หนวยที่ 9 โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากสิ่งคุกคามทางกายภาพ
โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากสิ่งคุกคามทางกายภาพ หมายถึง โรคหรือความเจ็บปวยของรางกายทีม่ ีสาเหตุจาก
การทํางานภายใตสภาวะแวดลอมทางกายภาพตางๆ เชน ความรอน ความเย็น ความกดอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน และ
รังสี เปนกลุมโรคหนึ่งในจํานวน 11 กลุมโรค ที่กระทรวงสาธารณสุข สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กําหนดใหมกี าร
เฝาระวังและรายงานอยางตอเนื่อง เปนสาเหตุของการปวยและการบาดเจ็บถึง 1 ใน 3 ของโรคและการบาดเจ็บจากการ
ประกอบอาชีพในประเทศไทยในแตละป
ปจจัยทางกายภาพที่เปนสาเหตุของโรคจากการประกอบอาชีพ ที่สําคัญคือ อุณหภูมริ อนหรือเย็น เกินไป ความกดอากาศสูง
หรือต่ํา เสียงดัง รังสีและคลื่นแมเหล็กไฟฟา
ความรอนและความเย็น (อุณหภูมิที่สูงหรือต่ําเกินไป) หากวัตถุหรือสิ่งแวดลอมนัน้ ถายเทความรอนใหแกรางกายก็เรียกวา
ความรอน สวนวัตถุหรือสิ่งแวดลอมที่รับหรือดูดความรอนจากรางกายก็เรียกวา ความเย็น
ความกดอากาศ หมายถึง ความดันเหนือบริเวณหนึ่งๆ ทีเ่ กิดจากน้ําหนักของอากาศ ณ พื้นผิวโลกหรือบริเวณใดบริเวณหนึ่งใน
ชั้นบรรยากาศของโลก โดยทั่วไป เมื่ออยูในระดับที่สูงขึน้ ความหนาแนนของโมเลกุลของอากาศที่อยูเหนือบริเวณนั้นจะ
ลดลง ดังนั้นความกดอากาศจะลดลงเรื่อยๆ ในระดับความสูงขึ้น
ความกดอากาศมาตรฐานคือระดับความดันบรรยากาศทีร่ ะดับน้ําทะเล หนวยคือ ปาสคาล หรือ atm
เสียง (Sound) หมายถึงความสั่นสะเทือน ทีเ่ กิดจากการเปลี่ยนแปลงของความดันที่สามารถรับรูไดโดยหู หนวยเปน เดซิเบล
การไดยนิ ของมนุษยอยูระหวาง 0-120 เดซิเบล หรือ 106 SPL (Sound pressure level) ความสั่นสะเทือนและเสียงมีความ
คลายคลึงกันมาก สิ่งที่แตกตางคือ เสียงรับรูไดดวยหู สวนความสั่นสะเทือนรับรูโดยการสัมผัสแตะตอง
รังสีชนิดที่มีการแตกตัว (Ionizing radiation) หมายถึง รังสีที่แผออกมาจากสารกัมมันตรังสี อาจจะอยูในรูป
- อนุภาคที่จะสามารถถายเทพลังงานใหแกสสารอื่นเมื่อปะทะกับอะตอมของสสารนั้น
- คลื่นแมเหล็กไฟฟาพลังงานสูง ประเภทแรกประกอบดวย รังสีแอลฟา เบตา โปรตอน และนิวตรอน และประเภท
หลังประกอบดวยรังสีเอ็กซ และรังสีแกรมมา จะมีระดับความสามารถทะลุทะลวงแตกตางกัน สามารถกอใหเกิด
ปฏิกิริยาไอออนไนเซชั่น (Ionization) หรือการแตกตัวเปนประจุของอะตอมของสสารที่รังสีไปปะทะ หนวยเปน ลาน
อิเลคตรอนโวท (Million electron; MeV)
รังสีชนิดที่ไมแตกตัว (Non- ionizing radiation) หมายถึง รังสีที่เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาชวงความถี่ ตั้งแต 1015 เฮิรตซลงมา มี
ระดับพลังงานไมสูงเพียงพอที่จะเกิดการแตกตัว เชน แสงธรรมดา แสงเหนือมวง แสงใตแดง คลื่นไมโครเวฟ คลื่นวิทยุ แสง
เลเซอร และคลื่นไฟฟากระแสสลับ
กระแสไฟฟา หมายถึง กระแสของประจุไฟฟาลบที่เรียกวา อิเล็กตรอน ที่ไหลไปตามวัสดุที่เปนตัวกลางนํากระแสไฟฟา
หนวยที่ใชวัดกระแสไฟฟาคือ แอมแปร (Ampere)
โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากอุณหภูมิ
ความรอน เปนพลังงานรูปหนึ่งที่เกิดจากการสั่นหรือเคลื่อนไหวของอะตอมหรือโมเลกุลความรอนสามารถถายเทจากวัตถุ
หนึ่งไปยังวัตถุหนึ่งได 3 แบบ คือ การนํา การพา การแผรังสี ผลของความรอนทําใหเกิด ความอึดอัดไมสบาย เม็ดผด เปนลม
ตะคริว ออนเพลีย โรคลมปจจุบัน ความรอนลวกไหม
ภาวะปกติอณ
ุ หภูมิกายจะถูกควบคุมใหอยูในชวง 36-39 องศาเซลเซียส กลไกควบคุมอุณหภูมิของรางกาย คือการขับเหงื่อ
และการระเหยของน้ําบริเวณผิวหนัง กลไกที่สําคัญรองลงมาคือ 1. กลไกทางสรีรวิทยาที่ควบคุมใหเลือดจากกลามเนื้อและ

อวัยวะสวนลึกของรางกาย (ซึ่งมีการสรางความรอน) ไหลเวียนมายังผิวหนังที่เย็นกวาและสามารถถายเทความรอนแกรางกาย
ดวยการพา และ 2. โดยการะเหยของน้ําจากปอดและทางเดินหายใจ
กลไกของรางกายเมื่อสัมผัสความรอน เมื่อปริมาณความรอนในรางกายเพิ่มขึ้นจะทําใหอุณหภูมิกายสูงขึ้น ซึ่งจะกระตุนศูนย
ควบคุมอุณหภูมิในสมองสวนใตธาลามัส ศูนยควบคุมอุณหภูมินี้จะสงสัญญาณใหหวั ใจสูบฉีดเลือดไปยังบริเวณผิวหนังมาก
ขึ้นพรอมกับกระตุนตอมเหงือ่ ใหมีการขับเหงื่อมากขึ้นเพือ่ ใหรางกายสามารถขับความรอนออกจากรางกายการขับเหงื่อนี้จะ
สงผลใหรางกายมีการสูญเสียน้ําและเกลือแร เกิดการออนเพลีย หากการขับความรอนยังไมเพียงพอ ศูนยควบคุมอุณหภูมิจะ
สงสัญญาณใหเลือดไหลเวียนจากกลามเนือ้ และอวัยวะตางๆ มาที่ผิวหนังมากยิ่งขึน้ ทําใหเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงอวัยวะตางๆ
เชน สมองและกลามเนื้อ ลดลง สงผลใหเปนลมจากการทีเ่ ลือดไหลเวียนไปสูสมองไมเพียงพอ ระดับการรูสติและกําลัง
กลามเนื้อลดลง และออนเพลียงาย
ความเย็น คือสภาพที่ทําใหรางกายมีการสูญเสียความรอนมากกวาปกติ เมื่อสัมผัสกับสภาพแวดลอมที่หนาวเย็น รางกายจะมี
การตอบสนองทางสรีรวิทยา 2 แบบ คือ การหดตัวของหลอดเลือดที่ผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผิวหนัง และเพิ่มอัตราเมตาบอลิซึม
ของรางกายเพือ่ ใหเกิดความรอนโดยการเคลื่อนไหวรางกายและการสัน่ ผลของการสัมผัสความเย็นจัดจะทําใหอณ
ุ หภูมิของ
รางกายลดต่ําลงมาก และเกิดการบาดเจ็บจากความเย็นเฉพาะสวน
สภาพแวดลอมที่มีอุณหภูมทิ ี่มีอุณหภูมิต่ํากวา 18- 20 องศาเซลเซียส เปนสภาพแวดลอมที่มีความเย็น
อาชีพที่เสียง คือ อุสาหกรรมถนอมอาหาร งานที่สัมผัสกับสภาพแวดลอมที่มีอากาศหนาว นักประดาน้ํา ชาวประมง
โรงงานผลิตน้ําแข็งแหง โรงงานบรรจุกาซเหลว
อันตรายตอเนือ้ เยื่อ คือ ทําใหเกิดผลึกน้ําแข็งในเซลลของเนื้อเยื่อที่ถูกความเย็น และทําลายการไหลเวียนในหลอดเลือดฝอย
เนื้อเยื่อขาด ออกซิเจน ความเย็นทําใหเม็ดเลือดแดงจับกันเปนกอนและเกิดเลือดคั่งที่หลอดเลือด
กลไกการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการสัมผัสความเย็น การบาดเจ็บจากความเย็นจําแนกเปนการบาดเจ็บทัว่ รางกาย หรือเฉพาะ
สวน และการบาดเจ็บชนิดทีเ่ กิดจากความเย็นที่ต่ํากวาจุดเยือกแข็ง เชน ฟรอสทไบท หรือการบาดเจ็บที่เกิดจากความเย็นที่สูง
กวาจุเยือกแข็ง เชน อิมเมอรชั่นฟุต
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเสี่ยง จากการบาดเจ็บจากความเย็นไดแก ความชื้นสัมพัทธ ความเร็วลม ระยะเวลาการสัมผัส
ลักษณะของงานที่ทําและปริมาณพลังงานที่ใช อายุและสถานะสุขภาพของคนงาน
โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากความกดอากาศ
การเปลี่ยนแปลงปริมาตรของกาซที่ระดับความกดอากาศตางๆ เปนสาเหตุของการบาดเจ็บจากการเปลี่ยนแปลงความกด
อากาศ กลไกการเกิดอันตรายจากความกดอากาศสูงประกอบดวยแรงดันอากาศสูงทีเ่ กิดจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของกาซ
ในชองตางๆ ของรางกายตามกฎของบอยล การเพิ่มขึ้นของความดันยอยของกาซไนโตรเจน ออกซิเจน และ
คารบอนไดออกไซด ในที่ทม่ี ีความกดอากาศสูงตามกฎของดาลตัน การมีฟองกาซไนโตรเจนคางอยูใ นหลอดเลือดฝอยและ
เนื้อเยื่อตางๆ ในขณะทีด่ ําน้ําลึกหรืออยูในที่ที่มีความกดอากาศสูง
โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากความกดอากาศสูง
กฎของบอยล คือ ปริมาณกาซจะแปรผันกับความดัน เมือ่ ความดันมากกาซจะมีปริมาตรลดลง ถาแรงดันลดลงกาซจะมี
ปริมาตรมากขึ้นคือมีการขยายตัว เปนสาเหตุของการบาดเจ็บจากการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศ เนื่องจากรางกายมนุษย
ประกอบดวยชองโพรงตางๆ จํานวนมาก

กฎของดาลตัน คือ ความดันยอยในกาซผสมของกาซชนิดหนึ่งจะเทากับผลคูณระหวางสัดสวนความเขมขนของกาซชนิดนัน้
กับความดันสมบูรณของกาซผสม
กลไกการเกิดโรค
1. แรงดันอากาศสูงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของกาซในชองตางๆ
2. การเพิ่มขึ้นของความดันยอยกาซไนโตรเจน ออกซิเจน และคารบอนไดออกไซด ในที่ที่มีความกดอากาศสูง
3. การมีฟองกาซไนโตรเจนคางอยูในหลอดเลือดฝอยและเนื้อเยื่อตางๆ ในขณะที่ดําน้ําลึกหรืออยูใ นที่ที่มีความกดอากาศสูง
อาการและอาการแสดง
- อันตรายจากแรงดัน เชน การบาดเจ็บของหู อันตรายตอปอด
- อันตรายจากความเปนพิษของกาซ ในที่ทีมอี ากาศสูง กาซจะซึมซานเขาสูกระแสเลือด เนื้อเยื่อ และอวัยวะตางๆ
เพิ่มขึ้น ทําใหกาซมีความเขมขนในเนื้อเยือ่ และอวัยวะสูงขึ้นและเกิดพิษ
- การเจ็บปวยจากภาวะลดความกดอากาศ หรือโรคหนีบน้ํา เปนผลทางกายภาพและสรีรวิทยา ฟองกาซไนโตรเจนทีข่ ัง
อยูจึงมีอันตรายและทําใหเกิดอาการไดมากโดยเฉพาะในเนื้อเยื่อที่มีความยืดหยุนต่ํา เชน ขอตอ และ ระบบประสาท
สวนกลาง
ผูปวยจากภาวะลดความกดอากาศจําแนกเปน 3 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 จะมีอาการทางผิวหนังและแขนขาเปนสําคัญ ผูปวยจะมีการปวดอยางเฉียบพลันบริเวณขอตอใหญๆ ของรางกาย
จนทําใหเคลื่อนไหวลําบากและตองอยูในทางอหรือยอตัว อาการปวดอาจเกิดขึน้ ทันทีหลังจากขึ้นสูผ ิวน้ําหรือภายใน 12
ชั่วโมงตอมา และอาจมีอาการคลายลมพิษหรือรอยดางสีมวงแดงคันบริเวณผิวหนัง
ประเภทที่ 2 รุนแรงมากกวาประเภทที่ 1 ประกอบดวยอาการในระบบประสาท ระบบการหายใจ และระบบการไหลเวียน
เลือด สันนิษฐานวาเกิดจากฟองกาซคั่งอยูใ นระบบประสาทสวนกลางและไขสันหลัง
ประเภทที่ 3 คือ กระดูกตายแบบไรการติดเชื้อ พบบอยทีส่ วนหัวและดามของกระดูกตนแขน รองลงมาคือปลายลางของ
กระดูกตนขา สันนิษฐานเกิดจากฟองกาซไนโตรเจนอุดตันที่หลอดเลือดฝอย และพบถึงรอยละ 50 ในนักประดาน้ําและ
คนทํางานใตนา้ํ
การเจ็บปวยจากภาวะเพิ่มความกดอากาศ (Compression sickness) เมื่อมีความกดอากาศเพิ่มขึ้น กาซภายในรางกายจะถูกอัดให
มีปริมาตรลดลง แตไมคอยมีผลกระทบตอสุขภาพมากนัก ผลกระทบบอยคือ เยื่อแกวหูอักเสบ เชน
ทํางานบนเครือ่ งบิน ลดระดับเพดานบินลง จะทําใหเกิดสุญญากาศในหูชั้นกลาง
การปองกัน
- ตรวจคัดกรองสภาพรางกายแข็งแรงเหมาะสมกับการทํางานแตละประเภท
- ฝกอบรมวิธีลดและเพิ่มความกดอากาศอยางถูกตอง
- พิษของกาซตางๆ ปองกัน ใชอุปกรณชวยหายใจ อยางเหมาะสม
โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากความกดอากาศต่ํา
อาชีพที่เสี่ยง นักบิน พนักบริการในเครื่องบิน งานเหมืองแรในที่สูง นักสํารวจ งานในหอสังเกตการณดานดาราศาสตร
ผลกระทบตอสุขภาพ
1. การขาดออกซิเจนของเนือ้ เยื่อ (Hypoxia) ความสูงจากระดับน้าํ ทะเลจะมีความดันบรรยากาศลดลงและสงผลใหออกซิเจน
ในอากาศลดลง หากขึ้นสูทสี่ ูงอยางรวดเร็วจะทําใหเกิดภาวะขาดออกซิเจนแบบเฉียบพลัน รางกายไมมีเวลาปรับตัว

2. การปวยเฉียบพลันจากการขึ้นภูเขา เกิดจากภาวะขาดออกซิเจน ซึ่งทําใหเลือดไปเลี้ยงสมองและความดันในสมองเพิ่มขึ้น
การเพิ่มขึ้นของปริมาณคารบอนไดออกไซด และการลดลงของออกซิเจนในกระแสเลือด
มักมีอาการใน 2-3 ชั่วโมงหลังจากขึ้นสูท ี่ระดับความสูงกวา 2,500 เมตรอยางรวดเร็ว โดยอาการที่พบบอยคือ ปวดศีรษะที่
เปนมากตอนกลางคืน เบื่ออาหาร อาจรวมกับคลื่นไส อาเจียน นอนไมหลับ และออนแรงผูปวยมักจะมีอาการหายใจไมอิ่ม ไอ
และ อาการทางระบบประสาท เชน หลงลืมงาย การมองเห็นและการไดยินผิดปกติ ตรวจรางกายไมพบสิ่งผิดปกติ แตอาจพบ
ภาวะบวมน้ําได รวมดวยการสะสมของน้ําในรางกายนีจ้ ะไปมีผลทําใหเกิดน้ําในเนื้อเยื่อปอด ซึ่งในรายที่เปนมากอาจมีภาวะ
ปอดหรือสมองบวมน้ําตามมาได
3. โรคปอดบวมน้ําในที่สูง
4. โรคสมองบวมน้ําในที่สูง
5. เลือดออกในจอตา
6. การปวยเรื้อรังจากการขึ้นภูเขา
โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากการฉีดพนแรงดันสูง
การฉีดพนแรงดันสูง ทําใหเกิดการบาดเจ็บเมื่อของเหลวที่ฉีดพนออกมากระทบสวนของรางกาย อยางรุนแรง ความรุนแรง
ของการบาดเจ็บขึ้นอยูกับประเภทของเหลว ตําเหนงที่บาดเจ็บ และความเร็วของการฉีดพน
การตอบสนองทางพยาธิวทิ ยาของรางกายตอการไดรับบาดเจ็บจากการถูกฉีดพนดวยแรงดันสูง จําแนกเปน 3 ระยะคือ
ระยะแรก จะเปนการอักเสบเฉียบพลันรวมกับปริมาณเลือด ไปเลี้ยงเนื้อเยื่อลดลงอันเปนผลจากการบวมของเนื้อเยื่อ การเนา
ตายหรือการติดเชื้อมักเปนภาวะแทรกซอนที่สําคัญของระยะนี้
ระยะที่ 2 จะเปนการอักเสบที่เกิดจากสารเคมีและการเกิดกอนแข็งเปนไตจากสิ่งแปลกปลอม
ระยะที่ 3 จะประกอบดวยการเกิดพังผืดและการแตกแยกของผิวหนังทีป่ กคลุมกอนแข็งเปนไตซึ่งจะทําใหเปนแผล และมี
โพรงเชื่อมตอกันใตผวิ หนัง
การรักษา เปาหมายของการรักษาคือ การสงวนโครงสรางทางระบบประสาทและการไหลเวียนเลือดไวใหได โดยการตัดเลาะ
เนื้อเยื่อเสีย และลางทําความสะอาด ใหยาปฏิชีวนะ และวัคซีนปองกันบาดทะยัก
โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากเสียงและความสั่นสะเทือน
เสียง คือ ความสั่นสะเทือนหรือคลื่นความกดดันที่มีการผันแปรอยางรวดเร็วภายในตัวกลางชนิดหนึ่งและสามารถเดินทาง
หรือถายเทผานตัวกลางนั้นๆ การสูญเสียการไดยนิ จากเสียงดังเปนผลจากการถูกทําลายของเยื่อบุรบั ความรูสึกของหูชั้นใน
การปองกันโดยการจัดทําโปรแกรมอนุรักษการไดยิน
องคประกอบของโปรแกรมอนุรักษการไดยินประกอบดวย
1. การตรวจติดตามระดับเสียงในที่ทํางาน
2. มาตรการดานวิศวกรรมในการควบคุมเสียงดัง
3. มาตรการดานบริหารจัดการ
4. การใหความรูและฝกอบรมคนงาน
5. การใชอุปกรณปองกันเสียงสวนบุคคล

6. การตรวจการไดยินเปนระยะ
ความสั่นสะเทือน เกิดขึ้นเมื่อมีการถายเทพลังงานกลจากแหลงที่มีการแกวงไปยังวัตถุขางเคียงการสัมผัสความสั่นสะเทือน
จากการทํางานเกิดขึน้ ได 2 แบบ ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพตางกันคือ ความสัน่ สะเทือนที่ถา ยเทผานมือ และความ
สั่นสะเทือนทัว่ รางกาย
แบบที่ 1 ความสั่นสะเทือนที่ถายเทผานมือ เปนความสัน่ สะเทือนที่ถา ยเทสูรางกายผานทางฝามือ ซึ่งเกิดขึ้นในกระบวนการ
ทํางานหลายประการที่มีดารใชมือหรือนิว้ มือในการจับกําหรือผลักเครื่องมือหรือชิ้นงานที่มีความสัน่ สะเทือน
แบบที่ 2 ความสั่นสะเทือนทั่วรางกาย เกิดขึ้นเมื่อรางกายอยูบนหรือแนบกับผิวที่มคี วามสั่นสะเทือน เชน นั่งบนเกาอี้ ยืน นอน
หรือแนบลําตัวอยูกับพื้นที่สนั่ สะเทือน
โรคจากการประกอบอาชีพทีมีสาเหตุจากรังสีชนิดไมแตกตัว
รังสีชนิดไมแตกตัว คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทีแ่ ผจากอนุภาคโปรตอนแตมพี ลังงานไมเพียงพอที่จะทําใหอนุภาคของสสารที่คลื่น
ไปปะทะเกิดการแตกตัวเปนประจุ รังสีกลุมนี้ ประกอบดวย คลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ แสงธรรมดา แสงใตแดด แสงเหนือมวง
แสงเลเซอร ซึ่งทําใหเกิดอันตรายตอรางกายตางกัน
คลื่นความถี่วทิ ยุและไมโครเวฟ (Radiofrequency & Microwave radiation)
กลไกการเกิดโรค ความรอนจากการสัมผัสคลื่นความรอนสูงอยางฉับพลัน ทําใหเกิดการเสื่อมสภาพของโปรตีนและการตาย
ของเนื้อเยื่อทีบ่ ริเวณสัมผัสคลื่น รวมกับการอักเสบและเปนแผลในเวลาตอมา
การปองกัน ปดเกราะหรือกําบังโลหะครอบแหลงกําเนิดคลื่น เพิ่มระยะหางระหวางคนงานและแหลงกําเนิดคลืน่ ตรวจวัด
ปริมาณคลื่นเปนระยะ ชุดปองกันมักไมคอ ยไดผลดี
แสงใตแดด (Infrared radiation) อันตรายจากแสงใตแดดทําใหเนื้อเยื่อเกิดความรอน ทําใหผิวหนังไหมและคล้ํา คนงานผลิต
เครื่องแกวและคนงานหนาเตาหลอมซึ่งสัมผัสแสงใตแดดขณะทํางานมาก มีความเสี่ยงตอการเปนโรคตอกระจกเพิ่มขึ้น
การปองกัน ใชเครื่องกําบังแหลงกําเนิดรังสีหรือความรอน การใชอุปกรณปองกันนัยนตาและผิวหนัง ตรวจวัดปริมาณการ
สัมผัสแสงใตแดดเปนระยะ
แสงธรรมดา (Visible radiation) คือชวงคลื่นแมเหล็กไฟฟาระหวางแสงใตแดดและแสงเหนือมวง มีความยาวคลื่นระหวาง
400-750 นาโนเมตร จอตาเปนอวัยวะที่มกั ไดรับอันตรายจากแสงธรรมดา อักเสบจากแสงแดด
การปองกัน ตรวจประเมินกอนการจางงานไมมีประวัตติ าผิดปกติจากแสง แสงจากการเชื่อมโลหะ จัดแสงไฟในที่ทาํ งานให
เหมาะสมไมสะทอน แผนกรองแสงกั้นแหลงกําเนิดแสงจาเพื่อกําจัดแสงสีน้ําเงิน
แสงเหนือมวง (Ultraviolet radiation or UV) เปนสวนของสเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่อยูระหวางแสงธรรมดาและรังสีที่มี
การแตกตัว มีความยาวคลื่นระหวาง 100-400 นาโนเมตร แสงเหนือมวงในธรรมชาติคือแสงอาทิตยที่มีความเขมต่าํ และจาก
หลอดไฟทีมีไส หรือ หลอดเรืองแสง แสงแดดในชวงเวลากลางวันที่มคี วามเขมของแสงเหนือมวงมากที่สุด คือระหวาง
10.00-15.00 น. แสงเหนือมวงมีอํานาจการทะลุทะลวงต่าํ จึงเปนอันตรายตอผิวหนังและนัยนตาเทานั้น เชน เยื้อบุนัยนตา
อักเสบ ตอกระจก ผื่นผิวหนัง ปฏิกิริยาความไวตอแสง ภาวะกอนมะเร็งและมะเร็งผิวหนัง ถาสัมผัสกับแสงเหนือมวงเปน
เวลานานๆ
ปฏิกิริยาความไวตอแสง (Photosensitivity Reaction) เปนปฏิกิริยาที่เกิดจากการสัมผัสรังสีอัลตราไวโอเลต ซึ่งประกอบไป
ดวย ปฏิกิริยาโฟโตท็อกซิล และปฏิกิริยาโฟโตอัลเลอจิก
การปองกัน การดูแลสุขภาพคนงาน ดูแลสภาพแวดลอมในที่ทํางาน ตรวจวัด เกาะกําบัง อุปกรณปอ งกัน

แสงเลเซอร (Laser) เปนอักษรยอของ Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation ซึ่งเปนรังสีชนิดที่ไม
แตกตัว ที่มนุษยสรางขึ้นโดยการขับเคลื่อนอะตอมของกาซบางประเภทใหปลดปลอยกระแสโปรตอนที่มีสีเดียว และมี
เสนทางเดินขนานกัน
อาชีพและงานที่เสี่ยง การนําเลเซอรมาใชในการจัดแนวหรือระดับในโครงการตางๆ การสรางเขื่อน อุโมงค ใชในการตัด
เชื่อม เผา เลเซอรความเขมสูงนํามาตัดโลหะและเพชร เลเซอรความเขมต่ํานํามาใชในทางการแพทย
กลไกการเกิดโรค แสงเลเซอรความเขมต่ําไมมีอันตราย เลเซอรความเขมสูงเปนอันตรายตอ ผิวหนัง และนัยนตา เกิดเงาใน
สายตา การมองเห็นหรือลานสายตาลดลง เลือดออด สารในลูกตาขุน
การปองกัน ดูแลสุขภาพคนงานใหความรู ตรวจวัดปริมาณการสัมผัสแสงเลเซอรเปนระยะ เกราะกําบัง ฉากกั้น แวนตา
โรคจากการประกอบอาชีพทีมีสาเหตุจากรังสีชนิดที่แตกตัว
รังสีชนิดที่แตกตัวเปนรังสีที่แผออกมาจากกัมมันตรังสี จะอยูในรูปของ
- อนุภาคทีจ่ ะสามารถถายเทพลังงานใหแกสสารอื่นเมื่อปะทะกับอะตอมของสสารนั้นๆ คือ อนุภาคแอลฟา เบตา โปรตรอน
และนิวตรอน และ
- คลื่นแมเหล็กไฟฟาพลังงานสูง คือรังสีเอ็กซและรังสีแกมมา
อาชีพและงานที่เสี่ยง รังสีแพทย คนงานเหมืองยูเรเนียม ชางทํานาฬิกา ผูปฏิบัติงานในโรงไฟฟาปฏิกรณนิวเคลียร บุคลากร
ทางทหาร และผูใชรังสีตรวจวัดในงานอุตสาหกรรม
กลไกการเกิดโรค การสัมผัสรังสีอาจเปนแบบ การสัมผัสจากแหลงกําเนิดรังสีภายนอกรางกาย หรือการสัมผัสภายใน จาก
สารกัมตรังสีที่ถูกดูดซับสูรางกายทางปอด ปาก บาดแผล หรือผิวหนังปกติ อันตรายตอเนื้อเยื่อ อนุภาค/คลื่นปะทะโมเลกุลที่
สําคัญ ทําใหเกิดการแตกตัวเปนประจุ และเกิดโดยออมจากการที่รังสีถายเทพลังงานใหแกอะตอมหรือโมเลกุลของเซลลผาน
ทางปฏิกิริยาไอออนไนซ ซึ่งทําใหเกิดอนุมลู อิสระ และโมเลกุลที่ไมเสถียรขึ้น นําไปสูการทําลายดีเอ็นเอ ยีน โครโมโซม หรือ
เนื้อเยื่อ กอให เกิดมะเร็ง
เครื่องมือที่ใชวัดการสัมผัสรังสีในสถานประกอบการ
1. อุปกรณวดั การสัมผัสรังสีสวนบุคคลประกอบดวยตลับ ฟลม ใชสําหรับรังสีเอ็กซ แกมมา และเบตา
2. เครื่องตรวจวัดนิวเคลียรอมิ ัลชั่น ใชสําหรับรังสีเอ็กซ แกมมา เบตา และนิวตรอน
3. เครื่องตรวจวัดเทอรโมลูมิเนสเซนท ใชสําหรับรังสีเบตา แกมมา และนิวตรอน
โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากกระแสไฟฟา
อิเลคตรอนที่ถูกปลดปลอยจากอนุภาคและถูกกํากับดวยแรงภายนอกใหเดินทางไปทิศทางใดทิศทางหนึ่ง จะกอใหเกิด
กระแสไฟฟาขึ้น โดยจะไหลจากขั้วลบไปยังขั้วบวก กระแสไฟฟาจะไหลก็ตอเมื่อมีเสนทางใหกระแสไฟฟาไหลอยางครบ
วงจร วงจรที่เปนเสนทางใหกระแสไฟฟาไหลไดอยางครบวงจร ประกอบดวย
1. แหลงกําเนิดไฟฟา
2. ตัวนําซึ่งเปนเสนทางไหลของกระแสไฟฟา
3.อุปกรณที่ใชกระแสไฟฟาที่เรียกวา Load และเสนทางนํากระแสไฟฟาลงพื้นดิน
อาชีพที่เสี่ยง พนักงานควบคุมเครื่องจักรที่ใชไฟฟาแรงสูง ชางไฟฟา พนักงานโรงผลิตกระแสไฟฟา พนักงานซอมบํารุง
manasu

