
การอบรมหลักสูตร
การอบรมเร่ือง การตรวจวัดและเก็บตัวอยางทางสขุศาสตรอุตสาหกรรม

(เฉพาะดานกายภาพ ไดแก แสงสวาง เสียง และความรอน)
วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2561

ณ หองประชุมอาคาร วสท. ซอยรามคําแหง 39
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ

รับจํากัดเพียง 40 ที่นั่งเทานัน้
หลักการและเหตุผล

สุขศาสตรอุตสาหกรรม (Industrial Hygiene) จัดเปนสาขาวิชาหนึ่งของงานดานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย โดย
ประกอบข้ึนจากศาสตรพื้นฐาน 4 ดาน คือ การคาดเดาเหตุการณ (anticipation) การตระหนัก (recognition) การประเมิน
(evaluation) และการควบคุมสิ่งคุกคาม (agent control) ปจจัย (factor) และสิ่งกระตุนใหเกิดความเครียด (stressors) ที่มี
อยูในสภาพแวดลอมในการทํางานซึ่งหากไดรับสัมผัสเขาสูรางกายและสามารถสงผลใหเกิดผลกระทบ ตอสุขภาพของ
ผูปฏิบัติงานรวมถึงสมาชิกที่อยูในชุมชนใกลเคียง ศาสตรทั้งสี่ดานนับวามีความเก่ียวของกันอยางมาก แตอยางไรก็ตามเนื้อหา
หลักในหนังสือเลมนี้จะมุงเนนไปที่ศาสตรการประเมินและตรวจวัดสิ่งคุกคามสุขภาพในสิ่งแวดลอมการทํางานเปนหลัก

โดยทั่วไปการตรวจวัดสภาพแวดลอมการทํางานจะตองกระทําโดยผูเชี่ยวชาญที่มีพื้นฐานความรูดานสุขศาสตร
อุตสาหกรรมหรือดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นักสุขศาสตรอุตสาหกรรม  ( Industrial Hygienists) นับวาเปนผูที่มี
หนาที่โดยตรงในการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดลอมในการทํางาน กิจกรรมที่เก่ียวของจะเร่ิมตนจากการสํารวจข้ันตน
(walk-through surveys) เพื่อคนหาสิ่งคุกคามสุขภาพ (health hazardous agents) ที่มีและแอบแฝงอยูในข้ันตอน กิจกรรม
และพื้นที่การปฏิบัติงานรวมถึงโครงสรางพื้นฐานและสิง่อํานวยความสะดวกตางๆ จากนั้นจะทําการตรวจติดตาม (monitoring)
เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยการตรวจวัด (measurement) การเก็บตัวอยาง (sampling) และ
การตรวจวิเคราะห (analysis) เพื่อคนหา (detect) บงชี้ (identify) และการประเมิน (evaluation) ระดับการสัมผัส
(exposure level) รวมถึงปริมาณของสิ่งคุกคามสุขภาพ ทั้งทางดานกายภาพ เคมี และชีวภาพ ที่มีอยูในพื้นที่การปฏิบัติงาน
นั้นๆ วาสามารถทําใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานหรือผูที่เก่ียวของไดหรือไม นักสุขศาสตรอุตสาหกรรมอาจ
จําเปนตองใชศาสตรหลายดานรวมกัน เชน เคมี ฟสิกส วิศวกรรม การแพทยและการพยาบาล  ฯลฯ เพื่อประยุกตใชในการ
ตรวจประเมินระดับของสิ่งคุกคามสุขภาพ รวมถึงการคนหาอาการแสดงของความผิดปกติซึ่งเกิดข้ึนกับผูปฏิบัติงานที่ไดรับสัมผัส
กับสิ่งคุกคามสุขภาพในระดับที่เกินกวายอมรับได (acceptable level) เชน การเสื่อมสมรรถภาพทางการไดยินเนื่องจากการ
สัมผัสเสียงเปนระยะเวลานาน เปนตน นอกจากนี้นักสุขศาสตรอุตสาหกรรมมักจะตองประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของวิธีการควบคุม (control measures) เชน ขอปฏิบัติการทํางาน (work practices) การใชอุปกรณปองกันอันตรายสวน
บุคคล (personal protective equipment) และระบบระบายอากาศ ทั้งนี้เพื่อตัดสินวาวิธีการดังกลาวสามารถนํามาใชลด
ระดับการสัมผัสของผูปฏิบัติงานไดหรือไม

ในการอบรมคร้ังนี้จะขอกลาวถึงเฉพาะหลักการตรวจวัดและเก็บตัวอยางทางสุขศาสตรอุตสาหกรรม ทางดานกายภาพ
อันไดแก แสงสวาง เสียง และความรอน และการฝกปฏิบัติในเบื้องตน เพื่อเปนพื้นฐานความรูที่ถูกตองตอผูเขาอบรมตอไป

วัตถุประสงค
1. เขาใจหลักการทํางานและวิธีใชเคร่ืองมือสําหรับการตรวจวัดทางสุขศาสตรอุตสาหกรรมไดอยางถูกตอง
2. สามารถตรวจปรับเทียบความถูกตองของเคร่ืองมือพื้นฐานสําหรับงานสุขศาสตรอุตสาหกรรมไดอยางถูกตอง
3. สามารถเลือกเทคนิคและกลวิธีในการตรวจวัดทางสุขศาสตรอุตสาหกรรมไดอยางเหมาะสม
4. สามารถตรวจวัดสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานดานสุขศาสตรอุตสาหกรรมไดอยางถูกตอง
5. สามารถแปลผลและเขียนรายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางานไดอยางถูกตอง



กลุมเปาหมาย
ผูที่เก่ียวของในวิชาชีพ / เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน หรือวิศวกร และผูที่สนใจทั่วไป

วิทยากร
ผูชวยศาสตราจารยพรนิภา บริบูรณสุขศรี อาจารยประจําผูรับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมความ
ปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

กําหนดการ
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561

เวลา เนื้อหา หมายเหตุ
09.00 น. -10.00 น. Introduction Principle of Industrial Hygiene and

Measurement
10.00 น. -10.45 น. หลักการตรวจวัดแสงสวาง

(Principle of Illumination and Measurement)
11.00 น. – 12.00 น. กฎหมายที่เก่ียวของและการตรวจวัดแสงสวาง การ

วิเคราะหและแปลผล
13.00 น. - 14.00 น. Workshop ที่ 1 ตรวจวัดแสงสวาง การวิเคราะหและ

แปลผล
ฝกปฏิบัติจริง/แบงกลุม
แสงเฉพาะจุด/แสงเฉลี่ยแบบพื้นที่

14.00 น. – 14.45 น. ถามตอบ
15.00 น. – 16.00 น. หลักการตรวจวัดเสียง

(Principle of Sound and Noise Measurement)

วันศุกรที่ 20 กรกฎาคม 2561
เวลา เนื้อหา หมายเหตุ
09.00 น. -10.00 น. หลักการตรวจวัดเสียง (ตอ)

(Principle of Sound and Noise Measurement)
10.00 น. -10.45 น. กฎหมายที่เก่ียวของและการตรวจวัดเสียง

การวิเคราะหและแปลผล
11.00 น. – 12.00 น. Workshop ที่ 2 ตรวจวัดเสียง การวิเคราะหและแปลผล ฝกปฏิบัติจริง/แบงกลุม

เสียงสะสมที่ตัวบุคคล/เสียงเฉลี่ย
แบบพื้นที่

13.00 น. - 13.30 น. ถามตอบ
13.00 น. – 14.00 น. หลักการตรวจวัดความรอน

(Principle of Heat Stress Measurement)
14.00 น. – 14.45 น. กฎหมายที่เก่ียวของและการตรวจวัดความรอน

การวิเคราะหและแปลผล
15.00 น. – 16.00 น. Workshop ที่ 3 ตรวจวัดความรอน การวิเคราะหและ

แปลผล
ถามตอบ

ฝกปฏิบัติจริง/แบงกลุม
ความรอน (WBGT Direct
Reading)

16.00 น. – 16.30 น. มอบวุฒิบัตร



ใบสมัครการอบรมหลักสูตร
การตรวจวัดและเก็บตัวอยางทางสุขศาสตรอุตสาหกรรม

(เฉพาะดานกายภาพ ไดแก แสงสวาง เสียง และความรอน)
ระหวางวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2561 ณ หองประชุมอาคาร วสท. ซอยรามคําแหง 39

จัดโดย

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการปองกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

ชื่อ – นามสกุล.............................................. เลขที่สมาชิก วสท. .......................... เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร .........................
หนวยงาน (บริษทั / บาน)........................................................................................................................................................
เลขที่อาคาร................................. ชั้น ......................หมู................ซอ.........................ถนน.....................................................

ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย.....................

โทรศัพท...........................มือถือ..............................โทรสาร..................................E-mail .....................................................

ชื่อผูประสานงาน.............................................โทรศัพท (ผูประสานงาน)…………………………..………………...............................

เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี ..................................................... สํานักงานใหญ  สาขา.. ...... ........................................

คาลงทะเบียน
ประเภทสมาชิก จายภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 61 จายหลังวันที่ 12 กรกฎาคม 61

สมาชิก วสท.  6,000 บาท  6,500 บาท
ขาราชการ, รัฐวิสาหกิจ, บุคคลทั่วไป  6,500 บาท  7,000 บาท

หมายเหตุ : 1. วสท. ไดรับยกเวนการหักภาษี ณ ที่จายรอยละ 3 ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
2. อัตรารวมคาเอกสาร และอาหารวาง น้ําชา  กาแฟ
4. สําหรับผูเขาอบรมที่ชําระคาลงทะเบียนในราคา ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป ทานจะไดสิทธิ์
ประโยชนในการเปนสมาชิก วสท. 1 ป (ฟรี) โดยทานตองเตรียมหลักฐานการสมัครสมาชิก วสท. (สําเนาบัตร
ประชาชน และสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร หรือ สําเนาวุฒิการศึกษา) เพื่อแจงความจํานงในการใช
สิทธิ์โดยสมบูรณ ภายในวันที่จัดอบรมเทานั้น

การชําระเงิน
 เงินสด หรือเช็ค  สั่งจาย  สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
 โอนเงินเขาบัญชี สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ

ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสี่แยกศรีวรา เลขที่บัญชี 140-2-30221-6

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ เลขที่บัญชี 147-4-32388-6

ธนาคารกรุงไทย  สาขาจามจุรีแควส เลขที่บัญชี 162-0-09914-4

(กรณีโอนเงินกรุณาสงแฟกซสลปิในการโอนเงนิพรอมระบุชื่อผูเขารวมงาน และชื่องาน พรอมทีอ่ยูในการออก
ใบเสร็จรับเงินดวย โทรสาร 02-184-4662 E-mail : eit@eit.or.th)


