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CHEMIST SAY

 งบอกให้ทราบถึงความรุนแรงของสารเคมี ซึ่งตามมาตรฐานของ NFPA 

ป้ายจะมลัีกษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมข้ามหลามตัด แบ่งเป็น 4 ส่วน แต่ละส่วน

จะมีสีที่แตกต่างกันไป โดยสีแดงจะอยู่ด้านบนสุด สีน�้าเงินอยู่ด้านซ้าย สีเหลืองอยู่

ด้านขวา และสีขาวอยู่ด้านล่าง ซึ่งแต่ละสีจะมีความหมายแตกต่างกันไปดังนี้

 1. สีแดง  แสดงอันตรายจากไฟ (Flammable)

 2. สีน�้าเงิน แสดงอันตรายต่อสุขภาพ (Health)

 3. สีเหลือง แสดงความไวต่อปฏิกิริยาของสาร (Reactivity)

 4. สีขาว  แสดงคุณสมบัติพิเศษของสาร (Special hazard) 

 

อ้างอิง : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและ

จัดการภัยพิบัติ เข้าถึงข้อมูลได้จากhttp://

dpm.nida.ac.th/main/index.php/video/

itemlist/tag/ระบบ%20NFPA

สัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย
NFPA (National Fire Protection Association)
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1		อันตรายน้อย
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ข้อมูลพิเศษ

ACID	กรด

ALK	 ด่าง

COR	กัดกร่อน

OXY	ออกซิไดเซอร์

W	 ห้ามผสมน�้า

ความไวไฟ

4		จุดวาบไฟต�า่กว่า	23	C	�

3		จุดวาบไฟต�า่กว่า	38	C	�

2		จุดวาบไฟต�า่กว่า	93	C	�

1		จุดวาบไฟสงูกว่า	93	C	�

0		ไม่ติดไฟ

ความไวในปฏิกิริยา

4		ระเบิดได้
3	 ความร ้อนและการ

กระแทก	อาจเกิดการ	
ระเบิดได้

2		ปฏิกิริยาเคมีรุนแรง
1	 	 ไม่เสถียรถ้าได้รับ

ความร้อน
0		เสถียร
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Occupation Disease

 าหรับบทความนี้ จะกล่าวถึง

เรือ่งของ	“สิง่คกุคาม” อนัเป็น

เหตุของการเกิดโรคขึ้นเป็นอันดับแรก 

ค�าว่าสิ่งคุกคาม (hazard) นั้นหมายถึง 

ส่ิงใดๆ หรือสภาวการณ์ใดๆ ก็ตาม ท่ี

มีความสามารถก่อปัญหาทางสุขภาพ

ต่อคนได้ ส่ิงคุกคามมักจะถูกแบ่งกลุ่ม

ออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้ 5 – 6 กลุ่ม ตาม

ลกัษณะของ “สิง่” หรอื “สภาวการณ์” ท่ี

สามารถท�าให้เจ็บป่วยได้ ดังนี้

1.	สิง่คุกคามทางกายภาพ	(physical	

hazard)

2.	สิ่งคุกคามทางเคมี	 (chemical	

hazard)

3.	สิ่งคุกคามทางชีวภาพ	(biologi-

cal	hazard)

4.	สิ่งคุกคามทางด้านจิตใจ	 (psy-

chological	hazard)

5.	สิ่งคุกคามทางด้านชีวกลศาสตร์	

(biomechanical	hazard)

6.	สิ่ ง คุ ก ค ามทา งด ้ า นค ว าม

ปลอดภัย	(safety	hazard)

 ส� า ห รั บ เ ล ่ ม น้ี จ ะ ข อ ก ล ่ า ว ถึ ง                                                    

สิ่งคุกคามทางจิตสังคม หมายถึง                                                   

ส่ิงแวดล้อมในการท�างานที่ก่อให้เกิด

ความเครียดจากการท�างาน (Occu-

pational Stress) ซึ่งหมายถึงการ

เปลี่ยนแปลงทางสรีระ เนื่องจาก

อารมณ์หรือจิตใจที่ได้รับการบีบคั้น

ต่างๆ ตัวอย่างเช่น 

 สภาวะแวดล ้อมการท�างาน	

(Physical	working	conditions) โดย

เฉพาะสภาวะที่ไม่เหมาะสมต่างๆ เช่น 

แสงสว่างที่น้อยเกินไป หรือมากเกินไป 

เสียงดังเกินไป และการท�างานซ�้าซาก 

นอกจากจะมผีลคกุคามต่อสขุภาพทาง

กายแล้ว ยังมีผลต่อจิตใจด้วย

 งานท่ีหนักเกินไป	 (Overload)   

อาจเป็นงานหนักในเชิงปริมาณ คือ มี

งานที่ได้รับมอบหมายมากเกินไป หรือ

อาจจะเป็นงานหนักในเชิงคุณภาพคือ

ได้รับมอบหมายให้ท�างานเกินความ

สามารถ

 สมัพนัธภาพระหว่างบคุคล	(Hu-

man	Interrelationships) สัมพันธภาพ

ที่ไม่ดีระหว่างบุคคลต่างๆ ในสถานท่ี

ท�างาน เช่น ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วม

งาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชาอาจจะก่อให้

เกิดความเครียดขึ้นได้

 ความรับผิดชอบในงาน	 (Job	

responsibility) บุคคลผู้มีหน้าท่ีความ

รับผิดชอบสูง มักจะมีความเครียดเกิด

ขึ้นได้มากกว่าบุคคลผู้มีหน้าท่ีความรับ

ผิดชอบน้อย

 บทบาทแต่ละบุคคลในหน่วย

งาน	(Role	of	the	individual	in	the	or-

ganization) บทบาทหรอืหน้าท่ีการงาน

ทีไ่ม่แน่นอนชดัเจนหรอืหน้าทีก่ารงานท่ี

ขดัแย้งกันอาจจะก่อให้เกิดความเครยีด

จากการท�างานได้

 ความก้าวหน้าในต�าแหน่งงาน	

(Career	development) ถ้าไม่มีความ

ก้าวหน้าในต�าแหน่งงาน โดยถูกต้อง

เหมาะสมแก่กาลเวลา เช่น คนทีส่มควร

ได้รับการสนับสนุนให้เลื่อนต�าแหน่ง

งานสูงขึ้น แต่ไม่ได้รับการแต่งต้ังให้

เลือ่นต�าแหน่งก็ย่อมจะเกิดความเครยีด

ขึ้นได้ ผลของความเครียด ท�าให้มีการ

เปลีย่นแปลงทางสรรีวทิยา ในระยะเวลา

ยาวนานเกินควรคือ การเกิดโรคและ

ปัญหาด้านสขุภาพจติ (mental health) 

เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเก่ียวกับ

เส้นเลือดหล่อเลี้ยงหัวใจตีบตัน โรคจิต

ประสาท โรคพิษสรุาเรือ้รงั โรคติดยาเสพ

ตดิ และปัญหาการฆ่าตวัตาย เป็นต้น 

อ้างอิง: มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 

2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์

 นางสาววิยฉัตร มนกลาง : พยาบาล
หน่วยบริการสุขภาพเจ้าหน้าที่และอาชีวอนามัย

ส่ิงคุกคาม

ทางจิตสังคม
ส�
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นานาสาระ
เพื่อสุขภาพ

ตอน   อันตรายจาก

แสงสีฟ้า (Blue Light) !!!
  แสงสีฟ้า (Blue Light) คืออะไร?

 แสงท่ีตามองเห็น (Visible light)  เป็นคลื่นแสงท่ีมี

ความยาวคลื่น 400–700 นาโนเมตร (nm) ประกอบด้วย

คลื่นแสง  6 กลุ่มสี คือ 

 • คลื่นแสงกลุ่มสีม่วง

 • คลื่นแสงกลุ่มสีน�้าเงิน 

 • คลื่นแสงกลุ่มสีเขียว 

 • คลื่นแสงกลุ่มสีเหลือง 

 • คลื่นแสงกลุ่มสีส้ม

 • คลื่นแสงกลุ่มสีแดง

 ส่วน แสงสีฟ้า เป็นคลื่นแสงท่ีผสมอยู่ในช่วงคลื่น

แสงสีม่วงกับคลื่นแสงสีน�้าเงิน มีความยาวคลื่น 400-500        

นาโนเมตร (nm)

  แสงสีฟ้า พบได้ที่ไหนบ้าง? 

	 แสงสีฟ้า สามารถพบได้ท่ัวไปรอบตัวเรา เช่น 

แสงอาทิตย์ แสงไฟ แสงจากหน้าจอคอมพิวเตอร์   

แสงจากหน้าจอโทรศัพท์สมาร์ทโฟน แสงจากหน้า

จอโทรทัศน์ เป็นต้น โดยช่วงแสงสฟ้ีาทีค่วามยาวคล่ืน 

400–450 นาโนเมตร (nm) เป็นช่วงแสงสีฟ้าที่เรา		

มักจะเพ่งมองบ่อยๆ	จากการใช้งานคอมพวิเตอร์	

โทรศัพท์สมาร์ทโฟน	และโทรทัศน์	

ภาพประกอบจาก http://www.skr.ac.th
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นางสาวปทุมพร แก้วประชุม : นักอาชีวอนามัย 
งานอาชีวอนามัย

ภาพประกอบจาก http://www.swk.asia/main/index.php/th

ภาพประกอบจาก http://www.thaihoyalens.com

  แสงสีฟ้า อันตรายไหม? 

        แสงสฟ้ีาสามารถทะลทุะลวงไปถึงจอประสาท

ตาและท�าอนัตรายต่อจอประสาทตาได้มากกว่าแสง

สีอื่นๆ  ดังน้ันการใช้คอมพิวเตอร์/โทรศัพท์สมาร์ท

โฟน/แท็บเล็ต ติดต่อกันเป็น  ระยะเวลานานๆจะ

ท�าให้เกิดอาการตาแห้ง/แสบตา/เคืองตา/ปวดตา/    

ปวดเบ้าตา/ปวดศีรษะ/กล้ามเนื้อตา อ่อนล้า การ

มองเห็นเริ่มผิดปกติ เช่น เห็นภาพซ้อน มองไม่ชัด 

ซึ่งเป็นอาการเริ่มต้นของโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซิน

โดรม(computer vision syndrome) อีกทั้งเป็นการ

กระตุ้นให้จอประสาทตาเสื่อมเร็วขึ้นด้วย

  เราจะป้องกันอันตราย/ลดความเสี่ยงจาก แสงสีฟ้า ได้อย่างไร?

        เราสามารถป้องกัน/ลดความเสี่ยงในการเกิดจอประสาทตาเสื่อมจากการใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์สมาร์ท

โฟนได้ด้วยการปรับสภาพแวดล้อมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้สายตา เช่น 

 •  เมื่อต้องใช้สายตาติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ๆ ควรหยุดพักสายตาประมาณ 5-15 นาที ทุก ๆ 2 ชั่วโมง 

 •  สวมใส่แว่นตาที่ช่วยป้องกันแสงยูวี/แสงสีฟ้า

 •  ตดิฟิล์มทีช่่วยลดแสง UV400/UVA1 ทีห่น้าจออปุกรณ์คอมพิวเตอร์/แท็บเล็ต/โทรศพัท์สมาร์ทโฟน เพ่ือช่วยป้องกันไม่

ให้ดวงตาสัมผัสแสงดังกล่าวได้โดยตรง

 •  ไม่เล่นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในที่มืด/ไม่ปิดไฟดูโทรทัศน์
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อาหารสมอง

6

าหารที่ท่านรับประทาน ท่านทราบหรือไม่ว่าอาจมี
อันตรายที่แฝงอยู่ หนึ่งในนั้นคืออันตรายจากสารเคมี

ปนเปื้อนในอาหารโดยสารเคมีส่วนใหญ่ที่พบมีอยู่ 4 ชนิด คือ 
สารบอแรกซ์ สารฟอร์มาลิน สารฟอกขาว และสารกันรา ซึ่ง
สารเหล่านี้เป็นสารที่ห้ามน�ามาใช้กับอาหาร เมื่อถูกผสมลงไป
ในอาหารจะท�าให้อาหารคงสภาพความสดใหม่ มสีสีนัสวยงาม
มากกว่าปกติ และดูน่ารับประทาน แต่สิ่งเหล่านี้อาจแฝงไป
ด้วยอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้รับประทาน ในฉบับนี้จะ
น�าเสนอถงึอนัตราย และการทดสอบเบือ้งต้นเพ่ือใช้ในการเฝ้า
ระวังอาหารที่ปนเปื้อนสารเคมีทั้ง 4 ชนิด  

อ

อันตรายแฝงในอาหาร
ตอน สารเคมีปนเปื้อนในอาหารและการทดสอบเบื้องต้น

สารบอแรกซ์ 

 สารบอแรกซ์ (Borax) หรือ โซเดียมโบเรท (Sodium 

borate) หรือเรียกกันท่ัวไปว่า ผงกรอบ น�้าประสานทอง 

เพ่งแซ เป็นต้น  มีลักษณะเป็นผงสีขาว ละเอียด ไม่มี

กลิ่น สามารถละลายน�้าได้ดีสารบอแรกซ์ท่ีพบในอาหาร

มักพบใน เนื้อสัตว์ ลูกชิ้น เกี๊ยว ลอดช่อง ผักดอง ผลไม้

ดอง เป็นต้น เพื่อให้อาหารมีความเหนี่ยว กรุบกรอบตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 151 พ.ศ.2536 

ก�าหนดให้สารบอแรกซ์ เป็นวัตถุห้ามใช้ในอาหาร หาก

ร่างกายได้รับในปริมาณ 5-15 กรัม จะท�าให้เกิดอาการ

คลื้นไส้ ปวดท้องอย่างรุนแรง อาเจียนเป็นเลือด หรืออาจ

เสียชีวิตได้

วิธีการทดสอบ 

 เราสามารถตรวจสอบการปนเปื ้อนสารบอแรกซ์ใน

อาหารได้ด้วยชุดทดสอบบอแรกซ์ในอาหาร (Test kit) ซึ่ง

ประกอบด้วยสารละลายกรดไฮโดรคลอรกิ (Hydrochloric 

acid) และกระดาษขมิ้น โดยการทดสอบจะน�าตัวอย่าง

อาหาร มาหั่น หรือบดเป็นชิ้นเล็กๆ ใส่ในภาชนะ เติมสาร

ละลายกรดไฮโดรคลอริกให้ชุ่ม แล้วใช้กระดาษขมิ้นจุ่ม

ลงไปครึ่งแผ่น ทิ้งไว้ให้แห้ง สังเกตการเปลี่ยนแปลงสีของ

กระดาษขมิ้น ถ้ากระดาษขมิ้นเปลี่ยนจาก “สีเหลือง” เป็น 

“สีแดง” แสดงว่าอาหารมีการปนเปื้อนสารบอแรกซ์ และ

ไม่ควรน�ามารับประทาน 

ภาพแสดง	ผลการทดสอบด้วยชดุทดสอบบอแรกซ์ในอาหาร

สารฟอร์มาลิน 

 สารฟอร์มาลิน (Formalin) หรือ สารละลายฟอร์มาดี

ไฮด์ (Formaldehyde) ลักษณะเป็นสารละลายใส มีกลิ่น

ฉุน นิยมใช้ในทางการแพทย์ เช่น คงสภาพเน้ือเย่ือไม่ให้

เน่าเสยี ท�าความสะอาดอปุกรณ์ทางการแพทย์ ใช้เป็นสาร

ฆ่าเชื้อต่าง ๆ สารฟอร์มาลินในอาหาร มักพบใน อาหาร

ทะเลต่างๆ เช่น ปลา กุ้ง หมึกกรอบ ผักสด เป็นต้น เพ่ือ

ท�าให้อาหารคงสภาพความสด อยู่ได้นาน ไม่เน่าเสียง่าย 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัที ่151 พ.ศ.2536 

ก�าหนดให้สารฟอร์มาลิน เป็นวัตถุห้ามใช้ในอาหาร หาก

ร่างกายได้รบัในปรมิาณมาก จะท�าให้เกิดอาการปวดท้อง

รุนแรง อาเจียน หรืออาจเสียชีวิตได้ 

วิธีการทดสอบ 

 เราสามารถตรวจสอบการปนเปื้อนสารฟอร์มาลินใน

อาหารได้ด้วย ชุดทดสอบฟอร์มาลินในอาหาร (Test kit) 

ซึ่งประกอบด้วย

 - ขวดที ่1 สายละลายฟีนิลไฮดราซนี (Phenylhydrazine)

 - ขวดที่ 2 สายละลายโพแทสเซียมเฟอร์โรไซยาไนด์

(Potassiumferrocyanide)

 - ขวดท่ี 3 กรดไฮโดรคลอรกิเข้มข้น (Hydrochloric acid)

 โดยการทดสอบจะน�าน�า้แช่ตวัอย่างอาหาร ใส่ลงในขวด

ที่ 1 ประมาณ 1/3 ของขวด เขย่าจนสารเคมีละลายหมด 

แล้วเทลงในขวดที่ 2 เขย่าจนสารเคมีละลายหมด แล้วเท

ลงในขวดที่ 3 แกว่างเบาๆ สังเกตสีท่ีเกิดขึ้นในขวดที่ 3 

ถ้าสารละลายในขวดที่ 3 มี “สีชมพู จนถึง สีแดง” แสดง

ว่าอาหารมีการปนเปื้อนฟอร์มาลิน และไม่ควรน�ามารับ

ประทาน 

ภาพแสดง	ผลการทดสอบด้วยชดุทดสอบฟอร์มาลนิในอาหาร
ไม่พบการปนเปื้อน พบการปนเปื้อน

ไม่พบการปนเปื้อน พบการปนเปื้อน
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เอกสารอ้างอิง
 1) ส�านกัสขุาภิบาลอาหารและน�า้. คูม่อืวิชาการสขุาภิบาลอาหารส�าหรบัเจ้าหน้าท่ี. กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ. พิมพ์ครัง้ที ่2.2557
 2) ส�านกัคณุภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ. คูม่อืการใช้ชดุทดสอบอาหาร. [ออนไลน์].
 เข้าถึงได้จาก http://dmsc2.dmsc.moph.go.th/webroot/BQSF/File/food_safety/document/foodsafety%20manual_fulltext.pdf

วิธีการทดสอบ 

 เราสามารถตรวจสอบการปนเปื ้อนกรดซาลิซิลิคใน

อาหารได้ด้วยชุดทดสอบกรดซาลิซิลิค (สารกันรา) ใน

อาหาร (Test kit) ซึ่งประกอบด้วย

 - ขวดที่ 1 กรดซาลิซิลิค (Salicylic acid)

 - ขวดที่ 2 เฟอร์ริคคลอไรด์ (ferric chloride)

 โดยการทดสอบจะน�าน�้าผักดอง ผลไม้ดอง ใส่ในบีก

เกอร์ จ�านวน 2 ใบ ประมาณ 5 มิลลิลิตร (เขียนหมายเลข

ระบุในบีกเกอร์ 1 และบีกเกอร์ 2) แล้วเติมน�้ายาทดสอบ

ขวดที่ 1 ลงในบีกเกอร์ที่ 2 จ�านวน 5 หยด และเติมน�้ายา

ทดสอบขวดที่ 2 ลงในบีกเกอร์ที่ 1 และ 2 จ�านวน 10 หยด 

สังเกตสทีีเ่กิดขึน้ ถ้าบกีเกอร์ 1 และ 2 มสีเีทาด�าเหมอืนกัน 

แสดงว่าอาหารมกีารปนเป้ือนกรดซาลซิลิคิ และไม่ควรน�า

มารับประทาน 

ภาพแสดง	ผลการทดสอบด้วยชุดทดสอบ

กรดซาลิซิลิคในอาหาร

สารกันรา
 

 สารกันรา หรือ กรดซาลิซิลิค (salicylic acid) ลักษณะ

ท่ัวไปเป็นผลึกสีขาว ใช้เป็นวัสดุในการท�าเครื่องส�าอาง 

และยาบางชนิด เนือ่งจากสารมารถยับย้ังการเจรญิเตบิโต

ของจุลินทรีย์ได้ดี สารกันราในอาหาร มักพบใน ผักดอง 

ผลไม้ดอง เพ่ือให้น�า้ผักและผลไม้ดอง ดูใสน่ารบัประทาน 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที ่151 พ.ศ.2536 

ก�าหนดให้กรดซาลิซิลิค เป็นวัตถุห้ามใช้ในอาหาร หาก

ร่างกายได้รับจนมีความเข้มข้นในเลือดประมาณ 25-35 

มิลลิลิตร/เลือด 100 มิลลิกรัม จะท�าให้เกิดอาเจียน ปวด

ท้อง เกิดแผลในกระเพาะอาหารและล�าไส้ ความดนัโลหติ

ต�่า และอาจเสียชีวิตได้

สารฟอกขาว
 

 สารฟอกขาว ในปัจจุบันมีใช้กันอยู่หลายชนิด แต่ที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพและห้ามใช้ในอาหาร คือ สารโซเดีย

มไฮโดรซัลไฟต์ (Sodium hydrosulfite) หรือท่ีเรียกกัน

ทั่วไปว่า ผงซักมุ้ง ลักษณะเป็นผงผลึกสีขาว มีกลิ่นฉุนก�า

มะถันอ่อนๆ ละลายน�า้ได้ด ีสารฟอกขาว มกัพบใน ถ่ัวงอก 

ขงิฝอย ข่าฝอย ผกัดอง ผลไม้ดอง น�า้ตาลป๊ีป เป็นต้น  เพ่ือ

ใช้ฟอกสอีาหารให้ดขูาว น่ารบัประทาน และไม่ด�าคล�า้ง่าย 

หากร่างกายได้รับเข้าไปจะท�าให้เกิดการอักเสบบริเวณ

อวัยวะท่ีสมัผสัอาหาร ปวดท้อง อาเจยีน เวียนศรีษะ แน่น

หน้าอก หรืออาจเสียชีวิตได้

วิธีการทดสอบ 

 เราสามารถตรวจสอบการปนเปื ้อนสารโซเดียมไฮ

โดรซัลไฟต์ในอาหารได้ด้วยชุดทดสอบโซเดียมไฮโดรซัล

ไฟต์ (สารฟอกขาว) ในอาหาร (Test kit) ซึ่งประกอบด้วย 

คอปเปอร์ซัลเฟต (Copper (II) sulfate) 

 โดยการทดสอบจะน�าตัวอย่างอาหารใส่ลงในบีกเกอร์

ประมาณ ½ ช้อนชา ใส่ลงในบีกเกอร์บดให้ละเอียด 

แล้วเติมน�้าสะอาด 10 มิลลิลิตร แล้วหยดน�้ายาทดสอบ 

(คอปเปอร์ซลัเฟต) ลงในบกีเกอร์ 3-4 หยด เขย่าให้เข้ากัน 

สังเกตสีที่เกิดขึ้น ถ้าสารละลายมี “สีเทา” แสดงว่าอาหาร

มกีารปนเป้ือนสารโซเดยีมไฮโดรซลัไฟต์ และไม่ควรน�ามา

รับประทาน 

ภาพแสดง	ผลการทดสอบด้วยชดุทดสอบ

โซเดยีมไฮโดรซลัไฟต์ในอาหาร

ไม่พบการปนเปื้อน พบการปนเปื้อน

ไม่พบการปนเปื้อน พบการปนเปื้อน

1 2 1 2
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นายอัษฎาวุธ  บัวชุม : นักอาชีวอนามัย 
งานอาชีวอนามัย

ศิริราชมีการตรวจเฝ้าระวังสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร หรือไม่ ?
 โรงอาหารภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีการตรวจเฝ้าระวังสารเคมีปนเปื้อนในอาหารและนอกจากนั้นยังมี

การตรวจเฝ้าระวังคลอบคลมุถึงสขุลกัษณะทางกายภาพ และการตรวจการปนเป้ือนโคลฟิอร์มแบคทีเรยีในอาหาร มอืผูส้มัผสั

อาหาร และภาชนะอปุกรณ์ ตามหลกัเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร โดย งานอาชวีอนามยั โรงพยาบาล

ศิริราช (หน่วยงานภายใน) จะด�าเนินการตรวจเฝ้าระวัง จ�านวน 2 ครั้ง/ปี และฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส�านักงานเขต

บางกอกน้อย (หน่วยงานภายนอก) จ�านวน 1 ครั้ง/ปี เพื่อเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงจากโรคที่เกิดจากอาหาร และเพื่อให้ผู้รับ

ประทานอาหารทุกท่านได้รับประทานอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ปราศจากโรคและสารเคมีปนเปื้อน

• การตรวจความปลอดภัยด้านสุขาภิบาลอาหาร ครั้งที่ 1/2560
 โดย งานอาชีวอนามัย โรงพยาบาลศิริราช

• การตรวจความปลอดภัยด้านสุขาภิบาลอาหาร ครั้งที่ 2/2560
 โดย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส�านักงานเขตบางกอกน้อย
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 นางสาวอนงค์ หอมมาล ี: เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานทัว่ไป 
 งานอาชีวอนามัย

News Update

อบรม เรื่อง “ความปลอดภัยด้านสารเคมีและการจัดการของเสีย   

สารเคมี” 

     เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.15 น. รองศาสตราจารย์นายแพทย์

ธีระ กลลดาเรืองไกร รองผู้อ�านวยการโรงพยาบาลศิริราชเป็นประธานเปิดการ

อบรม	เรื่อง	“ความปลอดภัยด้านสารเคมีและการจัดการของเสียสารเคมี”	

ณ ห้องบรรยายเติม บุนนาค อาคารเรียนสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา ชั้น 2 โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานกับสารเคมีสามารถปฏิบัติงานกับสาร

เคมีได้อย่างปลอดภัย สามารถควบคุมและป้องกันความเสี่ยงอันตรายจากการ

ใช้สารเคมี ทราบถึงผลกระทบของสารเคมีอันตรายต่อสุขภาพ และการจัดการ

ของเสียสารเคม ีการป้องกันการลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมจากมลพิษทางด้าน

สารเคม ีทัง้นีไ้ด้รบัเกียรตจิากคณุสวัุฒน์ ด�านิล รกัษาการหวัหน้างานอาชวีอนามยั 

เป็นวิทยากรในการอบรม

อบรม  “หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร” 

 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 13.15 น. รองศาสตราจารย์

นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร รองผู้อ�านวยการโรงพยาบาลศิริราช 

เป็นประธานเปิดการอบรม	 “หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของ

กรุงเทพมหานคร” ณ ห้องบรรยายเติม บุนนาค อาคารเรียนสูติศาสตร์ 

– นรีเวชวิทยา ชั้น 2 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ประกอบการสวัสดิการร้าน

ค้าและร้านอาหาร ภายในคณะฯ มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความ

ส�าคัญของการสุขาภิบาลอาหาร น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน

การปรุง การประกอบอาหารให้สะอาด ปลอดภัย ท้ังน้ีได้รับเกียรติจาก

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส�านักงานเขตบางกอกน้อย 

เป็นวิทยากรในการอบรม

ตรวจวัดปริมาณรังสีในพื้นที่ปฏิบัติงาน และตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องเอกซเรย์ 

 เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 2560  เวลา 14.00 น. คณะอนุกรรมการความ

ปลอดภัยทางรังสี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้เข้าตรวจวัด

ปริมาณรังสีในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ณ งานทันตกรรม ตึกงานบริการสุขภาพ

ปฐมภูมิศิริราช (ปิ่นเกล้า) และเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา13.00 น.                            

เจ้าหน้าที่ส�านักรังสีและเครื่องมือแพทย์  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้า

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอกซเรย์และห้องเอกซเรย์	ของสาขาวิชา

เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะฯ เพ่ือความปลอดภัยของ          

ผู้ปฏิบัติงาน และผู้รับบริการตรวจรักษา
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1. American Conference of Governmental Industrial Hygiene (ACGIH) 

 • ก่อตัง้เมือ่ ปี ค.ศ.1938 โดยกลุม่นักสขุศาสตร์อตุสาหกรรมทีท่�างานกับรฐับาลของประเทศ

สหรัฐอเมริกา

 • วัตถุประสงค์เพื่อใช้ที่ประชุมนี้เป็นตัวกลาง ส�าหรับกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

  - แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมปรับ

มาตรฐานและเทคนิคในการดูแลสุขภาพของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม

  - พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อปกป้องสุขภาพอนามัยของคนงาน

 • ACGIH เป็นหน่วยงานทีม่ปีระโยชน์มากต่อการปรบัปรงุการให้บรกิารทางด้านสขุภาพอนามยัของคนงานในภาคอตุสาหกรรม

 • คณะกรรมการทางด้าน Industrial ventilation และ Threshold Limit Value (TLV) ของ ACGIH มีชื่อเสียงไปทั่วโลก โดย

ท�าหน้าที่ก�าหนดค่า TLV และมีการปรับค่าเหล่านี้ ตามความเหมาะสมทุกๆ ปี

นางสาวสุวรรณี จามจุรี : นักอาชีวอนามัย
งานอาชีวอนามัย

2. The Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 
 • ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 เมษายน ค.ศ.1971 เป็นหน่วยงานที่อยู่ใน U.S. Department of Labor 
ซึ่ง OSHA มีหน้าที่ตาม OSHA Act (เป็นกฎหมายเพ่ือการดูแลสุขภาพของคนงานทั้งชายและ
หญิงให้ปลอดภัยและมีสภาวะการท�างานที่ดี เพื่อปกป้องทรัพยากรมนุษย์) ซึ่งก�าหนดให้มีหน่วยงาน National 
Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) อยู่ใน Centers for Disease Control (CDC) ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่อยู่ใน U.S. Public Health Service
 • OSHA มีหน้าที่หลัก ดังนี้
  - ออกกฎหมาย มาตรฐาน ทางด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยโดยได้รับข้อมูลทางด้านเทคนิคจาก NIOSH 
มาตรฐานของ OSHA เรียกว่า Permissible exposure limit (PELs)
  - มอี�านาจทีจ่ะเข้าท�าการส�ารวจสถานท่ีท�างานว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรอืไม่ สามารถสัมภาษณ์ลกูจ้างระหว่างการส�ารวจได้
  - ลูกจ้างหรือตัวแทนลูกจ้างสามารถแจ้งเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางกฎหมายได้
  - มีอ�านาจในการตรวจสอบ สืบค้น สอบสวนและเสนอมาตรการลงโทษ
  - ก�าหนดให้นายจ้างต้องเก็บข้อมูลระดับสารเคมีอันตรายในสถานที่ท�างาน และแจ้งผลให้คนงานทราบ

3. The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 

 • OSHA Act ก�าหนดให้ NIOSH มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

  - ท�าการศึกษาวิจัยทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  - ท�าการศกึษาวิจยัเกีย่วกับผลต่อสขุภาพของคนงานเนือ่งจากการได้รบัสารจากสิง่แวดล้อมในการท�างาน

  - ท�าหน้าที่ในการตรวจสอบอันตรายทางด้านต่างๆและให้ค�าแนะน�าในการออกข้อก�าหนดกฎหมาย

 - พัฒนามาตรการเกี่ยวกับการใช้สารพิษ และระดับของสารเคมีที่ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน ระดับของสาร                     

    ที่เสนอแนะโดย NIOSH เรียกว่า Recommended Exposure Limit (RELs)

 - มหีน้าทีใ่นการทดสอบและออกใบรบัรองอปุกรณ์ป้องกันระบบทางเดนิหายใจ (Respiratory Protective Equipment)

 - ฝึกอบรมคนที่ท�าหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของคนงานเพื่อรองรับ OSHA Act

 - ท�าการวิจัยและโครงการเพื่อปรับปรุงการป้องกันและรักษาสุขภาพของคนงาน การตรวจสุขภาพ เป็นต้น

  • งานวิจัยของ NIOSH จะเกิดขึ้นระหว่างกิจกรรมการประเมินอันตรายต่อสุขภาพของคนงานในสถานที่ท�างาน ซึ่งอาจ

จะท�าโดยได้รับการร้องขอจากนายจ้าง ลูกจ้างหรือตัวแทนลูกจ้าง นอกจากการท�างานวิจัยแล้ว NIOSH ยังสนับสนุนให้ทุนกับ

มหาวทิยาลยั วิทยาลยั และหน่วยงานเอกชน และให้ทุนสนบัสนนุในการจดัฝึกอบรมให้กับวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัทัว่ประเทศ

 • NIOSH เป็นหน่วยงาน Educational Resource Centers (ERCs) ซึ่งจัดฝึกอบรมให้กับแพทย์อาชีวอนามัย พยาบาล        

อาชีวอนามัย นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย นักเออร์โกโนมิคส์ และบุคลากรอื่นๆ ท่ีอยู่ในงานด้าน             

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  สวัสดีค่ะ...พ่ีน้องชาวศิริราช

 คราวนี้เรามาท�าความรู้จักในเรื่องของหน่วยงานทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมของต่าง
ประเทศกันบ้าง อย่างน้อยก็จะช่วยให้คุน้เคยกับชือ่หน่วยงานกันมากขึน้ ซึง่หน่วยงานทางด้าน
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมของต่างประเทศที่ควรทราบ ได้แก่
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นางพัชรี สุรารักษ์ : นักอาชีวอนามัย

งานอาชีวอนามัย

ฉ บับนี้เรามีภาพเก็บตกจากที่เราได้ไปเดินส�ารวจสถานที่ต่าง ๆ ในโรงพยาบาล  โดยต้องขอบอก

ก่อนว่าหลังจากตรวจแล้ว เราได้มีการพูดคุย สอบถามและท�าความเข้าใจกับเจ้าของสถานที่

แล้วนะคะ ว่าต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรบ้าง ซึ่งวัตถุประสงค์ท่ีน�าภาพเหล่านี้มาขยายเพ่ือเป็นตัวอย่าง

ให้หน่วยงานอื่นที่อาจจะมีปัญหาใกล้เคียงกันได้น�าไป “เอ๊ะ!!!” กันว่าหน่วยงานเราเป็นแบบนี้หรือเปล่า 

ถ้ามีอย่าลืมปรับปรุงแก้ไขกันด้วยนะคะ 

11

ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้

พร้อมใช้ตลอดเวลา

แบบนี้

ก็ได้

เหรอ

เสี่ยงไหม
..ใครว่าม

ันไม่เสี่ยง

ไม่วางสิ่งของกีดขวาง

ทางดูดอากาศของพัดลมระบายอากาศ

ปลอดภัยหรือไม่ 
ถามใจเธอดู

ถังแก๊สสารเคมี

ควรตั้งติดผนังและ

มีโซ่คล้องกันการล้ม	

จ๊ะเอ๋+++	แอบอยู่

นี่เอง		หนูเอื้อมสุด

มือแล้วนะ!!!!

อย่าบังหนู	

หนูดูดไม่ถนัด
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D.I.Y กล่องไปรษณีย ์มีประโยชน ์ 

วัสดุ อุปกรณ ์

วิธีท ำ 

ออกแบบชั้นจำกกล่องไปรษณีย์ และน ำกล่องไปรษณีย์มำตัด
ส่วนที่ไม่ต้องกำรออก ส ำหรับใส่ของ พร้อมน ำเทปกำวพัน
รอบๆ กล่องเพื่อควำมแข็งแรงในกำรใช้งำน 

น ำกระดำษสีมำห่อกล่องไปรษณีย์ 
เพื่อควำมสวยงำม 

ร่วมลุ้นรับของรำงวัลน่ำรักๆ เพียงแค่ท่ำนร่วมตอบแบบประเมิน 
ควำมพึงพอใจ R ชีววำรสำร ฉ.12 ได้ทำง 

แบบประเมินควำมพึงพอใจออนไลน์ ต้ังแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 ก.ย. 60  

แบบประเมินควำมพึงพอใจท่ีแนบมำพร้อมวำรสำรนี้ 

รำยช ื่อผูโ้ชคด ีRชีววำรสำร ฉ.11 

คุณวีลดำ พันจันทร์ 
หอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 

คุณภิญญำพัชญ์ รัตนพันธ์ 
หอผู้ป่วยตึก 84 ปี ชั้น 7 

น ำกระดำษกำวสองหน้ำติดบริเวณใต้กล่อง  
เพื่อให้ได้ชั้นส ำหรับใส่ของ 


