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โดยปกติท่ัวไป เรามีสภาพแวดลอมการ
ทํางานท่ีเกิดความรอน 3 ลักษณะดวยกัน คือ

1) สภาพแวดลอมท่ี ข้ึนอยู กับสภาพ
อากาศ (Weather Dependent) เปนสภาพการ
ทํางานกลางแจงหรือในรมซึ่งไดรับผลกระทบ
จากสภาพอากาศ

2) สภาพแวดลอมท่ีไมข้ึนกับสภาพ
อากาศ (Non-weather Dependent) เปนสภาพ
การทํางานท่ีเปนไปตามธรรมชาติหรือสภาพของ
พื้นท่ีนั้นเอง ไมเกี่ยวกับสภาพอากาศภายนอก

3) สภาพแวดลอมแบบผสมสองลักษณะ
(Combination of Both) เม่ือสภาพแวดลอมการ
ทํางานท่ีไมข้ึนกับสภาพอากาศกลายเปนสวน
หนึ่ งของสภาพแวดลอมการทํางานท่ี ข้ึนอยู
สภาพอากาศ จึงมีสภาพแวดลอมการทํางาน
เปนลักษณะผสม

สภาพแวดลอมการทํางานท่ีรอนเปน
สาเหตุทําใหเกดิการเจบ็ปวยจากความรอนกบัคน
ท่ีมีสขุภาพดีได ระดับผลกระทบตอรางกายและ
ภาวะขาดน้ําเปน 2 ปจจัยหลักของการเจบ็ปวย
จากความรอน

สภาพแวดลอมที่เกิดความรอนซึ่งขึ้น
อยูกับสภาพอากาศ (Weather Dependent Hot
Work Environments)

ความรอน ความชื้น และแสงแดดท่ีสอง
กระทบโดยตรงเปน 3 ปจจยัท่ีอยูนอกเหนอืการ

ควบคุมของมนษุย ไมใชเร่ืองความรอนอยางเดียว
ท่ีทําใหเกดิผลกระทบตอสขุภาพดังท่ีเราเขาใจกนั
แตตองพิจารณาถึงความชื้นและการสัมผัสแสง
อาทิตยโดยตรงท่ีทําใหอุณหภูมิโดยรวมระหวาง
ทํางานเพิ่มข้ึนดวยเชนกัน

รางกายมนษุยสามารถทนกบัอุณหภูมิท่ี
สงูข้ึนไดหากมีความชืน้ตํ่า เนือ่งจากเหงือ่ท่ีไหล
ออกมาจะระเหยไดเร็วทําใหรางกายเย็นลง แต
หากความชื้นเพิ่มสูงข้ึน อากาศจะดูดซับความ
รอนไดไมดี และทําใหความสามารถในการทํา
ความเยน็ตัวเองของรางกายผานการระเหยของ
เหงือ่ลดลง คนงานท่ีทํางานในสภาพอากาศรอน
เม่ือมีความชืน้สงูมีความเสีย่งจะเจบ็ปวยจากความ
รอนมากกวาคนท่ีทํางานในสภาพความชื้นตํ่า

สาํหรับแสงแดดท่ีสมัผสัผวิหนงัโดยตรงจะ
ทําใหอุณหภูมิท่ีผวิหนงัรอนข้ึนสงผลตอเนือ่งไปถงึ
อุณหภูมิของรางกายท่ีเพิม่ข้ึนดวย ท้ังนีข้ึ้นอยูกบั
ผวิหนงัของแตละบคุคลท่ีมีมาต้ังแตกาํเนดิ เหมือน
กับรถยนตสีดํา เม่ือถกูแดดสองโดยตรงจะรอน
กวารถสขีาว แตท้ังคูกร็อนกวาอากาศโดยรอบซึง่
ความรอนจะเกดิท่ีผวินอกสดุของรถยนต ตอมา
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ก็สงผานไปยังขางในตัวรถ เชนเดียวกับความ
รอนท่ีผิวหนังมนุษยจะถายเทเขาไปในรางกาย
หลังจากนัน้ และตัวแปรสาํคัญคือสแีละน้าํหนกั
ของเสื้อผาท่ีสวมใส หากสวมเสื้อผาสีออนและ
มีน้ําหนักเบาก็จะลดความรอนท่ีจะเขาไปใน
รางกายลงได

สภาพแวดลอมทีเ่กิดความรอนซึง่ไมขึน้
กับสภาพอากาศ (Non-Weather Dependent
Hot Work Environments)

สภาพแวดลอมการทํางานท่ีเกดิความรอน
ซึง่ไมข้ึนกบัสภาพอากาศ ความรอนท่ีเกดิข้ึนจะ
เปนความรอนท่ีสรางข้ึนและ/หรือมีสะสมอยู
แลวจากการปฏิบติังาน โดยรวมถงึสถานท่ีมีการ
ใชอุปกรณทําใหความรอน เชน เตาอบขนมปง
เคร่ืองซกัรีด ฯลฯ หรือคนงานสวมเสือ้ผาปองกนั
ท่ีหนักและทําใหรอน เชน ชางเชื่อม เจาหนาท่ี
ตอบโตเหตุฉุกเฉินสารเคมี (Hazmat) นักดับ
เพลิง และอ่ืนๆ

สภาพแวดลอมการทํางานท่ีมีความรอนซึง่
เกดิข้ึนเองจากงานท่ีทํา ตองไดรับการตรวจสอบ
อยางสมํ่าเสมอ ตัวอยาง คนงานท่ีทํางานซอมถงั
เหล็กท่ีหนกัและรอน รังสคีวามรอนจากตัวถงัจะ
ดึงความชืน้ออกจากตัวคนงาน เนือ่งจากเสือ้ผา
ของคนงานไมไดแสดงใหคนอ่ืนรูวามีเหงือ่ จงึคิด

ตอบโตเหตุฉุกเฉินสารเคมี (Hazmat) สวมชุด
ปองกันสารเคมีเต็มอัตราทํางานกลางแจงโดย
มีรอบการทํางาน 30 นาทีแลวพกั 30 นาที เพือ่
ด่ืมน้ําและอยูในสภาพแวดลอมท่ีเย็น (บนรถ
ปรับอากาศ)

เนือ่งจากเจาหนาท่ี Hazmat ไดรับความ
รอนสองตอจากสภาพแวดลอมแบบผสม โดย
ลักษณะงานท่ีทําตองสวมชุดปองกันก็เทากับ
สรางความรอนข้ึนมาดวยตัวเองแลว และยงัตอง
ทํางานกลางแจงท่ีมีแสงแดดและอากาศรอน
หากไมมีมาตรการปองกันดวยการทํางานเปน
รอบเพื่อใหรางกายมีโอกาสพักและเย็นลงแลว
คอยไปทํางานรอบตอไป รางกายจะเกิดความ
รอนสูงและขาดน้ําทําใหเจ็บปวยได

เนือ่งจากชดุท่ีเจาหนาท่ี Hazmat สวมใส
ปฏิบติังานเปนชดุปดจงึเปนสภาพแวดลอมการ
ทํางานท่ีไมข้ึนกับสภาพอากาศ เม่ือออกไป
ทํางานกลางแจงซึ่งเปนสภาพแวดลอมท่ีไดรับ
ผลกระทบจากสภาพอากาศ รางกายจะรอนและ
เลวรายข้ึนเร่ือยๆ หากอากาศรอนมาก ตองลด
เวลาในรอบการทํางานเพือ่ใหรางกายไดพกัเร็วข้ึน

ภาวะความรอนจากการใชกําลงัปฏบัิติ
งาน (Exertional Heat Stress)

คําวา “สภาพแวดลอมการทํางาน” เชือ่ม
โยงถงึการท่ีรางกายใชกาํลังเพือ่ปฏิบติังานตางๆ
ซึง่การใชกาํลังปฏิบติังานจะทําใหเกดิความรอน
ในรางกาย และกลายเปนสาเหตุทําใหเกิดการ
เจบ็ปวยจากความรอนได เสมียนนัง่โตะทํางาน
ในสภาพแวดลอมท่ีเกดิความรอนไมมีแนวโนม
จะเจบ็ปวยรายแรงจากความรอน กรรมกรท่ีออก
แรงทํางานในสภาพแวดลอมท่ีรอนเหมือนกับ
เสมยีนกลบัมคีวามเสีย่งจะเจบ็ปวยจากความรอน
เนื่องจากมีการใชกําลังทํางาน ดังนั้น การใช
กําลังทํางานจึงเปนอีกตัวแปรหนึ่งท่ีทําใหเกิด
การเจ็บปวยจากความรอน เราเรียกวา “ภาวะ
ความรอนจากการใชกําลงัปฏบัิตงิาน” (EHS;
Exertional Heat Stress)

วาคนงานไมรอน แตในความเปนจริง อุณหภูมิ
ของรางกายคนงานอยูเพิม่ข้ึนถงึขีดอันตราย ซึง่
ในสถานการณเชนนีส้ามารถทําใกเกดิภาวะการ
ขาดน้าํข้ึนไดอยางรวดเร็ว

สภาพแวดลอมการทาํงานทีเ่กิดความ
รอนแบบผสม (Combination Hot Work
Environments)

เม่ืองานท่ีทําใหสภาพแวดลอมการทํางาน
รอน และมีการปฏิบติังานในสภาพแวดลอมท่ีมี
ความรอน โอกาสท่ีคนงานจะเจ็บปวยรุนแรง
จากความรอนจงึมีสงูมาก ยกตัวอยาง เจาหนาท่ี
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แมในวันท่ีอุณหภูมิของสภาพแวดลอม
การทํางานไมสูงมากนัก (อากาศกําลังสบาย)
และความชืน้ตํ่า แตคนงานอาจเกดิความรอนจดั
จากการใชกําลังปฏิบัติงาน เหมือนนักกีฬาท่ี
ออกแรงมากเพือ่เอาชนะคูแขงทําใหรางกายเกดิ
ความรอนสูง ยิ่งรางกายออกแรงหรือใชกําลัง
มากเทาไหรก็ยิ่งเกิดความรอนมากข้ึนเทานั้น
ดังนัน้จงึตองเพิม่ EHS เขาไปเปนอีกหนึง่สาเหตุ
ท่ีทําใหรางกายมนุษยมีแนวโนมเจ็บปวยจาก
ความรอน ซึ่งจะตองมีการเฝาระวังเปนพิเศษ
โดยเฉพาะหากมีการใชกาํลังปฏิบติังานในสภาพ
แวดลอมท่ีรางกายคนงานสมัผสัแสงแดดโดยตรง
และ/หรือ ในสภาพอากาศมีความชื้นสูง

ภาวะการขาดน้ํา (Dehydration)
ภาวะการขาดน้ํา หมายถึง การสูญเสีย

น้ําของรางกายในรูปของการปสสาวะและการ
เสียเหงื่อปริมาณมาก ตามมาดวยการเจ็บปวย
จากความรอน

ในรางกายของมนุษย 70% เปนน้ํา
เฉพาะท่ีสมองมีน้าํ 73% เม่ือเร่ิมมีภาวะขาดน้าํ
สมองสญูเสยีน้าํจงึจาํเปนตองปรับการทํางานให
กลับมาเปนปกติ เม่ือความรอนในรางกายสงูข้ึน
รางกายจะขับเหงื่อเพื่อทําใหตัวเองเย็นลง แต
การขับเหงือ่ออกมาปริมาณมากมีผลตอการเกดิ
ภาวะการขาดน้ําซึง่สมองจะทํางานชาลง ความ
สามารถของรางกายในทําความเยน็ใหตัวเองลดลง
การขจัดพิษไดนอยลง ปริมาณแรธาตุท่ีจําเปน
ตอรางกายท้ังโซเดียม โปแตสเซียม คลอไรด
และอ่ืนๆ มีระดับลดลง สงผลกระทบตอการ
ทํางานของสวนตางๆ ของรางกายในทางลบ

ในภาวะรางกายขาดน้าํ ตองใหผูปวยด่ืม
น้ําเย็นอยูเสมอ หากเปนเคร่ืองด่ืมใหเกลือแร
(Electrolyte-replacing Drinks) จะไดผลดีข้ึน

การท่ีรางกายไดรับน้าํเพยีงพอไมเพยีงแต
จะทําใหสบายเทานัน้ แตยงัทําใหคนงานมีความ
ปลอดภัยและปฏิบติังานไดอยางมีประสทิธภิาพ
ในทุกสถานท่ีและประเภทงาน

หยุดโรคลมแดด (Stopping Heat
Stroke)

ในสภาพแวดลอมการทํางานท่ีรอน มี
การออกแรงทํางานมาก และมีภาวะขาดน้ําจะ
นําไปสูการเจ็บปวยจากความรอน ซึ่งตองดูแล
เอาใจใสโดยเร็ว โรคลมแดด (Heat Stroke)
สามารถปองกันได 100% นายจางและลูกจาง
ท่ีตองปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมการทํางาน
ท่ีรอนตองเรียนรูสัญญาณและอาการท่ีบงบอก
ถงึการเจบ็ปวยจากความรอน รวมท้ังวิธปีองกนั
และรักษาพยาบาล

เปนเร่ืองสาํคัญท่ีจะตองทําความเขาใจวา
โรคลมแดดจะเกดิข้ึนเม่ืออุณหภูมิรางกายสงูถงึ
104   ํF (40   ํC) และเนือ่งจากรางกายไมสามารถ
ทําความเย็นใหกับตัวเองไดเพียงพอ อุณหภูมิ
รางกายจึงสูงข้ึนอยางตอเนื่อง หากไมมีการ
ยบัยัง้ความรอนท่ีเพิม่ข้ึนนีไ้ด อาจถงึข้ันเสยีชวิีต

น้ําได จึงใหด่ืมน้ําเย็นหรือของเหลวอ่ืน
เพือ่ใหอุณหภูมิรางกายของคนงานลดลง

อยางรวดเร็ว ใหนําตัวออกจากพื้นท่ีท่ีมีความ
รอน ถาทํางานกลางแจง ใหนําตัวผูปวยเขารม
และบําบัดดวยความเย็นทันที การบําบัดดวย
ความเยน็คือการทําใหรางกายชุมชืน่ดวยวิธตีางๆ
เชน ใชน้ําเย็น น้ําแข็ง ผาเย็น ฯลฯ เช็ดตาม
รางกาย หรือทําการประคบเย็น หรือใชพัดลม
เปา หรือวิธอ่ืีนท่ีสามารถทําได การนําตัวผูปวย
ออกจากบริเวณท่ีมีความรอนแลวพักในรมแลว

ในระยะเวลาอันสัน้หลังจากนัน้ เม่ือโรคลมแดด
เกดิข้ึน ระยะ 10 นาทีแรกมีความสําคัญในการ
ปองกนัสมองและอวัยวะสาํคัญอ่ืนไมใหถกูทําลาย
หรือเสียชีวิต การทําใหอุณหภูมิรางกายลดลง
เปนตัวแปรสาํคัญท่ีจะทําใหชวิีตรอด ยิง่รางกาย
เย็นลงไดเร็วเทาไหรโอกาสท่ีสมองและอวัยวะ
สําคัญอ่ืนจะถูกทําลายก็มีนอยลงเทานั้น

การทําใหรางกายชุมชื่นมีความจําเปน
เชนกัน หากผูเปนลมแดดไมสามารถด่ืมน้ําได
ทันทีท่ีอุณหภูมิรางกายลดลง และผูปวยเร่ิมด่ืม
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รอรถพยาบาลเขามาชวยเหลืออยางเดียว ไมใช
วิธีท่ีถกูตอง การทําใหรางกายผูปวยเย็นลงเปน
ทางเลือกเหมาะสมท่ีสดุในการปองกนัการเปน
โรคลมแดด (Heat Stroke) ได

เม่ือใดกต็ามท่ีความรอนจดัทําใหเกดิความ
เหนือ่ยลาจากความรอน หนวยปฐมพยาบาลตอง
เขาถงึท่ีเกดิเหตุแลวรีบทําความเยน็ใหกบัผูปวย
โรคลมแดดสามารถเกิดข้ึนได ฉับพลันโดยไมมี
สญัญาณเตือนหรืออาการของความเหนือ่ยลาจาก
ความรอนแสดงออกมากอน ซึ่งไดกลาวไปแลว
วาโรคลมแดดสามารถปองกันได 100% เม่ือ
รางกายมีอาการผิดปกติจากความรอน กฎขอ
เดียวท่ีตองปฏิบัติทันทีคือ “ทําใหรางกายเย็น
ลงและชุมช่ืน”

อยารอหนวยพยาบาลเขามาบําบัดดวย
ความเยน็ หากทําเชนนัน้อาจถงึแกชีวิตได หาก
นายจางและลูกจางเรียนรูวิธท่ีีจะทําใหรางกาย

วธิรีกัษา ทําใหรางกายเยน็ลงและชุมชืน่
ออนเพลยีจากความรอน (Heat Exhaustion)
 เม่ือยลา
 คล่ืนไส
 ปวดศีรษะ
 กระหายน้ํา
 เหงื่อออกมาก

 หนาว ผิวชุมน้ําซึ่งอาจมีอาการขนลุก
 เปนไข ผิวซีด
 เหงื่อทวมตัว
 ปวดกลามเนื้อหรือเปนตะคริว
 มีนศีรษะ วิงเวียน หรือเปนลม
 ออนเพลีย
 สับสนและวิตกกังวล
 หายใจถี่หรือหอบ
 หัวใจเตนชาหรือเตนออน
 เกดิอาการระคายเคือง
วิธีรักษา ไปพบแพทยโดยดวน ทําให

รางกายเย็นลงและชุมชื่น
โรคลมแดด (Heat Stroke)
 คล่ืนไส
 อาเจียน
 ปวดศีรษะ
 สับสน มีอาการเพอ
 หมดสติ
 รอน ผิวแหง
 ผิวหนงัเปนผืน่แดง
 เหงื่อทวม
 หัวใจเตนเร็ว
 หายใจถี่และเร็ว
 มีการชักกระตุก
 อุณหภูมิรางกาย 104   ํF (40   ํC) หรือ

สงูกวา
วิ ธี รั กษา ไปพบแพทย ทันที  ทําให

รางกายเย็นลงและชุมชื่น ความลาชาในการ
รักษาอาจทําใหเสียชีวิตได

ดัชนีความรอน (Heat Index)
บคุลากรท่ีทํางานกลางแจงตองสมัผสักบั

ความรอนและความชืน้มีความเสีย่งเจบ็ปวยจาก
ความรอน ความเสี่ยงจะมากข้ึนเม่ืออุณหภูมิ
และความชิ้นสูงข้ึน สถานการณจะเลวรายหาก
อากาศรอนข้ึนฉับพลันในตนฤดูโดยท่ีคนงาน
ไมมีโอกาสปรับตัวใหชินกับอุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึน
ตามลําดับ

สาํหรับคนท่ีทํางานกลางแจง ผลกระทบ
จากท้ังอุณหภูมิของอากาศและความชื้นทําให
เกดิความรูสกึวารอน “ดชันคีวามรอน” (Heat
Index) คือเอาคาอุณหภูมิของอากาศและคา
ความชื้นมารวมกันเปนคาเด่ียวเพื่อชี้ใหถึงผล
กระทบท่ีทําใหคนงานรอน ยิง่คาดัชนคีวามรอน
สูง คนงานยิ่งรูสึกรอนข้ึนโดยท่ีเหงื่อไมพรอม
ระเหยเพื่อใหผิวหนังเย็นลง ท้ังนี้ คาดัชนีความ
รอนเปนมาตรวัดท่ีดีกวาระดับอุณหภูมิของอากาศ

ผูปวยเย็นลงและชุมชืน่ไมวาจะดวยวิธใีดก็ตาม
ขณะรอหนวยพยาบาลเดินทางเขามา โรคลมแดด
ในสถานท่ีทํางานจะลดลงหรือหมดไป

อาการของการเจ็บปวยจากความรอน
ภาวะเครียดจากความรอน (Heat Stress)
 เปนตระคริวท่ีมือ นอง เทา หรือทอง
 มีนศีรษะ วิงเวียน
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ในการประเมินความเสี่ยงของคนงานในสภาพ
แวดลอมท่ีเปนแหลงกําเนิดความรอน

การเจ็บปวยจากความรอน (Heat-
related Illnesses) สามารถปองกันได 

ขอบังคับของสํานักบริหารสุขภาพและ
ความปลอดภัยในการทํางานแหงขาติสหรัฐฯ
(OSHA) กาํหนดใหนายจางมีหนาท่ีในการปองกนั
ลูกจางจากอันตรายรายแรงท่ีระบุไดในสถานท่ี
ทํางาน รวมถึงอันตรายท่ีเกิดจากหรือเกี่ยวของ
กบัความรอน ในการวางแผนความปลอดภัยใน
การทํางานในสถานท่ีมีความรอน ดัชนีความ
รอนจะบอกใหรูวาจะตองทําอะไรบางเม่ือสถานท่ี
ทํางานมีความรอนและความชืน้อยูในระดับเปน
อันตราย โดยเฉพาะในกลุมคนงานท่ีตองใช
กําลังในการทํางานมาก สวมเสื้อผาท่ีหนักหรือ
ไมมีท่ีระบายอากาศ คนเพิง่มาทํางานกลางแจง
ใหมๆ ไมชินกับสภาพรอนจัด ฯลฯ สามารถใช
คาดัชนีความรอนมาเปนพื้นฐานในการวาง
มาตรการปองกันอยางไดผล

คนงานท่ีไมคุนเคยกบัการทํางานกลางแจง
หรือเพิง่มาทํางานใหม โดยท่ัวไปแลวจะมีความ
เสี่ยงสูงสุดท่ีจะเจ็บปวยจากความรอน ในการ
สบืสวนการเจบ็ปวยจากความรอน 25 กรณขีอง
OSHA พบวาเกอืบคร่ึงหนึง่ของผูเจบ็ปวยคือคนท่ี
มาทํางานวันแรก และ 80% เพิง่มาทํางานเพยีง
4 วันหรือนอยกวา นีจ่งึเปนเหตุผล ทําไมจงึตอง
ใหคนงานใหมทํางานหนักข้ึนตามลําดับ แตได
หยุดพกับอยๆ ท้ังนี้ก็เพื่อใหคนงานไมไดรับผล
กระทบจากความรอนมากนกั ขณะเดียวกนักไ็ด
ฝกความอดทนในการทํางานในสภาพรอน ท้ังนี้
จะตองม่ันใจวาคนงานเขาใจในความเสี่ยงและ
สามารถปรบัตัวใหเขากับสภาพแวดลอมการทาํงานได 

แหลงความรอนทีค่นงานไดรบั
คนงานไดรับความรอนจาก 2 แหลง

ไดแก

(1) สภาพแวดลอมการทํางาน
(2) ความรอนเกดิข้ึนภายในรางกายจาก

การออกแรงทํางาน
การเจ็บปวยจากความรอนจะเกิดข้ึนได

เม่ือรางกายไมสามารถกําจัดความรอนออกไป

ท่ีมีลักษณะตอไปนีต้องเฝาระวังแมวาจะมีคาดัชนี
ความรอนตํ่าก็ตาม

 งานท่ีสัมผัสกับแสงแดดโดยตรงซึ่ ง
ตองเพิม่คาดัชนีความรอนข้ึนไปอีก 15

 งานท่ีมีระยะเวลานานหรือใชแรงมาก
 งานท่ีตองสวมใสเสือ้ผาปองกนัท่ีหนกั

และระบายอากาศไมได
ตารางคาดชันคีวามรอน (Heat Index)
สาํนักสมทุรศาสตรและบรรยากาศแหงชาติ

สหรัฐฯ (NOAA; U.S. National Oceanographic
and Atmospheric Administration) พฒันาระบบ
ดัชนคีวามรอนข้ึนมาโดยนาํคาอุณหภูมิของอากาศ
(F) มาคํานวณกบัคาความชืน้สมัพทัธในอากาศ
(%) ไดคาเด่ียว เชน

เทากับความรอนท่ีไดรับหรือสรางข้ึนมา เรียก
วา “สูญเสียสมดุล” ความรอนท่ีไดรับเขามามาก
กวาความรอนท่ีถูกขจัดออกไป จึงมีความรอน
สะสมในรางกายมากและทําใหรางกายเจบ็ปวย

สาํหรับคนงานท่ีทํางานกลางแจง สภาพ
อากาศเปนแหลงความรอนภายนอกท่ีสงผล
กระทบตอรางกายมากท่ีสุด

คนงานทํางานกลางแจงรวมถงึคนงานท่ีมี
บางชวงเวลาหรือกะทํางานกลางแจง เชน คนงาน
กอสราง คนงานภาคเกษตรกรรม พนักงานขน
กระเปาเดินทาง คนงานเปล่ียนและควบคุมสาย
ไฟฟาแรงสูง ชางภาพภูมิทัศน พนักงานซอม
บาํรุงทาเรือ ฯลฯ มีความเสีย่งสงูจะเจบ็ปวยจาก
ความรอนเม่ือคาดัชนีความรอนสูง รวมถึงงาน
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 ท่ีอุณหภูมิ 80   ํF ความชื้นสัมพัทธใน
อากาศ 40% คาดัชนีความรอนคือ 80

 ท่ีอุณหภูมิ 80   ํF ความชื้นสัมพัทธใน
อากาศ 100% คาดัชนีความรอนคือ 87

ท้ังนี้ ท่ีอุณหภูมิเทากัน หากความชื้น
สมัพทัธในอากาศตํ่า คาดัชนคีวามรอนจะทากบั
อุณหภูมิจริงในขณะนัน้ แตเม่ือความชืน้สมัพทัธ

เหงื่อจะระเหยชาหากมีความชื้นในอากาศ แต
หากไมมีความชืน้หรือมีความชืน้ในอากาศนอย
เราเรียกวา “อากาศแหง” เหงือ่จะระเหยไดเร็ว
เนือ่งจากการระเหยของเหงือ่เปนวิธทํีาความเยน็
ใหกบัตัวเองของรางกายมนษุยในวันอากาศรอน
ความชื้นสูงมีแนวโนมทําใหการทําความเย็น
ตัวเองของรางกายลดลง จึงเกิดความรูสึกรอน
อยางไรก็ตาม ความชื้นตํ่าก็สรางปญหาใหคน
ทาํงานกลางแจงทีม่สีภาพอากาศเหมอืนทะเลทราย
เพราะเหงื่อจะแหงเร็วเกินไปในสภาพความชื้น
ในอากาศตํ่าซึง่จะใหผูไมไดด่ืมน้าํอยางเพยีงพอ
ตลอดท้ังวันทํางานเกดิการขาดน้ําได

สิ่งสําคัญท่ีตองนําไปพิจารณา คาดัชนี
ความรอนคิดจากสภาพอยูในรม มีสายลมออน
หากสภาพการทํางานจริงตองสมัผสัแสงแดดโดย

ตรง ใหบวกคาดัชนคีวามรอนเขาไปอีก 15 และ
ตองเพิม่มาตรการปองกนัอันตรายใหสงูข้ึนตาม
ไปดวย

มาตรการปองกันการเจ็บปวยจากความ
รอนตามระดบัคาดชันคีวามรอน

จากตารางวิธปีองกนัการเจบ็ปวยจากความ
รอนตามระดับคาดัชนคีวามรอน มีรายละเอียด
เพิม่เติมดังนี้

คาดชันคีวามรอนนอยกวา 91   ํมีความ
เสี่ ยงตํ่า ตองวางแผนความปลอดภัยในกับ
คนงาน ไดแก

 จัดหาน้ําด่ืมใหคนงาน
 ม่ันใจวาไดจัดให มีการบริการทาง

การแพทยอยางเพียงพอ
 วางแผนการปฏิบัติเม่ือคาดัชนีความ

รอนเพิ่มสูงข้ึน รวมถึงใหการฝกอบรมความ
ปลอดภัยจากความรอนแกคนงาน

 แนะนําใหคนงานใชครีมกันแดด
 ทําใหคนงานคุนเคยกบัสภาพแวดลอม

การทํางานท่ีมีความรอน
ในกรณคีนงานตองสวมชดุปองกนัท่ีหนกั

ทํางานใชแรงมากหรือทํางานสมัผสักบัแสงแดด
โดยตรง ตองจัดใหมีมาตรการเสริมเพือ่ปองกนั
คนงานเจ็บปวยจากความรอน

คาดัชนีความรอน 91  -ํ103  ํ มีความ
เสี่ยงปานกลาง ใชมาตรการเฝาระวังและดูแล
คนงานเพิ่มเติม อาทิ

 เตือนคนงานใหด่ืมน้าํบอยข้ึน (4 ถวย
ตอชัว่โมง)

 ทบทวนความรูเกี่ยวกับการเจ็บปวย
จากความรอนแกคนงาน: วิธีระบุอาการปวย
จากความรอน วิธปีองกนัและวิธชีวยเหลือผูปวย

 กาํหนดใหมีการพกัในสถานท่ีเยน็ หรือ
พื้นท่ีรมบอยข้ึน

 ทําใหคนงานคุนเคยกับการทํางานใน

ในอากาศสงูข้ึน คาดัชนคีวามรอนจะเพิม่ตามไป
ดวย หมายถึง คนงานจะรูสึกวาอุณหภูมิสูงข้ึน
และรอนข้ึนท้ังๆ ท่ีอุณหภูมจริงยังอยูเทาเดิม

คาดัชนคีวามรอนหากมีคามากกมี็ความ
เสี่ยงสูงท่ีคนงานจะไดรับอันตราย โดยคาดัชนี
ความรอนดังกลาวจะบอกใหรูวาตองทําอยางไร
เพื่อปองกันการเจ็บปวยจากความรอน

จากตารางคาดัชนีความรอนของ NOAA
ระบุคําอธิบายคาดัชนีความรอนไวดังนี้

 80-90 ใหระวังอันตราย (Caution)
 91-103 ระมัดระวังอยางท่ีสุด (Extreme

Caution)
 104-124 อันตราย (Danger)
 125-137 อันตรายอยางยิง่ (Extreme

Danger)
โดยมีขอแนะนําวิธีปองกันตามระดับคา

ดัชนีความรอนตามท่ีแสดงไวในตาราง (ตาราง
วิธปีองกนัการเจบ็ปวยจากความรอนตามระดับ
ของคาดัชนคีวามรอน)

จากตารางคาดัชนคีวามรอน คาความชืน้
สัมพทัธคอืการวดัปริมาณความชืน้ (น้าํ) ในอากาศ

ดัชนีความรอน (Heat Index) ระดับความเส่ียง (Risk Level) มาตรการปองกัน (Protective Measures) 

นอยกวา 91 ต่ํา (ระมัดระวัง) วางแผนความปลอดภัยจากความรอนพื้นฐาน 

91 - 103 ปานกลาง วางมาตรการเฝาระวังและเพิ่มการดูแลคนงาน 

103 - 115 สูง เพิ่มมาตรการปองกันคนงานใหสูงข้ึน 

มากกวา 115 สูงมากถึงสูงที่สุด ใชมาตรการปองกันอันตรายข้ันสูงสุด 
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สภาพอากาศรอน
 จัดทําระบบ “คูหูปฏิบัติงาน” หรือมี

ผูดูแลเพื่อคอยสังเกตความผิดปกติของคนงาน
ท่ีปฏิบัติในสภาพอากาศรอน

ในกรณคีนงานตองสวมชดุปองกนัท่ีหนกั
ทํางานใชแรงมากหรือทํางานสมัผสักบัแสงแดด
โดยตรงตองจัดใหมีมาตรการเสริมเพื่อปองกัน
คนงานเจ็บปวยจากความรอน รวมถึง

 วางแผนการปฏิบัติเม่ือคาดัชนีความ
รอนตํ่าลง

 วางแผนการทํางาน/การหยุดพักให
เหมาะสมกับสภาพแวดลอม

 เฝาดูคนงานอยางใกลชดิ
คาดชันคีวามรอน 103  -ํ115   ํมีความ

เสีย่งสงูเพิม่มาตรการปองกนัคนงานใหสงูข้ึนดังนี้
 เตือนภัยคนงานท่ีอยูสถานภาพความ

เสีย่งสงู
 กระตุนใหคนงานด่ืมน้ําปริมาณมาก

(ประมาณ 4 ถวยตอชั่วโมง)
 จํากัดการออกแรง (ใชเคร่ืองทุนแรง

ไฮโดรลิก เปนตน)
 จัดใหมีบุคคลท่ีมีความรูประจําอยูใน

พื้นท่ีปฏิบัติงาน เพื่อเปนผูใหความรูเกี่ยวกับ
การเจ็บปวยท่ีเกี่ยวของกับความรอน และเปน
ผูวางแผนการทํางาน/การพักท่ีเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมการทํางาน

 วางแผนการทํางาน/การพัก แลวให
คนงานปฏิบติัตาม

 ประเมินลักษณะการปฏิบัติงาน (เพือ่
วางแผนการทํางานใหม การจดัรอบการทํางาน)

 ใชเทคนคิทําความเย็นในพืน้ท่ีปฏิบตังิาน
 เฝาดู/สือ่สารกับคนงานตลอดเวลา
หากเปนไปได ใหวางแผนการทํางาน

ใหมอีกคร้ังเม่ือคาดัชนีความรอนลดลง
คาดชันคีวามรอนมากกวา 115   ํมีความ

เสีย่งสงูมากถงึสงูสดุ ใชมาตรการปองกนัคนงาน
ข้ันสงูสดุ ดังนี้

 วางแผนการทํางานใหมหมด ตัดสวนท ี่
ไมจาํเปนออกไปจนกวาคาดัชนคีวามรอนจะลดลง

 ยายสวนสาํคัญของการทํางาน หรือกะ
การทํางานไปบังสวนท่ีเย็นท่ีสุด พิจารณาเร่ิม
การทํางานใหเร็วข้ึน แยกกะทํางาน หรือเพิม่กะ
เย็นหรือกะกลางคืน ออกกฎหามทํางานใชแรง
มากหรือสวมใสชุดปองกันท่ีหนักและไมมีท่ี
ระบายอากาศในชวงเวลาท่ีคาดัชนีความรอน
อยูท่ี 115   ํหรือสูงกวา

 หากตองทํางานสวนสําคัญใหเสร็จ
ตองเพิม่มาตรการจากท่ีกลาวไปขางตน ตอไปนี้

 เตือนภัยคนงานใหระวังอันตรายจาก
ความรอนข้ันสูงสุด

 จัดน้ําด่ืมใหคนงานอยางเพียงพอ (4
ถวยตอชั่วโมง)

 วางแผนการทํางานและการพักเพื่อ
ปองกนัอันตรายจากความรอน

 ตรวจสอบสภาพรางกาย (เชน ชีพจร
อุณหภูมิรางกาย)

 หยุดทํางานหากมาตรการควบคุมไม
เพียงพอหรือไมไดผล

ดัชนคีวามรอนเปนเคร่ืองมือท่ีงายและมี
ประโยชนเม่ือใชควบคูกับคําแนะนําสําหรับให
นายจางนาํไปใชปองกนัลูกจางท่ีทํางานในสภาพ
อากาศรอน แตนายจางตองพิจารณาเพิ่มเติม
เกีย่วกบัเงือ่นไขท่ีนอกเหนือจากคําแนะนํา เชน
สภาพความเหนื่อยลาของลูกจาง เปนตน

ท้ังนี้  มีความเสี่ยงเพิ่มเติมจากสภาพ
แวดลอมการทํางานท่ีเปล่ียนแปลงไป อาทิ

 การทํางานท่ีสัมผัสกับแสงแดดโดย
ตรง ใหบวกคาดัชนคีวามรอนเพิม่เขาไปอีก 15

 สวมเสื้อผาท่ีหนักและไมมีท่ีระบาย
อากาศ

น้ําดื่ม (Drinking Water)
ในสถานการณท่ีรอนสุดขีด ไมควรด่ืม

น้ําเกิน 6 ถวยตอชั่วโมง หรือ 12 ควอต (11.4
ลิตร) ตอวัน ตองไปแกปญหาดวยการลดการ
ทํางานจัดการทํางานใหม หรือวางแผนการ
ทํางาน/การพัก ฯลฯ

น้าํด่ืมตองมีลักษณะชวนด่ืม รสดี แตไมมี
กล่ิน ถาเปนไปได อุณหภูมิควรจะอยูท่ี 50   ํF-
60   ํF (10   ํC-15   ํC)

มาตรฐานสขุอนามัย 29 CFR 1910.141
กําหนดใหนายจางจัดใหมีน้ําด่ืมท่ียกห้ิวไดใน
สถานท่ีทํางานโดยน้าํด่ืมตองมีคุณภาพตรงตาม
ขอบังคับกฎหมายทองถิ่น หรือมีคุณภาพตรง
ตามมาตรฐานน้าํด่ืมของสาํนกัสิง่แวดลอมสหรัฐฯ
(U.S. EPA's drinking water regulations) ซึ่ง
ระบุไวในขอบังคับ 40 CFR Part 141
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