Summary Industrial Hygiene
หนวยที่1 : ความรูพื้นฐาน
1.ความหมายสุขศาสตรอุตสาหกรรม
การควบคุมทั้งระบบที่เปนทั้งศาสตรและศิลป โดยจะรวมการดําเนินการในดาน การตระหนัก การประเมินระดับปญหา
และการควบคุมปองกันปญหาสิ่งแวดลอม
2. สุขศาสตรอุตสาหกรรมมีความสําคํญตอการทํางานอยางไร
- ทําใหทราบระดับของปญหาในการทํางานตางๆจากการตะหนักและประเมิน
- ทําใหทราบแนวทางการปรับปรุงสภาพการทํางาน ใหปลอดภัยตอการปฏิบัติงาน
- เสริมสรางประสิทธิภาพการผลิต
3.ความสัมพันธ
1.เอเลนบอก ตีพิมพเอกสารโรคจากการทํางานและขอปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันฉบับแรกขึ้น
2.เบอรนาติโน แรมมาซซินี เปนบิดาแหงเวชศาสตรอุตสาหกรรม
3.ในศตวรรษที่16สุขศาสตรอุตสาหกรรมถูกขัดขวางโดยความเชื่อทางไสยศาสตร
4.ค.ศ.1884 เยอรมันนีและสวิตเซอรแลนดเปนสองประเทศแรกที่ออกกฎหมายคาทดแทน
5.พ.ศ.2509 สภาพัฒฯไดบรรจุโครงการอาชีวอนามัยเขาไวในแผนเศรษกิจฯฉบับที่2 (2510-2514)
6.พ.ศ.2512 กรมโรงงานไดออก พรบ.โรงงาน
7.พ.ศ.2525จัดตั้งคณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติขึ้น
8.พ.ศ.2531มสท.จัดตั้งหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4.หลักการกําหนดมาตรฐานสุขศาสตรอุตสาหกรรม
1.จากประสบการณความเปนพิษของสารเคมีในกลุมเดียวกัน ขอมูลจะไมมีความแนนอน ไมสามารถบอกผลกระทบที่
ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
2.จากผลทดลองในสัตว จะใชสัตวที่มีความไวรับมากที่สุด จํานวนสัตวทดลอง ชวงพิสัยปริมาณของสารเคมี เพื่อ
ประมาณการตอบสนองตอสารเคมีของอวัยวะ/รางกายเปาหมายเชน การกอมะเร็ง การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี
5.ระบบมาตรฐาน
1.ค.ศ.1941 สมาคมนักสุขศาสตรอุตสาหกรรมภาครํฐบาล American Conference of Govermental Industrial
Hygienists : ACGIH ในป ค.ศ.1960 ไดเสนอ Threshold Limit Value (TLV) = คาที่ยอมใหมีได
หมายถึง คาที่คาดวาผูทํางานจะสัมผัสสารปนเปอนดังกลาวในอากาศเปนเวลาไมเกิน 8 ช.ม. ถาคาเกินกําหนด
ตองลดเวลาทํางานลง คานี้ไมสามารถบอกไดวาปลอดภัยหรือไมเปนเพียงเครื่องชี้แนะแนวทาง
ค.ศ.1970 สถาบันความปลอดภัยและอนามัยในการทํางานแหงชาติ Nations Institute Occupational Safety
and Health (HIOSH) ไดกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยขั้นต่ําของปริมาณความเขมขนสารเคมีที่ยอมใหมีได
ในบรรยากาศทํางานของชั่วโมงทํางานปกติ มี4กลุม
6.ประเทศไทยพัฒนาคาความปลอดภัยจากอะไร และไดกําหนดมาตรฐานอะไรขึ้นใชแลวบาง
1.พัฒนาจากคา TLV มีมาตรฐานที่ใชแลวคือ
- มาตรฐานความปลอดภัยขั้นต่ําของปริมาณความเขมขนของสารเคมีในบรรยากาศทํางาน
- ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม เชน แสงสวาง เสียง ความรอน
หมวด1 ความรอน - 1.1สถานประกอบการที่มีความรอนทําใหรางกายเกิน 38c นายจางตองแกไขปรับปรุง สวมเครื่อง
ปองกัน หรือหยุดพักชั่วคราวจนกวาอุณหภูมิจะลดลงมาอยูในระดับปกติ
- 1.2กําหนดอุณหภูมิสิ่งแวดลอมที่ทํางานถาเกิน 44c ตองใหลูกจางสวมใสเครื่องปองกันความรอน
หมวด2 แสงสวาง - กําหนดตามลักษณะงานและสถานที่ทํางาน เชน งานขนยายความเขมของแสงสวางไมนอยกวา60
ลักซ , งานเย็บผา >200ลักซ ,งานเจียระไนพลอย ซอมนาฬิกา >1000ลักซ
หมวด3 เสียง - ทํางานไมเกินวันละ 7ช.ม.เสียงตองไมเกิน 91dba, ทํางานไมเกินวันละ 8ช.ม.เสียงตองไมเกิน 80dba
7.องคประกอบของสิ่งแวดลอมในการทํางานประอบดวยอะไรบาง
สถานที่ทํางาน ความรอน แสง เสียง รังสี
ความสั่นสะเทือน เครื่องจักร ความกดดันบรรยากาศที่ผิดปกติ
ทางกายภาพ
ตะกั่ว แมงกานีส
ทางเคมี
เคมีที่ใชเปนวัตถุดิบ
ไอ ฟูม ควัน ฝุน
ละออง solvent
waste
กอใหเกิดระคายเคือง เปนโรค
กดประสาทสวนกลาง

คนทํางาน

ทาง
เออรกอนอมิคส

ทางชีวภาพ

แบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต เชื้อรา งู
ฝุนพืช ฝุนฝาย เกสาดอกไม
กอใหเกิดโรค ภูมิแพ ระคายเคือง
ติดเชื้อ

ทํางานเปนกะ การทํางานจําเจ ทํางานแขงกับเวลา
ชั่งโมงทํางานนาน งานที่ไมเหมาะกับรางกาย คาตอบแทน
ความสัมพันธระหวางบุคคล
เกิดความเครียดในการทํางาน เกิดอุบัติเหตุ เกิดความกดดัน

8.สารเคมีแบงเปน3กลุมคือ
กลุม1อันตรายของกาซและไอ คือสารที่ทําใหหมดสติ สารที่ทําใหระคายเคือง สารกอมะเร็ง และสารเปนพิษตอรางกาย
กลุม2อันตรายของอนุภาค ฝุนหรือฟูมพิษเชนตะกั่ว,ฝุนสารกอมะเร็งเชนใยหิน,ฝุนที่ทําใหเปนโรคปอด,และละอองพิษเชน
ยาปราบศัตรูพืช ไอกรด
กลุม3อันตรายสารเคมีที่เปนของเหลว พวกตัวทําละลาย น้ํามันชื้อเพลิง แอลกอฮอล
9.สรุปความหมาย
ฝุน dust เปนอนุภาคของแข็งที่ฟุงกระจาย เกิดจาการบด กระแทก ขัด ระเบิด มีหลายขนาด รูปรางไมแนนอน ขนาดไม
เกิน10ไมครอน เขาปอดได 1 ไมครอนเทากับ 1/10000 ซ.ม.
ฟูม fume เกิดจากอนุภาคของแข็งโดนความรอนเกิดไอขึ้นเล็กกวา 1 ไมครอน เชน การเชื่อม ไอตะกั่ว
ควัน smoke อนุภาคเล็กกวา 1 ไมครอนเกิดจากการเผาไหมไมสมบูรณของธาตุที่มีองคประกอบของคารบอน เชน น้ํามัน
มิสต mist อนุภาคของเหลวที่มีขนาดไมเกิน 10 ไมครอนฟุงกระจายในอากาศ เชน มิสตน้ํามัน กรด ดาง จากการพน ชุบ
กาซ gases พิจารณาเปนกาซที่ความดันและอุณหภูมิบรรยากาศปกติ
ไอ vapor คือภาวะเปนกาซของสารที่เปนของเข็งหรือของเหลวที่ความดันและอุณหภูมิบรรยากาศปกติ สามารถเปลี่ยนรูป
กลับไดถาเพิ่มความดันและอุณหภูมิ
10.สรุปอันตรายของสารเคมีมากนอยขึ้นกับปจจัยดาน
1.ดานคุณสมบัติของเคมีทั้งองคประกอบและลักษณะทางกายภาพ
2.ดานความเกี่ยวของหรือการไดรับ เชน ระยะเวลาที่ดูดซึมเขารางกาย ปริมาณที่เขารางกาย
เขารางกายทาง จมูก
3.ปจจัยดานบุคคล เชน อายุ เพศ กรรมพันธุ ภาวะโภชนาการ
ผิวหนัง ทางปาก
4.ดานสภาวะแวดลอม เชน อุณหภูมิ ความชื้น ความดัน
11.อันตรายจากปจจัยสิ่งแวดลอมทางเคมีไดแกอะไรบาง
1.อันตรายของกาซและไอทําใหหมดสติ ระคายเคือง กอมะเร็ง
2.อันตรายของอนุภาค ทําใหเกิดโรคปอดจากฝุน กอมะเร็ง ไดรับพิษจากละอองพิษ
3.อันตรายของเคมีที่เปนของเหลว กออันตรายตอตับ ประสาทสวนกลาง ระคายเคืองผิวหนัง
12.อันตรายจากปจจัยสิ่งแวดลอมทางกายภาพไดแกอะไรบาง
1.เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ความรอน แสงสวางที่ไมเหมาะ รังสี ความกดดันบรรยากาศที่ผิดปกติ
13.อันตรายจากปจจัยทางสิ่งแวดลอมไดแกอะไรบาง
1.การติดเชื้อโรค การเปนโรคพยาธิ การเกิดการระคายเคือง ภูมิแพ การถูกสัตวมีพิษกัด
14.อันตรายจากปจจัยทางเออรกอนอมิคสไดแกอะไรบาง
1.การเกิดความเครียดตอการทํางาน การเกิดความกดดันจากสภาพงานที่ไมเหมาะสม, การเกิดอุบัติเหตุจากปญหาจิตวิทยา
สังคม(งานจําเจ เรงรีบ มีภาระครอบครัวมาก ทํางานนอกเวลา),การเจ็บปวยจากอิริยาบทการทํางานที่ไมเหมาะสม(สูงต่ําไป)
15.การตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอมการทํางานมีหลักพิจารณาจากอะไร
1.พิษของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ โดยดูความเปนพิษและระดับความเปนพิษ ควรมีMSDSไวอางอิงในการประเมิน
2.แหลงของมลพิษในสถานที่ที่ทํางาน โดยการสังเกตจากกระบวนการผลิต การดมกลิ่น สิ่งที่มองไมเห็นยิ่งอันตราย
เพราะมีอนุภาคขนาดเล็กมากและความเขมขนต่ําจึงสะสมงาย
3.การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต โดยศึกษาจากบริษัทผูผลิต
4.การทบทวนการปฏิบัติงาน เพื่อหาอันตรายที่ซอนเรน
5.มาตรการควบคุมที่ใชในสถานที่ทํางานมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพหรือไม เชนการระบายอากาศ
การใชอุปกรณปองกันอันตรายตางๆ
16.การประเมินถึงปญหาสิ่งแวดลอมการทํางานมีหลักประเมินจากอะไร
1.การเลือกเครื่องมือในการประเมิน ( แบบอานโดยตรง ,แบบอานตอเนื่อง, แบบเก็บไปวิเคราะหที่lab)
2.การปรับความถูกตองของเครื่องมือ (แบบดวยตนเอง , แบบสอบเทียบกับสวนกลาง)
3.การสํารวจสิ่งแวดลอม
4.การวิเคราะห
5.การแปลผล (เปรียบเทียบกับคามาตรฐาน, เปรียบเทียบกับผลขอมูลเดิม ,เปรียบเทียบกับผลตรวจสุขภาพ)
การเก็บตัวอยางตองพยายามใหตัวเก็บอยูที่ระยะการหายใจของผูปฏิบัติงาน ถาไมสามารถทําได ใหเก็บที่เครื่องจักร
หรือแหลงที่ผลิตมลพิษ
ความเขมขนของมลพิษมักไมคงที่จึงตองมีจํานวน ปริมาณตัวอยางพอเพียง ชวงเวลาการเก็บตองมากพอเชน เก็บ10นาที
ทุกชั่วโมง เปนเวลา 8 ชั่งโมงหรือ 1 สัปดาห
17.วิธีควบคุมและปองกันปญหาสิ่งแวดลอมการทํางาน
ควบคุมแหลงตนตอที่ทําให
เกิดอันตราย source
1.โดยการใชสารหรือวัตถุที่เปนพิษนอยกวา
แทนสารที่เปนอันตรายมากกวา
2.เปลี่ยนกระบวนการทํางาน การผลิต เลือกกระ
บวนการที่เปนอันตรายนอยกวา
3.ใชวิธีควบคุมกระบวนการผลิตที่เปนพิษ อันตราย
ไมใหสามารถปลอยสิ่งอันตรายออกมาได
4.แยกกระบวนการที่เปนอันตรายออกจากที่ที่มีคน
ทํางานอยูมาก
5.ในกรณีที่เปนฝุนเชนการเจาะหิน ควรใชวิธีเปยก

ควบคุมทางผานของอันตราย
path
1.มีการเก็บรักษาความเปนระเบียบ

ควบคุมที่ตัวผูปฏิบัติงาน
receiver
1.โดยใหการศึกษา อบรม เกี่ยวกับความปลอดภัย

เรียบรอยภายในสถานประกอบการที่ดี
2.มีการระบายอากาศ โดยการดูดออกและ

2.โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนผูทํางาน

ทําใหเจือจาง
3.เพิ่มระยะทางระหวางแหลง ตนเหตุกับผู
ทํางานใหมากขึ้น เชนใช remote
4.ตรวจสอบสิ่งแวดลอมในการทํางานหรือ
ตั้งสัญญานเตือนบอกระดับอันตราย

3.ปดคลุมผูทํางาน หรือจัดแยกออกมาจากสวนที่เปน
อันตราย
4.โดยการติดตั้งสัญญานเตือนภัยที่อาจเกิดขึ้นที่ตัว
ผูทํางาน
5.โดยการใช PPE

เพื่อใหฝุนนอยลง
6.ใชระบบการระบายอากาศเฉพาะแหงเพื่อจับเอา
สิ่งเปนพิษออกไป

6.มีมาตรการควบคุมดานการแพทย

