หนวยที่ 7 การตรวจวัดความสั่นสะเทือน แสงสวางและความดันบรรยากาศ
1. การประเมินความสั่นสะเทือนที่เกิดขึน้ ที่มือ โดยใชเครื่องมือวัดความสั่นสะเทือน ที่ประกอบดวยตัวเครื่องวัดและหัววัด
(Transducer) ในการวัดใหตดิ ตั้งหัววัดความสั่นสะเทือนที่ดามมือจับ ทีร่ ะบุไวตามวิธมี าตรฐานของ ISO 8662 และนําคาที่วดั
ไดไปเปรียบเทียบกับคามาตรฐานความสัน่ สะเทือน
2. ปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประเมินความสั่นสะเทือนที่เกิดขึน้ ที่มอื คือระดับความสั่นสะเทือน ชวงของความถี่ที่เกิดขึ้น
จากเครื่องมือ และระยะเวลาที่ผูปฏิบัติไดรับความสั่นสะเทือน ในที่นจี้ ะทําการประเมินความสั่นสะเทือนที่ผูปฏิบัติงานไดรับ
ในระยะเวลาปฏิบัติงานนาน 8 ชั่วโมง ตามที่ระบุไวในมาตรฐาน ISO 5349
3. ในการประเมินความสั่นสะเทือนที่ใชความถี่มาเกีย่ วของกับการประเมิน ที่ตองปรับคาความสั่นสะเทือนที่ถวงน้ําหนักตาม
ความถี่ เพราะความถี่ต่ําๆจะมีผลตอสุขภาพมากกวาความถี่สูงๆ
4. การประเมินในกรณีที่เกิดความสั่นสะเทือนจากทิศทางหลายๆ แกน ใหทําการวัดความสั่นสะเทือนในทุกแกน และปรับคา
ความสั่นสะเทือนที่ถวงน้ําหนักตามความถีท่ ี่มีผลตอมือ เมื่อไดคาระดับความสั่นสะเทือนทั้งสามแกนแลวใหนํามาคํานวณ
รวมเปนคาความสั่นสะเทือนตามแนวแกน x y และ z
5. คามาตรฐานความสั่นสะเทือนที่มือ-แขน มีการกําหนดไวในหลายองคกร ที่มีมาตรฐานและวิธีการประเมินที่แตกตางกัน
ดังนั้น ในการเลือกใชมาตรฐานจะตองมีการอางอิงวาใชขององคกรใด
6. การวัดความสั่นสะเทือนทั้งรางกายตองคํานึงถึงปจจัยที่เกีย่ วของกับการวัด เพื่อที่จะไดคาที่เชือ่ ถือได ตองประกอบดวย 1)
ทิศทางการวัด จะตองวัดในทิศทางเดียวกันกับความสั่นสะเทือนที่เกิดขึน้ ตามทิศทางแนวแกน x, y และ z ที่มีความ
สั่นสะเทือน 2) การติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือนทั้งรางกาย ควรติดตั้งอยูระหวางแหลงกําเนิดความสั่นสะเทือนกับรางกาย
ของผูปฏิบัติงาน 3) ระยะเวลาในการวัด ตองมีระยะเวลานานพอที่การวัดจะไดคาที่เที่ยงตรงตามหลักสถิติ ที่ตองมีการระบุ
ระยะเวลาทีว่ ัดในรายงานดวย
7. ความสั่นสะเทือนที่เกิดในแตละแนวแกนจะตองมีการถวงน้ําหนักในแตละความถี่ของความสั่นสะเทือนในแตละแนวแกน
ซึ่งจะมีคาตางกันออกไป เพราะแตละความถี่มีผลตอสุขภาพที่แตกตางกันในดานตางๆ เชนมีผลตอสุขภาพ ความรูสึกสบาย
การรับรู การคลื่นไสเวียนศีรษะ
1. ในการประเมินความสั่นสะเทือนที่เกิดขึน้ ที่มอื นั้นจะประเมินจากปจจัยตางๆ คือระดับความสั่นสะเทือน ชวงของ
ความถี่ที่เกิดขึน้ จากเครื่องมือ และระยะเวลาที่ผูปฏิบัติไดรับความสั่นสะเทือน
2. ในการประเมินความสั่นสะเทือนทีใ่ ชความถี่มาเกี่ยวของกับการประเมินผลความสั่นสะเทือนที่มอื ที่ตองปรับคา
ความสั่นสะเทือนที่ถวงน้ําหนักตามความถี่ เพราะความถีต่ ่ําๆ จะมีผลตอสุขภาพมากกวาความถี่สูงๆ
3. ตําแหนงทีต่ ดิ หัววัดความสั่นสะเทือนจะตองเปนตําแหนงที่มือจับดาม หรือเปนตําแหนงทีใ่ กลทสี่ ุดที่มือจับ หรือ
เปนตําแหนงทีค่ วามสั่นสะเทือนเขาสูรางกาย
4. หลักการที่กาํ หนดคามาตรฐานที่ทําใหเกิดผลตอสุขภาพ ตอเสนเลือด ตอระบบประสาทและตอระบบกลามเนื้อ
กระดูก ไดจากการศึกษาที่พบวาที่ระดับความสั่นสะเทือนที่นอยกวา 2 เมตรตอวินาที2 ในระยะเวลาทํางาน 8 ชั่วโมงมีอาการที่
มือ-แขนนอยมาก และไมพบรายงานการเกิดอาการกับผูป ฏิบัติงานที่ไดรับความสั่นสะเทือนนอยกวา 1 เมตรตอวินาที2 ใน
ระยะเวลาทํางาน 8 ชั่วโมง จึงใชคาที่ไดนี้รวมถึงการเกิดอาการนิ้วซีดขาวจํานวนรอยละ
10 ที่ไดรับความสั่นสะเทือน
วันละ 8 ชัว่ โมงเปนแนวทางในการกําหนดคามาตรฐาน

5. มีสามองคกรที่ระบุไวในที่นี้ ที่กําหนดคามาตรฐานความสั่นสะเทือนที่มือ-แขน คือ (1) สมาคมนักสุขศาสตรของ
สหรัฐอเมริกา (The American Conference of Governmental
Industrial Hygienists, ACGIH) (2) สถาบันมาตรฐาน
แหงชาติของสหรัฐอเมริกา (American National Standards Institute, ANSI) และ (3) Directive 2002/44/EC of the European
Parliament and the Council of the European Union
6. คามาตรฐานของความสั่นสะเทือนที่มอื -แขน ของสมาคมนักสุขศาสตรของสหรัฐอเมริกา ไดกาํ หนดมาตรฐานไว
(ดูตารางที่ 7.7) ใหนําคาสูงสุดที่วัดไดของแกนใดแกนหนึง่ ในสามแกน ไมวาจะเปนแกน x, y หรือ z มาเปรียบเทียบกับคาใน
ตารางที่ 7.7 สําหรับคามาตรฐานของอีกสององคกร ใหรวมคาความสั่นสะเทือนของทัง้ สามแกนคือ แกน x, y และ z เขา
ดวยกัน โดยใชสมการที่ (7.2) แลวนําคาที่ไดนี้ไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนดใหผูปฏิบัติงานไดรับความสั่นสะเทือน
เปนเวลา 8 ชัว่ โมงไวสองระดับคือ ระดับทีต่ องดําเนินการ (Daily exposure action value) มีคาเทากับ 2.5 เมตรตอวินาที2 กับ
ระดับขีดจํากัด (Daily exposure limit value) มีคาเทากับ 5 เมตรตอวินาที2

วิธีการประเมินความสั่นสะเทือนทั้งรางกาย
การประเมินผลของความสั่นสะเทือนทั้งรางกายที่มผี ลตอผูปฏิงานแบงออกไดสามประเด็นคือ ผลตอสุขภาพ ผลตอ
ความรูสึกสบายและการรับรู และผลตอการคลื่นไสเวียนศีรษะ
ในการประเมินความสั่นสะเทือนที่มีผลตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานที่อยูในทานัง่ โดยนําคาทีว่ ดั ความสั่นสะเทือนไดจาก
แตละแกน x, y และ z ไปคํานวณแยกกันในแตละแกน แลวนําคาสูงสุดไปเทียบกับคามาตรฐานเวลาทํางานนาน 8 ชั่วโมง แต
ถาทํางานกับเครื่องจักรหลายชนิด ใหรวมคาความสั่นสะเทือนของแกนเดียวกันของเครื่องจักรแตละชนิดกอน แลวจึงไป
เปรียบเทียบกับคามาตรฐาน
ในการวัดความสั่นสะเทือนทั้งรางกายใหดําเนินการมาตรฐานขององคกรหนึ่งองคกรใดก็ได แตตองอางถึงมาตรฐาน
นั้นๆ ในที่นใี้ ชวิธีการตามทีก่ ําหนดใน ISO 2631-1:1997 และใหเลือกเครื่องมือวัดความสั่นสะเทือนที่เปนไปตามมาตรฐาน
ISO 8041:2005 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา
การวัดความสั่นสะเทือนทั้งรางกายตองคํานึงถึงปจจัยทีเ่ กี่ยวของกับการวัด เพื่อที่จะไดคาที่เชื่อถือได ตองประกอบดวย
(1) ทิศทางการวัด จะตองวัดในทิศทางเดียวกันกับความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นตามทิศทางแนวแกน x, y และ z ที่มีความ
สั่นสะเทือน
(2) การติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือนทั้งรางกาย ควรติดตั้งอยูระหวางแหลงกําเนิดความสั่นสะเทือนกับรางกายของ
ผูปฏิบัติงาน
(3) ระยะเวลาในการวัด ตองมีระยะเวลานานพอที่การวัดจะไดคาที่เที่ยงตรงตามหลักสถิติ ที่ตองมีการระบุระยะเวลาที่วัดใน
รายงานดวย
2. ในการประเมินความสั่นสะเทือนทีใ่ ชความถี่มาเกี่ยวของกับการประเมินผลความสั่นสะเทือนทั้งรางกาย เพราะแต
ละความถี่มีผลตอสุขภาพที่แตกตางกันในดานตางๆ เชนมีผลตอสุขภาพ ความรูสึกสบาย การรับรู การคลื่นไสเวียนศีรษะ
3. การประเมินความสั่นสะเทือนที่มีผลตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานที่อยูในทานั่ง ใหนําคาที่วัดความสั่นสะเทือนได
จากแตละแกน x, y และ z ไปคํานวณแยกกันในแตละแกน แลวนําคาสูงสุดไปเทียบกับคามาตรฐานทํางานาน 8 ชั่วโมง แตถา

ทํางานกับเครือ่ งจักรหลายชนิด ใหรวมคาความสั่นสะเทือนของแกนเดียวกันของเครือ่ งจักรแตละชนิดกอน แลวจึงไป
เปรียบเทียบกับคามาตรฐาน (ดูตัวอยางที่ 2)
การวัดแสงสวางในที่ทํางาน
1. ความสวาง (Illuminance) คือ ปริมาณแสง หรือฟลักซการสองสวางที่ตกลงบนพื้นผิวตอพืน้ ที่หนึ่งหนวย ใชแทนดวย
สัญลักษณ E หนวย คือ ลักซ (lx) หนึ่งลักซเทากับหนึ่งลูเมนตอตารางเมตร (lumen/m2)
2. ความสองสวาง (Luminance) สัญลักษณ L มีหนวย คือ แคนเดลาตอตารางเมตร (candela/m2) ความสองสวาง คือ ความเขม
การสองสวางที่สะทอนจากพื้นที่หนึ่งหนวยของพืน้ ผิว หรือการเปลงแสงออกมาจากแหลงกําเนิดแสงโดยตรง เชน หลอดไฟ
หรือจอภาพ
3. พลังงานของแสงที่เปลงออกมาตอวินาที เรียกวา ลูเมน คือหนึ่งวัตตของกําลังไฟฟาที่แผออกมาที่ความยาวคลื่น 555 นาโน
เมตร มีคาเทากับ 683 ลูเมน
4. แสงแยงตา มีปจจัยที่เกี่ยวของคือมุมของสายตาที่มองไปยังหลอดไฟ ลักษณะโคมไฟที่ครอบหลอดไดมากนอยเทาไร
5. ทิศทางของแสงที่มายังผูมอง หรือทิศทางของแสงที่ไปทางเดียวกับการมอง
6. สีของแสงและสีของวัตถุ สีของแสงที่เกี่ยวของกับอุณหภูมิของแสงจากหลอดไฟชนิดตางๆ สวนสีของวัตถุนนั้ ตองพิจารณา
สีที่ตัดกันรวมถึงสีโดยรอบบริเวณนั้นดวย ที่มีผลตอการมองเห็น
7. การกระพริบของแสงจะทําใหเกิดความเดน สะดุดตามากขึ้น
8. แสงกลางวันชวยเพิ่มการมองเห็น
9. การบํารุงรักษาที่ตองพิจารณาอายุของหลอดไฟ รวมถึงฝุนละอองที่หลอดไฟและโคมสะทอน
10. ขนาดของวัตถุ ความเร็วของวัตถุ ความแวววาวของวัตถุ
1. การจัดการเรื่องแสงสวางมีวัตถุประสงค คือ
1) เพื่อความปลอดภัยในการมองเห็นสิ่งอันตรายตางๆไดอยางชัดเจน
2) เพื่อถนอมสายตาจากแสงที่มากเกินไปหรือนอยเกินไป และ
3) เพื่อประสิทธิภาพในการทํางานใหมีความถูกตองแมนยํา
4) เพื่อการพักผอน
2. ปจจัยที่เกีย่ วของกับคุณภาพการมองเห็นไมไดหมายถึงมีความสวางที่เพียงพออยางเดียวแตยังรวมถึงการปองกันไมใหมี
ปญหาเรื่องสายตาของผูปฏิบัติงานดวย ดังนั้นตองพิจารณาปจจัยตางๆ เขามาเกี่ยวของดวย เชน ความสวาง (Illuminance)
ความสองสวาง (Luminance) แสงแยงตา สีของแสงและสีของวัตถุที่มีผลตอการมองเห็น การกระพริบของแสง ขนาดของ
วัตถุ ความเร็วของวัตถุ ความแวววาวของวัตถุ เปนตน
3. การวัดแสงในที่นแี้ บงออกเปนสองวิธีหลักๆ คือ การวัดแสงเฉพาะจุดที่ใชสายตามองเฉพาะจุด และการวัดแสงเฉลี่ย
4. การเลือกใชเครื่องวัดแสง ตองเลือกใชเครื่องวัดแสงที่ตรงตามขอกําหนดของกฎหมาย ที่ระบุใหใชเครื่องวัดแสงที่มี
คุณลักษณะตาม CIE 1931 หรือ ISO/CIE 10527 หรือเทียบเทา
1. การจัดการเรื่องแสงสวางมีวัตถุประสงคหลักสามประการ คือ 1) เพื่อความปลอดภัยในการมองเห็นสิ่งอันตราย
ตางๆ ไดอยางชัดเจน 2) เพื่อถนอมสายตาจากแสงที่มากเกินไปหรือนอยเกินไป และ 3) เพื่อประสิทธิภาพในการทํางานใหมี
ความถูกตองแมนยํา

2. ปจจัยที่เกีย่ วของกับคุณภาพการมองเห็น ประกอบดวยปจจัยตางๆ เชน ความสวาง (Illuminance) ความสองสวาง
(Luminance) แสงแยงตา สีของแสงและสีของวัตถุที่มีผลตอการมองเห็น การกระพริบของแสง ขนาดของวัตถุ ความเร็วของ
วัตถุ ความแวววาวของวัตถุ เปนตน
เครื่องวัดแสงสวางและระดับความเขมแสงตามกฎหมาย
1. การวัดแสงในที่นแี้ บงออกเปนสองวิธีหลักๆ คือ การวัดแสงเฉพาะจุดที่ใชสายตามองเฉพาะจุด และการวัดแสงเฉลี่ย
2. การเลือกใชเครื่องวัดแสงมีหลักการที่สําคัญคือเลือกใชเครื่องวัดแสงที่ตรงตามขอกําหนดของกฎหมาย ที่ระบุไว โดยใหใช
เครื่องวัดแสงที่มีคุณลักษณะตาม CIE 1931 หรือ ISO/CIE 10527 หรือเทียบเทา
การวัดความดันบรรยากาศ
1. ความดันบรรยากาศมาตรฐานที่คนเราอยูไดอยางปกติสุขคือความดันที่คนเราเคยชิน ที่เปนความดันบรรยากาศใน
ระดับน้ําทะเลคือมีคาความดันบรรยากาศมาตรฐานเทากับ 101.325 กิโลปาสคาล เมื่อขึ้นไปที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเล
มากๆ อาจมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นกับรางกายไดดังนั้นจึงตองมีเครื่องมือวัดความดันบรรยากาศที่ทําใหรูความดันในขณะนั้นได
2. เครื่องมือที่ใชวัดความดันบรรยากาศมีอยูสองชนิด คือ บารอมิเตอรแบบฟอรทิน (Fortin-type mercury) และแบบอนิรอยด
(Aneroid)
3. การติดตั้งบารอมิเตอรทั้งสองชนิดตองติดตั้งในแนวดิ่ง เพื่อใหคาทีอ่ านไดมีความถูกตอง
1. คาความดันบรรยากาศมาตรฐานที่ใชในปจจุบันคือ 101.325 กิโลปาสคาล หรือ 1013.25 เฮกโตปาสคาล (hectopascal, hPa)
2. อาการผิดปกติของรางกายเกิดเพราะความดันบรรยากาศต่ํากวาบนพืน้ ราบ เมื่อความดันบรรยากาศต่ําเปนสาเหตุใหความดัน
ของกาซออกซิเจนในอากาศต่ําลงดวย จึงทําใหการแลกเปลี่ยนกาซออกซิเจนในถุงลมปอดนอยลง ทําใหรางกายไดรับ
ออกซิเจนนอยลงกวาปกติ สงผลใหมีอาการปวดศีรษะ มึนงง คลื่นไส ออนเพลีย นอนไมหลับ
เครื่องมือวัดความดันบรรยากาศ
1. เครื่องมือที่ใชวัดความดันบรรยากาศที่กลาวถึงมีอยูสองชนิด คือ บารอมิเตอรแบบฟอรทิน (Fortin-type mercury)
และแบบอนิรอยด (Aneroid)
2. การติดตั้งบารอมิเตอรทั้งสองชนิดตองติดตั้งในแนวดิ่ง ยึดติดผนังใหแนนไมใหมีสิ่งรบกวนจากสิ่งแวดลอม เชน
ความสั่นสะเทือน อุณหภูมิ หรือความรอน ที่ทําใหคาความดันผิดพลาดไปจากความจริง

