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คํานํา

โรงพยาบาลถือเปนดานแรกท่ีผูปวยดวยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม จะเขามาใช
บริการ เปนหนวยงานหนึ่งท่ีมีความสําคัญอยางมากในระบบการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม ในชวงเวลาท่ีผานมาโรงพยาบาลหลายแหงไดดําเนินการจัดตั้งคลินิกโรค
จากการประกอบอาชีพเปนผลสําเร็จ ทําใหมีจํานวนผูปวยดวยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
เพ่ิมมากข้ึน ในขณะท่ีอีกหลายแหงอยูในระหวางการดําเนินการ

ขอมูลจากการดําเนินงานของโรงพยาบาลไมวาจะเปนขอมูลการตรวจสุขภาพเชิงรับจากผูปวยท่ีเขา
มารับการรักษา หรือขอมูลจากการออกตรวจสุขภาพเชิงรุกไปยังสถานประกอบการตางๆ เปนขอมูลท่ีสามารถ
นํามาใชประโยชนไดอยางรอบดาน ท้ังในดานของการพัฒนางาน จัดทํางบประมาณ และกําลังคนของ
สถานพยาบาลแตละแหง ในขณะเดียวกันก็สามารถนํามาใชในการจัดทําสถานการณ การเฝาระวัง และการ
วางแผนในระดับประเทศได

ปจจุบันขอมูลดังกลาวยังไมไดถูกนํามาใชประโยชนอยางเต็มท่ี เนื่องจากยังขาดระบบการเชื่อมตอ
ขอมูลสารสนเทศภายในหนวยงานกระทรวงสาธารณสุขอยางชัดเจน ดังนั้น สํานักโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค จึงไดพัฒนาระบบรายงานข้ึนเพ่ือใหโรงพยาบาลตางๆ ท่ีเปนเครือขายของ
สํานักโรคจากการประกอบอาชีพฯ สามารถรายงานผลการปฏิบัติงานมายังสวนกลาง ท้ังในดานของการตรวจ
วินิจฉัยและรักษา รวมถึงการปฏิบัติงานเชิงรุก เชน การตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน การคนหาภัย
สุขภาพ และการตรวจสุขภาพระหวางปฏิบัติงาน เปนตน โดยระบบการรายงานขอมูลดังกลาว ไดพัฒนาข้ึน
โดยคํานึงถึงความสะดวกในการรวบรวมขอมูล ความครอบคลุมของเนื้อหา ไมซ้ําซอนกับระบบรายงานอ่ืนๆ
และไมกอใหเกิดภาระงานท่ีเกินความจําเปน

สุดทายนี้ สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม มีความยินดีท่ีจะรับฟงขอเสนอแนะจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือปรับปรุงใหระบบมีความสมบูรณและเหมาะสมมากยิ่งข้ึนตอไป
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กุมภาพันธ 2559



3

สารบัญ หนา

คํานํา 2
1. แนวทางการรายงาน 4
2. การบันทึกแบบรายงานสรุปโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพฯ (OCC 01)
- แบบรายงานสรุปโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพฯ (OCC 01) 9
- คําอธิบายแบบรายงานสรุปโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพฯ (OCC 01) 16

3. การบันทึกแบบรายงานการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ (OCC 02)
- แบบรายงานการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ (OCC 02) 27
- คําอธิบายแบบรายงานการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ (OCC 02) 30

4. การบันทึกแบบรายงานการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพในกลุมสถาน
ประกอบการท่ีมีการใชแรใยหิน (OCC 02.1 และ OCC 02.2)
- แบบรายงานบันทึกผลตรวจสุขภาพพนักงานกลุมสัมผัสแรใยหิน (OCC 02.1) 38
- คําอธิบายแบบรายงานบันทึกผลตรวจสุขภาพพนักงานกลุมสัมผัสแรใยหิน (OCC 02.1) 39
- แบบรายงานผลการตรวจวัดและประเมินผลสภาพแวดลอมในการทํางาน (สถานประกอบการท่ี

มีการใชแรใยหิน) (OCC 02.02)
42

- คําอธิบายแบบรายงานผลการตรวจวัดและประเมินผลสภาพแวดลอมในการทํางาน (สถาน
ประกอบการท่ีมีการใชแรใยหิน) (OCC 02.02)

43

5. ภาคผนวก
- ภาคผนวก 1 กลุมโรคท่ีรายงาน 46
- ภาคผนวก 2 ความรูเรื่องโรคจากการประกอบอาชีพ 50
- ภาคผนวก 3 ความรูเรื่องรหัส ICD-10 77
- ภาคผนวก 4 การตรวจพิเศษทางสุขภาพตามความเสี่ยง 82



4

บทที่ 1
แนวทางการรายงาน

สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค ไดพัฒนาแบบรายงานระบบเฝา
ระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม เพ่ือรวบรวมขอมูลสําหรับการเฝาระวัง 2 แบบ คือ แบบ
รายงานสรุปโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม (OCC 01) และแบบรายงานการเฝา
ระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพในสถานประกอบการ (OCC 02) โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้

1. แบบรายงานโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ (OCC 01) เพ่ือรวบรวมขอมูลการปวยและ
ตายอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพฯ นําไปสูขอมูลการกระจายตัว ขนาด และแนวโนมของการเกิดโรคจาก
การประกอบอาชีพ

2. แบบรายงานการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพในสถานประกอบการ (OCC
02) เพ่ือรวบรวมขอมูลการดําเนินงานเฝาระวังทางสิ่งแวดลอม และสุขภาพ นําไปสูขอมูลความเสี่ยงตอการ
สัมผัสกับสิ่งคุกคามจากการทํางาน ซึ่งในป 2558 ไดดําเนินการเฝาระวังทางสุขภาพและสิ่งแวดลอมการทํางาน
ในกลุมสถานประกอบการท่ีมีการใชแรใยหินเพ่ิมข้ึนมาอีกดวย (OCC 02.1 และ OCC 02.2)

ขอมูลจากแบบรายงานขอ 1 และ 2 สามารถนํามาใชประโยชนในการจัดทําฐานขอมูลดานโรคและ
ความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม เพ่ือนําไปใชประโยชนในการวางแผนการดําเนินงาน การ
จัดการปญหา ปองกัน ควบคุม และเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
นอกจากนี้ยังมีแบบรายงานสถานการณโรคและสิ่งคุกคามสุขภาพจากการทํางานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานใน
สถานพยาบาล วัตถุประสงคเพ่ือเฝาระวังทางสุขภาพและสิ่งแวดลอมการทํางานของกลุมบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน
ในสถานพยาบาลตางๆ และแบบรายงานผลการดําเนินงานคลินิกโรคจากการทํางานอีกดวย

แนวทางการรายงาน
1. การรายงานจะทําผานระบบรายงานการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและ

สิ่งแวดลอม (แบบออนไลน) ทางเว็บไซต occhealth.ddc.moph.go.th
2. การรายงานขอมูลการเฝาระวังฯ จะยึดตามปปฏิทิน ปละ 3 รอบ ไดแก รอบรายงานท่ี 1 เดือน

มกราคม – เดือนเมษายน (ม.ค.-เม.ย.)  รอบรายงานท่ี 2 เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม (พ.ค.-ส.ค.) และ
รอบรายงานท่ี 3 เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม (ก.ย.-ธ.ค.) ภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป จากเดือนสิ้น
รอบรายงานนั้น พรอมกับการรายงานผลการดําเนินงานคลินิกโรคจากการทํางาน สวนรายงานสถานการณโรค
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และสิ่งคุกคามสุขภาพจากการทํางานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานพยาบาล จะรายงานปละ 1 ครั้งเทานั้น
(ม.ค.-ธ.ค.)

3. สามารถศึกษารายละเอียดการกรอกขอมูลสรุปจํานวนผูปวยเพ่ือรายงานไดจากเนื้อหาใน "คูมือการ
รายงานโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพฯ" ของสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
กรมควบคุมโรค ฉบับนี้

4. หากทานใดท่ีมีขอสงสัยหรือตองการทราบวธิีการลงขอมูลในแบบรายงานฯเพ่ิมเติม โปรดตดิตอ  นางสาว
ภรณทิพย จันตะนาเขต หรือ นายธรณพงศ จนัทรวงศ กลุมขาวกรองและตอบโตภาวะฉุกเฉิน 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) เปนแบบรายงานท่ีรวบรวม

1. กลุมโรคหรือโรคจําแนกตามสาเหตุ รายละเอียดในภาคผนวกท่ี 1

2. ในแบบรายงานไดกําหนด รหัส ICD 10 ไวตามICD – 10 –TM code (International Statistic
Classification of Disease and Related Health Problems Tenth Revision, Thai
Modification) ท่ีหมายถึงระบบการจัดหมวดหมูของโรค ภาวะความเจ็บปวยและการบาดเจ็บท่ีเปน
สากลมาตรฐาน เพ่ือใชสําหรับการบันทึก การวินิจฉัยโรคและสาเหตุการตาย การบาดเจ็บ ฉบับ
ประเทศไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งการแบงกลุมตามระบบรหัสโรค (ICD 10) นี้ โรงพยาบาลสามารถสรุป
จํานวนผูปวยไดโดยวิธีการสืบการคนหาผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยโรคโดยแพทยและใหรหัสโรคแลวจาก
ฐานขอมูลของโรงพยาบาล เพ่ือนํามารายงานได ซึ่งวิธีการนับจํานวนผูปวยและสรุปรายงานนั้น ให
พิจารณาจากการเจ็บปวยท่ีเปนการวินิจฉัยข้ันสุดทายเขาขายคําวินิจฉัยโรคหลัก (primary
diagnosis) ครบองคประกอบเทานั้น ในกรณีท่ีโรงพยาบาลท่ีตองการรายงานโรคท่ีมีสาเหตุจากการ
ทํางานท่ีสําคัญโรคอ่ืนๆเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีกําหนดใหในแบบรายงานนี้  ใหรายงานรายชื่อโรค
พรอมระบุรหัสการวินิจฉัยโรคหลัก    ท่ีสอดคลองกับหลักการใหรหัสโรคตามระบบรหัสICD 10 ท่ี
ถูกตองลงในแบบรายงานโดยการกรอกขอมูลรายชื่อโรคท่ีเพ่ิมเติมไวในชองสุดทายของกลุมโรคนั้นๆ

3. การบันทึกผูปวย จะจําแนกตามสิทธิการรักษา ท่ีหมายถึง การจําแนกประเภทผูท่ีเสียชีวิต ผูท่ีเจ็บปวย
หรือมีความผิดปกติดานสุขภาพท่ีมีสาเหตุจากงานหรือสภาพแวดลอมการทํางาน ตามระบบสวัสดิการ
ประเภทตางๆ เพ่ือเปนคาใชจายในการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาล โดยจําแนกตามกลุมดังนี้

1) สิทธิประกันสังคม
หมายถึง สิทธิการรักษาพยาบาลจากกองทุนท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
2533 ของสํานักงานประกันสังคม โดยมีนายจาง ลูกจาง และรัฐบาลรวมกันจายเงินทดแทน
สมทบเขากองทุนประกันสังคม นําทุนท่ีไดเปนคาใชจายประโยชนทดแทนแกผูประกันตน หรือ
ผูมีสิทธิรับประโยชนทดแทนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
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2) สิทธิกองทุนเงินทดแทน
หมายถึง การใชสวัสดิการการรักษาพยาบาลจากกองทุน ท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 โดยกองทุนไดเก็บเงินสมทบจากนายจาง และจายเงินทดแทนแกลูกจาง
ซึ่งการทํางานประสบอันตราย หรือเจ็บปวย หรือตาย หรือสูญหายเนื่องจากการทํางาน

3) สิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา
หมายถึง การใชระบบสวัสดิการดานการรักษาพยาบาลของรัฐ ตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 5 กําหนดใหบุคคลท่ีมีสัญชาติไทยทุกคนมี
สิทธิไดรับบริการสาธารณสุข ท่ีมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามท่ีกําหนด ผูปวยตองข้ึน
ทะเบียนขอรับสิทธิประโยชนเขาการรับการรักษาเม่ือเจ็บปวยจากสถานบริการสาธารณสุข
ของรัฐหรือเอกชนท่ีเขารวมโครงการ

4) บุคลากรในโรงพยาบาล
หมายถึง บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในดานตาง ๆ ไดแกการสงเสริมสุขภาพ การ
รักษาพยาบาล การปองกันโรค และการฟนฟูสมรรถภาพท่ีเหมาะสม โดยอาจเปนผูประกอบ
วิชาชีพตามเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพทางการแพทยสาธารณสุข ไดแก แพทย
ทันตแพทย เภสัชกร เทคนิคการแพทย พยาบาล พยาบาลเทคนิค เปนตน หรือเปนผูท่ีมี
หนาท่ีเก่ียวของกับการดูแลสุขภาพและสงเสริมสุขภาพและแกไขปญหาสุขภาพอ่ืนๆไดแก
เจาหนาท่ีสาธารณสุข รวมท้ังเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลอ่ืนๆ ไดแก พนักงาน
รักษาความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย เจาหนาท่ีโรงครัว โรงซักฟอก งานซอม
บํารุง เปนตน ในกรณีท่ีทางโรงพยาบาลเขารวมโครงการประเมินความเสี่ยงจากการทํางาน
ของบุคลากรในโรพยาบาล ของสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม ซึ่งมี
เจาหนาท่ีและบุคลากรทางการแพทยของโรงพยาบาล ปวยเปนโรคจากการทํางาน ให
รายงานการเจ็บปวยของบุคลากรไวในหัวขอดังกลาวนี้ โดยกําหนดใหจําแนกกลุมบุคลากรใน
โรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาลเปน 2 กลุมไดแก สิทธิขาราชการและสิทธิ
ประกันสังคม

5) ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
หมายถึง การใชสิทธปิระโยชนในการรักษาความเจ็บปวย ภาวะความผิดปกติความบกพรอง
ตางๆของรางกายเพ่ือใหสุขภาพกลับสูภาวะปกติ ตามกฎหมายการใชสิทธิเบิกจายเงิน



8

สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของขาราชการ และตามระเบียบการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับรักษาพยาบาลของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ

6) สิทธิการรักษาพยาบาลเฉพาะกลุม (แรงงานตางดาว)
หมายถึง กลุมบุคคลท่ีใชสัญชาติตางดาว ท่ีใชสิทธิการเขารับบริการสุขภาพในโรงพยาบาล
เปนแรงงานตางดาวซึ่งไมมีสัญชาติไทย ไดแก พมา ลาว และกัมพูชา  เปนผูท่ีมีการรายงาน
ตัว หรือลงทะเบียนใหไดรับอนุญาตใหทํางานในระบบการจางงานท่ีอยูในขายคํานิยามของ
ลูกจางตามท่ีกฎหมายกําหนดไว

7) สิทธิอ่ืนๆ
หมายถึง ผูปวยโรคดวยโรคจากการทํางาน ท่ีใชสิทธิการรักษาพยาบาลอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก
ท่ีระบุไวในขอ 1) ถึง 6)

4. การรายงานไดกําหนดโรคและภาวการณเจ็บปวย เปนหมวดหมูตามสาเหตุของปจจัยสิ่งคุกคาม
ระบบหรืออวัยวะเปาหมายท่ีเปนโรค ลักษณะเดียวกับการแบงกลุมโรคตามมาตรฐานกฎหมาย
ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2550 เรื่อง “กําหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดจาก
ตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทํางาน จําแนกตามหมวดหมูตามปจจัยสิ่งคุกคาม
สุขภาพและตามอวัยวะเปาหมายท่ีเปนโรค โดยรายงานนี้ไดแบงเปนจํานวน 8 กลุมโรค ไดแก กลุม
โรคท่ีเกิดจากสารเคมีกลุมโรคท่ีเกิดจากสาเหตุกายภาพ  กลุมโรคท่ีเกิดจากสาเหตุทางชีวภาพ กลุม
โรคระบบทางเดินหายใจท่ีเกิดจากการทํางาน กลุมโรคผิวหนังท่ีเกิดข้ึนจากการทํางาน กลุมโรค
ระบบกลามเนื้อและโครงสรางกระดูกท่ีเกิดจากการทํางาน โรคมะเร็งจากการทํางาน อุบัติเหตุและ
การบาดเจ็บจากการทํางาน

5. หากตองการทราบละเอียดเก่ียวกับกลุมโรค/โรคจําแนกตามสาเหตุ สามารถศึกษาไดในภาคผนวกท่ี 2

6. การบันทึกขอมูลในแตละกลุมโรค/โรคจําแนกตามสาเหตุ มีรายละเอียด ดังนี้
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แบบรายงานสรุปโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพฯ (OCC 01)

รอบการรายงานท่ี  1 (ม.ค.-เม.ย.)  2 (พ.ค.-ส.ค.)  3 (ก.ย.-ธ.ค.)  พ.ศ. ............................
รายช่ือกลุมโรค/โรค รหัส สิทธิ สิทธิกองทุน สิทธิหลักประกัน บุคลากรในรพ. ขาราชการ/ สิทธิฯเฉพาะกลุม สิทธิอ่ืนๆ
จําแนกตามสาเหตุ ICD 10 ประกันสังคม เงินทดแทน สุขภาพถวนหนา สิทธิประกันสังคม สิทธิขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ (แรงงานตางดาว)

ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย

ก.โรคท่ีเกิดจากการประกอบอาชพี (กรณีใส External cause เปน Y96)
1. โรคท่ีเกิดจากสารเคมี
1.1 โรคจากสารทําละลาย
1.1.1 โรคจากเบนซีน T 52.1
1.1.2 โรคจากโทลูอีนหรือไซลีน T 52.2
1.1.3 โรคจากตัวทําละลายอินทรยีอ่ืนๆ T 52.8
1.1.4 โรคจากตัวทําละลายอินทรยีอ่ืนๆ ท่ีไม
สามารถระบไุด

T 52.9

1.2 โรคท่ีเกิดจากสารโลหะหนัก
1.2.1 โรคจากตะก่ัว T 56.0
1.2.2 โรคจากปรอท T 56.1
1.2.3 โรคจากโครเมียม T 56.2
1.2.4 โรคจากแคดเมียม T 56.3
1.2.5 โรคจากสารโลหะหนักอ่ืน ๆ ระบุ T 56.8, T 56.9
1.2.6 โรคจากสารหนู T 57.0
1.2.7 โรคจากแมงกานีส T 57.2
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รายช่ือกลุมโรค/โรค รหัส สิทธิ สิทธิกองทุน สิทธิหลักประกัน บุคลากรในรพ. ขาราชการ/ สิทธิฯเฉพาะกลุม สิทธิอ่ืนๆ
จําแนกตามสาเหตุ ICD 10 ประกันสังคม เงินทดแทน สุขภาพถวนหนา สิทธิประกันสังคม สิทธิขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ (แรงงานตางดาว)

ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย

1.3 โรคท่ีเกิดจากสารเคมสีถานะกาซ T 59 (*) หรือ T 58 หมายถึงรหัส ICD 10 ท่ีเริ่มตนดวย T 59 เชน T59.4 ,T 59.8 เปนตน
1.3.1 โรคพิษจากกาซคารบอนมอนนอกไซด T 58
1.3.2 โรคพิษจากกาซซัลเฟอรไดออกไซด T 59.1
1.3.3 โรคพิษจากกาซคลอรีน T 59.4
1.3.4 โรคพิษจากกาซไฮโดรเจนซลัไฟด T 59.6
1.3.5 โรคจากกาซอ่ืน ๆ ระบุ T 59.8, T 59.9

1.4 โรคจากสารเคมีกําจัดศตัรูพืช T 60(*) หมายถึง รหัส ICD 10 ท่ีเริ่มตนดวย T 60 เชน T 60.1 ,T 60.2
1.4.1 โรคจากสารออรกาโนฟอตเฟสและคารบาเมต T 60.0
1.4.2 โรคจากสารฮาโลจเีนต T 60.1
1.4.3 โรคจากสารกําจัดศตัรูพืชประเภทอ่ืน ๆ T 60.2
1.4.4 โรคจากสารกําจัดวัชพืชและเช้ือรา T 60.3
1.4.5 โรคจากสารเคมีกําจัดหนู T 60.4
1.4.6 โรคจากวัตถุอันตรายประเภทอ่ืน ๆ T 60.8, T 60.9

2. โรคท่ีเกิดจากสาเหตุกายภาพ T 67 (*) หมายถึงรหัส ICD 10 ท่ีเริ่มตนดวย T 67.0 เชน T 67.1, T 67.2 ,T 67.3 …,T 67.9 เปนตน
2.1 โรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง H83.3,H90.3,

H90.4,H90.5
2.2 โรคจากเหตุความรอน T 67(*)
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รายช่ือกลุมโรค/โรค รหัส สิทธิ สิทธิกองทุน สิทธิหลักประกัน บุคลากรในรพ. ขาราชการ/ สิทธิฯเฉพาะกลุม สิทธิอ่ืนๆ
จําแนกตามสาเหตุ ICD 10 ประกันสังคม เงินทดแทน สุขภาพถวนหนา สิทธิประกันสังคม สิทธิขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ (แรงงานตางดาว)

ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย

2.3 โรคจากความเย็น T 69(*)

2.4 โรคท่ีเกิดจากสาเหตุกายภาพอ่ืน ๆ ระบุ

3. โรคท่ีเกิดจากสาเหตุชีวภาพ A 15 (*) หมายถึงรหัส ICD 10 ท่ีเริ่มตนดวย A 15.0 เชน A 15.1, A 15.2 ,T 15.3 …,A 15.9 เปนตน
3.1 วัณโรคปอด A 15(*)
3.2 โรคแอนแทรกซ A 22(*)

3.3 โรคเลปโตสโปโรสสิ A 27(*)

3.4 โรคจากสาเหตุทางชีวภาพอ่ืน ฯ ระบุ

4. โรคระบบทางเดินหายใจท่ีเกิดจากการทํางาน C45 (*) หมายถึงรหสั ICD 10 ท่ีเริ่มตนดวย C 45.0 เชน T 45.1, T 45.2 ,T 56.3 …,T 45.9 เปนตน
4.1 โรคมีโซทิลิโอมา C 45(*)
4.2 โรคหอบหืดจากการทํางาน J 45(*)

4.3 โรคฝุนจับปอดจากแรใยหินและเสนใยอ่ืนๆ J 61

4.4 โรคซิลิโคสสิ J 62.8

4.5 โรคบสิสิโนสสิ J 66.0

4.6 โรคเยื่อหุมปอดหนาเปนแผนรวมกับมีแรใยหิน J 92.0

4.7 โรคระบบทางเดินหายใจฯอ่ืน ๆ ระบุ



12

รายช่ือกลุมโรค/โรค รหัส สิทธิ สิทธิกองทุน สิทธิหลักประกัน บุคลากรในรพ. ขาราชการ/ สิทธิฯเฉพาะกลุม สิทธิอ่ืนๆ
จําแนกตามสาเหตุ ICD 10 ประกันสังคม เงินทดแทน สุขภาพถวนหนา สิทธิประกันสังคม สิทธิขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ (แรงงานตางดาว)

ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย

5. โรคผิวหนังท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการทํางาน L 23(*) หมายถึงรหสั ICD 10 ท่ีเริ่มตนดวย L 23.0 เชน L 23.1, L 23.2 ,L 23.3 …,L 23.9 เปนตน
5.1 โรคผิวหนังอักเสบจากสารกอภูมิแพ L23(*)
5.2 โรคผิวหนังอักเสบจากสารระคายเคือง L24(*)

5.3 โรคผิวหนังอ่ืนๆ ระบุ

6. โรคระบบกลามเน้ือและโรคกระดูกท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการทํางาน M50(*) หมายถึงรหัส ICD 10 ท่ีเริ่มตนดวย M 50.0 เชน M 50.1, M 50.2 ,M 50.3 …,M 50.9 เปนตน
6.1 โรคปวดหลังจากการทํางาน M50(*),M51 (*),

M54(*)

6.2 โรคอุโมงคคารปลท่ีขอมือ G 56

6.3 ภาวะเสนเอ็นขอศอกอักเสบ M 77.1

6.4 ภาวะเสนเอ็นอักเสบแบบน้ิวไกปน M 65.3

6.5 โรคระบบกลามเน้ือและโรคกระดูกอ่ืนๆ ระบุ

7. โรคมะเร็งจากการทํางาน (ระบ)ุ

8. โรคอ่ืน ๆซึ่งเกิดตามลักษณะหรอืสภาพของงานหรือเน่ืองจากการทํางาน (ระบุ)
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รายช่ือกลุมโรค/โรค รหัส สิทธิ สิทธิกองทุน สิทธิหลักประกัน บุคลากรในรพ. ขาราชการ/ สิทธิฯเฉพาะกลุม สิทธิอ่ืนๆ
จําแนกตามสาเหตุ ICD 10 ประกันสังคม เงินทดแทน สุขภาพถวนหนา สิทธิประกันสังคม สิทธิขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ (แรงงานตางดาว)

ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย

9. อุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทํางาน รหัส ICD 10 ในชวง V01-Y34 โดยตัวเลขหลักท่ี 4 เปนชุดท่ี 2 ( While working for income หรอื3 (While engaged in other type of work )
ตัวอยางเชน W 1402

9.1 อุบัติเหตุจากการขนสง V00 - V99

9.2 พลัดตก หกลม ลื่นลม และตกจากท่ีสูง W00 - W19
9.3 จากแรงเชิงกล วัตถุสิ่งของหลนใส ของมีคม
บาด ท่ิมแทง

W20 - W49

9.4 จากไฟฟา รังสี อุณหภมูิ W85 - W99
9.5 จากถูกความรอน ของรอน ไฟไหม X 10 - X19
9.6 สัมผัสสิ่งมีพิษ สารเคมี X40 - X49
9.7 อ่ืน ๆ

ข.โรคท่ีเกิดจากมลพิษสิ่งแวดลอม (กรณีใส External cause เปน Y97)
1. โรคท่ีเกิดจากสารเคมี
1.1 โรคจากสารทําละลาย
1.1.1 โรคจากเบนซีน T 52.1
1.1.2 โรคจากโทลูอีนหรือไซลีน T 52.2
1.1.3 โรคจากตัวทําละลายอินทรยีอ่ืนๆ T 52.8
1.1.4 โรคจากตัวทําละลายอินทรยีอ่ืนๆ ท่ีไม
สามารถระบไุด

T 52.9

1.2 โรคท่ีเกิดจากสารโลหะหนัก
1.2.1 โรคจากตะก่ัว T 56.0
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รายช่ือกลุมโรค/โรค รหัส สิทธิ สิทธิกองทุน สิทธิหลักประกัน บุคลากรในรพ. ขาราชการ/ สิทธิฯเฉพาะกลุม สิทธิอ่ืนๆ
จําแนกตามสาเหตุ ICD 10 ประกันสังคม เงินทดแทน สุขภาพถวนหนา สิทธิประกันสังคม สิทธิขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ (แรงงานตางดาว)

ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย

1.2.2 โรคจากปรอท T 56.1
1.2.3 โรคจากโครเมียม T 56.2
1.2.4 โรคจากแคดเมียม T 56.3
1.2.5 โรคจากสารโลหะหนักอ่ืนๆ /ไมระบรุายละเอียด T 56.8, T 56.9
1.2.6 โรคจากสารหนู T 57.0
1.2.7 โรคจากแมงกานีส T 57.2

1.3 โรคท่ีเกิดจากสารเคมสีถานะกาซ

1.3.1 โรคพิษจากกาซคารบอนมอนนอกไซด T 58

1.3.2 โรคพิษจากกาซซัลเฟอรไดออกไซด T 59.1

1.3.3 โรคพิษจากกาซคลอรีน T 59.4

1.3.4 โรคพิษจากกาซไฮโดรเจนซลัไฟด T 59.6

1.3.5 โรคจากกาซอ่ืนๆ /ไมระบรุายละเอียด T 59.8, T 59.9

1.4 โรคจากสารเคมีกําจัดศตัรูพืช

1.4.1 โรคจากสารออรกาโนฟอตเฟสและคารบาเมต T 60.0

1.4.2 โรคจากสารฮาโลจเีนต T 60.1

1.4.3 โรคจากสารกําจัดศตัรูพืชประเภทอ่ืน ๆ T 60.2
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รายช่ือกลุมโรค/โรค รหัส สิทธิ สิทธิกองทุน สิทธิหลักประกัน บุคลากรในรพ. ขาราชการ/ สิทธิฯเฉพาะกลุม สิทธิอ่ืนๆ
จําแนกตามสาเหตุ ICD 10 ประกันสังคม เงินทดแทน สุขภาพถวนหนา สิทธิประกันสังคม สิทธิขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ (แรงงานตางดาว)

ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย

1.4.4 โรคจากสารกําจัดวัชพืชและเช้ือรา T 60.3

1.4.5 โรคจากสารเคมีกําจัดหนู T 60.4

1.4.6 โรคจากวัตถุอันตรายประเภทอ่ืนๆ /ไม
ระบุรายละเอียด

T 60.8, T 60.9

ช่ือผูรายงาน …........................................................................แผนก/กลุมงาน ..............................................................โรงพยาบาล........................................................ จังหวัด............................................
โทรศัพท.................................... โทรสาร....................................................e-mail……………………………………………………………………………………………………………..

คําแนะนํา : 1. ใหโรงพยาบาลสรปุจํานวนผูปวยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม ท่ีไดรับการวินิจฉัยโรคข้ันสดุทายโดยแพทยแบงตามกลุมโรคจําแนกตามสาเหตุ กลุมอาชีพ ไดแก เจาหนาท่ี
และบุคลากรทางการแพทยของโรงพยาบาล สิทธิการรักษาพยาบาล ไดแก กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, หลักประกันสุขภาพถวนหนา, ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ไมรวมบุคลากร
ทางการแพทย), สิทธิฯ เฉพาะกลุม (แรงงานตางดาว) และสิทธิอ่ืนๆ หมายถึง การใชสิทธิรักษาพยาบาลอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีกําหนดให
2. สามารถศกึษารายละเอียดการกรอกขอมลูสรุปจํานวนผูปวยเพ่ือรายงานไดจาก "คูมือการรายงานโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพฯ " ของสาํนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคมุโรค

3. กําหนดใหรายงานเปนขอมูลปปฏิทิน ปละ 3 รอบ ไดแก รอบรายงานท่ี 1 (ขอมูลเดือน ม.ค.-เม.ย.) รอบรายงานท่ี 2 (ขอมูลเดือน พ.ค.-ส.ค.) รอบรายงานท่ี 3 (ขอมูลเดือน ก.ย.-ธ.ค.) ภายในวันท่ี 15 ของ
เดือนถัดจากสิ้นรอบรายงานน้ัน
4. หากทานใดท่ีมีขอสงสัยหรือตองการทราบวิธีการลงขอมูลในแบบรายงานฯเพ่ิมเติม โปรดตดิตอ  นายธรณพงศ จันทรวงศ หรือนางสาวภรณทิพย จันตะนาเขต กลุมขาวกรองและตอบโตภาวะฉุกเฉิน
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 รอบรายงานท่ี 1 (ม.ค.-เม.ย.) รอบรายงานท่ี 2 (พ.ค.-ส.ค.) และรอบรายงานท่ี 3 (ก.ย.-ธ.ค.) ภายในวันท่ี
15 ของเดือนถัดไป จากสิ้นรอบรายงานน้ัน

2. แบบรายงานสรุปโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม – เปนขอมูลการเจ็บปวยดวย (ก) โรคท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพ และ (ข) โรคท่ีเกิดจากมลพิษ
สิ่งแวดลอม ซึ่งมรีายละเอียดดังน้ี
รายชื่อกลุมโรค/โรคจําแนกตามสาเหตุ รหัส ICD 10 คําอธิบาย

ก. โรคท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพ (กรณีใส External cause เปน Y96)
1. โรคท่ีเกิดจากสารเคมี
1.1 โรคจากสารทําละลาย ใหบันทึกจํานวนรวมของผูปวยท่ีเจ็บปวยจากสารทําละลาย สาเหตุจากการประกอบอาชีพ และจากการไดรับ

อุบัติเหตุ ท่ีผานการพิจารณาวินิจฉัยโรคข้ันสุดทายโดยแพทยท่ีชัดเจน  (สําหรับวิธีการนับจาํนวนใหนับเฉพาะ
ผูปวยรายท่ีพบใหม (Episode) เทาน้ัน กรณีผูปวยปวยแบบเรื้อรังยังไมหายจากโรคเดิม กลับเปนใหมอีก ใหนับ
จํานวนผูปวยเพียงครั้งเดียวในรอบท่ีรายงานเทาน้ัน  และควรหลีกเลี่ยงการนับการปวยซ้ําในรอบ 1 ป โดยการ
นับจํานวนผูปวยรายใหมรายเดิมดังกลาวเพียง 1 ครั้ง ในรอบเดียวท่ีพบผูปวยเทาน้ัน) วิธีการนับจาํนวนผูปวยท่ี
สืบคนไดจากฐานขอมูลของโรงพยาบาล ตามหลักการจําแนกหมวดหมูโรคระบบรหัสมาตรฐาน (ICD 10)
(รายละเอียดศึกษาไดจากภาคผนวกท่ี 3)

1.1.1 โรคจากเบนซีน T 52.1 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.1)
1.1.2 โรคจากโทลูอีนหรือไซลีน T 52.2 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.1)
1.1.3 โรคจากสารทําละลายอินทรียอ่ืนๆ T 52.8 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.1)
1.1.4 โรคจากสารทําละลายอินทรียอ่ืนๆ (ไมระบ)ุ T 52.9 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.1)
1.2 โรคท่ีเกิดจากสารโลหะหนัก ใหบันทึกจํานวนรวมของผูปวยท่ีเจ็บปวยจากสารโลหะหนัก สาเหตจุากการประกอบอาชีพ ท่ีผานการพิจารณาวินิจฉัยโรคข้ัน

สุดทายโดยแพทยท่ีชัดเจน  (สําหรับวิธีการนับจาํนวนใหนับเฉพาะผูปวยรายท่ีพบใหม (Episode) เทาน้ัน กรณีผูปวยปวย
แบบเรื้อรังยังไมหายจากโรคเดมิ กลบัเปนใหมอีก ใหนับจํานวนผูปวยเพียงครั้งเดียวในรอบรอบท่ีรายงานเทาน้ัน  และควร
หลีกเลี่ยงการนับการปวยซ้าํในรอบ 1 ป โดยการนับจํานวนผูปวยรายใหมดังกลาวเพียง 1 ครั้ง ในรอบแรกท่ีพบผูปวย) วิธีการ
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รายชื่อกลุมโรค/โรคจําแนกตามสาเหตุ รหัส ICD 10 คําอธิบาย
นับจํานวนผูปวยท่ีสืบคนไดจากฐานขอมูลของโรงพยาบาล ตามหลักการจําแนกหมวดหมูโรคระบบรหสัมาตรฐาน ( ICD 10 )
(รายละเอียดศึกษาไดจากภาคผนวกท่ี 3)

1.2.1 โรคจากตะก่ัว T 56.0 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.2)
1.2.2 โรคจากปรอท T 56.1 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหวัขอ 1.2)
1.2.3 โรคจากโครเมียม T 56.2 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.2)
1.2.4 โรคจากแคดเมียม T 56.3 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.2)
1.2.5 โรคจากสารโลหะหนักอ่ืน ๆ ระบุ T 56.8, T 56.9 ใหบันทึกจํานวนรวมของผูปวยท่ีไดรับพิษจากสารโลหะหนักชนิดอ่ืน ๆ สาเหตุจากการประกอบอาชีพ ท่ีผานการ

พิจารณาวินิจฉยัโรคข้ันสุดทายโดยแพทยท่ีชัดเจน (แนวทางการนับจํานวนผูปวยใหใชแนวทางเดียวกับโรคท่ีเกิด
จากสารโลหะหนักท่ีกลาวไวขางตน) ท้ังน้ีใหระบุช่ือโรคพรอมกับระบรุหัสการวินิจฉัยโรคท่ีเขาขาย ตามหมวดหมู
ระบบรหัสมาตรฐาน (ICD 10 ) ท่ีสืบคนไดจากฐานขอมลูของโรงพยาบาลไวในแบบรายงานดวย

1.2.6 โรคจากสารหนู T 57.0 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.2)
1.2.7 โรคจากแมงกานีส T 57.2 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.2)
1.3 โรคท่ีเกิดจากสารเคมี สถานะกาซ ใหบันทึกจํานวนรวมของผูปวยท่ีเจ็บปวยจากสารเคมี สถานะกาซ และการไดรับอุบัติเหตจุากการทํางานท่ีผานการ

พิจารณาวินิจฉยัโรคข้ันสุดทายโดยแพทยท่ีชัดเจน  (สําหรับวิธีการนับจํานวนใหนับเฉพาะผูปวยรายท่ีพบใหม
(Episode) เทาน้ัน กรณผีูปวยปวยแบบเรื้อรังยังไมหายจากโรคเดมิ กลบัเปนใหมอีก ใหนับจํานวนผูปวยเพียงครั้ง
เดียวในรอบรอบท่ีรายงานเทาน้ัน  และควรหลีกเลี่ยงการนับการปวยซ้ําในรอบ 1 ป โดยการนับจํานวนผูปวยราย
ใหมดังกลาวเพียง 1 ครั้ง ในรอบแรกท่ีพบผูปวย) วิธีการนับจํานวนผูปวยท่ีสืบคนไดจากฐานขอมลูของโรงพยาบาล
ตามหลักการจําแนกหมวดหมูโรคระบบรหัสมาตรฐาน ( ICD 10 )

1.3.1 โรคพิษจากกาซคารบอนมอนนอกไซด T 58 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.3)
1.3.2 โรคพิษจากกาซซัลเฟอรไดออกไซด T 59.1 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.3)
1.3.3 โรคพิษจากกาซคลอรีน T 59.4 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.3)
1.3.4 โรคพิษจากกาซไฮโดรเจนซลัไฟด T 59.6 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.3)
1.3.5 โรคจากกาซอ่ืน ๆ ระบุ T 59.8, T 59.9 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.3)
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รายชื่อกลุมโรค/โรคจําแนกตามสาเหตุ รหัส ICD 10 คําอธิบาย
1.4 โรคจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ใหบันทึกจํานวนรวมของผูปวยท่ีเจ็บปวยจากสารเคมีกําจัดศตัรูพืช สาเหตุจากการประกอบอาชีพ ท่ีผานการ

พิจารณาวินิจฉยัโรคข้ันสุดทายโดยแพทยท่ีชัดเจน  (สําหรับวิธีการนับจํานวนใหนับเฉพาะผูปวยรายท่ีพบใหม
(Episode) เทาน้ัน กรณผีูปวยปวยแบบเรื้อรังยังไมหายจากโรคเดมิ กลับเปนใหมอีก ใหนับจํานวนผูปวยเพียงครั้ง
เดียวในรอบรอบท่ีรายงานเทาน้ัน  และควรหลีกเลี่ยงการนับการปวยซ้ําในรอบ 1 ป โดยการนับจํานวนผูปวยราย
ใหมดังกลาวเพียง 1 ครั้ง ในรอบแรกท่ีพบผูปวย) วิธีการนับจํานวนผูปวยท่ีสืบคนไดจากฐานขอมลูของโรงพยาบาล
ตามหลักการจําแนกหมวดหมูโรคระบบรหัสมาตรฐาน ( ICD 10 )

1.4.1 โรคจากสารออการโนฟอตเฟสและคารมาเมต T 60.0 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.4)
1.4.2 โรคจากสารฮาโลจเีนต T 60.1 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.4)
1.4.3 โรคจากสารกําจัดศตัรูพืชประเภทอ่ืนๆ T 60.2 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.4)
1.4.4 โรคจากสารกําจัดวัชพืชและเช้ือรา T 60.3 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.4)
1.4.5 โรคจากสารเคมีกําจัดหนู T 60.4 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.4)
1.4.6 โรคจากวัตถุอันตรายประเภทอ่ืนๆ T 60.8 หรือ T 60.9 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.4)
2. โรคท่ีเกิดจากสาเหตุกายภาพ ใหบันทึกจํานวนรวมของผูปวยท่ีเจ็บปวยจากสิ่งคุกคามสุขภาพทางกายภาพ สาเหตจุากการประกอบอาชีพ ท่ีผาน

การพิจารณาวินิจฉัยโรคข้ันสุดทายโดยแพทยท่ีชัดเจน  (สําหรับวิธีการนับจํานวนใหนับเฉพาะผูปวยรายท่ีพบใหม
(Episode) เทาน้ัน กรณผีูปวยปวยแบบเรื้อรังยังไมหายจากโรคเดมิ กลับเปนใหมอีก ใหนับจํานวนผูปวยเพียงครั้ง
เดียวในรอบรอบท่ีรายงานเทาน้ัน  และควรหลีกเลี่ยงการนับการปวยซ้ําในรอบ 1 ป โดยการนับจํานวนผูปวยราย
ใหมดังกลาวเพียง 1 ครั้ง ในรอบแรกท่ีพบผูปวย) วิธีการนับจํานวนผูปวยท่ีสืบคนไดจากฐานขอมลูของโรงพยาบาล
ตามหลักการจําแนกหมวดหมูโรคระบบรหัสมาตรฐาน ( ICD 10 )

2.1 โรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง H83.3,H90.3,
H90.4,H90.5

(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 2)

2.2 โรคจากเหตุความรอน T 67 (*) (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 2)
2.3 โรคจากความเย็น T 69 (*) (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 2)
2.4 โรคท่ีเกิดจากสาเหตุกายภาพอ่ืนๆ ใหบันทึกจํานวนรวมของผูปวยท่ีท่ีเจ็บปวยจากสิ่งคุกคามสุขภาพทางกายภาพ  สาเหตจุากการประกอบอาชีพ ท่ี
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ผานการพิจารณาวินิจฉัยโรคข้ันสดุทายโดยแพทยท่ีชัดเจน (แนวทางการนับจํานวนผูปวยใหใชแนวทางเดียวกับโรค
ท่ีเกิดจากสาเหตุกายภาพท่ีกลาวไวขางตน) ท้ังน้ีใหระบุช่ือโรคพรอมกับระบรุหสัการวินิจฉัยโรคท่ีเขาขาย ตาม
หมวดหมูระบบรหัสมาตรฐาน (ICD 10 ) ท่ีสืบคนไดจากฐานขอมลูของโรงพยาบาลไวในแบบรายงานดวย

3. โรคท่ีเกิดจากสาเหตุชีวภาพ ใหบันทึกจํานวนรวมของผูปวยท่ีเจ็บปวยจากสิ่งคุกคามสุขภาพทางชีวภาพ สาเหตจุากการประกอบอาชีพ ท่ีผาน
การพิจารณาวินิจฉัยโรคข้ันสุดทายโดยแพทยท่ีชัดเจน  (สําหรับวิธีการนับจํานวนใหนับเฉพาะผูปวยรายท่ีพบใหม
(Episode) เทาน้ัน กรณผีูปวยปวยแบบเรื้อรังยังไมหายจากโรคเดมิ กลับเปนใหมอีก ใหนับจํานวนผูปวยเพียงครั้ง
เดียวในรอบรอบท่ีรายงานเทาน้ัน  และควรหลีกเลี่ยงการนับการปวยซ้ําในรอบ 1 ป โดยการนับจํานวนผูปวยราย
ใหมดังกลาวเพียง 1 ครั้ง ในรอบแรกท่ีพบผูปวย) วิธีการนับจํานวนผูปวยท่ีสืบคนไดจากฐานขอมลูของโรงพยาบาล
ตามหลักการจําแนกหมวดหมูโรคระบบรหัสมาตรฐาน ( ICD 10 )

3.1 วัณโรคปอด A 15 (*) (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 3)
3.2 โรคแอนแทรกซ A 22 (*) (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 3)
3.3 โรคเลปโตสไปโรสสิ A 27 (*) (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 3)
3.4 โรคจากสาเหตุทางชีวภาพอ่ืนๆ ใหบันทึกจํานวนรวมของผูปวยท่ีท่ีเจ็บปวยจากสิ่งคุกคามสุขภาพทางชีวภาพ  สาเหตจุากการประกอบอาชีพ ท่ีผาน

การพิจารณาวินิจฉัยโรคข้ันสุดทายโดยแพทยท่ีชัดเจน (แนวทางการนับจํานวนผูปวยใหใชแนวทางเดยีวกับโรคท่ีเกิด
จากสาเหตุทางชีวภาพท่ีกลาวไวขางตน) ท้ังน้ีใหระบุช่ือโรคพรอมกับระบรุหัสการวินิจฉัยโรคท่ีเขาขาย ตาม
หมวดหมูระบบรหัสมาตรฐาน (ICD 10 ) ท่ีสืบคนไดจากฐานขอมลูของโรงพยาบาลไวในแบบรายงานดวย

4.โรคระบบทางเดินหายใจท่ีเกิดจากการทํางาน ใหบันทึกจํานวนรวมของผูปวยท่ีเจ็บปวยโรคระบบทางเดินหายใจ สาเหตจุากการประกอบอาชีพ ท่ีผานการ
พิจารณาวินิจฉยัโรคข้ันสุดทายโดยแพทยท่ีชัดเจน  (สําหรับวิธีการนับจํานวนใหนับเฉพาะผูปวยรายท่ีพบใหม
(Episode) เทาน้ัน กรณผีูปวยปวยแบบเรื้อรังยังไมหายจากโรคเดมิ กลับเปนใหมอีก ใหนับจํานวนผูปวยเพียงครั้ง
เดียวในรอบรอบท่ีรายงานเทาน้ัน  และควรหลีกเลี่ยงการนับการปวยซ้ําในรอบ 1 ป โดยการนับจํานวนผูปวยราย
ใหมดังกลาวเพียง 1 ครั้ง ในรอบแรกท่ีพบผูปวย) วิธีการนับจํานวนผูปวยท่ีสืบคนไดจากฐานขอมลูของโรงพยาบาล
ตามหลักการจําแนกหมวดหมูโรคระบบรหัสมาตรฐาน (ICD 10 )

4.1 โรคมีโซทิลิโอมา C 45(*) (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 4)
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4.2 โรคหอบหืดจากการทํางาน J 45(*) (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 4)

4.3 โรคฝุนจับปอดจากแรใยหินและเสนใยอ่ืนๆ J 61 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 4)

4.4 โรคซิลิโคสสิ J 62.8 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 4)

4.5 โรคบสิสิโนสสิ J 66.0 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 4)

4.6 โรคเยื่อหุมปอดหนาเปนแผนรวมกับมีแรใยหิน J 92.0 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 4)
4.7 โรคระบบทางเดินหายใจท่ีเกิดจากการ
ทํางานอ่ืนๆ

ใหบันทึกจํานวนรวมของผูปวยโรคระบบทางเดินหายใจท่ีเกิดจากการทํางานอ่ืนๆ ท่ีผานการวินิจฉยัโรคข้ันสุดทาย
โดยแพทยท่ีมีความชัดเจน (แนวทางการนับจํานวนผูปวยใหใชแนวทางเดียวกับโรคระบบทางเดินหายใจท่ีเกิดจาก
การทํางานท่ีกลาวไวขางตน) ท้ังน้ีใหระบุช่ือโรคพรอมกับระบรุหสัการวินิจฉัยโรคหลักท่ีเขาขาย ตามหมวดหมูระบบ
รหัสมาตรฐาน ( ICD 10 ) ท่ีสืบคนไดจากฐานขอมลูของโรงพยาบาลลงไวในแบบรายงานดวย

5. โรคผิวหนังท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากการทํางาน ใหบันทึกจํานวนรวมของผูปวยโรคผิวหนัง สาเหตุจากการประกอบอาชีพ ท่ีผานการพิจารณาวินิจฉัยโรคข้ันสุดทาย
โดยแพทยท่ีชัดเจน  (สําหรับวิธีการนับจํานวนใหนับเฉพาะผูปวยรายท่ีพบใหม (Episode) เทาน้ัน กรณีผูปวยปวย
แบบเปน ๆ หาย ผานระยะการรักษาหายขาดของโรคแลว แตกลับเปนใหมอีก ใหนับจํานวนผูปวยเพียงครั้งเดยีวใน
รอบรอบท่ีรายงานเทาน้ัน  ควรหลีกเลีย่งการนับการปวยซ้ําในรอบ 1 ป โดยนับจํานวนผูปวยรายใหมดังกลาวเพียง
รอบเดียวซึ่งเปนรอบแรกท่ีพบผูปวย) วิธีการนับจํานวนผูปวยรวมกับหลักการจาํแนกหมวดหมูโรคตามระบบ
รหัสมาตรฐาน ( ICD 10 )

5.1 โรคผิวหนังอักเสบจากสารกอภูมิแพ L 23 (*) (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 5)
5.2 โรคผิวหนังอักเสบจากสารระคายเคืองจาก
การทํางาน

L 24 (*) (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 5)

5.3 โรคผิวหนังอ่ืนๆ ใหบันทึกจํานวนรวมของผูปวยท่ีเจ็บปวยจากโรคผิวหนัง  สาเหตจุากการประกอบอาชีพ ท่ีผานการพิจารณาวินิจฉัยโรคข้ันสุดทาย
โดยแพทยท่ีชัดเจน (แนวทางการนับจํานวนผูปวยใหใชแนวทางเดียวกับโรคผิวหนังท่ีกลาวไวขางตน) ท้ังน้ีใหระบุช่ือโรคพรอมกับ
ระบรุหัสการวินิจฉัยโรคท่ีเขาขาย ตามหมวดหมูระบบรหัสมาตรฐาน (ICD 10 ) ท่ีสืบคนไดจากฐานขอมูลของโรงพยาบาลไวในแบบ
รายงานดวย
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6.โรคระบบกลามเนื้อและ
โครงสรางกระดูกท่ีเกิดจากการทํางาน

ใหบันทึกจํานวนรวมของผูปวยโรคระบบกลามเน้ือและโครงสรางกระดูกท่ีเกิดจากการทํางานท่ีผานการพิจารณา
วินิจฉัยโรคข้ันสุดทายโดยแพทยท่ีชัดเจน  (สําหรับวิธีการนับจํานวนใหนับเฉพาะผูปวยรายท่ีพบใหม (Episode)
เทาน้ัน กรณผีูปวยปวยแบบเปน ๆ หาย ผานระยะการรักษาหายขาดของโรคแลว แตกลับเปนใหมอีก ใหนับจํานวน
ผูปวยเพียงครั้งเดียวในรอบท่ีรายงานเทาน้ัน  ควรหลีกเลี่ยงการนับการปวยซ้ําในรอบ 1 ป โดยนับจํานวนผูปวยราย
ใหมดังกลาวเพียงรอบเดียวซึ่งเปนรอบแรกท่ีพบผูปวย) วิธีการนับจาํนวนผูปวยตามหลักการจําแนกหมวดหมูโรค
ตามระบบรหสัมาตรฐาน (ICD 10 )

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

(ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 6)

6.2 โรคอุโมงคคารปลท่ีขอมือ G 56 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 6)
6.3 ภาวะเสนเอ็นขอศอกอักเสบ M 77.1 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 6)
6.4 ภาวะเสนเอ็นอักเสบแบบน้ิวไกปน M 65.3 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 6)
6.5 โรคระบบกลามเน้ือและโครงสรางกระดูกท่ี
เกิดจากการทํางานอ่ืนๆ

ใหบันทึกจํานวนรวมของผูปวยโรคระบบกลามเน้ือและโครงสรางกระดูกท่ีเกิดจากการทํางาน ท่ีผานการพิจารณา
วินิจฉัยโรคข้ันสุดทายโดยแพทยท่ีชัดเจน  (แนวทางการนับจํานวนผูปวยใหใชแนวทางเดียวกับโรคโรคระบบ
กลามเน้ือและโครงสรางกระดูกท่ีท่ีกลาวไวขางตน) ท้ังน้ีใหระบุช่ือโรคพรอมกับระบุรหัสการวินิจฉัยโรคหลักท่ีเขา
ขาย ตามหมวดหมูระบบรหัสมาตรฐาน (ICD 10 ) ท่ีสืบคนไดจากฐานขอมูลของโรงพยาบาลลงไวในแบบรายงาน
ดวย

7. โรคมะเร็งจากการทํางาน (ระบุ) ใหบันทึกจํานวนรวมของผูปวยโรคมะเร็งจากการทํางาน ท่ีผานการพิจารณาวินิจฉัยโรคข้ันสดุทายโดยแพทยท่ีชัดเจน
(สําหรบัวิธีการนับจาํนวนใหนับเฉพาะผูปวยรายท่ีพบใหม (Episode) เทาน้ัน ควรหลกีเลีย่งการนับการปวยซ้าํในรอบ 1 ป
โดยนับจํานวนผูปวยรายใหมดงักลาวเพียงรอบเดียวซึ่งเปนรอบแรกท่ีพบผูปวย) ท้ังน้ีใหระบุช่ือโรคมะเร็ง พรอมกับระบรุหสั
การวินิจฉยัโรคหลักท่ีเขาขาย ตามหมวดหมูระบบรหสัมาตรฐาน (ICD 10 ) ท่ีสืบคนไดจากฐานขอมลูของโรงพยาบาลลงไวใน
แบบรายงานดวย

8. โรคอื่นๆ ซ่ึงเกิดตามลักษณะหรือ
สภาพของงานหรือเนื่องจากการทํางาน (ระบุ)

ใหบันทึกจํานวนรวมของผูปวยโรคจากการทํางานอ่ืนๆ  ท่ีผานการพิจารณาวินิจฉัยโรคข้ันสดุทายโดยแพทยท่ีชัดเจน
(สําหรบัวิธีการนับจาํนวนใหนับเฉพาะผูปวยรายท่ีพบใหม (Episode) เทาน้ัน ควรหลกีเลีย่งการนับการปวยซ้าํในรอบ 1 ป
โดยนับจํานวนผูปวยรายใหมดงักลาวเพียงรอบเดียวซึ่งเปนรอบแรกท่ีพบผูปวย) ท้ังน้ีใหระบุช่ือโรคมะเร็ง พรอมกับระบรุหสั
การวินิจฉยัโรคหลักท่ีเขาขาย ตามหมวดหมูระบบรหสัมาตรฐาน (ICD 10 ) ท่ีสืบคนไดจากฐานขอมลูของโรงพยาบาลลงไวใน
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รายชื่อกลุมโรค/โรคจําแนกตามสาเหตุ รหัส ICD 10 คําอธิบาย
แบบรายงานดวย

9. อุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทํางาน ใหบันทึกจํานวนรวมของผูท่ีเจ็บปวย บาดเจ็บ และไดรับอุบัตเิหตุจากการทํางาน ท่ีผานการพิจารณาวินิจฉยัข้ันสุดทายโดย
แพทยท่ีชัดเจน  (สําหรับวิธีการนับจาํนวนใหนับเฉพาะผูปวยรายท่ีพบใหม( Episode )เทาน้ัน กรณผีูปวยรายใหมรายเดิม
อยูในระยะของโรคท่ียังไมหายขาด และมารบับรกิารตอเน่ืองไดแก การลางบาดแผล การตดัไหม เปนตน ใหนับจํานวนผูปวย
เพียงครั้งเดยีวในรอบท่ีรายงานเทาน้ัน )

9.1 อุบัติเหตุจากการขนสง V00 - V99 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 9)
9.2 พลัดตก หกลม ลื่นลม และตกจากท่ีสูง W 00 – W 19 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 9)
9.3 จากแรงเชิงกล วัตถุสิ่งของหลนใส ของมีคม
บาดท่ิมแทง

W 20 – W 49 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 9)

9.4 จากไฟฟา รังสี อุณหภมูิ W 85 – W 99 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 9)
9.5 จากถูกความรอน ของรอน ไฟไหม X 10 – X 19 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 9)
9.6 สัมผัสสิ่งมีพิษ สารเคมี X 40 – X 49 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 9)
9.7 อ่ืนๆ (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 9)

ข. โรคท่ีเกิดจากมลพิษสิ่งแวดลอม (กรณีใส External cause เปน Y97)
1. โรคท่ีเกิดจากสารเคมี
1.1 โรคจากสารทําละลาย ใหบันทึกจํานวนรวมของผูปวยท่ีเจ็บปวยจากสารทําละลายท่ีผานการพิจารณาวินิจฉัยโรคข้ันสุดทายโดยแพทยท่ี

ชัดเจน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการสัมผสัสารทําละลายท่ีปนเปอนอยูในสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวผูปวย  (สําหรับวิธีการนับ
จํานวนใหนับเฉพาะผูปวยรายท่ีพบใหม (Episode) เทาน้ัน กรณีผูปวยปวยแบบเรื้อรังยังไมหายจากโรคเดิม กลบั
เปนใหมอีก ใหนับจํานวนผูปวยเพียงครั้งเดียวในรอบท่ีรายงานเทาน้ัน  และควรหลีกเลี่ยงการนับการปวยซ้ําในรอบ
1 ป โดยการนับจํานวนผูปวยรายใหมรายเดิมดังกลาวเพียง 1 ครั้ง ในรอบเดียวท่ีพบผูปวยเทาน้ัน) วิธีการนับ
จํานวนผูปวยท่ีสืบคนไดจากฐานขอมูลของโรงพยาบาล ตามหลักการจําแนกหมวดหมูโรคระบบรหสัมาตรฐาน (ICD
10) (รายละเอียดศึกษาไดจากภาคผนวกท่ี 3)
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รายชื่อกลุมโรค/โรคจําแนกตามสาเหตุ รหัส ICD 10 คําอธิบาย
1.1.1 โรคจากเบนซีน T 52.1 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.1)
1.1.2 โรคจากโทลูอีนหรือไซลีน T 52.2 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.1)
1.1.3 โรคจากสารทําละลายอินทรียอ่ืนๆ T 52.8 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.1)
1.1.4 โรคจากสารทําละลายอินทรียอ่ืนๆ (ไมระบ)ุ T 52.9 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.1)
1.2 โรคท่ีเกิดจากสารโลหะหนัก ใหบันทึกจํานวนรวมของผูปวยท่ีเจ็บปวยจากสารโลหะหนักท่ีผานการพิจารณาวินิจฉยัโรคข้ันสุดทายโดยแพทยท่ีชัดเจน

ซึ่งมีสาเหตุมาจากการสัมผสัสารโลหะหนักท่ีปนเปอนอยูในสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวผูปวย (สาํหรับวิธีการนับจํานวนใหนับ
เฉพาะผูปวยรายท่ีพบใหม ( Episode)เทาน้ัน กรณผีูปวยปวยแบบเรื้อรังยงัไมหายจากโรคเดมิ กลับเปนใหมอีก ใหนับจํานวน
ผูปวยเพียงครั้งเดยีวในรอบรอบท่ีรายงานเทาน้ัน  และควรหลีกเลี่ยงการนับการปวยซ้ําในรอบ 1 ป โดยการนับจํานวนผูปวย
รายใหมดังกลาวเพียง 1 ครั้ง ในรอบแรกท่ีพบผูปวย) วิธีการนับจาํนวนผูปวยท่ีสืบคนไดจากฐานขอมลูของโรงพยาบาล ตาม
หลักการจาํแนกหมวดหมูโรคระบบรหัสมาตรฐาน ( ICD 10) (รายละเอียดศึกษาไดจากภาคผนวกท่ี 3)

1.2.1 โรคจากตะก่ัว T 56.0 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.2)
1.2.2 โรคจากปรอท T 56.1 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.2)
1.2.3 โรคจากโครเมียม T 56.2 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.2)
1.2.4 โรคจากแคดเมียม T 56.3 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.2)
1.2.5 โรคจากสารโลหะหนักอ่ืน ๆ ระบุ T 56.8, T 56.9 ใหบันทึกจํานวนรวมของผูปวยท่ีไดรับพิษจากสารโลหะหนักชนิดอ่ืนๆ ท่ีผานการพิจารณาวินิจฉัยโรคข้ันสุดทายโดย

แพทยท่ีชัดเจน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการสัมผัสสารโลหะหนักชนิดอ่ืนๆ ท่ีปนเปอนอยูในสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวผูปวย
(แนวทางการนับจํานวนผูปวยใหใชแนวทางเดียวกับโรคท่ีเกิดจากสารโลหะหนักท่ีกลาวไวขางตน) ท้ังน้ีใหระบุช่ือ
โรคพรอมกับระบรุหัสการวินิจฉัยโรคท่ีเขาขาย ตามหมวดหมูระบบรหัสมาตรฐาน (ICD 10) ท่ีสืบคนไดจาก
ฐานขอมูลของโรงพยาบาลไวในแบบรายงานดวย

1.2.6 โรคจากสารหนู T 57.0 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.2)
1.2.7 โรคจากแมงกานีส T 57.2 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.2)
1.3 โรคท่ีเกิดจากสารเคมี สถานะกาซ ใหบันทึกจํานวนรวมของผูปวยท่ีเจ็บปวยจากสารเคมี สถานะกาซ ท่ีผานการพิจารณาวินิจฉัยโรคข้ันสุดทายโดย

แพทยท่ีชัดเจน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการสัมผัสสารเคมี สถานะกาซ ท่ีปนเปอนอยูในสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวผูปวย
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รายชื่อกลุมโรค/โรคจําแนกตามสาเหตุ รหัส ICD 10 คําอธิบาย
(สําหรับวิธีการนับจํานวนใหนับเฉพาะผูปวยรายท่ีพบใหม (Episode) เทาน้ัน กรณผีูปวยปวยแบบเรือ้รังยังไมหาย
จากโรคเดิม กลับเปนใหมอีก ใหนับจํานวนผูปวยเพียงครั้งเดียวในรอบรอบท่ีรายงานเทาน้ัน และควรหลีกเลี่ยงการ
นับการปวยซ้ําในรอบ 1 ป โดยการนับจํานวนผูปวยรายใหมดังกลาวเพียง 1 ครั้ง ในรอบรายงานแรกท่ีพบผูปวย)
วิธีการนับจํานวนผูปวยท่ีสืบคนไดจากฐานขอมูลของโรงพยาบาล ตามหลักการจําแนกหมวดหมูโรคระบบ
รหัสมาตรฐาน ( ICD 10 )

1.3.1 โรคพิษจากกาซคารบอนมอนนอกไซด T 58 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.3)
1.3.2 โรคพิษจากกาซซัลเฟอรไดออกไซด T 59.1 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.3)
1.3.3 โรคพิษจากกาซคลอรีน T 59.4 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.3)
1.3.4 โรคพิษจากกาซไฮโดรเจนซลัไฟด T 59.6 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.3)
1.3.5 โรคจากกาซอ่ืน ๆ ระบุ T 59.8, T 59.9 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.3)

1.4 โรคจากสารเคมีกําจดัศัตรูพืช

ใหบันทึกจํานวนรวมของผูปวยท่ีเจ็บปวยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ท่ีผานการพิจารณาวินิจฉัยโรคข้ันสุดทายโดยแพทย
ท่ีชัดเจน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีปนเปอนอยูในสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวผูปวย (สําหรับวิธีการ
นับจํานวนใหนับเฉพาะผูปวยรายท่ีพบใหม (Episode) เทาน้ัน กรณีผูปวยปวยแบบเรื้อรังยังไมหายจากโรคเดิม กลับ
เปนใหมอีก ใหนับจํานวนผูปวยเพียงครั้งเดียวในรอบรอบท่ีรายงานเทาน้ัน  และควรหลีกเลี่ยงการนับการปวยซ้ําในรอบ
1 ป โดยการนับจํานวนผูปวยรายใหมดังกลาวเพียง 1 ครั้ง ในรอบแรกท่ีพบผูปวย) วิธีการนับจํานวนผูปวยท่ีสืบคนได
จากฐานขอมูลของโรงพยาบาล ตามหลักการจําแนกหมวดหมูโรคระบบรหัสมาตรฐาน ( ICD 10 )

1.4.1 โรคจากสารออการโนฟอตเฟสและคารมาเมต T 60.0 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.4)
1.4.2 โรคจากสารฮาโลจเีนต T 60.1 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.4)
1.4.3 โรคจากสารกําจัดศตัรูพืชประเภทอ่ืนๆ T 60.2 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.4)
1.4.4 โรคจากสารกําจัดวัชพืชและเช้ือรา T 60.3 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.4)
1.4.5 โรคจากสารเคมีกําจัดหนู T 60.4 (ใชวิธีการรายงานเหมือนกับหัวขอ 1.4)
1.4.6 โรคจากวัตถุอันตรายประเภทอ่ืนๆ 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 การบันทึกขอมูลเพ่ือใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม ไดมีคําจํากัดความ และแนวทางการบันทึก
ขอมูลดังนี้

คําจํากัดความ
1. สถานประกอบการ

หมายถึง สถานท่ีท่ีประกอบกิจการใดๆ ซึ่งมีการกําหนดขอบเขตท่ีตั้งไวอยางชัดเจน มีการ
ดําเนินงานโดยเจาของท่ีเปนบุคคลหรือนิติบุคคลในทุกประเภทอุตสาหกรรม ยกเวนเกษตรกรรม
หนวยงานรัฐ องคการระหวางประเทศ สถาบันการศึกษา และแผงลอยหรือแผงขายเรท่ีไมแนนอน

2. การตรวจประเมินสุขภาพ
หมายถึงกิจกรรมการใหบริการอาชีวอนามัยเพ่ือคัดกรองประเมินภาวะสุขภาพของผูทํางาน

เปนการประเมินปญหาผลกระทบจากการไดรับหรือสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพจากการทํางาน โดยการ
ตรวจคนหาความผิดปกติหรือรอยโรคในระยะเริ่มแรกเพ่ือแยกผูปวยหรือผูสุขภาพท่ีผิดปกติท่ีอาจเกิด
เนื่องจากการทํางาน เพ่ือใหทราบวาผูทํางานมีโอกาสปวยเปนโรคนั้นมากนอยเพียงใด หรือมีความ
เสี่ยงตอการสัมผัสสิ่งกับสิ่งคุกคามสุขภาพจากการทํางานอยางไร ซึ่งสามารถตรวจไดตามชวงเวลาการ
ทํางาน ไดแกการตรวจกอนการจางงาน การตรวจตามความเสี่ยงขณะทํางานเปนระยะ หรือการตรวจ
สุขภาพประจําป และการตรวจเม่ือลาออกจากงาน  โดยจะดําเนินการตรวจรางกายตามระบบอวัยวะ
เปาหมายท่ีอาจเกิดโรค ตามความเหมาะสมของรางกายตอลักษณะงาน  โดยมีการตรวจทาง
หองปฏิบัติการและการตรวจพิเศษเชน การตรวจสมรรถภาพสายตาในกลุมอาชีพท่ีตองความพรอม
หรือความสมบูรณทางของรางกายดานสายตาเพ่ือประเมินสภาพการทํางานของตาวาเหมาะสมกับงาน
ท่ีจะทําและปองกันความผิดปกติ  การตรวจสมรรถภาพการไดยินในกลุมอาชีพท่ีตองทํางานสัมผัสกับ
เสียงดังเพ่ือเฝาระวังโรคประสาทหูเสื่อม   และการตรวจสมรรถภาพปอดในกลุมอาชีพท่ีตองสัมผัสกับ
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ฝุนตาง ๆเพ่ือเฝาระวังโรคปอดจากการประกอบอาชีพเปนตน การใหบริการนี้อาจดําเนินการไดท้ังใน
โรงพยาบาลหรือในสถานประกอบการก็ได

3. การตรวจสารตัวอยางทางชีวภาพ
หมายถึง การตรวจทางชีวเคมีเพ่ือตรวจหาปริมาณสารเคมีท่ีรางกายไดรับเขาสูรางกาย เพ่ือ

ประเมินความเสี่ยงอันตรายตอสุขภาพจากตัวอยางชีวภาพ

4. การตรวจสภาพแวดลอมในการทํางาน
หมายถึง การประเมินสิ่งแวดลอมการทํางานของผูทํางานท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพจาก

การสัมผัสปจจัยเสี่ยงประเภทตาง ๆในการทํางาน โดยการใชเครื่องมือทางสุขศาสตรอุตสาหกรรมท่ี
เหมาะสมกับประเมินปญหามาตรวจวัด เปนมาตรการเฝาระวังสิ่งแวดลอมในการทํางานแบบเชิงรุก
เชนการประเมินปญหาสภาพแวดลอมการทํางานดานแสงสวาง ควรตองมีการตรวจประเมินการสัมผัส
แสงสวางอยางสมํ่าเสมอเนื่องผูทํางานอาจไดรับการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุได การตรวจสภาพแวดลอม
ในการทํางานเพ่ือประเมินการสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพท่ีเปนปญหาสําคัญ ไดแก การตรวจวัดเสียงดัง
โดยใชเครื่องวัดเสียง การตรวจวัดความรอน การตรวจมลพิษทางอากาศฝุน กาซและไอระเหยวัด
ปริมาณฝุน เปนตน
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แบบรายงานการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ (OCC 02)
รอบการรายงานท่ี  1 (ม.ค.-เม.ย.)  2 (พ.ค.-ส.ค.)  3 (ก.ย.-ธ.ค.)  พ.ศ. ................................

รายการ จํานวน
1. รหัสประเภทโรงงานอุตสาหกรรมท่ีรับบริการตรวจสุขภาพ (ระบุรหัส เชน 058 (05) )
1.1 จํานวนสถานประกอบการ (ตามรหัสประเภทอุตสาหกรรมดานบน) ท่ีไดรับบริการตรวจสุขภาพ รวมท้ังหมด (แหง)
2. การตรวจประเมินสขุภาพ (เกณฑตาม “คูมือการใชเคร่ืองมืออาชีวเวชศาสตร ป 2557”)

2.1 การทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น
2.1.1 จํานวนผูท่ีไดรับการทดสอบสมรรถภาพการมองเห็นท้ังหมด (ราย)
2.1.2 ผลการทดสอบสมรรถภาพการมองเห็นเหมาะสมกับลักษณะงาน (ราย)
2.1.3 ผลการทดสอบสมรรถภาพการมองเห็นไมเหมาะสมกับลกัษณะงาน (ราย)

2.2 การทดสอบสมรรถภาพการไดยิน
2.2.1 จํานวนผูท่ีไดรับการทดสอบสมรรถภาพการไดยินท้ังหมด (ราย)
2.2.2 ผลการทดสอบสมรรถภาพการไดยินปกติ (ราย)
2.2.3 ผลการทดสอบสมรรถภาพการไดยินอยูในระดับท่ีตองเฝาระวัง (ราย)
2.2.4 ผลการทดสอบสมรรถภาพการไดยินอยูในระดับท่ีผิดปกติ (ราย)

2.3 การทดสอบสมรรถภาพปอด
2.3.1 จํานวนผูไดรับการทดสอบสมรรถภาพปอดท้ังหมด(ราย)
2.3.2 ผลทดสอบสมรรถภาพปอดปกติ (ราย)
2.3.3 ผลการทดสอบสมรรถภาพปอดต่ํากวาเกณฑมาตรฐานแบบหลอดลมอุดก้ัน (ราย)
2.3.4 ผลการทดสอบสมรรถภาพปอดต่ํากวาเกณฑมาตรฐานแบบจํากัดการขยายตัว (ราย)
2.3.5 ผลการทดสอบสมรรถภาพปอดต่ํากวาเกณฑมาตรฐานแบบผสม (ราย)

2.4 ผลตรวจเอกซเรยปอดฟลมใหญ
2.4.1 จํานวนผูท่ีรับการตรวจเอกซเรยปอดฟลมใหญท้ังหมด (ราย)
2.4.2 ผลตรวจเอกซเรยปอดฟลมใหญปกติ (ราย)
2.4.3 ผลตรวจเอกซเรยปอดฟลมใหญ ผิดปกติตั้งแตระดับ 1/0 ข้ึนไป (ราย)
3. การตรวจสารตัวอยางทางชีวภาพ**(คาความเขมขนสารเคมอีางอิงจากประกาศกรมควบคุมโรค Thai BEI)
3.1 การตรวจสารตะกั่วจากตัวอยางเลือด

3.1.1 จํานวนผูตรวจสารตะก่ัวจากตัวอยางเลือดท้ังหมด (ราย)
3.1.2 ระดับตะก่ัว < 30 µg/dl (ราย)
3.1.3 ระดับตะก่ัว 30 – 40 µg/dl (ราย)
3.1.4 ระดับตะก่ัว > 40 µg/dl (ราย)

3.2 การตรวจสารแคดเมียม
3.2.1 จํานวนผูตรวจแคดเมยีมท้ังหมด (ราย)
3.2.2 ในปสสาวะ ระดับแคดเมยีม > 5µg/g cr. (ราย)
3.2.3 ในเลือด ระดับแคดเมียม > 5µg/l (ราย)

3.3 การตรวจสารปรอทจากตัวอยางปสสาวะ
3.3.1 จํานวนผูตรวจสารปรอทในปสสาวะท้ังหมด (ราย)
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รายการ จํานวน
3.3.2 ระดับปรอทอนินทรีย > 20 µg/g creat. (ราย)

3.4 การตรวจสารหนูจากตัวอยางปสสาวะ
3.4.1 จํานวนผูตรวจสารหนูในปสสาวะท้ังหมด (ราย)
3.4.2 ระดบัสารหนู > 35µg/L (ราย)

3.5 การตรวจหาสารแปรรูปของสารตัวทําละลายอินทรีย (สารประกอบอินทรียระเหย) จากตัวอยางปสสาวะ
3.5.1 จํานวนผูตรวจสารตัวทําละลายอินทรียในปสสาวะท้ังหมด (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 จํานวนผูตรวจทางชีวภาพอ่ืน ๆ ระบุ..........

3.6.2 จํานวนผูตรวจทางชีวภาพท่ีมีผลการตรวจเกินมาตรฐาน (ราย)

4. การตรวจสภาพแวดลอมในการทํางาน
4.1 สถานประกอบการท่ีตรวจสภาพแวดลอมการทํางานทางกายภาพ
4.1.1 สถานประกอบการท่ีตรวจวัดระดบัความเขมของแสงสวางท้ังหมด(แหง/จุด)
4.1.2 สถานประกอบการท่ีพบระดับความเขมของแสงสวางต่ํากวามาตรฐานท้ังหมด (แหง/จดุ)
4.1.3 สถานประกอบการท่ีตรวจระดับความรอน (WBGT) ท้ังหมด (แหง/จุด)
4.1.4 สถานประกอบการท่ีพบระดับความรอน (WBGT) สูงกวามาตรฐานท้ังหมด (แหง/จุด)
4.1.5 สถานประกอบการท่ีตรวจวัดระดบัความดังของเสยีงท้ังหมด (แหง/จุด)
4.1.6 สถานประกอบการท่ีพบระดับความดังของเสียงเกินมาตรฐาน (แหง/จุด)
4.1.7 สถานประกอบการท่ีตรวจวัดปริมาณฝุนทุกขนาด(Total Dust) ท้ังหมด (แหง/จุด)
4.1.8 สถานประกอบการท่ีตรวจวัดปริมาณฝุนทุกขนาด(Total Dust)เกินมาตรฐาน (แหง/จุด)
4.2 สถานประกอบการท่ีตรวจวัดปริมาณความเขมขนของสารเคมีในอากาศ
4.2.1 สถานประกอบการท่ีตรวจวัดปริมาณความเขมขนสารเบนซีนท้ังหมด (แหง/จุด)
4.2.2 สถานประกอบการท่ีปริมาณความเขมขนสารเบนซีนเกินมาตรฐานการเฝาระวัง (แหง/จุด)
4.2.3 สถานประกอบการท่ีตรวจวัดปริมาณความเขมขนสารโทลอีูนท้ังหมด (แหง/จุด)
4.2.4 สถานประกอบการท่ีปริมาณความเขมขนสารโทลูอีนเกินมาตรฐานการเฝาระวัง (แหง/จุด)
4.2.5 สถานประกอบการท่ีตรวจวัดปริมาณความเขมขนสารสไตรีนท้ังหมด (แหง/จุด)
4.2.6 สถานประกอบการท่ีปริมาณความเขมขนสารสไตรีนเกินมาตรฐานการเฝาระวัง (แหง/จุด)
4.2.7 สถานประกอบการท่ีตรวจวัดปริมาณความเขมขนสารไซลีนท้ังหมด (แหง/จุด)
4.2.8 สถานประกอบการท่ีปริมาณความเขมขนสารไซลีนเกินมาตรฐานการเฝาระวัง (แหง/จุด)
4.2.9 สถานประกอบการท่ีตรวจวัดปริมาณความเขมขนสารอะซโิตนท้ังหมด (แหง/จุด)
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รายการ จํานวน
4.2.10 สถานประกอบการท่ีปรมิาณความเขมขนสารอะซิโตนเกินมาตรฐานการเฝาระวัง (แหง/จุด)
4.2.11 สถานประกอบการท่ีตรวจวัดปริมาณความเขมขนสารปรอทท้ังหมด (แหง/จุด)
4.2.12 สถานประกอบการท่ีปรมิาณความเขมขนสารปรอทเกินมาตรฐานการเฝาระวัง (แหง/จดุ)
4.2.13 สถานประกอบการท่ีตรวจวัดปริมาณความเขมขนสารตะก่ัวท้ังหมด (แหง/จุด)
4.2.14 สถานประกอบการท่ีตรวจวัดปริมาณความเขมขนสารตะก่ัวเกินมาตรฐานการเฝาระวัง (แหง/จุด)

5. การตรวจสภาพแวดลอมการทํางานอื่น ๆระบุ
5.1 สถานประกอบการท่ีตรวจสภาพแวดลอมการทํางานอ่ืน ๆ ระบุ.......(แหง/ จุด)
5.2 สถานประกอบการท่ีตรวจสภาพแวดลอมการทํางานตามขอ 5.1 ท่ีมีคาเกินมาตรฐานการเฝาระวัง ( แหง/จุด)

ช่ือผูรายงาน........................................................ โรงพยาบาล........................................................ จังหวัด...........................................
โทรศัพท.............................................................. e-mail........................................................................................................................

คําแนะนํา:
1. ใหโรงพยาบาลสรุปผลการดําเนินงานจัดบริการอาชวีอนามัยของโรงพยาบาลทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ไดแกการตรวจสุขภาพตามความเส่ียงของลักษณะงาน
และการตรวจส่ิงแวดลอมการทํางาน โดยการกรอกขอมูลจํานวนสถานประกอบการ จาํนวนผูรับบริการ และจํานวนจุดที่ไดทําการตรวจส่ิงแวดลอมการ
ทํางาน ตามหวัขอทีก่ําหนดให
2. สามารถศึกษารายละเอยีดการกรอกขอมูลสรุปจํานวนผูปวยเพื่อรายงานไดจาก "คูมือการรายงานโรคและภยัสุขภาพจากการประกอบอาชีพและการเฝา
ระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ" ของสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม 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 จากเดือนทีส้ิ่นรอบรายงานนั้น
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. รหัสประเภทโรงงานอุตสาหกรรมท่ีรับบริการ
ตรวจสุขภาพ (ระบุรหัส 999(99) เชน 058(05) )

ใหใสรหัสประเภทโรงงานอุตสาหกรรมท่ีรบับริการตรวจสุขภาพ เชน
ใหบริการ 2 แหง เปนโรงโมหินและโรงงานทําผาเบรกอยางละ 1 แหง
ใหใสขอมูล ดังน้ี 00301, 05805 (ซึ่งมาจาก 003(01) และ 058(05))

1.1 จํานวนสถานประกอบการ (ตามรหัสประเภท
อุตสาหกรรมดานบน) ท่ีไดรับบริการตรวจสุขภาพ
รวมท้ังหมด (แหง)

บันทึกจํานวนสถานประกอบการท่ีโรงพยาบาลใหบริการตรวจคดักรอง
ความเสีย่งทางสุขภาพจากการทํางาน ทุกระยะของการทํางาน ยกเวน
วิธีการตรวจสุขภาพแบบท่ัวไป  รวมท้ังหมดในรอบท่ีรายงาน

2. การตรวจประเมินสขุภาพ
2.1 การทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น หมายถึง การตรวจวัดความสามารถของสายตาในเรื่องตางๆ ไดแก การใช

งานของตา 2 ขางรวมกันไดอยางดี การมองเห็นภาพคมชัด ความสามารถ
ในการแยกสีวัตถุ และลานสายตาดี การมองภาพสามมิติ เพ่ือเลือกและจัด
แบงกลุมประเภทของบุคคลสําหรับการทํางานท่ีตองใชสายตาของงานแต
ละประเภท (รายละเอียดศึกษาในภาคผนวกท่ี 4)

2.1.1 จํานวนผูไดรับการทดสอบสมรรถภาพการ
มองเห็นท้ังหมด (ราย)

บันทึกจํานวนรวมท้ังหมดของผูท่ีไดรับบริการทดสอบสมรรถภาพการ
มองเห็น ในรอบท่ีรายงาน

2.1.2 ผลการทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น
เหมาะสมกับลักษณะงาน (ราย)

บันทึกจํานวนรวมท้ังหมดของผูท่ีไดรบับริการทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น
ท่ีมีผลการทดสอบสายตาปกตเิหมาะสมกับลักษณะงาน ในรอบท่ีรายงาน

2.1.3 ผลการทดสอบสมรรถภาพการมองเห็นไม
เหมาะสมกับลักษณะงาน (ราย)

บันทึกจํานวนรวมท้ังหมดของผูท่ีไดรับบริการทดสอบสมรรถภาพการ
มองเห็น ท่ีมีผลการทดสอบสายตาไมไดตามมาตรฐาน ไมเหมาะสมกับ
ลักษณะงาน ในรอบท่ีรายงาน

2.2 การทดสอบสมรรถภาพการไดยิน หมายถึง การทดสอบความไวในการไดยินเสียงท่ีความถ่ีตางๆ เพ่ือ
ประเมินความสามารถในการรับฟงสียง เพ่ือคนหาปญหาการสญูเสีย
การไดยินในระยะเริ่มตน

2.2.1 จํานวนผูไดรับการทดสอบสมรรถภาพการได
ยินท้ังหมด (ราย)

บันทึกจาํนวนรวมท้ังหมดของผูไดรับบริการทดสอบสมรรถภาพการ
ไดยิน ในรอบท่ีรายงาน

2.2.2 ผลการทดสอบสมรรถภาพการไดยินปกติ (ราย) บันทึกจํานวนรวมท้ังหมดของผูรับการบริการทดสอบสมรรถภาพการได
ยิน ท่ีผลการตรวจการไดยินท่ีความถ่ี 500 ถึง 8,000 Hz เมื่อทําการ
ตรวจวัดโดยใชเสยีงบริสุทธ์ิทางอากาศในแตละความถ่ีมคีาไมเกิน 25
เดซิเบล ในรอบท่ีรายงาน

2.2.3 ผลการทดสอบสมรรถภาพการไดยินอยูใน
ระดับท่ีตองเฝาระวัง (ราย)

บันทึกจํานวนรวมท้ังหมดของผูรับบริการทดสอบระดับการไดยิน ท่ีผลการ
ตรวจการไดยินเมื่อทําการตรวจวัดโดยใชเสียงบริสุทธ์ิ ท่ีความถ่ี 500 ถึง
8,000 Hz ความถ่ีใดความถ่ีหน่ึงมีคาเกิน 25 เดซิเบล ในรอบท่ีรายงาน

2.2.4 ผลการทดสอบสมรรถภาพการไดยินอยูใน
ระดับท่ีผิดปกติ (ราย)

บันทึกจํานวนรวมท้ังหมดของผูรับบริการทดสอบระดับการไดยิน จาก
ความถ่ี 500 ถึง 3,000 Hz มีคาเฉลี่ยมากกวา 25 เดซิเบล หรือท่ี
ความถ่ี 4,000 ถึง 8,000Hz มีคามากกวาหรือเทากับ 45 เดซเิบล เมื่อ
ทําการตรวจวัดโดยใชเสียงบรสิุทธ์ิ ในรอบท่ีรายงาน
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2.3 การทดสอบสมรรถภาพปอด หมายถึง การทดสอบการทํางานของระบบหายใจเพ่ือประเมินความ

ผิดปกติของโรคระบบทางเดินหายใจตั้งแตเริ่มแรก
2.3.1 จํานวนผูไดรับการทดสอบสมรรถภาพปอด
ท้ังหมด (ราย)

บันทึกจํานวนรวมท้ังหมดของผูรับบริการทดสอบสมรรถภาพปอด ใน
รอบท่ีรายงาน

2.3.2 ผลการทดสอบสมรรถภาพปอดปกติ (ราย) บันทึกจํานวนของผูท่ีทําการทดสอบสมรรถภาพปอด ท่ีมผีลการ
ทดสอบเปนปกติ ในรอบท่ีรายงาน

2.3.3 ผลการทดสอบสมรรถภาพปอดต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐานแบบหลอดลมอุดก้ัน (ราย)

บันทึกจํานวนของผูท่ีทําการทดสอบสมรรถภาพปอด ท่ีมผีลการ
ทดสอบปอดต่ํากวาเกณฑมาตรฐานแบบหลอดลมอุดก้ัน ในรอบท่ี
รายงาน

2.3.4 ผลการทดสอบสมรรถภาพปอดต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐานแบบจํากัดการขยายตัว (ราย)

บันทึกจํานวนของผูท่ีทําการทดสอบสมรรถภาพปอด ท่ีมีผลการทดสอบ
ปอดต่ํากวาเกณฑมาตรฐานแบบจํากัดการขยายตัว ในรอบท่ีรายงาน

2.3.5 ผลการทดสอบสมรรถภาพปอดต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐานแบบผสม (ราย)

บันทึกจํานวนของผูท่ีทําการทดสอบสมรรถภาพปอด ท่ีมผีลการ
ทดสอบปอดต่ํากวาเกณฑมาตรฐานแบบผสม ในรอบท่ีรายงาน

2.4 ผลตรวจเอกซเรยปอดฟลมใหญ
2.4.1 จํานวนผูท่ีรับการตรวจเอกซเรยปอดฟลม
ใหญท้ังหมด (ราย)

บันทึกจํานวนของผูท่ีไดรับการตรวจเอกซเรยปอดฟลมใหญท้ังหมด ใน
รอบท่ีรายงาน

2.4.2 ผลตรวจเอกซเรยปอดฟลมใหญปกติ (ราย) บันทึกจํานวนของผูท่ีมีผลตรวจเอกซเรยปอดฟลมใหญปกติ ในรอบท่ีรายงาน
2.4.3 ผลตรวจเอกซเรยปอดฟลมใหญ ผิดปกติ
ตั้งแตระดับ 1/0 ข้ึนไป (ราย)

บันทึกจํานวนของผูท่ีมีผลตรวจเอกซเรยปอดฟลมใหญ ผิดปกติตั้งแต
ระดับ 1/0 ข้ึนไป ในรอบท่ีรายงาน

3. การตรวจสารตัวอยางทางชีวภาพ หมายถึง การตรวจทางชีวเคมีเพ่ือตรวจหาปริมาณสารเคมีท่ีรางกาย
ไดรับเขาสูรางกาย เพ่ือประเมินความเสี่ยงอันตรายตอสุขภาพจาก
ตัวอยางชีวภาพ

3.1 การตรวจสารตะกั่วจากตัวอยางเลือด
3.1.1 จํานวนผูตรวจสารตะก่ัวจากตัวอยางเลือด
ท้ังหมด (ราย)

บันทึกจํานวนรวมของผูท่ีไดรับการตรวจสารตะก่ัวในเลือดท้ังหมด ใน
รอบท่ีรายงาน

3.1.2 ระดบัตะก่ัว < 30 µg/dl (ราย) บันทึกจํานวนผูท่ีไดไดรับการตรวจสารตะก่ัวในเลือด ท่ีมีระดับตะก่ัว
นอยกวา 30 µg/dl ในรอบท่ีรายงาน

3.1.3 ระดบัตะก่ัว 30- 40 µg/dl (ราย) บันทึกจํานวนผูท่ีไดไดรับการตรวจสารตะก่ัวในเลือด ท่ีมีระดับตะก่ัว
ระหวาง 30 ถึง 40  µg/dl ในรอบท่ีรายงาน

3.1.4 ระดบัตะก่ัว > 40 µg/dl (ราย) บันทึกจํานวนผูท่ีไดไดรับการตรวจสารตะก่ัวในเลือด ท่ีมีระดับตะก่ัว
มากกวา 40 µg/dl ในรอบท่ีรายงาน

3.2 การตรวจสารแคดเมียม
3.2.1 จํานวนผูตรวจสารแคดเมยีมท้ังหมด (ราย) บันทึกจํานวนรวมของผูท่ีไดรับการตรวจสารแคดเมียมท้ังในเลือดและ

ในปสสาวะท้ังหมด ในรอบท่ีรายงาน
3.2.2 ในปสสาวะ ระดับแคดเมียม > 5 µg/g cr.(
ราย)

บันทึกจํานวนผูท่ีตรวจสารแคดเมยีมในปสสาวะท่ีมีระดับแคดเมยีม
มากกวา 5 µg/g cr. ในรอบท่ีรายงาน
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3.2.3 ในเลือด ระดับแคดเมยีม > 5 µg/l (ราย) บันทึกจํานวนผูท่ีตรวจสารแคดเมยีมในเลือดท่ีมีระดับแคดเมียม

มากกวา 5 µg/l ในรอบท่ีรายงาน
3.3 การตรวจสารปรอทจากตัวอยางปสสาวะ
3.3.1 จํานวนผูตรวจสารปรอทในปสสาวะท้ังหมด
(ราย)

บันทึกจํานวนรวมของผูท่ีไดรับการตรวจสารปรอทในปสสาวะท้ังหมด
ในรอบท่ีรายงาน

3.3.2 ระดบัปรอทอนินทรีย > 20 µg/g cr. (ราย) บันทึกจํานวนของผูท่ีตรวจสารปรอทในปสสาวะท่ีมีระดับปรอทอนินทรีย
มากกวา 20 µg/g cr. ในรอบท่ีรายงาน

3.4 การตรวจหาสารหนูจากตัวอยางปสสาวะ
3.4.1 จํานวนผูตรวจสารหนูในปสสาวะท้ังหมด
(ราย)

บันทึกจํานวนรวมของผูท่ีไดรับการตรวจสารหนูในปสสาวะท้ังหมด ใน
รอบท่ีรายงาน

3.4.2 ระดบัสารหนู >35 µg/l (ราย) บันทึกจํานวนผูท่ีตรวจสารหนูในปสสาวะ ท่ีมีระดับสารหนูมากกวา 35 µg/l
ในรอบท่ีรายงาน

3.5 การตรวจหาสารแปรรูปของสารตัวทําละลาย
อินทรีย(สารประกอบอินทรียระเหย) จากตัวอยาง
ปสสาวะ
3.5.1 จํานวนผูตรวจสารตัวทําละลายอินทรียใน
ปสสาวะท้ังหมด (ราย)

บันทึกจํานวนรวมของผูท่ีไดรับการตรวจสารทําละลายอินทรยีใน
ปสสาวะท้ังหมด ในรอบท่ีรายงาน

3.5.2 t-t Muconic acid > 500 µg/g cr. (ราย) บันทึกจํานวนผูท่ีไดรับการตรวจสารทําละลายอินทรยีในปสสาวะ ท่ีมี
ระดับ t-t Muconic acid มากกวา 500 µg/g cr. ในรอบท่ีรายงาน

3.5.3 Hippuric acid > 1.6 g/g cr. (ราย) บันทึกจํานวนผูท่ีไดรับการตรวจสารทําละลายอินทรยีในปสสาวะ ท่ีมี
ระดับ Hippuric acid ,มากกวา 1.6 g/g cr. ในรอบท่ีรายงาน

3.5.4 Mandelic acid > 400 mg/g cr. (ราย) บันทึกจํานวนผูท่ีไดรับการตรวจสารทําละลายอินทรยีในปสสาวะ ท่ีมี
ระดับ Mandelic acid มากกวา 400 mg/g cr. ในรอบท่ีรายงาน

3.5.5 Methyl hippuric acid > 1.5 g/g cr. (ราย) บันทึกจํานวนผูท่ีไดรับการตรวจสารทําละลายอินทรยีในปสสาวะ ท่ีมี
ระดับ Methyl hippuric acid มากกวา 1.5 g/g cr. ในรอบท่ีรายงาน

3.6 การตรวจทางชีวภาพอื่นๆ ระบุ
3.6.1 จํานวนผูตรวจทางชีวภาพอ่ืน ๆ ระบุ............. บันทึกจํานวนรวมท้ังหมดของผูท่ีไดรับการตรวจทางชีวภาพอ่ืนๆ

นอกเหนือจากท่ีไดระบไุวขางตน โดยใหระบจุํานวนรวมผูท่ีไดรับการ
ตรวจท้ังหมด ในรอบท่ีรายงาน

3.6.2 จํานวนผูตรวจทางชีวภาพท่ีมีผลการตรวจเกิน
มาตรฐาน (ราย)

บันทึกจํานวนรวมของผูท่ีไดรับการตรวจทางชีวภาพท่ีมีคาเกิน
มาตรฐาน ในรอบท่ีรายงาน

4. การตรวจสภาพแวดลอมในการทํางาน
4.1สถานประกอบการท่ีตรวจสิ่งสภาพแวดลอม
การทํางานทางกายภาพ
4.1.1 สถานประกอบการท่ีตรวจวัดระดับความเขม
ของแสงสวางท้ังหมด (แหง/จุด)

บันทึกจํานวนรวมของสถานประกอบการท่ีทําการตรวจวัดระดับความ
เขมของแสงสวางท้ังหมด ใหระบุจาํนวนสถานประกอบการท่ี
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ดําเนินงาน และจํานวนจุดท่ีทําการตรวจวัดระดับความเขมของแสง
สวางท้ังหมด ในรอบท่ีรายงาน
ตัวอยางเชน ไดดาํเนินการตรวจวัดแสงสวางในสถานประกอบการ 3 แหง
แหงท่ี 1 วัดระดับแสงสวาง 4 จุด แหงท่ี 2 วัดระดับแสงสวาง 3 จุด และแหง
ท่ี 3 วัดแสงสวาง 6 จุด ดังน้ัน ในขอน้ีจะรายงานวา สถานประกอบการท่ีทํา
การตรวจวัดระดับความเขมแสงจํานวน 3 แหง/13 จุด เปนตน

4.1.2 สถานประกอบการท่ีพบระดับความเขมของ
แสงสวางต่ํากวามาตรฐานท้ังหมด(แหง/จุด)

บันทึกจํานวนสถานประกอบการท่ีมีระดับความเขมของแสงต่ํากวา
มาตรฐาน และบันทึกจํานวนจดุท่ีพบวามีระดบัความเขมของแสงสวาง
ต่ํากวามาตรฐานเมื่อเทียบกับลักษณะงาน ในรอบท่ีรายงาน
ตัวอยางเชน จากขอมูลขอ 4.1.2 สถานประกอบการแหงท่ี 1 ทุกจุดมี
คาเปนไปตามมาตรฐาน แหงท่ี 2 มี 1 จุดท่ีมีระดับความเขมของแสง
สวางต่ํากวามาตรฐาน สําหรับสถานประกอบการแหงท่ี 3 มี 3 จุดท่ีมี
ระดับความเขมของแสงสวางต่ํากวามาตรฐาน ดังน้ัน จะตองทําการ
รายงานวา สถานประกอบการท่ีพบระดับความเขมของแสงสวางต่ํากวา
มาตรฐานท้ังหมด 2 แหง/4 จุด เปนตน

4.1.3 สถานประกอบการท่ีตรวจวัดระดับความรอน
(WBGT) ท้ังหมด (แหง/จุด)

บันทึกจํานวนรวมของสถานประกอบการท่ีทําการตรวจวัดระดับความรอน
(WBGT) ท้ังหมด และจํานวนรวมของจุดท่ีทําการตรวจวัดระดับความรอน
ท้ังหมดในทุกสถานประกอบการท่ีดาํเนินการ ในรอบท่ีรายงาน (ใชแนวทาง
การรายงานเชนเดียวกับการตรวจวัดความเขมของแสงสวาง)

4.1.4 สถานประกอบการท่ีตรวจวัดพบระดบัความ
รอน (WBGT) เกินมาตรฐานท้ังหมด (แหง/จุด)

บันทึกจํานวนของสถานประกอบการ และจุดตรวจวัด ท่ีทําการตรวจวัดระดับ
ความรอน (WBGT) ท้ังหมด ท่ีสูงกวามาตรฐาน ในรอบท่ีรายงาน (ใชแนวทาง
การรายงานเชนเดียวกับการตรวจวัดความเขมของแสงสวาง)

4.1.5 สถานประกอบการท่ีตรวจวัดระดับความดัง
ของเสียงท้ังหมด (แหง/จุด)

บันทึกจํานวนรวมของสถานประกอบการท่ีทําการตรวจวัดระดับเสียง
ดังท้ังหมด และจาํนวนรวมของจุดท่ีทําการตรวจวัดระดับเสียงดัง
ท้ังหมดในทุกสถานประกอบการท่ีดําเนินการ ในรอบท่ีรายงาน (ใช
แนวทางการรายงานเชนเดยีวกับการตรวจวัดความเขมของแสงสวาง)

4.1.6 สถานประกอบการท่ีตรวจวัดระดับความดัง
ของเสียงเกินมาตรฐาน (แหง/จุด)

บันทึกจํานวนของสถานประกอบการ และจดุตรวจวัด ท่ีทําการ
ตรวจวัดระดับเสยีงดังท้ังหมดท่ีเกินมาตรฐาน ในรอบท่ีรายงาน (ใช
แนวทางการรายงานเชนเดยีวกับการตรวจวัดความเขมของแสงสวาง)

4.1.7 สถานประกอบการท่ีตรวจวัดปริมาณฝุนทุก
ขนาด (Total dust) ท้ังหมด (แหง/จุด)

บันทึกจํานวนรวมของสถานประกอบการท่ีทําการตรวจวัดปรมิาณฝุน
ทุกขนาด (Total dust) ท้ังหมด และจํานวนรวมของจุดท่ีทําการ
ตรวจวัดปริมาณฝุนทุกขนาด (Total dust) ท้ังหมดในทุกสถาน
ประกอบการท่ีดาํเนินการ ในรอบท่ีรายงาน (ใชแนวทางการรายงาน
เชนเดียวกับการตรวจวัดความเขมของแสงสวาง)

4.1.8 สถานประกอบการท่ีตรวจวัดปริมาณฝุนทุก
ขนาด (Total dust) เกินมาตรฐาน  (แหง/จุด)

บันทึกจํานวนของสถานประกอบการและจุดตรวจวัด ท่ีทําการตรวจวัด
ปริมาณฝุนทุกขนาด (Total dust) ท่ีเกินมาตรฐานท้ังหมด ในรอบท่ี
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รายงาน (ใชแนวทางการรายงานเชนเดียวกับการตรวจวัดความเขมของ
แสงสวาง)

4.2.สถานประกอบการท่ีตรวจวัดปริมาณความ
เขมขนของสารเคมีในอากาศ
4.2.1 สถานประกอบการท่ีตรวจวัดปริมาณความ
เขมขนสารเบนซีนท้ังหมด (แหง/จดุ)

บันทึกจํานวนสถานประกอบการท้ังหมดท่ีทําการตรวจวัดปรมิาณความ
เขมขนของสารเบนซีน และบันทึกจํานวนจุดท้ังหมดท่ีทําการตรวจวัด
ในรอบท่ีรายงาน (ใชแนวทางการบันทึกเชนเดียวกับการตรวจวัดทาง
กายภาพ)

4.2.2 สถานประกอบการท่ีปรมิาณความเขมขนสาร
เบนซีนเกินมาตรฐานการเฝาระวัง (แหง/จุด)

บันทึกจํานวนสถานประกอบการ และจุดท้ังหมดท่ีทําการตรวจวัด
ปริมาณความเขมขนของสารเบนซนี ท่ีมีคาเกินมาตรฐาน ในรอบท่ี
รายงาน (ใชแนวทางการบันทึกเชนเดียวกับการตรวจวัดทางกายภาพ)

4.2.3 สถานประกอบการท่ีตรวจวัดปริมาณความ
เขมขนสารโทลูอีนท้ังหมด (แหง/จดุ)

บันทึกจํานวนสถานประกอบการท้ังหมดท่ีทําการตรวจวัดปรมิาณความ
เขมขนของสารโทลูอีน และบันทึกจํานวนจุดท้ังหมดท่ีทําการตรวจวัด
ในรอบท่ีรายงาน (ใชแนวทางการบันทึกเชนเดียวกับการตรวจวัดทาง
กายภาพ)

4.2.4 สถานประกอบการท่ีปรมิาณความเขมขนสาร
โทลูอีนเกินมาตรฐานการเฝาระวัง (แหง/จุด)

บันทึกจํานวนสถานประกอบการ และจุดท้ังหมดท่ีทําการตรวจวัด
ปริมาณความเขมขนของสารโทลูอีน ท่ีมีคาเกินมาตรฐาน ในรอบท่ี
รายงาน (ใชแนวทางการบันทึกเชนเดียวกับการตรวจวัดทางกายภาพ)

4.2.5 สถานประกอบการท่ีตรวจวัดปริมาณความ
เขมขนสารสไตรีนท้ังหมด (แหง/จดุ)

บันทึกจํานวนสถานประกอบการท้ังหมดท่ีทําการตรวจวัดปรมิาณความ
เขมขนของสารสไตลีน และบันทึกจํานวนจุดท้ังหมดท่ีทําการตรวจวัด
ในรอบท่ีรายงาน (ใชแนวทางการบันทึกเชนเดียวกับการตรวจวัดทาง
กายภาพ)

4.2.6 สถานประกอบการท่ีปริมาณความเขมขน
สารสไตรีนเกินมาตรฐานการเฝาระวัง (แหง/จุด)

บันทึกจํานวนสถานประกอบการ และจุดท้ังหมดท่ีทําการตรวจวัด
ปริมาณความเขมขนของสารสไตลนี ท่ีมีคาเกินมาตรฐาน ในรอบท่ี
รายงาน (ใชแนวทางการบันทึกเชนเดียวกับการตรวจวัดทางกายภาพ)

4.2.7 สถานประกอบการท่ีตรวจวัดปริมาณความ
เขมขนสารไซลีนท้ังหมด (แหง/จดุ)

บันทึกจํานวนสถานประกอบการท้ังหมดท่ีทําการตรวจวัดปรมิาณความ
เขมขนของสารไซลีน และบันทึกจาํนวนจุดท้ังหมดท่ีทําการตรวจวัด ใน
รอบท่ีรายงาน (ใชแนวทางการบันทึกเชนเดียวกับการตรวจวัดทาง
กายภาพ)

4.2.8 สถานประกอบการท่ีปรมิาณความเขมขนสาร
ไซลีนเกินมาตรฐานการเฝาระวัง (แหง/จุด)

บันทึกจํานวนสถานประกอบการ และจุดท้ังหมดท่ีทําการตรวจวัด
ปริมาณความเขมขนของสารไซลีน ท่ีมีคาเกินมาตรฐาน ในรอบท่ี
รายงาน (ใชแนวทางการบันทึกเชนเดียวกับการตรวจวัดทางกายภาพ)

4.2.9 สถานประกอบการท่ีตรวจวัดปริมาณความ
เขมขนสารอะซิโตนท้ังหมด (แหง/จุด)

บันทึกจํานวนสถานประกอบการท้ังหมดท่ีทําการตรวจวัดปรมิาณความ
เขมขนของสารอะซโิตน และบันทึกจํานวนจุดท้ังหมดท่ีทําการตรวจวัด
ในรอบท่ีรายงาน (ใชแนวทางการบันทึกเชนเดียวกับการตรวจวัดทาง
กายภาพ)
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4.2.10 สถานประกอบการท่ีปรมิาณความเขมขน
สารอะซิโตนเกินมาตรฐานการเฝาระวัง (แหง/จุด)

บันทึกจํานวนสถานประกอบการ และจุดท้ังหมดท่ีทําการตรวจวัด
ปริมาณความเขมขนของสารอะซิโตน ท่ีมีคาเกินมาตรฐาน ในรอบท่ี
รายงาน (ใชแนวทางการบันทึกเชนเดียวกับการตรวจวัดทางกายภาพ)

4.2.11 สถานประกอบการท่ีตรวจวัดปริมาณความ
เขมขนสารปรอทท้ังหมด (แหง/จดุ)

บันทึกจํานวนสถานประกอบการท้ังหมดท่ีทําการตรวจวัดปรมิาณความ
เขมขนของสารปรอท และบันทึกจํานวนจุดท้ังหมดท่ีทําการตรวจวัด
ในรอบท่ีรายงาน (ใชแนวทางการบันทึกเชนเดียวกับการตรวจวัดทาง
กายภาพ)

4.2.12 สถานประกอบการท่ีปรมิาณความเขมขน
สารปรอทเกินมาตรฐานการเฝาระวัง (แหง/จุด)

บันทึกจํานวนสถานประกอบการ และจุดท้ังหมดท่ีทําการตรวจวัด
ปริมาณความเขมขนของสารปรอท ท่ีมีคาเกินมาตรฐานในรอบท่ี
รายงาน (ใชแนวทางการบันทึกเชนเดียวกับการตรวจวัดทางกายภาพ)

4.2.13 สถานประกอบการท่ีตรวจวัดปริมาณความ
เขมขนสารตะก่ัวท้ังหมด (แหง/จุด)

บันทึกจํานวนสถานประกอบการท้ังหมดท่ีทําการตรวจวัดปรมิาณความ
เขมขนของสารตะก่ัว และบันทึกจาํนวนจุดท้ังหมดท่ีทําการตรวจวัด ใน
รอบท่ีรายงาน (ใชแนวทางการบันทึกเชนเดียวกับการตรวจวัดทาง
กายภาพ)

4.2.14 สถานประกอบการท่ีปรมิาณความเขมขน
สารตะก่ัวเกินมาตรฐานการเฝาระวัง (แหง/จุด)

บันทึกจํานวนสถานประกอบการ และจุดท้ังหมดท่ีทําการตรวจวัด
ปริมาณความเขมขนของสารตะก่ัว ท่ีมีคาเกินมาตรฐานในรอบท่ี
รายงาน (ใชแนวทางการบันทึกเชนเดียวกับการตรวจวัดทางกายภาพ)

5. การตรวจสภาพแวดลอมการทํางานอื่นๆ
5.1 สถานประกอบการท่ีตรวจสิ่งแวดลอมการ
ทํางานอ่ืนๆ ระบุ.........(แหง/จุด)

บันทึกจํานวนสถานประกอบการท่ีทําการตรวจวัดสิ่งแวดลอมการ
ทํางานอ่ืนๆ และบันทึกจํานวนจุดท้ังหมดท่ีทําการตรวจวัด ในรอบท่ี
รายงาน (ใชแนวทางการบันทึกเชนเดียวกับการตรวจวัดทางกายภาพ)

5.2 สถานประกอบการท่ีตรวจสิ่งแวดลอมการทํางาน
ตามขอ 5.1 ท่ีมีคาเกินมาตรฐานการเฝาระวัง (แหง/จดุ)

บันทึกจํานวนสถานประกอบการ และจุดท้ังหมดท่ีทําการตรวจวัด
สิ่งแวดลอมการทํางานอ่ืนๆ ท่ีมีคาเกินมาตรฐาน  ในรอบท่ีรายงาน (ใช
แนวทางการบันทึกเชนเดียวกับการตรวจวัดทางกายภาพ)
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บทที่ 4
การบันทึกแบบรายงานการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพใน
กลุมสถานประกอบการที่มีการใชแรใยหิน (OCC 02.1 และ OCC 02.2)

ความเปนมา
ในป พ.ศ. 2549 ไดมีมาตรการหามและขจัดการใชแรใยหิน รวมถึงการขจัดโรคท่ีเกิดจากแรใยหินใน

ระดับสากล โดยเปนมติจากการประชุมใหญองคการแรงงานระหวางประเทศ สมัยท่ี 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 ท่ีได
ดําเนินการรณรงคไปท่ัวโลก มีดังนี้

1. วิธีการท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการกําจัดโรคจากแรใยหิน คือ การยุติการใชแรใยหินทุกชนิด
2. ดําเนินการใหขอมูลเก่ียวกับการใชวัสดุทดแทนแรใยหิน
3. ดําเนินการใชมาตรการปองกันการรับสัมผัสแรใยหินระหวางการผลิต การใช และการรื้อถอน
4. พัฒนาการคัดกรอง วินิจฉัย รักษา ฟนฟูทางการแพทยและทางสังคมสําหรับโรคจากแรใยหิน และ

จัดทําทะเบียนคนท่ีรับสัมผัสแรใยหิน ท้ังในอดีต และปจจุบัน

เนื่องจากเปนท่ีทราบกันวาแรใยหินชนิดไครโซไทลท้ังท่ีอยูในสิ่งแวดลอมหรือท่ีเขาไปในรางกายมนุษย
แลว จะมีการคงสภาพไดนานและยอยสลายเองโดยธรรมชาติไดยาก ซึ่งสามารถกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพ
ท่ีสําคัญ คือ มะเร็งเยื่อหุมปอด และมะเร็งปอด โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ ดังนั้น ในป พ.ศ. 2554 จึงมีมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 12 เมษายน 2554  มอบหมายใหกระทรวงสาธารณสุขรับไปศึกษาผลกระทบตอสุขภาพ
ของผูใชแรงงานท่ีทํางานสัมผัสแรใยหินและผูบริโภคท่ีใชผลิตภัณฑท่ีมีสวนประกอบของแรใยหิน โดยให
จัดลําดับความสําคัญเพ่ือจะไดกําหนดมาตรการในการปองกันผูท่ีไดรับผลกระทบอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการศึกษาขอเท็จจริงเก่ียวกับผลกระทบตอสุขภาพจากแรใยหินข้ึนมา ผลจากการประชุมของ
คณะกรรมการฯ (ประชุมท้ังหมด 5 ครั้ง) มีมติเห็นสอดคลองกับนานาชาติ ในขอเท็จจริงท่ีวาแรใยหินชนิด
ไครโซไทล สามารถกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพท่ีสําคัญ คือ มะเร็งเยื่อหุมปอดและมะเร็งปอดโดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ และพบวาประเทศไทยยังไมมีระบบรายงานผูปวยโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดลอม อันเนื่องจากแรใยหินท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งนาจะเปนสาเหตุท่ีทําใหมีรายงานการเกิดโรคท่ีสัมพันธ
กับการสัมผัสแรใยหินจํานวนไมมาก ท้ังนี้มีมติในท่ีประชุมดังกลาว มอบกรมควบคุมโรครับภารกิจเพ่ือพัฒนาให
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มีการจัดทําแนวทางเฝาระวังโรคจากแรใยหิน เพ่ือใหไดประวัติการสัมผัสแรใยหินจากการทํางานท่ีเปนระบบ
และชัดเจน สามารถตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการเพ่ิมเติม และใหการวินิจฉัยท่ีถูกตองสามารถอางอิงทาง
วิชาการได นําไปสูแนวทางการเฝาระวังโรคจากแรใยหินไดอยางมีประสิทธิภาพ

ในปงบประมาณ 2557 สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค ไดจัดทํา
คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ 1769/2557 ลงวันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ.2557 แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ระบบเฝาระวังสุขภาพจากแรใยหิน เพ่ือดําเนินการพัฒนาองคความรูสําหรับเฝาระวังโรคปอดจากแรใยหิน
สําหรับเครือขายข้ึน

และในปงบประมาณ 2558 สํานักโรคจากการประกอบอาชีพฯ ไดดําเนินงาน โครงการสํารวจและ
เฝาระวังสุขภาพเชิงรุกจากแรใยหินในสถานประกอบการกลุมการทําผลิตภัณฑจากเสนใยหิน โดยข้ึนบัญชี
โรงงานอุตสาหกรรมประเภทโรงงานรหัส 05805 การทําผลิตภัณฑจากเสนใยหิน จํานวนท้ังหมด 19 แหง และ
ประสานงานขอเขาสํารวจและเก็บขอมูล/ตรวจสุขภาพคนงานในสถานประกอบการท่ีใชแรใยหิน 8 แหง และ
สถานประกอบการท่ีไมไดใชแรใยหิน 6 แหง และจัดทํารายงานผลการสํารวจ/รายงานผลการตรวจสุขภาพ
เม่ือไดขอมูลของการเฝาระวังโรคปอดจากแรใยหิน เพ่ือใหเปนประโยชนตอการติดตามพนักงานท่ีสัมผัสแรใย
หิน จึงไดมีการพัฒนา ”ระบบรายงานการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพในกลุมสถาน
ประกอบการท่ีมีการใชแรใยหิน (OCC 02.1 และ OCC 02.2)” เพ่ือใชเปนขอมูลการติดตามและเฝาระวัง
โรคอยางตอเนื่อง โดยกลุมขาวกรองฯ สํานักโรคจากการประกอบอาชีพฯ ซึ่งระบบดังกลาว ประกอบดวย

1. แบบบันทึกผลตรวจสุขภาพพนักงานกลุมสัมผัสแรใยหิน (OCC 02.1) – เปนขอมูลการเฝาระวังจาก
ดานการตรวจคัดกรองสุขภาพตามปจจัยเสี่ยง โดยการตรวจสมรรถภาพปอด และ X-ray ปอด ซึ่งใช
แบบสอบถามสวนบุคคลเพ่ือการเฝาระวังโรคปอดจากแรใยหิน

2. แบบบันทึกผลการตรวจวัดและประเมินผลสภาพแวดลอมการทํางาน (OCC 02.2) – เปนขอมูลการ
เฝาระวังแรใยหินในสภาพแวดลอมการทํางาน

โดยมีรายละเอียดของแบบรายงานฯและคําอธิบาย ดังตอไปนี้
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แบบรายงานบันทึกผลตรวจสุขภาพพนักงานกลุมสัมผัสแรใยหิน (OCC 02.1)

ช่ือสถานประกอบการ: ท่ีต้ังสถานประกอบการ:
รหัสกิจการ: ประเภทกิจการ:
ช่ือสถานพยาบาล:
ประเภทสถานพยาบาล:  รพ.สต.  รพ. ชุมชน  รพ.ศูนย/ท่ัวไป

 รพ.ของมหาวิทยาลยั  รพ.สังกัดกรมการแพทย  รพ.เอกชน

จังหวัดท่ีต้ังรพ. :

วันท่ีตรวจสุขภาพ: วันท่ีรายงานผล:

ลําดับท่ี ช่ือ - นามสกุล ID เพศ อายุ
(ป)

อายุงาน ณ
ท่ีปจจุบัน

(ป)

(1)
ประวัติทํางานท่ี

อื่นๆ (ถามี)

(2)
แผนกท่ี

ทํางาน ณ
ปจจุบัน

(3)
ลักษณะงาน

ปจจุบัน

(4)
การสวม
หนากาก

ขณะทํางาน

(5)
ผลตรวจ
สุขภาพ
ท่ัวไป

(6)
ประวัติ
การสูบ
บุหร่ี

(7)
ผลการตรวจ

สมรรถภาพปอด

(8)
ผล Chest

X-ray

(9)
สรุปผลการ

ตรวจ

หมายเหต:ุ โปรดศึกษาคําอธบิาย
ในชองเลขบัตรประชาชน (ID) สําหรับแรงงานตางประเทศ ที่เขาทํางานในประเทศไทย ใหใชเลขที่หนังสือเดินทาง หรือหนังสือที่ออกโดย กรมการจัดการงาน กระทรวงแรงงาน
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คําอธิบายแบบรายงานบันทึกผลตรวจสุขภาพพนักงานกลุมสัมผัสแรใยหิน (OCC 02.1)

ลําดับท่ี/หัวขอเร่ือง คําอธิบาย
1. ช่ือสถานประกอบการ ช่ือสถานประกอบการ
2. ท่ีตั้ง ท่ีตั้งสถานประกอบการ (เนนจังหวัดท่ีตั้งสถานประกอบการ)
3. รหัสกิจการ ตามรหสัประเภทอุตสาหกรรม (มรีูปแบบ ###(##)) ท่ีเลือกมาทําการเฝาระวัง ใน

ท่ีน้ีเปนรหัส  58(5) หรือ 05805  การทําผลิตภณัฑจากเสนใยหิน
(และตอไปอาจเพ่ิมรหัสกิจการท่ีจะเฝาระวัง เชน 3(1) หรอื 00301 การโม บด
หรือยอยหิน เปนตน )

4. ประเภทกิจการ เปนประเภทกิจการท่ีอยูในกลุมรหสัอุตสาหกรรมเดยีวกันกับท่ีเลือกมาทําการเฝา
ระวัง ในท่ีน้ีเปนรหัส  58(5) หรือ 05805  การทําผลิตภัณฑจากเสนใยหิน
(Asbestos) ท่ีเลือกมามี 3 ประเภทกิจการ ไดแก
1. ผลิตกระเบื้องหลังคา
2. ผลิตทอนํ้าซีเมนต
3. ผลิตผาเบรคและครัช
(และตอไปประเภทกิจการอาจเพ่ิมข้ึนตามรหัสกิจการท่ีเพ่ิมตามขอ 3  เชน
00301 – 01 โรงโม บด ยอยหิน )

5. ช่ือสถานพยาบาล ช่ือสถานพยาบาลท่ีตรวจสุขภาพพนักงาน(กลุมสัมผัสแรใยหิน)
6. ประเภทสถานพยาบาล 1. รพ.สต.

2. รพ.ชุมชน
3. รพ.ศูนย/ท่ัวไป
4. รพ.ของมหาวิทยาลัย
5. รพ.สังกัดกรมการแพทย
6. รพ.เอกชน

7. จังหวัดท่ีตั้งรพ. จังหวัดท่ีตั้งสถานพยาบาล หรือ รพ. ท่ีตรวจสุขภาพพนักงาน(กลุมสมัผัสแรใยหิน)
8. วันท่ีตรวจสุขภาพ วันท่ีใหบริการตรวจสุขภาพจริง
9. วันท่ีรายงานผล วันท่ีรายงานผลเขาระบบ
10. ช่ือ - นามสกุล ช่ือ-นามสกุล ของพนักงานท่ีตรวจสุขภาพ
11. ID แรงงานไทยใชหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน

แรงงานตางประเทศท่ีเขาทํางานในประเทศไทย ใหใชเลขท่ีหนังสือเดินทาง หรือ
เลขท่ีหนังสือท่ีออกโดยกรมการจดัการงาน กระทรวงแรงงาน

12. เพศ เพศชองพนักงานท่ีตรวจสุขภาพ - 1. ชาย 2.หญิง
13. อายุ  (ป) อายุชองพนักงานท่ีตรวจสุขภาพ
14. อายุงาน ณ ท่ีปจจุบัน (ป) อายุการทํางาน ณ สถานท่ีปจจุบนั
15. ประวัติทํางานท่ีอ่ืนๆ (ถามี) (1) ขอความ/คําอธิบายประวัติการทํางาน (จํานวนคําประมาณ 20 คํา)

16. แผนกท่ีทํางาน ณ ปจจุบัน (2) เปนแผนกการผลิตของแตละประเภทกิจการตามขอ 4 ประเภทกิจการ  มี
รายละเอียด ดังน้ี
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ลําดับท่ี/หัวขอเร่ือง 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 อ่ืนๆ โปรดระบุ

2. ผลิตทอนํ้าซีเมนต 2.1 นําใยหินสงเขาเครื่องบด
2.2 ผสมใยหินบดกับวัตถุดิบอ่ืนๆ
2.3 ผลิตและผสมวัตถุดิบ
2.4 กลึงหัวทอ
2.5 กลึงขอตอ
2.6 บมทอ(ทําใหทอแหง)
2.7 อ่ืนๆ โปรดระบุ

3. ผลิตผาเบรคและครัช 3.1 เตรียมวัตถุดิบ,ผสมวัตถุดิบ
3.2 พิมพเย็น
3.3 พิมพรอน
3.4 สโตรก่ึงสําเร็จรูป
3.5 ตกแตง ฝนและเจาะ
3.6 บรรจุ จัดเก็บและสงสินคา
3.7 อ่ืนๆ โปรดระบุ

.
17. ลักษณะงานปจจุบัน (3) คําอธิบายลักษณะงานท่ีทําในปจจุบัน (จํานวนคําประมาณ 20 คํา)

- ตกแตง/ขัด/ฝน และเจาะ
- ตรวจสอบคณุภาพ
- ควบคุมเครื่องจักร

18. การสวมหนากากขณะทํางาน (4) 1. ใส 2. ไมใส 3. ใสบางครั้ง
19. ผลตรวจสุขภาพท่ัวไป (5) 1. N = ปกติ

2. R - US = เสี่ยงนํ้าตาลสูง
3. R - HP = เสี่ยงความดันโลหิตสงู
4. R - US –HP =เสีย่งนํ้าตาลสูง และ ความดันโลหิตสูง
5. D - HT = โรคความดัน
6. D - DB = โรคเบาหวาน
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ลําดับท่ี/หัวขอเร่ือง คําอธิบาย
7. D - HT & DB = ความดัน และ เบาหวาน

20. ประวัติการสูบบุหรี่ (6) 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 (สถานประกอบการท่ีมีการใชแรใยหิน) (OCC 02.02)

ชื่อสถานประกอบการ (1) : ที่ตั้ง (2) :
รหัสกิจการ (3) : ประเภทกิจการ (4) :
วันที่ตรวจวัด (5) : ตรวจวัด วิเคราะห และรายงานโดย (7) : สคร......... ศูนยบริการอาชีวอนามัยฯ ศูนยพัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยฯ
วันที่รายงานผล (6) :
สภาพแวดลอมในการตรวจวัดสิง่คุกคาม (8) :

ลําดับที่ (9)
แผนก

(10)
ลักษณะงาน/รายละเอียด

(11)
สิ่งคุกคามที่ทําการตรวจวดั

(12)
ประเภทการตรวจวัด

(13)
ผลการวิเคราะห

(14)
คามาตรฐาน

(15)
สรุปผลการประเมิน
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คําอธิบายแบบรายงานผลการตรวจวัดและประเมินผลสภาพแวดลอมในการทํางานฯ (OCC 2.02)

ลําดับท่ี/หัวขอเร่ือง คําอธิบาย
1. ช่ือสถานประกอบการ ช่ือสถานประกอบการ
2. ท่ีตั้ง ท่ีตั้งสถานประกอบการ (เนนจังหวัดท่ีตั้งสถานประกอบการ)
3. รหัสกิจการ ตามรหสัประเภทอุตสาหกรรม (มรีูปแบบ ###(##)) ท่ีเลือกมาทําการเฝาระวัง ในท่ีน้ี

เปนรหสั  58(5) หรือ 05805 การทําผลติภณัฑจากเสนใยหิน
(และตอไปอาจเพ่ิมรหัสกิจการท่ีจะเฝาระวัง เชน 3(1) หรือ 00301 การโม บด หรือ
ยอยหิน เปนตน )

4. ประเภทกิจการ เปนประเภทกิจการท่ีอยูในกลุมรหสัอุตสาหกรรมเดยีวกันกับท่ีเลือกมาทําการเฝา
ระวัง ในท่ีน้ีเปนรหัส  58(5) หรือ 05805 การทําผลิตภัณฑจากเสนใยหิน
(Asbestos) ท่ีเลือกมามี 3 ประเภทกิจการ ไดแก
1. ผลิตกระเบื้องหลังคา
2. ผลิตทอนํ้าซีเมนต
3. ผลิตผาเบรคและครัช
(และตอไปประเภทกิจการอาจเพ่ิมข้ึนตามรหัสกิจการท่ีเพ่ิมตามขอ 3  เชน
00301 – 01 โรงโม บด ยอยหิน )

5. วันท่ีตรวจวัด วันท่ีตรวจวัดจริง
6. วันท่ีรายงานผล วันท่ีรายงานผลเขาระบบ
7. ตรวจวัด วิเคราะห และรายงาน
ผลโดย

1. สคร. (1-12)
2. ศูนยบริการอาชีวอนามัยฯ (สํานักโรคจากการประกอบอาชีพฯ)
3. ศูนยพัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยฯ (สํานักโรคจากการประกอบอาชีพฯ)

8. สภาพแวดลอมในการตรวจวัด
สิ่งคุกคาม

ขอความท่ีบรรยายสภาพแวดลอมการตรวจวัดสิ่งคุกคามในครั้งน้ันๆ เชน
- โรงงานอยูระหวางซอมบํารุงเครือ่งจักร
- มีรถบรรทุกฉีดพนนํ้าตลอดเวลาการตรวจวัด

9. แผนก เปนแผนกการผลิตของแตละประเภทกิจการตามขอ 4 ประเภทกิจการ  มี
รายละเอียด ดังน้ี

กิจการ แผนก
1. ผลิตกระเบื้อง
หลังคา

1.1 เตรียมวัตถุดิบ,ผสมวัตถุดิบ
1.2 กลิ้งกระเบื้องใหเรียบ
1.3 ถอดแบบกระเบื้อง
1.4 อบกระเบื้อง
1.5 บรรจุ จัดเก็บสินคาในคลังสินคา กอนจัดสง
สินคา
1.6 อ่ืนๆ (รายละเอียดจะไปใสในขอ 10)
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คําอธิบายแบบรายงาน OCC 2.02 (ตอ)

ลําดับท่ี-หัวขอเร่ือง คําอธิบาย
9. แผนก (ตอ) เปนแผนกการผลิตของแตละประเภทกิจการตามขอ 4 ประเภทกิจการ  มี

รายละเอียด ดังน้ี
กิจการ แผนก
2. ผลิตทอนํ้าซีเมนต 2.1 นําใยหินสงเขาเครื่องบด

2.2 ผสมใยหินบดกับวัตถุดิบอ่ืนๆ
2.3 ผลิตและผสมวัตถุดิบ
2.4 กลึงหัวทอ
2.5 กลึงขอตอ
2.6 บมทอ(ทําใหทอแหง)
2.7 อ่ืนๆ (รายละเอียดจะไปใสในขอ 10)

3. ผลิตผาเบรคและครัช 3.1 เตรียมวัตถุดิบ,ผสมวัตถุดิบ
3.2 พิมพเย็น
3.3 พิมพรอน
3.4 สโตรก่ึงสําเร็จรูป
3.5 ตกแตง ฝนและเจาะ
3.6 บรรจุ จัดเก็บและสงสินคา
3.7 อ่ืนๆ  (รายละเอียดจะไปใสในขอ 10)

10. ลักษณะงาน/รายละเอียด ขอความคําอธิบายถึงลักษณะงาน ช่ือ line ผลิต หรือช่ือบุคคล เปนตน
- ตกแตง/ขัด
- ตรวจสอบคณุภาพ
- ควบคุมเครื่องจักร

11.สิ่งคุกคามท่ีทําการตรวจวัด สําหรับประเภทกิจการท่ีอยูในกลุมรหัสอุตสาหกรรมเดยีวกันกับท่ีเลือกมาทําการเฝา
ระวัง มี 3 พารามิเตอร ไดแก
1. แรใยหิน
2. ฝุนรวมทุกขนาด (Total dust: TD)
3. ฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน หรือฝุนท่ีเขาถึงทางเดินหายใจสวนปลาย
(Respirable dust: RD)

12.ประเภทการตรวจวัด มี 2 ประเภท คือ
1. ติดตั้งแบบพ้ืนท่ี (Area)
2. ติดตัวบุคคล (Personal)
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คําอธิบายแบบรายงาน OCC 2.02 (ตอ)

ลําดับท่ี-หัวขอเร่ือง คําอธิบาย
13. ผลการวิเคราะห เปนผลวิเคราะหการตรวจวัดของสิง่คุกคามท่ีกําหนดไวตาม ขอ 11  ดังน้ี

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 ท่ีเปนท่ียอมรบั ดังน้ี

สิ่งคุกคาม / (หนวยวัด) หนวยงาน คามาตรฐาน
1. Asbestos (fibers/cc.) 1.1 OSHA 0.10

1.2 NIOSH 0.10
1.3 ACGIH 0.10

2. TD (mg/m3) 2.1 OSHA 15
2.2 ACGIH 10

3. RD (mg/m3 ) 3.1 OSHA 5
3.2 ACGIH 3

(การลงขอมูลคามาตรฐาน จะเลือกลงรายงานเพียง 1 คามาตรฐานเทาน้ัน แตสามารถเลือก
ไดตามขอมูลท่ีมีกําหนดไว เพ่ือนําไปใชสรุปผลการประเมินตามเง่ือนไขท่ีตองการ และตอไป
อาจเพ่ิมไดตามประเภทสิ่งคุกคามท่ีเพ่ิมข้ึน )

15. สรุปผลการประเมิน เมื่อเทียบกับคามาตรฐานของสิ่งคุกคามท่ีทําการตรวจวัดตามขอ 14 คามาตรฐาน ดังน้ี
1. ผาน - ผลการวิเคราะหมีคาไมเกินคามาตรฐาน
2. ไมผาน – ผลการวิเคราะหมีคาเกินคามาตรฐาน
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ภาคผนวกที่ 1 - กลุมโรคที่รายงาน

กลุมโรคท่ีสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมกําหนดใหรายงานมีจํานวน 8 กลุมโรค
ไดแก กลุมโรคท่ีเกิดจากสารเคมี กลุมโรคท่ีเกิดจากสาเหตุกายภาพ  กลุมโรคท่ีเกิดจากสาเหตุทางชีวภาพ
กลุมโรคระบบทางเดินหายใจท่ีเกิดจากการทํางาน กลุมโรคผิวหนังท่ีเกิดข้ึนจากการทํางาน กลุมโรคระบบ
กลามเนื้อและโครงสรางกระดูกท่ีเกิดจากการทํางาน โรคมะเร็งจากการทํางาน อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ
จากการทํางานมีรายชื่อโรคดังนี้

1. โรคจากเบนซีน
2. โรคจากโทลูอีน
3. โรคจากไซลีน
4. โรคจากแคดเมียม
5. โรคจากโครเมียม
6. โรคจากแมงกานีส
7. โรคจากสารหนู
8. โรคจากปรอท
9. โรคจากตะก่ัว
10. โรคจากกาซคลอรีน
11. โรคจากกาซซัลเฟอรไดออกไซด
12. โรคจากกาซคารบอนมอนนอกไซด
13. โรคจากกาซไฮโดรเจนซัลไฟด
14. โรคจากสารออรกาโนฟอสเฟตและคารบาเมต
15. โรคจากสารฮาโลจีเนต
16. โรคจากสารกําจัดศัตรูพืชประเภทอ่ืน ๆ
17. โรคจากสารกําจัดวัชพืชและเชื้อรา
18. โรคสารเคมีกําจัดหนู
19. โรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง
20. โรคจากเหตุความรอน
21. โรคจากการความเย็น
22. วัณโรคปอด
23. โรคแอนแทรกซ
24. โรคเลปโตสไปโรสิส
25. โรคซิลิโคสิส
26. โรคแอสเบสโตสิส (โรคฝุนจับปอดจากแรใยหินและเสนใยแรอ่ืน)
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27. โรคมีโซทิลิโอมา
28. โรคเยื่อหุมปอดหนาเปนแผนรวมกับมีแรใยหิน
29. โรคบิสสิโนสิส
30. โรคหอบหืดจากการทํางาน
31. โรคผิวหนังอักเสบจากสารระคายเคืองจากการทํางาน
32. โรคผิวหนังอักเสบจากสารกอภูมิแพ
33. โรคปวดหลังจากการทํางาน
34. โรคอุโมงคคารปลท่ีขอมือ
35. ภาวะเสนเอ็นขอศอกอักเสบ
36. ภาวะเสนเอ็นอักเสบแบบนิ้วไกปน
37. โรคมะเร็งจากการทํางาน
38. อุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทํางาน
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ตารางท่ี 1 รายช่ือโรคและรายการรหัสโรค (ICD – 10) แบงตามกลุมโรคและผลกระทบจากปจจัย
ภายนอก

รายช่ือโรค รหัสICD – 10
1.โรคท่ีเกิดจากสารเคมี
1.1 โรคจากสารทาํละลาย T 52 (*)
1.1.1 โรคจากเบนซีน T 52.1
1.1.2 โรคจากโทลูอีนหรือไซลนี T 52.2
1.1.3 โรคจากสารทําละลายอินทรียอ่ืนๆ T 52.8
1.1.4 โรคจากสารทําละลายอินทรียอ่ืนๆ ที่ไมสามารถระบุได T 52.9
1.2 โรคที่เกิดจากสารโลหะหนัก T 56(*)
1.2.1 โรคจากแคดเมียม T 56.3
1.2.2 โรคจากโครเมียม T 56.2
1.2.3 โรคจากแมงกานีส T 57.2
1.2.4 โรคจากสารหนู T 57.0
1.2.5 โรคจากปรอท T 56.1
1.2.6 โรคจากตะก่ัว T 56.0
1.2.7 โรคจากสารโลหะหนักอ่ืน ๆ/ไมระบุ T 56.8, T 56.9
1.3 โรคที่เกิดจากสารเคมีสถานะกาซ T 59 (*) หรือ T 58
1.3.1 โรคพิษจากกาซคลอรีน T 59.4
1.3.2 โรคพิษจากกาซซัลเฟอรไดออกไซด T 59.1
1.3.3 โรคพิษจากกาซคารบอนมอนนอกไซด T 58
1.3.4 โรคพิษจากกาซไฮโดรเจนซัลไฟด T 59.6
1.3.5 โรคจากกาซอ่ืน ๆ T 59.8, T 59.9
1.4 โรคจากสารเคมีกําจัดศัตรูพชื T 60(*)
1.4.1 โรคจากสารออรกาโนฟอสเฟตและคารบาเมต T 60.0
1.4.2 โรคจากสารฮาโลจีเนต T 60.1
1.4.3 โรคจากสารกําจัดศัตรูพชืประเภทอ่ืน ๆ T 60.2
1.4.4 โรคจากสารกําจัดวชัพืชและเชื้อรา T 60.3
1.4.5 โรคจากสารเคมีกําจัดหนู T 60.4
1.4.6 โรคจากวัตถุอันตรายประเภทอ่ืน ๆ T 60.8,T 60.9
2. โรคที่เกิดจากสาเหตุกายภาพ
2.1 โรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง H83.3, H90.3-90.5
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รายช่ือโรค รหัสICD – 10
2.2 โรคจากเหตุความรอน T 67(*)
2.3 โรคจากความเย็น T 69(*)
3. โรคที่เกิดจากสาเหตุชีวภาพ
3.1 วัณโรคปอด A 15(*)
3.2 โรคแอนแทรกซ A 22(*)
3.3 โรคเลปโตสโปโรสิส A 27(*)
4. โรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากการทํางาน
4.1 โรคมีโซทิลิโอมา C 45(*)
4.2 โรคหอบหืดจากการทํางาน J 45(*)
4.3 โรคฝุนจับปอดจากแรใยหินและเสนใยแรอ่ืนๆ J 61
4.4โรคซิลโิคสสิ J 62.8
4.5 โรคบิสสิโนสสิ J 66.0
4.6 โรคเยื้อหุมปอดหนาเปนแผนรวมกับมีแรใยหิน J 92.0
5. โรคผิวหนังที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการทํางาน
5.1 โรคผิวหนังอักเสบจากสารระคายเคืองจากการทํางาน L24(*)
5.2 โรคผิวหนังอักเสบจากสารกอภูมิแพ L23(*)
6. โรคระบบกลามเน้ือและโครงสรางโรคกระดูกที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการทํางาน
6.1 โรคปวดหลังจากการทํางาน M54(*),   M51 (*), M50(*)
6.2 โรคอุโมงคคารปลที่ขอมือ G 56
6.2 ภาวะเสนเอ็นขอศอกอักเสบ M 77.1
6.3 ภาวะเสนเอ็นอักเสบแบบนิว้ไกปน M 65.3
7. โรคมะเร็งจากการทํางาน
8. โรคอ่ืน ๆซึ่งเกิดตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเน่ืองจากการทํางาน
9. อุบัติเหตุและการบาดเจบ็จากการทํางาน V01-Y34 โดยตัวเลข

หลักที่ 4 เปน 2 หรือ 3
9.1 อุบัติเหตุจากการขนสง V00 - V99
9.2 พลัดตก หกลม ลื่นลม และตกจากที่สูง W00 - W19
9.3 จากแรงเชิงกล วัตถุสิง่ของหลนใส ของมีคมบาด ทิ่มแทง W20 - W49
9.4 จากไฟฟา รังสี อุณหภูมิ W85 - W99
9.5 จากความรอน ของรอน ไฟไหม X10 - X19
9.6 สัมผัสสิ่งมีพิษ สารเคมี X40 - X49

ท่ีมา: สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
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ภาคผนวกที่ 2 - ความรูเรื่องโรคจากการประกอบอาชีพ

การเจ็บปวยดวยโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ เปนการเจ็บปวยชนิดท่ีเกิดจากการท่ีผู
ประกอบอาชีพสัมผัสกับสิ่งคุกคามดานตางๆ ไดแก สิ่งคุกคามทางกายภาพ  สิ่งคุกคามทางเคมี สิ่งคุกคามทาง
ชีวภาพ และสิ่งคุกคามทางสังคมจิตวิทยาในการทํางาน ทําใหเกิดอันตรายและผลกระทบตอสุขภาพได ดังนั้น
ในการจัดการขอมูลเพ่ือการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบชีพ เจาหนาท่ีผูเก่ียวของควรมีความ
เขาใจเก่ียวกับคํานิยาม สาเหตุของโรคและอันตรายผลกระทบตอสุขภาพในเบื้องตน ท้ังนีเ้พ่ือท่ีจะไดนํา
ความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนตอการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

คํานิยามโรคจากการประกอบอาชีพ
โรคจากการประกอบอาชีพ (Occupational disease) หมายถึง โรคหรือความเจ็บปวยท่ีเกิดข้ึนกับผู

ทํางานโดยมีสาเหตุหลักมาจากการสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพตาง ๆหรือสภาวะแวดลอมในการทํางานท่ีไม
เหมาะสม โดยท่ีอาการของการเจ็บปวยนั้น ๆอาจเกิดข้ึนกับผูทํางานในขณะทํางานหรืออาจเกิดหลังทํางาน
เปนเวลานาน ไดแก โรคพิษตะก่ัว โรคซิลิโคสิส โรคพิษสารจากสารกําจัดศัตรูพืช เปนตน

1. กลุมโรคท่ีเกิดข้ึนจากสารเคมี
1.1 โรคจากเบนซีน

เบนซีนมีสูตรโมเลกุล C2 H6 Benzol,Phenyl hydride คุณสมบัตเิปนของเหลวไมมีสีจนถึงมีสี
เหลืองออน ระเหยงาย ไวไฟมาก และมีกลิ่นหอมหวาน จุดเดือด 80.1 องศาเซลเซียส  จุดหลอมเหลว 5.5
องศาเซลเซียส ละลายน้ําไดเล็กนอย

ลักษณะงานและอาชีพท่ีเสี่ยงตอการเกิดพิษจากการสัมผัสสารละลายเบนซีนไดแก ผูท่ีทํางานใน
อุตสาหกรรมทําสี กาว การผลิตสียอม อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผงซักฟอก อุตสาหกรรม
เวชภัณฑ อุตสาหกรรมทํายางรถยนต และอุตสาหกรรมรองเทา

เบนซีนเขาสูรางกายไดท้ังวิธีการหายใจ การสัมผัสผิวหนังและการรับประทาน โดยเม่ือรางกายสัมผัส
กับสารเบนซีนจะพบความผิดปกติไดแก ผิวหนังเปนผื่นแดง ผิวหนังอักเสบ ระคายเคืองตาและทางเดินหายใจ
พบอาการปวดศีรษะ งุนงง สับสน คลื่นไส และอาเจียน การสัมผัสบเบนซีนตอเนื่องเปนระยะเวลานานจะพบ
ความเปนพิษตอระบบเลือดและภาวะพรองเม็ดเลือดไดแก ภาวะเลือดจาง เม็ดเลือดขาวนอย ภาวะเกร็ดเลือด
นอย เกิดภาวะกดการทํางานของไขกระดูก

การพิจารณาปญหาการเจ็บปวยท่ีมีสาเหตุจากสารเบนซีนไดแก ขอมูลประวัติการทํางาน ลักษณะงาน
การสัมผัสกับสารเบนซีน มีอาการและพยาธิสภาพของโรค ผลการทดสอบทางหองปฏิบัติการ

การปองกัน ไดแก การตรวจสุขภาพเปนระยะ การลดชั่วโมงการทํางานหรือการเปลี่ยนแปลงหนาท่ี
การทํางาน การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ไดแก หนากาก ถุงมือ ท่ีทําจากวัสดุท่ีเหมาะสม
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1.2 โรคจากโทลูอีน
โทลูอีนสูตรโมเลกุล C6H5 CH3 เปนของเหลว ไมมีสี ระเหยเปนไอและติดไฟไดงายท่ีความดันอากาศ

และอุณหภูมิปกติ มีกลิ่นหอมหวาน  ละลายน้ําได เปนสารทําละลายท่ีใชกันมากในอุตสาหกรรมสี กาว เรซิน
ทินเนอร และสารทําความสะอาด เปนสารตั้งตนในการสังเคราะหสารเคมีอ่ืน

ลักษณะงานและอาชีพท่ีเสี่ยงตอการเกิดพิษจากโทลูอีนไดแก บุคคลท่ีทํางานสัมผัสสารโทลูอีนจาก
อุตสาหกรรมผลิตทินเนอร สี แลกเกอร กาว อุตสาหกรรผลิตหมึกพิมพ ยาง เรซิน พลาสติก การผลิตยา และ
อุตสาหกรรมการผลิตbenenzoic acid

การสัมผัสสารโทลูอีนเขาสูรางกายจากการหายใจ การดูดซึมผานผิวหนัง และการดูดซึมผานระบบ
ทางเดินอาหาร อันตรายตอสุขภาพรางกายเม่ือรางกายไดรับสารโทลูอีนไดแก อาการแสบรอนในคอ เสียงแหบ
ระคายเคืองผิวหนัง อาการสั่นเดินไมตรง (ataxia) เวียนศีรษะ คลื่นไส งุนงง ซึม สับสน อาการรุนแรงอาจหมด
สติได การไดรับพิษแบบเรื้อรังอาจทําใหความจําเสื่อม อารมณเปลี่ยนแปลงงาย ควบคุมอารมณตนเองไมได
สับสน กระวนกระวาย นอนไมหลับ ออนเพลีย ปวดศีรษะเรื้อรัง และกลามเนื้อออนแรง

การพิจารณาปญหาการเจ็บปวยท่ีมีสาเหตุจากโทลูอีนไดแก ขอมูลประวัติการทํางานและการสัมผัส
สาร อาการและพยาธิสภาพของโรค และผลการทดสอบทางหองปฏิบตัิการและการทดสอบพิเศษไดแก การ
ตรวจกรดฮิปพูริกในปสสาวะ การตรวจระดับโทลูอีนในเลือด การตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ(Electrocardiogram)

การปองกัน ไดแก การตรวจสุขภาพกอนทํางานและการตรวจสุขภาพเปนระยะ โดยเฉพาะระบบหัวใจ
และหลอดเลือด การตรวจหนาท่ีการทํางานของตับและไต การลดชั่วโมงการทํางานหรือการเปลี่ยนแปลง
หนาท่ีการทํางาน การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ไดแก หนากาก ถุงมือ ท่ีทําจากวัสดุท่ี
เหมาะสม

1.3 โรคจากสไตรนี
สไตรีนมีสูตรโมเลกุล C6H5 CH=CH2 เปนของเหลวใสไมมีสี จนถึงมีสีเหลือง มีลักษณะเหนียวขน

คลายน้ํามัน ติดไฟงาย เม่ือระเหยกลายเปนไอท่ีอุณหภูมิหอง เม่ืออุณหภูมิเพ่ิมข้ึนสามารถระเหยกลายเปนไอ
ไดอยางรวดเร็ว และสามารถแพรกระจายไดอยางกวางขวาง มีกลิ่นหอมหวาน ไมละลายน้ําแตละลายใน
เมทธานอล เอทธานอล อีเธอร และอะซิโตน

ลักษณะงานและอาชีพท่ีเสี่ยงตอการเกิดพิษจากสไตรีน ไดแก การทํากาว การทําวานิช  การทํายาง
การทําเรซิน การทําสารทําละลาย อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของผลิตภัณฑซึ่งมีพลาสติกหรือยางสังเคราะหเปน
องคประกอบ

การสัมผัสสารสไตรีนและเขาสูรางกายจากการหายใจ และการดูดซึมทางผิวหนัง เม่ือเขาสูรางกาย
สไตรีนจะถูกเมตาโบไลทท่ีตับเปลี่ยนเปนกรดแมนเดลิก และกรดเฟนิลไกลออกซิลิค ขับออกจากรางกายทาง
ปสสาวะ สารสไตรีนเปนสารเสพติดได โดยจะถูกทําใหรูสึกอิดโรยและไมสบายอยางไมทราบสาเหตุเม่ือทํางาน
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

การพิจารณาปญหาการเจ็บปวยท่ีมีสาเหตุจากสไตรีนไดแก ขอมูลประวัติการสัมผัสสารสไตรีน อาการ
และอาการแสดง และผลการทดสอบทางหองปฏิบัติการไดแก การตรวจหา Mandelic acid ในปสสาวะ การ
ตรวจเลือดหาระดับสไตรีน

การปองกัน การตรวจสุขภาพกอนเขาทํางานและการตรวจสุขภาพระหวางการทํางานโดยเฉพาะการ
ตรวจเก่ียวกับระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง การตรวจหนาท่ีการทํางานของตับและไต

1.4 โรคจากไซลีน
สไตรีนมีสูตรโมเลกุล C6H4 (CH3)2 เปนของของเหลวใสไมมีสี มีกลิ่นหอม สารไซลีนจะคลายกับสาร

เบนซีนและสารโทลูอีน เปนสารไวไฟ ละลายไดดีในไขมัน องคประกอบอยูในน้ํามันและแกสโซลีน การใชใน
อุตสาหกรรมนอกจากเปนสารทําละลายแลว  ยังใชเปนสารตั้งตนในการสังเคราะหสารเคมีและสารอ่ืน ๆ

ลักษณะงานและอาชีพท่ีเสี่ยงตอการเกิดพิษจากไซลีนไดแก การทํางานในอุตสาหกรรมการผลิตไซลีน
อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมใยสังเคราะห วานิช การทํากาว การทอผาสังเคราะห อุตสาหกรรมการทํา
เฟอรนิเจอรไม อุตสาหกรรมแบงบรรจุสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีใชไซลีนเปนตัวทําละลาย อุตสาหกรรมเก่ียวกับ
การทําแลคเกอร การทําสี

การสัมผัสสารสไซลีนและเขาสูรางกายจากการหายใจ การซึมผานทางผิวหนัง และระบบทางเดิน
อาหาร การสัมผัสสารไซลีนท่ีมีความเขมขนมากกวา 200 ppm. ทําใหเกิดอาการมึนงง ปวดเวียนศีรษะ
คลื่นไส อาเจียน ไอ น้ํามูกไหล ปวดทอง ระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง ทําใหผิวหนังไหม
และทําลายไขมันใตผิวหนัง การไดรับสารไซลีนเขาไปเปนระยะเวลานานตอเนื่องกันทําใหเยื่อบุตาอักเสบ จมูก
คอ และผิวหนังแหง การสูดดมหายใจเอาไซลีนเขาไปบอย ๆทําใหระบบประสาทสวนกลางทํางานผิดปกติ
ออนเพลีย โลหิตจาง เลือดออกตามเยื่อบุตับและไต

การพิจารณาปญหาการเจ็บปวยท่ีมีสาเหตุจากไซลีนไดแก ขอมูลประวัติการสัมผัสการทํางานท่ีสัมผัส
กับสาร และการตรวจทดสอบทางหองปฏิบัตกิาร ไดแก การตรวจหา Methyl hippuric acid ในปสสาวะ
การตรวจเลือดหาระดับไซลีน

1.5 โรคจากแคดเมียม
แคดเมียม (Cd ) เปนโลหะสีเงินปนขาว มันวาวเล็กนอยเจือดวยสีฟาจาง ๆ ออนตัวได

สามารถรับประจุไฟฟาบวกในธรรมชาติ แคดเมียมจะเกิดรวมกับสารแรตะก่ัวและสังกะสี ดังนั้นปริมาณของ
แคดเมียมจะพบสูงในเหมืองท่ีถลุงสังกะสี เปนผลพลอยไดจากการผลิตสินแรท่ีมีสังกะสี ตะก่ัวและทองแดงให
บริสุทธิ์ โรคท่ีเกิดจากพิษแคดเมียมเรียกวาโรคพิษแคดเมียม หรือโรคอิไต อิไต แคดเมียมอาจปนเปอนใน
สิ่งแวดลอมไดแกดินและแหลงน้ําสาธารณะ

ลักษณะงานและอาชีพท่ีเสี่ยงตอการพิษจากแคดเมียมไดแก การทํางานในอุตสาหกรรมผลิตเหล็กกลา
ยานยนตร อุปกรณการเดินเรือ ชิ้นสวนเครื่องบิน อุตสาหกรรมหมึกพิมพ สี และสิ่งทอ งานเหมืองแร เปนตน
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การสัมผัสสารแคดเมียมเขาสูรางกายจากการหายใจ การซึมผานทางผิวหนัง อาการเฉียบพลันไดแก
อาการระคายเคืองผิวหนังและเยื่อบุออน มีอาการคลายกับโรคไขหวัดใหญและโรคไขไอโลหะ พบอาการไอ
แนนหนาอก หายใจไมสะดวก ไข หนาวสั่น ปวดเม่ือยตามรางกาย หากอาการรุนแรงมากข้ึนอาจพบภาวะปอด
อักเสบและปอดบวมน้ํา  การไดรับแคดเมียมเปนระยะเวลานานพบวาแคดเมียมมักทําอันตรายตอไตโดยเฉพาะ
ทอไตสวนตน (proximal tube) ซึ่งจะพบวาจะเกิดข้ึนเม่ือปริมาณแคดเมียมเพ่ิมข้ึนถึง 200 ไมโครกรัม  ผลท่ี
ตามมาคือ เซลลทอไต ไมสามารถดูดซึมกลับโปรตีนท่ีมีน้ําหนักโมเลกุลต่ํา เชน เบตาทูไมโครโกรบูลิน
(β2microglobulin) และทําอันตรายตอปอด

การพิจารณาปญหาการเจ็บปวยท่ีมีสาเหตุจากแคดเมียมไดแกขอมูลประวัติการทํางาน การไดรับ
สัมผัสกับแคดเมียมในการทํางาน มีอาการและอาการแสดง และผลการทดสอบทางหองปฏิบัติการและการ
ตรวจพิเศษไดแก การตรวจสมรรถภาพการทํางานของปอด พบคาFVC และ FEV1 ลดลง การถายภาพรังสีปอด
การตรวจหาระดับแคดเมียมในน้ําปสสาวะและเลือด

การปองกันไดแก การใหความรูเก่ียวกับอันตรายจากแคดเมียมแกผูท่ีตองสัมผัสกับแคดเมียม มีการ
สวมใสอุปกรณปองกันอันตรายท่ีเหมาะสม เชนหนากาก  การแนะนําใหผูท่ีตองทํางานสัมผัสกับสารแคดเมียม
มีสุขอนามัยสวนบุคคลท่ีดีเชน การอาบน้ํา ลางมือหลังเสร็จจากการทํางานและกอนการรับประทานอาหาร
และการตรวจสุขภาพระหวางการทํางานเปนระยะ

1.6 โรคจากโครเมียม
โครเมียมไดแก (Cr) สารในกลุมนี้ไดแก โครเมียมchromium  trioxide ( Cr03 ) chromic acid

anhydride สีและกลิ่นจะแตกตางกันข้ึนกับสารประกอบเฉพาะโครเมียม (III)
ลักษณะงานและอาชีพท่ีเสี่ยงตอการเกิดพิษจากโครเมียมไดแก ผูประกอบอาชีพท่ีทํางานดานการ

ชุบโลหะ คนงานในโรงงานแกว การทําน้ํามันใหบริสทุธิ์ อุตสาหกรรมเหล็กกลาหรือโลหะผสม อุตสาหกรรมสี
อุตสาหกรรมฟอกหนัง และงานเชื่อมโลหะ

การสัมผัสกับโครเมียมและเขาสูรางกายไดจากทางผิวหนัง ทางเดินหายใจและการดูดซึมในระบบ
ทางเดินอาหาร พิษของโครเมียมข้ึนอยูกับวาเลนซีเปนสําคัญ โดยท่ัวไปโครเมียมวาเลนซี 3และ 5 จะมีพิษ
คอนขางมาก  โดยเฉพาะสารประกอบของโครเมียมวาเลนซี 5บางชนิดอาจเปนสารกอมะเร็ง  การสัมผัสอยาง
เฉียบพลันกับฝุนโครเมียมทําใหเกิดอาการเกิดการอักเสบของผิวหนัง ไอมีเสียงหวีด ปวดศีรษะ น้ําตาไหล  เยื่อ
บุตาอักเสบ คันในชองจมูก การสัมผัสโครเมียมเปนระยะเวลานานจะมีอาการ ระคายเคืองทางผิวหนัง และมี
การอักเสบท่ีผนังก้ันจมูก และมะเร็งปอด

การพิจารณาปญหาการเจ็บปวยท่ีมีสาเหตุจากแคดเมียม ไดแกขอมูลประวัติการสัมผัสโครเมียม และ
สารประกอบของโครเมียมมีอาการและพยาธิสภาพท่ีเขาไดกับโรค การทดสอบทางหองปฏิบัติการและการ
ทดสอบพิเศษไดแก การตรวจระดับโครเมียมในเลือดและในปสสาวะ การทดสอบทางโลหิตวิทยา และการ
ทดสอบการทํางานของตับ และการทดสอบสมรรถภาพปอด
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การปองกัน ไดแก การหยุดสัมผัสกับสารโครเมียม การตรวจรางกายเปนระยะโดยเฉพาะการเอ็กซเรย
ปอด  ควรสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายท่ีเหมาะสม

1.7 โรคจากแมงกานีส
แมงกานีส(Mn) เปนโลหะท่ีแข็งมากแตเปราะงาย สีเทาขาวเหลือบแดง แมงกานีสจะมีอยูในธรรมชาติ

โดยจะพบรวมกับแรเหล็ก  แมงกานีสมีอยูในน้ํา ผิวดินและน้ําใตดิน โลหะแมงกานีสไดจากการรีดิวซแมงกานีส
ออกไซดจากสินแรธรรมชาติดวยกรรมวิธีตาง ๆ

ลักษณะงานและอาชีพท่ีเสี่ยงตอการเกิดพิษจากแมงกานีส 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

การพิจารณาปญหาการเจ็บปวยท่ีมีสาเหตุจากแมงกานีส ไดแกขอมูลประวัติการทํางานท่ีสัมผัสสาร มี
อาการและพยาธิสภาพท่ีจําเพาะกับโรคพิษแมงกานีส และการตรวจทางหองปฏิบัติการไดแก การทดสอบทาง
โลหิตวิทยา CBCและการตรวจหนาท่ีการทํางานของตับ SGOT SGPT และการตรวจสารแมงกานีสในน้ํา
ปสสาวะ

การปองกัน ไดแก การหยุดสัมผัสกับสารแมงกานีส การตรวจรางกายเปนระยะ ควรสวมใสอุปกรณ
ปองกันอันตรายท่ีเหมาะสมตลอดระยะเวลาการทํางานหรือมีการสัมผัสสาร

1.8 โรคจากสารหนู
สารหนู (As ) เปนโลหะสีเทาเงิน มันวาว คอนขางเปราะ ไมละลายน้ํา เปนผลพลอยไดจากการถลุง

ทองแดง วาเลนซีท่ีสําคัญคือ 3 และ5 สารหนูท่ีใชในวงการอุตสาหกรรมแบงออกเปน 2ประเภท คือ สารหนูอ
นินทรีย และสารหนูอินทรีย
ล  ล ลักษณะงานอาชีพท่ีเสี่ยงตอการเกิดพิษจากสารหนู ไดแกผูประกอบอาชีพอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่
ผลิตอัลลอยด การผลิตสี สียอม อุตสาหกรรมแกว การผลิตสารเคมีกําจัดศัตรูพืช การผลิตน้ํายาถนอมเนื้อไม

การสัมผัสกับสารหนูและรางกายไดทางการหายใจ การดูดซึมท่ีผิวหนัง และการรับประทานอาหาร
หรือน้ําท่ีมีสารหนูปนเปอน  สารหนูอนินทรียเม่ือถูกดูดซึมจะอยูในเม็ดเลือดแดงและในกระแสเลือด  และจะ
กระจายออกไปจากกระแสเลือดอยางรวดเร็วภายใน 2- 10 ชั่วโมง การกําจัดออกจากรางกายโดยทางปสสาวะ
สารหนูอนินทรียชนิดวาเลนซี 3 จะมีความเปนพิษเฉียบพลันมากกวาชนิดวาเลนซี 5 ความเปนพิษเฉียบพลัน
อาจเกิดไดจากการไดรับสารหนูโดยการหายใจหรือโดยการรับประทานอาหารสารหนูท่ีเขาไปในปริมาณมาก
อาจทําใหเกิดอาการพิษไดกับอวัยวะของรางกายหลายระบบ ไดแกระบบทางเดินอาหาร พบอาการปวดทอง
อยางรุนแรง คลื่นไส อาเจียน ถายเปนน้ํา ระบบประสาทสวนกลางพบอาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ชักและ
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หมดสติ  ระบบทางเดินปสสาวะพบอาการ ปสสาวะออกนอย และการมีไขขาวในปสสาวะ การไดรับพิษใน
ระยะเรื้อรังจะพบความผิดปกติไดในหลายระบบอวัยวะไดแก ระบบผิวหนังพบวาผิวหนังหนาข้ึน ผิวหนัง
เปลี่ยนสีมีสีเขมข้ึนและออนลงเปนจุดท่ัวรางกาย จุดมีลักษณะเหมือนจุดจากฝนตก ( raindrop appearance)
ระบบโลหิตพบภาวะเลือดจาง  ความดันโลหิตสูง ระบบประสาทมีอาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ชาตามปลาย
มือปลายเทา และเปนสารกอทําใหเกิดมะเร็ง

การพิจารณาปญหาการเจ็บปวยท่ีมีสาเหตุจากสารหนู และสารประกอบของสารหนูไดแก อาการ
และอาการแสดงจําเพาะของโรค และผลการทดสอบทางหองปฏิบัติการไดแก การทดสอบทางโลหิตวิทยา
CBC และการตรวจหนาท่ีตับ SGOT, SGPT การตรวจวัดระดับสารหนูในปสสาวะรวม 24 ข่ัวโมง การถายภาพ
รังสีทรวงอกหรือชองทอง และการตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ

การปองกันไดแก การหยุดการสัมผัสกับสารหนู การตรวจสุขภาพเปนระยะโดยเฉพาะการประเมิน
ความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายท่ีเหมาะสม

1.9 โรคจากปรอท
สารปรอท( Hg )อยูในสถานะเปนของเหลวท่ีอุณหภูมิปกติ ปรอทและสารประกอบของปรอท แบง

ออกเปน 3 กลุมคือ โลหะปรอทหรือธาตุปรอท (elemental mercury) เกลือปรอทอนินทรีย (inorganic
mercury salts) และสารประกอบปรอทอินทรีย (Organic mercury compounds) ไดแก
methylmercury, ethylmercury, phenylmercury ปรอทสลายตัวเปนสารประกอบอนินทรียไดอยางชา ๆ
สามารถปนเปอนในสิ่งแวดลอมได

ลักษณะงานและอาชีพท่ีเสี่ยงตอการเกิดพิษจากสารปรอทไดแก การทําเหมืองแร การหลอมแร หรือ
การเผาถานหินเพ่ือผลิตกระแสไฟฟา 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 มีเสนสีดําท่ีเหงือก
ความจําเสื่อม  นิ้วมือ หนังตา ริมฝปากสั่น พิษแบบเรื้อรัง เกิดไดกับระบบอวัยวะท่ีสําคัญไดแก ความผิดปกติ
ของระบบภูมิคุมกันของรางกายอาการพิษตอระบบประสาทสวนกลางอยางเรื้อรัง ไดแกอาการสั่น หลงลืม
อารมณเปลี่ยนแปลง และพบอาการพิษตอระบบการทํางานของไต มีภาวะไตวายเรื้อรัง

การพิจารณาปญหาการเจ็บปวยท่ีมีสาเหตุจากสารหนูไดแก อาการและอาการแสดงของโรค มีประวัติ
การสัมผัสกับสาร ผลการทดสอบทางหองปฏิบัติการ ไดแกการตรวจระดับปรอทในเลือด การตรวจระดับปรอท
ในน้ําปสสาวะ และการตรวจคลื่นไฟฟาสมอง

การปองกัน ไดแก การตรวจสุขภาพเปนระยะโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง การสวมใส
อุปกรณปองกันอันตรายท่ีเหมาะสมและไดมาตรฐานเม่ือตองสัมผัสกับสาร
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1.10 โรคจากตะกั่ว
ตะก่ัว ( Pb) เปนสารโลหะหนัก มีสีเทาอมเงิน มีน้ําหนักมาก แข็งนุม ตะก่ัวท่ีใชในอุตสาหกรรมจะมี

สองชนิด ตะก่ัวอินทรียและตะก่ัวอนินทรีย
ลักษณะงานและอาชีพท่ีเสี่ยงตอการเกิดพิษจากสารตะก่ัวไดแก ผูประกอบอาชีพและงานท่ีเสี่ยงตอ

การไดรับพิษจากสารตะก่ัวไดแก อุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่ อุตสาหกรรมผลิตแกว อุตสาหรรมอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอร กระเบื้องและการทําเซรามิก

ตะก่ัวอินทรียจะถูกดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารและระบบหายใจ ตะก่ัวจะกระจายตัวอยูในกระแส
เลือด ตับและไต การไดรับตะก่ัวอยางตอเนื่องเปนเวลานานสวนใหญจะถูกสะสมท่ีเนื้อเยื่อกระดูก อาการพิษ
แบบเฉียบพลัน ไดแกคลื่นไส อาเจียน ปวดทองอยางรุนแรงเปนพัก ๆ ความคิดสับสน การทํางานของรางกาย
ไมประสานกัน มีอาการทางสมองไดแกอาการชัก หรือหมดสติ อาการแบบเรื้อรังท่ีพบไดแก เบื่ออาหาร
คลื่นไสอาเจียน ปวดทองอยางรุนแรง น้ําหนักลด ปวดตามกลามเนื้อและขอตอตาง ๆ ขอมือตก ขอเทาตก ชา
ตามปลายมือปลายเทา พบภาวะเลือดจาง ภาวะไตวายเรื้อรัง อาจพบเสนตะก่ัว (Lead line) คือเสนสีน้ําเงิน
เทาท่ีเหงือก

การพิจารณาปญหาการเจ็บปวยท่ีมีสาเหตุจากสารหนูไดแก อาการอาการแสดงท่ีจําเพาะของโรค
ประวัติการทํางานในอาชีพท่ีสัมผัสกับสาร ผลการทดสอบทางหองปฏิบัติการไดแก การตรวจวัดระดับตะก่ัวใน
เลือด (Blood lead level) การทดสอบทางโลหิตวิทยา CBC การทดสอบ Bun,Cr เพ่ือดูการทํางานของไต
และการตรวจการนํากระแสไฟฟาของกลามเนื้อ (Electromyogram)

การปองกันไดแก การตรวจสุขภาพเปนระยะ การใชอุปกรณปองกันอันตรายท่ีเหมาะสมและได
มาตรฐานขณะปฏิบัติงาน หรือตองมีการสัมผัสกับสาร การลดเวลาการทํางานท่ีตองสัมผัสสาร

1.11 คลอรีน
คลอรีน (Cl) เปนกาซท่ีมีกลิ่นฉุน มีสีเหลืองออกเขียว  ละลายไดเล็กนอยในน้ํา  ละลายไดดีใน

ดาง
ลักษณะงานและอาชีพทีเสี่ยงตอการเกิดโรคจากคลอรีนไดแก การทําพลาสติก การทําสารกําจัดเชื้อ

คนงานซักรีด การสารกําจัดศัตรูพืช การทําสียอม การฟอก กระดาษขาว การทําสารทําละลายท่ีมีคลอรีน
ประกอบ

การสัมผัสกับสารคลอรีนและเขาสูรางกายไดทางการหายใจ  ไมมีการดูดซึมผานผิวหนัง สารคลอรีน
มีคุณสมบัติละลายน้ําไดเพียงเล็กนอย  แตเม่ือสัมผัสกับบริเวณท่ีมีความชื้นจะทําปฏิกิริยากับความชื้นของ
รางกายกลาย เปนกรดไฮโปคลอรัส (hypochlorous acid) และกรดไฮโดรคลอริกมีฤทธิ์กัดกรอน ซึ่งจะ
ระคายเคืองอยางรุนแรงตอผิวหนัง เยื่อเมือก ตา จมูก คอ ทําใหรางกายขาดออกซิเจน กลามเนื้อกลองเสียงหด
เกร็ง พบอาการคลื่นไส อาเจียน ไอ เจ็บหนาอก หายใจลําบาก และการสัมผัสคลอรีนเปนเวลานานทําใหปอด
ถูกทําลายได
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การพิจารณาปญหาการเจ็บปวยท่ีมีสาเหตุจากคลอรีนไดแก อาการและอาการแสดงท่ีเขาไดกับพยาธิ
สภาพจากการรับสัมผัสสารคลอรีน ขอมูลประวัติการทํางานและอาชีพท่ีสัมผัสแอมโมเนีย การทดสอบทาง
หองปฏิบัติการ ไดแก การฉายภาพรังสีทรวงอก การทดสอบสมรรถภาพปอด การวิเคราะหกาซในเลือด

การปองกันไดแก การตรวจสุขภาพกอนเขาทํางานและระหวางการทํางานโดยเฉพาะการตรวจระบบ
ทางเดินหายใจ การตรวจสมรรถภาพการทํางานของปอด  การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายท่ีเหมาะสมและ
ไดมาตรฐานขณะปฏิบัติงาน หรือตองมีการสัมผัสกับสาร การลดเวลาการทํางานท่ีตองสัมผัสสาร

1.12 โรคจากแอมโมเนีย
แอมโมเนีย( NH3 ) แอมโมเนียเปนกาซไมมีสี เปนดางท่ีรุนแรง ละลายน้ําไดดี มีกลิ่นฉุน

แอมโมเนียเปนสารตั้งตนของสารประกอบไนโตรเจน
ลักษณะงานและอาชีพท่ีเสี่ยงตอการเกิดโรคจากแอมโมเนีย ไดแกอุตสาหกรรมการทํากาว การทํา

กระดาษ อุตสาหกรรมฟอกหนัง  ตูเย็น การชุบสังกะสี การทําสียอม การสกัดโลหะ การชุบโลหะดวยไฟฟา
การทําน้ํายาทําความสะอาด

การสัมผัสแอมโมเนียและเขาสูรางกายไดทางการหายใจ เปนกาซท่ีละลายในน้ําไดใหสารละลาย
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด สารละลายแอมโมเนียระคายเคืองอยางมากตอเยื่อบุเมือก ตา และผิวหนัง พบอาการ
น้ําตาไหล หนังตากระตุก ผิวหนังอาจไหม แอมโมเนียจะทําใหเกิดอาการปวดศีรษะ น้ําลายออกมาก ปวดแสบ
ปวดรอนบริเวณทรวงอก ประสาทดมกลิ่นเสียไป เหงื่อออก คลื่นไส อาเจียน และเจ็บใตกระดูกสันอก การ
สัมผัสเปนเวลานาน อาจทําใหเกิดการระคายเคืองท่ีทางเดินหายใจสวนบน

การพิจารณาปญหาการเจ็บปวยท่ีมีสาเหตุจากแอมโมเนียไดแก อาการและอาการแสดงท่ีเขาไดกับ
พยาธิสภาพจากสารแอมโมเนีย ประวัติการทํางานและอาชีพท่ีสัมผัสแอมโมเนีย และการทดสอบทาง
หองปฏิบัติการไดแก การฉายภาพรังสีทรวงอก การตรวจสมรรถภาพปอด

การปองกันไดแก การตรวจสุขภาพกอนเขาทํางานและระหวางการทํางาน โดยเฉพาะระบบผิวหนัง
ตา และระบบทางเดินหายใจ การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายท่ีเหมาะสมและไดมาตรฐานขณะปฏิบัติงาน
หรือตองมีการสัมผัสกับสาร ผูปฏิบัติงานควรตองดูแลสุขวิทยาสวนบุคคลใหดี ไดแกการลางมือและทําความ
สะอาดรางกายภายหลังเลิกงานและกอนรับประทานอาหาร

1.13 โรคจากซัลเฟอรไดออกไซด
ซัลเฟอรไดออกไซด ( SO2 ) เปนกาซไมมีสี  มีกลิ่นฉุน ระคายเคือง สามารถละลายน้ําไดดี เม่ือละลายน้ํา

มีฤทธิ์เปนกรด ไอของสารมีฤทธิ์กัดกรอนอยางรุนแรง เปนสารท่ีใชดับไฟได เม่ือผสมกับน้ําหรือไอน้ําในอากาศ
จะเกิดกรดซัลฟุรัส

ลักษณะงานและอาชีพทีเสี่ยงตอการเกิดพิษจากซัลเฟอรไดออกไซด ไดแก อุตสาหกรรมท่ีได
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กาซชัลเฟอรไดออกไซดในกระบวนการผลิต โรงงานผลิตเกลือดาง โรงงานถลุงตะก่ัว ปรอท โรงงานทํายางดิบ
การผลิตกรดกํามะถัน ทํากระดาษ  การทําไวน  การทําโปรตีน การทําแกว การทําสารกําจัดเชื้อ การทําตูเย็น
การทํากรดซัลฟุริก  ชางซอมรถยนต

การเขาสูรางกายของกาซสามารถเขาสูรางกายไดโดยการสูดดมกาซ โดยกาซเม่ือเขาสูรางกายจะอยู
ในรูปสารซัลไฟด ไปซัลไฟท และไฮโดรเจน ทําใหเกิดการระคายเคืองตอเนื้อเยื่อ เกิดสภาวะเปนกรดในเลือด
การสัมผัสผิวหนังทําใหเกิดระคายเคืองกัดกรอนผิวหนัง   ผิวหนังไหม การสัมผัสตา ทําใหเกิดระคายเคืองตา
อาจกัดกรอนเยื่อบุตาจนทําใหเกิดแผล การมองเห็นผิดปกติได จากการท่ีกาซละลายน้ําไดดี จะทําใหถูกดูดซึม
ท่ีระบบทางเดินหายใจสวนบนทําใหหลอดลมหดตัวและมีการหลั่งน้ําเมือก เกิดการระคายเคืองตอจมูกและคอ
ไอ หายใจลําบาก หลอดลมตีบแคบ ระดับของออกซิเจนในเลือดต่ําจนเกิดการขาดออกซิเจนในเลือด อาจ
เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจได การสัมผัสเปนระยะเวลานานทําใหการดมกลิ่นเสียไป  เกิดการทําลาย
เกิดการทําลายหลอดลมและเนื้อเยื่อปอด  เกิดอาการหลอดลมอักเสบและปอดอักเสบอยางเรื้อรัง

การพิจารณาปญหาการเจ็บปวยท่ีมีสาเหตุจากซัลเฟอรไดออกไซด ไดแกอาการและอาการแสดงของ
โรค ประวัติการทํางานในอาชีพท่ีเสี่ยงตอการสัมผัส การทดสอบทางหองปฏิบัติการ ไดแก การตรวจน้ํา
ปสสาวะดูสภาพการเปนกรดและซัลเฟต การตรวจสมรรถภาพปอด การฉายภาพรังสีทรวงอก

การปองกัน ไดแก การตรวจสุขภาพกอนเขาทํางานและระหวางการทํางานโดยเฉพาะระบบทางเดิน
หายใจ ระบบการทํางานของหัวใจและหลอดเลือด ผิวหนัง ตา การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายท่ีเหมาะสม
ไดแก หนากากปองกันกาซ  สวมแวนครอบตา ถุงมือ ชุดปองกันกรด

1.14 โรคจากคารบอนมอนนอกไฃด
คารบอนมอนนอกไฃด (CO) เปนกาชเกิดจากการเผาไหมท่ีการระบายอากาศไมเพียงพอ เปนกาซท่ีไม

มีสี ไมมีกลิ่น เปนกาซท่ีติดไฟแตไมไวตอปฏิกิริยา ไมเปนกาซกัดกรอน ละลายน้ําไดเล็กนอย  ละลายไดดีใน
สารทําละลาย และไมมีผลระคายเคือง

ลักษณะงานและอาชีพทีเสี่ยงตอการไดรับพิษจากคารบอนมอนนอกไซดไดแก พนักงานดับเพลิง
พนักงานขับรถ ชางเครื่องยนต พนักงานรักษาความปลอดภัยในอาคารจอดรถ การทํางานในอุตสาหกรรม
หลอมเหล็กกลา เหมืองแร เครื่องจักรกล โรงงานทําเยื่อกระดาษ

คารบอนมอนนอกไซดเขาสูรางกายทางการหายใจเปนหลัก กาซถูกขับออกจากรางกายทางการหายใจ
ในรูปท่ีไมเปลี่ยนแปลง และสวนนอยท่ีถูกเปลี่ยนแปลงไปเปนคารบอนมอนนอกไซด

การหายใจเขาสูรางกายกาซสามารถจับไดดีกับฮีโมลโกลบินไดดีแทนออกซิเจน เกิดคารบอกซีฮีโมล
โกลบิน ทําใหออกซิเจนจับกับฮีโมลโกลบินไมได มีผลใหเม็ดเลือดแดงเสียความสามารถในการขนสงออกซิเจน
ไปยังอวัยวะ และเนื้อเยื่อตาง ๆในรางกายเกิดภาวะรางกายขาดออกซิเจนของเนื้อเยื่อ รวมท้ังเนื้อเยื่อของ
เซลลสมองและกลามเนื้อหัวใจ พบอาการปวดศีรษะ คลื่นไส อาเจียน ออนเพลีย งวงซึม สับสน อาการรุนแรง
อาจชักและหมดสติได การสัมผัสตาจําทําใหระคายเคืองตา เยื่อตาอักเสบ อาการแบบเรื้อรัง มีรายงาน
การศึกษาผลกระทบจากการสัมผัสคารบอนมอนนอกไซดต่ํา ๆเปนเวลานานอาจพบวามีผลตอกลามเนื้อหัวใจ
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การพิจารณาปญหาการเจ็บปวยท่ีมีสาเหตุจากซัลเฟอรไดออกไซดไดแกขอมูลประวัติการทํางานสัมผัส
กับสาร พบอาการปวดศีรษะ มึนงง ออนเพลีย และการตรวจวินิจฉัยแยกโรคอ่ืนแลว การทดสอบทางหอง
ปฏิบัติการ ไดแกการตรวจวัดระดับคารบอกซีฮิโมลโกลบิน (CO-Hb) ในเลือด

การปองกันไดแก การตรวจสุขภาพกอนเขาทํางานและในระหวางการทํางานโดยเฉพาะระบบหัวใจ
และหลอดเลือด การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลในขณะทํางานไดแก หนากากปองกันกาซ

1.15 โรคจากไฮโดรเจนซัลไฟด
ไฮโดรเจนซัลไฟด ( H2s) เปนกาซ ไมมีสี หรืออาจเปนของเหลวไมมีสีท่ีอุณหภูมิต่ํา หรือความดันสูง มี

กลิ่นเหม็นรุนแรงเหมือนไขเนา
ลักษณะงานและอาชีพทีเสี่ยงตอการไดรับพิษจากไฮโครเจนซัลไฟด ไดแก ผูท่ีทํางานในอุโมงค เหมือง

ชาวประมง ผูท่ีทํางานเก่ียวกับน้ําเนาเสีย คนงานลอกทอ การทํายาง การฟอกหนัง การผลิตเยื่อกระดาษ การ
หลอมโลหะ

กาซไฮโดรเจนซัลไฟดเขาสูรางกายโดยการสูดดมกาซ เม่ือหายใจเขาสูปอดจะถูกดูดซึมอยางรวดเร็ว
การเกิดพิษจะรบกวนการหายใจระดับเซลล กระบวนการหายใจผิดปกติเกิดภาวะพรองออกซิเจน การสัมผัสท่ี
ระดับความเขมขนสูงอยางเฉียบพลัน ทําใหระบบหายใจลมเหลว หมดสติ  การสัมผัสท่ีรองลงมาทําใหเกิด
อาการปวดศีรษะ วิงเวียน ทรงตัวไมคอยได หัวใจเตนเร็วผิดปกติ คลื่นไส อาเจียน งุนงง การสัมผัสผิวหนัง ตา
ทําใหเกิดการระคายเคือง ตาเจ็บและตาพรา ถาไดรับในระดับความเขมขนสูง จะทําใหเยื่อบุตาเสีย อาจมี
อันตรายตอกระจกตา สวนการไดรับสารท่ีความเขมขนต่ําเปนเวลานาน อาจมีผลกระทบตอการมองเห็น และ
การไดรับกลิ่นผิดปกติ

การพิจารณาปญหาการเจ็บปวยท่ีมีสาเหตุจากโรคจากไฮโดรเจนซัลไฟด ไดแก ขอมูลประวัติการ
ทํางานสัมผัสกับสาร และการตรวจทางหองปฏิบัติการไดแก การตรวจสภาวะเลือดเปนกรด

การปองกันไดแก การตรวจสุขภาพกอนเขาทํางานและในระหวางการทํางาน โดยเฉพาะระบบหัวใจ
และหลอดเลือด การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลในขณะทํางานไดแก หนากากปองกันกาซ

1.16 โรคจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชสามารถจําแนกไดหลายรูปแบบท้ังนี้ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการใช ซึ่งปจจุบัน

สามารถจําแนกไดหลายจําพวกไดดังนี้
2.1 จําแนกโดยสภาพการออกฤทธิ์ภายในและภายนอกเซลลพืช มีได 2 ชนิดคือ

2.1.1 สารกําจัดศัตรูพืชประเภทสัมผัสตาย (contact pesticide) หรือ ประเภทท่ีไมดูดซึม
(nonsystemic) สารประเภทนี้จะฉาบเคลือบอยูท่ีผิวภายนอกของเซลพืช ออกฤทธิ์โดยการสัมผัสกับกลุม
เปาหมาย

2.1.2 สารกําจัดศัตรูพืชประเภทดูดซึม (systemic pesticide) จะออกฤทธิ์โดยการดูดซึมเขาสู
เซลพืช และมีกลไกการออกฤทธิ์ทําลายหลังจากการดูดซึมเขาไปแลว
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2.2 จําแนกโดยอาศัยกลุมเปาหมาย หรือตามชนิดของศัตรูพืช ไดแก สารท่ีใชปองกันกําจัดไร
(acarides) สารท่ีใชปองกันกําจัดสาหราย (algicides) สารท่ีใชปองกันกําจัดเพลี้ย (aphicides) สารท่ีใช
ปองกันกําจัดนก (avicides) สารท่ีใชปองกันกําจัดแบคทีเรีย (bacteriocides) สารท่ีใชปองกันกําจัดเชื้อรา
เชื้อโรคพืช (fungicides) สารท่ีใชปองกันกําจัดวัชพืช (herbicides) สารท่ีใชปองกันกําจัดแมลง
(insecticides) สารท่ีใชปองกันกําจัดหอย (molluscicides) สารท่ีใชปองกันกําจัดไสเดือนฝอย
(nematocides) สารท่ีใชปองกันกําจัดปลา (piscicides) สารท่ีใชปองกันกําจัดหนู (rodenticides) สารท่ีเปน
กาซใชปองกันกําจัดแมลง เชื้อโรคพืชและหนู (fumigant)

2.3. จําแนกโดยโครงสรางและองคประกอบทางเคมีของสารไดแก
2.3.1. สารกลุมออรกาโนคลอรีน (Organochlorine compounds) สารกลุมนี้จะมีคลอรีนเปน

สวนประกอบท่ีสําคัญ เปนสารท่ีสามารถละลายไดดีในไขมัน และละลายในน้ําไดนอย ทําใหสามารถคงทนอยู
ในสิ่งแวดลอมไดนาน เชน ดีดีที สามารถสะสมในดินไดนานถึง 30ป ดีลดริน (Dieldrin) 25ป และลินเดน
(Lindane) 10ป เปนตน ดวยเหตุนี้ สารกลุมนี้จึงทําใหเกิดปญหาพิษตกคางสะสมในพืช สัตวหวงโซอาหาร
(food chain) และสิ่งแวดลอม นอกจากนี้สารเหลานี้ยังสามารถเปลี่ยนเปนสารชนิดใหมท่ียังมีความเปนพิษอยู
(metabolites) สารกลุมนี้มักนํามาใชในการปองกันกําจัดแมลง และศัตรูพืชอ่ืนๆ มีผลตอระบบประสาทใน
แมลง และสัตวเลือดอุน  ไดแก ดีดีที, ไดโคฟอล, เมทอกซีคลอร, อัลดริน,ลินเดน

2.3.2 สารกลุมออรกาโนฟอสเฟต (Organophosphate compound) สารกลุมนี้เปนสารท่ีมี
ฟอสฟอรัสเปนองคประกอบท่ีสําคัญ และเปนสารท่ีละลายไดดีในน้ํา สลายตัวไดงายในธรรมชาติ จึงมีพิษ
ตกคางนอย มีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดศัตรูพืชไดสูง บางชนิดมีความเปนพิษตอสัตวเลือดอุนนอย บาง
ชนิดก็มีความเปนพิษตอคน และสัตวท่ีมีกระดูกสันหลัง 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
สารกลุมนีใ้ชในการปองกันกําจัดแมลง เชื้อโรคพืช และหอยตางๆ มีคุณสมบัติคลายกับกลุมออรกาโนฟอสเฟต
คือไมสะสมในสิ่งมีชีวิต และมีผลตอการยับยั้งการทํางานของเอนไซมโคลีนเอสเตอเรส และสามารถดูดซึมอยู
ในพืชไดนาน เชน Carbaryl,Carbofuran,Methomyl, อัลดิคารบ เปนตน

2.3.4 สารกลุมไพรีทรอยด (Synthetic Pyrethroids) เปนสารท่ีไดจากธรรมชาติ มีคุณสมบัติ
สลายตัวไดงายเปนสารท่ีมีพิษตกคางนอยท่ีสุด มักใชรวมกับสารกําจัดแมลงชนิดอ่ืนๆ ไดแก Pyrethrins,
Resmethrin, Cypermethrin เปนตน

ลักษณะงานและอาชีพท่ีเสี่ยงตอการไดรบัพิษจากสารกําจัดศัตรูพืช ไดแก ผูทํางานท่ีประกอบอาชีพ
ในอุตสาหกรรมสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เกษตรกร การทําสวน การฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช
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สารกําจัดศัตรูพืชสามารถเขาสูรางกายได 3 ทาง คือ ทางการหายใจ ทางผิวหนัง และทางการ
รับประทาน

- การหายใจ  สารเคมีกําจัดแมลงท่ีเขาสูรางกายทางระบบการหายใจนั้น  อาจอยูในรูปฝุนหรือ
สารละลายฝุนท่ีมีขนาดเล็กจะเขาสูระบบทางเดินหายใจมากกวาฝุนท่ีมีขนาดใหญสําหรับสารเคมีในรูป
สารละลายนั้น  ข้ึนอยูกับวาความสามารถในการระเหยเปนไอของสารเคมีนั้นสูงหรือไม   ถาสูงจะเกิดอันตราย
ไดมากข้ึนเชนสารในกลุมออรกาโนฟอสเฟต  นอกจากนี้ยังข้ึนอยูกับความสามารถในการละลายเขาสูระบบ
เลือดในรางกายอีกดวย

- ทางผิวหนัง  การดูดซึมของสารเคมีผานทางผิวหนังเกิดการฉีดขาด  หรือมีบาดแผลอยูจะมีการดูด
สารไดดีกวาผิวหนังปกติ  นอกจากนี้ความสามารถในการละลายซึมผานผิวหนังของสารถาสารละลายไดดีใน
ไขมันจะถูกดูดซึมไดดี เชน สารในกลุมคลอริเนตเตตไฮโดรคารบอน ท้ังนี้ถาฝุนของสารมีขนาดเล็กจะถูกดูด
ซึมไดดีเหมือนในรูปสารละลาย  สวนสารเคมีท่ีมีขนาดใหญจะไมถูกดูดซึมผานผิวหนังเลย  สําหรับสารในกลุม
ออรกาโนฟอสเฟตจะถูกดูดซึมผานผิวหนังไดดีมากขณะท่ีอากาศรอนจัด เกษตรกรจึงไมควรถอดเสื้อผาขณะ
ฉีดพนสารเคมีในเวลาเท่ียงหรือเวลาแดดจัดโดยเด็ดขาด

สารออรกาโนฟอสเฟต มีฤทธิ์ขัดขวางการทํางานของระบบประสาทสวนกลาง และระบบประสาท
รอบนอก โดยจะจับกับตัวเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรส ซึ่งมีหนาท่ีสงสัญญาณประสาทหยุดการทํางาน ผลการจับ
ตัวกับเอ็นไซมทําใหปริมาณของเอ็นไซม ลดลง และมีผลตอกลามเนื้อ ตอมตาง ๆ รวมท้ังกลามเนื้อเรียบซึ่ง
ควบคุมอวัยวะตาง ๆ ในการทํางานมากกวาปกติ เนื่องจากปริมาณเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรสมีไมมากพอท่ีจะ
หยุดการทํางานพบผิดปกติหลายอยาง ไดแกอาการน้ําตาไหล สายตาพรา แนนหนาอก หายใจลําบาก เวียน
ศีรษะ คลื่นไสอาเจียน ปวดทอง กลามเนื้อออนแรง ตะคริวท่ีกลามเนื้อ น้ําลายไหลมาก เหงื่อออกมาก ชัก

สารคารบาเมต สารในกลุมนี้มีการออกฤทธิ์คลายคลึงกับสารออรกาโนฟอสเฟต  แตความเปนพิษนอย
กวา อาการท่ีเกิดข้ึนเหมือนกับการไดรับสารออรกาโนฟอสเฟต ยกเวนอาการชัก ไมรูสึกตัวเกิดข้ึนนอย

สารออรกาโนคลอรีน สารกลุมนี้ถูกดูดซึมท่ีผิวหนัง เม่ือไดรับมาก ๆจะทําใหระบบประสาทสวนกลาง
ถูกขัดขวาง  พบอาการกลามเนื้อออนแรง เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ

สารไพรีทรอยด เปนสารท่ีมีความไวทางชีวภาพสูง และใชแบบเจือจาง สารกลุมนี้ถูกกําจัดออกจาก
รางกาย ไมถูกสะสมอยูในรางกาย พบอาการชา หายใจเร็วตื้น เจ็บคอ คอแหง แสบจมูก คันตามผิวหนัง
ทองเสีย น้ําลายไหลมาก  หนังตากระตุก เดินโซเซ

สารกําจัดวัชพืช เชน สารพาราควอท ท่ีออกฤทธิ์เร็วและจะเสื่อมฤทธิ์ทันทีเม่ือตกถึงพ้ืนดิน สารนี้
ละลายน้ําและแอลกอฮอลไดดี ไมมีสี มีกลิ่นออน ๆ คลายกลิ่นแอมโมเนีย สารนี้มีพิษตอผิวหนัง และเยื่อเมือก
พบอาการผิวหนังแหงแตก ผื่นแดง เปนแผล เล็บซีดขาว เล็บเปราะ พบอาการไอ เลือดกําเดาไหล เจ็บคอ หาก
รับประทานเขาไปทําใหเกิดพังผืดท่ีปอด การหายใจลมเหลว

สารเคมีกําจัดหนู เชน ซิงคฟอสไฟต มีความเปนพิษมาก เม่ือถูกน้ําและกรดในกระเพาะอาหาร
เกิดปฏิกิริยาไดกาซพิษฟอสฟน ทําลายเซลลกระเพาะอาหาร ตับ ไต การดูดซึมเขาสูรางกายทําใหมีน้ําค่ังใน
ปอด ปวดศีรษะ หายใจขัด ความดันโลหิตสูง อาจทําใหเสียชีวิตภายในระยะเวลา 2-3 ชั่วโมง
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สารไธโอคารบาเมต เปนสารกลุมรักษาโรคพืช ลักษณะอาการเกิดข้ึนมีลักษณะเหมือนไพรีทรอยด
ทางเดินหายใจพบอาการ คอแหง แสบจมูก ไอ เคืองตา ตาแดง คันผิวหนัง มีจุดขาวท่ีผิวหนัง ผื่นแดง

การพิจารณาปญหาการเจ็บปวยท่ีมีสาเหตุจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ไดแก ขอมูลประวัติการสัมผัส
โดยทํางานท่ีใชสารกําจัดศัตรูพืช การทดสอบทางหองปฏิบัติการ ไดแก การตรวจระดับเอ็นไซมโคลีนเอสเตอ
เรสในเลือด การตรวจหนาท่ีการทํางานของตับ ไต การตรวจทางโลหิตวิทยา การฉายภาพรังสีปอด การตรวจ
คลื่นไฟฟาสมอง

การปองกันไดแก การตรวจสุขภาพเปนระยะ การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ี
เหมาะสมขณะฉีดพนสาร

2. กลุมโรคท่ีเกิดข้ึนจากสาเหตุทางกายภาพ
2.1 โรคประสาทหูเสื่อมจากการทํางาน
เสียง ( Sound or Noise) คือพลังงานท่ีเกิดจากการสั่นสะเทือนของโมเลกุลของตัวกลาง ท่ีเสียง

เคลื่อนท่ีผาน  เปนเหตุใหเกิดการอัดและขยายตัวของอากาศสลับกันไป  มีผลทําใหความดันบรรยากาศ
เปลี่ยนเปนสูงต่ําสลับกันเปนคลื่น  เชนเดียวกับการอัดขยายของอากาศ คลื่นท่ีเกิดข้ึนนี้เรียกวา คลื่นเสียง
การทํางานหรือการประกอบอาชีพอาจมีผลทําใหเกิดการสูญเสียการไดยินได โดยมักมีความผิดปกติของหูท้ัง 2
ขาง มากกวาขางเดียว ประเภทของการสูญเสียอาจเปนการสูญเสียของการนําเสียง (Conductive ) หรือ
ประสาทการไดยิน ( sensorineural) หรือแบบผสม (mixed ) เลยก็ได  สําหรับการสูญเสียการไดยินแบบ
การนําเสยีง (Conductive) หมายถึงความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนท่ีหูชั้นนอก  หรือหูชั้นกลาง  ซึ่งเปนการสงผานของ
เสียงกอนท่ีจะไปถึงหูชั้นใน

ในลักษณะของการทํางานโดยท่ัวไป การสูญเสียการไดยินสามารถท่ีจะเกิดไดหลายสาเหตุ เชนจาก
การเกิดการบาดเจ็บท่ีศีรษะ การเกิดแผลไฟไหมบริเวณหู  การสัมผัสกับสารเคมีท่ีมีพิษตอหู แตสวนใหญ
สาเหตุของการสูญเสียการไดยินจากการทํางานท่ีพบบอยท่ีสุดคือ  การสูญเสียการไดยินแบบ sensory
hearing loss โดยเกิดจากการไดรับสัมผัสกับเสียงดังท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมการทํางานเปนระยะเวลานาน
ติดตอกัน ( Noise – induced hearing loss, NIHL )

ลักษณะงานและอาชีพท่ีเสี่ยงตอการเกิดโรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง ไดแก งานอุตสาหกรรมโลหะ
งานตัดไม เลื่อยไม อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมยางและพลาสติก อาชีพขับรถรับจาง เปนตน

ผูท่ีมีภาวะหูเสื่อมจากเสียงดังจะรูสึกวาการไดยินของตนเองลดลง  หรือมีปญหาในการไดยิน อาการ
ท่ีพบบอยท่ีสุดคือ ฟงคนอ่ืนพูดไมชัด หรือไมเขาใจเม่ือมีคนมาพูด โดยเฉพาะอยางยิ่งจะไดยินลําบากมากข้ึนถา
ในบริเวณนั้นมีเสียงดังดวย เพราะเสียงดังท่ีดังรบกวนมักจะเปนเสียงความถ่ีต่ําทําใหมาบดบัง หรือรบกวนการ
ไดยินคลื่นเสียงความถ่ีต่ําจากคําพูด   ซึ่งผูปวยมักจะไดยินกวาเสียงความถ่ีสูง(ท่ีมีการสูญเสียการไดยินไปแลว)
และดวยสาเหตุท่ีผูปวยมีความผิดปกติท่ีการไดรับเสียงความถ่ีสูง  ดังนั้นผูปวยมักจะไดยินคําพูดผิดปกติไป
เม่ือเปนคําท่ีมีเสียงสูงหรือผูพูดมีโทนเสียงสูงเชน ผูหญิงหรือเด็ก เปนตน

นอกจากจะมีปญหาเรื่องการไดยินแลว  ผูท่ีมีภาวะสูญเสียการไดยินมักมีอาการไดยินเสียงดังในหูเชน
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เสียงหึ่งๆ หรือเสียงกระดิ่ง ความผิดปกติดังกลาวอาจจะเปนพักๆ หรือเปนตลอดเวลา  และอาการจะเปน
มากข้ีนเวลาสัมผัสกับเสียงดังมาก ๆ  นอกจากนี้อาการไดยินเสียงดังผิดปกติในหูจะนี้จะรูทําใหรูสึกรําคาญ
ดังนั้นผูปวยมักจะบนเรื่องการนอนไมคอยหลับหรือไมมีสมาธิในการทํางานในหองท่ีเงียบ

เม่ือทําการทดสอบดวยสอมเสียง จะพบวาการไดยินแบบการนําเสียงทางอากาศดีกวาการนําเสียงโดย
กระดูก  ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง  มักพบความผิดปกติจากการตรวจการไดยินท่ี
ชวงความถ่ีสูง  โดยความผิดปกติของระดับการไดยินการจะลดลงมากท่ีสุดท่ีชวงความถ่ี 4000 Hz. ในกรณีท่ี
ผูปวยยังคงสัมผัสกับเสียงดังตอไป  การสูญเสียการไดยินจะเปนมากข้ึนและขยายมาเปนการสูญเสียการไดยิน
ท่ีชวงความถ่ีต่ําท่ีเปนชวงของคําพูดหรือสื่อภาษาตาง ๆ (500- 2000 Hz)  ทําใหผูปวยมีปญหาในการติดตอ
สื่อสาร

การวินิจฉัยโรค ไดแกขอมูลประวัติการทํางาน  และระยะเวลาการทํางานท่ีสัมผัสกับเสียงดัง อาการ
และอาการแสดงของสูญเสียการไดยิน ผลการตรวจการไดยิน (Audiogram) และการทดสอบทางหอง
ปฏิบัติการไดแก การตรวจการไดยินดวยเครื่อง Audiometer

2.2 โรคจากความรอน
เปนภาวะผิดปกติในการตอบสนองของรางกายตอการสัมผัสความรอนท่ีสูงกวาปกติ และรางกายไม

สามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูในระดับปกติได
ลักษณะงานและอาชีพท่ีเสี่ยงตอการไดรับอันตรายจากความรอนไดแก การทํางานในอุตสาหกรรมท่ีมี

ความรอนสูงดังในงานเหลานี้ การถลุงเหล็ก การหลอมโลหะ การทําแกว การทํากระเบื้องเคลือบ พนักงาน
ดบัเพลิง งานกอสราง เกษตรกรรม งานรีดผา การทําเหมืองเปด การสํารวจแร น้ํามัน หองครัว หองซักฟอก

ในภาวะท่ีรางกายมีอุณหภูมิสูงข้ึน จะทําใหระบบการทํางานของศูนยควบคุมอุณหภูมิของรางกาย
ทํางานผิดปกติ ระบบการถายเทความรอนออกจากรางกายไมไดผล อุณหภูมิในรางกายสูงข้ึน ซึ่งทําใหใหเกิด
ความผิดปกติไดหลายระดับไดแก ตะคริวจากความรอน ( Heat cramp) เกิดจากรางกายขาดธาตุขาดโซเดียม
ทําใหเกิดอาการเกร็งและหดตัวของกลามเนื้อสวนตาง ๆของรางกายอยางรุนแรง อาการเหนื่อยลาจากความ
รอน ( Heat exhaustion ) เกิดจากรางกายขาดนาและเกลือแร ทําใหเกิดอาการเหงื่อออกมาก ออนเพลีย
ชีพจรเตนเร็ว ปวดศีรษะ วิงเวียน การเปนลมจากความรอน ( Heat stroke) เกิดข้ึนจากศูนยควบคุม
อุณหภูมิรางกายในสมองสูญเสียการทํางานเนื่องจากถูกความรอนทําลาย จะพบอาการทางสมองและระบบ
ประสาทไดแก ไขสูง ซึม ออนเพลีย ปวดศีรษะ อาเจียน สับสน ชัก และหมดสติได

การพิจารณาปญหาการเจ็บปวยท่ีมีสาเหตุจากความรอน ไดแกขอมูลประวัติการสัมผัสกับความรอน
สูง อาการและอาการแสดงจําเพาะกับโรคและการทดสอบทางหองปฏิบัติการไดแก การทดสอบทางโลหิต
วิทยา การทดสอบทางเคมีคลินิก การทดสอบหนาท่ีการทํางานของตับ
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2.3 โรคจากความเย็น
อุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากความเย็นเกิดเนื่องจากการทํางานท่ีตองอยูในสิ่งแวดลอมท่ีมีอุณหภูมิต่ํา

กวาปกติซึ่งอาจทําใหอุณหภูมิรางกายลดลง (Hypothermia) ไดรับอันตรายได
ลักษณะงานและอาขีพท่ีเสี่ยงไดแก ผูประกอบอาชีพท่ีตองสัมผัสหรือเก่ียวของกับความเย็นตลอดเวลา

เชนอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกับการถนอมอาหาร ทําน้ําแข็ง การประมง การทํางานในหองเก็บรักษาความเย็น
อุตสาหกรรมน้ําแข็งแหง

การสัมผัสกับความเย็นเปนระยะเวลานานอาจทําใหเนื้อเยื่อตามสวนตาง ๆของรางกายไดรับ
บาดเจ็บ   เนื่องจากในสภาวะท่ีรางกายตองปฏิบัติงานในท่ีมีความเย็น รางกายจะมีการถายเทความรอนออก
จากรางกายไปสูสิ่งแวดลอมดวยกระบวนการตาง ๆ ไดแก การนํา การพา การแผรังสีความรอน และการ
ระเหยของเหงื่อ เม่ือรางกายสูญเสียความรอน จึงตองมีการปรับตัวเพ่ือรักษาระดับอุณหภูมิของรางกายโดย
เสนเลือดจะหดตัวเพ่ือรักษาความรอนเอาไว รางกายจะสั่นเพ่ือเพ่ิมอุณหภูมิในรางกาย แตหากมีการสัมผัส
ความเย็นท่ีตอเนื่องกลไกในการปรับตัวเพ่ือตอบสนองกับภาวะอากาศเย็นเสียไป  อุณหภูมิของรางกายจะลด
ต่ําลง ระบบไหลเวียนเลือดเสียไป เนื้อเยื่อของรางกายไดรับอันตรายเกิดจนขาดออกซิเจนได  ความเย็นยังมีผล
ใหประสิทธิภาพการทํางานลดลง และเพ่ิมอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ทําใหการทํางานท่ีตองใชทักษะความคิดท่ี
ซับซอนดอยลง

การบาดเจ็บจากความเย็นมีหลายลักษณะไดแก การบาดเจ็บท่ีอุณหภูมิของรางกายต่ํามาก มักเกิดกับ
ผูท่ีสัมผัสกับความเย็นเปนระยะเวลานาน รางกายสูญเสียความรอน กลไกของระบบไหลเวียนโลหิตสูญเสียการ
ทํางาน พบอาการออนเพลีย เซื่องซึม ผิวหนังเย็น ซีด หัวใจเตนผิดปกติ ความดันเลือดต่ํา การบาดเจ็บอีก
ลักษณะหนึ่งไดแกการบาดเจ็บตอรางกายเฉพาะท่ี ไดแกอาการบาดเจ็บแบบชิลเบลนส (chilblaine or
pernio) พบอาการปนเขียวหรือแดงบริเวณแขนและขาท่ีมีการสัมผัสอากาศท่ีหนาวเย็นและชื้นเปนเวลานาน
เนื่องจากการหดตัวของหลอดเลือด ในระยะเรื้อรังพบวาผิวหนังอักเสบบวมแดงเปนรอยนูน แผลลึก เม่ือหาย
แลวจะเปนแผลเปน การบาดเจ็บอีกชนิดหนึ่งไดแก การบาดเจ็บท่ีเกิดจากการสัมผัสความเย็นต่ํากวาจุดเยือก
แข็ง ไดแก “ฟรอสทไบท” มีอาการและอาการแสดงโดยเนื้อเยื่อท่ีถูกความเย็นจน แข็งตัวจะทําใหผิวหนังมีสี
ขาว หรือสีเหลือง พบอาการ ผิวหนังเขียวเปนจ้ําๆ บวม แดง และปวดแสบปวดรอน มีการหลุดลอกของ
ผิวหนัง บางรายอาจมีการขาดเลือดอยางรุนแรงทําใหเนื้อเยื่อตาย เนาเปอย

การพิจารณาปญหาการเจ็บปวยท่ีมีสาเหตุจากความเย็นไดแก ขอมูลประวัติการสัมผัสกับความเย็น
อาการและอาการแสดงท่ีจําเพาะ ผลการทดสอบทางหองปฏิบัติการไดแก การทดสอบทางโลหิตวิทยา การ
ทดสอบทางเคมีคลินิก การทดสอบการทํางานของไต
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3. กลุมโรคท่ีเกิดข้ึนจากสาเหตุทางชีวภาพ

3.1 วัณโรคปอด
ลักษณะท่ีสําคัญคือ โรคติดเชื้อแบคทีเรีย มัยโคแบคทีเรียม ทูเบอรคูโลซิส (Mycobacterium

tuberculosis) โดยมักทําใหเกิดโรคความผิดปกติท่ีปอด
ลักษณะงานและอาชีพท่ีเสี่ยงตอการเกิดโรค ไดแก ผูท่ีทํางานในสถานประกอบกิจการท่ีอยูอยาง

แออัดเชน บานพักคนงาน เรือนจํา หรือกลุมบุคลากรดานการแพทยท่ีมีหนาท่ีในการดูแลผูปวยเชน แพทย
พยาบาล พนักงานชวยเหลือผูปวย คนงานท่ีทํางานในสถานประกอบกิจการโม บด ยอยหิน

การเกิดโรคติดตอนี้เขาสูรางกายเกิดจากการสูดหายใจเอาละอองเสมหะจากลําคอและปอดท่ีเกิดจาก
การไอหรือจามของผูท่ีกําลังเปนโรค หรือจากการสัมผัสอากาศท่ีมีฝุนละอองท่ีปนเปอนเชื้อโรค โดยเชื้อโรคมี
ระยะเปนเวลานานเปนปหรือสิบป เม่ือรายกายออนแอลงเชื้อโรคท่ีหลบอยูในรางกายจะแสดงอาการของโรค
ออกมา จะพบอาการไขต่ํา ๆ เบื่ออาหาร น้ําหนักตัวลด ไอเรื้อรัง  บางครั้งมีเสมหะมีเลือดปน เหงื่อออกตอน
กลางคืน ตอมาเม่ือมีอาการรุนแรงมากข้ึนอาจมีอาการเจ็บหนาอกและเหนื่อยหอบ หากเปนมากจะมีน้ําในชอง
เยื่อหุมปอด

การวินิจฉัยโรค ประวัติการทํางานท่ีสัมผัสใกลชิดกับผูปวย การทดสอบทูเบอรคูลิน ( Tuberculin
test) ท่ีผิวหนังไดผลบวก การเก็บเสมหะตรวจทางหองปฏิบัติการตรวจเชื้อ Mycobacterium tuberculosis
การฉายภาพรังสีทรวงอก

การปองกัน ไดแกการหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผูท่ีติดเชื้อ การตรวจสุขภาพเปนระยะ การสวมใส
หนากากปองกันการหายใจเอาเชื้อเขาไปในรางกาย

3.2 โรคแอนแทรกซ
สาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส แอนทราซิส (Bacillus anthracis) แกรมบวก รูปรางเปนแทง

สีเหลี่ยมหัวทายตัด สามารถแยกเชื้อนี้ไดจากเลือด เนื้อเยื่อ อวัยวะ และสิ่งขับถายของสัตวท่ีเปนโรค เชื้อนี้เม่ือ
อยูในรางกายจะมีแคปซูลหอหุม แตเม่ือสัมผัสกับอากาศภายนอกจะสรางสปอร ทําใหมีความทนทานตอ
สิ่งแวดลอม สามารถอยูในดินไดนานเปนสิบๆ ป โรคนี้เปนโรคท่ีเกิดจากการติดตอโดยการสัมผัสกับอวัยวะของ
สัตวปวยท่ีพบเชื้อโรคดังกลาว ไดแก โค กระบือ มา แพะ แกะ และสัตวปา เชน ชาง แรด อูฐ  กวาง เลียงผา
เนื่องจากเชื้อโรคทนตอสภาพแวดลอม  การสัมผัสหนังสัตวหรือขนสัตวท่ีตากแหง หรือผานข้ันตอนการผลิตใน
โรงงานแลว ก็ยังอาจพบสปอรอยูท่ีผลิตภัณฑเหลานี้ไดนานหลายป

ลักษณะงานและอาชีพท่ีเสี่ยงตอการเกิดโรคไดแก ผูท่ีทํางานในในอุตสาหกรรม ขนสัตว หนังสัตว
เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว เจาหนาท่ีทางหองปฏิบัติการเก่ียวกับสัตวปา

สาเหตุของโรคเกิดจากการติดเชื้อผิวหนังท่ีเปนแผล ทางระบบการหายใจ และระบบทางเดินอาหาร
การติดเชื้อทางผิวหนังมักจะพบประวัตชิําแหละเนื้อวัว หรือควายท่ีตายเองโดยไมทราบสาเหตุ ตอมาประมาณ
2-3 วันจะมีตุมแดงข้ึนตรงท่ีสัมผัส เชน มือหรือนิ้วมือ ตุมจะคันแตไมเจ็บ และในเวลา 12-48 ชั่วโมงตอมา จะ
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พองเปนตุมน้ําใส และกลายเปนตุมหนอง ตรงกลางจะแตกและแผลจะลึกกลมเหมือนเบาขนมครกมีขอบนูนชัด
แผลจะกลายเปนสีน้ําตาล ตอมาจะกลายเปนสีดําเหมือนถูกบุหรี่จี้ขอบแข็ง พบอาการไขปวดหัว และ
ออนเพลีย การติดเชื้อท่ีระบบทางเดินหายใจ ผูปวยจะมีอาการไขสูง หายใจขัด กระสับกระสาย เจ็บคอ
หายใจลําบาก อาจเสียชีวิตไดจากระบบหายใจลมเหลว การติดเชื้อท่ีระบบทางเดินอาหาร จากการ
รับประทานเนื้อหรือเครื่องในสัตวปวยท่ีตายดวยโรคนี้แลวไมปรุงใหสุกเพียงพอ พบอาการปวดทอง คลื่นไส
อาเจียน คลายอาการของภาวะอาหารเปนพิษ

การวินิจฉัยโรค ประวัติหรือประวัติการสัมผัสกับอวัยวะของสัตวหรือผลิตภัณฑจากสัตวท่ีปวยเปนโรค
อาการและอาการแสดง โดยเฉพาะรอยโรคท่ีผิวหนัง การตรวจสอบทางหองปฏิบัติการยืนยันเชื้อ Bacillus
anthracis

การปองกันไดแก การใหความรูท่ีถูกตองกับผูประกอบอาชีพท่ีตองปฏิบัติงานเสี่ยงตอการติดเชื้อ การ
ปองกันโรคในสัตวโดยการฉีดวัคซีน การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีไดมาตรฐาน เชน หนากาก
ถุงมือ

3.3 โรคเลปโตสไปโรสิส
โรคเล็ปโตสไปโรซิส เกิดจากสาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรียรูปเกลียว ท่ีมีชื่อวา เล็บโตสไปราอินเทอ

โรแกนส (Leptospira interrogans) เชื้อโรคท่ีมีหนูเปนแหลงรังโรคท่ีสําคัญ เชื้อโรคมีมากกวา 200 ซีโรวาร
(serovars) สัตวอ่ืนท่ีเปนพาหะนําโรค ไดแก สุกร โค กระบือ สุนัข โดยเชื้อนี้สามารถมีชีวิตไดนานหลายเดือน
หลังจากถูกขับออกทางปสสาวะจากสัตวท่ีมีเชื้อดังกลาว

ลักษณะงานและอาชีพท่ีเสี่ยงตอการเกิดโรค ไดแก ผูท่ีประกอบอาชีพท่ีมีโอกาสสัมผัสกับสัตวท่ีติดเชื้อ
หรือน้ําท่ีปนเปอนเชื้อ ซึ่งขับออกทางรางกายหนูหรือผูท่ีมีอาชีพเกษตรกร ผูเลี้ยงสัตว ชาวนา คนงานโรงฆา
สัตว สัตวแพทย การสันทนาการและกีฬาทางน้ํา เชน การวายน้ํา  สกีน้ํา ไตรกีฬา

โรคนี้เปนโรคติดตอจากสัตวสูคน โดยสัตวท่ีเปนโรคนี้จะขับถายเชื้อโรคออกมากับปสสาวะ เชื้อจะ
อาศัยอยูในดินท่ีชื้นแฉะ หรือมีน้ําขัง โดยเชื้อจะเขาสูรางกายทางผิวหนังท่ีมีแผลหรือรอยขีดขวน หรือผิวหนังท่ี
เปอย เยื่อบุตาง ๆ การหายใจเอาไอละอองของปสสาวะ หรือ ของเหลวท่ีปนเปอนเชื้อเขาไป อาการท่ีสําคัญมี
2 ระยะ ไดแก

ระยะแรก (leptospiremic phase) เปนระยะ 4-7 วันแรกของการดําเนินโรค ระยะนี้มีอาการ ไขสูง
หนาวสั่น ปวดศีรษะ คลื่นไส อาเจียน และปวดเม่ือยกลามเนื้อ ซึ่งในโรคเล็ปโตสไปโรซิสจะมีลักษณะเฉพาะคือ
ปวดบริเวณนอง หลัง และหนาทอง  อาการอ่ืนๆท่ีอาจพบได ไดแก เจ็บคอ ไอ เจ็บหนาอก ผื่นแดง ตอม
น้ําเหลืองโต ตับมามโต

ระยะท่ีสอง (Immune phase) ระยะนี้เปนผลมาจากปฏิกิริยาทางภูมิคุมกันของรางกาย อาการและ
อาการแสดงมีความจําเพาะ ไดแกอาการไขประมาณ 1สัปดาหและชวงไขลงและกลับมีไขข้ึน พบอาการปวด
ศีรษะ ไขต่ํา ๆ จะมีอาการและอาการแสดงของภาวะเยื่อหุมสมองอักเสบ พบภาวะแทรกซอนอ่ืน เชน ตัว
เหลือง ตาเหลือง หรืออาการทางสมองและระบบประสาท
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การวินิจฉัยโรค ประวัติหรือประวัติการสัมผัสกับโรคปศุสัตว ประวัติการย่ําน้ํา แซน้ําเปนเวลานาน
การตรวจรางกายและอาการและอาการแสดง และการตรวจทางหองปฏบิัติการไดแก การทดสอบทางโลหิต
วิทยา การเพาะเชื้อ Leptospira จากสิ่งสงตรวจ การทดสอบทางซีโรโลยี (Serology)

การปองกันไดแก การหลีกเลี่ยงการเดินหรือแชน้ําท่ีทวมขัง การฉีดวัคซีนใหกับสัตวเลี้ยง การสวมใส
อุปกรณปองกันอันตรายท่ีเหมาะสม เชน ถุงมือยาง รองเทาบูทเพ่ือปองกันอันตรายจากการติดเชื้อ  หลีกเลี่ยง
การสัมผัสกับเลือดและสารคัดหลั่งของผูท่ีติดเชื้อ

4. กลุมโรคระบบทางเดินหายใจท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการทํางาน

4.1 โรคซิลิโคสิส
โรคปอดจากฝุนหิน  หรือซิลิโคสิส เปนโรคปอดจากการทํางานท่ีมีสาเหตุจากการสูดหายใจเอาฝุน

ซิลิกอนไดออกไซดหรือเรียกวาผลึกซิลิกา ซึ่งสวนมากจะพบไดในหินทรายเขาไปในรางกาย
ลักษณะงานและอาชีพท่ีเสี่ยงตอการเกิดโรค ไดแกผูประกอบอาชีพท่ีทํางานในอุตสาหกรรมเหมืองแร

งานท่ีเก่ียวของกับการตัดหิน สกัดหิน  โรงงานโมบดยอยหิน อุตสาหกรรมทําแกว เซรามิก ครก อุตสาหกรรม
ทําอิฐ กระเบื้องทนไฟ  วัตถุทนความรอน เครื่องสุขภัณฑ เปนตน

ผลึกท่ีเปนสาเหตุของโรคซิลิโคสิสมี 3 ชนิดคือ ควอทซ (Quarts) คริสโตแบไลท ( Cristobalite )
และทริไดไมท (Tridimite) ฝุนจากผลึกท่ีมีซิลิกอนไดออกไซดเปนสวนประกอบ จะสามารถเขาสูปอดและ
สะสมอยูในถุงลมปอดได  โดยฝุนท่ีเขาไปในรางกายจะถูกเม็ดเลือดขาวในปอดจับกิน ทําใหเกิดปฏิกิริยาตอเนื้อ
ปอด เกิดพังผืดท่ีเนื้อปอด ภายในระยะเวลา2-3 เดือนจากการสัมผัสฝุน อาจพบอาการแบบเฉียบพลันไดโดยมี
อาการหอบเหนื่อยเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ มีไข ออนเพลีย น้ําหนักลด ท้ังนี้มักพบความผิดปกติท่ีปอดท่ีตอเนื่องมาก
ข้ึนหากขาดการปองกันการสัมผัสฝุนท่ีเหมาะสม โดยฝุนท่ีสะสมในปอดจะทําใหเนื้อปอดเสียหายเปนวงกวาง
จนทําใหปอดไมสามารถทํางานไดตามปกติ

สามารถพบอาการแบบเรงไดโดยเปนอาการผิดปกติแบบเรื้อรัง เกิดไดจากการสัมผัสฝุนเปนระยะ
เวลา 5- 15 ป ข้ึนไป พบอาการระบบทางเดินหายใจท่ีผิดปกตไิดแก อาการเหนื่อยงายเวลาออกแรง  ไอแหงๆ
แบบเรื้อรัง บางครั้งมีไอเปนเลือด รางกายท่ัวไปไมมีการเปลี่ยนแปลงมาก โดยเฉพาะในรายท่ีเปนวัณโรคปอด
แทรกซอนอยูดวย จะทําใหมีอาการ เปนไข ออนเพลีย เบื่ออาหาร หอบเหนื่อย น้ําหนักตัวลด สามารถตรวจ
พบเชื้อวัณโรคในเสมหะผูท่ีปวยท่ีเปนวัณโรคปอดรวมกับซิลิโคสิส

การพิจารณาปญหาการเจ็บปวยท่ีมีสาเหตุจากการสัมผัสฝุนหิน ไดแกขอมูลประวัติการทํางานของ
ผูปวยท่ีเก่ียวของกับการไดรับฝุนซิลิกา มีอาการและอาการแสดงพยาธิสภาพในปอด ระบบทางเดินหายใจ
การสรุปการวินิจฉัยจากภาพถายรังสีทรวงอกตามมาตรฐานของILO International Classification of
Radiograph of  Pneumoconiosis 1980 ท่ีเขาไดกับโรค

การปองกันไดแก การตรวจรางกายเปนระยะ การฉายภาพรังสีทรวงอก การใหความรูแกผูท่ีทํางาน
เก่ียวกับอันตรายและโรคท่ีเกิดข้ึนไดจากฝุนหิน หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่เพราะเปนปจจัยท่ีสนับสนุนใหอาการ
ของโรครุนแรงยิ่งข้ึน  สวมใสอุปกรณปองกันอันตรายท่ีเหมาะสมไดมาตรฐานไดแกหนากากกันฝุน
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4.2 โรคแอสเบสโตลิส
หมายถึงโรคปอดอักเสบเรื้อรังและเปนพังพืดท่ีเนื้อปอด   จากการรับสัมผัสเอาฝุนแรใยหินไปสะสมอยู

ในปอดเปนระยะเวลานาน  จนเกิดพยาธิสภาพท่ีเยื่อหุมปอด โดยมักจะเกิดข้ึนกับผูท่ีไดรับฝุนแรใยหินใน
ระยะเวลาไมนอยกวา 7- 10 ป ข้ึนไป

แอสเบสตอส (Asbestos) หรือ แรใยหิน หมายถึง เสนใยแรซิลิเกต ซึ่งเกิดข้ึนตามธรรมชาติ แบง
ออกเปน 2 กลุมใหญ ตามโครงการสรางทางเคมี คือ

1. กลุมเซอรเพนไทน ( Serpentile) มีลักษณะสั้น ยืดหยุน โคงงอ มีเพียงชนิดเดียวคือ ไครโซไทล
( Chrysotile)เปนเสนใยสีขาว( White asbestos) มีคุณสมบัติท่ีสําคัญคือ เสนใยละเอียด ยืดหยุนได
ทนตอกรดดาง และความรอน

2. กลุมแอมฟโบล(Amphiboles) เปนเสนใยท่ีมีลักษณะเหยียดตรงคลายเข็ม โดยท่ัวไปจะเปราะ 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) เปนเสนใยสีน้ําตาลท่ียาวท่ีสุดในหมูแรใยหิน
สามารถทนความรอนไดสูง ปนทอไดยาก ยืดหยุนไดนอยกวา  ไครโซไทล และ ครอซิโด-ไลท

2.3 แอนโธฟลไลท ( Anthophyllite) เปนเสนใยสั้นๆ มีสีแตกตางกันตั้งแตสีขาว สีเทา สีเหลืองออน
หรือเขียว มีคุณสมบัติ ทนตอกรดดางไดดีกวาแรชนิดอ่ืน แตเปราะ หักงาย และยืดหยุนไดนอยปนทอไดยาก

2.4 ทรีโมไลท (Tremolite) เปนเสนใยสีขาว มีคุณสมบัติยืดหยุนไดนอย ทนตอกรดและความรอน
ปนทอไดยาก สามารถนํามาใชประโยชนไดนอย

2.5 แอคทิโนไลท ( Actinolite) เปนเสนใยสีขาว ยาวแข็ง ยืดหยุนไดยาก และปนทอไดยาก

ลักษณะงานและอาชีพท่ีเสี่ยงตอการเกิดโรค ไดแกผูท่ีทํางานสัมผัสกับฝุนหินในงานตอไปนี้
อุตสาหกรรมผาเบรกรถยนต อุตสาหกรรมผาคลัชรถยนต อุตสาหกรรมกระเบื้องมุงหลังคา ทอซีเมนต  การ
รื้อถอนอาคาร สิ่งกอสราง

ฝุนแรใยหินท่ีอยูฟุงกระจายในสิ่งแวดลอมสามารถเขาสูรางกายได 3 ทาง คือ ทางการหายใจ ทางการ
รับประทาน ทางผิวหนัง เม่ือรางกายไดสัมผัสฝุนแรใยหิน เสนใยแรใยหินมีความแหลมคมทําใหแทงไช
ผิวหนัง เกิดอาการระคายเคือง เกิดตุมและบาดแผลท่ีผิวหนัง ( Asbestos corns ) เม่ือสูดหายใจเอาฝุนแรใย
หิน รางกายจะมีกลไกในการปองกันอันตรายจากสิ่งแปลกปลอมตาง ๆเพ่ือใหพนอันตราย มีปฏิกริยาอักเสบ
เกิดข้ึนท่ีบริเวณหลอดลมฝอยสวนปลาย 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
ซึ่งมักจะเกิดข้ึนท่ีบริเวณปอดกลีบลางกอนโดยเฉพาะกับบริเวณใกลเยื่อหุมปอด

อาการแสดงของโรค มีอาการไอและหายใจหอบเหนื่อย ออนเพลีย  เจ็บหนาอก มีชวงการหายใจ
ออกสั้น จากการตรวจรางกายอาจสังเกตเห็นริมฝปาก ลิ้น หรือเล็บเปนสีน้ําเงินคล้ํา เนื่องจากรางกายขาด
ออกซิเจน  เม่ือฟงปอดจะไดยินเสียงไดยินผิดปกติท่ีฐานปอด

การพิจารณาปญหาการเจ็บปวยท่ีมีสาเหตุจากการสัมผัสฝุนแรใยหิน ไดแกขอมูลประวัติการสัมผัสกับ
ฝุนแรใยหินท้ังทางตรงหรือทางออม ผลการทดสอบสมรรถภาพปอดมักจะพบความผิดปกติ แบบจํากัดการ
ขยายตัว (Restrictive pattern ) บางครั้งอาจพบความผิดปกติชนิดหลอดลมอุดก้ัน (Obstructive  pattern )
หรือท้ัง 2 แบบรวมกัน การฉายภาพรังสีทรวงอกท่ีอานและแปลผลตามมาตรฐานองคการแรงงานระหวาง
ประเทศ (ILO 1980 Classcification of theradiographic appearance of the pneumoconiosis) ท่ี
เขาไดกับโรค

การปองกันไดแก การตรวจรางกายเปนระยะ การฉายภาพรังสีทรวงอก การใหความรูแกผูท่ีทํางาน
เก่ียวกับอันตรายและโรคท่ีเกิดข้ึนไดจากฝุนหิน หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่เพราะเปนปจจัยท่ีสนับสนุนใหอาการ
ของโรครุนแรงยิ่งข้ึน  สวมใสอุปกรณปองกันอันตรายท่ีเหมาะสมไดมาตรฐานไดแกหนากากกันฝุน

4.3 โรคบิสสิโนสิส
เปนโรคท่ีเกิดการรับสัมผัสฝุนฝาย ปาน ปอ ลินินเขาในปอดแลวเกิดปฏิกรยิาทําใหเกิดอาการ

อักเสบของปอด การหดเกร็งของหลอดลม และเกิดเปนหอบหืดในท่ีสุด
ลักษณะงานและอาชีพท่ีเสีย่งตอการเกิดโรคไดแก ผูประกอบอาชีพอาชีพอุตสาหกรรมทอผา

อุตสาหกรรมทอกระสอบ
มีขอมูลสนับสนุนวาสารท่ีกระตุนใหเกิดการหลั่งฮีสตามีน  ซึ่งมีอยูในฝุนฝายอาจจะเปนสาเหตุของการ

เกิดโรค  โดยสารพิษดังกลาวเปนสารโมเลกุลขนาดเล็กท่ีมาจาก bract ของตนฝาย  โดยมีคุณสมบัติละลายน้ํา
ไดและทนทานตอความรอน  นอกจากนี้อาจมีสาเหตุมาจากการรับสัมผัสตอฝุนฝายกอใหเกิดการระคายเคือง
ตอระบบทางเดินหายใจสวนบนและหลอดลม ภาวะการระคายเคืองเหลานี้เม่ือเปนนาน ๆ เขา จะนําไปสูการ
เกิดภาวะโรคทางเดินหายใจอุดก้ันแบบเรื้อรัง อีกสาเหตุหนึ่งของการเกิดคือ อาจจะเกิดปฏิกิริยาของสารตอ
รางกายตอสาร Endotoxin ท่ีพบในเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ ท่ีปนเปอนมากับฝุนฝาย

อาการแบบเฉียบพลัน (acute airways response ) หมายถึงภาวะท่ีทางเดินหายใจมีการตอบสนอง
ตอการไดรับสัมผัสฝุนฝายเปนครั้งแรก  โดยพบวาอาจมีการลดลงของคา FEV1 กอนและหลังการทํางาน
อาการแบบเรื้อรังหรือแบบดั้งเดิม คือ ลักษณะของโรคท่ีเปนท่ีพูดถึงโดยท่ัวไป ซึ่งระยะเวลาของการกอตัวของ
โรคอาจใชเวลา 20- 25 ปของระยะเวลาการรับสัมผัสฝุน ลักษณะอาการของโรคในระยะเริ่มแรกคือ มีอาการ
แนนหนาอก และหายใจลําบาก โดยจะมีอาการรุนแรงมากท่ีสุดในชวงวันแรกของการเขาทํางานในแตละ
สัปดาห  หลังจากท่ีหยุดงานในวันหยุด  โดยผูปวยจะมีอาการในขณะทํางานตลอดท้ังวัน จนกระท่ังเลิกงาน
และในบางครั้งอาจมีอาการตอในชวงหลังเลิกงานดวย อยางไรก็ตามอาการดังกลาวจะดีข้ึนในวันรุงข้ึน  และจะ
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รูสึกเหมือนเปนปกติในวันทาย ๆของสัปดาหการทํางาน  การทดสอบสมรรถภาพปอดลดลง  เม่ือผูปวยมี
อาการผิดปกติเกิดข้ึน  และยังรับสัมผัสฝุนอยู อาการของโรคจะมีความรุนแรงมากข้ึนเรื่อย ๆ โดยจะมีอาการ
รุนแรงมากข้ึนท้ังชวงเวลาและความถ่ีของการเกิดอาการผิดปกติ  ซึ่งสามารถท่ีจะทําการตรวจไดโดยการ
ทดสอบสมรรถภาพปอด

การพิจารณาปญหาการเจ็บปวยท่ีมีสาเหตุจากการสัมผัสฝุนเสนใยของฝาย ปาน ปอ ไดแกขอมูล
ประวัติการทํางานท้ังในอดีต และหรือปจจุบันท่ีเก่ียวของกับการไดรับฝุนหรือใยฝาย ปาน ปอและลินิน มี
อาการอาการแสดงเขาไดกับโรค ผลการฉายภาพรังสีทรวงอก และผลการทดสอบสมรรถภาพปอด

การปองกันไดแก การตรวจรางกายเปนระยะ การฉายภาพรังสีทรวงอก การใหความรูแกผูท่ีทํางาน
เก่ียวกับอันตรายและโรคท่ีเกิดข้ึนไดจากฝุนหิน หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่เพราะเปนปจจัยท่ีสนับสนุนใหอาการ
ของโรครุนแรงยิ่งข้ึน  สวมใสอุปกรณปองกันอันตรายท่ีเหมาะสมไดมาตรฐานไดแกหนากากกันฝุน

4.4 โรคหอบหืดจากการประกอบอาชีพ
เกิดจากการทํางานสัมผัสกับสารกอโรคในท่ีทํางาน ซึ่งอาจเปนการสัมผัสสารกลุมน้ําหนักโมเลกุลต่ํา

เชน สารยึดติด สารเคลือบตาง ๆ สารเคมีท่ีใชในกระบวนการผลิตโพลิเมอร ผลิตอีพอกซีย และไอท่ีเกิดจาก
การชุบเชื่อมโลหะตาง ๆ การสัมผัสสารกอโรค  ชนิดน้ําหนักโมเลกุลสูง  เปนสารท่ีเกิดจากผลผลิตทางชีวภาพ
ไดแก เชื้อรา แบคทีเรีย แมลง พืช ตาง ๆ เชน เครื่องเทศ กาแฟ ละหุง ถ่ัวเหลือง เกสรดอกไม แปง เปนตน

ลักษณะงานและอาชีพท่ีเสี่ยงตอการเกิดโรคไดแกผูท่ีทํางานสัมผัสกับสารกอโรค อุตสาหกรรมการ
ผลิตสานยึดติด  อีพอกซีย งานเคลือบ ฉาบผิววัสดุดวยแลคเกอร หรือโพลียูรีเธน งานเชื่อม บัดกรีโลหะ งาน
ทา พนสีรถยนต อาชีพท่ีเสี่ยงจากการสัมผัสสาร กอโรคชนิดน้ําหนักโมเลกุลสูงไดแก อุตสาหกรรมผลิตอาหาร
อุตสาหกรรมผลิตกาแฟ อุตสาหกรรมการผลิตแปง ขนมปง การทําเฟอรนิเจอร

โรคหอบหืดจากการประกอบอาชีพจะพบลักษณะสําคัญคือ การเกิดการอักเสบของหลอดลม การหด
เกร็งของหลอดลมเนื่องมากจากการสัมผัสสารกอภูมิแพจากสภาพแวดลอมการทํางาน อาการแบบเฉียบพลัน
มีอาการหอบทันทีท่ีสัมผัสสารกอโรค  เกิดหลอดลมหดเกร็ง อยางรุนแรงมากท่ีสุดในระยะ 10- 30 นาที แลว
คอย ๆ ดีข้ึน อาการแบบลา (late asthma) เกิดหลอดลมอุดก้ันหลังสัมผัสสารกอโรค ในระยะ 3- 8 ข่ัวโมง
และมีหลอดลมเกร็งอยางรุนแรงในระยะเวลานาน กลุมอาการทางหายใจมีปฏิกิริยาผิดปกติ ( reactive
airway dysfunction syndrome ; RADS) มีอาการหอบเรื้อรังหลังกายใจรับ ไอ ควัน ของสารกอโรคท่ีมีฤทธิ์
ระคายเคืองอยางรุนแรงเขาไป เชน ควันไฟ กรดไนตริก ฯลฯ

การวินิจฉัยโรค จากประวัติอาชีพหรือลักษณะงานท่ีเสี่ยงตอการสัมผัสสารกอโรค อาการอาการและ
อาการแสดงท่ีจําเพาะตอโรค การตรวจทดสอบทางหองปฏิบัติการไดแก การทดสอบตรวจสมรรถภาพปอด
การทดสอบอัตราการไหลของการหายใจเอาอากาศออกสูงสุด (peak expiratory flow rate ; PEFR)

การปองกันไดแก การซักประวัติโรคภูมิแพและตรวจรางกายกอนทํางานและระหวางทํางาน  การ
ตรวจรางกายตามความเสี่ยงแกผูท่ีมีประวัติเปนโรคภูมิแพ การสวมใสเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ี
เหมาะสม
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5. กลุมโรคผิวหนังจากการทํางาน

5.1. โรคผิวหนังอักเสบจากสารกอระคายจากการประกอบอาชีพ
มีสาเหตุจากการสัมผัสสารระคายเคืองหรือพิษของสาร เชนผงซักฟอก น้ํายาทําความสะอาด กรด

ดาง สารตัวทําละลาย เปนโรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพท่ีเปนปญหามาก มักแสดงอาการแสบรอนหรือ
คัน ซึ่งความรุนแรงและรูปแบบของผื่นท่ีเกิดข้ึนกับคุณสมบัติของสารมากกวา

ลักษณะงานและอาชีพท่ีเสี่ยงตอการเกิดโรคไดแกอาชีพพนักงานทําความสะอาด ชางเครื่องยนต ชาง
พิมพ ชางเสริมสวย  เกษตรกร คนงานกอสราง เกษตรกร ชางเสริมสวย แมบาน

โรคผิวหนังอักเสบจากการประกอบอาชีพ มักเกิดจากสารระคายท่ีพบบอยในการทํางาน ไดแก สบู
ผงซักฟอก น้ํายาทําความสะอาด แอลกอฮอล กรด ดาง น้ํายายอมผม น้ํายาดัดผม  ใยแกว น้ํามันหลอลื่น
เอนไซมในผักและเนื้อสัตวกอนปรุง การเกิดความเปนพิษข้ึนอยูกับชนิดของสารท่ีเปนสาเหตุของความเปนพิษ
นั้น ความเปนพิษตอผิวหนังเกิดไดหลายรูปแบบ เชนการระคายเคืองอักเสบเม่ือสัมผัส เกิดการอักเสบ มีการ
สะสมน้ํา การดึงไขมันออกจากผิวหนังชั้นใน หรือการทําใหผิวหนังชั้นในเสียหาย เคราติน (keratin) จะถูก
เปลี่ยนแปลงสภาพ

อาการแบบเฉียบพลัน เกิดการสัมผัสสารกอระคายท่ีมีความเขมขนสูงทําใหมีอาการปวดแบบแสบ
รอน รูสึกระคายเคืองหรือคัน  ผิวหนังบริเวณสัมผัสจะมีลักษณะแดงบวม มีขอบเขตชัดเจน  ถาเปนมากจะมี
ตุมน้ําพอง และอาจมีแผลเหมือนไฟลวก อาการแบบเรื้อรัง เกิดจากการสัมผัสสารกอระคายเคืองประจํา
ประมาณ 2- 8 สัปดาห จะมีอาการคัน ตึง ผิวหนังบริเวณสัมผัสจะมีลักษณะ  แดงบวม  มีขอบเขตชัดเจน  ถา
เปนมากจะมีตุมน้ําพองและอาจมีแผลเหมือนไฟลวก

การวินิจฉัยโรค อาการและอาการแสดงเขาไดกับโรค ประวัติการทํางานสัมผัสสารระคายในระหวาง
การทํางาน มีผื่นเกิดบริเวณท่ีสัมผัสสารระคาย และผลการทดสอบทางหองปฏิบัติการไดแก การทดสอบภูมิแพ
ผิวหนัง (Patch testing)

การปองกันไดแก การใหความรูแกผูทํางานเก่ียวกับพฤติกรรมและสุขนิสัยท่ีถูกตอง การหลีกเลี่ยงการ
สัมผัสกับสารท่ีจะทําใหเกิดโรค การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายท่ีไดมาตรฐาน การตรวจรางกายเปนระยะ

5.2 โรคผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสแบบกอภูมิแพจากการประกอบอาชีพ
เกิดจากการสัมผัสสารกอภูมิแพ   ทําใหภูมิตานทานในรางกายเปลี่ยนแปลงและเกิดอาการแพ

เนื่องจากภูมิแพจึงเกิดโรคนี้ในคนบางคนเทานั้น สามารถทําการทดสอบทางผิวหนังเพ่ือหาสาเหตุได
ลักษณะงานและอาขีพทีเสี่ยงตอการเกิดโรค ไดแก ชางกอสราง ชางเสริมสวย บุคลากรทางการแพทย

ชางเครื่องยนต ชางโลหะ คนทําความสะอาด  คนท่ีทํางาน คนทํางานเก่ียวกับผา
สารท่ีเปนสาเหตุภูมิแพผิวหนังจากการประกอบอาชีพ ไดแก โปแตสเซียม ไดโครเมต  ในปูนซีเมนต

นิเกิล โคบอลต  อุปกรณทําดวยโลหะ สารเรงในขบวนการผลิตยาง สารยางในธรรมชาติ แอมโมเนียเปอ
ซัลเฟต ในน้ํายายอมผม ฟอรมาลดีไฮด กระดาษ หนังผา
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การแสดงของปฏิกิริยาภูมิแพมีสองข้ันตอน ไดแกการกระตุนใหเกิดโรค และการแสดงอาการของโรค
ออกมา ซึ่งในการทดลองท่ีใชสารกอภูมิแพท่ีแรงท่ีสุดยังตองใชระยะเวลาประมาณ 10 วนั จากการสัมผัสครั้ง
แรกจนถึงการมีปฏิกิริยากอใหเกิดภูมิไวเกิน  โอกาสท่ีจะเกิดภาวะภูมิไวเกินข้ึนกับความสามารถในการทําใหไว
ตอสิ่งกระตุนของสารเคมีและการสัมผัสกับมัน

อาการระยะเฉียบพลัน ผื่นจะมีตุมแดงเล็ก ๆ คัน มีตุมน้ําใสซึ่งอาจแตกออกมามีน้ําเหลืองเยิ้ม อาการ
ระยะก่ึงเฉียบพลัน ตุมน้ําท่ีแตกจะตกสะเก็ดแหงกรัง จะลอกเปนขุย คัน อาการระยะเรื้อรัง ตุมคันรอยเกา มี
สะเก็ดสี และมีขุย ผิวหนัง ดานและหนาข้ึน  มีสีคล้ํา เห็นเสนขา  ลายของผิวหนังท่ีหนาชัดเจนข้ึน ผื่นเกิดใน
บริเวณท่ีสัมผัสสารท่ีเปนตนเหตุนั้น หรือบางครั้งอาจลามนอกบริเวณท่ีสัมผัสได

การวินิจฉัยโรค อาการและอาการแสดงเขาไดกับโรคผิวหนังอักเสบจากการสัมผัส ประวัติการทํางาน
สัมผัสสารในระหวางทํางาน มีผื่นเริ่มเกิดบริเวณท่ีสัมผัสสาร ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการไดแก การทดสอบ
ภูมิแพผิวหนัง (Patch testing) และการทดสอบหาสาเหตุการแพ (provocative test)

การปองกันไดแก การใหความรูแกผูทํางานเก่ียวกับพฤติกรรมและสุขนิสัยท่ีถูกตอง การหลีกเลี่ยงการ
สัมผัสกับสารท่ีจะทําใหเกิดโรค การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายท่ีไดมาตรฐาน การตรวจรางกายเปนระยะ

6. โรคระบบกลามเนื้อและโครงสรางกระดูกจากการทํางาน
6.1 อาการปวดหลังสวนลางจากการทํางาน
อาการปวดหลัง หมายถึงอาการปวดท่ีเกิดข้ึนในบริเวณหลังของลําตัวตั้งแตระดับคอลงไปจนถึงกน

กบ เปนอาการทางระบบกลามเนื้อและกระดูกท่ีพบบอย ท่ีเกิดจากความผิดปกติเฉพาะท่ีโดยเฉพาะจาก
รูปรางหรือความผิดปกติของกลามเนื้อและกระดูกขอตอ อาการปวดหลังท่ีสัมพันธกับการทํางานพบอาการ
ปวดมากข้ึนเม่ือไดทํางานไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง  จะเกิดอาการปวดหลัง ท้ังนี้สาเหตุของอาการปวดหลังท่ีรุนแรง
เนื่องมาจากความผิดปกติของกลามเนื้อและกระดูกขอตอ บุคคลมีแนวโนมจะพบอาการปวดหลัง การมีพยาธิ
สภาพท่ีกระดูกสันหลัง อยูแลวแตไมแสดงอาการกอนเขาทํางาน แตเม่ือไดทํางานชั่วระยะเวลาหนึ่งแลวจะเกิด
อาการปวดหลังข้ึนได

ลักษณะงานและอาชีพท่ีเสี่ยงไดแก อาชีพท่ีตองยกของหนักในลักษณะท่ีตองกมหรือบิดลําตัว  หรือ
การเคลื่อนยายวัสดุท่ีผิดธรรมชาติ  คนท่ีตองทํางานประเภทแบกหาม ยกของหนัก อาชีพและงานท่ีเสี่ยงตอ
การบาดเจ็บเฉียบพลัน เชนการยกของท่ีอยูในทาทางท่ีไมเหมาะสม อาชีพท่ีกมหรือบิดเอวเปนประจําเนิ่นนาน
เชนอาชีพพยาบาล  อาชีพท่ีนั่งทํางานกับพ้ืนเปนประจํา อาชีพขับรถบรรทุก อาชีพทํางานนั่งโตะ

อาการปวดหลังท่ีอาจเก่ียวเนื่องจากการประกอบอาชีพไดแก การปวดท่ีกระดูกสันหลัง อาการปวดนี้
เกิดเฉพาะกระดูกสันหลังเทานั้นอาการมักไมรุนแรง อีกลกัษณะหนึ่งไดแก อาการปวดหลังรวมกับการปวด
เสียวตามประสาทพยาธิสภาพซึ่งเปนอาการปวดท่ีคอนขางรุนแรง และอาการปวดท่ีบริเวณหลังซึ่งเกิดจาก
พยาธิสภาพท่ีนอกเหนือจากกระดูกสันหลัง
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การวินิจฉัยโรคจากประวัติการทํางาน ลักษณะงานหรือทาทางการทํางานท่ีมีกิจกรรมซ้ําในทาเดิม
ตอเนื่องเปนระยะเวลานาน หรือลักษณะงานทําใหเกิดการบาดเจ็บตอกลามเนื้อหลังได และประวัติและการ
ตรวจรางกายไมพบปจจัยเสี่ยงอ่ืนท่ีทําใหเกิดอาการปวดหลังอ่ืนได และผลการตรวจทดสอบทาง
หองปฏิบัติการไดแก การฉายภาพรังสีกระดูก การตรวจรังสีแมเหล็ก (MRI)

การปองกัน ไดแก การใหความรูท่ีถูกตองกับผูทํางานเก่ียวกับอิริยาบถ ทาทางการทํางานและการ
เคลื่อนไหวรางกาย แนะนําและอบรมการใชเครื่องมืออุปกรณสําหรับการทํางานในการยก เคลื่อนยายสิ่งของ
อยางถูกวิธี แนะนําใหผูทํางานรักษารางกายใหอยูในสภาพท่ีแข็งแรงอยูเสมอ

6.2 โรคอุโมงคคารปลท่ีขอมือ
เกิดจากการอักเสบและบวมของปลอกหุมเอ็น และกดทับเสนประสาทท่ีทอดผานอุโมงคคารปาลท่ี

บริเวณขอมือ   เปนปญหาการกดทับเสนประสาทท่ีพบบอยท่ีสุด ปจจัยเสี่ยงในการเกิดกลุมอาการนี้ไดแกการ
ใชงาน โดยเฉพาะผูท่ีใชขอมือกระดกข้ึนลงบอย ๆ หรือทํางานท่ีมีการสั่นสะเทือนของมือและแขนอยูเปน
เวลานาน

ลักษณะงานและอาขีพท่ีเสี่ยงตอการเกิดโรค ไดแก ชางเย็บผา พิมพดีด  ถือพวงมาลัยรถยนต
แมบานใชมือทํางานบาน  พนักงานโรงงาน พนักงานขุดเจาะถนน ชางไม ชางปูน ชางกลึง

พบอาการปวดแสบปวดรอน คัน เจ็บ ชา ออนแรงท่ีขอมือหรือนิ้วมือ  อาการท่ีปวดอาจเปนท่ีมือขาง
ใดขางหนึ่ง หรือท้ังสองขางพรอมๆ กัน อาการปวดมักรุนแรงมากข้ึนหลังเลิกงาน การกํามือไดไมถนัด การใช
มือทํางานหยิบจับของลําบากหรือทําของตกบอย

การวินิจฉัยจากประวัติการทํางาน ประวัติการบาดเจ็บบริเวณขอมือกอนมีอาการและการแสดงเดนชัด
การทดสอบการทํางานของระบบประสาท

การปองกัน ไดแก การใหความรูท่ีถูกตองกับผูทํางานเก่ียวกับอิริยาบถ ทาทางการทํางานและการ
เคลื่อนไหวรางกาย แนะนําใหหลีกเลี่ยงการทํางานในทาท่ีตองงอขอมือนาน ๆ แนะนําใหรักษารางกายใหอยูใน
สภาพท่ีแข็งแรงอยูเสมอ

6.3 ภาวะเสนเอ็นขอศอกดานนอกอักเสบ
ภาวะเสนเอ็นขอศอกอักเสบ เปนโรคท่ีเกิดจากความผิดปกติบริเวณขอศอกดานนอก ตําแหนงท่ีเสน

เอ็นของกลามเนื้อสําหรับการกระดกขอมือ การเหยียดนิ้วมือไปยึดเกาะกับกระดูก พบอาการอักเสบบวมกด
เจ็บบริเวณขอศอกดานนอก จากการทํางานหรือใชชีวิตประจําวันในทาท่ีตองกระดกขอมือ งอขอมือหรือเกร็ง
ขอมือในทาใดทาหนึ่งเปนเวลานาน

ลักษณะงานและอาขีพท่ีเสี่ยงตอการเกิดโรค เกิดเนื่องจากการเคลื่อนไหวและออกแรงเฉพาะท่ีซ้ํา ๆ
อาจมีการอักเสบของขอมืออยางเฉียบพลันถามีการทํางานในลักษณะท่ีไมเคยทํามากอน พบมากในผูทํางานท่ี
ตองทํางานในลักษณะใชกลามเนื้อแขนและขอศอกมาก เชน งานกอสราง งานท่ีตองใชคอนทุบบอย ๆ  ทาทาง
การทํางานไมเหมาะสม มีอริยาบทท่ีเบี่ยงเบนหรือฝนธรรมชาติ การใชแรงมากเปนเวลานานหรือการเคลื่อน
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ไหวรางกายซ้ําไปมา
ผูปวยจะมีอาการปวดบริเวณขอศอกดานนอก โดยอาจเริ่มจากการเจ็บปวดเล็กนอยมานาน อาการ

ปวดจะมากข้ึนเม่ือยกของหรือบิดแขนหรือใชมือทํางาน  บางครั้งอาจมีอาการปวดราวมาตามแขนหรือตนแขน
ได

การวินิจฉัย การตรวจรางกายพบอาการกดเจ็บบริเวณรอยนูนเหนือกระดูกตนแขนดานนอกและดาน
ใน การเอ็กซเรยขอศอก การตรวจคลื่นไฟฟากลามเนื้อ

การปองกัน ไดแก การใหความรูท่ีถูกตองกับผูทํางานเก่ียวกับอิริยาบถ ทาทางการทํางานและการ
เคลื่อนไหวรางกาย แนะนําใหหลีกเลี่ยงการทํางานในทาท่ีตองกระดกหรืองอขอมือนาน ๆ แนะนําใหรักษา
รางกายใหอยูในสภาพท่ีแข็งแรงอยูเสมอ

6.4 ภาวะเสนเอ็นอักเสบแบบนิ้วไกปน
เปนโรคท่ีเกิดจากความผิดปกติทําใหเอ็นนิ้วมือสะดุดและติดแข็ง ท่ีมีสาเหตุจากการสัมผัส การกดหรือ

เสียดสีบริเวณโคนนิ้วมือซ้ําๆ กัน หรือเกิดจากการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อบริเวณนี้ทําใหปลอกเสนเอ็นหนาตัวข้ีน
ทําใหเอ็นไมสามารถยืดหยุนได  มักมีอาการเจ็บปวดและบวม นิ้วมือใชงานไดอยางไมคลองตัว

ลักษณะงานและอาขีพท่ีเสี่ยง ไดแกผูประกอบอาชีพท่ีตองทํางานดวยการงอนิ้ว การใชนิ้วบีบหรือ
ควบคุมเครื่องมือ และการใชมือจับยึดสิ่งของในทาทางท่ีตองงอนิ้วมือถูกแรงกดทับสูงท่ีตอเนื่องเปนเปนเวลา
หลายชั่วโมง เชนอาชีพชางกอสราง ชางไมท่ีใชคีมหรือไขควงทํางาน

พบอาการปวดบริเวณโคนนิ้วมือ  หรือปวดเม่ือยบริเวณโคนนิ้วมือ อาการปวดเพ่ิมมากข้ึนเวลางอหรือ
เหยียดจะมีการติดสะดุดท่ีนิ้วนั้น  นิ้วงอหรือเหยียดไดไมเต็มท่ีเนื่องจากอาการเจ็บหรืองอไดแตนิ้วเหยียดไม
ออก

การวินิจฉัย มีประวัติการทํางานท่ีใชกําลังนิ้วมือซ้ํา ๆ ตอเนื่องวันละหลายชั่วโมงและติดตอกันเปน
เวลานาน การตรวจพบอาการปวดและกดเจ็บบริเวณขอโคนนิ้วเวลาขยับนิ้ว ตรวจพบเสียงคลิกหรือเสียง
สะดุดของเอ็นขณะพยายามเหยียดนิ้ว

การปองกัน การใหความรูและคําแนะนําแกผูทํางานท่ีถูกตองกับผูทํางานเก่ียวกับอิริยาบถ ทาทางการ
ทํางานและการเคลื่อนไหวรางกาย แนะนําใหรักษารางกายใหอยูในสภาพท่ีแข็งแรงอยูเสมอ

7. โรคมะเร็งจากการทํางาน
มะเร็ง (Cancer) คือ โรคท่ีเกิดจากเซลลในอวัยวะตางของรางกายมีความผิดปกติทางพันธุกรรมจาก

การสัมผัสสารกอมะเร็งเชนสารเคมี  รังสี  หรือจากDNA ของเชื้อๆไวรัสบางชนิด ทําใหเซลลมีการเจริญเติบโต
และแบงตัวเพ่ือเพ่ิมจํานวนเซลลมากกวาปกติอยางรวดเร็ว หากรางกายไมสามารถซอมแซมหรือเปลี่ยนแปลง
เซลล และระบบภูมิคุมกันของรางกายตามปกติไมสามารถทําลายเซลลท่ีผิดปกติเหลานั้นไดหมด  เซลล
เหลานั้นก็จะเจริญเติบโตแบงตัวมากข้ึนกลายเปนโรคมะเร็ง ถาเซลลท่ีผิดปกติเหลานี้เกิดท่ีอวัยวะใดก็จะ
เรียกชื่อมะเร็งตามอวัยวะนั้นเชน มะเร็งปอด มะเร็งสมอง มะเร็งเตานม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งตอมน้ําเหลือง และมะเร็งผิวหนัง เปนตน
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โรคมะเร็งปอดจากการประกอบอาชีพ มีสาเหตุจากการสัมผัสเก่ียวของกับสารกอมะเร็ง ไดแก  ฝุนแร
ใยหิน  สารเคมีกลุมโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคารบอน สารอารเซนิก สารโครเมียม นิกเกิล กลุมอาชีพท่ี
เสี่ยงไดแก คนงานเหมืองแรใยหินแรโครเมียม แรอลูมิเนียม การทําแกว กระดาษทราย

โรคมะเร็งผิวหนังจากการประกอบอาชีพสาเหตุเกิดจากการสัมผัสรังสีอุตราไวโอเลตจากแสงแดด โพลี
ไซคลิกอะไรมาติกไฮโดรคารบอนอารเซนิก รังสีชนิดแตกตัว กลุมอาชีพท่ีเสี่ยงไดแก ผูท่ีทํางานสัมผัสกับรังสี
อุตราไวโอเลต พนักงานดับเพลิงผูท่ีทํางานสัมผัสกับฝุนแรใยหิน  สารหนู

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวจากการประกอบอาชีพ มีสาเหตุจากการสัมผัสเก่ียวของกับสารกอมะเร็ง
ไดแกรังสีแตกตัว เบนซีน อาชีพท่ีเสี่ยงตอการเปนโรคมะเร็งไดแก ผูท่ีทํางานในอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรม
ปโตรเคมี อุตสาหกรรมผลิตสียอมสี อุตสาหกรรมผลิตอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมการผลิตสารกําจัดศัตรูพืช

การตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง เปนการการตรวจหาโรคมะเร็งตั้งแตระยะเริ่มแรกท่ีผูปวยยังไมมีอาการ
และการคนหามะเร็งในระยะเริ่มตนในบุคคลท่ัวไปหรือบุคคลท่ีมีปจจัยตอการเกิดโรค โดยมีวิธีการตรวจได
หลายวิธี และพิจารณาจากระบบอวัยวะท่ีเปนโรคไดแก การตรวจเลือดหาตัวบงชี้มะเร็ง การสองกลอง การ
เอ็กซเรย การตัดชิ้นเนื้อตรวจทางพยาธิวิทยา การตรวจเลือดหาโปรตีนในผูปวยมะเร็งตับ การตรวจดวยเครื่อง
เอ็กซเรยคอมพิวเตอร การตรวจดวยคลื่นเสียงความถ่ีสูง

8.การบาดเจ็บจากการทํางาน
เปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลากะทันหันหรือฉับพลันขณะทํางาน ผลของการบาดเจ็บเกิดข้ึนทันที

โดยมีลักษณะแตกตางกันการบาดเจ็บเกิดจากพลังงานทางฟสิกส เชน ไฟไหม ไฟชอต น้ํารอนลวก ของมีคม
บาด การถูกของตกกระแทกหรือหลนใส

สาเหตุและลักษณะของการประสบอันตราย
1. ปจจัยท่ีเก่ียวกับคน
2. ปจจัยเก่ียวกับสภาพแวดลอมการทํางานและสิ่งแวดลอมในการทํางาน
3. ปจจัยเบี่ยงเบน
ผลกระทบจากการเกิดการบาดเจ็บ
1. ลูกจางเกิดการบาดเจ็บสูญเสียอวัยวะ พิการ ตาย ขาดรายได
2. นายจางทรัพยสินเสียหาย เสียคารักษา เสียคาทดแทนการเจ็บปวยสูญเสียรายได
3. รัฐเสียคารักษาพยาบาล ขาดทรัพยากรบุคคลท่ีชํานาญงาน

การพิจารณาการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุท่ีเกิดจากงาน
- ในสถานท่ีทํางานหรือสถานประกอบการ
1. ผูตายหรือผูบาดเจ็บกําลังปฏิบัติงานหรืออยูในขณะปฏิบัติงาน
2. ผูตายหรือผูบาดเจ็บอยูในขณะพักชวงเวลาของงานในทางเดินของสถานประกอบการ ในหองเก็บ

ของในหองน้ํา หรือในโรงอาหาร
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3. ผูตายเสียชีวิตในท่ีจอดรถของสถานประกอบการในขณะมาถึงหรือกําลังจะออกจากสถาน
ประกอบการ หรือในระหวางชวงเวลาทํางาน

-นอกสถานท่ีทํางาน
1. ผูตายหรือผูบาดเจ็บกําลังอยูในเขตปฏิบัติงาน ตามลักษณะของอาชีพหรือตามสัญญาจางหรือตาม

ภารกิจท่ีไดรับมอบหมายจากนายจาง
2.ผูตายหรือผูบาดเจ็บอยูในระหวางการเดินทางตามภารกิจของงานท้ังกําลังเดินทางไปหรือกลับจาก

สถานท่ีของลูกคาหรืองานธุรกิจท่ีไดรับมอบหมาย
3.ผูตายหรือผูบาดเจ็บ กําลังปฏิบัติงานโดยมียานพาหนะตาง ๆเปนสภาพแวดลอมของการทํางานเชน

พนักงานขับรถ
การรวบรวมขอมูลการประสบอันตรายของผูมารบัการรักษาท่ีโรงพยาบาล จะเปนประโยชนตอการ

ในการทราบจํานวนผูปวย สาเหตุ ระดับความรุนแรง อวัยวะท่ีเกิดการบาดเจ็บ การทํางาน สถานท่ีเกิด และ
ชวงเวลาท่ีมาทําการรักษา เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหดูแนวโนมการเปลี่ยนแปลง เพ่ือการเฝาระวัง
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ภาคผนวกที่ 3 - ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับรหัส ICD 10

เนื่องจากปจจุบันปญหาสถิติโรคจากการประกอบอาชีพยังต่ํากวาเปนจริง เนื่องจากปญหาการ
ไมไดวินิจสาเหตุ แยกสวนออกมา ดังนั้นการจะสรุปการวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
ตองควรประกอบดวยขอมูลหลัก 2 ประการคือ ตองทราบวาผูปวยปวยเปนโรคไร และสาเหตุของการเกิด
โรคคืออะไร การรวบรวมขอมูลเพ่ือการรายงานเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ ควรตองทราบรายชื่อโรคท่ีไดรับการ
วินิจโรคข้ันสุดทายท่ีครบองคประกอบ และการสืบคนรหัสมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับโรคเพ่ือการรายงาน
ขอมูล

รหัส ICD– 10 –TM code (International Statistic Classification of Disease and Related
Health Problems Tenth Revision, Thai Modification) หมายถึง ระบบการจัดหมวดหมูของโรค ภาวะ
ความเจ็บปวยและการบาดเจ็บท่ีเปนสากลมาตรฐาน เพ่ือใชสําหรับการบันทึก การวินิจฉัยโรคและสาเหตุ
การตาย การบาดเจ็บ ฉบับประเทศไทย พ.ศ. 2550

การจัดหมวดหมูโรค ICD- 10 จัดไวดังนี้
1. โรคติดเชื้อและปรสิต รหัส A00- B99
2. โรคมะเร็ง รหัส C00- D48
3. โรคเลือด รหัส D50- D89
4. โรคของตอมไรทอ โภชนาการและเมตะบอลิซึม รหัส E00- E90
5. โรคจิตและพฤติกรรมผิดปกติ รหัส F00- F99
6. โรคระบบประสาท รหัส G00- G99
7. โรคตา รหัส H00-H59
8. โรคหู รหัส H60-H95
9. โรคระบบไหลเวียนโลหิต รหัส I00- I99
10. โรคระบบทางเดนิหายใจ รหัส J00- J99
11. โรคระบบยอยอาหาร รหัส K00- L93
12. โรคผิวหนัง รหัส L00 - L99
13. โรคกระดูกและกลามเนื้อ รหัส M00- M99
14. โรคระบบทางเดนิปสสาวะและระบบสบืพันธุ รหัส N00 -N99
15.การตั้งครรภ การคลอด และระยะหลังคลอด รหัส Q00- Q99
16. ภาวะบางอยางทีเร่ิมตนในระยะปริกําเนดิ รหัส P00- P96
17. รูปผิดปกติแตกําเนิด รูปพิการ และความผิดปกติของโครโมโซม รหัส Q00- Q99
18. อาการ อาการแสดง และความผิดปกติที่พบจากการตรวจทาง รหัส R00- R99
คลินิกและทางหองปฏิบตัิการมิไดจําแนกไวที่ใด
19. การบาดเจ็บ การเปนพษิ และผลสืบเนื่องบางอยางของสาเหตุภายนอก รหัส S00- T98
20. สาเหตุภายนอกของการเจ็บปวย และการตาย รหัส V01- Y98
21. ปจจัยที่มีผลตอสถานะสุขภาพและการรับบริการสุขภาพ รหัส Z00- Z99
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ลักษณะการลงรหัส
แบงเปนกลุมรหัสประกอบดวยตัวอักษรและตัวเลข สมาชิกรหัสสวนจะใหญเปน 4 ตัว ประกอบดวย

ตัวอักษร 1 ตัวและตัวเลข 3 ตัว อาจมีรหัสตัวท่ี 4 หรือ 5 เพ่ือจําแนกยอยลงไปใหละเอียด ตัวอยาง เชน
T 56.0 = Lead and its compounds Toxic effect
T 56.1 = Mercury and its compounds Toxic effect

การลงรหัสโรคในผูปวยรายหนึ่งท่ีมารับบริการหนึ่งครั้งสามารถลงไดหลายรหัส ซึ่งโดยท่ัวไปแนะนํา
ใหลงรหัสสําหรับทุกปญหาความผิดปกติท่ีพบในผูปวยนั้น รหัสแรกท่ีลงจะเรียกวารหัสโรคหลัก (primary
code) ซึ่งควรลงปญหาท่ีหนักท่ีสุดหรือรายแรงท่ีสุดไว (main condition) กรณีท่ียังมีปญหาอ่ืนท่ีสําคัญ
รองลงมาอีกหลายปญหา ใหทําการลงรหัสท่ีสอง, สาม, สี่, หา ตามมา รหัสท่ีลงเสริมจากโรคหลักนี้เรียกวา
รหัสโรครอง (secondary code) (วิวัฒน เอกบูรณวัฒน, 5:2554)

รหัส ICD -10 สําหรับโรคจากการประกอบอาชีพ
1. โรคท่ีเปน Classical Envocc มักอยูในหมวด T (บาดเจ็บ) เชน การเปนพิษจากสารเคมี โลหะหนัก

Heat Stroke เปนตน
2. โรคท่ีเปน Modern Envocc อยูในหมวดใดก็ได แตควรมีการลงรหัสสาเหต ุเชน หมวด W, X, Y เปนตน

รหัส โรค Agent อาชีพ
A15.
-to
A19.-

วัณโรค
A15-16 ทางเดินหายใจ
A17 ระบบประสาท
A18 อวัยวะอ่ืนๆ
A19 แบบแพรกระจาย

Mycobacterium tuberculosis
จากคนติดเชื้อ

Mycobacterium bovis
จากสัตวท่ีติดเชื้อ

การดูแลสุขภาพและหอง
Lab

งานโรงฆาสัตวและสัตวแพทย
A21.- Tularaemia Francisella tularensis จาก

สัตวเชนกระตายปา กระรอก หนู
การเลี้ยงสัตว ปาไม ลาสัตว
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

ตวัอยางรหัสโรคท่ีพบรวมกับ Snake Venom

T754
Effects of electric
current W8702

Exposure to unspecified
electric current: at home:
while work for income

เคยพบ
( )

27

T600

Organophosphate
and carbamate
insecticides X4872

Accidental poisoning by
and exposure to
pesticides: at farm: while
work for income 25

T793

Post-traumatic
wound infection,
not elsewhere
classified W6072

Contact with plant thorns
and spines and sharp
leaves: at farm: while
work for income 23

T793

Post-traumatic
wound infection,
not elsewhere
classified W4573

Foreign body or object
entering through skin: at
farm: in oth type work 23

T603
Herbicides and
fungicides X4872

Accidental poisoning by
and exposure to
pesticides: at farm: while
work for income 23

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 รหัสตําแหนงท่ี4 ตองระบุสถานท่ีเกิดเหตุ

(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 Trade and service area
6 Industrial and construction area
7 Farm

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

และรหัสในตําแหนงท่ี 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
เกิดเหตุการณโรงงานหลอมตะก่ัวระเบิดและมีผูท่ีไดรับบาดเจ็บรุนแรง ตองนําสงโรงพยาบาล

การใหรหัส
1. ปญหาผูปวยเกิดบาดแผลท่ีผิวหนัง ผิวหนังไหมจากสาเหตุจากความรอน ใหรหัส X1062

X 10 หมายถึง การสัมผัสกับความรอน (Contact with heat and hot substances)
6 หมายถึง เกิดเหตุท่ีบริเวณโรงงานอุตสาหกรรม ( Industrial and construction area)
2 หมายถึง เกิดเหตุขณะทํางาน ( While working for income)

2. ปญหาผูปวยไดรับบาดเจ็บจากโดนสะเก็ดตะก่ัวใหรหัส W 2062
W 20 หมายถึง วัตถุหลนใส (Struck by thrown, projected or falling object)

6 หมายถึง เกิดเหตุท่ีบริเวณโรงงานอุตสาหกรรม( Industrial and construction area)
2 หมายถึง เกิดเหตุขณะทํางาน ( While working for income)
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ภาคผนวกที่ 4 - การตรวจพิเศษทางสุขภาพตามความเสี่ยง

1. การทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น
การตรวจสมรรถภาพการมองเห็นเปนการวัดความสามารถของสายตาในเรื่องตาง ๆ ท้ังในระยะใกล

(ระยะท่ีวัตถุอยูหางจากสายตา 14 นิ้ว) และระยะไกล (ระยะท่ีวัตถุอยูหางจากสายตา 20 ฟุต การตรวจ
สมรรถภาพสายตาจะทดสอบในเรื่องตาง ๆ เหลานี้

1.1 การทดสอบในการมองภาพคมชัด วัดความสามารถในการเห็นรายละเอียดของภาพท้ังในการใช
ตาท้ัง 2 ขาง ตาขวาขางเดียว ตาซายขางเดียวท้ังในระยะใกลและระยะไกล

1.2 การมองภาพ 3 มิติ เปนการวัดความสามารถท่ีจะบอกวาวัตถุใดอยูหนาหรืออยูหลัง อยูใกลหรือ
อยูไกล โดยทําการตรวจในระยะไกล การมองเห็นภาพสามมิติไดนั้น จะตองประกอบดวยปจจัยตาง ๆ คือ

1.2.1 มีการใชตา 2 ขางรวมกันอยางดี
1.2.2 การมองเห็นภาพคมชัด ( Visual activity) ของตาท้ัง 2 ขางตองดีพอกัน
1.2.3 สมองสามารถรวมภาพจากตาท้ัง 2 ขางเขาดวยกันได และเม่ือสมองรวมภาพจากตา 2 ขางได

แลว จะแปลผลออกมาวาวัตถุใดอยูหนาหรือหลัง  ถามีการใชตา 2 ขางรวมกันไดดี (Binocular vision) ผูนั้น
จะมีท้ัง 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
เม่ือทําการตรวจและนําเอาแบบฟอรมผลการทดสอบมาเปรียบเทียบกับแผนงานมาตรฐาน ( Job

standard manual) ไดแบงลักษณะงานออกเปน 6 กลุมดังนี้
1. งานธุรการและงานบริหาร (Clerial and administrative) มาตรฐานสําหรับผูท่ีทํางานเก่ียวของ

กับการเตรียม การวิเคราะหและตัวเลข บัญชี งานพิมพหรืองานเก่ียวกับเครื่องใชสํานักงานอ่ืน ๆ หรือการ
ทํางานสํานักงานท่ัวไป หรืองานดานธุรการ พนักงานเหลานี้จะทํางานใชสายตาท่ีใกล แตเกินกวา 14 นิ้ว

2. กลุมงานเก่ียวกับการตรวจสอบและงานท่ีทําใกลเครื่องจักร ( Inspection and close machine
Work ) มาตรฐานสําหรับบุคคลท่ีทํางานเก่ียวของกับการตรวจสอบขอบกพรองหรือจุดเล็กๆ ของการทํางาน
ของเครื่องจักรกล งานประกอบ งานประดิษฐชิ้นสวนเล็ก ฯลฯ บุคคล เหลานี้ใชสายตาท่ีหางจากสายตานอย
กวา 14 นิ้ว
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3. กลุมงานท่ีควบคุมเครื่องจักร เครื่องกลท่ีเคลื่อนไหวได ( Operators of mobile equipment)
มาตรฐานสําหรับบุคคลท่ีทํางานเก่ียวกับการควบคุมรถบรรทุก รถยกของ รถเครน เรือ รถพวง เครื่องตัก รถ
เกรด อุปกรณยกของสําหรับท่ีสูง เนนความสามารถในการกะระยะท่ีวัตถุหางจากนัยนตา เชนรถยก รถเครน
รถพวง อุปกรณยกของสําหรับท่ีสูงฯลฯ

4. กลุมงานท่ีควบคุมเครื่องจักร ( Machine operators) มาตรฐานสําหรับบุคคลท่ีทํางานเก่ียวของกับ
เครื่องจักร เชนเครื่องกลึง เครื่องเจาะโลหะชนิดใหญ เชนเลื่อยไฟฟา เครื่องบดวัตถุ ขอบเขตการใชสายตาจะ
อยูในระยะเหยียดแขน

5. กลุมงานชางและผูท่ีตองทํางานอาศัยทักษะเฉพาะทาง ( Mechanic and skill trademan) มาตรฐาน
สําหรับงานชางไม ชางไฟ ชางบริการ ชางติดตั้ง ชางประปา คนงานกอตึก ชางทาสี

6. กลุมแรงงานไรฝมือ (Unskilled labors) มาตรฐานสําหรับวัดงานท่ีมีพ้ืนฐานทางดานความถูกตอง
ความสะอาดเรียบรอย และการทํางานท่ีปราศจากอุบัติเหตุ สําหรับคนทําความสะอาด พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย พนักงานยกของ

ท้ังนี้การทดสอบสมรรถภาพตาท่ีเหมาะสมกับงานหมายถึง ผลการตรวจเม่ือเปรียบเทียบกับแผนงาน
มาตรฐานอยูในบริเวณพ้ืนท่ีสีขาวของแผนงาน สวนการทดสอบสมรรถภาพสายตาไมเหมาะสมกับงาน
หมายถึง ผลการตรวจเม่ือเปรียบเทียบกับแผนงานมาตรฐาน อยูนอกบริเวณพ้ืนท่ีท่ีกําหนด

2. การทดสอบสมรรถภาพการไดยิน
หมายถึง การทดสอบความไวในการไดยินเสียงท่ีความถ่ีตาง ๆ เพ่ือประเมินความสารถในการรับฟง

เสียงเพ่ือคนหาปญหาการสูญเสียการไดยินในระยะเริ่มตน
การตรวจสมรรถภาพการไดยินมี 2 ลักษณะไดแกการตรวจโดยใชเสียงบริสุทธิ์ ( Pure tone) การ

ตรวจโดยใชเสียงรบกวน ( Masking)
การอานผลการทดสอบสมรรถภาพการไดยินจากเครื่อง Audiometer
การอานผลการทดสอบสมรรถภาพการไดยินแบงออกไดเปน 3 ระดับดังนี้
1. ผลการตรวจมีระดับการไดยินปกติ หมายถึง ระดับเริ่มการไดยินของหู เม่ือทําการตรวจวัดการได

ยินทางอากาศดวยเสียงบริสุทธท่ีความถ่ี 500- 8000 เฮิรท มีคาไมเกิน 25 เดซิเบล
2. ผลการตรวจมีระดับการไดยินท่ีตองเฝาระวัง หมายถึง ระดับเริ่มไดยินของหู เม่ือทําการตรวจวัด

การไดยินทางอากาศดวยเสียงบริสุทธิ์ท่ีความถ่ี 500- 8000 เฮิรทแลว มีการไดยินระดับเสียงมากกวา
25 เดซิเบลในความถ่ีใดความถ่ีหนึ่งท่ี 500 -8000 เฮิรท

3. ระดับการไดยินผิดปกติสําหรับผูท่ีมีการสูญเสียการไดยินจากเสียงดัง หมายถึง ระดับการไดยินของ
ลูกจางท่ีมีคาเฉลี่ยระดับการไดยินท่ี 500 1000 2000 และ3000 เฮิรทมากกวา 25 เดซิเบล หรือมีคาเฉลี่ย
ระดับการไดยินท่ี 4000 และ 8000 เฮิรท เทากับหรือมากกวา 45 เดซิเบล
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3. การทดสอบสมรรถภาพปอดโดยเครื่องสไปโรมิเตอร
เปนการตรวจพิเศษเฉพาะทางในงานอาชีวอนามัยสําหรับผูทํางานท่ีสัมผัสสารเคมี ฝุน ฟูม ในระหวาง

การทํางานและใชตรวจสุขภาพใหแกผูมีปญหาสุขภาพในดานโรคระบบทางเดินหายใจ เชนโรคหอบหืด ภูมิแพ
และผูท่ีสูบบุหรี่

วัตถุประสงคในการตรวจสมรรถภาพปอดในผูทํางานไดแก เพ่ือคนหาผูปวยโรคจากการทํางานหรือ
โรคระบบทางเดินหายใจท่ียังไมมีอาการแตมีความเสี่ยง ชวยสนับสนุนการวินิจฉัยโรคระบบทางเดินหายใจ
และติดตามการดําเนินโรคและผลการรักษาพยาบาล

การอานผลการทดสอบสมรรถภาพปอด
ผลการตรวจปกติ หมายความวา ปอดมีปริมาตรความจุปอดอยูในเกณฑมาตรฐานและไมมีภาวะ

หลอดลมอุดก้ัน เม่ือเทียบคาทํานายของคนปกติในทุกกลุมอายุ เพศ และเชื้อชาติเดียวกัน คือ
มีคา FEV1/FVC % เทากับหรือมากกวารอยละ 75
FVC เทากับหรือมากกวารอยละ 80
FEV1เทากับหรือมากกวารอยละ 80
ผลการตรวจผิดปกติมี 2 ลักษณะคือ
มีอาการผิดปกติชนิด ปริมาตรความจุปอดต่ํากวาเกณฑมาตรฐานหรือแบบจํากัดการขยายตัว

(Restriction pattern ) เม่ือเทียบคาทํานายของคนปกติ หรือมีคา FVC นอยกวารอยละ 80 ของคาทํานาย
ของคนปกติ

มีอาการผิดปกติชนิดหลอดลมอุดก้ัน (Obstuction pattern) หรือคา FEV1/FVC % นอยกวารอยละ
75 และมีคา FEV1 นอยกวารอยละ 80 ของคาคําทํานายของคนปกติ

มีอาการผิดปกติชนิดผสมเปนความผิดปกติท้ังแบบความจุปอดต่ํากวาเกณฑมาตรฐานและชนิด
หลอดลมอุดก้ันรวมกัน พบในผูปวยท่ีมีความผิดปกติแบบการอุดก้ันของหลอดลมมากๆ มีผลทําใหคา FVC
FEV1 FEV1/FVC % ลดลง
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