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ดวงตากบัการประกอบอาชพีดวงตากบัการประกอบอาชพีดวงตากบัการประกอบอาชพีดวงตากบัการประกอบอาชพี                        

ลกัษณะการทาํงานของนยัยต์า 

     สาเหตทีุ�พบบ่อยในการทาํใหเ้กิดอาการเมื�อยตาหรือเมื�อยตาขณะทาํงานคือ การที�เรา

พยายามใชน้ยัยต์าในการมองภายใตส้ภาวะที�เป็นอนัตรายกบันยัยต์า เชน่ การเพง่มองแสงจา้ 

แสงสะเทือนที�เขา้ส ูด่วงตาหรือการเพ่งชิ+นงานในที�ท่แสงสว่างไมเ่พียงพอ ทาํใหก้ลา้มเนื+อตา

ทาํงานหนกัเพื�อปรบัสายตาในการมองสิ�งตา่งๆ หรือเปลี�ยนโฟกสัในการมอง 

 

อาการที�เกิดขึ+นจากการใชด้วงตาอย่างหนกั 

     -การมองเห็นภาพซอ้น เกิดจากกลา้มเนื+อตาไมส่ามารถควบคมุการรวมภาพของตาทั+ง

สองขา้งได ้ซึ�งภาพที�เห็นซอ้นๆกนันี+ บางครั+งก็ไมร่ ูสึ้กหรือไมเ่กิดขึ+นโดยตรงแตจ่ะร ูสึ้กปวดหวั

หรือเกิดอาการลา้นยัยต์า 

     -ปัญหาจากการโฟกสั การเพ่งมองนานๆหรือกวาดสายตาซํ+าไปมาโดยไมพ่กัสายตา  

ทาํใหก้ลา้มเนื+อในตาที�ใชป้รบัความคมชดัของภาพ หรือกลา้มเนื+อที�ควบคมุการหรี�ของมา่นตา

เกิดอาการลา้ ทาํใหไ้มส่ามารถปรบัความคมชดัขงภาพไดอ้ย่างสมบรูณแ์ละอาจทาํใหส้ายตา

หรือกลา้มเนื+อสว่นนี+เสื�อมไป 

     -นยัยต์าแหง้ไรค้วามชุ่ทชื�น นยัยต์าที�แหง้พบบ่อยกบัผูที้�ทาํงานกยัเครื�องคอมพิวเตอร ์ 

ซึ�งเป็นสาเหตจุาการขาดนํ+าหลอ่เลี+ยงดวงตา ทาํใหด้วงตาลา้และปวดไดง้า่ย และจะมีอามาก

ขึ+นในผูที้�ใส่คอนแทคเลนส ์    

                        
หยุดพักสายตา 

      The National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) แห่งประเทศ

สหรัฐอเมริกา ไดแ้นะนาํใหมี้การหยดุพกัสายตาโดยจะหยดุพกัสายตาครั+งละ OP นาทีทกุๆ   

Q ชั �วโมง ซึ�งจดัว่าเป็นระดบัปานกลางสาํหรบัการทาํงานกบัแสงจา้  

พักผ่อน 

        โดยการลม้ตวันอนและหลบัตา วางผา้ชบุนํ+าหมาดๆไวบ้นเปลือกตา  

ปรับปรุงสภาพการทํางาน 

       การควบคมุความสว่างในสภาพการทาํงานจะชว่ยบรรเทาอาการปวดหรือเมื�อยลา้ตาได ้

และปรบัระยะห่างระหว่างดวงตากบัชิ+นงานหรือจอใหเ้หมาะสมจะทาํใหส้ามารถปฏิบตังิานได้

ดว้ยความรูสึ้กสบาย 

 

เกร็ดเลก็เกรด็นอยเกร็ดเลก็เกรด็นอยเกร็ดเลก็เกรด็นอยเกร็ดเลก็เกรด็นอย    

เลีย่งเมนูตองหาม เลีย่งเมนูตองหาม เลีย่งเมนูตองหาม เลีย่งเมนูตองหาม กนิผกัดบัรอน ดื่มน้าํใหถูกวธิีกนิผกัดบัรอน ดื่มน้าํใหถูกวธิีกนิผกัดบัรอน ดื่มน้าํใหถูกวธิีกนิผกัดบัรอน ดื่มน้าํใหถูกวธิี    
การรับประทานอาหารในช่วงอากาศร้อน ต้องระวงัเพราะอณุหภมูิที สงูขึ #น

ทําให้เชื #อโรคเจริญเติบโตรวดเร็ว  

     เมนูอาหารที�ควรรับประทานในช่วงอากาศร้อน ควรประกอบด้วย

ผกัที ให้นํ #าเยอะ เช่น  ฟักเขียว แครอท หวัไช้เท้า ผกักาด แตงกวา 

โดยเฉพาะผกัพื #นบ้านตามฤดกูาล เช่น ขี #เหลก็ ผกักดู ผกัหวาน 

     เมนูที�ควรระวังหรือหลีกเลี�ยงในช่วงหน้าร้อน เช่น ส้มตํา นํ #าตก  

ยํา ลาบ แกงกะทิ อาหารทะเล ขนมจีน และอาหารค้างคืนทกุประเภท 

เพราะเสี ยงตอ่การบดูเสยีได้งา่ย 

     การดื�มนํ �าที�ดทีี� สุดคือ ดื มนํ #าเปลา่ โดยดื มมากกวา่ปกติที วนัละ 8 

แก้ว เป็น 8-12 แก้ว อาจแตกตา่งไปตามเพศ วยั และการใช้แรงงาน โดย

การ คอ่ยๆ จิบ ให้นํ #าโดนริมฝีปากก่อน เพื อให้สมองสั งการให้เกิดความสด

ชื น โดยไมด่ื มนํ #าเย็นจดั ร้อนจดั เพราะจะทําให้กระเพาะเกิดการเกร็งหดตวั 

�����   ��.    
เดอืนน้ี ... เตรียมตวักันใหพรอมกับการ Audit Audit Audit Audit ISO 14001 : 2004ISO 14001 : 2004ISO 14001 : 2004ISO 14001 : 2004    

ในวันที่ 19 มิถุนายนน้ี เตรียมพรอมในเรื่องของพื้นทีก่ารทํางานให
สะอาด การทิ้งขยะ การจัดการสารเคมี การจัดการพลงังาน และการ
เตรียมความพรอมสําหรับเหตุฉกุเฉิน ....... แลวพบกันครบั 
    

มุมความปลอดภัย 
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วิธีป้องกนัไมใ่หส้ายตาเสื�อมจากการทาํงาน 

คาํขวญัวนัสิง่แวดลอมโลก คาํขวญัวนัสิง่แวดลอมโลก คาํขวญัวนัสิง่แวดลอมโลก คาํขวญัวนัสิง่แวดลอมโลก 5 5 5 5 มิถุนายนมิถุนายนมิถุนายนมิถุนายน    2012201220122012    
Green Economy: Does it include you? 
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