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คํานํา
โรงพยาบาลถือเปนดานแรกที่ผูปวยดวยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม จะเขามาใช
บริการ เปนหนวยงานหนึ่งที่มีความสําคัญอยางมากในระบบการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม ในชวงเวลาที่ผานมาโรงพยาบาลหลายแหงไดดําเนินการจัดตั้งคลินิกโรค
จากการประกอบอาชีพเปนผลสําเร็จ ทําใหมีจํานวนผูปวยดวยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่อีกหลายแหงอยูในระหวางการดําเนินการ
ขอมูลจากการดําเนินงานของโรงพยาบาลไมวาจะเปนขอมูลการตรวจสุขภาพเชิงรับจากผูปวยที่เขา
มารับการรักษา หรือขอมูลจากการออกตรวจสุขภาพเชิงรุกไปยังสถานประกอบการตางๆ เปนขอมูลที่สามารถ
นํามาใชประโยชนไดอยางรอบดาน ทั้งในดานของการพัฒนางาน จัดทํางบประมาณ และกําลังคนของ
สถานพยาบาลแตละแหง ในขณะเดียวกันก็สามารถนํามาใชในการจัดทําสถานการณ การเฝาระวัง และการ
วางแผนในระดับประเทศได
ปจจุบันขอมูลดังกลาวยังไมไดถูกนํามาใชประโยชนอยางเต็มที่ เนื่องจากยังขาดระบบการเชื่อมตอ
ขอมูลสารสนเทศภายในหนวยงานกระทรวงสาธารณสุขอยางชัดเจน ดังนั้น สํานักโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค จึงไดพัฒนาระบบรายงานขึ้นเพื่อใหโรงพยาบาลตางๆ ที่เปนเครือขายของ
สํานักโรคจากการประกอบอาชีพฯ สามารถรายงานผลการปฏิบัติงานมายังสวนกลาง ทั้งในดานของการตรวจ
วินิจฉัยและรักษา รวมถึงการปฏิบัติงานเชิงรุก เชน การตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน การคนหาภัย
สุขภาพ และการตรวจสุขภาพระหวางปฏิบัติงาน เปนตน โดยระบบการรายงานขอมูลดังกลาว ไดพัฒนาขึน้
โดยคํานึงถึงความสะดวกในการรวบรวมขอมูล ความครอบคลุมของเนื้อหา ไมซ้ําซอนกับระบบรายงานอื่นๆ
และไมกอใหเกิดภาระงานที่เกินความจําเปน
สุดทายนี้ สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม มีความยินดีที่จะรับฟงขอเสนอแนะจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อปรับปรุงใหระบบมีความสมบูรณและเหมาะสมมากยิ่งขึ้นตอไป
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บทที่ 1
แนวทางการรายงาน
สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค ไดพัฒนาแบบรายงานระบบเฝา
ระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม เพื่อรวบรวมขอมูลสําหรับการเฝาระวัง 2 แบบ คือ แบบ
รายงานสรุปโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม (OCC 01) และแบบรายงานการเฝา
ระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพในสถานประกอบการ (OCC 02) โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
1. แบบรายงานโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ (OCC 01) เพื่อรวบรวมขอมูลการปวยและ
ตายอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพฯ นําไปสูขอมูลการกระจายตัว ขนาด และแนวโนมของการเกิดโรคจาก
การประกอบอาชีพ
2. แบบรายงานการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพในสถานประกอบการ (OCC
02) เพื่อรวบรวมขอมูลการดําเนินงานเฝาระวังทางสิ่งแวดลอม และสุขภาพ นําไปสูขอมูลความเสี่ยงตอการ
สัมผัสกับสิ่งคุกคามจากการทํางาน ซึ่งในป 2558 ไดดําเนินการเฝาระวังทางสุขภาพและสิ่งแวดลอมการทํางาน
ในกลุมสถานประกอบการที่มีการใชแรใยหินเพิ่มขึ้นมาอีกดวย (OCC 02.1 และ OCC 02.2)
ขอมูลจากแบบรายงานขอ 1 และ 2 สามารถนํามาใชประโยชนในการจัดทําฐานขอมูลดานโรคและ
ความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม เพื่อนําไปใชประโยชนในการวางแผนการดําเนินงาน การ
จัดการปญหา ปองกัน ควบคุม และเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
นอกจากนี้ยังมีแบบรายงานสถานการณโรคและสิ่งคุกคามสุขภาพจากการทํางานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
สถานพยาบาล วัตถุประสงคเพื่อเฝาระวังทางสุขภาพและสิ่งแวดลอมการทํางานของกลุมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในสถานพยาบาลตางๆ และแบบรายงานผลการดําเนินงานคลินิกโรคจากการทํางานอีกดวย
แนวทางการรายงาน
1. การรายงานจะทําผานระบบรายงานการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม (แบบออนไลน) ทางเว็บไซต occhealth.ddc.moph.go.th
2. การรายงานขอมูลการเฝาระวังฯ จะยึดตามปปฏิทิน ปละ 3 รอบ ไดแก รอบรายงานที่ 1 เดือน
มกราคม – เดือนเมษายน (ม.ค.-เม.ย.) รอบรายงานที่ 2 เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม (พ.ค.-ส.ค.) และ
รอบรายงานที่ 3 เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม (ก.ย.-ธ.ค.) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป จากเดือนสิ้น
รอบรายงานนั้น พรอมกับการรายงานผลการดําเนินงานคลินิกโรคจากการทํางาน สวนรายงานสถานการณโรค
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และสิ่งคุกคามสุขภาพจากการทํางานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล จะรายงานปละ 1 ครั้งเทานั้น
(ม.ค.-ธ.ค.)
3. สามารถศึกษารายละเอียดการกรอกขอมูลสรุปจํานวนผูปวยเพื่อรายงานไดจากเนื้อหาใน "คูมือการ
รายงานโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพฯ"

ของสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม

กรมควบคุมโรค ฉบับนี้
4. หากทานใดที่มีขอสงสัยหรือตองการทราบวิธีการลงขอมูลในแบบรายงานฯเพิ่มเติม โปรดติดตอ นางสาว
ภรณทิพย จันตะนาเขต หรือ นายธรณพงศ จันทรวงศ กลุม ขาวกรองและตอบโตภาวะฉุกเฉิน สํานักโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม โทร 02-5904389 หรือ 02-5904393 E-mail: phergroup@googlegroups.com
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บทที่ 2
การบันทึกแบบรายงานสรุปโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดลอม (OCC 01)
แบบรายงานสรุปโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ (OCC 01) เปนแบบรายงานที่รวบรวม
1. กลุมโรคหรือโรคจําแนกตามสาเหตุ รายละเอียดในภาคผนวกที่ 1
2. ในแบบรายงานไดกําหนด รหัส ICD 10 ไวตามICD – 10 –TM code (International Statistic
Classification of Disease and Related Health Problems Tenth Revision, Thai
Modification) ที่หมายถึงระบบการจัดหมวดหมูของโรค ภาวะความเจ็บปวยและการบาดเจ็บที่เปน
สากลมาตรฐาน เพื่อใชสําหรับการบันทึก การวินิจฉัยโรคและสาเหตุการตาย การบาดเจ็บ ฉบับ
ประเทศไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งการแบงกลุมตามระบบรหัสโรค (ICD 10) นี้ โรงพยาบาลสามารถสรุป
จํานวนผูปวยไดโดยวิธีการสืบการคนหาผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยโรคโดยแพทยและใหรหัสโรคแลวจาก
ฐานขอมูลของโรงพยาบาล เพื่อนํามารายงานได ซึ่งวิธีการนับจํานวนผูปวยและสรุปรายงานนั้น ให
พิจารณาจากการเจ็บปวยที่เปนการวินิจฉัยขั้นสุดทายเขาขายคําวินิจฉัยโรคหลัก

(primary

diagnosis) ครบองคประกอบเทานั้น ในกรณีที่โรงพยาบาลที่ตองการรายงานโรคที่มีสาเหตุจากการ
ทํางานที่สําคัญโรคอื่นๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากทีก่ ําหนดใหในแบบรายงานนี้
พรอมระบุรหัสการวินิจฉัยโรคหลัก

ใหรายงานรายชื่อโรค

ที่สอดคลองกับหลักการใหรหัสโรคตามระบบรหัสICD 10 ที่

ถูกตองลงในแบบรายงานโดยการกรอกขอมูลรายชื่อโรคที่เพิ่มเติมไวในชองสุดทายของกลุมโรคนั้นๆ
3. การบันทึกผูปวย จะจําแนกตามสิทธิการรักษา ที่หมายถึง การจําแนกประเภทผูที่เสียชีวิต ผูที่เจ็บปวย
หรือมีความผิดปกติดานสุขภาพที่มีสาเหตุจากงานหรือสภาพแวดลอมการทํางาน ตามระบบสวัสดิการ
ประเภทตางๆ เพื่อเปนคาใชจายในการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาล โดยจําแนกตามกลุมดังนี้
1) สิทธิประกันสังคม
หมายถึง สิทธิการรักษาพยาบาลจากกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
2533 ของสํานักงานประกันสังคม โดยมีนายจาง ลูกจาง และรัฐบาลรวมกันจายเงินทดแทน
สมทบเขากองทุนประกันสังคม นําทุนที่ไดเปนคาใชจายประโยชนทดแทนแกผูประกันตน หรือ
ผูมีสิทธิรับประโยชนทดแทนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
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2) สิทธิกองทุนเงินทดแทน
หมายถึง การใชสวัสดิการการรักษาพยาบาลจากกองทุน ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 โดยกองทุนไดเก็บเงินสมทบจากนายจาง และจายเงินทดแทนแกลูกจาง
ซึ่งการทํางานประสบอันตราย หรือเจ็บปวย หรือตาย หรือสูญหายเนื่องจากการทํางาน
3) สิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา
หมายถึง

การใชระบบสวัสดิการดานการรักษาพยาบาลของรัฐ

ตามพระราชบัญญัติ

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 5 กําหนดใหบุคคลที่มีสัญชาติไทยทุกคนมี
สิทธิไดรับบริการสาธารณสุข ที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามที่กําหนด ผูปวยตองขึ้น
ทะเบียนขอรับสิทธิประโยชนเขาการรับการรักษาเมื่อเจ็บปวยจากสถานบริการสาธารณสุข
ของรัฐหรือเอกชนที่เขารวมโครงการ
4) บุคลากรในโรงพยาบาล
หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในดานตาง ๆ ไดแกการสงเสริมสุขภาพ การ
รักษาพยาบาล การปองกันโรค และการฟนฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม โดยอาจเปนผูประกอบ
วิชาชีพตามเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพทางการแพทยสาธารณสุข

ไดแก

แพทย

ทันตแพทย เภสัชกร เทคนิคการแพทย พยาบาล พยาบาลเทคนิค เปนตน หรือเปนผูที่มี
หนาที่เกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพและสงเสริมสุขภาพและแกไขปญหาสุขภาพอื่นๆไดแก
เจาหนาที่สาธารณสุข

รวมทั้งเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลอื่นๆ ไดแก พนักงาน

รักษาความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย เจาหนาที่โรงครัว โรงซักฟอก งานซอม
บํารุง เปนตน ในกรณีที่ทางโรงพยาบาลเขารวมโครงการประเมินความเสี่ยงจากการทํางาน
ของบุคลากรในโรพยาบาล

ของสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม

ซึ่งมี

เจาหนาที่และบุคลากรทางการแพทยของโรงพยาบาล ปวยเปนโรคจากการทํางาน

ให

รายงานการเจ็บปวยของบุคลากรไวในหัวขอดังกลาวนี้ โดยกําหนดใหจําแนกกลุมบุคลากรใน
โรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาลเปน

2

กลุมไดแก

สิทธิขาราชการและสิทธิ

ประกันสังคม
5) ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
หมายถึง การใชสิทธิประโยชนในการรักษาความเจ็บปวย ภาวะความผิดปกติความบกพรอง
ตางๆของรางกายเพื่อใหสุขภาพกลับสูภาวะปกติ

ตามกฎหมายการใชสิทธิเบิกจายเงิน

8

สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของขาราชการ

และตามระเบียบการเบิกจายเงิน

สวัสดิการเกี่ยวกับรักษาพยาบาลของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
6) สิทธิการรักษาพยาบาลเฉพาะกลุม (แรงงานตางดาว)
หมายถึง กลุมบุคคลที่ใชสัญชาติตางดาว ที่ใชสิทธิการเขารับบริการสุขภาพในโรงพยาบาล
เปนแรงงานตางดาวซึ่งไมมีสัญชาติไทย ไดแก พมา ลาว และกัมพูชา เปนผูที่มีการรายงาน
ตัว หรือลงทะเบียนใหไดรับอนุญาตใหทํางานในระบบการจางงานที่อยูในขายคํานิยามของ
ลูกจางตามที่กฎหมายกําหนดไว
7) สิทธิอื่นๆ
หมายถึง ผูปวยโรคดวยโรคจากการทํางาน ที่ใชสิทธิการรักษาพยาบาลอื่น ๆ นอกเหนือจาก
ที่ระบุไวในขอ 1) ถึง 6)
4. การรายงานไดกําหนดโรคและภาวการณเจ็บปวย เปนหมวดหมูตามสาเหตุของปจจัยสิ่งคุกคาม
ระบบหรืออวัยวะเปาหมายที่เปนโรค ลักษณะเดียวกับการแบงกลุมโรคตามมาตรฐานกฎหมาย
ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2550 เรื่อง “กําหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดจาก
ตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทํางาน จําแนกตามหมวดหมูตามปจจัยสิ่งคุกคาม
สุขภาพและตามอวัยวะเปาหมายที่เปนโรค โดยรายงานนี้ไดแบงเปนจํานวน 8 กลุมโรค ไดแก กลุม
โรคที่เกิดจากสารเคมีกลุมโรคที่เกิดจากสาเหตุกายภาพ กลุมโรคที่เกิดจากสาเหตุทางชีวภาพ กลุม
โรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากการทํางาน กลุมโรคผิวหนังที่เกิดขึ้นจากการทํางาน กลุมโรค
ระบบกลามเนื้อและโครงสรางกระดูกที่เกิดจากการทํางาน โรคมะเร็งจากการทํางาน อุบัติเหตุและ
การบาดเจ็บจากการทํางาน
5. หากตองการทราบละเอียดเกี่ยวกับกลุมโรค/โรคจําแนกตามสาเหตุ สามารถศึกษาไดในภาคผนวกที่ 2
6. การบันทึกขอมูลในแตละกลุมโรค/โรคจําแนกตามสาเหตุ มีรายละเอียด ดังนี้
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แบบรายงานสรุปโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพฯ (OCC 01)
รอบการรายงานที่  1 (ม.ค.-เม.ย.)
รายชื่อกลุมโรค/โรค
จําแนกตามสาเหตุ

รหัส

ICD 10

สิทธิ
ประกันสังคม
ปวย

ก.โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ (กรณีใส External cause เปน Y96)
1. โรคที่เกิดจากสารเคมี
1.1 โรคจากสารทําละลาย
1.1.1 โรคจากเบนซีน
T 52.1
1.1.2 โรคจากโทลูอีนหรือไซลีน
T 52.2
1.1.3 โรคจากตัวทําละลายอินทรียอื่นๆ
T 52.8
1.1.4 โรคจากตัวทําละลายอินทรียอื่นๆ ที่ไม
T 52.9
สามารถระบุได
1.2 โรคทีเ่ กิดจากสารโลหะหนัก
1.2.1 โรคจากตะกั่ว
1.2.2 โรคจากปรอท
1.2.3 โรคจากโครเมียม
1.2.4 โรคจากแคดเมียม
1.2.5 โรคจากสารโลหะหนักอื่น ๆ ระบุ
1.2.6 โรคจากสารหนู
1.2.7 โรคจากแมงกานีส

T 56.0
T 56.1
T 56.2
T 56.3
T 56.8, T 56.9
T 57.0
T 57.2

 2 (พ.ค.-ส.ค.)

ตาย

สิทธิกองทุน
เงินทดแทน
ปวย

ตาย

 3 (ก.ย.-ธ.ค.) พ.ศ. ............................

สิทธิหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา

สิทธิประกันสังคม

สิทธิขาราชการ

ปวย

ปวย

ปวย

ตาย

บุคลากรในรพ.

ตาย

ตาย

ขาราชการ/

สิทธิฯเฉพาะกลุม

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

(แรงงานตางดาว)

ปวย

ตาย

ปวย

ตาย

สิทธิอื่นๆ
ปวย

ตาย
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รายชื่อกลุมโรค/โรค
จําแนกตามสาเหตุ

รหัส

ICD 10

สิทธิ
ประกันสังคม
ปวย

ตาย

สิทธิกองทุน
เงินทดแทน
ปวย

ตาย

สิทธิหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา

สิทธิประกันสังคม

สิทธิขาราชการ

ปวย

ปวย

ปวย

ตาย

บุคลากรในรพ.

ตาย

ตาย

1.3 โรคทีเ่ กิดจากสารเคมีสถานะกาซ
1.3.1 โรคพิษจากกาซคารบอนมอนนอกไซด
1.3.2 โรคพิษจากกาซซัลเฟอรไดออกไซด
1.3.3 โรคพิษจากกาซคลอรีน
1.3.4 โรคพิษจากกาซไฮโดรเจนซัลไฟด
1.3.5 โรคจากกาซอื่น ๆ ระบุ

T 59 (*) หรือ T 58 หมายถึงรหัส ICD 10 ที่เริ่มตนดวย T 59 เชน T59.4 ,T 59.8 เปนตน
T 58
T 59.1
T 59.4
T 59.6
T 59.8, T 59.9

1.4 โรคจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
1.4.1 โรคจากสารออรกาโนฟอตเฟสและคารบาเมต
1.4.2 โรคจากสารฮาโลจีเนต
1.4.3 โรคจากสารกําจัดศัตรูพืชประเภทอื่น ๆ
1.4.4 โรคจากสารกําจัดวัชพืชและเชื้อรา
1.4.5 โรคจากสารเคมีกําจัดหนู
1.4.6 โรคจากวัตถุอันตรายประเภทอื่น ๆ

T 60(*) หมายถึง รหัส ICD 10 ที่เริ่มตนดวย T 60 เชน T 60.1 ,T 60.2
T 60.0
T 60.1
T 60.2
T 60.3
T 60.4
T 60.8, T 60.9

2. โรคที่เกิดจากสาเหตุกายภาพ
2.1 โรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง

T 67 (*) หมายถึงรหัส ICD 10 ที่เริ่มตนดวย T 67.0 เชน T 67.1, T 67.2 ,T 67.3 …,T 67.9 เปนตน
H83.3,H90.3,
H90.4,H90.5
T 67(*)

2.2 โรคจากเหตุความรอน

ขาราชการ/

สิทธิฯเฉพาะกลุม

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

(แรงงานตางดาว)

ปวย

ตาย

ปวย

ตาย

สิทธิอื่นๆ
ปวย

ตาย
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รายชื่อกลุมโรค/โรค
จําแนกตามสาเหตุ

รหัส

ICD 10

สิทธิ
ประกันสังคม
ปวย

2.3 โรคจากความเย็น

ตาย

สิทธิกองทุน
เงินทดแทน
ปวย

ตาย

สิทธิหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา

สิทธิประกันสังคม

สิทธิขาราชการ

ปวย

ปวย

ปวย

ตาย

บุคลากรในรพ.

ตาย

ตาย

T 69(*)

2.4 โรคทีเ่ กิดจากสาเหตุกายภาพอื่น ๆ ระบุ
3. โรคที่เกิดจากสาเหตุชีวภาพ
3.1 วัณโรคปอด
3.2 โรคแอนแทรกซ
3.3 โรคเลปโตสโปโรสิส

A 15 (*) หมายถึงรหัส ICD 10 ที่เริ่มตนดวย A 15.0 เชน A 15.1, A 15.2 ,T 15.3 …,A 15.9 เปนตน
A 15(*)
A 22(*)
A 27(*)

3.4 โรคจากสาเหตุทางชีวภาพอื่น ฯ ระบุ
4. โรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากการทํางาน
4.1 โรคมีโซทิลิโอมา
4.2 โรคหอบหืดจากการทํางาน

C45 (*) หมายถึงรหัส ICD 10 ที่เริ่มตนดวย C 45.0 เชน T 45.1, T 45.2 ,T 56.3 …,T 45.9 เปนตน
C 45(*)
J 45(*)

4.3 โรคฝุนจับปอดจากแรใยหินและเสนใยอื่นๆ

J 61

4.4 โรคซิลิโคสิส

J 62.8

4.5 โรคบิสสิโนสิส
4.6 โรคเยื่อหุม ปอดหนาเปนแผนรวมกับมีแรใยหิน
4.7 โรคระบบทางเดินหายใจฯอื่น ๆ ระบุ

J 66.0
J 92.0

ขาราชการ/

สิทธิฯเฉพาะกลุม

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

(แรงงานตางดาว)

ปวย

ตาย

ปวย

ตาย

สิทธิอื่นๆ
ปวย

ตาย
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รายชื่อกลุมโรค/โรค
จําแนกตามสาเหตุ

รหัส

ICD 10

สิทธิ
ประกันสังคม
ปวย

5. โรคผิวหนังที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทํางาน
5.1 โรคผิวหนังอักเสบจากสารกอภูมิแพ
5.2 โรคผิวหนังอักเสบจากสารระคายเคือง

ตาย

สิทธิกองทุน
เงินทดแทน
ปวย

ตาย

สิทธิหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา

สิทธิประกันสังคม

สิทธิขาราชการ

ปวย

ปวย

ปวย

ตาย

บุคลากรในรพ.

ตาย

ตาย

ขาราชการ/

สิทธิฯเฉพาะกลุม

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

(แรงงานตางดาว)

ปวย

ตาย

ปวย

L 23(*) หมายถึงรหัส ICD 10 ที่เริ่มตนดวย L 23.0 เชน L 23.1, L 23.2 ,L 23.3 …,L 23.9 เปนตน
L23(*)
L24(*)

5.3 โรคผิวหนังอื่นๆ ระบุ
6. โรคระบบกลามเนื้อและโรคกระดูกที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทํางาน
M50(*),M51 (*),
6.1 โรคปวดหลังจากการทํางาน

M50(*) หมายถึงรหัส ICD 10 ที่เริ่มตนดวย M 50.0 เชน M 50.1, M 50.2 ,M 50.3 …,M 50.9 เปนตน

M54(*)

6.2 โรคอุโมงคคารปลที่ขอมือ

G 56

6.3 ภาวะเสนเอ็นขอศอกอักเสบ

M 77.1

6.4 ภาวะเสนเอ็นอักเสบแบบนิ้วไกปน

M 65.3

6.5 โรคระบบกลามเนื้อและโรคกระดูกอื่นๆ ระบุ
7. โรคมะเร็งจากการทํางาน (ระบุ)

8. โรคอื่น ๆซึ่งเกิดตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทํางาน (ระบุ)

ตาย

สิทธิอื่นๆ
ปวย

ตาย
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รายชื่อกลุมโรค/โรค
จําแนกตามสาเหตุ

รหัส

ICD 10

สิทธิ
ประกันสังคม
ปวย

9. อุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทํางาน
9.1 อุบัติเหตุจากการขนสง
9.2 พลัดตก หกลม ลื่นลม และตกจากที่สูง
9.3 จากแรงเชิงกล วัตถุสิ่งของหลนใส ของมีคม
บาด ทิ่มแทง
9.4 จากไฟฟา รังสี อุณหภูมิ
9.5 จากถูกความรอน ของรอน ไฟไหม
9.6 สัมผัสสิ่งมีพิษ สารเคมี
9.7 อื่น ๆ

ปวย

ตาย

สิทธิหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา

สิทธิประกันสังคม

สิทธิขาราชการ

ปวย

ปวย

ปวย

ตาย

บุคลากรในรพ.

ตาย

ตาย

ขาราชการ/

สิทธิฯเฉพาะกลุม

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

(แรงงานตางดาว)

ปวย

ตาย

ปวย

ตาย

สิทธิอื่นๆ
ปวย

ตาย

รหัส ICD 10 ในชวง V01-Y34 โดยตัวเลขหลักที่ 4 เปนชุดที่ 2 ( While working for income หรือ3 (While engaged in other type of work )
ตัวอยางเชน W 1402
V00 - V99
W00 - W19
W20 - W49
W85 - W99
X 10 - X19
X40 - X49

ข.โรคที่เกิดจากมลพิษสิ่งแวดลอม (กรณีใส External cause เปน Y97)
1. โรคที่เกิดจากสารเคมี
1.1 โรคจากสารทําละลาย
1.1.1 โรคจากเบนซีน
T 52.1
1.1.2 โรคจากโทลูอีนหรือไซลีน
T 52.2
1.1.3 โรคจากตัวทําละลายอินทรียอื่นๆ
T 52.8
1.1.4 โรคจากตัวทําละลายอินทรียอื่นๆ ที่ไม
T 52.9
สามารถระบุได
1.2 โรคทีเ่ กิดจากสารโลหะหนัก
1.2.1 โรคจากตะกั่ว

ตาย

สิทธิกองทุน
เงินทดแทน

T 56.0
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รหัส

ICD 10

สิทธิ
ประกันสังคม
ปวย

1.2.2 โรคจากปรอท
T 56.1
1.2.3 โรคจากโครเมียม
T 56.2
1.2.4 โรคจากแคดเมียม
T 56.3
1.2.5 โรคจากสารโลหะหนักอื่นๆ /ไมระบุรายละเอียด T 56.8, T 56.9
1.2.6 โรคจากสารหนู
T 57.0
1.2.7 โรคจากแมงกานีส

T 57.2

1.3 โรคทีเ่ กิดจากสารเคมีสถานะกาซ
1.3.1 โรคพิษจากกาซคารบอนมอนนอกไซด

T 58

1.3.2 โรคพิษจากกาซซัลเฟอรไดออกไซด

T 59.1

1.3.3 โรคพิษจากกาซคลอรีน

T 59.4

1.3.4 โรคพิษจากกาซไฮโดรเจนซัลไฟด

T 59.6

1.3.5 โรคจากกาซอื่นๆ /ไมระบุรายละเอียด

T 59.8, T 59.9

1.4 โรคจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
1.4.1 โรคจากสารออรกาโนฟอตเฟสและคารบาเมต

T 60.0

1.4.2 โรคจากสารฮาโลจีเนต

T 60.1

1.4.3 โรคจากสารกําจัดศัตรูพืชประเภทอื่น ๆ

T 60.2

ตาย

สิทธิกองทุน
เงินทดแทน
ปวย

ตาย

สิทธิหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา

สิทธิประกันสังคม

สิทธิขาราชการ

ปวย

ปวย

ปวย

ตาย

บุคลากรในรพ.

ตาย

ตาย

ขาราชการ/

สิทธิฯเฉพาะกลุม

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

(แรงงานตางดาว)

ปวย

ตาย

ปวย

ตาย

สิทธิอื่นๆ
ปวย

ตาย
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รหัส

ICD 10

สิทธิ
ประกันสังคม
ปวย

1.4.4 โรคจากสารกําจัดวัชพืชและเชื้อรา

T 60.3

1.4.5 โรคจากสารเคมีกําจัดหนู

T 60.4

1.4.6 โรคจากวัตถุอันตรายประเภทอื่นๆ /ไม
ระบุรายละเอียด

ตาย

สิทธิกองทุน
เงินทดแทน
ปวย

ตาย

สิทธิหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา

สิทธิประกันสังคม

สิทธิขาราชการ

ปวย

ปวย

ปวย

ตาย

บุคลากรในรพ.

ตาย

ตาย

ขาราชการ/

สิทธิฯเฉพาะกลุม

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

(แรงงานตางดาว)

ปวย

ตาย

ปวย

ตาย

สิทธิอื่นๆ
ปวย

ตาย

T 60.8, T 60.9

ชื่อผูรายงาน …........................................................................แผนก/กลุมงาน ..............................................................โรงพยาบาล........................................................ จังหวัด............................................
โทรศัพท.................................... โทรสาร....................................................e-mail……………………………………………………………………………………………………………..
คําแนะนํา : 1. ใหโรงพยาบาลสรุปจํานวนผูปวยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม ที่ไดรับการวินิจฉัยโรคขั้นสุดทายโดยแพทยแบงตามกลุมโรคจําแนกตามสาเหตุ กลุมอาชีพ ไดแก เจาหนาที่
และบุคลากรทางการแพทยของโรงพยาบาล สิทธิการรักษาพยาบาล ไดแก กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, หลักประกันสุขภาพถวนหนา, ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ไมรวมบุคลากร
ทางการแพทย), สิทธิฯ เฉพาะกลุม (แรงงานตางดาว) และสิทธิอื่นๆ หมายถึง การใชสิทธิรักษาพยาบาลอื่นๆ นอกเหนือจากที่กําหนดให
2. สามารถศึกษารายละเอียดการกรอกขอมูลสรุปจํานวนผูปวยเพื่อรายงานไดจาก "คูมือการรายงานโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพฯ " ของสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค
3. กําหนดใหรายงานเปนขอมูลปปฏิทิน ปละ 3 รอบ ไดแก รอบรายงานที่ 1 (ขอมูลเดือน ม.ค.-เม.ย.) รอบรายงานที่ 2 (ขอมูลเดือน พ.ค.-ส.ค.) รอบรายงานที่ 3 (ขอมูลเดือน ก.ย.-ธ.ค.) ภายในวันที่ 15 ของ
เดือนถัดจากสิ้นรอบรายงานนั้น
4. หากทานใดที่มีขอ สงสัยหรือตองการทราบวิธีการลงขอมูลในแบบรายงานฯเพิ่มเติม โปรดติดตอ นายธรณพงศ จันทรวงศ หรือนางสาวภรณทิพย จันตะนาเขต กลุม ขาวกรองและตอบโตภาวะฉุกเฉิน
สํานักโรคจากการประกอบอาชีพฯ โทร 02 5904389 หรือ 02-5904393 E-mail : phergroup@googlegroups.com
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คําอธิบายแบบรายงานสรุปโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพฯ (OCC 01)
1. รอบการรายงาน - กําหนดใหรายงานเขอมูลตามปปฏิทิน ปละ 3 รอบ ไดแก รอบรายงานที่ 1 (ม.ค.-เม.ย.) รอบรายงานที่ 2 (พ.ค.-ส.ค.) และรอบรายงานที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค.) ภายในวันที่
15 ของเดือนถัดไป จากสิ้นรอบรายงานนั้น
2. แบบรายงานสรุปโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม – เปนขอมูลการเจ็บปวยดวย (ก) โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ และ (ข) โรคที่เกิดจากมลพิษ
สิ่งแวดลอม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อกลุมโรค/โรคจําแนกตามสาเหตุ
รหัส ICD 10
คําอธิบาย
ก. โรคทีเ่ กิดจากการประกอบอาชีพ (กรณีใส External cause เปน Y96)
1. โรคที่เกิดจากสารเคมี
1.1 โรคจากสารทําละลาย
ใหบันทึกจํานวนรวมของผูปวยที่เจ็บปวยจากสารทําละลาย สาเหตุจากการประกอบอาชีพ และจากการไดรับ
อุบัติเหตุ ที่ผานการพิจารณาวินิจฉัยโรคขั้นสุดทายโดยแพทยที่ชัดเจน (สําหรับวิธีการนับจํานวนใหนับเฉพาะ
ผูปวยรายที่พบใหม (Episode) เทานั้น กรณีผูปวยปวยแบบเรื้อรังยังไมหายจากโรคเดิม กลับเปนใหมอีก ใหนับ
จํานวนผูปวยเพียงครั้งเดียวในรอบที่รายงานเทานั้น และควรหลีกเลี่ยงการนับการปวยซ้ําในรอบ 1 ป โดยการ
นับจํานวนผูปวยรายใหมรายเดิมดังกลาวเพียง 1 ครั้ง ในรอบเดียวที่พบผูปวยเทานั้น) วิธีการนับจํานวนผูปวยที่
สืบคนไดจากฐานขอมูลของโรงพยาบาล ตามหลักการจําแนกหมวดหมูโรคระบบรหัสมาตรฐาน (ICD 10)
(รายละเอียดศึกษาไดจากภาคผนวกที่ 3)
1.1.1 โรคจากเบนซีน
T 52.1
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.1)
1.1.2 โรคจากโทลูอีนหรือไซลีน
T 52.2
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.1)
1.1.3 โรคจากสารทําละลายอินทรียอื่นๆ
T 52.8
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.1)
1.1.4 โรคจากสารทําละลายอินทรียอื่นๆ (ไมระบุ)
T 52.9
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.1)
1.2 โรคที่เกิดจากสารโลหะหนัก
ใหบันทึกจํานวนรวมของผูปวยทีเ่ จ็บปวยจากสารโลหะหนัก สาเหตุจากการประกอบอาชีพ ที่ผานการพิจารณาวินิจฉัยโรคขั้น
สุดทายโดยแพทยที่ชัดเจน (สําหรับวิธีการนับจํานวนใหนับเฉพาะผูป วยรายที่พบใหม (Episode) เทานั้น กรณีผูปวยปวย
แบบเรื้อรังยังไมหายจากโรคเดิม กลับเปนใหมอีก ใหนับจํานวนผูปวยเพียงครั้งเดียวในรอบรอบที่รายงานเทานั้น และควร
หลีกเลี่ยงการนับการปวยซ้าํ ในรอบ 1 ป โดยการนับจํานวนผูปวยรายใหมดังกลาวเพียง 1 ครั้ง ในรอบแรกที่พบผูปวย) วิธีการ
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รหัส ICD 10

1.2.1 โรคจากตะกั่ว
1.2.2 โรคจากปรอท
1.2.3 โรคจากโครเมียม
1.2.4 โรคจากแคดเมียม
1.2.5 โรคจากสารโลหะหนักอื่น ๆ ระบุ

T 56.0
T 56.1
T 56.2
T 56.3
T 56.8, T 56.9

1.2.6 โรคจากสารหนู
1.2.7 โรคจากแมงกานีส
1.3 โรคที่เกิดจากสารเคมี สถานะกาซ

T 57.0
T 57.2

1.3.1 โรคพิษจากกาซคารบอนมอนนอกไซด
1.3.2 โรคพิษจากกาซซัลเฟอรไดออกไซด
1.3.3 โรคพิษจากกาซคลอรีน
1.3.4 โรคพิษจากกาซไฮโดรเจนซัลไฟด
1.3.5 โรคจากกาซอื่น ๆ ระบุ

T 58
T 59.1
T 59.4
T 59.6
T 59.8, T 59.9

คําอธิบาย
นับจํานวนผูปวยทีส่ ืบคนไดจากฐานขอมูลของโรงพยาบาล ตามหลักการจําแนกหมวดหมูโ รคระบบรหัสมาตรฐาน ( ICD 10 )
(รายละเอียดศึกษาไดจากภาคผนวกที่ 3)
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.2)
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.2)
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.2)
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.2)
ใหบันทึกจํานวนรวมของผูปวยที่ไดรับพิษจากสารโลหะหนักชนิดอืน่ ๆ สาเหตุจากการประกอบอาชีพ ที่ผานการ
พิจารณาวินิจฉัยโรคขั้นสุดทายโดยแพทยที่ชัดเจน (แนวทางการนับจํานวนผูปวยใหใชแนวทางเดียวกับโรคที่เกิด
จากสารโลหะหนักที่กลาวไวขางตน) ทั้งนี้ใหระบุชื่อโรคพรอมกับระบุรหัสการวินิจฉัยโรคที่เขาขาย ตามหมวดหมู
ระบบรหัสมาตรฐาน (ICD 10 ) ที่สืบคนไดจากฐานขอมูลของโรงพยาบาลไวในแบบรายงานดวย
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.2)
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.2)
ใหบันทึกจํานวนรวมของผูปวยที่เจ็บปวยจากสารเคมี สถานะกาซ และการไดรับอุบัติเหตุจากการทํางานที่ผานการ
พิจารณาวินิจฉัยโรคขั้นสุดทายโดยแพทยที่ชัดเจน (สําหรับวิธีการนับจํานวนใหนับเฉพาะผูป วยรายที่พบใหม
(Episode) เทานั้น กรณีผูปวยปวยแบบเรื้อรังยังไมหายจากโรคเดิม กลับเปนใหมอีก ใหนับจํานวนผูปว ยเพียงครั้ง
เดียวในรอบรอบทีร่ ายงานเทานั้น และควรหลีกเลี่ยงการนับการปวยซ้ําในรอบ 1 ป โดยการนับจํานวนผูปวยราย
ใหมดังกลาวเพียง 1 ครั้ง ในรอบแรกที่พบผูปวย) วิธีการนับจํานวนผูป วยที่สืบคนไดจากฐานขอมูลของโรงพยาบาล
ตามหลักการจําแนกหมวดหมูโรคระบบรหัสมาตรฐาน ( ICD 10 )
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.3)
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.3)
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.3)
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.3)
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.3)
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1.4 โรคจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

รหัส ICD 10

คําอธิบาย
ใหบันทึกจํานวนรวมของผูปวยที่เจ็บปวยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช สาเหตุจากการประกอบอาชีพ ที่ผา นการ
พิจารณาวินิจฉัยโรคขั้นสุดทายโดยแพทยที่ชัดเจน (สําหรับวิธีการนับจํานวนใหนับเฉพาะผูป วยรายที่พบใหม
(Episode) เทานั้น กรณีผูปวยปวยแบบเรื้อรังยังไมหายจากโรคเดิม กลับเปนใหมอีก ใหนับจํานวนผูป ว ยเพียงครั้ง
เดียวในรอบรอบทีร่ ายงานเทานั้น และควรหลีกเลี่ยงการนับการปวยซ้ําในรอบ 1 ป โดยการนับจํานวนผูปวยราย
ใหมดังกลาวเพียง 1 ครั้ง ในรอบแรกที่พบผูปวย) วิธีการนับจํานวนผูป วยที่สืบคนไดจากฐานขอมูลของโรงพยาบาล
ตามหลักการจําแนกหมวดหมูโรคระบบรหัสมาตรฐาน ( ICD 10 )
1.4.1 โรคจากสารออการโนฟอตเฟสและคารมาเมต
T 60.0
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.4)
1.4.2 โรคจากสารฮาโลจีเนต
T 60.1
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.4)
1.4.3 โรคจากสารกําจัดศัตรูพืชประเภทอื่นๆ
T 60.2
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.4)
1.4.4 โรคจากสารกําจัดวัชพืชและเชื้อรา
T 60.3
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.4)
1.4.5 โรคจากสารเคมีกําจัดหนู
T 60.4
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.4)
1.4.6 โรคจากวัตถุอันตรายประเภทอื่นๆ
T 60.8 หรือ T 60.9 (ใชวธิ ีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.4)
2. โรคที่เกิดจากสาเหตุกายภาพ
ใหบันทึกจํานวนรวมของผูปวยที่เจ็บปวยจากสิ่งคุกคามสุขภาพทางกายภาพ สาเหตุจากการประกอบอาชีพ ที่ผาน
การพิจารณาวินิจฉัยโรคขั้นสุดทายโดยแพทยที่ชัดเจน (สําหรับวิธีการนับจํานวนใหนับเฉพาะผูปวยรายที่พบใหม
(Episode) เทานั้น กรณีผูปวยปวยแบบเรื้อรังยังไมหายจากโรคเดิม กลับเปนใหมอีก ใหนับจํานวนผูปว ยเพียงครั้ง
เดียวในรอบรอบทีร่ ายงานเทานั้น และควรหลีกเลี่ยงการนับการปวยซ้ําในรอบ 1 ป โดยการนับจํานวนผูปวยราย
ใหมดังกลาวเพียง 1 ครั้ง ในรอบแรกที่พบผูปวย) วิธีการนับจํานวนผูป วยที่สืบคนไดจากฐานขอมูลของโรงพยาบาล
ตามหลักการจําแนกหมวดหมูโรคระบบรหัสมาตรฐาน ( ICD 10 )
2.1 โรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง
H83.3,H90.3,
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 2)
H90.4,H90.5
2.2 โรคจากเหตุความรอน
T 67 (*)
(ใชวธิ ีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 2)
2.3 โรคจากความเย็น
T 69 (*)
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 2)
2.4 โรคทีเ่ กิดจากสาเหตุกายภาพอื่นๆ
ใหบันทึกจํานวนรวมของผูปวยที่ทเี่ จ็บปวยจากสิ่งคุกคามสุขภาพทางกายภาพ สาเหตุจากการประกอบอาชีพ ที่
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รหัส ICD 10

3. โรคที่เกิดจากสาเหตุชีวภาพ

3.1 วัณโรคปอด
3.2 โรคแอนแทรกซ
3.3 โรคเลปโตสไปโรสิส
3.4 โรคจากสาเหตุทางชีวภาพอื่นๆ

A 15 (*)
A 22 (*)
A 27 (*)

4.โรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากการทํางาน

4.1 โรคมีโซทิลิโอมา

C 45(*)

คําอธิบาย
ผานการพิจารณาวินิจฉัยโรคขั้นสุดทายโดยแพทยที่ชัดเจน (แนวทางการนับจํานวนผูปวยใหใชแนวทางเดียวกับโรค
ที่เกิดจากสาเหตุกายภาพที่กลาวไวขางตน) ทั้งนี้ใหระบุชื่อโรคพรอมกับระบุรหัสการวินิจฉัยโรคที่เขาขาย ตาม
หมวดหมูร ะบบรหัสมาตรฐาน (ICD 10 ) ที่สืบคนไดจากฐานขอมูลของโรงพยาบาลไวในแบบรายงานดวย
ใหบันทึกจํานวนรวมของผูปวยที่เจ็บปวยจากสิ่งคุกคามสุขภาพทางชีวภาพ สาเหตุจากการประกอบอาชีพ ที่ผาน
การพิจารณาวินิจฉัยโรคขั้นสุดทายโดยแพทยที่ชัดเจน (สําหรับวิธีการนับจํานวนใหนับเฉพาะผูปวยรายที่พบใหม
(Episode) เทานั้น กรณีผูปวยปวยแบบเรื้อรังยังไมหายจากโรคเดิม กลับเปนใหมอีก ใหนับจํานวนผูปว ยเพียงครั้ง
เดียวในรอบรอบทีร่ ายงานเทานั้น และควรหลีกเลี่ยงการนับการปวยซ้ําในรอบ 1 ป โดยการนับจํานวนผูปวยราย
ใหมดังกลาวเพียง 1 ครั้ง ในรอบแรกที่พบผูปวย) วิธกี ารนับจํานวนผูป วยที่สืบคนไดจากฐานขอมูลของโรงพยาบาล
ตามหลักการจําแนกหมวดหมูโรคระบบรหัสมาตรฐาน ( ICD 10 )
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 3)
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 3)
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 3)
ใหบันทึกจํานวนรวมของผูปวยที่ทเี่ จ็บปวยจากสิ่งคุกคามสุขภาพทางชีวภาพ สาเหตุจากการประกอบอาชีพ ที่ผาน
การพิจารณาวินิจฉัยโรคขั้นสุดทายโดยแพทยที่ชัดเจน (แนวทางการนับจํานวนผูปวยใหใชแนวทางเดียวกับโรคที่เกิด
จากสาเหตุทางชีวภาพที่กลาวไวขา งตน) ทั้งนี้ใหระบุชื่อโรคพรอมกับระบุรหัสการวินิจฉัยโรคที่เขาขาย ตาม
หมวดหมูร ะบบรหัสมาตรฐาน (ICD 10 ) ที่สืบคนไดจากฐานขอมูลของโรงพยาบาลไวในแบบรายงานดวย
ใหบันทึกจํานวนรวมของผูปวยที่เจ็บปวยโรคระบบทางเดินหายใจ สาเหตุจากการประกอบอาชีพ ที่ผา นการ
พิจารณาวินิจฉัยโรคขั้นสุดทายโดยแพทยที่ชัดเจน (สําหรับวิธีการนับจํานวนใหนับเฉพาะผูป วยรายที่พบใหม
(Episode) เทานั้น กรณีผูปวยปวยแบบเรื้อรังยังไมหายจากโรคเดิม กลับเปนใหมอีก ใหนับจํานวนผูปว ยเพียงครั้ง
เดียวในรอบรอบทีร่ ายงานเทานั้น และควรหลีกเลี่ยงการนับการปวยซ้ําในรอบ 1 ป โดยการนับจํานวนผูปวยราย
ใหมดังกลาวเพียง 1 ครั้ง ในรอบแรกที่พบผูปวย) วิธีการนับจํานวนผูป วยที่สืบคนไดจากฐานขอมูลของโรงพยาบาล
ตามหลักการจําแนกหมวดหมูโรคระบบรหัสมาตรฐาน (ICD 10 )
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 4)
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4.2 โรคหอบหืดจากการทํางาน

รหัส ICD 10
J 45(*)

(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 4)

4.3 โรคฝุนจับปอดจากแรใยหินและเสนใยอื่นๆ

J 61

(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 4)

4.4 โรคซิลิโคสิส

J 62.8

(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 4)

4.5 โรคบิสสิโนสิส
4.6 โรคเยื่อหุม ปอดหนาเปนแผนรวมกับมีแรใยหิน
4.7 โรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากการ
ทํางานอื่นๆ

J 66.0

(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 4)

J 92.0

(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 4)

5. โรคผิวหนังที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทํางาน

5.1 โรคผิวหนังอักเสบจากสารกอภูมิแพ
5.2 โรคผิวหนังอักเสบจากสารระคายเคืองจาก
การทํางาน
5.3 โรคผิวหนังอื่นๆ

L 23 (*)
L 24 (*)

คําอธิบาย

ใหบันทึกจํานวนรวมของผูปวยโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากการทํางานอื่นๆ ที่ผานการวินิจฉัยโรคขั้นสุดทาย
โดยแพทยที่มีความชัดเจน (แนวทางการนับจํานวนผูปวยใหใชแนวทางเดียวกับโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจาก
การทํางานที่กลาวไวขางตน) ทั้งนี้ใหระบุชื่อโรคพรอมกับระบุรหัสการวินิจฉัยโรคหลักที่เขาขาย ตามหมวดหมูร ะบบ
รหัสมาตรฐาน ( ICD 10 ) ที่สืบคนไดจากฐานขอมูลของโรงพยาบาลลงไวในแบบรายงานดวย
ใหบันทึกจํานวนรวมของผูปวยโรคผิวหนัง สาเหตุจากการประกอบอาชีพ ที่ผานการพิจารณาวินิจฉัยโรคขั้นสุดทาย
โดยแพทยที่ชัดเจน (สําหรับวิธีการนับจํานวนใหนับเฉพาะผูป วยรายที่พบใหม (Episode) เทานั้น กรณีผูปวยปวย
แบบเปน ๆ หาย ผานระยะการรักษาหายขาดของโรคแลว แตกลับเปนใหมอีก ใหนับจํานวนผูปวยเพียงครั้งเดียวใน
รอบรอบที่รายงานเทานั้น ควรหลีกเลีย่ งการนับการปวยซ้ําในรอบ 1 ป โดยนับจํานวนผูปวยรายใหมดังกลาวเพียง
รอบเดียวซึ่งเปนรอบแรกที่พบผูปว ย) วิธีการนับจํานวนผูปวยรวมกับหลักการจําแนกหมวดหมูโ รคตามระบบ
รหัสมาตรฐาน ( ICD 10 )
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 5)
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 5)
ใหบันทึกจํานวนรวมของผูปวยที่เจ็บปวยจากโรคผิวหนัง สาเหตุจากการประกอบอาชีพ ที่ผานการพิจารณาวินิจฉัยโรคขั้นสุดทาย
โดยแพทยที่ชัดเจน (แนวทางการนับจํานวนผูปวยใหใชแนวทางเดียวกับโรคผิวหนังที่กลาวไวขางตน) ทั้งนี้ใหระบุชื่อโรคพรอมกับ
ระบุรหัสการวินิจฉัยโรคที่เขาขาย ตามหมวดหมูระบบรหัสมาตรฐาน (ICD 10 ) ที่สืบคนไดจากฐานขอมูลของโรงพยาบาลไวในแบบ
รายงานดวย
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รหัส ICD 10

6.โรคระบบกลามเนื้อและ
โครงสรางกระดูกที่เกิดจากการทํางาน

6.1 โรคปวดหลังจากการทํางาน
6.2 โรคอุโมงคคารปลที่ขอมือ
6.3 ภาวะเสนเอ็นขอศอกอักเสบ
6.4 ภาวะเสนเอ็นอักเสบแบบนิ้วไกปน
6.5 โรคระบบกลามเนื้อและโครงสรางกระดูกที่
เกิดจากการทํางานอื่นๆ

7. โรคมะเร็งจากการทํางาน (ระบุ)

8. โรคอื่นๆ ซึ่งเกิดตามลักษณะหรือ
สภาพของงานหรือเนื่องจากการทํางาน (ระบุ)

M 54 (*) , M 51 (*),
M 50 (*)

G 56
M 77.1
M 65.3

คําอธิบาย
ใหบันทึกจํานวนรวมของผูปวยโรคระบบกลามเนื้อและโครงสรางกระดูกที่เกิดจากการทํางานทีผ่ านการพิจารณา
วินิจฉัยโรคขั้นสุดทายโดยแพทยทชี่ ัดเจน (สําหรับวิธีการนับจํานวนใหนับเฉพาะผูปวยรายที่พบใหม (Episode)
เทานั้น กรณีผูปวยปวยแบบเปน ๆ หาย ผานระยะการรักษาหายขาดของโรคแลว แตกลับเปนใหมอกี ใหนับจํานวน
ผูปวยเพียงครั้งเดียวในรอบที่รายงานเทานั้น ควรหลีกเลี่ยงการนับการปวยซ้ําในรอบ 1 ป โดยนับจํานวนผูปวยราย
ใหมดังกลาวเพียงรอบเดียวซึ่งเปนรอบแรกที่พบผูปวย) วิธีการนับจํานวนผูปวยตามหลักการจําแนกหมวดหมูโ รค
ตามระบบรหัสมาตรฐาน (ICD 10 )
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 6)
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 6)
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 6)
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 6)
ใหบันทึกจํานวนรวมของผูปวยโรคระบบกลามเนื้อและโครงสรางกระดูกที่เกิดจากการทํางาน ที่ผา นการพิจารณา
วินิจฉัยโรคขั้นสุดทายโดยแพทยทชี่ ัดเจน (แนวทางการนับจํานวนผูป วยใหใชแนวทางเดียวกับโรคโรคระบบ
กลามเนื้อและโครงสรางกระดูกที่ที่กลาวไวขางตน) ทั้งนี้ใหระบุชื่อโรคพรอมกับระบุรหัสการวินิจฉัยโรคหลักที่เขา
ขาย ตามหมวดหมูร ะบบรหัสมาตรฐาน (ICD 10 ) ที่สืบคนไดจากฐานขอมูลของโรงพยาบาลลงไวในแบบรายงาน
ดวย
ใหบันทึกจํานวนรวมของผูปวยโรคมะเร็งจากการทํางาน ที่ผา นการพิจารณาวินจิ ฉัยโรคขัน้ สุดทายโดยแพทยที่ชัดเจน
(สําหรับวิธีการนับจํานวนใหนับเฉพาะผูป วยรายที่พบใหม (Episode) เทานั้น ควรหลีกเลีย่ งการนับการปวยซ้าํ ในรอบ 1 ป
โดยนับจํานวนผูป วยรายใหมดงั กลาวเพียงรอบเดียวซึ่งเปนรอบแรกที่พบผูปวย) ทั้งนี้ใหระบุชื่อโรคมะเร็ง พรอมกับระบุรหัส
การวินิจฉัยโรคหลักที่เขาขาย ตามหมวดหมูร ะบบรหัสมาตรฐาน (ICD 10 ) ที่สืบคนไดจากฐานขอมูลของโรงพยาบาลลงไวใน
แบบรายงานดวย
ใหบันทึกจํานวนรวมของผูปวยโรคจากการทํางานอืน่ ๆ ที่ผานการพิจารณาวินจิ ฉัยโรคขัน้ สุดทายโดยแพทยที่ชัดเจน
(สําหรับวิธีการนับจํานวนใหนับเฉพาะผูป วยรายที่พบใหม (Episode) เทานั้น ควรหลีกเลีย่ งการนับการปวยซ้าํ ในรอบ 1 ป
โดยนับจํานวนผูป วยรายใหมดงั กลาวเพียงรอบเดียวซึ่งเปนรอบแรกที่พบผูปวย) ทั้งนี้ใหระบุชื่อโรคมะเร็ง พรอมกับระบุรหัส
การวินิจฉัยโรคหลักที่เขาขาย ตามหมวดหมูร ะบบรหัสมาตรฐาน (ICD 10 ) ที่สืบคนไดจากฐานขอมูลของโรงพยาบาลลงไวใน
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รหัส ICD 10

คําอธิบาย

V00 - V99

แบบรายงานดวย
ใหบันทึกจํานวนรวมของผูท ี่เจ็บปวย บาดเจ็บ และไดรับอุบัตเิ หตุจากการทํางาน ที่ผา นการพิจารณาวินิจฉัยขั้นสุดทายโดย
แพทยที่ชัดเจน (สําหรับวิธกี ารนับจํานวนใหนับเฉพาะผูป วยรายที่พบใหม( Episode )เทานั้น กรณีผูปวยรายใหมรายเดิม
อยูในระยะของโรคที่ยังไมหายขาด และมารับบริการตอเนื่องไดแก การลางบาดแผล การตัดไหม เปนตน ใหนบั จํานวนผูป ว ย
เพียงครั้งเดียวในรอบที่รายงานเทานัน้ )
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 9)

9. อุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทํางาน

9.1 อุบัติเหตุจากการขนสง
9.2 พลัดตก หกลม ลื่นลม และตกจากที่สูง
9.3 จากแรงเชิงกล วัตถุสิ่งของหลนใส ของมีคม
บาดทิม่ แทง
9.4 จากไฟฟา รังสี อุณหภูมิ
9.5 จากถูกความรอน ของรอน ไฟไหม
9.6 สัมผัสสิ่งมีพิษ สารเคมี
9.7 อื่นๆ

W 00 – W 19
W 20 – W 49

(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 9)
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 9)

W 85 – W 99
X 10 – X 19
X 40 – X 49

(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 9)
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 9)
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 9)
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 9)

ข. โรคที่เกิดจากมลพิษสิ่งแวดลอม (กรณีใส External cause เปน Y97)
1. โรคที่เกิดจากสารเคมี
1.1 โรคจากสารทําละลาย
ใหบันทึกจํานวนรวมของผูปวยที่เจ็บปวยจากสารทําละลายทีผ่ านการพิจารณาวินิจฉัยโรคขั้นสุดทายโดยแพทยที่
ชัดเจน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการสัมผัสสารทําละลายที่ปนเปอนอยูในสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวผูป วย (สําหรับวิธีการนับ
จํานวนใหนับเฉพาะผูปวยรายที่พบใหม (Episode) เทานั้น กรณีผูปว ยปวยแบบเรื้อรังยังไมหายจากโรคเดิม กลับ
เปนใหมอีก ใหนับจํานวนผูปวยเพียงครั้งเดียวในรอบที่รายงานเทานัน้ และควรหลีกเลี่ยงการนับการปวยซ้ําในรอบ
1 ป โดยการนับจํานวนผูปวยรายใหมรายเดิมดังกลาวเพียง 1 ครั้ง ในรอบเดียวที่พบผูป วยเทานั้น) วิธีการนับ
จํานวนผูปวยที่สืบคนไดจากฐานขอมูลของโรงพยาบาล ตามหลักการจําแนกหมวดหมูโรคระบบรหัสมาตรฐาน (ICD
10) (รายละเอียดศึกษาไดจากภาคผนวกที่ 3)
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1.1.1 โรคจากเบนซีน
1.1.2 โรคจากโทลูอีนหรือไซลีน
1.1.3 โรคจากสารทําละลายอินทรียอื่นๆ
1.1.4 โรคจากสารทําละลายอินทรียอื่นๆ (ไมระบุ)
1.2 โรคที่เกิดจากสารโลหะหนัก

รหัส ICD 10
T 52.1
T 52.2
T 52.8
T 52.9

1.2.1 โรคจากตะกั่ว
1.2.2 โรคจากปรอท
1.2.3 โรคจากโครเมียม
1.2.4 โรคจากแคดเมียม
1.2.5 โรคจากสารโลหะหนักอื่น ๆ ระบุ

T 56.0
T 56.1
T 56.2
T 56.3
T 56.8, T 56.9

1.2.6 โรคจากสารหนู
1.2.7 โรคจากแมงกานีส
1.3 โรคที่เกิดจากสารเคมี สถานะกาซ

T 57.0
T 57.2

คําอธิบาย
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.1)
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.1)
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.1)
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.1)
ใหบันทึกจํานวนรวมของผูปวยทีเ่ จ็บปวยจากสารโลหะหนักทีผ่ านการพิจารณาวินิจฉัยโรคขั้นสุดทายโดยแพทยที่ชัดเจน
ซึ่งมีสาเหตุมาจากการสัมผัสสารโลหะหนักที่ปนเปอนอยูในสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวผูปวย (สําหรับวิธีการนับจํานวนใหนับ
เฉพาะผูป วยรายที่พบใหม ( Episode)เทานั้น กรณีผูปวยปวยแบบเรื้อรังยังไมหายจากโรคเดิม กลับเปนใหมอีก ใหนับจํานวน
ผูปวยเพียงครั้งเดียวในรอบรอบทีร่ ายงานเทานัน้ และควรหลีกเลี่ยงการนับการปวยซ้ําในรอบ 1 ป โดยการนับจํานวนผูปวย
รายใหมดังกลาวเพียง 1 ครั้ง ในรอบแรกที่พบผูปวย) วิธีการนับจํานวนผูป วยที่สืบคนไดจากฐานขอมูลของโรงพยาบาล ตาม
หลักการจําแนกหมวดหมูโ รคระบบรหัสมาตรฐาน ( ICD 10) (รายละเอียดศึกษาไดจากภาคผนวกที่ 3)
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.2)
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.2)
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.2)
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.2)
ใหบันทึกจํานวนรวมของผูปวยที่ไดรับพิษจากสารโลหะหนักชนิดอื่นๆ ทีผ่ านการพิจารณาวินิจฉัยโรคขัน้ สุดทายโดย
แพทยที่ชัดเจน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการสัมผัสสารโลหะหนักชนิดอื่นๆ ที่ปนเปอนอยูในสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวผูปวย
(แนวทางการนับจํานวนผูปวยใหใชแนวทางเดียวกับโรคที่เกิดจากสารโลหะหนักที่กลาวไวขางตน) ทั้งนี้ใหระบุชื่อ
โรคพรอมกับระบุรหัสการวินิจฉัยโรคที่เขาขาย ตามหมวดหมูระบบรหัสมาตรฐาน (ICD 10) ที่สืบคนไดจาก
ฐานขอมูลของโรงพยาบาลไวในแบบรายงานดวย
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.2)
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.2)
ใหบันทึกจํานวนรวมของผูปวยที่เจ็บปวยจากสารเคมี สถานะกาซ ที่ผานการพิจารณาวินิจฉัยโรคขั้นสุดทายโดย
แพทยที่ชัดเจน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการสัมผัสสารเคมี สถานะกาซ ทีป่ นเปอนอยูในสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวผูปวย
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1.3.1 โรคพิษจากกาซคารบอนมอนนอกไซด
1.3.2 โรคพิษจากกาซซัลเฟอรไดออกไซด
1.3.3 โรคพิษจากกาซคลอรีน
1.3.4 โรคพิษจากกาซไฮโดรเจนซัลไฟด
1.3.5 โรคจากกาซอื่น ๆ ระบุ

1.4 โรคจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

1.4.1 โรคจากสารออการโนฟอตเฟสและคารมาเมต
1.4.2 โรคจากสารฮาโลจีเนต
1.4.3 โรคจากสารกําจัดศัตรูพืชประเภทอื่นๆ
1.4.4 โรคจากสารกําจัดวัชพืชและเชื้อรา
1.4.5 โรคจากสารเคมีกําจัดหนู
1.4.6 โรคจากวัตถุอันตรายประเภทอื่นๆ

รหัส ICD 10

คําอธิบาย
(สําหรับวิธีการนับจํานวนใหนับเฉพาะผูปวยรายที่พบใหม (Episode) เทานั้น กรณีผปู วยปวยแบบเรือ้ รังยังไมหาย
จากโรคเดิม กลับเปนใหมอีก ใหนบั จํานวนผูปวยเพียงครั้งเดียวในรอบรอบที่รายงานเทานั้น และควรหลีกเลี่ยงการ
นับการปวยซ้ําในรอบ 1 ป โดยการนับจํานวนผูปวยรายใหมดังกลาวเพียง 1 ครั้ง ในรอบรายงานแรกทีพ่ บผูปวย)
วิธีการนับจํานวนผูปวยทีส่ ืบคนไดจากฐานขอมูลของโรงพยาบาล ตามหลักการจําแนกหมวดหมูโ รคระบบ
รหัสมาตรฐาน ( ICD 10 )
T 58
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.3)
T 59.1
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.3)
T 59.4
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.3)
T 59.6
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.3)
T 59.8, T 59.9
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.3)
ใหบันทึกจํานวนรวมของผูปวยที่เจ็บปวยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ที่ผานการพิจารณาวินิจฉัยโรคขั้นสุดทายโดยแพทย
ที่ชัดเจน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ปนเปอนอยูในสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวผูปวย (สําหรับวิธีการ
นับจํานวนใหนับเฉพาะผูป วยรายที่พบใหม (Episode) เทานั้น กรณีผูปวยปวยแบบเรื้อรังยังไมหายจากโรคเดิม กลับ
เปนใหมอีก ใหนับจํานวนผูปวยเพียงครั้งเดียวในรอบรอบที่รายงานเทานั้น และควรหลีกเลี่ยงการนับการปวยซ้ําในรอบ
1 ป โดยการนับจํานวนผูปวยรายใหมดังกลาวเพียง 1 ครั้ง ในรอบแรกที่พบผูปวย) วิธีการนับจํานวนผูปวยที่สืบคนได
จากฐานขอมูลของโรงพยาบาล ตามหลักการจําแนกหมวดหมูโ รคระบบรหัสมาตรฐาน ( ICD 10 )
T 60.0
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.4)
T 60.1
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.4)
T 60.2
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.4)
T 60.3
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.4)
T 60.4
(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.4)
T 60.8 หรือ T 60.9 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.4)
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บทที่ 3
การบันทึกแบบรายงานการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพจากการ
ประกอบอาชีพ (OCC 02)
แบบรายงานการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ (OCC 02) เปนการรายงานผล
การดําเนินกิจกรรมการจัดบริการอาชีวอนามัยในภาพรวมของโรงพยาบาล

การบันทึกขอมูลเพื่อใหเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม ไดมีคําจํากัดความ และแนวทางการบันทึก
ขอมูลดังนี้

คําจํากัดความ
1. สถานประกอบการ
หมายถึง สถานที่ที่ประกอบกิจการใดๆ ซึ่งมีการกําหนดขอบเขตที่ตั้งไวอยางชัดเจน มีการ
ดําเนินงานโดยเจาของที่เปนบุคคลหรือนิติบุคคลในทุกประเภทอุตสาหกรรม

ยกเวนเกษตรกรรม

หนวยงานรัฐ องคการระหวางประเทศ สถาบันการศึกษา และแผงลอยหรือแผงขายเรที่ไมแนนอน
2. การตรวจประเมินสุขภาพ
หมายถึงกิจกรรมการใหบริการอาชีวอนามัยเพื่อคัดกรองประเมินภาวะสุขภาพของผูทํางาน
เปนการประเมินปญหาผลกระทบจากการไดรับหรือสั มผัสสิ่งคุกคามสุขภาพจากการทํางาน โดยการ
ตรวจคนหาความผิดปกติหรือรอยโรคในระยะเริ่มแรกเพื่อแยกผูปวยหรือผูสุขภาพที่ผิดปกติที่อาจเกิด
เนื่องจากการทํางาน เพื่อใหทราบวาผูทํางานมีโอกาสปวยเปนโรคนั้นมากนอยเพียงใด หรือมีความ
เสี่ยงตอการสัมผัสสิ่งกับสิ่งคุกคามสุขภาพจากการทํางานอยางไร ซึ่งสามารถตรวจไดตามชวงเวลาการ
ทํางาน ไดแกการตรวจกอนการจางงาน การตรวจตามความเสี่ยงขณะทํางานเปนระยะ หรือการตรวจ
สุขภาพประจําป และการตรวจเมื่อลาออกจากงาน โดยจะดําเนินการตรวจรางกายตามระบบอวัยวะ
เป า หมายที่ อ าจเกิ ด โรค ตามความเหมาะสมของร า งกายต อ ลั ก ษณะงาน โดยมี ก ารตรวจทาง
หองปฏิบัติการและการตรวจพิเศษเชน การตรวจสมรรถภาพสายตาในกลุมอาชีพที่ตองความพรอม
หรือความสมบูรณทางของรางกายดานสายตาเพื่อประเมินสภาพการทํางานของตาวาเหมาะสมกับงาน
ที่จะทําและปองกันความผิดปกติ การตรวจสมรรถภาพการไดยินในกลุมอาชีพที่ตองทํางานสัมผัสกับ
เสียงดังเพื่อเฝาระวังโรคประสาทหูเสื่อม และการตรวจสมรรถภาพปอดในกลุมอาชีพที่ตองสัมผัสกับ
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ฝุนตาง ๆเพื่อเฝาระวังโรคปอดจากการประกอบอาชีพเปนตน การใหบริการนี้อาจดําเนินการไดทั้งใน
โรงพยาบาลหรือในสถานประกอบการก็ได
3. การตรวจสารตัวอยางทางชีวภาพ
หมายถึง การตรวจทางชีวเคมีเพื่อตรวจหาปริมาณสารเคมีที่รางกายไดรับเขาสูรางกาย เพื่อ
ประเมินความเสี่ยงอันตรายตอสุขภาพจากตัวอยางชีวภาพ
4. การตรวจสภาพแวดลอมในการทํางาน
หมายถึง การประเมินสิ่งแวดลอมการทํางานของผูทํางานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพจาก
การสัมผัสปจจัยเสี่ยงประเภทตาง ๆในการทํางาน โดยการใชเครื่องมือทางสุขศาสตรอุตสาหกรรมที่
เหมาะสมกับประเมินปญหามาตรวจวัด

เปนมาตรการเฝาระวังสิ่งแวดลอมในการทํางานแบบเชิงรุก

เชนการประเมินปญหาสภาพแวดลอมการทํางานดานแสงสวาง ควรตองมีการตรวจประเมินการสัมผัส
แสงสวางอยางสม่ําเสมอเนื่องผูทํางานอาจไดรับการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุได การตรวจสภาพแวดลอม
ในการทํางานเพื่อประเมินการสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพที่เปนปญหาสําคัญ ไดแก การตรวจวัดเสียงดัง
โดยใชเครื่องวัดเสียง การตรวจวัดความรอน การตรวจมลพิษทางอากาศฝุน กาซและไอระเหยวัด
ปริมาณฝุน เปนตน
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แบบรายงานการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ (OCC 02)
รอบการรายงานที่  1 (ม.ค.-เม.ย.)  2 (พ.ค.-ส.ค.)  3 (ก.ย.-ธ.ค.) พ.ศ. ................................
รายการ

1. รหัสประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่รับบริการตรวจสุขภาพ (ระบุรหัส เชน 058 (05) )
1.1 จํานวนสถานประกอบการ (ตามรหัสประเภทอุตสาหกรรมดานบน) ที่ไดรับบริการตรวจสุขภาพ รวมทั้งหมด (แหง)
2. การตรวจประเมินสุขภาพ (เกณฑตาม “คูมือการใชเครื่องมืออาชีวเวชศาสตร ป 2557”)
2.1 การทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น
2.1.1 จํานวนผูที่ไดรับการทดสอบสมรรถภาพการมองเห็นทั้งหมด (ราย)
2.1.2 ผลการทดสอบสมรรถภาพการมองเห็นเหมาะสมกับลักษณะงาน (ราย)
2.1.3 ผลการทดสอบสมรรถภาพการมองเห็นไมเหมาะสมกับลักษณะงาน (ราย)
2.2 การทดสอบสมรรถภาพการไดยิน
2.2.1 จํานวนผูที่ไดรับการทดสอบสมรรถภาพการไดยินทั้งหมด (ราย)
2.2.2 ผลการทดสอบสมรรถภาพการไดยินปกติ (ราย)
2.2.3 ผลการทดสอบสมรรถภาพการไดยินอยูในระดับที่ตองเฝาระวัง (ราย)
2.2.4 ผลการทดสอบสมรรถภาพการไดยินอยูในระดับทีผ่ ิดปกติ (ราย)
2.3 การทดสอบสมรรถภาพปอด
2.3.1 จํานวนผูไ ดรับการทดสอบสมรรถภาพปอดทั้งหมด(ราย)
2.3.2 ผลทดสอบสมรรถภาพปอดปกติ (ราย)
2.3.3 ผลการทดสอบสมรรถภาพปอดต่ํากวาเกณฑมาตรฐานแบบหลอดลมอุดกั้น (ราย)
2.3.4 ผลการทดสอบสมรรถภาพปอดต่ํากวาเกณฑมาตรฐานแบบจํากัดการขยายตัว (ราย)
2.3.5 ผลการทดสอบสมรรถภาพปอดต่ํากวาเกณฑมาตรฐานแบบผสม (ราย)
2.4 ผลตรวจเอกซเรยปอดฟลมใหญ
2.4.1 จํานวนผูที่รับการตรวจเอกซเรยปอดฟลมใหญทั้งหมด (ราย)
2.4.2 ผลตรวจเอกซเรยปอดฟลม ใหญปกติ (ราย)
2.4.3 ผลตรวจเอกซเรยปอดฟลม ใหญ ผิดปกติตั้งแตระดับ 1/0 ขึ้นไป (ราย)
3. การตรวจสารตัวอยางทางชีวภาพ**(คาความเขมขนสารเคมีอางอิงจากประกาศกรมควบคุมโรค Thai BEI)
3.1 การตรวจสารตะกั่วจากตัวอยางเลือด
3.1.1 จํานวนผูต รวจสารตะกั่วจากตัวอยางเลือดทั้งหมด (ราย)
3.1.2 ระดับตะกั่ว < 30 µg/dl (ราย)
3.1.3 ระดับตะกั่ว 30 – 40 µg/dl (ราย)
3.1.4 ระดับตะกั่ว > 40 µg/dl (ราย)
3.2 การตรวจสารแคดเมียม
3.2.1 จํานวนผูต รวจแคดเมียมทั้งหมด (ราย)
3.2.2 ในปสสาวะ ระดับแคดเมียม > 5µg/g cr. (ราย)
3.2.3 ในเลือด ระดับแคดเมียม > 5µg/l (ราย)
3.3 การตรวจสารปรอทจากตัวอยางปสสาวะ
3.3.1 จํานวนผูต รวจสารปรอทในปสสาวะทั้งหมด (ราย)

จํานวน
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รายการ

3.3.2 ระดับปรอทอนินทรีย > 20 µg/g creat. (ราย)
3.4 การตรวจสารหนูจากตัวอยางปสสาวะ
3.4.1 จํานวนผูต รวจสารหนูในปสสาวะทั้งหมด (ราย)
3.4.2 ระดับสารหนู > 35µg/L (ราย)
3.5 การตรวจหาสารแปรรูปของสารตัวทําละลายอินทรีย (สารประกอบอินทรียระเหย) จากตัวอยางปสสาวะ
3.5.1 จํานวนผูตรวจสารตัวทําละลายอินทรียในปสสาวะทั้งหมด (ราย)
3.5.2 t.t- Muconic acid > 500 µg/g cr. (ราย)
3.5.3 Hippuric acid > 1.6 g /g cr. (ราย)
3.5.4 Mandelic acid > 400 mg/g cr. (ราย)
3.5.5 Methyl hippuric acid >1.5 g/g cr. (ราย)
3.6 การตรวจทางชีวภาพอื่น ๆระบุ
3.6.1 จํานวนผูตรวจทางชีวภาพอื่น ๆ ระบุ..........

3.6.2 จํานวนผูตรวจทางชีวภาพที่มีผลการตรวจเกินมาตรฐาน (ราย)
4. การตรวจสภาพแวดลอมในการทํางาน
4.1 สถานประกอบการที่ตรวจสภาพแวดลอมการทํางานทางกายภาพ
4.1.1 สถานประกอบการที่ตรวจวัดระดับความเขมของแสงสวางทั้งหมด(แหง/จุด)
4.1.2 สถานประกอบการที่พบระดับความเขมของแสงสวางต่ํากวามาตรฐานทั้งหมด (แหง/จุด)
4.1.3 สถานประกอบการที่ตรวจระดับความรอน (WBGT) ทั้งหมด (แหง/จุด)
4.1.4 สถานประกอบการที่พบระดับความรอน (WBGT) สูงกวามาตรฐานทัง้ หมด (แหง/จุด)
4.1.5 สถานประกอบการที่ตรวจวัดระดับความดังของเสียงทั้งหมด (แหง/จุด)
4.1.6 สถานประกอบการที่พบระดับความดังของเสียงเกินมาตรฐาน (แหง/จุด)
4.1.7 สถานประกอบการที่ตรวจวัดปริมาณฝุนทุกขนาด(Total Dust) ทั้งหมด (แหง/จุด)
4.1.8 สถานประกอบการที่ตรวจวัดปริมาณฝุนทุกขนาด(Total Dust)เกินมาตรฐาน (แหง/จุด)
4.2 สถานประกอบการที่ตรวจวัดปริมาณความเขมขนของสารเคมีในอากาศ
4.2.1 สถานประกอบการที่ตรวจวัดปริมาณความเขมขนสารเบนซีนทั้งหมด (แหง/จุด)
4.2.2 สถานประกอบการที่ปริมาณความเขมขนสารเบนซีนเกินมาตรฐานการเฝาระวัง (แหง/จุด)
4.2.3 สถานประกอบการที่ตรวจวัดปริมาณความเขมขนสารโทลูอีนทั้งหมด (แหง/จุด)
4.2.4 สถานประกอบการที่ปริมาณความเขมขนสารโทลูอีนเกินมาตรฐานการเฝาระวัง (แหง/จุด)
4.2.5 สถานประกอบการที่ตรวจวัดปริมาณความเขมขนสารสไตรีนทั้งหมด (แหง/จุด)
4.2.6 สถานประกอบการที่ปริมาณความเขมขนสารสไตรีนเกินมาตรฐานการเฝาระวัง (แหง/จุด)
4.2.7 สถานประกอบการที่ตรวจวัดปริมาณความเขมขนสารไซลีนทั้งหมด (แหง/จุด)
4.2.8 สถานประกอบการที่ปริมาณความเขมขนสารไซลีนเกินมาตรฐานการเฝาระวัง (แหง/จุด)
4.2.9 สถานประกอบการที่ตรวจวัดปริมาณความเขมขนสารอะซิโตนทั้งหมด (แหง/จุด)

จํานวน
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จํานวน

4.2.10 สถานประกอบการที่ปริมาณความเขมขนสารอะซิโตนเกินมาตรฐานการเฝาระวัง (แหง/จุด)
4.2.11 สถานประกอบการทีต่ รวจวัดปริมาณความเขมขนสารปรอททั้งหมด (แหง/จุด)
4.2.12 สถานประกอบการที่ปริมาณความเขมขนสารปรอทเกินมาตรฐานการเฝาระวัง (แหง/จุด)
4.2.13 สถานประกอบการทีต่ รวจวัดปริมาณความเขมขนสารตะกัว่ ทั้งหมด (แหง/จุด)
4.2.14 สถานประกอบการทีต่ รวจวัดปริมาณความเขมขนสารตะกัว่ เกินมาตรฐานการเฝาระวัง (แหง/จุด)
5. การตรวจสภาพแวดลอมการทํางานอื่น ๆระบุ
5.1 สถานประกอบการที่ตรวจสภาพแวดลอมการทํางานอื่น ๆ ระบุ.......(แหง/ จุด)
5.2 สถานประกอบการที่ตรวจสภาพแวดลอมการทํางานตามขอ 5.1 ที่มีคาเกินมาตรฐานการเฝาระวัง ( แหง/จุด)

ชื่อผูรายงาน........................................................ โรงพยาบาล........................................................ จังหวัด...........................................
โทรศัพท.............................................................. e-mail........................................................................................................................
คําแนะนํา:
1. ใหโรงพยาบาลสรุปผลการดําเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยของโรงพยาบาลทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ไดแกการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของลักษณะงาน
และการตรวจสิ่งแวดลอมการทํางาน โดยการกรอกขอมูลจํานวนสถานประกอบการ จํานวนผูรับบริการ และจํานวนจุดที่ไดทําการตรวจสิ่งแวดลอมการ
ทํางาน ตามหัวขอทีก่ ําหนดให
2. สามารถศึกษารายละเอียดการกรอกขอมูลสรุปจํานวนผูป วยเพื่อรายงานไดจาก "คูมือการรายงานโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและการเฝา
ระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ" ของสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค
3. กําหนดใหรายงานขอมูลตามปปฏิทิน ปละ 3 รอบ ไดแก รอบรายงานที่ 1 (ม.ค.-เม.ย.) รอบรายงานที่ 2 (พ.ค.-ส.ค.) รอบรายงานที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค.) ภายในวันที่
15 ของเดือนถัดไป จากเดือนทีส่ ิ้นรอบรายงานนั้น
4. หากทานใดที่มีขอสงสัยหรือตองการทราบวิธีการลงขอมูลในแบบรายงานฯเพิ่มเติมโปรดติดตอนางสาวภรณทิพย จันตะนาเขต หรือนายธรณพงศ จันทรวงศ
กลุมขาวกรองและตอบโตภาวะฉุกเฉิน สํานักโรคจากการประกอบอาชีพฯ โทร 02-5904389 หรือ 02-5904393 E-mail : phergroup@googlegroups.com
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คําอธิบายแบบรายงานการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ (OCC 02)
รายการ
คําอธิบาย
1. รหัสประเภทโรงงานอุตสาหกรรมทีร่ ับบริการ ใหใสรหัสประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่รบั บริการตรวจสุขภาพ เชน
ตรวจสุขภาพ (ระบุรหัส 999(99) เชน 058(05) ) ใหบริการ 2 แหง เปนโรงโมหินและโรงงานทําผาเบรกอยางละ 1 แหง
ใหใสขอมูล ดังนี้ 00301, 05805 (ซึ่งมาจาก 003(01) และ 058(05))
1.1 จํานวนสถานประกอบการ (ตามรหัสประเภท
บันทึกจํานวนสถานประกอบการทีโ่ รงพยาบาลใหบริการตรวจคัดกรอง
อุตสาหกรรมดานบน) ที่ไดรับบริการตรวจสุขภาพ
ความเสีย่ งทางสุขภาพจากการทํางาน ทุกระยะของการทํางาน ยกเวน
รวมทั้งหมด (แหง)
วิธีการตรวจสุขภาพแบบทั่วไป รวมทั้งหมดในรอบที่รายงาน
2. การตรวจประเมินสุขภาพ
2.1 การทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น
หมายถึง การตรวจวัดความสามารถของสายตาในเรื่องตางๆ ไดแก การใช
งานของตา 2 ขางรวมกันไดอยางดี การมองเห็นภาพคมชัด ความสามารถ
ในการแยกสีวัตถุ และลานสายตาดี การมองภาพสามมิติ เพื่อเลือกและจัด
แบงกลุมประเภทของบุคคลสําหรับการทํางานที่ตองใชสายตาของงานแต
ละประเภท (รายละเอียดศึกษาในภาคผนวกที่ 4)
2.1.1 จํานวนผูไ ดรับการทดสอบสมรรถภาพการ
บันทึกจํานวนรวมทั้งหมดของผูทไี่ ดรับบริการทดสอบสมรรถภาพการ
มองเห็นทั้งหมด (ราย)
มองเห็น ในรอบที่รายงาน
2.1.2 ผลการทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น
บันทึกจํานวนรวมทั้งหมดของผูทไี่ ดรบั บริการทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น
เหมาะสมกับลักษณะงาน (ราย)
ที่มีผลการทดสอบสายตาปกติเหมาะสมกับลักษณะงาน ในรอบที่รายงาน
2.1.3 ผลการทดสอบสมรรถภาพการมองเห็นไม
บันทึกจํานวนรวมทั้งหมดของผูทไี่ ดรับบริการทดสอบสมรรถภาพการ
เหมาะสมกับลักษณะงาน (ราย)
มองเห็น ที่มีผลการทดสอบสายตาไมไดตามมาตรฐาน ไมเหมาะสมกับ
ลักษณะงาน ในรอบที่รายงาน
2.2 การทดสอบสมรรถภาพการไดยิน
หมายถึง การทดสอบความไวในการไดยินเสียงที่ความถี่ตางๆ เพื่อ
ประเมินความสามารถในการรับฟงสียง เพื่อคนหาปญหาการสูญเสีย
การไดยินในระยะเริ่มตน
2.2.1 จํานวนผูไ ดรับการทดสอบสมรรถภาพการได บันทึกจํานวนรวมทั้งหมดของผูไดรับบริการทดสอบสมรรถภาพการ
ยินทั้งหมด (ราย)
ไดยิน ในรอบที่รายงาน
2.2.2 ผลการทดสอบสมรรถภาพการไดยินปกติ (ราย) บันทึกจํานวนรวมทั้งหมดของผูร ับการบริการทดสอบสมรรถภาพการได
ยิน ที่ผลการตรวจการไดยินที่ความถี่ 500 ถึง 8,000 Hz เมื่อทําการ
ตรวจวัดโดยใชเสียงบริสุทธิ์ทางอากาศในแตละความถี่มคี าไมเกิน 25
เดซิเบล ในรอบที่รายงาน
2.2.3 ผลการทดสอบสมรรถภาพการไดยินอยูใน
บันทึกจํานวนรวมทั้งหมดของผูร ับบริการทดสอบระดับการไดยิน ที่ผลการ
ระดับที่ตองเฝาระวัง (ราย)
ตรวจการไดยินเมื่อทําการตรวจวัดโดยใชเสียงบริสุทธิ์ ที่ความถี่ 500 ถึง
8,000 Hz ความถี่ใดความถี่หนึ่งมีคาเกิน 25 เดซิเบล ในรอบที่รายงาน
2.2.4 ผลการทดสอบสมรรถภาพการไดยินอยูใน
บันทึกจํานวนรวมทั้งหมดของผูร ับบริการทดสอบระดับการไดยิน จาก
ระดับทีผ่ ิดปกติ (ราย)
ความถี่ 500 ถึง 3,000 Hz มีคาเฉลี่ยมากกวา 25 เดซิเบล หรือที่
ความถี่ 4,000 ถึง 8,000Hz มีคามากกวาหรือเทากับ 45 เดซิเบล เมื่อ
ทําการตรวจวัดโดยใชเสียงบริสุทธิ์ ในรอบที่รายงาน
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2.3 การทดสอบสมรรถภาพปอด
2.3.1 จํานวนผูไ ดรับการทดสอบสมรรถภาพปอด
ทั้งหมด (ราย)
2.3.2 ผลการทดสอบสมรรถภาพปอดปกติ (ราย)
2.3.3 ผลการทดสอบสมรรถภาพปอดต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐานแบบหลอดลมอุดกั้น (ราย)
2.3.4 ผลการทดสอบสมรรถภาพปอดต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐานแบบจํากัดการขยายตัว (ราย)
2.3.5 ผลการทดสอบสมรรถภาพปอดต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐานแบบผสม (ราย)
2.4 ผลตรวจเอกซเรยปอดฟลมใหญ
2.4.1 จํานวนผูที่รับการตรวจเอกซเรยปอดฟลม
ใหญทั้งหมด (ราย)
2.4.2 ผลตรวจเอกซเรยปอดฟลม ใหญปกติ (ราย)

คําอธิบาย
หมายถึง การทดสอบการทํางานของระบบหายใจเพื่อประเมินความ
ผิดปกติของโรคระบบทางเดินหายใจตั้งแตเริ่มแรก
บันทึกจํานวนรวมทั้งหมดของผูร ับบริการทดสอบสมรรถภาพปอด ใน
รอบที่รายงาน
บันทึกจํานวนของผูที่ทําการทดสอบสมรรถภาพปอด ที่มผี ลการ
ทดสอบเปนปกติ ในรอบทีร่ ายงาน
บันทึกจํานวนของผูที่ทําการทดสอบสมรรถภาพปอด ที่มผี ลการ
ทดสอบปอดต่ํากวาเกณฑมาตรฐานแบบหลอดลมอุดกั้น ในรอบที่
รายงาน
บันทึกจํานวนของผูที่ทําการทดสอบสมรรถภาพปอด ที่มีผลการทดสอบ
ปอดต่ํากวาเกณฑมาตรฐานแบบจํากัดการขยายตัว ในรอบที่รายงาน
บันทึกจํานวนของผูที่ทําการทดสอบสมรรถภาพปอด ที่มผี ลการ
ทดสอบปอดต่ํากวาเกณฑมาตรฐานแบบผสม ในรอบที่รายงาน
บันทึกจํานวนของผูที่ไดรับการตรวจเอกซเรยปอดฟลมใหญทั้งหมด ใน
รอบที่รายงาน
บันทึกจํานวนของผูทมี่ ีผลตรวจเอกซเรยปอดฟลม ใหญปกติ ในรอบที่รายงาน

2.4.3 ผลตรวจเอกซเรยปอดฟลม ใหญ ผิดปกติ
ตั้งแตระดับ 1/0 ขึ้นไป (ราย)

บันทึกจํานวนของผูทมี่ ีผลตรวจเอกซเรยปอดฟลมใหญ ผิดปกติตั้งแต
ระดับ 1/0 ขึ้นไป ในรอบทีร่ ายงาน

3. การตรวจสารตัวอยางทางชีวภาพ

หมายถึง การตรวจทางชีวเคมีเพื่อตรวจหาปริมาณสารเคมีที่รางกาย
ไดรับเขาสูร างกาย เพื่อประเมินความเสี่ยงอันตรายตอสุขภาพจาก
ตัวอยางชีวภาพ

3.1 การตรวจสารตะกั่วจากตัวอยางเลือด
3.1.1 จํานวนผูตรวจสารตะกั่วจากตัวอยางเลือด
ทั้งหมด (ราย)
3.1.2 ระดับตะกั่ว < 30 µg/dl (ราย)
3.1.3 ระดับตะกั่ว 30- 40 µg/dl (ราย)
3.1.4 ระดับตะกั่ว > 40 µg/dl (ราย)
3.2 การตรวจสารแคดเมียม
3.2.1 จํานวนผูตรวจสารแคดเมียมทั้งหมด (ราย)
3.2.2 ในปสสาวะ ระดับแคดเมียม > 5 µg/g cr.(
ราย)

บันทึกจํานวนรวมของผูที่ไดรับการตรวจสารตะกั่วในเลือดทั้งหมด ใน
รอบที่รายงาน
บันทึกจํานวนผูที่ไดไดรับการตรวจสารตะกั่วในเลือด ที่มีระดับตะกัว่
นอยกวา 30 µg/dl ในรอบที่รายงาน
บันทึกจํานวนผูที่ไดไดรับการตรวจสารตะกั่วในเลือด ที่มีระดับตะกัว่
ระหวาง 30 ถึง 40 µg/dl ในรอบที่รายงาน
บันทึกจํานวนผูที่ไดไดรับการตรวจสารตะกั่วในเลือด ที่มีระดับตะกัว่
มากกวา 40 µg/dl ในรอบที่รายงาน
บันทึกจํานวนรวมของผูที่ไดรับการตรวจสารแคดเมียมทัง้ ในเลือดและ
ในปสสาวะทั้งหมด ในรอบที่รายงาน
บันทึกจํานวนผูที่ตรวจสารแคดเมียมในปสสาวะที่มีระดับแคดเมียม
มากกวา 5 µg/g cr. ในรอบที่รายงาน
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3.2.3 ในเลือด ระดับแคดเมียม > 5 µg/l (ราย)
3.3 การตรวจสารปรอทจากตัวอยางปสสาวะ
3.3.1 จํานวนผูตรวจสารปรอทในปสสาวะทั้งหมด
(ราย)
3.3.2 ระดับปรอทอนินทรีย > 20 µg/g cr. (ราย)
3.4 การตรวจหาสารหนูจากตัวอยางปสสาวะ
3.4.1 จํานวนผูตรวจสารหนูในปสสาวะทั้งหมด
(ราย)
3.4.2 ระดับสารหนู >35 µg/l (ราย)

คําอธิบาย
บันทึกจํานวนผูที่ตรวจสารแคดเมียมในเลือดทีม่ ีระดับแคดเมียม
มากกวา 5 µg/l ในรอบที่รายงาน
บันทึกจํานวนรวมของผูที่ไดรับการตรวจสารปรอทในปสสาวะทั้งหมด
ในรอบที่รายงาน
บันทึกจํานวนของผูที่ตรวจสารปรอทในปสสาวะที่มีระดับปรอทอนินทรีย
มากกวา 20 µg/g cr. ในรอบที่รายงาน
บันทึกจํานวนรวมของผูที่ไดรับการตรวจสารหนูในปสสาวะทั้งหมด ใน
รอบที่รายงาน
บันทึกจํานวนผูที่ตรวจสารหนูในปสสาวะ ที่มีระดับสารหนูมากกวา 35 µg/l
ในรอบที่รายงาน

3.5 การตรวจหาสารแปรรูปของสารตัวทําละลาย
อินทรีย( สารประกอบอินทรียระเหย) จากตัวอยาง
ปสสาวะ
3.5.1 จํานวนผูตรวจสารตัวทําละลายอินทรียใน
บันทึกจํานวนรวมของผูที่ไดรับการตรวจสารทําละลายอินทรียใน
ปสสาวะทั้งหมด (ราย)
ปสสาวะทั้งหมด ในรอบที่รายงาน
3.5.2 t-t Muconic acid > 500 µg/g cr. (ราย)
บันทึกจํานวนผูที่ไดรับการตรวจสารทําละลายอินทรียในปสสาวะ ทีม่ ี
ระดับ t-t Muconic acid มากกวา 500 µg/g cr. ในรอบที่รายงาน
3.5.3 Hippuric acid > 1.6 g/g cr. (ราย)
บันทึกจํานวนผูที่ไดรับการตรวจสารทําละลายอินทรียในปสสาวะ ทีม่ ี
ระดับ Hippuric acid ,มากกวา 1.6 g/g cr. ในรอบที่รายงาน
3.5.4 Mandelic acid > 400 mg/g cr. (ราย)
บันทึกจํานวนผูที่ไดรับการตรวจสารทําละลายอินทรียในปสสาวะ ทีม่ ี
ระดับ Mandelic acid มากกวา 400 mg/g cr. ในรอบที่รายงาน
3.5.5 Methyl hippuric acid > 1.5 g/g cr. (ราย) บันทึกจํานวนผูที่ไดรับการตรวจสารทําละลายอินทรียในปสสาวะ ทีม่ ี
ระดับ Methyl hippuric acid มากกวา 1.5 g/g cr. ในรอบที่รายงาน
3.6 การตรวจทางชีวภาพอื่นๆ ระบุ
3.6.1 จํานวนผูตรวจทางชีวภาพอื่น ๆ ระบุ............. บันทึกจํานวนรวมทั้งหมดของผูท ไี่ ดรับการตรวจทางชีวภาพอื่นๆ
นอกเหนือจากที่ไดระบุไวขางตน โดยใหระบุจํานวนรวมผูที่ไดรับการ
ตรวจทั้งหมด ในรอบที่รายงาน
3.6.2 จํานวนผูตรวจทางชีวภาพที่มีผลการตรวจเกิน บันทึกจํานวนรวมของผูที่ไดรับการตรวจทางชีวภาพที่มีคาเกิน
มาตรฐาน (ราย)
มาตรฐาน ในรอบที่รายงาน
4. การตรวจสภาพแวดลอมในการทํางาน
4.1สถานประกอบการที่ตรวจสิ่งสภาพแวดลอม
การทํางานทางกายภาพ
4.1.1 สถานประกอบการที่ตรวจวัดระดับความเขม บันทึกจํานวนรวมของสถานประกอบการที่ทําการตรวจวัดระดับความ
ของแสงสวางทั้งหมด (แหง/จุด)
เขมของแสงสวางทัง้ หมด ใหระบุจาํ นวนสถานประกอบการที่
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คําอธิบาย
ดําเนินงาน และจํานวนจุดที่ทําการตรวจวัดระดับความเขมของแสง
สวางทั้งหมด ในรอบที่รายงาน
ตัวอยางเชน ไดดาํ เนินการตรวจวัดแสงสวางในสถานประกอบการ 3 แหง
แหงที่ 1 วัดระดับแสงสวาง 4 จุด แหงที่ 2 วัดระดับแสงสวาง 3 จุด และแหง
ที่ 3 วัดแสงสวาง 6 จุด ดังนั้น ในขอนี้จะรายงานวา สถานประกอบการที่ทํา
การตรวจวัดระดับความเขมแสงจํานวน 3 แหง/13 จุด เปนตน
4.1.2 สถานประกอบการที่พบระดับความเขมของ บันทึกจํานวนสถานประกอบการที่มีระดับความเขมของแสงต่ํากวา
แสงสวางต่ํากวามาตรฐานทั้งหมด(แหง/จุด)
มาตรฐาน และบันทึกจํานวนจุดทีพ่ บวามีระดับความเขมของแสงสวาง
ต่ํากวามาตรฐานเมื่อเทียบกับลักษณะงาน ในรอบที่รายงาน
ตัวอยางเชน จากขอมูลขอ 4.1.2 สถานประกอบการแหงที่ 1 ทุกจุดมี
คาเปนไปตามมาตรฐาน แหงที่ 2 มี 1 จุดที่มีระดับความเขมของแสง
สวางต่ํากวามาตรฐาน สําหรับสถานประกอบการแหงที่ 3 มี 3 จุดที่มี
ระดับความเขมของแสงสวางต่ํากวามาตรฐาน ดังนั้น จะตองทําการ
รายงานวา สถานประกอบการที่พบระดับความเขมของแสงสวางต่ํากวา
มาตรฐานทั้งหมด 2 แหง/4 จุด เปนตน
4.1.3 สถานประกอบการที่ตรวจวัดระดับความรอน บันทึกจํานวนรวมของสถานประกอบการที่ทําการตรวจวัดระดับความรอน
(WBGT) ทั้งหมด (แหง/จุด)
(WBGT) ทั้งหมด และจํานวนรวมของจุดที่ทําการตรวจวัดระดับความรอน
ทั้งหมดในทุกสถานประกอบการที่ดาํ เนินการ ในรอบที่รายงาน (ใชแนวทาง
การรายงานเชนเดียวกับการตรวจวัดความเขมของแสงสวาง)
4.1.4 สถานประกอบการทีต่ รวจวัดพบระดับความ บันทึกจํานวนของสถานประกอบการ และจุดตรวจวัด ที่ทําการตรวจวัดระดับ
รอน (WBGT) เกินมาตรฐานทั้งหมด (แหง/จุด)
ความรอน (WBGT) ทั้งหมด ที่สูงกวามาตรฐาน ในรอบทีร่ ายงาน (ใชแนวทาง
การรายงานเชนเดียวกับการตรวจวัดความเขมของแสงสวาง)
4.1.5 สถานประกอบการที่ตรวจวัดระดับความดัง บันทึกจํานวนรวมของสถานประกอบการที่ทําการตรวจวัดระดับเสียง
ของเสียงทั้งหมด (แหง/จุด)
ดังทั้งหมด และจํานวนรวมของจุดที่ทําการตรวจวัดระดับเสียงดัง
ทั้งหมดในทุกสถานประกอบการทีด่ ําเนินการ ในรอบทีร่ ายงาน (ใช
แนวทางการรายงานเชนเดียวกับการตรวจวัดความเขมของแสงสวาง)
4.1.6 สถานประกอบการที่ตรวจวัดระดับความดัง บันทึกจํานวนของสถานประกอบการ และจุดตรวจวัด ที่ทําการ
ของเสียงเกินมาตรฐาน (แหง/จุด)
ตรวจวัดระดับเสียงดังทั้งหมดที่เกินมาตรฐาน ในรอบทีร่ ายงาน (ใช
แนวทางการรายงานเชนเดียวกับการตรวจวัดความเขมของแสงสวาง)
4.1.7 สถานประกอบการที่ตรวจวัดปริมาณฝุนทุก บันทึกจํานวนรวมของสถานประกอบการที่ทําการตรวจวัดปริมาณฝุน
ขนาด (Total dust) ทั้งหมด (แหง/จุด)
ทุกขนาด (Total dust) ทั้งหมด และจํานวนรวมของจุดที่ทําการ
ตรวจวัดปริมาณฝุนทุกขนาด (Total dust) ทั้งหมดในทุกสถาน
ประกอบการที่ดาํ เนินการ ในรอบที่รายงาน (ใชแนวทางการรายงาน
เชนเดียวกับการตรวจวัดความเขมของแสงสวาง)
4.1.8 สถานประกอบการที่ตรวจวัดปริมาณฝุนทุก บันทึกจํานวนของสถานประกอบการและจุดตรวจวัด ที่ทําการตรวจวัด
ขนาด (Total dust) เกินมาตรฐาน (แหง/จุด)
ปริมาณฝุนทุกขนาด (Total dust) ที่เกินมาตรฐานทั้งหมด ในรอบที่
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4.2.สถานประกอบการที่ตรวจวัดปริมาณความ
เขมขนของสารเคมีในอากาศ
4.2.1 สถานประกอบการที่ตรวจวัดปริมาณความ
เขมขนสารเบนซีนทั้งหมด (แหง/จุด)

คําอธิบาย
รายงาน (ใชแนวทางการรายงานเชนเดียวกับการตรวจวัดความเขมของ
แสงสวาง)

บันทึกจํานวนสถานประกอบการทั้งหมดที่ทําการตรวจวัดปริมาณความ
เขมขนของสารเบนซีน และบันทึกจํานวนจุดทั้งหมดที่ทําการตรวจวัด
ในรอบที่รายงาน (ใชแนวทางการบันทึกเชนเดียวกับการตรวจวัดทาง
กายภาพ)
4.2.2 สถานประกอบการที่ปริมาณความเขมขนสาร บันทึกจํานวนสถานประกอบการ และจุดทั้งหมดที่ทําการตรวจวัด
เบนซีนเกินมาตรฐานการเฝาระวัง (แหง/จุด)
ปริมาณความเขมขนของสารเบนซีน ที่มีคาเกินมาตรฐาน ในรอบที่
รายงาน (ใชแนวทางการบันทึกเชนเดียวกับการตรวจวัดทางกายภาพ)
4.2.3 สถานประกอบการที่ตรวจวัดปริมาณความ
บันทึกจํานวนสถานประกอบการทั้งหมดที่ทําการตรวจวัดปริมาณความ
เขมขนสารโทลูอีนทั้งหมด (แหง/จุด)
เขมขนของสารโทลูอีน และบันทึกจํานวนจุดทั้งหมดที่ทําการตรวจวัด
ในรอบที่รายงาน (ใชแนวทางการบันทึกเชนเดียวกับการตรวจวัดทาง
กายภาพ)
4.2.4 สถานประกอบการที่ปริมาณความเขมขนสาร บันทึกจํานวนสถานประกอบการ และจุดทั้งหมดที่ทําการตรวจวัด
โทลูอีนเกินมาตรฐานการเฝาระวัง (แหง/จุด)
ปริมาณความเขมขนของสารโทลูอนี ที่มีคาเกินมาตรฐาน ในรอบที่
รายงาน (ใชแนวทางการบันทึกเชนเดียวกับการตรวจวัดทางกายภาพ)
4.2.5 สถานประกอบการที่ตรวจวัดปริมาณความ
บันทึกจํานวนสถานประกอบการทั้งหมดที่ทําการตรวจวัดปริมาณความ
เขมขนสารสไตรีนทั้งหมด (แหง/จุด)
เขมขนของสารสไตลีน และบันทึกจํานวนจุดทั้งหมดที่ทําการตรวจวัด
ในรอบที่รายงาน (ใชแนวทางการบันทึกเชนเดียวกับการตรวจวัดทาง
กายภาพ)
4.2.6 สถานประกอบการที่ปริมาณความเขมขน บันทึกจํานวนสถานประกอบการ และจุดทั้งหมดที่ทําการตรวจวัด
สารสไตรีนเกินมาตรฐานการเฝาระวัง (แหง/จุด) ปริมาณความเขมขนของสารสไตลีน ที่มีคาเกินมาตรฐาน ในรอบที่
รายงาน (ใชแนวทางการบันทึกเชนเดียวกับการตรวจวัดทางกายภาพ)
4.2.7 สถานประกอบการที่ตรวจวัดปริมาณความ
บันทึกจํานวนสถานประกอบการทั้งหมดที่ทําการตรวจวัดปริมาณความ
เขมขนสารไซลีนทั้งหมด (แหง/จุด)
เขมขนของสารไซลีน และบันทึกจํานวนจุดทั้งหมดที่ทําการตรวจวัด ใน
รอบที่รายงาน (ใชแนวทางการบันทึกเชนเดียวกับการตรวจวัดทาง
กายภาพ)
4.2.8 สถานประกอบการที่ปริมาณความเขมขนสาร บันทึกจํานวนสถานประกอบการ และจุดทั้งหมดที่ทําการตรวจวัด
ไซลีนเกินมาตรฐานการเฝาระวัง (แหง/จุด)
ปริมาณความเขมขนของสารไซลีน ที่มีคาเกินมาตรฐาน ในรอบที่
รายงาน (ใชแนวทางการบันทึกเชนเดียวกับการตรวจวัดทางกายภาพ)
4.2.9 สถานประกอบการที่ตรวจวัดปริมาณความ
บันทึกจํานวนสถานประกอบการทั้งหมดที่ทําการตรวจวัดปริมาณความ
เขมขนสารอะซิโตนทั้งหมด (แหง/จุด)
เขมขนของสารอะซิโตน และบันทึกจํานวนจุดทั้งหมดที่ทําการตรวจวัด
ในรอบที่รายงาน (ใชแนวทางการบันทึกเชนเดียวกับการตรวจวัดทาง
กายภาพ)
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4.2.10 สถานประกอบการที่ปริมาณความเขมขน
สารอะซิโตนเกินมาตรฐานการเฝาระวัง (แหง/จุด)
4.2.11 สถานประกอบการที่ตรวจวัดปริมาณความ
เขมขนสารปรอททั้งหมด (แหง/จุด)

4.2.12 สถานประกอบการที่ปริมาณความเขมขน
สารปรอทเกินมาตรฐานการเฝาระวัง (แหง/จุด)
4.2.13 สถานประกอบการที่ตรวจวัดปริมาณความ
เขมขนสารตะกั่วทั้งหมด (แหง/จุด)

4.2.14 สถานประกอบการที่ปริมาณความเขมขน
สารตะกั่วเกินมาตรฐานการเฝาระวัง (แหง/จุด)
5. การตรวจสภาพแวดลอมการทํางานอื่นๆ
5.1 สถานประกอบการที่ตรวจสิ่งแวดลอมการ
ทํางานอื่นๆ ระบุ.........(แหง/จุด)

คําอธิบาย
บันทึกจํานวนสถานประกอบการ และจุดทั้งหมดที่ทําการตรวจวัด
ปริมาณความเขมขนของสารอะซิโตน ที่มีคาเกินมาตรฐาน ในรอบที่
รายงาน (ใชแนวทางการบันทึกเชนเดียวกับการตรวจวัดทางกายภาพ)
บันทึกจํานวนสถานประกอบการทั้งหมดที่ทําการตรวจวัดปริมาณความ
เขมขนของสารปรอท และบันทึกจํานวนจุดทั้งหมดที่ทําการตรวจวัด
ในรอบที่รายงาน (ใชแนวทางการบันทึกเชนเดียวกับการตรวจวัดทาง
กายภาพ)
บันทึกจํานวนสถานประกอบการ และจุดทั้งหมดที่ทําการตรวจวัด
ปริมาณความเขมขนของสารปรอท ที่มีคาเกินมาตรฐานในรอบที่
รายงาน (ใชแนวทางการบันทึกเชนเดียวกับการตรวจวัดทางกายภาพ)
บันทึกจํานวนสถานประกอบการทั้งหมดที่ทําการตรวจวัดปริมาณความ
เขมขนของสารตะกั่ว และบันทึกจํานวนจุดทั้งหมดที่ทําการตรวจวัด ใน
รอบที่รายงาน (ใชแนวทางการบันทึกเชนเดียวกับการตรวจวัดทาง
กายภาพ)
บันทึกจํานวนสถานประกอบการ และจุดทั้งหมดที่ทําการตรวจวัด
ปริมาณความเขมขนของสารตะกัว่ ที่มีคาเกินมาตรฐานในรอบที่
รายงาน (ใชแนวทางการบันทึกเชนเดียวกับการตรวจวัดทางกายภาพ)
บันทึกจํานวนสถานประกอบการที่ทําการตรวจวัดสิ่งแวดลอมการ
ทํางานอื่นๆ และบันทึกจํานวนจุดทั้งหมดที่ทําการตรวจวัด ในรอบที่
รายงาน (ใชแนวทางการบันทึกเชนเดียวกับการตรวจวัดทางกายภาพ)

5.2 สถานประกอบการที่ตรวจสิ่งแวดลอมการทํางาน บันทึกจํานวนสถานประกอบการ และจุดทั้งหมดที่ทําการตรวจวัด
ตามขอ 5.1 ที่มีคาเกินมาตรฐานการเฝาระวัง (แหง/จุด) สิ่งแวดลอมการทํางานอื่นๆ ที่มีคาเกินมาตรฐาน ในรอบที่รายงาน (ใช
แนวทางการบันทึกเชนเดียวกับการตรวจวัดทางกายภาพ)
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บทที่ 4
การบันทึกแบบรายงานการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพใน
กลุมสถานประกอบการที่มีการใชแรใยหิน (OCC 02.1 และ OCC 02.2)
ความเปนมา
ในป พ.ศ. 2549 ไดมีมาตรการหามและขจัดการใชแรใยหิน รวมถึงการขจัดโรคที่เกิดจากแรใยหินใน
ระดับสากล โดยเปนมติจากการประชุมใหญองคการแรงงานระหวางประเทศ สมัยที่ 95 ใหประเทศสมาชิกหาม
และขจัดการใชแรใยหินทุกรูปแบบ และในป พ.ศ. 2550 มีมติจากการประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลกรับรอง
ยุทธศาสตรในการขจัดโรคจากแรใยหิน พ.ศ. 2550 (WHA resolution 60.26) โดยกระตุนใหประเทศสมาชิก
นํายุทธศาสตรนี้ไปปรับใช ซึ่งยุทธศาสตรการดําเนินงาน World Health Assembly Resolution 60.26 ทีไ่ ด
ดําเนินการรณรงคไปทั่วโลก มีดังนี้
1. วิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการกําจัดโรคจากแรใยหิน คือ การยุติการใชแรใยหินทุกชนิด
2. ดําเนินการใหขอมูลเกี่ยวกับการใชวัสดุทดแทนแรใยหิน
3. ดําเนินการใชมาตรการปองกันการรับสัมผัสแรใยหินระหวางการผลิต การใช และการรื้อถอน
4. พัฒนาการคัดกรอง วินิจฉัย รักษา ฟนฟูทางการแพทยและทางสังคมสําหรับโรคจากแรใยหิน และ
จัดทําทะเบียนคนที่รับสัมผัสแรใยหิน ทั้งในอดีต และปจจุบัน
เนื่องจากเปนที่ทราบกันวาแรใยหินชนิดไครโซไทลทั้งที่อยูในสิ่งแวดลอมหรือที่เขาไปในรางกายมนุษย
แลว จะมีการคงสภาพไดนานและยอยสลายเองโดยธรรมชาติไดยาก ซึ่งสามารถกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพ
ที่สําคัญ คือ มะเร็งเยื่อหุมปอด และมะเร็งปอด โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ ดังนั้น ในป พ.ศ. 2554 จึงมีมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 มอบหมายใหกระทรวงสาธารณสุขรับไปศึกษาผลกระทบตอสุขภาพ
ของผูใชแรงงานที่ทํางานสัมผัสแรใยหินและผูบริโภคที่ใชผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของแรใยหิน

โดยให

จัดลําดับความสําคัญเพื่อจะไดกําหนดมาตรการในการปองกันผูที่ไดรับผลกระทบอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการศึกษาขอเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบตอสุขภาพจากแรใยหินขึ้นมา ผลจากการประชุมของ
คณะกรรมการฯ (ประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง) มีมติเห็นสอดคลองกับนานาชาติ ในขอเท็จจริงที่วาแรใยหินชนิด
ไครโซไทล สามารถกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพที่สําคัญ คือ มะเร็งเยื่อหุมปอดและมะเร็งปอดโดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ

และพบวาประเทศไทยยังไมมีระบบรายงานผูปวยโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก

สิ่งแวดลอม อันเนื่องจากแรใยหินที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนาจะเปนสาเหตุที่ทําใหมีรายงานการเกิดโรคที่สัมพันธ
กับการสัมผัสแรใยหินจํานวนไมมาก ทั้งนี้มีมติในที่ประชุมดังกลาว มอบกรมควบคุมโรครับภารกิจเพื่อพัฒนาให
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มีการจัดทําแนวทางเฝาระวังโรคจากแรใยหิน เพื่อใหไดประวัติการสัมผัสแรใยหินจากการทํางานที่เปนระบบ
และชัดเจน สามารถตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการเพิ่มเติม และใหการวินิจฉัยที่ถูกตองสามารถอางอิงทาง
วิชาการได นําไปสูแนวทางการเฝาระวังโรคจากแรใยหินไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในปงบประมาณ 2557 สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค ไดจัดทํา
คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 1769/2557 ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2557 แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ระบบเฝาระวังสุขภาพจากแรใยหิน เพื่อดําเนินการพัฒนาองคความรูสําหรับเฝาระวังโรคปอดจากแรใยหิน
สําหรับเครือขายขึ้น
และในปงบประมาณ 2558 สํานักโรคจากการประกอบอาชีพฯ ไดดําเนินงาน โครงการสํารวจและ
เฝาระวังสุขภาพเชิงรุกจากแรใยหินในสถานประกอบการกลุมการทําผลิตภัณฑจากเสนใยหิน โดยขึ้นบัญชี
โรงงานอุตสาหกรรมประเภทโรงงานรหัส 05805 การทําผลิตภัณฑจากเสนใยหิน จํานวนทั้งหมด 19 แหง และ
ประสานงานขอเขาสํารวจและเก็บขอมูล/ตรวจสุขภาพคนงานในสถานประกอบการที่ใชแรใยหิน 8 แหง และ
สถานประกอบการที่ไมไดใชแรใยหิน 6 แหง และจัดทํารายงานผลการสํารวจ/รายงานผลการตรวจสุขภาพ
เมื่อไดขอมูลของการเฝาระวังโรคปอดจากแรใยหิน เพื่อใหเปนประโยชนตอการติดตามพนักงานทีส่ ัมผัสแรใย
หิน จึงไดมีการพัฒนา ”ระบบรายงานการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพในกลุมสถาน
ประกอบการที่มีการใชแรใยหิน (OCC 02.1 และ OCC 02.2)” เพื่อใชเปนขอมูลการติดตามและเฝาระวัง
โรคอยางตอเนื่อง โดยกลุมขาวกรองฯ สํานักโรคจากการประกอบอาชีพฯ ซึ่งระบบดังกลาว ประกอบดวย
1. แบบบันทึกผลตรวจสุขภาพพนักงานกลุมสัมผัสแรใยหิน (OCC 02.1) – เปนขอมูลการเฝาระวังจาก
ดานการตรวจคัดกรองสุขภาพตามปจจัยเสี่ยง โดยการตรวจสมรรถภาพปอด และ X-ray ปอด ซึ่งใช
แบบสอบถามสวนบุคคลเพื่อการเฝาระวังโรคปอดจากแรใยหิน
2. แบบบันทึกผลการตรวจวัดและประเมินผลสภาพแวดลอมการทํางาน (OCC 02.2) – เปนขอมูลการ
เฝาระวังแรใยหินในสภาพแวดลอมการทํางาน
โดยมีรายละเอียดของแบบรายงานฯและคําอธิบาย ดังตอไปนี้
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แบบรายงานบันทึกผลตรวจสุขภาพพนักงานกลุม สัมผัสแรใยหิน (OCC 02.1)
ชื่อสถานประกอบการ:
รหัสกิจการ:
ชื่อสถานพยาบาล:
ประเภทสถานพยาบาล:

ที่ตั้งสถานประกอบการ:
ประเภทกิจการ:
 รพ.สต.

 รพ. ชุมชน

 รพ.ศูนย/ทั่วไป

 รพ.ของมหาวิทยาลัย

 รพ.สังกัดกรมการแพทย

 รพ.เอกชน

จังหวัดที่ตั้งรพ. :
วันที่ตรวจสุขภาพ:
ลําดับที่

ชื่อ - นามสกุล

วันที่รายงานผล:
ID

เพศ

อายุ
(ป)

อายุงาน ณ
ที่ปจจุบัน
(ป)

(1)
ประวัติทํางานที่
อื่นๆ (ถามี)

(2)
แผนกที่
ทํางาน ณ
ปจจุบัน

(3)
ลักษณะงาน
ปจจุบัน

(4)
การสวม
หนากาก
ขณะทํางาน

(5)
ผลตรวจ
สุขภาพ
ทั่วไป

(6)
ประวัติ
การสูบ
บุหรี่

(7)
ผลการตรวจ
สมรรถภาพปอด

หมายเหตุ: โปรดศึกษาคําอธิบาย
ในชองเลขบัตรประชาชน (ID) สําหรับแรงงานตางประเทศ ที่เขาทํางานในประเทศไทย ใหใชเลขที่หนังสือเดินทาง หรือหนังสือที่ออกโดย กรมการจัดการงาน กระทรวงแรงงาน

(8)
ผล Chest
X-ray

(9)
สรุปผลการ
ตรวจ
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คําอธิบายแบบรายงานบันทึกผลตรวจสุขภาพพนักงานกลุม สัมผัสแรใยหิน (OCC 02.1)
ลําดับที/่ หัวขอเรื่อง
1. ชื่อสถานประกอบการ
2. ที่ตั้ง
3. รหัสกิจการ

4. ประเภทกิจการ

5. ชื่อสถานพยาบาล
6. ประเภทสถานพยาบาล

7. จังหวัดที่ตั้งรพ.
8. วันที่ตรวจสุขภาพ
9. วันที่รายงานผล
10. ชื่อ - นามสกุล
11. ID

12. เพศ
13. อายุ (ป)
14. อายุงาน ณ ที่ปจจุบัน (ป)
15. ประวัติทํางานที่อื่นๆ (ถามี) (1)
16. แผนกที่ทํางาน ณ ปจจุบัน (2)

คําอธิบาย
ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้งสถานประกอบการ (เนนจังหวัดที่ตั้งสถานประกอบการ)
ตามรหัสประเภทอุตสาหกรรม (มีรูปแบบ ###(##)) ที่เลือกมาทําการเฝาระวัง ใน
ที่นี้เปนรหัส 58(5) หรือ 05805 การทําผลิตภัณฑจากเสนใยหิน
(และตอไปอาจเพิ่มรหัสกิจการที่จะเฝาระวัง เชน 3(1) หรือ 00301 การโม บด
หรือยอยหิน เปนตน )
เปนประเภทกิจการที่อยูในกลุมรหัสอุตสาหกรรมเดียวกันกับที่เลือกมาทําการเฝา
ระวัง ในที่นี้เปนรหัส 58(5) หรือ 05805 การทําผลิตภัณฑจากเสนใยหิน
(Asbestos) ที่เลือกมามี 3 ประเภทกิจการ ไดแก
1. ผลิตกระเบื้องหลังคา
2. ผลิตทอน้ําซีเมนต
3. ผลิตผาเบรคและครัช
(และตอไปประเภทกิจการอาจเพิม่ ขึ้นตามรหัสกิจการที่เพิ่มตามขอ 3 เชน
00301 – 01 โรงโม บด ยอยหิน )
ชื่อสถานพยาบาลทีต่ รวจสุขภาพพนักงาน(กลุมสัมผัสแรใยหิน)
1. รพ.สต.
2. รพ.ชุมชน
3. รพ.ศูนย/ทั่วไป
4. รพ.ของมหาวิทยาลัย
5. รพ.สังกัดกรมการแพทย
6. รพ.เอกชน
จังหวัดที่ตั้งสถานพยาบาล หรือ รพ. ทีต่ รวจสุขภาพพนักงาน(กลุม สัมผัสแรใยหิน)
วันทีใ่ หบริการตรวจสุขภาพจริง
วันที่รายงานผลเขาระบบ
ชื่อ-นามสกุล ของพนักงานที่ตรวจสุขภาพ
แรงงานไทยใชหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
แรงงานตางประเทศที่เขาทํางานในประเทศไทย ใหใชเลขที่หนังสือเดินทาง หรือ
เลขทีห่ นังสือที่ออกโดยกรมการจัดการงาน กระทรวงแรงงาน
เพศชองพนักงานที่ตรวจสุขภาพ - 1. ชาย 2.หญิง
อายุชองพนักงานที่ตรวจสุขภาพ
อายุการทํางาน ณ สถานที่ปจจุบนั
ขอความ/คําอธิบายประวัติการทํางาน (จํานวนคําประมาณ 20 คํา)
เปนแผนกการผลิตของแตละประเภทกิจการตามขอ 4 ประเภทกิจการ มี
รายละเอียด ดังนี้
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ลําดับที/่ หัวขอเรื่อง

คําอธิบาย
กิจการ
แผนก
1. ผลิตกระเบื้องหลังคา 1.1 เตรียมวัตถุดิบ,ผสมวัตถุดิบ
1.2 กลิ้งกระเบื้องใหเรียบ
1.3 ถอดแบบกระเบื้อง
1.4 อบกระเบื้อง
1.5 บรรจุ จัดเก็บสินคาในคลังสินคา กอนจัดสง
สินคา
1.6 อื่นๆ โปรดระบุ
2. ผลิตทอน้ําซีเมนต
2.1 นําใยหินสงเขาเครื่องบด
2.2 ผสมใยหินบดกับวัตถุดิบอื่นๆ
2.3 ผลิตและผสมวัตถุดิบ
2.4 กลึงหัวทอ
2.5 กลึงขอตอ
2.6 บมทอ(ทําใหทอแหง)
2.7 อื่นๆ โปรดระบุ
3. ผลิตผาเบรคและครัช 3.1 เตรียมวัตถุดิบ,ผสมวัตถุดิบ
3.2 พิมพเย็น
3.3 พิมพรอน
3.4 สโตรกึ่งสําเร็จรูป
3.5 ตกแตง ฝนและเจาะ
3.6 บรรจุ จัดเก็บและสงสินคา
3.7 อื่นๆ โปรดระบุ
.

17. ลักษณะงานปจจุบัน (3)

คําอธิบายลักษณะงานที่ทําในปจจุบัน (จํานวนคําประมาณ 20 คํา)
- ตกแตง/ขัด/ฝน และเจาะ
- ตรวจสอบคุณภาพ
- ควบคุมเครื่องจักร
18. การสวมหนากากขณะทํางาน (4) 1. ใส 2. ไมใส 3. ใสบางครั้ง
19. ผลตรวจสุขภาพทั่วไป (5)

1. N = ปกติ
2. R - US = เสี่ยงน้ําตาลสูง
3. R - HP = เสี่ยงความดันโลหิตสูง
4. R - US –HP =เสีย่ งน้ําตาลสูง และ ความดันโลหิตสูง
5. D - HT = โรคความดัน
6. D - DB = โรคเบาหวาน
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ลําดับที/่ หัวขอเรื่อง
20. ประวัติการสูบบุหรี่ (6)

คําอธิบาย
7. D - HT & DB = ความดัน และ เบาหวาน
1. สูบ 2. ไมสูบ 3. เคยสูบ แตเลิกแลว

21. ผลการตรวจสมรรถภาพปอด (7) 1. ปกติ 2. Obstructive 3. Restrictive 4. Combine
22. ผล Chest X-ray (8)

1. ปกติ
2. ผิดปกติตั้งแตระดับนอยกวา 1/0
3. ผิดปกติตั้งแตระดับมากกวา 1/0

23. สรุปผลการตรวจ (9)

1. ปกติ 2. เสี่ยง 3. ปวย
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แบบรายงานผลการตรวจวัดและประเมินผลสภาพแวดลอมในการทํางาน (สถานประกอบการที่มีการใชแรใยหิน) (OCC 02.02)
ชื่อสถานประกอบการ (1) :

ที่ตั้ง (2) :

รหัสกิจการ (3) :

ประเภทกิจการ (4) :

วันที่ตรวจวัด (5) :

ตรวจวัด วิเคราะห และรายงานโดย (7) :  สคร.........  ศูนยบริการอาชีวอนามัยฯ  ศูนยพัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยฯ

วันที่รายงานผล (6) :
สภาพแวดลอมในการตรวจวัดสิง่ คุกคาม (8) :
ลําดับที่

(9)
แผนก

(10)
ลักษณะงาน/รายละเอียด

(11)
สิ่งคุกคามที่ทําการตรวจวัด

(12)
ประเภทการตรวจวัด

(13)
ผลการวิเคราะห

(14)
คามาตรฐาน

(15)
สรุปผลการประเมิน
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คําอธิบายแบบรายงานผลการตรวจวัดและประเมินผลสภาพแวดลอมในการทํางานฯ (OCC 2.02)
ลําดับที/่ หัวขอเรื่อง
1. ชื่อสถานประกอบการ
2. ที่ตั้ง
3. รหัสกิจการ

คําอธิบาย
ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้งสถานประกอบการ (เนนจังหวัดที่ตั้งสถานประกอบการ)
ตามรหัสประเภทอุตสาหกรรม (มีรูปแบบ ###(##)) ที่เลือกมาทําการเฝาระวัง ในที่นี้
เปนรหัส 58(5) หรือ 05805 การทําผลิตภัณฑจากเสนใยหิน
(และตอไปอาจเพิ่มรหัสกิจการที่จะเฝาระวัง เชน 3(1) หรือ 00301 การโม บด หรือ
ยอยหิน เปนตน )
4. ประเภทกิจการ
เปนประเภทกิจการที่อยูในกลุมรหัสอุตสาหกรรมเดียวกันกับที่เลือกมาทําการเฝา
ระวัง ในที่นี้เปนรหัส 58(5) หรือ 05805 การทําผลิตภัณฑจากเสนใยหิน
(Asbestos) ที่เลือกมามี 3 ประเภทกิจการ ไดแก
1. ผลิตกระเบื้องหลังคา
2. ผลิตทอน้ําซีเมนต
3. ผลิตผาเบรคและครัช
(และตอไปประเภทกิจการอาจเพิม่ ขึ้นตามรหัสกิจการที่เพิ่มตามขอ 3 เชน
00301 – 01 โรงโม บด ยอยหิน )
5. วันที่ตรวจวัด
วันที่ตรวจวัดจริง
6. วันที่รายงานผล
วันที่รายงานผลเขาระบบ
7. ตรวจวัด วิเคราะห และรายงาน 1. สคร. (1-12)
ผลโดย
2. ศูนยบริการอาชีวอนามัยฯ (สํานักโรคจากการประกอบอาชีพฯ)
3. ศูนยพัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยฯ (สํานักโรคจากการประกอบอาชีพฯ)
8. สภาพแวดลอมในการตรวจวัด ขอความที่บรรยายสภาพแวดลอมการตรวจวัดสิ่งคุกคามในครั้งนั้นๆ เชน
สิ่งคุกคาม
- โรงงานอยูระหวางซอมบํารุงเครือ่ งจักร
- มีรถบรรทุกฉีดพนน้ําตลอดเวลาการตรวจวัด
9. แผนก
เปนแผนกการผลิตของแตละประเภทกิจการตามขอ 4 ประเภทกิจการ มี
รายละเอียด ดังนี้
กิจการ
แผนก
1. ผลิตกระเบื้อง
1.1 เตรียมวัตถุดิบ,ผสมวัตถุดิบ
หลังคา
1.2 กลิ้งกระเบื้องใหเรียบ
1.3 ถอดแบบกระเบื้อง
1.4 อบกระเบื้อง
1.5 บรรจุ จัดเก็บสินคาในคลังสินคา กอนจัดสง
สินคา
1.6 อื่นๆ (รายละเอียดจะไปใสในขอ 10)
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คําอธิบายแบบรายงาน OCC 2.02 (ตอ)
ลําดับที-่ หัวขอเรื่อง
9. แผนก (ตอ)

คําอธิบาย
เปนแผนกการผลิตของแตละประเภทกิจการตามขอ 4 ประเภทกิจการ มี
รายละเอียด ดังนี้
กิจการ
แผนก
2. ผลิตทอน้ําซีเมนต
2.1 นําใยหินสงเขาเครื่องบด
2.2 ผสมใยหินบดกับวัตถุดิบอื่นๆ
2.3 ผลิตและผสมวัตถุดิบ
2.4 กลึงหัวทอ
2.5 กลึงขอตอ
2.6 บมทอ(ทําใหทอแหง)
2.7 อื่นๆ (รายละเอียดจะไปใสในขอ 10)
3. ผลิตผาเบรคและครัช 3.1 เตรียมวัตถุดิบ,ผสมวัตถุดิบ
3.2 พิมพเย็น
3.3 พิมพรอน
3.4 สโตรกึ่งสําเร็จรูป
3.5 ตกแตง ฝนและเจาะ
3.6 บรรจุ จัดเก็บและสงสินคา
3.7 อื่นๆ (รายละเอียดจะไปใสในขอ 10)

10. ลักษณะงาน/รายละเอียด

ขอความคําอธิบายถึงลักษณะงาน ชื่อ line ผลิต หรือชื่อบุคคล เปนตน
- ตกแตง/ขัด
- ตรวจสอบคุณภาพ
- ควบคุมเครื่องจักร
สําหรับประเภทกิจการที่อยูในกลุม รหัสอุตสาหกรรมเดียวกันกับที่เลือกมาทําการเฝา
ระวัง มี 3 พารามิเตอร ไดแก
1. แรใยหิน
2. ฝุนรวมทุกขนาด (Total dust: TD)
3. ฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน หรือฝุนที่เขาถึงทางเดินหายใจสวนปลาย
(Respirable dust: RD)
มี 2 ประเภท คือ
1. ติดตั้งแบบพื้นที่ (Area)
2. ติดตัวบุคคล (Personal)

11.สิ่งคุกคามที่ทําการตรวจวัด

12.ประเภทการตรวจวัด
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คําอธิบายแบบรายงาน OCC 2.02 (ตอ)
ลําดับที-่ หัวขอเรื่อง
13. ผลการวิเคราะห

คําอธิบาย
เปนผลวิเคราะหการตรวจวัดของสิง่ คุกคามที่กําหนดไวตาม ขอ 11 ดังนี้
สิ่งคุกคาม
ผลการวิเคราะห
1. Asbestos (fibers/cc.) ลงผลตัวเลข ทศนิยม 2 ตําแหนง
2. TD (mg/m3)
ลงผลตัวเลข ทศนิยม 2 ตําแหนง
3. RD (mg/m3 )
ลงผลตัวเลข ทศนิยม 2 ตําแหนง

14.คามาตรฐาน

เปนคามาตรฐานของปจจัยสิ่งคุกคามสุขภาพตามขอ 11 ในสภาพแวดลอมการทํางาน
ตามหนวยงานตางๆ ที่เปนที่ยอมรับ ดังนี้
สิ่งคุกคาม / (หนวยวัด)
หนวยงาน
คามาตรฐาน
1. Asbestos (fibers/cc.)
1.1 OSHA
0.10
1.2 NIOSH
0.10
1.3 ACGIH
0.10
3
2. TD (mg/m )
2.1 OSHA
15
2.2 ACGIH
10
3. RD (mg/m3 )
3.1 OSHA
5
3.2 ACGIH
3
(การลงขอมูลคามาตรฐาน จะเลือกลงรายงานเพียง 1 คามาตรฐานเทานั้น แตสามารถเลือก
ไดตามขอมูลทีม่ ีกําหนดไว เพื่อนําไปใชสรุปผลการประเมินตามเงื่อนไขที่ตองการ และตอไป
อาจเพิ่มไดตามประเภทสิ่งคุกคามที่เพิ่มขึ้น )
เมื่อเทียบกับคามาตรฐานของสิ่งคุกคามที่ทําการตรวจวัดตามขอ 14 คามาตรฐาน ดังนี้
1. ผาน - ผลการวิเคราะหมีคาไมเกินคามาตรฐาน
2. ไมผาน – ผลการวิเคราะหมีคา เกินคามาตรฐาน

15. สรุปผลการประเมิน
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ภาคผนวกที่ 1 - กลุม โรคที่รายงาน
กลุมโรคที่สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมกําหนดใหรายงานมีจํานวน 8 กลุมโรค
ไดแก กลุมโรคที่เกิดจากสารเคมี กลุมโรคที่เกิดจากสาเหตุกายภาพ กลุมโรคที่เกิดจากสาเหตุทางชีวภาพ
กลุมโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากการทํางาน กลุมโรคผิวหนังที่เกิดขึ้นจากการทํางาน กลุมโรคระบบ
กลามเนื้อและโครงสรางกระดูกที่เกิดจากการทํางาน โรคมะเร็งจากการทํางาน อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ
จากการทํางานมีรายชื่อโรคดังนี้
1. โรคจากเบนซีน
2. โรคจากโทลูอีน
3. โรคจากไซลีน
4. โรคจากแคดเมียม
5. โรคจากโครเมียม
6. โรคจากแมงกานีส
7. โรคจากสารหนู
8. โรคจากปรอท
9. โรคจากตะกั่ว
10. โรคจากกาซคลอรีน
11. โรคจากกาซซัลเฟอรไดออกไซด
12. โรคจากกาซคารบอนมอนนอกไซด
13. โรคจากกาซไฮโดรเจนซัลไฟด
14. โรคจากสารออรกาโนฟอสเฟตและคารบาเมต
15. โรคจากสารฮาโลจีเนต
16. โรคจากสารกําจัดศัตรูพืชประเภทอื่น ๆ
17. โรคจากสารกําจัดวัชพืชและเชื้อรา
18. โรคสารเคมีกําจัดหนู
19. โรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง
20. โรคจากเหตุความรอน
21. โรคจากการความเย็น
22. วัณโรคปอด
23. โรคแอนแทรกซ
24. โรคเลปโตสไปโรสิส
25. โรคซิลิโคสิส
26. โรคแอสเบสโตสิส (โรคฝุนจับปอดจากแรใยหินและเสนใยแรอื่น)
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27. โรคมีโซทิลิโอมา
28. โรคเยื่อหุมปอดหนาเปนแผนรวมกับมีแรใยหิน
29. โรคบิสสิโนสิส
30. โรคหอบหืดจากการทํางาน
31. โรคผิวหนังอักเสบจากสารระคายเคืองจากการทํางาน
32. โรคผิวหนังอักเสบจากสารกอภูมิแพ
33. โรคปวดหลังจากการทํางาน
34. โรคอุโมงคคารปลที่ขอมือ
35. ภาวะเสนเอ็นขอศอกอักเสบ
36. ภาวะเสนเอ็นอักเสบแบบนิ้วไกปน
37. โรคมะเร็งจากการทํางาน
38. อุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทํางาน
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ตารางที่ 1 รายชื่อโรคและรายการรหัสโรค (ICD – 10) แบงตามกลุมโรคและผลกระทบจากปจจัย
ภายนอก
รายชื่อโรค

รหัสICD – 10

1.โรคที่เกิดจากสารเคมี
1.1 โรคจากสารทําละลาย
1.1.1 โรคจากเบนซีน
1.1.2 โรคจากโทลูอีนหรือไซลีน
1.1.3 โรคจากสารทําละลายอินทรียอื่นๆ
1.1.4 โรคจากสารทําละลายอินทรียอื่นๆ ที่ไมสามารถระบุได
1.2 โรคที่เกิดจากสารโลหะหนัก
1.2.1 โรคจากแคดเมียม
1.2.2 โรคจากโครเมียม
1.2.3 โรคจากแมงกานีส
1.2.4 โรคจากสารหนู
1.2.5 โรคจากปรอท
1.2.6 โรคจากตะกั่ว
1.2.7 โรคจากสารโลหะหนักอื่น ๆ/ไมระบุ
1.3 โรคที่เกิดจากสารเคมีสถานะกาซ
1.3.1 โรคพิษจากกาซคลอรีน
1.3.2 โรคพิษจากกาซซัลเฟอรไดออกไซด
1.3.3 โรคพิษจากกาซคารบอนมอนนอกไซด
1.3.4 โรคพิษจากกาซไฮโดรเจนซัลไฟด
1.3.5 โรคจากกาซอื่น ๆ
1.4 โรคจากสารเคมีกําจัดศัตรูพชื
1.4.1 โรคจากสารออรกาโนฟอสเฟตและคารบาเมต
1.4.2 โรคจากสารฮาโลจีเนต
1.4.3 โรคจากสารกําจัดศัตรูพชื ประเภทอื่น ๆ
1.4.4 โรคจากสารกําจัดวัชพืชและเชื้อรา
1.4.5 โรคจากสารเคมีกําจัดหนู
1.4.6 โรคจากวัตถุอันตรายประเภทอื่น ๆ
2. โรคที่เกิดจากสาเหตุกายภาพ
2.1 โรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง

T 52 (*)
T 52.1
T 52.2
T 52.8
T 52.9
T 56(*)
T 56.3
T 56.2
T 57.2
T 57.0
T 56.1
T 56.0
T 56.8, T 56.9
T 59 (*) หรือ T 58
T 59.4
T 59.1
T 58
T 59.6
T 59.8, T 59.9
T 60(*)
T 60.0
T 60.1
T 60.2
T 60.3
T 60.4
T 60.8,T 60.9
H83.3, H90.3-90.5
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รายชื่อโรค
2.2 โรคจากเหตุความรอน
2.3 โรคจากความเย็น
3. โรคที่เกิดจากสาเหตุชีวภาพ
3.1 วัณโรคปอด
3.2 โรคแอนแทรกซ
3.3 โรคเลปโตสโปโรสิส
4. โรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากการทํางาน
4.1 โรคมีโซทิลิโอมา
4.2 โรคหอบหืดจากการทํางาน
4.3 โรคฝุนจับปอดจากแรใยหินและเสนใยแรอื่นๆ
4.4โรคซิลโิ คสิส
4.5 โรคบิสสิโนสิส
4.6 โรคเยื้อหุมปอดหนาเปนแผนรวมกับมีแรใยหิน

5. โรคผิวหนังที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทํางาน
5.1 โรคผิวหนังอักเสบจากสารระคายเคืองจากการทํางาน
5.2 โรคผิวหนังอักเสบจากสารกอภูมิแพ
6. โรคระบบกลามเนื้อและโครงสรางโรคกระดูกที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทํางาน
6.1 โรคปวดหลังจากการทํางาน
6.2 โรคอุโมงคคารปลที่ขอมือ
6.2 ภาวะเสนเอ็นขอศอกอักเสบ
6.3 ภาวะเสนเอ็นอักเสบแบบนิว้ ไกปน
7. โรคมะเร็งจากการทํางาน
8. โรคอื่น ๆซึ่งเกิดตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทํางาน
9. อุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทํางาน
9.1 อุบัติเหตุจากการขนสง
9.2 พลัดตก หกลม ลื่นลม และตกจากที่สูง
9.3 จากแรงเชิงกล วัตถุสงิ่ ของหลนใส ของมีคมบาด ทิ่มแทง
9.4 จากไฟฟา รังสี อุณหภูมิ
9.5 จากความรอน ของรอน ไฟไหม
9.6 สัมผัสสิ่งมีพิษ สารเคมี
ที่มา: สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม

รหัสICD – 10
T 67(*)
T 69(*)
A 15(*)
A 22(*)
A 27(*)
C 45(*)
J 45(*)
J 61
J 62.8
J 66.0
J 92.0

L24(*)
L23(*)
M54(*), M51 (*), M50(*)
G 56
M 77.1
M 65.3

V01-Y34 โดยตัวเลข
หลักที่ 4 เปน 2 หรือ 3
V00 - V99
W00 - W19
W20 - W49
W85 - W99
X10 - X19
X40 - X49
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ภาคผนวกที่ 2 - ความรูเรื่องโรคจากการประกอบอาชีพ
การเจ็บปวยดวยโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ เปนการเจ็บปวยชนิดที่เกิดจากการที่ผู
ประกอบอาชีพสัมผัสกับสิ่งคุกคามดานตางๆ ไดแก สิ่งคุกคามทางกายภาพ สิ่งคุกคามทางเคมี สิ่งคุกคามทาง
ชีวภาพ และสิ่งคุกคามทางสังคมจิตวิทยาในการทํางาน ทําใหเกิดอันตรายและผลกระทบตอสุขภาพได ดังนั้น
ในการจัดการขอมูลเพื่อการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบชีพ เจาหนาที่ผูเกี่ยวของควรมีความ
เขาใจเกี่ยวกับคํานิยาม สาเหตุของโรคและอันตรายผลกระทบตอสุขภาพในเบื้องตน
ทั้งนีเ้ พื่อทีจ่ ะไดนํา
ความรูท ี่ไดรับไปใชประโยชนตอการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
คํานิยามโรคจากการประกอบอาชีพ
โรคจากการประกอบอาชีพ (Occupational disease) หมายถึง โรคหรือความเจ็บปวยที่เกิดขึ้นกับผู
ทํางานโดยมีสาเหตุหลักมาจากการสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพตาง ๆหรือสภาวะแวดลอมในการทํางานที่ไม
เหมาะสม โดยที่อาการของการเจ็บปวยนั้น ๆอาจเกิดขึ้นกับผูทํางานในขณะทํางานหรืออาจเกิดหลังทํางาน
เปนเวลานาน ไดแก โรคพิษตะกั่ว โรคซิลิโคสิส โรคพิษสารจากสารกําจัดศัตรูพืช เปนตน
1. กลุมโรคที่เกิดขึ้นจากสารเคมี
1.1 โรคจากเบนซีน
เบนซีนมีสูตรโมเลกุล C2 H6 Benzol,Phenyl hydride คุณสมบัตเิ ปนของเหลวไมมีสีจนถึงมีสี
เหลืองออน ระเหยงาย ไวไฟมาก และมีกลิ่นหอมหวาน จุดเดือด 80.1 องศาเซลเซียส จุดหลอมเหลว 5.5
องศาเซลเซียส ละลายน้ําไดเล็กนอย
ลักษณะงานและอาชีพที่เสี่ยงตอการเกิดพิษจากการสัมผัสสารละลายเบนซีนไดแก ผูที่ทํางานใน
อุตสาหกรรมทําสี กาว การผลิตสียอม อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผงซักฟอก อุตสาหกรรม
เวชภัณฑ อุตสาหกรรมทํายางรถยนต และอุตสาหกรรมรองเทา
เบนซีนเขาสูรางกายไดทั้งวิธีการหายใจ การสัมผัสผิวหนังและการรับประทาน โดยเมื่อรางกายสัมผัส
กับสารเบนซีนจะพบความผิดปกติไดแก ผิวหนังเปนผื่นแดง ผิวหนังอักเสบ ระคายเคืองตาและทางเดินหายใจ
พบอาการปวดศีรษะ งุนงง สับสน คลื่นไส และอาเจียน การสัมผัสบเบนซีนตอเนื่องเปนระยะเวลานานจะพบ
ความเปนพิษตอระบบเลือดและภาวะพรองเม็ดเลือดไดแก ภาวะเลือดจาง เม็ดเลือดขาวนอย ภาวะเกร็ดเลือด
นอย เกิดภาวะกดการทํางานของไขกระดูก
การพิจารณาปญหาการเจ็บปวยที่มีสาเหตุจากสารเบนซีนไดแก ขอมูลประวัติการทํางาน ลักษณะงาน
การสัมผัสกับสารเบนซีน มีอาการและพยาธิสภาพของโรค ผลการทดสอบทางหองปฏิบัติการ
การปองกัน ไดแก การตรวจสุขภาพเปนระยะ การลดชั่วโมงการทํางานหรือการเปลี่ยนแปลงหนาที่
การทํางาน การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ไดแก หนากาก ถุงมือ ที่ทําจากวัสดุที่เหมาะสม
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1.2 โรคจากโทลูอีน
โทลูอีนสูตรโมเลกุล C6H5 CH3 เปนของเหลว ไมมสี ี ระเหยเปนไอและติดไฟไดงายที่ความดันอากาศ
และอุณหภูมิปกติ มีกลิ่นหอมหวาน ละลายน้ําได เปนสารทําละลายที่ใชกันมากในอุตสาหกรรมสี กาว เรซิน
ทินเนอร และสารทําความสะอาด เปนสารตั้งตนในการสังเคราะหสารเคมีอื่น
ลักษณะงานและอาชีพที่เสี่ยงตอการเกิดพิษจากโทลูอีนไดแก บุคคลที่ทํางานสัมผัสสารโทลูอีนจาก
อุตสาหกรรมผลิตทินเนอร สี แลกเกอร กาว อุตสาหกรรผลิตหมึกพิมพ ยาง เรซิน พลาสติก การผลิตยา และ
อุตสาหกรรมการผลิตbenenzoic acid
การสัมผัสสารโทลูอีนเขาสูรางกายจากการหายใจ การดูดซึมผานผิวหนัง และการดูดซึมผานระบบ
ทางเดินอาหาร อันตรายตอสุขภาพรางกายเมื่อรางกายไดรับสารโทลูอีนไดแก อาการแสบรอนในคอ เสียงแหบ
ระคายเคืองผิวหนัง อาการสั่นเดินไมตรง (ataxia) เวียนศีรษะ คลื่นไส งุนงง ซึม สับสน อาการรุนแรงอาจหมด
สติได การไดรับพิษแบบเรื้อรังอาจทําใหความจําเสื่อม อารมณเปลี่ยนแปลงงาย ควบคุมอารมณตนเองไมได
สับสน กระวนกระวาย นอนไมหลับ ออนเพลีย ปวดศีรษะเรื้อรัง และกลามเนื้อออนแรง
การพิจารณาปญหาการเจ็บปวยที่มีสาเหตุจากโทลูอีนไดแก ขอมูลประวัติการทํางานและการสัมผัส
สาร อาการและพยาธิสภาพของโรค และผลการทดสอบทางหองปฏิบตั ิการและการทดสอบพิเศษไดแก การ
ตรวจกรดฮิปพูริกในปสสาวะ การตรวจระดับโทลูอีนในเลือด การตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ(Electrocardiogram)
การปองกัน ไดแก การตรวจสุขภาพกอนทํางานและการตรวจสุขภาพเปนระยะ โดยเฉพาะระบบหัวใจ
และหลอดเลือด การตรวจหนาที่การทํางานของตับและไต การลดชั่วโมงการทํางานหรือการเปลี่ยนแปลง
หนาที่การทํางาน การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ไดแก หนากาก ถุงมือ ที่ทําจากวัสดุที่
เหมาะสม
1.3 โรคจากสไตรีน
สไตรีนมีสูตรโมเลกุล C6H5 CH=CH2 เปนของเหลวใสไมมีสี จนถึงมีสีเหลือง มีลักษณะเหนียวขน
คลายน้ํามัน ติดไฟงาย เมื่อระเหยกลายเปนไอที่อุณหภูมิหอง เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นสามารถระเหยกลายเปนไอ
ไดอยางรวดเร็ว และสามารถแพรกระจายไดอยางกวางขวาง มีกลิ่นหอมหวาน ไมละลายน้ําแตละลายใน
เมทธานอล เอทธานอล อีเธอร และอะซิโตน
ลักษณะงานและอาชีพที่เสี่ยงตอการเกิดพิษจากสไตรีน ไดแก การทํากาว การทําวานิช การทํายาง
การทําเรซิน การทําสารทําละลาย อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของผลิตภัณฑซึ่งมีพลาสติกหรือยางสังเคราะหเปน
องคประกอบ
การสัมผัสสารสไตรีนและเขาสูรางกายจากการหายใจ และการดูดซึมทางผิวหนัง เมื่อเขาสูรางกาย
สไตรีนจะถูกเมตาโบไลทที่ตับเปลี่ยนเปนกรดแมนเดลิก และกรดเฟนิลไกลออกซิลิค ขับออกจากรางกายทาง
ปสสาวะ สารสไตรีนเปนสารเสพติดได โดยจะถูกทําใหรูสึกอิดโรยและไมสบายอยางไมทราบสาเหตุเมื่อทํางาน
เสร็จแตละวัน ไอระเหยของสารนี้จะระคายเคืองตา จมูก และระบบทางเดินหายใจสวนบน ผิวหนังและจะทํา
ใหรูสึกมีรสโลหะในปาก พบอาการระคายเคืองจมูกและลําคอ ปวดศีรษะ คลื่นไส อาเจียน เบื่ออาหาร งวงซึม
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และออนเพลีย การไดรับสไตรีนแบบเรื้อรังจะทําใหเกิดอาการเวียนศีรษะ คลื่นไส ไมอยากอาหาร ออนเพลีย มี
อันตรายตอตับ ไต และระบบเลือด และเปนสารกอมะเร็ง
การพิจารณาปญหาการเจ็บปวยที่มีสาเหตุจากสไตรีนไดแก ขอมูลประวัติการสัมผัสสารสไตรีน อาการ
และอาการแสดง และผลการทดสอบทางหองปฏิบัติการไดแก การตรวจหา Mandelic acid ในปสสาวะ การ
ตรวจเลือดหาระดับสไตรีน
การปองกัน การตรวจสุขภาพกอนเขาทํางานและการตรวจสุขภาพระหวางการทํางานโดยเฉพาะการ
ตรวจเกี่ยวกับระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง การตรวจหนาที่การทํางานของตับและไต
1.4 โรคจากไซลีน
สไตรีนมีสูตรโมเลกุล C6H4 (CH3)2 เปนของของเหลวใสไมมีสี มีกลิ่นหอม สารไซลีนจะคลายกับสาร
เบนซีนและสารโทลูอีน เปนสารไวไฟ ละลายไดดีในไขมัน องคประกอบอยูในน้ํามันและแกสโซลีน การใชใน
อุตสาหกรรมนอกจากเปนสารทําละลายแลว ยังใชเปนสารตั้งตนในการสังเคราะหสารเคมีและสารอื่น ๆ
ลักษณะงานและอาชีพที่เสี่ยงตอการเกิดพิษจากไซลีนไดแก การทํางานในอุตสาหกรรมการผลิตไซลีน
อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมใยสังเคราะห วานิช การทํากาว การทอผาสังเคราะห อุตสาหกรรมการทํา
เฟอรนิเจอรไม อุตสาหกรรมแบงบรรจุสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ใชไซลีนเปนตัวทําละลาย อุตสาหกรรมเกี่ยวกับ
การทําแลคเกอร การทําสี
การสัมผัสสารสไซลีนและเขาสูรางกายจากการหายใจ การซึมผานทางผิวหนัง และระบบทางเดิน
อาหาร การสัมผัสสารไซลีนที่มีความเขมขนมากกวา 200 ppm. ทําใหเกิดอาการมึนงง ปวดเวียนศีรษะ
คลื่นไส อาเจียน ไอ น้ํามูกไหล ปวดทอง ระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง ทําใหผิวหนังไหม
และทําลายไขมันใตผิวหนัง การไดรับสารไซลีนเขาไปเปนระยะเวลานานตอเนื่องกันทําใหเยื่อบุตาอักเสบ จมูก
คอ และผิวหนังแหง การสูดดมหายใจเอาไซลีนเขาไปบอย ๆทําใหระบบประสาทสวนกลางทํางานผิดปกติ
ออนเพลีย โลหิตจาง เลือดออกตามเยื่อบุตับและไต
การพิจารณาปญหาการเจ็บปวยที่มีสาเหตุจากไซลีนไดแก ขอมูลประวัติการสัมผัสการทํางานที่สัมผัส
กับสาร และการตรวจทดสอบทางหองปฏิบัตกิ าร ไดแก การตรวจหา Methyl hippuric acid ในปสสาวะ
การตรวจเลือดหาระดับไซลีน
1.5 โรคจากแคดเมียม
แคดเมียม (Cd ) เปนโลหะสีเงินปนขาว มันวาวเล็กนอยเจือดวยสีฟาจาง ๆ ออนตัวได
สามารถรับประจุไฟฟาบวกในธรรมชาติ แคดเมียมจะเกิดรวมกับสารแรตะกั่วและสังกะสี ดังนั้นปริมาณของ
แคดเมียมจะพบสูงในเหมืองที่ถลุงสังกะสี เปนผลพลอยไดจากการผลิตสินแรที่มีสังกะสี ตะกั่วและทองแดงให
บริสุทธิ์ โรคที่เกิดจากพิษแคดเมียมเรียกวาโรคพิษแคดเมียม หรือโรคอิไต อิไต แคดเมียมอาจปนเปอนใน
สิ่งแวดลอมไดแกดินและแหลงน้ําสาธารณะ
ลักษณะงานและอาชีพที่เสี่ยงตอการพิษจากแคดเมียมไดแก การทํางานในอุตสาหกรรมผลิตเหล็กกลา
ยานยนตร อุปกรณการเดินเรือ ชิ้นสวนเครื่องบิน อุตสาหกรรมหมึกพิมพ สี และสิ่งทอ งานเหมืองแร เปนตน
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การสัมผัสสารแคดเมียมเขาสูรางกายจากการหายใจ การซึมผานทางผิวหนัง อาการเฉียบพลันไดแก
อาการระคายเคืองผิวหนังและเยื่อบุออน มีอาการคลายกับโรคไขหวัดใหญและโรคไขไอโลหะ พบอาการไอ
แนนหนาอก หายใจไมสะดวก ไข หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามรางกาย หากอาการรุนแรงมากขึ้นอาจพบภาวะปอด
อักเสบและปอดบวมน้ํา การไดรับแคดเมียมเปนระยะเวลานานพบวาแคดเมียมมักทําอันตรายตอไตโดยเฉพาะ
ทอไตสวนตน (proximal tube) ซึ่งจะพบวาจะเกิดขึ้นเมื่อปริมาณแคดเมียมเพิ่มขึ้นถึง 200 ไมโครกรัม ผลที่
ตามมาคือ เซลลทอไต ไมสามารถดูดซึมกลับโปรตีนที่มีน้ําหนักโมเลกุลต่ํา เชน เบตาทูไมโครโกรบูลิน
(β2microglobulin) และทําอันตรายตอปอด
การพิจารณาปญหาการเจ็บปวยที่มีสาเหตุจากแคดเมียมไดแกขอมูลประวัติการทํางาน การไดรับ
สัมผัสกับแคดเมียมในการทํางาน มีอาการและอาการแสดง และผลการทดสอบทางหองปฏิบัติการและการ
ตรวจพิเศษไดแก การตรวจสมรรถภาพการทํางานของปอด พบคาFVC และ FEV1 ลดลง การถายภาพรังสีปอด
การตรวจหาระดับแคดเมียมในน้ําปสสาวะและเลือด
การปองกันไดแก การใหความรูเกี่ยวกับอันตรายจากแคดเมียมแกผูที่ตองสัมผัสกับแคดเมียม มีการ
สวมใสอุปกรณปองกันอันตรายที่เหมาะสม เชนหนากาก การแนะนําใหผูที่ตองทํางานสัมผัสกับสารแคดเมียม
มีสุขอนามัยสวนบุคคลที่ดีเชน การอาบน้ํา ลางมือหลังเสร็จจากการทํางานและกอนการรับประทานอาหาร
และการตรวจสุขภาพระหวางการทํางานเปนระยะ
1.6 โรคจากโครเมียม
โครเมียมไดแก (Cr) สารในกลุมนี้ไดแก โครเมียมchromium trioxide ( Cr03 ) chromic acid
anhydride สีและกลิ่นจะแตกตางกันขึ้นกับสารประกอบเฉพาะโครเมียม (III)
ลักษณะงานและอาชีพทีเ่ สี่ยงตอการเกิดพิษจากโครเมียมไดแก ผูประกอบอาชีพที่ทํางานดานการ
ชุบโลหะ คนงานในโรงงานแกว การทําน้ํามันใหบริสทุ ธิ์ อุตสาหกรรมเหล็กกลาหรือโลหะผสม อุตสาหกรรมสี
อุตสาหกรรมฟอกหนัง และงานเชื่อมโลหะ
การสัมผัสกับโครเมียมและเขาสูรางกายไดจากทางผิวหนั ง ทางเดินหายใจและการดูดซึมในระบบ
ทางเดินอาหาร พิษของโครเมียมขึ้นอยูกับวาเลนซีเปนสําคัญ โดยทั่วไปโครเมียมวาเลนซี 3และ 5 จะมีพิษ
คอนขางมาก โดยเฉพาะสารประกอบของโครเมียมวาเลนซี 5บางชนิดอาจเปนสารกอมะเร็ง การสัมผัสอยาง
เฉียบพลันกับฝุนโครเมียมทําใหเกิดอาการเกิดการอักเสบของผิวหนัง ไอมีเสียงหวีด ปวดศีรษะ น้ําตาไหล เยื่อ
บุตาอักเสบ คันในชองจมูก การสัมผัสโครเมียมเปนระยะเวลานานจะมีอาการ ระคายเคืองทางผิวหนัง และมี
การอักเสบที่ผนังกั้นจมูก และมะเร็งปอด
การพิจารณาปญหาการเจ็บปวยที่มีสาเหตุจากแคดเมียม ไดแกขอมูลประวัติการสัมผัสโครเมียม และ
สารประกอบของโครเมียมมีอาการและพยาธิสภาพที่เขาไดกับโรค การทดสอบทางหองปฏิบัติการและการ
ทดสอบพิเศษไดแก การตรวจระดับโครเมียมในเลือดและในปสสาวะ การทดสอบทางโลหิตวิทยา และการ
ทดสอบการทํางานของตับ และการทดสอบสมรรถภาพปอด

54

การปองกัน ไดแก การหยุดสัมผัสกับสารโครเมียม การตรวจรางกายเปนระยะโดยเฉพาะการเอ็กซเรย
ปอด ควรสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายที่เหมาะสม
1.7 โรคจากแมงกานีส
แมงกานีส(Mn) เปนโลหะที่แข็งมากแตเปราะงาย สีเทาขาวเหลือบแดง แมงกานีสจะมีอยูในธรรมชาติ
โดยจะพบรวมกับแรเหล็ก แมงกานีสมีอยูในน้ํา ผิวดินและน้ําใตดิน โลหะแมงกานีสไดจากการรีดิวซแมงกานีส
ออกไซดจากสินแรธรรมชาติดวยกรรมวิธีตาง ๆ
ลักษณะงานและอาชีพที่เสี่ยงตอการเกิดพิษจากแมงกานีส ไดแก ผูประกอบอาชีพผลิตแบตเตอรี่แหง
อัลลอยด เหล็กกลา การกลึงโลหะ การผลิตสี ไมขีดไฟ สารเคมีกําจัดศัตรูพืช และสารฆาเชื้อโรค (ดางทับทิม)
แมงกานีสเขาสูรางกายจากการหายใจ ทางเดินอาหารและทางผิวหนัง พิษของแมงกานีสสามารถกอใหเกิดไข
ไอโลหะ เกิดการระคายเคืองตอเนื้อเยื่อ ผิวหนังไหม ปวดศีรษะ ลิ้นมีรสโลหะ คลื่นไส ทองเสีย หายใจเหนื่อย
เจ็บหนาอก ปอดอักเสบ พบอาการเรื้อรังทางระบบประสาท ไดแก อาการเซื่องซึม งวงนอน ขาออนแรง ปวด
ศีรษะ การเคลื่อนไหวลําบากคลายโรคพารกินสัน
การพิจารณาปญหาการเจ็บปวยที่มีสาเหตุจากแมงกานีส ไดแกขอมูลประวัติการทํางานที่สัมผัสสาร มี
อาการและพยาธิสภาพที่จําเพาะกับโรคพิษแมงกานีส และการตรวจทางหองปฏิบัติการไดแก การทดสอบทาง
โลหิตวิทยา CBCและการตรวจหนาที่การทํางานของตับ SGOT SGPT และการตรวจสารแมงกานีสในน้ํา
ปสสาวะ
การปองกัน ไดแก การหยุดสัมผัสกับสารแมงกานีส การตรวจรางกายเปนระยะ ควรสวมใสอุปกรณ
ปองกันอันตรายที่เหมาะสมตลอดระยะเวลาการทํางานหรือมีการสัมผัสสาร
1.8 โรคจากสารหนู
สารหนู (As ) เปนโลหะสีเทาเงิน มันวาว คอนขางเปราะ ไมละลายน้ํา เปนผลพลอยไดจากการถลุง
ทองแดง วาเลนซีที่สําคัญคือ 3 และ5 สารหนูที่ใชในวงการอุตสาหกรรมแบงออกเปน 2ประเภท คือ สารหนูอ
นินทรีย และสารหนูอินทรีย
ล ล ลักษณะงานอาชีพที่เสี่ยงตอการเกิดพิษจากสารหนู ไดแกผูประกอบอาชีพอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่
ผลิตอัลลอยด การผลิตสี สียอม อุตสาหกรรมแกว การผลิตสารเคมีกําจัดศัตรูพืช การผลิตน้ํายาถนอมเนื้อไม
การสัมผัสกับสารหนูและรางกายไดทางการหายใจ การดูดซึมที่ผิวหนัง และการรับประทานอาหาร
หรือน้ําที่มีสารหนูปนเปอน สารหนูอนินทรียเมื่อถูกดูดซึมจะอยูในเม็ดเลือดแดงและในกระแสเลือด และจะ
กระจายออกไปจากกระแสเลือดอยางรวดเร็วภายใน 2- 10 ชั่วโมง การกําจัดออกจากรางกายโดยทางปสสาวะ
สารหนูอนินทรียชนิดวาเลนซี 3 จะมีความเปนพิษเฉียบพลันมากกวาชนิดวาเลนซี 5 ความเปนพิษเฉียบพลัน
อาจเกิดไดจากการไดรับสารหนูโดยการหายใจหรือโดยการรับประทานอาหารสารหนูทเี่ ขาไปในปริมาณมาก
อาจทําใหเกิดอาการพิษไดกับอวัยวะของรางกายหลายระบบ ไดแกระบบทางเดินอาหาร พบอาการปวดทอง
อยางรุนแรง คลื่นไส อาเจียน ถายเปนน้ํา ระบบประสาทสวนกลางพบอาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ชักและ
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หมดสติ ระบบทางเดินปสสาวะพบอาการ ปสสาวะออกนอย และการมีไขขาวในปสสาวะ การไดรับพิษใน
ระยะเรื้อรังจะพบความผิดปกติไดในหลายระบบอวัยวะไดแก ระบบผิวหนังพบวาผิวหนังหนาขึ้น ผิวหนัง
เปลี่ยนสีมีสีเขมขึ้นและออนลงเปนจุดทั่วรางกาย จุดมีลักษณะเหมือนจุดจากฝนตก ( raindrop appearance)
ระบบโลหิตพบภาวะเลือดจาง ความดันโลหิตสูง ระบบประสาทมีอาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ชาตามปลาย
มือปลายเทา และเปนสารกอทําใหเกิดมะเร็ง
การพิจารณาปญหาการเจ็บปวยที่มีสาเหตุจากสารหนู และสารประกอบของสารหนูไดแก อาการ
และอาการแสดงจําเพาะของโรค และผลการทดสอบทางหองปฏิบัติการไดแก การทดสอบทางโลหิตวิทยา
CBC และการตรวจหนาที่ตับ SGOT, SGPT การตรวจวัดระดับสารหนูในปสสาวะรวม 24 ขั่วโมง การถายภาพ
รังสีทรวงอกหรือชองทอง และการตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ
การปองกันไดแก การหยุดการสัมผัสกับสารหนู การตรวจสุขภาพเปนระยะโดยเฉพาะการประเมิน
ความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายที่เหมาะสม
1.9 โรคจากปรอท
สารปรอท( Hg )อยูในสถานะเปนของเหลวที่อุณหภูมิปกติ ปรอทและสารประกอบของปรอท แบง
ออกเปน 3 กลุมคือ โลหะปรอทหรือธาตุปรอท (elemental mercury) เกลือปรอทอนินทรีย (inorganic
mercury salts) และสารประกอบปรอทอินทรีย (Organic mercury compounds) ไดแก
methylmercury, ethylmercury, phenylmercury ปรอทสลายตัวเปนสารประกอบอนินทรียไดอยางชา ๆ
สามารถปนเปอนในสิ่งแวดลอมได
ลักษณะงานและอาชีพที่เสี่ยงตอการเกิดพิษจากสารปรอทไดแก การทําเหมืองแร การหลอมแร หรือ
การเผาถานหินเพื่อผลิตกระแสไฟฟา หรือใชในครัวเรือน การถลุงเหล็ก การทําปูนซีเมนตและการผลิต
ฟอสเฟต อุตสาหกรรมผลิตคลอรีนและดาง การทําเยื่อกระดาษ และอุตสาหกรรมเครื่องไฟฟา
การสัมผัสกับสารปรอทและเขาสูรางกายไดทางการหายใจ การดูดซึมผานทางผิวหนัง พิษเฉียบพลัน
ของไอปรอทมีผลตอปอด ทําใหปอดอักเสบ หลอดลมอักเสบ ไอ หอบเหนื่อย แนนหนาอก ออนเพลีย เบื่อ
อาหาร น้ําหนักลด งวงนอน อาหารไมยอย ทองเดิน มีรสโลหะในปากหรือคอ เหงือกบวม มีเสนสีดําที่เหงือก
ความจําเสื่อม นิ้วมือ หนังตา ริมฝปากสั่น พิษแบบเรื้อรัง เกิดไดกับระบบอวัยวะที่สําคัญไดแก ความผิดปกติ
ของระบบภูมิคุมกันของรางกายอาการพิษตอระบบประสาทสวนกลางอยางเรื้อรัง ไดแกอาการสั่น หลงลืม
อารมณเปลี่ยนแปลง และพบอาการพิษตอระบบการทํางานของไต มีภาวะไตวายเรื้อรัง
การพิจารณาปญหาการเจ็บปวยที่มีสาเหตุจากสารหนูไดแก อาการและอาการแสดงของโรค มีประวัติ
การสัมผัสกับสาร ผลการทดสอบทางหองปฏิบัติการ ไดแกการตรวจระดับปรอทในเลือด การตรวจระดับปรอท
ในน้ําปสสาวะ และการตรวจคลื่นไฟฟาสมอง
การปองกัน ไดแก การตรวจสุขภาพเปนระยะโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง การสวมใส
อุปกรณปองกันอันตรายที่เหมาะสมและไดมาตรฐานเมื่อตองสัมผัสกับสาร
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1.10 โรคจากตะกั่ว
ตะกั่ว ( Pb) เปนสารโลหะหนัก มีสีเทาอมเงิน มีน้ําหนักมาก แข็งนุม ตะกั่วที่ใชในอุตสาหกรรมจะมี
สองชนิด ตะกั่วอินทรียและตะกั่วอนินทรีย
ลักษณะงานและอาชีพที่เสี่ยงตอการเกิดพิษจากสารตะกั่วไดแก ผูประกอบอาชีพและงานที่เสี่ยงตอ
การไดรับพิษจากสารตะกั่วไดแก อุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่ อุตสาหกรรมผลิตแกว อุตสาหรรมอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอร กระเบื้องและการทําเซรามิก
ตะกั่วอินทรียจะถูกดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารและระบบหายใจ ตะกั่วจะกระจายตัวอยูในกระแส
เลือด ตับและไต การไดรับตะกั่วอยางตอเนื่องเปนเวลานานสวนใหญจะถูกสะสมที่เนื้อเยื่อกระดูก อาการพิษ
แบบเฉียบพลัน ไดแกคลื่นไส อาเจียน ปวดทองอยางรุนแรงเปนพัก ๆ ความคิดสับสน การทํางานของรางกาย
ไมประสานกัน มีอาการทางสมองไดแกอาการชัก หรือหมดสติ อาการแบบเรื้อรังที่พบไดแก เบื่ออาหาร
คลื่นไสอาเจียน ปวดทองอยางรุนแรง น้ําหนักลด ปวดตามกลามเนื้อและขอตอตาง ๆ ขอมือตก ขอเทาตก ชา
ตามปลายมือปลายเทา พบภาวะเลือดจาง ภาวะไตวายเรื้อรัง อาจพบเสนตะกั่ว (Lead line) คือเสนสีน้ําเงิน
เทาที่เหงือก
การพิจารณาปญหาการเจ็บปวยที่มีสาเหตุจากสารหนูไดแก อาการอาการแสดงที่จําเพาะของโรค
ประวัติการทํางานในอาชีพทีส่ ัมผัสกับสาร ผลการทดสอบทางหองปฏิบัติการไดแก การตรวจวัดระดับตะกั่วใน
เลือด (Blood lead level) การทดสอบทางโลหิตวิทยา CBC การทดสอบ Bun,Cr เพื่อดูการทํางานของไต
และการตรวจการนํากระแสไฟฟาของกลามเนื้อ (Electromyogram)
การปองกันไดแก การตรวจสุขภาพเปนระยะ การใชอุปกรณปองกันอันตรายที่เหมาะสมและได
มาตรฐานขณะปฏิบัติงาน หรือตองมีการสัมผัสกับสาร การลดเวลาการทํางานที่ตองสัมผัสสาร
1.11 คลอรีน
คลอรีน (Cl) เปนกาซที่มีกลิ่นฉุน มีสีเหลืองออกเขียว ละลายไดเล็กนอยในน้ํา ละลายไดดีใน
ดาง
ลักษณะงานและอาชีพทีเสี่ยงตอการเกิดโรคจากคลอรีนไดแก การทําพลาสติก การทําสารกําจัดเชื้อ
คนงานซักรีด การสารกําจัดศัตรูพืช การทําสียอม การฟอก กระดาษขาว การทําสารทําละลายที่มีคลอรีน
ประกอบ
การสัมผัสกับสารคลอรีนและเขาสูรางกายไดทางการหายใจ ไมมีการดูดซึมผานผิวหนัง สารคลอรีน
มีคุณสมบัติละลายน้ําไดเพียงเล็กนอย แตเมื่อสัมผัสกับบริเวณที่มีความชื้นจะทําปฏิกิริยากับความชื้นของ
รางกายกลาย เปนกรดไฮโปคลอรัส (hypochlorous acid) และกรดไฮโดรคลอริกมีฤทธิ์กัดกรอน ซึ่งจะ
ระคายเคืองอยางรุนแรงตอผิวหนัง เยื่อเมือก ตา จมูก คอ ทําใหรางกายขาดออกซิเจน กลามเนื้อกลองเสียงหด
เกร็ง พบอาการคลื่นไส อาเจียน ไอ เจ็บหนาอก หายใจลําบาก และการสัมผัสคลอรีนเปนเวลานานทําใหปอด
ถูกทําลายได

57

การพิจารณาปญหาการเจ็บปวยที่มีสาเหตุจากคลอรีนไดแก อาการและอาการแสดงที่เขาไดกับพยาธิ
สภาพจากการรับสัมผัสสารคลอรีน ขอมูลประวัติการทํางานและอาชีพที่สัมผัสแอมโมเนีย การทดสอบทาง
หองปฏิบัติการ ไดแก การฉายภาพรังสีทรวงอก การทดสอบสมรรถภาพปอด การวิเคราะหกาซในเลือด
การปองกันไดแก การตรวจสุขภาพกอนเขาทํางานและระหวางการทํางานโดยเฉพาะการตรวจระบบ
ทางเดินหายใจ การตรวจสมรรถภาพการทํางานของปอด การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายที่เหมาะสมและ
ไดมาตรฐานขณะปฏิบัติงาน หรือตองมีการสัมผัสกับสาร การลดเวลาการทํางานที่ตองสัมผัสสาร
1.12 โรคจากแอมโมเนีย
แอมโมเนีย( NH3 ) แอมโมเนียเปนกาซไมมีสี เปนดางที่รุนแรง ละลายน้ําไดดี มีกลิ่นฉุน
แอมโมเนียเปนสารตั้งตนของสารประกอบไนโตรเจน
ลักษณะงานและอาชีพที่เสี่ยงตอการเกิดโรคจากแอมโมเนีย ไดแกอุตสาหกรรมการทํากาว การทํา
กระดาษ อุตสาหกรรมฟอกหนัง ตูเย็น การชุบสังกะสี การทําสียอม การสกัดโลหะ การชุบโลหะดวยไฟฟา
การทําน้ํายาทําความสะอาด
การสัมผัสแอมโมเนียและเขาสูรางกายไดทางการหายใจ เปนกาซที่ละลายในน้ําไดใหสารละลาย
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด สารละลายแอมโมเนียระคายเคืองอยางมากตอเยื่อบุเมือก ตา และผิวหนัง พบอาการ
น้ําตาไหล หนังตากระตุก ผิวหนังอาจไหม แอมโมเนียจะทําใหเกิดอาการปวดศีรษะ น้ําลายออกมาก ปวดแสบ
ปวดรอนบริเวณทรวงอก ประสาทดมกลิ่นเสียไป เหงื่อออก คลื่นไส อาเจียน และเจ็บใตกระดูกสันอก การ
สัมผัสเปนเวลานาน อาจทําใหเกิดการระคายเคืองที่ทางเดินหายใจสวนบน
การพิจารณาปญหาการเจ็บปวยที่มีสาเหตุจากแอมโมเนียไดแก อาการและอาการแสดงที่เขาไดกับ
พยาธิสภาพจากสารแอมโมเนีย ประวัติการทํางานและอาชีพที่สัมผัสแอมโมเนีย และการทดสอบทาง
หองปฏิบัติการไดแก การฉายภาพรังสีทรวงอก การตรวจสมรรถภาพปอด
การปองกันไดแก การตรวจสุขภาพกอนเขาทํางานและระหวางการทํางาน โดยเฉพาะระบบผิวหนัง
ตา และระบบทางเดินหายใจ การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายที่เหมาะสมและไดมาตรฐานขณะปฏิบัติงาน
หรือตองมีการสัมผัสกับสาร ผูปฏิบัติงานควรตองดูแลสุขวิทยาสวนบุคคลใหดี ไดแกการลางมือและทําความ
สะอาดรางกายภายหลังเลิกงานและกอนรับประทานอาหาร
1.13 โรคจากซัลเฟอรไดออกไซด
ซัลเฟอรไดออกไซด ( SO2 ) เปนกาซไมมีสี มีกลิ่นฉุน ระคายเคือง สามารถละลายน้ําไดดี เมื่อละลายน้ํา
มีฤทธิ์เปนกรด ไอของสารมีฤทธิ์กัดกรอนอยางรุนแรง เปนสารที่ใชดับไฟได เมื่อผสมกับน้ําหรือไอน้ําในอากาศ
จะเกิดกรดซัลฟุรัส
ลักษณะงานและอาชีพทีเสี่ยงตอการเกิดพิษจากซัลเฟอรไดออกไซด ไดแก อุตสาหกรรมที่ได
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กาซชัลเฟอรไดออกไซดในกระบวนการผลิต โรงงานผลิตเกลือดาง โรงงานถลุงตะกั่ว ปรอท โรงงานทํายางดิบ
การผลิตกรดกํามะถัน ทํากระดาษ การทําไวน การทําโปรตีน การทําแกว การทําสารกําจัดเชื้อ การทําตูเย็น
การทํากรดซัลฟุริก ชางซอมรถยนต
การเขาสูรางกายของกาซสามารถเขาสูรางกายไดโดยการสูดดมกาซ โดยกาซเมื่อเขาสูรางกายจะอยู
ในรูปสารซัลไฟด ไปซัลไฟท และไฮโดรเจน ทําใหเกิดการระคายเคืองตอเนื้อเยื่อ เกิดสภาวะเปนกรดในเลือด
การสัมผัสผิวหนังทําใหเกิดระคายเคืองกัดกรอนผิวหนัง ผิวหนังไหม การสัมผัสตา ทําใหเกิดระคายเคืองตา
อาจกัดกรอนเยื่อบุตาจนทําใหเกิดแผล การมองเห็นผิดปกติได จากการที่กาซละลายน้ําไดดี จะทําใหถูกดูดซึม
ที่ระบบทางเดินหายใจสวนบนทําใหหลอดลมหดตัวและมีการหลั่งน้ําเมือก เกิดการระคายเคืองตอจมูกและคอ
ไอ หายใจลําบาก หลอดลมตีบแคบ ระดับของออกซิเจนในเลือดต่ําจนเกิดการขาดออกซิเจนในเลือด อาจ
เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจได การสัมผัสเปนระยะเวลานานทําใหการดมกลิ่นเสียไป เกิดการทําลาย
เกิดการทําลายหลอดลมและเนื้อเยื่อปอด เกิดอาการหลอดลมอักเสบและปอดอักเสบอยางเรื้อรัง
การพิจารณาปญหาการเจ็บปวยที่มีสาเหตุจากซัลเฟอรไดออกไซด ไดแกอาการและอาการแสดงของ
โรค ประวัติการทํางานในอาชีพที่เสี่ยงตอการสัมผัส การทดสอบทางหองปฏิบัติการ ไดแก การตรวจน้ํา
ปสสาวะดูสภาพการเปนกรดและซัลเฟต การตรวจสมรรถภาพปอด การฉายภาพรังสีทรวงอก
การปองกัน ไดแก การตรวจสุขภาพกอนเขาทํางานและระหวางการทํางานโดยเฉพาะระบบทางเดิน
หายใจ ระบบการทํางานของหัวใจและหลอดเลือด ผิวหนัง ตา การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายที่เหมาะสม
ไดแก หนากากปองกันกาซ สวมแวนครอบตา ถุงมือ ชุดปองกันกรด
1.14 โรคจากคารบอนมอนนอกไฃด
คารบอนมอนนอกไฃด (CO) เปนกาชเกิดจากการเผาไหมที่การระบายอากาศไมเพียงพอ เปนกาซที่ไม
มีสี ไมมีกลิ่น เปนกาซที่ติดไฟแตไมไวตอปฏิกิริยา ไมเปนกาซกัดกรอน ละลายน้ําไดเล็กนอย ละลายไดดีใน
สารทําละลาย และไมมีผลระคายเคือง
ลักษณะงานและอาชีพทีเสี่ยงตอการไดรับพิษจากคารบอนมอนนอกไซดไดแก พนักงานดับเพลิง
พนักงานขับรถ ชางเครื่องยนต พนักงานรักษาความปลอดภัยในอาคารจอดรถ การทํางานในอุตสาหกรรม
หลอมเหล็กกลา เหมืองแร เครื่องจักรกล โรงงานทําเยื่อกระดาษ
คารบอนมอนนอกไซดเขาสูรางกายทางการหายใจเปนหลัก กาซถูกขับออกจากรางกายทางการหายใจ
ในรูปที่ไมเปลี่ยนแปลง และสวนนอยที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปเปนคารบอนมอนนอกไซด
การหายใจเขาสูรางกายกาซสามารถจับไดดีกับฮีโมลโกลบินไดดีแทนออกซิเจน เกิดคารบอกซีฮีโมล
โกลบิน ทําใหออกซิเจนจับกับฮีโมลโกลบินไมได มีผลใหเม็ดเลือดแดงเสียความสามารถในการขนสงออกซิเจน
ไปยังอวัยวะ และเนื้อเยื่อตาง ๆในรางกายเกิดภาวะรางกายขาดออกซิเจนของเนื้อเยื่อ รวมทั้งเนื้อเยื่อของ
เซลลสมองและกลามเนื้อหัวใจ พบอาการปวดศีรษะ คลื่นไส อาเจียน ออนเพลีย งวงซึม สับสน อาการรุนแรง
อาจชักและหมดสติได การสัมผัสตาจําทําใหระคายเคืองตา เยื่อตาอักเสบ อาการแบบเรื้อรัง มีรายงาน
การศึกษาผลกระทบจากการสัมผัสคารบอนมอนนอกไซดต่ํา ๆเปนเวลานานอาจพบวามีผลตอกลามเนื้อหัวใจ
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การพิจารณาปญหาการเจ็บปวยที่มีสาเหตุจากซัลเฟอรไดออกไซดไดแกขอมูลประวัติการทํางานสัมผัส
กับสาร พบอาการปวดศีรษะ มึนงง ออนเพลีย และการตรวจวินิจฉัยแยกโรคอื่นแลว การทดสอบทางหอง
ปฏิบัติการ ไดแกการตรวจวัดระดับคารบอกซีฮิโมลโกลบิน (CO-Hb) ในเลือด
การปองกันไดแก การตรวจสุขภาพกอนเขาทํางานและในระหวางการทํางานโดยเฉพาะระบบหัวใจ
และหลอดเลือด การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลในขณะทํางานไดแก หนากากปองกันกาซ
1.15 โรคจากไฮโดรเจนซัลไฟด
ไฮโดรเจนซัลไฟด ( H2s) เปนกาซ ไมมีสี หรืออาจเปนของเหลวไมมีสีที่อุณหภูมิต่ํา หรือความดันสูง มี
กลิ่นเหม็นรุนแรงเหมือนไขเนา
ลักษณะงานและอาชีพทีเสี่ยงตอการไดรับพิษจากไฮโครเจนซัลไฟด ไดแก ผูที่ทํางานในอุโมงค เหมือง
ชาวประมง ผูที่ทํางานเกี่ยวกับน้ําเนาเสีย คนงานลอกทอ การทํายาง การฟอกหนัง การผลิตเยื่อกระดาษ การ
หลอมโลหะ
กาซไฮโดรเจนซัลไฟดเขาสูรางกายโดยการสูดดมกาซ เมื่อหายใจเขาสูปอดจะถูกดูดซึมอยางรวดเร็ว
การเกิดพิษจะรบกวนการหายใจระดับเซลล กระบวนการหายใจผิดปกติเกิดภาวะพรองออกซิเจน การสัมผัสที่
ระดับความเขมขนสูงอยางเฉียบพลัน ทําใหระบบหายใจลมเหลว หมดสติ การสัมผัสที่รองลงมาทําใหเกิด
อาการปวดศีรษะ วิงเวียน ทรงตัวไมคอยได หัวใจเตนเร็วผิดปกติ คลื่นไส อาเจียน งุนงง การสัมผัสผิวหนัง ตา
ทําใหเกิดการระคายเคือง ตาเจ็บและตาพรา ถาไดรับในระดับความเขมขนสูง จะทําใหเยื่อบุตาเสีย อาจมี
อันตรายตอกระจกตา สวนการไดรับสารที่ความเขมขนต่ําเปนเวลานาน อาจมีผลกระทบตอการมองเห็น และ
การไดรับกลิ่นผิดปกติ
การพิจารณาปญหาการเจ็บปวยที่มีสาเหตุจากโรคจากไฮโดรเจนซัลไฟด ไดแก ขอมูลประวัติการ
ทํางานสัมผัสกับสาร และการตรวจทางหองปฏิบัติการไดแก การตรวจสภาวะเลือดเปนกรด
การปองกันไดแก การตรวจสุขภาพกอนเขาทํางานและในระหวางการทํางาน โดยเฉพาะระบบหัวใจ
และหลอดเลือด การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลในขณะทํางานไดแก หนากากปองกันกาซ
1.16 โรคจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชสามารถจําแนกไดหลายรูปแบบทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการใช ซึ่งปจจุบัน
สามารถจําแนกไดหลายจําพวกไดดังนี้
2.1 จําแนกโดยสภาพการออกฤทธิ์ภายในและภายนอกเซลลพืช มีได 2 ชนิดคือ
2.1.1 สารกําจัดศัตรูพืชประเภทสัมผัสตาย (contact pesticide) หรือ ประเภทที่ไมดูดซึม
(nonsystemic) สารประเภทนี้จะฉาบเคลือบอยูที่ผิวภายนอกของเซลพืช ออกฤทธิ์โดยการสัมผัสกับกลุม
เปาหมาย
2.1.2 สารกําจัดศัตรูพืชประเภทดูดซึม (systemic pesticide) จะออกฤทธิ์โดยการดูดซึมเขาสู
เซลพืช และมีกลไกการออกฤทธิ์ทําลายหลังจากการดูดซึมเขาไปแลว
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2.2 จําแนกโดยอาศัยกลุมเปาหมาย หรือตามชนิดของศัตรูพืช ไดแก สารที่ใชปองกันกําจัดไร
(acarides) สารที่ใชปองกันกําจัดสาหราย (algicides) สารที่ใชปองกันกําจัดเพลี้ย (aphicides) สารที่ใช
ปองกันกําจัดนก (avicides) สารที่ใชปองกันกําจัดแบคทีเรีย (bacteriocides) สารที่ใชปองกันกําจัดเชื้อรา
เชื้อโรคพืช (fungicides) สารที่ใชปองกันกําจัดวัชพืช (herbicides) สารที่ใชปองกันกําจัดแมลง
(insecticides) สารที่ใชปองกันกําจัดหอย (molluscicides) สารที่ใชปองกันกําจัดไสเดือนฝอย
(nematocides) สารที่ใชปองกันกําจัดปลา (piscicides) สารที่ใชปองกันกําจัดหนู (rodenticides) สารที่เปน
กาซใชปองกันกําจัดแมลง เชื้อโรคพืชและหนู (fumigant)
2.3. จําแนกโดยโครงสรางและองคประกอบทางเคมีของสารไดแก
2.3.1. สารกลุมออรกาโนคลอรีน (Organochlorine compounds) สารกลุมนี้จะมีคลอรีนเปน
สวนประกอบที่สําคัญ เปนสารที่สามารถละลายไดดีในไขมัน และละลายในน้ําไดนอย ทําใหสามารถคงทนอยู
ในสิ่งแวดลอมไดนาน เชน ดีดีที สามารถสะสมในดินไดนานถึง 30ป ดีลดริน (Dieldrin) 25ป และลินเดน
(Lindane) 10ป เปนตน ดวยเหตุนี้ สารกลุมนี้จึงทําใหเกิดปญหาพิษตกคางสะสมในพืช สัตวหวงโซอาหาร
(food chain) และสิ่งแวดลอม นอกจากนี้สารเหลานี้ยังสามารถเปลี่ยนเปนสารชนิดใหมที่ยังมีความเปนพิษอยู
(metabolites) สารกลุมนี้มักนํามาใชในการปองกันกําจัดแมลง และศัตรูพืชอื่นๆ มีผลตอระบบประสาทใน
แมลง และสัตวเลือดอุน ไดแก ดีดีที, ไดโคฟอล, เมทอกซีคลอร, อัลดริน,ลินเดน
2.3.2 สารกลุมออรกาโนฟอสเฟต (Organophosphate compound) สารกลุมนี้เปนสารที่มี
ฟอสฟอรัสเปนองคประกอบที่สําคัญ และเปนสารที่ละลายไดดีในน้ํา สลายตัวไดงายในธรรมชาติ จึงมีพิษ
ตกคางนอย มีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดศัตรูพืชไดสูง บางชนิดมีความเปนพิษตอสัตวเลือดอุนนอย บาง
ชนิดก็มีความเปนพิษตอคน และสัตวที่มีกระดูกสันหลัง โดยมีความเปนพิษตอการทํางานของเอนไซมในระบบ
ประสาท คือ โคลีนเอสเตอเรส (Cholinesterase) บางชนิดสามารถถูกดูดซึมอยูในพืชไดนาน เชน พาราไธ
ออน ,Malathion, Trichlorfon, Elthyl Parathion,TEPP
2.3.3 สารกลุมคารบาเมต (Carbamate Compound) เปนเอสเทอรและมีไนโตรเจนเปน
องคประกอบสําคัญ ละลายไดดีสารละลายอินทรีย (Organic solvent) บางชนิดละลายไดดีในน้ํา สวนใหญ
สารกลุมนีใ้ ชในการปองกันกําจัดแมลง เชื้อโรคพืช และหอยตางๆ มีคุณสมบัติคลายกับกลุมออรกาโนฟอสเฟต
คือไมสะสมในสิ่งมีชีวิต และมีผลตอการยับยั้งการทํางานของเอนไซมโคลีนเอสเตอเรส และสามารถดูดซึมอยู
ในพืชไดนาน เชน Carbaryl,Carbofuran,Methomyl, อัลดิคารบ เปนตน
2.3.4 สารกลุมไพรีทรอยด (Synthetic Pyrethroids) เปนสารที่ไดจากธรรมชาติ มีคุณสมบัติ
สลายตัวไดงายเปนสารที่มีพิษตกคางนอยที่สุด มักใชรวมกับสารกําจัดแมลงชนิดอื่นๆ ไดแก Pyrethrins,
Resmethrin, Cypermethrin เปนตน
ลักษณะงานและอาชีพที่เสี่ยงตอการไดรบั พิษจากสารกําจัดศัตรูพืช ไดแก ผูทํางานที่ประกอบอาชีพ
ในอุตสาหกรรมสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เกษตรกร การทําสวน การฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช
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สารกําจัดศัตรูพืชสามารถเขาสูรางกายได 3 ทาง คือ ทางการหายใจ ทางผิวหนัง และทางการ
รับประทาน
- การหายใจ สารเคมีกําจัดแมลงที่เขาสูรางกายทางระบบการหายใจนั้น อาจอยูในรูปฝุนหรือ
สารละลายฝุนที่มีขนาดเล็กจะเขาสูระบบทางเดินหายใจมากกวาฝุนที่มีขนาดใหญสําหรับสารเคมีในรูป
สารละลายนั้น ขึ้นอยูกับวาความสามารถในการระเหยเปนไอของสารเคมีนั้นสูงหรือไม ถาสูงจะเกิดอันตราย
ไดมากขึ้นเชนสารในกลุมออรกาโนฟอสเฟต นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับความสามารถในการละลายเขาสูระบบ
เลือดในรางกายอีกดวย
- ทางผิวหนัง การดูดซึมของสารเคมีผานทางผิวหนังเกิดการฉีดขาด หรือมีบาดแผลอยูจะมีการดูด
สารไดดีกวาผิวหนังปกติ นอกจากนี้ความสามารถในการละลายซึมผานผิวหนังของสารถาสารละลายไดดีใน
ไขมันจะถูกดูดซึมไดดี เชน สารในกลุมคลอริเนตเตตไฮโดรคารบอน ทั้งนี้ถาฝุนของสารมีขนาดเล็กจะถูกดูด
ซึมไดดีเหมือนในรูปสารละลาย สวนสารเคมีที่มีขนาดใหญจะไมถูกดูดซึมผานผิวหนังเลย สําหรับสารในกลุม
ออรกาโนฟอสเฟตจะถูกดูดซึมผานผิวหนังไดดีมากขณะที่อากาศรอนจัด เกษตรกรจึงไมควรถอดเสื้อผาขณะ
ฉีดพนสารเคมีในเวลาเที่ยงหรือเวลาแดดจัดโดยเด็ดขาด
สารออรกาโนฟอสเฟต มีฤทธิ์ขัดขวางการทํางานของระบบประสาทสวนกลาง และระบบประสาท
รอบนอก โดยจะจับกับตัวเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรส ซึ่งมีหนาที่สงสัญญาณประสาทหยุดการทํางาน ผลการจับ
ตัวกับเอ็นไซมทําใหปริมาณของเอ็นไซม ลดลง และมีผลตอกลามเนื้อ ตอมตาง ๆ รวมทั้งกลามเนื้อเรียบซึ่ง
ควบคุมอวัยวะตาง ๆ ในการทํางานมากกวาปกติ เนื่องจากปริมาณเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรสมีไมมากพอที่จะ
หยุดการทํางานพบผิดปกติหลายอยาง ไดแกอาการน้ําตาไหล สายตาพรา แนนหนาอก หายใจลําบาก เวียน
ศีรษะ คลื่นไสอาเจียน ปวดทอง กลามเนื้อออนแรง ตะคริวที่กลามเนื้อ น้ําลายไหลมาก เหงื่อออกมาก ชัก
สารคารบาเมต สารในกลุมนี้มีการออกฤทธิ์คลายคลึงกับสารออรกาโนฟอสเฟต แตความเปนพิษนอย
กวา อาการทีเ่ กิดขึ้นเหมือนกับการไดรับสารออรกาโนฟอสเฟต ยกเวนอาการชัก ไมรูสึกตัวเกิดขึ้นนอย
สารออรกาโนคลอรีน สารกลุมนี้ถูกดูดซึมที่ผิวหนัง เมื่อไดรับมาก ๆจะทําใหระบบประสาทสวนกลาง
ถูกขัดขวาง พบอาการกลามเนื้อออนแรง เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ
สารไพรีทรอยด เปนสารที่มีความไวทางชีวภาพสูง และใชแบบเจือจาง สารกลุมนี้ถูกกําจัดออกจาก
รางกาย ไมถูกสะสมอยูในรางกาย พบอาการชา หายใจเร็วตื้น เจ็บคอ คอแหง แสบจมูก คันตามผิวหนัง
ทองเสีย น้ําลายไหลมาก หนังตากระตุก เดินโซเซ
สารกําจัดวัชพืช เชน สารพาราควอท ที่ออกฤทธิ์เร็วและจะเสื่อมฤทธิ์ทันทีเมื่อตกถึงพื้นดิน สารนี้
ละลายน้ําและแอลกอฮอลไดดี ไมมีสี มีกลิ่นออน ๆ คลายกลิ่นแอมโมเนีย สารนี้มีพิษตอผิวหนัง และเยื่อเมือก
พบอาการผิวหนังแหงแตก ผื่นแดง เปนแผล เล็บซีดขาว เล็บเปราะ พบอาการไอ เลือดกําเดาไหล เจ็บคอ หาก
รับประทานเขาไปทําใหเกิดพังผืดที่ปอด การหายใจลมเหลว
สารเคมีกําจัดหนู เชน ซิงคฟอสไฟต มีความเปนพิษมาก เมื่อถูกน้ําและกรดในกระเพาะอาหาร
เกิดปฏิกิริยาไดกาซพิษฟอสฟน ทําลายเซลลกระเพาะอาหาร ตับ ไต การดูดซึมเขาสูรางกายทําใหมีน้ําคั่งใน
ปอด ปวดศีรษะ หายใจขัด ความดันโลหิตสูง อาจทําใหเสียชีวิตภายในระยะเวลา 2-3 ชั่วโมง
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สารไธโอคารบาเมต เปนสารกลุมรักษาโรคพืช ลักษณะอาการเกิดขึ้นมีลักษณะเหมือนไพรีทรอยด
ทางเดินหายใจพบอาการ คอแหง แสบจมูก ไอ เคืองตา ตาแดง คันผิวหนัง มีจุดขาวที่ผิวหนัง ผื่นแดง
การพิจารณาปญหาการเจ็บปวยที่มีสาเหตุจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ไดแก ขอมูลประวัติการสัมผัส
โดยทํางานที่ใชสารกําจัดศัตรูพืช การทดสอบทางหองปฏิบัติการ ไดแก การตรวจระดับเอ็นไซมโคลีนเอสเตอ
เรสในเลือด การตรวจหนาที่การทํางานของตับ ไต การตรวจทางโลหิตวิทยา การฉายภาพรังสีปอด การตรวจ
คลื่นไฟฟาสมอง
การปองกันไดแก การตรวจสุขภาพเปนระยะ การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่
เหมาะสมขณะฉีดพนสาร
2. กลุมโรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุทางกายภาพ
2.1 โรคประสาทหูเสื่อมจากการทํางาน
เสียง ( Sound or Noise) คือพลังงานที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของโมเลกุลของตัวกลาง ที่เสียง
เคลื่อนที่ผาน เปนเหตุใหเกิดการอัดและขยายตัวของอากาศสลับกันไป มีผลทําใหความดันบรรยากาศ
เปลี่ยนเปนสูงต่ําสลับกันเปนคลื่น เชนเดียวกับการอัดขยายของอากาศ คลื่นที่เกิดขึ้นนี้เรียกวา คลื่นเสียง
การทํางานหรือการประกอบอาชีพอาจมีผลทําใหเกิดการสูญเสียการไดยินได โดยมักมีความผิดปกติของหูทั้ง 2
ขาง มากกวาขางเดียว ประเภทของการสูญเสียอาจเปนการสูญเสียของการนําเสียง (Conductive ) หรือ
ประสาทการไดยิน ( sensorineural) หรือแบบผสม (mixed ) เลยก็ได สําหรับการสูญเสียการไดยินแบบ
การนําเสียง (Conductive) หมายถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นที่หูชั้นนอก หรือหูชั้นกลาง ซึ่งเปนการสงผานของ
เสียงกอนที่จะไปถึงหูชั้นใน
ในลักษณะของการทํางานโดยทั่วไป การสูญเสียการไดยินสามารถที่จะเกิดไดหลายสาเหตุ เชนจาก
การเกิดการบาดเจ็บที่ศีรษะ การเกิดแผลไฟไหมบริเวณหู การสัมผัสกับสารเคมีที่มีพิษตอหู แตสวนใหญ
สาเหตุของการสูญเสียการไดยินจากการทํางานที่พบบอยที่สุดคือ การสูญเสียการไดยินแบบ sensory
hearing loss โดยเกิดจากการไดรับสัมผัสกับเสียงดังที่เกิดจากสภาพแวดลอมการทํางานเปนระยะเวลานาน
ติดตอกัน ( Noise – induced hearing loss, NIHL )
ลักษณะงานและอาชีพที่เสี่ยงตอการเกิดโรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง ไดแก งานอุตสาหกรรมโลหะ
งานตัดไม เลื่อยไม อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมยางและพลาสติก อาชีพขับรถรับจาง เปนตน
ผูที่มีภาวะหูเสื่อมจากเสียงดังจะรูสึกวาการไดยินของตนเองลดลง หรือมีปญหาในการไดยิน อาการ
ที่พบบอยทีส่ ุดคือ ฟงคนอื่นพูดไมชัด หรือไมเขาใจเมื่อมีคนมาพูด โดยเฉพาะอยางยิ่งจะไดยินลําบากมากขึ้นถา
ในบริเวณนั้นมีเสียงดังดวย เพราะเสียงดังที่ดังรบกวนมักจะเปนเสียงความถี่ต่ําทําใหมาบดบัง หรือรบกวนการ
ไดยินคลื่นเสียงความถี่ต่ําจากคําพูด ซึ่งผูปวยมักจะไดยินกวาเสียงความถี่สูง(ที่มีการสูญเสียการไดยินไปแลว)
และดวยสาเหตุที่ผูปวยมีความผิดปกติที่การไดรับเสียงความถี่สูง ดังนั้นผูปวยมักจะไดยินคําพูดผิดปกติไป
เมื่อเปนคําที่มีเสียงสูงหรือผูพูดมีโทนเสียงสูงเชน ผูหญิงหรือเด็ก เปนตน
นอกจากจะมีปญหาเรื่องการไดยินแลว ผูที่มีภาวะสูญเสียการไดยินมักมีอาการไดยินเสียงดังในหูเชน
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เสียงหึ่งๆ หรือเสียงกระดิ่ง ความผิดปกติดังกลาวอาจจะเปนพักๆ หรือเปนตลอดเวลา และอาการจะเปน
มากขี้นเวลาสัมผัสกับเสียงดังมาก ๆ นอกจากนี้อาการไดยินเสียงดังผิดปกติในหูจะนี้จะรูทําใหรูสึกรําคาญ
ดังนั้นผูปวยมักจะบนเรื่องการนอนไมคอยหลับหรือไมมีสมาธิในการทํางานในหองที่เงียบ
เมื่อทําการทดสอบดวยสอมเสียง จะพบวาการไดยินแบบการนําเสียงทางอากาศดีกวาการนําเสียงโดย
กระดูก ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง มักพบความผิดปกติจากการตรวจการไดยินที่
ชวงความถี่สูง โดยความผิดปกติของระดับการไดยินการจะลดลงมากที่สุดที่ชวงความถี่ 4000 Hz. ในกรณีที่
ผูปวยยังคงสัมผัสกับเสียงดังตอไป การสูญเสียการไดยินจะเปนมากขึ้นและขยายมาเปนการสูญเสียการไดยิน
ทีช่ วงความถี่ต่ําที่เปนชวงของคําพูดหรือสื่อภาษาตาง ๆ (500- 2000 Hz) ทําใหผูปวยมีปญหาในการติดตอ
สื่อสาร
การวินิจฉัยโรค ไดแกขอมูลประวัติการทํางาน และระยะเวลาการทํางานที่สัมผัสกับเสียงดัง อาการ
และอาการแสดงของสูญเสียการไดยิน ผลการตรวจการไดยิน (Audiogram) และการทดสอบทางหอง
ปฏิบัติการไดแก การตรวจการไดยินดวยเครื่อง Audiometer
2.2 โรคจากความรอน
เปนภาวะผิดปกติในการตอบสนองของรางกายตอการสัมผัสความรอนทีส่ ูงกวาปกติ และรางกายไม
สามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูในระดับปกติได
ลักษณะงานและอาชีพที่เสี่ยงตอการไดรับอันตรายจากความรอนไดแก การทํางานในอุตสาหกรรมที่มี
ความรอนสูงดังในงานเหลานี้ การถลุงเหล็ก การหลอมโลหะ การทําแกว การทํากระเบื้องเคลือบ พนักงาน
ดับเพลิง งานกอสราง เกษตรกรรม งานรีดผา การทําเหมืองเปด การสํารวจแร น้ํามัน หองครัว หองซักฟอก
ในภาวะที่รางกายมีอุณหภูมิสูงขึ้น จะทําใหระบบการทํางานของศูนยควบคุมอุณหภูมิของรางกาย
ทํางานผิดปกติ ระบบการถายเทความรอนออกจากรางกายไมไดผล อุณหภูมิในรางกายสูงขึ้น ซึ่งทําใหใหเกิด
ความผิดปกติไดหลายระดับไดแก ตะคริวจากความรอน ( Heat cramp) เกิดจากรางกายขาดธาตุขาดโซเดียม
ทําใหเกิดอาการเกร็งและหดตัวของกลามเนื้อสวนตาง ๆของรางกายอยางรุนแรง อาการเหนื่อยลาจากความ
รอน ( Heat exhaustion ) เกิดจากรางกายขาดนาและเกลือแร ทําใหเกิดอาการเหงื่อออกมาก ออนเพลีย
ชีพจรเตนเร็ว ปวดศีรษะ วิงเวียน การเปนลมจากความรอน ( Heat stroke) เกิดขึ้นจากศูนยควบคุม
อุณหภูมิรางกายในสมองสูญเสียการทํางานเนื่องจากถูกความรอนทําลาย จะพบอาการทางสมองและระบบ
ประสาทไดแก ไขสูง ซึม ออนเพลีย ปวดศีรษะ อาเจียน สับสน ชัก และหมดสติได
การพิจารณาปญหาการเจ็บปวยที่มีสาเหตุจากความรอน ไดแกขอมูลประวัติการสัมผัสกับความรอน
สูง อาการและอาการแสดงจําเพาะกับโรคและการทดสอบทางหองปฏิบัติการไดแก การทดสอบทางโลหิต
วิทยา การทดสอบทางเคมีคลินิก การทดสอบหนาที่การทํางานของตับ
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2.3 โรคจากความเย็น
อุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากความเย็นเกิดเนื่องจากการทํางานที่ตองอยูในสิ่งแวดลอมที่มีอุณหภูมิต่ํา
กวาปกติซึ่งอาจทําใหอุณหภูมิรางกายลดลง (Hypothermia) ไดรับอันตรายได
ลักษณะงานและอาขีพที่เสี่ยงไดแก ผูประกอบอาชีพที่ตองสัมผัสหรือเกี่ยวของกับความเย็นตลอดเวลา
เชนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการถนอมอาหาร ทําน้ําแข็ง การประมง การทํางานในหองเก็บรักษาความเย็น
อุตสาหกรรมน้ําแข็งแหง
การสัมผัสกับความเย็นเปนระยะเวลานานอาจทําใหเนื้อเยื่อตามสวนตาง ๆของรางกายไดรับ
บาดเจ็บ เนื่องจากในสภาวะที่รางกายตองปฏิบัติงานในที่มีความเย็น รางกายจะมีการถายเทความรอนออก
จากรางกายไปสูสิ่งแวดลอมดวยกระบวนการตาง ๆ ไดแก การนํา การพา การแผรังสีความรอน และการ
ระเหยของเหงื่อ เมื่อรางกายสูญเสียความรอน จึงตองมีการปรับตัวเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิของรางกายโดย
เสนเลือดจะหดตัวเพื่อรักษาความรอนเอาไว รางกายจะสั่นเพื่อเพิ่มอุณหภูมิในรางกาย แตหากมีการสัมผัส
ความเย็นที่ตอเนื่องกลไกในการปรับตัวเพื่อตอบสนองกับภาวะอากาศเย็นเสียไป อุณหภูมิของรางกายจะลด
ต่ําลง ระบบไหลเวียนเลือดเสียไป เนื้อเยื่อของรางกายไดรับอันตรายเกิดจนขาดออกซิเจนได ความเย็นยังมีผล
ใหประสิทธิภาพการทํางานลดลง และเพิ่มอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ทําใหการทํางานที่ตองใชทักษะความคิดที่
ซับซอนดอยลง
การบาดเจ็บจากความเย็นมีหลายลักษณะไดแก การบาดเจ็บทีอ่ ุณหภูมิของรางกายต่ํามาก มักเกิดกับ
ผูที่สัมผัสกับความเย็นเปนระยะเวลานาน รางกายสูญเสียความรอน กลไกของระบบไหลเวียนโลหิตสูญเสียการ
ทํางาน พบอาการออนเพลีย เซื่องซึม ผิวหนังเย็น ซีด หัวใจเตนผิดปกติ ความดันเลือดต่ํา การบาดเจ็บอีก
ลักษณะหนึ่งไดแกการบาดเจ็บตอรางกายเฉพาะที่ ไดแกอาการบาดเจ็บแบบชิลเบลนส (chilblaine or
pernio) พบอาการปนเขียวหรือแดงบริเวณแขนและขาที่มีการสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นและชื้นเปนเวลานาน
เนื่องจากการหดตัวของหลอดเลือด ในระยะเรื้อรังพบวาผิวหนังอักเสบบวมแดงเปนรอยนูน แผลลึก เมื่อหาย
แลวจะเปนแผลเปน การบาดเจ็บอีกชนิดหนึ่งไดแก การบาดเจ็บที่เกิดจากการสัมผัสความเย็นต่ํากวาจุดเยือก
แข็ง ไดแก “ฟรอสทไบท” มีอาการและอาการแสดงโดยเนื้อเยื่อที่ถูกความเย็นจน แข็งตัวจะทําใหผิวหนังมีสี
ขาว หรือสีเหลือง พบอาการ ผิวหนังเขียวเปนจ้ําๆ บวม แดง และปวดแสบปวดรอน มีการหลุดลอกของ
ผิวหนัง บางรายอาจมีการขาดเลือดอยางรุนแรงทําใหเนื้อเยื่อตาย เนาเปอย
การพิจารณาปญหาการเจ็บปวยที่มีสาเหตุจากความเย็นไดแก ขอมูลประวัติการสัมผัสกับความเย็น
อาการและอาการแสดงที่จําเพาะ ผลการทดสอบทางหองปฏิบัติการไดแก การทดสอบทางโลหิตวิทยา การ
ทดสอบทางเคมีคลินิก การทดสอบการทํางานของไต
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3. กลุมโรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุทางชีวภาพ
3.1 วัณโรคปอด
ลักษณะที่สําคัญคือ โรคติดเชื้อแบคทีเรีย มัยโคแบคทีเรียม ทูเบอรคูโลซิส (Mycobacterium
tuberculosis) โดยมักทําใหเกิดโรคความผิดปกติที่ปอด
ลักษณะงานและอาชีพที่เสี่ยงตอการเกิดโรค ไดแก ผูที่ทํางานในสถานประกอบกิจการที่อยูอยาง
แออัดเชน บานพักคนงาน เรือนจํา หรือกลุมบุคลากรดานการแพทยที่มีหนาที่ในการดูแลผูปวยเชน แพทย
พยาบาล พนักงานชวยเหลือผูปวย คนงานที่ทํางานในสถานประกอบกิจการโม บด ยอยหิน
การเกิดโรคติดตอนี้เขาสูรางกายเกิดจากการสูดหายใจเอาละอองเสมหะจากลําคอและปอดที่เกิดจาก
การไอหรือจามของผูที่กําลังเปนโรค หรือจากการสัมผัสอากาศที่มีฝุนละอองที่ปนเปอนเชื้อโรค โดยเชื้อโรคมี
ระยะเปนเวลานานเปนปหรือสิบป เมื่อรายกายออนแอลงเชื้อโรคที่หลบอยูในรางกายจะแสดงอาการของโรค
ออกมา จะพบอาการไขต่ํา ๆ เบื่ออาหาร น้ําหนักตัวลด ไอเรื้อรัง บางครั้งมีเสมหะมีเลือดปน เหงื่อออกตอน
กลางคืน ตอมาเมื่อมีอาการรุนแรงมากขึ้นอาจมีอาการเจ็บหนาอกและเหนื่อยหอบ หากเปนมากจะมีน้ําในชอง
เยื่อหุมปอด
การวินิจฉัยโรค ประวัติการทํางานที่สัมผัสใกลชิดกับผูปวย การทดสอบทูเบอรคูลิน ( Tuberculin
test) ที่ผิวหนังไดผลบวก การเก็บเสมหะตรวจทางหองปฏิบัติการตรวจเชื้อ Mycobacterium tuberculosis
การฉายภาพรังสีทรวงอก
การปองกัน ไดแกการหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผูที่ติดเชื้อ การตรวจสุขภาพเปนระยะ การสวมใส
หนากากปองกันการหายใจเอาเชื้อเขาไปในรางกาย
3.2 โรคแอนแทรกซ
สาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส แอนทราซิส (Bacillus anthracis) แกรมบวก รูปรางเปนแทง
สีเหลี่ยมหัวทายตัด สามารถแยกเชื้อนี้ไดจากเลือด เนื้อเยื่อ อวัยวะ และสิ่งขับถายของสัตวที่เปนโรค เชื้อนี้เมื่อ
อยูในรางกายจะมีแคปซูลหอหุม แตเมื่อสัมผัสกับอากาศภายนอกจะสรางสปอร ทําใหมีความทนทานตอ
สิ่งแวดลอม สามารถอยูในดินไดนานเปนสิบๆ ป โรคนี้เปนโรคที่เกิดจากการติดตอโดยการสัมผัสกับอวัยวะของ
สัตวปวยที่พบเชื้อโรคดังกลาว ไดแก โค กระบือ มา แพะ แกะ และสัตวปา เชน ชาง แรด อูฐ กวาง เลียงผา
เนื่องจากเชื้อโรคทนตอสภาพแวดลอม การสัมผัสหนังสัตวหรือขนสัตวที่ตากแหง หรือผานขั้นตอนการผลิตใน
โรงงานแลว ก็ยังอาจพบสปอรอยูที่ผลิตภัณฑเหลานี้ไดนานหลายป
ลักษณะงานและอาชีพที่เสี่ยงตอการเกิดโรคไดแก ผูที่ทํางานในในอุตสาหกรรม ขนสัตว หนังสัตว
เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว เจาหนาที่ทางหองปฏิบัติการเกี่ยวกับสัตวปา
สาเหตุของโรคเกิดจากการติดเชื้อผิวหนังที่เปนแผล ทางระบบการหายใจ และระบบทางเดินอาหาร
การติดเชื้อทางผิวหนังมักจะพบประวัตชิ ําแหละเนื้อวัว หรือควายที่ตายเองโดยไมทราบสาเหตุ ตอมาประมาณ
2-3 วันจะมีตุมแดงขึ้นตรงที่สัมผัส เชน มือหรือนิ้วมือ ตุมจะคันแตไมเจ็บ และในเวลา 12-48 ชั่วโมงตอมา จะ
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พองเปนตุมน้ําใส และกลายเปนตุมหนอง ตรงกลางจะแตกและแผลจะลึกกลมเหมือนเบาขนมครกมีขอบนูนชัด
แผลจะกลายเปนสีน้ําตาล ตอมาจะกลายเปนสีดําเหมือนถูกบุหรี่จี้ขอบแข็ง พบอาการไขปวดหัว และ
ออนเพลีย การติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ ผูปวยจะมีอาการไขสูง หายใจขัด กระสับกระสาย เจ็บคอ
หายใจลําบาก อาจเสียชีวิตไดจากระบบหายใจลมเหลว การติดเชื้อที่ระบบทางเดินอาหาร จากการ
รับประทานเนื้อหรือเครื่องในสัตวปวยที่ตายดวยโรคนี้แลวไมปรุงใหสุกเพียงพอ พบอาการปวดทอง คลื่นไส
อาเจียน คลายอาการของภาวะอาหารเปนพิษ
การวินิจฉัยโรค ประวัติหรือประวัติการสัมผัสกับอวัยวะของสัตวหรือผลิตภัณฑจากสัตวที่ปวยเปนโรค
อาการและอาการแสดง โดยเฉพาะรอยโรคที่ผิวหนัง การตรวจสอบทางหองปฏิบัติการยืนยันเชื้อ Bacillus
anthracis
การปองกันไดแก การใหความรูที่ถูกตองกับผูประกอบอาชีพที่ตองปฏิบัติงานเสี่ยงตอการติดเชื้อ การ
ปองกันโรคในสัตวโดยการฉีดวัคซีน การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่ไดมาตรฐาน เชน หนากาก
ถุงมือ
3.3 โรคเลปโตสไปโรสิส
โรคเล็ปโตสไปโรซิส เกิดจากสาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรียรูปเกลียว ที่มีชื่อวา เล็บโตสไปราอินเทอ
โรแกนส (Leptospira interrogans) เชื้อโรคที่มีหนูเปนแหลงรังโรคที่สําคัญ เชื้อโรคมีมากกวา 200 ซีโรวาร
(serovars) สัตวอื่นที่เปนพาหะนําโรค ไดแก สุกร โค กระบือ สุนัข โดยเชื้อนี้สามารถมีชีวิตไดนานหลายเดือน
หลังจากถูกขับออกทางปสสาวะจากสัตวที่มีเชื้อดังกลาว
ลักษณะงานและอาชีพที่เสี่ยงตอการเกิดโรค ไดแก ผูทปี่ ระกอบอาชีพที่มีโอกาสสัมผัสกับสัตวที่ติดเชื้อ
หรือน้ําที่ปนเปอนเชื้อ ซึ่งขับออกทางรางกายหนูหรือผูที่มีอาชีพเกษตรกร ผูเลี้ยงสัตว ชาวนา คนงานโรงฆา
สัตว สัตวแพทย การสันทนาการและกีฬาทางน้ํา เชน การวายน้ํา สกีน้ํา ไตรกีฬา
โรคนี้เปนโรคติดตอจากสัตวสูคน โดยสัตวที่เปนโรคนี้จะขับถายเชื้อโรคออกมากับปสสาวะ เชื้อจะ
อาศัยอยูในดินที่ชื้นแฉะ หรือมีน้ําขัง โดยเชื้อจะเขาสูรางกายทางผิวหนังที่มีแผลหรือรอยขีดขวน หรือผิวหนังที่
เปอย เยื่อบุตาง ๆ การหายใจเอาไอละอองของปสสาวะ หรือ ของเหลวที่ปนเปอนเชื้อเขาไป อาการที่สําคัญมี
2 ระยะ ไดแก
ระยะแรก (leptospiremic phase) เปนระยะ 4-7 วันแรกของการดําเนินโรค ระยะนี้มีอาการ ไขสูง
หนาวสั่น ปวดศีรษะ คลื่นไส อาเจียน และปวดเมื่อยกลามเนื้อ ซึ่งในโรคเล็ปโตสไปโรซิสจะมีลักษณะเฉพาะคือ
ปวดบริเวณนอง หลัง และหนาทอง อาการอื่นๆที่อาจพบได ไดแก เจ็บคอ ไอ เจ็บหนาอก ผื่นแดง ตอม
น้ําเหลืองโต ตับมามโต
ระยะที่สอง (Immune phase) ระยะนี้เปนผลมาจากปฏิกิริยาทางภูมิคุมกันของรางกาย อาการและ
อาการแสดงมีความจําเพาะ ไดแกอาการไขประมาณ 1สัปดาหและชวงไขลงและกลับมีไขขึ้น พบอาการปวด
ศีรษะ ไขต่ํา ๆ จะมีอาการและอาการแสดงของภาวะเยื่อหุมสมองอักเสบ พบภาวะแทรกซอนอื่น เชน ตัว
เหลือง ตาเหลือง หรืออาการทางสมองและระบบประสาท
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การวินิจฉัยโรค ประวัติหรือประวัติการสัมผัสกับโรคปศุสัตว ประวัติการย่ําน้ํา แซน้ําเปนเวลานาน
การตรวจรางกายและอาการและอาการแสดง และการตรวจทางหองปฏิบัติการไดแก การทดสอบทางโลหิต
วิทยา การเพาะเชื้อ Leptospira จากสิ่งสงตรวจ การทดสอบทางซีโรโลยี (Serology)
การปองกันไดแก การหลีกเลี่ยงการเดินหรือแชน้ําที่ทวมขัง การฉีดวัคซีนใหกับสัตวเลี้ยง การสวมใส
อุปกรณปองกันอันตรายที่เหมาะสม เชน ถุงมือยาง รองเทาบูทเพื่อปองกันอันตรายจากการติดเชื้อ หลีกเลี่ยง
การสัมผัสกับเลือดและสารคัดหลั่งของผูที่ติดเชื้อ
4. กลุม โรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทํางาน
4.1 โรคซิลิโคสิส
โรคปอดจากฝุนหิน หรือซิลิโคสิส เปนโรคปอดจากการทํางานที่มีสาเหตุจากการสูดหายใจเอาฝุน
ซิลิกอนไดออกไซดหรือเรียกวาผลึกซิลิกา ซึ่งสวนมากจะพบไดในหินทรายเขาไปในรางกาย
ลักษณะงานและอาชีพที่เสี่ยงตอการเกิดโรค ไดแกผูประกอบอาชีพที่ทํางานในอุตสาหกรรมเหมืองแร
งานที่เกี่ยวของกับการตัดหิน สกัดหิน โรงงานโมบดยอยหิน อุตสาหกรรมทําแกว เซรามิก ครก อุตสาหกรรม
ทําอิฐ กระเบื้องทนไฟ วัตถุทนความรอน เครื่องสุขภัณฑ เปนตน
ผลึกที่เปนสาเหตุของโรคซิลิโคสิสมี 3 ชนิดคือ ควอทซ (Quarts) คริสโตแบไลท ( Cristobalite )
และทริไดไมท (Tridimite) ฝุนจากผลึกที่มีซิลิกอนไดออกไซดเปนสวนประกอบ จะสามารถเขาสูปอดและ
สะสมอยูในถุงลมปอดได โดยฝุนที่เขาไปในรางกายจะถูกเม็ดเลือดขาวในปอดจับกิน ทําใหเกิดปฏิกิริยาตอเนื้อ
ปอด เกิดพังผืดที่เนื้อปอด ภายในระยะเวลา2-3 เดือนจากการสัมผัสฝุน อาจพบอาการแบบเฉียบพลันไดโดยมี
อาการหอบเหนื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ มีไข ออนเพลีย น้ําหนักลด ทั้งนี้มักพบความผิดปกติที่ปอดทีต่ อเนื่องมาก
ขึ้นหากขาดการปองกันการสัมผัสฝุนที่เหมาะสม โดยฝุนที่สะสมในปอดจะทําใหเนื้อปอดเสียหายเปนวงกวาง
จนทําใหปอดไมสามารถทํางานไดตามปกติ
สามารถพบอาการแบบเรงไดโดยเปนอาการผิดปกติแบบเรื้อรัง เกิดไดจากการสัมผัสฝุนเปนระยะ
เวลา 5- 15 ป ขึ้นไป พบอาการระบบทางเดินหายใจที่ผิดปกติไดแก อาการเหนื่อยงายเวลาออกแรง ไอแหงๆ
แบบเรื้อรัง บางครั้งมีไอเปนเลือด รางกายทั่วไปไมมีการเปลี่ยนแปลงมาก โดยเฉพาะในรายที่เปนวัณโรคปอด
แทรกซอนอยูดวย จะทําใหมีอาการ เปนไข ออนเพลีย เบื่ออาหาร หอบเหนื่อย น้ําหนักตัวลด สามารถตรวจ
พบเชื้อวัณโรคในเสมหะผูที่ปวยที่เปนวัณโรคปอดรวมกับซิลิโคสิส
การพิจารณาปญหาการเจ็บปวยที่มีสาเหตุจากการสัมผัสฝุนหิน ไดแกขอมูลประวัติการทํางานของ
ผูปวยที่เกี่ยวของกับการไดรับฝุนซิลิกา มีอาการและอาการแสดงพยาธิสภาพในปอด ระบบทางเดินหายใจ
การสรุปการวินิจฉัยจากภาพถายรังสีทรวงอกตามมาตรฐานของILO International Classification of
Radiograph of Pneumoconiosis 1980 ทีเ่ ขาไดกับโรค
การปองกันไดแก การตรวจรางกายเปนระยะ การฉายภาพรังสีทรวงอก การใหความรูแกผูที่ทํางาน
เกี่ยวกับอันตรายและโรคที่เกิดขึ้นไดจากฝุนหิน หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่เพราะเปนปจจัยที่สนับสนุนใหอาการ
ของโรครุนแรงยิ่งขึ้น สวมใสอุปกรณปองกันอันตรายที่เหมาะสมไดมาตรฐานไดแกหนากากกันฝุน
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4.2 โรคแอสเบสโตลิส
หมายถึงโรคปอดอักเสบเรื้อรังและเปนพังพืดที่เนื้อปอด จากการรับสัมผัสเอาฝุนแรใยหินไปสะสมอยู
ในปอดเปนระยะเวลานาน จนเกิดพยาธิสภาพที่เยื่อหุมปอด โดยมักจะเกิดขึ้นกับผูที่ไดรับฝุนแรใยหินใน
ระยะเวลาไมนอยกวา 7- 10 ป ขึ้นไป
แอสเบสตอส (Asbestos) หรือ แรใยหิน หมายถึง เสนใยแรซิลิเกต ซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติ แบง
ออกเปน 2 กลุมใหญ ตามโครงการสรางทางเคมี คือ
1. กลุมเซอรเพนไทน ( Serpentile) มีลักษณะสั้น ยืดหยุน โคงงอ มีเพียงชนิดเดียวคือ ไครโซไทล
( Chrysotile)เปนเสนใยสีขาว( White asbestos) มีคุณสมบัติที่สําคัญคือ เสนใยละเอียด ยืดหยุนได
ทนตอกรดดาง และความรอน
2. กลุมแอมฟโบล(Amphiboles) เปนเสนใยที่มีลักษณะเหยียดตรงคลายเข็ม โดยทั่วไปจะเปราะ และ
หักไดงายสามารถแยกเสนใยออกตามยาวไดงายกวา ไครโซไทล แบงออกเปน 5 ชนิด คือ
2.1 ครอซิโดไลท (Crocidolite หรือ Blue asbestos) เปนเสนใยสีน้ําเงิน มีคุณสมบัติทนตอกรด มี
ความเหนียวแนนและทนทานสูง ปนทอเปนผืนไดยาก ทนตอความรอนไดนอย
2.2 อะโมไซท (Amosite หรือ Brown asbestos) เปนเสนใยสีน้ําตาลที่ยาวที่สุดในหมูแรใยหิน
สามารถทนความรอนไดสูง ปนทอไดยาก ยืดหยุนไดนอยกวา ไครโซไทล และ ครอซิโด-ไลท
2.3 แอนโธฟลไลท ( Anthophyllite) เปนเสนใยสั้นๆ มีสีแตกตางกันตั้งแตสีขาว สีเทา สีเหลืองออน
หรือเขียว มีคุณสมบัติ ทนตอกรดดางไดดีกวาแรชนิดอื่น แตเปราะ หักงาย และยืดหยุนไดนอยปนทอไดยาก
2.4 ทรีโมไลท (Tremolite) เปนเสนใยสีขาว มีคุณสมบัติยืดหยุนไดนอย ทนตอกรดและความรอน
ปนทอไดยาก สามารถนํามาใชประโยชนไดนอย
2.5 แอคทิโนไลท ( Actinolite) เปนเสนใยสีขาว ยาวแข็ง ยืดหยุนไดยาก และปนทอไดยาก
ลักษณะงานและอาชีพที่เสี่ยงตอการเกิดโรค ไดแกผูที่ทํางานสัมผัสกับฝุนหินในงานตอไปนี้
อุตสาหกรรมผาเบรกรถยนต อุตสาหกรรมผาคลัชรถยนต อุตสาหกรรมกระเบื้องมุงหลังคา ทอซีเมนต การ
รื้อถอนอาคาร สิ่งกอสราง
ฝุนแรใยหินที่อยูฟุงกระจายในสิ่งแวดลอมสามารถเขาสูรางกายได 3 ทาง คือ ทางการหายใจ ทางการ
รับประทาน ทางผิวหนัง เมื่อรางกายไดสัมผัสฝุนแรใยหิน เสนใยแรใยหินมีความแหลมคมทําใหแทงไช
ผิวหนัง เกิดอาการระคายเคือง เกิดตุมและบาดแผลที่ผิวหนัง ( Asbestos corns ) เมื่อสูดหายใจเอาฝุนแรใย
หิน รางกายจะมีกลไกในการปองกันอันตรายจากสิ่งแปลกปลอมตาง ๆเพื่อใหพนอันตราย มีปฏิกริยาอักเสบ
เกิดขึ้นที่บริเวณหลอดลมฝอยสวนปลาย มีแมโครเฟจ (alveolar macrophage) เขามาจับกินอนุภาคเสนใย
แรใยหิน โดยขบวนการยอยสลายเซล (phagocytosis) และเกิดการอักเสบเรียกวา macrophagic alveolitis
มีการกระตุนเซลล ไฟโบรบลาสต (fibroblast) ใหเขามาสรางคอลลาเจน (collagen)และไฟบริน จนเกิดการ
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ซอมแซมเนื้อเยื่อปอดแบบผิดปกติ ทําใหเกิดพังพืด อยางมากในปอด เกิดเปนโรคเยื่อหุมปอดอักเสบเรื้อรัง
ซึ่งมักจะเกิดขึ้นที่บริเวณปอดกลีบลางกอนโดยเฉพาะกับบริเวณใกลเยื่อหุมปอด
อาการแสดงของโรค มีอาการไอและหายใจหอบเหนื่อย ออนเพลีย เจ็บหนาอก มีชวงการหายใจ
ออกสั้น จากการตรวจรางกายอาจสังเกตเห็นริมฝปาก ลิ้น หรือเล็บเปนสีน้ําเงินคล้ํา เนื่องจากรางกายขาด
ออกซิเจน เมื่อฟงปอดจะไดยินเสียงไดยินผิดปกติที่ฐานปอด
การพิจารณาปญหาการเจ็บปวยที่มีสาเหตุจากการสัมผัสฝุนแรใยหิน ไดแกขอมูลประวัติการสัมผัสกับ
ฝุนแรใยหินทั้งทางตรงหรือทางออม ผลการทดสอบสมรรถภาพปอดมักจะพบความผิดปกติ แบบจํากัดการ
ขยายตัว (Restrictive pattern ) บางครั้งอาจพบความผิดปกติชนิดหลอดลมอุดกั้น (Obstructive pattern )
หรือทั้ง 2 แบบรวมกัน การฉายภาพรังสีทรวงอกที่อานและแปลผลตามมาตรฐานองคการแรงงานระหวาง
ประเทศ (ILO 1980 Classcification of theradiographic appearance of the pneumoconiosis) ที่
เขาไดกับโรค
การปองกันไดแก การตรวจรางกายเปนระยะ การฉายภาพรังสีทรวงอก การใหความรูแกผูที่ทํางาน
เกี่ยวกับอันตรายและโรคที่เกิดขึ้นไดจากฝุนหิน หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่เพราะเปนปจจัยที่สนับสนุนใหอาการ
ของโรครุนแรงยิ่งขึ้น สวมใสอุปกรณปองกันอันตรายที่เหมาะสมไดมาตรฐานไดแกหนากากกันฝุน
4.3 โรคบิสสิโนสิส
เปนโรคที่เกิดการรับสัมผัสฝุนฝาย ปาน ปอ ลินินเขาในปอดแลวเกิดปฏิกริยาทําใหเกิดอาการ
อักเสบของปอด การหดเกร็งของหลอดลม และเกิดเปนหอบหืดในที่สุด
ลักษณะงานและอาชีพที่เสีย่ งตอการเกิดโรคไดแก ผูประกอบอาชีพอาชีพอุตสาหกรรมทอผา
อุตสาหกรรมทอกระสอบ
มีขอมูลสนับสนุนวาสารที่กระตุนใหเกิดการหลั่งฮีสตามีน ซึ่งมีอยูในฝุนฝายอาจจะเปนสาเหตุของการ
เกิดโรค โดยสารพิษดังกลาวเปนสารโมเลกุลขนาดเล็กที่มาจาก bract ของตนฝาย โดยมีคุณสมบัติละลายน้ํา
ไดและทนทานตอความรอน นอกจากนี้อาจมีสาเหตุมาจากการรับสัมผัสตอฝุนฝายกอใหเกิดการระคายเคือง
ตอระบบทางเดินหายใจสวนบนและหลอดลม ภาวะการระคายเคืองเหลานี้เมื่อเปนนาน ๆ เขา จะนําไปสูการ
เกิดภาวะโรคทางเดินหายใจอุดกั้นแบบเรื้อรัง อีกสาเหตุหนึ่งของการเกิดคือ อาจจะเกิดปฏิกิริยาของสารตอ
รางกายตอสาร Endotoxin ที่พบในเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ ที่ปนเปอนมากับฝุนฝาย
อาการแบบเฉียบพลัน (acute airways response ) หมายถึงภาวะที่ทางเดินหายใจมีการตอบสนอง
ตอการไดรับสัมผัสฝุนฝายเปนครั้งแรก โดยพบวาอาจมีการลดลงของคา FEV1 กอนและหลังการทํางาน
อาการแบบเรื้อรังหรือแบบดั้งเดิม คือ ลักษณะของโรคที่เปนที่พูดถึงโดยทั่วไป ซึ่งระยะเวลาของการกอตัวของ
โรคอาจใชเวลา 20- 25 ปของระยะเวลาการรับสัมผัสฝุน ลักษณะอาการของโรคในระยะเริ่มแรกคือ มีอาการ
แนนหนาอก และหายใจลําบาก โดยจะมีอาการรุนแรงมากที่สุดในชวงวันแรกของการเขาทํางานในแตละ
สัปดาห หลังจากที่หยุดงานในวันหยุด โดยผูปวยจะมีอาการในขณะทํางานตลอดทั้งวัน จนกระทั่งเลิกงาน
และในบางครั้งอาจมีอาการตอในชวงหลังเลิกงานดวย อยางไรก็ตามอาการดังกลาวจะดีขึ้นในวันรุงขึ้น และจะ
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รูสึกเหมือนเปนปกติในวันทาย ๆของสัปดาหการทํางาน การทดสอบสมรรถภาพปอดลดลง เมื่อผูปวยมี
อาการผิดปกติเกิดขึ้น และยังรับสัมผัสฝุนอยู อาการของโรคจะมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยจะมีอาการ
รุนแรงมากขึ้นทั้งชวงเวลาและความถี่ของการเกิดอาการผิดปกติ ซึ่งสามารถที่จะทําการตรวจไดโดยการ
ทดสอบสมรรถภาพปอด
การพิจารณาปญหาการเจ็บปวยที่มีสาเหตุจากการสัมผัสฝุนเสนใยของฝาย ปาน ปอ ไดแกขอมูล
ประวัติการทํางานทั้งในอดีต และหรือปจจุบันที่เกี่ยวของกับการไดรับฝุนหรือใยฝาย ปาน ปอและลินิน มี
อาการอาการแสดงเขาไดกับโรค ผลการฉายภาพรังสีทรวงอก และผลการทดสอบสมรรถภาพปอด
การปองกันไดแก การตรวจรางกายเปนระยะ การฉายภาพรังสีทรวงอก การใหความรูแกผูที่ทํางาน
เกี่ยวกับอันตรายและโรคที่เกิดขึ้นไดจากฝุนหิน หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่เพราะเปนปจจัยที่สนับสนุนใหอาการ
ของโรครุนแรงยิ่งขึ้น สวมใสอุปกรณปองกันอันตรายที่เหมาะสมไดมาตรฐานไดแกหนากากกันฝุน
4.4 โรคหอบหืดจากการประกอบอาชีพ
เกิดจากการทํางานสัมผัสกับสารกอโรคในที่ทํางาน ซึ่งอาจเปนการสัมผัสสารกลุมน้ําหนักโมเลกุลต่ํา
เชน สารยึดติด สารเคลือบตาง ๆ สารเคมีที่ใชในกระบวนการผลิตโพลิเมอร ผลิตอีพอกซีย และไอที่เกิดจาก
การชุบเชื่อมโลหะตาง ๆ การสัมผัสสารกอโรค ชนิดน้ําหนักโมเลกุลสูง เปนสารที่เกิดจากผลผลิตทางชีวภาพ
ไดแก เชื้อรา แบคทีเรีย แมลง พืช ตาง ๆ เชน เครื่องเทศ กาแฟ ละหุง ถั่วเหลือง เกสรดอกไม แปง เปนตน
ลักษณะงานและอาชีพที่เสี่ยงตอการเกิดโรคไดแกผูที่ทํางานสัมผัสกับสารกอโรค อุตสาหกรรมการ
ผลิตสานยึดติด อีพอกซีย งานเคลือบ ฉาบผิววัสดุดวยแลคเกอร หรือโพลียูรีเธน งานเชื่อม บัดกรีโลหะ งาน
ทา พนสีรถยนต อาชีพที่เสี่ยงจากการสัมผัสสาร กอโรคชนิดน้ําหนักโมเลกุลสูงไดแก อุตสาหกรรมผลิตอาหาร
อุตสาหกรรมผลิตกาแฟ อุตสาหกรรมการผลิตแปง ขนมปง การทําเฟอรนิเจอร
โรคหอบหืดจากการประกอบอาชีพจะพบลักษณะสําคัญคือ การเกิดการอักเสบของหลอดลม การหด
เกร็งของหลอดลมเนื่องมากจากการสัมผัสสารกอภูมิแพจากสภาพแวดลอมการทํางาน อาการแบบเฉียบพลัน
มีอาการหอบทันทีที่สัมผัสสารกอโรค เกิดหลอดลมหดเกร็ง อยางรุนแรงมากที่สุดในระยะ 10- 30 นาที แลว
คอย ๆ ดีขึ้น อาการแบบลา (late asthma) เกิดหลอดลมอุดกั้นหลังสัมผัสสารกอโรค ในระยะ 3- 8 ขั่วโมง
และมีหลอดลมเกร็งอยางรุนแรงในระยะเวลานาน กลุมอาการทางหายใจมีปฏิกิริยาผิดปกติ ( reactive
airway dysfunction syndrome ; RADS) มีอาการหอบเรื้อรังหลังกายใจรับ ไอ ควัน ของสารกอโรคที่มีฤทธิ์
ระคายเคืองอยางรุนแรงเขาไป เชน ควันไฟ กรดไนตริก ฯลฯ
การวินิจฉัยโรค จากประวัติอาชีพหรือลักษณะงานที่เสี่ยงตอการสัมผัสสารกอโรค อาการอาการและ
อาการแสดงที่จําเพาะตอโรค การตรวจทดสอบทางหองปฏิบัติการไดแก การทดสอบตรวจสมรรถภาพปอด
การทดสอบอัตราการไหลของการหายใจเอาอากาศออกสูงสุด (peak expiratory flow rate ; PEFR)
การปองกันไดแก การซักประวัติโรคภูมิแพและตรวจรางกายกอนทํางานและระหวางทํางาน การ
ตรวจรางกายตามความเสี่ยงแกผูที่มีประวัติเปนโรคภูมิแพ การสวมใสเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลที่
เหมาะสม
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5. กลุมโรคผิวหนังจากการทํางาน
5.1. โรคผิวหนังอักเสบจากสารกอระคายจากการประกอบอาชีพ
มีสาเหตุจากการสัมผัสสารระคายเคืองหรือพิษของสาร เชนผงซักฟอก น้ํายาทําความสะอาด กรด
ดาง สารตัวทําละลาย เปนโรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพที่เปนปญหามาก มักแสดงอาการแสบรอนหรือ
คัน ซึ่งความรุนแรงและรูปแบบของผื่นทีเ่ กิดขึ้นกับคุณสมบัติของสารมากกวา
ลักษณะงานและอาชีพทีเ่ สี่ยงตอการเกิดโรคไดแกอาชีพพนักงานทําความสะอาด ชางเครื่องยนต ชาง
พิมพ ชางเสริมสวย เกษตรกร คนงานกอสราง เกษตรกร ชางเสริมสวย แมบาน
โรคผิวหนังอักเสบจากการประกอบอาชีพ มักเกิดจากสารระคายที่พบบอยในการทํางาน ไดแก สบู
ผงซักฟอก น้ํายาทําความสะอาด แอลกอฮอล กรด ดาง น้ํายายอมผม น้ํายาดัดผม ใยแกว น้ํามันหลอลื่น
เอนไซมในผักและเนื้อสัตวกอนปรุง การเกิดความเปนพิษขึ้นอยูกับชนิดของสารที่เปนสาเหตุของความเปนพิษ
นั้น ความเปนพิษตอผิวหนังเกิดไดหลายรูปแบบ เชนการระคายเคืองอักเสบเมื่อสัมผัส เกิดการอักเสบ มีการ
สะสมน้ํา การดึงไขมันออกจากผิวหนังชั้นใน หรือการทําใหผิวหนังชั้นในเสียหาย เคราติน (keratin) จะถูก
เปลี่ยนแปลงสภาพ
อาการแบบเฉียบพลัน เกิดการสัมผัสสารกอระคายที่มีความเขมขนสูงทําใหมีอาการปวดแบบแสบ
รอน รูสึกระคายเคืองหรือคัน ผิวหนังบริเวณสัมผัสจะมีลักษณะแดงบวม มีขอบเขตชัดเจน ถาเปนมากจะมี
ตุมน้ําพอง และอาจมีแผลเหมือนไฟลวก อาการแบบเรื้อรัง เกิดจากการสัมผัสสารกอระคายเคืองประจํา
ประมาณ 2- 8 สัปดาห จะมีอาการคัน ตึง ผิวหนังบริเวณสัมผัสจะมีลักษณะ แดงบวม มีขอบเขตชัดเจน ถา
เปนมากจะมีตุมน้ําพองและอาจมีแผลเหมือนไฟลวก
การวินิจฉัยโรค อาการและอาการแสดงเขาไดกับโรค ประวัติการทํางานสัมผัสสารระคายในระหวาง
การทํางาน มีผื่นเกิดบริเวณที่สัมผัสสารระคาย และผลการทดสอบทางหองปฏิบัติการไดแก การทดสอบภูมิแพ
ผิวหนัง (Patch testing)
การปองกันไดแก การใหความรูแกผูทํางานเกี่ยวกับพฤติกรรมและสุขนิสัยที่ถูกตอง การหลีกเลี่ยงการ
สัมผัสกับสารที่จะทําใหเกิดโรค การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายที่ไดมาตรฐาน การตรวจรางกายเปนระยะ
5.2 โรคผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสแบบกอภูมิแพจากการประกอบอาชีพ
เกิดจากการสัมผัสสารกอภูมิแพ ทําใหภูมิตานทานในรางกายเปลี่ยนแปลงและเกิดอาการแพ
เนื่องจากภูมิแพจึงเกิดโรคนี้ในคนบางคนเทานั้น สามารถทําการทดสอบทางผิวหนังเพื่อหาสาเหตุได
ลักษณะงานและอาขีพทีเสี่ยงตอการเกิดโรค ไดแก ชางกอสราง ชางเสริมสวย บุคลากรทางการแพทย
ชางเครื่องยนต ชางโลหะ คนทําความสะอาด คนที่ทํางาน คนทํางานเกี่ยวกับผา
สารที่เปนสาเหตุภูมิแพผิวหนังจากการประกอบอาชีพ ไดแก โปแตสเซียม ไดโครเมต ในปูนซีเมนต
นิเกิล โคบอลต อุปกรณทําดวยโลหะ สารเรงในขบวนการผลิตยาง สารยางในธรรมชาติ แอมโมเนียเปอ
ซัลเฟต ในน้ํายายอมผม ฟอรมาลดีไฮด กระดาษ หนังผา
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การแสดงของปฏิกิริยาภูมิแพมีสองขั้นตอน ไดแกการกระตุนใหเกิดโรค และการแสดงอาการของโรค
ออกมา ซึ่งในการทดลองที่ใชสารกอภูมิแพที่แรงที่สุดยังตองใชระยะเวลาประมาณ 10 วัน จากการสัมผัสครั้ง
แรกจนถึงการมีปฏิกิริยากอใหเกิดภูมิไวเกิน โอกาสที่จะเกิดภาวะภูมิไวเกินขึ้นกับความสามารถในการทําใหไว
ตอสิ่งกระตุนของสารเคมีและการสัมผัสกับมัน
อาการระยะเฉียบพลัน ผื่นจะมีตุมแดงเล็ก ๆ คัน มีตุมน้ําใสซึ่งอาจแตกออกมามีน้ําเหลืองเยิ้ม อาการ
ระยะกึ่งเฉียบพลัน ตุมน้ําที่แตกจะตกสะเก็ดแหงกรัง จะลอกเปนขุย คัน อาการระยะเรื้อรัง ตุมคันรอยเกา มี
สะเก็ดสี และมีขุย ผิวหนัง ดานและหนาขึ้น มีสีคล้ํา เห็นเสนขา ลายของผิวหนังที่หนาชัดเจนขึ้น ผื่นเกิดใน
บริเวณที่สัมผัสสารที่เปนตนเหตุนั้น หรือบางครั้งอาจลามนอกบริเวณที่สัมผัสได
การวินิจฉัยโรค อาการและอาการแสดงเขาไดกับโรคผิวหนังอักเสบจากการสัมผัส ประวัติการทํางาน
สัมผัสสารในระหวางทํางาน มีผื่นเริ่มเกิดบริเวณที่สัมผัสสาร ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการไดแก การทดสอบ
ภูมิแพผิวหนัง (Patch testing) และการทดสอบหาสาเหตุการแพ (provocative test)
การปองกันไดแก การใหความรูแกผูทํางานเกี่ยวกับพฤติกรรมและสุขนิสัยที่ถูกตอง การหลีกเลี่ยงการ
สัมผัสกับสารที่จะทําใหเกิดโรค การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายที่ไดมาตรฐาน การตรวจรางกายเปนระยะ
6. โรคระบบกลามเนื้อและโครงสรางกระดูกจากการทํางาน
6.1 อาการปวดหลังสวนลางจากการทํางาน
อาการปวดหลัง หมายถึงอาการปวดที่เกิดขึ้นในบริเวณหลังของลําตัวตั้งแตระดับคอลงไปจนถึงกน
กบ เปนอาการทางระบบกลามเนื้อและกระดูกที่พบบอย ที่เกิดจากความผิดปกติเฉพาะที่โดยเฉพาะจาก
รูปรางหรือความผิดปกติของกลามเนื้อและกระดูกขอตอ อาการปวดหลังที่สัมพันธกับการทํางานพบอาการ
ปวดมากขึ้นเมื่อไดทํางานไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง จะเกิดอาการปวดหลัง ทั้งนี้สาเหตุของอาการปวดหลังที่รุนแรง
เนื่องมาจากความผิดปกติของกลามเนื้อและกระดูกขอตอ บุคคลมีแนวโนมจะพบอาการปวดหลัง การมีพยาธิ
สภาพที่กระดูกสันหลัง อยูแลวแตไมแสดงอาการกอนเขาทํางาน แตเมื่อไดทํางานชั่วระยะเวลาหนึ่งแลวจะเกิด
อาการปวดหลังขึ้นได
ลักษณะงานและอาชีพที่เสี่ยงไดแก อาชีพที่ตองยกของหนักในลักษณะที่ตองกมหรือบิดลําตัว หรือ
การเคลื่อนยายวัสดุที่ผิดธรรมชาติ คนที่ตองทํางานประเภทแบกหาม ยกของหนัก อาชีพและงานที่เสี่ยงตอ
การบาดเจ็บเฉียบพลัน เชนการยกของที่อยูในทาทางที่ไมเหมาะสม อาชีพที่กมหรือบิดเอวเปนประจําเนิ่นนาน
เชนอาชีพพยาบาล อาชีพที่นั่งทํางานกับพื้นเปนประจํา อาชีพขับรถบรรทุก อาชีพทํางานนั่งโตะ
อาการปวดหลังที่อาจเกี่ยวเนื่องจากการประกอบอาชีพไดแก การปวดที่กระดูกสันหลัง อาการปวดนี้
เกิดเฉพาะกระดูกสันหลังเทานั้นอาการมักไมรุนแรง อีกลักษณะหนึ่งไดแก อาการปวดหลังรวมกับการปวด
เสียวตามประสาทพยาธิสภาพซึ่งเปนอาการปวดทีค่ อนขางรุนแรง และอาการปวดที่บริเวณหลังซึ่งเกิดจาก
พยาธิสภาพที่นอกเหนือจากกระดูกสันหลัง
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การวินิจฉัยโรคจากประวัติการทํางาน ลักษณะงานหรือทาทางการทํางานที่มีกิจกรรมซ้ําในทาเดิม
ตอเนื่องเปนระยะเวลานาน หรือลักษณะงานทําใหเกิดการบาดเจ็บตอกลามเนื้อหลังได และประวัติและการ
ตรวจรางกายไมพบปจจัยเสี่ยงอื่นที่ทําใหเกิดอาการปวดหลังอื่นได และผลการตรวจทดสอบทาง
หองปฏิบัติการไดแก การฉายภาพรังสีกระดูก การตรวจรังสีแมเหล็ก (MRI)
การปองกัน ไดแก การใหความรูที่ถูกตองกับผูทํางานเกี่ยวกับอิริยาบถ ทาทางการทํางานและการ
เคลื่อนไหวรางกาย แนะนําและอบรมการใชเครื่องมืออุปกรณสําหรับการทํางานในการยก เคลื่อนยายสิ่งของ
อยางถูกวิธี แนะนําใหผูทํางานรักษารางกายใหอยูในสภาพที่แข็งแรงอยูเสมอ
6.2 โรคอุโมงคคารปลที่ขอมือ
เกิดจากการอักเสบและบวมของปลอกหุมเอ็น และกดทับเสนประสาทที่ทอดผานอุโมงคคารปาลที่
บริเวณขอมือ เปนปญหาการกดทับเสนประสาทที่พบบอยที่สุด ปจจัยเสี่ยงในการเกิดกลุมอาการนี้ไดแกการ
ใชงาน โดยเฉพาะผูที่ใชขอมือกระดกขึ้นลงบอย ๆ หรือทํางานที่มีการสั่นสะเทือนของมือและแขนอยูเปน
เวลานาน
ลักษณะงานและอาขีพทีเ่ สี่ยงตอการเกิดโรค ไดแก ชางเย็บผา พิมพดีด ถือพวงมาลัยรถยนต
แมบา นใชมือทํางานบาน พนักงานโรงงาน พนักงานขุดเจาะถนน ชางไม ชางปูน ชางกลึง
พบอาการปวดแสบปวดรอน คัน เจ็บ ชา ออนแรงที่ขอมือหรือนิ้วมือ อาการทีป่ วดอาจเปนที่มือขาง
ใดขางหนึ่ง หรือทั้งสองขางพรอมๆ กัน อาการปวดมักรุนแรงมากขึ้นหลังเลิกงาน การกํามือไดไมถนัด การใช
มือทํางานหยิบจับของลําบากหรือทําของตกบอย
การวินิจฉัยจากประวัติการทํางาน ประวัติการบาดเจ็บบริเวณขอมือกอนมีอาการและการแสดงเดนชัด
การทดสอบการทํางานของระบบประสาท
การปองกัน ไดแก การใหความรูที่ถูกตองกับผูทํางานเกี่ยวกับอิริยาบถ ทาทางการทํางานและการ
เคลื่อนไหวรางกาย แนะนําใหหลีกเลี่ยงการทํางานในทาที่ตองงอขอมือนาน ๆ แนะนําใหรักษารางกายใหอยูใน
สภาพที่แข็งแรงอยูเสมอ
6.3 ภาวะเสนเอ็นขอศอกดานนอกอักเสบ
ภาวะเสนเอ็นขอศอกอักเสบ เปนโรคที่เกิดจากความผิดปกติบริเวณขอศอกดานนอก ตําแหนงที่เสน
เอ็นของกลามเนื้อสําหรับการกระดกขอมือ การเหยียดนิ้วมือไปยึดเกาะกับกระดูก พบอาการอักเสบบวมกด
เจ็บบริเวณขอศอกดานนอก จากการทํางานหรือใชชีวิตประจําวันในทาที่ตองกระดกขอมือ งอขอมือหรือเกร็ง
ขอมือในทาใดทาหนึ่งเปนเวลานาน
ลักษณะงานและอาขีพทีเ่ สี่ยงตอการเกิดโรค เกิดเนื่องจากการเคลื่อนไหวและออกแรงเฉพาะที่ซ้ํา ๆ
อาจมีการอักเสบของขอมืออยางเฉียบพลันถามีการทํางานในลักษณะที่ไมเคยทํามากอน พบมากในผูทํางานที่
ตองทํางานในลักษณะใชกลามเนื้อแขนและขอศอกมาก เชน งานกอสราง งานที่ตองใชคอนทุบบอย ๆ ทาทาง
การทํางานไมเหมาะสม มีอริยาบททีเ่ บี่ยงเบนหรือฝนธรรมชาติ การใชแรงมากเปนเวลานานหรือการเคลื่อน

74

ไหวรางกายซ้ําไปมา
ผูปวยจะมีอาการปวดบริเวณขอศอกดานนอก โดยอาจเริ่มจากการเจ็บปวดเล็กนอยมานาน อาการ
ปวดจะมากขึ้นเมื่อยกของหรือบิดแขนหรือใชมือทํางาน บางครั้งอาจมีอาการปวดราวมาตามแขนหรือตนแขน
ได
การวินิจฉัย การตรวจรางกายพบอาการกดเจ็บบริเวณรอยนูนเหนือกระดูกตนแขนดานนอกและดาน
ใน การเอ็กซเรยขอศอก การตรวจคลื่นไฟฟากลามเนื้อ
การปองกัน ไดแก การใหความรูที่ถูกตองกับผูทํางานเกี่ยวกับอิริยาบถ ทาทางการทํางานและการ
เคลื่อนไหวรางกาย แนะนําใหหลีกเลี่ยงการทํางานในทาที่ตองกระดกหรืองอขอมือนาน ๆ แนะนําใหรักษา
รางกายใหอยูในสภาพที่แข็งแรงอยูเสมอ
6.4 ภาวะเสนเอ็นอักเสบแบบนิ้วไกปน
เปนโรคที่เกิดจากความผิดปกติทําใหเอ็นนิ้วมือสะดุดและติดแข็ง ที่มีสาเหตุจากการสัมผัส การกดหรือ
เสียดสีบริเวณโคนนิ้วมือซ้ําๆ กัน หรือเกิดจากการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อบริเวณนี้ทําใหปลอกเสนเอ็นหนาตัวขี้น
ทําใหเอ็นไมสามารถยืดหยุนได มักมีอาการเจ็บปวดและบวม นิ้วมือใชงานไดอยางไมคลองตัว
ลักษณะงานและอาขีพทีเ่ สี่ยง ไดแกผูประกอบอาชีพที่ตองทํางานดวยการงอนิ้ว การใชนิ้วบีบหรือ
ควบคุมเครื่องมือ และการใชมือจับยึดสิ่งของในทาทางที่ตองงอนิ้วมือถูกแรงกดทับสูงที่ตอเนื่องเปนเปนเวลา
หลายชั่วโมง เชนอาชีพชางกอสราง ชางไมที่ใชคีมหรือไขควงทํางาน
พบอาการปวดบริเวณโคนนิ้วมือ หรือปวดเมื่อยบริเวณโคนนิ้วมือ อาการปวดเพิ่มมากขึ้นเวลางอหรือ
เหยียดจะมีการติดสะดุดที่นิ้วนั้น นิ้วงอหรือเหยียดไดไมเต็มที่เนื่องจากอาการเจ็บหรืองอไดแตนิ้วเหยียดไม
ออก
การวินิจฉัย มีประวัติการทํางานที่ใชกําลังนิ้วมือซ้ํา ๆ ตอเนื่องวันละหลายชั่วโมงและติดตอกันเปน
เวลานาน การตรวจพบอาการปวดและกดเจ็บบริเวณขอโคนนิ้วเวลาขยับนิ้ว ตรวจพบเสียงคลิกหรือเสียง
สะดุดของเอ็นขณะพยายามเหยียดนิ้ว
การปองกัน การใหความรูและคําแนะนําแกผูทํางานที่ถูกตองกับผูทํางานเกี่ยวกับอิริยาบถ ทาทางการ
ทํางานและการเคลื่อนไหวรางกาย แนะนําใหรักษารางกายใหอยูในสภาพที่แข็งแรงอยูเสมอ
7. โรคมะเร็งจากการทํางาน
มะเร็ง (Cancer) คือ โรคที่เกิดจากเซลลในอวัยวะตางของรางกายมีความผิดปกติทางพันธุกรรมจาก
การสัมผัสสารกอมะเร็งเชนสารเคมี รังสี หรือจากDNA ของเชื้อๆไวรัสบางชนิด ทําใหเซลลมีการเจริญเติบโต
และแบงตัวเพื่อเพิม่ จํานวนเซลลมากกวาปกติอยางรวดเร็ว หากรางกายไมสามารถซอมแซมหรือเปลี่ยนแปลง
เซลล และระบบภูมิคุมกันของรางกายตามปกติไมสามารถทําลายเซลลที่ผิดปกติเหลานั้นไดหมด เซลล
เหลานั้นก็จะเจริญเติบโตแบงตัวมากขึ้นกลายเปนโรคมะเร็ง ถาเซลลที่ผิดปกติเหลานี้เกิดทีอ่ วัยวะใดก็จะ
เรียกชื่อมะเร็งตามอวัยวะนั้นเชน มะเร็งปอด มะเร็งสมอง มะเร็งเตานม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งตอมน้ําเหลือง และมะเร็งผิวหนัง เปนตน

75

โรคมะเร็งปอดจากการประกอบอาชีพ มีสาเหตุจากการสัมผัสเกี่ยวของกับสารกอมะเร็ง ไดแก ฝุนแร
ใยหิน สารเคมีกลุมโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคารบอน สารอารเซนิก สารโครเมียม นิกเกิล กลุมอาชีพที่
เสี่ยงไดแก คนงานเหมืองแรใยหินแรโครเมียม แรอลูมิเนียม การทําแกว กระดาษทราย
โรคมะเร็งผิวหนังจากการประกอบอาชีพสาเหตุเกิดจากการสัมผัสรังสีอุตราไวโอเลตจากแสงแดด โพลี
ไซคลิกอะไรมาติกไฮโดรคารบอนอารเซนิก รังสีชนิดแตกตัว กลุมอาชีพที่เสี่ยงไดแก ผูที่ทํางานสัมผัสกับรังสี
อุตราไวโอเลต พนักงานดับเพลิงผูที่ทํางานสัมผัสกับฝุนแรใยหิน สารหนู
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวจากการประกอบอาชีพ มีสาเหตุจากการสัมผัสเกี่ยวของกับสารกอมะเร็ง
ไดแกรังสีแตกตัว เบนซีน อาชีพที่เสี่ยงตอการเปนโรคมะเร็งไดแก ผูที่ทํางานในอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรม
ปโตรเคมี อุตสาหกรรมผลิตสียอมสี อุตสาหกรรมผลิตอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมการผลิตสารกําจัดศัตรูพืช
การตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง เปนการการตรวจหาโรคมะเร็งตั้งแตระยะเริ่มแรกที่ผูปวยยังไมมีอาการ
และการคนหามะเร็งในระยะเริ่มตนในบุคคลทั่วไปหรือบุคคลที่มีปจจัยตอการเกิดโรค โดยมีวิธีการตรวจได
หลายวิธี และพิจารณาจากระบบอวัยวะที่เปนโรคไดแก การตรวจเลือดหาตัวบงชี้มะเร็ง การสองกลอง การ
เอ็กซเรย การตัดชิ้นเนื้อตรวจทางพยาธิวิทยา การตรวจเลือดหาโปรตีนในผูปวยมะเร็งตับ การตรวจดวยเครื่อง
เอ็กซเรยคอมพิวเตอร การตรวจดวยคลื่นเสียงความถี่สูง
8.การบาดเจ็บจากการทํางาน
เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นในชวงเวลากะทันหันหรือฉับพลันขณะทํางาน ผลของการบาดเจ็บเกิดขึ้นทันที
โดยมีลักษณะแตกตางกันการบาดเจ็บเกิดจากพลังงานทางฟสิกส เชน ไฟไหม ไฟชอต น้ํารอนลวก ของมีคม
บาด การถูกของตกกระแทกหรือหลนใส
สาเหตุและลักษณะของการประสบอันตราย
1. ปจจัยที่เกี่ยวกับคน
2. ปจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการทํางานและสิ่งแวดลอมในการทํางาน
3. ปจจัยเบี่ยงเบน
ผลกระทบจากการเกิดการบาดเจ็บ
1. ลูกจางเกิดการบาดเจ็บสูญเสียอวัยวะ พิการ ตาย ขาดรายได
2. นายจางทรัพยสินเสียหาย เสียคารักษา เสียคาทดแทนการเจ็บปวยสูญเสียรายได
3. รัฐเสียคารักษาพยาบาล ขาดทรัพยากรบุคคลที่ชํานาญงาน
การพิจารณาการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจากงาน
- ในสถานที่ทํางานหรือสถานประกอบการ
1. ผูตายหรือผูบาดเจ็บกําลังปฏิบัติงานหรืออยูในขณะปฏิบัติงาน
2. ผูตายหรือผูบาดเจ็บอยูในขณะพักชวงเวลาของงานในทางเดินของสถานประกอบการ ในหองเก็บ
ของในหองน้ํา หรือในโรงอาหาร
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3. ผูตายเสียชีวิตในที่จอดรถของสถานประกอบการในขณะมาถึงหรือกําลังจะออกจากสถาน
ประกอบการ หรือในระหวางชวงเวลาทํางาน
-นอกสถานที่ทํางาน
1. ผูตายหรือผูบาดเจ็บกําลังอยูในเขตปฏิบัติงาน ตามลักษณะของอาชีพหรือตามสัญญาจางหรือตาม
ภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากนายจาง
2.ผูตายหรือผูบาดเจ็บอยูในระหวางการเดินทางตามภารกิจของงานทั้งกําลังเดินทางไปหรือกลับจาก
สถานที่ของลูกคาหรืองานธุรกิจที่ไดรับมอบหมาย
3.ผูตายหรือผูบาดเจ็บ กําลังปฏิบัติงานโดยมียานพาหนะตาง ๆเปนสภาพแวดลอมของการทํางานเชน
พนักงานขับรถ
การรวบรวมขอมูลการประสบอันตรายของผูมารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาล จะเปนประโยชนตอการ
ในการทราบจํานวนผูปวย สาเหตุ ระดับความรุนแรง อวัยวะที่เกิดการบาดเจ็บ การทํางาน สถานที่เกิด และ
ชวงเวลาที่มาทําการรักษา เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหดูแนวโนมการเปลี่ยนแปลง เพื่อการเฝาระวัง
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ภาคผนวกที่ 3 - ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับรหัส ICD 10
เนื่องจากปจจุบันปญหาสถิติโรคจากการประกอบอาชีพยังต่ํากวาเปนจริง เนื่องจากปญหาการ
ไมไดวินิจสาเหตุ แยกสวนออกมา ดังนั้นการจะสรุปการวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
ตองควรประกอบดวยขอมูลหลัก 2 ประการคือ ตองทราบวาผูปวยปวยเปนโรคไร และสาเหตุของการเกิด
โรคคืออะไร การรวบรวมขอมูลเพื่อการรายงานเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ ควรตองทราบรายชื่อโรคที่ไดรับการ
วินิจโรคขั้นสุดทายที่ครบองคประกอบ
และการสืบคนรหัสมาตรฐานที่เหมาะสมกับโรคเพื่อการรายงาน
ขอมูล
รหัส ICD– 10 –TM code (International Statistic Classification of Disease and Related
Health Problems Tenth Revision, Thai Modification) หมายถึง ระบบการจัดหมวดหมูของโรค ภาวะ
ความเจ็บปวยและการบาดเจ็บที่เปนสากลมาตรฐาน เพื่อใชสําหรับการบันทึก การวินิจฉัยโรคและสาเหตุ
การตาย การบาดเจ็บ ฉบับประเทศไทย พ.ศ. 2550
การจัดหมวดหมูโรค ICD- 10 จัดไวดังนี้
1. โรคติดเชื้อและปรสิต
2. โรคมะเร็ง
3. โรคเลือด
4. โรคของตอมไรทอ โภชนาการและเมตะบอลิซึม
5. โรคจิตและพฤติกรรมผิดปกติ
6. โรคระบบประสาท
7. โรคตา
8. โรคหู
9. โรคระบบไหลเวียนโลหิต
10. โรคระบบทางเดินหายใจ
11. โรคระบบยอยอาหาร
12. โรคผิวหนัง
13. โรคกระดูกและกลามเนื้อ
14. โรคระบบทางเดินปสสาวะและระบบสืบพันธุ
15.การตั้งครรภ การคลอด และระยะหลังคลอด
16. ภาวะบางอยางทีเริ่มตนในระยะปริกําเนิด
17. รูปผิดปกติแตกําเนิด รูปพิการ และความผิดปกติของโครโมโซม
18. อาการ อาการแสดง และความผิดปกติที่พบจากการตรวจทาง
คลินิกและทางหองปฏิบตั ิการมิไดจําแนกไวที่ใด
19. การบาดเจ็บ การเปนพิษ และผลสืบเนื่องบางอยางของสาเหตุภายนอก
20. สาเหตุภายนอกของการเจ็บปวย และการตาย
21. ปจจัยที่มีผลตอสถานะสุขภาพและการรับบริการสุขภาพ

รหัส A00- B99
รหัส C00- D48
รหัส D50- D89
รหัส E00- E90
รหัส F00- F99
รหัส G00- G99
รหัส H00-H59
รหัส H60-H95
รหัส I00- I99
รหัส J00- J99
รหัส K00- L93
รหัส L00 - L99
รหัส M00- M99
รหัส N00 -N99
รหัส Q00- Q99
รหัส P00- P96
รหัส Q00- Q99
รหัส R00- R99
รหัส S00- T98
รหัส V01- Y98
รหัส Z00- Z99
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ลักษณะการลงรหัส
แบงเปนกลุมรหัสประกอบดวยตัวอักษรและตัวเลข สมาชิกรหัสสวนจะใหญเปน 4 ตัว ประกอบดวย
ตัวอักษร 1 ตัวและตัวเลข 3 ตัว อาจมีรหัสตัวที่ 4 หรือ 5 เพื่อจําแนกยอยลงไปใหละเอียด ตัวอยาง เชน
T 56.0 = Lead and its compounds Toxic effect
T 56.1 = Mercury and its compounds Toxic effect
การลงรหัสโรคในผูปวยรายหนึ่งที่มารับบริการหนึ่งครั้งสามารถลงไดหลายรหัส ซึ่งโดยทั่วไปแนะนํา
ใหลงรหัสสําหรับทุกปญหาความผิดปกติที่พบในผูปวยนั้น รหัสแรกที่ลงจะเรียกวารหัสโรคหลัก (primary
code) ซึ่งควรลงปญหาที่หนักที่สุดหรือรายแรงที่สุดไว (main condition) กรณีที่ยังมีปญหาอื่นที่สําคัญ
รองลงมาอีกหลายปญหา ใหทําการลงรหัสที่สอง, สาม, สี่, หา ตามมา รหัสที่ลงเสริมจากโรคหลักนี้เรียกวา
รหัสโรครอง (secondary code) (วิวัฒน เอกบูรณวัฒน, 5:2554)
รหัส ICD -10 สําหรับโรคจากการประกอบอาชีพ
1. โรคที่เปน Classical Envocc มักอยูในหมวด T (บาดเจ็บ) เชน การเปนพิษจากสารเคมี โลหะหนัก
Heat Stroke เปนตน
2. โรคที่เปน Modern Envocc อยูในหมวดใดก็ได แตควรมีการลงรหัสสาเหตุ เชน หมวด W, X, Y เปนตน
รหัส
A15.
-to
A19.-

A21.-

โรค
วัณโรค
A15-16 ทางเดินหายใจ
A17 ระบบประสาท
A18 อวัยวะอื่นๆ
A19 แบบแพรกระจาย
Tularaemia

Agent
อาชีพ
Mycobacterium tuberculosis การดูแลสุขภาพและหอง
จากคนติดเชื้อ
Lab
Mycobacterium bovis
จากสัตวที่ติดเชื้อ
งานโรงฆาสัตวและสัตวแพทย
Francisella tularensis จาก การเลี้ยงสัตว ปาไม ลาสัตว
สัตวเชนกระตายปา กระรอก หนู สัตวแพทย หอง Lab

3. โรคในกลุม S,T มีกฎใหลง Code ของสาเหตุรวมดวย
ตัวอยางสาเหตุของการสัมผัสคลอรีน T594 Toxic effect of Chlorine gas
X1460 Contact with hot air and gases: at industr & const area: in sport activity
X4762 Accidental poisoning by and exposure to other gases and vapours: at industr
& const area: while work for income
X4763 Accidental poisoning by and exposure to other gases and vapours: at industr
& const area: in oth type work
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X4799 Accidental poisoning by and exposure to other gases and vapours: at unspec
place: during unspec activity
X6799 Intentional self-poisoning by and exposure to other gases and vapours: at
unspec place: during unspec activity
ตัวอยางการลงรหัสคู
T754

Effects of electric
current

W8702

T793

Organophosphate
and carbamate
insecticides
X4872
Post-traumatic
wound infection,
not elsewhere
classified
W6072
Post-traumatic
wound infection,
not elsewhere
classified
W4573

T603

Herbicides and
fungicides

T600

T793

X4872

Exposure to unspecified
electric current: at home:
while work for income
Accidental poisoning by
and exposure to
pesticides: at farm: while
work for income
Contact with plant thorns
and spines and sharp
leaves: at farm: while
work for income
Foreign body or object
entering through skin: at
farm: in oth type work
Accidental poisoning by
and exposure to
pesticides: at farm: while
work for income

เคยพบ
(
)
27

25

23

23

23

ตัวอยางรหัสโรคที่พบรวมกับ Snake Venom
X2072

Contact with venomous snakes and lizards: at farm: while
work for income

452

X2003

Contact with venomous snakes and lizards: at home: in oth
type work

226

X2073

Contact with venomous snakes and lizards: at farm: in oth
type work

143

X2002

Contact with venomous snakes and lizards: at home: while
work for income

138

X2082

Contact with venomous snakes and lizards: at other spec
places: while work for income

51
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คําอธิบาย
จากตัวอยางการใหรหัส X2072
X20 หมายถึง Contact with venomous snakes and lizards:
7 หมายถึง at farm:
2 หมายถึง while work for income
การใหรหัสอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ
รหัสสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ รหัสในชวง V01- Y34 รหัสตําแหนงที่4 ตองระบุสถานที่เกิดเหตุ
(Place of occurrence code ) ซึ่งมีรายละเอียดในรหัสในชุดดังนี้
Place of occurrence code
0
Home
1
Residential institution
2
School, other institution and public administrative area
3
Sports and athletics area
4
Street and highway
5
6
7

Trade and service area
Industrial and construction area
Farm

8
9

Other specified places i.e. Campsite, Canal, Military training ground
Unspecified place

และรหัสในตําแหนงที่ 5 เปนรหัสกิจกรรม (Activity code) ซึ่งตองมีขอมูลผูปวยวากอนและระหวางการเกิดอุบัติเหตุ
ผูปวยกําลังอยูในกิจกรรมประเภทใด
Activity code (5,6,7 ไมมี)
0
While engaged in sports activity
1
While engaged in leisure activity
2
While working for income
3
While engaged in other types of work
4
While resting, sleeping, eating or engaging in other vital activities
8
While engaged in other specified activities
9
During unspecified activity
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ตัวอยาง
เกิดเหตุการณโรงงานหลอมตะกั่วระเบิดและมีผูที่ไดรับบาดเจ็บรุนแรง ตองนําสงโรงพยาบาล
การใหรหัส
1. ปญหาผูปวยเกิดบาดแผลที่ผิวหนัง ผิวหนังไหมจากสาเหตุจากความรอน ใหรหัส X1062
X 10 หมายถึง การสัมผัสกับความรอน (Contact with heat and hot substances)
6 หมายถึง เกิดเหตุที่บริเวณโรงงานอุตสาหกรรม ( Industrial and construction area)
2 หมายถึง เกิดเหตุขณะทํางาน ( While working for income)
2. ปญหาผูปวยไดรับบาดเจ็บจากโดนสะเก็ดตะกั่วใหรหัส W 2062
W 20 หมายถึง วัตถุหลนใส (Struck by thrown, projected or falling object)
6 หมายถึง เกิดเหตุที่บริเวณโรงงานอุตสาหกรรม( Industrial and construction area)
2 หมายถึง เกิดเหตุขณะทํางาน ( While working for income)
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ภาคผนวกที่ 4 - การตรวจพิเศษทางสุขภาพตามความเสี่ยง
1. การทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น
การตรวจสมรรถภาพการมองเห็นเปนการวัดความสามารถของสายตาในเรื่องตาง ๆ ทั้งในระยะใกล
(ระยะที่วัตถุอยูหางจากสายตา 14 นิ้ว) และระยะไกล (ระยะที่วัตถุอยูหางจากสายตา 20 ฟุต การตรวจ
สมรรถภาพสายตาจะทดสอบในเรื่องตาง ๆ เหลานี้
1.1 การทดสอบในการมองภาพคมชัด วัดความสามารถในการเห็นรายละเอียดของภาพทั้งในการใช
ตาทั้ง 2 ขาง ตาขวาขางเดียว ตาซายขางเดียวทั้งในระยะใกลและระยะไกล
1.2 การมองภาพ 3 มิติ เปนการวัดความสามารถที่จะบอกวาวัตถุใดอยูหนาหรืออยูหลัง อยูใกลหรือ
อยูไกล โดยทําการตรวจในระยะไกล การมองเห็นภาพสามมิติไดนั้น จะตองประกอบดวยปจจัยตาง ๆ คือ
1.2.1 มีการใชตา 2 ขางรวมกันอยางดี
1.2.2 การมองเห็นภาพคมชัด ( Visual activity) ของตาทั้ง 2 ขางตองดีพอกัน
1.2.3 สมองสามารถรวมภาพจากตาทั้ง 2 ขางเขาดวยกันได และเมื่อสมองรวมภาพจากตา 2 ขางได
แลว จะแปลผลออกมาวาวัตถุใดอยูหนาหรือหลัง ถามีการใชตา 2 ขางรวมกันไดดี (Binocular vision) ผูนั้น
จะมีทั้ง Fusion และ Steropsis ในบางรายถาการใชตา 2 ขางรวมกันไมดีพอ อาจมีเพียง Fusion โดยไมมี
Steropsis
1.3 การแยกสี ( Color vision) เปนการตรวจการเห็นสีของวัตถุ จะตรวจเฉพาะการมองระยะไกล
1.4 การตรวจลานสายตา ( Vision field ) เปนการทดสอบวาผูถูกทดสอบ เห็นภาพกวางมากนอยแค
ไหน คนปกติจะมีลานสายตาทางดานขางประมาณ 85 องศา ดานลางประมาณ 60 องศา ดานบนประมาณ
60 องศา และดานติดจมูก 45 องศา โรคบางอยางจะทําใหลานสายตาแคบลงได เชน ตอหิน
การอานผลตรวจสมรรถภาพการมองเห็นจากเครื่อง Tismus 2a Vision Screener
เมื่อทําการตรวจและนําเอาแบบฟอรมผลการทดสอบมาเปรียบเทียบกับแผนงานมาตรฐาน ( Job
standard manual) ไดแบงลักษณะงานออกเปน 6 กลุมดังนี้
1. งานธุรการและงานบริหาร (Clerial and administrative) มาตรฐานสําหรับผูที่ทํางานเกี่ยวของ
กับการเตรียม การวิเคราะหและตัวเลข บัญชี งานพิมพหรืองานเกี่ยวกับเครื่องใชสํานักงานอื่น ๆ หรือการ
ทํางานสํานักงานทัว่ ไป หรืองานดานธุรการ พนักงานเหลานี้จะทํางานใชสายตาที่ใกล แตเกินกวา 14 นิ้ว
2. กลุมงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและงานที่ทําใกลเครื่องจักร ( Inspection and close machine
Work ) มาตรฐานสําหรับบุคคลที่ทํางานเกี่ยวของกับการตรวจสอบขอบกพรองหรือจุดเล็กๆ ของการทํางาน
ของเครื่องจักรกล งานประกอบ งานประดิษฐชิ้นสวนเล็ก ฯลฯ บุคคล เหลานี้ใชสายตาที่หางจากสายตานอย
กวา 14 นิ้ว
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3. กลุมงานที่ควบคุมเครื่องจักร เครื่องกลที่เคลื่อนไหวได ( Operators of mobile equipment)
มาตรฐานสําหรับบุคคลที่ทํางานเกี่ยวกับการควบคุมรถบรรทุก รถยกของ รถเครน เรือ รถพวง เครื่องตัก รถ
เกรด อุปกรณยกของสําหรับที่สูง เนนความสามารถในการกะระยะที่วัตถุหางจากนัยนตา เชนรถยก รถเครน
รถพวง อุปกรณยกของสําหรับที่สูงฯลฯ
4. กลุมงานที่ควบคุมเครื่องจักร ( Machine operators) มาตรฐานสําหรับบุคคลที่ทํางานเกี่ยวของกับ
เครื่องจักร เชนเครื่องกลึง เครื่องเจาะโลหะชนิดใหญ เชนเลื่อยไฟฟา เครื่องบดวัตถุ ขอบเขตการใชสายตาจะ
อยูในระยะเหยียดแขน
5. กลุมงานชางและผูที่ตองทํางานอาศัยทักษะเฉพาะทาง ( Mechanic and skill trademan) มาตรฐาน
สําหรับงานชางไม ชางไฟ ชางบริการ ชางติดตั้ง ชางประปา คนงานกอตึก ชางทาสี
6. กลุมแรงงานไรฝมือ (Unskilled labors) มาตรฐานสําหรับวัดงานที่มีพื้นฐานทางดานความถูกตอง
ความสะอาดเรียบรอย และการทํางานที่ปราศจากอุบัติเหตุ สําหรับคนทําความสะอาด พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย พนักงานยกของ
ทั้งนี้การทดสอบสมรรถภาพตาที่เหมาะสมกับงานหมายถึง ผลการตรวจเมื่อเปรียบเทียบกับแผนงาน
มาตรฐานอยูในบริเวณพืน้ ที่สีขาวของแผนงาน สวนการทดสอบสมรรถภาพสายตาไมเหมาะสมกับงาน
หมายถึง ผลการตรวจเมื่อเปรียบเทียบกับแผนงานมาตรฐาน อยูนอกบริเวณพื้นที่ที่กําหนด
2. การทดสอบสมรรถภาพการไดยิน
หมายถึง การทดสอบความไวในการไดยินเสียงที่ความถี่ตาง ๆ เพื่อประเมินความสารถในการรับฟง
เสียงเพื่อคนหาปญหาการสูญเสียการไดยินในระยะเริ่มตน
การตรวจสมรรถภาพการไดยินมี 2 ลักษณะไดแกการตรวจโดยใชเสียงบริสุทธิ์ ( Pure tone) การ
ตรวจโดยใชเสียงรบกวน ( Masking)
การอานผลการทดสอบสมรรถภาพการไดยินจากเครื่อง Audiometer
การอานผลการทดสอบสมรรถภาพการไดยินแบงออกไดเปน 3 ระดับดังนี้
1. ผลการตรวจมีระดับการไดยินปกติ หมายถึง ระดับเริ่มการไดยินของหู เมื่อทําการตรวจวัดการได
ยินทางอากาศดวยเสียงบริสุทธที่ความถี่ 500- 8000 เฮิรท มีคาไมเกิน 25 เดซิเบล
2. ผลการตรวจมีระดับการไดยินที่ตองเฝาระวัง หมายถึง ระดับเริ่มไดยินของหู เมื่อทําการตรวจวัด
การไดยินทางอากาศดวยเสียงบริสุทธิ์ที่ความถี่ 500- 8000 เฮิรทแลว มีการไดยินระดับเสียงมากกวา
25 เดซิเบลในความถี่ใดความถี่หนึ่งที่ 500 -8000 เฮิรท
3. ระดับการไดยินผิดปกติสําหรับผูที่มีการสูญเสียการไดยินจากเสียงดัง หมายถึง ระดับการไดยินของ
ลูกจางที่มีคาเฉลี่ยระดับการไดยินที่ 500 1000 2000 และ3000 เฮิรทมากกวา 25 เดซิเบล หรือมีคาเฉลี่ย
ระดับการไดยินที่ 4000 และ 8000 เฮิรท เทากับหรือมากกวา 45 เดซิเบล
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3. การทดสอบสมรรถภาพปอดโดยเครื่องสไปโรมิเตอร
เปนการตรวจพิเศษเฉพาะทางในงานอาชีวอนามัยสําหรับผูทํางานที่สัมผัสสารเคมี ฝุน ฟูม ในระหวาง
การทํางานและใชตรวจสุขภาพใหแกผูมีปญหาสุขภาพในดานโรคระบบทางเดินหายใจ เชนโรคหอบหืด ภูมิแพ
และผูที่สูบบุหรี่
วัตถุประสงคในการตรวจสมรรถภาพปอดในผูทํางานไดแก เพื่อคนหาผูปวยโรคจากการทํางานหรือ
โรคระบบทางเดินหายใจที่ยังไมมีอาการแตมีความเสี่ยง ชวยสนับสนุนการวินิจฉัยโรคระบบทางเดินหายใจ
และติดตามการดําเนินโรคและผลการรักษาพยาบาล
การอานผลการทดสอบสมรรถภาพปอด
ผลการตรวจปกติ หมายความวา ปอดมีปริมาตรความจุปอดอยูในเกณฑมาตรฐานและไมมีภาวะ
หลอดลมอุดกั้น เมื่อเทียบคาทํานายของคนปกติในทุกกลุมอายุ เพศ และเชื้อชาติเดียวกัน คือ
มีคา FEV1/FVC % เทากับหรือมากกวารอยละ 75
FVC เทากับหรือมากกวารอยละ 80
FEV1เทากับหรือมากกวารอยละ 80
ผลการตรวจผิดปกติมี 2 ลักษณะคือ
มีอาการผิดปกติชนิด ปริมาตรความจุปอดต่ํากวาเกณฑมาตรฐานหรือแบบจํากัดการขยายตัว
(Restriction pattern ) เมื่อเทียบคาทํานายของคนปกติ หรือมีคา FVC นอยกวารอยละ 80 ของคาทํานาย
ของคนปกติ
มีอาการผิดปกติชนิดหลอดลมอุดกั้น (Obstuction pattern) หรือคา FEV1/FVC % นอยกวารอยละ
75 และมีคา FEV1 นอยกวารอยละ 80 ของคาคําทํานายของคนปกติ
มีอาการผิดปกติชนิดผสมเปนความผิดปกติทั้งแบบความจุปอดต่ํากวาเกณฑมาตรฐานและชนิด
หลอดลมอุดกั้นรวมกัน พบในผูปวยที่มีความผิดปกติแบบการอุดกั้นของหลอดลมมากๆ มีผลทําใหคา FVC
FEV1 FEV1/FVC % ลดลง
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