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โดยปกติทั่วไป เรามีสภาพแวดลอมการ
ทํางานที่เกิดความรอน 3 ลักษณะดวยกัน คือ
1) สภาพแวดล อมที่ ขึ้ นอยู กั บ สภาพ
อากาศ (Weather Dependent) เปนสภาพการ
ทํางานกลางแจงหรือในรมซึ่งไดรับผลกระทบ
จากสภาพอากาศ
2) สภาพแวดลอมที่ ไมขึ้ นกับสภาพ
อากาศ (Non-weather Dependent) เปนสภาพ
การทํางานทีเ่ ปนไปตามธรรมชาติหรือสภาพของ
พื้นที่นั้นเอง ไมเกี่ยวกับสภาพอากาศภายนอก
3) สภาพแวดลอมแบบผสมสองลักษณะ
(Combination of Both) เมือ่ สภาพแวดลอมการ
ทํางานที่ไมขึ้นกับสภาพอากาศกลายเปนสวน
หนึ่ ง ของสภาพแวดล อมการทํางานที่ ขึ้ น อยู
สภาพอากาศ จึงมีสภาพแวดลอมการทํางาน
เปนลักษณะผสม
สภาพแวดลอมที่เกิดความรอนซึ่งขึ้น
สภาพแวดล อมการทํางานที่ ร อนเป น
สาเหตุทาํ ใหเกิดการเจ็บปวยจากความรอนกับคน อยูก บั สภาพอากาศ (Weather Dependent Hot
ทีม่ สี ขุ ภาพดีได ระดับผลกระทบตอรางกายและ Work Environments)
ความรอน ความชืน้ และแสงแดดที่สอง
ภาวะขาดน้ําเปน 2 ปจจัยหลักของการเจ็บปวย
กระทบโดยตรงเปน 3 ปจจัยทีอ่ ยูน อกเหนือการ
จากความรอน

ควบคุมของมนุษย ไมใชเรือ่ งความรอนอยางเดียว
ทีท่ าํ ใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพดังทีเ่ ราเขาใจกัน
แตตองพิจารณาถึงความชื้นและการสัมผัสแสง
อาทิตยโดยตรงทีท่ าํ ใหอณ
ุ หภูมโิ ดยรวมระหวาง
ทํางานเพิ่มขึ้นดวยเชนกัน
รางกายมนุษยสามารถทนกับอุณหภูมทิ ี่
สูงขึน้ ไดหากมีความชืน้ ต่าํ เนือ่ งจากเหงือ่ ทีไ่ หล
ออกมาจะระเหยไดเร็วทําใหรางกายเย็นลง แต
หากความชื้นเพิ่มสูงขึ้น อากาศจะดูดซับความ
รอนไดไมดี และทําใหความสามารถในการทํา
ความเย็นตัวเองของรางกายผานการระเหยของ
เหงือ่ ลดลง คนงานทีท่ าํ งานในสภาพอากาศรอน
เมือ่ มีความชืน้ สูงมีความเสีย่ งจะเจ็บปวยจากความ
รอนมากกวาคนที่ทํางานในสภาพความชื้นต่ํา
สําหรับแสงแดดทีส่ มั ผัสผิวหนังโดยตรงจะ
ทําใหอณ
ุ หภูมทิ ผี่ วิ หนังรอนขึน้ สงผลตอเนือ่ งไปถึง
อุณหภูมขิ องรางกายทีเ่ พิม่ ขึน้ ดวย ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก บั
ผิวหนังของแตละบุคคลทีม่ มี าตัง้ แตกาํ เนิด เหมือน
กับรถยนตสีดาํ เมื่อถูกแดดสองโดยตรงจะรอน
กวารถสีขาว แตทงั้ คูก ร็ อ นกวาอากาศโดยรอบซึง่
ความรอนจะเกิดทีผ่ วิ นอกสุดของรถยนต ตอมา
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สภาพแวดลอมการทํางานทีม่ คี วามรอนซึง่
เกิดขึน้ เองจากงานทีท่ าํ ตองไดรบั การตรวจสอบ
อยางสม่าํ เสมอ ตัวอยาง คนงานทีท่ าํ งานซอมถัง
เหล็กทีห่ นักและรอน รังสีความรอนจากตัวถังจะ
ดึงความชืน้ ออกจากตัวคนงาน เนือ่ งจากเสือ้ ผา
ของคนงานไมไดแสดงใหคนอืน่ รูว า มีเหงือ่ จึงคิด

ก็สงผานไปยังขางในตัวรถ เชนเดียวกับความ
รอนที่ผิวหนังมนุษยจะถายเทเขาไปในรางกาย
หลังจากนัน้ และตัวแปรสําคัญคือสีและน้าํ หนัก
ของเสื้อผาที่สวมใส หากสวมเสื้อผาสีออนและ
มี น้ําหนั กเบาก็ จะลดความรอนที่ จะเขาไปใน
รางกายลงได
สภาพแวดลอมทีเ่ กิดความรอนซึง่ ไมขนึ้
กับสภาพอากาศ (Non-Weather Dependent
Hot Work Environments)
สภาพแวดลอมการทํางานทีเ่ กิดความรอน
ซึง่ ไมขนึ้ กับสภาพอากาศ ความรอนทีเ่ กิดขึน้ จะ
เปนความรอนที่ สรางขึ้ นและ/หรือมีสะสมอยู
แลวจากการปฏิบตั งิ าน โดยรวมถึงสถานทีม่ กี าร
ใชอุปกรณทําใหความรอน เชน เตาอบขนมปง
เครือ่ งซักรีด ฯลฯ หรือคนงานสวมเสือ้ ผาปองกัน
ที่หนักและทําใหรอน เชน ชางเชื่อม เจาหนาที่
ตอบโตเหตุฉุกเฉินสารเคมี (Hazmat) นักดับ
เพลิง และอื่นๆ

วาคนงานไมรอน แตในความเปนจริง อุณหภูมิ
ของรางกายคนงานอยูเ พิม่ ขึน้ ถึงขีดอันตราย ซึง่
ในสถานการณเชนนีส้ ามารถทําใกเกิดภาวะการ
ขาดน้าํ ขึ้นไดอยางรวดเร็ว
สภาพแวดลอมการทํางานทีเ่ กิดความ
ร อ นแบบผสม (Combination Hot Work
Environments)
เมือ่ งานทีท่ าํ ใหสภาพแวดลอมการทํางาน
รอน และมีการปฏิบตั งิ านในสภาพแวดลอมทีม่ ี
ความรอน โอกาสที่คนงานจะเจ็บปวยรุนแรง
จากความรอนจึงมีสงู มาก ยกตัวอยาง เจาหนาที่

ตอบโตเหตุฉุกเฉินสารเคมี (Hazmat) สวมชุด
ปองกันสารเคมีเต็มอัตราทํางานกลางแจงโดย
มีรอบการทํางาน 30 นาทีแลวพัก 30 นาที เพือ่
ดื่มน้ําและอยูในสภาพแวดลอมที่เย็น (บนรถ
ปรับอากาศ)
เนือ่ งจากเจาหนาที่ Hazmat ไดรับความ
รอนสองตอจากสภาพแวดลอมแบบผสม โดย
ลักษณะงานที่ ทําตองสวมชุดปองกันก็เทากับ
สรางความรอนขึน้ มาดวยตัวเองแลว และยังตอง
ทํางานกลางแจงที่ มีแสงแดดและอากาศรอน
หากไมมีมาตรการปองกันดวยการทํางานเปน
รอบเพื่อใหรางกายมีโอกาสพักและเย็นลงแลว
คอยไปทํางานรอบตอไป รางกายจะเกิดความ
รอนสูงและขาดน้ําทําใหเจ็บปวยได
เนือ่ งจากชุดทีเ่ จาหนาที่ Hazmat สวมใส
ปฏิบตั งิ านเปนชุดปดจึงเปนสภาพแวดลอมการ
ทํางานที่ ไม ขึ้ นกั บสภาพอากาศ เมื่ อออกไป
ทํางานกลางแจงซึ่งเปนสภาพแวดลอมที่ไดรับ
ผลกระทบจากสภาพอากาศ รางกายจะรอนและ
เลวรายขึ้นเรื่อยๆ หากอากาศรอนมาก ตองลด
เวลาในรอบการทํางานเพือ่ ใหรา งกายไดพกั เร็วขึน้
ภาวะความรอนจากการใชกาํ ลังปฏิบตั ิ
งาน (Exertional Heat Stress)
คําวา “สภาพแวดลอมการทํางาน” เชือ่ ม
โยงถึงการทีร่ า งกายใชกาํ ลังเพือ่ ปฏิบตั งิ านตางๆ
ซึง่ การใชกาํ ลังปฏิบตั งิ านจะทําใหเกิดความรอน
ในรางกาย และกลายเปนสาเหตุทําใหเกิดการ
เจ็บปวยจากความรอนได เสมียนนัง่ โตะทํางาน
ในสภาพแวดลอมที่เกิดความรอนไมมแี นวโนม
จะเจ็บปวยรายแรงจากความรอน กรรมกรทีอ่ อก
แรงทํางานในสภาพแวดลอมที่รอนเหมือนกับ
เสมียนกลับมีความเสีย่ งจะเจ็บปวยจากความรอน
เนื่องจากมีการใชกําลังทํางาน ดังนั้น การใช
กําลังทํางานจึงเปนอีกตัวแปรหนึ่งที่ทําใหเกิด
การเจ็บปวยจากความรอน เราเรียกวา “ภาวะ
ความรอนจากการใชกาํ ลังปฏิบตั งิ าน” (EHS;
Exertional Heat Stress)
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แมในวันที่อุณหภูมิของสภาพแวดลอม
การทํางานไมสูงมากนัก (อากาศกําลังสบาย)
และความชืน้ ต่าํ แตคนงานอาจเกิดความรอนจัด
จากการใชกําลังปฏิบัติงาน เหมือนนักกีฬาที่
ออกแรงมากเพือ่ เอาชนะคูแ ขงทําใหรา งกายเกิด
ความรอนสูง ยิ่งรางกายออกแรงหรือใชกําลัง
มากเทาไหรก็ยิ่งเกิดความรอนมากขึ้นเทานั้น
ดังนัน้ จึงตองเพิม่ EHS เขาไปเปนอีกหนึง่ สาเหตุ
ที่ ทําใหรางกายมนุษยมีแนวโนมเจ็บปวยจาก
ความรอน ซึ่งจะตองมีการเฝาระวังเปนพิเศษ
โดยเฉพาะหากมีการใชกาํ ลังปฏิบตั งิ านในสภาพ
แวดลอมทีร่ า งกายคนงานสัมผัสแสงแดดโดยตรง
และ/หรือ ในสภาพอากาศมีความชื้นสูง
ภาวะการขาดน้ํา (Dehydration)
ภาวะการขาดน้ํา หมายถึง การสูญเสีย
น้ําของรางกายในรูปของการปสสาวะและการ
เสียเหงื่อปริมาณมาก ตามมาดวยการเจ็บปวย
จากความรอน
ในร างกายของมนุ ษ ย 70% เป นน้ํา
เฉพาะทีส่ มองมีนา้ํ 73% เมือ่ เริม่ มีภาวะขาดน้าํ
สมองสูญเสียน้าํ จึงจําเปนตองปรับการทํางานให
กลับมาเปนปกติ เมือ่ ความรอนในรางกายสูงขึน้
รางกายจะขับเหงื่อเพื่อทําใหตัวเองเย็นลง แต
การขับเหงือ่ ออกมาปริมาณมากมีผลตอการเกิด
ภาวะการขาดน้ําซึง่ สมองจะทํางานชาลง ความ
สามารถของรางกายในทําความเย็นใหตวั เองลดลง
การขจัดพิษไดนอยลง ปริมาณแรธาตุที่จําเปน
ตอรางกายทั้งโซเดียม โปแตสเซียม คลอไรด
และอื่ นๆ มีระดับลดลง สงผลกระทบตอการ
ทํางานของสวนตางๆ ของรางกายในทางลบ
ในภาวะรางกายขาดน้าํ ตองใหผปู วยดืม่
น้ําเย็นอยูเสมอ หากเปนเครื่องดื่มใหเกลือแร
(Electrolyte-replacing Drinks) จะไดผลดีขึ้น
การทีร่ า งกายไดรบั น้าํ เพียงพอไมเพียงแต
จะทําใหสบายเทานัน้ แตยงั ทําใหคนงานมีความ
ปลอดภัยและปฏิบตั งิ านไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในทุกสถานที่และประเภทงาน

หยุ ด โรคลมแดด (Stopping Heat
Stroke)
ในสภาพแวดลอมการทํางานที่ รอน มี
การออกแรงทํางานมาก และมีภาวะขาดน้ําจะ
นําไปสูการเจ็บปวยจากความรอน ซึ่งตองดูแล
เอาใจใสโดยเร็ว โรคลมแดด (Heat Stroke)
สามารถปองกันได 100% นายจางและลูกจาง
ที่ตองปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมการทํางาน
ที่รอนตองเรียนรูสัญญาณและอาการที่บงบอก
ถึงการเจ็บปวยจากความรอน รวมทัง้ วิธปี อ งกัน
และรักษาพยาบาล
เปนเรือ่ งสําคัญทีจ่ ะตองทําความเขาใจวา
โรคลมแดดจะเกิดขึน้ เมือ่ อุณหภูมริ า งกายสูงถึง
104 ํ F (40 ํ C) และเนือ่ งจากรางกายไมสามารถ
ทําความเย็นใหกับตัวเองไดเพียงพอ อุณหภูมิ
รางกายจึ งสูงขึ้ นอยางตอเนื่ อง หากไม มีการ
ยับยัง้ ความรอนทีเ่ พิม่ ขึน้ นีไ้ ด อาจถึงขัน้ เสียชีวติ

ในระยะเวลาอันสัน้ หลังจากนัน้ เมือ่ โรคลมแดด
เกิดขึน้ ระยะ 10 นาทีแรกมีความสําคัญในการ
ปองกันสมองและอวัยวะสําคัญอืน่ ไมใหถกู ทําลาย
หรือเสียชีวิต การทําใหอุณหภูมิรางกายลดลง
เปนตัวแปรสําคัญทีจ่ ะทําใหชวี ติ รอด ยิง่ รางกาย
เย็นลงไดเร็วเทาไหรโอกาสที่สมองและอวัยวะ
สําคัญอื่นจะถูกทําลายก็มีนอยลงเทานั้น
การทําใหรางกายชุ มชื่นมีความจําเปน
เชนกัน หากผูเปนลมแดดไมสามารถดื่มน้ําได
ทันทีทอี่ ณ
ุ หภูมริ างกายลดลง และผูป วยเริม่ ดืม่

น้ําได จึงใหดื่มน้ําเย็นหรือของเหลวอื่น
เพือ่ ใหอณ
ุ หภูมริ า งกายของคนงานลดลง
อยางรวดเร็ว ใหนําตัวออกจากพื้นที่ที่มีความ
รอน ถาทํางานกลางแจง ใหนําตัวผูปวยเขารม
และบําบัดดวยความเย็นทันที การบําบัดดวย
ความเย็นคือการทําใหรา งกายชุม ชืน่ ดวยวิธตี า งๆ
เชน ใชน้ําเย็น น้ําแข็ง ผาเย็น ฯลฯ เช็ดตาม
รางกาย หรือทําการประคบเย็น หรือใชพัดลม
เปา หรือวิธอี นื่ ทีส่ ามารถทําได การนําตัวผูป ว ย
ออกจากบริเวณทีม่ ีความรอนแลวพักในรมแลว
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หนาว ผิวชุมน้ําซึ่งอาจมีอาการขนลุก
 เปนไข ผิวซีด
 เหงื่อทวมตัว
 ปวดกลามเนื้อหรือเปนตะคริว
 มีนศีรษะ วิงเวียน หรือเปนลม
 ออนเพลีย
 สับสนและวิตกกังวล
 หายใจถี่หรือหอบ
 หัวใจเตนชาหรือเตนออน
 เกิดอาการระคายเคือง
วิธีรักษา ไปพบแพทยโดยดวน ทําให
รางกายเย็นลงและชุมชื่น
โรคลมแดด (Heat Stroke)
 คลืน
่ ไส
 อาเจียน
 ปวดศีรษะ
 สับสน มีอาการเพอ
 หมดสติ
 รอน ผิวแหง
 ผิวหนังเปนผืน
่ แดง
 เหงื่อทวม
 หัวใจเตนเร็ว
 หายใจถี่และเร็ว
 มีการชักกระตุก
 อุณหภูมร
ิ า งกาย 104 ํ F (40 ํ C) หรือ
สูงกวา
วิ ธี รั ก ษา ไปพบแพทย ทั น ที ทํ า ให
รางกายเย็นลงและชุ มชื่ น ความลาชาในการ
รักษาอาจทําใหเสียชีวิตได
ดัชนีความรอน (Heat Index)
บุคลากรทีท่ าํ งานกลางแจงตองสัมผัสกับ
ความรอนและความชืน้ มีความเสีย่ งเจ็บปวยจาก
ความรอน ความเสี่ยงจะมากขึ้นเมื่ออุณหภูมิ
และความชิ้นสูงขึ้น สถานการณจะเลวรายหาก
อากาศรอนขึ้นฉับพลันในตนฤดูโดยที่คนงาน
ไมมีโอกาสปรับตัวใหชินกับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น
ตามลําดับ
สําหรับคนทีท่ าํ งานกลางแจง ผลกระทบ
จากทั้งอุณหภูมิของอากาศและความชื้นทําให
วิธรี กั ษา ทําใหรา งกายเย็นลงและชุม ชืน่ เกิดความรูส กึ วารอน “ดัชนีความรอน” (Heat
ออนเพลียจากความรอน (Heat Exhaustion) Index) คือเอาค าอุณหภูมิ ของอากาศและคา
 เมื่อยลา
ความชื้นมารวมกันเปนคาเดี่ยวเพื่อชี้ใหถึงผล
 คลืน
่ ไส
กระทบทีท่ าํ ใหคนงานรอน ยิง่ คาดัชนีความรอน
 ปวดศีรษะ
สูง คนงานยิ่งรูสึกรอนขึ้นโดยที่เหงื่อไมพรอม
 กระหายน้ํา
ระเหยเพื่อใหผิวหนังเย็นลง ทั้งนี้ คาดัชนีความ
 เหงื่อออกมาก
รอนเปนมาตรวัดทีด่ กี วาระดับอุณหภูมขิ องอากาศ


รอรถพยาบาลเขามาชวยเหลืออยางเดียว ไมใช
วิธีทถี่ กู ตอง การทําใหรางกายผูป ว ยเย็นลงเปน
ทางเลือกเหมาะสมทีส่ ดุ ในการปองกันการเปน
โรคลมแดด (Heat Stroke) ได
เมือ่ ใดก็ตามทีค่ วามรอนจัดทําใหเกิดความ
เหนือ่ ยลาจากความรอน หนวยปฐมพยาบาลตอง
เขาถึงทีเ่ กิดเหตุแลวรีบทําความเย็นใหกบั ผูป ว ย
โรคลมแดดสามารถเกิดขึ้นไดฉับพลันโดยไมมี
สัญญาณเตือนหรืออาการของความเหนือ่ ยลาจาก
ความรอนแสดงออกมากอน ซึ่งไดกลาวไปแลว
วาโรคลมแดดสามารถปองกันได 100% เมื่อ
รางกายมีอาการผิดปกติจากความรอน กฎขอ
เดียวที่ตองปฏิบัติทันทีคือ “ทําใหรางกายเย็น
ลงและชุม ชืน่ ”
อยารอหนวยพยาบาลเขามาบําบัดดวย
ความเย็น หากทําเชนนัน้ อาจถึงแกชีวติ ได หาก
นายจางและลูกจางเรียนรูวิธที ี่จะทําใหรา งกาย

ผูปวยเย็นลงและชุมชืน่ ไมวาจะดวยวิธใี ดก็ตาม
ขณะรอหนวยพยาบาลเดินทางเขามา โรคลมแดด
ในสถานที่ทํางานจะลดลงหรือหมดไป
อาการของการเจ็บปวยจากความรอน
ภาวะเครียดจากความรอน (Heat Stress)
 เปนตระคริวที่มือ นอง เทา หรือทอง
 มีนศีรษะ วิงเวียน
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ในการประเมินความเสี่ยงของคนงานในสภาพ
แวดลอมที่เปนแหลงกําเนิดความรอน
การเจ็ บป วยจากความร อน (Heatrelated Illnesses) สามารถปองกันได
ขอบังคับของสํานักบริหารสุขภาพและ
ความปลอดภัยในการทํางานแหงขาติสหรัฐฯ
(OSHA) กําหนดใหนายจางมีหนาทีใ่ นการปองกัน
ลูกจางจากอันตรายรายแรงทีร่ ะบุไดในสถานที่
ทํางาน รวมถึงอันตรายทีเ่ กิดจากหรือเกี่ยวของ
กับความรอน ในการวางแผนความปลอดภัยใน
การทํางานในสถานที่มีความรอน ดัชนีความ
รอนจะบอกใหรวู า จะตองทําอะไรบางเมือ่ สถานที่
ทํางานมีความรอนและความชืน้ อยูใ นระดับเปน
อั นตราย โดยเฉพาะในกลุ มคนงานที่ ต องใช
กําลังในการทํางานมาก สวมเสื้อผาที่หนักหรือ
ไมมที รี่ ะบายอากาศ คนเพิง่ มาทํางานกลางแจง
ใหมๆ ไมชินกับสภาพรอนจัด ฯลฯ สามารถใช
ค าดั ชนี ความร อนมาเป นพื้ นฐานในการวาง
มาตรการปองกันอยางไดผล
คนงานทีไ่ มคนุ เคยกับการทํางานกลางแจง
หรือเพิง่ มาทํางานใหม โดยทัว่ ไปแลวจะมีความ
เสี่ยงสูงสุดที่จะเจ็บปวยจากความรอน ในการ
สืบสวนการเจ็บปวยจากความรอน 25 กรณีของ
OSHA พบวาเกือบครึง่ หนึง่ ของผูเ จ็บปวยคือคนที่
มาทํางานวันแรก และ 80% เพิง่ มาทํางานเพียง
4 วันหรือนอยกวา นีจ่ งึ เปนเหตุผล ทําไมจึงตอง
ใหคนงานใหมทํางานหนักขึ้นตามลําดับ แตได
หยุดพักบอยๆ ทั้งนี้ก็เพื่อใหคนงานไมไดรับผล
กระทบจากความรอนมากนัก ขณะเดียวกันก็ได
ฝกความอดทนในการทํางานในสภาพรอน ทัง้ นี้
จะตองมั่นใจวาคนงานเขาใจในความเสี่ยงและ
สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมการทํางานได
แหลงความรอนทีค่ นงานไดรบั
คนงานได รั บความร อนจาก 2 แหล ง
ไดแก

(1) สภาพแวดลอมการทํางาน
(2) ความรอนเกิดขึน้ ภายในรางกายจาก
การออกแรงทํางาน
การเจ็บปวยจากความรอนจะเกิดขึ้นได
เมื่อรางกายไมสามารถกําจัดความรอนออกไป

เทากับความรอนที่ไดรับหรือสรางขึ้นมา เรียก
วา “สูญเสียสมดุล” ความรอนทีไ่ ดรบั เขามามาก
กวาความรอนที่ถูกขจัดออกไป จึงมีความรอน
สะสมในรางกายมากและทําใหรา งกายเจ็บปวย
สําหรับคนงานทีท่ าํ งานกลางแจง สภาพ
อากาศเป นแหล งความร อนภายนอกที่ ส งผล
กระทบตอรางกายมากที่สุด
คนงานทํางานกลางแจงรวมถึงคนงานทีม่ ี
บางชวงเวลาหรือกะทํางานกลางแจง เชน คนงาน
กอสราง คนงานภาคเกษตรกรรม พนักงานขน
กระเปาเดินทาง คนงานเปลีย่ นและควบคุมสาย
ไฟฟาแรงสูง ชางภาพภูมิทัศน พนักงานซอม
บํารุงทาเรือ ฯลฯ มีความเสีย่ งสูงจะเจ็บปวยจาก
ความรอนเมื่อคาดัชนีความรอนสูง รวมถึงงาน

ทีม่ ลี กั ษณะตอไปนีต้ อ งเฝาระวังแมวา จะมีคา ดัชนี
ความรอนต่ําก็ตาม
 งานที่ สั มผั ส กั บ แสงแดดโดยตรงซึ่ ง
ตองเพิม่ คาดัชนีความรอนขึ้นไปอีก 15
 งานทีม
่ รี ะยะเวลานานหรือใชแรงมาก
 งานทีต
่ อ งสวมใสเสือ้ ผาปองกันทีห่ นัก
และระบายอากาศไมได
ตารางคาดัชนีความรอน (Heat Index)
สํานักสมุทรศาสตรและบรรยากาศแหงชาติ
สหรัฐฯ (NOAA; U.S. National Oceanographic
and Atmospheric Administration) พัฒนาระบบ
ดัชนีความรอนขึน้ มาโดยนําคาอุณหภูมขิ องอากาศ
(F) มาคํานวณกับคาความชืน้ สัมพัทธในอากาศ
(%) ไดคาเดี่ยว เชน
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ที่อุณหภูมิ 80 ํ F ความชื้นสัมพัทธใน
อากาศ 40% คาดัชนีความรอนคือ 80
 ที่อุณหภูมิ 80 ํ F ความชื้นสัมพัทธใน
อากาศ 100% คาดัชนีความรอนคือ 87
ทั้ งนี้ ที่ อุณหภูมิเทากัน หากความชื้ น
สัมพัทธในอากาศต่าํ คาดัชนีความรอนจะทากับ
อุณหภูมจิ ริงในขณะนัน้ แตเมือ่ ความชืน้ สัมพัทธ



ดัชนีความรอน (Heat Index) ระดับความเสี่ยง (Risk Level) มาตรการปองกัน (Protective Measures)
นอยกวา 91
ต่ํา (ระมัดระวัง)
วางแผนความปลอดภัยจากความรอนพื้นฐาน
91 - 103
ปานกลาง
วางมาตรการเฝาระวังและเพิ่มการดูแลคนงาน
103 - 115
สูง
เพิ่มมาตรการปองกันคนงานใหสูงขึ้น
มากกวา 115
สูงมากถึงสูงทีส่ ุด
ใชมาตรการปองกันอันตรายขั้นสูงสุด

ในอากาศสูงขึน้ คาดัชนีความรอนจะเพิม่ ตามไป
ดวย หมายถึง คนงานจะรูสึกวาอุณหภูมิสูงขึ้น
และรอนขึ้นทั้งๆ ที่อุณหภูมจริงยังอยูเทาเดิม
คาดัชนีความรอนหากมีคา มากก็มคี วาม
เสี่ยงสูงที่คนงานจะไดรับอันตราย โดยคาดัชนี
ความรอนดังกลาวจะบอกใหรวู า ตองทําอยางไร
เพื่อปองกันการเจ็บปวยจากความรอน
จากตารางคาดัชนีความรอนของ NOAA
ระบุคําอธิบายคาดัชนีความรอนไวดังนี้
 80-90 ใหระวังอันตราย (Caution)
 91-103 ระมัดระวังอยางที่สุด (Extreme
Caution)
 104-124 อันตราย (Danger)
 125-137 อันตรายอยางยิง่ (Extreme
Danger)
โดยมีขอแนะนําวิธีปองกันตามระดับคา
ดัชนีความรอนตามที่แสดงไวในตาราง (ตาราง
วิธปี อ งกันการเจ็บปวยจากความรอนตามระดับ
ของคาดัชนีความรอน)
จากตารางคาดัชนีความรอน คาความชืน้
สัมพัทธคอื การวัดปริมาณความชืน้ (น้าํ ) ในอากาศ

เหงื่อจะระเหยชาหากมีความชื้นในอากาศ แต
หากไมมคี วามชืน้ หรือมีความชืน้ ในอากาศนอย
เราเรียกวา “อากาศแหง” เหงือ่ จะระเหยไดเร็ว
เนือ่ งจากการระเหยของเหงือ่ เปนวิธที าํ ความเย็น
ใหกบั ตัวเองของรางกายมนุษยในวันอากาศรอน
ความชื้ นสู งมี แนวโน มทําใหการทําความเย็น
ตัวเองของรางกายลดลง จึงเกิดความรูสึกรอน
อยางไรก็ตาม ความชื้นต่ําก็สรางปญหาใหคน
ทํางานกลางแจงทีม่ สี ภาพอากาศเหมือนทะเลทราย
เพราะเหงื่อจะแหงเร็วเกินไปในสภาพความชื้น
ในอากาศต่าํ ซึง่ จะใหผไู มไดดมื่ น้าํ อยางเพียงพอ
ตลอดทัง้ วันทํางานเกิดการขาดน้ําได
สิ่งสําคัญที่ตองนําไปพิจารณา คาดัชนี
ความรอนคิดจากสภาพอยูในรม มีสายลมออน
หากสภาพการทํางานจริงตองสัมผัสแสงแดดโดย

ตรง ใหบวกคาดัชนีความรอนเขาไปอีก 15 และ
ตองเพิม่ มาตรการปองกันอันตรายใหสงู ขึน้ ตาม
ไปดวย
มาตรการปองกันการเจ็บปวยจากความ
รอนตามระดับคาดัชนีความรอน
จากตารางวิธปี อ งกันการเจ็บปวยจากความ
รอนตามระดับคาดัชนีความรอน มีรายละเอียด
เพิม่ เติมดังนี้
คาดัชนีความรอนนอยกวา 91 ํ มีความ
เสี่ ยงต่ํ า ต องวางแผนความปลอดภั ยในกั บ
คนงาน ไดแก
 จัดหาน้ําดืม
่ ใหคนงาน
 มั่ น ใจว า ได จั ด ให มี ก ารบริ ก ารทาง
การแพทยอยางเพียงพอ
 วางแผนการปฏิบัติเมื่อคาดัชนีความ
รอนเพิ่ มสู งขึ้ น รวมถึงใหการฝกอบรมความ
ปลอดภัยจากความรอนแกคนงาน
 แนะนําใหคนงานใชครีมกันแดด
 ทําใหคนงานคุน
 เคยกับสภาพแวดลอม
การทํางานที่มีความรอน
ในกรณีคนงานตองสวมชุดปองกันทีห่ นัก
ทํางานใชแรงมากหรือทํางานสัมผัสกับแสงแดด
โดยตรง ตองจัดใหมีมาตรการเสริมเพือ่ ปองกัน
คนงานเจ็บปวยจากความรอน
คาดัชนีความรอน 91 -ํ 103 ํ มีความ
เสี่ยงปานกลาง ใชมาตรการเฝาระวังและดูแล
คนงานเพิ่มเติม อาทิ
 เตือนคนงานใหดม
ื่ น้าํ บอยขึน้ (4 ถวย
ตอชัว่ โมง)
 ทบทวนความรู เกี่ ยวกั บการเจ็ บป วย
จากความรอนแกคนงาน: วิธีระบุอาการปวย
จากความรอน วิธปี อ งกันและวิธชี ว ยเหลือผูป ว ย
 กําหนดใหมก
ี ารพักในสถานทีเ่ ย็น หรือ
พื้นที่รมบอยขึ้น
 ทําใหคนงานคุน
 เคยกับการทํางานใน
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สภาพอากาศรอน
 จัดทําระบบ “คูหูปฏิบัติงาน” หรือมี
ผูดูแลเพื่อคอยสังเกตความผิดปกติของคนงาน
ที่ปฏิบัติในสภาพอากาศรอน
ในกรณีคนงานตองสวมชุดปองกันทีห่ นัก
ทํางานใชแรงมากหรือทํางานสัมผัสกับแสงแดด
โดยตรงตองจัดใหมีมาตรการเสริมเพื่อปองกัน
คนงานเจ็บปวยจากความรอน รวมถึง
 วางแผนการปฏิบัติเมื่อคาดัชนีความ
รอนต่าํ ลง
 วางแผนการทํางาน/การหยุ ดพั ก ให
เหมาะสมกับสภาพแวดลอม
 เฝาดูคนงานอยางใกลชด
ิ
คาดัชนีความรอน 103 -ํ 115 ํ มีความ
เสีย่ งสูงเพิม่ มาตรการปองกันคนงานใหสงู ขึน้ ดังนี้
 เตือนภัยคนงานทีอ
่ ยูส ถานภาพความ
เสีย่ งสูง
 กระตุนใหคนงานดื่ มน้ําปริมาณมาก
(ประมาณ 4 ถวยตอชั่วโมง)
 จํากัดการออกแรง (ใชเครื่องทุนแรง
ไฮโดรลิก เปนตน)
 จัดใหมีบุคคลที่มีความรูประจําอยูใน
พื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อเปนผูใหความรูเกี่ยวกับ
การเจ็บปวยที่เกี่ยวของกับความรอน และเปน
ผู วางแผนการทํางาน/การพักที่ เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมการทํางาน
 วางแผนการทํางาน/การพัก แลวให
คนงานปฏิบตั ิตาม
 ประเมินลักษณะการปฏิบัตงิ าน (เพือ
่
วางแผนการทํางานใหม การจัดรอบการทํางาน)
้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน
 ใชเทคนิคทําความเย็นในพืน
 เฝาดู/สือ
่ สารกับคนงานตลอดเวลา
หากเป นไปได ให วางแผนการทํางาน
ใหมอีกครั้งเมื่อคาดัชนีความรอนลดลง
คาดัชนีความรอนมากกวา 115 ํ มีความ
เสีย่ งสูงมากถึงสูงสุด ใชมาตรการปองกันคนงาน
ขัน้ สูงสุด ดังนี้
 วางแผนการทํางานใหมหมด ตัดสวนที่
ไมจาํ เปนออกไปจนกวาคาดัชนีความรอนจะลดลง
 ยายสวนสําคัญของการทํางาน หรือกะ
การทํางานไปบังสวนที่เย็นที่สุด พิจารณาเริ่ม
การทํางานใหเร็วขึน้ แยกกะทํางาน หรือเพิม่ กะ
เย็นหรือกะกลางคืน ออกกฎหามทํางานใชแรง
มากหรื อสวมใส ชุ ดป องกั นที่ หนั กและไม มี ที่
ระบายอากาศในชวงเวลาที่คาดัชนีความรอน
อยูที่ 115 ํ หรือสูงกวา

หากต องทํางานส วนสําคั ญให เสร็ จ
ตองเพิม่ มาตรการจากทีก่ ลาวไปขางตน ตอไปนี้
 เตือนภัยคนงานใหระวังอันตรายจาก
ความรอนขัน้ สูงสุด
 จัดน้ําดื่มใหคนงานอยางเพียงพอ (4
ถวยตอชั่วโมง)
 วางแผนการทํางานและการพั ก เพื่ อ
ปองกันอันตรายจากความรอน
 ตรวจสอบสภาพรางกาย (เชน ชีพจร
อุณหภูมิรางกาย)
 หยุดทํางานหากมาตรการควบคุมไม
เพียงพอหรือไมไดผล
ดัชนีความรอนเปนเครือ่ งมือทีง่ ายและมี
ประโยชนเมื่อใชควบคูกับคําแนะนําสําหรับให
นายจางนําไปใชปอ งกันลูกจางทีท่ าํ งานในสภาพ
อากาศรอน แตนายจางตองพิจารณาเพิ่มเติม
เกีย่ วกับเงือ่ นไขทีน่ อกเหนือจากคําแนะนํา เชน
สภาพความเหนื่อยลาของลูกจาง เปนตน
ทั้ งนี้ มี ความเสี่ ยงเพิ่ มเติ มจากสภาพ
แวดลอมการทํางานที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ
 การทํางานที่ สั มผั ส กั บ แสงแดดโดย
ตรง ใหบวกคาดัชนีความรอนเพิม่ เขาไปอีก 15
 สวมเสื้ อผ าที่ หนั ก และไม มี ที่ ระบาย
อากาศ
น้ําดื่ม (Drinking Water)
ในสถานการณที่รอนสุดขีด ไมควรดื่ม
น้ําเกิน 6 ถวยตอชั่วโมง หรือ 12 ควอต (11.4
ลิตร) ตอวัน ตองไปแกปญหาดวยการลดการ
ทํางานจั ดการทํางานใหม หรื อวางแผนการ
ทํางาน/การพัก ฯลฯ


น้าํ ดืม่ ตองมีลกั ษณะชวนดืม่ รสดี แตไมมี
กลิ่น ถาเปนไปได อุณหภูมิควรจะอยูที่ 50 ํ F60 ํ F (10 ํ C-15 ํ C)
มาตรฐานสุขอนามัย 29 CFR 1910.141
กําหนดใหนายจางจัดใหมีน้ําดื่มที่ยกหิ้วไดใน
สถานทีท่ าํ งานโดยน้าํ ดืม่ ตองมีคณ
ุ ภาพตรงตาม
ขอบังคับกฎหมายทองถิ่น หรือมีคุณภาพตรง
ตามมาตรฐานน้าํ ดืม่ ของสํานักสิง่ แวดลอมสหรัฐฯ
(U.S. EPA's drinking water regulations) ซึ่ง
ระบุไวในขอบังคับ 40 CFR Part 141
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