
 ความปลอดภัยในสำนักงาน

      การระบ ุอบุตัเิหตและอนัตรายจากการทํางานในสํานักงานเป็นสิ�งที�ยากตอ่การระบ ุซึ�งโดยเฉพาะสถานประกอบการที�มี
กจิกรรมหรอืพนักงานในสํานักงานเป็นจํานวนมาก บทความนี�จงึกลา่วถงึกจิกรรมความปลอดภยัในสํานักงานเพื�อใหแ้นวทางความ

รูโ้ดยทั�วๆไปเป็นหลกั  เราสามารถแยกประเภทของอบุตัเิหตใุนสํานักงานไดเ้ป็น 7 ประเภท ดงันี�
 

1. การพลดัตกหกลม้ 
 เป็นอบุตัเิหตทุี�ผูป้ฏบิตังิานในสํานักงานประสบมากที�สดุ แตม่กัจะละเลยจนดเูป็นเรื�องธรรมดาและไมค่อ่ยไดม้กีารบนัทกึไว ้ดงันั�นหากมี

การสอบสวนอบุตัเิหต ุสามารถบนัทกึการสญูเสยีอยา่งละเอยีดแลว้ จะพบวา่อตัราการเกดิอบุตัเิหตทุี�เกดิจากการพลดัตกหกลม้จัดไดเ้ป็น
3 ลกัษณะดงันี�

การลื�นหรอืการสะดดุหกลม้
 ลกัษณะที�เกดิจะมทีั �งสื�นลม้ในพื�นที� หรอืพื�นที�ปพูรม ตรงตําแหน่งรอยตอ่ของพรม การสะดดุหกลม้มกัจะเกดิจากมสี ิ�งของวาง

ขวาง หรอืมสีายไฟหอ้ยไวร้ะเกะระกะ เชน่ สายไฟจากปลั�กตอ่ที�พื�นหรอืเตา้เสยีบ หรอืสายไฟที�ลากยาวไปตามพื�น โดยมไิดต้ดิ
เทป มกัทําใหม้กีารเตะหรอืสะดดุหกลม้ โดยเฉพาะบนัไดขึ�นลง อาจมกีารลื�นและสะดดุหกลม้เสมอ ๆ ผูป้ฏบิตังิานที�เป็นพนักงาน
สาว ๆ มกัใสร่องเทา้สน้สงู ซึ�งอาจเป็นตน้เหตทํุาใหเ้กดิการสะดดุและหกลม้ได ้

เกา้อี�ลม้
 มกัจะเกดิขึ�นจากการที�ผูป้ฏบิตังิานนั�ง หรอืเลื�อนเกา้อี�ที�หมนุ โดยการใชเ้ทา้ดนัออกใหไ้หลลื�นแรงเกนิไป ในบางกรณีเกดิจาก

การเอนไปขา้งหลงัมากเกนิไปจนเกดิการหงายไปขา้งหลงั บางครั �งผูป้ฏบิตังิานใชเ้ทา้พาดบนโตะ๊ และเกดิความไมส่มดลุย ์จาก
การเอยีงตวั บางครั �งพบวา่ผูป้ฏบิตังิานใชเ้กา้อี�โดยไมส่มดลุย ์ทําใหเ้กา้อี�เลื�อนหนแีละรา่งกายผูป้ฏบิตังิานจะลม้ตกจากเกา้อี�

การตกจากที�สงู
 มกัจะมสีาเหตจุากการยนืบนโตะ๊หรอืเกา้อี�ที�ไมส่มดลุย ์หรอืไมม่ั�นคง เชน่ เกา้อี�มลีอ้ โตะ๊หรอืกลอ่งที�วางรองรับไมแ่ข็งแรง เมื�อผู ้

ปฏบิตังิานยนืขึ�นไปหยบิของลงมาอาจทําใหผู้ป้ฏบิตังิานหกลม้ตกลงมาเป็นอนัตรายได ้ในสถานที�บางแหง่เปิดชอ่งไว ้แลว้ไม่
ปิดใหเ้รยีบรอ้ย ผูป้ฏบิตังิานอาจพลาดตกลงไปเป็นอนัตราย

 2. การยกเคลื�อนยา้ยวสัดุ
       ผูป้ฏบิตังิานอาจตอ้งยกของซึ�งใชท้า่ทางการทํางานที�ผดิวธิ ีโดยไมไ่ดรั้บการฝึกอบรมการจัดขั �นตอนหรอืขบวนการทํางานที�ไม่
เหมาะสม ทําใหผู้ป้ฏบิตังิานตอ้งเอื�อมหรอืเขยง่จนกอ่ใหเ้กดิอบุตัเิหตแุละอนัตรายได ้การยกนํ�าหนักมากเกนิกวา่มาตรฐานที�กําหนดกอ่
ใหเ้กดิการหกังอของกระดกูสนัหลงั ซึ�งเป็นตน้เหตทํุาใหเ้กดิอาการปวดหลงั ปวดไหล ่อาการกดทบัของประสาท หลกัการ หลกัการยก
เคลื�อนยา้ยวสัดตุอ้งไดรั้บการฝึกอบรมอยา่งถกูวธิแีละฝึกใหเ้ป็นนสิยัจนสามารถปฏบิตัไิด ้
3. การถกูชนหรอืชนกบัสิ�งของ
       ในบางพื�นที�แคบหรอืในมมุอบัจะพบวา่ ผูป้ฏบิตังิานมกัจะไมส่ามารถหลกีเลี�ยงการชนกนั หรอืชนกบัสิ�งของควรจะจัดพื�นที�เพื�อความ
เหมาะสม ทั �งจัดกระจกเงาตดิตําแหน่งแยกทางเพื�อป้องกนัการชน
4. การที�วตัถตุกลงมากระแทก
        วตัถทุี�ตกมกัจะวางอยูใ่นตําแหน่งที�สงู และไมม่ั�นคง เมื�อเกดิการสั�นสะเทอืนจะมกีารขยบัและเลื�อนตําแหน่ง เป็นเหตใุหม้กีารตก
หรอืหลน่ลงมาถกูศรีษะของผูป้ฏบิตังิานที�อยูด่า้นลา่ง การเปิดลิ�นชกัของตูเ้กบ็เอกสาร ผูป้ฏบิตังิานบางคนมกัจะเปิดลิ�นชกัคา้งไวแ้ละไป
หาเอกสารในชั �นอื�นตอ่ไปเรื�อย ๆ ปรมิาณเอกสารที�มากจะไหลมาอยูใ่นทศิทางเดยีวกนัทําใหตู้เ้กบ็เอกสารขาดการสมดลุยล์ม้ลงมาทบั
หรอืกระแทกผูป้ฏบิตังิานจนเกดิอนัตรายไดเ้ครื�องเย็บ หรอืเครื�องตดักระดาษอาจกอ่ใหเ้กดิการกระแทก บาดเจ็บที�มอืหรอืขอ้มอื
5. การถกูบาด
       อปุกรณสํ์านักงานบางอยา่งจะมคีวามคมเชน่ คตัเตอรต์ดักระดาษผูป้ฏบิตังิาน หลายคนไมท่ราบวธิกีารใชอ้ปุกรณเ์หลา่นี�อยา่งถกู
ตอ้งทําใหเ้กดิการบาดเจ็บ แมก้ระทั�งกระดาษที�ใชก้บัเครื�องถา่ยเอกสารกม็คีวามคม ขณะที�ผูป้ฏบิตังิานกดีกระดาษบางครั �งจะถกู
กระดาษบาดจนเลอืดออกได ้
6. การเกี�ยวและหนบี
        ในบรเิวณที�ปฏบิตังิาน บางครั �งจะพบวา่มกีารจัดวางของซึ�งยื�นออกมาจนมกีารเกี�ยวผูป้ฏบิตังิานได ้บางครั �งจะพบผูป้ฏบิตังิานถกู
ประต ูหนา้ตา่ง หรอืตูห้นบีจนเกดิการบาดเจ็บ ตลอดจนการแตง่ตวัของผูป้ฏบิตังิาน
7. อคัคภียั
        จะถอืวา่เป็นอบุตัเิหตปุระเภทที�รนุแรงที�สดุ และทกุคนในสํานักงานกจ็ะตระหนัก ตื�นเตน้ กบัอคัคภียัที�เกดิเสมอ ดงันั�นการฝึกปฏบิตั ิ
การฝึกซอ้มการป้องกนัและระงับอคัคภียัและการอพยพผูป้ฏบิตังิานในสํานักงานจงึมคีวามจําเป็น
 

        อนัตรายจากสภาพแวดลอ้มในสํานักงานทางดา้นกายภาพ ไดแ้ก ่อณุหภมู ิแสง เสยีง การระบาย อากาศ ตลอดจนถงึรังสทีี�
เกดิจากอปุกรณเ์ครื�องใชข้องสํานักงานในสํานักงาน นั�น ถา้หากใหม้อีณุหภมูหิรอืคณุภาพอากาศที�ไมเ่หมาะสม เชน่ รอ้นเกนิไป

หรอืหนาวเกนิไปยอ่มกอ่ใหเ้กดิอบุตัเิหต ุโรคปวดศรีษะจากการทํางาน ประสทิธภิาพการทํางานลดลง แสงสวา่งในที�ทํางานมเีพยีงพอ
แกล่กัษณะงานที�ทําหรอืไม ่ถา้มมีากเกนิไปจนแสงจา้ ( Gare) หรอืแสงนอ้ยเกนิไป มผีลตอ่การทํางานโดยตรง ตอ่การปฏบิตังิาน



เป็นตน้เหต ุการเกดิอบุตัเิหต ุสภาพหอ้งที�มเีสยีงดงัรบกวนตอ่สมาธแิละการปฏบิตังิานกอ่ใหเ้กดิอบุตัเิหตไุด ้การดําเนนิการเพื�อการ
ป้องกนัมรีายละเอยีดในบทที� 7 การจัดสภาพแวดลอ้มในการทํางานในสํานักงาน
        นอกจากสภาพแวดลอ้มทางดา้นกายภาพแลว้ ยงัมสีภาพแวดลอ้มดา้นเคมคีงไมม่ใีครปฏเิสธไดว้า่ ภายในสํานักงานไมม่สีารเคมี
แตป่รมิาณสารเคมทีี�ใชใ้นสํานักงานมากนอ้ยเพยีงใด ผูป้ฏบิตังิานมกัจะมไิดใ้หค้วามสนใจเทา่ไรนัก อาจเนื�องมาจากสารเคมตีา่ง ๆ มา
อยูใ่นลกัษณะแฝงรว่มกบัวสัดแุละครภุณัฑสํ์านักงาน และมกัมปีรมิาณนอ้ยมากบางครั �งกต็รวจวดัในบรรยากาศ ไมพ่บแตป่รมิาณของสาร
เคมทีี�มอียูจ่ะมากหรอืนอ้ยขึ�นอยูก่บัปรมิาณการใชง้านและระบบระบายอากาศภายในหอ้งของสํานักงานนั�น สารเคมสีว่นใหญพ่บ ไดแ้ก่
สารแอมโมเนยี , เมทธานอล, แอสเบสตอส, เบนซนิ, โทลอูนี, คารบ์อนไดออกไซด,โอโซน, 1.1.1. ไตรคลอโรอเีทน ไตรคลอโรเอทธิ
ลนี
 

อนัตรายจากเครื�องถา่ยเอกสาร 
         เครื�องถา่ยเอกสารเป็นอปุกรณสํ์านักงาน ที�สําคญัอยา่งหนึ�งซึ�งถอืไดว้า่เป็นสิ�งที�แทบทกุสํานักงานจะขาดไมไ่ด ้เนื�องจากประโยชน์

ที�ไดรั้บมากมายจนผูใ้ชล้ะเลยอนัตรายที�อาจจะเกดิขึ�นไดจ้ากการใชเ้ครื�องถา่ยเอกสารเป็นเวลานาน ปกตแิลว้เครื�องถา่ยเอกสารมสีว่น
ประกอบที�สําคญัอนั ไดแ้ก ่แมพ่มิพท์ี�เป็นโลหะ ลกูกลิ�งที�เคลอืบดว้ยโลหะ ประเภทซลิเินี�ยม หรอื แคดเมี�ยม และรังสอีลัตราไวโอเลต
จะสงัเกตเุห็นขณะถา่ยเอกสาร
เครื�องถา่ยเอกสารที�ใชอ้ยูใ่นปัจจบุนั เป็นเครื�องถา่ยเอกสารระบบแหง้จะใชส้ะดวกแตข่ณะที�ใชก้จ็ะมอีนัตรายตอ่สขุภาพจากสารเคมตีา่ง
ๆ ดงันี�

1. ในหมกึพมิพจ์ะมสีาร คารซ์โินเจน ซึ�งเป็นสารกอ่เกดิมะเร็ง ผงคารบ์อน เมื�อผงคารบ์อนทําปฏกิริยิากนั สารไนโตรไพรนิ สารอะโร
เมตกิโพล ีไซคลคิไฮโดคารบ์อน สารเทอโม-พลาสตกิเรซนิ ขณะที�เครื�องทํางานจะมกีลิ�นฉุน จากปฏกิริยิาของสารเคมดีงักลา่วนี�
ทําใหผู้ใ้ชท้ี�ตอ้งสมัผัสนาน ๆ จะมอีาการปวดศรีษะ ออ่นเพลยี งว่งซมึ รูส้กึมนึชา
2. โลหะที�ใชเ้คลอืบลกูกลิ�ง เชน่ ซริเินยีม หรอื แคดเมยีม มผีลตอ่ผวิหนังทําใหเ้กดิความระคายเคอืง มตีุม่แดงหรอืผื�นคนั นอกจาก
นั�นสารไตรไน โตรฟลอูอรโินน เป็นสารกอ่เกดิมะเร็ง
3. รังสอีลัตราไวโอเลต เป็นแหลง่กําเนดิความรอ้น มอีนัตรายตอ่ผวิหนังและสายตา ทําใหเ้ยื�อบตุาอกัเสบ ตาแดง ผวิหนังเกรยีม
ไหม ้ถา้สมัผัสนานอาจทําใหเ้กดิมะเร็งผวิหนัง
4. โอโซน เกดิขณะที�เครื�องกําลงัทํางาน เกดิมาจากรังสอีลัตราไวโอเลต โดยที�ออกซเิจนจะรวมตวักนั จนกลายเป็นโอโซน เมื�อผู ้
ใชห้ายใจเขา้ไปจะมผีลตอ่ระบบประสาท มอีาการงว่ง มนึศรีษะ ปากคอแหง้ ระคายระบบทางเดนิหายใจ ระคายตาและผวิหนัง
5. นํ�ายาที�อาบกระดาษที�ใชใ้นการถา่ยเอกสาร ไดแ้ก ่สารฟอรม์ลัดไิฮด ์ทําใหม้กีารระคายเคอืง ของผวิหนัง ขณะที�ใชง้านอาจ
ทําใหผู้ส้มัผัสเป็นโรคผวิหนังอกัเสบ

การป้องกนัอนัตราย

การตดิตั �งเครื�องถา่ยเอกสาร ไมค่วรตั �งตดิผนังควรตั �งในหอ้งที�มอีากาศถา่ยเทสะดวก เพื�อใหส้ารเคมทีี�ออกมาขณะปฏบิตังิาน จะ
เจอืจางลงเพื�อลดการสมัผัสสารเคมขีองผูป้ฏบิตังิานได ้ถา้สามารถตดิตั �งในที�โลง่ไมใ่ช ่ในมมุอบัจะดมีาก หรอืแยกเครื�องถา่ย
เอกสารจากหอ้งผูป้ฏบิตังิานอื�น ๆ
ถา้ไดก้ลิ�นฉุนหรอืไหม ้เนื�องจากการใชง้านมาก ตอ้งเลกิใชช้ั�วคราว หรอืถา้จําเป็น แจง้ชา่งหรอืผูรั้บผดิชอบ
การบํารงุรักษาเครื�องเป็นประจําอยูเ่สมอ จะชว่ยใหล้ดสารเคมทีี�อาจเพิ�มปรมิาณจากการใชง้าน
อยา่มองแสง อลัตราไวโอเลต ควรใชแ้ผน่ปิดทกุครั �งที�ใชถ้า่ยเอกสาร
ขณะที�เปลี�ยนถา่ยสารเคม ีหรอืผงคารบ์อน ผูป้ฏบิตังิานควรใสอ่ปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยั ไดแ้กถ่งุมอืยาง ที�ครอบปาก (
Mask)

 
อนัตรายและโรคที�เกดิกบัการทาํงานกบัเครื�องคอมพวิเตอร์

 
        กอ่นอื�นตอ้งทราบความหมายของเครื�องคอมพวิเตอร ์หรอืที�เรยีกวา่ Visual display Terminals (VDT) คอื อปุกรณท์ี�ใชสํ้าหรับ
การจัดการ ประมวลผล และแสดงขอ้มลูตา่ง ๆ ซึ�งประกอบดว้ยจอภาพ แป้นพมิพ ์แผงวงจรไฟฟ้า และตวัป้อนกระแสไฟฟ้า นอกจากนี�จะ
รวมเอาอปุกรณนํ์าเขา้ขอ้มลู (input) เชน่ mouse หรอื pointer และอปุกรณนํ์าออกขอ้มลู (output) เชน่ printer ปัจจบุนัเกอืบทกุ
สํานักงานมกีารใชค้อมพวิเตอรก์นัอยา่งแพรห่ลาย ววิฒันาการของอปุกรณเ์หลา่นี�ไดพั้ฒนาเร็วมาก ปัญหาจากอปุกรณค์อมพวิเตอรเ์กา่
ๆ ถกูแกไ้ข แตอ่ยา่งไรกต็ามผูท้ี�ทํางานเกี�ยวขอ้งยงัตอ้งใชส้ายตาในการเพง่มองจอภาพจนเกดิอาการตาลา้ และการกดแป้นพมิพห์รอืนั�ง
ทํางานกบัเครื�องเป็นเวลานานโดยไมไ่ดม้กีารเคลื�อนไหวสว่นตา่ง ๆ ของรา่งกายสง่ผลตอ่ปัญหาความปวดเมื�อยกลา้มเนื�อตามสว่นตา่ง ๆ
ของรา่งกาย เชน่ ขอ้มอื หวัไหล ่หลงัหรอืเอว และมคีวามเครยีดซึ�งทําใหผู้ป้ฏบิตังิานมอีาการหงดุหงดิ ขาดสมาธ ิเกดิความลา้
        การที�ผูป้ฏบิตังิานมอีาการเจ็บ ปวดไหล ่ปวดหลงัและปวดเอวตอ้งศกึษาดถูงึสาเหตทุี�ทําใหเ้กดิ เนื�องจากสภาพแวดลอ้มการ
ทํางานหรอืขนาดของโตะ๊และเกา้อี�ของผูป้ฏบิตังิานไมเ่หมาะสม ตลอดจนถงึทา่ทางการทํางานซึ�งมผีลการหมนุเวยีนของโลหติไม่
สะดวก กลา้มเนื�อของรา่งกายจะไดรั้บออกซเิจนไปหลอ่เลี�ยงไมเ่พยีงพอ ทําใหเ้กดิความเมื�อยลา้ และปวดเมื�อยตามสว่นตา่ง ๆ ของ
รา่งกาย เมื�อทราบถงึสาเหต ุซึ�งถา้จากขนาดของโตะ๊ เกา้อี� หรอืระดบัความสงูของอปุกรณไ์มเ่หมาะสม กค็วรจัดสภาพและทา่ทางการนั�ง
ที�เหมาะสมตามภาพประกอบที� 12

        นอกจากนั�นระยะเวลาในการทํางานมผีลตอ่การลา้ จําเป็นตอ้งพจิารณาแกไ้ขลกัษณะงาน เชน่ ทํางานอื�นรว่มดว้ย หรอืหากตอ้ง
อา่นหรอืใชแ้ป้นพมิพต์อ่เนื�องกนัเป็นเวลานาน ควรที�จะกําหนดระยะเวลาในการสมัผัสวา่ทําเพยีง 50 นาท ีและพัก 10 นาท ีเพื�อใชม้ชีอ่ง
วา่งไดพั้กผอ่นสายตาและขอ้มอื ขณะเดยีวกนัผูป้ฏบิตังิานควรไดม้กีารออกกําลงักายในชว่งเวลาพักที�กําหนดเพื�อใหม้กีารยดืเสน้ยดืสาย
และทําใหม้กีารหมนุเวยีนของโลหติดขีึ�นการบรหิารรา่งกายควรบรหิารเริ�มตั �งแตค่อ หลงัสว่นบน หนา้อก แขนและหวัไหล ่ตลอดจนถงึ
การบรหิารเอว ขอ้มอืและแขนเป็นตน้ ในกรณีที�ผูป้ฏบิตังิานมอีาการลา้ตา หรอืระคายตาอาจเนื�องจาก จอคอมพวิเตอรม์แีสงจา้เกนิไป
ซึ�งปกตไิมค่วรเกนิ 500 ลกัซ ์ซึ�งแสงจา้สามารถลดโดยการจัดวางตําแหน่งของแสง เครื�องจะใช ้Hood ครอบ หรอืตดิแผน่กรองแสง
แลว้แตก่รณี การจัดสภาพแวดลอ้มหรอืตําแหน่งการวางโตะ๊ เกา้อี� กบัตําแหน่งของแสงมคีวามสมัพันธก์บัการสอ่งสวา่งคอ่นขา้งมาก ทั �ง



สามารถประหยดัพลงังานไปไดส้ว่นหนึ�งปัญหาอกีอยา่งที�สําคญัสําหรับผูป้ฏบิตังิาน ไดแ้ก ่ความเครยีดอาจมสีาเหตจุากเสยีงรบกวนจาก
เครื�อง Printer การใช ้mouse เสยีงกดแป้นพมิพ ์หากมเีครื�องจํานวนมาก และพมิพพ์รอ้มกนัยอ่มกอ่ใหปั้ญหา มาตรการในการแกไ้ข
ตอ้งวางแผนมากอ่นตดิตั �งเริ�มดําเนนิการ ซึ�งไดแ้ก ่การปพูรม บผุนัง ดว้ยอปุกรณท์ี�สามารถดดูเสยีง หรอืแยกแหลง่กําเนดิเสยีงใหอ้อก
จากหอ้งผูป้ฏบิตังิานนอกจากเรื�องของเสยีงแลว้มปัีญหาเกี�ยวกบัอากาศอณุหภมู ิและความชื�นที�มผีลตอ่ผูป้ฏบิตังิาน จากการศกึษาพบ
วา่ผูป้ฏบิตังิานควรมอีณุหภมูทิี�เหมาะสม ระหวา่งอณุหภมู ิ25 องศาเซลเซยีส ถงึ 27 องศาเซลเซยีส ความชื�นสมัพัทธร์ะหวา่ง 40% -
70% มคีวามดงัของเสยีงไมค่วรเกนิ 65 เดซเิบล จะทําใหผู้ป้ฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพการทํางานสงูสดุ
       ปัญหาอกีอยา่งที�มกัเกดิขึ�นกบัผูป้ฏบิตังิานคอืความลา้ของตา เนื�องจากระยะของการมอง ซึ�งตอ้งมองระยะใกลเ้ป็นเวลานาน เมื�อ
พักสายตา จะแกไ้ขดว้ยการมองไกลและการบรหิารนัยตา ดว้ยการกลอกตาเป็นวงกลม มองไปรอบ ๆ กวา้งตามเข็มนาฬกิา 3 รอบ และ
กระพรบิตาบอ่ย ๆ เพื�อใหนํ้�าตาหลอ่เลี�ยงไดท้ั �งตา ชว่ยลดความระคายตาและการลา้ของตา
 
Sick Building Syndrome 

 
        นอกจากสารเคมทีี�ไดก้ลา่วมาแลว้ ยงัไดพ้บผูท้ี�ทํางานในสํานักงาน มอีาการของโรคที�เกดิขึ�นจนระบชุื�อวา่เป็นโรค Regionair
Disease หรอื Sick Building Syndrome ซึ�งหมายถงึโรคอนัเกดิขึ�นจากการทํางานในอาคารสํานักงาน ซึ�งไดจ้ากการรวบรวมการบนัทกึ
รายงานอาการของคนที�ทํางานในสํานักงานยคุใหม ่จากการศกึษาวจัิย ความสมัพันธร์ะหวา่งอาการของโรคเหลา่นี�กบัระบบการระบาย
อากาศ หรอืแหลง่มลภาวะที�เกดิขึ�นจากภายในและภายนอกอาคาร เนื�องมาจากคนที�ทํางานในสํานักงานนั�นตอ้งหายใจเอามลภาวะดงั
กลา่ว โดยปราศจากวธิกีารหรอืมาตรการป้องกนัอยา่งถกูตอ้ง ลกัษณะอาการตา่ง ๆ ที�พบไดแ้ก ่อาการปวดศรีษะ มนึงง เมื�อยลา้ การ
ระคายเคอืงตา อาการไอ จมกูอกัเสบ คลื�นไส ้อาเจยีร ปวดทอ้ง เจ็บหนา้อก อาการตา่ง ๆ เหลา่นี�มองดเูหมอืนเป็นอาการทั�ว ๆ ไปที�ไม่
รนุแรงแตเ่มื�อเป็นเรื�อรังทําใหผู้ป้ฏบิตังิานอาจเป็น โรคหอบหดื ซึ�งจะปรากฎชดัเจนยิ�งขึ�น ไดม้กีารศกึษาวจัิยโดยการสํารวจผูป้ฏบิตังิาน
ในสํานักงาน 2 แหง่ การเกบ็ขอ้มลูไดเ้กบ็จากผูป้ฏบิตังิานบนัทกึขอ้มลูของตนเองตามแบบสอบถามขอ้มลูจากการไปพบแพทย ์และ
เอกสารที�เกี�ยวกบัปัญหาทางดา้นสขุภาพของผูป้ฏบิตังิาน
         ในการศกึษาขององคก์ารอนามยัโลกในปี ค.ศ. 1984 ไดม้รีายงานเสนอแนะเกี�ยวกบัคนที�ทํางานในตกึหรอือาคารสงูที�เป็นผูอ้าศยั
ใหมจํ่านวนรอ้ยละ 30 ไดม้ขีอ้รอ้งเรยีนเกี�ยวกบัคณุภาพของอากาศภายในตวัอาคาร ซึ�งเกดิจากการออกแบบอาคารที�ไมด่ ีหรอืปัญหา
จากผูอ้ยูอ่าศยักอ่ใหเ้กดิมลภาวะ โดยมขีอ้บง่ชี� นอกจากอาคารตามที�ระบแุลว้ บางครั �งไมท่ราบสาเหตกุารเกดิโรค และผูท้ี�มอีาการมกัจะ
มอีาการดขีึ�น หรอืหายป่วยหลงัจากไดอ้อกจากอาคารนั�นไปแลว้ จากการศกึษาพบวา่คณุภาพของ อากาศมคีวามสําคญั ไดม้ขีอ้เสนอ
แนะจาก The American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) คา่มาตรฐานในการ
จัดการระบายอากาศโดยกําหนดปรมิาตรของอากาศ 2 ภายนอกอาคาร 15 ลกูบาศกฟ์ตุตอ่นาทตีอ่คน ในสํานักงานกําหนดใหม้ปีรมิาตร
ของอากาศ 20 ลกูบาศกฟ์ตุตอ่นาทตีอ่คน ในพื�นที�ที�มกีารสบูบหุรี�ตอ้งเพิ�มปรมิาตรของอากาศใหส้งูถงึ 60 ลกูบาศกฟ์ตุตอ่นาทตีอ่คน
        นอกจากนั�นปัญหาจากสภาพแวดลอ้มของสารเคมแีละสารชวีภาพ เชน่ แบคทเีรยี ไวรัส และเมล็ดพชื ฝุ่ นตา่ง ๆ กม็ผีลตอ่การเกดิ
โรคตกึดว้ย
การป้องกนัและแกไ้ข

แกไ้ขปัญหาระบบทางเดนิอากาศโดยระบบ Heat Vantilation Air Condition (HVAC) เชน่ การทําความสะอาดแผน่กรอง ฝ้า
เพดาน พรม
มมีาตรการเด็ดขาดเกี�ยวกบัการสบูบหุรี� สว่นการใชส้ ีกาว สารละลาย และยาฆา่แมลงใหดํ้าเนนิการในพื�นที�มกีารระบายอากาศดี
อปุกรณเ์กี�ยวกบัการทําความสะอาดอากาศ แตบ่างครั �งมขีอ้จํากดัในการใช ้
การใหก้ารฝึกอบรมและการสื�อสารระหวา่งบคุคลมคีวามสําคญัตอ่โครงการจัดการเกี�ยวกบัคณุภาพของอากาศภายในอาคาร

 


