
ปจจุบันพบวาพื้นที่การทํางานภายในอาคารสํานักงานของบริษทัสวนใหญมีแสงสวางที่ไมเพียงพอ เนื่องจากพนักงานหลีกเล่ียงแสงจาขณะทํางานจึงมีพฤติกรรมในการเปดใชแสงสวางจากหลอดไฟขณะ

ทาํงานจํานวนนอย การประหยัดพลงังานมผีลตอจํานวนจากการติดต้ังหลอดไฟ/โคมไฟแสงสวางของทางบริษัท เมื่อทําการตรวจวัดแสงในพื้นที่การทํางานจึงพบวาความเขมของแสงสวางตํ่ากวามาตรฐาน ตาม

ประกาศกรมสวสัดิการและคุมครองแรงงานเร่ือง มาตรฐานความเขมของแสงสวาง พ.ศ. 2561 ซ่ึงแสงสวางที่นอยเกินไปทําใหการมองเห็นไมชัดเจน จะมีผลเสียทําใหกลามเนื้อตาทํางานมากเกินไป ทําใหตอง

เพง ตองใชเวลาในการมองรายละเอียดนานข้ึน เกิดความเมื่อยลาของนัยนตา ซึ่งจากผลการตรวจสุขภาพประจําปของพนักงานยังขาดการทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น และจากการประเมินความเส่ียง

คะแนนความเส่ียงของปญหาดังกลาวอยูในระดับความเส่ียงสูง นอกจากนี้ยังพบวาพื้นที่การทํางานของพนักงานบางแผนกมีแสงสะทอน แสงสวางไมเพียงพอ รวมไปถึงลักษณะการทํางานของพนักงานในแตละ

วันจะตองใชคอมพิวเตอรเปนเวลานานติดตอกัน ดังนั้นในการจัดโครงการคร้ังนี้จึงจัดใหมีการตรวจวัดปริมาณแสงสวางในพื้นที่ทํางาน โดยวัดขณะที่ผูทํางานปฏิบัติงานอยูหรือเสมือนวามีผูปฏิบัติงานประจําอยู 

ณ ที่นั้นและทําการทดสอบสมรรถภาพการการมองเห็น  เพื่อใชเปนขอมูลในการเฝาระวัง กําหนดแนวทางในการปองกันแกไขปญหาที่เกิดจากความเขมของแสงสวางในการทํางานที่ไมเพียงพอหรือมากเกินไป

โครงการ : ชื่อโครงการ

ดาน

 ไดเรียนรูทักษะการทํางานเปนทีมรวมกับบุคคล

หลากหลายสาขาวิชาอื่นในสถานประกอบการ 

รวมคิดวางแผนงาน แกปญหาเปนระบบมากข้ึน

 ไดฝกการใชอุปกรณเคร่ืองมือที่ใชตรวจวัดทาง

ส่ิงแวดลอมและสุขภาพไดอยางถูกวิธี 

โครงการประกวดโครงงาน /ผลงานสหกิจศึกษา

ประจําปการศึกษา 2564
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

โครงการ : การประเมินแสงสวางในท่ีการทํางานและการทดสอบสมรรถภาพการมองเห็นของพนักงาน

สํานักงานในอุตสาหกรรมแปรรูปไมแหงหน่ึง
ผูจัดทํา : นางสาวลิญานา  แวดอเลาะ

คณะ :  วิทยาการสุขภาพและการกีฬา

มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง

อาจารยที่ปรึกษา : อาจารย ดร. ธิติมา ณ สงขลา

พ่ีเลี้ยงสถานประกอบการ : นางสาวอรอุมา  วมิลเมือง

 หลักการและเหตผุล หลักการและเหตผุล

วัตถุประสงควัตถุประสงค

1) เพื่อตรวจวัดความเขมของแสงสวางในการทํางานของพนักงานที่ใชคอมพิวเตอรในอาคารสํานักงานเทียบกับ

มาตรฐานหรือกฎหมาย

2) เพ่ือทดสอบสมรรถภาพทางการมองเห็นของพนักงานจากการใชสายตาในการทํางานกบัคอมพิวเตอร

3) เพ่ือแนะนําแนวทางการปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากความเขมของแสงสวางในการทํางานที่ไมปลอดภัย

วิธีการดําเนินงาน วิธีการดําเนินงาน 

 1.ข้ันเตรียมการ

- ศึกษาขอมูลทั่วไป  กระบวนการผลิตของบริษทั

- Walk through Survey วิเคราะหกระบวนการผลติ และกระบวนการทํางานของ

พนักงาน

- สํารวจสภาพแวดลอมในการทาํงานและทาํการประเมินความเสี่ยง

 2.ข้ันตอนการดําเนนิการ

- เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติกอนทําการดําเนินการ

- จัดทําแผนผังเพื่อแสดงจุดติดต้ังหลอดไฟ พรอมระบุตําแหนงที่นั่งของพนักงาน

- ทําการตรวจวัดความเขมแสงในพื้นทีก่ารทํางานของพนักงาน

- ทําแบบสอบถามสํารวจพฤติกรรมการทํางานของพนกังานและการใชสายตาใน

การทํางาน

- ทําการทดสอบความลาของสายตาดวยเคร่ืองมอื Flicker Fusion Model 
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3.ข้ันสรุปและประเมินผล: ประเมนิผลการตรวจวัดความเขมแสงในพื้นทีก่าร

ทํางานของพนักงานและการตรวจวัดความลาของสายตาพนกังาน พรอมเสนอแนะ

แนวทางการแกไข สรุปโครงการ

ผลการตรวจวัดระดับความเขมแสงสวางและการทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น

ผลการดําเนินโครงการผลการดําเนินโครงการ

แผนก
ตรวจวัด

(จุด)

ผลการตรวจวัดเฉพาะจดุ
ผลการทดสอบสมรรถภาพการ

มองเหน็ (คน)

ผาน ไมผาน ปกติ ผิดปกติ

1.แผนกทรัพยากรบุคคล 7 2 (28.57 %) 5 (71.43 %) 5 (71.43 %) 2 (28.57 %)

2.แผนกจัดซื้อ  4 4 (100 %) 4 (100 %) -

3.แผนกการตลาด 6 6 (100 %) 6 (100 %) -

4.แผนกบัญชี 11 11 (100 %) 6 (54.55 %) 5 (45.45 %)

5.แผนกสารสนเทศ 4 4 (100 %) 4 (100 %) -

6.แผนกระบบ IA 4 4 (100 %) 2 (50 %) 2 (50 %)

7.แผนกการเงิน 3 3 (100 %) 1 (33.33 %) 2 (66.67 %)

8.แผนก SAFETY 2 2 (100 %) 2 (100 %) -

9.แผนกคลังสินคา 6 2 (33.33 %) 4 (66.67 %) 5 (83.33 %) 1 (16.67 %)

10.แผนกหัวหนางาน 1 1 (100 %) - 1 (100 %)

รวมพ้ืนที่ตรวจวัด 48 (100 %) 4 (8.33 %) 44 (91.67 %) 35 (72.92 %) 13 (27.08 %)

ประโยชนที่นิสิตไดรบัประโยชนที่นิสิตไดรบั

ประโยชนที่สถานประกอบการไดรับประโยชนที่สถานประกอบการไดรับ

เครื่อง Lux meter

เครื่อง Flicker Test

สื่อแผนพับใหความรู

 พนักงานทราบถงึความเขมของแสงสวางในพ้ืนที่ทํางานของตนเองเพ่ือตระหนัก ดําเนินการ

ปรับปรุงแกไขในจุดที่ยังไมผานตามมาตรฐาน/กฎหมายกําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ

 พนักงานทราบสมรรถภาพการมองเหน็และความลาทางสายตาเพ่ือเฝาระวังปญหาสุขภาพ

 ผลการตรวจวัดและทดสอบสมรรถภาพการมองเห็นสามารถใชเปนแนวทางในการปรับปรุง

พื้นทีท่ํางานและสรางความตระหนักในการดูแลสมรรถภาพการมองเห็นมากขึ้น

แนวทางการปองกันแกไขแนวทางการปองกันแกไข

1. พักสายตา 2-3 นาที เมื่อใชสายตาในการจองหนา

จอคอมพิวเตอรติดตอกันเกิน 2 ช่ัวโมง

2. จดัโตะคอมพิวเตอรใหหนาจออยูในระดับสายตา จอหาง

จากตา 35-60 ซม. จากที่นั่งใหตามองลง 15-20 องศา 

จากแนวราบมายังจอรับภาพ อยางใหแหงนมองจอภาพ

3. ปรับแสงคอมพวิเตอรใหมีแสงสวางเพียงพอตอการใชงาน

4. ปรับขนาดตัวอักษรจอคอมพิวเตอรใหใหญขึ้น

5. หลีกเล่ียงการทํางานในพื้นที่มืด

6. สวมแวนกรองรังสีจากจอคอมพิวเตอร

7. หมั่นทําความสะอาดเชด็อุปกรณ คราบฝุน
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