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หนวย ที่ 1 หลัก การ ควบคุม ดาน สุขศาสตรอุตสาหกรรม
การ ควบคุม และ ป องกั น ดาน สุข ศาสตร อุ ตสาหกรรมมีความ สําคัญ ตอ ผู ปฏิบัติ งาน ใน สถานประกอบ กิจการ เนื่องจาก จะ
ชวย ปองกัน การ สัมผัส กับ สาร ปน เปอน และ สิ่ง คุกคาม สุขภาพ ที่ อยูใน บริเวณ การ ปฏิบัติ งาน ของ ผู ปฏิบัติงาน ซึ่ง การ
ควบคุมและ ปองกัน ดัง กลาว จะ ทําให มั่นใจ ได วาผูปฏิบัติงาน ที่ สัมผั ส กับ สาร ปน เปอน และ สิ่ง คุ กคาม สุขภาพ ดาน กายภาพ
จะ ไม เกิด การ เจ็บ ปวยจาก การ ทํางาน
ปจจัย ที่ ตอง พิจารณา ใน การ ควบคุม และ ปองกัน ดาน สุข ศาสตร อุตสาหกรรม มี หลาย ประการไดแก ผู บริหาร ระดับ สูงการ
กําหนด นโยบาย ใน การ ปองกัน และ ควบคุม สิ่ง แวดลอม การ ทํางานการ ปฏิบัติ ตาม ขอ กําหนด ของ กฎหมาย และ มาตรฐาน
เกี่ยว กับ การ ปองกัน และ ควบคุม สิ่งแวดลอม การ ทํางาน การ กําหนด แผน งานการ ดําเนิน งาน ปองกัน และควบคุมสิ่งแวดลอม
การทํางาน ผู ปฏิบัติ งาน และ การ กําหนด วิธี การ ทํางาน
การ ควบคุม และ ปองกัน ดาน สุข ศาสตร อุตสาหกรรม หมาย ถึง การ ดําเนิน มาตรการ ปองกัน หรือ แกไข
ปญหา สิ่ง แวดลอม ใน การ ทํางาน โดย ใช หลัก วิชาการ ดาน วิทยาศาสตร และ ศิลปศาสตร เพื่อ ลด อันตราย ที่ อาจ เกิด
ขึ้น ตอ สุขภาพ อนามัย ของ ผู ปฏิบัติ งาน ให นอย ที่สุด
ความ สําคัญ ใน การ ควบคุม และ ปองกัน ดาน สุข ศาสตร อุตสาหกรรม มี ดังนี้
1 ผู ปฏิบัติ งาน ปราศจาก ความ เจ็บ ปวย ที่ มี ผล จาก สิ่ง คุกคาม สุขภาพ
2 ทําให สถาน ที่ ทํางาน ปลอดภัย
3 เสริม สราง ประสิทธิภาพ ของ การ ผลิต ของ สถาน ประกอบ กิจการ
4 สราง ภาพพจน ที่ ดี ของ สถาน ประกอบ กิจการ
หลัก การ ควบคุม และ ปองกัน ดาน สุข ศาสตร อุตสาหกรรม ประกอบ ดวย 3 หลัก การ ดังนี้
1. การ ควบคุม และ ปองกัน ที่ แหลง กําเนิด (source) หรือ ตน เหตุ ที่ ทําให เกิด
2. การ ควบคุม และ ปองกัน ที่ทาง ผาน ของ อันตราย (path) เชน ใช วิธี การ ระบาย อากาศ ทั่วไป การ ตรวจ
สภาพ สิ่ง แวดลอม ใน การ ทํางาน หรือ การ ติด ตั้ง สัญญาณ เตือน ภัย
3. การ ควบคุม และ ปองกัน ที่ ตัวผู ปฏิบัติ งาน (receiver) เชน การ ใช อุปกรณ คุมครอง ความ ปลอดภัย สวน บุคคล
มาตร การ ใหญๆ ได 2 มาตรการ คือ
1. มาตรการ ควบคุม ทาง วิศวกรรม (engineering controls) เปนการ ควบคุม อันตราย ที่ จะ เริ่ม ตน ตั้งแต
ขั้น ตอน การ ออกแบบ ราย ละเอียด เชน การ ผสม สาร เคมี โดย ใช เครื่องจักรอัตโนมัติ แทน การ ใช คน หรือ การ ใช ฉาก ดูด ซับ เสียง หรือ
ทํา หอง เก็บ เสียง เพื่อ แยก กระบวนการ ผลิต ที่ มี เสียง ดัง
2. มาตรการ ควบคุม ทาง ดาน บริหาร (administrative controls) เปนการ ควบคุม อันตราย ที่ จะ ลด การ สัมผัส
ของ ผู ปฏิบัติ งาน โดย ลด ชวง เวลา การ ทํางาน ใน บริเวณ ที่ เปน อันตราย รวม ทั้ง การ ฝก อบรม และ ให ความ รู เกี่ยว กับ การ
ตระหนัก ถึง อันตราย และ ขั้น ตอน การ ปฏิบัติ ที่ จะ ชวย ลด การ สัมผัส อันตราย
ปจจัย ที่ ตอง พิจารณา ใน การ ควบคุม และ ปองกัน ดาน สุข ศาสตร อุตสาหกรรม
1. ผู บริหาร ระดับ สูง
2. การ กําหนด นโยบาย ใน การ ปองกัน และ ควบคุม สิ่ง แวดลอม การ ทํางาน
3. การ ปฏิบัติ ตาม ขอ กําหนด ของ กฎหมาย และ มาตรฐาน ตางๆ เกี่ยว กับ การ ปองกัน และ ควบคุม
สิ่ง แวดลอม การ ทํางาน
4. การ กําหนด แผน งานการ ดําเนิน งานการ ปองกัน และ ควบคุม สิ่ง แวดลอม การ ทํางาน
5. ผู ปฏิบัติ งาน
6. การกําหนดวิธีปฏิบัติงาน
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หลัก การ ควบคุม และ ปองกัน ดาน สุข ศาสตร อุตสาหกรรม
1 .หลัก การ ควบคุม และ ปองกัน ที่ แหลง กําเนิด หรือ ตน เหตุ เปน วิธี การ ที่ ปองกัน ไม ให สาร ที่ เปน พิษหรือ สิ่ง คุกคาม สุขภาพ ที่ เกิด
จาก แหลง กําเนิด แพร กระจาย ออก ไป สู บรรยากาศ ใน สถาน ที่ ทํางาน เชน การ ใช สาร หรือ วัตถุ ที่ เปน พิษ หรือ อันตราย นอย กวา แทน
วัตถุ ที่ เปน พิษ หรือ อันตราย มาก การใช ระบบ ระบาย อากาศ เฉพาะ ที่ การ เปลี่ยนแปลง กระบวนการ ผลิต การ ปด คลุม กระบวนการ ผลิต
ที่ เปน พิษ หรือ อันตราย
หลัก การ ควบคุม และ ปองกัน ที่ แหลง กําเนิด อันตราย ไดแก
- การ ทดแทน โดย การ เปลี่ยนแปลง วัตถุ หรือ สาร
- การ เปลี่ยนแปลง กระบวนการ ผลิต
- การ ใช วิธี ปด คลุม กระบวนการ ที่ เปน อันตราย
- การ แยก กระบวนการ ที่ เปน อันตราย ออก ไป จาก ผู ปฏิบัติ งาน
- การ ใช วิธีทําให เปยกหรือชื้น
สาร ทดแทน ที่ นิยม ใช ไดแก
- โท ลู อีน แทน เบน ซีน
- ฟอสฟอรัส แดง แทน ฟอสฟอรัส ขาว
- แคล เซี่ ยม ซิ ลิเคท แทน แอส เบส ตอส
2. หลัก การ ควบคุม และ ปองกัน ที่ทาง ผาน ของ อันตราย เปน วิธี การ ที่ ควบคุม อากาศ ที่ มี สาร พิษเจือปน อยู หรือ ทาง เดิน ของ เสียง
ที่มา จาก แหลง กําเนิด เสียง หรือ เปน สิ่งของ ตางๆ ที่ อยู ใน บริเวณสถาน ที่ ทํางาน เชน การ จัด ระบบ ระบาย อากาศ ทั่วไป การ รักษา ความ
เปนระเบียบเรียบรอยภายใน สถาน ประกอบ กิจการ การ ตรวจ วัด สิ่ง แวดลอม ใน การ ทํางาน การ เพิ่ม ระยะ ทาง ระหวาง
แหลงกําเนิด อันตราย กับ ผู ปฏิบัติ งาน ให มาก ขึ้น และ การติดตั้งสัญญาณเตือนภัย
3. หลักการควบคุม และ ปองกันที่ตัวผูปฏิบัติงาน เปน วิธี การ ควบคุมและปองกัน ไมใหผู ปฏิบัติงาน
ได รับ อันตราย จาก การ สัมผัส กับ สาร พิษ จน ทําให เกิด การ เจ็บ ปวย หรื อ บาด เจ็บ ใน สถาน ที่ ทํางาน
เชน การ ให ความ รู เกี่ยว กับ การปองกันอันตรายจากการทํางานการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนผู ปฏิบัติงาน การ ใช อุปกรณ คุมครอง ความ
ปลอดภัย สวน บุคคล การ แยก ผู ปฏิบัติ งาน ออก จากบริเวณ หรือ สวน ที่ เปน อันตราย การ เฝา ระวัง ทาง ดาน สุขภาพ

มาตรการควบคุม และ ปองกันดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม
มาตรการ ควบคุม ทาง วิศวกรรม เปนวิธี แรกของการปองกันอันตรายจากการทํางานซึ่งตองดําเนินการตั้งแต ตอน ออกแบบ
กระบวนการ ผลิต การ วางแผน การ สราง อาคาร โดย ทํา ตามมาตรฐาน ทาง ดาน อาชีว อนามัย และ ความ ปลอดภัย การ
ควบคุม ทาง วิศวกรรม ไดแก การ ใชระบบ ระบาย อากาศ เพื่อ ลด การก ระ จาย ของ สาร มลพิ ษ ใน อากาศ การ แยก
กระบวนการ ที่ เป นอันตราย การ ปด คลุม กระบวนการ ผลิต การ เปลี่ยนแปลง กระบวนการ ผลิต และ การ ใช สาร อื่น
ทดแทน สาร ที่ เปน พิษ
มาตรการ ควบคุม ทาง ดาน วิศวกรรม ไดแก
1. การ ระบาย อากาศ เพื่อ ลด การ แพร กระจาย ของ สาร ปน เปอน ใน อากาศ
2. การ แยก อันตราย หรือ กั้น สวน ที่ เปน อันตราย
3. การ ทดแทน โดย การ เปลี่ยนแปลง วัตถุ หรือ สาร ที่ มี อันตราย มาก ดวย สาร ที่ มี อันตราย นอย กวา
4. การ เปลี่ยนแปลง กระบวนการ ผลิต เพื่อ ควบคุม อันตราย
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มาตรการ ควบคุม ทางการ บริหาร เปน วิธีรองมาจาก การ ควบคุม ทาง วิศวกรรม ใน บาง สถานการณจําเปน ต อง ใช การ
ควบคุม ทางการ บริหาร จัดการ เนื องจาก การ ควบคุม ทาง วิศวกรรม ใช ไม ได ผลหรือ ใน ระหวาง การ ติด ตั้ง ระบบ การ
ควบคุม ทาง วิศวกรรม ตัวอยาง ของ มาตรการ ควบคุม ทางการบริหาร เชน การ ลด ชวง เวลา การ ทํางาน การ หมุนเวียน คน
งาน การ ปฏิ บัติ งาน ที่ ดี และ เหมาะ สมการ บํารุง รักษา ที่ เหมาะ สม การ มี สุขวิทยา สวน บุคคล ที่ ดี ทั้งนี้ ขึ้น อยู กับ การ
ดําเนิน งาน ของผู ปฏิบัติ งาน เอง การ ควบคุม ทางการ บริหาร จัดการ มัก จะ ใช เพื่อ เสริม มาตรการ ควบคุม ทาง
วิศวกรรม เพื่อจะไดบรรลุ เปา หมาย ใน การ ลด ระดับ การ สัมผัส สาร มลพิษ ให อยู ใน ระดับ ที่ ยอมรับได
มาตรการ ควบคุม ทาง ดาน บริหาร ไดแก
1. การ ดูแล ความ เปน ระเบียบ เรียบรอย
2. การ ลด ชวง เวลา การ ทํางาน และ การ หมุนเวียน สับ เปลี่ยน ผู ปฏิบัติ งาน
3. การ จัด ฝก อบรม และ ให ความ รู แก ผู ปฏิบัติ งาน
4. การ บํารุง รักษา เครื่อง มือ และ อุปกรณ
ตัวอยาง หลักสูตร การ อบรม ที่ ผู ปฏิบัติ งาน ควร ได รับ การ อบรม มี ดังนี้
1. อันตราย จาก สิ่ง แวดลอม ใน การ ทํางาน
2. การ ประเมิน ความ เสี่ยง จาก การ ทํางาน
3. โรค จาก การ ประกอบ อาชีพ
4. หลัก การ ควบคุม และ ปองกัน อันตราย จาก การ ทํางาน
5. การ จําแนก ประเภท สาร เคมี และ การ ติด ฉลาก (Globally Harmonized System: GHS)
6. เอกสาร ขอมูล ความ ปลอดภัย ของ สาร เคมี (safety data sheet)
7. ความ ปลอดภัย ใน การ ใช สาร เคมี
8. เจา หนาที่ ความ ปลอดภัย ระดับ หัวหนา งาน
9. เจา หนาที่ ความ ปลอดภัย ระดับ บริหาร
10. หลัก การ ควบคุม ดาน สุข ศาสตร อุตสาหกรรม สําหรับ ผู ปฏิบัติ งาน และ ผู บริหาร
11. ความ ปลอดภัย ใน การ ทํางาน
12. การ ใช อุปกรณ คุมครอง ความ ปลอดภัย สวน บุคคล
13. การ อนุรักษ การ ไดยิน
14. การ ตอบโต เหตุ ฉุกเฉิน
15. การ บํารุง รักษา เครื่องจักร หรือ อุปกรณ

ตัวอยาง การ ดําเนิน งาน ที่ ประสบ ความ สําเร็จ ใน การ ใช วิธี การ ควบคุม สิ่ง แวดลอม การ ทํางาน ทั้ง 2มาตรการ คือ
มาตรการ ควบคุม ทาง วิศวกรรม และ มาตรการ ควบคุม ทาง บริหาร ไดแกอุตสาหกรรม ผลิต ยาง ผลิต สาร เคมี ผลิต
เครื่องจักร ผลิต เฟอรนิเจอร ผลิต เภสัช ภัณฑ และเครื่อง ตอกย้ํา
ตัวอยาง การ ดําเนิน งาน ที่ ประสบ ความ สําเร็จ ใน โรงงาน อุตสาหกรรม ผลิต ยาง เพื่อ แก ปญหา โรค ผิวหนัง
จาก การ ทํางาน ไดแก
1. หา สาร เคมี ที่ มี อันตราย นอย มา ทดแทน การ ใช สาร เคมี ที่ มี อันตราย มาก
2. การ ติด ตั้ง ระบบ ระบาย อากาศ เฉพาะ ที่ ใน บริเวณ ที่ มี การ ผสม สาร เคมี
3. การ ติด ตั้ง บู ท ที่ ติด เครื่อง ปรับ อากาศ เพื่อ ให ผู ปฏิบัติ งาน ที่ มี ภูมิ ไว ตอ การ แพ อยาง รุนแรง เขาไปทํางาน
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