร/คน/วัน)
= ปริมาณบีโอดี เป็ นกรัม/คน-วัน
กิจกรรม 7.1.3
1. จงอธิ บาย พารามิเตอร์ที่สาคัญของคุณภาพ/ลักษณะน้ าทางด้านชี วภาพที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาน้ า
สะอาด
2. โรงงาน M ปล่อยน้ าเสี ยลงแหล่งน้ า มีอตั ราการไหล 2,000 ลบ.ม./วัน ค่า BOD ในน้ าเสี ย 15 มก./
ลิตร จงคานวณหาค่าภาระบรรทุก (BOD LOADING)
แนวตอบกิจกรรม 7.1.3
1. พารามิเตอร์ที่สาคัญของคุณภาพ/ลักษณะน้ าทางด้านชี วภาพที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาน้ าสะอาดมี3
พารามิเตอร์ ได้แก่ การตรวจจานวนแบคทีเรี ยทั้งหมด การตรวจหาโคลิฟอร์ มแบคทีเรี ย และการ
ตรวจหาฟี คัล โคลิฟอร์ม
2. จากสมการ 7.1 แทนค่า 2,000 ลบ.ม./วัน × 15 กรัม/ลบ.ม. = 30,000กรัม/วัน
(15 มก./ลิตร = 15 กรัม/ลบ.ม. เนื่องจาก 1 ลบ.ม.= 1,000 ลิตร และ 1กรัม = 1,000มก.)
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เรื่องที่ 7.1.4
มาตรฐานคุณภาพนา้
ในการจัดหานา้ สะอาดและการจัดการมลพิษทางนา้ นอกจากจะต้องทาความเขา้ ใจเกี่ยวกับคุณภาพนา้ ทางด้าน
ต่างๆ แลว้ ยังจาเป็ นต้องทราบและเขา้ ใจถึงเรื่องมาตรฐานคุณภาพนา้ ด้วย
มาตรฐานคุณภาพนา้ (water quality standard) หมายถึง ข้อกาหนดของคุณภาพนา้ ที่ใช้เป็ นเกณฑ์เพือ่ ควบคุมหรือ
แนะน าตามวัตถุประสงค์ท่ีตอ้ งการใช้ต่า งๆ ทัง้ นี้ มาตรฐานคุ ณภาพนา้ อาจกาหนดเป็ นกฎหมายข้อบังคับหรือ ข้อ แนะน าจาก
หน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องโดยเฉพาะจากหน่วยงานภาครัฐ ซึง่ ในแต่ละประเทศมักมีการกาหนดมาตรฐานของตัวเองขึ้นมา
โดยทัวไปการก
่
าหนดมาตรฐานคุณภาพนา้ มักมีการกาหนดไว้ดงั นี้ คือ มาตรฐานคุณภาพแหล่งนา้ (stream standard)
มาตรฐานนา้ ทิ้ง (effluent standard) มาตรฐานนา้ เพือ่ การบริโภคหรือมาตรฐานนา้ ดื่ม (potable-water standard or drinking
water standard) ซึ่งทัง้ 3 มาตรฐานนี้มคี วามสัมพันธ์กนั เช่ น ถ้าหากนา้ ในแหล่งนา้ มีคุณภาพสะอาดปลอดภัย แต่ไม่มกี าร
ควบคุมการปล่อยนา้ ทิ้งหรือนา้ เสียจากแหล่งต่างๆ ลงไปในแหล่งนา้ ดังกล่าวจะทาให้แหล่งนา้ นัน้ สกปรกซึง่ จะก่อให้เกิดปัญหาต่อ
การปรับปรุงคุณภาพนา้ สะอาดให้ได้ตามมาตรฐานนา้ เพือ่ การบริโภค เป็ นต้น

1. มาตรฐานคุณภาพแหล่งนา้
การกาหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งนา้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ควบคุมและรักษาคุณภาพนา้ ในแหล่งนา้ ให้เหมาะสมกับการใช้
ประโยชน์และมีความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมทัง้ เพือ่ อนุ รกั ษ์ทรัพยากรและสภาวะแวดลอ้ มตามธรรมชาติ
ปัจจุบนั มาตรฐานคุณภาพแหล่งนา้ ของประเทศไทย มี 3 ฉบับ คือ มาตรฐานคุณภาพนา้ ในแหล่งนา้ ผิวดิน มาตรฐานคุณภาพนา้ ใต้
ดิน และมาตรฐานคุณภาพนา้ ทะเล ซีง่ กาหนดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ ม ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
ในทีน่ ้ ขี อกล่าวถึงเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพนา้ ในแหล่งนา้ ผิวดิน คือ ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดลอ้ ม
แห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอ้ มแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง
กาหนดมาตรฐานคุณภาพนา้ ในแหล่งนา้ ผิวดินสรุปสาระสาคัญมีดงั นี้
นิยามคาว่า “แหล่งนา้ ผิวดิน” หมายถึง แม่นา้ ลาคลอง หนองบึง ทะเลสาบ อ่างเก็บนา้ และแหล่งนา้ สาธารณะ
อืน่ ๆ ทีอ่ ยู่ภายในผืนแผ่นดิน ซึง่ หมายความรวมถึงแหล่งนา้ ทีอ่ ยู่ภายในผืนแผ่นดินบนเกาะด้วยแต่ไม่รวมถึงนา้ บาดาล
และในกรณี ที่แ หล่ง นา้ นัน้ อยู่ ติด กับ ทะเลได ้ หมายความถึง แหล่ง นา้ ที่อ ยู่ ภ ายในปากแ ม่ นา้ หรือ ปากทะเลสาบ
ปากแม่นา้ และปากทะเลสาบให้ถอื แนวเขตตามทีก่ รมเจ้าท่ากาหนด
สาหรับเป้ าหมายในการกาหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งนา้ ผิวดิน คือ
1) เพือ่ ให้มกี ารจัดแบ่งประเภทแหล่งนา้ โดยมีมาตรฐานระดับที่เหมาะสมและสอดคลอ้ งกับการใช้ประโยชน์
ของแหล่งนา้
2) เพื่อให้มีม าตรฐานคุ ณภาพน า้ และวิธีก ารตรวจสอบที่เป็ นหลัก สาหรับการด าเนิ น โครงการต่ างๆ ที่ตอ้ ง
คานึงถึงแหล่งนา้ เป็ นสาคัญ
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3) เพื่อรักษาคุณภาพแหล่งนา้ ตามธรรมชาติซ่งึ เป็ นต้นนา้ ลาธารให้ปราศจากการปนเปื้ อนจากกิจกรรมใดๆ
ทัง้ สิ้น และได้แบ่งการใช้ประโยชน์ของแหล่งนา้ ผิวดินออกเป็ น 5 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 ได้แก่ แหล่งนา้ ที่คุณภาพนา้ มีสภาพตามธรรมชาติโดยปราศจากนา้ ทิ้ง จากกิจกรรมทุกประเภท
และสามารถเป็ นประโยชน์เพื่อ การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่ าเชื้อโรคตามปกติก่อน การขยายพันธุ ต์ าม
ธรรมชาติของสิง่ มีชีวติ ระดับพื้นฐาน การอนุ รกั ษ์ระบบนิเวศของแหล่งนา้
ประเภทที่ 2 ได้แก่ แหล่งนา้ ทีไ่ ด้รบั นา้ ทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็ นประโยชน์เพื่อ การอุปโภค
และบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่ าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนา้ ทัว่ ไปก่ อน การอนุ รกั ษ์สตั ว์
นา้ การประมง การว่ายนา้ และกีฬาทางนา้
ประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งนา้ ทีไ่ ด้รบั นา้ ทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็ นประโยชน์เพือ่ การอุปโภค
และบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนา้ ทัวไป
่ การเกษตร
ประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งนา้ ทีไ่ ด้รบั นา้ ทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็ นประโยชน์เพื่อ การอุปโภค
และบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนา้ เป็ นพิเศษก่อน การอุตสาหกรรม
ประเภทที่ 5 ได้แก่ แหล่งนา้ ที่ได้ร บั นา้ ทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถใช้เ ป็ น ประโยชน์เ พื่อ การ
คมนาคม
ซึง่ มีการกาหนดค่ามาตรฐานคุณภาพนา้ ในแหล่งนา้ ผิวดินดังกล่าวทัง้ 5 ประเภทและครอบคลุมทัง้ คุณภาพด้านกายภาพ
ด้านเคมีและด้านชีวภาพ รวมทัง้ สิ้น 28 พารามิเตอร์ โดยแหล่งนา้ ผิวดินประเภทที่ 1 เป็ นแหล่งนา้ ที่มคี ุณภาพนา้ ดีท่สี ุด และ
แหล่งนา้ ผิวดินประเภทที่ 5 เป็ นแหล่งนา้ ทีม่ คี ุณภาพนา้ ตา่ ทีส่ ุด
จากกฎหมายฉบับ ดัง กล่ า วท าให้เกิ ด กฎหมายล าดับรองคื อประกาศกรมควบคุ ม มลพิษ เรื่อ งการก าหนด
ประเภทของแหล่งนา้ ในแม่นา้ สายสาคัญๆตามภาคต่างๆ ของประเทศไทย ซึง่ การกาหนดประเภทของแหล่งนา้ ในแม่นา้
แต่ ล ะสายข า้ งต้น จะก าหนดเขตควบคุ ม คุ ณ ภาพน า้ เป็ น บริเวณหรือ ช่ ว งกิโ ลเมตรจากปากแม่ น า้ ว่าแต่ ละบริเ วณมี
คุณภาพนา้ อยู่ ในประเภทของแหล่งนา้ ประเภทใด ตามมาตรฐานคุณภาพนา้ ในแหล่งนา้ ผิวดิน ทัง้ นี้รายละเอียดของ
กฎหมายสามารถศึกษาเพิม่ เติมได้ทางเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ http://www.pod/go.th
สาหรับกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพนา้ ใต้ดนิ คือประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดลอ้ มแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2543)
ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอ้ มแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่องกาหนดมาตรฐานคุณภาพนา้ ใต้
ดิน และกฎหมายมาตรฐานคุณภาพนา้ ทะเล คือประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติเรื่องกาหนดมาตรฐานคุณภาพนา้ ทะเล
ลงในราชกิ จ จานุ เ บกษา วัน ที่ 23 พฤศจิก ายน พ.ศ. 2560 สามารถศึ ก ษาเพิ่ม เติม ได้ท างเว็บไซต์ข องกรมควบคุ ม มลพิษ
http://www.pod/go.th

2. มาตรฐานนา้ ทิง้
การกาหนดมาตรฐานนา้ ทิ้งมีวตั ถุประสงค์เพื่อควบคุม คุภาพนา้ ทิ้งจากแหล่งกาเนิดต่างๆ ก่ อนที่จะปล่อยสู ่แหล่งนา้
ธรรมชาติ เพื่อป้ องกันการเกิดปัญหามลพิษทางนา้ ประเทศไทยมีหน่ วยงานหลักที่ดูแลเรื่องมลพิษสิ่งแวดลอ้ มในภาพรวมของ
ประเทศ คือกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอ้ ม ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เนื่องจากแหล่งกาเนิดมลพิษทางนา้ มีหลายประเภทมากเช่น ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม เป็ นต้น
ดังนัน้ กฏหมายมาตรฐานนา้ ทิ้งจึงมีหลายฉบับตามแหล่งกาเนิดมลพิษ ที่สาคัญ ในที่น้ ียกตัวอย่างเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับชุมชน
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โดยตรง คือประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอ้ มเรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนา้ ทิ้งจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด ลงในราชกิจจานุ เบกษา วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548 สรุปสาระสาคัญ คือมีการแบ่งประเภทอาคารเป็ น
5 ประเภทดังตารางที่ 7.4 กาหนดค่ ามาตรฐานนา้ ทิ้งดังตารางที่ 7.5 รายละเอียดของกฎหมายฉบับนี้และมาตรฐานนา้ ทิ้งจาก
แหล่งกาเนิดอืน่ ๆสามารถศึกษาเพิม่ เติมได้ทางเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ http://www.pod/go.th
ตารางที่ 7.4 การแบ่งประเภทอาคาร ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเรื่ อง
กาหนดมาตรฐาน ควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
ประเภทอาคาร
1.อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วย
อาคารชุด
2.โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วย
โรงแรม
3.หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
4. สถานบริการ
5.โรงพยาบาลของทางราชการ หรือ
สถานพยาบาลตามกฎหมาย
6.อาคารโรงเรียนราษฎร์ โรงเรียน
ของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษา
ของเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษา
ของทางราชการ
7. อาคารทีท่ าการของทางราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
8.อาคารของศูนย์การค้าหรือ
ห้างสรรพสินค้า
9. ตลาด
10.ภัตตาคารและร้านอาหาร

ขนาดของอาคารทีก่ าหนดมาตรฐานการระบายนา้ ทิง้
ก
ข
ค
ง
ตัง้ แต่ 500
100 -ไม่ถงึ
ไม่ถงึ -100
ห้องนอน
500 หัองนอน
ห้องนอน
ตัง้ แต่ 200 ห้อง
60 – ไม่ถงึ
ไม่ถงึ 60 ห้อง
200 ห้อง
ตัง้ แต่ 250 ห้อง
50- ไม่ถงึ
10 - ไม่ถงึ
250 ห้อง
50 ห้อง
2
ตัง้ แต่ 5,000 ม.
1,000 - ไม่ถงึ
2
5,000 ม.
ตัง้ แต่
10 - ไม่ถงึ
30 เตียง
30 เตียง
ตัง้ แต่
5,000-ไม่เกินกว่า
2
2
25,000 ม.
25,000 ม.

ตัง้ แต่
55,000 ม.2
ตัง้ แต่
25,000 ม.2
เกินกว่าหรือ
เท่ากับ 2,500 ม.2
เกินกว่าหรือ
เท่ากับ 2,500 ม.2

10,000-ไม่ถงึ
55,000 ม.2
5,000-ไม่ถงึ
25,000 ม.2
1,500-ไม่ถงึ
2,500 ม.2
500-ไม่ถงึ
2,500 ม.2

จ
-

5,000-ไม่ถงึ
10,000 ม.2
-

-

-

-

-

1,000-ไม่ถงึ
1,500 ม.2
250-ไม่ถงึ
500 ม.2

500-ไม่ถงึ
1,000 ม.2
100-ไม่ถงึ
250 ม.2

ไม่ถงึ 100 ม.2
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ตารางที่ 7.5 มาตรฐานน้ าทิ้งตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเรื่ อง กาหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
ดัชนีคุณภาพนา้

หน่ วย
ก
5-9
ไม่เกิน 20
ไม่เกิน 30

1. ค่าความเป็ นกรดด่าง (pH)
2. บีโอดี (BOD)
มก./ล.
3.ปริมาณของแข็ง
มก./ล.
- ค่าสารแขวนลอย (Suspended Soilds)
- ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids)
มล./ล. ไม่เกิน 0.5
- ค่าสารทีล่ ะลายได้ทงั้ หมด
มก./ล.
ไม่เกิน
(Total Dissolved Solid)
500*
4. ค่าซัลไฟต์ (Sulfide)
มก./ล. ไม่เกิน 1.0
5. ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูป ที เค เอ็น มก./ล. ไม่เกิน 35
(TKN)
6. นา้ มันและไขมัน
มก./ล. ไม่เกิน 20
(Fat , Oil and Grease)
หมายเหตุ * เป็ นค่าทีเ่ พิม่ ขึ้นจากปริมาณสารละลายในนา้ ตามปกติ

เกณฑ์ กาหนดสู งสุ ดตามประเภทอาคาร
ข
ค
ง
จ
5-9
5-9
5-9
5-9
ไม่เกิน 30 ไม่เกิน 40 ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 200
ไม่เกิน 40 ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 60
ไม่เกิน0.5
ไม่เกิน
500*
ไม่เกิน1.0
ไม่เกิน 35

ไม่เกิน 0.5 ไม่เกิน 0.5
ไม่เกิน500* ไม่เกิน 500*

-

ไม่เกิน 3.0
ไม่เกิน 40

ไม่เกิน 4.0
ไม่เกิน 40

-

ไม่เกิน 20

ไม่เกิน 20

ไม่เกิน 20

ไม่เกิน 100

3. มาตรฐานนา้ เพื่อการบริโภค
มาตรฐานนา้ เพือ่ การบริโภคหรือมาตรฐานนา้ ดืม่ เป็ นมาตรฐานคุณภาพนา้ ทีใ่ ช้เป็ นเกณฑ์ หรือเป็ นมาตรฐานคุณภาพนา้ ที่
ต้องการในการจัดหานา้ สะอาดสาหรับชุมชน ในการกาหนดมาตรฐานนี้ จึงต้องพิจารณาทีค่ วามปลอดภัยของสุขภาพอนามัยเป็ น
หลัก รวมทัง้ ต้องคานึงถึงความเป็ นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีทเ่ี กี่ยวข้องประกอบด้วย
ในปัจจุบนั ประเทศไทยมีมาตรฐานนา้ เพือ่ การบริโภคอยู่หลายฉบับ เนื่องจากถูกกาหนดออกมาจากหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
หลายหน่วยงาน ซึง่ ค่าทีก่ าหนดส่วนใหญ่คล ้ายคลึงและใกล้เคียงกัน ทัง้ นี้เนื่องจากส่วนใหญ่อา้ งอิงจากค่าแนะนาสาหรับคุณภาพนา้
ดืม่ ขององค์การอนามัยโลก (WHO guideline for drinking-water Quality)
ในทีน่ ้ ขี อกล่าวถึงมาตรฐานนา้ เพือ่ การบริโภคตามประกาศกรมอนามัยเรื่องเกณฑ์แสนอแนะคุณภาพนา้ บริโภคเพือ่ การ
เฝ้ าระวัง กระทรวงสาธารณสุข ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2553 สรุปประเด็นสาคัญดังนี้
นิยามคาว่า “นา้ บริโภค” หมายถึงนา้ ประปา นา้ บาดาล นา้ บ่อตื้น และนา้ ฝนทีป่ ระชาชนใช้ด่มื เตรียม ปรุงประกอบอาหาร
รวมถึงนา้ ทีใ่ ช้ล ้างหน้าและแปรงฟัน คาว่า “เกณฑ์แสนอแนะคุณภาพนา้ บริโภค” หมายถึงระดับความเข้มข้นสู งสุดของสารต่าง ๆ
ทีย่ อมให้มไี ด้ในนา้ บริโภค โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เมือ่ นานา้ มาบริโภค และค่าทีก่ าหนดคุณภาพ
นา้ บริโภคดังตารางที่ 7.6

ตารางที่ 7.6 เกณฑ์ แสนอแนะคุณภาพน้าบริ โภคเพื่อการเฝ้ าระวัง
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พารามิเตอร์
พื้นที่ทว่ ั ไป
คุณภาพนา้ ทางกายภาพ
- ความเป็ นกรด-ด่าง (pH)
- ความขุน่ (turbidity)
- สี (Colour)
.คุณภาพนา้ ทางเคมีทวไป
ั่
- สารละลายทัง้ หมดทีเ่ หลือจากการระเหย (TDS)
- ความกระด้าง (Hardness)
- ซัลเฟต ( SO2-4 )
- คลอไรด์ (Cl-)
- ไนเตรท (NO-3 as NO-3)
- ฟลูออไรด์ (F-)
คุณภาพนา้ ทางโลหะหนักทัวไป
่
- เหล็ก (Fe)
- แมงกานีส (Mn)
- ทองแดง (Cu)
- สังกะสี (Zn)
คุณภาพนา้ ทางโลหะหนักทีเ่ ป็ นพิษ
- ตะกัว่ (Pb)
- โครเมียม (Cr)
- แคดเมียม (Cd)
- สารหนู (As)
- ปรอท (Hg)
คุณภาพนา้ ทางแบคทีเรีย
- โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform bacteria)
- ฟิ คลั โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Faecal Coliform bacteria)
พื้นที่เกษตรกรรม
สารเคมีปราบศัตรูพชื และสัตว์
- ดีดที ี และเมตาบอไลท์ (DDT and metabolites)
- อัลดริน และดิลดริน (Aldrin and deldrin)
- อะทราซีน (Atrazine)
พื้นที่อุตสาหกรรม
สารอินทรียร์ ะเหยง่าย
- เบนซีน (Benzene)
- คาร์บอนเตตระคลอไรด์ (Carbon Tetrachloride)

หน่ วยวัด

ค่ าทีก่ าหนด

เอ็นทียู
แพลตตินมั -โคบอลท์

อยู่ระหว่าง 6.5-8.5
ไม่เกิน 5
ไม่เกิน 15

มิลลิกรัมต่อลิตร
มิลลิกรัมต่อลิตร
มิลลิกรัมต่อลิตร
มิลลิกรัมต่อลิตร
มิลลิกรัมต่อลิตร
มิลลิกรัมต่อลิตร

ไม่เกิน 1,000
ไม่เกิน 500
ไม่เกิน 250
ไม่เกิน 250
ไม่เกิน 50
ไม่เกิน 0.7

มิลลิกรัมต่อลิตร
มิลลิกรัมต่อลิตร
มิลลิกรัมต่อลิตร
มิลลิกรัมต่อลิตร

ไม่เกิน 0.5
ไม่เกิน 0.3
ไม่เกิน 1.0
ไม่เกิน 3.0

มิลลิกรัมต่อลิตร
มิลลิกรัมต่อลิตร
มิลลิกรัมต่อลิตร
มิลลิกรัมต่อลิตร
มิลลิกรัมต่อลิตร

ไม่เกิน 0.01
ไม่เกิน 0.05
ไม่เกิน 0.003
ไม่เกิน 0.01
ไม่เกิน 0.001

เอ็มพีเอ็นต่อ 100มิลลิลติ ร
เอ็มพีเอ็นต่อ 100มิลลิลติ ร

ต้องตรวจไม่พบ
ต้องตรวจไม่พบ

มิลลิกรัมต่อลิตร
มิลลิกรัมต่อลิตร
มิลลิกรัมต่อลิตร

ไม่เกิน 0.001
ไม่เกิน 0.0003
ไม่เกิน 0.002

มิลลิกรัมต่อลิตร
มิลลิกรัมต่อลิตร

ไม่เกิน 0.01
ไม่เกิน 0.004
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- 1,2-ไดคลอโรอีเทน (1,2-Dichloroethane)
. - 1,1-ไดคลอโรเอทธีน (1,1-Dichloroethene)
- ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane)
- เอทธิลเบนซีน (Ethylbenzene)
- สไตรีน (Styrene)
- เตตระคลอโรเอทธีน (Tetrachloroethene)
- โทลูอนี (Toluene)
- ไตรคลอโรเอทธีน (Trichloroethene)
- 1,1,1- ไตรคลอโรอีเทน (1,1,1-Trichloroethane)
- ไซลีนทัง้ หมด (Total Xylenes)
สารพิษอืน่ ๆ
- ไซยาไนด์ (CN-)
- ซีลเี นียม (Se)
- แบเรียม (Ba)
- ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl Chloride)

มิลลิกรัมต่อลิตร
มิลลิกรัมต่อลิตร
มิลลิกรัมต่อลิตร
มิลลิกรัมต่อลิตร
มิลลิกรัมต่อลิตร
มิลลิกรัมต่อลิตร
มิลลิกรัมต่อลิตร
มิลลิกรัมต่อลิตร
มิลลิกรัมต่อลิตร
มิลลิกรัมต่อลิตร

ไม่เกิน 0.03
ไม่เกิน 0.03
ไม่เกิน 0.02
ไม่เกิน 0.3
ไม่เกิน 0.02
ไม่เกิน 0.04
ไม่เกิน 0.7
ไม่เกิน 0.07
ไม่เกิน 2
ไม่เกิน 0.5

มิลลิกรัมต่อลิตร
มิลลิกรัมต่อลิตร
มิลลิกรัมต่อลิตร
มิลลิกรัมต่อลิตร

ไม่เกิน 0.07
ไม่เกิน 0.01
ไม่เกิน 0.7
ไม่เกิน 0.005

หมำยเหตุ –การตรวจวิเคราะห์คุณภาพนา้ บริโภคจะต้องเป็ นไปตามวิธีการในหนังสือ “มาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพนา้ และนา้ เสีย ”
(Standard Methods for Examination of Water and Wastewater Edition 21st 2005 APHA AWWA WEF.)
- คลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual Free Chlorine) กาหนดให้มที ่ปี ลายเสน้ ท่อ 0.2-0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ใช้ในระบบการเฝ้ าระวังคุณภาพ
นา้ ประปา

จะเห็นได้ว่าเกณฑ์ดงั กล่าวมีการแบ่งพื้นทีเ่ ป็ น 3 พื้นทีห่ ลักคือ พื้นที่ทวั ่ ไป พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่อุตสาหกรรม
โดยพื้นทีท่ วั ่ ไปมีการแบ่งคุณภาพนา้ ทัง้ ห้าด้านคือ ทางกายภาพ ทางเคมีทวั ่ ไป ทางโลหะหนักทัว่ ไป ทางโลหะหนักที่เป็ นพิษ และ
ทางแบคทีเ่ รีย สาหรับพื้นทีเ่ กษตรกรรม นอกจากคุณภาพนา้ ทัง้ ห้าด้านแล ้วยังเพิม่ เติมคุณภาพนา้ เกี่ยวกับสารป้ องกันกาจัดศัตรูพชื
และสัตว์อีกด้วย ส่วนพื้นที่อุตสาหกรรมนอกจากคุณภาพนา้ ทัง้ ห้าด้านแลว้ ยังเพิม่ เติมคุณภาพนา้ เกี่ยวกับสารอินทรียร์ ะเหยง่าย
และคุณภาพนา้ เกี่ยวกับสารพิษอืน่ ๆอีกด้วย
มาตรฐานนา้ เพือ่ การบริโภคของประเทศไทย นอกจากทีก่ ล่าวขา้ งต้นแล ว้ ยังมีอกี หลายมาตรฐานทีส่ าคัญคือ
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เรื่องนา้ บริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) เรื่องนา้ บริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท (ฉบับที่ 2 ) และประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง นา้ บริโภคในภาชนะบรรจุทป่ี ิ ดสนิท (ฉบับที่ 6) มาตรฐานนา้ นี้เป็ นมาตรฐานทีส่ านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา ใช้เป็ นมาตรฐานในการขอขึ้นทะเบียนอาหาร โดยนา้ ดื่มในภาชนะบรรบรรจุปิดสนิททีจ่ ะขอฉลาก อย. ต้องผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพตามมาตรฐานของประกาศนี้
- มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น า้ บริโภค มาตรฐานเลขที่ มอก.257-2549 ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมฉบับที่ 3470 (พ.ศ.2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เรื่อง
ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนา้ บริโภค เล่ม 1 ข้อกาหนดเกณฑ์คุณภาพและกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
นา้ บริโภค ซีง่ สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม(สมอ.) กาหนดให้เป็ นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)แบบทัว่ ไป
หรือมาตรฐานแนะนา (ไม่ใช่มาตรฐานบังคับ)
- มาตรฐานนา้ บาดาลทีใ่ ช้บริโภคได้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอ้ ม
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เรื่ อง ก าหนดหลัก เกณฑ์แ ละมาตรการในทางวิช าการส าหรับการป้ องกัน ด้านสาธารณสุ ข และการป้ องกัน ในเรื่ อ ง
สิง่ แวดลอ้ มเป็ นพิษ พ.ศ.2551
นอกจากนี้ยงั มีมาตรฐานคุณภาพนา้ ประปาอีก ด้วย เนื่ องจากระบบประปาสาหรับชุม ชนนัน้ ในการผลิตนา้
มีวตั ถุประสงค์หลักคือผลิตนา้ ให้มีความสะอาด ปลอดภัย และมีลกั ษณะน่ าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภ คของประชาชน
หรือกล่าวโดยสรุปคือผลิตนา้ ให้ได้คุณภาพนา้ ตามมาตรฐานนา้ ดื่มด้วย ดังนัน้ จึงมีการกาหนดมาตรฐานคุณภาพของ
นา้ ประปาขึ้นจากหน่ วยงานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวขอ้ งกับการประปา ทีส่ าคัญคือ
- มาตรฐานนา้ ประปาของการประปานครหลวง
- มาตรฐานนา้ ประปาของการประปาส่วนภูมภิ าค
ประกาศกรมอนามัยเรื่องเกณฑ์คุณภาพนา้ ประปาดื่มได้ กระทรวงสาธารณสุข ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2553
เกณฑ์น้ ปี รับปรุงจากเกณฑ์คุณภาพนา้ ประปา กรมอนามัย พ.ศ.2543 และมีค่าทีก่ าหนดเหมือนกับประกาศกรมอนามัยเรื่องเกณฑ์
แสนอแนะคุณภาพน า้ บริโ ภคเพื่อการเฝ้ าระวังเฉพาะในส่วนพื้นที่ทวั ่ ไป ดังตารางที่ 7.6 และประกาศฉบับนี้ยงั ใช้เป็ นเกณฑ์
มาตรฐานนา้ ประปาสาหรับระบบประปาหมูบ่ า้ นทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็ นผูด้ าเนินการ
รายละเอียดของมาตรฐานทีก่ ล่าวถึงขา้ งต้น สามารถสืบค้นเพิม่ เติมได้ทางอินเตอร์เนต
อย่างไรก็ตามก่อนนามาตรฐานทัง้ หมดทีก่ ล่าวมาแลว้ ขา้ งต้นไปใช้งาน ควรมีการตรวจสอบความทันสมัยก่ อน
ด้วย เพราะมาตรฐานเหล่านี้อาจมีก ารปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงไป ทัง้ นี้ เนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแ ละ
ความรูท้ างวิชาการทีเ่ กี่ยวขอ้ งเพิม่ มากขึ้น รวมทัง้ ความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
กิจกรรม 7.1.4
จงอธิ บายความหมายของมาตรฐานคุณภาพน้ า พร้อมระบุมาตรฐานคุณภาพน้ ากี่ยวข้องกับการจัดหา
น้ าสะอาดและการจัดการมลพิษทางน้ า
แนวตอบกิจกรรม 7.1.4
มาตรฐานคุ ณ ภาพน้ า หมายถึ ง ข้อกาหนดของคุ ณภาพน้ าที่ ใช้เป็ นเกณฑ์ค วบคุ มตามวัตถุ ประสงค์ที่
ต้องการใช้ต่างๆ โดยกาหนดเป็ นกฎข้อบังคับจากหน่ วยงานต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้องโดยเฉพาะจากรั ฐ มาตรฐาน
คุณภาพน้ าที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ า มาตรฐานน้ าทิ้ง และ มาตรฐานน้ าเพื่อการบริ โภคหรื อ
มาตรฐานน้ าดื่ม

เรื่องที่ 7.1.5
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การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้า
เนื่องจากคุณภาพนา้ มีทงั้ ด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ดังนัน้ การที่จะทราบคุณภาพนา้ ในแต่ละด้าน และใน
แต่ละพารามิเตอร์ได้ จาเป็ นต้องมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพนา้

1. ความหมายและขอบเขตของการติดตามตรวจสอบคุณภาพนา้
การติดตามตรวจสอบคุณภาพนา้ หมายถึง กระบวนการในการสารวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพนา้ จาก
แหล่งหรือทีต่ ่าง ๆ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับคุณภาพนา้ ตามวัตถุประสงค์ทต่ี อ้ งการ
ขอบเขตของการติดตามตรวจสอบคุณภาพนา้ ทีส่ าคัญมีดงั นี้
1.1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าในการจัดหาน้าสะอาด
การติดตามตรวจสอบคุณภาพนา้ ในการจัดหานา้ สะอาดรูปแบบระบบประปาทีส่ าคัญคือ
1) ติดตามตรวจสอบคุณภาพนา้ ของแหล่งนา้ ดิบ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการพิจารณาเลือก
แหล่งนา้ ดิบ และ/หรือ เลือกกระบวนการในการปรับปรุงคุณภาพนา้ ในระบบประปา รวมทัง้ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการเฝ้ าระวัง
คุณภาพนา้ จากแหล่งนา้ ดิบ
2) ติดตามตรวจสอบคุณภาพนา้ ที่แต่ ละกระบวนการปรับ ปรึงคุณภาพนา้ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการเดินระบบ
(operation)
3) ติดตามตรวจสอบคุณภาพนา้ ประปาที่ได้จากระบบปรับปรุงคุณภาพนา้ เพื่อใช้ในการติดตามและควบคุม
คุณภาพนา้ ประปาทีผ่ ลิตได้
4) ติดตามตรวจสอบคุณภาพนา้ ประปาเพื่อการรับรองเป็ นนา้ ประปาดื่มได้ เป็ นการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
นา้ ประปาพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ในคุณภาพนา้ และเฝ้ าระวัง โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตามวิธีการและระยะวลาที่
กาหนด
นอกจากนี้ยงั การติดตามตรวจสอบคุณภาพนา้ ในการจัดหานา้ สะอาดรูปแบบอืน่ ทีส่ าคัญคือการตรวจสอบคุณภาพนา้ ของ
นา้ ตามธรรมชาติต่าง ๆ เช่นนา้ ฝน นา้ จากบ่อนา้ ตื้น บ่อนา้ บาดาล เพือ่ ใช้พจิ ารณาว่ามีคุณภาพเหมาะสมทีใ่ ช้ในการอุปโภค บริโภค
สาหรับประชาชนหรือไม่ และการตรวจสอบคุณภาพนา้ จากตูจ้ าหน่ ายนา้ ดื่มอันโนมัติ จากนา้ บริโภคในภาชนะบรรจุสนิท เพื่อ
ตรวจสอบและเฝ้ าระวังคุณภาพนา้ เพือ่ การบริโภค
1.2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าในการจัดการมลพิษทางน้า
การติดตามตรวจสอบคุณภาพนา้ เป็ นมาตรการในการเฝ้ าระวังคุณภาพนา้ ในแหล่งนา้ และมลพิษที่ถูกปล่อย/
ระบายลงสู่แ หล่งน า้ เพื่อให้ทราบถึง สถานการณ์ใ นปัจจุบนั ตลอดจนปัญ หาหรือแนวโน้มของปัญหาที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ซึ่ง จะน าไปสู่ ก ารวางแผนจัด การมลพิษทางน า้ และก าหนดแนวปฏิบตั ิท่ีเหมาะสมในการแก้ไขและป้ องกัน
ผลกระทบที่เ กิ ด จากมลพิษ ในแหล่ งน า้ นั้น ได้ท นั ท่ ว งที ก่ อนที่คุ ณ ภาพน า้ ในแหล่ ง น า้ นั้น จะเปลี่ย นแปลงไป หรื อ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อผูใ้ ช้ประโยชน์ วัตถุประสงค์ในการติดตามตรวจสอบมลพิษทางนา้ ทีส่ าคัญคือ

1) เพือ่ ให้ทราบถึงสถานการณ์และแนวโน้มของการเปลีย่ นแปลงคุณภาพนา้ ของแหล่งนา้ ในธรรมชาติ
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2) เพือ่ ตรวจสอบสารปนเปื้ อนในนา้ ทิ้งทีป่ ล่อยออกจากกิจกรรมต่างๆ
3) เพือ่ ตรวจวัดปริมาณสารมลพิษในแหล่งนา้ และการแพร่กระจายของสารมลพิษ
4) เพือ่ ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบาบัดนา้ เสีย จากแหล่งกาเนิดต่างๆ

2. วิธีการตรวจสอบคุณภาพนา้
โดยทัว่ ไปการตรวจสอบคุณภาพนา้ มีวิธีการตรวจสอบที่สาคัญ 2 วิธีคือ การตรวจสอบคุณภาพนา้ โดยการ
ตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบตั กิ าร และการตรวจสอบคุณภาพนา้ ในภาคสนาม มีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้
2.1 การตรวจสอบคุณภาพน้าโดยการตรวจวิเคราะห์ ในห้ องปฏิบัติการ
การตรวจสอบคุณภาพนา้ โดยการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบตั ิการ เป็ นการตรวจสอบคุณภาพนา้ แบบมาตรฐาน ซึ่งทา
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพนา้ ตามวิธีการมาตรฐานในห้องปฏิบตั ิการ ทาให้ผลการตรวจสอบทีไ่ ด้มคี วามถูกต้อง แม่นยาน่าเชื่อถือ
สูง การตรวจสอบคุณภาพนา้ ด้วยวีธีการนี้ ประกอบด้วยขัน้ ตอนทีส่ าคัญ 2 ขัน้ ตอนคือ 1) การเก็บและรักษาตัวอย่างนา้ ทีต่ อ้ งการ
ตรวจสอบคุณภาพส่งเข้าห้องปฏิบตั ิการหรือที่เรียกง่าย ๆว่าห้องแล็ป (laboratory) และ 2) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพนา้ ใน
ห้องปฏิบตั กิ าร
เนื้อหาในทีน่ ้ ีขอกล่าวถึงเฉพาะ เรื่องการเก็บและรักษาตัวอย่างนา้ ส่งเข้าห้องปฏิบตั ิการเพือ่ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพนา้ ซึง่
เป็ นขัน้ ตอนหนึ่งทีส่ าคัญในการตรวจสอบคุณภาพของนา้ สาหรับเรื่องการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนัน้ มีรายละเอียดค่อนข้างมาก ใน
ที่น้ ี จึงไม่ข อกล่า วถึง อย่า งไรก็ ตามหากสนใจสามารถศึ ก ษาเพิ่ม เติม ได้จากเอกสารอ้า งอิงที่ส าคัญ คื อ หนังสือ Standard
Methods for the Examination of Water and Wastewater ของ APHA, AWWA และ WEF เนื่องจากเป็ นมาตรฐาน
อ้างอิงในกฎหมายเกี่ยวกับคุณภาพนา้ ของประเทศไทยหลายฉบับ นอกจากนี้ อาจสามารถศึกษาได้จากเอกสารภาษาไทยทีม่ หี ลาย
หน่วยงานจัดทาขึ้นเช่น คู่มอื วิเคราะห์นา้ เสีย ของสมาคมวิศวกรรมสิง่ แวดล ้อมแห่งประเทศไทย เป็ นต้น
การเก็บและการรักษาตัวอย่างนา้ เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพนา้ หมายถึง การพิจารณาเลือกเก็บตัวอย่างนา้ ให้เป็ น
ตัวแทนที่ดหี รือมีคุณภาพนา้ ใกลเ้ คียงกับนา้ ทัง้ หมดของนา้ ที่ตอ้ งการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ รวมทัง้ การรักษาให้คุณภาพนา้ ของ
ตัวอย่างนัน้ ไม่เปลีย่ นแปลงไปจากเดิมและ/หรือถูกปนเปื้ อนด้วยสิง่ ปนเปื้ อนอื่น ๆ ก่อนจะส่งเข้าไปทาการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
ในห้องปฏิบตั กิ าร
การเก็บและการรักษาตัวอย่างนา้ เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพนา้ เป็ นขัน้ ตอนเริ่มต้นทีส่ าคัญมากของการตรวจสอบ
คุณภาพนา้ และจาเป็ นต้องปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้อง มิฉะนัน้ อาจทาให้การตรวจวิเคราะห์ไม่สามารถกระทาได้หรือได้ผลการวิคราะห์ทไ่ี ด้ไม่
ตรงกับความเป็ นจริง การเก็บและรักษาตัวอย่างนา้ มีขนั้ ตอนการดาเนินการทีส่ าคัญ 4 ขัน้ ตอนคือ การเตรียมการก่อนเก็บตัวอย่าง
น า้ การด าเนิ น การเก็บ ตัว อย่ า งน า้ การด าเนิ น การรักษาคุ ณภาพตัวอย่า งน า้ และการส่ง ตัวอย่า งน า้ เพื่อ ตรวจวิเ คราะห์ใ น
ห้องปฏิบตั กิ าร มีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้
1. การเตรี ยมการก่ อนเก็บตัวอย่ างน้า
การเตรียมความพร้อมก่อนการออกภาคสนามไปเก็บตัวอย่างนา้ จะทาให้การดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ
เก็บตัวอย่าง โดยมีขนั้ ตอนการเตรียมความพร้อม ดังนี้
1.1 การวางแผนการเก็บตัวอย่ าง การเก็บตัวอย่างนา้ แต่ละครัง้ อาจมีวตั ถุประสงค์ทต่ี อ้ งการศึกษาแตกต่างกัน ซึง่ จะ
ส่งผลให้วิธีการเก็บตัวอย่าง ความถี่ของการเก็บตัวอย่าง จานวนตัวอย่าง และพารามิเตอร์ท่จี ะต้องตรวจวัดแตกต่ างกันด้วย
นอกจากนัน้ การเก็บตัวอย่างยังมีความสาคัญต่อผลการวิเคราะห์คุณภาพนา้ กล่าวคือ หากทาการเก็บตัวอย่างไม่ถูกต้อง จะทา
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ให้ผ ลการวิเ คราะห์ท่ไี ด้ไม่ถูกต้อ งด้วย บางครัง้ ก็ไม่สามารถนาผลการวิเคราะห์ตวั อย่า งที่เก็บมาแลว้ ไปใช้ได้ครอบคลุมทุ ก
พารามิเตอร์ทต่ี อ้ งการทราบ ซึง่ จะเป็ นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและสู ญเสียเวลา ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้องวางแผนการเก็บตัวอย่างและ
ศึกษาข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพพื้นทีท่ จ่ี ะไปเก็บตัวอย่าง ข้อมูลของแหล่งนา้ /แหล่งกาเนิด พารามิเตอร์ทจ่ี ะต้องศึกษา จานวน
ตัวอย่างทีจ่ ะเก็บ วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่าง และวิธีการวิเคราะห์
1.2 การประสานและนัดหมายล่ วงหน้ ากับเจ้ าหน้ าที่ห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็ นการตรียมความพร้อมในการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพนา้ จึงจาเป็ นต้องประสานและนัดหมายกับเจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั ิการ รวมทัง้ อาจยืมเครื่องมืออุปกรณ์ในการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพนา้ ในบางพารามิเตอร์ ทีจ่ าเป็ นต้องทาการตรวจวิเคราะห์ทนั ทีทเ่ี ก็บตัวอย่างในภาคสนาม ได้แก่ อุณหภูมิ ค่าพีเอช
ค่าปริมาณออกซิเจนทีล่ ะลายนา้ (DO) และคลอรีนคงเหลือ (residual chlorine) เนื่องจากพารามิเตอร์เหล่านี้เปลีย่ นแปลงได้งา่ ย
และอาจยืมอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างเช่น ภาชนะบรรจุตวั อย่างนา้ สารเคมีทใ่ี ช้ในการรักษาตัวอย่าง แบบฟอร์มใบนาส่งตัวอย่าง
นา้ เป็ นต้น นอกจากนี้อาจขอข้อมูล หรือขอคาปรึกษาทางวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย เช่น ปริมาณตัวอย่างนา้ ที่เพียงพอ
สาหรับการตรวจวิเคราะห์แต่ละพารามิเตอร์ เป็ นต้น
1.3 การเตรียมอุปกรณ์ ในการเก็บตัวอย่ างน้าให้ พร้ อม

อุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างนา้ ทีจ่ าเป็ นต้องจัดเตรียมโดยทัวไป
่ ประกอบด้วย
1) อุปกรณ์การสารวจพื้นที่ เช่น เครื่องมือวัดพิกดั ทางภูมศิ าสตร์ (GPS) ใช้วดั ค่าพิกดั ของแหล่งกาเนิด
มลพิษหรือจุดอ้างอิงทางภูมศิ าสตร์ กล ้องถ่ายรูป ใช้สาหรับถ่ายภาพประกอบในการบันทึกข้อมูลภาคสนาม
2) เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพนา้ ภาคสนาม เช่น เครื่องวัดออกซิเจนละลาย (DO meter) เครื่องวัดความ
เป็ นกรด-ด่าง (pH meter) เป็ นต้น ทัง้ นี้ตอ้ งทาการปรับเทียบเครื่องมือทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปิ ดใช้เครื่อง และทาความสะอาดหัววัดด้วย
นา้ กลันหลั
่ งใช้งานทุกครัง้
3) ภาชนะเก็บตัวอย่างนา้ ต้องคานึงถึงการปนเปื้ อนของวัสดุทใ่ี ช้ทาภาชนะบรรจุกบั นา้ ตัวอย่างว่ามีผลต่อการ
วิเคราะห์พารามิเตอร์นนั้ ๆ หรือไม่ และกรณีทต่ี อ้ งรักษาสภาพนา้ ตัวอย่างด้วยกรดหรือด่างก็ควรใช้ภาชนะทีท่ นต่อสารเคมีนนั้ ด้วย
ภาชนะเก็บตัวอย่างนา้ มีขอ้ แนะนาโดยทัวไปดั
่ งนี้
- ถ้าเก็บตัวอย่างนา้ เพือ่ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพนา้ ทางเคมีและกายภาพทัว่ ๆ ไปควรใช้ขวดพลาสติกทีท่ าด้วย
โพลีเอทิลนี (PE) มีจุกเกลียวปิ ดสนิทขนาด 1 ลิตร 2 ลิตร หรือ 4 ลิตร ขึ้นอยู่กบั ชนิดและจานวนพารามิเตอร์ทต่ี อ้ งการตรวจ
วิเคราะห์
- ถ้าเก็บตัวอย่างนา้ เพือ่ ตรวจวิเคราะห์ไนโตรเจนและโลหะหนักควรใช้ขวดพลาสติกทีท่ าด้วยไฮเดนซิตีโพลีเอ
ทิลนี (HDPE) มีจกุ เกลียวปิ ดสนิท ขนาด 1 ลิตร
- ถ้าเก็บตัวอย่างนา้ เพื่อตรวจวิเคราะห์สารกาจัดแมลง (Pesticide) ให้ใช้ขวดแก้วสีชาพร้อมฝาจุกปิ ดที่เป็ น
พลาสติกเคลือบด้วยเทฟลอน ขนาด 2 ลิตร
- ถ้าเก็บตัวอย่างนา้ เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางชีวภาพหรือแบคทีเรียให้ใช้ขวดแก้วใสและจุกปิ ดสนิทขนาด 125
มิลลิลติ ร บริเวณฝาจุกถึงคอขวดหุม้ ด้วยกระดาษอลู มิเนียมแลว้ บรรจุขวดดังกล่าวในกระป๋ องโลหะไร้สนิมทาการอบฆ่ าเชื้อ
(autoclave) ที่อุณหภูมิ 160-180 องศาเซลเซียส นาน 2 ชัว่ โมง ในกรณี จะนาไปเก็บตัวอย่างนา้ ประปาที่มีคลอรีนคงเหลือ
(residual chlorine) จะต้องกาจัดคลอรีนคงเหลือโดยเติมสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต (Na2S2O2) ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์
จานวน 2 หยดหรือปริมาตรเท่ากับ 0.1 มิลลิลติ ร ลงในขวด ก่อนนาไปอบฆ่าเชื้อ
4) อุปกรณ์สาหรับติดฉลากขวดเก็บตัวอย่างนา้ หรืออุปกรณ์เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เช่น สกอตเทปหรือกระดาษกาว
ฉลากติดขวดตัวอย่าง ปากกาบันทึกข้อมูล แบบฟอร์มเอกสารกากับอืน่ ๆ ภาชนะสาหรับเก็บและ/หรือตักตัวอย่างนา้ เป็ นต้น
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5) อุปกรณ์และสารเคมีสาหรับการรักษาสภาพตัวอย่างนา้ เช่น ปิ เปต (pipet) จุกดูดสารเคมี กระติก/ถังนา้
นา้ แข็ง
นอกจากนี้ในบางกรณี อาจต้องเตรียมอุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัย ส่วนบุคคล เช่น เสื้อชูชีพ อุปกรณ์ป้องกันการ
สัมผัสกับสารมลพิษทีอ่ าจก่อให้เกิดอันตราย
2. การดาเนินการเก็บตัวอย่ าง
ตามหลักวิชาการ วิธีการเก็บตัวอย่างนา้ แบ่งได้เป็ น 2 วิธี คือ การเก็บแบบจ้วง (Grab Sampling) และการเก็บแบบ
ผสม(Composite Sampling) การเก็บแบบจ้วงเป็ นการเก็บตัวอย่างนา้ ทีจ่ ดุ ใดจุดหนึ่งแล ้วนาตัวอย่างนา้ นัน้ ไปวิเคราะห์ ซึง่ ผลทีไ่ ด้
จะเป็ นตัวแทนลักษณะของน า้ เฉพาะจุดที่เก็บตัวอย่างในเวลานัน้ เท่า นัน้ วิธีน้ ีเ หมาะสาหรับนา้ ทิ้งที่ม ลี กั ษณะสมบัติค่อ นข้า ง
คงที่ ไม่เปลีย่ นแปลงตามเวลา สาหรับการเก็บแบบผสมรวม (Composite Sampling)เป็ นการเก็บตัวอย่างแบบจ้วงหลายๆ ครัง้
แต่เวลาต่างกัน แล ้วนามาวิเคราะห์เป็ นค่าเฉลีย่ ความเข้มข้นของตัวอย่างนา้ รวมทุกช่วงเวลาทีเ่ ก็บตัวอย่าง ณ จุดเก็บเดียวกัน โดย
แบ่งแต่ละช่วงเวลาของการเก็บให้สมา่ เสมอ เช่น ทุก 1 ชัว่ โมง ทุก 2 ชัว่ โมง เป็ นต้น ส่วนปริมาณตัวอย่างจะเป็ นสัดส่วนโดยตรง
กับอัตราการไหลของนา้ ในช่วงเวลานัน้ ๆ เพือ่ ให้ได้ตวั แทนทีแ่ ท้จริง กล่าวคือ หากอัตราการไหลมากปริมาตรของตัวอย่างนา้ ทีเ่ ก็บ
ในช่วงเวลานัน้ ก็มากด้วย และหากอัตราการไหลน้อยปริมาตรของตัวอย่างนา้ ทีเ่ ก็บก็นอ้ ย การเก็บตัวอย่างแบบผสมรวมนี้มกั ใช้
เก็บตัวอย่างนา้ ทีม่ สี ภาพทางเคมี และกายภาพไม่คงทีใ่ นแต่ละช่วงเวลา นอกจากนี้ อาจมีวธิ ีการเก็บแบบผสมรวม ณ เวลาเดียวกัน
แต่หลายจุด และนามาผสมกัน เช่นใช้ในกรณีของแม่นา้ หรือแหล่งนา้ ทีม่ คี วามแตกต่างในแนวหน้าตัด ทัง้ ตามความยาวและความ
ลึกของแหล่งนา้ เป็ นต้น
การเก็บตัวอย่างเพือ่ ติดตามตรวจสอบคุณภาพนา้ มีแนวทางในการดาเนินการโดยทัวไป
่ ดังนี้
1) กรณีเก็บตัวอย่างนา้ ทิ้งทีม่ คี วามสกปรกหรือสารอันตราย ให้ใส่ถงุ มือเพือ่ ป้ องกันสิง่ สกปรกปนเปื้ อนระหว่างเก็บ
ตัวอย่างนา้
2) ก่อนเก็บตัวอย่าง ควรใช้ตวั อย่างนา้ ทีจ่ ะเก็บกลัว้ (rinse) ขวดเก็บตัวอย่างก่อน ยกเว้นบางพารามิเตอร์ เช่น
ขวดบรรจุตวั อย่างทีต่ อ้ งการวิเคราะห์หาปริมาณสารกาจัดแมลงทีล่ า้ งด้วยเฮกเซน และขวดเก็บตัวอย่างแบคทีเรียทีผ่ ่านการฆ่าเชื้อ
มาแล้ว เป็ นต้น
3) เก็บตัวอย่างนา้ ให้มปี ริมาตรเพียงพอสาหรับการวิเคราะห์ในแต่ละพารามิเตอร์ และให้ใช้อปุ กรณ์เก็บตัวอย่างนา้ ที่
เหมาะสมกับสภาพจุดเก็บตัวอย่าง บางพารามิเตอร์ เช่น ของแข็ง ไนเตรท และฟอสฟอรัส ไม่ควรเก็บตัวอย่างนา้ เต็มขวด เพราะ
ต้องเหลือที่ว่างไว้สาหรับเติมสารเคมีรกั ษาสภาพ และสาหรับเขย่าให้ผสมกันก่ อนทาการวิเคราะห์ ยกเว้นตัวอย่างที่จะทาการ
วิเคราะห์บโี อดี ออกซิเจนละลาย ทีต่ อ้ งเก็บตัวอย่างเต็มขวดและปิ ฝาให้สนิทเพือ่ ป้ องกันไม่ให้อากาศทีเ่ หลืออยู่บนผิวนา้ ละลายเข้า
ไปในตัวอย่าง
4) ถ้าเก็บตัวอย่างนา้ เพือ่ ตรวจวิเคราะห์ทงั้ ทางกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย ต้องเก็บตัวอย่างทางแบคทีเรียก่อน
ตัวอย่างทางกายภาพและเคมี ทัง้ นี้เพือ่ ป้ องกันการปนเปื้ อนแบคทีเรียทีอ่ าจเกิดขึ้นจากการเก็บตัวอย่างนา้ ทางกายภาพและเคมี
5) เมือ่ เก็บตัวอย่างนา้ เรียบร้อยแล ้ว ให้ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครัง้ ว่าขวดทีเ่ ก็บตัวอย่างทุกขวดมีสภาพปกติ
ไม่รวั ่ ซึม
นอกจากนี้ภายหลังจากการเก็บตัวอย่างนา้ แลว้ จาเป็ นต้องมีการปิ ดฉลากทีภ่ าชนะบรรจุตวั อย่างนา้ ให้เรียบร้อย
เพือ่ ป้ องกันความสับสนทีจ่ ะเกิดขึ้นได้ โดยควรให้รายละเอียดของตัวอย่างให้ชดั เจนดังนี้
1) ใส่รหัสตัวอย่างนา้ ซึง่ อาจใช้สญ
ั ลักษณ์เป็ นหมายเลขหรือตัวอักษรก็ได้
2) ระบุประเภทของแหล่งนา้ ทีเ่ ก็บตัวอย่างเช่น แม่นา้ นา้ ทิ้งจากโรงงาน เป็ นต้น
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3) ระบุสถานทีเ่ ก็บเช่น หมู่บา้ น ตาบล อาเภอ จังหวัดใด หรือโรงงานใด เป็ นต้น
4) ระบุวธิ ีการเก็บรักษาตัวอย่าง เช่น แช่เย็น เป็ นต้น
5) ระบุวนั เวลา ทีเ่ ก็บตัวอย่าง
6) ชื่อผูเ้ ก็บตัวอย่างนา้
3. การดาเนินการรักษาคุณภาพตัวอย่ างนา้
ขัน้ ตอนนี้เป็ นขัน้ ตอนทีต่ ่อเนื่องภายหลังจากการเก็บตัวอย่างนา้ โดยมีวตั ถุประสงค์คือพยายามรักษาคุณภาพ
ของตัว อย่ างน า้ ที่เ ก็ บให้อ ยู่ ใ นสภาพเดิม มากที่สุ ด กล่ า วคื อ พยายามลดการทางานของพวกจุลนิ ทรียแ์ ละลดการเกิด
กระบวนการเปลีย่ นแปลงทางกายภาพและเคมีในนา้ ตัวอย่าง ก่ อนจะทาการตรวจวิเคราะห์ ซึ่งรายละเอียดวิธีการเก็บรักษา
ตัวอย่างนา้ ดังตารางที่ 7.7
ตารางที่ 7.7 วิธีการเก็บรักษาตัวอย่ างนา้ เพื่อส่ งห้ องปฏิบัตกิ ารตรวจวิเคราะห์

ชนิดตัวอย่ าง
1. วิเคราะห์ทางกายภาพ
และเคมีทวไปเช่
ั ่ น สี
ความขุน่ ความกระดา้ ง
คลอไรด์
2. วิเคราะห์หา
สารประกอบไนโตรเจน
และสารประกอบอินทรีย ์
บางชนิด
3. วิเคราะห์หาโลหะหนัก
และความกระดา้ ง

ภาชนะที่บรรจุนา้

วิธีการเก็บรักษา

ขน าด 1-4 ลิ ต ร ( ขึ้ น อ ยู่ กั บ จ าน ว น ปิ ดขวด บรรจุใส่ถงั แช่เย็น (อุณหภูมิ 4±2°C) โดย
พารามิเตอร์ในการวิเคราะห์)
ใช้นา้ แข็งทันที หลังจากการเก็บจนส่งถึง
ห ้องปฏิบตั ิการ
ขนาด 1 ลิตร

เติมกรดซัลฟุรกิ เข ้มข ้น (H2SO4) ประมาณ 2 ลบ.
ซม.(ใหp้ H น้อยกว่า2) เขย่าให ้เข ้ากัน บรรจุใส่ถงั
แช่เย็น(อุณหภูมิ 4±2°C) ด ้วยนา้ แข็งให ้เรียบร้อย
เพือ่ ส่งห ้องปฏิบตั กิ าร
ขนาด 1 ลิตร
เติมกรดไนตริกเข ้มขน้ (HNO3) ประมาณ 2 ลบ.
ซม.(ให ้ pH น้อยกว่า 2) เขย่าให ้เข ้ากัน บรรจุใส่ถงั
แช่เย็น (อุณหภูมิ 4±2°C) ดว้ ยนา้ แข็งให ้เรียบร้อย
เพือ่ ส่งห ้องปฏิบตั กิ าร
4. วิเคราะห์หายาฆ่าแมลง ภาชนะทาดว้ ยแก้ว สีชาพร้อมฝาจุกปิ ด ที่ ปิ ดขวด บรรจุใส่ถงั แช่เย็น (อุณหภูมิ 4±2°C) ดว้ ย
เป็ นพลาสติกเคลือบดว้ ยเทฟลอน ขนาด นา้ แข็งให ้เรียบร้อยเพือ่ ส่งห ้องปฏิบตั กิ าร
2 ลิตร 1 ใบ หรือขนาด 1 ลิตร 2 ใบ
5. วิเคราะห์หาแบคทีเรีย ชุดเก็บตัวอย่างแบคทีเรีย
รวบรวมใส่ถุง พลาสติก มัด ใหแ้ น่ น บรรจุใส่ถงั แช่
เย็น (อุณหภูมิ 4±2°C) โดยใช้นา้ แข็งทันที หลังจาก
การเก็บจนส่งถึงห ้องปฏิบตั ิการ
ที่มา: ปรับปรุงจาก คู่มอื วิธีปฏิบตั ิสาหรับการเก็บตัวอย่างนา้ จากแหล่งนา้ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

4. การส่ งตัวอย่ างนา้ เพื่อตรวจวิเคราะห์ ในห้ องปฏิบัตกิ าร
ภายหลังจากการเก็บตัวอย่างนา้ ตรวจวิเคราะห์พารามิเตอร์ท่ีจาเป็ นในภาคสนามและดาเนินการรักษาตัวอย่าง
คุ ณ ภาพน า้ เรีย บร้อยแล ว้ ต้องรีบ น าตัวอย่ า งน า้ ส่ งเข า้ ห้องปฏิบตั ิก ารเพื่อตรวจวิเ คราะห์ให้เร็ วที่สุ ด เท่ า ที่จ ะท าได้
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โดยทัวไปควรอยู
่
่ภายในระยะเวลา 8 ชัว่ โมง และไม่ควรเกิน 24 ชัว่ โมง ซึ่งระหว่างการขนส่งตัวอย่างนา้ นี้ จะต้องรักษา
คุณภาพตัวอย่างนา้ ดังทีก่ ล่าวไวแ้ ลว้ ตลอดเวลาก่อนถึงห้องปฏิบตั กิ ารด้วย
2.2 การตรวจสอบคุณภาพน้าในภาคสนาม
การตรวจสอบคุณภาพนา้ ในภาคสนาม เป็ นการตรวจสอบคุณภาพนา้ โดยใช้เครื่องมือดาเนินการตรวจสอบคุณภาพนา้ ใน
ภาคสนาม โดยไม่จาเป็ นต้องส่งตัวอย่างนา้ เข้าห้องปฏิบตั ิการ โดยทัว่ ไปผลการตรวจสอบทีไ่ ด้มคี วามถูกต้อง แม่นยาระดับหนึ่ง
(ขึ้นอยู่กบั พารามิเตอร์และเครื่องมือทีเ่ ลือกใช้) ดังนัน้ การตรวจสอบคุณภาพนา้ ด้วยวิธีน้ ีมกั ใช้สาหรับการตรวจประเมินเบื้องต้น
ตรวจแบบคัดกรอง หรือใช้ตรวจสอบเพื่อการควบคุมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนา้ /บาบัดนา้ เสีย ต่ างๆ อย่างไรก็ตามการ
ตรวจสอบคุณภาพนา้ ด้วยวีธีการนี้ มีขอ้ ดีทส่ี าคัญ คือสามารถดาเนินการได้เอง ไม่ตอ้ งใช้เทคนิคมากนัก รูผ้ ลรวดเร็วทันต่อการใช้
ประโยชน์
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบคุ ณภาพนา้ ในภาคสนามที่สาคัญ คื อเครื่อ งตรวจวัดคุณภาพน า้ (water quality
instrument) และ ชุดทดสอบหรือชุดตรวจสอบคุณภาพนา้ (water test kits)
2.2.1 เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้า เป็ นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ทีส่ ามารถตรวจวัดและแสดงผลได้ทนั ที ในปัจจุบนั มี
บริษทั ผูผ้ ลิตจาหน่ ายอยู่จานวนมากภายใต้เครื่องหมายการค้าต่างๆ มีทงั้ เครื่องที่สามารถตววจวัดได้พารามิเตอร์เดียว (single
parameter) และทีส่ ามารถตรวจวัดได้หลายพารามิเตอร์ (multiparameter)
โดยทัวไปเเครื
่
่องตรวจวัดคุณภาพนา้ จะประกอบด้วยตัวเครื่องส่วนแสดงผล และส่วนทีเ่ ป็ นส่วนตรวจวัด (probe
/sensors) ตัวอย่างของเครื่องตรวจวัดคุณภาพนา้ ดังภาพที่ 7.2 เช่น เครื่องวัดค่ าพีเอช (pH meter) เครื่องวัดค่าความขุ่น
(turbidity meter) เครื่องวัดค่าสภาพการนาไฟฟ้ า (conductivity meter) เครื่องวัดค่าความเค็ม (sanality meter) เครื่องวัดค่า
ปริมาณสารละลายทัง้ หมดในนา้ (TDS meter) เครื่องวัดค่าออกซิเจนละลายนา้ (DO meter) เป็ นต้น

ภาพที่ 7.2 ตัวอย่างของเครื่ องตรวจวัดคุณภาพน้ า
ที่มา http://www.horiba.com/us/en/application/material-property-characterization/water-analysis/water-quality-electrochemistryinstrumentation/portable/
https://sea.hach.com/hq40d-portable-meter-package-with-ldo101-rugged-optical-dissolved-oxygenprobe/product?id=26514674271&callback=pf#
https://hannainst.com/hi98194-multiparameter-ph-orp-ec-do-pressure-temperature-waterproof-meter.html

ในการใช้งานต้องศึกษาจากคู่มอื การใช้งานประจาเครื่องและควรตรวจสอบช่วงการตรวจวัด(range) ของเครื่องนัน้ ๆด้วย
นอกจากนี้โดยทัว่ ไปเครื่องมือประเภทนี้มกั มีการปรับ เทียบเครื่องมือ (calibration)ก่อนการใช้งาน จึงต้องทาการปรับเทียบตาม
คู่มอื การใช้งานด้วย
2.2.2 ชุดทดสอบหรือชุดตรวจสอบคุณภาพน้า เป็ นชุดทดสอบสาเร็จรูปซึง่ โดยทัว่ ไปประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ
และสารเคมีท่จี าเป็ นในการตรวจสอบแบบง่ าย ๆ โดยในการแปลผลส่วนใหญ่ใช้วิธีดูการเปลีย่ นสีของนา้ ตัวอย่างกับสารเคมี
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(colorimetric) ในปัจจุบนั มีหน่ วยงานทัง้ ภาครัฐและบริษทั เอกชนผลิตชุดทดสอบคุณภาพนา้ ให้เลือกใช้จานวนมากในที่น้ ีขอ
ยกตัว อย่ า งเฉพาะของหน่ ว ยงานภาครัฐ คื อ ของกรมอนามัย กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข
มหาวิทยาลัยมหิดล เช่น ชุดทดสอบตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย อ 11/ว 111 ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในนา้ ว 720/อ
31 ชุดตรวจสอบฟลูออไรด์ในนา้ บริโภค ว 314/อ 35 ชุดตรวจสอบค่าออกซิเจนละลายในนา้ โดยชุมชน DO ว 312/อ 33 ชุด
ทดสอบความกระด้างของนา้ ชุดตรวจเชื้อแบคทีเรียทีแ่ ก๊สไฮโดรเจนซัลไฟต์ (ซัลโมเนลลา) ว810 ชุดทดสอบค่า pH เป็ นต้น
ตัวอย่างของชุดทดสอบคุณภาพนา้ ดังภาพที่ 7.3

ภาพที่ 7.3 ตัวอย่างของชุดทดสอบคุณภาพน้ า
ที่มา; http://gccthai.blogspot.com/2010_09_01_archive.html

โดยทัว่ ไปชุด ทดสอบแต่ ล ะชุดจะระบุพ ารามิเตอร์ท่ที ดสอบและขอ้ มูล ที่สาคัญเช่ น การน าไปใช้งาน คือชุด
ทดสอบใช้ได้กบั ตัวอย่างนา้ ประเภทใด แหล่งนา้ ธรรมชาติ หรือใช้กบั นา้ บริโภค หรือใช้ได้กบั นา้ ทุกประเภท ช่ วงหรือ
ความไวในการทดสอบ ขัน้ ตอนวิธีการทดสอบและการแปลผล ระยะเวลาเวลาในการทดสอบ การเก็บรักษาและอายุ
การใช้งาน ขอ้ ควรระวัง จานวนตัวอย่างต่ อชุด เป็ นต้น ดังนัน้ ก่ อนการจัดหาชุดทดสอบจาเป็ นต้องทราบแหล่งหรือ
ประเภทของนา้ ที่ตอ้ งการทาการตรวจสอบรวมถึง พารามิเตอร์ท่ตี อ้ งการตรวจสอบ จึงจะสามารถจัดหาชุดทดสอบให้
ตรงตามความต้องการ จากนัน้ ในการดาเนินการทดสอบคุณภาพนา้ ต้องดาเนินการตามขัน้ ตอนรายละเอียดที่ระบุไว้ใน
ชุดทดสอบแต่ละชุดอย่างเคร่งครัด เพือ่ ผลการตรวจสอบคุณภาพนา้ ทีถ่ ูกต้อง

กิจกรรม 7.1.5
1. จงอธิ บายความหมายของการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ า
2. การตรวจสอบคุณภาพน้ ามี่กี่วธิ ี อะไรบ้าง
แนวตอบกิจกรรม 7.1.5
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1. การติ ดตามตรวจสอบคุ ณภาพน้ า หมายถึ ง กระบวนการในการสารวจและติ ดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ า จากแหล่งหรื อที่ต่าง ๆ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับคุณภาพน้ าตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ
2. การตรวจสอบคุ ณภาพน้ ามี วิธี 2 วิธี คื อ การตรวจสอบคุ ณภาพน้ าโดยการตรวจวิเคราะห์ ใ น
ห้องปฏิบตั ิการ
และการตรวจสอบคุณภาพน้ าในภาคสนาม

ตอนที่ 7.2
การจัดหานา้ สะอาด
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 7.2 แลว้ จึงศึกษารายละเอียดต่อไป
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หัวเรื่ อง
7.2.1 รูปแบบและแนวทางการจัดหานา้ สะอาดสาหรับชุมชน
7.2.2 การจัดหานา้ สะอาดสาหรับชุมชนรูปแบบประปา
7.2.3 การจัดหานา้ สะอาดสาหรับชุมชนรูปแบบอืน่

แนวคิด
1. รู ปแบบการจัด หาน า้ สะอาดส าหรับชุม ชนส าหรับประเทศไทยที่ส าคัญ คือ รู ป แบบประปาและ
รู ปแบบอื่น โดยรู ปแบบระบบประปาเป็ นวิธีท่นี ิยมและเป็ นที่ยอมรับในระดับสากลว่าเหมาะสม
ทีส่ ุด
2. ระบบประปาโดยทัวไป
่ ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก ๆ 4 ส่วนคือ แหล่งนา้ ดิบ ระบบชักและ
ขนส่งนา้ ดิบ ระบบปรับปรุงคุณภาพนา้ และระบบการจ่ายนา้ โดยมีรูปแบบของระบบปรับปรุง
คุณภาพนา้ แบ่งตามประเภทของแหล่งนา้ ได้ 2 ระบบ คือระบบปรับปรุงคุณภาพนา้ จากแหล่งนา้
ผิวดิน และระบบปรับปรุงคุณภาพนา้ จากแหล่งนา้ ใต้ดนิ (นา้ บาดาล)
3. การจัดหานา้ สะอาดสาหรับชุมชนรูปแบบอืน่ ทีส่ าคัญคือ บ่อนา้ ตื้น บ่อบาดาล ภาชนะเก็บกักนา้ ใน
ประเทศไทยการจัดหานา้ สะอาดสาหรับชุมชนรู ปแบบเหล่านี้ยงั มีความจาเป็ นสาหรับบางพื้นที่ซ่งึ
อาจมีขอ้ จากัด

วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาตอนที่ 7.2 จบแลว้ นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายรูปแบบและแนวทางการจัดหานา้ สะอาดสาหรับชุมชนได้
2. อธิบายการจัดหานา้ สะอาดสาหรับชุมชนรูปแบบระบบประปาได้
3. อธิบายการจัดหานา้ สะอาดสาหรับชุมชนรูปแบบอืน่ ได้

เรื่องที่ 7.2.1
รูปแบบ และแนวทางการจัดหานา้ สะอาดสาหรับชุ มชน
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ในงานอนามัยสิ่งแวดล อ้ ม การจัดหานา้ สะอาดมุ่งเน้นไปทีก่ ารจัดหานา้ สะอาดสาหรับชุมชน โดยการจัดหานา้ สะอาด
สาหรับชุมชนหมายถึง การจัดหานา้ สะอาดทีม่ คี ุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด และจัดให้มปี ริมาณทีเ่ พียงพอแก่ความต้องการใช้
ของชุมชนในการอุปโภคบริโภค หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ชุมชนหรือประชาชนต้องได้รบั นา้ สะอาดทีม่ คี ุณภาพมาตรฐานและปริมาณ
ทีเ่ พียงพอต่อการใช้ในชีวติ ประจาวันทัง้ ในเขตชนบทและเขตเมือง
ดังนัน้ การจัดหานา้ สะอาดสาหรับชุมชนจึงเป็ นความจาเป็ นขัน้ พื้นฐานสาหรับประชาชนในชุมชน ซึ่งรัฐต้อง
ส่งเสริมให้ประชาชนได้มนี า้ สะอาดไวใ้ ช้เป็ นนา้ ดื่มนา้ ใช้อย่ างเพียงพอตลอดไป ทัง้ นี้การทีป่ ระชาชนในชุมชนมีนา้ สะอาด
สาหรับดื่มและใช้สอยอย่างเพียงพอจะส่งผลให้ประชนมีสุขภาพอนามัยทีด่ ี รวมทัง้ มีคุณภาพชีวติ ดีย่งิ ขึ้น

1. รู ปแบบการจัดหานา้ สะอาดสาหรับชุมชน
ในอดีตที่ผ่านมาการจัดหานา้ สะอาดมักแบ่งประเภทของการจัดหานา้ สะอาดเป็ น การจัดหานา้ สะอาดสาหรับ
ชุมชนเมือง และชนบท เนื่องจากในอดีตสาหรับประเทศไทย การจัดหานา้ สะอาดสาหรับชุมชนในรู ปแบบระบบประปา
นิยมใช้เป็ นแนวทางในการจัดหานา้ สะอาดที่สาคัญสาหรับชุมชนเมือง(urban) แต่ในปัจจุบนั สืบเนื่องมาจาการพัฒนา
ประเทศและการสนับสนุ นของภาครัฐทาให้การจัดหานา้ สะอาดสาหรับชุมชนในรู ปแบบระบบประปา ภายใต้ช่ือระบบ
ประปาหมู่บา้ นได้เขา้ ถึงชุมชนชนบท(rural)อย่างแพร่ หลายมากขึ้น ดังนัน้ ปัจจุบนั จึงเป็ นการยากที่จะแบ่งการจัดหานา้
สะอาดสาหรับชุมชนเป็ นชุมชนเมือง และชุมชนชนบท
สืบเนื่ องจากการที่ประเทศไทยได้ผ่ านการพัฒนาประเทศดังที่กล่าวข า้ งต้น ทาให้รู ปแบบของการจัด หาน า้
สะอาดสาหรับชุมชนเปลีย่ นไปจากยุคแรกเริ่มอยู่บา้ ง ในที่น้ ีจงึ แบ่งรู ปแบบของการจัดหานา้ สะอาดสาหรับชุมชนเป็ น
2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
1) การจัดหานา้ สะอาดสาหรับชุมชนรูปแบบระบบประปา รายละเอียดจะกล่าวไวใ้ นเรื่องที่ 7.2.2
2) การจัดหานา้ สะอาดสาหรับชุมชนรูปแบบอืน่ ทีส่ าคัญเช่น บ่อนา้ ตื้น บ่อบาดาล ภาชนะเก็บกักนา้ เป็ นต้น
รายละเอียดจะกล่าวไวใ้ นเรื่องที่ 7.2.3
กล่าวโดยสรุปส าหรับประเทศไทย การจัดหาน า้ สะอาดสาหรับชุม ชนในรู ปแบบระบบประปายังไม่ สามารถ
ครอบคลุมชุมชนชนบทได้ทงั้ หมดทัว่ ประเทศ ยังมีชุมชนชนบทอีกจานวนมากที่ยงั ไม่สามารถจัดหานา้ สะอาดสาหรับ
ชุม ชนในรู ป แบบระบบประปาได้เนื่ อ งจากอาจติด ปัญ หาอยู่ ห ลายประการ ดังนั้น ชุม ชนชนบทดัง กล่า วยังมีค วาม
จาเป็ นต้องจัดหานา้ สะอาดในรูปแบบอืน่ อีกด้วย ดังนัน้ การจัดหานา้ สะอาดสาหรับชุมชนในรู ปแบบระบบประปานิยมใช้
ในชุมชนเมืองและบางส่วนของชุมชนชนบททีม่ คี วามพร้อมและมีศกั ยภาพเพียงพอ

2. แนวทางการจัดหานา้ สะอาดสาหรับชุมชน
แนวทางการจัดหานา้ สะอาดสาหรับชุมชนในประเทศไทยที่ กรมทรัพยากรนา้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล ้อม และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทยแนะนา โดย กรมทรัพยากรนา้ ได้จดั ทาหนังสือ แนว
ทางการจัด หานา้ สะอาดในชุม ชนและกระบวนการจัดสร้างระบบประปาหมู่บา้ น และกรมส่ งเสริม การปกครองส่ วน
ท้องถิน่ ได้จดั ทาหนังสือมาตรฐานระบบนา้ สะอาดขึ้น เพือ่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใช้เป็ นคู่ มอื และแนวทางในการ
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ดาเนินการจัดหานา้ สะอาดสาหรับชุมชน ซึง่ ทัง้ สองหน่ วยงานได้กาหนดแนวทางค่อนขา้ งสอดคลอ้ งกันมีรายละเอียดพอ
สังเขปดังภาพที่ 7.4 มีรายละเอียดดังนี้

ภาพที่ 7.4 กรอบแนวทางการจัดหานา้ สะอาดสาหรับชุม
ที่มา: กรมทรัพยากรนา้ แนวทางการจัดหานา้ สะอาดในชุมชนและกระบวนการพิจารณาการจัดสร้างระบบประปาหมู่บา้ น, 2548

แนวทางการจัดหานา้ สะอาดสาหรับชุมชน หมายถึงรู ปแบบวิธีการที่จะใช้ในการดาเนิ นการจัดหานา้ สะอาดในชุมชน
โดยพิจารณาจากศักยภาพของชุมชน ทัง้ นี้ใหถ้ อื ว่า ระบบประปาหมู่บา้ นเป็ นเป้ าหมายแรกของการพิจารณาจัดหานา้ สะอาด
สาหรับ ชุม ชน กล่า วคือ ในชุม ชนหรือ ทอ้ งถิ่น แต่ล ะแห่ง ควรจะต้อ งมีร ะบบประปาหมู่บา้ นที่ม ปี ระสิทธิภ าพเพียงพอต่อ การ
อุปโภคบริโภคในชุมชน โดยลาดับขัน้ ตอนของการพิจารณาแนวทางการจัดหานา้ สะอาดสาหรับชุมชนคือ
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หากชุมชนใดมีระบบประปาเดิมอยู่ให้พจิ ารณาสภาพการใช้งานของระบบประปาทีม่ อี ยู่ ถ้าใช้ได้ให้ตรวจสอบปริมาณและ
คุณภาพนา้ หากอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานให้ดาเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซม ก่อนตรวจสอบปริมาณและคุณภาพนา้ ถ้าปริมาณและ
คุณภาพนา้ เหมาะสม ให้ดาเนินการปรับปรุง/ขยายระบบประปา
หากชุมชนใดไม่มรี ะบบประปาหมู่บา้ น ก็ให้พจิ ารณาใช้ระบบประปาหมู่บา้ นใกลเ้ คียง ถ้าพบว่ามีและสามารถดาเนินการ
ได้ให้ดาเนินการนานา้ จากระบบประปาหมูบ่ า้ นใกล้เคียงมาใช้ ในกรณีทไ่ี ม่มรี ะบบประปาหมูบ่ า้ นใกล้เคียงก็ตอ้ งพิจารณาดูว่า ชุมชน
นัน้ มีบ่อนา้ บาดาลและ/หรือมีศกั ยภาพในการเจาะบ่อนา้ บาดาลหรือไม่ หากมีก็ดาเนินการเจาะและตรวจสอบทัง้ ปริมาณและ
คุณภาพว่าสามารถเป็ นแหล่งนา้ เพือ่ จัดสร้างระบบประปาหมูบ่ า้ นได้หรือไม่ ถ้าได้ก็ก่อสร้างระบประปาหมูบ่ า้ น
หากนา้ บาดาลไม่มหี รือมีแต่ไม่เหมาะสมทัง้ ด้านปริมาณและ/หรือด้านคุณภาพนา้ ก็ตอ้ งไปหาแหล่งนา้ อื่น คือต้องพิจารณา
ดูว่า ชุมชนนัน้ มีแหล่งนา้ ผิวดินหรือไม่ หากมีก็ดาเนินการตรวจสอบทัง้ ปริมาณและคุณภาพว่าสามารถเป็ นแหล่งนา้ เพือ่ จัดสร้าง
ระบบประปาหมูบ่ า้ นได้หรือไม่ ถ้าได้ก็ก่อสร้างระบประปาหมูบ่ า้ น
หากนา้ ผิวดินไม่มหี รือมีแต่ไม่เหมาะสมทัง้ ด้านปริมาณและ/หรือด้านคุณภาพนา้ ก็ตอ้ งพิจารณาดูว่า ชุมชนนัน้ มีบ่อนา้ ตื้น
และ/หรือมีศกั ยภาพในการขุดบ่อนา้ ตื้นหรือไม่ หากมีก็ดาเนินการขุดบ่อและตรวจสอบทัง้ ปริมาณและคุณภาพว่าสามารถเป็ นแหล่ง
นา้ เพือ่ จัดสร้างระบบประปาหมูบ่ า้ นได้หรือไม่ ถ้าได้ก็ก่อสร้างระบประปาหมูบ่ า้ น
หากบ่อนา้ ตื้นไม่มหี รือมีแต่ไม่เหมาะสมทัง้ ด้านปริมาณและ/หรือด้านคุณภาพนา้ ก็จาเป็ นต้องใช้ถงั เก็บนา้ โดยพิจารณาว่า
ชุมชนมีถงั เก็บนา้ หรือไม่ ถ้าไม่มใี ห้ก่อสร้างถังเก็บนา้ เพือ่ จัดตัง้ ธนาคารนา้ ให้มคี วามเพียงพอในการใช้งานในช่วงเวลาทีข่ าดแคลน
นา้ เพือ่ การอุปโภคบริโภคต่อไป
กล่าวโดยสรุปจะเห็นได้ว่าแนวทางการจัดหานา้ สะอาดสาหรับชุมชนพยามยามเน้นให้แต่ละชุมชนจัดหาในรูปแบบของ
ระบบประปาเป็ นหลักก่อน โดยแหล่งนา้ ดิบที่ใช้สาหรับระบบประปาให้พจิ ารณาที่นา้ บาดาล นา้ ผิวดิน และบ่อนา้ ตื้น ตามลาดับ
อย่างไรก็ตาม หากในทีส่ ุดแลว้ ไม่สามารถดาเนินการได้ จึงให้ใช้รูปแบบถังเก็บนา้ เพือ่ ดาเนินการจัดตัง้ ธนาคารนา้ ของชุมชนต่อไป
นอกจากนี้หากพิจารณาภาพที่ 7.4 จะพบว่าในการจัดหานา้ สะอาดสาหรับชุมชนให้ยงั ่ ยืน ประชาชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จาเป็ นต้องเข้ามาบริหารจัดการ หรือต้องมีสว่ นร่วมด้วย

3. หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ องกับการจัดหาน้าสะอาดสาหรับชุ มชน
ในอดีตตลอดระยะเวลาทีผ่ ่านมา ก่อนการปฏิรูประบบราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545
(ก่อนมีการจัดตัง้ กรมทรัพยากรนา้ และกรมทรัพยากรนา้ บาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ ม) มีหน่ วยงาน
ราชการหลายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงต่างๆ คือ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรมโยธาธิการ กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท
กระทรวงมหาดไทย และกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรมได้ปฏิบตั ภิ ารกิจในด้านการจัดหาและพัฒนานา้ สะอาดเพือ่ การ
อุปโภคและบริโภคของประชาชนในกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น ระบบประปาหมู่ บา้ น บ่อนา้ บาดาล บ่อนา้ ตื้น ถังเก็บนา้ เป็ นต้น ทัง้ นี้
ขึ้นอยู่กบั ความสามารถของหน่วยงาน ตลอดจนความจาเป็ นของชุมชน ความพร้อมของแหล่งนา้ และปัจจัยแวดลอ้ มต่างๆ ซึง่ จาก
การที่ได้ดาเนินงานดังกล่าว ทาให้ประชาชนมีนา้ อุปโภคบริโภคในปริมาณที่เพียงพอ แต่ในเรื่องคุณภาพอาจต้องมีการปรับปรุง
คุณภาพให้ดขี ้นึ กว่าเดิม
ในปัจจุบนั เนื่องจากมีการปฏิรูประบบราชการดังที่กล่าวช้างต้น ประกอบกับมีการการถ่ายโอนภารกิจในการจัดหานา้
สะอาดสาหรับชุมชน จากกรมทรัพยากรนา้ และกรมทรัพยากรนา้ บาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดลอ้ มให้เป็ น
หน้าที่โดยตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคลอ้ งกับทีก่ าหนดไว้ตามกฎหมายคือ ให้ภารกิจการจัดหานา้ สะอาดเป็ น
ภารกิจหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กฎหมายทีก่ าหนดภารกิจดังกล่าวคือ
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พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ. ศ. 2537 มาตรา 68 กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบล
จัดทากิจการ ให้มนี า้ เพือ่ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 51 มาตรา 53 และ
มาตรา 56 กาหนดให้เทศบาลตาบล เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร จัดให้มีนา้ สะอาด หรือ การประปาเพื่อประชาชน และ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล
เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจและหน้าทีใ่ นการจัดบริการสาธารณะเพือ่ ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่ ของ
ตนเอง มาตรา 17 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอานาจและหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะเพือ่ ประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิน่ ของตนเอง
กล่าวโดยสรุปคือ หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบในการจัดหานา้ สะอาดสาหรับชุมชนคื อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็ น
ผูด้ าเนินการจัดหาและดาเนินการในท้องถิน่ ของตนเองที่รบั ผิดชอบอยู่ โดยมีหน่วยงานสนับสนุ นหลักคือกรมทรัพยากรนา้ และ
กรมทรัพยากรนา้ บาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม ให้การสนับสนุนการดาเนินงานดังกล่าวเกี่ยวกับความรูท้ าง
วิชาการ และเทคโนโลยี ต่างๆ นอกจากนี้ยงั มีหน่วยงานสนับสนุนอืน่ ทีเ่ กี่ยวข้องอีก 2 หน่วยงานคือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย ซึง่ มีหน้าทีโ่ ดยตรงในการส่งเสริม สนับสนุ นองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ปฎิบตั ิงานตามอานาจหน้าที่
และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขในฐานะทีเ่ ป็ นองค์กรหลักในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดลอ้ มของประเทศ โดย
กาหนดนโยบาย มาตรฐานงาน การสนับสนุ น วิช าการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการพัฒ นากฎหมาย เพื่อ ให้มีการ
ดาเนินงานตาม พระราชบัญญัต.ิ การสาธารณสุข พ.ศ.2535
อย่างไรก็ตามนอกจากหน่วยงานทีก่ ล่าวช้างต้นแล้ว ในเฉพาะบางเขตพื้นทีใ่ นเขตชุมชนเมือง ทีม่ ปี ระชากรอยู่กนั หนาแน่น
ยังมีหน่วยงานทีมหี น้าทีใ่ นการจัดหานา้ สะอาดสาหรับชุมชนในรูปแบบประปาโดยตรงคือ
1) การประปานครหลวง (กปน.) ซึง่ เป็ นรัฐวิสาหกิจ จัดตัง้ ขึ้นภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารประปานครหลวง พ.ศ. 2510
และพระราชบัญญัตกิ ารประปานครหลวง ฉบับเพิม่ เติมต่างๆ โดยมีวตั ถุประสงค์ท่ีสาคัญคือ 1) สารวจ จัดหาแหล่งนา้ ดิบ และจัด
ให้ได้มาซึ่งนา้ ดิบเพื่อใช้ในการประปา 2) ผลิต จัดส่งและจาหน่ายนา้ ประปาในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และ
จังหวัดสมุทรปราการ
2) การประปาส่วนภูมภิ าค (กปภ.) ซึง่ เป็ นรัฐวิสาหกิจ จัดตัง้ ขึ้นภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารประปาส่วนภูมภิ าค พ.ศ. 2522
และพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมภิ าค ฉบับเพิ่มเติมต่างๆ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการประกอบและส่งเสริมธุ รกิจการประปา
โดยการสารวจ จัดหาแหล่งนา้ ดิบ และจัดให้ได้มาซึง่ นา้ ดิบ เพือ่ ใช้ในการผลิต จัดส่งและจาหน่ายนา้ ประปารวมทัง้ การดาเนินธุ รกิจ
อื่นทีเ่ กี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับธุ รกิจการประปา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การให้บริการสาธารณู ปโภค โดยคานึงถึงประโยชน์ของรัฐ
และสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็ นสาคัญ ในทางปฏิบตั ิการประปาส่วนภูมภิ าคมีการดาเนินการระบบประปากระจายอยู่แทบทุก
จังหวัดของประเทศไทย อย่างไรก็ตามระบบประปาของการประปาส่วนภูมภิ าคส่วนใหญ่ ตงั้ อยู่ในพื้นที่ชุมชนเมืองที่มปี ระชากร
หนาแน่นเช่น เขตเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เป็ นต้น

กิจกรรม 7.2.1

1. รู ปแบบของการจัดหาน้ าสะอาดสาหรับชุมชนแบ่งเป็ นกี่รูปแบบ อะไรบ้าง
2. จงอธิ บายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาน้ าสะอาดสาหรับชุมชนในระดับหมู่บา้ น
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แนวตอบกิจกรรม 7.2.1
1. รู ปแบบของการจัดหาน้ าสะอาดสาหรับชุมชนเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
1) การจัดหาน้ าสะอาดสาหรับชุมชนรู ปแบบระบบประปา
2) การจัดหาน้ าสะอาดสาหรับชุมชนรู ปแบบอื่นที่สาคัญเช่น บ่อน้ าตื้น บ่อบาดาล ภาชนะเก็บกักน้ า
เป็ นต้น
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดหาน้ าสะอาดสาหรับชุมชนในระดับหมู่บา้ นคื อ องค์กรปกครองส่ วน
ท้อ งถิ่ น โดยมี ห น่ ว ยงานสนั บ สนุ น ที่ ส าคัญ คื อ กรมทรั พ ยากรน้ า และกรมทรั พ ยากรน้ าบาดาล กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม กรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุ ข

เรื่องที่ 7.2.2
การจัดหานา้ สะอาดสาหรับชุ มชนรู ปแบบประปา
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การจัด หาน า้ สะอาดส าหรับ ชุม ชนรู ป แบบระบบประปาเป็ น วิธี ท่ีนิ ย มและเป็ น ที่ย อมรับ ในระดับ สากลว่ า
เหมาะสมที่สุด เนื่องจากมีความสามารถในการปรับปรุงคุณภาพนา้ ให้ได้มาตรฐานนา้ บริโภคอย่างสมา่ เสมอพร้อมทัง้
สามารถให้ค วามสะดวกในการบริก ารน า้ สะอาดส าหรับชุม ชนแก่ ประชาชนจานวนมาก ครอบคลุม บริเวณพื้น ที่ไ ด้
กว้างขวางในคราวเดียว

1. ความหมาย วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของระบบประปา
1.1 ความหมายและวัตถุประสงค์
ระบบประปา (water supply) หมายถีง ระบบซึง่ มีการนานา้ จากแหล่งนา้ ธรรมชาติมาผ่านกระบวนการหรือขัน้ ตอนการ
ปรับปรุงคุณภาพนา้ ตามหลักวิชาการและวิธีอนั เหมาะสม เพือ่ ผลิตนา้ ทีส่ ะอาด ปลอดภัยได้คุณภาพตามมาตรฐาน และมีปริมาณที่
เพียงพอต่อการใช้ รวมทัง้ สามารถจ่ายนา้ ทีผ่ ลิตได้ตามท่อผ่านมาตรวัดนา้ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้นา้ เพื่อการบริโภคอุปโภค
ตลอดเวลา วัตถุประสงค์ทส่ี าคัญของระบบประปาคือ เพือ่ ผลิตนา้ ทีส่ ะอาดและปลอดภัยสาหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค (safe and
wholesome) เพือ่ ผลิตนา้ ให้เพียงพอกับความต้องการของผูใ้ ช้นา้ (adequate quantity) เพือ่ ผลิตนา้ ให้พร้อมทีจ่ ะแจกจ่ายนา้
ให้กบั ผูท้ ต่ี อ้ งการใช้นา้ ได้อย่างทัวถึ
่ ง และตลอดเวลา (readily available to the users)
1.2 องค์ ประกอบ
องค์ประกอบของระบบประปาโดยทัวไป
่ ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก ๆ 4 ส่วนคือ แหล่งนา้ ดิบ (water resource,
raw water)) ระบบชักและขนส่งนา้ ดิบ (water intake&transmission system) ระบบปรับปรุงคุณภาพนา้ (water treatment
plant ) และระบบการจ่ายนา้ (water distribution system ) รายละเอียดพอสังเขปของแต่ละส่วนประกอบมีดงั นี้
1.2.1 แหล่ งนา้ ดิบ (water resource, raw water) โดยทัว่ ไปแหล่งนา้ ดิบทีเ่ หมาะสมสาหรับระบบประปา มีอยู่ 2
แหล่งคือ แหล่งนา้ ผิวดิน และแหล่งนา้ ใต้ดนิ (นา้ บาดาล) ทัง้ นี้ในการพิจารณาเลือกแหล่งนา้ ดิบมีเกณฑ์ในการพิจารณาทีส่ าคัญอยู่
2 ประการคือ 1) ปริมาณของแหล่งนา้ ดิบต้องเพียงพอต่อการใช้นา้ ของชุมชน และ2) คุณภาพนา้ ดิบต้องเหมาะสมที่สามารถ
ปรับปรุงคุณภาพนา้ ด้วยกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนา้ หรือเทคโนโลยีทร่ี าคาไม่สูงจนเกินไป
1.2.2 ระบบชั กและขนส่ งนา้ ดิบ (raw water intake&transmission system) ระบบชักนา้ ดิบ เป็ นอุปกรณ์/
โครงสร้างส่วนแรกสุดของระบบประปาทีน่ านา้ ดิบจากแหล่งนา้ ดิบสูร่ ะบบขนส่งนา้ ดิบ และเพือ่ เข้าสู ่ระบบปรับปรุงคุณภาพนา้ ต่อไป
ดังนัน้ ระบบชักและขนส่งนา้ ดิบจาเป็ นต้องได้รบั การออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะของแหล่งนา้ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทุก
ฤดู กาล โดยรู ปแบบของระบบชักและขนส่งนา้ ดิบนี้มหี ลายรู ปแบบ ขึ้นอยู่กบั ปัจจัยหลายปัจจัยเช่ น ชนิดของแหล่งนา้ ดิบที่ใช้
ลักษณะของแหล่งนา้ ดิบ สภาพภูมศิ าสตร์ทต่ี งั้ ของแหล่งนา้ ดิบและทีต่ งั้ ระบบปรับปรุงคุณภาพนา้ ระยะทางระหว่างแหล่งนา้ ดิบกับ
ระบบปรับปรุงคุณภาพนา้ ปริมาณนา้ ดิบทีข่ นส่ง เป็ นต้น ยกตัวอย่างรูปแบบของระบบชักและขนส่งนา้ ดิบ เช่น
กรณี แหล่งนา้ ดิบที่ใช้เป็ นแหล่งนา้ บาดาล ระบบชักและขนส่งนา้ ดิบอาจเป็ นเพียงเครื่องสู บนา้ บาดาลแบบจุ่มใต้นา้
(submersible pump) ทีส่ ามารถติดตัง้ หรือหย่อนลงไปในบ่อนา้ บาดาลโดยมีตะแกรงกรองอยู่ทท่ี างนา้ เข้า และต่อท่อ จากเครื่อง
สูบนา้ ดังกล่าวเพือ่ ขนส่งนา้ ดิบเข้าสูร่ ะบบปรับปรุงคุณภาพนา้
กรณีแหล่งนา้ ดิบทีใ่ ช้เป็ นแหล่งนา้ ผิวดินเช่นแม่นา้ ลาคลอง อ่างเก็บนา้ ทะเลสาบ รูปแบบของระบบชักและขนส่งนา้
ดิบมีหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กบั ปัจจัยทีก่ ล่าวถึงข้างต้น ถ้าเป็ นระบบประปาชุมชนขนาดเล็ก ส่ว นชักนา้ ดิบอาจเป็ นรูปแบบง่ายๆ
คือเป็ นเพียงท่อทีจ่ ่มุ ลงไปใต้นา้ มีตะแกรงหุม้ รอบปากท่อ เพือ่ ป้ องกันเศษวัสดุต่างๆ มิให้ไหลปะปนเข้ามากับนา้ ดิบ และทีป่ ลาย
ท่ออีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับเครื่องสู บนา้ แบบหอยโข่ง (centrifugal pump) หรือที่เรียกว่าเครื่องสู บนา้ แรงตา่ หรือเครื่องสู บนา้ ดิบ
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เพือ่ ทาหน้าทีส่ ูบนา้ จากแหล่งนา้ เข้าสู ่ทอ่ ส่งนา้ ดิบ ไปยังระบบปรับปรุงคุณภาพนา้ โดยเครื่องสูบนา้ นี้อาจถูกออกแบบให้ติดตัง้ อยู่บน
พื้นดินบนฝัง่ โดยก่อสร้างเป็ นอาคารโรงสูบนา้ ดิบหรือสถานีสูบนา้ ดิบ หรืออาจออกแบบให้ติดตัง้ อยู่บนแพเป็ นอาคารโรงสู บนา้ ดิบ
ลอยนา้ ก็ได้ หากเป็ นระบบประปาชุมชนขนาดใหญ่ แลว้ ระบบชักนา้ ดิบ จะมีหลายรูปแบบมาก เช่น แบบหอคอย (tower water
intake) แบบใต้พ้นื นา้ (submerged water intake) เป็ นต้น
1.2.3 ระบบปรั บปรุ งคุณภาพนา้ (water treatment plant) หรือระบบผลิตนา้ ประปา เป็ นองค์ประกอบทีส่ าคัญ
ของระบบประปาเพราะเป็ นส่วนทีใ่ ช้ในการปรับปรุงคุณภาพนา้ ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีก่ าหนด โดยระบบปรับปรุงคุณภาพนา้
นี้เป็ นการนา หรือเลือกใช้กระบวนการปรับปรุงคุณภาพนา้ ในแต่ละกระบวนการ (unit treatment process) มาจัดเรียงเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพนา้ ให้ได้มาตรฐานตามที่ต อ้ งการ ในการเลือกระบบปรับปรุงคุณภาพนา้ สาหรับชุมชนนัน้ ต้องพิจารณาปัจจัย ที่
สาคัญคือ คุณภาพนา้ ของแหล่งนา้ ดิบ และคุณภาพนา้ ทีต่ อ้ งการหรือคุณภาพนา้ ตามมาตรฐานนา้ บริโภคหรือนา้ ดืม่
นอกจากปัจจัยที่สาคัญขา้ งต้น แลว้ ยังมีปจั จัยอื่น ๆ ที่ควรนามาร่ วมพิจารณาในการเลือกระบบปรับปรุ ง
คุณภาพนา้ ได้แก่ ความน่ าเชื่อถือและความยืดหยุ่นของระบบที่เลือกใช้ ความต้องการพื้นที่ในการก่ อสร้างระบบความ
ต้องการประสบการณ์และทักษะของผูค้ วบคุม รวมทัง้ ค่ าลงทุนในการก่ อสร้าง บารุงรักษา และเดินระบบด้วย สาหรับ
รายละเอียดของระบบปรับปรุงคุณภาพนา้ จะได้กล่าวถึงในหัวขอ้ ต่อไป
1.2.4 ระบบการจ่ ายนา้ (water distribution system) เป็ นระบบซึ่งดาเนินการมาเพื่อนานา้ สะอาดที่ผ่านการ
ปรับปรุงคุณภาพนา้ แล ้ว จัดส่งให้ถงึ ผูใ้ ช้บริการต่างๆ ภายในชุมชน โดยมีวตั ถุประสงค์ทส่ี าคัญอยู่ 2 ประการ คือ 1) ต้องสามารถ
จ่ายหรือให้ปริมาณและแรงดันนา้ พอเพียงแก่ความต้องการของผู ใ้ ช้ และ 2) ต้องคงสภาพหรือรักษาคุณภาพนา้ สะอาดให้
เหมือนกับที่ผลิตได้จากระบบปรับปรุงคุ ณภาพน า้ ส่วนประกอบหลักโดยทัว่ ไปของระบบการจ่ายนา้ ได้แก่ ถังเก็บนา้ ต่ างๆ
(storage facilities) เครื่องสูบนา้ (pump) ท่อ(pipe) วาล์วต่างๆ(valve) และหัวต่อท่อดับเพลิง (fire hydrant)

2. รู ปแบบระบบปรับปรุงคุณภาพนา้
แหล่งนา้ ดิบทีส่ าคัญทีมปี ริมาณนา้ เพียงพอสาหรับระบบประปาชุมชนมีอยู่ 2 แหล่งคือแหล่งนา้ ผิวดินและแหล่งนา้ ใต้ดนิ
ซึง่ หมายถึงนา้ บาดาล โดยคุณภาพนา้ ของทัง้ 2 แหล่งนี้มคี วามแตกต่างกันอยู่ ทาให้สามารถแบ่งรูปแบบของระบบปรับปรุงคุณภาพ
นา้ ในระบบประปาตามประเภทของแหล่งนา้ ได้ 2 ระบบ คือ ระบบปรับปรุงคุณภาพนา้ จากแหล่งนา้ ผิวดิน และระบบปรับปรุง
คุณภาพนา้ จากแหล่งนา้ ใต้ดนิ (นา้ บาดาล)
2.1 ระบบปรั บปรุงคุณภาพน้าจากแหล่ งน้าผิวดิน
แหล่งนา้ ผิวดินทีน่ ิยมใช้เป็ นแหล่งนา้ ดิบ ได้แก่ แม่นา้ ลาคลอง ทะเลสาบ และอ่างเก็บนา้ เนื่องจากมีปริมาณ
นา้ ค่ อนขา้ งสู ง เพียงพอต่ อความต้องการใช้นา้ ของชุมชน คุณภาพนา้ จากแหล่งนา้ ผิวดิน ส่วนใหญ่ มีคุณภาพนา้ ทาง
กายภาพไม่ ดีน ัก คื อ มัก จะมีค วามขุ่น สู ง สี คุ ณ ภาพน า้ ทางเคมีค่ อ นข า้ งดี ส่ ว นคุ ณ ภาพน า้ ทางด้า นชี ว ภาพมัก มี
แบคทีเรียปนเปื้ อนอยู่ค่อนขา้ งสูง
จากคุณภาพนา้ ของแหล่งนา้ ผิวดินโดยทัว่ ไป ทาให้สามารถกาหนดกระบวนการหรือระบบปรับปรุงคุณภาพนา้ จากแหล่ง
นา้ ผิวดินได้ ดังภาพที่ 7.5 กระบวนการประกอบด้วยการใช้ตะแกรง (screening) การสร้างตะกอน (coagulation) การรวม
ตะกอน (flocculation) การตกตะกอน (sedimentation) การกรอง (filtration) และการฆ่าเชื้อโรค (disinfection) ตามลาดับ
ซึง่ ระบบหรือการจัดเรียงกระบวนการเช่นนี้ถูกเรียกว่า ระบบปรับปรุงคุณภาพนา้ จากแหล่งนา้ ผิวดินโดยทัว่ ไปแบบพื้นฐาน หรือ
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แบบมาตรฐาน (conventional surface water treatment plant) มีวตั ถุประสงค์เพือ่ กาจัดความขุ่น สี และจุลนิ ทรียต์ ่างๆ ใน
นา้ เป็ นหลัก รายละเอียดแต่ละกระบวนการมี ดังนี้
สารส้ม/ปูนขาว
นา้ ดิบจาก
แหล่ง
นา้ ผิวดิน

การใช้
ตะแกรง

การสร้าง
ตะกอน

โพลิเมอร์ (ทางเลือก)

การรวม
ตะกอน

คลอรีนฆ่าเชื้อโรค

การตก
ตะกอน

การ
กรอง

นา้ ประปา

ตะกอน ระบบทรายกรองเร็ว (rapid sand filter)
ตะแกรง

ภาพที่ 7.5 ระบบปรับปรุ งคุณภาพน้ าจากแหล่งน้ าผิวดินแบบมาตรฐาน

2.1.1 การใช้ ตะแกรง (screening) มักถูกใช้เป็ นกระบวนการแรกของระบบปรับปรุงคุณภาพนา้ โดยติดตัง้
ตะแกรงทีร่ ะบบชักนา้ ดิบ จากแหล่งนา้ ผิวเข้าสู ่ระบบปรับปรุงคุณภาพนา้ ทัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์หลัก คือเพือ่ ป้ องกันการอุดตันและ
ความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึ้นกับเครื่องสู บนา้ ดิบ ระบบท่อ หรือระบบปรับปรุงคุณภาพนา้ อื่นๆ ทีจ่ ะตามมา ตะแกรงจะทาหน้าทีด่ กั
ของแข็งขนาดใหญ่ เช่น เศษไม้ เศษใบไม้ต่างๆ เป็ นต้น
รู ปแบบของตะแกรงขึ้นอยู่กบั รู ปแบบของระบบชักนา้ ดิบ ในกรณี ท่รี ะบบประปาขนาดเล็กตะแกรงอาจเป็ นเพียง
ตะแกรงทีห่ มุ ้ รอบปากท่อสู บนา้ ดิบเท่านัน้ แต่ถา้ เป็ นระบบชักนา้ ดิบสาหรับประปาขนาดใหญ่ อาจถูกออกแบบให้เป็ นตะแกรงราง
(bar screen) ก็ได้
2.1.2 การสร้ างตะกอน (coagulation) เป็ นกระบวนการทางเคมี โดยการเติมและผสมสารเคมีท่ชี ่ วย
การสร้างตะกอนซึง่ เรียกว่า สารสร้างตะกอน (coagulant) ที่นิยมใช้คือ สารส้ม(alum) หรือเรียกเป็ นชื่อทางเคมีว่า อลูมเิ นียม
ซัลเฟต [Al2(SO4)3] ลงไปในนา้ ดิบ เพื่อให้ของแข็งที่จมตัวไม่ได้ (nonsettleable solids) หรือของแข็งที่มอี นุ ภาคขนาดเล็กๆ
(พวกสารคอลลอยด์) ถูกทาลาย/ลดเสถียรภาพ (destabilization) และจับตัวกับสารสร้างตะกอน เกิดกลุม่ ฟล็อค (floc) ขนาด
เล็กจานวนมาก ทัง้ นี้เนื่องจากการที่ของแข็งที่มอี นุ ภาคขนาดเล็ก (พวกสารคอลลอยด์) ไม่สามารถจมตัวลงได้ในเวลาทีจ่ ากัด
เนื่องมาจากความเสถียร (stability) ซึง่ เกิดขึ้นจากขนาดของอนุ ภาคทีเ่ ล็กมากส่งผลให้มพี ้นื ทีผ่ วิ มากทาให้เกิดแรงต่อต้านในการ
จมตัวของอนุภาคขึ้น ตัวอย่างของแข็งทีจ่ มตัวไม่ได้หรือของแข็งทีม่ อี นุภาคขนาดเล็กพวกสารคอลลอยด์ได้แก่ ความขุ่น สี และจุล
ชีพต่างๆ เช่น แบคทีเรีย ตะไคร่นา้ สาหร่าย และพืชนา้ ขนาดเล็ก ดังนัน้ อาจกล่าวได้ว่าวัตถุประสงค์ของการสร้างตะกอน คือ เป็ น
กระบวนการหนึ่งที่ช่วยในการกาจัดความขุ่น สี และจุลชีพต่างๆ ในนา้ ในการสร้างตะกอนจาเป็ นต้องอาศัยกระบวนการทาง
กายภาพคือ การผสมหรือกวนเร็ว (rapid mixing) ร่วมด้วย โดยวัตถุประสงค์ของการผสมเร็วคือเพือ่ ทาให้สารเคมีทเ่ี ติมลงไป
กระจายเข้ากับนา้ อย่างรวดเร็วและเป็ นไปโดยทัวถึ
่ ง โดยจะทาการผสมหรือกวนนา้ อย่างรุนแรงเพือ่ ทาให้นา้ เกิดสภาพความปัน่ ป่ วน
(turbulence)
รูปแบบของอุปกรณ์หรือเครื่องมือการผสมเร็วขึ้นอยู่กบั การออกแบบ โดยทัว่ ไปถ้าเป็ นระบบประปาขนาดเล็กนิยม
เลือกชนิดใช้สภาพทางชลศาสตร์ (hydraulic) ซึง่ ไม่ตอ้ งอาศัยพลังงานจากภายนอก เช่น ออกแบบโครงสร้างให้นา้ เกิดสภาพการ
ไหลแบบกระโดด (hydraulic jump) หรืออาจออกแบบเป็ นเครื่องมือผสมเร็วโดยใช้สภาพทางชลศาสตร์ภายในท่อที่เรียกว่า
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เครื่องผสมสถิต (static mixer) ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นเกลียวติดอยู่ภายในท่อทาให้นา้ ทีไ่ หลผ่านมีความปัน่ ป่ วนได้เอง สาหรับระบบ
ประปาขนาดใหญ่อาจจาเป็ นต้องออกแบบเป็ นชนิดใช้เครื่องจักร (mechanical)
ในกระบวนการสร้างตะกอนนี้นอกจากมีการเติมสารส้มแล ้วอาจจาเป็ นต้องมีการเติมปูนขาว [lime; Ca(OH)2] ลง
ไปด้วยเพือ่ ช่วยให้กระบวนการสร้างตะกอนโดยสารส้มมีประสิทธิภาพ โดยในทางปฏิบตั มิ กั ควบคุมค่าพีเอชของนา้ ให้อยู่ในช่วง
5.5 ถึง 8.0
1) การรวมตะกอน (flocculation) เป็ นกระบวนการทีต่ ่อเนื่องจากกระบวนการสร้างตะกอน หรือการผสม
เร็ว การรวมตะกอนมีวตั ถุประสงค์คือ เพือ่ ทาให้ฟล็อกเล็กๆ ซึง่ ผ่านการผสมเร็วมาแลว้ รวมตัวเป็ นฟล็อกขนาดใหญ่และหนักมาก
ขึ้นจนสามารถตกตะกอนได้ดี หรือมีขนาดใหญ่พอที่จะทาให้สามารถทาการกรองออกได้ง่ายขึ้น ในการรวมตะกอนนี้ตอ้ งปรับ
สภาพให้นา้ ไหลในอัตราเร็วแตกต่างกัน เพือ่ ให้ตะกอนเข้าใกล ้กันและกระทบกันเพือ่ เกิดกลุม่ ฟล็อกใหญ่ข้ นึ จึงจาเป็ นต้องกวนหรือ
ผสมนา้ อย่างช้าๆอย่างนุ่มนวล ตาราบางเล่มจึงเรียกการรวมตะกอนนี้วา่ “การผสมหรือกวนช้า” (slow mixing)
รูปแบบของอุปกรณ์หรือเครื่องมือการผสมช้าขึ้นอยู่กบั การออกแบบ โดยทัว่ ไปถ้าเป็ นระบบประปาขนาดเล็ก
นิยมเลือกชนิดใช้สภาพทางชลศาสตร์ (hydraulic) ซึง่ ไม่ตอ้ งอาศัยพลังงานจากภายนอก เช่น การออกแบบโดยใช้แผ่นกัน้ นา้
(baffled channels)เป็ นออกแบบให้นา้ ไหลผ่านแผ่นกัน้ นา้ ในลักษณะไหลวนเวียนไปมาคลา้ ยคลองวนเวียน สาหรับระบบประปา
ขนาดใหญ่อาจจาเป็ นต้องออกแบบเป็ นชนิดใช้เครื่องจักร (mechanical)
นอกจากนี้ในกระบวนการรวมตะกอนนี้สาหรับระบบประปาขนาดใหญ่ และต้องการคุณภาพนา้ ที่ดี
มากอาจมีก ารเติม สารเคมีท่ีช่ วยรวมตะกอนพวกสารโพลีอิเล็คโตรไลท์ (polyelectrolyte)ร่ วมด้วย อย่ างไรก็ ตาม
สาหรับระบบประปาขนาดเล็กมักไม่นิยมเติมสารดังกล่าว
2) การตกตะกอน (sedimentation) เป็ นกระบวนการทางกายภาพ เมือ่ กลุ่มตะกอน หรือกลุ่ม
ฟล็อคมีขนาดใหญ่ และมีนา้ หนักพอที่จะตกตะกอนได้ จะเขา้ สู่กระบวนการตกตะกอนโดยควบคุมความเร็วการไหล
ของของนา้ ในกระบวนการ ส่งผลให้ตะกอนสามารถตกลงได้โดยแรงโน้มถ่วงของโลก ทาให้แยกตะกอนหรือของแข็ง
ออกจากนา้ ได้
รูปแบบของกระบวนการตกตะกอนคือถังตกตะกอน (sedimentation tank or clarifier)สามารถออกแบบ
ได้หลายรูปแบบ สาหรับประปาชุมชนขนาดเล็กมักออกแบบเป็ นรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าโดยให้นา้ ไหลเข้าทางด้านหนึ่งของความกว้างของ
ถังและไหลไปในแนวนอนตามความยาวของถัง ก่อนจะไหลออกทีอ่ กี ด้านหนึ่งของความกว้างของถังโดยมีระยะเวลากักพักของถัง
ตกตะกอนประมาณ 2-4 ชัว่ โมง สาหรับประปาชุมชนขนาดใหญ่อาจออกแบบเป็ นถังกลม และ/หรือออกแบบให้ถงั ตกตะกอนนี้ทา
หน้าที่ 3 กระบวนการ คือ มีการสร้าง การรวมตะกอนและตกตะกอนในถังเดียวกันที่เรียกว่าโซลิด คอนแท็ค แคริฟายเออร์
(solid contact clarifier) นอกจากนี้อาจออกแบบให้ถงั ดังกล่าวมีการควบคุมกระบวนการรวมตะกอนโดยใช้ความดันทีเ่ รียกว่า
ระบบพลัสเซเตอร์ (pulsator)
3) การกรอง (filtration) เป็ นกระบวนการทางทางกายภาพมีวตั ถุประสงค์หลักคือเพื่อกาจัดสาร
แขวนลอยหรืออนุ ภาคของแข็งออกจากนา้ โดยนา้ ทีไ่ หลออกจากถังตกตะกอนอาจมีตะกอนแขวนลอยขนาดเล็กที่หลุด
ปะปนมา กระบวนการกรองจะเป็ น กระบวนการสุด ท้ายในการก าจัด ตะกอนแขวนลอยออกจากนา้ ดังนัน้ นา้ ที่ผ่าน
กระบวนการนี้จะต้องมีความใสปราศจากตะกอนแขวนลอย
รูปแบบของกระบวนการกรองในระบบประปาชุมชนนิยมออกแบบเป็ นถังกรอง (filter tank) แบบอาศัยแรง
โน้ม ถ่ว งของโลกในการกรอง น า้ จะไหลเข้า ด้า นบนถังและไหลผ่ า นชั้ น สารกรองลงด้า นล่า งของถัง โดยภายในถังกรองจะ
ประกอบด้วยชัน้ ของสารกรองซึง่ นิยมใช้เป็ นทรายหนาประมาณ 60-80 เซนติเมตร รองรับด้วยชัน้ กรวด (gravel support bed)
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หนาประมาณ 15-45 เซนติเมตร และระบบท่อรับนา้ กรอง (underdrain system) นอกจากนี้ยงั มีรางระบายนา้ ลา้ ง (wash water
trough) เนื่องจากในการดาเนินการต้องมีการทาความสะอาดชัน้ ทรายโดยให้นา้ ไหลผ่านชัน้ ทรายในลักษณะย้อนขึ้นจากด้านล่างขึ้น
ด้านบน สวนทางกลับกระบวนการกรองทีเ่ รียกว่าการลา้ งย้อน (backwash) ทาให้ชนั้ กรองเกิดการขยายตัวทาให้มชี ่องว่างเพิม่ ขึ้น
เพือ่ ให้ความขุ่นหรือสารแขวนลอยทีต่ ดิ ค้างอยู่ภายในชัน้ กรอง หลุดออกไปกับนา้ ล ้างย้อน โดยทัว่ ไปจะออกแบบถังกรองให้มอี ตั รา
การกรองในช่วง 5-10 ลบ.ม./ชม.-ตร.ม. สาหรับระบบประปาชุมชนขนาดใหญ่อาจออกแบบให้ชนั้ สารกรองให้ใช้สารกรองสองชนิด
(dual media) คือทรายและแอนทราไซต์ เพือ่ เพิม่ ช่วยประสิทธิภาพและระยะเวลากรองก็ได้
นอกจากนี้ ในทางวิชาการเรียกภาพรวมของกระบวนการสร้างตะกอน (coagulation) การรวมตะกอน
(flocculation) การตกตะกอน (sedimentation) การกรอง (filtration) นี้ว่าระบบทรายกรองเร็ว (rapid sand filter) และใน
ระบบประปาชุมชนหลายแห่งกระบวนการทัง้ สีน่ ้ มี กั ถูกออกแบบให้อยู่ในโครงสร้างหรืออาคารเดียวกันทีเ่ รียกว่า อาคารผลิตนา้ หรือ
โรงกรองนา้
4) การฆ่ าเชื้อโรค (disinfection) เป็ นกระบวนการขัน้ สุดท้ายของระบบปรับปรุงคุณภาพนา้ ในระบบ
ประปา มีวตั ถุประสงค์คือต้องการให้นา้ มีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค ระบบประปาชุมชนในประเทศไทยในปัจจุบนั ใช้วธิ ีการ
ฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน (chlorination) แต่ในต่างประเทศ อาจใช้วธิ ีการฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซน (ozonation) หรือวิธีการฆ่าเชื้อโรค
ด้วยแสงหรือรังสีอลั ตราไวโอเลต (ultraviolet light disinfection)
วิธีการฆ่ าเชื้อโรคด้วยคลอรีน (chlorination) เป็ นวิธีการที่มีราคาไม่สูงมากนักและมีขอ้ ดีคือเมื่อเติมใน
ปริมาณทีม่ ากพอจนเลยจุดเบรกพอยท์ (break point) ซึง่ เป็ นจุดทีค่ ลอรีนทาปฏิกิริยากับสารต่างๆ ในนา้ จนถึงทีส่ ุด แลว้ จะทาให้
มีคลอรีนอิสระคงเหลืออยู่ในนา้ ทีส่ ามารถไปฆ่าเชื้อโรคหากเกิดการปนเปื้ อนในระบบจ่ายนา้ ได้ โดยทัว่ ไปกาหนดปริมาณคลอรีน
อิสระคงเหลือในนา้ ทีร่ ะบบท่อจ่ายนา้ ให้อยู่ระหว่าง 0.2-0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร อย่างไรก็ตามมีขอ้ จากัดคือ คลอรีนอาจมีผลต่อกลิน่
และรสของนา้ รวมทัง้ คลอรีนอาจทาให้เกิดสารพลอยได้ (by product) เช่น THM ซึ่งเป็ นสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่ง หากนา้ นัน้ มี
สารอินทรียล์ ะลายอยู่
รูปแบบของการฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน สาหรับประปาชุมชนขนาดเล็กมักออกแบบให้ใช้คลอรีนใน
รูปของเหลว สาหรับประปาชุมชนขนาดใหญ่มกั ออกแบบให้ใช้คลอรีนในรู ปของแก๊ส โดยมีจุดที่เติมคลอรีนเพื่อฆ่ าเชื้อ
โรคคือมักเติมในถังนา้ ใสหรือ หอถังสู ง เพื่อให้ระยะเวลาการสัมผัสระหว่างนา้ กับคลอรีนมีระยเวลาเพียงพอในการทา
ปฏิกิริยาฆ่าเชื้อโรค
2.2 ระบบปรั บปรุงคุณภาพน้าจากแหล่ งน้าใต้ ดนิ
แหล่งนา้ ใต้ดินที่นิย มใช้เป็ นแหล่งนา้ ดิบส าหรับระบบประปาชุมชนที่สาคัญคือ นา้ บาดาล (groundwater)
เพราะส่วนใหญ่ มปี ริมาณนา้ ค่ อนขา้ งสู ง อย่ างไรก็ตามนา้ บาดาลมักใช้กบั ระบบประปาชุมชนที่ไม่ใหญ่ มากนัก สาหรับ
คุณภาพนา้ จากแหล่งนา้ บาดาลโดยทัวไปมี
่ คุณภาพทางกายภาพดีคือความขุ่นแทบไม่มเี ลย และคุณภาพทางชีวภาพจะ
ดีม าก คื อไม่ พ บเชื้อโรคถ้าไม่ มีก ารปนเปื้ อนมาจากภายนอก แต่ คุ ณ ภาพทางเคมีส่ วนใหญ่ ไม่ ดีน ัก คือมัก มี เหล็ก
แมงกานีส และความกระด้างสูง
จากคุณภาพนา้ ของแหล่งนา้ บาดาลโดยทัวไป
่ ทาให้สามารถกาหนดกระบวนการหรือระบบปรับปรุงคุณภาพนา้ จากแหล่ง
นา้ บาดาลได้ ดังภาพที่ 7.6 กระบวนการประกอบด้วยการใช้ตะแกรง (screening) การเติมอากาศ (aeration) การกรอง (filtration)
และการฆ่าเชื้อโรค (disinfection) ตามลาดับ ซึง่ ระบบหรือการจัดเรียงกระบวนการเช่นนี้ถูกเรียกว่า ระบบปรับปรุงคุณภาพนา้
จากแหล่งนา้ ใต้ดนิ หรือนา้ บาดาลโดยทัว่ ไปแบบพื้นฐาน หรื อแบบมาตรฐาน (conventional ground water treatment
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plant) มีวตั ถุประสงค์เพือ่ กาจัดเหล็ก และแมงกานีส (บางส่วน) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือไฮโดรเจนซัลไฟด์ และจุลนิ ทรีย ์
ต่างๆ ในนา้ เป็ นหลัก รายละเอียดแต่ละกระบวนการมีดงั นี้
คลอรีนฆ่าเชื้อโรค
นา้ ดิบจาก
แหล่ง
นา้ ใต้ดนิ

การใช้
ตะแกรง

การเติม
อากาศ

การ
กรอง

นา้ ประปา

ภาพที่ 7.6 ระบบปรับปรุ งคุณตะกอน
ภาพน้ าจากแหล่งน้ าใต้ดินแบบมาตรฐาน
ตะแกรง

2.2.1 การใช้ ตะแกรง (screening) ในระบบปรับปรุงคุณภาพนา้ จากแหล่งนา้ ใต้ดิน ตะแกรงมักติดตัง้
ภายในบ่อบาดาล โดยอยู่ทส่ี ่วนปลายของท่อกรุบ่อที่เรียกว่า ท่อกรอง เพื่อทาหน้าที่ป้องกันเศษหิน เศษทรายที่อาจเขา้
มาอุดตันและสร้างความเสียหายให้กบั เครื่องสูบนา้ บาดาลแบบจุ่มใต้นา้ และระบบท่อ
2.2.2 การเติมอากาศ (aeration) เป็ นกระบวนการปรับรุงคุณภาพนา้ โดยนาอากาศเขา้ ไปสู่มวลของนา้
ซึง่ จะเกิดพร้อมกันกับกระบวนการกาจัดแก๊สระเหยออกจากนา้ (deaeration) หรือกล่าวอย่างง่ายๆ คือ การนาอากาศ
ออกจากมวลของนา้ ดังนัน้ กระบวนการทัง้ สองนี้แม้จะเรียกชื่อแตกต่างกัน แต่จะใช้อุปกรณ์เครื่องมือชุดเดียวกัน การ
เติมอากาศ(และการลดอากาศ)ในระบบปรับปรุงคุณภาพนา้ มีวตั ถุประสงค์ทส่ี าคัญคือ 1) เพือ่ กาจัดเหล็กและแมงกานีส
(บางส่วน) โดยการเติมอากาศซึ่งมีออกซิเจนเป็ นส่วนประกอบให้กบั นา้ ดิบเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั ่น ทาให้เหล็ก
และแมงกานีส ที่ส่วนใหญ่ อยู่ในรู ปของสารละลายเกิดการเปลีย่ นรู ปเป็ นของแข็งทาให้สามารถแยกออกจากนา้ ได้ง่าย
2) เพือ่ กาจัดก๊าซทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ซง่ึ ละลายอยู่ในนา้ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึง่ เป็ นก๊าซทีเ่ พิ่มความเป็ นกรดในนา้
ทาให้นา้ มีความกัดกร่อนเป็ นต้น 3) เพือ่ กาจัดกลิน่ และรสทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ในนา้ กลิน่ และรสในนา้ เกิดจากสาเหตุหลาย
ประการ การเติมอากาศสามารถกาจัดกลิน่ และรสได้เฉพาะที่มสี าเหตุมาจากสารระเหยได้ง่าย เช่ น ก๊าซมีเทน (CH4)
และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) เป็ นต้น
รู ปแบบของอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการเติมอากาศขึ้นอยู่ กบั การออกแบบ โดยทัว่ ไปถ้าเป็ นระบบ
ประปาขนาดเล็กนิยมใช้เครื่องเติมอากาศแบบกรวย หรือเครื่ องเติมอากาศแบบถาดหลายชัน้ (cone aerator or
multiple tray aerator) โดยวิธีการ คือนา้ ดิบจากบ่อบาดาลจะถูกปล่อยจากด้านบนของกรวยหรือถาดทาให้นา้ ตกจาก
ชัน้ สูงสุดไล่ลงมาเรื่อยๆ จนถึงชัน้ ล่างสุด ระหว่างการตกของนา้ นัน้ นา้ จะเกิดการปัน่ ป่ วนแตกเป็ นฝอยหรือแผ่นบางๆ
ทาให้อากาศเขา้ ไปสัมผัสกับนา้ ได้ ทัง้ นี้อากาศทีใ่ ช้ในเครื่องเติมอากาศแบบนี้ทาได้ 2 ลักษณะคือ เปิ ดโล่งเพื่อให้อากาศ
จากธรรมชาติเขา้ ไปสัมผัสกับนา้ ตามธรรมชาติหรือจะติดตัง้ เครื่องเป่ าอากาศ (air blower) เพื่อเป่ าอากาศในทิศทาง
สวนทางกับการไหลของนา้ ก็ได้ แต่ระบบประปาขนาดเล็กนิยมใช้อากาศจากธรรมชาติและมักออกแบบให้เครื่องเติม
อากาศแบบถาดหลายชัน้ นี้ ติด ตัง้ อยู่ บนถังกรองเพื่อสะดวกในการเดิน ระบบ ส าหรับระบบประปาขนาดใหญ่ การ
ออกแบบทาได้หลายรู ปแบบ เช่ นเครื่องเติมอากาศแบบไหลหลัน่ (casecade aerator) เครื่องเติมอากาศแบบฉี ดพ่น
เป็ นละออง (spray aerator) แบบหอ (spray tower) เป็ นต้น

2.2.3 การกรอง (filtration) เป็ นกระบวนการทางทางกายภาพมีวตั ถุประสงค์หลักคือเพือ่ กาจัดสาร
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แขวนลอยหรืออนุ ภาคของแข็งออกจากนา้ โดยนา้ บาดาลทีผ่ ่านกระบวนการเติมอากาศแลว้ จะเกิดเหล็กและแมงกานีส
ในรูปตะกอนของแข็ง ดังนัน้ จึงสามารถกรองตะกอนเหล็กและแมงกานีส ออกจากนา้ ได้
รูปแบบของกระบวนการกรองในระบบปรับปรุงคุณภาพนา้ จากแหล่งนา้ บาดาลนี้ ส่วนใหญ่ออกแบบเป็ นถังกรอง
(filter tank) แบบอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกในการกรอง คลา้ ยกับในระบบปรับปรุงคุณภาพนา้ จากแหล่งนา้ ผิวดิน อย่างไรก็ตาม
อาจมีบางแห่งออกแบบเป็ นถังกรองภายใต้แรงดัน (pressure filter) ซึง่ ใช้แรงขับนา้ ผ่านชัน้ สารกรองด้วยแรงดันทีเ่ พิม่ เข้าไปในถัง
กรองแทนทีจ่ ะแรงโน้มถ่วงของโลก ดังนัน้ ถังกรองภายใต้แรงดันจึงถูกออกแบบให้เป็ นถังเหล็กปิ ด รูปทรงกระบอก มักนิยมใช้เป็ น
แบบแนวตัง้ (vertical) โดยนา้ จะไหลเจ้าทางด้านบนของถัง ภายในถังมีชนั้ สารกรองเช่นเดียวกับแบบอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก
และการทางานของถังกรองภายใต้แรงดันก็มลี กั ษณะเช่นเดียวกันกับถังกรองแบบอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก กล่าวคือ เมือ่ เกิดการ
อุดตันของชัน้ กรองระดับหนึ่งจะต้องทาการล้างย้อน โดยให้นา้ ไหลย้อนจากด้านล่างขึ้นสู ่ดา้ นบนเพือ่ ทาการลา้ งหรือทาความสะอาด
ชัน้ กรอง ทาให้สามารถทาการกรองได้อกี เช่นกัน
2.2.4 การฆ่ าเชื ้อโรค (disinfection) เช่นเดียวกับระบบระบบปรับปรุงคุณภาพนา้ จากแหล่งนา้ ผิวดิน การฆ่าเชื้อ
โรคเป็ นกระบวนการขัน้ สุดท้ายของระบบปรับปรุงคุณภาพนา้ ในระบบประปา เพราะถึงแม้ว่านา้ บาดาลโดยทัว่ ไปจะปราศจากเชื้อ
โรค แต่ยงั คงต้องการคลอรีนตกค้าง (residual chlorine) เพือ่ ไปฆ่าเชื้อโรคทีอ่ าจมีการปนเปื้ อนในระบบจ่ายนา้ โดยรูปแบบของ
กระบวนการฆ่าเชื้อโรคเหมือนกับทีก่ ล่าวไว้แล ้วในระบบระบบปรับปรุงคุณภาพนา้ จากแหล่งนา้ ผิวดิน
ระบบปรับปรุงคุณภาพนา้ จากแหล่งนา้ ผิวดิน และแหล่งนา้ ใต้ดินแบบมาตรฐาน นอกจากมืกระบวนการ
พื้นฐานดังทีก่ ล่าวขา้ งต้นแลว้ ในบางกรณี หากคุณภาพของแหล่งนา้ ดิบบางแห่งมีคุณภาพนา้ ดิบในบางพารามิเตอร์อยู่สูง
เกินกว่าค่ามาตรฐาน อาจจาเป็ นต้องปรับปรุง/เพิม่ เติมกระบวนการปรับปรุงคุณ ภาพเขา้ ไปในระบบปรับปรุงคุณภาพนา้
ด้วย
นอกจากนี้สง่ิ ทีค่ วรตระหนักเสมอก่อนนาระบบปรับปรุงคุณภาพนา้ แบบมาตรฐานทีก่ ล่าวถึงข้างต้นไปใช้เป็ นระบบ
ปรับปรุงคุณภาพนา้ คือต้องตระหนักว่า ระบบปรับปรุงคุณภาพนา้ จากแหล่งนา้ ผิวดินแบบพื้นฐานนี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ กาจัดความ
ขุ่น สี และจุลนิ ทรียท์ ท่ี าให้เกิดโรคในนา้ เป็ นหลัก ส่วนระบบปรับปรุงคุณภาพนา้ จากแหล่งนา้ ใต้ดนิ แบบมาตรฐานนี้มวี ตั ถุประสงค์
เพือ่ กาจัดเหล็ก และแมงกานีส (บางส่วน) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือไฮโดรเจนซัลไฟด์ และจุลนิ ทรียท์ ท่ี าให้เกิดโรคในนา้ เป็ น
หลัก ดังนัน้ ความสามารถในการการกาจัดคุณภาพนา้ ในดัชนึคุณภาพนา้ หรือพารามิเตอร์อน่ื ๆ ค่อนข้างน้อยมาก ในกรณีทค่ี ุณภาพ
นา้ ดิบจากแหล่งนา้ ทีน่ ามาใช้ มีคุณภาพนา้ พารามิเตอร์อ่นื ๆทีเ่ กินมาตรฐานนา้ ดื่ม เช่น มีโลหะหนักทีเ่ ป็ นพิษ ความกระด้าง และ
ความเค็ม เป็ นต้น จาเป็ นต้องใช้เทคโนโลยีทส่ี ู งขึ้น หรื อกล่าวได้ว่าต้องมีการออกแบบกระบวนการอื่น ๆ เพิม่ เติมเข้าไปในระบบ
ปรับปรุงคุณภาพนา้ แต่การเพิม่ เติมกระบวนการหรือเทคโนโลยีทส่ี ูงขึ้นก็จะมีปญั หาเรื่องค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและการเดินระบบ
ตามมา ดังนัน้ ในทางปฏิบตั ิ หากเป็ นไปได้ ควรหลีกเลีย่ งการใช้นา้ จากแหล่งนา้ นัน้ และควรหาแหล่งนา้ ดิบใหม่ โดยเฉพาะกับดัชนี
คุณภาพนา้ ทีม่ ผี ลต่อสุขภาพ เช่นโลหะหนักทีเ่ ป็ นพิษ เป็ นต้น
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กิจกรรม 7.2.2
1. จงอธิ บายความหมายและองค์ประกอบของระบบประปา
2. ระบบปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ า จากแหล่ ง น้ า ผิ ว ดิ น โดยทั่ว ไปแบบพื้ น ฐาน หรื อ แบบมาตรฐาน
(conventional surface water treatment plant) ประกอบด้วยกระบวนการใดบ้างและมี
วัตถุประสงค์เพื่อกาจัดสิ่ งใดเป็ นหลัก
แนวตอบกิจกรรม 7.2.2
1 ระบบประปา หมายถีง ระบบซึ่ งมีการนาน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติมาผ่านกระบวนการหรื อขั้นตอน
การปรับปรุ งคุณภาพน้ าตามหลักวิชาการและวิธีอนั เหมาะสม เพื่อผลิตน้ าที่สะอาด ปลอดภัยได้คุณภาพตาม
มาตรฐาน และมีปริ มาณที่เพียงพ่อต่อการใช้ รวมทั้งสามารถจ่ายน้ าที่ผลิตได้ตามท่อผ่านมาตรวัดน้ าเพื่อให้
ประชาชนสามารถใช้น้ าเพื่อการบริ โภคอุปโภคตลอดเวลา
สาหรับ องค์ประกอบของระบบประปาโดยทัว่ ไป ประกอบด้วยส่ วนประกอบหลัก ๆ 4 ส่ วน คือ
แหล่งน้ าดิบ ระบบชักและขนส่ งน้ าดิบ ระบบปรับปรุ งคุณภาพน้ า และระบบการจ่ายน้ า
2 ระบบปรับปรุ งคุณภาพน้ าจากแหล่งน้ าผิวดินโดยทัว่ ไปแบบพื้นฐาน หรื อแบบมาตรฐาน
ประกอบด้วยกระบวนการดังนี้ การใช้ตะแกรง การสร้างตะกอน การรวมตะกอน การตกตะกอน การกรอง
และการฆ่าเชื้ อโรค ตามลาดับ มีวตั ถุประสงค์เพื่อกาจัดความขุ่น สี และจุลินทรี ยต์ ่างๆ ในน้ าเป็ นหลัก
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การจัดหานา้ สะอาดสาหรับชุ มชนรูปแบบอื่น
ดังทีก่ ล่าวไว้ในเบื้องต้นแลว้ ว่าในปัจจุบนั ประเทศไทย รูปแบบของการจัดหานา้ สะอาดสาหรับชุมชนแนะนาให้ใช้รูปแบบ
ระบบประปาเป็ นหลัก แต่เนื่องจากในชุมชนโดยเฉพาะในชุมชนชนบทบางแห่ง อาจยังข้อจากัดต่าง ๆ เช่น ความพร้อม ศักยภาพ
และสภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน สภาพทีต่ งั้ ทางภูมศิ าสตร์ การอยู่กนั อย่างกระจัดกระจายของชุมชน ปัญหาการขาดแคลนแหล่ง
นา้ ดิบสาหรับระบบประปา เป็ นต้น ทาให้ยงั มีความจาเป็ นทีท่ ต่ี อ้ งจัดหานา้ สะอาดสาหรับชุมชนในรูปแบบอืน่ อีก

1. รู ปแบบอื่นของการจัดหานา้ สะอาดสาหรับชุมชน
รูปแบบอืน่ ของการจัดหานา้ สะอาดสะอาดสาหรับชุมชนทีส่ าคัญ นอกเหนือจากรูปแบบระบบประปาคือ บ่อนา้ ตื้น บ่อนา้
บาดาล และภาชนะเก็บกักนา้ มีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้
1.1 บ่ อน้าตื้น
บ่อนา้ ตื้น (shallow well) ถือได้วา่ เป็ นนา้ จากแหล่งนา้ ใต้ดนิ ชนิดหนึ่ง โดยบ่อนา้ ตื้นเป็ น บ่อนา้ ทีจ่ ดั สร้างขึ้นเพือ่ ดึงนา้ ใต้
ดินทีอ่ ยู่ในชัน้ ตื้น ๆ ขึ้นมาใช้ หรืออยู่ในเขตสัมผัสอากาศ (zone of aeration) โดยทัว่ ไปบ่อนา้ ตื้นมีความลึกไม่มากนัก ประมาณ
3-10 เมตร สูงสุดไม่เกิน 15 เมตร
ประเภทของบ่อนา้ ตื้นแบ่งตามวิธีการสร้างบ่อนา้ ได้ 3 ประเภทคือ 1) บ่อตอก (driven well) เป็ นบ่อนา้ ตื้นทีส่ ร้างขึ้นโดย
ใช้หวั ตอก (well point) ซึง่ เป็ นรูพรุนเพื่อให้นา้ ซึมเข้าและมีขนาดแตกต่างกัน หัวตอกจะทาด้วยท่อเหล็กกลวง ขนาดเส้นผ่าน
ศู นย์กลาง 1-4 นิ้ว ปลายล่างแหลมตันเพือ่ ใช้ตอกลงไปในดิน ปลายด้านบนสามารถต่อความยาวไปได้เรื่อย ๆ แลว้ แต่ความลึก
จนถึงระดับนา้ 2) บ่อเจาะ (bored well) เป็ นบ่อทีใ่ ช้วธิ ีเจาะด้วยสว่านเจาะมือ (hand auger) เจาะลงไปในดินจนถึงระดับนา้ ที่
ต้องการ หรืออาจใช้เครื่องเจาะที่เป็ นครื่องจักร (machine auger) โดยใช้รถเจาะเจาะลงไปในพื้นดิน และ 3) บ่อขุด (dug well)
เป็ นบ่อนา้ ตื้นทีพ่ บเห็นได้บอ่ ย และนิยมใช้กนั ทัวไปในชนบทของประเทศไทย
่
ในทีน่ ้ จี งึ ขอกล่าวรายละเอียดเฉพาะบ่อนา้ ตื้นแบบขุดนี้
บ่อขุด เป็ นบ่อนา้ ตื้นที่สร้างง่ายไม่ตอ้ งใช้เครื่องมือกลหรือความรู ท้ างเทคนิคมากนัก การทาบ่อใช้แรงคนขุด
โดยใช้เ ครื่ อ งมือ ง่า ย ๆ เช่ น จอบ เสีย ม เป็ น ต้น ความลึก ของบ่ อ น า้ ขึ้น กับ ระดับ น า้ ใต้ดิน ที่มีอ ยู่ ใ นพื้น ที่น ั้น ๆ
ตามปกติจะมีนา้ มากในช่วงฤดูฝนแต่นา้ จะมีนอ้ ยหรือแห้งในฤดูแล ง้ การสร้างบ่อขุดแบบนี้ ทาได้โดยการขุดบ่อแลว้ ใส่
วงขอบซีเมนต์ลงไปเพือ่ ป้ องกันการพังทลายของดิน ตามปกติจะขุดจนถึงบริเวณทีม่ นี า้ ไหลซึมเขา้ มา บริเวณก้นบ่อควร
กรุดว้ ยกรวด และบริเวณรอยต่อของวงขอบขา้ งล่างควรเจาะให้นา้ ซึมเขา้ มาในบ่อ ในขณะที่บริเวณวงขอบขา้ งบน 3 วง
ควรยารอยต่อของวงขอบให้สนิทด้วยซีเมนต์เพือ่ ป้ องกันการซึมเขา้ มาของนา้ ทีส่ กปรกในชัน้ ดินตื้น ๆ
บริเวณปากบ่อจะต้องทาชานบ่อให้มคี วามลาดเอียงจากตัวบ่อมีรศั มีโดยรอบเป็ นวงกลม และที่ปลายของชาน
บ่อต้องมีรางระบายนา้ เพื่อรองรับนา้ ที่สูบขึ้นมาแลว้ เกิดการหกกระเด็น และมีท่อ ระบายน า้ ทิ้งนี้ล งสู่ท่ลี ุ่มหรือแปลง
ต้นไม้ทห่ี ่างจากบ่อออกไปเพือ่ ป้ องกันการซึมของนา้ ทีส่ ูบขึ้นมาแลว้ ไหลกลับเขา้ บ่อ
บ่อขุดนี้มปี ริมาณนา้ เหมาะสมกับการใช้นา้ ภายในครัวเรือนเท่านัน้ เพราะมีปริมาณนา้ ไม่มากนัก ดังนัน้ จึงใช้เฉพาะภายใน
ครัว เรื อ นนั้น หรื อ อาจเป็ น กลุ่ม ของครอบครัว 3-5 หลัง คาเรื อ น บ่ อ ชนิ ด นี้ ต ามปกติ จ ะลึก ไม่ เ กิ น 15 เมตร และมีข นาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.8-1.20 เมตร ในบางกรณี ถ้าจาเป็ นต้องใช้บ่อนี้สาหรับเป็ นแหล่งนา้ สะอาดในชุมชนจาเป็ นต้องขุดบ่อให้ลกึ ลง
ไปอีกเพือ่ ให้ได้ปริมาณนา้ เพิม่ มากขึ้นและมีขนาดใหญ่ข้ นึ ด้วย การนานา้ ขึ้นมาใช้จากบ่อประเภทนี้ทาได้หลายลักษณะ เช่นอาจใช้
ภาชนะตักโดยใช้เชือกหย่อนลงไป หรือใช้การตักโดยใช้คนั โยกไม้ไผ่ หรือติดตัง้ สูบนา้ มือโยก หรืออาจใช้เครื่องสูบนา้ เป็ นต้น
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การสร้างบ่อนา้ ตื้น ไม่ว่าจะเป็ นประเภทใดหรือสร้างด้วยวิธีใดควรให้ความสาคัญในเรื่องสุขอนามัยเป็ นหลัก
กล่าวคือต้องดาเนินการทีถ่ ูกหลักสุขาภิบาลคือ
1) ทาเล ทีต่ งั้ บ่อนา้ ตื้นต้องห่างจากแหล่งโสโครกเช่น ส้วม นา้ เสีย ทีท่ ้งิ ขยะ ไม่นอ้ ยกว่า 30 เมตร เพือ่ ป้ องกัน
การปนเปื้ อนสิง่ ต่างๆจากแหล่งโสโครก โดยเฉพาะเชื้อโรค
2) กรณีเป็ นบ่อขุดหรือบ่อเจาะทีม่ กี ารลงวงขอบซีเมนต์ ต้องอัดกรวดโดยรอบขอบนอกบ่อและก้นบ่อ เพือ่ ป้ องกัน
การกัดเซาะ ช่วยกรองตะกอนดิน และยารอยต่อของขอบซีเมนต์ในระยะ 3 เมตรจากพื้นดิน เนื่องจากในระยะนี้เชื้อโรคในดินยัง
อาศัยอยู่ได้ รวมทัง้ ควรวางขอบบ่อซีเมนต์ซอ้ นกันขึ้นมาสู งจากพื้น 50-80 เซนติเมตรเพือ่ ความสะดวกในการใช้งาน ป้ องกันการ
ปนเปื้ อน และการพลัดตกลงไปในบ่อ
3) ต้องทาชานบ่อ โดยเทคอนกรีตบนพื้นดินรอบขอบนอกของบ่อ และทารางระบายนา้ เพือ่ ไม่ให้นา้ สกปรกไหล
ลงบ่อนา้ และมิให้เฉอะแฉะ ทัง้ นี้ความกว้างของชานบ่อจากขอบบ่อในแต่ละด้านควรกว้างไม่นอ้ ยกว่า 100 เซนติเมตร
4) ให้ความสาคัญกับวิธีการนานา้ ขึ้นมาจากบ่อมาใช้งาน เพือ่ งป้ องกันการปนเปื้ อนทีอ่ าจเกิดขึ้นได้ เช่น การใช้ถงั
ตัก หากถังไม่สะอาดเช่นตัง้ ทิ้งไว้เปอะเปื้ อนดิน หากนาไปตักนา้ ในบ่อจะทาให้เกิดการปนเปื้ อนลงสู ่บ่อนา้ ได้ควรหาวิธีทด่ี กี ว่าและ/
หรือจัดทีแ่ ขวนถังตักนา้ เป็ นการเฉพาะขึ้น เป็ นต้น
5) ควรมีการเก็บตัวอย่างนา้ จากบ่อนา้ ตื้นเพือ่ ตรวจสอบคุณภาพนา้ ก่อนนามาใช้อุปโภคบริโภค และควรจัดระบบ
การเฝ้ าระวังติดตามตรวจสอบคุณภาพนา้ เป็ นระยะๆ เพือ่ ความสะอาด ปลอดภัย
1.2 บ่ อบาดาล
บ่อบาดาล (ground water well) เป็ นนา้ จากแหล่งนา้ ใต้ดนิ ชนิดหนึ่ง เป็ นบ่อ นา้ ทีส่ ร้างขึ้นเพือ่ ดึงหรือดูดนา้ ใต้ดนิ ใน
ระดับลึกในเขตอิ่มตัวด้วยนา้ (zone of saturation) โดยทัว่ ไปดาเนินการโดยการเจาะบ่อลงไปให้ถงึ ชัน้ หินอุม้ นา้ (aquifer)
เพื่อให้ได้ปริมาณนา้ ทีต่ ามต้องการ สาหรับความลึกของบ่อขึ้นอยู่กบั สภาพทางธรณี วทิ ยาของที่ดินนัน้ ๆ อาจลึ ก 30-100 เมตร
หรือมากกว่าก็เป็ นได้ (อย่างไรก็ตาม ตามกฎหมายนา้ บาดาลกาหนดให้นา้ ใต้ดนิ ทีอ่ ยู่ลกึ จากผิวดินลงไปเกิน 15 เมตรเป็ นนา้
บาดาล) บ่อบาดาลโดยทัวไปจะได้
่
ปริมาณนา้ มากเพียงพอทีจ่ ะเป็ นแหล่งนา้ ดิบในการจัดทาระบบประปาชุมชน แต่ในบางกรณีทไ่ี ม่
สามารถจัดตัง้ ระบบประปาได้ บ่อบาดาลก็เป็ นแหล่งนา้ ทีส่ าคัญจึงจัดเป็ นรูปแบบหนึ่งของการจัดหานา้ สะอาดสาหรับชุมชน
ในการเจาะบ่อบาดาล ต้อ งใช้เ ครื่องมือ กลในการเจาะดังนัน้ จาเป็ น ต้องติด ต่ อหน่ วยงานราชการ และ /หรือว่า จ้า ง
บริษทั เอกชนทีร่ บั จ้างเป็ นการเฉพาะ เครื่องมือกลทีใ่ ช้ทใ่ี ช้ในการเจาะบ่อบาดาลแบ่งได้เป็ นหลายประเภทประเภทเช่น เครื่องเจาะ
แบบกระทุง้ หรือกระแทก (cable tool rig หรือ precussion rig) เป็ นเครื่องเจาะทีอ่ าศัยนา้ หนักของตัวหัวเจาะทาหน้าทีเ่ หมือนตัว
กระทุง้ ดิน หินให้แตก และสามารถเจาะเป็ นบ่อกลมได้ เครื่องมือเจาะแบบหัวสว่านหมุน (rotary rig) เป็ นเครื่องเจาะทีอ่ าศัย
หลักการหมุนของหัวเจาะในการขุดบ่อเป็ นหลักซึง่ มีทงั้ แบบหมุนตรง (direct rotary rig) และแบบหมุนกลับ (reverse rotary
rig)เครื่องเจาะแบบผสม (combination rig) เป็ นเครื่องเจาะทีอ่ าศัยหลักการผสมผสานกันหลายรูปแบบ เป็ นต้น โดยการเลือก
เครื่องเจาะประเภทใดขึ้นอยู่กบั ชนิดของชัน้ หิน ขนาดของบ่อบาดาลทีเ่ จาะโดยเครื่องมือกลนี้ตามปกติจะมีขนาดเส้นผ่านศู นย์กลาง
ตัง้ แต่ 4 นิ้วขึ้นไป จึงสามารถติดตัง้ เครื่องสูบนา้ แบบจุ่มภายในบ่อ หรือติดตัง้ สูบนา้ มือโยกแบบนา้ ลึกได้
เช่ นเดียวกับการสร้างบ่อนา้ ตื้น ในการเจาะบ่อบาดาลควรให้ความสาคัญในเรื่องสุขอนามัยเป็ นหลักกล่าวคือ
ต้องดาเนินการทีถ่ ูกหลักสุขาภิบาลและได้มาตรฐานคือ
1) ทาเล ทีต่ งั้ บ่อบาดาลควรห่างจากแหล่งโสโครกเช่น ส้วม นา้ เสีย ทีท่ ้ งิ ขยะ ไม่นอ้ ยกว่า 30 เมตร เพื่อ
ป้ องกันการปนเปื้ อนสิง่ ต่างๆจากแหล่งโสโครก โดยเฉพาะเชื้อโรค
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2) การก่อสร้างบ่อบาดาลต้องได้มาตรฐาน โดยมาตรฐานแบบบ่อนา้ บาดาลแบ่งตามการเจาะบ่อนา้ บาดาล
ในชัน้ หินร่วนและชัน้ หินแข็งออกเป็ น 3 แบบ คือ 1) การเจาะบ่อในชัน้ หินแข็งแบบบ่อเปิ ด (open hole) เป็ นการเจาะบ่อในชัน้ หิน
แข็งโดยไม่จาเป็ นต้องลงท่อกรุและท่อกรองนา้ ในช่วงชัน้ ให้นา้ หรืออาจจะลงท่อเพือ่ ป้ องกันผนังบ่อพัง กรณี ทช่ี นั้ หินให้นา้ อาจไม่
แข็งแรงพอหรือมีการเลือ่ นตัวของชัน้ หิน ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั ชนิดและโครงสร้างของชัน้ หิน 2) การเจาะนา้ บาดาลในชัน้ หินร่วนแบบไม่กรุ
กรวด ( natural gravel pack) เป็ นการใช้กรวดในชัน้ หินอุม้ นา้ ทีม่ ขี นาดโตกว่าช่องรูเปิ ดนา้ เข้าบ่อทาหน้าทีห่ มุ ้ โดยรอบท่อกรองนา้
ซึง่ จะมีวธิ ีการทางเทคนิคในการขจัดเม็ดทรายหรือกรวดขนาดเล็กเพือ่ เหลือแต่กรวดขนาดใหญ่คงอยู่รองท่อกรองนา้ และ 3) การ
เจาะนา้ บาดาลในชัน้ หินร่วนแบบกรุกรวด (artificial gravel pack) เป็ นรูปแบบทีเ่ จาะและใส่ท่อแลว้ ต้องทาการกรุกรวดด้วยชนิด
และขนาดทีเ่ หมาะสมรอบท่อกรองนา้ เพือ่ เป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพการไหลซึมผ่านของนา้ บาดาลและป้ องกันผนังบ่อพัง
ในทีน่ ้ ขี อกล่าวถึงรายละเอียดเฉพาะบ่อนา้ บาดาลในชัน้ หินร่วนแบบกรุกรวดดังภาพที่ 7.7 บ่อบาดาลทีได้มาตรฐานต้องมี
การดาเนินการ เช่น บ่อนา้ บาดาลทีข่ ุดเจาะต้องกว้างกว่าท่อกรุบ่อไม่นอ้ ยกว่าข้างละ 7.5 เซนติเมตร ทีป่ ลายสุดของท่อในบ่อนา้
บาดาล ต้องติดตัง้ ท่อรับทรายความยาว 3 เมตร เหนือจากท่อรับทรายเป็ นท่อกรอง โดยท่อกรองบริเวณชัน้ ให้นา้ ในบ่อบาดาล มี
ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 2/3 ของชัน้ นา้ .ท่อกรุบอ่ ต้องสู งกว่าพื้นดินเดิมไม่นอ้ ยกว่า 50 เซนติเมตร ช่องว่างระหว่างท่อกรุบ่อกับผนัง
บ่อบาดาลต้องมีการอุดดังนี้ .ทีก่ น้ บ่อใส่กรวดกรุรอบท่อกรองมีขนาด 3-5 มิลลิเมตร หรือ ขนาด ¼ นิ้ว โดยกรวดนี้ตอ้ งสู งกว่าท่อ
กรองไม่เกิน 5 เมตร จากนัน้ ใส่ดนิ เหนียวเหนือกรวดกรองโดยปัน้ เป็ นก้อนขนาด ½ นิ้ว ใสให้ตา่ กว่าพื้นดินเดิมลงไปไม่นอ้ ย
กว่า 6 เมตร แล ้วจึงเทซีเมนต์รอบท่อกรุบอ่ ต่อจากดินเหนียวจนเต็มบ่อ นอกจากนี้ภายหลังจากการสร้างบ่อเสร็จต้องมีการพัฒนา
บ่อหรือการเป่ าล ้างบ่อเพือ่ จะทาให้บอ่ ได้ปริมาณนา้ เพิม่ มากขึ้น ป้ องกันไม่ให้ทรายเข้าบ่อ และทาให้อายุการใช้งานของบ่อยืนยาวขึ้น
รวมทัง้ ทดสอบปริมาณนา้ ก่อนการใช้งานจริง
3) ต้องทาชานบ่อ โดยเทคอนกรีตบนพื้นดินรอบขอบนอกของบ่อ และทารางระบายนา้ เพือ่ ไม่ให้มนี า้ ขังเฉอะแฉะ
ทัง้ นี้ความกว้างของชานบ่อจากตัวบ่อบาดาลในแต่ละด้านควรกว้างไม่นอ้ ยกว่า 100 เซนติเมตร
4) ควรมีการเก็บตัวอย่างนา้ จากบ่อนา้ บาดาลเพื่อตรวจสอบคุณภาพนา้ ก่อนนามาใช้อุปโภคบริโภค และควร
จัดระบบการเฝ้ าระวังติดตามตรวจสอบคุณภาพนา้ เป็ นระยะๆ เพือ่ ความสะอาด ปลอดภัย

ภาพที่ 7.7 บ่อน้ าบาดาลในชั้นหินร่ วนแบบกรุ กรวด
ที่มา: http://www.prapathai.com/
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ภาชนะเก็บกักนา้ (storage utensils or tanks) เป็ นอีกรูปแบบหนึ่งของการจัดหานา้ สะอาดสาหรับชุมชนโดยเฉพาะใน
ชุมชนชนบท เนื่องจากสามารถดาเนินการจัดการนา้ จากแหล่งนา้ ต่าง ๆ ทีส่ าคัญคือนา้ ฝนมาเก็บไว้ในภาชนะทีเ่ หมาะสม เพือ่ สารอง
ไว้ใช้ในยามเกิดภาวะขาดแคลนนา้ ในช่วงหน้าแล ้ง หรือฝนทิ้งช่วงนาน วัตถุประสงค์หลักของการจัดหานา้ สะอาดโดยใช้ภาชนะเก็บ
กักนา้ คือเพือ่ ใช้เป็ นนา้ เพือ่ การบริโภคสาหรับชุมชน ภาชนะเก็บกักนา้ แบ่งได้หลายลักษณะแลว้ แต่เกณฑ์ในการแบ่ง เช่น แบ่งตาม
วัสดุท่ใี ช้ทาภาชนะ แบ่งตามขนาดของภาชนะเก็บกัก เป็ นต้น ในทีน้ ีแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานคือ ภาชนะเก็บกักนา้
สาหรับครัวเรือนทัว่ ไป และภาชนะเก็บกักนา้ สาหรับชุมชนมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้
1.3.1 ภาชนะเก็บกักน้าสาหรั บครั วเรื อนทั่วไป เป็ นภาชนะทีป่ ระชาชนจัดหาเองเพือ่ ใช้เป็ นภาชนะเก็บกักนา้ ไว้ใช้
ในครัวเรือนของตนเอง เช่น โอ่ง ตุ่มดินเผา โอ่ง ตุ่มเคลือบ หรือโอ่ง ตุ่มซีเมนต์ เพราะสามารถหาซื้อได้งา่ ย ราคาไม่แพงนัก ภาชนะ
เหล่านี้มหี ลายขนาด มีความจุตงั้ แต่ 5 ปี บ จนถึง 100 ปี บ หรือประมาณ 2 ลูกบาศก์เมตร นอกจากโอ่งหรือตุ่มแลว้ ในบาง
ครอบครัวทีม่ รี ายได้ค่อนข้างดี อาจใช้ภาชนะเก็บกักนา้ ทีท่ าจากวัสดุอน่ื ๆ เนื่องจากในปัจจุบนั มีภาชนะเก็บกักนา้ ในรูปแบบถังเก็บ
นา้ ทีท่ าด้วยวัสดุต่างๆ เช่น ถังเหล็ก ถังไฟเบอร์กลาส ถังพลาสติกสังเคราะห์ต่าง ๆ เป็ นต้น ขายอยู่ในท้องตลาดจานวนมาก
ทัง้ นี้การเก็บกักนา้ ในครัวเรือนต้องคานึงถึงความสะอาดของภาชนะ ก่ อนการเก็บกักนา้ ในแต่ละครัง้ ควร
ได้ลา้ งทาความสะอาดก่อน เมือ่ เก็บกักนา้ แลว้ ควรมีฝาปิ ดมิดชิดป้ องกันการปนเปื้ อนจากภายนอก บางกรณี อาจต้องมี
มุง้ ตาข่ายปิ ดป้ องกันยุงลงไปวางไข่อกี ด้วย และควรให้ความสาคัญกับการนานา้ มาใช้โดยเฉพาะกับภาชนะเก็บนา้ ขนาด
ใหญ่ ควรมีก็อกนา้ สาหรับเปิ ดนานา้ ออกมาใช้ เนื่องจากการตักโดยใช้ภาชนะตักอาจเกิดการปนเปื้ อนได้ รวมทัง้ ควรมีท่ี
ระบายนา้ ทีก่ น้ ภาชนะเก็บกักเพือ่ ความสะดวกในการทาความสะอาดด้วย
1.3.2 ภาชนะเก็บกักนา้ สาหรั บชุ มชน เป็ นภาชนะเก็บกักนา้ ขนาดใหญ่ท่สี ่วนใหญ่หน่ วยงานราชการได้ให้การ
สนับสนุ นในการก่อสร้างสาหรับชุมชน เพือ่ ให้ชุมชนบริหารจัดการต่อไป โดยทัว่ ไปมักใช้เป็ นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึง่ มี
รูปแบบอยู่หลายแบบ เช่น ถังเก็บนา้ ฝน แบบ ฝ.99 รูปแบบของกรมทรัพยากรนา้ ซึง่ เป็ นถังเก็บนา้ คอนกรีตเสริมเหล็ก จานวน 9 ถัง
ปริมาตรของแต่ละถัง 11 ลูกบาศก์เมตร รวม 99 ลูกบาศก์เมตร โดยในการก่อสร้างถังดังกล่าวกรณีเพือ่ รองรับนา้ ฝนจาเป็ นต้อง
หาหลังคารองรับนา้ ฝนทีม่ ขี นาดใหญ่พอสมควร เช่น อาจใช้ศาลาวัด ศาลาประจาหมู่บา้ น เป็ นต้น และหลังคาดังกล่าวอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้เป็ นทีร่ องรับนา้ ฝนและอาจต้องติดตัง้ รางรับนา้ ฝนเพิม่ เพือ่ นานา้ ฝนเข้าสูท่ อ่ รับนา้ ฝนของถัง
ทัง้ นี้ในการเก็บกักและการใช้งานโดยทัวไปเช่
่ นเดียวกับภาชนะเก็บกักนา้ สาหรับครัวเรือนทัวไป
่ และถ้า
เป็ นไปได้ ควรมีการเฝ้ าระวังโดยการเก็บตัวอย่างนา้ จากถังเก็บนา้ พือ่ ตรวจสอบคุณภาพนา้ ก่อนนามาใช้บริโภคด้วย
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กิจกรรม 7.2.3
1. การจัด หาน้ า สะอาดสะอาดส าหรั บชุ มชน นอกเหนื อจากรู ปแบบระบบปาสามารถจัด หาใน
รู ปแบบใดได้อีก
2. จงอธิ บายการดาเนินการของบ่อน้ าตื้นที่ถูกหลักสุ ขาภิบาล
แนวตอบกิจกรรม 7.2.3
1. การจัดหาน้ าสะอาดสะอาดสาหรับชุมชนที่สาคัญ นอกเหนื อจากรู ปแบบระบบประปา คือ
บ่อน้ าตื้น บ่อน้ าบาดาล และภาชนะเก็บกักน้ า
2. บ่อน้ าตื้นที่ถูกหลักสุ ขาภิบาลควรดาเนินการดังนี้
- ทาเล ที่ต้ งั บ่อน้ าตื้นต้องห่างจากแหล่งโสโครกเช่น ส้วม น้ าเสี ย ที่ทิ้งขยะ ไม่นอ้ ยกว่า 30 เมตร
เพื่อป้องกันการปนเปื้ อนสิ่ งต่างๆจากแหล่งโสโครก โดยเฉพาะเชื้อโรค
- กรณี เป็ นบ่อขุดหรื อบ่อเจาะที่มีการลงวงขอบซี เมนต์ ต้องอัดกรวดโดยรอบขอบนอกบ่อและก้น
บ่อ และยารอยต่อของขอบซี เมนต์ในระยะ 3 เมตรจากพื้นดิน รวมทั้งควรวางขอบบ่อซี เมนต์ซอ้ นกันขึ้นมาสู ง
จากพื้น 50-80 เซนติเมตร
- ต้องทาชานบ่อ โดยเทคอนกรี ตบนพื้นดินรอบขอบนอกของบ่อ และทารางระบายน้ า ทั้งนี้ความ
กว้างของชานบ่อจากขอบบ่อในแต่ละด้านควรกว้างไม่นอ้ ยกว่า 100 เซนติเมตร
- ให้ความสาคัญกับวิธีการนาน้ าขึ้นมาจากบ่อมาใช้งาน เพื่อป้องกันการปนเปื้ อนที่อาจเกิดขึ้นได้
- ควรมีการเก็บตัวอย่างน้ าจากบ่อน้ าตื้นเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ าก่อนนามาใช้อุปโภคบริ โภค และควร
จัดระบบการเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าเป็ นระยะๆ เพื่อความสะอาด ปลอดภัย

ตอนที่ 7.3
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การจัดการและควบคุมมลพิษทางนา้
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 7.3 แลว้ จึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่ อง
7.3.1 แนวคิดในการจัดการและควบคุมมลพิษทางนา้
7.3.2 ระบบรวบรวมและขัน้ ตอนการบาบัดนา้ เสีย
7.3.3 กระบวนการบาบัดนา้ เสียและกากตะกอน

แนวคิด
1. ปัญ หามลพิษ ทางน า้ ท าให้เ กิ ด ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพน า้ ซึ่ง ส่ ง ผลท าให้ไ ม่ ส ามารถจัด การน า้ ให้มี
คุณภาพเหมาะสมและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการใช้นา้ ซึ่งมีความต้องการมากขึ้น จึงมีความ
จาเป็ นอย่ างยิ่งที่จะต้องดาเนินการควบคุมป้ องกันไม่ให้ปญ
ั หามลพิษทางนา้ เพิ่มความรุนแรงมากขึ้น
ขณะเดียวกันก็ตอ้ งฟื้ นฟูแหล่งนา้ ให้มนี า้ ทีม่ คี ุณภาพดีในปริมาณทีเ่ พียงพอต่อความต้องการใช้นา้ อย่าง
ยัง่ ยืน แนวทางในการจัดการมลพิษทางนา้ ที่สาคัญ ประกอบด้วย การควบคุมที่แหล่งกาเนิด และการ
ควบคุมการปล่อยนา้ เสียลงสู่แหล่งนา้
2. ระบบรวบรวมนา้ เสีย หมายถึง ระบบท่อและส่วนประกอบต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในการรวบรวมและนานา้ เสียจาก
แหล่งกาเนิดต่าง ๆ ส่งไปยังระบบบาบัดนา้ เสียเพื่อบาบัดก่ อนปล่อยลงสู่แหล่งรองรับนา้ ทิ้ง โดยทัว่ ไป
มี 2 ระบบ คือ ระบบรวบรวมนา้ เสียแบบรวม และระบบรวบรวมนา้ เสียแบบแยก สาหรับขัน้ ตอนการ
บาบัดนา้ เสียสามารถจาแนกออกเป็ นขัน้ ตอนต่ าง ๆ คือ การบาบัดขัน้ ปฐมภูมิ การบาบัดขัน้ ทุติยภูมิ
การบาบัดขัน้ ตติยภูมิ และการบาบัดและกาจัดกากตะกอน
3. กระบวนการบาบัดนา้ เสียสามารถจาแนกตามกลไกหลักทีใ่ ช้ในการกาจัดหรือแยกของเสียออกจากนา้ เสีย
ได้เป็ น กระบวนการบาบัดนา้ เสียทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ โดยในการบาบัดนา้ เสียมักเกิด
กากตะกอนซึง่ ต้องได้รบั การบาบัดและกาจัดด้วย

วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาตอนที่ 7.3 จบแลว้ นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายแนวคิดในการจัดการและควบคุมมลพิษทางนา้ ได้
2. อธิบายระบบรวบรวมและขัน้ ตอนการบาบัดนา้ เสีย ได้
3. อธิบายกระบวนการบาบัดนา้ เสียและกากตะกอนได้

เรื่องที่ 7.3.1
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แนวคิดในการจัดการและควบคุมมลพิษทางนา้
นา้ เป็ นทรัพยากรที่มจี ากัด ปัญหามลพิษทางนา้ ทาให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพนา้ ในแหล่งนา้ ซึ่งส่งผลให้ไม่
สามารถนานา้ ที่มคี ุณภาพเหมาะสมและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการใช้นา้ โดยในปัจจุบนั ความต้องการปริมาณ
นา้ เพิ่ม มากขึ้นเป็ นทวีคูณในทุกภาคส่วน ทัง้ ในส่วนของการนาไปใช้อุปโภคบริโภค การเกษตรกรรม และการผลิตใน
อุตสาหกรรม ดังนัน้ จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องดาเนินการควบคุมป้ องกันไม่ให้ปญ
ั หามลพิษทางนา้ เพิ่มความ
รุนแรงมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ตอ้ งฟื้ นฟูแหล่งนา้ ให้มนี า้ ที่มคี ุณภาพดีในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการใช้นา้ อย่าง
ยัง่ ยืน
แนวทางในการจัด การและควบคุมมลพิษทางนา้ ที่สาคัญ ประกอบด ว้ ย การควบคุมป้ องกัน ที่แหล่งกาเนิด
การควบคุมการปล่อยนา้ เสียลงสู่แหล่งนา้ และมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม

1. การควบคุมป้ องกันที่แหล่ งกาเนิด
แม้ว่าเทคโนโลยีในการบาบัดนา้ เสียได้รบั การพัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพในการบาบัดมลพิษสู งขึ้นเรื่อย ๆ แต่ ก็ อาจไม่
สามารถบาบัดนา้ เสียได้เท่าทีค่ วร เนื่องจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจทาให้เกิดสารมลพิษชนิดใหม่ ๆ ทีม่ โี ครงสร้างซับซ้อน ยากต่อ
การกาจัดมากขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ ในบางครัง้ การบาบัดนา้ เสียซึ่งเป็ นกระบวนการที่แยกสารมลพิษออกจากนา้ เสีย ก็อาจไป
ก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมาอีกมาก เช่น มลพิษทางดินจากการทิ้งกากตะกอนทีเ่ กิดขึ้นจากการบาบัดนา้ เสีย เป็ นต้น ดังนัน้
การบาบัดนา้ เสียอาจไม่ใช่วธิ ีการแก้ปญั หามลพิษทางนา้ ทีไ่ ด้ผลในระยะยาว
แนวคิดทีส่ าคัญและเป็ นการแก้ปญั หามลพิษทางนา้ ที่ตน้ เหตุของปัญหา และประหยัดค่ าใช้จ่ายในการลงทุน สาหรับการ
บาบัด นา้ เสีย คือ การควบคุม ป้ องกัน ที่แหล่ง กาเนิด เพื่อ ให้เ กิด สารมลพิษ และปริม าณนา้ เสียที่ตอ้ งนาไปบาบัด น้อ ยที่สุ ด
โดยพิจารณาองค์ประกอบทีส่ าคัญ 2 ประการ คือ การลดปริมาณสารมลพิษ และการลดปริมาณการใช้นา้
1.1 การลดปริ มาณสารมลพิษ
การลดปริมาณสารมลพิษที่ปนเปื้ อนในนา้ เสีย เพือ่ ลดความเขม้ ขน้ ของสารมลพิษ อาจทาได้ดงั นี้เช่น
1) หลีกเลีย่ งการใช้สารประกอบที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางนา้ เช่ น ใช้วสั ดุท่ยี ่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
และเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดลอ้ ม ใช้ผงซักฟอกทีม่ ปี ริมาณฟอสเฟตน้อย การใช้สารกาจัดศัตรู พชื ทางธรรมชาติแทนการใช้
สารเคมีทเ่ี ป็ นอันตราย เป็ นต้น
2) ลดปริม าณของเสีย หรื อสารมลพิษที่จ ะทิ้งลงสู่ แ หล่ งน า้ ซึ่งอาจท าได้โดย การลดปริ ม าณการใช้
(reduce) การใช้ซา้ (reuse) และการนากลับมาใช้ใหม่ (recycle)
3) บารุงรักษาและซ่อมแซมรอยแตกของถัง เพือ่ ป้ องกันการรัว่ ซึมของสารมลพิษ
1.2 การลดปริ มาณการใช้ น้า
ปริมาณนา้ เสียมักแปรผันตามปริมาณการใช้นา้ โดยทัวไปปริ
่
มาณนา้ เสียทีป่ ล่อยทิ้งจากบ้านเรือนจะมีค่าประมาณร้อยละ
80 ของปริมาณนา้ ใช้ ซึง่ มาจากกิจกรรมการใช้นา้ ต่างๆ เช่น การอาบนา้ ชาระลา้ งร่างกาย การขับถ่าย การประกอบอาหาร การลา้ ง
ภาชนะ การซักลา้ ง เป็ นต้น ดังนัน้ หากสามารถลดปริมาณการใช้นา้ ในกิจกรรมดังกล่าวก็ย่อมทาให้ปริมาณนา้ เสียทีจ่ ะระบายลงสู ่
แหล่งนา้ ลดลงตามไปด้วย นอกจากนัน้ การลดปริมาณการใช้นา้ เป็ นวิธีทน่ี อกจากจะช่วยลดภาระบรรทุก (loading) ของสาร
มลพิษทีจ่ ะต้องนาไปบาบัดแล้ว ยังช่วยลดปัญหาการขาดแคลนนา้ มีนา้ สารองไว้ใช้มากขึ้น และลดค่าใช้จ่ายการปรับปรุงคุณภาพ
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นา้ (ประปา) ด้วย โดยมีแนวทางสาหรับครัวเรือน เช่น ปิ ดนา้ เมือ่ ไม่ใช้ ปรับเปลีย่ นวิธีการเพือ่ ลดการสู ญเสียนา้ หรือลดความถี่
ของกิจกรรมการใช้นา้ ปรับปรุงการให้นา้ พืช เป็ นต้น สาหรับในส่วนของภาคอุตสาหกรรมนัน้ อาจใช้วธิ ีการป้ องกันมลพิษแบบ
บูรณาการ เช่น หลักการป้ องกันมลพิษ (P2) และเทคโนโลยีสะอาด (CT) มาใช้ในการวางแผนใช้นา้ อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่
ก่อให้เกิดของเสีย หรือเกิดนา้ เสียน้อยทีส่ ุด

2. การควบคุมการปล่ อยมลพิษลงสู่ แหล่งน้า
วิธีการนี้เป็ นการควบคุมและแก้ไขหลังจากมีสารมลพิษปนเปื้ อนในนา้ เสียแล ้ว หากไม่มรี ะบบการจัดการและการบาบัดนา้
เสียก่อนที่จะระบายออกสู ่แหล่งนา้ ก็จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพนา้ และเป็ นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้
ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้องมีกระบวนการบาบัดและกาจัดสารมลพิษทีป่ นเปื้ อนในนา้ เสียให้หมดไปหรือมีเหลืออยู่นอ้ ยทีส่ ุด ก่อนทีจ่ ะถูก
ปล่อยทิ้งลงสู ่แหล่งนา้ ธรรมชาติ รวมทัง้ การวางแผนการควบคุมป้ องกันมิให้คุณภาพนา้ ในแหล่งนา้ เสื่อมโทรมจนไม่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ โดยมีแนวทางพอสังเขป ดังนี้
2.1 การควบคุมคุณภาพน้าทิ้งก่ อนที่จะปล่ อยลงสู่ แหล่ งน้า
การดาเนินการในส่วนนี้จาเป็ นต้องศึ กษาปริมาณและลักษณะของนา้ เสียก่ อน เพื่อจะได้เลือกระบบบาบัดนา้ เสียที่มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมในการบาบัดและกาจัดสารมลพิษที่ปนเปื้ อนให้ได้ตามมาตรฐานนา้ ทิ้ง ก่อนที่จะถูกทิ้งลงไ ปในแหล่งนา้
ธรรมชาติ การบาบัดนา้ ทิ้งให้ได้ตามมาตรฐาน เนื่องจากแต่ละแหล่งกาเนิดมีปริมาณและลักษณะนา้ เสียที่แตกต่างกัน ดังนัน้ จึง
จาเป็ นต้องพิจารณาปัจจัยทีเ่ กี่ยวข้องในการดาเนินการบาบัดนา้ เสียให้ได้ตามมาตรฐานทีเ่ ฉพาะของแต่ละประเภทของแหล่งกาเนิด
โดยสรุป ดังนี้
2.1.1 การบาบัดนา้ เสี ยชุ มชน สารปนเปื้ อนในน า้ เสีย ชุม ชนส่ วนใหญ่ เป็ น สารอิน ทรีย ์ ซึ่งเกิด จาก
กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ เช่ น นา้ เสียจากครัว (การประกอบอาหาร การลา้ งภาชนะ) มีเศษอาหาร ไขมันและนา้ มันเจือปน
เป็ นหลัก และนา้ เสียที่เกิดจากการซักลา้ งหรือการอาบนา้ จะมีสบู่ สารซักฟอก สาหรับนา้ เสียจากส้วมมีส่งิ ปฏิกูลและ
แอมโมเนียเจือปนอยู่ในนา้ เสียด้วย การจัดการนา้ เสียจากชุมชน มีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้คือ
1) กรณีชมุ ชนทีย่ งั ไม่มรี ะบบบาบัดนา้ เสียรวมของชุมชน บ้านเรือนแต่ละหลังควรมีการบาบัดนา้ เสียของ
ตัวเองด้วยการบาบัดนา้ เสียขัน้ ต้นทีส่ าคัญได้แก่ การบาบัดนา้ เสียจากครัวด้วยบ่อดักไขมัน และการบาบัดนา้ เสียจากส้วมด้วยบ่อ
เกรอะ แล้วตามด้วยระบบบาบัดนา้ เสียขนาดเล็ก เพือ่ ให้นา้ ทิ้งมีคุณภาพดีข้นึ ก่อนปล่อยเข้าบ่อซึมลงดินหรือท่อระบายนา้ สาธารณะ
ดังภาพที่ 7.8

ภาพที่ 7.8 การจัดการน้ าเสี ยจากบ้านเรื อนสาหรับชุมชนที่ยงั ไม่มีระบบบาบัดน้ าเสี ยรวม
ทีม่ า: กรมควบคุมมลพิษ. คู่มอื การจัดการนา้ เสียสาหรับบา้ นเรือน, 2555

2) กลุ่มชุมชนใช้ระบบบาบัดนา้ เสียรวมแบบกลุ่มอาคาร (Cluster) กรณี ท่เี ป็ นกลุ่มบ้านเรือนอยู่
รวมกันหลายหลัง เช่น หมู่บา้ นจัดสรร จะต้องมีการบาบัดนา้ เสียขัน้ ต้นด้วยบ่อดักไขมันและบ่อเกรอะแต่ละหลัง แลว้
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ส่งนา้ เสียเขา้ ท่อรวบรวมนา้ เสียไปบาบัดที่ระบบบาบัดนา้ เสียรวมแบบกลุ่มอาคาร (Cluster) ก่ อนปล่อยลงสู่แหล่งนา้
สาธารณะ ดังภาพที่ 7.9

ภาพที่ 7.9 การจัดการน้ าเสี ยจากบ้านเรื อนหลายหลังในชุมชนที่มีระบบบาบัดน้ าเสี ยรวมแบบกลุ่มอาคาร
ที่มา :กรมควบคุมมลพิษ. คู่มอื การจัดการนา้ เสียสาหรับบา้ นเรือน, 2555

3) ระบบบาบัดนา้ เสียแบบรวม (Central Wastewater Treatment) กรณีทเ่ี ป็ นชุมชนขนาดใหญ่ เช่น
กรุงเทพมหานคร หรือเทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บางแห่งอาจจัดให้มรี ะบบบาบัดนา้ เสียรวม เพื่อรับนา้ เสียที่เกิดขึ้น
ภายในชุมชนมาบาบัดทีร่ ะบบบาบัดนา้ เสียรวมก่อนทีร่ ะปล่อยทิ้งลงสูแ่ หล่งนา้ ธรรมชาติ
ระบบบาบัด นา้ เสีย แบบรวมสาหรับชุมชนส่ วนใหญ่ เป็ นระบบบาบัดทางชีวภาพ ซึ่งมีอยู่ หลายระบบ (ศึ กษา
รายละเอียดพิม่ เติมได้ในเรื่องที่ 7.3.3)
2.1.2 การบาบัดนา้ เสี ยจากอุตสาหกรรม เนื่องจากลักษณะนา้ เสียจากอุตสาหกรรมแต่ละประเภทจะ
มีค วามแตกต่ า งกัน มาก ดัง นั้น ในการจัด การน า้ เสีย ประเภทนี้ จึง ต อ้ งศึ ก ษาองค์ป ระกอบที่เ กี ่ ย วข อ้ งตัง้ แต่
กระบวนการผลิต วัต ถุดิบ ที่ใ ช้ นา้ เสีย ที่เ กิด ขึ้น ในแต่ ล ะขัน้ ตอน เพื่อดาเนินการจัดให้มรี ะบบบัดนา้ เสียให้ได้ตาม
มาตรฐานนา้ ทิ้งของอุตสาหกรรมแต่ละประเภทซึ่งกาหนดโดยกรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ในกรณี ท่ี
โรงงานตัง้ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม ก็จาเป็ นต้องดาเนินการตามขอ้ กาหนดของนิคมอุตสาหกรรมทีโ่ รงงานตัง้ อยู่ดว้ ย
2.1.3 การบาบัดนา้ เสี ยจากการการเกษตรกรรม นา้ เสียจากการเกษตรจะต้องดาเนินการควบคุ ม
ป้ องกันไม่ให้ก่อให้เกิดเหตุราคาญ (เช่ น กลิน่ ) และผลกระทบต่อคุณภาพนา้ ในแหล่งนา้ นอกจากนัน้ นา้ เสียจากการ
เกษตรกรรมบางประเภทจะมีมาตรฐานควบคุมลักษณะนา้ ทิ้งโดยเฉพาะ เช่น ฟาร์มสุกร การเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ เป็ นต้น
นอกจากการกาหนดมาตรฐานนา้ ทิ้งดังกล่าวแลว้ เพือ่ ให้เกิดความมันใจว่
่ าแหล่งกาเนิดมลพิษต่าง ๆ ได้มี
การควบคุมและเดินระบบบาบัดทีม่ อี ยู่จริง จึงได้มมี าตรการควบคุมกากับและการตรวจสอบเพิ่มเติม เช่ น การกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและขอ้ มูลการจัดทาบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทางานของ
ระบบบาบัดน า้ เสีย การก าหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทต้องมีบุค ลากรควบคุ มระบบบาบัดน า้ เสีย ที่ข้ นึ
ทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และการรายงานผลการตรวจสอบผลกระทบตามที่ก าหนดไว้ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม เป็ นต้น
2.2 การควบคุมคุณภาพน้าในแหล่ งน้า
มาตรฐานคุณภาพนา้ ในแหล่งนา้ เป็ นเป้ าหมายในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอ้ ม และใช้
เป็ นเกณฑ์เบื้องต้นสาหรับการจัดการควบคุมมลพิษ ทางนา้ เพื่อให้ผูท้ ่เี กี่ยวขอ้ งจะต้องป้ องกันไม่ให้ส่งิ ที่เป็ นของเสีย
ต่างๆ ที่ระบายลงสู่แหล่งนา้ มีปริมาณเกินไปจนมีผลกระทบทาให้คุณภาพนา้ ในแหล่งนา้ เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนว
ทางการดาเนินงานทีส่ าคัญ ดังนี้
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1) การศึกษาวิจยั เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทางวิทยาศาสตร์ทเ่ี กี่ยวขอ้ งในการกาหนดมาตฐานคุ ณภาพนา้ ในแหล่ง
นา้ เช่ น การศึกษาผลกระทบจากสารมลพิษชนิดใหม่ท่ยี งั ไม่ได้กาหนดไว้ในมาตรฐาน รวมทัง้ การวิเคราะห์ทางเลือก
ด้านเศรษฐศาสตร์และวิศวกรรม เป็ นต้น
2) การศึกษาสารวจขอ้ มูลเกี่ยวกับสภาพแหล่งนา้ สภาพทางชลศาสตร์ การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มนา้
แหล่งกาเนิดมลพิษ การเฝ้ าระวังคุณภาพนา้ ในแหล่งนา้ ตลอดจนการใช้แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ในการทานาย
คุณภาพนา้ และการแพร่ กระจายของมลพิษ เพื่อเป็ นฐานขอ้ มูลในการตัดสินใจวางแผนการป้ องกันควบคุมได้อย่ าง
ถูกต้องเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
3) กรณี ท่ีจ ะด าเนิ น เป็ น โครงการที่เ ข า้ ข่ า ยจะต้อ งท าการประเมิน ผลกระทบ สิ่ง แวดล อ้ ม จะต้อ ง
ดาเนินการจาแนก ทานาย และประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ มที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อเตรียมการควบคุม ป้ องกัน และ
แก้ไขผลกระทบสิง่ แวดลอ้ มก่อนทีจ่ ะดาเนินโครงการ พร้อมทัง้ มีระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ ม ทัง้
ในระหว่างก่อสร้างและดาเนินโครงการ

3. มาตรการส่ งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมในการป้ องกันควบคุม
เนื่ องจากแหล่งก าเนิ ด มลพิษ ทางน า้ มีจานวนมาก หลายประเภท และเมื่อ คุ ณ ภาพน า้ เสื่อมโทรมลง ก็ จ ะ
ก่ อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ ม การใช้ประโยชน์ และสุขภาพอนามัยของประชาชนในวงกว้าง ดังนัน้ จึงมีความ
จาเป็ นต้องมีมาตรการส่งเสริมให้ทกุ ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการควบคุมป้ องกันทีส่ าคัญ ดังนี้
3.1 หลักการผู้ก่อมลพิษต้ องรั บผิดชอบ
หลักการผูก้ ่อมลพิษต้องรับผิดชอบ (polluter pays principle; PPP) วางอยู่บนแนวคิดพื้นฐานทีว่ ่า ผูก้ ่อมลพิษทีท่ าให้
คุณภาพสิง่ แวดล ้อมเสือ่ มคุณภาพลง จะต้องรับผิดชอบต่อมลพิษทีเ่ กิดขึ้นด้วยการบาบัดมลพิษให้ได้ตามมาตรฐานทีก่ าหนด หรือ
รับผิดชอบค่ าใช้จ่ายในการรักษาและฟื้ นฟูคุณภาพสิ่งแวดลอ้ ม ในปัจจุบนั ได้มกี ารนามาใช้อย่างเป็ นรู ปธรรมในรู ปของการเก็บ
ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายในการบาบัดนา้ เสีย (pollution fee) ซึง่ ไม่ได้จากัดเฉพาะกับภาคอุตสาหกรรมเท่านัน้ แต่ใช้กบั แหล่งกาเนิด
มลพิษทีเ่ กิดจากทุกภาคส่วนทีม่ สี ว่ นร่วมในการก่อให้เกิดมลพิษ ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และชุมชน
3.2 การส่ งเสริ มให้ ประชาชนมีส่วนร่ วม ตัง้ แต่การลดการปล่อยมลพิษ การรับผิดชอบในการควบคุมและ
แก้ไขปัญหา ตลอดจนการเฝ้ าระวังคุณภาพในแหล่งนา้ โดยมีมาตรการทีส่ าคัญ ดังนี้ เช่น
- รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รบั ความรูแ้ ละเกิดจิตสานึกเกี่ยวกับการป้ องกันและแก้ไขปัญหา
ภาวะมลพิษทางนา้ อย่างต่อเนื่อง
- ส่ ง เสริม และสนับ สนุ น ให้ผู แ้ ทนชุม ชน ประชาคม และองค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น มีส่ ว นร่ วมในการ
ป้ องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่

กิจกรรม 7.3.1
แนวทางในการจัดการมลพิษทางน้ าที่สาคัญมีแนวทางหลัก ๆ ด้านใดบ้าง
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แนวตอบกิจกรรม 7.3.1
แนวทางในการจัดการมลพิษทางน้ าที่สาคัญ ประกอบด้วย การควบคุมป้ องกันที่แหล่งกาเนิ ด การ
ควบคุมการปล่อยน้ าเสี ยลงสู่ แหล่งน้ า และมาตรการส่ งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่ วม

เรื่องที่ 7.3.2
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ระบบรวบรวมและขั้นตอนการบาบัดนา้ เสี ย
การควบคุมการปล่อยมลพิษลงสู ่แหล่งนา้ เป็ นแนวคิดหนึ่งในการจัดการและควบคุมมลพิษทางนา้ ในหลายชุมชน
โดยเฉพาะชุมชนขนาดใหญ่และ/หรือชุมชนทีม่ ปี ระชากรหนาแน่น การควบคุมการปล่อยมลพิษลงสู ่แหล่งนา้ โดยการจัดให้มี ระบบ
บาบัดนา้ เสียแบบรวม (central wastewater treatment ) เป็ นแนวทางหนึ่งทีน่ ิยมใช้ในการแก้ปญั หามลพิษทางนา้ แนวทางนี้
จาเป็ นต้องมีระบบรวบรวมนา้ เสียและขัน้ ตอนการบาบัดนา้ เสีย

1. ระบบรวบรวมน้าเสี ย
ระบบรวบรวมนา้ เสีย (sewerage systems) หมายถึง ระบบท่อและส่วนประกอบต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในการรวบรวมและนานา้
เสียจากแหล่งกาเนิดต่ าง ๆ ส่งไปยังระบบบาบัด นา้ เสียเพื่อบาบัดก่ อนปล่อ ยลงสู ่แหล่งรองรับนา้ ทิ้ง การรวบรวมนา้ เสียเป็ น
องค์ประกอบหนึ่งในการป้ องกันมิให้มกี ารปล่อยนา้ เสียที่ยงั ไม่ได้รบั การบาบัดออกไปสู ่ส่งิ แวดลอ้ มโดยตรง โดยเฉพาะในการ
รวบรวมนา้ เสียทีเ่ กิดจากอาคารทีพ่ กั อาศัย สถานประกอบการ และกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ซึง่ อาจมีขอ้ จากัดทีจ่ ะจัดให้มรี ะบบ
บาบัดนา้ เสียทีแ่ หล่งกาเนิด (ระบบบาบัดนา้ เสียแบบติดกับที)่ ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน จึงจาเป็ นต้องมีระบบรวบรวมนา้ เสียเพือ่
รวบรวมนา้ เสียทีเ่ กิดขึ้นส่งไปบาบัดทีร่ ะบบบาบัดนา้ เสียรวม หากระบบรวบรวมนา้ เสียไม่มปี ระสิทธิภาพหรือไม่สามารถรวบรวมนา้
เสียทีเ่ กิดขึ้นได้หมด ก็อาจมีนา้ เสียทีย่ งั ไม่ได้รบั การบาบัดหลุดลอดออกไปปนเปื้ อนในสิง่ แวดลอ้ ม ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพ
ของผูอ้ ยู่อาศัยในชุมชนนัน้ และส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล ้อมโดยรวมได้
1.1 องค์ ประกอบของระบบรวบรวมน้าเสี ย
โครงสร้างของระบบรวบรวมนา้ เสียโดยทัว่ ไปประกอบด้วย ระบบท่อชนิดต่ าง ๆ ที่ใช้ลาเลียงนา้ เสีย โครงสร้างและ
อุปกรณ์เครื่องจักรทีช่ ่วยในการส่งนา้ เสียให้สามารถเคลือ่ นทีไ่ ปยังปลายทาง และโครงสร้างทีช่ ่วยในการบารุงรักษาระบบรวบรวม
นา้ เสียเพือ่ ป้ องกันการอุดตันและซ่อมแซมความเสียหายทีเ่ กิดขึ้นในระบบท่อ รายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
1.1.1 ท่ อระบายนา้ (drainage pipe) หมายถึงท่อทีใ่ ช้ในการระบายนา้ ฝน หรือท่อทีใ่ ช้ในการลาเลียงนา้ เสียจาก
แหล่งกาเนิดไปยังระบบบาบัดหรือแหล่งรองรับนา้ ทิ้ง (ขึ้นอยู่กบั ประเภทของระบบรวบรวมนา้ เสีย) ท่อระบายนา้ มีองค์ประกอบย่อย
หลายส่วน เช่ น ระบบบรรจบท่อเสียจากอาคาร ระบบท่อดัก และระบบโครงข่ายท่อระบาย เป็ นต้น ทัง้ นี้จะต้องพิจารณาให้
เหมาะสมกับรูปแบบการระบายนา้ สภาพพื้นที่ งบประมาณ ปริมาณและลักษณะของนา้ เสีย
1.1.2 สถานียกระดับนา้ (lift station) และสถานีสูบนา้ (pumping station) การออกแบบและก่อสร้างท่อ
ระบายนา้ โดยส่วนใหญ่จะให้นา้ เสียไหลไปได้เองตามแรงโน้มถ่วงของโลกซึง่ ไม่ตอ้ งใช้เครื่องจักรอุปกรณ์มาก ดูแลรักษาง่ายและ
ประหยัดค่าใช้จ่าย แต่หากสภาพภูมปิ ระเทศไม่เหมาะสมทัง้ ด้านลักษณะภูมปิ ระเทศ ระดับนา้ ใต้ดนิ การก่อสร้าง ความคุม้ ค่าของ
การลงทุน และอื่น ๆ ก็มคี วามจาเป็ นต้องมีระบบสู บนา้ เป็ นระยะ ๆ เพื่อทาหน้าที่สูบส่งนา้ เสียด้วยแรงดันหรือยกระดับนา้ ให้
สามารถระบายตามแรงโน้มถ่วงไปยังทีท่ ต่ี อ้ งการ เช่น ระบบบาบัดนา้ เสียได้
1.1.3 บ่ อตรวจระบาย (manhole) บ่อตรวจระบายนา้ เป็ นบ่อ ที่ใช้สาหรับบรรจบท่อขนาดต่าง ๆ หรือจุดเปลี่ยน
ขนาดท่อหรือทิศทางการวงแนวท่อ รวมทัง้ ใช้สาหรับตรวจซ่อมแซมและทาความสะอาดท่อโดยต้องมีขนาดใหญ่เ พียงพอที่จะให้
ผู ต้ รวจสอบและผู ท้ าความสะอาดสามารถลงไปทางานได้ และมีมาตรการความปลอดภัย ในขณะเจ้าหน้าที่ลงไปปฏิบตั ิงาน เช่น
มีระบบไล่กา๊ ซพิษ มีเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องเป่ าอากาศ เป็ นต้น สาหรับระยะห่างสู งสุดระหว่างบ่อตรวจ
ระบายจะขึ้นอยู่กบั เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อขนาดต่าง ๆ
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1.1.4 อาคารผันนา้ เสี ย (combined sewer overflow; CSO) เป็ นองค์ประกอบของระบบรวบรวมนา้ เสียทีใ่ ช้
เฉพาะในระบบรวบรวมนา้ เสียแบบรวม โดยอาคารผันนา้ เป็ นอาคารทีต่ ่อเชื่อมระหว่างท่อระบายนา้ และท่อดักนา้ เสีย (interceptor)
เพือ่ รวบรวมนา้ เสียปริมาณหนึ่งไปยังระบบบาบัดนา้ เสีย (โดยทัวไปจะออกแบบให้
่
รบั นา้ เสียได้ประมาณ 5 เท่า ของอัตราการเกิดนา้
เสียเฉลีย่ ) นา้ เสียปนนา้ ฝนส่วนเกินก็จะถูกระบายให้ไหลล้นออกสูแ่ หล่งนา้ ตามธรรมชาติ
1.2 ประเภทของระบบรวบรวมน้าเสี ย
ระบบรวบรวมนา้ เสียจาแนกตามลักษณะของนา้ ทีจ่ ะระบายออกได้เป็ น 2 ประเภท คือระบบรวบรวมนา้ เสียแบบท่อรวม
(combined system) และระบบรวบรวมนา้ เสียแบบท่อแยก (separate system)
1.2.1 ระบบรวบรวมน้าเสียแบบท่ อรวม เป็ นระบบทีร่ วบรวมทัง้ นา้ เสียและนา้ ฝนที่ถูกระบายจากแหล่งต่าง ๆ
โดยรวบรวมไปในระบบเส้นท่อเดียวกันเพือ่ นาส่งไปยังระบบบาบัดนา้ เสียรวมหรือนาไประบายทิ้งทีอ่ ่นื ในการก่อสร้างเพือ่ วางเส้น
ท่อแบบรวมนี้กระทาได้งา่ ยกว่าแบบแยกแต่เส้นท่อจะมีขนาดใหญ่กว่าระบบรวบรวมนา้ เสียแบบท่อแยก ในช่วงหน้าแลง้ ความเร็ว
ในท่ออาจตา่ มากอาจทาให้สารปนเปื้ อนในนา้ เสียบางส่วนตกตะกอนในเส้นท่อ สารอินทรียใ์ นตะกอนทีส่ ะสมในเส้นท่ออาจเกิดการ
หมัก (การย่อยสลายในสภาวะไม่มอี อกซิเจน) ได้เป็ นก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ซง่ึ มีกลิน่ เหม็น และเมือ่ ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ทเ่ี กิดขึ้น
ทาปฏิกริ ยิ ากับความชื้นในเส้นท่อจะเกิดไอกรดซัลฟุริกที่มฤี ทธิ์ในการกัดกร่อนเส้นท่อได้ แต่ในช่วงหน้าฝนนา้ ฝนทีถ่ ูกรวบรวมไป
บาบัดในระบบบาบัดนา้ เสียรวมด้วยจะช่วยเจือจางความสกปรกของนา้ เสีย แต่เพื่อไม่ให้ระบบบาบัดนา้ เสียรวมมีข นาดใหญ่เกิน
ความจาเป็ น ระบบแบบนี้จึงมักจาเป็ นต้องมีการระบายนา้ เสียปนกับนา้ ฝนส่วนเกินให้ไหลลน้ ออกทีอ่ าคารผันนา้ เสีย ในกรณีท่มี ี
ปริมาณฝนตกมาก ซึง่ หากนา้ ล ้นดังกล่าวมีคุณภาพนา้ ไม่ได้ตามมาตรฐานก็อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งรองรับได้ โดยสรุประบบนี้จะ
รวบรวมนา้ เสียและนา้ ฝนส่วนหนึ่งไปยังระบบบาบัดนา้ เสียรวม(sewage treatmemt plant; STP) และปล่อยนา้ เสียปนกันนา้ เสีย
ส่วนเกินให้ไหลล้น (overflow) ออกไปยังแหล่งรองรับได้
ระบบนี้ประกอบด้วยท่อระบายนา้ (drainage pipe) บ่อตรวจระบาย (manhole) อาคารผันนา้ เสีย (combined
sewer overflow: CSO) ท่อดักนา้ เสีย (interceptor) สถานียกระดับนา้ (lift station) และสถานีสูบนา้ (pumping station)
1.2.2 ระบบรวบรวมนา้ เสี ยแบบท่ อแยก เป็ นระบบที่แยกนา้ ฝนที่ปล่อยทิ้ง (storm sewerage) ออก
จากนา้ เสียหรือนา้ โสโครกประเภทอืน่ ๆ ทาให้ปริมาณนา้ ทีเ่ ขา้ สู่ระบบบาบัดนา้ เสียรวมน้อยลง ช่วยประหยัดค่าลงทุนและ
ค่าใช้จ่ายในการบาบัดนา้ เสีย ระบบรวบรวมนา้ เสียแบบท่อแยก ประกอบด้วยระบบเส้นท่อแยกจากกัน 2 ระบบ คือ
1) ท่อระบายนา้ ฝน (strom sewer) เป็ นระบบเส้นท่อที่รองรับหรือรวบรวมเฉพาะนา้ ฝนที่ตกลง
มาจากพื้นทีต่ ่าง ๆ ไปปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งรองรับต่าง ๆ เพือ่ ป้ องกันไม่ให้มนี า้ ฝนแช่ขงั อยู่บนพื้นทีส่ าธารณะต่าง ๆ
2 ) ท่อระบายน า้ เสีย (sanitary sewer) เป็ นระบบเส้นท่ อที่รองรับหรือรวบรวมเฉพาะนา้ เสียหรือน า้
โสโครกอย่างเดียว
ระบบนี้ประกอบด้วยท่อระบายนา้ (drainage pipe) 2 ท่อ/ระบบ คือท่อระบายนา้ ฝน (strom sewer)และ
ท่อระบายนา้ เสีย (sanitary sewer) บ่อตรวจระบาย (manhole) สถานียกระดับนา้ (lift station) และสถานีสูบนา้ (pumping
station)

2. ขั้นตอนการบาบัดน้าเสี ย
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กระบวนการบาบัดนา้ เสียแต่ละกระบวนการมีความเหมาะสมทีจ่ ะนามาใช้บาบัดนา้ เสียทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะแตกต่างกันไป
แต่ลกั ษณะของนา้ เสียโดยทัวไปมั
่ กประกอบด้วยสารมลพิษหลายๆ ประเภท ดังนัน้ ในระบบบาบัดนา้ เสียจึงมักต้องใช้กระบวนการ
บาบัดหลายกระบวนการหรือหลายหน่วยบาบัดมาประกอบกันเป็ นระบบ เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสู งสุด โดยทัว่ ไประบบบาบัดนา้
เสียจากชุมชนมีขนั้ ตอนการบาบัดนา้ เสีย 3 ขัน้ ตอน ดังนี้
2.1 การบาบัดน้าเสี ยขั้นปฐมภูมิ (primary treatment) เป็ นขัน้ ตอนของการกาจัดหรือแยกสารแขวนลอย
และสิ่งสกปรกขนาดใหญ่ ออกจากนา้ เสีย เพื่อป้ องกันการอุดตันเส้นท่อในระบบ และการเกิดปัญหาต่ อการเดินระบบ
และการบารุ งรัก ษาเครื่ องจัก รอุปกรณ์ ท่ีอ ยู่ ในระบบรวมทัง้ ยังใช้ใ นก าจัด น า้ มัน ไขมัน และปรับสภาพน า้ เสีย เพื่อ
เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบบาบัดโดยรวม และช่วยลดภาระการบาบัดของกระบวนการทีอ่ ยู่ถดั ไปได้ดว้ ย
2.2 การบาบัดน้ าเสี ยขั้นทุติยภูมิ (secondary treatment) เป็ นขัน้ ตอนหลักที่ม่งุ เน้นการกาจัดสารอินทรีย ์ และ
ตะกอนแขวนลอยออกจากนา้ เสียโดยมากจะเป็ นระบบบาบัดนา้ เสียทีใ่ ช้วธิ ีการทางชีวภาพ เช่ น ระบบแอคติเวทเต็ดสลัดจ์แลว้ ตาม
ด้วยการตกตะกอนซึง่ เป็ นวิธีการทางกายภาพ ในบางกรณี จะจัดให้การฆ่าเชื้อโรคในนา้ ทิ้งอยู่ในขัน้ ตอนนี้ดว้ ย
2.3 การบาบัดน้าเสี ยขั้นตติยภูมิ (tertiary treatment) เป็ นระบบที่แยกและกาจัดสารปนเปื้ อนที่หลงเหลือจากระบบ
บาบัดขัน้ ทุตยิ ภูมิ รวมทัง้ การกาจัดไนโตรเจน ฟอสฟอรัส สารมีพษิ หรือสารปนเปื้ อนอืน่ ๆ ทีย่ งั หลงเหลืออยู่เพือ่ ให้ได้คุณภาพนา้
ทิ้งตามต้องการ โดยมากมักใช้ในการปรับปรุงคุณภาพเพือ่ นากลับมาใช้ประโยชน์ต่อไปอีก ในขณะเดียวกันก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
ด้วยเช่นกัน ตัวอย่างของการบาบัดขัน้ ตอนนี้ เช่น การดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์เพื่อกาจัดสารอินทรียท์ ่ยี ่อยสลายได้ยาก หรือการ
ใช้ระบบแลกเปลีย่ นประจุและระบบเยื่อกรองย้อนเพือ่ กาจัดไอออนจาเพาะหรือลดปริมาณของแข็งละลายนา้ เป็ นต้น
การบาบัดนา้ เสียในแต่ละขัน้ ตอนอาศัยกระบวนการบาบัดหลายหน่ วยผสมกัน อย่ างไรก็ตามการจัดแบ่งประเภทและ
ขัน้ ตอนการบ าบัดน า้ เสียดังกล่ าวอาจมีการจาแนกแตกต่ างกันได้ ในบางครัง้ จึงให้ความส าคัญกับวัตถุประสงค์ของแต่ ละ
กระบวนการมากกว่ าการจัดแบ่ งประเภทและขัน้ ตอนการบ าบัด สรุ ปตัวอย่ างกระบวนการบ าบัดในแต่ ละขัน้ ตอนพร้อมทัง้
วัตถุประสงค์หลักของการบาบัด ดังตารางที่ 7.8 อย่างไรก็ตามต้องเขา้ ใจว่าระบบบาบัดนา้ เสียแต่ละแห่งมิได้มกี ระบวนการบาบัด
ทัง้ หมดดังตารางดังกล่าว แต่ เลือกใช้บางกระบวนการที่เหมาะสม ทัง้ นี้ ข้ นึ อยู่ กบั ลักษณะนา้ เสียก่ อนบาบัด และคุณภาพนา้ ที่
ต้องการหลังบาบัด
ตารางที่ 7.8 ตัวอย่างกระบวนการในแต่ละขั้นตอนการบาบัดน้ าเสี ย
ขั้นตอนการบาบัด

กระบวนการบาบัด

การบาบัดขัน้ ปฐมภูมิ

ทางกายภาพ

การบาบัดขัน้ ทุตยิ ภูมิ

ทางเคมี
ทางชีวภาพแบบใช้
ออกซิเจน

กระบวนการ/หน่ วยบาบัด
ตะแกรง
บ่อดักกรวดทราย
บ่อดักไขมัน
การตกตะกอน
การปรับ pH
บ่อเติมอากาศ
แอคติเวทเต็ดสลัดจ์
ระบบโปรยกรอง
แผ่นหมุนชีวภาพ

วัตถุประสงค์ /สารมลพิษหลักที่ต้องการ
บาบัด
ของแข็งแขวนลอยขนาดใหญ่
ของแข็งแขวนลอยทีม่ นี า้ หนัก ตกตะกอนง่าย
ไขมัน นา้ มัน สารแขวนลอยทีม่ นี า้ หนักเบา
ของแข็งแขวนลอย
ปรับสภาพความเป็ นกรดด่าง
สารอินทรียท์ ย่ี ่อยสลายไดท้ างชีวภาพ
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ขั้นตอนการบาบัด

กระบวนการบาบัด
ทางชีวภาพแบบไม่ใช้
ออกซิเจน
ทางกายภาพ
ทางเคมี

การบาบัดขัน้ ตติยภูมิ

ทางกายภาพ
ทางเคมี
ทางกายภาพเคมี

ทางชีวภาพ

การบาบัดและกาจัดกาก
ตะกอน

ทางกายภาพ

ทางเคมี
ทางชีวภาพ

กระบวนการ/หน่ วยบาบัด
ถังหมัก/ถังหมักแบบสัมผัส
ถังกรองแอนแอโรบิก
กระบวนการยูเอเอสบี
การตกตะกอน
การตกตะกอนผลึกทางเคมี
การฆ่าเชื้อโรค
การกรอง
การสร้างและรวมตะกอน
การตกตะกอนผลึก
การดูดซับด ้วยถ่านกัมมันต์
การแลกเปลีย่ นประจุ
ออสโมซิสผันกลับ
ไนตริฟิเคชันและ
ดีไนตริฟิเคชัน
กระบวนการโฟรีดอกซ์
ฟอสทริป
บึงประดิษฐ์
การทาให ้กากตะกอนเข ้มข ้น
การแยกนา้
การทาให ้แห ้ง
การปรับสภาพ
การปรับเสถียร
การกาจัด

วัตถุประสงค์ /สารมลพิษหลักที่ต้องการ
บาบัด
สารอินทรียท์ ย่ี ่อยสลายไดท้ างชีวภาพทีม่ ี
ความเข ้มข ้นสูง
ตะกอนจุลนิ ทรีย ์ ของแข็งแขวนลอย
โลหะหนัก
จุลนิ ทรียก์ ่อโรค
สารแขวนลอย
สารแขวนลอย
ฟอสฟอรัส
สารอินทรียท์ ย่ี ่อยสลายยาก สารอินทรียร์ ะเหย
โลหะหนัก ของแข็งละลายทีม่ ปี ระจุ
ของแข็งละลาย
ไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
กากตะกอน

ทีม่ า: สิ ริรัตน์ สุวณิ ชย์เจริ ญ เอกสารการสอนชุดวิชา 52203 อนามัยสิ่ งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิ ราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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กิจกรรม 7.3.2
1. ระบบรวบรวมน้ าเสี ย มีกี่ประเภท อะไรบ้าง
2. ระบบบาบัดน้ าเสี ยจากชุมชนมีข้ นั ตอนการบาบัดน้ าเสี ย กี่ข้ นั ตอน อะไรบ้าง
แนวตอบกิจกรรม 7.3.2
1. ระบบรวบรวมน้ าเสี ยจาแนกตามลักษณะของน้ าที่จะระบายออกได้เป็ น 2 ประเภท คือระบบรวบรวมน้ าเสี ย
แบบท่อรวม (combined system) และระบบรวบรวมน้ าเสี ยแบบท่อแยก (separate system)
2. ระบบบาบัดน้ าเสี ยจากชุมชนมีข้ นั ตอนการบาบัดน้ าเสี ย 3 ขั้นตอน ดังนี้ การบาบัดน้ าเสี ยขั้นปฐมภูมิ
(primary treatment) การบาบัดน้ าเสี ยขั้นทุติยภูมิ (secondary treatment) และการบาบัดน้ าเสี ยขั้นตติยภูมิ
(tertiary treatment)

เรื่องที่ 7.3.3
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กระบวนการบาบัดน้าเสียและกากตะกอน
ขัน้ ตอนการบาบัดนา้ เสีย หรือระบบบาบัดนา้ เสีย ประกอบด้วยกระบวนการบาบัดนา้ เสีย และการบาบัดและกาจัดกาก
ตะกอน ในเรื่องนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวพอสังเขป

1. กระบวนการบาบัดน้าเสี ย
กระบวนการบาบัด นา้ เสีย (wastewater treatment) สามารถจาแนกตามกลไก/หลัก ที่ใ ช้ใ นการบาบัด ได้เ ป็ น
4 ประเภท คือ กระบวนการบาบัดนา้ เสียทางกายภาพ (physical wastewater treatment) กระบวนการบาบัดนา้ เสียทางเคมี
(chemical wastewater treatment) กระบวนการบาบัดนา้ เสียทางกายภาพ-เคมี (physico-chemical wastewater
treatment) และกระบวนการบาบัดนา้ เสียทางชีวภาพ (biological wastewater treatment)
1.1 กระบวนการบาบัดน้าเสี ยทางกายภาพ
กระบวนการบาบัดนา้ เสียทางกายภาพ เป็ นกระบวนการบาบัดนา้ เสียโดยอาศัยวิธีทางกายภาพในการบาบัด เช่น อาศัย
แรงโน้มถ่วงของโลก แรงลอยตัว เป็ นต้น มลพิษหลักที่ถูกบาบัดด้วยกระบวนการทางกายภาพเป็ นพวกของแข็งขนาดใหญ่
ของแข็งแขวนลอย รวมทัง้ นา้ มันและไขมัน กระบวนการบาบัดนา้ เสียทางกายภาพทีส่ าคัญ มีดงั ต่อไปนี้
1.1.1 การดักด้ วยตะแกรง (screening) เป็ นหน่วยบาบัดหน่วยแรกทีใ่ ช้ดกั ของแข็งลอยขนาดใหญ่ เช่น เศษผ้า
เศษไม้ เศษกระดาษ ถุงพลาสติก เศษขยะต่างๆ ตะแกรงช่ วยป้ องกันไม่ให้เครื่องสู บนา้ อุดตัน โดยอาศัยกลไกง่ายๆ คือ ทาการ
ติดตัง้ หรือจัดวางตะแกรงเหล็กในลักษณะที่มคี วามลาดเอียงเล็ กน้อย (ทามุมกับแนวระดับประมาณ 30-60 องศา) เพื่อลดแรง
เสียดทานจากการไหลของนา้ เสียและสะดวกต่อการกวาดเอาสิง่ สกปรกทีต่ ดิ ค้างอยู่บนตะแกรงไปกาจัด ตะแกรงโดยทัว่ ไปแบ่งเป็ น
ตะแกรงหยาบ (coarse Screening) และตะแกรงละเอียด (fine Screening)
1.1.2 การดักกรวดทราย (grit removal) ด้วยบ่อดัก (grit chamber) เป็ นการแยกของแข็งหรือวัสดุทม่ี นี า้ หนัก
มากและสามารถตกตะกอนได้งา่ ย เช่น กรวด หิน ดิน ทราย ออกจากนา้ เสียโดยอาศัยหลักการตกตะกอน บ่อดักกรวดทรายจะ
ถูกออกแบบให้นา้ เสียทีไ่ หลเข้ามีความเร็วเหมาะสมที่ทาให้ของแข็งซึง่ มีความถ่วงจาเพาะสู งและมีนา้ หนักมากสามารถตกตะกอน
ด้วยแรงโน้มถ่วงและจมลงสู ่กน้ บ่อ การดักกรวดทรายเป็ นสิ่งจาเป็ น ทัง้ นี้เพื่อป้ องกัน มิให้เครื่องสู บนา้ สึกกร่อนและเกิดความ
เสียหายเนื่องจากถูกขัดสีดว้ ยกรวดทราย
1.1.3 การปรั บสภาพการไหล (flow equalization) เป็ นการเก็บกักนา้ เสียซึง่ มีอตั ราการไหลและความเข้มข้น
ของสิง่ สกปรกในนา้ เสียไม่สมา่ เสมอเปลีย่ นแปลงไปตามแหล่งกาเนิดและช่วงเวลา ให้ไหลเข้าไปกัก เก็บไว้ในบ่อปรับสภาพการไหล
(equalization tank) ก่อนที่จะปล่อยนา้ เสียป้ อนเข้าสู ่ระบบบาบัดนา้ เสียด้วยอัตราการไหลที่คงที่ สมา่ เสมอ ต่ อเนื่อง และ
เหมาะสมกับทีไ่ ด้ออกแบบระบบไว้ เพือ่ ให้การทางานของระบบบาบัดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
1.1.4 การดักไขมัน(grease trap) เป็ นหน่ วยบาบัดที่ใช้แยกไขมันนา้ มันหรือสิ่งปนเปื้ อนทีม่ นี า้ หนักเบาและ
สามารถลอยตัวแยกออกจากนา้ เสียได้ บางกรณีอาจต้องเติมสารเคมีช่วยให้นา้ มันหรือไขมันแยกตัวออกจากนา้ ก่อนจึงปล่อยเข้าสู ่
บ่อดักไขมัน บ่อดักไขมันทาหน้าทีพ่ กั นา้ เสียทีไ่ หลเข้ามาให้อยู่ในสภาพทีน่ ่งิ และเก็บนา้ เสียในระยะเวลานานพอทีจ่ ะทาให้ไขมันหรือ
สิง่ ปนเปื้ อนสามารถลอยขึ้นสูผ่ วิ นา้ ส่วนของนา้ เสียทีอ่ ยู่ดา้ นล่างใต้ชนั้ ไขมันหรือนา้ มันก็จะถูกระบายออกโดยไหลเข้าทางปลายท่อ
ด้านล่างที่จุ่มอยู่ใต้ผิวนา้ (ตา่ กว่าชัน้ ไขมัน) ส่วนไขมันหรือนา้ มันที่ลอยอยู่ท่ผี วิ นา้ นัน้ ไม่สามารถไหลเข้าท่อระบายได้ เนื่องจาก
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ปลายท่อด้านบนอยู่สูงกว่าชัน้ ไขมัน จึงถูกดักไว้ภายในบ่อ เมือ่ มีไขมันสะสมในปริมาณมากพอก็จะต้องตักออกไปกาจัดทิ้งด้วยวิธีท่ี
เหมาะสมต่อไป
1.1.5 การทาให้ ลอยตัว(flotation) เป็ นกระบวนการแยกของแข็งแขวนลอยทีม่ นี า้ หนักเบาและตกตะกอนได้ยาก
เช่น เส้นใย หรือเยื่อกระดาษ ออกจากนา้ เสียรวมทัง้ ช่ วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแยกสิ่งปนเปื้ อนที่มีนา้ หนักเบาและสามารถ
ลอยตัวแยกออกจากนา้ เสียเช่นนา้ มันและไขมัน เป็ นต้น ทัง้ นี้โดยใช้ฟองอากาศ (air bubble) เป็ นตัวพาหรือดันให้อนุ ภาคของแข็ง
ลอยขึ้นสูผ่ วิ นา้ จากนัน้ จึงจะทาการกวาดหรือตักของแข็งทีล่ อยเป็ นฝ้ า (scum) ทีผ่ วิ นา้ ออกไปใช้ประโยชน์หรือนาไปกาจัดทิ้งด้วย
วิธีทเ่ี หมาะสมต่อไป วิธีการทาให้ลอยตัวสามารถจาแนกได้เป็ น 3 วิธี คือ การทาให้ลอยตัวด้วยการเติมอากาศ (air flotation)
การทาให้ลอยตัวด้วยอากาศละลาย (dissolved air flotation: DAF) และการทาให้ลอยตัวด้วยสุญญากาศ (vacuum flotation)
1.1.6 การตกตะกอน (sedimentation) เป็ นหน่วยบาบัดหรือกระบวนการแยกสิง่ สกปรกซึง่ เป็ นวัสดุหรือตะกอน
แขวนลอยต่างๆ ออกจากนา้ เสีย โดยอาศัยการตกตะกอนด้วยแรงดึงดูดหรือแรงโน้มถ่วงของโลก (gravity) นา้ เสียจะถูกปล่อยเข้า
ไปในถังตกตะกอนซึง่ ถูกออกแบบให้มสี ภาวะทีเ่ อื้อต่อการจมตัวของของแข็งลงสู ่กน้ ถัง กล่าวคือ ออกแบบให้การไหลเข้า -ออกของ
นา้ เสียส่งผลต่อความปัน่ ป่ วนในถังน้อยที่สุด มีปริมาตรและระยะเวลาเก็บกักเพียงพอต่อการตกตะกอน มีระดับความลึกเพียง
พอที่จะรองรับการจมตัวของตะกอนที่เกิดขึ้น พร้อมทัง้ มีระบบการรวบรวมตะกอนที่อดั ตัวกันแน่ นเป็ นชัน้ ตะกอนที่มีความ
หนาแน่นสูงบริเวณก้นถังไปจากัดด้วยวิธีทเ่ี หมาะสมต่อไป
กระบวนการตกตะกอนได้มกี ารนามาใช้ในเกือบทุกขัน้ ตอนของกระบวนการบาบัดนา้ เสีย โดยมี วตั ถุประสงค์
แตกต่างกัน ดังนี้ 1) ใช้แยกอนุ ภาคหรือของแข็งแขวนลอยทีม่ นี า้ หนักมากออกจากนา้ เสียก่อนทีจ่ ะส่งไปบาบัดในขั้ นต่อไป การ
ตกตะกอนในลักษณะนี้เรียกได้วา่ การตกตะกอนขัน้ ต้นหรือปฐมภูมิ (primary sedimentation) 2) ใช้แยกตะกอนทีเ่ กิดจากการ
ตกตะกอนด้วยสารเคมี (chemical precipitation)) 3) ใช้แยกตะกอนจุลนิ ทรีย ์ (biological floc) ทีเ่ กิดจากกระบวนการบาบัด
นา้ เสียทางชีวภาพ และเรียกการตกตะกอนเบบนี้วา่ การตกตะกอนขัน้ ทีส่ องหรือทุตยิ ภูมิ (secondary sedimentation)
4) ใช้เพิม่ ความเข้มข้นของกากตะกอนทีไ่ ด้จากระบบบาบัดนา้ เสียในขัน้ ตอนต่างๆ การตกตะกอนในลักษณะนี้เป็ นวิธีการหนึ่งทีใ่ ช้
ในการทาให้กากตะกอนเข้มข้นขึ้น (sludge thickening)
1.1.7 การกรอง (filtration) เป็ นหน่วยบาบัดหรือกระบวนการทีท่ าให้อ นุ ภาคของของแข็งแขวนลอยถูกสกัดกัน้
เอาไว้ทผ่ี วิ ของตัวกรองหรือในช่องว่างระหว่างตัวกรอง และปล่อยให้นา้ และอนุภาคขนาดเล็กไหลผ่านออกมาได้ ของแข็งทีต่ ิดค้างที่
ผิวของตัวกรองหรืออุดตันอยู่ตามช่องว่างภายในชัน้ ตัวกรองนี้ จะทาให้เกิดความสู ญเสียความดันนา้ (head loss) ของชัน้ ตัวกรอง
เพิ่มขึ้น ดังนัน้ จึงต้องมีการลา้ งย้อนเครื่องกรอง (backwash) เพื่อชะลา้ งและดันเอาของแข็งที่ติดค้างอยู่ตามช่ องว่างภายใน
ออกเป็ นระยะๆ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพเครื่องกรองและควบคุมคุณภาพนา้ ทิ้งให้ได้ตามต้องการ
1.2 กระบวนการบาบัดน้าเสียทางเคมี
กระบวนการบาบัดนา้ เสียทางเคมี เป็ นกระบวนการบาบัดนา้ เสียทีใ่ ช้สารเคมีในการทาปฏิกิริยากับสารมลพิษในนา้ เสียที่
ยากต่อการกาจัดด้วยวิธีการทางกายภาพและทางชีวภาพ เพือ่ ช่วยให้สารมลพิษนัน้ ๆ ถูกแยกออกจากนา้ เสียได้งา่ ยและเป็ นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น กระบวนการทีส่ าคัญมี ดังนี้
1.2.1 การปรั บสภาพความเป็ นกรดด่ าง (neutralization) หรือ การปรับ pH (pH adjustment) เป็ นหน่วย
บาบัดหรือกระบวนการปรับสภาพนา้ เสียทีม่ คี วามเป็ นกรดสูง (pH< 7) ด้วยการเติมด่าง และปรับสภาพนา้ เสียทีม่ คี วามเป็ นด่างสู ง
(pH > 7) ด้วยการเติมกรดเพือ่ ให้นา้ เสียมีสภาพความเป็ นกรดด่างเหมาะสมต่อการทางานและประสิทธิภาพของระบบบาบัดนา้ เสีย
ในขัน้ ต่ อ ไปโดยเฉพาะระบบบาบัด นา้ เสียทางชีวภาพ ซึ่งต้อ งอาศัยจุลินทรียท์ ่ีทางานได้ดีท่ี pH ใกลเ้ คี ยง 7 หรือเป็ นกลาง
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นอกจากนัน้ แล้วยังอาจจาเป็ นต้องมีการปรับสภาพความเป็ นกรดด่างให้อยู่ในระดับทีป่ ลอดภัยต่อสภาพแวดลอ้ มก่อนทีจ่ ะปล่อยนา้
ทิ้งลงสูแ่ หล่งนา้ ตามธรรมชาติ
1.2.2 การตกตะกอนทางเคมี (chemical precipitation) หน่วยบาบัดหรือกระบวนการนี้เป็ นการเติมสารเคมีลง
ไปในนา้ เสียเพือ่ เปลีย่ นสภาพของสารมลพิษต่างๆ ที่อยู่ในรูปสารละลาย (soluble) ให้เปลีย่ นเป็ นตะกอนผลึกทีอ่ ยู่ในสภาพทีไ่ ม่
ละลายนา้ (Insoluble) เพือ่ ให้สามารถแยกสารมลพิษดังกล่าวออกจากนา้ เสียได้โดยง่าย ปัจจัยหนึ่งทีม่ คี วามสาคัญต่อการละลาย
ของสารมลพิษ ได้แก่ ความเป็ นกรดด่าง (pH) กล่าวคือ สารมลพิษแต่ละชนิดจะละลายได้ดใี นสภาวะทีม่ ี pH ทีเ่ หมาะสมช่วงหนึ่ง
ตัวอย่างของสารมลพิษทีน่ ิยมใช้กระบวนการนี้ คือโลหะหนัก
1.2.3 การสร้ างและรวมตะกอนทางเคมี (coagulation – flocculation) โคแอกกูเลชัน (coagulation) เป็ น
กระบวนการแยกของแข็งแขวนลอยและคอลลอยด์ (colloid) ทีม่ ขี นาดเล็ก นา้ หนักเบา และตกตะกอนได้ยาก ออกจากนา้ เสีย
ด้วยการเติมสารสร้างตะกอน (coagulant) ไปทาลายและลดแรงผลักระหว่างประจุไฟฟ้ าของอนุ ภาค และเข้าไปเกาะติดผิวของ
อนุภาคของของแข็งแขวนลอยและคอลลอยด์เพือ่ ก่อให้เกิดการรวมตะกอน (flocculation) ทีเ่ กิดจากการทีอ่ นุ ภาคต่างๆ มีโอกาส
เคลือ่ นตัวเข้ามาใกลก้ นั มากขึ้นและเกาะตัวเชื่อมต่อกันเป็ นตะกอนขนาดใหญ่จนมีนา้ หนักมากพอทีจ่ ะตกตะกอนลงมาได้ง่ายขึ้น
การทางานของกระบวนการสร้างและรวมตะกอนจะประกอบด้วยขัน้ ตอนคือ เริ่มจากการกวนเร็ว (rapid mix) การกวนช้า (slow
mix) และการตกตะกอน
1.2.4 การออกซิ เดชั น – รี ดักชั นทางเคมี (chemical oxidation – reduction) ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดกั ชันมี
ความเกี่ยวข้องกับกระบวนการบาบัดนา้ เสียทัว่ ไป โดยเฉพาะการบาบัดนา้ เสียทางชีวภาพ เช่น ปฏิกิริยาทีเ่ กิดขึ้นในกระบวนการ
ย่อ ยสลายสารอิน ทรียท์ างชีวภาพแบบใช้อ อกซิเ จน มีสารอิน ทรียเ์ ป็ น ตัวให้อิเ ล็กตรอนหรือ รีด กั แทนท์ (reductant) และมี
ออกซิเจนเป็ นตัวรับอิเล็กตรอนหรือออกชิแดนท์ (oxidant) โดยในระหว่างทีส่ ารตัง้ ต้นเปลีย่ นไปเป็ นผลผลิตสุดท้ายนัน้ อาจเกิด
สารตัวกลางได้หลายชนิด และเมื่อเกิดปฏิกิริยาที่สมบู รณ์ก็จะได้ผลผลิตสุดท้ายเป็ นคาร์บอนไดออกไซด์และนา้ นอกจากนี้
กระบวนการออกชิเดชัน-รีดกั ชันทางเคมียงั ใช้ในการบาบัดเบื้องต้นเพือ่ เปลีย่ นสารทีต่ อ้ งการกาจัดให้เป็ นสารตัวกลางทีย่ ่อยสลาย
ได้งา่ ยขึ้น หรือ มีความเป็ นพิษลดลง ก่อนทีจ่ ะส่งไปบาบัดต่อไป โดยสรุปวัตถุประสงค์ในการใช้กระบวนการออกซิเดชัน-รีดกั ชัน
คือ 1) เปลีย่ นสารทีย่ ่อยสลายได้ยากให้อยู่ในรูปทีย่ ่อยสลายได้งา่ ยและเร็วขึ้น 2) เปลีย่ นสารทีเ่ ป็ นพิษให้มพี ษิ น้อยลงหรือไม่มพี ษิ
3) กาจัดกลิน่ และสี
1.2.5 การฆ่ าเชื ้อโรค (disinfection) ในนา้ เสีย มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ป้ องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคเท่านัน้
โดยมากมักถูกนามาใช้เป็ นขัน้ ตอนสุดท้าย เพื่อกาจัดหรือทาลายจุลนิ ทรียท์ ่ที าให้เกิดโรค ก่ อนที่จะระบายนา้ ทิ้งลงสู ่แหล่งนา้
ธรรมชาติ หรือก่อนที่จะนานา้ ที่ผ่านกระบวนการบาบัดกลับมาใช้ประโยชน์ วิธีการฆ่าเชื้อโรคในนา้ เสียอาจทาได้ทงั้ ทางกายภาพ
เคมี และชีวภาพ แต่นิยมใช้สารเคมี โดยสารเคมีทใ่ี ช้ในการฆ่าเชื้อโรคมีอยู่หลายชนิด เช่น คลอรีน โบรมีน ไอโอดีน โอโซน แต่ท่ี
นิยมใช้กนั มากทีส่ ุดได้แก่ การใช้คลอรีนในรู ปต่างๆ ได้แก่ ก๊าซคลอรีน (Cl2) คลอรีนไดออกไซด์ (ClO2) โซเดียมไฮโปคลอไรด์
(NaOCl) และแคลเซียมไฮโปคลอไรด์ (Ca(OCl)2) การเติมคลอรีนลงไปในนา้ เพือ่ ทาลายเชื้อโรคนี้ เรียกว่า chlorination
1.3 กระบวนการบาบัดน้าเสียทางกายภาพ - เคมี
กระบวนการบาบัดนา้ เสียทางกายภาพ-เคมีมกั ใช้เป็ นกระบวนการบาบัดนา้ เสียขัน้ ตอนสุดท้าย โดยอาศัยทัง้ วิธีการทาง
กายภาพและทางเคมี เพือ่ กาจัดของแข็งละลายและของแข็งแขวนลอยขนาดเล็กที่ไม่สามารถแยกออกจากนา้ เสียด้วยวิธีการทาง
กายภาพ ทางเคมี หรือทางชีวภาพโดยทัวไปได้
่
กระบวนการบาบัดนา้ เสียทางกายภาพ-เคมีทส่ี าคัญมีดงั ต่อไปนี้
1.3.1 การดูดซั บด้ วยถ่ านกัมมันต์ (carbon adsorption) เป็ นกระบวนการซึง่ มักใช้ต่อจากระบบบาบัดนา้ เสียทาง
ชีวภาพเพื่อกาจัดสารอินทรียท์ ่ยี ่อยสลายได้ยากและลดความสกปรกในรู ปของบีโอดี และซีโอดีลงเพื่ อให้ได้คุณภาพนา้ ทิ้งตาม
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ต้องการสารดูดซับ (adsorbent) ทีน่ ิยมใช้ในกระบวนการนี้ ได้แก่ ถ่านกัมมันต์ (activated carbon) โดยทัว่ ไป ถ่านกัมมันต์ท่ี
นามาใช้ 2 ลักษณะ คือ ถ่านกัมมันต์แบบผง (powdered activated carbon; PAC) และ ถ่านกัมมันต์แบบเม็ดหรือแบบเกล็ด
(granular activated carbon; GAC) โดยถ่านกัมมันต์แบบผง มักใช้เติมลงไปในระบบบาบัดนา้ เสียโดยตรง ส่ว นถ่านกัมมันต์
แบบเม็ดหรือแบบเกล็ด มีลกั ษณะการใช้งานคล ้ายกับถังกรองทราย ในบางครัง้ อาจถูกนามาใช้ร่วมกับทรายในถังกรอง
1.3.2 การแลกเปลีย่ นประจุ (ion exchange) เป็ นกระบวนการแยกสารทีอ่ ยู่ในรูปทีม่ ปี ระจุ (Ion) ซึง่ ละลายอยู่ใน
นา้ เสียออกโดยใช้สารแลกเปลีย่ นประจุ (ion exchanger) โดยปกติการแลกเปลีย่ นประจุมกั ถูกนามาใช้ในกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพนา้ ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทีต่ อ้ งการนา้ ใช้ทม่ี คี วามบริสุทธิ์สูง อาจมีการนามาใช้ในการบาบัดนา้ เสียบ้างในบางกรณี เช่น
การบาบัดนา้ เสียทีม่ อี นุภาคทีม่ ปี ระจุละลายอยู่ในปริมาณมาก ไม่สามารถบาบัดด้วยวิธีอน่ื ทีเ่ หมาะสม เป็ นต้น
1.3.3 กระบวนการออสโมซิ สผันกลับ (reverse osnmosis: RO) เป็ นกระบวนการที่อาศัยแรงดันช่วยให้นา้
เคลือ่ นทีผ่ ่านเยือ่ เมมเบรนในทิศทางตรงข้ามกับกระบวนการออสโมซิสทีเ่ กิดขึ้นตามธรรมชาติ กล่า วคือ กระบวนการออสโมซิสผัน
กลับ เป็ นกระบวนการแยกสารละลายออกจากนา้ เสีย โดยอาศัยความดันที่มขี นาดมากกว่าแรงดันออสโมซิสเป็ นแรงดันให้นา้
เคลือ่ นทีจ่ ากด้านทีม่ คี วามเข้มข้นของสารละลายสูง (นา้ เสีย) ผ่านเยือ่ เมมเบรนชนิดเซมิเปอร์ มีเอเบิลเมมเบรน (semi-permeable
membrane) ไปยังด้านที่มคี วามเข้มข้นของสารละลายตา่ (นา้ ทิ้ง) ส่วนโมเลกุลของสารปนเปื้ อนต่างๆ ก็จะถูกเยื่อเมมเบรนดัก
เอาไว้ (เยือ่ เมมเบรนจะยอมให้นา้ ไหลผ่านเท่านัน้ ) กระบวนการออสโมซิสผันกลับสามารถแยกสารอินทรียท์ ม่ี นี า้ หนักโมเลกุลมาก
และสารอนินทรียไ์ ด้เกือบทุกชนิด เช่น ของแข็งละลาย กรด ด่าง ฟอสฟอรัส ไนโตรเจน เป็ นต้น นอกจากนัน้ ยังสามารถลดหรือ
กาจัดจุลนิ ทรียบ์ างชนิดได้ดว้ ย
1.4 กระบวนการบาบัดน้าเสียทางชีวภาพ
กระบวนการบาบัดนา้ เสียทางชีวภาพ เป็ นกระบวนการบาบัดนา้ เสียทีใ่ ช้ในการกาจัดสารอินทรียใ์ นนา้ เสียชุมชน และนา้
เสียจากอุตสาหกรรมทีม่ สี ารอินทรียท์ ย่ี ่อยสลายได้ (biodegradable organic) เป็ นองค์ประกอบหลัก โดยการควบคุมสภาวะ
แวดล ้อมในระบบให้เอื้อต่อการย่อยสลายสารอาหารของจุลนิ ทรียท์ ม่ี อี ยู่ในนา้ เสีย เพือ่ เปลีย่ นสารอินทรียใ์ ห้กลายเป็ นสารทีจ่ าเป็ น
ต่อการเจริญเติบโตและการสร้างเซล์ใหม่ของจุลนิ ทรีย ์ จากนัน้ จึงทาการแยกตะกอนจุลนิ ทรีย ์ ดงั กล่าวออกจากนา้ เสียด้วยวิธีท่ี
เหมาะสมต่อไป จุลนิ ทรียท์ ม่ี บี ทบาทสาคัญในการย่อยสลายสารอินทรียใ์ นนา้ เสีย ได้แก่ แบคทีเรียชนิดต่างๆ
1.4.1 กลไกในการย่ อยสลายสารอินทรี ย์ กลไกในการย่อยสลายสารอินทรียแ์ บ่งตามชนิดของแบคทีเรียได้เป็ น
2 กลุม่ ใหญ่ๆ คือ กระบวนการย่อยสลายสารอินทรียแ์ บบใช้ออกซิเจน (aerobic process) ซึง่ อาศัยแบคทีเรียกลุม่ ทีใ่ ช้ออกซิเจน
ในการย่อยสลายสารอินทรีย ์ (aerobic bacteria) และกระบวนการย่อยสลายสารอินทรียแ์ บบไม่ใช้ออกซิเจน (anaerobic
process) ซึง่ อาศัยแบคทีเรียกลุม่ ทีไ่ ม่ใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย ์ (anaerobic bacteria)
1) กระบวนการย่ อยสลายสารอิ นทรี ย์แบบใช้ ออกซิ เจน (eerobic process) เป็ นกระบวนการกาจัด
สารอินทรียใ์ นนา้ เสียโดยแบคทีเรียที่อาศัยออกซิเจนละลาย (dissolved oxygen) หรือออกซิเจนอิสระทีเ่ ติมลงไปในนา้ เสีย และ
สารอาหารบางชนิด ได้แก่ ไนโตรเจน (N) และฟอสฟอรัส (P) ในการเปลีย่ นสารอินทรียเ์ พือ่ ใช้ในการสร้างพลังงานสาหรับกิจกรรม
ต่างๆ เช่น การเคลือ่ นไหว การเจริญเติบโต และการสังเคราะห์เซลล์ใหม่ (new cell) และผลจากปฏิกิริยาทีเ่ กิดขึ้น ได้ ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) นา้ (H2O) และพลังงาน ดังสมการ
สารอินทรีย ์ + O2 + N + P
เซลล์ใหม่ + CO2 + H2O + พลังงาน
2) กระบวนการย่ อยสลายสารอิ นทรี ย์แบบไม่ ใช้ ออกซิ เจน (anaerobic process) เป็ นกระบวนการที่
แบคทีเรียย่อยสลายสารอินทรียเ์ พื่อการเจริญเติบโตและการสร้างเซลล์ใหม่ โดยใช้ออกซิเจนที่มอี ยู่ในสารประกอบต่างๆ เช่น
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เกลือซัลเฟต (SO42-) เป็ นต้น แทนการใช้ออกซิเจนอิสระหรือออกซิเจนที่ละลายอยู่ในนา้ เสีย กลไกการย่อยสลายแบบไม่ใช้
ออกซิเจน แบ่งได้เป็ น 3 ขัน้ ตอนย่อย ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 เป็ นปฏิกริ ยิ าแตกตัว (hydrolysis) ของสารอินทรียโ์ มเลกุลใหญ่ให้เป็ นสารโมเลกุลเล็กลง
ขัน้ ที่ 2 ประกอบด้วยปฏิกิริยาย่อย 2 ปฏิกิริยา คือ การเปลีย่ นสารอินทรียโ์ มเลกุลเล็กจากขัน้ ที่ 1 ให้เป็ น
กรดอินทรีย ์ จากนัน้ จึงจะเปลีย่ นกรดอินทรียใ์ ห้เป็ นไฮโดรเจน (H2) และกรดอะซิติก (acetic acid) ในขัน้ ตอนนี้ อาจมีกา๊ ซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ซึง่ มีกลิน่ เหม็น สารละลายแอมโมเนีย และฟอสเฟตเกิดขึ้นด้วย แบคทีเรียทีม่ บี ทบาทสาคัญในขัน้ ตอนนี้
ได้แก่ แบคทีเรียก่อกรด (acid forming bacteria) หรือแบคทีเรียกลุม่ ทีไ่ ม่สร้างมีเธน (nonmethanogenic bacteria)
ขัน้ ที่ 3 เป็ นการเปลี่ยนสารที่ได้จากขัน้ ที่ 2 ให้เ ป็ น ผลผลิตสุ ดท้าย ได้แก่ ก๊าซมีเ ธน (CH4) และก๊า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) โดยแบคทีเรียกลุม่ ทีส่ ร้างมีเธน (methanogenic bacteria)
สรุปสมการกระบวนการย่อยสลายสารอินทรียแ์ บบไม่ใช้ออกซิเจนโดยรวมคือ
สารอินทรีย ์ + SO2-4 + CO2 + N + P

เซลล์ใหม่ + CO2 + H2O +H2S +CH4 + พลังงาน

1.4.2 ระบบบาบัดนา้ เสี ยทางชีวภาพ สามารถจาแนกตามกระบวนการยอ่ยสลายสารอินทรียไ์ ด้เป็ น 2 ระบบหลัก ๆ
คือ ระบบบาบัดนา้ เสียทางชีวภาพแบบใช้ออกซิเจน และระบบบาบัดนา้ เสียทางชีวภาพแบบใช้ออกซิเจน อย่างไรก็ตาม ระบบบ่อผึ่ง
(Stabilization Pond) สามารถออกแบบให้เป็ นได้เป็ นทัง้ แบบไม่ใช้และใช้ออกซิเจน ในทีน่ ้ ีจงึ แยกออกมาจากการแบ่งข้างต้น
รายละเอียดของระบบบาบัดนา้ เสียทางชีวภาพพอสังเขปมีดงั นี้
1) ระบบบ่ อผึ่ง (stabilization pond) เป็ นบ่อทีเ่ ก็บกักนา้ เสียเพือ่ ให้เกิดกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย ์
ตามธรรมชาติ มัก ใช้ในการบาบัดนา้ เสียจากชุมชน และนา้ เสียจากโรงงานบางประเภทที่มีองค์ประกอบหลักเป็ นสารอินทรียท์ ่ี
สามารถย่อยสลายได้งา่ ย เช่น อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเกษตร เป็ นต้น ระบบนี้ เป็ นระบบทีส่ ้ นิ เปลืองพลังงานน้อย
ง่ายต่อการควบคุมดูแลระบบ และไม่ตอ้ งใช้เครื่องจักรกลในการบาบัด แต่ตอ้ งใช้พ้นื ทีม่ ากเพือ่ ให้มรี ะยะเวลาเก็บกักนานพอทีจ่ ะ
ให้นา้ ทิ้งมีคุณภาพได้ตามต้องการ จึงไม่เหมาะทีจ่ ะใช้ในพื้นทีท่ ม่ี รี าคาทีด่ นิ สูง โดยทัว่ ไปมักจะออกแบบให้มบี อ่ ผึง่ หลายบ่อต่อเชื่อม
กันและเมือ่ มีนา้ เสียไหลเข้าระบบก็จะมีนา้ ไหลออก (overflow) ไปยังบ่อถัดไป
บ่อผึง่ สามารถจาแนกตามปฏิกริ ิยาหรือกลไกหลักทีแ่ บคทีเรียใช้ในการย่อยสลายสารอินทรียใ์ นนา้ เสียได้เป็ น
3 ประเภท ดังนี้
1.1) บ่ อแอนแอโรบิก (anaerobic pond) มักใช้ในการบาบัดนา้ เสียทีม่ คี วามเข้มข้นของสารอินทรียส์ ู ง
ด้วยกระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (anaerobic) การออกแบบให้มอี ตั ราภาระบรรทุกสารอินทรีย ์ (organic loading)
ที่สูง มีระดับนา้ ในบ่อลึก 2-5 เมตร ประกอบกับการเกิดฝ้ า (scum) ปกคลุมที่ผิวด้านบนป้ องกันการถ่ายเทออกซิเจนจาก
บรรยากาศจนไม่สามารถป้ อนออกซิเจนได้ทนั กับอัตราการใช้ออกซิเจน ทาให้ภายในบ่อเกิดกระบวนการย่อยสลายสารอินทรียแ์ บบ
ไม่ใช้ออกซิเจน การทางานของบ่อแอนแอโรบิกจะต้องควบคุมให้การทางานของแบคทีเรียอยู่ในภาวะสมดุล มิเช่นนัน้ อาจส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการกาจัดบีโอดีลดลง
1.2) บ่ อแฟคคัลเททิ ฟ (facultative pond) บ่อแฟคคัลเททิฟมีลกั ษณะทัว่ ไปคลา้ ยบ่อแอนแอโรบิกแต่มี
ระดับความลึกของนา้ มากกว่า คือ ประมาณ 1.5-2 เมตร ทาให้แสงแดดส่องลงไปไม่ถงึ ก้นบ่อด้านล่าง ซึง่ สามารถจาแนกลักษณะ
การเกิดปฏิกริ ยิ าหรือกลไกในการย่อยสลายสารอินทรียต์ ามระดับความลึกได้เป็ น 3 บริเวณ ดังภาพที่ 7.10 กล่าวคือบริเวณผิวนา้
ชัน้ บนของบ่อจะมีการย่อยสลายแบบใช้ออกซิเจนเช่นเดียวกับทีเ่ กิดขึ้นในบ่อแอนแอโรบิก บริเวณก้นบ่อด้านล่างทีเ่ ป็ นชัน้ ตะกอน
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ของสารอินทรียจ์ ะเกิดการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน ส่วนบริเวณกลางบ่อซึง่ เป็ นรอยต่อระหว่างภาวะทีม่ แี ละไม่มอี อกซิเจนจะ
เป็ นการย่อยสลายสารอินทรียโ์ ดยแบคทีเรียกลุม่ แฟคัลเททิฟ
1.3) บ่ อแอโรบิก (aerobic pond) หรือบ่อออกซิเดชัน (oxidation pond) ถูกออกแบบให้เกิดการย่อย
สลายสารอินทรียแ์ บบใช้ออกซิเจน (aerobic) ตลอดความลึกของบ่อ โดยทัว่ ไปออกแบบให้มรี ะดับความลึกของนา้ ประมาณ 0.91.5 เมตร เพือ่ ให้แสงแดดส่องลงไปถึงก้นบ่อ และช่วยให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์แสงของสาหร่ายซึง่ เป็ นแหล่งผลิตออกซิเจนที่
สาคัญในบ่อนอกเหนือจากการถ่ายเทออกซิเจนจากบรรยากาศทีผ่ วิ นา้ สาหร่ายและแบคทีเรียในบ่อแอโรบิกจะดารงชีวติ แบบพืง่ พา
อาศัยกัน (symbiosis)

ภาพที่ 7.10 บ่อแฟคคัลเททิฟ
ที่มา: Metcaf & Eddy. Wastewater Engineering, 1991.

ระบบบ่อผึ่งมักมีการนาไปใช้ในลักษณะหลายบ่อต่อเชื่ อมต่อกันแบบอนุ กรม โดยปกติมกั ใช้บ่อแอนแอโรบิกซึง่ ใช้พ้นื ที่
น้อยและสามารถลดบีโอดีลงได้มาก เป็ นบ่อบาบัดบ่อแรกในการบาบัดนา้ เสียทีม่ ปี ริมาณสารอินทรียส์ ูงๆ ตามด้วยบ่อแฟคคัลเททิฟ
ก่อนที่จะผ่านไปยังบ่อแอโรบิกซึง่ ต้องใช้พ้นื ทีม่ ากทีส่ ุดเป็ นบ่อบาบัดบ่อสุดท้าย หากนา้ เสียทีม่ ี สารอินทรีย/์ ค่าบีโอดีไม่สูงนัก เช่น
นา้ เสียชุมชนทัว่ ไป อาจใช้เพียงบ่อแฟคคัลเททิฟและตามด้วยบ่อแอโรบิก หรืออาจใช้เพียงบ่อแอโรบิก นอกจากนี้ในบางครัง้ อาจ
เรียกบ่อแอโรบิกบ่อสุดท้ายก่ อนทีจ่ ะระบายนา้ ทิ้งออกไปสู ่ส่งิ แวดลอ้ ม ว่า บ่อบ่ม หรือบ่อขัดแต่ง (Maturation or Polishing
Pond) ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อกาจัดเชื้อโรค โดยจานวนและประเภทของบ่อผึ่งที่เลือกใช้ ขึ้นอยู่กบั ลักษณะของนา้ เสีย ราคาทีด่ ิน
และข้อจากัดต่างๆ
2) ระบบบาบัดนา้ เสี ยทางชี วภาพแบบใช้ ออกซิ เจน ระบบบาบัดนา้ เสียทางชีวภาพแบบใช้ออกซิเจน
สามารถจาแนกตามลักษณะการเจริญเติบโตของจุลนิ ทรียใ์ นระบบได้เป็ น 2 ประเภท คือ ระบบบาบัดทีจ่ ุลนิ ทรียแ์ ขวนลอยอยู่ใน
ระบบ (suspended growth) เช่น บ่อ/สระเติมอากาศ (aerated lagoon) ระบบตะกอนเร่งหรือแอคติเวทเต็ดสลัดจ์ (activated
sludge) เป็ นต้น กับระบบบาบัดทีจ่ ลุ นิ ทรียเ์ กาะติดผิวตัวกลาง หรือระบบฟิ ลม์ ตรึง (fixed film) เช่นระบบโปรยกรอง (trickling
filter) และระบบแผ่นหมุนชีวภาพ (rotating biological Contactor) เป็ นต้น ตัวอย่างรายละเอียดของระบบบาบัดนา้ เสียทาง
ชีวภาพแบบใช้ออกซิเจน ทีส่ าคัญและพบได้บอ่ ยคือ
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2.1) บ่ อ/สระเติมอากาศ (aerated lagoon) เป็ นระบบทีพ่ ฒั นามาจากระบบบ่อผื่งชนิดแอโรบิกและแฟค
คัลเททิฟ โดยมีการติดตัง้ เครื่องเติมอากาศทีผ่ วิ นา้ (surface aerator) หรือเครื่องเติมอากาศแบบฟู่ (diffused air aerator) ใน
บ่อบาบัดเพือ่ ทาให้เกิดการย่อยสลายแบบใช้ออกซิเจนได้ดขี ้นึ ช่วยลดขนาดของบ่อหรือสามารถเพิม่ ภาระบรรทุกอินทรียไ์ ด้มากขึ้น
กว่าระบบบ่อผึง่ อย่างไรก็ตาม การเติมอากาศก็ส่งผลให้ปริมาณการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายในการบาบัดต่อหน่วยปริมาตรสู งขึ้น
หลังจากทีน่ า้ เสียได้ผ่านกระบวนการย่อยสลายสารอินทรียใ์ นบ่อ/สระเติมอากาศเรียบร้อยแลว้ ก็จะผ่านเข้าสู ่บ่อผึ่งบ่อสุดท้ายทีท่ า
หน้าที่เป็ นบ่อตกตะกอน โดยปล่อยให้ตะกอนจุลนิ ทรียท์ ่เี กิดขึ้นตกตะกอนลงสู ่กน้ บ่อ ก่อนที่จะระบายนา้ ใสทิ้งออกไปสู ่แหล่ง
รองรับ
2.2) แอคติเวทเต็ดสลัดจ์ (activated sludge: AS) มีช่อื เรียกได้หลายชื่อ เช่นระบบเลี้ยงตะกอน ระบบ
ตะกอนเร่ง หรืออาจเรียกย่อๆ ได้ว่า ระบบเอเอส ระบบแอคติเวทเต็ดสลัดจ์น้ ีเป็ นที่นิยมใช้กนั มากระบบหนึ่งในการบาบัดนา้ เสีย
ชุมชนและนา้ เสียจากอุตสาหกรรม เพราะใช้พ้นื ทีใ่ นการก่อสร้างน้อยและมีประสิทธิภาพในการกาจัดสู ง แต่มี ขอ้ จากัดทีส่ าคัญ คือ
มีค่าใช้จ่ายต่ อหน่ วยในการลงทุนและเดินระบบสู ง เนื่องจากต้องเสียค่ าใช้จ่ายในการก่อสร้างและการบารุงรักษาสู ง ต้องอาศัย
บุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถในการดูแลระบบทีม่ กี ารทางานค่อนข้างซับซ้อน และต้องใช้พลังงานไฟฟ้ าในการเติมอากาศให้กบั
จุลนิ ทรียต์ ่อเนื่องตลอดเวลา
การทางานของระบบแอคติเวทเต็ดสลัดจ์แบบธรรมดา (conventional activated sludge) อาศัย
หลักการเร่งอัตราการเกิดปฏิกิริยาการย่อยสลายอาหารของจุลนิ ทรียใ์ นระบบให้เร็วขึ้น ด้วยการเติมอากาศลงไปในถังปฏิกิริยา
(reactor tank) หรือถังเติมอากาศ (aeration tank) อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพือ่ ให้ตะกอนจุลนิ ทรียท์ แ่ี ขวนลอยอยู่ภายในถัง
ได้รบั ออกซิเจนในปริมาณที่มากเพียงพอต่ อ การน าไปใช้ในการย่อยสลายสารอิน ทรีย ์ เพื่อ สร้างเซลล์ใหม่ดว้ ยกระบวนการ
ออกซิเดชัน และได้กา๊ ซคาร์บอนไดออกไซด์ นา้ และพลังงานเป็ นผลผลิตจากกระบวนการดังกล่าว
ตะกอนจุลนิ ทรียเ์ ทีเ่ กิดขึ้นในถังเติมอากาศจะจับตัวรวมกันเป็ นก้อนทีม่ ขี นาดใหญ่ข้นึ และตกตะกอนได้ดี เรียกว่า ฟล็อก
หรือสลัดจ์ สลัดจ์น้ ีจะถูกส่งไปยังถังตกตะกอน เพือ่ ให้เกิดการตกตะกอนจมลงสู ่กน้ ถัง ปล่อยให้นา้ เสียที่ผ่านการบาบัดไหลลน้
ออกจากถังตกตะกอน ส่วนตะกอนที่ถูกแยกได้จากถังตกตะกอนซึง่ ประกอบด้วยแบคทีเรียทีเ่ จริญเติบโตเต็มที่และแบคทีเรียที่
ขยายพันธุ ข์ ้ นึ มาใหม่ทผ่ี ่านการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดลอ้ มในถังเติมอากาศมาแลว้ และอยู่ในสภาพทีพ่ ร้อมทีจ่ ะนาไปใช้ย่อย
สลายสารอินทรียใ์ นนา้ เสียได้ทนั ที (activated sludge) นัน้ จะมีการหมุนเวียนตะกอนบางส่วนกลับเข้าไปในถังเติมอากาศ
(returned sludge) เพือ่ รักษาความเข้มข้นของปริมาณจุลนิ ทรียใ์ นถังเติมอากาศ ส่วนตะกอนส่วนเกิน (excess sludge) ก็จะถูก
จะนาไปบาบัดและกาจัดทิ้งด้วยวิธีทเ่ี หมาะสมต่อไป การทางานของระบบแอคติเวทเต็ดสลัดจ์แบบธรรมดา ดังภาพที่ 7.11

ภาพที่ 7.11 การทางานของระบบแอคติเวทเต็ดสลัดจ์
ทีม่ า : กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาราระบบบาบัดมลพิษทางน้ า, 2545
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ระบบแอคติเวทเต็ดสลัดจ์มกี ารพัฒนารู ปแบบอย่างต่อเนื่อง เพือ่ แก้ไขปัญหาต่างๆ ในการเดินระบบการบาบัดตะกอน
ส่วนเกิน การประหยัดค่าใช้จ่ายและพลังงานในการเติมอากาศ และเพิม่ ประสิทธิภาพของระบบ ตัวอย่างของระบบแอคติเวทเต็ด
สลัดจ์แบบพัฒนาเช่น แอคติเวทเต็ดสลัดจ์แบบยืดเวลาการเติมอากาศ (extended aeration activated sludge) คลองวนเวียน
(oxidation ditch) แอคติเวทเต็ดสลัดจ์แบบปรับเสถียรสัมผัส (contact stabilization activated sludge; CSAS) แอคติเวท
เต็ดสลัดจ์แบบกึ่งต่อเนื่อง (sequencing batch reactor; SBR) เป็ นต้น ในที่น้ ีขอกล่าวถึงเฉพาะระบบคลองวนเวียน
(Oxidation Ditch; OD) เนื่องจากนิยมใช้ในการบาบัดนา้ เสียตามโรงพยาบาลต่างๆ
คลองวนเวียน (Oxidation Ditch) เป็ นระบบ AS ทีใ่ ช้หลักการในการยึดเวลาการเติมอากาศ (Extended Aeration)
ทาให้ถงั เติมอากาศมีขนาดใหญ่ข้ นึ ส่งผลให้เกิดการย่อยสลายสารอินทรียไ์ ปพร้อม ๆ กับตะกอนจุลนิ ทรียท์ าให้มตี ะกอนส่วนเกิน
เกิดขึ้นน้อย รู ปแบบของถังเติมอากาศจะมีล กั ษณะเป็ นรู ปคลองรูปวงรีท่นี า้ เสียสามารถไหลเวียนไปได้รอบวง โดยมีเครื่องเติม
อากาศคลา้ ยระหัดวิดนา้ ที่หมุนรอบแกนนอนทาหน้าที่กวนนา้ และเติมออกซิ เจนให้กบั นา้ ระบบคลองวนเวียนนี้เป็ นระบบที่มี
ค่าใช้จ่ายในการเดินและควบคุมระบบค่อนข้างตา่ และมีการควบคุมดูแลไม่ยุ่งยาก จึงเป็ นทีน่ ิยมนามาใช้กนั มากในการบาบัดนา้ เสีย
ทีม่ ปี ริมาณนา้ เสียและความสกปรกไม่มากนัก ดังภาพที่ 7.12

ภาพที่ 5.7 คลองวนเวียน

ภาพที่ 7.12 คลองวนเวียน
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาราระบบบาบัดมลพิษทางน้ า, 2545

3) ระบบบาบัดน้ าเสี ยทางชีวภาพแบบไม่ใช้ออกซิ เจน
ระบบบาบัดนา้ เสียทางชีวภาพแบบไม่ใช้ออกซิเจน สามารถจาแนกตามลักษณะการเจริญเติบโตของจุลนิ ทรีย ์
ในระบบได้เป็ น 2 ประเภท เช่นเดียวกันกับกระบวนการบาบัดนา้ เสียทางชีวภาพแบบใช้ออกซิเ จน คือ ระบบบาบัดที่จุลนิ ทรีย ์
แขวนลอยอยู่ในระบบ เช่น ถังหมัก (anaerobic digestion) ถังหมักแบบสัมผัส (anaerobic contact) ถังหมักแบบชัน้ สลัดจ์
แอนแอโรบิกแบบไหลขึ้น (upflow anaerobic sludge blanket; UASB) และระบบบาบัดทีจ่ ุลนิ ทรียเ์ กาะติดผิวตัวกลาง เช่น
ถังกรองแอนแอโรบิก (anaerobic filter; AF) ชัน้ ลอยตัวแบบแอนแอโรบิก (anaerobic fluidized bed: AFB) เป็ นต้น
โดยทัวไประบบระบบบ
่
าบัดนา้ เสียทางชีวภาพแบบไม่ใช้ออกซิเจน มักใช้กบั นา้ เสียทีม่ ปี ริมาณสารอินทรีย /์ ค่าบี
โอดีสูง เพือ่ ลดปริมาณอินทรียใ์ นระดับหนึ่งก่อนทีจ่ ะนาไปบาบัดต่อด้วยระบบบาบัดทางชีวภาพแบบใช้ออกซิเจน เมือ่ เปรียบเทียบ
กับการบาบัดแบบใช้ออกซิเจน การบาบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจนมีขอ้ ได้เปรียบ เช่น สามารถรองรับอัตราภาระบรรทุกสารอินทรียส์ ู งๆ
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ได้ มีปริมาณตะกอนจุลนิ ทรียเ์ กิดขึ้นน้อย ไม่ตอ้ งใช้พลังงานหรืออุปกรณ์ในการเติมอากาศ ให้กา๊ ซมีเธนเป็ นผลพลอยได้ ต้องการ
สารอาหาร (Nutrient) น้อย ราคาค่ าก่อสร้างถูก เป็ นต้น แต่ก็มขี อ้ จากัดหลายประการ เช่น แบคทีเรียเจริญเติบโตช้า ต้องการ
ระยะเวลาการเก็บกักเซลล์จุลนิ ทรีย ์ (solid retention time) นาน แบคทีเรียทีท่ าให้เกิดก๊าซมีเธนมีความอ่อนไหว (sensitive)
มาก มีปญั หากลิน่ เหม็นรบกวน กาจัดไนโตรเจนได้นอ้ ย และมีประสิทธิภาพในการลดค่าบีโอดีตา่ กว่าระบบใช้ออกซิเจน เนื่องจาก
นา้ เสียรวมจากชุมชนโดยทัวไป
่ มีค่าบีโอดีอยู่ในช่วง 100-300 มก./ล. ทาให้สว่ นใหญ่มกั ไม่ใช้ระบบบาบัดนา้ เสียทางชีวภาพแบบไม่
ใช้ออกซิเจนในการบาบัด นา้ เสียรวมจากชุมชน ดังนัน้ จึงไม่ขอกล่าวรายละเอียดของระบบบาบัดนา้ เสียทางชีวภาพแบบไม่ใช้
ออกซิเจน
นอกจากกระบวนการบาบัด นา้ เสียที่กล่าวถึงข้างต้นแลว้ ในการบัด นา้ เสียยังมีการบาบัดระบบธรรมชาติ (natural
treatment) ซึง่ อาศัยกระบวนการทางกายภาพ เคมี และชีวภาพทีเ่ กิดขึ้นในดิน นา้ พืช และสภาพแวดลอ้ มทางธรรมชาติช่วยใน
การบ าบัด หรื อ แยกสารมลพิษ บางส่ ว นออกจากน า้ เสีย วิธี ก ารบ าบัด น ้า เสีย ธรรมชาติ ท่ีใ ช้ก ัน โดยทัว่ ไปคื อ บึง ประดิษ ฐ์
(constructed wetland system) โดยทัว่ ไปบึงประดิษฐ์มกั ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพนา้ ที่ผ่านการบาบัดแลว้ คือต้องการลด
สารอาหาร (nutrient) เช่น ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสก่อนระบายออกสู ่แหล่งรองรับนา้ ทิ้ง แต่ระบบบึงประดิษฐ์ก็สามารถใช้เป็ น
ระบบบาบัดนา้ เสียขัน้ ทุติยภูมิ (secondary treatment) สาหรับบาบัดนา้ เสียชุมชนได้ดว้ ย วิธีการบาบัดนา้ เสียด้วยบึ งประดิษฐ์น้ ี
สามารถจาแนกได้เป็ น 2 ประเภท คือ ระบบบึงประดิษฐ์แบบนา้ อยู่เหนือผิวดิน (free water surface system; FWS) และระบบ
บึงประดิษฐ์แบบนา้ ไหลใต้ผวิ ดิน (subsurface flow system; SFS)
ระบบบาบัดนา้ เสียทางชีวภาพทีก่ ล่าวถึงข้างต้นเป็ นระบบทีน่ ิยมใช้กบั ระบบบาบัดนา้ เสียรวมของชุมชน การบาบัดนา้ เสี ย
ทางชีว ภาพนี้ ยงั มีร ะบบบาบัดน า้ เสียแบบติดกับที่ (on-site treatment) ซี่งเป็ นระบบบาบัดน า้ เสียขนาดเล็กที่ ติด ตัง้ อยู่ ท่ี
แหล่งกาเนิด ตัวอย่างของระบบบบาบัดเช่น ถังเกรอะ (หeptic tank) ถังบาบัดสาเร็จรูป (package treatment) เป็ นต้น
ถังเกรอะ เป็ นระบบบาบัดนา้ เสียชนิดติดกับทีช่ นิดหนึ่งทีน่ ิยมใช้ในการบาบัดนา้ เสียจากบ้านพักอาศัย อาคารสานักงาน
และโรงแรม ที่มปี ริมาณนา้ เสียไม่ม ากนัก ถังเกรอะมักออกแบบเป็ นถังหรือบ่อที่ฝงั อยู่ใต้ดิน ทาหน้าที่เก็บกักนา้ เสียไว้เพื่อให้
แบคทีเรียกลุม่ ทีไ่ ม่ใช้ออกซิเจนได้ย่อยสลายสิง่ สกปรก ก่อนทีจ่ ะปล่อยนา้ ทิ้งไหลผ่านออกไปจากถัง โดยทัว่ ไปนา้ ทิ้งทีไ่ หลผ่านถัง
เกรอะแล ้วยังมีความสกปรกอยู่ จึงมักใช้เป็ นระบบบาบัดขัน้ ต้นก่อนทีจ่ ะระบายลงสู ่ท่อระบายนา้ สาธารณะ เพือ่ ส่งผ่านไปกาจัด ต่อ
ในระบบบาบัดนา้ เสียรวมต่อไป กรณีทไ่ี ม่มรี ะบบกาจัดนา้ เสียรวมก็อาจใช้วธิ ีระบายเข้าสูร่ างซึมทีจ่ ดั เตรียมไว้
ถังบาบัดสาเร็จรูปเป็ นถังบาบัดซึง่ สร้างหรือผลิตขึ้นจากโรงงานเพือ่ ใช้ประโยชน์ในการบาบัดนา้ เสียแบบสาเร็จรูป โดยใน
การใช้งานค่อนข้างสะดวกคือสามารถนาไปติดตัง้ และใช้งานได้เลย โครงสร้างของถังมักทาด้วยพลาสติกหรือไฟเบอร์กลาส มีช่ือ
เรียกทางการค้าหลายชื่อ และมีให้เลือกใช้หลายระบบ ไม่ว่าจะเป็ นระบบที่มกี ระบวนการบาบัดนา้ เสียแบบใช้ออกซิเจน เช่น ถังเอเอส
(activated sludge: AS) สาเร็จรูป หรือระบบทีม่ กี ระบวนการบาบัดนา้ เสียแบบไม่ใช้ออกซิเจน เช่น ถังเกรอะสาเร็จรูป ถังกรอง
แอนแอโรบิกสาเร็จรูป เป็ นต้น

2. การบาบัดและกาจัดกากตะกอน
กากตะกอนหรือสลัดจ์ (sludge) เป็ นผลทีไ่ ด้จากกระบวนการแยกของแข็งแขวนลอยและ ของแข็งละลายออกจากนา้
เสีย โดยทัว่ ไปจะมีส่วนประกอบทีเ่ ป็ นของแข็งประมาณร้อยละ 0.25 –12 และมีองค์ประกอบทีแ่ ตกต่างกันขึ้นอยู่กบั ลักษณะของ
นา้ เสียและกระบวนการบาบัดนา้ เสีย กากตะกอนทีเ่ กิดขึ้นในระบบบาบัดนา้ เสียมีดงั นี้ กากตะกอนขัน้ ต้น (primary sludge)
กากตะกอนชีวภาพ (secondary sludge หรือ biological sludge) และกากตะกอนเคมี (chemical sludge)
การบาบัดและกาจัดกากตะกอนจึงมีวตั ถุประสงค์ทส่ี าคัญ คือ
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1) ลดปริมาณนา้ ทีย่ งั คงมีเหลืออยู่ปริมาณมากในกากตะกอน ทาให้ปริมาตรและนา้ หนักของกากตะกอนลดลง และ
ช่วยให้ค่าใช้จ่ายในการบาบัดและกาจัดในขัน้ ตอนต่อไปลดลง
2) ลดปริมาณสารอินทรียต์ กค้างทีย่ งั คงเหลืออยู่ในกากตะกอนชีวภาพ เพือ่ ปรับเสถียรให้กากตะกอนมีความคงตัว
และช่วยลดปัญหากลิน่ เน่าเหม็น
3) ลดปริมาณเชื้อโรค และสารมลพิษทีเ่ ป็ นอันตราย เช่น โลหะหนัก
4) ปรับสภาพให้กากตะกอนอยู่ในรูปทีเ่ หมาะสมต่อการกาจัดทิ้งหรือนากลับมาใช้ประโยชน์ได้
โดยทัวไป
่ วิธีการบาบัดและกาจัดกากตะกอนประกอบด้วยขัน้ ตอนต่างๆ ดังนี้ การทาให้กากตะกอนเข้มข้นขึ้น (sludge
thickening) การปรับเสถียรของกากตะกอน (sludge stabilization) การปรับสภาพกากตะกอน (sludge conditioning)
การแยกนา้ ออกจากกากตะกอน (sludge dewatering) การทาให้กากตะกอนแห้ง (sludge drying) และการกาจัดกากตะกอน
(sludge disposal) โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้
2.1 การทาให้ กากตะกอนเข้ มข้ นขึน้
เป็ นการทาให้กากตะกอนอัดตัวกันแน่นขึ้น ซึง่ มีผลให้ปริมาตรกากตะกอนลดลง สามารถแยกนา้ ออกจากกากตะกอนได้
ดีข้นึ และช่วยลดค่าใช้จ่ายและพื้นทีใ่ นการบาบัดขัน้ ต่อไปด้วย วิธีการทาให้กากตะกอนเข้มข้นขึ้นสามารถกระทาได้หลายวิธี วิธีท่ี
ใช้กนั โดยทัวไปได้
่ แก่ การทาให้เข้มข้นด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก (gravity thickening) และการทาให้เข้มข้นด้วยการลอยตัว
(floating thickening)
2.2 การปรั บเสถียรของกากตะกอน
เป็ นขัน้ ตอนการบาบัดทีท่ าให้กากตะกอนมีความคงตัว เนื่องจากกากตะกอนชีวภาพทีม่ ปี ริมาณสารอินทรียส์ ู ง มีลกั ษณะ
ทีไ่ ม่คงตัว ทาให้ยากต่อการแยกนา้ ออก และหากทิ้งไว้นานๆ จะเกิดการย่อยสลายโดยแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจน ทาให้มกี ลิน่
เหม็นรบกวน ดังนัน้ จึงต้องมีการปรับเสถียรของกากตะกอนให้อยู่ในรูปทีค่ งตัว ป้ องกันกลิน่ เหม็นรบกวน และง่ายต่อการแยกนา้
ออกจากกากตะกอน การปรับเสถียรสลัดจ์ทาได้หลายวิธี ทัง้ กระบวนการทางชีวภาพ ได้แก่ การย่อยสลายแบบใช้ออกซิเจน
(aerobic digestion) การปรับเสถียรโดยการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (anaerobic digestion) และกระบวนการทางเคมี
เช่น การปรับเสถียรด้วยปูนขาว
2.3 การปรั บสภาพกากตะกอน
เป็ นวิธีการที่ช่วยให้การแยกนา้ ออกจากกากตะกอนทาได้ง่ายขึ้น วิธีการปรับสภาพกระทาได้ทงั้ วิธีทางเคมีและทาง
กายภาพ เช่น การเติมสารเคมี (chemical conditioning) สารเคมีทน่ี ิยมใช้ในการปรับสภาพ เช่น FeCl3 ปูนขาว สารส้ม และ
สารโพลีเมอร์ และการใช้ความร้อน (thermal conditioning)
2.4. การแยกนา้ ออกจากตะกอน
เป็ นวิธีการที่อาศัยหลักการทางกายภาพ และการใช้เครื่องจักรกลช่วยแยกเอานา้ ออกจากกากตะกอนจนได้เป็ น กาก
ตะกอนทีเ่ กือบแห้ง (sludge cake) ซึง่ มีความชื้นประมาณร้อยละ 20-30 การแยกนา้ ออกจากกากตะกอนนี้ ทาให้ปริมาตรกาก
ตะกอนทีต่ อ้ งกาจัดลดลง และช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายในการนาไปกาจัดทิ้งหรือนาไปใช้ประโยชน์ในขัน้ ตอน
ต่อไป วิธีการแยกนา้ ออกจากกากตะกอนกระทาได้หลายวิธี เช่น ลานตากกากตะกอน (sludge drying bed) การกรองโดยใช้
แรงดัน (pressure filter) การกรองโดยการรีดแบบสายพาน (belt filter press) เป็ นต้น
2.5 การทาให้ กากตะกอนแห้ งด้ วยความร้ อน
กระบวนการนี้จะลดทัง้ ปริมาตรและนา้ หนักของกากตะกอน และทาให้มคี วามชื้นเหลือในกากตะกอนน้อยทีส่ ุด เพือ่ ให้ได้
กากตะกอนแห้งทีส่ ามารถนาไปกาจัดทิ้งในขัน้ สุดท้ายได้ วิธีการทาให้กากตะกอนแห้งจะอาศัยกระแสอากาศร้อนไล่ความชื้นหรือนา้
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ในกากตะกอนให้ระเหยออกไปโดยปกติจะทาให้เหลือความชื้นในกากตะกอนน้อยกว่าร้อยละ 10 ซึง่ สามารถนาเข้าสู ่กระบวนการ
หมักทาปุ๋ยได้ทนั ที หรือนาส่งเข้าเตาเผาได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการทาให้กากตะกอนแห้งด้วยความร้อนเป็ นวิธีการที่
ต้องเสียค่ าใช้จ่ายสู ง ดังนัน้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงจาเป็ นต้องมีการขจัดนา้ ออกด้วยวิธีการที่ประหยัดกว่าในเบื้องต้นก่อน
สาหรับวิธีการทีใ่ ช้ความร้อนทาให้กากตะกอนแห้งนัน้ ประกอบด้วยวิธีการ ดังนี้เช่น แฟลช ดรายเออร์ (flash dryer) โรตารีดราย
เออร์ (rotary dryer) สเปรย์ดรายเออร์ (spray dryer) เป็ นต้น
2.6 การกาจัดกากตะกอน
เป็ นกระบวนการหลังจากที่ผ่านการบาบัดด้วยขัน้ ตอนต่างๆ จนมีปริมาตรและปริมาณสารอินทรียล์ ดลงแลว้ เนื่องจาก
ปริมาณสารอินทรีย ์ โลหะหนัก สารพิษ หรือจุลนิ ทรียท์ ย่ี งั คงเหลือค้างอยู่ในกากตะกอนอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดลอ้ มของ
แหล่งรองรับได้ จึงจาเป็ นต้องมีวธิ ีการกาจัดทีเ่ หมาะสมเพือ่ ป้ องกันปัญหาทีอ่ าจเกิดขึ้นตามมาด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การหมักทาปุ๋ย
(composting) การเผาในเตาเผา (incineration) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (sanitary landfill) เป็ นต้น

กิจกรรม 7.3.3
1. กระบวนการบาบัดน้ าเสี ยมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
2. จงยกตัวอย่างกระบวนการบาบัดน้ าเสี ยทางกายภาพ เคมี และกายภาพ-เคมี
แนวตอบกิจกรรม 7.3.3
1. กระบวนการบาบัดน้ าเสี ย สามารถจาแนกตามกลไกหลักที่ใช้ในการกาจัดหรื อแยกของเสี ยออกจากน้ าเสี ยได้
4 ประเภท คือ การบาบัดน้ าเสี ยทางกายภาพ ทางเคมี ทางกายภาพ-เคมี และทางชีวภาพ
2. ตัวอย่างกระบวนการบาบัดน้ าเสี ยทางกายภาพ เช่น การดักด้วยตะแกรง บ่อดักไขมัน การตกตะกอน เป็ นต้น
ตัวอย่างกระบวนการบาบัดน้ าเสี ยทางเคมี เช่น การปรับสภาพความเป็ นกรดด่าง การตกตะกอนทางเคมี การ
ออกซิ เดชัน-รี ดกั ชันทางเคมี และการฆ่าเชื้อโรค เป็ นต้น
ตัวอย่างกระบวนการบาบัดน้ าเสี ยทางกายภาพ-เคมี เช่น การดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ การแลกเปลี่ยนประจุ
และกระบวนการออสโมซิ สผันกลับ เป็ นต้น
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แผนการสอนประจาหน่ วย
ชุดวิชา

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

หน่วยที่ 8

การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ

ตอนที่
8.1
8.2
8.3

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ
การจัดการมลพิษทางอากาศ
การควบคุมมลพิษทางอากาศ

แนวคิด
1. มลพิษทางอากาศ หมายถึง สภาพบรรยากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพปกติตามธรรมชาติ
และอาจจะเกิด ผลกระทบต่อ สภาพแวดล้ อม สุ ข ภาพของมนุ ษย์ รวมถึง สิ่ ง มีชี วิต และทรัพ ย์สิ น
สามารถแบ่งแหล่งกาเนิดของมลพิษทางอากาศได้ตามลักษณะการเกิดสารมลพิษทางอากาศ และ
ลักษณะการเคลื่อนที่ของแหล่งกาเนิดมลพิษทางอากาศ สารมลพิษทางอากาศอาจอยู่ในรูปของ
อนุภาค แก๊สหรื อไอ ผลกระทบของมลพิษทางอากาศแบ่งออกเป็นสองระดับ คือ ผลกระทบใน
ระดับท้องถิ่น และระดับภูมิภาค
2. การจัดการภาวะมลพิษทางอากาศเป็นการดาเนินการเพื่อให้ ได้คุณภาพอากาศที่ดี สภาพทาง
อุตุนิยมวิทยาเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศ กฎหมายที่
สาคัญด้านการจัดการมลพิษทางอากาศ ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งมีองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายดังกล่าว
3. ระบบระบายอากาศใช้สาหรับการระบายอากาศทีม่ ีมลพิษออกจากบริเวณหนึ่งๆ เพือ่ ลดหรือ
ควบคุมไม่ให้มลพิษเหล่านัน้ มีความเข้มข้นของมลพิษเกินมาตรฐาน ซึ่งทาได้ 2 วิธี คือ การ
ระบายอากาศแบบทาให้เจือจาง และการระบายอากาศแบบเฉพาะที่ อุปกรณ์ควบคุมมลพิษ
ทางอากาศแบ่งได้เป็น 2 แบบ ได้แก่ อุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศชนิดอนุภาค และอุปกรณ์
ควบคุมมลพิษชนิดก๊าซและไอ วิธีการที่ใช้ในการควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ
ได้แก่ การออกแบบเครื่องยนต์ให้เหมาะสม การใช้และบารุงรักษาเครื่องยนต์ การควบคุม
องค์ประกอบของเชื้อเพลิง และการใช้อุปกรณ์ควบคุมมลพิษ
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 8 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศได้
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2. อธิบายการจัดการมลพิษทางอากาศได้
3. อธิบายการควบคุมมลพิษทางอากาศได้
กิจกรรมระหว่างเรียน
1. ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 8
2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 8.1 - 8.3
3. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน
8. ฟังรายการวิทยุกระจายเสียง (ถ้ามี)
5. ชมรายการวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)
6. ชมวีดิทัศน์ประกอบชุดวิชา (ถ้ามี)
7. เข้ารับการสอนเสริม (ถ้ามี)
8. ทาแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 8
สื่อการสอน
1. เอกสารการสอน
2. แบบฝึกปฏิบัติ
3. รายการสอนทางวิทยุกระจายเสียง (ถ้ามี)
4. รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)
5. รายการสอนในวีดิทัศน์ประกอบชุดวิชา (ถ้ามี)
6. การสอนเสริม (ถ้ามี)
การประเมินผล
1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3. ประเมินผลจากการสอบประจาภาคศึกษา

เมื่ออ่ านแผนการสอนแล้ ว ขอให้ ทาแบบประเมินผลตนเองก่ อนเรียน
หน่ วยที่ 8 ในแบบฝึ กปฏิบตั ิ แล้ วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่ อไป
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ตอนที่ 8.1
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 8.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่อง
8.1.1 ความหมายและความสาคัญของมลพิษทางอากาศ
8.1.2 แหล่งกาเนิดและชนิดของมลพิษทางอากาศ
8.1.3 ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ
8.1.4 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
แนวคิด
1. มลพิษทางอากาศ หมายถึง สภาพบรรยากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพปกติตามธรรมชาติ
โดยอาจจะมีองค์ประกอบของก๊าซชนิดต่างๆ เพิ่มมากขึ้นหรือลดน้อยลงจากสภาพปกติ หรืออาจมี
สิ่งแปลกปลอมเข้าไปปนเปื้อนบรรยากาศ หากมีมลพิษทางอากาศในบรรยากาศ ในปริมาณมากก็
จะเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม สุขภาพของมนุษย์ รวมถึงสิ่งมีชีวิตและทรัพย์สินได้
2. แหล่งกาเนิดของมลพิษทางอากาศสามารถแบ่งได้ 2 วิธี คือ แบ่งตามลักษณะการเกิดสารมลพิษ
ทางอากาศ และแบ่งตามลักษณะการเคลื่อนที่ของแหล่งกาเนิดมลพิษทางอากาศ สารมลพิษทาง
อากาศมีหลายชนิดโดยอาจอยู่ในรูปของอนุภาค ก๊าซหรือไอ
3. การแบ่งผลกระทบของมลพิษทางอากาศออกเป็น 2 ระดับ คือ ผลกระทบในระดับท้องถิ่น ได้แก่
ผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ ผลกระทบต่อพืชและสัตว์ ผลกระทบต่อวัสดุสิ่งของ และผลกระทบ
ต่อทัศนวิสัย ส่วนผลกระทบในระดับภูมิภาค ได้แก่ การเกิดฝนกรด การเกิดหมอกควัน การเกิด
รูโอโซน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนื่องจากธรรมชาติและ
กิจกรรมของมนุษย์ที่ทาให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก ส่งผลให้โลกร้อน จนมีการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ทาให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล การกระจายของฝน
ระดับน้าทะเลสูงขึ้น เกิดพายุและภัยพิบัติที่รุนแรง เป็นต้น ทาให้สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปก็จะค่อยๆ ตายลงและอาจสูญพันธุ์ไปในที่สุด
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 8.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความหมายของมลพิษทางอากาศได้
2. อธิบายความสาคัญของมลพิษทางอากาศได้
3. ระบุแหล่งกาเนิดของมลพิษทางอากาศได้
4. จาแนกชนิดของมลพิษทางอากาศได้
5. อธิบายผลกระทบของมลพิษทางอากาศได้
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6. อธิบายการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาสได้
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เรื่องที่ 8.1.1
ความหมายและความสาคัญของมลพิษทางอากาศ
1. ความหมายของมลพิษทางอากาศ
ชั้นบรรยากาศของโลก คือ อากาศที่ห้อหุ้มโลกอยู่โดยรอบ บรรยากาศของโลกเกิดขึ้นมา เมื่อประมาณ
4,500 ล้านปีมาแล้ว บรรยากาศช่วงแรกประกอบด้วยไอน้าและก๊าซเพียงบางชนิดเท่านั้น ได้แก่ ไฮโดรเจน มีเทน
แอมโมเนีย และคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซเหล่านี้ได้ห่อหุ้มโลกและเก็บกักความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ส่งมายังโลก
บางส่วนไว้ ต่อมาเปลือกโลกเริ่มเย็นตัวลง ไอน้าในบรรยากาศควบแน่นเป็นหยดน้าเกิดเป็นฝนตกหนักอย่าง
ต่อเนื่อง น้าฝนได้ละลายคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศลงสู่พื้นผิวโลก ปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์ใน
บรรยากาศจึงลดลง น้าฝนที่ตกลงมาสะสมและรวมตัวกันในแอ่งที่ราบต่ากลายเป็นทะเลและมหาสมุทร ประจุ
ต่างๆ ของแร่ธาตุที่สะสมตัวในมหาสมุทรจึงอุดมสมบูรณ์ รวมถึงเกิดเป็นกรดอะมิโนซึ่งเป็นต้นกาเนิดของสิ่งมีชีวิต
จนกระทั่ง 2,000 ล้านปีต่อมา สิ่งมีชีวิตได้วิวัฒนาการให้มีการสังเคราะห์แสง โดยดึงคาร์บอนไดออกไซด์ใน
อากาศและน้าทะเลมาสร้างน้าตาลแล้วปล่อยก๊าซออกซิเจนออกมา องค์ประกอบของบรรยากาศโลกจึง
เปลี่ยนแปลงไป ออกซิเจนกลายเป็นองค์ประกอบหลักแทนที่คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งถูกตรึงอยู่ในหินปูนและซาก
สิ่งมีชีวิตต่างๆ (จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ, 2546)
โลกของเราในปัจจุบันมีชั้นของบรรยากาศห่อหุ้มอยู่โดยรอบหนาประมาณ 1,000 กิโลเมตร ที่บริเวณ
ใกล้ระดับน้าทะเลอากาศจะมีความหนาแน่นมากและความหนาแน่นของอากาศจะลดลงเมื่อสูงขึ้นไปจาก
ระดับน้าทะเลบรรยากาศดังกล่าวนี้ประกอบด้วย ก๊าซไนโตรเจน ก๊าซออกซิเจน ฝุุนละออง ไอน้า และ
เชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ ชั้นของบรรยากาศที่มีก๊าซออกซิเจนเพียงพอต่อการดารงชีวิตมีความหนาจากผิวโลกขึ้นไป
เพียง 5-6 กิโลเมตรเท่านั้น ซึ่งตามปกติจะมีส่วนประกอบของก๊าซต่างๆ ค่อนข้างคงที่ ได้แก่ ก๊าซไนโตรเจน
ประมาณร้อยละ 78.1 ก๊าซออกซิเจนประมาณร้อยละ 20.9 ที่เหลือเป็นก๊าซอาร์กอน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และก๊าซอื่นๆ อีกประมาณร้อยละ 1.0 ดังตารางที่ 8.1 สัดส่วนนี้อาจจะแตกต่างไปตามชั้นความสูงของชั้น
บรรยากาศในแนวดิ่ง รวมทั้งอาจจะแตกต่างกันในแนวราบในแต่ละพื้นที่และแต่ละเวลา องค์ประกอบของ
บรรยากาศยังคงมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติอย่างช้าๆ และต่อเนื่อง เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เปลี่ยนแปลงไปเป็นหินปูนจึงทาให้ปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง ขณะที่ก๊าซออกซิเจนมีปริมาณ
เพิ่มขึ้นเนื่องจากกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช เป็นต้น (Jeremy Colls, 1997)
เมื่อโลกมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้น มนุษย์จึงได้มีการผลิตสิ่งต่างๆขึ้นมาใช้สาหรับการบริโภค
และอุปโภค รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการด้านอื่นๆ การผลิตดังกล่าวก่อให้เกิดสารมลพิษทางอากาศขึ้น
อย่างมหาศาล สารมลพิษทางอากาศชนิดต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ ได้แก่ อนุภาค ก๊าซ และไอ ที่
เกิดจากเครื่องจักรและกิจกรรมต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องยนต์ที่ใช้ในยานพาหนะชนิดต่างๆ การเผา
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ไหม้ การระเหยของสารเคมี และกิจกรรมต่างๆ ในครัวเรือน นอกจากนี้ยังมีสารมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ เช่น ภูเขาไฟระเบิด เป็นต้น
ตารางที่ 8.1 สัดส่วนเฉลี่ยโดยปริมาตรของก๊าซต่างๆ ในบรรยากาศ
ก๊าซ
สัญลักษณ์
ไนโตรเจน
N2
ออกซิเจน
O2
อาร์กอน
Ar
คาร์บอนไดออกไซด์
CO2
นีออน
Ne
ฮีเลียม
He
มีเทน
CH4
หมายเหตุ: 1. แสดงเฉพาะก๊าซชนิดที่มีความเข้มข้นสูงกว่า 1.0 พีพีเอ็ม
2. พีพีเอ็ม (ppm) หมายถึง ส่วนในล้านส่วน
ที่มา: Jeremy Colls. (1997). Air Pollution: An Introduction.

สัดส่วนเฉลี่ยโดยปริมาตร
ร้อยละ 78.1
ร้อยละ 20.9
ร้อยละ 0.93
360 พีพีเอ็ม
18 พีพีเอ็ม
5 พีพีเอ็ม
1.7 พีพีเอ็ม

การเกิดไฟปุาก็ทาให้เกิดสารมลพิษทางอากาศประเภทก๊าซและอนุภาคได้มาก และอาจจะครอบคลุม
พื้นที่เป็นบริเวณกว้าง อนุภาคที่ถูกลมพัดปลิวจากดิน ละอองและเกสรจากพืช จุลินทรีย์ที่ฟุูงกระจายอยู่ใน
อากาศ และก๊าซที่เกิดจากการเน่าเปื่อยของสารอินทรีย์ เช่น แอมโมเนีย มีเทน และไฮโดรเจนซัลไฟด์ เป็นต้น ก็
เป็นสารมลพิษทางอากาศที่สาคัญ สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดปริมาณมลพิษต่อวันจานวนมหาศาล มลพิษเหล่านี้จะ
ปนเปื้อนในบรรยากาศทาให้องค์ประกอบของบรรยากาศตามปกติเกิดการเปลี่ยนแปลงผิดเพี้ยนไปจากธรรมชาติ
เมื่อมีการปนเปื้อนมากขึ้นและเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของบรรยากาศถึงระดับหนึ่ง ก็จะทาให้คุณภาพ
อากาศรอบๆ ตัวมนุษย์เสื่อมโทรมลง และก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ในที่สุด นอกจากนี้อาจจะมี
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ชนิดต่างๆ รวมทั้งสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆของมนุษย์ได้ สภาพที่มีการ
เสื่อมโทรมของคุณภาพอากาศและทาให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ดังกล่าวถือว่าเป็นสภาพของการเกิดมลพิษทาง
อากาศนั่นเอง
ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า มลพิษทางอากาศ หมายถึง สภาพบรรยากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพ
ปกติตามธรรมชาติโดยอาจจะมีองค์ประกอบของก๊าซชนิดต่างๆ เพิ่มมากขึ้นหรือลดน้อยลงจากสภาพปกติหรือ
อาจมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปปนเปื้อนบรรยากาศจากการกระทาของมนุษย์หรือจากอุบัติการณ์ตามธรรมชาติจน
เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางอากาศและส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์รวมถึงสิ่งมีชีวิตและทรัพย์สินได้
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2. ความสาคัญของมลพิษทางอากาศ
อากาศมีความสาคัญต่อการดารงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในโลก หากขาดน้าหรืออาหาร
มนุษย์ยังสามารถดารงชีวิตได้หลายวัน แต่หากขาดอากาศเพียงไม่กี่นาทีก็จะทาให้เสียชีวิตได้ บรรยากาศที่มี
มลพิษทางอากาศจึงมีผลต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆ การมีอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์จึงเป็น
สิ่งจาเป็นเพื่อให้มนุษย์และสิ่งมีชีวิตสามารถดารงชีวิตอยู่ได้ ดังนั้น ถ้าอากาศที่อยู่รอบๆ ตัวมนุษย์และสิ่งมีชีวิต
อื่นๆ มีสิ่งแปลกปลอมเจือปนจนมีสภาพเป็นพิษ มนุษย์และสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นก็จะต้องหายใจเอาสิ่งแปลกปลอม
ดังกล่าวเข้าไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายขึ้นในที่สุด นอกจากนี้สิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นอาจจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินได้ด้วย
บรรยากาศยังทาหน้าที่ที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือ เป็นตัวกลางในการถ่ายโอนสารต่างๆ ระหว่าง
สิ่งมีชีวิต สารที่เป็นตัวกลางในบรรยากาศที่สาคัญต่อสิ่งมีชีวิต ได้แก่ น้า ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ และ
ไนโตรเจน เป็นต้น สารเหล่านี้มีความสาคัญต่อการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ซึ่งสรุปเป็นวงจรของการถ่าย
โอนสารระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ได้ดังนี้ (จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ, 2546)
2.1 วงจรน้า น้าจะระเหยจากแหล่งน้า และจากสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ ในรูปของไอน้าแล้วลอยขึ้นสู่
บรรยากาศ เมื่อไอน้ากระทบความเย็นก็จะกลั่นตัวกลายเป็นฝน หิมะ หรือลูกเห็บ แล้วตกลงมาสู่แหล่งน้า ทาให้
สิ่งมีชีวิตได้ใช้อุปโภคบริโภคที่สะอาดมากขึ้นหมุนเวียนไปอย่างต่อเนื่อง
2.2 วงจรออกซิเจน เมื่อสิ่งมีชีวิตประเภทสัตว์หายใจเอาออกซิเจนเข้าไปเผาผลาญสารอาหารเพื่อสร้าง
พลังงานในร่างกายแล้วปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งมีออกซิเจนเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วยออกมา พืชจะนา
คาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ในการสังเคราะห์แสง แล้วคายออกซิเจนออกมาสู่บรรยากาศเพื่อให้สัตว์ได้ใช้ประโยชน์
หมุนเวียนกันไป
2.3 วงจรคาร์บอน พืชจะดูดซึมคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งมีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วยเข้าไปใช้ใน
การสังเคราะห์แสงร่วมกับน้าและแร่ธาตุ เพื่อสร้างสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตแล้วคายออกซิเจนออกมา
คาร์โบไฮเดรตในพืชจะถูกสัตว์กินเข้าไปแล้วย่อยสลายไปเป็นพลังงานและคาร์บอนไดออกไซด์ แล้วหายใจคาย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลับออกมาสู่บรรยากาศ เมื่อพืชตายลงไปก็จะถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายคาร์โบไฮเดรตที่อยู่
ในพืชให้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ และคาร์โบไฮเดรตในพืชส่วนหนึ่งจะถูกเผาไหม้ในรูปของเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ
เมื่อคาร์โบไฮเดรตในพืชถูกเผาไหม้ก็จะกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ต่อไป
2.4 วงจรไนโตรเจน ไนโตรเจนจะเปลี่ยนเป็นสารประกอบไนเตรตตามธรรมชาติ เช่น จากการเกิดฟูา
แลบ ฟูาผ่า หรือถูกตรึงโดยพืชบางชนิด เช่น พืชตระกูลถั่วเพื่อใช้สร้างกรดอะมิโนหรือโปรตีน เมื่อสัตว์กินพืชเข้า
ไปก็จะย่อยสลายโปรตีนกลายเป็นแอมโมเนียและถูกขับออกมาจากร่างกาย แบคทีเรียบางชนิดจะเปลี่ยน
แอมโมเนียให้เป็นไนเตรต และเปลี่ยนไนเตรตให้เป็นไนโตรเจนอีกครั้งหมุนเวียนกันต่อๆ ไป
หากวงจรของสารเหล่านี้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามปกติดังที่กล่าวมาแล้ว สิ่งมีชีวิตและ
สภาพแวดล้อมก็จะอยู่ในสภาพสมดุลตามธรรมชาติ ในทางตรงกันข้ามหากมีมลพิษทางอากาศเข้าสู่วงจรของสาร
เหล่านี้และมีปริมาณมากพอที่จะส่งผลกระทบต่อความสมดุลของวงจร ทาให้การหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไป
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ตามปกติ สิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมก็จะเสียสภาพสมดุลหรือถูกทาลาย เกิดผลกระทบต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และ
สรรพสิ่งในระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมตามมา ดังนั้น การควบคุมปริมาณมลพิษในบรรยากาศเพื่อไม่ให้เกิดการ
ทาลายสมดุลของวงจรดังกล่าวจึงมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง
กิจกรรม 8.1.1
จงอธิบายความหมายของมลพิษทางอากาศ
แนวตอบกิจกรรม 8.1.1
มลพิษทางอากาศ หมายถึง สภาพบรรยากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพปกติตามธรรมชาติจากการ
กระทาของมนุษย์หรือจากอุบัติการณ์ตามธรรมชาติ โดยอาจจะมีองค์ประกอบของก๊าซชนิดต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
หรือลดน้อยลงหรืออาจมีสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อนบรรยากาศ จนเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์รวมถึง
สิ่งมีชีวิตและทรัพย์สิน
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เรื่องที่ 8.1.2
แหล่งกาเนิดและชนิดของมลพิษทางอากาศ
ในการจาแนกแหล่งกาเนิดและชนิดของมลพิษทางอากาศอาจทาได้หลายวิธี วิธีการจาแนกที่ได้ความ
นิยมโดยทั่วไปมีดังต่อไปนี้ (จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ, 2546)
1. แหล่งกาเนิดของมลพิษทางอากาศ
ในการจาแนกแหล่งกาเนิดของมลพิษทางอากาศ สามารถทาได้ 2 วิธี คือ การแบ่งตามลักษณะการ
เกิดสารมลพิษทางอากาศ และการแบ่งตามลักษณะการเคลื่อนที่ของแหล่งกาเนิด ดังนี้
1.1 การแบ่งตามลักษณะการเกิดสารมลพิษทางอากาศ สิ่งที่ก่อให้เกิดสารมลพิษทางอากาศ แบ่งเป็น
2 ประเภทได้แก่ แหล่งที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์ (Man-Made Source) และ แหล่งที่เกิดโดยธรรมชาติ
(Natural Source) ดังนี้
1.1.1 แหล่งกาเนิดที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์ กิจกรรมของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศมี
ดังนี้
1) การสันดาป หากเป็นการสันดาปที่สมบูรณ์ จะทาให้เกิดมลพิษทางอากาศชนิด
คาร์บอนไดออกไซด์เพียงอย่างเดียว แต่การสันดาปโดยทั่วไปจะไม่สมบูรณ์และทาให้เกิดมลพิษได้หลายชนิด
กิจกรรมที่มีการสันดาป ได้แก่ การใช้เครื่องยนต์ในยานพาหนะชนิดต่างๆ การใช้หม้อไอน้าในโรงงาน
อุตสาหกรรม การใช้เครื่องจักรและหม้อน้าในโรงงานอุตสาหกรรม การเผาขยะ การเผาเศษไม้และซากพืช
รวมถึงการหุงต้มในครัวเรือน โดยใช้เชื้อเพลิงชนิดต่างๆ ได้แก่ น้ามัน ก๊าซ ถ่านหิน หรือไม้ เป็นต้น สารมลพิษที่
เกิดขึ้นจากการสันดาปไม่สมบูรณ์ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ ออกไซด์ของซัลเฟอร์
ออกไซด์ของไนโตรเจน ไฮโดรคาร์บอน และอนุภาคต่างๆ ที่อยู่ในรูปของควัน เป็นต้น
2) การบด การขัดสี และการทาให้เป็นผง ซึ่งเป็นการกระทาที่ทาให้วัตถุสึกกร่อนด้วยวิธีต่างๆ
เช่น การบดและย่อยหิน การก่อสร้าง การสึกกร่อนของยางรถยนต์ การขัดสีและการทาให้เป็นผงในกระบวนการ
ผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งต่างก็เป็นกิจกรรมสาคัญที่ทาให้เกิดสารมลพิษชนิดอนุภาคปนเปื้อนใน
บรรยากาศ
3) การผลิตและการแปรรูปในอุตสาหกรรม ตัวอย่างของอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งกาเนิดมลพิษ
ทางอากาศที่สาคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมการกลั่นน้ามันซึ่งก่อให้เกิดมลพิษชนิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ไฮโดรคาร์บอน ออกไซด์ของไนโตรเจน แอมโมเนีย และคาร์บอนมอนอกไซด์ อุตสาหกรรมถลุงและหลอมโลหะ
ซึ่งก่อให้เกิดฟูมของโลหะชนิดต่างๆ รวมทั้งก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และอุตสาหกรรมเคมี ทาให้เกิดไอระเหย
อินทรีย์ชนิดต่างๆ เป็นต้น
4) การระเหย การรั่ว และการฟุ้งกระจาย สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุของการเกิดมลพิษทางอากาศที่
สาคัญอย่างหนึ่งในปัจจุบัน ซึ่งเกิดจากการใช้ การเก็บรักษา การขนถ่าย และการขนส่งสารเคมี ก๊าซและไอระเหย
อินทรีย์ชนิดต่างๆ ที่ไม่เหมาะสม เช่น การรั่วไหลของก๊าซแอมโมเนียจากอุตสาหกรรม การระเหยของไอจากถัง
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เก็บน้ามันและสารละลาย การระเหยของไอจากการทาสี พ่นสี การฟุูงกระจายของฝุุนถนนและสารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชจากการนามาใช้ในการปูองกันและกาจัดแมลงและศัตรูพืชชนิดต่างๆ เป็นต้น
1.1.2 แหล่งกาเนิดตามธรรมชาติ แหล่งกาเนิดตามธรรมชาติที่สาคัญ ได้แก่ การระเบิดของภูเขา
ไฟ ซึ่งทาให้เกิดเถ้าถ่านและควัน ไฟไหม้ปุาซึ่งบางครั้งทาให้เกิดควันครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้าง การเน่าเปื่อย
และการหมักของสารอินทรีย์ตามธรรมชาติ ซึ่งทาให้เกิดก๊าซมีเทน แอมโมเนียและซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นต้น
นอกจากนี้การระเหยของยางพืช และการฟุูงกระจายของละอองเกสรของพืชก็มีส่วนทาให้เกิดภาวะมลพิษทาง
อากาศได้เช่นกัน
1.2 การแบ่งตามลักษณะการเคลื่อนที่ของแหล่งกาเนิดมลพิษทางอากาศ มลพิษทางอากาศสามารถแบ่ง
ตามลักษณะการเคลื่อนที่ของแหล่งกาเนิดมลพิษทางอากาศได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ แหล่งกาเนิดที่ไม่เคลื่อนที่
(Stationary Source) และ แหล่งกาเนิดที่เคลื่อนที่ (Mobile Source) ดังต่อไปนี้
1.2.1 แหล่งกาเนิดที่ไม่เคลื่อนที่ (Stationary Source) ได้แก่ แหล่งกาเนิดที่อยู่กับที่ ไม่สามารถ
เคลื่อนที่ไปมาได้ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ชุมชนและบ้านพักอาศัย เป็นต้น โรงงานอุตสาหกรรม เป็น
แหล่งกาเนิดที่ไม่เคลื่อนที่ที่สาคัญที่ปล่อยสารและก๊าซต่างๆ ออกมาปนเปื้อนในอากาศ โดยเกิดจากกระบวนการ
ผลิตภายในโรงงาน เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงของเครื่องจักร การระเหยของตัวทาละลายต่างๆ การฟุูงกระจาย
ของฝุุนละอองอันเนื่องจากการบด การทุบ การขัด การเจียร ตลอดจนเกิดจากการหล่อหลอมโลหะ เป็นต้น สาร
มลพิษทางอากาศที่ปล่อยออกมามีทั้งที่เป็น อนุภาค ก๊าซ และไอระเหยอินทรีย์หลากหลายชนิด
1.2.2 แหล่งกาเนิดที่เคลื่อนที่ (Mobile Source) ได้แก่ แหล่งกาเนิดที่มีการปล่อยมลพิษทาง
อากาศออกมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ขณะที่มีการเคลื่อนที่ ได้แก่ รถ เรือ รถจักรยานยนต์ รถไฟ
และเครื่องบิน เป็นต้น การเผาไหม้เชื้อเพลิงโดยเฉพาะการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ ทาให้เกิดมลพิษทางอากาศหลาย
ชนิด ทั้งที่เป็นก๊าซ ฝุุนและควัน มลพิษส่วนใหญ่ออกทางท่อไอเสีย ในบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น มลพิษจะ
ถูกปล่อยออกมาฟุูงกระจายอยู่ในอากาศในปริมาณมาก ทาให้มีความเข้มข้นสูง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
ตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมโดยรอบ
2. ชนิดของสารมลพิษทางอากาศ
สารมลพิษทางอากาศมีหลายชนิด โดยอาจอยู่ในรูปของอนุภาค ก๊าซ และไอ สารมลพิษทางอากาศที่
สาคัญซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมี ดังต่อไปนี้
2.1 อนุภาค มลพิษทางอากาศในรูปของอนุภาคมีหลายชนิด ได้แก่ ฝุุน (Dust) ควัน (Smoke) ฟูม
(Fume) ละออง (Mist) และเส้นใย (Fiber) เป็นต้น บางครั้งเรียกอนุภาคทุกชนิดรวมๆกันว่า ฝุุน อนุภาคมีขนาด
ตั้งแต่ 100 ไมครอนลงมา ซึ่งเรียกว่า ฝุ่นรวม (Total Suspended Particle: TSP) ในฝุุนรวมมีการแยกออกเป็น
ฝุุนที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (Particulate Matter-10: PM10) ซึ่ง เมื่อหายใจเข้าไปจะสามารถเข้าสู่ถุงลม
ปอดได้ จึงมีอันตรายต่อสุขภาพได้มากกว่าฝุุนที่มีขนาดใหญ่กว่า
2.2 ก๊าซ มลพิษทางอากาศในรูปของก๊าซที่สาคัญมีดังต่อไปนี้
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1) คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นก๊าซที่เป็นองค์ประกอบตามปกติของอากาศและเป็นส่วนหนึ่งของวงจร
คาร์บอน โดยปกติแล้วไม่ถือว่าเป็นสารมลพิษทางอากาศ แต่ถ้ามีปริมาณความเข้มข้นสูงเกินปกติ อาจก่อให้เกิด
ผลเสียได้ เช่น เป็นก๊าซเรือนกระจก ทาให้ออกซิเจนอากาศลดลง เป็นต้น
2) คาร์บอนมอนอกไซด์ เป็นก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ ส่วนใหญ่เกิดจากรถยนต์และ
เครื่องจักรทีใ่ ช้น้ามันเบนซีนหรือก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงไม่มีสี ไม่มีกลิ่น แต่มีพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิต
3) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงประเภทน้ามันเตา น้ามันดีเซล และถ่าน
หินซึ่งมีกามะถันผสมอยู่ มีกลิ่นฉุน มีสมบัติในการกัดกร่อนและทาให้เกิดฝนกรด
4) ไฮโดรคาร์บอน เป็นก๊าซซึ่งเป็นสารประกอบอินทรีย์ ที่ประกอบด้วยอะตอมของไฮโดรเจนและ
คาร์บอนหรือถ่านไฮโดรคาร์บอน เป็นองค์ประกอบหลักของเชื้อเพลิงประเภทน้ามันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
ส่วนใหญ่ถูกปล่อยออกสู่บรรยากาศเนื่องจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิง เป็นสารตั้งต้นในการเกิดสาร
มลพิษทุติยภูมิ
5) ออกไซด์ของไนโตรเจน ก๊าซที่เป็นออกไซด์ของไนโตรเจนที่สาคัญได้แก่ ไนตริกออกไซด์ (NO) และ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ การเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์จะทาให้เกิดไนโตรเจนไดออกไซด์
มากขึ้น ซึ่งมีสมบัติในการกัดกร่อนและทาให้เกิดฝนกรดเช่นเดียวกับซัลเฟอร์ไดออกไซด์
6) โอโซน เป็นก๊าซที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีระหว่างออกไซด์ของไนโตรเจนและไฮโดรคาร์บอน โดยมี
แสงแดดเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดก๊าซโอโซน โอโซนช่วยเพิ่มออกซิเจนในอากาศทาให้อากาศบริสุทธิ์ขึ้น แต่ถ้ามีก๊าซ
โอโซนในบรรยากาศมากเกินไปก็จะก่อให้เกิดโทษได้
2.3 ไอ มลพิษทางอากาศในรูปของไอที่สาคัญคือ ไอระเหยอินทรีย์ (Volatile Organic
Chemicals: VOCs) เป็นกลุ่มสารละลายอินทรีย์ที่ระเหยเป็นไอกระจายตัวไปในอากาศที่อุณหภูมิและความดัน
ปกติ เกิดจากการใช้สารละลายอินทรีย์ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม เช่น ไอของไซลีน (Xylene) โทลูอีน
(Toluene) และน้ามันเบนซีน (Gasoline) เป็นต้น และใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น สีทาบ้าน น้ายาซักแห้ง น้ายา
สาหรับย้อมผมและน้ายาดัดผม ยาฆ่าแมลง เป็นต้น ไอระเหยอินทรีย์ มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ บางชนิดยังเป็นสารก่อมะเร็งอีกด้วย
สารมลพิษที่เกิดขึ้นจากแหล่งกาเนิดโดยตรงเรียกว่า สารมลพิษปฐมภูมิ (Primary Pollutants)
ในบางครั้งสารมลพิษปฐมภูมิที่แพร่กระจายออกไปจากแหล่งกาเนิดอาจมีการเปลี่ยนแปลงสมบัติหรือทาปฏิกิริยา
ต่อกันเกิดเป็นสารมลพิษชนิดใหม่ขึ้น สารมลพิษที่เกิดขึ้นใหม่นี้เรียกว่า สารมลพิษทุติยภูมิ (Secondary
Pollutants) โดยเฉพาะการเกิดขึ้นจากกระบวนการทางเคมีหรือกระบวนการโฟโตเคมีคัล (Photochemical)
ได้เป็นโฟโตเคมีคัลออกซิแดนท์ (Photochemical Oxidants) ชนิดต่างๆ เช่น การเกิดโอโซน (O3) ซึ่งเกิดจาก
ปฏิกิริยาระหว่างไฮโดรคาร์บอนกับไนโตรเจนออกไซด์โดยมีแสงแดดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา และเพอร์ออกซีเอซิลไน
เตรต (Peroxyacyl Nitrates: PAN) ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาระหว่าง RCO (O2) กับไนโตรเจนไดออกไซด์ เป็นต้น
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กิจกรรม 8.1.2
มลพิษทางอากาศที่สาคัญที่อยู่ในรูปของก๊าซประกอบด้วยก๊าซอะไรบ้าง
แนวตอบกิจกรรม 8.1.2
มลพิษทางอากาศในรูปของก๊าซ ที่สาคัญ ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ ซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน ออกไซด์ของไนโตรเจน และโอโซน
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เรื่องที่ 8.1.3
ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ
เมื่อบรรยากาศถูกปนเปื้อนจนถึงระดับที่เป็นภาวะมลพิษทางอากาศ ก็จะก่อให้เกิดผลกระทบขึ้น
ผลกระทบของมลพิษทางอากาศจาแนกออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ผลกระทบในระดับท้องถิ่น และผลกระทบใน
ระดับภูมิภาค ดังนี้ (จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ, 2546)
1. ผลกระทบในระดับท้องถิ่น
ผลกระทบในระดับท้องถิ่น เป็นผลกระทบจากมลพิษทางอากาศที่ครอบคลุมอาณาเขตพื้นที่ไม่กว้าง
มากนัก เช่น ในระดับหมู่บ้าน อาเภอ หรือพื้นที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของจังหวัดหนึ่งๆ ได้แก่ ผลกระทบต่อสุขภาพ
ของมนุษย์ ผลกระทบต่อพืชและสัตว์ ผลกระทบต่อวัสดุสิ่งของ และผลกระทบต่อทัศนวิสัย ดังนี้
1.1 ผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ ผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพของมนุษย์สามารถ
จาแนกตามชนิดของสารมลพิษได้ดังนี้
1) อนุภาค อนุภาคที่แขวนลอยอยู่ในอากาศได้จะมีขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน แบ่งเป็น 2 ประเภท
คือ อนุภาคชนิดปฐมภูมิ ซึ่งเกิดขึ้นและแพร่กระจายออกจากแหล่งกาเนิดโดยตรง และอนุภาคชนิดทุติยภูมิ ซึง่
เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาต่างๆ ในบรรยากาศจากการรวมตัวกันของก๊าซ ของเหลว และของแข็งอื่นๆ อนุภาคที่มี
ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ซึ่งสามารถหายใจเข้าไปถึงถุงลมปอดและเป็นพิษต่อร่างกายได้มากกว่าอนุภาคขนาด
ใหญ่ อนุภาคบางชนิดอาจมีพิษในตัว เช่น ฝุุนหินปูน อาจทาให้เกิดโรคซิลิโคซิส ฝุุนแอสเบสตอสอาจก่อให้เกิด
โรคแอสเบสโตซิสและมะเร็งปอดได้ เป็นต้น นอกจากนี้อาจมีสารมลพิษชนิดอื่นๆ ติดไปกับอนุภาค เช่น สาร
โลหะหนัก เป็นต้น เมื่อสารพิษเหล่านี้เข้าสู่ปอดก็จะเข้าสู่กระแสเลือดทาให้เป็นอันตรายต่อร่างกายได้มากเช่นกัน
2) คาร์บอนมอนอกไซด์ เป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ สามารถรวมตัวกับ
ฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงได้ดีกว่าออกซิเจนถึง 200-250 เท่า ดังนั้นเมื่อหายใจเข้าไป ก๊าซนี้จะไปแย่งออกซิเจน
จับกับฮีโมโกลบินในเลือดเกิดเป็นคาร์บอกซีฮีโมโกลบิน (CoHb) ทาให้ความสามารถของเลือดในการเป็นตัวนา
ออกซิเจนจากปอดไปยังเนื้อเยื่อต่างๆ ลดลง ส่งผลให้ร่างกายเกิดภาวะขาดออกซิเจนจนถึงแก่ความตายได้
3) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นก๊าซที่ไม่มีสีหรือสีเหลืองอ่อนๆ มีรสและกลิ่น เมื่อระดับความเข้มข้นสูงพอ
ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีกามะถันเป็นส่วนประกอบ ละลายน้าแล้วเปลี่ยนเป็นกรดซัลฟิวริก สามารถ
รวมตัวกับสารมลพิษอื่นก่อตัวเป็นอนุภาคขนาดเล็กได้ เป็นก๊าซที่มีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ มีฤทธิ์กัดกร่อน
ทาให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ หากได้รับเป็นเวลานานๆ ทาให้เป็นโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง
ได้ และเมื่อสัมผัสตาจะทาปฏิกิริยากับความชื้นในดวงตา ทาให้แสบตาอย่างรุนแรง
4) ออกไซด์ของไนโตรเจน เป็นก๊าซที่ไม่มีสีและเริ่มได้กลิ่นก๊าซที่ระดับความเข้มข้น 230 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร ละลายน้าได้เล็กน้อย อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น ฟูาแลบ ภูเขาไฟระเบิด และการเผาไหม้
เชื้อเพลิงชนิดต่างๆ ออกไซด์ของไนโตรเจนมีหลายรูปแบบ เช่น ไนตริกออกไซด์ (NO) ไนโตรเจนไดออกไซด์
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(NO2) ไนตรัสออกไซด์ (N2O) มีผลต่อระบบการมองเห็น และทาให้เกิดอาการหอบหืดหรือโรคเกี่ยวกับทางเดิน
หายใจ เมื่อรวมตัวกับน้าจะเป็นกรดไนตริก ซึ่งมีฤทธิ์กัดกร่อนวัสดุต่างๆ รวมถึงทางเดินหายใจของมนุษย์
5) ไฮโดรคาร์บอนหรือสารอินทรีย์ระเหยง่ายหรือวีโอซี (VOCs) จัดเป็นกลุ่มของสารประกอบอินทรีย์
ที่สามารถระเหยเป็นไอที่อุณหภูมิและความดันปกติและกระจายตัวไปในอากาศได้ อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น
ไฟไหม้ปุา ก๊าซจากการเน่าเสียของอินทรียวัตถุ ภูเขาไฟระเบิด รวมทั้งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น จาก
โรงงานอุตสาหกรรม การคมนาคม และชุมชน ซึ่งยังเป็นก๊าซที่มีผลโดยตรงต่อระบบทางเดินหายใจ บางชนิดเป็น
สารก่อการกลายพันธุ์ และบางชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง
6) โอโซน เป็นก๊าซที่ไม่มีสีหรือมีสีฟูาอ่อน มีกลิ่นฉุน ละลายน้าได้เล็กน้อย จัดเป็นโฟโตเคมิคัลออกซิ
แดนท์ตัวหนึ่งซึ่งเกิดจากการที่สารอินทรีย์ระเหยง่าย ทาปฏิกิริยากับก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนในบรรยากาศใน
สภาวะที่มีแสงแดด โอโซนมีฤทธิ์กัดกร่อน ก่อให้เกิดการระคายเคืองตา ระบบทางเดินหายใจและเยื่อบุต่างๆ และ
ทาให้ความสามารถในการทางานของปอดลดลง เหนื่อยเร็ว โดยเฉพาะในเด็ก คนชรา และคนที่เป็นโรคปอด
เรื้อรัง นอกจากนี้ยังทาลายโครโมโซมได้ รวมทั้งอาจทาให้เม็ดเลือดแดงเปราะ และเกิดผลร้ายต่อระบบเอนไซม์ใน
เซลล์ หากในบรรยากาศมีโอโซนร่วมกับไนโตรเจนไดออกไซด์ก็อาจทาให้เกิดความผิดปกติของเลือดได้
1.2 ผลกระทบต่อพืชและสัตว์ สารมลพิษที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืชที่สาคัญ ได้แก่ ซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ โอโซนและเพอร์ออกซีเอซิลไนเตรต อันตรายต่อพืชอาจเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันหรือแบบเรื้อรัง อันตราย
แบบเฉียบพลันเกิดขึ้นเนื่องจากพืชได้รับสารมลพิษที่ความเข้มข้นสูง จนทาให้เซลล์พืชเหี่ยวหรือตายเนื่องจากการ
เกิดพลาสโมซิส (Plasmosis) หรือการที่น้าออกมาจากเซลล์ ส่วนอันตรายแบบเรื้อรังเกิดจากการที่พืชได้รับสาร
มลพิษที่ความเข้มข้นต่าลงมาแต่ได้รับเป็นระยะเวลานาน ในกรณีนี้ส่วนใหญ่คลอโรฟิลล์ในพืชจะถูกทาลายทาให้
เกิดใบซีดจาง ใบเหลือง เป็นต้น อันตรายต่อสัตว์เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกับพืช คือ อันตรายแบบเฉียบพลันและ
เรื้อรัง อันตรายแบบเฉียบพลันจะทาให้สัตว์ปุวยอย่างรุนแรงหรือตายทันที เนื่องจากรับสารมลพิษเป็นปริมาณ
มาก ส่วนอันตรายเรื้อรังจะเกิดจากการที่สัตว์ได้รับสารมลพิษปริมาณน้อยในระยะเวลานาน จึงทาให้ปุวยเรื้อรัง
และหากเป็นสัตว์เศรษฐกิจก็จะเสื่อมคุณค่าทางเศรษฐกิจลง มลพิษทางอากาศที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ที่พบ
มาก ได้แก่ อาร์เซนิก ฟลูออรีน ตะกั่ว และแคดเมียม
1.3 ผลกระทบต่อวัสดุสิ่งของ มลพิษทางอากาศบางชนิด เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์
และคาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อรวมตัวกับความชื้นในบรรยากาศจะมีสมบัติเป็นกรดและกัดกร่อนได้ วัสดุที่พบว่า
เกิดความเสียหายจากการกัดกร่อน ได้แก่ เหล็ก อะลูมินัม ทองแดง เงิน นิกเกิล และสังกะสี รวมทั้งวัสดุก่อสร้าง
ที่เป็นหินปูน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไฮโดรเจนซัลไฟด์ และเกลือของโลหะต่างๆ โดยอาจทาให้สีที่พบบนวัสดุ
ต่างๆ เปลี่ยนไป เป็นต้น
1.4 ผลกระทบต่อทัศนวิสัย ปัญหามลพิษทางอากาศชนิด ฝุุน ควันดา ควันขาว เขม่า และหมอกที่
เกิดขึ้นในบางครั้งและบางพื้นที่ นอกจากจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งต่างๆ แล้วยังทาลายทัศนวิสัยอีกด้วย ใน
บางพื้นที่และบางช่วงเวลาได้เกิดหมอกควันครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่และยาวนาน เช่น พื้นที่ในจังหวัดภาคเหนือ
และภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย เป็นต้น ทาให้ไม่สามารถมองเห็นทิวทัศน์รอบตัวไปได้ไกล ไม่สามารถ
มองเห็นภูเขา ขอบฟูา ทุ่งหญ้า ต้นไม้ ชายทะเล ตลอดจนอาคารบ้านเรือนได้อย่างชัดเจน ขาดความรู้สึกเบิกบาน
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เมื่อได้เห็น ถ้าสถานที่นั้นๆ เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็จะทาให้สูญเสียแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวไปด้วย แม้ว่าในบางครั้ง
จะเกิดหมอกควันครอบคลุมพื้นที่แคบๆในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ก็จะเกิดผลกระทบต่อทัศนวิสัยได้เช่นกัน เช่น การ
เผาหญ้าหรือขยะมูลฝอยในบริเวณริมถนน อาจทาให้บดบังทัศนวิสัยบนท้องถนนและเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร
ตามมาได้
2. ผลกระทบในระดับภูมิภาค
ผลกระทบในระดับภูมิภาค เป็นผลกระทบจากมลพิษทางอากาศที่ครอบคลุมอาณาเขตพื้นที่
กว้างขวาง โดยอาจครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัดหลายๆจังหวัดของประเทศหนึ่งๆ หรืออาจครอบคลุมพื้นที่ทั้ง
ประเทศหรือหลายๆประเทศ หรือทั้งโลกได้ ได้แก่ การเกิดฝนกรด การเกิดหมอกควัน การเกิดรูโอโซน และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น
2.1 การเกิดฝนกรด โดยฝนกรด คือ น้าฝนที่มีสภาพเป็นกรดมากกว่าน้าฝนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
คือ มีค่าพีเอชต่ากว่า 5.6 ฝนกรดเกิดจากในบรรยากาศมีก๊าซหรือสารกรดบางชนิด ได้แก่ ออกไซด์ของซัลเฟอร์
และออกไซด์ของไนโตรเจน ละลายอยู่ในน้าฝนและจะมีผลทาให้ค่าพีเอชของน้าฝนลดลงหรือมีความเป็นกรด
เพิ่มขึ้น นอกจากสารกรดเหล่านี้จะละลายอยู่ในน้าฝนแล้วยังสามารถอยู่ในรูปแบบอื่นๆ ในบรรยากาศได้อีก เช่น
ก๊าซ หมอก ฝุุนละออง ลูกเห็บ และหิมะ จึงเรียกสารกรดทั้งในรูปน้าฝน หิมะ หมอก ฝุุนละออง ลูกเห็บและก๊าซ
ต่างๆ ว่า “สารกรดในบรรยากาศ” เมื่อตกลงสู่พื้นโลกเรียกว่า “การตกสะสมของกรด” (Acid Deposition) ซึง่
เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ผลผลิตทางการเกษตร ปุาไม้ แหล่งน้าและสัตว์น้า เกิดการ
ชะล้างธาตุอาหารของพืชในดิน ทาลายทัศนวิสัยในการมองเห็น เกิดการกัดกร่อนวัสดุและสิ่งก่อสร้าง
โบราณสถานต่างๆ
2.2 การเกิดหมอกควัน เกิดจากทั้งสาเหตุไฟปุา และการเผาในที่โล่ง ปัจจุบันปัญหาหมอกควันมี
ความรุนแรงเพิ่มขึ้นกลายเป็นหมอกควันข้ามแดน โดยเกิดขึ้นทั้งในระดับประเทศ เช่น การเกิดหมอกควันใน
จังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทยและบางส่วนของประเทศพม่า การเกิดหมอกควันในเกาะสุมาตรา ประเทศ
อินโดนีเซีย ซึ่งส่งผลกระทบครอบคลุมหลายประเทศ ทั้งประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย รวมทั้งหลายจังหวัดใน
ภาคใต้ของประเทศไทย ปัญหาหมอกควันส่งผลต่อความเสียหายทั้งสุขภาพ เศรษฐกิจและความ สัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ อันกลายเป็นปัญหาระหว่างชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2.3 การเกิดรูโอโซน ในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์จะพบว่ามีก๊าซโอโซนมาก ก๊าซโอโซนในชั้น
บรรยากาศนี้มีหน้าที่ดูดซับรังสีทุกชนิดที่แผ่ออกมาจากดวงอาทิตย์ไม่ให้ส่องไปยังโลกทั้งหมด เมื่อชั้นโอโซนของ
โลกได้ถูกทาลายโดยสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (Chlorofluorocarbons: CFCs) ซึ่งเป็นสารที่ใช้ในเครื่องทา
ความเย็นและกระป๋องสเปรย์แล้วถูกปล่อยออกไปยังบรรยากาศของโลก สารชนิดนี้ประกอบด้วยโมเลกุลที่ทาลาย
ชั้นโอโซน ทาให้โอโซนถูกทาลายกลายเป็นช่องว่างหรือรูโอโซนขึ้น จึงไม่สามารถปูองกันรังสีจากดวงอาทิตย์ได้อีก
ต่อไป โดยเฉพาะรังสีอัลตร้าไวโอเล็ตชนิดบี (UV-B) ซึ่งเป็นรังสีที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต หากมนุษย์ได้รับรังสีนี้เป็น
ระยะเวลานาน จะมีความเสี่ยงในการเกิดอันตรายต่อผิวหนังและดวงตา รวมทั้งเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งผิวหนัง
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รวมทั้งทาให้ภูมิคุ้มกันโรคลดลง ซึ่งทาให้เกิดโรคติดต่อต่างๆ มากขึ้น รังสีอัลตร้าไวโอเล็ตชนิดบีจะมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของสัตว์และพืช และทาให้แพลงตอนซึ่งเป็นอาหารสาคัญของสัตว์น้าในกระบวนการห่วงโซ่อาหารใน
น้ามีปริมาณลดลง
2.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ความ
เข้มข้นของก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) ในบรรยากาศเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดปราฏการณ์เรือนกระจก
(Greenhouse Effect) ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming) และเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศตามมา ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับสภาพที่เกิดขึ้นภายในเรือนกระจกที่ใช้สาหรับ
ปลูกพืชในประเทศเขตหนาว โดยแสงแดดสามารถส่องผ่านให้ความอบอุ่นภายในเรือนกระจกได้ แต่ไม่สามารถ
สะท้อนความร้อนจากเรือนกระจกออกไปได้หมด จึงสามารถคงอุณหภูมิภายในเรือนกระจกไม่ให้หนาวเย็น
เหมือนภายนอก ทาให้สามารถปลูกพืชในฤดูหนาวได้ เมื่อปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นกับโลก โดยก๊าซเรือนกระจกที่
ครอบคลุมโลกอยู่ทาหน้าที่เสมือนหลังคาของเรือนกระจกกั้นความร้อนไม่ให้สะท้อนออกไปจากโลกได้หมด โลกก็
ค่อยๆ ร้อนขึ้น ภาวะโลกร้อนมีผลต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต เนื่องจากอุณหภูมิของโลกโดยรวมสูงขึ้น ทาให้
ฤดูกาลต่างๆ เปลี่ยนแปลง ประกอบกับการเกิดภาวะเอลนินโญและลานินญา ส่งผลให้เกิดผลกระทบรุนแรงมาก
ขึ้น สภาพอากาศแปรปรวน มีการเกิดโรคระบาดบางชนิด สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนไปก็จะค่อยๆ สูญพันธุ์ อุณหภูมิที่สูงขึ้นอาจทาให้บางพื้นที่กลายเป็นทะเลทราย ประชาชนขาดแคลน
อาหารและน้า บางพื้นที่ประสบปัญหาน้าท่วมหนักเนื่องจากฝนตกรุนแรงขึ้น น้าแข็งขั้วโลกและหิมะบนยอดเขา
สูงละลาย ทาให้ระดับน้าทะเลเพิ่มสูงขึ้น และอาจทาให้บางพื้นที่ชายฝั่งบางส่วนของโลกจมหายไปอย่างถาวร
(รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจะกล่าวไว้ในเรื่องที่ 8.1.4)
กิจกรรม 8.1.3
ฝนกรดคืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร
แนวตอบกิจกรรม 8.1.3
ฝนกรด คือ น้าฝนที่มีสภาพเป็นกรด โดยมีค่าพีเอชต่ากว่า 5.6 เกิดจากก๊าซออกไซด์ของซัลเฟอร์ และ
ออกไซด์ของไนโตรเจนในบรรยากาศละลายอยู่ในน้าฝน และมีผลทาให้น้าฝนมีความเป็นกรดเพิ่มขึ้น นอกจาก
ละลายอยู่ในน้าฝนแล้วยังสามารถอยู่ในรูปแบบอื่นๆ ในบรรยากาศได้ด้วย เช่น ก๊าซ หมอก ฝุุนละออง ลูกเห็บ
และหิมะ จึงเรียกสารกรดทั้งในรูปน้าฝน หิมะ หมอก ฝุุนละออง ลูกเห็บและก๊าซต่างๆ ว่า สารกรดใน
บรรยากาศ
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เรื่องที่ 8.1.3
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอันเป็นผลจากธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนองค์ประกอบของบรรยากาศโลกโดยตรงหรือ
โดยอ้อมให้มกี ๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นจนเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก ส่งผลให้อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นที่
เรียกกันว่า โลกร้อน จนมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้าฝน ฤดูกาล ซึ่ง
เป็นปัจจัยสาคัญในการดารงอยู่ของสิ่งมีชีวิต
1. ความหมายและชนิดของก๊าซเรือนกระจก
ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) หมายถึง ก๊าซต่างๆหลายชนิดที่มีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสี
ความร้อน หรือรังสีอินฟาเรดได้ดี โดยปกติโลกของเราจาเป็นต้องมีก๊าซเหล่านี้ในบรรยากาศเพื่อใช้ในการดูดซับ
คลื่นรังสีความร้อนสาหรับการรักษาอุณหภูมิในบรรยากาศของโลกให้คงที่ หากโลกไม่มีก๊าซเรือนกระจกในชั้น
บรรยากาศเช่นเดียวกับดาวเคราาะห์ดวงอื่นๆ ในระบบสุริยะ จะทาให้อุณหภูมิของโลกในตอนกลางวันร้อนจัด
และหนาวจัดในตอนกลางคืน เนื่องจากก๊าซเหล่านี้ดูดคลื่นรังสีความร้อนไว้ในเวลากลางวัน แล้วค่อยๆ แผ่รังสี
ความร้อนออกมาในเวลากลางคืน ทาให้อุณหภูมิในบรรยากาศของโลกระหว่างกลางวันและกลางคืนไม่
เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันและไม่มีความแตกต่างกันมากนัก
ก๊าซจานวนมากที่มีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความร้อน และถูกจัดอยู่ในกลุ่มก๊าซเรือนกระจก ซึ่ง
มีทั้งก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ก๊าซเรือนกระจกที่สาคัญคือ ไอน้า ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ โอโซน มีเทนและไนตรัสออกไซด์ สารซีเอฟซี เป็นต้น ก๊าซเรือนกระจกที่ถูกควบคุมร่วมกัน
โดยประเทศต่างๆด้วยพิธีสารเกียวโต มีเพียง 6 ชนิด ซึ่งเป็นก๊าซที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ (Anthropogenic
Greenhouse Gas Emission) เท่านั้น ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซไนตรัส
ออกไซด์ (N20) ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFC) ก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFC) และก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะ
ฟลูออไรด์ (SF) ทั้งนี้ ยังมีก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ที่สาคัญอีกชนิดหนึ่ง คือ สารซีเอฟซี
(CFC หรือ Chlorofluorocarbon) ซึ่งใช้เป็นสารทาความเย็นและใช้ในการผลิตโฟม แต่ไม่ถูกกาหนดในพิธีสาร
เกียวโต เนื่องจากเป็นสารที่ถูกจากัดการใช้ตามพิธีสารมอนทรีออลไปแล้ว (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน), 2557)
2. การเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจก
มนุษย์ มีการเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องจากการดาเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมที่มี
การเผาไหม้เชื้อเพลิงไม้ ถ่านหิน น้ามัน รวมทั้งก๊าซธรรมชาติที่ทาให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การตัดไม้
ทาลายปุาซึ่งทาให้การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของพืชลดลง การทาการเกษตรและการปศุสัตว์ซึ่งปล่อย
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ก๊าซมีเทนและไนตรัสออกไซด์ออกมา ควันจากท่อไอเสียรถยนต์ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ กระบวนการ
อุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาหลายชนิดโดยเฉพาะก๊าซที่เป็นสารฮาโลคาร์บอน ได้แก่ ก๊าซไฮโดร
ฟลูออโรคาร์บอน ก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน และสารซีเอฟซี
การเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้น ผลจากการเฝูาติดตาม
สภาวะอากาศพบว่าในศตวรรษที่ 20 อุณหภูมิของโลกได้เพิ่มสูงขึ้นจากที่เป็นอยู่เดิมประมาณ 0.6 องศาเซลเซียส
ซึ่งข้อมูลนี้มีหลักฐานยืนยันอย่างชัดเจน และจากการเฝูาตรวจสภาวะอากาศ อุณหภูมิของโลกที่เพิ่มขึ้นในช่วง 50
ปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่มีสาเหตุจากกิจกรรมของมนุษย์เป็นผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกแทบทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามการ
เพิ่มขึ้นของอุณหภูมิบรรยากาศโลกไม่ได้แปรผันตามโดยตรงกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งก๊าซเรือน
กระจกแต่ละชนิดมีศักยภาพในการทาให้เกิดภาวะเรือนกระจก (Global Warming Potential: GWP) แตกต่าง
กัน ค่าศักยภาพในการทาให้เกิดภาวะโลกร้อนนี้ ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการแผ่รังสีความร้อนของโมเลกุลและ
อายุของก๊าซนั้นๆ ในบรรยากาศ โดยจะคิดเปรียบเทียบเทียบเป็นจานวนเท่าตัวของการแผ่รังสีความร้อนของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ เช่น 20 ปี 50 ปี หรือ 100 ปี เป็นต้น ค่า GWP ของก๊าซเรือนกระจก
ต่างๆ ในช่วงเวลา 100 ปี ดังตารางที่ 8.2
ตารางที่ 8.2 ค่า GWP ของแก๊สเรือนกระจกต่างๆ ในช่วงเวลา 100 ปี
ก๊าซเรือนกระจก
อายุในชั้นบรรยากาศ
ศักยภาพในการทาให้เกิดภาวะโลกร้อน
(ปี)
(เท่าของคาร์บอนไดออกไซด์)
คาร์บอนไดออกไซด์
200 – 450
1
มีเทน
9 – 15
23
ไนตรัสออกไซด์
120
296
ซีเอฟซี-12
100
10,600
เตตระฟลูออโรมีเทน
50,000
5,700
ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์
3,200
22,000
ที่มา: องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน), 2557.
3. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก
หรือปรากฏการณ์เรือนกระจก ทาให้บรรยากาศโลกกักเก็บพลังงานความร้อนเอาไว้มากขึ้น ส่งผลให้สมดุลของ
พลังงานโลกเปลี่ยนแปลงไป และทาให้มีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกขึ้นจนเกิดภาวะโลกร้อน อุณหภูมิ
เฉลี่ยของบรรยากาศผิวโลกสูงขึ้น มีคลื่นความร้อนเกิดบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้น ทาให้เกิดผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ปริมาณและการกระจายของฝน ทาให้ระดับน้าทะเลสูงขึ้นเนื่องจากน้าแข็งขั้วโลก
ละลาย น้าทะเลขยายตัวเนื่องจากอุณหภูมิสูงขึ้น เกิดพายุและภัยพิบัติที่รุนแรงและมีความถี่มากขึ้น เกิด
แผ่นดินไหวขึ้นบ่อยครั้ง วัฏจักรของการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญาจะสั้นลงและเกิดบ่อยขึ้น ภัย
ธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ความแห้งแล้ง พายุลมแรง เป็นต้น จะเกิดขึ้นถี่และรุนแรงมากขึ้น ภาวะโลกร้อนนี้จะมี
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ผลต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต เนื่องจากอุณหภูมิของบรรยากาศโลกโดยรวมสูงขึ้น ทาให้สภาพแวดล้อมด้าน
ต่างๆของโลกเปลี่ยนแปลงไป สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปก็จะค่อยๆ ตายลง
และอาจสูญพันธุ์ไปในที่สุด สาหรับผลกระทบต่อมนุษย์นั้น อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นอาจทาให้บางพื้นที่กลายเป็น
ทะเลทราย ประชาชนจะขาดแคลนอาหารและน้าดื่ม บางพื้นที่ประสบปัญหาน้าท่วมหนักเนื่องจากฝนตกรุนแรง
มากขึ้น น้าแข็งขั้วโลกและบนยอดเขาสูงจะละลาย ทาให้ปริมาณน้าทะเลเพิ่มสูงขึ้น พื้นที่ชายฝั่งทะเลจะได้รับ
ผลกระทบจากน้าทะเลท่วมโดยตรง อาจทาให้พื้นที่ชายฝั่งทะเลบางแห่งจมหายไปอย่างถาวร การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในบริเวณละติจูดสูงจะเกิดขึ้นมากกว่าในบริเวณเขตร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จะมีลักษณะแตกต่างกันในบริเวณที่ต่างกัน ในขณะที่บางภูมิภาคมีฝนตกหนักรุนแรง แต่ในภูมิภาคอื่นในช่วงเวลา
เดียวกันอาจมีความแห้งแล้งต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน ผลกระทบและความสูญเสียจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศขึ้นอยู่กับระดับการพัฒนาของแต่ละประเทศ เช่นการเกิดพายุหมุนเขตร้อนรุนแรงในประเทศแถบ
เอเชียใต้ อาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อทรัพย์สินประเภทอาคารสิ่งก่อสร้างไม่มากนัก เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นชนบทแต่ก็สามารถทาให้ประชากรเสียชีวิตได้นับหมื่น ขณะที่หากเกิดเหตุเดียวกันในประเทศสหรัฐอเมริกา
อาจจะทาให้ประชากรเสียชีวิตน้อยกว่า แต่อาจทาลายอาคารสิ่งก่อสร้างมูลค่ามหาศาลได้ ในสังคมเดียวกัน
อาจจะมีผลกระทบต่อบุคคลในสังคมแตกต่างกัน เช่น เมื่ออุณหภูมิพื้นผิวโลกสูงกว่าปกติ คนหนุ่มสาวจะไม่รู้สึก
ผิดปกติมากนักขณะที่ผู้สูงอายุและเด็กเล็กหรือผู้มีโรคประจาตัวอาจเสียชีวิตได้ นอกจากนี้ขนาดของผลกระทบ
จะแปรผันตามความสามารถของสังคมที่มีการเตรียมพร้อมในการรับมือและการแก้ปัญหาต่อเหตุการณ์ที่จะ
เกิดขึ้น เช่น หากเกิดเหตุการณ์ที่ระดับน้าทะเลสูงเพิ่มสูงขึ้น ประเทศพัฒนาที่มีการนาเอาเทคโนโลยีในการ
ปูองกันน้าท่วมชายฝั่งไปใช้ก็จะมีผลกระทบและความสูญเสียน้อยกว่าประเทศด้อยพัฒนาที่ขาดแคลนเทคโนโลยี
และปัจจัยขั้นพื้นฐานในการปูองกันน้าท่วมชายฝั่ง เป็นต้น
โดยสรุป ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้ ดังนี้
1) ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกส่งผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ได้ โดยเฉพาะการเกิดโรคติดต่อ
และการเกิดอันตรายจากความร้อน
2) ผลกระทบต่อการผลิตอาหาร
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระดับโลกและระดับภูมิภาคในระยะยาว จะส่งผลกระทบที่มีต่อการผลิต
อาหารจากพืช การผลิตอาหารจากปศุสัตว์ และการผลิตอาหารจากการประมง
3) ผลกระทบต่อการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้าทะเล
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีต่อการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้าทะเล จะทาให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ชายฝั่ง ผลกระทบต่อการจมตัวของแผ่นดิน และผลกระทบจากความรุนแรงของลมฟูาอากาศกับภาวะน้าท่วม
ชายฝั่ง
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4. การดาเนินการต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย
ประเทศไทยได้ร่วมลงนามและให้สัตยาบันต่อพิธีสารเกียวโตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 และเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2545 ตามลาดับ ถึงแม้ประเทศไทยจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศกาลังพัฒนาตามบัญชีประเทศของ
อนุสัญญาฯที่ไม่มีพันธกรณีในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Non Annex) แต่ก็มีส่วนร่วมในการลด
ก๊าซสเรือนกระจกผ่านกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) ตามพิธีสารเกียว
โตได้
ทั้งนี้ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้ดาเนินการจัดทาแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติขึ้น โดยครอบคลุม
ระยะเวลาดาเนินการ 10 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2553–2562) ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับมือและลดความล่อแหลมต่อ
ผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซ บน
พื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการดาเนินงานในกรอบความร่วมมือกับต่างประเทศ
ในการดาเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยได้กระจายความรับผิดชอบไป
ตามหน่วยงานต่างๆดังนี้ (สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2557)
1) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
2) สานักประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3) ศูนย์จัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Center of Excellence for Climate Change
Knowledgement: CCKM)
4) ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
5) กรมอุตุนิยมวิทยา
6) สานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้าและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.)
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กิจกรรม 8.1.4
จงยกตัวอย่างผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศซึ่ งส่ งผลให้เกิดเกิดอันตรายจากความร้อน
แนวตอบกิจกรรม 8.1.4
ร่ างกายของมนุษย์มีกลไกในการปรับตัวตามธรรมชาติหากต้องอยูใ่ นสิ่ งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงด้วยการ
ขยายตัวของหลอดเลือดที่ผวิ หนังและการหลัง่ เหงื่อเพื่อระบายความร้อนออกจากร่ างกาย ความเจ็บป่ วยที่เป็ นผล
มาจากความร้อนจะเกิดขึ้นในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิกะทันหัน ได้แก่ การเกิดคลื่นความร้อน
(Heat Wave) หรื อบุคคลนั้นมีการออกแรงมาก ขณะที่ทางานอยูใ่ นบรรยากาศที่ร้อนอบอ้าว ทาให้ร่างกายมีการ
เผาผลาญพลังงานมาก จนกลไกการระบายความร้อนออกจากร่ างกายสู่ บรรยากาศภายนอกทาได้นอ้ ยกว่าความ
ร้อนที่เกิดขึ้นในร่ างกาย อุณหภูมิภายในร่ างกายจะสู งขึ้น มีการสู ญเสี ยน้ าและเกลือแร่ จนทาให้ร่างกายอ่อนเพลีย
(Heat Exhaustion) ต่อมาจะเกิดตะคริ ว (Heat Cramp) และหากอุณหภูมิร่างกายสู งขึ้นเกิน 41 องศาเซลเซี ยส จะ
ทาให้ศูนย์กลางควบคุมอุณหภูมิกายของสมองเสี ยไป ระดับการรู ้สติเสี ยไป อาจมีอาการชัก หมดสติ และเสี ยชีวติ
ได้ ภาวะนี้เรี ยกว่า “Heat Stroke” ส่ วนมาก Heat Stroke จะเกิดกับผูส้ ู งอายุ เด็กทารกหรื อผูป้ ่ วยที่มีความสามารถ
ในการปรับตัวของร่ างกายน้อยกว่าคนที่แข็งแรงทัว่ ไป
อุณหภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงรุ นแรงมาก ๆ ทั้งร้อนและเย็นต่างก็มีผลต่อสรี ระของมนุษย์และทาลายอวัยวะ
บางอย่างและนาไปสู่ ความเจ็บป่ วยหรื อเสี ยชีวติ ได้ ความร้อนจะทาให้คนเสี ยสติและเสี ยชีวติ เพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงที่เกิดคลื่นความร้อน
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ตอนที่ 8.2
การจัดการมลพิษทางอากาศ
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 8.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่อง
8.2.1 หลักการจัดการมลพิษทางอากาศ
8.2.2 อุตุนิยมวิทยากับการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศ
8.2.3 กฎหมายและองค์กรเกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางอากาศ
แนวคิด
1. การจัดการภาวะมลพิษทางอากาศเป็นการดาเนินการเพื่อให้ได้คุณภาพอากาศในสิ่งแวดล้อมที่ดี
ประกอบด้วยการกาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ การติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศ การ
ควบคุมมลพิษทางอากาศ การให้การศึกษาและประชาสัมพันธ์ด้านมลพิษทางอากาศ และการศึกษา
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านมลพิษทางอากาศ
2. สภาพทางอุตุนิยมวิทยาเป็นปัจจัยหลักทีม่ ีผลต่อการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศ
สภาพทางอุตุนิยมวิทยาที่สาคัญและควรจะต้องรู้ ได้แก่ กระแสลม สภาวะเสถียรของ
บรรยากาศ อินเวอร์ชัน และลักษณะของพลูมและสภาวะเสถียร
3. กฎหมายที่สาคัญด้านการจัดการมลพิษทางอากาศได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งมีองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมาย คือ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงสาธารณสุข
ตามลาดับ
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 8.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายหลักการจัดการมลพิษทางอากาศได้
2. อธิบายสภาพทางอุตุนิยมวิทยาและการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศได้
3. อธิบายกฎหมายและองค์กรเกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางอากาศได้
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เรื่องที่ 8.2.1
หลักการจัดการมลพิษทางอากาศ
การจัดการภาวะมลพิษทางอากาศเป็นการดาเนินการเพื่อให้ได้คุณภาพอากาศในสิ่งแวดล้อมที่ดี อยู่ใน
สภาวะที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและรบกวนคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนไม่ทาให้เกิด
ความเสียหายต่อพืช สัตว์ ทรัพย์สิน และสภาวะแวดล้อมด้านต่างๆ ในการจัดการมลพิษทางอากาศจะต้องมีการ
ดาเนินการดังต่อไปนี้ (จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ, 2546)
1. การกาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ
มาตรฐานคุณภาพอากาศเป็นระดับของคุณภาพอากาศที่พึงประสงค์ซึ่งใช้สาหรับการเปรียบเทียบกับ
คุณภาพอากาศในบรรยากาศที่จุดใดจุดหนึ่งว่าเป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กาหนดไว้หรือไม่ หากเป็นไปตามค่า
มาตรฐานก็แสดงว่าคุณภาพอากาศในจุดนั้นมีความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ตรงกันข้ามถ้าหาก
คุณภาพอากาศไม่เป็นไปตามค่ามาตรฐาน ก็อาจจะส่งผลกระทบและความเสียหายต่อสุขภาพอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมได้ มาตรฐานคุณภาพอากาศแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ มาตรฐานคุณภาพอากาศจากแหล่ง กาเนิด
และมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ดังนี้
1.1 มาตรฐานคุณภาพอากาศจากแหล่งกาเนิด (Emission Standards) เป็นระดับของปริมาณ
หรือความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศชนิดต่างๆ ที่ยอมให้ระบายออกจากแหล่งกาเนิดแต่ละประเภท การ
กาหนดมาตรฐานอากาศเสียจากแหล่งกาเนิดทาได้ 2 วิธี คือ วิธีแรกทาโดยการใช้มาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศเป็นเกณฑ์ กล่าวคือกาหนดให้ปริมาณของสารมลพิษทางอากาศที่ถูกระบายออกจากแหล่งกาเนิดสู่
บรรยากาศ จะต้องไม่เกินระดับที่ทาให้คุณภาพอากาศในบรรยากาศเสื่อมโทรมลงไปกว่ามาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศที่ได้กาหนดไว้ วิธีนี้เหมาะกับการกาหนดมาตรฐานแหล่งกาเนิดมลพิษทางอากาศที่ใช้
สาหรับพืน้ ที่ใดพื้นที่หนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น เพื่อลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศในพื้นที่ดังกล่าว อีกวิธีหนึ่งทา
โดยใช้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีควบคุมเป็นเกณฑ์ โดยการกาหนดให้มาตรฐานอากาศเสียจากแหล่งกาเนิด
เป็นระดับต่าที่สุดเท่าที่เทคโนโลยีการควบคุมที่มีอยู่จะสามารถทาได้ (Best Available Control Technology)
โดยอาจจะพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในทางเศรษฐกิจประกอบด้วย แต่ไม่ได้นามาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศมาร่วมพิจารณา วิธีนี้ใช้สาหรับกาหนดมาตรฐานแหล่งกาเนิดมลพิษทางอากาศในพื้นที่ทั่วไป จึงทาให้
เกิดความเท่าเทียมกัน ไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างโรงงานที่ตั้งอยู่ในคนละพื้นที่ แต่อาจจะมั่นใจไม่ได้ว่า
จะทาให้อากาศในบรรยากาศมีคุณภาพอยู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่กาหนดไว้ ทั้งนี้
เพราะว่าหากมีแหล่งกาเนิดมลพิษทางอากาศเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าแต่ละแหล่งจะปล่อยมลพิษทางอากาศไม่เกินค่า
มาตรฐาน แต่ปริมาณมลพิษทางอากาศที่รวมกันอาจทาให้คุณภาพอากาศเสื่อมโทรมลงไปกว่ามาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศที่กาหนดไว้ได้ ดังนั้น ในการกาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศจากแหล่งกาเนิดจึงต้อง
เลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งให้เหมาะสมสาหรับแต่ละพื้นที่ มาตรฐานคุณภาพอากาศจากแหล่งกาเนิดของประเทศไทยมี
3 ลักษณะ คือ 1) มาตรฐานคุณภาพอากาศจากแหล่งกาเนิดยานพาหนะ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ
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ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 2) มาตรฐานคุณภาพอากาศจากแหล่งกาเนิด
อุตสาหกรรม ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และออกตามความในพระราชบัญญัติการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 สาหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม และ 3)
ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศจากแหล่งกาเนิดอื่นๆ ซึ่งแหล่งกาเนิดอื่นๆ ที่สาคัญ ได้แก่ โรงไฟฟูา เตาเผาขยะ
มูลฝอย เหมืองแร่ และโรงงานเหล็ก เป็นต้น ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
1.2 มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (Ambient Air Quality Standard) คือ เปูาหมาย
ระดับคุณภาพอากาศของบรรยากาศที่ต้องการในรูปของความเข้มข้นเฉลี่ยของสารมลพิษทางอากาศแต่ละชนิด
ในบรรยากาศตามช่วงระยะเวลาที่กาหนดไว้ เพื่อปกปูองสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงพืช สัตว์ ทรัพย์สิน
และทัศนียภาพ ประเทศไทยได้มีการประกาศค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศขึ้นเป็นครั้งแรกใน พ.ศ. 2524 โดย
สานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปัจจุบันได้มีการพัฒนามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ขึ้นมาใช้หลายด้าน ได้แก่ มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป มาตรฐานค่าแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ในบรรยากาศในเวลา 1ชั่วโมง มาตรฐานค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ปี มาตรฐาน
ค่าเฝูาระวังสาหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง และมาตรฐานค่าก๊าซ
คาร์บอนไดซัลไฟด์ในบรรยากาศในเวลา 24 ชั่วโมง (กรมควบคุมมลพิษ, 2557. สืบค้นจาก
http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_airsnd01.html)
นอกจากนี้ประเทศไทยได้มีการพิจารณานาค่าดัชนีคุณภาพอากาศมาใช้ เพื่อทาให้สามารถพิจารณา
เปรียบเทียบคุณภาพอากาศในบรรยากาศกับมาตรฐานที่กาหนดไว้ได้ง่ายขึ้น กรมควบคุมมลพิษได้กาหนดตาราง
แสดงการเทียบค่าความเข้มข้นของสารมลพิษเป็นค่าดัชนีคุณภาพอากาศ โดยแบ่งค่าดัชนีมาตรฐานออกเป็น 5
ระดับ ดังตารางที่ 8.3 และกาหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอากาศที่ยอมรับไม่เกินกว่า 100
ตารางที่ 8.3 แสดงค่าดัชนีมาตรฐานและเทียบค่าความเข้มข้นของฝุุนขนาดเล็กและผลกระทบของประเทศไทย
ค่าดัชนีมาตรฐาน
คุณภาพอากาศ
ค่าความเข้มข้นของฝุ่นขนาดเล็ก (g/m3)
50
40
ดี
100
120
ปานกลาง
200
350
มีผลกระทบต่อสุขภาพ
300
420
มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก
500
600
เป็นอันตราย
นอกจากมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปแล้ว ปัจจุบันในประเทศที่พัฒนาแล้วได้ให้
ความสาคัญของคุณภาพอากาศภายในอาคารไม่น้อยไปกว่าคุณภาพอากาศภายนอกอาคาร เช่น ประเทศสิงคโปร์
ได้ออกกฎหมายเพื่อควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร เพื่อให้มีการออกแบบและติดตั้งเครื่องปรับอากาศและ
ระบบระบายอากาศในอาคารที่เหมาะสม สาหรับประเทศไทยยังไม่มีการกาหนดมาตรฐานดังกล่าว มีเพียงแต่ค่า
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มาตรฐานคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ซึ่งกาหนดขึ้นตาม พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554 เท่านั้น
2. การติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศ
การติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศ เป็นการตรวจวัดความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศเพื่อ
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศที่กาหนดไว้ ดังนั้นจึงต้องมีการติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศ 2
ลักษณะตามชนิดของมาตรฐานคุณภาพอากาศ ได้แก่ 1) การติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศจาก
แหล่งกาเนิด (Emission Monitoring) และ 2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (Air
Quality Surveillance) สาหรับการติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศจากแหล่งกาเนิดทาเพื่อควบคุมการ
ระบายสารมลพิษทางอากาศจากแหล่งกาเนิดต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพอากาศจากแหล่งกาเนิด
นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้รับจากการติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศจากแหล่งกาเนิดยังสามารถนาไปใช้ประโยชน์
เป็นข้อมูลสาหรับการทานายการแพร่กระจายของสารมลพิษทางอากาศในบรรยากาศด้วยแบบจาลองทาง
คณิตศาสตร์ ใช้ในการวางแผนการใช้ที่ดิน และใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการควบคุมการระบายอากาศ
เสียจากแหล่งกาเนิด เป็นต้น
ส่วนการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ เป็นการติดตามตรวจวัดความเข้มข้นของ
สารมลพิษทางอากาศชนิดต่างๆ ในบรรยากาศเป็นประจาอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินคุณภาพของอากาศใน
บรรยากาศในพื้นที่ โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่กาหนดไว้ และยังใช้ข้อมูลที่
ได้รับในการติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ใช้ประกอบการประเมินผล
กระทบและอันตรายที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ และใช้ประกอบการประเมินผลการควบคุมมลพิษทางอากาศ
เป็นต้น
หน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศ ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งดาเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ทั่ว
ประเทศไทย เพื่อติดตามตรวจสอบปัญหามลพิษทางอากาศรวมทั้งเป็นการเฝูาระวังปูองกันปัญหามลพิษทาง
อากาศที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อที่จะดาเนินการปูองกันแก้ไขได้อย่างทันท่วงที กรมควบคุมมลพิษได้ติดตั้งสถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้งในรูปแบบของสถานีระบบเครือข่ายและสถานีแบบชั่วคราว
หน่วยงานที่สาคัญอีกหน่วยงานหนึ่งที่ทาหน้าที่เฝูาระวังมลพิษทางอากาศ ได้แก่ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข โดยทั่วไปกรมอนามัยดาเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปแบบสถานีตรวจวัดแบบเคลื่อนที่โดย
ใช้รถสถานีตรวจวัดเข้าไปตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ที่มีปัญหาหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหามลพิษทาง
อากาศ
นอกจากหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นแล้วยังมีหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งทาการตรวจวัดคุณภาพอากาศเป็นครั้ง
คราวเฉพาะพื้นที่และเฉพาะบางเวลา โดยเฉพาะในกรณีที่เกิดปัญหาภาวะมลพิษทางอากาศขึ้น หน่วยงานเหล่านี้
ได้แก่ สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคและสานักงานสาธารณสุขจังหวัดต่างๆ เป็นต้น
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3. การควบคุมมลพิษทางอากาศ
การควบคุมมลพิษทางอากาศ (Air Pollution Control) เป็นการกาหนดและดาเนินการตามมาตรการ
ต่างๆ ให้บรรลุเปูาหมายคุณภาพอากาศที่กาหนดไว้ เพื่อลดปริมาณการระบายสารมลพิษทางอากาศจาก
แหล่งกาเนิดให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพอากาศจากแหล่งกาเนิดที่กาหนดไว้ มาตรการในการควบคุมมลพิษ
ทางอากาศที่ใช้ในการควบคุมมลพิษทางอากาศ ได้แก่ การบังคับใช้มาตรฐานคุณภาพอากาศจากแหล่งกาเนิด
การติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศจากแหล่งกาเนิด การใช้เชื้อเพลิงที่มีมลพิษต่า การปรับปรุงสภาพ
การจราจรให้คล่องตัวขึ้น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางอากาศของโครงการต่างๆ การออกใบอนุญาต
ดาเนินการของแหล่งกาเนิดมลพิษทางอากาศต่างๆ การวางแผนการใช้ที่ดินและการวางผังเมือง การควบคุมการ
ก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ การรายงานผลคุณภาพอากาศเป็นประจา การวางแผนฉุกเฉินสาหรับภาวะ
มลพิษทางอากาศ การปูองกันอันตรายส่วนบุคคลจากมลพิษทางอากาศ เป็นต้น (Tripod, 2557 สืบค้นจาก
http://sbsomkiet.tripod.com/pollute/air.htm)
4. การให้การศึกษาและประชาสัมพันธ์ด้านมลพิษทางอากาศ
การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจะสาเร็จไม่ได้หากไม่ได้รบั ความร่วมมือจากประชาชน การ
ที่จะได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการแก้ไขปัญหาจะต้องเริม่ ต้นจากการให้ความรู้ที่ถกู ต้อง การ
สร้างทัศนคติ และการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของประชาชนให้เหมาะสม การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
และข่าวสารต่างๆ แก่ประชาชน จะทาให้ประชาชนมีความเข้าใจถึงรากฐาน คุณภาพของอากาศและ
ความรุนแรงของปัญหาภาวะมลพิษทางอากาศที่เป็นอยู่ รวมทั้งอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ในการให้ความรู้
ด้านมลพิษทางอากาศนัน้ อาจดาเนินการได้ 2 ลักษณะ คือ การสอนหรือการให้การศึกษาในระบบการ
เรียนการสอนโดยสอดแทรกในหลักสูตรต่างๆ ตั้งแต่วยั ก่อนประถม ศึกษาจนถึงอุดมศึกษา และการให้
ความรู้นอกระบบโรงเรียนโดยการให้ความรู้ความเข้าใจผ่านสื่อมวลชนประเภทต่างๆ ได้แก่ วิทยุ
โทรทัศน์ สือ่ ออนไลน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น หน่วยงานที่ให้การศึกษา
ประชาสัมพันธ์ด้านมลพิษทางอากาศ มีดังต่อไปนี้
4.1 หน่วยงานของรัฐ องค์กรของรัฐหลายหน่วยงานที่ทาหน้าในการให้ความรู้ด้านมลพิษทาง
อากาศ องค์กรรัฐที่เน้นการรณรงค์เผยแพร่ความรู้และจิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางคือ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจหลักในการ
ส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม โดยการจัดให้มีสอื่ ชนิดต่างๆ เพื่อให้ความรู้เรื่อง
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา ภูมปิ ัญญาท้องถิน่ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิชมุ ชนใน
การจัดการทรัพยากร รัฐธรรมนูญกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมทั้งการผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและจิตสานึกทีด่ ีในเรื่องสิ่งแวดล้อมของสังคมโดยรวม โดยดาเนินการผ่านระบบการศึกษาทั้ง
ในและนอกระบบโรงเรียน การรณรงค์ผ่านสื่อมวลชน การพัฒนาสื่อรูปแบบต่างๆ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้ทันสมัยและสามารถกระจายสู่กลุ่มเปูาหมายได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
4.2 สถาบันการศึกษา ปัจจุบันการศึกษาในด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งครอบคลุมถึงด้านมลพิษทาง
อากาศนั้นได้รบั การบรรจุและสอดแทรกเข้าไว้ในหลักสูตรการศึกษาในระดับต่างๆ ตั้งแต่วัยก่อน
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ประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา ในส่วนของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษานัน้ ได้มีการจัดการเรียน
การสอนในด้านนี้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2492 โดยมีการก่อตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ขนึ้ ในมหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ หรือมหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน ซึ่งเน้นการเรียนการสอนด้านการจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ปัจจุบนั ได้มกี ารจัดการเรียนการสอนนี้ในหลักสูตรด้าน
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชน
อย่างแพร่หลาย
4.3 หน่วยงานเอกชน องค์การพัฒนาเอกชนเกิดขึ้นมาภายหลัง พ.ศ. 2516 โดยเกิดจาก
ปัญญาชนที่สนใจปัญหาการพัฒนาในชนบท มียุทธศาสตร์สนับสนุนความเข็มแข็งของชุมชน ในการ
พัฒนางานในช่วงแรกๆ จะเป็นแบบกระแสความคิดวัฒนธรรมชุมชนทีเ่ ข้าไปร่วมกับชุมชนท้องถิ่นใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ และความเป็นอยูข่ องชุมชน ต่อมาได้ขยายประเด็นไปสูก่ ารสร้างเสริมความ
เข้มแข็งชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ บนฐานภูมปิ ัญญาท้องถิ่น และสิทธิชุมชนในการ
จัดการทรัพยากร
4.4 สื่อมวลชน อาจกล่าวได้ว่า สื่อมวลชนเป็นปัจจัยสาคัญต่อกระแสการตื่นตัวด้าน
สิ่งแวดล้อมในสังคมไทย บทบาทของสื่อมวลชน ได้แก่ การรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม การติดตามนโยบาย
และโครงการของรัฐและเอกชนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น นอกจากนีส้ ื่อมวล ชนก็ทาหน้าที่
ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และค่านิยมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในวงกว้าง โดย
ส่วนมากเป็นรายการสารคดีและข่าวทางโทรทัศน์ วิทยุ และนิตยสารต่างๆ
4.5 ชุมชนท้องถิ่น ขบวนการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่มีพลังงานมากที่สุดในการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรก็คอื ขบวนการของประชาชน
ในท้องถิ่น ซึ่งทามาหากินบนฐานทรัพยากรท้องถิน่ บทบาทของขบวนการเหล่านี้คือการคัดค้าน
โครงการพัฒนาที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น เช่น การคัดค้านการ
สร้างโรงไฟฟูา เป็นต้น นอกจากบทบาทของขบวนการประชาชนในท้องถิ่นชนบทแล้ว ในภาคเมืองเอง
ก็เกิดกลุม่ ท้องถิ่นจานวนมากที่มุ่งรักษา ปกปูอง ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเมือง ซึ่งกลุ่มท้องถิ่นเหล่านี้
กาลังเชื่อมโยงกับขบวนการเคลื่อนไหวในภาคชนบท อันจะก่อให้เกิดเป็นเครือข่ายประชาชนทีเ่ ข้มแข็ง
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
5. การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านมลพิษทางอากาศ
ในประเทศพัฒนาได้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งประเทศไทยได้นาผลจากการวิจัยและพัฒนาดังกล่าวมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหามลพิษ
ทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้เครื่องยนต์สาหรับยานพาหนะที่ทาให้เกิดมลพิษน้อยลง การ
ปรับปรุงคุณภาพน้ามันเชื้อเพลิงต่างๆ เช่น การใช้น้ามันไร้สารตะกั่ว การลดปริมาณกามะถันในเชื้อเพลิง เป็นต้น
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สาหรับการดาเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในระดับประเทศนั้น มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
ดาเนินการด้านนี้ ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นต้น หน่วยงาน
ที่สนับสนุนเงินทุนวิจัยที่สาคัญ ได้แก่ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานต่างๆเหล่านี้
ได้ผลิตงานวิจัยที่ใช้การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่เป็นประโยชน์ออกมามากมายและต่อเนื่อง
กิจกรรม 8.2.1
มาตรฐานคุณภาพอากาศแบ่งออกเป็นกี่ประเภท อย่างไรบ้าง
แนวตอบกิจกรรม 8.2.1
มาตรฐานคุณภาพอากาศแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ มาตรฐานคุณภาพอากาศจากแหล่งกาเนิด
และมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ มาตรฐานคุณภาพอากาศเป็นระดับความเข้มข้นของสารมลพิษทาง
อากาศชนิดต่างๆ ที่ยอมให้ระบายออกจากแหล่งกาเนิดแต่ละประเภท ส่วนมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ คือ ระดับคุณภาพอากาศของบรรยากาศที่กาหนดขึ้นในรูปของความเข้มข้นเฉลี่ยของสารมลพิษทาง
อากาศแต่ละชนิดในบรรยากาศตามช่วงระยะเวลาที่กาหนดไว้
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เรื่องที่ 8.2.2
อุตุนิยมวิทยากับการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศ
อุตุนิยมวิทยาเป็นการศึกษาเพื่อพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของภูมอิ ากาศ สภาพอุตุนยิ ม
วิทยาเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศ จึงมีความจาเป็นต้องเรียนรู้
เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาเพื่อทราบถึงการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศทีถ่ ูกต้อง และสามารถ
ดาเนินการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป สภาพ
ทางอุตุนิยมวิทยาที่สาคัญและควรจะต้องรู้ มีดังต่อไปนี้ (จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ, 2546)
1. กระแสลม
อากาศหรือบรรยากาศที่หอ่ หุ้มโลกไว้จะมีการหมุนเวียนอยูต่ ลอดเวลาดังภาพที่ 8.1 ในส่วนที่
พื้นผิวโลกเรียบลมที่ผิวโลกจะพัดจากเส้นแวงที่ 30 องศาทั้งเหนือและใต้ไปยังเส้นศูนย์สตู ร และพัดไป
ที่ขั้วโลกเหนือและใต้ไปพบกับลมจากขั้วโลกเหนือและใต้ที่เส้นแวง 60 องศาเหนือและใต้ ทิศทางของ
ลมจะเบี่ยงเบนไปตามอิทธิพลของการหมุนรอบตัวเองของโลก ส่วนลมที่ระดับต่างๆ เหนือผิวโลกจะพัด
หมุนเวียนขึ้นไปจากผิวโลกแล้วย้อนกลับลงมาเป็นวงแยกไปตามส่วนต่างๆ ของผิวโลก แต่ในความเป็น
จริง ผิวโลกไม่ได้ราบเรียบทั้งหมด รวมถึงยังมีปัจจัยอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องอีกมาก เช่น สภาพภูมิประเทศ
ความร้อนที่พนื้ ผิวโลกซึ่งแตกต่างกันเนื่องจากฤดูกาล อุณหภูมิที่พนื้ ดินและพื้นน้า เป็นต้น ดังนั้นการ
หมุนเวียนของกระแสลมในบรรยากาศโลกจึงอาจแตกต่างไปจากทีก่ ล่าวมาแล้ว การหมุนเวียนของ
กระแสลมนี้มีผลต่อการพัดมลพิษทางอากาศให้แพร่กระจายไปในทิศทางต่างๆได้

ภาพที่ 8.1 กระแสลมโลก
ที่มา: สาวิตรี จันทรานุรักษ์. สืบค้นจาก
http://pirun.ku.ac.th/~fagisvtc/buddhism/activity/En-vironment/climatechangesawitri.htm
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นอกจากนี้ลมท้องถิน่ ก็มีส่วนสาคัญต่อการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศเป็นอย่างยิ่ง ลม
ท้องถิ่นทีม่ ีความสาคัญมาก ได้แก่ ลมบก ลมทะเล ในเวลากลางวันพื้นดินจะร้อนเร็วกว่าพื้นน้าทาให้
อากาศบนพื้นดินลอยขึ้นสู่เบื้องบนและทาให้ความกดอากาศที่พนื้ ดินต่ากว่าพื้นน้า ลมจึงพัดจากทะเล
เข้าสู่พนื้ ดินเรียกว่า ลมทะเล ตรงกันข้ามในช่วงเวลากลางคืนพืน้ ดินจะคายความร้อนได้เร็วกว่าพื้นน้า
อุณหภูมจิ ึงต่ากว่าพืน้ น้า ความกดอากาศที่พนื้ ดินจึงสูงกว่าพื้นน้า ลมจึงพัดออกจากพื้นดินไปสู่พนื้ น้า
เรียกว่า ลมบก ลักษณะของลมบกลมทะเล ดังภาพที่ 8.2

ภาพที่ 8.2 ลมบก ลมทะเล
ลมท้องถิน่ อีกอย่างหนึ่งทีม่ คี วามสาคัญไม่น้อยไปกว่ากัน ได้แก่ ลมหุบเขา ในช่วงเวลากลางวัน
อากาศบริเวณเนินเขาซึ่งอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากกว่า จะร้อนกว่าอากาศในบริเวณหุบเขา อากาศใน
บริเวณเนินเขาจึงลอยขึ้นสูเ่ บื้องบน อากาศจากหุบเขาจะเคลื่อนตัวเข้าไปแทนที่ ทาให้เกิดลมพัดจาก
หุบเขาสู่เนินเขา ในเวลากลางคืนบริเวณหุบเขาคายความร้อนช้ากว่าจึงเกิดลมพัดจากเนินเขาลงมาสู่
หุบเขา ดังภาพที่ 8.3

ภาพที่ 8.3 ลมหุบเขา
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2. สภาวะเสถียรของบรรยากาศ
สภาวะเสถียรของบรรยากาศมี 3 ลักษณะ ได้แก่ สภาพอันสเตเบิล (Unstable Condition)
สภาพสเตเบิล (Stable Condition) และสภาพนิวทรอล (Neutral Condition) สภาวะเสถียรของ
บรรยากาศมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการเคลือ่ นทีข่ องอากาศในแนวดิ่งซึ่งจะส่งผลต่อการกระจายตัว
ของมลพิษทางอากาศ จากภาพที่ 8.4 จะเห็นได้ว่าในสภาพอันสเตเบิล หากปริมาตรอากาศจานวนหนึ่ง
(A Parcel of Air) ที่จุด A ซึ่งมีความสูงที่ Z0 และอุณหภูมิเท่ากับ T0 ถูกทาให้เคลื่อนที่สูงขึ้นด้วยแรง
ใดๆ ก็ตาม อุณหภูมขิ องปริมาตรอากาศนั้นจะสูงกว่าอากาศโดยรอบและปริมาตรอากาศนั้นจะมีความ
หนาแน่นต่ากว่าอากาศโดยรอบ ซึ่งสภาพเช่นนี้จะทาให้มันลอยตัวสูงขึ้นไปอีก ในทางกลับกันถ้าหากว่า
ทาให้มันเคลือ่ นที่ต่าลงมาด้วยแรงใดๆ อุณหภูมขิ องมันจะต่ากว่าอากาศโดยรอบและจะมีความ
หนาแน่นสูงกว่าอากาศโดยรอบ ซึ่งจะทาให้มนั ลอยตัวต่าลงไปอีก ดังนัน้ หากปริมาตรอากาศนีเ้ ป็น
มลพิษทางอากาศก็จะเกิดการกระจายตัวผสมและเจือจางในบรรยากาศได้ดี ความเข้มข้นของมลพิษจะ
ลดต่าลงมาก

ภาพที่ 8.4 สภาวะเสถียรของบรรยากาศ
ในสภาพสเตเบิลจะมีลกั ษณะตรงกันข้ามกับสภาพอันสเตเบิล กล่าวคือ เมื่อปริมาตรของอากาศ
ที่จุด A ถูกทาให้เคลื่อนที่สงู ขึ้นด้วยแรงใดๆ นั้น ตัวของมันจะมีอณ
ุ หภูมติ ่ากว่าอากาศโดยรอบและมี
ความหนาแน่นสูงกว่า ซึ่งจะทาให้มันลอยตัวกลับลงมาอยู่ในที่เดิมทีม่ ีอุณหภูมิของอากาศโดยรอบ
เท่ากับอุณหภูมขิ องตัวมันเอง และหากมีแรงกระทา ทาให้มันเคลือ่ นที่ต่าลง อุณหภูมิของมันจะสูงกว่า
อากาศโดยรอบและมีความหนาแน่นต่ากว่า ทาให้มันลอยตัวขึ้นไปอยูใ่ นระดับเดิมอีกครั้ง ในสภาพ
เช่นนีก้ ารเคลื่อนที่ในแนวดิง่ ของปริมาตรอากาศมีลักษณะตรงกันข้ามกับสภาพอันสเตเบิล

8-33

ในสภาพนิวทรอลนั้นเมื่อปริมาตรของอากาศที่จดุ A ถูกทาให้เคลื่อนที่สูงขึ้นหรือต่าลงด้วยแรง
ใดๆ อุณหภูมิและความหนาแน่นของมันจะเท่ากับอากาศโดยรอบ เมื่อถูกทาให้เคลื่อนที่ไปอยู่ที่จดุ ใด
มันก็จะหยุดนิ่งที่จดุ นั้นไม่มกี ารเคลื่อนไหวต่อไป การเคลื่อนทีใ่ นแนวดิ่งของอากาศในสภาพบรรยากาศ
แบบนี้จึงไม่เกิดขึ้นเลย
3. อินเวอร์ชัน
ตามปกติแล้วอุณหภูมขิ องบรรยากาศในชั้นโทรโปสเฟียร์ ซึ่งอยูต่ ิดกับผิวเปลือกโลกจะลดลง
ตามระดับความสูงของบรรยากาศ สภาพอินเวอร์ชนั (Inversion) จะเกิดขึ้นเมื่อมีการเพิ่มขึ้นของ
อุณหภูมิทคี่ วามสูงระดับใดระดับหนึ่งของบรรยากาศสูงขึ้นมาจากภาวะปกติ ดังภาพที่ 8.5 เมื่อเกิด
สภาพอินเวอร์ชนั ขึน้ ความเสถียรของบรรยากาศในบริเวณนั้นจะสูงมาก ซึ่งเป็นสภาพสเตเบิลสูงมาก
นั่นเอง ทาให้เกิดการยับยั้งการกระจายตัวและการเจือจางของมลพิษทางอากาศ ส่งผลทาให้มลพิษทาง
อากาศในบริเวณดังกล่าวมีความเข้มข้นสูง และเป็นภาวะที่ทาให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมได้

ภาพที่ 8.5 อินเวอร์ชัน
4. ลักษณะของพลูมและสภาวะเสถียร
พลูม (Plume) คือ กลุ่มควันที่ออกมาจากปล่องของโรงงานหรือปล่องของกิจกรรมอื่นๆ ที่มี
การเผาไหม้ การกระจายตัวของกลุม่ ควันขึน้ อยู่กบั สภาวะเสถียรของบรรยากาศโดยรอบ ดังนั้นเมื่อ
ทราบสภาวะเสถียรของบรรยากาศก็จะทาให้รู้ว่ามลพิษที่ออกมาจากปล่องควันจะมีการกระจายตัว
อย่างไร ทาให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบหรือไม่ ในทางตรงกันข้ามจากการ
สังเกตลักษณะของพลูมก็จะทาให้รู้ว่าสภาวะเสถียรของบรรยากาศในขณะนัน้ เป็นอย่างไร ลักษณะของ
พลูมแบ่งออกเป็น 6 ชนิด ดังต่อไปนี้ (ภาพที่ 8.6)
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4.1 ลูพปิง (Looping) เกิดขึ้นเมื่ออากาศมีความปั่นปุวนมาก และมีสภาพอันสเตเบิล จะเกิดขึ้น
ในฤดูร้อนที่มีท้องฟูาใสและแสงแดดจ้า ซึ่งทาให้เกิดกระแสวนของความปัน่ ปุวนของอากาศเนือ่ งจาก
ความร้อน และจะส่งผลให้พลูมกระจายได้อย่างรวดเร็ว
4.2 โคนนิ่ง (Coning) เกิดขึน้ เมื่อท้องฟูาเต็มไปด้วยเมฆในช่วงกลางวันหรือกลางคืน ความเร็ว
ลมปานกลางถึงลมแรง เมฆจะปูองกันการแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นสภาพนิวทรอล อากาศมีการ
หมุนเวียนเล็กน้อย กลุม่ ควันมีลักษณะเหมือนรูปกรวย กระจายตัวช้ากว่าแบบลูพปิง ปริมาณความ
เข้มข้นของมลพิษจะถูกพัดพาไปได้ไกลก่อนที่จะตกลงสู่พื้นดิน
4.3 แฟนนิ่ง (Fanning) เกิดจากการมีสภาพอินเวอร์ชนั ขึ้นทีเ่ หนือปล่องควัน บรรยากาศ
ค่อนข้างคงที่ไม่มีการหมุนเวียน กลุม่ ควันจะเคลือ่ นตัวไปทางใต้ลมที่ความสูงคงที่ การกระจายตัวของ
มลพิษทางแนวดิ่งจะน้อย ส่วนใหญ่จึงเป็นการกระจายทางแนวนอน อาจมีมลพิษบางส่วนตกลงสู่
พื้นดิน
4.4 ฟูมิเกชัน (Fumigation) เกิดขึ้นในสภาพสเตเบิลทีร่ ะยะความสูงไม่มากนักเหนือปลาย
ปล่องควัน และมีชั้นของบรรยากาศสภาพอันสเตเบิลอยู่ด้านล่างของกลุ่มควันนี้ ส่วนใหญ่จะเกิดขึน้ ใน
ฤดูร้อน ท้องฟูาแจ่มใสและมีลมอ่อนๆ มีสภาพอินเวอร์ชันอยู่เหนือกลุ่มควัน ในสภาพเช่นนีม้ ลพิษจะ
ถูกพัดพาลงสู่บนพื้นดิน
4.5 ลอพติ้ง (Lofting) เกิดเมื่อมีสภาพอินเวอร์ชนั ทางด้านล่างของกลุ่มควัน ทาให้มวลของ
อากาศทางด้านล่างของกลุม่ ควันไม่สามารถผสมกันได้ โดยทั่วไปจะเกิดจากการทีม่ ีสภาพอินเวอร์ชันที่
ระดับพื้นดิน ส่วนมากเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นตอนบ่ายๆ ภายใต้ท้องฟูาที่แจ่มใส เป็นภาวะบรรยากาศที่
ดีสาหรับการแพร่กระจายของมลพิษไปตามทิศทางลมโดยไม่ตกสู่พนื้ ดิน
4.6 แทรปปิ้ง (Trapping) เกิดขึ้นเมื่อกลุ่มควันถูกกักไว้ระหว่างสภาพอินเวอร์ชัน กลุ่มควันจึง
อยู่ตรงกลางของอินเวอร์ชนั ดังนั้นมลพิษจึงถูกจากัดให้อยู่ในบริเวณนั้น ไม่สามารถแพร่กระจาย
ออกมาสูบ่ รรยากาศข้างนอกอินเวอร์ชันหรือตกลงสูพ่ นื้ ดินได้
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ภาพที่ 8.6 ลักษณะของพลูมและสภาวะเสถียร
กิจกรรม 8.2.2
สภาพอินเวอร์ชนั มีผลต่อคุณภาพอากาศในบรรยากาศอย่างไร
แนวตอบกิจกรรม 8.2.2
เมื่อเกิดสภาพอินเวอร์ชันขึน้ ที่บริเวณใด ความเสถียรของบรรยากาศในบริเวณนัน้ จะสูงมาก ทา
ให้เกิดการยับยั้งการกระจายตัวและการเจือจางของมลพิษทางอากาศ ส่งผลให้มลพิษทางอากาศใน
บริเวณดังกล่าวมีความเข้มข้นสูง และเป็นภาวะที่ทาให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมได้
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เรื่องที่ 8.2.3
กฎหมายและองค์กรเกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางอากาศ
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษทางอากาศ
การควบคุมมลพิษทางอากาศในประเทศไทยได้ถกู กาหนดไว้ในกฎหมายแม่บทหลายฉบับ โดย
ให้อานาจผู้บังคับใช้กฎหมายนั้นๆ กาหนดมาตรการและวิธีการควบคุมและปูองกันมลพิษทางอากาศ
เป็นการเฉพาะได้ กฎหมายที่สาคัญได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 เป็นต้น (จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ, 2546)
1.1 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้ปรับปรุงมาจาก
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 ประกอบด้วย 115 มาตรา
มาตรา 64-68 เป็นเรือ่ งที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษทางอากาศโดยตรง ดังนี้
มาตรา 64-67 เกี่ยวกับยานพาหนะที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศเกินกว่าค่ามาตรฐาน โดยให้
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งให้ยานพาหนะหยุด เพื่อตรวจสอบเครื่องยนต์และอุปกรณ์ของยานพาหนะนั้น
รวมถึงมีอานาจสั่งห้ามใช้ยานพาหนะนั้นโดยเด็ดขาดหรือจนกว่าจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
มาตรา 68 เกี่ยวกับการกาหนดประเภทของแหล่งกาเนิดมลพิษทางอากาศที่จะต้องถูกควบคุมการ
ปล่อยมลพิษอากาศในรูปแบบต่างๆ ออกสู่บรรยากาศให้ไม่เกินค่ามาตรฐาน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกาเนิดมลพิษ ต้องจัดให้มีการบาบัดมลพิษทางอากาศเพื่อควบคุม กาจัด ลดหรือขจัดมลพิษซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ ตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษกาหนด
นอกจากนี้มีมาตราอื่นๆ อีกหลายมาตราที่มคี วามเกี่ยวข้องกับการจัดการและควบคุมมลพิษ
ทางอากาศ เช่น การเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ที่ก่อให้เกิดภาวะมลพิษทางอากาศ การกาหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศ การจัดทาแผนการจัดการคุณภาพอากาศ การกาหนดเขตควบคุมมลพิษทาง
อากาศ การวิเคราะห์ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศของโครงการหรือกิจการที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เป็นต้น
1.2 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศใช้เป็นครั้งแรกใน พ.ศ. 2512 ต่อมาได้มกี าร
ปรับปรุงเป็นครั้งคราว และในที่สดุ ก็พบว่าพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวมีบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนไม่เอื้ออานวยต่อการส่งเสริมการประกอบกิจการโรงงาน ทาให้มี
การยกเลิกฉบับเดิม และกาหนดใหม่เป็นพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ขึ้นและใช้มาจนถึง
ปัจจุบนั
กฎหมายฉบับนีไ้ ด้มีการกาหนดโรงงานเป็น 3 ประเภท ได้แก่ จาพวกที่ 1 จาพวกที่ 2 และ
จาพวกที่ 3 โดยคานึงถึงความจาเป็นในการควบคุม ดูแล การปูองกันเหตุเดือดร้อนราคาญ การปูองกัน
ความเสียหาย และการปูองกันอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบทีจ่ ะมีต่อประชาชนหรือ
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สิ่งแวดล้อม และในมาตรา 8 ได้ให้อานาจรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงที่ใช้บังคับโรงงานทั้ง 3 จาพวก
หรือจาพวกใดจาพวกหนึ่งก็ได้ ดังนี้
1.2.1 กาหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับที่ตั้งของโรงงาน สภาพแวดล้อมของโรงงาน ลักษณะอาคาร
ของโรงงานหรือลักษณะภายในของโรงงาน
1.2.2 กาหนดลักษณะ ประเภท หรือชนิดของเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งที่ต้อง
นามาใช้ในการประกอบกิจการโรงงาน
1.2.3 กาหนดให้มีคนงานซึ่งมีความรู้เฉพาะตามประเภท ชนิด หรือขนาดของโรงงานเพื่อ
ปฏิบตั หิ น้าที่หนึ่งหน้าที่ใดประจาโรงงาน
1.2.4 กาหนดหลักเกณฑ์ทตี่ ้องปฏิบตั ิ กรรมวิธีการผลิต และการจัดให้มีอปุ กรณ์หรือเครื่องมือ
อื่นใดเพื่อปูองกันหรือระงับหรือบรรเทาอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อนที่อาจเกิดแก่บุคคล
หรือทรัพย์สินทีอ่ ยู่ในโรงงานหรือที่อยูใ่ กล้เคียงกับโรงงาน
1.2.5 กาหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดขึน้ จากการประกอบกิจการโรงงาน
1.2.6 กาหนดให้มีการจัดทาเอกสารที่จาเป็นประจาโรงงาน เพือ่ ประโยชน์ในการควบคุมหรือ
ตรวจสอบการปฏิบัตติ ามกฎหมาย
1.2.7 กาหนดข้อมูลที่จาเป็นเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานที่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน
ต้องแจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราวหรือตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว้
1.2.8 กาหนดการอื่นใดเพือ่ คุ้มครองความปลอดภัยในการดาเนินงาน เพื่อปูองกันหรือระงับ
หรือบรรเทาอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน
จะเห็นว่าพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ได้ให้อานาจรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
อุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการจัดการ การปูองกันและควบคุมมลพิษทางอากาศ
โดยเฉพาะจากโรงงานอุตสาหกรรมได้หลายลักษณะตัง้ แต่การกาหนดทีต่ ั้งของโรงงานที่มีปัญหามลพิษ
ทางอากาศ การกาหนดเครือ่ งจักร อุปกรณ์ กรรมวิธกี ารผลิต หรือสิ่งอื่นใดทีต่ ้องนามาใช้ในการ
ประกอบกิจการโรงงาน การกาหนดให้มีคนงานที่มีความรู้เฉพาะด้านมลพิษทางอากาศ รวมทั้งกาหนด
มาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อยสารมลพิษทางอากาศ เป็นต้น
1.3 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสุขภาพอนามัย
สิ่งแวดล้อมหรือสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการควบคุมอันตรายและเหตุราคาญจากการประกอบ
กิจการต่างๆ ที่มตี ่อสุขภาพของประชาชน และได้กาหนดไว้ในมาตรา 31 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข โดยคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข มีอานาจในการกาหนดให้กิจการหนึ่งกิจการ
ใดเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ ซึ่งในปัจจุบนั ได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558 กาหนดให้กิจการ 141 ประเภท เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ซึ่งส่วนหนึ่งของกิจกรรมเหล่านีเ้ ป็นกิจการที่ก่อปัญหามลพิษทางอากาศ พระราชบัญญัตินใี้ ห้
อานาจรัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการ
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ในการควบคุมหรือกากับดูแลกิจกรรมหรือการดาเนินการในเรื่องต่างๆ และวิธดี าเนินการเพื่อ
ตรวจสอบ ควบคุม กากับ ดูแล หรือแก้ไขผลกระทบจากกิจกรรมหรือการดาเนินการในเรื่องเหล่านัน้
ต่อสภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน ในการดาเนินการระดับปฏิบัตไิ ด้มีการ
มอบอานาจให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการควบคุมดูแล โดยให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีอานาจในการออก
คาสั่งให้ระงับ กาจัด และควบคุมเหตุราคาญต่างๆ ทีอ่ าจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนได้
รวมถึงการออกคาสั่งให้ ปรับปรุง แก้ไขการอนุญาต หรือไม่อนุญาต การสั่งพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต และ
ถ้าปรากฏว่าไม่มีการปฏิบตั ติ ามที่ได้มีคาสั่งออกไป เจ้าพนักงานท้องถิน่ สามารถจัดการตามความ
จาเป็นเพื่อระงับและปูองกันมิให้เกิดเหตุราคาญขึ้นอีก โดยให้คดิ ค่าใช้จ่ายกับผูก้ อ่ ปัญหานัน้ ๆ และยัง
กาหนดให้มีเจ้าพนักงานสาธารณสุขเป็นผู้มีอานาจในการตรวจตรา ให้คาแนะนา ปรับปรุง แก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้คาแนะนาแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ในการวินิจฉัย สั่งการ หรือออกคาสั่ง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามที่กฏหมายกาหนด
2. องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษทางอากาศ
ประเทศไทยมีหน่วยงานทีม่ ีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศตามที่
กฎหมายกาหนดไว้หลายหน่วยงาน โดยมีความรับผิดชอบแตกต่างกันไป ซึ่งครอบคลุมการปูองกันและ
การควบคุมมลพิษทางอากาศตั้งแต่จดุ กาเนิด ทางผ่านหรือสื่อนามลพิษทางอากาศในสิ่งแวดล้อม และ
ที่จุดรับมลพิษ หน่วยงานทีม่ ีบทบาทสาคัญมีดังต่อไปนี้
2.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน่วยงานระดับกรมที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ด้านสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 จานวน
3 หน่วยงาน ในแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งครอบคลุมด้านการจัดการและ
ควบคุมมลพิษทางอากาศ ดังนี้
2.1.1 สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีอานาจหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ ได้แก่ การเสนอแนะนโยบายและแผนการจัดการและ
ควบคุมมลพิษทางอากาศ การสนับสนุนการดาเนินงานและประสานงานเพื่อนาแผนไปสูก่ ารปฏิบัตอิ ย่าง
เป็นรูปธรรม รวมทั้งการวิเคราะห์กลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนพิเศษภายใต้แผนปฏิบัตกิ าร
ด้านการควบคุมมลพิษทางอากาศ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด การให้เงินกู้
ดอกเบี้ยต่าจากกองทุนสิ่งแวดล้อมแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ตลอดจนการดาเนินการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการต่างๆ ที่อยูใ่ นข่ายที่ตอ้ งทาการวิเคราะห์ผลกระทบ รวมถึงการเสนอความเห็น
เพื่อประกอบการพิจารณาในการกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย โดยการกักเก็บและการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจก รวมทั้งศึกษา
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วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม. สืนค้นจาก http://www.onep.go.th/)
2.1.2 กรมควบคุมมลพิษ เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการกาหนดแนวทาง มาตรการในการ
จัดการและควบคุมมลพิษทางสิ่งแวดล้อมชนิดต่างๆ รวมทั้งมลพิษทางอากาศ ซึ่งอานาจหน้าที่ที่สาคัญ
ครอบคลุมถึง การเสนอแนะการกาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศและมาตรฐานควบคุมมลพิษทางอากาศจาก
แหล่งกาเนิด การจัดทาแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมาตรการในการควบคุม การปูองกันและแก้ไขปัญหา
รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบมลพิษทางอากาศ การพัฒนาระบบ รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมสาหรับระบบ
ต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการมลพิษทางอากาศ การประสานงานและดาเนินการเกี่ยวกับการฟื้นฟู
หรือระงับเหตุที่อาจเป็นอันตรายจากมลพิษทางอากาศ การดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ รวมทั้งการ
ประสานงานและดาเนินการเกี่ยวกับการฟื้นฟูหรือระงับเหตุที่อาจเป็นอันตรายจากมลพิษทางอากาศ เป็นต้น
(กรมควบคุมมลพิษ. สืนค้นจาก http://www.pcd.go.th/)
2.1.3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบในการให้ความรู้ การ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมลพิษทางอากาศให้แก่หน่วยงานของรัฐและ
เอกชนในรูปแบบและวิธีการต่างๆ การประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชน
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินการด้านส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนา
หลักสูตรและการดาเนินการฝึกอบรม จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านการจัดการมลพิษทางอากาศ
การวิจัยและพัฒนาวิธีการที่เหมาะสมสาหรับการดาเนินการและจัดการคุณภาพอากาศ เป็นต้น (กรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. สืบค้นจาก http://www.deqp.go.th/)
2.2 กระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรมทีม่ อี านาจหน้าทีต่ าม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มีดังต่อไปนี้
2.2.1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานนี้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางอากาศ
2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเป็นหน่วยงานวิชาการที่ให้คาปรึกษาและช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการโรงงาน
โดยมีหน้าที่ในด้านการวางแผนการจัดการมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม การศึกษาพัฒนา ส่งเสริมให้มี
การนาเทคโนโลยีและแผนการจัดการมลพิษทางอากาศที่ทันสมัยมาใช้ และทาหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลด้าน
สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ลักษณะที่สองเป็นหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ การดาเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร การตรวจสอบและออกใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน การควบคุมและ
ตรวจโรงงานด้านมลพิษทางอากาศ เป็นต้น (กรมโรงงานอุตสาหกรรม. สืบค้นจาก
http://www.diw.go.th/)
2.2.2 สานักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานนี้มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์
และจัดทาแผนการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวง จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไปของ
กระทรวงให้บรรลุเปูาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง รวมทั้งกากับและเร่งรัดการปฏิบัติ
ราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง รวมถึงการติดต่อ
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และประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภาระกิจด้านการจัดการและควบคุมมลพิษ
ทางอากาศเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานในด้านต่างๆ ดังกล่าว (สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม. สืน
ค้นจาก http://law.longdo.com/law/33/sub12825)
2.2.3 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวง
อุตสาหกรรม มีหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2522 ในการส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาให้มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเป็นกลุ่มเป็นก้อนในลักษณะของนิคมอุตสาหกรรม
รับผิดชอบในการพัฒนาและจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมโดยจัดพื้นที่สาหรับโรงงานอุตสาหกรรมให้เข้าไปอยู่รวมกัน
อย่างมีระบบระเบียบ และเป็นกลไกของรัฐบาลในการกระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมออกสู่ภูมิภาคทั่วประเทศ
โดยมี "นิคมอุตสาหกรรม" เป็นเครื่องมือดาเนินการ จัดให้มีระบบและการจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม การปูองกัน
และบรรเทาอุบัติภัยจากอุตสาหกรรม ภาระหน้าที่ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการและการควบคุมมลพิษทางอากาศโดยตรง ได้แก่ การจัดให้มีระบบและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและ
การปูองกันและบรรเทาอุบัติภัยจากอุตสาหกรรม (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. สืนค้นจาก
http://www.ieat.go.th/ieat/index.php/th/about-us/2013-09-13-10-13-00)
2.3 กระทรวงสาธารณสุข มีกรมอนามัยเป็นหน่วยงานในส่วนกลางที่ทาหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมีการกาหนดและพัฒนานโยบาย
ยุทธศาสตร์และแผนงานศึกษา การวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริม
สุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี รวมทั้งการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชน
รวมตลอดจนถึงการสนับสนุนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมี
สุขภาพดีโดยถ้วนหน้า ซึ่งภาระต่างๆ เหล่านี้ครอบคลุมถึงการดาเนินการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ
ด้วย (กระทรวงสาธารณสุข. สืนค้นจาก
http://www.anamai.moph.go.th/main.php?filename=role)
นอกจากหน่วยงานระดับกรมต่างๆ ในส่วนกลางดังกล่าวมาแล้วยังมีหน่วยงานต่างๆ ใน
ระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นที่ทาหน้าที่ควบคุมดูแลคุณภาพอากาศในเขตรับผิดชอบของหน่วย งาน
นั้นๆ เช่น สานักงานสิ่งแวดล้อมภาค ซึ่งทาหน้าที่ประสานงานการดาเนินงาน ตลอดจนติดตาม
ประเมินผล รวมถึงการจัดทาแผนและมาตรการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับภาค สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดด้วย ซึ่งทาหน้าที่จัดทาแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
รวมทั้งแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด รวมทั้งประสานงาน ตรวจ
สอบ ควบคุม และกากับดูแลแหล่งกาเนิดมลพิษ ส่วนสานักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งทาหน้าที่ศึกษา
ปัญหาด้านมลพิษ เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในอันตรายของสารมลพิษและแนวทางแก้ไข
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีกองอนามัยสิ่งแวดล้อม สานักอนามัยที่ดาเนินการในด้านนี้ รวมทั้งเทศบาล และ
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องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) ซึ่งมีอานาจหน้าทีต่ ามที่กฎหมายฉบับต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นได้
กระจายอานาจไปให้ อย่างไรก็ตามบทบาทในเรื่องมลพิษทางอากาศของหน่วยงานระดับท้องถิ่นใน
ปัจจุบนั ยังมีค่อนข้างน้อย แต่คาดว่าในอนาคตหน่วยงานดังกล่าวต้องมีบทบาทมากขึ้น เพราะต้องมี
หน้าที่ความรับผิดชอบในการดาเนินการตามที่กฎหมายดังกล่าวกาหนดไว้
นอกจากองค์กรของรัฐซึ่งรับผิดชอบในการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ
โดยตรงแล้วยังมีหน่วยงานอื่นๆ ที่มีส่วนในการดาเนินการนี้อีกมาก ได้แก่ สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ
และเอกชนทีม่ ีการจัดการเรียนการสอนด้านมลพิษทางอากาศ หน่วยงานเอกชนต่างๆ เช่น สถาบัน
สิ่งแวดล้อม องค์กรสื่อมวลชนต่างๆ องค์กรชาวบ้านหรือชุมชนท้องถิน่ ต่างๆ เป็นต้น
กิจกรรม 8.2.3
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ให้อานาจพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการดาเนินการเกี่ยวกับยานพาหนะที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศไว้อย่างไร
แนวตอบกิจกรรม 8.2.3
มาตรา 64-67 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งให้ยานพาหนะที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศเกินกว่าค่ามาตรฐานหยุด เพื่อ
ตรวจสอบเครื่องยนต์และอุปกรณ์ของยานพาหนะนั้น รวมถึงมีอานาจสั่งห้ามใช้ยานพาหนะนั้นโดยเด็ดขาดหรือ
จนกว่าจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ตอนที่ 8.3
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การควบคุมมลพิษทางอากาศ
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 8.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่อง
8.3.1 ระบบระบายอากาศ
8.3.2 การควบคุมมลพิษทางอากาศชนิดอนุภาค
8.3.3 การควบคุมมลพิษทางอากาศชนิดก๊าซและไอ
8.3.4 การควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ
แนวคิด
1. ระบบระบายอากาศใช้สาหรับการระบายอากาศทีม่ ีมลพิษออกจากบริเวณหนึ่งๆ เพือ่ ลดหรือ
ควบคุมไม่ให้มลพิษเหล่านัน้ มีความเข้มข้นถึงระดับที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
พนักงาน สามารถทาได้ 2 วิธี วิธีแรก คือ การระบายอากาศแบบทาให้เจือจาง ซึง่ แบ่งเป็น
2 แบบ คือ การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ และการระบายอากาศโดยวิธีกล และวิธีที่
สอง คือ การระบายอากาศแบบเฉพาะที่ ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ ฮู้ด ท่อ
อุปกรณ์บาบัดมลพิษทางอากาศ พัดลม และปล่อง
2. มลพิษทางอากาศที่อยู่ในรูปของอนุภาค ได้แก่ ฝุุน ควัน ฟูม ละออง และเส้นใย อุปกรณ์ควบคุม
มลพิษทางอากาศชนิดอนุภาคที่สาคัญ ได้แก่ ห้องตกตะกอน ไซโคลน สครับเบอร์ ถุงกรอง และ
เครื่องตกตะกอนไฟฟูาสถิต
3. มลพิษทางอากาศชนิดก๊าซ ส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิล ไอส่วนใหญ่
เกิดจากการระเหยของสารละลาย อุปกรณ์ควบคุมมลพิษชนิดก๊าซและไอที่สาคัญ ได้แก่
อุปกรณ์การดูดซึม อุปกรณ์การดูดซับ อุปกรณ์การควบแน่น และอุปกรณ์การสันดาป
4. วิธีการที่ใช้ในการควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ ได้แก่ การออกแบบเครื่องยนต์ให้
เหมาะสม การใช้และบารุงรักษาเครื่องยนต์ การควบคุมองค์ประกอบของเชื้อเพลิง และการใช้
อุปกรณ์ควบคุมมลพิษ
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 8.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายวิธีการและส่วนประกอบของระบบระบายอากาศได้
2. อธิบายอุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศชนิดอนุภาคได้
3. อธิบายอุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศชนิดแก๊สและไอได้
4. อธิบายวิธีการที่ใช้ในการควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะได้
เรื่องที่ 8.3.1
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ระบบระบายอากาศ
เมื่อมีมลพิษทางอากาศเกิดขึ้นที่บริเวณใดๆ ในสถานประกอบการ จนมีความเข้มข้นถึงระดับที่
จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของพนักงาน ก็มีความจาเป็นต้องทาการระบายอากาศที่มีมลพิษออกจาก
บริเวณนัน้ เพือ่ ลดหรือควบคุมไม่ให้มลพิษเหล่านัน้ มีความเข้มข้นถึงระดับทีจ่ ะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของพนักงาน ในการระบายอากาศสามารถทาได้ 2 วิธี ได้แก่ การระบายอากาศแบบทาให้เจือจาง
(Dilution Ventilation) และการระบายอากาศแบบเฉพาะที่ (Local Ventilation) ดังต่อไปนี้ (วิทยา
อยู่สุข, 2554)
1. การระบายอากาศแบบทาให้เจือจาง
เป็นการระบายเพื่อลดความเข้มข้นของมลพิษซึ่งปนเปื้อนอยู่ในอากาศภายในโรงงาน หรือสถาน
ประกอบการ โดยการทาให้เจือจางลงด้วยอากาศบริสุทธิ์จากภายนอก จนกระทั่งมลพิษดังกล่าวมีความเข้มข้นอยู่
ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือไม่ทาให้เกิดความเดือดร้อนราคาญ นอกจากนี้การระบายอากาศแบบ
ทาให้เจือจางยังสามารถใช้ในการระบายความร้อน ความชื้น และก๊าซหรือไอทีต่ ดิ ไฟหรือระเบิดได้ง่าย
อีกด้วย
การระบายอากาศแบบทาให้เจือจางแบ่งออกเป็น 2 ชนิดดังนี้
1.1 การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ (Natural Ventilation) เป็นการระบายอากาศโดย
ใช้ธรรมชาติช่วย เนื่องจากอากาศที่ร้อนจะลอยตัวขึ้นและอากาศทีเ่ ย็นกว่าจะไหลเข้ามาแทนที่ จึงใช้วิธี
สร้างช่องเปิดเพื่อให้อากาศร้อนภายในอาคารมีทางไหลออกไปจากอาคารได้ และมีช่องเปิดสาหรับให้
อากาศภายนอกอาคารซึ่งเย็นกว่าไหลเข้ามาแทนที่ได้ ดังภาพที่ 8.7
อุณหภูมิภายนอก

ลมจากภายนอกเข้า
มา

อุณหภูมิที่แตกต่าง
ระหว่างภายนอกและ
ภายใน
อุณหภูมิภายใน

ลมจากภายในออกไป

ภาพที่ 8.7 การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ
1.2 การระบายอากาศโดยวิธีกล (Mechanical Ventilation) เป็นการระบาย
อากาศโดยเลียนแบบวิธีธรรมชาติคอื ให้อากาศภายนอกไหลเข้ามาแทนที่อากาศภายในอาคาร แต่
ควบคุมการไหลวนของอากาศโดยใช้พัดลมดูดอากาศช่วยดังภาพที่ 8.8
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ลมจากภายใน
อาคารออกไป
ลมจากภายนอกเข้ามา

อากาศภายในอาคาร

พัดลมระบาย
อากาศ

ภาพที่ 8.8 การระบายอากาศโดยวิธกี ล
2. การระบายอากาศแบบเฉพาะที่
การระบายอากาศแบบเฉพาะที่ เป็นการระบายอากาศทีม่ ีมลพิษเจือปนจากแหล่งกาเนิด
โดยตรงเพือ่ ไม่ให้ฟุูงกระจายออกสูบ่ รรยากาศโดยรอบ โดยใช้อุปกรณ์สาหรับการเก็บรวบรวม และ
บาบัดมลพิษเหล่านั้นให้มีความเข้มข้นในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ก่อนที่
จะปล่อยออกสู่บรรยากาศภายนอก ระบบระบายอากาศแบบเฉพาะที่ประกอบด้วย ฮูด้ ซึ่งเป็นอุปกรณ์
ที่ทาหน้าที่รวบรวมมลพิษทางอากาศที่เกิดจากกระบวนการผลิตให้ไหลเข้าสู่ระบบควบคุมมลพิษโดยมี
พัดลมทาหน้าที่ดดู อากาศ ทาให้เกิดการไหลของอากาศที่ปนเปื้อนด้วยมลพิษผ่านฮู้ดเข้าสู่ระบบท่อ ซึ่ง
ทาหน้าที่ลาเลียงมลพิษเข้าสู่อุปกรณ์บาบัดมลพิษทางอากาศ เมื่อกระแสอากาศถูกบาบัดมลพิษออกไป
แล้วก็จะถูกระบายสูบ่ รรยากาศโดยอาจระบายผ่านปล่องต่อไป ลักษณะของการเชื่อมต่อระบบระบาย
อากาศแบบเฉพาะที่ ดังภาพที่ 8.9
สาหรับในเรื่องที่ 8.3.1 นี้จะกล่าวถึงเฉพาะส่วนของฮูด้ ท่อ พัดลม และปล่องเท่านั้น สาหรับ
อุปกรณ์บาบัดมลพิษทางอากาศจะกล่าวถึงในเรื่องที่ 8.3.2 และเรื่องที่ 8.3.3 ต่อไป

ภาพที่ 8.9 ระบบระบายอากาศแบบเฉพาะที่
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2.1 ฮู้ด เป็นอุปกรณ์ทใี่ ช้สาหรับรวบรวมมลพิษทางอากาศทั้งชนิดที่เป็นก๊าซหรืออนุภาค อาจ
แบ่งฮู้ดออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ เอ็นโคลสเซอร์ (Enclosures) คาโนปี ฮู้ด (Canopy Hoods)
และ แคปเจอริงฮู้ด (Capturing Hoods) ดังภาพที่ 8.10

(ก) เอ็นโคลสเซอร์

(ข) คาโนปี ฮู้ด

ภาพที่ 8.10 ฮู้ดชนิดต่างๆ
เอ็นโคลสเซอร์ ดังภาพที่ 8.10 (ก) เป็นฮู้ดที่ครอบปิดแหล่งกาเนิดมลพิษหรือกระบวนการผลิตไว้
โดยอาจครอบไว้ทั้งหมดหรือบางส่วน ฮู้ดชนิดนี้มีประสิทธิภาพสูงเพราะสามารถกักกันสารมลพิษไว้ภายในได้
ดังนั้นหากไม่มีข้อจากัดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการปฏิบัติงานของคนงาน จึงควรพิจารณาเลือกใช้เป็น
ลาดับแรก สาหรับคาโนปี ฮู้ด ดังภาพที่ 8.10 (ข) เป็นฮู้ดชนิดที่นิยมใช้กับกระบวนการผลิตที่มีความร้อนเกิดขึ้น
เช่น กระบวนการนึ่งหรือต้ม เป็นต้น โดยครอบไว้ด้านบนของแหล่งกาเนิดมลพิษ ทั้งนี้เนื่องจากมลพิษที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตที่มีอุณหภูมิสูงจะลอยตัวสูงขึ้นเพราะแรงลอยตัวเนื่องจากความร้อน แรงลอยตัวจะมีส่วนช่วยใน
การทาให้มลพิษไหลเข้าสู่ฮู้ดได้ดีขึ้น ส่วนแคปเจอริง ฮู้ด ดังภาพที่ 8.10 (ค) เป็นฮู้ดที่ใช้วิธีดึงกระแสอากาศ
โดยแรงพัดลมให้ไหลข้ามแหล่งกาเนิดมลพิษ เพื่อนาสารมลพิษเข้าสู่ฮู้ด ฮู้ดแบบนี้ใช้ได้ผลดีสาหรับงานชุบโลหะ
และงานที่ต้องใช้ถังบรรจุสารเคมีที่มีปากเปิดกว้าง
2.2 ท่อ เป็นส่วนที่นากระแสอากาศที่ปนเปื้อนมลพิษต่อมาจากฮู้ดไปยังอุปกรณ์บาบัดมลพิษทางอากาศ
และจากอุปกรณ์บาบัดมลพิษไปยังปล่องต่อไป ดังภาพที่ 8.11 โดยทั่วไปจะแบ่งประเภทของท่อตามชนิดของวัสดุ
ที่นามาใช้ในการทาท่อ ในสมัยก่อนมีเฉพาะท่อประเภทโลหะกัลวาไนช์ (Galvanized Metal) เท่านั้น ในปัจจุบัน
นอกจากท่อประเภทนี้แล้วยังมีท่อที่ทาด้วยพลาสติกชนิดต่างๆ เช่น พีวีซี (PVC) หรือ เอบีเอส (ABS) เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีท่อที่ทาจากไฟเบอร์กลาส (Fiberglass) อีกด้วย โดยทั่วไปท่อที่ไม่ต้องการความยืดหยุ่น
(Flexible) มักจะใช้วัสดุที่ทาด้วยโลหะ ส่วนท่อที่ต้องการความยืดหยุ่นอาจจะทาจากวัสดุที่ยืดหยุ่นได้หลาย

8-46

ประเภท การเลือกใช้ท่อจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับอุณหภูมิและสมบัติในการกัดกร่อนของกระแสอากาศ
และมลพิษทางอากาศ

ภาพที่ 8.11 ระบบท่อ
ที่มา: http://www.olx.co.th/product-1118240/
2.3 พัดลม ทาหน้าที่ในการดูดกระแสอากาศจากฮู้ดผ่านท่อไปยังอุปกรณ์ทาความสะอาดเพื่อทา
ความสะอาดก่อนที่จะปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมทางปล่องต่อไป พัดลมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
2.3.1 พัดลมที่ใช้แรงเหวี่ยง (Centrifugal Fans) พัดลมประเภทนี้ทางานโดยใช้แรงเหวี่ยงดันอากาศ
อากาศจะเคลื่อนตัวสู่ใบพัดลมในทิศทางขนานกับแนวแกนแล้วถูกเหวี่ยงให้ไหลออกไปในทิศทางที่ตั้งฉากกับ
แนวแกน นิยมใช้สาหรับการระบายอากาศเฉพาะที่ มีประสิทธิภาพสูง ติดตั้งได้ง่ายและมีค่าใช้จ่ายต่า แบ่ง
ออกเป็น 3 แบบ ดังภาพที่ 8.12 คือ 1) แบบใบโค้งเอียงหน้า เหมาะกับการขับเคลื่อนอากาศปริมาณมาก มี
เสียงดังรบกวนน้อย แต่ไม่เหมาะกับการระบายอากาศที่มีอนุภาคเจือปน เนื่องจากจะเกิดการเกาะสะสมของ
อนุภาคบนใบพัด 2) แบบใบตั้งตรง เหมาะกับการขับเคลื่อนอากาศที่มีอนุภาคเจือปน เนื่องจากอนุภาคจะไม่
เกาะสะสมเพราะใบพัดที่ตั้งตรงและมีระยะห่างระหว่างใบพัดมากจึงสามารถสลัดอนุภาคออกไปได้เอง มี
ความคงทนแข็งแรง แต่มีข้อด้อยคือประสิทธิภาพต่าและมีราคาแพง จึงไม่ค่อยมีการนิยมใช้กันมากนัก 3)
แบบใบโค้งเอียงหลัง เหมาะกับการใช้งานเช่นเดียวกันกับแบบใบโค้งเอียงหน้า แต่มีประสิทธิภาพสูงกว่า
รวมทั้งยังเหมาะสมกับค่าความดันในระบบระบายอากาศที่เปลี่ยนแปลงไม่คงที่ จึงเป็นแบบที่ได้รับความนิยม
กันมาก
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ภาพที่ 8.12 พัดลมที่ใช้แรงเหวี่ยง
ที่มา: วิทยา อยู่สุข, 2554.
2.3.2 พัดลมที่ไหลตามแนวแกน (Axial Flow Fans) ทางานโดยการเพิ่มความดันของอากาศที่ไหล
เข้ามาตามแนวแกนโดยใบพัดแล้วไหลออกไปในทิศทางเดิม แบ่งออกเป็น 3 แบบ ดังภาพที่ 8.13 ได้แก่ 1)
พรอพเพลเลอร์ (Propeller) ใช้สาหรับดูดกระแสอากาศที่มีปริมาณมากโดยการยึดติดกับผนังห้องหรือหลังคา
อาคาร เหมาะกับการระบายอากาศแบบทาให้เจือจาง 2) ทูบเอ็กเชียล (Tube Axial) ตัวพัดลมอยู่ในรูป
ทรงกระบอกซึ่งสามารถต่อเข้ากับท่อระบายอากาศได้เลย ใช้กับระบบระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม มี
ประสิทธิภาพสูง แต่มีข้อด้อยคือ มีเสียงดัง และ 3) เวนเอ็กเชียล (Vane Axial) ซึ่งถูกออกแบบมาให้ตัวพัด
ลมอยู่ในรูปทรงกระบอกเช่นเดียวกันกับทูบเอ็กเชียล แต่มีการติดตั้งชุดใบนาอากาศเพื่อให้อากาศไหลในท่อได้
ตรงมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นและลดปัญหาเสียงดังลง เป็นพัดลมที่สามารถใช้ได้อย่างกว้างขวาง
ในโรงงานอุตสาหกรรม
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ภาพที่ 8.13 พัดลมที่ไหลตามแนวแกน
ที่มา: วิทยา อยู่สุข, 2554.
2.4 ปล่อง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับระบายอากาศที่ผ่านการบาบัดแล้วออกไปสู่บรรยากาศ ดังภาพที่
8.14 ซึ่งจะทาให้สารปนเปื้อนในกระแสอากาศถูกเจือจางลง ในการออกแบบปล่องนั้นต้องพิจารณาสิ่งต่างๆ
ดังนี้
(1) ความสูงของปล่อง โดยทั่วไปจะออกแบบให้ปล่องควันสูงไม่ต่ากว่า 10 เมตร จากหลังคาขึ้นไป
เพื่อปูองกันไม่ให้อากาศที่ระบายออกไปย้อนกลับลงมาใหม่ ผู้ออกแบบบางคนออกแบบให้สูงเป็น 1.5 เท่า
ของอาคารที่ติดตั้งปล่องควันนั้นๆ
(2) ตาแหน่งของปล่อง ควรติดตั้งปล่องควันไว้ห่างจากบริเวณที่ดูดลมเข้าสู่อาคาร อย่างไรก็ตาม
การเลือกทิศใต้ลมเพื่อติดตั้งปล่องอาจทาได้ยาก เนื่องจากทิศทางลมมีการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นจึงควรติดตั้ง
ปล่องให้ห่างจากบริเวณที่ดูดลมเข้าสู่อาคารอย่างน้อย 50 ฟุต
(3) ความเร็วของกระแสอากาศจากปล่อง ควรที่จะทาให้ความเร็วของกระแสอากาศที่ออกจาก
ปล่องไม่น้อยกว่า 1.4 เท่าของความเร็วลมรอบๆ ปล่อง เพื่อปูองกันอากาศจากปล่องตกลงสู่พื้นดิน
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ภาพที่ 8.14 ปล่อง
ที่มา: http://weekhamsteam.blogspot.com/
หากเปรียบเทียบการระบายอากาศแบบทาให้เจือจางกับการระบายอากาศแบบเฉพาะที่
จะพบว่าการระบายอากาศแบบทาให้เจือจางมีข้อดีกว่าการระบายอากาศแบบเฉพาะที่ ดังนี้
1) สามารถทาได้ง่าย ไม่ต้องใช้ความรู้ด้านเทคนิคมากนัก
2) ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าทั้งในการติดตั้ง การเดินระบบ และการบารุงรักษาระบบ
3) สามารถใช้ได้ดีกับไอและก๊าซ โดยเฉพาะกับสารละลายอินทรีย์
4) ไม่ต้องมีอุปกรณ์ควบคุมมลพิษในการบาบัดมลพิษทางอากาศ
อย่างไรก็ตามการระบายอากาศแบบทาให้เจือจางมีข้อจากัดมากกว่าการระบายอากาศแบบ
เฉพาะที่ดังนี้
1) ไม่ได้มีการบาบัดมลพิษ เพียงแต่ลดความเข้มข้นของมลพิษภายในอาคารเท่านั้น
2) ใช้ไม่ค่อยได้ผลกับการระบายมลพิษประเภทฟูมหรือฝุุน เพราะระบายออกได้ยาก
3) ไม่เหมาะสาหรับการระบายอากาศร้อนที่มีความชื้นสูง
4) ไม่เหมาะสาหรับการระบายปริมาณมลพิษที่ถูกปล่อยออกมามาก เพราะต้องดูดอากาศเพื่อระบาย
ออกเป็นปริมาณมาก
5) ไม่เหมาะสาหรับการระบายมลพิษที่มีความเข้มข้นสูงหรือมีความเข้มข้นสูงที่เปลี่ยนแปลงมาก
6) ใช้ได้เฉพาะในบริเวณที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่ห่างจากแหล่งกาเนิดเพียงพอที่จะทาให้เกิดการเจือจาง
เพียงพอเท่านั้น
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กิจกรรม 8.3.1
ฮูด้ มีกี่ประเภท แต่ละประเภทมีลักษณะอย่างไร
แนวตอบกิจกรรม 8.3.1
แบ่งฮูด้ ออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่
1. เอ็นโคลสเซอร์ เป็นฮู้ดที่ครอบปิดแหล่งกาเนิดมลพิษหรือกระบวนการผลิตไว้โดยอาจครอบไว้
ทั้งหมดหรือบางส่วน มีประสิทธิภาพสูงเพราะสามารถกักกันสารมลพิษไว้ภายในได้
2. คาโนปี ฮู้ด เป็นฮู้ดชนิดที่นิยมใช้กับกระบวนการผลิตที่มีความร้อนเกิดขึ้นโดยครอบไว้ด้านบนของ
แหล่งกาเนิดมลพิษ ทั้งนี้เนื่องจากมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่มีอุณหภูมิสูงจะลอยตัวสูงขึ้น ซึ่งจะมี
ส่วนช่วยในการทาให้มลพิษไหลเข้าสู่ฮู้ดได้ดี
3. แคปเจอริง ฮู้ด เป็นฮู้ดที่ใช้วิธีดึงกระแสอากาศโดยแรงพัดลมให้ไหลข้ามแหล่งกาเนิดมลพิษเพื่อนา
สารมลพิษเข้าสู่ฮู้ด
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เรื่องที่ 8.3.2
การควบคุมมลพิษทางอากาศชนิดอนุภาค
มลพิษทางอากาศที่อยู่ในรูปของอนุภาค ได้แก่ ฝุุน ควัน ฟูม ละออง และเส้นใย เป็นต้น ส่วนใหญ่
เกิดจากการบด การขัดสี และการทาให้เป็นผง ซึ่งเป็นการกระทาที่ทาให้วัตถุสึกกร่อนด้วยวิธีต่างๆ รวมถึงการ
สันดาปที่ไม่สมบูรณ์ และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม อุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศชนิดอนุภาคที่สาคัญ
มีดังต่อไปนี้ (จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ, 2546)
1. ห้องตกตะกอน
หลักการทางานของห้องตกตะกอน (Gravity Settling Chambers) คือ การทาให้อนุภาคขนาด
ใหญ่กว่า 50 ไมครอนขึ้นไป แยกตัวออกจากกระแสอากาศโดยแรงโน้มถ่วงของโลก โดยการออกแบบ
ความยาวของห้องตกตะกอนให้เหมาะสม เพื่อให้อนุภาคที่เข้ามายังห้องตกตะกอนทางด้านหนึ่ง มีเวลา
พอสาหรับตกลงมาในแนวดิ่งก่อนที่จะออกจากห้องตกตะกอนไปอีกด้านหนึ่ง ดังภาพที่ 8.15 ห้อง
ตกตะกอนเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพต่า และใช้สาหรับบาบัดอนุภาคที่มขี นาดใหญ่เท่านั้น จึงเหมาะ
สาหรับบาบัดอนุภาคเบื้องต้นเพื่อกาจัดอนุภาคขนาดใหญ่ออกมาก่อนทีจ่ ะบาบัดอนุภาคขนาดเล็กใน
กระแสอากาศด้วยอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ ต่อไป

ทางเข้าของอากาศ
เสีย
ทางออกของอากาศดี

ฮอปเปอร์รวบรวม
อนุภาค

ภาพที่ 8.15 ห้องตกตะกอน
2. ไซโคลน
ไซโคลน (Cyclone) ใช้แรงหนีศนู ย์กลางในการทาให้กระแสอากาศหมุนและเหวี่ยงอนุภาคที่
ปนเปือ้ นในกระแสอากาศออกมาจากกระแสอากาศ ไซโคลนอาจประกอบด้วยหน่วยขนาดใหญ่หน่วย
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เดียวหรือหน่วยเล็กๆ หลายหน่วยประกอบกัน เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ให้สูงขึ้นก็ได้ ดังภาพ
ที่ 8.16 โดยทั่วไปสามารถใช้ไซโคลนได้ดีสาหรับบาบัดอนุภาคที่มขี นาดใหญ่กว่า 10 ไมครอน
ประสิทธิภาพในการบาบัดของไซโคลนอาจสูงกว่า ร้อยละ 90 ได้ ในกรณีทใี่ ช้ในการบาบัดอนุภาคที่มี
ขนาดใหญ่กว่า 25 ไมครอน
ทางออกของอากาศดี

ทางเข้าของอากาศ
เสีย

ฮอปเปอร์รวบรวม
อนุภาค
ภาพที่ 8.16 ไซโคลน
3. สครับเบอร์
สครับเบอร์ (Scrubber) เป็นอุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศที่ทาให้อนุภาคในกระแสอากาศ
สัมผัสกับฝอยละอองน้า เพือ่ ทาให้อนุภาคเปียกน้า เมือ่ อนุภาคเปียกน้าก็จะจับตัวกันเป็นก้อนที่มขี นาด
ใหญ่และมีน้าหนักมากขึ้น และจะตกลงด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก ซึ่งจะมีผลให้อนุภาคดังกล่าวถูกแยก
ออกจากกระแสอากาศได้ ดังภาพที่ 8.17 สครับเบอร์มหี ลายชนิดขึน้ อยูก่ ับการออกแบบ แต่ละชนิดมี
ประสิทธิภาพต่างกัน บางชนิดสามารถบาบัดอนุภาคขนาดใหญ่กว่า 5 ไมครอน ได้สูงถึงร้อยละ 98
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ทางออกของอากาศดี

หัวพ่นฝอย
ละอองน้ า

ทางเข้าของอากาศ
เสีย

น้าเสียที่มีอนุภาคติดมาด้วย
ภาพที่ 8.17 สครับเบอร์
เนื่องจากครับเบอร์เป็นอุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศที่ใช้น้า ซึ่งมีขอ้ ดีหลายประการ ได้แก่
สามารถใช้แยกอนุภาคออกจากกระแสอากาศที่มคี วามชื้นและมีความร้อนสูงได้ ทัง้ ยังเหมาะทีจ่ ะใช้กับ
อนุภาคอาจเกิดการระเบิดหรือติดไฟได้เมือ่ อยู่ในสภาพแห้ง นอกจากนี้อนุภาคทีแ่ ยกออกมาจากอากาศ
จะไม่ฟุูงกระจาย เนื่องจากอยู่ในสภาพทีเ่ ปียก อย่างไรก็ตามการใช้สครับเบอร์ก็มขี ้อจากัดที่สาคัญ
ได้แก่ การเกิดการกัดกร่อนภายในอุปกรณ์ หากอนุภาคที่บาบัดเป็นสารเคมีชนิดที่ละลายในน้าแล้วมี
ฤทธิ์กดั กร่อนโลหะ นอกจากนี้การที่ตอ้ งใช้น้าสาหรับทาให้อนุภาคเปียก อาจทาให้เกิดปัญหาในการ
กาจัดน้าเสียตามมาได้
4. ถุงกรอง
ในการควบคุมมลพิษอากาศโดยใช้ถุงกรอง (Bag Filter) ใช้หลักการแยกอนุภาคออกจาก
กระแสอากาศโดยบังคับให้กระแสอากาศไหลผ่านวัสดุกรองที่ทาด้วยฝูายหรือเส้นใยสังเคราะห์ต่างๆ ที่
นามาเย็บเป็นถุงกรอง เช่น ไนลอน ออร์ลอน แดรกอนไฟเบอร์ หรือใยแก้ว ซึ่งทนต่อความร้อนและทน
ต่อความเป็นกรดหรือเป็นด่างได้ดี ขณะทีก่ ระแสอากาศไหลผ่านถุงกรอง อนุภาคจะถูกดักและเก็บไว้ใน
ถุงกรอง เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งที่มีอนุภาคอยูใ่ นถุงกรองเป็นปริมาณมากก็จะต้องทาความสะอาดถุง
กรอง โดยการทาให้อนุภาคที่ค้างอยู่บนถุงกรองตกลงไปในถังเก็บ (Hopper) เพือ่ นาไปกาจัดต่อไป ดัง
ภาพที่ 8.18 ถุงกรองมีประสิทธิภาพสูงมาก สามารถบาบัดอนุภาคทีม่ ีขนาดเล็กกว่า 0.1 ไมครอนได้
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ทางออกของอากาศดี
ถุงกรอง

ทางเข้าของอากาศเสีย

ฮอปเปอร์รวบรวมอนุภาค
ภาพที่ 8.18 ถุงกรอง
ในการทาความสะอาดถุงกรองมี 2 วิธี คือ 1) การทาความสะอาดโดยการเขย่าถุงกรอง ถุงกรอง
ชนิดนี้ จะให้กระแสอากาศไหลจากด้านในถุงกรองออกสู่ด้านนอก เมื่อต้องการทาความสะอาดจะต้อง
หยุดพักการกรองอนุภาค แล้วเปิดเครื่องเขย่าให้อนุภาคที่สะสมอยูใ่ นถุงกรองหลุดและตกลงมาสู่ถังเก็บ
ด้านล่างแล้วนาไปกาจัดต่อไป และ 2) การทาความสะอาดโดยการไหลย้อนของอากาศ เมื่อต้องการจะทา
ความสะอาดจะต้องหยุดพักการทางานของถุงกรอง จากนั้นก็จะเปุาอากาศไหลย้อนจากด้านนอกเข้า
ด้านในถุงกรอง สวนทางกับทิศทางการไหลของกระแสอากาศ เพื่อให้อนุภาคที่สะสมอยู่ด้านในถุงกรอง
หลุดถุงกรองและตกลงสูถ่ ังเก็บด้านล่าง
5. เครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิต
เครื่องตกตะกอนไฟฟูาสถิต (Electrostatic Precipitators: ESP) ใช้สาหรับแยกอนุภาคที่มี
ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ออกจากกระแสอากาศโดยทาให้อนุภาคทีต่ ้องการกาจัดมีประจุไฟฟูาชนิด
ใดชนิดหนึ่งด้วยเส้นลวดทีม่ ีแรงดันไฟฟูาสูง ซึ่งโดยทัว่ ไปจะเป็นการถ่ายประจุลบให้กับอนุภาค การทา
ให้อนุภาคมีประจุนนั้ จะต้องทาให้โมเลกุลของอากาศที่มีอนุภาคปนเปื้อนแตกตัวก่อนโดยใช้ลวด
แรงดันไฟฟูาสูง ซึ่งจะทาให้โมเลกุลของอากาศแตกตัวเป็นไอออนลบเกาะอยู่รอบๆ เส้นลวด เมื่อ
อนุภาควิ่งไปชนโมเลกุลเหล่านี้ก็จะทาให้อนุภาคมีประจุลบ แล้วทาการเหนีย่ วนาอนุภาคทีม่ ีประจุไฟฟูา
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ดังกล่าวให้เคลื่อนทีไ่ ปเกาะติดกับแผ่นเก็บอนุภาคที่มปี ระจุชนิดตรงกันข้ามกับอนุภาค ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ประจุบวก จากนั้นจึงเคาะหรือใช้แรงสั่นสะเทือนทาให้อนุภาคที่เกาะผิวของผนังดังกล่าวหลุดออก และ
ตกลงไปสูถ่ ังเก็บด้านล่าง เพื่อรวบรวมไปกาจัดต่อไป ดังภาพที่ 8.19 อุปกรณ์ชนิดนี้มปี ระสิทธิภาพสูง
มากเช่นเดียวกับถุงกรอง สามารถบาบัดอนุภาคที่มขี นาดเล็กกว่า 0.1 ไมครอนได้
เส้นลวด
แรงดันไฟฟ้าสู ง

แผ่นเก็บอนุภาค
ทางออกของอากาศดี

ทางเข้าของอากาศ
เสีย
ฮอปเปอร์ รวบรวม
อนุภาค
ภาพที่ 8.19 เครื่องตกตะกอนไฟฟูาสถิต
เครื่องตกตะกอนไฟฟูาสถิตนี้ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 1) อุปกรณ์ตกตะกอนไฟฟ้าสถิต
แบบตอนเดียว (Single-Stage ESP) และ 2) อุปกรณ์ตกตะกอนไฟฟ้าสถิตแบบสองตอน (Two-Stage
ESP) อุปกรณ์ตกตะกอนไฟฟูาสถิตแบบตอนเดียวมีการออกแบบให้โมเลกุลของอากาศแตกตัวและ
ขั้นตอนการจับอนุภาคไว้ทแี่ ผ่นเก็บอนุภาคที่อยูใ่ นบริเวณเดียวกัน เมื่ออนุภาคจับที่แผ่นเก็บอนุภาค
มากขึน้ ประสิทธิภาพในการแยกอนุภาคออกจากอากาศจะลดต่าลง ดังนั้นจึงต้องมีการนาอนุภาคที่
เกาะอยู่นี้ออกไป อุปกรณ์ชนิดนีเ้ หมาะสาหรับใช้แยกอนุภาคปริมาณมากออกจากอากาศร้อนจัด เช่น
ฝุุนที่ออกมาจากปล่องเตาเผาเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ เป็นต้น ส่วนในอุปกรณ์ตกตะกอนไฟฟูาสถิตแบบสอง
ตอน โมเลกุลของอากาศจะถูกทาให้แตกตัวแล้วผ่านเข้าไปสู่ช่องว่างระหว่างเส้นลวดสาหรับถ่ายประจุ
และแผ่นเก็บอนุภาค ซึ่งจะเป็นบริเวณที่อนุภาคถูกแยกออกจากอากาศ อุปกรณ์ชนิดนี้ใช้ได้เฉพาะกับ
กรณีที่ที่อากาศมีอนุภาคปนเปื้อนอยูใ่ นปริมาณน้อย ไม่เกิน 50-60 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ
เหมาะที่จะใช้กับไอระเหยอินทรีย์ (Organic Solvent) ด้วย
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กิจกรรม 8.3.2
เครื่องตกตะกอนไฟฟูาสถิตมีหลักการแยกอนุภาคออกจากกระแสอากาศอย่างไร
แนวตอบกิจกรรม 8.3.2
เครื่องตกตะกอนไฟฟูาสถิต แยกอนุภาคออกจากกระแสอากาศ โดยทาให้อนุภาคทีต่ ้องการ
กาจัดมีประจุไฟฟูาชนิดใดชนิดหนึ่งด้วยเส้นลวดทีม่ ีแรงดันไฟฟูาสูง ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นการถ่ายประจุ
ลบให้กับอนุภาค แล้วทาการเหนี่ยวนาอนุภาคทีม่ ีประจุไฟฟูาดังกล่าวให้เคลื่อนที่ไปเกาะติดกับแผ่น
เก็บอนุภาคซึ่งมีประจุชนิดตรงกันข้ามกับอนุภาค ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประจุบวก
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เรื่องที่ 8.3.3
การควบคุมมลพิษทางอากาศชนิดก๊าซและไอ
ก๊าซที่เป็นมลพิษมีหลายชนิด ส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น น้ามัน
ถ่านหิน เป็นต้น แก๊สมลพิษมีสัดส่วนปริมาณมากที่สดุ เมือ่ เปรียบเทียบกับมลพิษทางอากาศชนิด
อนุภาคและไอ ไอส่วนใหญ่เกิดจากการระเหยของสารละลายที่ใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงาน
อุตสาหกรรม ทั้งก๊าซและไอที่เป็นมลพิษจะมีความเข้มข้นในกระแสอากาศที่ถกู ระบายออกมาจาก
แหล่งกาเนิดแต่ละชนิดต่ามาก แต่ก็อาจสูงพอที่จะทาให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้
อุปกรณ์ควบคุมมลพิษชนิดก๊าซและไอมีดังต่อไปนี้(จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ, 2546)
1. อุปกรณ์การดูดซึม
การดูดซึม (Absorption) เป็นกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี ซึ่งใช้หลักการถ่ายโอนมวลสาร
(Mass Transfer) ระหว่างก๊าซหรือไอ (Soluble Gas) กับสารละลายที่เป็นของเหลว (Solvent
Liquid) โดยทาให้มกี ารสัมผัสกันระหว่างก๊าซหรือไอ ซึ่งเป็นมลพิษที่ปนเปื้อนในกระแสอากาศและ
สารละลายในอุปกรณ์ชนิดต่างๆ ก๊าซหรือไอทีต่ ้องการกาจัดก็จะแยกตัวออกจากกระแสอากาศที่
ปนเปือ้ นอยู่และละลายเข้าไปในสารละลาย หลังจากนัน้ ก็นาสารละลายนั้นๆ ไปบาบัดด้วยวิธีที่
เหมาะสมต่อไป
ระบบการดูดซึมแบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ แบบทีใ่ ช้น้าเป็นสารละลาย และแบบที่ใช้
สารละลายอินทรีย์ที่มคี ่าการระเหยต่า (Low Volatility) เป็นสารละลาย ในระบบที่ใช้น้าเป็น
สารละลาย ก๊าซที่ตอ้ งการกาจัดออกไปจะต้องมีความสามารถในการละลาย (Solubility) ในน้าที่
เพียงพอ ณ อุณหภูมขิ องกระแสอากาศทีถ่ ูกปล่อยออกมาจากกระบวนการผลิต สาหรับก๊าซที่มี
ความสามารถในการละลายในน้าต่า จะต้องใช้น้าในการกาจัดเป็นจานวนมาก จึงไม่เหมาะสมที่จะใช้
น้าในการบาบัด จึงต้องใช้ของเหลวที่เป็นสารอินทรีย์แทนน้าในการบาบัดก๊าซประเภทนี้
อุปกรณ์การดูดซึมมีหน้าทีท่ าให้เกิดการสัมผัสระหว่างก๊าซกับของเหลวทีเ่ ป็นสารละลาย โดย
ทาให้ของเหลวกลายเป็นหยดเล็กๆ หรือเป็นแผ่นฟิล์มบางๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการสัมผัส และทาให้
เกิดการถ่ายโอนมวลสารได้ดีขนึ้ อุปกรณ์การดูดซึมที่นยิ มใช้กันมีดังต่อไปนี้
1.1 แพค ทาวเออร์ (Packed Tower) แพค ทาวเออร์ เป็นอุปกรณ์ที่ทาให้เกิดการถ่ายโอนมวล
สารได้ดมี าก จึงทาให้แพค ทาวเวอร์ มีขนาดเล็กกว่าอุปกรณ์การดูดซึมชนิดอื่นๆ แพค ทาวเออร์ ที่
นิยมใช้มี 2 แบบ ได้แก่ แบบไหลสวนทาง (Counter Current) และแบบไหลผ่าน (Cross Flow) ดัง
ภาพที่ 8.20 ในแพค ทาวเออร์มีวัสดุบรรจุไว้เป็นตัวกลางสาหรับเพิ่มขึ้นที่ผิวของการสัมผัสให้มากขึ้น
แพค ทาวเออร์ ชนิดไหลสวนทาง จะทาให้เกิดแรงผลักและการถ่ายโอนมวลสารได้ดีมาก และ
เหมาะที่จะใช้สาหรับกาจัดก๊าซมลพิษที่ไม่มีอนุภาคปะปนอยูใ่ นกระแสอากาศ เพราะถ้ามีอนุภาคปะปน
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อยู่ จะทาให้เกิดการอุดตันได้ง่าย หากมีอนุภาคอยู่ด้วยควรที่จะเปลี่ยนไปใช้ชนิดไหลไปในทางเดียวกัน
(Con Current) คือ ปล่อยให้ก๊าซกับของเหลวไหลลงมาพร้อมๆ กันเพื่อลดการอุดตันลง
ทางออกของอากาศดี
สเปรย์
ของเหลว
วัสดุตวั กลาง
ทางออกของอากาศ
ดี
ทางเข้าของอากาศ
เสีย
ภาพที่ 8.20 (ก) แพค ทาวเออร์ แบบไหลสวนทาง และ (ข) แบบไหลผ่าน
1.2 เพลท คอลัมน์ (Plate Column) อุปกรณ์ชนิดนีใ้ ช้หลักการบังคับให้กระแสอากาศไหลย้อน
ขึ้นด้านบนของอุปกรณ์ผ่านรูเล็กๆ ของแผ่นรองรับ (Plate) ไปสัมผัสกับชั้นของน้าหรือของเหลวชนิด
อื่นๆ ที่ไหลอยู่บนแผ่นรองรับนั้นๆ โดยสามารถปรับอัตราการไหลของแก๊สได้ ดังภาพที่ 8.21 โดยทั่วไป
จะใช้แผ่นรองรับต่อเป็นอนุกรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบาบัดให้ได้ตามที่ตอ้ งการ ทิศทางของ
การไหลเป็นแบบไหลสวนทางโดยให้ก๊าซไหลขึน้ และให้ของเหลวไหลลง ข้อดีของอุปกรณ์ชนิดนี้มีราคา
ถูก แต่มขี ้อจากัดคือ การปรับอัตราการไหลของแก๊สสามารถทาได้เฉพาะช่วงแคบๆ เท่านั้น
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ภาพที่ 8.21 เพลท คอลัมน์
1.3 หอสเปรย์ (Spray Towers) หลักการของอุปกรณ์นี้คือ การพ่นฝอยของเหลวลงสู่กระแส
อากาศ เพื่อชะล้างสารมลพิษที่ต้องการกาจัดออกจากกระแสอากาศไปสู่ของเหลว ลักษณะทั่วไปของ
หอสเปรย์ แสดงได้ดังภาพที่ 8.22 ข้อดีของอุปกรณ์ชนิดนีค้ ือ จะไม่มกี ารอุดตันภายในอุปกรณ์จาก
อนุภาคที่ปะปนอยู่ในกระแสอากาศ แต่ถ้ามีการนาของเหลวกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ได้กาจัดอนุภาคออก
เสียก่อนก็จะทาให้เกิดการอุดตันที่หัวพ่นของเหลว (Nozzle) ได้โดยง่าย
ทางออกของอากาศ
ดี
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สเปรย์ของเหลว

ทางเข้าของอากาศเสีย

ภาพที่ 8.22 หอสเปรย์
2. อุปกรณ์การดูดซับ
กระบวนการดูดซับ (Adsorption) เกิดขึน้ 3 ขัน้ ตอน ในขั้นตอนที่ 1 เป็นการแพร่ของโมเลกุล
ของก๊าซหรือไอซึ่งเป็นมลพิษที่ต้องการกาจัด (Adsorbate) ไปยังผิวภายนอกของสารดูดซับ
(Adsorbent) ซึ่งเป็นสารที่มีรูพรุน ได้แก่ ถ่านกัมมันต์ ซิลิกาเจล แอคติเวทเต็ดอะลูมนิ า หรือ ซีโอไลต์
เป็นต้น ขั้นตอนที่ 2 เป็นการเคลื่อนทีข่ องโมเลกุลของก๊าซมลพิษเข้าสู่รูพรุนของสารดูดซับ ซึ่งการดูด
ซับส่วนใหญ่เกิดขึ้นในรูพรุนนี้ ขั้นตอนที่ 3 โมเลกุลของก๊าซมลพิษจะติดที่ผิวของรูพรุนของสารดูดซับ
โดยเรียงตัวกันเป็นชั้นๆ ดังภาพที่ 8.23

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3
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ภาพที่ 8.23 กระบวนการดูดซับ
อุปกรณ์การดูดซับแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังต่อไปนี้
2.1 อุปกรณ์การดูดซับที่ไม่สามารถนาสารดูดซับกลับมาใช้ใหม่ได้ อุปกรณ์การดูดซับชนิดนี้มีชนั้
ดูดซับ (Bed) บาง มีความหนาเพียง 1.25 ถึง 10.0 เซนติเมตร โดยทั่วไปใช้เป็นอุปกรณ์ดดู ซับสาหรับ
สานักงาน ห้องปฏิบตั ิการ และบริเวณอื่นๆ ที่กระแสอากาศถูกปล่อยออกมาไม่มากนัก รูปร่างของชั้น
ดูดซับอาจเป็นแผ่นบาง เป็นทรงกระบอกหรือพับเป็นจีบ ดังภาพที่ 8.24

ภาพที่ 8.24 อุปกรณ์การดูดซับที่ไม่สามารถนาสารดูดซับกลับมาใช้ใหม่ได้
2.2 อุปกรณ์การดูดซับชนิดที่สามารถนาสารดูดซับกลับมาใช้ใหม่ได้ อุปกรณ์ชนิดนีอ้ าจมีชั้นดูดซับ
หลายๆ หน่วยติดอยู่กบั ที่ในอุปกรณ์และให้กระแสอากาศที่มีสารมลพิษไหลผ่าน เมื่อสารดูดซับใน
หน่วยแรกอิม่ ตัวก็จะเริ่มใช้หน่วยที่สองต่อไป ในขณะเดียวกันก็จะทาการขจัดมลพิษออกจากหน่วยแรก
ด้วยไอน้า (Regeneration) เพือ่ รอใช้ในรอบต่อไป ดังภาพที่ 8.25
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ภาพที่ 8.25 อุปกรณ์การดูดซับชนิดที่สามารถนาสารดูดซับกลับมาใช้ใหม่ได้
3. อุปกรณ์การควบแน่น
การควบแน่นเป็นกระบวนการที่ทาให้ก๊าซหรือไอเปลีย่ นสถานะเป็นของเหลว โดยการลด
อุณหภูมหิ รือเพิ่มความดันต่อกระแสอากาศที่มีก๊าซหรือไอนัน้ ๆ ปนเปื้อนอยู่ โดยทั่วไปจะใช้วิธีลด
อุณหภูมมิ ากกว่าเพิ่มความดัน สิ่งที่ใช้ในการลดอุณหภูมิได้แก่ อากาศหรือน้าที่มอี ุณหภูมติ ่ากว่ากระแส
อากาศที่ตอ้ งการบาบัด อุปกรณ์ควบแน่นเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาถูก ส่วนใหญ่ใช้เป็นอุปกรณ์กาจัดสาร
มลพิษขั้นต้น ก่อนที่จะทาการบาบัดด้วยขั้นตอนอื่นๆ ต่อไป โดยทั่วไปอุปกรณ์ชนิดนี้จะอยูใ่ นรูปแบบ
ของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างเปลือกหุ้มและท่อ (Shell-And-Tube Heat Exchangers)
ดังภาพที่ 8.26 ตัวอุปกรณ์ประกอบด้วยเปลือกรูปทรงกระบอก ด้านในเป็นกลุ่มท่อที่ให้สารหล่อเย็น
ไหลเข้าไป กระแสอากาศจะถูกส่งเข้าไปในเปลือกรูปทรงกระบอก และสัมผัสความเย็นที่ผิวท่อด้าน
นอก แล้วกลั่นตัวเป็นของเหลวต่อไป อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่สารหล่อเย็นและ
กระแสอากาศไหลผ่านเข้าไปเพียงครั้งเดียวแล้วผ่านออกจากอุปกรณ์ไปเลย ดังนัน้ จึงทาให้ตอ้ งการ
จานวนท่อมาก และต้องทาให้อตั ราการไหลของกระแสอากาศที่ไหลผ่านเข้าไปไม่เร็วเกินไป จึงจะเกิด
การแลกเปลี่ยนความร้อนได้ดี
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ภาพที่ 8.26 อุปกรณ์การควบแน่น
4. อุปกรณ์การสันดาป
อุปกรณ์การสันดาปหรือเตาเผาเป็นอุปกรณ์ทใี่ ช้สาหรับกาจัดมลพิษทางอากาศได้แทบทุกชนิด
ตั้งแต่อนุภาคขนาดเล็ก กลิน่ หรือสารประกอบที่เป็นพิษต่างๆ โดยเฉพาะนิยมใช้ในการกาจัด
สารอินทรีย์ระเหย (Volatile Organic Compounds: VOCs) อุปกรณ์ชนิดนี้มปี ระสิทธิภาพสูงมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ อาจมีประสิทธิภาพในการกาจัดสารมลพิษทางอากาศได้สูงถึง
ร้อยละ 99.95 ระบบของเตาเผาที่ใช้กันอยูม่ ี 2 ระบบ ได้แก่ ระบบทีใ่ ช้ความร้อนโดยตรง (Thermal
Oxidation) และระบบทีใ่ ช้ตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalytic Oxidation) แต่ละระบบมีหลักการในการ
สันดาปดังนี้
4.1 อุปกรณ์การสันดาปชนิดที่ใช้ความร้อนโดยตรง อุปกรณ์ชนิดนีม้ ีการใช้อย่างกว้างขวางเพื่อ
เผาสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ลักษณะโครงสร้างเป็นเหล็กกล้า ผิวด้านในบุด้วยวัสดุทนไฟ เช่น อะลู
มินาหรือซิลิกาหรืออิฐทนไฟ เป็นต้น (ภาพที่ 8.27) เพื่อปูองกันไม่ให้เหล็กกล้าด้านนอกต้องสัมผัสกับ
ความร้อนสูง รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโดยการปูองกันไม่ให้สญ
ู เสียความร้อนอีก
ด้วย ด้านหนึ่งของอุปกรณ์จะติดตั้งหัวเผาไหม้ (Burner) เอาไว้ และมีช่องให้สารมลพิษและอากาศเข้า
ไปผสมเพื่อการเผาไหม้ทสี่ มบูรณ์ โดยทั่วไปอุปกรณ์ชนิดนีจ้ ะใช้ก๊าซธรรมชาติในการเผาไหม้
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ภาพที่ 8.27 อุปกรณ์การสันดาปที่ใช้ความร้อนโดยตรง
4.2 อุปกรณ์การสันดาปชนิดที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา อุปกรณ์ชนิดนีใ้ ช้หลักการเดียวกันกับระบบทีใ่ ช้
ความร้อนโดยตรง เพียงแต่ติดตั้งตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) เพิ่มขึ้นภายในห้องเผาไหม้ของอุปกรณ์ ดัง
ภาพที่ 8.28 ตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นธาตุหรือสารประกอบซึ่งใช้ในอุปกรณ์การสันดาป เพื่อทาให้การ
สันดาปเกิดขึน้ ได้เร็ว หรือทาให้การสันดาปสามารถเกิดขึ้นได้ที่อณ
ุ หภูมติ ่าลง ซึง่ เป็นการประหยัด
เชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดี โดยทั่วไปส่วนประกอบของตัวเร่งปฏิกิริยาจะเป็นโลหะทีม่ คี ่าและราคาแพง
เช่น พัลลาเดียม หรือแพลตตินัม บางครั้งโลหะอื่นๆ ก็อาจนามาใช้ได้ เช่น โครเมียม แมงกานีส
ทองแดง โคบอลท์ หรือนิกเกิล เป็นต้น

ภาพที่ 8.28 อุปกรณ์การสันดาปชนิดที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา
กิจกรรม 8.3.3
กระบวนการดูดซับเกิดขึ้นอย่างไร
แนวตอบกิจกรรม 8.3.3
กระบวนการดูดซับเกิดขึน้ 3 ขัน้ ตอน ขั้นตอนที่ 1 โมเลกุลของก๊าซหรือไอซึ่งเป็นมลพิษที่
ต้องการกาจัดแพร่ไปยังผิวภายนอกของสารดูดซับ ขั้นตอนที่ 2 โมเลกุลของก๊าซมลพิษเข้าสู่รูพรุนของ
สารดูดซับ และขั้นตอนที่ 3 โมเลกุลของก๊าซมลพิษจะติดที่ผิวของรูพรุนของสารดูดซับโดยเรียงตัวกัน
เป็นชัน้ ๆ
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เรื่องที่ 8.3.4
การควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ
ยานพาหนะจัดว่าเป็นแหล่งกาเนิดมลพิษทางอากาศที่เคลื่อนที่ได้ (Mobile Sources) ซึ่งมี
ยานพาหนะชนิดต่างๆ ได้แก่ รถยนต์ รถบรรทุก รถเมล์ จักรยานยนต์ เรือชนิดต่างๆ รถไฟ หรือ
เครื่องบิน เป็นต้น แหล่งกาเนิดเหล่านีโ้ ดยเฉพาะยานพาหนะในท้องถนนก่อให้เกิดปัญหามลพิษทาง
อากาศ ซึ่งเป็นปัญหาที่สาคัญอย่างหนึ่งของประชาชนในเมืองขนาดใหญ่ ไอเสียที่เกิดขึ้นหลังการเผาไหม้
ภายในเครื่องยนต์และถูกปล่อยออกมาจากท่อไอเสีย คือ ก๊าซพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ก๊าซที่ปล่อยออกมา มี
ส่วนผสมหลักของก๊าซ 3 ชนิด คือ ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และก๊าซออกไซด์
ของไนโตรเจน (NOx) การควบคุมมลพิษเหล่านี้จึงเป็นสิ่งจาเป็น วิธกี ารที่ใช้ในการควบคุมมลพิษทาง
อากาศจากยานพาหนะมีดงั ต่อไปนี้ (จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ, 2546)
1. การออกแบบเครื่องยนต์
ในการออกแบบเครื่องยนต์เพื่อให้เกิดมลพิษทางอากาศในปริมาณน้อยนั้น สิ่งทีต่ อ้ งพิจารณาใน
การออกแบบคือ อัตราส่วนผสมระหว่างอากาศและเชือ้ เพลิง (Air-to-Fuel Ratio) ที่เหมาะสม ในอดีต
มีการใช้คาร์บิวเรเตอร์ (Carburetor) สาหรับการจ่ายเชื้อเพลิงเข้าสู่เครื่องยนต์ซงึ่ ควบคุมอัตรา
ส่วนผสมดังกล่าวให้เหมาะสมได้ยาก ปัจจุบนั ได้มีการใช้หัวฉีดเชือ้ เพลิง (Fuel Infector) โดยใช้
คอมพิวเตอร์ในการควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิงแทน จึงสามารถควบคุมอัตราส่วนผสมได้ดขี ึ้น ทาให้การ
ปล่อยสารมลพิษที่เกิดจากเครื่องยนต์ลดลงได้มาก การปรับปรุงเครื่องยนต์โดยเฉพาะเครื่องยนต์ของ
จักรยานยนต์ระบบสองจังหวะโดยใช้เทคนิค สแตรททิไฟ ชาร์จ เอนจิน (Stratified Charge Engine)
ซึ่งออกแบบโดยใช้แนวคิดเดียวกับเครื่องยนต์ระบบสี่จงั หวะด้วยการทาให้กระบอกสูบมีขนาดไม่เท่ากัน
กระบอกสูบแรกมีขนาดเล็กและให้มสี ัดส่วนของเชื้อเพลิงเข้าไปมาก ขณะที่กระบอกสูบที่สองมีขนาด
ใหญ่กว่าและให้สดั ส่วนเชื้อเพลิงน้อยหรือเจือจางลง ทาให้ไม่ต้องทาการจุดระเบิดที่อุณหภูมิสูง วิธีนี้
เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถลดสารมลพิษทางอากาศทั้งสองชนิดดังกล่าวข้างต้นได้มากเช่นกัน อีกเทคนิค
หนึ่งที่มีลกั ษณะเลียนแบบเทคนิคนี้และได้ผลดีในการลดมลพิษ ได้แก่ เทคนิคเอกตร้า ลีน เบอร์น เอ็น
จิน (Extra-Lean-Burn Engine) ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้สาหรับกระบอกสูบขนาดมาตรฐานทั่วๆ ไป แต่ควบคุม
ให้สดั ส่วนของเชื้อเพลิงที่บริเวณหัวเทียนจุดระเบิดสูงกว่าในบริเวณอื่นๆ ของกระบอกสูบ การปรับปรุง
เครื่องยนต์ที่นิยมใช้กันอีกวิธีหนึ่ง ได้แก่ การหมุนเวียนไอเสียกลับมาใช้ใหม่ (Exhaust Gas
Recirculation: EGR) วิธีนที้ าโดยการนาไอเสียจากท่อไอเสียเข้าสู่หอ้ งเผาไหม้ไปผสมกับอากาศใน
กระบอกสูบอีกครั้ง ดังภาพที่ 8.29 ซึ่งจะทาให้ก๊าซในห้องเผาไหม้เย็นลงและส่งผลการเกิดขึน้ ของก๊าซ
ไนโตรเจนออกไซด์ชนิดต่างๆ ลดลงได้
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ภาพที่ 8.29 การหมุนเวียนไอเสียมาใช้ใหม่
2. การใช้และบารุงรักษาเครื่องยนต์
ถึงแม้ว่าจะออกแบบและสร้างเครื่องยนต์ได้ดีแค่ไหนก็ตาม แต่ถ้ามีการใช้และบารุงรักษา
เครื่องยนต์ไม่เหมาะสมก็จะทาให้เกิดมลพิษทางอากาศมากกว่าที่ออกแบบเอาไว้ได้ การใช้ยานพาหนะ
ที่ดี เช่น การขับอย่างถูกต้อง การไม่บรรทุกหนักเกินไป การใช้เชื้อเพลิงที่เหมาะสม และการใช้สดั ส่วน
ผสมของเชื้อเพลิงและน้ามันหล่อลืน่ สาหรับเครื่องยนต์ระบบสองจังหวะที่เหมาะสม และการรักษาลม
ยางรถยนต์ให้เหมาะสม เป็นต้น การบารุงรักษาเครื่องยนต์ เช่น การปรับแต่งเครือ่ งยนต์ การเปลี่ยน
ถ่ายน้ามันหล่อลืน่ การรักษาหัวเทียนให้สะอาด เป็นต้น
3. การควบคุมองค์ประกอบของเชื้อเพลิง
องค์ประกอบของเชื้อเพลิงเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อการเกิดภาวะมลพิษทางอากาศจาก
ยานพาหนะ สิ่งเจือปนในเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษที่สาคัญ ได้แก่ กามะถัน นอกจากกามะถัน
จะทาให้เกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซึ่งเป็นมลพิษที่สาคัญแล้ว ยังทาให้สารเร่งปฏิกิรยิ า (Catalyst) ซึ่งใช้
สาหรับแคทตาไลติก คอนเวอร์ทเตอร์ (Catalytic Converters) ซึ่งเป็นอุปกรณ์บาบัดมลพิษจากท่อไอ
เสียรถยนต์เสือ่ มลงอีกด้วย ปัจจุบนั จึงมีความพยายามลดสัดส่วนของกามะถันในเชื้อเพลิงลงด้วย
กระบวนการไฮโดรดีซัลเฟอไรเซชัน (Hydrodesulphurization) นอกจากนี้อาจถือว่าสารตะกั่วเป็นสิ่ง
ปนเปือ้ นในเชื้อเพลิงได้เช่นกัน ถึงแม้ว่าสารตะกั่วจะเป็นสารที่เติมลงไปเพื่อเพิ่มค่าออกเทนของ
เชื้อเพลิงก็ตาม ปัจจุบนั จึงนิยมใช้น้ามันไร้สารตะกั่วแทน ซึ่งการใช้น้ามันไร้สารตะกั่วนี้ได้ส่งผลให้ความ
เข้มข้นของตะกั่วในบรรยากาศในเมืองใหญ่ๆ ลดลงอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามการต่อต้านน้ามันที่เติม
สารตะกั่ว ทาให้บริษัทน้ามันต้องเติมสารอะโรมาติกและโอเลฟินส์เพื่อเพิ่มค่าออกเทนลงในน้ามัน
เชื้อเพลิงมากขึ้น ซึ่งทาให้เกิดมลพิษชนิดอื่นๆ จากยานพาหนะมากขึน้
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ในประเทศทีม่ ีอากาศหนาวนิยมเติมบิวเทน (Butane) ลงในเชื้อเพลิง เพื่อเพิ่มค่าการระเหย
(Reid Vapor Pressure: RVP) ของเชือ้ เพลิงโดยเฉพาะในฤดูหนาว ทาให้เชื้อเพลิงระเหยดีขึ้นซึ่งส่งผล
ให้เครื่องยนต์สตาร์ทติดง่าย อย่างไรก็ตามการเพิ่มค่าการระเหยของเชื้อเพลิง ทาให้เกิดมลพิษชนิดสาร
ระเหยอินทรีย์มากขึ้นเช่นกัน จึงมีข้อบังคับให้ลดค่าการระเหยของเชื้อเพลิงลงในฤดูร้อนเนื่องจาก
เครื่องยนต์สตาร์ทติดง่ายกว่าในฤดูหนาว เพื่อลดมลพิษชนิดสารระเหยอินทรีย์ลง
สาหรับในประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ปรับปรุงคุณภาพน้ามันเชื้อเพลิงมาเป็นระยะ เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจาก
การเผาไหม้เชื้อเพลิง โดยการปรับปรุงคุณภาพน้ามันเชื้อเพลิงมาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2526 เรื่อยมา ได้แก่ การ
ยกเลิกสารตะกั่วในน้ามันเบนซีน การลดปริมาณกามะถันในน้ามันเบนซีนและดีเซล การลดปริมาณสารก่อมะเร็ง
ในน้ามันเบนซีนและดีเซล เป็นต้น ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีมาตรการลดกามะถันในน้ามัน และได้มีการใช้รถยนต์
มาตรฐานยูโร 3 มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ในปี พ.ศ. 2555 ได้กาหนดให้ใช้น้ามันเชื้อเพลิงและรถยนต์มาตรฐานยู
โร 4 ซึ่งเข้มงวดกว่ามาตรฐานยูโร 3 จากการบังคับใช้มาตรฐานยูโร 4 พบว่า ทาให้ลดกามะถันในน้ามันเชื้อเพลิง
ลงถึง 7-10 เท่า ซึ่งส่งผลให้การระบายมลพิษจากไอเสียรถยนต์สู่บรรยากาศลดลง เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
สามารถลดการระบายฝุุนละอองสู่บรรยากาศได้ถึง 1,732 ตันต่อปี ทาให้ระดับฝุุนละอองในบรรยากาศลดลงถึง
4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นมูลค่าผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยที่ลดลงถึง 22,680-56,700 ล้านบาทต่อ
ปี
ปัจจุบันประเทศต่างๆ ทั่วโลก พยายามที่จะปรับปรุงคุณภาพน้ามันให้ดีขึ้น เพื่อลดผลกระทบจาก
มลพิษทางอากาศ ซึ่งนอกจากจะช่วยปูองกัน แก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนแล้ว ยังมีผลให้การ
ทางานของเครื่องยนต์และอุปกรณ์ลดสารมลพิษในเครื่องยนต์มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีกด้วย และพบว่า
ผลประโยชน์ที่ได้รับทางเศรษฐศาสตร์และทางด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนรวมกันมีค่าสูงกว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้
ในการปรับปรุงคุณภาพน้ามันมาก (กรมควบคุมมลพิษ. สืบค้นจาก http://aqnis.pcd.go.th/node/4588:)
4. การใช้อุปกรณ์ควบคุมมลพิษ
อุปกรณ์ควบคุมมลพิษที่ใช้สาหรับควบคุมมลพิษจากท่อไอเสียของยานพาหนะทีน่ ิยมใช้กันมาก
ที่สุด ได้แก่ แคทตาไลติก คอนเวอร์ทเตอร์ (Catalytic Converter) ดังภาพที่ 8.30 อุปกรณ์ชนิดนีจ้ ะ
เปลี่ยนก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และสารระเหยอินทรีย์จากท่อไอเสียให้เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และน้าโดยปฏิกิริยาออกซิเดชัน และเปลี่ยนก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนให้เป็นก๊าซไนโตรเจนและ
ออกซิเจนโดยปฏิกิริยารีดกั ชัน ตามปกติปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดกั ชันสามารถเกิดขึ้นเองได้ตาม
ธรรมชาติ แต่มีอตั ราการเกิดช้ามาก แคทตาไลติก คอนเวอร์ทเตอร์จะช่วยให้ปฏิกิริยาเกิดได้เร็วขึ้น
แคทตาไลติก คอนเวอร์ทเตอร์ ถูกนามาใช้กับการพัฒนาระบบเครื่องยนต์ เช่น ระบบอุ่นเครื่องยนต์ใน
การสตาร์ท ระบบดูดซับสารไอเสีย ระบบกาจัดแก๊สพิษอัตโนมัติ เพื่อกรองไอเสียจากเครื่องยนต์ เป็น
ต้น
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ภาพที่ 8.30 แคทตาไลติก คอนเวอร์ทเตอร์
อุปกรณ์อกี ชนิดหนึ่งที่ใช้กันมาก ได้แก่ ชาร์โคล คานิสเตอร์ (Charcoal Canister) ดัง
ภาพที่ 8.31 เพื่อใช้ลดมลพิษชนิดก๊าซไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นสารอินทรีย์ระเหย และช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการใช้เชือ้ เพลิงในขณะเดียวกัน อุปกรณ์ชนิดนีใ้ ช้ผงถ่านกัมมันต์สาหรับดูดซับ
สารอินทรีย์ระเหยจากถังน้ามันเชื้อเพลิง ซึ่งแม้ว่าจะดับเครื่องยนต์ก็มีการระเหยอยู่ตลอดเวลา แล้วก็
นากลับมาใช้สาหรับเครื่องยนต์ได้อกี เป็นอุปกรณ์ที่ตดิ ตั้งมากับรถยนต์ เพื่อใช้ลดมลภาวะ และ
ขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้เชื้อเพลิงด้วย
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ภาพที่ 8.31 ชาร์โคล คานิสเตอร์
ที่มา: http://www.weekendhobby.com/offroad/toyota2700club/Question.asp?ID=3100

กิจกรรม 8.3.4
แคทตาไลติก คอนเวอร์ทเตอร์ มีประโยชน์ในการกาจัดมลพิษทางอากาศอย่างไร
แนวตอบกิจกรรม 8.3.4
แคทตาไลติก คอนเวอร์ทเตอร์ ถูกนามาใช้เพื่อกรองไอเสียจากเครื่องยนต์ โดยจะเปลีย่ นก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์และสารระเหยอินทรีย์จากท่อไอเสียให้เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้าโดย
ปฏิกิริยาออกซิเดชันและเปลี่ยนก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนให้เป็นก๊าซไนโตรเจนและออกซิเจนโดย
ปฏิกิริยารีดักชันได้เร็วขึน้
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หน่ วยที่ 9

การจัดการขยะมูลฝอย ขยะอันตรายและสิ่งปฏิกลู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราโมช เชี่ยวชาญ

ชื่ อ
วุฒิ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปราโมช เชี่ยวชาญ
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
วศ.ม. (วิศวกรรมสิง่ แวดล้อม)
ตาแหน่ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หน่ วยที่ปรับปรุ ง หน่วยที่ 9

2-9 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดลอ้ ม

แผนการสอนประจาหน่ วย
ชุดวิชา

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดลอ้ ม

หน่ วยที่ 9

การจัดการขยะมูลฝอย ขยะอันตรายและสิง่ ปฏิกูล

ตอนที่
9.1 ความรูท้ วไปเกี
ั่
่ยวกับขยะมูลฝอย ขยะอันตรายและสิง่ ปฏิกูล
9.2 การจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย
9.3 การจัดการสิง่ ปฏิกูล

แนวคิด
1. ขยะมูลฝอย ขยะอันตรายและสิ่งปฏิกูลเกิดจากกิจกรรมการดารงชีพของมนุ ษย์ และมีปริมาณเพิ่มขึ้น
อย่ างต่ อเนื่ องตามการเพิ่ม ขึ้น ของประชากร หากไม่ มีก ารจัด การที่ถูก ต้องตามหลัก วิช าการแล ว้ จะ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล อ้ มได้ ดังนัน้ เพื่อป้ องกันปัญหาผลกระทบดังกล่าว ภาครัฐ
จึงมีการออกกฎหมายทีเ่ กี่ยวขอ้ งหลายฉบับ ภายใต้หลายหน่ วยงาน
2. การจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายจาเป็ นต้องเขา้ ใจถึง ส่วนประกอบที่สาคัญและความสัมพัน ธ์
ระหว่างส่วนประกอบในระบบการจัดการ ตัง้ แต่การเกิด การจัดการ การคัดแยก และการเก็บกัก
ณ แหล่งกาเนิด การเก็บรวบรวม การขนถ่ายและขนส่ง การคัดแยก และแปรสภาพก่อนกาจัด และการ
กาจัด
3. การจัดการสิง่ ปฏิกูลประกอบด้วยกระบวนการทีส่ าคัญ 3 กระบวนการ คือการรวบรวมเก็บกักที่ปลอดภัย
การบาบัดและกาจัดทีถ่ ูกหลักสุขาภิบาล และการทาให้เกิดประโยชน์จากการกาจัดสิง่ ปฏิกูล หากไม่มกี าร
จัดการสิง่ ปฏิกูลทีถ่ ูกวิธีแลว้ จะทาให้เกิดการแพร่กระจายของโรคต่าง ๆ ทีม่ าจากสิง่ ปฏิกูลได้

วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาหน่ วยที่ 9 จบแลว้ นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความหมาย ผลกระทบ กฎหมายและองค์กรทีเ่ กี่ยวขอ้ งกับการจัดการขยะมูลฝอย ขยะอันตราย
และสิง่ ปฏิกูลได้
2. อธิบายการจัดการขยะมูลฝอย ขยะอันตรายได้
3. อธิบายการจัดการสิง่ ปฏิกูลได้

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดลอ้ ม 9-3

กิจกรรมระหว่ างเรียน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่ วยที่ 9
ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 91-9.3
ปฏิบตั กิ ิจกรรมตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายในเอกสารการสอนแต่ละตอน
ฟังรายการวิทยุกระจายเสียง (ถ้ามี)
ชมรายการวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)
ชมวีดทิ ศั น์ประกอบชุดวิชา (ถ้ามี)
เขา้ รับการสอนเสริม (ถ้ามี)
ทาแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่ วยที่ 9

สื่ อการสอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เอกสารการสอน
แบบฝึ กปฏิบตั ิ
รายการสอนทางวิทยุกระจายเสียง (ถ้ามี)
รายการสอนในวีดทิ ศั น์ประกอบชุดวิชา (ถ้ามี)
รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)
การสอนเสริม (ถ้ามี)

การประเมินผล
1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3. ประเมินผลจากการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยน
หน่ วยที่ 9 ในแบบฝึ กปฏิบตั ิ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่ อไป

4-9 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดลอ้ ม

ตอนที่ 9.1
ความรู้ทวั่ ไปเกีย่ วกับขยะมูลฝอย ขยะอันตรายและสิ่ งปฏิกูล
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 9.1 แลว้ จึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่ อง
9.1.1 ความหมายและผลกระทบจากขยะมูลฝอย ขยะอันตรายและสิง่ ปฏิกูล
9.1.2 กฎหมายและองค์กรทีเ่ กี่ยวขอ้ งกับการจัดการขยะมูลฝอย ขยะอันตราย และสิง่ ปฏิกูล

แนวคิด
1. ขยะมูลฝอย หมายถึง สิ่งต่ าง ๆที่เป็ น ของแข็งหรือกึ่งของแข็งซึ่งเกิดจากกิจกรรมต่ าง ๆของ
มนุ ษย์แล ว้ ถูกทิ้ง เนื่ องจากไม่ส ามารถใช้งานต่ อไปได้ หรือไม่ เป็ นที่ประสงค์ของผู ใ้ ช้ ส าหรับ
ขยะอันตราย หมายถึง ของเหลือหรือของเสื่อมสภาพซึ่งเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆของมนุ ษย์ แลว้
ถูก ทิ้ง เนื่ องจากไม่ ส ามารถใช้งานต่ อไปได้ หรือไม่ เป็ น ที่ประสงค์ข องผู ใ้ ช้ ที่มีคุณ สมบัติเป็ น
อันตราย ซึ่งเมื่อถูกปล่อยสู่ ส่งิ แวดลอ้ มแลว้ ทาให้เกิดผลกระทบหรือความเป็ นพิษอย่างรุนแรง
แก่สง่ิ แวดลอ้ มและความเจ็บป่ วยแก่ชีวติ มนุ ษย์ได้ ส่วนสิง่ ปฏิกูลหมายถึง ของเสียที่ปล่อยหรือ
ขับถ่ายออกจากร่ างกายมนุ ษย์ ที่สาคัญได้แก่ อุจจาระ และปัสสาวะ โดยทัง้ ขยะมูลฝอย ขยะ
อันตรายและสิง่ ปฏิกูลหากจัดการไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยและสิง่ แวดลอ้ ม
2. กฎหมายหลักทีเ่ กี่ยวขอ้ งโดยตรงกับการจัดการขยะมูลฝอย ขยะอันตรายและสิง่ ปฏิกูลทีส่ าคัญ
มี 3 ฉบับ คือ พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พระราชบัญญัตริ กั ษาความสะอาดและความเป็ น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และ และพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอ้ ม
แห่งชาติ นอกจากนี้ยงั มีกฎหมายเกี่ยวกับราชการบริหารส่วนท้องถิน่ และกฎหมายอืน่ ๆ ที่
เกี่ยวขอ้ งอีกด้วย สาหรับองค์กรทีเ่ กี่ยวขอ้ งทีส่ าคัญคือหน่ วยงานราชการส่วนกลาง ได้แก่
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอ้ ม และ
หน่ วยราชการส่วนท้องถิน่

วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาตอนที่ 9.1 จบแลว้ นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความหมายและผลกระทบจากขยะมูลฝอย ขยะอันตรายและสิง่ ปฏิกูลได้
2. อธิบายสาระสาคัญของกฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวขอ้ งกับการจัดการขยะมูลฝอย ขยะอันตราย
และสิง่ ปฏิกูลได้

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดลอ้ ม 9-5

เรื่องที่ 9.1.1
ความหมายและผลกระทบจากขยะมูลฝอย ขยะอันตรายและสิ่ งปฏิกูล
ขยะมูลฝอย ขยะอันตราย และสิ่งปฏิกูลเป็ นสิ่งที่อยู่ใกลต้ วั คนเรา เพราะเกิดจากกิจกรรมการดารงชีพของ
มนุ ษย์ ดังนัน้ ในงานอนามัยสิ่งแวดลอ้ ม จึงกาหนดให้การจัดการขยะมูลฝอย ขยะอันตรายและสิ่งปฏิกูล เป็ นงาน
หนึ่งทีส่ าคัญ

1 ความหมายของขยะมูลฝอย ขยะอันตรายและสิ่งปฎิกลู
ค าว่ า ขยะมู ล ฝอย ขยะอัน ตราย และสิ่ ง ปฏิ กู ล มี นิ ย ามความหมายอยู่ ม าก เช่ น ตามพจนานุ ก รมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้คาจากัดความของคาต่างๆ ดังนี้
คาว่า ขยะและ คาว่ามูลฝอยมีความหมายเหมือนกันคือ “มูลฝอย” หมายถึง เศษสิง่ ของทีท่ ้งิ แลว้ หยากเยื่อ และ
“ขยะ” หมายถึง หยากเยือ่ มูลฝอย ดังนัน้ คาว่า ขยะและมูลฝอยจึงสามารถใช้แทนกันได้ และบ่อยครัง้ ทีพ่ บว่ามีผูใ้ ช้โดยเรียก
รวมทัง้ สองคาเข้าด้วยกันเป็ นขยะมูลฝอย
คาว่า “อันตราย” หมายถึงเหตุทอ่ี าจทาให้ถงึ แก่ความตายหรือพินาศ
คาว่า “สิง่ ปฏิกูล” หมายถึง สิง่ สกปรกน่ารังเกียจ
คาว่า “ของเสีย” หมายถึงสิง่ ทีร่ ่างกายขับออกมาเช่นเหงือ่ ปัสสาวะ อุจจาระ
สาหรับความหมายที่นิยามไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ งกับการจัดการขยะมูลฝอย ขยะอันตรายและสิ่งปฏิกูลที่
สาคัญมีดงั นี้
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ไม่มีการกล่าวถึงคาว่า ขยะ แต่ ได้ให้ความหมายของคาว่า มูลฝอย ดังนี้ ““มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ
เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่
เก็ บจากถนน ตลาด ที่เลี้ย งสัตว์ หรือที่อ่ืน และหมายรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็ นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชน และได้นิยามความหมายของคาว่า “สิง่ ปฏิกูล” ไวใ้ นมาตรา 4 หมายถึง อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความ
รวมถึงสิง่ อืน่ ใดซึง่ เป็ นสิ่งโสโครกหรือมีกลิน่ เหม็น นอกจากนี้ จากกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทัว่ ไป
พ.ศ. 2560 นิยามคาว่า มูลฝอยที่เป็ นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยที่เป็ นพิษหรืออันตรายที่
เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ทีเ่ ป็ นวัตถุหรือปนเปื้ อนสารทีม่ คี ุณสมบัติเป็ นสารพิษ สารไวไฟสารออกซิไดซ์ สาร
เปอร์ออกไซด์ สารระคายเคือง สารกัดกร่ อน สารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารที่เกิดระเบิดได้ สารที่ทาให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงทางพันธุ กรรม สารหรือสิ่งอื่นใดที่อาจก่ อหรือมีแนวโน้มที่จะทาให้เกิดอันตรายแก่ บุคคล สัตว์ พืช
ทรัพย์สนิ หรือสิ่งแวดลอ้ ม แต่ไม่หมายความรวมถึงมูลฝอยทัว่ ไปมูลฝอยติดเชื้อ กากกัมมันตรังสี และของเสีย
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
พระราชบัญ ญัติ ร ัก ษาความสะอาดและความเป็ นระเบีย บเรี ย บร้อ ยของบ้า นเมือ งพ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติรกั ษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ไม่มกี าร

6-9 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดลอ้ ม
กล่าวถึงคาว่า ขยะ แต่ได้ให้ความหมายของคาว่า มูลฝอยดังนี้ ““มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษ
อาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บจากถนน
ตลาด ที่เลี้ย งสัต ว์ หรื อที่อ่ืน และได้ให้ค วามหมายของค าว่า “สิ่งปฏิกู ล ” หมายถึง อุจจาระหรือ ปัส สาวะ และ
หมายความรวมถึงสิง่ อืน่ ใดซึง่ เป็ นสิง่ โสโครกหรือมีกลิน่ เหม็น
พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอ้ มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ไม่ได้มกี ารนิยามความหมาย
ของคาว่าขยะมูลฝอย ขยะอันตรายและสิง่ ปฏิกูลโดยตรง แต่ในมาตรา 4 มีนิยามทีเ่ กี่ยวขอ้ งคือ นิยามคาว่าของเสีย
โดย “ของเสีย ” หมายความว่า ขยะมูล ฝอย สิ่งปฎิกู ล นา้ เสีย อากาศเสีย มลสารหรือวัตถุอนั ตรายอื่นใด ซึ่งถูก
ปล่อ ยทิ้งหรือ มีท่ีม าจากแหล่ง ก าเนิ ด มลพิษ รวมทัง้ กาก ตะกอน หรือ สิ่ง ตกค้า งจากสิ่ง เหล่ านั้น ที่อ ยู่ ใ นสภาพ
ของแข็ง ของเหลวหรื อ ก๊า ซ (โดย “แหล่ ง ก าเนิ ด มลพิษ ” หมายความว่ า ชุม ชน โรงงานอุต สาหกรรม อาคาร
สิ่งก่ อสร้าง ยานพาหนะ สถานประกอบกิจการใด ๆ หรือสิ่งอื่น ใด ซึ่งเป็ นแหล่งที่ม าของมลพิษ) นอกจากนี้จาก
ประกาศกรมควบคุมมลพิษเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน สาหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ได้นิยามคาว่า“ของเสียอันตรายจากชุมชน” หมายความว่า ของเสียทีป่ นเปื้ อนหรือมีส่วนประกอบของสารทีม่ ี
คุณสมบัตเิ ป็ นสารพิษ สารไวไฟ สารออกซิไดซ์ สารเปอร์ออกไซด์ สารระคายเคือง สารกัดกร่ อน สารที่เกิดปฏิกิริยา
ได้งา่ ย สารทีเ่ กิดระเบิดได้ สารทีท่ าให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางพันธุกรรม สารหรือสิง่ อืน่ ใดทีอ่ าจก่อหรือมีแนวโน้ม
ทีจ่ ะทาให้เกิดอันตรายแก่บคุ คล สัตว์ พืช ทรัพย์สนิ หรือสิง่ แวดลอ้ ม ซึง่ เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในทีอ่ ยู่อาศัย
สถานทีร่ าชการ สถานศึกษา สถานประกอบการ รวมทัง้ สถานทีอ่ น่ื ในชุมชน เว้นแต่สง่ิ ปฏิกูลหรือวัสดุทไ่ี ม่ใช้แลว้ จาก
โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและของเสียกัมมันตรังสี
พระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2535 ไม่ได้มกี ารนิยามความหมายของคาว่าขยะมูลฝอย ขยะอันตรายและ
สิ่ง ปฏิกู ล โดยตรง แต่ มีนิ ย ามที่เ กี่ ย วข อ้ งคื อ ค าว่ า “สิ่ง ปฏิกู ล หรื อ วัส ดุ ท่ีไ ม่ ใ ช้แ ล ว้ ” ไว้ใ นประกาศกระทรวง
อุต สาหกรรม เรื่ อ งการก าจัด สิ่ง ปฏิกู ล หรื อ วัส ดุ ท่ีไ ม่ ใ ช้แ ล ว้ พ.ศ. 2548 ดัง นี้ “สิ่ง ปฏิกู ล หรื อ วัส ดุ ท่ีไ ม่ ใ ช้แ ล ว้ ”
หมายความว่า สิ่งของที่ไม่ใช้แลว้ หรือของเสียทัง้ หมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงของเสียจาก
วัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็ นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ แล ะนา้ ทิ้งที่มีองค์ประกอบ
หรือมีคุณลักษณะทีเ่ ป็ นอันตราย โดยไม่รวมถึงสิง่ ปฏิกูลหรือวัสดุทไ่ี ม่ใช้แลว้ ทีไ่ ม่เป็ นของเสียอันตราย จากสานักงาน
บ้านพักอาศัย และโรงอาหารในบริเวณโรงงาน รวมทัง้ กากกัมมันตรังสี และมูลฝอย ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข
และนา้ เสียทีส่ ่งไปบาบัดนอกโรงงานทางท่อส่ง นอกจากนี้ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับดังกล่างยังได้ให้นิยาม
คาว่า “ของเสียอันตราย” หมายถึง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ไี ม่ใช้แลว้ ที่มอี งค์ประกอบหรือปนเปื้ อนสารอันตรายหรือมี
คุณสมบัตทิ เ่ี ป็ นสารไวไฟ สารกัดกร่อน สารทีเ่ กิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารพิษ และสารที่มอี งค์ประกอบของสารอนินท
รียแ์ ละสารอินทรียอ์ นั ตราย
พระราชบัญ ญัติวตั ถุอนั ตราย พ.ศ. 2535 ไม่ ได้มีก ารนิ ย ามความหมายของค าว่า ขยะมูล ฝอย ขยะ
อันตรายและสิ่งปฏิกูลโดยตรง แต่มนี ิยามที่เกี่ยวขอ้ งคือ คาว่า วัตถุอนั ตราย หมายความว่า วัตถุดงั ต่อไปนี้ (1)
วัตถุระเบิดได้ (2) วัตถุไวไฟ (3) วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ (4) วัตถุมพี ษิ (5) วัตถุท่ที าให้เกิดโรค (6)
วัตถุกมั มันตรังสี (7) วัตถุท่กี ่ อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางพันธุ กรรม (8) วัตถุกดั กร่ อน (9) วัตถุท่กี ่ อให้เกิดการ
ระคายเคือง (10) วัตถุอย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็ นเคมีภณ
ั ฑ์หรือสิ่งอื่นใด ที่อาจทาให้เกิดอันตราย แก่ บุคคล สัตว์ พืช
ทรัพย์ หรือสิง่ แวดลอ้ ม
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จะเห็น ได้ว่าตาม พจนานุ ก รมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ค าว่า “ขยะมูลฝอย” ได้ให้ค าจากัด
ความของคาว่า ขยะและ คาว่ามูลฝอยทีม่ คี วามหมายเหมือนกัน และคาว่าขยะอันตรายหมายถึงขยะทีเ่ ป็ น เหตุทอ่ี าจ
ทาให้ถงึ แก่ ความตายหรือพินาศ ส่วนคาว่า “สิ่งปฏิกูล” มีความหมายที่ค่อนขา้ งกว้างมาก คือ เป็ นสิ่งสกปรก ของ
สกปรกทีน่ ่ ารังเกียจ
เมื่อพิจารณานิ ยามความหมายของคาว่า ขยะมูลฝอย ขยะอันตราย และสิ่งปฎิกู ล ตามกฎหมายแต่ ล ะ
ฉบับ พบว่ามีแตกต่างกันคือ
ถ้าพิจารณาตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข จะใช้คาว่ามูลฝอยแทนคาว่าขยะมูลฝอย และเน้นสิ่งที่
เกิดขึ้นจากชุมชนเป็ นหลัก นอกจากนี้ยงั พบว่าคาว่ามูลฝอยยังครอบคลุมถึง มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็ นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชนด้วย สาหรับคาว่า“สิ่งปฏิกูล” หมายถึง อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่ง
เป็ นสิง่ โสโครกหรือมีกลิน่ เหม็น นอกจากนี้ยงั มีการให้คานิยามคาว่ามูลฝอยที่เป็ นพิษหรืออันตรายจากชุมชนไว้ดว้ ย
และยังพบว่านิยามตามพระราชบัญญัติรกั ษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองกาหนดไว้
ตรงกับพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข
ถ้าพิจารณาตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้ มแห่งชาติจะพบว่าขยะมูลฝอยเป็ น
ส่วนหนึ่งของของเสีย โดยเน้นของเสียทีอ่ ยู่ในรูปของของแข็ง และสิง่ ปฏิกูลก็เป็ นส่วนหนึ่งของของเสีย นอกจากนี้ยงั
มีการให้คานิยามคาว่าของเสียอันตรายจากชุมชนไวด้ ว้ ย
ถ้าพิจารณาตามพระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2535 พบว่าไม่มกี ารใช้คาว่า ขยะมูลฝอย แต่ มกี ารใช้คาว่า
สิ่งปฏิกูล หรือวัสดุ ท่ไี ม่ ใช้แ ลว้ โดยมีความหมายเน้น ไปที่ส่งิ ของที่ไม่ใช้แล ว้ หรือของเสียทัง้ หมดที่เกิ ดขึ้น จากการ
ประกอบกิจการโรงงาน(โดยยกเว้นสิง่ ปฏิกูลหรือวัสดุทใ่ี ช้แลว้ ทีไ่ ม่เป็ นของเสียอันตราย จากสานักงาน บ้านพักอาศัย
และโรงอาหารในบริเวณโรงงาน) นัน่ แสดงว่า หากสิ่งของที่ไม่ใช้แลว้ หรือของเสียที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ
โรงงานนัน้ มีสภาพเป็ นของแข็ง เช่ นเศษกระดาษ เศษผ้า เศษสินค้าจากการประกอบกิจการโรงงาน เป็ นต้น ของเสีย
เหล่านัน้ ก็คือขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานนัน่ เอง อย่ างไรก็ตามต้องเขา้ ใจว่าหากของเสียที่
เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานไม่ได้อยู่ในรูปของแข็ง ของเสียเหล่านัน้ ย่อมไม่ใช่ ขยะมูลฝอย แต่ยงั คงเป็ นสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุทไ่ี ม่ใช้แลว้ ตามคานิยามทีก่ ล่าวขา้ งต้น จึงอาจกล่าวได้ว่าขยะมูลฝอยจากการประกอบกิจการโรงงาน
เป็ น ส่วนหนึ่งของคาว่าสิ่งปฏิกู ลหรือวัส ดุท่ไี ม่ใช้แลว้ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และนิยามคาว่า สิ่ง
ปฏิ กู ล หรื อ วัส ดุ ท่ี ไ ม่ ใ ช้แ ล ว้ นี้ มี ค วามหมายที่ ค่ อ นข า้ งแตกต่ า งจากความหมาย ของค าว่ า “สิ่ ง ปฏิ กู ล ” ตาม
พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข นอกจากนี้ยงั พบอีกว่ามีการให้คานิยามคาว่าของเสียอันตรายไวด้ ว้ ย
สาหรับความหมายของคาว่าวัตถุอนั ตราย ตามพระราชบัญญัติวตั ถุอนั ตราย พ.ศ. 2535 หมายถึงวัตถุท่ี
มีลกั ษณะทีก่ าหนดซึง่ อาจทาให้เกิดอันตราย แก่บคุ คล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิง่ แวดลอ้ มได้
จากที่กล่าวขา้ งต้น จะเห็นได้ว่าความหมายของคาว่าขยะมูลฝอย ขยะอันตรายและสิ่งปฏิกูลมีความหมาย
หลากหลายมาก ในทีน่ ้ ีจงึ สรุปความหมายของคาว่าขยะมูลฝอย ขยะอันตรายและสิง่ ปฏิกูล ดังนี้
ขยะมู ลฝอย (Solid Waste) หมายถึง สิ่งต่าง ๆที่เป็ นของแข็ง หรือกึ่งของแข็งซึ่งเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ
ของมนุ ษย์ แล้วถู กทิ้ง เนื่ องจากไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ หรือไม่เป็ นที่ประสงค์ของผู ใ้ ช้ หรืออาจด้วยเหตุ ผลอื่นที่
ทาให้ส่ งิ เหล่านัน้ กลายสภาพเป็ นสิ่ง ที่ไม่มีประโยชน์หรือคุณค่าที่ผูใ้ ช้จะเก็บไว้ใช้ต่อไป
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ขยะอันตราย ในทีน่ ้ ี มีความหมายใกลเ้ คียงกับ คาว่า ของเสียอันตราย(Hazardous Waste) คือหมายถึง
ของเหลือหรือของเสือ่ มสภาพซึ่งเกิดจากกิจกรรมต่ าง ๆของมนุ ษย์ แลว้ ถูกทิ้ง เนือ่ งจากไม่สามารถใช้งานต่อไปได้
หรื อไม่ เป็ น ทีป่ ระสงค์ข องผู ใ้ ช้ ของเหลือหรื อของเสือ่ มสภาพเหล่านี้ อาจอยู่ ในรู ปของแข็ง ของเหลวหรื อก๊าซทีม่ ี
คุณสมบัติเป็ นอันตรายเช่ น เป็ นสารพิษ สารไวไฟ สารออกซิไดซ์ สารเปอร์ออกไซด์ สารระคายเคือง สารกัดกร่ อน
สารทีเ่ กิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารทีเ่ กิดระเบิดได้ สารทีท่ าให้เกิดโรค สารกัมมันตรังสี สารทีท่ าให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ทางพันธุ กรรม สารหรือสิง่ อืน่ ใดทีอ่ าจก่ อหรือมีแนวโน้มทีจ่ ะทาให้เกิดอันตรายแก่ บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือ
สิง่ แวดล อ้ ม เป็ น ต้น ซึ่ง เมือ่ ถู ก ปล่ อยสู่ สิง่ แวดล อ้ มแล ว้ ทาให้เกิ ด ผลกระทบหรื อความเป็ น พิษ อย่ า งรุ น แรงแก่
สิง่ แวดล อ้ มและความเจ็บ ป่ วยแก่ ชี วิต มนุ ษ ย์ได้ อย่ า งไรก็ ตามขยะอันตรายในที่น้ ี เน้นที่เกิดขึ้นกับชุ มชนจาก
บ้านเรือนต่างๆ(Household Hazardous Waste)ซึ่งส่วนใหญ่ มกั เป็ นของแข็ง ทีม่ ีการปนเปื้ อนสารอันตรายเป็ นหลัก
นอกจากนี้มขี อ้ สังเกตว่าขยะอันตรายนี้เป็ นส่ว นหนึ่งของขยะมูลฝอย และขยะมูลฝอยติดเชื้อ ก็เป็ นส่วนหนึ่งของขยะ
อันตรายหรือเป็ นขยะอันตรายประเภทหนึ่ง
สิ่งปฏิกูลในทีน่ ้ ี นิ ยามตามแนวทางของการจัด การอนามัย สิง่ แวดล อ้ มคื อตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า
“Human Waste” หรือ “Human Excreta” ซึ่งหมายถึง ของเสียทีป่ ล่อยหรือขับถ่ายออกจากร่ างกายมนุ ษย์ ที ่
สาคัญได้แก่ อุจจาระ (Feces) และปัสสาวะ (Urine)
นอกจากนี้ เนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการขยะมูล ฝอยและขยะอันตรายในหน่ วยนี้จะเน้น ไปที่การจัดการใน
ภาพรวมหรือของชุมชน(Municipal) เป็ นหลัก และเนื้อหาในการจัดการสิ่งปฏิกูลในหน่ วยนี้จึงเป็ นการจัดการของ
เสียทีป่ ล่อยหรือขับถ่ายออกจากร่างกายมนุ ษย์คืออุจจาระและปัสสาวะ เป็ นหลัก

2. ผลกระทบจากขยะมูลฝอย ขยะอันตรายและสิ่ งปฏิกลู
ขยะมูลฝอย ขยะอันตรายและสิ่งปฏิกูล หากไม่มีการจัดการที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการแลว้
ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิง่ แวดลอ้ มโดยรวม ดังนี้
1) เป็ นแหล่ งก่ อ ให้ เ กิด เหตุ ร าคาญและบั่นทอนความสวยงามของทั ศนี ย ภาพ (Nuisances and
Esthetics) ขยะมูลฝอยและสิ่งฎิกูลที่เกิดขึ้น หากจัดการไม่ถูกต้อง เช่ น ขยะมูลฝอยที่เก็บไม่มดิ ชิดหรือบริการเก็บ
ขนไม่เพียงพอและไม่เหมาะสม มีการหกหล่นเรี่ยราดอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ รวมทัง้ การกาจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูก
หลักวิชาการเช่ นการกองทิ้งไว้บนพึ้น หรือการขับถ่ายสิ่งปฎิกูลไม่เป็ นที่เป็ นทาง ไม่มรี ะบบบาบัด และกาจัดที่ถูกวิธี
เหล่านี้จะทาให้ทศั นียภาพความสวยงามของสถานทีน่ นั้ ๆถูกบันทอนลง
่
และอาจก่อให้เกิดเหตุราคาญ ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพจิตของผูส้ ญ
ั จร และกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
2) เป็ นแหล่ งอาหารและแหล่ งเพาะพันธุ์ของพาหะนาโรค (Breeding Places) ในการจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกู ล ที่ไ ม่ ถูก ต้อง เช่ น ภาชนะใส่ ข ยะมู ล ฝอยไม่ มิด ชิด หรื อมีข นาดไม่ เพีย งพอ การเก็ บข นที่ไม่ มี
ประสิทธิภาพ หรือการกาจัดที่ไม่ถูกต้องโดยการกองทิ้งบนดินหรื อทิ้งในที่ลุ่มขยะมูลฝอย การไม่มรี ะบบบาบัดและ
กาจัดสิง่ ปฏิกูลทีถ่ ูกวิธี เหล่านี้ จะเป็ นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุข์ องแมลงและสัตว์นาโรคได้
3) ก่ อให้ เกิดมลพิษสิ่ งแวดล้ อม (Pollution) การจัดการขยะมูลฝอย ขยะอันตราย และสิ่งปฏิกูล ที่ไม่
ถูกต้องจะก่ อให้เกิดมลพิษสิ่งแวดลอ้ มในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นมลพิษอากาศ มลพิษนา้ และมลพิษดิน เช่ น การ
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เผาขยะมูลฝอยกลางแจ้ง ทาให้เกิดควันและกลิน่ ก่อเหตุราคาญและปัญหาสุขภาพต่อชุมชนใกลเ้ คียง พลาสติกบาง
ประเภท เช่ น PVC เมื่อเผาจะเกิดกรดไฮโดรคลอริก ซึ่งจะก่ อให้เกิดมลพิษทางอากาศที่รุนแรงในบริเวณใกลเ้ คียง
นอกจากปัญ หาภาวะมลพิษทางอากาศแลว้ การทิ้งขยะมูล ฝอย ขยะอันตรายและสิ่งปฏิกูล ลงสู่แ ม่นา้ ลาคลองจะ
ก่ อให้เกิดภาวะมลพิษทางนา้ ส่วนขยะมูลฝอย ขยะอันตรายที่กองทิ้งไว้จะถูกนา้ ฝนชะเอาสารที่อ ยู่ ในขยะมูลฝอย
ขยะอันตรายซึ่งมีทงั้ สารอินทรียแ์ ละอนินทรียท์ ่อี าจมีพษิ ไหลลงสู่แม่นา้ ลาธาร และซึมลงสู่ช ั้ นดิน ปนเปื้ อนต่ อดิน
และนา้ ใต้ดนิ เป็ นต้น
4) ทาให้ กดิ ความเสี่ยงต่ อสุ ขภาพ ( Health Risk)การจัดการขยะมูลฝอย ขยะอันตราย และสิ่งปฏิกูลที่ไม่
ถูกต้องจะทาให้เกิด ความเสี่ยงต่ อสุ ขภาพเกิดผลโดยตรงต่ อสุข ภาพอนามัย ของประชาชน เช่ นโรคระบบทางเดิน
อาหารซึ่งเกิดจากเชื้อจุลนิ ทรียต์ ่างๆที่พบในขยะอันตรายประเภทขยะติดเชื้อและสิงปฏิกูล โดยเฉพาะสิงปฏิกูลเป็ น
แหล่งกาเนิดของเชื้อโรคติดต่อในระบบทางเดินอาหารและโรคหนอนพยาธิทส่ี าคัญ ซึง่ มีอยู่หลายชนิดดังตารางที่ 9.1
เชื้อโรคต่างๆ เหล่านี้อาศัยอยู่ในทางเดินอาหารของคนและถูกขับถ่ายออกมาพร้อมอุจจาระ ปัสสาวะ ซึ่งถ้าไม่มกี าร
จัดการสิง่ ปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะแลว้ เชื้อโรคเหล่านี้จะแพร่กระจายไปยังบุคคลอืน่ ๆ ส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาด
ขอโรคติดต่อขึ้น นอกจากนี้ขยะอันตราย ยังทาให้เกิดโรคต่ างๆได้เช่นโรคจากพิษของโลหะหนัก โรคพิษตะกัว่ โรคมิ
นามาตะเกิดจากสารปรอท โรคอิไต-อิไตเกิดจากสารแคดเมียม โรคพิษจากแมงกานีส โรคมะเร็งที่เกิดจากสารก่ อ
มะเร็งชนิดต่างๆ เป็ นต้น
ตารางที่ 9.1 เชื้อโรคต่ างๆ ทีพ
่ บในสิ่ งปฏิกลู
เชื้ อโรค
แบคทีเรี ย
Escherichia coli
Leptospira interrogans
Salmonella typhi
Shigella spp.
Vibrio cholera
ไวรัส
Poliovirus
Rotaviruses
โปรโตซั ว
Entamoeba histolytica
Giardia intestinalis
ไข่ และตัวอ่ อนของหนอนพยาธิ
Ascaris lumbricoides
Fasciola hepatica
Ancylostoma duodenale
Necator americanus
Schistosoma spp.
Taenia spp.
Trichuris trichiura

โรค
อุจจาระร่วง
เลปโตสไปโรซิส
ไทฟอยด์
ชิเกลโลซิส
อหิวาตกโรค

ปัสสาวะ

อุจจาระ

*
*
*

*
*
*
*

โปลิโอ
เอ็นเทอไรทิส

*
*

บิดมีตวั
จิอาดิเอวิส

*
*

พยาธิไสเ้ ดือน
พยาธิใบไม้ตบั
พยาธิปากขอ
พยาธิปากขอ
พยาธิใบไม้เลือด
พยาธิตวั ตืด
พยาธิแสม้ า้

*
*
*
*
*
*
*

*
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หมายเหตุ โดยทัว่ ไป ปัสสาวะจะปลอดจากเชื้อโรคต่างๆ การพบเชื้อในปัสสาวะอาจมาจากการปนเปื้ อนของอุจจาระหรือบุคคลนัน้ มีการติดเชื้อ
จาก
Salmonella typhi, Schistosoma haematobium หรือ Leptospira.
*หมายถึง การตรวจพบ
ที่มา: WHO, A guide to the development of on-site sanitation, 1992

กิจกรรม 9.1.1
1 จงอธิ บายความหมายของขยะมูลฝอย ขยะอันตรายและสิ่ งปฏิกลู
2 จงอธิ บายผลกระทบของการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู ที่ไม่เหมาะสม
แนวตอบกิจกรรม 9.1.1
1. ขยะมูลฝอย (Solid Waste) หมายถึง สิ่ งต่าง ๆที่เป็ นของแข็งหรื อกึ่งของแข็งซึ่ งเกิดจากกิจกรรมต่าง
ๆของมนุษย์ แล้วถูกทิ้ง เนื่ องจากไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ หรื อไม่เป็ นที่ ประสงค์ของผูใ้ ช้ หรื ออาจด้วย
เหตุผลอื่นที่ทาให้สิ่งเหล่านั้นกลายสภาพเป็ นสิ่ งที่ไม่มีประโยชน์หรื อคุณค่าที่ผใู ้ ช้จะเก็บไว้ใช้ต่อไป
สาหรับขยะอันตราย ในที่ น้ ี มีความหมายใกล้เคี ยงกับคาว่า ของเสี ยอันตราย(Hazardous Waste) คื อ
หมายถึง ของเหลือหรื อของเสื่ อมสภาพซึ่ งเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆของมนุษย์ แล้วถูกทิ้ง เนื่ องจากไม่สามารถ
ใช้งานต่อไปได้ หรื อไม่เป็ นที่ประสงค์ของผูใ้ ช้ ของเหลือหรื อของเสื่ อมสภาพเหล่านี้ อาจอยู่ในรู ปของแข็ง
ของเหลวหรื อก๊าซที่มีคุณสมบัติเป็ นอันตรายเช่น เป็ นสารพิษ สารไวไฟ สารออกซิ ไดซ์ สารเปอร์ ออกไซด์
สารระคายเคือง สารกัดกร่ อน สารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารที่เกิดระเบิดได้ สารที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางพันธุ กรรม สารหรื อสิ่ งอื่นใดที่ อาจก่อหรื อมี แนวโน้มที่ จะทาให้เกิ ดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พื ช
ทรัพย์สิน หรื อสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น ซึ่ งเมื่อถูกปล่อยสู่ สิ่งแวดล้อมแล้ว ทาให้เกิดผลกระทบหรื อความเป็ นพิษ
อย่างรุ นแรงแก่สิ่งแวดล้อมและความเจ็บป่ วยแก่ชีวิตมนุษย์ได้ อย่างไรก็ตามขยะอันตรายในที่ น้ ี เน้นที่ เกิ ด
ขึ้ นกับชุ มชนจากบ้านเรื อนต่ างๆ(Household Hazardous Waste)ซึ่ งส่ วนใหญ่มกั เป็ นของแข็งเป็ นหลัก
นอกจากนี้มีขอ้ สังเกตว่าขยะอันตรายนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของขยะมูลฝอย
ส่ ว นสิ่ ง ปฏิ กู ล ในที่ น้ ี นิ ย ามตามแนวทางของการจัด การอนามัย สิ่ ง แวดล้อ มคื อ ตรงกับ ค าใน
ภาษาอังกฤษว่า “Human Waste” หรื อ “Human Excreta” ซึ่ งหมายถึง ของเสี ยที่ปล่อยหรื อขับถ่ายออกจาก
ร่ างกายมนุษย์ ที่สาคัญได้แก่ อุจจาระ (Feces) และปัสสาวะ (Urine)
2 ผลกระทบที่เกิดจากการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู ที่ไม่เหมาะสม คือ
1) เป็ นแหล่งก่อให้เกิดเหตุราคาญและบัน่ ทอนความสวยงามของทัศนียภาพ
2) เป็ นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนาโรค
3) ก่อให้เกิดมลพิษสิ่ งแวดล้อม
4) ทาให้กิดความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ
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เรื่องที่ 9.1.2
กฏหมายและองค์ กรที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการขยะมูลฝอย ขยะอันตราย
และสิ่งปฎิกลู
1. กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับการจัดการขยะมูลฝอย ขยะอันตราย และสิ่ งปฎิกลู
กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ งกับการจัดการขยะมูลฝอย ขยะอันตราย และสิ่งปฎิกูลของประเทศไทยมีอยู่จานวน
มากหลายฉบับทีส่ าคัญคือ
1.1. กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการจัดการขยะมูลฝอย ขยะอันตรายและสิ่ งปฏิกลู
กฎหมายหลักที่เกี่ยวขอ้ งโดยตรงที่สาคัญมี 3 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 [และ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่2)พ.ศ. 2550 ] พระราชบัญญัติรกั ษาความสะอาดและความเป็ นระเบีย บ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 [และพระราชบัญญัติรกั ษาความสะอาดและความเป็ น ระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง(ฉบับที2่ )พ.ศ. 2560] และพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้ มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งมี
รายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข (ฉบับที่2) พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติฉบับนี้เป็ นกฎหมายที่ออกโดยกระทรวงสาธารณสุข ให้อานาจหน้าที่แก่ ราชการส่วนท้องถิ่นในการ
กาจัดสิง่ ปฏิกูลและมูลฝอย และในการออกขอ้ กาหนดของท้องถิน่ (หมวด 3 มาตรา 18-20) โดยมีสาระสาคัญคือ
มาตรา 18 การเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็ นอานาจของ
ราชการส่วนท้องถิน่ นัน้
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิน่ อาจร่วมกับหน่ วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
อืน่ ดาเนินการภายใต้ขอ้ ตกลงร่วมกันก็ได้ แต่ในกรณี จาเป็ นเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยส่วนรวม รัฐมนตรีมอี านาจ
ออกกฎกระทรวงโดยคาแนะนาของคณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์วธิ ีการ และเงือ่ นไขในการดาเนินการร่วมกันได้
ในกรณี ท่มี เี หตุอนั สมควรราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใดดาเนินการตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้
การควบคุมดู แลของราชการส่วนท้องถิ่น หรืออาจอนุ ญาตให้บุคคลใดเป็ นผู ด้ าเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรื อ
กาจัดสิง่ ปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา 19 ก็ได้
มาตรา 19 ห้ามมิให้ผูใ้ ดดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยโดยทาเป็ น
ธุรกิจหรือโดยได้รบั ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เวน้ แต่จะได้รบั ใบอนุ ญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน่
บทบัญญัติตามมาตรา 18 และมาตรา 19 มิให้ใช้บงั คับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน แต่ ให้ผูด้ าเนินกิจการโรงงานที่มขี องเสียอันตราย และผูด้ าเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนหรือกาจัดของ
เสียอันตรายดังกล่าว แจ้งการดาเนินกิจการเป็ นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่
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มาตรา 20 เพือ่ ประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกาจัด สิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิน่ มีอานาจออกขอ้ กาหนดของท้องถิน่ ดังต่อไปนี้
(1) ห้ามการถ่ายเท ทิ้ง หรือทาให้มขี ้ นึ ในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่ งปฏิกูลหรือมูลฝอย นอกจากในที่ท่ี
ราชการส่วนท้องถิน่ จัดไวใ้ ห้
(2) กาหนดให้มที ร่ี องรับสิง่ ปฏิกูลหรือมูลฝอยตามทีห่ รือทางสาธารณะและสถานทีเ่ อกชน
(3) กาหนดวิธีการเก็บขนและกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือให้เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคารหรือ
สถานทีใ่ ด ๆ ปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานทีน่ นั้ ๆ
(4) กาหนดอัตราค่ าธรรมเนียมในการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลอื่นที่ราชการส่วน
ท้องถิน่ มอบให้ดาเนินการแทน ในการเก็บ ขน หรือกาจัดสิง่ ปฏิกูลหรือมูลฝอย ไม่เกินอัตราทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
ทัง้ นี้ การจะกาหนดอัตราค่ าธรรมเนียมการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยราชการส่วนท้องถิ่นนัน้ จะต้องดาเนินการให้
ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
(5) กาหนดหลักเกณฑ์วธิ ีก ารและเงือ่ นไขในการเก็บขนและก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และกาหนด
อัตราค่าบริการขัน้ สูงสุด เพือ่ ให้ผูท้ ไ่ี ด้รบั อนุ ญาตจากราชการส่วนท้องถิน่ นาไปปฏิบตั ิ
(6) กาหนดการอืน่ ใดทีจ่ าเป็ นเพือ่ ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
และจากกฎหมายแม่ บ ทฉบับ นี้ ท าให้เ กิ ด กฎหมายล าดับ รองที่ เ กี่ ย วข อ้ งอี ก หลายฉบับ ที่ ส าคัญ
ยกตัวอย่างเช่นกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทัวไปพ.ศ.
่
2560 กฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัดมูลฝอยติด
เชื้อ พ.ศ.2545 กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิง่ ปฏิกูล พ.ศ. 2561 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง กาหนด
มาตรการควบคุมกากับการขนมูลฝอยทัว่ ไปเพื่อป้ องกันการลักลอบทิ้ง พ.ศ. 2560 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขว่าด้วยการขนและการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อในท้องที่เทศบาลตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบลพ.ศ. 2558 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ตราหรือสัญลักษณ์สาหรับพิมพ์บนภาชนะบรรจุมูล
ฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2546 เป็ นต้น
2) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของบ้ านเมือง พ.ศ. 2535
และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของบ้ านเมือง (ฉบับที่2)พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัตฉิ บับนี้เป็ นกฎหมายทีอ่ อกโดยกระทรวงมหาดไทยให้อานาจหน้าทีแ่ ก่ราชการส่วนท้องถิน่ ในการกาจัด
สิง่ ปฏิกูลและมูลฝอย และในการออกขอ้ กาหนดของท้องถิน่ โดยมีมาตรทีเ่ กี่ยวขอ้ งทีส่ าคัญเช่น
“มาตรา 5ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตาม
พระราชบัญญัติน้ ี และให้มอี านาจออกกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่ าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญั ติน้ ี
ยกเว้นค่าธรรมเนียม และกาหนดกิจการอืน่ เพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ้ ีทงั้ นี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอานาจหน้าที่
ของแต่ละกระทรวง เว้นแต่การออกกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่ าธรรมเนียมและยกเว้นค่ าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
จัดการสิง่ ปฏิกูลและมูลฝอยให้เป็ นอานาจของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยการออกกฎกระทรวงกาหนดอัตรา
ค่ าธรรมเนียมเกี่ย วกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจะกาหนดอัตราค่ าธรรมเนียมให้แตกต่ างกันโดยคานึงถึง
ปริมาณสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ระยะเวลาการจัดเก็บลักษณะการเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมทัง้
ต้นทุนและความคุม้ ค่ าในการเก็บ ขนและกาจัดสิง่ ปฏิกูลและมูลฝอย ก็ได้

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดลอ้ ม 9-13
มาตรา 6 ให้เพิม่ ความต่อไปนี้เป็ นหมวด 3/1 การจัดการสิง่ ปฏิกูลและมูลฝอย มาตรา 34/1 มาตรา 34/2
มาตรา 34/3 และมาตรา 34/4 แห่งพระราชบัญญัตริ กั ษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
พ.ศ. 2535 โดยมีสาระสาคัญเช่น
มาตรา 34 /1 มีการกาหนดให้ การเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในเขตพื้นที่ของราชการ
ส่วนท้องถิน่ ใดให้เป็ นหน้าที่และอานาจของราชการส่วนท้องถิ่นนัน้ แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด และใน
การดาเนินการดังกล่างราชการส่วนท้อ งถิน่ สามารถมอบหมายให้หน่ วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิน่ อืน่ รวมทัง้
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนเป็ นผูด้ าเนินการหรือทาร่ วมกับราชการส่วนท้องถิ่นก็ได้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงือ่ นไขทีก่ ระทรวงมหาดไทยกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ในการเรียกเก็บค่ าธรรมเนียมการ
เก็บ ขน และกาจัดสิง่ ปฏิกูลและมูลฝอยจากผูท้ เ่ี กี่ยวขอ้ งให้เป็ นหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นตามอัตราที่กาหนดใน
ขอ้ กาหนดของท้องถิ่นซึ่งต้องไม่เกินอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง สาหรับการจัดการของเสียอันตรายและของเสีย
ไม่อนั ตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ในกรณี ท่มี ขี องเสียอันตราย
หรือของเสียไม่อนั ตรายปนอยู่กบั สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดเก็บ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่ วยงานของรัฐหรือราชการส่ วนท้องถิ่น อื่น รวมทัง้ องค์การบริหารส่ วนจังหวัด หรือเอกชนที่ได้รบั มอบหมาย ให้
จัด เก็ บ แจ้งให้พ นัก งานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานมาด าเนิ นการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานต่ อไป
นอกจากนี้การเก็บ ขน และกาจัดสิง่ ปฏิกูลและมูลฝอย ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ ระทรวงมหาดไทย
กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุ เบกษา และในกรณี ท่มี กี ฎหมายกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานไว้เป็ น
การเฉพาะ ให้เป็ นหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นที่จะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการหรือมาตรฐานนัน้
ด้วย
มาตรา 34/2 กานหดให้ผูใ้ ดประสงค์จะดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน กาจัด หรือหาประโยชน์จากการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยทาเป็ นธุ รกิจหรือโดยได้รบั ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่ าบริการ ต้องได้รบั
ใบอนุ ญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน่ ทัง้ นี้ การขอรับใบอนุ ญาต การออกใบอนุ ญาต การต่ออายุใบอนุ ญาต การขอรับ
ใบแทนใบอนุ ญาต และการออกใบแทนใบอนุ ญาต ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในขอ้ กาหนดของ
ท้องถิน่
มาตรา 34/3 ก าหนดให้ราชการส่ วนท้องถิ่น มีหน้าที่ออกข อ้ กาหนดของท้องถิ่น ต่ างๆเช่ น ก าหนด
หลักเกณฑ์การจัดให้มที ร่ี องรับสิง่ ปฏิกูลและมูลฝอยในสถานที่เอกชนที่เปิ ดให้ประชาชนเขา้ ไปได้ กาหนดวิธีการคัด
แยก เก็บ ขน และกาจัดสิง่ ปฏิกูลและมูลฝอย กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการของราชการส่วนท้องถิน่
ในการเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ไม่เกินอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง กาหนดการอื่นใดที่จาเป็ น
เกี่ยวขอ้ งกับการจัดการสิง่ ปฏิกูลและมูลฝอย เพือ่ ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ เป็ นต้น
มาตรา 34/4 กาหนดให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมี หน้าที่เสนอแนะ แนะนาและช่ วยเหลือราชการ
ส่ วนท้องถิ่น ในการจัด ทาแผนงานโครงการในการจัด การสิ่งปฏิกู ล และมูล ฝอยซึ่งต้องสอดคล อ้ งกับแผนพัฒนา
จังหวัด และในกรณี ท่มี ีความจาเป็ นต้องได้รบั การอุดหนุ นจากงบประมาณแผ่นดินให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ เสนอความเห็นในการขอจัดตัง้ งบประมาณเพือ่ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีดว้ ย
และจากกฎหมายแม่บทฉบับนี้ทาให้เกิดกฎหมายลาดับรองที่เกี่ยวข อ้ งที่สาคัญยกตัวอย่ างเช่ น ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเรื่อง การจัดการมูลฝอยพ.ศ. 2560 เป็ นต้น ,

14-9 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดลอ้ ม
3) พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรั กษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมแห่ งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติฉบับนี้เป็ น
กฎหมายที่ออกโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล อ้ มและเป็ น กฎหมายแม่ บทเกี่ยวกับการคุม้ ครอง
คุณภาพสิง่ แวดลอ้ ม การควบคุมมลพิษต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อ คุณภาพสิ่งแวดลอ้ มของประเทศไทย
เนื่องจากทัง้ ขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลจัดเป็ นมลพิษประเภทหนึ่ง ดังนัน้ หากการจัดการไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดลอ้ มได้ มาตราสาคัญของพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอ้ ม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ทีเ่ กี่ยวขอ้ งกับการจัดการขยะมูลฝอยและสิง่ ปฎิกูล เช่น
มาตราที่ 22-31 ว่าด้วยกองทุนสิ่งแวดลอ้ มเป็ นมาตรการที่ใช้ส่งเสริมสนับสนุ นกิจกรรมหรือโครงการของ
รัฐและ/หรือเอกชนเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอ้ ม ตามทีก่ าหนดไวใ้ นวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินกองทุน
ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วใ้ นมาตรา 23 เช่น ให้ส่วนราชการหรือราชการส่วนท้องถิน่ สาหรับการลงทุนและดาเนินงานระบบบาบัดนา้
เสียรวมหรือระบบกาจัดของเสียรวม รวมทัง้ การจัดหาจัดซื้อ ที่ดิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ท่จี าเป็ น
สาหรับการดาเนินงาน และบารุงรักษาระบบดังกล่าวด้วย เป็ นต้น
มาตราที่ 35-41 ว่าด้วยแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอ้ ม โดยแผนปฏิบตั ิการพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอ้ มในระดับจังหวัด เป็ นแผนระดับปฏิบตั ิการที่สอดคลอ้ งกับนโยบายและและแผนการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ มแห่งชาติ ตามมาตรา13(1) ทัง้ นี้แผนปฏิบตั ิการดังกล่ าวมีบทบาทสาคัญต่ อการจัดการขยะมูล
ฝอยและสิง่ ปฎิกูลในภาพรวมของประเทศ และระดับจังหวัด
และจากกฎหมายแม่ บ ทฉบับ นี้ ท าให้เ กิ ด กฎหมายล าดับ รองที่ เ กี่ ย วข อ้ งอี ก หลายฉบับ ที่ ส าคัญ
ยกตัวอย่ างเช่ น ประกาศกรมควบคุมมลพิษเรื่อง หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ตงั้ สถานที่ ฝงั กลบกากของเสีย
ประกาศกรมควบคุมมลพิษเรื่อง หลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับคุณลักษณะของถุงพลาสติกใส่มูลฝอยและที่รองรับ
มูลฝอยแบบพลาสติกที่ใช้ในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ ประกาศกรมควบคุมมลพิษเรื่อง แนวทางการบริหาร
จัดการของเสียอันตรายจากชุมชนสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประกาศกรมควบคุมมลพิษเรื่องหลักเกณฑ์ใน
การพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบก่อสร้าง และการจัดการสถานทีกาจัดมูลฝอยโดยเตาเผา เป็ นต้น
1.2. กฎหมายเกี่ย วกับ ราชการบริ หารส่ วนท้ อ งถิ่ นที่เ กี่ย วข้ อ งกับ การจั ดการขยะมู ล ฝอย ขยะ
อันตรายและสิ่ งปฏิกูล
กฎหมายเกี่ยวกับราชการบริหารส่วนท้องถิน่ ทีเ่ กี่ยวขอ้ งกับการจัดการขยะมูลฝอย ขยะอันตรายและสิง่ ปฏิกูล
ทีส่ าคัญคือ
1) พระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แก่ อ งค์ ก รปกครองส่ วน
ท้ องถิน่ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติฉบับนี้เป็ น แผนการกระจายอานาจและกาหนดขอบเขต อานาจ หน้าที่ การถ่ายโอนภารกิจ
ให้กบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในมาตรา 16 (18)กาหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วน
ตาบล มีอานาจและหน้าที่ในการจัด ระบบการบริก ารสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง
เกี่ยวกับการกาจัดมูลฝอย สิง่ ปฏิกูลและนา้ เสีย ในมาตรา 17 (11)ภายใต้บงั คับมาตรา 16 กาหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง
เกี่ยวกับ การกาจัดมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูลรวม
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2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
พระราชบัญญัติน้ ี ในมาตรา 50 (3) มาตรา 53 (1)และมาตรา 56 (1) กาหนดให้ เทศบาลตาบล เทศบาล
เมือง เทศบาลนครมีหน้าที่ตอ้ งรักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทัง้ การกาจัดมูลฝอย
และสิง่ ปฏิกูล ในเขตเทศบาล
3) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์ การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ในมาตรา 67 (2)กาหนดให้ องค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่ตอ้ งรักษาความสะอาด
ของถนน ทางนา้ ทางเดินและทีส่ าธารณะ รวมทัง้ กาจัดมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล ”ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
4) พระราชบัญญัติองค์ การบริ หารส่ วนจังหวัด พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัตฉิ บับนี้กาหนดให้ ในมาตรา 45 (7) กาหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าทีด่ าเนินการ
เกี่ย วกับการคุม้ ครอง ดู แ ลและบารุ งรัก ษาทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล อ้ ม ภายในเขตองค์การบริหารส่ วน
จังหวัด (หมายรวมถึงการจัดการมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูลด้วย)
นอกจากนี้ยงั มีกฎหมายเกี่ยวกับราชการบริหารส่วนท้องถิน่ ทีเ่ กี่ยวขอ้ งกับการจัดการขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล
เฉพาะพื้นที่เช่ นพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 เป็ นต้น รวมทัง้ จากกฏหมายแม่บทขา้ งต้นทาให้แต่ละท้องถิน่ มีการออกกฎหมายฉบับ
รองเช่นเทศบัญญัติ ขอ้ บัญญัตทิ ่เี กี่ยวขอ้ งกับการจัดการขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล อีกด้วย
1.3. กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการขยะมูลฝอย ขยะอันตรายและสิ่ งปฏิกูลอื่น ๆ
นอกจากกฎหมายที่กล่าวถึง ขา้ งต้นแลว้ ยังมีกฎหมายฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ งอีกหลายฉบับ โดยมีเนื้อหา
สาระของกฎหมายบางส่วนหรือบางมาตราที่เกี่ยวขอ้ งกับการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล และเนื้อหาโดยรวม
เป็ น การห้า มทิ้ ง ขยะมู ล ฝอยและสิ ง่ ปฏิ กู ล ลงในพื้ น ที ต่ ่ า ง ๆ ตามอ านาจขอบเขตของกฎหมายนัน้
ๆ เช่ น
พระราชบัญ ญัติ ร ัก ษาคลอง ร.ศ. 121 (พ.ศ.2445) พระราชบัญ ญัติ ก ารเดิ น เรื อ ในน่ า นน ้า ไทย พ.ศ. 2456
พระราชบัญญัตกิ ารชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 พระราชบัญญัติรกั ษาคลองประปา พ.ศ. 2526 พระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายอาญา เป็ นต้น
นอกจากนี้ในส่วนของสถานประกอบกิจการทีเ่ ขา้ ข่ายเป็ นโรงงานอุ ตสาหกรรม การจัดการขยะมูลฝอยและ
สิ่ง ปฎิกู ล ที่เ กิ ด จากการประกอบกิ จ การต้อ งจัด การภายใต้ พระราชบัญ ญัติ โ รงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่ง ภายใต้
พระราชบัญ ญัติน้ ี มีก ฎหมายฉบับ รองที่เ กี่ ย วข อ้ งกับ การจัด การขยะมู ล ฝอยและสิ่ง ปฎิกู ล อีก หลายฉบับ เช่ น
กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การกาจัดสิง่ ปฏิกูลหรือวัสดุทไ่ี ม่ใช้แลว้ พ.ศ. 2548 เป็ นต้น
กฎหมายทัง้ หมดที่กล่าวถึงขา้ งต้นนี้ ในอนาคตอาจมีการปรับปรุง /เพิ่มเติมอีกเช่ น พระราชบัญ ญัติการ
สาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 โดยขณะเรียบเรียงหน่ วยนี้ อยู่ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีก ารยกร่ างพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุ ข ฉบับใหม่ อยู่ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ ม ได้มีการยกร่ างพระราชบัญญัติการ
บริหารจัดการขยะแห่งชาติข้ นึ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศอย่างเร่ งด่วน รวมทัง้ ได้มกี ารยก
ร่าง พระราชบัญญัตกิ ารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ าและอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ อกี ด้วย เป็ นต้น ดังนัน้ เพื่อ
ความถูกต้องและเป็ นปัจจุบนั ก่อนนาไปอ้างอิง/ใช้งานควรตรวจสอบความเป็ นปัจจุบนั ของกฎหมายต่าง ๆ ด้วย

16-9 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดลอ้ ม

2.องค์กรทีเ่ กีย่ วข้ องกับการจัดการขยะมูลฝอย ขยะอันตรายและสิ่ งปฎิกลู
จากกฎหมายทีก่ ล่าวถึงข้างต้นทาให้มอี งค์กร/หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดารขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูลจานวนมาก
โดยส่วนใหญ่เป็ นหน่วยงานราชการทีม่ หี น้าทีป่ ฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง ในทีน่ ้ ีขอกลาวถึงเฉพาะหน่วยงานทีส่ าคัญดังนี้
2.1 หน่ วยงานราชการส่ วนกลาง
หน่วยงานราชการส่วนกลางทีส่ าคัญคือกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล ้อม
1) กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยเป็ นหน่ วยงานโดยตรงในการกากับดู แล
การดาเนินการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อย่างไรก็ตามดังที่กล่าวข้างต้นว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ให้
อานาจหน้าที่แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ในการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง ดังนัน้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขจีงทาหน้าที่เป็ น
หน่วยงานทางวิชาการ มีภารกิจในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาและถ่ายทอดองค์
ความรูแ้ ละเทคโนโลยีดา้ นการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสีย่ งต่อสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิง่ แวดลอ้ มทีเ่ อื้อต่อการ
มีสุขภาพดี รวมทัง้ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพือ่ มุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรูแ้ ละทักษะในการดูแลตนเอง ครอบครัว
และชุมชน รวมตลอดจนถึงการสนับสนุ นให้หน่ วยงานส่วนภูมภิ าค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทัง้ ภาครัฐ
และภาคเอกชน มีสว่ นร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิง่ แวดล ้อมเพือ่ ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีโดยถ้วนหน้า
นอกจากนี้กรมอนามัยยังมีหนวยงานส่วนภูมภิ าคกระจายอยู่ทวั ่ ประเทศคือ ศู นย์อนามัยที่ 1-12 และกระทรวง
สาธารณสุข โดยสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุขมีหนวยงานส่วนภูมภิ าคกระจายอยู่ทวั ่ ประเทศคือ สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด และสานักงานสาธารณสุขอาเภออีกด้วย
2) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ เป็ นหน่วยงานโดยตรง
ในการกากับดู แล การดาเนินการตามพระราชบัญญัติรกั ษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.
2535 และพระราชบัญญัติรกั ษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่2)พ.ศ. 2560 ดังนัน้ จึงเป็ น
หน่วยงานโดยตรงในการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยพัฒนาและให้คาปรึกษาแนะนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ในด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ เพือ่ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ มีความเข้มแข็งและมีศกั ยภาพในการให้บริการสาธารณะ
3) กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอ้ ม โดยกรม
ควบคุมมลพิษเป็ นหน่วยงานโดยตรงในการกากับดูแล การดาเนินการตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอ้ ม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 กรมควบคุมมลพิษมีภารกิจเกี่ยวกับการกากับ ดู แล อานวยการ ประสานงาน ติดตามและประเมินผล
เกี่ยวกับการฟื้ นฟู คุม้ ครองและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล ้อม
นอกจากนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม ยังมีกรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดลอ้ มซึง่ เป็ นหน่วยงานที่มี
ภารกิจเกี่ยวกับ การส่งเสริมคุ ณภาพสิ่งแวดลอ้ ม โดยการวิจยั พัฒ นา ฝึ กอบรม สร้างจิตสานึก และถ่ายทอดเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอ้ ม เพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการจัด การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ มของประเทศอย่า งยัง่ ยืน และ
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ ม ซึ่งเป็ นหน่ วยงานที่มภี ารกิจเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายและ
แผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอ้ ม โดยเสนอแนะนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอ้ ม
รวมทัง้ ประสานการจัดการเพื่อนาไปสู ่การปฏิบตั ิท่เี ป็ นรู ปธรรม ตลอดจนติดตาม ตรวจสอบมาตรการและเงือ่ นไขผลกระทบ
สิง่ แวดลอ้ ม ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ ม เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของประเทศและสนับสนุ น
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การพัฒนาทีย่ งั ่ ยืนและคุณภาพชีวติ ทีด่ ี รวมทัง้ ดาเนินการด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและประสานความร่วมมือด้าน
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศกับหน่วยงานทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ
รวมทัง้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ มโดยสานักงานปลัด กระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ง แวดล อ้ มมีห นวยงานส่ ว นภู มิภ าคกระจายอยู่ ท วั ่ ประเทศคื อ ส านัก งานสิ่ง แวดล อ้ มภาคที่ 1-16 และส านัก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อมจังหวัด อีกด้วย
นอกจากนี้ในกรณี ของการจัดการขยะมูลฝอย ขยะอันตรายและสิ่งปฎิกูลที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็ น หน่ วยงานโดยตรงในการกากับดู แ ล การดาเนินการตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีภาระกิจเกี่ ยวกับการพัฒนาธุ รกิจอุตสาหกรรมโดย
การกากับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุ นการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม เพือ่ ผลักดันให้ธุรกิจอุตสาหกรรมมีศกั ยภาพ
ในการแข่งขัน พัฒนาอย่างยัง่ ยืน เป็ นที่ยอมรับของสากล โดยเน้นเทคโนโลยีการผลิต สิ่งแวดลอ้ ม ความปลอดภัย
การอนุ รกั ษ์พลังงาน วัตถุอนั ตรายและสารเคมี
2.2 หน่ วยงานราชการส่ วนท้ องถิน่
จากกฎหมายเกี่ยวกับราชการบริหารส่วนท้องถิน่ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย ขยะอันตรายและสิง่ ปฏิกูลที่
กล่าวถึงข้างต้นจะเห็นได้วา่ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิน่ ในแต่ละพื้นทีเ่ ช่น กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร เทศบาล
เมือง เทศบาลตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลในแต่ ละแห่งทัว่ ประเทศ มีหน้า ที่โ ดยตรง หรือเป็ นหน่ วยงานปฎิบตั ิหรือ
ดาเนินการในการจัดการขยะมูลฝอย ขยะอันตรายและสิง่ ปฏิกูลในเขตพื้นทีร่ บั ผิดชอบของตัวเอง

กิจกรรม 9.1.2
จงอธิ บายกฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย ขยะอันตรายและสิ่ งปฎิกลู
แนวตอบกิจกรรม 9.1.2
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย ขยะอันตรายและสิ่ งปฎิกลู ที่สาคัญคือ
กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่สาคัญมี 3 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535[
และพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2560] พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 [และ
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2560] และ
พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
กฎหมายเกี่ ยวกับราชการบริ หารส่ วนท้องถิ่ นที่เกี่ ยวข้อง คือพระราชบัญญัติ กาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบัญ ญัติ ส ภาต าบลและองค์ ก ารบริ หารส่ ว นต าบล พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด พ.ศ. 2540
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กฎหมายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. 121 (พ.ศ.2445)
พระราชบัญญัติ การเดินเรื อในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2456 พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485
พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 พระราชบัญญัติอุทยานแห่ งชาติ พ.ศ. 2504
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายอาญา เป็ นต้น
สาหรับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ งปฎิกูล ที่สาคัญมีดงั นี้
หน่ วยงานราชการส่ วนกลางที่สาคัญคือ กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
หน่ วยงานราชการส่ วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่เช่นกรุ งเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง เทศบาลตาบล องค์การบริ หารส่ วนตาบลในแต่ละแห่ งทัว่ ประเทศ

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดลอ้ ม 9-19

ตอนที่ 9.2
การจัดการขยะมูลฝอย และขยะอันตราย
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 9.2 แลว้ จึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่ อง
เรื่องที่ 9.2.1 หลักการจัดการขยะมูลฝอย และขยะอันตราย
เรื่องที่ 9.2.2 การเกิดและการเก็บกัก
เรื่องที่ 9.2.3 การเก็บรวบรวมและขนส่ง
เรื่องที่ 9.2.4 การคัดแยก แปรสภาพและกาจัด

แนวคิด
1. ส่วนประกอบทีส่ าคัญของระบบการจัดการขยะมูลฝอย และขยะอันตรายมี 6 ส่วนได้แก่ การเกิด
การจัดการ คัดแยก และเก็บกัก ณ แหล่งกาเนิด การเก็บรวบรวม การขนถ่ายและขนส่ง การคัด
แยก และแปรสภาพก่ อนกาจัด และการกาจัด ในการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายต้อง
อาศัยความรู ้ ความเขา้ ใจเกี่ยวกับส่วนประกอบทีส่ าคัญ ในระบบการจัดการขยะมูลฝอยและขยะ
อันตราย
2. ข อ้ มู ล เกี่ ย วกับ การเกิ ด ขยะมู ล ฝอย และขยะอัน ตรายไม่ ว่ า จะเป็ น แหล่ ง ก าเนิ ด ประเภท
องค์ประกอบ และอัตราการเกิด /ปริมาณ เป็ นขอ้ มูลพื้นฐานที่สาคัญ ในการจัดการ และเมื่อเกิด
ขยะมูลฝอยและขยะอันตรายขึ้นแลว้ การเก็บกักข ณ แหล่งกาเนิดเป็ นหน้าที่ของเจ้าของสถานที่
นัน้ ๆ ในการจัดหาภาชนะรองรับ/เก็บกัก ที่มคี วามเหมาะสมกับกับประเภทของขยะมูลฝอยและ
มีขนาดเพียงพอกับปริมาณทีเ่ กิดในระหว่างรอการเก็บรวบรวมและขนออกไป
3. การเก็บรวบรวมและการขนส่งเป็ นส่วนประกอบที่สาคัญซึ่ง ใช้งบประมาณมากที่สุดในระบบการ
จัดการ การดาเนินการคือการให้บริการเก็ บรวบรวมจากภาชนะเก็บกักตามแหล่งกาเนิดต่ าง ๆ
ใส่รถเก็บรวบรวม/ขน จากนัน้ จึงทาการขนไปยังสถานที่ท่กี าหนดอาจเป็ น สถานีข นถ่าย หรือ
สถานทีแ่ ปรสภาพ หรือสถานทีก่ าจัด
4. การคัดแยก และแปรสภาพเป็ นกิจกรรมภายนอกแหล่งกาเนิดหลังจากขยะมูลฝอยถูกเก็บขน
แลว้ มีวตั ถุประสงค์คือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดการขยะมูลฝอย หรือเพื่อนาขยะ
มูลฝอยทีส่ ามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ สาหรับการแปรสถภาพขยะอันตรายที่สาคัญคือการปรับ
เสถึยรและทาให้เป็ นก้อนแข็ง ส่วนการกาจัด เป็ นส่วนประกอบที่สาคัญลาดับ สุดท้ายของระบบ
จัดการ วิธีการกาจัดหรือเทคโนโลยีทใ่ี ช้ในการกาจัดขยะมูลฝอยทีส่ าคัญคือ การหมักทาปุ๋ ย การ
เผาในเตาเผา และการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สาหรับวิธีการกาจัดหรือเทคโนโลยีท่ใี ช้ใน
การก าจัด ขยะอัน ตรายที่เ กิด จากชุ ม ชนที่ส าคัญ คือ การเผาในเตาเผา และการฝังกลบอย่ า ง
ปลอดภัย
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วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาตอนที่ 9.2 จบแลว้ นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายส่วนประกอบที่สาคัญและหลักการจัดการขยะมูลฝอย และขยะอันตรายได้
2. อธิบายการเกิดและการเก็บกักขยะมูลฝอย และขยะอันตรายได้
3. อธิบายการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย และขยะอันตรายได้
4. อธิบายการคัดแยก แปรสภาพและกาจัดขยะมูลฝอย และขยะอันตรายได้
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เรื่องที่ 9.2.1
หลักการจัดการขยะมูลฝอย และขยะอันตราย
ในอดีตขยะมูลฝอย และขยะอันตรายที่เกิดจากกิจกรรมในการดารงชีวติ ของมนุ ษย์เกิดขึ้นไม่มากนัก การ
กาจัด สามารถทาได้ง่าย ๆด้วยการทิ้งในพื้น ที่ว่างเปล่า และปล่อยให้เกิด การย่ อยสลายไปตามธรรมชาติ โดยไม่
ก่อให้เกิดปัญหามากนักเพราะประชากรยังมีอยู่นอ้ ยและมีพ้ นื ทีม่ ากพอในการรองรับ
เมือ่ มีการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีได้ก่อให้เกิดการขยายตัวของชุมชน ประชากรมีจานวนมากขึ้น
ส่งผลทาให้เกิดปัญหาการกาจัดขยะมูลฝอยและขยะอันตรายตามมา ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีบรรจุ
ภัณ ฑ์ การพัฒนาอุ ตสาหกรรมอาหารส าเร็ จ รู ปและอาหารแช่ แ ข็ง ทาให้ข ยะมูล ฝอยประเภทพลาสติก มีม ากขึ้น
การยอ่ยสลายของขยะมูลฝอยประเภทนี้ตอ้ งใช้เวลาที่ยาวนาน รวมถึงมีการใช้สารอันตรายต่ างๆในชีวติ ประจาวัน
มากขึ้น ทาให้ปญ
ั หาที่เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย และขยะอันตรายในปัจจุบนั มีความสลับซับซ้อน ทัง้ ในด้าน
ปริมาณ และความหลากหลายขององค์ประกอบ ดังนัน้ ในปัจจุบนั จึงจาเป็ นต้องมีการจัดการขยะมูลฝอยและขยะ
อันตรายทีด่ เี พือ่ ป้ องกันปัญหาและผลกระทบทีเ่ กิดขึ้น
เนื่องจากขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากชุมชน มีส่วนหนึ่งเป็ นขยะอันตรายดังนัน้ ในภาพรวมของการจัดการขยะ
มูลฝอยและขยะอันตรายจึงมีหลักการคลา้ ยกัน อย่ างไรก็ตามขยะอันตรายเป็ นขยะที่ ทาให้เกิดอันตรายแก่ บุคคล
สัตว์ พืช ทรัพย์สนิ หรือสิง่ แวดลอ้ มได้มากกว่าขยะมูลฝอย จึงอาจมีขอ้ กาหนดในทางวิชาการทีเ่ ขม้ งวดและแตกต่าง
จากขยะมูลฝอยในบางประเด็น เนื้อหาในตอนนี้จงึ กล่าวถึงขยะมูลฝอยเป็ นหลักและเพิ่มเติมในบางประเด็นที่สาคัญ
เกี่ยวกับขยะอันตรายไว้ในแต่ละเรื่อง นอกจากนี้ในการจัดการที่ดีควรมีการแยกขยะอันตรายออกจากขยะมูลฝอย
ตัง้ แต่แหล่งกาเนิด เพือ่ ให้การจัดการในลาดับถัดไปของระบบการจัดการมีความสะดวกและถูกต้องตามหลักวิชาการ

1.ความหมาย และส่ วนประกอบของระบบการจัดการขยะมูลฝอย และขยะอันตราย
การจัดการขยะมูลฝอย และขยะอันตราย หมายถึง การปฏิบตั ิตามหลัก วิชาการ มาตรฐาน หรือกฎเกณฑ์อย่ า ง
เคร่งครัดในการควบคุมและจัดการ การเกิดของ การแยก การเก็บกัก การเก็บรวบรวม การขนถ่ายและขนส่ง การแปรสภาพ
และการกาจัด ให้สอดคล ้องกับหลักเกณฑ์ทางสาธารณสุข เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม การอนุ รกั ษ์ทรัพยากร ความสวยงาม และ
สิง่ แวดลอ้ มต่างๆ รวมทัง้ ตอบสนองทัศนคติของสาธารณชน ดังนัน้ ในการจัดการจึงเป็ นการรวมภารกิจด้านการบริหาร การ
วางแผน กฎหมาย การเงิน และวิศวกรรมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอยและขยะอันตรายและต้องใช้
วิช าการแขนงต่ า งๆหลากหลายสาขาวิช าการ เช่ น สาธารณสุ ข ศาสตร์ วิศ วกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์
ประชากรศาสตร์ รัฐศาสตร์ ภูมศิ าสตร์ เป็ นต้น มาผสมผสานกันในการแก้ไขปัญหา
จากนิยามการจัดการขยะมูลฝอย และขยะอันตรายข้างต้น จะเห็นได้วา่ ในการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย
ต้องอาศัยความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบทีส่ าคัญในระบบการจัดการขยะมูลฝอย และขยะอันตราย ซึง่ แสดงถึงลาดับ
ขัน้ ตอนและความสัมพันธ์ตงั้ แต่การเกิดขยะมูลฝอยจนถึงการกาจัดขัน้ สุ ดท้าย ส่วนประกอบทีส่ าคัญของระบบการจัดการขยะ
มูลฝอย แบ่งออกได้เป็ น 6 ส่วนประกอบ คือ1) การเกิด (Waste Generation) 2) การจัดการ (Handling) การคัดแยก
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(Separation) และการเก็บกัก (Storage) ณ แหล่งกาเนิด (Source) 3) การเก็บรวบรวม (Collection) 4) การขนถ่ายและ
ขนส่ง (Transfer and Transport) 5) การคัดแยก (Separation) และการแปรสภาพ (Transformation) ก่อนกาจัด และ 6)
การกาจัด (Disposal)
ส่วนประกอบทีส่ าคัญทัง้ 6 ส่วนประกอบนี้ มีลาดับขัน้ ตอนและความสัมพันธ์ซ่งึ กันและกันดัง ภาพที่ 9.1 มี
รายละเอียดพอสังเขปดังนี้
การเกิด
การจัดการ การคัดแยก
และการเก็บกัก ณ แหล่งกาเนิด
การเก็บรวบรวม

การขนถ่าย
และขนส่ง

การคัดแยก และแปร
สภาพก่อนกาจัด

การกาจัด
ภาพที่ 9.1 ขั้นตอนและความสัมพันธ์ ของส่ วนประกอบทีส่ าคัญของระบบการจัดการขยะมูลฝอย และขยะอันตราย
ที่มา: Techobanoglous, G., et. al., Integrated Solid Waste Mangement: Engineering Principles and Management Issues,
1993

1.1 การเกิด ในที่น้ ีหมายถึงการทิ้งสิ่งของหรือ วัสดุต่างๆ ที่ผูใ้ ช้เห็นว่าหมดประโยชน์แ ลว้ โดย อาจทิ้งในที่
ต่าง ๆ หรือทิ้งในภาชนะเก็บกักเพื่อรอการเก็บรวบรวมและกาจัดต่ อไป การเกิดขยะมูลฝอยนี้สามารถเกิดได้จาก
กิจกรรมต่ าง ๆชองชุมชนและเป็ น ส่วนประกอบที่สาคัญ ลาดับแรกของระบบการจัดการขยะมูลฝอย โดยในการ
จัดการจาเป็ นต้องศึกษาหรือมีขอ้ มูลเกี่ยวกับที่มาของการเกิดขยะมูลฝอย และขยะอันตราย อัตราการเกิด ปริมาณ
และประเภทของขยะมูลฝอยทีเ่ กิดขึ้น
1.2 การจัดการ การคัดแยก และการเก็บกัก ณ แหล่ งกาเนิดเป็ นส่วนประกอบที่สาคัญ ซึ่งเกิดขึ้น ภายหลัง
จากการเกิดขยะมูลฝอยขึ้นแลว้ การดาเนินการในส่วนประกอบนี้มกั เป็ นหน้าที่ของประชาชน/ผูก้ ่ อกาเนิด ขยะมูล
ฝอย และการจัดการ(Handling) ในที่น้ ีคือกิจกรรมที่ดาเนินการกับขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ก่ อนที่จะเก็บกัก ลงใน
ภาชนะเก็บกัก/รองรับขยะมูลฝอยเช่น การใส่ถงุ พลาสติกมัดปากถุง และยังอาจหมายรวมไปถึงการเคลือ่ นย้ายขยะ
มูลฝอยจากทีเ่ ก็บกักไปยังจุดทีร่ ถขนขยะมูลฝอยมาเก็บรวบรวมด้วย สาหรับการคัดแยก(Separation) ขยะมูลฝอย
ทีแ่ หล่งกาเนิดเป็ นอีกขัน้ ตอนหนึ่งทีส่ าคัญ หมายถึงการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภทออกจากกันตามประเภท/
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คุณสมบัตขิ องขยะมูลฝอยส่งผลให้สามารถดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสมได้สะดวกขึ้น เช่นสามารถนา
ขยะมูล ฝอยบางส่วนกลับมาใช้ใหม่ หรือแม้แ ต่ ก ารนาไปกาจัด ตามประเภท/คุ ณ สมบัติของขยะมูล ฝอย เป็ น ต้น
นอกจากนี้ในขัน้ ตอนนี้ควรมีการคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะมูลฝอย ส่วนการเก็บกัก (Storage)เป็ นการนา
ขยะมูล ฝอยที่ถู ก คัด แยกแล ว้ มาเก็ บ พัก ไว้ในภาชนะเก็ บกัก หรื อ รองรับ ขยะมูล ฝอย การเก็ บกัก ขยะมูล ฝอยใน
บ้านเรือนและอาคารต่ างๆมีความสาคัญ อย่ างยิ่งทัง้ ในด้านสาธารณสุขและความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่นนั้ ๆ
ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้องจัดให้มภี าชนะเก็บกักทีถ่ ูกต้องตามหลักวิชาการ
1.3 การเก็บรวบรวม หมายถึงกิจกรรมในการรวบรวมขยะมูลฝอย/ขยะอันตรายจากภาชนะเก็บกักจากแต่
ละแหล่งกาเนิดไปยังยานพาหนะหรือรถเก็บขนขยะมูลฝอย/ขยะอันตราย ในบางกรณี อาจหมายรวมถึงการขนส่งขยะ
มูลฝอยไปยังสถานที่ท่กี าหนด ซึ่งอาจจะเป็ น สถานที่แปรสภาพ สถานีขนถ่าย หรือสถานที่ฝงั กลบ ในเมืองใหญ่ ๆ
การเก็บรวบรวมนี้มกั มีการจัดการทีย่ ุ่งยากซับซ้อนดังนั้นในการจัดการจาเป็ นต้องอาศัยความรูท้ างวิชาการในเรื่องต่าง
ๆเช่น ประเภท ขนาด และจานวนของรถเก็บขนขยะมูลฝอย การจัดรู ปแบบการเก็บรวบรวม การจัดเส้นทางเดินรถ
การพิจ ารณาความจาเป็ น /ความเหมาะสมของการจัด ตัง้ สถานี ข นถ่ าย เป็ น ต้น โดยทัว่ ไปการเก็ บ รวบรวมเป็ น
ส่วนประกอบที่ใช้งบประมาณมากทีส่ ุดในระบบการจัดการขยะมูลฝอย และขยะอันตราย และเป็ นหน้าที่ของรัฐ หรือ
หน่ วยราชการส่วนท้องถิ่นเป็ นผู ด้ าเนินการ อย่ างไรก็ตามรัฐสามารถออกกฎระเบียบให้เอกชนดาเนินการแทนได้
โดยรัฐต้องควบคุมมาตรฐานการดาเนินงานของเอกชนและคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
1.4 การขนถ่ ายและการขนส่ ง ส่วนประกอบนี้ประกอบด้วยการดาเนินการ 2 ขัน้ ตอนคือ
การขนถ่ายขยะมูลฝอยจากรถเก็บขยะมูลฝอยขนาดเล็กลงสู่ยานพาหนะขนาดใหญ่ ท่สี ถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย และ
การขนส่งขยะมูลฝอยนัน้ ไปยังโรงงานแปรสภาพขยะมูลฝอยหรือสถานทีก่ าจัดขยะมูลฝอยที่อยู่ห่างไกล ซึ่งส่วนมาก
จะขนส่งโดยทางรถยนต์ แต่ ในบางทีก่ ็มกี ารใช้รถไฟและเรือในการขนส่งขยะมูลฝอยเช่นกัน
1.5 การคัดแยก และ การแปรสภาพก่อนการกาจัด ส่ วนประกอบนี้ เป็ น กิจกรรมภายนอกแหล่งกาเนิ ด
หลังจากขยะมูลฝอยถูกเก็บขนแลว้ การคัดแยก การแปรสภาพขยะมูลฝอยสามารถดาเนินการได้หลายสถานที่ตาม
ความเหมาะสมของแต่ละแห่ง เช่น ทีส่ ถานีขนถ่าย สถานทีก่ ูค้ ืนวัสดุ สถานทีเ่ ผาขยะมูลฝอย หรือสถานที่กาจัดขยะ
มูลฝอย ตัวอย่างกิจกรรมในการดาเนินการเช่ น การคัดแยกขยะมูลฝอยชิ้นใหญ่ ๆ ออก การคัดแยกองค์ประกอบ
ขยะมูลฝอยโดยใช้เครื่องกลหรือโดยใช้แรงงานคน การคัดแยกขยะมูลฝอยที่เป็ นโลหะออกโดยระบบแม่เหล็ก การ
ย่อยขยะมูลฝอยโดยเครื่องจักรให้มขี นาดเล็กลง การแปรสภาพขยะมูลฝอยโดยการอัดเพื่อลดปริมาตรขยะมูลฝอย
การแปรสภาพให้เป็ นพลังงานเช่นการเผาไห้มให้ได้พลังงานความร้อน และแปรสภาพให้เป็ นวัสดุทใ่ี ช้ประโยชน์ได้เช่น
การหมักทาปุ๋ย สาหรับขยะอันตรายการแปรสภาพหมายถึงการบาบัดขยะอันตรายก่อนการกาจัด
1.6 การกาจัด เป็ น ส่วนประกอบที่ส าคัญ ลาดับ สุ ดท้ายของระบบจัด การขยะมูล ฝอยและขยะอัน ตราย
หมายถึงการนาขยะมูลฝอย/ขยะอันตรายที่รวบรวมมาและไม่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้อกี ต่อไป รวมถึงขยะมูล
ฝอย/ขยะอันตรายทีผ่ ่านการแปรสภาพแลว้ มากาจัดเพือ่ ป้ องกันปัญหาหรือผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึ้น การกาจัดขยะมูล
ฝอยที่ถูกหลักวิชาการที่ปจั จุบนั ใช้อยู่ คือ การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) สาหรับการกอง
ทิ้งบนพื้นดิน (Open Dump/Dumping on Land) การเผาในที่แจ้ง (Open Burning) และการทิ้งในทะเล
(Disposal at Sea) เป็ นวิธีการทีไ่ ม่ถูกหลักวิชาการ สาหรับการกาจัดขยะอันตรายที่ถู กหลักวิชาการที่ปจั จุบนั ใช้อยู่
คือ การฝังกลบอย่างปลอดภัย( Secure Landfill)
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นอกจากนี้ตาราบางเล่มเมื่อกล่าวถึง การกาจัดขยะมูลฝอยจากชุมชนที่ถูกหลักวิชาการนิยมแบ่งเป็ น 3 วิธี
คือการเผาในเตาเผา การหมักทาปุ๋ย และการฝังกลบอย่ างถูกหลักสุขาภิบาล แต่ เมือพิจารณาตามส่วนประกอบที่
สาคัญในระบบการจัดการขยะมูลฝอย ที่กล่าวถึงขา้ งต้นจะพบว่า การเผาในเตาเผา และ การหมักทาปุ๋ย อาจจัดเป็ น
การแปรสภาพขยะมูลฝอย ทัง้ นี้เนื่องจากการเผาในเตาเผา จะมีขยะมูลฝอยทีแ่ ปรสภาพเป็ น เถ้าหลงเหลือยู่ตอ้ งนาไป
กาจัดต่อไป ส่วนการหมักทาปุ๋ยจาเป็ นต้องคัดแยกขยะมูลฝอยทีม่ คี ุณสมบัติสามารถหมักทาปุ๋ยได้ จึงมีขยะมูลฝอย
ที่ไม่มีคุณสมบัติดงั กล่าว หลงเหลืออยู่ จาเป็ นต้องนาไปกาจัดต่ อไป ซึ่งวิธีการกาจัดขยะมูลฝอยที่ หลงเหลืออยู่ ดงั
กลาวคือการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ดังนัน้ อาจกล่าวได้ว่าการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลสามารถกาจัด
ขยะมูลฝอยได้สมบูรณ์รอ้ ยเปอร์เซ็นต์ หรือเป็ นการกาจัดขัน้ สุดท้าย(Final Disposal) อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามใน
ที่น้ ีเพื่อเป็ นความรู พ้ ้ นื ฐาน เมื่อกล่าวถึงการกาจัดขยะมูลฝอยของชุมชนให้หมายความถึงการกาจัด 3 วิธีท่กี ล่าวถึง
ขา้ งต้น
ส่ ว นประกอบที่ ส าคัญ ในระบบการจัด การขยะมู ล ฝอย ส าหรับ ชุ ม ชนเมื อ งใหญ่ ๆ ส่ ว นใหญ่ ม กั มี
ส่วนประกอบทัง้ ครบทัง้ 6 ส่วนประกอบ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตั ิ สาหรับชุมชนบางแห่งโดยเฉพาะชุมชนขนาด
เล็กๆ ส่วนประกอบอาจมีไม่ครบทัง้ 6 ส่วนประกอบ บางส่วนประกอบอาจหายไปก็ได้ ยกตัวอย่ างเช่ น ในชุมชน
ขนาดเล็กบางแห่งสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยอยู่ไม่ไกลจากชุมชนมากนัก ทาให้ ส่วนประกอบที่ 3 การรวบรวม และ
ส่วนประกอบที่ 4 การขนถ่ายและการขนส่ง อาจรวมกันกล่าวคือ การรวบรวมและขนส่งโดยไม่มีการขนถ่ายขยะมูล
ฝอยเกิดขึ้นก็ได้ นอกจากนี้บางแห่งเมื่อนาขยะมูลฝอยที่รวบรวมได้ไปที่ สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยแลว้ ก็นาขยะมูล
ฝอยไปทาการฝังกลบหรือกาจัด โดยไม่มสี ่วนประกอบที่ 5 การคัดแยก และการแปรสภาพก่ อนกาจัดก็ได้ เป็ นต้น
โดยรายละเอียดเนื้อหาหลักวิชาการของแต่ละส่วนประกอบจะได้กล่าวเพิม่ เติมในเรื่องต่อไป

2. หลักการการป้องกันมลพิษ หรื อ เทคโนโลยีสะอาด
ในการจัดการขยะมูลฝอย/ขยะอันตรายนอกจากอาศัย ความรู เ้ กี่ยวกับส่วนประกอบที่สาคัญ ในระบบการ
จัดการขยะมูลฝอย/ขยะอันตรายแลว้ หลักการ/แนวคิดในการจัดการขยะมู ลฝอย/ขยะอันตรายสมัยใหม่ในปัจจุบนั
มุ่งเน้นในการนาหลักการการป้ องกันมลพิษ (Pollution Prevention: P2 ) หรือ เทคโนโลยีสะอาด (Clean
Technology: CT) ซี่งเน้นใช้หลักการลดของเสียให้นอ้ ยที่สุด (Waste Minimization) ก่ อนที่จะดาเนินการบาบัด
และก าจัด ของเสีย แบบดัง้ เดิม มาใช้ในการจัด การขยะมูล ฝอย/ขยะอัน ตราย หลัก การนี้ มุ่งเน้น ให้ประชาชน/ผู ้
ก่ อ ก าเนิ ด ขยะมู ล ฝอย/ขยะอัน ตรายต้อ งมีส่ ว นร่ ว มในการจัด การขยะมู ล ฝอย/ขยะอัน ตรายตัง้ แต่ แ รกเริ่ ม ที่
แหล่งกาเนิด โดยเน้นการป้ องกันการเกิด และ/หรือลดขยะมูลฝอย/ขยะอันตรายตัง้ แต่ตน้ รวมทัง้ หากเกิดขยะมูล
ฝอย/ขยะอัน ตรายขึ้นก็ ให้พิจารณาต่ อ ว่าสามารถน าขยะมูลฝอย/ขยะอัน ตรายกลับ ไปใช้ซา้ และ/หรือหมุน เวีย น
กลับมาใช้ใหม่ ได้หรือไม่ ก่อนทีส่ ุดท้ายจึงนาขยะมูลฝอย/ขยะอันตรายที่ไม่สามารถดานินการอะไรได้ไปกาจัดอย่าง
ถูกต้องต่อไป
หลักการการป้ องกัน มลพิษที่ก ล่าวข า้ งต้น หากสามารถด าเนิ น การได้อย่ างมีประสิทธิภ าพแล ว้ จะทาให้
ปริมาณน้อยลง ส่งผลให้ภาระและค่ าใช้จ่ายในการจัดการในองค์ประกอบพื้นฐาน/กิจกรรมที่ตามมาตัง้ แต่การเก็บ
รวบรวม ขนส่ง และการกาจัดขัน้ สุดท้ายลดลง รวมทัง้ ลดปัญหาสิ่งแวดลอ้ ม และประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ อีก
ด้วย หลักการการป้ องกันมลพิษสามารถนามาประยุกต์ใช้กบั การจัดการขยะมูลฝอย/ขยะอันตรายของชุมชนโดยผ่าน
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แนวคิดเรื่อง 3R คือ การลดการใช้หรือลดปริมาณการเกิด (Reduce) การใช้ซา้ (Reuse) และการหมุนเวียนกลับมา
ใช้ใหม่ (Recycle) มีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้
2.1 การลดการใช้ (Reduce) หรือลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย/ขยะอันตรายสามารถดาเนินการได้
โดยอาศัยขบวนการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในชีวติ ประจาวัน คือ
2.1.1 การปฏิเสธ (Reject/Refuse) หรือหลีก เลี่ย งสิ่งของหรือบรรจุภ ณ
ั ฑ์ท่ีจะสร้างปัญ หาขยะมูล
ฝอยเช่ น ลดหรืองดการบริโภคที่ฟ่ มุ เฟื อย โดยเลือกใช้สนิ ค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการ ปฏิเสธ
การใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ฟ่ ุมเฟื อย รวมทัง้ ขยะมูลฝอยที่เป็ นมลพิษต่ อสิ่งแวดล อ้ ม อาทิก ล่องโฟม ถุงพลาสติก เป็ นต้น
หลีกเลีย่ งการเลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้บรรจุภณ
ั ฑ์ห่อหุม้ หลายชัน้ หลีกเลีย่ งการเลือกซื้อสินค้าชนิดใช้ครัง้
เดีย ว หรื อ ผลิต ภัณ ฑ์ท่ีมีอ ายุ ก ารใช้ง านต า่ กรณี ก ารเลือ กซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์ป ระจ าบ้า นที่ใ ช้เ ป็ น ประจ า อาทิ สบู่
ผงซัก ฟอก น า้ ยาล า้ งจาน ให้เ ลือ กซื้อ ผลิตภัณ ฑ์ท่ีมีข นาดบรรจุใ หญ่ ก ว่ า เนื่ อ งจากใช้บรรจุภ ณ
ั ฑ์น อ้ ยกว่ า เมื่อ
เปรียบเทียบกับหน่ วยนา้ หนักของผลิตภัณฑ์ รวมทัง้ ไม่ควรสนับสนุ นร้านค้าที่กกั เก็บและจาหน่ วยสินค้าที่ใช้บรรจุ
ภัณฑ์ฟ่ มุ เฟื อย และไม่มรี ะบบเรียกคืนบรรจุภณ
ั ฑ์ใช้แลว้ การใช้แบตเตอรี่แบบชาร์ตไฟได้แทนการใช้ถ่านไฟฉายที่
ใช้เพียงครัง้ เดียว เป็ นต้น
2.1.2 การเลือกใช้ สินค้ าที่สามารถส่ งคืนบรรจุภัณฑ์ ส่ ู ผ้ ูผลิตได้ (Return) เช่ น เลือกซื้อสินค้า
หรือใช้ผลิตภัณฑ์ทม่ี รี ะบบมัดจา –คืนเงิน อาทิ ขวดเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ เลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ท่ผี ูผ้ ลิต
เรียกคืนซากบรรจุภณ
ั ฑ์หลังจากการบริโภคของประชาชน เลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทส่ี ามารถนากลับไปรีไซเคิล
ได้หรือมีส่วนประกอบของวัสดุรีไซเคิล เป็ นต้น
2.2 การใช้ ซา้ (Reuse) เป็ นการนาสิง่ ต่าง ๆทีใ่ ช้งานไปแลว้ และยังสามารถใช้งานได้ กลับมาใช้อกี การใช้
ซา้ เป็ นแนวทางหนึ่งซึง่ ช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอย รวมทัง้ ลดการใช้ทรัพยากรใหม่อดี ก้วย ตัวอย่างของการใช้ซา้ เช่น
เลือกซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์ท่อี อกแบบมาให้ใช้ได้มากกว่า 1 ครัง้ อาทิ แบตเตอรี่ประจุไฟฟ้ าใหม่ได้ การเลือกซื้อ
สินค้าชนิดเติม (Refill) อาทิ ผงซักฟอก สบู่เหลว นา้ ยาลา้ งจาน การซ่อมแซมเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ (Repair)
ให้ส ามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้อีก รวมทัง้ บารุ งรัก ษาเครื่องใช้ อุปกรณ์ ต่างๆ ให้ส ามารถใช้งานได้ค งทนและ
ยาวนานขึ้น การนาบรรจุภณ
ั ฑ์และวัสดุเหลือใช้อ่นื ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ อาทิ การใช้ซา้ ถุงพลาสติก ถุงผ้า ถุง
กระดาษ และกล่องกระดาษ การใช้ซา้ ขวดนา้ ดื่มและกล่องใส่ขนม การยืม เช่ า หรือใช้ส่งิ ของหรือผลิต ภัณฑ์ท่ใี ช้
บ่อยครัง้ ร่ วมกัน อาทิ หนังสือพิม พ์ วารสาร การบริจ าคหรื อขายสิ่งของเครื่องใช้ต่ า งๆ อาทิ หนังสือ เสื้อผ้า
เฟอร์นิเจอร์และเครื่องมือใช้สอยอืน่ ๆ การใช้ซา้ วัสดุสานักงาน อาทิใช้กระดาษทัง้ สองหน้า การนาสิ่งของที่ไม่ใช้แลว้
มาดัดแปลงให้ใช้ประโยชน์ได้อกี อาทิ นาขวดพลาสติกมาดัดแปลงเป็ นที่ใส่ของ แจกัน นายางรถยนต์เ ก่ ามาทาเก้าอี้
เป็ นต้น
2.3 การหมุนเวียนกลับมาใช้ ใหม่ (Recycle) เป็ น การน าขยะมูลฝอยมาแปรรู ปโดยกระบวนการ/
กรรมวิธีต่าง ๆ เพื่อน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือเปลี่ย นแปลงสภาพจากเดิม แลว้ น ามาใช้ใหม่ เช่ น พลาสติก
กระดาษ แก้ว โลหะต่ า ง ๆ ฯลฯ น ามาผ่ า นกระบวนการหรื อ หลอมใหม่ เป็ น ต้น ทัง้ นี้ การที่จ ะน าขยะมู ล ฝอย
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้จาเป็ นต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอย ซึ่งการคัดแยกดังกล่าวสามารถดาเนินการได้หลาย
พื้น ที่ด าเนิน การเช่ น คัด แยกที่แหล่งกาเนิ ด ไม่ว่าจะเป็ น ครัวเรือนที่พ กั อาศัย ตลาด หรือสถาบัน /หน่ วยงานต่ าง
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หรือคัดแยกในสถานที่จดั การขยะมูลฝอย เช่ นโรงงานคัดแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอย โรงงานหมักปุ๋ย เตาเผา
และสถานทีฝ่ งั กลบขยะมูลฝอย เป็ นต้น
การคัดแยกขยะมูลฝอย/ขยะอันตรายทีแ่ หล่งกาเนิดสามารถดาเนินการได้ง่ายกว่าการคัดแยกที่อ่นื และ
สามารถลดการปนเปื้ อนของขยะอันตราย ขยะมูลฝอยรีไซเคิล ส่งผลให้ได้วสั ดุท่จี ะเขา้ สู่โรงงานแปรรู ปมีคุณภาพสู ง
ลดค่ า ใช้จ่ า ยจากการล า้ งท าความสะอาดหรื อ การคัด แยกเพิ่ม เติม อย่ า งไรก็ ต ามต้อ งอาศัย ความร่ ว มมือ จาก
ประชาชน/ผูก้ ่อกาเนิดขยะมูลฝอย ดังนัน้ ควรมีการรณรงค์/ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสาคัญและให้ความร่วมมือ
รวมทัง้ ต้องจัดระบบจัดการขยะมูลฝอยให้สอดคลอ้ งกับการคัดแยกเช่ นการจัดประเภทภาชนะรองรับหรือประเภท
ของถังขยะมูลฝอยตามการคัดแยก การจัดรถเก็บขนแบ่งตามประเภทขยะมูลฝอยที่คดั แยก และ/หรือแบ่งสัดส่วน
ตามประเภทของขยะมูลฝอยทีค่ ดั แยก เป็ นต้น

กิจกรรม 9.2.1
1 ระบบการจัดการขยะมูลฝอย และขยะอันตรายประกอบด้วยส่ วนประกอบที่สาคัญอะไรบ้าง
2 หลักการ/แนวคิดในการจัดการขยะมูลฝอย และขยะอันตรายสมัยใหม่ในปั จจุบนั มุ่งเน้นในการ
นาหลักการใดมาใช้
แนวตอบกิจกรรม 9.2.1
1 ระบบการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย ประกอบด้วย 6 ส่ วนประกอบที่สาคัญดังนี้
1. การเกิด
2. การจัดการ การคัดแยก และการเก็บกัก ณ แหล่งกาเนิด
3. การเก็บรวบรวม
4. การขนถ่ายและขนส่ ง
5. การคัดแยก และแปรสภาพ ก่อนกาจัด
6. การกาจัด
2 นาหลักการการป้ องกันมลพิษ (Pollution Prevention: P2) หรื อ เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology:
CT) ซี่ งเน้นใช้หลักการลดของเสี ยให้นอ้ ยที่สุด (Waste Minimization)
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เรื่องที่ 9.2.2
การเกิด และการเก็บกัก
การเกิดและการเก็บกักขยะมูลฝอย และขยะอันตราย ณแหล่งกาเนิด เป็ นส่วนประกอบทีส่ าคัญ ลาดับแรกและ
ลาดับถัดมา ตามลาดับในระบบการจัดการขยะมูลฝอย และขยะอันตราย ดังนัน้ ในการจัดการขยะมูลฝอยและขยะ
อันตราย จาเป็ นต้องมีความรูค้ วามเขา้ ใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในเบื้องต้นก่อน

1. การเกิดขยะมูลฝอย และขยะอันตราย
ข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดขยะมูลฝอย และขยะอันตราย ไม่วา่ จะเป็ นแหล่งกาเนิด ประเภท องค์ประกอบ และอัตราการเกิด/
ปริมาณ เป็ นข้อมูลพื้นฐานทีส่ าคัญในการจัดการขยะมูลฝอย และขยะอันตราย เนื่องจากทาให้ทราบว่า การเกิดขึ้นของขยะมูล
ฝอยและขยะอันตราย มาจากแหล่งใดบ้าง ขยะมูลฝอยและขยะอันตราย ทีเ่ กิดขี้นเป็ นประเภทใด มีองค์ประกอบอะไรบ้าง มี
อัตราการเกิด /ปริม าณของมูลฝอยและขยะอัน ตราย มากน้อ ยเพียงใด ข้อ มูลพื้น ฐานเหล่า นี้ จะช่ วยให้การวางแผน และ
ดาเนินการหรือการจัดการขยะมูลฝอย และขยะอันตราย ในส่วนประกอบลาดับถัด ๆไปในระบบการจัดการขยะมูลฝอยและขยะ
อันตราย ให้สามารถดาเนินการได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและเกิดประสิทธิภาพ
1.1. แหล่ งกาเนิดขยะมูลฝอยและขยะอันตราย
โดยทัวไปแหล่
่
งกาเนิดขยะมูลฝอยและขยะอันตราย ในชุมชนจะสัมพันธ์กบั การใช้ท่ดี ินและการจัดผังเมือง
แหล่ ง ก าเนิ ด ขยะมู ล ฝอยและขยะอัน ตราย สามารถแบ่ ง ออกได้เ ป็ นประเภทต่ า งๆ ได้แ ก่ เขตที่ พ กั อาศั ย
( Residential) เขตธุ ร กิ จ การค้า
( Commercial) สถาบัน ต่ า งๆ (Institutional) เขตก่ อ สร้า งและรื้ อถอน
(Construction and Demolition) สถานที่สาธารณะ (Municipal Services) สถานที่บาบัดของเสีย (Treatment
Facilities) เขตอุตสาหกรรม (Industrial) และเขตเกษตรกรรม (Agricultural) โดยแหล่งกาเนิดแต่ละประเภทจะ
มีกิจกรรมที่เกิดและองค์ประกอบขยะมูลฝอยและขยะอันตราย แตกต่างกัน เช่ น เขตที่พกั อาศัย เขตธุ รกิจการค้า
สถาบัน ต่ า งๆ องค์ป ระกอบขยะมู ล ฝอยส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น พวกกระดาษ พลาสติ ก ไม้ เศษอาหาร แก้ว โลหะ
เครื่องใช้ไฟฟ้ าทีเ่ สีย ขยะอันตราย เขตอุตสาหกรรมองค์ประกอบขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ จะเป็ นพวกขยะมูลฝอยจาก
ขบวนการอุตสาหกรรม เศษวัส ดุ วัต ถุดิบ เศษอาหาร ขยะมูล ฝอยแห้ง ขี้เถ้า ขยะอัน ตราย เขตเกษตรกรรม
องค์ประกอบขยะมูลฝอยส่วนใหญ่จะเป็ นพวกเศษอาหาร ขยะจากเกษตรกรรม ขยะอันตราย เป็ นต้น
1.2. ประเภทขยะมูลฝอย และขยะอันตราย
การแบ่งประเภท/ชนิดของขยะมูล ฝอย สามารถแบ่งได้หลายลักษณะขึ้นอยู่ เกณฑ์ท่ใี ช้ในการจาแนก เช่ น
หากใช้แหล่งกาเนิดเป็ นเกณฑ์จะสามารถแบ่งขยะมูลฝอยได้ดงั ทีก่ ล่าวในหัวขอ้ แหล่งกาเนิดขยะมูลฝอยขา้ งต้น หาก
แบ่งโดยพิจารณาความเป็ นอันตรายของขยะมูลฝอย สามารถแบ่งเป็ นขยะมูลฝอยทัวไปหรื
่
อขยะมูลฝอยไม่อนั ตราย
(General Waste or Non-Hazardous Waste)กับขยะอันตราย (Hazardous Waste) และขยะมูลฝอยทัว่ ไป
หรือขยะมูลฝอยไม่อนั ตรายเองก็สามารถแบ่งยอ่ยตามลักษณะ/องค์ประกอบได้อกี เป็ นขยะมูลฝอยเปี ยกหรือขยะ
อินทรีย ์ กับขยะมูลฝอยแห้ง นอกจากนี้ขยะมูลฝอยแห้งสามารถแบ่งย่อยได้อกี แลว้ แต่เกณฑ์เช่ น แบ่งย่อยเป็ นขยะ
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มูลฝอยที่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ กับขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ หรืออาจแบ่งเป็ น
ขยะมูลฝอยทีเ่ ผาไหม้ได้ กับขยะมูลฝอยทีเ่ ผาไหม้ไม่ได้เป็ นต้น
อย่างไรก็ตามในทีน่ ้ ีแบ่งประเภทขยะมูลฝอยเป็ น 4 ประเภท ดังนี้
1) ขยะอันตราย (Hazardous Waste) หมายถึง ขยะมูล ฝอยที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้ อนวัต ถุ
อันตรายชนิดต่างๆซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ วัตถุมพี ษิ วัตถุท่ที าให้
เกิดโรค วัตถุกมั มันตรังสี วัตถุทก่ี ่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกดั กร่อน วัตถุทก่ี ่อให้เกิดการระคาย
เคือง วัตถุอย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็ นเคมีภณ
ั ฑ์หรือสิ่งอื่นใด ที่อาจทาให้เกิดอันตราย แก่ บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือ
สิ่งแวดล อ้ ม เช่ น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลู ออเรสเซนต์ แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะบรรจุสารก าจัดศัตรู พืช
กระป๋ องสเปรย์บรรจุสารเคมีหรือสี เป็ นต้น ขยะมูลฝอยประเภทนี้จะต้องมาวิธีเก็บกัก เก็บขนและกาจัดที่พิเศษ
แตกต่างไปจากขยะมูลฝอยทัวไปเพื
่
่อป้ องกันอันตรายต่อผูเ้ กี่ยวขอ้ งและสิ่งแวดลอ้ ม ในส่วนของขยะอันตรายที่เกิด
จากบ้านเรือนหรือพาณิ ช ยกรรมอาจก่ ออัน ตรายให้ก บั เจ้าหน้าที่ท่ีทาการเก็ บขนและก าจัด ขยะ รวมทัง้ เครื่องมือ
อุปกรณ์กาจัดขยะได้ หากขยะนัน้ ถูกทิ้งปะปนไปกับขยะมูลฝอยทัวไป
่
2) ขยะมูลฝอยย่ อยสลายหรื อขยะมูลฝอยเปี ยก (Compostable Waste or Garbage) หรือขยะ
มูลฝอยอินทรีย ์ หมายถึง ขยะมูลฝอยที่เน่ าเสียหรือย่อยสลายได้เร็ว เประกอบด้วยสารอินทรียเ์ ป็ นหลัก สามารถ
นามาหมักทาปุ๋ยได้ เช่น เศษผักเปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ ขยะมูลฝอยประเภทนี้จะย่อยสลายได้
อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมอิ ากาศร้อนอย่างเช่นประเทศของเรา ดังนัน้ จึงเกิดกลิน่ เหม็นน่ ารังเกียจ หากทา
การเก็บกักไม่ถูกต้อง รวมทัง้ จะเป็ นแหล่งอาหารของหนู และสัตว์นาโรคอืน่ ๆ และเป็ นแหล่งเพาะพันธุข์ องแมลงวัน
3) ขยะมูลฝอยรี ไซเคิล (Recyclable Waste) หมายถึง ขยะมูลฝอย ของเสียบรรจุภณ
ั ฑ์ หรือวัสดุ
เหลือใช้ซ่งึ สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ โดยการนามาแปรรู ปเป็ นวัตถุดิบในขบวนการผลิตหรือใช้สาหรับ
ผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋ องเครื่องดื่ม พลาสติก เศษโลหะ อลูมเิ นียม ยางรถยนต์ เป็ นต้น
4) ขยะมูลฝอยทั่วไปหรื อประเภทอื่นๆ (General Waste) หมายถึง ขยะมูลฝอยประเภทอืน่
นอกเหนือจากขยะอันตราย ขยะมูลฝอยย่อยสลาย และขยะมูลฝอยรีไซเคิล มีลกั ษณะทีย่ ่อยสลายยากและไม่คุม้ ค่ า
สาหรับการนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่ นกล่องนมยู เอชที ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก
พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมีก่ ่งึ สาเร็จรูปถุงพลาสติกเปื้ อนเศษอาหาร โฟม ฟอล์ยเปื้ อนเศษอาหาร เป็ นต้น
จะเห็นได้ว่าขยะอันตรายเป็ นประเภทหนึ่งของขยะมูลฝอย โดยขยะอันตรายจากชุมชนที่พบเห็นได้บ่อย
มากทีส่ ุดมี 8 ประเภท สารเคมีเป็ นพิษต่างๆ เช่นภาชนะบรรจุ นา้ มันหล่อลืน่ ใช้แลว้ ที่สามารถรีไซเคิลได้ แบตเตอรี่
รถยนต์ ขยะมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาล นา้ มันหล่อลื่นใช้แลว้ ที่ รีไซเคิล ไม่ได้ ถ่านไฟฉาย ของเสีนประเภท
สารอินทรียต์ ดิ ไฟได้ เช่นกระป๋ องสเปรย์ หลอดฟลูออเรสเซนต์ อย่างไรก็ตามขยะอันตราย บางประเภทมีการจัดการ
โดยเฉพาะอยู่แลว้ ดังนัน้ เพื่อให้การจัดการและประชาชนเกิดความเขา้ ใจและจดจาได้ง่ายในการร่ วมกันจัดการขยะ
อันตรายจากชุมชน ตัง้ แต่การจัดเตรียมภาชนะแยกทิ้ง การเก็บรวบรวม และเก็บกักเพื่อนาไปกาจัด กรมควบคุม
มลพิษจึงแบ่งประเภทขยะอันตรายจากชุมชนเป็ น 3 ประเภทใหญ่ๆคือ ดังนี้
1) กลุ่มถ่ านไฟฉายหรื อแบตเตอรี่ แห้ ง แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ เซลล์ปฐมภูมิ เช่น ถ่านไฟฉายทีไ่ ม่
สามารถอัดประจุซา้ ได้ ถ่านแอลคาไลน์ ถ่านกระดุม เป็ นต้น และเซลล์ทตุ ยิ ภูมิ เช่น ถ่ายไฟฉายทีส่ ามารถอัดประจุ
ไฟซา้ ได้ แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลือ่ นที่ แบตเตอรี่กลอ้ งดิจติ อล เป็ นต้น
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2) กลุ่มหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ทุกชนิด
3) กลุ่มภาชนะบรรจุสารเคมี เช่น กระป๋ องสเปรย์ ขวดสารเคมีป้องกันและปราบศัตรูพชื กระป๋ องสี
ขวดยาหมดอายุ และขวดนา้ ยาทาความสะอาด เป็ นต้น
1.3. อัตราการเกิด/ปริ มาณและองค์ ประกอบของขยะมูลฝอย
ข อ้ มู ล อัต ราการเกิ ด /ปริ ม าณและองค์ป ระกอบของขยะมู ล ฝอยที่ เ กิ ด ในชุ ม ชนมี ค วามส าคัญ ยิ่ ง ต่ อ
ประสิทธิภาพของการจัดการขยะมูลฝอย เพราะเป็ นขอ้ มูลพื้นฐานในการวางแผนเลือกวิธีท่เี หมาะสมต่อการจัดกา ร
ขยะมูลฝอยในขัน้ ตอนต่ างๆ ตัง้ แต่ การจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาเนิด การให้บริการเก็บรวบรวม การขนส่ง
การแปรสภาพ การกาจัด รวมถึงเป็ นขอ้ มูลทีใ่ ช้ในการคาดการณ์ปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอยของชุมชน
ที่เกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย ตัวอย่ างของการวางแผนจัดการ เช่ น ใช้พจิ ารณาจัดเตรียมภาชนะรองรับ ขยะมูลฝอย
(จานวน/ขนาด/ลักษณะ) ใช้พจิ ารณาประภท ขนาดและจานวน ของพาหนะเก็บขน ใช้ประเมินความเป็ นไปได้ การนา
ขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ดว้ ยวิธีการต่าง ๆ ใช้พจิ ารณาเทคโนโลยีการกาจัด และขนาดพื้นทีท่ ต่ี อ้ งการ เป็ นต้น
1) อัตราการเกิด/ปริ มาณของขยะมูลฝอย
อัตราการเกิดขยะมูลฝอย(Generation Rate) หมายถึง อัตราการผลิตขยะมูลฝอย ต่อหน่ วยเวลาต่อ
หน่ วยการตรวจวัดซึง่ ขี้นอยู่กบั วิธีการดาเนินการ การหาอัตราการเกิดขยะมูลฝอยโดยทัว่ ไปสามารถดาเนินการได้ 2
วิธีคือการหาอัตราการการเกิดมูลฝอยที่แหล่งกาเนิด Generation Rate at Source) และการหาอัตราการเกิด ขยะ
มูลฝอยทีส่ ถานทีก่ าจัดของเมือง (Generation Rate at Disposal Site)
อัตราการเกิด ขยะมูล ฝอยทัง้ ในภาพรวมและจากแหล่งกาเนิ ด ในแต่ ล ะพื้น ที่ แต่ ล ะมือง แต่ ละประทศมี
ความแตกต่างกันขึ้นอยู่กบั ปัจจัยต่าง ๆ ทีส่ าคัญคือทีต่ งั้ ทางภูมศิ าสตร์และภูมอิ ากาศของพื้นที่ ฤดู กาล ประเภทการ
ใช้ท่ีดิน และความหนาแน่ น ของชุม ชน สภาพทางเศรษฐกิ จและสัง คม การพัฒ นาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ทัศนคติ อุปนิสยั และพฤติกรรมของประชาชน กฎหมายและระเบียบขอ้ บังคับ และระบบบริการเก็บรวบรวมขยะมูล
ฝอยดังนัน้ หากต้องการขอ้ มูล ที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ แต่ละเมืองแลว้ ในแต่ละพื้นที่ควรทาการศึกษา/สารวจเอง
ในทีน่ ้ ีขอยกตัวอย่างอัตราการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศไทย จากรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยของ
ประเทศไทย พศ 2557 ซึง่ สานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ จัดทาขึ้น พบว่า อัตราการ
เกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี จากปี 2551 -2557 โดยอัตราการเกิดขยะมูลฝอย
ในปี 2557 เฉลีย่ เท่ากับ 1.11 กิโลกรัม/คน/วัน นอกจากนี้จากโครงการศึกษาทบทวนอัตราการเกิดขยะมูลฝอย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกรมควบคุมมลพิษทาการศึ กษาไว้เมื่อปี 2555พบว่าอัตราการเกิดขยะมูลฝอย
ชุมชนมีความแตกต่างกันตามขนาดของการปกครองและลักษณะของเมือง โดยเมืองพัทยามีอตั ราการเกิดขยะมูล
ฝอยชุมชนเเท่ากับ 3.90 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตาบล และองค์การบริหารส่วน
ตาบล มีอตั ราการเกิด ขยะมูล ฝอยชุม ชนเเท่ ากับ 1.89, 1.15, 1.02 และ 0.91 กิโลกรัมต่ อคนต่ อวัน ตามลาดับ
สาหรับอัตราการเกิดขยะอันตรายจากชุมชนประเทศไทยโดยเฉลี่ยมีประมาณร้อยละ 3 ของปริมาณขยะมูลฝอย
ทัง้ หมด หรือเฉลีย่ ประมาณ 10กิโลกรัมต่อคนต่อปี ทัง้ นี้ในปัจจุบนั ชุมชนส่วนใหญ่ ของประเทศไทยขยะอันตรายมัก
ถูกทิ้งปะปนขยะมูลฝอย
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ขอ้ มูลอัตราการเกิดขยะมูลฝอยนี้เมือ่ นาไปคูณกับจานวนประชากรทาให้ทราบปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ กิดขึ้นใน
แต่ ละพื้นที่ แต่ ละเมืองได้ นอกจากนี้สามารถนาไปคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในอนาคตได้ โดยต้อง
คาดการณ์จานวนประชากรในอนาคตและคาดการณ์อตั ราการเพิม่ ของอัตราการเกิดขยะมูลฝอยด้วย
2) องค์ ประกอบของขยะมูลฝอย
การสารวจองค์ประกอบของขยะมูลฝอย(Composition of Solid Waste) สามารถดาเนินการได้ 2 วิธี
เช่นเดียวกับการหาอัตราการเกิดขยะมูลฝอย คือการสารวจองค์ประกอบขยะมูลฝอยจากแหล่งกาเนิดมีวตั ถุประสงค์
คือเพื่อให้ได้ขอ้ มูล องค์ประกอบขยะมูลฝอยของแต่ ละแหล่งกาเนิด และการสารวจองค์ประกอบขยะมูลฝอยจาก
สถานทีก่ าจัดมีวตั ถุประสงค์คือเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลองค์ประกอบขยะมูลฝอยในภาพรวมของเมือง หรือของพื้นทีท่ ศ่ี ึกษา
ทัง้ นี้ การศึ กษาองค์ประกอบของขยะมูลฝอยแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทหลัก คือ องค์ประกอบทางกายภาพ
(Physical Composition) และ องค์ประกอบทางด้านเคมี (Chemical Composition)
องค์ประกอบทางกายภาพที่สาคัญคือ ส่วนประกอบของขยะมูลฝอย (Individual Components of Solid
Waste)เช่ น กระดาษ ผ้า พลาสติก เศษผักอาหาร ไม้ใบไม้ ยาง หนัง โลหะ แก้ว หิน อิฐ กระเบื้อง เป็ นต้น และ
ความหนาแน่ นปกติ (Bulk Density) สาหรับองค์ประกอบทางเคมีท่สี าคัญคือ ความชื้นของขยะมูลฝอย ปริมาณ
ของแข็งทัง้ หมด ปริมาณของแข็งระเหย ปริมาณเถ้า ปริมาณค่ าความร้อน การวิเคราะห์ขนั้ สุดท้าย (Ultimate
Analysis) หรือการวิเคราะห์หาค่าปริมาณของธาตุต่าง ๆในขยะมูลฝอย
องค์ประกอบของขยะมูลฝอยทัง้ ในภาพรวมและจากแหล่งกาเนิด ในแต่ละพื้นที่ แต่ละมือง แต่ละประทศมี
ความแตกต่างกันเช่ นเดียวกับอัตราการเกิดขยะมูลฝอย ดังนัน้ หากต้องการขอ้ มูลที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ แต่ละ
เมืองแลว้ ในแต่ละพื้นทีค่ วรทาการศึกษา/สารวจเอง
ขอ้ มูลองค์ประกอบของขยะมูลฝอยทีกล่าวถึงขา้ งต้น ใช้ในการวางแผนเลือกวิธีท่เี หมาะสมต่ อการจัดการ
ขยะมูลฝอยเช่น ความชื้น ปริมาณเถ้า ปริมาณค่าความร้อนของขยะมูลฝอยใช้เป็ นปัจจัยร่วมในการพิจาณา เลือกวิธี
ในการกาจัดโดยเผาในเตาเผา เป็ นต้น

2. การเก็บกักขยะมูลฝอย และขยะอันตราย
การเก็ บกัก ขยะมู ล ฝอย/ขยะอัน ตราย ณ แหล่งก าเนิ ด มีค วามส าคัญ มาก โดยทัว่ ไปการเก็ บกัก ภายใน
สถานทีเ่ กิดขยะมูลฝอย หรือในเคหะสถาน เป็ นหน้าทีข่ องเจ้าของสถานทีน่ นั้ ๆ ในการจัดหาภาชนะรองรับ/เก็บกัก ที่
มีความเหมาะสมกับกับประเภทของขยะมูลฝอยและมีขนาดเพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดในระหว่างรอการ
เก็บรวบรวมและขนออกไป สาหรับสถานที่สาธารณะ เช่ น สวนสาธารณะ ทางสัญจร สถานที่ท่องเที่ยว เป็ นหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่นที่รบั ผิดชอบต้องจัดหาภาชนะรองรับ/เก็บกัก ที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมทัง้ มีการเก็บกวาด
ขยะมูลฝอยในทีส่ าธารณะด้วย อย่างไรก็ตามเพือ่ ความสะดวกในการเก็บรวบรวม บริเวณพื้นที่มปี ระชากรอาศัยอยู่
อย่ างหนาแน่ นเช่ น ที่พ กั อาศัย ชุม ชน ตลาด เป็ น ต้น เจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่น อาจต้องรับผิด ชอบในการจัด หาภาชนะ
รองรับ/เก็บกักในพื้นทีด่ งั กล่าวด้วย ในทีน่ ้ ีจะกล่าวถึงระบบการเก็บกักขยะมูลฝอย ประเภทของภาชนะรองรับ/เก็บ
กัก เกณฑ์มาตรฐานภาชนะรองรับ/เก็บกัก และขอ้ ควรพิจารณาเกี่ยวกับประเภท ขนาดและ จานวนภาชนะรองรับ/
เก็บกักขยะมูลฝอยโดยสังเขปดังนี้
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2.1. ระบบการเก็บกัก (Storage System)
ระบบการเก็บกัก โดยทัวไปแบ่
่
งกว้าง ๆ ได้ 2 ระบบ คือระบบเก็บกักแบบรวม กับ ระบบเก็บกักแบบแยก
การเลือกใช้ระบบการเก็บกับแบบใดต้องคานึงถึง วิธีการแปรสภาพและกาจัด ขยะมูลฝอยที่ใช้ในระบบการจัดการมูล
ฝอยของพื้นทีน่ นั้ ๆด้วย เพราะวิธีการแปรสภาพหรือการกาจัดขยะมูลฝอยแต่ละวิธีจะเหมาะสมกับขยะมูลฝอยแต่
ละประเภทไม่เหมือนกัน
2.1.1 ระบบเก็บกักแบบรวม หรื อระบบถังเดียว เป็ น การเก็บขยะมูลฝอยทุก ประเภทในถังหรือภาชนะ
ใบเดียวกันเป็ นขยะมูลฝอยผสม (Mixed Refuse) ดังนัน้ ระบบแบบนี้จงึ เหมาะกับการกาจัดขยะมูลฝอยด้วยการฝัง
กลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลโดยตรง เพราะไม่จาเป็ นต้องทาการแยกขยะมูลฝอยก่ อนกาจัด(อย่างไรก็ตามระบบเก็บ
กักแบบนี้มีการปนเปื้ อนของขยะอันตรายปะปนไปกับขยะมูลฝอยด้วยซึ่งโดยหลักวิชาการแลว้ ไม่ถูกต้อง) ระบบนี้
อาจสะดวกต่ อ ผู ท้ ้ ิง หรื อ เจ้า ของแหล่ ง ก าเนิ ด เพราะทิ้ง ขยะมู ล ฝอยได้ง่า ย ไม่ ต อ้ งคัด แยกขยะมู ล ฝอย ไม่ ต อ้ ง
สิ้นเปลืองมีภาชนะรองรับ/เก็บกักหลายใบ แต่ก็มขี อ้ เสียหลายประการ เช่นทาให้เกิดปริมาณมูลฝอยมาก ไม่สะดวก
ต่อการนาขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ และ/หรือนาไปแปรสภาพ รวมทัง้ มีการปะปนของขยะอันตรายกับขยะมูลฝอย
ทัวไปอื
่ น่ ๆ เป็ นต้น ระบบเก็บกักแบบนี้มกั พบเห็นได้เป็ นส่วนใหญ่สาหรับ ชุมชนในประเทศไทย
2.1.2 ระบบเก็บกักแบบแยก หรื อระบบหลายถัง เป็ นวิธีการเก็บกักขยะมูลฝอยโดยแยกประเภทของ
ขยะมูลฝอยแต่ละประภทไวใ้ นภาชนะรองรับ/เก็บกักทีแ่ ยกกัน จานวนภาชนะทีแ่ ยกนี้ข้นึ อยู่กบั วัตถุประสงค์ของการ
แยก และองค์ประกอบของขยะมูลฝอยตามแหล่งกาเนิด เช่ นอาจแยกเป็ น 2 ใบ เป็ นขยะมูลฝอยทัว่ ไป/ไม่อนั ตราย
กับขยะอันตราย หรือขยะมูลฝอยเปี ยกหรือขยะมูลฝอยแห้ง อาจแยกเป็ น 3ใบ เป็ นขยะมูลฝอยทัวไป
่ ขยะมูลฝอยที่
ย่อยลายได้ และขยะอันตราย หรือเป็ นขยะมูลฝอยทัว่ ไป ขยะมูลฝอยที่ย่อยลายได้ และขยะมูลฝอยที่สามารถนา
กลับมาใช้ใหม่ได้ หรือเป็ นขยะมูลฝอยที่ย่อยลายได้ ขยะมูลฝอยที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ไ ด้ และขยะอันตราย
อาจแยกเป็ น4ใบ เป็ นขยะมูลฝอยทัว่ ไป ขยะมูลฝอยที่ย่อยลายได้ ขยะมูลฝอยที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ และ
ขยะอันตราย เป็ นต้น อย่างไรก็ตามโดยหลักวิชาการแลว้ ควรมีแยกอย่างน้อย 2 ใบคือเป็ นขยะมูลฝอยทัว่ ไป/ไม่
อันตราย กับขยะอันตรายเป็ นขัน้ ตา่
ทัง้ นี้ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การจัดการมูลฝอยพ.ศ. 2560 และประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง หลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับคุณลักษณะของถุงพลาสติกใส่มูลฝอยและที่รองรับมูลฝอยแบบพลาสติกที่ใช้
ในทีส่ าธารณะและสถานสาธารณะ แนะนาให้ใช้ระบบถัง 4 ใบคือ สีเขียว สีเหลือง สีสม้ สีนา้ เงิน ดังภาพที่ 9.2 โดย
ถังสีเขียวสาหรับใส่ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ถังสีเหลืองสาหรับใส่ ขยะมูลฝอยรีไซเคิงที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่หรือ
มาขายได้ ถังสีสม้ สาหรับใส่ขยะอันตราย ถังสีนา้ เงินสาหรับใส่ขยะมูลฝอยทัวไปหรื
่
ออืน่ ๆซึง่ เป็ นขยะทีย่ ่อยสลายยาก
ไม่เป็ นพิษ แต่รีไซเคิลได้ยากหรือไม่คุม้ ค่าต่อการรีไซเคิล
ระบบเก็บกักขยะมูลฝอยแบบแยกนี้มปี ระโยชน์ในการจัดการขยะมูลฝอยมากและเป็ นแนวทางทีถ่ ูกต้องตาม
หลัก วิช าการ เพราะสามารถน าขยะมู ล ฝอยที่ค ดั แยกไปจัด การได้อ ย่ างเหมาสม เช่ น สามารถน าบางส่ วนไปใช้
ประโยชน์และแปรสภาพได้ ทาให้ปริมาณขยะมูลฝอยทีต่ อ้ งกาจัดลดน้อยลง แต่ก็มขี อ้ เสียเช่ น มีภาระและสิ้นเปลือง
ในการจัดหาภาชนะรองรับ/เก็บกักหลายใบ ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชน/ผูก้ ่อกาเนิดในการคัดแยกขยะมูล
ฝอยก่อนทิ้ง มิเช่นนัน้ ระบบนี้อาจลม้ เหลว เป็ นต้น
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(ก)

(ข)
(ค)
(ง)
ภาพที่ 9.2 ระบบเก็บกักขยะมูลฝอยแบบแยกถัง 4 ใบ
(ก) ขยะมูลฝอยทีส่ ามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ (ข) ขยะมูลฝอยย่อยสลาย
(ค) ขยะมูลฝอยทัวไป
่
(ง) ขยะอันตราย
ทีม่ า : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ ม คู่มอื ประชาชนเพื่อการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย
ชุมชน 2550

2.2 ประเภทของภาชนะรองรั บ/เก็บกักขยะมูลฝอย และขยะอันตราย
ภาชนะรองรับ/เก็บกักขยะมูลฝอยมีหลากหลายประเภท อาจแตกต่ างกันทัง้ ชนิดของวัสดุทาใช้ทาภาชนะ
ทัง้ ขนาดบรรจุ ในทีน่ ้ ีขอกล่าวถึงภาชนะรองรับ/เก็บกักขยะมูลฝอยทีน่ ิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลายได้แก่ ถัง รองรับ/เก็บ
กักขยะมูลฝอย ถุงรองรับ/เก็บกักขยะมูลฝอย และถังรองรับ/เก็บกักขยะมูลฝอยรวมหรือที่ชาวบ้านมักเรียกกันว่า
ถังคอนเทนเนอร์ ภาพภาชนะรองรับ/เก็บกักขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ ดังภาพที่ 9.3 มีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้
2.2.1 ถังรองรั บ/เก็บกักขยะมูลฝอย ที่พบเห็นโดยทัว่ ไป คือ ถังโลหะ ถังพลาสติก และถังยางรถยนต์
ดัดแปลง ถังโลหะ มักใช้ถงั ทีผ่ ่านการบรรจุสนิ ค้าประเภทต่าง ๆ มาใช้ภายหลังจากทาความสะอาดแลว้ มีขนาด 200
ลิตรรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้มาก มีความแข็งแรง ทนทาน แต่ผุกร่ อนได้ง่ายและอาจไม่มฝี าปิ ดหรือฝาปิ ดสู ญ
หายได้งา่ ย ถ้าไม่ได้ออกแบบหรือดัดแปลงป็ นพิเศษ ถังพลาสติกเป็ นถังรองรับ/เก็บกักขยะมูลฝอยที่พบเห็นได้บ่อย
ในปัจจุบนั ตัวถังทาด้วย พลาสติกPVC หรือPE มีหลายขนาด หลายรู ปทรงให้เลือกใช้ ถังพลาสติกอาจเป็ นถังที่ถูก
ออกแบบมาเป็ นถังรองรับขยะมูลฝอยเป็ นการเฉพาะ หรืออาจใช้ถงั ที่ผ่านการบรรจุสนิ ค้าประเภทต่ าง ๆ มาใช้ภาย
หลังจากทาความสะอาดแลว้ ในกรณี ท่ใี ช้ถงั ที่ผ่านการบรรจุสนิ ค้าประเภทต่าง ๆ มาใช้อาจไม่มฝี าปิ ดหรือฝาปิ ดสู ญ
หายได้งา่ ย ถ้าไม่ได้ออกแบบหรือดัดแปลงป็ นพิเศษ ขอ้ ดีของถังพลาสติกมีนา้ หนักเบากว่าถังโลหะและไม่เป็ นสนิม
แต่มขี อ้ เสียคือ แตกหรือชารุดได้ง่ายได้และไม่ทนความร้อน นอกจากนี้หนู อาจสามารถกัดแทะถังให้ทะลุได้ ถังยาง
รถยนต์ดดั แปลงผลิตจากยางรถยนต์ท่หี มดอายุการใช้งานแลว้ มีความจุประมาณ50-100ลิตร มีขอ้ ดีคือราคาถูก
ทนทานต่อการกัดกร่อน การกระแทก แต่ขอ้ เสียคือขนาดบรรจุค่อนขา้ งน้อย จึงเหมาะกับชุมชนขนาดเล็ก
2.2.2 ถุงรองรั บ/เก็บกักขยะมูลฝอย ภาชนะรองรับ/เก็บกักขยะมูลฝอยประเภทนี้เป็ นภาชนะที่ใช้ครัง้
เดีย วทิ้ง วัส ดุ อ าจเป็ น ถุงกระดาษหรื อพลาสติก เมื่อ ใส่ ข ยะมูล ฝอยเต็ม ต้องผู ก ปากถุงให้แ น่ น เพื่อ ป้ องกัน การ
กระจายของขยะมูลฝอยออกจากถุงในขณะรอและระหว่างการเก็บขน และเนื่องจากถุงกระดาษหรือพลาสติกมีความ
อ่อนตัว ในการใช้งานจึงมักมีโครงยึดปากถุงซึง่ อาจเป็ นถังหรือโครงตะแกรงลวดเป็ นโครงสาหรับสวมถุงให้ตงั้ อยู่ได้
โดยทัวไปเหมาะส
่
าหรับใช้ในครัวเรือน ขอ้ ดีของถุงรองรับ/เก็บกักขยะมูลฝอย คือ สะดวกต่อการเก็บขน หากใส่ขยะ
มูลฝอยในปริมาณพอดีและมีการผูกปากถึงให้แน่ นสามารถป้ องกันการกระจัด กระจายของขยะมูลฝอยได้ดี รวมทัง้
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สามารถแยกประเภทถุงเพือ่ การแยกขยะมูลฝอยได้โดยใช้สขี องถุงหรืออาจทาสัญลักษณ์ เช่ นผูกปากถุงด้วยเชือกสี
ต่าง ๆเพือ่ แสดงประเภทของขยะมูลฝอย เป็ นต้น แต่มขี อ้ เสียคือ ไม่เหมาะกับขยะมูลฝอยที่มคี วามคม หรือมีความ
ร้อน และการใช้ถงุ อาจเป็ นการเพิม่ ปริมาณขยะมูลฝอย

ถังพลาสติก

ถังโลหะ

ถังยางรถยนต์ดดั แปลง

ถังรองรับ/เก็บกักขยะมูลฝอยรวม
ถุงรองรับ/เก็บกักขยะมูลฝอย
ภาพที่ 9.3 ภาชนะรองรับ/เก็บกักขยะมูลฝอย และขยะอันตรายประเภทต่างๆ
ที่มา : http://www.tnamcot.com/content/111792 และhttp://www.tankcenter.net/product.detail_0_th_3142053#
http://www.sahacharoenkatung.com/product/

2.2.3 ถังรองรั บ/เก็บกักขยะมูลฝอยรวม ภาชนะประเภทนี้มีขนาดใหญ่ โดยมีปริมาตรประมาณ 5008000 ลิตร เหมาะสาหรับใช้กบั สถานที่ท่มี ปี ริมาณขยะมูลฝอยมากๆ เช่ น ตลาดสด ศู นย์การค้า โรงแรม อพาร์ต
เมนต์ สวนสาธารณะ สนามกีฬา เป็ นต้น เมื่อขยะมูลฝอยเต็มถังก็จะนารถมายกถังไปยัง สถานที่แปรสภาพขยะมูล
ฝอยหรือสถานที่กาจัดต่ อไป ขอ้ ดีของถังรองรับ/เก็ บกักขยะมูล ฝอยประเภทนี้คือสามารถเก็บกักขยะมูลฝอยใน
ปริมาณมาก ๆได้ แต่ มีขอ้ เสียคือ อาจไม่สามารถคัดแยกขยะมูลฝอย และ/หรือไม่สะดวกหากต้องเก็บกักขยะมูล
ฝอยทีม่ กี ารคัดแยกจากแหล่งกาเนิด รวมทัง้ ต้องใช้รถเก็บ/ขนทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ
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เกณฑ์ มาตรฐานภาชนะรองรั บ/เก็บกักขยะมูลฝอย และขยะอันตราย
ภาชนะรองรับ/เก็บกักขยะมูลฝอยและขยะอันตรายที่ดีตอ้ งเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคือ มีลกั ษณะ
แข็งแรง ทนทาน ตามมาตรฐานสากล ทาจากวัสดุท่ที นต่อการกัดกร่ อน ไม่เป็ นสนิม กันการรัว่ ซึมของนา้ และได้รบั
การออกแบบให้สามารถป้ องกันนา้ ฝน แมลงวัน หนู แมวสุนขั และสัตว์อ่นื ๆ ไม่ให้สมั ผัสหรือคุย้ เขีย่ ขยะมูลฝอยได้
ชิ้นส่วนต่ างๆ สามารถถอดประกอบได้ง่ าย เพื่อความสะดวกในการถ่ายเท และลา้ งทาความสะอาด มีนา้ หนักเบา
ขนาดพอเหมาะ และมีขนาดความจุเพียงพอสาหรับ รองรับขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น หากเป็ นถังหรือถุงพลาสติก ควร
ผลิตจากพลาสติก ใช้แ ล ว้ ไม่ ตา่ กว่ าร้อ ยละ 50 โดยน า้ หนัก และไม่ มีส ารพิษเป็ น ส่ วนประกอบ รวมทัง้ กรณี ใ ช้
สารเติมแต่งให้มปี ริมาณในระดับที่ไม่เป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริโภค สาหรับขยะอันตรายภาชนะรองรับ/เก็บกักควรมีสี
ส้ม หรือสีเทาฝาสีสม้ หรือสีอน่ื ทีไ่ ม่ใช่สนี า้ เงิน เขียว เหลือง และแดง เพือ่ ให้สามารถแยกประเภทภาชนะรองรับของ
เสียอันตรายจากชุมชนออกจากภาชนะรองรับมูลฝอยประเภทอืน่ ๆ ได้อย่างชัดเจน และไม่เหมือนหรือคลา้ ยคลึงกับ
ภาชนะรองรับมูลฝอยประเภทอืน่
นอกจากนี้สาหรับบางสถานที่ เช่นแหล่งท่องเทีย่ วต่าง ๆ ภาชนะรองรับ/เก็บกักขยะมูลฝอยอาจต้อง
ออกแบบเป็ นพิเศษโดยคานึงถึงความสวยงาม ความกลมกลีนกับทัศนียภาพของแต่ ละพื้นที่ดว้ ย รวมทัง้ ภาชนะ
รองรับ/เก็บกักขยะมูลฝอยต้องมีการทาความสะอาดและฆ่ าเชื้อโรคเป็ นครัง้ คราว เพื่อกาจัดเศษขยะมูลฝอยที่อาจ
หมักหมมตามซอกมุมต่าง ๆและอาจเป็ นแหล่งเพาะพันธ์เชื้อโรคได้
กิจกรรม 9.2.2
1 จงอธิ บายความสาคัญของข้อ มู ลอัต ราการเกิ ด /ปริ มาณและองค์ประกอบของขยะมู ลฝอย และขยะ
อันตรายที่เกิดในชุมชน
2 จงอธิ บาย ระบบการเก็บกัก
แนวตอบกิจกรรม 9.2.2
1 เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนเลือกวิธีที่เหมาะสมต่อการจัดการขยะมูลฝอย และขยะอันตราย
ในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การจัดการ ณ แหล่งกาเนิด การให้บริ การเก็บรวบรวม การขนส่ ง การแปรสภาพ การ
กาจัด รวมถึงเป็ นข้อมูลที่ ใช้ในการคาดการณ์ปริ มาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอย และขยะอันตราย
ของชุมชนที่เกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย
2 ระบบการเก็บกัก แบ่งเป็ น 2 ระบบ คือระบบเก็บกักแบบรวมหรื อระบบถังเดียว กับ ระบบเก็บกัก
แบบแยก หรื อระบบหลายถัง
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เรื่องที่ 9.2.3
การเก็บรวบรวมและขนส่ ง
การเก็บรวบรวมและขนส่ง เป็ นส่วนประกอบลาดับถัดมาในระบบการจัดการ ภายหลังจากการเกิดและการ
เก็บกัก ณแหล่งกาเนิดแลว้ ดังนัน้ ในการจัดการจาเป็ นต้องมีความรูค้ วามเขา้ ใจในเรื่องการเก็บรวบรวมและขนส่ง

1. การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย และขยะอันตราย
การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย และขยะอันตราย หมายถึง การเก็บ รวบรวมขยะมูลฝอยและขยะอันตราย
จากภาชนะรองรับ/เก็บกัก แต่ละแหล่งกาเนิด เช่น อาคาร สถานที่ ไปยังยานพาหนะหรือรถเก็บขนขยะมูลฝอยและ
ขยะอันตราย และอาจรวมถึงการนาขยะมูลฝอยและขยะอันตราย ทีเ่ ก็บรวบรวมได้ไปยังสถานทีท่ ก่ี าหนด(ตามความ
เหมาะสมของแต่ละพื้นที่) ซึ่งอาจจะเป็ นสถานที่แปรสภาพ สถานีขนถ่าย หรือสถานที่ฝงั กลบ ความรู ท้ างวิชาการ
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและขยะอันตราย มีดงั นี้
1.1 ระบบการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
การบริการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและระบบการเก็บรวบรวมเป็ นรูปแบบ/วิธีการซึง่ หน่วยราชการทีร่ บั ผิดชอบใน
การจัดการขยะมูลฝอยของแต่ละพื้นที่/ชุมชน/เมือง เป็ นผู ก้ าหนดให้ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการรวบรวมขยะมูล
ฝอย โดยทัว่ ไประบบการเก็บรวบรวมแบ่งได้เป็ น 2 ระบบตามลักษณะการเคลือ่ นที่ของถังขยะมูลฝอยคือ ระบบถังอยู่กบั ที่
(Stationary Container System) และระบบถังเคลือ่ นที/่ ระบบบรรทุกถัง (Hauled Container System)
1) ระบบถังอยู่กับที่ ระบบนี้ถงั ขยะมูลฝอยที่ใส่ขยมูลฝอยะจะอยู่ทเ่ี ดิมไม่มกี ารเคลือ่ นย้าย หรือยกถังไปยัง
สถานที่ทก่ี าหนด/สถานทีก่ าจัด (นอกจากยกไปยังรถเก็บขนในระยะทางสัน้ ๆ) ระบบนี้ใช้ได้กบั การบริการเก็บรวบรวมขยะมูล
ฝอย 4 วิธี คือ เก็บทีร่ ิมบาทวิถี (Curb Collection) เป็ นการเก็บรวบรวมโดยใช้รถวิง่ เก็บจากถังรองรับตามริมถนน เก็บแบบ
ยกถังออกและยกเข้า (Setout-Setback Collection )เป็ นการเก็บโดยใช้พนักกงาน 2 ชุด ชุดแรกเข้าไปเก็บจากในบ้านมาส่งให้
ชุดที่ 2 เทใสรถจากนัน้ ชุดแรกจะนาถังไปคืนไว้บา้ นเดิม เก็บแบบยกถังออก (Setout Collection) เป็ นการเก็บขนทีพ่ นักงานเข้า
ไปเอาถังจากในบ้าน แต่เจ้าของบ้านออกมารับถังคืนเอง และเก็บทีส่ นามหลังบ้าน (Backyard Carry Collection)เป็ นการเก็บที่
ใช้รถวิง่ ไปจอดสถานทีใ่ กล ้เคียงแหล่งเก็บขนจากนัน้ เจ้าหน้าทีน่ าอุปกรณ์ไปเก็บขนจากถังรองรับหน้าบ้านประชาชน
ทัง้ นี้การถ่ายขยะมูลฝอยจากถังขยะมูลฝอยใส่ตวั รถเก็บขน ถ้าเป็ นถังขนาดใหญ่ทม่ี นี า้ หนักมาก รถเก็บขนอาจ
จาเป็ นต้องมีอปุ กรณ์ในการยกถังเพือ่ เทขยะมูลฝอยใส่รถ หากเป็ นถังขนาดเล็กสามารถใช้แรงคนในการดาเนินการได้ ภายหลัง
จากการรวบรวม เมือ่ รถเก็บขนเต็มแล ้วจึงเดินทางไปเทขยะมูลฝอยออกจากรถ ณ จุด /สถานทีท่ ก่ี าหนด จะเห็นได้ว่าระบบการ
เก็บรวบรวมแบบนี้ถงั ขยะมูลฝอยอยู่กบั ที่ โดยทัวไปจ
่ านวนบุคลากรทีต่ อ้ งใช้ในระบบเก็บรวบรวมแบบถังอยู่กบั ทีน่ ้ ีประมาณ 15 คนต่อรถ 1 คัน ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั จานวนถังขยะมูลฝอยทีต่ อ้ งเทใส่รถ และวิธีการเก็บขนทีต่ อ้ งใช้แรงงานมากน้อยแตกต่างกัน
2) ระบบถังเคลื่อนที่/ระบบบรรทุกถัง ระบบการเก็บรวบรวมแบบนี้เป็ นการนาถังขยะมูลฝอยทีใ่ ส่ขยะมูล
ฝอยเต็มแล ้ว ไปยังสถานทีก่ าหนด/สถานทีก่ าจัดขยะมูลฝอย จากนัน้ จึงทาการเทขยะมูลฝอยออกแล ้วบรรทุกถังเปล่านัน้ กลับไป
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ยังทีเ่ ดิม หรือนาไปแลกเปลีย่ นกับถังทีเ่ ต็ม ณ แหล่งกาเนิด /จุดอื่นเพือ่ จะได้บรรทุกถังทีเ่ ต็มไปยัง สถานทีก่ าหนด/สถานทีก่ าจัด
อีก
ระบบนี้เหมาะกับการเก็บขนขยะมูลฝอยจากแหล่งกาเนิดทีเ่ กิดขยะมูลฝอยปริมาณมากๆหรือเป็ นการเก็บแบบ
ถังรวม/การเก็บแบบตัง้ สถานี (Station Collection) หรือเก็บแบบถังรวม (Alley Collection) ซึง่ ใช้ถงั ขยะมูลฝอยขนาดใหญ่
ทีม่ ปี ริมาตรตัง้ แต่ 4-10 ลูกบาศก์เมตร เมือ่ ถังเต็มก็นารถมาทาการยกถังขึ้นรถแลว้ นาไปเทที่ สถานทีก่ าหนด/สถานทีก่ าจัดขยะ
มูลฝอย ระบบนี้ประหยัดเวลาทีจ่ ะต้องถ่ายเทขยะมูลฝอยจากถังขนาดเล็กหลายๆ ใบ และยังลดปัญหาความไม่น่าดูและสภาพ
ไม่ถูกหลักสุขาภิบาลอันเนื่องมาจากถังขยะมูลฝอยขนาดเล็กจานวนมาก นอกจากนี้ระบบนี้ยงั มีขอ้ ดีท่ใี ช้คนน้อย คือ อาจใช้
คนขับรถเพียงคนเดียวก็พอ แต่เนื่องจากต้องมีการบรรทุกถังขยะมูลฝอยเดินทางไปยังจุดกาจัดและเดินทางกลับ ดังนัน้ ขนาด
ของถังและปริมาณขยะมูลฝอยทีใ่ ส่ในถังจึงเป็ นปัจจัยสาคัญในด้านค่าใช้จ่าย โดยทัว่ ไปในระบบนี้สามารถใช้กาลังคนเพียงคน
เดียว แต่ในบางกรณีอาจจะมีผูช้ ่วยเพิม่ อีก 1 คน เพือ่ ช่วยให้การปฏิบตั งิ านปลอดภัยและรวดเร็วขึ้น
1.2 ระบบการเก็บรวบรวมขยะอันตราย
เนื่ องจากขยะอัน ตรายจากชุม ชนมีป ริม าณไม่ ม ากนัก เมื่อเทีย บกับ ขยะมูล ฝอยนอกจากนี้ ก ารเกิ ด ขยะ
อันตรายจากชุมชนอาจไม่ได้เกิดทุกวันเช่ นขยะมูลฝอยดังนัน้ ในการเก็บรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชนมีรูปแบบที่
สาคัญ 4 รูปแบบ ดังนี้
1) การเก็บรวบรวมตามทีอ่ ยู่อาศัยหรืออาคารพร้อมขยะมูลฝอย โดยใช้รถเก็บขนมูลฝอยทัวไป
่
ทีม่ ชี ่องรองรับขยะอันตรายจากชุมชน
2) การเก็บรวบรวมทีอ่ ยู่อาศัยหรืออาคารตามเวลาทีก่ าหนด เช่น ทุกวันที่ 15 ของเดือน แลว้ จัดให้มกี าร
เก็บรวบรวมโดยรถเก็บรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชนโดยเฉพาะ
3) การรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชนโดยให้ประชาชนนาไปทิ้งยังภาชนะหรือจุดทิ้งทีร่ าชการส่วน
ท้องถิ่นจัดไว้ให้ เช่ น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) สถานที่ราชการ ร้านค้าที่ให้ความร่ วมมือหรือ
สถานทีท่ ก่ี าหนด เป็ นต้น
4) การรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชนโดยจัดงานกิจกรรมขึ้นเป็ นพิเศษ และให้ประชาชนนาขยะอันตราย
มาทิ้งในงานดังกล่าว ทัง้ นี้ราชการส่วนท้องถิน่ ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า
ในทางปฏิบตั สิ าหรับประเทศไทย การบริการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย และระบบการเก็บรวบรวมขยะมูล
ฝอยจากแหล่งกาเนิดไปยังสถานที่ขนถ่าย หรือสถานทีก่ าจัดขยะมูลฝอยขึ้นอยู่กบั การพิจารณาของหน่ วยงานราชการ
ทีร่ บั ผิดชอบในการจัดการขยะมูลฝอยในแต่ละท้องทีซ่ ง่ึ สามารถพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่ น ปริมาณขยะมูลฝอยที่
เกิดในแต่ละแห่ง ความหนาแน่ นของชุมชน ลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจ สภาพผังเมือง สภาพการจราจร รวมทัง้
งบประมาณและทรัพยากรทีม่ ี เป็ นต้น
อย่ างไรก็ตามโดยทัว่ ไปในเขตที่พกั อาศัยที่อยู่ริมถนนมักจะเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยโดยวิธีการเก็บที่ริม
บาทวิถใี นช่ วงเวลาที่การจราจรเบาบางเช่ น ตอนกลางคืน สาหรับพื้นที่ซ่งึ รถเก็บขนเขา้ ไม่ได้จะใช้วธิ ีการเก็บที่สนาม
หลังบ้าน โดยเจ้าหน้าทีจ่ ะใช้รถเข็นนาภาชนะขนาดใหญ่ (เช่ น เข่ง) ไปถ่ายขยะมูลฝอยจากถังขยะมูลฝอยแลว้ นาไป
เทใส่รถ ดังนัน้ ระบบการเก็บรวบรวมจึงเป็ นระบบถังอยู่กบั ที่ สาหรับสถานที่ท่มี ขี ยะมูลฝอยปริมาณมาก เช่ นตลาด
ศู นย์การค้า อาคารสู ง โรงพยาบาล นิยมใช้วธิ ีการเก็บแบบถังรวมหรือการเก็บแบบตัง้ สถานี ดังนัน้ ระบบการเก็บ
รวบรวมจึงเป็ นระบบถังเคลือ่ นที่ เมือ่ ขยะมูลฝอยเต็มถัง เจ้าหน้าทีจ่ ะนารถมายกถังขนาดใหญ่เหล่านี้ข้นึ รถแลว้ นาไป
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เทยังสถานทีท่ ก่ี าหนด สาหรับการเก็บรวบรวมขยะอันตรายซึ่งต้องอาศัยความร่ วมมือของประชาชนเป็ นหลักในการ
คัดแยกและเก็บรวบรวม ในบางชุมชนเริ่มมีความตระหนัก และเริ่มมีการเก็บรวบรวมขยะอันตรายมากขึ้น
1.3 รถเก็บรวบรวม /ขนขยะมูลฝอย (Collection Truck)
.ในการเก็บรวบรวม/ขนขยะมูลฝอยจาเป็ นต้องใช้ยานพาหนะในการเก็บรวบรวม/ขนขยะมูลฝอย โดยทัว่ ไป
มักใช้รถยนต์ ประเภทของรถเก็บรวบรวม /ขนขยะมูลฝอยที่นิยมใช้กนั ในประเทศไทยดังภาพที่ 9.4 มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

ประเภทธรรมดาเปิ ดขา้ งเทท้าย

ประเภทบรรทุกคอนเทนเนอร์

ประเภทมีเครื่องมืออัดมูลฝอย

ประเภทบรรทุกเทท้าย

ประเภทรถบรรทุกเล็กเปิ ดขา้ งเทท้าย
ภาพที่ 9.4 รถเก็บรวบรวม /ขนขยะมูลฝอ
ทีม่ า:กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล ้อม เอกสารคู่มอื แนวทางและขอ้ กาหนดเบื้องต้นการลดแลtใช้ประโยชน์
ขยะ 2546 และ http://poonthaveesup.com/home/?page_id=19 , http://www.cmb-truck.com/product_detail.php?id=34

1) ประเภทธรรมดาเปิ ดขา้ งเทท้าย (Non-Compaction Side Loading and Dumping Truck) เป็ น
รถ 6 ลอ้ มีตวั ถังสาหรับบรรทุกขยะมูลฝอย ใส่ขยะมูลฝอยที่ช่องด้านขา้ ง และเทขยะมูลฝอยออกทางด้านท้ายของ
ตัวถังรถ มีค วามจุตงั้ แต่ 7- 10 ลบ.ม. ใช้สาหรับเก็บขนขยะมูลฝอยแทบทุกประเภท เหมาะสาหรับเทศบาลและ
ชุมชนต่างๆ
2) ประเภทมีเครื่องมืออัดมูลฝอย (Compaction Truck) เป็ นรถ 6 ลอ้ ทีต่ วั ถังมีเครื่องอัดขยะมูลฝอย
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ทาให้สามารถบรรจุขยะมูลฝอยได้มากกว่ารถแบบธรรมดา มีความจุประมาณ 5 -20 ตัน ใช้ได้ดีกบั พื้นที่ท่มี ขี ยะมูล
ฝอยมาก รวมทัง้ เมืองใหญ่ๆ ทีมสี ภาพถนนดี รถประเภทนี้ไม่เหมาะสาหรับขยะมูลฝอยที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่
ได้ และขยะอันตราย
3) ประเภทบรรทุกคอนเทนเนอร์ (Container Hauling Truck) เป็ นรถ 6 ลอ้ ใช้สาหรับการเคลือ่ นย้าย
ถังคอนเทนเนอร์บรรจุขยะมูลฝอยมีความจุตามขนาดของถังคอนเทนเนอร์ หรือถังแบบเคลือ่ นที่ประมาณ 4-8 ลบ.
ม.
4) ประเภทบรรทุกเทท้าย (Dumping Truck) เป็ นรถ 6 ลอ้ ทีต่ วั ถังเป็ นกระบะด้านบนเปิ ดโล่ง มีความ
จุตงั้ แต่ 5-7 ลบ.ม.ส่วนมากนิยมใช้ในการเก็บขยะมูลฝอยชิ้นใหญ่ ๆ เช่นเป็ น กิ่งไม้และเศษไม้ วัสดุก่อสร้าง เป็ นต้น
5) ประเภทรถบรรทุกเล็กเปิ ดขา้ งเทท้าย (Side loading and Dumping Pick-up) เป็ นรถบรรทุก4 ลอ้
หรือทีช่ าวบ้านเรียกว่ารถปิ ก๊ อัพ นามาต่อเติมตัวถังให้สามารถบรรจุขยะมูลฝอยได้ มีความจุ 3 ลบ.ม.รถประเภทนี้ มี
ความคล่องตัวสูง สามารถเขา้ ไปเก็บได้ในพื้นทีม่ ีถนนแคบๆ ใช้
นอกจากนี้ในบางพื้นที่/ชุมชนอาจมีการนารถที่ใช้ในการเกษตรมาดัดแปลงเป็ นรถเก็บรวบรวม /ขนขยะมูล
ฝอยอีกด้วย และมีขอ้ สังเกตว่ารถเก็บรวบรวม /ขนขยะมูลฝอยทีก่ ล่างขา้ งต้น เหมาะสาหรับเก็บรวบรวม/ขนขยะมูล
ฝอยแบบไม่ได้คดั แยกเป็ นหลัก ในการเก็บขยะมูลฝอยที่มกี ารคัดแยกต้องมีการนารถมาดัดแปลงเพื่อให้สามารถ
เก็บรวบรวมและขนขยะมูลฝอยทีม่ กี ารคัดแยกได้ และ/หรือใช้วธิ ีการจัดการโดยแบ่งจัดรถเพือ่ เก็บขนขยะมูลฝอยที่
คัดแยกแต่ละประเภท ตัวอย่างของรถการดัดแปลงและใช้รถเก็บรวบรวม /ขนขยะอันตราย ดังภาพที่ 9.5

(ก)
(ข)
ภาพที่ 9.5 ตัวอย่างของรถการดัดแปลงและใช้รถเก็บรวบรวม /ขนขยะอันตราย
(ก) รถประเภทมีเครื่องมืออัดมูลฝอยทีต่ ดิ ตัง้ กล่องเพิม่ เติมสาหรับเก็บขยะอันตราย
(ข) รถประเภทรถบรรทุกเล็กเปิ ดขา้ งเทท้ายทีด่ ดั แปลงสาหรับเก็บขยะอันตราย
ทีม่ า:กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม คู่มอื การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าทีอ่ งค์กรปกครอง
ส่วนท ้องถิน่ ในการเก็บรวบรวม ขนส่งและกาจัดของเสียอันตรายจากชุมชน 2550

1.4 ข้ อกาหนดในการเก็บรวบรวม/ขนขยะมูลฝอย และขยะอันตราย
ในการเก็บรวบรวม/ขนขยะมูลฝอยให้มปี ระสิทธิภาพควรมีการดานินการตามขอ้ กาหนดต่อไปนี้
1) รถเก็บรวบรวมและพนักงานประจารถต้องมีจานวนเพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ กิดขึ้น
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.2) จัดเก็บขยะมูลฝอยให้หมดทุกวันหรือให้มปี ริมาณตกค้างน้อยทีส่ ุดเพือ่ ป้ องกันปัญหาเรื่องกลิน่ ทัศนียภาพ
และพาหะนาโรค
3) กรณี ท่มี ีการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยที่แหล่งกาเนิด ให้จดั เก็บขยะมูลฝอยแยกตามประเภทที่ได้คดั
แยกไว้ เช่ นการจัดเก็บ ขยะมูลฝอยที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ แยกต่างหากจากขยะมูลฝอยย่อยสลาย ขยะมูล
ฝอยทัว่ ไป และขยะอันตราย การจัดเก็บขยะอันตรายแยกต่างหากจากขยะมูลฝอยที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้
ขยะมูลฝอยย่อยสลายและขยะมูลฝอยทัว่ ไป เป็ นต้น นอกจากนี้ควรจัดให้มวี นั เก็บรวบรวมพิเศษสาหรับ ขยะมูล
ฝอยที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ ได้ และขยะอันตรายอย่ างน้อยสัปดาห์ล ะ 1 ครัง้ และห้ามใช้รถเก็บรวบรวมที่มี
ระบบอัดขยะมูลฝอยเก็บรวบรวมขยะอันตราย นอกจากนี้ในกรณี ใช้รถเก็บ รวบรวมขยะอันตรายโดยเฉพาะควรมี
การติดป้ ายสัญลักษณ์ หรือขอ้ ความทีช่ ดั เจนว่าเป็ นรถเก็บรวบรวมขยะอันตราย
4) ควบคุ ม การฟุ้ งกระจายของขยะมู ล ฝอยและการหกรัว่ ของน า้ ชะขยะมู ล ฝอยในขณะเก็ บรวบรวม/ขน
รวมทัง้ ห้ามระบายน า้ เสีย ที่เกิด จากการล า้ งหรือทาความสะอาดภาชนะ/สถานที่เก็ บกัก ขยะมูล ฝอยลงสู่ แ หล่งน า้
สาธารณะหรือแหล่งนา้ ธรรมชาติอ่นื ๆ โดยปราศจากการบาบัดจนได้ค่าตามมาตรฐานคุณภาพนา้ ทิ้งตามกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้ งกาหนด
5) ในการกาหนดเส้นทางการเก็บรวมรวม/ขน (Collection Routes) มีขอ้ ควรพิจารณาดังนี้
5.1) กฎระเบียบของพื้นที่บริเวณที่จะทาการเก็บขนขยะมูลฝอย เช่ น จุดที่จะทาการเก็บ กฎจราจร ความถี่
ของการเก็บขน เป็ นต้น
5.2) สภาพปัจจุบนั ของการเก็บรวบรวม/ขนขยะมูลฝอยเช่ น จานวน ประเภทของรถเก็บขน จานวนพนักงาน
เก็บขน เป็ นต้น
5.3) กาหนดเส้นทางให้จุดสุดท้ายของการเก็บขยะมูลฝอย อยู่ใกลส้ ถานีขนถ่าย หรือสถานที่ท่กี าจัดขยะมาก
ทีส่ ุด ส่วนเส้นทางการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยทีส่ ามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ ควรให้จุดสุดท้ายของการเก็ บรวบรวม
อยู่ใกลโ้ รงงานคัดแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอยมากทีส่ ุด
5.4) ในบริเวณใดทีม่ กี ารจราจรติดขัดมากๆ ให้หลีกเลีย่ งการเก็บรวบรวมในเวลานัน้ โดยดาเนินการในเวลาที่
มีการจราจรน้อยทีส่ ุด) นอกจากนี้หากสภาพภูมปิ ระเทศของพื้นทีเ่ ป็ นเนินเขา ในการเก็บรวบรวมควรเริ่มต้นบนทีจ่ าก
สูงลงมายังบริเวณทีต่ า่ กว่า
5.5) ควรเก็บรวบรวมในบริเวณที่มปี ริมาณขยะมูลฝอยมากที่สุดก่ อนในช่ วงแรกของวันที่ทาการเก็บ สาหรับ
พื้นที่ท่มี ีข ยะมูลฝอยปริมาณน้อย และมีจุดเก็บรวบรวมอยู่ กระจัด กระจายให้ทาการเก็บรวบรวมในบริเวณพื้น ที่
ดังกล่าวเป็ นทีส่ ุดท้ายแต่เก็บให้หมดในวันเดียวกัน
6) จัดให้มีการฝึ ก อบรมให้ความรู ท้ ่ีเกี่ย วขอ้ งแก่ พนัก งานขับรถ/พนักงานเก็ บรวบรวม รวมทัง้ จัด หาอุปกรณ์
ป้ องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอสาหรับพนักงานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย รวมทัง้ กาชับให้พนักงานแต่งกายให้
ถูกสุขลักษณะและต้องใช้อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายที่จดั เตรียมให้ ได้แก่ การสวมเสื้อผ้าที่รดั กุม ใส่ถุงมือให้มิดชิด
สวมรองเท้าหุม้ ส้น และใช้ผา้ ปิ ดจมูกตลอดระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน นอกจากนี้ควรตรวจสุขภาพพนักงานเก็บรวบ
รบเป็ นประจาทุกปี
7) หมันดู
่ แลบารุงรักษาอุปกรณ์และรถเก็บรวบรวมขยะให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา
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2. การขนส่ งขยะมูลฝอย
การขนส่งขยะมูลฝอย( Transportation)หมายถึง การนาขยะมูลฝอยทีเ่ ก็บรวบรวมได้จากแหล่งกาเนิดต่าง
ๆ ภายในพื้นที่/ชุมชนขนส่งไปยังสถานที่ท่กี าหนด(ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่) ซึ่งอาจจะเป็ นสถานีขนถ่ าย
ขยะมูลฝอย หรือสถานทีแ่ ปรสภาพขยะมูลฝอย หรือสถานทีฝ่ งั กลบขยะมูลฝอย
2.1 ประเภทของการขนส่ งขยะมูลฝอย
โดยทัวไปการขนส่
่
งขยะมูลฝอยจากชุมชนไปยังสถานทีก่ าจัดขยะมูลฝอย สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท
ตามรูปแบบการขนส่งคือ
1) การขนส่งโดยตรง (Direct Haul) เป็ นการขนส่งโดยให้รถทีเ่ ก็บรวบรวม/ขนขยะมูลฝอยจากชุมชนขน
นาขยะมูลฝอยทีเ่ ก็บรวบรวมได้ไปส่งทีส่ ถานทีก่ าจัดมูลฝอยโดยตรงแบบเทีย่ วต่อเทีย่ ว เหมาะสาหรับพื้นที่/ชุมชนซึ่ง
มีระยะทางจากชุมชนไปยังสถานทีก่ าจัดขยะมูลฝอยไม่ไกลมากนัก เนื่องจากสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย
2) การขนส่งโดยผ่านสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย (Via Transfer Station)เป็ นการขนส่งโดยให้รถทีเ่ ก็บ
รวบรวม/ขนขยะมูลฝอยจากชุมชนขนแต่ละคันนาขยะมูลฝอยทีเ่ ก็บรวบรวมได้ไปส่งทีส่ ถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยก่ อน
จากนัน้ จึงรวบรวมขยะมูลฝอยใส่ในพาหนะขนาดใหญ่ เพื่อให้ได้ปริมาณขยะมูลฝอยมาก ๆ จึงจัดส่งไป ยังสถานที่
กาจัดขยะมูลฝอย การขนส่งประเภทนี้ เหมาะสาหรับพื้นที่/ชุมชนซึ่งมีระยะทางจากชุ มชนไปยังสถานที่กาจัดขยะมูล
ฝอยไกล เนื่องจากจะประหยัดค่าใช้จ่าย และมีประสิทธิภาพมากกว่า
นอกจากนี้ประเภทของการขนส่งขยะมูลฝอยอาจแบ่งตามยานพาหนะทีใ่ ช้ขนส่ง คือ การขนส่งโดยรถยนต์
รถไฟ และเรือ โดยการเลือกยานพาหนะในการขนส่งขึ้นอยู่กบั สภาพพื้นทีข่ องแต่ละที่
2.2 สถานีขนถ่ ายขยะมูลฝอย
สถานีข นถ่ ายขยะมูล ฝอย(Transfer Station) หมายถึงสถานที่ส าหรับถ่ายเทขยะมูลฝอยจากรถเก็ บ
รวบรวม/ขน ลงสู่พาหนะขนาดใหญ่ เพื่อขนส่งไปยังสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ดังนัน้ สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยจึง
เป็ นสถานทีท่ ต่ี งั้ อยู่กลางระหว่างแหล่งกาเนิดขยะมูลฝอยกับสถานที่กาจัด และเป็ นที่พกั หรือรวบรวมขยะมูลฝอยที่
เก็บจากพื้นที/่ ชุมชนต่างๆ
สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยแบ่งออกตามวิธีการขนถ่ายขยะมูลฝอยได้เป็ น 3 ประเภท คือ สถานีแบบขน
ถ่ายโดยตรง (Direct Discharge) เป็ นสถานีท่ขี ยะมูลฝอยจะถูกขนถ่ายจากรถเก็บรวบรวม/ขนไปยังพาหนะขนาด
ใหญ่โดยตรง ซึง่ โครงสร้างอาคารของสถานีน้ ีถูกออกแบบให้มพี ้ นื ต่างระดับ 2 ชัน้ เพื่อให้สามารถถ่ายเทขยะมูลฝอย
ได้ สถานีแบบเก็บกักชัว่ คราว (Storage Discharge)เป็ นสถานีทข่ี ยะมูลฝอยจะถูกถ่ายใส่บ่อพักหรือลานรับ ขยะมูล
ฝอยก่ อน แลว้ จึงใช้เครื่งจักรช่ วยในการขนถ่ายขยะมูลฝอยจากบ่อพักใส่ในพาหนะที่จะบรรทุกขยะมูลฝอยไปยัง
สถานที่กาจัด และสถานี แบบผสม (Combined Discharge)เป็ นสถานีท่รี วมทัง้ 2 ประเภทขา้ งต้นไว้ในสถานที่
เดียวกันเพือ่ ความยืดหยุ่นในการขนถ่ายขยะมูลฝอย
2.3 ข้ อพิจารณาถึงความจาเป็ นในการมีสถานีขนถ่ ายขยะมูลฝอย
โดยทัวไปสถานี
่
ขนถ่ายขยะมูลฝอยจะมีความจาเป็ นหรือเหมาะสมสาหรับกรณี ดงั ต่อไปนี้
1) กรณี ท่รี ะยะทางจากแหล่งกาเนิดขยมูลฝอยะห่างจากสถานที่กาจัดมาก โดยทัว่ ไปมากกว่า 15-20
กิโลเมตร
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2) กรณี ทม่ี กี ารจัดตัง้ ศู นย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมสาหรับใช้ร่วมกันหลายเมือง แต่ละเมืองควรสร้างสถานี
ขนถ่ายประจาเมืองก่อนขนส่งไปกาจัด ณ ศู นย์กาจัดขยะมูลฝอยรวม
3) กรณี ทพ่ี ้ นื ทีนนั้ ๆมีความหนาแน่ นของบ้านเรือนตา่ ปริมาณขยะมูลฝอยมีไม่มากพอ
4) กรณี ทต่ี อ้ งการลดระยะทางในการขนส่งไปยังสถานทีก่ าจัด หรือ สถานทีแ่ ปรสภาพ
5) กรณี มีค วามจาเป็ น หรือ ต้องการใช้สถานีข นถ่ายเป็ นจุดคัด แยกขยะมูล ฝอยเพื่อนาขยะมูล ฝอย
กลับมาใช้ใหม่
2.4 ข้ อกาหนดในการขนส่ งขยะมูลฝอย
ในการขนส่งขยะมูลฝอยให้มปี ระสิทธิภาพควรมีการดานินการตามขอ้ กาหนดต่อไปนี้
.1) ควบคุมดูแลไม่ให้มกี ารบรรทุกขยะมูลฝอยเกินพิกดั นา้ หนักทีก่ าหนดไว ส้ าหรับพาหนะขนส่งขยะมูลฝอยแต่
ละประเภท
2) ปฏิบตั ิตามข อ้ จากัดนา้ หนัก และระเบียบวิธีการขนส่งวัส ดุบนถนนสาธารณะซึ่งกาหนดโดยหน่ วยงานที่
เกี่ยวขอ้ ง
3) ขยะมูลฝอยจะต้องถูกขนส่งในภาชนะบรรจุหรือตูท้ ่ปี ิ ดของยานพาหนะ และ/หรือมีการควบคุมการหกหล่น
ปลิวฟุ้ งของขยะมูลฝอยออกนอกยานพาหนะขนส่ง โดยจัดให้มผี า้ ใบหรือตาข่ายปกคลุมขยะในระหว่างการขนส่ง
4) ควบคุ ม การรัว่ ไหลของน า้ ชะขยะมูล ฝอย ระหว่างการขนส่ งโดยการจัด ให้มีถงั รองรับน า้ ชะขยะมูล ฝอย
(Holding Tank)
5) ขนส่งขยะมูลฝอยที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้แยกต่างหากจากขยะมูลฝอยย่อยสลาย ขยะมูลฝอยทัว่ ไป
และขยะมูลฝอยอันตราย
.6) พนักงานขับรถ จะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวัง และปฏิบตั ิตามกฎจราจรอย่างเคร่ งครัด รวมทัง้
จากัดความเร็วของรถในช่วงทีว่ ง่ิ ผ่านชุมชนบริเวณทางร่วมหรือทางแยก ให้มคี วามเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
เพือ่ ป้ องกันปัญหาด้านการฟุ้ งกระจายของฝุ่น ละอองและด้านอุบตั เิ หตุ
7) ห้ามระบายนา้ ชะขยะมูล ฝอย และนา้ เสียที่เกิดจากการลา้ งหรือทาความสะอาดรถขนส่งขยะมูลฝอยลงสู่
แหล่งนา้ สาธารณะหรือแหล่งนา้ ธรรมชาติอ่นื ๆ โดยปราศจากการบาบัดจนได้ค่าตามมาตรฐานคุณภาพนา้ ทิ้งตาม
กฎหมายทีเ่ กี่ยวขอ้ งกาหนด
8) ติดตัง้ ป้ ายหรือเครื่องหมายแสดงทางเขา้ สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย และสถานที่กาจัดให้ชดั เจนเพื่อป้ องกัน
อุบตั เิ หตุทอ่ี าจจะเกิดขึ้นกับประชาชนทีส่ ญ
ั จรผ่านไปมา
นอกจากนี้ ใ นการขนส่ งขยะอัน ตรายควรด าเนิ น การตามกฎหมายว่าด้ว ยการขนส่ ง วัตถุอนั ตรายด้ว ยเช่ น
ประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอนั ตรายเรื่องการขนส่งวัตถุอนั ตรายทางบก พ.ศ.2545 ลงวันที่ 4 ต.ค. 2545 เป็ นต้น
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กิจกรรม 9.2.3
1. ระบบการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย แบ่งเป็ นกี่ประเภท อะไรบ้าง
2. สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยแบ่งเป็ นกี่ ประเภท อะไรบ้าง
แนวตอบกิจกรรม 9.2.3
1. ระบบการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบ่งได้เป็ น 2 ระบบตามลักษณะการเคลื่อนที่ของถังขยะมูลฝอย
คื อ ระบบถังอยู่กบั ที่ (Stationary Container System) และระบบถังเคลื่อนที่ /ระบบบรรทุกถัง (Hauled
Container System)
2. สถานี ขนถ่ายขยะมูลฝอยแบ่งออกตามวิธีการขนถ่ายขยะมูลฝอยได้เป็ น 3 ประเภท คือ สถานี แบบขน
ถ่ายโดยตรง สถานีแบบเก็บกักชัว่ คราว และสถานีแบบผสม

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดลอ้ ม 9-43

เรื่องที่ 9.2.4
การคัดแยก แปรสภาพ และกาจัด
การคัดแยก แปรสภาพ และกาจัดเป็ นองค์ประกอบพื้นฐาน/กิจกรรมรองสุดท้ายและสุดท้าย ตามลาดับของ
ระบบการจัดการมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้

1. การคัดแยก และแปรสภาพขยะมูลฝอย และขยะอันตราย
โดยทัว่ ไป การคัดแยก และแปรสภาพขยะมูลฝอย (Separation & Transformation) หมายถึงการคัด
แยก และเปลี่ย นแปลงองค์ป ระกอบทางกายภาพ เคมี ชี ว ภาพของขยะมู ล ฝอย เพื่อ ให้เ กิ ด ความสะดวกและ
ปลอดภัย ในการจัดการขยะมูลฝอย เช่นการขนส่ง การนากลับมาใช้ประโยขน์ การกาจัด เป็ นต้น
การคัดแยกที่ดีท่สี ุ ดคือการคัดแยกที่แหล่งกาเนิด อย่ างไรก็ตามการคัดแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอย
สามารถดาเนินการภายนอกแหล่งกาเนิด ได้ และสามารถดาเนินการได้หลายสถานที่ เช่ นที่สถานที่ขนถ่ายขยะมูล
ฝอย สถานทีก่ าจัด หรืออาจจัดตัง้ เป็ นสถานทีเ่ พือ่ ดาเนินการโดยเฉพาะ เป็ นต้น เนื่องจากการคัดแยกที่แหล่งกาเนิด
ต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนสูง ดังนัน้ ในบางพื้นที่/ชุมชนอาจไม่สามารถดาเนินการได้ ขยะมู ลฝอยที่มาจาก
พื้น ที่/ชุม ชนนั้น ๆจึง มาในรู ปขยะมูล ฝอยรวมผสมกัน ดังนั้น ก่ อ นการก าจัด ในบางพื้น ที่ /ชุม ชนจึง อาจมีค วาม
จาเป็ นต้องทาการคัดแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอยก่อนเพือ่ ให้ได้ลกั ษณะสมบัติ/องค์ประกอบของขยะมูลฝอยตาม
วัตถุประสงค์ทต่ี อ้ งการ เช่นการคัดแยกเพือ่ นาขยะมูลฝอยทีส่ ามารถใช้ประโยชน์ได้ การคัดแยกและแปรสภาพก่ อน
การกาจัดด้วยการหมักทาปุ๋ย หรือ เผาในเตาเผา เป็ นต้น( ดังที่กล่าวไว้ขา้ งต้นแลว้ ว่าตาราบางเล่มได้กาหนดให้การ
หมักทาปุ๋ย หรือ เผาในเตาเผาเป็ นการแปรสภาพขยะมูลฝอยรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากเป็ นการเปลีย่ นแปลงองค์ประกอบ
ทางกายภาพ เคมี ชีวภาพของขยะมูลฝอย แต่ในที่น้ ีกาหนดตามที่พบได้โดยทัว่ ไปคือให้การหมักทาปุ๋ย หรือ เผาใน
เตาเผาเป็ นวิธ๊ในการกาจัดขยะมูลฝอย) เนื้อหาของการคัดแยก และแปรสภาพขยะมูลฝอยในที่น้ ีจงึ ขอกล่าวถึงการ
เปลีย่ นแปลงองค์ประกอบทางกายภาพเป็ นหลัก
วัตถุประสงค์ของการคัดแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอยทีสาคัญคือ 1)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
การจัดการขยะมูลฝอย เช่ น การอัดขยะมูลฝอยเป็ นก้อนเพื่อลดปริมาตร ตลอดจนใช้วธิ ีการห่อหุม้ หรือการผู กรัด
ก้อนขยะมูลฝอยให้เป็ นระเบียบมากยิ่งขึ้น ผลที่ได้รบั จากการแปรสภาพขยะมูลฝอยนี้ จะช่ วยให้การเก็บรวบรวม
ขนถ่าย และขนส่งได้สะดวกขึ้น 2) เพื่อนาขยะมูลฝอยที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่ นการคัดแยกขยะมูลฝอย
บางประเภทพวก แก้ว พลาสติก กระดาษ โลหะต่ าง ๆ ออกจากขยะมูลฝอยอื่น ๆ เพื่อน าขยะมูลฝอยเหล่านี้ไป
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 3) เพือ่ เตรียมขยะมูลฝอยให้เหมาะสมกับวิธีการกาจัดขยะมูลฝอย เช่ นการคัด
แยกและแปรสภาพขยะมูลฝอยสาหรับการหมักทาปุ๋ย หรือการเผาในเตาเผา เป็ นต้น
ในการการคัดแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอย สามารถดาเนินการได้ โดยการคัดแยกด้วยมนุษย์หรือใช้แรงงานคน
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(Manual Sorting) หรือการคัดแยกโดยใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์อตั โนมัติรูปแบบต่างๆ (Automatic Sorting) อยา่ งไรก็
ตามกรณี ท่ีปริมาณขยะมูลฝอยมีปริม าณมาก การคัด แยกโดยใช้เครื่ อ งจักรจะมีประสิทธิ ภาพมากกว่ า กระบวนการและ
เครื่องจักรในการคัดแยก และแปรสภาพขยะมูลฝอยทีส่ าคัญมีดงั ต่อไปนี้
1) การคัดแยก (Separate/Sorting) เป็ นการแยกองค์ประกอบของขยะมูลฝอยให้ได้ตามที่ตอ้ งการ การ
คัดแยกมีหลายวิธีการที่สาคัญคือ การแยกตามขนาด (Size separation) หรือการใช้ตะแกรง (Screening)
ตัวอย่างของเครื่องจักรเช่ น Reciprocating Screen , Rotary Drum Screen เป็ นต้น การแยกตามความ
หนาแน่ นและความเฉื่ อย (Density and Inertia Separation)เป็ นการแยกโดยใช้หลักการของความแตกต่างของ
ความหนาแน่ น (Density) และลักษณะของการเคลือ่ นทีใ่ นอากาศ (Aerodynamic Characteristics) ตัวอย่างของ
เครื่องจักรเช่ นเครื่องแยกด้วยอากาศ (Air Classifiers) เครืองแยกก้อนหิน หรือโต๊ะสัน่ (Stoners or Vibrating
Table) เครื่องแยกด้วยการลอยตัวในของเหลว (Liquid Floatation Separator)เป็ นต้น การแยกโดยอาศัย
คุณสมบัติการเป็ นแม่เหล็ก (Magnetic and Electric Field Separation)ตัวอย่างของเครื่องจักรเช่ น เครื่องแยก
โดยแม่เหล็ก(Magnetic Separator) ใช้แยกโลหะ เครืองแยกโดยไฟฟ้ าสถิต (Electrostatic Separator) ใช้แยก
พลาสติก กระดาษ เป็ นต้น
2) การลดขนาด (Size Reduction) เป็ นการลดขนาดของขยะมูลฝอยโดยการบดหรือการตัด ขยะมูล
ฝอยให้มีขนาดเล็กลงตามที่ตอ้ งการ ตัวอย่ างของเครื่องจักรเช่ นเครื่องตัด แบบแฮมเมอร์มิวล์ Hammer Mill
Shredders เครื่องบด (Grinder) เป็ นต้น
3) การอัด (Compaction) เป็ นการลดปริมาตรหรือเพิม่ ความหนาแน่ นของขยะมูลฝอยเพือ่ ความสะดวก
ในการจัดการขยะมูลฝอย ตัวอย่างของเครื่องจักรเช่น เครื่องอัดCompactor เครื่องBaling Equipment เป็ นต้น
ทัง้ นี้ในการเลือกใช้กระบวนการ/เครื่องจักรในการคัดแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอย ต้องพิจารณาจาก
องค์ประกอบ/ลักษณะของขยะมูลฝอยรวมที่นามาทาการคัดแยกและแปรสภาพ วัตถุประสงค์ของการคัดแยกและ
แปรสภาพ Iรวมทัง้ ลักษณะเฉพาะขององค์ประกอบขยะมูลฝอยทีต่ อ้ งการคัดแยกและแปรสภาพ
นอกจากนี้ควรพิจาณาจากปัจจัยต่อไปนี้ร่วมด้วยได้แก่ ความสามารถในการทางานของเครื่อง ความ
น่ าเชื่อถือ ความปลอดภัย และความสวยงามของเครื่อง ระบบการบริก ารของผู แ้ ทนจาหน่ าย ผลกระทบต่ อ
สิง่ แวดลอ้ มจากเครื่อง รวมทัง้ ค่าใช้จายทัง้ เงินลงทุนและค่าบารุงรักษา
สาหรับการคัดแยก และแปรสภาพขยะอันตราย โดยทัวไปควรคั
่
ดแยกตัง้ แต่ทแ่ี หล่งกาเนิดเป็ นหลักในขัน้ ตอนนี้
การคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะมูลฝอยเป็ นเรื่องทีย่ ากและอาจมีการปนเปื้ อนของสารอันตรายกับขยะมูลฝอยอื่นๆ แลว้
ดังนัน้ สาหรับขยะอันตรายจึงควรเน้นการคัดแยกทีแ่ หล่งกาเนิดแทนการคัดแยกในขัน้ ตอนนี้ ส่วนการแปรสภาพขยะอันตรายใน
ทีน่ ้ หี มายถึงการบาบัด (Treatment) ขยะอันตรายก่อนกาจัด การบาบัดทีส่ าคัญและนิยมใช้กยั ขยะอันตรายชุมชนบางประเภท
คือการปรับเสถียรและการทาให้เป็ นก้อนแข็ง (Stabilization and Solidification) การบาบัดวิธีน้ ีมกั ดาเนินการก่อนทีจ่ ะนา
ขยะอันตรายไปกาจัดด้วยวิธีการฝังกลบอย่างปลอดภัย(Secure Landfill)เพือ่ เป็ นการลดหรือป้ องกันการแพร่กระจายของสาร
อันตรายทีม่ อี ยู่ในขยะอันตราย การดาเนินการคือการผสมขยะอันตรายด้วยสารเคมีต่างๆ เช่นปูนขาว เพือ่ ทาลายฤทธิ์ของขยะ
อันตราย และทาให้เป็ นก้อนแข็งโดยใช้วสั ดุประสานต่างๆ เช่นปูนซีเมนต์ ทาให้ขยะอันตรายเปลีย่ นรู ปทางเคมีเป็ นสารเฉื่อย
(Inert Substance)มากขึ้น
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2. การกาจัดขยะมูลฝอย และขยะอันตราย
การกาจัดขยะมูลฝอย และขยะอันตราย ( Disposal) เป็ นองค์ประกอบพื้นฐาน/กิจกรรมสุดท้าย ของระบบ
การจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย ซึง่ ตามหลักวิชาการการกาจัดขยะมูลฝอยและขยะอันตรายมิวธิ ีการกาจัดที่
แตกต่างกัน ในทีน่ ่ีจงึ แยกการกาจัดขยะมูลฝอย กับขยะอันตรายแยกจากกันดังนี้
2.1 การกาจัดขยะมูลฝอย
วิธีการกาจัดหรือเทคโนโลยีทใ่ี ช้ในการกาจัดขยะมูลฝอยที่สาคัญคือ การหมักทาปุ๋ย(Composting) การเผา
ในเตาเผา( Incineration) และการฝังกลบอย่ างถูกหลักสุขาภิบาล( Sanitary Landfill) มีรายละเอียดพอสังเขป
ดังนี้
1) การหมักทาปุ๋ย เป็ นการกาจัดขยะมูลฝอยโดยแปรสภาพขยะมูลฝอยประเภทอินทรียสาร ซึ่งอาศัย
ปฏิกิริยาการย่ อยสลายทางชีวเคมีของจุลนิ ทรี ยใ์ นการย่ อยสลายสารอินทรี ย ์ ให้เป็ นสารที่มีลกั ษณะคลา้ ยฮิวมัส )
เรียกว่า คอมโพสต์ (Compost) คอมโพสต์ เป็ นสารประกอบจาพวกลิกโนโปรตีน (Lignoprotinate) เป็ นส่วนมาก
มีลกั ษณะคลา้ ยดิน มีสดี าหรือนา้ ตาลดา มีความร่วนซุยสูง มีคุณสมบัตใิ นการอุม้ นา้ ได้ดี ทาให้ดินเกาะตัวดีและเพิ่ม
การนาประจุไฟฟ้ าของดินได้ จึงเหมาะสาหรับใช้เป็ นสารปรับสภาพดิน (Soil Conditioner) แต่ถือว่าเป็ น ปุ๋ยที่มี
ประสิทธิภาพไม่ดี เนื่องจากมีธาตุอาหารพืชน้อยมากคือ มีไนโตรเจน (N) ประมาณร้อยละ 1 มีฟอสฟอรัส (P) และ
โปแตสเซียม (K) อย่างละประมาณร้อยละ 0.25 ถ้าจะนามาทาปุ๋ยต้องเติมธาตุอาหารเพิม่ เขา้ ไป
การหมักทาปุ๋ยมีวตั ถุประสงค์โดยทัว่ ไป คือ 1) เพือ่ เปลีย่ นอินทรียสารทีย่ ่อยสลายได้งา่ ยในขยะมูลฝอยให้เป็ น
สารทีค่ งตัวไม่เกิดการย่อยสลายต่อ จึงไม่ก่อให้เกิดเหตุราคาญ 2)เพือ่ ทาลายเชื้อโรคต่างๆ ตลอดจนไข่พยาธิและเมล็ด
วัชพืช โดยในขณะทีท่ าการหมักนัน้ อุณหภูมภิ ายในกองขยะทีห่ มักจะขึ้นสูงถึง 60-71 องศาเซลเซียส เป็ นเวลาหลาย
วัน ซึง่ เป็ นการเพียงพอทีจ่ ะฆ่าเชื้อโรคสาคัญๆ ได้ นอกจากนี้เชื้อโรคยังตายเพราะไม่สามารถต่อสู แ้ ก่ งแย่งอาหารกับ
จุลนิ ทรียช์ นิดอื่นๆ ซึ่งไม่ตอ้ งใช้สารอาหารเฉพาะเจาะจงเหมือนกับที่เชื้อโรคต้องการ และจุลนิ ทรียบ์ างประเภทเช่ น
ราบางชนิด (Actinomycete) ก็สร้างสารทีฆ่ ่าเชื้อโรคได้เช่น เพนนิซลิ ลิน สเตรปโตมัยซิน เป็ นต้น และ3) เพือ่ เปลีย่ น
ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม และคาร์บอน ทีอ่ ยู่ในรูปสารอินทรียท์ ม่ี โี ครงสร้างซับซ้อนให้เป็ นรู ปที่พชื สามารถ
นาไปใช้ได้ (ถึงแม้จะมีปริมาณน้อย)
จุลนิ ทรียท์ ่เี กี่ยวขอ้ งในการหมักทาปุ๋ย มีหลายประเภททัง้ ชนิดที่ใช้ออกซิเจนอิสระในการย่อยสลายเรียกว่า
แอโรบิกแบคทีเรีย (Aerobic Bacteria) ซึ่งเป็ นจุลนิ ทรียท์ ่ยี ่อยสลายขยะได้รวดเร็วและไม่เกิดกลิน่ เหม็น อีกชนิด
คือประเภททีไ่ ม่ใช้ออกซิเจนอิสระในการย่อยสลายซึง่ เรียกว่า แอนแอโรบิก แบคทีเรีย (Anaerobic Bacteria) เป็ น
จุลนิ ทรียท์ ย่ี ่อยสลายช้าและเกิดก๊าซทีม่ กี ลิน่ เหม็น จึงไม่นิยมนามาใช้ในการหมักขยะมูลฝอย
เนื่องจากการหมักทาปุ๋ย อาศัยปฏิกิริยาการย่อยสลายอินทรียสารในขยะมูลฝอยจากจุลทิ รีย ์ ดังนัน้
ประสิทธิภาพของการหมักทาปุ๋ยจึง ขึ้นอยู่กบั การควบคุมสภาวะต่างๆ ให้มคี วามเหมาะสมต่อการเจริญ เติบโตของ
จุลนิ ทรีย ์ ทีส่ าคัญคือ ประเภทและขนาดของขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยทีน่ ามาหมักทาปุ๋ยต้องเป็ น ขยะมูลฝอยเปี ยกทีม่ ี
องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็ นสารอินทรียท์ ส่ี ามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และควรมีขนาดไม่เกิน 2 นิ้ว อัตราส่วน
ระหว่างคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N Ratio)ควรมีค่าประมาณ 30 ต่อ 1 ปริมาณความชื้นอยู่ระหว่างร้อยละ 50-60 ความ
เป็ นกรดด่าง (pH) อยู่ในช่วง 7-7.5 ปริมาณอากาศ โดยทัวไปจะใช้
่
อากาศ 10-30 ลูกบาศก์ฟตุ ต่อปอนด์ของสารระเหย
ได้ในขยะมูลฝอย อุณหภูมิ โดยทัวไปอุ
่ ณหภูมใิ นการหมักจะอยู่ในช่วง 45-65 องศาเซลเซียส เวลาในการหมัก มีตงั้ แต่
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เป็ นสัปดาห์จนถึงเป็ นปี ขึ้นอยู่กบั เทคนิคหรือวิธีการหมัก การผสมขยะมูลฝอยทีห่ มักแล ้ว (Seeding) เโดยผสมใน
สัดส่วนร้อยละ 1-5 โดยนา้ หนัก
การหมักทาปุ๋ยมีขนั้ ตอนการดาเนินการ คือ 1) การเตรียมขยะมูลฝอย (Conditioning) โดยทาการคัดแยก
ขยะมูลฝอยประเภทที่จุลนิ ทรียไ์ ม่สามารถย่อยสลายได้ออกให้เหลือแต่ขยะมูลฝอยอินทรียสาร จ่กนัน้ จึงลดขนาด
ขยะมูลฝอยให้เล็กลงโดยใช้เครื่องตัดบดเ และควบคุมความชื้น ความเป็ นกรดและด่าง และอัตรส่วน C/N ของขยะ
มูลฝอยให้เหมาะสม 2) การหมัก (Digestion) ขยะมูลฝอยที่เตรียมให้มสี ภาวะเหมาะสมกับการย่อยสลายแลว้ จะถูก
นาเขา้ สู่ขนั้ ตอนการหมักซึ่งมีทงั้ ประเภทหมักกลางแจ้งและหมักในโรงหมัก โดยการหมักกลางแจ้ง มักจะทาโดยนา
ขยะมูลฝอยมากองเรียงเป็ นแถวยาว เรียก Windrow สาหรับการหมักขยะมูลฝอยในโรงหมัก มีทงั้ ประเภทให้
ออกซิเจนตามธรรมชาติและโดยการใช้เครื่องพ่นอากาศ การหมักประเภทให้ออกซิเจนตามธรรมชาติ 3) การบ่มขยะ
(Curing) เป็ นขัน้ ตอนการย่อยสลายสารอินทรียท์ ย่ี ่อยสลายยากโดยให้จลุ นิ ทรียท์ าการย่อยสลายต่อไปอีกระยะหนึ่ง
โดยการนาไปกองกลางแจ้ง ให้เกิดการย่อยสลายต่ออีกประมาณ 2-4 สัปดาห์ และเป็ นการลดความชื้นของผลิตผล
(Compost) ด้วย 4) กรรมวิธีขนั้ สุ ดท้าย (Finishing) ผลิตผลที่ได้ห ลังจากการบ่ม คือ คอมโพสต์ จะมีล กั ษณะ
ค่ อนขา้ งหยาบซึ่งอาจต้องผ่านกรรมวิธีก่อนการนาไปใช้งานขึ้นอยู่กบั วัต ถุประสงค์ของการใช้และความต้องการของ
ตลาด
2) การเผาในเตาเผา (Incineratiion) เป็ นการกาจัดขยะมูลฝอยโดยแปรสภาพขยะมูลฝอย ด้วยความ
ร้อน(Thermal Process) ทาให้เกิดการการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างทางกายภาพและเคมีของขยะมูลฝอย ส่งผลให้
ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงและสามารถนาพลังงานและผลผลิตอืน่ มาใช้ประโยชน์ได้
การเผาในเตาเผามีวตั ถุประสงค์โดยทัว่ ไป ดังนี้ 1) เพื่อเลดปริมาณ/ปริมาตรของขยะมูลฝอย (Volume
Reduction) โดยทัวไปสามารถท
่
าลายหรือลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รอ้ ยละ70-90ของปริมาณขยะมูลฝอยทัง้ หมด 2)เพือ่
นาพลังงานความร้อนกลับมาใช้ (Energy Recovery) เช่นการได้นา้ ร้อน ไอนา้ ร้อน หรือแม้แต่การผลิตกระแสไฟฟ้ า 3)เพื่อ
ทาลายเชื้อโรคต่างๆ (Destruction of Pathogens) การเผาในเตาเผาเกิดขึ้นทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ ูงทาให้สามารถทาลายเชื้อโรคได้
4 )เพือ่ ทาลายหรือเปลีย่ นรูปสารทางเคมี (Destruction or Alternation of Chemicals) เช่น ทาลายขยะมูลฝอยบางประภท
และใช้ในการลดพิษ (Detoxification) หรือทาให้อยู่ในรูปง่ายต่อการจัดการต่อไป เป็ นต้น
การติดไฟได้และให้ความร้อนของขยะมูลฝอยแต่ละประเภท มีความแตกต่างกัน ดังนัน้ ในการเผาขยะมูล
ฝอยจึงต้องคานึงถึงองค์ประกอบพื้นฐานของขยะมูลฝอยด้วย องค์ประกอบพื้นฐานของขยะมูลฝอยที่เกี่ยวขอ้ งกับ
การเผาทีส่ าคัญคือ ค่าความชื้น ความชื้นของขยะมูลฝอยขึ้นอยู่กบั ประเภทของขยะมูลฝอย และมีผลโดยตรงต่อการ
ติดไฟ ค่าความร้อนเป็ นค่าทีม่ อี ยู่ในตัวของขยะมูลฝอยแต่ละประเภท เป็ นอีกปัจจัยหนึ่งในการออกแบบเตาเผาขยะ
มูลฝอย ปริมาณเถ้าเป็ นส่วนที่เหลือจาการเผาไหม้ท่สี มบูรณ์ หรือเป็ นส่วนที่ไม่สามารถติดไฟได้อกี ในการเผาขยะ
มูลฝอยในเตาเผาเกิดเถ้าได้ 2 ประเภทคือ เถ้าหนัก(Bottom Ash) เป็ นเถ้าหนัก ฟุ้ งกระจายได้ยาก ส่วนมากตกอยู่
ทีก่ น้ เตา และเถ้าลอย (Fly Ash) เป็ นเถ้าทีส่ ามารถฟุ้ งกระจายออกจากห้องเผาไหม้ ดังนัน้ เตาเผาจึงถูกออกแบบให้
ติดตัง้ อุปกรณ์หรือระบบบาบัดมลพิษอากาศเพือ่ บาบัดมลพิษอากาศ รวมทัง้ ดักพวกขี้เถ้าลอยเหล่านี้ดว้ ย โดยทัว่ ไป
ขยะมูลฝอยชุมชนมีเถ้าเกิดขึ้นประมาณร้อยละ 5-10 ซึง่ จะต้องนาไปกาจัดขัน้ สุดท้ายต่อไป
กระบวนการเผาไหม้(Combustion) เป็ นวิธีการแปรสภาพขยะมูลฝอยโดยใช้ความร้อนและออกซิเจนจาก
อากาศในการสันดาปขยะมูลฝอยให้เกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ ได้ผลผลิต เป็ นก๊าซเช่ นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
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ไอนา้ และพวกของแข็งทีไ่ ม่มกี ารติดไฟอีกคือพวกเถ้า รวมทัง้ ได้พลังงานความร้อนออกมาด้วย การเผาไหม้ดว้ ยออกซิเจน
ในอากาศเพื่อ ให้เ กิ ด การเผาไหม้อ ย่ า งสมบู ร ณ์ ต ามปฎิ กิ ริ ย าเคมี เรี ย กว่ า การเผาไหม้อ ากาศสมมู ล ( Stiochiometric
Combustion) ในกรณี ท่ีเป็ นการเผาไหม้ในสภาวะที่ให้ออกซิเจนในอากาศมากกว่าปฏิกิริยาเคมี เรียกว่า การเผาไหม้แบบ
อากาศเกินพอ ( Excess Air Combustion) ส่วนการเผาไหม้ในสภาวะที่ให้ออกซิเจนในอากาศน้อยกว่าปฏิกิริยาเคมี
(Substiochiometric) เรียกว่า กระบวนการ/ระบบเกิดก๊าซ(Gasification) การเผาไหม้แบบนี้จงึ เป็ นการเผาไหม้แบบบางส่วน
(Partial Oxidation)หรือการเผาไหม้ท่ไี ม่สมบูรณ์ได้ผลผลิตเป็ น เถ้า และก๊าซเช่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซไฮโดรเจน
ก๊าซมีเทน เป็ นต้น สาหรับการเผาไหม้ในสภาวะทีไ่ ร้ออกซิเจนในอากาศ เรียกว่า กระบวนการ/ระบบไพโรไลซิส (Pyrolysis) ได้
ผลผลิตคือ ถ่านชาร์ (Char) นา้ มันชีวภาพและก๊าซ
อย่างไรก็ตาม โดยทัว่ ไปเตาเผาขยะมูลฝอยโดยเฉพาะขยะมูลฝอยชุมชน ส่วนใหญ่ออกแบบให้เป็ นแบบอากาศเกิน
พอ เพราะต้องการให้เกิดการลุกไหม้อย่างสมบูรณ์ และยังใช้ได้กบั ขยะมูลฝอยรวม( ทีไ่ ม่มกี ารคัดแยก)ซึง่ องค์ประกอบของขยะ
มูลฝอยมีความหลากหลาย รวมทัง้ ขนาดของขยะมูลฝอยก็มคี วามแตกต่างกันมากด้วย
เตาเผาขยะมูลฝอย (Incinerator) แบ่งได้เป็ นหลายประเภทขึ้นอยู่กบั เกณฑ์ทใ่ี ช้ในการแบ่ง เช่นหากใช้กระบวนการ
เผาไหม้เป็ นเกณฑ์ สามารถแบ่งเตาเผาตามกระบวนการเผาไหม้ทก่ี ล่าวข้างต้น เป็ นเตาเผาแบบอากาศเกินพอ เตาเผาระบบเกิด
ก๊าซ เตาเผาระบบไพโรไลซิส หากใช้ขนาดของเตาเผาเป็ นเกณฑ์สามารถแบ่งได้เป็ นเตาเผาขนาดใหญ่และเตาเผาขนาดเล็ก เป็ น
ต้น ในทีน่ ้ ีขอกล่าวถึงประเภทของเตาเผาสาหรับเผาขยะมูลฝอยชุมชนขนาดใหญ่ (Mass Burn)ซึง่ มักใช้ระบบการเผาแบบ
อากาศเกินพอ (Excess Air Incinerator) ประเภทของเตาเผาที่ใช้มหี ลายแบบทีส่ าคัญคือ 1)เตาเผาแบบตะกรับ (Stoker
Type) เป็ นเตาเผาทีน่ ิยมใช้กนั มาก เตาเผาแบบนี้ในห้องเผาไหม้มตี ะกรับทีเ่ คลือ่ นทีไ่ ด้ ติดตัง้ อยู่ทาหน้าทีใ่ นการเคลือ่ นขยะมูล
ฝอยให้ผสมกัน และกระจายตลอดทัว่ ห้องเผาทาให้การเผาไหม้ขยะมูลฝอยเป็ นไปได้อย่างทัว่ ถึง โดยอุณหภูมภิ ายในเตา
ประมาณ 850-1,200 OC 2) เตาเผาแบบหมุน (Rotary Kiln Type) เตาเผาแบบนี้ออกแบบห้องเผาไหม้ให้เป็ นทรงกระบอกซึง่
สามารถหมุนได้รอบแกนและมีฉนวนหุม้ โดยรอบ ในขณะเผาไหม้ ขยะมูลฝอยจะเคลือ่ นตัวไปตามผนังของทรงกระบอกตาม
การหมุนของห้องเผาไหม้ซง่ึ ทามุมเอียงกับแนวระดับ เตาเผาแบบนี้สามารถเผาไหม้ขยะมูลฝอยทีม่ คี ุณสมบัติไม่สมา่ เสมอได้สูง
3)เตาเผาแบบใช้ตวั กลางนาความร้อน (Fluidized Bed Type) เตาเผาแบบนี้.ใช้ตวั กลางทีม่ คี ุณสมบัติในการกระจายความร้อน
ได้เป็ นอย่างดี เช่น ทราย ผสมกับขยะมูลฝอยซึง่ ต้องผ่านการลดขนาดให้มขี นาดเล็กลงก่อน ในขณะเผาไหม้ ทรายและขยะมูล
ฝอยจะถูกทาให้ลอยตัวขึ้นเนื่องมาจากอากาศที่เป่ าเข้าด้านข้างทาให้มนั มีพฤติกรรมเหมือนกับของไหล มีอุณหภูมกิ ารเผาไหม้
ประมาณ 600-1,000 OC และเตาเผาแบบนี้โดยทัวไปจะมี
่
รูปร่างเป็ นทรงกระบอกตัง้
3) การฝังกลบอย่ างถูกหลักสุ ขาภิบาล (Sanitary Landfill) เป็ นวิธีการกาจัดขยะมูลฝอยโดยฝังกลบ
ขยะมูลฝอยลงในพื้นดินอย่างถูกหลักสุขาภิบาลดังภาพที่ 9.6 ทัง้ นี้สถานที่ตงั้ และพื้นที่หลุมฝังกลบต้องถูกออกแบบ
และดาเนินการตามหลักวิชาการ ในการฝังกลบขยะมูลฝอยต้องใช้เครื่องจักรกลบดทับขยะมูลฝอยให้แน่ นเพื่อลด
ปริมาตรลงให้มากทีส่ ุด ก่อนกลบด้วยดินและบดอัดให้แน่ นทุกวัน เมื่อฝังกลบจนเต็มพื้นที่แลว้ จึงทาการกลบดินขัน้
สุ ด ท้ายและอัด แน่ น จะเห็น ได้ว่ า การฝัง กลบอย่ างถู ก หลัก สุ ข าภิบาลสามารถก าจัด ขยะมู ล ฝอยได้ส มบู ร ณ์ ร อ้ ย
เปอร์เซ็นต์หรือเป็ นการกาจัดขัน้ สุดท้าย(Final Disposal) และสามารถใช้ได้กบั ขยะมูลฝอยทุกประเภทยกเว้น ขยะ
อันตราย/ของเสียอันตราย(Hazardous Waste)
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วิธีก ารฝังกลบนี้ หากออกแบบ วางแผนและด าเนิ น การอย่ า งถูก ต้อง จะไม่ ก่ อให้เกิด เหตุร าคาญ หรื อ
อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ประโยชน์พ้ นื ที่นนั้ หลังจากฝังกลบเสร็จแลว้ เช่ น
ใช้เป็ นส่วนสาธารณะ สนามกีฬา หรือสนามบินเล็ก เป็ นต้น

ภาพที่ 9.6 การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
ที่มา: https://www.teachengineering.org/activities/view/cub_enveng_lesson05_activity2

การฝังกลบอย่ างถู ก หลักสุขาภิบาล สามารถแบ่งตามลักษณะของพื้นที่ได้ 3 วิธีหลักๆ คือ 1)แบบกลบบน
พื้นทีร่ าบ (Area Method) วิธีน้ ีใช้กบั พื้นที่ท่มี รี ะดับนา้ ใต้ดินสู ง โดยนาขยะมูลฝอยมากองบนพื้นที่ซ่งึ เตรียมไว้และ
บดอัดให้แน่ น จากนัน้ จึง นาดินจากที่อ่นื มากลบในแต่ ละวันและชัน้ สุดท้าย การฝังกลบแบบนี้ตอ้ งการทาคันดิน
(embankment or berm) ตามแนวของพื้นที่เพื่อทาหน้าที่เป็ นผนังหรือขอบยันการบดอัดขยะมูลฝอย 2) แบบกลบ
ในพื้นทีล่ าดเอียง ( Canyon Method) วิธีน้ ีเป็ นการถมขยะมูลฝอยในพื้นที่ลาดเอียงตามธรรมชาติเช่ น เชิงเขาหรือหุบ
เขา โดยนาขยะมูลฝอยมาถมแลว้ กลบด้วยดินทีข่ ดุ จากบริเวณถัดมาซึง่ เป็ นบริเวณทีจ่ ะใช้ถมขยะมูลฝอยในวันถัดมา
3) แบบกลบในร่องดิน (Trench Method) วิธีน้ ีใช้กบั พื้นทีร่ าบที่มรี ะดับนา้ ใต้ดินอยู่ตา่ โดยทาการขุดร่ องลงไปให้ลกึ
ประมาณ 2-3 เมตร ความกว้างของร่ องอย่างน้อยต้องกว้างพอที่เครื่องจักรกลสามารถทาการบดอัดขยะมูลฝอยได้
ดินทีใ่ ช้ในการกลบในแต่ละวันใช้ดนิ ทีข่ ดุ ขึ้นมาจากร่องนัน่ เอง
การฝังกลบขยะมูลฝอยประกอบด้วยขัน้ ตอนการดาเนินงาน 3 ขัน้ ตอนคือ การเตรียมหลุมฝังกลบ การฝัง
ขยะมูลฝอย และการกลบดิน
การเตรียมหลุมฝังกลบเป็ นขัน้ ตอนเริ่มต้นก่อนการดาเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยทีส่ าคัญเพือ่ ป้ องกันผลกระทบต่อ
สิง่ แวดลอ้ ม ขัน้ ตอนการเตรียมหลุมฝังกลบคือ 1)การกรุ กน้ หลุม (Liner) เพื่อป้ องกันการซึมของนา้ เสีย /นา้ ชะขยะมูล
ฝอยลงสู่นา้ ใต้ดนิ และป้ องกันการเคลือ่ นตัวของก๊าซจากขยะมูลฝอยไปสะสมในบริเวณอื่นๆ 2) การรวบรวมนา้ เสีย
หรือนา้ ชะขยะมูลฝอย (Leachate Collection) โดยวางระบบรวบรวมนา้ เสีย/นา้ ชะขยะมูลฝอยทีก่ น้ หลุมโดยอาจจะ
ทาเป็ นราง หรือท่อพรุน รับ นา้ เสีย/นา้ ชะขยะมูลฝอยที่กน้ หลุมเพื่อสู บออกไปเขา้ สู่ระบบบาบัด นา้ เสียต่อไป .3) การ
ระบายก๊าซ (Gas Venting) โดยติดตัง้ ระบบระบาย/รวบรวมก๊าซทีเ่ กิดขึ้นไวด้ ว้ ยเพื่อป้ องกันการเกิดระเบิดหรือการ
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ติดไฟของก๊าซมีเทน 4) การทาถนนทางลาดลงหลุมฝังกลบ (Road) สาหรับให้รถขนขยะมูลฝอยและเครื่องจักรกล
ขึ้น-ลงเพือ่ ทาการฝังกลบ
เมือ่ เตรียมหลุมฝังกลบเสร็จสิ้นแลว้ จึงเริ่มดาเนินการฝัง กลบขยะมูลฝอย โดยให้รถขนขยะนาขยมูลฝอ
ยะไปเทลงในหลุม ณ จุดที่กาหนด ซึง่ โดยปกติจะเริ่มต้นฝังทีด่ า้ นตรงขา้ มกับทางรถขึ้น-ลง จากนัน้ จึงการบดอัดขยะ
มูล ฝอยที่เ ทนัน้ โดยใช้เ ครื่อ งจัก รกลต่ าง ๆและเมื่อสิ้น สุ ด การบดอัด ขยะมูล ฝอยในแต่ ล ะวัน ก่ อ นเลิก งานต้อ ง
ดาเนินการกลบขยะมูลฝอยทีอ่ ดั แลว้ นัน้ ด้วยดินและบดอัดให้แน่ นด้วยเครื่องจักรกลต่าง ๆที่กล่าวขา้ งต้น โดยให้มี
ความหนาของดินที่กลบประจาวัน (Daily Cover) ไม่นอ้ ยกว่า 15 เซนติเมตร และเมื่อกลบปิ ดขยะมูลฝอยเป็ นห้อง
หรือเซลล์ในแต่ละวันเรียงต่อกันจนหมดความยาวของหลุมฝังกลบแลว้ ด้านบนของเซลล์เหล่านี้ตอ้ งมีการกลบดินชัน้
กลาง(Intermediate Cover)หนาประมาณ30 เซนติเมตรก่อนฝังกลบขยะมูลฝอยชัน้ (Lift) ต่อไป นอกจากนี้เมื่อฝัง
กลบขยะมูลฝอยจนเต็มพื้นที่แลว้ ต้องกลบดินชัน้ สุดท้ายบนสุด (Final Cover) โดยบดอัดให้หนาอย่างน้อย 60
เซนติเมตร
ในการพิจ ารณาเลือ กวิธี ก ารก าจัด ขยะมู ล ฝอยส าหรับ แต่ ล ะพื้น ที่ /ชุม ชนว่ า ควรค านึ ง ถึง ปัจ จัย คื อ 1)
ปริมาณและองค์ประกอบ/ลักษณะของขยะมูลฝอย ที่เกิดขึ้นในพื้นที่/ชุมชน รวมถึงระบบ/รู ปแบบการเก็บรวบรวม
ขยะมูลฝอยทีใ่ ช้อยู่ในปัจจุบนั 2.) ทีต่ งั้ และขนาดพื้นทีข่ องสถานทีก่ าจัดทีม่ อี ยู่และ/หรือจัดหาได้ 3.) ค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุน และค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ 4) การนาผลผลิตจากการกาจัดขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ 5) ผลกระทบต่อ
สิง่ แวดลอ้ มและสุขภาพอนามัย และ6) ความร่วมมือและการยอมรับจากประชาชน
วิธีการกาจัดขยะมูลฝอยในแต่ละวิธีมขี อ้ ดีและขอ้ จากัดในแต่ละปัจจัยทีแ่ ตกต่างกันไป สรุปขอ้ เปรียบเทียบ
วิธีการกาจัดขยะมูลฝอยดังตารางที่ 9.2 อย่างไรก็ตามในการกาจัดขยะมูลฝอยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
ควรใช้รูปแบบผสมผสานกัน หรือกล่าวคือ ใช้หลายวิธีการร่ วมกันในการกาจัด ทัง้ นี้ให้เลือกวิธีการที่เหมาะสมกับ
ปริมาณและองค์ประกอบ/ลักษณะของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละประเภท รวมทัง้ พยายามนาขยะมูลฝอยไปใช้
ประโยชน์ให้มากทีส่ ุด
2.2 การกาจัดขยะอันตราย
วิธีการกาจัดหรือเทคโนโลยีทใ่ี ช้ในการกาจัดขยะอันตรายทีเ่ กิดจากชุมชนทีส่ าคัญคือ การเผาในเตาเผา
(Incineration) และการฝังกลบอย่างปลอดภัย ( Secure Landfill) มีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
1) การเผาในเตาเผา (Incineratiion) มีหลักการคลา้ ยกับการเผาในเตาเผาส่วนของการกาจัดขยะมูล
ฝอย อย่างไรก็ตามโดยทัวไป
่ เตาเผาทีใ่ ช้ในการกาจัดขยะอันตรายมักมีการออกแบบเป็ นพิเศษที่แตกต่างจากเตาเผา
ขยะมูลฝอย โดยอุณหภูมที่ใช้ในการเผาขยะอันตรายต้องสู งมากกว่า 1000-1200 OC และต้องมีการออกแบบระบบ
บาบัดมลพิษอากาศเพือ่ บาบัดมลพิษทีเ่ กิดขึ้นเป็ นพิเศษด้วย นอกจากนี้ขยะอันตรายบางประเภทอาจเผาทาลายร่ วม
ในเตาเผาปูนซีเมนต์ดว้ ย
2) การฝังกลบอย่ างปลอดภัย (Secure Landfill) เป็ นกระบวนการกาจัดขยะอันตรายที่ถือได้ว่าเป็ น
การกาจัดขัน้ สุดท้าย (Final Disposal) อย่างแท้จริง โดยทัว่ ไปขยะอันตรายที่นามากาจัดมักผ่านกระบการปรับ
เสถียรและการทาให้เป็ น ก้อนแข็ง ก่ อน โดยหลักการของระบบนี้ ค ลา้ ยกับการฝังกลบอย่ างถูก หลัก สุ ขาภิบาลแต่
เนื่องจากเป็ นการฝังกลบขยะอันตรายซึง่ มีผลกระทบต่อสิง่ แวดลอ้ มมากกว่าขยะมูลฝอยดังนัน้ สิ่งที่แตกต่างที่สาคัญ
คือการกรุกน้ หลุมและระบบระบายนา้ เสีย ต้องมีความเคร่ งครัดมากกว่าระบบการฝังกลบอย่ างถูกหลักสุขาภิบาล
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โดยทัว่ ไปมีการกรุกน้ หลุมและระบบระบายนา้ เสียสองชัน้ ดังภาพที่ 9.7 ซึ่งมากกว่าระบบการฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาลทีม่ เี พียงชัน้ เดียว
ตารางที 9.2 สรุปข้อเปรียบเทียบวิธีการกาจัดขยะมูลฝอย
ข้อพิจารณา

วิธีการกาจัดมูลฝอย
การหมักทาปุ๋ ย

การเผาในเตาเผา
1. ด้านเทคนิ ค
1.1 ความยากง่าย
ในการดาเนินการ
และซ่อมบารุง
1.2. ประสิทธิภาพใน
การกาจัด
- ปริมาณมูลฝอยที่
กาจัดได้
- ความสามารถใน
การฆ่าเชื้อโรค
1.3. ความยืดหยุ่น
ของระบบ
1.4. ผลกระทบต่อ
สิง่ แวดลอ้ ม
- นา้ ผิวดิน
- นา้ ใต้ดิน
- มลพิษอากาศ
- กลิน่ แมลง พาหนะนาโรค
1.5. องค์ประกอบ/ ลักษณะ
สมบัติของมูลฝอย

1.6. ขนาดที่ดิน

 ใช้เ ทคโนโลยี ค่ อนข า้ งสู งการ  ใช้เทคโนโลยีสูงพอควร
 ใช้เทคโนโลยีไม่สูงนัก
เดินเครื่องยุ่งยาก
 เจ้า หน้า ที่ ค วบคุ ม ต้อ งมี ค วาม  เจ้า หน้า ที่ค วบคุ ม ต้อ งมีร ะดับ  เจ้า หน้า ที่ ค วบ คุ ม ร ะดั บ
ชานาญสูง
ความรูส้ ูงพอควร
ความรูธ้ รรมดา

 ลดปริมาตรได้ 60 - 85% ที่เหลือ  ลดปริมาตรได้ 30 - 35% ที่ สามารถกาจัดได้ 100%
ต้องนาไปฝังกลบ
เหลือต้องนาไปฝังกลบหรือเผา
กาจัดได้ 100 %
 กาจัดได้ 70 %
 กาจัดได้เพียงเล็กน้อย
 ตา่ หากเกิดปัญหาเครื่องจักรกล  ตา่ หากเกิดปัญหาเครื่องจักรกล  สู งแม้ว่าเครื่องจักรกลจะ
ชารุดไม่สามารถปฏิบตั ิการได้
ชารุดไม่สามารถปฏิบตั ิการได้
ช ารุ ด ยัง สามารถก าจัด หรื อ รอ
การกาจัดได้

 ไม่มี
 ไม่มี
 มีความเป็ นไปได้สูง
 ไม่มี
 ต้องเป็ นสารที่เผาไหม้ได้มคี ่าความ
ร้อนไม่ตา่ กว่า 4.500 kJ/kg และ
ความชื้นไม่มากกว่า 40%

 อาจมีได้
 อาจมีได้
 ไม่มี
 อาจมีได้
 ต้อ งเป็ นสารที่ ย่ อ ยสลายได้มี
ความชื้น 50 - 70%

 มีความเป็ นไปได้สูง
 มีความเป็ นไปได้สูง
 อาจมีได้
มีความเป็ นไปได้สูง
 รั บ ข ย ะ มู ล ฝ อ ย ไ ด้ ทุ ก
ประเภท ยกเวน้ ขยะติดเชื้อ และ
ขยะอันตราย

 ใช้พ้นื ที่นอ้ ย

 ใช้พ้นื ที่ปานกลาง

 ใช้พ้นื ที่มาก

 ค่อนขา้ งสูง

 ค่อนขา้ งตา่ (กรณีท่รี าคา
ทีด่ นิ ไม่สูง)
 ค่อนขา้ งตา่

2. ด้านเศรษฐกิจ
2.1 เงินลงทุนในการก่อสร้าง  สูงมาก
2.2.
ค่ า ใช้จ่ า ยในการ  สูง
ดาเนินการและซ่อมบารุง
2. 3 ผลพลอยได้จ ากการ ได้พลังงานความร้อนจากการเผา
กาจัด

หมายเหตุ

การฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล

 หมายถึงขอ้ ดี

 ค่อนขา้ งสู ง
ปุ๋ยอินทรียจ์ ากการหมักและ
พวกโลหะที่แยกก่อนหมัก

 หมายถึงขอ้ จากัด

ได้ก๊ า ซมี เ ทนเป็ นเชื้ อเพลิ ง
และปรับพื้นที่เป็ นสวนสาธารณะ
ได้ภายหลังจากฝังกลบเต็มพื้นที่
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ทีม่ า : ปรับปรุงจาก กรมควบคุมมลพิษ (2536) "การศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมของวิธีการกาจัดมูลฝอย"

แก้ ตรงกลางภาพ จากกากอุตสาหกรรมที่ปนเปื้ อนเป็ น ขยะอันตราย ให้ ด้วยครับ
ภาพที่ 9.7 การฝังกลบอย่างปลอดภัย
ที่มา: ดัดแปลงจาก แบบ56-1 ประจาปี 2550 บริษเื บตเตอร์ เวิลด์ กรีนจากัด(มหาชน)
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjt
5oTHx5vdAhXOEHIKHZeQDqoQFjAMegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fcapital.sec.or.th%2Fwebapp
%2Fcorp_fin%2Fdatafile%2F56%2F20071027T06.DOC&usg=AOvVaw2QkaRCkRABSJjTPjq82xge

กิจกรรม 9.2.4
1 วัตถุประสงค์ของการคัดแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอยคืออะไร
2 จงอธิ บายขั้นตอนการฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุ ขาภิบาล
3 ข้อแตกต่างที่สาคัญของระบบการฝังกลบอย่างถูกหลักสุ ขาภิบาลกับการฝังกลบอย่างปลอดภัยคือ
แนวตอบกิจกรรม 9.2.4
1 วัตถุประสงค์ของการคัดแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอยทีสาคัญคือ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของระบบ
การจัดการขยะมูลฝอย เพื่อนาขยะมูลฝอยที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ และเพื่อเตรี ยมขยะมูลฝอยให้
เหมาะสมกับวิธีการกาจัดขยะมูลฝอย
2 การฝั งกลบขยะมูลฝอยประกอบด้วยขั้นตอนการดาเนิ นงานคื อ 1) การเตรี ยมหลุมฝั งกลบ
ได้แก่การกรุ กน้ หลุม การรวบรวมน้ าเสี ยหรื อน้ าชะขยะมูลฝอย การระบายก๊าซ และการทาถนน
ทางลาดลงหลุมฝังกลบ 2)การฝังขยะมูลฝอย และ3) การกลบดิน
3 ข้อแตกต่างที่สาคัญของระบบการฝังกลบอย่างถูกหลักสุ ขาภิบาลกับการฝังกลบอย่างปลอดภัยคือการ
กรุ กน้ หลุมและระบบระบายน้ าเสี ยที่ตอ้ งมีความเคร่ งครัดมากกว่าระบบการฝังกลบอย่างถูกหลักสุ ขาภิบาล
โดยทัว่ ไปมีการกรุ กน้ หลุมและระบบระบายน้ าเสี ยสองชั้น ซึ่ งมากกว่าระบบการฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุ ขาภิบาลที่มีเพียงชั้นเดียว และการฝังกลบอย่างถูกหลักสุ ขาภิบาลใช้กบั กลบฝังขยะมูลฝอย ส่ วนการฝัง
กลบอย่างปลอดภัยใช้กบั กลบฝังขยะอันตราย
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ตอนที่ 9.3
การจัดการสิ่ งปฏิกูล
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 9.3 แลว้ จึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่ อง
9.3.1 หลักการจัดการ ปริมาณและองค์ประกอบของสิง่ ปฏิกูล
9.3.2 การบาบัดและกาจัดสิง่ ปฏิกูล
9.3.3 การขนถ่ายและการใช้ประโยชน์จากสิง่ ปฏิกูล

แนวคิด
1. การจัด การสิ่ง ปฏิกู ล เป็ น การจัด การของเสีย ที่ข บั ถ่ ายออกจากร่ างกายมนุ ษย์ใ ห้ได้ม าตรฐาน
ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อป้ องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ ปริมาณของสิ่งปฏิกูลที่ข บั ถ่าย
ออกมาในแต่ละวันของแต่ละบุคคล จะมีความแตกต่างกันไป ทัง้ นี้ข้ นึ อยู่กบั อาหารการกิน การ
ดื่มนา้ สภาพภูมิอากาศ และการประกอบอาชีพ สาหรับองค์ประกอบของสิ่งปฏิกูลส่วนใหญ่ จะ
ประกอบด้วยนา้ และสารอินทรียเ์ ป็ นหลัก
2. การบาบัดสิง่ ปฏิกูลเป็ นการเปลีย่ นสภาพของเสียในสิ่ง ปฏิกูล เพื่อทาลายหรือลดปริมาณของเชื้อ
โรคและเพื่อย่อยสลายสารอินทรีย ์ ส่วนการกาจัดสิ่งปฏิกูลเป็ นการนาสิ่งปฏิกูลที่ผ่านการบาบัด
หรือผลผลิตทีเ่ กิดจากการบาบัดต่างๆ ไปกาจัดทิ้งหรืออาจนาไปใช้ประโยชน์ หลักการบาบัดและ
กาจัดสิง่ ปฏิกูลจะอาศัยกระบวนการทางชีวภาพเป็ นสาคัญ และสามารถแบ่งระบบบาบัดและกาจัด
สิง่ ปฏิกูลตามระบบการขับเคลือ่ นสิง่ ปฏิกูลได้เป็ น 4 ประเภท
3. ในทางปฏิบตั ิแลว้ เมื่อใช้สว้ มไประยะเวลาหนึ่งอาจเกิดปัญหาขึ้นภายหลัง หรือเกิดส้วมเต็มขึ้น
จึงจาเป็ นต้องมีการสู บหรือขนถ่ายสิ่งปฏิกูลออกไปบาบัด/กาจัดให้ถูกหลักสุขาภิบาล ดั งนัน้ ใน
การจัดการสิง่ ปฏิกูลแบบครบวงจรจึงต้องรวมการขนถ่ายและการใช้ประโยชน์จากสิ่งปฏิกูลด้วย
การใช้ประโยชน์จากสิง่ ปฏิกูลมีแนวทางทีส่ าคัญคือใช้ในการกษตร อย่างไรก็ตามการนาสิ่งปฏิกูล
มาใช้ป ระโยชน์ต อ้ งให้ค วามสนใจและระมัด ระวัง ในเรื่ อ งการแพร่ ก ระจายของเชื้ อ โรคและ
หนอนพยาธิต่างๆ

วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาตอนที่ 9.3 จบแลว้ นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายหลักการจัดการ ปริมาณและองค์ประกอบของสิง่ ปฏิกูล ได้
2. อธิบายการบาบัดและกาจัดสิ่งปฏิกูลได้
3. อธิบายการขนถ่ายและการใช้ประโยชน์จากสิง่ ปฏิกูลได้
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เรื่องที่ 9.3.1
หลักการจัดการ ปริมาณและองค์ ประกอบของสิ่ งปฏิกูล
ในเรื่องที่ 9.1.1ได้กล่าวถึงความหมายและผลกระทบจากสิง่ ปฏิกูลไวแ้ ลว้ สรุปความหมายของคาว่า สิง่
ปฏิกูลตามแนวทางของการจัดการอนามัยสิง่ แวดลอ้ มคือ ของเสียทีป่ ล่อยหรือขับถ่ายออกจากร่างกายมนุ ษย์
(Human Waste , Human Excreta )ทีส่ าคัญได้แก่ อุจจาระ (Feces) และปัสสาวะ (Urine) ดังนัน้ เนื้อหาในการ
จัดการสิง่ ปฏิกูลในที่น้ ีจงึ เป็ นการจัดการของเสียทีป่ ล่อยหรือขับถ่ายออกจากร่างกายมนุ ษย์คืออุจจาระและปัสสาวะ
เป็ นหลัก

1. หลักการจัดการสิ่ งปฏิกลู
การจัดการสิง่ ปฏิกูล (Excreta Management) เป็ นการจัดการของเสียที่ขบั ถ่ายออกจากร่ างกายมนุ ษย์ให้
ได้ม าตรฐาน ถูก ต้องตามหลัก วิช าการ เพื่อป้ องกัน ผลกระทบที่อาจเกิด ขึ้น ได้ เช่ น การแพร่ ก ระจายของเชื้อโรค
ปัญหาด้านมลพิษสิง่ แวดลอ้ ม ปัญหาเหตุเดือดร้อนราคาญและสภาพความไม่น่าดู เป็ นต้น ทัง้ นี้ผลกระทบที่เกิด ขึ้น
ท้ายสุดจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน การจัดการสิ่งปฏิกูล ประกอบด้วยกระบวนการที่สาคัญ 3
กระบวนการ คือ 1) การเก็บกักที่ปลอดภัย (Safe Storage) 2) การบาบัดและกาจัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary
Treatment and Disposal) และ3) การทาให้เกิดประโยชน์จากการกาจัดสิง่ ปฏิกูล (Value Added)
อย่างไรก็ตาม โดยทัว่ ไปในทางปฏิบตั ิกระบวนการที่ 1 การเก็บกัก และกระบวนการที่ 2 การบาบัดและ
กาจัดมักเป็ นกระบวนการทีต่ ่อนื่อง และอาจจัดการในระบบหรือ สถานที่เดียวกัน ดังนัน้ จึงอาจเรียกโดยรวมเป็ นการ
บาบัดและกาจัด

2. ปริมาณและองค์ ประกอบของสิ่ งปฏิกลู
ปริมาณของสิง่ ปฏิกูลทีข่ บั ถ่ายออกมาในแต่ละวันของแต่ละบุคคล จะมีความแตกต่างกันไป ทัง้ นี้ข้ นึ อยู่กบั
อาหารการกิน การดื่ม น า้ สภาพภูมิอากาศ และการประกอบอาชีพ ซึ่งจากรายงานการศึ ก ษาต่ างๆ พบว่าคนใน
ประเทศทีก่ าลังพัฒนาจะถ่ายอุจจาระประมาณวันละ 200 ถึง 600 กรัม (นา้ หนักเปี ยก) คนยุโรปและคนอเมริกนั จะ
ถ่ายอุจจาระประมาณวันละ 100 ถึง 200 กรัม (นา้ หนักเปี ยก) และในผูใ้ หญ่ จะถ่ายปัสสาวะประมาณวันละ 0.6 ถึง
1.3 ลิตร องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กาหนดค่ าเฉลี่ยปริมาณของสิ่งปฏิกูลไว้ดงั นี้ บุคคลที่นิยมรับประทาน
อาหารซึง่ มีโปรตีนสูง และอาศัยอยู่ในเขตเมืองหนาว จะขับถ่ายอุจจาระประมาณ 120 กรัมต่อคนต่อวัน และขับถ่าย
ปัสสาวะประมาณ 1.2 ลิตรต่อคนต่อวัน บุคคลทีน่ ิยมรับประทานอาหารพวกพืชผัก และอาศัยอยู่ในเขตเมืองร้อนจะ
ขับถ่ายอุจจาระ ประมาณ 400 กรัมต่อคนต่อวัน และขับถ่ายปัสสาวะประมาณ 1.0 ลิตรต่อคนต่อวัน
สาหรับองค์ประกอบของสิง่ ปฏิกูลส่วนใหญ่จะประกอบด้วยนา้ และสารอินทรียเ์ ป็ นหลัก โดยจะมีไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส โปแตสเซียมและสารอนินทรียอ์ น่ื ๆ ประกอบอยู่เล็กน้อย รายละเอียดขององค์ประกอบของสิ่งปฏิกูลดัง
ตารางที่ 9.3
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ตารางที่ 9.3 องค์ ประกอบของสิ่ งปฏิกลู ทีม่ นุษย์ ปล่ อยออกมาจากร่ างกายในแต่ ละวัน

องค์ ประกอบ
อุจจาระ
ปัสสาวะ
ปริมาณความชื้น (ร้อยละ)
70-85
93-96
ปริมาณของสารต่างๆ
(หน่ วย:ร้อยละโดยนา้ หนัก)
สารอินทรีย ์
88-97
65-85
ไนโตรเจน
5.0-7.01
15.19
ฟอสฟอรัส (as P2O5)
3.0-5.4
2.5-5.0
โปแตสเซียม (as K2O)
1.0-2.5
3.0-4.5
คาร์บอน
44-55
11-17
แคลเซียม (as CaO)
4.5
4.5-6.0
ทีม่ า: The World Bank., Health Aspects of Excreta and Sullage Management-A-State-of-the-ArtReview, 1980.
นอกจากนี้ ในกรณี ท่ีก ารบาบัด และก าจัด สิ่งปฏิกู ล เป็ น ระบบซึ่ง ใช้น า้ ในการขับ เคลื่อนปริม าณน า้ เสีย ที่
เกิดขึ้นจากกิจกรรมดังกล่าวจะมีปริมาณประมาณ 15-50 ลิตรต่ อคนต่ อวัน ขึ้นอยู่ กบั ชนิดของโถส้วมที่ใช้ และมี
ลัก ษณะของน า้ เสีย สอดคล อ้ งกับ องค์ประกอบของสิ่งปฏิกู ล คือ มีค วามเข ม้ ข น้ ของสารอิน ทรีย ์ในรู ปของบีโอดี
ค่อนขา้ งสูงคือมีค่าประมาณ 200-1350 มก./ลิตร
กิจกรรม 9.3.1
1. การจัดการสิ่ งปฏิกลู ประกอบด้วยกระบวนการที่สาคัญ อะไรบ้าง
2. องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กาหนดค่าเฉลี่ยปริ มาณของสิ่ งปฏิกลู ไว้เท่าใด
แนวตอบกิจกรรม 9.3.1
1. การจัดการสิ่ งปฏิกลู ประกอบด้วยกระบวนการที่สาคัญ 3 กระบวนการ ได้แก่
1) การเก็บกักที่ปลอดภัย (Safe Storage)
2) การบาบัดและกาจัดที่ถูกหลักสุ ขาภิบาล (Sanitary Treatment and Disposal)
3) การทาให้เกิดประโยชน์จากการกาจัดสิ่ งปฏิกลู (Value Added)
2. องค์การอนามัยโลกได้กาหนดค่าเฉลี่ยปริ มาณของสิ่ งปฏิ กูลไว้คือ บุคคลที่ นิยมรับประทาน
อาหารที่มีโปรตีนสู ง และอาศัยอยู่ในเขตเมืองหนาว จะขับถ่ายอุจจาระประมาณ 120 กรัมต่อคนต่อวัน และ
ขับถ่ายปัสสาวะประมาณ 1.2 ลิตรต่อคนต่อวัน บุคคลที่นิยมรับประทานอาหารพวกพืช ผัก และอาศัยอยู่ใน
เขตเมืองร้อนจะขับถ่ายอุจจาระประมาณ 400 กรัมต่อคนต่อวัน และขับถ่ายปัสสาวะประมาณ 1.0 ลิตรต่อคน
ต่อวัน
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เรื่องที่ 9.3.2
การบาบัดและกาจัดสิ่ งปฏิกูล
การบาบัด สิ่ง ปฏิกู ล (Excreta Treatment) เป็ น การเปลี่ย นสภาพของของเสีย ในสิ่งปฏิกู ล โดยมี
วัตถุประสงค์ทส่ี าคัญ 2 ประการ คือ
1. เพือ่ ทาลาย ลด หรือควบคุมป้ องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคทีป่ นมากับสิง่ ปฏิกูล
2. เพือ่ ทาการย่อยสลายสารอินทรียใ์ นสิง่ ปฏิกูล หรือลดค่าบีโอดีของสิง่ ปฏิกูลเพือ่ ป้ องกันการเกิดมลพิษต่อ
สิง่ แวดลอ้ มต่างๆ เช่น มลพิษทางนา้ มลพิษทางดิน เป็ นต้น
สาหรับการกาจัดสิง่ ปฏิกูล (Excreta Disposal) เป็ นการนาสิง่ ปฏิกูลทีผ่ ่านการบาบัดหรือผลผลิตที่เกิดจาก
การบาบัดต่างๆ ไปกาจัดทิ้ง หรืออาจนาไปใช้ประโยชน์
เนื่องจากการบาบัดและกาจัดสิ่งปฏิกูลในบางระบบจะต่อเนื่องเป็ นระบบเดียวกัน ทาให้ตาราบางเล่มเรียก
การบาบัดและกาจัดสิง่ ปฏิกูลนี้โดยรวมว่า การกาจัดสิง่ ปฏิกูล
ในเรื่องนี้จะได้กล่าวถึงหลักการบาบัดและกาจัดสิ่งปฏิกูล เกณฑ์ท่สี าคัญในการบาบัดและกาจัดสิ่งปฏิกูล
ระบบบาบัดและกาจัดสิง่ ปฏิกูล รวมทัง้ ขอ้ มูลทีค่ วรนามาพิจารณาในการเลือกใช้ระบบบาบัดและกาจัดสิง่ ปฏิกูล

1. หลักการบาบัดและกาจัดสิ่ งปฏิกลู
องค์ประกอบของสิง่ ปฏิกูลส่วนใหญ่จะเป็ นสารอินทรีย ์ ดังนัน้ หลักการในการบาบัดและกาจัดสิ่งปฏิกูลจึงมี
หลักการเหมือนกับการบาบัดนา้ เสียทางชีวภาพ ซึง่ อาศัยจุลนิ ทรียใ์ นการย่อยสลายสารอินทรีย ์ สามารถแบ่งออกเป็ น
2 กระบวนการที่สาคัญตามชนิดของจุลนิ ทรีย ์ ได้แก่ กระบวนการย่อยสลายสารอินทรียแ์ บบใช้ออกซิเจน ซึ่งอาศัย
จุล ิน ทรีย ท์ ่ีตอ้ งการออกซิเจนในการย่ อยสลายสารอิน ทรีย ์ และกระบวนการย่ อยสลายสารอิน ทรีย แ์ บบไม่ ใช้
ออกซิเจน ซึง่ อาศัยจุลนิ ทรียท์ ไ่ี ม่ตอ้ งการออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย ์
สาหรับรายละเอียดของกระบวนการหรือปฏิกิริยาในการย่อยสลายสารอินทรียท์ ่เี กิดขึ้นทัง้ 2 กระบวนการ
ได้กล่าวไวแ้ ลว้ ในหน่ วยที่ 7

2. เกณฑ์ ที่สาคัญในการบาบัดและกาจัดสิ่ งปฏิกลู
องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กาหนดขอ้ ควรคานึงหรือเกณฑ์ในการบาบัดและกาจัดสิ่งปฏิกูลสาหรับ
ประเทศทีก่ าลังพัฒนาไว ้ เพือ่ เป็ นแนวทางในการพิจารณาเลือ กใช้ระบบบาบัดและกาจัดสิง่ ปฏิกูล ดังนี้
1) สิง่ ปฏิกูลต้องไม่เกิดการปนเปื้ อนกับผิวดิน
2) สิง่ ปฏิกูลต้องไม่เกิดการปนเปื้ อนกับนา้ ใต้ดนิ
3) สิง่ ปฏิกูลต้องไม่เกิดการปนเปื้ อนกับนา้ ผิวดิน
4) ต้องไม่เป็ นทีอ่ ยู่อาศัยของแมลงและสัตว์ต่างๆ
5) ต้องไม่มกี ารขนถ่ายอุจจาระสด หรือหากจาเป็ นต้องขนถ่ายให้ทาการขนถ่ายน้อยทีส่ ุด
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6) ต้องปราศจากกลิน่ เหม็นรบกวนหรือสภาพทีน่ ่ ารังเกียจ
7) การใช้งานประจาวันจะต้องง่ายสะดวกและปลอดภัย
8) ราคาค่าก่อสร้างจะต้องไม่สูงเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาก่อสร้างบ้าน
9) วัสดุทใ่ี ช้ในการก่อสร้างต้องเป็ นวัสดุทห่ี าได้หรือผลิตได้ในท้องถิน่ และต้องการการบารุงรักษาน้อย
10) ถ้าเป็ นไปได้ควรหลีกเลีย่ งการใช้นา้ ในการทาให้เจือจางหรือเคลือ่ นย้ายสิง่ ปฏิกูล
11) สามารถใช้งานได้ในพื้นทีซ่ ง่ึ มีชมุ ชนอยู่กนั อย่างหนาแน่ น
จะเห็นได้ว่าเกณฑ์ทก่ี าหนดไวข้ า้ งต้นในขอ้ 1 ถึงขอ้ 6 มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ป้ องกันปัญหาด้านสุขภาพอนามัย
และปัญหาด้านสิง่ แวดลอ้ ม สาหรับเกณฑ์ขอ้ 7 ถึง 11 เป็ นเกณฑ์ทก่ี าหนดขึ้นในด้านราคา ค่ าใช้จ่าย การใช้งานและ
การบารุงรักษาตามความเหมาะสมกับสภาพท้องถิน่

3. ระบบบาบัดและกาจัดสิ่ งปฏิกลู
เมือ่ กล่าวถึงระบบบาบัดและกาจัดสิ่งปฏิกูล หลายคนจะนึกถึง “ส้วม” (Privy, Latrine, Toilet) เนื่องจาก
ส้วมเป็ นที่สาหรับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ อย่ างไรก็ตาม ส้วมมีอยู่ มากมายหลายชนิดด้วยกัน ส้วมบางชนิดเป็ น
เพียงทีเ่ ก็กกักสิง่ ปฏิกูลเท่านัน้ ไม่มกี ารบาบัดหรือกาจัดสิ่งปฏิกูลอยู่บริเวณที่ตงั้ ส้วมหรือที่แหล่งกาเนิด แต่บางชนิด
ก็มรี ะบบบาบัดอยู่บริเวณที่ตงั้ ส้วม และบางชนิดก็มที งั้ ระบบบาบัดและกาจัดสิ่งปฏิกูลอยู่บริเวณที่ตงั้ ส้วม ในที่น้ ีได้
รวบรวมส้วมรู ปแบบต่ างๆ ที่ใช้กนั อยู่และจัดประเภทของส้วมเป็ นกลุ่มโดยแบ่งตามระบบการขับเคลือ่ นสิ่งปฏิกูล
การบาบัดและการกาจัด เป็ น 4 ประเภท ดังนี้
1) ระบบบาบัด และก าจัด สิ่งปฏิกู ล ภายนอกแหล่งก าเนิด แบบไม่ ใช้น า้ (Dry System, Off-Site
Treatment and Disposal)
2) ระบบบาบัดและกาจัดสิ่งปฏิกูล ณ แหล่งกาเนิด แบบไม่ใช้นา้ (Dry System, On-Site Treatment
and Disposal)
3) ระบบบาบัดและกาจัดสิ่งปฏิกูล ณ แหล่งกาเนิด แบบใช้นา้ (Wet System, On-Site Treatment and
Disposal)
4) ระบบบาบัดและกาจัดสิ่งปฏิกูลภายนอกแหล่งกาเนิด แบบใช้นา้ (Wet System, Off-Site Treatment
and Disposal)
3.1 ระบบบาบัดและกาจัดสิ่ งปฏิกูลภายนอกแหล่ งกาเนิ ด แบบไม่ ใช้ น้ า ระบบบาบัดและกาจัด สิ่ง
ปฏิกูลประเภทนี้ไม่ใช้นา้ เป็ นตัวขับเคลื่อนสิ่งปฏิกูลลงสู่ท่เี ก็บกักหรือ ไม่ใช้นา้ ในการชาระสิ่งปฏิกูล ดังนัน้ สิ่งปฏิกูล
จะต้องถูกนาไปบาบัดและกาจัด ภายนอกแหล่งก าเนิดหรือภายนอกบริเวณที่ตงั้ ส้วม (หรือกล่าวได้ว่าส้วมที่อยู่ ใน
ประเภทนี้มหี น้าทีใ่ นการรวบรวมเก็บกักสิง่ ปฏิกูลเท่านัน้ ) โดยสิง่ ปฏิกูลอาจถูกนาไปยังระบบบาบัดหรือกาจัดรวมของ
ท้องถิ่นหรือชุมชนนัน้ ๆ การบาบัดและกาจัดสิ่งปฏิกูลในระบบนี้ ยังไม่ค่อยถูกหลักหลักสุขาภิบาลมากนัก เนื่องจาก
เป็ นระบบทีเ่ สีย่ งต่อการต่อให้เกิดการปนเปื้ อนและการแพร่ระบาดของเชื้ อโรค หากขนถ่ายไม่ถูกต้อง เพราะมีการขน
ถ่ายสิ่งปฏิกูลที่ยงั คงมีสภาพสดอยู่ หรืออาจจะย่อยสลายยังไม่สมบูรณ์หากเกิดการปนเปื้ อนระหว่างการขนถ่าย จะ
ส่งผลให้ไม่ปลอดภัยต่อผูท้ ท่ี าการขนถ่าย และอาจเกิดปัญหาต่อสิง่ แวดลอ้ มอืน่ ๆ ได้ ระบบบาบัดและกาจัดสิ่งปฏิกูล
ประเภทนี้ท่สี าคัญ คือ ส้วมถังเท(Box or Can or Bucket Latrine) และส้วมหลุมตัน (Vault Privy)

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดลอ้ ม 9-57
3.2 ระบบบาบัดและกาจัดสิ่ งปฏิกูล ณ แหล่ งกาเนิ ด แบบไม่ ใช้ น้ า ระบบบาบัด และกาจัดสิ่งปฏิกู ล
ประเภทนี้จะไม่ใช้นา้ เป็ นตัวขับเคลื่อนสิ่งปฏิกูลเช่ นเดียวกับระบบแรก แต่ แตกต่างจากระบบแรกคื อ ระบบบาบัด
ประเภทนี้สง่ิ ปฏิกูลจะถูกบาบัดและกาจัดอยู่ภายในทีเ่ ก็บกักจนกว่าจะเกิดการย่อยสลายสิง่ ปฏิกูลอย่างสมบูรณ์และมี
ความปลอดภัยแลว้ จึงนากากตะกอนทีผ่ ่านการบาบัดแลว้ ไปกาจัดให้เหมาะสม เช่น นาไปถามที่ ปรับสภาพดิน หรือ
นาไปทาปุ๋ย เป็ นต้น ระบบบาบัดประเภทนี้ถือว่าเป็ นระบบทีถ่ ูกหลักสุขาภิบาลมากกว่าระบบแรก อย่างไรก็ตามยังมี
ปัญหาทางด้านกลิน่ และแมลงรบกวนอยู่ จึงมักนิยมใช้ในชุมชนชนบทที่ขาดแคลนนา้ และมีบา้ นเรือนอยู่ไม่หนาแน่ น
นัก ระบบบาบัดและกาจัดสิ่งปฏิกูลประเภทนี้ท่สี าคัญ คือ ส้วมหลุม(pit privy or pit latrine) และส้วมหลุมแบบ
VIP
3.3 ระบบบาบัดและกาจัดสิ่ งปฏิกูล ณ แหล่ งกาเนิด แบบใช้ น้า ระบบบาบัดและกาจัดสิ่งปฏิกูล
ประเภทนี้จะแตกต่างจากสองระบบแรกคือ ระบบนี้จะใช้นา้ เป็ นตัวขับเคลือ่ นสิ่งปฏิกูลไปสู่ท่เี ก็บกักซึ่งจะมีการบาบัด
และกาจัดสิง่ ปฏิกูลเกิดขึ้นภายในทีเ่ ก็บกักบริเวณที่ตงั้ ของส้วมหรือ ณ แหล่งกาเนิด เนื่องจากระบบบาบัดและกาจัด
สิ่งปฏิกูลประเภทนี้ ใช้นา้ ในการขับเคลื่อนสิ่งปฏิกูลจึงมีก ารผสมกันระหว่างสิ่งปฏิกูล และนา้ ที่ใช้ในการขับเคลื่อน
ดังนัน้ หลุมหรือถังทีเ่ ก็บกักและบาบัดสิง่ ปฏิกูลจึงเหมือนกับระบบบาบัดนา้ เสียชนิดติดกับที่ หรือระบบบาบัดนา้ เสีย
ณ แหล่งกาเนิด (Onsite Wastewater Treatment System) โดยทัว่ ไป ระบบประเภทนี้เป็ นระบบที่บาบัดและ
กาจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาล และนิยมใช้กนั อย่ างแพร่ หลายในประเทศไทยเราโดยเฉพาะในชุมชนเมืองและ
ชนบททีไ่ ม่ขาดแคลนนา้
3.3.1 ส่ วนประกอบของระบบ ระบบประเภทนี้จะประกอบไปด้วยส่วนประกอบที่สาคัญ 3 ส่วน
คือ ส่วนที่เป็ นโถส้วมและแผ่นส้วม ส่วนที่เป็ นหลุมหรือถังเก็บกักและบาบัดสิ่งปฏิกูล ส่วนกาจัดนา้ เสียซึ่งออกมา
จากถังเก็บกักและบาบัดสิง่ ปฏิกูล
1) ส่ วนที่เป็ นโถส้ วมและแผ่ นส้ วม ส่วนที่เป็ นโถส้วม (Privy Bowl) และแผ่นส้วม (Privy
Slab) จะเป็ นส่วนที่สามารถมองเห็นได้เนื่องจากอยู่ เหนือพื้นดิน ส่วนที่เป็ นโถส้วมจะประกอบไปด้วย ส่วนที่มคี อ
ห่านหรือขอ้ งอสาหรับทาให้เกิดนา้ ขัง (Water Sealing) เพื่อใช้ในการป้ องกันกลิน่ และแมลง โดยจะมีทงั้ แบบนัง่
ยองๆ (Squatting Plate) หรือแบบยกพื้นแลว้ นัง่ (Riser and Seat) และมีทงั้ แบบราดนา้ ด้วยมือ (HandFlushed Type) หรือแบบชักโครก (Cistern-Flushed Type) แลว้ แต่จะเลือกใช้
2) ส่ วนที่เป็ นหลุมหรื อถังเก็บกักและบาบัดสิ่ งปฏิ กูล ส่วนนี้โดยมากจะเป็ นส่วนที่ฝงั อยู่ใต้
ดิน ส่วนทีเ่ ป็ นหลุมหรือถังเก็บกักและบาบัดสิ่งปฏิกูลที่ใช้ในระบบนี้มอี ยู่หลายชนิด ที่สาคัญคือ หลุมซึมหรือบ่อซึม
ถังเกรอะ ถังบาบัดสาเร็จรูป ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1) หลุมซึ มหรื อบ่อซึ ม (Cesspool) เป็ นหลุมหรือบ่อซึ่งขุดเป็ นรู ปทรงกระบอกหรือสี่เหลีย่ ม
ในกรณี ท่ดี ินขา้ งหลุมพังทะลายง่ายจาเป็ นต้องกรุผนังหลุมด้วยวัสดุแข็งแรงต่ างๆ เช่ น อิฐ ไม้ไผ่ หรือไม้เนื้อแข็ง
เป็ นต้น สาหรับในประเทศไทยเรานิยมใช้วงขอบซีเมนต์ (Cement Casing) ที่มคี วามพรุนให้นา้ ซึมออกได้วางต่อ
กัน ภายในหลุม หลุ ม ซึม แบบนี้ จะรับสิ่ง ปฏิกู ล และน า้ ที่ใ ช้ในการขับเคลื่อ นโดยตร ง สิ่ง ปฏิกู ล ที่เ ป็ น ของแข็ง จะ
ตกตะกอนก้นหลุมและเกิดการย่อยสลายของสารอินทรียร์ ะดับหนึ่ง สาหรับส่วนทีเ่ ป็ นของเหลวจะซึมผ่านดินบริเวณ
รอบๆ หลุม ดังนัน้ เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดการอุดตัน บริเวณรอบๆ ภายนอกหลุมจะต้องกรุดว้ ยหินหรืออิฐหัก กว้าง
ประมาณ 15 ซม.
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2.2) ถังเกรอะ/บ่อเกรอะ (Septic Tank) เป็ นถังหรือบ่อปิ ดที่ไม่รวั ่ ซึม ส่วนใหญ่ ฝงั อยู่ใต้ดิน
ทาหน้าที่แยกของแข็งออกจากของเหลวและเกิดการย่ อยสลายสารอิน ทรียร์ ะดับหนึ่งโดยกระบวนการย่ อยสลาย
สารอินทรียแ์ บบไม่ใช้ออกซิเจน ถังเกรอะมักถูกออกแบบให้สามารถเก็บกักสิง่ ปฏิกูลและนา้ เสียไว้ในถังประมาณ 1-3
วัน ส่วนรูปร่างของถังมีได้หลายรู ปแบบอาจทาเป็ นรู ปทรงกระบอกโดยใช้วงขอบซีเมนต์ หรือที่ นิยมคือทาเป็ นถังรู ป
สีเ่ หลีย่ มผืนผ้าดังภาพที่ 9.8

ภาพที่ 9.8 ถังเกรอะ
ที่มา: Salvato, J.A. Jr. Environmental Engineering and Sanitation, 1982
2.3) ถังบาบัดสาเร็ จรู ป (Package Treatment) เป็ นถังบาบัดซึ่งสร้างหรือผลิตขึ้นจากโรงงาน
เพือ่ ใช้ประโยชน์ในการบาบัดสิง่ ปฏิกูลและนา้ เสียแบบสาเร็จรูป โดยในการใช้งานจะค่อนขา้ งสะดวกคือสามารถนาไป
ติดตัง้ และใช้งานได้เลย โครงสร้างของถังมักทาด้วยพลาสติกหรือไฟเบอร์กลาส มีช่อื เรียกทางการค้าหลายชื่อ และมี
ให้เลือกใช้หลายระบบ ไม่ ว่าจะเป็ น ระบบที่มีกระบวนการย่ อยสลายสารอิน ทรีย แ์ บบใช้ออกซิเจน หรือระบบที่มี
กระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย แ์ บบไม่ใช้ออกซิเจน เช่น ถังเกรอะสาเร็จรู ป ถังกรองไร้อากาศสาเร็จรู ป ถังเอเอส
(Activated Sludge: AS)สาเร็จรู ปและถังเอเอสสาเร็จรู ปที่มสี ่วนเกรอะและส่วนกรองไร้อากาศ เป็ นต้น ตัวอย่าง
ของถังบาบัดสาเร็จรูปแบบต่างๆ ดังภาพที่ 9.9
3) ส่ วนกาจัดน้ าเสี ยที่ออกมาจากถังเก็บกักและบาบัดสิ่ งปฏิกูล ส่วนนี้เป็ นส่วนที่ใช้กาจัดนา้ เสีย
ซึ่ง ผ่านการบาบัด มาจากส่วนที่สอง หรือกล่าวได้ว่าเป็ นเป็ น นา้ ทิ้ง (Effluent) ที่ออกจากถังเกรอะหรือถังบาบัด
สาเร็จรูป ซึง่ มีวธิ ีการกาจัดทีส่ าคัญอยู่ 2 วิธีการคือ หลุมซึมหรือบ่อซึม และระบบรางซึม
3.1) หลุมซึ มหรื อบ่อซึ ม (Seepage Pit or Soakpit) หลุมซึมหรือบ่อซึมในส่วนนี้จะมีรูปร่ างและ
วิธีการสร้างและใช้งานเช่ นเดียวกับหลุมหรือบ่อซึม (cesspool) ในส่วนที่สองทุกประการ แต่ท่แี ตกต่างคือ หลุมซึม
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ประเภทนี้จะรับนา้ เสียทีผ่ ่านการบาบัดมาระดับหนึ่งแลว้ แต่หลุมซึ ม (cesspool) ในส่วนที่สองจะรับสิ่งปฏิกูลและนา้
ทีใ่ ช้ในการขับเคลือ่ นซึง่ ไม่ได้ผ่านการบาบัดโดยตรง

ภาพที่ 9.9 ถังบาบัดสาเร็จรู ปแบบต่ างๆ
ที่มา: ธงชัย พรรณสวัสดิ์ บรรณาธิการ คู่มอื สาหรับเจ้าของอาคาร/ภัตตาคารและผูร้ บั จ้างติดตัง้ ระบบาบัดเสียบแบบติดกับที่, 2537

3.2) ระบบรางซึ ม/ลานซึ ม (Trenches) ประกอบด้วยหลุมตื้น ขุดลึกลงไปประมาณ 45-60
ซม. กว้างประมาณ 30-90 ซม. เรียงขนานกันหลายร่ องดัง ภาพที่ 9.10 ที่กน้ หลุมกรุดว้ ยกรวดหรือ หินบดหนาไม่
น้อยกว่า 15 ซม. บนชัน้ กรวดมีท่อซึ่งเจาะรู พรุน (Perforate Pipe) วางอยู่เพื่อทาหน้าที่จ่ายนา้ เสีย บนท่อพรุนกลบ
ด้วยกรวดหรือหินบด บนชัน้ กรวดใช้แผ่นวัสดุ เช่น ฟางหรือกระดาษแข็ง เป็ นต้น ปิ ดทับก่ อนกลบทับด้วยดินที่ดา้ น
บนสุด นา้ เสียจะไหลซึมตามชัน้ ของดินรอบท่อ

ภาพที่ 9.10 ระบบรางซึม
ที่มา: Salvato. J.A. Jr. Environmental Engineering and Sanitation, 1982.
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1.3.2 รู ปแบบของระบบการบาบัดและกาจัดสิ่ งปฏิกูล ณ แหล่ งกาเนิดแบบใช้ น้า
ระบบบาบัดและกาจัดสิ่งปฏิกูล ณ แหล่งกาเนิด แบบใช้นา้ มีผูท้ ่นี ามาใช้อยู่ หลายรู ปแบบ โดยมีส่วนแรก
หรือส่วนทีเ่ ป็ นโถส้วมและแผ่นส้วมเป็ นส่วนประกอบหลักของทุกรูปแบบ และทาการเปลีย่ นแปลงในส่วนของถังเก็บ
กักและบาบัดสิง่ ปฏิกูล และส่วนกาจัดนา้ เสีย ทาให้มชี ่อื เรียกต่างๆ กันไป สรุปดังภาพที่ 9.11 ดังนี้
1) ส้วมซึม เป็ นส้วมซึ่งมีส่วนที่เป็ นถังเก็บกัก บาบัดสิ่งปฏิกูล และส่วนกาจัดนา้ เสีย เป็ นหลุมซึมหรือ
บ่อซึม (สังเกตว่าระบบรูปแบบนี้ไม่ค่อยถูกหลักสุขาภิบาลมากนักเนื่องจากถังเก็บกัก บาบัดสิ่งปฏิกูล และส่วนกาจัด
นา้ เสีย เป็ นส่วนเดียวกันทาให้ระยะเวลาในการบาบัดน้อยมาก)
2) ส้วมถังเกรอะ-บ่อซึม หรือส้วมถังเกรอะ-รางซึม เป็ นส้วมซึ่งมีส่วนที่เป็ นถังเก็บกักและบาบัดสิ่ง
ปฏิกูลเป็ นถังเกรอะ และมีส่วนกาจัดนา้ เสียเป็ นบ่อซึมหรือรางซึม
3) ส้วมถังบาบัดสาเร็จรูป-บ่อซึม หรือส้วมถังบาบัดสาเร็จรูป-รางซึม เป็ นส้วมซึง่ มีส่วนทีเ่ ป็ นถังเก็บกัก
และบาบัดสิง่ ปฏิกูลเป็ นถังบาบัดสาเร็จรูปและมีส่วนกาจัดนา้ เสียเป็ นบ่อซึมหรือรางซึม

ภาพที่ 9.11 รู ปแบบของระบบบาบัดและกาจัดสิ่ งปฏิกลู ณ แหล่ งกาเนิด แบบใช้ นา้
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3.4 ระบบบ าบั ดและก าจัดสิ่ งปฏิ กูล ภายนอกแหล่ งก าเนิ ด แบบใช้ น้ า ระบบบ าบัด และก าจัด สิ่ง ปฏิกู ล
ประเภทนี้จะใช้น า้ เป็ นตัวขับเคลื่อนสิ่งปฏิกู ลเช่ นเดียวกับประเภทที่ส าม แต่ แ ตกต่ างกันที่ก ารบาบัด และกาจัดสิ่ง
ปฏิกู ลประเภทนี้ จะอยู่ ภายนอกแหล่งกาเนิ ด หรือภายนอกบริเวณที่ตงั้ ส้วม หรือส่ งไปบาบัดและกาจัด ที่ร ะบบ
ส่วนกลางหรือศู นย์กลางระบบนี้สามารถดาเนินการได้ 2 รูปแบบ สรุปดังภาพที่ 9.12 ดังนี้
3.4.1 ระบบบาบัดและกาจั ดสิ่ งปฏิ กูลภายนอกแหล่ งกาเนิ ด แบบใช้ นา้ โดยมีการบาบัด ขั้นต้ นก่ อน
ระบบนี้ส่งิ ปฏิกูลและนา้ เสียจากส้วมจะมีการบาบัดขัน้ ต้นด้วยถังเกรอะหรือถังบาบัดสาเร็จรู ปก่ อนที่จะปล่อยส่วนที่
เป็ นของเหลวไหลอยู่ระบบท่อรวบรวมนา้ เสียรวมกับนา้ เสียจากกิจกรรมอื่นๆ เพื่อไปกาจัดที่ระบบบาบัดนา้ เสียรวม
ส่วนกลาง ระบบนี้เป็ นระบบทีถ่ ูกหลักสุขาภิบาลและนิยมใช้กนั มากในประเทศไทยเรา โดยเฉพาะในชุมชนเมืองใหญ่
ต่างๆ ทีม่ รี ะบบบาบัดนา้ เสียรวมเช่น กรุงเทพฯ เมืองพัทยา เป็ นต้น
3.4.2 ระบบบาบัดและกาจั ดสิ่ งปฏิ กูลภายนอกแหล่ งกาเนิ ดแบบใช้ นา้ โดยไม่ มีการบาบัดขั้นต้ นก่ อน
ระบบนี้ส่งิ ปฏิกูลที่ออกจากส้วมจะถูกระบายลงสู่ระบบท่อรวบรวมนา้ เสียโดยตรง รวมกับนา้ เสียจากกิจกรรมอื่น
เพือ่ ไปกาจัดทีร่ ะบบบาบัดนา้ เสียรวมส่ วนกลาง ในบ้านเรามีใช้เฉพาะในกลุ่มกิจกรรมบางกลุ่ม เช่น อาคารสงเคราะห์
หรืออาคารชุดบางแห่ง สนามบิน ฐานทัพ เป็ นต้น แต่ในระดับเมืองหรือระดับเทศบาลในประเทศไทยเรายังไม่มกี าร
นามาใช้
น้ าเสี ยจากกิจกรรมอื่นๆ
สิ่ งปฏิกูลจากส้วม
ถังเกรอะหรื อ
ถังบาบัดสาเร็ จรู ป

ระบบท่อ
รวบรวมน้ าเสี ย

ระบบบาบัดน้ าเสี ย
รวมส่ วนกลาง

ปล่อยทิ้งลง
แหล่งน้ าผิวดิน
หรื อทะเล

ก) ระบบบาบัดและกาจัดสิ่ งปฏิกลู ภายนอกแหล่ งกาเนิดแบบใช้ น้าโดยมีการบาบัดขั้นต้ นก่ อน
น้ าเสี ยจากกิจกรรมอื่นๆ
สิ่ งปฏิกูลจากส้วม
ระบบท่อ
รวบรวมน้ าเสี ย

รบบบาบัดน้ าเสี ย
รวมส่ วนกลาง

ปล่อยทิง้ ลงแหล่งน้ า
ผิวดินหรื อทะเล

ข) ระบบบาบัดและกาจัดสิ่ งปฏิกลู ภายนอกแหล่งกาเนิด แบบใช้ นา้ โดยไม่ มีการบาบัดขั้นต้ นก่อน

ภาพที่ 9.12 รูปแบบของระบบบาบัดและกาจัดสิ่งปฏิกลู ภายนอกแหล่ งกาเนิดแบบใช้ นา้

ระบบบาบัดและกาจัดสิ่งปฏิกูลภายนอกแหล่งกาเนิด แบบใช้นา้ นอกจากที่กล่าวขา้ งต้นแลว้ ระบบนี้ยงั ถูก
นาไปใช้เป็ นส้วมเคลื่อนที่บนยานพาหนะโดยสารต่าง ๆ เช่ น เครื่องบิน รถยนต์โดยสาร เป็ นต้น โดยยานพาหนะ
เหล่านัน้ จะติดตัง้ ส้วมเคมี (Chemical Toilet) ซึง่ เป็ นส้วมทีป่ ระกอบด้วยถัง ปิ ดซึ่งทาจากวัสดุท่ที นต่อการกัดกร่ อน

62-9 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดลอ้ ม
ของสารเคมี เช่น พลาสติก ไฟเบอร์กลาส หรือโลหะที่ไม่เป็ นสนิม ภายในถังจะบรรจุนา้ ยาเคมี ที่นิยมใช้คือโซดาไฟ
เพือ่ ทาลายเชื้อโรคและไข่พยาธิต่างๆ

4. ข้ อมูลทีค่ วรนามาพิจารณาในการเลือกใช้ ระบบบาบัดและกาจัดสิ่ งปฏิกลู
เนื่องจากระบบบาบัดและก าจัด สิ่งปฏิกูลมีอยู่ หลายประเภท ในการเลือกใช้ประเภทใดนัน้ จาเป็ น ต้องมี
ข อ้ มูล ที่น ามาพิจารณาประกอบการเลือกใช้ให้เหมาะสมในแต่ ล ะท้องถิ่น โดยข อ้ มู ล ที่ค วรน ามาพิจารณาในการ
เลือกใช้ระบบบาบัดและกาจัดสืง่ ปฏิกูล ได้แก่
4.1 ข้ อมูลด้ านสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของท้ องถิ่น สภาพภูมปิ ระเทศ รวมหมายถึง ลักษณะของ
ดินในท้องถิน่ สภาพอุทกวิทยา ระดับของนา้ ใต้ดนิ ส่วนสภาพภูมอิ ากาศ เช่น อุณหภูมิ และปริมาณนา้ ฝนที่ตก เป็ น
ต้น ขอ้ มูลเหล่านี้จะนามาพิจารณาในการเลือกใช้ระบบ เช่ น พิจารณาที่ขอ้ มูลลักษณะของดินว่ามีความซึมนา้ ได้ดี
เพียงใด มีความเหมาะสมที่จะทาส้วมซึม หรือระบบซึมหรือไม่ พิจารณาที่ขอ้ มูลระดับของนา้ ใต้ดินว่าอยู่สูงแค่ ไหน
พิจารณาบริเวณทีต่ งั้ ของระบบว่าอยู่ใกล ้ ไกลจากแหล่งนา้ ธรรมชาติหรือนา้ ใช้ในการอุปโภคบริโภคมากน้อยเพียงใด
เป็ นต้น ซึง่ โดยทัว่ ไปแลว้ ก้นหลุมของส้วมที่มกี ารซึมของนา้ ออกได้ควรอยู่สูงกว่าระดับนา้ ใต้ดินอย่างน้อย 3 เมตร
เพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนลงสู่แหล่งนา้ ใต้ดินและควรอยู่ห่างจากแหล่งนา้ หรือบ่อนา้ อย่างน้อย 30 เมตร เพื่อป้ องกัน
การปนเปื้ อนลงสู่แหล่งนา้ หรือบ่อนา้
4.2 ข้ อมูลด้ านประชากร เช่ น จานวนของประชากร ความหนาแน่ นของประชากร ลักษณะของบ้านที่อยู่
อาศัย สุขภาพอนามัยของประชากรในทุกกลุ่มอายุ ระดับรายได้เศรษฐกิจของประชากร การศึกษาของประชากร เป็ น
ต้น ซึง่ ขอ้ มูลเหล่านี้จะนามาประกอบในการพิจารณาเลือกใช้ระบบ เช่น ถ้าประชากรอยู่กนั อย่างหนาแน่ นการเลือกใช้
ระบบทีม่ กี ลิน่ รบกวนอาจไม่เหมาะสม หรือถ้าประชากรมีรายได้นอ้ ย การเลือกใช้ระบบต้องพิจารณาเลือกระบบที่มี
ค่าใช้จ่ายทีเ่ หมาะสมไม่แพงเกินไป เป็ นต้น
4.3 ข้ อมูลด้ านระบบสาธารณูปโภคและการอนามัยสิ่งแวดล้ อมของท้ องถิ่น เช่ น มีระบบประปาหรือไม่ มี
ระบบบาบัดนา้ เสียรวมของชุมชนหรือไม่ ระบบบาบัดและกาจัดสิ่งปฏิกูลที่ใช้อยู่เป็ นเช่ นไร มีปญ
ั หาด้า นสิ่งแวดลอ้ ม
หรือไม่ เป็ นต้น ขอ้ มูลเหล่านี้จะนามาประกอบในการพิจารณาเลือกใช้ระบบดังนี้ เช่ น ถ้าในท้องถิ่นมีระบบประปา
อาจพิจารณาเลือกใช้ระบบบาบัดกาจัดสิ่งปฏิกูลที่เป็ นระบบใช้นา้ หรือถ้าในท้องถิ่นมีระบบบาบัดนา้ เสียของชุมชน
รวมอยู่ดว้ ย อาจเลือกใช้ระบบบาบัดและกาจัดสิ่งปฏิกูลที่เป็ นระบบใช้นา้ การบาบัดและกาจัดสิ่งปฏิกูลอยู่ภายนอก
แหล่งกาเนิดก็ได้ เป็ นต้น
4.4 ข้ อมูลด้ านองค์ ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมของท้ องถิ่น เช่ น ความสนใจในเรื่องสุขภาพอนามัย
ของประชาชน มีการรวมตัวเป็ นกลุ่มองค์กรในสังคมอะไรบ้าง ศาสนาและวัฒนธรรมของท้องถิ่นเป็ นเช่ นไร เป็ นต้น
ขอ้ มูลเหล่านี้จะนามาพิจารณาในการเลือกใช้ระบบในด้านการยอมรับของสังคมเป็ นสาคัญ
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5. ลักษณะของตัวเรื อนส้ วมทีถ่ ูกหลักสุ ขาภิบาล
ระบบบาบัดและกาจัด สิ่งปฎิกูล หรือส้วม นอกจากต้องเลือกใช้ร ะบบที่เหมาะสมและถูก หลัก สุ ข าภิบาล
ตามแต่ละท้องถิน่ แลว้ ตัวเรือนส้วมก็เป็ นอีกองค์ประกอบทีม่ คี วามสาคัญ เพราะเป็ นส่วนที่ปกปิ ดไม่ให้ผูอ้ ่นื มองเห็น
ผูท้ ท่ี าภาระกิจอยู่ ทัง้ ยังเป็ นส่วนป้ องกันแสงแดด ลมและฝน ตัวเรือนส้วมที่ดีตอ้ งมีความสะดวกสบายในการใช้ ไม่
เป็ นทีห่ มักหมมของเชื้อโรค เนื่องจากในปัจจุบนั ส้วมส่วนใหญ่ ในประเทศไทยเป็ นแบบใช้นา้ ในที่น้ ี จึงขอกล่าวถึงตัว
เรือนส้วมแบบใช้นา้ ควรมีลกั ษณะ ดังนี้
1) สร้างด้วยวัสดุทนทาน ทาความสะอาดง่าย มีระบบการขับเคลือ่ นอุจจาระและปัสสาวะลงสู่ท่เี ก็บกักที่
ป้ องกันสัตว์และแมลงซึง่ เป็ นพาหะนาโรคได้ และไม่มกี ลิน่ เหม็นหรือก่อความเดือดร้อนราคาญต่อผู ใ้ ช้รวมทัง้ ผูอ้ ยู่ใน
บริเวณใกลเ้ คียง การเลือกใช้วสั ดุภายในตัวเรือนเช่ น สุขภัณฑ์ พื้น และผนัง ต้องเป็ นวัสดุไม่ดูดซับนา้ ผิวเรียบ ทา
ให้ไม่เป็ นแหล่งหมักหมมของเชื้อโรคและกลิน่ เหม็น นอกจากนี้ควรใช้สอี ่อน เพราะจะทาให้ทราบว่าบริเวณไหน
สกปรกเพือ่ จะได้ทาความสะอาด รวมทัง้ ทาให้ผูใ้ ช้สว้ มรูส้ กึ ว่าห้องส้วมกว้างน่ าใช้ ไม่อดึ อัด
2) ขนาดพื้นทีภ่ ายในของห้องส้วมต้องไม่นอ้ ยกว่า 0.90 ตารางเมตรต่อหนึ่งทีน่ งั ่ และต้องมีความกว้างภายใน
ไม่นอ้ ยกว่า 0.90 เมตร ในกรณี ท่ใี ช้เป็ นห้องอาบนา้ ด้วยต้องมีพ้ นื ที่ภายในไม่นอ้ ยกว่า 1.50 เมตร นอกจากนี้ระยะ
ดิ่งระหว่างพื้นทีส่ ่วนตา่ สุดของคานหรือเพดาน หรือสิง่ อืน่ ทีต่ ดิ กับคานหรือเพดานไม่นอ้ ยกว่า 2.00 เมตร
3) ต้องมีช่องระบายอากาศไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบของพื้นทีห่ อ้ ง หรือมีพดั ลมระบายอากาศ
4) มีแสงสว่างไม่นอ้ ยกว่า 100 ลักซ์ หรือสว่างพอมองเห็นลายมือทีอ่ ยู่ห่างประมาณ 1ฟุตได้ชดั เจนเพื่อป้ องกัน
อุบตั ิเหตุขณะใช้สว้ ม การใช้หลังคาโปร่ งแสงเพื่อรับแสงจากธรรมชาติ จะช่ วยประหยัดพลังงาน แต่ ถา้ เลือกใช้วธิ ีน้ ี
ช่องรับแสงต้องไม่ตรงกับส่วนเก็บนา้ ภายในห้องส้วม และพื้นห้องส้วมต้องแห้งเกือบตลอดเวลาเพราะไม่เช่ นนัน้ จะ
เกิดตะไคร่นา้ ทัง้ ทีส่ ่วนเก็บนา้ และพื้นห้องส้วม
5) พื้นในห้องส้วมต้องมีความลาดเอียง ไม่นอ้ ยกว่า 1:100 เพื่อไม่ให้เกิดนา้ ขัง และมีจุดระบายนา้ ทิ้งอยู่ใน
ตาแหน่ งตา่ สุดของพื้นห้อง จุดระบายนา้ ทิ้งควรติดตัง้ ที่ดบั กลิน่ ย้อนและดักขยะด้วย เพื่อป้ องกันไม่ให้หอ้ งส้วมมี
กลิน่ เหม็นและท่ออุดตัน
นอกจากนี้ภายในตัวเรือนส้วมต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ส่งิ อานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่ น กระดาษชาระหรือนา้
สาหรับชาระ สบู่ลา้ งมือ ถังรองรับขยะมูลฝอย เป็ นต้น ไวด้ ว้ ย
กิจกรรม 9.3.2
1. การบาบัดสิ่ งปฏิกลู มีวตั ถุประสงค์ที่สาคัญอะไรบ้าง
2. การบาบัดและกาจัดสิ่ งปฏิกูลอาศัยหลักการใดในการบาบัดและกาจัด พร้อมทั้งให้เหตุผลว่าทาไมจึงใช้
หลักการดังกล่าว
3. ระบบบาบัดและกาจัดสิ่ งปฏิ กูลแบ่งออกเป็ นกี่ ประเภท อะไรบ้าง พร้ อมยกตัวอย่างระบบบาบัดและ
กาจัดสิ่ งปฏิกลู ในแต่ละประเภทด้วย
แนวตอบกิจกรรม 9.3.2
1. การบาบัดสิ่ งปฏิกลู มีวตั ถุประสงค์ที่สาคัญคือ

64-9 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดลอ้ ม
1) เพื่อทาลาย ลด หรื อควบคุมป้องกันการแพร่ กระจายของเชื้อโรคที่ปนมากับสิ่ งปฏิกลู
2) เพื่อทาการย่อยสลายสารอินทรี ยในสิ่ งปฏิกลู เพื่อป้องกันการเกิดมลพิษต่อสิ่ งแวดล้อมต่างๆ
2. การบาบัดและกาจัดสิ่ งปฏิกูลอาศัยหลักการบาบัดทางชี วภาพ ซึ่ งอาศัยจุลินทรี ยใ์ นการย่อยสลาย ทั้งนี้
เป็ นเพราะว่าองค์ประกอบหลักของสิ่ งปฏิกลู ประกอบด้วยสารอินทรี ยเ์ ป็ นส่ วนใหญ่
3. ระบบบาบัดและกาจัดสิ่ งปฏิกลู แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี้
1) ระบบบ าบัด และก าจัด สิ่ ง ปฏิ กู ล ภายนอกแห่ ง ก าเนิ ด แบบไม่ ใ ช้ น้ า ตัว อย่ า งเช่ น ส้ ว มถัง เท
ส้วมหลุมตัน เป็ นต้น
2) ระบบบาบัดและกาจัดสิ่ งปฏิกลู ณ แหล่งกาเนิด แบบไม่ใช้น้ า ตัวอย่างเช่น ส้วมหลุม ส้วมหลุมแบบ
VIP เป็ นต้น
3) ระบบบาบัดและกาจัดสิ่ งปฏิกูล ณ แห่ งกาเนิ ด แบบใช้น้ า ตัวอย่างเช่น ส้วมซึ ม ส้วมถังเกรอะบ่อซึ ม
ส้วมถังเกรอะรางซึ ม เป็ นต้น
4) ระบบบาบัดและกาจัดสิ่ งปฏิกลู ภายนอกแหล่งกาเนิด แบบใช้น้ า ตัวอย่างเช่น ระบบบาบัดและกาจัดสิ่ ง
ปฏิกลู อยูภ่ ายนอกแหล่งกาเนิดแบบใช้น้ าโดยมีการบาบัดขั้นต้นก่อน ส้วมเคมี เป็ นต้น
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เรื่องที่ 9.3.3
การขนถ่ ายและการใช้ ประโยชน์ จากสิ่ งปฏิกูล
ในการบาบัดและการกาจัดสิง่ ปฏิกูลใช้ระบบ/ส้วมรูปแบบต่าง ๆดังทีก่ ล่าวไว้ในเรื่องที่ 9.3.2 ซึง่ การบาบัดและกาจัด
ดังกล่าวเป็ นหน้าทีข่ องผูก้ ่อกาเนิด/ประชาชนทีต่ อ้ งจัดหาดาเนินการเอง และดูเหมือนการจัดการสิง่ ปฏิกูลจะครบถ้วนสมบูรณ์
แล ้ว แต่ในทางปฏิบตั แิ ล ้ว เมือ่ ใช้สว้ มไประยะเวลาหนึ่งอาจเกิดปัญหาขึ้นภายหลัง หรือเกิดส้วมเต็มขึ้นจึงจาเป็ นต้องมีการสูบ
หรือขนถ่ายสิง่ ปฏิกูลออกไปบาบัด/กาจัดให้ถกู หลักสุขาภิบาล ดังนัน้ ในการจัดการสิง่ ปฏิกูลแบบครบวงจรจึงต้องรวมการขนถ่าย
และการใช้ประโยชน์จากสิง่ ปฏิกูลด้วย

1. การขนถ่ ายสิ่ งปฏิกลู
ในการขนถ่ายสิง่ ปฎิกูล ตามบทบัญญัติ มาตรา 18 และมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ได้มอบอานาจให้ราชการส่วนท้องถิน่ มีอำนำจหน้าทีใ่ นการจัดการสิง่ ปฏิกูลในเขตท้องถิน่ ของตนเอง โดยราชการส่วนท้องถิน่
ดาเนินการเอง หรือมอบให้ผูอ้ น่ื ดาเนินการแทนภายใต้การควบคุมของราชการส่วนท้องถิน่ หรืออนุญาตให้เอกชนดาเนินการโดย
ทาเป็ นธุรกิจ (กิจการรถสูบสิง่ ปฏิกูล) ก็ได้ ทัง้ นี้เพือ่ เป็ นการป้ องกันและควบคุมการขนถ่ายและกาจัดสิง่ ปฏิกูลในขัน้ ตอนสุดท้าย
ให้เป็ นไปอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุขและปัญหาด้านอีน่ ๆตามมาในภายหลัง
1.1 หลักเกณฑ์ การขนถ่ ายสิ่ งปฏิกลู
การขนถ่ายสิง่ ฏิกูลโดยทัวไปมั
่ กใช้รถในการขนถ่ายทีเ่ รียกว่า รถสูบปฏิกูล หรือชาวบ้านมักเรียกว่า รถดูดส้วม
การขนถ่ายปฏิกูลมีหลักเกณฑ์ดงั นี้
1) รถสูบสิง่ ปฏิกูล ต้องได้รบั อนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก
2) รถสูบสิง่ ปฏิกูลต้องมีขอ้ ความว่า “รถสูบสิง่ ปฏิกูล” เลขทะเบียนใบอนุญาต (กรณีทต่ี อ้ งขอใบอนุญาตหลาย
ท้องถิน่ ให้พมิ พ์เฉพาะเลขทะเบียนใบแรก ส่วนใบอืน่ ๆให้เก็บสาเนาหลักฐานใบอนุญาตไว้ทร่ี ถ เพือ่ การตรวจสอบด้วย) ชื่อ
บริษทั หรือเจ้าของกิจการพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ไว้ดา้ นข้างทัง้ สองด้านของตัวรถโดยขนาดตัวอักษรต้องสู งไม่นอ้ ยกว่า 10
เซนติเมตร
3) ควรกาหนดสีของรถสูบสิง่ ปฏิกูล โดยกาหนดสีรถสู บสิง่ ปฏิกูลของเอกชนและของท้องถิน่ ให้ต่างกัน
4) รถสูบสิง่ ปฏิกูล ต้องมีลกั ษณะ ดังนี้
- ส่วนของรถทีใ่ ช้บรรจุสง่ิ ปฏิกูลต้องปกปิ ดมิดชิดไม่รวั ่ ซึม สามารถป้ องกันกลิน่ และสัตว์แมลงนาโรคได้ และมี
อุปกรณ์ในการเปิ ด-ปิ ด ฝาถังควรอยู่ดา้ นบนในสภาพทีใ่ ช้งานได้ดี
- ท่อหรือสายทีใ่ ช้สูบสิง่ ปฏิกูล ต้องอยู่ในสภาพดี ไม่รวั ่ ซึม
- มีป ั ๊มสูบสิง่ ปฏิกูลชนิดเฮพวี่ ดิวตี้ (Heavy Duty) หรือทีเ่ รียกว่าปั ๊มสู บตะกอนทีส่ ามารถสูบตะกอนทีส่ ามารถ
สูบ
ของแข็งได้และติดตัง้ มาตรวัดปริมาณของสิง่ ปฏิกูล และอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
5) ต้องมีอปุ กรณ์ทาความสะอาดประจารถ เช่น ถังใส่นา้ ไม้กวาด นา้ ยาฆ่าเชื้อโรค นา้ ยาดับกลิน่ เป็ นต้น
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6) ต้องมีชดุ ปฏิบตั ิงาน ประกอบด้วย เสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้ายางหุม้ แข้ง ผ้าปิ ดปาก/จมูก และชุดปฐมพยาบาล
เบื้องต้นประจารถ
7) ควรมีระบบการติดตาม ตรวจสอบเพือ่ ให้สง่ิ ปฏิกูลทีส่ ู บมาจากทีต่ ่างๆถูกนาไปการบาบัด/กาจัดอย่างถูกต้อง โดย
ไม่มกี ารนาไปทิ้งตามทีห่ รือทางสาธารณะ หรือสวน ไร่ นา เช่น มีแบบบันทึกรับ-ส่งสิง่ ปฏิกูล เป็ นต้น
1.2 ข้ อควรปฏิบัตใิ นการขนถ่ ายสิ่ งปฏิกลู
การขนถ่ายปฏิกูลมีขอ้ ควรปฏิบตั ดิ งั นี้
1) ดาเนินการสูบสิง่ ปฏิกูลในช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม มีการป้ องกันกลิน่ ไม่ให้รบกวนบ้านข้างเคียงจนเป็ นเหตุราคาญ
และขณะทีท่ าการสูบสิง่ ปฏิกูล ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง ผ้าปิ ดปาก/จมูก และรองเท้ายางหุม้ แข้ง และใช้นา้ ยาดับ
กลิน่ เพือ่ ป้ องกันการรบกวนผูอ้ ยู่อาศัยข้างเคียงด้วย
2) เมือ่ ทาการสูบสิง่ ปฏิกูลเสร็จแล ้ว ให้ทาความสะอาดท่อหรือสายดูดสิง่ ปฏิกูล โดยการดูดนา้ สะอาดจากถัง และ
ทาความสะอาดด้านนอกของท่อหรือสายทีส่ มั ผัสสิง่ ปฏิกูลด้วยนา้ ยาฆ่าเชื้อ (เช่นไลโซล 2%) ด้วย นอกจากนี้กรณีทม่ี สี ง่ิ ปฏิกูล
หกเรี่ยราดให้ทาความสะอาดด้วยนา้ ยาฆ่าเชื้อ แล้วทาความสะอาดด้วยนา้ อีกครัง้ หนึ่ง
3) ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องลา้ งมือด้วยสบู่ทกุ ครัง้ หลังสูบสิง่ ปฏิกูลแต่ละครัง้ และทาความสะอาดร่างกายในส่วนทีเ่ ปรอะ
เปื้ อน นอกจากนี้ตอ้ งทาความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้ายางหุม้ แข้ง ทุกวันหลังการปฏิบตั ิงาน
4) รถสูบสิง่ ปฏิกูลทีใ่ ห้บริการแลว้ ต้องทาความสะอาดภายในตัวถังอย่างน้อย วันละ 1 ครัง้ และนา้ เสียทีเ่ กิดจาก
การล้าง ต้องกาจัดโดยระบบบาบัดนา้ เสีย หรือปล่อยลงสูล่ านทรายซึมชนิดร่องซึม โดยต้องอยู่หา่ งจากแหล่งนา้ ดืม่ นา้ ใช้ ไม่นอ้ ย
กว่า 30 เมตร
5) มีการตรวจสุขภาพของผูป้ ฏิบตั ิงาน อย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้ โดยเฉพาะการตรวจสอบโรคระบบทางเดินอาหาร และ
ผูข้ ออนุญาตและผูป้ ฏิบตั ิงานต้องได้รบั การอบรมเกี่ยวกับงานทีป่ ฏิบตั จิ ากราชการส่วนท้องถิน่ ทีก่ าหนด
6) ห้ามนารถสูบสิง่ ปฏิกูลไปใช้ในกิจการอืน่ และต้องดูแลมิให้ขอ้ ความทีพ่ มิ พ์บนตัวถังรถลบเลือน รวมทัง้ ต้องมี
ใบอนุญาต และใบผ่านการอบรมติดประจารถ

2. การใช้ ประโยชน์ จากสิ่ งปฏิกลู
เนื่องจากสิ่งปฏิกูลมีองค์ประกอบที่เป็ นสารอิน ทรียแ์ ละและแร่ ธาตุต่าง ๆ จึงสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ดังนัน้ กระบวนการสุดท้ายของการจัดการสิง่ ปฏิกูลคือการนาสิง่ ปฏิกูลไปใช้ประโยชน์ รายละเอียดพอสังเขปเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์จากสิง่ ปฏิกูล ดังนี้
2.1 แหล่ งของสิ่ งปฏิกลู ที่สามารถนามาใช้ ประโยชน์
สิง่ ปฏิกูลทีส่ ามารถนามาใช้ประโยชน์ได้มาจากแหล่งต่างๆ ทีส่ าคัญดังนี้
1) สิง่ ปฏิกูลทีเ่ ก็บกักไวใ้ นถังหรือหลุมส้วมต่างๆ (Night Soil) เช่น จากส้วมถังเท เป็ นต้น
2) สิง่ ปฏิกูลทีเ่ ป็ นของแข็งจากส้วมหลวม (Pit Privy)
3) สิ่งปฏิกูลในรู ปตะกอนกึ่งของแข็ง (Sludge) และฝ้ า (Scum) รวมทัง้ ของเหลว (Liquor) จากถังเกรอะ
ถังบาบัดสาเร็จรูปส้วมหลุมตัน ส้วมซึม และส้วมเคมี
ในทางปฏิบตั มิ กั นาเฉพาะสิง่ ปฏิกูลส่วนทีอ่ ยู่ในรู ปของแข็ง หรือกึ่งของแข็งจากแหล่งต่างๆ ดังกล่าวขา้ งต้น
ไปใช้ประโยชน์
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2.2 แนวทางการใช้ ประโยชน์ จากสิ่ งปฏิกลู
โดยทัว่ ไปแลว้ สิ่งปฏิกูลสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ 2 แนวทางที่สาคัญคือ ใช้ในการเพาะปลูกพืช (Use in
Agriculture) และใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ (Use in Aquaculture)
1) ใช้ ใ นการเพาะปลู ก พืช สิ่ง ปฏิกู ล มีอ งค์ป ระกอบที่ส าคัญ เป็ น สารอิน ทรี ย ์แ ละแร่ ธ าตุ อ่ืน ๆ ซึ่ง เป็ น
สารอาหารที่ส าคัญ แก่ ก ารเจริญ เติบโตของพืช เช่ น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซีย ม เป็ น ต้น ดังนัน้ จึง
สามารถนาสิง่ ปฏิกูลมาใช้ในการเพาะปลูกพืชได้
อย่างไรก็ตามการใช้สง่ิ ปฏิกูลในการเพาะปลูกพืชควรให้ความสนใจและระมัดระวังในเรื่องการแพร่ กระจาย
ของเชื้อโรคและหนอนพยาธิต่างๆ เนื่องจากเชื้อโรคและหนอนพยาธิสามารถมีชีวติ อยู่รอดในนา้ เสีย ดินและพืชผั ก
ต่างๆ ได้เป็ นเวลานาน ดัง ตารางที่ 9.4 ซึ่งระยะเวลาการรอดชีวติ ดังกล่าวเป็ นค่ าเฉลีย่ โดยประมาณ ทัง้ นี้ข้ นึ อยู่กบั
ปัจจัยอืน่ ๆ ด้วย เช่น สภาพความชื้น อุณหภูมิ จานวนของเชื้อต่างๆ เป็ นต้น
ตารางที่ 9.4 ระยะเวลาการมีชีวติ ของเชื้อโรคและหนอนพยาธิบางชนิด
เชื้อโรคและหนอนพยาธิ
ระยะเวลาการมีชีวติ รอด
นา้ เสีย
ดิน
แบคทีเรีย
2-3 วันถึง 3 เดือน
Vibrio cholerae
< 3 อาทิตย์
1 เดือน
Fecal coliform
< 2 เดือน
3 เดือน
ไวรัส
1-2 เดือน
Entero viruscs
< 3 เดือน
3 เดือน
โปรโตซัว
2 – 3 วัน ถึง 2-3 สัปดาห์
Entamoeba spp.
25 วัน
< 3 สัปดาห์
ไข่และตัวอ่อนของหนอนพยาธิ
หลายเดือน
Ancylostoma.spp.
3 เดือน
< 3 เดือน
Ascaris spp.
หลายเดือน
1 ปี

พืชผัก
< 5 วัน
< 1 เดือน
< 2 เดือน
< 10 วัน
< 1 เดือน
< 3 เดือน

หมายเหตุ  คือ ประมาณ ; < คือ น้อยกว่า
ที่มา: ปรับปรุงจาก WHO, A guide to the development of on-site sanitation. 1992.

การใช้ส่งิ ปฏิกูลในการเพาะปลูกพืชจึงไม่แนะนาให้ใช้ส่งิ ปฏิกูลสด (Raw or Fresh Excreta) เนื่องจากจะ
เป็ นการแพร่เชื้อโรคต่างๆ รวมทัง้ ไม่มคี วามปลอดภัยกับเกษตรกรผูใ้ ช้
โดยทัว่ ไปในทางปฏิบตั ิแนะนาให้นาสิ่งปฏิกูลที่ผ่านการบาบัดหรือผ่านการย่อยสลายมาแลว้ ประมาณ 1 ปี
มาใช้ (กรณี ท่ผี ่านการบาบัดหรือการย่ อยสลายที่อุณหภูมปิ กติของบรรยากาศ) ทัง้ นี้เพื่อให้มนั ่ ใจได้ว่าเชื้อโรคต่างๆ
(ทีส่ าคัญคือ ไข่และตัวอ่อนของหนอนพยาธิ) ได้ถูกทาลายหมดแลว้ รวมทัง้ ได้เกิดการย่อยสลายสารอินทรียแ์ ละธาตุ
สารอาหารอืน่ ๆ ให้เปลีย่ นไปอยู่ในรูปที่พชื สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้งา่ ยด้วย
ในกรณี ท่ตี อ้ งการนาสิ่งปฏิกูลมาใช้ในการเพาะปลู กพืชให้เร็วขึ้น อาจนาสิ่งปฏิกูล ไปหมัก (Composting)
รวมกับขยะมูลฝอยอินทรียอ์ น่ื ๆ เพือ่ เพิม่ ปริมาณสารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียมให้กบั ผลผลิตที่ได้จาก
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การหมัก การหมัก โดยใช้ส่ิ งปฏิกู ล เพีย งอย่ างเดีย วนัน้ ไม่ มีค วามเหมาะสมเนื่ องจาก อัตราส่ วนของคาร์บอนต่ อ
ไนโตรเจน (C/N) ของสิง่ ปฏิกูลมีค่าประมาณ 8:1 (สภาวะที่เหมาะสมสาหรับการหมักค่ า C/N ควรเป็ น 30:1) ซึ่งจะ
เห็นได้ว่ามีค่าไนโตรเจนคอ่นขา้ งสูง แต่มคี ่าคาร์บอนตา่ ดังนัน้ จึงควรนาไปหมักผสมรวมกับขยะมูลฝอยอินทรียอ์ ่นื ๆ
เพื่อเพิ่ม ค่ า คาร์บ อนในกระบวนการหมัก นี้ สามารถทาลายเชื้อ โรคและหนอนพยาธิต่ างๆ ได้ภ ายในระยะเวลา
ประมาณ 2 เดือน เนื่องจากอุณหภูมใิ นการหมักจะสูงรวมทัง้ ช่วยให้การเปลีย่ นรูปของสารอินทรียต์ ่างๆ เร็วขึ้นด้วย
การใช้สง่ิ ปฏิกูลในการเพาะปลูก พืชนอกจากต้องใช้เฉพาะสิ่งปฏิกูลที่ผ่านการบาบัดหรือผ่านการย่อยสลาย
ดังที่กล่าวขา้ งต้นแลว้ เพื่อความปลอดภัยมากขึ้นควรต้องคานึงถึงชนิดของพืชที่ใช้ส่งิ ปฏิกูลในการเพาะปลู กด้วย
โดยไม่ควรใช้สง่ิ ปฏิกูลในการเพาะปลูกพืชทีส่ ามารถนามาบริโภคสดหรือมักนิยมบริโภคสดๆ เช่ น พวกผักที่นามาทา
สลัด เป็ นต้น
2) ใช้ ในการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้า สิงปฏิกูลสามารถนามาใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ ได้เนื่องจากมีสารอาหารที่
สาคัญคือไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ซึ่งช่ วยให้เกิดการเจริญเติบโตของสาหร่ าย (Algae) และพืชนา้ ต่างๆ ทาให้เป็ น
แหล่งอาหารของปลาหรือสัตว์นา้ ต่างๆ ในบ่อเลี้ยง
การใช้สง่ิ ปฏิกูลในการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ ควรให้ความสนใจและระมัดระวังในเรื่องการแพ่กระจายของเชื้อโรค
และหนอนพยาธิต่างๆ เช่นเดียวกับใช้ในการเพาะปลูก เนื่องจากเชื้อโรคหรือหนอนพยาธิต่างๆ สามารถติดไปกับตัว
ปลาและติ ด ต่ อ ไปยัง ประชาชนผู บ้ ริ โ ภคได้ หรื อ หนอนพยาธิ บ างชนิ ด อาจแพร่ ก ระจายเข า้ โฮสต์ก่ึ ง กลาง
(Intermediate Host) ทาให้มวี งจรชีวติ อยู่ในบ่อเลี้ยงปลา เช่ น พยาธิใบไม้เลือด (Schistosoma) จะอาศัยหอยนา้
จืด เป็ น โฮสต์ก่ึงกลาง เป็ น ต้น การใช้ส่ิงปฏิกู ล ในการเพาะเลี้ย งสัตว์น า้ จึง มีข อ้ แนะน าเช่ น เดีย วกับการใช้ในการ
เพาะปลูกพืช
นอกจากนี้ได้มขี อ้ แนะนาสาหรับการจับปลาที่เลี้ยงในบ่อ ซึ่งมีการใช้ส่งิ ปฏิกูลในการเพาะเลี้ยงว่า ควรจับ
ปลามาพัก ไว้ในบ่อ ซึ่งมีน า้ สะอาดอย่ างน้อ ย 2-3 สัปดาห์ ก่ อนน าไปบริโภค เพื่อ ก าจัด สื่งตกค้างและกลิ่น ต่ างๆ
รวมทัง้ ลดการปนเปื้ อนของจุลนิ ทรียต์ ่ างๆ จากสิ่ งปฏิกูล อย่ างไรก็ตามวิธีท่แี นะนานี้ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะ
กาจัดเชื้อโรคต่างๆ จากตัวปลาได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากการปนเปื้ อนดังกล่าวจะมีปริมาณน้อยมาก
โดยสรุ ปส าหรับประเทศไทยเรา ประชาชนส่ วนใหญ่ ย งั ประกอบอาชีพ ทางด้านเกษตรกรรม จึงมีค วาม
เหมาะสมในการนาสิ่งปฏิกูลมาใช้ประโยชน์ เพื่อช่ วยลดต้นทุนในการผลิตลง อย่ างไรก็ตามกระบวนการที่นามาใช้
ต้องระมัดระวัง ไม่ให้เกิดการแพร่ กระจายของเชื้อโรคและหนอนพยาธิต่างๆ เป็ นสาคัญ การใช้ประโยชน์จากสิ่ง
ปฏิกูล จึงจะเกิด ประโยชน์ส มบูร ณ์ สูงสุ ด ทัง้ นี้ องค์ก ารอนามัย โลก ( WHO)ได้ก าหนดเกณฑ์ม าตรฐานการนาสิ่ง
ปฏิกูลมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรดังตารางที่ 9.5
2.3 รู ปแบบการใช้ ประโยชน์ จากสิ่ งปฏิกูลที่กรมอนามัยแนะนา
ราชการส่วนท้องถิน่ เป็ นหน่ วยงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้มภี าระหน้าที่ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลเมื่อส้วมเต็มเพื่อ
นาไปบาบัด ก่ อนปล่อยออกสู่ ส่ิงแวดล อ้ มหรือน าไปใช้ประโยชน์ ดังนัน้ ราชการส่ วนท้องถิ่นจึงจาเป็ น ต้องมีระบบ
บาบัด/กาจัดสิง่ ปฏิกูลรวมจากรถสูบสิง่ ปฏิกูล
ระบบบาบัดและกาจัดสิง่ ปฏิกูลรวม ตามหลักวิขาการต้องเป็ นระบบที่สามารถป้ องกันพิษภัย การก่ อให้เกิด
โรค เหตุเดือดร้อนราคาญ สภาพอันน่ ารังเกียจ และลดผลกระทบต่ อ สุขภาพและสิ่งแวดลอ้ มได้ รวมทัง้ ควรเป็ น

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดลอ้ ม 9-69
ระบบที่สามารถนาสิ่งปฏิกูลไปใช้ประโยชน์ได้อีกด้วย เนื่องจากสิ่งปฏิกูลมีองค์ประกอบส่วนใหญ่ เป็ นสารอินทรีย ์
ดังนัน้ ระบบบาบัดและกาจัดสิง่ ปฏิกูลรวม จึงอาศัยหลักการคลา้ ยกับระบบบาบัดนา้ เสียทางชีวภาพหรือนา้ เสียชุมชน
ตารางที่ 9.5 เกณฑ์ มาตรฐานการนาสิ่ งปฏิกูลมาใช้ ประโยชน์ ทางการเกษตร
ประเภท
ปริมาณทีย่ อมรับได้
ไข่พยาธิ
แบคทีเรีย E.Coli
(จานวน ต่อ กรัมหรือลิตร) (จานวน ต่อ กรัมหรือ100 มิลลิลติ ร)
อุจจาระหรือกากตะกอนที่ผ่านการบาบัด
< 1 /กรัม
< 1 000/กรัม
จากระบบ
น ้า ที่ผ่ า นการบ าบัด แล ว้ ส่ ง ไปใช่ ส าหรับ
< 1 /ลิตร
< 105 /100 มิลลิลติ ร
การเกษตรในพื้นทีจ่ ากัด
ยอมรับได้ถงึ < 106 /100 มิลลิลติ ร
สาหรับบางกรณี
น ้า ที่ผ่ า นการบ าบัด แล ว้ ส่ ง ไปใช้ส าหรับ
< 1 /ลิตร
< 103 /100 มิลลิลติ ร
การเกษตรในพื้นทีป่ ลูกพืชสาหรับกินดิบ
ยอมรับได้ถงึ < 104 /100 มิลลิลติ ร
สาหรับการปลูกพืชใบทีเ่ จริญเติบโต
หรือเกษตรหยดนา้
ทีม่ า : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข การจัดการสุขาภิบาลอย่างยัง่ ยืนและเป็ นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ ม 2553

ระบบที่ส ามารถน ามาใช้เ ป็ น ระบบบ าบัด และก าจัด สิ่ง ปฏิกู ล รวม เช่ น ระบบหมัก ชนิ ด ไร้อ ากาศ ( Anaerobic
Digestion) หรือระบบบ่อผึ่งหรือบ่อปรับเสถียร (Stabilization Ponds) หรือระบบบึงประดิษฐ์แบบไหลแนวดิ่ง
(Vertical-flow Constructed Wetland) หรือระบบตะกอนเร่ ง (Activated Sludge) เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึง่ เป็ นหน่ วยงานทีส่ นับสนุ น ทางวิชาการได้แนะนาให้หน่ วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ใช้
ระบบบาบัดสิง่ ปฏิกูลแบบหมักเป็ นปุ๋ยตามแนวพระราชดาริ
ระบบดังกล่าวเป็ นการบาบัดสิ่งปฏิกูลด้วยวิธีการหมักย่อยสลายในถังปิ ด(Anaerobic Digestion) โดย
อาศัย จุล ิน ทรีย ช์ ่ วยย่ อยสลายสิ่ง ปฏิกู ล ระบบบ าบัด แบบนี้ เป็ น ระบบที่ดีร ะบบหนึ่ ง เพราะมีก รรมวิธี ท่ีไ ม่ ยุ่ งยาก
จนเกิน ไป และยัง มีผลพลอยได้เป็ น ประโยชน์ทางด้านการเกษตรคือ ปุ๋ย อิน ทรีย ์จากกากตะกอนของอุจจาระที่
ปลอดภัยจากเชื้อโรค ไม่เป็ นแหล่งเพาะพันธุ แ์ มลงวัน และมีคุณค่ าในการเป็ นธาตุอาหารสาหรับพืช นอกจากนี้นา้
จากลานทรายกรองก็เป็ นปุ๋ยนา้ ที่มคี ุณค่ าและปลอดภัยเช่ นกัน หลักการที่สาคัญ ของระบบ คือ ต้องหมักสิ่งปฏิกูล
ในถังปิ ดนานอย่างน้อย 28 วัน แลว้ ปล่อยสิง่ ปฏิกูลทีห่ มักแลว้ ลงบนลานทรายกรอง (Sand Drying Bed) ตากแดด
ให้แห้งสนิท (ความชื้นไม่เกินร้อยละ 5.8) เพือ่ ทาลายเชื้อแบคทีเ่ รียทีท่ าให้เกิดโรคและไข่พยาธิ
ระบบนี้มสี ่วนประกอบทีส่ าคัญ 3 ส่วนคือ
1) ถังหมักแบบปิ ด ประกอบด้วยถังคอนกรีตที่ก่อสร้างขึ้นจานวนไม่นอ้ ยกว่า 28 ถัง เพื่อความสะดวกใน
การจัดการ แนะนาให้มจี านวน 31 ถังเท่ากับจานวนวันที่มากที่สุดใน 1 เดือน ถังหมักแต่ละถังต้องมีฝาปิ ดมิดชิด มี
ท่อระบายอากาศ ภายในถังหมักจะบรรจุส่งิ ปฏิกูล ที่ได้จากรถสู บสิ่งปฏิกูล ที่ไปสู บมาจากส้วมตามบ้านเรือนและ

70-9 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดลอ้ ม
อาคารประเภทต่างๆ แลว้ นามาถ่ายลงในถังหมัก ภายในถังหมักจะเกิดการย่อยสลายสิ่งปฏิกูลโดยแบคทีเรียชนิดที่
ไม่ตอ้ งการออกซิเจน (Anaerobic Bacteria) ทาการหมักอย่างน้อย 28 วัน เพือ่ ทาลายเชื้อโรค พยาธิและไข่พยาธิท่ี
ปะปนมากับสิง่ ปฏิกูล
2) ลานทรายกรอง ภายหลังจากสิ่งปฏิกูลและนา้ ที่ทาการหมักในถังหมักจนครบเวลาตามกาหนดแลว้ จึง
ปล่อยลงสู่ลานทรายกรอง ซึง่ จะทาหน้าทีก่ รองสิง่ ปฏิกูลให้เหลือตกค้างอยู่ดา้ นบน ส่วนนา้ จะซึมผ่านลานทรายกรอง
สู่ท่อรับนา้ ด้านล่างเพือ่ รวบรวมนาไปสู่บ่อพักนา้ เก็บไว้รดต้นไม้ แต่ถา้ จะปล่อยทิ้งต้องบาบัดนา้ ให้ได้มาตรฐาน ก่ อน
ปล่อยสู่แหล่งนา้ สาธารณะ สาหรับตะกอนที่ตากบนลานทรายกรองนัน้ ให้ตากแดดจนแห้งความชื้นไม่เกินร้อยละ
5.8 เพือ่ ให้แน่ ใจว่าไข่พยาธิถูกทาลายหมด จากนัน้ จึงนาไปย่อยหรือบดให้มขี นาดเล็กลง เพือ่ นาไปใช้เป็ นปุ๋ยต่อไป
3) บ่อผึง่ หรือระบบบาบัดนา้ ทีอ่ อกจากลานทรายกรอง ใช้ในกรณี ท่ไี ม่ได้นานา้ ที่ซมึ ผ่ านลานทรายกรองไปใช้
ประโยชน์ จะต้องบาบัดให้ได้มาตรฐานนา้ ทิ้งก่อนปล่อยออกสู่แหล่งนา้ สาธารณะ
นอกจากนี้เพือ่ ให้ระบบดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ในการดาเนินการจึงต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาระบบฯ
โดยเฉพาะและอยู่ประจาทีร่ ะบบฯ มีหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ ดังนี้
- เจ้าหน้าทีต่ อ้ งสวมถุงมือยางและรองเท้าหุม้ แขง้ ขณะปฏิบตั งิ าน
- เจ้าหน้าทีต่ อ้ งดูแลให้รถสูบสิง่ ปฏิกูลถ่ายสิง่ ปฏิกูลลงถังหมักตรงตามถังที่กาหนดในแต่ละวัน เพื่อให้มนั ่ ใจ
ว่าสิง่ ปฏิกูลหมักนานอย่างน้อย 28 วัน (กรณี มคี วามจาเป็ นต้องใส่ส่งิ ปฏิกูลหลายๆ ครัง้ หรือหลายๆ วัน ในหนึ่งถัง
เนื่องจากสิ่งปฏิกูลยังไม่เต็มถัง ให้เริ่มต้นนับจากวันที่ใส่ส่งิ ปฏิกูลครัง้ สุดท้าย) จึงจะปล่อยสิ่งปฏิกูลลงสู่ลานทราย
กรอง
- ต้องปิ ด ฝาถังหมัก ทุก ครัง้ หลังจากถ่ า ยสิ่งปฏิกู ล ลงในถังหมัก แล ว้ ในกรณี ท่ีมีส่ิง ปฏิกู ล หกเรี่ ย ราด
เจ้าหน้าทีจ่ ะต้องใช้ไลโซน 2% ราดลงบนพื้นทีน่ นั้
- เจ้าหน้าทีด่ ูแลระบบต้องลงบันทึกเลขทีร่ ถสูบสิง่ ปฏิกูลและปริมาตรสิง่ ปฏิกู ลทีน่ ามาถ่ายทุกครัง้ เพือ่ ป้ องกัน
ไม่ให้รถนาสิง่ ปฏิกูลไปทิ้งทีอ่ น่ื
- ทุกครัง้ ทีป่ ล่อยสิง่ ปฏิกูลจากถังหมัก เมื่อสิ่งปฏิกูลไหลออกเกือบจะหมดให้ใช้ไม้แหย่ท่อระบายเพื่อช่ วยให้
ตะกอนทีค่ า้ งอยู่กน้ ถังหมักไหลออกมาให้หมด และควรใช้นา้ ฉีดไล่ตะกอนทีค่ า้ งอยู่กน้ ถังหมักอย่างน้อย 3 เดือนต่อ
ครัง้
- การดู แลลานทรายกรอง คือ ให้ทาความสะอาดหน้าลานทรายกรองเมื่ออัตราการซึมเริ่มช้าลง โดยใช้
อุปกรณ์ลอกหน้าลานทรายกรองออกแลว้ เติมทรายใหม่ และต้องคอยเติมทรายให้ได้ความสูงตามทีก่ าหนดไว ้
- การโกยตะกอนทีต่ ากแห้งแลว้ ไปทาปุ๋ย เพือ่ ให้แน่ ใจว่าตะกอนแห้งสนิทจริงๆ ให้ท้ งิ ไว้นาน 3 วัน หลังจาก
ทีต่ ะกอนแห้งแลว้ จึงโกยตะกอนนาไปบดก่อนนาไปใช้เป็ นปุ๋ย
- หากมีอปุ กรณ์ส่วนใดชารุด ต้องแจ้งซ่อมทันที
- เจ้าหน้าทีท่ กุ คนต้องได้รบั การอบรมความรูเ้ กี่ยวกับการดูแลและบารุงรักษาระบบก่ อนเขา้ รับหน้าที่ รวมทัง้
ต้องได้รบั การตรวจสุขภาพประจาปี อย่างน้อย 2 ครัง้ โดยเฉพาะการตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดลอ้ ม 9-71

กิจกรรม 9.3.3
1. ทาไมจึงต้องมีการขนถ่ายสิ่ งปฏิกลู และเป็ นหน้าที่ของใครในการดาเนินการ
2 แนวทางในการใช้ประโยชน์จากสิ่ งปฏิกลู ที่สาคัญมีอะไรบ้าง
3 รู ปแบบการใช้ประโยชน์จากสิ่ งปฏิกลู ที่กรมอนามัยแนะนาแก่หน่วยราชการส่ วนท้องถิ่น คือ
รู ปแบบใด มีหลักการอย่างไร
แนวตอบกิจกรรม 9.3.3
1.เนื่ อ งจากเมื่ อ ใช้ส้ ว มไประยะเวลาหนึ่ งอาจเกิ ด ปั ญ หาขึ้ น ภายหลัง หรื อเกิ ด ส้ ว มเต็ ม ขึ้ น จึ ง
จาเป็ นต้องมี การสู บหรื อขนถ่ายสิ่ งปฏิ กูลออกไปบาบัด /กาจัดให้ถูกหลักสุ ข าภิ บาล และเป็ นหน้า ที่ ของ
ราชการส่ วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535
2 แนวทางในการใช้ประโยชน์จากสิ่ งปฏิกลู ที่สาคัญคือ
- ใช้ในการเพาะปลูกพืช
- ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
3. ระบบบาบัดสิ่ งปฏิ กูล แบบหมักเป็ นปุ๋ ยตามแนวพระราชดาริ มี หลัก การที่ สาคัญ คื อ ต้อ ง
หมักสิ่ งปฏิ กูลในถังปิ ดนานอย่างน้อย 28 วัน แล้วปล่ อยสิ่ งปฏิ กูลที่หมักแล้วลงบนลานทรายกรอง
(Sand Drying Bed) ตากแดดให้แห้งสนิ ท (ความชื้ นไม่เกินร้อยละ 5.8) เพื่อทาลายเชื้ อแบคที่เรี ยที่ทา
ให้เกิดโรคและไข่พยาธิ จากนั้นจึงนาไปย่อยหรื อบดให้มีขนาดเล็กลง เพื่อนาไปใช้เป็ นปุ๋ ยต่อไป
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บรรณานุกรม
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล ้อม (2536) การศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมของ
วิธกี ารกาจัดมูลฝอย รายงานฉบับสมบูรณ์ เล่มที่ 2. กรุงเทพมหานคร
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล ้อม (2544) เกณฑ์ มาตรฐาน และแนวทางการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม (2546) รวมเอกสารคู่มอื แนวทางและข ้อกาหนดเบื้องต้น
การลดและใช้ประโยชน์ขยะ กรุงเทพมหานคร
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ ม (2547) รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสารวจและ
วิเคราะห์
องค์ประกอบของขยะมูลฝอยชุมชนของ เทศบาลทัวประเทศ
่
กรุงเทพมหานคร
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม (2547) คู่มอื การทาปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอย
กรุงเทพมหานคร
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม (2550) คู่มอื ประชาชนเพือ่ การลด คัดแยก และใช้
ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน กรุงเทพมหานคร ห ้างหุ ้นส่วนจากัด กชกร พับลิชชิง
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม (2550) คู่มอื การปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีอ่ งค์กรปกครอง
ส่วนท ้องถิน่ ในการเก็บรวบรวม ขนส่งและกาจัดของเสียอันตรายจากชุมชน กรุงเทพมหานคร อุษาการพิมพ์
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม (2552) คู่มอื แนวทางและข ้อกาหนดเบื้องต้น การลดและ
ใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย กรุงเทพมหานคร บริษทั ฮีซ ์ จากัด
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม (2552) คู่มอื สาหรับผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างครบวงจร กรุงเทพมหานคร
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม (2552) การกาจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม (2555) คู่มอื การจัดทาโครงการศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียดระบบจัดการมูลฝอยแบบครบวงจรสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กรุงเทพมหานคร
บริษทั รุ่งเรืองสู ง พริ้นติ้ง จากัด .
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม (2557) หลักเกณฑ์และเอกสารทีเ่ กีย่ วข ้องกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย กรุงเทพมหานคร
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม (2558) สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี
พศ 2557 กรุงเทพมหานคร
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข การจัดการสุขาภิบาลอย่างยังยื
่ นและเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล ้อม (2553) กรุงเทพมหานคร
สานักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ส ้วมสะอาดได้มาตรฐาน (2556) กรุงเทพมหานคร บริษทั สามเจริญพาณิชย์
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข คู่มอื ประชาชน ปฏิกูลเพิม่ พูนประโยชน์ (2558) กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์สานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2558) คู่มอื การจัดการปฏิกูล (แบบครบวงจร) นนทบุรี
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กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม (2555) แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิง่ แวดล ้อม
แห่งชาติ ฉบับที ่ 2 พ.ศ. 2555-2559 สานักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึ ก
กรุงเทพมหานคร
ธงชัย พรรณสวัสดิ์ และคณะ (2530) นา้ เสียชุมชนและปัญหามลภาวะทางนา้ ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล รายงาน
การศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน
ธงชัย พรรณสวัสดิ์ บรรณาธิการ (2537) คู่มอื สาหรับเจ้าของอาคาร/ภัตตาคาร และผู ้รับจ้างติดตัง้ ระบบบาบัดนา้ เสียแบบ
ติด
กับที ่ กรุงเทพมหานคร เรือนแก้วการพิมพ์
ธเรศ ศรีสถิตย์ (2553) วิศวกรรมการจัดการมูลฝอยชุมชน กรุงเทพมหานคร สานักพิมพ์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บุญส่ง ไข่เกษ (2537) การบาบัดและกาจัดนา้ เสียจากบ ้านพักอาศัยด้วยระบบติดกับที ่ กรุงเทพมหานคร
ปรีชา ลอเสรีวานิช และปราโมช เชี่ยวชาญ (2556) การจัดการขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูลในเอกสารการสอน ชุดวิชาอนามัย
สิง่ แวดล ้อม (หน่วยที6่ ,หน้า367 - 443 พิมพ์ครัง้ ที ่ 16 ) นนทบุรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พัฒนา มูลพฤกษ์ (2539) อนามัยสิง่ แวดล ้อม กรุงเทพมหานคร ห ้างหุ ้นส่วนจากัด เอ็น.เอส.แอล.พริ้นติ้ง
Cheremisinoff,P.(1992)Waste Incineration Handbook. Butterworth Heinemann, Litd. Great Britain: Oxford
Daniel, D. Geotechnical (1993).Practice for Waste Disposal. London: Chapman & Hall
Kreith, F. (1994).Handbook of Solid Waste Management. New York: McGraw-Hill, Inc.
Lund, H. (1993).The McGraw-Hill Recycling Handbook. New York: McGraw-Hill, Inc.
Mara, D. and Cairncoss. S. (1989) Guidelines for the safe use of wastewater and excreta in agriculture
and aquaculture. England. WHO
Paccey, A., eds (1978). Sanitation in Developing Country. New York: John Wiley & Sons, Inc.
Salvato, J.A.Jr.( 1992). Environmental Engineering and Sanitation.3rded. New York: John Wiley & Sons,
Inc.
Tchobanoglous, G., Theisen, H. and Vigil. S (1993). Integrated Solid Waste Management: Engineering
Principles and Management Issues. Singapore: McGraw-Hill Inc..
Tchobanoglous, G., Theisen, H. and Eliassen, R.(1977) Solid Wastes: Engineering Principles and
Management Issuses. Tokyo: McGraw-Hill Kogakusha, Ltd.
Techobanoglous, G.,Kreith F.,(2002) Handbook of Solid Waste Mangement: 2nd ed Singapore: McGrawHill Inc
The World Bank. (1980). Health Aspects of Excreta and Sullage Management-A-State-of-The Art-Review.
Appropriate Technology for Water Supply and Sanitation.
Thomas H. Christensen (2011) Solid Waste Technology & Management vol 1 & vol 2 A John Wiley &
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http://poonthaveesup.com/home/?page_id=19 ค้นคืนเมือ่ พฤษภาคม 2561
http://www.cmb-truck.com/product_detail.php?id=34ค้นคืนเมือ่ พฤษภาคม2561
http://www.tnamcot.com/content/111792ค้นคืนเมือ่ พฤษภาคม2561
http://www.tankcenter.net/product.detail_0_th_3142053#ค้นคืนเมือ่ พฤษภาคม 2561
http://www.sahacharoenkatung.com/productค้นคืนเมือ่ พฤษภาคม 2561
https://www.teachengineering.org/activities/view/cub_enveng_lesson05_activity2 ค้นคืนเมือ่
พฤษภาคม 2561
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=2
ahUKEwjt5oTHx5vdAhXOEHIKHZeQDqoQFjAMegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fcapital
.sec.or.th%2Fwebapp%2Fcorp_fin%2Fdatafile%2F56%2F20071027T06.DOC&usg=AOvVaw
2QkaRCkRABSJjTPjq82xge ค้นคืนเมือ่ พฤษภาคม 2561

หน่ วยที่ 10
การจัดการมลพิษทางเสี ยง ความสั่ นสะเทือนและรังสี
รองศาสตราจารย์ สราวุธ สุ ธรรมาสา
อาจารย์ กณ
ุ ฑลีย์ บังคะดานรา

ชื่อ
วุฒิ
ตาแหน่ง
เขียน
ชื่อ
วุฒิ

รองศาสตราจารย์สราวุธ สุ ธรรมาสา
วท.บ. (สาธารณสุ ขศาสตร์)
M.Sc. (Occupational Health and safety)
รองศาสตราจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
หน่วยที่ 6-7

อาจารย์กุณฑลีย ์ บังคะดานรา
วท.บ. (สาธารณสุ ขศาสตร์ )
วท.ม. (สุ ขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)
ตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
หน่วยที่ปรับปรุ ง หน่วยที่ 10
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หน่ วยที่ 10

การจัดการมลพิษทางเสียง ความสัน่ สะเทือนและรังสี

ตอนที่
10.1 ความรูท้ วั ่ ไปเกี่ยวกับมลพิษทางเสียง ความสัน่ สะเทือนและรังสี
10.2 การจัดการมลพิษทางเสียง
10.3 การจัดการมลพิษทางความสัน่ สะเทือน
10.4 การจัดการมลพิษทางรังสี
วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาหน่วยที่ 10 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความรูท้ วั ่ ไปเกี่ยวกับมลพิษทางเสียง ความสัน่ สะเทือนและรังสีได้
2. อธิบายเกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางเสียงได้
3 .อธิบายเกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางความสัน่ สะเทือนได้
4. อธิบายเกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางรังสีได้
กิจกรรมระหว่างเรียน
1. ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 10
2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 10.1-10.4
3. ปฏิบตั กิ จิ กรรมตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายในเอกสารการสอนแต่ละตอน
4. ฟังรายการวิทยุกระจายเสียง (ถ้ามี)
5. ชมรายการโทรทัศน์ (ถ้ามี)
6. ชมวีดทิ ศั น์ประจาชุดวิชา (ถ้ามี)
7. เข้ารับการสอนเสริม (ถ้ามี)
8. ทาแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 10
สื่ อการสอน
1. เอกสารการสอน
2. แบบฝึ กปฏิบตั ิ

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม 10-3

3. รายการสอนทางวิทยุกระจายเสียง
4. รายการสอนในวีดทิ ศั น์ประจาชุดวิชา (ถ้ามี)
5. รายการสอนทางโทรทัศน์ (ถ้ามี)
6. การสอนเสริม (ถ้ามี)
การประเมินผล
1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3. ประเมินผลจากการสอบประจาภาคการศึกษา

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่ วยที่ 10
ในแบบฝึ กปฏิบัตแิ ล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่ อไป
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ตอนที่ 10.1
ความรู้ ทั่วไปเกีย่ วกับมลพิษทางเสี ยง ความสั่ นสะเทือนและรังสี
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 10.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่ อง
10.1.1 สถานการณ์และผลกระทบของมลพิษทางเสียง ความสัน่ สะเทือนและรังสี
10.1.2 แหล่งกาเนิดและชนิดของมลพิษทางเสียง ความสัน่ สะเทือนและรังสี
10.1.3 หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกับมลพิษทางเสียง ความสัน่ สะเทือนและรังสี

แนวคิด
1. สถานการณ์ดา้ นมลพิษทางเสียงของประเทศไทยพบว่าบริเวณริมถนนมีค่าระดับความดังที่สูงกว่า บริเวณพื้นที่ทวั ่ ๆ
ไปหรือบริเวณพื้นที่พกั อาศัย ผลกระทบของเสียงดังคือทาให้เกิดปัญหาการสูญเสียการได้ยนิ ของประชาชน และ
รบกวนการนอนหลับและการพักผ่อนของประชาชนได้ ส่วนระดับความสัน่ สะเทือนนัน้ ยังมีขอ้ มูลผลการตรวจวัดไม่
มาก ส่วนใหญ่ขอ้ มูลที่มจี ะมาจากการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของโครงการที่เข้าข่ายต้องทาอี ไอเอ ส่วน
ผลกระทบของความสัน่ สะเทือนนัน้ ทาให้โครงสร้างอาคารเสียหายและทาให้ร่างกายบาดเจ็บได้ สาหรับรังสีเป็ นสิ่งที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดจากการผลิตของมนุษย์ มีทงั้ ทีเ่ ป็ นประเภทก่อให้เกิดไอออน และไม่ก่อให้เกิดไอออน
มนุ ษย์อาจสัมผัสกับรังสีได้จากการใช้ชีวติ ประจาวัน จากการทางาน และจากการรักษาทางการแพทย์ หากการสัมผัส
ในปริมาณไม่เหมาะสม จะทาให้เกิดผลกระทบต่ อสุขภาพ คุ ณภาพสิ่ง แวดล้อม และระบบนิ เวศ องค์กรที่ดูแล
รับผิดชอบเรื่องอันตรายและผลกระทบจากรังสีมที งั้ ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ที่กาหนดมาตรฐานรังสีใน
หลายลักษณะ
2. .แหล่งกาเนิดเสียงและความสัน่ สะเทือนที่สาคัญจะมาจากยานพาหนะและการก่อสร้างที่มกี ารใช้เครื่องจักรต่าง ๆ ทา
ให้เกิดเสียงดังและความสัน่ สะเทือนทีแ่ ตกต่างหลายชนิด สาหรับแหล่งกาเนิดรังสีมี 2 แหล่ง คือ จากธรรมชาติ ซึ่งมา
จากภายนอกโลกและที่อยู่ตามพื้นดินของโลก และจากมนุ ษย์ท่ผี ลิตรังสีข้นึ มา รังสีท่เี กิดขึ้นมีทงั้ ที่ก่อให้เกิดการแตก
ตัว เป็ น ไอออน และประเภทที่ไ ม่ ก่ อ ให้เ กิ ด การแตกตัว ดัง นั้น มนุ ษ ย์จึ ง มีโ อกาสสัม ผัส รัง สีไ ด้ท งั้ จากการใช้
ชีวติ ประจาวัน การทางาน และการรับการรักษาพยาบาล
3. การตรวจวัดระดับเสียง ตามที่กฎหมายประเทศไทยกาหนดไว้ หากกฎหมายไม่ได้กาหนดไว้ให้คน้ หาจากแหล่ง
กาหนดมาตรฐานอื่นซึ่งแหล่งที่นิยมค้นคว้า คือ องค์กรพิทกั ษ์ส่งิ แวดล้อมของสหรัฐอเมริกา พารามิเตอร์ท่สี าคัญ
ทางด้านเสียง คือ ระดับเสียงดังเฉลีย่ 24 ชัว่ โมง ระดับเสียงดังสูงสุด ระดับเสียงกลางวันกลางคืน และระดับเสียง
รบกวน ส่วนพารามิเตอร์ท่สี าคัญทางด้านความสัน่ สะเทือน คือ ค่าความเร็วอนุ ภาคสูงสุดและความเร่งสูงสุดของ
อนุ ภาค ส่วนพารามิเตอร์ทางด้านรังสี หากเป็ นรังสีท่กี ่อให้เกิดการแตกตัว จะใช้วธิ ีคิดจากอัตราการสลายตัวของสาร
กัมมันตรังสี ส่วนหน่วยทีใ่ ช้กบั รังสีทไ่ี ม่ก่อให้เกิดการแตกตัวนัน้ จะมีวธิ คี ิดจากกาลังงานของรังสีของต้นกาเนิด
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วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาตอนที่ 10.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. บอกสถานการณ์และผลกระทบของมลพิษทางเสียง ความสัน่ สะเทือนและรังสีได้
2. ระบุแหล่งกาเนิดและชนิดของมลพิษทางเสียง ความสัน่ สะเทือนและรังสีได้
3. ระบุหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกับมลพิษทางเสียง ความสัน่ สะเทือนและรังสี
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เรื่องที่ 10.1.1
สถานการณ์ และผลกระทบของมลพิษทางเสี ยง ความสั่ นสะเทือนและรังสี
มลพิษทางเสียง ถือเป็ นปัญหาสาธารณสุขทีท่ าให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของประชาชนในเรื่องการได้ยิน การรบกวนการ
พักผ่อน การนอนหลับ เป็ นต้น สาหรับสถานการณ์ดา้ นระดับเสียงที่ประชาชนต้องสัมผัสนัน้ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อมจะมีสถานีตรวจวัดระดับเสียงกระจายอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ ทัง้ ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง
ๆ ทัวประเทศ
่
แต่สาหรับเรื่องความสันสะเทื
่
อนแลว้ ยังมีขอ้ มูลน้อยมาก เพราะไม่ได้มกี ารตรวจวัดในสถานทีต่ ่าง ๆ ยกเว้นในกรณีของ
เหมืองหินและกิจการที่เข้าข่ายต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ มตามที่กฎหมายสิ่งแวดล อ้ มแลว้ จะต้องมีการ
ประเมินผลกระทบจากความสันสะเทื
่
อนด้วย จึงเป็ นผลทาให้มขี อ้ มูลการประเมินผลกระทบทางด้านความสันสะเทื
่
อน
ข้อมูลผลการตรวจวัดระดับเสียงจากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษสามารถศึกษาได้จากเอกสาร “สถานการณ์และ
การจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง” หรือ “รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงจากสถานีตรวจวัดระดับเสียงของกรมควบคุม
มลพิษ ในพื้น ที่กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล” ซึ่งจัด ทาขึ้น ทุก ปี โ ดยเข้า ไปค้น คว้า ได้ท่ี www.pcd.go.th หรือ เข้า เว็บ ไซต์
www.noisemonitor.net ทัง้ นี้จะรายงานเป็ นค่าระดับเสียงเฉลีย่ รายชัว่ โมง และระดับเสียงเฉลีย่ (Leq) 24 ชัว่ โมงของ 24 ชัว่ โมง
ล่าสุด
1. สถานการณ์ ด้านระดับเสี ยงและความสั่ นสะเทือนในประเทศไทย
1.1 สถานการณ์ ด้านระดับเสี ยงในกรุ งเทพมหานคร ปริมณฑลและต่ างจังหวัด
1.1.1 ระดับเสียงที่พนื้ ที่ริมถนนและพืน้ ที่ทั่วไปในปี 2559 กรมควบคุมมลพิษมีสถานีตรวจวัดระดับเสียงแบบอัตโนมัติ
ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและจังหวัดอืน่ ๆ สาหรับสถานการณ์ระดับเสียงมีค่าเปลีย่ นแปลงไม่มากนักโดยปัญหาหลักยังคงเป็ น
ปัญหามลพิษทางเสียงริมเส้นทางจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ ผลการตรวจวัดค่าระดับเสียงพบว่า บริเวณพื้นทีร่ มิ ถนนจะเป็ น
บริเวณทีม่ รี ะดับเสียงดังสู งกว่าบริเวณพื้นทีอ่ น่ื ๆ ทีเ่ ป็ นพื้นทีท่ วไป
ั ่ เช่น ทีพ่ กั อาศัย สถานศึกษา เป็ นต้น แสดงให้เห็นว่าแหล่งกาเนิด
เสียงดังจะมาจากการจราจรทางถนนเป็ นสาคัญ ดังตารางที่ 10.1
ตารางที่ 10.1 ระดับเสี ยงเฉลีย่ 24 ชั่วโมง ในกรุ งเทพมหานคร ปริมณฑล และต่ างจังหวัด ปี 2559
พื้นที่
ระดับเสียง เดซิเบล (เอ)
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
บริเวณริมถนน
Leq, 24 ชัว่ โมง = 69.2
บริเวณพื้นทีท่ วไป
ั่
Leq, 24 ชัว่ โมง = 56.7
ต่างจังหวัด
บริเวณริมถนน
Leq, 24 ชัว่ โมง = 62.4
บริเวณพื้นทีท่ วไป
ั่
Leq, 24 ชัว่ โมง = 57.3
ทีม่ า: กรมควบคุมมลพิษ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม. สถานการณ์และการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง
ปี 2559.

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม 10-7
เมือ่ พิจารณาข้อมูลผลการตรวจวัดทีท่ าอย่างต่อเนื่องตลอดทัง้ ปี จะเห็นได้วา่ บริเวณริมถนนในกรุงเทพมหานครจะมีระดับ
เสียงเท่ากับค่ามาตรฐานทีก่ าหนดไว้ ส่วนบริเวณทัว่ ไปในกรุงเทพมหานครและบริเวณทัง้ ทีร่ ิมถนนและพื้นทีท่ วั ่ ไปในต่างจังหวัด ยังมี
ระดับความดังไม่เกินค่ามาตรฐานทีจ่ ะมีอนั ตรายต่อการได้ยนิ ของประชาชน อย่างไรก็ตามหากพิจารณาข้อมูลจากภาพที่ 10.1 จะพบว่า
ค่าระดับความดังสู งสุดทีต่ รวจวัดได้มคี ่าเท่ากับ 83.7 79.3 85.7 และ 84.7 ตามลาดับ ทัง้ นี้มผี ลการตรวจวัดสู งถึงร้อยละ 60 ทีม่ ี
จานวนข้อมูลทีร่ ะดับเสียงเกินค่ามาตรฐานทีก่ าหนด

ภาพที่ 10.1 ผลการตรวจวัดระดับเสี ยงที่กรุ งเทพมหานคร ปริมณฑล และต่ างจังหวัด เป็ นค่ าระดับเสี ยงเฉลีย่ 24 ชั่วโมง
ค่ าสู งสุ ด และค่ าตา่ สุ ด ปี 2559
ทีม่ า: กรมควบคุมมลพิษ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม. สถานการณ์และการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง
ปี 2559.
1.1.2 ระดับเสียงตามแนวเส้ นทางรถไฟฟ้ า (กรมควบคุมมลพิษ, 2559) โดยทัวไปบริ
่
เวณริมถนนทีม่ กี ารจราจร
หนาแน่นจะมีปญั หาเสียงดังมาก ดังนัน้ เมือ่ มีโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ าจึงเป็ นทีใ่ ห้ความสนใจว่าจะทาให้เกิดปัญหามลพิษทางเสียงมาก
น้อยเพียงใดทัง้ ในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ จึงมีการตรวจวัดระดับเสียงทัง้ ในระยะก่อนมีโครงการ
ระหว่างก่อสร้างโครงการ และหลังการก่อสร้างเสร็จและเปิ ดใช้งานแลว้ โดยในปี 2559 นี้ได้ดาเนินการตรวจวัดจานวน 7 จุด ซึง่ ผลการ
เฝ้ าระวังและติดตามตรวจวัดผลการตรวจวัดพบว่า ระดับเสียงเฉลีย่ 24 ชัว่ โมง มีค่าอยู่ในช่วง 58.6-78.1 เดซิเบล (เอ) สาหรับค่าระดับ
เสียงตา่ สุดและสู งสุดทีว่ ดั ได้ ดังตารางที่ 10.2
เมือ่ เปรียบเทียบผลการตรวจวัดตัง้ แต่ปี 2554 - 2559 พบว่าจุดตรวจวัดส่วนใหญ่ค่าระดับเสียงเฉลีย่ (Leq) 24
ชัว่ โมงมีแนวโน้มใกล ้เคียงกัน จุดตรวจวัดทีม่ รี ะดับเฉลีย่ (Leq) 24 ชัว่ โมง เกินมาตรฐานทุกปี ได้แก่ เส้นทางสายสีมว่ ง จุดตรวจวัด
ป้ อมตารวจสีแ่ ยกวงศ์สว่าง ถนนกรุงเทพ - นนท์ และจุดตรวจด้านหน้าหมูบ่ า้ นซือ่ ตรง ถนนรัตนาธิเบศน์ และเส้นทางสายสีเขียว จุด
ตรวจวัดด้านหน้า รร. หอวัง ถนนพหลโยธิน จากผลการตรวจวัดโครงการทีก่ ่อสร้างเสร็จแล ้วคือ โครงการสายสีแดงอ่อน ช่วงมักกะสัน
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- สุวรรณภูมิ และช่วงมักกะสัน - หัวหมาก พบว่าค่าระดับเสียงระหว่างก่อสร้าง และหลังจากเปิ ดใช้งานแล ้ว มีค่าใกล ้เคียงกัน แสดงดัง
รูปที่ 10.2
ตารางที่ 10.2 ระดับเสี ยงเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง ณ บริ เวณแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ปี
2559
โครงการ/เส้ นทาง
จุดตรวจวัด
วันที่ตรวจวัด
ระดับเสี ยง (dBA)
สถานะโครงการ
(ช่ วงที่ตรวจวัด)
ตา่ สุ ด
สู งสุ ด
ร.ร.เปรมประชา
1-7 ก.ค. 59
61.7
72.0
อยู่ระหว่างก่อสร้าง
 สายสีแดง
ถ.วิภาวดี-รังสิต
>> ช่วงบางซือ่ -รังสิต
รพ.บุรฉัตรไขยากร
1-7 ก.ค.59
66.4
68.3
เปิ ดใช้งานแล ้ว
 สายสีแดงอ่อน
>> ช่วงมักกะสัน-หัวหมาก ถ.นิคมมักกะสัน
>> ช่วงบางซือ่ -ตลิง่ ชัน
วัดสนามในตลิง่ ชัน
4-10 มิ.ย. 59
59.6
60.7
ยังไม่เปิ ดใช้งาน
ร.ร.สุเหร่าทับช้าง
28 ม.ค. -3 ก.พ. 58.6
66.9
เปิ ดใช้งานแล ้ว
ถ.มอเตอร์เวย์
59
แยกวงศ์สว่าง
11-17 มี.ค. 59
77.7
78.1
ก่อสร้างเสร็จแล ้ว
 สายสีมว่ ง
ถ.กรุงเทพ-นนท์
>> ช่วงบางซือ่ -บางใหญ่
หมูบ่ า้ นซือ่ ตรง
17-23 พ.ค.59
75.8
76.2
ก่อสร้างเสร็จแล ้ว
ถ.รัตนาธิเบศร์
ร.ร.หอวัง
19-25 ม.ค. 59
74.6
76.8
อยู่ระหว่างก่อสร้าง
 สายสีเขียว
>>ช่วงจตุจกั ร-สะพานใหม่ ถ.พหลโยธิน
ทีม่ า: กรมควบคุมมลพิษ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม. สถานการณ์และการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง
ปี 2559.
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ภาพที่ 10.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสี ยงบริเวณแนวเส้ นทางรถไฟฟ้ า ตั้งแต่ ปี 2554 - 2559
ทีม่ า: กรมควบคุมมลพิษ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอ้ ม. สถานการณ์และการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง
ปี 2559.
ในรายงานสถานการณ์ฯ ปี 2559 ที่กล่าวถึง ระบุว่าปัญหาระดับเสียงที่วดั ได้นนั้ มีสาเหตุสาคัญมาจากการจราจร
นอกจากนี้ยงั มีการตรวจวัด 1) ระดับเสียงริมคลองและเรือโดยสารในกรุงเทพมหานคร 2) ระดับเสียงบริเวณพื้นทีช่ มุ ชน
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง เป็ นต้น หากสนใจสามารถค้นคว้าได้จากรายงานทีก่ ล่าวถึงข้างต้น
1.2 สถานการณ์ ด้านความสั่นสะเทือน กรมควบคุมมลพิษได้ทาการติดตามตรวจสอบระดับความสัน่ สะเทือนจาก การ
ไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแม่เมาะ อาเภอแม่เมาะ จังหวัดลาปาง โดยได้ทาการตรวจวัดความสันสะเทื
่
อนบริเวณชุมชนโดยรอบเหมืองและโรงไฟฟ้ า
เมือ่ พ.ศ. 2558 พบว่าค่าความสัน่ สะเทือนทีต่ รวจวัดได้มคี ่าไม่เกินมาตรฐาน กล่าวคือ จานวนครัง้ ของการระเบิดทีต่ รวจวัดได้ต่อวัน
และค่าความสันสะเทื
่
อนทีต่ รวจวัดได้ มีแนวโน้มเพิม่ ขึ้นจากปี ทผ่ี ่านมา ทัง้ นี้ค่าความสันสะเทื
่
อน (ค่าความเร็วอนุ ภาคสู งสุด) ทีต่ รวจวัด
ได้มคี ่าสูงสุด 1.14 มิลลิเมตรต่อวินาที ซึง่ มีค่าไม่เกินมาตรฐานทีก่ าหนดไว้
สาหรับสถานการณ์ดา้ นข้อมูลความสันสะเทื
่
อนจากแหล่งข้อมูลอืน่ นอกเหนือจากกรมควบคุมมลพิษนัน้ อาจหาได้จากรายงาน
การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล ้อมทีโ่ ครงการต่าง ๆ ทีเ่ ข้าข่ายต้องทาการศึกษาตามกฎหมายสิง่ แวดล ้อมของประเทศไทยได้จดั ทาขึ้น ซึง่
สามารถค้นหาได้ทส่ี านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม
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ภาพที่ 10.3 ผลการตรวจวัดค่ าความสั่ นสะเทือน และแสดงครั้งการระเบิดเฉลีย่ ต่ อวันบริเวณชุมชนโดยรอบเหมืองและ
โรงไฟฟ้ าแม่ เมาะ ปี 2556-2558
ทีม่ า: กรมควบคุมมลพิษ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม. สถานการณ์และการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง
ปี 2558.
1.3 สถานการณ์ ด้านรั งสี สถานการณ์การแพร่กระจายของรังสีทท่ี าให้เกิดการปนเปื้ อนสิง่ แวดลอ้ ม และเกิดผลกระทบหรือ
สร้างความเสียหายต่อชีวติ มนุษย์และทรัพย์สนิ ต่าง ๆ นัน้ ทัง้ หมดจะเกิดจากอุบตั เิ หตุทม่ี สี าเหตุจากการกระทาของมนุ ษย์ เช่นกรณีการ
ระเบิดของเตาปฏิกรณ์ปรมาณู ท่เี ชอร์โนบิล อันเนื่องจากความผิดพลาดในการทางานของพนักงาน หรือไม่ก็เกิดจากภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติ เช่นกรณีเกิดแผ่นดินไหวทีป่ ระเทศญี่ป่ นุ ส่งผลให้เกิดสึนามิ และตามมาด้วยโรงไฟฟ้ านิวเคลียร์ทฟ่ี ูกุชิมะเสียหาย ทาให้รงั สี
รัว่ ไหล เป็ นต้น โกมล อังกุรรัตน์ได้ทาการถอดความจาก smashinglists.com เกี่ยวกับอุบตั ิเหตุทางนิวเคลียร์ท่รี า้ ยแรงที่สุด 10
อันดับแรก ทีท่ าให้เกิดความสูญเสียอย่างมากทัง้ ต่อชีวติ และสิง่ แวดล ้อม ในทีน่ ้ จี ะนาเสนอเพียง 5 อันดับแรกดังนี้ (ตารางที่ 10.3)
ตารางที่ 10.3 เหตุการณ์อุบตั ิเหตุทางนิวเคลียร์ที่ร้ายแรงที่สุด 5 อันดับแรก
อันดับที่ สถานที่/เหตุการณ์ วัน/เดือน/ปี
1

ระเบิดปรมาณู ทฮ่ี โิ รชิ 1945
มาและนางาซากิ

รายละเอียดพอสั งเขป
เป็ นเหตุการณ์ในสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ทาให้มผี ูเ้ สียชีวติ ประมาณ 250,000 คน
ในจานวนนี้พบว่าร้อยละ 15-20 เสียชีวติ จากการเจ็บป่ วยจากการแผ่รงั สี ร้อย
ละ 20-30 เสียชีวติ จากเพลิงไหม้ และร้อยละ 50-60 ได้รบั บาดเจ็บอื่นๆ จาก
การรวบรวมข้อมูลในการติดตามผลต่อเนื่องพบว่าในช่วงปี 1950-2000 มี
ผูเ้ สียชีวติ ด้วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวถึงร้อยละ 46 และอีกร้อยละ 11 ต้อง
เสียชีวติ จากการเป็ นมะเร็งก้อนเนื้อต่าง ๆ
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อันดับที่ สถานที่/เหตุการณ์ วัน/เดือน/ปี

รายละเอียดพอสั งเขป

2

ภัยพิบตั ิฟูกชุ มิ ะ

1/03/2011

เนื่องจากเกิดแผ่นดินไหว 8.9 ริกเตอร์ ส่งผลให้เกิดสึนามิทส่ี ร้างความ
เสียหายให้กบั โรงไฟฟ้ านิวเคลียร์ เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู หลายเครื่องมีปญั หา
ขัดข้อง จนในทีส่ ุดมีการรัว่ ไหลของรังสี เกิดการปนเปื้ อนสิง่ แวดล ้อมทัง้ ใน
อากาศ นา้ ทะเลในมหาสมุทร พืช ผัก ผลไม้ ต้องมีการอพยพประชาชน
จานวนมากออกไปห่างจากทีเ่ กิดเหตุ 50 กิโลเมตร

3

ภัยพิบตั เิ ชอร์โนบิล

6/04/1986

เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หมายเลข 4 มีระดับกาลังของเครื่องทีผ่ ลิตพลังงาน
ออกมาสูงขึ้นอย่างทันทีทนั ใด แม้จะพยายามดับเครื่องในภาวะฉุกเฉินก็ตามก็
ยังไม่สามารถควบคุมระดับพลังงานของเครื่องได้ ทาให้ในทีส่ ุดถังเครื่อง
ดังกล่าวก็แตกออก มีการระเบิดเป็ นระยะๆ ผลกระทบครอบคลุมถึงประเทศ
เบลารุส รัสเซีย และยูเครน จากปี 1986-2000 ประชาชนต้องอพยพถึง
350,400 คน องค์การอนามัยโลกรายงานว่าอุบตั เิ หตุครัง้ นี้ทาให้มกี ารปนเปื้ อน
ของรังสีสูงถึง 200 เท่าของทีเ่ คยเกิดกับกรณีระเบิดปรมาณู ทฮ่ี โิ รชิมาและนางา
ซากิรวมกัน

4

โรงไฟฟ้ านิวเคลียร์
มายัค

29/09/1957

โรงไฟฟ้ าแห่งนี้เป็ นของสหพันธรัฐรัสเซีย (ชื่อในสมัยนัน้ ) เคยเกิดอุบตั เิ หตุ
หลายครัง้ ครัง้ ทีร่ ุนแรงมากคือระบบทาความเย็นให้กบั ถังเก็บสารละลาย
หลายหมืน่ ตันของกากกัมมันตรังสีล ้มเหลว เกิดการระเบิดรุนแรงเทียบเท่ากับ
ทีเอ็นทีประมาณ 75 ตัน ทาให้เกิดการปลดปล่อยรังสีออกมาประมาณ 2 ล ้าน
คูรี ทาให้มคี นเสียชีวติ จานวน 200 คนจากการเจ็บป่ วยทีม่ าจากการได้รบั รังสี
และคนประมาณ 470,000 คนทีร่ บั สัมผัสรังสี พบเยือ่ ทีใ่ บหน้า มือและส่วน
อืน่ ๆ ของร่างกายหลุดลอก

5

อุบตั เิ หตุเรือดานา้ โซ 10/08/1985
เวียต K-431

ขณะเติมเชื้อเพลิงให้กบั เรือดานา้ ดังกล่าว เกิดการระเบิดขึ้น ทาให้รงั สี
แพร่กระจายไปในอากาศ นอกจากกลาสีเรือทีเ่ สียชีวติ และเจ็บป่ วยแลว้ ยังมี
คนทีเ่ กี่ยวข้องเช่นคนทาความสะอาดทีต่ อ้ งรับสัมผัสรังสีและเจ็บป่ วยด้วยเหตุ
ดังกล่าว

ทีม่ า: http://www.smashinglists.com/worst-nuclear-accidents-disaster-in-histry/ อ้างในโกมล อังกุรรัตน์ สถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 24 กันยายน 2555.
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2. ผลกระทบของมลพิษทางเสียง ความสั่ นสะเทือนและรังสี
2.1 ผลกระทบของมลพิษทางเสียง เสียงดังทีม่ นุษย์สมั ผัสทาให้เกิดขึ้นกระทบทีส่ าคัญใน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเป็ น
ผลกระทบทีเ่ กี่ยวกับการได้ยนิ ของมนุษย์ และลักษณะทีส่ องจะเป็ นผลกระทบทีไ่ ม่เกี่ยวกับการได้ยนิ ดังนี้
2.1.1 ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการได้ ยนิ ของมนุษย์ อวัยวะสาคัญภายในหูของมนุ ษย์ทท่ี าให้มนุ ษย์สามารถได้ยนิ เสียง คือ
เซลล์ขน (Hair Cell) ซึง่ อยู่ภายในอวัยวะรูปหอยโข่ง เซลล์ขนนี้จะทาหน้าทีร่ บั เสียงแลว้ ส่งต่อให้กบั เส้นประสาทรับเสียง ทาให้มนุ ษย์
สามารถได้ยนิ และรับรูว้ า่ เสียงนัน้ คือเสียงอะไร ถ้าหากเซลล์ขนได้รบั ความเสียหายจากการถูกคลืน่ เสียงทีม่ คี วามดังมาก ซา้ ๆ กันเป็ น
ระยะเวลานานโดยไม่มกี ารป้ องกัน ในทีส่ ุดเซลล์ขนก็จะไม่สามารถทาหน้าทีด่ งั กล่าวได้ มนุ ษย์ก็จะไม่ได้ยนิ เสียงทีเ่ ข้ามาภายในหู ทาให้
เกิดปัญหาการได้ยนิ ขึ้น ข้อมูลจากงานวิจยั สรุปได้ว่าสาหรับประชาชนทัว่ ไปทีส่ มั ผัสเสียงตลอดทัง้ วัน ระดับเสียงดังเฉลีย่ ตลอด 24
ชัว่ โมง (Leq, 24 ชม.) ทีม่ ากกว่า 70 เดซิเบล (เอ) จะมีผลกระทบต่อการได้ยนิ ของประชาชน สาหรับคนทางานทีส่ มั ผัสเสียงเฉพาะ
ขณะทางาน หากระดับเสียงดังเฉลีย่ ตลอด 8 ชัว่ โมง (Leq, 8 ชม.) ไม่ดงั เกินกว่า 80 เดซิเบล (เอ) ก็จะไม่มผี ลกระทบต่อการได้ยนิ
อย่างไรก็ตามค่ามาตรฐานระดับเสียงดังสาหรับคุม้ ครองการได้ยนิ ของคนทางาน จะกาหนดไว้ทร่ี ะดับเสียง 85 เดซิเบล (เอ)
2.1.2 ผลกระทบที่ไม่ เกีย่ วกับการได้ ยนิ สามารถระบุผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึ้นได้ดงั นี้
1) ทาให้ เกิดการรบกวนหรื อสร้ างความราคาญ โดยทัว่ ไปคนทีม่ ชี ีวติ อยู่ในสิง่ แวดลอ้ มทีร่ ะดับเสียงไม่ดงั เมือ่ มา
อยู่ในทีท่ เ่ี สียงดังกว่าเดิมก็อาจเกิดความรูส้ กึ ว่าถูกรบกวนจากเสียงหรือเกิ ดความราคาญขึ้น ปัจจุบนั หลายประเทศรวมทัง้ ประเทศไทย
กาหนดไว้วา่ หากมีเสียงดังเกิดจากกิจกรรมใดก็ตามดังเกินกว่า 10 เดซิเบลจากระดับเสียงเดิม (Background Noise) ถือว่าระดับเสียง
นัน้ เป็ นเสียงที่ทาให้เกิดการรบกวนหรือสร้างความราคาญขึ้นได้ ผลกระทบดังกล่าวยังสามารถทาให้เกิดผลกระทบเป็ นลูกโซ่ข้ นึ ได้
กล่าวคือ ทาให้ผูส้ มั ผัสอารมณ์เสีย หงุดหงิด หากเกิดขึ้นในเวลากลางคืน จะทาให้รบกวนการนอนหลับทาให้ไม่สามารถนอนหลับได้
ร่างกายจะอ่อนเพลีย ซึง่ กรณีผลกระทบต่อการนอนหลับต้องคานึงถึงกลุม่ เสีย่ งทีเ่ ป็ นเด็กทารกและผูส้ ูงอายุทต่ี อ้ งการการพักผ่อนในช่วง
ระหว่างวันด้วย
2) ทาให้ เกิดผลกระทบต่ อสุขภาพทางกาย เสียงดังทีป่ ระชาชนได้ยนิ อาจมีผลทาให้ระบบการทางานของอวัยวะต่าง
ๆ ในร่างกายทางานผิดพลาดหรือทาหน้าทีไ่ ด้ไม่ดดี งั เช่นในภาวะปกติ เช่น ทาให้ความดันโลหิตสู งขึ้น อ่อนเพลีย เกิดปัญหากับระบบ
หัวใจและหลอดเลือด เป็ นต้น
3) ทาให้ เกิดความไม่ ปลอดภัยในการทางาน ประเด็นผลกระทบข้อนี้อาจเกิดขึ้นกับคนทางานในโรงงานทีม่ เี สียง
ดังมาก เพราะเมือ่ มีเสียงดังมากจึงทาให้อาจไม่ได้ยนิ เสียงรถยกทีว่ ง่ิ ผ่านมาหรือไม่ได้ยนิ เสียงเตือนภัยจากเพือ่ นร่วมงาน ทาให้ประสบ
อันตรายขึ้นได้
2.2 ผลกระทบของความสั่ นสะเทือน ความสัน่ สะเทือนสามารถทาให้เกิดอันตรายทัง้ ต่อสุขภาพมนุ ษย์และทรัพย์สนิ
โดยเฉพาะอาคารสิง่ ก่อสร้าง ดังนี้
2.2.1 อันตรายต่อสุขภาพมนุ ษย์ มนุ ษย์จะมีการสัมผัสความสัน่ สะเทือน 2 แบบ คือแบบแรกการสัมผัสความสัน่ สะเทือนทีม่ กี าร
ถ่ายเทผ่านมือ (Hand-Transmitted Vibration) ซึง่ มักเป็ นคนทีส่ มั ผัสกับความสันสะเทื
่
อนโดยตรงคือ คนทีใ่ ช้อุปกรณ์ เครื่องมือทีท่ า
ให้เกิดความสันสะเทื
่
อน เช่น เลือ่ ยหรือสว่านไฟฟ้ า เครื่องเจาะ ตัดแผ่นคอนกรีต เป็ นต้น จะมีความเสีย่ งทีท่ าให้ได้รบั ผลกระทบจาก
ความสันสะเทื
่
อน กล่าวคือ ความสันสะเทื
่
อนจะถูกถ่ายเทผ่านมือ ทาให้หลอดเลือดแดงทีบ่ ริเวณมือและนิ้วมือตีบตัว จากนัน้ ก็ส่งผลต่อ
ให้เส้นประสาทกล ้ามเนื้อ กระดูก และข้อขาดเลือด ทาให้มกี ารฝ่ อและเสือ่ มของปลอกเยือ่ หุม้ ประสาทและเกิดผังพืดขึ้น จนในทีส่ ุดคนที่
ประสบปัญหานี้จะมีน้ วิ ซีดเป็ นทีม่ าของการเรียกคนทีม่ ปี ญั หาสุขภาพเช่นนี้วา่ White Finger
สาหรับการสัมผัสความสันสะเทื
่
อนแบบทีส่ องเป็ นแบบการสัมผัสทัว่ ทัง้ ร่างกาย (Whole-Body Vibration) ซึง่ เกิดขึ้น
จากการเดินทางที่มกี ารนัง่ โดยสารรถประเภทต่าง ๆ การขับรถยนต์โดยเฉพาะรถแทรกเตอร์ รถบรรทุก ผลกระทบที่เกิดขึ้นแบบ
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เฉียบพลัน คือ จะทาให้มคี วามรูส้ กึ ไม่สบายตัว อึดอัด ความสามารถในการมองเห็นไม่ดี และการใช้มอื ใช้เท้าในการทางาน เช่น การใช้
บังคับการทางานของคันบังคับอุปกรณ์ เครื่องมือจะทาได้ไม่ดเี มือ่ เทียบกับเดิม เป็ นต้น และผลกระทบแบบเรื้อรัง คือ ทาให้เกิดความ
ผิดปกติในระบบประสาท กระดูกและกล ้ามเนื้อ และการไหลเวียนโลหิตขึ้นได้
2.2.2 อันตรายต่ ออาคารสิ่งก่ อสร้ าง ทุกคนทราบดีว่าความสัน่ สะเทือนมากหรือสู ง จะทาให้เกิดการพังทลายของอาคาร
สิง่ ก่อสร้างดังเช่นทีพ่ บเห็นเมือ่ เกิดแผ่นดินไหวขึ้น อย่างไรก็ตามความสัน่ สะเทือนทีเ่ กิดจากการกระทาของมนุ ษย์ไม่ได้มคี วามรุนแรง
เหมือนเกิดแผ่นดินไหว แต่ ส่งิ ที่ตอ้ งให้ความสนใจ คือ แรงสัน่ สะเทือนนัน้ จะมีผลให้อาคารก่ อสร้างเก่ าแก่ ท่มี ีความสาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ เช่น วัด วัง โบราณสถาน คู กาแพงเมืองโบราณ และบ้านเรือนโบราณอายุเก่าแก่ เป็ นต้น เสียหายหรือไม่ โดยค่า
มาตรฐานความสันสะเทื
่
อนทีห่ ลายประเทศกาหนดก็พยายามทีจ่ ะกาหนดขึ้นเพือ่ ป้ องกันผลกระทบทัง้ สองด้านตามทีก่ ล่าวมาข้างต้น
2.3 ผลกระทบและอันตรายของรั งสี
2.3.1 ผลกระทบและอันตรายที่มาจากการสั มผัสรั งสี ชนิ ดที่ทาให้ เกิดการแตกตัว ผลกระทบจะมีมากหรือ
น้อยขึ้นกับปัจจัยหลายปัจจัย เช่น ถ้าได้รบั รังสีในปริมาณทีม่ าก และยิ่งถ้าได้รบั รังสีในอัตราทีม่ ากต่อครัง้ ต่อเวลา อันตรายทีจ่ ะเกิดกับ
ร่างกายจะมีมาก หรือหากคนคนนัน้ มีความไวต่อรังสีของอวัยวะมากก็ทาให้การสะสมของรังสีมากและอวัยวะนัน้ ๆ ก็จะถูกทาลาย
มากกว่า และเร็วกว่าอวัยวะอืน่ เป็ นต้น
ผลกระทบและอันตรายจากการสัมผัสรังสีชนิดนี้มดี งั นี้
1) ผลกระทบทางร่ างกาย (Somatic Effects) เป็ นผลทีท่ าให้ร่างกายของผูท้ ส่ี มั ผัสรังสีมคี วามความผิดปกติ เช่น คลืน่ ไส้ ผม
และขนร่วง หรือหากสัมผัสในปริมาณทีม่ ากก็อาจถึงขัน้ เสียชีวติ ได้ สามารถสรุปผลกระทบทางร่างกายทีเ่ กิดขึ้นจากการสัมผัสรังสีตาม
ขนาดของรังสีได้ดงั นี้*
ขนาดรังสีท่สี มั ผัส

ผลกระทบทางร่างกาย

ขนาดรังสีอย่างอ่อน (Mild Dose)
0-0.25 Sv (0-25 rems)

อาจตรวจไม่พบทางคลินิก/อาจไม่มผี ลอะไรตามมา

0.5 Sv (50 rems)

มีการเปลีย่ นแปลงโลหิตชัว่ คราว/ผลทางคลินิกอืน่ ๆ อาจตรวจ
ไม่พบ/ระยะต่อมาอาจมีผลตามมาได้/แต่โดยเฉลีย่ สาหรับ
บุคคลแล ้วไม่รุนแรง

ขนาดรังสีปานกลาง (Moderate Dose)
1.0 Sv (100 rems)

คลืน่ ไส้ อ่อนเพลีย อาจอาเจียน/ถ้ามากกว่า 1.25 Sv จะพบการ
เปลีย่ นแปลงทีโ่ ลหิต/ใช้เวลานานกว่าจะฟื้ นคืนสภาพเดิม/อายุ
สัน้

2.0 Sv (200 rems)

คลืน่ ไส้ อาเจียนภายใน 24 ชัว่ โมง/ประมาณ 1 อาทิตย์จะผม
และขนร่วง เบือ่ อาหาร อ่อนเพลียไปหมดทัวร่่ างกาย/อาการอืน่
ๆ เช่น เจ็บคอ ท้องเดิน/อาจเสียชีวติ ใน 2-6 อาทิตย์

14-10 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม
ขนาดรังสีท่สี มั ผัส

ผลกระทบทางร่างกาย

ขนาดรังสีก่งึ ทาให้ถงึ เสียชีวิต (Semi-Lethal Dose)
4.0 Sv (400 rems)

คลืน่ ไส้ อาเจียนภายใน 1-2 ชัว่ โมง / หลังจากอาการแฝงตัวอยู่
ประมาณ 1 อาทิตย์ ก็เริ่มด้วยผมและขนร่วง เบือ่ อาหาร
อ่อนเพลียทัง้ ร่างกาย และมีไข้ / สัปดาห์ท่ี 3 จะมีอาการบวม
แดงทีป่ ากและคออย่างรุนแรง / สัปดาห์ท่ี 4 จะมีอาการซีด
ท้องเดิน เลือดออกจากจมูก ผอมลงอย่างรวดเร็ว / สัปดาห์ท่ี
2-6 มีการเสียชีวติ บ้าง / โอกาสเสียชีวติ ร้อยละ 50

ขนาดรังสีท่ที าให้เสียชีวิต (Lethal Dose)
6.0 Sv (600 rems)

คลืน่ ไส้ อาเจียนใน 1-2 ชัว่ โมง อาการแฝงตัวอยู่ในระยะสัน้
เริ่มด้วยการคลืน่ ไส้ ท้องเดิน อาเจียน ปากและคอบวมแดง
ตลอดสัปดาห์แรกมีไข้ ผอมลงอย่างรวดเร็ว และตายเร็ว ใน
สัปดาห์ท่ี 2 คนทีส่ มั ผัสขนาดนี้สุดท้ายเสียชีวติ มาก

* ดัดแปลงจาก ลภชัย ศิรภิ ริ มย์ ดุษฎี ทันตวิวฒั นานนท์ และสมบุญ จิรชาญชัย. (2533).
2) ผลกระทบทางด้านกรรมพันธุ์ (Hereditary Effects) รังสีสามารถทาให้เกิดผลกระทบทีเ่ ซลล์สบื พันธุ ์ ทาให้เกิดความ
เสียหายเช่นมีการกลายพันธุ ์ (Genetic Mutation) ซึง่ ส่วนใหญ่ทาให้ได้ยนี ส์ดอ้ ย แต่การจะปรากฏให้เห็นความเสียหายนัน้ อาจเกิด
ขึ้นกับรุ่นลูก หรือรุ่นหลาน เหลน หรืออีกร้อยกว่ารุ่นก็เป็ นได้
2.3.2 ผลกระทบและอันตรายจากรั งสี ชนิดที่ไม่ ทาให้ เกิดการแตกตัว
1) ผลกระทบและอันตรายจากอัลตราไวโอเลต ถ้ามนุษย์สมั ผัสแสงแดดซึง่ มีรงั สีอลุ ตราไวโอเลต
ผิวหนังจะมีสคี ลา้ อาจไหม้ได้หากสัมผัสแสงแดดจัด ๆ เป็ นเวลานานติดต่อกัน และพบว่าอันตรายทีเ่ กิดขึ้นอาจทาให้เป็ นมะเร็งผิวหนัง
ได้
2) ผลกระทบและอันตรายจากเลเซอร์ เลเซอร์มผี ลกระทบและเป็ นอันตรายต่อดวงตาและผิวหนังของ
มนุ ษย์ โดยเมือ่ แสงเลเซอร์กระทบถูกตา จะทาความเสียหายให้กบั กระจกตา เลนส์ หรือจอภาพตา ส่วนกรณีท่สี มั ผัสถูกผิวหนัง ก็มี
โอกาสทีจ่ ะทาให้เกิดแผลไหม้คล ้าย ๆ กับกรณีสมั ผัสกับความร้อนหรือถูกแสงแดดเผาไหม้
3) ผลกระทบและอันตรายจากไมโครเวฟ อันตรายทีเ่ กิดขึ้นกับมนุษย์จะเป็ นผลมาจากการได้รบั ความ
ร้อนมากเกินไป ทาให้ถา้ สัมผัสกับดวงตา เลนส์ตาจะเสียหาย หากเป็ นมาก ก็จะเกิดบาดแผล และทาให้เป็ นต้อกระจก (Cataracts) ได้
ในทีส่ ุด
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กิจกรรม 10.1.1
1. แหล่งค้นคว้าสถานการณ์ดา้ นมลพิษทางเสี ยงและความสั่นสะเทือนที่สาคัญของประเทศไทยมีแหล่งใดบ้าง
2. อันตรายของเสี ยงดังจากการก่อสร้างโรงงานมีอะไรบ้าง
3. ผลกระทบและอันตรายจากรังสี อลั ตราไวโอเลต มีอะไรบ้าง
แนวตอบกิจกรรม 10.1.1
1. แหล่งสาคัญคือกรมควบคุมมลพิษ ส่ วนสานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจะมีขอ้ มูล
เรื่ องนี้จากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
2. เสี ยงดังมีผลกระทบหรื ออันตรายต่อการได้ยินของประชาชน และที่ไม่เกี่ ยวกับการได้ยิน คื อทาให้เกิ ดการ
รบกวน ความราคาญ ความล้า สุ ขภาพทางกายอาจได้รับผลกระทบ และเกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นได้
3.ผลกระทบและอันตรายจากอัลตราไวโอเลต ถ้ามนุษย์สมั ผัสแสงแดดซึ่ งมีรังสี อุลตราไวโอเลต
ผิวหนังจะมีสีคล้ า อาจไหม้ได้หากสัมผัสแสงแดดจัด ๆ เป็ นเวลานานติดต่อกัน และพบว่าอันตรายที่เกิดขึ้นอาจทาให้เป็ น
มะเร็ งผิวหนังได้
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เรื่องที่ 10.1.2
แหล่ งกาเนิดและชนิดของมลพิษทางเสี ยง ความสั่ นสะเทือนและรังสี
แหล่งกาเนิดมลพิษทางเสียง ความสันสะเทื
่
อนและรังสีทส่ี าคัญทีเ่ ป็ นต้นเหตุให้ประชาชนทัว่ ไปต้องสัมผัสและมีแนวโน้มที่
อาจได้รบั ผลกระทบทางสุขภาพได้นนั้ มีหลายแหล่งกาเนิดด้วยกัน แหล่งกาเนิดเหล่านี้ทาให้เกิดทัง้ เสียงดังความสัน่ สะเทือนและรังสีได้
หลายชนิดขึ้นมา รายละเอียดมีดงั นี้

1. แหล่งกาเนิดมลพิษทางเสี ยง
1.1 แหล่ งกาเนิดจากการคมนาคมขนส่ ง สาหรับเมืองทีม่ คี วามเจริญหรือมีเศรษฐกิจดี จะมีปญั หาเสียงดังในชุมชนเมือง
จากการคมนาคมขนส่งเป็ นส่วนใหญ่ โดยยานพาหนะบนถนน เช่น รถยนต์ รถบรรทุก รถโดยสารและรถจักรยานยนต์ คือ
แหล่งกาเนิดเสียงทีส่ าคัญทีส่ ุด (Cowan, 1994) เพราะเป็ นสาเหตุหลักทีท่ าให้เกิดเสียงขึ้นในเมืองใหญ่ ผลการตรวจวัดระดับเสียงของ
กรมควบคุมมลพิษทีร่ ายงานในเอกสารสถานการณ์และการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงปี 2559 ยืนยันในเรื่องนี้
US.EPA.ได้ศึกษาเรื่องระดับเสียงทัวประเทศสหรั
่
ฐอเมริกาเมือ่ หลายปี มาแล้ว และสรุปว่าร้อยละ 87 ของประชากรในเขต
เมืองต้องสัมผัสเสียง Ldn ในระดับทีม่ ากกว่าค่ามาตรฐาน (55 เดซิเบล (เอ)) ทีก่ าหนดไว้สาหรับพื้นทีอ่ ยู่อาศัย (EPA, 1982 อ้างใน
Cowan, 1994) และแน่นอนว่าในเขตเมืองนี้แหล่งกาเนิดเสียงจะมาจากการคมนาคมขนส่ง
สิง่ ทีค่ วรตระหนัก คือ ไม่ใช่ประชาชนจะสัมผัสเสียงภายนอกอาคารทีด่ งั เกินค่ามาตรฐานเท่านัน้ ผูโ้ ดยสารในยานพาหนะ
เหล่านี้ก็สมั ผัสระดับเสียงทีเ่ กินมาตรฐานเช่นกันดังตารางที่ 10.3 ในการประเมินการสัมผัสเสียงของประชาชนทัว่ ไปจึงต้องคานึงถึงเรื่อง
ระยะเวลาการสัมผัสเสียง ณ สถานทีต่ ่าง ๆ ด้วย ในกรณีน้ ีจงึ ทาให้เห็นว่าประชาชนในเขตเมืองต้องสัมผัสเสียงดังตลอดเวลาทีอ่ ยู่
ภายนอกอาคาร
ตารางที่ 10.3 ระดับเสี ยงภายในห้ องโดยสารยานพาหนะประเภทต่ าง ๆ
ยานพาหนะ
ระดับเสียงภายในห้องโดยสาร (dB A)
รถยนต์ทค่ี วามเร็ว 55 ไมล์ต่อชัว่ โมง
69-78
รถไฟ*
Amtrak
63-67
Commuter
69-73
Subway
74-79
เครื่องบิน
เครื่องบินทีบ่ นิ ระยะไกล (Long Range)
70-80
เฮลิคอปเตอร์
85-95
หมายเหตุ: *1. รถไฟแบบ Amtrak อธิบายในกรณีของประเทศไทยคือรถไฟทีว่ ง่ิ ระยะทางไกล เช่น กรุงเทพฯ-เชียงใหม่
2. รถไฟแบบ Commuter คือ รถไฟทีว่ ง่ิ ชานเมืองเช่น วิง่ ระหว่างสถานีรถไฟหัวลาโพงไปรังสิต เป็ นต้น
3.รถไฟแบบ Subway คือ รถไฟฟ้ าทีว่ ง่ิ ใต้ดนิ เช่น กรณีของบริษทั รถไฟฟ้ ามหานคร (รฟม.) และรวมถึงรถไฟฟ้ าที่
วิง่ บนดินของ BTS เช่นกัน
ทีม่ า: Cowan , (1994).
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1.2 แหล่ งกาเนิดจากการก่ อสร้ างและบารุ งรั กษาสถานที่สาธารณะ ในกิจกรรมการก่อสร้าง (ซึง่ รวมถึงระยะก่อนจะก่อสร้าง
ทีต่ อ้ งมีกิจกรรมการเตรียมพื้นที่ การปรับสภาพพื้นที่ ฯลฯ ด้วย) จะมีการใช้เครื่องจักร อุปกรณ์การก่อสร้างต่าง ๆ ทีโ่ ดยธรรมชาติของ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ทใ่ี ช้จะก่อให้เกิดเสียงดังขึ้นมา ดังตารางที่ 10.4 ได้เสนอค่าระดับเสียงทีจ่ ะเกิดจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ทม่ี ใี ช้
กันทัวไปในงานก่
่
อสร้างและงานบารุงรักษาสถานทีส่ าธารณะทัว่ ไป
ตารางที่ 10.4 ระดับเสี ยงสู งสุ ดที่เกิดจากเครื่ องจักรและอุปกรณ์ การก่ อสร้ างและบารุ งรักษาสถานที่สาธารณะ
เครื่องจักร อุปกรณ์
ระดับเสียง (dB A)
สว่านหรือเครื่องเจาะ (Augered Earth Drill)
94 ทีร่ ะยะห่าง 10 ฟุต
รถขุดตักหลัง (Backhoe)
87-99 ทีร่ ะยะห่าง 30 ฟุต
เครื่องผสมปูนซิเมนต์
77-85 ทีร่ ะยะห่าง 10 ฟุต
เลือ่ ยตัดต้นไม้
89-95 ทีร่ ะยะห่าง 10 ฟุต
เลือ่ ยวงกลมใช้กบั คอนกรีต
91 ทีร่ ะยะห่าง 30 ฟุต
คอมเพรสเซอร์ ตรงถนน
91 ทีร่ ะยะห่าง 3 ฟุต
รถขนขยะ
85-79 ทีร่ ะยะห่าง 10 ฟุต
เครื่องสกัด (Jackhammer)
100 ทีร่ ะยะห่าง 3 ฟุต
96 ทีร่ ะยะห่าง 10 ฟุต
Paving breaker
86 ทีร่ ะยะห่าง 30 ฟุต
รถบดพื้น (Steamroller)
87 ทีร่ ะยะห่าง 30 ฟุต
เครื่องทาความสะอาดถนน
74 ทีร่ ะยะห่าง 30 ฟุต
รถตัดกิ่งไม้ (Wood Chipper)
93 ทีร่ ะยะห่าง 30 ฟุต อาจสูงถึง 101
ทีม่ า: Cowan, 1994
1.3 แหล่ งกาเนิดจากการอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภทกิจการทีถ่ อื เป็ นแหล่งกาเนิดมลพิษทางเสียง เช่น
โรงไฟฟ้ า โรงถลุงโลหะ โรงผลิตแท่ง เสาคอนกรีต โรงงานทอผ้า และเหมืองหิน เป็ นต้น โรงงานหลายแห่งทีไ่ ม่ได้อยู่ในเขตอุตสาหกรรม
แต่หากมีบา้ นพักอาศัยตัง้ อยู่โดยรอบก็อาจเกิดปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเสียงรบกวนและ/หรือความสันสะเทื
่
อนได้

2. แหล่งกาเนิดความสั่ นสะเทือน
โดยทัวไปแหล่
่
งกาเนิดความสันสะเทื
่
อนจะเป็ นแหล่งเดียวกับแหล่งกาเนิดเสียง เช่น เครือ่ งตอกเสาเข็ม เครื่องผสม
คอนกรีต รถบรรทุกวัสดุการก่อสร้าง รถแทกเตอร์ รถขุด เป็ นต้น ในทีน่ ้ จี ะจาแนกแหล่งกาเนิดความสันสะเทื
่
อนตามชนิดของความ
สันสะเทื
่
อนทีเ่ กิดขึ้น ดังนี้
2.1 แหล่ งกาเนิดความสั่นสะเทือนชนิด Continuous Vibration เช่น
- เครื่องขุดเจาะ (Excavation Equipment)
- เครื่องมือบดอัดแบบคงที่ (Static Compaction Equipment)
- เครื่องมือบดอัดสันสะเทื
่
อน (Vibratory Compaction Equipment)
- รถตีนตะขาบ (Tracked Vehicles)
- การจราจรบนทางหลวง (Highway)
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- เครื่องตอกเสาเข็มประเภทสัน่ (Vibratory Pile Drivers)
- เครื่องมือสกัดเสาเข็ม (Pile-Extraction Equipment)
2.2 แหล่ งกาเนิดความสั่นสะเทือนชนิด Impulse (Single-Impact (Transient) หรื อ Low-Rate Repeated Impact
Vibration)
-เครื่องตอกเสาเข็ม (Impact Pile Drivers)
- การระเบิด (Blasting)
- รถบดอัดพื้นให้เรียบ (Compactor)
2.3 แหล่ งกาเนิดความสั่นสะเทือนชนิด Intermittent (High-Rate Repeated Impact Vibration)
-เครื่องสกัดแบบนิวเมติกส์ (Jackhammers)
-สิง่ ชะลอความเร็วบนถนนลาดยาง (Pavement Breaker)
3. แหล่ งกาเนิดรั งสี
ในการดารงชีวติ ของมนุ ษย์ตอ้ งสัมผัสหรือได้รบั รังสีอยู่แลว้ ทัง้ นี้เพราะในธรรมชาติจะมีรงั สีแพร่กระจายอยู่ทวั ่ ไป มากบ้าง
น้อยบ้างขึ้นกับปริมาณรังสีทม่ี อี ยู่ ณ สถานทีน่ นั้ ๆ และในชีวติ ประจาวันก็มหี ลายกิจกรรมทีท่ าให้มนุ ษย์ตอ้ งสัมผัสกับรังสี เช่น การใช้
โทรศัพท์มอื ถือ การใช้เครื่องไมโครเวฟ หรือการไปตรวจและรักษาทางการแพทย์ เป็ นต้น แหล่งกาเนิดรังสีจะแยกเป็ น 2 แหล่งต่อไปนี้
3.1 แหล่ งกาเนิดจากธรรมชาติ ธรรมชาตินบั เป็ นแหล่งกาเนิดรังสีทม่ี มี านานมาก และเป็ นแหล่งที่ทาให้มนุ ษย์ตอ้ งสัมผัส
รังสีในชีวติ ประจาวันทัง้ ๆ ทีไ่ ม่ได้ทางานเกี่ยวกับรังสี รังสีทม่ี าจากแหล่งกาเนิดธรรมชาติทส่ี าคัญมีดงั นี้
3.1.1 รังสีจากนอกบรรยากาศของโลก คือ รังสีคอสมิค ซึง่ มีโปรตรอนทีม่ พี ลังงานสู งถึงระหว่าง 1-2 GeV ทาให้
สามารถเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ทร่ี ุนแรงมาก ส่งผลให้มกี ารปลดปล่อยสิง่ ต่อไปนี้จานวนมาก คือ นิวตรอน โปรตรอน อนุ ภาคแอลฟา
และอืน่ ๆ นอกจากนี้รงั สีคอสมิคอาจทะลุมาถึงผิวโลกและมีผลต่อการสัมผัสโดยตรงของมนุ ษย์
3.1.2 รังสีจากพื้นดินของโลก พื้นผิวโลกจะมีเรดิโอไอโซโทปประมาณ 50 ชนิดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ โดยมี
อนุกรมสาคัญจาก 3 อนุกรมต่อไปนี้คือ อนุกรมทอเรียม อนุกรมยูเรเนียม และอนุกรมแอททิเธียม แต่ละอนุ กรมจะเริ่มต้นด้วยธาตุทม่ี ี
มวลอะตอมสู ง คือ ยู เรเนียม-238 ทอเรียม-232 และยู เรเนียม-235 ตามลาดับ ธาตุเหล่านี้จะสลายตัวปลดปล่อยอนุ ภาคแอลฟา
และเบต้าออกมา จนในทีส่ ุดได้นิวไคลทีเ่ สถียรคือ ตะกัว่ -206 ตะกัว่ -208 ตะกัว่ -207 ตามลาดับ
รังสีทม่ี าจากพื้นดินนี้มคี ่าครึ่งชีวติ หรือ Half-lives ทีย่ าวนานมาก ประมาณกันว่ารังสีเหล่านี้มอี ยู่ในโลกมาตัง้ แต่
แรกแล ้ว และยังคงมีอยู่มาจนทุกวันนี้ อย่างไรก็ตามรังสีทม่ี าจากพื้นดินทีถ่ กู กล่าวถึงมากทีส่ ุด คือ สารเรดอน
3.2 แหล่ งกาเนิดจากมนุษย์ เนื่องมาจากการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทาให้มกี ารประดิษฐ์ คิดค้นอุปกรณ์
และเครื่องมือหลายชนิดทีท่ าให้เกิดรังสีข้ นึ เช่น การใช้เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ หรือการใช้เครื่องเร่งอนุ ภาค การใช้เครื่องฉายเอ็กซเรย์
เป็ นต้น รังสีทม่ี าจากการสร้างขึ้นของมนุษย์ทส่ี าคัญ คือ รังสีเอ็กซ์ทถ่ี กู นามาใช้ในทางการแพทย์และการถนอมอาหาร และรังสีแกมมาที่
นามาใช้ในการถนอมอาหาร

4. ชนิดของเสี ยงทีเ่ กิดขึน้
การเกิดขึ้นของเสียงดังจากแหล่งกาเนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นเสียงจากเครื่องจักร เสียงจากการก่อสร้าง เสียงจากการจราจร
ประกอบด้วยความถีต่ ่าง ๆ และจะมีเสียงดังมากน้อยหรือดังติดต่อกันหรือไม่ก็จะแตกต่า งกันไปตามแต่ลกั ษณะของการเกิดเสียง การ
แบ่งชนิดของเสียงจึงมีดงั นี้
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4.1 เสียงที่ดังแบบต่ อเนื่อง (Continuous Noise) เสียงดังชนิดนี้จะดังติดต่อกันต่อเนื่องกันไป เพียงแต่ว่าระดับความดัง
ของเสียงจะเปลีย่ นแปลงไม่คงที่ตลอดเวลา ในกรณีทก่ี ารเปลีย่ นแปลงของระดับเสียงมีไม่มากนัก เช่นไม่เกิน 3 เดซิเบล ภายใน
ระยะเวลาสัน้ ๆ เช่น ไม่เกิน 10 วินาที ก็ถอื ว่าระดับเสียงทีด่ งั ต่อเนื่องนัน้ ค่อนข้างคงทีแ่ ล ้ว จึงเรียกเป็ น เสียงดังแบบต่อเนื่ องชนิ ดคงที่
(Stead Noise) เช่น เสียงจากเครื่องปัน่ ด้าย เครื่องทอผ้า แต่ถา้ มีทร่ี ะดับเสียงดังแตกต่างกันมากกว่า 10 เดซิเบลขึ้นไป กรณีเช่นนี้
เรียกเสียงชนิดนัน้ ๆ ว่า เสียงดังแบบต่อเนื่ องชนิ ดไม่คงที่ (Non- Steady Noise)
4.2 เสียงดังเป็ นช่ วง ๆ (Intermittent Noise) เสียงดังชนิดนี้จะดังไม่ต่อเนื่องกัน แต่จะดังแบบดัง ๆ เบา ๆ สลับกันไปมา
เป็ นระยะ ๆ เช่น เสียงจากการจราจร เป็ นต้น
4.3 เสียงกระแทก (Impact Noise) เสียงชนิดนี้จะดังมากและเกิดขึ้นในระยะเวลาสัน้ ๆ ไม่เกิน 1 วินาที ตัวอย่างคือ เสียง
ดังจากการตอกเสาเข็มในงานก่อสร้าง ค่าเสียงกระแทกทีว่ ดั คือ ค่าพีท (Peak)

5. ชนิดของความสั่ นสะเทือน
อาคารและบ้านเรือนอาจได้รบั ความสันสะเทื
่
อนจากแหล่งกาเนิดความสันสะเทื
่
อนภายนอกหลายแหล่งด้วยกัน เช่น จากโรงงาน
อุตสาหกรรม การก่อสร้าง และการคมนาคมขนส่ง เป็ นต้น และในบางกรณีก็อาจมีแหล่งกาเนิดความสัน่ สะเทือนภายในอาคารนัน้ เอง
เช่น มาจากการใช้งานเครื่องจักรบางประเภท เป็ นต้น โดยความสันสะเทื
่
อนทีเ่ กิดขึ้นสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ชนิด ดังนี้
5.1 ชนิดสะเทือนต่ อเนื่อง (Continuous Vibration) ความสันสะเทื
่
อนชนิดนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดเวลาในช่วงเวลาหนึ่งโดย
ทีไ่ ม่มกี ารหยุด ทีว่ ่าในช่วงเวลาหนึ่งนัน้ อาจเป็ น ตลอดช่วงวัน (Daytime) และ/หรือช่วงกลางคืน (Night-Time) ก็เป็ นได้ ดังเช่น
เครื่องจักรเดินเครื่องหรือทางานตลอดเวลา รถวิง่ ตลอดเวลา เป็ นต้น ซึง่ การประเมินความสัน่ สะเทือนชนิดนี้จะใช้วธิ ีทว่ี างบนพื้นฐาน
ของเรื่องการถ่วงนา้ หนักความเร่ง (Weighted RSM Acceleration Values)
5.2 ชนิดสะเทือนรุ นแรงทันที (Impulsive Vibration) ความสัน่ สะเทือนชนิดนี้จะต้องเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงจุดสู งสุด
(Peak) แลว้ ต่อด้วยการคลายตัวลง การเกิดความสัน่ สะเทือนชนิดนี้ไม่จาเป็ นว่าจะต้องมีความสัน่ สะเทือนเกิดขึ้นหลายครัง้ (Several
Cycles) หรือไม่ เพียงแต่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาสัน้ ๆ ซึง่ โดยทัว่ ไปจะน้อยกว่า 2 วินาที ตัวอย่างความสัน่ สะเทือนชนิดนี้เช่น การ
กระแทกของเครื่องจักรกลหนักในบางครัง้ (Occasional Dropping of Heavy Equipment) หรือการขนย้ายสิง่ ของขึ้นและลงใน
บางครัง้ (Occasional Loading and Unloading) ซึง่ ความสัน่ สะเทือนชนิดนี้ (ทีเ่ กิดขึ้นไม่เกิน 3 ครัง้ ในช่วงของการประเมิน) จะถูก
ประเมินด้วยวิธีทว่ี างบนพื้นฐานของเรื่องความเร่ง (Acceleration Values)
5.3 ชนิดสะเทือนเป็ นช่ วง ๆ (Intermittent vibration) ความสัน่ สะเทือนชนิดนี้ คือ ความสัน่ สะเทือนทีเ่ กิดขึ้นแบบเกิด ๆ
หยุด ๆ เช่น แทนทีก่ ารเจาะ (Drill) จะเกิดขึ้นตลอดเวลาแบบ Continuous กลับเกิดขึ้นแบบเกิด ๆ หยุด ๆ เรียกความสัน่ สะเทือนที่
เกิดขึ้นว่าเป็ น แบบ Intermittent ตัวอย่างแหล่งกาเนิความสัน่ สะเทือนชนิดนี้เช่น เครื่องตอกเสาเข็ม เครื่องปั ๊มโลหะ (Forging
Presses) Pavement Breaker รถไฟและรถยนต์ทว่ี ง่ิ ไปมา กิจกรรมการก่อสร้างทีท่ าแบบทา ๆ หยุด ๆ เป็ นต้น

6.ชนิดของรังสี
รังสีทป่ี ระชาชนมีโอกาสสัมผัสนัน้ ถ้าจาแนกชนิดหรือประเภทตามการเกิดอันตรกิริยาเมือ่ รังสีนนั้ ๆ เคลือ่ นทีผ่ ่านตัวกลาง
จะแบ่งรังสีออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ก่อให้เกิดการแตกตัว และประเภทที่ไม่ก่อให้เกิดการแตกตัวของอิเล็กตรอนของ
อะตอม ดังนี้
6.1รั งสีที่ก่อให้ เกิดการแตกตัว (Ionizing Radiation) คือรังสีท่เี มือ่ เคลือ่ นทีผ่ ่านตัวกลางแลว้ ทาให้อเิ ล็กตรอนแตกตัว
ออกมาจากอะตอมนัน้ สามารถแบ่งย่อยออกไปเป็ น 2 ชนิด ดังนี้

20-10 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม
6.1.1 รังสีทท่ี าให้เกิดการแตกตัวได้โดยตรง รังสีชนิดนี้เป็ นรังสีทม่ี ปี ระจุ เมือ่ เคลือ่ นทีผ่ ่านเข้าไปในตัวกลางใด ๆ ก็
จะทาอันตรกิริยากับอิเล็กตรอนของตัวกลางนัน้ รังสีจะถ่ายเทพลังงานให้กบั อิเล็กตรอน ทาให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากวงโคจรของ
อะตอม จึงเกิดการแตกตัวเป็ นประจุบวก และประจุลบ ตัวอย่างรังสีทท่ี าให้เกิดการแตกตัวโดยตรง เช่น รังสีคอสมิก อนุ ภาคแอลฟา
และอนุภาคเบตา เป็ นต้น
6.1.2 รังสีทท่ี าให้เกิดการแตกตัวได้โดยอ้อม รังสีชนิดนี้ไม่มปี ระจุ และไม่สามารถทาให้อะตอมของตัวกลางแตกตัว
ได้โดยตรง แต่ดว้ ยการทาอันตรกิรยิ าบางอย่างจึงทาให้อเิ ล็กตรอนแตกตัวออกมาได้ จึงเรียกว่าทาให้เกิดการแตกตัวโดยอ้อม ตัวอย่าง
รังสีทท่ี าให้เกิดการแตกตัวโดยอ้อมได้แก่ นิวตรอน รังสีแกมมา และรังสีเอ็กซ์
6.2 รั งสีที่ไม่ ก่อให้ เกิดการแตกตัว (Non-Ionizing Radiation) รังสีประเภทนี้มพี ลังงานตา่ และมีความถีต่ า่ เช่นกัน จึงไม่
ทาให้ตวั กลางที่รงั สีประเภทนี้เคลือ่ นที่ผ่านเกิดการแตกตัวแต่อย่างใด กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าพลังงานนัน้ มีมากพอที่จะทาให้อะตอม
เคลือ่ นตัวหรือสันสะเทื
่
อน แต่พลังงานนัน้ ก็ไม่มากพอทีจ่ ะทาให้อเิ ล็กตรอนหลุดออกมาจากอะตอมได้ ตัวอย่างรังสีประเภทนี้ได้แก่ รังสี
เหนือม่วง รังสีใต้แดง เลเซอร์ ไมโครเวฟ และแสงสว่าง เป็ นต้น

กิจกรรม 10.1.2
1. แหล่งกาเนิดเสี ยงที่สาคัญคือแหล่งใด และทาให้เกิดเสี ยงชนิ ดใดขึ้น
2. แหล่งกาเนิดความสัน่ สะเทือนชนิด Continuous Vibration มีอะไรบ้าง บอกมา 2 แหล่ง
3.แหล่งกาเนิดรังสี และอันตรกิริยาของรังสี ชนิดที่ก่อให้เกิดการแตกตัวกับตัวกลาง มีอะไรบ้าง
แนวตอบกิจกรรม 10.1.2
1. แหล่งกาเนิดเสี ยงที่สาคัญ คือ การคมนาคมขนส่ ง และการก่อสร้าง ส่ วนชนิดของเสี ยงที่เกิดขึ้นนั้นขึ้นกับว่า
แหล่งกาเนิดเสี ยงเป็ นอะไร ยกตัวอย่างเช่น ถ้าแหล่งกาเนิดเสี ยงเป็ นรถรางไฟฟ้าที่วิ่งด้วยความเร็ วสม่าเสมอ ชนิดเสี ยงที่
เกิดขึ้นจะเป็ นเสี ยงดังแบบต่อเนื่อง แต่ถา้ แหล่งกาเนิดเป็ นเสี ยงจากเครื่ องขุดเจาะถนน ชนิดของเสี ยงที่ดงั จะเป็ นเสี ยงแบบ
ดังไม่สม่าเสมอ
2. เครื่ องขุดดิน และเครื่ องตอกเสาเข็ม คือตัวอย่างแหล่งกาเนิ ดความสัน่ สะเทือนชนิด Continuous Vibration
3. แหล่งกาเนิดรังสี และอันตรกิริยาของรังสี ชนิดที่ก่อให้เกิดการแตกตัวกับตัวกลาง มี 2 ประเภทคือ
3.1 รังสี ที่ก่อให้เกิดการแตกตัว (Ionizing Radiation)
3.2 รังสี ที่ไม่ก่อให้เกิดการแตกตัว (Non-Ionizing Radiation)
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เรื่องที่ 10.1.3
หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ องกับมลพิษทางเสียง ความสั่ นสะเทือนและรังสี
ในประเทศไทย มีหน่วยงานหลักทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบด้านมลพิษทางเสียงและความสัน่ สะเทือนทีอ่ าจมีผลกระทบต่อสุขภาพ
และชีวติ ความเป็ นอยู่ของประชาชนคือ กรมควบคุมมลพิษ แต่หน่วยงานระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทุกแห่งทัว่ ประเทศไทยจะมี
อานาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ทีจ่ ะรับผิดชอบด้านมลพิษทางเสียงและความสัน่ สะเทือนทีอ่ าจส่งผลกระทบใน
เรื่องความราคาญของประชาชน สาหรับในการดาเนินงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากรังสีของประชาชนทัว่ ไป และผู ป้ ฏิบตั ิงานใน
สถานประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องได้กาหนดเป็ นกฎหมายความปลอดภัยจากรังสีทส่ี ถานประกอบกิจการต้อง
ปฏิบตั ติ าม เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยทัง้ ต่อประชาชนทัวไปและต่
่
อผูป้ ฏิบตั งิ านในสถานทีน่ นั้ ๆ และในบางหน่วยงานทีไ่ ม่ใช่หน่วยงานที่
บังคับใช้กฎหมายก็จะกาหนดเป็ นมาตรฐานความปลอดภัยจากรังสีทจ่ี ะให้สถานประกอบกิจการต่าง ๆ นาไปใช้งานหากเห็นว่าเหมาะสม
อย่างไรก็ตามในทีน่ ้ จี ะนาเสนอเฉพาะบางหน่วยงานเท่านัน้ และรายละเอียดทีม่ ากกว่านี้ สามารถค้นคว้าได้ทเ่ี ว็บไซต์ของหน่วยงานนัน้ ๆ

1. กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษถือว่าเป็ นหน่วยงานหลักทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบการส่งเสริมและรักษาไว้ซง่ึ คุณภาพสิง่ แวดล ้อม ซึง่ รวมถึง
เรื่องมลพิษทางเสียงและความสันสะเทื
่
อน กรมควบคุมมลพิษได้กาหนดค่ามาตรฐานระดับเสียงดังและระดับความสันสะเทื
่
อน ซึง่ ตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ เมือ่ พ.ศ. 2545 ได้กาหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรมควบคุมมลพิษ
ทัง้ หน้าทีใ่ นการกาหนดกฎหมาย บังคับใช้กฎหมาย และประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กี่ยวข้องกับเรื่องมลพิษทางเสียงและความ
สันสะเทื
่
อน รวมทัง้ มีหน้าทีใ่ นการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพระดับเสียงและความสันสะเทื
่
อน และจัดทารายงานสถานการณ์มลพิษทาง
เสียงและความสันสะเทื
่
อน

2. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข
กรมอนามัยจะมีสานักอนามัยสิง่ แวดล ้อมทีท่ าหน้าทีใ่ นการดูแลด้านสิง่ แวดล ้อมทีจ่ ะมีผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็ นอยู่
ของประชาชน โดยอาศัยอานาจของพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ทีจ่ ะกาหนดกฎหมายรองต่าง ๆ มาคุม้ ครองประชาชน
สาหรับเรื่องทีเ่ กี่ยวกับผลกระทบของเสียงและความสันสะเทื
่
อนทีจ่ ะมีต่อประชาชนนัน้ ทางกรมอนามัยจะเน้นไปทางผลกระทบด้าน
ความราคาญ และการรบกวน ด้วยการกาหนดมาตรฐานการจัดการเหตุราคาญทีจ่ ะเกิดจากมลพิษทัง้ สอง ในปัจจุบนั ได้กาหนด
มาตรฐานเฉพาะเรื่องการจัดการเหตุราคาญจากเสียงทีเ่ กิดจากสถานบันเทิง สวนสนุก และสถานทีพ่ กั ผ่อนต่าง ๆ เท่านัน้ อย่างไรก็ตาม
ในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายนัน้ จะเป็ นหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีจ่ ะดาเนินการต่อไป

3. กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามทีก่ าหนดในพระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2535 จะดูแลและจัด
ระเบียบด้านสิง่ แวดล ้อมทีจ่ ะเกิดจากกิจการทีเ่ ข้าข่ายเป็ นโรงงาน ปัจจุบนั ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้กาหนดกฎหมายทีเ่ กี่ยวกับ
เสียงทีเ่ กิดขึ้นภายในโรงงาน (ไม่ใช่เกิดภายนอกโรงงานทีจ่ ะมีผลต่อสุขภาพของประชาชนทัวไป)
่ และกฎหมายเกี่ยวกับเสียงทีจ่ ะทาให้
เกิดการรบกวน สร้างปัญหาให้กบั ประชาชนทัวไป
่ (ซึง่ มาตรฐานอย่างหลังนี้จะเหมือนกับทีก่ ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม
กาหนด)
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4. องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตาบล และเทศบาล จะมีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีจ่ ะคุม้ ครองดูแล
ชีวติ ความเป็ นอยู่ของประชาชนทีอ่ าจได้รบั ผลกระทบจากเสียงดังและความสันสะเทื
่
อน โดยหน่วยงานเหล่านี้สามารถอาศัยอานาจของ
พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาบังคับให้สถานประกอบกิจการต่าง ๆ และ/หรือโรงงานต่าง ๆ ต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายที่
มีอยู่
องค์กรทีก่ าหนดกฎหมายและมาตรฐานทางด้านรังสีมหี ลายองค์กร ทัง้ องค์กรระดับนานาชาติหรือระหว่างประเทศ และองค์กร
ระดับประเทศ ในทีน่ ้ จี ะกล่าวถึงเฉพาะองค์กรทีส่ าคัญบางองค์กรเท่านัน้ ดังนี้
5. สานักงานปรมาณูเพื่อสั นติ สาหรับในประเทศไทย
องค์กรทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบโดยตรงคือสานักงานปรมาณู เพือ่ สันติ ในสังกัดของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1) พันธกิจสาคัญ มีดงั นี้คือ
(1) เสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ดา้ นพลังงานนิวเคลียร์เพือ่ นาไปสู ่การปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นรูปธรรม
(2) บริหารจัดการด้านพลังงานนิวเคลียร์ให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
(3) เป็ นหน่วยงานกลางในการติดต่อประสานงานทัง้ ภายในและต่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์
(4) สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทเ่ี กี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ให้แก่ประชาชน
2) บทบาท หน้าทีข่ องสานักงานปรมาณู เพือ่ สันติ โดยสรุปมีดงั นี้
(1) การกาหนดกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยพลังงานปรมาณู รวมทัง้ การกาหนดเกณฑ์ปริมาณรังสีสูงสุดที่
ประชาชนและผูป้ ฏิบตั งิ านสามารถรับได้ และเกณฑ์ปริมาณรังสี กัมมันตภาพรังสีสูงสุดในสิง่ อุปโภคและบริโภค
(2) ดาเนินการควบคุมและกากับความปลอดภัยของโรงไฟฟ้ านิวเคลียร์
(3) ศึกษา ค้นคว้า วิจยั พัฒนา และเผยแพร่การนาพลังงานปรมาณู ไปใช้พฒั นาประเทศในด้านต่าง ๆ เช่นด้าน
การแพทย์ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม สิง่ แวดล ้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน เป็ นต้น
(4) ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจวัดปริมาณรังสีในสิง่ แวดล ้อมและผลกระทบของรังสี

6. The International Atomic Energy Agency (IAEA)
IAEA หรือทบวงการพลังงานปรมาณู ระหว่างประเทศ ถือเป็ นองค์กรระหว่างประเทศทีก่ าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยจากการใช้พลังงานอะตอม (Atomic energy) เพือ่ สันติสุข สุขภาพ และความเจริญรุ่งเรืองของโลก ตัง้ ขึ้นโดยองค์การ
สหประชาชาติเมือ่ ปี 1956 องค์กรนี้จะมีกองทุนเพือ่ ใช้สาหรับเป็ นค่าใช้จ่ายให้กบั ผูเ้ ชี่ยวชาญระหว่างประเทศให้ทาโครงการทีอ่ งค์กรนี้
สนใจ รวมทัง้ ยังเป็ นแหล่งสนับสนุ นให้ประเทศต่าง ๆ จัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุดของความรู ด้ า้ นพลังงานอะตอม
บทบาทเด่นบทบาทหนึ่งขององค์กรนี้คือเรื่องการเข้าไปตรวจสอบว่าประเทศใดประเทศหนึ่งมีการใช้หรือกาลังอยู่ระหว่างการทดลองเพือ่
ใช้นิวเคลียร์หรือไม่ และสร้างความมันใจในเรื
่
่องความปลอดภัยจากการมีหรือใช้พลังงานนิวเคลียร์ ดังเช่นทีเ่ ป็ นข่าวเรื่องการมี การผลิต
หรือการทดสอบด้านนิวเคลียร์ของประเทศในแถบตะวันออกกลาง และประเทศในเอเชีย
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7. The International Commission on Radiological Protection (ICRP)
องค์กรนี้จดั ตัง้ เมือ่ ปี 1928 ทาหน้าทีส่ าคัญในระดับระหว่างประเทศในเรื่องการกาหนดหลักการพื้นฐานของการคุม้ ครองความ
ปลอดภัยด้านรังสี โดยมีคณะกรรมการด้านเทคนิค 4 คณะ ทางานใน 4 เรื่องต่อไปนี้คือ
1) Radiation effects
2) Internal exposure
3) External exposure
4) Application of Commission's Recommendations
คาแนะนาทีม่ าในรูปของคาแนะนา (Recommendations) ขององค์กรนี้ จะเป็ นพื้นฐานทีป่ ระเทศต่าง ๆ จะนาไปกาหนด
เป็ นกฎหมาย หรือระเบียบต่อไป แต่คาแนะนาเหล่านี้ไม่ใช่กฎหมายทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ ขึ้นกับความสนใจของประเทศนัน้ ๆ จะพิจารณาถึง
ความเหมาะสมต่อไป

8. The International Commission on Radiation Unit and Measurements (ICRU)
บทบาทหน้าทีข่ ององค์กรนี้จะอยู่ทเ่ี รื่องการกาหนดมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยหน่วยและการวัด เพือ่ ให้ประเทศต่าง ๆ
ได้ใช้มาตรฐานเดียวกัน จะได้ไม่เกิดความสับสนขึ้น งานขององค์กรนี้จะอยู่ใน 3 เรื่องต่อไปนี้
1) ปริมาณและหน่วยของ radiation และ radioactivity
2) ขัน้ ตอนการดาเนินงาน (Procedure) สาหรับการวัด และการประยุกต์ปริมาณทีก่ าหนดขึ้นนี้ใน clinical radiology
และ radiobiology
3) ข้อมูลด้านกายภาพทีต่ อ้ งการเพือ่ ใช้สาหรับการประยุกต์ตามขัน้ ตอนการดาเนินงานทีก่ าหนด และเพือ่ ทาให้การรายงาน
มีขอ้ มูลทีไ่ ม่แตกต่างกันจนเกิดปัญหาในการใช้ขอ้ มูล

9. The National Council on Radiation Protection (NCRP)
องค์กรนี้เป็ นองค์กรด้านรังสีทเี ่ ก่าแก่ทสี ่ ดุ ของสหรัฐอเมริกา ทาหน้าทีเ่ ชิงการแนะนาในรูปของคาแนะนา (Recommendation)
ทีผ่ ่านมาจากการกลันกรองของนั
่
กเทคโนโลยีทางด้านนี้

10. The Nuclear Regulatory Commission (NRC)
NRC ถือเป็ นองค์กรทีจ่ ดั ตัง้ ขึ้นตามกฎหมาย Energy Reorganization Act of 1974 เพือ่ ทาหน้าทีค่ วบคุมดูลด้านความ
ปลอดภัยจากการใช้สารนิวเคลียร์ของเอกชนในสหรัฐอเมริกา อาทิ
1) การออกใบอนุญาตในเรื่อง เตาปฏิกรณ์ สารนิวเคลียร์ ผูป้ ฏิบตั งิ านกับเตาปฏิกรณ์ เป็ นต้น
2) การตรวจการมีใบอนุญาตต่าง ๆ
3) การวิจยั ในเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับเตาปฏิกรณ์
4) การสอบสวนอุบตั กิ ารณ์ทเ่ี กิดขึ้น
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กิจกรรม 10.1.3
จงระบุหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการกาหนดกฎหมายด้านมลพิษทางเสี ยง ความสัน่ สะเทือนและรังสี
แนวตอบกิจกรรม 10.1.3
ในส่ วนกลางจะมีกรมควบคุมมลพิษและกรมอนามัยที่มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 ตามลาดับ ในการออกกฎหมายด้านมลพิษ
ทางเสี ยงและความสัน่ สะเทือน และสานักงานปรมาณู เพื่อสันติ ในการออกกฎหมายด้านรังสี
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ตอนที่ 10.2
การจัดการมลพิษทางเสี ยง
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 10.2 แล ้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่ อง
10.2.1 มาตรฐานมลพิษทางเสียง
10.2.2 การตรวจวัดมลพิษทางเสียง
10.2.3 การป้ องกันและควบคุมมลพิษทางเสียง

แนวคิด
1. การกาหนดมาตรฐานมลพิษทางเสียงจะมุง่ เน้นทีก่ ารป้ องกันการสูญเสียการได้ยนิ ของประชาชนและคนทางาน ด้วยการ
กาหนดเป็ นค่าระดับเสียงดังเฉลีย่ ตลอดระยะเวลา 24 ชัว่ โมงและ 8 ชัว่ โมงตามลาดับ และมุ่งยกระดับคุณภาพชีวติ
ของประชาชนไม่ให้ตอ้ งมาถูกรบกวนจากเสียงด้วยการกาหนดค่ามาตรฐานเสียงรบกวนจากแหล่งกาเนิดใด ๆ ก็ตาม
ต้องไม่มากกว่าค่าระดับเสียงดังพื้นฐานเกินกว่า 10 เดซิเบล
2. การตรวจวัดระดับเสียงต้องใช้เครื่องวัดเสียงทีไ่ ด้มาตรฐาน มีการสอบเทียบ และใช้วธิ ีการวัดตามทีก่ ฎหมายกาหนด
และการประเมินว่ามีปญั หามลพิษทางเสียงกับประชาชนหรือไม่ ให้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานทีก่ าหนดไว้
3. การป้ องกันและควบคุมมลพิษทางเสียงสามารถทาได้โดยการใช้มาตรการหรือวิธีการทางวิศวกรรมและทางบริหาร
จัดการ ไปทาการควบคุมเสียงทีแ่ หล่งกาเนิด ทางผ่านและผูป้ ฏิบตั งิ าน

วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาตอนที่ 10.2 แล ้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความหมายของค่ามาตรฐานมลพิษทางเสียงแต่ละค่าได้
2. นาค่ามาตรฐานมลพิษทางเสียงไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
3. อธิบายเกี่ยวกับเครื่องวัดเสียง การสอบเทียบ หลักการและเทคนิคการวัดเสียง
4. อธิบายหลักการและวิธีการป้ องกันและควบคุมมลพิษทางเสียงได้
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เรื่องที่ 10.2.1
มาตรฐานมลพิษทางเสี ยง
มาตรฐานทีเ่ กี่ยวกับเสียงในสิง่ แวดล ้อมทีก่ าหนดเป็ นกฎหมายหรือเป็ นมาตรฐานทัว่ ไปทีไ่ ม่ได้ใช้บงั คับทางกฎหมายก็ตาม จะ
มีจุดมุ่งหมายที่สาคัญ คือ การให้ความคุม้ ครองต่อการได้ยินของประชาชนและให้การดู แลคุณภาพชีวติ ไม่ให้ตอ้ งมาถูกรบกวนการ
พักผ่อนจากเสียง ดังนัน้ ค่ามาตรฐานทีถ่ ูกกาหนดขึ้นจะสามารถแบ่งออกได้เป็ น 1) ค่ามาตรฐานทีป่ ้ องกันการสู ญเสียการได้ยนิ ของ
ประชาชน ซึง่ กาหนดระยะเวลาการสัมผัส (ได้ยนิ ) เสียงเป็ นตลอดระยะเวลา 24 ชัว่ โมง 2) ค่ามาตรฐานเสียงรบกวน และ 3) ค่า
มาตรฐานของแหล่งกาเนิดเสียง
ในทีน่ ้ จี ะนาเสนอมาตรฐานระดับเสียงทัง้ ของประเทศไทยและต่างประเทศ ดังนี้

1. มาตรฐานระดับเสี ยงของประเทศไทย
ในประเทศไทย หน่วยงานหลักทีม่ หี น้าทีก่ าหนดมาตรฐานระดับเสียงทีม่ ผี ลกระทบต่อประชาชนทัว่ ไปทีม่ าจากแหล่งกาเนิด
ต่าง ๆ คือ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม ซึง่ นับมาถึงปัจจุบนั (พ.ศ. 2557) มีมาตรฐานระดับเสียง
ทีก่ าหนดเป็ นกฎหมายสาหรับแหล่งกาเนิดต่าง ๆ ดังนี้
1.1 มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดลอ้ มแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กาหนด
มาตรฐานระดับเสียงทัวไป
่ ได้กาหนดค่ามาตรฐานระดับเสียงโดยทัวไป
่ ไว้ 2 ค่าด้วยกันได้แก่
1.1.1 ค่ าระดับเสียงสู งสุ ด (Lmax) ไม่ เกิน 115 เดซิเบล (เอ) เป็ นค่ามาตรฐานทีต่ อ้ งทาการวัดระดับเสียงทีท่ ม่ี คี นอยู่
หรืออาศัยอยู่และผลการตรวจวัดต้องมีระดับเสียงไม่เกินกว่าค่า 115 เดซิเบล (เอ) ไม่วา่ เวลาใด
1.1.2 ค่ าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq, 24 ชั่วโมง) เป็ นค่ามาตรฐานทีต่ อ้ งมีการเฉลีย่ ตามนา้ หนักของเวลาให้ได้
ค่าระดับเสียงเฉลีย่ ตลอดระยะเวลา 24 ชัว่ โมงต้องไม่เกินกว่า 70 เดซิเบล (เอ) จะเห็นว่าในระยะเวลา 24 ชัว่ โมง อาจมีบา้ งทีร่ ะดับเสียง
ดังมากกว่า 70 เดซิเบล (เอ) แต่เมือ่ เฉลีย่ แล ้วตลอด 24 ชัว่ โมงระดับเสียงต้องดังไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ)
ค่ามาตรฐานทัง้ สองข้างต้นมุง่ หวังให้ความคุม้ ครองด้านการได้ยนิ ของประชาชนทัวไป
่
1.2 มาตรฐานระดั บ เสี ย งจากการท าเหมื อ งหิ น ในกิ จ การการท าเหมือ งหิน กฎหมายสิ่ง แวดล อ้ มคื อ ประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล ้อม เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสัน่ สะเทือนจากการทาเหมืองหิน
ได้กาหนดมาตรฐานของระดับเสียงไว้ 3 มาตรฐานด้วยกันดังนี้
1.2.1 ค่ าระดับเสียงสู งสุ ด ไม่ เกิน 115 เดซิ เบล (เอ) ในขณะระเบิดหิน เป็ นค่ามาตรฐานระดับเสียงสู งสุด ไม่ว่า
เวลาใดในขณะระเบิดหินจะมีเสียงดังเกินกว่า 115 เดซิเบล (เอ) ไม่ได้
1.2.2 ค่ าระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ไม่ เกิน 75 เดซิเบล (เอ) ในขณะที่มีการโม่ บด และย่ อยหิน เป็ นค่ามาตรฐาน
เสียงทีเ่ ป็ นค่าระดับเสียงเฉลีย่ ตลอดระยะเวลาการทางาน 8 ชัว่ โมง (Leq, 8 ชัว่ โมง) ทีท่ าการโม่ บด และย่อยหิน จะดังเกินกว่า 75 เดซิ
เบล (เอ) ไม่ได้
1.2.3 ค่ าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่ เกิน 70 เดซิ เบล (เอ) เป็ นค่ามาตรฐานระดับเสียงทัว่ ไปทีก่ ิจการเหมืองหิน
จะทาให้เกิดระดับเสียงเฉลีย่ 24 ชัว่ โมง เกินกว่า 70 เดซิเบล (เอ) ไม่ได้
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จะเห็นได้วา่ มาตรฐานระดับเสียงทีจ่ ะเกิดจากกิจการเหมืองหิน จะให้ความคุม้ ครองด้านการป้ องกันการสู ญเสียการ
ได้ยนิ ให้กบั ประชาชนทัวไป
่ โดยกาหนดเป็ นค่า Lmax และ ค่า Leq, 24 ชัว่ โมง ขณะทีก่ ็ให้ความคุม้ ครองกับผูป้ ฏิบตั ิงานด้วยโดยการ
กาหนดค่า Leq, 8 ชัว่ โมง
1.3 มาตรฐานระดับเสียงรบกวน คณะกรรมการสิง่ แวดลอ้ มแห่งชาติได้กาหนดมาตรฐานระดับเสียงรบกวนเพือ่ ใช้ในการ
ประเมินกรณีมกี ารร้องเรียนต่อทางการว่ากิจการใดกิจการหนึ่งก่อให้เกิดเสียงรบกวนต่อบุคคลหรือชุมชนก็ตาม ค่ามาตรฐานระดับเสียง
รบกวนกาหนดไว้วา่ “ระดับเสียงรบกวนเท่ากับ 10 เดซิเบล” นัน่ หมายความว่า เมือ่ คานวณระดับการรบกวนแลว้ นามาเปรียบเทียบกับ
ค่าระดับเสียงรบกวนข้างต้น หากค่าทีค่ านวณได้มคี ่ามากกว่าก็ให้ถอื ว่าเป็ น เสียงรบกวน
ดังนัน้ เมือ่ จะสรุปว่ากิจการใดกิจการหนึ่งก่อให้เกิดเสียงรบกวนหรือไม่ ก็ให้พจิ ารณาว่าเสียงทีเ่ กิดจากกิจกรรมของกิจการนัน้
มีระดับเสียงมากกว่าระดับเสียงพื้นฐาน เกินกว่า 10 เดซิเบล (เอ) หรือไม่ หากเกินก็หมายความว่าเสียงจากกิจการนัน้ เป็ น เสียงรบกวน
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น จะพบว่ามีคาสาคัญอยู่ 3 คา ทีค่ วรเข้าใจความหมายโดยสรุป ดังนี้
“ระดับเสียงรบกวน” จะเป็ นตัวเลขทีก่ ฎหมายกาหนดไว้วา่ เท่ากับ 10 เดซิเบล (เอ)
“ระดับการรบกวน” จะเป็ นค่าความแตกต่างระหว่าง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน กับระดับเสียงพื้นฐาน (คือค่า L90)
“ เสียงรบกวน” ก็คือระดับเสียงจากแหล่งกาเนิ ดในขณะมีการรบกวน ทีม่ รี ะดับเสียงดังกว่าระดับเสียงพื้นฐาน โดยมี
ระดับการรบกวนเกินกว่าระดับเสียงรบกวน (ทีก่ าหนดไว้วา่ คือ 10 เดซิเบล (เอ) )
1.4 เสียงจากยานพาหนะ
1.4.1 มาตรฐานระดับเสียงจากเรื อ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดลอ้ ม เรื่อง กาหนดระดับ
เสียงของเรือได้กาหนดค่ามาตรฐานไว้ท่ี 100 เดซิเบล (เอ) ทีร่ ะยะ 0.5 เมตรจากปลายท่อไอเสียหรือกราบของเรือกล
1.4.2 มาตรฐานระดับเสียงจากรถยนต์ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอ้ ม เรื่อง กาหนดระดับ
เสียงของรถยนต์และภาคผนวกท้ายประกาศดังกล่าวได้กาหนดค่ามาตรฐานไว้ท่ี “ไม่เกิน” 85 เดซิเบล (เอ) ทีร่ ะยะ 7.5 เมตร หรือ “ไม่
เกิน” 100 เดซิเบล (เอ) ทีร่ ะยะ 0.5 เมตร จากรถยนต์คนั นัน้ ๆ
1.4.2 มาตรฐานระดับเสี ยงจากรถจักรยานยนต์ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ ม เรื่อง
กาหนดระดับเสียงของรถจักรยานยนต์และภาคผนวกท้ายประกาศดังกล่าวได้กาหนดค่ามาตรฐานระดับเสียงไว้ท่ี “ไม่เกิน” 95 เดซิเบล
(เอ) ทีร่ ะยะ 0.5 เมตร

2. มาตรฐานระดับเสี ยงของต่ างประเทศ
ในต่างประเทศ จะมีองค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) และองค์กร
กาหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ (International Organization for Standardization, ISO) เป็ นต้น ทีไ่ ด้กาหนดมาตรฐานเกี่ยวกับ
ระดับเสียงในงานอนามัยสิง่ แวดลอ้ ม นอกจากนี้ในประเทศอุตสาหกรรมต่าง ๆ ก็มหี น่วยงานภาครัฐทีก่ าหนดมาตรฐานระดับเสียงใน
งานอนามัยสิ่งแวดลอ้ มที่มชี ่ือเสียงและนิยมอ้างอิงในประเทศไทย คือ องค์กรพิทกั ษ์ส่งิ แวดลอ้ ม (Environmental Protection
Agency) (นิยมเรียกสัน้ ๆ ว่า US EPA) และ หน่วยงานด้านทีพ่ กั อาศัยและพัฒนาเมือง (Department of Housing and Urban
Development) (ในทีน่ ้ ีจะเขียนย่อเป็ น US HUD) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ทีก่ ล่าวถึงได้กาหนด
มาตรฐานเสียงทีเ่ ป็ นพารามิเตอร์ต่าง ๆ เช่น Leq, 24 ชัว่ โมง/Lmax/Lmin/L90/และ Ldn เป็ นต้น สาหรับในทีน่ ้ ี จะนาเสนอเฉพาะค่า
มาตรฐานระดับเสียงทีก่ าหนดโดย US EPA และ US HUD ดังนี้
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2.1 มาตรฐานเสียงของ US EPA US EPA ได้กาหนดมาตรฐานเสียงใน 2 ลักษณะตามปัญหาทีเ่ กิดจากเสียง ได้แก่
มาตรฐานระดับเสียงทีป่ ้ องกันปัญหาการสูญเสียการได้ยนิ ของประชาชน และมาตรฐานระดับเสียงทีป่ ้ องกันปัญหาการสร้างความราคาญ
(Annoyance) และ/หรือการรบกวน (Interference) รายละเอียดมีดงั นี้ (US EPA ,1974)
2.1.1 มาตรฐานระดับเสียงเพื่อป้ องกันการสู ญเสียการได้ ยิน เพือ่ ป้ องกันไม่ให้ประชาชนชาวอเมริกนั ต้องสู ญเสีย
การได้ยนิ อันมีสาเหตุมาจากเสียงจึงกาหนดไว้ว่าไม่ว่าจะเป็ นบริเวณใด ๆ พื้นทีใ่ ด ๆ ทีม่ กี ิจกรรมใด ๆ ก็ตาม ระดับเสียงเฉลีย่ ตลอด
24 ชัว่ โมง หรือค่า Leq, 24 ชัว่ โมง จะต้องไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ)
2.1.2 มาตรฐานระดับเสี ยงเพื่อป้ องกันความราคาญหรื อรบกวน เนื่องจากเสียงดังยังสร้างปัญหาความราคาญ
รวมถึงการรบกวนสาหรับคนบางกลุม่ ทีท่ ากิจกรรมบางอย่าง ดังนัน้ ในบางบริเวณ บางพื้นทีท่ ม่ี กี ิจกรรม ทีต่ อ้ งการความเงียบเป็ นพิเศษ
เช่น การพักผ่อน การรักษาสุขภาพ หรือการเรียนหนังสือ ก็จาเป็ นทีจ่ ะต้องมีระดับเสียงทีไ่ ม่ดงั จนก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นมา จึงมี
การกาหนดมาตรฐานระดับเสียงเพือ่ ป้ องกันความราคาญหรือรบกวนจากเสียงไว้ดงั นี้
1) กรณีพ้นื ทีท่ เ่ี ป็ นทีพ่ กั อาศัย โรงพยาบาล และโรงเรียน ระดับเสียงภายในอาคารจะดังเกินกว่า 45 เดซิเบล (เอ)
ไม่ได้
2) กรณีพ้นื ทีท่ วั ่ ๆ ไป เช่นสนามหญ้าของโรงเรียน สนามเด็กเล่น บริเวณทีส่ าธารณะ เป็ นต้น ทีป่ ระชาชนใช้เวลา
ช่วงหนึ่งทากิจกรรมในชีวติ ประจาวัน เช่น การพูดคุยสนทนาระหว่างกัน กาหนดให้ระดับเสียงภายนอกอาคารจะดังเกินกว่า 55 เดซิเบล
(เอ) ไม่ได้
2.2 มาตรฐานระดับเสียงของ US HUD เนื่องจากหน่วยงานนี้จะรับผิดชอบในเรื่องของทีพ่ กั อาศัยเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
มาตรฐานระดับเสียงทีก่ าหนดจึงมุ่งเน้นทีก่ ารใช้ชีวติ อยู่ในที่พกั อาศัยตลอด 24 ชัว่ โมง โดยกาหนดเป็ นค่า Ldn และเป็ นค่าทีว่ ดั
ภายนอกอาคาร (Exterior Noise Standard) ดังนี้ (24 CFR Part 51-Environmental Criteria and Standards)
ถ้า Ldn มีค่าไม่มากกว่า 65 เดซิเบล ถือว่าอยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ (Acceptable)
ถ้า Ldn มีค่าอยู่ระหว่าง มากกว่า 65-75 เดซิเบล ถือว่าเป็ นระดับทีโ่ ดยทัวไปรั
่ บไม่ได้ (Normally Unacceptable)
ถ้า Ldn มีค่า มากกว่า 70 เดซิเบล ถือว่าอยู่ในระดับที ่ ไม่ยอมรับ (Unacceptable)
หมายเหตุ: ในสองกรณีหลัง กฎหมายของสหรัฐอเมริกากาหนดไว้วา่ ผูเ้ กี่ยวข้องจะต้องมีการดาเนินมาตรการต่าง ๆ ทีจ่ ะทาให้
ทางการยอมรับได้ เช่น ถ้าจะก่อสร้างหมู่บา้ น แต่พบว่าเสียงดังมากกว่า 65 เดซิเบล แต่ไม่เกิน 70 เดซิเบล ก็ตอ้ งทาให้มกี ารลดระดับ
เสียงลง 5 เดซิเบล เป็ นอย่างน้อย (Minimum of 5 dB Additional Sound Attenuation) เป็ นต้น
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กิจกรรม 10.2.1
เมื่อจะมีการสร้างถนนผ่านใจกลางหมู่บา้ น ชาวบ้านกังวลใจว่าเสี ยงจะดังหนวกหู และทาให้การพักผ่อนไม่ดี ใน
กรณี เช่นนี้ขอให้เสนอว่าควรวัดระดับเสี ยงเป็ นค่าพารามิเตอร์ใด เพราะเหตุผล
แนวตอบกิจกรรม 10.2.1
1. ประเด็นเรื่ องหนวกหู อาจตีความได้ว่า 1) ชาวบ้านกังวลว่าเสี ยงดังไปรบกวนชี วิตประจาวันของชาวบ้าน
หรื อไม่ ในประเด็นนี้ ควรวัดระดับเสี ยงที่จะประเมินเสี ยงรบกวน 2) ชาวบ้านกังวลว่าจะทาให้พวกเขาสู ญเสี ยการได้ยิน
หรื อไม่ กรณี น้ ี ก็ให้วดั ระดับเสี ยงเป็ น Leq, 24 ชัว่ โมง ทั้งสองพารามิเตอร์ ที่เสนอ เมื่อวัดแล้วก็นาไปเปรี ยบเทียบกับค่า
มาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษกาหนด
2. ประเด็นเรื่ องการพักผ่อนไม่ดีน้ นั สามารถนาค่าที่วดั เพื่อประเมินเรื่ องเสี ยงรบกวนมาตอบชาวบ้านก็ได้ หรื อให้
ทาการวัดระดับเสี ยงเป็ นค่า Ldn แล้วเปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐานที่ US HUD กาหนดก็ได้
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เรื่ องที่ 10.2.2
การตรวจวัดมลพิษทางเสี ยง
ในการวัดตรวจระดับเสียงเพือ่ การประเมินว่าระดับเสียงนัน้ ๆ มีค่าเกินกว่าค่ามาตรฐานทีก่ าหนดไว้หรือไม่นนั้ มีสง่ิ ทีค่ วร
ทราบเพือ่ ทาให้การวัดระดับเสียงมีความถูกต้อง ดังนี้

1. มาตรฐานเครื่ องวัดเสี ยง
ปัจจุบนั มาตรฐานของเครื่องวัดเสียงทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับและใช้อา้ งอิง คือ มาตรฐานทีก่ าหนดโดยคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศ
ว่าด้วยเทคนิคไฟฟ้ า หรือ International Electrotechnical Commission (IEC) ซึง่ มาตรฐานของเครื่องวัดเสียงทีก่ ล่าวถึงนี้คือ
มาตรฐาน IEC 61672-1 Electroacoustic-Sound Level Meter Part 1 : Specification ประกาศใช้เมือ่ ค.ศ. 2003 ซึง่ แบ่งย่อย
ออกเป็ น 2 classes ได้แก่ Class 1 เป็ น Precision Type และ Class 2 เป็ น General Purposes Type เมือ่ พิจารณาจากชื่อชนิด
(type) ของเครื่องวัดเสียงแล ้ว จะพบว่า Class 1 จะมีความละเอียดและความแม่นยามากกว่า Class 2 อย่างไรก็ตามทัง้ สอง Class นี้
สามารถนาไปใช้วดั ระดับเสียงในภาคสนามได้ เพราะ Class 1 มีความแม่นยาและความถูกต้องในระดับเดียวกับ Type 0 และ Type 1
ของมาตรฐานเครื่องวัดเสียงเดิม (ทีถ่ ูกยกเลิกไปแลว้ ) และ Class 2 ก็ได้มาตรฐานใกลเ้ คียงกับ Type 1 และ Type 2 ของมาตรฐาน
เดิม

2. การสอบเทียบความถูกต้ องของเครื่ องวัดเสี ยง
เครื่องวัดเสียงทีจ่ ะนามาใช้งานนัน้ ต้องมัน่ ใจว่า 1) เป็ นเครื่องทีย่ งั อยู่ในช่วงการรับประกันคุณภาพการทางาน ซึง่ พิจารณาได้
จากการทีย่ งั มีใบรับรอง (Certification) จากทางบริษทั ผูผ้ ลิตหรือจากตัวแทนผูผ้ ลิต หรือจากห้องปฏิบตั ิการทีไ่ ด้มาตรฐานเป็ นที่
ยอมรับ เช่น ห้องปฏิบตั กิ ารของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และห้องปฏิบตั กิ ารของตัวแทนบริษทั ผูผ้ ลิตทีม่ หี นังสือยืนยันดังกล่าว และ
2) มีการสอบเทียบก่อนและหลังการใช้งานด้วยเครื่องมือทีเ่ รียกว่า Sound Calibrater
ดังนัน้ เมือ่ จะมีการตรวจวัดระดับเสียงเพือ่ ประเมินตามมาตรฐาน (กฎหมาย) ใดก็ตาม จะต้องมีการตรวจสอบใบรับรองและ
ดาเนินการสอบเทียบก่อนและหลังใช้งาน เพือ่ ความมันใจในผลการตรวจวั
่
ดว่ามีความถูกต้อง

3. หลักการทัว่ ไปในการวัดระดับเสี ยง
ในการวัดระดับเสียงเพื่อประเมินว่าเป็ นปัญหาหรือไม่ จะต้องปฏิบตั ิตามหลักการทัว่ ไปต่อไปนี้ จากนัน้ จึงปฏิบตั ิตาม
ข้อกาหนดเฉพาะของการวัดเสียงตามทีม่ าตรฐานนัน้ ๆ กาหนดต่อไป
3.1 ต้องใช้เครื่องวัดเสียงทีไ่ ด้มาตรฐาน IEC 61672 จะเป็ น Class 1 หรือ Class 2 ก็ได้ (หมายเหตุ : อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากในปัจจุบนั เครื่องวัดเสียงทีไ่ ด้มาตรฐานเดิม คือ มาตรฐาน IEC 60804 Type 0หรือ Type 1หรือ Type 2 ยังมีใช้อยู่ใน
ประเทศไทย ประกอบกับคุณลักษณะของเครื่องยังสอดคล ้องกับมาตรฐานใหม่ทางกรมควบคุม มลพิษจึงยังอนุ ญาตให้ใช้เครื่องวัดเสียง
ทีผ่ ่านการรับรองมาตรฐานเดิมมาใช้งานได้)
3.2 ต้องตรวจสอบว่าเครื่องวัดเสียงทีจ่ ะใช้นนั้
1) ยังอยู่ในช่วงรับประกันคุณภาพการทางาน
2) มีกาลังแบตเตอรี่ทเ่ี พียงพอต่อการใช้งาน
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3.3 ทาการสอบเทียบความถูกต้องก่อนและหลังการใช้งาน
3.4 ติดตัง้ เครื่องมือวัดเสียงดังตามทีเ่ ทคนิคการวัดเสียงแต่ละมาตรฐานกาหนด
3.5 กาหนดจุดตรวจวัดในทีโ่ ล่ง ทีไ่ ม่มสี ง่ิ กีดขวางทีจ่ ะไม่ทาให้เกิดเสียงสะท้อนจากผนังหรือจากสิง่ กีดขวางนัน้ อย่างเช่นกรณี
วัดระดับเสียงทัว่ ไป หากทาการวัดภายนอกอาคาร กาหนดว่าการตัง้ ไมโครโฟนให้อยู่สูงจากพื้น 1.2 เมตร เพือ่ ป้ องกันการสะท้อนของ
เสียงจากพื้น และกาหนดว่าทีร่ ศั มีโดยรอบ 3.5 เมตร ตามแนวราบรอบไมโครโฟน ต้องไม่มกี าแพงหรือสิง่ อื่นใดทีม่ คี ุณสมบัติในการ
สะท้อนเสียงกีดขวาง แต่หากทาการตรวจวัดภายในอาคาร ในส่วนของความสู งจากพื้นยังคงเท่าเดิม แต่รศั มีโดยรอบตามแนวราบ
กาหนดให้เป็ นรัศมี 1 เมตร ทีต่ อ้ งไม่มกี าแพงหรือสิง่ อื่นใดทีม่ คี ุณสมบัติในการสะท้อนเสียงกีด ขวางอยู่ และอยู่ห่างจากช่องหน้าต่าง
หรือช่องทางทีจ่ ะเปิ ดออกสูภ่ ายนอกอาคารอย่างน้อย 1.5 เมตร เป็ นต้น
3.6 ตัง้ เครื่องวัดเสียง (ตามระบุในคู่มอื การใช้เครื่องมือ ) ให้สามารถอ่านค่าระดับเสียงตามทีก่ ฎหมายหรือ มาตรฐานกาหนด
เช่น
1) ถ้าเป็ นมาตรฐานระดับเสียงทัวไปให้
่ ตงั้ เครื่องให้อ่านค่าได้ทงั้ Lmax และ Leq, 24 ชัว่ โมง หรือ
2) ถ้าเป็ นมาตรฐานระดับเสียงจากการทาเหมืองหิน ให้ตงั้ เครื่องที่สามารถอ่านค่าได้ทงั้ ทีเ่ ป็ นค่ า Sound
Pressure Level (SPL) ค่า Leq, 8 ชัว่ โมง และค่า Leq, 24 ชัว่ โมง เป็ นต้น
3.7 สวมฟองนา้ กันลมทีไ่ มโครโฟนกรณีมลี มแรง หรือมีละอองฝอยนา้ เล็กน้อยตามเหมาะสม
3.8 จดบันทึกค่าต่าง ๆ รวมทัง้ สถานการณ์ต่าง ๆ เพือ่ ใช้ประกอบการประเมินผล เช่นรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องวัดเสียง
(เช่น ยี่หอ้ รุ่น หมายเลขประจาเครื่อง) สภาพพื้นทีท่ ท่ี าการตรวจวัด ประเภทและชนิดของแหล่ง กาเนิดเสียงทีม่ ขี ณะทาการตรวจวัด
เป็ นต้น

4. เทคนิคและขั้นตอนการตรวจวัดระดับเสียง
เนื่องจากมาตรฐานเสียงตามกฎหมายจะมีหลายมาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานระดับเสียงทัว่ ไป มาตรฐานเสียงรบกวน
มาตรฐานเสียงตามแหล่งกาเนิดว่าเป็ นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ และมาตรฐานเสียงจากการทาเหมืองหิน เมือ่ จะทาการวัดระดับ
เสียงเพือ่ ประเมินตามมาตรฐาน (กฎหมาย) ใด จะต้องปฏิบตั ติ ามเทคนิคและขัน้ ตอนทีก่ ฎหมายนัน้ ๆ กาหนดไว้ แต่ทเ่ี หมือนกันคือไม่
ว่าจะทาการวัดเสียงเพือ่ ประเมินตามมาตรฐานใดก็ตาม จะต้องปฏิบตั ติ ามหลักการทัวไปในการวั
่
ดเสียงตามทีก่ ล่าวมาข้างต้น
สาหรับเทคนิคและขัน้ ตอนการตรวจวัดเสียงในแต่ละมาตรฐานนัน้ ในทีน่ ้ ีจะขอยกตัวอย่างมา 2 มาตรฐานคือมาตรฐาน
ระดับเสียงทัวไป
่ และมาตรฐานเสียงรบกวน โดยอธิบายอย่างคร่าว ๆ เท่านัน้ (รายละเอียดจริง ๆ จะมีเทคนิคและขัน้ ตอนมาก แนะนา
ว่าให้ศึกษาจากคู่มอื การวัดเสียงทัง้ สองมาตรฐานทีก่ รมมลพิษจัดทาขึ้น) ดังนี้
4.1 เทคนิคและขัน้ ตอนการตรวจวัดระดับเสียงทัวไป
่ มีรายละเอียดดังนี้
4.1.1 ดาเนินการตามหลักการทัวไปที
่ ก่ ล่าวมาแล ้วข้างต้น
4.1.2 จุดทีท่ าการตรวจวัดเสียง ต้องเป็ นจุดหรือบริเวณทีม่ คี นอยู่หรืออาศัยอยู่
4.1.3 ตัง้ ตาแหน่งไมโครโฟนตามทีย่ กตัวอย่างมาข้างต้น
4.1.4 ตัง้ ค่าการตรวจวัดดังนี้
1) ใช้วงจรถ่วงนา้ หนัก “A-Scale”
2) ใช้ความไวตอบสนองต่อเสียงแบบ “Fast”
3) ตัง้ เวลาวัดระดับเสียงตลอด 24 ชัว่ โมง
4.1.5 อ่านค่า Lmax และ Leq, 24 ชัว่ โมง
4.1.6 จดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ทีจ่ าเป็ น
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4.1.7 ประเมินผลการตรวจวัด
4.2 เทคนิคและขัน้ ตอนการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน
4.1.1 ดาเนินการตามหลักการทัวไปที
่ ก่ ล่าวมาแลว้ ข้างต้น
4.1.2 จุดทีท่ าการตรวจวัดเสียง คือบริเวณทีต่ งั้ ของผูร้ บั เสียง (หรือคือผูร้ อ้ งเรียน) หรืออาจเป็ นจุดทีค่ าดว่าผูไ้ ด้รบั
เสียงจะได้รบั การรบกวน
4.1.3 ตัง้ ตาแหน่งไมโครโฟนตามทีย่ กตัวอย่างมาข้างต้น
4.1.4 ตัง้ ค่าการตรวจวัดดังนี้
1) ใช้วงจรถ่วงนา้ หนัก “A-Scale”
2) ใช้ความไวตอบสนองต่อเสียงแบบ “Fast”
3) ตัง้ เวลาวัดระดับเสียง 5 นาที หรือมากกว่า
4.1.5 อ่านค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L90) และระดับเสียงขณะไม่มกี ารรบกวนเป็ นค่า Leq
4.1.6 จดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เท่าทีจ่ าเป็ น
4.1.7 ประเมินผลการตรวจวัด
เนื่องจากเทคนิคและขัน้ ตอนการตรวจวัดเสียงในมาตรฐานอื่น ๆ นัน้ จะมีรายละเอียดเฉพาะทีแ่ ตกต่างกันไป ผูส้ นใจ
สามารถศึกษาได้ในข้อกาหนดของกฎหมาย หรือศึกษาจากคู่มอื ที่กรมมลพิษจัดทาขึ้น โดยเข้าไปค้นคว้าที่เว็บไซต์ของกรมควบคุม
มลพิษ www.pcd.go.th

5.ค่าพารามิเตอร์ ของมลพิษทางเสี ยง
เนื่องจากการตรวจวัดและประเมินปัญหามลพิษทางเสียง จะมีการกาหนดค่ าพารามิเตอร์ของเสียง การวัดค่าระดับเสียงของ
แต่ละพารามิเตอร์ ในทีน่ ้ จี ะเลือกนาเอาค่าพารามิเตอร์ของเสียงทีม่ ใี ช้ในงานอนามัยสิง่ แวดลอ้ มและในกฎหมายสิง่ แวดลอ้ มของประเทศ
ไทยมาเสนอดังนี้
5.1 Leq ค่าพารามิเตอร์ระดับเสียงค่านี้มกี ารนามากาหนดเป็ นค่ามาตรฐานโดยหลายหน่วยงานมาก เพราะเป็ นค่าเฉลีย่ ของ
ระดับความดังเสียงของช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เช่น Leq,1ชัว่ โมง เท่ากับ 85 เดซิเบล (เอ) (สมมติ) หมายถึง ระดับความดังใน 1 ชัว่ โมงทีท่ า
การวัดเสียงนัน้ ระดับความดังเฉลีย่ ตลอดระยะเวลาดังกล่าวมีค่าเท่ากับ 85 เดซิเบล (เอ)
Leq มาจากคาว่า Equivalent Continuous Sound Level มีความหมายว่า ค่าระดับเสียงคงทีท่ มี ่ พี ลังงานเทียบเท่าระดับ
เสียงทีเ่ กิดขึ้นจริง ซึง่ มีระดับเสียงเปลีย่ นแปลงตามเวลา จะเห็นได้วา่ ในระยะเวลา 8 ชัว่ โมงทีท่ าการวัดระดับเสียง จะมีเสียงทีด่ งั เบา
สลับกันไป ดังนัน้ การทีจ่ ะบอกว่าตลอดระยะเวลา 8 ชัว่ โมงนัน้ เสียงดังเท่าไร ก็ตอ้ งทาการเฉลีย่ ระดับเสียงตามนา้ หนักของเวลา จะได้ค่า
ระดับเสียงเฉลีย่ 8 ชัว่ โมง หรือ Leq, 8 ชัว่ โมง ลักษณะเช่นนี้ก็สามารถอธิบายได้ในกรณีค่า Leq, 24 ชัว่ โมงหรือจะเป็ น Leq, กี่ชวั ่ โมง
หรือกี่นาทีก็ตาม
ค่า Leq สามารถคานวณได้ตามสู ตรต่อไปนี้
Leq = 10 log [
กาหนดให้
T

]
คือ ระดับเสียงในขณะทีท่ าการวัด (Instantaneous A-Level of Sound)
คือ ช่วงเวลาทีท่ าการวัดเสียง
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เวลาจะใช้ค่านี้จะต้องกาหนดเรื่องเวลาเข้าไปด้วยว่าเป็ นค่า Leq กี่นาทีหรือกี่ชวั ่ โมงจึงนิยมเขียนเป็ น Leq, 24 ชัว่ โมง หรือ
Leq, 8 ชัว่ โมง หรือ Leq, 10 นาที เป็ นต้น สาหรับในกฎหมายสิง่ แวดล ้อมของประเทศไทย จะกาหนดค่ามาตรฐานการสัมผัสเสียงของ
ประชาชนเป็ นค่า Leq, 24 ชัว่ โมง และ Leq, 8 ชัว่ โมง
5.2 Ldn เป็ นคาพรรณนาระดับเสียงทีใ่ ช้ในการประเมินระดับเสียงจากการจราจร (Traffic Noise) ในชุมชนว่ามีผลกระทบ
ต่อการพักผ่อน การนอนหลับของประชาชนหรือไม่ ค่ านี้เป็ นค่าระดับเสียงคงที่ทเ่ี ทียบเท่ากับเสียงทีเ่ กิดขึ้นจริงทัง้ ช่วงกลางวันและ
กลางคืนตลอด 24 ชัว่ โมง โดยการวัดเสียงตลอด 24 ชัว่ โมงและจะมีการเพิม่ ค่า 10 เดซิเบลให้กบั ทุกระดับเสียงทีว่ ดั ได้ในช่วงเวลา
22.00 น. จนถึงเวลา 07.00 น. ของเช้าวันใหม่ ทัง้ นี้เพือ่ ชดเชยให้กบั คนทีอ่ าจมีความรูส้ กึ ไวต่อระดับเสียงและกระทบต่อการพักผ่อน
Ldn คานี้มาจากคาเต็มว่า Day-Night Average Sound Level บางครัง้ จะพบว่าเขียนย่อเป็ น DNL ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้ใช้ค่านี้เป็ นกฎหมายสาหรับประเมินเสียงจากการจราจรทีจ่ ะมีผลกระทบต่อการพักผ่อนของประชาชน
ค่า Ldn สามารถคานวณได้จากสู ตรต่อไปนี้
Ldn

=

กาหนดให้ W (t) คือ

10 log [

]

1.0 ในช่วงระหว่าง 7.00 น. ถึง 22.00 น.
10.0 ในช่วงระหว่าง 22.00 น. ถึง 7.00 น.

คือ
ระดับเสียงในขณะทีท่ าการวัดเป็ นเดซิเบล (เอ)
T
คือ
ระยะเวลา (วินาที)
86,400 คือ 24 ชัว่ โมง
5.3 Ln ค่าพารามิเตอร์ของเสียงค่านี้ใช้กบั การวัดระดับเสียงเป็ นค่าเปอร์เซ็นไทล์ โดยค่า n นี้ อาจเป็ นเลขใด ๆ ก็ได้ระหว่าง
0 ถึง 100 ยกตัวอย่างเช่น
-ค่า L10 คือ ค่าระดับเสียงทีเ่ ปอร์เซ็นไทล์ท่ี 10 และมีความหมายว่า ค่าระดับเสียงของบริเวณทีต่ รวจวัดนัน้ ทีร่ อ้ ยละ 10 ของ
เวลาทีท่ าการตรวจวัดทัง้ หมด มีค่าเกินกว่าค่า L10 หรือกล่าวให้งา่ ยขึ้นได้ว่า ร้อยละ 10 ของระยะเวลาทีต่ รวจวัด จะมีระดับเสียงเกิน
กว่าค่านี้
-ค่า L90 คือ ค่าระดับเสียงทีเ่ ปอร์เซ็นไทล์ท่ี 90 และมีความหมายว่า ค่าระดับเสียงของบริเวณทีต่ รวจวัดนัน้ ทีร่ อ้ ยละ 90 ของ
เวลาทีท่ าการตรวจวัดทัง้ หมด มีค่าเกินกว่าค่า L90 หรือกล่าวให้งา่ ยขึ้นได้ว่า ร้อยละ 90 ของระยะเวลาทีต่ รวจวัด จะมีระดับเสียงเกิน
กว่าค่านี้
ดังนัน้ สมมติว่าค่า L90 ตรวจวัดมาได้มคี ่าเท่ากับ 80 เดซิเบล (เอ) จะมีความหมายว่า ร้อยละ 90 ของระยะเวลาทีท่ าการ
ตรวจวัด พบว่า ค่าระดับเสียงของบริเวณนัน้ จะเกินกว่าค่า 80 เดซิเบล (เอ) ด้วยเหตุทว่ี ่าร้อยละ 90 ของระยะเวลาทีท่ าการตรวจวัดมี
เสียงทีด่ งั เกินค่า (ทีว่ ดั ได้) นี้ ทาให้นิยมเรียกระดับเสียงนี้วา่ “ระดับเสียงพื้นฐาน” และจะมีการใช้ค่านี้ในการประเมินเรื่องเสียงรบกวน
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กิจกรรม 10.2.2
1. เครื่ องวัดเสี ยงที่จะใช้วดั ระดับเสี ยงเพื่อประเมินว่าจะสร้างปัญหาการสู ญเสี ยการได้ให้กบั ชาวบ้านหรื อไม่น้ นั
จะต้องได้มาตรฐานอะไร และต้องผ่านการสอบเทียบหรื อไม่
2. อธิ บายหลักการใช้เครื่ องวัดเสี ยงมาพอเข้าใจ
แนวตอบกิจกรรม 10.2.2
1. ตามกฎหมายจะกาหนดว่าเครื่ องวัดเสี ยงที่ใช้วดั ระดับเสี ยงต้องได้มาตรฐานตามที่กาหนด ซึ่ งคือมาตรฐาน IEC
60804 Type 2 และต่อมามาตรฐานนี้ได้ถูกแทนที่ดว้ ยมาตรฐาน IEC 61672 Class 1 หรื อ 2 ก็ได้ อย่างไรก็ตาม เครื่ องวัด
เสี ยงนั้น ๆ ต้องอยูใ่ นช่วงของการประกันคุณภาพ นัน่ คือต้องมีเอกสารใบรับรอง (Certification) การสอบเทียบว่ายังไม่
หมดอายุ
2. หลักการใช้เครื่ องวัดเสี ยงคือเครื่ องวัดนั้นยังอยูใ่ นช่วงประกันการสอบเทียบ มีการสอบเทียบก่อนการใช้งาน
ด้วย noise calibrator ที่ได้มาตรฐานตามที่กาหนด ทาการวัดด้วยขั้นตอนและเทคนิคที่กฎหมายกาหนด (ซึ่ งจะแตกต่างกัน
ไปแล้วแต่วา่ จะทาการวัดเสี ยงที่ชุมชน วัดเสี ยงจากรถยนต์ วัดเสี ยงจากเรื อ เป็ นต้น)
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เรื่องที่ 10.2.3
การป้องกันและควบคุมมลพิษทางเสี ยง
หลักการทีจ่ ะนามาใช้ในการป้ องกันและควบคุมมลพิษทางเสียง จะแยกนาเสนอหลัการทีจ่ ะใช้ในกรณีสถานประกอบ
กิจการ และในกรณีสง่ิ แวดล ้อมทัวไป
่ ดังนี้

1. หลักการป้องกันและควบคุมเสียงในสถานประกอบกิจการ
การควบคุมมลพิษทางเสียง สามารถใช้หลักการควบคุมทีแ่ หล่งกาเนิดเสียง-ทางผ่าน-ผูป้ ฏิบตั ิงาน (Source-Path-Receiver
Principle) มาเป็ นหลักในการดาเนินการโดยให้ความสาคัญทีแ่ หล่งกาเนิดเสียงมากทีส่ ุด แลว้ ลดหลันกั
่ นไปตามลาดับ ซีง่ วิธีการทีจ่ ะ
นามาใช้ในการควบคุมเสียงทีจ่ ะให้ได้ผลดี ควรใช้วธิ ีการทางวิศวกรรมและเสริมด้วยวิธีการทางบริหารจัดการ
1.1 วิธีการทางวิศวกรรมในการควบคุมมลพิษทางเสี ยง วิธีการทางวิศวกรรมในการควบคุมมลพิษทางเสียงทีส่ าคัญ มีดงั นี้
1.1.1 การลดแรงกระแทก (Reduce Impact Noise) เสียงดังทีเ่ กิดจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกระทบกัน
เพือ่ ให้เกิดงานขึ้นนัน้ สามารถลดระดับเสียงลงได้ดว้ ยการลดแรงกระแทกซึง่ กันและกัน ทาได้ดงั นี้
1) ลดนา้ หนักและ/หรือขนาดของชิ้นส่วนวัตถุทก่ี ระแทกกัน
2) ลดความสูงหรือระยะห่างระหว่างชิ้นส่วนวัตถุทก่ี ระแทกกัน
3) คลุมหรือปิ ดส่วนทีก่ ระแทกกันด้วยวัสดุดูดซับเสียง (Shock Absorbing Material)
4) เปลีย่ นส่วนทีก่ ระแทกกันเป็ นวัสดุทไ่ี ม่ใช่โลหะ (Non-Metallic Material) เพือ่ ลดResonance of Ringing
1.1.2 การลดความเร็ วของเครื่ องจัก iและการลดความเร็ วของของไหลและความดันภายในระบบของไหล ถ้า
สามารถลดความเร็วในการหมุนหรือการเคลือ่ นที่ของชิ้นส่วนเครื่องจักรได้ จะทาให้เกิดเสียงเบาลงในทานองเดียวกันถ้าสามารถลด
ความดันและความเร็วของของไหลภายในท่อได้ความปัน่ ป่ วน (Turbulence) จะลดลงส่งผลให้เกิดเสียงเบาลง วิธีการนี้จงึ สามารถลด
ระดับเสียงลงได้ เช่น เทอร์ไบ เครื่องเป่ า พัดลม ใบพัด ถ้าให้ทางานทีค่ วามเร็ว Bladetip ตา่ ทีส่ ุด จะลดเสียงได้หรือในระบบระบาย
อากาศ ถ้าลดความเร็วของอัราการไหลอากาศลงได้รอ้ ยละ 50 จะสามารถลดระดับเสียงลงได้ 10-20 เดซิเบล
1.1.3 การจัดชิ้นส่ วนที่หมุนให้ สมดุล) Balance Rotating Parts ( สาเหตุหนึ่งทีส่ าคัญทีท่ าให้เกิดเสียงคือการหมุน
(Rotation) ของเครื่องจักรทีไ่ ม่สมดุลเกิดการสัน่ สะเทือนโครงสร้าง (Structural Vibration) เกิดเสียงดังขึ้น ดังนัน้ จึงต้องปรับหรือ
ติดตัง้ เครื่องจักรให้สมดุล
1.1.4 การลดแรงเสียดทาน) Reduce Frictional Resistance ( แรงเสียดทานของชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักร ทาให้เกิด
เสียงดัง ถ้าสามารถลดแรงเสียดทานได้ จะลดเสียงลงได้ ดังภาพที่ 6.10 แสดงให้เห็นตัวอย่างของการลดแรงเสียดทานด้วยวิธีการหล่อ
ลืน่ การจัดชิ้นส่วนให้เป็ นเส้นเดียวกัน (Align) ของชิ้นส่วนทีห่ มุนเคลือ่ นไหวหรือส่วนทีส่ มั ผัสกัน การขัดเงา (Polish) ผิวชิ้นส่วนต่าง ๆ
ทีส่ มั ผัสกัน การสมดุล (Balance) การหมุนของเครื่องจักร เป็ นต้น
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ภาพที่ 10.4 การลดแรงเสี ยดทานในระบบกล (Mechanical System) เพื่อลดระดับเสี ยงดัง
ทีม่ า: สราวุธ สุธรรมาสา . (2546). มลพิษทางเสียงและรังสีอนั ตราย .ใน เอกสารการสอนชุดวิชาอนามัยสิง่ แวดล ้อม ฉบับปรับปรุ ง
หน่วยที่ 10นนทบุรี .: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ในกรณีของการไหลของของไหล หากออกแบบไม่ดจี ะมีเสียงดังเกิดขึ้น ต้องพิจารณาประยุกต์ให้ความเร็วของการไหลตา่ ผิว
ท่อภายในเรียบ ลดการมีทอ่ ทีเ่ ชื่อมต่อมากมายดังภาพที่ 10.5

Ragged Jointas
Smooth Jointas
Sharp Corners
Round Corners

Small Diam
Fast Turbulent Flow
Rough Surfaces (ก)
Largel Diam Slow Streamline Flow Smooth Surfaces (ข)
Sharp Transition
Complicated Layout
(ก)
Smooth Transition
Simple Layout (ข)

ภาพที่ 10.5 การลดแรงเสี ยดทานในระบบการไหลภายในท่อเพื่อลดระดับเสี ยงดัง
(ก) แบบทีท่ าให้เกิดเสียงดัง
(ข) แบบทีไ่ ม่ทาให้เกิดเสียงดัง
ทีม่ า: สราวุธ สุธรรมาสา . (2546) . มลพิษทางเสียงและรังสีอนั ตราย .ใน เอกสารการสอนชุดวิชาอนามัยสิง่ แวดล ้อม ฉบับปรับปรุ ง
หน่วยที่ 10นนทบุรี .: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
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1.1.5 การแยกส่ วนที่สั่นสะเทือนภายในเครื่ องจักรออกจากโครงสร้ างของเครื่ องจักร ส่วนใดภายในเครื่องจักรที่
สันสะเทื
่
อน จากการสัมผัสโดยตรงกับเครื่องจักรจะเกิดเสียงดังมาก ควรจัดให้อยู่แยกออกมาดังภาพที่ 10.6 โดยส่วนทีส่ มั ผัส
โครงสร้างอืน่ ให้ตดิ ตัง้ วัสดุทใ่ี ห้ความยืดหยุ่น (Resilient Mount)

แบบทีท่ าให้เกิดเสียง
แบบทีล่ ดระดับเสียงลง

Rediating Surface
Direct Contact Direct Contact Pump
Separate
Flexible Connector
Resilient Mount
Pump

ภาพที่ 10.6 การลดระดับเสียงด้วยการแยกส่วนของเครื่องจักรทีส่ นสะเทื
ั่
อนออกจากโครงสร้างเครื่องจักร
ทีม่ า: สราวุธ สุธรรมาสา . (2546). มลพิษทางเสียงและรังสีอนั ตราย .ใน เอกสารการสอนชุดวิชาอนามัยสิง่ แวดล ้อม ฉบับปรับปรุ ง
หน่วยที่ 10 นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
1.1.6 การลดพืน้ ที่ที่สั่น (Reduce Radiating or Vibrating Area) ชิ้นส่วนใหญ่เมือ่ สันสะเทื
่
อน จะเกิดเสียงดังมาก แต่ถา้
มีขนาดพื้นทีเ่ ล็ก จะเกิดเสียงเบากว่า
1.1.7 การใช้ วัสดุลดการสั่ นสะเทือน (Apply Vibration Damping Materials) โดยนาไปประกบติดกับส่วนที่
สันสะเทื
่
อน วัสดุเหล่านี้จะกระจายพลังงานจากการสันสะเทื
่
อนไปเป็ นความร้อนจากการเสียดทาน เสียงจึงเบาลง
1.1.8 การติดตั้งวัสดุดูดซั บเสียง (Sound Absorbing Materials) ทีผ่ นัง เพดาน หรือแม้กระทัง่ พื้น เพือ่ สลายพลังงาน
เสียงเป็ นพลังงานความร้อน
1.1.9 การติดตั้งฉาก (Sound Barriers) ใกลแ้ หล่งกาเนิดเสียง เพือ่ สะเทือนเสียงกลับไป ทาให้เสียงทีเ่ ล็ดลอดผ่านฉาก
ลดลง เสียงจึงเบาลง
1.1.10 การปิ ดคลุมแหล่ งกาเนิดเสียง โดยเลือกใช้วสั ดุดูดซับเสียงและ/หรือหรือวัสดุสะท้อนเสียงได้ดมี าปิ ดจะลดเสียงได้
ดี ดังภาพที่ 10.7
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ภาพที่ 10.7 การลดระดับเสียงด้วยการปิ ดคลุม
ทีม่ า: สราวุธ สุธรรมาสา . (2546). มลพิษทางเสียงและรังสีอนั ตราย .ใน เอกสารการสอนชุดวิชาอนามัยสิง่ แวดล ้อม ฉบับปรับปรุ ง
หน่วยที่ 10. นนทบุร:ี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
1.2 วิธีการทางบริ หารจัดการ วิธีการทางบริหารจัดการทีส่ าคัญในการควบคุมมลพิษทางเสียง มีดงั นี้
1.2.1 การกาหนดนโยบายแสดงเจตจานงที่จะดาเนินการควบคุมเสียงดัง เพือ่ เป็ นกรอบหรือทิศทางการดาเนินงานของ
หน่วยงานย่อย ๆ ของสถานประกอบการนัน้
1.2.2 การจัดสรรงบประมาณดาเนินการควบคุมเสียงดัง เป็ นการทาให้นโยบายทีก่ าหนดไว้มผี ลในทางปฏิบตั ิ
1.2.3 การเฝ้ าระวังการได้ ยนิ ของผู้สัมผัสเสียงด้ วยการตรวจการได้ ยินอย่ างน้ อยปี ละครั้ ง เป็ นการตรวจติดตามและ
ประเมินผลการควบคุมว่าได้ผลหรือไม่อย่างไร โดยทัวไปคนที
่
ส่ มั ผัสเสียงทีร่ ะดับ 85 เดซิเบล ( ยะเวลาการทางานตลอดระ (เอ8 ชัว่ โมง
ต้องได้รบั การตรวจการได้ยนิ ทีถ่ กู วิธี
1.2.4 การกาหนดพืน้ ที่/งานที่ต้องสวมใส่ ที่อดุ หูและ/หรื อที่ครอบหู โดยใช้อปุ กรณ์และวิธีการทีถ่ ูกต้อง ซึง่ ทางผูบ้ ริหาร
ต้องให้การสนุบสนุนจัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอ มีการฝึ กอบรมวิธีการใช้งานทีถ่ กู ต้อง และทีส่ าคัญคือต้องเป็ นตัวอย่างทีด่ โี ดยการสวมใส่
อุปกรณ์ดงั กล่าวในพื้นทีท่ ก่ี าหนดด้วย

2. หลักการป้องกันและควบคุมเสี ยงในสิ่ งแวดล้อมทัว่ ไป
หลักการทีจ่ ะนามาใช้ในการป้ องกันและควบคุมเสียงในสิง่ แวดล ้อมทัวไป
่ ยังคงสามารถทีจ่ ะนาหลักการควบคุมทีแ่ หล่งกาเนิด
เสียง ทางผ่าน และผูส้ มั ผัสเสียง ทีก่ ล่าวมาข้างต้นทีใ่ ช้กบั กรณีสถานประกอบกิจการมาใช้ได้ นอกจากนี้ก็สามารถนาวิธีการทาง
วิศวกรรม และวิธีการบริหารจัดการมาใช้ได้เช่นกัน ดังนี้
2.1 วิธีการทางวิศวกรรม ผูร้ บั ผิดชอบสามารถนาหลักการและวิธีการทางวิศวกรรมทีก่ ล่าวมาข้างต้นในข้อ 1.1 และ 1.2 มา
ประยุกต์ได้
2.2 วิธีการทางบริหารจัดการ ผูร้ บั ผิดชอบอาจพิจารณามาตรการต่อไปนี้มาใช้ในการป้ องกันและควบคุมเสียงดังนี้
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2.2.1 มาตรการส่ งเสริ มการใช้ เทคโนโลยีที่ไม่ ก่อให้ เกิดมลพิษทางเสี ยง เป็ นมาตรการควบคุมเสียงที่มปี ระสิทธิภาพ
และเป็ นการป้ องกันการเกิดปัญหามลพิษทางเสียงอย่างยัง่ ยืน เพราะเป็ นการควบคุมเสียงที่แหล่งกาเนิด มาตรการดังกล่าวสามารถ
ดาเนินการได้หลายวิธีการ เช่น
1) วิธีการทางภาษี โดยลดภาษีให้กบั เทคโนโลยีทไ่ี ม่ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง
2) เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารเทคโนโลยีทเ่ี งียบ ให้รบั ทราบโดยทัวกั
่ น
3) สร้างกระแสความนิยมและภาพพจน์ทด่ี ขี องธุรกิจทีไ่ ม่ก่อปัญหามลพิษทางเสียง
4) มีกฎหมายบังคับให้สถานประกอบการต่าง ๆ ควบคุมแหล่งกาเนิดมลพิษทางเสียง
2.2.2 มาตรการให้ ความรู้ ความเข้ าใจในปั ญหามลพิษทางเสี ยง โดยหวังว่าเมื่อผู เ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายรับทราบปัญหา
สถานการณ์มลพิษทางเสียง และอันตรายของเสียงดังแลว้ จะร่วมมือร่วมใจปฏิบตั ิหน้าที่ความรับผิดชอบทีต่ นเองเกี่ยวข้องอยู่ เพื่อ
ป้ องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหา มาตรการนี้ควรมีขอบข่ายไปถึงระดับนักเรียนเพือ่ ปลูกฝังสิง่ ทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่เด็กซึง่ จะส่งผลดีในระยะ
ยาว
2.2.3 มาตรการด้ านผังเมืองและการใช้ ที่ดนิ เป็ นมาตรการทีม่ ปี ระสิทธิภาพและใช้ได้ดกี บั ทีด่ นิ ทีต่ อ้ งการการพัฒนา แต่จะ
ใช้ไม่ได้ผลมากนักกับทีด่ นิ ทีม่ กี ารพัฒนาไปแลว้ วิธีการทีใ่ ช้ได้ดกี บั มาตรการดังกล่าว คือ การจัดทา Buffer Zone โดยจัดแหล่งธุ รกิจ
อยู่เป็ นเขตกันเสียงระหว่างแหล่งอุตสาหกรรมกับแหล่งทีพ่ กั อาศัยดังภาพที่ 10.8

พื้นทีย่ ่านอุตสาหกรรม
พื้นทีย่ ่านธุรกิจ พื้นทีอ่ ยู่อาศัย
ภาพที่ 10.8 การนาวิธีการ Buffer Zone มาใช้เป็ นมาตรการควบคุมเสียงดัง
ทีม่ า: สราวุธ สุธรรมาสา . (2546) . มลพิษทางเสียงและรังสีอนั ตราย .ใน เอกสารการสอนชุดวิชาอนามัยสิง่ แวดล ้อม ฉบับปรับปรุ ง
หน่วยที่ 10. นนทบุร:ี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ในกรณี ทแ่ี หล่งกาเนิดเสียงเป็ นแหล่งเดียว หรืออยู่ร่วมกันเป็ นบริเวณเดียวกัน สามารถทีจ่ ะกาหนดบริเวณที่ตงั้ ให้ห่างจาก
บ้านพักอาศัยของประชาชนได้โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางเสียงด้วยสูตรการคานวณดังนี้
SPL2 = SPL1 -[15 × log (d2/d1) ]
กาหนดให้
SPL2 คือ ระดับความดันเสียง ณ จุดทีห่ า่ งจากแหล่งกาเนิดเสียงเป็ นระยะทาง d2
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SPL1 คือ ระดับความดันเสียง ณ จุดทีห่ า่ งจากแหล่งกาเนิดเสียงเป็ นระยะทาง d1
ดังนัน้ เมือ่ จะมีการติดตัง้ สถานประกอบการใด ๆ ขึ้นมา และจะให้อยู่ห่างจากแหล่งชุมชนที่พกั อาศัยเท่าใด จึงจะไม่ทาให้
เสียงดัง ณ ทีพ่ กั อาศัยเกินกว่า 70 เดซิเบล (เอ) และ/หรือ ไม่ดงั เกินกว่า10 เดซิเบล (เอ) จากระดับเสียงดังเดิม (Background Noise
Level) ก็ใช้สูตรข้างต้นคานวณได้
2.2.4 มาตรการทางกฎหมาย โดยการกาหนดระดับเสียงทีป่ ลอดภัยต่อการสู ญเสียการได้ยินของประชาชน (Leq 24
ชัว่ โมง) ระดับเสียงทีไ่ ม่ก่อให้เกิดความราคาญและมาตรฐานเสียงจากแหล่งกาเนิดต่าง ๆ เช่น มาตรฐานเสียงจากยานยนต์ มาตรฐาน
เสียงจากเครื่องจักร เป็ นต้น ปัจจุบนั ประเทศไทยมีมาตรฐานเสียงดังทีก่ าหนดโดยหน่วยงานต่าง ๆ ตามทีก่ ล่าวมาแลว้ (รายละเอียดใน
เรื่องที่ 10.2.1)
กิจกรรม 10.2.3
ขอให้ยกตัวอย่างวิธีการป้องกันควบคุมเสี ยงที่ทางผ่านและที่ประชาชนมาอย่างละ 2 วิธี
แนวตอบกิจกรรม 10.2.3
ที่ทางผ่าน เช่น ทากาแพงกั้นเสี ยง ราดผิวหน้าถนนด้วยวัสดุที่ไม่ทาให้เกิดเสี ยงดังที่ประชาชน เช่นให้ความรู ้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากเสี ยง หลีกเลี่ยงการสัมผัสเสี ยงโดยไม่จาเป็ น

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม 10-41

ตอนที่ 10.3
การจัดการมลพิษทางความสั่ นสะเทือน
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 10.3 แล ้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่ อง
10.3.1 มาตรฐานการจัดการมลพิษทางความสันสะเทื
่
อน
10.3.2 การตรวจวัดมลพิษทางความสันสะเทื
่
อน
10.3.3 การป้ องกันและควบคุมมลพิษทางความสันสะเทื
่
อน

แนวคิด
1. การกาหนดค่ามาตรฐานของความสัน่ สะเทือนจะมุ่งเน้นที่การป้ องกันอันตรายทีจ่ ะเกิดกับสุขภาพของประชาชนและ
การป้ องกันความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึ้นกับอาคารสิง่ ก่อสร้างต่าง ๆ
2. การตรวจวัดระดับความสัน่ สะเทือนต้องใช้เครื่องวัดทีไ่ ด้มาตรฐาน มีการสอบเทียบและใช้วธิ ีการวัดตามทีก่ ฎหมาย
กาหนด และการประเมินว่ามีปญั หาเรื่องความสัน่ สะเทือนกับประชาชนหรืออาคารสถานทีห่ รือไม่ ให้เปรียบเทียบกับ
ค่ามาตรฐานทีก่ าหนดไว้
3. การป้ องกันและควบคุมความสัน่ สะเทือนให้พจิ ารณาค้นหาแหล่งกาเนิดความสัน่ สะเทือนเพื่อทาการป้ องกันหรือ
ควบคุมเป็ นลาดับแรก หากไม่ได้ผลอย่างทีต่ อ้ งการ จึงคิดหาทางป้ องกัน ควบคุมทีท่ างเดินของความสัน่ สะเทือน
และทีป่ ระชาชนผูส้ มั ผัสกับความสันสะเทื
่
อนตามลาดับต่อไป

วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาตอนที่ 10.3 แล ้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายเกี่ยวกับเครื่องวัดความสันสะเทื
่
อน การสอบเทียบ หลักการและเทคนิคการวัดความสันสะเทื
่
อนได้
2.นาค่ามาตรฐานความสันสะเทื
่
อนไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
3.อธิบายความหมายของค่ามาตรฐานความสันสะเทื
่
อนได้
4. อธิบายหลักการและวิธีการป้ องกันและควบคุมความสันสะเทื
่
อนได้
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เรื่องที่ 10.3.1
มาตรฐานการจัดการมลพิษทางความสั่นสะเทือน
1. มาตรฐานความสั่ นสะเทือนของประเทศไทย
กรมควบคุมมลพิษได้กาหนดมาตรฐานของความสันสะเทื
่
อนเป็ น 2 มาตรฐาน โดยมาตรฐานแรกเป็ นค่ามาตรฐานของความ
สันสะเทื
่
อนทีจ่ ะเกิดจากการทาเหมืองหิน และมาตรฐานทีส่ องเป็ นมาตรฐานของความสันสะเทื
่
อนทีจ่ ะไม่ทาให้เกิดอันตรายต่อโครงสร้าง
ของอาคาร รายละเอียดมีดงั นี้
1.1 มาตรฐานความสั่ นสะเทือนจากการทาเหมืองหิน ในการทาเหมืองหินต้องไม่ทาให้เกิดความสัน่ สะเทือนเกินกว่าที่
กาหนดไว้ โดยมาตรฐานจะกาหนดในรูปของ “ความเร็วของอนุ ภาค หน่วยเป็ นมิลลิเมตรต่อวินาที” และ “การกระจัด หน่วยเป็ น
มิลลิเมตร” ซึง่ วัดในความถีร่ ะหว่าง 1-40 เฮิรตซ์ ดังตารางที่ 10.5
ตารางที่ 10.5 มาตรฐานความสั่ นสะเทือนจากการทาเหมืองหิน*
ความถี่ (Hz)
ความเร็วของอนุ ภาคไม่เกิน
การกระจัดไม่เกิน (มิลลิเมตร)
(มิลลิเมตร/วินาที)
1
4.7
0.75
2
9.4
0.75
3
12.7
0.67
4
12.7
0.51
5
12.7
0.40
* เลือกมาลงเป็ นตัวอย่าง ฉบับเต็มให้ดูในภาคผนวก
ทีม่ า: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม เรือ่ ง กาหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสันสะเทื
่ อนจากการทา
เหมืองหิน
1.2 มาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้ องกันผลกระทบต่ ออาคาร เนื่องจากความสัน่ สะเทือนมีโอกาสเป็ นอันตรายต่อ
โครงสร้างของอาคารต่าง ๆ ดังนัน้ จึงมีการกาหนดมาตรฐานความสัน่ สะเทือนเพือ่ ความปลอดภัยของอาคาร ด้วยการจาแนกอาคาร
ออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ อาคารประเภทที่ 1 อาคารประเภทที่ 2 และอาคารประเภทที่ 3 แต่ละประเภทจะแบ่งย่อยลงไปอีกว่า
ประกอบด้วยอาคารใดบ้าง ยกตัวอย่างเช่น อาคารประเภทที่ 3 จะแบ่งย่อยเป็ น (1) โบราณสถาน (2) อาคารหรือสิง่ ปลูกสร้างใดทีไ่ ม่
มัน่ คงแต่มคี ุณค่าทางวัฒนธรรม เป็ นต้น แลว้ กาหนดความถีท่ ต่ี อ้ งทาการตรวจวัดว่าให้ทาการวัดทีค่ วามถีใ่ ด การวัดนัน้ ให้วดั เป็ นค่า
ความเร็วอนุภาคสูงสุดทีจ่ ะต้องไม่เกินความสันสะเทื
่
อนทีก่ าหนดไว้ ดังตารางที่ 10.6
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ตารางที่ 10.6 มาตรฐานความสั่ นสะเทือนเพื่อป้ องกันผลกระทบที่จะเกิดขึน้ กับอาคาร

44-10 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม
อาคาร
ประเภทที่

จุดตรวจวัด

ความถี่ (เฮิรตซ์)

๑

๑.๑ ฐานรากหรือชัน้ ล่างของอาคาร

๒

๑.๒ ชัน้ บนสุดของอาคาร
๑.๓ พื้นอาคารในแต่ละชัน้
๒.๑ ฐานรากหรือชัน้ ล่างของอาคาร

๓

๒.๒ ชัน้ บนสุดของอาคาร
๒.๓ พื้นอาคารในแต่ละชัน้
๓.๑ ฐานรากหรือชัน้ ล่างของอาคาร

f  ๑๐
๑๐ < f  ๕๐
๕๐ < f  ๑๐๐
f > ๑๐๐
ทุกความถี่
ทุกความถี่
f  ๑๐
๑๐ < f  ๕๐
๕๐ < f  ๑๐๐
f > ๑๐๐
ทุกความถี่
ทุกความถี่
f  ๑๐
๑๐ < f  ๕๐
๕๐ < f  ๑๐๐
f > ๑๐๐
ทุกความถี่
ทุกความถี่

๓.๒ ชัน้ บนสุดของอาคาร
๓.๓ พื้นอาคารในแต่ละชัน้

ความเร็วอนุภาคสูงสุดไม่เกิน
(มิลลิเมตรต่อวินาที)
ความสันสะเทื
่
อน
ความสันสะเทื
่
อน
กรณีท่ี ๑
กรณีท่ี ๒
๒๐
๐.๕ f + ๑๕
๐.๒ f + ๓๐
๕๐
๔๐*
๑๐*
๒๐**
๑๐**
๕
๐.๒๕ f + ๒.๕
๐.๑ f + ๑๐
๒๐
๑๕*
๕*
๒๐**
๑๐**
๓
๐.๑๒๕ f + ๑.๗๕
๐.๐๔ f + ๖
๑๐
๘*
๒.๕*
๒๐**
๑๐**

หมายเหตุ:
๑) f = ความถีข่ องความสันสะเทื
่
อน ณ เวลาทีม่ คี วามเร็วอนุภาคสูงสุดมีหน่วยเป็ นเฮิรตซ์
๒) * = กาหนดมาตรฐานไว้เฉพาะค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดในแกนนอน
๓) ** = กาหนดมาตรฐานไว้เฉพาะค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดในแกนตัง้
๔) การวัดค่าความสันสะเทื
่
อนสูงสุดสาหรับความสันสะเทื
่
อนกรณีท่ี ๒ ตามข้อ ๑.๒, ๒.๒ และ ๓.๒ ให้วดั ทีช่ นั้ บนสุดของ
อาคารหรือชัน้ อืน่ ซึง่ มีคาความสันสะเทื
่
อนสูงสุด
๕) การวัดค่าความสันสะเทื
่
อนทีพ่ ้นื อาคารในแต่ละชัน้ ตามข้อ ๑.๓, ๒.๓ และ ๓.๓ ให้ยกเว้นการวัดทีฐ่ านรากหรือชัน้ ล่างของ
อาคาร
ทีม่ า: ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ ฉบับที ่ 37 (พ.ศ.2553) เรือ่ ง กาหนดมาตรฐานความสันสะเทื
่ อนเพือ่ ป้ องกัน
ผลกระทบต่ออาคาร
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2. มาตรฐานความสั่ นสะเทือนของต่ างประเทศ
ในประเทศอุตสาหกรรมหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี นอร์เวย์ ออสเตรเลีย และองค์กรกาหนด
มาตรฐานระหว่างประเทศหรือ ISO ตลอดจนนักวิจยั หลายท่าน อาทิ Reiher, 1931; Whiffen, 1971 และ Wiss, 1974 เป็ นต้น ได้
กาหนดค่ ามาตรฐานหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องความสัน่ สะเทือนไว้หลายมาตรฐาน ในที่น้ ีจะแยกประเภทของมาตรฐานความ
สันสะเทื
่
อนทีม่ ตี ่อคน และโครงสร้าง เท่านัน้ ส่วนมาตรฐานระดับความสัน่ สะเทือนทีจ่ ะมีผลกระทบต่ออุปกรณ์เครื่ องมือต่าง ๆ นัน้ จะ
ไม่ได้นาเสนอในทีน่ ้ ี
2.1 มาตรฐานระดับความสั่นสะเทือนที่มีต่อคน
2.1.1 มาตรฐาน ISO 2631 Guide to the Evaluation of Human Exposure to Vibration and Shock in
Buildings (1 Hz to 80 Hz) ใน ค.ศ. 1981 ISO ได้จดั ทามาตรฐานระดับความสันสะเทื
่
อนทีเ่ หมาะสมสาหรับการสัมผัสของประชาชน
ในหลากหลายสถานที่ มีงานวิจยั หลายชิ้นทีเ่ สนอแนะว่ามนุ ษย์จะมีความรูส้ กึ ไว (Sensitive) ต่อความเร็วของอนุ ภาคในช่วงความถี่ 880 เฮิรตซ์ ดังนัน้ มาตรฐาน ISO 2631 จึงเลือกใช้ช่วงความถีด่ งั กล่าวมากาหนดเป็ นเกณฑ์การประเมิน ด้วยเหตุน้ ีมาตรฐานนี้จงึ เหมาะ
กับการนาไปใช้ประเมินการสัมผัสกับแหล่งกาเนิดความสัน่ สะเทือนทีใ่ ห้หรือทาให้เกิดความสัน่ สะเทือนทีช่ ่วงความถีด่ งั กล่าว ค่าระดับ
ความสันสะเทื
่
อนทีก่ าหนดไว้ใน ISO 2631 ดังตารางที่ 10.7
ตารางที่ 10.7 ค่ ามาตรฐานระดับความสั่ นสะเทือนที่กาหนดใน ISO 2631

ประเภทการใช้งานอาคาร
ห้องบารุงรักษา (Workshop)
สานักงาน
ทีพ่ กั อาศัย
ห้องผ่าตัดในโรงพยาบาล

Vibration Veiocity Lever (VdB)
90
84
78/ วัน/75 คือ
72

Vibration Velocity rms
Amplitude (In/sec)
0.032
0.016
0.008
0.004

ทีม่ า: ISO 2631 อ้างใน California Department of Transportation, 2013.
2.1.2 มาตรฐาน BS 6472 Evaluation of human exposure to vibration in building [1 Hz to 80 Hz] ในการ
ประเมินเรื่องความสัน่ สะเทือนในสิง่ แวดลอ้ มทีม่ ผี ลกระทบต่อคุณภาพชีวติ ของประชาชนนัน้ พบว่ามาตรฐานของ British Standard
Institution (BSI) ทีน่ ิยมใช้อา้ งอิงกันคือ BS 6472 : 2008 “Evaluation of Human Exposure to Vibration in Building [1 Hz
to 80 Hz]” ดังเช่นเวลาจะประเมินเรื่องความสันสะเทื
่
อนจากรถไฟ จากกิจกรรมการก่อสร้าง ทีจ่ ะมีผลต่อประชาชนทีอ่ าศัยในบ้านเรือน
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สามารถใช้มาตรฐานนี้ทาการประเมินผลกระทบได้ นอกจากนี้ มาตรฐานนี้สามารถใช้ได้กบั กรณีตอ้ งการประเมินผลกระทบจากกิจการ
ประเภทโรงงานด้วยเช่นกัน
ในมาตรฐาน BS 6472 จะเสนอแนะค่ามาตรฐานระดับความสัน่ สะเทือนไว้ 2 แบบตามชนิดของความสัน่ สะเทือน
แบบแรกเสนอแนะไว้สาหรับความสัน่ สะเทือนชนิด Continuous และ Impulsive ส่วนแบบทีส่ องจะสาหรับความสัน่ สะเทือนชนิด
Intermittent
1) ค่ ามาตรฐานสาหรั บความสั่นสะเทือนชนิด Continuous และ Impulsive ในกรณีของความสัน่ สะเทือน
ชนิด Continuous และ Impulsive นัน้ ค่าการยอมรับระดับความสัน่ สะเทือนของมนุ ษย์ทส่ี มั ผัสนัน้ จะขึ้นกับระยะเวลาและกิจกรรม
ทีท่ าในสถานทีต่ ่าง ๆ เช่น ในสานักงาน ในห้องซ่อมบารุง (Workshop) ในทีพ่ กั อาศัย หรือในสถานทีท่ ไ่ี วต่อเรื่องความสัน่ สะเทือน ดัง
ตารางที่ 10.8 จะเห็นว่าค่าระดับความสัน่ สะเทือนจะนาเสนอใน 2 ค่า ค่าแรกคือค่าทีเ่ สนอแนะว่าควรจะเป็ น (Preferred Values)
เพราะความสันสะเทื
่
อนระดับนี้มโี อกาสน้อยมากทีจ่ ะได้รบั การร้องเรียนจากผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ ควรนาค่ามาตรฐานนี้ใช้กบั พื้นทีท่ ย่ี งั ไม่ได้
มีปญั หาเรื่องความสัน่ สะเทือนเช่นยังเป็ นพื้นทีว่ ่างเปล่าและกาลังจะพัฒนาทีด่ ินในพื้นทีน่ นั้ และค่ าทีส่ อง คือ ค่าสู งสุดทีย่ อมรับได้
(Maximum Values) ซึง่ จะนามาใช้พจิ ารณาเมือ่ ได้มคี วามพยายามทีจ่ ะใช้มาตรการป้ องกันและลดผลกระทบจากความสัน่ สะเทือนที่
เหมาะสมแล ้ว อย่างไรก็ตามหากเป็ นการสัมผัสความสันสะเทื
่
อนในระยะเวลาสัน่ ๆ หรือเกิดขึ้นไม่บ่อยครัง้ เช่นการตอกเสาเข็ม การรื้อ
อาคารสิง่ ก่อสร้าง อาจทาให้เกิดการรบกวนในระยะเวลาไม่นานมาก กรณีเช่นนี้ ความสัน่ สะเทือนทีเ่ กิดขึ้นอาจมีค่าสู งกว่าค่าทีเ่ สนอแนะ
ว่าควรจะเป็ นก็เป็ นเรื่องทีย่ อมรับได้
ตารางที่ 10.8 ค่ ามาตรฐานระดับความสั่ นสะเทือนที่เสนอแนะว่ าควรจะเป็ น และค่ าสู งสุ ดที่ ยอมรับได้ สาหรับความ
สั่ นสะเทือนชนิด Continuous และ Impulsive
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สถานที่ (Location)
Continuous vibration
สถานทีท่ ไ่ี วต่อความ
สันสะเทื
่
อน**
ทีพ่ กั อาศัย
สานักงาน โรงเรียน
Workshop
Impulslve vibration
สถานทีท่ ไ่ี วต่อความ
สันสะเทื
่
อน
ทีพ่ กั อาศัย
สานักงาน โรงเรียน
Workshop

ช่วงทีป่ ระเมิน (Assessments
Period)*

Preferred values
z-axis x-and y-axes

Maximum values
z-axis x-and y-axes

ช่วงเช้าหรือช่วงกลางคืน

0.0050

0.0036

0.010

0.0072

ช่วงเช้า
ช่วงกลางคืน
ช่วงเช้าหรือช่วงกลางคืน
ช่วงเช้าหรือช่วงกลางคืน

0.010
0.007
0.020
0.04

0.0071
0.005
0.014
0.029

0.020
0.014
0.040
0.080

0.014
0.010
0.028
0.058

ช่วงเช้าหรือช่วงกลางคืน

0.0050

0.0036

0.010

0.0072

ช่วงเช้า
ช่วงกลางคืน
ช่วงเช้าหรือช่วงกลางคืน
ช่วงเช้าหรือช่วงกลางคืน

0.30
0.10
0.64
0.64

0.21
0.074
0.46
0.46

0.60
0.20
1.28
1.28

0.42
0.14
0.92
0.92

* ช่วงเช้า = เวลา 07.00 น. ถึง 22.00 น. และช่วงกลางคืน = เวลา 22.00 น. ถึง 07.00 น.
** สถานทีท่ ไ่ี วต่อความสันสะเทื
่
อน เช่น ห้องผ่าตัด ห้องปฏิบตั กิ ารทีต่ อ้ งการความแม่นยาสู ง
ทีม่ า: BS 6742-1992 อ้างใน Department of Environment and Conservation (NSW) , 2006.
มีขอ้ สังเกตว่ามาตรฐานค่าระดับความสัน่ สะเทือนสาหรับความสัน่ สะเทือนทัง้ สองชนิดข้างต้นนี้ จะกาหนดแกนการสัมผัส
ความสัน่ สะเทือนด้วย ทัง้ นี้เพราะจะมีความสัมพันธ์กบั การสัมผัสจริงของมนุ ษย์ แกนการสัมผัสของมนุ ษย์แบ่งออกเป็ น 3 แกน
(Orthogonal Axes) คือแกน x (จากด้านหลังมายังหน้าอก) แกน y (จากด้านขวามาด้านซ้าย) และแกน z (จากด้านเท้าไปด้านศีรษะ)
ดังภาพที่ 10.9 ดังนัน้ เมือ่ จะประเมินการสัมผัสความสัน่ สะเทือนในตาแหน่ง Upright Position จะต้องวัดระดับความสัน่ สะเทือนใน
แนวนอน (Horizontal Plane) แลว้ นาผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานในแกน x และแกน y หรือหากจะประเมินผล
กระทบในขณะการนอนหลับของมนุษย์ซง่ึ ถือว่าอยู่ในตาแหน่ง Lateral Position ก็ตอ้ งใช้ค่ามาตรฐานในแกน y และแกน z อย่างไรก็
ตาม หากไม่มขี อ้ มูลว่าจะประเมินในตาแหน่งใด ก็ให้ยดึ การประเมินทีใ่ ห้การคุม้ ครองมากทีส่ ุดเป็ นสาคัญ

48-10 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม

Key
x-axis: back to chest
y-axis: right to left side
z-axis: foot to head
ภาพที่ 10.9 แกนการสั มผัสความสั่ นสะเทือนของมนุษย์
ทีม่ า: BS 6742-1992 อ้างใน Department of Environment and Conservation (NSW) , 2006.
2) ค่ ามาตรฐานสาหรั บความสั่นสะเทือนชนิด Intermittent มาตรฐานนี้กาหนดว่าต้องวัดระดับความสันสะเทื
่
อน
เป็ น Vibration Dose Values (VDV) เป็ นเวลา 16 ชัว่ โมง ในช่วงระหว่างวัน (Daytime) และ 8 ชัว่ โมง ในช่วงกลางคืน จากนัน้ จึงนา
ค่ามาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน ดังตารางที่ 10.9
ตารางที่ 10.9 มาตรฐานระดับความสั่ นสะเทือนชนิด Intermittent
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สถานที่ (Location)

ช่วงเช้า*
ช่วงกลางคืน*
Preterred values
Max.values
Preferred values
สถานทีท่ ไ่ี วต่อความสันสะเทื
่
อน**
0.10
0.20
0.10
ทีพ่ กั อาศัย
0.20
0.40
0.13
สานักงาน โรงเรียน
0.40
0.80
0.40
Workshop
0.80
1.60
0.80
* ช่วงเช้า = เวลา 07.00 น. ถึง 22.00 น. และช่วงกลางคืน = เวลา 22.00 น. ถึง 07.00 น.
** สถานทีท่ ไ่ี วต่อความสันสะเทื
่
อน เช่น ห้องผ่าตัด ห้องปฏิบตั กิ ารทีต่ อ้ งการความแม่นยาสู ง
ทีม่ า: BS 6742-1992 อ้างใน Department of Environment and Conservation (NSW) , 2006.

Max.values
0.20
0.26
0.80
1.60

โดยทัวไป
่ ค่ามาตรฐานทีแ่ นะนาว่าควรเป็ นค่าทีเ่ ชื่อว่าจะไม่ทาให้เกิดเรื่องการร้องเรียนของประชาชน แต่สาหรับทีค่ ่า
ระดับความสันสะเทื
่
อนสูงสุดนัน้ อาจเกิดเรื่องการร้องเรียนขึ้นได้ การใช้ค่าระดับความสันสะเทื
่
อนทัง้ สองค่านี้ เหมือนกับทีก่ ล่าวมา
ข้างต้นในกรณีของความสันสะเทื
่
อนชนิด Continuous และ Impulsive
2.2 ค่ ามาตรฐานระดับความสั่นสะเทือนที่มีต่อโครงสร้ าง การวิจยั เกี่ยวกับค่ามาตรฐานระดับความสัน่ สะเทือนทีม่ ตี ่อ
โครงสร้าง เช่น โครงสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัย โครงสร้างอาคารเก่าแก่ทางศิลปวัฒนธรรม เป็ นต้น จะมาจากวงการอุตสาหกรรมเหมืองเป็ น
ส่วนใหญ่ เพราะกิจการประเภทนี้ทาให้เกิดความสันสะเทื
่
อนมากกว่ากิจการอืน่ ๆ ทาให้มกี ารศึกษาเรื่องนี้มากกว่ากิจการประเภทอืน่ ๆ
ค่ามาตรฐานระดับความสัน่ สะเทือนที่จะมีผลต่อโครงสร้างอาคารต่าง ๆ จะขึ้นกับชนิดของความสัน่ สะเทือนว่าเป็ นชนิดใด
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีนกั วิจยั หลายท่านทีเ่ สนอแนะค่ามาตรฐานระดับความสันสะเทื
่
อน อาทิ Chae, 1978; Konan, 1985;
Dowding, 1996 เป็ นต้น สาหรับในทีน่ ้ จี ะนาเสนอค่าระดับความสันสะเทื
่
อนทีเ่ สนอแนะจากหน่วยงานและ/หรือองค์กรต่าง ๆ ดังนี้
2.2.1 ค่ าระดับความสั่นสะเทือนที่เสนอแนะโดยองค์ กรกาหนดมาตรฐานแห่ งชาติเยอรมนี เป็ นองค์กรกาหนด
มาตรฐานแห่งชาติเยอรมนี ได้กาหนดมาตรฐาน DIN 4150-3:1999 “Structural Vibration-Part 3 : Effects of Vibration on
Structures ซึง่ จะเป็ นค่ามาตรฐานระดับความสัน่ สะเทือนทีแ่ นะนาสาหรับอาคารต่าง ๆ เช่นอาคารทีพ่ กั อาศัย อาคารเชิงพาณิชย์ และ
อาคารทีเ่ ป็ นโรงงาน ค่ามาตรฐานทีแ่ นะนานี้เป็ นทีย่ อมรับ และมีหลายประเทศนาไปใช้อา้ งอิง ดังตารางที่ 10.10
ค่ามาตรฐานนี้เป็ นการสัมผัสความสัน่ สะเทือนในระยะเวลาสัน้ (Short-Term) และหากพบว่าความสัน่ สะเทือนมีค่าสู ง
กว่าทีก่ าหนด ก็ไม่ได้หมายความว่าอาคารจะพังหรือเกิดความเสียหายขึ้น แต่ผูเ้ กี่ยวข้องควรทาการสอบสวนเพือ่ มีขอ้ มูลทีม่ ากพอจะ
ตัดสินใจทีเ่ หมาะสมต่อไป

50-10 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม
ตารางที่ 10.10 ค่ ามาตรฐานระดับความสั่ นสะเทื อนสาหรั บอาคารชนิดต่ าง ๆ ที่เสนอแนะโดยองค์ กรกาหนด
มาตรฐานแห่ งชาติเยอรมนี
ประเภทโครงสร้าง อาคาร
Vibration vel. (mm/s) ที่รากฐาน
Vibration vel. (mm/s) ที่ชน้ั บนสุด
(Foundation)
(Uppermost Full Storey)
<10 Hz 10-50 Hz 50-100 Hz ความถี่รวม (Freq. Mixture) (Hz)
อาคารธุรกิจ โรงงาน หรือคล ้ายคลึง
20
20-40
40-50 40
อาคารทีพ่ กั อาศัย หรือคล ้ายคลึง
5
5-15
15- 15
20
อาคารทีม่ คี วามอ่อนไหว
3
3-8
8- 8
10
ทีม่ า: DIN 4150-3 (1999-02) อ้างใน Regional Rail Link Authority, 2010.
2.2.2 ค่ าระดับความสั่ นสะเทือนที่เสนอแนะโดย American Association of State Highway and
Transportation Officials (AASHTO) องค์กรนี้เสนอค่าระดับความสัน่ สะเทือนสู งสุดที่อาคารประเภทต่าง ๆ จะสามารถทนได้โดย
ไม่เกิดความเสียหายจากความสัน่ สะเทือนชนิด Intermittent จากงานก่อสร้าง หรือจากกิจกรรมงานบารุงรักษาต่าง ๆ ดังตารางที่
10.11
ตารางที่ 10.11 ค่ าระดับความสั่ นสะเทือนชนิด Intermittent สู งสุ ด เพื่อป้ องกันความเสี ยหายต่ อโครงสร้ างอาคาร แนะนา
โดย AASHTO

ลักษณะของอาคาร (Type of Situation)
เป็ นอาคารทีม่ คี ุณค่าทางประวัตศิ าสตร์ หรือตัง้ อยู่ในทีเ่ สีย่ ง
อาคารพักอาศัย ผนังเป็ นปูนพลาสเตอร์
อาคารพักอาศัยทีซ่ อ่ มแซมมาอย่างดี มีผนังเป็ นยิปซัมบอร์ด
โครงสร้างถูกหลักทางวิศวกรรม ไม่มปี ูนพลาสเตอร์

Limiting Velocity (in/sec)
0.1
0.2-0.3
0.4-0.5
1.0-1.5

ทีม่ า: California Department of Transportation, 2013.
2.2.3 ค่ าระดับความสั่ นสะเทือนที่เสนอแนะโดย Swiss Association of Standardization องค์กรนี้ได้กาหนดค่ า
มาตรฐานระดับความสัน่ สะเทือนหลากหลายแบบ เช่นค่ามาตรฐานสาหรับแหล่งกาเนิดความสัน่ สะเทือนแบบเหตุการณ์เดียว (Single-
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Event Sources) หรือสาหรับแหล่งกาเนิดความสัน่ สะเทือนชนิด Continuous เช่นทีเ่ กิดจากเครื่องจักร และการจราจร เป็ นต้น
รวมทัง้ เสนอแนะค่ามาตรฐานทีค่ วามถีต่ ่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่นหากสนใจในช่วงความถี่ 10-30 เฮิรตซ์ ทีจ่ ะเกิดในกิจการการก่อสร้างและ
การจราจร ค่ามาตรฐานทีอ่ งค์กรนี้แนะนาไว้ดงั ตารางที่ 10.12
ตารางที่ 10.12 ค่ ามาตรฐานระดับความสั่ นสะเทือนที่จะมีผลต่ อโครงสร้ างอาคาร เสนอแนะโดย Swiss Association of
Standardization

ประเภทของอาคาร (Building class)
Class 1: เป็ นอาคารเหล็กหรืออาคารคอนกรีตเสริมแรง เช่น โรงงาน สะพาน
หอคอยเหล็ก (Steel towers) open channels, underground chambers
และ tunnel with and without concrete alignment
Class 2: เป็ นอาคารทีม่ ฐี านของผนังและพื้นเป็ นคอนกรีต หิน และหรือ
masonry underground chambers และ tunnel with masonry
allgnments
Class 3: เป็ นอาคารต่าง ๆ ตามทีก่ ล่าวข้างต้น แต่เพดานจะใช้วสั ดุเป็ นไม้ ส่วน
ใช้ masonry
Class 4: โครงสร้างมีความอ่อนไหวต่อความสันสะเทื
่
อนมาก แลเป็ นวัตถุทม่ี ี
คุณค่าทางประวัตศิ าสตร์มาก
ทีม่ า: California Department of Transportation, 2013.

Continous Source
PVV (in/sec)
0.5

Single-Event Source
PVV (in/sec)
1.2

0.3

0.7

0.2

0.5

0.12

0.3
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กิจกรรม 10.3.1
ด้วยจะมีการก่อสร้างรถไฟฟ้ าใต้ดินผ่านเข้ามาใกล้กบั ย่านชุมชนที่ อยู่อาศัย ทาให้ชาวบ้านและพระกังวลใจว่า
แรงสั่นสะเทื อนที่ เกิ ดขึ้ นจะทาให้วดั อายุร้อยกว่าปี พังทลายลงมาหรื อไม่ ทางโครงการควรวัดความสั่นสะเทื อนด้วย
พารามิเตอร์ใด เพราะเหตุใด
แนวตอบกิจกรรม 10.3.1
สาหรับเรื่ องความสั่นสะเทือนนั้นเนื่ องจากกฎหมายกาหนดค่ามาตรฐานเป็ นค่าความเร็ วอนุภาคสู งสุ ด จึงให้ทา
การวัดความสั่นสะเทือนตามพารามิเตอร์ ดงั กล่าว แล้วเปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กฎหมายกาหนดไว้ หากไม่เกินก็แจ้ง
กับชาวบ้านให้สบายใจได้
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เรื่องที่ 10.3.2
การตรวจวัดมลพิษทางความสั่ นสะเทือน
การวัดระดับความสัน่ สะเทือน ต้องอาศัยเครื่องมือตรวจวัดทีไ่ ด้มาตรฐานและผู ท้ าการวัดที่มี ประสบการณ์ ข้อมูลที่
น่าสนใจสาหรับการวัดและประเมินความสันสะเทื
่
อน มีดงั นี้

1. มาตรฐานเครื่ องวัดความสั่ นสะเทือน
ตามกฎหมายสิง่ แวดลอ้ มของประเทศไทยกาหนดเรื่องมาตรความสัน่ สะเทือน (ในทางปฏิบตั ินิยมเรียกว่าเครื่องวัดความ
สัน่ สะเทือน) ว่าต้องได้ตามมาตรฐาน DIN ซึง่ เป็ นมาตรฐานของประเทศเยอรมนี โดยเป็ นมาตรฐาน DIN 45669-1 หรือหากเป็ น
มาตรฐานอื่นก็ตอ้ งมีคุณสมบัติเทียบเท่า ตามทีก่ รมควบคุมมลพิษให้ความเห็นชอบ อย่างไรก็ตามอีกมาตรฐานทีม่ หี ลายหน่วยงานใน
หลายประเทศอ้างถึง และนาไปใช้งานด้วยนัน้ ก็ได้แก่ มาตรฐาน BS 7385, BS 6841และ BS 7482 Part 1 และ 2 ของประเทศส
หราชอาณาจักร และมาตรฐาน ISO 4866

2. ชุดเครื่ องมือวัดความสั่ นสะเทือน
เนื่องจากมีรายละเอียดมากในการตรวจวัดระดับความสัน่ สะเทือน ดังนัน้ จึงต้องอาศัยเครื่องมือหลายชิ้นมาทาการ
ตรวจวัด ประกอบด้วย
1. หัววัดความสันสะเทื
่
อน (Transducers) โดยทัวไปเป็
่ นแบบPiezoelectric Accelerometers หรือ Geophones
2. Signal-Conditioning Equipment
3. ระบบบันทึกและวิเคราะห์ขอ้ มูล

3. เทคนิคการวัดความสั่ นสะเทือน
ในทีน่ ้ ีจะให้ขอ้ มูลในภาพกว้างว่ามีเทคนิค ในการวัดระดับความสัน่ สะเทือน ส่วนรายละเอียดของเทคนิคการวัดในแต่ละ
มาตรฐานจะมีความแตกต่างกัน ประเทศไทยใช้เทคนิคการตรวจวัดระดับความสัน่ สะเทือนตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดลอ้ ม
แห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กาหนดมาตรฐานความสัน่ สะเทือนเพือ่ ป้ องกันผลกระทบต่ออาคาร (รายละเอียดในภาคผนวก)
เทคนิคการตรวจวัดระดับความสันสะเทื
่
อนทัวไปมี
่ ดงั นี้
3.1 การปรั บเทียบความถูกต้ องของเครื่ องมือ ก่อนทาการตรวจวัดความสัน่ สะเทือนทุกครัง้ ต้องทาการปรับเทียบความ
ถูกต้องของเครื่องมือ รวมถึงตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งาน โดยปฏิบตั ติ ามคู่มอื การใช้งานทีบ่ ริษทั ผูผ้ ลิตกาหนดไว้
3.2 จุดที่ทาการตรวจวัด ถึงแม้วา่ มาตรฐานระดับความสันสะเทื
่
อนทีม่ กี าหนดสาหรับใช้ประเมินผลกระทบจะมีทงั้ ต่อมนุ ษย์
และอาคารก็ตาม แต่ในเรื่องการตรวจวัดระดับความสัน่ สะเทือน จะกาหนดให้วดั ความสะเทือนที่ภายในอาคาร อย่างไรก็ตาม กรณีมี
ปัญหาไม่สามารถทาการตรวจวัดภายในอาคารได้ ต้องหาจุดตรวจวัดภายนอกอาคาร ทีจ่ ะทาให้ได้ผลตรวจวัดทีส่ ามารถนามาใช้ประเมิน
กับคนทีส่ มั ผัสทีอ่ ยู่ภายในอาคารได้ สิง่ ทีต่ อ้ งระวังคือเรื่องการเกิดปรากฎการณ์พอ้ ง (Resonance Effects) ทีบ่ ริเวณพื้นและผนัง
เพราะจะทาให้ความสันสะเทื
่
อนภายในอาคารมีค่าสูงกว่าค่าความสันสะเทื
่
อนทีจ่ ดุ วัดบนพื้นดิน โดยเฉพาะค่าความสันสะเทื
่
อนในแกน Y
ทีอ่ าจสูงกว่าถึง 2 เท่า สาหรับอาคารทีม่ หี ลายชัน้ ความสันสะเทื
่
อนในชัน้ บน ๆ จะลดลงตามความสูง
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3.3 แกนที่จะตรวจวัด ในกรณีของการประเมินการสัมผัสความสัน่ สะเทือนของมนุ ษย์ เนื่องจากแรงสัน่ สะเทือนจะเข้าสู ่
ร่างกายทัง้ 3 แกน คือ แกน X แกน Y และแกน Z โดยแกน Z จะเป็ นแนวแกนทีม่ นุ ษย์จะสัมผัสมากทีส่ ุด ดังนัน้ จึงต้องทาการ
ตรวจวัดทัง้ 3 แกน แล ้วนาผลการวัดทัง้ หมดมาใช้ประเมินการสัมผัส เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานทีม่ อี ยู่
3.4 การติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือน ให้ติดตัง้ หัวตรวจวัดแกน X และแกน Y ในลักษณะทีท่ ามุมฉากต่อกัน โดยให้
แกนใดแกนหนึ่งขนานไปกับผนังของอาคารด้านทีห่ นั หน้าไปทางแหล่งกาเนิดความสัน่ สะเทือน และให้แกน Z อยู่ในแนวตัง้ ในลักษณะที่
ทามุมฉากกับแกน X และแกน Y
ต้องติดตัง้ หัววัดความสัน่ สะเทือนให้มนั ่ คงกับพื้นทีท่ จ่ี ะติดตัง้ ซึง่ อาจเป็ นพื้นดิน พื้นอาคาร ผนังอาคาร หรือกาแพง
นอกสุดของอาคาร เป็ นต้น ในการปฏิบตั ิงานอาจมีการตอกลิม่ ลงบนพื้นดิน หรือใช้ข้ ผี ้ งึ เหนียวหรือกาว (ห้ามใช้กาวสองหน้า) เพือ่ ช่วย
ในการยึดติดของหัววัดให้มคี วามมัน่ คง ดังภาพที่ 10.10 แสดงให้เห็นถึงตาแหน่งการติดตัง้ หัววัดความสัน่ สะเทือน รวมถึงการทามุม
ระหว่างกันของแกน X , Y และ Z

ก

ข

แหล่งกาเนิดความสันสะเทื
่
อน ตาแหน่งการติดตัง้ หัววัดความสันสะเทื
่
อน
ภาพที่ 10.10 การกาหนดจุดตรวจวัดความสั่ นสะเทือน และการทามุมระหว่ างแกน X , Y และ Z
(ก) กรณีความสั่ นสะเทือนที่ไม่ ทาให้ เกิดการล้ าและการสั่ นพ้ องของโครงสร้ างอาคาร
(ข) กรณีความสั่ นสะเทือนที่ทาให้ เกิดการล้ าและการสั่ นพ้ องของโครงสร้ างอาคาร
ทีม่ า: ภาคผนวก ท้ายประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ ฉบับที ่ 37 (พ.ศ. 2553) เรือ่ ง กาหนดมาตรฐานความสันสะเทื
่ อนเพือ่
ป้ องกันผลกระทบต่ออาคาร

4.ค่าพารามิเตอร์ ของความสั่ นสะเทือน
ถึงแม้ว่าลักษณะพื้นฐานของการสัน่ สะเทือนจะมีค่า 3 ค่า ได้แก่ ค่าความกระจัด (Displacement) ค่าความเร็ว และค่า
ความเร่งทีใ่ ช้อธิบายลักษณะของการสัน่ สะเทือน ไม่ว่าวัตถุทส่ี นั ่ สะเทือนนัน้ จะเป็ นเครื่องจักร พื้นดิน อาคาร หรือโครงสร้างต่าง ๆ ก็
ตาม แต่เนื่องจากเครื่องมือตรวจวัดระดับความสัน่ สะเทือน คือ หัวตรวจวัด (Transducers) ทีม่ กี ารผลิตและใช้งานทัว่ ไปนัน้ จะวัดได้
เฉพาะค่าความเร็วและความเร่งของการสัน่ สะเทือน ดังนัน้ จึงไม่มกี ารนาค่า Displacement มาใช้ในการประเมินผลกระทบของความ
สัน่ สะเทือน ด้วยเหตุน้ ีการเคลือ่ นไหวของการสัน่ สะเทือนต่าง ๆ จะอธิบายในรูป (ค่า) ของค่าความเร็วอนุ ภาคสู งสุด (Peak Particle
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Velocity) และค่าความเร่งสู งสุดของอนุ ภาค (Peak Particle Acceleration) จะเห็นว่านี้ คือ ช่วงกว้างจากจุดศู นย์ไปยังจุดสู งสุด
(Zero-to-Peak Amplitude)
4.1 Peak Particle Velocity (PPV, Vmax) ค่านี้เป็ นทีย่ อมรับกันว่ามีความเหมาะสมทีส่ ุดทีจ่ ะนามาประเมินผลกระทบใน
เชิงความเสียหายทีจ่ ะเกิดกับอาคาร มีความหมายว่า ค่าความเร็วของความสัน่ สะเทือนในแนวแกนนอน (แกน X หรือ แกน Y) หรือ
แนวแกนตัง้ (แกน Z) ทีม่ คี ่าสูงสุด
สาหรับการประเมินผลกระทบทีจ่ ะเกิดกับมนุษย์นนั้ จะไม่ใช้ค่านี้แต่จะใช้เป็ นค่าเฉลีย่ ของช่วงกว้างของความสัน่ สะเทือนแทน
เพราะมนุษย์จะค่อย ๆ ตอบสนองต่อระดับความสันสะเทื
่
อนจึงใช้เวลาในการตอบสนอง จะไม่ใช่ตอบสนองต่อค่าสูงสุดทันที
4.2 Vibration Acceleration เป็ นค่าทีใ่ ช้ในการประเมินผลกระทบของความสันสะเทื
่
อนชนิดทีเ่ กิดแบบต่อเนื่อง
(Continuous Vibration) และชนิดทีเ่ กิดแบบ Impulsive Vibration ทีม่ ตี ่อมนุษย์
4.3 Vibration Dose Values (VDV) เป็ นค่าทีใ่ ช้ในการประเมินผลกระทบของความสันสะเทื
่
อนชนิด Intermittent
Vibration ทีม่ นุษย์สมั ผัส ค่า VDV นี้เป็ นค่าสะสมพลังงานจากความสันสะเทื
่
อนทีร่ ่างกายได้รบั ตลอดระยะเวลาในช่วงกลางวันและ
กลางคืน มีสูตรดังนี้
VDV =
กาหนดให้ VDV คือ ค่า Vibration Dose Values มีหน่วยเป็ น m/s1.75
a (t) คือ ค่า Frequency-Weighted Acceleration มีหน่วยเป็ น m/s2
T
คือ ระยะเวลาทัง้ หมดทีส่ มั ผัสความสันสะเทื
่
อนในวันหนึ่ง ๆ มีหน่วยเป็ น วินาที
กรณีทก่ี ารสัมผัสความสันสะเทื
่
อนเกิดขึ้นหลายช่วง ต้องประเมินค่าการสัมผัสแบบสะสมโดยใช้สูตรต่อไปนี้
VDV =
นอกจากนี้ยงั มีคาพรรณนาระดับเสียงและความสันสะเทื
่
อนอืน่ ๆ อีกทีไ่ ม่ได้นาเสนอในทีน่ ้ ี ผูส้ นใจสามารถค้นคว้าได้จาก
ตารามลพิษทางเสียงและความสันสะเทื
่
อน

กิจกรรม 10.3.2
1. มาตรฐานเครื่ องวัดความสัน่ สะเทือนที่กฎหมายประเทศไทยกาหนดให้ใช้ คือมาตรฐานใด ของประเทศอะไร
2. อธิ บายเทคนิคการวัดความสัน่ สะเทือนมาพอเข้าใจ
แนวตอบกิจกรรม 10.3.2
1. มาตรฐาน DIN 45669-1 ของประเทศเยอรมนี
2. ทาการสอบเทียบเครื่ องมือก่อน แล้วกาหนดจุดวัดให้อยูภ่ ายในอาคาร ทาการวัดตามแกน X Y และ Z ตามที่
กฎหมายกาหนดไว้
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เรื่องที่ 10.3.3
การป้องกันและควบคุมมลพิษทางความสั่ นสะเทือน
เมือ่ ผลการตรวจวัด (หรือการคาดการณ์ก็ตามแต่ ) และการประเมินเรื่องความสัน่ สะเทือนพบว่าความสัน่ สะเทือนมีค่าสู ง
กว่าค่าทีค่ วรจะเป็ น จึงจาเป็ นต้องทาการป้ องกันและควบคุมความสันสะเทื
่
อน ซึง่ มีหลักการและวิธีการต่าง ๆ ดังนี้

1. หลักการป้องกันและควบคุมความสั่ นสะเทือน
มีหลักการเช่นเดียวกับกรณีเสียงดัง คือให้พจิ ารณาทาการป้ องกันทีแ่ หล่งกาเนิดความสัน่ สะเทือน เป็ นลาดับแรก หากยังไม่
ได้ผลเป็ นทีน่ ่าพอใจ ก็ให้พจิ ารณาทาการป้ องกันทีท่ างเดินของความสัน่ สะเทือน และสุดท้ายคือการป้ องกันทีผ่ ูส้ มั ผัสความสัน่ สะเทือน
นัน้ ๆ

2. วิธีการป้องกันและควบคุมความสั่ นสะเทือน
โดยอาศัยหลักการที่กล่าวมาข้างต้น ให้พจิ ารณาว่าจะเลือกใช้วธิ ีการใดดีท่จี ะสามารถกาจัด หรือลดระดับของความ
สันสะเทื
่
อนลงได้ ซึง่ มีวธิ ีการทีน่ ่าสนใจดังนี้
2.1 วิธีการป้ องกันและควบคุมความสั่นสะเทือนที่แหล่ งกาเนิดความสั่นสะเทือน
2.1.1 ให้ อาศัยหรื อนาหลักการต่ อไปนี้มาประยุกต์ คือ “หลักการการจัดการที่ดี” หรื อ Best Management Practice
(BMP) หลักการทีว่ า่ นี้คือการนาขัน้ ตอนการดาเนินงานมาประยุกต์เพือ่ ลดระดับความสันสะเทื
่
อน เช่น
1) เลือกใช้ทางเลือกอื่นทีส่ ะเทือนน้อยกว่า เช่น ใช้เครื่องมือทีม่ แี รงกระแทกน้อยกว่า หรือเลือกใช้วธิ ีทท่ี าให้เกิดแรง
กระแทกน้อยกว่า
2) กาหนดตารางเวลาทางานทีต่ อ้ งใช้เครื่องจักรทีท่ าให้เกิดความสันสะเทื
่
อน เช่น Jackhammers ในช่วงเวลาทีไ่ ม่ใช่
เวลาพักผ่อน หรือช่วงเวลานอน
3) กาหนดสถานทีท่ ต่ี อ้ งใช้เครื่องจักรทีท่ าให้เกิดความสันสะเทื
่
อนอยู่หา่ งจากพื้นทีอ่ ่อนไหว
4) กาหนดการทางานอย่าให้กจิ กรรมทีท่ าให้เกิดความสันสะเทื
่
อนเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน
5) ใช้วสั ดุกนั ความสันสะเทื
่
อนรองเครื่องจักรทีท่ าให้เกิดความสันสะเทื
่
อน
6) บารุงรักษาเครื่องจักรอย่างสมา่ เสมอ
2.1.2 นาหลักการ”เทคโนโลยีที่ดีที่สุดและคุ้มค่ าทางเศรษฐกิจ” (Best Available Technology Economically
Achievable; BATEA) มาประยุกต์ หลักการนี้จะพิจารณาที่ 1) เครื่องจักร 2) เครื่องมือ และ 3) ตัวโรงงาน เช่น วิธีการต่าง ๆ
ต่อไปนี้ทอ่ี าจนามาใช้กบั กรณีการเกิดความสันสะเทื
่
อนจากแหล่งกาเนิดต่าง ๆ
1) กรณีแหล่งกาเนิดความสัน่ สะเทือนคือ ถนน ความสัน่ สะเทือนจะเกิดจากรถบรรทุกขนาดใหญ่ท่มี รี ะบบการสัน่
สะทือนทีแ่ ข็งวิง่ บนพื้นผิวถนนทีไ่ ม่เรียบ วิธีการทีอ่ าจนามาใช้แก้ไขหรือป้ องกันปัญหา เช่น ห้ามหรือจากัดการใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ใน
ถนนทีส่ ภาพถนนไม่ดี การจากัดความเร็วรถ การดูแลรักษาสภาพผิวถนนให้ดอี ยู่เสมอ อย่าให้มหี ลุม บ่อ หรือปะพื้นผิวถนนไม่
ราบเรียบ เป็ นต้น
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2) กรณีแหล่งกาเนิดความสัน่ สะเทือนคือทางรถไฟ ต้องหาทางแยก (isolate) ไม่ให้เกิดความสัน่ สะเทือน มีวธิ ีการที่
อาจประยุกต์ได้แก่ Resilient Rail Fastenings, Ballast Mats and Floating Slabs และ Rolling Stock Control เช่น บารุงรักษา
ล ้อรถไฟให้อยู่ในสภาพทีด่ อี ยู่เสมอ เป็ นต้น
3) กรณีแหล่งกาเนิดความสันสะเทื
่
อนคือกิจกรรมการก่อสร้าง มีหลายวิธีทอ่ี าจนาไปประยุกต์ดงั นี้
- แจ้งบ้านใกล้เคียงให้ทราบล่วงหน้าว่าจะมีความสันสะเทื
่
อนเกิดขึ้น
- ใช้วธิ ีการตอกเสาเข็มทีท่ าให้เกิดความสันสะเทื
่
อนน้อยกว่า
- จัดการให้งานทีท่ าให้เกิดความสัน่ สะเทือนอย่าเกิดขึ้นพร้อมกัน
- หลีกเลีย่ งเวลาทางานกลางคืน
- ใช้วธิ ีการพังอาคารทีท่ าให้เกิดความสัน่ สะเทือนน้อยกว่า เช่น ใช้ Rock Breakers แทนทีจ่ ะใช้ Hydraulic
Rock Splitters
- กาหนดจุดทีท่ าให้เกิดความสัน่ สะเทือน คือจุดทีม่ กี ารใช้เครื่องมือเครื่องจักรทีท่ าให้เกิดความสัน่ สะเทือน ห่าง
จากประชาชนให้มากทีส่ ุด
4) กรณีแหล่งกาเนิดความสันสะเทื
่
อน คือ โรงงานอุตสาหกรรม สามารถประยุกต์วธิ ีการต่อไปนี้ตามความเหมาะสม
- ถ้าเป็ นช่วงการออกแบบโรงงาน ให้เลือกเครื่องจักรทีไ่ ม่ทาให้เกิดความสันสะเทื
่
อน
- ติดตัง้ เครื่องจักรให้มนคง
ั ่ บนวัสดุลดหรือกันความสันสะเทื
่
อน เช่นสปิ ง แผ่นยาง
- ติดตัง้ เครื่องจักรให้ถกู ต้อง ได้สมดุล
2.2 วิธีการป้ องกันและควบคุมความสั่ นสะเทื อนที่ทางเดินของความสั่ นสะเทื อน (Transmission of Vibration)
วิธีการทีน่ ามาใช้คือการเพิม่ ระยะทางหรือระยะห่างระหว่างแหล่งกาเนิดความสัน่ สะเทือนกับ ประชาชนผูร้ บั สัมผัส วิธีการนี้ไม่ได้ใช้
เทคโนโลยีขนั้ สู งแต่อย่างใด แต่สามารถให้ผลดีในการลดเรื่องร้องเรียนปัญหาความสัน่ สะเทือนได้ DUAP (1997) พบว่าปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับความสัน่ สะเทือนจากรางรถไฟ ลดลงอย่างเห็นได้ชดั เมือ่ บ้านประชาชนอยู่ห่างออกไปจากเดิม 25 เมตร เป็ น 150
เมตร และมีอตั ราการร้องเรียนตา่ มากจากบ้านทีห่ า่ งออกไปมากกว่า 200 เมตร
2.3 วิธีการป้ องกันและควบคุมความสั่ นสะเทือนที่ประชาชน เพือ่ ให้สามารถป้ องกันปัญหาตัง้ แต่แรก ควรมีการกาหนด
ผังเมืองทีแ่ ยกพื้นทีพ่ กั อาศัยและพื้นทีท่ ม่ี กี ิจกรรมทีท่ าให้เกิดความสัน่ สะเทือน เช่น โรงงาน ย่านธุ รกิจ ออกจากกัน เพราะทัง้ สอง
สถานทีห่ ลังนี้ จะเป็ นแหล่งกาเนิดความสันสะเทื
่
อน เช่นมีเครื่องจักร มีการจราจรทางถนน เป็ นต้น
กิจกรรม 10.3.3
1. หลักการควบคุมไม่ให้เกิดความสัน่ สะเทือน ต้องดาเนิ นการที่จุดใด
2. ยกตัวอย่างวิธีการควบคุมความสัน่ สะเทือนที่แหล่งกาเนิดมาอย่างน้อย 2 วิธี
แนวตอบกิจกรรม 10.3.3
1. หลักการมีดงั นี้คือทาการควบคุมที่แหล่งกาเนิดความสัน่ สะเทือน หากทาได้แต่ยงั ไม่ได้ผลตามที่ตอ้ งการก็ให้
ทาการควบคุมที่เส้นทางเดินของแรงสัน่ สะเทือน สุ ดท้ายจึงมาทาการควบคุมที่ประชาชน
2. ใช้วสั ดุกนั สะเทือนรองเครื่ องจักรที่ทาให้เกิดการสัน่ สะเทือน หรื อกรณี รถยนต์ ให้ใช้ยางรถยนต์ที่มีคุณสมบัติ
ไม่ทาให้เกิดเสี ยงดัง
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ตอนที่ 10.4
การจัดการมลพิษทางรังสี
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 10.4 แล ้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่ อง
10.4.1 มาตรฐานการจัดการมลพิษทางรังสี
10.4.2 การตรวจวัดมลพิษทางรังสี
10.4.3 การป้ องกันและควบคุมมลพิษทางรังสี

แนวคิด
1. การดาเนินงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากรังสีของประชาชนทัว่ ไป และผู ป้ ฏิบตั ิงานในสถานประกอบกิจการ
ประเภทต่าง ๆ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องได้กาหนดเป็ นกฎหมายความปลอดภัยจากรังสีท่สี ถานประกอบกิจการต้อง
ปฏิบตั ติ าม เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยทัง้ ต่อประชาชนทัวไปและต่
่
อผูป้ ฏิบตั งิ านในสถานทีน่ นั้ ๆ และในบางหน่วยงาน
ทีไ่ ม่ใช่หน่ วยงานทีบ่ งั คับใช้กฎหมายก็จะกาหนดเป็ นมาตรฐานความปลอดภัยจากรังสีทจ่ี ะให้สถานประกอบกิจการ
ต่าง ๆ นาไปใช้งานหากเห็นว่าเหมาะสม
2. การป้ องกันและควบคุมรังสี สามารถดาเนินการได้ดว้ ยการพิจารณาทาการป้ องกันและควบคุมที่ แหล่งกาเนิดรังสี ที่
ทางผ่าน และทีต่ วั บุคคลหรือผูร้ บั สัมผัสรังสี นอกจากนัน้ ก็ควรมีมาตรการเสริมทีจ่ ะทาให้การป้ องกันและควบคุมมี
ความสมบูรณ์ข้ นึ ได้แก่การจัดเก็บทีป่ ลอดภัย กราเฝ้ าระวังในสิง่ แวดลอ้ มต่าง ๆ และการจัดทาแผนรับมือในภาวะ
ฉุกเฉิน
3. การจัดการรังสีเป็ นเรื่องทีด่ าเนินการเพือ่ 1) การป้ องกันไม่ให้เกิดการรัว่ ไหลและป้ องกันการสัมผัสของประชาชน ซึง่
อาจดาเนินการป้ องกันได้ทแ่ี หล่งกาเนิดรังสี ทางผ่าน และทีผ่ ูร้ บั สัมผัส รวมไปถึงการเตรียมการสาหรับรับมือกับภาวะ
ฉุกเฉิน และ 2) การจัดการกากรังสีทเ่ี กิดขึ้น

วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาตอนที่ 10.4 จบแล ้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายกฎหมาย และมาตรฐานเกี่ยวกับด้านรังสีได้
2. อธิบายหลักการ วิธีการป้ องกันและควบคุมรังสีได้
3.อธิบายหลักการและวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสีได้

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม 10-59

เรื่ องที่ 10.4.1
มาตรฐานการจัดการมลพิษทางรังสี
1. กฎหมายและมาตรฐานเกีย่ วกับรังสี
ในการดาเนินงานเพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยจากรังสีของประชาชนทัวไป
่ และผูป้ ฏิบตั ิงานในสถานประกอบกิจการประเภทต่าง
ๆ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องได้กาหนดเป็ นกฎหมายความปลอดภัยจากรังสีทส่ี ถานประกอบกิจการต้องปฏิบตั ติ าม เพือ่ ให้เกิดความ
ปลอดภัยทัง้ ต่อประชาชนทัวไปและต่
่
อผูป้ ฏิบตั ิงานในสถานทีน่ นั้ ๆ และในบางหน่วยงานทีไ่ ม่ใช่หน่วยงานทีบ่ งั คับใช้กฎหมายก็จะ
กาหนดเป็ นมาตรฐานความปลอดภัยจากรังสีทจ่ี ะให้สถานประกอบกิจการต่าง ๆ นาไปใช้งานหากเห็นว่าเหมาะสม ในทีน่ ้ จี ะเสนอเฉพาะ
กฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยจากรังสีทส่ี าคัญบางฉบับเท่านัน้ ดังนี้
1.1 หลักการพืน้ ฐานที่นามาใช้ กาหนดกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยจากรั งสี
1.1.1 หลักการสาคัญพื้นฐานของ ICRP (Key Principles of Radiological Protection) กฎหมายความ
ปลอดภัยจากรังสีทป่ี ระเทศต่าง ๆ นาไปกาหนดเป็ นค่ามาตรฐานตามกฎหมายนัน้ ส่วนใหญ่แล ้วจะกาหนดโดยนาค่าทีแ่ นะนาโดย ICRP
มาใช้ ดังนัน้ ในทีน่ ้ จี ะนาหลักการพื้นฐานที่ ICRP ใช้กาหนดค่ามาตรฐานมาเสนอ
ก่อนหน้านี้ ICRP ได้กาหนดมาตรฐานความปลอดภัยจากการสัมผัสรังสีของผูป้ ฏิบตั ิงานและประชาชนทัว่ ไปมา 2 ครัง้
แลว้ ครัง้ แรกเมือ่ ปี 1972 และครัง้ ที่ 2 เมือ่ ปี 1990 สาหรับครัง้ ล่าสุดทีม่ กี ารประกาศใช้คือปี 2007 โดยมีหลักการพื้นฐานของการ
กาหนดมาตรฐานทีแ่ ตกต่างจากครัง้ ก่อน ๆ ดังนี้
1) หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะการสั มผัสหรื อได้ รับรั งสี ที่ผ่านมาจะยึดหลักการสัมผัสรังสีในแบบ
process-based แต่ต่อมาพบว่าไม่เหมาะสมกับทีเ่ ป็ นอยู่จริง จึงได้นาหลักการใหม่ทเ่ี ป็ นแบบลักษณะการสัมผัส หรือ Situationbased มาใช้ ซึง่ กาหนดว่าการสัมผัสจะมี 3 ลักษณะ คือ
ลักษณะที ่ 1 การสัมผัสรังสีทเ่ี ป็ นไปตามงานทีท่ า (Planned Exposure Situation) ลักษณะการสัมผัสแบบนี้ เกิด
จากการนาและใช้แหล่งกาเนิดรังสีในการทางาน ทาให้เกิดการสัมผัสขึ้นมา
ลักษณะที ่ 2 การสัมผัสรังสีในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Exposure Situation) เนื่องจากในบางสภาวการณ์ อาจทา
ให้เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นในระหว่างการดาเนินงานเกี่ยวกับการใช้รงั สี (ทีเ่ ป็ น planned exposure situation) หรือในแง่มคี นทางาน
ผิดพลาดจนเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น
ลักษณะที ่ 3 การสัมผัสรังสีทม่ี อี ยู่ทวั ่ ไป (Existing Exposure Situation) เนื่องจากในสถานการณ์ทเ่ี ป็ นอยู่ มีการ
แพร่กระจายของรังสีตามธรรมชาติอยู่แล ้ว ทาให้มนุษย์ตอ้ งสัมผัสรังสีไปโดยอัตโนมัติ มากน้อยตามแต่สภาพทางภูมศิ าสตร์
2) หลักการพื้นฐานเกีย่ วกับการกาหนดค่ ามาตรฐานการสั มผัสรังสี
2.1) หลักการการมีเหตุผลอันสมควร (The Principle of Justification) การตัดสินใจใด ๆ ทีจ่ ะเปลีย่ นการ
สัมผัสรังสีตอ้ งยึดถือว่าการเปลีย่ นแปลงนัน้ นามาซึง่ ผลดีมากกว่าผลเสีย ดังนัน้ หากจะมีการนาแหล่งกาเนิดรังสีเพิม่ เข้ามา หรือจะมีการ
ลดการสัมผัสรังสีจากทีเ่ ป็ นอยู่ ผูร้ บั ผิดชอบต้องพิจารณาดาเนินการให้ตวั บุคคลหรือสังคมก็ดไี ด้รบั ประโยชน์ มากกว่าผลกระทบทีจ่ ะ
เกิดขึ้น
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2.2) หลักการการให้ ความคุ้มครองที่เหมาะสม (The Principle of Optimization of Protection) การ
พิจารณาให้การคุม้ ครองการสัมผัสรังสี ไม่ว่าจะพิจารณาในเรื่องโอกาสที่จะทาให้เกิดการสัมผัส เรื่องจานวนคนทีส่ มั ผัส หรือเรื่อง
ปริมาณรังสีทไ่ี ด้รบั สัมผัสก็ตาม ต้องยึดหลักทาให้มนี อ้ ยทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะสามารถทาได้อย่างมีเหตุมผี ล กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การให้ความ
คุม้ ครองสุขภาพของผูส้ มั ผัสรังสี ต้องพิจารณาตัวแปรเรื่องของปัจจัยทางเศรษฐกิจ และปัจจัยทางสังคมด้วย
2.3) หลักการการจากัดค่ าการสั มผัส (The Principle of Exposure Limitation) ปริมาณรังสีทงั้ หมด (Total
Dose) ทีแ่ ต่ละคนจะได้รบั จากการสัมผัสแบบ Planned Exposure ทีม่ าจากแหล่งกาเนิดรังสีทอ่ี ยู่ภายใต้การควบคุมนัน้ จะเกินกว่าค่า
มาตรฐานทีก่ าหนดไม่ได้
มีขอ้ สังเกตว่าหลักการสองข้อแรก จะเกีย่ วเนือ่ งหรืออิงกับแหล่งกาเนิดรังสี (source-related protection) ทาให้ค่า
มาตรฐานทีจ่ ดั ทาขึ้นจะมีสองค่า เรียกเป็ นค่า Constraints และ ค่า Reference Level ส่วนหลักการข้อทีส่ ามจะอิงกับตัวบุคคล
(individual-related protection) และมีการกาหนดค่ามาตรฐานเป็ น Dose Limit ดังแสดงในภาพที ่ 7.2 ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่ า
Constraints และ ค่า Reference Level จะกาหนดขึ้นสาหรับแหล่งกาเนิดเดียว และใช้ได้กบั ลักษณะการสัมผัสทัง้ สามแบบทีก่ ล่าวมา
ข้างต้น ในขณะทีค่ ่า Dose Limit จะเป็ นค่าคุม้ ครองความปลอดภัยของบุคคลทีม่ กี ารสัมผัสลักษณะ Planned exposure situation
เท่านัน้ ทีอ่ าจสัมผัสรังสีจากหลาย ๆ แหล่งกาเนิด

ภาพที่ 10.11 ความแตกต่างระหว่างค่ามาตรฐาน Dose constraints และ reference level ที่อิงแหล่งกาเนิดรังสี กับค่า
มาตรฐาน Dose limit ที่อิงตัวบุคคล เพื่อการคุม้ ครองผูป้ ฏิบตั ิงานและประชาชนทัว่ ไป
ทีม่ า: Nuclear Energy Agency, Organization for Economic CO-Operation and Development. (2011).
1.1.2 หลักการพื้นฐานของ NRC สาหรับในสหรัฐอเมริกา หน่วยงาน NRC ได้กาหนดค่ามาตรฐานการสัมผัสรังสี
สาหรับผูป้ ฏิบตั ิงาน และสาหรับประชาชนทัว่ ไป โดยอิงกับหลักการที่ ICRP กาหนด และได้วางเงือ่ นไข (assumption) ของการ
กาหนดค่ามาตรฐานนี้ในกรณีของผูป้ ฏิบตั งิ านว่า
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1) กลุม่ ผูป้ ฏิบตั งิ านทางานภายใต้การเฝ้ าระวังสุขภาพและมีการควบคุมการสัมผัสรังสี
2) กลุม่ ผูป้ ฏิบตั งิ านเป็ นผูใ้ หญ่ (Adult) และมีสุขภาพดี
3) กลุม่ ผูป้ ฏิบตั งิ านรูว้ า่ งานทีท่ ามีอนั ตรายจากรังสี และ
4) ระยะเวลาสัมผัสรังสีคือ 40 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
1.2 กฎหมายด้ านความปลอดภัยจากรั งสี
1.2.1 พระราชบัญญัตพิ ลังงานปรมาณูเพื่อสั นติ กฎหมายแม่ ที่สาคัญและให้ อานาจกับสานักงานปรมาณูเพื่อสั นติ
ในการกาหนดกฎหมายรองฉบับต่ าง ๆ คือพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณู เพือ่ สันติ พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัติพลังงาน
ปรมาณู เพือ่ สันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2508
สาระสาคัญของพระราชบัญญัติดงั กล่าวคือการกาหนดให้มีคณะกรรมการพลังงานปรมาณู เพื่อสันติ ทีม่ อี านาจ
ในการวางนโยบาย ส่งเสริม และควบคุมด้านการวิจยั จัดหา ผลิตและใช้ทเ่ี กี่ยวกับวัสดุตน้ กาลัง วัสดุนิวเคลียร์พเิ ศษ วัสดุพลอยได้
และพลังงานปรมาณู และเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการใด ๆ เพือ่ ความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู ซึง่ รวมถึง
การกาหนดมาตรฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับพลังงานปรมาณู นอกจากนี้ยงั มีอานาจในเรื่องการวางระเบียบ ควบคุม และดาเนินกิจการต่าง ๆ
ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตนิ ้ ี
1.2.2 ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสั นติ เรื่ อง มาตรฐานความปลอดภัยเกีย่ วกับรังสี พ.ศ. 2549 ใน
ปี พ.ศ. 2549 คณะกรรมการพลังงานปรมาณู เพือ่ สันติได้จดั ทาประกาศทีใ่ ช้บงั คับกับผูร้ บั ใบอนุญาตทีต่ อ้ งปฏิบตั ิตามมาตรฐานเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยจากรังสี ประกอบด้วยเรื่องต่อไปนี้
1) มาตรฐานการป้ องกันรังสี
2) การจาแนกประเภทวัสดุกมั มันตรังสี
3) การจาแนกประเภทเครื่องกาเนิดรังสี
4) เครื่องหมายสัญลักษณ์ทางรังสี
5) บริเวณรังสี
6) เกณฑ์ปลอดภัย
7) หลักสู ตรมาตรฐานในการอบรมบุคคลทีท่ างานบริเวณรังสี
สาหรับในทีน่ ้ จี ะนาเสนอสาระของมาตรฐานทีอ่ ยู่ในประกาศคณะกรรมการดังกล่าวมาเฉพาะข้อ 1),4) และ 5) ดังนี้
1) มาตรฐานการป้ องกันรั งสี คณะกรรมการพลังงานปรมาณู เพือ่ สันติได้นามาตรฐานความปลอดภัยขัน้ ตา่ ที่
ทบวงการพลังงานปรมาณู ระหว่างประเทศ หรือ IAEA กาหนด คือ Basic Safety Standard มาใช้ โดยกาหนดเป็ น "หลักการ
มาตรฐาน" ซึง่ มีเนื้อหาดังนี้
1.1) ผูร้ บั ใบอนุญาตต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบสูงสุดของการดาเนินการใด ๆ ทีใ่ ห้มคี วามปลอดภัยตามมาตรฐาน
1.2) การใช้ประโยชน์จากรังสีใด ๆ จะดาเนินการได้ก็ต่อเมือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคล หรือสังคม
มากกว่าผลเสียทีอ่ าจได้รบั และการใช้ประโยชน์นนั้ ต้องเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทข่ี อและได้รบั อนุญาต
1.3) การได้รบั รังสีของบุคคล ต้องควบคุมให้ได้รบั รังสีนอ้ ยทีส่ ุดเท่าทีด่ าเนินการได้อย่างสมเหตุสมผล (As
Low As Reasonably Achievable, ALARA) ทัง้ นี้โดยคานึงถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมร่วมด้วย การควบคุมนี้รวมถึงจานวน
บุคคลทีไ่ ด้รบั รังสี ปริมาณรังสี และลักษณะการก่อให้เกิดอันตรายจากรังสีดว้ ย
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1.4) การได้รบั รังสีตอ้ งไม่เกินปริมาณ (Dose Limit) ทีก่ าหนด (ยกเว้นการได้รบั รังสีทางการแพทย์) กรณีท่ี
อาจได้รบั รังสีจากหลายแหล่ง ผลรวมของปริมาณรังสีจากทุกแหล่งต้องไม่เกินปริมาณดังกล่าว โดยคณะกรรมการอาจกาหนดขีดจากัด
เฉพาะ (Dose Constraints) สาหรับการปฏิบตั งิ าน หรือสาหรับสถานปฏิบตั กิ ารหนึ่ง ๆ ตามความเหมาะสม
1.5) การได้รบั รังสีทางการแพทย์ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของคณะกรรมการในการป้ องกันอันตรายจากรังสี
ทางการแพทย์
1.6) สถานปฏิบตั กิ ารทางรังสีใด ๆ ต้องให้ความสาคัญสูงสุดแก่นโยบายการป้ องกันอันตรายจากรังสี มี
บุคลากร ทรัพยากร แผน และมาตรการทีเ่ หมาะสมและเพียงพอเพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็ นไปอย่างปลอดภัย
1.7) ต้องเก็บรักษาต้นกาเนิดรังสีใด ๆ อย่างมัน่ คง ปลอดภัย เพือ่ ป้ องกันการสู ญหาย ลักขโมย ถูกทาลาย
หรือใช้งานโดยบุคคลทีไ่ ม่ได้รบั อนุญาต
1.8) ห้องปฏิบตั ิการ อุปกรณ์ หรือระบบใดทีใ่ ช้งานกับต้นกาเนิดรังสี ต้องออกแบบในลักษณะป้ องกัน
อันตรายในเชิงลึก (Defense in Depth) ซึง่ สามารถป้ องกันหรือลดผลกระทบทีอ่ าจเกิดจากอุบตั เิ หตุทางรังสีได้
1.9) การปฏิบตั ิการทางรังสีใด ๆ ต้องมีระบบการเฝ้ าระวังและบันทึกทีเ่ หมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าการ
ปฏิบตั งิ านเป็ นไปอย่างปลอดภัยและสอดคล ้องกับกฎหมายหรือข้อกาหนดทีเ่ กี่ยวข้อง
4) เครื่ องหมายสั ญลักษณ์ ทางรั งสี เนื่องจากบริเวณทีถ่ ูกกาหนดว่าเป็ น "บริเวณรังสี" ต้องมีป้ายเครื่องหมาย
สัญลักษณ์ทางรังสีกากับอยู่ดว้ ย ดังนัน้ จึงมีการกาหนดเครื่องหมายดังกล่าวดังแสดงในภาพที่ 7.3 จะเห็นว่าเครื่องหมายทีก่ าหนดนี้ มี
สัดส่วนของวงกลมตรงกลางมีรศั มีวงกลมใน = x รัศมีวงกลมนอก = x/2 และรัศมีของใบพัด = 5 x และพื้นป้ ายต้องมีสเี หลือง
วงกลมและใบพัด 3 แฉกมีสมี ว่ งแดงหรือสีดา

ภาพที่ 10.12 เครื่ องหมายสั ญลักษณ์ ทางรังสี ตามประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสั นติ
5) บริ เวณรั งสี ในประกาศกระทรวงนี้ได้แบ่งพื้นทีก่ ารปฏิบตั ิงานทางรังสี ตามปริมาณรังสี และหรือโอกาสการ
เกิดเปรอะเปื้ อนทางรังสีทผ่ี ูป้ ฏิบตั งิ านอาจได้รบั ดังนี้
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5.1) พื้นทีค่ วบคุม (Controlled Areas) เป็ นพื้นทีท่ ท่ี าให้มโี อกาสได้รบั ปริมาณรังสีสูงกว่า หรือเท่ากับ 3 ใน10
ของขีดจากัดปริมาณรังสีทก่ี าหนด
5.2) พื้นทีต่ รวจตรา (Supervised Areas) คือพื้นทีท่ ไ่ี ม่ใช่พ้นื ทีค่ วบคุม แต่มโี อกาสทีท่ าให้บคุ คลได้รบั
ปริมาณรังสีสูงกว่าขีดจากัดของปริมาณรังสีทป่ี ระชาชนทัวไป
่ (ทีไ่ ม่ใช่ผูม้ ารับบริการทางการแพทย์)
1.2.3 กฎกระทรวง กาหนดเงื่อนไข วิธีการขอรับใบอนุญาต และการดาเนินการเกีย่ วกับวัสดุนิวเคลียร์ พเิ ศษ
วัสดุต้นกาลัง วัสดุพลอยได้ หรื อพลังงานปรมาณู พ.ศ. 2550 กฎหมายฉบับนี้มสี าระสาคัญทีเ่ ลือกนามาเสนอดังนี้
1) เงื่อนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาตเกีย่ วกับวัสดุพลอยได้ หรื อพลังงานจากเครื่ องกาเนิดรังสี
การจะผลิต หรือมีไว้ครอบครอง ต้องขออนุญาตกับทางการก่อน โดยผูท้ จ่ี ะขออนุญาตต้องระบุขอ้ มูลต่อไปนี้
(1) ชื่อ “ผูร้ บั ผิดชอบดาเนิ นการทางเทคนิ คเกี่ยวกับรังสี”
(2) สถานทีจ่ ดั เก็บและสถานทีป่ ระกอบกิจการเกี่ยวกับรังสี
(3) เครือ่ งมือตรวจวัดรังสี
(4) เครือ่ งใช้ทจ่ี าเป็ นในการระงับหรือป้ องกันอันตรายทีจ่ ะเกิดกับบุคคล ทรัพย์สนิ สิง่ แวดล ้อม
(5) วิธีการในเรื่องต่อไปนี้
- วิธีการจัดเก็บวัสดุพลอยได้
- วิธีการในการติดตัง้ เครื่องกาเนิดรังสี
- วิธีการป้ องกันอันตรายจากรังสี ระบบประกันคุณภาพการใช้รงั สี เครื่องกาเนิดรังสี และแผนรับมือ
ภาวะฉุกเฉิน
- วิธีการจัดการ และวิธีการส่งคืนกากกัมมันตรังสี
- วิธีการขนส่งวัสดุกมั มันตรังสีและกากกัมมันตรังสี
- วิธีการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของวัสดุพลอยได้
- วิธีการเมือ่ เลิกดาเนินการ หรือเมือ่ ใบอนุญาตสิ้นอายุ
- วิธีการอืน่ ตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด
2) เงื่อนไขและวิธีการขอรั บใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ หรื อวัสดุต้นกาลัง การจะผลิต หรือมีไว้
ครอบครอง หรือการกระทาการใด ๆ แก่วสั ดุตน้ กาลังให้พน้ จากสภาพทีเ่ ป็ นอยู่ตามธรรมชาติทางเคมี ต้องขออนุ ญาตกับทางการก่อน
โดยผูท้ จ่ี ะขออนุญาตต้องระบุขอ้ มูลต่อไปนี้
(1) ชื่อผูร้ บั ผิดชอบทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์
(2) สถานทีจ่ ดั เก็บและสถานทีป่ ระกอบกิจการ
(3) วิธีการในเรื่องต่อไปนี้
- วิธีการพิทกั ษ์ไม่ให้มกี ารแพร่ขยายวัสดุนิวเคลียร์
- วิธีรกั ษาความมันคงปลอดภั
่
ยของวัสดุนิวเคลียร์ในสถานทีจ่ ดั เก็บ ระหว่างการใช้งาน ระหว่างการ
ขนส่ง หรือในกระบวนการแปรสภาพของวัสดุนิวเคลียร์
- วิธีป้องกันอันตรายจากรังสีทเ่ี กิดจากการผลิต การมีไว้ในครอบครอง หรือการใช้ซง่ึ วัสดุนิวเคลียร์
และแผนรับมือภาวะฉุกเฉิน
- วิธีการเมือ่ เลิกดาเนินการ หรือเมือ่ ใบอนุญาตสิ้นอายุ
- วิธีการอืน่ ตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด
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3) เงื่ อนไขที่ผ้ ูรับใบอนุ ญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้ หรื อพลังงานปรมาณู จากเครื่ องกาเนิดรั งสี ต้อง
ปฏิบัติ กฎหมายได้กาหนดมาตรการความปลอดภัยหลายประการให้ผูร้ บั ใบอนุญาตต้องปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) ต้องอบรมคนทีจ่ ะทางานใน "บริเวณรังสี" ซึง่ คือบริเวณใด ๆ ทีม่ รี งั สีในปริมาณทีค่ ณะกรรมการ
พลังงานปรมาณู เพือ่ สันติกาหนด ให้ทราบและเข้าใจเรื่องอันตรายและวิธีป้องกันอันตรายจากรังสี (มีขอ้ สังเกตว่า คาว่า “บริเวณรังสี” ใน
กฎกระทรวงนี้ มีนิยามไม่เหมือนกับทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณู เพือ่ สันติทไ่ี ด้นาเสนอมาข้างต้น)
(2) จัดให้มหี ลักประกันหรือการประกันภัยกับคนทีท่ างานและบุคคลอืน่ ทีอ่ าจได้รบั ผลกระทบจากรังสี
(3) ห้ามให้คนอายุตา่ กว่า 16 ปี เข้าไปในบริเวณรังสี
(4) ไม่ให้คนอายุตงั้ แต่ 16 ปี แต่ไม่เกิน18 ปี ปฏิบตั งิ านใน "พื้นที่ควบคุม" เว้นแต่เป็ นการฝึ กอบรมภายใต้
การควบคุมของผูร้ บั ผิดชอบดาเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสี พื้นทีค่ วบคุมในทีน่ ้ ีหมายความว่าบริเวณรังสีซง่ึ ต้องควบคุมการเข้าออก
ตามมาตรการป้ องกันรังสีและมาตรการความปลอดภัยทางรังสี เพือ่ ควบคุมการได้รบั รังสีจากการแผ่รงั สีตามสภาพปกติ หรือป้ องกัน
การแพร่กระจายของการเปรอะเปื้ อนทางรังสีในระหว่างการทางานตามสภาพปกติ และป้ องกันหรือจากัดขอบเขตการแผ่รงั สีทม่ี อี ยู่ (มี
ข้อสังเกตว่า คาว่า “พื้นทีค่ วบคุม” ในกฎกระทรวงนี้ มีนิยามไม่เหมือนกับทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณู เพือ่ สันติท่ี
ได้นาเสนอมาข้างต้น)
(5) ติดตัง้ เครื่องหมายสัญลักษณ์ทางรังสีพร้อมข้อความหรือคาเตือนภัยที่เหมาะสม ให้เห็นชัดเจนทีจ่ ุด
ต่อไปนี้คือ ทางเข้าบริเวณรังสี พื้นทีค่ วบคุม บริเวณทีม่ วี สั ดุพลอยได้ หรือเครื่องกาเนิดรังสี และตาแหน่งอืน่ ทีเ่ หมาะสม
(6) ต้องมีระบบเตือนภัย รวมทัง้ วิธีปฏิบตั ิกรณีฉุกเฉิน ณ จุดทีเ่ ป็ นทางเข้า และตาแหน่งอื่นทีเ่ หมาะสม
ภายในพื้นทีค่ วบคุม
(7) ต้องทารายงานแสดงปริมาณวัสดุพลอยได้ทม่ี ตี ่อทางการ หากมีปริมาณเพิม่ หรือลดก็ตอ้ งบอกเหตุผล
ด้วย
(8) กรณีมกี ารรัว่ ไหล ต้องรีบแจ้งทางการทันที
(9) ต้องระมัดระวังไม่ให้คนทีท่ างานในบริเวณรังสี และประชาชนทัวไปได้
่ รบั ปริมาณรังสีเกินกว่าทีก่ าหนด
ในตารางที่ 10.13
ตารางที่ 10.13 ปริมาณรังสี ที่กฎกระทรวงของกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกาหนด
กลุม่
บุคคลทีท่ างานในบริเวณรังสี

ปริมาณรังสียงั ผล (Effective dose)
มิลลิซีเวิรต์ (mSv)

ปริมาณรังสีสมมูล (Equivalent dose)
มิลลิซีเวิรต์ (mSv)

ค่าเฉลีย่ ในช่วง 5 ปี ตดิ ต่อกันไม่เกิน 20 ต่อ 150 ต่อปี สาหรับเลนส์ของดวงตา
ปี
ทัง้ นี้ แต่ละปี ไม่เกิน 50 และ
ตลอดช่วง 5 ปี ติดต่อกันไม่เกิน 100

หญิงตัง้ ครรภ์ทป่ี ฏิบตั ิงานเกี่ยวกับรังสี ตลอดระยะเวลาทีต่ งั้ ครรภ์ไม่เกิน 1 และ
เฉลีย่ ไม่เกิน 0.1 ต่อเดือน

500 ต่อปี สาหรับส่วนทีเ่ ป็ นผิวหนัง มือ และ
เท้า
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กลุม่
ประชาชนทัวไป
่ (ยกเว้นคนทีร่ บั
บริการทางการแพทย์)

ปริมาณรังสียงั ผล (Effective dose)
มิลลิซีเวิรต์ (mSv)
1 ต่อปี

ปริมาณรังสีสมมูล (Equivalent dose)
มิลลิซีเวิรต์ (mSv)
15 ต่อปี สาหรับเลนส์ของดวงตา
50 ต่อปี สาหรับส่วนทีเ่ ป็ นผิวหนัง

หมายเหตุ: ค่าทีก่ าหนดข้างต้นนี้ ใช้กบั กรณีของวัสดุนิวเคลียร์ดว้ ย
1.3 มาตรฐานด้ านความปลอดภัยจากรังสี
1.3.1 รู ปแบบการกาหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการสั มผัสรั งสี ในการกาหนดมาตรฐานความปลอดภัยจากรังสี มี
รูปแบบการกาหนดมาตรฐาน 3 รูปแบบ ดังนี้ (US.EPA, ค้นที่ www.epa.gov/radiation/protect/standards.html)
รูปแบบที่ 1 กาหนดเป็ นปริมาณการสัมผัส (Dose) เป็ นรูปแบบทีน่ ิยมและคุน้ เคยมากทีส่ ุด มาตรฐานจะถูก
กาหนดเป็ นปริมาณการสัมผัสทีค่ น ๆ หนึ่งจะได้รบั ว่าจะต้องไม่เกินเท่าใด
รูปแบบที่ 2 กาหนดเป็ นความเข้มข้นของรังสี (Radionuclide Concentration) ในรูปแบบนี้จะกาหนดว่าจะมี
รังสีในความเข้มข้นเท่าใดในสิง่ แวดล ้อมหรือในของเสีย เช่นกาหนดว่าในนา้ ดืม่ ในนา้ ใต้ดนิ ต้องมีรงั สีในความเข้มข้นเท่าใด เป็ นต้น
รูปแบบที่ 3 กาหนดเป็ นการปล่อยรังสีสู่ส่งิ แวดล้อม (Environmental Release) เป็ นรูปแบบทีก่ าหนดว่าจะมี
การปล่อยรังสีได้มากน้อยเท่าใดในสิง่ แวดล ้อม เช่น การกาหนดว่าเหมืองจะสามารถปล่อยสารเรดอนออกมาเท่าใด เป็ นต้น

กิจกรรม 10.4.1
1. ICRP กาหนดลักษณะการสัมผัสรังสี กี่ลกั ษณะ มีอะไรบ้าง

แนวตอบกิจกรรม 10.4.1
1. ICRP กาหนดว่ามนุษย์จะมีการสัมผัสรังสี ใน 3 ลักษณะ คือ
1) Planned exposure เป็ นการสัมผัสเนื่องจากการทางาน
2) Emergency exposure การสัมผัสเนื่องจากเหตุการณ์ฉุกเฉิ น
3) Existing exposure การสัมผัสรังสี ที่มีอยูท่ วั่ ไป
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เรื่องที่ 10.4.2
การตรวจวัดมลพิษทางรังสี
การวัด กัม มัน ตภาพรังสีสามารถทาได้หลายวิธี ซึ่ง พัฒ นามาจากการค้น พบของอองตวนอองรี แบกเคอเรล ที่ค น้ พบ
กัมมันตภาพรังสีจากการทาลายฟิ ลม์ ถ่ายรู ป และมีผูพ้ ฒั นาวิธีการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีหลายวิธี เครื่องมือตรวจวัดรังสีทส่ี ามารถ
นามาใช้ในการตรวจติดตามหรือเฝ้ าระวังรังสี เช่น เครื่องสารวจรังสี แบบ Geiger Muller Counter หรือแบบ Ionization Chamber
ดังนี้
1.เครื่ องไกเกอร์ -มูลเลอร์ เคาน์ เตอร์ (Geiger Muller Counter) เป็ นเครื่องมือทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากเนื่องจากมีความ
คงทน และราคาไม่แพง ประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนทีต่ รวจวัดรังสี และส่วนประมวลและแสดงผล การแสงผลจะแสดงเป็ นจานวน
(Count) และปริมาณรังสี (Radiation Dose) โดยการนับจานวนนัน้ จะใช้กบั อนุภาคแอลฟาและอนุภาคเบตา และมีหน่วยเป็ น "จานวน
ต่อนาที" ส่วนการวัดปริมาณรังสีจะใช้กบั รังสีเอ็กซ์และรังสีแกมมา อย่างไรก็ตามเครื่องมือนี้สามารถใช้ตรวจวัดโปรตรอนและนิวตรอน
ได้ดว้ ย เครื่องวัดแบบนี้ประกอบด้วยหัววัดรังสีท่ีเรียกว่า หลอดไกเกอร์-มูลเลอร์ (Geiger-Muller Tube) เป็ นหลอดแก้วอยู่ภายใน
กระบอกโลหะ ภายในหลอดแก้วบรรจุแก๊สทีม่ คี วามดันตา่ เช่น อาร์กอนปนกับไอของแอลกอฮอล์ หรือไอของโบรมีนฟุ้งกระจายอยู่ตรง
กลางหลอดจะมีลวดโลหะเส้นเล็ก ๆ ทาหน้าที่เป็ นขัว้ บวก ส่วนกระบอกโลหะจะเป็ นขัว้ ลบ ขัว้ ทัง้ สองต่อไปยังเครื่องกาเนิดไฟฟ้ าที่มี
ความต่างศักย์สูงมาก เมือ่ ทาการวัดรังสีจะอาศัยสมบัตขิ องรังสีทท่ี าให้สารเกิดเป็ นไอออนได้ เมือ่ ให้รงั สีผ่านไมกาบาง ๆเข้าไปในหลอด
ทีม่ แี ก๊สอาร์กอนบรรจุอยู่ รังสีจะกระทบอะตอมของอาร์กอน อิเล็กตรอนจะหลุดเกิดเป็ น Ar+ ทาให้เกิดความต่างศักย์ระหว่างประจุ
บวก (Ar+) กับประจุลบ (อิเล็กตรอน) ในหลอด ซึง่ จะอ่านค่าความต่างศักย์ได้จากเข็มบนหน้าปัด ค่าทีอ่ ่านได้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กบั
ชนิดของรังสีทท่ี าให้อาร์กอน (Ar) กลายเป็ นไอออน (Ar+) หัววัดรังสีแบบ Gieger-Müller counters ออกแบบมาเพือ่ วัดรังสีอลั ฟา เบ
ตา และแกมมา ใช้มากในการวัดรังสีเบตาและแกมมา ทัง้ นี้เพราะความยากในการทาหลอดแก้วให้มี window ที่บาง(ทีร่ งั สีผ่านได้)
สามารถใช้วดั รังสีแกมมาได้โดยการทีร่ งั สีแกมมาทาอันตรกิรยิ ากับผนังของหัววัด แล ้วเหนี่ยวนาให้เกิดอิเล็กตรอนขึ้น
2. เครื่ อง Ionization Chamber เป็ นเครื่องมือทีไ่ ด้รบั ความนิยมนามาใช้งาน ถ้าเป็ นแบบทีใ่ ช้มอื ถือยกไปตรวจวัดตามจุด
ต่าง ๆ ได้สะดวก (Portable Hand-Held Ionization Chamber) ก็จะใช้สาหรับการสารวจรังสี แต่ถา้ ใช้แบบ Pressurized
Ionization Chamber) ก็ใช้ตดิ ตัง้ เพือ่ ทาการตรวจติดตามหรือเฝ้ าระวังสิง่ แวดล ้อม
3. ตัวอย่ างอุปกรณ์ ตรวจวัดปริมาณรังสี แบบติดที่ตวั บุคคล มีดงั นี้
3.1 อุปกรณ์ ฟิล์ มวัดรั งสี (Film Badge) อุปกรณ์วดั รังสีน้ ีประกอบด้วยฟิ ลม์ (Photographic film) และ
ตลับฟิ ลม์ (Holder) (ภาพที่ 10.13) ใช้ตดิ ทีต่ วั บุคคลบริเวณหน้าอกหรือลาตัว เหมาะจะใช้กบั รังสีทม่ี กี าลังแรง เช่นรังสีเอ็กซ์ รังสีเบต้า
รังสีแกมมา เป็ นต้น แต่ไม่มปี ระโยชน์ทจ่ี ะไปใช้กบั รังสีนิวตรอน การทางานของอุปกรณ์ชนิดนี้คือสารเคมีทเ่ี คลือบไว้จะทาปฏิกริ ยิ ากับ
รังสีทเ่ี ข้ามาสัมผัส เมือ่ ไปผ่านกระบวนการล้างฟิ ลม์ ก็จะทาให้สามารถแปลผลได้วา่ มีรงั สีปริมาณมากน้อยเพียงใด
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Donitoring film plastic filter

copper filters

aluminium filters

plastic filter

ภาพที่ 10.13 อุปกรณ์ ฟิล์ มวัดรังสี
ที่มา: http://www.e-radiography.net/radtech/f/film_badge_holder.htm อ้ างใน สุรศักดิ์ พงศ์ พันธุ์สุข
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ แห่ งชาติ (องค์ การมหาชน) www0.tint.or.th/nkc55/content55/nstkc55016ktml
3.2 อุปกรณ์ ที แอล ดี (Thermoluminescent Dosimeter Badge, TLD Badge) (ภาพที่ 10.14) อุปกรณ์แบบนี้จะใช้ผลึก
สารประกอบ เช่น แคลเซียมฟลูออไรด์ ลิเธียมฟลูออไรด์ แคลเซียมซัลเฟต ลิเธียมโบเรต โปตัสเซียมโบรไมด์ เป็ นต้น ทีเ่ มือ่ สัมผัสกับ
รังสีแล ้วจะเก็บพลังงานไว้ และเมือ่ ได้รบั ความร้อน ก็จะให้พลังงานออกมาในรูปแสงสว่าง ซึง่ ปริมาณความสว่างนี้จะนามาแปลผลเป็ น
ปริมาณรังสีต่อไป ปัจจุบนั ทีน่ ิยมใช้จะเป็ นแบบทีใ่ ช้แคลเซียมฟลูออไรด์ และลิเธียมฟลูออไรด์ โดยแบบแรกจะใช้กบั การสัมผัสแกมมา
และแบบหลังจะใช้กบั การสัมผัสแกมมาและนิวตรอน นอกจากจะใช้กบั การติดทีต่ วั บุคคลแลว้ อุปกรณ์น้ ียงั สามารถใช้ตรวจติดตามใน
สิง่ แวดล ้อมได้ดว้ ย
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ภาพที่ 10.14 อุปกรณ์ ที แอล ดี
ที่มา: http://www3.egat.co.th/ned/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=114

4.หน่ วยทีใ่ ช้ ทางรังสี (ลภชัย ศิรภิ ริ มย์ และคณะ ในชุดวิชาสุขศาสตร์อตุ สาหกรรมพื้นฐาน)
หน่วยทีใ่ ช้ทางรังสีมคี วามแตกต่างจากหน่วยวัดทัว่ ไป แบ่งได้เป็ น 2 ชนิด คือ หน่วยทีใ่ ช้กบั รังสีทก่ี ่อให้เกิดการแตกตัว และ
หน่วยทีใ่ ช้กบั รังสีทไ่ี ม่ก่อให้เกิดการแตกตัว
4.1 หน่ วยที่ใช้ กบั รั งสีที่ก่อให้ เกิดการแตกตัว
หน่วยทีใ่ ช้กบั รังสีทก่ี ่อให้เกิดการแตกตัว มีหน่วยทีเ่ กี่ยวข้อง 4 หน่วย คือ หน่วยวัดความแรงรังสี หน่วยวัดปริมาณรังสีใน
อากาศ หน่วยวัดปริมาณรังสีทถ่ี กู ดูดกลืน และหน่วยวัดปริมาณรังสีเทียบเท่า
4.1.1 หน่ วยวัดความแรงรั งสี (activity หรื อ source strength; A) เป็ นหน่วยทีใ่ ช้วดั ขนาดหรือปริมาณของต้น
กาเนิดรังสี ขนาดของต้นกาเนิดรังสีไม่ข้ ึน กับลักษณะหรือขนาดทางกายภาพ แต่ ข้ ึนกับจานวนอะตอมหรือโมเลกุลที่มีอยู่ สาร
กัมมันตรังสีทป่ี รากฏอยู่ทวไปมั
ั ่ กไม่อยู่ในรูปหรือองค์ประกอบทีบ่ ริสุทธิ์ แม้ในขณะเริ่มต้น และมีความไม่บริสุทธิ์เนื่องจากการสลายตัว
หากกล่าวถึงความบริสุทธิ์ของสารกัมมันตรังสี จะมีความแตกต่างกันอย่างมากในแง่ของความแรงรังสีจาเพาะ (specific activity) คือ
ความแรงรังสีต่อหน่วยนา้ หนัก เช่น เรเดียมบริสุทธิ์ หนัก 1 กรัม จะมีความแรงรังสี 1 คูรี แต่หากเป็ นยูเรเนียมจะต้องใช้ยูเรเนียม
นับเป็ นตัน ๆ จึงจะมีความแรงรังสี 1 คูรี ดังนัน้ จึงมีการกาหนดขนาดหรือความแรงรังสีของต้นกาเนิดรังสีในลักษณะของอัตราการ
สลายตัว มีหน่วยทีใ่ ช้หลายหน่วย เช่น คูรี (Curie) รัทเธอร์ฟอร์ด (Rutherford) และแบคเคอเรล (Becquerel) เป็ นต้น
หน่วยคูรี วัสดุกมั มันตรังสีใดสลายตัวในอัตราเฉลีย่ 3.7 x 1010 อะตอม (ครัง้ ) ต่อวินาที เรียก วัสดุกมั มันตรังสี
นัน้ ว่า มีความแรงรังสี 1 คูรี (1 Ci) นัน่ คือ 1 Ci = 3.7 x 1010 disintegration per second (dps) หน่วยย่อยของคูรี ได้แก่ มิลลิ
คูรี (mCi) ไมโครคูรี (µCi) เป็ นต้น
1 mCi
1 µCi

=
=

3.7 x 107 dps
3.7 x 104 dps

1 rutherford

=

106 disintegration per second (dps)

หน่วยรัทเธอร์ฟอร์ด
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หน่วยแบคเคอเรล (Bq) เป็ นหน่วยมาตรฐาน (SI unit) ซึง่ เริ่มใช้ในปี ค.ศ. 1975 ใช้ในการวัดความเปลีย่ นแปลงในนิวเคลียส 1 ครัง้
ใน 1 วินาที ทีม่ คี ่าเท่ากับ 1 แบคเคอเรล
ดังนัน้ 1 Bq
=
1 dps
หรือ
=
2.703 x 10-11 Ci
1 KBq
=
2.703 x 10-8 Ci
1 MBq
=
2.703 x 10-5 Ci
เนื่องจาก การสลายตัวของสารกัมมันตรังสีเป็ นไปแบบกระจัดกระจาย ไม่เป็ นระเบียบ (random) และจะลด
ปริมาณลงแบบเอ็กซ์โปเนเนเชียล (exponential) ตลอดเวลา การคานวณความแรงรังสีหรืออัตราการสลายตัว ณ เวลาใด ๆ คานวณ
ได้จาก
เมือ่

A0 e  t

At

=

At
Ao
t

=
=
=

ความแรงรังสีของสารกัมมันตรังสีทเ่ี วลาใด ๆ
ความแรงรังสีของสารกัมมันตรังสีทเ่ี วลาเริ่มต้น
เวลาทีผ่ ่านไป



=

decay constant (หมายถึง ความเป็ นไปได้ของการสลายตัว) ;

T1/2

=

ค่าครึ่งชีวติ ของสารกัมมันตรังสี

0.693
T1/2

T1/2

ตัวอย่างเช่น เครื่องรังสีรกั ษาโรคโคบอลต์-60 (Cobalt Telegraphy) ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งมีความแรงรังสี
เริ่มต้น 6,750 คูรี เมือ่ เวลาผ่านไป 2 ปี เครื่องรังสีรกั ษาโรคโคบอลต์-60 นี้ จะมีความแรงรังสีลดลงเหลือเท่าใด เมือ่ ค่าครึ่งชีวติ ของ
โคบอลต์-60 มีค่าเท่ากับ 5.26 ปี
จากสมการ A t

At

=
=

A0 e  t
6750 e

จะได้ At = A0 e-t

0.693

2
5.26

คูรี
e  t =
ในทีน่ ้ ี
0.76836
คูรี
 เมือ่ เวลาผ่านไป 2 ปี ความแรงรังสีโคบอลต์-60 =

5186.42 คูรี

4.1.2 หน่ วยวัดปริ มาณรั งสีในอากาศ (exposure dose; X) เป็ นหน่วยทีใ่ ช้วดั การแผ่รงั สีแกมมาหรือรังสีเอ็กซ์
ในอากาศ ปริมาณรังสีในอากาศ หมายถึง ขีดความสามารถทีร่ งั สีทาให้อากาศแตกตัวได้ หน่วยทีใ่ ช้ คือ เรินท์เกน (Roentgen; R) ซึง่
มีคาจากัดความว่า รังสีเอ็กซ์หรือรังสีแกมมาทีท่ าให้อากาศหนัก 0.001293 กรัม (ปริมาณของอากาศ 1 cc. ที่ 0o C ความดัน 760 มม.
ของปรอท) แตกตัวเกิดประจุไฟฟ้ า 1 esu (หรือแตกตัวเป็ นอิออนบวกอิออนลบ 2.08 × 109 คู่) เรียกรังสีนนั้ ว่า ปริมาณ 1 เรินท์เกน
อิเล็กตรอน 1 ตัว มีประจุไฟฟ้ า 4.8 × 10-10 esu ดังนัน้ 1 esu จะมีจานวนอิเล็กตรอน 2.80 × 109 ตัว
เรินท์เกนเป็ นหน่วยเก่า ในหน่วยมาตรฐานใช้เป็ นหน่วย เอ็กซ์โพสเชอร์ (Exposure unit; X) ซึง่ ปริมาณรังสี 1 หน่วยเอ็กซ์โพสเชอร์
คือ ปริมาณรังสีเอ็กซ์หรือรังสีแกมมาทีท่ าให้อากาศหนัก 1 กิโลกรัม แตกตัวมีประจุไฟฟ้ า 1 คูลอมบ์
1X
= coulomb / kg หรือ c / kg air
1 c / kg air = 1 X =
3881 Roentgen
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หน่วยวัดอัตราการแผ่รงั สี (Exposure rate) อัตราการแผ่รงั สีของสารกัมมันตรังสีขนาดเล็ก (point
source) สามารถคานวณได้จากสู ตร
อัตราการแผ่รงั สี
เมือ่

=
C
f
E
µ / air

=
=
=
=

d

=

1.935 × 102 Ef (µ / )air

C
d2

R/hr

ความแรงรังสีเป็ น m Ci
สัดส่วนของการสลายตัว (fraction of quantum)
พลังงานของรังสีแกมมาเป็ น MeV
พลังงานของรังสีแกมมาทีถ่ ูกดูดกลืนในอากาศที่ STP, cm2/g
สาหรับรังสีแกมมาทีพ่ ลังงาน 0.3 – 2 MeV
ค่า µ /  มีค่าประมาณ 0.025
ระยะทางเป็ นเซ็นติเมตร

หรืออาจใช้สูตรอัตราการแผ่รงั สี =

0.5 fE mR/hr-mCi ทีร่ ะยะ 1 เมตร

หรือ

=

6 CfE
R/hr
d2

ตัวอย่างเช่น จุด ก ห่างจากต้นกาเนิดรังสี ซีเซียม-137 ทีม่ คี วามแรงรังสี 1 มิลลิคูรี เป็ นระยะทาง 1 เมตร
จะคานวณหาอัตราการแผ่รงั สี ณ จุด ก ได้เท่าไร เมือ่ ซีเซียม-137 แผ่รงั สีแกมมา 0.662 MeV ร้อยละ 85
จากสูตรอัตราการแผ่รงั สี
=
0.5 fE
mR/hr
จะได้ อัตราการแผ่รงั สี ณ จุด ก
=
0.5 × 0.85 × 0.662
มิลลิเรินท์เกนต่อชัว่ โมง
=
0.28
มิลลิเรินท์เกนต่อชัว่ โมง
4.1.3 หน่ วยวัดปริ มาณรั งสีที่ถูกดูดกลืน (absorbed dose; D) เป็ นหน่วยวัดปริมาณรังสีทถ่ี า่ ยเทพลังงานให้แก่
วัตถุหรือตัวกลาง ปริมาณรังสีทถ่ี ูกดูดกลืน หมายถึง วัตถุนนั้ ๆ ได้รบั พลังงานทีร่ งั สีถา่ ยเทให้เป็ นปริมาณเท่าใด มีหน่วยทีใ่ ช้เป็ น แรด
(rad; radiation absorbed dose) หรือเกรย์ (Gray)
ปริมาณรังสี 1 แรด หมายถึง วัตถุใดได้รบั รังสีแล ้ว รังสีนนั้ ถ่ายเทพลังงานให้แก่วตั ถุมคี ่าเท่ากับ 100
เอิรก์ (ergs) ต่อกรัมของวัตถุ
พลังงานทีท่ าให้อากาศแตกตัวเป็ นอิออนบวกและอิออนลบ 1 คู่ มีค่า 34 eV และ 1 eV คิดเป็ นพลังงาน
-12
1.602 × 10 erg ดังนัน้ ปริมาณรังสี 1 เรินท์เกน คิดเป็ นพลังงานทีร่ งั สีถา่ ยเทให้อากาศ 1 ลบ.ซม. (0.001293 กรัม) มีค่าเท่ากับ
2.08 × 109 × 34 × 1.602 × 10-12 erg = 0.11329 erg นัน่ คือ ต้องใช้พลังงาน 87.67 erg ในการทาให้อากาศหนัก 1 กรัม แตก
ตัว จงได้ความสัมพันธ์วา่ ปริมาณรังสี 1 เรินท์เกน มีค่าเท่ากับ 0.87 แรด (1 R = 0.87 Rad)
ในหน่วยมาตรฐานปริมาณรังสีทว่ี ตั ถุได้รบั มีหน่วยเกรย์ (Gray, Gy) ปริมาณรังสี 1 เกรย์ คือ ปริมาณ
รังสีทถ่ี า่ ยเทพลังงานให้วตั ถุหนัก 1 กิโลกรัมเป็ นพลังงาน 1 จูล
1 Gy
=
1 Joule / Kg
ความสัมพันธ์ระหว่างเกรย์กบั แรด คานวณได้จาก
1 Joule
=
107 erg
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และ

1 rad

=

ดังนัน้

1 Gy

=
=

erg
100 g
1J
7 erg

10

10 3 g
J
100 rad

rad . g
100 erg

สามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการแผ่รงั สี และอัตราปริมาณรังสีทถ่ี ูกดูดกลืน (absorbed dose
rate; D) ได้จากความสัมพันธ์
m /  m
D
=
34
Gy / sec
a /  a
87.77  m /  m
หรือ
rad
=
roentgens
100 a / a
 m , a
เมือ่
=
สัมประสิทธิ์พลังงานของรังสีแกมมาทีถ่ กู ดูดกลืน
ในตัวกลางและในอากาศ ตามลาดับ
 m , a =
ความหนาแน่นของตัวกลางและอากาศ ตามลาดับ
เพือ่ ความสะดวกในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับรังสีแกมมาและรังสีเอ็กซ์ ถือว่าปริมาณรังสีในอากาศทีอ่ ่าน
ได้จากเครื่องสารวจรังสีเท่ากับปริมาณรังสีทถ่ี กู ดูดกลืน และเท่ากับปริมาณรังสีเทียบเท่า นัน่ คือ ปริมาณรังสี 1 เรินท์เกน = 1 แรด
(0.01 เกรย์) = 1 เรม (0.01 ซีเวิรท์ )
4.1.4 หน่ วยวัดปริ มาณรั งสีเทียบเท่ า (dose equivalent; H) เป็ นหน่วยวัดปริมาณรังสีทม่ี นุษย์หรือสิง่ ทีม่ ชี วี ติ
ได้รบั โดยคานึงถึงผลเสียหายทางชีววิทยาอันเกิดจากการได้รบั รังสีแต่ละชนิด เพือ่ ประโยชน์ในการประเมินอันตรายจากรังสี
ปริมาณรังสี 1 เรม หมายถึง ปริมาณรังสีทบ่ี คุ คลได้รบั แล ้วก่อให้เกิดผลทางชีววิทยาเทียบเท่าผลทีเ่ กิด
จากรังสีเอ็กซ์หรือรังสีแกมมา 1 แรด
Rem เป็ นหน่วยเก่ามาจากคาว่า Roentgen equivalent man ในหน่วย rem คิดจากปริมาณรังสีทถ่ี า่ ยเทให้
วัตถุเป็ นแรด ; Rem = Rad × QF
ในหน่วยมาตรฐานมีหน่วยเป็ น ซีเวิรท์ (Sievert; Sv) หน่วยวัดนี้มปี ระโยชน์ในด้านการป้ องกัน
อันตรายจากรังสี เนื่องจากรังสีแต่ละชนิดแม้จะถ่ายเทพลังงานให้แก่เนื้อเยือ่ เท่ากัน แต่จะมีผลกระทบทางชีววิทยาไม่เท่ากัน ทัง้ นี้ข้นึ กับ
คุณสมบัตเิ ฉพาะของรังสีแต่ละชนิด ดังนัน้ การคิดปริมาณรังสีเทียบเท่าจึงต้องคานึงถึงผลกระทบทีก่ ่อให้เกิดอันตรายทางชีววิทยา
(Relative Biological Effectiveness; RBE)
เมือ่ RBE = ปริมาณรังสีทอ่ี าบด้วยรังสีเอ็กซ์ 200 KeV แล ้วเกิดผลทางชีววิทยาอันหนึ่ง
ปริมาณรังสีทอ่ี าบด้วยรังสีทส่ี นใจอันหนึ่ง แล ้วก่อให้เกิดผลทางชีววิทยาแบบเดียวกันขึ้น
หรือต้องคานึงถึงผลเสียหายทางชีววิทยาอันเนื่องมาจากการถ่ายเทพลังงานเชิงเส้นของรังสีแก่ตวั กลาง
(Quality Factor; QF) รวมทัง้ การกระจายตัวของสารกัมมันตรังสีในอวัยวะ (Distribution Factor; DF) จะได้ความสัมพันธ์ดงั นี้
H (Sievert)
=
D (Gray) × QF × DF
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เมือ่

H
D
QF
DF
1 Sv

=
ปริมาณรังสีทม่ี ผี ลต่อสิง่ มีชวี ติ
=
ปริมาณรังสีทถ่ี า่ ยเทให้วตั ถุ
=
Quality Factor
=
การกระจายตัวของสารกัมมันตรังสี
=
1 Joule/kg
=
100 rem
เนื่องจากค่า RBE เน้นในด้านชีววิทยารังสีมากกว่าการป้ องกันอันตรายจากรังสี ดังนัน้ ทาง
International Commission on Radiological Units and Measurements (ICRU) จึงได้ปรับปรุงค่าผลกระทบทางชีววิทยาอัน
เนื่องมาจากรังสีแต่ละชนิดเสียใหม่ โดยคิดในรูปของการถ่ายเทพลังงานเชิงเส้น (Linear Energy Transfer; LET) ของรังสีแก่ตวั กลาง
เนื่องจากเซลล์เสียหายมากขึ้น เมือ่ การถ่ายเทพลังงานต่อระยะทีร่ งั สีเคลือ่ นทีม่ คี ่าสูงขึ้น และให้ช่อื ใหม่เป็ น Quality Factor (ตารางที่
10.14)
ตารางที่ 10.14 ค่าผลกระทบทางชีววิทยาอันเนื่องมาจากรังสี แต่ละชนิด
ชนิ ดของรังสี
รังสีแกมมาจากเรเดียมซึง่ อยู่ในสมดุลของผลผลิตการสลายตัว
รังสีเอ็กซ์
รังสีเบตา และอิเล็กตรอนทีพ่ ลังงานมากกว่า 0.03 MeV
รังสีเบตา และอิเล็กตรอนทีพ่ ลังงานน้อยกว่า 0.03 MeV
เทอร์มอลนิวตรอน
นิวตรอนวิง่ เร็ว
โปรตอน
รังสีแอลฟา
อิออนของอนุภาคหนัก

ค่า QF
1
1
1
1.7
2
10
10
20
20

ตัวอย่างเช่น นาย ก ได้รบั รังสีแกมมา เป็ นปริมาณ 2 แรด หรือ 0.02 เกรย์ ส่วนนาย ข ได้รบั รังสี
นิวตรอนเป็ นปริมาณ 1 แรด หรือ 0.01 เรย์
จากตารางที่ 10.14 นาย ก จะได้รบั รังสี (H) = 2 × 1 = 2 เรม หรือ 0.02 ซีเวิรท์
นาย ข จะได้รบั รังสี (H) = 1 × 10 = 10 เรม หรือ 0.01 ซีเวิรท์
หมายความว่า นาย ข จะได้รบั ผลเสียหายหรืออันตรายจากรังสีมากกว่า นาย ก
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สรุป หน่วยและหน่วยย่อยสาหรับหน่วยทีใ่ ช้กบั รังสีชนิดทีก่ ่อให้เกิดการแตกตัว
100 rad
=
1 gray (Gy)
Rem
Sievert (Sv)
1 rem = 0.01 Sv = 1 centi Sv =
10 milli Sv
= 104 micro Sv
10 rem = 0.1 Sv = 10 centi Sv = 100 milli Sv = 105 micro Sv
100 rem = 1.0 Sv = 100 centi Sv = 1,000 milli Sv
= 106 micro Sv
1 millirem = 0.01 milli Sv = 10 micro Sv
10 millirem = 0.1 milli Sv = 100 micro Sv
100 millirem = 1.0 milli Sv = 1,000 micro Sv
1 microrem = 0.01 micro Sv =
Curie (Ci)
1 curie
10 curie
100 curie = 3.7 ×
1,000 curie = 3.7 ×
1 milli Ci
1 micro Ci
1 nano Ci
1 pico Ci
100 millo Ci
100 micro Ci

C

10 nano Sv = 10-8 Sv

Becquerel (Bq)
= 3.7 × 1010 dis/sec = 3.7 × 1010 Bq = 0.037 tera Bq
= 3.7 × 1011 dis/sec = 3.7 × 1011 Bq = 0.37 tera Bq
1012 dis/sec = 3.7 × 1012 Bq = 3.70 tera Bq
1013 dis/sec = 3.7 × 1013 Bq = 37.0 tera Bq

= 3.7 × 10-7 Bq = 37 mega Bq
= 3.7 × 10-4 Bq = 0.37 mega Bq = 37
= 3.7 Bq
= 0.37 Bq
=
37 milli Bq
= 3.7 giga Bq
= 3.7 mega Bq

Roentgen (R)
Coulomb (C) per kilogram (kg)
1 R = 2.58 × 10-4 C/kg = 258 milli C/kg =

kilo Bq

258 micro C/kg  260

kg

10 R = 2.58 × 10-3 C/kg = 2.58 milli C/kg = 2,580 micro C/kg
100 R = 2.58 × 10-2 C/kg = 25.8 milli C/kg
1 milli R = 2.58 × 10-7 C/kg = 2.58 × 10-4 milli C/kg =
10 milli R = 2.58 × 10-6 C/kg = 2.58 × 10-3 milli C/kg =
100 milli R = 2.58 × 10-5 C/kg = 2.58 × 10-2 milli C/kg =

258 micro C/kg
2.58 micro C/kg
25.8 micro C/kg
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4.2 หน่ วยที่ใช้ กบั รังสี ที่ไม่ ก่อให้ เกิดการแตกตัว
หน่วยนี้เป็ นหน่วยทีใ่ ช้วดั พลังงานของคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ า ซึง่ เป็ นรังสีชนิดไม่ก่อให้เกิดการแตกตัว อันได้แก่ อุลตราไวโอเลต
อินฟาเรด เลเซอร์ ไมโครเวฟ และคลืน่ วิทยุ เป็ นต้น ในทีน่ ้ จี ะเน้นถึงเลเซอร์และไมโครเวฟ ซึง่ มีการนามาใช้อย่างกว้างขวางในทาง
การแพทย์ คมนาคม และอุตสาหกรรม
หน่วยวัดทีใ่ ช้ในเรื่องของแสง เรียกว่า Photometric unit ซึง่ เป็ นความสัมพันธ์ของการตอบสนองของสายตามนุษย์ทม่ี ตี ่อ
แสง เช่น หน่วยฟุตเทียน ส่วนหน่วยทีใ่ ช้เกี่ยวกับสเปคตรัมของคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ าทัง้ หมด เรียกว่า radiometric unit ซึง่ เป็ นหน่วย
พลังงานทางฟิ สกิ ส์ล ้วน ๆ ดังแสดงในตารางที่ 10.15 มาตรฐานด้านความปลอดภัยสาหรับเลเซอร์และไมโครเวฟก็ใช้เป็ น
Radiometric unit เช่นกัน
ตารางที่ 10.15 หน่วยเรดิโอเมตริ ก
ปริมาณ
สัญลักษณ์
Radiant energy
U
Radiant power
P
Radiant intensity
I
Radiance
L
Radiant emittance
Radiant exposure
Irradiance*
หมายเหตุ:

W
H
E

รายละเอียด
Energy emitted from the source, per pulse
Power emitted from the energy source.
Radiant power emitted per unit solid angle.
Power emitted from the source per unit solid area angle per
unit area.
Power emitted per unit area of the source.
Areal density of total radiant energy incident on a surface.
Areal density of power incident on a surface.

* In the context of Lasers, power per unit area is called “irradiance”.
In the context of microwaves, power per unit area is called “power density”.

กิจกรรม 10.4.2
จงยกตัวอย่างเครื่ องมือที่ใช้ตรวจวัดทางรังสี
แนวตอบกิจกรรม 10.4.2
1.เครื่ องไกเกอร์ -มูลเลอร์ เคาน์เตอร์ (Geiger Muller Counter)
2. เครื่ อง Ionization Chamber

หน่ วย
joule, J
watt, W
W / sr
W / sr / cm2
W / cm2
J / cm2
W / cm2
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เรื่ องที่ 10.4.3
การป้องกันและควบคุมมลพิษทางรังสี
ในการป้ องกันและควบคุมมลพิษทางรังสี เพือ่ มิให้ประชาชนและผูป้ ฏิบตั งิ านต้องรับสัมผัสรังสีจนอาจได้รบั อันตรายต่อชีวติ
และสุขภาพนัน้ สามารถดาเนินการได้โดยยึดหลักการทีจ่ ะทาการป้ องกันและควบคุมทีแ่ หล่งกาเนิดรังสี การป้ องกันและควบคุมที่
ทางผ่าน และการป้ องกันและควบคุมทีต่ วั บุคคล ดังนี้

1. การป้องกันและควบคุมทีแ่ หล่งกาเนิดรังสี
ถือเป็ นวิธีการป้ องกันพื้นฐานที่ตอ้ งดาเนินการอยู่แลว้ เพราะหากอุปกรณ์ เครื่องมือทีเ่ ป็ นแหล่งกาเนิดรังสีเสียหาย อยู่ใน
สภาพทีไ่ ม่ดี ก็อาจทาให้เกิดการรัว่ ไหลของรังสีได้ อย่างเช่นในกรณีของเครื่องไมโครเวฟซึง่ เป็ นรังสีทไ่ี ม่ก่อให้เกิดการแตกตัวของอิออน
นัน้ หากชารุด มีรอยแตกของประตูปิด หรือมีช่องเปิ ดใด ๆ ก็จะเป็ นช่องทางให้เกิดรังสีรวั ่ ไหลออกมาได้
US.EPA ได้เสนอมาตรการการลดการใช้สารกัมมันตรังสี (Source Reduction and Management) ประกอบด้วย
มาตรการย่อยดังนี้
1) การป้ องกัน (Prevention) ด้วยการทางานร่วมกับองค์กรอื่นในการคิดหาวิธีการผลิตที่หลีกเลีย่ งการใช้สาร
กัม มัน ตรัง สี ซึ่ง มาตรการหนึ่ งที่สาคัญ คื อ มาตรการทางเลือ กทางเทคโนโลยี เ พื่อ การหลี กเลีย งการใช้ส ารกัม มัน ตรัง สี ในงาน
อุตสาหกรรม (Alternatives Technologies for Industrial Applications) ในมาตรการนี้จะมีการวิเคราะห์วงจรชีวติ ของ
ผลิตภัณฑ์โดยมีประเด็นเรื่องอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิง่ แวดล ้อมเป็ นศูนย์กลางการตัดสินใจ การวิเคราะห์จะดาเนินการโดยผู ้
มีสว่ นเกี่ยวข้องทีห่ ลายหลายมาก
2) การค้นหา (Tracking) เนื่องจากในแต่ละปี จะมีการขนส่งวัสดุกมั มันตรังสีทถ่ี ูกปิ ด (Source Sealed) และพบว่า
มีการสู ญหายหรือถูกขโมย ทาให้ทาง US.EPA และ US.DOE (Department of Energy) ร่วมมือกันเพิม่ ขีดความสามารถของระบบ
การค้นหาวัสดุกมั มันตรังสี

2. การป้องกันและควบคุมทีท่ างผ่ าน
เป็ นแนวทางหรือวิธีการป้ องกันและควบคุมการสัมผัสทีด่ วี ธิ ีหนึ่ง วิธีการคือการใช้เรื่องระยะทาง (Distance) และการทา
ฉากกัน้ (Shielding) มาประยุกต์กบั การทางานในอาชีพต่าง ๆ ทีต่ อ้ งสัมผัสกับรังสี สาหรับในกรณีการคุม้ ครองสุขภาพของประชาชน
ทัวไป
่ วิธีการเฝ้ าระวังการปนเปื้ อนของรังสีในสิง่ แวดล ้อม เช่น อากาศ และนา้ ก็เป็ นวิธีทท่ี ากันในหลายประเทศ รวมทัง้ ประเทศไทย
2.1 การอยู่ห่างจากแหล่ งกาเนิดรั งสีให้ มากที่สุด
การป้ องกันทีด่ คี ือการพยายามให้ตวั คนอยู่ห่างจากแหล่งกาเนิดหรือวัตถุสง่ิ ของทีป่ นเปื้ อนรังสีให้มากทีส่ ุดเท่าที่
จะทาได้ เพราะยิ่งห่างออกไป ความเข้มของรังสีจะลดลง โดยความสัมพันธ์ของระยะทางกับความเข้มรังสีจะเป็ นความสัมพันธ์แบบ
ผกผัน ตามสมการต่อไปนี้
D1 r12 
D2 r22
เมือ่
D1
เป็ นอัตราระดับรังสี ทีร่ ะยะทางห่างจากต้นกาเนิดรังสี r1
D2
เป็ นอัตราระดับรังสี ทีร่ ะยะทางห่างจากต้นกาเนิดรังสี r2
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สมการข้างต้นนี้ใช้ได้กบั แหล่งกาเนิดรังสีทเ่ี ป็ นจุด (Point source) เท่านัน้ หากเป็ นแหล่งกาเนิดทีม่ ี
ความยาว (Extended source) หรือมีแหล่งกาเนิดหลายแหล่งอยู่ดว้ ยกัน จะไม่สามารถใช้สมการนี้ได้ ดังนัน้ ในกรณี ของ X-ray
tubes และ แหล่งกาเนิดรังสีแกมมาทีม่ ขี นาดเล็กเมือ่ เปรียบเทียบกับระยะทางทีเ่ กี่ยวข้อง สามารถจะถือว่าเป็ นแหล่งกาเนิดทีเ่ ป็ นจุด
และใช้สูตรทีใ่ ห้มาข้างต้นได้
ตัวอย่ างการควบคุมการสัมผัสรั งสีด้วยการใช้ ระยะทาง
ต้นกาเนิดรังสีแกมมา ปลดปล่อยรังสีออกมา ณ จุดทีห่ า่ งออกไป 2 เมตร มีค่าอัตราระดับรังสีเท่ากับ 400 µ Sv / h ถามว่า
หากต้องการให้อตั ราระดับรังสีลดลงเหลือ 25 µ Sv / h ต้องอยู่หา่ งออกมากี่เมตร
D1 r12

D2 r22
วิธีทา จากสูตร
แทนค่าในสูตร
(400)(2)
=
(25)( r22 )
จะได้
r2
=
8
ดังนัน้ ต้องอยู่หา่ งออกมาเป็ นระยะทาง 8 เมตร จากต้นกาเนิดรังสี
2.2 การทาฉากกั้นรังสี
1) ความหนาของฉากกั้นรั งสี วิธีการนี้จะใช้ฉากมาทาการดูดกลืน (Absorption) รังสี ซึง่ มีกลไกการ
ทางานคือรังสีทแ่ี พร่กระจายผ่านฉากกัน้ จะถูกทาให้ถา่ ยเทพลังงานให้กบั อะตอมของวัสดุทท่ี าเป็ นฉาก ทาให้หลังฉากไม่มรี งั สีหลุดลอด
ออกไป หรือหากมีตอ้ งมีนอ้ ยจนไม่มอี นั ตรายต่อสุขภาพ
ในทางทฤษฎีแ ล ว้ มีว สั ดุ จ านวนมากที่ส ามารถน ามาใช้ท าเป็ น ฉากกัน้ รั ง สีไ ด้ถ า้ มีค วามหนาเพีย งพอ
ความสามารถในการดูดซับ (Absorb) ขึ้นกับตัวแปร คือ คุณสมบัติของวัสดุทน่ี ามาใช้เป็ นฉาก ความหนาของฉาก และชนิดของรังสีท่ี
จะใช้ฉากกัน้ รังสีรงั สีบางชนิด เช่น แอลฟา เพียงใช้กระดาษแผ่นบาง ๆ หรือแม้แต่ผวิ หนังชัน้ นอกของมนุ ษย์ ก็สามารถใช้กนั้ ได้แลว้
ในกรณีของรังสีเบต้าก็ไม่ตอ้ งใช้ฉากหนาแต่อย่างใด ซึง่ แตกต่างจากรังสีแกมมาทีต่ อ้ งการฉากกัน้ ทีม่ คี วามหนามาก อย่างไรก็ตามวัสดุท่ี
นิยมนามาใช้ทาฉากกัน้ คือ ตะกัว่ และคอนกรีต
การคานวณความหนาของฉากกั้น สามารถคานวณเพือ่ กาหนดความหนาของฉากกัน้ ได้จาก 2 สมการ
ต่อไปนี้
สมการที่ 1 เป็ นสมการทีใ่ ช้ค่าสัมประสิทธิ์การลดความเข้มของรังสีเชิงเส้นตรง (Linear Attention
Coefficient) ตามตารางที่ 7.7 มาใช้ ดังนี้
I0e   t
I
=
เมือ่
I
=
ความเข้มรังสีดา้ นหลังฉาก
I0
=
ความเข้มรังสีจากจุดกาเนิด
t
=
ความหนาของฉาก

=
สัมประสิทธิ์การลดความเข้มของรังสีเชิงเส้นตรง
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ตารางที่ 7.7 ค่าสมประสิ ทธิ์ การลดความเข้มรังสี เชิงเส้นตรงของวัสดุต่าง ๆ
 (cm-1) at given quantum energy (MeV) of  rays
(g/cm3)
0.1
0.2
0.3
0.5
C
2.25
0.335
0.274
0.238
0.196
Al
2.70
0.435
0.324
0.278
0.227
Fe
7.90
2.720
1.090
0.838
0.655
Cu
8.90
3.800
1.309
0.960
0.730
Pb
11.3
59.70
10.15
4.020
1.640
Air
1.29× 10-3
1.95× 10-4
1.59× 10-4
1.37× 10-4
1.12× 10-4
H2O
1.00
0.167
0.136
0.118
0.097
Concrete
2.35
0.397
0.291
0.251
0.204
 (cm-1) at given quantum energy (MeV) of  rays
1.0
2.0
3.0
5.0
8.0
C
0.143
0.100
0.080
0.061
0.048
Al
0.166
0.117
0.096
0.076
0.065
Fe
0.470
0.335
0.285
0.247
0.233
Cu
0.520
0.372
0.318
0.281
0270
Pb
0.771
0.516
0.476
0.482
0.518
-5
-5
-5
-5
Air
8.45× 10
5.75× 10
4.60× 10
3.54× 10
2.84× 10-5
H2O
0.071
0.049
0.040
0030
0.024
Concrete
0.149
0.105
0.085
0.067
0.057
ทีม่ า: James H. Saling and Audeen W. fentiman. (2002, p 48).

0.8
0.159
0.185
0.525
0.581
0.945
9.12× 10-5
0.079
0.166
10.0
0.044
0.062
0.232
0.271
0.552
2.61× 10-5
0022
0.054

ตัวอย่างกรณีใช้ค่า  : สถานประกอบกิจการแห่งหนึ่ง มีการใช้รงั สีแกมมาในขนาด 1.0 MeV หากต้องการนา
แผ่นตะกัว่ มาทาเป็ นฉากกัน้ และให้สามารถลดรังสีแกมมาลงจากเดิมอย่างน้อยร้อยละ 50 ต้องใช้แผ่นตะกัว่ หนาเท่าใด กาหนดให้ค่า
 ของตะกัว่ เท่ากับ 0.771 cm-1
I0e   t
จากสมการ
I
=
e t =

หรือ
 t

=

I / I0

ln II

0

ln II

t

=

0
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แทนค่าในสูตร;

t

=



ln 0.5

0.771cm 1
=
0.9 cm.
ดังนัน้ ต้องใช้ฉากทีท่ าตะกัว่ หนา 0.9 เซนติเมตร

สมการที่ 2 เป็ นสมการทีใ่ ช้ค่าสัมประสิทธิ์การลดความเข้มของรังสีเชิงมวล (Mass attenuation Coefficients)
ตามตารางที่ 7.8 มาใช้ดงั นี้
I 0 e  m pt
I
=
m =
เมือ่
สัมประสิทธิ์การลดความเข้มของรังสีเชิงมวล
p
=
ความหนาแน่นของวัสดุทน่ี ามาทาฉาก
ตารางที่ 7.8 ค่าสมประสิ ทธิ์ การลดความเข้มรังสี เชิงมวลของวัสดุต่าง ๆ
m (cm2/g) at given quantum energy (MeV) of  rays
0.1
0.2
0.3
0.5
0.8
1.0
C
0.149
0.122
0.106
0.0870
0.0707
0.0636
Al
0.161
0.120
0.103
0.0840
0.0683
0.0614
Fe
0.344
0.138
0.106
0.0828
0.0664
0.0595
Cu
0.427
0.147
0.108
0.0820
0.0654
0.0585
Pb
5.290
0.896
0.356
0.1450
0.0836
0.0684
Air
0.151
0.123
0.106
0.0868
0.0706
0.0636
H2O
0.167
0.136
0.118
0.0966
0.7860
0.0706
Concrete
0.169
0.124
0.107
0.0870
0.0706
0.0635
m (cm2/g) at given quantum energy (MeV) of  rays
2.0
3.0
5.0
8.0
10.0
C
0.0444
0.0356
0.0270
0.0213
0.0194
Al
0.0432
0.0353
0.0282
0.0241
0.0229
Fe
0.0424
0.0361
0.0313
0.0295
0.0294
Cu
00418
0.0357
0.0316
0.0303
0.0305
Pb
0.0457
0.0421
0.0426
0.0459
00489
Air
0.0445
0.0357
0.0274
0.0220
0.0202
H2O
0.0493
0.0396
0.0301
0.0240
0.0219
Concrete
0.0445
0.0363
0.0287
0.0243
0.0229
ทีม่ า: James H. Saling and Audeen W. fentiman. (2002, p. 50).
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ตัวอย่างกรณีใช้ค่า m : หากใช้นา้ ขนาด 10 เซนติเมตร ดูดซับรังสีแกมมาขนาด 2.0 MeV จะสามารถดูดซับได้
ร้อยละเท่าใด ถ้ากาหนดให้ค่า m สาหรับรังสีขนาดดังกล่าวมีค่าเท่ากับ 0.0493 ตารางเซนติเมตรต่อกรัม
I 0 e  m pt
จากสมการ
I
=
I
e  m pt
หรือ
=
I0
I
 (0.0493cm 2 /g)(1g/cm 2 )(10cm)
แทนค่า
=e
I0
=
0.611
ดังนัน้ รังสีแกมมาขนาด 2.0 MeV จะสามารถผ่าน (transmitted) ลานา้ ไปได้รอ้ ยละ 61.1 และรังสีแกมมา
จานวน 1- 0.611 = 0.389 หรือร้อยละ 38.9 ทีถ่ กู ดูดซับด้วยนา้
2) ปัจจัยที่ใช้ พจิ ารณาประกอบการเลือกวัสดุที่เหมาะสมจะใช้ ทาฉาก เนื่องจากมีวสั ดุหลายชนิดที่
สามารถนามาใช้ทาฉากกัน้ รังสีได้ การพิจารณาเลือกสิง่ ทีเ่ หมาะสมนัน้ อาจพิจารณาได้จากปัจจัยต่าง ๆ ต่อไปนี้ได้แก่
2.1) ระดับการลดปริมาณรังสีทต่ี อ้ งการ
2.2) ความยากง่ายของการกระจายความร้อนและความคงทน
2.3) ความหนาและนา้ หนักของฉากทีต่ อ้ งการ
2.4) ประโยชน์ใช้สอยทีห่ ลากหลาย เช่นนอกจากใช้เป็ นฉากแล ้ว ยังใช้เป็ นโครงสร้างไปในตัวด้วย
2.5) ความสามารถในการดูดกลืนทีส่ มา่ เสมอ (Uniformity)
2.6) ความคงทนถาวร
2.7) การหาได้ (Availability)

3. การป้องกันและควบคุมทีต่ วั บุคคล
3.1 การใช้ หลักการ ALARA ปัญหาสาคัญในการกาหนดค่ามาตรฐานการสัมผัสรังสีของผูป้ ฏิบตั ิงาน และของประชาชนทัว่ ไป
ก็คือการขาดข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ทเ่ี พียงพอในด้านผลกระทบทางชีววิทยาทีจ่ ะทาให้มรี ูปแบบทางชีววิทยา (Biological model) ที่
น่าเชื่อถือทีจ่ ะนามาพยากรณ์ผลกระทบทางชีววิทยาทีจ่ ะเกิดขึ้นต่อการสัมผัสรังสีในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ และอีกปัญหาคือเรื่องการไม่
มีขอ้ มูลทีน่ ่ าเชื่อถือเพียงพอในเรื่องค่ าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสังคม (Cost to society) ว่าผลกระทบจากการสัมผัสรังสีใน
สถานการณ์ต่าง ๆ นัน้ ทาให้เกิดความเสียหายในเชิงเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใด ผลก็คือทาให้ยากต่อการตัดสินใจทีจ่ ะกาหนดค่าการ
สัมผัสทีน่ ่าเชื่อถือได้ ดังนัน้ ค่ามาตรฐานทีก่ ฎหมายกาหนด หรือค่ามาตรฐานทีไ่ ม่ใช่ค่าทีเ่ ป็ นกฎหมายก็ตาม จึงได้มาจากการทดลองที่
กาหนดให้มีการสัมผัสรังสีในปริมาณ (Dose) และอัตราการสัมผัสปริมาณ (Dose rate) ที่สูงหรือมากกว่าการสัมผัสจริงมาก ๆ กล่าว
อีกนัยหนึ่ งคือการกาหนดค่ามาตรฐานต่าง ๆ ได้เลือกใช้ค่าสู งสุดที่การสัมผัสนั้นจะไม่ทาให้ให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายและต่อ
กรรมพันธุ ์ เมือ่ เป็ นเช่นนี้ จึงทาให้ทกุ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัยจากรังสี จะแนะนาให้ผูท้ ต่ี อ้ งรับผิดชอบในเรื่องนี้ไม่ว่า
จะในระดับสถานประกอบกิจการหรือระดับสาธารณะ ใช้หลักการ ALARA หรือ As Low As Reasonably Achievable มาประยุกต์
นัน่ คือต้องพยายามให้การสัมผัสรังสีมนี อ้ ยทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทาได้โดยคานึงถึงปัจจัยทางการเงินด้วย นัน่ คือการดาเนินการควบคุมการสัมผัส
รังสีตอ้ งมีความคุม้ ค่าในเรื่องจานวนเงินทีต่ อ้ งลงทุนด้วย
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3.2 การลดระยะเวลาการสัมผัสรั งสี วิธีน้ ีถอื หลักการว่ายิ่งอยู่ (สัมผัส) กับรังสีนอ้ ยเท่าไร ก็ย่งิ ปลอดภัยเท่านัน้ ทัง้ นี้เพราะ
ปริมาณรังสีมคี วามสัมพันธ์โดยตรงกับระยะเวลาทีส่ มั ผัส ดังนัน้ หากผู ป้ ฏิบตั ิงานสัมผัสรังสีในระยะเวลาสองเท่าจากระยะเวลาเดิมที่
สัมผัส ปริมาณรังสีท่สี มั ผัสก็เพิ่มเป็ นสองเท่าด้วย จึงต้องพยายามให้มกี ารสัมผัสรังสีเท่าที่จาเป็ นเท่านัน้ ด้วยเหตุน้ ีในสถานประกอบ
กิจการหลายแห่งทีม่ กี ารใช้รงั สี จึงกาหนดให้มี "การขออนุ ญาตเข้าทางานในที่ท่มี ีรงั สี" (Radiation Work Permit) ขึ้น
การจะทราบว่าควรทางานกับรังสีนานเท่าไรจึงน่าจะปลอดภัยนัน้ สามารถคานวณได้จากสมการต่อไปนี้
ขนาดรังสีสูงสุดทีใ่ ห้ทางานได้
ระยะเวลาทีอ่ นุญาตให้ทางานกับรังสีได้ =
อัตราระดับรังสีทต่ี รวจวัดได้
และเนื่องจากค่าขนาดรังสีสูงสุดทีย่ อมให้สมั ผัสได้ในหนึ่งปี คือ 20 mSv ดังนัน้ สมการข้างต้นจึงอาจเขียนใหม่เพือ่ ความ
สะดวกต่อการใช้งานได้ดงั นี้
20 mSv/yr
ระยะเวลาทีอ่ นุญาตให้ทางานกับรังสีได้ =
อัตราระดับรังสีทต่ี รวจวัดได้
ตัวอย่างการคานวณระยะเวลาที่อนุ ญาตให้สมั ผัสรังสีได้
ในทีท่ างานทีม่ รี งั สีแพร่กระจายตรวจวัดได้ 20 uSv ต่อชัวโมง
่ ถ้ากาหนดว่าใน 1 ปี ทางาน
50 สัปดาห์ ผูบ้ ริหารควรกาหนดให้พนักงานแต่ละคนทางานได้ไม่เกินกีช่ วโมงต่
ั ่ อสัปดาห์
จากสมการ
20 mSv/yr
ระยะเวลาทีอ่ นุญาตให้ทางานกับรังสีได้ =
อัตราระดับรังสีทตี ่ รวจวัดได้
แทนค่าในสมการได้ดงั นี้
20 mSv/yr
ระยะเวลาทีอ่ นุญาตให้ทางานกับรังสีได้ =
20 uSv/hr
400 uSv/wk
=
20 uSv/hr
= 20 hr/wk
ดังนัน้ พนักงานควรทางานเพียงสัปดาห์ละ 20 ชัวโมง
่ ช่วงเวลาอืน่ ให้ไปทางานอืน่ ทีไ่ ม่ได้สมั ผัสรังสี
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3.3 การติดอุปกรณ์ ตรวจวัดปริ มาณรั งสีแบบติดที่ตัวบุคคล เนื่องจากรังสีเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่มสี ี ไม่มกี ลิน่ ดังนัน้
ถึงแม้วา่ จะมีการป้ องกันด้วยมาตรการเรื่องระยะทาง เรื่องเวลา และมาตรการอืน่ ตามทีก่ ล่าวมาแลว้ ก็อาจมีโอกาสทีผ่ ูป้ ฏิบตั ิงานได้รบั
สัมผัสรังสีเข้าสูร่ ่างกาย จึงมีความจาเป็ นทีต่ อ้ งมีการติดอุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณรังสีแบบทีต่ ดิ ทีต่ วั บุคคล เพือ่ จะทาให้ทราบว่าร่างกาย
ได้รบั รังสีไปมากน้อยเท่าใดแล ้ว ปริมาณใกล ้เคียงหรือมากกว่าค่ามาตรฐานทีก่ าหนดได้แล ้วหรือไม่ เป็ นการเฝ้ าระวังการสัมผัสรังสีทม่ี ี
ความสาคัญและมีประโยชน์มาก
3.4 การสวมใส่ อุปกรณ์ ค้ มุ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล วิธีน้ ีถอื เป็ นทางเลือกสุดท้ายของการป้ องกันอันตราย
จากรังสีทจ่ี ะมีต่อผูป้ ฏิบตั งิ าน ชุดทางานทีค่ วรจัดให้คือชุดทางานที่ทาจากวัสดุท่ีสามารถป้ องกันการซึมผ่านของรังสีทอ่ี ยู่ในรูปของเหลว
หรือในรูปของอนุภาค ก๊าซ หรือไอระเหยทีส่ ามารถถูกดูดซึมผ่านผิวหนังเข้าสูร่ ่างกายได้
อุปกรณ์คมุ ้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอีกชนิดหนึ่งทีม่ คี วามสาคัญคือ Respirators ทีใ่ ช้ป้องกันการหายใจเอา
อนุภาครังสีเข้าสูร่ ่างกายผ่านทางจมูก สาหรับทีป่ ิ ดจมูกทีใ่ ช้ป้องกันรังสีทอ่ี ยู่ในรูปของก๊าซและไอระเหยนัน้ ไม่อนุ ญาตให้นามาใช้ เพราะ
มีความเสีย่ งทีป่ ริมาณก๊าซและไอระเหยจะมีมากจนเกิดการทะลุผ่าน (Breakthrough) ตัวกรอง แล ้วเข้าสูร่ ่างกาย
Respirator ที่อาจนามาใช้ป้องกันการหายใจอนุ ภาครังสีนนั้ หากเป็ นประเภทกรองอากาศ (Air Purifying
Respirator) ตัวกรองต้องเป็ นแบบ High Efficiency Particulate (นิยมเรียกว่า HEPA อ่านว่า เฮปปา) เพราะสามารถกรองอนุ ภาค
ไดออกทิลพาเลท (Dioctyl Phthalate, DOP) ขนาด 0.3 ไมครอนได้มากกว่าร้อยละ 99.97 การเลือกจะใช้แบบหน้ากากเต็มหน้า (Full
face mask) หรือแบบหน้ากากครึ่งใบหน้า (Half mask) ก็ได้ตามเหมาะสม แต่หากเลือกใช้ประเภท Air line respirator (จะมีการ
จ่ายอากาศบริสุทธิ์จากแหล่งภายนอกตามท่อหรือสายส่งให้กบั ผูส้ วมใส่) หรือประเภท Self Contained Breathing Apparatus
(SCBA) (เป็ นอุปกรณ์ทส่ี ามารถให้อากาศบริสุทธิ์ได้โดยตรงกับผูส้ วมใส่) ก็จะให้ความคุม้ ครองทีด่ กี ว่า มัน่ ใจมากกว่า และต้องมีการ
ฝึ กอบรมทีเ่ ข้มข้นว่าคนนัน้ ๆ จะสามารถใช้งานอุปกรณ์สองประเภทหลังได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

4. มาตรการอื่น ๆ เพื่อการป้องกันและควบคุมรังสี
4.1 การจัดเก็บวัสดุกมั มันตรั งสีด้วยวิธีการที่ถูกต้ องและปลอดภัย การดาเนินการจัดเก็บวัสดุกมั มันตรังสีต่อไปนี้ เป็ นไป
ตามทีก่ าหนดใน "ประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน เรื่อง กาหนดเงือ่ นไขและวิธีการเก็บรักษา เคลือ่ นย้าย ขนส่งต้นกาเนิด
รังสี และการจัดการกากกัมมันตรังสี" มีรายะเอียดดังนี้
1) จัดสถานทีจ่ ดั เก็บทีป่ ลอดภัย โดยให้หา่ งหรือแยกไปจากพื้นทีท่ เ่ี สีย่ งต่อการเกิดเพลิงไหม้และโจรกรรม
2) จัดให้มปี ้ ายเตือนภัย ณ บริเวณทีจ่ ดั เก็บ เคลือ่ นย้าย และบริเวณทีจ่ ดั การกับกากกัมมันตรังสี
3) คนทีท่ างานเกี่ยวกับการเคลือ่ นย้าย ขนส่งต้นกาเนิดรังสีตอ้ งทราบวิธีการและขัน้ ตอนการดาเนินการ และ
ทราบถึงอันตรายและวิธีป้องกันอันตรายต่าง ๆ ด้วย
4.2 การตรวจติดตามหรื อการเฝ้ าระวังตรวจวัดปริ มาณรั งสีในสิ่งแวดล้ อม รังสีทแ่ี พร่กระจายออกจากแหล่งกาเนิด อาจ
อาศัย 3 เส้นทาง (Pathways) ทีจ่ ะเข้าถึงมนุ ษย์ได้ นัน่ คือเส้นทางแรกคือ เส้นทางอากาศ โดยรังสีแพร่กระจายไปตามอากาศ แลว้
มนุษย์ก็หายใจเอาอากาศทีป่ นเปื้ อนรังสีนนั้ ๆ เข้าสู ่ร่างกาย ทาให้ร่างกายได้รบั รังสีเข้าสู ่ร่างกายได้ เส้นทางทีส่ องคือ เส้นทางดิน ทีม่ ี
อนุ ภาครังสีตกหล่น รังสีจึงปนเปื้ อนในดิน เมื่อมนุ ษย์รบั ประทานอาหารเช่นผัก ผลไม้ท่ปี นเปื้ อนนัน้ รังสีก็เข้าสู ่ร่างกายได้ เส้นทาง
สุดท้ายคือ เส้นทางนา้ ทีม่ รี งั สีปนเปื้ อนนา้ ทีป่ ระชาชนใช้ด่มื ทาให้รงั สีเข้าสู ่ร่างกาย ดังนัน้ ในการเฝ้ าระวังสิง่ แวดลอ้ มจึงควรดาเนินการ
เฝ้ าระวังเรื่องคุณภาพอากาศ คุณภาพดิน และคุณภาพนา้ ดังนี้
1) การเฝ้ าระวังคุณภาพอากาศทีอ่ าจปนเปื้ อนรังสีในรูปอนุภาค

82-10 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม
2) การเฝ้ าระวังคุณภาพอากาศทีอ่ าจปนเปื้ อนรังสีในรูปก๊าซ
3) การเฝ้ าระวังคุณภาพดิน
4) การเฝ้ าระวังคุณภาพนา้
การเฝ้ าระวังสิ่งแวดลอ้ มว่ามีการปนเปื้ อนรังสีมากน้อยเพียงใด ช่ วยทาให้ผูเ้ กี่ยวข้องทราบสถานการณ์ว่าจะมี
ผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนหรือไม่ จาเป็ นต้องมีมาตรการความปลอดภัยอะไรทีเ่ หมาะสมออกมาหรือไม่ ในสหรัฐอเมริกามีสถานี
ตรวจวัดการปนเปื้ อนของรังสีในอากาศ และในนา้ ดื่มมากกว่า 200 สถานีทวั ่ 50 รัฐและเขตปกครอง (Territories) เรียกเป็ นเครือข่าย
RadNet โดยปกติจะมีการเก็บตัวอย่างเป็ นประจา และจะเก็บเพิ่มเติมหากมีเหตุการณ์การรัว่ ไหลของรังสีข้ ึน เช่นกรณี โรงไฟฟ้ า
นิวเคลียร์ฟูกูชมิ าเสียหายจากการเกิดสึนามิเมือ่ ปี 2554 เป็ นต้น

กิจกรรม 10.4.3
โรงงานมีแผนกที่มีการใช้รังสี ทาให้ชาวบ้านกังวลใจกันมาก กลัวว่าจะได้รับผลกระทบต่อสุ ขภาพ ขอให้เสนอแนะ
ว่าผูบ้ ริ หารโรงงานแห่งนี้ควรดาเนินการป้องกันและควบคุมการสัมผัสรังสี ของพนักงานตนเองและของชุมชนโดยรอบ
อะไรบ้าง
แนวตอบกิจกรรม 10.4.3
ผูบ้ ริ หารโรงงานควรดาเนินการป้องกันและควบคุมดังนี้
ก. กรณี พนักงาน
ควรพิจารณาให้ความคุม้ ครองกับพนักงานด้วยการยึดหลักการป้องกันและควบคุมที่แหล่งกาเนิ ดรังสี (เช่น เครื่ องมือ
อุปกรณ์ที่ใช้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน ไม่มีจุดรั่วไหลของรังสี การบารุ งรักษา เป็ นต้น) ทางผ่าน (เช่น การกาหนดระยะห่ าง
ระหว่างคนทางานกับจุดที่เป็ นแหล่งกาเนิดรังสี การทาฉากกั้น การติดป้ายต่าง ๆ เช่นป้ ายเตือน ป้ ายให้ปฏิบตั ิ การเฝ้าระวัง
ตรวจวัดความเข้มข้นของรังสี ) และที่ ผูป้ ฏิ บตั ิ งาน (เช่ น การลดการสัมผัสให้นอ้ ยที่ สุดเท่ าที่ จะเป็ นไปได้ การกาหนด
ระยะเวลาการทางานกับรั งสี การสวมใส่ อุป กรณ์ คุ ้ม ครองความปลอดภัย ส่ วนบุ ค คล การติ ด อุ ปกรณ์ ประจาตัวเพื่ อ
ตรวจสอบการรับสัมผัสกับรังสี ) เป็ นต้น
ข. กรณี ชุมชน
ควรติ ดตามการเฝ้ าระวังการสัมผัสด้วยการตรวจจวัดความเข้มของรังสี ในบรรยากาศ แหล่งน้ า น้ าดื่ ม และดิ นใน
บริ เวณบ้านพักอาศัยของชุมชน
ควรสื่ อสารข้อมูลมาตรการความปลอดภัยที่โรงงานดาเนินการ และผลการตรวจวัดปริ มาณรังสี ในสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ
เป็ นต้น
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ภาคผนวก
ค่ามาตรฐานความสัน่ สะเทือนจากการทาเหมืองหินที่กาหนดไว้ใน
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสัน่ สะเทือนจากการทา
เหมืองหิน
ข้อ 6 ให้กาหนดมาตรฐานความสัน่ สะเทือนจากการทาเหมืองหินไว้ ดังต่อไปนี้
(1)
ความถี่ 1 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคไม่เกิน 4.7 มิลลิเมตรต่อวินาที และการกระจัดไม่เกิน 0.75 มิลลิเมตร
(2)
ความถี่ 2 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคไม่เกิน 9.4 มิลลิเมตรต่อวินาที และการกระจัดไม่เกิน 0.75 มิลลิเมตร
(3)
ความถี่ 3 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคไม่เกิน 12.7 มิลลิเมตรต่อวินาที และการกระจัดไม่เกิน 0.67 มิลลิเมตร
(4)
ความถี่ 4 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคไม่เกิน 12.7 มิลลิเมตรต่อวินาที และการกระจัดไม่เกิน 0.51 มิลลิเมตร
(5)
ความถี่ 5 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคไม่เกิน 12.7 มิลลิเมตรต่อวินาที และการกระจัดไม่เกิน 0.40 มิลลิเมตร
(6)
ความถี่ 6 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคไม่เกิน 12.7 มิลลิเมตรต่อวินาที และการกระจัดไม่เกิน 0.34 มิลลิเมตร
(7)
ความถี่ 7 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคไม่เกิน 12.7 มิลลิเมตรต่อวินาที และการกระจัดไม่เกิน 0.29 มิลลิเมตร
(8)
ความถี่ 8 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคไม่เกิน 12.7 มิลลิเมตรต่อวินาที และการกระจัดไม่เกิน 0.25 มิลลิเมตร
(9)
ความถี่ 9 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคไม่เกิน 12.7 มิลลิเมตรต่อวินาที และการกระจัดไม่เกิน 0.23 มิลลิเมตร
(10) ความถี่ 10 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคไม่เกิน 12.7 มิลลิเมตรต่อวินาที และการกระจัดไม่เกิน 0.20 มิลลิเมตร
(11) ความถี่ 11 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคไม่เกิน 13.8 มิลลิเมตรต่อวินาที และการกระจัดไม่เกิน 0.20 มิลลิเมตร
(12) ความถี่ 12 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคไม่เกิน 15.1 มิลลิเมตรต่อวินาที และการกระจัดไม่เกิน 0.20 มิลลิเมตร
(13) ความถี่ 13 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคไม่เกิน 16.3 มิลลิเมตรต่อวินาที และการกระจัดไม่เกิน 0.20 มิลลิเมตร
(14) ความถี่ 14 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคไม่เกิน 17.6 มิลลิเมตรต่อวินาที และการกระจัดไม่เกิน 0.20 มิลลิเมตร
(15) ความถี่ 15 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคไม่เกิน 18.8 มิลลิเมตรต่อวินาที และการกระจัดไม่เกิน 0.20 มิลลิเมตร
(16) ความถี่ 16 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคไม่เกิน 20.1 มิลลิเมตรต่อวินาที และการกระจัดไม่เกิน 0.20 มิลลิเมตร
(17) ความถี่ 17 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคไม่เกิน 21.4 มิลลิเมตรต่อวินาที และการกระจัดไม่เกิน 0.20 มิลลิเมตร
(18) ความถี่ 18 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคไม่เกิน 22.6 มิลลิเมตรต่อวินาที และการกระจัดไม่เกิน 0.20 มิลลิเมตร
(19) ความถี่ 19 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคไม่เกิน 23.9 มิลลิเมตรต่อวินาที และการกระจัดไม่เกิน 0.20 มิลลิเมตร
(20) ความถี่ 20 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคไม่เกิน 25.1 มิลลิเมตรต่อวินาที และการกระจัดไม่เกิน 0.20 มิลลิเมตร
(21) ความถี่ 21 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคไม่เกิน 26.4 มิลลิเมตรต่อวินาที และการกระจัดไม่เกิน 0.20 มิลลิเมตร
(22) ความถี่ 22 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคไม่เกิน 27.6 มิลลิเมตรต่อวินาที และการกระจัดไม่เกิน 0.20 มิลลิเมตร
(23) ความถี่ 23 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคไม่เกิน 28.9 มิลลิเมตรต่อวินาที และการกระจัดไม่เกิน 0.20 มิลลิเมตร
(24) ความถี่ 24 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคไม่เกิน 30.2 มิลลิเมตรต่อวินาที และการกระจัดไม่เกิน 0.20 มิลลิเมตร
(25) ความถี่ 25 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคไม่เกิน 31.4 มิลลิเมตรต่อวินาที และการกระจัดไม่เกิน 0.20 มิลลิเมตร
(26) ความถี่ 26 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคไม่เกิน 32.7 มิลลิเมตรต่อวินาที และการกระจัดไม่เกิน 0.20 มิลลิเมตร
(27) ความถี่ 27 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคไม่เกิน 33.9 มิลลิเมตรต่อวินาที และการกระจัดไม่เกิน 0.20 มิลลิเมตร
(28) ความถี่ 28 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคไม่เกิน 35.2 มิลลิเมตรต่อวินาที และการกระจัดไม่เกิน 0.20 มิลลิเมตร
(29) ความถี่ 29 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคไม่เกิน 36.4 มิลลิเมตรต่อวินาที และการกระจัดไม่เกิน 0.20 มิลลิเมตร
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(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)

ความถี่ 30 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคไม่เกิน 37.7 มิลลิเมตรต่อวินาที และการกระจัดไม่เกิน 0.20 มิลลิเมตร
ความถี่ 31 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคไม่เกิน 39.0 มิลลิเมตรต่อวินาที และการกระจัดไม่เกิน 0.20 มิลลิเมตร
ความถี่ 32 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคไม่เกิน 40.2 มิลลิเมตรต่อวินาที และการกระจัดไม่เกิน 0.20 มิลลิเมตร
ความถี่ 33 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคไม่เกิน 41.5 มิลลิเมตรต่อวินาที และการกระจัดไม่เกิน 0.20 มิลลิเมตร
ความถี่ 34 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคไม่เกิน 42.7 มิลลิเมตรต่อวินาที และการกระจัดไม่เกิน 0.20 มิลลิเมตร
ความถี่ 35 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคไม่เกิน 44.0 มิลลิเมตรต่อวินาที และการกระจัดไม่เกิน 0.20 มิลลิเมตร
ความถี่ 36 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคไม่เกิน 45.2 มิลลิเมตรต่อวินาที และการกระจัดไม่เกิน 0.20 มิลลิเมตร
ความถี่ 37 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคไม่เกิน 46.5 มิลลิเมตรต่อวินาที และการกระจัดไม่เกิน 0.20 มิลลิเมตร
ความถี่ 38 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคไม่เกิน 47.8 มิลลิเมตรต่อวินาที และการกระจัดไม่เกิน 0.20 มิลลิเมตร
ความถี่ 39 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคไม่เกิน 49.0 มิลลิเมตรต่อวินาที และการกระจัดไม่เกิน 0.20 มิลลิเมตร
ความถีต่ งั้ แต่ 40 เฮิรตซ์ข้นึ ไป ความเร็วของอนุภาคไม่เกิน 50.8 มิลลิเมตรต่อวินาทีและการกระจัดไม่เกิน 0.20 มิลลิเมตร

หน่ วยที่ 11

การสุ ขาภิบาลอาหารและทีอ่ ยู่อาศัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาพล นันทพงษ์

ชื่อ
วุฒิ
ตาแหน่ ง

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กําพล นันทพงษ์
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) วท.ม. (เทคโนโลยีสง่ิ แวดล้อม)
ปร.ด. (เทคโนโลยีสง่ิ แวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หน่ วยที่เขียน หน่วยที่ 11

11-2

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม

แผนการสอนประจาหน่ วย
ชุดวิชา
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หน่ วยที่ 11

การสุขาภิบาลอาหารและทีอ่ ยู่อาศัย

ตอนที่
11.1 ความรูท้ วไปเกี
ั ่ ่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร
11.2 หลักการสุขาภิบาลอาหาร
11.3 แนวทางการดําเนินงานสุขาภิบาลอาหาร

แนวคิด
1. การสุขาภิบาลอาหารเป็ นการจัดการและควบคุมให้อาหารสะอาดและปลอดภัยจากสิง่ สกปรกทีเ่ ป็ นพิษภัยต่อผูบ้ ริโภค
โดยมีขอบเขตกว้างขวาง ครอบคลุมถึงการจัดการและควบคุมอาหารทุกด้าน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
สุขาภิบาลอาหารทีส่ าํ คัญ ได้แก่ พระราชบัญญัติการสาะรณสุข พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติการอาหาร พ.ศ.
2522
2. หลักการดําเนินงานสุขาภิบาลอาหาร ควรมีการควบคุมการปนเปื้ อนของอาหารให้ครอบคลุมทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่การ
เลือกวัตถุดบิ การเตรียมและปรุงเป็ นอาหารทีป่ รุงสุกแล ้ว การเก็บรักษาอาหารทีป่ รุงเสร็จแล ้วเพือ่ รอการ
รับประทาน เพือ่ ควบคุมให้อาหารมีความสะอาด มีประโยชน์ และปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภคการ นอกจากนัน้ ควรต้องมี
การควบคุมสุขลักษณะของผูส้ มั ผัสอาหาร ความสะอาด ปลอดภัยของภาชนะและอุปกรณ์สมั ผัสอาหาร และการ
ควบคุมสัตว์และแมลงนําโรค
3. สถานทีจ่ าํ หน่ายอาหารและตลาด เป็ นสถานทีท่ ม่ี โี อกาสจะแพร่กระจายโรคติดเชื้อทางอาหารและนํา้ ได้มาก เนื่องจาก
เป็ นสถานทีท่ ผ่ี ูบ้ ริโภคซึง่ เป็ นบุคคลหลากหลายอาชีพจํานวนมากเข้าไปใช้บริการ ดังนัน้ เพือ่ ความปลอดภัยของ
ผูบ้ ริโภค จึงต้องมีการจัดการทีถ่ กู ต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร นอกจากนัน้ จะต้องมีการเฝ้ าระวังสุขาภิบาลอาหาร
อย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ

วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาหน่วยที่ 11 จบแล ้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความรูท้ วไปเกี
ั ่ ่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารได้
2. อธิบายหลักการดําเนินงานสุขาภิบาลอาหารได้
3. อธิบายแนวทางการดําเนินงานสุขาภิบาลอาหารได้

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม 11-3

กิจกรรมระหว่ างเรียน
1. ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 11
2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 11.1–11.3
3. ปฏิบตั กิ จิ กรรมตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายในเอกสารการสอนแต่ละตอน
4. ฟังรายการวิทยุกระจายเสียง (ถ้ามี)
5. ชมรายการวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)
6. ชมวีดทิ ศั น์ประกอบชุดวิชา (ถ้ามี)
7. เข้ารับบริการการสอนเสริม (ถ้ามี)
8. ทําแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 11

สื่ อการสอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เอกสารการสอน
แบบฝึ กปฏิบตั ิ
รายการสอนทางวิทยุกระจายเสียง (ถ้ามี)
รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)
รายการสอนในวีดทิ ศั น์ประกอบชุดวิชา (ถ้ามี)
การสอนเสริม (ถ้ามี)

การประเมินผล
1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3. ประเมินผลจากการสอบไล่ประจําภาคการศึกษา

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน
หน่ วยที่ 11 ในแบบฝึ กปฏิบตั ิ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่ อไป
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ตอนที่ 11.1
ความรู้ทวั่ ไปเกีย่ วกับการสุ ขาภิบาลอาหาร
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 11.1 แล ้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่ อง
11.1.1 ความหมายและความสําคัญของการสุขาภิบาลอาหาร
11.1.2 โรคและอันตรายทีเ่ กิดจากอาหาร
11.1.3 องค์กรและกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับงานสุขาภิบาลอาหาร

แนวคิด
1. การสุ ขาภิบาลอาหาร หมายถึง กระบวนการจัดการและควบคุมอาหาร ภาชนะอุปกรณ์ ผู ส้ มั ผัสอาหาร และ
สภาพแวดล ้อมทีเ่ กี่ยวข้องในทุกกิจกรรมตัง้ แต่ การเตรียมวัตถุดบิ การขนส่ง การปรุง การเก็บรักษา การถนอม
อาหาร และการจําหน่ายอาหาร เพือ่ ทําให้อาหารสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อโรค หนอนพยาธิ สารเคมีต่าง ๆ ทีเ่ ป็ น
อันตรายหรืออาจเป็ นอันตรายต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย สุขภาพอนามัย และการดํารงชีวติ ของผูบ้ ริโภค
2. เมือ่ เราบริโภคอาหารทีไ่ ม่สะอาดปลอดภัยมีการปนเปื้ อนสิง่ ทีเ่ ป็ นอันตราย เช่น เชื้อโรค พยาธิ สารเคมี และสิ่ง
ปลอมปนต่าง ๆ เข้าไปในร่างกาย อาจจะก่อให้เกิดการเจ็บป่ วย หรือเป็ นพิษภัยต่อสุขภาพของผูบ้ ริโภคได้ โดย
จะมีระดับความรุนแรงมากน้อยเพียงใดนัน้ ขึ้นอยู่กบั ชนิดและปริมาณของอันตรายในอาหาร โดยทัว่ ไปสามารถ
แบ่งประเภทของอันตรายในอาหารออกได้เป็ น 3 ประเภท คือ อันตรายทางกายภาพ อันตรายทางเคมี และ
อันตรายทางชีวภาพ
3. กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการสุขาภิบาลอาหารทีส่ าํ คัญ ได้แก่ พระราชบัญญัติการอาหาร พ.ศ.2522 และ
พระราชบัญญัติการสาะรณสุข พ.ศ.2535 ซึ่งเป็ นกฎหมายที่กระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควบคุมดูแลเพือ่ คุม้ ครองประชาชนด้านสุขลักษณะและการอนามัยสิง่ แวดล ้อมจากการประกอบกิจการและการ
กระทําทุกอย่างทีม่ ผี ลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาตอนที่ 11.1 จบแล ้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความหมายและความสําคัญของการสุขาภิบาลอาหารได้
2. ระบุอนั ตรายทีเ่ กิดจากการปนเปื้ อนของอาหารได้
3. อธิบายองค์กรและกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับงานสุขาภิบาลอาหาร
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ความนา
สุขาภิบาลอาหาร
สถานการณ์ปจั จุบนั การปนเปื้ อนในอาหารจากพิษภัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นเชื้อโรค พยาธิ และสารเคมีจาํ พวก สารกําจัด
ศัตรูพชื และโลหะหนักต่างๆ ยังคงมีอยู่เป็ นจํานวนมากประชาชนผูบ้ ริโภคยังมีความเสีย่ งต่อการบริโภคอาหารทีม่ กี ารปนเปื้ อนจาก
พิษภัยต่างๆ ซึง่ มีผลโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ทัง้ ยังมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย เนื่องจากรัฐบาล
ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยเป็ นจํานวนมาก
จากรายงานการเฝ้ าระวังโรคของสํานักระบาดวิทยากรมควบคุมโรค พบว่า ปี พ.ศ. 2560 มีรายงานผูป้ ่ วยโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลัน (Acute Dirrhea) รวมทัง้ สิ้น 1,019,001 ราย อัตราป่ วย 1,557.46 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผูเ้ สียชีวติ 1 ราย
อัตราป่ วยสู งสุดในภาคเหนือ 1,777.18 ต่อประชากรแสนคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,533.36 ต่อประชากรแสนคน คกลาง
1,520.19 ต่อประชากรแสนคน และภาคใต้ 1,420.31 ต่อประชากรแสนคน
ผลการสํารวจการตกค้างของ สารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื ในผักและผลไม้สด โดยหน่วยเคลือ่ นทีเ่ พือ่ ความปลอดภัยอาหาร ปี
2557-2559 โดยใช้ชดุ ทดสอบอย่างง่าย (GT Test Kit) พบการตกค้างของสารเคมี กําจัดศัตรูพชื ในผักและผลไม้สดตัง้ แต่ปี25562559 ร้อยละ 3.75 3.46 2.45 และ 2.53 ตามลําดับ ซึง่ สอดคล ้องกับข้อมูลผลการสํารวจสถานการณ์การตกค้างของสารเคมีกาํ จัด
ศัตรู พชื ในผักและ ผลไม้สดนําเข้า โดยสุ่มเก็บตัวอย่าง ณ ด่านอาหารและยา และส่งตรวจวิเคราะห์โดยห้องปฏิบตั ิการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบการตกค้างของของสารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื ในผักและผลไม้สดนํ าเข้าตัง้ แต่ปี 2556- 2559 ร้อยละ
4.95, 7.21, 1.08 และ 4.39 ตามลําดับ
ปี 2557-2559 พบ การตกค้างของการปลอมปนสารเร่งเนื้อแดงในเนื้อสัตว์สด ร้อย ละ 1.26, 4.49 และ 7.06
ตามลําดับ โดยจะเห็นว่ามีแนวโน้มการปลอมสนสารเร่งเนื้อแดงเพิม่ ขึ้น
สถานการณ์คุณภาพนํา้ บริโภคในภาชนะบรรจุทป่ี ิ ดสนิทไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 31.42 โดยไม่ได้มาตรฐาน เรื่อง
ความเป็ นกรด-ด่าง และไม่ได้มาตรฐานด้านจุลนิ ทรียโ์ ดยเฉพาะการพบเชื้อโคลิฟอร์ม และ E. coli ซึง่ เป็ นตัวชี้วดั สุขลักษณะใน
การผลิต
ฉะนัน้ จะเห็นว่าผู บ้ ริโภคยังคงตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเจ็บป่ วยด้วยโรคที่เกิดจากอาหารเป็ นสื่อโดยเฉพาะเกิดจาก
สถานประกอบการด้านอาหาร ซึง่ หน่วยงานภาครัฐต้องเข้ามาควบคุมและป้ องกันภาวะเสีย่ งและผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึ้น
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เรื่องที่ 11.1.1
ความหมายและความสาคัญของการสุ ขาภิบาลอาหาร
1. ความหมายของการสุ ขาภิบาลอาหาร
อาหารเป็ นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวติ ของมนุ ษย์ แม้ว่าอาหารจะให้พลังงานแก่มนุ ษย์ก็ตาม แต่อาหารก็สามารถทําให้
มนุ ษย์ได้รบั สิ่งแปลกปลอมจากอาหารได้ถา้ หากขาดการควบคุมดู แลที่ดี ซึ่งในปัจจุบนั นี้ ปัญหาพิษภัยในอาหาร และความไม่
สะอาดปลอดภัยในการบริโภคของประชาชน นับวันยิ่งมีแนวโน้มมากขึ้น เนื่องจากอิทธิพลของการเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรม
ประเพณี และสังคม สภาพสังคมเปลี่ยนจากเกษตรกรรมไปสู ่อุตสาหกรรม วิถีชีวิตและการบริโภคอาหารของคนในสังคมก็
เปลีย่ นไปด้วย จากการเพาะปลูกอาหารและปรุงอาหารรับประทานเอง มาเป็ นการซื้ออาหารปรุงสําเร็จ จากตลาด และหาบเร่ แผง
ลอย หรือรับประทานอาหารนอกบ้าน ตามร้านอาหารหรือภัตตาคาร โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ๆ หรือชุมชนแออัดซึง่ มีความเป็ นอยู่
หนาแน่ น การจราจรแออัดต้องใช้เวลาในการเดินทางไปทํางานหรือกลับบ้านนานนับชัว่ โมง ทําให้ไม่มเี วลาในการทําอาหา รด้วย
ตนเอง จึงต้องพึง่ บริการจากร้านค้า รวมทัง้ หาบเร่ แผงลอย ดังนัน้ ถ้าอาหารทีว่ างจําหน่ายตามแหล่งผลิตจําหน่ายต่างๆ ไม่สะอาด
มีเชื้อโรค พยาธิ หรือสารเคมีท่เี ป็ นอันตรายปนเปื้ อน ย่อมส่งผลให้ผูบ้ ริโภคเจ็บป่ วยได้ ซึ่งภาวะการเจ็บป่ วยนี้ ถ้าขยายมากใน
ชุมชนย่อมก่อให้เกิดเป็ นปัญหาสาธารณสุขของชุมชนได้
โดยสรุปปัจจัยทีเ่ ป็ นสาเหตุทท่ี าํ ให้อาหารเกิดการปนเปื้ อนและเป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริโภคได้ดงั ภาพที่ 11.1
เชื้อโรค
พยาธิ
สารเคมีอนั ตราย

อาหาร
ผูส้ มั ผัสอาหาร
ภาชนะอุปกรณ์
สัตว์และแมลงนําโรค
สถานทีจ่ าํ หน่ายอาหาร

การขนส่ง
การเตรียม
การปรุง
การเก็บ
การจําหน่าย

อาหาร
สกปรก
ไม่
ปลอดภัย

ผูบ้ ริโภค
ป่ วย / ตาย

ภาพที่ 11.1 ปัจจัยทีท่ าํ ให้อาหารปนเปื้ อน
ปรับปรุงจาก : สมทรง อินสว่าง, 2546
การสุขาภิบาลอาหาร (Food sanitation) หมายถึง การบริหารจัดการและควบคุมอาหาร สิง่ แวดล ้อม รวมทัง้ บุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการเตรียมปรุงและจําหน่ายอาหารเพือ่ ทําให้อาหารสะอาด ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค หนอนพยาธิ และสารเคมีต่างๆ
ทีเ่ ป็ นอันตราย หรืออาจจะเป็ นอันตรายต่อการเจริญของร่างกาย สุขภาพอนามัย และการดํารงชีวติ ของผู บ้ ริโภค (สํานักการ
สุขาภิบาลอาหารและนํา้ กรมอนามัย)
ดังนัน้ การสุขาภิบาลอาหาร หมายรวมถึง กระบวนการจัดการและควบคุมอาหาร ภาชนะอุปกรณ์ ผูส้ มั ผัสอาหาร และ
สภาพแวดลอ้ มทีเ่ กี่ยวข้องในทุกกิจกรรมตัง้ แต่ การเตรียมวัตถุดบิ การขนส่ง การปรุง การเก็บรักษา การถนอมอาหาร และการ
จําหน่ ายอาหารเพือ่ ให้อาหารสะอาดปลอดภัย โดยการจัดการสุขาภิบาลอาหาร มุ่งเน้นถึงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย การป้ องกัน
การเกิดโรคติดต่อทางอาหารและนํา้ ในแหล่งผลิตและสถานทีป่ รุงประกอบอาหาร ตัง้ แต่ ครัวเรือนในชุมชนและแหล่งผลิตขนาด
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ใหญ่ในระบบอุสาหกรรม รวมถึงการส่งเสริมให้มกี ารผลิตและจําหน่ายอาหารทีส่ ะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพ โดยมีขอบเขตการ
ดําเนินงานตามประเภทของอาหารหรือสถานทีท่ ด่ี าํ เนินการ เช่น แผงลอยจําหน่ายอาหาร ร้านจําหน่ายอาหาร การสุขาภิบาลตลาด
สด และการสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เช่น การสุขาภิบาลการผลิตนํา้ แข็ง การสุขาภิบาลอาหารนมและผลิตภัณฑ์นม
การสุขาภิบาลสถานทีจ่ าํ หน่ายอาหาร เป็ นต้น

2. ความสาคัญของการสุ ขาภิบาลอาหาร
ปัจจุบนั สถานการณ์การปนเปื้ อนในอาหารจากพิษภัยต่างๆ ได้แก่เชื้อโรค พยาธิ และสารเคมี ยังคงมีอยู่เป็ นจํานวนมาก
ประชาชนผูบ้ ริโภคยังมีความเสี่ยงต่อการบริโภคอาหารทีม่ กี ารปนเปื้ อนจากพิษภัยต่างๆ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน ทัง้ ยังมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย รัฐบาลต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยเป็ นจํานวนมาก จะ
เห็นว่าผูบ้ ริโภคยังคงตกอยู่ในภาวะเสีย่ งต่อการเจ็บป่ วยด้วยโรคทีเ่ กิดจากอาหารเป็ นสือ่ โดยเฉพาะเกิดจากสถานประกอบการด้าน
อาหาร ซึง่ หน่วยงานภาครัฐต้องเข้ามาควบคุมและป้ องกันภาวะเสีย่ งและผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึ้น
2.1 ผลกระทบอันเกิดจากความไม่สะอาดปลอดภัยของอาหาร
1.ผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ ผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน โรคทีเ่ กิดจากอาหารและนํา้ เป็ นสือ่ มี
ทัง้ ลักษณะเฉียบพลัน ได้แก่ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน โรคอาหารเป็ นพิษ โรคบิด เป็ นต้น โรคเรื้อรัง เช่น มะเร็งตับ เป็ นต้น ใน
ประเทศไทยโรคอุจจาระร่วงยังคงเป็ นโรคทีม่ อี ตั ราป่ วยสู งสุดและมีแนวโน้มสู งขึ้น จะเห็นได้ว่าโรคทีเ่ กิดจากอาหารและนํา้ เป็ นสือ่
ยังมีผลระทบต่อสุขภาพของประชาชนอยู่มาก
2.ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
2.1 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ เมือ่ เกิดการเจ็บป่ วยอันเนื่องมาจากการบริโภคอาหารทีไ่ ม่สะอาดปลอดภัย สิง่ ทีต่ ามมาก็คือ
การสู ญเสียทางเศรษฐกิจ จากการคํานวณค่าผลกระทบของ WHO Expert Committee on Microbiological Aspect of
Food Hygiene (คณะกรรมการสุขอนามัยด้านจุลชีววิทยาขององค์การอนามัยโลก) โดยใช้ประสบการณ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา
พบว่าค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้น มีดงั ตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการเจ็บป่ วย
ผูเ้ กี่ยวข้อง
ผลกระทบ
ผูป้ ่ วย
เสียค่าใช้จ่ายด้านรักษาพยาบาล สู ญเสียรายได้
รัฐ
เสียค่าใช้จ่ายเพือ่ สร้างโรงพยาบาล/สิง่ อํานวยความสะดวกในโรงพยาบาล
เพิม่ ขึ้น
ร้านอาหาร
เสียค่าใช้จ่ายเมือ่ พนักงานถูกสังพั
่ กงาน/ถูกกันไปสอบสวนโรค
โรงแรม
เสียค่าใช้จ่ายเมือ่ อาหารถูกตรวจพบว่ามีพาหะของเชื้อโรคอยู่สูญเสียกําไรที่
ควรจะได้รบั ระหว่างช่วงเวลาทีถ่ กู สังปิ
่ ดร้าน
หน่วยงานท้องถิน่
เสียค่าชดเชยให้กบั พนักงานโรงแรม/ร้านอาหารทีต่ อ้ งหยุดงาน(กรณีมรี ฐั
สวัสดิการ)
เจ้าของโรงงาน
เสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากหยุดการผลิตและค่าใช้จ่ายทีต่ อ้ งทําลายอาหารทีอ่ ยู่ในส
ต๊อก เมือ่ พบว่าเป็ นสาเหตุของการปนเปื้ อนและเสียค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
โรงงานและสถานทีป่ ระกอบการ
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ห้องปฏิบตั กิ าร

เสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทดสอบเชื้อจุลนิ ทรียใ์ นอาหาร และการสืบสวนการ
ระบาดของโรค

นอกจากนี้ยงั มีค่าใช้จ่ายอืน่ ทีไ่ ม่สามารถวัดได้โดยตรง ได้แก่ ความทุกข์ทรมาน ความกังวลของผูท้ เ่ี กี่ยวข้อง ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง ค่าเสียเวลาของผูท้ ม่ี าเยีย่ ม เป็ นต้น
2.2 ผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ
ประเทศไทยนับเป็ นประเทศส่งออกอาหารรายสําคัญของโลก ถ้าอาหารที่ส่งออกตรวจพบว่าไม่ได้มาตรฐานหรื อมีการ
ปนเปื้ อนของเชื้อโรค ตามมาตรฐานอาหารที่ประเทศผูน้ าํ เข้ากําหนด จะถูกปฏิเสธและส่งคืนกลับประเทศผูส้ ่งออก ทําให้สูญเสีย
ค่าใช้จ่ายจํานวนมาก
2.3 ผลกระทบต่อชื่อเสียงของประเทศ
เนื่องจากในปัจจุบนั เป็ นยุคข้อมูลข่าวสาร การแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารผ่านสือ่ ต่างๆ จะเป็ นไปอย่างรวดเร็ว กรณีทเ่ี กิด
การเจ็บป่ วยด้วยโรคทีเ่ กิดจากการรับประทานอาหาร ทีม่ กี ารปนเปื้ อนเชื้อโรคโดยเฉพาะถ้าเกิดกับนักท่องเทีย่ วชาวต่างประเทศ จะ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผูท้ เ่ี กี่ยวข้องในส่วนต่างๆ และในระยะยาวจะส่งผลต่อความเชื่อมันของประเทศในฐานะผู
่
ผ้ ลิต หรือผูท้ ใ่ี ห้
บริหารด้านอาหาร เช่น กรณีทน่ี กั ท่องเทีย่ วชาวฮ่องกงมารับประทานอาหารในประเทศไทย แล้วเกิดอาการท้องเสียเฉียบพลัน เมือ่ ปี
2541 ทําให้นกั ท่องเทีย่ วชาวฮ่องกง งดการเดินทางมาท่องเทีย่ วในประเทศไทยนานกว่า 6 เดือน เหตุการณ์ดงั กล่าวส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจและชื่อเสียงประเทศอย่างมาก
เนื่องจากแนวทางการผลิต ปรุง ประกอบอาหารทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป จากการผลิตเพือ่ การบริโภคภายในประเทศเป็ นการผล
ลิตเพือ่ การส่งออกไปทัว่ โลก ปัญหาพิษภัยหรืออันตรายทีพ่ บในอาหาร จึงเพิม่ ขึ้นตามมา มีก ารใช้ สารเคมีเพือ่ ปรับปรุงคุณภาพ
อาหารให้สด น่ารับประทาน ยืดอายุการเก็บรักษาให้มากขึ้น ทัง้ ยังมีการปลอมปนวัตถุแปลกปลอมลงในอาหาร เพือ่ เพิม่ ปริมาณให้
มากขึ้นด้วย ทําให้อาหารปนเปื้ อน ส่งผลให้ผูบ้ ริโภคเสีย่ งต่ออันตรายทีเ่ กิดจากการบริโภคอาหารดังกล่าว
การปนเปื้ อนของอาหาร หมายถึง การที่มสี ง่ิ แปลกปลอม หรือสิ่งที่เป็ นอันตรายที่ไม่ใช่ส่วนประกอบของ อาหาร เช่น
เชื้อโรค สารเคมี หรือสิง่ ของต่างๆ เป็ นต้น ปะปนลงในอาหารหรือเครื่องดืม่ ซึง่ จะทําให้เกิดการเจ็บป่ วย การบาดเจ็บ หรือไม่สบาย
ของบุคคลทีบ่ ริโภคอาหารทีไ่ ด้รบั การปนเปื้ อนเข้าไป
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แหล่งปนเปื้ อนของอาหาร
แหล่งปนเปื้ อนของอาหาร แบ่งโดยอาศัยหลักการด้านสุขาภิบาลอาหารออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1.แหล่งปนเปื้ อนโดยตรงขัน้ ต้น (Primary Sources of Contaminants) ได้แก่ การปนเปื้ อนของจุลนิ ทรีย ์ ซึง่ มักจะ
เป็ นแหล่งสะสมของเชื้อโรคทีจ่ ะอาศัยอยู่ในคน ตัวอาหาร สัตว์แมลงนําโรค สิง่ แวดล ้อม เช่น นํา้ ดิน อากาศ และนํา้ เสียเป็ นต้น
1.1 คน (People) แบคทีเรียทีท่ าํ ให้เกิดโรคพบได้ในส่วนต่างๆ ของร่างกายคน เช่น ผิวหนัง มือ หู ในลําคอ และเส้น
ผม เป็ นต้น โดยจะแพร่กระจายจากการสัมผัสทีใ่ บหน้า เส้นผม หรือส่วนต่างๆ ของร่างกายก่อนการประกอบอาหาร แม้ว่าคนเรามี
สุขภาพสมบูรณ์และชําระร่างกายอย่างสะอาดก็อาจเป็ นพาหะของแบคทีเรียและไวรัส จนเกิดแพร่กระจายโรคไปสู ่บุคคลอื่นๆได้
ทัง้ นี้ เกิดจากการมีสุขนิสยั ไม่ดี เช่น การไอและจามโดยไม่ใช่ผา้ ปิ ดปาก จมูก การไม่ล ้างมือหลังจากเข้าห้องส้วม เป็ นต้น
1.2 อาหารดิบ (Raw food) ตัวอย่างเช่น เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก ปลา สัตว์นาํ้ ทีม่ เี ปลือกพวก กุง้ หอย ไข่ และผัก เป็ นต้น
เมื่อสัตว์ถูกฆ่าชําแหละ หนังและเนื้อของสัตว์อาจปนเปื้ อนเชื้อแบคทีเรียที่ทาํ ให้เกิดโรค ซึง่ มีอยู่ตามธรรมชาติในระบบการย่อย
อาหาร แบคทีเรียก็จะกระจายไปทัวชิ
่ ้ นอาหารนัน้ ได้ ถ้าในแหล่งนํา้ นัน้ มีการปนเปื้ อนในมลพิษหรือโลหะหนัก เช่น นํา้ ทิ้งจากโรงงาน
ทีไ่ ม่ได้รบั การบําบัดอย่างถูกวีธี เป็ นต้น สัตว์ประเภทนี้อาจดูดซับแบคทีเรียและจุลนิ ทรียช์ นิดอื่นๆ หรือสารเคมีทม่ี อี นั ตรายเข้าไป
สะสมในร่างกายของสัตว์ได้
1.3 สัตว์นาโรคและสัตว์เลี้ยง (Pests and pets) แมลงนําโรค ได้แก่ แมลงวัน แมลงสาบ เป็ นต้น และสัตว์เลี้ยง เช่น
หนู สุนขั แมว เป็ นต้น สามารถเป็ นพาหะนําเชื้อแบคทีเรียทีเ่ ป็ นอันตรายได้ โดยติดมาตามร่างกายรวมทัง้ ขนสัตว์ ขนนก มูลสัตว์
ไข่ และวัสดุทใ่ี ช้ทาํ รัง ก็สามารถปนเปื้ อนลงในอาหารได้ หากไม่มกี ารป้ องกันทีเ่ หมาะสม
1.4 อากาศและฝุ่ นละออง (Air and dust) อากาศและฝุ่นละอองสามารถเป็ นตัวนําสารเคมีหรือจุลนิ ทรียท์ ท่ี าํ ให้เกิดโรค
ต่างๆ มาปนเปื้ อนกับอาหารทีไ่ ม่มกี ารปกปิ ด
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1.5 น้ า (Water Supply) นํา้ ดื่มนํา้ ใช้ โดยเฉพาะนํา้ ดื่มทีไ่ ม่ได้ผ่านกระบวนการผลิตและฆ่าเชื้ออย่างถูกต้อง เช่น นํา้
จาก แม่นาํ้ ทะเลสาบ และแหล่งนํา้ ขนาดใหญ่ เป็ นต้น สามารถนําเชื้อจุลนิ ทรียท์ ก่ี ่อโรคอาหารเป็ นพิษมาปนเปื้ อนในอาหารได้
1.6 สิ่งสกปรก (Soil) ผักผลไม้ทไ่ี ม่ได้ล ้างให้สะอาด ได้แก่ ผัก เมล็ดธัญพืช เช่น ข้าว และเมล็ดพืช จําพวกถัว่ เป็ นต้น
โดยปกติและจะมีเศษดินและสิง่ สกปรกมาด้วยซึง่ สามารถปนเปื้ อนสูอ่ าหารได้
1.7 เศษอาหาร (Food waste) แบคทีเรียทีอ่ ยู่ในเศษอาหารจะเกิดการปนเปื้ อนสู ่อาหารได้ ถ้าเศษอาหารนัน้ ไม่ได้ถูก
กําจัดอย่างเหมาะสม
2. แหล่งปนเปื้ อนโดยอ้อม (Secondary Sources) ได้แก่ ภาชนะอุปกรณ์ เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเตรียมปรุง บริการและ
เก็บอาหาร และโครงสร้างของสถานทีเ่ ตรียม ปรุง เก็บ และบริการอาหาร
2.1 ภาชนะอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ การออกแบบวัสดุท่ใี ช้ทาํ ภาชนะ และอุปกรณ์มผี ลต่อการปนเปื้ อนของ
สารเคมีลงสู ่อาหาร และขณะเดียวกันอาจจะทําให้เป็ นแหล่งสะสมของเชื้อโรคสิง่ แปลกปลอม หากลา้ งทําความสะอาดไม่ดี ก็จะ
ปนเปื้ อนลงสูอ่ าหารได้เช่นเดียวกัน เช่น เขียงไม้ มักจะเป็ นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและเศษอาหารตกค้าง และหากไม่ผง่ึ ให้แห้งก็จะ
ขึ้นราได้ เป็ นต้น
2.2 พื้น ผนัง เพดาน ของสถานที่/บริเวณ เตรียมปรุงประกอบอาหาร หากทําด้วยวัสดุทท่ี าํ ความสะอาดยาก หรือเป็ น
แหล่งสะสมของสิง่ สกปรกได้งา่ ย ก็มโี อกาสทีจ่ ะทําให้เชื้อโรค สิง่ สกปรก ปนเปื้ อนลงสูอ่ าหารได้
วิเคราะห์กระบวนการตัง้ แต่แหล่งปลูกจนถึงผูบ้ ริโภค(From farm to table)
ห่วงโซ่อาหารเริ่มต้นจากเกษตรกรรม ทัง้ เลี้ยงสัตว์ และเพาะปลูกพืช จากนัน้ จะได้เป็ นผลผลิตทางการเกษตร ซึง่ ต้องมี
การจัดเตรียมเพื่อเป็ นวัตถุดบิ ป้ อนเข้าสู ่กระบวนการผลิตในโรงงานอาหาร หลังจากนัน้ ผลิตภัณฑ์อาหารทีไ่ ด้ ก็จะถูกขนส่งไปที่
ร้านค้า ก่อนจะถึงมือ ผูบ้ ริโภค จะสังเกตได้วา่ ในห่วงโซ่อาหารมีขนั้ ตอนหลายขัน้ ตอนกว่าทีอ่ าหารจะถึงมือผูบ้ ริโภค จึงมีโอกาสทํา
ให้อาหารไม่ปลอดภัยได้
1. เกษตรกรรม
1.1 การเลี้ยงสัตว์ (ฟาร์ม)
สัตว์ทจ่ี ะกลายมาเป็ นอาหารมนุ ษย์ มีโอกาสเกิดอันตรายได้จากอาหารทีส่ ตั ว์กิน ยา วัคซีน วิธีการจัดการในฟาร์ม เป็ น
ต้น ดังเห็นได้จาก ข่าวปัจจุบนั เช่นพบสาร แอนตี้ไบโอติก (antibiotic) ในกุง้ ซึง่ ปนเปื้ อนมาจากยาทีใ่ ช้ในฟาร์มเลี้ยงกุง้ การ
จัดการฟาร์มทีไ่ ม่ดี หรือสารไดออกซินในผลิตภัณฑ์นม หรือ สารอะฟลาท็อกซิน (aflatoxin) ในนม ลว้ นมีสาเหตุมาจากอาหาร
สัตว์ ซึง่ สารเหล่านี้สามารถ ตกค้างจนกระทัง่ สัตว์เหล่านัน้ เป็ นอาหาร จึงควรมีการจัดการด้านความปลอดภัยสําหรับอาหารสัตว์
(Feed Safety) คือ อาหารสัตว์ ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสุขภาพของสัตว์เป้ าหมาย เมือ่ สัตว์เหล่านัน้ ถูกเตรียมเพือ่
บริโภค มนุษย์ตอ้ งไม่ได้รบั อันตรายจากผลิตภัณฑ์เหล่านัน้ นอกจากนี้ยงั ต้องมีการจัดการฟาร์มให้เป็ นไปตามหลัก GAP (Good
Agricultural Practice) ซึง่ ใช้หลักการเดียวกับ GMP
1.2 การเพาะปลูก
ผลผลิตทีเ่ ป็ นพืช ต้องควบคุมให้ได้ผลผลิตมากทีส่ ุด เสียหายน้อยทีส่ ุด เกษตรกรจึงสรรหาวิธีการ มาจัดการซึง่ บางครัง้
เป็ นวิธีการทีไ่ ม่ถูกต้อง เช่นการใช้ ยาฆ่าแมลง จึงควรนําหลัก GMP หรือ GAP มาจัดการ ซึง่ จะทําให้ผลผลิตสู ง โดยไม่ตอ้ งใช้
หรือลดปริมาณการใช้ สารเคมี ยาฆ่าแมลง ทีเ่ ป็ นอันตราย และสามารถเลือกใช้โดยไม่ทาํ ให้ พืช ผัก ผลไม้เหล่านัน้ เป็ นอันตราย
ต่อผูบ้ ริโภค
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2. ผูส้ ง่ มอบวัตถุดิบ
คือผูท้ ท่ี าํ การเตรียมผลผลิตทางการเกษตรเป็ นวัตถุดบิ ก่อนจะส่งเข้ากระบวนการผลิตในโรงงานอาหาร เช่น โรงเชือดไก่
โรงฆ่าหมู โรงชําแหละเนื้อหมู สะพานปลา ผูเ้ ก็บเกี่ยวและดูแลพืชผัก เนื่องจาก ผลผลิตทางเกษตร เป็ นวัตถุทส่ี ามารถเสือ่ มสภาพ
และเน่าเสียได้ ถ้าไม่มกี ารจัดการทีด่ ี ผูส้ ง่ มอบวัตถุดบิ บางราย จึงใช้วธิ ีการทีไ่ ม่ถกู ต้อง เพือ่ ให้วตั ถุดบิ เหล่านัน้ คงสภาพได้ เช่น ใช้
ฟอร์มาลินแช่เพือ่ คงสภาพ ดังนัน้ ผูส้ ่งมอบวัตถุดบิ เหล่านี้ควรทํา GMP เพือ่ ให้มวี ธิ ีการจัดการทีด่ อี ย่างถูกต้องและได้วตั ถุดบิ ที่
ปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค ผูส้ ง่ มอบวัตถุดบิ ยังหมายรวมถึง ผูส้ ง่ มอบบรรจุภณั ฑ์ทใ่ี ช้สมั ผัสอาหารโดยตรงด้วย
3. โรงงานผลิตอาหาร
เป็ นผูท้ าํ หน้าทีแ่ ปรรูปอาหารให้ผูบ้ ริโภค ซึง่ กระบวนการผลิตมีหลายขัน้ ตอน และทุก ขัน้ ตอนสามารถทําให้อาหารเกิด
ความไม่ปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภคได้ เช่น กระบวนการให้ความร้อนทีไ่ ม่มหี ลักเกณฑ์ และวิธีการควบคุมทีถ่ ูกต้อง ก็จะทําให้ผูบ้ ริโภค
เกิดอาหารเป็ นพิษได้
4. การกระจายสินค้า
ผลิตภัณฑ์อ าหารมีหลายประเภท แต่ ละประเภทมีสภาวะการจัดเก็บ และขนส่งที่แตกต่ า งกัน เช่ น การขนส่งที่
อุณหภูมหิ อ้ ง อุณหภูมแิ ช่เย็น อุณหภูมแิ ช่แข็ง และบรรจุภณั ฑ์ท่เี ป็ นภาชนะบรรจุของผลิตภัณฑ์อาหารหลายชนิด ก็มโี อกาส
เสียหายได้งา่ ย ถ้าไม่มกี ารจัดการที่ดีก็จะทําให้อาหารนัน้ ไม่ปลอดภัยได้ เช่น อาหารประเภทที่ตอ้ งแช่เย็น แต่รถขนส่งหรือห้อง
จัดเก็บ มีอุณหภูมหิ อ้ ง จะทําให้เชื้อจุลนิ ทรียเ์ จริญเติบโต เกิด อาหารเป็ นพิษต่อ ผูบ้ ริโภคได้ หรือ ระหว่างขนส่ง ภาชนะบรรจุรวั ่
โดยไม่เห็น ทําให้เชื้อจุลนิ ทรียม์ โี อกาสปนเปื้ อนได้
5. สถานที่จาหน่ ายหรือเตรียมผลิตภัณฑ์อาหาร
ได้แก่ ซุปเปอร์มาเก็ต ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม เป็ นต้น ผูใ้ ห้บริการในสถานทีเ่ หล่านี้ ควรจะมีการจัดการ GMP
ในเรื่องความสะอาด อุณหภูมสิ ภาวะการจัดเก็บ วิธีการเตรียมผลิตภัณฑ์เพือ่ บริโภคอย่างถูกสุขลักษณะ กล่าวโดยสรุปคือ ในห่วง
โซ่อาหารทุกขัน้ ตอนควรทํา GMP
อันตรายที่เกิดจากการปนเปื้ อนของอาหาร
การปนเปื้ อนของอาหารทําให้เกิดอันตรายต่ อสุขภาพร่ างกายของผู บ้ ริโภคได้ ซึ่งอันตรายนัน้ อาจแบ่งออกได้เป็ น 3
ประเภท ได้แก่ อันตรายทางกายภาพ (Physical HaZards) อันตรายทางเคมี (Chemical Hazards) และอันตรายทางชีวภาพ
(Biological Hazards)\
1.อันตรายทางกายภาพ หมายถึง อันตรายที่เกิดจากการมีวตั ถุแปลกปลอมปนอยู่ในอาหารและทําให้ผูบ้ ริโภคได้รบั
บาดเจ็บหรือเกิดความระคายเคือง หรืออาจไปทําให้การทํางานของอวัยวะต่ างๆ ในร่ างกายฉี กขาดหรือทํางานผิดปกติ แหล่ง
อันตรายทางกายภาพมาจากหลายแหล่งด้วยกัน เช่น ปะปนกับวัตถุดิบ การใช้เครื่อ งมือ ที่มคี ุณภาพตํา่ หรือออกแบบไม่ดี เกิด
ความผิดพลาดขึ้นในระหว่างการผลิต เกิดจากข้องบกพร่องในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน เป็ นต้น ตัวอย่างของวัตถุแปลกปลอม
ได้แก่
„ เศษหิน เศษเปลือกไม้ ใบไม้หรือก้านใบไม้จากผลไม้และผัก
„ เศษเปลือกถัว่ สัตว์นาํ้ จําพวกเปลือกแข็ง กุง้ ปู หอย และไข่
„ เกล็ดปลา เศษกระดูกจากสัตว์ปีกและวัว ขนจากสัตว์ปีก
„ กระดาษ เชือก พลาสติกหรือลวดเย็บกระดาษทีม่ าจากการบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร
„ หัวและตัวน็อต สกรู ทีม่ าจากเครื่องจักร หรืออุปกรณ์
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„ เศษแก้ว หรือ เศษกระป๋ อง
„ เครื่องประดับ เส้นผม เศษเล็บ กระดุม เข็ม และทีป่ ิ ดแผล
„ ฝุ่น และละอองสิง่ สกปรกจากอากาศ ขยะ หรือ เศษสิง่ สกปรกจากเครื่องมือหรืออุปกรณ์
„ แมลง ไข่แมลง และมูลสัตว์
2.อันตรายทางเคมี หมายถึง อันตรายที่เกิดจากสารเคมี สามารถเกิดขึ้นได้ทุกขัน้ ตอนของห่วงโซ่อาหาร นับตัง้ แต่การ
เพาะปลูก การเลี้ยง การดุแลหลังการเก็บเกี่ยว การขนส่ง การผลิต/การแปรรูป การบรรจุ การเก็บรักษาและการขนส่งผลิตภัณฑ์
การบริการตลอดจนการบริโภคของผูบ้ ริโภค ทัง้ นี้ อาจเป็ นสารเคมีทต่ี ิดมากับดิน นํา้ สิ่งแวดลอ้ ม หรือปนเปื้ อนมาจากกิจกรรม
ทางการเกษตร หรือเติมลงไปเพือ่ ช่วยในกรรมวิธีการผลิต ชะลอการเน่าเสียตลอดจนเพือ่ ปกปิ ด หรือบดบังความด้อยคุณภาพของ
อาหาร อันเนื่องมาจากความเห็นแก่ได้ของผูข้ าย โดยไม่คาํ นึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่า
เชื้อรา และกําจัดวัชพืช ฮอร์โมนกระตุน้ การเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ ปุ๋ย โลหะหนัก วัตถุเจือปนอาหาร สารปรุงแต่งกลิน่ รส ที่
เป็ นอันตราย ยาปฏิชวี นะ ยาสัตว์ตกค้าง(drug residues) รวมถึงอันตรายจากสารพิษตามธรรมชาติและสารพิษจากเชื้อรา
การปนเปื้ อนของสารเคมีในอาหาร จําแนกออกได้เป็ น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ
2.1 สารเคมีทเ่ี กิดขึ้นเองตามธรรมชาติ(Naturally Occuring chemicals)
สารเคมีเหล่านี้เกิดขึ้นในอาหารทีม่ าจากทัง้ พืชและสัตว์ บ่อยครัง้ ทีพ่ บว่าสารเคมีเกิดขึ้นก่อน หรือเกิดในระหว่างการเก็บ
เกี่ยว หรือภายหลังการเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะสารพิษในเชื้อรา สารพิษจากพืชและสารพิษจากสัตว์
- สารพิษจากเชื้อรา ทีส่ าํ คัญ คือ อะฟลาทอกซิน
- สารพิษจากพืช ได้แก่ เห็ดพิษ,กลอย,มันสําปะหลัง,ลูกเนียง,เมล็ดแสลงใจ เป็ นต้น
- สารพิษจากสัตว์ ได้แก่ พิษในหอย ปลาทะเล ปลาปักเป้ าทะเล ปลาทะเลที่มสี คี ลํา้ ปลาในสกุล combridae และ
Scomberesocidae
2.2 สารเคมีทเ่ี ติมลงในอาหารโดยเจตนา (Interionally Added Chemicals )
สารเคมีเหล่านี้เป็ นสารเคมีทจ่ี งใจเติมลงไปในอาหาร เพือ่ จุดประสงค์บางอย่าง เช่น เปลีย่ นแปลง รส กลิน่ สี การบูดเสีย
และเพือ่ วัตถุประสงค์อน่ื ๆ ด้านการผลิตและจําหน่าย สารเคมีเหล่านี้จะปลอดภัยในการใช้ หากใช้ตามชนิดและปริมาณทีอ่ นุ ญาต
ให้ใช้ แต่ถา้ ใช้อย่างไม่ระมัดระวัง หรือใช้มากเกินไป ก็อาจทําให้เกิดอันตรายแก่ผูบ้ ริโภคได้
สารเคมีทเ่ี ติมลงในอาหารโดยเจตนา อาจแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ
- สารปรุงแต่งอาหาร หรือเครื่องปรุงรสอาหาร เช่น นํา้ ปลา นํา้ ส้มสายชู ซอส ผงชูรส เป็ นต้น
- วัตถุเจือปนในอาหาร ได้แก่ สารที่ทาํ ให้อาหารกรุบกรอบ สารฟอกสีอาหาร ฟอร์มาลิน สารกันรา สารเร่งเนื้อแดง
สารเคมีทเ่ี ติมในอาหารสัตว์ เป็ นต้น
2.3 สารเคมีทเ่ี ติมลงไปในอาหารโดยมิได้เจตนา/หรือเกิดขึ้นโดยบังเอิญ(Unintentionally or Incidentally Added
Chemicals)
สารเคมีอาจเจือปนมากับอาหารโดยมิได้ตงั้ ใจเติมลงไป ทัง้ นี้อาจติดมากับอาหารและเข้าสู ่กระบวนการผลิต หรืออาจติด
มากับบรรจุภณั ฑ์ทน่ี าํ มาใช้บรรจุอาหาร หรืออาจเป็ นการปนเปื้ อนระหว่างกระบวนการผลิต เช่น สารเคมีทาํ ความสะอาด โลหะหนัก
จากหมึกพิมพ์ หรือนํา้ เสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็ นต้น
3.อันตรายทางชีวภาพ หมายถึง อันตรายทีเ่ กิดจากสิง่ มีชวี ติ ทีก่ ่อให้เกิดโรคหรือเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ได้แก่ จุลนิ ทรีย ์
ไวรัส และปาราสิต อันตรายเหล่านี้อาจมาจากวัตถุดบิ หรือจากขัน้ ตอนต่างๆ ของกระบวนการผลิต ซึง่ หากบริโภคอาหารทีม่ กี าร
ปนเปื้ อนจากจุลนิ ทรีย ์ ไวรัว และปาราสิต เข้าไปก็จะทําให้เกิดการเจ็บป่ วยได้
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1. การปนเปื้ อนของจุลนิ ทรียท์ ่ที าให้เกิดโรคเนื่ องจากอาหารเป็ นสื่อ
ก . Staphylococcus จุ ลิน ทรี ย ์พ วก Staphylococcus มัก ทํา ให้เ กิ ด โรคอาหารเป็ น พิษ (Food Poisoning)
Staphylococcus ทีม่ คี วามสําคัญในการทําให้อาหารเป็ นพิษคือ Staphylococcus พิษทีม่ นั สร้างขึ้นแบ่งตามหลักของเซรุ่มวิทยา
ได้เป็ น 6 ชนิด คือ ชนิด A, B, C1, C2, D และ E ความเป็ นพิษของแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันและส่วนใหญ่แลว้ ชนิดทีท่ าํ ให้
เกิดโรคอาหารเป็ นพิษนัน้ มักมาจากชนิดA เกิดการปนเปื้ อนในอาหารจําพวกเนื้อสัตว์ นํา้ นมและผลิตภัณฑ์นาํ้ นม คัสตาร์ด นํา้ สลัด
หรือครีมทาขนมปัง จะมีอาการ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้องปัญหาสําคัญในการป้ องกันเชื้อดังกล่าวคือการทําลายด้วยความร้อนที่
อุณหภูมขิ องนํา้ เดือดสามารถทําลายเชื้อStaphylococcus ได้ แต่ไม่สามารถทําลายพิษของเชื้อนี้
ข . Clostridium botulinum จุลิน ทรียจ์ าํ พวก Clostridium botulinum มักทําให้เ กิด โรคอาหารเป็ น พิษ ที่
เรียกว่า botulism การสร้างพิษของมันจะทําลายระบบประสาทได้ (neurotoxin) แบ่งตามชนิดของการสร้างพิษตามหลักเซรุ่ม
วิทยาได้เป็ น 7 ชนิด คือ A, B, C, D, E, F, และ G ชนิดทีท่ าํ ให้เกิดพิษในมนุ ษย์คือ ชนิด A, B, E,และ F แหล่งของอาหาร
ได้แก่ ดิน ฝุ่นละออง พืช ผัก ผลไม้ อาการของโรคคือ เส้นประสาทรอบนอก จะค่อย ๆถูกทําลายทีละน้อย ๆ กลืนอาหารลําบาก
ตาพร่าฟาง มองเห็นภาพซ้อน ท้องผูก และในทีส่ ุด อาจทําให้เกิดอาการหัวใจล้มเหลว แนวทาง การป้ องกันโรคดังกล่าวคือ การนํา
อาหารมาต้มให้เดือดนานมากกว่า 5 นาที ก่อนทีจ่ ะบริโภค หรือ ไม่นาํ อาหารทีน่ ่าสงสัยมาบริโภค
ค . Clostridium Perfringens สปอร์ของเชื้อสร้างพิษภัยในเซลล์ (Enterotoxin) ทําให้เกิดโรคอาหารเป็ นพิษ แบคทีเรีย
ชนิดนี้ มักพบในอาหารดิบ ดิน นํา้ โสโครก มูลสัตว์ ปนเปื้ อนในอาหารพวกปลา เนื้อ และสัตว์ เมือ่ รับเชื้อเข้าไปในปริมาณประมาณ
หลายล้านตัว ต่ออาหาร 1 กรัม มีอาการตัง้ แต่ ปวดท้อง ท้องเดิน และมีลมอยู่ในกระเพาะ การป้ องกันการเกิดโรค ได้แก่ การนํา
อาหารแช่เย็นโดยเร็ว หรือถ้าจะบริโภคเป็ นอาหารร้อนต้องรักษาอุณหภูมิ ของอาหารให้สูงกว่า 60 องศาเซลเซียสก่อนที่จะนํามา
บริโภคและการปรุงหรือการประกอบอาหารควรจะต้องมีสุขวิทยาทีด่ ี
ง . Mycotoxin พิษของราดังกล่าวเรียกว่า Alfatoxin พิษของ Alfatoxin อาจทําให้ตบั ถูกทําลายอย่างรุนแรง ทําให้มี
เลือดออก ถือเป็ นสารก่อมะเร็ง มีความทนทานต่อความร้อนได้ดี มักพบในอาหารทีม่ สี ารอาหารคาร์โบไฮเดรต อยู่ปริมาณสู ง เช่น
อาหารแป้ ง ข้าว ถัวลิ
่ สง เผือก มัน
จ . Salmonella อาการของโรค คือ มีไข้ตวั ร้อน คลืน่ ไส้ ปวดท้องเกร็ง ท้องเสีย ปวดศีรษะ เวียนศีรษะและอาเจียน มัก
พบเชื้อดังกล่าวในอาหารจําพวก เป็ ด ไก่ นํา้ นม ผลิตภัณฑ์ของนํา้ นม พืชผักต่าง ๆ และมะพร้าวแห้ง
ฉ . Streptococcus เป็ น แบคทีเรียซึ่งทําให้มนุ ษย์เป็ น โรคเจ็บคอ (septic sore throat ) หรือ เป็ นโรคไข้
อีดาํ อีแดง (scarlet fever ) มีอาการคอแดง ทอนซิลอักเสบ กลืนอาหารลําบาก มีไข้สูง ปวดศีรษะ คลืน่ ไส้ อาเจียนมีนาํ้ มูกไหล
บางครัง้ อาจเกิดผืน่ ( ลมพิษ ) พบในอาหารประเภท นม ไอศกรีม กุง้ อบไอนํา้ สลัด คัสตาร์ด พุดดิ้งหรืออาหารทีม่ ไี ข่หรือนมเป็ น
ส่วนผสม วิธีการป้ องกันไม่ให้เกิดโรค ได้แก่ การแช่แข็งอาหารไนปริมาณน้อย ๆทันที การประกอบอาการหรือปรุงอาหารต้องมีสุข
วิทยาทีด่ ี
ช . Vibrio paraheamolyticus พบมากในอาหารทะเล ได้แก่ หอยนางรม กุง้ ปู อาการของโรค คือ ปวดท้อ ง
ท้องเสีย (อุจจาระอาจมีเลือดหรือเยื้อปนเปื้ อนอยู่ ) มักมีอาการคลืน่ ไส้ และอาเจียน มีไข้ตาํ ่ มีอาการหนาวสัน่ ปวดศีรษะ อาการ
ปัสสาวะขัด การป้ องกันไม่ให้เกิดโรคดังกล่าวได้แก่ การปรุงอาหารให้สุกอย่างทัว่ ถึง การแช่เย็นอาหารควรแช่โดยปริมาณน้อย ๆ
ไม่ควรใช้นาํ้ ทะเลล้างอาหารทีต่ อ้ งการบริโภคดิบ และภาชนะอาหาร
2. การเกิดโรคเนื่ องจากอาหารมีหนอนพยาธิ
หนอนพยาธิแบ่งเป็ น 3 ประเภท คือพยาธิตวั แบน พยาธิตวั กลม และพยาธิใบไม้ พยาธิตวั แบนและพยาธิใบไม้สามารถ
ป้ องกันไม่ให้เกิดโรคได้งา่ ยกว่า เพราะสามารถใช้ความร้อนในการทําลาย พยาธิตวั กลมทีน่ บั ว่าเป็ นปัญหาสําคัญทีม่ กั ปนเปื้ อนใน
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อาหาร ได้แก่ ทริคิเนลล่า สไปราลิส (Trichinella spiralis ) เพราะมีความทนทานต่อความร้อนได้สูงมากและมีความสามารถมี
ชีวติ อยู่ในเนื้อเยื้อของสิง่ มีชวี ติ ได้เป็ นเวลายาวนานกว่า
3. การเกิดโรคเนื่ องจากอาหารมีสารพิษหรือสารเคมีเป็ นพิษ
ก . สารพิษที่มีในอาหารโดยธรรมชาติ
อาหารในธรรมชาติมหี ลายชนิดทีม่ สี ารที่ไม่เกิดประโยชน์หรืออาจเกิดโทษต่อมนุ ษย์เป็ นองค์ประกอบ โดยเฉพาะอาหาร
จําพวกพืชหลายชนิดมีสารพิษเป็ นองค์ประกอบอยู่มากบ้าง น้อยบ้างแล ้วแต่ชนิดของอาหารถ้ามีปริมาณมากก็อาจจะทําให้ผูบ้ ริโภค
เข้า ไปถึง ขัน้ ตายได้ใ นทัน ที สารพิษ หรื อ สารเคมีเ ป็ น พิษ ที่ม กั มีอ ยู่ ใ นอาหารจํา พวกพืช ได้แ ก่ สาร Lythylus ทํา ให้เ กิ ด
โรค lythyrism คื อ โรคที่เ กี่ ย วกับ กล า้ มเนื้ อ อ่ อ นแออาจเกิ ด จากอัม พาตได้ อาจมีใ นถัว่ เม็ ด กลม ดิ บ เช่ น ถัว่ ลัน เตาดิ บ
สาร Goitrogens ทีอ่ าจะพบในรากของพืชบางชนิด หรือสารไฮโดรเจนไซนาไนด์อาจพบในอาหารพืชบางชนิด เช่น ในนํา้ มันของ
เมล็ดอัลมอนและในอาหารพืชหลายชนิด ได้แก่ การบริโภคเห็ดป่ าบางชนิด เช่น เห็ดหัวกรวดครีบเขียว เห็ดขี้ควาย เมือ่ บริโภคจะ
มีอาการมึนเมา คลืน่ ไส้ อาเจียน ท้องร่วง ตาลาย ใจสัน่ และอ่อนเพลีย ส่วนอาหารที่มาจากพวกสัตว์ท่มี กั มีสารพิษทําให้เกิด
อันตรายก็มกั จะเป็ นพวกอาหารทะเลอาจมีสารไทอะมิเนส ซึง่ อาจทําลายไทอะมิน ทําให้ร่างกายขาดวิตามินบี 1
ข . การมีสารพิษหรือสารเคมีเป็ นพิษปนเปื้ อนในอาหาร
การปนเปื้ อนนัน้ อาจเกิดตัง้ แต่การเพาะปลูก ตัวอย่างเช่น ในการปลูกผลไม้ทต่ี อ้ งการบริโภค หากมีการใช้ยาฆ่าแมลงจนมี
สารตกค้างของยาฆ่าแมลงอยู่และผูบ้ ริโภคไม่ลา้ งให้สะอาดจนกระทัง่ ไม่มสี ารดังกล่าวแลว้ อาจเกิดอันตรายได้ เช่น ตัวอย่างของ
โรคพิษของสารหนู ซึ่งมีสาเหตุมาจากบริโภคอาหารที่มสี ารตกค้างจากการใช้ยาฆ่าแมลง ซึ่งจะทําให้เกิดอาการท้องเสีย ปวดเบ่ง
เวลาถ่าย และอาเจียนนอกจากนี้สารปนเปื้ อนอาจจะเกิดจากการใช้วตั ถุเจือปนหรือสารปรุงแต่งที่มสี ารพิษหรือสารเคมีเป็ นพิษ
ตัวอย่างเช่นการใช้สารแซ็กคารินแทนนํา้ ตาลเพือ่ เพิม่ ความหวานในอาหารหรือการใช้สยี อ้ มผ้าแทนสีผสมอาหารเหล่านี้ลว้ นแต่ไม่ทาํ
ให้เกิดประโยชน์และยังอาจเกิดโทษหากมีการบริโภคในปริมาณทีอ่ าจทําอันตรายได้
ฉะนัน้ วิธีการทางสุขาภิบาลอาหาร จึงเข้ามามีบทบาทในการควบคุมและป้ องกันอันตรายต่างๆ จากอาหารเพือ่ ให้
ผูบ้ ริโภคได้บริโภคอาหารทีส่ ะอาดปลอดภัย
การสุขาภิบาลอาหาร (Food Sanitation) หมายถึง การบริหารจัดการและควบคุมสิง่ แวดล ้อมรวมทัง้ บุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาหารเพือ่ ทําให้อาหารสะอาด ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค หนอนพยาธิ และ สารเคมีต่างๆ ซึง่ เป็ นอันตราย
หรืออาจจะเป็ นอันตรายต่อยการเจริญเติบโตของร่างกายสุขภาพอนามัย และการดํารงชีวติ ของผูบ้ ริโภค
การบริโภคอาหารทีถ่ กู หลักสุขาภิบาล จึงมิได้หมายความเพียงแค่การบริโภคอาหารสะอาดแล ้วไม่ก่อให้เกิดโรคและโทษ
ในระยะเวลาปัจจุบนั เท่านัน้ แต่ยงั หมายรวมถึงความไม่มพี ษิ ภัยทีเ่ ป็ นโทษหรือก่อให้เกิดโรคในระยะยาวหรือในอนาคตอีกด้วย
การจัดการและควบคุมอาหารให้สะอาด ปลอดภัย ทําได้โดยการควบคุมปัจจัยทีส่ าํ คัญ ทีเ่ ป็ นสาเหตุทาํ ให้อาหารสกปรก
ได้แก่
1. บุคคล
2. อาหาร
3. ภาชนะอุปกรณ์
4. สถานทีป่ รุง ประกอบ และจําหน่ายอาหาร
5. สัตว์ แมลงนําโรค
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สาเหตุทท่ี าํ ให้อาหารไม่ปลอดภัย
- เชื้อโรค, พยาธิ
- พิษของเชื้อโรค
- พิษจากสารเคมี
- พิษจากพืชและสัตว์
- วัตถุแปลกปลอมทีเ่ ป็ นอันตราย

ควบคุมและป้ องกันโดย
วิธีการทางสุขาภิบาลอาหาร

อาหาร
สะอาด

ผูบ้ ริโภค

1. บุคคล
2. อาหาร
3. ภาชนะอุปกรณ์
4. สถานที่ปรุ ง ประกอบ
และจาหน่ายอาหาร
5. สัตว์ แมลงนาโรค

ปัจจัยที่สาคัญ ที่เป็ นสาเหตุทาให้อาหารสกปรก
1.บุคคล หมายถึง ผูส้ มั ผัสอาหาร ได้แก่ ผูป้ รุง ผูเ้ สิรฟ์ ผูจ้ าํ หน่ายอาหาร แม่บา้ นทีป่ รุงอาหารให้สมาชิกในครอบครัว
ต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรู ้ ความเข้าใจในการปฏิบตั ิตวั อย่างถูกต้อง ทัง้ ในเรื่องสุขวิทยาส่วนบุคคลและสุขนิสยั ทีด่ ใี นการประกอบ- ปรุง
อาหาร โดยยึดหลักว่าจะต้องทําให้อาหารสะอาด ปลอดภัย ปราศจากการปนเปื้ อนทุกขัน้ ตอนของการปรุง ประกอบ และจําหน่าย
2. อาหาร หมายถึง อาหารทีน่ าํ มาปรุง ไม่วา่ จะเป็ นอาหารสด เนื้อสัตว์ ผักสด อาหารแห้งหรืออาหารกระป๋ อง จะต้อง
เลือกอาหารทีใ่ หม่ สด สะอาดและปลอดภัย ผลิตจากแหล่งทีเ่ ชื่อถือได้ นอกจากนี้วตั ถุปรุงแต่งอาหาร เช่น นํา้ ปลา นํา้ ส้ม ซีอวิ ๊
เป็ นต้น ต้องเลือกใช้ทถ่ี กู ต้อง มีการรับรองความปลอดภัยจากหน่วยงานราชการ เช่น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ
สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม เป็ นต้น
3.ภาชนะอุปกรณ์ หมายถึง ภาชนะรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ทีใ่ ช้ใส่อาหารหรือหยิบจับอาหารระหว่างการเตรียม การปรุง
ประกอบ และการจําหน่ายอาหาร เช่น จาน ช้อนส้อม ตะเกียบ มีด เขียง หม้อ กระทะ ทีค่ ีบอาหาร เป็ นต้น ต้องสะอาด ทําจาก
วัสดุทป่ี ลอดภัย และเลือกใช้ให้ถกู ต้องเหมาะสมกับอาหารแต่ละชนิดเพราะภาชนะอุปกรณ์บางชนิด อาจทําให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพได้หากใช้ไม่ถกู ต้อง นอกจากนี้การล้างการเก็บภาชนะอุปกรณ์ทถ่ี กู ต้อง ก็มสี ว่ นทีจ่ ะทําให้อาหารสะอาด ปลอดภัย ไม่ถกู
ปนเปื้ อนเชื้อโรคได้
4.สถานที่ปรุง ประกอบ และจาหน่ ายอาหาร หมายถึง บริเวณทีเ่ ตรียม ปรุง ประกอบ จําหน่ายอาหาร รวมถึงบริเวณที่
รับประทานอาหารด้วย บริเวณทีเ่ ตรียม ปรุง ประกอบ จําหน่ายอาหาร ควรจัดให้สะอาดเป็ นระเบียบ สะดวกต่อการทํางาน ไม่นาํ
วัตถุมพี ษิ ซึง่ เป็ นอันตราย เช่น สารเคมีกาํ จัดแมลงและศัตรู พชื มาเก็บไว้ในบริเวณนี้เด็ดขาด มีการระบายอากาศทีด่ ี โดยมีปล่อง
ระบายควัน กลิน่ จากกระประกอบอาหาร มีบอ่ ดักไขมัน จัดทําท่อระบายนํา้ ทิ้งทีถ่ กู ต้องตามหลักวิชาการ มีหอ้ งส้วม และที่
ปัสสาวะ ให้พอเพียงสําหรับการ บริการลูกค้าและทําความสะอาดอยู่เสมอ บริเวณทีจ่ าํ หน่ายอาหารหรือรับประทานอาหาร ก็ควร

สุขภาพดี
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ล ้างทําความสะอาดอยู่เสมอ เช่นกัน
5.สัตว์ แมลงนาโรค หมายถึง หนู แมลงวัน แมลงสาบ มด รวมทัง้ สัตว์เลี้ยงเช่น สุนขั แมว นก ฯลฯ ซึง่ สามารถนําเชื้อ
โรคต่างๆ มาปนเปื้ อนในอาหาร และภาชนะอุปกรณ์ได้ ดังนัน้ จึงต้องมีการควบคุมและป้ องกันโดยการจัดสภาพแวดล ้อม ของ
สถานที่ ให้สะอาดเป็ นระเบียบ เพือ่ ไม่ให้เป็ นแหล่งทีอ่ ยู่อาศัยของสัตว์ แมลงนําโรค และการใช้สารเคมีกาํ จัด จะต้องระมัดระวัง
เป็ นกรณีพเิ ศษ
การจัดการและควบคุมปัจจัยทัง้ 5 ทีก่ ล่าวมาข้างต้น ซึง่ เป็ นสาเหตุทท่ี าํ ให้อาหารสกปรก ต้องอาศัยความร่วมมือของภาคี
เครือข่ายทีเ่ กี่ยวข้อง ได้แก่
1. เจ้าหน้าที่ หมายถึง Food Inspector (เจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่ หรือเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขซึง่ รับผิดชอบงานสุขาภิบาลอาหาร)
หรือเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ ทีม่ หี น้าทีใ่ นการจัดการอบรมให้ความรูแ้ ก่ผูป้ ระกอบการค้าอาหาร ตรวจสอบ แนะนํา ควบคุม กํากับและเฝ้ า
ระวัง ให้ผูป้ ระกอบการค้าอาหารปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดกฏเกณฑ์ทางวิชาการ ทีร่ ะบุไว้ตามกฎหมาย ทัง้ ยังมีหน้าทีเ่ ผยแพร่ความรู ้
ให้แก่กลุม่ ผูบ้ ริโภค ให้มคี วามรูแ้ ละรูจ้ กั พิทกั ษ์สทิ ธิของผูบ้ ริโภค หากมีเรื่องร้องเรียนจากผูบ้ ริโภค เจ้าหน้าทีก่ ็ตอ้ งรีบดําเนิ นการ
แก้ไข ให้ผูป้ ระกอบการค้าอาหารดําเนินการให้ถกู ต้อง เพือ่ ความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
2.ผูป้ ระกอบการด้านอาหาร หมายถึง ผูป้ รุง ประกอบ จําหน่ายอาหาร รวมทัง้ บุคคลทุกคนทีม่ หี น้าทีเ่ กี่ยวข้องกับกิจการ
ด้านอาหาร เช่น ผูล้ ้างภาชนะอุปกรณ์ ต้องปฏิบตั ใิ ห้ได้มาตรฐาน หรือข้อกําหนดทีท่ างราชการได้กาํ หนดไว้ หากปฏิบตั ไิ ด้ถกู ต้อง ก็
จะได้การรับรองทางราชการ และเพือ่ ความเข้มแข็งของผูป้ ระกอบการด้านอาหาร ก็อาจมีการรวมตัวเป็ นชมรม สมาคม เพือ่ รวมกัน
ดําเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้ าหมายของทางราชการ
3. ผูบ้ ริโภค หมายถึง ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ซึง่ ต้องมีความรูใ้ นเรื่องการเลือกบริโภคอาหารทีส่ ะอาดปลอดภัย จาก
สถานทีท่ ไ่ี ด้มาตรฐาน และทําหน้าทีเ่ ป็ น Food Spy (สายลับอาหารปลอดภัย) หากพบปัญหาจากสถานทีผ่ ลิต หรือผูป้ รุง-ประกอบ
4. คานิ ยามที่เกี่ยวข้อง
ระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร หมายถึงการจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารทีป่ ระกอบด้วยกระบวนงานการรับรองสถาน
ประกอบกิจการ กระบวนงานการพัฒนาศักยภาพผูส้ มั ผัสอาหาร กระบวนงานการร้องเรียน กระบวนงานการเฝ้ าระวังและ
กระบวนงานการสือ่ สารสาธารณะด้านสุขาภิบาลอาหาร
สถานประกอบกิจการหมายถึง ร้านอาหาร แผงลอยจําหน่ายอาหารทัว่ ไป แผงลอยจําหน่ายอาหารในตลาด ตลาดทุก
ประเภท โรงอาหารในหน่วยงานต่างๆ
ตลาดหมายถึง สถานทีซ่ ง่ึ ปกติจดั ไว้ให้ลูกค้าใช้เป็ นทีช่ มุ นุม เพือ่ จําหน่ายอาหารอันมีสภาพเป็ นของสด ประกอบหรือ
ปรุงแล ้ว หรือสินค้าประเภทอืน่ ทัง้ ทีจ่ าํ หน่ายเป็ นประจําหรือเป็ นครัง้ คราวหรือตามวันทีก่ าํ หนด ซึง่ อาจเป็ นตลาดทีม่ โี ครงสร้างถาวร
หรือไม่มโี ครงสร้างถาวร
ร้านจาหน่ ายอาหาร หมายถึง อาคารทีจ่ ดั ไว้เพือ่ ประกอบอาหาร หรือปรุงอาหารจนสําเร็จ และจําหน่ายให้แก่ผูซ้ ้อื สามารถ
บริโภคได้ทนั ที ซึง่ ครอบคลุมถึงภัตตาคาร สวนอาหาร ห้องอาหารในโรงแรม และศูนย์อาหาร บางครัง้ อาจใช้คาํ ว่าร้านอาหาร
แผงลอยจาหน่ ายอาหารหมายถึง แคร่ แท่น โต๊ะ แผง รถเข็น หรือ พาหนะอืน่ ใดทีข่ ายอาหาร เครื่องดืม่ นํา้ แข็งโดยตัง้
ประจําที่
สถานที่จาหน่ ายอาหารหมายถึง อาคาร สถานที่ หรือ บริเวณใดๆทีม่ ใิ ช่ทห่ี รือทางสาธารณะทีจ่ ดั ไว้เพือ่ ประกอบอาหาร
หรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหน่ายให้แก่ผูซ้ ้อื สามารถบริโภคได้ทนั ที ทัง้ นี้ไม่วา่ จะเป็ นการจําหน่ายโดยจัดให้มบี ริเวณทีน่ งั ่
รับประทานหรือนําไปบริโภคทีอ่ น่ื ก็ตาม ได้แก่ ร้านอาหาร ภัตตาคาร สวนอาหาร ร้านอาหารในส่วนราชการสถานทีศ่ ึกษา เป็ นต้น
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สถานที่สะสมอาหารหมายถึง อาคาร สถานที่ หรือ บริเวณใดๆ ทีม่ ใิ ช่ทห่ี รือทางสาธารณะ ทีจ่ ดั ไว้สาํ หรับเก็บอาหารอันมี
สภาพเป็ นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอืน่ ใดซึง่ ผูซ้ ้อื ต้องนําไปประกอบหรือปรุงเพือ่ บริโภคในภายหลัง(ตามพรบ.
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ฉบับแก้ไข จะรวมถึง ยานพาหนะด้วย)ได้แก่ ซุปเปอร์มาร์เกต มินิมาร์ท ร้านขายของชํา
ซุปเปอร์มาร์เก็ตหมายถึง สถานทีเ่ ก็บ เตรียม และจําหน่ายสินค้าต่างๆ ทัง้ สินค้า อุปโภคและบริโภค มีพ้นื ทีม่ าก มีการ
สะสมและจําหน่ายสินค้าในปริมาณมาก จําหน่าย สินค้าทัง้ แบบขายส่งและขายปลีก มีการจัดวางสินค้าแยกตามประเภท เช่น
อาหาร เครื่องดืม่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้ า เครื่องนอน เป็ นต้น ผูบ้ ริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ หลากหลายชนิด โดย
ซูเปอร์มาร์เก็ตบางแห่งมีขนาดใหญ่ อาจมีการจัดแบ่งพื้นทีเ่ พือ่ การจําหน่ายสินค้าในลักษณะอืน่ เช่น ร้านอาหาร ศูนย์อาหาร
ร้านค้ารายย่อย เป็ นต้น ตัวอย่างซูเปอร์มาร์เก็ตในพื้นทีก่ รุงเทพมหานคร ได้แก่ โลตัส บิก๊ ซี แม็คโครท็อปส์ฟ้ ดู แลนด์ ฯลฯ
ร้านมินิมาร์ท หรือร้านสะดวกซื้อหมายถึง สถานทีเ่ ก็บ เตรียม และจําหน่าย สินค้าต่างๆ ทัง้ สินค้าอุปโภคและบริโภค มี
พื้นทีก่ ารสะสมและจําหน่ายสินค้าไม่มากนัก มีการสะสมและจําหน่ายสินค้าในปริมาณน้อย เป็ นการจําหน่ายสินค้าในลักษณะการ
ขายปลีก มักเป็ นสินค้าจําเป็ นทีต่ อ้ งการในปริมาณน้อย สะดวกซื้อ มีการจัดวางสินค้าแยกตาม ประเภท เช่น อาหารพร้อมบริโภค
เครื่องดืม่ กระดาษชําระ หนังสือพิมพ์
ผูป้ ระกอบกิจการ หมายถึง เจ้าของกิจการ ผูจ้ ดั การ ผูด้ ูแลร้านอาหาร ผูด้ ูแลกิจการ
ผูด้ าเนิ นกิจการ หมายถึง ผูเ้ ป็ นเจ้าของ หรือบุคคลทีเ่ รียกชื่ออย่างอื่น ซึง่ รับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนัน้
ผูส้ มั ผัสอาหารหมายถึงผูเ้ กี่ยวข้องกับกระบวนการทําประกอบ ปรุง บริการ รวมถึงกิจกรรมใดๆทีม่ กี ารสัมผัสอาหารใน
ขัน้ ตอนใดๆก็ตามในกระบวนการ เช่น เจ้าของแผงลอย ผูเ้ ตรียมอาหาร ผูป้ รุงผูเ้ สิรฟ์ ผูจ้ าํ หน่ายอาหาร ผูท้ าํ ความสะอาดภาชนะ
อุปกรณ์ของร้านอาหาร และ แผงลอยจําหน่ายอาหาร
อาหารปรุงสาเร็จ หมายถึง อาหารทีผ่ ่านกระบวนการปรุงประกอบพร้อมบริโภคได้ทนั ที
ราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมือง
พัทยา หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อืน่ ทีก่ ฎหมายกําหนดให้เป็ นราชการส่วนท้องถิน่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) หมายถึง เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล องค์การบริหารส่วนตําบล
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อืน่ ทีก่ ฎหมายกําหนด
ข้อกาหนดท้องถิ่น หมายถึง ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือข้อบังคับซึง่ ตราขึ้นหรือออกโดยราชการส่วนท้องถิน่
เจ้าพนักงานท้องถิ่น หมายถึง ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับเขตกรุงเทพมหานคร, นายกเมืองพัทยา สําหรับเขต
เมืองพัทยา, นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล, นายกองค์การบริหารส่วนตําบล สําหรับเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
เจ้าพนักงานสาธารณสุข หมายถึง บุคคลซึง่ ดํารงตําแหน่งทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุขแต่งตัง้ ให้เป็ นเจ้า
พนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535
การขออนุ ญาต หมายถึง กิจการทีผ่ ูด้ าํ เนินการจะต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน่ ก่อนดําเนินงาน หากยังไม่ได้รบั
อนุญาตยังไม่สามารถดําเนินการได้ ซึง่ ได้แก่กจิ การทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ตลาด ร้านอาหารพื้นทีเ่ กิน 200 ตารางเมตร แผง
ลอยจําหน่ายอาหาร
การแจ้งหมายถึง กิจการทีผ่ ูด้ าํ เนินการจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเมือ่ จะดําเนินกิจการโดยไม่ตอ้ งขออนุญาตก่อน
ดําเนินงาน เพียงแต่แจ้งก็สามารถดําเนินกิจการได้ทนั ที ซึง่ ได้แก่ ร้านอาหารพื้นทีไ่ ม่เกิน 200 ตารางเมตร
เกณฑ์ หมายถึง แนวทางการปฏิบตั ทิ ไ่ี ด้ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์จากนักวิชาการและผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขา
นัน้ ๆ เช่น เกณฑ์อาหารสะอาดรสชาติอร่อย เกณฑ์กว๋ ยเตีย๋ วอนามัย เป็ นต้น
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เกณฑ์การขออนุ ญาต / การแจ้ง หมายถึง แนวทางการปฏิบตั ทิ ไ่ี ด้ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์จากเจ้า
พนักงานท้องถิน่ / เจ้าพนักงานสาธารณสุข ในการออกข้อกําหนดหรืออาจรวมทัง้ ข้อกําหนดขัน้ พื้นฐานตามกฎหมายซึง่ ต้องผ่าน
เกณฑ์จงึ อนุญาตหรือรับรองการแจ้งหรืออาจใช้เกณฑ์ตามมาตรฐาน / ข้อกําหนดของกรมอนามัยเป็ นเกณฑ์การขออนุญาต / การ
แจ้ง หรือใช้เกณฑ์การรับรองตามการรับรองต่างๆ เช่น Clean Food Good Taste, 5 ดาว เป็ นเกณฑ์การขออนุญาต/แจ้ง
มาตรฐาน หมายถึง เกณฑ์ทม่ี กี ารใช้ ตรวจสอบ ประเมินผล ปรับปรุงอย่างเป็ นระบบถูกต้องตามหลักวิชาการ จนเป็ นที่
เชื่อถือและยอมรับในระดับสากล (ประเทศ) เช่น มาตรฐานโรงอาหาร มาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว มาตรฐาน
ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เป็ นต้น
หลักสูตร หมายถึง แนวทางการจัดการศึกษาผ่านกระบวนการการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามรู ้
ความสามารถตามวัตถุประสงค์ ซึง่ ผ่านการทดสอบและประเมินผลแล ้ว
คู่มือ หมายถึง เอกสาร/อุปกรณ์/สือ่ ทีแ่ สดงรายละเอียดหรือขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานเฉพาะเรื่องเพือ่ ให้ผูป้ ฏิบตั ิงานทําได้
ถูกต้อง อย่างเป็ นขัน้ ตอน
ภาคีเครือข่าย หมายถึง กลุม่ หรือองค์กรหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนทีม่ สี ว่ นร่วมในการทํากิจกรรมหรือ
สนับสนุนการทํากิจกรรม เพือ่ การดําเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล ้อม
การพัฒนา หมายถึง การเปลีย่ นแปลงอย่างมีกระบวนการ โดยมีจดุ มุง่ หมาย
การพัฒนาศักยภาพ หมายถึง การพัฒนาเพิม่ พูนความรูค้ วามเข้าใจ ทักษะ ความชํานาญ และความสามารถในการ
ปฏิบตั หิ น้าที่ รวมทัง้ การพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
การฝึ กอบรม หมายถึง กิจกรรมทีม่ งุ่ เน้นสร้างความรูค้ วามเข้าใจ ทักษะ และแนวคิดใหม่ ให้กบั บุคลากร/ผูป้ ระกอบ
กิจการ/ผูส้ มั ผัสอาหาร เพือ่ นําไปพัฒนาการปฏิบตั งิ านให้ได้ประสิทธิภาพดียง่ิ ขึ้น
การเฝ้ าระวังด้านสุขาภิบาลอาหาร หมายถึง การเฝ้ าดู การสังเกตติดตามสิง่ ทีส่ นใจหรือประเด็นทีเ่ ป็ นปัญหาหรือคาดว่า
จะเป็ นปัญหาเกี่ยวกับ อาหารปรุงสําเร็จ ผูส้ มั ผัสอาหาร ภาชนะทีใ่ ช้กบั อาหาร สถานประกอบกิจการด้านอาหาร สิง่ ทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ความสะอาดของอาหาร สารปนเปื้ อน/เชื้อโรคทีป่ นเปื้ อนในอาหาร อย่างต่อเนื่อง เป็ นระบบ รวดเร็ว และนําข้อมูลมาเพือ่ ดําเนินการ
ป้ องกันและแก้ปญั หาความไม่สะอาดปลอดภัยของอาหาร
กิจกรรม 11.1.1
อธิ บายความหมายของ “การสุ ขาภิบาลอาหาร”
แนวตอบกิจกรรม 11.1.1
การสุขาภิบาลอาหาร (Food Sanitation) หมายถึง กระบวนการจัดการและควบคุมอาหาร ภาชนะอุปกรณ์ ผูส้ มั ผัส
อาหาร และสภาพแวดล ้อมทีเ่ กี่ยวข้องในทุกกิจกรรมตัง้ แต่ การเตรียมวัตถุดบิ การขนส่ง การปรุง การเก็บรักษา การถนอมอาหาร
และการจําหน่ ายอาหาร เพื่อทําให้อาหารสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อโรค หนอนพยาธิ สารเคมีต่าง ๆ ที่เป็ นอันตรายหรืออาจเป็ น
อันตรายต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย สุขภาพอนามัย และการดํารงชีวติ ของผูบ้ ริโภค
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เรื่องที่ 11.1.2
โรคและอันตรายทีเ่ กิดจากอาหาร
อาหารทีร่ บั ประทานจะเกิดประโยชน์ต่อร่างกายเมือ่ อาหารนัน้ สะอาด ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ แต่ถา้ เรา
บริโภคอาหารทีป่ นเปื้ อนสิง่ ทีเ่ ป็ นอันตราย (Food Hazards) เช่น เชื้อโรค พยาธิ สารเคมี และสิง่ ปลอมปนต่าง ๆ เข้าไปในร่างกาย
อาจจะก่อให้เกิดการเจ็บป่ วย หรือเป็ นพิษภัยต่อสุขภาพของผูบ้ ริโภคได้ โดยจะมีระดับความรุนแรงมากน้อยเพียงใดนัน้ ขึ้นอยู่กบั
ชนิดและปริมาณของอันตรายในอาหาร โดยทัว่ ไปสามารถแบ่งประเภทของอันตรายในอาหารออกได้เป็ น 3 ประเภท คือ อันตราย
ทางกายภาพ อันตรายทางเคมี และอันตรายทางชีวภาพ
1. อันตรายทางกายภาพ (Physical Hazards)
อันตรายทางกายภาพ หมายถึง อันตรายที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่มีวตั ถุ สิ่งปลอมปน หรือสิ่งแปลกปลอมที่
ก่อให้เกิดการบาดเจ็บในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้เช่น เกิดบาดแผลจากสิ่งปนเปื้ อนที่มคี ม ฟันหักจากสิ่งปนเปื้ อนที่เป็ นของแข็ง และ
การอุดตันทางเดินอาหารทําให้หายใจไม่สะดวก (บางครัง้ อาจจําเป็ นต้องผ่าตัดเอาสิง่ ปนเปื้ อนนัน้ ๆ ออก) เป็ นต้น
ตัวอย่างของสิง่ ปนเปื้ อนทีท่ าํ ให้เกิดอันตรายทางกายภาพ มีดงั นี้เช่น
- เศษไม้ กระดาษ เชือก แก้ว กรวด ทราย โลหะ พลาสติก และลวดเย็บกระดาษ
- เศษเปลือกถัว่ ไข่ และสัตว์นาํ้ จําพวกเปลือกแข็ง กุง้ ปู หอย
- เกล็ดปลา เศษกระดูกจากสัตว์ปีกและวัว ขนจากสัตว์ปีก
- หัวและตัวน็อต สกรู ทีม่ าจากเครื่องจักร หรืออุปกรณ์
- เครื่องประดับ เส้นผม เศษเล็บ กระดุม เข็ม และทีป่ ิ ดแผล
- แมลง ไข่แมลง และมูลสัตว์
การปนเปื้ อนของสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้ เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ติดมากับวัตถุดิบ การชํารุดแตกหักของภาชนะ
บรรจุและวัสดุหอ่ หุม้ อาหาร อุปกรณ์เครื่องมือและวิธีการผลิตไม่เหมาะสม และการปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่ถกู สุขลักษณะของผูส้ มั ผัสอาหาร
การควบคุมการปนเปื้ อนหรือลดอันตรายทางกายภาพ อาจกระทําได้หลายวิธี เริ่มจากการคัดเลือกวัตถุดบิ
การจัดให้มมี าตรการตรวจสอบและคัดแยกสิง่ แปลกปลอม เช่น เครื่องตรวจโลหะ การปรับเปลีย่ นวิธีการทีก่ ่อให้เกิดความเสีย่ ง
ต่อการปนเปื้ อนสูง และการฝึ กอบรมผูส้ มั ผัสอาหาร เป็ นต้น
2. อันตรายทางเคมี (Chemical Hazards)
อันตรายทางเคมี หมายถึง อันตรายทีเ่ กิดจากการบริโภคอาหารทีป่ นเปื้ อนสารเคมีทเ่ี ป็ นพิษหรือเป็ นอันตรายต่อ
ผูบ้ ริโภค สารเคมีทป่ี นเปื้ อนในอาหารมีทม่ี าจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้ พิษทีม่ อี ยู่ในพืชและสัตว์ตามธรรมชาติ สารเคมีทป่ี นเปื้ อนใน
อาหาร และสารเคมีทเ่ี จตนาเติมลงไปเพือ่ ปรุงแต่งหรือถนอมอาหาร
2.1 พิษทีม่ อี ยู่ในพืชและสัตว์ตามธรรมชาติ
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พืชและสัตว์บางชนิดอาจมีส่วนประกอบที่มีพิษอยู่ในตัวของมันเองโดยธรรมชาติ บางชนิดได้รบั พิษสะสมอยู่ในตัว
เนื่องมาจากสิ่งแวดลอ้ มที่อยู่หรืออาหารที่กินเข้าไป ถ้าคนนําพืชและสัตว์ไปกินก็จะได้รบั อันตรายจากพิษที่มอี ยู่ในพืชและสัตว์
เหล่านัน้ โดยรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ได้ พืชและสัตว์ตามธรรมชาติทม่ี พี ษิ มีหลายชนิดดังแสดงตัวอย่างในตารางที่ 11.1
ตารางที่ 11.1 พิษทีม่ อี ยู่ในพืชและสัตว์ตามธรรมชาติ
ชนิดของพืชและสัตว์
พิษ
เห็ดพิษ หรือ เห็ดเมา
phalloidine, muscarine

กลอยดิบ

dioscorine, diosgenine

มันสําปะหลังดิบ

cyanide

เมล็ดละหุง่
แมงดาทะเล

ricin

ปลาปักเป้ า

tetrodotoxin (TTX)

คางคก

digitalis

tetrodotoxin (TTX),
anhydro tetrodotoxin

อันตราย
ปวดท้อง คลืน่ ไส้ อาเจียน อุจจาระเหลวเป็ นนํา้
บางครัง้ อาจมีเลือดปนออกมา ในรายทีร่ ุนแรงอาจ
เสียชีวติ ได้
ทําให้เกิดอาการคันคอ คลืน่ ไส้ อาเจียน วิงเวียน ใจ
สัน่ เหงือ่ ออก ตาพร่า ชีพจรเต้นเร็วละเบา อึดอัด ตัว
เย็น และหมดสติได้
คลืน่ ไส้ อาเจียน ปวดท้องอย่างรุนแรง ชาตามปลาย
มือปลายเท้า แขนขาไม่มแี รง ใจสัน่ บางรายอาจชัก
หมดสติ หายใจล้มเหลว และตายได้
ทําให้เกิดโรคโลหิตเป็ นพิษ และตายได้
มีอาการชาทีร่ มิ ฝี ปาก ลิ้น ปลายนิ้วมือนิ้วเท้า อาเจียน
เวียนศีรษะ ยืนนัง่ ไม่ได้ เป็ นอัมพาตทีก่ ล้ามเนื้อกะบัง
ลมและกล ้ามเนื้อหัวใจ และอาจถึงตายได้
มีอาการชาทีร่ มิ ฝี ปากและลิ้น คลืน่ ไส้ อาเจียน เวียน
ศีรษะ อ่อนเพลีย เดินไม่ไหว และถึงตายได้
คลืน่ ไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ วิงเวียน ท้องเดิน ใจสัน่
หมดสติ และอาจถึงตายได้

ทีม่ า : สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํา้ กรมอนามัย, 2557
2.2 สารเคมีทเ่ี จตนาเติมลงไปในอาหาร
สารเคมีทเ่ี ติมลงไปในอาหาร แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1) สารปรุงแต่งอาหาร หรือเครื่องปรุงรส เช่น นํา้ ปลา นํา้ ส้มสายชู ซอส ผงชูรส เป็ นต้น
อันตรายของสารปรุงแต่งอาหาร เกิดจากการนําสารเคมีทห่ี า้ มใช้ในอาหารมาใส่เพือ่ ปลอมปนในสารปรุงแต่งรสนัน้ ๆ
2) วัตถุเจือปนอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 119 (พ.ศ.2532) หมายถึง วัตถุทต่ี ามปกติมไิ ด้ใช้เป็ น
อาหาร และไม่ได้ใช้เป็ นส่วนประกอบที่สาํ คัญของอาหาร ไม่ว่าวัตถุนนั้ จะมีคุณค่ าทางโภชนาการหรือไม่ก็ตาม แต่ใช้เจือปนใน
อาหารเพือ่ ประโยชน์ทางเทคโนโลยีการผลิต การบรรจุการเก็บรักษา หรือการขนส่ง ซึง่ มีผลต่อคุณภาพหรือมาตรฐาน หรือลักษณะ
ของอาหาร ปัจจุบนั มีการใช้วตั ถุเจือปนในอาหารกันอย่างแพร่หลาย ในวัตถุประสงค์ต่างๆ กัน เช่น เพือ่ ลดการเสือ่ มคุณภาพอาหาร
ช่วยให้คงสภาพสมํา่ เสมอตามความต้องการของผูบ้ ริโภคอาหารนัน้ วัตถุเจือปนในอาหารหากใช้ปริมาณมากเกินไปก็จะทําให้เกิด
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อันตรายต่อร่างกาย หรืออาจจะได้รบั พิษสะสมจากสารเคมีบางชนิดได้ และบางอย่างก่อให้เกิดอันตรายกับร่างกายอย่างรุนแรงได้
วัตถุเจือปนในอาหารจึงเป็ นอาหารที่ตอ้ งมีการควบคุมหรือเป็ นอาหารควบคุมเฉพาะตาม พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522 บางชนิด
อนุญาตให้ใช้ได้ในปริมาณทีจ่ าํ กัด (กําหนดปริมาณการใช้) บางชนิดใช้ได้ตามปริมาณทีเ่ หมาะสม (ไม่กาํ หนดปริมาณการใช้) และ
บางชนิดห้ามใช้ในอาหารเด็ดขาด
ตัวอย่างของสารเคมีทไ่ี ม่อนุญาตให้ใส่ในอาหารแสดงในตารางที่ 11.2

ตารางที่ 11.2 สารเคมีทไ่ี ม่อนุ ญาตให้ใส่ในอาหาร
สาร
นํา้ ประสานทอง
(บอแรกซ์ ผงกรอบ)

โซเดียมเบตาฟอสเฟต

สียอ้ มผ้า

วัตถุประสงค์ในการนํามาใช้
ทําลูกชิ้นให้กรอบ
ทําให้แป้ งมีลกั ษณะกรุบ (ในเต้าทึง)ทําหมู
ยอให้กรอบ
ปนปลอมในผงชูรส (ซึง่ สังเกตลักษณะได้
โดยเกล็ดคล ้ายแผ่นเศษกระจก อาจเป็ น
ก้อนเล็กสีขาว)
ปนปลอมในผงชูรสสังเกตลักษณะได้ โดย
เกล็ดจะมีลกั ษณะหัวท้ายมน บางกว่า ใส
เป็ นมันคล ้ายกระจก
ผสมอาหารให้มสี สี วยงาม ชวนรับประทาน

อันตราย
เป็ นอันตรายต่อระบบทางเดินอาหาร ระบบสมอง
ซึง่ อาจทําให้มอี าการ คล ้ายเยือ่ หุม้ สมองอักเสบ
และทีร่ ุนแรงมาก คือเป็ นอันตรายต่อไตจะทําให้
เกิดไตพิการและตายได้ถา้ ได้รบั สารนี้ ในปริมาณ
มากและเป็ นเวลานาน
ทําให้ทอ้ งร่วง

โรคกระเพาะอาหารและลําใส้
เป็ นสาเหตุการเกิดโรคมะเร็ง เช่นมะเร็งตับ มะเร็ง
กระเพาะปัสสาวะ
กรดซาลิไซลิค
สารกันบูด
เป็ นอันตรายต่อระบบทางเดินอาหารอย่างมาก
โดยอาจทําให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร เป็ นพิษ
ต่อระบบประสาทหรือมีอาการแพ้เป็ นแผล ตามตัว
โซเดียมคาร์บอเนต(โซดา ทําให้เนื้อนุ่ม
กัดเยือ่ บุอ่อนของระบบทางเดินอาหาร เกิดอาการ
ซักผ้า)
คลืน่ ไส้อาเจียน ท้องร่วง อาจรุนแรงถึงตายได้
ทีม่ า : http://edtech.kku.ac.th/~s49321275011/495050331-6/sc31-8-5.htm
2.3 สารเคมีทป่ี นเปื้ อนในอาหาร
สารเคมีทป่ี นเปื้ อนในอาหารโดยไม่เจตนา ได้แก่ สารเคมีตกค้างในสิง่ แวดลอ้ ม การใช้ภาชนะสัมผัสอาหารไม่เหมาะสม
ทําให้สารเคมีทเ่ี ป็ นส่วนประกอบในภาชนะนัน้ ๆ ปนเปื้ อนในอาหาร และสารก่อมะเร็งทีเ่ กิดจากการให้ความร้อนแก่อาหาร เป็ นต้น
สารเคมีเหล่านี้เมือ่ เข้าสูร่ ่างกาย อาจถูกเปลีย่ นแปลงโดยกระบวนการทางชีวเคมีทาํ ให้เกิดเป็ นพิษมากขึ้นหรือน้อยลงได้ บางส่วนก็
จะถูกขับออกจากร่างกาย แต่ก็มสี ่วนหนึ่งทีเ่ ข้าไปสะสมอยู่ตามอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย ดังนัน้ ในกรณีทไ่ี ด้รบั สารเคมีจากการ
บริโภคเข้าไปปริมาณครัง้ ละน้อย ๆ เป็ นระยะเวลานาน สารเคมีเหล่านี้ก็จะเข้าไปสะสมในร่างกายและก่อให้เกิดอันตรายเรื้อรังได้
สําหรับในรายทีไ่ ด้รบั สารเคมีเข้าไปปริมาณมากก็จะทําให้เกิดอันตรายเฉียบพลัน
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สารเคมีตกค้างในสิง่ แวดล ้อม อาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ เช่น การใช้ป๋ ยุ สารกําจัดศัตรูพชื และสารกระตุน้
การเจริญเติบโต รวมทัง้ การทิ้งของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็ นต้น สารเคมีเหล่านี้มโี อกาสเข้าสูห่ ว่ งโซ่อาหารและสะสมในพืช
และสัตว์ เมือ่ คนกินพืชและสัตว์เป็ นอาหารก็อาจได้รบั อันตรายได้ โดยในกรณี ทไ่ี ด้รบั สารเคมีเข้าไปปริมาณมากก็จะทําให้เกิด
อันตรายเฉี ยบพลัน แต่ถา้ บริโภคเข้าไปปริมาณครัง้ ละน้อย ๆ เป็ นระยะเวลานาน สารเคมีเหล่านี้ก็จะเข้าไปสะสมในร่างกายและ
ก่อให้เกิดอันตรายเรื้อรังได้
การใช้ภาชนะสัมผัสอาหารไม่เหมาะสม อาจทําให้สารเคมีท่เี ป็ นส่วนประกอบหรือติดมากับภาชนะนัน้ ๆ ปนเปื้ อนใน
อาหารได้ ตัวอย่างเช่น การละลายของหมึกพิมพ์หรือสีจากถุงใส่อาหารเมือ่ นํามาใส่อาหารทีร่ อ้ นและมีนาํ้ มัน การละลายของโลหะ
หนักจากภาชนะเมือ่ นําไปใส่อาหารทีม่ ฤี ทธิ์เป็ นกรด การละลายของส่วนผสมในภาชนะพลาสติกเมือ่ นําไปใส่อาหารร้อน อาหารทีม่ ี
รสจัด อาหารทีเ่ ป็ นกรดหรือด่าง เป็ นต้น
สารเคมีท่ปี นเปื้ อนในอาหารโดยไม่เจตนานัน้ มีหลายชนิด แต่ ละชนิดก็จะมีแหล่งที่มา และอันตรายแตกต่ างกันไป
สารเคมีปนเปื้ อนในอาหารในกลุม่ นี้ทส่ี าํ คัญคือ โลหะหนัก และสารกําจัดแมลงและศัตรูพชื (ตารางที่ 11.3)
ตารางที่ 11.3 สารเคมีทป่ี นเปื้ อนในอาหาร
ประเภท
แหล่งทีม่ า
โลหะหนัก
- เป็ นส่วนประกอบในโลหะ
เช่น ตะกัว่ ปรอท
ผสมทีใ่ ช้ทาํ ภาชนะ สี และ
แคดเมียม
สารเคลือบผิว
- ใช้ตะกัว่ เป็ นประสานรอย
เชื่อมต่อภายในภาชนะ
สัมผัสอาหาร
- การปนเปื้ อนของเสียจาก
ชุมชนและโรงงาน
อุตสาหกรรม
สารกําจัดแมลงและ - พิษตกค้างในดินและนํา้
ศัตรูพชื
จากการฉีดพ่นสารกําจัด
แมลงและศัตรูพชื
- พิษตกค้างในผักและผลไม้
ทีฉ่ ีดพ่นสารกําจัดแมลง
และศัตรูพชื แล ้วทําการเก็บ
เกี่ยวก่อนเวลาทีก่ าํ หนด
ทีม่ า : สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํา้ กรมอนามัย, 2557

อันตราย
ส่วนใหญ่จะมีผลต่อระบบประสาท ความรุนแรงและ
อาการแสดงจะขึ้นอยู่กบั ปริมาณและชนิดของโลหะหนัก
ตัวอย่างเช่น พิษของตะกัว่ จะมีผลต่อพัฒนาการทางสมอง
โดยเฉพาะในเด็กทีก่ าํ ลังเจริญเติบโต ปรอท ทําให้เกิดโรคมินา
มาตะ แคดเมียมทําให้เกิดโรค อิไต อิไต เป็ นต้น
ในรายทีไ่ ด้รบั ในปริมาณมากจะเกิดพิษเฉียบพลัน คือ
ปวดท้องรุนแรง อุจจาระร่วง อาเจียน และอาจตายได้

มีผลต่อสุขภาพตัง้ แต่เวียนศีรษะ อาเจียน เป็ นพิษต่อระบบ
ประสาท และทําให้เกิดมะเร็งได้ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั ชนิดและ
ปริมาณของสารกําจัดแมลงและศัตรูทไ่ี ด้รบั
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1.3 อันตรายทางชีวภาพ (Biological Hazards)
อันตรายทางชีวภาพ หมายถึง อันตรายทีเ่ กิดจากจุลนิ ทรียท์ เ่ี ป็ นสาเหตุทาํ ให้เกิดโรค ได้แก่ แบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส โปร
โตซัว และพยาธิ โดยจะมีอาการแสดงและความรุนแรงแตกต่างกันไปขึ้นกับชนิดและปริมาณของจุลนิ ทรียท์ ผ่ี ูบ้ ริโภคได้รบั
อันตรายทีเ่ กิดจากจุลนิ ทรียน์ ้ แี บ่งได้เป็ น อันตรายทีเ่ กิดจากการติดเชื้อ (Bacterial Infection) หรือได้รบั เซลล์จุลนิ ทรีย ์
เข้าไปในร่างกายในปริมาณทีก่ ่อให้เกิดการเจ็บป่ วยซึง่ สามารถแพร่กระจายไปสูผ่ ูอ้ น่ื ได้ หรือเรียกว่า โรคติดต่อทีเ่ กิดจากอาหารเป็ น
สือ่ (Food Borne Disease) และ อันตรายทีเ่ กิดจากสารพิษทีจ่ ลุ นิ ทรียส์ ร้างขึ้นในอาหาร (Bacterial Intoxication)
1.3.1 โรคติดต่อทีเ่ กิดจากอาหารเป็ นสือ่
จุลนิ ทรียท์ เ่ี ป็ นสาเหตุทาํ ให้เกิดโรคติดต่อทีเ่ กิดจากอาหารเป็ นสือ่ มีหลายชนิด ได้แก่ แบคทีเรีย ไวรัส แปรสิต
ซึง่ ก่อให้เกิดการเจ็บป่ วยทีม่ อี าการแสดงแตกต่างกันไป โรคติดต่อทีเ่ กิดจากอาหารเป็ นสือ่ อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุดงั
แสดงตัวอย่างในตารางที่ 11.4

ตารางที่ 11.4 โรคติดต่อที่เกิดจากอาหารเป็ นสื่ อ
ชื่อโรค
เชื้อทีเ่ ป็ นสาเหตุ
แหล่งทีพ่ บ
โรคอาหารเป็ นพิษจากเชื้อแบคทีเรีย
Salmonellosis หรือ Salmonella
อาหารทีเ่ กี่ยวข้องมีหลาย
ไข้ไทฟอยด์
ชนิด มักจะเป็ นอาหาร
ประเภทเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก
และผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ไข่
ดิบ และนมดิบ
โรคติดเชื้อ
Enteropathogenic
อาหารทีป่ นเปื้ อนอุจจาระ
Enteropathogenic Escherichia coli
ของคนและสัตว์ทเ่ี ป็ นพาหะ
Escherichia coli
และนํา้ ทีไ่ ม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อ
อหิวาตกโรค
Vibrio cholera
อาหารหรือนํา้ ทีถ่ ูกปนเปื้ อน
(Chloera)
ด้วยเชื้อโรคนี้

โรคติดเชื้อ
Vibrio
parahemolyticus
โรคบิด (Bacillary
dysentery)
โรคกระเพาะอาหาร

อาการ
ท้องร่วง คลืน่ เหียน อาเจียน
ปวดท้อง ปวดหัว มีไข้

ท้องร่วง อาจมีเลือดปนออกมา
กับอุจจาระ และเป็ นไข้

อุจจาระร่วงอย่างรุนแรง มี
ลักษณะเหมือนนํา้ ซาวข้าว อาจ
มีมกู และลือด มีไข้ อาเจียน
ช็อค หมดสติ และอาจตายได้
Vibrio parahemolyticus อาหารทะเลต่างๆ โดยเฉพาะ ถ่ายุจจาระเป็ นนํา้ และ
การบริโภคอาหารทะเลดิบ ปวดท้องรุนแรง คลืน่ ไส้
หรือปรุงไม่สุก
อาเจียน มีไข้ ปวดศีรษะ อาจ
ถ่ายเป็ นมูกและมีเลือดปน
Shigella
อาหารสําเร็จรูป เครื่องดื่ม มีไข้ ท้องเดิน ปวดถ่วง
นํา้ นม และผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้ อุจจาระมีกลิน่ คาวจัด อาจมีมกู
จากนมที่ปนเปื้ อนเชื้อ
เลือดและหนองปน
Clostridium
มักพบในอาหารทีผ่ ่านการฆ่า ทําให้เกิดอาการปวดท้องอย่าง
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ชื่อโรค
เชื้อทีเ่ ป็ นสาเหตุ
ลําไส้อกั เสบทีม่ สี าเหตุ perfringens type A
จาก Clostridium
perfringens

แหล่งทีพ่ บ
อาการ
เชื้อด้วยความร้อนไม่
รุนแรงท้องเสีย มีกา๊ ซ มีไข้
เพียงพอ ไม่สามารถทําลาย คลืน่ ไส้อาเจียน มีระยะฟักตัว
สปอร์ได้ หรือเนื้อสัตว์ทป่ี รุง ประมาณ 8- 24 ชัว่ โมง
ทิ้งไว้เป็ นเวลานาน ก่อนจะ
นําไปบริโภค

โรคทีเ่ กิดจากเชื้อไวรัส
โรคตับอักเสบ
Hepatitis A virus
นํา้ และอาหารที่ปนเปื้ อนเชื้อ
(infectious
นี้
hepatitis)
โรคทีเ่ กิดจากปรสิต
โรคบิดมีตวั
Entamoeba histolytica นํา้ อาหาร ผักสด ที่
(Amoebic
ปนเปื้ อนซีสต์ของเชื้อนี้
dysentery)
พยาธิ
พยาธิไส้เดือน
ผักสด ผลไม้ และอาหารที่
ปนเปื้ อนกับอุจาระของคน
พยาธิใบไม้ในลําไส้

พืชนํา้ เช่น ผักบุง้ ผัก
กระเฉด

พยาธิใบไม้ในตับ

ปลานํา้ จืด ที่ปรุงแบบสุกๆ
ดิบๆ เช่น ปลาสตู ปลาแม่
สะเด้ง ทีม่ ตี วั อ่อนพยาธิ
ระยะติดต่อ
อาหารสุกๆ ดิบๆ ประเภท
ก้อยกุง้ ก้อยปลา ไก่ย่าง งู
นก ทีม่ ตี วั อ่อนพยาธิระยะ
ติดต่อ

พยาธิตวั จีด๊

ตัวเหลือง ตาเหลือง
เบือ่ อาหาร คลืน่ ไส้ อาเจียน
อ่อนเพลีย
ท้องร่วง ถ่ายเป็ นมูกเลือด ปวด
ท้องปวดเบ่ง อุจจาระเหม็นเน่า
ปวดท้อง พุงโร อาเจียน นอน
ไม่หลับ มีไข้ ถ้ามีมากอาจเกิด
การอุดตันของลําไส้ ท่อนํา้ ดี
ปวดท้อง อุจจาระเหลว
เบือ่ อาหาร คลืน่ ไส้ อาเจียน
นํา้ หนักลด อ่อนเพลีย
ท้องอืด ท้องเฟ้ อ อาหารไม่ย่อย
มีอาการดีซ่าน เบือ่ อาหาร
อ่อนเพลีย นํา้ หนักลด
ท้องมาน และตับโต
มีอาการเป็ นรอยบวมแดง ๆ
(เคลือ่ นทีไ่ ปเรื่อย ๆ) และตึง ๆ
ตามผิวหนัง มีอาการคันหรือ
ปวดจีด๊ ๆ ตามรอยบวมนัน้
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ชื่อโรค

เชื้อทีเ่ ป็ นสาเหตุ
พยาธิตวั ตืด

แหล่งทีพ่ บ
อาการ
ลาบ ก้อย นํา้ ตก หรือเนื้อ หิว หรือกินบ่อย แต่ผอม
ย่างทีป่ รุงสุก ๆ ดิบ ๆ จาก อ่อนเพลีย นํา้ หนักลด ท้องอืด
เนื้อหมูหรือเนื้อวัวที่มตี วั
ปวดท้อง คลืน่ ไส้ อาเจียน
อ่อนของพยาธิตวั ตืด หรือที่
เรียกว่า เม็ดสาคู

ทีม่ า : สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํา้ กรมอนามัย, 2557
1.3.2 อันตรายทีเ่ กิดจากสารพิษทีจ่ ลุ นิ ทรียส์ ร้างขึ้น
จุลนิ ทรียก์ ลุม่ ทีป่ นเปื้ อนในอาหารและสามารถสร้างสารพิษ (Toxin) ทีก่ ่อให้เกิดอันตรายต่อผูบ้ ริโภคได้ มี 2
กลุม่ ทีส่ าํ คัญ คือ แบคทีเรียและเชื้อรา ดังแสดงในตารางที่ 11.5
ตารางที่ 11.5 อันตรายทีเ่ กิดจากสารพิษทีจ่ ุลนิ ทรียส์ ร้างขึ้นในอาหาร
ชื่อโรค
เชื้อทีเ่ ป็ นสาเหตุ
แหล่งทีพ่ บ
อาการ
โรคอาหารเป็ นพิษ
สารพิษของเชื้อแบคทีเรีย
อาหารกระป๋ องทีม่ ี
ท้องเสีย อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ระบบ
Botulism
Clostridium botulinum
ลักษณะบวมนู น
ประสาทและสมองเป็ นอัมพาต หายใจ
ขัด หัวใจวาย และตายได้
โรคอาหารเป็ นพิษ
สารพิษของเชื้อแบคทีเรีย
พบได้ตามแผล ฝี
คลืน่ ไส้รุนแรง อาเจียน ปวดบิดในท้อง
จากเชื้อสแต๊ฟฟิ โล Staphylococcus aureus
หนอง เสมหะ ผิวหนัง เป็ นพัก ๆ แลละถ่ายเป็ นนํา้
คอคคัส
ในลําคอ และฝุ่น
(Staphylococcal
ละออง
Intoxication)
โรคจากพิษ
สารพิษของเชื้อรา
ธัญพืช เช่น ถัว่
มีการทําลายตับและไต หัวใจและสมอง
Aflatoxin
ข้าวโพด และงา
อักเสบ และเป็ นสารก่อมะเร็ง
Aspergillus flavus
ทีม่ า : สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํา้ กรมอนามัย, 2557
1.3.2 โรคติดต่อทีเ่ กิดจากอาหารเป็ นสือ่
กิจกรรม 11.1.2
อันตรายที่เกิดจากการปนเปื้ อนของอาหาร แบ่งได้เป็ นกี่ประเภท อะไรบ้าง
แนวตอบกิจกรรม 11.1.2
อันตรายที่เกิดจากการปนเปื้ อนของอาหาร แบ่งได้เป็ น 3 ประเภท คือ
1) อันตรายทางกายภาพ
2) อันตรายทางเคมี
3) อันตรายทางชีวภาพ
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เรื่องที่ 11.1.3
กฎหมายและหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ องกับงานสุ ขาภิบาลอาหาร
1. กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับการสุขาภิบาลอาหาร
กระบวนการได้มาของอาหารนัน้ เริ่มจากแหล่งเลี้ยงแหล่งเพาะปลูกจากการเกษตรกรรมและปศุสตั ว์ การฆ่า การ
ขนส่งไปยัง สถานที่ผลิต จําหน่าย กระจายสินค้า และแปรรูป สถานที่ปรุง ประกอบ และจําหน่ ายอาหาร จนถึงผูบ้ ริโภค
เป็ นลําดับสุดท้าย กระบวนการตามขัน้ ตอนดังกล่าวมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่หลายฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติการสาธาร
สุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติรกั ษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ. 2523 ดังแสดงในภาพที่ 11.2

ภาพที่ 11.2 กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับงานสุขาภิบาลอาหาร
ทีม่ า : สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํา้ กรมอนามัย , 2557
ปัจจุบนั การประกอบกิจการค้าอาหารไม่ว่าจะเป็ น ภัตตาคาร สวนอาหาร ร้านอาหาร และแผงลอยจําหน่ายอาหาร
มีการขยายตัวมากขึ้น จํานวนผูป้ ระกอบการมีมากขึ้น ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มหี น้าที่ควบคุมกํากับดูแลตาม
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กฎหมายบัญญัติไว้นนั้ ทํางานได้ยากขึ้นสาเหตุหนึ่งมาจากการไม่รูใ้ นตัวบทกฎหมายไม่เข้าใจเหตุผลของกฎหมาย และ
ความไม่รบั ผิดชอบหลบเลี่ยงกฎหมายของผูป้ ระกอบการ ทําให้เกิดปัญหาในเรื่องความสะอาดปลอดภัยของอาหารที่
ให้บริการในสถานประกอบการค้าอาหาร ดังนัน้ ควรมีความรูแ้ ละความเข้าใจในบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบการค้าอาหาร ในทีน่ ้ ีจะกล่าวถึงเฉพาะกฎหมายหลักที่สาํ คัญดังนี้
1.1 พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535
เป็ นกฎหมายที่ขยายขอบเขตการกํากับดูแลกิจการที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขในด้านต่าง ๆ ให้กว้างขวางขึ้น
เพื่อสามารถนํามาปรับใช้กบั เหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นได้ทนั ท่วงที กําหนดมาตรการกํากับดูแลและป้ องกันเกี่ยวกับการอนามัย
สิ่งแวดล้อมไว้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมให้มลี กั ษณะการกํากับดูแลและ
ติดตาม และปรับปรุงอํานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และบทกําหนดโทษตามกฎหมายปัจจุบนั ให้สามารถบังคับให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของสังคมปัจจุบนั และเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในด้านการกํากับดู แลและป้ องกันเกี่ยวกับการอนามัยสิ่งแวดล้อม กฎหมายฉบับนี้ให้อาํ นาจกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขในการควบคุมดูแลและอนุ ญาตกิจการที่อาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชน
พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จะให้อาํ นาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตําบล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ควบคุมกํากับสถานประกอบการค้าอาหาร ซึ่งจะแบ่งออกเป็ น 2
หมวด คือ หมวด 8 ตลาด สถานที่จาํ หน่ายและสะสมอาหาร และหมวด 9 การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (ใน
ที่น้ ีจะหมายถึงการจําหน่ ายอาหาร) ซึ่งครอบคลุมทัง้ ตลาด ภัตตาคาร ร้านอาหาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร และ หาบเร่
แผงลอย โดยการออกข้อกําหนดท้องถิ่น กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการประกอบการ สุขลักษณะของสถานที่
อาหาร สารปรุงแต่งอาหาร ภาชนะอุปกรณ์การควบคุมสัตว์แมลงนําโรคและตัวบุคคลผู ป้ ระกอบการหรือผูส้ มั ผัสอาหาร
เพือ่ ให้ผูป้ ระกอบการและผูเ้ กี่ยวข้องนําไปปฏิบตั ใิ นขณะประกอบกิจการ
ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการต้องมีหน้าที่ในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย โดยไปยื่นขอใบอนุ ญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ท่ปี ระกอบการ หรือที่ อบต. เทศบาล สํานักงานเขตของกรุงเทพมหานคร และ
เมืองพัทยา โดยหากประกอบการในสถานทีท่ ม่ี พี ้นื ทีเ่ กิน 200 ตารางเมตรจะต้องยื่นขอรับใบอนุ ญาต และพื้นที่ไม่เกิน 200
ตารางเมตร ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง ส่วนผูท้ ่ปี ระกอบการจําหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะจะเป็ นการยื่นขอรับ
ใบอนุ ญาต ใบอนุญาตทีไ่ ด้รบั จะมีอายุ 1 ปี เมือ่ ใบอนุญาตใกล้หมดอายุผูป้ ระกอบการต้องมาขอต่ออายุใบอนุ ญาตก่อนถึง
วัน ที่ใ บอนุ ญ าตจะหมดอายุ แ ละชํา ระค่ า ธรรมเนี ย มเป็ น รายปี ส่ ว นหนัง สือ รับ รองการแจ้ง ไม่ไ ด้ก ํา หนดอายุ ไ ว้แ ต่
ผูป้ ระกอบการต้องมาเสียค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งเป็ น รายปี ก่อนที่จะครบปี หากไม่มาชําระค่าธรรมเนียมหรือ
ค้างชําระค่าธรรมเนียมก็จะถูกปรับอีกร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมทีค่ า้ งชําระ
หน้าที่ท่สี าํ คัญผูป้ ระกอบการและผูส้ มั ผัสอาหารตลอดระยะเวลาประกอบการนัน้ คือ ต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
ท้องถิน่ และเงือ่ นไขของท้องถิน่ นัน้ ตลอดเวลาที่ ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็ นการปฏิบตั ใิ นด้านสุขลักษณะของสถานที่จาํ หน่าย
อาหาร ได้แก่ ที่ตงั้ การใช้ การดูแลรักษาสถานที่ กรรมวิธีการเตรียม ทํา ปรุงประกอบ เก็บ สะสมและจําหน่ ายอาหาร
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อาหาร นํา้ แข็ง นํา้ ดื่ม-ใช้ ภาชนะ อุปกรณ์และของใช้อ่นื ๆ การป้ องกันเหตุราํ คาญ การป้ องกันโรคติดต่อ และสุขลักษณะ
ส่วนบุคคลของผูส้ มั ผัสอาหาร ซึ่งรวมถึงการตรวจสุขภาพประจําปี และมีหนังสือรับรองจากแพทย์ มีความรูด้ า้ นสุขาภิบาล
อาหาร ต้องปฏิบตั ิตนในขณะปฏิบตั ิงาน เช่น การแต่งกาย (ผ้ากันเปื้ อน หมวก/ตาข่ายคลุมผม) มือ -เล็บต้องสะอาด ใช้
อุปกรณ์หยิบจับอาหาร แยกระหว่างอาหารดิบ -สุก หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในขณะปฏิบตั ิงาน เช่น คุย้ แคะ
แกะ เกา ไอ จาม สูบบุหรี่ เป็ นต้น นอกจากนัน้ ต้องแสดงใบอนุ ญาตและหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิ ดเผย ณ สถาน
ประกอบการหรือสถานที่ดาํ เนินการตลอดเวลา หากชํารุด สูญหาย ถูกทําลาย ยื่ นคําขอรับใบแทน ณ ท้องถิ่นที่อนุ ญาต
ภายใน 15 วัน
1.2 พระราชบัญญัตริ กั ษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
ในส่วนของการประกอบกิจการค้าอาหารนัน้ พระราชบัญญัติ ฉบับนี้กาํ หนดให้เจ้าของร้านอาหารที่ตงั้ อยู่ติดกับ
ทางเท้ามีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดทางเท้าที่อยู่ติดกับร้าน หากไม่ปฏิบตั ิปล่อยให้ทางเท้าสกปรก มีเศษอาหาร ไขมัน
ฯลฯ จะถูกปรับไม่เกิน 1,000 บาท นอกจากนัน้ กฎหมายฉบับนี้ยงั บัญญัติหา้ มปรุงอาหาร ขายหรือจําหน่ายสินค้าบนถนน
หรือในสถานสาธารณะ ห้ามใช้รถยนต์หรือล้อเลือ่ นเป็ นที่ปรุงอาหารเพื่อขายหรือจําหน่ายให้แก่ ประชาชนบนถนนหรือใน
สถานสาธารณะ ยกเว้นในถนนส่วนบุคคลหรือในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้า หน้าที่ ประกาศผ่อนผันให้
ขายได้ตามวัน เวลาทีก่ าํ หนด และห้ามขายหรือจําหน่ายสินค้าซึ่งบรรทุกบนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลือ่ นบนถนน
หรือในสถานสาธารณะ หากฝ่ าฝื นจะถูกลงโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และยังบัญญัตใิ นเรื่องการจัดให้มสี ว้ มในร้านอาหาร
ด้วย โดยให้เจ้าของร้านจําหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่มที่มที ่นี งั ่ สําหรับบริการลูกค้าได้ในขณะเดี ยวกันไม่ตาํ ่ กว่ายี่สบิ คน
ต้องจัดให้มสี ว้ มที่ตอ้ งด้วยสุขลักษณะตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง เพื่อให้ลูกค้าใช้ในระหว่างเปิ ดทําการค้า หากฝ่ าฝื นมี
โทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
1.3 พระราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ. 2522
เป็ นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์เพื่อควบคุมอาหารให้มีคุณภาพและความปลอดภัยในการบริโภค ซึ่งจะควบคุม
ตัง้ แต่สถานที่ ตัวผลิตภัณฑ์ และการโฆษณา โดยการกําหนดประเภทอาหาร การขออนุ ญาตผลิต มาตรฐานการผลิต การ
นําเข้าอาหาร การแสดงฉลาก ชนิดบรรจุภณั ฑ์ การโฆษณา ซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะให้อาํ นาจรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข
ออกกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์รายละเอียด ในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติน้ ี ซึ่งที่ผ่าน
มามีกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็ นจํานวนมากและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ดังนัน้ จึงต้องติดตามข่าวสารอยู่เสมอ โดยเฉพาะสารที่หา้ มใช้ในอาหาร เช่น ฟอร์มารีน สารฟอกขาว บอแรกซ์ สารกันรา
เป็ นต้น นอกจากนัน้ ต้องมีความรูใ้ นการเลือกอาหารทีถ่ กู ต้อง เช่น นํา้ บริโภคบรรจุขวด นํา้ แข็ง อาหารกระป๋ อง ซึ่งสามารถ
ดูจากเลขสารบบอาหารบนฉลาก
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1.4 พระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ. 2523
เป็ นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์เพื่อป้ องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ซึ่งในพระราชบัญญัติ ฉบับนี้
จําแนกโรคติด ต่ อ ออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ โรคติดต่ อทัว่ ไป โรคติดต่ ออันตราย และโรคติด ต่ อ ที่ตอ้ งแจ้ง ความ
ผูป้ ระกอบการค้าอาหารและผูส้ มั ผัสอาหาร ต้องทราบว่าหากป่ วยเป็ นโรคติดต่ออันตรายและโรคติดต่อต้องแจ้งความ หรือ
มีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคนี้ข้ นึ ในสถานที่นนั้ ๆ ให้เจ้าของสถานที่จาํ หน่ ายอาหารหรือ เจ้าบ้านหรือผูค้ วบคุมดูแลบ้าน ฯลฯ
แจ้งต่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าทีท่ อ้ งทีน่ นั้ ภายใน 24 ชัว่ โมง นับแต่เริ่มมีการป่ วยหรือมีเหตุสงสัยและ
ได้มกี ารชันสูตรทางการแพทย์พบว่าอาจ มีเชื้ออันเป็ นเหตุโรคติดต่อนัน้ ซึง่ โรคติดต่ออันตรายได้แก่ อหิวาตกโรค กาฬโรค
ไข้ทรพิษ ไข้เหลืองและโรคซาร์ส และโรคติดต่อต้องแจ้งความ จํานวน 20 โรค ได้แก่ โรคติดต่ออันตรายทัง้ 5 โรคที่กล่าว
มา และ อีก 15 โรค ได้แก่ ไข้กาฬหลังแอ่น คอตีบ บาดทะยักในทารกแรกเกิด โปลิโอ ไข้หวัดใหญ่ ไข้สมองอักเสบ พิษ
สุนขั บ้า ไข้รากสาดใหญ่ วัณโรค แอนแทร็กซ์ ทริคิโนซีส คุดทะราด โรคอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปี ยกอย่างเฉียบพลัน
ในเด็ก โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง และไข้ปวดข้อยุงลาย นอกจากนี้ผูส้ มั ผัสอาหารต้องไม่เจ็บป่ วยด้วยโรคที่
สามารถติดต่อไปยังผูบ้ ริโภค โดยมีนาํ้ และอาหารเป็ นสื่อ ซึ่งบางโรคเป็ นโรคติดต่อ อันตรายหรือโรคติดต่อต้องแจ้งความ
ได้แก่ อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรคระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะติดต่อ โรคผิวหนังที่
น่ารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบ เอ ไข้หวัดใหญ่ เป็ นต้น หากผูส้ มั ผัสอาหารป่ วยด้วยโรคดังกล่าวต้องหยุดปฏิบตั ิงานจนกว่าจะ
รักษาให้หายเป็ นปกติ
2. หน่วยงานของรัฐทีเ่ กี่ยวข้องกับงานสุขาภิบาลอาหาร
หน่วยงานราชการทีม่ บี ทบาทหน้าทีเ่ กี่ยวข้องกับงานสุขาภิบาลอาหารมีหลายหน่วยงาน ทีส่ าํ คัญ มีดงั นี้
1.1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักสุขาภิบาลอาหารและนํา้
เป็ นหน่ วยงานที่มีอ าํ นาจหน้าที่โดยตรงในการดําเนินงานสุขาภิบาลอาหาร โดยทําหน้าที่เป็ นหน่ วยงาน
วิชาการ วิจยั พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ สาธิต ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน ทีส่ าํ คัญดังนี้
- พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานหลักงานสุขาภิบาลอาหารและนํา้ ของประเทศ
- ศึกษา วิจยั พัฒนาและประยุกต์องค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีงานสุขาภิบาลอาหารและนํา้
- พัฒนาและจัดทําเกณฑ์มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารและนํา้ บริโภคของประเทศและระบบการรับรอง
มาตรฐาน
- พัฒนา ระบบ กลไกและเครือข่ายการเฝ้ าระวัง และระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขาภิบาลอาหารและนํา้
- ถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ และการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้านสุขาภิบาล
อาหารและนํา้ แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคีเครือข่ายและชุมชน
- สร้างกระแสและขับเคลือ่ นทางสังคมด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารและนํา้ ของประชาชนที่ถูกต้องและ
สามารถป้ องกันตนเองได้อย่างเหมาะสม
- ประสานความร่ วมมือ ติดตามและประเมินผล ด้านสุ ขาภิบาลอาหารและนํา้ ของหน่ ว ยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รวมทัง้ พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลีย่ นเรียนรู ้
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1.2 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เป็ นหน่ ว ยงานที่ มี ห น้า ที่ ร ับ ผิ ด ชอบต่ อ การควบคุ ม คุ ณ ภาพและมาตรฐานอาหารให้เ ป็ น ไปตาม
พระราชบัญญํตกิ ารอาหาร พ.ศ.2522 ทีส่ าํ คัญดังนี้
- พัฒนาระบบและกลไก เพือ่ ให้มกี ารดําเนินการบังคับใช้กฎหมายทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบ
- เฝ้ าระวัง กํากับ และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ สถานประกอบการ และการโฆษณา
รวมทัง้ ผลอันไม่พงึ ประสงค์ของผลิตภัณฑ์
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และพัฒนาองค์ความรู ้ เทคโนโลยี และระบบคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ส่งเสริม และพัฒนาผูบ้ ริโภคให้มศี กั ยภาพในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง เหมาะสม
ปลอดภัย และคุม้ ค่า รวมทัง้ เพือ่ ให้ผูบ้ ริโภคนัน้ มีการร้องเรียนเพือ่ ปกป้ องสิทธิของตนได้
- พัฒนาและส่งเสริมการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของ
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคเอกชน ประชาชน และเครือข่ายประชาคมสุขภาพ
1.3 สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
เป็ นหน่วยงานทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ทีส่ าํ คัญดังนี้
1) รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผูบ้ ริโภคที่ได้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทําของผู ้
ประกอบธุรกิจ
2) ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผูป้ ระกอบธุรกิจ ซึ่งกระทําการใด ๆ อันมีลกั ษณะเป็ นการละเมิด
สิทธิของผูบ้ ริโภค และจัดให้มกี ารทดสอบหรือพิสูจน์สนิ ค้าหรือบริการใด ๆ ตามที่เห็นสมควรและจําเป็ นเพื่อคุม้ ครองสิทธิ
ของผูบ้ ริโภค
3) สนับสนุนหรือทําการศึกษาและวิจยั ปัญหาเกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
4) ส่งเสริมและสนับสนุ นให้มีการศึกษาแก่ผูบ้ ริโภคในทุกระดับการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
อันตรายทีอ่ าจได้รบั จากสินค้าหรือบริการ
5) ดําเนินการเผยแพร่วชิ าการ และให้ความรูแ้ ละการศึกษาแก่ผูบ้ ริโภค เพื่อสร้างนิสยั ในการบริโภคที่เป็ น
การส่งเสริมพลานามัย ประหยัด และใช้ทรัพยากรของชาติให้เป็ นประโยชน์มากทีส่ ุด
1.4 ราชการส่วนท้องถิน่
หน่ วยงานราชการส่วนท้อ งถิ่น ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จะมีหน่วยงานที่รบั ผิดชอบควบคุมดูแลเกี่ยวกับการผลิตและการจําหน่ ายอาหารในเขตท้องที่ท่รี บั ผิดชอบ การ
จัดการสุขาภิบาลอาหาร และกระบวนการทีเ่ กี่ยวข้อง ดังนี้
1)
กระบวนการออกข้อกําหนดท้องถิ่น ตาม พระราชบัญญัติสาธารณสุ ข พ.ศ.2535 ในการ
ควบคุมสถานทีจ่ าํ หน่ายอาหาร การจําหน่ายอาหารในที/่ ทางสาธารณะ และผูส้ มั ผัสอาหาร
2) กระบวนการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่/ผูป้ ระกอบกิจการ/ผูส้ มั ผัสอาหาร
3) กระบวนการรับรองคุณภาพสถานประกอบกิจการ
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4) กระบวนการเฝ้ าระวังด้านสุขาภิบาลอาหาร
5) กระบวนการร้องเรียนสถานประกอบกิจการ
6) กระบวนการสือ่ สาธารณะด้านสุขาภิบาลอาหาร
นอกจากนี้ ยังมีหน่ วยงานราชการอื่น ๆ ที่ทาํ หน้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์อาหาร การส่งเสริมการผลิต
อาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และการศึกษาวิจยั เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิท ยาศษสตร์บริการ กรม
ประมง กรมปศุสตั ว์ กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจยั โภชนาการ และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เป็ น
ต้น
กิจกรรม 11.1.3

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสุ ขาภิบาลอาหารมีกี่ฉบับ อะไรบ้าง
แนวตอบกิจกรรม 11.1.3

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสุ ขาภิบาลอาหารมีหลายฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.
2535 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523
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ตอนที่ 11.2
หลักการดาเนินงานสุ ขาภิบาลอาหาร
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 11.2 แล ้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่ อง
11.2.1 การเลือก การปรุง และการเก็บรักษาอาหาร
11.2.2 สุขวิทยาส่วนบุคคลของผูส้ มั ผัสอาหาร
11.2.3 ภาชนะและอุปกรณ์สมั ผัสอาหาร
11.2.4 การควบคุมสัตว์และแมลงนําโรค
11.2.5 การจัดสิง่ แวดล ้อมในสถานทีป่ รุงประกอบและจําหน่ายอาหาร

แนวคิด
1. การควบคุมความสะอาดปลอดภัยของอาหาร ควรดําเนินการให้ครอบคลุมทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่การเลือก การเก็บ
วัตถุดบิ การเตรียม การปรุง-ประกอบอาหาร ที่สะอาดป้ องกันการปนเปื้ อน รวมทัง้ การเก็บรักษาอาหารที่ปรุง
เสร็จแล ้วเพือ่ รอการรับประทาน เพือ่ ควบคุมให้อาหารมีความสะอาด และปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค
2. ผูส้ มั ผัสอาหารหรือบุคคลซึง่ ทําหน้าทีเ่ กี่ยวข้องกับอาหารทัง้ หมด ได้แก่ ผูเ้ ตรียมอาหาร ผูป้ รุง -ประกอบ ผูเ้ สิรฟ์
ผูจ้ าํ หน่าย ผูล้ าํ เลียง-ขนส่งอาหาร ผู เ้ ก็บและทําความสะอาดภาชนะอุปกรณ์ และผูด้ ูแลทําความสะอาดสถานที่
ปรุง-ประกอบและจําหน่ายอาหาร เป็ นบุคคลสําคัญทีม่ ผี ลทําให้อาหารเกิดการปนเปื้ อน และแพร่กระจายของเชื้อ
โรคไปสูผ่ ูบ้ ริโภคได้
3. การเลือก การลา้ ง การเก็บ ภาชนะและอุปกรณ์ ทีใ่ ช้ในการเตรียม การปรุง การเก็บ และการนํามาใช้ในการ
รับประทานอาหาร นับเป็ นปัจจัยสําคัญที่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับความสะอาดปลอดภัยของอาหารที่จะนํามาบริโภค
เนื่องจากอาหารทีผ่ ่านการเลือก การเตรียม และปรุงประกอบทีส่ ะอาดปลอดภัยแลว้ เมือ่ นํามาบรรจุในภาชนะที่
ไม่สะอาด ก็จะทําให้อาหารนัน้ ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภคได้ ดังนัน้ จึงต้องเลือกใช้ภาชนะอุปกรณ์ให้ถูกต้อง
เหมาะสมกับอาหารแต่ ละชนิด มีการลา้ งทําความสะอาด และการเก็บรักษาที่ดี เพื่อควบคุมและป้ องกันการ
ปนเปื้ อนเชื้อโรค สารเคมี และสารพิษทีเ่ ป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริโภค
4. การควบคุมกําจัดสัตว์และแมลงทีเ่ ป็ นพาหะนําโรค มีความสามารถในการปรับตัวได้สูง สามารถขยายพันธุ เ์ พิม่
จํานวนได้มากในเวลาอันรวดเร็ว เมือ่ สัตว์หรือแมลงเหล่านี้ไปไต่ตอมภาชนะหรืออาหาร เชื้อโรคทีม่ กั ติดตามขน
ขา ลําตัว หรือปะปนอยู่ในนํา้ ลาย ปัสสาวะ หรืออุจจาระของมัน ก็จะปนเปื้ อนลงไปในอาหารที่เราบริโภคและ
ก่อให้เกิดการ แพร่กระจายโรคออกไปเป็ นบริเวณกว้างได้ ดังนัน้ จึงจําเป็ นต้องมีการควบคุมป้ องกันสัตว์และ
แมลงนําโรค เพือ่ ป้ องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อและความเสียหายทีเ่ กิดจากสัตว์และแมลงเป็ นพาหะนํา
โรคดังกล่าว
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5. การจัดสิ่งแวดลอ้ มในสถานที่ปรุงประกอบและจําหน่ ายอาหาร คือ โครงสร้างและการจัดสถานทีป่ รุง-ประกอบ
และจําหน่ายอาหารให้เป็ นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร ให้ปราศจากแหล่ง
อาหารและทีอ่ ยู่อาศัยของสัตว์และแมลงนําโรคต่างๆ ได้แก่ โครงสร้าง พื้น ผนัง เพดาน การจัดนํา้ ดื่ม-นํา้ ใช้ อ่าง
ลา้ งมือ ห้องนํา้ ห้องส้วม การจัดสถานทีเ่ ก็บ อาหารสด อาหารแห้ง เครื่องปรุงต่างๆ ระบบระบายอากาศ ปล่อง
ระบายควัน การจัดการขยะมูลฝอยและเศษอาหาร รางระบายนํา้ ระบบดักไขมันและระบบบําบัดนํา้ เสีย เป็ นต้น
ให้ถกู หลักสุขาภิบาลสามารถป้ องกันการปนเปื้ อนได้

วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาตอนที่ 11.2 จบแล ้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายการเลือก การปรุง และการเก็บรักษาอาหารได้
2. อธิบายสุขวิทยาส่วนบุคคลของผูส้ มั ผัสอาหารได้
3. อธิบายแนวทางการรักษาความสะอาดของภาชนะอุปกรณ์สมั ผัสอาหารได้
4. อธิบายแนวทางการควบคุมสัตว์และแมลงนําโรคได้
5. อธิบายแนวทางในการจัดการสิง่ แวดล ้อมในสถานทีป่ รุงประกอบและจําหน่ายอาหารได้
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เรื่องที่ 11.2.1
การเลือก การปรุ ง และการเก็บรักษาอาหาร
การควบคุมการปนเปื้ อนของอาหารควรดําเนินการให้ครอบคลุมทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่การเลือกและการเก็บวัตถุดบิ การ
เตรียมและปรุงเป็ นอาหารทีป่ รุงสุกแลว้ รวมทัง้ การเก็บรักษาอาหารทีป่ รุงเสร็จแล ว้ เพือ่ รอการรับประทาน เพือ่ ควบคุมให้อาหารมี
ความสะอาด มีประโยชน์ และปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค แนวทางการควบคุมในขัน้ ตอนต่าง ๆ สรุปได้ดงั นี้
1. แนวทางในการเลือก การปรุง และการเก็บอาหาร
แนวทางในการพิจารณาเลือก การปรุง และการเก็บอาหารโดยทัวไป
่ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
1.1 แนวทางในการเลือกอาหาร
แนวทางในการพิจารณาเลือกอาหาร ควรคํานึงถึง หลัก 3 ป. ดังนี้

1) ประโยชน์ คือ ต้องเป็ นอาหารที่สดใหม่ มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน เหมาะสมกับความต้อ งการ
ในช่วงอายุต่างๆ ของผูบ้ ริโภค
2) ปลอดภัย คือ ต้องเลือกอาหารที่แน่ ใจว่าสะอาด ปลอดภัย ผลิตจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ ไม่มคี วาม
เสีย่ งต่อการเกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร ทัง้ นี้เนื่องจากสารพิษและสารเคมีไม่อาจทําลายด้วยความร้อน
3) ประหยัด คือ ต้องเลือกซื้ออาหารตามฤดู กาลอาหารที่มีผลิตในท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้ได้อาหารที่มี
คุณภาพดี และราคาถูก หาซื้อได้สะดวก
1.2 แนวทางในการพิจารณาการปรุงอาหาร ควรคํานึงถึง หลัก 3 ส. ดังนี้
1) สงวนคุณค่า คือ มีวธิ ปี รุงเพือ่ ช่วยสงวนคุณค่าของอาหารให้มปี ระโยชน์เต็มที่
2) สุกเสมอ คือ ใช้ความร้อนในการปรุงอาหารให้สุกโดยทัว่ กัน เพื่อเป็ นการทําลายเชื้อโรคโดยไม่ตอ้ งใช้
ความร้อนสูงในระยะเวลานานเพียงพอ ทัง้ นี้เพื่อให้ความร้อนเข้าถึงภายในของอาหารได้อย่างทัว่ ถึงทุ กส่วนของอาหาร ทํา
ให้สามารถทําลายเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สะอาด ปลอดภัย โดยต้องมีการตรวจสอบสภาพอาหารดิบก่อนปรุงทุกครัง้ ให้อยู่ในสภาพที่สะอาด
ปลอดภัย โดยเฉพาะให้ปลอดภัยจากสารพิษทีอ่ าจตกค้างในอาหารได้และต้องมีกรรมวิธีในการปรุงอาหารที่สะอาดถูกต้อง
มีผูป้ รุงอาหารทีม่ สี ุขนิสยั ในการปรุงอาหารทีด่ ี ใช้ภาชนะอุปกรณ์ และสารปรุงแต่งอาหารทีถ่ ูกต้อง
1.3 แนวทางในการพิจารณาการเก็บอาหาร ควรคํานึงถึง หลัก 3 ส. ดังนี้
1) สัดส่วน คือ มีการจัดเก็บเป็ นระเบียบ มีการแยกเป็ นประเภทอาหารต่างๆ ให้เป็ นสัดส่วนเฉพาะ ไม่
ปะปนกัน
2) สิง่ แวดล้อมเหมาะสม โดยการเก็บอาหารต้องคํานึงถึงการจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับอาหารประเภท
ต่างๆ เพือ่ ทําให้อาหารสด เก็บได้นาน ไม่เน่าเสีย โดยพิจารณาถึงความชื้น อุณหภูมิ รวมทัง้ สภาพที่จะป้ องกันการปนเปื้ อน
ได้
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3) สะอาดปลอดภัย คือ ต้องเก็บอาหารในภาชนะบรรจุ ท่ถี ูกต้องและสะอาด มีการทําความสะอาดสถานที่
เก็บอย่างสมํา่ เสมอ ไม่เก็บใกล้สารเคมีทเ่ี ป็ นพิษอื่นๆ
2. อุณหภูมทิ เ่ี หมาะสมในการเก็บรักษาอาหาร
อุณหภูมเิ ป็ นปัจจัยหนึ่งที่สาํ คัญที่ตอ้ งพิจารณาในการเก็บรักษา เนื่องจากมีความสัมพันธ์กบั การเพิ่มจํานวนของ
เชื้อแบคทีเรีย ซึง่ เป็ นสาเหตุหลักทีท่ าํ ให้อาหารเน่าเสียหรือเสื่อมคุณภาพ (ภาพที่ 11.3) โดยทัว่ ไปแบคทีเรียที่ทาํ ให้เกิดโรค
อาหารเป็ นพิษส่วนใหญ่จะเพิ่มจํานวนได้ดีในช่วงอุณหภูมปิ ระมาณ 5-63 oC ช่วงอุณหภูมดิ งั กล่าวเรียกว่า เขตอุณหภูมิ
อันตราย (Danger Zone) โดยปกติอุณหภูมริ อบๆ ตัวเราจะอยู่ในช่วงเขตอุณหภูมอิ นั ตรายนี้ และเป็ นช่วงอุณหภูมทิ ่ี
แบคทีเรียสามารถเจริญเติบโตและแบ่งตัวได้ดี คือ ประมาณ 37oC ซึง่ ก็คือ อุณหภูมเิ ฉลีย่ ของร่างกายมนุ ษย์ หากอุณหภูมิ
ตํา่ กว่า 5oC และสูงกว่า 63oC แบคทีเรียจะเติบโตช้าลงหรือหยุดการเจริญเติบโต อย่างไรก็ตามแบคทีเรียบางชนิดสามารถ
มีชวี ติ อยู่รอดได้ในอุณหภูมทิ ต่ี าํ ่ กว่าช่วงนี้ และจะขยายตัวเพิ่มจํานวนได้เมือ่ อยู่ ในสภาวะที่เหมาะสมกับตัวมันอีกครัง้ การ
แช่แข็งเป็ นการยับยัง้ การเจริญเติบโตของแบคทีเรียแต่ไ ม่ได้ทาํ ลายมัน เมื่ออาหารแช่ แข็งเกิดการละลายและมีอุณหภูมิ
สูงขึ้น ก็จะทําให้อาหารเกิดความเสีย่ งทีจ่ ะเสือ่ มคุณภาพเหมือนอาหารสดอีกครัง้

ภาพที่ 11.3 ความสัมพันธ์ของอุณหภูมกิ บั การขยายตัวของเชื้อแบคทีเรีย
ทีม่ า : สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํา้ , 2557
อุณหภูมทิ ่เี หมาะสมในการเก็บรักษาอาหารแต่ละประเภทจะแตกต่างกัน อาหารสดที่เสียง่าย เช่น เนื้อ ปลา กุง้
ไก่ นม และผลิตภัณฑ์นม จะต้องเก็บในที่มอี ุณหภูมติ าํ ่ กว่า 5oC เช่น เก็บในตูน้ าํ้ แข็ง หรือตูเ้ ย็น อาหารสด เช่น ผัก ก็

11-36

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม

จะต้องเก็บที่อุณหภูมติ าํ ่ กว่าอุณหภูมปิ กติ ประมาณ 7-10oC เพื่อให้ความสดคงอยู่ได้นานวันขึ้น การเก็บอาหารในตูเ้ ย็น
ควรจะห่อแยกแต่ละประเภท และควรจะหัน่ เนื้อเป็ นก้อนที่มเี ส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 10 ซม. เพื่อให้ความเย็นเข้าได้ทวั ่ ถึง
และสะดวกต่อการใช้แต่ละครัง้ อาหารที่มกี ลิ่นแรงควรจะใส่ในภาชนะปิ ดสนิทก่อนนําเข้าตูเ้ ย็น ซึ่งจะป้ องกันกลิ่นเหม็น
รบกวนได้ การจัดวางอาหารในตูเ้ ย็นจะต้องไม่แ น่นเกินไป ต้องให้มชี ่องว่างระหว่างของที่เก็บเพื่อให้ความเย็นเข้า ได้ทวั ่ ถึง
อาหารสําเร็จรูปบางชนิดและขนมบางชนิด จะต้องเก็บในที่มคี วามเย็นตลอดเวลา โดยเฉพาะไอศกรีมจะต้องเก็บในที่เย็น
จัดมาก อาหารสดบางประเภท เช่น เนื้อ ปลา ไก่ หากเก็บในอุณหภูมทิ ่ตี าํ ่ มาก เรียกว่า การแช่เยือกแข็ง (Deep Freeze)
คือ ใช้อณ
ุ หภูมติ าํ ่ กว่า -17 oC จะสามารถเก็บไว้ได้นานหลายเดือน อาหารบางชนิดที่เตรียมไว้เสิรฟ์ จะต้องเก็บที่อุณหภูมิ
สูงกว่าปกติ เช่น ซุป หรือแกงควรอุ่นที่อุณหภูมริ ะหว่าง 60-74 oC เพื่อป้ องกันไม่ให้เชื้อจุลนิ ทรียท์ ่มี อี ยู่เจริญเติบโตและ
แพร่พนั ธุ ไ์ ด้ อาหารสําเร็จรูปหรืออาหารที่รบั ประทานได้โดยไม่ผ่านความร้อน จะต้องเก็บในที่ปกปิ ดป้ องกัน การปนเปื้ อน
จากความสกปรกและสัตว์แมลงนําโรค เช่น เก็บในตูเ้ ก็บอาหารซึง่ มีลวดตาข่ายป้ องกันหรือใช้ฝาชีครอบ
3. การเลือก การปรุง และการเก็บอาหารแต่ละประเภท
อาหารแต่ละประเภทจะมีวธิ กี ารเลือก ปรุง และเก็บอาหารแตกต่างกัน ในที่น้ ีจะขอกล่าวถึงแนวทางการเลือก การ
ปรุง และการเก็บอาหารบางประเภทที่บริโภคกันเป็ นประจํา ได้แก่ ผักและผลไม้ เนื้อสัตว์ ไข่ อาหารแห้ง อาหารกระป๋ อง
และอาหารสําเร็จรูป
3.1 ผักและผลไม้
3.1.1 การเลือก ควรเลือกซื้อผักและผลไม้ตามฤดูกาล จะได้ผกั หรือผลไม้สดที่มคี ุณภาพและคุณค่าทาง
โภชนาการสูงทีส่ ุด และราคาถูกอีกด้วย เลือกชนิดทีแ่ น่น สีสดตามธรรมชาติ อยู่ในสภาพสะอาด ไม่เหี่ยวเฉา ไม่มรี ่องรอย
ของราหรือเน่ าชํา้ ไม่มีเศษดินหรือคราบสกปรก รวมทัง้ คราบสี ขาวของวัตถุมีพิษฆ่าแมลงติดอยู่ หรือเลือกซื้อผักสด
อนามัย (ผักกางมุง้ ) จากแหล่งทีเ่ ชื่อถือได้หรือได้รบั เครื่องหมายรับรอง
3.1.2 การปรุง แบ่งเป็ น 2 ขัน้ ตอน คือ
1) การเตรียมการปรุงผักและผลไม้ มักจะพบปัญหาของวัตถุมพี ษิ ทางเกษตรตกค้าง หรือไข่พยาธิท่ตี ิด
มากับปุ๋ยทีใ่ ช้รดผัก ดังนัน้ การเตรียมการปรุงจึงเป็ นขัน้ ตอนสําคัญที่จะต้องเน้นถึงวิธีการลดปริมาณวัตถุมพี ษิ และไข่พยาธิ
ต่างๆ โดยวิธกี ารล้างผักสดหรือผลไม้ท่ถี กู ต้องและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
- ผัก ควรลอกเป็ นส่วนๆ แล้วล้างให้สะอาดโดยการล้างด้วยนํา้ ที่ไหลตลอด แล้วเอามือถูตามบริเวณใบ
ผักประมาณ 2 นาที หรือล้างโดยการแช่นาํ้ สะอาดแล้วใช้มอื ถูตามใบประมาณ 15 นาที
- ผลไม้ ควรปอกเปลือกทุกครัง้ ก่อนรับประทาน สําหรับผลไม้ท่ตี อ้ งกินทัง้ เปลือก ควรล้างด้วยวิธีการ
แช่ในนํา้ สะอาดนานประมาณ 15 นาที
2) การปรุงผัก ควรปรุงให้สุกโดยใช้ไฟแรงระยะเวลาสัน้ ในลักษณะการลวกผักหรือต้มผักในเวลาสัน้
ทัง้ นี้เพือ่ เป็ นการรักษาคุณค่าอาหาร
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3.1.3 การเก็บ ผักและผลไม้ทล่ี า้ งทําความสะอาดแล้ว ควรเก็บไว้ในตูเ้ ย็นที่อุณหภูมิ 7-10 °C ในภาชนะที่
สะอาด แยกเป็ นสัดส่วนเฉพาะ โดยผักสดที่เตรียมจะปรุง ควรล้างแล้วหัน่ ให้เรียบร้อยและเก็บในภาชนะสะอาดเป็ น
สัดส่วนในตูเ้ ย็น
3.2 เนื้อสัตว์
3.2.1 การเลือก
เนื้อหมู เนื้อวัว จะต้องมีสแี ดงตามธรรมชาติ ไม่ชาํ้ เลือด ไม่มกี ลิ่นเหม็นบูด ที่สาํ คัญจะต้องไม่มเี ม็ดสาคู
(ตัวอ่อนของพยาธิตวั ตืด) และควรเลือกซื้อจากแหล่งที่ มนั ่ ใจว่าสะอาดปลอดภัย ผ่านขัน้ ตอนการชําแหละที่ถูกต้อง ได้
มาตรฐาน มีเจ้าหน้าทีห่ รือสัตวแพทย์ตรวจสอบแล้วว่าสัตว์นนั้ ไม่เป็ นโรคภัยสําหรับการบริโภค
เนื้อเป็ ด ไก่ ควรมีเนื้อแน่นสะอาด ไม่มกี ารทาสีตามตัว ไม่มกี ลิ่นเหม็นหืน โดยเฉพาะบริเวณใต้ปีก ใต้ขา
ลําคอ และส่วนบนของก้น บริเวณปลายปี กต้องไม่มสี คี ลํา้
ปลา ต้องมีเหงือกสีแดงสด ไม่เขียวคลํา้ ไม่มกี ลิน่ เหม็น ตาใส ไม่ชาํ้ เลือดหรือขุ่นเป็ นสีเทา เนื้อต้องแน่ น
กดไม่เป็ นรอยบุม๋ อยู่นาน
กุง้ ต้องมีเนื้อแน่น ไม่มกี ลิน่ คาวเหม็นคล้ายกลิน่ แอมโมเนีย คืบและหางต้องเป็ นมันสดใส และหั วกุง้ ต้อง
ติดแน่นไม่หลุดออก
หอย ต้องสด ฝาหรือเปลือกควรปิ ดสนิท ไม่เปิ ดอ้า ไม่มกี ลิ่นเหม็น เนื้อหอยควรมีสีตามธรรมชาติ ไม่ซีด
จาง
3.2.2 การปรุง แบ่งเป็ น 2 ขัน้ ตอน คือ
1) การเตรียมปรุง ก่อนนําไปปรุงต้องล้างให้สะอาด โดยเฉพาะสิ่งสกปรกที่ติดมากับไขมัน และบริ เวณ
เปลือกหอย ถ้ามีมากควรล้างด้วยนํา้ อุ่นแล้วจึงนํามาชําแหละเอาอวัยวะต่างๆ และกระดูกที่ไม่ตอ้ งการออก หัน่ เป็ นชิ้นๆ
ขนาดพอดีทจ่ี ะใช้ปรุงได้ ไม่ควรหัน่ หนาเกินไป จะทําให้สุกยาก
2) การปรุง การปรุงเนื้อสัตว์ จะต้องปรุงให้สุดโดยทัว่ ถึงทัง้ ชิ้นของเนื้อสัตว์ปรุงให้สุกเสมอ เพื่อเป็ นการ
ทําลายเชื้อโรคทีต่ ดิ มากับอาหารดิบ โดยเฉพาะอาหารประเภทปลานํา้ จืด ที่มกั พบตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ในตับ และอาหาร
ทะเลทีม่ กั พบเชื้ออหิวาต์เทียม ปนเปื้ อนมาเสมอ
3.2.3 การเก็บ อาหารประเภทเนื้อสัตว์ จะต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด แยกป็ นสัดส่วนเฉพาะ โดยมีการ
แบ่งเป็ นชิ้นส่วนในขนาดพอเหมาะที่จะใช้ในการปรุงแต่ละครัง้ สําหรับเนื้อสัตว์ท่จี ะต้องการเก็บไว้นานจะต้องเก้บไว้ใน
อุณหภูมติ าํ ่ กว่า 0 °C ในขณะทีเ่ นื้อสัตว์ทอ่ี ยู่ในระหว่างรอการปรุงให้เก็บในอุณหภูมติ เู ้ ย็นคือ 5-7 °C สําหรับเนื้อสัตว์ท่อี ยู่
ในลักษณะอาหารปรุงสําเร็จ จะต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ฝาปิ ดมิดชิดและสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. ในระหว่างรอ
เสิรฟ์ ควรใช้ความร้อนอุ่นเป็ นระยะๆ (2 ชัว่ โมง/ครัง้ ) เพือ่ เป็ นการทําลายเชื้อโรค
3.3 ไข่
3.3.1 การเลือก ไข่สด จะมีผวิ นวลคล้ายมีแป้ งเคลือบอยู่ท่เี ปลือกไข่ ถ้าเปลือกไข่เกลี้ยงแสดงว่าเป็ นไข่เก่า
เปลือกไข่ตอ้ งไม่แตกร้าว เปลือกสะอาดไม่มมี ลู สัตว์หรือคราบสกปรกติดมา ไข่สดใหม่จะมีนาํ้ หนักมากกว่าไข่เก่า และเมือ่
เขย่าดูจะไม่คลอน
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3.3.2 การปรุง ก่อนตอกไข่ ควรล้างเปลือกไข่ให้สะอาดก่อนเพื่อป้ องกัน เชื้อโรคที่อาจติดมากับเปลือกไข่
ออกมาปนเปื้ อนกับเนื้อไข่ และหากต้องใช้ไข่จาํ นวนมาก ควรตอกไข่ใส่ถว้ ยเล็กก่อนทีละฟอง เนื่องจากหากมีไข่เน่าเสียจะ
ได้คดั ทิ้งก่อน การปรุงอาหารประเภทไข่ ไม่จาํ เป็ นต้องมีอุณหภูมิสูงถึงจุดเดือด เพราะความร้อนสู งจะทําให้ไข่ขาวมี
ลักษณะเหนียวเกือบเหมือนยาง และไข่แดงจะร่วนซุย
3.3.3 การเก็บ ควรเก็บไข่ในตูเ้ ย็นที่อุณหภูมิ 5-7°C ในภาชนะที่สะอาด แยกเป็ นสัดส่วนเฉพาะ ถ้า
ต้องการเก็บให้นานขึ้น ควรนําไข่สดไปจุ่มลงในขี้ผ้งึ ทีห่ ลอมเหลว เพือ่ ปิ ดรูอากาศบริเวณผิวไข่จะทําให้เก็บได้นานขึ้น
3.4 อาหารแห้ง (ถัว่ เมล็ดแห้งและธัญพืชต่างๆ)
3.4.1
การเลือก ต้องเลือกอาหารแห้งที่ สะอาด ไม่อบั ชื้น ไม่มกี ลิ่นเหม็นหืน เปลือกแห้งสนิทเมล็ด
สมบูรณ์ เนื้อแน่ น ไม่ลบี ไม่แตกหัก และที่สาํ คัญต้องไม่มเี ชื้อราเกิดขึ้นที่อาหารนัน้ หรือมีสเี ข้มผิดปกติหรือมีสดี าํ เพราะ
สารพิษของเชื้อราทีเ่ รียกว่า “อะฟลาท๊อกซิน” ซึง่ สามารถทนความร้อนได้ถงึ 260°C
3.4.2 การเตรียมปรุง อาหารแห้งก่อนนําไปปรุง ควรจะล้างทําความสะอาดก่อน โดยเฉพาะพวกหัวหอม
หัวกระเทียม ถัว่ ลิสง ควรแกะเปลือกออก ในกรณีทม่ี สี ่วนเน่าหรือขึ้นรา ควรทิ้งทัง้ ก้อนเพราะสารพิษของเชื้อราจะกระจาย
ไปทัง้ ก้อนและไม่สามารถทําลายได้ดว้ ยความร้อนทีใ่ ช้ในการหุงต้ม
3.4.3 การเก็บ
พวกเมล็ดพืชควรตากให้แห้งสนิทเสียก่ อน แล้วจึงนํามาเก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝ าปิ ดและไม่อบั ชื้น
สําหรับหอม กระเทียม ควรแขวนไว้ในที่โปร่งสะอาดมีลมโกรกและควรหมัน่ นําไปผึ่งแดดอ่อนๆ เป็ นประจําด้วยจะดีมาก
อาหารแห้งทีบ่ รรจุในภาชนะปิ ดสนิท ต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.
3.5 อาหารกระปํ อง
3.5.1 การเลือก
สภาพกระป๋ องต้องอยู่ในสภาพที่ดี กระป๋ องต้องเรียบทัง้ ฝาและก้นไม่โป่ งนู นเนื่องจากแรงดั นของก๊าซที่เกิดจาก
การเน่าเสียของอาหารภายในกระป๋ อง กระป๋ องจะต้องไม่มรี อยยุบ ไม่มรี ูรวั ่ ซึม ไม่เป็ นสนิม ควรเลือกซื้ออาหารกระป๋ องที่
ผลิตใหม่ โดยดูจากตัวเลขที่กน้ กระป๋ อง หรือที่ฉลากติดไว้กบั ภาชนะบรรจุท่ีใช้เครื่องตอกเป็ นตัวเลข 6 ตัว แทนวันที่
เดือน ปี ทีผ่ ลิต หรือวัน เดือน ปี ทห่ี มดอายุ
3.5.2 การปรุง
ควรตรวจสภาพกระป๋ องหรือภาชนะบรรจุก่อนนํามาปรุง ต้องอยู่ในสภาพทีด่ เี มือ่ เปิ ดฝาออกจะต้องไม่มลี ม
ดันออกมา สภาพอาหารภายในมีสสี นั ตามธรรมชาติไม่มกี ลิน่ เหม็นเปรี้ยว หรือกลิน่ ผิดปกติอย่างอื่น ลักษณะตัว
กระป๋ องด้านในต้องไม่ถกู กัดกร่อนจนเห็นเป็ นร่องรอย หรือเป็ นสีดาํ ถ้าพบผิดปกติตอ้ งทิ้งเลย ห้ามนํามาบริโภค
การปรุงอาหารกระป๋ อง ต้องเปิ ดฝากระป๋ องเทออกแล้วนําไปอุ่นให้เดือดในภาชนะหุงต้มห้ามอุ่นอาหารทัง้ กระป๋ อง
เพราะอาจจะทําให้สารเคลือบภายในและละลายปนลงในอาหารได้ ส่วนภาชนะบรรจุอ่นื ๆ เช่น ขวดแก้ว หรือ
พลาสติก ต้องไม่แตกร้าว รัว่ ซึม
3.5.3 การเก็บ

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม 11-39

ควรจะเก็บไว้ในทีท่ อ่ี ากาศเย็น โปร่ง และไม่อบั ชื้น เพราะความชื้นจะทําให้กระป๋ องเกิดสนิมได้งา่ ยจนอาจ
เกิดการรัว่ ทะลุทาํ ให้เชื้อโรคจากภายนอกเข้าไปในกระป๋ องได้ และควรจัดให้เป็ นหมวดหมู่ เพื่อหยิบใช้ได้สะดวกขึ้น และ
วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 30 ซม. สําหรับอาหารกระป๋ องที่เปิ ดบริโภคแล้วคงเหลืออยู่ตอ้ งถ่ายเก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝา
ปิ ดมิดชิด แล้วเก็บไว้ในตูเ้ ย็น
3.6 อาหารปรุงสําเร็จ
อาหารปรุงสําเร็จ ได้แก่ อาหารทีผ่ ่านการปรุงแล้ว พร้อมทีจ่ ะนํามาเสิรฟ์ แก่ผูบ้ ริโภค เช่น แกงเผ็ด
ผัดผักต่างๆ แกงจืดชนิดต่างๆ เป็ นต้น
3.6.1 การเลือก
ต้องสังเกตสีสนั กลิ่น รสของอาหารตามปกติของลักษณะอาหารนัน้ และเลือกซื้อจากสถานที่ปรุง ประกอบ
จําหน่ายทีม่ กี ารจัดการสุขาภิบาลอาหารที่ถกู ต้อง
3.6.2 การปรุง
อาหารปรุงสําเร็จทุกชนิด ต้องปรุงให้สุกด้วยความร้อน เพื่อทําลายเชื้อโรค และการปรุงอาหารปรุงสําเร็จห้ามใส่
สารกันบูดเพือ่ ชะลอการเน่าเสียของอาหาร
3.6.3 การเก็บ
ต้องเก็บในตูห้ รือภาชนะที่สะอาด มีฝาปิ ดป้ องกันสัตว์นาํ โรคได้ สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. และจะต้องอยู่ห่ าง
จากที่ลา้ งมือ หรืออ่างล้างภาชนะอุปกรณ์อย่างน้อย 1 เมตร เพื่อป้ องกันการกระเซ็นของนํา้ สกปรกมาปนเปื้ อนอาหารปรุง
สําเร็จ ในกรณีทเ่ี ก็บอาหารปรุงสําเร็จในอุณหภูมหิ อ้ ง ควรจะนํามาอุ่นให้รอ้ นทีอ่ ณ
ุ หภูมอิ ย่างน้อย 70 OC เป็ นระยะๆ อย่าง
น้อยทุก 2 ชัว่ โมง

กิจกรรม 11.2.1
แนวทางในการพิจารณาเลือกอาหารควรคานึงปัจจัยอะไรบ้าง
แนวตอบกิจกรรม 11.2.2
แนวทางในการพิจารณาเลือกอาหาร ควรคํานึงถึง หลัก 3 ป. ดังนี้

1) ประโยชน์
2) ปลอดภัย
3) ประหยัด
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เรื่องที่ 11.2.2
สุ ขวิทยาส่ วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร
สุขวิทยาส่วนบุคคล (Personal Hygiene) หมายถึง เรื่องที่ว่าด้วยการดูแล และบํารุงรักษา ปรับปรุงส่งเสริม
สุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็ นโรค และมีการปฏิบตั ิตนให้อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัย ซึ่งรวมทัง้ การป้ องกันการ
แพร่กระจายของเชื้อโรคทัง้ จากตนเองไปสู่ผู อ้ ่ืนและการรับเอาเชื้อโรคสิ่งปนเปื้ อนจากภายนอกมาสู่ตวั เราทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อม ซึง่ ในการปรุงประกอบอาหารให้สะอาดถูกสุขลักษณะนัน้ คนมีส่วนสําคัญที่สุด ตัง้ แต่การเลือกวัตถุดิบ การขนส่ง
การเตรียม การปรุงประกอบ การเก็บ และการจําหน่ายอาหาร รวมทัง้ การดูแลจัดการสถานทีใ่ ห้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร
ผูส้ มั ผัสอาหาร หมายถึง บุคคลซึง่ ทําหน้าทีเ่ กี่ยวข้องกับอาหารทัง้ หมด ได้แก่ ผูเ้ ตรียมอาหาร ผูป้ รุงประกอบ ผูเ้ สิรฟ์ ผู ้
จําหน่าย ผูล้ าํ เลียงขนส่งอาหาร ผูเ้ ก็บและทําความสะอาดภาชนะอุปกรณ์ และอาคารสถานที่ ผูส้ มั ผัสอาหารเป็ นปัจจัยทีส่ าํ คัญทีม่ ี
ผลต่อการปนเปื้ อนของอาหาร และเป็ นสาเหตุทท่ี าํ ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปสูผ่ ูบ้ ริโภคได้ ดังนี้
1) ผูส้ มั ผัสอาหารทีเ่ จ็บป่ วยอยู่ในระยะแพร่เชื้อโรคสามารถแพร่กระจายโรคไปสูผ่ ูบ้ ริโภคได้ ดังนี้ เช่น โรคระบบทางเดิน
อาหาร โรคระบบทางเดินหายใจ หรือโรคผิวหนัง เป็ นต้น ซึง่ สามารถแพร่กระจายโรคไปสูค่ นอืน่ ได้ ดังนี้
- การแพร่กระจายเชื้อโรคทีท่ าํ ให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคอุจจาระร่วง บิด ไทฟอยด์ โดยผูส้ มั ผัส
อาหารทีไ่ ม่ล ้างมือให้สะอาดหลังออกจากห้องส้วม มีเชื้อโรคติดไปกับมือ เมือ่ ไปหยิบจับอาหารหรือสัมผัสกับภาชนะ เชื้อโรคจากมือ
ผูส้ มั ผัสอาหารก็อาจปนเปื้ อนลงไปในอาหารได้ ดังนัน้ ในกรณีทม่ี อี าการป่ วยด้วยโรคดังกล่าวต้องหยุดการปฏิบตั ิงานทีเ่ กี่ยวข้องกับ
อาหาร การแพร่กระจายเชื้อโรคทีท่ าํ ให้เกิด โรควัณโรค หวัด ตับอักเสบชนิดเอ โดยการไอ จาม หรือพูดคุยรดอาหาร ก็อาจทําให้
เชื้อโรคทีอ่ ยู่ในนํา้ มูก นํา้ ลาย แพร่กระจายได้ ในกรณีทม่ี อื มีบาดแผล ฝี หนอง การอักเสบของผิวหนัง ในระหว่างการเตรียม ปรุงประกอบอาหาร มือทีเ่ ป็ นแผลก็อาจสัมผัสอาหาร ทําให้เชื้อโรคในบาดแผลปนเปื้ อนลงไปในอาหารได้
2) ผูส้ มั ผัสอาหารทีไ่ ม่แสดงอาการเจ็บป่ วยอาจจะแพร่โรคได้ ดังนี้คือ
- ในกรณีท่เี ป็ นพาหะของโรค ได้แก่ เป็ นผูท้ ่มี เี ชื้อโรคอยู่ในตัวแต่ไม่แสดงอาการก็สามารถแพร่กระจายโรค
ไปสูอ่ าหารได้เช่นเดียวกับผูท้ เ่ี ป็ นโรคและมีอาการ
3) ผู ส้ มั ผัสอาหารที่ไม่มเี ชื้อโรคอยู่ในร่างกายมีสุขภาพดี แต่เป็ นกรณีท่ผี ูส้ มั ผัสอาหารมีพฤติกรรมในการปฏิบตั ิตนไม่
ถูกต้องในระหว่างการสัมผัสอาหาร หรือมีสุขนิสยั ทีไ่ ม่ดี เมือ่ มือสกปรกแลว้ มาจับต้องอาหารโดยไม่มกี ารลา้ งมือให้สะอาด ก็จะทํา
ให้อาหารปนเปื้ อนด้วยเชื้อโรคและสิง่ สกปรกได้
ดังนัน้ เพือ่ ป้ องกันการแพร่กระจายของโรคโดยผูส้ มั ผัสอาหารไปสู ่ผูบ้ ริโ ภค ผูส้ มั ผัสอาหารจึงจําเป็ นต้องมีความรูแ้ ละ
การปฏิบตั ติ นทีถ่ กู ต้องในเรื่องต่างๆ ดังนี้คือ
- มีสุขอนามัยทีด่ ี
- มีสุขนิสยั ทีด่ ใี นการทํางานทีเ่ กี่ยวข้องกับอาหาร
1. การดูแลสุขภาพ
ผูส้ มั ผัสอาหารจะต้องดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองให้มรี ่างกายแข็งแรงไม่เป็ นโรค ด้วยการรับประทานอาหารทีม่ ี
ประโยชน์ถูกสุขลักษณะและออกกําลังกายอยู่สมํา่ เสมอแลว้ จะต้องดูแลและป้ องกันตนเองไม่ให้เจ็บป่ วยด้วย โรคระบบทางเดิน
อาหาร โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคหวัด วัณโรค โรคตับอักเสบชนิดเอ และอื่นๆ หรือหากเกิดการเจ็บป่ วย
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ควรจะต้องหยุดพัก ไม่ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสอาหาร และรักษาให้หายก่อนจะเริ่มปฏิบตั ิงานต่อ นอกจากการดู แล
สุขภาพโดยทัวไปแล
่
้ว ผูส้ มั ผัสควรมีการดูแลสุขภาพเพิม่ เติม ดังนี้
1) ผูส้ มั ผัสอาหาร จําเป็ นต้องมีการตรวจสุขภาพเป็ นประจําทุกปี ได้แก่ การตรวจสุขภาพทัว่ ไปโดยแพทย์ ตรวจอุจจาระ
เพือ่ หาไข่พยาธิและเชื้อไทฟอยด์ เอ็กซ์เรย์ปอด เพือ่ ตรวจดูโรคทีเ่ กี่ยวกับปอด เช่น วัณโรค ตรวจเลือด เพือ่ หาไวรัสตับอักเสบบี
กรณีทพ่ี บว่าเป็ นโรคดังกล่าว ควรรีบรักษาให้หาย และอาจจะต้องหยุดงานหรือจํากัดหน้าทีก่ ารทํางานกับอาหาร
2).เมือ่ มีบาดแผล ฝี หนองทีม่ อื ให้ทาํ ความสะอาดใส่ยาฆ่าเชื้อโรค ทําแผล ปิ ดพลาสเตอร์เพือ่ ปกปิ ดส่วนทีเ่ ป็ นบาดแผล
ด้วยพลาสเตอร์กนั นํา้ ให้มดิ ชิด เพือ่ ป้ องกันการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียสู ่อาหารและควรหยุดปฏิบตั ิงานจนกว่าบาดแผลจะ
หายดี และหากจําเป็ นต้องสัมผัสอาหารให้สวมถุงมือทุกครัง้ เพือ่ ป้ องกันทัง้ อาหารและบาดแผล หรืออาจมอบหมายงานในส่วนทีไ่ ม่
เกี่ยวข้องกับอาหาร เพือ่ ป้ องกันการปนเปื้ อน
2. การแต่งกายทีส่ ะอาด
1) สวมเสื้อผ้าทีส่ ะอาด เป็ นเสื้อมีแขน สวมผ้ากันเปื้ อนสีขาวเพือ่ ต้องการให้สงั เกตเห็นความสกปรกได้งา่ ย และต้องซัก
ทําความสะอาดทุกวัน
2) สวมหมวกหรือตาข่ายคลุมผมสีขาว ขณะเตรียม ปรุง ประกอบ และเสิรฟ์ อาหาร เพือ่ ป้ องกันไม่ให้เส้นผมฝุ่นละออง
และเชื้อโรคจากศีรษะตกลงไปในอาหาร หมวกควรเป็ นสีขาวเช่นเดียวกับชุดกันเปื้ อนเพื่อให้สงั เกตเห็นความสกปรกได้งา่ ย และ
ควรเปลีย่ นเป็ นประจําทุกวัน
3) สวมรองเท้าหุม้ ส้น ไม่สวมรองเท้าแตะเพือ่ ป้ องกันสิง่ สกปรกกระเด็นตกลงไปในอาหาร
4) ในขณะปฏิบตั งิ านปรุงประกอบและจําหน่ายอาหาร ผูส้ มั ผัสอาหารต้องไม่สวมเครื่องประดับ เช่น กําไล แหวน นาฬกิ า
ข้อมือ เป็ นต้น โดยก่อนเริ่มปฏิบตั งิ านควรถอดเก็บให้เรียบร้อย เนื่องจากเชื้อโรคและสิง่ สกปรกอื่น ๆ อาจติดอยู่ในเครื่องประดับ
แล ้วปนเปื้ อนลงไปในอาหารได้
5) อุปกรณ์ ของใช้ส่วนตัวทุกอย่าง รวมทัง้ เสื้อผ้าชุดทีใ่ ส่มาทํางาน ควรเก็บไว้ในพื้นที่ซ่งึ จัดไว้แยกจากบริเวณเตรียม
อาหาร ห้องเก็บอาหาร และส่วนทีใ่ ห้บริการ เนื่องจากของใช้ดงั กล่าว อาจทําให้เกิดการปนเปื้ อนลงในอาหารได้
3. การล้างมือทีถ่ กู วิธี
ผูส้ มั ผัสอาหารควรดูแลมือให้สะอาดอยู่เสมอ ตัดเล็บสัน้ ไม่ทาเล็บ เนื่องจากอาจทให้เชื้อโรคและสิง่ สกปรกปนเปื้ อนรได้
ดังนัน้ ผูส้ มั ผัสอาหารจําเป็ นต้องระมัดระวัง รักษาความสะอาดของมือตลอดเวลา ดังนี้
1) ล ้างมือให้สะอาดอย่างทัว่ ถึงด้วยนํา้ และสบู่ทุกครัง้ ลา้ งในอ่างลา้ งมือเท่านัน้ ไม่ ลา้ งในอ่างสําหรับลา้ งวัตถุดบิ หรือลา้ ง
ภาชนะอุปกรณ์ เนื่องจากสิ่งสกปรกและเชื้อโรคจากมือ จะทําให้อ่างและอาหารที่วางไว้ในอ่างปนเปื้ อนไปด้วย ผู ส้ มั ผัสอาหาร
จะต้องลา้ งมือให้สะอาดอยู่เสมอ โดยเฉพาะที่น้ ิวมือ ฝ่ ามือ หลังมือ และ ซอกนิ้ว ตลอดจนแขนทัง้ สองข้าง โดยมีวธิ ีการลา้ ง 7
ขัน้ ตอน ทุกขัน้ ตอนทํา 5 ครัง้ สลับกันทัง้ 2 ข้างดังแสดงในภาพที่ 11.4
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ภาพที่ 11.4 การล้างมือ 7 ขัน้ ตอน
ทีม่ า : สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํา้ กรมอนามัย, 2557
1) ควรล ้างมือทุกครัง้ ทัง้ ก่อนระหว่างและหลังการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
2.1) ก่อนการเตรียมการปรุงประกอบอาหาร ให้บริการเสิรฟ์ อาหาร และก่อนรับประทานอาหาร ทุกครัง้
2.2) ระหว่างการเตรียมปรุงประกอบอาหารต่างชนิดกัน เช่น ระหว่างการเตรียมอาหารดิบกับอาหารทีป่ รุงสุก
2.3) หลังการปฏิบตั กิ ารดังต่อไปนี้
- สัมผัสอาหารดิบ
- เข้าห้องนํา้ ห้องส้วม
- การไอ จาม แคะจมูก เกาศีรษะ
- สัมผัสสิง่ สกปรก เช่น ภาชนะบรรจุขยะมูลฝอย ของเสียต่างๆ
- สัมผัสอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายทีอ่ าจมีเชื้อโรค เช่น เส้นผม ใบหน้า รอยแผล สิว
- สัมผัสสารเคมีต่างๆ เช่น สารเคมีทใ่ี ช้ทาํ ความสะอาด
2) เมือ่ ผูส้ มั ผัสอาหารล ้างมืออย่างถูกวิธีแล้วควรปล่อยให้แห้งเอง หรือถ้าจําเป็ นต้องเช็ดมือควรเช็ดมือด้วยกระดาษทีใ่ ช้ครัง้
เดียว ใช้เครื่องเป่ าไฟฟ้ าเป่ ามือให้แห้ง หรือผ้าเช็ดทีเ่ ป็ นม้วนทีไ่ ม่เช็ดซํา้ กัน เปลีย่ นม้วนผ้าทุกครัง้ เมือ่ ใช้งานหมดม้วน และไม่ควร
ใช้ผา้ เช็ดมือขนิดทีแ่ ขวนไว้ผนื เดียว แล ้วเช็ดซํา้ ๆ กัน
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4. การปฏิบตั ติ นระหว่างปรุงประกอบและจําหน่ายอาหาร
ผูส้ มั ผัสอาหารควรปฏิบตั ติ นระหว่างปรุงประกอบและจําหน่ายอาหาร ดังนี้
1) ทุกครัง้ ทีไ่ อหรือจามควรใช้ผา้ เช็ดหน้าทีส่ ะอาดปิ ดปากจมูกเสมอ
2) ไม่พูดคุย ไม่สูบบุหรี่ในขณะทีก่ าํ ลังปรุงประกอบและจําหน่ายอาหาร จะสู บได้ขณะพักหรือระหว่างทีไ่ ม่ปฏิบตั ิหน้าที่ และ
ควรมีสถานทีจ่ ดั ไว้โดยเฉพาะ เมือ่ สูบบุหรี่เสร็จแล ้วต้องล ้างมือให้สะอาด
3) การชิมอาหาร ให้ตกั อาหารใส่ถว้ ยเล็ก ๆ แล้วใช้ชอ้ นหรือส้อมแยกชิมอาหารโดยเฉพาะ
4) การหยิบจับอาหาร ต้องใช้อุปกรณ์ท่สี ะอาดหยิบหรือตักอาหารที่เตรียมหรือปรุงเสร็จแลว้ ไม่ควรใช้มอื หยิบจับอาหาร
โดยตรง ควรใช้ชอ้ น ทัพพี คีมคีบอาหาร หรือถุงมือสําหรับหยิบจับอาหาร การใช้ถงุ มือหยิบจับอาหารทีถ่ กู วิธี ควรปฏิบตั ดิ งั นี้
- เลือกใช้ถงุ มือให้เหมาะสมกับกิจกรรมทีป่ ฏิบตั ิ
- ล ้างมือก่อนสวมถุงมือทุกครัง้ และหลังจากเปลีย่ นถุงมือใหม่
- เปลีย่ นถุงมือทันทีทข่ี าดและเมือ่ ต้องเริ่มทํางานใหม่
- เปลีย่ นถุงมือเมือ่ ใช้งานต่อเนื่องกันเกิน 4 ชัว่ โมง
5) ขณะปรุงประกอบและจําหน่ ายอาหาร ต้องไม่ทาํ มือให้สกปรก เช่น แคะจมูก เกาศีรษะ ลูบหน้า สัง่ นํา้ มูก แคะขี้ตา
หรือสัมผัสอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย ให้จดั หาผ้าสะอาดไว้สาํ หรับเช็ดหน้าโดยเฉพาะ
6) การหยิบจับภาชนะ ต้องจับให้ถกู ต้อง คือไม่สมั ผัสกับส่วนของภาชนะทีจ่ ะสัมผัสกับอาหาร ดังนี้
- จาน ชาม ถ้วย จะต้องไม่ให้น้ ิวมือสัมผัสด้านในของภาชนะหรือบริเวณทีจ่ ะสัมผัสกับอาหาร ขณะเสิรฟ์ อาหารไม่
ควรยกอาหารครัง้ ละหลายๆ จานหรือวางอาหารซ้อนทับกัน
- แก้ว ถ้วย ให้จบั ตํา่ จากกึ่งกลางภาชนะลงมาไม่จบั บริเวณปากแก้ว หากต้องจับหรือเสิรฟ์ แก้วมากกว่า 2 ใบให้ใช้
ถาดช่วยเสิรฟ์
- ช้อน ส้อม ตะเกียบ มีด ทัพพี และตะหลิว ให้จบั บริเวณด้ามเท่านัน้
กิจกรรม 11.2.2
ผูส้ มั ผัสอาหารทําให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปสูผ่ ูบ้ ริโภคได้อย่างไร
แนวตอบกิจกรรม 11.2.2
ผูส้ มั ผัสอาหารทําให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปสูผ่ ูบ้ ริโภคได้ ดังนี้
1) เชื้อโรคหรือสิง่ สกปรกทีต่ ดิ มากับมือผูส้ มั ผัสอาหารปนเปื้ อนลงไปในอาหารในขณะทีม่ อื สัมผัสอาหาร
2) การไอ จาม หรือพูดคุยรดอาหาร ทําให้เชื้อโรคทีอ่ ยู่ในนํา้ มูก นํา้ ลาย แพร่กระจาย
3) มือทีม่ บี าดแผล ฝี หนอง การอักเสบของผิวหนัง สัมผัสอาหาร ทําให้เชื้อโรคในบาดแผลปนเปื้ อนลงไปในอาหาร
4) พฤติกรรมในการปฏิบตั ติ นไม่ถูกต้องในระหว่าง การเตรียม ปรุง-ประกอบ และการจําหน่ายอาหาร
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เรื่องที่ 11.2.3
การเลือก การล้ าง การเก็บ ภาชนะอุปกรณ์ และการนาไปใช้
ภาชนะและอุปกรณ์ท่ใี ช้ในการเตรียม การปรุง การเก็บ และการรับประทานอาหารนับเป็ นปัจจัยสําคัญที่มสี ่วน
เกี่ยวข้องกับความสะอาดปลอดภัยของอาหาร เนื่องจากอาหารที่ผ่านการเลือก การเตรียม และปรุงประกอบที่สะอาด
ปลอดภัยแล้ว เมือ่ นํามาบรรจุในภาชนะทีไ่ ม่สะอาด ก็จะทําให้อาหารนัน้ ปนเปื้ อนไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค ดังนัน้ ภาชนะ
อุปกรณ์จะต้องผ่านการเลือกชนิดของวัสดุและการออกแบบทีส่ ะอาดปลอดภัย มีการล้างทําความสะอาด และการเก็บรักษา
ทีด่ ี เพือ่ ควบคุมและป้ องกันการปนเปื้ อนเชื้อโรค สารเคมี และสารพิษทีเ่ ป็ นอันตรายรวมทัง้ การนําไปใช้ทถ่ี กู วิธี ดังนี้
1. หลักการเลือกภาชนะอุปกรณ์
ภาชนะอุปกรณ์ท่ใี ช้กบั อาหารในปัจจุบนั มีมากมายหลายชนิด ทําจากวัสดุท่มี คี วามแตกต่างกันและมีรูปแบบที่
หลากหลาย จึงต้องพิจารณาเลือกภาชนะอุปกรณ์ท่เี หมาะสม สะดวก และปลอดภัย โดยมีหลักเกณฑ์ในการเลือกภาชนะ
อุปกรณ์ ดังนี้
1) ชนิดของวัสดุ ควรเลือกภาชนะอุปกรณ์ท่ที าํ ด้วยวัสดุหรือส่วนประกอบของวัสดุท่ไี ม่เป็ นพิษหรือเป็ นอันตราย
มีความแข็งแรง ทนต่อการกัดกร่อน ไม่ดูดซึมนํา้ ไม่แตกร้าว กะเทาะ หรือหลุดลอกได้ง่าย ไม่มสี เี จือปนหรือตกแต่งสีใน
บริเวณทีส่ มั ผัสอาหารโดยตรง
2) การออกแบบ ออกแบบภาชนะอุปกรณ์ท่ีไม่มี ซอก มุม ร่อง หรือ ลักษณะทรงสูง ที่ลา้ งทําความสะอาดยาก
เพื่อมิให้มเี ศษอาหารตกค้างจนกลายเป็ นแหล่งเพาะเชื้อโรค โดยเลือกภาชนะที่ ปากไม่แคบ ก้นไม่ลกึ มีผิวเรียบ ไม่มี
ลวดลาย ไม่เป็ นร่องหรือซอก ไม่เป็ นมุมแหลมคม ถ้ามีส่วนประกอบหลายชิ้น ต้องสามารถถอดชิ้นส่วนออกมาล้างทํา
ความสะอาดได้ทวั ่ ถึง
3) การนําภาชนะมาใช้งาน ภาชนะอุปกรณ์ท่จี ะนํามาใช้บรรจุอาหาร ต้องสะอาดปราศจากการปนเปื้ อน ไม่เคยใช้
บรรจุส่งิ ของอื่นใดที่เป็ นพิษหรืออาจเป็ นอันตรายมาก่อน เช่น สารเคมี ปุ๋ย สารกําจัดแมลง ภาชนะอุปกรณ์ประเภทที่ใช้
งานเพียงครัง้ เดียว เช่น ถ้วยกระดาษ จานกระดาษ เมือ่ ใช้แล้วไม่ควรนํากลับมาใช้บรรจุอาหารอีก
2. การล้างภาชนะอุปกรณ์
การล้างภาชนะอุปกรณ์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อกําจัดความสกปรกต่างๆ ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะนํามาใช้ การล้างภาชนะ
อุปกรณ์ ก่อนล้างจะต้องแยกภาชนะอุปกรณ์ออกเป็ น 2 พวก คือ ภาชนะใส่อาหารคาว และภาชนะใส่อาหารหวาน หรือ
แก้วนํา้ วิธกี ารล้างภาชนะอุปกรณ์ อาจทําได้ 2 วิธคี ือ การล้างด้วยมือ และการล้างด้วยเครื่อง
การล้างทําความสะอาดภาชนะอุปกรณ์เป็ นสิ่งสําคัญต่อการประกอบอาหาร เนื่องจากมีผลต่อ คุณภาพและความ
ปลอดภัยของอาหารโดยตรง ดังนัน้ ภาชนะอุปกรณ์ท่ใี ช้ในบรรจุและปรุงประกอบอาหาร ต้องได้รบั การล้างทําความสะอาด
ทีเ่ หมาะสมทุกครัง้ ทัง้ ก่อนและหลังการใช้งาน ดังนี้
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- ต้องล้างทุกครัง้ หลังจากใช้งานแล้ว เพื่อกําจัดสิ่งสกปรก คราบไขมัน เศษอาหาร ที่ตกค้างจากการใช้
งานให้เรียบร้อยก่อนทีจ่ ะนําไปเก็บ
- เมือ่ ไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์ท่จี ะนํามาใช้มคี วามสะอาดเพียงพอหรือไม่ หรือพบคราบไขมัน ฝุ่นละออง หรือ
คราบสิ่งสกปรกต่างๆ ที่ยงั ตกค้างอยู่ หรือภาชนะที่เก็บไม่มกี ารปกปิ ดให้พน้ จากฝุ่นละออง สัตว์นาํ โรค ต้องนําไปล้างให้
สะอาดก่อนนําไปใช้งาน
- ภาชนะอุปกรณ์นนั้ ถูกปนเปื้ อน ในระหว่างการเตรียม การปรุง การเก็บหรือการรับประทานอาหาร เช่น
ทําตกหล่น มีแมลงวันไต่ตอม ต้องนําไปล้างให้สะอาดเสียก่อน จึงเอากลับมาใช้ใหม่ได้ หรือต้องเปลีย่ นเอาชิ้นที่สะอาดมา
ใช้แทน
การล้างภาชนะอุปกรณ์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อกําจัดความสกปรกต่างๆ ที่เกิดขึ้นก่อนที่ จะนํามาใช้ การล้าง
ภาชนะอุปกรณ์ ก่อนล้างจะต้องแยกภาชนะอุปกรณ์ออกเป็ น 2 พวก คือ ภาชนะใส่อาหารคาว และภาชนะใส่อาหารหวาน
หรือแก้วนํา้ วิธกี ารล้างภาชนะอุปกรณ์ อาจทําได้ 2 วิธคี ือ การล้างด้วยมือ และการล้างด้วยเครื่อง
2.1 การจัดเตรียมอุปกรณ์การล้าง
การจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือทีใ่ ช้ในการล้างภาชนะอุปกรณ์ มีดงั นี้
1) อ่างล้างภาชนะ 3 ตอน หรือ 3 ใบ วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.
2) นํา้ สะอาดทีใ่ ช้สาํ หรับล้างภาชนะอุปกรณ์
3) นํา้ ยาล้างจานใช้สาํ หรับกําจัดเศษอาหารและคราบไขมันทีต่ ิดอยู่ท่ภี าชนะ
4) ฟองนํา้ ผ้าสะอาด หรือแผ่นใยสังเคราะห์ ช่วยในการทําความสะอาด
5) ตะแกรงหรือตะกร้าควํา่ ภาชนะทีล่ า้ งแล้ว วางสูงจากพื้นไม่นอ้ ยกว่า 60 ซม.
6) ถังหรือภาชนะบรรจุเศษอาหารที่ สภาพดี แข็งแรง ไม่รวั ่ ซึม มีฝาปิ ดและปิ ดอยู่เสมอระหว่างทีไ่ ม่ได้ใช้งาน
2.2 วิธกี ารล้างภาชนะ
2.2.1 วิธกี ารล้างภาชนะด้วยมือ มีขนั้ ตอนดังนี้
1) แยกภาชนะอุปกรณ์ทจ่ี ะล้างออกเป็ นกลุม่ ๆ และล้างแยกกัน
2) กวาดเศษอาหารทีต่ ดิ อยู่กบั ภาชนะใส่ลงในภาชนะบรรจุเศษอาหารที่ไม่รวั ่ ซึมและมีฝาปิ ดมิดชิด
3) ล้างภาชนะอุปกรณ์ดว้ ยวิธกี ารต่อไปนี้ 3 ขัน้ ตอน คือ
ขัน้ ตอนที่ 1 ล้างด้วยนํา้ ผสมนํา้ ยาล้างจาน เพื่อล้างไขมัน เศษอาหาร ที่ติดค้างอยู่ออกโดยใช้ฟองนํา้ ผ้าสะอาด
แผ่นใยสังเคราะห์
ขัน้ ตอนที่ 2 ล้างด้วยนํา้ สะอาด เพือ่ ล้างนํา้ ยาล้างจาน และคราบทีต่ กค้างออกให้หมด
ขัน้ ตอนที่ 3 ล้างด้วยนํา้ สะอาดอีกครัง้
การฆ่าฌชื้อโรคหลังการล้าง ทําได้โดยใช้นาํ้ ร้อนอุณหภูมิ 82-87 องศาเซียสหรือใช้นาํ้ ผสมปูนคลอรีนโดยใช้ ผง
ปูนคลอรีน 60% 1 ช้อน ต่อนํา้ สะอาด 1 ปี บ แช่ภาชนะอุปกรณ์ไว้สกั 2 นาที ในกรณีเกิดโรคระบบทางเดินอาหาร หรือ
ระบบทางเดินหายใจควรเพิม่ ความเข้มข้นของคลอรีนให้สูงขึ้น
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เมื่อล้างภาชนะอุปกรณ์ต่างๆ ครบทัง้ 3 ขัน้ ตอนแล้ว ให้นาํ ภาชนะอุปกรณ์ ลา้ งเสร็จแล้ว วางควํา่ ไว้บนตะแกรง
หรือตะกร้าทีโ่ ปร่งสะอาดวางสูงจากพื้นไม่นอ้ ยกว่า 60 เซนติเมตร ปล่อยให้แห้งเองไม่ใช้ผา้ เช็ด เพราะถ้าผ้าที่นาํ มาเช็ดไม่
สะอาดพอ จะทําให้ภาชนะที่ลา้ งสะอาดแล้วจะถูกปนเปื้ อนจากเชื้อโรคและสิ่งสกปรกได้อีก และต้องมีการป้ องกันฝุ่น
ละอองและแมลงมาไต่ตอม
2.2.2 วิธกี ารล้างภาชนะด้วยเครื่อง
ในกรณีท่ลี า้ งด้วยเครื่อง เครื่องล้างจานต้องเป็ นชนิดที่ได้มาตรฐาน สารเคมีท่ใี ช้ในกระบวนการล้าง เช่น นํา้ ยา
ล้า ง สารเร่ ง แห้ง สารขจัด คราบตะกรัน ควรมีม าตรฐานเหมาะสมกับ ภาชนะ และต้องมีใ บรับรองความปลอดภัย
ประกอบด้วย
1) ข้อปฏิบตั เิ กี่ยวกับการล้างภาชนะด้วยเครื่อง
การล้างภาชนะด้วยเครื่อง ถ้ามีการปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่ถกู ต้อง อาจทําให้ภาชนะไม่สะอาดได้ การทําความสะอาดของ
เครื่องจะต้องระมัดระวังดังนี้
1.1) ควรมีการขัดถูภาชนะก่อนนําเข้าเครื่อง เนื่องจากอาหารไทยบางชนิดอาจติดแน่นกับภาชนะ และถ้าปล่อยไว้
ให้แห้งอาจติดแน่นมาก ภาชนะบางประเภท โดยเฉพาะถาดหลุม ช้อน ส้อม ฯลฯ ควรขัดถูในขัน้ ต้นก่อน สําหรับแก้วควร
ขัดถูส่วนขอบบนของแก้วก่อน แล้วจึงเข้าเครื่อง
1.2) จัดวางภาชนะก่อนเข้าเครื่องให้ถกู ต้อง เรียงเป็ นระเบียบตามระบบของเครื่อง
1.3) เลือกใช้นาํ้ ยาทําความสะอาดทีเ่ หมาะสม เช่น ต้องไม่มฟี องมากเกินไป
1.4) ทําความสะอาดเครื่องหลังการใช้ทกุ ครัง้
1.5) ตรวจสอบระบบต่างๆ ของเครื่องอยู่เสมอ เช่น การจ่ายนํา้ ต้องสมํา่ เสมอ ทัง้ ปริมาณและแรงดันนํา้ อุณหภูมิ
ต้องคงทีแ่ ละเป็ นไปตามทีก่ าํ หนดไว้ในแต่ละช่วงของการล้าง ระบบระบายนํา้ ต้องไม่อุดตัน นํา้ ยาล้างภาชนะต้องมีพอเพียง
และผสมในปริมาณทีพ่ อเหมาะ ต้องตรวจสอบทุกระบบ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ โดยช่างผูช้ าํ นาญการ
1.6) ตรวจสอบความสะอาดของภาชนะก่อนนําออกจากเครื่องทุกครัง้
4. การเก็บภาชนะอุปกรณ์
ภาชนะอุปกรณ์ทล่ี า้ งและแห้งแล้ว จะต้องนําไปเก็บไว้ในที่ท่สี ะอาด ไม่อบั ชื้น มีการปกปิ ดป้ องกันแมลงและสัตว์
นําโรคมารบกวน และเก็บไว้ในที่สูงจากพื้นไม่นอ้ ยกว่า 60 เซนติเมตร และจะต้องเก็บวางในลักษณะที่ง่ายต่อการหยิบจับ
โดยมิให้มอื ไปจับส่วนทีจ่ ะสัมผัสกับอาหาร เช่น การเก็บช้อนส้อม ตะเกียบ ควรเก็บในแนวนอน หรือวางตัง้ โดยเอาด้ามจับ
ขึ้น
การเก็บภาชนะอุปกรณ์มวี ตั ถุประสงค์เพื่อการดูแลรักษาความสะอาดของภาชนะอุปกรณ์ท่ผี ่านการล้างทําความ
สะอาดแล้ว และอยู่ในระหว่างทีย่ งั ไม่ได้นาํ ไปใช้งาน เพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนของฝุ่นละออง สิ่งสกปรกต่าง ๆ สัตว์นาํ โรค
และสารเคมีทเ่ี ป็ นอันตราย รวมทัง้ การปนเปื้ อนทีเ่ กิดจากการหยิบจับภาชนะอุปกรณ์ท่ไี ม่ถูกต้อง การเก็บภาชนะอุปกรณ์ท่ี
ถูกต้อง ตามหลักการสุขาภิบาลอาหารมีแนวทางดังนี้ คือ
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1) เก็บภาชนะอุปกรณ์ท่ีแห้ง แล้วในที่สะอาดปิ ดมิดชิด ป้ องกันสัตว์แมลงนําโรคได้ หรือ เก็บในตะกร้าหรือ
ตะแกรงโปร่งสะอาดสูงอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
2) บริเวณที่เก็บจะต้องสะอาด ไม่เปี ยกชื้น ไม่มสี ตั ว์นาํ โรคมารบกวน และไม่เก็บในบริเวณเดียวกับที่ใช้เก็บ
สารเคมีทเ่ี ป็ นอันตราย
3) ลักษณะการเก็บ จะต้องเก็บวางในลักษณะที่ง่ายต่อการหยิบจับโดยมิให้มอื ไปจับส่วนที่จะสัมผัสกับอาหาร
เช่น
3.1) ช้อน ส้อม และ ตะเกียบ ควรเก็บในแนวนอนหรือแนวตัง้ ในตะกร้าโปร่งสะอาดในลักษณะวางให้ดา้ มไป
ในทิศทางเดียวกันหรือเอาด้ามขึ้นเพือ่ เวาลาหยิบมาใช้งานจะจับแต่ทางด้ามเท่านัน้ สูงอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
3.2) จาน ชาม หรือ แก้ว ให้ควํา่ ไว้บนตะแกรงหรือตะกร้าที่โปร่งสะอาด สูงอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
3.3) เครื่องครัว เครื่องใช้
- ชนิดที่มหี ูแขวน ได้แก่ หม้อ กระทะ ให้หนั เอาส่วนที่ใช้ใส่อาหาร เข้าผนัง เอาก้นหม้อหรือกระทะหัน
ออก โดยแขวนไว้บนราวตะปู ทีต่ อกติดกับฝาผนังทีส่ ะอาด ไม่มฝี ่ ุนละอองหรือหยากไย่
- ชนิดที่ไม่มหี ูแขวน ได้แก่ ตะหลิว ทัพพี ให้เก็บเรียงให้เป็ นระเบียบในตะกร้าที่โปร่งสะอาด โดยหัน
ด้ามจับไปทางเดียวกัน หรือใส่ตะกร้าไว้ ถ้าไม่มดี า้ มจับก็ให้ควํา่ ไว้
3.4) ภาชะอุปกรณ์ทใ่ี ช้เพียงครัง้ เดียว ต้องมีวสั ดุห่อหุม้ ให้มดิ ชิด
3.5) ภาชนะอุปกรณ์ท่ไี ม่ได้แขวน ให้นาํ ไปเก็บในตูท้ ่สี ะอาด ไม่อบั ชื้น ปกปิ ดมิดชิด ป้ องกันสัตว์นาํ โรคได้ หรือ
ถ้าไม่มตี เู ้ ก็บ ก็ให้เก็บในทีส่ ูงจากพื้นไม่นอ้ ยกว่า 60 ซม.ในทีส่ ะอาดไม่ช้ นื แฉะ และไม่มสี ตั ว์นาํ โรคมารบกวน

กิจกรรม 11.2.3

หลักการเลือกใช้ภาชนะอุปกรณ์โดยทัว่ ไปจพิจารณาองค์ประกอบอะไรบ้าง.
แนวตอบกิจกรรม 11.2.3

1)
2)
3)

ชนิดของวัสดุ
การออกแบบ
การใช้งาน
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เรื่องที่ 11.2.4
การควบคุมสั ตว์ และแมลงนาโรค
สัตว์และแมลงทีเ่ ป็ นพาหะนําโรค มีความสามารถในการปรับตัวได้สูง สามารถขยายพันธุเ์ พิม่ จํานวนได้ในเวลาอันรวดเร็ว
ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาหาร พืชผัก และสิง่ ของเครื่องใช้ต่าง ๆ เมือ่ สัตว์หรือแมลงเหล่านี้ไปไต่ตอมภาชนะหรืออาหาร เชื้อ
โรคทีต่ ิดมาตามขน ขา ลําตัว หรือปะปนอยู่ในนํา้ ลายหรือ สิง่ ขับถ่ายของสัตว์หรือแมลงเหล่านี้ ก็จะปนเปื้ อนลงไปในอาหารที่เรา
บริโภคและทําให้เกิดการแพร่กระจายโรคออกไปเป็ นบริเวณกว้างได้ ดังนัน้ การควบคุมป้ องกันสัตว์และแมลงนําโรค จึงเป็ นงาน
หนึ่งที่สาํ คัญในงานสุขาภิบาลอาหาร เพือ่ ป้ องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อและความเสียหายทีเ่ กิดจากสัตว์และแมลงเป็ น
พาหะนําโรคดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสัตว์และแมลงนําโรคในงานสาธารณสุขมีหลายชนิด ในทีน่ ้ ีจงึ จะกล่าวเฉพาะสัตว์และ
แมลงนําโรคทีเ่ ป็ นปัญหาในงานสุขาภิบาลอาหารและพบเห็นได้ทวไป
ั ่ คือ หนู แมลงวัน และแมลงสาบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การควบคุมและป้ องกันหนู
หนู (Rat, Mouse) เป็ นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็ นสัตว์แทะ (Rodent) มีฟนั แหลมคม 2 คู่ ทัง้ บนและล่าง หนู มอี ายุโดย
เฉลีย่ ประมาณ 1 – 2 ปี สามารถแพร่พนั ธุไ์ ด้รวดเร็วและพร้อมแพร่พนั ธุ เ์ มือ่ อายุประมาณ 3 – 4 เดือน ออกลูกได้คอกละ 7 – 8
ตัว ปี ละ 4 – 7 คอก หนู ตวั เมียอาจตัง้ ท้องได้ตดิ ๆ กัน
หนู กินอาหารได้แทบทุกชนิด ทัง้ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ข้าว และเมล็ดธัญพืช ดังนัน้ จึงพบหนู อาศัยและหากินอยู่ใน
บริเวณอาคารทีพ่ กั อาศัยของคน และบริเวณที่ใกลแ้ หล่งอาหาร เช่น พื้นทีเ่ พาะปลูก โกดังเก็บอาหาร ตลาด รวมถึงกองขยะ มูล
ฝอย การทีห่ นู เข้ามาอาศัยหรือหากินภายในหรือบริเวณรอบ ๆ อาคารทีพ่ กั อาศัยของคนนัน้ ก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหาย
ดังนี้
- หนู เป็ นพาหะนําโรคมาสู ่คนได้ทงั้ จากการที่หนู หมัดหนู หรือไรหนู กดั คน และจากการที่ฉ่ีหนู มูลหนู หรือเชื้อโรคที่
ติดตามขนตามตัวหนู ปนเปื้ อนในอาหารหรือสูร่ ่างกายทางบาดแผล โรคทีม่ หี นู เป็ นรังเก็บโรค (Reservior) และเป็ นพาหะนําโรคมา
สู ่คนมีหลายโรค ได้แก่ กาฬโรค (Plaque) ไข้ไทฟัส (Murine typhus fever) ไข้หนู กดั (Rat bite fever) โรคซัลโมเนลโลซีส
(Salmonellosis) ไข้ฉ่ีหนู หรือ โรคเลปโตสไปโรซีส (Leptospirosis) โรคบิด (Amoebic dysentery) โรคพยาธิตืดหนู โรคทริคิ
โนซิส
- ฟันแทะของหนู งอกยาวตลอดเวลา จึงมีนิสยั ชอบกัดแทะทําลายวัสดุ สิง่ ของเครื่องใช้และสิง่ ก่อสร้างต่างๆ เพือ่ ลับฟัน
ให้คมและมีความยาวพอเหมาะ ซึง่ ทําให้เกิดความเสียหายต่อ เครื่องอุปโภคบริโภค ทรัพย์สนิ และการทีห่ นู กดั แทะสายไฟ และ
อุปกรณ์ไฟฟ้ าต่างๆ ภายในอาคารยังอาจทําให้เกิดไฟฟ้ าลัดวงจร ไฟไหม้ และเป็ นอันตรายต่อชีวติ ได้
1.1 การจาแนกชนิ ดของหนู
หนู ทอ่ี าศัยทํารังหรือหาอาหารอยู่ในบ้านหรือบริเวณรอบ ๆ บ้านพักอาศัย และมีความสําคัญในงานอนามัยสิง่ แวดลอ้ มมี
อยู่ 4 ชนิด คือ
1) หนู นอร์เวย์ (Rattus norregicas) บางครัง้ เรียกหนู ท่อ มีขนาดใหญ่ มีขนหยาบสีนาํ้ ตาลปนเทา ตาเล็ก ใบหูเล็ก
จมูกทู่ หางสัน้ กว่าลําตัว ความยาวของหัวและลําตัวรวมกัน 150-200 มิลลิเมตร มูลมีลกั ษณะคลา้ ยแคบซู ล ยาวประมาณ 2
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เซนติเมตร หนู นอร์เวย์ ว่ายนํา้ เก่ง สามารถขุดดินได้ลกึ ถึง 2 ฟุตจึงมักอยู่ตามรู ท่อระบายนํา้ ใต้ถนุ ตึก กองขยะมูลฝอย ตามแผง
วางสินค้าในตลาด ไม่ชอบไต่ข้นึ ทีส่ ูงเพราะตัวโตและเท้ายึดเกาะไม่ดี ชอบอาหารสด และเศษอาหารทีเ่ น่าเสีย
2) หนู ทอ้ งขาว (Rattus rattus) หรือหนู หลังคา เป็ นหนู ขนาดกลาง ขนเป็ นสีนาํ้ ตาลเกือบดําเป็ นมันแต่ขนใต้ทอ้ งมีสี
ขาวปนเทาหรือสีครีม ตาและหูใหญ่ จมูกแหลม หางยาวกว่าลําตัว ความยาวของส่วนหัวและลําตัวรวมกัน 140-190 มิลลิเมตร มูล
มีลกั ษณะเป็ นรูปกระสวย ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร มักอาศัยอยู่ตามช่องว่างในเพดานหรือใต้หลังคา แต่อาจทํารังอยู่นอกบ้านใต้
กองเศษใบไม้หรือบนต้นไม้สูง เป็ นหนู ทป่ี ี นป่ ายเก่ง คล่องแคล่ว อาหารทีช่ อบคือ พวกเมล็ดพืชต่างๆ
3) หนู จดี ๊ (Rattus exulans) เป็ นหนู ทเ่ี รียกชื่อตามเสียงร้องในเวลาออกหากินตอนกลางคืน มีขนาดค่อนข้างเล็ก มีขน
ด้านหลังสีนาํ้ ตาล ด้านท้องสีเทา ตาโต หูใหญ่ จมูกแหลม หางยาวเรียบมีสดี าํ ตลอด ความยาวของหัวและลําตัวรวมกัน 100-130
มิลลิเมตร ปี นป่ ายเก่ง ชอบอาศัยอยู่ตามทีส่ ูงตามซอกมุมบนเพดาน
4) หนู หริ่ง (Mus musculus) บางครัง้ เรียกหนู ผี เป็ นหนู ทม่ี ขี นาดเล็กทีส่ ุด ขนด้านหลังสีเทาปนนํา้ ตาล ลักษณะอ่อน
นุ่มเป็ นมันขนส่วนท้องมีสขี าว ความยาวของหัวและลําตัว รวมกัน 60-90 มิลลิเมตร หางด้านบนจะมีสดี าํ ส่วนด้านล่างจะมีสจี าง
กว่า มูลมีลกั ษณะเป็ นแท่งสัน้ ๆ ปลายแหลม ยาว 0.5 เซนติเมตร ปี นป่ ายได้คล่องแคล่ว ชอบอาศัยอยู่ตามลิ้นชัก ซอกตู ้ ทีเ่ ก็บ
ของ ช่องรอยแตกตามฝาหรือกําแพง ชัน้ เก็บวัสดุอาหาร ตามกล่องทีต่ งั้ ไว้ในทีล่ บั ตาและไม่ค่อยมีการยกเคลือ่ นย้าย กินอาหารได้
ทุกชนิด ชอบเมล็ดพืชประเภทข้าวมากเป็ นพิเศษ
1.2 พฤติกรรมของหนู

หนู มคี วามสามารถในการเรียนรู ้ คุน้ เคยและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมได้ดี มักจะอาศัยรวมกัน
เป็ นครอบครัว และสร้างรังในที่เงียบสงบ ใกล้แหล่งอาหารและนํา้ โดยใช้วสั ดุอ่อนๆ เช่น เศษกระดาษ เศษผ้า มาทําเป็ น
รัง ชอบหากินเวลากลางคืน เป็ นสัตว์ทส่ี ายตาไม่ดแี ต่มจี มูกไว ว่ายนํา้ ได้เก่ง ปี นป่ ายได้ดี และมีพฤติกรรมทีส่ าํ คัญ ดังนี้
- เวลาออกหากิน มักจะวิ่งเลียบชิดข้างฝา โดยใช้หนวดในการคลําทางหาอาหาร ส่วนขนที่ใต้ทอ้ งและการสัมผัส
ของอุง้ ตีนบนพื้นผิวที่มนั วิ่งผ่าน จะช่วยให้หนู เรียนรูแ้ ละจดจําสภาพพื้นที่ท่มี นั วิ่งผ่านได้ดี ดังนัน้ หนู มกั จะออกหากินไป
ตามทางเดิมอยู่เสมอ
- หนู มจี มูกไว สามารถดมกลิน่ เพือ่ ค้นหาแหล่งอาหารทีอ่ ยู่ไกลๆ ได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ยงั สามารถดมกลิน่ คน
หรือกลิน่ หนู ตายที่ติดไปกับอุปกรณ์กาํ จัดหนู ได้ ดังนัน้ จึงต้องระมัดระวังในการจับต้องอุปกรณ์กาํ จัดหนู และเมือ่ จะนํา
กรงหรือกับดักหนู มาใช้ใหม่ ควรทําความสะอาดเพือ่ กําจัดกลิน่ ด้วยการล้างด้วยนํา้ ร้อน
- หนู มคี วามฉลาดเฉลียวในการสังเกตระมัดระวังต่อสิ่งแปลกปลอมที่ไม่คุน้ เคยต่างๆ รวมทัง้ แสง เสียง อาหาร
สภาวะแวดล้อมต่างๆ ดังนัน้ การวางยาเบือ่ หรือใช้เหยือ่ ล่อใส่ในกรงหนู จงึ ต้องระมัดระวัง ถ้าผสมเข้มข้นเกินไปจนกลิน่ แรง
ผิดสังเกตหนู จะไม่ยอมกินเหยื่อนัน้ แต่ถา้ ได้รบั ยาเบือ่ ในขนาดไม่สูงพอที่จะให้หนู ตาย เมือ่ ยาเบือ่ เข้าไปในกระเพาะจะไป
ทําให้หนู เจ็บและเกิดการเรียนรูแ้ ละเข็ดเหยือ่
- หนู สามารถส่งเสียงและรับฟังเสียงที่มคี วามถี่สูงถึง 45 KHz (Ultrasound) ในการสื่อสารเรื่องตําแหน่งแหล่ง
อาหารหรืออันตรายได้ในระยะไกลๆ
- หนู เป็ นสัตว์ท่วี ่ายนํา้ และดํานํา้ ได้เก่ง สามารถเข้าไปในอาคารได้ตามรางระบายนํา้ หรืออาศัยอยู่ในท่อนํา้ ทิ้ง
ใหญ่ๆ ได้
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- มีความสามารถกระโดดได้ไกลและสูง มีพฤติกรรมปี นป่ ายเก่ง สามารถไต่ข้นึ หลังคา ฝ้ า เพดาน และสามารถ
กระโดดจากที่สูง 15 ฟุต ลงสู่พ้ นื ได้อย่างปลอดภัย นอกจากนัน้ ยังสามารถใช้หางบังคับทิศทางและทรงตัวในการเดินไต่
ตามทางเดินแคบ ๆ เชือก และลวดได้เป็ นระยะทางหลายเมตร
1.3 การสารวจร่ องรอยของหนู
ตามลักษณะนิสยั ของหนู จะออกหากิน ในเวลากลางคื น และไม่ค่ อยออกมาให้เ ห็นตัวในเวลากลางวัน ดังนัน้ จึง
จําเป็ นต้องอาศัยการสังเกตร่องรอยที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของหนู เช่น เสียง มูลหนู คราบปัสสาวะ รอยแทะ รอยทางเดิน
โพรง เพือ่ เป็ นข้อมูลเบื้องต้นในการประเมินว่ายังมีหนู อาศัยอยู่ในอาคารหรือไม่ ตัวอย่างเช่น
- การพบเห็นตัวหนู หรือซากหนู (Live rats and dead rats) เป็ นสิง่ ยืนยันได้ว่ามีหรือเคยมีหนู เข้า มาภายในบ้าน โดย
ปกติหนู จะออกหากินตอนกลางคืนและหลบซ่อนตัวในเวลากลางวัน ดังนัน้ ถ้าพบเห็นหนู วง่ิ ในตอนกลางวันก็อาจเป็ นสัญญาณเตือน
ว่ามีประชากรหนู เป็ นจํานวนมาก
- เสียง (Sound) หนู มกั จะส่งเสียงร้องให้ได้ยนิ ในตอนกลางคืนหรือบริเวณทีเ่ งียบ ๆ นอกจากนัน้ ขณะที่มนั ออกหากิน
อาจจะทําให้เกิดเสียงจากการวิง่ ชนสิง่ ของ การเกา ขูดขีด หรือกัดแทะวัสดุสง่ิ ของต่าง ๆ
- มูลและปัสสาวะ (Droppings and urine) หนู มกั จะถ่ายมูลและปัสสาวะได้ตามทางเดินและแหล่งอาหารของมัน เป็ น
ร่องรอยทีม่ กั พบเห็นได้ก่อนร่องรอยอื่น และอาจเลือกจุดทีพ่ บมูลและปัสสาวะหนู เป็ นจุดทีใ่ ช้วางกับดักหนู ได้ รูปร่างและลักษณะ
ของมูลหนู จะช่วยแยกชนิดของหนู ได้ มูลใหม่จะมีลกั ษณะอ่อนชื้น มีสดี าํ และเป็ นมันวาว แต่ถา้ เป็ นมูลเก่าทีถ่ ่ายทิ้งไว้นานมักจะมี
สีเทา มีฝ่ ุนจับ และร่วน (Crumble) การสังเกตคราบปัสสาวะของหนู จะมองเห็นได้จากการเรืองแสงของคราบปัสสาวะเมือ่ ส่องดู
ด้วยหลอดยูวี (Ultraviolet lights) ถ้าเป็ นคราบปัสสาวะใหม่จะเป็ นสีฟ้าอ่อน (Blue-white)
- รอยกัดแทะ (Gnawed objects) หนู มนี ิสยั ชอบกัดแทะเพือ่ ลับฟันให้คมและมีความยาวพอเหมาะอยู่ตลอดเวลา
ดังนัน้ จึงสังเกตดู รอยกัดแทะได้จากวัสดุสง่ิ ของ อาหาร เมล็ดธัญพืช รวมถึงรู หรือช่องที่หนู เจาะเป็ นช่องทางเข้ามาหาอาหาร
ลักษณะของรอยกัดแทะทีย่ งั ใหม่อยู่จะมีสอี ่อน (Light-colored) ขอบคม แต่ถา้ เป็ นรอยเก่าจะมีสดี าํ กว่าและขอบเรียบ
- รอยทางเดิน (Runways หนู จะวิง่ ไปหาอาหารหรือนํา้ โดยใช้เส้นทางเดิมเป็ นประจํา ไขมันและสิง่ สกปรกทีเ่ กิดจาก
รอยเท้า การแกว่งหาง และการทีข่ นตามลําตัวของหนู ครูดไปตามพื้นทางเดินทีม่ นั วิง่ ผ่านก็จะสะสมจนปรากฏเป็ นรอยเปื้ อนสีดาํ ทีม่ ี
ลักษณะเป็ นมันเงา (Dark greasy rubmark) แต่ถา้ เป็ นรอยเปื้ อนเก่าทีถ่ ูกทิ้งไว้นาน ๆ ก็จะมีลกั ษณะร่อน หลุดลอกเป็ นแผ่น ๆ
ได้
- โพรง (Burrows) โพรงหรือช่องทีห่ นู เจาะใช้เป็ นช่องทางเข้ามาภายในบ้าน มักพบตามขอบฝาผนัง ตามรอยแยกหรือ
รอยแตกต่าง ๆ ถ้าหนู ยงั ใช้เป็ นช่องทางเข้าออกอยู่ ปากโพรงจะมีลกั ษณะเปี ยกชื้น เรียบเป็ นมัน และอาจมีขนหนู ตดิ อยู่
1.4 การควบคุมและป้ องกันหนู
หนู เป็ นสัตว์ค่อนข้างฉลาดและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิง่ แวดลอ้ มได้เป็ นอย่างดีทงั้ ยังแพร่พนั ธุ ไ์ ด้รวดเร็ว ดังนัน้ การ
ควบคุมป้ องกันอันตรายจากหนู ให้ได้ผลนัน้ ต้องมีวธิ ีการที่ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพปัญหา และต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
แนวทางในการควบคุมและป้ องกันอันตรายจากหนู โดยทัว่ ไป ประกอบด้วย การป้ องกันหนู เข้ามาภายในอาคาร การกําจัดแหล่ง
อาหารและทีพ่ กั อาศัยของหนู และการกําจัดหนู
1.4.1 การป้ องกันหนู เข้ามาภายในอาคาร
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การป้ องกันหนู เข้ามาในอาคารจะต้องสํารวจช่องทางทีห่ นู สามารถกัดแทะ ลอด หรือแทรกตัวเข้ามาในอาคารได้ เช่น
ขอบประตูหน้าต่าง ช่องว่างหรือรอยแยกตามฝาผนัง ท่อระบายนํา้ เสีย ท่อระบายนํา้ ฝนบนหลังคา ช่องระบายอากาศต่าง ๆ เช่น
ช่องว่างบนหลังคา พัดลมดูดอากาศ เป็ นต้น เมือ่ สํารวจพบว่ามีช่องทางผ่านของหนู ควรใช้ลวดตาข่ายหรือวัสดุทป่ี ้ องกันการกัด
แทะของหนู ได้ เช่น คอนกรีต อิฐ เหล็ก และกระเบื้องหนาๆ ปิ ดช่องทางนัน้ เสียเพือ่ ไม่ให้หนู มชี ่องทางเข้าสู ่อาคารได้ ทัง้ นี้จะต้อง
ทําการสํารวจและซ่อมแซมรอยแตกหรือความเสียหายทีเ่ กิดขึ้นบนแผ่นปิ ดกัน้ นัน้ ๆ เป็ นประจํา
1.4.2 การกําจัดแหล่งอาหารและทีพ่ กั อาศัยของหนู
การกําจัดแหล่งอาหารและที่พกั อาศัยของหนู เป็ นมาตรการสําคัญในการควบคุมและป้ องกันอันตรายจากหนู ท่ี
ได้ผลในระยะยาว ไม่มอี นั ตรายจากสารพิษตกค้างและประหยัด การกําจัดแหล่งอาหารและทีพ่ กั อาศัยกระทําได้โดยการปรับปรุง
ด้านสุขาภิบาลสิง่ แวดล ้อม ดังนี้
1) การรวบรวมและกําจัดขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ ไม่ให้มเี ศษอาหารตกค้าง ทําความสะอาดท่อระบายนํา้ เป็ น
ประจํา
2) จัดบ้านเรือนและบริเวณบ้านให้สะอาดเป็ นระเบียบเรียบร้อย ไม่ให้มที อ่ี ยู่อาศัย เก็บวัสดุทห่ี นู ใช้ทาํ รัง เช่น กอง
กระดาษ เศษผ้า กล่องกระดาษทีไ่ ม่ใช้แล ้ว
3) เก็บอาหารแห้งไว้ในวัสดุทป่ี ้ องกันการกัดแทะของหนู และจัดให้เป็ นระเบียบสะอาด ซึ่งจะช่วยลดปริมาณแหล่ง
อาหารและทีอ่ ยู่อาศัยของหนู ได้อย่างมาก
1.4.3 การกําจัดหนู
การควบคุมจํานวนประชากรหนู โดยการกําจัดหนู โดยตรง มีอยู่หลายวิธีคือ
1) การใช้กบั ดัก (Trapping) ทีน่ ิยมใช้ได้แก่ กับดักแบบตี และกับดักแบบกรง การวางกับดักหนู ควรวางไว้ในทีท่ ่ี
หนู มาหาอาหารหรือทางเดินของหนู โดยวางชิดกับฝาผนังหรือวางซ้อนตามกองอาหาร สําหรับอาหารทีใ่ ช้เป็ นเหยื่อล่อควรเปลีย่ น
อยู่เรื่อยๆ ข้อควรระวังในการใช้กบั ดัก คือ เมือ่ หนู มากินเหยือ่ เมือ่ ใดกับดักจะต้องดีดทันที การใช้ก บั ดักมากจุดให้ผลดีกว่าการใช้
น้อยจุด ต้องเอามือกับดักให้นอ้ ยที่สุด เพราะหนู มจี มูกไวถ้าได้กลิน่ คนมันจะไม่กินเหยื่อ ก่อนจะนํากับดักไปใช้อีกครัง้ ควรจะ
กําจัดกลิน่ ของหนู ตวั ทีต่ ดิ กับดักให้หมด เช่น การใช้นาํ้ ร้อนลวกกับดัก เป็ นต้น
2) การใช้สารเคมี (Rodenticide) มีวธิ ีการใช้สารเคมีอยู่ 2 วิธีคือ การรมควันและการวางสารเคมีกาํ จัดหนู การ
รมควันมักจะใช้สารเคมีทม่ี พี ษิ ร้ายแรง การใช้จงึ ต้องระมัดระวังให้มากเป็ นพิเศษ ในทีน่ ้ ีจงึ ขอกล่าวถึงเฉพาะการวางสารเคมีกาํ จัด
หนู โดยมีขอ้ พิจารณาในการวางสารเคมีกาํ จัดหนู ทต่ี อ้ งคํานึงถึง ดังนี้ คือ ต้องเลือกเวลาและการควบคุมให้เหมาะสม เช่น ควรวาง
สารเคมีเบือ่ หนู ในช่วงทีห่ นู กาํ ลังอดอาหาร จะต้องทําการสํารวจก่อนว่าจะต้องวางเหยื่อล่อไว้ทใ่ี ดบ้างจึงจะได้ผล จะต้องเก็บอาหาร
ในบริเวณอืน่ ๆ ให้มดิ ชิด เพือ่ มิให้หนู มโี อกาสเลือกอาหารกินได้ และจะต้องมีการปรับปรุงสุ ขาภิบาลสิง่ แวดลอ้ มควบคู่กนั ไปด้วย
เพื่อเป็ นการกําจัดหนู ท่ถี าวร ชนิดของสารเคมีกาํ จัดหนู แบ่งได้เป็ น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ สารเคมีกาํ จัดหนู ชนิด เฉี ยบพลัน และ
สารเคมีกาํ จัดหนู ชนิดออกฤทธิ์ชา้
(1) สารเคมีกาจัดหนู ชนิดเฉี ยบพลัน สารเคมีกาํ จัดหนู ชนิดนี้เมือ่ หนู กินเข้าไปแลว้ จะทํา ให้หนู ตายทันที หรือ
ตายในระยะเวลาอันสัน้ (12-24 ชม.)เช่น ซิงค์ฟอสไฟด์ สารหนู สตริคนิน เร็ดสควิล แอนทู ทาลเลีย่ ม การใช้สารเคมีกาํ จัดหนู
ชนิดนี้ ต้องผสมตามอัตราส่วนทีแ่ นะนําไว้ สารเคมีกาํ จัดหนู ชนิดเฉียบพลันหรือออกฤทธิ์เร็ว ใช้ได้ดใี นพื้นที่ทห่ี นู มปี ริมาณมาก
และกําลังอดยาก แต่ไม่ควรใช้บอ่ ยครัง้ นัก ควรจะต้องทิ้งช่วงไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน เพราะหนู จะเรียนรูห้ รือเข็ดขยาดต่อเหยื่อพิษได้
ง่าย ซึง่ อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากมีหนู ทไ่ี ด้รบั สารเคมีเข้าไปแต่ยงั ไม่ถงึ ตาย เป็ นอัมพาต หรือเกิดอาการเจ็บปวด และส่งเสียงหรือให้
สัญญาณกับพวกของมัน หรือเมือ่ หนู ทพ่ี บเห็นเข้าก็จะทําให้เกิดการเข็ดขยาดและจําสารเคมีชนิดนัน้
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ข้อดีของการใช้สารเคมีกาํ จัดหนู หรือเหยือ่ พิษชนิดนี้คือ ประหยัดเหยือ่ ไม่ตอ้ งใช้เหยือ่ มาก
สําหรับข้อเสียของการใช้สารเคมีกาํ จัดหนู ประเภทออกฤทธิ์เร็วคือ มีฤทธิ์รา้ ยแรงเป็ นอันตรายถึงแก่ชีวติ หาก
มนุ ษย์ได้รบั สารพิษเหล่านี้เข้าสู ่ร่างกายด้วยความประมาท หรือด้วยอุบตั ิเหตุ นอกจากนี้ยงั ทําให้หนู ให้เกิดการเข็ดขยาดต่อเหยื่อ
พิษได้งา่ ย
(2) สารเคมีกาจัดหนู ชนิดออกฤทธิช์ า้
เมือ่ หนู กินสารเคมีกาํ จัดหนู ชนิดออกฤทธิ์ชา้ ครัง้ เดียวจะไม่ตาย ต้องกินซํา้ ๆ หลายครัง้ จึงจะมีสารเคมีสะสม
อยู่ในตัวหนู ซึ่งจะทําให้เลือดไม่แข็งตัว เมื่อหนู ได้รบั บาดเจ็บเพียงเล็กน้อย เลือดก็จะไหลไม่หยุดและตายในทีส่ ุด ถึงแม้หนู จะ
ไม่ได้รบั บาดแผลแต่ผลของสารเคมีก็ทาํ ให้เลือดตกในและตายได้เช่นกัน สารเคมีกาํ จัดหนู ประเภทออกฤทธิ์ชา้ ที่วางขายตาม
ท้องตลาดมีหลายชนิด เช่น วอร์ฟาริน ราคูมนิ สตรอม เป็ นต้น การวางสารเคมีกาํ จัดหนู หรือเหยื่อพิษประเภทออกฤทธิ์ชา้ จะวาง
ในขณะทีม่ ปี ริมาณหนู นอ้ ย หลังจากได้วางสารเคมีกาํ จัดหนู ประเภทออกฤทธิ์เร็วไปแล ้ว และใช้ได้ผลดีในเมือ่ หนู เข็ดขยาดต่อเหยื่อ
พิษประเภทออกฤทธิ์เร็ว การวางเหยื่อพิษประเภทออกฤทธิ์ชา้ จะแตกต่างจากเหยื่อพิษประเภทออกฤทธิ์เร็วก็คือ ต้องมีภาชนะใส่
เหยื่ออย่างมิดชิด ภาชนะใส่เหยื่อพิษมีหลายรูปแบบ ทัง้ นี้ควรมีลกั ษณะทีส่ าํ คัญ 3 ประการ ดังนี้ ป้ องกันฝนได้ ขนาดใหญ่พอที่
หนู ทกุ ขนาดเข้าได้ และบรรจุเหยือ่ พิษได้ครัง้ ละมากๆ ประมาณ 300 กรัมขึ้นไป ประหยัด หาง่าย ใช้วสั ดุในท้องถิน่ และแข็งแรง
พอสมควร
ข้อดีของการใช้สารเคมีกาํ จัดหนู ประเภทออกฤทธิ์ชา้ คือ หนู ไม่เข็ดขยาดต่อเหยื่อพิษ และหนู จะตายในรูหรือ
รังของมัน หรือใกลๆ้ รังของมัน
ข้อเสียของการใช้สารเคมีกาํ จัดหนู ประเภทออกฤทธิ์ชา้ คื อ ต้องมีภาชนะใส่เหยื่อ และอาจจะมีอุปสรรค
เกี่ยวกับการสูญเสียภาชนะดังกล่าว ต้องหมันตรวจเหยื
่
อ่ พิษ เมือ่ พบว่าหมดหรือสู ญเสียจะต้องเติม หรือเปลีย่ นใหม่ทนั ที ในกรณี
ทีห่ นู ได้รบั สารเคมีไม่เพียงพอ หรือไม่ถงึ ระดับทีท่ าํ ให้หนู ตายได้ หนู อาจจะสร้างภูมติ า้ นทานขึ้นมาอีกก็ได้
2. การควบคุมและป้ องกันแมลงวัน
แมลงวัน (Flies) เป็ นสัตว์อาร์โทรปอดซึ่งมีลาํ ตัวเป็ นปลอ้ ง ขาเป็ นข้อ วงจรชีวิตโดยทัว่ ไปของแมลงวันจะมีการ
เปลีย่ นแปลงรู ปร่างทุกขัน้ ตอนของการเจริญเติบโต ซึ่งมี 4 ระยะ คือ ไข่ (Egg) ไปเป็ นตัวอ่อนหรือตัวหนอน (Larva) แลว้ จึง
เปลีย่ นรูปร่างไปเป็ นตัวโม่ง หรือดักแด้ (Pupa) จนถึงขัน้ สุดท้ายคือ เป็ นตัวแก่ (Adult) ตามลําดับ ดังภาพที่ 11.5 และตัวเต็มวัย
การเจริญเติบโตของแมลงวันจึงเป็ นการเจริญเติบโตแบบสมบูรณ์ (Complete Metamorphosis)

ภาพที่ 11.5 วงจรชีวติ ของแมลงวัน
ทีม่ า : http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/PESTNOTES/pni7457-1a.html

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม 11-53
โดยทัวไปแมลงวั
่
นตัวแก่จะมีอายุขยั เฉลีย่ ประมาณ 2-4 สัปดาห์ แมลงวันตัวผูจ้ ะผสมพันธุ ไ์ ด้เมือ่ มีอายุประมาณ 1 วัน
(หรือมากกว่า 18 ชม.) แมลงวันตัวเมียจะสามารถผสมพันธุไ์ ด้เมือ่ มีอายุมากกว่า 1 วัน (ประมาณ 30 ชม.) แมลงวันตัวเมียมักจะ
เลือกวางไข่ในสภาพแวดลอ้ มทีเ่ หมาะสม คือ มีอาหารสําหรับตัวหนอนและมีความชื้นทีเ่ หมาะสม ซึง่ ส่วนใหญ่มกั ได้แก่ กองขยะ
มูลฝอย มูลสัตว์ เศษอาหาร ซากสัตว์ เศษผักผลไม้เน่าเสีย ตะกอนนํา้ โสโครก ส้วมหลุม เป็ นต้น ดังนัน้ จึงมักพบแมลงวันมากใน
บริเวณฟาร์มเลี้ยงสัตว์ กองขยะมูลฝอย สําหรับในระยะทีเ่ ป็ นไข่และตัวหนอนนัน้ จะพบได้ในสถานทีท่ ่ชี ้ นื แฉะและมีอาหารดังที่
กล่าวข้างต้น ส่วนระยะตัวโม่งมักจะอาศัยอยู่ตามพื้นดินที่แห้ง และระยะตัวแก่มกั ชอบอยู่อาศัยในที่อบอุ่น ร่ม และใกลแ้ หล่ง
อาหาร ซึง่ ได้แก่ อาคาร บ้านเรือน คอกสัตว์ พุม่ ไม้ เป็ นต้น แมลงวันตัวแก่สามารถบินได้ไกล 9-10 กิโลเมตร ในเวลา 24 ชัว่ โมง
แมลงวันออกหากินในเวลากลางวัน และมีนิสยั ชอบแสงสว่างมักบินเข้าหาแสงสว่างเสมอ รวมทัง้ ชอบเกาะพักตามสิ่ งที่มปี ลาย
แหลม หรือวัตถุท่หี อ้ ยแขวนลักษณะเป็ นเส้นๆ เช่น สายไฟฟ้ า เป็ นต้น ชนิดของอาหารที่ชอบจะแตกต่างกันแลว้ แต่ ชนิดของ
แมลงวัน เช่น แมลงวันบ้านกินอาหารทุกชนิด สิง่ ปฏิกูล แมลงวันหัวเขียวชอบเนื้อสัตว์ ปลา ผัก ผลไม้ เป็ นต้น
แมลงวันเป็ นพาหะนําโรคต่างๆ ทีส่ าํ คัญ เช่น โรคไทฟอยด์ (Typhoid) โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Accute diarrhea)
โรคอุจจาระร่วง โรคตาแดง โรคริดสีดวงตา (Trachoma) โรคบิดมีตวั โรคบิดไม่มตี วั โรคโปลิโอ โรคแอนแทร็กซ์ (Anthrax) โรค
วัณโรค และโรคพยาธิ เช่น พยาธิปากขอ พยาธิไส้เดือนตัวกลม เป็ นต้น นอกจากนี้แมลงวันจะวางไข่ในแผล เมือ่ เจริญเติบโตเป็ น
หนอนแมลงวัน มันจะชอนไชดู ดกินเลือด เนื้อเยื่อจากแผลทําให้เกิดแผลกว้างมากขึ้น เกิดการติดเชื้อหรือเรียกว่า ไมเอซีส
(Myiasis) วิธีการทีแ่ มลงวันนําเชื้อโรคและไข่หนอนพยาธิสูม่ นุษย์มอี ยู่ 4 วิธี คือ
1) วิธีเชิงกล (Mechanical Transmission) เชื้อโรคส่วนใหญ่จะถูกนําโดยวิธีน้ ีเนื่องจากแมลงวันมีนิสยั ชอบเอาขาหน้า
ถูกนั เมือ่ เวลาทีแ่ มลงวันกินอาหารอิม่ แล้ว ทําให้เชื้อโรคทีต่ ดิ มาจากแหล่งสกปรกมากับขนตามลําตัวและขาร่วงลงในอาหาร เมือ่ คน
บริโภคอาหารนัน้ เชื้อโรคจะเข้าสูร่ ่างกายทําให้เจ็บป่ วยได้ เช่น โรคทางเดินอาหาร บิด พยาธิ เป็ นต้น
2) วิธีสาํ รอกใส่อาหาร (Propagating Ttransmission) เนื่องจากแมลงวันมีวธิ ีการกินอาหารโดยการสํารอกนํา้ ย่อยจาก
กระเพาะอาหารมาละลายของแข็งก่อนแล ้วจึงดูดกลับเข้าไปใหม่ ทําให้เชื้อโรคถูกถ่ายออกจากนํา้ ย่อยในกระเพาะอาหาร (Crop) ลง
สูอ่ าหาร ในทํานองเดียวกันนิสยั ชอบถ่ายมูลรดบนอาหารก็ทาํ ให้เชื้อโรคปนเปื้ อนลงสู ่อาหารได้เช่นกัน เช่น โรคทางเดินอาหาร โรค
อาหารเป็ นพิษ เป็ นต้น
3) วิธีเป็ นโฮสต์ก่งึ กลาง (Intermediate Host) ของหนอนพยาธิ โดยทีต่ วั อ่อนของหนอนพยาธิจะอาศัยอยู่ในตัวของ
แมลงวัน เมื่อเจริญเป็ นระยะติดต่อแลว้ หนอนพยาธิก็หาทางออกจากแมลงวันเข้าสู ่ร่างกายเรา เช่ น โรคพยาธิไส้เดือน พยาธิ
ปากขอ เป็ นต้น
4) วิธีท่แี มลงวันไปวางไข่หรือแพร่พนั ธุ ์ เป็ นระยะตัวหนอนไว้ตามแผล หนอง ฝี ทําให้เกิดโรคที่เรียกว่าโรคไมเอชีส
(Myiasis)
2.1 การจาแนกชนิ ดของแมลงวัน
แมลงวันทีม่ คี วามสําคัญทางอนามัยสิง่ แวดล ้อมมีอยู่หลายชนิด ในทีน่ ้ ีจะกล่าวถึงแมลงวันทีพ่ บได้โดยทัว่ ไป 2 ชนิด คือ
แมลงวันบ้าน และแมลงวันหัวเขียว
1) แมลงวันบ้าน มีจาํ นวนมากประมาณร้อยละ 80 ของแมลงวันทัง้ หมด แมลงวันบ้านวางไข่ครัง้ ละ 75 – 150 ฟอง
มักจะวางไข่ตามมูลสัตว์ สิง่ ปฏิกูล มูลฝอยเปี ยก ไข่มรี ูปร่างรี มีสขี าวนวล ขนาดประมาณ 1 มิลลิเมตร ไข่จะเจริญเป็ นตัวหนอน
ภายในระยะเวลา 12 – 24 ชัว่ โมง ตัวหนอนของแมลงวันบ้านมีรูปร่างทรงกระบอก สีขาวนวล ตัวหนอนจะลอกคราบ 3 ครัง้
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ภายในระยะเวลา 4 ถึง 6 วัน ก่ อนที่จะเป็ นตัวโม่ง มีสนี าํ้ ตาล อาศัยในดินหรือตามกองเศษใบไม้ ตัวโม่งของแมลงวันบ้านจะ
กลายเป็ นตัวแก่ ภายใน 3 – 6 วัน
2) แมลงวันหัวเขียว สามารถแบ่งย่อยได้เป็ น 2 สายพันธุ ์ คือ แมลงวันหัวเขียวที่มสี ขี องลําตัวเป็ นสีเขียวเงาแวววาว.
และอีกพันธุ ห์ นึ่งมีสขี องลําตัวเป็ นสีนาํ้ เงินเงาแวววาว วงจรชีวิตของแมลงวันหัวเขียวมี 4 ระยะเช่นเดียวกับแมลงวันบ้านโดย
แมลงวันหัวเขียวจะวางไข่ครัง้ ละ 50-150 ฟอง มักจะวางไข่เป็ นกระจุกหรือเป็ นกลุม่ บนซากสัตว์ มูลฝอยเปี ยกที่มเี ศษเนื้อสัตว์
ปนเปื้ อนอยู่ หรือบางครัง้ อาจพบในเนื้อสดๆ หรือทีก่ าํ ลังเน่าเปื่ อยอยู่ ไข่ของแมลงวันหัวเขียวมีสเี หลือ งอ่อน ภายในเวลาประมาณ
8 ชัว่ โมงถึง 3 วันจะกลายเป็ นตัวหนอนซึ่งมีขนาดยาวประมาณ 10-14 มิลลิเมตร มีสเี ทาปนเหลือง ส่วนท้ายของลําตัวป้ านและ
กว้าง ตัวหนอนของแมลงวันหัวเขียวเมือ่ เจริญเติบโตเต็มที่ซง่ึ อาจใช้เวลาประมาณ 2 -19 วันทัง้ นี้ข้ นึ กับอุณหภูมขิ องอากาศและ
อาหาร โดยมีการลอกคราบ 2 ครัง้ จึงกลายเป็ นตัวโม่งเมือ่ หลุดจากอาหารหรือโฮสต์แล ้วตัวหนอนจะตกลงสู ่พ้นื ชอนไชหาสถานทีท่ ่ี
แห้งแล ้วทําการฝังตัวไว้ใต้ผวิ ดินแล้วจึงกลายเป็ นตัวโม่ง ตัวโม่งของแมลงวันหัวเขียวมีสนี าํ้ ตาล รูปร่างเหมือนตัวโม่งแมลงวันบ้าน
แต่ขนาดใหญ่กว่าระยะเวลาทีเ่ ป็ นตัวโม่งอาจนานประมาณ 4 – 8 วัน แล้วจะกลายเป็ นตัวแก่
2.2 การควบคุมและป้ องกันแมลงวัน
การควบคุมและป้ องกันแมลงวันให้มปี ระสิทธิภาพนัน้ ควรดําเนินการทัง้ ชุมชน เนื่องจากแมลงวันสามารถเพาะพัน ธุ แ์ ละ
หาอาหารได้ไกลจากแหล่งกําเนิดของมัน อย่างไรก็ตามหลักการในการควบคุมและป้ องกันแมลงวันมีแนวทางหลัก 2 แนวทางคือ
1) การทําลายแหล่งเพาะพันธุแ์ ละแหล่งอาหารของแมลงวันโดยการปรับปรุงการสุขาภิบาลสิง่ แวดลอ้ ม และ 2) การทําลายตัวอ่อน
และตัวแก่ของแมลงวัน
2.2.1 การปรับปรุงการสุขาภิบาลสิง่ แวดล ้อม
การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอ้ มเป็ นแนวทางทีส่ าํ คัญ และเป็ นการแก้ไขปัญหาในเชิงป้ องกันโดยพิจารณาจากผลการ
สํารวจสภาวะสุขาภิบาลเพือ่ ทําลายแหล่งเพาะพันธุแ์ ละแหล่งอาหารของแมลงวันในชุมชน ดังนี้
1) จัดให้มกี ารดู แลส้วมที่ถูกสุ ขลักษณะและการกําจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลักสุ ขาภิบาลทุกหลังคาเรือน และในชุมชน
ชัว่ คราว เช่น ค่ายอพยพ ชุมชนก่อสร้าง ทีพ่ กั แรมของกลุม่ ผูป้ ระสบภัยธรรมชาติ
2) เก็บรวบรวมและกําจัดขยะมูลฝอยให้ถกู หลักสุขาภิบาล ถังรองรับขยะมูลฝอยมีความแข็งแรง มีฝาปิ ดมิดชิด และ
มีจาํ นวนถังรองรับขยะเพียงพอต่อปริมาณขยะมูลฝอย ไม่มขี ยะมูลฝอยตกค้างโดยเฉพาะบริเวณตลาดสด
3) ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เช่น เป็ ด ไก่ สุกร โค ม้า ฯลฯ มีการจัดการทีถ่ ูกหลักสุขาภิบาล โดยทําความสะอาดคอกสัตว์ทุก
วัน กําจัดเศษอาหาร และกําจัดมูลสัตว์โดยนําไปตากแดดให้แห้ง หมักทําปุ๋ย หรือนําไปผลิตเป็ นก๊าซชีวภาพ
5) บริเวณสถานทีป่ ระกอบอาหาร ห้องครัว ภัตตาคาร ร้านอาหาร ควรปฏิบตั ิตามมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร มี
ระบบควบคุมป้ องกันแมลงวันเช่น มุง้ ลวด มีตูเ้ ก็บอาหารหรือ ภาชนะที่ปกปิ ดป้ องกันแมลงวัน มีการเก็บรวบรวมเศษอาหารและ
ขยะมูลฝอยทีป่ ้ องกันแมลงวันได้
6) มีระบบระบายนํา้ เสีย มีถงั ดักไขมันและเศษอาหาร มีระบบบําบัดนํา้ เสีย ดูแลรางระบายนํา้ มิให้อุดตันและมีเศษ
อาหารค้างอยู่ ซึง่ อาจเป็ นแหล่งอาหาร และแหล่งเพาะพันธุข์ องแมลงวันได้
2.2.2 การทําลายตัวอ่อนและตัวแก่ของแมลงวัน
ในกรณีทม่ี แี มลงวันชุกชุมมาก การทําลายตัวอ่อนและตัวแก่ของแมลงวันจะช่วยให้จาํ นวนแมลงวันลดลงได้อย่างรวดเร็ว
1) การทําลายตัวอ่อนของแมลงวัน วิธีทน่ี ิยมคือใช้สารเคมีพ่นลงบนแหล่งเพาะพันธุ ข์ องแมลงวัน โดยเฉพาะในช่วงฤดู
ร้อนหรือช่วงทีม่ กี ารระบาดของโรคที่มแี มลงวันเป็ นสื่อนําโรค สารเคมีท่ใี ช้ทาํ ลายตัวอ่อนแมลงวันมีหลายชนิด เช่น ไดอะซินอน
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0.5-1% มาลาไทออน 2-5% ดิบทิเร็ก 1% เป็ นต้น การพ่นสารเคมีกาํ จัดตัวอ่อนหรือหนอนแมลงวันตามแหล่งเพาะพันธุ ์ เช่น กอง
ขยะมูลฝอย ทําการฉีดพ่นสารเคมีใต้กองขยะมูลฝอยและระบบบําบัดต่างๆ
2) การทําลายตัวแก่ของแมลงวัน แบ่งเป็ น 2 วิธีใหญ่ๆ คือใช้วธิ ีกล เช่น ใช้กรงดัก ไม้พนั กาว ใช้ไม้ตี กับดักไฟฟ้ า เป็ น
ต้น หรือใช้สารเคมี ซึง่ การใช้สารเคมีอาจใช้การฉีดพ่นหรือใช้การวางเหยือ่ พิษในการกําจัดแมลงวัน อย่างไรก็ตามการใช้สารเคมีใน
การกําจัดแมลงวัน อาจมีอนั ตรายต่อมนุ ษย์และสัตว์เลี้ยงรวมทัง้ อาจปนเปื้ อนสู ่ส่งิ แวดลอ้ มได้ ดังนัน้ การใช้งานควรอยู่ภายใต้
คําแนะนําจากเจ้าหน้าทีผ่ ูเ้ ชี่ยวชาญ
2.1) การทําลายตัวแก่ของแมลงวันโดยใช้วธิ ีทางกล มีดงั นี้เช่น
(1) ใช้กบั ดักแมลงวันโดยคุณสมบัตขิ องแมลงวันทีช่ อบอยู่ในทีท่ ม่ี แี สงสว่างและไวต่อกลิน่ อาหาร วิธีการทําได้
โดยนําเหยือ่ เช่น เศษปลา วางในถาด เมือ่ แมลงวันมาตอมแล ้วจะบินเข้าสูก่ รงดักซึง่ มีแสงสว่าง แล ้วจะไม่สามารถบินลงมาได้
(2) ใช้กาวดักแมลงวัน เนื่องจากแมลงวันมีนิสยั ชอบเกาะตามสิง่ ของทีเ่ ป็ นเส้น ทําได้โดยนํา เชือกทีเ่ คลือบกาว
ดักแมลงวันไปแขวนห้อยตามหน้าต่างหรือเพดาน
(3) ใช้ไม้ตแี มลงวัน วิธีน้ ีเหมาะกับบ้านทีม่ แี มลงวันน้อยๆ
(4) ใช้เชือกแขวนห้อยจากเพดานให้แมลงวันเกาะ แล ้วใช้ถงุ พลาสติกครอบจับ
(5) ใช้เชือกชุบยาฆ่าแมลงวันห้อยเป็ นราวเพือ่ ให้แมลงวันเกาะ เมือ่ สัมผัสถูกยาฆ่าแมลง แมลงวันก็จะตาย
2.2) การกําจัดแมลงวันโดยใช้สารเคมี อาจกระทําได้หลายวิธี ดังนี้ เช่น
(1) การพ่นสารเคมีแบบมีฤทธิ์ตกค้าง เป็ นการกําจัดแมลงวันโดยการพ่นสารเคมีเฉพาะทีต่ ามแหล่งเกาะพักและ
แหล่งเพาะพันธุ ข์ องแมลงวัน เช่น คอกสัตว์ มูลสัตว์ กองขยะมูลฝอย รัว้ หลังคาจาก และเชือก เป็ นต้น เมือ่ แมลงวันสัมผัสกับ
สารเคมีทต่ี กค้างตามแหล่งเกาะพักดังกล่าวก็จะตายได้
(2) การพ่นสารเคมีแบบฟุ้งกระจายในอากาศ (Space treatment) เป็ นวิธีทจ่ี ะลดความชุกชุมของแมลงวันใน
สถานทีท่ ต่ี อ้ งควบคุมมิให้มแี มลงวัน เช่น ห้องอาหาร ร้านค้า เลา้ หมู เป็ ด ไก่ คอกสัตว์ คอกม้า เป็ นต้น โดยจะกําจัดแมลงวันที่
บินมาสัมผัสกับสารเคมีทฉ่ี ีดพ่นนัน้ ทันที
(3) การวางเหยือ่ พิษ เป็ นการผสมสารเคมีกบั เหยือ่ ทีแ่ มลงวันชนิดนัน้ ๆ ชอบ เพือ่ ดึงดูดแมลงวัน เช่น แมลงวัน
บ้าน ควรผสมนํา้ ตาลหรือนํา้ ตาลทรายแดง ข้าวโพดป่ น แมลงวันหัวเขียว ควรผสมปลาป่ น หรือกากยีสต์ เป็ นต้น การวางเหยื่อพิษ
ควรอยู่ภายใต้คาํ แนะนําของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากมีอนั ตรายมาก การวางเหยื่อพิษจะต้องใช้กรงดัก แถบกาว หรือเชือกกาวจับ
แมลงวันควบคู่ไปด้วย เพือ่ มิให้แมลงวันทีไ่ ปสัมผัสสารเคมีแล ้วไปสัมผัส นํา้ อาหาร และสิง่ แวดล ้อมอืน่ ๆ
(4) การวางแถบกาวหรือวิธีเบ็ดราว เป็ นวิธีกาํ จัดแมลงวันโดยใช้เชือกชุบสารเคมี (วิธีเบ็ดราว) หรือการวางแถบ
กาว ในบริเวณทีแ่ มลงวันชอบมาเกาะพัก วิธีน้ เี ป็ นวิธีทม่ี ปี ระสิทธิภาพ เหมาะกับนิสยั หรือพฤติกรรมของแมลงวัน ราคาถูก มีฤทธิ์
ตกค้างนาน แต่มขี อ้ เสีย คือ จํานวนแมลงวันจะค่อย ๆ ลดลง ไม่ลดลงเร็วเหมือนวิธีการพ่นสารเคมี
3. การควบคุมและป้ องกันแมลงสาบ
แมลงสาบ (Cockroaches) เป็ นสัตว์อาร์โทรปอด วงจรชีวิตมี 3 ระยะ คือ ระยะไข่ (Egg Stage) ระยะตัวอ่อน
(Nymph Stage) และระยะตัวเต็มวัย (Adult Stage) ดังภาพที่ 11.6 โดยเริ่มจากไข่จาํ นวนประมาณ 10-40 ฟอง ถูกบรรจุอยู่ใน
แคปซู ล (Ootheca) จากนัน้ ไข่จะเจริญเติบโตเป็ นตัวอ่อน (Nymph) ซึ่งมีรูปร่างลักษณะคลา้ ยตัวเต็มวัย (ยกเว้น ส่วนปี กและ
อวัยวะเพศยังเจริญไม่เต็มที)่ ตัวอ่อนจะลอกคราบหลายครัง้ จํานวนครัง้ ขึ้นกับชนิดของแมลงสาบ เพือ่ พัฒนาเปลีย่ นแปลงรูปร่าง
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เป็ นตัวเต็มวัยทีม่ ปี ี กและอวัยวะเพศสมบูรณ์เต็มที่ แมลงสาบมีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete Metamorphosis)
วงจรชีวติ ของแมลงสาบแต่ละชนิดไม่เท่ากัน แต่โดยทัวไปจะอยู
่
่ในช่วงประมาณ 1-3 ปี

ตัวอ่อน
(Nymph)
ตัวเต็มวัย
(Adult)

แคปซูลบรรจุไข่
(Egg case)
ภาพที่ 11.6 วงจรชีวติ ของแมลงสาบ
ทีม่ า : http://pestokillcs.com/cockroache.html
รูปร่างโดยทัว่ ไปของแมลงสาบจะมีรูปร่างทรงกลมรีแบบรูปไข่แบนประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนหัว ส่วนอก และส่วน
ท้อง มีหนวดยาว 1 คู่ใช้สาํ หรับดมกลิม่ และสัมผัส มีปีก 2 คู่ โดยปี กคู่แรกทีอ่ ยู่ดา้ นนอกเป็ นแผ่นเหนียวจะปกคลุมปี กคู่ ทอ่ี ยู่ดา้ น
ในซึง่ เป็ นเยือ่ บางๆ ถึงแม้วา่ แมลงสาบจะมีปีกแต่พบว่าแมลงสาบชอบคลานตามพื้นและผนัง จะใช้ปีกบินเฉพาะในกรณีทต่ี กใจหรือ
ต้องการหนี แมลงสาบสามารถปรับตัวเข้ากับสิง่ แวดล ้อมได้ดี สามารถแพร่พนั ธุไ์ ด้ทวไปในอาคาร
ั่
โดยเฉพาะในทีล่ บั ตา มืด อับชื้น
เช่น ตามห้องนํา้ ห้องส้วม หรือตามรอยแตกซอกมุมต่างๆ ตามช่องว่างภายในท่อนํา้ ตามทีห่ มักหมมต่าง ๆ เป็ นต้น
แมลงสาบมีปากเป็ นแบบกัด (Chewing) มีนิสยั ชอบกัดทําลายสิ่งของเครื่องใช้ภายในอาคาร มีกลิน่ เหม็นเฉพาะตัว
เนื่องจากมีการขับของเหลวคล ้ายนํา้ มันจากต่อมกลิน่ (Scent Gland) แมลงสาบมีนิสยั ชอบอาศัยในทีแ่ คบๆ พอดีตวั ตามรอยแตก
ซอกมุมต่ างๆ มักออกหากินในเวลากลางคืนและไม่ชอบแสงสว่าง เวลากินอาหารแมลงสาบจะสํารอกนํา้ ลายและนํา้ ย่อยใน
กระเพาะอาหาร ออกมาช่วยย่อยละลายอาหาร แมลงสาบกินอาหารได้แทบทุกชนิดทัง้ พืช สัตว์ สิง่ เน่าเปื่ อย เช่น เสมหะ อุจจาระ
สิง่ สกปรกจากกองขยะมูลฝอย คราบสกปรกตามห้องนํา้ ห้องส้วม เศษอาหาร ขนมหวาน แป้ ง นํา้ ตาล กาวทาปกหนังสือ กล่อง
กระดาษ รวมทัง้ อาหารทุกชนิดของคนด้วย ดังนัน้ เมือ่ แมลงสาบเดินผ่าน สํารอกนํา้ ลายหรือนํา้ ย่อยขณะกินอาหาร หรือถ่ายมูลลง
ไปในอาหารของคน เชื้อโรคทีต่ ดิ มาตามตัวหรือปนออกมากับนํา้ ลาย นํา้ ย่อย หรือมูลของแมลงสาบก็จะปนเปื้ อนในอาหาร และเป็ น
อันตรายต่อคนทีก่ นิ อาหารปนเปื้ อนนัน้ เข้าไปได้
แมลงสาบเป็ นพาหะสําคัญทีส่ ามารถนําเชื้อโรคติดต่อมาสู ่คนได้หลายชนิด ดังนี้เช่น อุจจาระร่วง บิด ไทฟอยด์ อาหาร
เป็ นพิษ ตับอักเสบ โรคผิวหนัง เป็ นต้น แมลงสาบยังสามารถเป็ นโฮสต์ก่งึ กลาง (Intermediate host) ของพยาธิหลายชนิด เช่น
พยาธิเข็มหมุด พยาธิปากขอ พยาธิไส้เดือนกลม พยาธิตืดวัว เป็ นต้น นอกจากนัน้ มูลและสารบางอย่างบนตัวของแมลงสาบยัง
ก่อให้เกิดโรคภูมแิ พ้และหอบหืดได้ โดยเฉพาะในเด็ก

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม 11-57
3.1 ชนิ ดของแมลงสาบ
แมลงสาบทีม่ คี วามสําคัญทางด้านอนามัยสิง่ แวดล ้อมมีอยู่ 5 ชนิดคือ
1) แมลงสาบอเมริกนั (American Cockroach) เป็ นแมลงสาบที่พบเห็นตามอาคารทัว่ ๆ ไป ในประเทศไทยพบเห็น
แมลงสาบชนิดนี้มากทีส่ ุด พบเห็นได้มากตามโกดังสินค้า ตามท่อนํา้ รางระบายนํา้ โสโครก บริเวณทีเ่ ก็บอาหารพวกแป้ ง หนังสือ
เก่าๆ เสื้อผ้า เป็ นแมลงสาบขนาดใหญ่ มีความยาวประมาณ 35-40 มม.
2) แมลงสาบออสเตรเลีย (Australian cockroach) พบเห็นตามอาคารทัว่ ไป อาจพบตามเรือนปลูกต้นไม้ ท่อระบาย
นํา้ ในประเทศไทยจะพบแมลงสาบออสเตรเลียในจํานวนพอๆ กับแมลงสาบอเมริกนั นอกจากนี้ยงั มีขนาดใกลเ้ คียงกันอีกด้วย แต่
แมลงสาบออสเตรเลียจะมีขนาดเล็กกว่า สีเข้มกว่าเล็กน้อย
3) แมลงสาบตะวันออก (Oriental cockroach) เป็ นแมลงสาบปี กสัน้ ตัวผูป้ ี กจะยาวกว่าตัวเมียเล็กน้อย สีนาํ้ ตาลเข้ม
หรือดํา ทีพ่ บเห็นในประเทศไทยมักมีสดี าํ เนื่องจากแมลงสาบชนิดนี้ชอบอากาศเย็นจึงมักพบได้ตามห้องใต้ดนิ ใต้ถนุ อาคาร ตามที่
ชื้นแฉะ เช่น ห้องนํา้ ตามท่อระบายนํา้ โรงภาพยนตร์ รอยแตกแยกของพื้นผนังอับชื้น ซอกมุม ใต้พรม ชัน้ วางหนังสือ อาจพบ
ตามนอกอาคาร เช่ น ตามใต้กองไม้ ก้อ นหิน พบว่า แมลงสาบชนิด นี้มีร ะยะเวลาที่หากิน และอาศัยในอาคารน้อยที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับแมลงสาบชนิดอืน่ ๆ
4) แมลงสาบเยอรมัน (German cockroach) มักพบตามบ้านเรือน ห้องครัว ร้านอาหาร ห้องนํา้ เรือสินค้าหรือเรือรบ
เนื่องจากชอบอากาศอบอุ่นอุณหภูมิ 30C จึงมักพบในห้องครัวบริเวณเตาอบ เตาไฟ แต่สามารถทนอากาศหนาว โดยพบว่า
สามารถอาศัยในตูเ้ ย็นได้ มีนิสยั ชอบหลบซ่อนตามกล่องกระดาษ หรือหลบซ่อนติดไปกับกล่องใส่อาหารสด อาหารแห้ง แผงไข่
แมลงสาบเยอรมันเป็ นแมลงสาบขนาดเล็ก มีความยาว 12-16 มม.
5) แมลงสาบลายนํา้ ตาล (Brown banded cockroach) เป็ นแมลงสาบทีม่ ขี นาดเล็กประมาณ 10-14 มม. มีลกั ษณะสี
นํา้ ตาลอ่อนคล ้ายแมลงสาบเยอรมัน สามารถพบแมลงสาบชนิดนี้ตามกล่องสินค้าทีม่ ดื และอับชื้น ห้องครัว ห้องอาหาร ห้องนํา้ ตู ้
เสื้อผ้า ตูเ้ ก็บของ ชัน้ วางหนังสือ กรอบรูป แมลงสาบชนิดนี้มคี วามว่องไว สามารถบินหรือวิง่ หลบหนีอย่างรวดเร็วเมือ่ ถูกรบกวน
3.2 การควบคุมและป้ องกันแมลงสาบ
แนวทางในการควบคุมและป้ องกันแมลงสาบ มีแนวทางหลัก 2 แนวทางคือ 1) การทําลายและควบคุมแหล่งเพาะพันธุ ท์ ่ี
อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของแมลงสาบโดยการปรับปรุงการสุขาภิบาลสิง่ แวดล ้อม และ 2) การกําจัดไข่และตัวแมลงสาบ
3.2.1 การปรับปรุงสุขาภิบาลสิง่ แวดล ้อม
การปรับปรุงสุ ขาภิบาลสิ่งแวดลอ้ มภายในอาคารเป็ นการทําลายแหล่งเพาะพันธุ ์และแหล่งที่ หลบซ่อน รวมทัง้
ป้ องกันและควบคุมแหล่งอาหารของแมลงสาบทีส่ าํ คัญและยัง่ ยืน โดยมีขอ้ ควรปฏิบตั ิ ดังนี้
1) ควรติดตะแกรงช่องถีๆ่ ทีป่ ลายท่อระบายนํา้ ในห้องครัวและห้องนํา้ เพือ่ ป้ องกันมิให้แมลงสาบเข้าสู ่อาคารที่
พักอาศัย
2) ต้องมีภาชนะและตูเ้ ก็บอาหารทีม่ ดิ ชิด สามารถป้ องกันมิให้แมลงสาบเข้าไปหาอาหารได้
3) ตรวจสอบและทําการซ่อมแซมรอยแตก รอยแยกต่างๆ เพือ่ ทําลายแหล่งทีอ่ ยู่อาศัยและแหล่งเพาะพันธุ ข์ อง
แมลงสาบ
4) ต้องมีการเก็บรวบรวมและกําจัดขยะมูลฝอยทีถ่ ูกหลักสุขาภิบาล ถัง รองรับขยะมูลฝอยต้องมีขนาดใหญ่
เพียงพอ ไม่รวั ่ ซึม ทําความสะอาดง่าย มีฝาปิ ดมิดชิด และนําขยะมูลฝอยไปกําจัดทุกวัน
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5) ต้องจัดความเป็ นระเบียบและรักษาความสะอาดในอาคารทีพ่ กั อาศัย โดยเฉพาะในบางพื้นทีท่ ต่ี อ้ งดูแลเป็ น
พิเศษเช่น บริเวณห้องครัว ห้องอาหาร ต้องทําความสะอาดทุกวัน อย่าให้มเี ศษอาหารตกหล่นทิ้งไว้เป็ นอาหารของแมลงสาบได้
บริเวณห้องนํา้ ห้องส้วมต้องหมันทํ
่ าความสะอาดอย่าให้มคี ราบสกปรกซึง่ เป็ นอาหารของแมลงสาบ เป็ นต้น
3.2.2 การกําจัดไข่และตัวแมลงสาบ
ในกรณี ท่มี แี มลงสาบชุกชุมการกําจัดไข่และตัวแมลงสาบเป็ นแนวทางที่จะช่วยให้จาํ นวนแมลงสาบลดลงได้อย่าง
รวดเร็ว การกําจัดไข่และแมลงสาบทําได้หลายวิธี ดังนี้เช่น
1) การกําจัดไข่แมลงสาบ ตรวจตราตามมุมต่างๆ ในอาคาร เครื่องเรือน ตามซอกตู ้ ลังไม้ กล่องกระดาษ ตู ้
เอกสาร ซึง่ เป็ นสถานทีท่ แ่ี มลงสาบมักจะวางแคปซูลไข่ตดิ ไว้ เมือ่ พบแคปซูลควรรีบนําไปกําจัดโดยการเผาทิ้ง การกําจัดแคปซูล 1
แคปซูล เท่ากับเป็ นการกําจัดแมลงสาบได้จาํ นวน 14-30 ตัว นอกจากนี้เพือ่ เป็ นการป้ องกันมิให้แมลงสาบเข้ามาอาศัยในอาคาร
ก่อนทีจ่ ะนําลังสินค้า กล่องกระดาษ ถาดใส่ไข่ หรือหีบห่อของเข้ามาในอาคารควรตรวจสิง่ ของเหล่านัน้ อย่าให้มไี ข่แมลงสาบ หรือ
ตัวแมลงสาบติดเข้ามาสูอ่ าคารได้
2) การใช้ก บั ดัก โดยใช้เ หยื่อ ที่แ มลงสาบชอบ เช่ น ข้า วเกรี ย บกุ ง้ ข้า วสารคัว่ ขนมไข่ หรื อ อาหารที่มี
ส่วนประกอบของแป้ งและนํา้ ตาลไปวางในช่องทีใ่ ส่เหยือ่ เมือ่ แมลงสาบได้กลิน่ เหยื่อ ก็ จะเข้าไปกิน ตัวแมลงสาบก็จะถูกดัก ไว้หรือ
ติดกาวในกับดัก บริเวณทีว่ างกับดักอาจเลือกวางไว้ตามซอกมุมทีอ่ บั ชื้นทีม่ กั พบเห็นแมลงสาบ เช่น ในห้องครัว ห้องส้วม ห้องนํา้
ห้องเก็บของ หรือบริเวณใกล้ ๆ ถังขยะ เป็ นต้น
3) การใช้สารเคมี โดยอาจฉีดพ่นหรือโรยผงเคมี หรืออาจใช้การวางเหยื่อพิษ สารเคมีทใ่ี ช้เช่นไดอะชินอน 2%
ในรูปสเปรย์หรือผงมาลาไทออน 3% ในรูปสเปรย์ และ 4% ในรูปผง เป็ นต้น การพ่นสารเคมีควรพ่นเฉพาะตามแนวผนังและพื้น
เป็ นแถบกว้างประมาณ 30-50 ซม. เนื่องจากแมลงสาบเป็ นแมลงทีไ่ ต่คลานตามพื้นและผนัง (Creeping Insect) ไม่ควรพ่นฟุ้ง
กระจายในอากาศ นอกจากนัน้ อาจฉีดพ่นสารเคมีตามรอยแตก ซอกรอยต่อของท่อประปา ปากท่อระบายนํา้ ท่อระบายนํา้ เปิ ด
ตามซอกห้องเก็บของทีม่ ดื อับชื้น
4) การใช้เจลสารเคมีกาํ จัดแมลงสาบทาบริเวณพื้นทีท่ ่ีเป็ นช่องแคบ ๆ ไม่สะดวกทีจ่ ะพ่นสารเคมี ซึง่ อาจทําให้
เกิดการปนเปื้ อนสารเคมีในอาหาร การใช้สารเคมีสูตรเจลจะมีขอ้ ดี คือ ไม่ฟ้ งุ กระจาย อยู่ทนนาน ไม่ตอ้ งใช้สารเคมีมากหรือ
บ่อยครัง้ และมีประสิทธิภาพ
5) การใช้ไซเปอร์เมทริน (Cypermethrin) 1% และไดอะซินอน (Diazinon) 2% ผสมนํา้ มันชักเงาแลคเกอร์
ทาด้านหลังเครื่องเรือน ซึง่ จะช่วยกําจัดแมลงสาบได้ดแี ละมีฤทธิ์ตกค้างนานหลายเดือน
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กิจกรรม 11.2.4
วิธีการทีแ่ มลงวันนําเชื้อโรคและไข่หนอนพยาธิสูม่ นุษย์มกี ่วี ธิ ี อะไรบ้าง

แนวตอบกิจกรรม 11.2.4
วิธีการทีแ่ มลงวันนําเชื้อโรคและไข่หนอนพยาธิสูม่ นุษย์มอี ยู่ 4 วิธี คือ
1) วิธีเชิงกล (Mechanical Transmission)
2) วิธีสาํ รอกใส่อาหาร (Propagating Ttransmission)
3) วิธีเป็ นโฮสต์ก่งึ กลาง (Intermediate Host)
4) วิธีทแ่ี มลงวันไปวางไข่หรือแพร่พนั ธุ ์ เป็ นระยะตัวหนอนไว้ตามแผล หนอง ฝี
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เรื่องที่ 11.2.5
การจัดสิ่ งแวดล้ อมในสถานทีป่ รุ งประกอบและจาหน่ ายอาหาร
การจัดสิ่งแวดลอ้ มในสถานที่ปรุงประกอบและจําหน่ า ยอาหาร คือ โครงสร้างและการจัดสถานที่ปรุง ประกอบและ
จําหน่ายอาหารให้เป็ นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร ให้ปราศจากแหล่งอาหารและทีอ่ ยู่อาศัยของ
สัตว์และแมลงนําโรคต่างๆ ได้แก่ โครงสร้าง พื้น ผนัง เพดาน การจัดนํา้ ดืม่ -นํา้ ใช้ อ่างล้างมือ ห้องนํา้ ห้องส้วม การจัดสถานทีเ่ ก็บ
อาหารสด อาหารแห้ง เครื่องปรุงต่างๆ ระบบระบายอากาศ ปล่องระบายควัน การจัดการขยะมูลฝอยและเศษอาหาร รางระบายนํา้
ระบบดักไขมันและระบบบําบัดนํา้ เสีย เป็ นต้น ให้ถกู หลักสุขาภิบาลสามารถป้ องกันการปนเปื้ อนได้

1) สถานทีเ่ ตรียมปรุงและประกอบอาหาร
สถานที่เตรียมปรุงและประกอบอาหาร การจัดการโครงสร้างในการปรุงประกอบอาหาร มีผลต่อการสะสมสิ่ง
สกปรกเชื้อโรคหรือสารเคมีในบริเวณที่มกี ารปรุงประกอบและจําหน่ ายอาหารและทําให้เกิดการปนเปื้ อนในอาหาร ดังนัน้
การจัดการสถานที่เตรียมปรุงประกอบและจําหน่ ายอาหารที่ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาล เพื่อการควบคุมป้ องกั นการ
ปนเปื้ อนในอาหารต่อไป
1. การจัดสถานทีเ่ ตรียมปรุงประกอบและจําหน่ายอาหาร ประกอบด้วย
พื้นและพื้นที่ ผนังและเพดาน ทําด้วยวัสดุท่ี แข็งแรง เรียบ ทําความสะอาดง่าย ไม่ดูดซึมนํา้ ไม่ล่นื ไม่มรี อย
แตกหรือชํารุด และควรกรุดว้ ยลวดตาข่ายเพือ่ ป้ องกันแมลงวัน
บริเวณทีเตรียม-ปรุงอาหารโต๊ะเตรียมอาหาร ทําด้วยวัสดุทแ่ี ข็งแรง เรียบ ทําความสะอาดง่าย อยู่สูงจากพื้นอย่าง
น้อย 60 ซม. บริเวณเตาไฟ มีการถ่ายเทอากาศและความร้อนได้ดี มีปล่องระบายควัน
อ่างล้างมืออ่างล้างจานและอ่างล้างอาหาร มีท่อที่สามารถระบายนํา้ ได้สะดวก มีอุปกรณ์และสบู่หรือ นํา้ ยาล้างมือ
และภาชนะ ต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
ถังรองรับขยะมูลฝอย แข็งแรง ไม่รวั ่ ซึมนํา้ ขนาดพอเหมาะ มีฝาปิ ด นําไปกําจัดทุกวัน
การระบายอากาศ :ในการก่อสร้างควรคํา นึงถึงทิศทางลม ประตู หน้าต่าง ควรมีพ้ นื ที่ประมาณร้อยละ 20 ของ
พื้นทีห่ อ้ ง
แสงสว่าง : ควรจัดให้มคี วามเข้มของแสงสว่างให้เพียงพอกับลัษณะงาน
ท่อหรือรางระบายนํา้ ต้องมีสภาพดี ไม่แตกร้าว ไม่มนี าํ้ ค้างท่อ ไม่มเี ศษอาหารอุดตัน ฝารางระบายนํา้ ควรทําเป็ น
ตะแกรงเพือ่ ตรวจความสกปรกได้
บ่อดักไขมันใช้สาํ หรับบําบัดนํา้ เสียจากครัวของบ้านพักอาศัย ห้องอาหารหรือภัตตาคาร เนื่องจาก นํา้ เสียมีนาํ้ มัน
และไขมันปนอยู่มาก หากไม่กาํ จัดออกจะทําให้ท่อระบายนํา้ อุดตัน บ่อดักไขมันที่ใช้จะต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะกักนํา้
เสียไว้ระยะหนึ่งเพือ่ ให้ไขมันและนํา้ มันมีโอกาสลอยตัวขึ้นมาสะสมกันอยู่บนผิวนํา้ เมือ่ ปริมาณไขมันและนํา้ มันสะสมมาก
ขึ้นต้องตักออกไปกําจัด เช่น ใส่ถงุ พลาสติกทิ้งฝากรถขยะหรือนําไปตากแห้งหรือหมักทําปุ๋ย บ่อดักไขมันจะสามารถกําจัด
ไขมันได้มากกว่าร้อยละ 60 บ่อดักไขมันมีทงั้ แบบสําเร็จรูปที่สามารถซื้อและติดตัง้ ได้ง่าย หรือสามารถสร้างเองได้ โดยใช้
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วงขอบซีเมนต์หรือถังซีเมนต์หนิ ขัด ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าแบบสําเร็จรูป และสามารถปรับให้เหมาะสมกับพื้นที่และ
ปริมาณนํา้ ทีใ่ ช้ ปัญหาสําคัญของบ่อดักไขมัน ก็คือ การขาดการดูแลรักษาอย่างสมํา่ เสมอ ซึ่งจะทําให้เกิดความสกปรกและ
กลิน่ เหม็น เกิดการอุดตันหรืออาจเป็ นทีอ่ ยู่อาศัยของแมลงสาบและอื่นๆ ได้
ตูเ้ ย็นและตูเ้ ก็บอาหาร ควรแยกประเภทอาหารไม่ให้ปะปนกัน
2) สถานทีร่ บั ประทานอาหาร และบริเวณทัว่ ไป
1. สะอาด เป็ นระเบียบ พื้นทําด้วยวัสดุ แข็ง เรียบไม่ดูดซึมนํา้ ทําความสะอาดง่าย ผนัง เพดาน ควรใช้สอี ่อน และทํา
ความสะอาดอยู่เสมอบริเวณโดยรอบเป็ นระเบียบ ไม่มนี าํ้ เสีย ไม่มกี องขยะ
2. โต๊ะ เก้าอี้ สะอาด แข็งแรง จัดเป็ นระเบียบ พื้นผิวโต๊ะทําด้วยวัสดุเรียบทําความสะอาดได้ง่าย ไม่ดูดซึมนํา้ ควรเก็บ
ภาชนะและทําความสะอาดโต๊ะทันทีหลังการรับประทานอาหาร
3. มีการระบายอากาศทีด่ ี ในบริเวณทีร่ บั ประทานอาหาร ควรโปร่ง มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มฝี ่ ุน ไม่มกี ลิน่ ควัน จากการ
ปรุงอาหารรบกวน
4. ควรป้ องกันสัตว์ต่างๆ เช่น สุนขั แมว ฯลฯ ไม่ให้มาอาศัย หรือหาอาหารในโรงอาหารและไม่ควรเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดใน
บริเวณโรงอาหาร ทัง้ นี้ตอ้ งเก็บเศษอาหาร ให้มดิ ชิด ไม่ให้เป็ นแหล่ง อาหารสัตว์ต่างๆได้
3) ห้องนํา้ ห้องส้วม
1. ห้องนํา้ ห้องส้วม ต้องสะอาด ไม่มกี ลิน่ เหม็น มีนาํ้ ใช้เพียงพอ ห้องส้วมเป็ นแหล่งแพร่เชื้อโรคที่สาํ คัญ ดังนัน้
จึงต้องดูแลช่วยกันรักษาความสะอาดเป็ นพิเศษทัง้ ในบริเวณห้องส้วม และโดยรอบ ตลอดจนถังกักเก็บอุจจาระต้องอยู่ใน
สภาพดี ไม่ชาํ รุด และมีฝาปิ ดมิดชิดในห้องส้วมไม่ควรมีถงั ขยะใส่กระดาษชําระ สําหรับห้องส้วมหญิงถ้าจําเป็ นต้องมีถงั ใส่
ผ้าอนามัย ต้องมีฝาปิ ด และควรสวมถุงพลาสติกไว้ดา้ นในของถังและควรวางไว้นอกห้องส้วม
2. ห้องส้วมแยกเป็ นสัดส่วน ประตูไม่เปิ ดสู่บริเวณที่เตรียม ปรุงอาหาร ที่ลา้ งและเก็บภาชนะอุปกรณ์ ที่เก็บ
อาหาร และต้องมีอ่างล้างมือ ที่ใช้การได้ดีอยู่ในบริเวณห้องส้วม ห้องส้วม ควรจัดให้อยู่ห่างจากบริเวณโรงอาหารให้มาก
ที่สุด แต่ถา้ สถานที่แคบต้องทําผนังกัน้ ปิ ดให้มดิ ชิด ควรจัดให้มอี ่างล้างมือในบริเวณห้องส้วมที่สามารถล้างมือได้สะดวก
ทันที หลังออกจากห้องส้วมและควรจัดให้มสี บู่สาํ หรับล้างมือไว้ดว้ ย (การใช้สบู่กอ้ นควรล้างก้อนสบู่ให้สะอาดก่อนและ
หลังการใช้ดว้ ย)
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ตอนที่ 11.3
แนวทางการดาเนินงานสุ ขาภิบาลอาหาร
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 11.3 แล ้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่ อง
11.3.1
11.3.2
11.3.3
11.3.4

การสุขาภิบาลสถานทีจ่ าํ หน่ายอาหาร
การสุขาภิบาลตลาดสด
การเฝ้ าระวังสุขาภิบาลอาหาร
ระบบการจัดการด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร

แนวคิด
1. สถานทีจ่ าํ หน่ายอาหารเป็ นสถานทีท่ ส่ี ามารถแพร่กระจายโรคติดต่อทางอาหารและนํา้ ได้ เนื่องจากเป็ นสถานที่ท่ี
ผูบ้ ริโภคจํานวนมากเข้าไปใช้บริการ ดังนัน้ เพือ่ ความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค ร้านอาหารจึงต้องจัดการปรับปรุง
และดู แลร้านอาหารให้ถูกต้องตามหลักสุ ขาภิบาลอาหาร ซึ่งมี ขอ้ กําหนดพื้นฐานทัง้ หมด 15 ข้อ ของสํานัก
สุขาภิบาลอาหารและนํา้
2. ตลาดทีถ่ กู สุขลักษณะควรมีการจัดองค์ประกอบทีส่ าํ คัญของตลาดตามแต่ละประเภท และมีการควบคุมก่อนจะ
มีการจัดตัง้ ตลาดหรือออกใบอนุญาต เมือ่ สร้างเสร็จแล ้วจะต้องมีการควบคุมดูแลและปรับปรุงให้ถูกสุขลักษณะ
อยู่สมํา่ เสมอให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดเี พือ่ ความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
3. การเฝ้ าระวังสุขาภิบาลอาหาร เป็ นกระบวนการที่มรี ะบบในการติดตาม สังเกต และพิจารณาปัจจัยที่มผี ลต่ อ
ความสะอาดปลอดภัยของอาหาร ได้แก่ สุขลักษณะของสถานประกอบการด้านอาหาร การปนเปื้ อนของอาหาร
ภาชนะอุปกรณ์ และสุขอนามัยของผู ส้ มั ผัสอาหาร เพื่อประเมินสถานการณ์ดา้ นสุ ขาภิบ าลอาหารของสถาน
ประกอบการและความปลอดภัยของอาหารในกลุม่ เป้ าหมายต่างๆ อันจะนําไปสู ่การดําเนินการควบคุมป้ องกัน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
4. ระบบการจัดการด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารเป็ นการดําเนินการให้สถานทีผ่ ลิตอาหารมีมาตรฐาน
โดยเน้นการป้ องกันทุกขัน้ ตอนของการผลิต รวมทัง้ ปัจจัยต่ างๆที่เ กี่ยวข้องเพื่อ ให้ผ ลิตภัณฑ์ข นั้ สุ ด ท้ายมี
คุณภาพและสะอาดปลอดภัย ซึ่งจะต้อ งควบคุ มตรวจสอบอย่างเป็ น ระบบต่ อเนื่ องและสมํา่ เสมอ รวมทัง้
สามารถช่วยตรวจสอบกลับถึงสาเหตุได้เมือ่ ผลิตภัณฑ์มปี ญั หา
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วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาตอนที่ 11.3 จบแล ้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายการสุขาภิบาลอาหารสถานทีจ่ าํ หน่ายอาหารได้
2. อธิบายการสุขาภิบาลตลาดได้
3. อธิบายการสุขาภิบาลอาหารโรงงานอุตสาหกรรมอาหารได้
4. อธิบายการเฝ้ าระวังสุขาภิบาลอาหารได้
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เรื่องที่ 11.3.1
การสุ ขาภิบาลอาหารสถานทีจ่ าหน่ ายอาหาร
1. ข้อกาหนดด้านสุขาภิบาลอาหารสาหรับร้านอาหาร
สถานทีจ่ าํ หน่ายอาหารเป็ นสถานทีท่ ส่ี ามารถแพร่กระจายโรคติดต่อทางอาหารและนํา้ ได้ เนื่องจากเป็ นสถานทีท่ ผ่ี ูบ้ ริโภค
จํานวนมากเข้าไปใช้บริการ ดังนัน้ เพื่อความปลอดภัยของผู บ้ ริโภค ร้านอาหารจึงต้องจัดการปรับปรุง และดู แลร้านอาหารให้
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ซึง่ มีขอ้ กําหนดพื้นฐานทัง้ หมด 15 ข้อ ของสํานักสุขาภิบาลอาหารและนํา้ ดังต่อไปนี้

1) สถานทีร่ บั ประทาน สถานทีเ่ ตรียมปรุง-ประกอบอาหาร
ต้องจัดและดู แลรักษาบริเวณสถานที่รบั ประทานอาหาร และสถานที่เตรียม ปรุงประกอบ จําหน่ ายอาหารให้
สะอาดเป็ นระเบียบอยู่เสมอ ดังนี้
พื้น ควรมีลกั ษณะผิวเรียบ ไม่ลน่ื ไม่แตกร้าวหรือเป็ นร่องและไม่มเี ศษขยะ
ผนังและเพดาน ควรทาสีอ่อน เพื่อช่วยให้บริเวณร้านสว่าง ไม่มืดทึบ และสามารถมองเห็นสิ่ งสกปรกได้ง่าย
โดยเฉพาะบริเวณที่เตรียมปรุงอาหารควรทําด้วยวัสดุผิวเรียบ ทําความสะอาดง่าย เช่น สแตนเลส อลูมเิ นียม โฟเมก้า
กระเบื้องเคลือบ อยู่ในสภาพดี ไม่ชาํ รุด และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ต้องจัดให้เป็ นระเบียบ สามารถทําความสะอาดได้ทวั ่ ถึง และ จัดบริเวณในการปฏิบตั ิงานให้
เป็ นสัดส่วน ไม่ปะปนกัน เพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนของอาหารและในบริเวณที่ปรุงควรมีพดั ลมดูดอาหารหรือปล่องระบาย
ควันช่วยระบายอากาศ และต้องไม่รบกวนบริเวณใกล้เคียงด้วย
2) สถานทีเ่ ตรียมปรุงอาหาร
ไม่เตรียม หรือวางอาหาร ภาชนะใส่อาหาร รวมถึงการหัน่ การล้าง การเก็บอาหาร บนพื้น และบริเวณหน้าหรือใน
ห้องนํา้ ห้องส้วม ตลอดจนในบริเวณทีอ่ าจทําให้อาหารปนเปื้ อน สิง่ สกปรกได้
เตรียมและปรุงอาหารบนโต๊ะที่สูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ ซม. และโต๊ะที่ใช้เตรียมปรุงอาหารต้องทําด้วยวัสดุผิ ว
เรียบสามารถทําความสะอาดได้งา่ ย เช่น สแตนเลส โฟเมก้า
3) การใช้สารปรุงแต่งอาหาร
ใช้สารปรุงแต่งอาหารที่มีความปลอดภัย มีเครื่องหมายรับรองของทางราชการ เช่น เลขสารบบอาหาร (อย.)
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) ไม่ใช้สารปลอมปน หรือสารที่ไม่ปลอดภัยในการบริโภค
มาปรุง ประกอบอาหาร ภาชนะที่ใช้ใส่เครื่องปรุงรส เช่น นํา้ ส้มสายชู นํา้ ปลา และนํา้ จิ้ม ต้องใส่ในภาชนะที่ทาํ จากวัสดุท่ี
ทนการกัดกร่อนได้ดี ได้แก่ แก้ว กระเบื้องเคลือบขาว และต้องมีฝาปิ ด สําหรับช้อนตักควรใช้ชอ้ นกระเบื้องเคลือบขาว ถ้า
ใช้สแตนเลส ควรเป็ นชนิด 18-8 ส่วนเครื่องปรุงรส หรือสารปรุงแต่งอาหารที่ไม่มฤี ทธิ์กดั กร่อน เช่น นํา้ ตาล พริกป่ น ควร
เก็บในภาชนะทีส่ ะอาดได้งา่ ย มีฝาปิ ด หรือใช้ฝาชีครอบ
4) อาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนนํามาปรุงหรือเก็บ
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อาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ ผักสด ผลไม้ ต้องล้างให้สะอาดก่อนนํามาปรุงหรือเก็บ การเก็บอาหาร ประเภทต่างๆ
ต้องแยกเก็บเป็ นสัดส่วน ไม่ปะปนกัน โดยอาหารประเภทเนื้อสัตว์ดิบต้องเก็บในอุณหภูมทิ ่ตี าํ ่ กว่า 5 องศาเซลเซียส และ
ควรจะมีการแยกเก็บอาหารประเภทต่างๆ ดังนี้เช่น ผักสดก่อนและหลังล้างทําความสะอาด เนื้อสัตว์สดที่ไม่ใช่อาหารทะเล
เนื้อสัตว์สดประเภทอาหารทะเล และอาหารทีพ่ ร้อมบริโภค
5) อาหารทีป่ รุงสําเร็จแล้ว เก็บในภาชนะทีส่ ะอาดมีการปกปิ ด
อาหารปรุงสําเร็จ หรืออาหารที่พร้อมที่จะรับประทานได้ โดยไม่ผ่านขัน้ ตอนของการให้ความร้อนหรือการฆ่าเชื้อ
โรคอีก ต้องเก็บไว้ในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิ ดอาหารไว้ตลอดเวลาเพื่อป้ องกันสัตว์ แมลงนําโรค และฝุ่นละออง และ
ตัง้ วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.
6) นํา้ แข็งทีใ่ ช้บริโภคต้องสะอาด
นํา้ แข็งที่ใช้บริโภคต้องเป็ นนํา้ แข็งที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในการบริโภคโดยเฉพาะ ภาชนะที่ใส่ตอ้ งเป็ นภาชนะที่สะอาด
ไม่เป็ นสนิม มีฝาปิ ด สามารถเก็บความเย็นได้ดี วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. ต้องมีอปุ กรณ์สาํ หรับคีบ หรือตักที่มดี า้ ม
ยาวเพียงพอสามารถหยิบจับได้โดยมือไม่สมั ผัสกับนํา้ แข็ง หรือไม่ทาํ ให้เกิดการปนเปื้ อน และต้องไม่มสี ่งิ ของอื่นแช่ปนอยู่
กับนํา้ แข็ง
7) การล้างภาชนะ
ภาชนะที่ใช้ใส่อาหารทุกประเภทต้องล้างให้สะอาด กําจัดเศษอาหาร แล้วล้างด้วยนํา้ ยาล้างภาชนะ ขัดถูคราบ
สกปรกของอาหารและไขมันออก แล้วล้างออกด้วยนํา้ สะอาดอีก 2 ครัง้ โดยนํา้ ที่ใช้ลา้ งจะต้องเปลีย่ นให้สะอาดอยู่เสมอ
หรือล้างด้วยนํา้ ไหลโดยเปิ ดก๊อกให้นาํ้ ไหลผ่านภาชนะแล้วล้างให้สะอาด เมือ่ ล้างเสร็จแล้วควรควํา่ ให้แห้ง ในที่โปร่งสะอาด
และสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.
8) เขียงและมีด
เขียงต้องมีสภาพดี ไม่แตกเป็ นร่อง สะอาด ไม่มคี ราบสกปรกฝังแน่น เขียงและมีดจะต้องแยกใช้ระหว่างเอาหาร
ดิบและสุกโดยไม่ปะปนกัน เพราะจะทําให้มกี ารปนเปื้ อนของเชื้อโรคจากอาหารดิบไปสู่อาหารสุก และผักผลไม้ได้ ควรล้าง
ให้สะอาดทัง้ ก่อน หลัง และระหว่างการใช้งานเป็ นระยะและผึง่ ให้แห้งในทีโ่ ปร่ง โดยวางให้ได้รบั แสงแดด ไม่ควรใช้ผา้ หรือ
ฝาหม้อปิ ด เพราะจะทําให้อบั ชื้น ควรใช้ฝาชีครอบเพือ่ ป้ องกันสัตว์และแมลงนําโรค
9) ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาด หรือวางเป็ นระเบียบนอนไปในทางเดียวกัน ใน
ภาชนะโปร่งสะอาดและมีการปกปิ ด เก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. และในการหยิบจับต้องจับเฉพาะด้ามเท่านัน้
10) มูลฝอย และนํา้ เสียทุกชนิด ได้รบั การกําจัดด้วยวิธที ถ่ี กู หลักสุ ขาภิบาล
มีการเก็บและรวบรวมมูลฝอยให้เรียบร้อย โดยมีภาชนะรองรับที่ไม่รวั ่ ซึม และเพื่อความสะดวกในการรวบรวม
ควรใช้ถงุ พลาสติกสวมไว้ดา้ นในถังรวบรวมมูลฝอยด้วย เวลาเก็บไปกําจัดควรผูกปากถุงให้แน่นเสียก่อนและต้องมีฝาปิ ด
ถังขยะให้มดิ ชิดด้วยการระบายนํา้ เสีย ต้องมีรางระบายนํา้ เสียจากจุดต่างๆ ที่ใช้การได้ดี โดยเฉพาะบริเวณห้องครัว และ
บริเวณทีล่ า้ งภาชนะอุปกรณ์ ต้องมีรางระบายนํา้ ทีม่ สี ภาพดี ไม่แตกร้าว ไม่อดุ ตัน มีการดักเศษอาหารและควรติดตัง้ บ่อดัก
ไขมันในขนาดทีเ่ หมาะสม ไม่ระบายนํา้ เสียลงสู่แหล่งนํา้ สาธารณะ เช่น แม่นาํ้ ลําคลอง ฯลฯ โดยตรง
11) ห้องส้วมสําหรับผูบ้ ริโภคและผูส้ มั ผัสอาหารต้องสะอาด
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ห้องส้วมควรแยกออกจากห้องครัวเป็ นสัดส่วนเฉพาะ โดยประตูของห้องส้วมต้องไม่เปิ ดตรงสู่บริเวณที่เตรียม
ปรุงอาหาร ที่ลา้ ง ที่เก็บภาชนะอุปกรณ์ และที่เก็บวางอาหารทุกชนิด ต้องดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมที่อยู่ในบริเวณ
ร้านอาหารทุกห้อง ทัง้ ห้องส้วมสําหรับผูบ้ ริโภค ห้องส้วมสําหรับผูส้ มั ผัสอาหารและพนักงานของร้านอาหาร ต้องสะอาดไม่
มีคราบสกปรก ไม่มกี ลิน่ เหม็น มีนาํ้ ใช้เพียงพอ
ต้องมีอ่างล้างมือทีใ่ ช้การได้ดี และจัดให้มสี บูส่ าํ หรับล้างมือใช้ตลอดเวลา (ควรใช้สบู่เหลว เพราะสบู่กอ้ นอาจมีส่งิ
สกปรกติดอยู่ทก่ี อ้ นสบูไ่ ด้ ถ้าใช้สบูก่ อ้ นต้องล้างสบูใ่ ห้สะอาดด้วย)
12) ผูส้ มั ผัสอาหารแต่งกายสะอาด
ผูป้ รุง ผูเ้ สิรฟ์ ผูล้ า้ งภาชนะหรือผูท้ ่ที าํ งานเกี่ยวข้องกับอาหารทุกคน ต้องแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผู ้ปรุง
ต้องผูกผ้ากันเปื้ อนหรือมีเครื่องแบบเฉพาะที่สะอาด และสวมหมวกหรือเน็ท คลุมผมที่สามารถเก็บรวบผมได้เรียบร้อย
เพือ่ ป้ องกันเส้นผมและสิง่ สกปรกปนเปื้ อนอาหาร
13) ผูส้ มั ผัสอาหารต้องล้างมือให้สะอาด
ผูส้ มั ผัสอาหารทุกคนต้องล้างมือด้วยนํา้ และสบู่หรือนํา้ ยา ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ โดยเฉพาะก่อนเตรียมปรุง
ประกอบและจําหน่ ายอาหารทุกครัง้ และต้องล้างมือให้สะอาดทันทีหลังออกจากห้องส้วม หรือจับต้องสิ่งสกปรก เช่น
ผ้าขี้ร้ วิ มูลฝอย การแกะเกาผิวหนัง การปิ ดปากขณะไอจาม เป็ นต้น
สําหรับอาหารที่ปรุงสําเร็จหรืออาหารที่พร้อมรับประทาน ห้ามใช้มอื หยิบจับ หรือสัมผัสอาหารโดยตรง ต้องใช้
อุปกรณ์ทส่ี ะอาดปลอดภัย ในการหยิบจับอาหาร เช่น ทัพพี ทีค่ ีบ
14) ผูส้ มั ผัสอาหารทีม่ บี าดแผลที่มอื ต้องปกปิ ดแผลให้มดิ ชิด
ผูส้ มั ผัสอาหารที่มบี าดแผลต้องปิ ดแผลให้มดิ ชิด โดยเฉพาะบาดแผลที่มฝี ี หนองจะต้องหยุดหรือหลีกเลีย่ ง การ
ปฏิบตั งิ านทีต่ อ้ งสัมผัสอาหาร ถ้าไม่สามารถหยุดปฏิบตั งิ านได้ ควรเลีย่ งไปปฏิบตั งิ านหน้าที่อ่นื แทนจนกว่าบาดแผลจะหาย
สนิท จึงกลับมาปฏิบตั ิงานตามปกติ ผูส้ มั ผัสอาหาร ต้องตัดเล็บสัน้ และไม่สวมเครื่องประดับนิ้วมือและข้อมือ เพราะจะ
เป็ นแหล่งสะสมสิง่ สกปรกและเชื้อโรคได้
15) ผูส้ มั ผัสอาหารทีเ่ จ็บป่ วยด้วยโรคที่สามารถติดต่อโดยมีนาํ้ และอาหารเป็ นสือ่
ผู ส้ มั ผัสอาหารที่มีอ าการเจ็บป่ วยด้ว ยโรคที่ส ามารถติด ต่ อ ไปยัง ผู บ้ ริโ ภคได้ ได้แก่ วัณ โรค อหิว าตกโรค
ไทฟอยด์ บิด อุจจาระร่วง ไข้สุกใส หัด คางทูม ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ และโรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ ต้องหยุดปฏิบตั ิงาน
และได้รบั การรักษาจนกว่าจะหายเป็ นปกติ ไม่สามารถแพร่เชื้อโรคได้และไม่เป็ นที่น่ารังเกียจแล้วจึงกลับมาปฏิบตั ิงาน
ตามปกติได้
2. เกณฑ์อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)
กรมอนามัย โดยสํานักสุขาภิบาลอาหารและนํา้ ได้ร่วมกับและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทําโครงการสุขาภิบาล
อาหารส่งเสริมการท่องเที่ยวสนับสนุ นเศรษฐกิจไทย ใช้ช่ือย่อว่า “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” (Clean Food Good
Taste) เพื่อสร้างภาพลักษณ์เมืองไทยให้เป็ นแหล่งอาหารสะอาด รสชาติอร่อย และมีวตั ถุประสงค์สาํ คัญ คือ ต้องการ
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ปรับปรุงร้านอาหารให้สะอาดได้มาตรฐาน ร้านอาหารที่ปรับปรุงร้านให้สะอาดได้มาตรฐานตามข้อกําหนดจะได้รบั ป้ าย
สัญลักษณ์ทม่ี ขี อ้ ความว่า Clean Food Good Taste ติดแสดงไว้ทร่ี า้ น
2.1 เกณฑ์มาตรฐาน Clean Food Good Taste ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ เกณฑ์ทางกายภาพ และ
เกณฑ์ทางแบคทีเรีย ซึง่ ต้องผ่านเกณฑ์ทงั้ สองส่วน รายละเอียดดังต่อไปนี้
1) เกณฑ์ทางกายภาพ
- ร้านอาหาร: ผ่านเกณฑ์ทางกายภาพของกรมอนามัย 15 ข้อ
- แผงลอยจําหน่ายอาหาร: ผ่านเกณฑ์ทางกายภาพของกรมอนามัย 12 ข้อ
2) เกณฑ์ทางแบคทีเรีย
ผ่านเกณฑ์ทางแบคทีเรียร้อยละ 90 โดยการตรวจด้วยนํา้ ยา SI-2 ประกอบด้วย ตรวจอาหาร 5
ตัวอย่าง ภาชนะ 3 ตัวอย่าง และมือผูส้ มั ผัสอาหาร 2 ตัวอย่าง
2.2 เกณฑ์มาตรฐาน CLEAN FOOD GOOD TASTE PLUS
เป็ นเกณฑ์ขนั้ สูงที่ผูป้ ระกอบกิจการร้านอาหารที่ได้รบั มาตรฐาน CLEAN FOOD GOOD TASTE ซึ่งสามารถ
รักษามาตรฐานโดยผ่านการตรวจประเมินทุก 3 ปี ต่ออายุป้ายมาตรฐานโดยตลอด เป็ นร้านอาหาร 5 ดาว อย่างไรก็ตาม
หากผูป้ ระกอบกิจการร้านอาหารที่มคี วามพร้อมและต้องการรับการประเมิน CLEAN FOOD GOOD TASTE PLUS
นัน้ จะต้องปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ทเ่ี พิม่ เติมจาก CLEAN FOOD GOOD TASTE ดังนี้
1) ผ่านเกณฑ์ CLEAN FOOD GOOD TASTE
2) มีอ่างล้างมือสําหรับผูบ้ ริโภค
3) มีชอ้ นกลางสําหรับผูบ้ ริโภค
4) ส้วม ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS (Healthy Accessibility Safety) จํานวน 16 ข้อ คือ
- สะอาด (Health) หมายถึง ส้วมจะต้องได้รบั การดําเนินการให้ถูกหลักสุขาภิบาล เช่น ห้องส้วมและสุขภัณฑ์
ทัง้ หมดจะต้องสะอาด ไม่มกี ลิน่ เหม็น มีวสั ดุอปุ กรณ์ สิง่ อํานวยความสะดวกไว้บริการ เช่น นํา้ สะอาด สบู่ลา้ งมือ กระดาษ
ชําระเพียงพอ การเก็บกักหรือบําบัดสิ่งปฏิกูลถูกต้อง และมีสภาพแวดล้อมสวยงาม ซึ่งจะส่งผลดีต่อร่างกาย และจิตใจ
ของผูใ้ ช้บริการ สําหรับในร้านจําหน่ายอาหาร ห้องส้วมต้องไม่มปี ระตูหรือช่องทางที่ติดต่อโดยตรงกับบริเวณที่เตรียม ปรุง
อาหาร หรือเก็บอาหารทุกชนิด
- เพียงพอ (Accessibility) หมายถึง ต้องมีหอ้ งส้วมให้เพียงพอแก่ความต้องการของผูใ้ ช้รวมถึงผูพ้ กิ าร ผูส้ ูงวัย
หญิงมีครรภ์ และส้วมต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิ ดให้บริการจํานวนห้องส้วมในร้านจําหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่ม
ต้องจัดให้มสี ว้ มทีถ่ กู สุขลักษณะและต้องจัดให้มเี ครื่องสุขภัณฑ์ไว้ตามจํานวนอันสมควร แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าอัตรากําหนด
ไว้ดงั ตารางที่ 11.6
ตารางที่ 11.6 จํานวนส้วมทีจ่ ดั ให้มนี บั ตามจํานวนเก้าอี้ทร่ี า้ นจัดไว้บริการลูกค้า
จานวนเก้าอี้
ห้องส้วมชาย
ห้องส้วมหญิง
สาหรับลูกค้า
ส้วม
อ่างล้างมือ
ที่ปัสสาวะ
ส้วม
อ่างล้างมือ
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20-30 ตัว

ให้มีหอ้ งส้วม 1 ที่ อ่างล้างมือ 1 ที่ และปัสสาวะ 1 ที่
ใช้ร่วมกันระหว่างเพศชายและเพศหญิง
1
1
1
1
31-50 ตัว
2
2
2
2
51-70 ตัว
3
3
3
3
71-100 ตัว
ทีม่ า : สํานักสุขาภาลอาหารและนํา้ กรมอนามัย, 2557

1
2
3

กรณีทม่ี ากกว่า 100 ตัว : ให้เพิม่ ส้วม ทีป่ สั สาวะ และอ่างล้างมืออย่างละ 1 ที่ ทัง้ ห้องส้วมชายและห้องส้วมหญิง
ต่อจํานวนเก้าอี้สาํ หรับลูกค้านัง่ รับประทานอาหารและหรือเครื่องดื่มทีเ่ พิม่ ทุก ๆ 30 ตัว
- ความปลอดภัย (Safety) :หมายถึง ผูใ้ ช้บริการจะต้องปลอดภัยขณะใช้สว้ ม เช่น สถานที่ตงั้ ส้วมไม่เปลี่ยว
ห้องส้วมแยกเพศชาย-หญิง มีแสงสว่างเพียงพอ เป็ นต้น
5) การล้างผักให้ปลอดสารพิษและเลือกซื้อจากแหล่งผลิตทีไ่ ด้รบั การรับรอง
6) ผูส้ มั ผัสอาหารผ่านการอบรมและมีบตั รประจําตัวผูส้ มั ผัสอาหาร
7) มีการใช้ถงุ มือสัมผัสอาหาร
อย่างไรก็ตามมาตรฐานร้านอาหารและแผงลอยทัง้ เกณฑ์ CLEAN FOOD GOOD TASTE และเกณฑ์
CLEAN FOOD GOOD TASTE PLUS นัน้ เป็ นเพียงเกณฑ์ทใ่ี ช้ประเมินสภาพกายภาพและทางแบคทีเรียขัน้ ต้นเท่านัน้
เมื่อผูป้ ระกอบกิจการร้านอาหารทําความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ได้เป็ นอย่าง ดีแล้วก็ควรนําไปปฏิบตั ิใช้ในร้านอาหารของ
ตนเองและรักษามาตรฐานไว้ตลอด
กิจกรรม 11.3.1
อธิ บายวิธีการจัดเก็บภาชนะสัมผัสอาหารของสถานที่จาหน่ายอาหาร
แนวตอบกิจกรรม 11.3.1

1) จาน ชาม ถ้วย แก้วนํา้ ถาดหลุม ฯลฯ เก็บควํา่ ในภาชนะหรือตะแกรง วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60
ซม. หรือเก็บในภาชนะหรือสถานที่ทส่ี ะอาดมีการปกปิ ด
2) ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตัง้ เอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่ง สะอาด หรือวางเป็ นระเบียบในภาชนะโปร่งสะอาด
และมีการปกปิ ด เก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.
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เรื่องที่ 11.3.2
การสุ ขาภิบาลตลาดสด
ตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้ให้ความหมายของตลาดไว้ว่า หมายถึง “สถานที่ซ่งึ ปกติจดั ไว้
สําหรับผูค้ า้ ใช้เป็ นทีช่ มุ นุมเพือ่ จําหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็ นของสด ประกอบ
หรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ทัง้ นี้ ไม่ว่าจะมีการจําหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ ก็ตาม และหมายรวมถึงบริเวณซึ่ง
จัดไว้สาํ หรับผูค้ า้ ใช้เป็ นที่ชุมชนเพื่อจําหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็ นประจําหรือครัง้ คราว หรือตามวันที่กาํ หนด ” ทัง้ นี้
สามารถแบ่งลักษณะของตลาด ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ได้เป็ น 2 ประเภท คือ
ตลาดประเภทที่ 1 ได้แก่ ตลาดทีม่ โี ครงสร้างอาคาร
ตลาดประเภทที่ 2 ได้แก่ ตลาดทีไ่ ม่มโี ครงสร้างอาคาร
สถานที่ตงั้ ตลาดต้องอยู่ห่างไม่ตาํ ่ กว่า 100 เมตร จากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ ของเสีย โรงเลี้ยงสัตว์ แหล่ง
โสโครก ทีก่ าํ จัดมูลฝอย อันเป็ นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สําหรับตลาดทีต่ งั้ อยู่ห่างจากแหล่งมลพิษ น้อยกว่า 100 เมตร
ต้อ งมีวิธีป้องกันไม่ให้มลพิษเข้ามาในบริเวณตลาด เช่ น ทํากําแพงกัน้ หรือปรับปรุง อาคารตลาดให้เป็ นแบบปิ ดติด
เครื่องปรับอากาศ เป็ นต้น
ตลาดทีถ่ กู หลักสุขลักษณะควรมีการจัดองค์ประกอบทีส่ าํ คัญของตลาดตามประเภทของตลาด และมีการควบคุม
ดูแลตัง้ แต่ก่อนจะมีการจัดตัง้ ตลาดหรือออกใบอนุญาต เพราะเมือ่ สร้างเสร็จแล้วการปรับปรุงจะต้องใช้งบประมาณ
เป็ นจํานวนมาก นอกจากนัน้ จะต้องมีการควบคุมดูแลและปรับปรุงให้ถูกสุขลักษณะอยู่สมํา่ เสมอให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
เพือ่ ความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
การจัดการสุขาภิบาลตลาดตามคู่มอื วิชาการสุขาภิบาลอาหารสําหรับเจ้าหน้าที่ (สํานักงานสุขาภิบาลอาหารและนํา้
กรมอนามัย, 2557) สามารถจําแนกตามประเภทตลาด ได้ดงั นี้
1. การจัดการสุขาภิบาลตลาดประเภทที่ 1
การจัดการสุขาภิบาลตลาดประเภทที่ 1 (ตลาดสด) อาจพิจารณาได้จากองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้
1) ตัวอาคาร ต้องทําด้วยวัตถุถาวร มันคง
่ แข็งแรง โปร่งไม่ทบึ
2) หลังคา ต้องสร้างด้วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรง ทนทาน ความสูงของหลังคามีความเหมาะสมกับการระบาย
อากาศของตลาดนัน้
3) ฝาผนัง ทําด้วยวัสดุถาวร เรียบและแข็งแรง ทําความสะอาดง่าย
4) พื้น ต้องสะอาด นํา้ ไม่ขงั ทําด้วยวัสดุท่ถี าวร เรียบ ทําความสะอาดง่ายไม่ชาํ รุดเป็ นหลุมบ่อมีนาํ้ ขังจนเป็ น
แหล่งสะสมความสกปรกทําให้ทาํ ความสะอาดได้ยาก
5) ประตู มีความกว้างไม่ตาํ ่ กว่า 2 เมตร และสามารถป้ องกันสัตว์ต่างๆ เช่น แมว สุนขั เข้าไปพลุกพล่าน
ในตลาดได้ ทางเข้าออกตลาดต้องมีอย่างน้อย 1 ทาง ทีก่ ว้างไม่นอ้ ยกว่า 4 เมตร และถนนรอบอาคารตลาดกว้าง
ไม่นอ้ ยกว่า 4 เมตร ทางเดินสําหรับผูซ้ ้อื ของภายในอาคารต้องกว้างไม่นอ้ ยกว่า 2 เมตร
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6) ต้องจัดให้มแี ผงขายของทีป่ ิ ดทึบ ทําด้วยวัสดุถาวร เรียบ ทําความสะอาดง่าย มีความลาดเอียง
มีพ้นื ทีแ่ ผงไม่นอ้ ยกว่า 2 ตารางเมตร สูงจากพื้นไม่นอ้ ยกว่า 60 เซนติเมตร และต้องทําทางเข้าแผงของผูค้ า้ กว้าง
ไม่นอ้ ยกว่า 70 เซนติเมตร และต้องจัดทีน่ งั ่ สําหรับผูข้ ายของไว้ โดยเฉพาะแยกต่างหากจากทีว่ างขายของและ
สะดวกต่อการเข้าออก
7) การระบายอากาศ ควรมีการระบายอากาศเพียงพอ มีการออกแบบให้มกี ารระบายอากาศที่เหมาะสม โดยจัด
ให้มชี ่องระบายอากาศในอัตราส่วนอย่างน้อย 1 ใน 10 ของพื้นที่ ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการช่วยลดการติดต่อของโรค และกลิ่น
เหม็นอับภายในตลาดด้วย
8) แสงสว่าง ภายในตลาดต้องจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอกับลักษณะงาน ตลอดจนอาจใช้แสงสว่างจากไฟฟ้ า
และ/หรือ ธรรมชาติ หากเป็ นแสงสว่างจากไฟฟ้ า หลอดไฟฟ้ าที่ใช้ตอ้ งเป็ นชนิดที่ไม่ทาํ ให้สขี องสินค้าเปลีย่ นแปลงไปจาก
ธรรมชาติ โดยทีแ่ สงสว่างในตลาดมีความเข้มข้นของแสงสว่างไม่นอ้ ยกว่า 100 ลักซ์ วัด ณ จุดทํางานโดยใช้เครื่องมือวัด
ความเข้มแสงสว่าง ถ้าไม่มเี ครื่องมือวัดความเข้มแสงสว่างให้ดูว่าสามารถมองเห็นตัวหนังสือตรงบริเวณนัน้ หรือไม่ ถ้า
มองเห็นได้ชดั เจนก็ถอื ว่าความเข้มของแสงสว่างเพียงพอ
9) นํา้ ใช้ ต้อ งเป็ นนํา้ ประปา หรือ นํา้ ที่สะอาดผ่ านการฆ่ าเชื้อโรค การวางท่อนํา้ ประปาต้องวางในลักษณะที่
ปลอดภัยจากการปนเปื้ อนสิ่งสกปรก นอกจากนี้ตอ้ งจัดให้มที ่เี ก็บสํารองนํา้ ให้มปี ริมาณเพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละวัน
และต้องสะดวกต่อการนํานํา้ มาใช้ ต้องจัดให้มที ล่ี า้ งสินค้า อาหารสดอย่างน้อย 1 จุดต่อแผงอาหารสด 30 แผง โดยแต่ละ
จุดต้องมีกอ๊ กนํา้ อย่างน้อย 3 ก๊อก สําหรับแผงขายอาหารประเภทเนื้ อสัตว์ชาํ แหละหรือแผงจําหน่ ายอาหารประเภทปรุง
สําเร็จต้องติดตัง้ ก๊อกนํา้ ประจําแผง
10) การเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย การเก็บและกําจัดขยะมูลฝอยเป็ นปัญหาสําคัญที่ตอ้ งคํานึงถึงเพราะถ้าเก็บไม่
ถูกวิธยี ่อมทําให้เกิดปัญหาทางสาธารณสุข แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ
10.1) การกําจัดเฉพาะแผง จัดให้มถี งั ขยะทีไ่ ม่รวั ่ ซึม มีฝาปิ ด สําหรับบรรจุขยะ จํานวนเพียงพอประจําอยู่ทกุ แผง
เพือ่ นําไปกําจัดยังทีพ่ กั ขยะรวมของตลาดต่อไป
10.2) การกําจัดขยะรวม จัดให้มที ่พี กั รวมของตลาดนัน้ ๆ บริเวณที่ไม่รบกวนแก่ผูค้ า้ ขาย ที่พกั ขยะต้องแข็งแรง
ไม่ชาํ รุด สามารถป้ องกันหนู และสุนขั เข้าไปคุย้ เขีย่ ได้ มีขนาดเพียงพอกับการเก็บขยะมูลฝอยใน 1-2 วัน การกําจัดขยะ
มูลฝอยควรกระทําทุกวัน ไม่ควรทิ้งไว้ให้เกิดการหมักหมมจะทําให้เกิดกลิน่ เหม็นและเป็ นแหล่งเพาะพันธุแ์ มลง และเชื้อ
โรค ทีร่ วบรวมมูลฝอยสําหรับตลาดต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้ ผนังต้องทําด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ พื้นผิวภายในต้องเรียบ
และกันนํา้ ซึม ต้องมีการป้ องกันกลิน่ และนํา้ ฝน ต้องมีการระบายนํา้ เสียจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลลงสู่ระบบบําบัดนํา้
เสีย ต้องมีการระบายอากาศและป้ องกันนํา้ เข้า ต้องมีความจุไม่นอ้ ยกว่า 1.2 ลิตรต่อพื้นที่ของอาคารหนึ่งตารางเมตร ต้อง
จัดไว้ในที่ท่ีสามารถขนย้ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลได้โดยสะดวกและต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและ
สถานทีเ่ ก็บอาหารไม่นอ้ ยกว่า 4 เมตร แต่ถา้ ทีร่ องรับขยะมูลฝอย มีขนาดความจุเกินกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่าง
จากสถานทีด่ งั กล่าว ไม่นอ้ ยกว่า 10 เมตร
11. การกําจัดนํา้ เสีย นํา้ เสียในตลาดสดเกิดจากการใช้นาํ้ ล้างอาหาร เช่น ล้างผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ปลา เป็ นต้น
ทําให้นาํ้ เสียมีเศษอาหาร ไขมัน ตะกอน เชื้อโรคและสิง่ สกปรกชนิดต่างๆ ปะปนอยู่มากมาย นอกจากนี้การล้างตลาดสดใน
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แต่ละวันต้องใช้นาํ้ มากเช่นกัน ดังนัน้ การระบายนํา้ เสียจึงต้องจัดทําให้เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ ถ้าจัดทําไม่ดีจะเกิดการ
หมักหมม มีกลิน่ เหม็น เป็ นแหล่งเพาะพันธุแ์ มลงและเชื้อโรค ทําให้ตลาดสกปรกเลอะเทอะ ไม่น่าดู เกิดการปนเปื้ อนลงสู่
อาหารทีว่ างขายและแพร่เชื้อโรคไปสู่ผูบ้ ริโภคได้ รางระบายนํา้ โสโครกในตลาดต้องเป็ นทางระบายนํา้ แบบเปิ ด เพื่อระบาย
นํา้ จากแผงและพื้นตลาดไม่ให้มีนาํ้ ขังและช่วยให้การล้างทําความสะอาดได้ง่าย ไม่เป็ นที่หมักหมมของเศษอาหาร ราง
ระบายนํา้ รอบนอกอาคารตลาดสด จัดทําเป็ นท่อรูปตัวยูและมีฝาปิ ด ฝาปิ ดนี้สามารถยกออกได้ดว้ ยคนเดียวเพื่อสะดวกใน
การล้างท่อ ทางระบายนํา้ ทําด้วยวัสดุถาวร เรียบ ซึ่งวัสดุท่ใี ช้ทาํ ส่วนใหญ่ ได้แก่ คอนกรีต ทางระบายนํา้ ควรวางตามแนว
ตรงทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทําได้โดยต้องมีส่วนลาดเอียงไม่ตาํ ่ กว่า 1 ใน 200 หรือต้องมีส่วนลาดเอียงเพียงพอให้นาํ้ ไหลเร็วไม่ตาํ ่ กว่า
60 เซนติเมตรต่อวินาที ขนาดของทางระบายนํา้ ต้องมีความสัมพันธ์กบั ปริมาณนํา้ เสียของตลาด แต่ตอ้ งมีความกว้าง
ภายในวัดทีข่ อบบนสุดไม่นอ้ ยกว่า 10 เซนติเมตร มีบ่อดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน และระบบบําบัดนํา้ เสียเพื่อบําบัดนํา้ เสียที่
เกิดจากตลาดให้เป็ นนํา้ ทิ้งที่ได้มาตรฐาน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร สําหรับตลาดที่อยู่ในเขตของราชการส่วน
ท้องถิ่นที่มรี ะบบบําบัดนํา้ เสียรวมและสามารถส่งนํา้ เสียไปบําบัดในระบบบําบัดนํา้ เสียรวมของราชการส่วนท้องถิ่นได้ก็ไม่
ต้องจัดทําระบบบํา้ บัดนํา้ เสีย
12) การจัดให้มสี ว้ ม ที่ถ่ายปัสสาวะและที่ลา้ งมือที่สะอาดและเพียงพอตามจํานวนที่กาํ หนดในกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร เพื่อป้ องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากคนไปสู่อาหารที่วางขายในตลาดทัง้ โดยทางตรงและ
ทางอ้อม โดยมีหลักการดังนี้
12.1) ต้องอยู่ในทีเ่ หมาะสม อยู่นอกตัวอาคาร สะดวกแก่การใช้
12.2) มีระบบขับเคลือ่ นสิง่ ปฏิกูลลงสู่ท่เี ก็บกัก ซึ่งต้องป้ องกันสัตว์หรือแมลงที่เป็ นพาหะนําโรคได้และ
ไม่ปนเปื้ อนแหล่งนํา้ ธรรมชาติ และนํา้ ใต้ดนิ ทุกขัน้ ตอน
12.3) ห้องส้วมต้องสร้างด้วยวัสดุทนทาน แข็งแรง และทําความสะอาดง่าย มีขนาดเนื้อที่ภายในไม่นอ้ ย
กว่า 0.90 ตารางเมตรต่ อหนึ่งที่นงั ่ และมีความกว้างภายในไม่นอ้ ยกว่า 0.90 เมตร ระยะแนวดิ่งระหว่างพื้นถึงส่วนตํา่ สุด
ของคานหรือเพดาน ต้องไม่นอ้ ยกว่า 2.00 เมตร และมีช่องระบายอากาศไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบของพื้นที่หอ้ ง พื้นต้องสร้าง
ด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมนํา้ เรียบ ไม่ลน่ื และไม่มนี าํ้ ขัง
2. การจัดการสุขาภิบาลตลาดประเภทที่ 2
การจัดการสุขาภิบาลตลาดประเภทที่ 2 (ตลาดนัด) อาจพิจารณาได้จากองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้
1) พื้นตลาด ต้องทําด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ ไม่ชาํ รุดเป็ นหลุมบ่อมีนาํ้ ขังจนเป็ นแหล่งสะสมความสกปรก
ทําให้ทาํ ความสะอาดได้ยาก
2) ตลาดประเภทนี้ไม่มีโครงสร้างอาคาร จึงไม่มปี ระตูและฝาผนังที่จะป้ องกันสัตว์ต่างๆ เข้าไปพลุกพล่านใน
ตลาด จึงต้องมีมาตรการป้ องกันสัตว์ต่างๆ เข้ามาพลุกพล่านในตลาด เช่น สร้างรัว้ โดยสร้างล้อมรอบบริเวณตลาดทัง้ หมด
เป็ นต้น
3) แผงขายสินค้า ต้องทําด้วยวัสดุเรียบ ทําความสะอาดง่าย สูงจากพื้นไม่นอ้ ยกว่า 60 ซม. หรืออาจเป็ นแผงที่
พับเก็บได้ และบริเวณสําหรับผูข้ ายของกว้างไม่นอ้ ยกว่า 70 ซม.
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4) ต้องจัดให้มนี าํ้ ประปาหรือนํา้ ทีส่ ะอาดอย่างเพียงพอ และจัดให้มที ล่ี า้ งสําหรับอาหารสดและแผงจําหน่ายอาหาร
ประเภทปรุงสําเร็จ
5) ต้องจัดให้มที างระบายนํา้ เฉพาะจุดที่มกี ารล้างบริเวณที่มกี ารจําหน่ายอาหารสด เนื้อสัตว์ชาํ แหละ และแผง
จําหน่ายอาหารประเภทปรุงสําเร็จ โดยทําเป็ นแบบเปิ ดด้วยวัสดุเรียบ มีความลาดเอียง ระบายนํา้ ได้สะดวก มีตะแกรงดัก
มูลฝอย บ่อพักนํา้ เสีย ก่อนทีจ่ ะระบายนํา้ ออกจากตลาดสู่ท่อสาธารณะ และต้องไม่ระบายนํา้ เสียสู่แหล่งนํา้ สาธารณะ และ
ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญแก่ประชาชนข้างเคียง
6) ต้องจัดให้มีสว้ มและที่ถ่ายปัสสาวะที่ถูกสุขลักษณะ หรือ มีสว้ มเคลื่อนที่ หรือส้วมสาธารณะ หรือส้วมของ
หน่วยงานราชการทีไ่ ด้รบั อนุญาตทีต่ งั้ อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับตลาดโดยมีระยะห่างระหว่างตลาดกับส้วมไม่เกิน 50 เมตร
3. สุขลักษณะในการประกอบกิจการตลาด
สุขลักษณะในการประกอบกิจการตามคู่มอื วิชาการสุขาภิบาลอาหารสําหรับเจ้าหน้าที่ (สํานักงานสุขาภิบาลอาหาร
และนํา้ , 2557) มีดงั นี้
1) การจัดแยกสินค้าออกเป็ นหมวดหมู่ ควรจัดการวางผังการจําหน่ายอาหารภายในตลาดให้เป็ นหมวดหมู่เพื่อ
สะดวกในการดูแลความสะอาด และป้ องกันการปนเปื้ อนของอาหารทีเ่ สี่ยงสูง โดยจัดเป็ นประเภทของอาหารดังต่อไปนี้
- ของสด ได้แก่ เนื้อสัตว์ โค กระบือ หมู อาหารทะเลสด สัตว์ปีก ผักสด ผลไม้ อื่นๆ
- ของแห้ง (ของชํา) เช่น ข้าวสาร ของหมักดอง
- อาหารปรุงสําเร็จ
2) ไม่วางสิง่ ของกีดขวางทางเดินในตลาด หรือวางตามทางเข้าสู่ตลาด ทางเดินและถนนรอบตลาด เพื่อความเป็ น
ระเบียบเรียบร้อยไม่ก่อให้เกิดปัญหากีดขวางการจราจร
3) ต้องทําความสะอาดตลาดเป็ นประจําทุกวัน ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ และดูแล
รักษาความสะอาดของห้องนํา้ ห้องส้วม ที่ถ่ายปัสสาวะ บ่อดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน และระบบบําบัดนํา้ เสีย ให้ใช้การได้ดี
ตลอดเวลา
4) ต้องควบคุมดูแลไม่ให้ผูห้ นึ่งผูใ้ ดกระทําการทีจ่ ะก่อให้เกิดเหตุราํ คาญ หรือเกิดการระบาดของโรคติดต่อขึ้นใน
บริเวณตลาดและชุมชนข้างเคียง เช่น ห้ามนําสัตว์เลี้ยง เช่น สุนขั แมว ฯลฯ เข้ามาในตลาด ห้ามสะสม หมักหมมสิ่งของ
ไว้ทแ่ี ผงจนเป็ นแหล่งเพาะพันธุส์ ตั ว์นาํ โรค เช่น หนู แมลงสาป ฯลฯ ห้ามใช้ตลาดเป็ นทีพ่ กั อาศัยหลับนอน เป็ นต้น
5) ต้องวางสินค้าบนแผงขายสินค้าทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตเท่านัน้ ห้ามวางลํา้ แผงหรือต่อเติมแผงออกมากีดขวางทางเดิน
ในตลาด และห้ามวางสินค้าสูงจากพื้นเกิน 150 เซนติเมตร สินค้าประเภทอาหารรวมทัง้ ภาชนะอุปกรณ์ท่เี กี่ยวกับอาหาร
ต้องวางสูงจากพื้นไม่นอ้ ยกว่า 60 เซนติเมตร และห้ามวางวัตถุอนั ตราย เช่น สารเคมีกาํ จัดแมลง กรด ด่าง ฯลฯ ปะปน
กับสินค้าประเภทอาหาร เพราะอาจเกิดอุบตั เิ หตุทาํ ให้วตั ถุอนั ตรายปนเปื้ อนกับอาหารได้
6) ผูข้ ายของและผูช้ ่วยขายของในตลาด ต้องสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่ป่วยเป็ นโรคหรือเป็ น พาหะนําโรคติดต่อ
หรือเป็ นโรคทีส่ งั คมรังเกียจ โดยเฉพาะผูข้ ายของและผูช้ ่วยขายของที่ขายอาหาร ถ้าเจ็บป่ วยด้วยโรคติดต่อที่มอี าหารและ
นํา้ เป็ นสื่อ เช่น อหิวาตกโรค ไข้ไทฟอยด์ ฯลฯ หรือตรวจพบว่าเป็ นพาหะนําโรคดังกล่าว ต้องหยุดปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
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กับอาหารจนกว่าจะรักษาให้หายเป็ นปกติ ถ้ามีบาดแผลที่มอื ต้องใช้พลาสเตอร์ปิดแผลให้มดิ ชิดและหลีกเลีย่ งการสัมผัส
กับอาหารโดยตรง
7) ผูข้ ายของและผูช้ ่วยขายของในตลาด ต้องแต่งกายให้สะอาดและสุภาพเรียบร้อย ผูข้ ายของและผูช้ ่วยขายของ
ที่ขายอาหารต้องสวมเสื้อมีแขน ผูกผ้ากันเปื้ อนสีขาว ใส่หมวกหรือเน็ทคลุมผม ต้องตัดเล็บมือให้สนั้ อยู่เสมอ ล้างมือให้
สะอาดก่อนปรุงอาหาร ไม่พดู คุย ไอ จามรดอาหาร เวลาชิมอาหารในขณะปรุงต้องตักใส่ถว้ ยหรือช้อนชิมต่างหาก และต้อง
มีความรูด้ า้ นสุขาภิบาลอาหาร ซึง่ อาจจะได้รบั การอบรมจากเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือศึกษาด้วยตัว เองจากหนังสือคู่มอื
ด้านสุขาภิบาลอาหาร
8) ผูข้ ายของและผูช้ ่วยขายของในตลาด ต้องผ่านการตรวจสุขภาพเพื่อยืนยันว่าไม่ป่วยเป็ นโรคหรือเป็ นพาหะนํา
โรควัณโรค อหิวาตกโรค ไข้ไทฟอยด์ โรคบิด ไข้สุกใส ไข้หดั โรคคางทูม โรคเรื้อน โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ และโรคไวรัส
ตับอักเสบชนิดเอ โดยมีใบรับรองแพทย์เป็ นหลักฐานยืนยัน ซึ่งควรจะตรวจสุขภาพอย่างน้อยปี ละครัง้ ในกรณี ท่พี บว่า
ผูข้ ายของและผูช้ ่วยขายของในตลาดมีอาการท้องเสีย มีไข้ อาเจียน ตัวเหลือง ตาเหลือง หรือเจ็บคอร่วมกับมีไข้ เจ้า
พนักงานสาธารณสุขสามารถกําหนดให้ผูข้ ายของและผูช้ ่วยขายของในตลาดไปตรวจสุขภาพเป็ นกรณีพเิ ศษได้
9) อาหารสดทีเ่ น่าเสียได้งา่ ย เช่น เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ฯลฯ ควรเก็บในอุณหภูมทิ ่เี หมาะสม ประมาณ 5 องศา
เซลเซียส
10) การขายอาหารปรุงสําเร็จ ต้องมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ปกปิ ดอาหารตลอดเวลา ยกเว้นเวลาตักอาหารจําหน่าย
หรือใส่อาหารปรุงสําเร็จในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิ ด หรือใช้ฝาชีปิด และต้องดูแลรักษาตูป้ กปิ ดอาหารหรือฝาปิ ดภาชนะให้
สะอาดอยู่เสมอ การเตรียมปรุงอาหารต้องทําในที่สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร กรณีท่ใี ช้ความร้อนในการปรุงต้อง
ติดตัง้ พัดลมดูดอากาศและปล่องระบายควันและความร้อนที่เกิด จากการปรุงอาหารออกนอกตลาด เครื่องมือ เครื่องใช้
และภาชนะอุปกรณ์ทใ่ี ช้ ต้องสะอาดและปลอดภัย มีการล้างและการเก็บทีถ่ ูกต้อง ทัง้ ก่อนและหลังการใช้งาน
4. แนวทางการดาเนิ นงานพัฒนาสุขาภิบาลอาหารตลาด
กรมอนามัย ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์เพื่อพัฒนาตลาดให้สะอาดปลอดภัย โดยกําหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานในการ
พัฒนาสุขาภิบาลตลาด (อ้างอิงตามข้อกําหนดกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551) ไว้ 3 ด้าน ได้แก่
1) ด้านสุขาภิบาลสิง่ แวดล้อม
2) ด้านความปลอดภัยอาหาร
3) ด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ทัง้ นี้เพื่อส่งเสริมให้เกิความร่วมมือระหว่างหน่ วยงานราชการส่วนท้องถิ่น เจ้าของตลาด ผูป้ ระกอบการ รวมถึง
ผูบ้ ริโภค ได้มสี ่วนร่วมในการพัฒนาสุขาภิบาลตลาดให้ได้ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว ทัง้ นี้ได้แบ่งระดับการพัฒนา
ตลาดโดยพิจารณาจากจํานวนเกณฑ์ทผ่ี ่านมาตรฐาน ดังนี้
2.1 ตลาดสด น่าซื้อ หมายถึง ตลาดประเภทที่ 1 พิจารณาจากหลักเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาล (จํานวน 40
ข้อ) สามารถแบ่งระดับการพัฒนา ตลาดสด น่าซื้อ ได้เป็ น 2 ระดับคือ
1) ตลาดสด น่าซื้อ ระดับดี หมายถึง ตลาดประเภทที่ 1 ทีพ่ ฒั นาผ่านเกณฑ์ครบทัง้ 3 ด้าน ดังนี้
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- ผ่านเกณฑ์ดา้ นสุขาภิบาลสิง่ แวดล ้อม 17 ข้อ
- ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยอาหาร
- มีการคุม้ ครองสุขภาพผูบ้ ริโภค
2) ตลาดสด น่าซื้อ ระดับดีมาก หมายถึง ตลาดประเภทที่ 1 ทีพ่ ฒั นาผ่านเกณฑ์ครบทัง้ 3 ด้าน ดังนี้
- ผ่านเกณฑ์ดา้ นสุขาภิบาลสิง่ แวดล ้อม 17 ข้อแรก และอีก 18 ข้อขึ้นไป รวมไม่นอ้ ยกว่า 35 ข้อ
- ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยอาหาร
- มีการคุม้ ครองสุขภาพผูบ้ ริโภค
2.2 ตลาดนัด น่าซื้อ
ตลาดนัด คือ ตลาดประเภทที่ 2 ซึ่งไม่มโี ครงสร้างอาคาร ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551
เกณฑ์มาตรฐานตลาดนัด น่าซื้อ ประกอบด้วย เกณฑ์ 20 ข้อ ซึง่ ครอบคลุมใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขาภิบาลสิง่ แวดลอ้ ม
ด้านความปลอดภัยของอาหาร และด้านคุม้ ครองผูบ้ ริโภค โดยแบ่งการรับรองเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับพื้นฐาน (ผ่าน 10 ข้อ)
ระดับดี (ผ่าน 15 ข้อ) และระดับดีมาก (ผ่าน 20 ข้อ)

กิจกรรม 11.3.2

สถานที่ตงั้ ตลาดตามทีก่ าํ หนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด ปี 2551 มีขอ้ กําหนดอย่างไร

แนวตอบกิจกรรม 11.3.2

สถานที่ตงั้ ตลาดต้องอยู่ห่างไม่ตาํ ่ กว่า 100 เมตร จากแหล่งทีก่ ่อให้เกิดมลพิษ ของเสีย โรงเลี้ยงสัตว์ แหล่งโสโครก
ทีก่ าํ จัดมูลฝอย อันเป็ นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สําหรับตลาดทีต่ งั้ อยู่ห่างจากแหล่งมลพิษ น้อยกว่า 100 เมตร ต้องมี
วิธปี ้ องกันไม่ให้มลพิษเข้ามาในบริเวณตลาด เช่น ทํากําแพงกัน้ หรือปรับปรุงอาคารตลาดให้เป็ นแบบปิ ดติด
เครื่องปรับอากาศ เป็ นต้น

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม 11-75

เรื่องที่ 11.3.3
การเฝ้าระวังสุ ขาภิบาลอาหาร
1. ความหมายและความสาคัญของการเฝ้าระวังสุ ขาภิบาลอาหาร
การเฝ้ าระวังสุขาภิบาลอาหาร เป็ นกระบวนการทีม่ รี ะบบในการติดตาม สังเกต และพิจารณาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความสะอาด
ปลอดภัยของอาหาร ได้แก่ สุขลักษณะของสถานประกอบการด้านอาหาร การปนเปื้ อนของอาหาร ภาชนะอุปกรณ์ และสุขอนามัย
ของผู ส้ มั ผัสอาหาร เพื่อประเมินสถานการณ์ดา้ นสุขาภิบาลอาหารของสถานประกอบการและความปลอดภัยของอาหารในพื้นที่
เป้ าหมายต่างๆ อันจะนําไปสูก่ ารดําเนินการควบคุมป้ องกันทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํา้ , 2556)
การดําเนินงานเฝ้ าระวังสุขาภิบาลอาหาร ประกอบด้วยขัน้ ตอนการรวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห์ แปลผล และการสือ่ สาร
ข้อมูลกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและผูบ้ ริโภค โดยจะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ ซึ่งจะทําให้ทราบถึง
พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนภายในสภาพแวดลอ้ มที่เป็ นอยู่ ณ ปัจจุบนั ปัญหาหรือความผิดปกติทเ่ี กิดขึ้น ผลกระทบที่
เกิดขึ้นทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม สามารถจําแนกปัจจัยเสีย่ งและประชากรกลุ่มเสี่ยงตามลักษณะของ
พื้นที่ สามารถคาดเดาสถานการณ์ทอ่ี าจจะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนทราบถึงผลสําเร็จและอุปสรรคของการดําเนินงานสุขาภิบาล
อาหารทีผ่ ่านมา ข้อมูลทีไ่ ด้จากการเฝ้ าระวังดังกล่าวสามารถนํา ไปใช้ประกอบการตัดสินใจ กําหนดยุทธศาสตร์ วางแผน กําหนด
มาตรการ และโครงการต่างๆ ทีจ่ ะใช้แก้ไขปัญหาด้านสุขาภิบาลอาหารจากฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยสรุปการเฝ้ าระวังทีเ่ ป็ นระบบจะทําให้ทราบถึงข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการจัดการสุขาภิบาลอาหาร ดังนี้
1) ปัจจัยและแนวโน้มของปัญหา (Trend & forecasting)
2) ความผิดปกติหรือสาเหตุของปัญหาทีเ่ กิดขึ้น (Problem detection)
3) พื้นทีแ่ ละประชากรทีม่ โี อกาสเสีย่ งต่อการเกิดปัญหา (Place & population at risk)
4) ผลการดําเนินงานสุขาภิบาลอาหาร (Evaluation of Food Sanitation)
ในการดําเนินงานเฝ้ าระวังสุขาภิบาลอาหารนัน้ จําเป็ นต้องอาศัยบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ งบประมาณสนับสนุ นที่
เพียงพอในการเก็บและวิเ คราะห์ตวั อย่า ง ตลอดจนการจัดการสารสนเทศเพื่อให้เ กิด การเชื่อ มโยงและกระจายข้อมูล ไปยัง
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบเพือ่ ประโยชน์ในการควบคุมแก้ไขปัญหาอย่างเป็ นระบบ

2. แนวทางการเฝ้าระวังสุ ขาภิบาลอาหาร
การเฝ้ าระวังสุ ข าภิบาลอาหารในพื้น ที่ทวั ่ ไป ซึ่งมีการดํา เนิน การอยู่ เป็ นประจําทัง้ ในสถานประกอบการด้า นอาหาร
ครัวเรือน และแหล่งผลิตนํา้ บริโภค เป็ นบทบาทหน้าที่หลักของหน่ วยงานในระดับท้องถิ่น เช่ น สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล และโรงพยาบาล เป็ นต้น โดยมีแนวทางการดําเนินการตามขัน้ ตอนดังนี้
1) จัดทําแผนปฏิบตั ิงานการเฝ้ าระวังสุขาภิบาลอาหารและนํา้ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในพื้นที่
2) สํารวจสภาพสิ่งแวดลอ้ มและมาตรฐานทางสุขาภิบาลอาหารของสถานประกอบการด้านอาหารตามกลุ่มเป้ าหมาย
ได้แก่ ร้านอาหาร แผงลอยจําหน่า ยอาหาร โรงอาหารในสถาบัน ตลาด รถเร่จาํ หน่ายอาหาร มินิมาร์ท ซุปเปอร์มาร์เก็ต โดยเก็บ
ข้อมูลจากแบบตรวจสถานประกอบการแต่ละประเภท รวมถึงการสังเกตพฤติกรรมและสุขวิทยาของผู ป้ ระกอบการและผู ส้ มั ผัส
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อาหารในสถานประกอบการนัน้ ๆ เมื่อ พบปัญหาหรือข้อบกพร่ องต่ างๆ ควรแนะนําให้ผูป้ ระกอบการทํา การแก้ไขให้ถูกหลัก
สุขาภิบาลอาหาร เพือ่ ลดความเสีย่ งในการปนเปื้ อนอาหารจากปัญหาด้านกายภาพของสถานประกอบการด้านอาหาร
3) เก็บตัวอย่างอาหาร นํา้ (นํา้ ดื่ม เครื่องดื่มและนํา้ แข็ง) ภาชนะอุปกรณ์ และมือผูส้ มั ผัสอาหารในสถานประกอบการ
แต่ ละประเภท ตรวจการปนเปื้ อนของสารเคมีในอาหารโดยใช้ชุดทดสอบด้านคุ ณภาพและความปลอดภัยของอาหารของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และตรวจหาการปนเปื้ อนของเชื้อโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย โดยใช้ชุด ทดสอบภาคสนาม ได้แก่ ชุด
ตรวจสอบโคลิฟอร์ม แบคทีเรียในอาหาร SI-2 (อ 13) และชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในนํา้ บริโภค (อ 11)
4) รวบรวมข้อมูลผลการตรวจสภาพสิง่ แวดล ้อมและมาตรฐานทางสุขาภิบาลอาหาร และผลการตรวจตัวอย่างอาหาร นํา้
ภาชนะอุปกรณ์ และมือผูส้ มั ผัสอาหาร ลงในตารางบันทึกผลข้อมูล โดยการจัดเป็ นหมวดหมูห่ รือตามพื้นทีร่ บั ผิดชอบ เช่น จัดแบ่ง
เป็ นตําบล อําเภอ เทศบาล จังหวัด หรือเขตต่างๆ เป็ นต้น เพือ่ ความสะดวกในการนําข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อไป
5) นําข้อมูลที่ได้รบั มาวิเคราะห์และ โดยวิธีการทางสถิติ เช่น ค่าเฉลีย่ และร้อยละของข้อมูลเพื่อหาจํานวนสถาน
ประกอบการทีไ่ ด้มาตรฐานในแต่ละพื้นที่ ค่าเฉลีย่ ของข้อกําหนดที่ดาํ เนินการได้และดําเนินการไม่ได้ แนวโน้มของสถานการณ์
ตลอดจนปัญหาอุปสรรค เป็ นต้น
6) แปลผลและสรุปผลการเก็บข้อมูล โดยนําผลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลมาพิจารณาสรุปหาแนวทางการดําเนินงาน
และพื้นที่ท่ีจ ะต้อ งแก้ไขปัญหาต่ อไป และนํา ผลมาเปรียบเทียบกับสถานการณ์ในปี ท่ผี ่ า นมา เพื่อจัด ทําเป็ น รายงานผลการ
ดําเนินการเฝ้ าระวังสถานการณ์ดา้ นสุขาภิบาลอาหาร
7) จัดส่งข้อมูลทีผ่ ่านการประเมินผลเรียบร้อยแล ้วไปยังหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องตามลําดับขัน้
8) นําเสนอข้อมูลสถานการณ์ดา้ นสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่ ต่อทีป่ ระชุมสรุปผลการดําเนินงานประจําเดือนของหน่วยงาน
ต้นสังกัด และเผยแพร่สู่สาธารณะ (ตามสถานการณ์ทเ่ี กิดขึ้น) เพือ่ ให้ผูเ้ กี่ยวข้องได้นาํ ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป
9) จัดทําเป็ นฐานข้อมูล (Data Base) สถานการณ์ดา้ นสุขาภิบาลอาหารของหน่วยงานหรือพื้นที่ เพือ่ ให้ผูเ้ กี่ยวข้องได้นาํ
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป
นอกจากการเฝ้ าระวังสุขาภิบาลอาหารในพิ้นทีท่ วั ่ ไปซึง่ มีการดําเนินการอยู่เป็ นประจําดังกล่าวแลว้ ยังอาจมีการเฝ้ าระวัง
ในพื้นที่จดั กิจกรรมเฉพาะ ซึง่ มีขนั้ ตอนการดําเนินงานเหมือนกับการเฝ้ าระวังในพื้นทีท่ วั ่ ไปเพียงแต่เน้นในพื้นที่ ทอ่ี าจมีความเสีย่ ง
ต่อการเกิดโรคที่เกิดจากอาหารและนํา้ เป็ นสื่อในช่ วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่ น งานเทศกาล การแข่งขันกีฬา การจัดประชุม
นานาชาติ เป็ นต้น และการเฝ้ าระวังในพื้นที่พิเศษหรือเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในการเกิดปัญหาด้านความปลอดภัยอาหาร ซึง่ อาจเกิด
จากสาเหตุหลายประการ เช่น ความเสีย่ งจากสารเคมี ความเสีย่ งจากการเกิดโรคทีเ่ กิดจากอาหารและนํา้ เป็ นสือ่ เช่น อหิวาตกโรค
อาหารเป็ นพิษ อุจจาระร่วงเฉียบพลัน เป็ นต้น และความเสีย่ งจากการเกิดสาธารณภัยหรือภัยพิบตั ิ ดังนัน้ การดําเนินงานเฝ้ าระวัง
จึงต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เป็ นการดําเนินการแบบเฉพาะเจาะจงทีต่ อ้ งมีคณะทํางานทีจ่ ดั ตัง้ ขึ้นเป็ นพิเศษ และควร
มีความร่วมมือระหว่างหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ส่วนภูมภิ าค ส่วนกลาง และผู เ้ ชี่ยวชาญจากหน่ วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
เพือ่ ให้สามารถประเมินสถานการณ์และดําเนินการเฝ้ าระวังได้อย่างเหมาะสมกับปัญหาทีเ่ กิดขึ้นและสามารถแก้ไขหรือตอบปัญหาที่
เกิดขึ้นได้
3. แนวทางการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล
ข้อมูลสําคัญที่ตอ้ งใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ดา้ นสุขาภิบาลอาหาร ประกอบด้วย ข้อมูลด้านสุขาภิบาลอาหารและ
สิง่ แวดล ้อมของสถานประกอบการด้านอาหาร และข้อมูลความปลอดภัยของอาหาร โดยมีแนวทางในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล โดยสรุปดังนี้
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3.1 ข้อมูลด้านสุขาภิบาลและสิง่ แวดล ้อมของสถานประกอบการด้านอาหาร
การเก็ บ ข้อ มู ล ด้า นสุ ข าภิบ าลและสิ่ง แวดล อ้ มทัว่ ไปทัง้ ภายในและภายนอกสถานประกอบการด้า นอาหาร ที่มี
ความสัม พันธ์กบั สภาวะทางสุ ขาภิบาลอาหาร อาจรวบรวมได้โดยใช้แบบตรวจสถานประกอบการด้านอาหารตามข้อกําหนด
มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย ซึ่งแบ่งตามประเภทของสถานประกอบการ ได้แก่ ร้านอาหาร แผงลอยจําหน่ าย
อาหาร โรงอาหารในสถาบัน โรงครัวของโรงพยาบาล ตลาดประเภทที่ 1 และตลาดนัด โดยพิจารณาจาก 5 องค์ประกอบหลัก
ได้แก่
- สถานทีร่ บั ประทานอาหาร และสถานทีป่ รุง ประกอบอาหาร
- อาหารและนํา้
- ภาชนะอุปกรณ์
- สัตว์และแมลงนําโรค
- คนหรือผูส้ มั ผัสอาหาร
การสํารวจข้อ มูลตามมาตรฐานสุ ขาภิบาลอาหารนี้ควรกํา หนดความถี่ในการตรวจเป็ นประจําเพื่อจะได้ทราบความ
เปลีย่ นแปลง และต้องมีการจัดทําทะเบียนการตรวจสถานประกอบการ จัดทําสรุปผลการสํารวจทัง้ ในภาพรวมและจําแนกรายข้อ
หรือรายองค์ประกอบ เพื่อจะได้ทราบปัญหาที่สถานประกอบการส่วนใหญ่ไม่ผ่ านข้อกําหนดด้านสุ ขาภิบาลอาหาร ซึ่งจะทําให้
สามารถแก้ปญั หาทีพ่ บได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้วธิ ีการทางสถิติจะช่วยทําให้สามารถมองเห็นภาพของ
สถานการณ์โดยรวม ตลอดจนแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้ และหากมีการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์อย่างสมํา่ เสมอ ก็จะทําให้
ทราบถึงแนวโน้มและการเปลีย่ นแปลงทีช่ ดั เจน
3.2 ข้อมูลความปลอดภัยของอาหาร
เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์หรือในห้องปฏิบตั กิ าร ทีส่ ามารถพิสูจน์และเชื่อถือได้ ซึง่ การตรวจ
วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์นนั้ สามารถดําเนินการได้ทงั้ ในห้องปฏิบตั ิการและภาคสนาม การตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของ
อาหารแบ่งได้เป็ น 2 ด้านคือ การตรวจวิเคราะห์ทางชีวภาพและการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี
3.2.1 การตรวจวิเคราะห์ทางชีวภาพ มีทงั้ การตรวจในห้องปฏิบตั ิการ และการตรวจโดยใช้ชุดทดสอบอย่างง่ายใน
ภาคสนาม ซึง่ มีความละเอียดของข้อมูลทีต่ ่างกัน
1) การตรวจในห้องปฏิบตั กิ าร เป็ นการตรวจวิเคราะห์เพือ่ ให้ทราบถึงรายละเอียดของสาเหตุทางชีวภาพ ทีอ่ าจ
ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในอาหาร แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ การตรวจแยกเชื้อโดยระบุเชื้อโรคทีอ่ าจปนเปื้ อนมากับอาหารและนํา้
แล ้วก่อให้เกิดโรคชนิดต่างๆ และการตรวจนับจํานวนแบคทีเรียตามวิธีมาตรฐาน(Standard Plate Count)
2) การตรวจโดยการใช้ชดุ ทดสอบอย่างง่ายในภาคสนาม โดยการเก็บตัวอย่างอาหาร นํา้ (นํา้ ดืม่ เครื่องดืม่
และนํา้ แข็ง) ภาชนะอุปกรณ์ และมือผูส้ มั ผัสอาหารในสถานประกอบการแต่ละประเภท ตรวจหาการปนเปื้ อนของเชื้อโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย โดยใช้ชดุ ทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียภาคสนาม SI-2 (อ 13) และชุดตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในนํา้ บริโภค (อ
11)
3.2.2 การตรวจวิเคราะห์ทางเคมี เป็ นการตรวจวิเคราะห์ในกรณีทเ่ี กิดข้อสงสัยเกี่ยวกับส่วนประกอบของอาหาร หรือ
คุณภาพอืน่ ๆ เช่น สีทใ่ี ช้ตกแต่งอาหารเป็ นสีผสมอาหารหรือไม่ และใช้ในปริมาณทีเ่ หมาะสมหรือไม่ อาหารบางประเภทมีส่วนผสม
หรือปนเปื้ อนด้วยสารเคมีท่เี ป็ นอันตรายหรือไม่ โดยหน่ วยงานหลักที่รบั ผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมายเพือ่ ควบคุมมาตรฐาน
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อาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ฉบับ ต่ า งๆ ที่อ อกประกาศไว้ คื อ สํา นัก งานคณะกรรมการอาหารและยา และ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี ได้แก่ ชุดทดสอบการปนเปื้ อนสารเคมีในอาหารของกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ เช่น ชุดทดสอบบอแรกซ์ (ผงกรอบ), ยาฆ่าแมลง (กลุม่ ออร์กาโนฟอสเฟต และคาร์บาเมท), ฟอร์มาลิน
(นํา้ ยาดองศพ), โซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ (สารฟอกขาว), กรดซาลิซาลิค (สารกันรา), กรดแร่อสิ ระ (นํา้ ส้มสายชูปลอม),
สีสงั เคราะห์ในอาหารห้ามใส่ส,ี สารโพลาร์ในนํา้ มันทอดซํา้ เป็ นต้น
นอกจากนี้ยงั มีขอ้ มูลด้านอื่นๆ ที่จะนํามาใช้ในการวิเคราะห์ภาพรวมของสถานการณ์ดา้ นสุ ขาภิบาลอาหารในสถาน
ประกอบการด้านอาหารในพื้นที่ ได้แก่
- ข้อมูลจํานวนสถานประกอบการด้านอาหาร จําแนกรายประเภทกิจการ ซึง่ เป็ นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ทีไ่ ด้
จากจํานวนการออกใบอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนสถานประกอบการด้านอาหารในพื้นทีเ่ ทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล
- ข้อมูลอัตราป่ วยของประชากร ด้วยโรคทีเ่ กิดจากอาหารและนํา้ เป็ นสือ่ เช่น อหิวาตกโรค (Cholerae) โรคอุจจาระร่วง
อย่างแรง (Acute Diarrhea) โรคอาหารเป็ นพิษ (Food Poisoning) โรคบิด (Dysentery) โรคไข้เอนเทอริก (Enteric Fever)
เป็ นต้น

กิจกรรม 11.3.3
การเฝ้าระวังสุ ขาภิบาลอาหารมีประโยชน์อย่างไร
แนวตอบกิจกรรม 11.3.3
การเฝ้ าระวังทีเ่ ป็ นระบบจะทําให้ทราบถึงข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการจัดการสุขาภิบาลอาหาร ดังนี้
1) ปัจจัยและแนวโน้มของปัญหา (Trend & forecasting)
2) ความผิดปกติหรือสาเหตุของปัญหาทีเ่ กิดขึ้น (Problem detection)
3) พื้นทีแ่ ละประชากรทีม่ โี อกาสเสีย่ งต่อการเกิดปัญหา (Place & population at risk)
4) ผลการดําเนินงานสุขาภิบาลอาหาร (Evaluation of Food Sanitation)
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เรื่องที่ 11.3.4
ระบบการจัดการด้ านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
ระบบการจัดการด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร เป็ นการดําเนินการให้สถานที่ผลิตอาหารมีมาตรฐาน
โดยเน้นการป้ องกันทุกขัน้ ตอนของการผลิตรวมทัง้ ปัจจัย ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ขนั้ สุดท้ายมีคุณภาพและ
ปลอดภัย ซึ่งจะต้องถูกควบคุมตรวจสอบอย่างเป็ นระบบต่อเนื่องและสมํา่ เสมอ รวมทัง้ สามารถช่วยตรวจสอบกลับถึง
สาเหตุได้เมือ่ ผลิตภัณฑ์มปี ญั หา
ระบบคุ ณภาพในอุตสาหกรรมอาหารมีความสําคัญและมีการดําเนินการมากขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่และอุตสาหกรรมส่งออก เนื่องจากกระแสความต้องการการบริโภคอาหารภายในประเทศ และ
กระแสการค้าโลกที่มกี ารแข่งขันในเรื่องคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของอาหารมากยิ่งขึ้น ปัจจุบนั มีการพัฒนา
ระบบการจัดการด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารหลายระบบ เช่น หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิท่ดี ีในการผลิต
(Good Manufacturing Practice; GMP) ระบบวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤติท่ตี อ้ งควบคุม (Hazard Analysis
Critical Control Point; HACCP) วิธีมาตรฐานด้านสุขาภิบาล (Sanitation Standard Operating Procedure;
SSOP) มาตรฐาน ISO 22000 : 2005 เป็ นต้น ในที่น้ ีจะขอกล่าวเฉพาะระบบ GMP และ HACCP ซึ่งเป็ นโปรแกรม
พื้นฐานทีม่ กี ารนําไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย

1. หลักเกณฑ์ วธิ ีการผลิตทีด่ ใี นการผลิตอาหาร
หน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ หรือ โคเด็กซ์ (CODEX) ได้ให้ความสําคัญของความปลอดภัยของ
อาหาร จึงได้จดั ทําหลักเกณฑ์วธิ กี ารผลิตที่ดีในการผลิตอาหารหรือ จี.เอ็ม.พี. (Good Manufacturing Practice: GMP)
ขึ้นมาให้สมาชิกทัว่ โลกให้เป็ นแนวทางในการปฏิบ ตั ิเพื่อความปลอดภัยของผูบ้ ริโภคทัว่ โลก จี.เอ็ม.พี. เป็ นหลักเกณฑ์
วิธีการผลิตที่ดีในการผลิตอาหาร มาจากภาษาอังกฤษว่า General Principles of Food Hygiene หรือเดิมที่รูจ้ กั กันใน
นาม Good Manufacturing Practice ซึ่งเป็ นเกณฑ์หรือข้อกําหนดขัน้ พื้นฐานที่จาํ เป็ นในการผลิตและควบคุม เพื่อให้
ผูผ้ ลิตปฏิบตั ิตาม และทําให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย ซึ่งเกณฑ์ดงั กล่าวมาจากการทดลองปฏิบตั ิและพิสูจน์
แล้วจากนักวิชาการด้านอาหารทัว่ โลกว่า ถ้าสามารถผลิตอาหารได้ตามเกณฑ์น้ ี จะทําให้อาหารนัน้ เกิดความปลอดภัยและ
เป็ นทีเ่ ชื่อถือยอมรับจากผูบ้ ริโภค
สําหรับประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขได้นาํ หลักเกณฑ์ GMP ว่าด้วย
สุขลักษณะทัว่ ไปมาประกาศบังคับใช้เป็ นกฎหมาย โดยกําหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 193 (พ.ศ.2543)
เรื่องวิธกี ารผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารให้ผูผ้ ลิตปฏิบตั ิตาม เพื่อประกันความปลอดภัย
ของอาหารทีผ่ ลิตขึ้นทุกสถานทีผ่ ลิตในประเทศ
1.1 ข้อกําหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 193 (พ.ศ. 2543)
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ข้อกําหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 193 (พ.ศ.2543) เรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ใน
การผลิต และการเก็บรักษา ประยุกต์มาจากหลักการปฏิบตั ิทวั ่ ไปด้านสุขลักษณะอาหารของหน่ วยงานมาตรฐานอาหาร
ระหว่างประเทศ (Codex General Principle of Food Hygiene) เพือ่ ให้สอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานมาตรฐาน
อาหารระหว่างประเทศ ข้อกํา หนดดังกล่าวมีเนื้อหาครอบคลุมตัง้ แต่ท่ตี งั้ อาคารสถานที่ผลิต เครื่องมืออุปกรณ์การผลิต
การสุขาภิบาล การบํารุงรักษาและทําความสะอาด ตลอดจนบุคลากร ดังนี้
ข้อกาหนดที่ 1. สถานทีต่ งั้ และอาคารผลิต
เป็ นข้อ กําหนดที่ควบคุ มดู แ ลสภาพแวดล้อมต่ างๆ ที่อ าจก่ อให้เกิดการปนเปื้ อนในการผลิตทัง้ ภายในและ
ภายนอกอาคาร รวมถึงการวางผังโครงสร้างภายในอาคารให้ถูกสุขลักษณะ ประกอบด้วย
1) ที่ตงั้ และสิ่งแวดล้อม จะต้องอยู่ในที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้ อนได้ง่าย โดยสถานที่ตงั้ ตัวอาคารและบริเวณ
โดยรอบจะต้องสะอาด หลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่มโี อกาสก่อให้เกิดการปนเปื้ อนกับอาหาร เช่น แหล่งเพาะพันธุส์ ตั ว์ แมลง
กองขยะ คอกปศุ สตั ว์ บริเวณที่มีฝ่ ุนมาก บริเวณนํา้ ท่ว มถึง หรือนํา้ ขัง แฉะสกปรก หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ผู ผ้ ลิตต้องมี
มาตรการป้ องกันการปนเปื้ อนจากภายนอกเข้าสู่บริเวณบริเวณผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
2) อาคารผลิต มีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบและก่อสร้างในลักษณะที่ง่ายแก่การบํารุงสภาพ รักษาความ
สะอาด และสะดวกในการปฏิบตั งิ าน ประกอบด้วยข้อกําหนดทีส่ าํ คัญ ดังนี้
2.1) บริเวณผลิต
- ต้องแยกบริเวณผลิตออกเป็ นสัดส่วน ไม่ปะปนกับทีอ่ ยู่อาศัย หรือทีผ่ ลิตยา เครื่องสําอาง และวัตถุมพี ษิ
- จัดให้มพี ้ นื ที่เพียงพอที่จะติดตัง้ เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ใี ช้ในการผลิตให้เป็ นไปตามลําดับขัน้ ตอนการผลิต
และแบ่งแยกพื้นทีใ่ ห้เป็ นสัดส่วนเพือ่ ป้ องกันการปนเปื้ อนข้ามจากวัตถุดิบสู่ผลิตภัณฑ์ทผ่ี ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
- ไม่มสี ง่ิ ของทีไ่ ม่ใช้แล้วหรือไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตอยู่ในบริเวณผลิต
- บริเวณเก็บวัตถุดิบ ภาชนะบรรจุและสารเคมีตอ้ งเป็ นสัดส่วนไม่ปะปนกัน มีชนั้ หรือยกพื้นสูง เพื่อจัดวาง
อย่างเพียงพอ และไม่วางชิดผนังพื้น ฝาผนังและเพดาน ต้องทําด้วยวัสดุทม่ี คี วามแข็งแรงทนทาน ไม่ชาํ รุด ผิวเรียบไม่ดูด
ซับนํา้ พื้นมีความลาดเอียงสู่ทางระบายนํา้ และมีการระบายนํา้ ได้ดี
2.2) ระบบระบายอากาศและแสงสว่าง
ควรมีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ เพื่อลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจาก ความชื้นหรือฝุ่นละออง
จากการผลิต
ควรจัดการให้มแี สงสว่างเพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน การติดตัง้ หลอดไฟ ควรมีฝาครอบใต้หลอดไฟ เพื่อ
ป้ องกันไม่ให้เศษแก้วจากหลอดไฟตกลงสู่อาหารทีก่ าํ ลังผลิตหรือขนส่ง
2.3) การป้ องกันสัตว์และแมลง
- ควรมีการติดตัง้ มุง้ ลวดหรือตาข่าย ทีส่ ามารถถอดล้างทําความสะอาดได้งา่ ย บริเวณช่องเปิ ดเข้าสู่อาคารเช่น
หน้าต่าง ช่องระบายอากาศ
- ทางเข้าออกอาคารควรมีประตู หรือม่านพลาสติกทีป่ ิ ดสนิท ไม่มชี ่องว่างที่ขอบประตูทงั้ ด้านบนและด้านล่าง
เพือ่ ป้ องกันสัตว์และแมลงเข้าสู่อาคารผลิต
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ข้อกาหนดที่ 2. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในการผลิต
เป็ นข้อกําหนดที่กล่าวถึงการจัดเตรียมภาชนะบรรจุหรืออุปกรณ์ในการผลิตที่สะอาดไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
ของผูบ้ ริโภค รวมทัง้ มีความเหมาะสมกับการใช้งานและง่ายต่อการดูแลรักษา
1) เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่สี มั ผัสอาหาร ทําจากวัสดุท่ี ไม่ทาํ ปฏิกิริยากับอาหาร ไม่เป็ นพิษ ไม่เป็ น
สนิม แข็งแรง ทนทาน มีผวิ สัมผัสและรอยเชื่อมเรียบเพือ่ ง่ายในการทําความสะอาด ไม่กดั กร่อน และไม่ควรทําจากไม้
2) การออกแบบและการติดตัง้ ต้องคํานึงถึงการป้ องกันการปนเปื้ อนและใช้งานได้สะดวก
3)
จํานวนเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ ต้องมีอย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบตั ิงานในแต่ละ
ประเภท เพือ่ ไม่ให้เกิดการล่าช้าในกระบวนการผลิต อันอาจทําให้เชื้อจุลนิ ทรียเ์ จริญเติบโตจนทําให้อาหารเน่าเสียได้
4) การแบ่งประเภทของภาชนะที่ใช้ ควรแยกภาชนะสําหรับใส่อาหาร ใส่ขยะ หรือของเสีย สารเคมีและสิ่งที่
ไม่ใช่อาหารออกจากกันอย่างชัดเจน
5) การจัดเก็บ อุปกรณ์ท่ใี ช้ทาํ ความสะอาดและฆ่าเชื้อแล้ว ควรแยกเก็บเป็ นสัดส่วน อยู่ในสภาพที่เหมาะสม
เพือ่ ไม่ให้มโี อกาสทีจ่ ะเกิดการปนเปื้ อนจากฝุ่นละอองและ สิง่ สกปรกอื่นๆ
ข้อกาหนดที่ 3. การควบคุมกระบวนการผลิต
เป็ นข้อกําหนดที่กล่าวถึงการควบคุมความปลอดภัยของอาหารทัง้ ในด้านวัตถุดิบ ส่วนผสมและภาชนะบรรจุ นํา้
นํา้ แข็งและไอนํา้ ที่สมั ผัสกับอาหาร ตลอดจนขัน้ ตอนการผลิต การเก็บรักษา การขนส่ง การควบคุมอุณหภูมแิ ละเวลาใน
การผลิตอาหาร และการบันทึกและรายงานผล
1) วัตถุดบิ ส่วนผสมและภาชนะบรรจุ
ต้องมีการคัดเลือกวัตถุดิบที่มคี ุณภาพดี มีการล้างหรือทําความสะอาดตามความจําเป็ น และเก็บรักษา
ภายใต้สภาวะทีป่ ้ องกันการปนเปื้ อนได้
- ควรจัดเก็บอย่างเป็ นระบบ เพือ่ สามารถนําวัตถุดบิ ทีไ่ ด้รบั ก่อน ไปใช้ได้ตามลําดับก่อนหลัง
- หากจําเป็ นต้องเก็บวัตถุดิบที่เน่าเสียง่าย เป็ นเวลานานเกิน 4 ชัว่ โมง ควรเก็บไว้ในที่เย็นเพื่อป้ องกันการเน่า
เสียหรือเสือ่ มคุณภาพ
2) นํา้ นํา้ แข็ง และไอนํา้ ทีส่ มั ผัสกับอาหาร
- ต้องมีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และควรนําไปใช้ในสภาพทีถ่ กู สุขลักษณะ
- หากมีการนํานํา้ กลับมาใช้ซาํ้ ควรมีมาตรการควบคุมเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดการเจริญเติบโตของจุลนิ ทรียแ์ ละ
เกิดการปนเปื้ อนเข้าสู่วตั ถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ เช่น มีการเปลี่ยนนํา้ ที่ใช้แช่ หรือล้างวัตถุดิบตามความเหมาะสมหรือไม่เกิน
4 ชัว่ โมง
3) การผลิต การเก็บรักษา การขนย้าย และการขนส่งผลิตภัณฑ์อาหาร
ต้องดําเนินการภายใต้การควบคุมสภาวะที่ป้องกันการเสื่อมสลายของอาหารและภาชนะบรรจุอย่าง
เหมาะสม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น เป็ นต้น และต้องถูกสุขลักษณะ เพือ่ ป้ องกันการปนเปื้ อน
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- หากมีการใช้สารเคมีเติมลงไปในอาหาร จะต้องควบคุมปริมาณสารเคมีไม่ให้เกินกว่าที่กฎหมายกําหนด
4) การควบคุมอุณหภูมแิ ละเวลาในการผลิตอาหาร
เนื่องจากอุณหภูมแิ ละเวลามีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลนิ ทรียใ์ นอาหารทัง้ ที่ก่อให้เกิดโรคและทําให้อาหารเสีย
ดังนัน้ จึงต้องพิจารณาทุกขัน้ ตอน โดยเฉพาะขัน้ ตอนการฆ่าเชื้อ การทําให้เย็น การแปรรูปในกระบวนการผลิต และการ
เก็บรักษา เช่น นํา้ มะพร้าวในภาชนะปิ ดสนิท ต้องฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส เวลา 10 นาที และเก็บในที่เย็น 5
องศาเซลเซียส
5) การบันทึกและรายงานผล
โดยเฉพาะเรื่องผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ชนิด และปริมาณ การผลิตของผลิตภัณฑ์ รวมทัง้ วันเดือนปี ท่ี
ผลิต โดยให้เก็บบันทึกและรายงานไว้อย่างน้อย 2 ปี เพือ่ เป็ นข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับได้ในกรณีทเ่ี กิดปัญหา
ข้อกาหนดที่ 4. การสุขาภิบาล
เป็ นข้อกําหนดทีก่ ล่าวถึงการควบคุมและป้ องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้ อน โดยมุ่งเน้นให้ดาํ เนินการ จัดเตรียม และ
ออกแบบสิง่ อํานวยความสะดวกต่างๆ ภายในสถานประกอบการให้เป็ นไปตามสุขลักษณะทีด่ ี
- นํา้ ทีใ่ ช้ภายในโรงงาน ต้องเป็ นนํา้ สะอาด มีการปรับปรุงคุณภาพนํา้ ตามความจําเป็ น นํา้ ที่ใช้ลา้ งพื้นโต๊ะ หรือ
เครื่องมือควรมีการฆ่าเชื้อด้วยการเติมคลอรีน
- อ่างล้างมือหน้าทางเข้าบริเวณผลิต ต้องมีจาํ นวนเพียงพอ มีสบู่เหลวสําหรับล้างมือ และนํา้ ยาฆ่าเชื้อกรณี
จําเป็ น รวมทัง้ มีอุปกรณ์ทาํ ให้มอื แห้งอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น กระดาษ ที่เป่ าลมร้อน และจัดให้มอี ่างล้างมือในบริเวณ
ผลิตตามความเหมาะสม
- ห้องนํา้ ห้องส้วม และอ่างล้างมือ หน้าห้องส้วม ต้องสะอาดถูกสุขลักษณะ มีการติดตัง้ อ่างล้างมือ สบู่เหลว
อุปกรณ์ทาํ ให้มอื แห้ง ต้องแยกจากบริเวณที่ผลิต หรือไม่เปิ ดสู่บริเวณผลิตโดยตรง และต้องมีจาํ นวนเพียงพอสําหรับ
ผูป้ ฏิบตั งิ าน
- การป้ องกันและกําจัดสัตว์และแมลง มีมาตรการป้ องกันกําจัดหนู แมลงและสัตว์พาหะอื่นๆ เช่น การวาง
กับดักหรือกาวดักหนู แมลงสาบ เป็ นต้น นอกจากนี้หากมีการใช้สารฆ่าแมลงในบริเวณผลิตจะต้องคํานึงถึงโอกาสเสี่ยงที่
จะเกิดการปนเปื้ อนในอาหารด้วย
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย จัดให้มภี าชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มฝี าปิ ดในจํานวนที่เพียงพอและเหมาะสม
และมีระบบกําจัดขยะออกจากสถานทีผ่ ลิตที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้ อนกลับเข้าสู่กระบวนการผลิต
- ทางระบายนํา้ ทิ้ง ต้องมีอปุ กรณ์ดกั เศษอาหารอย่างเหมาะสม เพื่อป้ องกันการอุดตันและปนเปื้ อนกลับเข้าสู่
กระบวนการผลิตอาหาร หรือดักสัตว์พาหะทีอ่ าจเข้าสู่บริเวณผลิต
ข้อกาหนดที่ 5. การบารุ งรักษาและการทาความสะอาด
เป็ นข้อกําหนดที่กล่าวถึงการจัดการดูแลรักษา อาคาร เครื่องมือ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่
สะอาด ถูกสุขลักษณะ รวมทัง้ การบํารุงรักษาปัจจัยการผลิตต่างๆ ให้อยู่ในสภาพทีพ่ ร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพเสมอ
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- ตัวอาคารสถานทีผ่ ลิต ต้องทําความสะอาดและรักษาให้อยู่ในสภาพทีส่ ะอาด ถูกสุขลักษณะเสมอ
เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตต้องทําความสะอาด ดูแล และเก็บรักษาให้อยู่ในสภาพที่
สะอาดทัง้ ก่อนและหลังการผลิต สําหรับชิ้นส่วนของเครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ ที่อาจเป็ นแหล่งสะสมจุลินทรีย ์ หรือ
ก่อให้เกิดการปนเปื้ อนในอาหารหลัง จากการทําความสะอาดที่เหมาะสมและเพียงพอแล้ว ควรมีการฆ่ าเชื้อเครื่องมือ
อุปกรณ์สมั ผัสอาหารก่อนการใช้งานด้วย
- การลําเลียงและจัดเก็บเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ที าํ ความสะอาดและฆ่าเชื้อแล้ว ควรทําในสภาพ
ทีป่ ้ องกันการปนเปื้ อน
ผูผ้ ลิตต้องมีขอ้ มูลเกี่ยวกับวิธีการใช้สารเคมีทาํ ความสะอาดหรือฆ่าเชื้อ เช่น ควรทราบความเข้มข้น
อุณหภูมทิ ใ่ี ช้และระยะเวลา เพือ่ สามารถใช้สารเคมีดงั กล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
การจัดเก็บสารเคมีควรเก็บแยกจากบริเวณที่เก็บอาหาร และมีป้ายระบุอย่างชัดเจน เพื่อป้ องกันการ
นําไปใช้ผดิ และเกิดการปนเปื้ อนเข้าสู่อาหาร
ข้อกาหนดที่ 6. บุ คลากรและสุขลักษณะผูป้ ฏิบตั งิ าน
เป็ นข้อกําหนดที่กล่าวถึงการป้ องกันการปนเปื้ อนจากพนักงานที่สมั ผัสกับอาหารระหว่างกระบวนการผลิต โดย
ครอบคลุมถึงสุขภาพ การแต่งกาย ตลอดจนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดการปนเปื้ อนกับอาหาร รวมถึงการ
จัดการฝึ กอบรมพนักงานทุกระดับให้มคี วามรู ้ ความสามารถ และความเข้าใจเกี่ยวกับ สุขลักษณะที่ดีในการผลิ ตอาหาร
บุคคลากรทีเ่ กี่ยวข้องกับการผลิตเป็ นปัจจัยที่สาํ คัญซึ่งจะทําให้การผลิตเป็ นไปได้อ่างถูกต้องตามขัน้ ตอนและวิธีปฏิบตั ิงาน
รวมทัง้ สามารถป้ องกันการปนเปื้ อนจากการปฏิบตั งิ านและ ตัวบุคลากรเอง เนื่องจากร่างกายเป็ นแหล่งสะสมเชื้อโรคและสิ่ง
สกปรกต่างๆ ที่อาจปนเปื้ อนสู่อาหารได้ การปฏิบตั ิงานอย่างไม่ถูกต้องหรือถูกสุขลักษณะอาจเป็ นสาเหตุของการปนเปื้ อน
ของอันตรายทัง้ ทางด้านกายภาพ เคมี และจุลนิ ทรียท์ ่กี ่อให้เกิดความเจ็บป่ วยต่อผูบ้ ริโภคได้ ดังนัน้ บุคลากรควรได้รบั
การดูแลสุขภาพ และความสะอาดส่วนบุคคล รวมทัง้ การฝึ กอบรม เพื่อพัฒ นาจิตสํานึกและความรูใ้ นการปฏิบตั ิงานอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
1) สุขภาพ
- ผูป้ ฏิบตั ิงานผลิตอาหารต้องสุขภาพดี ไม่เป็ นโรคเรื้อน วัณโรค ติดยา เสพติด พิษสุราเรื้อรัง เท้าช้าง และ
โรคผิวหนังทีน่ ่ารังเกียจ
- ผูท้ ม่ี อี าการไอ จาม เป็ นไข้ ท้องเสีย ควรหลีกเลีย่ งจากการปฏิบตั งิ านในส่วนทีส่ มั ผัสอาหาร
- กรณีจาํ เป็ นที่จะต้องให้พนักงานที่มบี าดแผล หรือได้รบั บาดเจ็บปฏิบตั ิงานที่สมั ผัสอาหาร จะต้องปิ ดหรือ
พันแผลและสวมถุงมือ เพือ่ ป้ องกันมิให้เกิดการปนเปื้ อนลงสู่อาหาร
2) สุขลักษณะส่วนบุคคล ผูป้ ฏิบตั งิ านทีส่ มั ผัสอาหารควรมีการแต่งกายและพฤติกรรมทีเ่ หมาะสม ดังนี้
- สวมเสื้อหรือชุดกันเปื้ อนทีส่ ะอาดและเหมาะสมต่อการปฏิบตั งิ าน เช่น ผูป้ ฏิบตั งิ านบริเวณผลิตที่มคี วามเปี ยก
ชื้น ควรสวมผ้ากันเปื้ อนพลาสติก ทีก่ นั นํา้ ได้
- มือและเล็บพนักงานถือว่าเป็ นส่วนทีส่ มั ผัสอาหารมากทีส่ ุด ดังนัน้ พนักงานควรไว้เล็บสัน้ และไม่ทาเล็บ
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- การล้างมืออย่างถูกสุขลักษณะเป็ นสิ่งจําเป็ นที่ตอ้ งปฏิบตั ิทุกครัง้ ก่อนและหลังการปฏิบตั ิงานและภายหลัง
ออกจากห้องนํา้ ห้องส้วม เพือ่ ลดการปนเปื้ อนจากพนักงานลงสู่อาหาร
หากสวมถุงมือในการปฏิบตั ิงาน ถุงมือที่ใช้ควรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สะอาด และทําด้วยวัสดุท่ไี ม่มี
สารละลายหลุดออกมาและของเหลวซึมผ่านไม่ได้ กรณี ไม่สวมถุงมือต้องมีมาตรการให้พนักงานล้างมือ เล็บ แขนให้
สะอาด
- ควรสวมผ้าปิ ดปากในขัน้ ตอนผลิตอาหารทีจ่ าํ เป็ นต้องมีการป้ องกันการ ปนเปื้ อนพิเศษ
- สวมหมวกทีค่ ลุมผม หรือตาข่ายคลุมผมทีอ่ อกแบบให้สามารถป้ องกันการหลุดร่วงของเส้นผมลงสู่อาหาร
- ไม่สูบบุหรี่ ไม่บว้ นนํา้ ลาย หรือ สัง่ นํา้ มูก ในขณะปฏิบตั งิ าน
- ไม่สวมใส่เครื่องประดับต่างๆ ขณะปฏิบตั ิงาน ไม่นาํ สิ่งของส่วนตัว หรือ สิ่งของอื่นๆ เข้าไปในบริเวณผลิต
อาหาร
- ในขณะปฏิบตั ิงานควรงดเว้นนิสยั แกะ เกา เช่น การแกะสิว แคะขี้มกู เกาศีรษะ สลัดผม การไอหรือจาม
ในบริเวณแปรรูปอาหาร หรือจําเป็ นจะต้องล้างมือทุกครัง้
ไม่รบั ประทานอาหาร หรือนําสิ่งอื่นใดเข้าปาก ขณะปฏิบตั ิงานอยู่ในบริเวณผลิตหรือกระทําอย่างอื่นที่จะ
ก่อให้เกิดความสกปรก
3) การฝึ กอบรม
- ควรมีการทบทวนและตรวจสอบความรูข้ องผูป้ ฏิบตั งิ านเป็ นระยะ
- ควรจัดให้มกี ารอบรมพนักงานให้มคี วามรู ้ ความเข้าใจในการปฏิบตั ติ นด้านสุขลักษณะทัว่ ไป และความรูใ้ น
การผลิตอาหารตามความเหมาะสมและเพียงพอ ทัง้ ก่อนและการรับเข้าทํางานและขณะปฏิบตั ิงาน เนื่องจากความรูค้ วาม
เข้าใจของบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้องกับการผลิตเป็ นปัจจัยสําคัญทีช่ ่วยให้การผลิตเป็ นไปอย่างถูกต้อง สามารถลดหรือขจัดความ
เสีย่ งในการปนเปื้ อนอันตรายทีจ่ ะนําไปสู่อาหารได้
- ควรปลูกจิตสํานึกทีด่ ี เพือ่ กระตุน้ ให้เกิดความรูส้ กึ มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่ออาหารทีผ่ ลิต
ผูท้ ่ไี ม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน เมื่ออยู่ในบริเ วณผลิตต้องปฏิบตั ิตามกฏข้อบังคับเช่นเดียวกับ
ผูป้ ฏิบตั งิ าน
2. ระบบ HACCP
ระบบ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) หรือระบบการวิเคราะห์หาอันตรายและจุด
วิกฤตที่ตอ้ งทําการควบคุมในการผลิตอาหาร เป็ นระบบที่ใช้ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารในด้านคุณภาพและ
ความปลอดภัย ซึง่ เป็ นทีย่ อมรับของประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก เนื่องจากเป็ นระบบที่ป้องกันมิให้เกิดอันตรายขึ้น โดยสามารถ
คาดคะเนอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเพื่อเตรียมการจัดหามาตรการป้ องกัน พร้อมทัง้ มีวธิ ีการติดตามตรวจสอบที่รวดเร็ว ทําให้
สามารถแก้ปญั หาได้ทนั ที การใช้ระบบ HACCP ในการควบคุมคุณภาพจะช่วยให้เกิดความมัน่ ใจในความปลอดภัยของ
อาหารที่ผลิตขึ้น หลายประเทศได้ใช้ระบบ HACCP เป็ นกฎข้อบังคับสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร ทัง้ สินค้าที่นาํ เข้าและ

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม 11-85

ส่งออก สําหรับประเทศไทยซึ่งเป็ นประเทศผูผ้ ลิตอาหารสําเร็จรูปที่ส่งอาหารไปจําหน่ ายยังตลาดต่ างประเทศทัว่ โลก ทํา
รายได้ให้แก่ประเทศเป็ นจํานวนมาก จึงต้องมีการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร มีระบบควบคุมการผลิตและ
คุณภาพอาหารให้เป็ นไปตามเกณฑ์ทป่ี ระเทศผูน้ าํ เข้ากําหนด จึงจําเป็ นต้องนําระบบ HACCP มาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
โดยเฉพาะการผลิตอาหารเพือ่ การส่งแกไปจําหน่ายยังต่างประเทศ
ระบบ HACCP มีการกําหนดในมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ และมีประโยชน์ดงั นี้
1). เป็ นระบบทีให้ความปลอดภัยกับอาหาร โดยครอบคลุมทุ กขัน้ ตอนตัง้ แต่การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การรับ
วัตถุดบิ การแปรรูป การเก็บรักษา การจัดส่งและจัดจําหน่าย จนถึงการเตรียมการปรุง หุงต้มของผูบ้ ริโภค
2) เป็ นระบบที่เปลี่ยนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ข นั้ สุดท้าย เป็ นระบบการป้ องกันปัญหาตามหลักการประกัน
คุณภาพ
3) เป็ นระบบทีส่ ามารถใช้ควบคุมอันตรายจากจุลนิ ทรีย ์ สารเคมี และสิ่ งแปลกปลอมได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ไม่ส้ นิ เปลือง
4) ช่วยป้ องกันการสูญเสีย จากการที่ผลิตภัณฑ์เกิดการปนเปื้ อนหรือไม่เป็ นไปตามข้อกําหนด
5) เป็ นระบบทีส่ ามารถใช้ร่วมกับระบบคุณภาพอื่น
6) เป็ นระบบทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับสากลตามมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศว่าสามารถใช้สร้างความมัน่ ใจ
ในการผลิตอาหารให้ปลอดภัย

2.1 หลักการเบื้องต้นของระบบ HACCP
ระบบ HACCP ประกอบด้วย หลักการดําเนินงาน 7 ประการ ซึ่งกําหนดแนวทางในการจัดทํา การนําไปใช้ และ
การควบคุมการปฏิบตั ติ ามแผน ดังนี้
1)
ทําการวิเคราะห์อนั ตราย (Conduct a hazard analysis) ระบุอนั ตรายที่อาจเกิดทุกขัน้ ตอนของ
กระบวนการผลิตและหามาตรการป้ องกัน การดําเนินงานในขัน้ ตอนนี้ ควรจัดทําแผนภูมขิ องกระบวนการผลิต แล้วจึง
จําแนกหาอันตรายซึง่ อาจเกิดขึ้นได้ในแต่ละขัน้ ตอน พร้อมทัง้ เสนอมาตรการป้ องกันและควบคุมอันตรายเหล่านัน้
ทัง้ นี้จะเริ่มทําการวิเคราะห์อนั ตรายตัง้ แต่วตั ถุดบิ จนถึงขัน้ ตอนสุดท้าย และทําการพิจารณาให้
ครอบคลุมอันตรายทัง้ 3 กลุม่ ได้แก่
กลุม่ ที่ 1 อันตรายชีวภาพ ( Biological Hazard )
โดยพิจารณาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการระบาดของเชื้อโรคอาหารเป็ นพิษ ดังนี้
- การเก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมไิ ม่เหมาะสม (Improper Storage/ Holding Temperature)
- การให้ความร้อนไม่เพียงพอ (Inadequate Cooking)
- สุขลักษณะส่วนบุคคลของผูป้ ฏิบตั งิ านไม่ดี (Poor Personal Hygiene)
- การปนเปื้ อนข้าม (Cross contamination)
- การเก็บรักษาอาหารผิดวิธี (Poor Storage Practice)
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กลุม่ ที่ 2 อันตรายเคมี ( Chemical Hazard ) ซึง่ ได้แก่
- สารเคมีทใ่ี ช้ในการเกษตร :ฮอร์โมน ยาปฏิชวี นะ ยาสัตว์ ยาฆ่าแมลง เป็ นต้น
- สารเคมีหรือสารพิษทีเ่ กิดขึ้นตามธรรมชาติ :Histamine, Ciguatoxin เป็ นต้น
- สารเคมีทใ่ี ช้เป็ นวัตถุเจือปนในอาหาร :Preservatives, กรด, สีผสมอาหาร เป็ นต้น
- สารเคมีทใ่ี ช้ในโรงงาน :นํา้ มันหล่อลืน่ นํา้ มันเครื่อง จาระบี เป็ นต้น
- สารเคมีทใ่ี ช้ทาํ ความสะอาดและฆ่าเชื้อ :นํา้ ยาทําความสะอาด คลอรีน
กลุม่ ที่ 3 อันตรายกายภาพ ( Physical Hazard) สาเหตุของการปนเปื้ อนได้แก่
- ปนเปื้ อนมากับวัตถุดบิ
- ผูป้ ฏิบตั งิ าน
- ขาดแผนการซ่อมบํารุง รวมถึงการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ไม่ถกู วิธี
- ขาดการตรวจสอบสุขลักษณะโรงงาน
- โปรแกรมการทําความสะอาดไม่เหมาะสม
2) พิจารณาหาจุดวิกฤตที่ตอ้ งควบคุม (Determine the Critical Control Points: CCPs) ทําการกําหนดจุด
วิกฤต วิธีการปฏิบตั ิงาน หรือขัน้ ตอนการทํางาน ซึ่งสามารถจะทําการควบคุมเพื่อกําจัดอันตราย หรือลดโอกาสการเกิด
อันตรายทีเ่ กิดขึ้น เรียกว่า จุด CCP
3) กําหนดค่าวิกฤต (Establish critical limit(s)) กําหนดค่าวิกฤต ซึ่งต้องควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ท่กี าํ หนด
เพือ่ มันใจว่
่ า จุดวิกฤตทีต่ อ้ งควบคุม (CCP) อยู่ภายใต้การควบคุม
4) กําหนดระบบเพื่อเฝ้ าระวังจุดวิกฤตที่ตอ้ งควบคุม (Establish a system to monitor control of the
CCP ) กําหนดระบบในการเฝ้ าระวังจุดวิกฤต (CCP) โดยการกําหนดแผนการทดสอบ หรือการเฝ้ าสังเกตตรวจวัดค่า
ต่างๆ ทีต่ อ้ งควบคุม และประเมินว่าจุดวิกฤตที่ตอ้ งควบคุมนัน้ ๆ ได้อยู่ภายใต้สภาวะควบคุมหรือไม่
โดยทีมงานต้องกําหนดออกมาเป็ นแผนการตรวจติดตามโดยให้ครอบคลุมถึงสิ่ งที่จะทําการตรวจ
ติดตาม วิธกี ารติดตาม ค่าจํากัดวิกฤตและมาตรการควบคุม ความถีข่ องการตรวจติดตาม และผูต้ รวจติดตาม เป็ นต้น ซึ่ ง
วิธีการตรวจติดตามนัน้ อาจอาศัยหลักการการตอบคําถามเกี่ ยวกับการตรวจติดตาม ดังนี้ (สถาบันอาหาร กระทรวง
อุตสาหกรรม)
- What : ตรวจติดตามอะไร
- How : ใช้อะไรในการตรวจติดตาม
- When : ความถีเ่ ท่าไรในการตรวจติดตาม
- Why : ทําไมตรวจติดตาม
- Where : ตรวจติดตาม ณ จุดใด
- Who : ใครเป็ นผูต้ รวจติดตาม
- Record : บันทึกการตรวจติดตาม
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5) กําหนดวิธีการแก้ไข (Corrective actions) เมือ่ ตรวจพบว่าจุดวิกฤตที่ตอ้ งควบคุมเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งไม่
อยู่ภายใต้การควบคุม จะต้องดําเนินการแก้ไขทัง้ ในส่วนของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยแนวทางในการ
ดําเนินการแก้ไข ดังนี้
- แนวทางการแก้ไขในส่วนของกระบวนการผลิต เช่น การแจ้งผูม้ อี าํ นาจตัดสินใจแก้ไข การปรับการ
ผลิตหรือหยุดสายการผลิตเพื่อให้ฝ่ายซ่อมบํารุงมาตรวจสอบแก้ไข เป็ นต้น
- แนวทางการแก้ไขในส่วนของผลิตภัณฑ์ เช่น การแยกและกักผลิตภัณฑ์ท่ีสงสัยว่ามีปญั หาไว้ต่างหาก
การผลิตใหม่ หรือการทําลายผลิตภัณฑ์ท่มี ปี ญั หาทิ้ง เป็ นต้น
6) กําหนดวิธีการทวนสอบ (Verification) เพื่อยืนยันประสิทธิภาพการดําเนินงานของระบบ HACCP และ
จัดทําเป็ นเอกสารแผนการทวนสอบซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
- การทวนสอบระบบโปรแกรมพื้ นฐานต่างๆ (GMP) เช่น แผนการทําความสะอาด และแผนการ
ควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคล (การล้างมือ) เป็ นต้น
- การทวนสอบความถูกต้องและสภาพความใช้ได้ของระบบ HACCP เพื่อเป็ นการประเมินว่าการจัดทํา
แผน HACCP สําหรับผลิตภัณฑ์น นั้ ยังมีประสิทธิภาพอยู่ การทวนสอบนี้ เป็ นการตรวจสอบโดยอาศัยหลักการด้าน
วิทยาศาสตร์ ซึง่ ควรพิจารณาให้ครบถ้วนทุกจุด CCP
- การทวนสอบโดยการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)
- การส่งผลิตภัณฑ์ตรวจสอบภายนอก (Finish Product Testing)
7) กําหนดเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับปฏิบตั ิ (Record keeping procedure) วิธีการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลต่างๆ
ที่เหมาะสมตามหลักการเหล่านี้ และการประยุกต์ใช้ โดยมีระบบการจัดทําการควบคุม และการจัดเก็บเอกสารไว้เพื่ อเป็ น
หลักฐานยืนยันและตรวจสอบการปฏิบตั ิงานว่าถูกต้องตามที่ กาํ หนดในแผนหรือไม่ พร้อมทัง้ กําหนดอํานาจหน้าที่และผู ้
ควบคุมเอกสารให้มคี วามชัดเจน
เอกสารและบันทึกทีจ่ ดั เก็บในระบบ HACCP ควรครอบคลุมถึง
- เอกสารสนับสนุ น (Support Document) ได้แก่ แผน HACCP, เอกสารข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการ
วิเคราะห์อนั ตราย และบันทึกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
- เอกสารคู่มอื การปฏิบตั ิงาน (Procedures) และวิธีการใช้บนั ทึกคู่มอื วิธีการปฏิบตั ิในระบบ HACCP
(Work Instruction) ได้แก่ คู่มอื ขัน้ ตอนวิธกี ารปฏิบตั แิ ละตรวจติดตามในแต่ละจุดวิกฤต เป็ นต้น
- บันทึกผลการฝึ กอบรมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําระบบ HACCP ในเรือ่ งเกี่ยวกับขัน้ ตอน
การจัดทําและหลักการของระบบ HACCP รวมถึงการฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ท่ีมภี าระหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมายต่างๆ
โดยเฉพาะผูท้ ท่ี าํ หน้าทีในจุด CCP ของแต่ละจุด
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กิจกรรม 11.3.4
หลักการดาเนินงานของระบบ HACCP มีอะไรบ้าง
แนวตอบกิจกรรม 11.3.4
หลักการดาเนินงานของระบบ HACCP มี 7 ประการ คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ทาการวิเคราะห์หาอันตราย
พิจารณาหาจุดวิกฤติที่ตอ้ งควบคุม
กาหนดค่าวิกฤติ
กาหนดวิธีการติดตามเฝ้าระวัง
กาหนดวิธีการแก้ไข
กาหนดวิธีการตรวจสอบ
กาหนดวิธีการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล
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หน่ วยที่ 12

การจัดการเหตุราคาญและกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ สุ วณิชย์ เจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราโมช เชี่ยวชาญ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) วท.ม.(สุขาภิบาลสิง่ แวดล้อม)
Ph.D. (Global Environmental Health Sciences)
Tulane University, USA
ตาแหน่ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หน่ วยที่เขียน หน่วยที่ 12 ตอนที่ 12.1
ชื่อ
วุฒิ

ผูช้ ่วยศาสตรจารย์ ดร.สิริรตั น์ สุวณิชย์เจริญ
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) วท.ม. (เทคโนโลยีสง่ิ แวดล้อม)
วศ.ด. (วิศวกรรมสิง่ แวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตาแหน่ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หน่ วยที่เขียน หน่วยที่ 12 ตอนที่ 12.2
ชื่อ
วุฒิ

ผูช้ ่วยศาตราจารย์ปราโมช เชี่ยวชาญ
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) ส.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
วศ.ม. (วิศวกรรมสิง่ แวดล้อม)
ตาแหน่ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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ชื่อ
วุฒิ

12-2

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม

แผนการสอนประจาหน่ วย
ชุดวิชา
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หน่ วยที่ 12

การจัดการเหตุราํ คาญและกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ

ตอนที่
12.1 ความรูท้ วไปเกี
ั ่ ่ยวกับเหตุราํ คาญและกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
12.2 การจัดการเหตุราํ คาญ
12.3 การจัดการกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ

แนวคิด
1.

2.

3.

การควบคุมดูแลเหตุราํ คาญและกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยทัง้ ทางร่างกาย
และจิตใจ ตลอดจนความเป็ นอยู่ของประชาชนทีป่ ระสบเหตุ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 กระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการในท้องถิ่นในการควบคุมดู แลเหตุราํ คาญและกิจการที่
เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ เพือ่ ให้การคุม้ ครองประชาชนด้านสุขลักษณะและการอนามัยสิง่ แวดล ้อม
การควบคุมเหตุราํ คาญ เป็ นบทบัญญัตใิ นหมวดที่ 5 ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึง่ กําหนดให้
เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีอาํ นาจในการระงับเหตุราํ คาญ ซึง่ หมายความถึง การกระทําใด ๆ ไม่วา่ จะเป็ นการกระทําของ
บุคคล กลุม่ บุคคล หน่วยงาน สถานประกอบการ หรือโรงงานทีก่ ่อให้เกิดผลกระทบจนเป็ นเหตุให้เสือ่ มหรือเป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ กําหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีอาํ นาจในการระงับเหตุราํ คาญ
กิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ เป็ นกิจการทีก่ ระบวนการประกอบกิจการก่อให้เกิดมลพิษหรือสิง่ ทีท่ าํ ให้เกิดโรค
ซึ่งเป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพอนามัยของผู ป้ ฏิ บตั ิงาน ประชาชน และสิ่งแวดลอ้ ม ดังนัน้ ในพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 จึงได้กาํ หนดไว้ในหมวด 7 เพื่อให้มกี ารจัดการในเรื่องนี้ โดยในการจัดการจําเป็ นต้องมี
แนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการ รวมทัง้ ต้องมีการควบคุมกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ

วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาหน่วยที่ 12 จบแล ้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความหมายของเหตุราํ คาญและกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ และบทบาทของหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องใน
การควบคุมดูแลได้
2. อธิบายแนวทางการจัดการและควบคุมเหตุราํ คาญได้
3. อธิบายแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการควบคุมกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพได้
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กิจกรรมระหว่ างเรียน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 12
ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 12.1–12.3
ปฏิบตั กิ จิ กรรมตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายในเอกสารการสอนแต่ละตอน
ฟังรายการวิทยุกระจายเสียง (ถ้ามี)
ชมรายการวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)
ชมวีดทิ ศั น์ประกอบชุดวิชา (ถ้ามี)
เข้ารับบริการการสอนเสริม (ถ้ามี)
ทําแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 12

สื่ อการสอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เอกสารการสอน
แบบฝึ กปฏิบตั ิ
รายการสอนทางวิทยุกระจายเสียง (ถ้ามี)
รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)
รายการสอนในวีดทิ ศั น์ประกอบชุดวิชา (ถ้ามี)
การสอนเสริม (ถ้ามี)

การประเมินผล
1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3. ประเมินผลจากการสอบไล่ประจําภาคการศึกษา

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน
หน่ วยที่ 12 ในแบบฝึ กปฏิบตั ิ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่ อไป

12-3

12-4

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม

ตอนที่ 12.1
ความรู้ทวั่ ไปเกีย่ วกับเหตุราคาญและกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 12.1 แล ้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่ อง
12.1.1 ความหมายและผลกระทบของเหตุราํ คาญและกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
12.1.2 กฎหมายและองค์กรทีเ่ กี่ยวข้องกับเหตุราํ คาญและกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ

แนวคิด
1. เหตุราํ คาญเป็ นเหตุอนั อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผูอ้ าศัยในบริเวณใกลเ้ คียง หรือผูท้ ่ตี อ้ งประสบเหตุนนั้
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยทัง้ ทางร่างกาย และจิตใจ ตลอดจนความเป็ นอยู่ของประชาชนที่ประสบเหตุ
รําคาญนัน้ ๆ ส่วนกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ หมายถึง กิจการทีม่ กี ระบวนการผลิต หรือกรรมวิธีการผลิต
ที่ก่อ ให้เกิดมลพิษ หรือ สิ่งที่ทาํ ให้เ กิดโรค ซึ่งมีผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพอนามัย ของประชาชนที่อยู่ ในบริเวณ
ข้างเคียงนัน้ ๆ
2. พระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.2535 เป็ นกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุราํ คาญและกิจการที่เป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ ให้การคุม้ ครองประชาชนด้านสุขลักษณะและการอนามัยสิง่ แวดลอ้ ม กระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็ นเจ้าพนักงานท้องถิน่ ในการควบคุมดูแลเหตุราํ คาญและกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพ โดยให้มเี จ้าพนักงานสาธารณสุขเป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึกษา แนะนําในการดําเนินการควบคุมดูแล

วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาตอนที่ 12.1 จบแล ้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความหมายของเหตุราํ คาญและกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพได้
2. อธิบาย บทบาท หน้าทีข่ อง เจ้าพนักงานตามกฎหมายในการควบคุมดูแลเหตุราํ คาญและกิจการทีเ่ ป็ น
อันตรายต่อสุขภาพได้
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เรื่องที่ 12.1.1
ความหมายและผลกระทบของเหตุราคาญและกิจการที่เป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ
1.ความหมายและความสาคัญเหตุราคาญ
1.1 ความหมายของเหตุราคาญ
เหตุราํ คาญเป็ นปัญหาทีเ่ กิดขึ้นได้ทวั ่ ไปในเกือบทุกพื้นทีท่ ม่ี ผี ูค้ นอาศัยอยู่ โดยเฉพาะแหล่งชุมชนทีม่ ปี ระชาชนอาศัยอยู่
จํานวนมาก มักจะมีเหตุราํ คาญเกิดขึ้นมากตามไปด้วย แม้ว่าเหตุราํ คาญจะมีสาเหตุมาจากมลพิษสิง่ แวดลอ้ ม เช่น เสียงดัง ฝุ่น
ละออง กลิ่นเหม็น หรือ นํา้ เน่ าเสีย แต่ ตน้ เหตุของมลพิษทางสิ่งแวดลอ้ มที่เกิดขึ้นมักเกิดจากการกระทําของมนุ ษย์ หรือผล
สืบเนื่องจากการกระทําของมนุ ษย์ ซึ่งผลของเหตุราํ คาญจะกระทบต่อสุขภาพอนามัยทัง้ ทางร่ายกาย และจิตใจ ตลอดจนความ
เป็ นอยู่ของประชาชนทีป่ ระสบเหตุราํ คาญนัน้ ๆ
การจัดการปัญหาเหตุราํ คาญนัน้ ควรดําเนินการแก้ไขทีแ่ หล่งกําเนิดทีแ่ ท้จริงของเหตุราํ คาญ นัน้ ๆ อันได้แก่ กิจกรรมที่
ทําให้เกิดมลพิษหรือแหล่งกําเนิดมลพิษ หรือการดําเนินการใด ๆ ทีม่ ผี ลในการควบคุมและป้ องกันมิให้มลพิษนัน้ ๆ ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัย และความเป็ นอยู่อนั ปกติสุขของประชาชนในชุมชน
เหตุราํ คาญในความเข้าใจของบุคคลทัว่ ไปอาจจะเป็ นเหตุท่ตี อ้ งมีเจ้าทุกข์หรือผู ร้ อ้ งเรียนเสียก่อนจึงจะถือว่าเป็ นเหตุ
รําคาญ แต่ในพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้บญั ญัตคิ วามหมายและลักษณะของเหตุราํ คาญไว้ดงั นี้
“มาตรา 25 ในกรณีทม่ี เี หตุอนั อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผูอ้ าศัยในบริเวณใกลเ้ คียง หรือผูท้ ต่ี อ้ งประสบเหตุนนั้ ๆ
ดังต่อไปนี้ให้ถอื ว่าเป็ นเหตุราํ คาญ”
จากข้อความทีบ่ ญั ญัติไว้ในหมวดที่ 5 มาตราที่ 25 นี้จะเห็นว่า เหตุหรือแหล่งกําเนิดมลพิษใดๆ ทีม่ ลี กั ษณะตรงตามที่
กําหนดไว้ในมาตราที่ 25 แม้ว่าจะยังไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน หรือเป็ นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย หากเพียงแต่อาจก่อให้เกิด
และยังไม่มเี รื่องร้องเรียนของผู อ้ าศัยในบริเวณใกลเ้ คียงก็ตาม เมื่อเจ้าหน้าที่ไปประสบเหตุท่มี ีลกั ษณะตางตรงที่บญั ญัติไว้ใน
มาตราที่ 25 ก็สามารถดําเนินการตามกฎหมายได้
ลักษณะของเหตุท่ี มาตราที่ 25 กําหนดว่าเป็ นเหตุราํ คาญนัน้ ได้แก่
1) แหล่งนํา้ ทางระบายนํา้ ที่อาบนํา้ ส้วม หรือที่ใส่มูลหรือเถ้า หรือสถานที่อื่นใดซึ่งอยู่ในทําเลไม่เหมาะสม สกปรก
มีการสะสมหรือหมักหมมสิง่ ของ มีการเททิ้งสิง่ ใดเป็ นเหตุให้มกี ลิน่ เหม็นหรือละอองสารเป็ นพิษ หรือเป็ นหรือน่าจะเป็ นทีเ่ พาะพันธุ ์
พาหะนําโรค หรือก่อให้เกิดความเสือ่ มหรืออาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
ลักษณะของเหตุตามข้อนี้หมายถึง กรณีทผ่ี ูใ้ ดจัดให้มแี หล่งนํา้ ทางระบายนํา้ ทีอ่ าบนํา้ ทีใ่ ส่มูล หรือเถ้า หรือสถานทีอ่ ่นื ใด
ซึง่ ต้องมีลกั ษณะ เป็ นทีเ่ ก็บสิง่ ของทีส่ กปรก หรือใช้กบั กิจกรรมทีน่ ่าจะเกิดกับสิง่ โสโครก เช่น คูระบายนํา้ ร่องเก็บนํา้ เสีย ลานฆ่า
สัตว์ เป็ นต้น ในลักษณะที่
ก) ในทําเลทีไ่ ม่เหมาะสม
ข) ปล่อยปละละเลย ไม่ดูแลรักษาความสะอาด จนเกิดสภาพทีส่ กปรก มีกลิน่ เหม็น
ค) เททิ้งสิง่ ใดในสถานทีน่ นั้ ซึง่ อาจหมายถึง นํา้ โสโครก ปัสสาวะ นํา้ ซากสัตว์ มูลสัตว์ เถ้าเขม่า เป็ นต้น
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จ) มีสภาพรกรุงรังจนเป็ นแหล่งเพาะพันธุ ข์ องสัตว์พาหะนําโรค เหล่านี้ถอื ว่าเป็ นเหตุราํ คาญ ทัง้ นี้ ต้องอยู่ใน
สภาวะทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสือ่ ม หรืออาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
2) การเลี้ยงสัตว์ในทีห่ รือโดยวิธีใด หรือมีจาํ นวนเกินสมควรจนเป็ นเหตุให้เสือ่ มหรืออาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
ลักษณะการเลี้ยงสัตว์ในข้อนี้หมายถึง การเลี้ยงสัตว์ทกุ ชนิดทีม่ สี ภาพดังต่อไปนี้
ก) สถานทีเ่ ลี้ยงไม่เหมาะสม สกปรก มีกลิน่ เหม็น เป็ นแหล่งเพาะพันธุข์ องสัตว์พาหะนําโรค เป็ นต้น
ข) วิธีการเลี้ยงทีร่ บกวนความเป็ นอยู่ ของผูอ้ าศัยข้างเคียง เช่น การปล่อยให้สตั ว์ไปกินพืชผักของคนข้างบ้าน
หรือปล่อยให้ไปถ่ายมูลในบริเวณบ้านข้างเคียง เป็ นต้น
ค) เลี้ยงจํานวนมากเกินไป เช่น สถานที่เลี้ยงคับแคบ มีบา้ นข้างเคียงอยู่ใกลก้ นั แต่ก็เลี้ ยงสัตว์จาํ นวนมาก
จนเกิดเสียงร้องดัง มีกลิน่ สาบ หรือกลิน่ มูลเหม็น เป็ นต้น
เรื่องนี้ แม้จะมีมาตรการในการควบคุมดู แลอยู่แลว้ ในเรื่อง การควบคุมการเลี้ยง หรือปล่อยสัตว์ และกิจการที่เป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ ในประเภทการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งสามารถควบคุมเกี่ยวกับวิธีการเลี้ ยงสัตว์ ที่ถูกสุขลักษณะ การจํากัดจํานวนที่
เหมาะสม การให้เลี้ยงโดยมีเงือ่ นไขที่จะป้ องกันเหตุราํ คาญได้ ดังนัน้ กรณี ของเหตุราํ คาญที่เกิดจากการเลี้ยงสัตว์ จึงควรใช้
มาตรการควบคุมทีม่ อี ยู่แล ้วมาจัดการได้ผลดีกว่า
3) อาคารอันเป็ นทีอ่ ยู่ของคนหรือสัตว์ โรงงานหรือสถานทีป่ ระกอบการใดไม่มกี ารระบายอากาศ การระบายนํา้ การกําจัด
สิง่ ปฏิกูล หรือการควบคุมสารเป็ นพิษหรือมีแต่ไม่มกี ารควบคุมให้ปราศจากกลิน่ เหม็นหรือละอองสารเป็ นพิษอย่างพอเพียงจนเป็ น
เหตุให้เสือ่ มหรืออาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
ลักษณะของอาคารในทีน่ ้ หี มายถึง
ก) กรณี ท่ีบ า้ นเรื อ นที่เ ป็ น ที่อ ยู่ อ าศัย ของประชาชน หรื อ โรงเรื อ นที่เ ลี้ย งสัต ว์ หรื อ โรงงาน หรื อ สถาน
ประกอบการ ที่จาํ เป็ นต้องมีระบบการระบายอากาศ หรือระบายนํา้ เสีย หรือการกําจัดสิง่ ปฏิกูล นํา้ เสีย นํา้ โสโครก รวมทัง้ ระบบ
การควบคุมสารพิษ ทีเ่ กิดขึ้นจากการประกอบกิจการนัน้ ๆ หากเจ้าของ หรือผูค้ รอบครองสถานทีน่ นั้ ๆ ไม่จดั ให้มขี ้ นึ จะมีผลทําให้
เกิดความเสือ่ ม หรืออาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพได้ กรณีเช่นนี้ กฎหมายถือว่า เป็ นการก่อเหตุราํ คาญหรือ
ข) กรณี ท่จี ดั ให้มีระบบดังกล่า วข้างต้นแลว้ แต่ เจ้าของ หรือผู ค้ รอบครองอาคาร หรือสถานที่น ั้ นไม่ดูแล
บํารุงรักษา หรือควบคุมระบบนัน้ ให้ปราศจากกลิน่ เหม็น หรือเกิดละอองสารพิษขึ้น จนเป็ นเหตุให้เสื่อม หรือเป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพ ถือว่าเป็ นเหตุราํ คาญ
4) การกระทําใด ๆ อันเป็ นเหตุให้เกิดกลิน่ แสง รังสี เสียง ความร้อน สิง่ มีพษิ ความสัน่ สะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า
หรือกรณีอน่ื ใด จนเป็ นเหตุให้เสือ่ มหรืออาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
การกระทําในทีน่ ้ ี หมายถึง กรณีทบ่ี ุคคลใด หรือกลุม่ บุคคล หรือสถานประกอบการ กระทําการใดๆ ทีก่ ่อให้เกิดมลพิษ
ทางด้านกลิน่ แสง รังสี เสียง ความร้อน ความสัน่ สะเทือน ฝุ่นละออง เขม่า เถา้ หรือสารเป็ นพิษอื่นๆ เช่น การเผามูลฝอย
เผาต้นหญ้าจนเกิดเขม่า ควันเถ้า การเคาะ / ตี /ทุบโลหะ เกิดเสียงดัง การตอกเสาเข็ม จนเกิดความสันสะเทื
่
อน การโม่ บดสิง่ ของ
หรือสีขา้ วจนเกิดฝุ่น ละออง เป็ นต้น จนเป็ นเหตุให้เสือ่ ม หรือเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ทัง้ นี้ ต้องมีลกั ษณะทีก่ ระทําการเป็ นประจํา
จนเกิดสภาวะทีก่ ระทบต่อการดํารงชีพเป็ นการประจํา จนเกิดสภาวะทีก่ ระทบต่อการดํารงชีพโดยปกติสุขของประชาชนข้างเคียง
5) เหตุอน่ื ใดทีร่ ฐั มนตรีกาํ หนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เหตุอ่นื ใดหมายถึง กรณีอ่นื ๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ขา้ งต้น และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ในราชกิจจานุเบกษาแล ้ว กรณีเช่นนัน้ ก็ถอื ว่า เป็ นเหตุราํ คาญเช่นกัน

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม

12-7

ดังนัน้ กรณีของเหตุราํ คาญ จึงต้องยึดบทบัญญัตมิ าตรา 25 ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็ นหลักใน
การวินิจฉัย โดยต้องบ่งชี้ให้ได้วา่ การกระทําดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพได้ ในการวินิจฉัยจึงจําเป็ น
ทีต่ อ้ งอาศัยองค์ความรูท้ างด้านการสาธารณสุข การสุขาภิบาล และการอนามัยสิง่ แวดลอ้ ม อย่างไรก็ตามในขณะทีย่ งั ไม่มหี ลักฐาน
มาตรฐาน หรือเครื่องมือทีส่ ามารถชี้วดั ได้อย่างชัดเจน ว่ากรณีใดเป็ นเหตุราํ คาญโดยสภาพจึงต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขในการบ่งชี้ว่ากรณี ใดเป็ นเหตุราํ คาญ แต่การใช้ดุลพินิจนัน้ อาจจะเกิดความไม่แน่ นอนในการตัดสิน จึงเป็ นเรื่องที่
นักวิชาการสุขาภิบาล นักวิชาการสิง่ แวดลอ้ ม และนักวิ ชาการสาธารณสุข จะร่วมกันพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์มาตรฐาน หรือ
แนวทางการวินิจฉัย หรือหาเครื่องมือในการตรวจสอบปัญหาเหตุราํ คาญทีช่ ดั เจนต่อไป เพือ่ ประโยชน์ในการคุม้ ครองประชาชน
และปฏิบตั กิ ารให้เป็ นไปตามกฎหมายได้งา่ ยขึ้น
1.2 ผลกระทบของเหตุราคาญ
เมือ่ กล่าวถึงเหตุราํ คาญในทางกฎหมายแล ้ว ความหมายของเหตุราํ คาญจะต้องเป็ นไปตามที่ พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระบุตวั อย่างไว้ในมาตราที่ 25 ได้แก่ เหตุใด ๆ ทีก่ ่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่บคุ คลในลักษณะของความเสือ่ มหรือเป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพ ซึง่ บุคคลทัวไปยอมรั
่
บเป็ นแนวทางเดียวกันว่าเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ปราถนา ใน พ.ร.บ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้กล่าวถึงความ
ร้ายแรงของเหตุราํ คาญไว้ 2 ระดับ คือ ความร้ายแรงทีเ่ ป็ นเหตุให้เสือ่ มหรืออาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพและความร้ายแรงของที่อาจ
เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ จากการแบ่งระดับความร้ายแรงของเหตุราํ คาญข้างต้น พอทีจ่ ะแบ่งประเภทของผลกระทบของเหตุ
รําคาญต่อสุขภาพได้ คือ
ก) ความร้ายแรงทีเ่ ป็ นเหตุให้เสือ่ มหรืออาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ หรือก่อเกิดผลกระทบทีเ่ กิดต่อสุขภาพโดยอ้อม เป็ น
ผลกระทบทีท่ าํ ให้สภาวะความเป็ นอยู่ทเ่ี หมาะสมในการดํารงชิวติ ประจําวันของประชาชนเปลีย่ นแปลงไป หรือ รบกวนสภาวะความ
เป็ นอยู่โดยปกติของประชาชน บันทอนหรื
่
อรบกวนความสุขทางด้านจิตใจ แม้ว่าผลกระทบจะไม่ส่งผลร้ายแรงต่อร่างกายจนทําให้
ถึงกับส่งให้เกิดการเจ็บป่ วยได้ทนั ที แต่เป็ นการตัดทอนความสําราญทางกายอันเป็ นปกติวสิ ยั ที่บุคคลจะพึงได้รบั หรือบัน่ ทอน
ความสําราญทางจิตใจและไม่ใช่เรื่องหยุมหยิมเล็กน้อย ซึง่ เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจจะใช้ดุลพินิจถือเป็ นเหตุราํ คาญได้
ข) ความร้ายแรงของทีอ่ าจเกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือก่อเกิดผลกระทบทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพโดยตรง
โดยเหตุราํ คาญนัน้ ทําให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพโดยตรง หรือผลของเหตุราํ คาญนัน้ ทําให้เกิดการเจ็บป่ วยได้ เช่น ฝุ่นควันทีเ่ กิด ขึ้น
จากเผาขยะหรือเศษวัชพืช หรือจากกิจกรรมอื่น ๆ และฝุ่นควันนัน้ ได้ฟ้ งุ กระจายไปในบริเวณใกล เ้ คียง ทําให้ผูท้ ม่ี สี ภาวะสุขภาพ
อ่อนแอ ผูป้ ่ วยโรคหอบหืด ผูส้ ูงอายุ ทีอ่ าศัยอยู่ในบริเวณนัน้ เกิดการเจ็บป่ วยได้ทนั ที

2. ความหมายและความสาคัญกิจการทีอ่ าจเป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ
2.1 ความหมายของกิจการที่อาจเป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ
กิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ หมายถึง กิจการทีม่ กี ระบวนการผลิต หรือกรรมวิธีการผลิต ทีก่ ่อให้เกิดมลพิษ หรือสิง่
ทีท่ าํ ให้เกิดโรค ซึง่ จะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ของประชาชนทีอ่ ยู่ในบริเวณข้างเคียงนัน้ ๆ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่อง มลพิษทางอากาศ
ทางนํา้ ทางดิน ทางเสียง แสง ความร้อน ความสันสะเทื
่ อน รังสี ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า เป็ นต้น
ในปี พ.ศ. 2558 มีกิจการที่ถูกกระทรวงสาธารณสุขประกาศเป็ นกิจการที่ เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ออกเป็ น 13 กลุ่ม
กิจการ 141 ประเภทได้แก่
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1) กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัยการเลี้ยงสัตว์ มี 2 กิจการ
2) กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ มี 7 กิจการ
3) กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกับอาหาร เครื่องดืม่ นํา้ ดืม่ มี 24 กิจการ
4) กิจการทีเ่ กี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องสําอางค์ ผลิตภัณฑ์ชาํ ระล ้าง มี 6 กิจการ
5) กิจการทีเ่ กี่ยวกับการเกษตร มี 9 กิจการ
6) กิจการทีเ่ กี่ยวกับโลหะหรือแร่ มี 6 กิจการ
7) กิจการทีเ่ กี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล มี 9 กิจการ
8) กิจการทีเ่ กี่ยวกับไม้หรือกระดาษ มี 8 กิจการ
9) กิจการทีเ่ กี่ยวกับการบริการ มี 21 กิจการ
10) กิจการทีเ่ กี่ยวกับสิง่ ทอ มี 8 กิจการ
11) กิจการทีเ่ กี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์หรือวัถทุ ค่ี ล ้ายคลึง มี 12 กิจการ
12) กิจการทีเ่ กี่ยวกับปิ โตรเลีย่ ม ปิ โตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมี มี 17 กิจการ
13) กิจการอืน่ ๆ มี 13 กิจการ
พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตราที่ 31 ให้อาํ นาจรัฐมนตรีวา่ การ ในการกําหนดให้กิจการใดเป็ นกิจการ
ทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ซึง่ การพิจารณาการกําหนดกิจการใดเป็ นกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพนัน้ จะมีการตัง้ คณะกรรมการ
พิจารณาจากปัญหาเหตุราํ คาญ ปัจจัยเสี่ยง มลพิษหรือสิ่งที่ทาํ ให้เกิดโรค หรือข้อร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รบั ผลกระทบจาก
กิจการนัน้ ๆ ก่อนเสนอให้รฐั มนตรี ดังนัน้ อาจจะมีการกําหนดกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพเพิม่ เติมได้อกี
นอกจากนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มคี าํ วินิจฉัย ตามหนังสือที่ นร ๐๖๐๑/๖๔๕ ลงวันที่ ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๓๖ สรุป
ได้วา่ กิจการทีเ่ ข้าข่ายเป็ นกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพนัน้ ไม่จาํ เป็ นต้องดําเนินการในลักษณะทีเ่ ป็ นการค้า ดังนัน้ การดําเนิการ
การทีเ่ ป็ นส่วนบุคคล เช่นการเลี้ยงสัตว์ไว้ดูเล่นหรือการซ่อมรถยนต์ ทีเ่ ป็ นงานอดิเรก ก็อาจถูกกํานดเป็ นกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพได้เช่นกันหากกิจกรรมนัน้ ๆ ทําให้เกิดปัญหาเหตุราํ คาญ ปัจจัยเสีย่ ง มลพิษหรือสิง่ ทีท่ าํ ให้เกิดโรค หรือข้อร้องเรียนจาก
ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากกิจกรรมนัน้ ๆ
2.2 ผลกระทบของกิจการที่เป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ
กิจ การที่เ ป็ น อันตรายต่ อ สุ ข ภาพเป็ น กิจการที่ตอ้ งมีการกํา กับดู แลการประกอบการที่มีประสิทธิ ภ าพ เนื่ องจากใน
กระบวนการผลิต หรือกรรมวิธีการผลิตในการประกอบการอาจจะเกิดมลพิษหรือผลกระทบต่อสุขภาพได้ ดังนัน้ ในการดําเนิน
กิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ผูด้ าํ เนินการต้องดูแลสภาพ หรือสุขลักษณะของสถานทีท่ ใ่ี ช้ดาํ เนินกิจการ ให้อยู่ในสภาวะทีด่ อี ยู่
เสมอ อีกทัง้ ต้องมีการควบคุมปัญหามลพิษที่เกิดจากสถานประกอบกิจการของตน ไม่ให้เกินที่กาํ หนดไว้ในมาตรฐาน และไม่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของหนักงานในสถานประกอบการ ประชาชนทีอ่ ยู่ใกล ้เคียงกับสถานประกอบการ
หากสถานประกอบกิจการใดไม่มกี ารป้ องกัน ควบคุม และบําบัดมลพิษอย่างถูกต้อง หรือไม่มกี ารบริหารจัดการที่ดี
พอแล ้ว ย่อมก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผูอ้ าศัยอยู่ใกลเ้ คียงจนเกิดการร้องเรียนขึ้นได้ สิง่ รบกวนหรือมลพิษทีเ่ กิดจากกิจการที่
เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ และผลกระทบทีเ่ กิดจากสิง่ รบกวนหรือมลพิษนัน้ ๆ พอสรุปได้ดงั นี้
1) กลิน่ เช่น กลิน่ เหม็นจากสารเคมี สัตว์ หรือ กระบวนการผลิต มีผลกระทบในเรื่องปัญหาเดือดร้อนรําคาญจากปัญหา
ทางด้านกลิน่ รบกวน หรือกลิน่ ทีเ่ กิดจากอุตสาหกรรมอาจเกิดจากสารทีท่ าํ ให้เกิดกลิน่ ซึง่ มักเป็ นสารประกอบอินทรียท์ ร่ี ะเหยง่าย
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2) ฝุ่น เช่ น ฝุ่ นละออง ฝุ่นโลหะมีผ ลกระทบได้มากมาย ฝุ่ นละอองที่มีขนาดใหญ่ ก่อให้เ กิดปัญหามลพิษหรือเหตุ
เดือดร้อนรําคาญ ลดความสามารถในการมองเห็น สภาพจิตใจเกิดภาวะเครียด ส่วนฝุ่นละอองขนาดเล็กสามารถเข้าสู ่ระบบ
ทางเดินหายใจ และเกาะตัวหรือตกตัวได้ในส่วนต่าง ๆ ของระบบทางเดินหายใจ ก่อให้เกิดการระคายเคืองและทําลายเนื้อเยื่อของ
อวัยวะนัน้ ๆ เช่น เนื้อเยือ่ ปอด สะสมในเนื้อเยือ่ ปอดได้
3) ไอระเหยสารเคมี มีผลกระทบ ทําให้เกิดอาการทางการกดประสาทหลายอย่า ง เช่น การง่วงนอน วิงเวียนปวดศี รษะ
ซึมเศร้า หรือหมดสติ และทําให้ระบบภูมคิ มุ ้ กันถูกรบกวนหรือทําลาย ศักยภาพทางการป้ องกันโรคการติดเชื้อลดลงจากเดิม
4) เขม่าควัน สร้างผลกระทบได้หลายประการ สารในหมอกควันทีก่ ่อให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายแบ่งเป็ น 2 กลุม่ คือ
ฝุ่นขนาดเล็ก และแก๊สพิษ เกิดผลกระทบกับระบบต่างๆ ของร่างกาย คือ ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจ รวมไปถึงระบบสมอง
ก่อให้เกิดโรคเฉียบพลัน อาทิ หลอดลมอักเสบ ไอ หายใจลําบาก อาจจะทําให้โรคทีเ่ ป็ นอยู่ เช่น หอบหืดหรือถุงลมโป่ งพองกําเริบ
หนักกว่าเดิม
5) ความร้อน สร้างผลกระทบได้หลายประการ ผลกระทบทางด้านสรีระจะทําให้ระบบขับถ่ายนํา้ จากร่างกายทํางานหนัก
ผิดปกติ ปวดศีรษะ เบือ่ อาหาร อ่อนเพลีย กระเพาะอาหารทําหน้าทีไ่ ม่ปกติ ส่วนผลกระทบทางด้านจิตใจ ความร้อ นทําให้อารมณ์
หงุดหงิด โกรธง่าย ส่งผลต่อเนื่องถึงการทํางาน ทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานลดตํา่ ลง
6) เสียงดัง สามารถสร้างผลกระทบได้มากมาย ทัง้ ผลต่อจิตใจ ก่อให้เกิดอาการหงุดหงิด รําคาญใจ ประสาทเครียด
ทําให้นอนไม่หลับ เกิดการเปลีย่ นแปลงทางอารมณ์ อาจนําไปสู ่การคลุม้ คลัง่ เสียสมาธิ ส่วนผลต่อร่างกายทําให้หวั ใจเต้นแรง
อัตราการหายใจเปลีย่ นแปลง ทําให้เกิดกรดในกระเพาะมากกว่าปกติ เป็ นโรคแผลในกระเพาะและโรคกระเพาะอาหาร ทําให้ความ
ดัน โลหิตสู ง ทํา ให้กลา้ มเนื้ อ กระตุก เกิด อาการเหนื่อ ยหอบและแพ้ ทํา ให้ประสาทหู เ สื่อ ม อาจทํา ให้หูพิการ หู ตึง หู หนวก
นอกจากนี้เสียงดังยังส่งผลต่อการทํางาน ทําให้ประสิทธิภาพของการทํางานลดลง การติดต่อประสานงานล่าช้า บางครัง้ เกิดการ
ผิดพลาดทําให้งานเสีย หรืออาจทําให้เกิดอุบตั ิเหตุได้ เสียงทีด่ งั กว่าปกติอาจรบกวนต่อการสื่อสาร การรับสัญญาณ และการรับ
คําสังต่
่ าง ๆ อันอาจก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุได้ และเสียงดังยังสามารถเกิดความเสียหายต่อวัตถุหากเป็ นเสียงทีม่ รี ะดับความดังสู ง เช่น
เสียงจากเครื่องบินชนิดเร็วกว่าเสียง
นอกจากนี้เสียงดังทําให้เกิดการสัน่ สะเทือน บางครัง้ ยังมีความดันทําให้อ ากาศมีความดันสู งขึ้นระหว่าง 1-10 ปอนด์ต่อ
ตารางฟุต ทําให้วตั ถุหรือสิง่ ก่อสร้างบางชนิด เช่น กําแพง ฝาผนัง หลังคา และหน้าต่าง สัน่ ไหวได้ โครงสร้างอาคารทีเ่ ป็ นกระจก
อาจถูกทําลายได้
7. แสงจ้า แสงจ้าทีเ่ กิดจากการสะท้อนแสงจากวัสดุทอี่ ยู่ในสิง่ แวดลอ้ ม เช่น ผนังห้อง เครื่องมือ เครื่องจักร เป็ นต้น
เป็ นผลทําให้ประสิทธิภาพในการมองเห็นของผูท้ าํ งานแย่ลง เมื่อยลา้ ปวดตา วิงเวียน มึนศีรษะ อาจมีอาการกลา้ มเนื้อหนังตา
กระตุกร่วมด้วย นอกจากนี้ แสงที่ส่องสว่างในเวลาการคืนมี มีผลกระทบต่อมนุ ษย์หลายประการ เช่น ส่งผลต่อการหลัง่ สารที่
เรียกว่า เมลาโทนิน (Melatonin) ของต่อมไพเนียล (Pineal) ซึง่ ปกติจะช่วยในการนอนหลับในเวลากลางคืน การขัดขวางการหลัง่
สารนี้มผี ลกระทบต่อการนอนหลับ (Sleep Disorder) ของมนุษย์ และมีความเชื่อว่า อาจจะนําไปสูก่ ารเจ็บป่ วยด้วยโรคอืน่ ๆได้
8) นํา้ เสีย มีผลกระทบในเรื่องเป็ นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโรค เช่น อหิวาตกโรค บิด ท้องเสีย เป็ นแหล่งเพาะพันธุ ข์ อง
แมลงนําโรค ทําให้เกิดความรําคาญ เช่น กลิน่ เหม็น
9) ขยะ ส่งผลกระทบทําให้ เกิดมลพิษทางอากาศเนื่องจากการเผาขยะกลางแจ้งก่อให้เกิดควันและสารพิษทางอากาศ
ทําให้ คุณภาพอากาศเสือ่ มโทรม ทําให้เกิดนํา้ เสีย โดยเกิดจากการกองขยะบนพื้น เมือ่ ฝนตกลงมาบนกองขยะ นํา้ ฝนทีไ่ หลผ่าน
กองขยะจะเกิดนํา้ เสียมีความสกปรกมากไหลลงสู ่แหล่งนํา้ นอกจากนี้ ขยะยังเป็ นแหล่งพาหะนําโรคได้ หากมีการกองขยะบนพื้น
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นอกจากจะก่ อ เกิด เหตุร ํา คาญและความไม่น่ าดู ทํา ให้กลายแหล่งเพาะพัน ธุ ์ของหนู และ แมลงวัน เป็ นต้น ซึ่งเป็ นพาหะนํา
โรคติดต่อ ทําให้มผี ลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
10) ผลพิษหรือสิง่ รบกวนอืน่ ๆ เช่น สารเคมี โลหะหนัก สัตว์พาหะนําโรค เชื้อโรค และอุบตั เิ หตุ ทําให้เกิดความเจ็บป่ วย
จากพิษโลหะหนัก โรคติดต่อหรือรคระบาดเหตุราํ คาญ ทําให้เกิดการเจ็บป่ วย การบาดเจ็บ ทุพลภาพ
จากผลกระทบจากกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพข้างต้น พอทีจ่ ดั กลุม่ ผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นได้เป็ น 3 กลุม่ ดังนี้
1) ผลกระทบต่อสุขภาพกาย เกิดขึ้นจากการได้รบั มลพิษ และผลของกิจการนัน้ ๆ แล้วทําให้สภาวะสุขภาพเสือ่ มลง หรือ
เกิดการเจ็บป่ วยทัง้ แบบเฉียบพลันและเรื้อรัง การเจ็บป่ วยทีเ่ กิดขึ้นอาจจะนําไปสู ่ ความพิการ หรืออาจจะทําให้เสียชีวติ ได้
2) ผลกระทบต่ อสุ ขภาพจิต ทําให้เ กิดความเครี ยด ภาวะซึมเศร้า เนื่องจากสภาพแวดลอ้ มของที่อยู่อาศัยเกิดจาก
เปลีย่ นแปลงไปจากเดิม ทําให้วถิ กี ารดํารงชีวติ และคุณภาพชีวติ ด้อยลง หรือเสือ่ มลง และอาจจะนําไปสูก่ ารเจ็บป่ วยได้
3) ผลกระทบต่อสุขภาพสังคม สิง่ รบกวนต่าง ๆ จากกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพทําให้ประชาชนทีอ่ าศัยอยู่ในบริเวณ
ใกล เ้ คี ย งได้ร บั ความเดือ ดร้อ นรํา คาญ มีคุ ณ ภาพชี วิต ที่เ ลื่อ มลง และอาจจะนํา ไปสู ่ก ารเปลี่ย นแปลงของลัก ษณะการใช้
ชีวติ ประจําวัน และความขัดแย้งภายในชุมชน การเปลีย่ นแปลงของโครงสร้างทางสังคมอาจจะเกิดขึ้นได้จากการอพยพย้ายถิน่ เพือ่
หลีกเลีย่ งการสัมผัสมลพิษหรือสิ่งรบกวนจากกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ และอาจจะนําไปสู ่การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจของพื้นทีน่ นั้ ๆ ได้
สาเหตุของการเกิดมลพิษจากกิจการที่เป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ เกิดจากหลายสาเหตุดว้ ยกัน เช่น
1) ผูป้ ระกอบการไม่ได้คาํ นึงถึงปัญหาสิง่ แวดล ้อมทีจ่ ะตามมา จึงไม่มกี ารวางแผนการดําเนินกิจการมาตัง้ แต่เริ่มต้น ไม่วา่
จะเป็ นทําเลทีเ่ หมาะสม การวางผังโครงสร้างของสถานประอบการ การคัดเลือกเครื่องจักร ตลอดจนการมีมาตรการควบคุมและ
ป้ องกันปัญหาสิง่ แวดล ้อม โดยคํานึงถึงพื้นทีแ่ ละเทคโนโลยีทจ่ี ะบําบัดของเสีย เป็ นต้น
2) สถานประกอบการบางแห่ง ผู ป้ ระกอบการ พนักงาน คนงาน ไม่มีความรู ้ ความเข้าใจในอันตรายที่เกิดจากการ
ประกอบกิจการนัน้ ๆ ทําให้ขาดการวางแผนการจัดการในสถานประกอบการและการไม่เห็นความสําคัญของสถานประกอบการ
อันอาจก่อให้เกิดอันตราย และผลกระทบต่อสุขภาพและสิง่ แวดล ้อม
3) ผูป้ ระกอบการรายย่อยดัดแปลงอาคารพาณิชย์หรือทีอ่ ยู่อาศัยเป็ นสถานประกอบการ ส่วนใหญ่มกั ก่อปัญหาต่อชุมชน
ได้งา่ ยและยากต่อการแก้ไข
4) การควบคุมตรวจสอบ การกํากับดูแลของภาคราชการยังไม่ทวถึ
ั่ ง
5) มีความซํา้ ซ้อนในด้านองค์กรของรัฐ ตลอดจนมีกฎหมายหลายฉบับทีเ่ กี่ยวข้องในการควบคุมดูแลสถานประกอบการ
ทําให้การควบคุมตรวจสอบไม่มปี ระสิทธิภาพ
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กิจกรรม 12.1.1
จงอธิ บายความหมายโดยสังเขปของ เหตุราคาญและกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
แนวตอบกิจกรรม 12.1.1
เหตุราคาญเป็ นเหตุที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผทู ้ ี่ตอ้ งประสบเหตุน้ นั ส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพอนามัย
ทั้งทางร่ างกาย และจิตใจ ตลอดจนความเป็ นอยูข่ องผูป้ ระสบเหตุน้ นั
กิ จการที่ เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ หมายถึง กิ จการที่ มีกระบวนการผลิต หรื อกรรมวิธีการผลิต ที่ ก่อให้เกิ ด
มลพิษ หรื อสิ่ งที่ทาให้เกิดโรค ซึ่ งมีผลกระทบต่อสุ ขภาพอนามัย ของประชาชนที่อยูใ่ นบริ เวณข้างเคียง
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เรื่องที่ 12.1.2
กฎหมายและองค์กรที่เกีย่ วข้ องกับเหตุราคาญและกิจการที่เป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ
1. กฏหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับการดาเนินการเกีย่ วกับเหตุราคาญและกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับเหตุราํ คาญและกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพมีมากมายหลายฉบับ ในทีน่ ้ ีจะจัดกลุม่ กฏหมาย
ตามความเกี่ยวข้องโดยตรง และเกี่ยวข้องโดยอ้อมกับเหตุราํ คาญและกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ กฏหมายที่เกี่ยวข้องเหตุ
รําคาญและกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพโดยตรงคือ พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535
1.1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุ ขพ.ศ.2535 (ฉบับแก้ ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2550)
พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.2535 เป็ นกฎหมายทีม่ คี วามสําคัญทีเ่ กี่ยวข้องเหตุราํ คาญและกิจการทีเ่ ป็ นอันตราย
ต่อสุขภาพโดยตรง ซึง่ หลักการสําคัญของกฎหมายฉบับนี้ มีดงั นี้
1) คุม้ ครองประชาชนด้านสุขลักษณะ และการอนามัยสิง่ แวดลอ้ ม หรือการสุขาภิบาลสิง่ แวดลอ้ มซึ่งครอบคลุมกิจกรรม
และการกระทําทีม่ ผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน
2) การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการจัดการและควบคุมปัจจัยหรือสภาวะแวดลอ้ มทีเ่ ป็ นหรือ
อาจเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ รวมทัง้ ปัจจัยพื้นฐานที่จะส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้มสี ุขภาพดีอย่างยัง่ ยืน ให้อาํ นาจแก่เจ้า
พนักงานท้องถิน่ ในการควบคุมดูแล
3) กําหนดให้มเี จ้าพนักงานสาธารณสุขเป็ นเจ้าพนักงานสายวิชาการเป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึกษา แนะนําแก่เจ้าพนักงานท้องถิน่ ใน
การดําเนินการควบคุมดูแล
4) กําหนดให้มคี ณะกรรมการสาธารณสุข เป็ นองค์กรส่วนกลาง และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทในการ
ควบคุม กํากับดูแล และให้การสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของราชการส่วนท้องถิน่
5) ให้สทิ ธิแก่ ประชาชน หรือผู ป้ ระกอบการ อุทธรณ์คาํ สัง่ ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้หากเห็นว่าคําสัง่ นัน้ ไม่เป็ นธรรม
หรือไม่ถกู ต้อง และดําเนินการเอาผิดกับเจ้าพนักงานทีล่ ะเว้นหรือเพิกเฉยต่อการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
1.1.1 บทบัญญัติที่เกีย่ วข้ องกับเหตุเดือดร้ อนราคาญ
เหตุราํ คาญในความเข้าใจของบุคคลทัวไปอาจจะเป็
่
นเหตุทต่ี อ้ งมีเจ้าทุกข์หรือผูร้ อ้ งเรียนเสียก่อนจึงจะถือว่าเป็ นเหตุราํ คาญ
แต่ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้บญั ญัตคิ วามหมายและลักษณะของเหตุราํ คาญไว้ในหมวด 5 เหตุราํ คาญ ดังนี้
“มาตรา 25 ในกรณีทม่ี เี หตุอนั อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผูอ้ าศัยในบริเวณใกล้เคียง หรือผูท้ ต่ี อ้ งประสบ
เหตุนนั้ ๆ ดังต่อไปนี้ให้ถอื ว่าเป็ นเหตุราํ คาญ”
โดยลักษณะของเหตุราํ คาญตามกฎหมายได้กล่าวโดยละเอียดแล ้วในเรื่องที่ 12.1.1 มีรายละเอียดโดยสังเขปตามกฎหมาย
ดังนี้

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม

12-13

1) แหล่งนํา้ ทางระบายนํา้ ทีอ่ าบนํา้ ส้วม หรือ ทีใ่ ส่มูลหรือเถ้า หรือสถานทีอ่ ่นื ใด ซึง่ อยู่ในทําเลไม่เหมาะสม สกปรก
มีการสะสมหรือหมักหมมสิง่ ของ มีการเททิ้งสิง่ ใดจนเป็ นเหตุให้มกี ลิน่ เหม็นหรือละอองสารเป็ นพิษ หรือเป็ นทีเ่ พาะพันธุ พ์ าหะนํา
โรค หรือก่อให้เกิดความเสือ่ ม หรืออาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
2) การเลี้ยงสัตว์ในที่ หรือวิธีใด หรือมีจาํ นวนเกินสมควร จนเป็ นเหตุให้เสือ่ ม หรืออาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
3) อาคารอันเป็ นที่อยู่ของคนหรือสัตว์ โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใด ไม่มีการระบายอากาศ การระบายนํา้
การกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเป็ นพิษ หรือมีแต่ไม่มกี ารควบคุมให้ปราศจากกลิน่ เหม็น หรือละอองสารเป็ นพิษอย่าง
เพียงพอ จนเป็ นเหตุให้เสือ่ ม หรืออาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
4) การกระทําใดๆ อันเป็ นเหตุให้เกิดกลิน่ แสง รังสี เสียง ความร้อน สิง่ มีพษิ ความสัน่ สะเทือน ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า
หรือกรณีอน่ื ใด จนเป็ นเหตุให้เสือ่ ม หรืออาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
5) เหตุอน่ื ใด ทีร่ ฐั มนตรีกาํ หนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ดังแสดงในแผนภูมสิ รุปลักษณะของเหตุราํ คาญ (ภาพที่ 12.1)

ภาพที่ 12.1 ลักษณะของเหตุราคาญ
ที่มา: สมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ (http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2015/2/2132_5512.ppt.)
จากข้อความทีบ่ ญั ญัติไว้ในหมวดที่ 5 มาตราที่ 25 นี้จะเห็นว่า เหตุหรือแหล่งกําเนิดมลพิษใดๆ ทีม่ ลี กั ษณะตรงตามที่
กําหนดไว้ในมาตราที่ 25 แม้ว่าจะยังไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน หรือเป็ นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย หากเพียงแต่อาจก่อให้เกิด
และยังไม่มเี รื่องร้องเรียนของผู อ้ าศัยในบริเวณใกลเ้ คียงก็ตาม เมื่อเจ้าหน้าที่ไปประสบเหตุท่มี ลี กั ษณะตรงตามที่บญั ญัติไว้ใน
มาตราที่ 25 ก็สามารถดําเนิการตามกฎหมายได้ กฎหมายให้อาํ นาจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกคําสัง่ เป็ นหนังสือให้บุคคลที่เป็ น
ต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดเหตุราํ คาญนัน้ ระงับหรือป้ อ งกันเหตุราํ คาญภายในเวลาอันสมควร ถ้าไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง่
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และเหตุราํ คาญนัน้ อาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ เข้าระงับเหตุนนั้ โดยผู ท้ ไ่ี ด้รบั คําสั ง่ เป็ นผูเ้ สีย
ค่าใช้จ่าย (มาตรา 27) นอกจากนัน้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอาํ นาจออกคําสัง่ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู ค้ รอบครองใช้หรือยินยอมให้
บุคคลใดใช้สถานทีเ่ อกชนทีเ่ กิดเหตุราํ คาญ จนกว่าจะได้ระงับเหตุราํ คาญนัน้ แล้ว (มาตรา 28)
1.1.2 บทบัญญัติที่เกีย่ วข้ องกับกิจการที่เป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หมวดที่ 7 ให้อาํ นาจแก่รฐั มนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดย
คําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข กําหนดให้กิจการใดๆ เป็ นกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพได้ โดยประกาศในราช กิจจา
นุ เบกษา (มาตรา 31) ซึง่ กระทรวงสาธารณสุขจะพิจารณากิจการ ทีม่ กี ระบวนการผลิต หรือกรรมวิธีการผลิต หรือมีลกั ษณะของ
การประกอบกิจการ ที่ก่อให้เกิดมลพิษ หรือสิ่งที่ทาํ ให้เกิดโรค ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ที่อยู่ใน
บริเวณนัน้ ๆ ไม่วา่ จะเป็ น มลพิษทางอากาศ ทางนํา้ ทางดิน ทางเสียง แสง ความร้อน ความสัน่ สะเทือน รังสี ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า
ฯลฯ กิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ซึง่ กิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพนี้ ไม่จาํ กัดว่า จะเป็ นโรงงานตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงงาน
หรือเป็ นกิจการที่มลี กั ษณะของอุตสาหกรรม ในครัวเรือน ก็เข้าข่ายของกิจการ ที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพได้ ขึ้นอยู่กบั ลักษณะ
ประเภทของการประกอบกิจการนัน้ ปัจจุบนั มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ซึง่ ประกาศใน
ราชกิจจานุ เ บกษา ประกอบด้วยกิจการประเภทต่า งๆ รวม 141 ประเภทแต่การประกาศดังกล่า ว ก็ยงั ไม่ม ีผ ลบังคับใช้ใ น
เขตราชการ ส่วนท้องถิน่ ต่างๆ
ราชการส่วนท้องถิ่น มีอาํ นาจตามมาตราที่ 32(1) ในการออกข้อกําหนดของท้องถิ่น ซึ่งหมายถึง ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร จังหวัด เทศบัญญัติ ข้อบังคับสุขาภิบาล ตําบล เพื่อกําหนดประเภทของกิจการตามมาตรา 31 บางกิจการ หรือ
ทุกกิจการ ให้เป็ น กิจการทีต่ อ้ งควบคุมในท้องถิน่ นัน้ ก็ได้ โดยผูป้ ระกอบกิจการประเภทนัน้ ๆ ไม่ว่าจะดําเนิ นกิจการนัน้ อยู่ก่อน
มีขอ้ บังคับตําบล หรือเป็ นผู ป้ ระกอบการกิจการรายใหม่ จะต้องดําเนินการขออนุ ญาตประกอบกิจการ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่
ก่อนดําเนินกิจการนัน้ (มาตรา 33) ซึง่ ใบอนุญาตจะใช้ได้เฉพาะในเขตท้องถิน่ นัน้ สําหรับกิจการประเภทเดียว และสําหรับสถานที่
แห่งเดียวเท่านัน้ (มาตรา 33 วรรค 3)
กฎหมายฉบับนี้กาํ หนดให้ หัวหน้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข ให้คาํ ปรึกษาหรือดําเนินการตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการด้านสุขลักษณะ อุปกรณ์เครื่องมือ ระบบการป้ องกัน
อันตราย หรืออุบตั ิภยั ระบบการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หรือมลพิษอื่นๆ ทีจ่ าํ เป็ น สําหรับการประกอบกิจการนัน้ ๆ ในการ
ป้ องกันมิให้เ กิด เหตุ ที่อ าจมีผ ลกระทบต่อ สุข ภาพอนามัย ของประชาชนที่อ าศัย ในเขตท้อ งถิ่น เพื่อ ประกอบ การพิจ ารณา
ออก หรือ ต่ อ ใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพนัน้ ๆ
นอกจากการควบคุมด้วยมาตรการ การอนุ ญาตแลว้ กฎหมายยังให้อาํ นาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
การกําหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขทัว่ ไป ให้ผูป้ ระกอบกิจการที่ได้รบั อนุ ญาตแลว้ ต้องปฏิบตั ิตาม เพื่อการกํากับดู แลมิให้ผู ้
ประกอบกิจการ ดําเนินกิจการโดยไม่ตอ้ งด้วย สุขลักษณะ อันอาจเป็ นเหตุใ ห้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ หรือเหตุเดือดร้อนรําคาญ
แก่ชมุ ชนข้างเคียงได้
หลักเกณฑ์ และเงือ่ นไขทัวไปนี
่ ้ อาจแยกได้เป็ น 2 ส่วน คือ
1) การดูแลสภาพ หรือสุขลักษณะของสถานทีท่ ใ่ี ช้ดาํ เนินกิจการ ซึง่ หมายถึง สภาวะการณ์สุขาภิบาลสิง่ แวดลอ้ ม
ของสถานประกอบการ ทัง้ ในด้านการดู แลรักษาความสะอาด ความเป็ นระเบียบของโครงสร้างอาคาร การรักษาสภาพการใช้งาน
ของเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบระบายอากาศ ระบบการกําจัดสิง่ ปฏิกูลมูลฝอย เป็ นต้น ให้อยู่ในสภาพทีใ่ ช้การได้ดี
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2) มาตรการป้ องกันอันตรายต่อสุขภาพ ซึง่ หมายถึง ระบบการป้ องกันอุบตั ิภยั อัคคีภยั ระบบการกําจัดนํา้ เสีย
ระบบการป้ องกันการปนเปื้ อน ในผลิตภัณฑ์อาหาร รวมทัง้ ระบบการป้ องกันตนเอง ของผูป้ ฏิบตั ิ ในสถานประกอบการนัน้ ๆ ด้วย
ทัง้ นี้ เพือ่ ป้ องกันปัญหาด้านมลพิษ ทีอ่ าจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของคนงาน ชุมชนข้างเคียง และประชาชนทัวไป
่
การกําหนดหลักเกณฑ์ และเงือ่ นไขดังกล่าวข้างต้น ราชการส่วนท้องถิ่นจําเป็ นจะต้องอาศัยความรู ้ ทางด้าน
วิชาการ ของนักวิชาการสุขภิบาลสิ่งแวดลอ้ ม สาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดลอ้ ม วิทยาศาสตร์ และอื่นๆ เพือ่ ร่วมกันกําหนด โดย
พิจารณาถึงความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ และสภาวะทางสังคมของสังคมไทย ดังนั้น จึงขอเสนอให้ อบต. ดําเนินการเรื่องนี้ โดย
การจัดตัง้ เป็ นคณะทํางานร่วมกัน ระหว่างราชการส่วนท้องถิ่น กับสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด ศู นย์อนามัยสิ่งแวดลอ้ มเขต
กองวิชาการทีเ่ กี่ยวข้อง และสถาบันการศึกษาต่างๆ และถ้าเป็ นไปได้ ควรจะได้เปิ ดโอกาสให้ฝ่ายผูป้ ระกอบกิจ การ ทีเ่ กี่ยวข้องได้มี
ส่วนร่วม ในการพิจารณา หรือให้ความเห็นด้วย

1.2 กฏหมายอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการดาเนินการเกีย่ วกับเหตุราคาญและกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่ อ
สุ ขภาพ
1.2.1 กฏหมายอื่น ๆ ที่เกีย่ วข้ องกับเหตุราคาญ
นอกจากมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.2535 ทีม่ กี ารกล่าวถึงเหตุราํ คาญแล ้ว คําว่า“เหตุราํ คาญ” มี
บัญญัตอิ ยู่ในพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในมาตรา 4 ซึง่ ระบุวา่ เหตุราํ คาญเป็ นส่วน
หนึ่งในความหมายของ “มลพิษ”
ยังมีคาํ ว่า “เดือดร้อน” ซึง่ ทีม่ กี ารกล่าวถึงอยู่ในกฎหมายดังต่อไปนี้
- ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 370 กล่าวถึงเหตุเดือดร้อนไว้ในส่วนของความผิดลหุโทษ โดย ห้ามผู ใ้ ดส่งเสียง
ทําให้เกิดเสียงหรือกระทําความอื้ออึงโดยไม่มเี หตุผลอันสมควร จนทําให้ ประชาชนตกใจหรือเดือดร้อน หากฝ่ าฝื น
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาท และในมาตรา 370 ห้ามผูใ้ ด แขวน ติดตัง้ หรือวางสิง่ ใดไว้โดยประการทีจ่ ะ
ตกหรือพังลง ซึง่ จะเป็ นเหตุอนั ตราย เปรอะเปื้ อนหรือ เดือดร้อนแก่ผูส้ ญั จรในทางสาธารณะ หากฝ่ าฝื นต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1337 กล่าวถึงเหตุเดือดร้อน ในลักษณะทีบ่ ุคคลไม่อาจจะใช้สทิ ธิของ
ตนจนเป็ นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้รบั ความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินที่ควรคิดหรือคาดหมายได้ว่าจะ
เป็ นไปตามปกติและเหตุอนั ควร ในเมือ่ เอาสภาพและตําแหน่ งทีอ่ ยู่แห่งทรัพย์สนิ นัน้ มาคํานึงประกอบ หากมีการ
กระทําดังกล่าว เจ้าของอสังหาริมทรัพย์จะปฏิบตั ิการเพือ่ ยังความเสียหายหรือ เดือดร้อนนัน้ ให้ส้นิ ไปก็ได้ ทัง้ นี้ไม่
ลบล ้างสิทธิทจ่ี ะเรียกเอาค่าทดแทน
- ในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 35 กล่าวถึงเหตุราํ คาญว่า ในกรณีทเี่ จ้าพนักงานพบว่า ผูป้ ระกอบ
กิจการโรงงานผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายฉบับนี้ หรือการประกอบกิจการ โรงงานมีสภาพทีอ่ าจก่อให้เกิด
อันตรายหรือความเสียหาย หรือความเดือดร้อนแก่ บุคคลหรือ ทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกลเ้ คียงกับ
โรงงาน ให้เจ้าพนักงานมีอาํ นาจสังให้
่ ผูน้ นั้ ระงับการ กระทําทีฝ่ ่ าฝื นหรือแก้ไขหรือปรับปรุงหรือปฏิบตั ิให้ถูกต้องหรือ
เหมาะสมภายในระยะเวลาที่ กําหนดให้
นอกจากนี้มคี าํ ว่า “เดือดร้อนรําคาญ” ซึง่ กล่าวถึงไว้ในกฎหมายดังต่อไปนี้
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ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 389 กล่าวถึงเหตุเดือดร้อนรําคาญ โดยห้ามผูใ้ ดกระทําด้วย ประการ ใด ๆ ให้
ของแข็งตกลง ณ ทีใ่ ด ๆ โดยประการที่น่าจะเป็ นอันตรายหรือเดือดร้อนรําคาญ แก่บุคคล หรือเป็ นอันตรายแก่
ทรัพย์ หรือกระทําด้วยประการใด ๆ ให้ของโสโครกเปรอะเปื้ อน หรือน่าจะเปรอะเปื้ อนตัวบุคคลหรือทรัพย์หรือ
แกลง้ ทําให้ของโสโครกเป็ นทีเ่ ดือดร้อนรําคาญ หาก ฝ่ าฝื นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่ งเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งพันบาท นอกจากนี้ในมาตรา 397 ยังห้ามผูใ้ ด ในทีส่ าธารณสถานหรือต่อหน้าธารกํานัล กระทําด้วยประการใด ๆ
อันเป็ นการรังแกหรือข่มเหงผูอ้ น่ื หรือกระทําให้ผูอ้ น่ื ได้รบั ความอับอายหรือเดือดร้อนรําคาญ หากมีการกระทําทีฝ่ ่ า
ฝื นต้อง ระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ

จากบทบัญญัติของกฎหมายฉบับต่ างๆข้างต้น จะพบว่ากฎหมายได้กล่าวถึง ถ้อยคํา “เหตุราํ คาญ” “เดือดร้อน” และ
“เดือดร้อนรําคาญ” ไว้โดยมีความหมายทํานองเดียวกัน โดยหมายถึงถึงสิง่ ทีม่ ลี กั ษณะซึง่ ไม่พงึ ปรารถนาในความหมายอย่างกว้าง
แต่เหตุราํ คาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จะมีความหมายไม่ครอบคลุมในเหตุต่าง ๆ ซึ่งเป็ นเหตุไม่พึง
ปรารถนา มิฉะนัน้ เจ้าพนักงานท้องถิน่ ซึง่ มีอาํ นาจหน้าทีใ่ นการจัดการ อาจต้องรับผิดชอบปัญหาซึง่ ไม่อยู่ใน เจตนารมณ์เกี่ยวกับ
การปกป้ องสุขภาพอนามัย เช่น การพูดเสียดสีหรือประชดประชันกัน
นอกจากนี้ ย ัง มี ก ฏหมายอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ เหตุ ร ํา คาญ เช่ น พระราชบัญ ญัติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัตริ กั ษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัตผิ งั เมือง เป็ นต้น

1.2.2 กฏหมายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้ องกับกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ
พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็ นกฎหมายหลักทีม่ กี ารกล่าวถึงกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ซึง่ ต้องมี
การตรวจวัดมาตรฐานทางมลพิษสิ่งแวดลอ้ มเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการตรวจสอบควบคุม และให้คาํ แนะนําแก่สถานประกอบ
กิจการในการควบคุมป้ องกันไม่ให้เกิดเหตุราํ คาญและผลกระทบต่อสุขภาพ
เนื่องจาก คํานิยามของกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ หมายถึง ” กิจการทีม่ กี ระบวนการผลิตหรือกรรมวิธีการผลิต
ทีก่ ่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ มลพิษทางนํา้ มลพิษทางดิน มลพิษทางเสียง ความร้อน ความสัน่ สะเทือน รังสี หรือสิง่ ทีท่ าํ ให้เกิด
โรค ซึง่ จะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของคนงาน ผูป้ ระกอบการ หรือประชาชนทีอ่ ยู่ในบริเวณข้างเคียง”
ดังนัน้ จะเห็นว่ากฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพจึงเป็ นกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการประกอบกิจการนัน้ ๆ
เช่ น พระราชบัญญัติ โ รงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญ ญัติค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโ รงแรม พ.ศ. 2547
พระราชบัญญัติผงั เมือง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุ ณภาพสิ่งแวดลอ้ ม พ.ศ. 2535 เป็ นต้น ซึง่ รายละเอียด
นักศึกษาสามารถศึกษาเพิม่ เติมได้ในกฎหมายและมาตรฐานต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับกิจการต่าง ๆ

2. องค์กรทีเ่ กีย่ วข้ องเหตุราคาญและกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการดําเนินการเกี่ยวกับเหตุราํ คาญและกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
2.1 หน่ ว ยงานราชการส่ ว นกลาง เป็ น หน่ วยงานที่มีบทบาทหน้า ที่ในการสนับสนุ น ด้านวิช าการและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ด้วยการให้คาํ ปรึกษากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่ วยงานอื่น ๆ รวมทัง้ ประชาชนที่ติดต่อเข้ามา หน่วยงาน
ราชการส่วนกลางนี้ ประกอบด้วย
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1) หน่วยงานหลัก ได่แก่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็ นหน่วยราชการส่วนกลาง มีหน้าทีใ่ ห้การสนับสนุ นด้าน
วิชาการ การออกระเบียบ ประกาศกระทรวง หรือข้อกฎหมายอืน่ ๆ เพือ่ ใช้ในการจัดการและควบคุม เหตุราํ คาญและกิจการทีเ่ ป็ น
อัน ตรายต่อ สุข ภาพ โดยมีหน่ วยงานที่อยู ่ภ ายใต้กรมอนามัยได แ้ ก่ สํา นักอนามัยสิ่งแวดลอ้ ม กองสุข าภิบาลอาหารและนํา้
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ศูนย์หอ้ งปฏิบตั กิ ารกรมอนามัย
2) หน่ วยงานอื่น ๆ ที่ทาํ หน้าที่สนับสนุ นด้า นวิชาการและกฎหมายที่เ กี่ยวข้อ ง เช่ น กรมควบคุ มมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอ้ ม โดยมีหน่วยงานทีอ่ ยู่ภายใต้กรมควบคุมมลพิษ ได้แก่ สํานักจัดการคุณภาพนํา้ และ สํานัก
จัดการคุณภาพอากาศและเสียง หรือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีหน่ วยงานที่อยู่ภายใต้กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมได้แก่ สํานักเทคโนโลยีนาํ้ และการจัดการมลพิษโรงงาน และสํานักวิจยั และพัฒนาสิ่งแวดลอ้ ม นอกจากนี้ ยังมี
หน่วยงานราชการอื่น ๆ อีกหลายหน่วยงานทีเ่ ป็ นผูบ้ งั คับ ใช้กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการประกอบกิจการทีถ่ ูกประกาศเป็ นกิจการที่
เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
2.2 หน่ วยงานราชการส่ วนภูมิภาค มีบทบาทหน้าทีใ่ นการสนับสนุ นด้านวิชาการและกฎหมานทีเ่ กี่ยวข้อง ด้วยการให้
คําปรึกษา ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องในการได้มาซึง่ ข้อมูลสนับสนุ นให้กบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หน่วยงานอื่น ๆ
และประชาชนที่เกี่ยวข้อ งหรือสนใจ หน่ วยงานราชการส่วนภูมิภาคนี้ประกอบด้วย สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิง่ แวดล ้อมจังหวัด

2.3 หน่ วยงานราชการส่ วนท้ องถิน่ หรือองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) คือ หน่ วยงานของรัฐทีม่ กี ารดําเนินงานเป็ นอิสระจากส่วนกลาง ทําหน้าทีบ่ ริหาร
จัดการกิจการต่างๆ ในท้องถิ่นของตน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ กี ฎหมายจัดตัง้ ตามพระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้มกี ารกระจายอํานาจให้หวั หน้าผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็ น
เจ้าพนักงานท้องถิน่ และมีอาํ นาจในการออกข้อบังคับท้องถิน่ เพือ่ ใช้บงั คับในเขตอํานาจของท้องถิน่ นัน้ ๆ (มาตรา 4) ซึง่ ข้อกําหนด
ท้องถิน่ ได้แก่ เทศบัญญัติ ข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร ข้อบัญญัติเมืองพัทยา ข้อบัญญัติเมืองจังหวัด ข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตําบล
ดังนัน้ เจ้าพนักงานท้องถิน่ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จึงหมายถึง นายกเทศมนตรีสาํ หรับในเขต
เทศบาล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สําหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู ว้ ่าราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขต
กรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยาสําหรับในเขตเมืองพัทยา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสําหรับเขต องค์การบริหารส่วนตําบล
เจ้าพนักงานท้องถิน่ ตาม พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มีอาํ นาจดังนี้
2.3.1 เหตุราคาญ เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอาํ นาจออกคําสัง่ เป็ นหนังสือเพื่อระงับ กําจัด และควบคุมเหตุ
รําคาญต่าง ๆ และมีอาํ นาจเข้าดําเนินการระงับเหตุราํ คาญนัน้ และดําเนินการตามความจําเป็ นเพื่อป้ องกันไม่ให้เหตุราํ คาญนัน้
เกิดขึ้นอีก โดยผูท้ เ่ี ป็ นสาเหตุของเหตุราํ คาญเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่าย และมีอาํ นาจในการห้ามใช้สถานทีท่ ก่ี ่อเหตุราํ คาญได้
2.3.2 กิจการที่เป็ นอันตรายต่ อสุขภาพ เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีอาํ นาจหลักดังนี้
1) ออกข้อกําหนดท้องถิน่ กําหนดประเภทของกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
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2) กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการดู แล ควบคุมกิจการที่เป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพและการ
ป้ องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน
3) กําหนดหลักเกณฑ์ในการขอและต่อใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพการอัตรา
ค่าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวข้อง
4) จัดทําทะเบียนสถานประกอบการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ตรวจสอบและแนะนํา และให้ความรู ้
ทางด้านวิชาการเพือ่ การปรับปรุงและแก้ไขปัญหา
5) เข้าดําเนินการในสถานประกอบการเพือ่ เก็บข้อมูลหรือตรวจสอบเพือ่ การป้ องกันและแก้ไข
เหตุการณ์ทเ่ี ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 ได้กาํ หนดให้มี เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขซึ่งได้รบั แต่งตัง้ จาก
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข ทําหน้าทีช่ ่วยเหลือและให้คาํ ปรึกษาแนะนําแก่เจ้าพนักงานท้องถิน่ ในการปฏิบตั ิการให้เป็ นไป
ตามพระราชบัญญัตนิ ้ ี โดยกฎหมาย เจ้าพนักงานสาธารณสุขจะต้องทํางานประสานงานอย่าง ใกลช้ ิดกับเจ้าพนักงานท้องถิน่ ในการ
ดําเนินการ นอกจากนี้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้กาํ หนดอํานาจหน้าที่ ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในการ
ดําเนินการควบคุม ดูแล กํากับการ และแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึ้นไม่ให้สร้างความเดือดร้อนแก่ ประชาชนทีอ่ าศัยโดยทัวไป
่ ดังนี้
1) แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบข้อเท็จจริงและออกคําสัง่ กรณี ท่ี พบว่า มีการปฏิบตั ิไม่ถูกต้อง หรือ ฝ่ าฝื น
พระราชบัญญัตหิ รือกฎกระทรวง หรือข้อกําหนดท้องถิน่
2) หากพบว่าเหตุนนั้ จะเป็ นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนโดยส่วนรวม และสมควรทีจ่ ะต้องดําเนินการแก้ไข
ั้ แลว้ จึงแจ้งให้เจ้าพนักงาน
โดยเร่งด่วน เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอาํ นาจออกคําสัง่ ให้ ผูป้ ระกอบการแก้ไข หรือระงับเหตุนนได้
ท้องถิน่ ทราบ
3) มีอาํ นาจตาม มาตราที่ 44 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เช่นดียวกับเจ้าพนักงานท้องถิน่ ในการ
ดําเนินการ ดังนี้
3.1) สามารถมีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถอ้ ยคําหรือแจ้งข้อเท็จจริงหรือ ทําคําชี้แจงเป็ นหนังสือหรือให้ส่ง
เอกสารหลักฐานใดเพือ่ ตรวจสอบหรือเพือ่ ประกอบการพิจารณา
3.2) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใดๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการ
เพือ่ ตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็ นไป ตามข้อกําหนดของท้องถิน่ หรือตามพระราชบัญญัติน้ ี และมีอาํ นาจในการสอบถามข้อเท็จจริง
หรือเรียกหนังสือรับรองการแจ้ง หรือหลักฐานทีเ่ กี่ยวข้อง จากเจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคารหรือสถานทีน่ นั้
3.3) แนะนําให้ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบตั ิ ให้ถูกต้องตามเงือ่ นไขในใบอนุ ญาตหรือ
หนังสือรับรองการแจ้ง หรือตามข้อกําหนด ของท้องถิน่ หรือตามพระราชบัญญัตนิ ้ ี
3.4) ยึดหรืออายัดสิง่ ของใดๆ ทีอ่ าจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ของประชาชน เพือ่ ประโยชน์ในการดําเนินคดี
หรือเพือ่ นําไปทําลายในกรณีจาํ เป็ น
3.5) เก็บหรือนําสินค้าหรือสิง่ ของใดๆ ทีส่ งสัยว่าจะไม่ถกู สุขลักษณะหรือจะก่อให้เกิดเหตุราํ คาญจากอาคาร
หรือสถานทีใ่ ดๆ เป็ นปริมาณตามสมควร เพือ่ เป็ นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจําเป็ นได้โดยไม่ตอ้ งใช้ราคา
ซึ่งเจตนารมณ์การให้อาํ นาจแก่ เจ้าพนักงานสาธารณสุ ข เช่ นเดียวกับเจ้าพนักงานท้องถิ่น ของมาตรา 44
เพื่อให้เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขสามารถช่ วยเหลือเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบตั ิงาน ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย แต่มิได้
หมายถึงการให้อาํ นาจเจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบตั ิงานแต่เพียงลําพัง เนื่องจากบทบาทหลักของเจ้าพนักงานสาธารณสุขคือการ
ให้ความช่วยเหลือและให้คาํ ปรึกษาแนะนําแก่เจ้าพนักงานท้องถิน่
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กิจกรรม 12.1.2
จงอธิ บายบทบาทหน้าที่ ข องเจ้า พนักงานท้องถิ่ น และเจ้า พนักงานสาธารณสุ ข ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุ ข พ.ศ. 2535
แนวตอบกิจกรรม 12.1.2
เจ้าพนักงานท้องถิ่นอานาจออกคาสัง่ เป็ นหนังสื อเพื่อระงับ กาจัด และควบคุมเหตุราคาญต่าง ๆ และมีอานาจ
เข้าดาเนินการระงับเหตุราคาญ และ มีอานาจในการออกข้อกาหนดท้องถิ่นกาหนดประเภทของกิจการที่เป็ นอันตราย
ต่อสุ ขภาพ กาหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุม การขออนุญาตประกอบกิจการและต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็ น
อันตรายต่อสุ ขภาพ
เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขให้ความช่วยเหลือและให้คาปรึ กษาแนะนาด้านวิชาการแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
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ตอนที่ 12.2
การจัดการเหตุราคาญ
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 12.2 แล ้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่ อง
12.2.1 แนวทางการจัดการเหตุราํ คาญ
12.2.2 แนวทางการตรวจสอบเหตุราํ คาญ

แนวคิด
1. แนวทางการจัดการเหตุราํ คาญ จําแนกได้เป็ น 2 กรณี คือ การจัดการก่อนเกิดเหตุราํ คาญ และการจัดการหลัง
เกิดเหตุราํ คาญ การจัดการก่ อนเกิดเหตุราํ คาญ เป็ นมาตรการเชิงรุกในการควบคุมและป้ องกันปัญหาเหตุ
รําคาญที่อาจจะเกิดขึ้น และเตรียมการลดผลกระทบจากปัญหาเหตุราํ คาญในภาพรวมของพื้นที่ทร่ี บั ผิดชอบ
อย่างเป็ นระบบ การจัดการหลังเกิดเหตุราํ คาญ ประกอบด้วยขัน้ ตอนหลัก ๆ ดังนี้ คือ การรับแจ้งเหตุราํ คาญ
การตรวจสอบเหตุราํ คาญ และการระงับเหตุราํ คาญ (กรณีทว่ี นิ ิจฉัยว่าเป็ นเหตุราํ คาญ)
2. การตรวจสอบเหตุราํ คาญมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ขอ้ เท็จจริงว่ามีเหตุราํ คาญทีก่ ่อให้เกิดความเสือ่ มหรืออาจเป็ น
อันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ พร้อมทัง้ รายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้อง ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขและระงับ
เหตุ ในการตรวจสอบดังกล่าว จะต้องอาศัยบุคลากรและทีมงานทีม่ คี วามรู ้ และเครื่องมืออุปกรณ์ทจ่ี าํ เป็ นใน
การตรวจวัดสิ่งแวดลอ้ ม อีกทัง้ ยังต้องได้รบั ความร่วมมือทัง้ จากทุก ๆ ฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง ดังนัน้ จึงต้องมีการ
เตรียมการอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพือ่ ให้ได้ขอ้ เท็จจริงทีเ่ ป็ นประโยชน์และมีความเป็ นธรรมกับทัง้ ผูถ้ ูก
ร้องเรียนและผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ

วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาตอนที่ 12.2 จบแล ้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายแนวทางการจัดการและวบคุมเหตุราํ คาญได้
2. อธิบายแนวทางการตรวจสอบเหตุราํ คาญได้

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม

12-21

เรื่องที่ 12.2.1
แนวทางการควบคุมเหตุราคาญ
แนวทางการจัดการเหตุราํ คาญ จําแนกได้เป็ น 2 กรณี คือ การจัดการก่อนเกิดเหตุราํ คาญ และการจัดการหลังเกิดเหตุ
รําคาญ

1. การจัดการก่อนเกิดเหตุราคาญ
การจัดการก่อนเกิดเหตุราํ คาญ เป็ นมาตรการเชิงรุกในการควบคุมและป้ องกันปัญหาเหตุราํ คาญที่อาจจะเกิดขึ้น และ
เตรียมการลดผลกระทบจากปัญหาเหตุร ําคาญในภาพรวมของพื้น ที่ท่รี บั ผิดชอบอย่างเป็ น ระบบ ประกอบด้วยแนวทางการ
ดําเนินงาน ดังนี้
1.1 สารวจข้ อมูลพื้นฐานในพื้นที่รับผิดชอบ เนื่องจากสภาพแวดลอ้ ม สภาพปัญหา และทรัพยากรทีม่ อี ยู่ในแต่ละ
พื้นทีจ่ ะมีลกั ษณะเฉพาะแตกต่างกันไป ดังนัน้ ในเบื้องต้นจึงจําเป็ นต้องทราบข้อมูลพื้นฐานในพื้นทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ เพือ่ จะได้วางแผน
ควบคุมป้ องกันได้ถกู ต้องเหมาะสม สอดคลอ้ งกับสภาพความเป็ นจริง และมีประสิทธิภาพมากทีส่ ุด ทัง้ นี้ ควรจะต้องมีการสํารวจ
ปรับปรุงข้อมูลเพิม่ เติมเป็ นประจําทุกปี
ข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องในการควบคุมปัญหาเหตุราํ คาญทีอ่ าจเกิดขึ้นในพื้นที่ มีดงั นี้เช่น
1) ข้อ มู ล พื้น ฐานที่จ ํา เป็ น ในการควบคุ ม ป้ องกัน แก้ไ ขปัญ หาเหตุ ร ํา คาญในพื้น ที่ เช่ น แผนที่แ สดง
สภาพแวดล ้อม แหล่งกําเนิดเหตุราํ คาญ และบริเวณทีอ่ ยู่อาศัย การกระจายตัวของประชากร และลักษณะการใช้ทด่ี ิ น หน่วยงาน
องค์กร และเครือข่ายทีเ่ กี่ยวข้องในการควบคุมเหตุราํ คาญ ทรัพยากรทีจ่ าํ เป็ นต้องใช้ในการตรวจสอบ เฝ้ าระวัง และควบคุมเหตุ
รําคาญ
2) ข้อ มูลเกี่ยวกับแหล่งกํา เนิด เหตุร ําคาญ เช่ น สถานประกอบการที่อาจก่ อ ให้เกิดมลพิษ สถานที่เ ก็บ
รวบรวมและกําจัดขยะมูลฝอย เป็ นต้น พร้อมทัง้ รวบรวมจัดทําเป็ นทะเบียนแหล่งกําเนิดเหตุราํ คาญ ประกอบด้วยข้อมูลทีจ่ าํ เป็ น
ในการวางแผนควบคุมป้ องกัน ดังนี้เช่น
- ชนิด ขนาด และสถานทีต่ งั้ ของแหล่งกําเนิดเหตุราํ คาญ
- ประเภทและปริมาณของเหตุราํ คาญทีอ่ าจจะเกิดขึ้น
- ขนาด ความรุนแรง และลักษณะการแพร่กระจายของผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึ้น
- สภาพแวดล ้อมใกล้เคียง และจํานวนผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
3) สถิตกิ ารร้องเรียนปัญหาเหตุราํ คาญ และผลการควบคุมแก้ไขเหตุราํ คาญทีเ่ กิดขึ้น
4) การประเมินสภาวะสุขภาพของคนในชุมชน และสถิตกิ ารเจ็บป่ วยทีเ่ กี่ยวข้องหรือมีสาเหตุจากปัญหาเหตุ
รําคาญ เช่น จํานวนผูป้ ่ วยด้วยโรคภูมแิ พ้ เป็ นต้น
5) แนวทางการควบคุมป้ องกันเหตุราํ คาญทีด่ าํ เนินการอยู่ พร้อมทัง้ ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานที่
ผ่านมา
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6) ผลการตรวจสอบและเฝ้ าระวังสภาพแวดลอ้ มในบริเวณที่เสี่ ยงต่อการเกิดปัญหาเหตุราํ คาญ เช่ น
การตรวจสอบคุณภาพนํา้ ในแหล่งนํา้ เป็ นต้น
จะเห็นได้วา่ ข้อมูลทีจ่ าํ เป็ นต้องใช้ในการสํารวจสภาพปัญหา การคาดการณ์ผลกระทบ พร้อมทัง้ ประเมินทรัพยากรและ
มาตรการควบคุมป้ องกันปัญหาเหตุราํ คาญในพื้นทีน่ นั้ มีปริมาณมาก บางชนิดต้องอาศัยการสํารวจ (ข้อมูลปฐมภูม)ิ บางชนิดต้อง
ตรวจสอบจากข้อมูลทีม่ กี ารเก็บรวบรวมไว้แล ้ว (ข้อมูลทุตยิ ภูม)ิ ในบางกรณีอาจจะต้องใช้การสอบถามหรือสัมภาษณ์ผูท้ เ่ี กี่ยวข้อง
เช่น ผูก้ ่อให้เกิดเหตุราํ คาญ ชุมชนข้างเคียง และผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ เป็ นต้น ดังนัน้ จึงควรมีการวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลให้
รอบคอบ มีการกําหนดทีมงานทีร่ บั ผิดชอบ รวมทัง้ จัดเตรียมอุปกรณ์ แบบบันทึก และแบบสํารวจข้อมูลทีจ่ าํ เป็ นให้พร้อมล่วงหน้า
เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน ตามทีต่ อ้ งการ และเกิดประโยชน์ต่อการวางแผนควบคุมปัญหาเหตุราํ คาญ
1.2. วิเคราะห์ แนวโน้ มของปัญหา พร้อมทัง้ จัดลําดับความสําคัญของปัญหา จากข้อมูลที่ได้ ควรจะรวบรวมเป็ น
หมวดหมู่ คํานวณเป็ นค่าดัชนีหรือพารามิเตอร์ท่สี ามารถนําไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน หรือเปรียบเทียบกับพื้ นทีอ่ ่นื ๆ หรือ
เวลาต่าง ๆ ได้ พร้อมทัง้ วิเคราะห์แนวโน้มของปัญหาและจัดลําดับความสําคัญของปัญหา ดังนี้
1) ระบุปญั หาเหตุราํ คาญที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน โดยอาจจําแนกเป็ น กลุ่มตามชนิดหรือลักษณะของปัญหา
พร้อมทัง้ ข้อมูลสนับสนุ นที่เกี่ยวข้อง เช่ น สภาพและแนวโน้มของปัญหา พื้นที่เสี่ยง ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้น
2) จัดลําดับความสําคัญของปัญหาหรือความจําเป็ นในการควบคุมป้ องกันปัญหาเหตุราํ คาญ เพือ่ พิจารณาว่า
ปัญหาใดมีความจํา เป็ น เร่ งด่วนต้อ งได้ร บั การแก้ไขก่อ น ภายใต้ทรัพยากร งบประมาณ และระยะเวลา ที่ม ีอ ยู่จาํ กัด ทัง้ นี้
ควรกําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้ชดั เจน และใช้ขอ้ มูลสนับสนุ นที่เกี่ยวข้องจากการสํารวจมาใช้ประกอบการตัดสินใจให้มาก
ทีส่ ุด
ในขัน้ ตอนนี้ อาจกําหนดประเด็นที่จะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการแสดงความคิด เห็น หรือให้ขอ้ มูล
ประกอบการตัด สิน ใจ โดยจัด ให้ม ีการประชุม หรือ สอบถามความคิด เห็น จากผู ท้ ี่เ กี่ยวข้อ ง เครือ ข่า ยหรือ ตัว แทนชุม ชน
เพือ่ เสริมสร้างความตระหนักถึงปัญหาและก่อให้เกิดความร่วมมือในการควบคุมป้ องกันปัญหาเหตุราํ คาญในชุมชน ทั้ งนี้ จะต้อง
อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลหรือข้อเท็จจริง การเคารพสิทธิซง่ึ กันและกัน และการลดความขัดแย้ง
1.3 การวางแผนควบคุมป้ องกันปัญหาเหตุราคาญ ควรพิจารณาทัง้ ในส่วนของการควบคุมทีแ่ หล่งกําเนิดเหตุราํ คาญ
(source) ทางผ่าน (path) และผูร้ บั ผลกระทบ (receiver) โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้เช่น
1) การให้ความรูแ้ ละคําแนะนําแก่ผูก้ ่อเหตุราํ คาญในการควบคุมป้ องกันเหตุราํ คาญทีแ่ หล่งกําเนิด
2) การประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กร ผู น้ าํ ชุมชน และเครือข่ายทีเ่ กี่ยวข้อง เพือ่ ขอสนับสนุ น
ทางวิชาการ เทคโนโลยี และแนวทางในการดําเนินการแก้ไขปัญหาทีผ่ ่านมา
3) การออกข้อ บังคับท้องถิ่น เพื่อ ป้ องกัน ระงับ และลดผลกระทบจากปัญหาเหตุร ําคาญ เช่ น การเก็บ
ค่าธรรมเนียมทีจ่ ะเรียกเก็บในการดําเนินงาน การกําหนดโทษปรับแก่ผูฝ้ ่ าฝื น และการกําหนดเขตพื้นทีท่ ห่ี า้ มให้มกี ารกระทําหรือ
ประกอบกิจการที่ก่อให้เกิดเหตุราํ คาญ เป็ นต้น ทัง้ นี้ ควรให้ประชาชนได้รบั รู แ้ ละมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อ
ประโยชน์ในการบังคับใช้
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1.4 การเฝ้ าระวังปัญหาเหตุราคาญ เป็ นมาตรการสําคัญทีจ่ ะติดตามสภาพของปัญหาเหตุราํ คาญ เพือ่ จะได้ดาํ เนินการ
ป้ องกันได้ทนั หากแนวโน้มของปัญหาเหตุราํ คาญเพิม่ ขึ้นจนอาจก่อให้เกิดอันตราย อีกทัง้ ยังเป็ นการประเมินมาตรการควบคุม
ป้ องกันทีด่ าํ เนินการอยู่ เพือ่ จะได้นาํ ไปปรับแก้ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้เช่น
1) กําหนดวัตถุประสงค์ รูปแบบการดําเนินงาน พื้นทีท่ ต่ี อ้ งการตรวจสอบ และผูร้ บั ผิดชอบในการตรวจสอบ
และเฝ้ าระวังปัญหาเหตุราํ คาญให้ชดั เจน
2) เปิ ดโอกาสใหช้ ุมชนเขา้ มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและเฝ้ าระวังเหตุราํ คาญในพื้นทีท่ ี่ ตนอาศัยอยู่
โดยการอบรมให้ความรู ้ พร้อมทัง้ สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือทีจ่ าํ เป็ นให้แก่กลุม่ เครือข่าย หรืออาสาสมัครในชุมชน
3) ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เพือ่ ขอสนับสนุ นข้อมูลทางวิชาการ อุปกรณ์เครื่องมือทีจ่ าํ เป็ น และ
แนวทางการเฝ้ าระวังปัญหาเหตุราํ คาญจากกิจการประเภทต่าง ๆ
การควบคุมเหตุราํ คาญกรณีทเี่ กิดเหตุราํ คาญขึ้นแลว้ ประกอบด้วยขัน้ ตอนหลัก ๆ ดังนี้ คือ การรับแจ้งเหตุราํ คาญ
การตรวจสอบข้อเท็จจริงและวินิจฉัยเหตุราํ คาญ และการระงับเหตุราํ คาญ โดยมีแนวทางการดําเนินงานกรณี เกิดเหตุราํ คาญขึ้น
แล ้วตามคู่มอื การปฏิบตั งิ านตามกฎหมายการสาธารณสุข (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. 2558) ดังนี้

2. การจัดการหลังเกิดเหตุราคาญ
การจัดการหลังเกิดเหตุราํ คาญ ประกอบด้วยขัน้ ตอนหลัก ๆ ดังนี้ คือ การรับแจ้งเหตุราํ คาญ การตรวจสอบเหตุราํ คาญ
และการระงับเหตุราํ คาญ (กรณีทว่ี นิ ิจฉัยว่าเป็ นเหตุราํ คาญ) โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้

1. การรับแจ้ งเหตุราคาญ
เมื่อมีเหตุราํ คาญเกิดขึ้น ประชาชนที่อยู่ขา้ งเคียงทีป่ ระสบเหตุ หรือผู ท้ ไ่ี ปพบเห็น มีสทิ ธิท่จี ะร้องเรียนต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิน่ หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขทุกระดับ หรือหน่วยงานราชการส่วนท้องถิน่ หรือราชการส่วนภูมภิ าคทีเ่ กี่ยวข้องได้ โดยอาจ
แจ้งด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ ทางหนังสือหรือทางจดหมาย หรืออื่นๆ เจ้าหน้าทีจ่ ะต้องบันทึกรายละเอียดทีไ่ ด้รบั แจ้งไว้ เพือ่ เป็ น
ข้อมูลในการวางแผนติดตามตรวจสอบต่อไป ในบางกรณีเจ้าหน้าทีอ่ าจประสบเหตุดว้ ยตนเองจากการตรวจพื้นที่ รบั ผิดชอบ หรือ
รับทราบจากการติดตามข้อมูลในสือ่ ต่าง ๆ
ในบทบาทของเจ้าพนักงานท้องถิน่ ตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการจัดการปัญหาเหตุราํ คาญ
ควรจัดให้มรี ะบบรับเรื่องร้องเรียน ดังนี้ (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2557)
1) จัดตัง้ ศู นย์รบั เรื่องร้องเรียนประจําของหน่วยงาน เพือ่ เป็ นศู นย์กลางในการติดต่อประสานงาน จัดเก็บข้อมูล การส่ง
ต่อ และการสังการให้
่
มกี ารปฏิบตั หิ น้าที่
2) จัดให้มชี ่องทางสําหรับรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย ์ ฯลฯ
3) จัดให้มเี จ้าหน้าทีผ่ ูร้ บั ผิดชอบงานรับเรื่องร้องเรียนโดยเฉพาะ
4) จัดให้มกี ารกําหนดขัน้ ตอนการรับเรื่องร้องเรียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
5) จัดให้มกี ารรวบรวมข้อมูล จัดทําสถิติ และรายงานสถานการณ์เหตุราํ คาญในภาพรวม
6) จัดให้มกี ารเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสูก่ รมอนามัยผ่านระบบต่างๆ เช่น การส่งเป็ นรายงานประจําเดือน หรือกรอกข้อมูลผ่าน
ทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็ นต้น
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2. การตรวจสอบเหตุราคาญ
เมื่อ ได้รบั การร้องเรียนจากประชาชน เจ้าพนักงานท้อ งถิ่น หรือเจ้า พนักงานสาธารณสุ ขของหน่ วยงานที่ได้รบั การ
ร้องเรียนต้องทําการพิจารณาข้อเท็จจริงจากคําร้องที่ได้รบั ทําการบันทึกข้อมูลเบื้องต้นที่ได้ทงั้ หมดสําหรับใช้ประกอบการตรวจ
วินิจฉัย และดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะต้องอาศัยบุคลากรและทีมงานทีม่ คี วามรู ้ แบบบันทึก
กลอ้ งบันทึกภาพ และเครื่องมืออุปกรณ์ท่จี าํ เป็ นในการตรวจวัดสิ่งแวดลอ้ ม อีกทั้งยังต้องได้รบั ความร่วมมือจากทุกๆ ฝ่ ายที่
เกี่ยวข้อง ดังนัน้ จึงต้องมีการเตรียมการอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพือ่ ให้ได้ขอ้ เท็จจริงทีเ่ ป็ นประโยชน์และมีความเป็ นธรรมกับ
ทัง้ ผูร้ อ้ งเรียนและผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
จากนัน้ จึงนําข้อมูลทีไ่ ด้จากการตรวจสอบสถานทีแ่ ละพฤติกรรมทีค่ าดว่าจะก่อให้เกิดเหตุราํ คาญ รวมทัง้ ข้อมูล
จากการตรวจวัดทางห้องปฏิบตั กิ าร (ถ้ามี) มาสรุปวิเคราะห์เพือ่ วินิจฉัยเรื่องร้องเรียนดังกล่าวว่าเป็ นเหตุราํ คาญทีจ่ ะต้องดําเนินการ
แก้ไขเพือ่ ระงับเหตุราํ คาญหรือไม่ เมือ่ ดําเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล ้ว ต้องจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ พร้อมทัง้ ทําหนังสือ
แจ้งผูบ้ งั คับบัญชา หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง และเจ้าของกิจการ

3. การระงับเหตุราคาญ
กรณี ท่ีตรวจสอบแลว้ พบว่า ไม่เ ป็ น เหตุร ําคาญ เจ้า พนักงานท้องถิ่น หรือ เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขต้องแจ้ง ผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผูร้ อ้ งทราบ เรื่องร้องเรียนนี้ก็ถอื เป็ นอันยุติ
กรณีตรวจสอบพบว่าเป็ นเหตุราํ คาญ เจ้าพนักงานสาธารณสุข มีหน้าที่ ต้องเสนอให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ ทีม่ อี าํ นาจในเขต
ท้องถิน่ นัน้ ออกคําสัง่ เป็ นหนังสือให้บุคคลทีเ่ ป็ นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับการก่อหรืออาจก่อให้เกิดเหตุ ราํ คาญนัน้ หรือให้เจ้าของ
หรือผู ค้ รอบครองสถานที่เอกชน (กรณี ท่เี กิดในสถานที่เอกชน) ปรับปรุงแก้ไข หรือระงับเหตุราํ คาญนัน้ ภายในระยะเวลาอัน
สมควร ซึง่ คําสังนั
่ น้ ต้องมีสาระทีส่ าํ คัญ ดังนี้
- ชื่อหน่วยงาน ชื่อเจ้าพนักงาน พร้อมตําแหน่ง และวันเดือนปี ทอ่ี อกคําสัง่
- อ้างอิงข้อกฎหมาย ทีใ่ ห้อาํ นาจในการออกคําสังนั
่ น้ เช่น อาศัยอํานาจตามมาตรา ..... แห่งพระราชบัญญัติ .....
เป็ นต้น
- อธิบายข้อเท็จจริงอันเป็ นเหตุให้ตอ้ งออกคําสัง่ ตามทีก่ ฎหมายกําหนด
- สังให้
่ ดาํ เนินการปรับปรุงแก้ไข หรือระงับ หรือกําหนดวิธีการเพือ่ การป้ องกัน เหตุราํ คาญในอนาคต ตามหลัก
วิชาการ ทีส่ อดคล ้องกับเหตุการณ์ ข้อเท็จจริงเรื่องนัน้ พร้อมทัง้ ต้องกําหนดระยะเวลา ทีต่ อ้ งดําเนินการให้เสร็จ
สิ้น ตามความเหมาะสมด้วย ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั สภาพปัญหา ความยากง่ายในการแก้ไขปัญหานัน้ ๆ
- กรณีทค่ี าํ สัง่ ใด ทีผ่ ูร้ บั คําสังมี
่ สทิ ธิอทุ ธรณ์คาํ สังได้
่ กฎหมายว่าด้วย วิธีปฏิบตั ริ าชการทางปกครอง กําหนดให้เจ้า
พนักงานท้องถิน่ ต้องแจ้งสิทธิ และระยะเวลาทีจ่ ะอุทธรณ์ได้ ต่อบุคคลใดไว้ดว้ ย สําหรับในกรณีของเหตุราํ คาญนี้
กฎหมายสาธารณสุข กําหนดให้ผูร้ บั คําสังมี
่ สทิ ธิอทุ ธรณ์คาํ สัง่ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ ภายใน
30 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คําสัง่
เมือ่ ครบกําหนดเวลาทีใ่ ห้ไว้ในคําสัง่ นัน้ ให้เจ้าหน้าทีด่ าํ เนินการตรวจติดตามว่า มีการปรับปรุงแก้ไข หรือไม่อย่างไร ใน
กรณี ท่ไี ม่มีการแก้ไขโดยเหตุผลอันสมควร ก็เป็ นอํานาจของเจ้าพนักงานที่จะผ่อนผันระยะเวลาตามข้อเท็จจริงได้ตามความ
เหมาะสม แต่หากเป็ นกรณีทผ่ี ูร้ บั คําสังไม่
่ ใส่ใจ หรือไม่นาํ พาต่อคําสัง่ ของเจ้าพนักงานท้องถิน่ เจ้าพนักงานท้องถิน่ ก็อาจดําเนินการ
ได้ดงั นี้
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3.1 กรณีทเ่ี หตุราํ คาญนัน้ เกิดในที่ หรือทางสาธารณะ เจ้าพนักงานท้องถิน่ และเจ้าพนักงานสาธารณสุขต้องพิจารณาว่า
เหตุราํ คาญนัน้ ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพหรือไม่
3.1.1 ถ้าไม่เป็ นอันตรายร้ายแรง ก็ให้ดาํ เนินการลงโทษผูก้ ่อให้เกิดเหตุราํ คาญนัน้ โดยเจ้าพนักงานท้องถิน่ อาจ
ดําเนินการเปรียบเทียบปรับ หรือดําเนินคดีทางศาล แล ้วแต่กรณี ตามอํานาจในมาตรา 85 วรรค 3
3.1.2 ถ้าเป็ นอันตรายร้ายแรง ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ ร่วมกับเจ้าพนักงานสาธารณสุข ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
เพือ่ มิให้เป็ นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนต่อไป และคิดค่าใช้จ่ายทัง้ หมดจากผูท้ ่ีก่อเหตุราํ คาญนัน้ โดยดําเนินการเปรียบเทียบ
ปรับ หรือดําเนินคดีทางศาล แล ้วแต่กรณี ตามอํานาจในมาตรา 85 วรรค 3
3.2 กรณีทเ่ี หตุราํ คาญนัน้ เกิดในสถานทีเ่ อกชน เจ้าพนักงานท้องถิน่ และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ต้องพิจารณาว่าเหตุ
รําคาญนัน้ เป็ นการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดหรือไม่ และก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพหรือไม่
3.2.1 กรณีเหตุราํ คาญไม่ใช่การฝ่ าฝื น / ไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของกฎหมาย แต่เกิดจากการละเลย การกระทํา
หรือยินยอมให้กระทําจากผูเ้ ป็ นเจ้าของ หรือผูค้ รอบครองสถานทีน่ นั้ เจ้าพนักงานท้องถิน่ และเจ้าพนักงานสาธารณสุข อาจร่วมกัน
ดําเนินการแก้ไข โดยคิดค่าใช้จ่ายจากเจ้าของหรือผูค้ รอบครองสถานทีน่ นั้ แลว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ นดําเนินการลงโทษ โดยการ
เปรียบเทียบปรับ หรือดําเนินคดีทางศาล แล ้วแต่กรณี ตามอํานาจในมาตรา 85 วรรค 3
3.2.2 กรณีเหตุราํ คาญเป็ นการฝ่ าฝื น / ไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดของกฎหมาย เช่น กรณีทผ่ี ูป้ ระกอบกิจการ
ทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพมิได้ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดในเรื่องมาตรการบําบัดมลพิษ เป็ นต้น เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีอาํ นาจออกคําสัง่ ให้
หยุดดําเนินกิจการนัน้ เป็ นการชัว่ คราว สัง่ พักใบอนุ ญาต หรือสัง่ เพิกถอนใบอนุ ญาตได้ (เช่ นเดียวกับกรณี การกํากับดู แลการ
ประกอบกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ)
3.2.3 กรณีเหตุราํ คาญยังคงเกิดขึ้น และเป็ นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพด้วย นอกจากเจ้าพนักงานท้องถิน่
จะดําเนินการลงโทษโดยการเปรียบเทียบปรับหรือดําเนินคดีทางศาล แลว้ แต่กรณี ตามอํานาจในมาตรา 85 วรรค 3 ต่อเจ้าของ
หรือผูค้ รอบครองสถานทีเ่ อกชนนัน้ แลว้ เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจเสนอให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ ออกคําสัง่ เป็ นหนังสือ ห้ามมิให้
ใช้ หรื อ ยิน ยอมให้บุค คลใด ใช้สถานที่น นั้ ทัง้ หมดหรือ บางส่ วน จนกว่ า จะได้มีการระงับ เหตุร ํา คาญนั้น แลว้ ก็ไ ด้ ซึ่ง มีผ ล
เช่นเดียวกับการสังให้
่ หยุดดําเนินกิจการนัน่ เอง
แนวทางการควบคุมเหตุราํ คาญตามทีก่ ล่าวมา สรุปได้ดงั ภาพที่ 12.2
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ประชาชนผูป้ ระสบเหตุราํ คาญ
ร้องเรียน
เจ้าพนักงานท้องถิน่ / เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ตรวจสอบ

ไม่เป็ นเหตุราํ คาญ

เป็ นเหตุราํ คาญ

แจ้งผูร้ อ้ ง
เกิดในที่ / ทางสาธารณะ

เกิดในสถานทีเ่ อกชน

เจ้าพนักงานท้องถิน่ ออกคําสัง่

เจ้าพนักงานท้องถิน่ ออกคําสัง่

เรื่องยุติ

ผูก้ ่อเหตุราํ คาญ
ถ้าแก้ไข

เจ้าของ/ ผูค้ รอบครอง
เรื่องยุติ

ถ้าแก้ไข

ถ้าไม่แก้ไข

ถ้ าไม่ แก้ ไข

เจ้าพนักงานท้องถิน่ เปรียบเทียบปรับ / ดําเนินคดีทางศาล

กรณีทเ่ี ป็ นอันตราย
ร้ายแรง

กรณีทไ่ี ม่ใช่การฝ่ าฝื น
ข้อกําหนดตามกฎหมาย

เจ้าพนักงานท้องถิน่ เข้าระงับเหตุได้ตามความจําเป็ น
และคิดค่าใช้จ่ายจากผูก้ ่อเหตุนนั้

กรณีทเ่ี ป็ นการฝ่ าฝื น
ข้อกําหนดตามกฎหมาย
- สังให้
่ หยุดชัว่ คราว
- สังพั
่ กใช้ใบอนุญาต
- สังเพิ
่ กถอนใบอนุญาต

อนุญาต
ภาพที่ 12.2 แนวทางการควบคุมเหตุราคาญ
ที่มา : ปรับปรุ งจาก ศูนย์บริ หารกฎหมายสาธารณสุ ข กรมอนามัย. (2558)

กรณีทเ่ี ป็ นอันตราย
ร้ายแรง
เจ้าพนักงานท้องถิน่ ออก
คําสังห้
่ ามมิให้หรือ
ยินยอมให้ใช้สถานทีน่ นั้
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กิจกรรม 12.2.1
อธิ บายการจัดการเหตุราคาญกรณี ที่เหตุราคาญเกิดในที่หรื อทางสาธารณะ
แนวตอบกิจกรรม 12.2.1
กรณี ที่เหตุราคาญนั้นเกิ ดในที่ หรื อทางสาธารณะ เจ้าพนักงานท้องถิ่ น และเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขต้อง
พิจารณาว่า เหตุราคาญนั้นก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุ ขภาพหรื อไม่
1. ถ้าไม่เป็ นอันตรายร้ายแรง ก็ให้ดาเนิ นการลงโทษผูก้ ่อให้เกิดเหตุราคาญนั้นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจ
ดาเนินการเปรี ยบเทียบปรับ หรื อดาเนินคดีทางศาล แล้วแต่กรณี ตามอานาจในมาตรา 85 วรรค 3
2. ถ้าเป็ นอันตรายร้ายแรง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นร่ วมกับเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข ดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไข
เพื่ อ มิ ใ ห้เ ป็ นอันตรายต่ อ สุ ข ภาพของประชาชนต่ อ ไป และคิ ด ค่ า ใช้จ่ า ยทั้ง หมดจากผู ท้ ี่ ก่อ เหตุ ร าคาญนั้น โดย
ดาเนินการ เปรี ยบเทียบปรับ หรื อดาเนินคดีทางศาล แล้วแต่กรณี ตามอานาจในมาตรา 85 วรรค 3
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เรื่องที่ 12.2.2
แนวทางการตรวจสอบเหตุราคาญ
ปัญหาเหตุราํ คาญ หรือข้อร้องเรียนของประชาชน มีแนวโน้มเพิม่ จํานวนสูงขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจ การขยายตัวทางด้าน
อุตสาหกรรม ความตระหนักในสิทธิ หน้าที่ของประชาชน และช่องทางการร้องเรียนที่เพิ่มขึ้น ทําให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐต้องมีความ
ระมัดระวังในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อสร้างความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย ทัง้ ผู ร้ อ้ งเรียน หรือผู ท้ ่ไี ด้รบั ผลกระทบ และผู ถ้ ูก
ร้องเรียนหรือผูป้ ระกอบกิจการ
การตรวจสอบเหตุราํ คาญจึงเป็ นขัน้ ตอนหนึ่งทีส่ าํ คัญในการจัดการเหตุราํ คาญ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ขอ้ เท็จจริงว่า
มีเหตุราํ คาญทีก่ ่อให้เกิดความเสือ่ มหรืออาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ พร้อมทัง้ รายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้อง ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ใน
การวางแผนแก้ไขและระงับเหตุ ดังนี้เช่น
- ปัญหาเหตุราํ คาญคืออะไร (กลิน่ เหม็น ฝุ่นละออง เขม่าควันและเถ้า เสียงดัง นํา้ เสีย ก๊าซ และไอระเหยของสารเคมี
และสารพิษ หรืออืน่ ๆ เช่น แสง รังสี ความร้อน และความสันสะเทื
่
อน เป็ นต้น)
- เหตุราํ คาญเกิดจากสาเหตุอะไร ผูก้ ่อเหตุเป็ นใครหรือสถานทีไ่ หน
- เกิดเหตุราํ คาญขึ้นในบริเวณไหน มักเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด (เช่น กลางคืน เช้ามืด ไม่แน่นอน เป็ นต้น)
- ความถีห่ รือลักษณะการเกิดเป็ นอย่างไร (เช่น มีการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกิดเป็ นระยะ เกิดเป็ นครัง้ คราว หรือ
เกิดขึ้นนานพอทีจ่ ะเกิดเป็ นเหตุรบกวนหรือไม่ เป็ นต้น)
- จํานวนผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบเท่าไร และมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหน
- ก่อให้เกิดความเสือ่ มหรืออาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ อย่างไร
ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว จะต้องอาศัยบุคลากรและทีมงานที่มคี วามรู ้ แบบบันทึก กลอ้ งบันทึกภาพ และ
เครื่องมืออุปกรณ์ทจ่ี าํ เป็ นในการตรวจวัดสิง่ แวดล ้อม อีกทัง้ ยังต้องได้รบั ความร่วมมือทัง้ จากทุก ๆ ฝ่ ายทีเ่ กี่ยวข้อง ดังนัน้ จึงต้อง
มีการเตรียมการอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพือ่ ให้ได้ขอ้ เท็จจริงทีเ่ ป็ นประโยชน์และมีความเป็ นธรรมกับทัง้ ผูถ้ ูกร้องเรียนและผู ้
ได้รบั ผลกระทบ
แนวทางในการตรวจสอบเหตุราํ คาญโดยทัวไป
่ ประกอบด้วยขัน้ ตอนทีส่ าํ คัญ คือ การเตรียมการตรวจสอบ การลงพื้นที่
ตรวจสอบ และการรายงานการตรวจสอบ

1. การเตรียมการตรวจสอบ
การเตรียมการตรวจสอบเหตุราํ คาญเป็ นขัน้ ตอนสําคัญทีจ่ ะทําให้ได้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง เชื่อถือได้ นําไปเป็ นหลักฐานได้ และ
สามารถระงับเหตุราํ คาญอย่างได้ผล แนวทางในการเตรียมการตรวจสอบเหตุราํ คาญ มีดงั นี้
1.1 การพิจารณาประเด็นการร้ องเรี ยน เมื่อได้รบั เรื่องร้องเรียน ไม่ว่าจะเป็ นจดหมาย ไปรษณี ยบัตร หนังสือ
โทรศัพท์ สือ่ มวลชน ตลอดจนหนังสือร้องเรียนผ่านหน่วยงานบังคับบัญชา จะต้องพิจารณาดูคาํ ร้องว่า ผูแ้ จ้งมีตวั ตนจริงหรือไม่
พร้อมทีจ่ ะให้ขอ้ มูลทีเ่ กิดขึ้นหรือไม่ รวมทัง้ ตรวจสอบไปยังหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องในพื้นทีเ่ กิดเหตุนนั้ ๆ ว่าข้อมูลเป็ นอย่างไร โด ย
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ต้องสอบถามให้ได้ขอ้ มูลทีช่ ดั เจนในเรื่องหรือประเด็นทีร่ อ้ งเรียน รวมทัง้ ข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ และสามารถตอบคําถามทีจ่ ะใช้ใน
การวางแผนการดําเนินการตรวจสอบเพือ่ วินิจฉัยเหตุราํ คาญให้สอดคล ้องกับข้อเท็จจริง ดังนี้เช่น
- จะตรวจสอบอย่างไร
- ควรเก็บข้อมูลอะไรบ้าง
- ใช้เครื่องมืออะไรบ้าง
- ต้องเก็บตัวอย่างส่งห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ วิเคราะห์หรือไม่
- ต้องสอบปากคําผูใ้ ดบ้าง เป็ นจํานวนเท่าใด
1.2 การเลือกใช้ มาตรฐานมลพิ ษสิ่ งแวดล้ อม การตรวจสอบปัญหาเหตุราํ คาญในบางกรณี อาจจําเป็ นต้องทําการ
ตรวจวัดปริม าณสารมลพิษที่ปนเปื้ อนในสิ่งแวดล อ้ ม (ดิน นํา้ อากาศ และกากตะกอน) ผลการตรวจวัด ที่ได้จะต้อ งนํา มา
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานหรือข้อกําหนดทางวิชาการ เพือ่ วิเคราะห์ว่าปริมาณสารมลพิษทีต่ รวจวัดได้จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชน หรือส่งผลต่อสิง่ มีชวี ติ และระบบนิเวศหรือไม่
ในการพิจารณาเลือกใช้มาตรฐานมลพิษสิ่งแวดลอ้ ม เพื่อให้สามารถประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ชดั เจน ลดความ
ขัดแย้งและเป็ นทีย่ อมรับของทุกฝ่ ายนัน้ มีขอ้ ควรคํานึงดังนี้
1) ก่อนทีจ่ ะทําการตรวจวัดมลพิษ ควรพิจารณาว่ามีมาตรฐานใดทีจ่ ะนํามาใช้อา้ งอิงได้บา้ ง โดยพิจารณาเลือกใช้
มาตรฐานที่ใช้บงั คับตามกฎหมาย (Regulation standard) ก่อนเป็ นลําดับแรก รองลงมาเป็ นมาตรฐานที่เป็ นข้อเสนอแนะ
(Guideline standard) ในกรณีทไ่ี ม่มมี าตรฐานกําหนดไว้ อาจใช้ขอ้ กําหนดหรือข้อมูลทางวิชาการ หรือใช้วธิ ีเปรียบเทียบกับผล
การตรวจวัดในพื้นทีอ่ น่ื ๆ ทีไ่ ม่ได้รบั ผลกระทบจากมลพิษชนิดนัน้ ๆ
2) ค่ าผลการตรวจวัด ที่จะนํา มาเปรียบเทียบกับค่ า มาตรฐาน จะต้องเป็ นหน่ วยเดียวกัน โดยมีวิธีการหรือ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างและการตรวจวัด เป็ นไปตามข้อกําหนดในมาตรฐาน หากใช้วธิ ีการหรือเครื่องมือที่มลี กั ษณะ
เทียบเคียงหรือเทียบเท่าได้ (equivalent) จะต้องมีการระบุหรืออ้างอิงแหล่งทีม่ าด้วย
1.3 การเตรี ยมความพร้ อม การเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบ ประกอบด้วย
1) การเตรียมทีมตรวจสอบ ในการตรวจสอบจะต้องประสานงานกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง เช่น เจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่ ผูม้ อี าํ นาจในการตรวจสอบ ในบางกรณี อาจต้องการบุคลากรผูต้ รวจสอบทีม่ คี วามรู ้ ทักษะ และ
ประสบการณ์เฉพาะ ในการตรวจสอบเรื่องทีเ่ ป็ นประเด็นการร้องเรียน ซึง่ ต้องขอสนับสนุนจากหน่วยงานทีม่ คี วามพร้อม
2) การเตรียมเอกสาร/แบบบันทึก การลงพื้นทีต่ รวจสอบเหตุราํ คาญนัน้ จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจํานวนมาก ใน
พื้นที่บริเวณกว้าง ภายใต้เวลาและทรัพยากรทีม่ อี ยู่จาํ กัด ดังนัน้ จึงต้องมีการเตรียมเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องและจําเป็ นต้องใช้ในการ
เดินทางไปเก็บข้อมูล เช่น แผนที่ และแบบบันทึกต่าง ๆ ให้พร้อม ในบางครัง้ อาจต้องเตรียมกลอ้ งไปบันทึกภาพเป็ นหลักฐานหรือ
ใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
3) การเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ ก่อนทีจ่ ะลงพื้นทีจ่ ะต้องเตรียมอุปกรณ์ทจ่ี าํ เป็ นต้องใช้ในภาคสนาม เช่น กลอ้ ง
บันทึกภาพ เครื่องบอกพิกดั เทปวัดระยะทาง เป็ นต้น ซึง่ จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการใช้งานให้พร้อมสําหรับนําไปใช้ในพื้นที่
ปฏิบตั ิงาน สําหรับอุปกรณ์ เครื่องมือ ทางวิทยาศาสตร์ท่ใี ช้ในการตรวจวัดสภาพแวดลอ้ มจะต้องมีสภาพที่ใช้การได้ดี มีความ
เที่ยงตรง เหมาะสมกับสภาพที่จะนําไปใช้ และจะต้องมีการปรับเทียบความถูกต้องของเครื่องมือ (calibration) ให้ได้ตาม
มาตรฐานทุกครัง้ ก่อนทีจ่ ะนําไปตรวจวัด
4) การประสานงานและนัดหมายผูร้ อ้ งเรียน ในการตรวจสอบเหตุราํ คาญนัน้ จะต้องเก็บรวบรวมและสอบถาม
ข้อมูลจากผูเ้ กี่ยวข้องหลายคน ทัง้ ในส่วนของผูก้ ่อเหตุ ผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบ และผูท้ อ่ี าศัยอยู่บริเวณใกลเ้ คียง ทัง้ นี้ ควรจะต้องให้
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เจ้าของสถานทีร่ บั รูด้ ว้ ย ดังนัน้ จึงควรต้องนัดหมายวันและเวลาทีจ่ ะเข้าไปตรวจสอบกับผูร้ อ้ งเรียน พร้อมทัง้ ขอเอกสารทีจ่ าํ เป็ น
เช่น แผนผังกระบวนการผลิต ก่อนล่วงหน้า เพือ่ ความสะดวกในการปฏิบตั งิ าน

2. การเตรียมการตรวจวิเคราะห์ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
การตรวจวิเคราะห์ดา้ นอนามัยสิ่งแวดลอ้ ม เป็ นการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบเหตุราํ คาญ เช่น
การตรวจวิเคราะห์ระดับเสียง ปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ ปริมาณสารอินทรียร์ ะเหย คุณภาพอากาศภายในอาคาร และ
คุณภาพนํา้ ทิ้ง เป็ นต้น
การตรวจวิเคราะห์ดา้ นอนามัยสิง่ แวดล ้อมมีความสําคัญในการตรวจสอบเหตุราํ คาญ ดังนี้
- ทําให้ได้ผลลัพธ์ของข้อมูลด้านอนามัยสิง่ แวดล ้อมทีใ่ ช้เป็ นหลักฐานสามารถอ้างอิงได้ตามกฎหมาย
- สามารถนําผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลไปใช้ในการเชื่อมโยงปัญหาจากสาเหตุสูผ่ ลกระทบทีเ่ กิดขึ้นกับ
ประชาชน
- เป็ นหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์ทส่ี ามารถสร้างความเป็ นธรรม น่าเชื่อถือ และเป็ นทีย่ อมรับต่อประชาชน และ
สังคม
ดังนัน้ เจ้าหน้าทีจ่ งึ ต้องศึกษาข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับปัญหาเหตุราํ คาญทีก่ าํ หนด เช่น ผูร้ อ้ งเรียน ผูถ้ กู ร้องเรียน
สถานที่เกิดเหตุ ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ ชนิดของเครื่องมือที่เหมาะสม และกฎหมาย หรือมาตรฐานการตรวจวัดที่กาํ หนด เป็ นต้น
ข้อมูลดังกล่าวจะทําให้เจ้าหน้าทีม่ คี วามเชื่อมันในการปฏิ
่
บตั งิ าน และทราบสถานการณ์ของปัญหาทีถ่ กู ต้อง
2.1 การเตรี ยมเครื่ องมือตรวจวิเคราะห์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทใ่ี ช้ตรวจวิเคราะห์ดา้ นอนามัยสิง่ แวดล ้อม อาจ
แบ่งได้เป็ น
2.1.1 เครื่ องมือชนิดอ่ านผลได้ ทันที เครื่องมือชนิดนี้เป็ นแบบสามารถอ่านผลการตรวจได้ทนั ทีไม่ตอ้ งใช้เวลาใน
การตรวจวิเคราะห์ท่นี านเกินไป เหมาะสําหรับการลงพื้นที่ท่ตี อ้ งการข้อมูลเบื้องต้น เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปญั หาในเบื้องต้น
เครื่องมือชนิดนี้สามารถจําแนกได้เป็ น 2 กลุม่ ใหญ่ ๆ คือ
1) เครื่องมือชนิดที่ใช้อา้ งอิงได้ตามกฎหมาย ได้แก่ เครื่องตรวจวัดระดับเสียง เครื่องตรวจวัดระดับแสง
สว่าง เครื่องตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม เครื่องตรวจวัดระดับสารเคมีทป่ี ลายปล่องจากโรงงานอุตสาหกรรม และเครื่อง
ตรวจวัดอุณหภูมแิ ละความชื้น
2) เครื่องมือชนิดไม่สามารถใช้เทียบเคียงได้ต ามกฎหมายโดยตรง แต่อาจนําผลลัพธ์มาเทียบเคียงเพือ่ ให้
ทราบสถานการณ์ปญั หาในเบื้องต้น ได้แก่ เครื่องตรวจวัดระดับสารเคมีชนิดพกติดตามตัว เครื่องตรวจวัดคุณภาพนํา้ ทิ้งแบบพกพา
เป็ นต้น
2.1.2 เครื่ องมือชนิ ดที่เป็ นการเก็บตัวอย่ าง เพือ่ นําส่งไปตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิก าร เป็ นเครื่องมือทีท่ าํ
หน้าทีใ่ นการเก็บรวบรวมคุณภาพสิง่ แวดล ้อมโดยผ่านตัวกลางประเภทต่าง เช่น หลอดบรรจุผงถ่านกัมมันต์ กระดาษกรอง และถุง
บรรจุอากาศ เป็ นต้น ก่อนจะถูกเก็บรวบรวมด้วยกรรมวิธีรกั ษาคุณภาพตัวอย่างไปยังห้องปฏิบตั ิการด้านอนามัยสิ่งแวดลอ้ ม
เครื่องมือดังกล่าว ได้แก่ เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละออง เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ หรือปั ๊มดูดอากาศ ถังนํา้ หรือภาชนะบรรจุนาํ้ ทิ้ง
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ดงั กล่าวต้องปรับเทียบความถูกต้องก่อนทุกครัง้ ที่ปฏิบตั ิงาน เครื่องมือบางชนิด เช่ น ปั ๊มดู ด
อากาศ นอกจากจะต้องปรับอัตราการไหลอากาศให้ได้ระดับทีเ่ หมาะสมก่อนใช้งานแลว้ ยังต้องทําการอัดประจุไฟให้เต็มทีเ่ พือ่ ให้
สามารถทํางานได้เต็มประสิทธิภาพ ตลอดช่วงเวลาการตรวจวัดหรือการตรวจวิเคราะห์ขอ้ มูลทีเ่ กี่ยวข้อง อีกทัง้ อุปกรณ์ประกอบ
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ต่าง ๆ ต้องเตรียมไว้สาํ หรับเสริมการทํางานด้วย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ สายไฟ ไขควง เป็ นต้น ดังนัน้ จึงต้องมีการศึกษาและ
เตรียมความพร้อมของเครื่องมือตรวจวัดทีจ่ ะนําไปใช้ในการตรวจสอบทุกครัง้ เพือ่ ให้ได้ผลการตรวจวัดทีถ่ ูกต้อง น่าเชื่อถือ และ
นําไปอ้างอิงได้ตามกฎหมาย
2.2 แนวทางการตรวจวิเคราะห์
การตรวจวิเคราะห์ดา้ นอนามัยสิง่ แวดลอ้ มในการตรวจสอบเหตุราํ คาญจะต้องพิจารณาถึงมลพิษหลักที่ก่อให้เกิดเหตุ
รําคาญ กฎหมายหรือมาตรฐานทีเ่ กี่ยวข้อง แล้วจึงกําหนดพารามิเตอร์และวิธีการตรวจวิเคราะห์ โดยทัว่ ไปประกอบด้วยการตรวจ
วิเคราะห์ระดับเสียง ฝุ่นละออง คุณภาพนํา้ และไอระเหยของสารเคมี ซึง่ มีแนวทางการตรวจวิเคราะห์ โดยสังเขป ดังนี้
2.2.1 การตรวจวิเคราะห์ ระดับเสี ยง มีแนวทางดังนี้
1) กําหนดรูปแบบหรือประเภทของเสียงรบกวน
2) ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวน ระดับเสียงขณะไม่มกี ารรบกวน และเสียงพื้นฐาน
3) นําผลไปคํานวณตามทีก่ าํ หนดในกฎหมาย
2.2.2 การตรวจวัดฝุ่ นละออง มีแนวทางดังนี้
1) นํากระดาษกรองไปอบในตูด้ ูดความชื้น
2) ชัง่ กระดาษกรอง
3) เก็บตัวอย่างฝุ่นละออง
4) นํากระดาษกรองไปอบในตูด้ ุดความชื้น
5) นําผลความแตกต่างงของนํา้ หนักกระดาษกรองก่อนและหลังเก็บตัวอย่าง ไปคํานวณความเข้มข้นของฝุ่น
ละออง
2.2.3 การตรวจวัดคุณภาพนา้ มีแนวทางดังนี้
1) เก็บตัวอย่างตามขัน้ ตอน และวิธีการตามทีม่ าตรฐานกําหนด
2) เก็บรักษาตัวอย่างนํา้ ก่อนนําส่งห้องปฏิบตั กิ าร
3) ส่งตรวจวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบตั กิ าร
2.2.4 การตรวจวัดไอระเหยของสารเคมีหรื อกลิ่น มีแนวทางดังนี้
1) ปรับเทียบความถูกต้องของเครื่องมือ
2) เก็บตัวอย่างไอระเหยของสารเคมีตามประเภทของสารเคมีทก่ี ่อให้เกิดปัญหา
3) ส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
4) นําผลทีไ่ ด้ไปเทียบคียงกับกฎหมายหรือมาตรฐานทีเ่ กี่ยวข้อง

3. การลงพืน้ ทีต่ รวจสอบ
ในการลงพื้นที่ตรวจสถานที่จริงควรจะตรวจสอบทัง้ สถานที่ท่ถี ูกร้องเรียน สถานที่ท่ไี ด้รบั ผลกระทบ (ผูร้ อ้ งเรียน) รวม
ตลอดถึงสถานทีท่ ค่ี าดว่าน่าจะได้รบั ผลกระทบด้วย(อาคารข้างเคียง) ตามแนวทางหรือแผนงานทีว่ างไว้แล ้ว มีการรวบรวมหลักฐาน
ทางเอกสาร วัตถุ ภาพถ่าย หรือวิดที ศั น์ แม้แต่พยานบุคคล หรืออื่น ๆ เพือ่ ใช้ประกอบการพิจารณาการวินิจฉัย ทีส่ าํ คัญคือควร
จะต้องเก็บรายละเอียดทีค่ าดว่าน่าจะเกี่ยวข้องมาด้วยทัง้ หมด ดังนี้เช่น
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- ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตงั้ และสภาพแวดลอ้ มใกลเ้ คียง แผนที่ แผนผังของแหล่งกําเนิดปัญหา และชุมชนที่ได้รบั
ผลกระทบหรือได้รบั ความเดือดร้อน
- ใบอนุ ญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติโรงงานหรือพระราชบัญญัติสาธารณสุข สําหรับสถานประกอบการ
หรือโรงงาน
- กระบวนการผลิต ขัน้ ตอนการผลิต วัตถุดบิ สารเคมีทใ่ี ช้และจุดทีก่ ่อให้เกิดปัญหามลพิษ
- ระบบบําบัดหรือกําจัดมลพิษ ทัง้ ในด้านนํา้ อากาศ หรือตามปัญหาทีเ่ กิดขึ้น ว่ามีระบบบําบัดหรือกําจัดมลพิษหรือไม่
และมีประสิทธิภาพหรือไม่
- การตรวจวัดสารมลพิษหรือการเก็บตัวอย่างสิง่ แวดลอ้ ม ตามความจําเป็ นและเหมาะสมในกรณีทส่ี ามารถดําเนินการ
ได้
- การสอบถามข้อมูลจากประชาชนทีอ่ ยู่ในบริเวณใกล้เคียง และในบริเวณทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว
หากเป็ นไปได้ควรตรวจสอบในเรื่องอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่ประเด็นทีร่ อ้ งเรียนด้วยก็ได้ หากเห็นว่ายังมีเรื่องทีเ่ ป็ นเหตุให้เสือ่ ม หรื อ
อาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น การจัดการเกี่ยวกับสุขลักษณะภายในสถานประกอบการ การระบายอากาศ การจัดแสงสว่าง และ
การเก็บและกําจัดมูลฝอย เป็ นต้น

4. การรายงานผลการตรวจสอบ
การรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นระดับต่าง ๆ มีแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้
1) การรายงานผลการตรวจสอบสภาพปัญหาเหตุราํ คาญ ควรจะต้องระบุสาเหตุ และ ข้อเท็จจริงพร้อมทัง้ ข้อปฏิบตั ทิ ่ี
ต้องแก้ไขทีช่ ดั เจน โดยอาจทําเป็ นบันทึกผลการตรวจสอบ และให้ผูต้ รวจสอบและผูป้ ระกอบการ (ผูถ้ ูกร้องเรียน) ลงลายมือชื่อ
รับทราบ
2) ในกรณีสภาพปัญหาทีพ่ บไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ดาํ เนินการรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาในแต่ละกรณี เพือ่ ประสานงานในการตรวจสอบและระงับเหตุราํ คาญต่อไป
3) การรายงานผลต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ ให้รายงานโดยใช้บนั ทึกผลการตรวจสอบเบื้องต้นทีไ่ ด้สาํ เนาส่งให้ผูถ้ กู
ร้องเรียน เพือ่ ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ พิจารณาออกคําสัง่ ให้ผูถ้ ูกร้องเรียนดําเนินการแก้ไขต่อไป
4) การสรุปผลการตรวจสอบ ในกรณีมผี ูร้ อ้ งเรียนทีเ่ ป็ นทางการ ให้มกี ารแจ้งผูร้ อ้ งเรียนทราบผลการตรวจสอบ
5) การดําเนินการตรวจสอบเหตุรอ้ งเรียนทุกกรณี จะต้องมีการสรุปผลการดําเนินการทุกขัน้ ตอน เพือ่ รายงานให้กบั
ผูบ้ งั คับบัญชาทราบตามลําดับ
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กิจกรรม 12.2.2
การตรวจวิเคราะห์ดา้ นอนามัยสิ่ งแวดล้อมมีความสาคัญในการตรวจสอบเหตุราคาญอย่างไร
แนวตอบกิจกรรม 12.2.2
การตรวจวิเคราะห์ดา้ นอนามัยสิ่ งแวดล้อมมีความสาคัญในการตรวจสอบเหตุราคาญ ดังนี้
- ทาให้ได้ผลลัพธ์ของข้อมูลด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อมที่ใช้เป็ นหลักฐานสามารถอ้างอิงได้ตามกฎหมาย
- สามารถนาผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลไปใช้ในการเชื่อมโยงปัญหาจากสาเหตุสู่ผลกระทบที่เกิด
ขึ้นกับประชาชน
- เป็ นหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์ที่สามารถสร้างความเป็ นธรรม น่าเชื่อถือ และเป็ นที่ยอมรับต่อ
ประชาชน และสังคม
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ตอนที่ 12.3
การจัดการกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 12.3 แลว้ จึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่ อง
12.3.1 แนวทางการจัดการกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
12.3.2 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
12.3.3 การควบคุมกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ

แนวคิด
1. การจัดการกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพเป็ นหน้าทีโ่ ดยตรงของราชการส่วนท้องถิน่ เป็ นผูด้ าํ เนินการ
ภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.2535 โดยมีแนวทางการจัดการทีส่ าํ คัญประกอบไปด้วย
มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน ระบบเฝ้ าระวัง และ ระบบฐานขอ้ มูล
2. การจัดการกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพนอกจากแนวทางการจัดการแล้ วในการจัดการ
จาเป็ นต้ องมีความรู้ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ที่
สาคัญคือกฎกระทรวง เรื่ อง ควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560
และคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้ องกับกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
3. การควบคุมกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพเป็ นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สาคัญในการจัดการกิจการที่
เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ซึง่ ในการควบคุมกิจการจาเป็ นต้ องมีความเข้ าใจสภาพปั ญหาและ
สามารถระบุปัญหา/ผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากการประกอบกิจการ จากนั ้นจึงนาหลักวิชาการมา
ประยุกต์ใช้ ในการควบคุมปั ญหา

วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาตอนที่ 12.3 จบแลว้ นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายแนวทางการจัดการกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพได้
2. อธิบายหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพได้
3. อธิบายการควบคุมกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพได้

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม

12-35

เรื่องที่ 12.3.1
แนวทางการจัดการกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ
กิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ เป็ นกิจการทีก่ ระบวนการประกอบกิจการก่อให้เกิดมลพิษหรือสิง่ ทีท่ าํ ให้เกิดโรค ซึง่ เป็ น
อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผูป้ ฏิบตั งิ าน ประชาชน และสิง่ แวดลอ้ ม ดังนัน้ ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 จึงได้
กําหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในหมวด 7 เพือ่ ให้มกี ารจัดการและควบคุมในเรื่องนี้
ในปัจจุบนั ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการที่เป็ นอันตรายต่อ สุขภาพ พ.ศ.2558 มีรายชื่อกิจการที่ถูก
ประกาศให้เป็ นกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพจํานวนรวมทัง้ สิ้น 141 กิจการ โดยจัดแบ่งเป็ นกลุม่ ประเภทกิจการได้ 13 กลุม่
เนื่องจากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มีลกั ษณะกระจายอํานาจในการจัดการและควบคุม
ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นเป็ นผู ด้ าํ เนินการ โดยมีแนวทางการจัดการกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพที่สาํ คัญประกอบไปด้วย
มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน (Standard of Procedure) ระบบเฝ้ าระวัง (Surveillance System) และระบบฐานข้อมูล (Data Base)
มีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้

1. มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
มาตรฐานการปฏิบตั งิ านการจัดการและควบคุมกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพจัดทําขึ้น เพือ่ ให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมี
ระบบและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน เรื่องกระบวนงานการออกข้อกําหนดของท้องถิน่ และมาตรฐาน
การปฏิบตั งิ าน เรื่องกระบวนงานการออกใบอนุญาต/การกํากับดูแลการดําเนินกิจการ
1.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่ องกระบวนงานการออกข้ อกาหนดของท้ องถิน่
กระบวนงานการออกข้อกําหนดของท้องถิ่น เป็ นกระบวนการแรกที่สาํ คัญซึ่งราชการส่วนท้องถิ่น จําเป็ นต้องมีการ
ดําเนิน การเพื่อ ให้สามารถจัด การและควบคุม กิจการที่เป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพภายในท้อ งถิ่นหรือ พื้น ที่ท่ีรบั ผิด ชอบได้ โดย
มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน เรื่องกระบวนงานการออกข้อกําหนดของท้องถิน่ มีรายละเอียดขัน้ ตอนการดําเนินการดังนี้
1) การกาหนดผูร้ บั ผิดชอบ ในการดําเนินการต้องมีการกําหนดผูร้ บั ผิดชอบในการสํารวจและประเมินสภาพปัญ หาของ
ท้องถิน่ ทัง้ นี้อาจกําหนดในรูปคณะทํางานหรือบุคคลผูไ้ ด้รบั มอบหมายก็ได้
2) การสารวจและประเมินสภาพปัญหาอย่างรอบด้านและมีส่วนร่วมจากผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย ผูร้ บั ผิดชอบดําเนินการ
สํารวจและประเมินสภาพปัญหาหรือทีอ่ าจก่อให้เกิดปัญหาอย่างรอบด้านและมีส่วนร่วมจากผู ม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย โดยทําการเก็บ
รวบรวมและวิเ คราะห์ข อ้ มูลด้า นอนามัยสิ่งแวดลอ้ มให้ครอบคลุม กิจการที่เ ป็ น อันตรายต่ อสุ ภ าพ /กิจกรรมที่อาจก่ อ ให้เ กิด
ผลกระทบ และวิเคราะห์กลุม่ ผูท้ อ่ี าจได้รบั ผลกระทบทัง้ ทางตรงและทางอ้อม รวมถึงผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
ให้ครอบคลุมมากทีส่ ุด เพือ่ รับทราบปัญหาทีเ่ ป็ นจริงของท้องถิน่ นัน้
3) การคัดเลือกปัญหา/กิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ภายหลังจากการสํารวจและประเมินสภาพภายในท้องถิน่ ที่
รับผิดชอบแลว้ ในกรณีทพ่ี บว่ามีปญั หา/ กิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวนมาก ผูร้ บั ผิดชอบต้องพิจารณาว่า ควรกําหนด
ขอบเขตของกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพแบบทัง้ หมดหรือจําเป็ นต้องคัดเลือกปัญหา / กิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ โดย
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จัดลําดับความสําคัญของปัญหาทีต่ อ้ งการแก้ไขตามทีพ่ ระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุขได้ให้อาํ นาจในการออกข้อกําหนดของท้องถิน่
ไว้
4) การตรวจสอบบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เป็ นขัน้ ตอนที่นิติกรของราชการส่วนท้องถิ่นตรวจสอบบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายว่า มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้อาํ นาจในการออกข้อกําหนดของท้องถิ่นในเรื่องที่เป็ นปัญหาได้หรือไม่ จึงจําเป็ นต้อง
พิจารณาตีความบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายเสมอ ก่อนทีจ่ ะตราข้อกําหนดของท้องถิน่
5) การเสนอให้ความเห็นชอบในการยกร่ างข้อกาหนดของท้องถิน่ ผู ร้ บั ผิดชอบเสนอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ความ
เห็นชอบในการยกร่างข้อกําหนดของท้องถิ่น หากเจ้าพนักงานท้องถิน่ ไม่เห็นชอบเป็ นอันว่าการยกร่างข้อกําหนดท้องถิน่ ดังกล่าว
เป็ นอันยุตเิ รื่อง
6) การแต่ งตัง้ คณะกรรมการยกร่ างข้อกําหนดของท้องถิ่น กรณี ท่เี จ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบให้มีการยกร่ าง
ข้อกําหนดของท้องถิน่ ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ แต่งตัง้ คณะกรรมการยกร่างข้อกําหนดของท้องถิน่ เพือ่ ดําเนินการยกร่างข้อกําหนด
ของท้องถิ่น ทัง้ นี้องค์ประกอบของคณะกรรมการควรจะต้องมีนกั วิชาการ เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือบุคลากรที่มคี วามรู ท้ าง
วิชาการเรื่องนัน้ ๆ ด้วย
7) การดาเนิ นการยกร่ างข้อกาหนดของท้องถิน่ คณะกรรมการยกร่ างข้อกําหนดของท้องถิ่นดําเนินการยกร่ าง
ข้อกําหนดของท้องถิน่ ซึง่ ควรนําข้อมูลทีส่ าํ รวจได้จากขัน้ ตอน 2) มาประกอบการพิจารณาด้วย
8) การรับฟังความคิดเห็น/การประชาพิจารณ์ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิน่ อาจดําเนินการโดย 1) สํารวจความคิดเห็น
ของประชาชนเกี่ยวกับความต้องการในการแก้ปญั หา/กิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพนัน้ และความเห็นเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ของ
ร่างข้อกําหนดของท้องถิน่ ทีจ่ ะกําหนดให้ผูท้ เ่ี กี่ยวข้องปฏิบตั ิ 2) เปิ ดประชาพิจารณ์ โดยการจัดประชุมให้ประชาชนได้มสี ่วนร่วมใน
การเสนอความคิดเห็นและความต้องการเกี่ยวกับร่างข้อกําหนดของท้องถิน่ ทีไ่ ด้จดั ทําขึ้น
9) การพิจารณาร่างข้อกาหนดของท้องถิน่ ผูบ้ ริหารท้องถิน่ และสมาชิกสภาท้องถิน่ มีอาํ นาจในการเสนอร่างข้อกําหนด
ของท้องถิน่ เพือ่ ให้สภาท้องถิน่ พิจารณาข้อกําหนดของท้องถิน่ โดยพิจารณาเป็ น 3 วาระ คือ วาระรับหลักการ วาระแปรญัตติ และ
วาระให้ความเห็นชอบ หากสภาท้องถิน่ ไม่เห็นชอบ ร่างข้อกําหนดของท้องถิน่ นัน้ ก็เป็ นอันตกไป แต่ถ า้ เห็นชอบก็ดาํ เนินการตาม
ขัน้ ตอน 10) ต่อไป
10) การพิจารณาลงนามตราข้อกาหนดของท้องถิน่ ขัน้ ตอนนี้ข้นึ อยู่กบั ว่าเป็ นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิน่ หน่วยงานใด
เช่น กรณีเทศบาล เมือ่ สภาเทศบาลได้มมี ติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติ ในกรณีเทศบาลตําบล ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่าง
เทศบัญญัติไปยังนายอําเภอเพื่อส่งไปยังผู ว้ ่าราชการจังหวัดพิจารณา ในกรณี เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ให้ประธานสภา
เทศบาลส่งไปยังผูว้ ่าราชการจังหวัดพิจารณา กรณี องค์การบริหารส่วนตําบล เมือ่ สภาองค์การบริหารส่วนตําบล ได้มมี ติเห็นชอบ
ด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตําบลไปยังนายอําเภอพิจารณาลงนามให้ความเห็นชอบ เป็ นต้น
11) การประกาศใช้ขอ้ กาหนดของท้องถิน่ เมือ่ ข้อกําหนดของท้องถิน่ ได้มกี ารลงนามแลว้ ให้หน่วยราชการส่วนท้องถิน่
ประกาศใช้ เพือ่ ให้มผี ลใช้บงั คับในเขตท้องถิน่ นัน้ โดยกฎหมายได้กาํ หนดวิธีการไว้เพือ่ ให้มหี ลักประกันว่าได้ป ระกาศให้ประชาชน
ทราบเป็ นการทัวไปเรี
่ ยบร้อยแล ้ว เช่น การกําหนดให้ตอ้ งประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือกําหนดให้ตอ้ งติดประกาศโดยเปิ ดเผย
ณ สํานักงานของหน่วยราชการส่วนท้องถิน่ นัน้ เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 8 วัน หรือ 15 วัน หรือ 3 วัน แล้วแต่กรณี
12) การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ขอ้ กาหนดของท้องถิน่ เมื่อหน่ วยราชการส่วนท้องถิ่นได้มีการประกาศใช้บงั คับ
ข้อกําหนดของท้องถิน่ แล้ว ต้องดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้ กําหนดของท้องถิน่ เพือ่ ชี้แจงให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ
ถึงเนื้อหาสาระของข้อกําหนดของท้องถิน่ รวมทัง้ เหตุผลความจําเป็ นในการบังคับใช้ขอ้ กําหนดของท้องถิน่ ดังกล่าว
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1.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่ องกระบวนงานการออกใบอนุญาต/การกากับดูแลการดาเนินกิจการ
กระบวนงานการออกใบอนุ ญาต/การกํากับดูแลการดําเนินกิจการเป็ นอีกกระบวนการทีส่ าํ คัญซึง่ ราชการส่วนท้องถิน่ ใช้
ในจัดการและควบคุมกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพภายในท้องถิ่นหรือพื้นที่ทร่ี บั ผิดชอบ โดย มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน เรื่อง
กระบวนงานการออกใบอนุญาต/การกํากับดูแลการดําเนินกิจการมีรายละเอียดการดําเนินการดังนี้
1.2.1 กระบวนงานการออกใบอนุญาตการออกใบอนุญาตก่ อนประกอบกิจการ
การออกใบอนุ ญาตเป็ นมาตรการหนึ่งทีป่ ้ องกันมิให้กิจการต่างๆ เกิดขึ้นโดยปราศจากการจัดการและควบคุม ก่อนการ
ประกอบกิจการจึงจําเป็ นต้องได้รบั การตรวจสอบความเหมาะสมของการประกอบกิจการ เช่ น สถานที่ตงั้ โครงสร้าง อุปกรณ์
เครื่องมือ รวมทัง้ ระบบป้ องกันหรือบําบัดของเสีย เป็ นต้น ก่อนที่จะอนุ ญาตให้ดาํ เนินกิจการ ทัง้ นี้เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจหรือ
หลักประกันได้วา่ กิจการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน
กฎหมายกําหนดให้ ผูท้ ป่ี ระสงค์จะประกอบกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพทีต่ อ้ งมีการควบคุม ตามมาตรา 32 และตาม
ข้อกําหนดท้องถิน่ (มาตรา 32 (1)) ในลักษณะที่เป็ นการค้า จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุ ญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน่ ก่อน เมื่อเจ้า
พนักงานท้องถิน่ พิจารณาออกใบอนุญาตให้แล ้ว จึงจะประกอบกิจการได้ (มาตรา 33) หากประกอบกิจการโดยไม่มใี บอนุ ญาต อาจ
ได้รบั โทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ (มาตรา 71)
สําหรับขัน้ ตอนในการขอและพิจารณาใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพนัน้ มีดงั นี้
1) ให้ราชการส่วนท้องถิน่ ออกข้อกําหนดท้องถิน่ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขการขอ การออก และ
การต่อใบอนุญาต ตามมาตรา 54 ทัง้ นี้ ต้องไม่ขดั หรือแย้งกับพระราชบัญญัติ ฯ
2) ผูท้ ป่ี ระสงค์จะประกอบกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพยื่นคําขอรับใบอนุ ญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ พร้อม
ทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาต เช่น สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน แผนผังทีต่ งั้ สถานประกอบการ
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอืน่ ทีเ่ กี่ยวข้อง เป็ นต้น
3) เจ้าพนักงานท้องถิน่ ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ ดังนี้
- ตรวจสอบความถู กต้อ งครบถ้วนของเอกสารตามข้อ กํา หนดท้อ งถิ่น กรณี เ อกสารไม่ค รบถ้วน ให้
เจ้าหน้าทีแ่ จ้งขอเอกสารเพิม่ เติมภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คําขอ และผูย้ ่นื คําขอต้องส่งเอกสารเพิม่ เติมภายในเวลาทีก่ าํ หนด
หากผูย้ น่ื คําขอ ฯ ไม่สง่ ภายในกําหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การขอรับใบอนุญาต (มาตรา 56)
- ตรวจสอบสุ ข ลักษณะของสถานที่ ตามข้อ กํา หนดท้อ งถิ่น ประกอบด้วย 1) หลักเกณฑ์และเงื่อ นไข
เกี่ยวกับการดู แลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ท่ใี ช้ดาํ เนินกิจการ และ 2) หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกี่ยวกับมาตรการป้ องกัน
อันตรายต่อสุขภาพ
ในการตรวจสอบสุขลักษณะของสถานที่ เจ้าพนักงานท้องถิน่ อาจมอบให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือแต่งตัง้
คณะกรรมการเป็ นผูต้ รวจสอบก็ได้ และให้เสนอความเห็นต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่
4) เจ้าพนักงานท้องถิน่ จะพิจารณาข้อเสนอของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และออกคําสัง่ อนุญาต/ไม่อนุญาต กรณีท่ี
มีคาํ สังอนุ
่ ญาต ให้ออกใบอนุ ญาตตามแบบทีร่ าชการส่วนท้องถิน่ กําหนด โดยอาจระบุเงือ่ นไขให้ผูร้ บั ใบอนุญาตปฏิบตั ไิ ด้ดว้ ย แล้ว
ทําหนังสือแจ้งให้ผูย้ น่ื คําขอฯ มารับใบอนุญาตภายในเวลาทีก่ าํ หนด
กรณีทเ่ี จ้าพนักงานท้องถิน่ มีคาํ สังไม่
่ อนุญาต จะต้องดําเนินการ ดังนี้คือ
- ให้ทาํ หนังสือแจ้งให้ผูย้ น่ื คําขอฯ ทราบถึงเหตุผลทีพ่ จิ ารณาไม่อนุญาต เพือ่ เปิ ดโอกาสให้ผูย้ น่ื คําขอฯได้
โต้แย้งหรือแสดงหลักฐานเพิม่ ทัง้ นี้ตอ้ งโต้แย้งภายในระยะเวลาทีแ่ จ้งไว้ในหนังสือนัน้
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- กรณีทผ่ี ูย้ น่ื คําขอฯ มิได้โต้แย้ง ภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีคาํ สังไม่
่ อนุ ญาตเป็ น
หนังสือแจ้งผูย้ น่ื คําขอฯ อีกครัง้ หนึ่ง พร้อมแจ้งสิทธิการอุทธรณ์ให้ผูย้ น่ื คําขอฯ ทราบด้วย
- กรณีทผ่ี ูย้ ่นื คําขอฯได้โต้แย้งมา ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ พิจารณาคําโต้แย้งนัน้ หากเห็นด้วยกับคําโต้แย้ง
นัน้ และคําโต้แย้งนัน้ มีเหตุผลเพียงพอทีจ่ ะพิจารณาอนุญาตได้ ก็ให้ออกคําสัง่ อนุ ญาต แต่ถา้ พิจารณาแลว้ เห็นว่า คําโต้แย้งนัน้ ไม่มี
เหตุผลเพียงพอ เจ้าพนักงานท้องถิน่ ก็สามารถออกคําสังไม่
่ อนุญาตเป็ นหนังสือถึงผูย้ น่ื คําขอฯได้
5) การพิจารณาอนุญาต / ไม่อนุญาต ของเจ้าพนักงานท้องถิน่ จะต้องดําเนินการภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่
วันทีไ่ ด้รบั คําขอทีถ่ กู ต้องครบถ้วนสมบูรณ์ กรณีทจ่ี าํ เป็ นต้องขยายระยะเวลาดังกล่าว จะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผูย้ น่ื คํา ขอฯได้ทราบ
เหตุผลด้วย ซึง่ จะขยายเวลาได้ครัง้ ละไม่เกิน 15 วันและไม่เกิน 2 ครัง้ (มาตรา 56)
6) ใบอนุญาตทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตนิ ้ ี มีอายุ 1 ปี นับแต่วนั ทีอ่ อกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ของราชการส่วนท้องถิน่ ทีเ่ ป็ นผูอ้ อกใบอนุญาตนัน้ เท่านัน้ (มาตรา 55)
สรุปขัน้ ตอนการขออนุญาตประกอบกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพดังแสดงภาพที่ 12.3
1.2.2 กระบวนงานการกากับดูแลการดาเนินกิจการ
เมือ่ ได้รบั อนุญาตประกอบกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพแลว้ ผูไ้ ด้รบั อนุ ญาตต้องควบคุมดูแลให้กิจการของตนอยู่ใน
สภาพที่ถูกสุขลักษณะตามทีก่ าํ หนดไว้ในข้อกําหนดท้องถิ่น ได้แก่ การดู แลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ทใ่ี ช้ดาํ เนินกิจการ
และมาตรการป้ องกันอันตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรา 32 (2)
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เจ้าพนักงานท้องถิน่

ผูป้ ระสงค์จะประกอบกิจการทีเ่ ป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ

มอบ/แต่งตัง้

กรณีไม่ครบถ้วน
ตรวจสอบด้านเอกสาร

ส่งเพิม่
กรณีครบถ้วน

ตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
สุขลักษณะ

เปิ ดโอกาสให้
โต้แย้ง

หนังสือแจ้ง
แล ้วแต่กรณี

กรณีไม่ถกู ต้อง

กรณีทถ่ี กู ต้อง

เสนอความเห็น ต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคาํ สัง่

ไม่อนุญาต

อนุญาต / อนุญาตโดยมีเงือ่ นไข

ภาพที่ 12.3 ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
ที่มา : ปรับปรุ งจาก ศูนย์บริ หารกฎหมายสาธารณสุ ข กรมอนามัย. (2558)
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กฎหมายได้กาํ หนดแนวทางในการกํากับดูแลการดําเนินกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพไว้ดงั นี้
1) การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ
เป็ นมาตรการที่จะตรวจสอบเป็ นประจําทุกปี ว่ากิจการดังกล่าวยังคงมีสภาพที่ถูกต้องที่จะไม่ก่อให้เกิด
ปัญหามลพิษสิ่ง แวดล้อ มและเป็ นอันตรายต่ อ สุขภาพของผู ป้ ฏิบตั ิง านและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง ทัง้ นี้ ตามกฎหมาย
กําหนดให้ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการจากเจ้าพนักงานท้องถิน่ มีสทิ ธิประกอบกิจการได้เพียง 1 ปี เท่านัน้ (มาตรา 55
วรรค 1) และหากประสงค์จะประกอบกิจการนัน้ ต่อไปอีก จะต้องยื่นคําขอต่ออายุใบอนุ ญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน
วันทีใ่ บอนุญาตสิ้นอายุ (มาตรา 55 วรรค 2)
2) การสังให้
่ แก้ไขหรือปรับปรุงและให้หยุดดาเนินการ
เป็ นมาตรการกํากับดูแลกิจการที่ได้รบั อนุ ญาตแล้ว กล่าวคือ ถ้าปรากฏว่าผูด้ าํ เนินกิจการไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย ข้อกําหนดท้องถิ่น หรือคําสัง่ ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอาํ นาจออกคําสัง่ ให้แก้ไขหรือ
ปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าไม่แก้ไข เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็สามารถออกคําสัง่ ให้หยุดดําเนินกิจการนัน้ เป็ นการชัว่ คราว
ตามมาตรา 45 วรรคหนึ่งก็ได้ หรือจะใช้มาตรการการสัง่ พักใช้ใบอนุ ญาตก็ได้
3) การสังพั
่ กใช้ใบอนุญาต
เป็ นมาตรการควบคุ มผู ท้ ่ีได้รบั อนุ ญาตแล้ว ไม่ปฏิบตั ิหรือปฏิบตั ิไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อกําหนด
ท้องถิน่ หรือเงือ่ นไขที่ระบุไว้ในใบอนุ ญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอาํ นาจสัง่ พักใช้ใบอนุ ญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร
แต่ตอ้ งไม่เกิน 15 วัน (มาตรา 59) ซึง่ หมายความว่า ต้องหยุดกิจการเป็ นการชัว่ คราวนัน่ เอง
4) การสังเพิ
่ กถอนใบอนุญาต
เป็ นมาตรการทีห่ า้ มมิให้ประกอบกิจการเป็ นเวลาอย่างน้อย 1 ปี กล่าวคือ ผูท้ ่ถี ูกเพิกถอนจะขอใบอนุ ญาต
สําหรับกิจการที่ถูกเพิกถอนอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนด 1 ปี นับแต่วนั ถูกสัง่ เพิกถอน (มาตรา 62) ทัง้ นี้ เจ้าพนักงาน
ท้องถิน่ มีอาํ นาจสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตได้ หากเกิดกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้
- การไม่ปฏิบตั ิหรือปฏิบตั ิไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อกําหนดท้องถิ่น คําสัง่ ของเจ้าพนักงาน
ท้องถิน่ และเหตุนนั้ ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพหรือสภาวะความเป็ นอยู่ของประชาชน
- กรณีทเ่ี คยถูกพักใช้ใบอนุ ญาตตัง้ แต่ 2 ครัง้ ขึ้นไป และมีเหตุทจ่ี ะต้องถูกพักใช้อกี หมายความ
ว่า เมือ่ ถูกสัง่ พักใช้ครัง้ ที่ 3 จะสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตก็ได้หรือจะยังคงสัง่ พักใช้อกี ก็ได้
- กรณีท่ตี อ้ งคําพิพากษาถึงทีส่ ุดว่าได้กระทําผิดตามพระราชบัญญัตนิ ้ ี
สรุปแนวทางควบคุมกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ดังแสดงในภาพที่ 12.4
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ต้องขออนุญาต
ผู้ประกอบกิจการ

ต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่
ต้องขอต่ออายุใบอนุญาต
เป็ นประจําทุกปี
สังให้
่ แก้ไขปรับปรุงได้
ถ้าไม่แก้ไข

ต้องปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องตาม
พระราชบัญญัติ
กฎกระทรวง
ข้อกําหนดท้องถิน่
เงือ่ นไขในใบอนุญาต

ถ้ าไม่ปฏิบตั ิ
จพง.ท้ องถิ่น
มีอานาจ

สังให้
่ หยุดดําเนิน
กิจการชัว่ คราวได้

สังพั
่ กใช้ใบอนุญาตได้
ครัง้ ละไม่เกิน 15 วัน
ถูกพักใช้แล ้ว 2 ครัง้
และถูกพักใช้อกี
สังเพิ
่ กถอบ
ใบอนุญาตได้

ในกรณี

ต้องคําพิพากษา
ว่าผิด
เกิดอันตราย
ร้ายแรงต่อสุขภาพ

ผูถ้ กู เพิกถอนห้ามทํากิจการ
นัน้ จนกว่าจะพ้น 1 ปี
ภาพที่ 12.4 แนวทางการควบคุมกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
ที่มา: ปรับปรุ งจาก ศูนย์บริ หารกฎหมายสาธารณสุ ข กรมอนามัย. (2558)

2. ระบบเฝ้าระวัง
ระบบการเฝ้ าระวังเป็ นเครื่องมือหนึ่ง ทีใ่ ช้ในการดําเนินการจัดการกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ โดยการติดตาม
การเฝ้ าคุมสิง่ คุกคาม ปัญหา และผลกระทบต่อสุขภาพทีเ่ กิดจากกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง โดย
อาศัยกระบวนการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ แปรผลข้อมูล และการรายงานชี้ประเด็นความเสีย่ ง เพือ่ เป็ นแนวทางในการกําหนด
มาตรการแก้ไขปัญหา
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ระบบเฝ้ าระวังมีประโยชน์อย่างมากต่อราชการส่วนท้องถิน่ เนื่องจากทําให้ผูป้ ฏิบตั ิงานได้ทราบถึง แนวโน้มสถานการณ์
หรือสภาพของปัญหาทีเ่ กิดขึ้นในพื้นทีร่ บั ผิดชอบได้อย่างถูกต้อง โดยพื้นทีท่ แ่ี ตกต่างกัน ย่อมมีความแตกต่างในเรื่องของปัญหาที่
เกิดขึ้นหรือแม้แต่ ประเภทของกิจการที่เป็ นอันตรายต่ อสุขภาพที่แตกต่างกัน ดังนัน้ การเฝ้ าระวังปัญหาในแต่ ละพื้นที่จึงไม่
เหมือนกัน ขึ้นกับสภาพ ลักษณะของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามระบบเฝ้ าระวัง จะทําให้ผูป้ ฏิบตั ิงานมีแนวทางใน
การกําหนดแผนและนโยบายในการควบคุมกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นทีร่ บั ผิดชอบ ได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
ในการทํางาน
ระบบเฝ้ าระวังกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพของราชการส่วนท้องถิน่ ประกอบด้วย 2 ขัน้ ตอนคือขัน้ ตอนการพัฒนา
และขัน้ ตอนเผ้าระวัง
2.1 ขั้นตอนการพัฒนา ขัน้ ตอนการพัฒนาประกอบด้วยขัน้ ตอนการดําเนินการดังนี้
2.1.1 กาหนดนโยบาย/พันธกิจ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบเฝ้าระวังกิจการที่เป็ นอันตรายต่ อสุขภาพ
เนื่องจากการเฝ้ าระวังกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพเป็ นมาตรการสําคัญในการควบคุมปัญหามลพิษทีอ่ าจเกิดขึ้นในพื้นที่ ดังนัน้
ผูบ้ ริหารของหน่วยงานต้องกําหนดนโยบายในการดําเนินการเฝ้ าระวังกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีย่ ดึ ถือปฏิบตั ิ
ร่วมกันในภาพรวมขององค์กร
2.1.2 กาหนดที มงานหรื อผู้รับผิ ดชอบภายในหน่ วยงาน และหน่ วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้ อง ผูบ้ ริหาร
จําเป็ นต้องกําหนดทีมงาน หรือผูร้ บั ผิดชอบโครงการเฝ้ าระวังกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพทีช่ ดั เจน เพือ่ ให้สามารถติดตามงาน
กําหนดแผนงาน และพัฒนารูปแบบของการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
2.1.3 จัดทาฐานข้ อมูลกิจการที่เป็ นอันตรายต่ อสุขภาพในพืน้ ที่รับผิดชอบ เจ้าหน้าทีผ่ ูร้ บั ผิดชอบโครงการ
เฝ้ าระวังกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ จําเป็ นต้องทําการสํารวจข้อมูลทัวไปและจํ
่
านวนกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่
โดยจัดทําเป็ นทะเบียนให้เป็ นระบบ โดยกําหนดรูปแบบการรายงานให้มหี วั ข้อ ดังนี้
- ประเภทของสถานประกอบกิจการทีอ่ ยู่ในพื้นทีร่ บั ผิดชอบ
- ชื่อ ทีอ่ ยู่ ของสถานประกอบกิจการ
- จํานวนสถานประกอบกิจการแยกตามประเภท
- ปัจจัยเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึ้นจากสถานประกอบกิจการ
- ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการได้รบั ผลกระทบต่อสุขภาพจากสถานประกอบกิจการ
2.2 ขั้นตอนการเฝ้ าระวัง ภายหลังจากการดําเนินการขัน้ ตอนการพัฒนาแลว้ ขัน้ ตอนต่อไปคือขัน้ ตอนการเข้าระวังซึง่
ประกอบด้วยขัน้ ตอนการดําเนินการดังนี้
2.2.1 กาหนดประเภทของกิ จการที่ เป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพที่ ต้องการเฝ้ าระวังในพื น้ ที่ เมื่อดําเนินการ
สํารวจข้อมูลสถานประกอบกิจการในพื้นที่แลว้ ทําการจัดลําดับความสําคัญของความเสีย่ งของแต่ละสถานประกอบกิจการ โดย
พิจารณาจากความรุนแรง ความถีแ่ ละระยะเวลา ของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทีอ่ ยู่บริเวณใกลเ้ คียง และกิจการ
ทีก่ ่อให้เกิดปัญหาเหตุราํ คาญ
2.2.2 รวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับประเภทของกิจการที่เป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพที่ต้องการเฝ้ าระวังใน
พืน้ ที่เจ้าหน้าทีท่ าํ การรวบรวมข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับประเภทของสถานประกอบกิจการดังกล่าว จากข้อมูลทีม่ อี ยู่เดิมหรือสํารวจใหม่
โดยแบ่งเป็ นข้อมูลด้านสิง่ แวดล ้อมและข้อมูลด้านสุขภาพ มีรายละเอียด ดังนี้
1) ข้อมูลด้านสิง่ แวดล ้อม
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ศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานอืน่ ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อมจังหวัด เป็ นต้น
ข้อมูลทางเคมีเกี่ยวกับสารมลพิษ อันตรายจากการได้รบั สาร ระดับการได้รบั สารเคมีทก่ี ่อให้เกิดพิษ
ต่อร่างกาย โดยสามารถสืบค้นจาก SDS ( Safety Data Sheet) หรือ U.S.EPA หรือ OSHA เป็ นต้น ตัวอย่างข้อมูลทีต่ อ้ งการ
เช่น ค่า Odor Threshold Limit ค่า TWA ค่ามาตรฐานทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ ของประเทศไทย และต่างประเทศ เป็ นต้น
ข้อมูลจากการลงพื้นทีเ่ พือ่ เก็บข้อมูล ได้แก่ การสํารวจข้อมูลโดย Walk through survey การติดตัง้
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในพื้นทีต่ ่าง ๆ อย่างต่อเนื่องทุกเดือนหรือทุก 2 เดือน เป็ นต้น เพือ่ เก็บตัวอย่าง แนวโน้มการเกิดปัญหา
ระดับความเป็ นอันตรายในแต่ละช่วงวัน เดือน ปี หรือช่วงฤดูกาลใด
2) ข้อมูลด้านสุขภาพ
ข้อมูลอัตราการเจ็บป่ วย ตาย พิการของประชาชนในพื้นทีย่ อ้ นหลัง 3–5 ปี และการเก็บข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่องเป็ นประจําทุกเดือน ปี หรือช่วงฤดูกาลต่าง ๆ
กําหนดรูปแบบการรายงานข้อมูลสุขภาพจากสถานพยาบาลภาครัฐในพื้นทีส่ ูส่ ว่ นกลาง
การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างราชการส่วนท้องถิน่ กับสถานรักษาพยาบาลในพื้นที่ เพือ่
ร่วมกันรายงานข้อมูลด้านสุขภาพ
2.2.3 วิเคราะห์ แปลผลข้ อมูล การวิเคราะห์ แปลผลข้อมูล โดยการใช้หลักระบาดวิทยา ได้แก่ การนําข้อมูลด้าน
สิง่ แวดล ้อมทีเ่ ก็บอย่างต่อเนื่อง และข้อมูลด้านสุขภาพจากสถานพยาบาลต่าง ๆ ในพื้นที่ พิจารณาประเด็นดังนี้
1) ความสัมพันธ์เชื่อมโยงให้เห็นระดับอันตราย สาเหตุของปัญหาสิง่ แวดล ้อม กับปัญหาสุขภาพของประชาชนใน
พื้นที่ โดยข้อมูลทีน่ าํ มาวิเคราะห์จะทําให้เห็นแนวโน้มของสภาพปัญหาในแต่ละช่วงเดือน และปี
2) ช่วงเวลาของการเกิดมลพิษ แล ้วพบว่ามักเกิดขึ้นบ่อยทีส่ ุด
3) ความถีข่ องการเกิดมลพิษ
4) ความรุนแรงของการเกิดมลพิษในช่วงเวลาต่าง ๆ
5) กลุม่ ประชากรแยกตาม ช่วงอายุ เพศ กลุม่ ประชาชนทีม่ โี รคประจําตัว และในพื้นทีท่ เ่ี กิดปัญหามลพิษ
2.2.4 รายงานข้ อมูล และการเผยแพร่ ประชาสั มพันธ์ ข้อมูล เมือ่ ได้ขอ้ มูลจากการวิเคราะห์ เจ้าหน้าทีต่ อ้ งทํา
รายงานสรุปข้อมูลการเฝ้ าระวังกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพเสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชา และเข้าสู ่ระบบการรายงานผล โดยจัดทํา
เป็ นรูปแบบรายงาน พร้อมทําการประชาสัมพันธ์ให้กบั ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่ ทราบ
2.2.5 กาหนดแนวทางการแก้ ไขปั ญหา ขัน้ ตอนนี้ราชการส่วนท้องถิน่ ต้องกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่
มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาทีเ่ กิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาทีท่ ราบแล ้วว่าน่าจะเป็ นสาเหตุทท่ี าํ ให้ประชาชนในพื้นทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
มากทีส่ ุด
1) ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แนวทางการแก้ไขปัญหาเช่น
- การอบรมให้ความรูก้ บั ประชาชนในการรูส้ ทิ ธิ ช่องทางร้องเรียน รวมทัง้ การป้ องกันตนเองเบื้องต้น จาก
มลพิษทีม่ าจากกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
- การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอัน ตรายส่วนบุค คลที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา สํา หรับแจกจ่ายกับ
ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ และมีการแนะนําวิธีการใช้อปุ กรณ์ดงั กล่าวให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) การควบคุมแหล่ง/สถานประกอบการทีก่ ่อให้เกิดมลพิษ แนวทางการแก้ไขปัญหาเช่น
- การกําหนดแผนการตรวจตรา สถานประกอบกิจการในพื้นทีท่ กุ เดือน
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- การปรับปรุงกระบวนการผลิตของสถานประกอบกิจการในพื้นทีใ่ ห้ได้มาตรฐาน
- การอบรมผูป้ ระกอบกิจการในพื้นทีใ่ ห้มคี วามรู ้ ตระหนักถึงปัจจัยเสีย่ งหรือผลกระทบทีเ่ กิดจากการ
ประกอบกิจการ และต้องกําหนดนโยบายการซ่อมบํารุง ปรับปรุง ซ่อมแซมเครื่องจักร ระบบการผลิตให้มปี ระสิทธิภาพ ไม่ให้
ก่อให้เกิดปัญหาสิง่ แวดล ้อม
3) การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ แนวทางการแก้ไขปัญหาเช่น
- การจัดอบรมเผยแพร่ความรูใ้ ห้กบั เจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานในพื้นที่
- การพัฒ นาระบบการเตือ นภัย หรือ ระบบการรับ แจ้งข้อ ร้อ งเรียนในหลายรู ปแบบให้เ พียงพอและ
ครอบคลุมทุกพื้นที่
- การจัดเตรียมงบประมาณประจําปี ให้เพียงพอสําหรับการส่งเสริม การป้ องกัน การรักษาพยาบาลและ
การฟื้ นฟูสภาพความเจ็บป่ วยของประชาชน
- การผลิตสือ่ ข้อมูลทางวิชาการสําหรับเผยแพร่ให้ความรูใ้ นการป้ องกันตัวเอง และการแก้ไขปัญหาแก่
ประชาชน เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ และผูป้ ระกอบกิจการ
- การบังคับใช้กฎหมาย การออกกฎหมาย หลักเกณฑ์ หรือมาตรการด้านต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่ ควบคุมผูป้ ระกอบกิจการ

3 ระบบฐานข้ อมูล
การจัดทําฐานข้อมูลในพื้นทีเ่ ป็ นสิง่ ทีม่ คี วามสําคัญอย่างมาก เนื่องจากจะทําให้หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบได้ทราบถึงสถานการณ์
ทีเ่ กิดขึ้นในพื้นทีอ่ ย่างต่อเนื่องโดยทัวไปการจั
่
ดทําฐานข้อมูลกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ควรกระทําเป็ นประจําทุกเดือน จะทํา
ให้ได้ขอ้ มูลทีม่ คี วามละเอียด สามารถพิจารณาแนวโน้มหรือความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึ้นในแต่ละเดือนได้ชดั เจน ซึง่ ข้อมูลสถิติ
ประจําเดือนจะถูกรวบรวมนํามาจัดทําเป็ นรายงานสรุปสถานการณ์ดา้ นอนามัยสิ่งแวดลอ้ มประจําปี ในแต่ละพื้นที่ รายงานสรุป
ดังกล่าวเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ในการนําข้อมูลของแต่ละพื้นที่ มาพัฒนางานด้านต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องต่อไป
แนวทางการจัดการกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพทีก่ ล่าวถึงข้างต้นเป็ นแนวทางการจัดการภายใต้พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 เท่านัน้ ซึง่ ในภาพรวมแล ้วกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพบางประเภท บางขนาดของกิจการอาจเข้าข่ายตาม
กฎหมายฉบับอื่นด้วย ยกตัวอย่างเช่น กิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพบางประเภท บางขนาดอาจเข้าข่ายตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน ดังนัน้ จึงต้องถูกควบคุ มด้วย พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ด้วย กิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพบางประเภท
บางขนาดอาจเข้าข่ายตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมดังนัน้ จึงต้องถูกควบคุมด้วย พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ด้วยเป็ นต้น
ดังนัน้ แนวทางในการจัดการและควบคุมกิจการอาจมีความแตกต่างกันไปอยู่บา้ งแล ้วแต่หน่วยงานทีบ่ งั คับใช้กฎหมายเหล่านัน้
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กิจกรรม 12.3.1
1. แนวทางการจัดการกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพที่สาคัญประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
2. ระบบเฝ้ า ระวัง กิ จการที่ เ ป็ นอัน ตรายต่ อ สุ ขภาพคื อ อะไร และมี ข้ น
ั ตอนการเฝ้ า ระวัง
อย่างไร
แนวตอบกิจกรรม 12.3.1
1. แนวทางการจัดการกิ จการที่ เป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพที่ สาคัญประกอบไปด้วย มาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงาน (Standard of Procedure) ระบบเฝ้าระวัง (Surveillance System) และ ระบบฐานข้อมูล (Data Base)
2. ระบบการเฝ้ าระวังเป็ นเครื่ องมื อหนึ่ ง ที่ ใช้ในการดาเนิ นการจัดการกิ จการที่ เป็ นอันตรายต่ อ
สุ ขภาพ โดยการติดตาม การเฝ้าคุมสิ่ งคุกคาม ปั ญหา และผลกระทบต่อสุ ขภาพที่เกิดจากกิจการที่เป็ นอันตรายต่อ
สุ ขภาพอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง โดยอาศัยกระบวนการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ แปรผล ข้อมูล และการ
รายงานชี้ประเด็นความเสี่ ยง เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดมาตรการแก้ไขปัญหามีข้ นั ตอนการเฝ้าระวังดังนี้
- กาหนดประเภทของกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพที่ตอ้ งการเฝ้าระวังในพื้นที่
- รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเภทของกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพที่ตอ้ งการเฝ้าระวังในพื้นที่
- วิเคราะห์ แปลผลข้อมูล
- รายงานข้อมูล และการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
- กาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา
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เรื่องที่ 12.3.2
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ
การจัดการกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพนอกจากแนวทางการจัดการทีก่ ล่าวถึงในเรื่องที่ 12.3.1แลว้ ในการจัดการ
จําเป็ นต้องมีความรูเ้ กี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพซึง่ มีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้

1 กฎกระทรวง เรื่ อง ควบคุมสถานประกอบกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ พ.ศ. 2560
ในปัจจุบนั สถานประกอบกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพได้นาํ เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า
หรือบริการ อันอาจก่อผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกลเ้ คียง และผู ป้ ฏิบตั ิงานได้ ดังนัน้ กระทรวง
สาธารณสุ ขได้ออกประกาศกระทรวง เรื่อง ควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ พ.ศ. 2560 เพื่อปรับปรุง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพทีป่ ระกอบกิจการเชิงพาณิ ชย์ให้
ดําเนินการป้ องกันและควบคุมดูแลสถานประกอบกิจการให้เหมาะสมและไม่สร้างผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย โดยคณะกรรมการ
สาธารณสุขจะเสนอแนะหลักเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่ หมาะสม แก่รฐั มนตรีเพือ่ ประกาศเพิม่ เติม และประกาศในราชกิจจานุบกษา
กฎกระทรวงฉบับนี้มีผลบังคับใช้กบั ผู ด้ าํ เนิ นกิจการในสถานประกอบกิจการประเภทที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้ออก
ข้อกําหนดของท้องถิน่ กําหนดให้เป็ นกิจการทีต่ อ้ งควบคุมและมีผลใช้บงั คับในท้องถิน่ นัน้ แลว้ รวมทัง้ ยังกําหนดให้สถานประกอบ
กิจการทีต่ งั้ อยู่ในเขตที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บงั คับ หรือสถานประกอบ
กิจการใดทีเ่ ข้าข่ายเป็ นโรงงาน หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอนั ตราย จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ และ
กฎหมายอืน่ ทีเ่ กี่ยวข้องด้วยแล ้วแต่กรณี
นอกจากนี้คาํ ว่า “สถานประกอบกิจการ” ตามกฎกระทรวงฉบับนี้ หมายความถึงสถานทีท่ ใ่ี ช้ในการประกอบกิจการทีเ่ ป็ น
อันตรายต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.
2535
สาระสําคัญของกฎกระทรวงฉบับนี้คือการกําหนดให้สถานประกอบกิจการต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามค่ ามาตรฐานมลพิษ
ทางเสียง มลพิษทางอากาศ มลพิษทางนํา้ มลพิษทางแสง มลพิษทางความร้อน และมลพิษทางความสัน่ สะเทือน ที่รฐั มนตรี
ประกาศค่ามาตรฐานมลพิษ ซึง่ ค่ามาตรฐานมลพิษดังกล่าวจะมีการนําค่ามาตรฐานมลพิษของกฏหมายฉบับบอื่นมาพิจารณาด้วย
(ข้อ 3 ของกฎกระทรวงฯ) และสถานประกอบกิจการใดที่จาํ เป็ นจะต้องมีมาตรการในการควบคุม กํากับ ดู แลกิจการ หรือ
ดําเนินการใดๆ ที่ตอ้ งมีรายละเอียดทางเทคนิค วิชาการ หรือจําเป็ นต้องมีการดําเนินการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รัฐมนตรี
สามารถออกประกาศโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข ให้สถานประกอบกิจการนัน้ ปฏิบตั ิตาม ได้ทนั ที (ข้อ 4 ของ
กฎกระทรวงฯ) ทํา ให้การควบคุ ม สถานประกอบกิจการที่เ ป็ น อัน ตรายต่ อ สุ ข ภาพสามารถกระทํา ได้อ ย่า งรวดเร็ ว สามารถ
ปรับเปลีย่ นให้สอดคล ้องกับการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีและการเปลีย่ นแปลงทางสังคมได้เป็ นอย่างดี
การควบคุม สถานประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ นอกจากจะต้องควบคุมมลพิษต่ างๆ ให้เป็ นเป็ นตามค่ า
มาตรฐานทีร่ ฐั มนตรีประกาศแล ้ว กฏกระทรวงฉบับบนี้ยงั ได้กล่าวถึง หลักเกณฑ์ของสถานทีต่ งั้ ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล
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ของสถานประกอบกิจการแลว้ ยังครอบคลุมถึงการดําเนินการด้าน อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการป้ องกันเหตุราํ คาญ ที่
เกิดจากการประกอบกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพไว้ดงั นี้
1.1 สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุ ขาภิบาล (หมวด 1 ของกฎกระทรวงฯ)
1) สถานประกอบกิจการต้องตัง้ อยู่ห่างจาก ศาสนสถาน โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา สถานเลี้ยงเด็ก สถาน
ดูแลผูส้ ู งอายุหรือผูป้ ่ วยพักฟื้ นหรือผูพ้ กิ าร หรือสถานทีอ่ ่นื ใดทีต่ อ้ งมีการคุม้ ครองสุขภาพของประชาชนเป็ นพิเศษ และจะต้องไม่
ตัง้ อยู่ในระยะที่อาจส่งผลกระทบต่ อสุ ขภาพอนามัยของประชาชน หรือจะต้องจัดให้มีระบบป้ องกัน ผลกระทบต่ อสุขภาพของ
ประชาชนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ตามลักษณะและประเภทของสถานประกอบกิจการ และรัฐมนตรีอาจกําหนดสถานทีอ่ ่นื เพิ่ม เติมและ
อาจกําหนดระยะห่าง และระบบป้ องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเพิม่ เติมได้ แต่จะไม่ครอบคลุมถึงสถานประกอบกิจการ
ทีเ่ ป็ นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
2) อาคารของสถานประกอบกิจการต้องมีความมัน่ คง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุ ญาตได้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลกั ษณะเป็ นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง ทัง้ นี้ ต้องไม่มสี ง่ิ กีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีป้ายหรือ
เครื่องหมายแสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมือ่ ระบบไฟฟ้ าปกติขดั ข้อง
3) ต้องจัดให้มรี ะบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายอืน่ ทีเ่ กี่ยวข้อง
4) ต้องมีหอ้ งนํา้ และห้องส้วม ตามแบบและจํานวนทีก่ าํ หนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมาย
อืน่ ทีเ่ กี่ยวข้องและมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพทีถ่ กู สุขลักษณะเป็ นประจําทุกวัน
5) ต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยทีถ่ กู สุขลักษณะ ดังนี้
5.1) มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับทีเ่ หมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย รวมทัง้ มี
การทําความสะอาดภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับ และบริเวณทีเ่ ก็บภาชนะนัน้ อยู่เสมอ
5.2) ในกรณีท่มี ีการกําจัดเอง ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้องดําเนินการให้
ถูกต้องตามข้อกําหนดของท้องถิน่ นัน้
5.3) กรณี ท่มี มี ูลฝอยที่ปนเปื้ อนสารพิษ หรือวัตถุอนั ตราย หรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
หรือมีผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อม จะต้องดําเนินการตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
6) ต้องดูแลไม่ให้มนี าํ้ ท่วมขัง ในบริเวณสถานประกอบกิจการ และต้องมีการระบายนํา้ หรือดําเนินการอย่างหนึ่ง
อย่างใดด้วยวิธรทีเ่ หมาะสมเพือ่ ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญหรือเป็ นอันตรายต่อสุขภาพแก่ประชาชนในบริเวณใกลเ้ คียง และ
หากสถานประกอบกิจการนัน้ อยู่ภายใต้ขอ้ บังคับของกฏหมายว่าด้วยโรงงานหรือกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิง่ แวดลอ้ มแห่งชาติ สถานประกอบกิจการนัน้ ๆ ก็ตอ้ งปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของกฏหมายดังกล่าวด้วย และหากสถานประกอบ
กิจการใดทีร่ ฐั มนตรีกาํ หนดให้ตอ้ งมีบอ่ ดักไขมัน
7) ต้องมีการป้ องกัน และกํา จัดแมลงและสัตว์ท่ี เป็ นพาหะของโรคติดต่ อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตาม
หลักเกณฑ์ทร่ี ฐั มนตรีประกาศ
8) หากสถานประกอบกิจการมีโรงอาหารหรือห้องครัวทีจ่ ดั ไว้สาํ หรับการประกอบอาหาร การปรุงอาหาร การสะสม
อาหารสําหรับคนงาน ต้องมีการดําเนินการให้ถกู ต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารและข้อกําหนดของท้องถิน่ นัน้
9) ต้องจัดวางสิง่ ของให้เป็ นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย เป็ นสัดส่ วน และต้องรักษาความสะอาดให้ถูกต้องตาม
สุขลักษณะและอนามัย เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดเหตุราํ คาญหรือเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ

12-48

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม

10) ต้องจัดให้มนี าํ้ ดื่มสะอาดที่มคี ุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพนํา้ บริโภคของกรมอนามัยสําหรับผู ฏ้ ิบตั ิงานอย่าง
เพียงพอทุกวัน และภาชนะรองรับนํา้ ดื่มต้องมีความสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้ อน และสถานที่ตงั้ จุดบริการนํา้ ดื่มต้องปลอดภัย
ปราศจากสิ่งที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้ อน และลักษณะการนํานํา้ มาดื่มต้องไม่ก่อให้เกิ ดการปนเปื้ อนจากสิง่ สกปรกหรือสิ่งทีเ่ ป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ
11) ต้องจัดให้มนี าํ้ ใช้ท่มี คี ุณภาพและปริมาณเหมาะสมต่อการประกอบกิจการนัน้ ๆ แต่ทงั้ นี้ไม่รวมถึงนํา้ ที่ใช้ใน
กระบวนการผลิต
1.2 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการป้ องกันเหตุราคาญ (หมวด 2 ของกฎกระทรวงฯ)
1) ต้อ งมีม าตรการความปลอดภัยในการทํา งานและปฏิบตั ิให้เ ป็ น ไปตามกฎหมายว่า ด้วย ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล ้อมในการทํางาน และกฎหมายอืน่ ทีเ่ กี่ยวข้อง
2) สถานประกอบกิจการทีม่ กี ารดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุอนั ตรายต้องจัดให้มสี ถานทีท่ ป่ี ลอดภัยสําหรับเก็บรักษา
วัตถุอนั ตราย หรือสิ่งของที่อาจก่ อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภยั ได้ง่าย ไว้ดดยเฉพาะตามกฏหมายว่าด้วยวัตถุอนั ตราย และ
กฏหมายอืน่ ทีเ่ กี่ยวข้อง
3) สถานประกอบกิจการใดทีผ่ ู ป้ ฏิบตั ิงานอาจสัมผัส หรือเปรอะเปื้ อนจากสารเคมี วัตถุอนั ตรายหรือสิง่ อื่นใดอัน
อาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ สถานประกอบกิจการนัน้ ต้องจัดให้มที อ่ี าบนํา้ ฉุกเฉิน ทีล่ า้ งตาฉุกเฉิ นตามความจําเป็ นและเหมาะสม
กับคุณสมบัติของสารเคมี วัตถุอนั ตราย หรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ และขนาดของการประกอบกิจการตามที่
กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยวัตถุอนั ตราย และกฎหมายอืน่ ทีเ่ กี่ยวข้อง
4) อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรทีต่ อ้ งใช้ในสถานประกอบกิจการต้องมีสภาพทีป่ ลอดภัยสําหรับการใช้ และ
ต้องติดตัง้ ในลักษณะทีแ่ ข็งแรง มัน่ คง และปลอดภัย โดยมีระบบป้ องกันอันตรายทีพ่ ร้อมใช้งาน และป้ ายคําเตือนหรือคําแนะนํา
ในการป้ องกันอันตรายจากอุปกรณ์ เครื่องมือหรือเครื่องจักรนัน้ นอกจากนี้ การจัดวางหรือจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือ
เครื่องจักรต้องเป็ นระเบียบไม่กีดขวางทางเดินและการปฏิบตั ิงาน และต้องมี การดูแล ตรวจสอบและบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี
ตลอดเวลา
5) สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มกี ารตรวจสุ ขภาพตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอ้ มในการทํา งาน และหากมีเ หตุจาํ เป็ น เพื่อ คุ ม้ ครองสุ ข ภาพของผู ป้ ฏิบตั ิงานหรื อ ผู ท้ ่ีอ าจได้ร บั ผลกระทบจาก
ผูป้ ฏิบตั งิ าน ให้รฐั มนตรีประกาศหลักเกณฑ์ในการตรวจสุขภาพผูป้ ฏิบตั งิ านเพิม่ เติมได้
6) สถานประกอบกิจการใดทีก่ ารประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ มลพิษทางนํา้
มลพิษทางแสง มลพิษทางความร้อน มลพิษทางความสัน่ สะเทือน ของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอนั ตรายจะต้อง
ดําเนินการควบคุมและป้ องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็ นเหตุราํ คาญหรือ อาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพของผู ป้ ฏิบตั ิ งานและผู อ้ ยู่
อาศัยบริเ วณใกลเ้ คี ยง หรือ ผู ท้ ่ีตอ้ งประสบกับเหตุนนั้ ๆ และในกรณี ท่มี ีเหตุอ นั ควร รัฐมนตรีสามารถออกประกาศกํา หนด
หลักเกณฑ์ในการควบคุมและป้ องกันไม่ให้ผลกระทบนัน้ กลายเป็ นเหตุราํ คาญหรืออาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพของผูป้ ฏิบตั ิงานและ
ผูอ้ ยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง หรือผูท้ ต่ี อ้ งประสบกับเหตุนนั้ ได้
1.3 บทเฉพาะกาล
ในระหว่างทีย่ งั ไม่มปี ระกาศของรัฐมนตรีเพือ่ กําหนดหลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวงนี้ในเรื่องใด ให้ราชการส่วนท้องถิน่ นํา
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการตามกฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวห้องมาปรับใช้ จนกว่าจะมีประกาศที่
ออกตามกฏกระทรวงนี้ใช้บงั คับ และสถานประกอบกิจการใดๆ ที่ตงั้ ขึ้นก่อนวันที่กฏกระทรวงนี้มผี ลบังคับใช้ ต้องดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขให้เป็ นไปตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวงนี้ภายใน หนึ่งปี นบั ตัง้ แต่วนั ทีก่ ฎกระทรวงนี้มผี ลบังคับใช้
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จากกฎกระทรวงทีก่ ล่าวถึงข้างต้น ได้กล่าวการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ นอกจากจะต้อง
ควบคุมมลพิษต่างๆ ให้เป็ นเป็ นตามค่ามาตรฐานทีร่ ฐั มนตรีประกาศแล ้ว กฏกระทรวงฉบับบนี้ยงั ได้กล่าวถึง หลักเกณฑ์ของสถาน
ทีต่ งั้ ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาลของสถานประกอบกิจการแลว้ ยังครอบคลุมถึงการดําเนินการด้าน อาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย และการป้ องกันเหตุราํ คาญ ตามที่รฐั มนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข ออกประกาศที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพทีก่ าํ หนด
ขึ้นเป็ นการเฉพาะให้สอดคล ้องในแต่ละประเภทกิจการอีกด้วย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพมีอยู่จาํ นวน
มาก ดังนัน้ คําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข อาจยังไม่ครอบคลุมทุกกิจการ รวมถึงรายละเอียดเนื้อหาสาระของคําแนะนํา
แต่ ละฉบับมีเนื้อหาค่ อนข้างมากในที่น้ ี จึงไม่ขอกล่าวถึง แต่ สามารถสืบ ค้นเพิ่มเติมได้จากทางเว็บไซท์ ศู นย์บริหารกฏหมาย
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขได้ โดยในเว็บไซท์ดงั กล่าวสามารถสืบค้นคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข ในเรื่องต่างๆ
ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบนั และจะขอยกตัวอย่างเฉพาะรายชื่อคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น
- ฉบับที่ 4/2542 เรื่อง การควบคุมกิจการทีเ่ กี่ยวกับการใช้สารโปตัสเซียมคลอเรท
- ฉบับที่ 1/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข การจัดตัง้ สถานประกอบกิจการนวดทัวไป
่
- ฉบับที่ 2/2543 เรื่องหลักเกณฑ์ มาตรฐานการควบคุมกิจการการสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอืน่
- ฉบับที่ 3/2545 เรื่องมาตรการป้ องกันอันตรายต่อสุขภาพของคนงานในเรื่องอุปกรณ์ปกป้ องทางเดินหายใจในสถาน
ประกอบกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกับฝ้ าย
- ฉบับที่ 1/2547 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลาหรือแพปลา
- ฉบับที่ 3/2547 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการการระเบิด การโม่ การป่ นหินด้วยเครื่องจักร
- ฉบับที่ 5/2547 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสปาเพือ่ สุขภาพกิจการอาบ อบ นวด และกิจการเสริมสวยหรือ
แต่งผม
- ฉบับที่ 1/2548 เรื่องการควบคุมกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพประเภทกลุม่ บริการบันเทิง
- ฉบับที่ 3/2548 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการการสีขา้ วด้วยเครื่องจักร
- ฉบับที่ 4/2548 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการการผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอนั เป็ น
ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง
- ฉบับที่ 5/2548 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการการทําขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี ย๊ ะ
- ฉบับที่ 1/2549 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตีย๋ ว และกิจการอืน่ ทีค่ ล ้ายคลึงกัน
- ฉบับที่ 2/2549 เรื่องการควบคุมกิจการการฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานทีจ่ าํ หน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด
และการฆ่าเพือ่ บริโภคในครัวเรือน
- ฉบับที่ 3/2549 เรื่องการควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร
- ฉบับที่ 5/2549 เรื่องการควบคุมกิจการการสะสมวัตถุหรือสิง่ ของทีช่ าํ รุด ใช้แล ้ว หรือเหลือใช้
- ฉบับที่ 6/2549 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการการผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร
- ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํา้ หรือกิจการอืน่ ๆ ในทํานองเดียวกัน
- เรื่องแนวทางการควบคุมการประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กทีบ่ า้ น พ.ศ. 2551
- เรื่องหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขด้านสุขลักษณะสําหรับกิจการเลี้ยงไก่ พ.ศ. 2553
- เรื่องแนวทางการควบคุมการประกอบกิจการตูน้ าํ้ ดืม่ หยอดเหรียญ พ.ศ. 2553
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เรื่องแนวทางการควบคุมการประกอบกิจการให้บริการดูแลผูส้ ูงอายุทบ่ี า้ น พ.ศ. 2553
เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการการผลิต สะสม แบ่งบรรจุ และค้าส่งนํา้ แข็ง พ.ศ. 2558
เรื่องการควบคุมกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
เรื่องแนวทางการควบคุมการประกอบกิจการ การเคาะ ปะผุ พ่นสียานยนต์ พ.ศ. 2559
เรื่องแนวทางการควบคุมการประกอบกิจการสถานทีอ่ อกกําลังกาย พ.ศ. 2560
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบกลิน่ ทีเ่ กิดจากการประกอบกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่ อสุขภาพ พ.ศ. 2560
เรื่องแนวทางการควบคุมการประกอบกิจการ การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน พ.ศ. 2560

โดยสรุป หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพที่กล่าวถึงข้างต้นเป็ นหลักเกณฑ์ ซึ่งกําหนดให้
ผูด้ าํ เนินการกิจการต้องมีการจัดการและดําเนินการให้ได้ตามหลักเกณฑ์ทร่ี ฐั มนตรีประกาศไว้สามารถแบ่งได้ 3 ประเด็นหลักคือ
ประเด็นที่เกี่ยวกับ สถานที่ตงั้ ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล ประเด็น เกี่ยวกับอาชีวอนามัย และความปลอดภัย และการ
ป้ องกันเหตุราํ คาญ และประเด็นที่ผูป้ ระกอบกิจการจะต้องดําเนินการ การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆ ที่เกิดจากการ
ประกอบกิจการให้ได้ค่ามาตรฐานของมลพิษนัน้ ๆ \โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องรัฐหรือเจ้าพนักงานท้องถิน่ และเจ้าพนักงานสาธารณสุขทํา
หน้าทีใ่ นการควบคุม กํากับดูแลเพือ่ ไม่ให้กิจการทีเ่ ป็ นอัน ตรายต่อสุขภาพเหล่านัน้ ก่อเกิดปัญหาส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของประชาชน หรือก่อปัญหาเหตุราํ คาญ จะเห็นได้วา่ กิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพจึงจัดเป็ นแหล่งกําเนิดของปัญหาเหตุราํ คาญ/
ปัญหามลพิษ ทีส่ าํ คัญแหล่งหนึ่ง

กิจกรรม 12.3.2
1. สาระสาคัญของกฎกระทรวง ควบคุ มสถานประกอบกิ จการที่ เป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ พ.ศ. 2560
เกี่ยวกับเรื่ องใด
2. จงยกตัวอย่างคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุ ขที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
มา 4 ฉบับ
แนวตอบกิจกรรม 12.3.2
1. สาระสาคัญประกอบด้วย 3 ประเด็นหลักคื อ ประเด็น เกี่ ยวกับ สถานที่ ต้ งั ลักษณะอาคาร และการ
สุ ขาภิบาล ประเด็นเกี่ยวกับอาชีวอนามัย และความปลอดภัย และการป้องกันเหตุราคาญ และประเด็น การควบคุม
ของเสี ย มลพิษหรื อสิ่ งใดๆ ที่เกิดจากการประกอบกิจการให้ได้ค่ามาตรฐานของมลพิษนั้น
2. ตัวอย่างคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุ ขที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ เช่น
ฉบับที่ 4/2542 เรื่ อง การควบคุมกิจการที่เกี่ยวกับการใช้สารโปตัสเซี ยมคลอเรท
- ฉบับที่ 1/2543 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การจัดตั้งสถานประกอบกิจการนวดทัว่ ไป
- เรื่ องแนวทางการควบคุมการประกอบกิจการสถานที่ออกกาลังกาย พ.ศ. 2560
- เรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบกลิ่นที่ เกิ ดจากการประกอบกิ จการที่ เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
พ.ศ. 2560
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เรื่องที่ 12.3.3
การควบคุมกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ
การควบคุมกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพเป็ นอีกกิจกรรมหนึ่งทีส่ าํ คัญในการจัดการกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
ซึง่ ในการควบคุมกิจการจําเป็ นต้องมีความเข้าใจสภาพปัญหาและสามารถระบุปญั หา/ผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นจากการประกอบกิจการ
จากนัน้ จึงนําหลักวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมปัญหา
แต่เนื่องจากกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพมีอยู่จาํ นวนมากรวมทัง้ สิ้น ถึง 141 กิจการ โดยจัดแบ่งเป็ นกลุม่ ประเภท
กิจการได้ 13 กลุ่ม แต่ ละกิจการมีลกั ษณะการดําเนินการ /กระบวนการ เครื่องจักร /อุปกรณ์ท่ใี ช้ท่แี ตกต่างกันออกไป ทําให้
ปัญหา/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการมีความแตกต่างกันออกไปตามประเภทของกิจการ ในที่น้ ีได้สรุปปัญหา /
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละประเภทกลุ่มกิจการพร้อมหลักการทางวิชาการในการควบคุมปัญหาดังตารางที่ 12.1 เพื่อใช้
ประโยชน์ในการควบคุม และเฝ้ าระวังกิจการที่เป็ นอัน ตรายต่อสุขภาพ อย่างไรก็ตามปัญหา/ผลกระทบ และหลักวิชาการในการ
ควบคุมปัญหาที่กล่าวไว้ในตารางเป็ นการนําเสนอในภาพรวมของกลุ่มประเภทกิจกรรม ดังนัน้ ในบางปัญหาอาจมิได้เกิดขึ้นใน
กิจการบางประเภท นอกจากนี้จะพบว่าในแต่ละกิจการมักมีปญั หา/ผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นหลายเรื่อง ในการควบคุมปัญหา/ผลกระทบ
ของกิจ การที่เป็ นอันตรายต่ อสุ ข ภาพจึงจําเป็ นต้อ งอาศัยหลักการ/ความรู ท้ างวิชาการเกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดลอ้ มหลายเรื่อ ง
ผสมผสานกัน เช่น บางกิจการอาจต้องอาศัยความรูห้ ลายเรื่องทัง้ เรื่องการจัดการนํา้ เสีย การควบคุมมลพิษอากาศ การจัดการขยะ
มูลฝอยและสิง่ ปฏิกูลเป็ นต้น
ตารางที่ 12.1 ปัญหา/ผลกระทบ และหลักวิชาการในการควบคุมกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
ประเภทกลุ่มกิจการ
ปัญหา/ผลกระทบ
หลักวิชาการในการควบคุมปัญหา
1. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยง - กลิน่ เหม็นของมูลสัตว์
- การควบคุมการสุขาภิบาล การรักษาความ
- นํา้ เสียจากการล ้างคอกสัตว์
สะอาดของคอกสัตว์ การกําจัดขยะและสิง่
สัตว์
- เสียงรบกวนจากการร้องของสัตว์
ปฏิกูลต่างๆ
- เป็ นแหล่งแพร่พนั ธุส์ ตั ว์นาํ โรค เช่น
- การควบคุมการบําบัดนํา้ เสีย
หนู แมลงวัน แมลงสาบ
- การควบคุมอาคารสถานที่ จัดให้มกี ารระบาย
- แพร่เชื้อโรคจากสัตว์ไปยังคน เช่น ไร
อากาศ
ไวรัส โรคเยือ่ หุม้ สมองอักเสบ
- จัดคอกหรือสถานทีเ่ ลี้ยงสัตว์ไม่ให้แออัด
- อันตรายจากการเกิดบาดแผลทีถ่ ูกสัตว์ ทํากรงหรือทีก่ กั กันสัตว์ให้แน่นหนา
กัด ทําร้าย รอบขีดข่วน
- การควบคุมโรคติดต่อ มีการฉีดวัคซีนแก่
สัตว์ตามกําหนด
2. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และ - กลิน่ เหม็นจากซากสัตว์
- การควบคุมการสุขาภิบาล การรักษาความ
- นํา้ เสีย
สะอาด การป้ องกันการระบาดของโรค
ผลิตภัณฑ์
- เสียงรบกวนจากสัตว์ จากเครื่องจักร/
การกําจัดขยะและสิง่ ปฏิกูล
อุปกรณ์
- การควบคุมการบําบัดนํา้ เสีย
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3. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร
เครื่องดื่ม น้ าดื่ม

ปัญหา/ผลกระทบ
- เป็ นแหล่งแพร่พนั ธุส์ ตั ว์นาํ โรคเช่น หนู
แมลงวัน แมลงสาบ
- แพร่ระบาดโรคจากสัตว์สูค่ น เช่น โรค
พยาธิตวั ตืด
- อันตรายอันทําให้เกิดบาดแผล โรค
ผิวหนัง มือ เท้าเปื่ อย
- สารเคมีทใ่ี ช้ในการฟอกย้อม/สารเคมีท่ี
ใช้รกั ษาสภาพ/ทาเคลือบตกแต่งเป็ น
อันตรายต่อผิวหนังระบบทางเดินหายใจ
- ความร้อนจากกระบวนการผลิต
- เขม่าควัน
- ขยะ
- ฝุ่นจากการขัด/ตัด/เจาะ/โม่/บด/ป่ น/
ผสม/บรรจุ ทําให้เกิดความรําคาญ
ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ
- อันตรายอันอาจเกิดจากเครื่องจักร
อุปกรณ์ทใ่ี ช้ประดิษฐ์หรือประกอบ
ชิ้นงานและงานบรรจุหบี ห่อด้วย
เครื่องจักร
- นํา้ เสีย
- กลิน่ เหม็นจากกระบวนการผลิต เช่น
จากการหมัก การผัดพริก จากอาหาร
กลิน่ นํา้ กากส่า
- การปนเปื้ อนของเชื้อโรค การแพร่เชื้อโรค
และสารพิษให้แก่ผูบ้ ริโภค
- ความร้อนจากกระบวนการผลิตเช่นจาก
การอบอาหาร การถนอมอาหาร ทําลาย
เชื้อโรค
- ความเย็นจากกระบวนการถนอมอาหาร
ทําลายเชื้อโรค
- เป็ นแหล่งแพร่สตั ว์นาํ โรค เช่น แมลงวัน
แมลงสาบ หนู
- โรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพ เช่น
ต้องแช่นาํ้

-

หลักวิชาการในการควบคุมปัญหา
การควบคุมอาคารสถานที่ จัดให้มกี ารระบาย
อากาศ
กําหนดเขตทีจ่ ะอนุญาตให้ประกอบกิจการ
จัดให้มอี ปุ กรณ์คมุ ้ ครองความปลอดภัยส่วน
บุคคล
การป้ องกันอันตรายทีต่ วั เครื่องจักร/อุปกรณ์
ควบคุมการจัดเก็บสารเคมี เก็บรักษาวัตถุดบิ
ควบคุมให้มรี ะบบดักจับเขม่าควัน
ควบคุมเสียงดังจากเครื่องจักร/อุปกรณ์
ควบคุมฝุ่น

- ควบคุมการบําบัดนํา้ เสีย บ่อดักไขมัน
- ควบคุมการสุขาภิบาลอาหาร การปลอดเชื้อ
ความสะอาด ความเป็ นพิษของสารเคมีทใ่ี ช้
ปรุงแต่ง
- จัดให้มกี ารระบายอากาศในกระบวนการผลิต
- การจัดอุปกรณ์คมุ ้ ครองความปลอดภัยส่วน
บุคคล เช่น ถุงมือยาง รองเท้าบูท๊ ทีอ่ ดุ หู
- ควบคุมระบบดักจับเขม่าควัน ดักจับฝุ่น
ต่างๆ จากชานอ้อย
- ควบคุมเสียงดังจากกระบวนการผลิต
เครื่องจักร
- การป้ องกันการรัว่ ไหลจากคลืน่ ไมโครเวฟ
- ควบคุมการกําจัดขยะ เช่น เศษเนื้อ
เปลือกสัตว์
- ควบคุมความเป็ นกรด-ด่าง ของถังหมักนํา้
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ปัญหา/ผลกระทบ
- อันตรายอันอาจเกิดจากการสะดุดหกล ้ม
เพราะพื้นต้องเปี ยกแฉะ
- เขม่าควันจากการเผาไหม้
- เสียงดัง
- คลืน่ ไมโครเวฟ
- ฝุ่นชานอ้อย ฝุ่นใบชาแห้ง ฝุ่นแป้ ง ทําให้
เกิดโรคทางเดินหายใจ
- สารเคมี
- ก๊าซพิษจากขบวนการหมัก
- แอมโมเนียรัว่ จากห้องเย็นแช่แข็งอาหาร
- ขยะ
- ฝุ่นยา ซึง่ อาจปนเปื้ อนกับผลิตภัณฑ์
ใกล ้เคียง และก่อให้เกิดการเป็ นพิษกับ
คน เช่น ฮอร์โมน เพนนิซลิ ลิน
- นํา้ เสีย
- เสียงดัง
- กลิน่
- อันตรายจากสารเคมีทใ่ี ช้ในการผลิต เช่น
แอลกอฮอล์ กรด-ด่าง/สารฟอกขาว/สาร
เพิม่ ความสดใส/เอ็นไซม์ย่อยโปรตีน ซึง่
อาจทําให้ เกิดการแพ้และเป็ นพิษเมือ่
สัมผัส
- ฝุ่นจากเส้นใยสําลี /ฝุ่นจากสารเคมี
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กากส่า
- ควบคุมมิให้กา๊ ซพิษทีเ่ กิดขึ้นจากการหมักฟุ้ง
กระจาย
- ควบคุมตรวจสอบมิให้แอมโมเนียรัว่

- ควบคุมการปนเปื้ อน จัดให้มกี ารระบาย
อากาศทีเ่ หมาะสม
- ควบคุมฝุ่น จัดระบบการผลิตเป็ นแบบระบบ
ปิ ด
- ควบคุมเสียงดัง
- ควบคุมการสุขาภิบาล รักษาความสะอาด
- ควบคุมการบําบัดนํา้ เสีย
- จัดหาอุปกรณ์คมุ ้ ครองความปลอดภัยส่วน
บุคคล เช่น ทีป่ ิ ดปาก/ปิ ดจมูก ทีอ่ ุดหู ถุงมือ
- ควบคุมการเก็บ การใช้ การรักษาวัตถุดบิ
- ควบคุมการใช้สารเคมี
- ควบคุมอาคารสถานทีผ่ ลิต
- ควบคุมการทําให้ปลอดเชื้อ
5. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร - อันตรายจากสารเคมีทใ่ี ช้ในการสกัดเอา - การจัดให้มกี ารระบายอากาศเฉพาะที่ มีการ
นํา้ มัน/พิษของสารเคมีทม่ี อี ยู่ในกาก
ใช้สารเคมี บริเวณทีม่ คี วามร้อนสูง ควรมีการ
เมล็ดพืชบางชนิดทีส่ กัดนํา้ มันออกแล ้ว
ระบายอากาศทีด่ ี มีการออกแบบอาคาร
เช่น นํา้ มันระหุง่ สารเคมีทเ่ี ติมเข้าไปเพือ่
สถานทีท่ ด่ี ี
ทําให้ยางอ่อนตัว หรือใช้ในการอบ/รม - มีระบบการเก็บรักษาวัตถุดบิ นํา้ มัน
- กลิน่ เช่น จากกระบวนการ Refining - ควบคุมการบําบัดนํา้ เสีย โดยเฉพาะทีม่ นี าํ้ มัน
- อันตรายจากความร้อน
ปนเปื้ อน
- การระเบิด/อัคคีภยั
- การกําจัดขยะ กําจัดกากต่างๆ
- อุบตั เิ หตุต่างๆ เช่น จากเครื่องจักร การ - กําหนดเขตพื้นทีป่ ระกอบกิการ
4. กิจการที่เกี่ยวกับยา
เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์
เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์ชาระ
ล้าง
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ปัญหา/ผลกระทบ
ยก/เคลือ่ นย้ายวัสดุ แผลไหม้
- การยกของทําให้เกิด Strain
- โรคผิวหนัง
- เป็ นแหล่งเพาะพันธุส์ ตั ว์นาํ โรค เช่น หนู
แมลงสาบ
- การสัมผัสเชื้อจุลนิ ทรีย ์ โดยการหายใจ
และผิวหนังทีม่ แี ผลเปิ ด ทําให้เกิดโรค
ระบบทางเดินหายใจและโรคผิวหนัง
- การสะสมปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยธรรมชาติจะ
เกิดก๊าซต่างๆ ทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
เช่น แอมโมเนียคาร์บอนไดออกไซด์
ไฮโดรเจนซัลไฟด์
- ควันจากการเผาไหม้
- นํา้ เสีย
- ฝุ่นต่างๆ เช่น ฝุ่นแป้ ง ฝุ่นข้าว ฝุ่นเมล็ด
พืช ฝุ่นทีม่ เี ชื้อรา อาจทําให้เกิดโรคระบบ
ทางเดินหายใจ
- เสียงดัง
6. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือ - เสียงดังจากเครื่องจักร/โลหะกระทบ/การ
ตี/ถลุง/คัดแยกขนาด/บดย่อย
แร่
- อุบตั เิ หตุจาการทํางาน/ใช้เครื่องจักรโลหะ
เหลวร้อนกระเด็นใส่เศษโลหะจากการ
กลึง Slag อันตรายจากเครื่องจักรส่วนที่
หนีบ อัด ขัด เครื่องพ่นทราย
- อันตรายจากฟูมของโลหะ เช่น ตะกัว่
สังกะสี ฯลฯ
- ความร้อนจากเตาหลอม/เตาถลุง/เตาเผา
ให้ไอนํา้ ระเหย
- ฝุ่นจากการทําแบบ (mold) ได้แก่ ฝุ่น
ทราย ดินเหนียว ดินขาว ฝุ่นจากสารเคมี
ทีใ่ ช้ในกระบวนการผลิตขณะทีม่ กี าร
หลอม หล่อถลุงโลหะ ฝุ่นจากทรายทีใ่ ช้
ในการขัดทําให้เกิดโรคซิลโิ คซีส ฝุ่น
ทราย

-

หลักวิชาการในการควบคุมปัญหา
มีอปุ กรณ์ไฟฟ้ าเป็ นชนิด ป้ องกันไฟได้ มีการ
ป้ องกันการเกิดอัคคีภยั
จัดให้มอี ปุ กรณ์ดบั เพลิง มีทางหนีไฟ ติดป้ าย
คําเตือนห้ามสูบบุหรี่
จัดให้ มีอปุ กรณ์คมุ ้ ครองความปลอดภัยส่วน
บุคคล
จัดให้มมี เี ครื่องป้ องกันอันตรายทีต่ วั
เครื่องจักร
ควบคุมฝุ่น
ควบคุมเสียงดัง
ควบคุมการสุขาภิบาล การทําความสะอาด
ควบคุมการกําจัดก๊าซทีเ่ ป็ นอันตราย
จัดทํา ระบบประเมินความเสีย่ ง
(risk assessment)

- จัดให้มกี ารระบายอากาศเฉพาะทีแ่ ละทัวไป
่
- ควบคุมฝุ่นต่างๆ
- การจัดความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของสถาน
ประกอบการ สถานทีท่ าํ งาน มีทางหนีไฟ
- การควบคุมเสียงดัง
- การควบคุมการกําจัดกากของเสีย (Slag)
- การบําบัดนํา้ เสีย
- ควบคุมมลพิษทางอากาศ
- จัดให้มอี ปุ กรณ์คมุ ้ ครองความปลอดภัยส่วน
บุคคล
- ควบคุมการเก็บ การใช้วตั ถุดบิ
- การให้อาชีวสุขศึกษา

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม
ประเภทกลุ่มกิจการ
-

7. กิจการเกี่ยวกับยานยนต์
เครื่องจักรหรือเครื่องกล

-

8. กิจการเกี่ยวกับไม้

-

ปัญหา/ผลกระทบ
นํา้ เสีย เช่น จากการชําระล ้างฝุ่นแร่
ไอกรด
อันตรายจากสารเคมี เช่น สารเคมีทใ่ี ช้ใน
กระบวนการชุบกรดโครมิค สารละลายนิ
เกิล-ไซยาไนด์ กรด-ด่าง สารตัวทํา
ละลายอินทรีย ์ เช่น กรดคลอโรเอซิลนี
สารเคมีทใ่ี ช้ในการขัดล ้างโลหะ
เสียงดัง
สะเก็ดไฟจากงานเชื่อม
การสันสะเทื
่
อนจากการตีหรือเคาะแรงๆ
ควัน ไอระเหย ละอองไอของกรด จาก
การชาร์จแบตเตอรี่
สารเคมีอนั ตราย เช่น นํา้ มันเบนซิน
นํา้ มันก๊าด ตัวทําละลายอืน่ ๆ
นํา้ เสีย ซึง่ มีสารเคมี นํา้ มันปะปน
ฝุ่นจากการเคาะ การเป่ าลม เครื่องยนต์
การขัดสีเครื่องยนต์ ฝุ่นใยหิน
การเป็ นโรคปวดหลัง เนื่องจากการ
ทํางานใช้ทา่ ทางไม่ถกู ต้อง
โรคผิวหนังจากการทํางาน
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- ควบคุมเสียงดัง ใช้วสั ดุซมึ ซับเสียงกัน้ แยก
ห้อง
- จัดให้มอี ปุ กรณ์คมุ ้ ครองความปลอดภัยส่วน
บุคคล เช่น หน้ากากกันฝุ่นใยหิน ชุดกันฝุ่น
- จัดให้มกี ารระบายอากาศเฉพาะที่
- ใช้สารเคมีทม่ี อี นั ตรายน้อยกว่าแทน ห้ามใช้
นํา้ มันก๊าด หรือนํา้ มันเบนซินล ้างมือ
- ควบคุมฝุ่น
- กัน้ /แยกห้องทีม่ กี ารฟุ้งกระจายของสารเคมี
อันตราย
- ควบคุมการบําบัดนํา้ เสีย
- กําจัดกลิน่ ไอ ควันของยาง
- มีการทํางานทีม่ ที า่ ทางทีถ่ กู ต้องและทําความ
สะอาดร่างกายหลังเลิกงาน
เสีย่ งต่อการเกิดเพลิงไหม้และระเบิด
- ควบคุมการจัดเก็บและการใช้วตั ถุดบิ
อันตรายจากเครื่องจักร หม้อนํา้
สารเคมี
อันตรายจากฝุ่นไม้ ฝุ่นกระดาษ
- มีแผนป้ องกันระงับอัคคีภยั /มีทางหนีไฟ/
การสันสะเทื
่
อน
อุปกรณ์ดบั เพลิง
แสงสว่างไม่เพียงพอ มีผลต่อตา
- จัดให้มเี ครื่องป้ องกันอันตรายทีต่ วั
อุบตั เิ หตุต่างๆ
เครื่องจักร/ ออกแบบเครื่องจักรให้มอี ปุ กรณ์
ปัญหาจากสารเคมี เช่น สี (ทินเนอร์ สาร ป้ องกัน
เคลือบเงา) นํา้ ยาต่างๆ ยางไม้ กาว
- จัดให้มกี ารระบายอากาศเฉพาะที่
ท่าทางการทํางานไม่ถกู ต้อง ทําให้ปวด - ควบคุมฝุ่น
หลัง/กล้ามเนื้อ
- ควบคุมเสียงดัง
ความร้อนจากกระบวนการผลิต
- ควบคุมสถานทีผ่ ลิตไม่ให้ต่อเนื่องกับอาคาร
นํา้ เสีย
อืน่
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ปัญหา/ผลกระทบ
- เสียงดัง
- ปัญหาเรื่องควัน
- ความชื้น

9. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ -

-

ปัญหาโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ ผิวหนังอืน่ ๆ
ปัญหาด้านการระบายอากาศ ความร้อน
ความชื้น สุขาภิบาลความสะอาด
ปัญหาด้านความปลอดภัย เช่น ทางหนี ไฟ เครื่องดับเพลิง อุปกรณ์ช่วยชีวติ
นํา้ เสีย/ของเสียทีเ่ ป็ นอันตราย
สิง่ ปฏิกูล/ขยะติดเชื้อ
เสียงดัง
ปัญหาสารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื
สารเคมี
-

10. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ

- ฝุ่น เช่น ฝุ่นฝ้ าย/นุ่น ฝุ่นจากวัตถุดบิ
- เสียงดัง จากเครื่องปัน่ กรอ ทอ
- แสงสว่างทีไ่ ม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม

-

หลักวิชาการในการควบคุมปัญหา
จัดให้มอี ปุ กรณ์คมุ ้ ครองความปลอดภัยส่วน
บุคคล เช่น ชุดกันความร้อน ทีป่ ิ ดจมูก
ติดตัง้ ดวงไฟเสริมในงานทีใ่ ช้สายตามาก
ควบคุมการตรวจสอบความปลอดภัยของ
เครื่องจักร
ควบคุมการบําบัดนํา้ เสีย
อบรมให้มสี ุขปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นการทํางาน
จัดห้องอาบนํา้ และทีล่ ้างมือให้พอเพียง
สุขอนามัยของพนักงาน/ผูร้ บั บริการ
คุณลักษณะของนํา้ ดืม่ /นํา้ ใช้สะอาดปลอดภัย
เช่น เติมคลอรีนในนํา้ สําหรับผูม้ ารับบริการ.
จัดให้มกี ารระบายอากาศทีด่ ี
ควบคุมอุณหภูม/ิ แสงสว่างทีเ่ หมาะสม
ทําความสะอาดอุปกรณ์ ผ้าเช็ดหน้า
ผ้าพันคอ สถานที่ ห้องพัก เก้าอี้ สระนํา้
ควบคุมการบําบัดนํา้ เสีย
การกําจัดสัตว์และแมลงนําโรค
การควบคุมเสียง
การควบคุมการใช้เชื้อเพลิง/พลังงานที่
เหมาะสม
ควบคุมการใช้สารเคมี
สถานประกอบกิจการมีการออกแบบทีด่ ี เช่น
ช่องทางเดิน ห้องนํา้ ห้องส้วม ทางออก
ฉุกเฉิน ระบบเตือนภัย ระบบไฟฟ้ าปลอดภัย
เครื่องดับเพลิง แสงสว่างเหมาะสม
การกําจัดขยะ/ทีร่ องรับขยะถูกสุขลักษณะ
และเพียงพอ
มีการป้ องกันผูป้ ฏิบตั งิ านให้มคี วามปลอดภัย
มีหอ้ งปฐมพยาบาล เจ้าหน้าทีช่ ่วยชีวติ
เครื่องช่วยชีวติ
จัดให้มกี ารระบายอากาศเฉพาะที่ /ระบาย
อากาศทัวไป
่
มีการกําจัดฝุ่น

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม
ประเภทกลุ่มกิจการ
11. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน
ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุท่ี
คล้ายคลึง

12. กิจการที่เกี่ยวกับ
ปิ โตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี

ปัญหา/ผลกระทบ
อุบตั เิ หตุจากการทํางาน
อัคคีภยั
เชื้อแบคทีเรียในอากาศ
ความสันสะเทื
่
อน
อันตรายจากสารเคมี เช่น ตัวทําละลาย
อินทรีย ์ มีสารย้อมผ้า
โรคนํา้ กัดมือและเท้า
ความร้อน เช่น จากเครื่องอัด จาก
กระบวนการย้อม/กัดสีผา้
นํา้ เสีย

- ความร้อนจากเตาเผา/อบ
- เสียงดัง
- ฝุ่นหิน ฝุ่นซีเมนต์ ฝุ่นแร่ใยหิน ฝุ่นทราย
ฝุ่นใยแก้ว
- อุบตั เิ หตุจากดินถล่มทับ จากเครื่องจักร
จากเศษแก้ว
- โรคผิวหนังจากการทํางาน
- นํา้ เสีย
- กลิน่ คลอรีนจากการหลอมในเตาหลอม
- สารเคมี เช่น สารละลายอินทรีย ์ สารเคมี
ถอดแบบ/หล่อลืน่ เรซิน

- นํา้ เสีย
- ไอระเหย/ไอกรด/ก๊าซพิษ/ก๊าซรัว่ ไหล/
ควันท่อไอเสียรถยนต์
- อุบตั เิ หตุจากการทํางาน
- อัคคีภยั /ก๊าซระเบิด
- เสียงดัง เช่น จากเครื่องอัด เป่ าลม
เครื่องจักร
- สารเคมี เช่น สารละลายอินทรีย ์ สารทีใ่ ช้
ลอกสี/วานิช

-

-

-
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หลักวิชาการในการควบคุมปัญหา
ควบคุมเสียงและความสันสะเทื
่
อน เช่น
ติดตัง้ เครื่องจักรอย่างมันคงแน่
่
นหนา
ควบคุมการบําบัดนํา้ เสีย
ควบคุมการใช้สารเคมีทใ่ี ช้ฟอกย้อม หรือ
สารเคมีอน่ื ๆ
จัดให้มอี ปุ กรณ์คมุ ้ ครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคล
มีมาตรการป้ องกันผูป้ ฏิบตั ิงานให้มคี วาม
ปลอดภัย เช่น ติดป้ ายคําเตือนป้ องกัน
อุบตั เิ หตุและอัคคีภยั มีการอบรม
ผูป้ ฏิบตั งิ าน/ให้สุขศึกษา
จัดฉนวนกัน้ ระหว่างเตากับ
ผูท้ าํ งาน
จัดให้มอี ปุ กรณ์คมุ ้ ครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคล
ควบคุมฝุ่น
มีมาตรการป้ องกันผูป้ ฏิบตั ิงานให้มคี วาม
ปลอดภัย เช่น การจัดเก็บ/กองวัสดุมคี วาม
เรียบร้อย มีการตรวจสุขภาพผูป้ ฏิบตั งิ าน
ประจําปี มีแสงสว่างเหมาะสมกับชนิดของ
งาน
จัดให้มกี ารระบายอากาศทีด่ ี
ควบคุมเสียงดัง
ควบคุมการบําบัดนํา้ เสีย
ควบคุมการบําบัดนํา้ เสีย
จัดให้มอี ปุ กรณ์คมุ ้ ครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคล
มีมาตรการป้ องกันผูป้ ฏิบตั ิงานให้มคี วาม
ปลอดภัย
ควบคุมก๊าซพิษ/ไอระเหย
ควบคุมฝุ่น
ควบคุมเสียงดัง
จัดให้มกี ารระบายอากาศ
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ประเภทกลุ่มกิจการ
-

13. กิจการอืน่ ๆ

-

ปัญหา/ผลกระทบ
กลิน่ แอมโมเนีย กลิน่ จากการหลอม
พลาสติก
การปนเปื้ อนของโลหะหนักสูแ่ หล่งนํา้
ความร้อนจากกระบวนการผลิต
ฝุ่น เช่น ฝุ่นจากสารเคมี ฝุ่นแซลแล็ค
ฝุ่น
สารกําจัดศัตรูพชื
เสียงดังจากเครื่องจักร
อันตรายจากสารเคมี เช่น สารละลาย
อินทรีย ์ สีทใ่ี ช้พมิ พ์
ไอควันจากการเชื่อมโลหะ/ไอกรด
อุบตั เิ หตุจากไฟช็อต สิง่ แหลมคม
ความร้อน
เขม่าควัน
แสงจ้า
กลิน่
นํา้ เสีย
โรคผิวหนัง
อัคคีภยั
อันตรายอันเนื่องจากการเก็บการขนถ่าย
สารเคมีอนั ตราย การกองวัสดุ สารเคมี
หก/รัว่ /ฟุ้งกระจาย

หลักวิชาการในการควบคุมปัญหา
- ควบคุมการกําจัดขยะ/กากอุตสาหกรรม
- กําหนดเขตสถานทีต่ งั้ ต้องเป็ นไปตาม
กฎกระทรวงฯ
- มีมาตรการป้ องกันอุบตั ภิ ยั /อุบตั เิ หตุ/
อัคคีภยั

-

ควบคุมเสียงดัง
จัดให้มกี ารระบายอากาศเฉพาะที/่ ทัวไป
่
ควบคุมเขม่าควัน
ควบคุมฝุ่น
มีมาตรการป้ องกันผูป้ ฏิบตั ิงานให้มคี วาม
ปลอดภัย
- มีมาตรการป้ องกันอุบตั เิ หตุ/อุบตั ิภยั /อัคคีภยั
- จัดให้มอี ปุ กรณ์คมุ ้ ครองความปลอดภัยส่วน
บุคคล
- ควบคุมการบําบัดนํา้ เสีย รวมถึงบ่อดักไขมัน
ควบคุมความร้อน

ที่มา ปรับปรุ งจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข (2551) คู่มือการปฏิบตั ิงาน ควบคุมกิจการที่เป็ นอันตรายต่อ
สุ ขภาพสาหรับเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
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กิจกรรม 12.3.3
1. สิ่ งสาคัญประการแรกในการควบคุมกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพก่อนนาหลักวิชาการมาประยุกต์ใช้
ในการแก้ควบคุมปัญหาคือสิ่ งใด
2. จงยกตัว อย่างปั ญหา/ผลกระทบและ หลักวิชาการในการควบคุ มปั ญหาของกิ จการที่ เป็ นอันตรายต่ อ
สุ ขภาพกลุ่มกิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
แนวตอบกิจกรรม 12.3.3
1. ในการควบคุมกิ จการที่ เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพจาเป็ นต้องมีความเข้าใจสภาพปั ญหาและสามารถระบุ
ปั ญหา/ผลกระทบที่ เกิ ดขึ้นจากการประกอบกิจการนั้นได้ก่อน จากนั้นจึงนาหลักวิชาการมาประยุกต์ใช้
ในการควบคุมปัญหา
2. ปั ญหาและผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ นจากกิจการที่ เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพกลุ่มกิ จการที่ เกี่ ยวกับการเลี้ยงสัตว์ได้แก่ กลิ่นเหม็นของมูลสัตว์ น้ าเสี ยจากการล้างคอกสัตว์ เสี ยงรบกวนจากการร้องของสัตว์ เป็ นแหล่ง
แพร่ พนั ธุ์สัตว์นาโรค แพร่ เชื้ อโรคจากสัตว์ไปยังคน อันตรายจากการเกิดบาดแผลที่ถูก สัตว์กดั ทาร้าย
รอบขี ดข่วน ซึ่ งจากปั ญหา/ผลกระทบดังกล่าวจาเป็ นต้องใช้หลักวิชาการหลายเรื่ องในการควบคุมดังนี้
การควบคุมการสุ ขาภิ บาล การรั กษาความสะอาดของคอกสัตว์ การกาจัดขยะและสิ่ งปฏิ กูลต่างๆ การ
ควบคุมการบาบัดน้ าเสี ย การควบคุมอาคารสถานที่ จัดให้มีการระบายอากาศจัดคอกหรื อสถานที่ เลี้ยง
สัตว์ไม่ให้แออัด ทากรงหรื อที่กกั กันสัตว์ให้แน่นหนา การควบคุมโรคติดต่อ มีการฉี ดวัคซี นแก่สัตว์ตาม
กาหนด
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หน่ วยที่ 13
การประเมินความเสี่ ยงด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ

ชื่ อ
วุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร. ศิวะเดชาเทพ
วท.บ. (สุขาภิบาล),วท.ม. (อนามัยสิง่ แวดลอ้ ม)
Post Grad, Dip. (Sanitary Engineering), Ph.D. (Environmental Engineering)
ตาแหน่ ง คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
หน่ วยที่ปรั บปรุ ง
หน่วยที่ 13
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แผนการสอนประจาหน่ วย
ชุดวิชา

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม

หน่ วยที่ 13 การประเมินความเสีย่ งด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ตอนที่
13.1 ความรูท้ วไปเกี
ั่
่ยวกับความเสีย่ งด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
13.2 การประเมินความเสีย่ งด้านสุขภาพ
13.3 การประเมินความเสีย่ งด้านความปลอดภัย

แนวคิด
1. ความเสีย่ ง หมายถึง ความน่ าจะเป็ นของการเจ็บป่ วย บาดเจ็บหรือสู ญเสีย การประเมินความเสี่ยงทาเพื่อให้
เกิดความรู ค้ วามเขา้ ใจเกี่ยวกับความเสี่ยงนัน้ ๆ ว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ เพื่อดาเนินการจัดการความเสี่ยงที่
เหมาะสมต่อไป
2. การประเมินความเสีย่ งด้านสุขภาพ ประกอบด้วยการดาเนินการ 4 ขัน้ ตอน ได้แก่ การชี้บ่งอันตรายด้านสุขภาพ
การประเมินการสัมผัสสารเคมี การประเมินความเป็ นพิษของสารเคมี และการแสดงลักษณะความเสีย่ ง
3. การประเมิ น ความเสี่ ย งด้า นความปลอดภัย มี ก ฎหมายของกระทรวงอุ ต สาหกรรมและกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอ้ มได้กาหนดประเภทของโรงงาน เทคนิคการชี้บ่งอันตรายด้านความปลอดภัย และวิธีการ
ประเมินและมาตรการควบคุมความเสี่ยงไวเ้ พื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินการประเมินและควบคุมความเสี่ยงในโรงงาน
อุตสาหกรรม
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วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาหน่ วยที่ 13 จบแลว้ นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความหมายของความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และการจัดการ
ความเสีย่ งได้
2. อธิบายการประเมินความเสีย่ งด้านสุขภาพแต่ละขัน้ ตอนได้
3. อธิบายชนิดของโรงงานอุตสาหกรรม เทคนิค และวิธีการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยรวมทัง้
มาตรการควบคุมความเสีย่ งได้

กิจกรรมระหว่ างเรียน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่ วยที่ 13
ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 13.1-13.3
ปฏิบตั กิ ิจกรรมตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายในเอกสารการสอน
ฟังรายการวิทยุกระจายเสียง (ถ้ามี)
ชมรายการวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)
ทาแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่ วยที่ 13

สื่ อการสอน
1.
2.
3.
4.

เอกสารการสอน
แบบฝึ กปฏิบตั ิ
รายการสอนทางวิทยุกระจายเสียง (ถ้ามี)
รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)

การประเมินผล
1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3. ประเมินผลจากการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน
หน่ วยที่ 13 ในแบบฝึ กปฏิบตั ิ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่ อไป
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ตอนที่ 13.1
ความรู้ทวั่ ไปเกีย่ วกับความเสี่ ยงด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 13.1 แลว้ จึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่ อง
13.1.1 แนวคิดของความเสีย่ งและการประเมินความเสีย่ ง
13.1.2 ค่าความเสีย่ งทีย่ อมรับได้
13.1.3 การจัดการความเสีย่ ง

แนวคิด
1. ความเสี่ยง หมายถึง ความน่ าจะเป็ นของการเจ็บป่ วย บาดเจ็บ หรือสู ญเสีย โดยคานวณค่ าความ
เสี่ยงได้จากความน่ าจะเป็ นหรือโอกาสของการเกิด เหตุการณ์นนั้ คู ณกับความรุนแรงของผลจาก
เหตุการณ์ดงั กล่าว โดยแบ่งความเสี่ยงออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงที่มีอยู่ เดิม ความ
เสีย่ งทีเ่ พิม่ ขึ้น และความเสีย่ งรวม
2. การประเมินความเสีย่ ง หมายถึง เครื่องมือทีจ่ ะใช้ดาเนินการเพือ่ ให้ผูท้ าการประเมินความเสี่ยงเกิด
ความรู ค้ วามเข า้ ใจถึง ผลจากมลพิษ อุบ ตั ิเ หตุห รื อ อุบ ตั ิภ ยั ร้า ยแรงต่ อ สุ ข ภาพ ทรัพ ย์สิน และ
สิ่งแวดลอ้ ม เพื่อนาไปกาหนดทางเลือกและตัดสินใจในการดาเนินการลดความเสี่ยงที่เหมาะสม
ต่อไป
3. ค่าความเสีย่ งทีย่ อมรับในด้านสุขภาพแบ่งเป็ นค่าความเสีย่ งทีย่ อมรับได้สาหรับสารเคมีท่ี เป็ นสาเหตุ
ของมะเร็งและที่ไม่เป็ นสาเหตุ ข องมะเร็ง ส่วนค่ าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ดา้ นความปลอดภัย คือ
สภาพหรือสถานการณ์ทไ่ี ด้รบั การยอมรับว่าเป็ นสภาพหรือสถานการณ์ทป่ี ลอดภัย
4. การจัดการความเสีย่ ง หมายถึง การประเมินทางเลือกต่าง ๆ เพือ่ เลือกทางเลือกทีเ่ หมาะสมที่สุด ใน
การป้ องกัน หรือ แก้ไ ขปัญ หาเกี่ ย วกับความเสี่ย งต่ อสุ ข ภาพ โดยต้องมีก ารประสานงานกับการ
ประเมิน ความเสี่ย ง และแยกความรับผิด ชอบออกจากการประเมิน ความเสี่ย งให้ชดั เจน มีก าร
จัดลาดับความสาคัญในการจัดการความเสี่ยงและตัดสินใจในการจัดการความเสี่ยง โดยคานึงถึง
ความสมดุลของผลได้ผลเสียและความโปร่งใส
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วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาตอนที่ 13.1 จบแลว้ นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความหมายของความเสีย่ งและประเภทของความเสีย่ งได้
2. อธิบายความหมายและประโยชน์ของการประเมินความเสีย่ งได้
3. ระบุค่าความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ทงั้ ทางด้านสุขภาพและความปลอดภัยได้
4. อธิบายความหมายของการจัดการความเสี่ยง การประสานงานระหว่างการจัดการความเสี่ยงและการ
ประเมินความเสี่ยง การจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง และการตัดสินใจในการดาเนินการการ
จัดการความเสีย่ งได้
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เรื่องที่ 13.1.1
แนวคิดของความเสี่ ยงและการประเมินความเสี่ ยง
การประเมินความเสีย่ งด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็ นการประเมินความเสี่ยงในสถานประกอบการ
โดยครอบคลุมถึงอันตรายทีจ่ ะเกิดขึ้นกับคนงาน รวมทัง้ ประชาชนและสิ่งแวดลอ้ มโดยรอบโรงงาน การประเมินความ
เสี่ยงในสถานประกอบการจึงสามารถดาเนินการได้สองด้าน ได้แก่ การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของคนงานซึ่ง
เป็ นผลจากสภาพแวดลอ้ มที่ไม่เหมาะสมในสถานประกอบการ และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับอุบตั ิเหตุในสถาน
ประกอบการ ซึง่ ในทีน่ ้ ีจะเรียกว่าการประเมินความเสีย่ งด้านความปลอดภัย

1. ความหมายของความเสี่ ยง
ความเสี่ยง (risk) หมายถึงความน่ าจะเป็ น (probability) ของการเจ็บป่ วย บาดเจ็บหรือสู ญเสีย การคานวณค่ า
ความเสีย่ งทาได้โดยการนาเอาความน่ าจะเป็ นหรือโอกาสของการเกิดเหตุการณ์นนั้ ๆ (probability of action occurring)
คูณกับความรุนแรงของผลที่จะเกิดจากเหตุการณ์ดงั กล่าว (severity of consequence) ดังนัน้ ความเสี่ยงจึงอาจหมายถึง
ผลลัพธ์ของความน่ าจะเกิดอันตรายและผลจากอันตายนัน้ ๆ
ความเสีย่ ง = โอกาสของการเกิดเหตุการณ์ x ความรุนแรงของผลจากเหตุการณ์
ตัวอย่ างเช่ น ในการปฏิบ ตั ิกิจกรรมอย่ างหนึ่ งของคนงาน สมมติให้มี ความน่ าจะเป็ นหรือโอกาสของการเกิ ด
เหตุการณ์ซ่งึ ก่ อให้เกิดอันตรายหรืออุบตั ิเหตุเท่ ากับ 0.25 ซึ่งถือว่ามีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก หากแบ่งความน่ าจะเป็ น
ออกเป็ น 4 ระดับ ค่ าของโอกาสที่จะเกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับที่ 1 (ระดับที่ 1 = 0.25 ระดับที่ 2 = 0.50 ระดับที่ 3 = 0.75
และระดับที่ 4 = 1.00) และสมมติให้มรี ะดับความรุนแรงเท่ากับ 4 (ซึ่งเป็ นระดับความรุนแรงที่สูงมาก ในกรณี ท่คี วาม
รุนแรงแบ่งออกเป็ น 4 ระดับคือ 1-4) ดังนัน้ ในกรณี น้ ีจงึ มีความเสี่ยงเท่ากับ 1 x 4 หรือเท่ากับ 4 นัน่ เอง จากตัวอย่างนี้
จะเห็นได้ว่าจะคานวณค่ าความเสี่ยงได้ก็ต่อเมื่อสามารถวัดค่ าความน่ าจะเป็ นและความรุ นแรงออกมาเป็ นปริมาณหรือ
ตัวเลขได้เท่านัน้ ค่าความรุนแรงทีว่ ดั ออกมาได้อาจเป็ นจานวนคนที่คาดว่าจะได้รบั การบาดเจ็บหรือเจ็บป่ วยหากเหตุการณ์
นัน้ เกิดขึ้น และความน่ าจะเป็ นจะวัดมาจากโอกาสของอันตรายที่เกิดขึ้น จากกิจกรรมนัน้ ๆ โดยอาจใช้ขอ้ มู ลจากอดีตที่
ผ่านมา

2. ประเภทของความเสี่ ยง
ความเสีย่ งแบ่งเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
2.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม (background risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่คนงานสัมผัสอยู่เป็ นประจาดัง้ เดิมโดยยัง
ไม่รวมความเสี่ยงที่จะทาการศึ กษาเพิ่มเติม ซึ่งเป็ นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากที่สมั ผัสอยู่ เป็ นประจา เช่ น ในการศึ กษา
ความเสีย่ งของคนงานทีจ่ ะได้รบั สารตะกัว่ จากกระบวนการผลิตทีจ่ ะสร้างขึ้นใหม่ในโรงงาน ความเสี่ยงที่มอี ยู่เดิมก็คือ
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ความเสี่ยงที่คนงานได้รบั สารตะกัว่ จากกระบวนการผลิตอื่น ๆ ที่มอี ยู่เดิมในโรงงานก่ อนที่จะมีการสร้างกระบวนการ
ผลิตใหม่
2.2 ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น (incremental risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่คนงานจะได้รบั เพิ่มขึ้นจากความเสี่ยงที่
สัมผัสอยู่เป็ นประจา ซึง่ เป็ นความเสีย่ งทีส่ นใจศึกษาเพิม่ เติมจากความเสี่ยงที่มอี ยู่เดิม ในกรณี น้ ีคือความเสี่ยงจากการ
รับสารตะกัว่ ทีเ่ กิดขึ้นจากกระบวนการผลิตทีจ่ ะสร้างขึ้นใหม่นนั ่ เอง
2.3 ความเสี่ยงรวม (total risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่รวมกันระหว่างความเสี่ยงที่มอี ยู่เดิมและความเสี่ยงที่
เพิม่ ขึ้น

3. ความหมายของการประเมินความเสี่ ยง
การประเมินความเสีย่ ง (risk assessment) หมายถึง เครื่องมือหรือเทคนิคที่จะใช้ดาเนินการเพื่อทาให้ผูป้ ระเมิน
เกิดความรูค้ วามเขา้ ใจถึงผลจากมลพิษ อุบตั ิเหตุหรืออุบตั ิภยั ร้ายแรงที่จะทาให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุ ษย์หรือ
ความเสียหายต่อทรัพย์สนิ หรือสิง่ แวดลอ้ ม หรืออาจจะหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ถงึ ปัจจัยหรือสภาพการณ์ต่าง ๆ
ที่เป็ นสาเหตุของอันตรายที่มแี ละแอบแฝงอยู่ ซึ่งอาจก่ อให้เกิดอุบตั ิเหตุหรือเหตุการณ์ท่ไี ม่พงึ ประสงค์ เช่ น การเกิด
เพลิงไหม้ การระเบิด การรัว่ ไหลของสารเคมีหรือวัตถุอนั ตราย เป็ นต้น โดยพิจารณาถึงโอกาสและความรุนแรงของ
เหตุการณ์เหล่านัน้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอันตรายหรือความเสี ยหายต่อชีวติ ทรัพย์สนิ และสิ่งแวดลอ้ ม เป็ นต้น เทคนิค
หรือวิธีการทีใ่ ช้สาหรับการประเมินความเสีย่ งมีมากมายหลายเทคนิคหรือหลายวิธีแต่ละเทคนิคหรือแต่ละวิธีจะมีความ
เหมาะสมต่อสถานการณ์ทแ่ี ตกต่างกัน

4. ความสาคัญของการประเมินความเสี่ ยง
โดยทัว่ ไปแลว้ คนงานในสถานประกอบการอาจทางานภายใต้ความเสี่ยงได้ สาเหตุของความเสี่ยงอาจจะเป็ น
สภาวะแวดลอ้ มในการทางานที่ไม่เหมาะสม เช่ น สภาพของแสง เสียง ความร้อน ความสัน่ สะเทือน สารเคมีท่ไี ม่เป็ น
ตามค่ามาตรฐานทีก่ าหนดไว้หรือลักษณะการปฏิบตั งิ านทีไ่ ม่ปลอดภัย (unsafe act) หรือสภาพของสถานที่ปฏิบตั ิงานที่ไม่
ปลอดภัย (unsafe condition) เป็ นต้น การประเมินความเสีย่ งทาให้เกิดความรูค้ วามเขา้ ใจว่าคนงานทีป่ ฏิบตั ิงานภายใต้
สภาพเหล่านัน้ มีความเสีย่ งต่อสุขภาพหรือความเสีย่ งด้านความปลอดภัยในระดับใด ความรู ค้ วามเขา้ ใจที่ได้รบั จากการ
ประเมินความเสีย่ งจะมีประโยชน์ต่ อการนาไปใช้เป็ นขอ้ มูลสาคัญสาหรับประกอบการพิจารณาในการกาหนดทางเลือก
ในการจัดการความเสี่ยง และการตัดสินใจในการดาเนินการตามทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อที่จะลดความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับทีย่ อมรับได้ต่อไป ซึง่ จะส่งผลให้อนั ตรายหรือความเสียหายลดลง
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กิจกรรม 13.1.1
ความเสี่ ยงแบ่งออกเป็ นกี่ประเภท อะไรบ้าง
แนวตอบกิจกรรม 13.1.1
ความเสี่ ยงแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ ยงที่ มีอยู่เดิ ม ความเสี่ ยงที่ เพิ่มขึ้ น และความเสี่ ยง
รวม
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เรื่องที่ 13.1.2
ค่ าความเสี่ ยงทีย่ อมรับได้
การที่จะรู ว้ ่าความเสี่ยงที่ประเมินได้อยู่ ในระดับใดนัน้ จาเป็ นที่จะต้องมีค่ามาตรฐานสาหรับการเปรียบเทียบค่ า
มาตรฐานสาหรับการเปรียบเทียบความเสี่ยงเรียกว่าค่ าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (acceptable risk) ค่ าความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ในด้านสุขภาพและด้านความปลอดภัย มีดงั ต่อไปนี้

1. ค่าความเสี่ ยงทีย่ อมรับได้ ด้านสุ ขภาพ
ค่ าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ดา้ นสุขภาพแบ่งออกเป็ นค่ าความเสี่ยงที่ยอมรับได้สาหรับสารเคมีท่เี ป็ นสาเหตุของ
มะเร็งและทีไ่ ม่เป็ นสาเหตุของมะเร็ง ดังต่อไปนี้
1.1 สารเคมีที่เป็ นสาเหตุของมะเร็ ง องค์การพิทกั ษ์สง่ิ แวดลอ้ มของประเภทศสหรัฐอเมริกาได้กาหนดค่าความเสีย่ งที่
ยอมรับได้สาหรับสารเคมีท่เี ป็ นสาเหตุของมะเร็งซึ่งเรียกว่าค่ า risk ไว้ในช่ วง 10-4 – 10-6 อย่างไรก็ตาม มีขอ้ ยกเว้นสาหรับ
สารเคมีบางชนิดทีก่ าหนดให้ค่า risk อยู่นอกช่วงดังกล่าว เช่น U.S.FDA ได้กาหนดให้ค่า risk ของขันฑสกร (saccharin) ไว้
ตา่ กว่า 10-7 แต่ ประชาชนทัว่ ไปยอมรับค่ า risk สาหรับสารชนิดนี้ ท่ี 10-4 หรือมากกว่า เป็ นต้น ดังนัน้ จึงจะเห็นได้ว่าการ
ยอมรับของประชาชนเป็ นสิง่ สาคัญ ซึง่ ในทางปฏิบตั อิ าจจะสาคัญกว่าค่าทีก่ าหนดไว้
1.2 สารเคมี ที่ ไ ม่ เ ป็ นสาเหตุ ข องมะเร็ ง ส าหรับ สารเคมีท่ี ไ ม่ เ ป็ นสาเหตุ ข องมะเร็ ง นั้น องค์ก ารพิท กั ษ์
สิ่งแวดลอ้ มของสหรัฐอเมริก ากาหนดให้ใช้ค่า hazard index ซึ่งได้กาหนดไว้ให้ตา่ กว่า 1.0 ในการเปรีย บเทียบจะ
เปรีย บเทีย บค่ า hazard index รวมส าหรับสารเคมีทุก ชนิ ด ที่มีอนั ตรายต่ ออวัย วะเป้ าหมายเดีย วกัน เช่ น ถ้าหาก
ต้องการประเมินความเสีย่ งของอันตรายทีเ่ กิด ขึ้นต่อตับก็จะนาค่ า hazard index ของสารเคมีทุกชนิดที่มผี ลต่อตับมา
รวมกัน แลว้ เปรียบเทียบดูว่าค่า hazard index รวมมีค่ามากกว่า 1.0 หรือไม่ เป็ นต้น

2. ค่าความเสี่ ยงทีย่ อมรับได้ ด้านความปลอดภัย
ความเสี่ย งที่ย อมรับได้ด า้ นความปลอดภัยคือสภาพหรือสถานการณ์ท่ีได้ร ั บการยอมรับว่าเป็ นสภาพหรือ
สถานการณ์ทป่ี ลอดภัย แต่ในความเป็ นจริงแลว้ เป็ นการยากทีจ่ ะยอมรับความเสีย่ งทีเ่ รารูไ้ ด้ เช่น ถ้าทราบว่านา้ ดื่มแก้ว
หนึ่งมีสารตะกัว่ เจือปนอยู่แต่อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ว่าปลอดภัย ก็เป็ นการยากที่ ใครจะยอมดื่มนา้ แก้วนัน้ อย่างเต็มใจ
ดังนัน้ ในด้านความปลอดภัย จึงต้องพยายามประเมิน หาความเสี่ย งให้พบและควบคุ ม ความเสี่ย งให้อยู่ ในระดับที่
ยอมรับได้ก่อน จากนัน้ จึงทาการก าจัด ความเสี่ยงนัน้ ให้ลดลงเรื่อย ๆ จนความเสี่ยงนัน้ มีค่ าเขา้ ใกลศ้ ู นย์มากที่สุ ด
เพือ่ ให้เกิดความมันใจในความปลอดภั
่
ยมากทีส่ ุด
สภาพหรือสถานการณ์ท่ปี ลอดภัยจึงเป็ นสภาพหรือสถานการณ์ท่ลี ดความเสี่ยงของอันตรายให้เหลือตา่ ที่สุด
เท่าที่จะทาได้ หรือเป็ นสภาพการณ์ท่ปี ราศจากสาเหตุของการตาย การบาดเจ็บ การเจ็บป่ วยจากการทางานหรือความ
เสีย หายของอุป กรณ์ เ ครื่ อ งจัก รหรือ ทรัพ ย์ส ิน หรือ มีส าเหตุด งั กล่า วน้อ ยที่สุ ด ตัว อ ย่ า งเช่ น เมื่อ กล่า วถึง หมวก
นิ ร ภัย ก็ ไ ม่ ไ ด้หมายความว่าเมื่อสวมหมวกนิรภัยแลว้ จะทาให้ปลอดภัยได้เสียทัง้ หมด เพียงแต่ว่าปลอดภัยกว่าการ
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สวมใส่หมวดชนิดธรรมดา เป็ นต้น ตัวอย่างทีแ่ สดงให้เห็นถึงระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ ได้แก่ ในการกระโดดร่ มดิ่ง
พสุธา นักดิ่งพสุธาจะไม่กระโดดออกจากเครื่องบินถ้าไม่มรี ่มชูชีพ ดังนัน้ ร่ มชูชีพจึงเป็ นมาตรการในการลดความเสี่ยง
เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ ในกรณี น้ ีไม่ได้หมายความว่านักดิ่งพสุธาไม่มคี วามเสี่ยงเลย นักดิ่งพสุธา
ยังคงมีความเสีย่ งจากความผิดพลาดของร่มชูชีพ แต่เป็ นความเสี่ยงทีพ่ วกเขายอมรับได้
ดังนัน้ ในด้านความปลอดภัย จึงไม่ มีกิจกรรมใดมีความปลอดภัยสมบูร ณ์ แบบ ในทางปฏิบตั ิจึงจาเป็ น ที่
จะต้องดาเนินการจนมัน่ ใจว่าในสถานประกอบการมีความปลอดภัยสู งสุด โดยเฉพาะในกระบวนการผลิตที่เป็ นจุด
วิกฤตของการเกิดอันตราย สถานประกอบการอาจปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ หรือหลักการปฏิบตั ิดา้ นความปลอดภัยที่
กาหนดขึ้นมาได้ อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่ ขอ้ กาหนดเหล่านัน้ เป็ นเพียงขอ้ กาหนดขัน้ ตา่ เพื่อการควบคุมอันตรายหรือลด
ความเสีย่ งให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้โดยทัวไปเท่
่
านัน้ ถ้าต้องการลดความเสี่ยงลงมากจนใกลศ้ ู นย์ก็จะต้องดาเนิน การ
ควบคุมอันตรายที่เขม้ งวดมากขึ้น ซึ่งอาจหมายถึงต้นทุนที่สูงขึ้นจนสถานประกอบการอาจไม่สามารถดาเนินการได้
ดังนัน้ การเลือกใช้เทคนิคความปลอดภัยทีเ่ หมาะสมทัง้ ในด้านการควบคุมอันตรายและค่ าใช้จ่ายจึงเป็ นสิ่งจาเป็ น เช่ น
ในการจัดให้มอี ปุ กรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หรือการใช้เซฟการ์ด เพื่อป้ องกันพนักงานจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
จากเครื่องจักรนัน้ ก็อาจพิจารณาว่าหากมีอนั ตรายตรงไหนก็แก้ไขตรงนัน้ เท่าที่จาเป็ นเพื่อลดความเสี่ยงลงให้อยู่ ใน
ระดับทีย่ อมรับได้ ซึง่ จะทาให้ค่าใช้จ่ายลดลงจนอยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ เป็ นต้น

กิจกรรม 13.1.2
จงอธิ บายค่าความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ดา้ นสุ ขภาพ
แนวตอบกิจกรรม 13.1.2
ค่าความเสี่ ยงที่ ยอมรั บได้ดา้ นสุ ขภาพ แบ่ งออกเป็ นค่ าความเสี่ ยงที่ ยอมรั บได้สาหรั บสารเคมี เป็ น
สาเหตุของมะเร็ งซึ่ งเรี ยกว่า risk และได้กาหนดไว้ในช่วง 10-4 – 10-6 และค่าความเสี่ ยงที่ยอมรับได้สาหรับ
สารเคมีที่เป็ นสาเหตุของมะเร็ งซึ่ งเรี ยกว่า hazard index และได้กาหนดไว้ให้ต่ากว่า 1.0
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เรื่องที่ 13.1.3
การจัดการความเสี่ ยง
1. ความหมายและความสาคัญของการจัดการความเสี่ ยง
การประเมินความเสี่ยงเป็ นการด าเนิ นการเพื่อให้ได้ข อ้ มู ลส าหรับใช้ในการตั ดสินใจเพื่อจัดการความเสี่ยงให้
เหมาะสม การจัดการความเสี่ยง (risk management) หมายถึง การประเมินทางเลือกต่าง ๆ เพื่อเลือกทางเลือกที่เหมาะสม
ที่สุดในการป้ องกันหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อสุขภาพ ในการประเมินทางเลือกนัน้ จะต้องพิจารณาขอ้ มูลต่าง ๆ
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วิศวกรรม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ งสัมพันธ์กบั ขอ้ มูลด้านความเสี่ยงที่ประเมินมาได้ ใน
การเลือกทางเลือกที่เหมาะสมจะต้องพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ้ (acceptability of risk) และความ
สมเหตุสมผลต่อค่าใช้จ่ายทีต่ อ้ งลงทุนในการป้ องกันและแก้ไขความเสีย่ งนัน้ ๆ
จะเห็นได้ว่ามนุ ษย์เรานัน้ ตัง้ แต่เกิดจนตายจะต้องผจญภัยความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา ดังนัน้ การจัดการความ
เสีย่ งจึงเป็ นสิง่ ทีจ่ าเป็ นสาหรับการดารงชีวติ การจัดการความเสีย่ งอาจทาโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ผจญภัยความเสี่ยง
นัน้ ๆ หรืออาจจะเป็ นสถานประกอบการหรืออาจเป็ นองค์กรของรัฐก็ได้ ในการจัดการความเสีย่ งจะต้องดาเนินการโดย
พิจารณาถึงสมดุลของปัจจัย ต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข อ้ งทัง้ ปัจจัยในทางบวกและในทางลบ ปัจจัยที่จะต้องพิจารณาถึงความ
สมดุลในการตัดสินใจดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในการจัดการความเสีย่ ง ได้แก่
1) ปริมาณของความสูญเสียทีม่ แี นวโน้มจะเกิดขึ้นจากการถูกทาลายโดยความเสี่ยงนัน้ ๆ หรือในทางกลับกัน
คือผลประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั จากการควบคุมความเสีย่ งเมือ่ ความสูญเสียนัน้ ไม่เกิดขึ้น
2) ค่าใช้จ่ายทีต่ อ้ งใช้ในการควบคุมหรือจัดการความเสี่ยง ซึ่งอาจเป็ นค่ าใช้จ่ายตรงในการควบคุมหรือจัดการ
หรือเป็ นค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการเสียผลประโยชน์จากการดาเนินการควบคุมหรือจัดการความเสีย่ ง
3) ขอ้ บ่งชี้ทเ่ี ชื่อถือได้จากผลการคานวณทีเ่ ปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายและความสูญเสียทีอ่ าจเกิดขึ้น

2. การประสานงานระหว่ างการประเมินความเสี่ ยงและการจัดการความเสี่ ยง
ในการจัดการความเสีย่ งนัน้ จะต้องแยกความรับผิดชอบในการดาเนินการระหว่างการประเมินความเสี่ยงและ
การจัดการความเสีย่ งให้ชดั เจน หน้าที่ของผูป้ ระเมินความเสี่ยง (risk assessor) เป็ นของนักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกร
ซึ่งต้องใช้หลักวิชาการในการประเมินและนาเสนอขอ้ มู ลที่ได้รบั จากการประเมินความเสี่ยงที่เชื่อถือได้ต่อผูท้ ่ที าหน้าที่
จัดการความเสีย่ ง (risk manager) ซึง่ ผูท้ ท่ี าหน้าทีจ่ ดั การความเสี่ยงจะทาหน้าที่ตดั สินใจดาเนินการป้ องกันหรือแก้ไข
ความเสีย่ งต่อไป
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตั ิการแยกความรับผิดชอบดังกล่าวทาได้ยาก ทั้งนี้เพราะไม่สามารถกาหนดความ
รับผิดชอบในรายละเอียดของแต่ ละฝ่ ายให้ชดั เจนได้ง่ายนัก เนื่องจากความรับผิดชอบมักจะขึ้นกับบุคลิกภาพและ
นโยบายในการดาเนินการของแต่ละฝ่ าย และถ้าหากกาหนดให้การประเมินความเสี่ยงมีขอบเขตแค่ ส่งิ ที่สามารถพิสูจน์
ได้ทางวิทยาศาสตร์เท่านัน้ การดาเนินการในการประเมินความเสีย่ งก็จะดาเนินการได้เพียงแต่เสนอผลจากการตรวจวัด
เท่านัน้ แต่ในความเป็ นจริงผูป้ ระเมินความเสี่ยงสามารถที่จะใช้ความชานาญหรือประสบการณ์ส่วนตัวในการประเมิน
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หรือคาดการณ์ความเสีย่ งรวมทัง้ การเสนอแนะทางเลือกในการจัดการความเสีย่ งด้วย ดังนั้น ในการประเมินและจัดการ
ความเสี่ย งจึงจาเป็ นที่จะต้องมีการประสานงานกันอย่ างดี เพื่อกาหนดความรับผิดชอบที่ชดั เจน ทาให้ไม่ เกิด ความ
ขัดแย้งขึ้นในหน่ วยงานนัน้ และจะส่งผลให้ทงั้ การประเมินและจัดการความเสีย่ งเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. การจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ ยงเพื่อการจัดการความเสี่ ยง
ในการจัดการควบคุมหรือแก้ไขความเสีย่ งนัน้ เป็ นการยากที่จะดาเนินการกับความเสี่ยงทุกประการที่ประเมินมาได้
ดังนัน้ จึงต้องมีการจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง ในการจัดลาดับความสาคัญจะไม่พจิ ารณาเฉพาะระดับของความ
เสีย่ งแต่เพียงอย่างเดียวต้องคานึงสิ่งปัจจัยต่าง ๆ ประกอบด้วย ปัจจัยทีต่ อ้ งพิจารณาประกอบ ได้แก่
1) ระดับของความเสีย่ งทีส่ ามารถควบคุมลงได้
2) ค่าใช้จ่ายทีใ่ ช้ในการควบคุม
3) ความเป็ นไปได้และการยอมรับทางสังคมต่อวิธีการทีใ่ ช้ในการควบคุม
4) ประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั จากการควบคุมความเสี่ยง
5) ความร่วมมือในการดาเนินการควบคุมความเสีย่ ง
ในการพิจารณาจัดลาดับคววามสาคัญของความเสี่ยงโดยพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ประกอบ ในบางครัง้ ก็ทาได้
ยาก ปัญหาทีพ่ บบ่อย ได้แก่ ความขัดแย้งระหว่างขอ้ มูลทางวิทยาศาสตร์กบั ความรู ส้ กึ ของผูท้ ่เี กี่ยวขอ้ งกับความเสี่ยง
นัน้ บางครัง้ ขอ้ มูลยิ่งบอกว่าจะเกิดอันตรายแต่ ผูท้ ่เี กี่ยวข อ้ งกลับไม่ตระหนัก ตรงกันขา้ มบางครัง้ ขอ้ มูลบอกว่าไม่ มี
อันตรายหรือมีอนั ตรายแต่เพียงเล็กน้อย แต่ความรูส้ กึ ของผูท้ เ่ี กี่ยวขอ้ งกลับเห็นเป็ นอันตรายทีใ่ หญ่หลวง เป็ นต้น

4. การตัดสิ นใจในการจัดการความเสี่ ยง
เนื่องจากการจัดการความเสี่ยงเป็ นกระบวนการที่จะต้องจัดความสมดุลของผลได้และผลเสีย ดังนัน้ ในการ
ตัดสินใจดาเนินการจัดการความเสี่ยงจึงจาเป็ นที่จะต้องมีการดาเนินการที่โปร่ งใส ในการตัดสินใจนัน้ ถ้าหากผลการ
ประเมินความเสี่ยงสามารถแสดงออกมาในเชิงปริมาณได้ การพิจารณาประกอบกับปัจจัยต่าง ๆ เพื่อการตัดสินใจก็
สามารถทาได้อย่างชัดเจน แต่ถา้ หากว่าผลการประเมินแสดงออกมาในเชิงคุณภาพ การพิจารณาประกอบกับปัจจัยอื่น ๆ
ก็ทาได้ยากขึ้น แต่ถา้ หากว่าความเสี่ยงเชิงคุณภาพนัน้ เกี่ยวขอ้ งกับการเกิดโรคมะเร็ง การตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการ
จะต้องใช้เทคโนโลยีทด่ี ที ส่ี ุดทีม่ อี ยู่ (Best Available Technology: BAT) โดยไม่ตอ้ งคานึงถึงปัจจัยอื่น ๆ เลย ทัง้ นี้
จะไม่สนใจว่าโรคมะเร็งนัน้ จะเกิดขึ้นกับคนงานถึง 100 คน หรือแม้แต่เกิดขึ้นกับคนงานเพียงคนเดียวก็ตาม ในการ
ตัดสินใจเลือกวิธีการควบคุมความเสี่ยงหรือระดับของการควบคุมนัน้ มีวธิ ีการ 2 อย่างคือ อย่ างแรก ได้แก่ การหยุด
กระบวนการผลิต นัน้ ๆ อย่ างที่ส อง ได้แ ก่ การควบคุม กระบวนการผลิตให้ม ีค วามเสี่ย งอยู่ ในระดับที่ย อมรับได้
ในกรณี ทไ่ี ม่สามารถใช้วธิ ีการทัง้ สองนี้ ทางเลือกอีกอย่างหนึ่ง ได้แก่ การปรับปรุงวิธีการทางานของคนงานห รือการให้
คนงานใช้อปุ กรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเพือ่ ลดอันตรายให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
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กิจกรรม 13.1.3
ปัจจัยที่ใช้ประกอบการพิจารณาจัดลาดับความสาคัญในการจัดการความเสี่ ยงมีอะไรบ้าง
แนวตอบกิจกรรม 13.1.3
ปัจจัยที่ใช้ประกอบการพิจารณาจัดลาดับความสาคัญในการจัดการความเสี่ ยง ได้แก่
1. ระดับของความเสี่ ยงที่สามารถควบคุมได้
2. ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการควบคุม
3. ความเป็ นไปได้และการยอมรับทางสังคมต่อวิธีการที่ใช้ควบคุม
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการยอมรับความเสี่ ยง
5. ความร่ วมมือในการดาเนินการควบคุมความเสี่ ยง
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ตอนที่ 13.2
การประเมินความเสี่ ยงด้ านสุ ขภาพ
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 13.2 แลว้ จึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่ อง
13.2.1 การชี้บ่งอันตรายด้านสุขภาพ
13.2.2 การประเมินการสัมผัสสารเคมี
13.2.3 การประเมินความเป็ นพิษของสารเคมี
13.2.4 การแสดงลักษณะความเสีย่ ง

แนวคิด
1. การชี้บ่งอันตรายด้านสุขภาพ เป็ นกระบวนการเลือกและระบุว่าสารเคมีใดจากแหล่งกาเนิดใดที่คาด
ว่าจะเป็ นสาเหตุสาคัญต่ อการทาให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อใช้เป็ นตัวแทนสารเคมีชนิดอื่น ๆ
ในการประเมินความเสีย่ ง
2. การประเมินการสัมผัสสารเคมีเป็ นการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับทางผ่านของสารเคมี กลุ่มคนงานที่มี
แนวโน้มสัมผัสสารเคมี ความเขม้ ขน้ ของสารเคมีทจ่ี ดุ สัมผัสและขนาดของสารเคมีทส่ี มั ผัส
3. การประเมิน ความเป็ น พิษของสารเคมี เป็ น การศึ ก ษาถึงการตอบสนองของร่ างกายของสัตว์ต่อ
ขนาดของสารเคมีท่ไี ด้รบั เขา้ ไปแลว้ นามาประเมินถึงการตอบสนองของร่ างกายมนุ ษย์ต่อสารเคมี
นัน้ ๆ ค่ าความเป็ นพิษของสารเคมีแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทได้แก่ ค่ าความเป็ นพิษของสารเคมีท่ี
เป็ นสาเหตุของมะเร็งและสารเคมีทไ่ี ม่เป็ นสาเหตุของมะเร็ง
4. การแสดงลักษณะความเสีย่ งได้จากการคานวณค่าความเสีย่ งออกมาในเชิงปริ มาณ โดยคานวณได้
ทัง้ ค่าความเสีย่ งของสารเคมีทเ่ี ป็ นสาเหตุของมะเร็งและค่าความเสีย่ งของสารเคมีทไ่ี ม่ก่อมะเร็ง
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วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาตอนที่ 13.2 จบแลว้ นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายกระบวนการในการชี้บ่งอันตรายด้านสุขภาพได้
2. อธิบายองค์ประกอบทีเ่ กี่ยวขอ้ งกับการประเมินการสัมผัสสารเคมีได้
3. อธิบายการประเมินและค่าความเป็ นพิษของสารเคมีได้
4. คานวณค่าความเสีย่ งได้
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คานา
กระบวนการประเมินความเสี่ยงต่ อ สุ ข ภาพที่ได้รบั การยอมรับอย่างกว้า งขวาง ได้แก่ กระบวนการซึ่งกาหนดโดย
National Academy of Science ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ องค์การพิทกั ษ์สง่ิ แวดลอ้ ม (Enviromental Protection
Agency EPA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้นามาใช้และได้เผยแพร่ไปทัวโลกในการประเมิ
่
นความเสีย่ งต่อสุขภาพของคนงานใน
สถานประกอบการที่เกิดจากการสัมผัสสารเคมีทงั้ ในการประเมิ นความเสี่ยงที่มอี ยู่เดิม ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นและความเสี่ยงรวม
ก็สามารถใช้กระบวนการนี้ได้ กระบวนการประเมินความเสีย่ งนี้ประกอบด้วยการดาเนินการ 4 ขัน้ ตอน ดังต่อไปนี้
1. การชี้ บ่งอันตรายด้ านสุ ขภาพ (Hazard Indenification) เป็ นการชี้บ่งว่าสารเคมีช นิด ใดที่ค าดว่ าจะเป็ น
สาเหตุสาคัญต่อการเกิดอันตรายต่อสุขภาพ
2. การประเมินการสัมผัสสารเคมี (Exposure Assessment) เป็ นการประเมินการแพร่ กระจายและการสัมผัส
สารเคมีทเ่ี ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
3. การประเมินความเป็ นพิษของสารเคมี (Toxicity Assessment) เป็ น การประเมินดัชนี ความเป็ นพิษของ
สารเคมีออกมาเป็ นค่าตัวเลขเพือ่ นาไปใช้ในการประเมินความเสีย่ งต่อสุขภาพต่อไป
4. การจาแนกลักษณะความเสี่ ยง (Risk Characterization) เป็ น การประเมิน ขนาดของความเสี่ย งรวมทัง้
ค่ าความผิด พลาด (Uncertainty) ของการประเมิน ความเสี่ย ง
สาหรับรายละเอียดของการดาเนินการในแต่ละขัน้ ตอน จะกล่าวถึงในตอนที่ 13.2 ต่อไป
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เรื่องที่ 13.2.1
การชี้บ่งอันตรายด้ านสุ ขภาพ
ขัน้ ตอนแรกของการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพหรือการชี้บ่งอันตราย เป็ นกระบวนการเลือกว่ามีสารเคมี
อะไรบ้างที่อยู่ ในข่ายที่ตอ้ งทาการศึ ก ษา สารเคมีเหล่านัน้ เกิด จากกระบวนการผลิตใดความเป็ น พิษอย่ างไร มีก าร
แพร่ กระจายจากแหล่งกาเนิดสู่ส่งิ แวดลอ้ มในสถานประกอบการ และไปสู่คนงานผู ร้ บั มลพิษได้อย่ างไร ในกรณี ท่มี ี
สารเคมีหลายชนิดซึ่งอยู่ ในข่ายที่ตอ้ งทาการศึ ก ษาและไม่ อาจจะทาการศึ กษาให้ครบถ้วนทุก ชนิ ดได้ ก็ อาจจะเลือก
สารเคมีท่สี าคัญเพื่อใช้เป็ นตัวแทนสารเคมีชนิดอื่นๆ ในการศึกษา ทัง้ นี้เพื่อลดจานวนสารเคมีท่ตี อ้ งศึกษาลงให้อยู่ใน
ขีดความสามารถที่จะทาการศึกษาได้ ในการเลือกสารเคมีท่ใี ช้เป็ นตัวแทนจะเลือกสารเคมีท่มี ีความเป็ นพิษ ความคง
สภาพและการเคลือ่ นที่ในสิ่งแวดลอ้ มมากที่สุด และเป็ นสารเคมีท่มี กี ารแพร่ กระจายในสื่อสิ่งแวดลอ้ มชนิดต่างๆ เช่ น
อากาศ นา้ ดินได้มากทีส่ ุด รวมทัง้ เป็ นสารเคมีทค่ี นงานมีโอกาสสัมผัสได้มากทีส่ ุดด้วย
สารเคมีท่เี ป็ นตัวแทนจะต้องมีคุ ณสมบัติท่ีเป็ นตัวแทนสารเคมีชนิ ดอื่นๆ ได้ โดยในชนิดนี้ จะพิจารณาจาก
คะแนนความเป็ นพิษ (toxicity score) ซึ่งจะต้องเลือกสารเคมีท่มี คี ะแนนความเป็ นพิษรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
99 ของคะแนนความเป็ นพิษรวมของสารเคมีทงั้ หมด การคานวณคะแนนความเป็ นพิษสาหรับสารเคมีท่เี ป็ นสาเหตุของ
มะเร็งและทีไ่ ม่เป็ นสาเหตุของมะเร็งคานวณได้จากสมการ ต่อไปนี้
สาหรับสารเคมีทเ่ี ป็ นสาเหตุของมะเร็ง
TS
เมือ่ TS
SF
Cmax

=

SF  Cmax

=
=
=

toxicity score
slope factor
maximum concentration

สาหรับสารเคมีทไ่ี ม่เป็ นสาเหตุของมะเร็ง
TS

=

CmaxRfD

เมือ่ RfD

=

chronic reference dose

สาหรับตัวอย่างค่า SF และ RfD ของสารเคมี แสดงในภาคผนวก
ตัวอย่างเช่น หากค่ ามี Chlorobenzene ซึง่ เป็ นสารเคมีทไ่ี ม่เป็ นสาเหตุของมะเร็ง มีความเขม้ ขน้ สู งสุด (Cmax)
ในดินในบริเวณทีศ่ ึกษาเท่ากับ 6.40 มิลลิกรัม/กิโลกรัมดิน และค่า RfD ของสารชนิดนี้เท่ากับ 2  10-2 ดังนัน้ ค่ า TS
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ของสารนี้ซง่ึ เท่ากับ

6.40
 3.2  10 2
2
2  10

ทานองเดียวกันหากว่าในบริเวณเดียวกันมี Chloroform ซึ่งเป็ นสารเคมีท่เี ป็ น

สาเหตุของมะเร็งมีความเขม้ ขน้ สู งสุด 4.10 มิลลิกรัม/กิโลกรัมดินและค่ า SF ของ Chloroform เท่ากับ 6.10  103
ดังนัน้ ค่า TS ของ Chloroform ซึง่ เท่ากับ 6.10 103  4.10 = 2.50 102
หลังจากคานวณคะแนนความเป็ นพิษของสารเคมีแต่ ละชนิดแลว้ ต้องนาคะแนนของสารเคมีแต่ ละชนิดมา
เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย หลังจากนัน้ จึงนาคะแนนของสารเคมีแต่ละชนิดมารวมกันทีละชนิดจากมากไปหาน้อย
เป็ นคะแนนความเป็ นพิษสะสม เมื่อได้คะแนนของสารเคมีท่รี วมจากมากไปน้อยเป็ นร้อยละ 99 ของคะแนนรวมของ
สารเคมีทงั้ หมด ก็จะนาสารเคมีทม่ี คี ะแนนรวมกันได้รอ้ ยละ 99 ดังกล่าวมาพิจารณาเลือกเป็ นตัวแทนต่อไป
สมมติว่าในสถานประกอบการแห่งหนึ่งมีสารเคมีท่มี ีความป็ นพิษทัง้ ประเภทที่เป็ นสาเหตุของมะเร็งและที่ไม่
เป็ นสาเหตุของมะเร็งรวม 10 ชนิด และมีคะแนนความเป็ นพิษของแต่ละชนิดคะแนนความเป็ นพิษสะสมและร้อยละ
สะสมดังตารางที่ 13.1

สารเคมี
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

ตารางที่ 13.1 คะแนนความเป็ นพิษและคะแนนความเป็ นพิษสะสมของสารเคมี
คะแนนความเป็ นพิษ
คะแนนความเป็ นพิษสะสม
ร้ อยละสะสม
520
520
46.4
350
870
77.6
195
1,065
95.0
40
1,105
98.6
8
1,113
99.2
5
1,118
99.7
2
1,120
99.91
0.8
1,120.88
99.98
0.15
1,120.95
99.99
0.05
1,121
100

จากตารางที่ 13.1 จะเห็นได้ว่าในกรณี ท่ตี วั แทนของสารเคมีท่คี วรเลือกในขัน้ ต้น ได้แก่ สารเคมี A B C D
และ E เพราะมีคะแนนรวมกันเป็ นร้อยละ 99.2 ของคะแนนรวมทัง้ หมด ในขัน้ ตอนต่อมาจะต้องพิจารณาถึงลักษณะ
ทางด้านอื่นๆ ของสารเคมีท่ไี ด้รบั การคัดเลือกมาแลว้ เช่ น ความเขม้ ขน้ การเคลือ่ นที่ในสิ่งแวดลอ้ ม การคงสภาพใน
สิง่ แวดลอ้ มและความเป็ นไปได้ทจ่ี ะบาบัดด้วยเทคโนโลยีทม่ี อี ยู่ในปัจจุบนั เป็ นต้น
ทัง้ นี้สารเคมีทเ่ี ป็ นตัวแทนควรจะมีความเขม้ ขน้ เฉลีย่ สู งกว่าสารเคมีอ่นื ๆ สารเคมีท่มี คี ่ าความถี่ท่ตี รวจวัดได้
ในค่าความเขม้ ขน้ ทีต่ า่ สูงมาก และมีความถี่ท่ตี รวจวัดได้ในค่ าความเขม้ ขน้ สู ง ตา่ มาก ถึงแม้ว่าจะตรวจวัดพบว่าเป็ น
สารเคมีทมี ีความเขม้ ขน้ สู งสุด (Cmax) มากก็ตาม ก็ไม่ควรใช้เป็ นตัวแทนในการประเมินความเสี่ยง การพิจารณาการ
เคลื่อนที่ในสิ่งแวดลอ้ มเพื่อเลือกสารเคมีเป็ นตัวแทน ได้แก่ การพิจารณาสมบัติทางกายภาพและเคมีท่มี ี ผลต่ อการ
เคลื่อนที่ของสารเคมีน นั้ ๆ เช่ น สมบัติในการละลาย การระเหย เป็ น ต้น สารเคมีท่คี งสภาพในสิ่งแวดล อ้ มนานก็
เหมาะสมที่จะเป็ นตัวแทน สารเคมีจะคงสภาพได้นานเพียงใดพิจารณาจากครึ่งชีวติ (half-lives หมายถึงระยะเวลาที่
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สารเคมีส ลายตัวเหลือปริ ม าณเป็ น ครึ่ งหนึ่ งของปริ ม าณที่มีอยู่ เดิม ) ของสารเคมีช นิ ด นัน้ ๆ นอกจากนี้ สารเคมีท่ี
พิจารณาใช้เป็ นตัวแทนควรจะสามารถทาการบาบัดได้ดว้ ยเทคโนโลยีทม่ี อี ยู่ในปัจจุบนั ได้ดว้ ย
ถึงแม้ว่าในกาพริจารณาขัน้ ต้นเพือ่ เลือกตัวแทนของสารเคมีจะใช้คะแนนรวมถึงร้อยละ 99 แต่สาหรับสารเคมี
ทีค่ ดั เลือกในขัน้ สุดท้ายอาจมีคะแนนรวมกันเพียงแค่รอ้ ยละ 10 ก็ได้ และในบางครัง้ อาจเพิ่มเติมสารเคมีเขา้ ไปในบัญชี
ของสารเคมีท่ไี ด้เลือกจากการกลันกรองข
่
อ้ มูลขัน้ ต้นได้ ถ้าหากว่ าสารเคมีชนิดนัน้ เป็ นสารเคมีท่เี กิดจากการสลายตัว
ของสารเคมีทไ่ี ด้จากการกลันกรองข
่
อ้ มูลขัน้ ต้นดังกล่าว
กิจกรรม 13.2.1
ในการชี้บ่งอันตรายด้านสุ ขภาพนั้น การเลือกตัวแทนสารเคมีสาหรับการประเมินความเสี่ ยงพิจารณา
จากอะไร
แนวตอบกิจกรรม 13.2.1
ในชนิดนี้จะพิจารณาจากคะแนนความเป็ นพิษของสารเคมี โดยการคานวณหาค่าคะแนนความเป็ นพิษ
ของสารเคมีแต่ละชนิด แล้วนาคะแนนมาจัดเรี ยงกันจากมากไปหาน้อยตามลาดับ แล้วรวมคะแนนเป็ นคะแนน
เป็ นพิษสะสม สารเคมีที่มีคะแนนความเป็ นพิษสะสมจากมากไปหาน้อยเป็ นร้อยละ 99 ของสารเคมีท้ งั หมด จะ
ได้รับเลือกมาเป็ นตัวแทน ในขั้นต่อมาจะพิจารณาเลือกสารเคมีที่เลือกมาแล้วอีกครั้งโดยพิจารณาถึงลักษณะ
ด้านอื่น ๆ ของสารเคมีประกอบกัน เช่น ความเข้มข้น การเคลื่อนที่ในสิ่ งแวดล้อม การคงสภาพในสิ่ งแวดล้อม
และความเป็ นไปได้ในการบาบัด เป็ นต้น
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เรื่องที่ 13.2.2
การประเมินการสั มผัสสารเคมี
เมือ่ สามารถชี้บ่งสารเคมีทจ่ี ะทาการประเมินความเสีย่ งและรูว้ ่าสารเคมีนนั้ ๆ เกิดจากกระบวนการลผิตใดแลว้
ขัน้ ตอนต่อมา ได้แก การประเมินการสัมผัสสารเคมีของคนงานที่มแี นวโน้มจะประสบกับอันตรายเนื่องจากการสัมผัส
สารเคมีนนั้ ๆ ในการประเมินการสัมผัสสารเคมีจะต้องพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวขอ้ งดังต่อไปนี้

1. ทางผ่ านของสารเคมี
การที่สารเคมีซ่งึ ถูกปล่อยออกมาจากแหล่งกาเนิดและเดินทางไปยังผูร้ บั หรือคนงานได้นนั้ สารเคมีดงั กล่าว
จะต้องเดินทางผ่านสือ่ สิง่ แวดลอ้ มชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดรวมกัน เช่ น นา้ อากาศ ดิน ไปยังผูร้ บั ในกรณี น้ ีผู ้
ประเมินความเสีย่ งจะต้องรูว้ ่าการขนส่งสารเคมีผ่านสือ่ สิง่ แวดลอ้ มไปยังผูร้ บั มีกลไกอย่างไร การขนส่งดังกล่าวทาโดย
วิธีการใด เช่ น การแพร่ การดู ดซับ หรือการดู ดซึม เป็ นต้น ในระหว่างการขนส่งนัน้ สารเคมีมกี ารเปลีย่ นรู ปแบบเป็ น
สารเคมีชนิดอื่นหรือมีการเสื่อมสลายหรือไม่ จุดที่ผูร้ บั สัมผัสกับสารเคมีอยู่ท่ไี หน ใครเป็ นผูส้ มั ผัส และสารเคมีเขา้ สู่
ร่างกายผูส้ มั ผัสด้วยทางใด เช่น การกิน การหายใจ หรือการสัมผัสทีผ่ วิ หนัง เป็ นต้น

2. กลุ่มคนงานทีม่ แี นวโน้ มสั มผัสสารเคมี
ในการสารวจกลุ่มคนงานที่สมั ผัสสารเคมี จะต้องพิจารณาจากทางผ่านของสารเคมีหรือสื่อสิ่งแวดลอ้ มแต่ละ
ชนิด ที่มีโอกาสขนส่งสารเคมีไปถึงผู ร้ บั รวมทัง้ สารวจลักษณะกิจกรรมของคนงานที่คาดว่าน่ าจะสัม ผัสกับสารเคมี
การด าเนิ น กิจกรรมของคนงานแต่ ล ะคนหรือ แต่ ล ะกลุ่ม ในลัก ษณะต่ า ง ๆ ที่ทาให้มีโอกาสกิน หายใจ หรือ สัม ผัส
สารเคมีทางผิวหนังหรือไม่ ทัง้ นี้เพือ่ จะทาให้สามารถกาหนดได้ว่าใครเป็ นผูท้ ส่ี มั ผัสกับสารเคมีและสัมผัสอย่างไร

3. ความเข้ มข้ นของสารเคมีทจี่ ุดสั มผัส
จุดสัมผัส (exposure points) หมายถึงสถานที่ซ่งึ ผูส้ มั ผัสสารเคมีมกี ารสัมผัสกับสารเคมีโดยผ่านสื่อสิ่งแวดลอ้ ม
ต่ าง ๆ การกาหนดจุดสัม ผัสทาได้โดยการพิจารณาขอ้ มูลทางผ่านของสารเคมีและขอ้ มูลลักษณะกิจกรรมของกลุ่ม
ผู ส้ มั ผัส สารเคมีประกอบกัน หลังจากนัน้ ต้องทาการตรวจวัด ความเข ม้ ข น้ ของสารเคมีท่ีจุด สัม ผัส ดัง กล่าวในสื่อ
สิ่งแวดล อ้ มที่ค าดว่าจะเป็ น ทางผ่ านของสารเคมี การตรวจวัด สภาพแวดล อ้ มจะทาให้ทราบเฉพาะข อ้ มูล ปัจจุบนั ที่
สามารถวัดได้เท่านัน้ สาหรับขอ้ มูลในอนาคตหรือขอ้ มูลที่ตรวจวัดไม่ได้ เช่ น ค่ าความเขม้ ขน้ ของมลพิษทางอากาศที่
แพร่ กระจายออกมาจากแหล่งกาเนิดจากกระบวนการผลิตที่ยงั ไม่ได้ก่อสร้าง และอยากทราบว่าหากก่ อสร้างแลว้ จะ
ปล่อยมลพิษออกมาอย่ างไร ในกรณี น้ ี จะต้อ งคาดประมาณโดยใช้แ บบจาลองทางคณิ ต ศาสตร์ซ่ึงแบบจาลองทาง
คณิ ตศาสตร์ก็คือสมการทางคณิ ตศาสตร์สาหรับใช้ในการคานวณเพื่อคาดการณ์ส่งิ ที่จะเกิดขึ้นได้ทาให้อดีต ปัจจุบนั
และอนาคตนัน่ เอง
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4. ขนาดของสารเคมีทสี่ ั มผัส
การคานวณขนาด(doses) ของสารเคมีท่ีผูร้ บั ผูร้ บั สารเคมีเขา้ สู่ร่างกายเป็ นขัน้ ตอนสุดท้ายของการประเมิน
การสัมผัส การคานวณขนาดจะพิจารณาตามลักษณะของทางเขา้ ของสารเคมีสู่ร่างกายซึง่ ได้แก่ การกิน การหายใจ และ
การสัมผัสทางผิวหนัง ขนาดทีร่ ่างกายได้รบั แบ่งเป็ นขนาดที่เขา้ สู่ร่างกาย (administered dose) โดยการกิน การหายใจ
และการสัมผัสทางผิวหนัง หลังจากนัน้ สารเคมีส่วนหนึ่งจะถูกดู ดซึมเขา้ สู่กระแสเลือดเรียกว่า ขนาดที่ดูดซึมเขา้ สู่ร่างกาย
(intake dose) หลังจากการดู ดซึมเขา้ สู่ร่างกายแลว้ จะเคลือ่ นไหวไปยังอวัยวะเป้ าหมายซึ่งเรียกว่า ขนาดที่เขา้ สู่อวัยวะ
เป้ าหมาย (target dose)
การคานวณขนาดของสารเคมีทเ่ี ขา้ สู่ร่างกายใช้สมการ ต่อไปนี้
I

(C  CR  EF  ED)
(BW  AT)
mg




 kg of body weig h/day 

เมือ่ I = ขนาดของสารเคมีทเ่ี ขา้ สู่ร่างกาย (intake) =

mg 
 mg
or 3


L in water m in air 

C = ความเขม้ ขน้ ของสารเคมีทจ่ี ดุ สัมผัส (concentration at exposure point)


L
m 3 
or
day for water day for air 



CR = อัตราการสัมผัสสารเคมี (contact rate) 

EF = ความถีใ่ นการสัมผัสสารเคมี (frequency)

 day 


 year 

ED = ระยะเวลาทีส่ มั ผัสสารเคมี (exposure duration) (year)
BW = นา้ หนักร่างกายของผูส้ มั ผัสสารเคมี (body weight) (kg)
AT = เวลาเฉลีย่ ทีส่ มั ผัส (averaging time) (days)
หากเป็ นการสัมผัสฝุ่นละอองสมการขา้ งบนจะเปลีย่ นเป็ น
I

(C  CR  EF  ED)  RR  (ABS)
BW  (AT)

เมือ่ RR = อัตราการคงอยู่ในบรรยากาศ = ค่าสัดส่วน
(retention time = decimal fraction)
ABS = อัตราการดูดซึมเข้าสู ่กระแสโลหิต = ค่าสัดส่วน (absorption into bloodstreans = decimal fraction)
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ค่าความเขม้ ขน้ ของสารเคมีในฝุ่นละอองคานวณได้จาก
C = C S  PC
เมือ่
CS = ความเข้มข้นของสารเคมีในฝุ่นละออง (concentration of chemical in fugitive dust) (mg/mg)
PC = ความเข้มข้นของฝุ่นละอองในบรรยากาศ (concentration of fugitive dust in air) (mg/m3)
ตัวอย่ างของค่ าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการค านวณแสดงในตารางที่ 13.2 อย่ างไรก็ ตาม ค่ าเหล่านี้อาจ
แปรเปลีย่ นไปตามลักษณะของกลุ่มผูส้ มั ผัสสารเคมี สาหรับค่าเวลาเฉลีย่ ทีส่ มั ผัส (AT) สาหรับสารก่อมะเร็งนัน้ ใช้เวลา
70 ปี หรือ 25,550 วัน ส่วนสารทีไ่ ม่ก่อมะเร็งใช้เวลาทีส่ มั ผัสกับสารเคมีจริง
ตัว อย่ า งเช่ น ถ า้ หากมีค นงานคนหนึ่ ง หายใจเอาสารเคมีช นิ ด ที่ไ ม่ เ ป็ น สาเหตุข องมะเร็ ง ที่ค วามเข ม้ ข น้
10 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ในกรณี น้ ีสามารถคานวณขนาดของสารเคมีทเ่ี ขา้ สู่ร่างกายได้ ดังต่อไปนี้
I

(C  CR  EF  ED)  RR  (ABS)
BW  (AT)

ตารางที่ 13.2 ค่ า parameter ต่ าง ๆ ทีใ่ ช้ ในการคานวณค่ าความเสี่ยง
ดัชนี (Parameter)
ผู้ใหญ่ (Adults)
เด็กอายุ 6-12 ปี
(Child age 6-12)
นา้ หนักร่างกายของผู ้สัมผัส
70
29
(Average body weight: BW)
พื้นทีผ่ วิ หนัง
18,150
10,470
2
(Skin surface area) (cm )
ปริมาณนา้ ดืม่
5
5
(Wae ingested) (L/day)
ปริมาณอากาศทีห่ ายใจ
0.83
0.46
3
(Air breathed: CR) (m /hour)
อัตราการคงอยู่ในบรรยากาศ
100%
100%
(Retention rate: RR) (inhaled air)
อัตราการดูดซึมเข ้าสู ่กระแสโลหิต
100%
100%
(Absorption rate: ABS) (inhaled air)
ปริมาณดินทีถ่ ูกปนเปื้ อนแล ้วกินเข ้าไป
100
100
(Soil ingested) (mg/day)
ระยะเวลาอาบนา้
30
30
(Bathing duration) (minutes)
ความถีใ่ นการสัมผัส
365
365
(Exposure frequency: EF) (days)
ระยะเวลาทีส่ มั ผัส
30
6
(Exposure duration: ED) (years)

เด็กอายุ 2-6 ปี
(Child age 2-6)
18
6,980
1
0.25
100%
100%
200
30
365
4
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ในทีน่ ้ ี จากตารางที่ 13.2 CR = 0.83  24 = 19.92 ลูกบาศก์เมตร/วัน
EF = 365 วัน
ED = 30 ปี (สาหรับการสัมผัสกับสารเคมีทไ่ี ม่เป็ นสาเหตุของมะเร็งในระยะยาว)
RR และ ABS = 1.0 (ใช้สูงสุดในกรณี ทไ่ี ม่มขี อ้ มูลสนับสนุ นทีเ่ พียงพอ)
BW = 70 กิโลกรัม
AT = 365 วัน  30 ปี
ดังนัน้

I

(10 19.92  (365  30)  10  (1.0)
70  (365  30)

= 2.85 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน

กิจกรรม 13.2.2
องค์ประกอบที่ตอ้ งพิจารณาในการประเมินการสัมผัสสารเคมีอะไรบ้าง
แนวตอบกิจกรรม 13.2.2
องค์ประกอบที่ตอ้ งพิจารณา ได้แก่
1. ทางผ่านของสารเคมี
2. กลุ่มคนงานที่มีแนวโน้มสัมผัสสารเคมี
3. ความเข้มข้นของสารเคมีที่จุดสัมผัส
4. ขนาดของสารเคมีที่สมั ผัส
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เรื่องที่ 13.2.3
การประเมินความเป็ นพิษของสารเคมี
ในการศึกษาเพือ่ ประเมินความเป็ นพิษของสารเคมีแต่ละชนิดจะต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายสูงมากโดยต้องทา การศึกษาใน
สัตว์ทดลองด้านการใช้สารเคมีแก่สตั ว์ทดลองในขนาดต่ าง ๆ กัน แลว้ ศึกษาถึงการตอบสนองของร่างกายของสัตว์ทดลองต่ อ
สารเคมีนนั้ ๆ แล้วนาผลมาใช้สาหรับการคาดประมาณการตอบสนองต่อสารเคมีนนั้ ๆ ของร่างกายมนุ ษย์ต่อไป ดังนัน้ ผูป้ ระเมิน
ความเสีย่ งจึงนิยมใช้ขอ้ มูลทุตยิ ภูมหิ รือข้อมูลทีไ่ ด้จากการคานวณโดยใช้แบบจาลองทางคณิตศาสตร์มากกว่าทีจ่ ะทาการศึกษาเอง
แหล่งข้อมูลทุตยิ ภูมทิ ไ่ี ด้รบั ความเชื่อถือและใช้กนั อย่างกว้างขวาง ได้แก่ IRIS (Integrated Risk Information Systems) ข้อมูล
จากแหล่งนี้ครอบคลุมสารเคมีทงั้ 2 ประเภท ได้แก่ สารเคมีทเ่ี ป็ นสาเหตุของมะเร็ง และสารเคมีทไ่ี ม่เป็ นสาเหตุของมะเร็ง ตัวอย่าง
ของข้อมูลนี้แสดงในภาคผนวกที่ 1 ลักษณะของข้อมูลแต่ละประเภทมีดงั ต่อไปนี้

1. ค่าความเป็ นพิษของสารเคมีทเี่ ป็ นสาเหตุของมะเร็ง
ค่าความเป็ นพิษของสารเคมีทเ่ี ป็ นสาเหตุของมะเร็งอยู่ในรูปความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของสารเคมีกบั การตอบสนองของ
ร่างกาย (dose-response relationships) ดังแสดงในภาพที่ 13.1 ค่าความชันของกราฟเรียกว่าค่า slope factor ซึง่ แสดงให้
ทราบถึงพิษของสารเคมีทม่ี โี อกาสทาให้เกิดมะเร็ง ค่าดังกล่าวนี้มหี น่วยเป็ นขนาดของสารเคมีทร่ี ่างกายได้รบั เข้าไป เช่น มิลลิกรัม
ต่อนา้ หนักตัวเป็ นกิโลกรัมต่อวัน [mg/kg-day] เป็ นต้น องค์การพิทกั ษ์สง่ิ แวดลอ้ มของประเทศสหรัฐอเมริกาได้จดั แบ่งชนิดของ
สารเคมีทเ่ี ป็ นสาเหตุของมะเร็งออกเป็ น class ต่าง ๆ ในจานวนสารเคมีเหล่านี้มสี ารเคมีเพียง 14 ชนิดเท่านัน้ ทีม่ ขี อ้ มูลทางระบาด
วิทยาสนับสนุนเพียงพอว่าเป็ นสาเหตุของมะเร็งในคน ซึง่ สารเคมีเหล่านี้ถูกจัดไว้ใน Class A ส่วนใหญ่ของสารเคมีซง่ึ จาแนกโดย
องค์การพิทกั ษ์สง่ิ แวดล ้อมของประเทศสหรัฐอเมริกาคือประมาณร้อยละ 70 จัดเป็ นพวกทีย่ งั ไม่มขี อ้ มูลสนับสนุ นทางระบาดวิทยา
เพียงพอว่าเป็ นสาเหตุของมะเร็งในคน อย่างไรก็ตาม มีเหตุการณ์สนับสนุ นเพียงพอว่าสารเคมีดงั กล่าวเป็ นสาเหตุของมะเร็งใน
สัตว์ทดลองอย่างน้อย 2 ชนิดขึ้นไป สารเคมีเหล่านี้จดั ไว้ใน Class B2 เป็ นต้น

2. ค่าความเป็ นพิษของสารเคมีทไี่ ม่ เป็ นสาเหตุของมะเร็ง
ค่าความเป็ นพิษของสารเคมีชนิดทีไ่ ม่เป็ นสาเหตุของมะเร็งแสดงในรูปของค่า threshold ซึง่ เป็ นค่าทีห่ ากประชาชนสัมผัส
เกินกว่าค่านี้ก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ ค่า threshold นี้เรียกว่า reference dose (RfD) ซึง่ เป็ นค่าปริมาณสารเคมีทร่ี ่างกาย
รับเข้าไปต่อวัน ถ้าร่างกายรับสารเคมีเข้าไปโดยไม่เกินค่านี้ก็จะไม่เกิดโทษต่อร่างกาย ค่า RfD ของสารเคมีแต่ละชนิดจะแตกต่าง
กันไป และเป็ นค่าตา่ สุดทีก่ าหนดไว้สาหรับอันตรายทีจ่ ะเกิดขึ้นกับส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย ตัวอย่างเช่น คาร์บอนไดซัลไฟด์ซง่ึ
ใช้เป็ นตัวทาลายในอุสาหกรรมทัว่ ไป สารเคมีชนิดนี้อาจมีผลต่ออวัยวะเป้ าหมาย เช่น ระบบประสาท ระบบหัวใจและหลอดเลือด
ระบบการได้ยินและระบบการมองเห็นได้ การทีจ่ ะมีผลต่อระบดังกล่ าวได้นนั้ ร่างกายจะต้องสัมผัสกับสารเคมีน้ ีในความเข้มข้น
หรือปริมาณที่มากพอสมควรในระยะสัน้ อย่างไรก็ตาม หากร่างกายจะได้รบั สารเคมีชนิดนี้ทค่ี วามเข้มข้นตา่ โดยการหายใจเป็ น
เวลานาน ๆ ก็อาจทาให้ถงึ ตายหรือเกิดความผิดปกติ (malformation) ของร่างกายได้ ดังนัน้ ค่า RfD ทีเ่ ลือกใช้สาหรับคาร์บอน
ไดซัลไฟด์จงึ เป็ นค่าตา่ สุดทีส่ มั ผัสในระยะยาว คือ 0.1 mg/kg-day ไม่ใช่ค่าความเข้มข้นสูงทีส่ มั ผัสในระยะสัน้ ซึง่ จะมีค่าสู งกว่านี้
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การที่เลือกค่าความเข้มข้นดังกล่าวนี้ นอกจากจะป้ องกันอันตรายจากการสัมผัสระยะยาวได้แลว้ ยังมัน่ ใจได้ว่าสามารถป้ องกัน
อันตรายต่ออวัยวะเป้ าหมายในระยะสัน้ ได้ดว้ ย
โอกาสของการเกิดโรคมะเร็ง
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ค่า log ของขนาดของสารเคมีทร่ี บั เขา้
สู่ร่างกาย มิลลิกรัม/กิโลกรัม-วัน

ภาพที่ 13.1 ความสัมพันธ์ ระหว่ างขนาดของสารเคมีกบั การตอบสนองต่ อร่ างกาย (dose-response relationaship)
ทีม่ า: ดัดแปลงจาก Lagrega, M.D. et al. (1994) Hazadous Waste Management

กิจกรรม 13.2.3
ค่าความเป็ นพิษของสารเคมีที่ไม่เป็ นสาเหตุของมะเร็ งเรี ยกว่าอะไร
แนวตอบกิจกรรม 13.2.3
เรี ยกว่า reference dose (RfD)
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เรื่องที่ 13.2.4
การแสดงลักษณะความเสี่ ยง
การแสดงลักษณะความเสี่ยงเป็ นขัน้ ตอนสุดท้ายของการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ การแสดงลักษณะ
ความเสี่ยงได้จากการคานวณค่ าความเสี่ยงออกมาในเชิงปริมาณ การคานวณจะต้องครอบคลุมสารเคมีทงั้ ประเภทที่
เป็ นสาเหตุของมะเร็งและที่ไม่เป็ นสาเหตุของมะเร็ง รวมทัง้ จะต้องครอบคลุมกลุ่มคนงานที่มีแนวโน้มต่ อการสัมผัส
สารเคมีทกุ กลุ่ม

1. ความเสี่ ยงของสารเคมีทเี่ ป็ นสาเหตุของมะเร็ง
ค่ าความความเสี่ยงของสารเคมีท่เี ป็ นสาเหตุของมะเร็งคานวณได้จากขนาดของสารเคมีท่รี บั เขา้ สู่ร่างกายใน
ระยะยาวคูณด้วยค่า slope factor หรือ SF ดังต่อไปนี้
Risk = CDI SF
เมือ่
Risk
= ค่าความเสีย่ งจากสารเคมีทเ่ี ป็ นสาเหตุของมะเร็ง (carcinogenic risk)
CDI หรือ I = ขนาดของสารเคมีทเ่ี ขา้ สู่ร่างกาย (chronic daily intake) (mg/kgday)
SF
= carcinogen slope factor (kgday/mg)
ตัวอย่ างที่ 12.1 จงคานวณค่าความเสีย่ งของสารก่อมะเร็งเนื่องจากการสัมผัสคลอโรฟอร์ม (chloroform)
ซึง่ ติดมากับดินทีผ่ วิ หนัง
CDI = I = 3.26  10-9 mg/kg-day
SF ของ คลอโรฟอร์ม = 6.10  10-3
Risk = (3.26  10-9) (6.10  10-3)
= 1.99  10-11
จะเห็นว่าความเสีย่ งทีค่ านวณได้ตา่ กว่าค่าทีย่ อมรับได้ (10-6) ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการสัมผัสคลอโรฟอร์มจึง
น้อยมาก
ในกรณี ทม่ี กี ารสัมผัสสารเคมีหลายๆ ชนิดในเวลาเดียวกันเมือ่ คานวณค่าเสีย่ งของแต่ละชนิดแลว้ ก็นามา
คานวณค่าความเสีย่ งรวมไวโ้ ดยการนาค่าความเสีย่ งของสารเคมีแต่ละชนิดมารวมกัน

13-27 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดลอ้ ม

2. ความเสี่ ยงของสารเคมีทไี่ ม่ มะเร็ง
ค่าความเสีย่ งของสารเคมีทไ่ี ม่ก่อมะเร็ง ตามปกติแลว้ จะเรียกว่า hazard index หรือดัชนีอนั ตราย
ค่า hazard index คานวณได้จากอัตราส่วนของขนาดของสารเคมีทร่ี ่างกายรับเขา้ ไปต่อคา RFD ดังต่อไปนี้
HI = CDI/RFD
เมือ่
HI
= ดัชนีอนั ตราย (hazard index)
CDI หรือ I = ขนาดของสารเคมีทเ่ี ขา้ สู่ร่างกาย (chronic daily intake) (mg/kgday)
RfD
= reference dose (mg/kgday)
ตัวอย่างที่ 13.2 จงคานวณค่า hazard index ของคลอโรฟอร์ม ในกรณีของสารเคมีทไ่ี ม่เป็ นสาเหตุของมะเร็ง
(chloroform: noncarcinogen)
กาหนดให้
CDI
= I = 3.26  10-9 mg/kgday
RfD ของคลอโรฟอร์ม = 1.00  10-2 mg/kgday
HI
= (3.25  10-9) / (1.00  10-2)
= 3.26  10-7
จะเห็นได้วา่ ค่า HI ทีค่ านวณได้นอ้ ยกว่าค่าทีย่ อมรับได้คือ 1.0 ดังนัน้ ความเสีย่ งจากการสัมผัสกับคลอโรฟอร์มในกรณี
นี้จึงน้อย เมือ่ คานวณค่ าความเสีย่ งของสารที่ไม่ก่อมะเร็งแต่ละชนิดแลว้ เมื่ อต้องการทราบความเสี่ยงรวมก็นาค่าความเสี่ยงของ
สารเคมีแต่ละชนิดมารวมกันเช่นเดียวกับค่าความเสีย่ งของสารก่อมะเร็ง

กิจกรรม 13.2.4
สารเคมีที่ไม่เป็ นสาเหตุของมะเร็ งชนิดหนึ่งมีค่า RfD = 0.5  10-3 mg/kgday ชายคนหนึ่ งรับสารเคมี
ชนิดนี้เข้าสู่ ร่างกาย 1.0  10-5 mg/kgday ค่า hazard index (HI) ของสารเคมีที่ชายคนนี้รับเข้าไปเท่ากับเท่าใด
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แนวตอบกิจกรรม 13.2.4
จาก HI = CDI/RfD
CDI = 1.0  10-3 mg/kgday
RfD = 0.5  10-3 mg/kgday
ดังนั้น HI = (1.0  10-5)/(0.5  10-3)
= 2  10-2

13-29 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดลอ้ ม

ตอนที่ 13.3
การประเมินความเสี่ ยงด้ านความปลอดภัย
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 13.3 แล ้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่ อง
13.3.1 กฎหมายทีเ่ กี่ยวขอ้ งกับการประเมินความเสีย่ งด้านความปลอดภัย
13.3.2 การชี้บ่งอันตรายด้านความปลอดภัย
13.3.3 การประเมินความเสีย่ งและมาตรการควบคุมความเสีย่ งด้านความปลอดภัย

แนวคิด
1. กฎหมายไทยทีเ่ กี่ยวข้องกับการประเมินความเสีย่ งโดยตรงมี 3 ฉบับ ได้แก่ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่องมาตรการคุม้ ครองความ
ปลอดภัยในการดาเนินงานและประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง มาตรการคุม้ ครองความปลอดภัยในการ
ดาเนินงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 ซึง่ กาหนดให้โรงงานจาพวกที่ 3 ทีม่ คี วามเสีย่ งสู ง 12 ประเภทต้องจัดทา
รายงานวิเคราะห์ความเสีย่ ง และระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี้บ่งอันตราย การ
ประเมินความเสีย่ ง และการจัดทาแผนงานบริหารจัดการความเสีย่ ง (พ.ศ. 2543) ซึง่ กาหนดขัน้ ตอนทีแ่ สดง
วิธีทาเพือ่ ให้ผูป้ ระกอบการทาการประเมินความเสีย่ งได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้โรงงานบางประเภทต้องทา
การประเมินความเสีย่ งเพือ่ ใช้ประกอบรายงานผลกระทบสิง่ แวดลอ้ มตามพระราชบัญญัติส่ง เสริมและรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติอกี ด้วย
2. เครื่องมือหรือเทคนิคที่ใช้ในการชี้บ่งอันตรายด้านความปลอดภัยมีหลายชนิด แต่ท่ไี ด้รบั การยอมรับและ
นิยมช้กนั ทัว่ ไป ได้แก่ เทคนิค Checklist เทคนิค Fault Tree Analysis เทคนิค Event Tree Analysis
เทคนิค Failure Mode and Effect Analysis เทคนิค What-if และเทคนิค Hazard and Operability
Study
3. การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย นิยมนาระดับของโอกาสของการเกิดอันตรายและระดับความ
รุนแรงของอันตรายของชนิดหรือประเภทอันตรายทีช่ ้ บี ง่ และจัดระดับของโอกาสการเกิดและความรุนแรงของ
อันตรายมาแล ้ว มาทาเป็ นตาราง matrix เพือ่ ประเมินความเสีย่ งออกเป็ นระดับต่างๆ เพือ่ กาหนดมาตรการ
ควบคุมความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมต่อไป
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วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาตอนที่ 13.3 จบแลว้ นักศึกษาสามารถ
1. ระบุประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมทีต่ อ้ งจัดทารายงานวิเคราะห์ความเสีย่ งตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542 และ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552) ได้
2. อธิบายหลักการและวิธีการประเมินความเสีย่ งด้านความปลอดภัยตามกฎหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมได้
3. อธิบายหลักการและความเหมาะสมในการใช้เทคนิคการชี้บง่ อันตรายด้านความปลอดภัยชนิดต่าง ๆ ได้
4. อธิบายวิธีการประเมินและมาตรการควบคุมความเสีย่ งด้านความปลอดภัยได้
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เรื่องที่ 13.3.1
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับการประเมินความเสี่ ยงด้ านความปลอดภัย
หลังจากการเกิดอุบตั ิภยั เคมีครัง้ ร้ายแรงขึ้นทีโ่ รงงานผลิตยาฆ่าแมลงของบริษทยู เนียนคาร์ไบด์ เมืองโ บพาล ประเทศ
อินเดีย ในเดือนธันวาคม 2527 โดยมีสาร methyl isocyanate รัว่ ไหลจากโรงงานเข้าสูช่ มุ ชนซึง่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน
ถึง 8 แสนคน ซึง่ ประชากรเสียชีวติ ทันที 2,000 คน บาดเจ็บ 300,000 คน และเสียชีวติ ในเวลาต่อมาอีก 8,000 คน ทาให้เกิด
ความตื่นตัวในการป้ องกันอุบตั ิภยั ร้ายแรงขึ้นทัว่ โลก มีการออกกฎหมายในหลายรู ปแบบเพื่อ ควบคุม อัน ตรายจากสารเคมี
ในบรรดากฎหมายเหล่านัน้ มีกฎหมายร่างหนึ่งทีก่ าหนดให้มกี ารประเมินความเสีย่ งจากสารเคมีโดยตรง และหลังจากนัน้ ประเทศ
ต่าง ๆ ได้มกี ารประกาศใช้และปรับปรุงกฎหมายและวิธีการประเมินความเสีย่ งด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องตลอดมา
ในประเทศไทยได้มกี ารประเมินและจัดการความเสีย่ งด้านความปลอดภัยมานานแลว้ ทัง้ ๆ ทีใ่ นอดีตไม่ได้มกี ฎหมาย
บังคับ โรงงานทีด่ าเนินการประเมินและจัดการความเสี่ยงส่วนใหญ่เป็ นโรงงานของบริษทั ที่ร่วมทุนกับต่างประเทศ โรงานเหล่า นี้
จัดทาการประเมินความเสีย่ งเพือ่ หาอันตรายต่าง ๆ ทีอ่ าจเกิดขึ้นแลว้ นามาประเมินความเสีย่ งของโอกาสและความรุนแรงทีจ่ ะเกิด
อุบตั ภิ ยั ร้ายแรง เพือ่ ทีจ่ ะได้กาหนดมาตรการควบคุมป้ องกันทีเ่ ชื่อถือได้ เพือ่ ให้มนั ่ ใจว่าความเสีย่ งด้านความปลอดภัยเหล่านัน้ ถูก
ควบคุมแล ้ว นอกจากนัน้ ยังมีการประเมินความเสีย่ งโดยบริษทั ประกันภัยเพือ่ กาหนดค่าพรีเมียม (premium) ถ้าโรงงานทีม่ คี วาม
เสีย่ ง ค่าพรีเมียมในการประกันภัยก็จะสู งตามไปด้วย แต่หากพบว่าโรงงานดังกล่าวมีการบริหารจัดการความเสีย่ งและประวัติใน
อดีตไม่พบว่ามีเหตุการณ์ที่รา้ ยแรงเกิดขึ้น ค่ าพรีเมียมก็จะลดลง เทคนิคที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
เป็ นเทคนิคทีน่ าเข้ามาโดยบริษทั ร่วมทุนจากต่างประเทศ เช่น เทคนิค HAZOP ถูกนามาใช้ในโรงกลันน
่ า้ มันและเทคนิค FMEA
ถูกนามาใช้ในโรงงานประกอบรถยนต์
การประเมินความเสีย่ งของอุตสาหกรรมบางประเภทได้ถกู กาหนดให้ดาเนินการเพือ่ ใช้ในการประกอบรายงานผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดลอ้ ม (Environmental Impact Assessment: EIA) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่งเสริมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 โดยจะต้องทาการประเมินการฟุ้งกระจายของสารเคมีหากมีการรัว่ ไหล เพือ่ ให้ทราบถึงระดับความร้ายแรงของอุบตั ิภยั
และผลกระทบที่ได้รบั ว่าอยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้หรือไม่ รวมทัง้ เพื่อกาหนดระยะปลอดภัย (Safety Distance) ของพื้นที่
โดยรอบของโรงงาน
กฎหมายทีก่ ่ยี วข้องกับการประเมินความเสีย่ งโดยตรง ได้แก่ กฎหมาย 3 ฉบับ ฉบับแรก ได้แก่ “ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) ออกตามควมในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่องมาตรการคุม้ ครองความปลอดภัย
ในการดาเนินงาน” ฉบับที่ 2 ได้แก่ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุม้ ครองความปลอดภัยในการดาเนินงาน
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 และฉบับทีส่ ามคือ “ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี้บง่ อันตราย การประเมินความ
เสีย่ ง และการจัดทาแผนงานบริหารจัดการความเสีย่ ง (พ.ศ. 2543)”
ในส่วนของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) เรื่องมาตรการคุม้ ครองความปลอดภัยในการ
ดาเนินงานโดยรัฐมนตร่วา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุม้ ครองความปลอดภัย
ในการดาเนินการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มีเนื้อหาโดยสรุปคือให้โรงงานจาพวกที่ 3 ทีม่ คี วามเสีย่ งสูง 12 ประเภท ได้แก่
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1. โรงงานสกัดนา้ มันพืช
2. โรงงานเคมีภณ
ั ฑ์ สารเคมี และวัตถุอนั ตราย
3. โรงงานปุ๋ย สารป้ องกัน และกาจัดศัตรูพชื หรือสัตว์ (ยกเว้นการผลิตปุ๋ยอินทรีย ์ และการผลิตปุ๋ยเคมีท่ไี ม่มี
การใช้แอมโมเนียมไนเตรตหรือโปแตสเซียมคลอเรต)
4. โรงงานผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์
5. โรงงานผลิตสี นา้ มันชักเงา เชลแล็ก แลกเกอร์ (ยกเว้นการผลิตสีนา้ )
6. โรงงานไม้ขดี ไฟ
7. โรงงานกลันน
่ า้ มันปิ โตรเลียม
8. โรงงานผลิตภัณฑ์จากปิ โตรเลียม ถ่านหินหรือลิกไนต์ (ยกเว้นแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต)
9. โรงงานผลิตก๊าซ
10. โรงงานห้องเย็น เฉพาะทีใ่ ช้แอมโมเนียเป็ นสารทาความเย็น
11. โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง เครื่องกระสุนปื น วัตถุระเบิด
โรงงานเหล่านี้ตอ้ งจัดทารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโดยมี
หลักการสาคัญในการดาเนินการ 3 ประการ ดังนี้
ประการที่ 1 การชี้บ่งอันตราย (Hazard Idenification) ต้องทาการแจกแจงอันตรายต่าง ๆ ทีแ่ อบแฝงอยู่ในขัน้ ตอน
การประกอบกิจการ ตัง้ แต่การเก็บ การขนถ่ายหรือขนย้าย การใช้ การขนส่งวัตถุดบิ เชื้อเพลิง กระบวนการผลิต วิธีการปฏิบตั ิงาน
เครื่องจักรอุปกรณ์ โดยใช้เครื่องมือทางเทคนิค อันได้แก่ Checlist, What-If Analysis, Hazard and Operability Studies
(HAZOP), Fault-Tree Analysis (FTA), Failure Mode and Effect Analysis (FMEA), Event-Tree Analysis และ
วิธีการอืน่ ใดทีก่ รมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ
ประการที่ 2 การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assesment) ต้องทาการวิเคราะห์ปจั จัยหรือสภาพการณ์ต่าง ๆ ทีเ่ ป็ น
สาเหตุทาให้อนั ตายที่แอบแฝงอยู่ก่อให้เกิดอุบตั ิหตุและเหตุการณ์ทไ่ี ม่พงึ ประสงค์ เช่น การเกิดเพลิงไหม้ระเบิด การรัว่ ไหวของ
สารเคมีหรือวัตถุอนั ตราย เป็ นต้น โดยพิจารณาถึงโอกาสและความรุนแรงของเหตุอนั ตรายเหล่านัน้ ซึง่ อาจส่งผลให้เกิดอันตราย
หรือความเสียหายแก่ชวี ติ ทรัพย์สนิ ชุมชน และสิง่ แวดล ้อม
ประการที่ 3 การจัดทาแผนงานบริ หารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Program) ต้องจัดทาแผนการ
ดาเนินงานในการกาหนดมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้น รวมทัง้ การจัดหาสิง่ อานวยความสะดวก เครื่ องมืออุปกรณ์ และบุคลากรเพื่อป้ องกันและควบคุม บรรเทา หรือลดความ
เสี่ย งจากอัน ตรายนัน้ ๆ มาตรการป้ องกัน ได แ้ ก่ การออกแบบ วัส ดุอุปกรณ์ที่ม ีม าตรฐาน การทางานที่ถูกต้อ งขัน้ ตอน
การบารุงรักษาเครื่องจักร การทดสอบ การตววจสอบ การฝึ กอบรม เป็ นต้น ส่วนมาตรการระงับและฟื้ นฟู ได้แก่ การซ้อมแผน
ฉุกเฉิน การสอบสวนอุบตั เิ หตุ
ประกาศกระทรวงฉบับนี้มผี ลบังคับใช้ใน วันที่ 12 มกราคม 2544 ซึง่ มีผลบังคับให้โรงงานทีไ่ ด้รบั ในอนุ ญาตประกอบ
กิจการโรงงานก่อน วันที่ 12 มกราคม 2544 ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ความเสีย่ งจากอันตรายทีอ่ าจเกิดจากการประกอบ
กิจการต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ภายในวันที่ 6 มกราคม 2545 ส่วนโรงงานที่ขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและขยายโรงงานหลัง วันที่ 12 มกราคม 2544 ให้ย่นื เสนอรายงานการวิเคราะห์ความเสีย่ งจาก
อัน ตรายที่อาจเกิด จากการประกอบกิจการต่ อ กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือ สานัก งานอุตสาหกรรมจังหวัด พร้อ มค าขอรับ
ใบอนุ ญาตประกอบกิจการและขยายโรงงาน และโรงงานต้องทาการทบทวน จัดทา และยื่นเสนอรายงานการวิเคราะห์ความเสีย่ ง
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จากอันตรายทีอ่ าจเกิดจากการประกอบกิจการต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ครัง้ ต่ อไปทุก ๆ ห้าปี
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม ของปี ทห่ี า้ นับแต่ปีถดั จากปี ทย่ี น่ื ครัง้ ก่อน
สาหรับระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยงและการจัดทา
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (พ.ศ. 2543) เปรียบเสมือนการกาหนดขัน้ ตอนที่แสดงวิธีทาเพื่อให้ผูป้ ระกอบการทาได้อย่าง
ถูกต้อง โดยแบ่งออกเป็ นหมวดทีส่ าคัญ ดังนี้
หมวดที่ 1 หลักเกณฑ์ท่วั ไป กาหนดให้ผูป้ ระกอบกิจการโรงงานต้องจัดทารายงานโดยบุคลากรของโรงงานอย่างน้อย
3 คน ทีม่ คี ุณสมบัตติ ามทีก่ าหนดไว้ ทารายงานการดาเนินการ การชี้บง่ อันตราย และประเมินความเสีย่ ง
หมวดที่ 2 การชี้บง่ อันตราย กาหนดให้ใช้เทคนิคประเมินความเสีย่ ง ทัง้ 6 วิธีและวิธีอน่ื ทีก่ รมโรงงานฯ เห็นชอบ
หมวดที่ 3 การประเมินความเสี่ยง กาหนดให้ประเมินจากโอกาสของการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ กับความรุนแรงของ
ผลกระทบต่อคน ชุมชน ทรัพย์สนิ และสิง่ แวดล ้อม ผลทีไ่ ด้รบั ก็คือระดับความเสีย่ ง 4 ระดับคือ ระดับความเสีย่ งเล็กน้อย ระดับ
ความเสีย่ งยอมรับได้ ระดับความเสีย่ งสูง และระดับความเสีย่ งยอมรับไม่ได้
หมวดที่ 4 แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง กาหนดให้มแี ผนงานลดความเสีย่ งและแผนงานควบคุมความเสีย่ ง โดย
แบ่งเป็ นมาตรการป้ องกันทีส่ าเหตุและมาตรการระงับและฟื้ นฟู

กิจกรรม 13.3.1
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535 เรื่ องมาตรการคุม้ ครองความปลอดภัยในการดาเนิ นงาน กาหนดหลักการสาคัญในการดาเนิ นการ
ประเมินความเสี่ ยงว่าอย่างไร
แนวตอบกิจกรรม 13.3.1
โรงงานจะต้องดาเนินการ 3 ประการ คือ การชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ ยง และการจัดทาแผน
บริ หารจัดการความเสี่ ยง
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เรื่องที่ 13.3.2
การชี้บ่งอันตรายด้ านความปลอดภัย
เครื่องมือหรือเทคนิคที่ใช้ช้ ีบ่งอันตรายมีหลายชนิดและได้มีการพัฒนามาโดยตลอด ปัจจุบนั จึงมีเครื่องมือ
หลายชนิดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับโรงงานแต่ ละประเภท เครื่องมือแต่ละชนิดมีจุดเด่นและจุดด้อยต่างกัน
ขึ้น กับว่า จะใช้ในการชี้บ่ง อัน ตรายในกระบวนการผลิต ประเภทใดและมีม ประเมิน ความเสี่ย งที่จ ะเป็ น ผู น้ าไปใช้มี
ประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องมือชนิดนัน้ ๆ และกระบวนการผลิตประเภทนัน้ อย่ างไร เครื่องมือหรือเทคนิคการชี้บ่ง
อันตรายทีใ่ ช้ตอ้ งมีประสิทธิภาพสูงเพียงพอในการชี้บ่งอันตราย มีขนั้ ตอนและวิธีการประเมินที่ครอบคลุมกระบวนการ
ผลิตทัง้ หมดและสามารถชี้บ่งหรือระบุอนั ตรายร้ายแรงได้ แม้ว่าอุบตั ิภยั ร้ายแรงนัน้ เกิดได้นอ้ ยครัง้ มากหรือยังไม่เคย
เกิดเลยก็ตาม
เครื่องมือหรือเทคนิคทีไ่ ด้รบั การยอมรับและนิยมใช้กนั โดยทัวไป
่ ได้แก่

1. เทคนิค Checklist
เทคนิค Checklist เป็ นวิธีช้ บี ่งอันตรายโดยการนาแบบตรวจสอบที่เรียกว่า “Checklist” ไปใช้ในการตรวจสอบการ
ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงงานเพือ่ ค้นหาอันตรายทีอ่ าจเกิดขึ้นจากการดาเนินกิจกรรมเหล่านัน้ แบบตรวจสอบประกอบด้วย
หัวข้อคาถามทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินงานต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบว่าได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการออกแบบ มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
หรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องหรือไม่ เพือ่ นาผลจากการตรวจสอบมาทาการวิเคราะห์เพือ่ ชี้บง่ อันตรายในโรงงานต่อไป
โดยทัว่ ไปอาจแบ่ง Checklist ได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่ General Checklist ซึง่ หมายถึงแบบตรวจสอบทีใ่ ช้ทวั ่ ไป
แบบตรวจสอบนี้เป็ นมาตรฐานทัวไป
่ ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น แบบตรวจสอบตามกฎหมาย มาตรฐานผู ผ้ ลิต มาตรฐานจากบริษทั แม่
เป็ นต้น และ Specific Checklist ซึ่งเป็ นแบบตรวจสอบที่ออกแบบขึ้นใช้เองเพือ่ ให้เหมาะสมกับโรงงานของตน หลังจากการ
ออกแบบตรวจสอบประเภทนี้แล ้วจะต้องตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบตรวจอีกครัง้ โดยผูช้ านาญการ เพือ่ ให้
เกิดความมันใจว่
่ าแบบตรวจสอบนัน้ ครอบคลุมประเด็นปัญหา ความปลอดภัยทีเ่ ป็ นอยู่ครบถ้วนก่อนนาไปใช้
ผลจากการตรวจสอบด้วย Checklist จะนามาใช้ในการชี้บ่งอันตรายเพือ่ หาแนวโน้มของอันตรายทีอ่ าจเกิดขึ้นจากพื้นที่
การทางาน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และกิจกรรมต่าง ๆ นาผลการชี้บ่งอันตรายมาประเมินความเสี่ยงและจัดลาดับความ
เสีย่ งอันตรายทีอ่ าจเกิดขึ้นต่อไป นอกจากนี้ ยังสามารถนาผลการชี้บ่งอันตรายไปเสนอต่อทีป่ ระชุมของฝ่ ายบริหารได้ทนั ที เพือ่ ใช้
เป็ นแนวทางในการดาเนินการป้ องกันและแก้ไขอันตรายทีต่ รวจพบโดยเร่งด่วนต่อไป
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2. เทคนิค Fault Tree Analysis
เทคนิค Fault Tree Analysis (FTA) เป็ นเทคนิคการชี้บ่งอันตรายจากอุบตั ิเหตุหรืออุบตั ิภยั ร้ายแรงทีเ่ กิดขึ้นแลว้ หรือ
คาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อนาไปวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดอันตรายนัน้ ๆ เป็ นเทคนิคของการคิดย้อนกลับที่อาศัยหลักการทาง
ตรรกวิทยาในการใช้เหตุและผลเพือ่ วิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดอุบตั เิ หตุหรืออุบตั ภิ ยั ร้ายแรง โดยเริ่มวิเคราะห์จากอุบตั ิเหตุหรือ
อุบตั ิภยั ร้ายแรงที่เกิดขึ้นแลว้ หรือที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อพิจารณาหาสาเหตุโดยเริ่มที่อุบตั ิเหตุหรืออุบตั ิภยั ในเหตุการณ์แรกที่
เกิดขึ้นก่อนแลว้ นามาแจกแจงขัน้ ตอนการเกิดเหตุการณ์แรกว่ามาจากเหตุการณ์ย่อยอะไรได้บา้ ง โดยพิจารณาว่าเหตุการณ์ย่อย
เหล่านัน้ เกิดขึ้นได้อย่างไร มีสาเหตุอะไร ถ้าหากพบว่าสาเหตุคือเหตุการณ์ย่อยอีกระดับหนึ่งก็จะทาการวิเคราะห์หาสาเหตุต่อไป
การวิเคราะห์จะสิ้นสุดลงเมือ่ พบสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ย่อ ยนัน้ ๆ ว่าเป็ นผลเนื่องจากความบกพร่องของเครื่องจักรอุปกรณ์
หรือความผิดพลาดจากปฏิบตั ิงานของคนงาน หลังจากนัน้ ก็จะทาการวางแผนเพือ่ ป้ องกันหรือแก้ไขความบกพร่องหรือผิดพลาด
ดังกล่าวต่อไป

3. เทคนิค Event Tree Analysis
เทคนิค Event Tree Analysis (ETA) เป็ นเทคนิคการชี้บง่ อันตรายเพือ่ วิเคราะห์และประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นต่อเนื่องเมือ่ เกิดความบกพร่องของระบบการผลิตซึง่ เป็ นเหตุการณ์แรก (Initiating Event) ขึ้น หรือเป็ นการคาดการณ์
ล่วงหน้าเพือ่ วิเคราะห์หาผลสืบเนื่องทีจ่ ะเกิดขึ้น จากการทีเ่ ครื่องจักรอุปกรณ์เสีย หายหรือคนทางานผิดพลาด เพือ่ ให้ทราบว่าจะมี
เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นต่อเนื่องจากเหตุการณ์แรกบ้าง และจะเกิดขึ้นได้อย่างไร มีโอกาสทีจ่ ะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด รวมทัง้ เป็ น
การตรวจสอบระบบความปลอดภัยที่มีอยู่ ว่ามีปญ
ั หาหรือ ไม่อย่างไร เป็ นวิธี การประเมิน อุบตั ิเหตุท่เี กิดขึ้ นเนื่ องจากอุปกรณ์
ผิดพลาดหรือกระบวนการผิดพลาดโดยมีขนั้ ตอนการดาเนินการมี 6 ขัน้ ตอน คือ
1) ชี้บ่งเหตุการณ์ตงั้ ต้นทีส่ นใจ
2) ชี้อปุ กรณ์ทม่ี หี น้าทีด่ า้ นความปลอดภัย
3) สร้าง Event Tree
4) อธิบายผลจากอุบตั เิ หตุ
5) พิจารณาวิธีลดผล
6) จัดทารายงาน

4. เทคนิค Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
เทคนิค Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) เป็ นเทคนิคการวิเคราะห์จากความลม้ เหลวทีพ่ บได้บ่อยใน
ระบบกระบวนการผลิตของโรงงาน เป็ นวิธีทพ่ี ฒั นาขึ้นมาจากการประเมินความเสีย่ งในอุตสาหกรรมอากาศยานทีต่ อ้ งการพิจารณา
หาความลม้ เหลวที่เกิดจากอุปกรณ์แต่ละตัว และประเมินผลที่เกิดจากความผิดพลาดนัน้ ความลม้ เหลวของเครื่องมืออาจเป็ น
จุดเริ่มต้นหรือเหตุการณ์ทส่ี ่งผลทาให้เกิดอุบตั ิเหตุก็ได้ ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ควบคุมแรงดันลม้ เหลวเป็ นจุดเริ่มต้นของอุบตั ิเหตุ
วาล์วนิรภัยทีล่ ้มเหลวเป็ นเหตุทส่ี ง่ ผลทาให้ถงั บรรจุแตก เป็ นต้น
FMEA เหมาะสาหรับการประเมินความเสีย่ งเนื่องจากความล ้มเหลวของอุปกรณ์ทค่ี วามลม้ เหลวของมันจะส่งผลต่อการ
เกิดอุบตั ิเหตุ วิธีน้ ีใช้ไม่ค่อยได้ผลนักสาหรับการวิเคราะห์อุปกรณ์ท่มี ผี ลเกี่ยวเนื่องกัน กล่าวคือความลม้ เหลวของอุปกรณ์ใด
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อุปกรณ์หนึ่ง เนื่องจากมีอุปกรณ์อ่นื ๆ ลม้ เหลวมาก่อนและไม่เหมาะสมสาหรับการประเมินความเสีย่ งที่เกิดขึ้นเนื่องจากความ
ผิดพลาดของคน
เทคนิค FMEA เหมาะที่จะใช้ในช่ วงระหว่างและหลังการออกแบบโรงงาน ดังนัน้ ในการใช้เทคนิค FMEA
จึงต้องการรายละเอียดของขอ้ มูลการออกแบบโรงงานด้วย

5. เทคนิค What-if
เทคนิค What-if เป็ นเทคนิคทีใ่ ช้วธิ ีระดมสมองของกลุม่ คนทีม่ ปี ระสบการณ์ โดยการจัดทาทะเบียนรายการคาถามที่
เกี่ยวข้องกับอันตรายที่เฉพาะเจาะจง อันตรายจากสภาพการณ์หรืออุบตั ิเหตุท่เี กิดขึ้น แลว้ อาจส่งผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์
คาถามจะต้องถามลึกลงไปถึงพื้นทีห่ รือตาแหน่งทีส่ นใจศึกษา เช่น ด้านการปฏิบตั กิ ารด้านเทคนิค ด้านการบารุงรักษาหรือด้านการ
ตรวจสอบ แต่ละกลุ่มของคาถามต้องมีผูท้ ่มี ปี ระสบการณ์ท่เี หมาะสมดาเนินการในการจัดตัง้ คาถาม โดยคาถามจะเกิดมาจาก
ประสบการณ์ของบุคลากรในทีมประเมินความเสีย่ ง คาถามอาจจะเป็ นคาถามทัวไปหรื
่
อคาถามเฉพาะเจาะจง โดยทัว่ ไปไม่มรี ูปแบบ
ของลาดับของคาถามตายตัว สามารถกาหนดคาถามขึ้นตามสภาวะต่าง ๆ ของโรงงานโดยไม่จาเป็ นต้องชี้เฉพาะการเปลีย่ นแปลงที่
เกิดจากความผิดพลาดของเครื่องมือหรือกระบวนการผลิต
ผลทีไ่ ด้รบั จากการทา What-if ก็คือทะเบียนรายการคาถาม ซึง่ ชี้บ่งอันตรายทีเ่ กี่ยวข้องหรือสภาพการณ์ทเ่ี ป็ นอันตราย
หรืออุบตั ิเหตุท่มี อี ยู่หรืออาจเกิดขึ้นได้ หลังจากนัน้ จึงนาผลที่ได้รบั มาประชุมเพื่อตัดสินใจร่วมกัน ทีมประเมินความเสี่ยงก็จะ
บรรลุถงึ การยอมรับอันตรายทีม่ อี ยู่ร่วมกัน รวมทัง้ ร่วมกันจัดทาข้อเสนอแนะทีต่ อ้ งดาเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

6. เทคนิค Hazard and Operability Study (HAZOP)
เทคนิค Hazard and Operability Study หรือ (HAZOP) เป็ นเทคนิคทีพ่ ฒั นาขึ้นโดยอุตสาหกรรมเคมีเพือ่ ชี้บ่ง
อัน ตรายและประเมิน ความปลอดภัยของกระบวนการผลิตของโรงงานและอัน ตรายต่ อ สิ่ง แวดลอ้ มควบคู่ กนั กับปัญหาของ
กระบวนการผลิต ซึ่งมีผลต่ อประสิทธิภ าพการผลิต เป็ น การชี้บ่งอันตรายแฝง และปัญหาที่อาจเกิด จากปฏิบตั ิการและการ
บารุงรักษาอย่างเป็ นระบบ คณะทางานจะช่วยกันระดมสมอง เพื่อพิจารณาแบบของโรงงานหรือกระบวนการผลิตทีม่ อี ยู่โดยใช้
ประสบการณ์และความรู พ้ ้ นื ฐานจากวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ว่ามีความเบี่ยงเบนออกไปจากที่ออกแบบไว้มากน้อยอย่างไร
เทคนิค HAZOP เป็ นวิธีการที่ตอ้ งใช้เวลาและความตัง้ ใจสู งในการดาเนินการ ต้องพิจารณาถึงโอกาสที่กระบวนการผลิตจะ
เบีย่ งเบนออกไปจากทีอ่ อกแบบไว้ ในการดาเนินการจะต้องใช้ขอ้ มูลทีท่ นั สมัยและความเชี่ยวชาญของหัวหน้าทีม เพือ่ ให้การชี้แนะ
ทีมเป็ นไปอย่างเป็ นระบบ ทัง้ นี้จะพิจารณากระบวนการผลิตทีละหน่วยสัน้ ๆ (node) ไปจนตลอดกระบวนการผลิตของโรงงาน
ถ้าทีมประเมินความเสีย่ งพิจารณาพบว่ามีความเป็ นไปได้ทผ่ี ลลัพธ์ทต่ี ามมาจะมีผลเสียมาก และพบว่า มาตรการป้ องกันไม่เพียงพอ
ทีมจะต้องให้ขอ้ เสนอแนะ เพือ่ ป้ องกันอันตรายนัน้ และนาเสนอต่อฝ่ ายบริหารต่อไป
ในการเลือกใช้เทคนิคการชี้บ่งอันตรายนัน้ นอกจากจะต้องพิจารณาถึงลักษณะของเครื่องมือและกระบวนการผลิตแลว้
ยังต้องพิจารณาถึงช่วงของการดาเนินการในระยะเวลาต่าง ๆ ของโรงงานด้วยดังแสดงในภาพที่ 13.2 จากภาพจะเห็นได้ว่าเทคนิค
What if เหมาะกับทุกช่วงเวลา แต่ในการดาเนินการต้องใช้ความรูค้ วามชานาญและประสบการณ์สูง เทคนิค HAZOP FMEA
FTA และ ETA เหมาะสาหรับช่วงดาเนินการโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant Operation) และการออกแบบรายละเอียดทาง
วิศวกรรม (Detail Design Engineering) และไม่เหมาะสมสาหรับช่างก่อสร้างและเริ่มดาเนินการ (Construction/Start up)
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ETA

FTA

FMEA

HAZOP

ช่ วงเวลาดาเนินการ
R&D
Conceptual Design
Pilot Plant Operation
Detailed Engineering
Construction/Start-Up
Routine Operation
Expansion or Modification
Incident Investigation
Decommissioning
ไม่ค่อยใช้/ไม่เหมาะสม
ใช้บ่อย/เหมาะสม

What-If

Checkist

เทคนิคการชี้บ่งอันตราย

Relative Ranking

จะเหมาะสมอีกในขัน้ ตอนต่อไปคือการดาเนินการตามปกติ (Routine Operation) การขยายหรือดัดแปลงปรับปรุงโรงงาน
(Expansion of Modification) และการสารวจเหตุการณ์ต่าง ๆ (Incident Invastigation) เป็ นต้น

ภาพที่ 13.2 แสดงช่ วงเวลาของการพิจารณาใช้ เทคนิคการชี้บ่งอันตรายในการดาเนินการของโรงงานอุตสาหกรรม

กิจกรรม 13.3.2
เทคนิคการชี้บ่งอันตรายด้านความปลอดภัยชนิด Checklist มีกี่ประเภทอะไรบ้าง
แนวตอบกิจกรรม 13.3.2
แบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ General Checklist ซึ่ งแบบตรวจสอบมาตรฐานสาหรับใช้ทวั่ ไปและ
Specific Checklist ซึ่ งเป็ นแบบที่โรงงานออกแบบขึ้นใช้เองเพื่อให้เหมาะสมกับโรงงานของตน
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เรื่องที่ 13.3.3
การประเมินความเสี่ ยง
และมาตรการควบคุมความเสี่ ยงด้ านความปลอดภัย
1. การประเมินความเสี่ ยงด้ านความปลอดภัย
ในการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจะต้องมีการพิจารณาโอกาสของอันตรายและระดับความรุนแรงจาก
อันตรายของเหตุการณ์ใด ๆ ประกอบกัน ในการวิเคราะห์โอกาสและระดับ ความรุนแรงของเหตุการณ์ใด ๆ ทาโดยการใช้เทคนิคชี้
บ่งอันตรายดังกล่าวมาแล ้วในเรื่องที่ 13.3.2 ในการพิจารณาโอกาสหรือความน่าจะเป็ นของการเกิดอันตราย มักแบ่งออกเป็ นระดับ ๆ
กว้าง 3-10 ระดับ เช่น ในกรณีของการแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ อาจแบ่งเป็ นโอกาสเกิดขึ้นได้บอ่ ย โอกาสเกิดขึ้นได้ปานกลาง โอกาส
เกิดขึ้นได้นอ้ ย และโอกาสเกิดขึ้นได้ยากหรือไม่เคยเกิดเลย เป็ นต้น
ตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสีย่ งและการจัดทาแผนงาน
บริหารจัดการความเสีย่ ง ได้แบ่งระดับพิจารณาโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ไว้ 4 ระดับไว้ดงั ตารางที่ 13.3
ตารางที่ 13.3 ระดับของโอกาสการเกิดเหตุการณ์ อนั ตรายทีก่ าหนดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ระดับ
1
2
3
4

รายละเอียด
มีโอกาสในการเกิดยาก เช่น ไม่เคยเกิดเลยในช่วงเวลาตัง้ แต่ 10 ปี ข้นึ ไป
มีโอกาสในการเกิดน้อย เช่น ความถีใ่ นการเกิด เกิดขึ้น 1 ครัง้ ในช่วง 5-10 ปี
มีโอกาสในการเกิดปานกลาง เช่น ความถีใ่ นการเกิด เกิดขึ้น 1 ครัง้ ในช่วง 1-5 ปี
มีโอกาสในการเกิดสูง เช่น ความถีใ่ นการเกิด เกิดมากกว่า 1 ครัง้ ใน 1 ปี

สาหรับการพิจารณาถึงความรุนแรงของผลทีเ่ กิดจากอันตรายต่อสุขภาพนัน้ โดยทัว่ ไปจะกาหนดให้ความรุนแรงสู งสุดที่
อาจเกิดอันตรายถึงตายได้ และกาหนดระดับความรุนแรงตา่ สุดทีไ่ ม่มผี ูท้ ่ไี ด้รบั บาดเจ็บ ขณะเดียวกัน ก็จะพิจารณาระดับความ
รุนแรงจากผลกระทบอืน่ ประกอบด้วย เช่น ผลกระทบต่อทรัพย์สนิ ผลกระทบต่อชุมชน และผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อม เป็ นต้น
ตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสีย่ งและการจัดทาแผนงาน
บริหารจัดการความเสี่ยง ได้แ บ่งความรุ นแรงแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ โดยพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิด ต่ อ บุคคล ชุม ชน
สิง่ แวดล ้อมหรือทรัพย์สนิ มากน้อยเพียงใด ดังแสดงในตารางที่ 13.4
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ตารางที่ 13.4 ระดับความรุนแรงของอันตรายทีก่ าหนดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ระดับ

ความรุ นแรง

กระทบต่ อบุคคล กระทบต่ อชุมชน

1

เล็กน้อย

2

ปานกลาง

3

สูง

4

สูงมาก

มีการบาดเจ็บ
ไม่มผี ลกระทบต่อ
เล็กน้อยในระดับ ชุมชนรอบโรงงาน
ปฐมพยาบาล
หรือมีผลกระทบ
เล็กน้อย
มีการบาดเจ็บที่ มีผลกระทบต่อ
ต้องได้รบั การ
ชุมชนรอบโรงงาน
รักษาทาง
และแก้ไขได้ใน
การแพทย์
ระยะเวลาสัน้
มีการบาดเจ็บ
มีผลกระทบต่อ
หรือเจ็บป่ วยที่ ชุมชนรอบโรงงาน
รุนแรง
และต้องใช้เวลาใน
การแก้ไข
ทุพพลภาพหรือ มีผลกระทบรุนแรง
เสียชีวติ
ต่อชุมชนเป็ น
บริเวณกว้างหรือ
หน่ วยงานของรัฐ
ต้องเขา้ ดาเนิน
แก้ไข

มีกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้ อม
ผลกระทบต่อ
สิง่ แวดลอ้ มเล็กน้อย
สามารถควบคุมหรือ
แก้ไขได้
ปานกลาง สามารถ
แก้ไขได้ในระยะเวลา
สัน้
รุนแรง ต้องใช้เวลา
ในการแก้ไข

รุนแรงมาก ต้องใช้
ทรัพยากรและ
เวลานานในการ
แก้ไข

กระทบต่ อ
ทรัพย์ สิน
เสียหายน้อยมาก
หรือไม่เสียหายเลย

เสียหายปานกลาง
และสามารถ
ดาเนินการผลิต
ต่อไปได้
เสียหายมากและ
ต้องหยุดการผลิต
ในบางส่วน
เสียหายมากและ
ต้องหยุดการผลิต
ทัง้ หมด

เมือ่ วิเคราะห์โอกาสของการเกิดอันตรายและระดับความรุนแรงของอันตรายของเหตุการณ์ใด ๆ แล้วก็นามาจัดทาเป็ น
ตาราง matrix เพือ่ การประเมินความเสีย่ งตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี้บง่ อันตราย การประเมิน
ความเสีย่ งและการจัดทาแผนงานบริหารจัดการความเสีย่ ง ได้แบ่งระดับความเสีย่ งออกเป็ น 4 ระดับ เช่นกัน คือ ความเสีย่ ง
เล็กน้อย ความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ ความเสีย่ งสูง และความเสีย่ งทีย่ อมรับไม่ได้ ดังตารางที่ 13.5
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ตารางที่ 13.5 ระดับความเสี่ยงทีก่ าหนดโดยทีก่ าหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม

ระดับโอกาส
เกิดได้ ยาก
ระดับความรุ นแรง
(1)
เล็กน้อย (1)
ความเสีย่ งเล็กน้อย
ปานกลาง (2)
สูง (3)
สูงมาก (4)

เกิดได้ น้อย
(2)
ความเสีย่ งเล็กน้อย

เกิดได้ ปานกลาง
เกิดได้ สูง
(3)
(4)
ความเสีย่ งที่
ความเสีย่ งทีย่ อมรับได้
ยอมรับได้
ความเสีย่ งเล็กน้อย
ความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ ความเสีย่ งที่
ความเสีย่ งสูง
ยอมรับได้
ความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ ความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ ความเสีย่ งสูง
ความเสีย่ งทีย่ อมรับ
ไม่ได้
ความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ ความเสีย่ งสูง
ความเสีย่ งที่
ความเสีย่ งทีย่ อมรับ
ยอมรับไม่ได้
ไม่ได้

จากตารางที่ 13.5 จะเห็นได้วา่ เมือ่ วิเคราะห์เหตุการณ์ใด ๆ พบว่ามีโอกาสเกิดขึ้นในระดับใด และมีระดับความรุนแรงอยู่
ในระดับใด ก็จะนามาเปรียบเทียบกับตารางเพือ่ ประเมินความเสีย่ ง ตัวอย่างเช่น ถ้าเหตุการณ์หนึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง (3)
และมีระดับความรุนแรงสูงมาก (4) ก็พบว่าจะมีระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับไม่ได้ เป็ นต้น

2. มาตรการควบคุมความเสี่ ยง
หลังจากประเมินความเสีย่ งออกมาแลว้ หากพบว่ ามีระดับความเสีย่ งหรือความเสีย่ งทีย่ อมรับไม่ได้ ก็จะต้องมีมาตรการ
เพือ่ ป้ องกันและแก้ไขต่อไป จากระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสีย่ งและ
การจัดทาแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง ในหมวด 4 แผนงานบริหารจัดความเสีย่ ง กาหนดให้ผูป้ ระกอบกิจการโรงงานต้อง
ดาเนินการจัดทาแผนงานเพือ่ กาหนดมาตการความปลอดภัยทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพในการลดและควบคุมความเสีย่ งจาก
อันตรายทีอ่ าจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้
1. หากระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับไม่ได้ ผูป้ ระกอบกิจการโรงงานต้องหยุดการดาเนินงานนัน้ ทันทีและปรับปรุงแก้ไขเพือ่
ลดความเสีย่ งก่อนดาเนินงานต่อไปโดยจัดทาแผนงานลดความเสีย่ งลงในแบบแผนงานลดความเสีย่ ง และแผนงานควบคุมความ
เสีย่ ง
2. หากระดับความเสีย่ งสู ง ผูป้ ระกอบกิจการโรงงานต้องจัดทาแผนลดความเสีย่ งลงในแบบแผนงานลดความเสีย่ ง และ
แผนงานควบคุมความเสีย่ ง
3. หากระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ ผูป้ ระกอบกิจการโรงงานต้องจัดทาแผนงานควบคุมความเสีย่ ง
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กิจกรรม 13.3.3
ตามระเบี ย บกรมโรงงานอุ ตสาหกรรมได้กาหนดระดับของโอกาสการเกิ ด เหตุ การณ์ อนั ตรายไว้
อย่างไร
แนวตอบกิจกรรม 13.3.3
กาหนดไว้ 4 ระดับ ได้แก่
1. มีโอกาสในการเกิดยาก
2. มีโอกาสในการเกิดน้อย
3. มีโอกาสในการเกิดปานกลาง
4. มีโอกาสในการเกิดสู ง
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก
ตัวอย่ าง Toxicological Data
Chemical name
Acenaphthene
Acenaphthylene
Acephate
Acetaldehyde
Acetamide
Acetone
Acetonitrile
Acetophenone
Acetyl chloride
Acifluorfen, Sodium
Acrolein
Acrylamide
Acrylic Acid
Acrylonitrile
Adiponitrile
Alacholor
Alar
Aldicarb
Aldicarb sulfone
Aldrin
Alpha emitters
Ally
Allyl alcohol

CASNO
83-32-9
208-96-8
30560-19-1
75-07-0
60-35-5
67-64-1
75-05-8
98-86-2
75-36-5
62476-59-9
107-02-8
79-06-1
79-10-7
107-13-1
111-69-3
15972-60-8
1596-84-5
116-06-3
1646-88-4
309-00-2
74223-64-2
107-18-6

Oral RfD
mg/kg.day
6.00E-02
pending
4.00E-03
no data
no data
1.00E-01
6.00E-03(1)
1.00E-01
no data
1.30E-02
no data
2.00E-04
8.00E-02
no data
no data
1.00E-02
1.50E-01
2.00E-04
withdrawn
3.00E-05
no data
2.50E-01
5.00E-03

Date
11/1/90
2/1/90

3/1/88
8/1/89
1/1/89
12/1/88
3/1/91
3/1/88

2/1/88
7/1/91
7/1/91
5/1/91
12/1/88
6/30/88
8/1/89

Inhalation RfD
mg/kg.day
no data
no data
no data
2.57E-03
pending
no data
pending
pending
no data
no data
5.72E-06
message
8.58E-05
5.72E-04
no data
no data
no data
no data
no data
no data
no data
no data
no data

Date

10/1/91
10/1/92

10/1/91
10/1/90
11/1/91

Oral CPF
mg/kg.day
no data
no data
8.70E-03
no data
no data
no data
no data
no data (none)
no data (none)
no data
no data (NA)
4.50E+00
no data
5.40E-01
no data (none)
pending
pending
no data (NA)
no data
1.70E+01
pending
no data
no data

Inhalation CPF*
Date

7/1/89

1/1/91
1/1/91

1/1/91
3/1/93

mg/kg.day
no data
no data
no data (NA)
7.70E-03(1)
no data
no data
no data
no data (none)
no data (none)
no data
no data (NA)
4.50E-01 (1)
no data
2.40E-01 (1)
no data (none)
pending
pending
no data (NA)
no data
1.70E+01 (1)
pending
no data
no data

The information in this table is on information provided by the U.S. EPA’s Integrated Risk
Information System (IRIS) in July 1993
*(1-%) - study based on ihalation study: percent absorption used (if none is listed 100% is
assumed)
(0) - study based on oral study
Na - not analyzed

Date

1/1/91

Carc.
Class.
D
C
B2
D
D
D

1/1/91
1/1/91

C
B2
B1
D

D
1/1/91
3/1/93

B2
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Chemical name

CASNO

Oral RfD
mg/kg.day

Allyl chloride
Aluminum phosphide
Amdro
Ametryn
4-minopyridine
Amitraz
Ammonia
Ammonium acetate
Ammonium methcrylate
Ammonium sulfamete
Aniline
ortho-Anisidine
Anthracene
Anitimony
Anitimony trioxide
Apollo
Aramite
Aroclor 1016

107-05-1
20859-73-8
67485-29-4
834-12-8
504-24-5
33089-61-1
7664-41-1
631-61-8
16325-47-6
7773-06-0
62-53-3
90-04-0
120-12-7
7440-36-0
1309-64-4
74115-24-5
140-57-8
12674-11-2

no data
4.00E-04
3.00E-04
9.00E-03
no data
2.50E-03
no data
no data
no data
2.00E-01
no data
no data
3.00E-00
4.00E-04
no data
1.30E-02
pending
7.00E-05

Aroclor 1248

12672-29-6

Arsenic, inorganic
Arsine
Asbestos
Assure
Asulam
Atrazine

7440-38-2
7784-42-1
1332-21-4
76578-14-8
3337-71-1
1912-24-9

Inhalation RfD
Date

mg/kg.day

3/1/93

2.86E-04
no data
no data
no data
no data
no data
2.86E-02
no data
no data
no data
2.86E-04
message
no data
no data
pending
no data
no data
no data

pending

9/1/92

no data

3.00E-04
no data
no data
9.00E-03
5.00E-02
5.00E-03

10/1/91

no data
pending
no data
no data
no data
no data

3/1/880
9/30/87
11/1/89
12/1/88

3/1/91

7/1/91
2/1/91
11/1/89

9/26/88
6/30/88
1/1/91

Oral CPF

Date

mg/kg.day

12/1/91

no data (NA)
no data
pending
no data
no data (none)
no data
no data
no data (none)
no data (none)
no data
5.70E-03
no data
no data (none)
no data
no data (none)
no data (NA)
2.50E-02
no data (also see PCB)
no data –
(also see PCB)
1.75E+00
no data
no data (NA)
no data (none)
no data
pending

5/1/91

11/1/90
10/1/91

3/1/93

3/1/93

Inhalation CPF*
Date

6/1/89

6/1/91

mg/kg.day
no data (NA)
no data
pending
no data
no data (none)
no data
no data
no data (none)
no data (none)
no data
no data (NA)
no data
no data (none)
no data
no data
no data (NA)
0.025(0)
no data

Date

Carc.
Class.
C

D

D
D
B2
D

6/1/91

C
B2

2/1/91

A

5/1/89

A
D

no data
2/1/91

5.00E+01 (1-30%)
no data
2.3E-1/fibers/mL(1)
no data (none)
no data
pending

หน่ วยที่ 14
การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
อาจารย์ สิริวรรณ จันทนจุลกะ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ สุ วณิชย์ เจริญ

อาจารย์ สิริวรรณ จันทนจุลกะ
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกสุขาภิบาล
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม)
Master of Resource and Environmental Planning
Massey University, New Zealand
ตาแหน่ ง ผูอ้ านวยการสานักอนามัยสิง่ แวดล้อม กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข
หน่ วยที่เขียน
หน่วยที่ 14
ชื่อ
วุฒิ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรตั น์ สุวณิชย์เจริญ
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) วท.ม. (เทคโนโลยีสง่ิ แวดล้อม)
วศ.ด. (วิศวกรรมสิง่ แวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตาแหน่ ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หน่ วยที่เขียน
หน่วยที่ 14
ชื่อ
วุฒิ

ปรับปรุ งจาก : 1) สิริวรรณ จันทนจุลกะ. (2559). หน่วยที่ 14 การวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมและ
สุขภาพ. ใน เอกสารการสอนชุดวิชา 52203 อนามัยสิง่ แวดล้อม.
2) จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ. (2553). หน่วยที่ 8 การวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ด้านอุตสาหกรรม. ใน ประมวลสาระชุดวิชา 59711 ระบบ เครื่องมือ และการจัดการ
ความเสีย่ งสาหรับสิง่ แวดล้อมอุตสาหกรรม.
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แผนการสอนประจาหน่ วย
ชุ ดวิชา
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หน่ วยที่ 14
การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ตอนที่
14.1 ความรูท้ วั ่ ไปเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
14.2 ระบบการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
14.3 ขัน้ ตอนและการพิจารณารายงาน และการติดตามตรวจสอบ
แนวคิด
1.
การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม เป็ นเครื่องมือหนึ่งที่มปี ระโยชน์ใช้ในการสนับสนุนการ
ตัดสินใจในกระบวนการพัฒนาประเทศ การจะนาไปใช้เพือ่ ให้เกิดประโยชน์นนั้ นักศึกษาจาเป็ นต้องเข้าใจแนวคิด
หลักการทีถ่ กู ต้อง และทราบความสาคัญของการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
2.
ระบบการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมของประเทศไทย มีกฎหมาย กฎ ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
หลายฉบับ จึงจาเป็ นต้องเข้าใจกรอบการดาเนินงานด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบให้ชดั เจน เพือ่ นักศึกษาจะได้เข้าใจ
กรอบกฎหมาย และสามารถปฏิบตั ิหน้าทีไ่ ด้ถูกต้อง
3.
ขัน้ ตอนและวิธกี ารทีเ่ กี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม ประกอบด้วยการจัดทา
รายงาน การพิจารณารายงาน และการติดตามตรวจสอบ นักศึกษาจึงต้องเรียนรูใ้ ห้เข้าใจถึงขัน้ ตอนและวิธดี าเนินงาน
เพือ่ จะได้มคี วามรู ้ ความเข้าใจและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานและการปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาหน่วยที่ 14 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1.
อธิบายแนวคิด หลักการ ความสาคัญของการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมได้
2.
อธิบายกฎหมาย กฎ ระเบียบ และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมได้
3.
อธิบายรูปแบบ ขัน้ ตอน วิธกี ารประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมได้
4.
อธิบายระบบการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมของประเทศไทยได้
กิจกรรมระหว่างเรียน
1.
ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 14
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
สื่ อการสอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 14.1 – 14.3
ปฏิบตั กิ จิ กรรมตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ในเอกสารการสอนแต่ละตอน
ฟังรายการวิทยุกระจายเสียง (ถ้ามี)
ชมรายการวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)
ชมวีดทิ ศั น์ประกอบชุดวิชา (ถ้ามี)
เข้ารับบริการการสอนเสริม (ถ้ามี)
ทาแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 14

เอกสารการสอน
แบบฝึ กปฏิบตั ิ
รายการสอนทางวิทยุกระจายเสียง (ถ้ามี)
รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)
รายการสอนในวีดทิ ศั น์ประกอบชุดวิชา (ถ้ามี)
การสอนเสริม (ถ้ามี)

การประเมินผล
1.
ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
2.
ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3.
ประเมินผลจากการสอบประจาภาคการศึกษา

เมื่ออ่ านแผนการสอนแล้ ว ขอให้ ทาแบบประเมินผลตนเองก่ อนเรียน
หน่ วยที่ 14 ในแบบฝึ กปฏิบตั ิ แล้ วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่ อไป

14-4

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ตอนที่ 14.1
ความรู้ทวั่ ไปเกีย่ วกับการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
หัวเรื่ อง
14.1.1 ความเป็ นมา และความสาคัญของการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
14.1.2 รูปแบบการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
แนวคิด
1. การเรียนรูค้ วามเป็ นมา แนวคิด และความสาคัญของการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพทา
ให้นกั ศึกษาได้มคี วามเข้าใจถึงเครื่องมือทีเ่ รียกว่า การวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมและสุขภาพมากขึ้น
2. การจัดทาและพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมในปัจจุบนั
3. ประกอบด้วยรู ปแบบที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้คือ กระประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุ ทธศาสตร์ การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพ และการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ
วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาตอนที่ 14.1 จบแล้วนักศึกษาสามารถ
1. อธิบาย ความเป็ นมา แนวคิด ความสาคัญ รวมทัง้ ประโยชน์และข้อจากัด ของการประเมินผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมได้
2. อธิบายการประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยองค์กรระหว่างประเทศและประเทศต่างๆ
ได้
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เรื่องที่ 13.1.1
ความหมายและความสาคัญของการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
1. ความเป็ นมาของการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
การดาเนินการด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดลอ้ มทีเ่ ป็ นรูปธรรม เกิดขึ้นทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกา ภายหลังที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประสบปัญหาสิง่ แวดลอ้ ม จึงได้มรี ่างกฎหมายชื่อ The National Environmental Policy Act
(NEPA) เมื่อปี พ.ศ. 2512 และมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2513 ถือเป็ นกฎหมายสิ่งแวดลอ้ มฉบับแรก ที่กาหนดเรื่องการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดลอ้ มหรือ Environmental Impact Assessment (EIA) เป็ นเครื่องมือตามกฎหมาย ตามที่
บัญญัตไิ ว้วา่ “EIA เป็ นกลวิธีทเ่ี ป็ นระบบ ทีต่ อ้ งใช้ความรูแ้ บบสหสาขาวิชาชีพ เพือ่ ทาให้เกิดความมัน่ ใจว่าจะมีการบูรณาการ
ด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สังคมศาสตร์ รวมถึงการออกแบบสิง่ แวดลอ้ ม ซึง่ อาจจะมีผลกระทบต่อสิง่ แวดลอ้ มของมนุ ษย์
ในการวางแผนและการตัดสินใจ” ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกากาหนดให้กิจกรรมของรัฐทีอ่ าจมีผลกระทบสิง่ แวดลอ้ มที่
สาคัญ ต้อ งจัด ทาการวิเ คราะห์ผ ลกระทบสิ่งแวดลอ้ ม (EIA) และให้มีการนาเสนอรายงานที่เ รียกว่า Environmental
Impact Statement (EIS) ทีอ่ ธิบายผลกระทบสิง่ แวดล ้อมทีอ่ าจเกิดจากการดาเนินการ โดยเฉพาะผลกระทบสาคัญทีอ่ าจจะ
เกิดขึ้น ทัง้ ผลประโยชน์ทางบวกและผลกระทบทางลบต่อผูป้ ระกอบการและต่อประชาชนโดยรวม รวมทัง้ ต้องระบุมาตรการ
ในการป้ องกัน แก้ไขผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึ้น
การวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล ้อมได้ประกาศใช้อย่างเป็ นทางการในระดับนานาชาติในการประชุมสุดยอดแห่งโลก
(Earth Summit) ทีก่ รุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล เมือ่ พ.ศ.2535 หลักการริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ข้อ 17
กาหนดไว้วา่ การวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดลอ้ มเป็ นเครื่องมือของประเทศในการดาเนินการสาหรับกิจกรรมหรือโครงการที่
อาจมีผลกระทบด้านลบอย่างมีน ยั สาคัญต่อสภาพแวดลอ้ ม ส่วนการนาไปใช้สาหรับโครงการใดๆ ขึ้นกับการตัดสินใจของ
ประเทศนัน้ ๆ
ในส่วนของประเทศไทยเริ่มมีกฎหมายบังคับใช้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดลอ้ มครัง้ แรกในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้ มแห่งชาติ พ.ศ. 2518 ซึง่ ได้กาหนดให้โครงการ 10 ประเภท ต้องจัดทารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ มเพื่อประกอบการขออนุ ญาตก่อสร้างหรือดาเนินกิจการในกรณี ท่เี ป็ นโครงการของเอกชน
สาหรับกรณี ท่เี ป็ นโครงการของรัฐจะต้องขออนุ มตั ิเพื่อก่อสร้างและดาเนินการจากคณะรัฐมนตรี ต่อมาพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวได้ถูกยกเลิก และได้ตราพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอ้ มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ขึ้นมาใช้แทน
ซึง่ ส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดลอ้ มของไทยหลายประการ เช่น มีการกาหนดให้มี
คณะกรรมการผู ช้ านาญการเป็ น ผู พ้ ิจารณารายงานวิเ คราะห์ผ ลกระทบสิ่งแวดลอ้ มแทนเจ้า หน้า ที่ มีการเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลาในการพิจารณารายงานให้สนั้ ลง เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั ให้อานาจแก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอ้ ม
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิง่ แวดลอ้ มแห่งชาติ ออกประกาศกระทรวงกาหนดประเภทและขนาดของโครงการที่
ต้องทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ ม (Environmental Impact Assessment; EIA) และได้มปี ระกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ ม (พ.ศ.2553) กาหนดให้โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรง ทัง้ ทางด้านคุณภาพ สิ่งแวดลอ้ มทรัพยากร ธรรมชาติ และสุขภาพ จะต้องบูรณาการการประเมินผล
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กระทบทางสุขภาพ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ ม หรือเรียกว่า การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ มและ
สุขภาพ (Environmental Health Impact Assessment; EHIA)
ต่อมาได้มกี ารตราพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ขึ้นมาใหม่
ซึ่งถือเป็ นกฎหมายหลักในเรื่องการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ มในปัจจุบนั ซึ่งในมาตรา 49 ได้เปลี่ยน “รายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม” เป็ น “รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ ม” รวมทัง้ รายละเอียดเพิ่มเติม ดังจะได้
กล่าวรายละเอียดในเรื่องที่ 14.2.1

2. ความหมายของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้ มแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ได้นิยาม การ
ประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม ไว้ว่าหมายถึง “กระบวนการศึกษาและประเมินผลทีอ่ าจเกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการหรือ
กิจการหรือการดาเนินการใดของรัฐหรือทีร่ ฐั จะอนุญาตให้มกี ารดาเนินการทีอ่ าจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
สิง่ แวดล ้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวติ หรือส่วนได้เสียอื่นใดของประชาชนหรือชุมชน ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม โดยผ่าน
กระบวนการการมีส่วนร่ วมของประชาชน เพื่อกาหนดมาตรการป้ องกันแก้ไขผลกระทบดังกล่าว” ผลการศึ กษาเรียกว่า
รายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล ้อม
ดังนัน้ จึงอาจกล่าวได้วา่ การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล ้อมเป็ นกระบวนการในการจาแนก ทานาย และประเมินผล
กระทบต่อสิง่ แวดลอ้ มในทุกๆ ด้านทีอ่ าจจะเกิดขึ้นจากโครงการหรือกิจการประเภทต่างๆ โดยเปรียบเทียบกับสภาวะทีไ่ ม่มี
โครงการ ทัง้ นี้เพือ่ เตรียมมาตรการควบคุม ป้ องกันแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม (Mitigation Measures) และวางแผนการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ก่อนทีจ่ ะทาการตัดสินใจดาเนินโครงการหรือกิจการนัน้ ๆ พร้อมทัง้ มี
ระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล ้อม (Monitoring Measures) ทัง้ ในระหว่างก่อสร้างและดาเนินโครงการ
โดยทัวไปมี
่ การนาการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล ้อมไปใช้ ใน 2 ลักษณะ ได้แก่
1)
เป็ นเครื่องมือในการวางแผน เพื่อลดผลกระทบทางลบที่อาจจะเกิดจากกิจกรรมการพัฒนา โดยจะให้
ความสาคัญกับวิธีการ และเทคนิคในการระบุ การคาดการณ์ การประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอ้ มของโครงการหรือแผนงาน
และยังใช้เป็ นกลไกหลักทีใ่ ห้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน
2) เป็ นเครื่องมือตัดสินใจ เพือ่ ตัดสินว่าจะรับโครงการหรือไม่ โดยใช้มลู ค่าสิง่ แวดล ้อม โดยหลักการ
แล ้ว การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล ้อมต้องทาให้ผูร้ บั ผิดชอบต้องลดผลกระทบสิง่ แวดล ้อมให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ จึงจะ
เห็นชอบให้ดาเนินกิจกรรมหรือโครงการ
ดังนัน้ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ มจึงมีความสาคัญในการสนับสนุ นให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนโดยใน
กระบวนการวางแผน การดาเนินกิจกรรม โครงการ ต้องทาให้เกิดความมัน่ ใจว่า จะไม่เกินขีดความสามารถในการรองรับได้
ของสภาพแวดล ้อม

3. ความสาคัญของการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล ้อมมีความสาคัญในด้านต่าง ๆ ดังนี้ (จักรกฤษณ์, 2553)
1) การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล ้อมเป็ นขัน้ ตอนทีส่ าคัญในการวางแผนการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ เพือ่ ทาให้การวางแผนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ เพือ่ ทาให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทัง้ ทาให้มกี ารพิจารณาด้านสิง่ แวดลอ้ มของโครงการต่าง ๆ นอกเหนือจากที่เคยพิจารณาเฉพาะผลประโยชน์ตอยแทน
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ทางเศรษฐกิจของโครงการแต่เพียงอย่างเดียว การประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอ้ มจะเป็ นประโยชน์มาก หากนามาใช้ในการ
ค้นหาปัญหาสิง่ แวดลอ้ มเพือ่ วางแผนป้ องกันตัง้ แต่ขนั้ ตอนการศึกษาความเหมะสมของโครงการ อาจทาโดยการปรับเปลีย่ น
การออกแบบโครงการ (Project Design) ใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทัง้ เพือ่ กาหนดมาตรการป้ องกันและลดผลกระทบ
สิง่ แวดล ้อมร่วมกับการออกแบบโครงการเพือ่ การก่อสร้างและดาเนินโครงการอย่างเหมาะสมต่อไป
2) การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล ้อมเป็ นกระบวนการทีใ่ ช้ในการพิจารณาว่า โครงการทีก่ าลังจะ
เกิดขึ้น จะก่ อให้เกิดผลเสียหายต่ อ คุณภาพสิ่งแวดลอ้ มหรือ ไม่ ในระดับมากน้อ ยเพียงใด หากมีโอกาสที่จะก่ อ ให้เ กิด
ผลกระทบสิง่ แวดลอ้ มขึ้น จะสามารถกาหนดมาตรการในการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบอย่างเหมาะสมก่อน ทัง้ ในระยะ
ก่อสร้างและระยะดาเนินโครงการ รวมทัง้ สามารถกาหนดแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่าง ๆ ทัง้ ทีเ่ กิดขึ้นภายหลัง
จากได้มกี ารก่อสร้างและดาเนินการไปแล ้ว
3) การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล ้อม ทาให้มนใจได้
ั ่ วา่ ได้คาดการณ์ประเด็นปัญหาสิง่ แวดล ้อมที่
สาคัญ อันอาจเกิดขึ้นอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และได้กาหนดวิธีการป้ องกันและแก้ไขไว้ตงั้ แต่ ขนั้ เตรียมโครงการ
รวมทัง้ ทาให้สามารถเลือกมาตรการทีม่ คี ่าใช้จ่ายน้อยและเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิเพือ่ แก้ไขปัญหาโดยกาหนดไว้ในแผนงาน
ก่อสร้างและดาเนินโครงการ ซึง่ จะยุ่งยากน้อยกว่าการแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึ้นภายหลังจากทีโ่ ครงการได้ก่อสร้างและดาเนินการ
ไปแล ้ว ซึง่ ในบางกรณีหากมิได้มกี ารศึกษาผลกระทบและพิจารณาอย่างถีถ่ ว้ น อาจเกิดปัญหาทีร่ ุนแรง อาจนาไปสู ่การลม้ เลิก
โครงการหรือก่อให้เกิดปัญหาทีไ่ ม่อาจแก้ไขได้
4) การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล ้อมทาให้ได้ขอ้ มูลสาหรับสนับสนุนการตัดสินใจในการลงทุนหรือ
พัฒ นาโครงการ การเตรีย มแผนการด าเนิ น โครงการให้มีค วามเป็ น ไปได้และไม่ ก่อ ให้เ กิด ปัญ หาต่ อสิ่งแวดล อ้ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ยงั สามารถใช้ผลการศึกษาเป็ นข้อมูลสาหรับให้ความกระจ่างต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพือ่ ป้ องกันความขัดแย้งของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
5) การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล ้อมช่วยสนับสนุนให้มกี ารใช้ทรัพยากรธรรมชาติและรักษา
สภาพแวดลอ้ มอย่า งยัง่ ยืน ในระยะยาว เนื่ อ งจากการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ มเป็ น เครื่อ งมือ ที่ใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติทด่ี ี ดังนัน้ ถึงแม้ว่าจะมีการเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจเพียงใดก้ตามหากมีการใช้กระบวนการประเมินผล
กระทบสิง่ แวดล ้อมอย่างเหมาะสม จะมีทรัพยากรธรรมชาติเพือ่ การพัฒนาในระยะยาวได้
ถึงแม้ว่าการประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอ้ มจะมีความสาคัญและมีประโยชน์หลายประการ แต่ยงั มีขอ้ จากัด เช่น
ความถูกต้องแม่นยาของการคาดการณ์ลว่ งหน้าในการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล ้อมซึง่ มีความจากัด ขึ้นอยู่กบั ความถูกต้อง
เพียงพอของข้อมูลทีน่ ามาใช้ รวมทัง้ ความรูแ้ ละประสบการณ์ของผูท้ าการศึกษา เป็ นต้น นอกจากนี้ ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย
ในการศึกษายังเป็ นข้อจากัดทีส่ าคัญ เพราะเป็ นสิง่ ทีส่ ่งผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการโดยตรง จึงจาเป็ นทีเ่ จ้าขอโครงการ
จะต้องมีการวางแผนเตรียมการไว้ลว่ งหน้าในการเผื่อระยะเวลา และเตรียมค่าใช้จ่ายสาหรับการศึกษา เพือ่ ไม่ให้เกิดปัญหา
อุปสรรคต่อการพัฒนาโคงการ
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กิจกรรม 14.1.1
การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมจะก่อให้เกิดประโยชน์อะไรได้บา้ ง
แนวตอบกิจกรรม 14.1.1
หากนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมมาใช้อย่างถูกต้องแล้ว จะเกิดประโยชน์ ดังนี้
1)
สามารถหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในการเสี ยค่าใช้จ่ายเพื่อระงับความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้นใน
ภายหลัง รวมทั้งความเสี ยหายทางนิเวศวิทยา สังคมและเศรษฐกิจ
2)
สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและเพื่อให้เกิดการยอมรับโครงการได้
3)
บูรณาการความต้องการระยะสั้นกับเป้าประสงค์ระยะยาว
4)
ระบุประเด็นที่อาจมีผลกระทบสาคัญ รวมทั้งประเด็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นแบบข้ามพื้นที่หรื อ
ข้ามประเทศ
5)
ช่วยปรับปรุ งการออกแบบโครงการและลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงาน
6)
ช่วยในการพิจารณาทางเลือกโครงการหรื อการออกแบบโครงการ
7)
ช่วยเพิ่มความรับผิดชอบและความโปร่ งใสในการวางแผนและการตัดสิ นใจ
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เรื่องที่ 14.1.2
รูปแบบการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
การจัดทาและพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล ้อมในปัจจุบนั ประกอบด้วยรูปแบบทีแ่ ตกต่างกัน
ออกไป ดังนี้คือ กระประเมินสิง่ แวดล ้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล ้อมเบื้องต้น (IEE) การ
ประเมินผลกระทบสิง่ แวดล ้อม (EIA) การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) และการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล ้อมและ
สุขภาพ (EHIA)

1. การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเบื้องต้ น (Initial Environmental Examination: IEE)
การประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอ้ มเบื้องต้น (Initial Environmental Examination: IEE) เป็ นการตรวจสอบ
เบื้องต้นถึงผลกระทบสิง่ แวดล ้อมทีอ่ าจเกิดขึ้นจากโครงการทีเ่ สนอ มักใช้ขอ้ มูลเบื้องต้นทีม่ อี ยู่หรือข้อมูลทีส่ ามารถหาได้ทนั ที
IEE เป็ นการศึกษาเพือ่ ให้ทราบว่าจะต้องทา EIA ต่อหรือไม่ สาหรับประเทศไทยได้นามาใช้ในการกาหนดให้โครงการทีค่ าด
ว่ามีผลกระทบสิ่งแวดลอ้ มบางประเภทที่มขี นาดเล็กหรือไม่มาก โดยส่วนใหญ่เป็ นโครงการลักษณะเฉพาะทีอ่ ยู่ในเขตพื้นที่
คุม้ ครองสิง่ แวดล ้อม เช่น จังหวัดภูเก็ต กระบี่ เมืองพัทยา เป็ นต้น
ลักษณะโครงการหรือกิจการทีต่ อ้ งมีการจัดทารายงานผลกระทบสิง่ แวดล ้อมเบื้องต้น เป็ นไปตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม เรื่องกาหนดพื้นทีแ่ ละมาตรการคุม้ ครองสิง่ แวดล ้อม ซึง่ กาหนดให้โครงการหรือกิจการที่
ต้อ งจัด ท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล อ้ มเบื้อ งต้น ซึ่งมีล กั ษณะเฉพาะส าหรับแต่ ละพื้น ที่ตามประกาศพื้น ที่คุ ม้ ครอง
สิ่งแวดลอ้ ม เช่ น ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ ม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุม้ ครอง
สิง่ แวดลอ้ ม ในบริเวณพื้นทีจ่ งั หวัดภูเก็ต พ.ศ. 2553 กาหนดให้โครงการหรือกิจการต่อไปนี้ ต้องจัดทารายงาน ผลกระทบ
สิง่ แวดล ้อมเบื้องต้น ได้แก่
- โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ทีม่ จี านวนเตียงสาหรับผูป้ ่ วยค้างคืนตัง้ แต่10
เตียง ถึง 29 เตียง
- โรงแรมหรือสถานทีพ่ กั ตากอากาศตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม หรืออาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร ทีอ่ ยู่หา่ งจากแนวชายฝัง่ ทะเลเกินกว่า 50 เมตร ซึง่ มีจานวนห้องพักตัง้ แต่ 10 ห้อง ถึง 79 ห้อง หรือมีพ้นื ทีใ่ ช้
สอยของทุกอาคารดังกล่าวรวมกันตัง้ แต่ 500 ตารางเมตร แต่ไม่ถงึ 4,000 ตารางเมตร
- โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมทีม่ ขี ดี ความสามารถในการบาบัดนา้ เสียได้ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
หรือสถานทีท่ ใ่ี ช้ในการกาจัดขยะมูลฝอยทีม่ ปี ริมาณในการกาจัดไม่เกิน 50 ตันต่อวัน แต่ไม่รวมถึงโรงงานปรับคุณภาพของ
เสียรวมเฉพาะสิง่ ปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้ แล ้ว ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

2. การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment; EIA)
การประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม (EIA) เป็ นการจัดทารายงานสาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อ
สิง่ แวดลอ้ ม 36 ประเภทโครงการ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอ้ ม เรื่อง กาหนดประเภทและ
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ขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ ม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ
ปฏิบตั ิ และแนวทางการจัดทารายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล ้อม พ.ศ.2555 (และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม)
ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ ม จะศึ กษาตามขอบเขต 4 มิติ ได้แก่ ทรัพยากรสิ่งแวดลอ้ มทางกายภาพ
ทรัพยากรสิง่ แวดลอ้ มทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุ ษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวติ สาหรับแนวทางการจัดทา
รายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล ้อมจะได้กล่าวต่อไปในตอนที่ 14.2

3. การประเมินผลกระทบด้ านสุ ขภาพ (Health Impact Assessment; HIA)
ในปี พ.ศ. 2543 องค์การอนามัยโลกได้กาหนดยุทธศาสตร์ท่เี กี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงและสภาวะ
สุขภาพทีส่ าคัญไว้ 2 ประการ คือ 1) การลดปัจจัยเสีย่ งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเกิดโรค และภัยคุกคามต่อสุขภาพไม่ว่า
จะเกิดจากปัจจัยทางสิง่ แวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และ พฤติกรรม และ 2) การนามิติสุขภาพเข้าไว้ในนโยบายสังคม
เศรษฐกิจ และการพัฒนา จึงได้มีการพัฒนาเครื่องมือที่เรียกว่า “การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ” (Health
Impact Assessment, HIA)
สาหรับประเทศไทยนัน้ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มีเจตนารมณ์ท่ตี อ้ งการให้การวิเคราะห์
ผลกระทบต่อสุขภาพเป็ นกระบวนการเรียนรูร้ ่วมกันในสังคมทีพ่ ฒั นาขึ้นมา เพือ่ ให้ทุกฝ่ ายได้ร่วมกัน พิจารณาถึงผลกระทบ
ต่อสุขภาพทีอ่ าจจะเกิดขึ้นกับประชาชนกลุม่ ใด กลุม่ หนึ่ง อันเนื่องมาจากการดาเนินนโยบายการพัฒนา หรือกิจกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่ง โดยหวังผลเพือ่ สนับสนุนการตัดสินใจในทางเลือกทีด่ ที ส่ี ุดสาหรับ การสร้างเสริม และคุม้ ครองสุขภาพของทุกคน
ในสังคม โดยมีบทบัญญัตทิ เ่ี กี่ยวกับ การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพทีส่ าคัญ ไว้ดงั นี้
“บุคคลหรือคณะบุคคลมีสทิ ธิรอ้ งขอให้มกี ารประเมิน และมีสทิ ธิร่วมในกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
จากนโยบาย สาธารณะ บุคคลหรือคณะบุคคลมีสทิ ธิได้รบั รู ข้ อ้ มูล คาชี้แจง และเหตุผล จากหน่ วยงานของรัฐ ก่ อนการ
อนุญาตหรือการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมใดทีอ่ าจมีผลกระทบต่อสุขภาพของตนหรือของชุมชนและแสดงความเห็นของ
ตนในเรื่องดังกล่าว” (มาตรา 11)
“เมือ่ มีกรณีทจ่ี ะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเกิดขึ้น หน่วยงานของรัฐทีม่ ขี อ้ มูลเกี่ยวกับกรณีดงั กล่าว ต้อง
เปิ ดเผยข้อมูลนัน้ และวิธีป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพให้ประชาชนทราบและจัดหาข้อมูล ให้โดยเร็ว การเปิ ดเผยข้อมูลตาม
วรรคหนึ่งต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการละเมิด สิทธิสว่ นบุคคลของบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ” (มาตรา 10)
ทัง้ นี้ ตามประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิด

จากนโยบายสาธารณะ พ.ศ. 2552 ได้กาหนดนิ ยามคาว่ า “การประเมินผลกระทบด้านสุ ขภาพ” ไว้ว่ า หมายถึง
“กระบวนการเรียนรู ร้ ่วมกันของสังคมในการวิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบทัง้ ทางบวกและทางลบต่อสุขภาพของ
ประชาชนทีอ่ าจจะเกิดขึ้นจากนโยบาย โครงการ หรือกิจกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง หากดาเนินการใน
ช่วงเวลาและพื้นทีเ่ ดียวกัน โดยมีการประยุกต์ใช้เครือ่ งมือทีห่ ลากหลายและมีกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม
เพือ่ สนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจทีจ่ ะเป็ นผลดีต่อสุขภาพของประชาชนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ” และ แบ่งเป็ น 4
กรณีได้แก่
1) โครงการหรือกิจกรรมทีอ่ าจจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง ทัง้ ทางด้านคุณภาพสิง่ แวดล ้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ
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2) นโยบายสาธารณะและการดาเนินกิจกรรมด้านการวางแผน พัฒนาทีค่ วรประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ โดยการ
ริเริ่มจาก หน่วยงานเจ้าของโครงการ/หน่วยงานวางแผนพัฒนา
3) นโยบายสาธารณะ โครงการหรือกิจกรรมทีค่ วรประเมิน ผลกระทบด้านสุขภาพ โดยการขอใช้สทิ ธิจากบุคคล
และคณะบุคคล ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัตสิ ุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
4) การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ในฐานะกระบวนการเรียนรู ้ ร่วมกันของสังคมในระดับชุมชนหรือท้องถิน่
เพือ่ สนับสนุนให้ เกิดการตัดสินใจทีจ่ ะเป็ นผลดีต่อสุขภาพของประชาชนโดยไม่อยู่ใน 3 กรณีขา้ งต้น
รายละเอียดกระบวนการและขัน้ ตอนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในแต่ละกรณีสามารถสืบค้นได้จากเอกสาร
“หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพทีเ่ กิดจากนโยบายสาธารณะ สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ,
2552” รวมทัง้ ประกาศต่างๆ ทีเ่ พิม่ เติมในภายหลัง

4. การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพ (Environmental Health Impact Assessment;
EHIA)
การประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอ้ มและสุขภาพ (EHIA) เป็ นการจัดทารายงานสาหรับโครงการหรือกิจการทีร่ ะบุว่า
เป็ นโครงการหรือกิจการทีอ่ าจมีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทัง้ ทางด้านคุณภาพสิ่ งแวดลอ้ ม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพ 12 ประเภทโครงการ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม EHIA เรื่อง กาหนดประเภท ขนาด
และวิธีปฏิบตั ิ สาหรับโครงการหรือกิจการทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทัง้ ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดลอ้ ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพทีส่ ว่ นราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม
(และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม)
การประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอ้ มสาหรับโครงการหรือกิจการทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทัง้
ทางด้านคุณภาพสิง่ แวดล ้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) เป็ นการบูรณาการการประเมินผลกระทบทางสุขภาพใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม กล่าวคือ การจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม (EIA) ในส่วน
ขององค์ประกอบคุณค่าต่อคุณภาพชีวติ จะต้องพิจารณาครอบคลุมปัจจัยกาหนดสุขภาพ โดยใช้หลักการของการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ (HIA) คือ การคาดการณ์วา่ โครงการจะก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงปัจจัยกาหนดสุขภาพ และส่งผลให้เกิ ด
การเปลีย่ นแปลงของภาวะสุขภาพของประชาชนอย่างไร และเน้นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ทัง้ ในขัน้ ค.
1, ค.2 และ ค.3) ดังจะได้กล่าวต่อในตอนที่ 14.2

5. การประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment; SEA)
การประเมินสิง่ แวดล ้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เป็ นกระบวนการทีช่ ่วยในการตัดสินใจเชิงระบบ ทีม่ จี ุดมุ่งหมาย
เพือ่ ทาให้ความยัง่ ยืนในทางสิง่ แวดลอ้ มและอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องได้มกี ารพิจารณาอย่างมีประสิทธิภาพในการทานโยบาย แผน
และโปรแกรม (Policy, Plan and Programme: PPP) โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ (สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม 2551ก)
5.1 ลักษณะสาคัญ
โดยหลักการ SEA ถูกพัฒนาขึ้นมาเพือ่ เป็ นเครื่องมือหนึ่งทีเ่ ชื่อมโยงความเป็ นไปได้ทงั้ ในแง่บวก และแง่ลบทัง้ ใน
ประเด็นสิ่งแวดลอ้ ม เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อชี้ให้เห็นถึงความเป็ นไปได้ของผลกระทบเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้นและเสนอ
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แนวทางในการป้ องกัน ลด บรรเทา หรืดชดเชยผลกระทบดังกล่าว ในขณะเดียวกันก็ใช้ประโยชน์จากผลกระทบด้านบวก
โดยมีลกั ษณะทีส่ าคัญ ดังนี้
1) เป็ นกระบวนการที่ใช้ในการคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ มอันเกิดจากการดาเนินนโยบาย แผนงาน และ
โปรแกรมซึง่ เป็ นข้อสาคัญทีท่ าให้ SEA มีความแตกต่างจากการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล ้อม (EIA)
2) เป็ นกระบวนการทีม่ กี ารดาเนินการก่อนทีจ่ ะมีการตัดสินใจ ในนโยบายแผน และโปรแกรม จึงทาให้การพิจารณา
SEA มีความยืดหยุ่นสูง
3) เป็ นกระบวนการที่มีการพิจารณาและเสนอแนะทางเลือก รวมทัง้ คาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ มในแต่ละ
ทางเลือกนัน้ ๆ เพือ่ หาแนวทางทีด่ ที ส่ี ุดทีจ่ ะทาให้เกิดอัตถประโยชน์สูงสุด และมีผลกระทบสิง่ แวดล ้อมน้อยทีส่ ุด
4) สาธารณชนสามารถมีส่วนร่วม ซึ่งอาจดาเนินการได้หลายวิธี เช่น การได้รบั ทราบข้อมูลข่ าวสาร การปรึกษา
สาธารณะ การร่วมให้ความเห็นในขัน้ ตอนการกาหนดขอบเขตการศึกษา หรือการพิจารณาทางเลือกซึง่ รวมทางเลือกการไม่
พัฒนานโยบาย แผนงาน และโปรแกรมนัน้ ๆ
5.2 การนาไปใช้
SEA อาจมีการนาไปใช้ได้ในระดับต่าง ๆ ดังนี้
1) SEA ในระดับนโยบาย หรืออาจเรียกว่าการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล ้อมในระดับนโยบาย
(Policy Impact Assessment; PIA) มีวตั ถุประสงค์ในการตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอ้ มทีอ่ าจเกิดขึ้นจากการดาเนิน
นโยบาย ซึง่ จะมีการพิจารณาทางเลือกในนโยบายร่วมด้วย ทัง้ นี้ตอ้ งอยู่บนหลักการทีจ่ ะดูแ ลสิง่ แวดลอ้ มให้เกิดความยัง่ ยืน
ร่วมไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
2) SEA รายสาขา เป็ นการพิจารณาผลกระทบสิง่ แวดล ้อมในระดับของแผน แผนงาน หรือโปรแกรม
ซึง่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนารายสาขา เช่น แผนพัฒนาด้านพลังงาน แผนพัฒนาการขนส่งทางบก โปรแกรมเพิ่มผลผลิตด้าน
การเกษตร เป็ นต้น
3) SEA เชิงพื้นที่ หรือเรียกว่าการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล ้อมเชิงพื้นที่ (Regional
Environmental Assessment; REA) ซึง่ จะใช้ในโปรแกรมหรือโครงการทีอ่ ยู่ในพื้นทีท่ ม่ี ลี กั ษณะจาเพาะ เช่น
เขตพัฒนาเศรษฐกิจจาเพาะ พื้นที่ลุ่มนา้ พื้นที่สูง เขตชายฝัง่ ทะเล เกาะ หรือพื้นที่เมือง เป็ นต้น ดังนัน้ จึงกล่าวได้ว่าการ
ประเมินผลกระทบสิง่ แวดล ้อมเชิงพื้นทีน่ นั้ เป็ นการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล ้อมเชิงกลยุทธ์รูปแบบหนึ่งนัน่ เอง
5.3 ความแตกต่ างระหว่ าง SEA และ EIA
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ มเชิงกลยุทธ์ (SEA) มีความแตกต่ างจากการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ ม
(EIA) โดยสรุป ดังนี้
1) EIA เป็ นการวิเคราะห์หรือประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอ้ มในระดับของโครงการ (EIA by Project) ส่วน SEA
เป็ นการประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอ้ มในระดับนโยบาย (Policy) แผนงาน (Plan) และโปรแกรม (Program) ซึง่ มีลาดับขัน้
ของการวางแผนการจัดการทีส่ ูงกว่าระดับโครงการ
2) เนื่องจาก EIA เป็ นการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดลอ้ มในระดับของโครงการ รายละเอียดสาหรับการวิเคราะห์
จึงมีค วามชัด เจนมากกว่า ไม่ว่า จะเป็ น ข้อ มูลการออกแบบรายละเอียดของโครงการ ทาให้การคาดการณ์ผ ลกระทบ
สิง่ แวดล ้อมมีความถูกต้องแม่นยามากกว่าเมือ่ เทียบกับ SEA ซึง่ เป็ นการประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอ้ มในระดับของนโยบาย
แผนงาน และโปรแกรม ซึง่ ยังไม่มกี ารตัดสินใจจากผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจ ทาให้รายละเอียดทีจ่ ะนามา ประเมินผลกระทบ
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สิ่งแวดล้อมขาดความแน่ นอน ขาดข้อมูลรายละเอียด หรือข้อมูลการออกแบบที่ช ัดเจน ผลการประเมินจึงมีโอกาส
คลาดเคลือ่ นได้มากกว่า ดังนัน้ ในการจัดทารายงาน
การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมเชิงกลยุทธ์ จึงต้องมีหวั ข้อสาหรับการอธิบายถึงความไม่แน่นอน (Uncertainty) ที่
อาจเกิดขึ้นจากการประเมินผลกระทบประกอบการพิจารณาด้วย
3) การพิจารณาผลกระทบสิง่ แวดล้อมใน EIA มักมีการประเมินผลกระทบทางตรง (Direct Impact) และ
ทางอ้อม (Indirect Impact) เท่านัน้ ในขณะที่ SEA จะมีการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมสะสม (Cumulative
Impact) เพิม่ เข้าไปด้วย ผลกระทบสิง่ แวดล้อมสะสมนัน้ เป็ นการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมเพือ่ ตรวจสอบและ
เชื่อมโยงผลกระทบที่มากกว่า 1 ด้าน จากการพัฒนาในสาขาเดียว หรือเชื่อมประสานผลกระทบทีเ่ กิดจากการพัฒนา
สาขาหนึ่งกับผลกระทบจากการพัฒนาสาขาอื่น ๆ ทีส่ มั พันธ์กนั เช่น เมือ่ มีแผนการพัฒนาระบบการขนส่งทางอากาศ
ซึง่ ต้องการสร้างสนามบินก็จะต้องมองถึงผลกระทบต่าง ๆ ทีจ่ ะตามมาภายหลังจากมีสนามบินแล้ว เช่น ระบบ
คมนาคม โรงแรม ร้านอาหาร ธุรกิจบริการต่าง ๆ เป็ นต้น
4) เนื่องจากการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล ้อมในเชิงกลยุทธ์เป็ นระดับของนโยบาย แผนงาน และ
โปรแกรม จึงทาให้ข อบเขตของเนื้ อหาและพื้น ที่ด าเนิน การนัน้ มีข นาดใหญ่ ตามไปด้วย ดังนัน้ การประเมิน ผลกระทบ
สิง่ แวดล ้อมจึงต้องใช้เทคนิคทีส่ ามารถมองภาพรวมของพื้นทีไ่ ด้โดยง่าย เช่น เทคนิค GIS การซ้อนทับชัน้ ข้อมูล (Overlay
mapping) เป็ นต้น สาหรับหัวข้อที่จะนามาประเมินนัน้ อาจไม่ละเอียดในทุกด้านเท่ากับ EIA โดย SEA จะประเมินถึง
ผลกระทบหลักทีอ่ าจเกิดขึ้น และมีนยั สาคัญซึง่ ทาให้เกิดผลกระทบสิง่ แวดลอ้ มค่อนข้างสู งเท่านัน้ ข้อมูลทีน่ ามาวิเคราะห์ผล
ใน SEA ส่วนใหญ่จะเน้นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) จากงานวิจยั ที่มผี ูศ้ ึกษาไว้แลว้ หรือข้อมูลของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง แต่หากไม่มขี อ้ มูลที่ตอ้ งการ อาจจะต้องทาการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เพิ่มเติม ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการ
ประหยัดเวลาและงบประมาณ
5) การมีส่วนร่วมของสาธารณชนในขัน้ ตอน SEA จะเปิ ดโอกาสให้สาธารณชนมีส่วนร่วมในระดับทีส่ ู งกว่า โดย
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นในนโยบาย แผนงาน หรือโปรแกรมที่จะมีในพื้นที่ ก่อนที่จะมีการตัดสินใจ ในขณะที่ EIA
กรณีโครงการขนาดใหญ่ทอ่ี าจมีผลกระทบต่อชุมชนสู ง คณะกรรมการผูช้ านาญการพิจารณารายงานฯ อาจให้ผูป้ ระกอบการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือทาประชาพิจารณ์บา้ ง แต่ระดับการมีส่วนร่วมจะเป็ นแค่การรับฟังข้อมูล และข้อห่วง
กังวลด้านสิ่งแวดลอ้ มเพื่อนามาจัดทามาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบหรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิง่ แวดลอ้ มเท่านัน้ มิได้รวมถึงทางเลือกในการย้ายพื้นที่ก่อสร้างโครงการ หรือ ทางเลือกการไม่พฒั นาโครงการเนื่องจากมี
ผลกระทบต่อชุมชนในระดับสูง

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เนื้อหาที่จะ
กล่าวถึงต่อไปในหน่วยนี้จะเน้นเฉพาะรูปแบบทีม่ กี ารใช้กนั มาก ได้แก่ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และ
การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)
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กิจกรรม 14.1.2
การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง
แนวตอบกิจกรรม 14.1.2
การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมในปั จจุบนั ประกอบด้วยรู ปแบบที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้คือ
กระประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) การ
ประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (EIA) การประเมินผลกระทบด้านสุ ขภาพ (HIA) และการประเมินผล
กระทบสิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพ (EHIA)
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ตอนที่ 14.2
ระบบการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 9.1 แล ้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่ อง
14.2.1 กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล ้อม
14.2.2 หน่วยงาน และองค์กรทีเ่ กี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล ้อม
14.2.3 รูปแบบการประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อม

แนวคิด
1.

2.

3.

การประเมิน ผลกระทบสิ่ง แวดล อ้ มในประเทศไทย ได้เ ริ่ ม ต้น ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2518 โดยบัญ ญัติ ไ ว้ใ น
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้ มแห่งชาติ พ.ศ. 2518 และมีการดาเนินการอย่างเป็ น
รูปธรรมมากขึ้นในปี พ.ศ. 2524 ส่วนการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพ ได้มพี ฒั นาการชัดเจนขึ้นในปี พ.ศ.
2550 เมื่อมีบทบัญญัติในกฎหมายหลักของประเทศ คือ รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช
2550
หน่วยงาน และองค์กรทีเ่ กี่ยวข้องกับการประเมินและการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม
ประกอบด้วย หน่วยงานหลักทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดทาและพิจารณารายงาน EIA ผูป้ ระกอบการหรือเจ้าของ
โครงการ ได้แก่ คณะผู ศ้ ึกษาและผู ม้ สี ทิ ธิจดั ทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ ม ผู ม้ สี ่วนได้เสีย
คณะกรรมการผู ช้ านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ ม หน่ วยอนุ มตั ิหรืออนุ ญาต
และองค์การอิสระด้านสิง่ แวดล ้อมและสุขภาพ
รูปแบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม ปัจจุบนั นี้มกี ารจัดทารายงานเป็ น 3 ประเภท คือ (1) การจัดทา
รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอ้ มเบื้องต้น (2) การจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ ม และ (3)
การจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล ้อมสาหรับโครงการหรือกิจการทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรง ทัง้ ทางด้านคุณภาพสิง่ แวดล ้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ

วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาตอนที่ 14.2 จบแล ้วนักศึกษาสามารถ
1. อธิบายกฎหมาย กฎระเบียบ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล ้อมได้
2. อธิบายหน่วยงานหรือองค์กรทีเ่ กี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล ้อมได้
3. อธิบายรูปแบบการประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อมของประเทศไทยได้
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เรื่องที่ 14.2.1
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
ประเทศไทย ได้มกี ารประกาศใช้กฎหมายสิง่ แวดลอ้ มอย่างเป็ นทางการฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 สมัยนายสัญญา ธรรมศักดิ์ เป็ นนายกรัฐมนตรี โดยในบทบัญญัติได้มรี ะบบ
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ ม และการจัดทารายงาน EIA มาใช้ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดลอ้ มด้วย แต่ ใน
ระยะแรกระบบการประเมินยังไม่ชดั เจนนัก
การจัดทารายงาน EIA ได้การดาเนินการกันอย่างจริงจังในปี พ.ศ. 2524 โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และการพลังงาน มีประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน (ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อ 27
กัน ยายน 2524) เรื่อ ง “กาหนดประเภทของโครงการหรือ กิจการที่ตอ้ งมีร ายงานการวิเ คราะห์ผ ลกระทบต่ อ คุ ณภาพ
สิง่ แวดล ้อม” ระบุให้โครงการ 10 ประเภทต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล ้อม
ต่ อมาในปี พ.ศ. 2535 สมัยนายอานันท์ ปันยารชุน เป็ นนายกรัฐมนตรี มีการปรับปรุงกฎหมายสิ่งแวดลอ้ ม
“พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอ้ มแห่งชาติ พ.ศ. 2535” โดยบัญญัติให้การจัดทารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล ้อมอยู่ในหมวดที่ 3 และส่วนที่ 4 ตัง้ แต่มาตรา 46 ถึงมาตรา 51 และมีประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ ม กาหนดให้โครงการจานวน 22 ประเภท ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ ม
(สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม, 2555)
ในปี พ.ศ. 2552 ส านัก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ้ ม สัง กัด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอ้ ม ออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอ้ ม กาหนดประเภทและขนาด
โครงการหรือ กิจการที่ตอ้ งจัดทารายงานการวิเ คราะห์ผ ลกระทบสิ่งแวดลอ้ มรวมทัง้ สิ้น 34 ประเภท รวมทัง้ ปรับปรุ ง
หลักเกณฑ์ วิธีการในการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ มด้วย (16 มิถนุ ายน พ.ศ. 2552) และประกาศ
เพิม่ เติมเป็ น 36 ประเภทโครงการในปี พ.ศ. 2557 นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2552 ยังได้มกี ารเปลีย่ นแปลงครัง้ สาคัญ ซึง่ เป็ น
ผลมาจากการประกาศใช้รฐั ธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งบัญญัติว่า “การดาเนิ นโครงการหรือกิจกรรมที่
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุ นแรงทัง้ ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จะกระทา
มิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุ มชนและจัดให้มี
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู ม้ ีส่วนได้เสียก่อน รวมทัง้ ได้ให้องค์การอิสระซึ่ งประกอบด้วยผู แ้ ทน
องค์ก ารเอกชนด้า นสิ่ งแวดล้อ มและสุ ข ภาพและผู แ้ ทนสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาที่ จ ัด การศึ ก ษาด้า นสิ่ งแวดล้อ มหรื อ
ทรัพยากรธรรมชาติหรื อ ด้านสุ ขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดาเนิ นการดังกล่า ว” จึงได้มีประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ ม กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ ม
ส าหรับ โครงการหรื อ กิ จ การ ที่อ าจก่ อ ให้เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนอย่ า งรุ น แรง ทัง้ ทางด้า นคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ้ ม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุ ขภาพ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และมีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ ม กาหนดประเภท ขนาดและวิธีปฏิบตั ิ สาหรับโครงการหรือกิจการ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
รุนแรง ทัง้ ทางด้านคุณภาพสิง่ แวดล ้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน อย่างรุนแรง
ทีส่ ว่ นราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม พ.ศ. 2553 ประกาศเมือ่
วันที่ 31 สิงหาคม 2553 โดยกาหนดให้ 12 ประเภทโครงการต้องจัดทารายงาน
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ในปี พ.ศ.2560 ในรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้มกี ารกาหนดเกี่ยวกับการ
ประเมินผลกระทบสิง่ แวดล ้อม ไว้ในมาตรา 58 ดังนี้
มาตรา 58 การด าเนิ น การใดของรัฐหรือ ที่รฐั จะอนุ ญาตให้ผู ใ้ ดดาเนิน การ ถ้าการนัน้ อาจมีผ ลกระทบต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิง่ แวดล ้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวติ หรือส่วนได้เสียสาคัญอืน่ ใดของประชาชนหรือชุมชน
หรือสิง่ แวดล ้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องดาเนินการให้มกี ารศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุ ณภาพสิง่ แวดลอ้ มและสุขภาพของ
ประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มกี ารรับฟังความคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นได้เสียและประชาชนและชุมชนทีเ่ กี่ยวข้องก่อน เพือ่ นามา
ประกอบการพิจารณา ดาเนินการหรืออนุญาตตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
บุคคลและชุม ชนย่อ มมีสิทธิได้ร บั ข้อมูล คาชี้แจง และเหตุผลจากหน่ วยงานของรัฐก่ อนการดาเนินการ หรือ
อนุญาตตามวรรคหนึ่ง
ในการดาเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง รัฐต้องระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน สิง่ แวดลอ้ ม
และความหลากหลายทางชีวภาพน้อยทีส่ ุด และต้องดาเนินการให้มกี ารเยียวยา ความเดือดร้อนหรื อเสียหายให้แก่ประชาชน
หรือชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบอย่างเป็ นธรรมและโดยไม่ชกั ช้า”
ต่อมาในปี พ.ศ.2561 ได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๓๕ โดยตราพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล ้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 เพือ่ ปรับปรุงกระบวนการและ
ขัน้ ตอนเกี่ยวกับการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล ้อมให้มปี ระสิทธิภาพและเอื้ออานวยต่อการพัฒนาศักยภาพ
ในการแข่งขันของประเทศ และเพือ่ ให้สอดคล ้องกับมาตรา ๕๘ ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีรายละเอียดใน
ส่วนที่ 4 การจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล ้อม ดังนี้

1. พระราชบัญญัตสิ ่ งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอ้ มแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เป็ นกฎหมายหลักทีก่ าหนด
เงือ่ นไขในการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม โดยบัญญัติไวใ้ น ส่วนที่ 4 มาตรา 46 ถึงมาตรา 51 มี
สาระสาคัญ ดังนี้
1.1 มาตรา 46 นิยาม คาว่า การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ ม หมายถึง กระบวนการศึกษาและ
ประเมินผลทีอ่ าจเกิด ขึ้น จากการดาเนิน โครงการหรือกิจการหรือ การดาเนิน การใดของรัฐหรือทีร่ ฐั จะอนุ ญาตใหม้ กี าร
ดาเนินการทีอ่ าจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิง่ แวดลอ้ ม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวติ หรือส่วนได้เสีย
อื่นใดของประชาชนหรือชุมชน ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม โดยผ่ านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน เพือ่ กาหนด
มาตรการป้ องกันแก้ไขผลกระทบดังกล่าว” ผลการศึกษา เรียกว่า รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (พ.ร.บ.
ฉบับ พ.ศ. 2535 ใช้คาว่า “รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ ม”)
1.2 มาตรา ๔๗ ในกรณีทม่ี ี การประเมินผลกระทบระดับยุ ทธศาสตร์ (SEA) ในพื้นทีใ่ ดๆไว้แลว้
การประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม ต้องคานึ งถึงผลการศึกษาดังกล่าวด้วย
1.3 มาตรา 48 ได้กาหนดประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขในการจัดทารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม ดังนี้
1) การกาหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ตอ้ งจัดทารายงานการ
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ประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม โดยกาหนดเป็ น ให้รฐั มนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิง่ แวดลอ้ มแห่งชาติมี
อานาจประกาศกาหนดใหโ้ ครงการหรือกิจการหรือการดาเนินการใดของรัฐหรือทีร่ ฐั จะอนุ ญาตใหผ้ ู ใ้ ดดาเนินการ เป็ น
โครงการหรือกิจการหรือการดาเนินการทีม่ ีผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
คุณ ภาพสิ ่ง แวดล อ้ ม สุข ภาพ อนามัย คุณ ภาพชี ว ิต หรือ ส่ว นได้เ สีย ส าคัญ อื ่น ใดของประชาชนหรือ ชุม ชนหรือ
สิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง (EHIA) ซึง่ ผูด้ าเนินการหรือผูข้ ออนุ ญาตต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ ม
2) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขในการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ ม
ใหเ้ ป็ น ไปตามทีร่ ฐั มนตรีโดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการสิง่ แวดลอ้ มแห่งชาติประกาศกาหนด โดยจะกาหนดให้
แตกต่า งกัน ตามประเภทหรือ ขนาดของโครงการหรื อ กิจการหรือ การดาเนิน การก็ได ้ และอย่า งน้อ ยต้อ งประกอบด ว้ ย
สาระสาคัญเกี่ยวกับ
- รายละเอียดโครงการหรือกิจการหรือการดาเนินการ
- สภาพสิง่ แวดลอ้ มปัจจุบนั
- การประเมินทางเลือกในการดาเนินการ
- การประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอ้ มทีอ่ าจเกิดขึ้นจากโครงการหรือกิจการหรือการดาเนินการ
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
- การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ ม
- มาตรการป้ องกันแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดลอ้ มและการชดเชยเยียวยาความเดือ ดร้อนหรือ
เสียหาย
3) การจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอ้ มสาหรับโครงการหรือกิจการหรือ
การดาเนินการของรัฐหรือทีร่ ฐั จะอนุ ญาตให้ผูใ้ ดดาเนินการทีอ่ าจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิง่ แวดลอ้ ม
สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวติ หรือส่วนได้เสียสาคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิง่ แวดลอ้ มอย่างรุนแรง (EHIA)
ผูด้ าเนินการหรือผูข้ ออนุ ญาตต้องประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และจัดให้
มีการรับฟังความคิดเห็นของผู ม้ สี ่วนได เ้ สียและประชาชนและชุมชนทีเ่ กี่ยวข อ้ ง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงือ่ นไขที่
รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิง่ แวดลอ้ มแห่งชาติประกาศกาหนด เป็ นการเพิม่ เติมจากทีต่ อ้ งดาเนินการ
ตาม ข้อ 2) ด้วย
4) ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ มเสนอคณะกรรมการ
สิง่ แวดลอ้ มแห่งชาติเพือ่ พิจารณาทบทวนประกาศตาม ข้อ 2) ทุกรอบระยะเวลาห้าปี หรือในกรณีทมี่ คี วามจาเป็ นจะ
ดาเนินการให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
1.3 กาหนดแนวทางปฏิบตั ิสาหรับโครงการหรือกิจการหรือการดาเนินการที่ตอ้ งจัดทารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม ดังนี้
1) โครงการหรือกิจการหรือการดาเนินการของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ
ดาเนิน การร่ว มกับเอกชนทีต่ อ้ งเสนอขอรับความเห็น ชอบจากคณะรัฐมนตรี ใหห้ น่วยงานข องรัฐซึง่ เป็ น ผู ร้ บั ผิด ชอบ
โครงการหรือกิจการหรือการดาเนินการนัน้ จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอ้ มตัง้ แต่ในระยะทาการศึกษา
ความเหมาะสมของโครงการหรือกิจการหรือการดาเนินการ และเสนอต่อคณะกรรมการสิง่ แวดลอ้ มแห่งชาติเพือ่ เสนอ
ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ในการพิจารณาเสนอความเห็นของคณะกรรมการสิง่ แวดลอ้ มแห่งชาติ
ให้มคี วามเห็นของคณะกรรมการผู ช้ านาญการประกอบการพิจารณาด้วย (ในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
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สิง่ แวดลอ้ มดังกล่าว คณะรัฐมนตรีอาจขอให้บุคคลหรือสถาบันใดซึง่ มีความชานาญหรือเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประเมิ นผล
กระทบสิง่ แวดลอ้ มทาการศึกษาและเสนอรายงานหรือความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้)
2) โครงการหรือกิจการหรือการดาเนินการของหน่วยงานของรัฐที่ไม่ตอ้ งเสนอขอรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือไม่ตอ้ งไดร้ บั อนุ ญาตตามกฎหมาย ใหห้ น่วยงานของรัฐซึง่ เป็ นผู ร้ บั ผิดชอบโครงการหรือ
กิจ การหรือการดาเนิน การนัน้ จัด ทาและเสนอรายงานการประเมิน ผลกระทบสิง่ แวดลอ้ มตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงือ่ นไขทีก่ าหนดไว้ในมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑/๑ ด้วยโดยอนุ โลม
3) โครงการหรือกิจการหรือการดา เนินการด้านการคมนาคมขนส่ง การชลประทาน การ
ป้ องกันสาธารณภัย โรงพยาบาล หรือทีอ่ ยู่อาศัย ทีม่ คี วามจาเป็ นเร่งด่วน เพือ่ ประโยชน์สาธารณะ ในระหว่างทีร่ อผลการ
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม หน่วยงานของรัฐซึง่ เป็ นผู ร้ บั ผิดชอบโครงการหรือกิจการหรือการ
ดาเนินการนัน้ อาจเสนอคณะรัฐมนตรี เพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิให้ดาเนินกระบวนการหรือ ขัน้ ตอนเพือ่ ให้ได้มาซึง่ เอกชนทีจ่ ะ
เป็ นผูร้ บั งานนัน้ ไปพลางก่อนได้ แต่จะลงนามผูกพันในสัญญาหรือให้สทิ ธิกบั เอกชนผูน้ นั้ ไม่ได้
1.4 มาตรา 50 กรณีโครงการเอกชนทีต่ อ้ งได้รบั อนุ ญาตตามกฎหมายก่อนเริ่มการก่อสร้างหรือ
ดาเนินการ ยังคงกาหนดรูปแบบและแนวทางปฎิบตั ิ ตามแนวทางเดิม เช่น การรอการสัง่ อนุ ญาต สาหรับโครงการหรือ
กิจการหรือการดาเนินการ จนกว่ารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอ้ มจะไดร้ บั ความเห็นชอบ รวมทัง้ ไดเ้ พิม่ เติม
ความชัด เจนในการปฎิบตั ิงาน ของ หน่วยงานของรัฐ ตามทีค่ ณะกรรมการสิง่ แวดลอ้ มแห่งชาติ มอบหมายใหป้ ฏิบตั ิ
หน้าทีแ่ ทน
1.5 มาตรา 51 คณะกรรมการสิง่ แวดลอ้ มแห่งชาติแต่งตัง้ คณะกรรมการผูช้ านาญการ เพือ่ ทาหน้าที่
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอ้ มซึง่ ต้องประกอบด้วยผู ท้ รงคุณวุฒิหรือ ผู เ้ ชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่าง
ๆ ทีเ่ กี่ยวขอ้ ง และจะต้องมีเ จา้ หน้าทีซ่ งึ่ มีอานาจอนุ ญาตในกิจการ อัน เป็ นสาระสาคัญสาหรับการดาเนินโครงการหรือ
กิจการหรือการดาเนินการนัน้ ตามกฎหมายร่วมเป็ น กรรมการอยู ่ดว้ ย พร้อมทัง้ ไดก้ าหนดประเด็น ทีเ่ กี่ยวขอ้ งกับการ
รายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม ดังนี้
1) มาตรา 51/1 ในกรณี คชก.ไม่ให้ความเห็นชอบกับรายงาน ให้ผูด้ าเนินการหรือผูข้ อ
อนุ ญาต แก้ไขเพิม่ เติมหรือจัดทารายงานใหม่ตามที่ คชก.กาหนด ภายใน 180 วันนับแต่วนั ได้รบั แจ้งผลการพิจารณา
ไม่เช่นนัน้ จะถือว่า ไม่ประสงค์เสนอรายงาน และให้ถอื ว่าจบกระบวนการพิจารณา แต่ไม่ตดั สิทธิในการเสนอรายงานใหม่
ตามมาตรา 50
2) มาตรา 51/2 การตรวจสถานทีท่ เี่ ป็ นทีต่ งั้ ของโครงการ ทีเ่ สนอรายงานการประเมินผล
กระทบสิง่ แวดลอ้ มนัน้ ต้องกระทาต่อหน้าหรือด้วยความยินยอมของผูด้ าเนินการหรือผูข้ ออนุ ญาต
3) มาตรา 51/3 ให้นารายงาน EIA และรายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการในรายงาน
EIA ไปเป็ น เงือ่ นไขในการสัง่ อนุ ญาต หรือต่อใบอนุ ญาต
4) มาตรา 51/4 กาหนดให้ การจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ ม (EIA /
EHIA) ต้องจัดทาหรือได้รบั การรับรองจากผูร้ บั ใบอนุ ญาตเป็ นผูจ้ ดั ทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ ม
5) มาตรา 51/5 กาหนดให้เป็ นหน้าทีข่ องผูด้ าเนินการ หรือขออนุ ญาตในการจัดทา
รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการ เสนอต่อเจ้าหน้าทีซ่ ง่ึ มีอานาจอนุ ญาตอย่างน้อย ปี ละหนึ่งครัง้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
ทีก่ าหนด และให้เจ้าหน้าทีซ่ งึ่ มีอานาจอนุ ญาต รวบรวมจัดส่ง ทสจ.ในเขตพื้นทีโ่ ครงการ และ สผ.ในกรณีทเี่ ป็ นโครงการ
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ในกรุงเทพฯ ภายในหกสิบวัน นับแต่วนั ไดร้ บั รายงาน ทัง้ นี้ ให้ สผ. รวบรวมรายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการ และ
ข้อเสนอแนะต่อ กก.วล. ปี ละหนึ่งครัง้
6) มาตรา 51/5 ในกรณีทพ่ี บหรือมีผูร้ อ้ งเรียนกล่าวหาเกี่ยวกับการ ไม่ปฏิบตั ิตาม
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอ้ มมีหน้าที่
ต อ้ งให ค้ าแนะแนะกับ หน่ว ยงานของรัฐ หรือ เจ า้ หน า้ ทีผ่ ู ม้ อี านาจอนุ ญ าตให ด้ าเนิน การทางกฎหมายเพือ่ บัง คับ ให้
ผูด้ าเนินการ หรือผูข้ ออนุ ญาตปฏิบตั ิตามมาตรการทีก่ าหนดไว ้ และให้หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าทีผ่ ู ม้ ี อานาจอนุ ญาต
ตามกฎหมายแจ้งผลการดาเนินการให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอ้ มทราบภายในเก้าสิบ
วัน
7) มาตรา 51/6 กาหนดให้ EIA มีอายุการใช้งานได้ 5 ปี นับแต่วนั ได้รบั แจ้งผลการ
พิจารณาจากสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอ้ มหรือจากหน่ว ยงานของรัฐทีไ่ ดร้ บั มอบหมาย
ใหป้ ฏิบตั ิหน้า ที่ แต่ถา้ จะนา EIA ทีม่ อี ายุเกิน กว่า 5 ปี มาใช ป้ ระกอบการขออนุ ญาตตามกฎหมายจะต้องไม่ม กี าร
ดัดแปลง ขยาย ต่อเติม เพิม่ ลด หรือเปลีย่ นแปลงทีท่ าให้เกิดผลกระทบ หรือเสียหายต่อสิง่ แวดลอ้ มในพื้นทีแ่ ละชุมชน
เพิม่ ขึ้น จากทีร่ ะบุไว ใ้ นรายงานเดิม แต่ไม่รวมถึงโครงการหรือ กิจการทีต่ อ้ งจัด ทาEHIA และผู ด้ าเนินการ หรือ ผู ข้ อ
อนุ ญาตใช้รายงาน EIA เกิน 5 ปี จะต้องทบทวนมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ มใหม่ดว้ ย
1.6 มาตรา 100 กาหนดบทลงโทษ ดังนี้
1) มาตรา 101/1 ผูด้ าเนินการหรือผูข้ ออนุ ญาต ผูใ้ ดก่อสร้า งหรือดาเนินโครงการไป
ก่อนที่ EIA จะได้รบั ความเห็นชอบจาก คชก. ต้องระวางโทษตลอด ปรับไม่เกินหนึ่งลา้ นบาท หรือปรับอีกไม่เกินวันละ
หนึ่งแสนบาท ตลอดระยะเวลาทีไ่ ม่ไดป้ ฏิบตั ิใหถ้ ูกต้องหรือหยุดการกระทานัน้ ถา้ เป็ นโครงการหรือกิจการทีต่ อ้ งจัดทา
EHIA ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อส่วนไดเ้ สียทีส่ าคัญของประชาชน หรือชุมชน ต้องระวางโทษหนักกว่าทีก่ ฎหมายบัญญัติใน
วรรคหนึ่งกึ่งหนึ่ง
2) มาตรา 101/2 ผูด้ าเนินโครงการ หรือผูข้ ออนุ ญาตทีไ่ ม่จดั ส่งรายงานผลการปฏิบตั ิ
ตามมาตรการทีบ่ ญั ญัติไว้ในมาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งลา้ นบาท

2. กฎ ระเบียบที่เกีย่ วข้ องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ พ.ศ.
2535
ตามมาตรา 17 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ง แวดลอ้ มแห่งชาติ ได้กาหนดไว้ว่า บรรดา
กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคาสังที
่ อ่ อกตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอ้ มแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 เฉพาะที่เ กี่ ย วกับ การจัด ท ารายงานการวิเ คราะห์ผ ลกระทบสิ่ง แวดล อ้ ม ที่ใ ช้บ งั คับ อยู่ ใ นวัน ก่ อ นวัน ที่
พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ ให้ยงั คงใช้บงั คับได้ต่อไปเพียงเท่าทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอ้ มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ ีจนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง หรือ
ประกาศ ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติพ.ศ. 2535 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
นี้ใช้บงั คับ
เนื่องจากในขณะนี้ ยังมิได้มกี ารประกาศใช้ กฎกระทรวง หรือประกาศ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ในทีน่ ้ ี จึงขอกล่าวเฉพาะในส่วนของกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.
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พ.ศ.2535 (ฉบับเดิม) ทีส่ าคัญ ดังนี้ (นักศึกษาสามารถติดตามกฎกระทรวง หรือประกาศทีอ่ อกตาม พ.ร.บ. ฉบับใหม่ได้จาก
เว็บไซต์ของ กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล ้อม (http://www.onep.go.th/eia/)
1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม เรื่อง กาหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ
ซึ่งต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ ม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบตั ิ และแนวทางการจัดทา
รายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล ้อม พ.ศ.2552 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ซึง่ ในปัจจุบนั มีประเภทและขนาดของโครงการที่
ต้องจัดทารายงานประเมินผลกระทบสิง่ แวดล ้อม (EIA) รวม 35 ประเภท โดยจาแนกได้เป็ น 6 กลุม่ ดังนี้
กลุม่ ที่ 1 โครงการด้านเหมืองแร่และการพัฒนาปิ โตรเลียม ได้แก่ การทาเหมืองแร่ เช่น เหมืองแร่ถ่าน
หิน เหมืองแร่โพแทช เหมืองแร่เกลือหิน เหมืองแร่หนิ ปูนเพือ่ อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ เหมืองแร่ใต้ดนิ เหมืองแร่โลหะทุกชนิด
เหมืองแร่ทม่ี กี ารใช้วตั ถุระเบิด รวมถึงการสารวจปิ โตรเลียมโดยวิธีเจาะสารวจและการผลิตปิ โตรเลียม
กลุ่มที่ 2 โครงการด้านอุตสาหกรรม ได้แก่ โครงการนิคมอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมผลิตปูนซิเมนต์
อุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษ อุตสาหกรรมเกี่ยวกับนา้ ตาล อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกลา้ อุตสาหกรรมปิ โตรเลียมที่มี
กระบวนการผลิตทางเคมี อุตสาหกรรมกลันน
่ า้ มันปิ โตรเลียมอุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ
กลุม่ ที่ 3 โครงการด้านคมนาคม ได้แก่ โครงการระบบทางพิเศษ ระบบขนส่งมวลชนทีใ่ ช้ราง ทางหลวง
หรือถนนทีต่ ดั ผ่านพื้นทีอ่ ่อนไหว เช่น พื้นทีเ่ ขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตอุทยานแห่งชาติ พื้นทีล่ มุ่ นา้ ชัน้ 2
เป็ นต้น รวมถึงโครงการท่าเทียบเรือ ท่าเทียบเรือสาราญ การถมทีด่ นิ ในทะเล การก่อสร้างหรือขยายสิง่ ก่อสร้างในทะเล การ
ก่อสร้างหรือขยายสนามบิน
กลุ่มที่ 4 โครงการด้านบริการชุมชนและที่พกั อาศัย ได้แก่ โครงการโรงแรมและโครงการอาคารที่พกั
อาศัยที่มีหอ้ งพักตัง้ แต่ 80 ห้อ งขึ้น ไป หรือ มีพ้ ืน ที่ใช้ส อยตัง้ แต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้น ไป โครงการโรงพยาบาลหรื อ
สถานพยาบาล โครงการบ้านจัดสรร เป็ นต้น
กลุม่ ที่ 5 โครงการด้านแหล่งนา้ และพัฒนาเกษตรกรรม ได้แก่ โครงการเขื่อนหรืออ่างเก็บนา้ ตัง้ แต่ 100
ล ้านลูกบาศก์เมตรขึ้นไป หรือมีพ้นื ทีก่ กั เก็บนา้ ตัง้ แต่ 15 ตาราง กิโลเมตรขึ้นไป รวมถึงการชลประทานทีม่ พี ้นื ทีต่ งั้ แต่ 80,000
ไร่ข้นึ ไป
กลุม่ ที่ 6 โครงการด้านพลังงาน ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้ าพลังความร้อนทีม่ กี าลังการผลิตตัง้ แต่ 10 เม
กะวัตต์ข้นึ ไป รวมทัง้ โครงการระบบขนส่งปิ โตรเลียมและนา้ มันเชื้อเพลิงทางท่อ
2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ ม เรื่อง กาหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบตั ิสาหรับ
โครงการหรือกิจการทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทัง้ ทางด้านคุณภาพสิง่ แวดลอ้ ม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพ ทีส่ ่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม พ.ศ.2553 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ได้กาหนดโครงการหรือกิจกรรมที่ตอ้ งดาเนินการประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพในรายงานการประเมินผล
กระทบสิง่ แวดล ้อม (EHIA) ไว้ จานวน 12 ประเภท ดังนี้
(1) การถมทะเล หรือทะเลสาบฯ ตัง้ แต่ 300 ไร่ข้นึ ไป
(2) การทาเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ขึ้นอยู่กบั ประเภทเหมืองแร่
(3) นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการทีม่ ี ลกั ษณะเช่นเดียวกับ
นิคมอุตสาหกรรม ทุกขนาด
(4) อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีขนั้ ต้นและขัน้ กลาง ขึ้นอยู่กบั ประเภทและวัตถุดบิ ทีเ่ ป็ นสารเคมี
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(5) อุตสาหกรรมถลุงแร่ หรือหลอมโลหะ ขึ้นอยู่กบั ประเภทแร่และโลหะ
(6) การผลิต กาจัด หรือปรับแต่งสารกัมมันตรังสี ทุกขนาด
(7) โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม หรือโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการฝังกลบสิง่ ปฏิกูล หรือการ
เผาของเสียอันตราย ทุกขนาด
(8) โครงการระบบขนส่งทางอากาศ ทางวิง่ ของอากาศยานตัง้ แต่ 3,000 เมตรขึ้นไป
(9) ท่าเทียบเรือ ขึ้นอยู่กบั ความยาวหน้าท่าพื้นทีก่ ารขุดลอกร่องนา้
(10) เขือ่ นเก็บกักนา้ ปริมาณเก็บกักตัง้ แต่ 100 ลบ.ม. หรือพื้นทีก่ กั เก็บตัง้ แต่ 15 ตร.กม. ขึ้นไป
(11) โรงไฟฟ้ าพลังความร้อน ขึ้นอยู่กบั ชนิดของเชื้อเพลิง
(12) อุตสาหกรรมผลิตถ่านโค้กทุกขนาด
3) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอ้ ม เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบตั ิและ
แนวทางในการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดลอ้ มสาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรงทัง้ ทางด้านคุณภาพสิง่ แวดล ้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐
4) กฎกระทรวง เกี่ยวกับผูม้ สี ทิ ธิขอรับใบอนุญาตทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล ้อม เช่น กฎกระทรวง
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2527) ออกความตามในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอ้ ม พ.ศ. 2535 (2 พฤศจิกายน
2527) กฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผูม้ สี ทิ ธิทารายงานผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม (24 มีนาคม 2537) และ
ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับประสบการณ์ของผูช้ านาญการในการปฏิบตั ิงานการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล ้อม (4 มีนาคม 2528
5) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตัง้ คณะกรรมการชานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิง่ แวดล ้อม เช่น
5.1) ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดลอ้ มแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการ
แต่ งตัง้ คณะกรรมการผู ช้ านาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอ้ มเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล ้อม ในเขตพื้นทีค่ มุ ้ ครองสิง่ แวดล ้อม (ประกาศวันที่ 1 มีนาคม 2555)
5.2) ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 40 (พ.ศ. 2554) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการผูช้ านาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิง่ แวดล ้อม (ประกาศวันที่ 9 มีนาคม 2554)

3. พระราชบัญญัตสิ ่ งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 10 (6) (ค) (ง) และ (ช) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พ.ศ. 2551 สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษแห่งสภาวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี จึงออก “ข้อ บัง คับสภาวิช าชี พวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่า ด้วยการประกอบวิช าชี พ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดลอ้ มด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ พ.ศ.
2557” โดยมีสาระสาคัญโดยสังเขป ดังนี้
3.1 กาหนดมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล ้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ (หมวด 1) ทัง้ นี้ ได้กาหนดให้
1) การวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล ้อมด้านวิทยาศาสตร์ ตามลักษณะและประเภทของงานที่
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กาหนด ต้องมีผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม
ด้านวิทยาศาสตร์ ประเภทผูช้ านาญการหรือผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
2) การควบคุมมลพิษ ตามลักษณะและประเภทของงานทีก่ าหนด ต้องมีผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการควบคุมมลพิษเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
3.2 กาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผูข้ อรับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ควบคุมสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล ้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ (หมวด 2)

กิจกรรม 14.2.1
กฎหมายหลักที่มีบทบัญญัติเรื่ อง “การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพ” คือกฎหมาย
ฉบับใด
แนวตอบกิจกรรม 14.2.1
พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ส่ วนที่ 4
การจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มาตรา 46 ถึงมาตรา 51
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เรื่องที่ 14.2.2
หน่ วยงาน และองค์ กรที่เกีย่ วข้ องกับการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
หน่วยงาน และองค์กรทีเ่ กี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดลอ้ มและ
สุขภาพ ประกอบด้วย หน่วยงานหลักทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดทาและพิจารณารายงาน EIA ผูป้ ระกอบการหรือเจ้าของโครงการ
ได้แก่ คณะผูศ้ ึกษาและผูม้ สี ทิ ธิจดั ทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล ้อม ผูม้ สี ว่ นได้เสีย คณะกรรมการผูช้ านาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ ม หน่ วยอนุ มตั ิหรืออนุ ญาต และองค์การอิสระด้านสิง่ แวดลอ้ มและ
สุขภาพ แต่ละหน่วยงานและองค์กรมีอานาจหน้าที่ แตกต่างกันตามทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายฉบับต่างๆ

1. หน่ วยงานหลักทีเ่ กีย่ วข้ องกับการจัดทาและพิจารณารายงาน EIA
หน่วยงานหลักทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดทาและพิจารณารายงาน EIA ประกอบด้วยผูเ้ กี่ยวข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชน
โดยทาหน้าทีต่ ามรายละเอียดดังนี้
1.1 ผูป้ ระกอบการ หรือเจ้าของโครงการ เป็ นเอกชน หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจทีร่ บั ผิดชอบโครงการพัฒนา
ต่างๆ ตามประกาศรายชื่อโครงการหรือกิจการทีอ่ าจมีผลกระทบ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอ้ ม
เช่น เอกชนเจ้าของโครงการผลิตนา้ ตาล กรมชลประทานเจ้าของโครงการเขื่อนเก็บกักนา้ หรืออ่างเก็บนา้ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต
แห่งประเทศไทยเจ้าของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้ า เป็ นต้น
1.2 คณะผู ศ้ ึ กษา และผู ม้ ีสิทธิ จดั ทารายงานการวิเ คราะห์ผ ลกระทบสิ่ ง แวดลอ้ ม ทาหน้า ที่ศึ กษา วิเ คราะห์
คาดการณ์ จัดทารายงาน ผู จ้ ดั ทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ ม ต้องขอรับใบอนุ ญาตทารายงานเกี่ยวกับ
การศึ กษาและมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดลอ้ ม (ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2527) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติ ส่ ง เสริ ม และรัก ษาคุ ณ ภาพสิ่ง แวดล อ้ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2518 โดยต้อ งเป็ น
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีฐานะเป็ นนิติบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมาย รัฐวิสาหกิจซึ่งมี
กฎหมายเฉพาะจัดตัง้ เฉพาะแต่ในกิจการของรัฐวิสาหกิจนัน้ สภาการเหมืองแร่ตามกฎหมายว่ าด้วยสภาการเหมืองแร่ เฉพาะ
แต่ในกิจการของสมาชิก ซึง่ ต้องขออนุ ญาตตามกฎหมาย และมีเงือ่ นไข หลักเกณฑ์ปฏิบตั ิตามกฎกระทรวงทีอ่ อกตามความ
ในพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอ้ ม ทัง้ นี้ผูศ้ ึกษาต้องทางานร่วมกับเจ้าของโครงการ เพือ่ ให้มกี ารจัดทา
รายงานอย่างถูกต้อง และเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
1.3 ผูม้ สี ่วนได้เสีย หมายถึงบุคคลหรือองค์กรตามกฎหมายหรือปัจเจกชนซึง่ จะให้ความเห็นต่อรายงาน ทัง้ นี้อาจ
ให้ความเห็นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรือให้ดว้ ยวาจาระหว่างการรับฟังความเห็นก็ได้ โดยผ่านช่องทาง กระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม (Public Participation in EIA) ทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ประชาชน
แสดงความห่วงกังวล ความต้องการและค่านิยมต่อโครงการหรือกิจการ ขณะเดียวกันผูร้ บั ผิดชอบโครงการมีหน้าทีใ่ ห้ขอ้ มูล
เพื่อการตัดสินใจ และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการหรือกิจการด้วย สาหรับ ผู ม้ สี ่วนได้เสีย (Stakeholders) กาหนดเป็ น 7
กลุม่ หลัก ประกอบด้วย
1) ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ หมายความถึง ผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ดา้ นบวกจากโครงการ และกลุม่ ผูเ้ สียประโยชน์จาก
การมีโครงการ
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2) หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม หมายถึงเจ้าของโครงการ และ
นิตบิ คุ คลผูม้ สี ทิ ธิทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล ้อม หรือทีป่ รึกษา หรือผูไ้ ด้รบั อนุญาตเป็ นผูม้ สี ทิ ธิทารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล ้อม
3) หน่ วยงานที่ทาหน้าที่พจิ ารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ ม หมายถึง สานักวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล ้อม สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอ้ ม (สวผ.) คณะกรรมการผูช้ านาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ ม (คชก.) คณะกรรมการสิ่งแวดลอ้ มแห่งชาติ (กก.วล.) หน่ วยงา นที่มี
หน้าทีต่ ดั สินใจอนุมตั โิ ครงการ เช่น คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี หน่วยงานทีม่ อี านาจออกใบอนุญาตต่างๆ
4) หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ ทัง้ ส่วนกลาง ภูมภิ าคและท้องถิน่ ทีเ่ กี่ยวข้อง
5) องค์กรเอกชนด้า นสิ่งแวดลอ้ ม
ระดับอุดมศึกษาและนักวิชาการอิสระ

องค์กรพัฒ นาเอกชน สถาบัน การศึ กษาภายในท้อ งถิ่น และใน

6) สือ่ มวลชน หมายรวมถึงสือ่ มวลชนทัง้ ในระดับท้องถิน่ และส่วนกลาง ซึง่ มีบทบาทในการนาเสนอข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ ผลกระทบของโครงการและความก้าวหน้าในการจัดทารายงานฯ
7) ประชาชนทัว่ ไป หมายถึงสาธารณชนที่มีค วามต้อ งการและสนใจโครงการ จะมีบทบาทใ นฐานะผู ้
สังเกตการณ์
1.4 คณะกรรมการผูช้ านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม เป็ นกรรมการทีม่ ผี ูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านต่างๆทีเ่ กี่ยวข้อง มีวาระในตาแหน่งคราวละ 3 ปี แต่อาจได้รบั การแต่งตัง้ เพิม่ เติมได้ในระยะเวลาติดต่อกันได้อกี ไม่เกิน
หนึ่งวาระ มีองค์ประกอบ หน้าที่ และแนวทางในการพิจารณารายงาน ดังนี้
1) องค์ประกอบคณะกรรมการผูช้ านาญการฯ ประกอบด้วยประธานกรรมการ เจ้าหน้าทีผ่ ูม้ อี านาจ
อนุ ญาตตามกฎหมาย ผู ท้ รงคุณวุฒิหรือผู เ้ ชี่ยวชาญไม่เกิน 9 คน ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้ มแห่งชาติแต่งตัง้ และฝ่ าย
เลขานุการ
2) คณะกรรมการผูช้ านาญการฯ มีหน้าทีด่ งั นี้
2.1) พิจารณาให้ความเห็นกับรายงานผลกระทบสิง่ แวดล ้อมเบื้องต้น หรือรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล ้อมหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดลอ้ มสาหรับโครงการหรือกิจการทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทัง้ ด้านคุณภาพสิง่ แวดล ้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม
2.2) สังให้
่ ผูม้ สี ทิ ธิทารายงานหรือเจ้าของโครงการหรือกิจการ แก้ไขเพิม่ เติมหรือจัดทารายงาน
ให้ทงั้ ฉบับ ตามแนวทางหรือรายละเอียดทีก่ าหนด
2.3) พิจารณาให้ความเห็นกับรายงานผลกระทบสิง่ แวดล ้อมฯ ฉบับทีไ่ ด้แก้ไขเพิม่ เติม และอาจ
รวมถึงรายงานฯทีไ่ ม่เข้าข่ายต้องทารายงานแต่เป็ นไปตามมติหรือนโยบายรัฐบาล
2.4) ตรวจสอบทีต่ งั้ โครงการทีเ่ สนอรายงาน
2.5) เชิญผูเ้ กี่ยวข้องมาให้ขอ้ เท็จจริง คาอธิบาย ความเห็น หรือคาแนะนาทางวิชาการ ตามทีเ่ ห็น
สมควร
2.6) ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพือ่ ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการผูช้ านาญการ
คณะอืน่ ตามทีไ่ ด้รบั การร้องขอ
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3) แนวทางในการพิจารณารายงานของคณะกรรมการผู ช้ านาญการฯ พิจารณาจาก ความสมบู ร ณ์หรือ ความ
ครอบคลุมของรายงาน ความถูกต้อง เช่น การวิเคราะห์ความสาคัญของผลกระทบได้ถูกต้อง รวมทัง้ ความถูกต้องทาง
วิชาการ (เช่น สมมติฐานถูกต้อง วิธีการถูกต้อง ผลการวิเคราะห์ถกู ต้อง) ความพอเพียง ความสอดคล ้องหรือสมา่ เสมอ
1.5 หน่ วยอนุ ม ตั ิหรือ อนุ ญาต เป็ น หน่ วยงานที่ทาหน้าที่พิจารณาอนุ ม ตั ิหรือ อนุ ญาตให้โ ครงการหรือ กิจการ
ดาเนินการหรือต่อใบอนุญาตหรือไม่ เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็ นหน่วยงานอนุ ญาตตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็ นหน่ วยงานอนุ ญาตตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 แต่หากเป็ น
โครงการของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือโครงการร่วมกับเอกชน หน่วยงานอนุมตั คิ ือคณะรัฐมนตรี เป็ นต้น โดยจะต้องนารายงานผล
การพิจารณาโครงการทีผ่ ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผูช้ านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม
แล ้ว เสนอต่อคณะกรรมการสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติพจิ ารณาให้ความเห็นประกอบ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี

2. หน่ วยงานอื่นๆ ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 องค์ กรและหน่ วยงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. 2550 ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนา
ระบบและกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพ และสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกาหนดให้มศี ูนย์
ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เป็ นกลไกในการดาเนินงาน เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาระบบ กลไก หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ให้สอดคล ้องกับเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัตสิ ุขภาพแห่งชาติ และรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550
มีผลการดาเนินงานมีหลายกรณี รวมถึงการสนับสนุ นให้ชุมชนท้องถิน่ มีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เพือ่ ให้
ชุมชนสามารถเข้าใจตนเอง กาหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนของตนเองได้ โดยมีการประเมินผลกระทบทางสุ ขภาพเป็ น
เครื่องมือสร้างการเรียนรูข้ องคนในสังคม
2.2 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข ในฐานะฝ่ ายเลขานุ การคณะกรรมการสาธารณสุข และบทบาทของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้กาหนดให้มโี ครงสร้าง “กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ” กรมอนามัย มีอานาจหน้าทีใ่ น
การพัฒนาระบบกลไกและรูปแบบการดาเนินการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุ นให้มกี ารดาเนินงาน
ให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ถ่ายทอดและพัฒนาศัก ยภาพ ขีดความสามารถ ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ
ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทัง้ พัฒนาความร่ วมมือระหว่าง
ประเทศในการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพด้วย
โดยมีการพัฒนารู ปแบบ แนวทางการประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่เหมาะสมกับประเทศไทย
ส่งเสริมให้มกี ารนาหลักการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพไปประยุกต์ใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นาความรูท้ ไ่ี ด้รบั มา
พัฒนาเป็ นเครื่องมือประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ สาหรับการควบคุมการประกอบกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 รวมทัง้ เมื่อมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนู ญ พ.ศ. 2550 กรมอนามัยได้ดาเนิน
การศึ กษาระบบและกลไกการประเมิน ผลกระทบต่ อ สุ ขภาพ เพื่อควบคุม การประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุ ข รวมทัง้ ได้จดั ทาข้อ เสนอบทบัญญัติว่า ด้วยการประเมินผลกระทบต่ อสุ ข ภาพ ใน ร่ างพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....)
นอกจากนี้ยงั ได้มรี ู ปแบบการดาเนินงานที่หลากหลาย รวมถึงการพัฒนาต้นแบบการประเมินผลกระทบต่ อ
สุขภาพสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใช้ในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ทัง้ ระดับนโยบายและระดับโครงการด้วย
มีตวั อย่างผลการดาเนินงาน ดังนี้ แนวทางการประเมินผลกระทบต่ อสุขภาพในระดับโครงการ แนวทางการประเมินผล
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กระทบต่อสุขภาพจากโครงการพัฒนาแหล่งนา้ แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ โครงการโรงไฟฟ้ า แนวทางการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการเหมืองแร่ แนวทางการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการพัฒนา
แหล่งนา้ เป็ นต้น

กิจกรรม 14.2.2
หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพในประเทศ
ไทยประกอบด้วยหน่วยงานหรื อองค์กรใดบ้าง
แนวตอบกิจกรรม 14.2.2
หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพในประเทศ
ไทย ประกอบด้วย หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาและพิจารณารายงาน EIA ได้แก่ ผูป้ ระกอบการ
หรื อเจ้าของโครงการ คณะผูศ้ ึกษาและผูม้ ีสิทธิ จดั ทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ผูม้ ีส่วน
ได้เสี ย คณะกรรมการผูช้ านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม หน่วยอนุมตั ิหรื อ
อนุญาต และองค์การอิสระด้านสิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพ โดยเป็ นไปตามกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้อง ซึ่งให้
อานาจและหน้าที่หน่วยงานหรื อองค์กร แตกต่างกันไป ตามใดบ้างบทบัญญัติตามกฎหมายฉบับต่างๆ
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เรื่องที่ 14.2.3
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
ปัจจุบนั นี้มกี ารจัดทารายงานเป็ น 3 ประเภท คือ (1) การจัดทารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอ้ มเบื้องต้น (2) การ
จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ ม และ (3) การจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ มสาหรับ
โครงการหรือกิจการทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทัง้ ทางด้านคุณภาพสิง่ แวดล ้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพ โครงการหรือกิจการแต่ละกลุม่ นัน้ ต้องมีการจัดทารายงานตามแนวทาง รูปแบบทีก่ าหนดโดยสานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม มีรายละเอียดดังนี้

1. การจัดทารายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเบื้องต้ น (Initial Environmental Examination : IEE)
สาระสาคัญในรายงาน ประกอบด้วย
1) บทนา ระบุถงึ วัตถุประสงค์ของโครงการ เหตุผลความจาเป็ น วัตถุประสงค์การจัดทารายงานฯ ขอบเขต
การศึกษา และวิธีการศึกษา
2) ทีต่ งั้ โครงการ พร้อมภาพและแผนทีต่ งั้ โครงการ แผนที่แสดงองค์ประกอบทางสิ่งแวดลอ้ มบริเวณที่อาจ
ได้รบั ผลกระทบจากโครงการ
3) ทางเลือกทีต่ งั้ โครงการ และวิธีการดาเนินโครงการเหตุผลและข้อพิจารณาในการตัดสินใจเลือกแนวทางที่
เสนอ
4) รายละเอียดโครงการ ได้แก่ ประเภท ขนาด ทีต่ งั้ วิธีการดาเนินการโครงการรายละเอียดกระบวนการ หรือ
กิจกรรมประกอบของโครงการ แผนผังการใช้ทด่ี นิ
5) สภาพแวดลอ้ มในปัจจุบนั รายละเอียดพร้อมภาพถ่าย ทรัพยากรธรรมชาติและ สิง่ แวดลอ้ มด้านกายภาพ
ชีวภาพ โดยจาแนกเป็ นชนิดทีฟ่ ้ ื นฟูได้และฟื้ นฟูไม่ได้รายละเอียดคุณค่าการใช้ ประโยชน์ของมนุ ษย์และคุณค่าคุณภาพชีวติ
ตลอดจนสภาพปัญหาปัจจุบนั บริเวณพื้นทีโ่ ครงการพร้อมแสดง แผนทีส่ ภาพแวดลอ้ มบริเวณโครงการการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ
โดยรอบโครงการ ตลอดจนบริเวณทีอ่ าจได้รบั ผลกระทบจากการดาเนินโครงการทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
6) ผลกระทบหลักทีอ่ าจเกิดขึ้นจากโครงการ : ให้ประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอ้ มเบื้องต้นโดยให้ ความสาคัญ
ในการประเมินผลที่มีนยั สาคัญ ซึ่งอาจเกิด ขึ้นจากโครงการที่เ ป็ น ผลกระทบโดยตรง และผลกระทบ ทางอ้อ มต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อมและคุณค่าต่างๆ
7) มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล ้อมและการชดเชย กรณีทค่ี วามเสียหายไม่อาจหลีกเลีย่ งได้
ให้เสนอ แผนการชดเชยความเสียหายดังกล่าวด้วย
8) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล ้อมภายหลังการดาเนินโครงการ
9) ตารางสรุปผลกระทบสิง่ แวดล ้อมทีส่ าคัญพร้อมด้วยมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
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2. การจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment, EIA)
สาระสาคัญในรายงาน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม ได้ระบุแนวทางการจัดทา
รายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล ้อม โดยกาหนดให้มอี งค์ประกอบทีส่ าคัญ ดังนี้
2.1 รายงานฉบับย่ อ (Executive Summary) ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
1) ประเภทและขนาดของโครงการ พร้อมกิจกรรมประกอบทีเ่ กี่ยวข้อง
2) ทีต่ งั้ โครงการ ประกอบแผนทีแ่ สดงบริเวณโครงการและบริเวณโดยรอบอย่างชัดเจน และแสดงทีต่ งั้ ของ
สิง่ ต่าง ๆ ทีอ่ าจได้รบั ผลกระทบในบริเวณใกล้เคียง
3) รายงานการแสดงผลกระทบหลัก/มลพิษหลักจากโครงการทัง้ ในระยะการก่อสร้างและระยะดาเนินการต่อ
ทรัพยากรสิง่ แวดล ้อม
4) รายงานมาตรการป้ องกันและลดผลกระทบสิง่ แวดล ้อมทีส่ อดคลอ้ งกับรายการแสดงผลกระทบหลัก/
มลพิษ
5) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล ้อมแต่ละด้าน
2.2 รายงานหลักจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญ 10 ส่ วน ดังนี้
1) บทนา กล่าวถึง ทีม่ าของโครงการและเหตุผลความจาเป็ นในการดาเนินโครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ วัตถุประสงค์ของการจัดทารายงาน ขอบเขตการศึกษาและวิธีการศึกษา
2) รายละเอียดโครงการ ให้บรรยายถึงรายละเอียดข้อมูลโครงการอย่างเพียงพอ เพือ่ ให้เกิดภาพพจน์ของ
โครงการ และเพื่อให้สามารถใช้เป็ นแนวความคิดประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ มที่จะเกิดขึ้น ข้อมูลที่จะต้อง
แสดงรายละเอียดไว้ ได้แก่ ประเภทและขนาดของโครงการ/กาลังผลิต ความจาเป็ นของโครงการ ระยะเวลาในการดาเนิน
โครงการ ทีต่ งั้ โครงการและเส้นทางเข้าถึงโครงการให้แสดง แผนที่ (มาตราส่วน 1:50,000) แผนผัง ในมาตราส่วนทีช่ ดั เจน
เหตุผลในการเลือกทีต่ งั้ โครงการ (โดยเป็ นเหตุผลทีไ่ ด้พจิ ารณาทางด้านสิง่ แวดล ้อมด้วย)
3) รายละเอียดกระบวนการ กิจกรรมประกอบของโครงการ ความต้อ งการวัตถุดิบ พลังงาน ระบบ
สาธารณู ปโภค จานวนพนักงาน คนงาน ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง แสดงแผนผัง กระบวนการ แบบแปลนการ
ก่อสร้างโครงการและองค์ประกอบอืน่ ๆ ของโครงการเพือ่ ให้สามารถเข้าใจในกระบวนการ/กิจกรรมไว้อย่างชัดเจน สารมลพิษ
หรือของเสียทีเ่ กิดขึ้นจากกระบวนการหรือการดาเนินงานก่อสร้างโครงการ (ระบุชนิด ปริมาณ สารมลพิษ หรือของเสีย และ
จุดกาเนิดมลพิษ) รายละเอียดระบบบาบัดมลพิษหรือของเสีย การดูแลและควบคุมระบบประสิทธิภาพของระบบ
4) สภาพแวดลอ้ มในปัจจุบนั ให้แสดงผลการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสถานภาพปัจจุ บนั ของทรัพยากร
สิ่ง แวดล อ้ มและคุ ณ ค่ า ต่ า งๆ ที่มีต่ อ มนุ ษ ย์ พร้อ มด้ว ยแผนที่ข องบริ เ วณโครงการ และบริ เ วณพื้น ที่ท่ีอ าจได้ร บั ผล
กระทบกระเทือนจากโครงการ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ได้แก่สภาพแวดลอ้ มของโครงการโดยทัว่ ไปก่ อนมีโครงการ
พร้อมภาพประกอบทรัพยากรทางด้านกายภาพและทางด้านชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุ ษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพ
ชีวติ
5) ผลกระทบสิง่ แวดลอ้ มทีอ่ าจเกิดขึ้นจากโครงการ ให้ทาการประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม ซึง่ อาจเกิดขึ้น
เนื่องจากโครงการ ทัง้ ทีเ่ ป็ นผลกระทบโดยตรงและผลกระทบทางอ้อม ทัง้ ในลักษณะผลกระทบระยะสัน้ และระยะยาว และ
สาหรับการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ มเพื่อประกอบการขอก่อสร้างโครงการ จาเป็ นต้องประเมินผล
กระทบทีอ่ าจเกิดขึ้นในระยะก่อสร้างด้วย โดยประเมินตามกลุ่มทรัพยากรสิง่ แวดลอ้ มและคุณค่าต่างๆ ทีม่ ตี ่อมนุ ษย์ ว่าจะ
เกิดผลกระทบต่อกลุ่มทรัพยากรและสิ่งแวดล อ้ มและคุณค่ าต่างๆ ในแต่ละกลุ่มอย่างไร และรุนแรงมากน้อยเพียงไร การ
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ประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ มในส่วนนี้จะต้อ งใช้ค วามสัม พัน ธ์ร่ วมกัน ระหว่า งข้อมูลรายละเอียดโครงการและสภาพ
สิง่ แวดลอ้ มในปัจจุบนั มาพิจารณาประกอบการคาดการณ์ผลกระทบสิง่ แวดลอ้ มทีอ่ าจจะเกิดขึ้น ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ทางวิชาการ นอกจากนี้การทานายผลกระทบสิ่งแวดลอ้ มที่ซบั ซ้อน เช่น การทานายผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ ควรใช้
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ มาช่วยในการประเมินเพือ่ ให้เกิดความแม่นยาและแน่นอนมากขึ้น
6) มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล ้อมและการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น ต้องอธิบายถึงการ
ดาเนินงานของโครงการในอันทีจ่ ะป้ องกันและแก้ไขผลกระทบทีอ่ าจมีต่อทรัพยากรสิง่ แวดลอ้ มหรือคุณค่าต่างๆ และในกรณี
ทีค่ วามเสียหายไม่อาจหลีกเลีย่ งได้ ให้เสนอแผนการชดเชยความเสียหายดังกล่าว มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ ม เป็ นส่วนสาคัญในการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ ม เพราะจะทาให้ผูพ้ จิ ารณา
รายงานทราบว่า โครงการนี้ได้มมี าตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดลอ้ มทีถ่ ูกต้อง เหมาะสมกับระดับการก่อให้เกิด
ผลกระทบหรือไม่ เพียงใด
7) การพิจารณาทางเลือกของโครงการ ในกรณีทโ่ี ครงการทาให้เกิดการสู ญเสียทรัพยากรสิง่ แวดลอ้ ม และ
คุณค่าต่างๆ ทีม่ ตี ่อมนุษย์อย่างรุนแรง ก็ควรจะได้มกี ารพิจารณาทางเลือกอื่นๆ ทีส่ ามารถบรรลุผลในการพัฒนาทัดเทียมกัน
หากแต่มผี ลกระทบสิง่ แวดลอ้ มแตกต่างกัน กรณีน้ ีให้เปรียบเทียบผลดีและผลเสียต่างๆ อันเนื่องจากทางเลือกเหล่ านัน้ ซึ่ง
อาจจะเป็ นที่ตงั้ ของโครงการ เช่น โครงการก่อสร้างท่าเรือ ควรจะมีการพิจารณาทีต่ งั้ ในหลายๆ บริเวณ โดยมีการอธิบาย
รายละเอียดเพียงพอทีจ่ ะแสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมของแต่ละทีต่ งั้ และ/หรือแต่ละระบบนิเวศน์ นอกจากนี้ยงั ได้แก่ การ
เสนอทางเลือกในการดาเนินการ โดยเสนอกระบวนการกิจกรรมของโครงการอื่นทีใ่ ห้ผลผลิตหรือประโยชน์ของโครงการใน
ลักษณะเดียวกัน แต่ผลกระทบสิง่ แวดล ้อมจากกระบวนการเปลีย่ นแปลงไป
8) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม ในส่วนนี้เป็ นการอธิบายเกี่ยวกับแผนงานการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม เพือ่ ตรวจสอบยืนยันประสิทธิภาพของมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดลอ้ มที่
เสนอไว้ในรายงานและเพื่อศึกษาความเปลีย่ นแปลงของสิ่งแวดลอ้ มอย่างมีระบบและมีระยะเวลาในการติดตามเป็ นเวลา
ต่ อเนื่องกันตามหลักวิชาการและให้มีความเหมาะสม ทัง้ ระดับคุณค่ าคุณภาพสิ่งแวดลอ้ มที่ จะได้รบั ผลกระทบจากการ
ก่อสร้างหรือดาเนินโครงการ ซึง่ แผนงานดังกล่าว ให้กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานีตรวจวัด ระยะเวลาในการวัดดัชนี
คุณภาพสิง่ แวดล ้อมทีจ่ ะทาการตรวจวัด และวิธีวดั ตลอดจนรายงานการตรวจสอบผลกระทบเป็ นระยะๆ
9) บทสรุป เป็ นการสรุปผลดีและผลเสียจากผลของการศึกษา วิเคราะห์และประเมินผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดลอ้ ม และการตัดสินใจถึงการยอมรับผลที่จะได้รบั จากการดาเนินโครงการ ไม่ว่าจะเป็ นค่าชดเชย ความ
เสียหาย การลดความสูญเสียต่างๆ รวมทัง้ การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติทไ่ี ม่สามารถกลับคืนสภาพเดิมได้ และทีส่ าคัญการ
ติดตามตรวจสอบ
10) ภาคผนวก ประกอบด้วยแหล่งที่มาของเอกสารอ้างอิง รายงานการศึกษา ผลงานวิจยั ข้อมูลภาคสนาม
ตัวอย่างแบบสอบถาม มาตรฐานทีใ่ ช้อา้ งอิง ตลอดจนรายละเอียดของข้อมูลอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
2.3.3 เอกสารหลักฐานที่ ต้องนาเสนอ ประกอบด้วย รายงานหลัก รายงานย่อ หนังสือรับรองการจัดทา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล ้อม สาเนาใบอนุญาตเป็ นผูม้ สี ทิ ธิทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม บัญชี
รายชื่อผูจ้ ดั ทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล ้อม เป็ นต้น
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3. การจัดทารายงานประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมสาหรับโครงการหรื อกิจการทีอ่ าจก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่ อชุมชนอย่ างรุนแรง ทั้งทางด้ านคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุ ขภาพ
(Environmental and Health Impact Assessment, EHIA)
สาระสาคัญในรายงาน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ ม ได้ระบุแนวทางการจัดทา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ ม โดยกาหนดให้มีองค์ประกอบที่สาคัญ ของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ มสาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่ อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทัง้ ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดลอ้ ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ดังนี้
3.1 รายงานฉบับย่อ (Executive Summary) ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
1) ประเภทและขนาดของโครงการ พร้อมกิจกรรมประกอบทีเ่ กี่ยวข้อง
2) ทีต่ งั้ โครงการ ประกอบแผนทีแ่ สดงบริเวณโครงการและบริเวณโดยรอบอย่างชัดเจน และแสดงทีต่ งั้ ของ
สิง่ ต่าง ๆ ทีอ่ าจได้รบั ผลกระทบในบริเวณใกล้เคียง
3) ทางเลือ กที่ตงั้ โครงการหรือ กิจการและวิธี การดาเนิน การโครงการหรือ กิจการ พร้อ มเหตุผ ลและ
ข้อพิจารณาในการตัดสินใจเลือกแนวทางทีเ่ สนอ
4) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ มทีส่ าคัญ มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล ้อม
5)
สรุ ป ผลกระทบที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ ชุ ม ชนอย่ า งรุ น แรง ทัง้ ทางด้า นคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ้ ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ พร้อมระบุเหตุผลหรือหลักเกณฑ์ประกอบข้อสรุปดังกล่าว
3.2 รายงานหลักจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญ 8 ส่วน ดังนี้
1) บทนา กล่าวถึง ทีม่ า วัตถุประสงค์ของโครงการ เหตุผลความจาเป็ นในการดาเนินโครงการหรือกิจการ
วัตถุประสงค์ของการจัดทารายงาน ขอบเขตการศึกษาและวิธีการศึกษา
2) ที่ตงั้ ของโครงการหรือ กิจการ โดยมีภ าพและแผนที่ตงั้ โครงการหรือ กิจการ รวมทัง้ แผนที่แสดง
องค์ประกอบทางสิง่ แวดล ้อมในบริเวณทีอ่ าจได้รบั ผลกระทบจากโครงการหรือกิจการ
3) รายละเอียดโครงการหรือกิจการ ให้มีรายละเอียดที่สามารถแสดงภาพรวมได้ชดั เจน ได้แก่ ประเภท
ขนาด ทีต่ งั้ โครงการหรือกิจการ วิธีการดาเนินการโครงการหรือกิจการประกอบของโครงการหรือกิจการดังกล่าว แผนผังการ
ใช้ทด่ี นิ ของโครงการหรือกิจการ โดยแสดงทิศและมาตราส่วนทีเ่ หมาะสม
4) สภาพแวดลอ้ มในปัจจุบนั ให้แสดงรายละเอียดพร้อมภาพถ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอ้ มด้าน
กายภาพ ชีวภาพ โดยจาแนกเป็ นชนิดฟื้ นฟูได้และฟื้ นฟูไม่ได้ รายละเอียดคุณค่ าการใช้ประโยชน์ของมนุ ษย์ และคุณค่ า
คุณภาพชีวติ สภาพปัญหาปัจจุบนั บริเวณพื้นทีโ่ ครงการหรือกิจการ พร้อมแสดงแผนที่สภาพแวดลอ้ มบริเวณโครงการหรือ
กิจการสภาพปัจจุบนั ด้านสังคมและสุขภาพของประชาชนบริเวณที่อาจได้รบั ผลกระทบจากการดาเนินโครงการหรือกิจการ
การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ โดยรอบโครงการหรือกิจการ และบริเวณทีอ่ าจได้รบั ผลกระทบจากการดาเนินโครงการหรือกิจการ ทัง้
ในระยะสัน้ และระยะยาว
5) การประเมินทางเลือกในการดาเนินงานและการประเมินผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึ้นจากโครงการหรือกิจการ
5.1) ทางเลือ กในการด าเนิ น โครงการหรื อ กิ จ การ โดยอาจเป็ น ทางเลือ กเกี่ ย วกับ สถานที่ต งั้ หรื อ
วิธีดาเนินการของโครงการหรือกิจการ ทางเลือกที่เสนอทุกทางเลือกต้องสอดคลอ้ งกับวัตถุประสงค์ มีเหตุผลว่าบรรลุ
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เป้ าหมายและความจาเป็ นในการมีหรือไม่มโี ครงการหรือกิจการ มีมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบในทุกทางเลือก และ
ต้องระบุทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่จะดาเนินโครงการหรือกิจการ โดยจะต้องคานึงถึงข้อมูลด้านสุขภาพและสังคมของ
ประชาชนที่อาจได้รบั ผลกระทบจากการดาเนินโครงการหรือกิจการ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว พร้อมแสดงเหตุผลและ
ความจาเป็ นประกอบ
5.2) การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล ้อม ให้ประเมินผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึ้นจากโครงการหรือกิจการ ทัง้ ที่
เป็ นผลกระทบโดยตรงและผลกระทบทางอ้อม ต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดลอ้ มและคุณค่าต่างๆ พร้อมทัง้ แยกประเภท
ทรัพยากรธรรมชาติเป็ นชนิดทีส่ ามารถฟื้ นฟูได้และฟื้ นฟูไม่ได้ รวมทัง้ ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในทุกทางเลือกของ
โครงการหรือกิจการเปรียบเทียบกัน โดยการประเมิน ผลกระทบด้า นสุ ข ภาพให้ดาเนิ นการตามข้อ ข แบะการจัดให้มี
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ สี ่วนได้เสียตามข้อค ทัง้ นี้ให้ระบุผลกระทบทีอ่ าจมีผลต่อชุมชนอย่าง
รุนแรง ทัง้ ด้านสิ่งแวดลอ้ ม ทรัพยากรธรรมชาติและสุ ขภาพ พร้อมให้ระบุเหตุผลหรือหลักเกณฑ์ประกอบการประเมิน
ดังกล่าวด้วย
6) มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล ้อมและการชดเชย ให้อธิบายรายละเอียดในการป้ องกันและ
แก้ไขผลกระทบทีเ่ กิดขึ้น และในกรณีทค่ี วามเสียหายไม่อาจหลีกเลีย่ งได้ ให้เสนอแผนการชดเชยความเสียหายดังกล่าวด้วย
โดยในมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล ้อมและชดเชย ต้องคานึงถึงมาตรการป้ องกันและแก้ไขด้านสุขภาพและ
สังคมด้วย
7) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ ม ให้เสนอมาตรการและแผนการดาเนินการในการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบทีเ่ หมาะสมทางวิชาการและการปฏิบตั ิการ ซึ่งจะเป็ นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
ภายหลังการดาเนินโครงการหรือกิจการ โดยในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ ม ต้องผนวกมาตรการ
ติดตามตรวจสอบด้านสุขภาพและสังคมด้วย
8) ตารางสรุปผลกระทบสิง่ แวดล ้อมทีส่ าคัญพร้อมด้วยมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว
3.3 เอกสารหลักฐานทีต่ อ้ งนาเสนอ ประกอบด้วย รายงานหลัก รายงานย่อ หนังสือรับรองการจัดทารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม สาเนาใบอนุ ญาตเป็ นผู ม้ สี ทิ ธิทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม บัญชีรายชื่อ
ผูจ้ ดั ทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล ้อม เป็ นต้น
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กิจกรรม 14.2.4
การจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมในประเทศไทย ประกอบด้วยรายงาน
รู ปแบบใดบ้าง
แนวตอบกิจกรรม 14.2.4
รู ปแบบการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมในประเทศไทย มี 3 รู ปแบบ ที่สาคัญ ประกอบด้วย
(1) การจัดทารายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเบื้องต้น (2) การจัดทารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม และ (3) การจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมสาหรับโครงการหรื อกิจการที่
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุ มชนอย่างรุ นแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สุ ขภาพ แต่ละรู ปแบบมีหลักเกณฑ์ วิธีการ สาระสาคัญที่แตกต่างกันตามที่กาหนดในประกาศสานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

14-34

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ตอนที่ 14.3
ขั้นตอนและการพิจารณารายงาน และการติดตามตรวจสอบ
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 14.3 แล ้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่ อง
14.3.1 ขัน้ ตอนการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล ้อม
14.3.2 ขัน้ ตอนการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล ้อม
14.3.3 แนวทางและขัน้ ตอนการติดตามตรวจสอบการประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อม

แนวคิด
1.

2.

3.

4.

การกลันกรองโครงการที
่
ต่ อ้ งจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล ้อมเป็ นกระบวนการเพือ่
ตัดสินใจว่าโครงการทีเ่ สนอนัน้ มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อมอยู่ในระดับมีนยั สาคัญหรือไม่ จาเป็ นต้อง
จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล ้อมหรือไม่
การจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ ม ประกอบด้วยขัน้ ตอนย่อยที่สาคัญ ดังนี้ การ
กาหนดขอบเขต การศึกษาข้อมูลโครงการ การศึกษาสภาพแวดลอ้ มปัจจุบนั การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ ม การกาหนดมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ และการกาหนดมาตรการติดตาม
ตรวจสอบ
เมือ่ การจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ มเสร็จเรียบร้อยแลว้ เจ้าของโครงการหรือผู ้
ได้รบั มอบอานาจ ส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ ม ให้สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ มตรวจสอบความถูกต้อ งเบื้อ งต้น ของรายงานการวิเ คราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล ้อมก่อน แล้วนาเสนอคณะกรรมการผูช้ านาญการเพือ่ พิจารณาเห็นชอบกับรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล ้อมก่อนทีจ่ ะออกใบอนุญาตได้
การติดตามตรวจสอบเป็ นกระบวนการเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่า เจ้าของโครงการหรือผู ป้ ระกอบ
กิจการ ได้มกี ารดาเนินการตามวิธีการและมาตรการที่กาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดลอ้ มและสุขภาพ อย างถูกต องและครบถ วน เพื่อเป็ นการป้ องกันและลดผลกระทบ
ทัง้ ต่อสิง่ แวดล ้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพ และผลกระทบต่อสังคม ชุมชนทีอ่ ยู่บริเวณใกล้เคียง

วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาตอนที่ 14.3 จบแล ้วนักศึกษาสามารถ
1. อธิบายขัน้ ตอนและวิธีการในการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อมได้
2. อธิบายขัน้ ตอนและวิธีการในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล ้อมได้
3. อธิบายแนวทางและขัน้ ตอนการติดตามตรวจสอบของระบบการประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อมได้
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บทนา
ระบบการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล ้อมของประเทศไทย ซึง่ มีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล ้อม เป็ นหน่วยงานหลักนัน้ ได้กาหนดขัน้ ตอนการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล ้อม 4 ขัน้ ตอน ประกอบด้วย
ขัน้ ตอนที่ 1 การกลันกรองโครงการ
่
(Screening)
ขัน้ ตอนที่ 2 การจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล ้อม
ขัน้ ตอนที่ 3 การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล ้อม
ขัน้ ตอนที่ 4 การติดตามตรวจสอบ
รายละเอียดในขัน้ ตอนที่ 1 การกลันกรองโครงการและขั
่
น้ ตอนที่ 2 การจัดทารายงานการประเมินผลกระทบ
สิง่ แวดล ้อม จะกล่าวไว้ในเรื่องที่ 14.3.1 ส่วนขัน้ ตอนที่ 3 การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล ้อม และ
ขัน้ ตอนที่ 4 การติดตามตรวจสอบ จะกล่าวไว้ในเรื่องที่ 14.3.2 และเรื่องที่ 14.3.3 ตามลาดับ
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เรื่องที่ 14.3.1
ขั้นตอนการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
การวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล ้อมและสุขภาพในขัน้ ตอนที่ 1 การกลันกรองโครงการ
่
และขัน้ ตอนที่ 2 การจัดทา
รายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล ้อมและสุขภาพ มีรายละเอียด ดังนี้

1. ขั้นตอนที่ 1 การกลัน่ กรองโครงการ (Screening)
การกลันกรองโครงการที
่
ต่ อ้ งจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล ้อมเป็ นกระบวนการเพือ่ ตัดสินใจว่า
โครงการทีเ่ สนอนัน้ จาเป็ นต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล ้อมหรือไม่ การกลันกรองจะเกี
่
่ยวข้องกับการใช้
วิจารณญาณพิจารณาว่าผลกระทบจากโครงการทีม่ ผี ลต่อสิง่ แวดล ้อมนัน้ อยู่ในระดับ มีนยั สาคัญหรือไม่
โดยมีการกลันกรอง
่
2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 การกลันกรองว่
่
าโครงการหรือกิจการทีจ่ ะดาเนินการนัน้ อยู่ในกรอบทีต่ อ้ งดาเนินการจัดทารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิง่ แวดล ้อมตามกฎหมายหรือไม่ ด้วยการดูจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม
กาหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการทีต่ อ้ งจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล ้อม
ส่วนที่ 2 การกลันกรองว่
่
าผลกระทบจากโครงการทีม่ ผี ลต่อสิง่ แวดลอ้ มนัน้ อยู่ในระดับมีนยั สาคัญหรือไม่ อย่างไร
ในขัน้ ตอนหรือกระบวนการใดของโครงการหรือกิจการ

2. ขั้นตอนที่ 2 การจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 บัญญัตไิ ว้วา่ ผูม้ สี ทิ ธิจดั ทารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล ้อม ต้องเป็ นนิติบคุ คล ทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากสานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล ้อม (สผ.) การจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอ้ มแบ่งเป็ นขัน้ ตอนย่อย ดังนี้
2.1 การกาหนดขอบเขต (Scoping) เป็ นกระบวนการในการชี้ประเด็นทีส่ าคัญ ทางเลือกทีจ่ าเป็ นต้องมีการศึกษา
และประเมิน ทัง้ นี้ เนื่องจากหัวข้อในเรื่องสิง่ แวดล ้อมมีหลากหลาย ดังนัน้ การกาหนดขอบเขต จึงทาให้การศึกษาในการ
จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล ้อมตรงประเด็น ลดความขัดแย้ง ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการศึกษาด้วย
ผลทีไ่ ด้จากการกาหนดขอบเขตจะนาไปจัดทาเป็ นเอกสาร เรียกว่า ขอบเขตการศึกษาด้านสิง่ แวดล ้อม (Terms of
Referrence, TOR)
การกาหนดขอบเขตการศึกษา จาเป็ นต้องทาในช่วงแรก ทัง้ ทีเ่ ป็ นการกาหนดขอบเขตโดยผูม้ สี ว่ นได้เสียและการ
กาหนดขอบเขตทางวิชาการ เพือ่ บ่งชี้ถงึ ขอบเขตพื้นทีห่ รือหัวข้อทีต่ อ้ งศึกษา ประเด็นทีส่ าคัญทีป่ ระชาชนสนใจ ข้อมูลทีจ่ าเป็ น
เพือ่ การตัดสินใจของผูบ้ ริหารระดับสูง และเป็ นการลดการสูญเสียเวลาและงบประมาณในการศึกษาประเด็นทีไ่ ม่จาเป็ น
2.2 การจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ประกอบด้วย
2.2.1 การศึกษาข้อมูลโครงการ (Project Description) โดยศึกษา
- ทีต่ งั้ โครงการ ตาแหน่ง ทาเลทีต่ งั้ แผนผังโครงการ
- ระยะเวลาโครงการ ทัง้ ระยะก่อนการก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง ระยะดาเนินโครงการ
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- การด าเนิ น โครงการ รายละเอี ย ดกระบวนการ ของเสีย /มลพิษ ที่ป ล่ อ ยสู ่ ส่ิง แวดล อ้ ม ระบบ
สาธารณู ปโภค การจ้างงาน การฝึ กอบรม
- วัตถุดบิ ทีใ่ ช้
- การเก็บและขนส่งวัตถุดบิ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ
2.2.2 การศึกษาสภาพแวดล ้อมปัจจุบนั (Environmental Setting/Existing) เป็ นการศึกษาข้อมูลของ
พื้นทีใ่ นขอบเขตทีอ่ าจได้รบั ผลกระทบ หรือ/และอาจต้องทาการชดเชย จากการดาเนินโครงการทีเ่ สนอ หรือจากทางเลือกที่
เสนอ
ระดับข้อมูลสภาพแวดล ้อมปัจจุบนั จะต้องเพียงพอสาหรับผูอ้ ่านรายงานหรือคณะกรรมการพิจารณา
รายงาน หรือผูเ้ กี่ยวข้องทราบและเข้าใจสภาพธรรมชาติและสังคมในบริเวณดังกล่าว จะต้องมีรายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data) ทีจ่ ะสามารถคาดการณ์ผลกระทบสิง่ แวดล ้อมได้ โดยแบ่งประเภทข้อมูลเป็ น 4 กลุม่ ซึง่ จะแตกต่างกัน
ขึ้นกับโครงการและทรัพยากรทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบ ประกอบด้วย
1) ทรัพยากรสิง่ แวดล ้อมทางกายภาพ เช่น
- ทรัพยากรสิง่ แวดล ้อมทางกายภาพบนบก ภูมสิ ณั ฐาน (ลักษณะภูมปิ ระเทศ ระดับความสูง ลักษณะที่
โดดเด่นทางกายภาพ เช่น เกาะ) ดิน (ชนิด ประเภท สัดส่วน การชะล ้าง การตกตะกอน
คุณสมบัตเิ คมี กายภาพ ชีวภาพ) ธรณีวทิ ยา (ลักษณะทางธรณีวทิ ยา การเกิดแผ่นดินไหว) ทรัพยากร
(แร่ธาตุ ชนิด ปริมาณแร่ธาตุ) ในพื้นที่
- ทรัพยากรสิง่ แวดล ้อมทางกายภาพในนา้ นา้ ผิวดิน/นา้ ใต้ดนิ (แหล่งนา้ ปริมาณ คุณภาพ อัตราการ
ไหล) นา้ ทะเล (ลักษณะทางสมุทรศาสตร์ คุณภาพนา้ การหมุนเวียนของนา้ การแบ่งชัน้ ของนา้ )
- อากาศ (ภูมปิ ระเทศ หมอก พายุ คุณภาพอากาศ)
- เสียง (ระดับความเข้มของเสียง)
2) ทรัพยากรทางชีวภาพ เช่น สัตว์/พืช ลักษณะนิเวศวิทยา ชนิด ปริมาณ การแพร่กระจาย แหล่งทีอ่ ยู่
อาศัยการอพยพย้ายถิน่ รวมถึง สิง่ มีชวี ติ ทีห่ ายาก ทัง้ ชนิด ปริมาณ ความสาคัญ
3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ เช่น นา้ ดืม่ /นา้ ใช้ (แหล่งนา้ ปริมาณ คุณภาพ ความเพียงพอ) การ
ขนส่ง (เส้นทางคมนาคม) การควบคุมนา้ ท่วม (ระบบการควบคุมนา้ ท่วม ประสิทธิภาพ) การใช้ทด่ี นิ (สภาพการใช้ประโยชน์
ทีด่ นิ )
4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวติ เช่น เศรษฐกิจสังคม (ข้อมูลประชากร การตัง้ ถิน่ ฐาน ทัศนคติของประชาชน)
การสาธารณสุข (อัตราการเจ็บป่ วย โรคระบาด โรคประจาถิน่ การบริการทางสาธารณสุข) อาชีวอนามัย (โรคจากการทางาน
อุบตั เิ หตุจากการทางาน ความเสีย่ ง) ประวัตศิ าสตร์ (โบราณสถาน โบราณวัตถุ โบราณคดี) สุนทรียภาพ (คุณค่าความ
งดงามของแหล่งท่องเทีย่ ว สถานทีอ่ นั ควรอนุรกั ษ์)
2.2.3 การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล ้อม ประกอบด้วย
1) จาแนกชนิดของผลกระทบ (Impact Identification) ด้วยการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น Checklist
Matrix Overlay Network Ad hoc committee
2) วิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล ้อม (Environmental Impact) ต้องวิเคราะห์ผลกระทบระดับปฐมภูมิ
(ขัน้ ที่ 1) และผลกระทบระดับทุติยภูมิ (ขัน้ ที่ 2) ตัวอย่างผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นของโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ แสดงได้
ดังภาพที่ 14.1
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ภาพที่ 14.1 ตัวอย่างผลกระทบที่เกิดขึ้นของโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

3) การประเมิน ผลกระทบทางสัง คมในประเด็น ส าคัญ และในประเด็น ที่ประชาชนห่วงใย จะต้อ ง
ดาเนินการควบคู่กบั การประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม โดยเน้นศึกษาประเด็นสาคัญและประเด็นทีเ่ ป็ นห่วงใย มากกว่าการ
ประเมินทัวไป
่ รวมถึงต้องประเมินกรณีโครงการมีการอพยพโยกย้าย การเวนคืนทีด่ นิ และการจ่ายค่าชดเชย กรณีเกี่ยวข้อง
กับกลุม่ ชนดัง้ เดิม ชนเผ่า กลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาส เด็ก สตรี ผูส้ ูงอายุ
โดยต้องมีการประเมินผลกระทบทางสังคมแบบมีส่วนร่วม ในขัน้ ต้น ต้องมีการประมวลข้อมูล ประชากร
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และกายภาพของชุมชน และประเมินสภาพสังคมของชุมชนในภาพรวม ทาการศึกษาโดยการตัง้
ข้อสังเกตและคาดการณ์ถงึ ผลกระทบทางสังคมทีอ่ าจจะเกิดขึ้น
พร้อมทัง้ พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลโครงการ
ข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม ของชุมชน แล ้วหารือประชาชน สร้างแนวคิดร่วมในการกาหนดมาตรการป้ องกันผลกระทบทางสังคม
สาหรับกรณีมกี ารอพยพโยกย้าย การเวนคืน การรอนสิทธิ์ การชดเชย ต้องมีการจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารในการตัง้ ถิน่ ฐาน และ
ต้องมีการหารือทาความเข้าใจกับผูไ้ ด้รบั ผลกระทบอย่างทัวถึ
่ ง
ทัง้ นี้ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้ ม ได้กาหนดการรับฟังความคิ ดเห็น ของ
ประชาชนและผู ม้ สี ่วนได้เสีย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รบั
ผลกระทบจากโครงการสามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น นาเสนอข้อมูล ข้อโต้แย้ง หรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินผลกระทบสิง่ แวดล ้อม (ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม, 2552) โดย
(1) กรณี การจัดทารายงานการวิเ คราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ ม เจ้าของโครงการต้องจัด รับฟังความ
คิดเห็นอย่างน้อย 2 ครัง้ ประกอบด้วย
- การรับฟังความคิดเห็นครัง้ ที่ 1 ในระหว่างเริ่มต้นโครงการ โดยรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอ
โครงการและขอบเขตการศึกษา มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลโครงการ ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึ้น แนวทาง
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การศึกษาและประเด็นทีจ่ ะศึกษาในรายงาน EIA และเพือ่ ให้ประชาชนได้แสดงข้อคิดเห็นต่อประเด็นทีห่ ว่ งกังวล และให้
เจ้าของโครงการนาประเด็นนัน้ ไปศึกษาและเสนอมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบ
- การรับฟังความคิดเห็นครัง้ ที่ 2 ในระหว่างการเตรียมจัดทาร่างรายงานและมาตรการป้ องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล ้อม มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั ทราบและให้ขอ้ คิดเห็นต่อผลการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล ้อม และมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบ กรณีมกี ารอพยพ การรอนสิทธิ ต้อง
เสนอแผนอพยพ การรอนสิทธิ การเวนคืน ให้ชดั เจน
(2) กรณีการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล ้อมกรณีโครงการหรือกิจการทีอ่ าจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทัง้ ด้านคุณภาพสิง่ แวดล ้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ต้องจัดการรับฟังความคิดเห็น
อย่างน้อย 4 ครัง้ ประกอบด้วย
- การรับฟังความคิดเห็นครัง้ ที่ 1 เป็ นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ สี ่วนได้เสีย
ในการกาหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอ้ มและสุขภาพ ดาเนินการในระยะเริ่มต้นโครงการ โดย
รับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการและขอบเขตการศึกษา มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลโครงการ
ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึ้น แนวทางการศึกษาและประเด็นทีจ่ ะศึกษาในรายงาน EIA และเพือ่ ให้ประชาชนได้แสดงข้อคิดเห็นต่อ
ประเด็นที่ห่วงกังวล และให้เจ้าของโครงการนาประเด็นนัน้ ไปศึกษาและเสนอมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ และ
มาตรการติดตามตรวจสอบ ทีเ่ รียกว่า ค. 1
- การรับฟังความคิดเห็นครัง้ ที่ 2 เป็ นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ในขัน้ ตอนการประเมินและจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล ้อม เพือ่ ให้เกิดการมีสว่ นร่วมและรับฟังความเห็น
ของประชาชนและผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างรอบด้าน ทีเ่ รียกว่า ค. 2
ทัง้ นี้ การสารวจและรับฟังความคิดเห็นอาจทาโดยวิธีการ ดังต่อไปนี้ เช่น การสัมภาษณ์รายบุคคล การ
แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย ์ โทรศัพท์ โทรสาร ระบบเครือข่ายสารสนเทศ การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
มารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานของรัฐทีร่ บั ผิดชอบโครงการ การสนทนากลุม่ ย่อย การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
หรือการประชุมตัวแทนกลุม่ บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องหรือมีสว่ นได้เสีย
- การรับฟังความคิดเห็นครัง้ ที่ 3 เป็ นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล ้อม เพือ่ ให้ประชาชน ผูม้ สี ว่ นได้เสียและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องได้
ตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์ของร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล ้อม นาเสนอข้อมูล
ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเพิม่ เติมต่อร่างรายงานทีไ่ ด้จดั ทาขึ้น เรียกว่า ค. 3
- การรับฟังความคิดเห็นครัง้ ที่ 4 เป็ นกระบวนการการรับฟังความคิดเห็นโดยหน่วยงานอนุมตั หิ รือ
อนุญาต เรียกว่า ง. โดยหน่วยงานรัฐนัน้ ต้องแต่งตัง้ คณะกรรมการรับฟังความเห็นของประชาชนและผูม้ สี ว่ นได้เสีย แล ้วนา
ความเห็นเสนอต่อหน่วยงานประกอบการพิจารณาอนุมตั อิ นุญาตต่อไป
4) การวัดขนาดหรือทานายผลกระทบ (Impact Prediction) โดยใช้ Simulation/ Model/ สมการ
หรือ Ranking /Rating/ Index ขึ้นกับผลกระทบและตัวแปร (parameter)
5) การประเมินหรือตีค่าผลกระทบ (Impact Evaluation) โดยการเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
กฎหมาย หรือ เปรียบเทียบกับแหล่งอ้างอิง หรือใช้ผูเ้ ชี่ยวชาญหรือ ความยอมรับของชุมชน (public acceptance)
2.2.4 การกาหนดมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล ้อม
1) มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ ดาเนินการด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่
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1.1) มาตรการเพื่อการป้ องกันหรือหลีกเลี่ยงการเกิ ด ผลกระทบสิ่งแวดล อ้ ม (Avoiding the
impacts) เป็ นการกาหนดมาตรการในเชิงป้ องกันหรือหลีกเลี่ยงโดยพิจารณาทางเลือกอื่นๆ ในการบริหารจัดการด้าน
สิง่ แวดล ้อมของโครงการ เช่น การกาหนดพื้นทีแ่ นวกันชน (BUFFER ZONE) การกาหนดให้เลือกใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ
ในเตาเผาขยะ แทนการใช้นา้ มันเตา เป็ นต้น
1.2) มาตรการเพือ่ ลดผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม (Minimizing the impacts) เป็ นมาตรการทีใ่ ช้เพือ่
ช่วยให้การเกิดผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม มีโอกาสเกิดขึ้นได้นอ้ ยลง เนื่องจากไม่สามารถป้ องกันหรือหลีกเลีย่ งการเกิดผลกระทบ
จากกิจกรรมของ โครงการ เช่น การลดการเกิดกากของเสียอุตสาหกรรมโดยใช้หลัก 3R (Reuse Recovery Recycle) การ
ลดการ ใช้สารเคมีอนั ตรายในกระบวนการผลิตนา้ ประปา เป้ นต้น
1.3) มาตรการเพื่อ การแก้ไ ข ซ่ อ มแซม ฟื้ นฟู ส่ิง แวดล อ้ ม ท าให้ก ลับ คื น ดี (Rectifying the
impacts by rehabilitating or restoring the affected environment) เป็ นมาตรการทีใ่ ช้เมือ่ เห็นว่าหากมาตรการ
ป้ องกันและมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล อ้ มที่ได้กาหนดไว้เกิดความผิดพลาดในกรณี ใดก็ตามอาจส่ งผล กระทบต่อ
สิง่ แวดล ้อมซึง่ อาจถูกทาลายหรือเกิดการเปลีย่ นแปลงจากสภาพเดิมไป จาเป็ นต้งดาเนินการแก้ไข สาเหตุของปัญหาทีเ่ กิดขึ้น
และฟื้ นฟูสง่ิ แวดล ้อมให้กลับคืนสู ่สภาพเดิมมากทีส่ ุด เช่ น การขุดลอกคลองรับนา้ ทิ้ง การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบาบัด
นา้ เสีย การปรับปรุงหรือก่อสร้างทางระบายนา้ ใหม่ให้สามารถรองรับ นา้ ฝนจากโครงการ เป็ นต้น
1.4) มาตรการขจัดผลกระทบ (Eliminating the impacts over time) เป็ นมาตรการทีด่ าเนินการ
เพื่อกาจัดผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่น ก่อสร้างระบบบาบัดมลพิษทางอากาศ ระบบกาจัดก๊าซ หรือฝุ่นละออง การสร้างระบบ
บาบัดนา้ ทิ้ง เพือ่ ปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน ก่อนปล่อยออกสูส่ ง่ิ แวดล ้อม เป็ นต้น
1.5) มาตรการเพื่อ การชดเชยผลกระทบสิ่งแวดล อ้ ม โดยการหาสิ่งที่ใหม่หรือ จัดทาสิ่งทดแทน
(Compensation for the impacts by replacing or providing substitute resources (เช่น พื้นทีช่ ่มุ นา้ Wetland))
เป็ นมาตรการทีใ่ ช้เพือ่ ชดเชยความสู ญเสียที่เกิดขึ้น จากกิจกรรมของโครงการ เมือ่ ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ มบางประเภทไม่
สามารถป้ องกัน ลด หรือ แก้ไข โดยวิธีใดๆ โดยการเลือกใช้มาตรการชดเชยจาเป็ นต้องทาอย่างระมัดระวังเนื่องจากเสีย่ งต่ อ
ความขัดแย้งของกลุ่มที่มสี ่วนได้เสียที่เกิดจากกิจกรรมของโครงการ ตัวอย่ าง เช่น การชดเชยเพื่อลดผลกระทบจากการ
เวนคืนทีด่ นิ การชดเชยผลกระทบจากการระบายนา้ ทิ้งในบริเวณทีม่ กี ารเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ เป็ นต้น
2) แนวทางการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและลดผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม ประกอบด้วย
2.1) ตรวจสอบเอกสารมาตรการมาตรการป้ องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล อ้ ม ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม เป็ นการเตรียมความพร้อม ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วน ในการปฏิบตั ิตาม
มาตรการฯ โดยมีแนวทางในการตรวจสอบ และทบทวนเอกสาร โดยการตรวจสอบเอกสารเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ท่มี ี
มาตรการกาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม และตรวจสอบเอกสารมาตรการฯ ทีไ่ ด้ผ่านความเห็นชอบ
แล ้ว
2.2) จาแนกลักษณะของมาตรการฯ เพือ่ ให้ผูป้ ระกอบกิจการหรือเจ้าของโครงการมี ความรูค้ วาม
เข้าใจถึงบทบาทของตนเองในการดาเนินการเพือ่ ปฏิบตั ติ ามมาตรการฯ ได้ถกู ต้องและครบถ้วน ซึง่ มาตรการมี 2 ลักษณะ คือ
-

มาตรการทีเ่ ป็ นการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดโดยไม่ จาเป็ นต้องมีการดาเนินการต่ อเนื่อง หรือเป็ นมาตรการที่ไม่
ต่อเนื่อง เชน การก่อสร้างบ่อพักนาให้มขี นาด 200,000 ลูกบาศก์เมตร การปลูกต้นไม้ยนื ต้น 3 แถว สลับฟัน
ปลาตามแนวพื้นทีก่ นั ชนรอบโครงการ การก่อสร้างเตาเผาขยะมูลฝอย ขนาด 2 ตัน/วัน จานวน 2 เตา เป็ นต้น
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มาตรการที่เป็ นการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดที่ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่อง เช่ น บันทึกประเภทอุตสาหกรรมที่ตงั้ ใน
พื้นทีโ่ ครงการ การรวบรวมข้อมูลแหล่งกาเนิดมลพิษทางอากาศ การตรวจสอบและควบคุม ประสิทธิภาพของ
ระบบบาบัดอากาศเป็ นประจาทุก 6 เดือน เป็ นต้น

2.3) กาหนดขอบเขตของมาตรการฯ ระยะเวลาและผูร้ บั ผิดชอบ โดยกาหนดขอบเขตมาตรการตัง้ แต่ช่วง
เริ่มก่อสร้าง ระยะดาเนินการ จนถึงสิ้นสุดโครงการหรือปิ ดกิจการ และกาหนดผูร้ บั ผิดชอบและมีการมอบหมายให้ชดั เจน
2.2.5) การกาหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล ้อม โดยการ
1) กาหนดมาตรการติดตามตรวจสอบ ประกอบด้วย กาหนดประเด็นทีต่ อ้ งติดตามตรวจสอบ ดัชนี
ตาแหน่งของจุดติดตามตรวจสอบ ผูร้ บั ผิดชอบ แบ่งเป็ นระยะก่อสร้าง และระยะดาเนินการ

2) กาหนดวิธดี าเนินงานติดตามตรวจสอบ เช่น พิจารณาจากรายงานผลการติดตามตรวจสอบ
การตรวจสอบพื้นที่โครงการ การดาเนิ นงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ การจ้างบุคคลที่ 3 ติดตาม
ตรวจสอบ

กิจกรรม 14.3.2
ขั้นตอนและวิธีการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพ เป็ นอย่างไร
แนวตอบกิจกรรม 14.3.2
ขั้นตอนและวิธีการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพ บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ พร้อมทั้งประกาศที่เกี่ยวข้อง
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เรื่องที่ 14.3.2
ขั้นตอนการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมและสุ ขภาพ
การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ ม บัญญัติไว้ในมาตรา 48 49 50 และ 51 ของ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้ มแห่งชาติ สรุปได้ว่า เมื่อการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ มเสร็จเรียบร้อ ยแลว้ เจ้า ของโครงการหรือ ผู ไ้ ด้ร บั มอบอ านาจ ส่งรายงานการประเมิน วิเ คราะห์ผ ลกระทบ
สิง่ แวดล ้อม ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม โดยสานักวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม ทา
หน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นของรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ มก่ อน แลว้ นาเสนอคณะกรรมการ
ผูช้ านาญการ ซึง่ ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒหิ รือผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ผูม้ อี านาจอนุญาตตาม
กฎหมายสาหรับโครงการหรือกิจกรรมนัน้ เพือ่ พิจารณาเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดลอ้ มก่อนทีจ่ ะออก
ใบอนุ ญาตได้ ในกรณี ทค่ี ณะกรรมการผู ช้ านาญการไม่เห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ ม ต้องมีการ
แก้ไขรายงานฯ ให้เรียบร้อยจนกว่าคณะกรรมการ ผู ช้ านาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบ หน่ วยงานผู อ้ นุ ญาตจึงจะออก
ใบอนุญาตได้
โดยสานักวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม จะทาหน้าทีฝ่ ่ ายเลขานุ การ และคณะกรรมการสิง่ แวดลอ้ มแห่งชาติ จะ
แต่งตัง้ คณะกรรมการเพือ่ ทาหน้าทีใ่ นการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม ซึง่ เรียกว่า “คณะกรรมการ
ผูช้ านาญการการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล ้อม (คชก.)” การแต่งตัง้ คณะกรรมการชานาญการฯ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีค่ ณะกรรมการสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติกาหนด ตัวอย่างคณะกรรมการชานาญการฯ ทีค่ ณะกรรมการ
สิ่งแวดลอ้ มแห่งชาติแต่งตัง้ เช่ น คชก. ด้านเหมืองแร่ คชก. ด้านพัฒนาปิ โตรเลียม คชก. ด้านอุตสาหกรรม และระบบ
สาธารณู ปโภคทีส่ นับสนุ น คชก. ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดนิ และบริการชุมชน คชก. ด้านโรงไฟฟ้ าพลังความร้อน คชก.
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เป็ นต้น
การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล ้อมนัน้ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล ้อม ได้จาแนกเป็ น 3 กลุม่ ดังนี้
โครงการกลุม่ ที่ 1 โครงการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และโครงการร่วมกับเอกชนซึ่งต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี จะต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิง่ แวดลอ้ มตัง้ แต่ขนั้ ศึกษาความเหมาะสมของโครงการ เพือ่
นาเสนอคณะกรรมการสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ โดยสานักงานนโยบายและแผนสิง่ แวดล ้อม จะเป็ นฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการ
สิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ และเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป ทัง้ นี้คณะรัฐมนตรีอาจขอรับ
ความเห็นจากบุคคล หรือสถาบันเพือ่ ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นต่อโครงการฯได้ ในการพิจารณารายงานฯโดยที่
โครงการประเภทนี้ ไม่ได้กาหนดระยะเวลาในการพิจารณาไว้ในกฎหมาย
มีขนั้ ตอนการพิจารณา ดังภาพที่ 14.2
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ภาพที่ 14.2 ขั้นตอนการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และโครงการ
ร่ วมกับเอกชนซึ่งต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

ทีม่ า : สานักวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
โครงการกลุม่ ที่ 2 เป็ นโครงการของภาคเอกชน ซึ่งจะต้องได้รบั อนุ ญาตจากทางราชการตามกฎหมายก่อนเริ่มการ
ก่อสร้างหรือดาเนิ นการ และโครงการที่ไม่ตอ้ งเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ขัน้ ตอนการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบเริ่มจากเจ้าของหรือบุคคลผูร้ บั ผิดชอบโครงการหรือกิจการนัน้ เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดลอ้ มต่อ
เจ้า หน้าที่ผูม้ ีอานาจอนุ ญาตตามกฎหมาย และสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ ม (สผ.)
จากนัน้ ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิง่ แวดลอ้ มตรวจสอบรายงานและเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องทีเ่ สนอ
มา หากเห็นว่ายังจัดทาไม่ถกู ต้องหรือเอกสารไม่ครบถ้วนให้แจ้งเจ้าของหรือผูร้ บั ผิดชอบโครงการทีเ่ สนอรายงานทราบภายใน
15 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั การเสนอรายงานนัน้ ในกรณีทเ่ี ห็นว่ารายงานและเอกสารทีเ่ สนอมาถูกต้องและมีขอ้ มูลครบถ้วน หรือ
ได้มกี ารแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนแลว้ ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ มเสนอความเห็น
เบื้องต้นเกี่ยวกับรายงานดังกล่าวให้แล ้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 15 วัน เพือ่ นาเสนอให้คณะกรรมการผูช้ านาญการพิจารณา
ต่อไป การพิจารณาของคณะกรรมการผูช้ านาญการมีกาหนดให้ทาให้แลว้ เสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั รายงานกา ร
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ มจากสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ ม ถ้าคณะกรรมการ
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ผูช้ านาญการมิได้พจิ ารณาให้แล ้วเสร็จภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถอื ว่า คณะกรรมการผูช้ านาญการได้ให้ความเห็นชอบ
แล ้ว
ถ้าคณะกรรมการผูช้ านาญการพิจารณาเห็นชอบกับรายงาน ทางสานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ มจะแจ้งให้หน่ วยงานผู ม้ อี านาจอนุ ญาตทราบ เพื่อนาผลไปประกอบการพิจารณาออก
ใบอนุญาตต่อไป
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการผูช้ านาญการไม่ให้ความเห็นชอบ จะต้องส่งผลการพิจารณาพร้อม
ข้อเสนอแนะและข้อกาหนดเพิม่ เติมให้กบั เจ้าของโครงการหรือกิจการ เพือ่ จัดการแก้ไข (ภายใน 180 วัน) ซึง่ อาจเป็ นการ
แก้ไขบางส่วนหรือจัดทารายงานใหม่ทงั้ ฉบับก็ได้ ในระหว่างการแก้ไขนี้ หน่วยงานอนุ ญาตจะสัง่ อนุ ญาตไม่ได้ ต้องรอจนกว่า
ผูข้ ออนุญาตได้เสนอรายงานฉบับไขเพิม่ เติมและรายงานได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูช้ านาญการก่อน เมือ่ มีการ
แก้ไขรายงาน เป็ นที่เรียบร้อยแลว้ เจ้าของโครงการหรือกิจการจะส่งรายงานฉบับแก้ไขมายังสานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ ม เพื่อสรุปผลการพิจารณาตามข้อเสนอแนะและการแก้ไข และเสนอให้คณะกรรมการ
ผูช้ านาญการพิจารณา โดยมีระยะเวลาในการพิจารณาให้แลว้ เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั การเสนอรายงานฉบับ
แก้ไขดังกล่าว ถ้าณะกรรมการผูช้ านาญการมิได้พจิ ารณาให้แลว้ เสร็จภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถอื ว่า คณะกรรมการ
ผูช้ านาญการเห็นชอบ และให้เจ้าหน้าที่ผู ม้ อี านาจตามกฎหมายสัง่ อนุ ญาตแก่บุคคลผูข้ ออนุ ญาตได้ โดยสรุปขัน้ ตอนการ
พิจารณาได้ดงั ภาพที่ 14.3

ภาพที่ 14.3 ขั้นตอนการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการที่ตอ้ งได้รับอนุญาตจาก
ทางราชการและโครงการที่ไม่ตอ้ งเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

(วาดรูปใหม่ ตัดภาพพื้นหลังออก เปลีย่ นคาว่า YES เป็ นเห็นชอบ NO เป็ น ไม่เห็นชอบ)

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 14-45
โครงการกลุ่มที่ 3 โครงการที่ตอ้ งจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ มและสุขภาพ (EHIA) การ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล ้อมทีม่ กี ารบูรณาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ และผ่านกระบวนการรับ
ฟังความคิดเห็น (ค1 ค2 ค3) แลว้ จะเป็ นไปตามขัน้ ตอนเช่นเดียวกับการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ ม กล่าวคือ จะต้องผ่านการพิจารณาของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ ม และ
คณะกรรมการผู ช้ านาญการก่อน เมือ่ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูช้ านาญการแลว้ สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอ้ ม เมือ่ หน่ วยงานอนุ มตั ิอนุ ญาตแลว้ หน่ วยงานผู ม้ อี านาจในการอนุ มตั ิหรืออนุ ญาตต้อง
เผยแพร่เหตุผลและคาชี้แจงการตัดสินใจต่อสาธารณะ

ภาพที่ 14.4 ขัน้ ตอนการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)
(วาดรูปใหม่ ตัดภาพพื้นหลังออก เปลีย่ นคาว่า YES เป็ นเห็นชอบ NO เป็ น ไม่เห็นชอบ
ตัด กรอบสี่เหลีย่ มและลูกศร “ยกเลิก ง....” และ “ยกเลิกองค์กรอิสระ”)
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กิจกรรม 14.3.2
ขั้นตอนและวิธีการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพ เป็ นอย่างไร
แนวตอบกิจกรรม 14.3.2
ขั้นตอนและวิธีการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพ บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งประกาศที่เกี่ยวข้อง
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เรื่องที่ 14.3.3
แนวทางและขั้นตอนการติดตามตรวจสอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจว่า ภายหลังจากการจัดทารายงานการประเมิน ผลกระทบสิง่ แวดลอ้ มและสุขภาพ จน
ได้รบั อนุมตั หิ รืออนุ ญาตให้ดาเนินกิจกรรมหรือโครงการนัน้ แลว้ เจ้าของโครงการหรือผูป้ ระกอบกิจการ ได้มกี ารดาเนินการ
ตามวิธีการและมาตรการที่กาหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอ้ มและสุขภาพ อย่ างถูกต้องและครบถ้วน
เพือ่ เป็ นการป้ องกันและลดผลกระทบทัง้ ต่อสิ่งแวดลอ้ ม ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพ และผลกระทบต่อสังคม ชุมชนทีอ่ ยู่
บริเวณใกลเ้ คียง ทัง้ นี้ การดาเนินการติดตามตรวจสอบ สามารถทาได้ 2 รู ปแบบ คือ การตรวจติดตามภายใน โดย
หน่วยงานภายในโครงการ (Internal Audit) และการตรวจติดตามโดยหน่วยงานกลางหรือหน่ วยงานภายนอกโครงการ
(External Auditor Third Party Audit) เพือ่ ให้เกิดความน่ าเชื่อถือ และตรวจสอบว่ามีการดาเนินการอย่างครบถ้วน
ถูกต้อง

1. ความสาคัญของการติดตามตรวจสอบการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
มาตรการติดตามตรวจสอบคุ ณภาพสิ่งแวดลอ้ ม หมายถึง การดาเนินการตรวจวัด หรือตรวจสอบดัชนี ทาง
สิง่ แวดลอ้ มที่กาหนดไว้ในรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ ม โดยต้องดาเนินการอย่างต่ อเนื่อง ภายหลังการเปิ ด
ด าเนิ น โครงการจริ งอย่า งเป็ น ระบบ เพื่อ ติด ตามการเปลี่ยนแปลงดัช นี ต่า งๆ ที่กาหนดไว้จากการป ระเมิน ผลกระทบ
สิง่ แวดลอ้ มและจากมาตรการป้ องกัน และลดผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม และนาผลทีไ่ ด้จากการตรวจวัดมาพิจารณาร่ วมกับค่ า
มาตรฐานทีก่ าหนด หรือตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อมูลพื้นฐานของโครงการ เพือ่ ประเมินประสิทธิภาพผลการควบคุม
ป้ องกัน ลด แก้ไข ฟื้ นฟูและชดเชยต่อการเปลีย่ นแปลงสิ่งแวดลอ้ มตามที่ได้วเิ คราะห์คาดการณ์ไว้ลว่ งหน้า เพือ่ ให้เป็ นไป
ตามเป้ าหมายทีก่ าหนดในแต่ละมาตรการ
การติดตามตรวจสอบการประเมินผลกระทบต่ อสิ่งแวดลอ้ ม ได้กาหนดในสาระสาคัญของแนวทางการจัดทา
รายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม ว่า ให้เสนอมาตรการและแผนการดาเนินการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิง่ แวดล ้อมทีเ่ หมาะสมทางวิชาการและการปฏิบตั ิการ ซึง่ จะเป็ นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลภายหลังการดาเนิน
โครงการหรือกิจการด้วย
การติดตามตรวจสอบการประเมิน ผลกระทบต่ อสิ่งแวดลอ้ มและสุ ขภาพถือเป็ นขัน้ ตอนสาคัญ เพื่อติดตามว่า
โครงการหรือกิจการนัน้ ได้ดาเนินมาตรการต่ างๆ ตามที่กาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ มและ
สุขภาพหรือไม่ เป็ นการติดตามว่าผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นนัน้ เป็ นไปตามทีค่ าดการณ์หรือไม่ รวมทัง้ เป็ นการประเมินว่ามาตรการ
ทีก่ าหนดไว้มปี ระสิทธิภาพเพียงใด จาเป็ นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขมาตรการในการป้ องกันและลดผลกระทบอย่างไร
สาหรับการติดตามตรวจสอบในรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดลอ้ มและสุขภาพนัน้ มีการดาเนินการได้ดี
ในส่วนของการรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล ้อม ส่วนผลด้านสุขภาพนัน้ มีการติดตามได้ยาก และยังไม่เป็ นรูปธรรม
เนื่องจากการติดตามผลกระทบด้านสุขภาพทาได้ยาก อาจไม่สามารถแสดงผลต่อสุขภาพได้ชดั เจนมากนักในช่วงระยะเวลาที่
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ต้องรายงาน รวมถึงการติดตามตรวจสอบต้องมีการทางานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพือ่ ให้มกี ารรวบรวมและ
วิเคราะห์ผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2. แนวทางในการติดตามตรวจสอบการประเมินผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม
สานักวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม ได้จดั ทาแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล ้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล ้อม เพือ่ เป็ นแนวทางให้โครงการหรือกิจการ
แต่ละประเภทได้ปฏิบตั ติ าม เช่น ประเภทโครงการด้านคมนาคม ประเภทโครงการเหมืองแร่
นอกจากนี้ หน่วยงานอืน่ เช่น การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จดั ทาคู่มอื การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิง่ แวดล ้อม ของโครงการนิคมอุตสาหกรรม เพือ่ ให้เจ้าของโครงการได้ปฏิบตั ิ โดยกาหนดวัตถุประสงค์ในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล ้อม เพือ่
1) เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและลดผลกระทบสิง่ แวดล ้อมของโครงการนิคมอุตสาหกรรม
ตามทีร่ ายงาน EIA กาหนด
2) เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั ิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล ้อมของโครงการประเภทนิคม
อุตสาหกรรม ตามทีร่ ายงาน EIA กาหนด
3) เพือ่ เป็ นข้อมูลในการเฝ้ าระวังคุณภาพสิง่ แวดล ้อม และนาไปใช้ในการวางแผนป้ องกันและลดผลกระทบอัน
เกิดจากการดาเนินการของโครงการทีอ่ าจเกิดขึ้นในอนาคต
4) เพือ่ เป็ นเครื่องมือในการเตือนภัยล่วงหน้า กรณีทอ่ี าจก่อให้เกิดความสูญเสียทางด้านสิง่ แวดลอ้ มทีร่ ุนแรง
5) เพือ่ ให้ทราบแนวโน้มปัญหาสิง่ แวดล ้อมอันเกิดจากการดาเนินงานของโครงการปัจจุบนั และประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบจัดการสิง่ แวดล ้อมทีม่ อี ยู่
3. ขอบเขตการติดตามตรวจสอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3.1 หลักการกาหนดขอบเขตการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล อม ประกอบด้วย
1) กาหนดมาตรการให้สอดคลอ้ งกับกฎหมายและข้อกาหนดที่เ กี่ยวข้อ ง สอดคลอ้ งกับลักษณะของ
ผลกระทบสิง่ แวดล ้อมของโครงการ
2) กาหนดมาตรการจากขอบเขตการประกอบกิจการหรือการดาเนินงานของโครงการทีส่ ่งผลกระทบ อย่างมี
นัยสาคัญ
3) กาหนดมาตรการตามสภาพแวดล ้อมทางนิเวศ ทางกายภาพของโครงการ และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
4) ต้องพิจารณาถึงข้อจากัดทางด้านเทคนิคในทางปฏิบตั ิและความพร้อมของโครงการ และหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง
3.2 แนวทางในการกาหนดรายละเอียดขอบเขตของมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล ้อม ดังนี้
1) กาหนดลักษณะหรือหัวข้อของผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม ให้สอดคลอ้ งกับการประเมินผลกระทบ สิง่ แวดล
อมทีเ่ กิดขึ้นจากโครงการโดยแบ่งตามแนวทาง เนื้อหาสาระทัง้ 4 ด้านในการประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม
2) กาหนดพารามิเตอรหรือดัชนีท่ใี ช้ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล อ้ ม เช่น คุณภาพอากาศ
คุณภาพนา้ ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ-สังคม เป็ นต้น
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3) กาหนดช่วงเวลาหรือความถีใ่ นการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล อ้ ม โดยต้องระบุช่วงเวลา หรือ
ความถีใ่ นการเก็บตัวอย่างให้ชดั เจน เช่น ปี ละ 2 ครัง้ ในช่วงฤดูรอ้ นและฤดูหนาว หรือกาหนดช่วงเดือน เป็ นต้น
4) กาหนดช่วงเวลาสิ้นสุดของการปฏิบตั ิตามมาตรการ เช่น ติดตามตรวจสอบปี ละ 2 ครัง้ ในช่วง 3 ปี แรก
หลังจากนัน้ ติดตามตรวจสอบทุกปี ปี ละ 1 ครัง้ เป็ นต้น
5) กาหนดจุดเก็บตัวอย่าง ในตาแหน่ งหรือพื้นทีท่ ค่ี าดว่าจะได้รบั ผลกระทบสู งหรือรุนแรงทีส่ ุด หรือกาหนด
ตาแหน่งสถานีในลักษณะเพือ่ เปรียบเทียบพื้นทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ กับพื้นทีท่ ไ่ี ม่ได้รบั ผลกระทบสิง่ แวดลอ้ มจากโครงการ เช่น
จุดเก็บตัวอย่างนา้ ก่อนผ่านโครงการ ทีจ่ ดุ ระบายนา้ ทิ้งของโครงการ จุดสุดท้ายโครงการ และจุดหลังจากผ่านโครงการไปแลว้
เป็ นต้น
6) กาหนดวิธีการตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดลอ้ ม โดยอ้างอิงตามวิธีการตรวจวัดหรือวิธีการวิเคราะห์ทก่ี ฎหมาย
กาหนด หรือเป็ นไปตามหลักมาตรฐานสากล และเป็ นทีย่ อมรับ ถูกต้อง น่าเชื่อถือ
7) ระบุผูร้ บั ผิดชอบและกาหนดบทบาทให้ชดั เจน เป็ นรูปธรรม และสามรถปฏิบตั ิได้จริง เช่ น กาหนดให้
เจ้าของโครงการ คณะกรรมการไตรภาคี ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง เป็ นต้น
8) กาหนดงบประมาณการดาเนินการ เพือ่ ให้เจ้าของโครงการได้รบั ทราบถึงค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ ซึง่ จะ
เป็ นต้นทุนของโครงการ และได้เตรียมงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ให้เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบตั ิ
ตามมาตรการให้ครบถ้วน

4.ขั้นตอนการดาเนินงานและผู้เกีย่ วข้ องในการติดตามตรวจสอบการประเมินผลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้อม
ในทีน่ ้ ีจะขอยกตัวอย่างขัน้ ตอนการดาเนินงานและผูเ้ กี่ยวข้องในการติดตามตรวจสอบการประเมินผลกระทบต่อ
สิง่ แวดลอ้ มของโครงการนิคมอุตสาหกรรม ซึง่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้กาหนดขัน้ ตอนการดาเนินงานและ
บทบาทผูเ้ กี่ยวข้อง ไว้ดงั นี้
1) ผูพ้ ฒั นานิคมอุตสาหกรรม มีบทบาทในการติดตามตรวจสอบ ดังนี้
1.1) รวมดาเนินการรวบรวมข้อมูล เงือ่ นไขรายงาน EIA ทีผ่ ่านความเห็นชอบจากสผ.ฉบับทีเ่ ป็ นปัจจุบนั
ซึง่ ประกอบด้วยมาตรการป้ องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล อ้ ม มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล อ้ ม รวมทัง้
เงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการผูช้ านาญการด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล ้อม ให้ ดาเนินการเพิม่ เติม
1.2)จัดทาขอบเขตการศึ กษาในการว่ าจ้างบริษทั ที่ปรึกษาดาเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิตาม
มาตรการป้ องกันและลดผลกระทบสิง่ แวดลอ้ มและมาตรการติดตามตรวจสอบสิง่ แวดลอ้ มตามทีก่ าหนดไว้
1.3) พิจารณารายงานฯ ร่วมกันกับบริษทั ทีป่ รึกษา และสานักงานนิคมอุตสาหกรรม
1.4) จัดส่งร่างรายงานฯ ให้หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล ้อม สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอ้ มจังหวัด กนอ. ตามระยะเวลาทีก่ าหนด
2) บริษทั ที่ปรึกษาในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล อ้ ม ต้องดาเนินการโดยบุคคลที่ 3 (Third
Party) ซึง่ ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์กบั กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทาหน้าทีด่ าเนินการติด ตามตรวจสอบการปฏิบตั ิ
ตามมาตรการป้ องกันและลด ผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล อ้ มตามเงือ่ นไขทีก่ าหนดไว้ใน
รายงาน EIA และดาเนินการจัดทารายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดลอ้ มจัดส่งให้ผูพ้ ฒั นานิคมฯ
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3) กนอ. มีบทบาทในการพิจารณารายงานฯ ร่ วมกันระหว่างบริษทั ทีป่ รึกษา ผู พ้ ฒั นานิคมฯ และสานักงาน
นิคมอุตสาหกรรม
4) สผ. มีบทบาทในการพิจารณารายงาน พร้อมให้ข อ้ คิดเห็น/เสนอแนะต่ อรายงานผลการปฏิบตั ิตาม
มาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดลอ้ ม

กิจกรรม 14.3.3
อธิ บายความสาคัญของขั้นตอนการติดตามตรวจสอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
แนวตอบกิจกรรม 14.3.3
การติดตามตรวจสอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมถือเป็ นขั้นตอนสาคัญ เพื่อติดตามว่า
โครงการหรื อกิจการนั้นได้ดาเนินมาตรการต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อมหรื อไม่ เป็ นการติดตามว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้น เป็ นไปตามที่คาดการณ์หรื อไม่ รวมทั้งเป็ น
การประเมินว่ามาตรการที่กาหนดไว้มีประสิ ทธิ ภาพเพียงใด จาเป็ นต้องมีการปรับปรุ งแก้ไขมาตรการใน
การป้ องกันและลดผลกระทบอย่างไร
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ความต่าง: ด้านแนวคิดและวิธีการ ค้นหาจาก www.iceh.or.th/iceh/news_letter/HIA.pdf
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย (2556). “คู่มอื พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535” โรงพิมพ์สานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ พิมพ์ครัง้ ที่ 6. กรุงเทพมหานคร.
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ ม (2553) ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดลอ้ มของ
ประเทศไทย
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ส านัก วิเ คราะห์ผ ลกระทบสิ่ง แวดล อ้ ม ระบบการวิเ คราะห์ผ ลกระทบสิ่ง แวดล อ้ มของประเทศไทย
สืบ ค้น
http://www.onep.go.th/eia/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=127
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ ม (2549) แนวทางการมีส่วนร่ วมของประชาชนและการ
ประเมินผลกระทบสิง่ แวดล ้อมทางสังคม ในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม. พิมพ์ครัง้ ที่ 3 2551 โรง
พิมพ์ยูโรการพิมพ์ จากัด กรุงเทพมหานคร
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ ม (2555) ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดลอ้ มของ
ประเทศไทย
ส านัก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ . (2551) พระราชบัญ ญัติ สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2550 (พิม พ์ค รั้ง ที่ 4)
กรุงเทพมหานคร: ห้างหุน้ ส่วนจากัดสหพัฒน์ไพศาล.
สานักงานคณะกรรมการสุ ขภาพแห่งชาติ. (2552) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพทีเ่ กิดจากนโยบาย
สาธารณะ กรุงเทพมหานคร: บริษทั คุณาไทย จากัด (วนิดาการพิมพ์)
สิริวรรณ จันทนจุลกะ. (2559). หน่วยที ่ 14 การวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดลอ้ มและสุขภาพ. ใน เอกสารการสอนชุดวิชา
52203 อนามัยสิง่ แวดล ้อม. นนทบุร:ี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
อินทิรา เอื้อมลฉัตร ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ ม สานักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ ม
สืบค้น www.miningthai.org/admin/edittext/file.../48_1_eiaเบื้องต้น.doc วันที่ 30 เมษายน 2559

หน่ วยที่ 15
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้ อม
ดร. พนิ ดา ชลังสุทธิ์

ชื่อ
วุฒิ

ดร. พนิดา ชลังสุทธิ์
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ส.ม. (การจัดการสิง่ แวดล ้อมอุตสาหกรรม)
ปร.ด. (การจัดการสิง่ แวดล ้อม)
ตาแหน่ง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายทีป่ รึกษา
บริษทั จี เอส ที คอนเซาท์ต้งิ จากัด
หน่วยทีร่ บั ผิดชอบ หน่วยที่ 15
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ชุดวิชา
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หน่ วยที่ 15

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและสิง่ แวดล ้อม

ตอนที่
15.1 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
15.2 ระบบการจัดการสิง่ แวดลอ้ ม

แนวคิด
1. ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดทาขึ้นมุ่งหวังให้องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงทีเ่ ป็ น
ระบบและมีการปรับปรุงสมรรถนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กรให้ดี ลดความสู ญเสีย
อันเนื่องมาจากอุบตั ิเ หตุ ให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมถึงการบรรลุถงึ วัตถุประสงค์ดา้ นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แนวทางการจัดทาระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเริ่มจากการทบทวนสถานะเริ่มต้น วางแผนการดาเนินงาน จัดทาเอกสารที่
เกี่ยวข้องและนาไปปฏิบตั ิ ดาเนินการตรวจสอบระบบทีไ่ ด้จดั ทาขึ้น และตรวจประเมินจากผูใ้ ห้การรับรอง
ซึง่ การนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปประยุกต์ใช้นนั้ ควรปรับให้เหมาะสมโดยต้อง
คานึง ลักษณะและขนาดองค์กร
2. ระบบการจัดการสิง่ แวดลอ้ มทีเ่ ป็ นมาตรฐานสากล คือแนวทางทีอ่ งค์กรต้องดาเนินการเพือ่ สร้างระบบการ
จัดการสิง่ แวดลอ้ มทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ช่วยในการลดต้นทุน ลดการใช้พลังงาน ทรัพยากร เพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขัน ลดและควบคุมมลภาวะทีเ่ กิดขึ้น แนวทางการจัดทาระบบการจัดการสิง่ แวดลอ้ มเริ่มจากการ
ทบทวนสถานะเริ่มต้น วางแผนการดาเนินงาน จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องและนาไปปฏิบตั ิ ดาเนินการ
ตรวจสอบระบบทีไ่ ด้จดั ทาขึ้น และตรวจประเมินจากผูใ้ ห้การรับรอง ซึ่งการนาระบบการจัดการสิง่ แวดลอ้ ม
ไปประยุกต์ใช้นนั้ ควรปรับให้เหมาะสมโดยต้องคานึง ลักษณะธุรกิจและขนาดองค์กร
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วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาหน่วยที่ 15 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายแนวคิดของของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้
2. อธิบายแนวคิดของของระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมได้

กิจกรรมระหว่ างเรียน
1. ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 15
2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 15.1–15.2
3. ปฏิบตั กิ จิ กรรมตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายในเอกสารการสอนแต่ละตอน
4. ฟังรายการวิทยุกระจายเสียง (ถ้ามี)
5. ชมรายการวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)
6. ชมวีดทิ ศั น์ประกอบชุดวิชา (ถ้ามี)
7. เข้ารับบริการการสอนเสริม (ถ้ามี)
8. ทาแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 15

สื่ อการสอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เอกสารการสอน
แบบฝึ กปฏิบตั ิ
รายการสอนทางวิทยุกระจายเสียง (ถ้ามี)
รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)
รายการสอนในวีดทิ ศั น์ประกอบชุดวิชา (ถ้ามี)
การสอนเสริม (ถ้ามี)

การประเมินผล
1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3. ประเมินผลจากการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา
เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน
หน่ วยที่ 15 ในแบบฝึ กปฏิบตั ิ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่ อไป
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ตอนที่ 15.1
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 15.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่ อง
เรื่องที่ 15.1.1 ความเป็ นมา วัตถุประสงค์และความสาคัญของระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เรื่องที่ 15.1.2 คานิยามทีเ่ กี่ยวข้องกับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เรื่องที่ 15.1.3 องค์ประกอบของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เรื่องที่ 15.1.4 แนวทางการจัดทาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

แนวคิด
1. มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 ประกาศเป็ นทางการฉบับแรกเมือ่
ปี คศ. 1999 โดยใช้แนวทางของมาตรฐานจากประเทศอังกฤษ BS 8800 เป็ นต้นแบบ จากนัน้ มีการประกาศ
มาตรฐานฉบับทีส่ องออกมาในปี คศ.2007 และในปี คศ. 2018 มีการประกาศใช้ มาตรฐาน ISO 45001
2. วัตถุประสงค์ของการจัดทาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อที่จะบรรลุผลลัพธ์ท่ี
ต้องการหรือผลลัพธ์ทต่ี งั้ ใจไว้ โดยมีหลัก 3 ประการคือ 1) การปรับปรุงสมรรถนะด้านการจัดการอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 2) การปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนด อื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง และ
3) การบรรลุถงึ วัตถุประสงค์ดา้ นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึง่ จะช่วยให้พนักงานมีขวัญกาลังใจใน
การทางาน ช่วยสร้างภาพพจน์ทด่ี ี ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ช่วยลดความสู ญเสียอันเนื่องมาจาก
อุบตั เิ หตุ ส่งผลให้ลดต้นทุนในระยะยาว รวมถึงช่วยให้องค์กรมีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายอย่างเป็ นระบบ
3. ในการจัดทาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีคานิยามเฉพาะทีเ่ กี่ยวข้องหลายประเด็น
คาอธิบายจะช่วยให้ผูน้ าระบบไปปฏิบตั ไิ ด้ตคี วามหมาย ทาความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างถูกต้อง
4. ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้นาแนวคิดของเดมมิงมากาหนดเป็ นองค์ประกอบของ
มาตรฐานคือ การวางแผน การนาไปปฏิบตั ิ การประเมิน และการปรับปรุง โดยให้ความสาคัญกับความเป็ น
ผูน้ าของผูบ้ ริหาร และการเข้ามามีสว่ นร่วมของผูป้ ฏิบตั งิ าน
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5. แนวทางการจัดทาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประกอบด้วย ขัน้ ตอนการวางแผน
จัดตัง้ คณะทางาน จัดทาแผนการดาเนินงาน ขัน้ ตอนการจัดทาเอกสารและนาไปปฏิบตั ิ ขัน้ ตอนการ
ตรวจสอบระบบทีไ่ ด้จดั ทาขัน้ และขัน้ ตอนสุดท้ายคือ การตรวจประเมินจากผูใ้ ห้การรับรองระบบ

วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาตอนที่ 15.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความเป็ นมา วัตถุประสงค์และความสาคัญ ของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ได้
2. อธิบายคานิยามทีเ่ กี่ยวข้องกับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้
3. อธิบายองค์ประกอบของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้
4. อธิบายแนวทางการจัดทาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้
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เรื่องที่ 15.1.1
ความเป็ นมา วัตถุประสงค์ และความสาคัญของระบบการจัดการอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย
1. ความเป็ นมาของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ใน ค.ศ. 1999 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เป็ นมาตรฐานสากล OHSAS 18001
(Occupational Health and Safety Assessment Series)ได้เริ่มประกาศใช้เป็ นครัง้ แรก โดยอ้างอิงแนวทางการ
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของมาตรฐาน BS 8800: 1996 (British Standards, Guide to Occupational
Health and Safety Management Systems ) จากประเทศอังกฤษ และอาศัยหลักการของระบบการจัดการคุณภาพ
และสิง่ แวดล ้อม ต่อมา ได้มกี ารปรับเปลีย่ นมาตรฐานเป็ นฉบับทีส่ องเพือ่ ให้มคี วามชัดเจนมากขึ้นใน ค.ศ. 2007
สาหรับในการจัดทามาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเทศไทย มีประกาศฉบับแรกคือ มอก.
18000: 2540 และฉบับทีส่ องคือ มอก. 18001: 2542 ซึง่ ข้อกาหนดมีความแตกต่างจาก OHSAS 18001 บางประการ
เช่น เพิม่ ข้อกาหนดเรื่องการทบทวนสถานะเริ่มต้น ข้อกาหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อกาหนดเรื่องการเตือนอันตราย
เป็ นต้น ต่อมาอีก 12 ปี ได้ปรับเปลีย่ นเป็ น มอก. 18001: 2554 โดยปรับเนื้อหาข้อกาหนดให้มคี วามใกลเ้ คียงกันกับ
มาตรฐาน OHSAS 18001: 2007 มากขึ้น ซึง่ อนุ กรมของมาตรฐานจะเกี่ยวข้องกับข้อกาหนด และข้อแนะนาในการนา
มาตรฐานไปปฏิบตั ิ และมาตรฐานทีเ่ กี่ยวข้องกับผูต้ รวจประเมิน
อนุกรมมาตรฐานของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในชุดนี้มี ดังนี้
1) มอก 18004: 2544 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ข้อแนะนาทัว่ ไปเกี่ยวกับหลักการ
ระบบ และเทคนิคในทางปฏิบตั ิ
2) มอก. 18011: 2549 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : แนวทางการตรวจประเมินระบบ
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3) มอก. 18012: 2548 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : แนวทางการกาหนดความสามารถ
ของผูต้ รวจประเมินระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ต่อมาใน ค.ศ 2018 องค์การมาตรฐานระหว่างประเทศได้ประกาศ มาตรฐาน ISO 45001: 2018 (พ.ศ. 2561)
มาแทนที่มาตรฐาน OHSAS 18001 โดยมาตรฐาน ISO 45001 ดังกล่าวได้รบั การพัฒนาขึ้นโดยคณะกรรมการ
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ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ใช้ระยะเวลาในการดาเนินการกว่า 4 ปี มีโครงสร้างของข้อกาหนดหลัก ๆ
(High Level Structure) เช่นเดียวกับมาตรฐานระบบการจัดการ ISO อื่น ๆ เช่น ISO 9001 (การจัดการด้านคุณภาพ)
และ ISO 14001 (การจัดการด้านสิ่งแวดลอ้ ม)โดยการจัดทาจะคานึงถึงมาตรฐานสากลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยเช่ น
OHSAS 18001 มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามแนวทางขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ILO-OSHMS: 2001 (International Labor Organization-Guidelines on Occupational Health and Safety
Management System) และอนุ สญั ญาแรงงานระหว่างประเทศของ ILO โดยการพัฒนาภายใต้ระบบ ISO ด้วยข้อมูล
จากผูเ้ ชี่ยวชาญจากกว่า 70 ประเทศทาให้เป็ นกรอบการทางานระหว่างประเทศทีค่ านึงถึงการปฏิสมั พันธ์ระหว่างองค์กรและ
สภาพแวดล ้อมทางธุรกิจ
เหตุผลหลักในการประกาศ ISO 45001 มาแทนที่ OHSAS 18001 เพือ่ ให้มโี ครงสร้างเป็ นแนวทางเดียวกับ
มาตรฐานอื่น ๆ และสะดวกในการรวมระบบเข้ากับระบบมาตรฐานตัวอื่นทีม่ โี ครงสร้างเดียวกัน เช่น ISO 14001 และ
ISO 9001 เป็ นต้น โดยที่ ISO 45001 ใช้วธิ ีการตามแนวความคิดเรื่องความเสี่ยงที่ทาให้มนั ่ ใจได้ว่า เป็ นสิง่ ที่มี
ความสาคัญและได้รบั การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพือ่ ตอบสนองบริบททีเ่ ปลีย่ นแปลงตลอดเวลาขององค์กร ซึง่ ISO 45001
สามารถใช้ได้กบั ทุกองค์กรไม่วา่ จะเป็ นขนาดอุตสาหกรรมประเภทไหนหรือลักษณะของธุ รกิจแบบใด มาตรฐานนี้ได้รบั การ
ออกแบบให้รวมเข้ากับกระบวนการบริหารจัดการทีม่ อี ยู่ขององค์กร

2. วัตถุประสงค์และความสาคัญ ของระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 มีการดาเนินการทีม่ วี ตั ถุประสงค์ และ
ความสาคัญทีส่ รุปได้ดงั นี้
2.1. วัตถุประสงค์ ของระบบการจัดการอาชี วอนามัยและความปลอดภัย
จุดประสงค์หลักในการจัดทามาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อเป็ นกรอบและ
แนวทางในการจัดการความเสี่ยง โดยผลลัพธ์ท่ตี อ้ งการคือ ป้ องกันการบาดเจ็บและความเจ็บป่ วยจากการทางาน
ของผูป้ ฏิบตั ิงาน พร้อมทัง้ การสร้างสุขอนามัยที่ดีและความปลอดภัยในสถานที่ทางาน โดยที่สถานประกอบการ
ต้องเป็ นผูด้ าเนินการกาจัดอันตรายและลดความเสี่ยงโดยใช้มาตรการปกป้ อง และการป้ องกันอย่างมีประสิ ทธิผล
ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะบรรลุผลลัพธ์ท่ตี อ้ งการหรือผลลัพธ์ท่ตี งั้ ใจไว้ (intended outcome) หลัก 3 ประการ
ดังนี้
2. 1.1 การปรั บปรุงสมรรถนะด้ านการจัดการอาชี วอนามัยและความปลอดภัยอย่ าง
ต่ อเนื่อง
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ในปัจ จุ บ นั นอกจากด้า นคุ ณ ภาพของผลิต ภัณ ฑ์แ ล้ว ด้า นความปลอดภัย ของ
ผูป้ ฏิบตั งิ านรวมถึงผูท้ เ่ี กี่ยวข้องอื่น ๆ ถือเป็ นประเด็นที่ตอ้ งให้ความสาคัญเป็ นอันดับต้นๆ เนื่องจากส่งผลกระทบ
ต่อองค์กรโดยตรง สุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทางานจึงเป็ นความกังวลประการหนึ่งของธุรกิจส่วนใหญ่
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ในทุกองค์กรมีความรับผิดชอบในการลดอันตราย ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึ้นกับบุคลากรขององค์กรและผูท้ ่เี กี่ยวข้อง
อื่น ๆ รวมทัง้ ผูร้ บั เหมา ผูเ้ ยี่ยมชม แต่ยงั คงมีการเสียชีวิตและการบาดเจ็บ องค์การมาตรฐานสากล ( Internal
Organization for Standardization; ISO) ได้มกี ารพัฒนามาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ISO 45001 กาหนดมาตรฐานขัน้ ตา่ สาหรับการปฏิบตั ิเพื่อปกป้ องผูป้ ฏิบตั ิงานทัว่ โลก ซึ่งมีความมุ่งหวังให้องค์กรมี
การจัดการความเสีย่ งทีเ่ ป็ นระบบและมีการปรับปรุงสมรรถนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กรให้ดี
ขึ้น การนาระบบนี้ไปปฏิบตั ิจะช่วยให้เกิดการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์สาหรับองค์กรทีร่ ิเริ่มการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนเพือ่ ให้มนั ่ ใจ
ว่า ผูป้ ฏิบตั งิ านมีความปลอดภัยและมีสุขภาพดีข้นึ และเพิม่ ความสามารถในการทางานในเวลาเดียวกัน
จากคานิยามในมาตรฐาน ISO 45001 คาว่า สมรรถนะ (performance) หมายความว่า ผลทีว่ ดั ได้ ซึ่ง
สมรรถนะสามารถเกี่ยวกับทัง้ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลลัพธ์สามารถพิจารณาและประเมินผลโดยวิธีการเชิงคุณภาพ
หรือเชิงปริมาณ หรือสมรรถนะสามารถเกี่ยวกับการจัดการกับกิจกรรมกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ (รวมทัง้ การบริการ) ระบบ
หรือองค์กร ส่วนคาว่า สมรรถนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (occupational health and safety
performance) หมายความว่าสมรรถนะทีเ่ กี่ยวข้องกับประสิทธิผลในการป้ องกันการบาดเจ็บและความเจ็บป่ วยจากการ
ทางานของปฏิบตั งิ านและการเตรียมการในสถานทีท่ างานทีป่ ลอดภัยและอาชีวอนามัยทีด่ ี (ISO 45001; 2018)
2.1.2 การปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อกาหนดอื่น ๆ ที่เกีย่ วข้ อง กฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยถือเป็ นหลักปฏิบตั ิเบื้องต้นที่องค์กรต้องยึดถือเป็ นแนวทางขัน้ ตา่ ในการกาหนดแนวทางการทางาน โดยในตัว
มาตรฐาน ISO 45001 เองนัน้ ระบุให้องค์กรต้องมีวธิ ีการเข้าถึงกฎหมายและข้อกาหนดต่าง ๆ ด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยให้เป็ นปัจจุบนั และมีการสรุปรวบรวมสาระสาคัญของกฎหมายถึงสิ่งที่องค์กรต้องปฏิบตั ิตาม พร้อมทัง้ มีการ
ประเมินว่าปัจจุบนั องค์กรได้มกี ารปฏิบตั ทิ ส่ี อดคล ้องกับกฎหมายหรือไม่ ถ้าพบว่า ยังมีประเด็นทีไ่ ม่สอดคล ้องกับกฎหมาย
ให้ดาเนินการแก้ไขให้สอดคล ้อง รวมทัง้ ยังมีผูต้ รวจประเมินจากภายนอกเข้ามาตรวจรับรองระบบ จึงมันใจได้
่ ในระดับหนึ่ง
ว่า องค์กรทีจ่ ดั ทาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนัน้ จะมีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีค่ รบถ้วน หรือมีแผน
ในการแก้ไขในกรณีทพ่ี บว่า ยังดาเนินการไม่สอด คล ้อง
2.1.3 การบรรลุถึงวัตถุประสงค์ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กิจกรรมขององค์กรไม่ว่า
จากกระบวนการผลิต หรือกิจกรรมสนับสนุ นอื่น ๆ อาจทาให้เกิดความเสีย่ งต่อการบาดเจ็บ ทุพลภาพ เสียชีวติ หรือเกิด
ผลเสียต่ อสุ ขภาพต่ อผู ท้ ่ปี ฏิบตั ิงานให้กบั องค์กร ดังนัน้ จึงเป็ นเรื่องสาคัญที่องค์กรจะต้องลดความเสี่ยงโดยดาเนิ น
มาตรการป้ องกันทีเ่ หมาะสม ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กร สามารถป้ องกันไม่ให้เหตุการณ์
ต่าง ๆ ที่ไม่พงึ ประสงค์เกิดขึ้น โดยเข้าสู ่กระบวนการที่เป็ นระบบอย่างต่อเนื่อง มีการสนับสนุ นโดยการใช้วธิ ีการและ
เครื่องมือทีเ่ หมาะสม ซึง่ สามารถเสริมสร้างให้องค์กรเกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
เชิงรุก
การกาหนดวัตถุประสงค์ท่มี เี ป้ าหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนัน้ มีท่ี มาได้หลากหลาย ซึ่งอาจ
กาหนดมาจากนโยบายของผูบ้ ริหาร กาหนดจากผลการประเมินความเสีย่ งและโอกาสขององค์กร ผลจากการให้คาปรึกษา
กับผู ป้ ฏิบตั ิงาน ข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยของผู ป้ ฏิบตั ิงาน ซึง่ อาจเป็ นเรื่องการลดความเสีย่ งในการเกิดอุบตั ิเหตุ
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จากการทางาน การปรับปรุงสภาพแวดลอ้ มในการทางานให้ดขี ้ นึ การลดอัตราการเจ็บป่ วยอันเนื่องมาจากการทางาน หรือ
การส่งเสริมสุขภาพพนักงาน มาตรฐาน ISO 45001 กาหนดให้ตอ้ งมีการกาหนดวัตถุประสงค์ทม่ี เี ป้ าหมายเป็ นแผนการ
ดาเนินงานเพือ่ ลดความเสีย่ ง เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ผูบ้ ริหารต้องมีความเป็ นผู น้ าและความมุ่งมัน่ ในการจัดทาระบบ ผูป้ ฏิบตั ิงานทีท่ างานสัมผัสกับความเสีย่ งด้าน
อันตรายควรจะมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนี้ ดังนัน้ ความมุ่งมัน่ ของผูบ้ ริหารและการมีส่วนร่วมของผูป้ ฏิบตั ิงาน
ในการจัดทา การนาไปปฏิบตั แิ ละการคงไว้ซง่ึ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จึงมีบทบาทสาคัญในการ
สร้างความมันใจว่
่ าความเสีย่ งจะได้รบั การจัดการอย่างเป็ นระบบตาม ISO 45001 เน้นถึงความจาเป็ นในการมีส่วนร่วมของ
ผู ป้ ฏิบตั ิงานในการทางานของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนกาหนดให้องค์กรมัน่ ใจว่า
ผูป้ ฏิบตั งิ านในองค์กร นัน้ มีความสามารถในการทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายได้อย่างปลอดภัย

3 ความสาคัญของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลายองค์กรที่นาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปปฏิบตั ิ นอกจากจะ ลดความสู ญเสียอัน
เนื่องมาจากอุบตั เิ หตุในองค์กร และเป็ นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า แลว้ ยังได้ประโยชน์กบั องค์กรในหลาย ๆ
ด้าน ดังนี้
3.1 ลดความสู ญเสียอันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุ ในการนาระบบไปปฏิบตั ินนั้ จะทาให้องค์กรมีการ
ควบคุมความเสีย่ งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทีเ่ ป็ นระบบมากยิ่งขึ้น
โดยดาเนินการตามข้อกาหนดซึง่ มีลกั ษณะเป็ น PDCA (Plan Do Check Act) เริ่มต้นจากการวางแผน ชี้บ่งความเสีย่ ง
กาหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย จัดทามาตรฐานในการลดความเสี่ยง รวมถึงมีการตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน และให้
พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเมือ่ พบสภาพทีเ่ ป็ นอันตราย ซึง่ ระบบเหล่านี้จะทาให้องค์กรสามารถลดความสู ญเสีย
ของชีวติ และทรัพย์สนิ อันเนื่องมาจากอุบตั เิ หตุได้ รวมทัง้ ช่วยลดผลกระทบทางสังคมทีอ่ าจตามมาหลังการประสบอันตราย
จากการทางาน
3.2 ช่ วยลดต้ นทุนในระยะยาว การเกิดอุบตั ิเหตุก่อให้เกิดความสู ญเสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อม เกิด
ค่าใช้จ่ายเป็ นจานวนมาก ทัง้ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเงินทดแทน ค่ าทาขวัญ สู ญเสียเวลาในการทางานของผู บ้ าดเจ็บ เพือ่ น
ร่ วมงานที่ตอ้ งหยุดชะงักชัว่ คราว หัวหน้างานที่ตอ้ งเสียเวลาในการสอบสวนอุบตั ิเหตุ เสียค่ า ใช้จ่ายในการซ่อ มแซม
เครื่องจักรทีไ่ ด้รบั ความเสียหาย วัตถุดบิ หรือสินค้าทีไ่ ด้รบั ความเสียหาย ผลผลิตลดลงเนื่องจากกระบวนการผลิตขัดข้อง
รวมทัง้ สู ญเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร จึงมักเปรียบเทียบว่า ความสู ญเสียหรือค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุ
เปรียบเสมือนภูเขานา้ แข็งคือ ส่วนทีโ่ ผล่พน้ นา้ ทีม่ องเห็นมีเพียงเล็กน้อยเมือ่ เทียบกับส่วนทีจ่ มนา้ อยู่เป็ นจานวนมาก ใน
ทานองเดียวกัน ค่ าใช้จ่ายทางตรงเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุมเี พียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับค่ าใช้จ่ายทางอ้อมที่เกิดขึ้นมากมาย
มหาศาล ดังนัน้ การที่สามารถควบคุมและลดจานวนการเกิดอุบตั ิเหตุท่จี ะ เกิดขึ้นต่อบุคลากร และทรัพย์สิน อาจ

รวมถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จึงส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตและอานวยประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และลดต้นทุน
ขององค์กรได้ในระยะยาว
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3.3 ทาให้ พนักงานมีขวัญกาลังใจในการทางาน พนักงานทีท่ างานในองค์กรที่ไม่มอี ุบตั ิเหตุรา้ ยแรง
เกิดขึ้น ย่อมมีความเชื่อมัน่ ในความปลอดภัยต่ อชีวติ การทางานในองค์กรและทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ใน
สภาพแวดล ้อมในการทางานทีด่ ี เป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกาหนดเป็ นอย่างน้อย ทาให้พนักงานรูส้ กึ ว่า มีความปลอดภัยและ
มีขวัญกาลังใจในการในการทางาน แตกต่างจากองค์กรทีเ่ กิดอุบตั ิเหตุรา้ ยแรง มีเพือ่ นพนักงานเสียชีวติ สู ญเสียอวัยวะ
หรือทุพพลภาพ ไม่มรี ะบบการจัดการด้านความปลอดภัยทีเ่ ป็ นระบบ พนักงานเหล่านัน้ ต้องทางานด้วยความหวาดกลัว
หรือวิตกกังวล ไม่มคี วามมันใจเต็
่ มที่ กลัวจะเกิดอุบตั ิเหตุในการทางาน ทาให้การทางานไม่มปี ระสิทธิภาพ ซึง่ ในการจัดทา
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนัน้ จะยังช่วยให้มีการส่งเสริมสุ ขภาพ ป้ องกันโรคที่อาจเกิดจากการ
ทางาน และให้มกี ารพัฒนาบุคลากรอย่างมีแบบแผน พัฒนาความรูเ้ กี่ยวกับระบบการจัดการ มีการฝึ กอบรมด้านความ
ปลอดภัยตามทีก่ ฎหมายกาหนดและตามความเสี่ยงของลักษณะงาน เน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู ป้ ฏิบตั ิงานในการ
กาจัดอันตราย ความเสี่ยง การสอบสวนอุบตั ิการณ์ มีการเฝ้ าระวังและตรวจสอบ รวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องและการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็ นการสร้างวัฒนธรรมด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทางาน เพือ่ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการทางานมากขึ้น ช่วยให้ผูป้ ฏิบตั ิงานให้ได้รบั การปฏิบตั ิทเ่ี ป็ นธรรม ไม่ขดั ต่อหลักมนุ ษยธรรม ช่วย
ลดความสูญเสีย ช่วยเพิม่ ผลผลิต และทีส่ าคัญช่วยเพิม่ ขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั งิ าน
3.4 ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าและช่ วยสร้ างภาพพจน์ ของบริ ษัทให้ ดีขึ้น ปฏิเสธไม่ได้ว่า ใน
ปัจจุบนั ความต้องการของลูกค้ามีส่วนสาคัญมากในการแข่งขันทาธุ รกิจ นอกจากลูกค้าจะต้องการสินค้าที่มคี ุณภาพดี
เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนดแลว้ ยังมีความต้องการให้คู่คา้ มีการรักษาสิ่งแวดลอ้ ม รวมถึงมีการจัดการด้านความ
ปลอดภัยที่เป็ นระบบมากยิ่งขึ้น เพือ่ ป้ องกันความเสีย่ งไม่ให้เกิดความสู ญเสีย เกิดความเสียหายจากอุบตั ิภยั อันจะ
ส่งผลทาให้ผลิตสินค้า ไม่ได้ตามความต้องการ นอกจากนี้ ยังจะช่ วยสร้างภาพพจน์ขององค์กรให้ดีข้ ึน ช่ วยเสริม
ภาพลักษณ์ให้สนิ ค้า ในการยกระบบมาตรฐานให้เป็ นที่ยอมรับในระบบสากล ยังลดปัญหาการถูกกีดกันทางการค้ากับ
นานาประเทศด้วย ในการนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปปฏิบตั ิ
กิจกรรม 15.1.1
ความสาคัญของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีอะไรบ้าง
แนวตอบกิจกรรม 15.1.1
1. ลดความสู ญเสี ยอันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุ
2. ช่วยลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่อาจมีสาเหตุจากอุบตั ิเหตุ
3. ช่วยให้พนักงานมีขวัญกาลังใจในการทางาน
4. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและช่วยสร้างภาพพจน์ของบริ ษทั ให้ดีข้ ึน
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เรื่องที่ 15.1.2
คานิยามที่เกีย่ วข้ องกับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คานิยามทีเ่ กี่ยวข้องกับมาตรฐาน ISO 45001 จะช่วยให้ผูน้ าระบบไปปฏิบตั ิได้มคี วามเข้าใจถึงความหมายได้
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทาให้การตีความหมายเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เป็ นการกาหนดกรอบการเขียนเอกสารเพือ่ การนาไป
ปฏิบตั ิ ในหนึ่งคานิยามอาจมีหลายความหมาย จึงได้อธิบายเป็ นหมายเหตุไว้ให้ชดั เจนขึ้น ซึ่งคานิยามนี้อา้ งอิงมาจาก
ข้อกาหนดของ ISO 45001 ดังนี้
1. ผู้ปฏิบัตงิ าน (Worker)
บุคคลทีท่ างานหรือทากิจกรรมทีเ่ กี่ยวกับงานภายใต้การควบคุมขององค์กร
หมายเหตุ 1: บุคคลผูซ้ ง่ึ ปฏิบตั ิงานหรือดาเนินกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับงาน ภายใต้การเตรียมการต่าง ๆ ทัง้ ทีม่ กี ารจ่าย
ค่าตอบแทน หรือไม่มกี ารจ่ายค่าตอบแทน ทัง้ การทางานเป็ นปกติหรือชัว่ คราว การทางานทีไ่ ม่ต่อเนื่อง หรือตาม
ฤดูกาล การทางานอย่างไม่เป็ นทางการ หรือแบบไม่เต็มเวลา
หมายเหตุ 2: ผูป้ ฏิบตั งิ านให้รวมถึงผูบ้ ริหารสู งสุด ผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ าน
หมายเหตุ 3: การทางานหรือกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับการทางาน ภายใต้การควบคุมขององค์กร อาจจะดาเนินการโดย
ผูป้ ฏิบตั งิ านทีว่ า่ จ้างโดยองค์กร หรือบุคคลอืน่ ใด รวมทัง้ ผูป้ ฏิบตั งิ านทีจ่ ดั หามาจากภายนอก ผูร้ บั เหมา บุคคลต่าง ๆ
และในกรณีทอ่ี งค์กรมีการควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิ งานในลักษณะบริษทั จัดหาคนงาน
2. องค์ กร (Organization)
บุคคลหรือกลุม่ บุคคลทีม่ หี น้าทีง่ านของตนเองพร้อมความรับผิดชอบ อานาจ และความสัมพันธ์ในการบรรลุ
วัตถุประสงค์
หมายเหตุ 1 ข้อมูล – แนวคิดขององค์กรต้องรวมแต่ไม่จากัดเพียงผูค้ า้ รายเดียว บริษทั องค์กร ห้าง กิจการ ผูม้ ี
อานาจ การเป็ นหุน้ ส่วน การกุศล หรือสถาบัน หรือส่วนหรือการผสมผสานสิง่ เหล่านัน้ ไม่วา่ ต้องเป็ นการรวมกัน
หรือไม่ เป็ นมหาชนหรือเอกชน
หมายเหตุ 2 : ได้มาจากคาศัพท์และคาจากัดความพื้นฐานสาหรับระบบการบริหารจัดการ ISO annex SL รวมถึง
ISO/IEC Directives ส่วนที่ 1
3. อันตราย (Hazard)
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แหล่งทีม่ ศี กั ยภาพนาไปสู ่สาเหตุการบาดเจ็บและเจ็บป่ วยต่อสุขภาพ
4. ความเสี่ ยง (Risk)
ผลกระทบของความไม่แน่นอน
5. ความเสี่ ยงด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Risk)
การรวมกันระหว่างโอกาสทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการทางานทีเ่ ป็ นอันตราย หรือการสัมผัสสิง่ ต่าง ๆ และ
ความรุนแรงของการบาดเจ็บและความเจ็บป่ วยจากการทางาน ทีม่ สี าเหตุจากเหตุการณ์หรือการสัมผัสนัน้ ๆ
6. โอกาสด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Opportunity)
สภาพแวดล ้อม (สถานการณ์) หรือการกาหนดสภาพแวดล ้อม (สถานการณ์) ทีส่ ามารถนาไปสูก่ ารปรับปรุงสมรรถนะ
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
7. การมีส่วนร่ วม (Participation)
การข้องเกี่ยวในกระบวนการตัดสินใจ
หมายเหตุ 1 ผูม้ สี ว่ นร่วม รวมถึง การให้คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และ ตัวแทนผู ป้ ฏิบตั งิ าน มี
ส่วนร่วม (หากมี)
8. การปรึกษา (Consultation)
แสวงหามุมมองก่อน ทาการตัดสินใจ
หมายถึง 1 การปรึกษา รวมถึง การให้คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และ ตัวแทนผูป้ ฏิบตั ิงานมี
ส่วนร่วม (หากมี)
9. สถานที่ทางาน (Workplace)
สถานทีภ่ ายใต้การควบคุมขององค์กร ทีบ่ คุ คลต้องการหรือต้องไปเพือ่ การทางาน
หมายเหตุ 1 ข้อมูล- ความรับผิดชอบขององค์กรภายใต้ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาหรับ
สถานทีท่ างานต้องขึ้นอยู่กบั ระดับความสามารถในการควบคุมสถานทีท่ างาน
10. บริบทองค์ กร (Context of the Organization)
การรวมกันของประเด็นภายในและภายนอกทีส่ ามารถมีผลต่อแนวทาง วิธีการขององค์กรในการพัฒนาและการบรรลุ
วัตถุประสงค์
11. ผู้มสี ่ วนได้ เสี ย (Interested Party/ Stakeholder)
บุคคลหรือองค์กรทีส่ ามารถทาให้เกิดผลกระทบหรือได้รบั ผลกระทบหรือเชื่อว่า ตนเองได้รบั ผลกระทบจากการ
ตัดสินใจหรือกิจกรรม
หมายเหตุ 1 : ได้มาจากคาศัพท์และคาจากัดความพื้นฐานสาหรับระบบการบริหารจัดการ ISO annex SL รวมถึง
ISO/IEC Directives ส่วนที่ 1
12. ผู้บริหารสู งสุ ด (Top Management)
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13.

14.

15.

16.
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บุคคลหรือกลุม่ คนทีช่ ้ นี าและควบคุมองค์กร ในระดับสูงสุด
ข้ อกาหนด (Requirement)
ความจาเป็ นหรือความคาดหวังที่มกี ารกล่าวถึง บ่งบอกถึงโดยทัว่ ไป หรือบังคับ
หมายเหตุ 1 ข้อมูล: “บ่งบอกถึงโดยทัว่ ไป” หมายถึง ทีเ่ ป็ น วิธีปฏิบตั ิตามธรรมเนียมหรือทัว่ ไปสาหรับองค์กร
(3.1) และ ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย (3.2) ทีม่ กี ารบ่งบอกถึงความจาเป็ นหรือความคาดหวังภายใต้ เมือ่ พิจารณาถึง
ข้ อกาหนดทางกฎหมายและข้ อกาหนดอื่น ๆ (Legal Requirement and Other Requirements)
ข้อกาหนดทางกฎหมายซึง่ องค์กรต้องปฏิบตั ติ ามให้สอดคล้องและข้อกาหนดอื่น ๆ ซึง่ องค์กรต้องปฏิบตั ติ าม
หรือเลือกทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามให้สอดคล้อง
หมายเหตุ 1 จุดประสงค์ของมาตรฐานสากลฉบับนี้ รวมทัง้ ข้อกาหนดกฎหมายและข้อกาหนดอื่น ๆ เป็ นสิง่ ที่
เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หมายเหตุ 2 ภาระผูกพันทางกาหมายอาจรวมถึงบทบัญญัตใิ นข้อตกลงร่วมกัน
หมายเหตุ 3 ข้อกาหนดทางกฎหมายและข้อกาหนดอื่น ๆ ให้หมายรวมการชี้บ่งตัวบุคคลต่ าง ๆ ในฐานะ
ตัวแทนลูกจ้างตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อตกลงร่วมกันและการปฏิบตั ิ
ระบบบริหาร (Management System)
ชุดของส่วนประกอบทีเ่ กี่ยวข้องกันและกันหรือมีผลกระทบต่อกันขององค์กร เพือ่ กาหนดนโยบาย
วัตถุประสงค์และกระบวนการ เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์เหล่านี้
หมายเหตุ 1 ข้อมูล:ระบบบริหารสามารถกล่าวถึง discipline เดี่ยว หรือ หลาย disciplines ได้
หมายเหตุ 2 ข้อมูล:ส่วนประกอบของระบบต้องรวมถึงโครงสร้างองค์กร บทบาทและความรับผิดชอบ การ
วางแผนและการดาเนินการขององค์กร การประเมินและการปรับปรุงสมรรถนะการทางาน
หมายเหตุ 3 ข้อมูล ขอบเขตของระบบบริหารอาจรวมถึงองค์กรทัง้ หมด หน้าที่เฉพาะทีก่ าหนดขององค์กร
ฝ่ ายแผนกเฉพาะทีก่ าหนดขององค์กร หรือหน้าทีห่ นึ่งหรือมากกว่านัน้ ทัว่ ทัง้ กลุ่มองค์กร
หมายเหตุ 4 ได้มาจากคาศัพท์และคาจากัดความพื้นฐานสาหรับระบบการบริหารจัดการ ISO annex SL
รวมถึง ISO/IEC Directives ส่วนที่ 1 ในหมายเหตุท่ี 2 ได้มกี ารดัดแปลงเพือ่ ให้เหมาะสมต่อองค์ประกอบ
ของระบบบริหาร
ระบบบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Management
System :OH&S Management System)
ระบบบริหารหรือ ส่วนหนึ่งของระบบบริหารที่ใช้เพือ่ บรรลุนโยบายด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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หมายเหตุ 1 ข้อมูล-ผลลัพธ์ทต่ี งั้ ใจ (intended outcomes) ของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย คือ การป้ องกันการบาดเจ็บและ/หรือ ภาวะทุกขภาพ แก่ผูป้ ฏิบตั งิ าน (worker) รวมถึงให้สถานที่
ทางานที่ปลอดภัยและสถานที่ทางานน่าอยู่น่าทางาน (healthy work place)
17. วัตถุประสงค์ (Objective)
ผลลัพธ์ทต่ี อ้ งการบรรลุ
18. วัตถุประสงค์ ด้านอาชี วอนามัยและความปลอดภัย (OH&S Objective)
วัตถุประสงค์ถกู กาหนดโดยองค์กร เพือ่ ให้บรรลุผลเฉพาะทีส่ อดคล้องกับนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
19. ความสามารถ (Competence)
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรูแ้ ละทักษะ เพือ่ ให้บรรลุผลลัพธ์ทต่ี งั้ ใจไว้
20. การบริการจากภายนอก (Outsource)
การทาข้อตกลงกับองค์กรภายนอก เพือ่ ดาเนินการในบางส่วนของกิจกรรมหรือกระบวนการ
หมายเหตุ 1 องค์กรภายนอกจะอยู่ภายนอกขอบข่ายของระบบการจัดการ แต่อย่างไรก็ตามกิจกรรมหรือ
กระบวนการทีใ่ ห้องค์กรภายนอกดาเนินการแทนยังถือว่า อยู่ในขอบข่ายของระบบ
21. ผู้รับเหมา (Contractor)
องค์กรภายนอกผูซ้ ง่ึ ให้บริการแก่องค์กรโดยดาเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกาหนด ข้อตกลงและเงือ่ นไข
หมายเหตุ 1 : การบริการอาจรวมถึงกิจกรรมการก่อสร้าง
22. เอกสารสารสนเทศ (Documented Information)
สารสนเทศทีอ่ งค์กรต้องควบคุมและเก็บรักษาโดยองค์กร และสื่อทีใ่ ช้จดั เก็บ
หมายเหตุ 1 ข้อมูล: เอกสารสารสนเทศสามารถเป็ นในรูปแบบและสือ่ ใด ๆ ก็ได้รวมถึงจากแหล่งใดก็ได้
หมายเหตุ 2 ข้อมูล: เอกสารสารสนเทศสามารถอ้างอิงถึง
1) ระบบบริหาร รวมกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
2) สารสนเทศที่ทาให้มเี พือ่ การดาเนินงานขององค์กร (เอกสาร)
3) หลักฐานของผลลัพธ์ท่บี รรลุ (บันทึก)
หมายเหตุ 3 ได้มาจากคาศัพท์และคาจากัดความพื้นฐานสาหรับระบบการบริหารจัดการ ISO annex SL
รวมถึง ISO/IEC Directives ส่วนที่ 1
23. กระบวนการ (Process)
กลุม่ กิจกรรมทีม่ คี วามสัมพันธ์ต่อกันและกันหรือทีม่ ผี ลกระทบต่อกันซึง่ แปลงปัจจัยนาเข้าให้เป็ นผลลัพธ์
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หมายเหตุ 1 ได้มาจากคาศัพท์และคาจากัดความพื้นฐานสาหรับระบบการบริหารจัดการ ISO annex SL
รวมถึง ISO/IEC Directives ส่วนที่ 1
24. ขั้นตอน (Procedure)
แนวทางเฉพาะในการดาเนินกิจกรรมหรือกระบวนการ
หมายเหตุ 1 ข้อมูล: ขัน้ ตอนอาจเป็ นเอกสารหรือไม่กไ็ ด้
25. การเฝ้าระวัง (Monitoring)
การค้นหาสถานภาพของระบบ กระบวนการ หรือกิจกรรม
หมายเหตุ 1 การค้นหาสถานภาพทีอ่ าจจะเป็ นต้องใช้การตรวจสอบการเฝ้ าดูการสังเกต อย่างจริงจัง
26. การวัด (Measurement)
กระบวนการ เพือ่ พิจารณาค่า
27. สมรรถนะ (Performance)
ผลทีว่ ดั ได้
หมายเหตุ 1 สมรรถนะสามารถเกี่ยวกับทัง้ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพผลลัพธ์สามารถพิจารณาและ
ประเมินผลโดยวิธีการเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ
หมายเหตุ 2 สมรรถนะสามารถเกี่ยวกับการจัดการกับกิจกรรมกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ (รวมทัง้ การบริการ)
ระบบหรือองค์กร
28. สมรรถนะด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Performance)
สมรรถนะทีเ่ กี่ยวข้องกับประสิทธิผลในการป้ องกันการบาดเจ็บและความเจ็บป่ วยจากการทางานของปฏิบตั งิ าน
และการเตรียมการในสถานทีท่ างานทีป่ ลอดภัยและอาชีวอนามัยทีด่ ี
29. การตรวจประเมิน (Audit)
กระบวนการทีเ่ ป็ นระบบ มีอสิ ระและเป็ นกระบวนการที่เป็ นเอกสาร (3.25) เพือ่ ได้รบั หลักฐานการตรวจ
ติดตาม และการประเมินอย่างมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ตัดสินขอบเขตทีบ่ รรลุเกณฑ์การตรวจติดตาม
หมายเหตุ 1 ข้อมูล:การตรวจประเมินสามารถเป็ นการตรวจติดตามภายใน (บุคคลที่หนึ่ง) หรือการตรวจ
ประเมินภายนอก (บุคคลทีส่ องหรือบุคคลทีส่ าม) และสามารถเป็ นการตรวจประเมินผสมได้ (ผสมผสานสอง
discipline หรือมากกว่านัน้ )
หมายเหตุ 2 ข้อมูล: การตรวจติดตามประเมินภายในต้องดาเนินการโดยองค์กร (3.1) เองหรือโดย
บุคคลภายนอก
หมายเหตุ 3 ข้อมูล: “หลักฐานการตรวจประเมิน” และ “เกณฑ์การตรวจติดตาม” ได้กาหนดไว้ใน ISO 19011
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30.

31.
32.

33.
34.

35.

หมายเหตุ 4 ข้อมูล : ได้มาจากคาศัพท์และคาจากัดความพื้นฐานสาหรับระบบการบริหารจัดการ ISO annex
SL รวมถึง ISO/IEC Directives ส่วนที่ 1
อุบัติการณ์ (Incident)
เหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นเกี่ยวเนื่องจากการทางานซึง่ ทาให้เกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่ วยต่อสุขภาพ
หมายเหตุ 1 อุบตั กิ ารณ์ทเ่ี กิดขึ้นมีผลให้ได้รบั บาดเจ็บและเจ็บป่ วยต่อสุขภาพ เรียกว่า “อุบตั เิ หตุ”
หมายเหตุ 2 อุบตั กิ ารณ์ทเ่ี กิดขึ้นไม่มผี ลทาให้ได้รบั การบาดเจ็บและเจ็บป่ วยต่อสุขภาพแต่มผี ลทีจ่ ะทาให้เกิด
เหตุการณ์เกือบเกิดอุบตั เิ หตุ (near-miss, near-hit, close call)
หมายเหตุ 3 ถึงแม้ว่า จะมีความไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่ง ทาให้เกิดอุบตั กิ ารณ์ซง่ึ
สามารถเกิดขึ้นในทีท่ ม่ี คี วามเป็ นไปตามข้อกาหนดได้
ความเป็ นไปได้ ตามข้ อกาหนด (Conformity)
การสามารถทาให้เป็ นไปตามข้อกาหนด
ความไม่ เป็ นไปตามข้ อกาหนด (Nonconformity)
การไม่สามารถทาให้เป็ นไปตามข้อกาหนด
หมายเหตุ 1 ความไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนดของมาตรฐานสากลฉบับนี้และข้อกาหนด
เพิม่ เติมจากระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึง่ องค์กรจัดขึ้น
การปฏิบัติการแก้ไข (Corrective Action)
การปฏิบตั กิ ารเพือ่ ขจัดสาเหตุของความไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดหรืออุบตั กิ ารณ์และป้ องกันไม่ให้เกิดซา้ อีก
การปรับปรุ งอย่ างต่ อเนื่อง (Continual Improvement)
กระบวนการทีเ่ กิดขึ้นซา้ ๆ ซึง่ ส่งผลต่อการเพิม่ สมรรถนะ
หมายเหตุ 1 ข้อมูล: การเพิ่มสมรรถนะการทางานต้องเกี่ยวข้องกับการใช้ระบบการจัดการ อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย เพื่อ บรรลุ ก ารปรับ ปรุ ง สมรรถนะด้า นอาชีว อนามัย และความปลอดภัย โดยรวมที่
สอดคล้องกับนโยบาย และวัตถุประสงค์ดา้ นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หมายเหตุ 2 ข้อมูล: ต่อเนื่องมิได้หมายถึงไม่หยุด ดังนัน้ กิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไม่จาเป็ นต้องทา
ให้เกิดขึ้นในทุกพื้นทีเ่ ท่ากัน
หมายเหตุ 3 ข้อมูล : ได้มาจากคาศัพท์และคาจากัดความพื้นฐานสาหรับระบบการบริหารจัดการ ISO annex
SL รวมถึง ISO/IEC Directives ส่วนที่ 1 นิยาม 1 และ 2 เพื่อเพิ่ม หมายเหตุ 1 เพื่อขยายความ
ความหมายของคาว่า”สมรรถนะ” ในบริบทของ ระบบการบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหมาย
เหตุ 2 สาหรับขยายความคาว่า “ต่อเนื่อง”
ประสิ ทธิผล (Effectiveness)
ผลลัพธ์ทไ่ี ด้รบั จากการวางแผนการดาเนินกิจกรรม
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กิจกรรม 15.1.2
จงอธิ บายนิยามของคาต่อไปนี้
- ความเสี่ ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- โอกาสด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ระบบบริ หารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
แนวตอบกิจกรรม 15.1.2
- ความเสี่ ยงด้านอาชี วอนามัยและความปลอดภัย หมายถึง การรวมกันระหว่างโอกาสที่ จะเกิ ดเหตุการณ์ ที่
เกี่ ยวข้องกับการทางานที่ เป็ นอันตราย หรื อการสัมผัสสิ่ งต่าง ๆ และความรุ นแรงของการบาดเจ็บและความ
เจ็บป่ วยจากการทางาน ที่มีสาเหตุจากเหตุการณ์หรื อการสัมผัสนั้น ๆ
- โอกาสด้า นอาชี วอนามัย และความปลอดภัย หมายถึ ง สภาพแวดล้อ ม (สถานการณ์ ) หรื อ การกาหนด
สภาพแวดล้อม (สถานการณ์) ที่สามารถนาไปสู่ การปรับปรุ งสมรรถนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ระบบบริ หารอาชี วอนามัยและความปลอดภัย หมายถึง ระบบบริ หารหรื อ ส่ วนหนึ่ งของระบบบริ หารที่ ใช้
เพื่อบรรลุนโยบายด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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เรื่องที่ 15.1.3
องค์ ประกอบของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การดาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้มกี ารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในระยะแรกๆ การดาเนินงาน
จะเน้นไปด้านการเกิดอุบตั ิเหตุทม่ี สี าเหตุจากสภาพทางกายภาพของที่ทางาน ต่อมาได้ม่งุ เน้นให้ความสาคัญเกี่ยวกับการ
ทางานทีผ่ ดิ พลาดของมนุษย์ การทางานทีไ่ ม่ปลอดภัยและสถานการณ์ทไ่ี ม่ปลอดภัยมากขึ้น แต่ก็ยงั ไม่ทาให้การดาเนินงาน
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประสบความสาเร็จเท่าทีค่ วร เมือ่ มีการนาเสนอทฤษฎีการเกิดอุบตั ิเหตุมาจากหลายๆ
สาเหตุ ซึ่งเชื่อ ว่าอุบตั ิเ หตุไม่ได้เ กิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ งเท่า นัน้ แต่ มีเ หลายๆ สาเหตุท่ีเ ชื่อ มสัม พันธ์กนั การ
ดาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจึงหันมาให้ความสาคัญกับการมีระบบการจัดการที่เหมาะสมเพื่อแก้ไข
สาเหตุของการเกิดอุบตั เิ หตุ
เอดวาร์ด เดิมมิง (W. Edwards Deming) เป็ นผูน้ าแนวความคิด PDCA (Plan-Do-Check-Act) หรือที่
เรียกว่า “Deming Cycle” ซึ่งเป็ นเครื่องมือสาหรับการปรับปรุงกระบวนการให้รูจ้ กั แพร่หลาย แนวคิดนี้เน้นให้มกี าร
ดาเนินงานอย่างเป็ นระบบ และนาไปสู ่เป้ าหมายของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ISO 45001: 2018 ได้นาแนวคิด PDCA มาใช้ ในการวางโครงสร้างของข้อกาหนดในด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย โดยมีองค์ประกอบคือ 1) การวางแผน (Plan) จะมีการชี้บ่งและประเมินความเสีย่ ง รวมทัง้ โอกาส มีการ
จัดทาวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย 2) การนาไปปฏิบตั ิ (Do) จะดาเนินการตามแผนทีว่ างแผนไว้ 3) การประเมิน (Check)
จะมีการเฝ้ าติดตามและตรวจวัดกิจกรรมและกระบวนการทีเ่ กี่ยวกับนโยบาย วัตุประสงค์ รวมทัง้ รายงานผล และ 4) การ
ปรับปรุง (Act) จะดาเนินการปรับปรุงสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง เพือ่ ให้บรรลุผลลัพธ์ทต่ี อ้ งการ
องค์ประกอบของ ISO 45001: 2018 แสดงได้ดงั ภาพที่ 15.1
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ภาพที่ 15.1 องค์ ประกอบของ ISO 45001: 2018
จากภาพที่ 3.1 จะเห็นได้วา่ กรอบในการดาเนินงานของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนัน้ มี
การพิจารณาบริบทองค์กรคือ ปัจจัยจากภายนอกและภายในที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร (4.1) รวมถึงการพิจารณาความ
ต้องการและความคาดหวังของผูม้ สี ่วนได้เสีย (4.2) เพือ่ มากาหนดกรอบในการดาเนินงาน โดยข้อกาหนดดาเนินไปตาม
แนวทางของ PDCA ซึง่ ให้ความสาคัญและมุง่ เน้นไปทีผ่ ูบ้ ริหาร ทีจ่ ะต้องแสดงความเป็ นผูน้ าและความมุ่งมัน่ ในการจัดทา
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และมัน่ ใจว่า ผู ป้ ฏิบตั ิงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในในการดาเนินระบบ
สุดท้ายเพือ่ ให้บรรลุตามผลลัพธ์ทต่ี อ้ งการของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001: 2018 ประกอบด้วย
1. ขอบเขต (Scope)
มาตรฐานฉบับนี้ สามารถใช้ได้กบั ทุกองค์กรทีต่ อ้ งการจัดทา นาไปปฏิบตั ิ รวมถึงการปรับปรุงการจัดการอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยในองค์กรให้ดขี ้นึ โดยสามารถบูรณาการเข้ากับระบบการจัดการอืน่ ๆ ทีอ่ งค์กรมีอยู่ได้ แต่
มาตรฐานนี้ไม่รวมถึงความปลอดภัยของสินค้า ความเสียหายของทรัพย์สนิ หรือผลกระทบทางด้านสิง่ แวดล ้อม

2. เอกสารอ้างอิง (Normative References)
3. คาจากัดความ (Terms and Definitions)
มีการอธิบายถึงคาจากัดความที่ควรทราบ
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4. บริบทองค์ กร (Organization Context)
4.1 ความเข้ าใจองค์ กรและบริ บทขององค์ กร (Understanding the organization and its
context) องค์กรต้องพิจารณาประเด็นภายนอกเช่น เทคโนโลยี กฎหมายที่มผี ลบังคับใช้ การแข่งขัน และประเด็น
ภายในเช่น วัฒนธรรมองค์กร รูปแบบการบริหารงาน ที่เกี่ย วข้องกับจุดประสงค์ (Purpose) ขององค์กรและที่มี
ผลกระทบต่อความสามารถขององค์กรในการบรรลุผลลัพธ์ท่ตี อ้ งการ (Intended Outcomes) ของระบบการ
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4.2 ความเข้ าใจถึงความต้ องการและความคาดหวังของผู้ปฏิ บัติงานและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
อื่ น ๆ (Understanding the needs and expectations of workers and other interested parties) องค์กรต้อง
กาหนดว่ า ใคร หรือองค์กรใดคือ ผู ท้ ่ีได้รบั ผลกระทบจากการทางาน ตัวอย่างของกลุ่มผู ม้ ีส่ว นได้เสีย เช่ น
หน่วยงานราชการ บริษทั แม่ ผูถ้ อื หุน้ ผูส้ ่งมอบ ผูร้ บั เหมา พนักงาน ลู กค้า ชุมชน และองค์กรด้านความปลอดภัย
เป็ นต้น องค์กรต้องมีการหาข้อมูลว่า กลุ่มผูม้ สี ่วนได้เสียเหล่านัน้ มีความต้องการ และมีความคาดหวังในด้านอาชี
วอนามัยและความปลอดภัยอย่างไรองค์กรต้องพิจารณาและตัดสินใจว่า ความต้องการและความคาดหวังดังกล่าว
สามารถตอบสนองได้หรือไม่ โดยการนามาพิจารณาความเสีย่ งและโอกาส
4.3 การกาหนดขอบข่ ายระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Determining the
scope of the OH & S management system) องค์กรมีอิสระในการกาหนดขอบเขตและการบังคับใช้ระบบการ
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึง่ อาจรวมครอบคลุมทัง้ องค์กรหรือส่วนเฉพาะขององค์กร โดยที่ผูบ้ ริหาร
ระดับสูงได้พจิ ารณาจากประเด็นภายนอก ประเด็นภายใน ความต้องการ ความคาดหวังของผูม้ สี ่วนได้เสีย เป็ น
ส่วนประกอบในการพิจารณาขอบข่าย ซึ่งความน่าเชื่อถือของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ
องค์กรจะขึ้นอยู่กบั ขอบเขตที่กาหนด
4.4 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH & S management system) องค์กร
ต้องนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยไปปฏิบตั ิ ดารงรักษาไว้ และมีการพัฒนาให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ภายในองค์กร องค์กรสามารถกาหนดวิธีการ กระบวนการ ที่ จะนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยไปปฏิบตั ิ โดยที่
อาจรวมกับกระบวนการทางธุ รกิจ อื่น ๆ เช่น กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การออกแบบ การบริหารงานบุคคล
เอกสารทีส่ ามารถใช้ร่วมกันได้ อาจรวมกันเป็ นแนวปฏิบตั ขิ ององค์กร เป็ นต้น ทัง้ นี้ข้นึ กับความเหมาะสมของขนาด
องค์กร ลักษณะการบริหารงานของแต่ละองค์กร
5. ความเป็ นผู้นาและการมีส่วนร่ วมของผู้ปฏิบัติงาน (Leadership and Worker Participation)
5.1 ความเป็ นผู้นาและความมุ่งมัน่ (Leadership and commitment)ผู้บริ หารสูงสุด (top
management) คือ บุคคลหรือกลุม่ คนทีช่ ้ นี าและควบคุมองค์กรในระดับสูงสุด ต้องเข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วม
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แสดงถึงความเป็ นผูน้ า และให้ความสาคัญในการจัดทาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยต้อง
มีการกาหนดนโยบายทีส่ อดคล้องกับทิศทางการบริหารงานองค์กร จัดเตรียมทรัพยากรทัง้ ในด้านของบุคลากร
คณะทางาน คณะกรรมการความปลอดภัยและสุขภาพ งบประมาณ เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ทจ่ี ะมาดาเนินงาน
รวมทัง้ ส่งเสริมให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาระบบด้วยเช่นกัน
5.2 นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH & S policy) นโยบายเป็ นหลักการทีถ่ ูกระบุไว้
เพือ่ แสดงทิศทางในระยะยาวขององค์กร เพือ่ ทีจ่ ะสนับสนุนและปรับปรุงประสิทธิภาพของ ระบบการจัดการอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย อย่างต่อเนื่อง โดยผูบ้ ริหารสูงสุดต้องมีการกาหนดนโยบายอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยเป็ นเอกสาร ทีเ่ หมาะสมกับองค์กร
5.3 บทบาท หน้ าที่ ความรั บผิดชอบและอานาจหน้ าที่ในองค์ กร (Organizational roles,
responsibilities and authorities)ผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องใน ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ
องค์กรควรมีความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงบทบาทความรับผิดชอบและอานาจของตนในการบรรลุผลที่คาดว่า จะ
ได้รบั จาก ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในขณะที่ผูบ้ ริหารระดับสูงมีความรับผิดชอบโดยรวม
และมีอานาจในการบริหารระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทุกคนในที่ทางานไม่เพียงแต่ตอ้ ง
คานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของตนเองเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผูอ้ ่ืนอีกด้วย
ผูบ้ ริหารต้องมอบหมายหน้าที่ให้มผี ูด้ ูแลจัดทาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด และรายงานผลการดาเนินงานให้กบั ผูบ้ ริหารสูงสุดได้รบั ทราบ ซึ่งการมอบหมายนี้อาจอยู่ท่บี ุคคลเดียว
หรือเป็ นกลุม่ บุคคลก็ได้
5.4 การมีส่วนร่ วมและการให้ คาปรึ กษาของผู้ปฏิ บัติงาน (Consultation and participation of
workers) การมีส่ว นร่ วมเป็ นกระบวนการความร่ว มมือเพื่อที่จะมีส่วนร่ว มในกระบวนการตัดสินใจในการวัด
ประสิทธิภาพของ การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการเปลีย่ นแปลงที่จะเกิดขึ้น และกระบวนการ
ให้คาปรึกษา หมายถึง การสือ่ สารแบบสองทิศทางทีเ่ กี่ยวกับการเจรจาและการแลกเปลีย่ น การปรึกษาจะขึ้นอยู่กบั
กระบวนการทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดเตรียมข้อมูลที่จาเป็ นสาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานและผูท้ ่เี ป็ นตัวแทนผูป้ ฏิบตั ิงาน การให้
ข้อมูลข้อเสนอแนะที่ได้รบั ก่อนที่จะตัดสินใจดาเนินการใด ๆ การให้คาปรึกษาและการมีส่วนร่วมของผูป้ ฏิบตั ิงาน
และตัวแทนผูป้ ฏิบตั ิงาน เป็ นปัจจัยสาคัญในการที่จะประสบความสาเร็จใน ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย และควรได้รบั การส่งเสริมผ่านกระบวนการทีอ่ งค์กรกาหนด
6. การวางแผน (Planning)
การวางแผนเป็ นกระบวนการที่ดาเนิ นอย่างต่ อเนื่ อง ตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อพิจารณา
กาหนดความเสีย่ งและโอกาสทัง้ สาหรับผูป้ ฏิบตั งิ านและ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งผลที่
ไม่พึง ประสงค์อ าจรวมถึง การบาดเจ็บจากการทางานและ/หรือสุ ขภาพไม่ดี การไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดทาง
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กฎหมายและข้อ ก าหนดอื่ น ๆ หรื อ ความเสีย หายต่ อ ชื่ อ เสีย งขององค์ก ร โดยที่ก ารวางแผนจะพิจ ารณา
ความสัมพันธ์และปฏิสมั พันธ์ระหว่างกิจกรรมทีต่ อ้ งดาเนินการและความต้องการของระบบการจัดการโดยรวม
6.1 การปฏิ บัติการเพื่อดาเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส (Actions to address risks and
opportunities)
6.1.1 เมือ่ มีการวางแผนสาหรับ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย องค์กร
ต้องคานึงถึงประเด็นที่อา้ งอิงในข้อ 4.1 (บริบท) ข้อกาหนดที่อา้ งอิงในข้อ 4.2 (ผูม้ ีส่วนได้เสีย) และข้อ 4.3
(ขอบข่ายของ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) และพิจารณาความเสี่ยงและโอกาส ที่จาเป็ นที่
ต้องดาเนินการ เพื่อประกันว่า ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สามารถบรรลุผลลัพธ์ท่ตี งั้ ใจไว้
(Intended Outcomes) ป้ องกันหรือลดผลกระทบทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ และบรรลุการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
6.1.2 การชีบ้ ่ งอันตรายและประเมินความเสี่ยงและโอกาส (Hazard identification
and assessment of risks and opportunities) ถือเป็ นหัวข้อที่สาคัญในการจัดทา ระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ซึง่ ประกอบด้วย หัวข้อของการชี้บง่ อันตราย การประเมินความเสีย่ ง ด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย/ความเสีย่ งอื่น ๆ ของ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึง การประเมิน
โอกาส ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และโอกาสอื่น ๆ
6.1.2.1 การชีบ้ ่ งอันตราย (Hazard identification)การชี้บง่ ความเป็ นอันตรายช่วย
ให้องค์กรทราบและเข้าใจถึงอันตรายทีเ่ กิดขึ้นในสถานที่ทางานและผูป้ ฏิบตั งิ าน เพือ่ นามาประเมินลาดับ
ความสาคัญและลดอันตรายหรือลดความเสีย่ ง
6.1.2.2 การประเมิ นความเสี่ ย งด้ านอาชี วอนามัย และความปลอดภัย และ
ความเสี่ยงอื่น ๆ ของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Assessment of OH & S risks and
other risks to the OH & S management system) ประเมินความเสี่ยงด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จากการชี้บง่ อันตรายโดยพิจารณาถึงประสิทธิผลของมาตรการควบคุมที่มอี ยู่ในปัจจุบนั กาหนดและประเมินความ
เสีย่ งอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดทา การนาไปปฏิบตั ิ การดาเนินการ และการรักษาไว้ซง่ึ ระบบการจัดการอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย
6.1.2.3 การประเมินโอกาสด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และโอกาส
อื่ น ๆ (Assessment of OH & S opportunities and other opportunities for the OH&S management
system) กระบวนการประเมินควรพิจารณาโอกาสทีก่ าหนดประโยชน์และศักยภาพในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6.1.3 การกาหนดข้ อกาหนดกฎหมายและข้ อกาหนดอื่ น ๆ (Determination of legal
requirements and other requirements) องค์กรต้องสรุปรวบรวมกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับ
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อันตราย ความเสีย่ ง ทีม่ ใี นองค์กร ซึง่ อาจอยู่ในรูปแบบของทะเบียนกฎหมายที่สรุปสาระสาคัญซึง่ ต้องมีการปฏิบตั ิ
ตาม รวมทัง้ กาหนดความถีแ่ ละวิธกี ารในการตรวจสอบความเป็ นปัจจุบนั ของกฎหมายและข้อกาหนดอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ให้มคี วามทันสมัยอยู่เสมอ สิง่ ทีส่ าคัญคือ ต้องนากฎหมายไปปฏิบตั ิตามอย่างครบถ้วน โดยทีอ่ งค์กร
ต้องประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายตามข้อกาหนดที่ 9.1.3
6.1.4 แผนปฏิ บัติการ (Planning action) แผนปฏิบตั กิ ารควรได้รบั การบริหารจัดการผ่าน
ระบบการจัดการของ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และอาจรวมถึงกระบวนการทางธุรกิจอื่น ๆ เช่น การจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม คุณภาพ ความต่อเนื่องทางธุ รกิจ ความเสี่ยงทางการเงิน หรือทรัพยากรมนุ ษย์ การดาเนินการ
ตามมาตรการทีค่ าดว่า จะบรรลุผลตามทีต่ อ้ งการในระบบการจัดการของอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็ นต้น
เมื่อมีการประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแล้ว จาเป็ นต้องมีการควบคุม กิจกรรมการ
วางแผนจะเป็ นตัวกาหนดวิธใี นการดาเนินงาน
6.2 วัตถุประสงค์ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการวางแผนเพื่อทาให้ บรรลุ
(OH & S objectives and planning to achieve them)
6.2.1 วัตถุประสงค์ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH & S objectives)องค์กร
ต้องจัดทาวัตถุประสงค์ เพือ่ รักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพของอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วัตถุประสงค์ควร
เชื่อมโยงกับความเสี่ยงและโอกาสและเกณฑ์การปฏิบตั ิงานที่องค์กรได้ระบุไว้ว่า จาเป็ นสาหรับการบรรลุผลตามที่
คาดหวังของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งวัตถุประสงค์สามารถนามารวมกับวัตถุประสงค์
ด้านอื่น ๆ ของธุ รกิจได้ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สามารถตัง้ ค่าเพื่อปรับปรุงประสิท ธิภาพโดยรวมของระบบการ
จัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น เพื่อลดการสัมผัสกับเสียงรบกวน ลดการเกิดอุบตั ิเหตุใน
องค์กร ลดอัตราการเกิดโรคจากการทางาน การวัดวัตถุประสงค์ดา้ นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจเป็ นเชิง
คุณภาพหรือเชิงปริมาณ มาตรการเชิงคุณภาพอาจเป็ นข้อมูลใกล้เคียง เช่น จากการสารวจการสัมภาษณ์และ
ข้อสังเกต องค์กรไม่จาเป็ นต้องกาหนดวัตถุประสงค์ดา้ นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาหรับแต่ละความเสี่ยง
และโอกาสที่กาหนด หรือระบุไว้ อาจควบคุมความเสี่ยงได้โดยวิธีการจัดทาเป็ นเอกสารเพื่อควบคุมการปฏิบตั ิงาน
ให้เกิดความปลอดภัยและมีการฝึ กอบรมพนักงานให้ทราบขัน้ ตอนที่กาหนดไว้
6.2.2 การวางแผนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Planning to achieve OH & S objectives) องค์กรสามารถวางแผนเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์โดยรวมหรือ
แยกกันได้ โดยแผนต้องมีการกาหนดวิธีการให้ชดั เจน กาหนดผูร้ บั ผิดชอบ ระยะเวลาแล้วเสร็จ วิธกี ารประเมินผล
รวมทัง้ ต้องมีการจัดเตรียมทรัพยากรทีจ่ าเป็ นในการบรรลุซง่ึ วัตถุประสงค์ เช่น งบประมาณในการดาเนินงาน
บุคลากร เครื่องจักร อุปกรณ์ โครงสร้างพื้นฐาน เป็ นต้น
7. การสนับสนุน (Support)
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7.1 ทรั พยากร (Resources) ทรั พยากรที่จาเป็ น ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ รวมทัง้ โครงสร้าง
พื้นฐาน ประกอบด้วยอาคารสิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์สาธารณู ปโภค เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการสื่อสาร
ระบบการควบคุมเหตุฉุกเฉิน ทีจ่ าเป็ นเพือ่ การปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับกฎหมาย หรือเพื่อสร้างความปลอดภัยในการ
ทางานให้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ าน ทางผูบ้ ริหารต้องพิจารณาจัดเตรียมทรัพยากรดังกล่าวให้เพียงพอ
7.2 ความสามารถ (Competence) ความสามารถของผูป้ ฏิบตั ิงานควรรวมถึงความรูแ้ ละทักษะที่จาเป็ น
ทีไ่ ด้จากการศึกษา การฝึ กอบรม หรือประสบการณ์ เพือ่ ให้เหมาะสมกับความเสีย่ งที่เกี่ยวข้องกับการทางาน ในการ
พิจารณาความสามารถสาหรับแต่ละบทบาทองค์กรควรคานึงถึงสิ่งต่าง ๆ เช่น กฎหมาย ความสามารถส่วนบุคคล
ทักษะด้านภาษา เป็ นต้น การฝึ กอบรมตามกฎหมายเป็ นสิง่ จาเป็ น และสาคัญในการให้ผูป้ ฏิบตั งิ านมีความ
สามารถ เช่น การฝึ กอบรมดับเพลิงเบื้องต้น อบรมการปฏิบตั ิงานในสถานที่ อบั อากาศ อบรมผูค้ วบคุมหม้อไอนา้
อบรมผูป้ ฏิบตั งิ านในการทางานกับสารเคมี เป็ นต้น ส่วนการฝึ กอบรมที่จาเป็ นในการทาระบบการจัดการอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยให้กบั คณะทางาน เช่น หลักสูตรข้อกาหนด ISO 45001 หลักสูตรกฎหมายอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย หลักสูตรการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง หลักสูตรการตรวจติดตามภายใน ISO
45001 เป็ นต้น
ผูป้ ฏิบตั งิ านควรมีขดี ความสามารถทีจ่ าเป็ นเพือ่ เอาตัวเองออกจากสถานการณ์อนั ตรายทีใ่ กล้เข้ามาและ
ร้ายแรง เพือ่ จุดประสงค์น้ ีเป็ นสิ่งสาคัญทีผ่ ูป้ ฏิบตั งิ านจะได้รบั การฝึ กอบรมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับ อันตรายและ
ความเสีย่ งที่เกี่ยวข้องกับงาน
7.3 ความตระหนัก (Awareness) ผูร้ บั เหมาและผูม้ าเยือน ตลอดจนผูป้ ฏิบตั ิงาน (โดยเฉพาะคนงาน
ชัว่ คราว) ควรตระหนักถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ได้รบั ซึ่งองค์กรควรมีกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อสร้างให้ผูป้ ฏิบตั ิงานเกิดความตระหนัก ซึ่งอาจรวมถึงการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การฝึ กอบรม หรือ
โครงการด้านความปลอดภัยอื่น ๆ
7.4 การสื่ อสาร (Communication)กระบวนการสื่อสารภายในและภายนอกที่จดั ตัง้ ขึ้นโดยองค์กรควร
มีทงั้ การรวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นในการสื่อสาร ปรับปรุงให้ทนั สมัยและเผยแพร่ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องให้เป็ นที่เข้าใจของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานและผูม้ ีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทัง้ หมดได้รบั ทราบ โดยข้อมูลที่จาเป็ นต้องมีการสื่ อสารภายในตามที่
ข้อกาหนดระบุไว้ เช่น นโยบาย หน้าที่ความรับผิดชอบ กฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์และ
เป้ าหมาย ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การเตรียมพร้อมและตอบสนองในกรณีฉุกเฉิน ผลการตรวจวัด
สภาพแวดล้อม ผลการสอบสวนอุบตั ิเหตุ และผลการประชุมทบทวนฝ่ ายบริหาร เป็ นต้น ส่วนการสื่อสารภายนอก
รวมถึงการส่งรายงานตามกฎหมาย การสื่อสารกฎระเบียบด้านความปลอดภัยให้ผูร้ บั เหมา ผูร้ บั จ้างช่วงได้ทราบ
และปฏิบตั ติ าม
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7.5 เอกสารสารสนเทศ (Documented information)เอกสารสารสนเทศคือ การควบคุมเอกสารและ
การควบคุมบันทึกในระบบการจัด การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีวตั ถุประสงค์เพื่อป้ องกันการใช้ขอ้ มูล
เอกสารที่ลา้ สมัย รวมถึงการจัดเก็บบันทึกเพื่ออ้างอิงผลในการดาเนินงาน ซึ่งระยะเวลาในการจัดเก็บบันทึกให้
จัดเก็บตามที่กฎหมายกาหนด หรือองค์กรกาหนดตามความเหมาะสม เช่น บันทึกผลการประชุมคณะกรรมการ
ความปลอดภัย กฎหมายกาหนดให้เก็บไว้อา้ งอิง 2 ปี บันทึกผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง กฎหมาย
กาหนดให้เก็บไว้ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี นับตัง้ แต่วนั สิ้นสุดการจ้างแต่ละราย เป็ นต้น ตัวอย่างข้อมูลที่เป็ นความลับ
รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการแพทย์ เช่น ผลการตรวจสุขภาพ เป็ นต้น
8. การดาเนินการ (Operation)
8.1 การวางแผนและการควบคุมการดาเนินการ (Operational planning and control)
8.1.1 ทั่วไป (General) การวางแผนและการควบคุมการดาเนินงานจาเป็ นต้องมีการจัดตัง้ และ
ดาเนินการตามความจาเป็ นเพื่อส่งเสริมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ลดความเป็ นอันตราย หรือเพื่อลด
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยให้อยู่ในระดับที่ตา่ ที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ในพื้นที่ปฏิบตั ิงานและ
กิจกรรมต่าง ๆ
ตัวอย่างของการควบคุมการดาเนินงาน คือ
ก) การจัดทาเอกสารกาหนดขัน้ ตอนและระบบในการทางาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย เช่น ขัน้ ตอนการ
ทางานกับสารเคมีอย่างปลอดภัย หลักเกณฑ์การใช้อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ความปลอดภัย
ในการทางานกับไฟฟ้ า ความปลอดภัยในการขับรถยก การขออนุญาตทางานทีม่ คี วามเสี่ยง เป็ นต้น
ข) สร้างความมันใจว่
่ า ความสามารถของผูป้ ฏิบตั งิ าน เป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้
ค) ดาเนินการจัดทาการบารุงรักษาและการตรวจสอบเชิงป้ องกันหรือคาดการณ์ลว่ งหน้า ของเครื่องจักร
อุปกรณ์
ง) ข้อกาหนดสาหรับการจัดหาสินค้าและบริการทีส่ ่งผลกระทบต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้
เป็ นไปตามกฎหมายหรือข้อกาหนดอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
การจัดซื้อสารเคมี เป็ นต้น
จ) การควบคุมด้านวิศวกรรมและการบริหาร
ฉ) ปรับการทางาน ให้เหมาะสมกับผูป้ ฏิบตั งิ าน ตัวอย่างเช่น การออกแบบสถานทีท่ างานใหม่และอุปกรณ์
ใหม่ ๆ โดยใช้วธิ กี ารตามหลักการยศาสตร์
8.1.2 การก าจั ด อั น ตรายและลดความเสี่ ย งด้ า นอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย
(Eliminating hazards and reducing OH & S risks) ลาดับชัน้ ของการควบคุมมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แนวทางที่
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เป็ นระบบ เพื่อ ลดอันตรายและลดหรือควบคุ มความเสี่ยงด้า นสุ ขภาพและความปลอดภัย โดยการควบคุ ม
เพื่อที่จะลดความเสี่ยงของ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้อยู่ในระดับที่ตา่ ที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ ตัวอย่าง
ต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงมาตรการทีส่ ามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้ในแต่ละระดับ
ก) การกาจัดอันตราย: หลีกเลีย่ งความเสีย่ ง เช่น ใช้แนวทางการยศาสตร์ในการวางแผนสถานที่
ทางานใหม่ แยกการจราจรระหว่างคนเดินเท้าและยานพาหนะใช้คนละเส้นทาง เป็ นต้น
ข) แทนที:่ แทนทีด่ ว้ ยสิง่ ทีไ่ ม่เป็ นอันตรายหรืออันตรายน้อยกว่า เช่น การเปลีย่ นสีจากการใช้ตวั ทา
ละลายเป็ นการใช้สนี า้ เป็ นต้น
ค) การควบคุมเชิงวิศวกรรม: ใช้มาตรการป้ องกันโดยรวม เช่น การใช้การ์ดของเครื่องจักร ระบบ
ระบายอากาศ การจัดการทางกล ลดเสียงรบกวน ป้ องกันการตกจากทีส่ ูงโดยใช้ราวกันตก เป็ นต้น
ง) การควบคุมเชิงการบริหาร: การให้คาแนะนาทีเ่ หมาะสมกับคนงาน เช่น กระบวนการควบคุม
การเข้า-ออกในสถานทีอ่ นั ตราย การตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยเป็ นระยะ การประสานงานด้านความ
ปลอดภัยกับผูร้ บั เหมาช่วง ระบบใบอนุญาตขับขีร่ ถ การเปลีย่ นรูปแบบการทางาน เช่น การเปลีย่ นแปลง
ระยะเวลาในการทางาน การเข้ากะ เป็ นต้น การแนะนาโปรแกรมการเฝ้ าระวังด้านสุขภาพ หรือทางการแพทย์
สาหรับผูป้ ฏิบตั งิ านทีท่ างานในจุดมีความเสีย่ ง (เช่น ทางานในจุดทีม่ เี สียงดัง งานทีม่ กี ารสัน่ สะเทือน งานกับ
สารเคมีอนั ตราย เป็ นต้น)
จ) อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE): จัดหา PPE ทีเ่ หมาะสมรวมทัง้ เสื้อผ้าและ
คาแนะนาในการใช้และการบารุงรักษาอุปกรณ์ PPE เช่น รองเท้านิรภัย แว่นตานิรภัย อุปกรณ์ป้องกันการได้ยนิ
ถุงมือ เป็ นต้น
8.1.3 การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Management of change)วัตถุประสงค์ของการจัดการ
กระบวนการเปลีย่ นแปลงคือ การส่งเสริมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางานโดยการลดความเสี่ยง
ที่จะเกิดขึ้นใหม่ และความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทางานอันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เช่น เทคโนโลยี อุปกรณ์ สถานที่ปฏิบตั ิงานและขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน ข้อกาหนดในการ
ออกแบบ วัตถุดิบ การเปลี่ยนแปลงพนักงาน และมาตรฐานหรือข้อบังคับ เป็ นต้น องค์กรสามารถใช้วิธีการที่
เหมาะสม เช่น การทบทวนการออกแบบเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และโอกาส
ของ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ้น เป็ นต้น
8.1.4 การจัดซื ้อจัดจ้ าง (Procurement)องค์กรต้องมีการควบคุมกระบวนการในการรับบริการจาก
ภายนอก ในกรณี ท่มี ีการใช้บริการ เพื่อให้บรรลุผลตามที่ตอ้ งการของระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย สิ่งสาคัญคือ ต้องพิจารณาว่า การจ้างในบริบทนี้เกี่ยวข้องเฉพาะกระบวนการที่จาเป็ นสาหรับระบบการ
จัดการของอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไม่ใช่กระบวนการทางธุรกิจอื่น ๆ ในองค์กร เช่น การจ้างผูร้ บั เหมาให้
เข้ามาซ่อม บารุงรักษาเครื่องจักรในบริเวณที่อบั อากาศขององค์กร เป็ นต้น กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสามารถใช้
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เพื่อกาหนด ประเมินและกาจัดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและลดความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ วัตถุอนั ตราย อุปกรณ์หรื อบริการก่อนที่จะตัดสินใจนามาใช้ในสถานที่ทางาน
องค์กรสามารถควบคุมการทางานของผูร้ บั เหมาผ่านการใช้สญั ญาที่กาหนดความรับผิดชอบของคู่กรณีอย่างชัดเจน
องค์กรสามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพือ่ สร้างความมันใจว่
่ า ผลการปฏิบตั ิงานด้านความปลอดภัยของผูร้ บั เหมาในที่
ทางานอยู่ในเกณฑ์ทก่ี าหนด โดยอาจใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกและประเมินผลงานของผูร้ บั เหมา การฝึ กอบรมด้าน
ความปลอดภัย
เมือ่ ประสานงานกับผูร้ บั เหมา องค์กรควรให้ความสาคัญกับการรายงานถึงอันตราย การควบคุมการ
เข้าถึง พื้นที่อ นั ตรายของคนงานและขัน้ ตอนปฏิบตั ิตามในกรณี ฉุกเฉิ น องค์ก รสามารถระบุวิธีท่ีผู ร้ บั เหมาจะ
ประสานงานกับองค์กรเอง เช่น การควบคุมการเข้าพื้นที่ การขออนุญาตทางานในสถานทีอ่ บั อากาศ เป็ นต้น
8.2 การเตรี ยมพร้ อมและตอบสนองต่ อภาวะฉุ กเฉิ น (Emergency preparedness and response)
องค์กรต้องมีการพิจารณาความเสีย่ งว่า มีโอกาสเกิดเหตุฉุกเฉินในองค์กรในกรณีใดบ้าง จากนัน้ ทาแผนฉุกเฉิน ซึ่ง
แผนการเตรียมพร้อมและตอบสนองในกรณีฉุกเฉินอาจรวมถึงภัยธรรมชาติและเหตุการณ์ท่เี กิดจากความบกพร่อง
ความประมาทของผูป้ ฏิบตั ิงานที่อาจเกิดขึ้นภายในและนอกเวลาทางานตามปกติ เช่น เหตุเพลิงไหม้ สารเคมีหก
รัว่ ไหล ก๊าซรัว่ หม้อไอนา้ ระเบิด รังสีรวั ่ ไหล แผ่นดินไหว นา้ ท่วม เป็ นต้นโดยแนวทางการปฏิบตั ิของแผนฉุกเฉิน
ควรครอบคลุมถึง โครงสร้างหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูท้ ่เี กี่ยวข้องในกรณีท่เี กิดเหตุฉุกเฉิน รายละเอียดการ
ดาเนินการตอบโต้เหตุฉุกเฉินขึ้นอยู่กบั ประเภทของสถานการณ์ท่ีเกิ ดขึ้น และระดับความรุนแรงที่ต่างกัน โดย
กาหนดอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงทีค่ าดว่า น่าจะเกิดขึ้น รวมถึงการฟื้ นฟูวกิ ฤตภายหลังเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อแก้ไข
สถานการณ์ให้กลับเป็ นปกติ สามารถปฏิบตั ิงานได้ในเวลาอันรวดเร็ว การจัดเตรียมอุปกรณ์ท่จี าเป็ นให้เพียงพอ
และการบารุงรักษาให้พร้อมใช้งานตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดถือเป็ นเรื่องที่สาคัญที่ควรคานึงถึง องค์กรต้อง
มีการฝึ กซ้อมโดยจาลองสถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นจริง เพื่อนาไปสู่การปรับปรุง ทบทวนแผนฉุ กเฉิ นให้มีความ
เหมาะสมกับองค์กรมากยิ่งขึ้น โดยการฝึ กซ้อมนี้ตอ้ งได้รบั ความร่วมมือจากทุ กฝ่ ายทัง้ พนักงาน ผูร้ บั เหมา และ
ต้องมีการจัดเก็บเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับเหตุฉุกเฉินเป็ นหลักฐาน
9. การประเมินสมรรถนะ (Performance Evaluation)
9.1 การเฝ้ าระวัง ตรวจวัด วิ เคราะห์ และประเมิ นสมรรถนะ (Monitoring, measurement,
analysis and performance evaluation)เพื่อให้บรรลุผลตามที่คาดหวังไว้ในระบบการจัดการของอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ควรมีการเฝ้ าระวัง ตรวจวัดและวิเคราะห์กระบวนการต่าง ๆ ตัวอย่างของการเฝ้ าระวังและ
ตรวจวัด เช่น เก็บข้อมูลการร้องเรียนด้านอาชีวอนามัย การเฝ้ าระวังด้านสุขภาพของผูป้ ฏิบตั ิงาน แนวโน้มของสถิ ติ
การบาดเจ็บ เจ็บป่ วยในการทางาน การตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทางาน (เช่น การตรวจวัดแสง เสียง ความ
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ร้อน ไอระเหยสารเคมีในที่ปฏิบตั ิงาน เป็ นต้น) ประสิทธิภาพของการควบคุมการปฏิบตั ิงาน ความก้าวหน้าของ
วัตถุประสงค์ท่กี าหนดไว้ การติดตามการปฏิบตั ิตามกฎหมายรวมถึงข้อกาหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น โดย
ต้องกาหนดเกณฑ์ท่จี ะใช้ในการประเมินผล ตัวอย่างเช่น การเปรียบเทียบสถิติอุบตั ิการณ์ เกณฑ์ควรคานึงถึง
ความถี่ ประเภท ความรุนแรง จานวนครัง้ ทีเ่ กิด หรือเกณฑ์ของการแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น อาจเป็ นร้อยละของ
การแก้ไขทีเ่ สร็จสิ้นภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
- การเฝ้ าติดตามสามารถทาได้หลายวิธกี ารทัง้ การตรวจสอบตามระยะเวลา การเฝ้ าสังเกตการณ์ เพือ่ ดู
ประสิทธิภาพของการดาเนินการตามที่ตอ้ งการ ซึง่ การเฝ้ าติดตามนี้สามารถใช้กบั ระบบการจัดการอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย เพือ่ ประมวลผลหรือควบคุมตามทีก่ าหนดไว้
- การตรวจวัดโดยทัว่ ไปเกี่ยวข้องกับตัวเลข เป็ นพื้นฐานสาหรับข้อมูลเชิงปริมาณและโดยทัว่ ไปเกี่ยวข้องกับ
การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมความปลอดภัยและการเฝ้ าระวังด้านสุขภาพ ตัวอย่างเช่น การใช้
อุปกรณ์ทไ่ี ด้รบั การสอบเทียบหรือผ่านการตรวจสอบเพือ่ วัดการสัมผัสกับสารเคมีอนั ตรายของ
ผูป้ ฏิบตั งิ าน วัดเสียงทีผ่ ูป้ ฏิบตั ิสมั ผัสในระยะเวลาทางาน
- การวิเคราะห์เป็ นกระบวนการในการตรวจสอบข้อมูลเพือ่ อธิบายความสัมพันธ์ของรูปแบบและแนวโน้ม
อาจหมายถึง การใช้ขอ้ มูลทางสถิตริ วมทัง้ ข้อมูลจากองค์กรอื่น ๆ ทีค่ ล้ายคลึงกัน เพือ่ ช่วยดึงข้อสรุปจาก
ข้อมูล กระบวนการนี้มกั เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการตรวจวัด
- การประเมินสมรรถนะหรือการประเมินผลการปฏิบตั งิ านเป็ นกิจกรรมทีด่ าเนินการเพือ่ พิจารณาความ
เหมาะสมความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้ของ
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
9.2 การตรวจประเมินภายใน (Internal audit) องค์กรต้องดาเนินการตรวจประเมินภายในตามรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด ภายในขอบเขตที่ขอการรับรองระบบ โดยต้องระบุเกณฑ์การตรวจและขอบข่ายการตรวจให้
ชัดเจน ผูต้ รวจประเมินต้องมีความสามารถ (อาจดูจากผลการฝึ กอบรมหรือประสบการณ์ในการตรวจ) และเป็ น
อิสระจากกิจกรรมที่จะทาการตรวจประเมิน ผลการตรวจต้องถูกรายงานไปให้ผูจ้ ดั การ ผูป้ ฏิบตั ิงาน และผู ท้ ่ี
เกี่ยวข้องได้รบั ทราบ ผลการตรวจประเมินต้องจัดทาเป็ นเอกสาร และนาผลการตรวจเข้าสู่ท่ปี ระชุมทบทวนฝ่ าย
บริหารตามข้อกาหนดที่ 9.3
9.3 การทบทวนฝ่ ายบริ หาร (Management review) องค์กรต้องรายงานผลการดาเนินการด้านอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยให้ทมี ฝ่ ายบริหารรับทราบ โดยผ่านทางการประชุมทบทวนฝ่ ายบริหาร ตามช่วงระยะเวลา
ทีอ่ งค์กรกาหนด ซึง่ หัวข้อการประชุมตามทีข่ อ้ กาหนดระบุไว้ขา้ งต้น ผลการตัดสินใจหรือประเด็นต่าง ๆ ที่ผูบ้ ริหาร
มีขอ้ แนะนาให้ดาเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ต้องมีการนาไปปฏิบตั ิและติดตามผล
รายงานการประชุมต้องจัดทาเป็ นเอกสาร และต้องสือ่ สารผลการประชุมนี้ให้ผูท้ เ่ี กี่ยวข้องทราบ
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10. การปรับปรุ ง (Improvement)
10.1 ทั่วไป (General) องค์กรควรพิจารณาผลจากการวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบตั งิ านของอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย การประเมินการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ การตรวจสอบภายในและการทบทวนการ
จัดการเมือ่ ดาเนินการปรับปรุง ตัวอย่างของการปรับปรุง ได้แก่ การปฏิบตั กิ ารแก้ไขปัญหา การปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง การเปลีย่ นแปลงที่โดดเด่นนวัตกรรมและการจัดโครงสร้างองค์กรใหม่
10.2 อุ บั ติ ก ารณ์ ความไม่ เ ป็ นไปตามข้ อ ก าหนดและการปฏิ บั ติ ก ารแก้ ไ ข (Incident,
nonconformity and corrective action)กระบวนการสาหรับการสอบสวนอุบตั ิการณ์และการแก้ไขข้อบกพร่อง
อาจแยกหรือรวมกันเป็ นกระบวนการเดียวขึ้นอยู่กบั ความต้องการขององค์กร ตัวอย่างของเหตุการณ์ความไม่
สอดคล้องและการดาเนินการแก้ไขอาจรวมถึง
ก) อุบตั ิการณ์: การเกิดเหตุการณ์เกือบเกิดอุบตั ิเหตุ การได้รบั อุบตั ิ เหตุ บาดเจ็บ การเกิดโรคจาก
การทางาน สูญเสียการได้ยนิ ความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างหรือยานพาหนะ ที่ซ่งึ นาไปสู่ความเสี่ยงด้าน อาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย
ข) ความไม่เป็ นไปตามข้อกาหนด (nonconformities): อุปกรณ์ป้องกันไม่ทางานอย่างถูกต้อง
เหมาะสม การไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดทางกฎหมายและข้อกาหนดอื่น ๆ หรือขัน้ ตอนทีก่ าหนดไว้ไม่ได้ปฏิบตั ิตาม
ค) การดาเนินการแก้ไข: (ตามที่ระบุไว้ในลาดับชัน้ ของการควบคุมดู 8.1.2) การกาจัดอันตราย
การทดแทนวัสดุทไ่ี ม่ปลอดภัยด้วยวัสดุทป่ี ลอดภัยกว่า การออกแบบหรือการดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องมือให้มี
ความปลอดภัย การจัดทาคู่มอื การปฏิบตั ิงานเพื่อความปลอดภัย หรือการใช้อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่วน
บุคคล
การวิเคราะห์สาเหตุหลัก หมายถึง การสารวจปัจจัยที่เป็ นไปได้ทงั้ หมดที่เกี่ยวข้องกับอุบตั ิการณ์หรือ
ความไม่เป็ นไปตามข้อกาหนด โดยการถามว่า เกิดอะไรขึ้นอย่างไรและเหตุใดจึงเกิดขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลสาหรับสิ่งที่
สามารถทาได้เพือ่ ป้ องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ข้นึ ซา้ อีก
เมือ่ พิจารณาสาเหตุของอุบตั ิการณ์หรือสิ่งที่ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนด องค์กรควรใช้วธิ ีการที่เหมาะสมกับ
ลักษณะของอุบตั ิการณ์หรือความไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดที่ไ ด้รบั การวิเคราะห์ การวิเคราะห์น้ ีสามารถระบุถึง
ความล้มเหลวของระบบต่าง ๆ รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารที่ไม่มปี ระสิทธิภาพ ความสามารถ
ความเมือ่ ยล้าของผูป้ ฏิบตั งิ าน อุปกรณ์หรือขัน้ ตอนในการทางานต่าง ๆ ทีไ่ ม่เหมาะสม
10.3 การปรั บปรุ งอย่ างต่ อเนื่ อง (Continual improvement)หลักในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องควร
เป็ นนโยบายหลักขององค์กร โดยที่สามารถบรรลุได้ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ เป้ าหมายที่กาหนดไว้ ตัวอย่าง
ของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เช่น ข้อเสนอแนะ คาแนะนาต่าง ๆ จากผูม้ สี ่วนได้เสีย ความรูแ้ ละความเข้าใจเรื่อง
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใหม่ ๆ มีแนวปฏิบตั ิท่ดี ี ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ บรรลุผลการดาเนินงานที่ดีข้ นึ ด้วย
ทรัพยากรทีน่ อ้ ยลง เป็ นต้น

กิจกรรม 15.1.3

มาตรฐานการจัดการอาชี วอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001: 2018 ประกอบด้วย
อะไรบ้าง
แนวตอบกิจกรรม 15.1.3

1. ขอบเขต
2. เอกสารอ้างอิง
3. คาจากัดความ
4. บริ บทองค์กร
5. ความเป็ นผูน้ าและการมีส่วนร่ วมของผูป้ ฏิบตั ิงาน
6. การวางแผน
7. การสนันสนุน
8. การดาเนินการ
9. การประเมินสมรรถนะ
10. การปรับปรุ ง
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เรื่องที่ 15.1.4
แนวทางการจัดทาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาหรับองค์กรที่มคี วามสนใจจะดาเนินการจัดทาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนัน้
ขัน้ ตอนแนวทางในการจัดทาสามารถดาเนินตามขัน้ ตอนใน 4 ระยะด้วยกันคือ 1) การวางแผน 2) การจัดทา
เอกสาร 3) การตรวจสอบ และ 4) การตรวจประเมินโดยผูใ้ ห้การรับรอง ดังมีรายละเอียด ดังแสดงในภาพที่ 15.2
ขัน้ ตอนที่ 1 การวางแผน (Planning)
- ความมุง่ มันของผู
่
บ้ ริหาร
- จัดตัง้ คณะทางานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และคณะกรรมการความปลอดภัย
- ทบทวนสถานะเริ่มต้น
- จัดทาและอนุมตั แิ ผนการดาเนินงาน

ขัน้ ตอนที่ 2 การจัดทาเอกสารและนาไปปฏิบตั ิ (Documentation and Implementation)
- ฝึ กอบรม
- พิจารณาบริบทองค์กร
- พิจารณาความต้องการและความคาดหวังของผูม้ สี ่วนได้เสีย
- ประเมินความเสีย่ งด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยรวมถึงความเสี่ยงอื่น ๆ
- พิจารณาโอกาสด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและโอกาสอื่น ๆ
- จัดตัง้ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย
- รวบรวมและจัดทาทะเบียนกฎหมาย
- จัดทาเอกสารและนาไปปฏิบตั ิ
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ขัน้ ตอนที่ 3 การตรวจสอบ (Checking)
- แต่งตัง้ ผูต้ รวจประเมินภายใน
- ดาเนินการตรวจประเมินภายใน
- ดาเนินการแก้ไขปัญหา
- ประชุมทบทวนฝ่ ายบริหาร

ขัน้ ตอนที่ 4 การตรวจประเมิน (Assessment)
- คัดเลือกผูต้ รวจประเมินเพือ่ ให้การรับรอง (Certification Body)
- ตรวจประเมินโดยผูใ้ ห้การรับรอง
- ดาเนินการแก้ไขปัญหา (หากมี)
- ได้รบั การรับรอง
ภาพที่ 15.2 แนวทางการจัดทาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ในการจัดทาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนัน้ สิง่ สาคัญคือ ผูบ้ ริหารต้องมุง่ มันและมี
่
นโยบายในการจัดทา จึงจะทาให้สามารถดาเนินการได้ซง่ึ อยู่ในขัน้ ตอนที่ 1 ของการวางแผน

กิจกรรม 15.1.4

แนวทางการจัดทาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีก่ขี นั้ ตอนอะไรบ้าง
แนวตอบกิจกรรม 15.1.4

มี 4 ขัน้ ตอนคือ
1) การวางแผน
2) การจัดทาเอกสาร
3) การตรวจสอบ
4) การตรวจประเมินโดยผูใ้ ห้การรับรอง
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ตอนที่ 15.2
ระบบการจัดการสิ่ งแวดล้ อม
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 15.2 แล ้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่ อง
15.2.1 ความเป็ นมา วัตถุประสงค์และความสาคัญ ของระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม
15.2.2 คานิยามทีเ่ กี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม
15.2.3 องค์ประกอบของระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม
15.2.4 แนวทางการจัดทาระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม

แนวคิด
1. มาตรฐานการจัดการสิง่ แวดล้อม ISO 14001 ประกาศอย่างเป็ นทางการฉบับแรกเมือ่ ปี 1996 โดยใช้
แนวทางจากมาตรฐานของประเทศอังกฤษ BS 7750 เป็ นต้นแบบ จากนัน้ มีประกาศมาตรฐานฉบับที่
สองออกมาในปี 2004 และล่าสุดได้มกี ารปรับปรุงเพื่อให้เป็ นแนวทางเดียวกันกับมาตรฐานสากลอื่น
ๆ ซึง่ ประกาศใช้ในปี 2015 วัตถุประสงค์ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะบรรลุผลลัพธ์ท่ี
ต้องการ 3 ประการคือ ปรับปรุงสมรรถนะด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง การปฏิบตั ิตาม
พันธกรณี กฎหมายและข้อกาหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการบรรลุถงึ วัตถุประสงค์ดา้ นสิ่งแวดล้อม
ซึ่งการนาระบบไปปฏิบตั ิจะช่วยให้องค์กรลดต้นทุน ลดภาระค่าใช้จ่าย เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ทางการค้า ส่งเสริมภาพลักษณ์ทด่ี ขี ององค์กร และช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการควบคุมปัญหาด้าน
สิง่ แวดล้อม

15-34 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม

2. คานิยามที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้มกี ารกาหนดไว้ เพื่อเป็ นการอธิบายให้ผูน้ า
ระบบไปปฏิบตั เิ ข้าใจความหมายไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างถูกต้อง
3. ISO 14001: 2015 เป็ นมาตรฐานสากลว่าด้วยเรื่องระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม โดยมีองค์ประกอบ
โครงสร้างข้อกาหนดตามแนวคิดของเดมมิง ประกอบไปด้วยการวางแผน การนาไปปฏิบตั ิ การ
ประเมิน และการปรับปรุง ซึง่ มีรายละเอียดของข้อกาหนดที่ตอ้ งนาไปปฏิบตั ใิ นองค์กรเพือ่ ปรับปรุง
สมรรถนะด้านสิง่ แวดล้อม
4. แนวทางการจัด ท าระบบการจัด การสิ่ง แวดล้อ ม ประกอบด้ว ย ขัน้ ตอนก ารวางแผน จัด ตัง้
คณะทางาน จัดทาแผนการดาเนิ นงาน ขัน้ ตอนการจัดทาเอกสารและนาไปปฏิบตั ิ ขัน้ ตอนการ
ตรวจสอบระบบทีไ่ ด้จดั ทาขัน้ และขัน้ ตอนสุดท้ายคือ การตรวจประเมินจากผูใ้ ห้การรับรองระบบ
วัตถุประสงค์
1. อธิบายความเป็ นมา วัตถุประสงค์และความสาคัญของระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมได้
2. อธิบายคานิยามทีเ่ กี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมได้
3. อธิบายองค์ประกอบของระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมได้
4. อธิบายแนวทางการจัดทาระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมได้
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เรื่องที่ 15.2.1
ความเป็ นมา วัตถุประสงค์และความสาคัญ ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
1. ความเป็ นมา
สถาบันมาตรฐานของอังกฤษ (British Standard Institute; BSI) ได้เผยแพร่ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของโลกเป็ นมาตรฐานแรกเรียกว่า มาตรฐานของประเทศอังกฤษ BS 7750 (British Standard) ใน
ค.ศ. 1992 ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการตอบสนองต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ และความกังวลเกี่ยวกับการ
ปกป้ องสิ่ง แวดล้อ ม
ก่ อ นหน้านี้ การจัด การด้านสิ่ง แวดล้อ มเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของระบบที่มีขนาดใหญ่ เช่ น
Responsible Care ซึง่ เป็ นคามันสั
่ ญญาของผูป้ ระกอบการเคมีว่า จะรับผิดชอบ ในการที่ จะปรับปรุงประสิทธิผล
ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการปกป้ องสิ่งแวดล้อมในการดาเนินธุรกิจ และต่อสังคมส่วนรวม องค์กรต่าง ๆ
ได้พยายามที่จะสร้างระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของตัวเองโดยสมัครใจ แต่ลกั ษณะเช่นนี้ทาให้การเปรียบเทียบ
ผลการดาเนินงาน และผลกระทบด้านสิ่ง แวดล้อมระหว่ างบริษทั ต่าง ๆ ทาได้ยาก ดัง นัน้ จึง ได้มีการพัฒนา
มาตรฐานสากล ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System; EMS) โดยองค์การ
ระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization: ISO) มีตวั แทนจาก
คณะกรรมการ ISO ทัว่ โลกมาร่วมกันจัดทา โดยมาตรฐาน BS 7750 ได้ถูกนามาเป็ นแม่แบบสาหรับการพัฒนา
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม และมาตรฐาน ISO 14001 ได้ประกาศใช้เป็ นฉบับแรกใน ค.ศ.1996 ซึ่ง
ประกอบด้วย โครงสร้างองค์กร กิจกรรมการวางแผน ความรับผิดชอบ การปฏิบตั ิกระบวนการขัน้ ตอนและ
ทรัพยากรสาหรับการพัฒนาการดาเนินการการบรรลุและการรักษานโยบายด้านสิง่ แวดล้อม
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมมีดว้ ยกันหลายชุด เรียกว่า เป็ นอนุ กรมของมาตรฐาน ISO 14000 ซึ่งอนุ กรม
มาตรฐานนี้ ดาเนินการโดยคณะกรรมการด้านเทคนิคชุดที่ TC 207 (Technical Committee 207)
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คณะอนุ กรรมการด้านเทคนิ ค (Sub-Committee; SC) กลุ่มคณะทางาน (Working Group; WG) และ
คณะกรรมการดูแลเรื่องศัพท์ (Terminology Co-ordination Group; TCG) โดยมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบ
การจัดการประกอบด้วย มาตรฐาน ISO 14001 คือ ข้อกาหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็ นมาตรฐาน
หลักที่ใช้โดยองค์กรในการออกแบบระบบและใช้ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ และ ISO
14004 ซึง่ เป็ นแนวทางเพิม่ เติมสาหรับการจัดทาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ยกตัวอย่างแนวทางในการปฏิบตั ิ
ซึ่ง เป็ น การอธิบ ายเพิ่ม เติม ในแต่ ล ะข้อ ก าหนด และมีม าตรฐานพิเ ศษเฉพาะที่เ กี่ ย วข้อ งกับ ด้า นการจัด การ
สิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจง เช่น ชุดมาตรฐานฉลากผลิตภัณฑ์เพื่ออนุ รกั ษ์ส่ิงแวดล้อม (Environmental
Labeling; EL) ISO 14020 ถึง 14025 ชุดมาตรฐาน ISO 14031 สาหรับแนวทางการประเมินสมรรถนะด้าน
สิง่ แวดล้อม มาตรฐาน ISO 19011 สาหรับการตรวจประเมินซึ่งใช้อา้ งอิงได้ทงั้ ระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ชุด
มาตรฐาน ISO 14040 ถึง 14049 สาหรับการประเมินวัฏจักรชีวติ ชุดมาตรฐาน ISO 14050 เป็ นคาศัพท์ และคา
จากัดความของสิง่ แวดล้อม เป็ นต้นโดยทีอ่ นุกรมมาตรฐาน ISO 14000 แบ่งได้ดงั นี้
1) ISO 14001 Environmental management systems - Requirements with guidance for use
2) ISO 14004 Environmental management systems - General guidelines on implementation
3) ISO 14006 Environmental management systems - Guidelines for incorporating eco
design
4) ISO 14015 Environmental management - Environmental assessment of sites and
organizations (EASO)
5) ISO 14020 to 14025 Environmental labels and declarations
6) ISO/NP 14030 Green bonds -- Environmental performance of nominated projects and
assets; discusses post-production environmental assessment
7) ISO 14031 Environmental management - Environmental performance evaluation Guidelines
8) ISO 14040 to 14049 Environmental management - Life cycle assessment; discusses preproduction planning and environment goal setting
9) ISO 14046 Environmental management - Water footprint - Principles, requirements and
guidelines
10) ISO 14050 Environmental management - Vocabulary; terms and definitions
11) ISO/TR 14062 Environmental management - Integrating environmental aspects into
product design and development
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12) ISO 14063 Environmental management - Environmental communication - Guidelines
and examples
13) ISO 14064 Greenhouse gases; measuring, quantifying, and reducing greenhouse gas
emissions
14) ISO 19011 Guidelines for auditing management systems; specifies one audit protocol for
both 14000 and 9000 series standards together
มาตรฐาน ISO 14001 กาหนดเกณฑ์สาหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ระบุถงึ วิธีการสาหรับการ
ปฏิบตั งิ านด้านสิง่ แวดล้อม แต่ระบุกรอบที่บริษทั หรือองค์กรสามารถทาตามเพื่อสร้างระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ที่มปี ระสิทธิภาพ สามารถใช้ได้สาหรับทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็ นภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรมการผลิต งานบริการ
โรงแรม ห้างสรรพสินค้า หรือภาครัฐ หน่วยงานราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล โดยองค์กรใด ๆ ที่ตอ้ งการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ลดมลภาวะ ลดของเสียและลดค่าใช้จ่ าย การนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO
14001 ไปปฏิบตั ิ สามารถให้การประกันแก่ผูบ้ ริหารของบริษทั และพนักงานตลอดจนผูม้ สี ่วนได้เสียภายนอกซึ่งจะ
มีการวัดและปรับปรุงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้ดีย่งิ ขึ้น ISO 14001 สามารถรวมเข้ากับระบบการจัดการอื่น ๆ
และช่วยบริษทั ในการบรรลุเป้ าหมายด้านสิง่ แวดล้อมตามทีค่ าดหวังไว้
มาตรฐาน ISO 14001 ฉบับแรกได้ประกาศใช้ใน ค.ศ. 1996 จากนัน้ มาในปี 2004 มาตรฐาน ISO
14001 ได้รบั การปรับปรุงใหม่เพื่อให้มคี วามชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยส่วนใหญ่ยงั คงโครงสร้างของข้อกาหนดเดิม
เพิ่มเติมเรื่อ งการประเมิน ความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อก าหนดอื่น ๆ ที่เ กี่ยวข้องกับ องค์กร ปัจจุบ นั
มาตรฐานฉบับล่าสุดที่มีการปรับปรุงคือ ISO 14001: 2015 ซึ่งประเทศไทยได้ออกเป็ นประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 4913 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.
2511 เรื่องยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม: ข้อกาหนดและข้อแนะนาในการ
ใช้และกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม-ข้อกาหนดและข้อแนะนาในการใช้
มาตรฐานเลขที่ มอก. 14001 - 2548 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 และให้ใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม – ข้อกาหนดและข้อแนะนาในการใช้ มาตรฐานเลขที่ มอก. 14001 – 2559 แทน ซึ่ง
มาตรฐาน ISO 14001: 2015 นี้มงุ่ เน้นไปที่การปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น มีการปรับโครงสร้าง
ของข้อกาหนด ให้เป็ นโครงสร้างระดับสูง (High level structure) ซึ่งมีโครงสร้างเหมือนกันทัง้ ISO 9001 และ
14001 ทาให้การสร้างระบบในการนาไปปฏิบตั แิ ละการตรวจสอบเป็ นไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมี
การปรับใหม่หลายอย่างเพือ่ ให้การจัดการด้านสิง่ แวดล้อมมีความครอบคลุมและเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานมากขึ้ น
หนึ่งในการปรับปรุงหลัก ๆ คือ ให้องค์กรพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงวงจรชีวติ ทัง้ หมด เน้นเรื่อง
การประเมินความเสี่ยงและโอกาสขององค์กร การวิเคราะห์ประเด็นภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร
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พิจารณาความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผูม้ สี ่วนได้เสีย นอกจากนี้ ความมุ่งมัน่ ของผูบ้ ริหารระดับสูงถือ
เป็ นปัจจัยเริ่มต้นที่สาคัญในการจัดทาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ประสบผลสาเร็จ นาไปสู่การปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง

2. วัตถุประสงค์และความสาคัญ ของระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม
ระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม ISO 14001 มีวตั ถุประสงค์ในการดาเนินการและความสาคัญ ประโยชน์ท่ี
ได้จากการนาระบบไปปฏิบตั ใิ นองค์กรที่สรุปได้ ดังนี้

2.1 วัตถุประสงค์ ของระบบการจัดการสิ่ งแวดล้ อม
ในยุคทีส่ งั คมโลกกาลังให้ความสาคัญในเรื่องสิง่ แวดล้อมอันเป็ นผลสืบเนื่องจากมลพิษ ต่าง ๆ ไม่ว่า ทาง
อากาศ ทางนา้ การกาจัดของเสีย การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรม ภาคการขนส่ง จนเกิด
ปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อน ปัจจุบนั เรื่องราวสิง่ แวดล้อมมิได้ถกู จากัดเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่ง และมิได้จากัด
พื้นทีส่ ่วนใดส่วนหนึ่งของโลก ผลกระทบจากสิง่ แวดล้อมได้แผ่ขยายไปทัว่ โลก จนกลายเป็ นปัญหาระดับโลกในทุ ก
วันนี้ การรักษาสภาพแวดล้อมนับวันจะซับซ้อนมากขึ้น จนกลายเป็ นแรงกดดันต่อองค์กรธุรกิจเป็ นอย่างมาก เมือ่
องค์การระหว่างประเทศว่าด้ว ยการมาตรฐานหรือ ISO ได้กาหนดกฎเกณฑ์สาหรับอนุ กรมมาตรฐานด้าน
สิง่ แวดล้อม เช่น มาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม การแสดงฉลาก
รับรองผลิตภัณฑ์ และการประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมในวงจรของผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น
ISO 14001 คือ อนุ กรมของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์กรนาไป
ปฏิบตั ิดว้ ยความสมัครใจ วัตถุประสงค์หลักของมาตรฐาน ISO 14001 คือ การจัดเตรียมเครื่องมือที่เป็ น
ประโยชน์สาหรับบริษทั และองค์กรทุกประเภททีต่ อ้ งการจัดการความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยองค์กรลด
ผลกระทบจากการดาเนินงานของตนให้นอ้ ยที่สุด ที่จะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่า จะเป็ นผลกระทบในด้านนา้
เสีย อากาศเสียที่ปล่อยออกสู่ส่ิงแวดล้อม ของเสียที่เกิดขึ้นจากการทางาน การใช้สารเคมี รวมถึงการใช้พลังงาน
ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าอีกด้วย ทัง้ นี้ ยังช่วยองค์กรในการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายที่บงั คับใช้
วัต ถุป ระสงค์ใ นการจัด ท ามาตรฐานการจัด การสิ่ง แวดล้อ มเพื่อ กรอบและแนวทางในการจัด การ
สิง่ แวดล้อม ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อที่จะบรรลุผลลัพธ์ท่ตี อ้ งการหรือผลลัพธ์ท่ตี งั้ ใจไว้ (intended outcome) หลัก
3 ประการ ดังนี้
2.1.1 การปรั บปรุงสมรรถนะด้ านการจัดการสิ่ งแวดล้ อมอย่ างต่ อเนื่อง
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ในการพิจารณาว่า ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่นาไปปฏิบตั ิในองค์กรนัน้ มีผลการดาเนินงาน
เป็ นอย่างไร มีการปรับปรุงขึ้นดีกว่าก่อนหรือไม่ จาเป็ นต้องมีตวั ชี้วดั สมรรถนะเพื่อแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง ใน
มาตรฐาน ISO 14031 (Environmental Performance Evaluation Guidelines) ซึ่งเป็ นแนวทางการ
ประเมินผลการดาเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม ได้อธิบายถึงตัวชี้วดั สมรรถนะด้านสิง่ แวดล้อมว่า สามารถแบ่งได้เป็ น 3
ลักษณะคือ 1) ตัวชี้วดั ผลการดาเนินงาน (operating performance indicator) เป็ นดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมในระดับปฏิบตั ิการ แสดงถึงความสามารถขององค์กรในการควบคุมสิ่งแวดล้อม เช่น วัดจาก
ปริมาณของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นต่อ หน่ วยผลิตภัณฑ์ (กิโลกรัม/หน่ วย) ปริมาณนา้ ทิ้ง ที่ปล่อยออกต่ อหน่ ว ย
ผลิตภัณฑ์ (1000 ลิตร/หน่ วย) ปริมาณการใช้วตั ถุดิบต่อหน่ วยของผลิตภัณฑ์ (กิโลกรัม/หน่ วย) พลังงานที่ใ ช้
ประจาปี ต่อหน่ วยของผลิตภัณฑ์ (MJ/หน่ วย) เป็ นต้น 2) ตัวชี้วดั ประสิทธิภาพการจัดการ (Management
Performance Indicator; MPI) เป็ นดัชนีทบ่ี ง่ ชี้ถงึ ความมุง่ มัน่ ความพยายามของผูบ้ ริหารที่มตี ่อระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมภายในองค์กร เช่น ร้อ ยละของเป้ าหมายด้านสิ่ง แวดล้อมที่บรรลุผล (%) จานวนอุบตั ิการณ์ดา้ น
สิ่งแวดล้อม (ครัง้ ต่อปี ) จานวนข้อร้องเรียนจากสาธารณะหรือพนักงาน (ครัง้ /ปี ) จานวนค่าปรับหรือการละเมิด
(ครัง้ /ปี ) เป็ นต้น และ 3) ตัวชี้วดั สภาพแวดล้อม (Environmental Condition Indicator; ECI) เป็ นดัชนีท่บี ่งชี้
สภาพสิง่ แวดล้อมในระดับท้องถิ่น ภูมภิ าค ประเทศและระดับโลก เพื่อช่วยให้องค์กรเข้าใจผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ทีเ่ กิดขึ้นหรือทีม่ แี นวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้น เช่น พื้นทีป่ นเปื้ อนที่ได้รบั การฟื้ นฟู (ไร่/ปี ) ปริมาณความเข้มข้นของการ
ปนเปื้ อนในดินหรือนา้ ใต้ดิน (mg/L) ปริมาณความเข้มข้นของการปนเปื้ อนในหน้าดิน (mg/kg) การเพิ่มขึ้นของ
สาหร่าย (Algae bloom) (%) เป็ นต้น ดังนัน้ ในการจัดทาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมต้องมีการปรับปรุง
สมรรถนะด้านสิง่ แวดล้อม โดยมีตวั ชี้วดั ทีอ่ งค์กรเลือกแล้วว่ามีความเหมาะสมกับองค์กร
2.1.2 การปฏิบัติตามพันธกรณี กฎหมายและข้ อกาหนดอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การปฏิบตั ิตามพันธกรณี กฎหมายและข้อกาหนดอื่น ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมถือเป็ นหัวใจสาคัญของการทา
ระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม และเป็ นจุดมุง่ หมายทีส่ าคัญทีอ่ งค์กรควรดาเนินการให้บรรลุ โดยปฏิบตั ิให้ได้ตามข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กร รวมถึงข้อกาหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่จาเป็ นต้องยึดถือนาไปปฏิบตั ิเช่นเดียวกับ
กฎหมาย เช่น ข้อกาหนดของลูกค้า ข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมที่สญั ญาไว้กบั ชุมชนใกล้เคียง เป็ นต้น โดยองค์กร
ต้องจัดเตรียมกรอบสาหรับการระบุตรวจสอบและปฏิบตั ิตามพันธกรณี กฎหมายและข้อกาหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีการประเมินความสอดคล้องในการปฏิบตั ิตามกฎหมายเป็ นระยะ ๆ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้มคี วามมัน่ คงในการทา
ธุรกิจ ยังเป็ นการส่งเสริมภาพลักษณ์และความน่ าเชื่อถือขององค์กร ลดภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดจากค่าปรับเมื่อ
พบว่า ละเมิดกฎหมาย ลดความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดข้อร้องเรียนอันเนื่องมาจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลให้ตอ้ ง
หยุด หรือระงับการประกอบกิจการ
2.1.3 การบรรลุถงึ วัตถุประสงค์ ด้านสิ่ งแวดล้ อม
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ISO 14001: 2015 ได้ให้คาจากัดความของวัตถุประสงค์คือ ผลลัพธ์ท่ตี อ้ งการบรรลุ ซึ่งอาจเป็ นกลยุทธ์
ยุทธวิธี หรือการดาเนินการ สามารถประยุกต์ใช้ได้ในระดับต่าง ๆ ทัง้ ระดับองค์กร โครงการ ผลิตภัณฑ์ บริการ
และกระบวนการ ส่วนคาจากัดความของวัตถุประสงค์ดา้ นสิ่งแวดล้อมคือ วัตถุประสงค์ท่ตี งั้ โดยองค์กรสอดคล้อง
กับนโยบายสิง่ แวดล้อม ซึง่ องค์กรอาจจะพิจารณาเรื่องทีจ่ ะนามาตัง้ วัตถุประสงค์จากผลการประเมินประเด็นปัญหา
สิ่ง แวดล้อ มที่มีนยั สาคัญ ผลการประเมินความเสี่ยงและโอกาส รวมทัง้ ผลการประเมินความสอดคล้องกับ
กฎหมาย โดยที่วตั ถุประสงค์ เป้ าหมายด้านสิ่งแวดล้อมจะแสดงถึงการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
องค์กรและแนวโน้มในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

3.ความสาคัญของระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม
ISO 14001 ได้รบั การพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ องค์กรต่าง ๆ มีกรอบในการบริหารจัดการที่ดีในด้าน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมขององค์กรทัง้ ที่ดาเนินการเอง
โดยตรงและให้ผูอ้ ่นื ดาเนินการแทน โดยทีย่ งั ต้องมีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมนัน้ อยู่ นอกเหนือจากการปรับปรุง
ประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว องค์กรสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เป็ นผลพลอยได้จากการ
ดูแล คานึงถึงผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ท่ดี ีต่อองค์กร เป็ นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ การ
ลดการสูญเสียการใช้ทรัพยากร ลดของเสีย ลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ลดความเสี่ยงต่อชุมชนข้างเคียง สร้าง
ความสัมพันธ์ท่ดี ีต่อคนที่อยู่รอบโรงงาน ชุมชน หน่ วยงานภาครัฐ ลูกค้า และพนักงาน รวมถึงการปฏิบตั ิตาม
ข้อกาหนดด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่องค์กรเกี่ ยวข้อง ความสาคัญ และประโยชน์ในเรื่องของการนา
ระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมไปปฏิบตั ิโดยสรุปจึงมีดงั นี้
3.1 ลดต้ นทุน ลดภาระค่ าใช้ จ่าย
ในการดาเนินธุ รกิจ ทุกบริษทั ต้องการผลกาไร โดยการเพิ่มยอดขาย หรือลดต้นทุนในการดาเนินงาน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสามารถลดต้นทุน ลดภาระค่าใช้จ่าย โดยช่วยหาแนวทางในการลดการใช้วตั ถุดิบ
ทรัพยากร พลังงาน รวมทัง้ ลดของเสีย ทัง้ ทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิต และกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้น
หลักการการลดการใช้ การใช้ซา้ และการนากลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse Recycle; 3 R) หลายองค์กรพบว่า
จากการทาระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมมาระยะหนึ่งจะเห็นแนวโน้มการใช้พลังงานน้อยลง แนวโน้มของของเสียที่
ลดลงอย่างชัดเจน นอกจากนี้การที่มรี ะบบในการควบคุมมลภาวะที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน ทัง้ ระบบบาบัดนา้
เสีย ระบบบาบัดมลพิษทางอากาศ ระบบการจัดการของเสีย ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการแก้ปญั หาด้านสิ่งแวดล้อมที่
อาจเกิดขึ้นจากค่าปรับ การชดใช้ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุดา้ นสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ช่วยลดต้นทุนในการ
ดาเนินงานได้
3.2 เพิม่ ศักยภาพในการแข่ งขันทางการค้ า
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ปฏิเสธไม่ได้ว่า ในปัจจุบนั การแข่งขันทางการค้าในแวดวงธุ รกิจมีมากขึ้น ลูกค้านอกจากจะต้องการ
สินค้าที่มคี ุณภาพดี เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนดแล้ว ยังต้องการให้ผูส้ ่งมอบ (supplier) มีความใส่ใจในด้าน
แรงงาน ด้านความปลอดภัย รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนัน้ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO
14001 จึงมักเป็ นเงื่อนไขหนึ่งที่ลูกค้ากาหนดให้ผูส้ ่งมอบต้องนาไปปฏิบตั ิ โดยอาจอยู่ในเงื่อนไขหนึ่งของการ
ประเมินสมรรถนะของผู ส้ ่ง มอบ หรือมีการตรวจสอบในสถานประกอบการเพื่อดู ผ ลการควบคุ มปัญหาด้า น
สิ่งแวดล้อม ดังนัน้ การนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบตั ิในองค์กร จึงเป็ นการสร้างโอกาสและเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ทาให้การเจรจาทางด้านการค้าสะดวกยิ่งขึ้น เป็ น
ผลให้สามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดและเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดในอนาคตอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ลูกค้าต้องการให้องค์กรมีระบบมาตรฐานการจัดการสิง่ แวดล้อมในการบริหารงาน

3.3ส่ งเสริมภาพลักษณ์และความน่ าเชื่อถือ
การนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบตั ินนั้ เป็ นการสร้างภาพลักษณ์ท่ดี ีและเพิ่มความน่ าเชื่อถือ
ให้กบั องค์กร เนื่องจากได้มสี ่วนร่วมในการสร้างสรรค์จรรโลงสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่สงั คมส่วนรวม ทัง้ ลูกค้า
เพื่อนบ้านและสังคมชุมชนท้อ งถิ่น มีความสนใจว่าองค์กรต่าง ๆ มีการควบคุมมลพิษที่เกิดขึ้น มีการดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมอย่างไร ผูบ้ ริโภคมีความกังวลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิดา้ นสิ่งแวดล้อมของบริษทั ที่ผลิตผลิตภัณฑ์ท่ตี น
ใช้มากขึ้น วิธหี นึ่งทีแ่ สดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ ที่จะจัดการกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคือ การมีระบบการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่สามารถควบคุมผลกระทบเหล่านี้ ทัง้ ยังเป็ นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างชุมชน เป็ น
ประโยชน์แก่สงั คมส่วนรวม เป็ นผลให้ภาพพจน์ขององค์กรเป็ นที่ยอมรับของสังคม และการได้การรับรองระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน ISO 14001 จะทาให้องค์กรสามารถนาไปใช้ ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนภาพลักษณ์ขององค์กรให้ดีข้นึ ได้
3.4 ปรั บปรุงประสิ ทธิภาพการควบคุมปัญหาด้ านสิ่ งแวดล้ อม
ในการประกอบกิจการภาคการผลิตหรือการบริการย่อมเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ไม่มากก็นอ้ ยตามลักษณะ
ของธุ รกิจ ซึ่งถ้าไม่มกี ารบริหารจัดการที่ดี จะส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง อาจเกิดข้อร้องเรียนตามมาเป็ นอัน
มาก ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมจะช่วยให้องค์กรมีการบริหารจัดการงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็ นระบบมากขึ้น ใน
การจัดหาเทคโนลียี วิธีการบาบัดมลพิษ การจัดทาเอกสารเพื่อควบคุ มการปฏิบตั ิงาน อบรมผูป้ ฏิบตั ิงานในเรื่อง
การบาบัดนา้ เสีย การบาบัดมลพิษทางอากาศ การจัดการสารเคมีและวัตถุอนั ตราย การจัดการของเสียที่เกิดขึ้น ซึ่ง
เป็ นการควบคุมความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมออกสู่ภายนอก รวมทัง้ ยังเป็ นการ

15-42 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม

ควบคุ มปัญหาสิ่งแวดล้อ มภายในพื้นที่ทางานของผูป้ ฏิบตั ิให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี เป็ นไปตามที่กฎหมาย
กาหนดเป็ นอย่างน้อย
กิจกรรม 15.2.1
ความสาคัญของระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อมมีอะไรบ้าง
แนวตอบกิจกรรม 15.2.1
1
ลดต้นทุน ลดภาระค่าใช้จ่าย
2
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการค้า
3
ส่ งเสริ มภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ
4
ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการควบคุมปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อม

เรื่องที่ 15.2.2
คานิยามทีเ่ กีย่ วข้ องกับระบบการจัดการสิ่ งแวดล้ อม
คานิยามทีเ่ กี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม ISO 14001 จะช่วยให้ผูน้ าระบบไปปฏิบตั ไิ ด้มคี วาม
เข้าใจถึงความหมายได้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น ดังนี้
1. ระบบการบริหารงาน (Management System)
องค์ประกอบขององค์กรทีส่ มั พันธ์กนั หรือมีปฏิสมั พันธ์ต่อกัน เพือ่ นาไปกาหนดนโยบายและวัตถุประสงค์
และกระบวนการเพือ่ ให้บรรลุต่อวัตถุประสงค์ดงั กล่าว
หมายเหตุ 1 ระบบการบริหารงานสามารถเป็ นระบบเดียวหรือหลายระบบ (ตัวอย่างเช่น การบริหารคุณภาพ การ
จัดการสิง่ แวดล้อม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย)
หมายเหตุ 2 องค์ประกอบของระบบการบริหารงาน จัดตัง้ โครงสร้างขององค์กร บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
การวางแผน การดาเนินการ นโยบาย การวางแผน และกระบวนการ การประเมินสมรรถนะและการปรับปรุง
หมายเหตุ 3 ขอบข่ายของระบบการบริหารงานสามารถครอบคลุมทัง้ องค์กรระบุเจาะจงสาหรับบางหน่วยงานหรือ
แผนกโดยเฉพาะในองค์กรหรือกลุม่ ของกิจกรรม
2. ระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม (Environmental Management System)
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ส่วนหนึ่งของระบบการจัดการขององค์กรทีใ่ ช้เพือ่ จัดการประเด็นปัญหาสิง่ แวดล้อมต่าง ๆ ความสอดคล้องต่อพันธ
กิจทีต่ อ้ งปฏิบตั ิตาม และดาเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส
3. นโยบายสิ่ งแวดล้อม (Environmental Policy)
ความตัง้ ใจโดยรวมและทิศทางขององค์กรทีเ่ กี่ยวข้องสมรรถนะทางด้านสิง่ แวดล้อมที่ซง่ึ ได้ถกู กาหนดอย่างเป็ น
ทางการโดยผูบ้ ริหารสูงสุดขององค์กร
4. องค์ กร (Organization)
บุคคลหรือกลุม่ ของบุคคลซึง่ มีหน้าทีข่ องตนเองโดยการกาหนดความรับผิดชอบ อานาจหน้าที่ และความสัมพันธ์
ต่อกันเพือ่ ทาให้บรรลุต่อวัตถุประสงค์
หมายเหตุ 1 โดยหลักการ องค์กรในทีน่ ้ ีอาจรวมถึง แต่ไม่ได้จากัด ผูค้ า้ ขาย บริษทั กลุม่ บริษทั ห้างหุน้ ส่วนจากัด
ผูป้ ระกอบการ สมาคม นิติบคุ คล หน่วยงานรัฐ สถาบัน มูลนิธคิ วามร่วมมือหรือส่วนหนึ่งหรือสิง่ ต่าง ๆ เหล่านี้
รวมกัน โดยอาจจะเป็ นหรือไม่เป็ นความร่วมมือกัน ภาครัฐหรือภาคเอกชน
5. ผู้บริหารสู งสุ ด (Top Management)
บุคคลหรือกลุม่ บุคคลซึง่ สัง่ การและควบคุมองค์กรในระดับสูงสุด
หมายเหตุ 1 ผูบ้ ริหารสูงสุดมีอานาจในการมอบอานาจหน้าทีแ่ ละจัดสรรทรัพยากรภายในองค์กร
หมายเหตุ 2 ในกรณีทข่ี อบข่ายของระบบบริหารงานครอบคลุมเฉพาะบางส่วนขององค์กร ดังนัน้ ผูบ้ ริหารสูงสุด
หมายถึง บุคคลหรือกลุม่ บุคคลทีส่ งั ่ การและควบคุมองค์กรในส่วนนัน้
6. ผู้มีส่วนได้ เสี ย (Interested Party)
บุคคลหรือองค์กรที่สามารถทาให้เกิดผลกระทบหรือได้รบั ผลกระทบหรือเชื่อว่า ตนเองได้รบั ผลกระทบจากการ
ตัดสินใจหรือกิจกรรม
ตัวอย่างเช่น ลูกค้า ชุมชน ซัพพลายเออร์ ภาครัฐ องค์กรทีไ่ ม่ใช่ภาครัฐ นักลงทุน พนักงาน
หมายเหตุ 1 "เชื่อว่า ตัวเองได้รบั ผลกระทบ" หมายถึง การรับรูท้ ท่ี ราบต่อองค์กร
7. สิ่ งแวดล้อม (Environmental)
สิง่ ทีอ่ ยู่รอบ ๆ องค์กรนัน้ ๆ ทีไ่ ด้ดาเนินการอยู่รวมไปถึงอากาศ นา้ พื้นดิน ทรัพยากรธรรมชาติ พืช สัตว์ มนุษย์
และความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ ต่าง ๆ ทีก่ ล่าวมานี้
หมายเหตุ 1 สิง่ ทีอ่ ยู่รอบ ๆ องค์กรอาจขยายจากภายในองค์กรสู่พ้นื ที่ทอ้ งถิน่ ภูมภิ าค และระบบของโลก
หมายเหตุ 2 สิง่ ทีอ่ ยู่รอบ ๆ นี้ อาจระบุดว้ ยคาว่า ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ สภาพภูมอิ ากาศ หรือ
คุณลักษณะอื่น ๆ
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8. ประเด็นสิ่ งแวดล้อม (Environmental Aspect)
องค์ประกอบของกิจกรรม หรือผลิตภัณฑ์ หรือบริการขององค์กรที่สามารถมีผลต่อสิง่ แวดล้อม
หมายเหตุ 1 ประเด็นสิง่ แวดล้อมสามารถเป็ นสาเหตุต่อผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม ประเด็นสิง่ แวดล้อมทีม่ นี ยั ยะ
เป็ นหนึ่งทีม่ หี รือสามารถมีผลกระทบต่อหนึ่งผลกระทบทีม่ นี ยั สาคัญต่อสิง่ แวดล้อมหรือมากกว่ า
หมายเหตุ 2 ประเด็นปัญหาสิง่ แวดล้อมทีม่ นี ยั ยะ องค์กรสามารถพิจารณาโดยใช้เกณฑ์โดยเกณฑ์หนึ่งหรือหลาย
เกณฑ์กไ็ ด้
9. สภาพสิ่ งแวดล้อม (Environmental Condition)
สถานะหรือคุณลักษณะของสิง่ แวดล้อมทีไ่ ด้รบั พิจารณาทีจ่ ดุ ใดจุดหนึ่งในเวลานัน้
10. ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม (Environmental Impact)
การเปลีย่ นแปลงใด ๆ ต่อสิง่ แวดล้อมไม่ว่าจะเป็ นด้านผลเสียหรือมีประโยชน์ ทัง้ หมดหรือบางส่วนซึง่ เป็ นผลมา
จากประเด็นสิง่ แวดล้อมขององค์กร
11. วัตถุประสงค์ (Objective)
ผลลัพธ์ทต่ี อ้ งการบรรลุ
หมายเหตุ 1 วัตถุประสงค์อาจเป็ นกลยุทธ์ ยุทธวิธี หรือ การดาเนินการ
หมายเหตุ 2 วัตถุประสงค์สามารถเกี่ยวข้องกับด้านต่าง ๆ (เช่น การเงิน สุขภาพความปลอดภัย เป้ าประสงค์ดา้ น
สิง่ แวดล้อม เป็ นต้น) และสามารถประยุกต์ใช้ได้ในระดับต่างๆ (เช่น กลยุทธ์ ทัว่ ทัง้ องค์กร โครงการ ผลิตภัณฑ์
บริการ และกระบวนการ เป็ นต้น)
หมายเหตุ 3 วัตถุประสงค์อาจแสดงได้ในวิธีการอื่นๆ เช่น ผลสัมฤทธิ์ท่ตี อ้ งการ จุดประสงค์ เกณฑ์การดาเนินการ
วัตถุประสงค์สง่ิ แวดล้อม เป็ นต้น หรืออาจจะใช้คาอื่นทีม่ คี วามหมายเช่นเดียวกัน เช่น จุดมุง่ หมาย เป้ าประสงค์
เป้ าหมาย เป็ นต้น
12. วัตถุประสงค์ ด้านสิ่ งแวดล้ อม (Environmental Objective)
วัตถุประสงค์ท่ตี งั้ โดยองค์กรสอดคล้องกับนโยบายสิง่ แวดล้อม
13. การป้ องกันมลพิษ (Prevention of Pollution)
การใช้กระบวนการ การปฏิบตั ิ เทคนิค วัสดุอปุ กรณ์ ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือพลังงานเพือ่ หลีกเลีย่ ง ลดหรือ
ควบคุม (โดยการแยกหรือการรวม) การเกิดขึ้น การระบาย หรือทิ้งมลสารประเภทต่าง ๆ หรือของเสีย เพือ่ ทีจ่ ะ
ลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมด้านลบ

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม

15-45

หมายเหตุ 1 การป้ องกันมลพิษสามารถรวมถึงการลดและกาจัดแหล่งกาเนิดการเปลีย่ นแปลงกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ การใช้ทรัพยากรวัตถุดิบและพลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพการใช้ซา้ การนากลับมาใช้
ใหม่การปรับปรุงและการบาบัด
14. ข้ อกาหนด (Requirement)
ความต้องการและความคาดหวังทีไ่ ด้ระบุไว้หรือเป็ นทีเ่ ข้าใจโดยทัว่ ไป หรือข้อปฏิบตั ิตามหลักกฎหมาย
หมายเหตุ 1 “เป็ นสิง่ ทีร่ ูก้ นั โดยทัว่ ไป” หมายถึง เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิหรือแนวปฏิบตั ิโดยทัว่ ไปสาหรับองค์กร
และผูม้ สี ่วนได้เสียว่า ความต้องการหรือความคาดหวังจะเป็ นไปตามนัน้
หมายเหตุ 2 ข้อกาหนดที่กาหนดไว้คือ สิง่ ทีไ่ ด้ระบุไว้อย่างชัดเจน เช่น การระบุไว้ในเอกสารสารสนเทศ
หมายเหตุ 3 ข้อกาหนดทีน่ อกเหนือจากฎหมายจะเป็ นข้อบังคับ เมือ่ องค์กรตัดสินใจทีจ่ ะกระทาให้สอดคล้อง
15. พันธกรณีทตี่ ้ องปฏิบัติตาม (Compliance Oobligations)
ข้อกาหนดกฎหมาย หรือข้อกาหนดอื่นๆ (บังคับถือปฏิบตั )ิ
ข้อกาหนดกฎหมายทีซ่ ง่ึ องค์กรต้องกระทาให้สอดคล้อง และข้อกาหนดอื่น ๆ ทีอ่ งค์กรต้อง หรือเลือกทีจ่ ะปฏิบตั ิ
ให้สอดคล้อง
หมายเหตุ 1 พันธกิจทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามเกี่ยวข้องกับระบบการบริหารสิง่ แวดล้อม
หมายเหตุ 2 พันธกิจทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ าม สามารถมาจากข้อกาหนดภาคบังคับและมาตรฐานอุตสาหกรรม ความเกี่ยว
พันธ์กบั สัญญาว่าจ้าง แนวปฏิบตั ิ และข้อตกลงกับกลุม่ ชุมชนหรือองค์กรทีไ่ ม่ใช่ภาครัฐ
16. ความเสี่ ยง (Risk)
ผลกระทบของความไม่แน่นอน
หมายเหตุ 1 ผลกระทบคือ การเบีย่ งเบนไปจากสิง่ ทีค่ าดหวังไว้ -ทัง้ ทีด่ ีหรือไม่ดี
หมายเหตุ 2 ความไม่แน่นอนทีไ่ ด้ระบุ แม้ว่า บางส่วนของข้อบกพร่อง สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับ,ความเข้าใจหรือ
ความรู ้ สถานการณ์ ผลกระทบทีต่ ามมา หรือโอกาสการเกิด
หมายเหตุ 3 ความเสีย่ งมักจะแบ่งแยกโดยอ้างอิงถึงเหตุการณ์ท่อี าจจะเกิดขึ้น (Guide 73:2009ข้อ 3.5.1.3) และ
ผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นตามมา (Guide 73 ข้อ 3.6.1.3) หรือสองอย่างนี้รวมกัน
หมายเหตุ 4 ความเสีย่ งมักจะแสดงออกในรูปของผลรวมของผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ (รวมถึงการเปลีย่ นแปลง
ของสถานการณ์กบั โอกาสทีจ่ ะเกิดขึ้น (Guide 73:2009ข้อ 3.6.1.1)
17. ความเสี่ ยงและโอกาส (Risk and Opportunity)
ผลกระทบด้านลบทีอ่ าจเกิดขึ้น (อุปสรรค) และผลกระทบด้านบวกทีอ่ าจเกิดขึ้น (โอกาส)
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18. ความสามารถ (Competence)
การประยุกต์ใช้ความรูแ้ ละทักษะเพือ่ ให้บรรลุผลลัพธ์ทต่ี อ้ งการ
19. เอกสารสารสนเทศ (Documented Information)
สารสนเทศทีไ่ ด้รบั การควบคุมและรักษาไว้โดยองค์กร รวมทัง้ สื่อทีใ่ ช้เก็บสารสนเทศดังกล่าว
หมายเหตุ 1 เอกสารสารสนเทศอาจจะอยู่ในรูปแบบและสือ่ ใด ๆ ก็ได้
หมายเหตุ 2 เอกสารสารสนเทศสามารถอ้างอิงถึง
- ระบบการบริหารงานสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ กระบวนการทีเ่ กี่ยวข้อง
- สารสนเทศทีจ่ ดั ทาขึ้นเพือ่ ใช้สาหรับการดาเนินการขององค์กร (อาจเรียกว่าเป็ นเอกสาร)
- หลักฐานจากผลลัพธ์ท่เี กิดขึ้น (อาจเรียกว่าเป็ นบันทึก)
20. วัฏจักรชีวติ (Life Cycle)
วงจรต่อเนื่อง และปฎิสมั พันธ์ของขัน้ ตอนระบบผลิตภัณฑ์ (หรือบริการ) จากการซื้อวัตถุดิบ หรือจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ จนถึงการสิ้นสุด
หมายเหตุ 1 ขัน้ ตอนวัฏจักรชีวติ ประกอบด้วย การทาให้ได้มาทีซ่ ง่ึ วัตถุดบิ การออกแบบ การผลิตการขนส่ง/การ
ส่งมอบ การใช้ การบาบัดขัน้ สุดท้าย และ การทาลายซาก
21. การให้ หน่ วยงานอื่นดาเนินการแทน (Outsource)
การทาข้อตกลงกับองค์กรภายนอก เพือ่ ให้ดาเนินการในบางส่วนของกิจกรรมหรือกระบวนการ
หมายเหตุ 1 องค์กรภายนอกจะอยู่ภายนอกขอบข่ายของระบบการบริหาร อย่างไรก็ตาม กิจกรรมหรือกระบวนการ
ทีม่ อบให้องค์กรภายนอกดาเนินการแทนจะยังคงอยู่ในขอบข่ายของระบบ
22. กระบวนการ (Pocess)
กลุม่ ของกิจกรรมทีส่ มั พันธ์หรือทีม่ ปี ฏิสมั พันธ์ต่อกันเพือ่ เปลีย่ นปัจจัยนาเข้าไปสู่ผลลัพธ์ท่ตี อ้ งการ
หมายเหตุ 1 กระบวนการสามารถเป็ นเอกสารหรือไม่ก็ได้
23. การตรวจประเมิน (Audit)
กระบวนการทีจ่ ดั ทาขึ้นอย่างเป็ นระบบ เป็ นอิสระ และเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ ให้ได้มาซึง่ หลักฐานการตรวจ
ประเมิน (audit evidence) และการตรวจประเมินผลอย่างเป็ นรูปธรรมเพือ่ ตัดสินระดับการบรรลุผลตาม
เป้ าหมายของเกณฑ์การตรวจประเมิน (audit criteria)
หมายเหตุ 1 การตรวจติดตามภายในกระทาโดยองค์ หรือบุคคลภายนอกทีก่ ระทาแทนองค์กร
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หมายเหตุ 2 การตรวจติดตามสามารถตรวจรวม (รวมมากกว่า 2 ระบบการจัดการ)
หมายเหตุ 3 ความเป็ นอิสระสามารถแสดงออกได้โดย การปลอดความรับผิดชอบในงานที่ตรวจ หรือไม่ลาเอียง
และผลประโยชน์ทบั ซ้อน
หมายเหตุ 4 “หลักฐานการตรวจ” ประกอบด้วย บันทึก ถ้อยความ ของความเป็ นจริง หรือข้อมูลอื่นใดทีเ่ กี่ยวกับ
เกณฑ์การตรวจ และสามารถทวนสอบได้ และ “เกณฑ์การตรวจ” คือ ชุดของนโยบาย ระเบียบปฎิบตั ิ หรือ
ข้อกาหนดทีใ่ ช้เพือ่ อ้างอิงในการทวนสอบกับหลักฐานการตรวจ ซึง่ ได้นิยามใน ISO 19011:2011
24. ความสอดคล้อง (Conformity)
การบรรลุผลตามข้อกาหนด
25. ความไม่ สอดคล้อง (Nonconformity)
การไม่บรรลุผลตามข้อกาหนด
หมายเหตุ 1 การไม่สอดคล้องเกี่ยวข้องกับข้อกาหนดของมาตรฐานสากลฉบับนี้ และข้อกาหนดเพิม่ เติมจากระบบ
การบริหารสิง่ แวดล้อมที่ซง่ึ องค์กรจัดทาขึ้น
26. การปฏิบัติการแก้ไข (Corrective Action)
การปฏิบตั กิ ารเพือ่ ขจัดสาเหตุของความไม่เป็ นไปตามข้อกาหนด และป้ องกันการเกิดซา้
หมายเหตุ 1 อาจมีมากกว่าหนึ่งสาเหตุสาหรับสิง่ ที่ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนด
27. การปรับปรุ งอย่ างต่ อเนื่อง (Continual Improvement)
กระบวนการทีเ่ กิดขึ้นซา้ ๆ ซึ่งส่งผลต่อการเพิม่ สมรรถนะ
หมายเหตุ 1 การเพิม่ สมรรถนะเกี่ยวข้องกับการใช้ระบบการบริหารสิง่ แวดล้อม เพือ่ ทาให้ได้มาซึ่งสมรรถนะ
สิง่ แวดล้อมตามนโยบายสิง่ แวดล้อมขององค์กร
หมายเหตุ 2 กิจกรรมไม่จาเป็ นต้องทาทุกพื้นทีอ่ ย่างต่อเนื่อง หรือโดยไม่หยุดพัก
28. ประสิ ทธิผล (Effectiveness)
การดาเนินกิจกรรมทีไ่ ด้วางแผนไว้ ซึง่ กาหนดและวางแผนผลลัพธ์ทจ่ี ะบรรลุไว้ก่อน
29. ดัชนีชี้วดั (Indicator)
ตัวแทนทีว่ ดั ได้ของสภาพหรือสถานะของการดาเนินงาน การบริหาร หรือสภาพการณ์
30. การเฝ้าระวัง (Monitoring)
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การค้นหาสถานภาพของระบบ กระบวนการ หรือกิจกรรม
หมายเหตุ 1 การค้นหาสถานภาพอาจจาเป็ นต้องใช้การตรวจสอบ การเฝ้ าดู หรือการสังเกตอย่างจริงจัง
31. การวัด ( Measurement)
กระบวนการเพือ่ พิจารณาค่า
32. สมรรถนะ (Performance)
ผลทีว่ ดั ได้
หมายเหตุ 1 สมรรถนะสามารถเกี่ยวกับทัง้ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
หมายเหตุ 2 สมรรถนะสามารถเกี่ยวกับการจัดการกับกิจกรรม กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ (รวมบริการ) ระบบ หรือ
องค์กร
33. สมรรถนะด้ านสิ่ งแวดล้อม (Environmental Performance)
สมรรถนะทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการประเด็นปัญหาสิง่ แวดล้อม
หมายเหตุ1 สาหรับระบบการบริหารสิง่ แวดล้อม ผลสามารถวัดเทียบกับนโยบายสิง่ แวดล้อมขององค์กร
วัตถุประสงค์ดา้ นสิง่ แวดล้อม หรือเกณฑ์อ่นื ๆ หรือใช้ดชั นีวดั
กิจกรรม 15.2.1
จงอธิบายความหมายโดยสังเขปของ ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ในระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO
14001
แนวตอบกิจกรรม 15.2.1
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อสิ่ งแวดล้อมไม่วา่ จะเป็ นด้านผลเสี ยหรื อมีประโยชน์ ทั้งหมดหรื อ
บางส่ วนซึ่ งเป็ นผลมาจากประเด็นสิ่ งแวดล้อมขององค์กร
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เรื่ องที่ 15.2.3
องค์ ประกอบของระบบการจัดการสิ่ งแวดล้ อม
นักสิง่ แวดล้อมเชื่อว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมและมลพิษที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขและป้ องกันที่สาเหตุ
หรือแหล่งกาเนิด ไม่ใช่การบาบัดทีป่ ลายทาง จึงมีการพัฒนาระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมขึ้นมา
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 ได้นาแนวความคิด PDCA (Plan-Do-Check-Act)
ของเอดวาร์ด เดิมมิง (W. Edwards Deming) มากาหนดโครงสร้างของข้อกาหนดด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่ง PDCA
เป็ นกระบวนการที่ต่อเนื่องและเป็ นลายลักษณ์อกั ษรซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถกาหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
ในการปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่อง สาหรับองค์ประกอบของ ISO 14001: 2015 แสดงได้ดงั ภาพที่ 15.3
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ภาพที่ 15..3 องค์ประกอบของ ISO 14001: 2015
การวางแผน (Plan) เริ่มจากการทาความเข้าใจบริบทขององค์กร ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน รวมถึง
สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการองค์กรธุ รกิจในแง่มุมของสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพิจารณาความต้องการ
ความคาดหวังของกลุ่มผูม้ สี ่วนได้เสียที่มผี ลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งทัง้ สองประเด็นนี้จะถูกนามาพิ จารณาใน
การกาหนดขอบข่ายของการจัดทาและนาไปปฏิบตั ิของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร ทัง้ นี้ความมุ่งมัน่
ตัง้ ใจ ความเป็ นผูน้ าของผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์กรถือเป็ นส่วนสาคัญที่จะนาพาองค์กรไปสู่ความสาเร็จ โดยการ
กาหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็ นการกาหนดทิศทางหรือเป้ าหมายในการดาเนินงาน และร่วมกับการกาหนด
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบด้านสิง่ แวดล้อมของทีมงานให้ชดั เจน การสารวจประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมถือเป็ นสิ่งสาคัญ
อีกประการที่องค์กรต้องมีการพิจารณากิจกรรม ผลิตภัณฑ์ บริการที่อยู่ในขอบข่ายการจัดทาระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมทัง้ ที่สามารถควบคุมได้โดยตรง หรือควบคุมได้ทางอ้อม โดยให้พิจารณาในมุมมองตลอดทัง้ วัฏจักร
ชีวติ แล้วนามาประเมินนัยสาคัญของประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อกาหนดมาตรการในการควบคุมให้เหมาะสม
องค์กรต้องพิจารณาพันธกรณี กฎหมายและข้อผูกพันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม แล้วนามา
ปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้อง รวมทัง้ ต้องมีการประเมินความเสีย่ งและโอกาสในประเด็นคือ ความเสี่ยงและโอกาสจากบริบท
องค์กร จากความต้องการ ความคาดหวังของผูม้ สี ่วนได้เสีย จากประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม และจากพันธกรณี ท่ี
ต้องปฏิบตั ิตาม โดยผลจากการประเมินความเสี่ยงและโอกาส ผลจากการประเมินนัยสาคัญของประเด็นปัญหา
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สิ่งแวดล้อม จะถูกนามาพิจารณาในการกาหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย โครงการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนาไปสู่การ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การนาไปปฏิบตั ิ (Do) เริ่มจากการจัดเตรียมทรัพยากรที่จาเป็ นให้เพียงพอในการทาระบบ ทัง้ บุคลากร
งบประมาณ ระบบสาธารณู ปโภคที่เกี่ยวข้องในการบาบัดมลพิษ โดยบุคลากรต้องมีความสามารถและมีความ
ตระหนักในการปฏิบตั ิงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม องค์กรต้องจัดให้มกี ารสื่อสารทัง้ ภายในและภายนอก มี
กระบวนการในการรับ ตอบข้อร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น รวมทัง้ ต้องกาหนดมาตรการในการควบคุมประเด็นปัญหา
สิง่ แวดล้อมทีม่ นี ยั สาคัญและนาไปปฏิบตั ใิ นองค์กร เช่น ขัน้ ตอนในการบาบัดนา้ เสีย การควบคุมมลพิษทางอากาศ
การควบคุมสารเคมี การจัดการของเสีย การควบคุมการทางานของผูร้ บั เหมา การจัดซื้อจัดจ้างที่มผี ลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อม การซ่อมบารุงรักษาอุปกรณ์ในการบาบัดมลพิษ เป็ นต้น โดยขัน้ ตอนการทางานจะได้รบั การควบคุมให้
มีความทันสมัย เป็ นปัจจุบนั และมีการจัดเก็บผลการดาเนินงาน บันทึกต่าง ๆ ตามระยะเวลาการจัดเก็บ ซึ่งกาหนด
โดยองค์กรหรือตามที่กฎหมายกาหนด รวมทัง้ องค์กรต้องพิจารณาโอกาสเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน มีการจัดทา แผน
ฉุกเฉินเพือ่ ป้ องกัน ตอบสนอง และบรรเทาผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม และมีการฝึ กซ้อมตามความเหมาะสม
การตรวจสอบ (Check) เริ่มจากการตรวจวัดผลการดาเนินงานที่ได้จดั ทาขึ้น มีการตรวจวัดสภาพ
สิ่งแวดล้อม นา้ ทิ้ง อากาศเสียจากปล่องระบาย เสียง และต้องมีการประเมินความสอดคล้อง กับการปฏิบตั ิตาม
พันธกิจ กฎหมาย ข้อ ก าหนดด้านสิ่ง แวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ต้อ งดาเนิ นการตรวจประเมินภายในองค์กรตาม
ระยะเวลาที่กาหนดเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องในการปฏิบตั ิตามข้อกาหนด ISO 14001: 2015 ความ
สอดคล้องกับเอกสารขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานที่องค์กรได้จดั ทาขึ้น จากนัน้ รายงานผลการปฏิบตั ิดา้ นสิ่งแวดล้อม
ทัง้ หมดให้กบั ผูบ้ ริหารได้ทราบถึงประสิทธิผลของการดาเนินงาน
การปรับปรุง (Act) เริ่มจากการจัดการแก้ไขเมือ่ พบปัญหาขึ้นในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การไม่
ปฏิบตั ิตามพันธกรณี กฎหมาย ผลการตรวจวัดเกินจากค่ามาตรฐานที่กฎหมายกาหนด เป็ นต้น รวมทัง้ องค์กร
ต้องดาเนินการเพื่อก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตามความเหมาะสมความเพียงพอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของระบบการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้บรรลุผลลัพธ์ตามที่ตอ้ งการ
มาตรฐานการจัดการสิง่ แวดล้อม ISO 14001: 2015 ประกอบไปด้วยข้อกาหนดดังต่อไปนี้1.
1. ขอบเขต (Scope)
2. เอกสารอ้างอิง (Normative References)
ไม่มเี อกสารอ้างอิง
3. คาจากัดความ (Terms and Definitions)
มีการอธิบายถึงคาจากัดความทีค่ วรทราบ
4. บริบทขององค์ กร (Context of the Organization)
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4.1 ความเข้ าใจองค์ กรและบริ บทขององค์ กร (Understanding the organization and its context)
ในการจัดทาระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมนัน้ เริ่มต้นต้องมีการตัง้ จุดประสงค์ขององค์กร ซึง่ จะสะท้อนอยู่ใน
วิสยั ทัศน์และพันธกิจขององค์กร รวมถึงต้องมีการกาหนดผลลัพธ์ท่ตี อ้ งการจะได้รบั จากการทาระบบการจัดการ
สิง่ แวดล้อม แล้วพิจารณาถึงประเด็นภายนอก ประเด็นภายใน รวมถึงสภาพแวดล้อมทีเ่ กี่ยวข้องกับผลลัพธ์ดงั กล่า
ว่า มีผลกระทบกับองค์กรอย่างไรในเชิงการบริหารงานด้านสิง่ แวดล้อม
4.2 ความเข้ าใจถึงความต้ องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ เสี ย (Understanding the
needs and expectations of interested parties) องค์กรต้องกาหนดกลุ่มผูม้ สี ่วนได้เสีย ซึ่งคือ บุคคลหรือองค์กร
ทีส่ ามารถทาให้เกิดผลกระทบหรือได้รบั ผลกระทบหรือเชื่อว่า ตนเองได้รบั ผลกระทบจากการตัดสินใจหรือกิจกรรม
ขององค์กร เช่น หน่วยงานราชการ บริษทั แม่ ผูถ้ อื หุน้ ผูส้ ่งมอบ ผูร้ บั เหมา พนักงาน ลูกค้า ผูบ้ ริโภค ตัวแทน
จาหน่าย ชุมชน โรงงานรอบข้าง เป็ นต้น องค์กรต้องมีการหาข้อมูลว่า กลุ่มผูม้ สี ่วนได้เสียเหล่านัน้ มีความต้องการ
และมีความคาดหวังในด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไร เช่น ชุมชนต้องการให้องค์กรมีการควบคุมมลพิษที่เกิดจากการ
ทางาน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน หน่วยงานราชการต้องการให้มกี ารปฏิบตั ิตามกฎหมาย คาดหวังให้มกี ารเข้า
ร่วมกิจกรรม โครงการที่ส่งเสริมโดยภาครัฐ ลูกค้า ต้องการได้รบั สินค้าที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มสี ารเคมี
ต้องห้าม เป็ นต้น จากนัน้ องค์กรต้องนาความต้องการหรือความคาดหวังดังกล่าวมาพิจารณาว่า มีความเสี่ยงใดที่
อาจเกิดขึ้นกับองค์กรบ้าง ถ้าไม่ตอบสนองความต้องการดังกล่าว เช่น ถ้าไม่มีการควบคุมมลพิษตามที่ชุมชน
ต้องการ องค์กรมีความเสี่ยงที่จะถูกร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมได้ หรือถ้าไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายตามที่หน่ วยงาน
ราชการกาหนด มีความเสีย่ งทีจ่ ะถูกลงโทษ ถูกปรับตามกฎหมาย
4.3 การพิจารณากาหนดขอบข่ ายระบบการจัดการสิ่ งแวดล้ อม (Determining the scope of the
environmental management system)ผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์กรต้องตัดสินใจในการกาหนดขอบข่ายของระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีความเฉพาะเจาะจงและเหมาะสมสาหรับแต่ ละองค์กร การกาหนดขอบข่ายรวมถึง
ขอบเขตทางกายภาพ สาหรับสถานที่ตงั้ อย่างน้อยหนึ่งแห่งและขอบเขตของกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และการบริการที่
องค์กรมีสามารถในการควบคุมและมีส่วนผลักดันได้ โดยคานึงถึงมุมมองของวงจรชีวติ ซึ่งการกาหนดขอบข่ายจะ
สะท้อนถึงความน่ าเชื่อถือขององค์กร เพื่อให้แน่ ใจว่า ขอบเขตไม่ได้กาหนดไว้ในลักษณะที่ไม่รวมถึงกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์บริการที่มหี รืออาจมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่สาคัญหรือเป็ นการหลบเลีย่ งการปฏิบตั ิตามข้อผูกพัน
หรือทาให้ผูม้ สี ่วนได้เสียเข้าใจผิด ขอบเขตที่แคบลงหรือจากัดเฉพาะอาจส่งผลต่อความน่ าเชื่อถือของระบบการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมกับผูม้ สี ่วนได้เสีย เช่น บริษทั ที่ผลิตสารเคมีตดั สินใจทาระบบ ISO 14001 ในขอบข่าย
เฉพาะพื้นทีข่ องสานักงานใหญ่ ไม่รวมโรงงานทีผ่ ลิตซึง่ ส่งผลกระทบต่อชุมชน เพื่อให้ได้เพียงใบรับรองตามที่ลูกค้า
กาหนด ย่อมส่งผลต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร เป็ นต้น ซึ่งในข้อกาหนดนี้ยงั ให้องค์กรต้องจัดทาขอบเขตที่เป็ น
เอกสารและพร้อมเปิ ดเผยให้ผูม้ สี ่วนได้เสียรับทราบ เช่น เปิ ดเผยในเว็ปไซด์ขององค์กร เป็ นต้น
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4.4 ระบบการจัดการสิ่ งแวดล้ อม (Environmental management system)รูปแบบระบบการ
จัดการสิง่ แวดล้อมเป็ นกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นรูปแบบที่ใช้ทวั ่ ไปสาหรับระบบการจัดการเรียกว่า
แนวทาง PDCA (Plan-Do-Check-Act) ซึ่งเป็ นกระบวนการต่อเนื่องและมีความสัมพันธ์กนั ที่ทาให้องค์กร
สามารถกาหนดแนวทาง นาไปปฏิบตั ิ และรักษาไว้ซ่งึ นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงระบบการจัดการด้าน
สิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพือ่ เพิม่ สมรรถนะด้านสิง่ แวดล้อม
5. ความเป็ นผู้นา (Leadership)
5.1 ความเป็ นผู้นาและความมุ่งมัน่ (Leadership and commitment)ผูบ้ ริหารสูงสุดมีส่วนสาคัญอย่าง
ยิง่ ในการนาองค์กรให้บรรลุตามผลสัมฤทธิ์ดา้ นสิง่ แวดล้อมทีก่ าหนดไว้ โดยผูบ้ ริหารต้องให้การสนับสนุ นทัง้ ใน
ด้านงบประมาณ การส่งเสริมความเป็ นผูน้ าในกลุ่มผูบ้ ริหารระดับรองลงมา ซึ่งความเป็ นผูน้ าและความมุง่ มันของ
่
ผูบ้ ริหารระดับสูงมีความสาคัญต่อการบูรณาการระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมเข้ากับกระบวนการทางธุรกิจ โดยไม่
แยกเรื่องสิง่ แวดล้อมออกจากกลยุทธ์หลักของธุรกิจ ผูบ้ ริหารควรต้องสือ่ สารถึงความสาคัญของระบบการจัดการ
สิง่ แวดล้อมให้พนักงานได้ตระหนัก พร้อมทัง้ สร้างวัฒนธรรมทีส่ ่งเสริมให้ผูป้ ฏิบตั งิ านทุกระดับสามารถมีส่วนร่วม
ในระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม เพือ่ ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในองค์กร
5.2 นโยบายสิ่ งแวดล้ อม (Environmental policy)นโยบายสิ่งแวดล้อมจะถูกกาหนดเป็ นเอกสาร
ออกมาจากผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์กร เพือ่ กาหนดทิศทางในการดาเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม โดยต้องมีความ
มุง่ มันหลั
่ กอย่างน้อย 4 ประการได้แก่ 1) มุง่ มันในการปรั
่
บปรุงอย่างต่อเนื่อง 2) มุง่ มันในการปฏิ
่
บตั ิตาม
กฎหมายหรือพันธกรณี ข้อตกลงด้านสิง่ แวดล้อมทีอ่ งค์กรเกี่ยวข้อง 3) มุง่ มันในการป้
่
องกันมลภาวะทีเ่ กิดจากการ
ดาเนินงานขององค์กร ซึง่ สามารถพิจารณาตลอดวัฎจักรชีวติ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมถึงการออกแบบและการ
พัฒนาการผลิต การขนส่ง การใช้งาน และการกาจัดซาก และ 4) มุง่ มันในการปกป้
่
องสิง่ แวดล้อม ซึง่ อาจหมายถึง
การใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน ส่งเสริมการใช้ซา้ และการนากลับมาใช้ใหม่ การบรรเทาและปรับตัวกับการ
เปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการปกป้ องรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพและระบบนิเวศผ่านการอนุรกั ษ์ในพื้นทีโ่ ดยตรงหรือทางอ้อมโดยผ่านการตัดสินใจในการจัดซื้อและจัดหา
วัสดุจากแหล่งทีม่ าทีไ่ ด้รบั การยืนยันแล้วว่า เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ซึง่ นโยบายดังกล่าวต้องมีการสือ่ สารภายใน
องค์กรให้ผูท้ เ่ี กี่ยวข้องทราบ และเปิ ดเผยสู่ผูม้ สี ่วนได้เสียภายนอกองค์กรตามความเหมาะสม
5.3 บทบาทหน้ าที่ ความรั บผิดชอบและอานาจหน้ าที่ในองค์ กร (Organizational roles,
responsibilities and authorities) ในการที่จะประสบผลสาเร็จของการนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบตั ิ
นัน้ ผูบ้ ริหารระดับสูงต้องกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชดั เจน ซึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมต้อง
ถูกกาหนดขึ้นมาเป็ นเอกสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด เช่ น ผูร้ บั ผิดชอบด้านพลังงาน
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บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยในการเก็บรักษาวัตถุอนั ตราย ผูจ้ ดั การสิง่ แวดล้อม ผูค้ วบคุมระบบบาบัด
มลพิษนา้ ผูค้ วบคุมระบบบาบัดมลพิษอากาศ ผูค้ วบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม เป็ นต้น
ผูบ้ ริหารต้องมอบหมายหน้าทีใ่ ห้มผี ูด้ ูแลจัดทาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับข้อกาหนด
และรายงานผลการดาเนินงานให้กบั ผูบ้ ริหารสูงสุดได้รบั ทราบ ซึง่ การมอบหมายนี้อาจอยู่ทบ่ี ุคคลเดียว หรือ เป็ น
กลุม่ บุคคลก็ได้
6. การวางแผน (Planning)
6.1 การปฏิ บัติการเพื่อดาเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส (Actions to address risks and
opportunities)
6.1.1 ทั่วไป (General) การวางแผนในระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมนัน้ ต้องพิจารณาถึงความเสีย่ ง
และโอกาสทัง้ หมด 4 ประเด็น ได้แก่ 1) พิจารณาความเสีย่ งและโอกาสทีเ่ กี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาสิง่ แวดล้อม
2) พันธกรณีท่ตี อ้ งปฏิบตั ติ าม กฎหมายและข้อกาหนดอื่น ๆ 3) บริบทองค์กร และ4) ความต้องการความคาดหวัง
ของผูม้ สี ่วนได้เสีย
6.1.2 ประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้ อม (Environmental aspects)ประเด็นปัญหาสิ่ง แวดล้อม
ประกอบด้วย ด้านการใช้ทรัพยากร (การใช้พลังงานไฟฟ้ า นา้ สารเคมี วัตถุดิบ) และมลภาวะ (นา้ เสีย อากาศเสีย
ของเสีย เสียง กลิน่ เหตุราคาญ) ทีเ่ กิดจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และการบริการทีอ่ ยู่ในขอบเขตการจัดทาระบบการ
จัดการสิง่ แวดล้อม โดยต้องพิจารณาตลอดทัง้ วัฏจักรชีวติ คือ ตัง้ แต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การ
ใช้งาน และการกาจัดซากที่สามารถควบคุมหรือสามารถผลักดันได้โดยองค์กร โดยเกณฑ์ในการประเมินประเด็น
ปัญหาสิ่งแวดล้อมต้องถูกจัดทาขึ้นมา เพื่อให้ได้มาซึ่งประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มนี ยั สาคัญที่ ตอ้ งนาไปจัดการ
โดยอาจจัดทาเป็ นเอกสารขัน้ ตอนการปฏิบตั เิ พือ่ ควบคุมหรือจัดตัง้ เป็ นวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย เพือ่ ให้บรรลุ
6.1.3 พันธกรณี ที่ต้องปฏิ บัติตาม (Compliance obligations) องค์กรต้องสรุปรวบรวม
พันธกรณีทต่ี อ้ งปฏิบตั ติ าม ซึง่ อาจหมายถึง กฎหมาย ข้อกาหนดของลูกค้า ข้อตกลงที่ทาไว้กบั ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มใี นองค์กร ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของทะเบียนกฎหมายที่สรุปสาระสาคัญซึ่งต้องมีการ
ปฏิบตั ิตาม รวมทัง้ กาหนดความถี่และวิธีการในการตรวจสอบให้เป็ นปัจจุบนั ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ โดย
องค์กรต้องนากฎหมายไปปฏิบตั ิตามอย่างครบถ้วน โดยที่องค์กรต้องประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายตาม
ข้อกาหนดที่ 9.1.3
6.1.4 การวางแผนปฏิ บัติการ (Planning action) ในการวางแผนการดาเนิน การด า้ น
สิ่ง แวดล อ้ มนัน้ ต อ้ งพิจ ารณาถึง ผลการประเมิน ประเด็น ปัญ หาสิ่ง แวดล อ้ มที่ม นี ยั สาคัญ พัน ธกรณี ที่ต อ้ ง
ปฏิบตั ิตาม รวมทัง้ ผลการประเมิน ความเสี่ยงและโอกาส โดยผลการจากประเมินดัง กล่าวจาเป็ นต้องมีการ
ควบคุม กิจ กรรมการวางแผนจะเป็ น ตัว กาหนดวิธ ีใ นการด าเนิน งาน ซึ่ง แผนดัง กล่า วต อ้ งพิจ ารณาถึง
เทคโนโลยีท่มี ี งบประมาณ สภาพการเงินขององค์กร ข้อกาหนดของกฎหมายหรือความต้องการของลูกค้า
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6.2 วัตถุประสงค์ ด้านสิ่ งแวดล้ อม และการวางแผนเพื่อให้ บรรลุ (Environmental objectives and
planning to achieve them)
6.2.1 วัตถุป ระสงค์ ด้านสิ่ งแวดล้ อม (Environmental objectives) องค์กรต้อ งจัดทา
วัตถุประสงค์ เป้ าหมายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ท่ตี งั้ ขึ้นควรเชื่อมโยงกับ นโยบายสิ่งแวดล้อม ผลการประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลการ
ประเมินความเสีย่ งและโอกาส ผลการปฏิบตั ติ ามพันธกรณี กฎหมาย ข้อกาหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งวัตถุประสงค์
สามารถนามารวมกับวัตถุประสงค์ดา้ นอื่น ๆ ของธุรกิจได้ เช่น การลดของเสียในกระบวนการผลิต สามารถมองได้
ทัง้ ในมิติดา้ นคุ ณภาพหรือ สิ่ง แวดล้อ ม การบาบัดนา้ เสียที่ปล่อยออกสู่ ส่ิง แวดล้อมต้องเป็ นไปตามเกณฑ์ท่ี
กฎหมายกาหนด การลดการใช้พลังงงานไฟฟ้ าในโรงงาน เป็ นต้น ทัง้ นี้วตั ถุประสงค์ดา้ นสิ่งแวดล้อม ต้องมีการ
สือ่ สารไปให้ผูท้ เ่ี กี่ยวข้องรับทราบเพือ่ นาไปปฏิบตั โิ ดยทัว่ กัน
6.2.2 การวางแผนกิจกรรมเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ ด้านสิ่ งแวดล้ อม (Planning actions to
achieve environmental objectives) ภายหลังการตัง้ วัตถุประสงค์ เป้ าหมายแล้ว องค์กรต้องมีการวางแผน
เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว โดยแผนต้องมีการกาหนดวิธีการให้ชดั เจน กาหนดผูร้ บั ผิดชอบ ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ วิธีก ารประเมิน ผล รวมทัง้ ต้อ งมีก ารจัด เตรีย มทรัพ ยากรที่จ าเป็ น ในการบรรลุ ซ่ึง วัต ถุป ระสงค์ เช่ น
งบประมาณในการดาเนินงาน บุคลากร เครื่องจักร อุปกรณ์ โครงสร้างพื้นฐาน เป็ นต้น โดยที่วตั ถุประสงค์และ
แผนงานด้านสิ่งแวดล้อมต้องจัดทาเป็ นเอกสาร มีการติดตามผลความคืบหน้าตามแผนที่กาหนดรวมทัง้ ต้อง
รายงานผลความสาเร็จให้ผูบ้ ริหารทราบตามข้อกาหนดที่ 9.3

7. สนับสนุน (Support)
7.1 ทรั พยากร (Resources) ทางผูบ้ ริหารต้องพิจารณาจัดเตรียมทรัพยากรทีจ่ าเป็ นให้เพียงพอในการ
ดาเนินระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม ทรัพยากรทีจ่ าเป็ น ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ รวมทัง้ โครงสร้างพื้นฐาน
ประกอบด้วย ระบบบาบัดมลภาวะนา้ เสีย อากาศเสีย กลิน่ ทีเ่ กิดขึ้นจากกิจกรรมขององค์กร ระบบสาธารณูปโภค
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการสือ่ สาร ระบบการควบคุมเหตุฉุกเฉิน ทีจ่ าเป็ นเพือ่ การปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย หรือเพือ่ สร้างสภาพแวดล้อมทีด่ ีในการทางานให้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ าน
7.2 ความสามารถ (Competence) บุคลากรที่ทางานให้องค์กรที่มผี ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีผล
ต่อกฎหมาย ต้องมีการกาหนดความสามารถของผูป้ ฏิบตั ิงาน ซึ่งความสามารถพิจารณาได้จากการศึกษา การ
ฝึ ก อบรม หรื อ ประสบการณ์ เพื่อ ให้เ หมาะสมกับ ประเด็ น ปัญ หาสิ่ง แวดล้อ มในการท างาน การพิจ ารณา
ความสามารถสาหรับแต่ละบทบาทองค์กรควรคานึงถึงกฎหมาย เช่น ตาแหน่ งบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความ
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ปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอนั ตราย กฎหมายกาหนดคุณสมบัติว่า 1) จบปริญญาตรี กาหนดให้เรียนวิชาเคมีไม่
น้อยกว่า 8 หน่วยกิต หรือจบการศึกษาไม่ตา่ กว่า มัธยมศึกษาตอนปลายและมีประสบการณ์หน้าที่รบั ผิดชอบการ
เก็บรักษาวัตถุอนั ตรายไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี 2) ผ่านการทดสอบวัดความรูต้ ามหลักสูตรความปลอดภัยในการเก็บรักษา
วัตถุอนั ตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกาหนด โดยได้คะแนนในการทดสอบไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 เป็ นต้น
องค์กรต้องมีการจัดฝึ กอบรมที่จาเป็ นเพื่อให้ผูป้ ฏิบตั ิงานมีความสามารถ เช่น การฝึ กอบรมดับเพลิงเบื้องต้น การ
อบรมผูป้ ฏิบตั งิ านในการทางานกับสารเคมี การอบรมผูท้ ท่ี างานในระบบบาบัดนา้ เสีย ระบบบาบัดมลพิษทางอากาศ
เป็ นต้น การอบรมยังรวมถึงบุคลากรที่ทางานให้องค์กร เช่น เจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัย แม่บา้ น แม่ครัว
ผูร้ บั เหมา ที่ตอ้ งทราบถึงอย่างน้อ ยเรื่องการแยกทิ้ ง ของเสีย การปฏิบตั ิตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิ น การฝึ กอบรม
พนักงานใหม่ให้ทราบถึงกฎระเบียบด้านสิง่ แวดล้อมเมือ่ เข้ามาเป็ นพนักงาน
7.3 ความตระหนัก (Awareness) ผูบ้ ริหารถือเป็ นฟันเฟื องอันสาคัญในการสร้างความตระหนักด้าน
สิง่ แวดล้อมให้กบั บุคลากรในองค์กร ควรเป็ นกิจกรรมทีด่ าเนินการอย่างต่อเนื่องให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมและมี
บทบาทด้านสิ่งแวดล้อ ม เช่น ข่าวสาร การสื่อสารภายใน ป้ ายเตือนต่ าง ๆ การรณรงค์ดา้ นสิ่งแวดล้อม การ
ฝึ กอบรม เป็ นต้น
7.4 การสื่ อสาร (Communication) องค์กรต้องกาหนดกระบวนการสื่อสารภายในและภายนอก มีการ
รวบรวมข้อ มูลที่จ าเป็ น ในการสื่อ สาร ปรับ ปรุ ง ให้ท นั สมัยและเผยแพร่ ข อ้ มูล ที่เ กี่ย วข้อ งให้เ ป็ น ที่เข้าใจของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานและผูม้ ีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทัง้ หมดได้รบั ทราบ โดยข้อมูลที่จาเป็ นต้องมีการสื่อสารภายในตามที่
ข้อ กาหนดระบุไว้ เช่ น นโยบาย หน้า ที่ค วามรับ ผิดชอบ กฎหมายและข้อ กาหนดที่เ กี่ยวข้อง วัต ถุป ระสงค์
เป้ าหมาย การเตรียมพร้อมและตอบสนองในกรณีฉุกเฉิน ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เป็ นต้น ส่วนการสื่อสาร
ภายนอกรวมถึงการส่งรายงานตามกฎหมาย การสื่อสารกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมให้ผูร้ บั เหมา ผูร้ บั จ้างช่วงได้
ทราบและปฏิบตั ติ าม ทัง้ นี้ องค์กรต้องกาหนดกระบวนการ ขัน้ ตอนในการรับ ตอบ ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมที่
อาจเกิดขึ้น เพื่อให้มกี ารดาเนินการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ และการแจ้งผลกลับไปที่ผูร้ อ้ งเรียนให้ทราบความ
คืบหน้าในการดาเนินงานและผลการแก้ไขปัญหา
7.5 เอกสารสารสนเทศ (Documented information) เอกสารสารสนเทศคือ การควบคุมเอกสารและการ
ควบคุมบันทึกในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มีวตั ถุประสงค์เพื่อป้ องกันการใช้ขอ้ มูลเอกสารที่ลา้ สมัยรวมถึงการ
จัดเก็บบันทึกเพื่ออ้างอิงผลในการดาเนินงาน ซึ่งระยะเวลาในการจัดเก็บบันทึกให้จดั เก็บตามที่กฎหมายกา หนด
หรือองค์กรกาหนดตามความเหมาะสม เช่ น ใบกากับการขนส่งของเสียอันตราย (waste manifest) กฎหมาย
กาหนดให้เก็บไว้อา้ งอิง 3 ปี บันทึกสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทางานของระบบบาบัดนา้ เสียในแต่ละวันตาม
แบบ ทส. 1 เก็บไว้ ณ สถานที่ตงั้ แหล่งกาเนิดมลพิษนัน้ เป็ นระยะเวลาสองปี นบั แต่วนั ที่มกี ารเก็บสถิติและข้อมูล
นัน้ เป็ นต้น
8. การดาเนินการ (Operation)
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8.1 การวางแผนและการควบคุมการดาเนินการ (Operational planning and control)การวางแผน
ควบคุมการดาเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนัน้ ต้องพิจารณาถึงลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มนี ยั สาคัญ
ขององค์กร แล้วนาเขียนเป็ นเกณฑ์ในการปฏิบตั ิงาน ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของระเบียบปฏิบตั ิงาน ขัน้ ตอน วิธีการ
ทางาน เช่น เอกสารเรื่องการคัดแยกของเสีย การบาบัดนา้ เสีย การบาบัดมลพิษทางอากาศ การควบคุมการใช้
สารเคมี การควบคุมผูร้ บั เหมาผูร้ บั จ้างช่วง การจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการที่มผี ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การซ่ อ มบ ารุ ง การควบคุ มการใช้พ ลัง งาน ทรัพ ยากร เป็ น ต้น ต้องมีการจัดท าบัน ทึกการตรวจสอบผลการ
ปฏิบตั ิงานตามที่เอกสารกาหนดไว้ เช่น บันทึกการตรวจสอบระบบบาบัดนา้ เสีย บันทึกการตรวจสอบการจัดเก็บ
สารเคมี บันทึกการตรวจสอบถังดักไขมัน บันทึกการใช้นา้ ใช้ไฟฟ้ า เป็ นต้น ทัง้ นี้ ต้องมีการปรับปรุงสถานที่ไม่ให้มี
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมด้วย เช่น ในพื้นทีจ่ ดั เก็บของเสียต้องจัดเก็บให้เพียงพอไม่มขี ยะล้นออกนอกบริเวณและ
ไม่มนี า้ ขยะรัว่ ซึมออกสู่ภายนอก ไม่มีกลิ่นเหม็นเป็ นที่รบกวน พื้นที่จดั เก็บสารเคมีตอ้ งมีการป้ องกันการรัว่ ไหล
ออกสู่ภายนอก มีขอบเขือ่ นกัน้ มีถาดรอง มีเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet : SDS)
เป็ นภาษาทีผ่ ูป้ ฏิบตั ิงานเข้าใจติดไว้ให้เห็นชัดเจนบริเวณจุดจัดเก็บ รวมถึงมีวสั ดุดู ดซับจัดเตรียมไว้กรณีท่สี ารเคมี
อาจหกรัว่ ไหล เป็ นต้น ซึง่ การมีสภาพแวดล้อมทีด่ ี ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มเี หตุราคาญที่อาจก่อให้เกิด
ข้อร้องเรียนนัน้ แสดงถึงประสิทธิผลในการจัดการและควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน มากกว่ามีเพียง
เอกสารทีจ่ ดั ทาขึ้นโดยทีส่ ภาพแวดล้อมภายนอก ยังส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและเกิดข้อร้องเรียน
8.2 การเตรี ยมความพร้ อมและตอบสนองต่ อเหตุฉุกเฉิ น (Emergency preparedness and
response)จากการประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในกรณี ฉุกเฉิน องค์กรต้องนามาจัดทาแผน
ฉุกเฉิน ซึ่งแผนการเตรียมพร้อมและตอบสนองในกรณี ฉุกเฉินอาจรวมถึงภัยธรรมชาติและเหตุการณ์ท่เี กิดจาก
ความบกพร่อง ประมาทของผูป้ ฏิบตั ิงานที่อาจเกิดขึ้น เช่น เหตุเพลิงไหม้ สารเคมีหกรัว่ ไหล ก๊าซรัว่ หม้อไอนา้
ระเบิด รังสีรวั ่ ไหล แผ่นดินไหว นา้ ท่วม เป็ นต้นโดยแผนฉุ กเฉิ นควรครอบคลุมถึงโครงสร้างหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผูท้ ่เี กี่ยวข้องในกรณีท่เี กิดเหตุฉุกเฉิน รายละเอียดการดาเนินการตอบโต้เหตุฉุกเฉินขณะเกิดเหตุ
การประสานงานเพือ่ ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกในกรณีทไ่ี ม่สามารถระงับเหตุได้ดว้ ยบุคลากรภายใน
รวมถึงการฟื้ นฟูวิกฤตภายหลัง เกิดเหตุฉุกเฉิ นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ให้กลับเป็ นปกติ ซึ่งควรพิจารณาการลด
ผลกระทบทีจ่ ะเกิดกับสิง่ แวดล้อม เช่น นา้ เสียที่เกิดจากการดับเพลิง ของเสียที่เกิดขึ้น การกักเก็บบาบัดสารเคมีท่ี
หกรัว่ ไหลออกสู่ภายนอก เป็ นต้น ต้องมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ท่จี าเป็ นให้เพียงพอและการบารุงรักษาให้พร้อมใช้
งานตามระยะเวลาทีก่ ฎหมายกาหนด เช่น ถังดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน เป็ น
ต้น องค์กรต้องมีการสื่อสารให้ความรูห้ รือฝึ กอบรมให้ผูท้ ่เี กี่ยวข้องทัง้ หมด และมีการซ้อมแผนฉุกเฉินโดยจาลอง
สถานการณ์ทอ่ี าจเกิดขึ้นจริง เพื่อนาไปสู่การปรับปรุง ทบทวนแผนฉุกเฉินให้มคี วามเหมาะสมกับองค์กรมากยิ่งขึ้น
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โดยการฝึ กซ้อ มนี้ ตอ้ งได้รบั ความร่ว มมือจากทุกฝ่ ายทัง้ พนักงาน ผู ร้ บั เหมา และต้องมีการจัดเก็บเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับเหตุฉุกเฉินเป็ นหลักฐาน
9. การประเมินสมรรถนะ (Performance evaluation)
9.1 การเฝ้าระวัง การวัด การวิเคราะห์ และการประเมิน (Monitoring, measurement, analysis
and evaluation)
9.1.1 ทั่วไป (General) องค์กรต้องมีการเฝ้ าระวัง ตรวจวัดและวิเคราะห์กระบวนการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสิง่ แวดล้อม ตัวอย่างของการเฝ้ าระวังและตรวจวัด เช่น เก็บข้อมูลการร้องเรียนด้านสิง่ แวดล้อม การ
วัดสิง่ แวดล้อม (เช่น การตรวจวัดเสียงรบกวนรอบโรงงาน ไอระเหยสารเคมีในที่ปฏิบตั งิ าน ไอเสียจากปล่องระบาย
อากาศ นา้ เสียทีป่ ล่อยออกสู่สง่ิ แวดล้อม เป็ นต้น) โดยห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ ใี บอนุ ญาตและเครื่องมือตรวจวัดได้รบั
การสอบเทียบ มีการติดตามประสิทธิภาพของการควบคุมการปฏิบตั งิ านด้านสิง่ แวดล้อม ความก้าวหน้าของ
วัตถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้ การติดตามการปฏิบตั ติ ามกฎหมายรวมถึงข้อกาหนดต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
9.1.2 การประเมินการสอดคล้ อง (Evaluation of compliance) องค์กรต้องกาหนดผูร้ บั ผิดชอบ
ความถี่และวิธีการในการประเมินความสอดคล้องกับพันธกรณี กฎหมายและข้อกาหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้าน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งวิธีการประเมินอาจทาได้หลายวิธี เช่น ใช้หน่ วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบผลการปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย หรือประเมินโดยบันทึกผลการประเมิ นในทะเบียนกฎหมายสิ่งแวดล้อมโดยใส่หลักฐานการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายให้ชดั เจน เป็ นต้น ผลการประเมินความสอดคล้องต้องจัดทาเป็ นเอกสารโดยประเมินตามรอบระยะเวลาที่
กาหนด ผู ป้ ระเมินต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาของกฎหมายและข้อกาหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณี ท่ีพ บว่ า
ดาเนินการไม่สอดคล้อง ให้กาหนดแนวทางการแก้ไขให้ชดั เจน แล้วนาผลการประเมินความสอดคล้องนี้ เข้าสู่ท่ี
ประชุมทบทวนฝ่ ายบริหารตามข้อกาหนดที่ 9.3
9.2 การตรวจประเมินภายใน (Internal audit) องค์กรต้องดาเนินการตรวจประเมินภายในตามรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งความถี่อาจปรับเปลี่ยนได้โดยพิ จารณาจากความสาคัญของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อองค์กร และผลของการตรวจประเมินก่อนหน้านี้ โดยที่ส่วนงานที่มีขอ้
ร้องเรียนมาก หรือพบประเด็นข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินมากกว่าหน่ วยงานอื่น สามารถจัดให้มกี ารตรวจ
ประเมินด้วยความถี่ท่มี ากกว่าหน่วยงานอื่นได้ ผูต้ รวจประเมินต้องมีความสามารถ (อาจดูจากผลการฝึ กอบรม
หรือประสบการณ์ในการตรวจ) และเป็ นอิสระจากกิจกรรมที่จะทาการตรวจประเมิน ผลการตรวจต้องจัดทาเป็ น
เอกสาร (เช่น รายการคาถาม (checklist) ใบร้องขอให้ดาเนินการแก้ไข (corrective action request: CAR)
และรายงานข้อบกพร่อง (audit report)) และนาผลการตรวจเข้าสู่ท่ปี ระชุมทบทวนฝ่ ายบริหารตามข้อกาหนดที่
9.3
9.3 การทบทวนฝ่ ายบริ หาร (Management review)องค์กรต้องกาหนดความถี่ ช่วงเวลาในรายงานผล
การดาเนินการด้านสิง่ แวดล้อมให้ทมี ฝ่ ายบริหารรับทราบ โดยผ่านทางการประชุมทบทวนฝ่ ายบริหาร ซึ่งหัวข้อการ
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ประชุมตามทีข่ อ้ กาหนดระบุไว้ขา้ งต้น เช่น การเปลีย่ นแปลงบริบทองค์กร ความต้องการและความคาดหวังของผูม้ ี
ส่วนได้เสีย ผลการประเมินประเด็นปัญหาสิง่ แวดล้อมทีม่ นี ยั สาคัญ ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม นา้ เสีย อากาศ
เสีย เสียง เป็ นต้น ต้องมีการจัดทารายงานการประชุมทบทวนฝ่ ายบริหารเพื่อบันทึกผลการตัดสินใจหรือประเด็น
ต่าง ๆ ที่ผูบ้ ริหารมีขอ้ แนะนาให้ดาเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ต้องมีการนาข้อแนะนา
ต่าง ๆ ไปปฏิบตั แิ ละติดตามผลความคืบหน้า และรายงานผลในการประชุมครัง้ ถัดไป
10. การปรับปรุ ง (Improvement)
10.1 ทั่วไป (General) โอกาสในปรับปรุงเพือ่ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ทต่ี อ้ งการของระบบการจัดการ
สิง่ แวดล้อมนัน้ สามารถพิจารณาได้จากผลของการตรวจประเมินภายในองค์กร หรือภายนอกองค์กร เช่น ลูกค้า
หน่วยงานราชการ หรือผูใ้ ห้การรับรอง เป็ นต้น รวมทัง้ ข้อเสนอแนะในการประชุมทบทวนฝ่ ายบริหาร ซึง่ ทัง้ หมดจะ
นาไปสู่การปรับปรุงให้ระบบดีข้นึ
10.2 สิ่ งที่ไม่ เป็ นไปตามข้ อกาหนดและกิจกรรมการแก้ ไข (Nonconformity and corrective
action)ตัวอย่างของสิง่ ที่ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดของระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม เช่น ผลการตรวจวัดด้าน
สิง่ แวดล้อมเกินค่ามาตรฐานทีก่ าหนด ประเด็นทีไ่ ม่สอดคล้องกับกฎหมาย เกิดข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม พบ
สภาพพื้นที่ทส่ี ่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม (เช่น นา้ มันปนเปื้ อนในรางระบายนา้ ฝน เป็ นต้น) หรือข้อบกพร่องทีเ่ กิด
จากการตรวจประเมินทัง้ ภายในและภายนอก เป็ นต้น ซึง่ ประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ตอ้ งนาไปสู่การแก้ไขปัญหา โดยมี
การหาสาเหตุของปัญหา และได้รบั การแก้ไข โดยมิให้เกิดซา้ ขึ้นอีก อาจต้องไปเปลีย่ นแปลงระบบโดยการแก้ไข
เอกสารขัน้ ตอนการทางานเพือ่ เป็ นการแก้ไขปัญหา
10.3 การปรั บปรุ งอย่ างต่ อเนื่อง (Continual improvement) ตัวอย่างของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ในด้านสิง่ แวดล้อม เช่น สร้างวัฒนธรรมด้านสิง่ แวดล้อมทัว่ ทัง้ องค์กร การพัฒนาคู่คา้ ในด้านสิ่งแวดล้อม
ออกแบบเส้นทางการขนส่งสินค้าเพือ่ ลดการใช้เชื้อเพลิง ปรับเปลีย่ นเชื้อเพลิงหม้อไอนา้ เพือ่ ลดปริมาณการปล่อย
ฝุ่นละออง ปรับปรุงระบบบาบัดนา้ เสีย เพือ่ นานา้ กลับมาใช้ใหม่ จัดทาขัน้ ตอนในการคัดเลือกวัตถุดบิ ใหม่ เพือ่
ส่งเสริมการเลือกใช้วตั ถุดิบที่มคี วามเป็ นพิษน้อยลง เป็ นต้น การพัฒนาองค์กรโดยเข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐใน
โครงการด้านสิง่ แวดล้อม เช่น ได้รบั รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ได้รบั รางวัล 3 R (Reduce Reuse Recycle) การ
จัดการของเสียภายในโรงงาน เป็ นต้น
กิจกรรม 15.2.3
มาตรฐานการจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO 14001: 2015 ประกอบไปด้วยข้อกาหนดกี่ขอ้ อะไรบ้าง
แนวตอบกิจกรรม 15.2.3
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ประกอบด้วย 10 ข้อ ได้แก่
1. ขอบเขต
2. เอกสารอ้างอิง
3. คาจากัดความ
4. บริ บทองค์กร
5. ความเป็ นผูน้ า
6. การวางแผน
7. การสนับสนุน
8. การดาเนินการ
9. การประเมินสมรรถนะ
10. การปรับปรุ ง

เรื่องที่ 15.2.4
แนวทางการจัดทาระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อม
องค์กรที่มกี ารริเริ่มที่จะจัดทาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมต้องได้รบั การสนับสนุ นจากผูบ้ ริหารที่มคี วาม
มุง่ มันในการด
่
าเนินงาน โดยขัน้ ตอน แนวทางในการจัดทานัน้ สามารถดาเนินตามขัน้ ตอนใน 4 ระยะด้วยกันคือ 1)
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การวางแผน 2) การจัดทาเอกสาร 3) การตรวจสอบ และ 4) การตรวจประเมินโดยผูใ้ ห้การรับรอง ดังมี
รายละเอียด ดังแสดงในภาพที่ 15.4
ขัน้ ตอนที่ 1 การวางแผน (planning)
- ความมุง่ มันของผู
่
บ้ ริหาร
- จัดตัง้ คณะทางานด้านสิง่ แวดล้อม
- ทบทวนสถานะเริ่มต้น
- จัดทาและอนุมตั แิ ผนการดาเนินงาน

ขัน้ ตอนที่ 2 การจัดทาเอกสารและนาไปปฏิบตั ิ (documentation and implementation)
- ฝึ กอบรม
- พิจารณาบริบทองค์กร
- พิจารณาความต้องการและความคาดหวังของผูม้ สี ่วนได้เสีย
- ประเมินลักษณะปัญหาสิง่ แวดล้อมในมุมมองวัฏจักรชีวติ
- พิจารณาความเสีย่ งและโอกาส
- จัดตัง้ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย
- รวบรวมและจัดทาทะเบียนกฎหมาย
- จัดทาเอกสารและนาไปปฏิบตั ิ

ขัน้ ตอนที่ 3 การตรวจสอบ (checking)
- แต่งตัง้ ผูต้ รวจประเมินภายใน
- ดาเนินการตรวจประเมินภายใน
- ดาเนินการแก้ไขปัญหา
- ประชุมทบทวนฝ่ ายบริหาร
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ขัน้ ตอนที่ 4 การตรวจประเมิน (assessment)
- คัดเลือกผูต้ รวจประเมินเพือ่ ให้การรับรอง (certification body)
- ตรวจประเมินโดยผูใ้ ห้การรับรอง
- ดาเนินการแก้ไขปัญหา (หากมี)
- ได้รบั การรับรอง
ภาพที่ 15.4 แนวทางการจัดทาระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม
1. ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน
1) ความมุ่งมัน่ ของผูบ้ ริ หาร
ผูบ้ ริหารต้อ งแสดงความมุ่ง มัน่ โดยสนับสนุ นทรัพ ยากรที่จาเป็ นในการจัดทาระบบ ทัง้ บุคลากร
เครื่องจักรอุปกรณ์ และงบประมาณ
2) การจัดตั้งคณะทางานด้านสิ่ งแวดล้อม
ในการเริ่มต้นทาระบบ จานวนสมาชิกของคณะทางานขึ้นอยู่กบั แต่ละองค์กร แต่ควรเป็ นบุคลากรที่เป็ น
ตัว แทนของแต่ ล ะส่ว นงาน เนื่ อ งจากต้องมีส่ว นรับ ผิดชอบในการจัด ท าเอกสารการประเมินลัก ษณะปัญ หา
สิง่ แวดล้อม การประเมินความเสี่ยง รวมถึงการเขียนเอกสารที่เป็ นการควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการ
ดาเนินงาน ในการแต่งตัง้ นี้ควรกาหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะทางานเพือ่ ให้มคี วามชัดเจนด้วย
3) การทบทวนสถานะเริ่ มต้น
การทบทวนสถานะเริ่มต้น เป็ นการเปรียบเทียบการดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในปัจจุบนั กับ
ข้อกาหนดทัง้ หมดของ ISO 14001: 2015 และกฎหมายสิ่งแวดล้อมว่าองค์กรมีประเด็นใดบ้างที่ยงั ไม่สอดคล้อง
ต้องดาเนินการเพิม่ เติม รวมถึงสารวจการควบคุมสภาพสิง่ แวดล้อมในพื้นที่ปฏิบตั ิงาน เช่น สถานที่จดั เก็บของเสีย
สถานที่จ ดั เก็บสารเคมี ระบบบาบัดนา้ เสีย ระบบบาบัดมลพิษทางอากาศ เป็ นต้น เพื่อเป็ นการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อมไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ซึง่ ผลจากการทบทวนสถานะเริ่มต้นจะส่งผลต่อระยะเวลาในการ
ทาโครงการและงบประมาณที่ตอ้ งใช้ในการปรับปรุงปัญหาสิ่งแวดล้อม ถ้าพบว่า มีประเด็นที่ยงั ต้องแก้ไขปรับปรุง
มาก ระยะเวลาในการดาเนินงานจะนานไปด้วย
4) จัดทาและอนุมตั ิแผนการดาเนินงาน
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องค์กรควรจัดทาแผนการดาเนินงานให้ชดั เจน ซึง่ จะระบุกจิ กรรมทีต่ อ้ งดาเนินการเพื่อให้ได้รบั การรับรอง
ภายในช่วงเวลาที่กาหนด แล้วให้ผูบ้ ริหารเป็ นผูอ้ นุ มตั ิแผนการดาเนินงานดังกล่าว และประกาศให้ผูท้ ่เี กี่ยวข้อง
ทราบเป้ าหมายร่วมกัน
2. ขั้นตอนที่ 2 การจัดทาเอกสาร
1) ฝึ กอบรม
ในการฝึ กอบรมนัน้ ควรอบรมหลักสูตรดังต่อไปนี้ให้ทมี งาน
ก) หลักสูตรข้อกาหนด ISO 14001: 2015
ข) หลักสูตรกฎหมายสิง่ แวดล้อม
ค) หลักสูตรการชี้บง่ และประเมินลักษณะปัญหาสิง่ แวดล้อมในมุมมองวัฎจักรชีวติ ผลิตภัณฑ์
2) พิจารณาบริ บทองค์กร
โดยพิจารณาประเด็นภายใน ประเด็นภายนอก และสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ท่คี าดหวัง
ไว้ รวมทัง้ นาไปประเมินความเสีย่ งและโอกาส
3) พิจารณาความต้องการและความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
กาหนดผูม้ สี ่วนได้เสียทีเ่ กี่ยวข้อง จากนัน้ พิจารณาความต้องและและความคาดหวังของผูม้ สี ่วนได้เสียใน
แต่ละกลุม่ แล้วนาไปประเมินความเสีย่ งและโอกาส
4) ประเมินประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อมในมุมมองวัฏจักรชีวิต
ทาการระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ บริการ ที่ควบคุมได้โดยตรง
หรือโดยอ้อม ในมุมมองวัฎจักรชีวติ ประเมินความมีนยั สาคัญของปัญหา แล้วกาหนดมาตรการในการควบคุม
5) พิจารณาความเสี่ ยงและโอกาส
พิจารณาความเสีย่ งและโอกาสจากบริบทองค์กร ความต้องการความคาดหวังของผูม้ สี ่วนได้เสีย ประเด็น
ปัญหาสิ่งแวดล้อม และกฎหมาย พันธกรณี ท่เี กี่ยวข้อง แล้วนาผลการประเมินความเสี่ยงและโอกาสไปกาหนด
มาตรการในการควบคุม
6) จัดตั้งวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย
จัดตัง้ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย รวมถึงโครงการด้านสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาจากผลการประเมินลักษณะ
ปัญหาสิง่ แวดล้อม ผลการประเมินความเสีย่ งและโอกาส ประเด็นของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีการติดตามความ
คืบหน้าของเป้ าหมาย โครงการสิง่ แวดล้อม
7) รวบรวมและจัดทาทะเบียนกฎหมาย พันธกรณี
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รวบรวบรวมและจัดทาทะเบียนกฎหมาย พันธกรณีท่เี กี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กร
ให้ครอบคลุม และมีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายดังกล่าว
8) จัดทาเอกสารและนาไปปฏิบตั ิ
ในการจัดทาเอกสารในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมนัน้ ข้อกาหนดไม่ได้ระบุชดั เจนว่า ต้องจัดทาเป็ น
ระเบียบปฏิบตั ิงานเรื่องใดบ้าง เพียงแต่กาหนดให้มเี อกสารสารสนเทศ เพื่ออ้างอิงในการปฏิบตั ิงานซึ่งกล่าวไว้ใน
ข้อกาหนดแต่ละข้อ แต่อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตั ิ องค์กรยังคงเขียนเอกสารเพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินงาน
ด้านสิง่ แวดล้อมให้เป็ นทิศทางเดียวกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ก) คู่มอื การจัดการสิง่ แวดล้อม
ข) ระเบียบปฏิบตั งิ านเรื่องการประเมินประเด็นปัญหาสิง่ แวดล้อม
ค) ระเบียบปฏิบตั งิ านเรื่องกฎหมาย พันธกรณีทเ่ี กี่ยวข้อง
ง) ระเบียบปฏิบตั งิ านเรื่องการสือ่ สาร
จ) ระเบียบปฏิบตั งิ านเรื่องการควบคุมเอกสารสารสนเทศ
ฉ) ระเบียบปฏิบตั งิ านเรื่องการควบคุมนา้ เสีย
ช) ระเบียบปฏิบตั งิ านเรื่องการควบคุมอากาศเสีย
ซ) ระเบียบปฏิบตั งิ านเรื่องการจัดการของเสีย
ฌ) ระเบียบปฏิบตั งิ านเรื่องการจัดการสารเคมี
ญ) ระเบียบปฏิบตั งิ านเรื่องการซ่อมบารุง
ฎ) ระเบียบปฏิบตั งิ านเรื่องการควบคุมผูร้ บั เหมา
ฏ) ระเบียบปฏิบตั งิ านเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
ฐ) ระเบียบปฏิบตั งิ านเรื่องการควบคุมการใช้พลังงาน ทรัพยากร
ฑ) ระเบียบปฏิบตั งิ านเรื่องการเฝ้ าติดตามและตรวจวัด
ฒ) ระเบียบปฏิบตั งิ านเรื่องข้อบกพร่องและการแก้ไขปัญหา
ณ) ระเบียบปฏิบตั งิ านเรื่องการตรวจประเมินภายใน
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ด) ระเบียบปฏิบตั งิ านเรื่องการทบทวนฝ่ ายบริหาร
3. ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ
1) แต่งตั้งผูต้ รวจประเมิน
องค์กรควรกาหนดความสามารถของผูต้ รวจประเมิน เช่น ผ่านการฝึ กอบรมหลักสูตร การตรวจประเมิน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 หรือมีประสบการณ์ในการตรวจประเมิน โดยที่ผูต้ รวจต้องเป็ น
อิสระไม่ตรวจงานทีต่ นเองรับผิดชอบ
2) ดาเนินการตรวจประเมิน
การตรวจประเมินต้องดาเนิ นการตามความถี่ท่ีกาหนด ซึ่งขึ้นอยู่กบั ความสาคัญของกิจกรรมนัน้ ที่มี
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และผลการตรวจประเมินทีผ่ ่านมา
3) ดาเนินการแก้ไขปั ญหา
ภายหลัง การตรวจประเมิน อาจพบประเด็ น ที่ต อ้ งด าเนิ น การแก้ไ ข ปรับ ปรุ ง หรื อ ประเด็ น ที่เ ป็ น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงจากผูต้ รวจประเมิน ให้ดาเนินการแก้ไขปัญหาหรือข้อเสนอแนะดังกล่าว เพื่อเป็ นการ
เตรียมความพร้อมสาหรับการตรวจประเมินโดยผูใ้ ห้การรับรอง
4) ประชุมทบทวนฝ่ ายบริ หาร
องค์กรต้องดาเนินการประชุมทบทวนฝ่ ายบริหารภายในระยะเวลาที่กาหนด ตามหัวข้อการประชุมที่
กาหนดไว้ เช่น การทบทวนการเปลีย่ นแปลงบริบทองค์กร ผลการประเมินความเสี่ยงและโอกาส ผลการประเมิน
ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนยั สาคัญ ผลการตรวจประเมินภายใน เป็ นต้น เพื่อรายงานผลการดาเนินการให้
ผูบ้ ริหารได้รบั ทราบ และตัดสินใจดาเนินการต่าง ๆ เพือ่ ปรับปรุงระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม
4. ขั้นตอนที่ 4 การตรวจประเมิน
1) คัดเลือกผูต้ รวจประเมินเพื่อให้การรับรอง (certification body)
องค์ก รต้อ งคัด เลือ กหน่ ว ยงานที่จ ะให้ก ารรับ รอง โดยอาจจะพิจ ารณาจากชื่อ เสีย งของบริษ ทั ที่มี
ประสบการณ์ในการตรวจรับรองในธุ รกิจประเภทเดียวกัน หรือเป็ นบริษทั เดียวกันกับที่รบั รองของบริษทั แม่ใน
ต่างประเทศ
2) ตรวจประเมินโดยผูใ้ ห้การรับรอง
หลังจากที่คดั เลือกหน่วยงานตรวจประเมินแล้ว จะมีการนัดหมายให้ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรอง ซึ่ง
กระบวนการในการตรวจเพื่อให้การรับรองจะประกอบไปด้วย 2 ขัน้ ตอนคือ ตรวจประเมินรอบแรก (stage 1 /
initial Assessment ) และตรวจรอบทีส่ อง (stage 2 / main assessment) ซึง่ ส่วนใหญ่จะให้ห่างกันไม่เกิน 90
วันหลังจากการตรวจในครัง้ แรก
3) ดาเนินการแก้ไขปั ญหา (หากมี)
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ในการตรวจประเมินนัน้ หากผู ต้ รวจพบประเด็นข้อบกพร่ องก็จะออกรายงานขอให้ดาเนิ นการแก้ไข
(corrective action request: CAR) ซึง่ จะแบ่งเป็ นข้อบกพร่องสาคัญ (major nonconformity) โดยองค์กรต้อง
ดาเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนทีจ่ ะให้การรับรองได้ และข้อบกพร่องรอง (minor nonconformity) ซึ่งต้องตอบ
แนวทางการแก้ไขที่ยอมรับได้ส่งให้ผูต้ รวจประเมินพิจารณา และจะติดตามผลการแก้ไขในรอบการตรวจประเมิน
ในครัง้ ถัดไป
4) ได้รับการรับรอง
ภายหลังทีต่ อบแนวทางการแก้ปญั หาจากการตรวจประเมินได้ครบถ้วน ผูต้ รวจประเมินจะออกใบรับรอง
ให้ ซึ่งใบรับรองจะมีอายุ 3 ปี ระหว่างนัน้ จะมีการตรวจเยี่ยม (surveillance) ตามรอบระยะเวลา อาจเป็ นทุก 6
เดือน ทุก 9 เดือนหรือทุก 12 เดือน ตามทีก่ าหนดในสัญญาการตรวจประเมิน หลังจากหมดอายุใบรับรองจะมีการ
ตรวจเพือ่ ต่ออายุใบรับรองต่อไป
กิจกรรม 12.1.1

แนวทางการจัดทาระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม มีกี่ข้นั ตอน อะไรบ้าง
แนวตอบกิจกรรม 12.1.1

มี 4 ขั้นตอนคือ
1) การวางแผน
2) การจัดทาเอกสาร
3) การตรวจสอบ
4) การตรวจประเมินโดยผูใ้ ห้การรับรอง
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