Summary Industrial Hygiene
หนวยที่ 9 : การประเมินและควบคุมอันตรายจากเสียงและความสั่นสะเทือน
แนวคิด
1 เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของโมเลกุลของตัวกลางที่เสียงเคลื่อนที่ผาน
เสียงหมายถึง คาการเปลี่ยนแปลงของความดันที่เกิดขึ้นในตัวกลางที่เสียงนั้นเคลื่อนที่ผาน สมบัติของเสียงที่สําคัญไดแก
ความเร็วของเสียง ความยาวคลื่น ความถี่ของเสียง ความเขมและระดับความเขมของเสียง กําลังและระดับกําลังของเสียง และ
ความดันและระดับความดันของเสียง
ความสั่นสะเทือน หมายถึง การเคลื่อนไหวในลักษณะที่เปนคลื่นของวัตถุตั้งแตลักษณะงายๆถึงลักษณะที่ซับซอนมาก
ความสั่นสะเทือนในทางสุขศาสตรอุตฯ หมายถึง การเคลื่อนไหวของวัตถุที่เปนของแข็งเทานั้น อาจแบงความสั่นสะเทือนที่เกิด
จากการทํางานได 2 ประเภท คือ ความสั่นสะเทือนทั้งรางกายและความสั่นสะเทือนเฉพาะบางสวนของรางกาย
ความสั่นสะเทือนมี 2 ลักษณะ คือ ความสั่นสะเทือนที่มีลักษณะสม่ําเสมอ และความสั่นสะเทือนที่มีลักษณะไมสม่ําเสมอ
ความสั่นสะเทือนที่มีลักษณะสม่ําเสมอเกิดจากการเคลื่อนไหวของวัตถุแบบ ฮาโมนิก แบงเปน 4 ลักษณะ คือ การแทนที่
ความเร็ว ความเรง และการกระตุก
ความสั่นสะเทือนที่มีลักษณะไมสม่ําเสมอเกิดจากการเคลื่อนไหวของวัตถุที่ซับซอนและไมกลับสูตําแหนงเดิมอีก
อันตรายจากความสั่นสะเทือนแบงตามลักษณะของการสัมผัสความสั่นสะเทือนที่ชวงความถี่ของคลื่น ความสั่นสะเทือนมี 3 ระดับ
ความสั่นสะเทือนมี 3 ระดับ คือ ระดับต่ํามาก ระดับต่ํา และระดับสูง
2 เสียงที่มีความยาวคลื่นยาว จะมีความถี่ต่ํา เสียงที่มีความยาวคลื่นสั้น จะมีความถี่สูง
ความเร็วเสียง = ความยาวคลื่น x ความถี่
3 อันตรายของเสียงที่มีตอมนุษย
1.อันตรายตอระบบการไดยิน
- เกิดจากเสียงดังมากระทบเซลลขนที่หูชั้นในตรงบริเวณอวัยวะรูปกนหอยเปนเวลานานจนไมสามารถปรับสภาพกลับสูสภาพ
เดิมได เซลลขนจะหลุดรวงไปทําใหเกิดการสูญเสียการไดยิน การสูญเสียเซลลขนอาจใชเวลานาน
การสูญเสียการไดยินแบบชั่วคราวเกิดจากการสัมผัสเสียงดังเปนเวลาไมนานและไดพักเพียงพอใหเซลลขนคืนสภาพเดิมได
การสูญเสียการไดยินแบบถาวร คือการหลุด/การสูญเสียเซลลขนเนื่องจากการสัมผัสเสียงดังเปนเวลานานติดตอกัน
- เกิดมากที่ชวงความถี่เสียงสูง 3000 - 6000 เฮิรตซ
2.อันตรายตอสุขภาพทั่วไป
- ทําใหการทํางานของระบบไหลเวียนโลหิต ระบบประสาทและระบบตอมไรทอทํางานผิดปกติ
- ทําใหสมดุลรางกายเปลี่ยนแปลงโดยทําใหความดันโลหิตสูงขึ้นกวาปกติ การเตนของหัวใจผิดปกติ การหดตัวของเสน
เลือดผิดปกติ
3.อันตรายตอความปลอดภัยในการทํางาน
- ทําใหพฤติกรรมบุคคลเปลี่ยนแปลง เชน เชื่องชาตอการตอบสนองตอสัญญาณตางๆ
- เสียงดังรบกวนทําใหรบกวนสมาธิในการทํางาน การนอนหลับ การสื่อสาร
4 Vibration คือ การเคลื่อนไหวในลักษณะที่เปนคลื่นของวัตถุ อาจเปนกาซ ของแข็ง ของเหลว การเกิดเสียงจะเกิดจากการ
เคลื่อนไหวของอนุภาคที่ความถี่ของคลื่นความสั่นสะเทือนในชวง 20 - 20000 เฮริตซ
5 ลักษณะความสั่นสะเทือน
1.ความสั่นสะเทือนที่มีลักษณะสม่ําเสมอ
จะเคลื่อนที่จากจุดอางอิงในลักษณะสม่ําเสมอซ้ําๆ เรียกวา Hamonic motion จําแนกตามละกษณะการเคลื่อนไหวไดคือ
1.1.การแทนที่ มีความสําคัญมากในการศึกษาโครงสรางที่เกิดการโคงงอหรือผิดแบบจากเดิม
1.2.ความเร็ว มีประโยชนสําหรับใชเปนเกณฑในการบํารุงรักษา rotating mechine
1.3.ความเรง มีประโยชนสําหรับใชวัดความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรเพื่อหาสาเหตุของความบกพรอง
1.4.การกระตุก มีความสัมพันธตอการเคลื่อนที่ที่นุมนวลของรถ ลิฟต
2.ความสั่นสะเทือนที่มีลักษณะไมสม่ําเสมอ เกิดจากการเคลื่อนไหวของวัตถุที่ซับซอนและไมกลับสูตําแหนงเดิมอีก
6 ผลของอันตรายจากการสัมผัสความสั่นสะเทือนที่ความถี่ตางๆ
1.นอยกวา 2 Hz เชนเดินทางโดยรถตางๆ เกิดอาการวิงเวียน ตัวเย็น เหงื่อออก อาเจียน รูสึกไมสบายนั่นคือการเมารถ เมาเรือ
เกิดจากประสาทสวนกลางถูกรบกวน จะลดลงเมื่อมีอายุและประสบการณเดินทางมากขึ้น
2.ที่ 2 - 20 Hz เชนนั่งรถบรรทุก รถไฟ รถขุด เกิดการสะสมความถี่เกิดความเคนในชองทอง เสียสมดุลรางกาย เกิดการ
สะเทือนทั้งรางกาย หายใจเร็วขึ้นเนื่องจากความสามารถในการใหออกซิเจนของรางกายถูกจํากัดลง
3.ที่ 20 - 1000 Hz ขึ้นกับชนิดเครื่องมือที่ใชและอวัยวะที่สัมผัส
7 เครื่องมือวัดเสียงและอุปกรณ
1.เครื่องวัดเสียง
คลื่นเสียงจะกระทบไดอะแฟรมของไมโครโฟนใหสั่นตามความดัน สวนนี้จะถูกขยายแปลงสัญญาณมาอานคาที่ RMS
voltmeter ในรูปของคา logarithimic scale ที่มิเตอรนี้สามารถปรับใหอานชาหรือเร็วได
2.ประเภทครื่องวัดเสียง ตามมาตรฐานANSI มี 4 ประเภท
โดย type 1 และ 2 ( precision type and general purpose type ) มีประสิทธิภาพการตรวจวัดสูงมาก ใชประเมินเสียงดัง
ตามกฏหมายของ OSHA , สวน type 3 ใชตรวจวัดคาโดยประมาณเทานั้น , type 4 ใชวัดงานเฉพาะ
3.เครื่องวัดปริมาณเสียง
เปนแบบ type 4 ใชวัดสําหรับการสัมผัสเสียงตลอดเวลาทํางาน 8 ชม.โดยจะคํานวณวาเกินคามาตรฐานหรือไม ขนาดเล็ก
4.เครื่องวัดเสียงแบบวิเคราะหความถี่
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5.อุปกรณตรวจวัดเสียง
- อุปกรณปรับความถูกตอง ใชกอนและหลังวัดเสียง
- ฟองน้ํากันลมแรง
- ขาตั้ง
เทคนิคการตรวจวัดเสียง
- ระดับเสียงไมควรเคลื่อนไหวแปรปรวนมากเกินกวา 8 เดซิเบล ใหอานคาเฉลี่ยของชวงการแกวงหรือใชเครื่องที่ละเอียดกวา
- ตั้งเครื่องใหอานคาที่สเกล เอ (เดซิเบล เอ) และเปนการอานแบบชา
- การวัดควรใหไมโครโฟนอยูระดับหู
- ไมควรมีผูทํางานในบริเวณนั้นๆ หรือใหมีคนยืนอานคานอนคนที่สุดและหางจากไมโครโฟน 2 ฟุต
การประเมินความดังเสียง noise evaluation
มุงเนนเสียงดังที่มีผลตอการไดยินของมนุษย คิดเปน เดซิเบล เอ เทียบกับคามาตรฐาน และตั้งใหอานคาแบบชา
1.การประเมินความดังเสียงเบื้องตน
วัดเสียงในพื้นที่ไมเกินกวา 1000 ตรฟ.ที่จุดกึ่งกลางพื้นที่ ถาคาต่ํากวา 84 เดซิเบล เอ แสดงวาปลอดภัยถาอยูที่ 84 -92
ตองประเมินรายละเอียดมากกวานี้
2.การประเมินความดังเสียงที่จุดปฏิบัติงาน
ถาคาต่ํากวา 90 เดซิเบล เอ ตลอดเวลาทํางาน 8 ชม. แสดงวาปลอดภัย
3.การประเมินความดังเสียงอยางละเอียด
มีคาสูงและต่ํากวา 90 เดซิเบล เอ เนื่องจากเคลื่อนยายจุดทํางานตลอด ตองจดวัดคาที่ระดับเสียงนั้นๆเปนนาทีและหาร
ดวยระยะเวลาที่สัมผัส ทุกๆจุดรวมกันถาเกิน 1 แสดงวาปริมาณเสียงมากกวาที่มาตรฐานกําหนด
C1 + C 2 + C 3 +……. C n = D
D > 1 = ปริมาณเสียงที่ไดรับเปนอันตรายตอการไดยิน
T1
T2
T3
Tn
D < 1 = ปริมาณเสียงที่ไดรับไมเปนอันตรายตอการไดยิน
D = 1 = ปริมาณเสียงที่ไดรับมีคาเทากับมาตรฐานกําหนด
C คือ ระยะเวลาที่สัมผัสกับเสียงดังที่ระดับเสียงดังหนึ่งๆ
T ระยะแวลาที่อนุญาตใหสัมผัสที่ระดับเสียงดังหนึ่งๆ ตามตาราง 9.4 เชน 8 ชม.ที่ 90dBA, 2 ชม.ที่ 100dBA
ถาคาเสียงอยูในมาตรฐานกําหนด 80 dBA จะไมกําหนดระยะเวลานานในการสัมผัสให C/T = 0
ระดับเสียงสูงสุดที่ OSHA กําหนดไวคือ 115 dBA ระยะเวลาสัมผัสไมควรเกิน 0.25 ชั่วโมง
4.การประเมินความดังเสียงสําหรับเสียงดังชนิดที่เปนเสียงกระแทก
ใชเครื่องวัดเฉพาะ ในไทยยังไมกําหนดสําหรับประเภทนี้
5.ในกรณีที่ใชเครื่องวัดปริมาณเสียงติดตัวที่ผูทํางานโดยตรง
ใหอานคาทันทีหลังทํางานเสร็จ 8 ชั่วโมง คาจะอยูในรูปรอยละ และคาที่ไดถาเกินรอยละรอยแสดงวาปริมาณเสียงดังมาก
มาตรการทางดานวิศวกรรมที่ใชในการควบคุมเสียงที่แหลงกําเนิด
1.การออกแบบอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ทํางานเงียบ
2.เลือกใชอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ทํางานเงียบ
3.การใชกระบวนการผลิตที่ไมทําใหเกิดเสียงดัง
4.การปดลอมเครื่องจักร enclosure สามารถควบคุมเสียงไดทุกทิศทางโดยใชวัสดุซับเสียงmineral wool
5.การติดตั้งเครื่องจักรใหวางอยูในตําแหนงที่มั่นคง
6.การบํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรอยูเสมอๆ
การควบคุมเสียงพิจารณาองคประกอบที่
1.การควบคุมเสียงที่แหลงกําเนิด source of noise เปนทางเลือกแรกที่จะทํา(ดูที่ขอ 10 )
2.การควบคุมเสียงที่ทางผานของเสียง path
- เพิ่มระยะทางระหวางจุดกําเนิดเสียงกับผูปฏิบัติงาน
- ติดตั้งฉากขวางกั้นทางเดินเสียงในอากาศ เหมาะกับเสียงที่มีความถี่สูง ลดได 15 dBA
- ติดตั้งวัสดุซับเสียงที่ผนังและเพดาน ลดได 10 dBA
3.การควบคุมเสียงที่ผูปฏิบัติงาน receiver
- กั้นหองทํางานแยกออกจากแหลงกําเนิดเสียง เชน หองควบคุม
- ทําฉากกั้นเสียงบริเวณที่ทํางาน
- ใช ear plugใชดีที่ความถี่ต่ํา 100 - 105 dBA ,และ ear muff ใชดีที่ความถี่สูง
เครื่องมือวัดความสั่นสะเทือน
ที่นิยมใชคือแบบ ปคอัพ ตอเขากับเครื่องขยายสัญญาณไฟฟา เครื่องวิเคราะหความสั่นสะเทือน และเครื่องบันทึก
1.ปคอัพ วัดความสั่นสะเทือนไดทั้งในรูปของการแทนที่ความเร็ว แตนิยมใชมากที่สุดคือเครื่องวัดความเรงaccelerometers
ชนิดใชแรบังคับการเดินกระแสไฟฟาสามารถวัดไดชวง 2 - 20000 เฮิรตซ
2.เครื่องขยายสัญญาณไฟฟา ทําหนาที่ขยายสัญญาณไฟฟาจากปคอัพและเปลี่ยนคาแรงตานไฟฟาimpedanceที่สูงจาก
ปคอัพใหอยูในคาที่เหมาะสม
3.เครื่องวิเคราะหความสั่นสะเทือน สามารถวัดคาสูงสุด คาเฉลี่ย คารูทมีนสแควร (root mean square , RMS) ของการแทนที่
ความเร็ว และความเรงของความสั่นสะเทือน
- constant bandwidth analyzer เหมาะกับความสั่นสะเทือนที่มีลักษณะสม่ําเสมอ
- constant percentage analyzer เหมาะกับความสั่นสะเทือนที่มีลักษณะไมสม่ําเสมอ
4.เครื่องบันทึกความสั่นสะเทือน ชนิดพิมพผลตัวเลขบนกระดาษ ชนิดแสดงผลมิเตอรชี้บอกบนหนาปทม ชนิดแสดงผลเปน

คลื่นกราฟบนจอ
13 การประเมินความสั่นสะเทือน
ใชคามาตรฐานคือ เกณฑการสัมผัสความสั่นสะเทือน vibration exposure criteria ขององคกรมาตรฐานนานาชาติ ISO
14 การควบคุมความสั่นเทือน
1.การควบคุมทางดานเทคนิค ตองตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกอนวามีชํารุดหรือผิดปกติเสียหายหรือไม เพือทําการแกไข
กอนแกไขความสั่นสะเทือน จากนั้น
- การลดความสั่นสะเทือนของเครื่องจักร reduction og mechanical disturbance สาเหตุมาจาก ความไมสมดุลในการหมุน
การกระแทกของสวนตางๆ การเสียดสีเนื่องจากความฝด หรืออาจเกิดจากพลังงานโดยตรงเชน แรงอากาศพลศาสตร
เสียงสะทอน พลังงานไฟฟา การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ทําใหเปนพลังงานกล หรือเกิดจากพลังงานกลโดยตรง
- การลดการตอบสนองตอความสั่นสะเทือน reduction of surface response เกิดจากการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรไปยัง
พื้นผิว เชนใช shock-absorber ใชแผนมาสติกหรือไฟเบอร เพิ่มน้ําหนักปม ถามีการสั่นสะเทือนรุนแรงใหใชวัสดุที่เรียกวา
แซนวิส sandwich
- การแยกแหลงความสั่นสะเทือน vibration isolation เชนใชสปริงเชื่อมตอฐานกับเครื่องจักร
2.การควบคุมที่ตัวผูปฏิบัติงาน
- การตรวจสุขภาพ
- การลดเวลาการปฏิบัติงาน
- การใชทาทางในการปฏิบัติงานและเครื่องมือปองกันสวนบุคคลที่เหมาะสม

