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บทท่ี 7 
โรคจากการประกอบอาชีพ 

  
  

ความหมายและความส าคญัของโรคจากการประกอบอาชีพ 
 โรคทีเ่กดิจากการประกอบอาชพีหรอืเนื่องจากการท างาน ตามกฎหมายแรงงาน
เกีย่วกบัเงนิทดแทน ใหค้วามหมายไวว้่าหมายถงึโรคหรอืความเจบ็ป่วยต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ 
กบัผูป้ฏบิตังิานทีส่มัผสักบังานหรอือยู่ในบรรยากาศของการท างานทีเ่ป็นพษิภยั จนเป็น
สาเหตุท าใหส้ขุภาพอนามยัเสือ่มโทรมจนเจบ็ปว่ยเป็นโรค หรอืพกิาร 
 การเจ็บป่วย หมายถึง การที่ลูกจ้างคนงานผู้ที่อยู่ในบรรยากาศของการท างาน 
เกดิอาการเจ็บป่วยหรอืถึงแก่ความตาย เน่ืองจากการท างานให้แก่นายจ้างด้วยโรคซึ่ง
เกิดขึ้นตามลกัษณะหรอืสภาพงาน หรอืเรยีกว่าการเจ็บป่วยเป็นโรคจากการประกอบ
อาชพี 
 นบัตัง้แต่มนุษยไ์ดม้วีวิฒันาการเรือ่ยมาจนกระทัง่รูจ้กัคดิคน้ประดษิฐเ์พื่อการผลติ
สิ่งของเครื่องใช้และมีการพัฒนาที่สูงขึ้นตลอดเวลา สิ่งที่พบควบคู่กันมาก็คือความ
เจบ็ปว่ยหรอืโรคทีม่สีาเหตุมาจากการท างาน การผลติต่าง ๆ เช่น สมยัก่อนครสิตศกัราช
มีการพบว่าคนงานที่ท างานเกี่ยวกับการแยกสกัดโลหะเกิดการเจ็บป่วย ซึ่งจากการ
สนันิษฐานเชื่อว่าคนงานหายใจเอาฝุ่นแร่จากการสกดัโลหะเขา้สู่ร่างกาย เกดิการสะสม
ของสารตะกัว่ท าใหป้่วยเป็นโรคแพพ้ษิตะกัว่ จนกระทัง่ปจัจุบนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงและ
ความเจรญิกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลย ีการผลติทีก่้าวไกลของโลหะไดม้กีารน าสารเคมี
ต่าง ๆ เขา้มาใชใ้นขัน้ตอนกระบวนการผลติมากมาย ดงันัน้ จงึควรมกีารสรา้งเสรมิความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกบัวิธีการใช้วตัถุสิง่ของและอนัตรายอนัอาจเกิดขึ้นกบัผู้ที่
เกีย่วขอ้ง สมัผสัในการท างานเพือ่เป็นการป้องกนัทัง้ตนเองและผูอ้ื่นใหเ้กดิความปลอดภยั 
 โรคจากการประกอบอาชีพอาจเกิดขึ้นได้กับทุกระบบของร่างกาย เช่น การ
บาดเจ็บอย่างเฉียบพลนัจากการที่อวยัวะส่วนใดส่วนหนึ่งถูกตดัโดยอุปกรณ์เครื่องจกัร 
เครื่องมอื การบาดเจบ็อย่างเรื้อรงัของร่างกายทัง้ภายในและภายนอกร่างกาย จากการ
ท างานซ ้าซากหรอืการปฏบิตัติวัผดิท่า ปฏกิริยิาภูมแิพจ้ากบรรยากาศในการท างาน โรค
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ปอดชนิดต่าง ๆ จากฝุน่หรอืวตัถุอนัตรายทีไ่ดส้มัผสั พษิจากวตัถุอนัตรายต่าง ๆ สารเคมี
จากการป้องกนัก าจดัศตัรพูชืและสตัว ์สารท าละลาย การกลายพนัธม์ะเรง็ และอื่น ๆ 
 
สถานการณ์โรคจากการประกอบอาชีพ 
 โรคจากการประกอบอาชพีเกดิขึน้ทุกวนัในทุกมุมโลก เมื่อเกดิกบับุคคลซึง่อยู่ใน
วยัท างานและมีบทบาทความรบัผิดชอบส าคญัของครอบครวัย่อมส่งผลกระทบอย่าง
รุนแรงต่อครอบครวัและสงัคม ทัง้ในทางเศรษฐกจิ คุณภาพชวีติ ดงัเหตุการณ์ทีเ่คยเกดิขึน้
มาแลว้ 
 สถานการณ์ในต่างประเทศ 
  เหตุการณ์ความรุนแรงและความเสยีหายทีเ่กดิขึน้และเป็นเรื่องทีรู่จ้กักนัดทีัว่โลก 
ไดแ้ก่ โรค “มนิามาตะ” ทีป่ระเทศญีปุ่น่ เน่ืองจากการปล่อยน ้าทิง้ของโรงงานพลาสตกิทีม่ ี
สาร methyl mercury ลงสู่อ่าวมนิามาตะเป็นเวลาหลายปี ท าใหป้ระชาชนทีร่บัประทาน
สตัวน์ ้าทีม่สีารปรอทสะสมอยู่ปว่ยและเสยีชวีติจ านวนมาก อกี 10 ปีต่อมา ประชาชนปว่ย
เป็นโรค “อิไต อิไต” ที่มอีาการปวดตามขอ้และกระดูก เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรม
ปล่อยสารแคดเมยีมเขา้ไปปนเป้ือนในน ้าและพื้นดนิท าให้ประชาชนที่ใช้น ้าและพื้นดนิ
บรเิวณนัน้ท ามาหากนิ เจบ็ป่วยและเสยีชวีติจ านวนมากเช่นกนั นอกจากนัน้ ยงัมกีรณี
การเจ็บป่วยและเสียชีวิตต้องเคลื่อนย้ายถิ่นที่อาศัยอีกจ านวนมากในประเทศอิร ัก          
ทีป่ระชาชนรบัประทานขนมปงัจากขา้วสาลทีีม่สีารป้องกนัก าจดัเชือ้รา alkyl mercury   
เจอืปน และการมพีษิของสารปรอทเกดิขึน้ ในยุโรป สหรฐัอเมรกิา แคนาดา และแอฟรกิา   
เกดิโรคพษิจากแอสเบสตอสและโรคมะเรง็ปอดกบัผูท้ีท่ างานและอาศยัอยู่ใกลเ้คยีงโรงงาน
และเหมอืงแรท่ีม่กีารใชแ้อสเบสตอสชนิดโรชโิดไลซ ์การเกดิผูป้ว่ยโรคมะเรง็เมด็เลอืดจาก
เบนซนิที่ใช้มากในโรงงานอุตสาหกรรมในยุโรป จนี และสหรฐัอเมรกิา การเกดิโรคพษิ   
ฝนเหลอืงในประเทศเวยีตนาม ทีม่สีาเหตุมาจากพษิของสารป้องกนัก าจดัวชัพชืทีท่หาร
อเมรกินัน าไปใชฉ้ีดพ่น ท าใหป้ระชาชนเวยีตนามตอนใตเ้จบ็ป่วย พกิาร รวมทัง้ทารกใน
ครรภ์ทีค่ลอดออกมา ต่อมายงัมเีหตุการณ์รุนแรงทีเ่กดิขึน้ในลกัษณะใกลเ้คยีงกนันัน้อกี
นับครัง้ไม่ถ้วน ทัง้ในประเทศองักฤษที่เกิดการระเบดิในโรงงานอุตสาหกรรม ที่ใช้สาร 
cyclohexane ในกระบวนการผลติ การเกดิการรัว่ไหลของสารพษิ dioxin จากโรงงานผลติ
สารเคมป้ีองกนัก าจดัศตัรพูชืทีเ่มอืงเชาวโ์ช การเกดิการรัว่ไหล่ของแอมโมเนียจากโรงงาน
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ที่เมืองแมนแฟรดโอเนียของประเทศอิตาลี และในปี พ.ศ.2522 ที่ประเทศรสัเซียเกิด
อุบตัภิยัในโรงงานเคมภีณัฑท์ าใหป้ระชาชนเสยีชวีติ 300 คน พ.ศ.2527 เกดิการรัว่ไหล
ของสาร methyl isocyanate ของโรงงานผลติสารเคมป้ีองกนัก าจดัศตัรูพชืในประเทศ
อนิเดยีท าใหม้ผีูเ้สยีชวีติทัง้สิน้ 3,000 คน เจบ็ป่วยกว่า 10,000 คน ตอ้งเคลื่อนยา้ยออก
จากพื้นที่กว่า 200,000 คน ในปี พ.ศ.2529 เกดิเพลงิไหม้โรงงานผลติสารเคมป้ีองกนั
ก าจดัศตัรูพชืที่เมอืงบาเซล ประเทศสวสิเซอร์แลนด์ ท าให้แม่น ้าไรน์เกิดการปนเป้ือน
สารเคมอียา่งรุนแรง 
 นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วนัน้ก็ยงัคงมเีหตุการณ์อุบตัภิยัร้ายแรงที่เกดิขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง สง่ผลกระทบรุนแรงต่อชวีติ สขุภาพ และทรพัยส์นิของประชาชนอย่างเฉียบพลนั
และเรือ้รงัตลอดมา 
 สถานการณ์ในประเทศไทย 
 โรคจากการท างาน อุบตัเิหตุ อุบตัภิยั จากวตัถุอนัตรายทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย
นัน้มกัจะไมค่อ่ยไดร้บัความสนใจในการรบัรูถ้งึอนัตรายและความรนุแรงของความเสยีหาย 
หรอืผลกระทบมากกว่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และเขต
ชนบทหา่งไกล ดงัจะเหน็ไดจ้ากการใชส้ารเคมใีนการป้องกนัก าจดัศตัรพูชือย่างไมถู่กตอ้ง
และปลอดภยัในภาคเกษตรกรรม ท าใหเ้กดิการเจบ็ปว่ยและเสยีชวีติปีละมาก ๆ การเกดิ
โรคและอุบตัเิหตุจากวตัถุอนัตรายหลายครัง้ เชน่ การปว่ยจากโรคพษิของแมงกานีสของผู้
ที่ท างานผลติถ่านไฟฉาย การเกิดโรคพษิของแอสเบสตอสกบัคนงานในอุตสาหกรรม
เกี่ยวกบัแร่หนิในปี พ.ศ.2529 ที่ท าให้ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดจนถึงเสยีชวีติ ต่อมาปี 
พ.ศ.2530 พบว่ามีความผิดปกติในระดับโคโมโซมในคนงานที่ท างานเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการผลิตรองเท้าซึ่งใช้สารเบนซิน การป่วยเป็นโรคพิษแคดเมียมเรื้อรงั 
เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยสารแคดเมยีมออกสู่สิง่แวดล้อม ปี พ.ศ.2532 เกดิ
เพลงิไหมโ้กดงัสนิคา้เผาผลาญสารเคมป้ีองกนัก าจดัศตัรพูชื dimethoate ท าใหป้ระชาชน
ในบรเิวณใกล้เคยีงเจ็บป่วยจ านวนมาก และยงัมกีารรายงานการเจ็บป่วยด้วยโรคพษิ
ปรอทเรื้อรงักบัผูท้ างานในโรงงานอุตสาหกรรมที่จงัหวดัปทุมธานี เหตุการณ์รถขนก๊าซ
ของบรษิทัสยามก๊าซพลกิคว ่า บนถนนเพชรบุรตีดัใหม ่ซึง่มถีงับรรจุก๊าซทีไ่มไ่ดม้าตรฐาน 
ท าใหเ้กดิการระเบดิไฟลุกไหมเ้ป็นบรเิวณกวา้ง มผีูบ้าดเจบ็และเสยีชวีติทนัทจี านวนมาก 
ทรพัย์สนิบา้นเรอืนและรถยนต์เสยีหาย รวมมูลค่ากว่า 258 ลา้นบาท ปี พ.ศ.2534 เกดิ
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เหตุการณ์รถบรรทุกก๊าซ ท ีเอน็ ทีพ่ลกิคว ่าเกดิระเบดิและเพลงิไหมท้ีอ่ าเภอทา้ยเหมอืง 
จงัหวดัพงังา  ท าใหป้ระชาชนเสยีชวีติ 207 ราย และบาดเจบ็อกีจ านวนมาก เหตุการณ์
รา้ยแรงไฟไหมโ้กดงัสนิค้าอนัตราย เกดิสารพษิฟุ้งกระจายรศัมหีลายกโิลเมตร ท าให้มี
ผู้เสยีชีวิต บาดเจ็บ ผู้ป่วยเฉียบพลนั และเรื้อรงัจ านวนมาก บ้านเรือนที่อยู่อาศยัถูก    
เผาผลาญเสยีหาย จ านวน 642 หลงัคาเรอืน และเหตุการณ์โรคพษิของสารท าละลาย    
โรคพษิตะกัว่เรื้อรงัในโรงงานผลติชิ้นส่วนคอมพวิเตอร์ ท าให้มผีู้ป่วยหลายร้อยราย ปี 
พ.ศ.2535 เกดิโรคพษิซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์และก๊าซพษิอื่น ๆ เน่ืองจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ใชล้กิไนตเ์ป็นแหลง่พลงังานในการผลติกระแสไฟฟ้าท าใหม้ผีูป้ว่ยเป็นจ านวนมาก 
 ต่อมา วนัที ่10 พฤษภาคม 2536 เกดิกรณไีฟไหมโ้รงงานผลติตุ๊กตาเคเดอร ์ท าใหม้ี
คนงานวยัหนุ่มสาวเสยีชวีติถงึ 188 ราย บาดเจบ็อกีกว่า 400 ราย วนัที ่13 สงิหาคม 2536 
กรณโีรงแรมรอยลัพลาซ่าถลม่ ท าใหม้คีนงาน ขา้ราชการ นกัทอ่งเทีย่ว เสยีชวีติ รวม 157 
ราย บาดเจบ็กวา่ 200 ราย วนัที ่11 กรกฎาคม 2540 เกดิไฟไหมโ้รงแรมรอยลัจอมเทยีน
รสีอรท์ ท าใหค้นงาน นักท่องเทีย่ว และพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลติ เสยีชวีติ รวมทัง้สิน้ 
91 ราย บาดเจบ็กว่า 50 ราย และวนัที ่19 กนัยายน 2542 เกดิการระเบดิของโรงงานอบ
ล าไย บรษิทั หงสไ์ทยเกษตรพฒันา จ ากดั อ.สนัปา่ตอง จ.เชยีงใหม ่ท าใหค้นงานเสยีชวีติ 
36 ราย บาดเจบ็สาหสั 2 ราย ชุมชนรอบบรเิวณโรงงานรศัม ี1 เมตร ไดร้บัความเสยีหาย 
571 หลงัคาเรอืน และชาวบา้นบาดเจบ็ 160 ราย 
 นอกจากนัน้ขอ้มูลสถานการณ์เกี่ยวกบักลุ่มเสีย่งและจ านวนสถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมทีส่ านกัโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้ม ทีไ่ดว้เิคราะหข์อ้มูล
กจิการทีม่คีวามเสีย่งในการเกดิโรคจากการประกอบอาชพีทีส่ าคญัทีม่กีารเฝ้าระวงั ไดแ้ก่ 
โรคพษิตะกัว่ โรคประสาทหูเสื่อมจากการประกอบอาชพี โรคปอดฝุ่นหนิ หรอืโรคซลิลโิคสสิ 
(Silicosis) โรคปอดฝุ่นฝ้ายหรอืโรคบิสสโินสสิ (Byssinosis) โรคพษิจากสารท าละลาย 
และการบาดเจบ็จากการท างาน จากตารางแสดงจ านวนดงันี้ 
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 ตารางที่ 7.1 แสดงจ านวนคนงานและสถานประกอบการในปี พ.ศ.2546 ที่
เกี่ยวขอ้งกบัการเกดิโรคจากการประกอบอาชพีทีส่ าคญัในภาคอุตสาหกรรมทีส่ านักโรค
จากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้มด าเนินการเฝ้าระวงั 
 
จ านวนคนงานและสถานประกอบการ  ที่
เกีย่วขอ้งกบัการเกดิโรคจากการประกอบ
อาชพีทีส่ าคญัในภาค อุตสาหกรรมที่
ส านกัฯ ด าเนินการเฝ้าระวงั 

จ านวน 
ทัง้หมด 

 

ภาคกลาง 
(รวม

กรงุเทพ 
มหานคร) 

ภาค 
ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

ภาค 
เหนือ 

ภาคใต ้

โรคพิษตะกัว่ 
จ านวนคนงานในอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วกบั
ตะกัว่ (คน) 
                                    (รอ้ยละ) 
จ านวนสถานประกอบการ (แหง่) 
                                    (รอ้ยละ) 
โรคประสาทหเูส่ือมจากการท างาน 
จ านวนคนงานในอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วกบั
เสยีงดงั (คน) 
                                    (รอ้ยละ) 
จ านวนสถานประกอบการ (แหง่) 
                                    (รอ้ยละ) 
โรคปอดฝุ่ นหิน (Silicosis) 
จ านวนคนงานในอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วกบั
ฝุน่หนิ (คน) 
                                    (รอ้ยละ) 
จ านวนสถานประกอบการ (แหง่) 
                                    (รอ้ยละ) 
โรคปอดฝุ่ นฝ้าย (Byssinosis) 
จ านวนคนงานในอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วกบั
ฝุน่ฝ้าย ปา่น ปอ นุ่น (คน) 
                                    (รอ้ยละ) 
จ านวนสถานประกอบการ (แหง่) 
                                    (รอ้ยละ) 

 
 

280,050 
(100) 
2,124 
(100) 

 
 

116,462 
(100) 
1,839 
(100) 

 
 

217,057 
(100) 
7,732 
(100) 

 
 

516,415 
(100) 
4,802 
(100) 

 

 
 

256,019 
(91.42) 
1,759 
(82.82) 

 
 

88,763 
(76.22) 
1,637 
(89.02) 

 
 

157,438 
(72.53) 
3,924 
(50.75) 

 
 

430,578 
(83.38) 
4,229 
(88.07) 

 

 
 

19,404 
(6.93) 
187 

(8.80) 
 
 

12,528 
(10.76) 
81 

(4.40) 
 
 

20,395 
(9.39) 
1,487 
(19.23) 

 
 

50,807 
(9.84) 
329 

(6.85) 
 

 
 

3,580 
(1.28) 
111 

(5.23) 
 
 

14,814 
(12.72) 
100 

(5.44) 
 
 

21,354 
(9.84) 
1,160 
(15.00) 

 
 

34,564 
(6.69) 
237 

(4.94) 
 

 
 

1,047 
(0.37) 
67 

(3.15) 
 
 

14,814 
(12.72) 
100 

(5.44) 
 
 

21,354 
(9.84) 
1,160 
(15.00) 

 
 

34,564 
(6.69) 
237 

(4.94) 
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 ตารางที่ 7.1 แสดงจ านวนคนงานและสถานประกอบการในปี พ.ศ.2546 ที่
เกี่ยวขอ้งกบัการเกดิโรคจากการประกอบอาชพีทีส่ าคญัในภาคอุตสาหกรรมทีส่ านักโรค
จากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้มด าเนินการเฝ้าระวงั (ต่อ) 
 
จ านวนคนงานและสถานประกอบกาที่
เกีย่วขอ้งกบัการเกดิโรคจากการประกอบ
อาชพีทีส่ าคญัในภาคอุตสาหกรรมที่
ส านกัฯ ด าเนินการเฝ้าระวงั 

จ านวน 
ทัง้หมด 

 

ภาคกลาง 
(รวม

กรงุเทพ 
มหานคร) 

ภาค 
ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

ภาค 
เหนือ 

ภาคใต ้

โรคพิษสารท าละลาย 
จ านวนคนงานในอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วกบั
สารท าละลาย (คน) 
                                    (รอ้ยละ) 
จ านวนสถานประกอบการ (แหง่) 
                                    (รอ้ยละ) 

 
 

616,118 
(100) 
19,296 
 (100) 

 
 

525,158 
(85.24) 
13,214 
(68.48) 

 
 

47,078 
(7.64) 
2,576 
(13.35) 

 
 

23,353 
(3.79) 
1,922 
(9.96) 

 
 

20,595 
(3.34) 
1,548 
(8.21) 

     
 สถานการณ์โรคและการบาดเจบ็จากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้มจากการ
ด าเนินงานภาคอุตสาหกรรม ซึง่ขอ้มลูเกีย่วกบันิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย ไดจ้ดัตัง้
ไปแลว้ 30 แห่ง ประกอบดว้ยนิคมอุตสาหกรรมทีก่ารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(ก.น.อ.) ด าเนินงานเอง จ านวน 9 นิคม และนิคมอุตสาหกรรมรว่มด าเนินงาน จ านวน 21 
นิคม ตัง้กระจายอยู่ใน 13 จงัหวดั ไดแ้ก่ ล าพูน 1 นิคม พจิติร 1 นิคม ขอนแก่น 1 นิคม 
ฉะเชงิเทรา 2 นิคม ชลบุร ี4 นิคม ระยอง 7 นิคม อยุธยา 3 นิคม กรุงเทพฯ 3 นิคม 
สระบุร ี2 นิคม สมุทรปราการ 2 นิคม สมุทรสาคร 2 นิคม ราชบุร ี1 นิคม สงขลา 1 นิคม 
 โรคและการบาดเจบ็จากการประกอบอาชพี (occupational disease) หมายถงึ 
ความเจบ็ป่วยทีเ่กดิขึน้กบัผูป้ฏบิตังิานโดยสาเหตุหลกัมาจากการสมัผสัสิง่คุกคาม หรอื
สภาวะแวดล้อมในการท างานที่ไม่เหมาะสมเป็นอุบตักิารณ์ด้านการเจบ็ป่วยที่ส าคญัใน
กลุ่มวยัแรงงานหรอืกลุ่มผูป้ระกอบอาชพีในประเทศไทย ขอ้มลูประมาณการจากรายงาน
ประจ าปีส านักงานประกนัสงัคม ปี พ.ศ.2545 พบว่า ประมาณรอ้ยละ 3 ถงึ 4 ของผูท้ีข่ ึน้
ทะเบยีนไวก้บักองทุนเงนิทดแทนไดร้บัการวนิิจฉยัและมรีายงานเจบ็ปว่ยดว้ยโรคและการ
บาดเจบ็จากการท างานทุกปี ตลอดชว่งปี 2535-2544 และจากขอ้มลูจากรายงานประจ าปี      
พ.ศ.2546 ของส านกังานประกนัสงัคม แสดงใหเ้หน็ถงึจ านวนลกูจา้งในขา่ยความคุม้ครอง
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ของกองทุนเงนิทดแทนที่มจี านวนมากขึ้น รวมทัง้จ านวนผู้ประสบอนัตรายในแต่ละปี
ตลอดชว่งปี พ.ศ.2536-2546 ดงัตาราง 7.2 คอื 
 
 ตารางที ่7.2 สถติขิอ้มลูกองทุนเงนิทดแทน ปี พ.ศ.2536-2546 
 

 
ปี 

นายจา้ง 
ขึน้ทะเบยีน 
จ่ายเงนิสมทบ 

(ราย) 

 
เงนิสมทบ 
(ลา้นบาท) 

จ านวนลกูจา้ง 
ในขา่ยคุม้ครอง 

กองทุนฯ 
(ราย) 

จ านวนการ 
ประสบอนัตราย 
ในขา่ยกองทุนฯ 

(ราย) 
2536 34,772 921.36 3,355,805 156,548 
2537 41,690 1,126.35 4,248,414 186,053 
2538 49,860 1,397.81 4,903,736 216,335 
2539 58,129 1,837.50 5,425,422 245,616 
2540 61,533 2,235.25 5,825,821 230,376 
2541 64,423 1,732.53 5,145,835 186,498 
2542 69,946 1,630.79 5,321,872 171,997 
2543 74,617 1,673.01 5,417,041 179,566 
2544 79,235 1,764.63 5,544,436 189,621 
2545 253,363 1,991.64 6,541,105 190,979 
2546 273,626 2,183.34 7,033,907 210,673 

 

 ทีม่า : ส านกังานกองทุนเงนิทดแทน ส านกังานประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน (http://Google.com) 

 
 นอกจากนัน้สถติกิารประสบอนัตรายจากการท างานของส านกังานกองทุนทดแทน 
พบว่า ในเดอืนพฤษภาคม 2547 มลีูกจ้างในข่ายของกองทุนเงนิทดแทน จ านวน 7.62 
ลา้นคน ของก าลงัแรงงาน 33.15 ลา้นคน หรอืรอ้ยละ 21.7 ในขณะทีส่ถติใินปีเดยีวกนั มี
คนงานประสบอนัตรายเนื่องจากการท างาน จ านวนทัง้สิน้ 215,534 ราย โดยแยกเป็นชาย 
172,691 คน เป็นหญงิ 42,834 คน และในจ านวนนี้ประมาณ 600 รายทีป่ระสบอนัตราย
ถงึขัน้เสยีชวีติ 

http://google.com/
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 จากขอ้มูลส านักงานกองทุนเงนิทดแทนในปี พ.ศ.2546 พบว่า การเจบ็ป่วยและ
การประสบอนัตรายเนื่องจากการท างาน สว่นใหญ่จะเป็นการบาดเจบ็จากการท างาน โดย
มรีายงานผู้ประสบอนัตรายจากการท างานถึง 210,685 ราย มรีายงานการสูญเสยีชวีติ 
จ านวน 792 ราย (ร้อยละ 0.38) ทุพพลภาพ จ านวน 17 ราย (ร้อยละ 0.01) สูญเสยี
อวยัวะบางสว่น จ านวน 3,826 ราย (รอ้ยละ 1.82) เจบ็ปว่ยถงึขัน้หยุดงานเกนิกว่า 3 วนั 
จ านวน 52,366 ราย (รอ้ยละ 24.86) และการเจบ็ปว่ยทีต่อ้งหยุดงานไมเ่กนิ 3 วนั จ านวน 
153,684 ราย (รอ้ยละ 72.94) คดิเป็นอตัราการประสบอนัตราย 29.95 ต่อลกูจา้ง 1,000 คน 
พบว่ามอีตัราทีส่งูขึน้เลก็น้อย (ทีม่า : ส านกังานกองทุนเงนิทดแทน ส านกังานประกนัสงัคม 
กระทรวงแรงงาน (http://Google.com)) 
 ปัจจยัสาเหตท่ีุท าให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพ 
 1. ปจัจยัสาเหตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัตน้เหตุของโรค ไดแ้ก ่
  1.1 ปจัจยัสาเหตุที่มาจากสิง่คุกคามทางกายภาพ หมายถึง สิง่คุกคามตวั
ต้นเหตุที่ท าให้เกิดโรคหรือการเจ็บป่วยจากความร้อน ความเย็น แสง เสียง ความ
สัน่สะเทอืน รงัส ีฝุน่ ความกดดนัอากาศทีผ่ดิปกต ิและความไมเ่หมาะสมของผูป้ฏบิตังิาน
กบัประเภทของงานทีท่ า 
  1.2 ปจัจยัสาเหตุทีม่าจากสิง่คุกคามทางเคม ีหมายถงึ สิง่คุกคามตวัต้นเหตุ  
ทีท่ าใหเ้กดิโรคหรอืความเจบ็ป่วยจากการไดร้บัสารเคมต่ีาง ๆ ที่ใชใ้นกระบวนการผลติ 
การท างาน เขา้สูร่่างกายในรปูต่าง ๆ เช่น สารละลาย ของแขง็ ก๊าซ หรอืฝุ่นละออง และ
ไอระเหยของสารเคม ีท าใหเ้กดิอาการเจบ็ปว่ย 
  1.3 ปจัจยัสาเหตุทีม่าจากสิง่คุกคามทางชวีภาพ หมายถงึ สิง่คุกคามหรอืตวั
ตน้เหตุทีท่ าใหเ้กดิโรคหรอืความเจบ็ป่วยจากการทีร่่างกายไดร้บัเชือ้โรค จุลนิทรยีต่์าง ๆ 
ในกระบวนการท างาน เช่น โรคทีเ่กดิจากการท างานกบัสตัว ์โรคปอดอกัเสบจากฝุ่นฝ้าย 
โรคหลอดเลอืดขอด เพราะการยนืเป็นเวลานาน ๆ และโรคที่เกดิจากการใชง้านอวยัวะ
สว่นใดสว่นหนึ่งของรา่งกายซ ้าซากและนานเกนิไป 
  1.4 ปจัจยัสาเหตุทีม่าจากสิง่คุกคามทางจติวทิยาสงัคม หมายถงึ สิง่แวดลอ้ม
การท างานทีก่่อใหเ้กดิความเครยีด (Occupational stress) จากภาวะของจติใจทีถู่กบบีคัน้ 
เกดิการเปลีย่นแปลงทางสรรีะของร่างกาย จากสภาวะแวดลอ้มการท างานทีไ่ม่เหมาะสม 
การท างานซ ้าซาก งานหนักเกนิไป สมัพนัธภาพระหว่างบุคคลต่าง ๆ ในทีท่ างาน ความ

http://google.com/
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รบัผิดชอบสูง บทบาทที่ไม่ชดัเจน ความก้าวหน้าในต าแหน่งงานน้อย ซึ่งจะน าไปสู่
ความเครยีดทัง้สิน้ 
 2. ปจัจยัสาเหตุเกีย่วกบัตวัผูป้ระกอบอาชพี ไดแ้ก่ 
  2.1 เพศ ในสภาวะแวดลอ้มของการท างานเดยีวกนั ส่วนใหญ่เพศหญงิมกัมี
โอกาสเจบ็ปว่ยเป็นโรคจากการประกอบอาชพีมากกวา่เพศชาย 
  2.2 อายุ คนท างานทีอ่ยูใ่นวยัหนุ่มสาวจะมคีวามแขง็แรงและมคีวามตา้นทาน
ไดม้ากกวา่ คนท างานทีเ่ป็นผูเ้ยาวแ์ละผูส้งูอายุ เนื่องจากขอ้จ ากดัทางดา้นสรรีะวทิยาของ
รา่งกาย 
  2.3 สภาวะสุขภาพ ผูท้ีม่รี่างกายไมแ่ขง็แรงสมบรูณ์ มโีรคประจ าตวั หรอืเคย
เป็นโรคบางอยา่งมาก่อนอาจเกดิอนัตรายหรอืโรคจากการท างานไดง้า่ย 
  2.4 ระยะเวลาในการท างานแต่ละวนั หากมกีารท างานทีเ่กนิกวา่มาตรฐานสากล
ก าหนด อาจก่อใหเ้กดิโรคหรอือนัตรายจากการท างานไดม้ากขึน้ 
  2.5 ระยะเวลาที่ผู้ประกอบอาชพีได้ปฏิบตัิงาน ท าให้มโีอกาสของการเกิด
สะสมของสิง่ทีเ่ป็นพษิมากยิง่ขึน้จะท าใหป้ว่ยเป็นโรคไดง้า่ย 
  2.6 ความรูค้วามเขา้ใจ เกีย่วกบัเรือ่งความปลอดภยัในการท างานและวธิกีาร
ควบคุมป้องกนัโรคในการประกอบอาชพีจะชว่ยลดภาวะอนัตรายและโรคไดม้ากขึน้ 
  2.7 ความไวต่อการแพ้พษิหรอืการเกดิโรคของแต่ละคนซึ่งแตกต่างกนั ซึ่ง
เป็นเรือ่งทีจ่ะตอ้งใหค้วามส าคญัและระมดัระวงั และป้องกนัเพือ่มใิหเ้กดิความไมป่ลอดภยั
ขึน้ได ้
 3. ปจัจยัสาเหตุเกีย่วกบัสงัคม เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
  3.1 นายจา้งขาดความรูค้วามเขา้ใจเรื่องสุขภาพอนามยัและความปลอดภยั
อยา่งจรงิจงั มุง่หวงัแต่ผลประโยชน์ของตน 
  3.2 หวัหน้างานและเพือ่นร่วมงาน ทีส่นใจเอาใจใสค่ านึงถงึความปลอดภยัใน
การท างานโดยมีการช่วยเหลือ แนะน า ตักเตือน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่เห็น
ความส าคญัของความปลอดภยัอย่างเคร่งครดั กจ็ะช่วยลดการเจบ็ป่วยและโรคจากการ
ประกอบอาชพีลงไดม้าก 
  3.3 เพื่อนบ้านแหล่งที่อยู่อาศัยอาจก่อให้เกิดทัศนคติที่ไม่ถูกต้องในการ
ป้องกนัโรค และการปฏบิตัตินทางดา้นสขุภาพทีถู่กสขุลกัษณะ 
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  3.4 เศรษฐกจิ ท าใหค้นงานตอ้งท างานลว่งเวลาเพิม่มากขึน้เพือ่ใหไ้ดเ้งนิมาก
ขึ้นในการดูแลครอบครวั ขาดการดูแลบ ารุงรกัษาร่างกาย พกัผ่อนไม่เพยีงพอ ย่อมมี
โอกาสทีจ่ะเกดิความไมป่ลอดภยัไดส้งูยิง่ขึน้ 
  3.5 สิง่แวดลอ้มอื่น ๆ อาจสง่ผลกระทบต่อผูป้ระกอบอาชพีไดต้ามสภาวะการ
ท างานต่าง ๆ ไดเ้ชน่กนั 
 ความผิดปกติท่ีเกิดขึน้กบัร่างกายจากการประกอบอาชีพ 
 1. ระบบทางเดนิหายใจ ทีน่ับว่าเป็นระบบหลกัของร่างกาย ซึ่งเมื่อเกดิโรคหรอื
อนัตรายทัง้แบบเฉียบพลนัหรอืเรือ้รงักจ็ะมโีอกาสทีรุ่นแรงและเสยีชวีติไดง้า่ย 
 2. ผวิหนงั จะมคีวามรุนแรงทีไ่ม่สงูมากนกั ยกเวน้อาการเฉียบพลันทีอ่าจรุนแรง
ถงึขัน้เสยีชวีติไดเ้ชน่กนั 
 3. ระบบกลา้มเนื้อ มโีอกาสเกดิความผดิปกตทิัง้แบบเฉียบพลนัและเรื้อรง้ไมม่าก
นกั และอนัตรายถงึขัน้เสยีชวีตินัน้แทบไมป่รากฏเลย 
 4. ระบบยอ่ยอาหาร เป็นระบบส าคญัอกีระบบหนึ่งซึง่มโีอกาสเกดิอนัตรายไดง้า่ย 
แต่ความรุนแรงทัง้แบบเรื้อรังและเฉียบพลันนัน้มีน้อยและขัน้เสียชีวิตก็น้อยมาก
เชน่เดยีวกนั 
 5. ระบบเลอืด การเกดิความผดิปกตหิรอือนัตรายทัง้แบบเรือ้รงัและเฉียบพลนันัน้
น้อยมาก โอกาสเสยีชวีติกเ็ชน่เดยีวกนั 
 6. ท่อปสัสาวะ มีโอกาสเกิดอนัตรายของโรคจากการประกอบอาชีพทัง้แบบ
เฉียบพลนัและแบบเรือ้รงั จนถงึขัน้เสยีชวีติน้อยมาก 
 7. ระบบประสาท โอกาสเกดิอนัตรายทัง้แบบเฉียบพลนั แบบเรือ้รงันัน้น้อยมาก 
และแทบไมป่รากฏจนถงึขัน้เสยีชวีติเลย 
 ผลกระทบของการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพ 
 1. ผลกระทบต่อตนเอง 
  1.1 เสยีขวญัก าลงัใจในการท างาน 
  1.2 ประสทิธภิาพการท างานลดลง 
  1.3 ตกงาน 
  1.4 ขาดรายได ้
  1.5 ความเป็นอยูเ่สือ่มโทรม 
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  1.6 เจบ็ปว่ยหรอืพกิาร 
  1.7 เสยีชวีติ 
 2. ผลกระทบต่อนายจา้ง 
  2.1 เสยีคา่ใชจ้่ายเงนิเขา้กองทุนเงนิทดแทนมากขึน้ 
  2.2 จ่ายคา่รกัษาพยาบาล 
  2.3 จา่ยเงนิเดอืนใหค้นงานขณะเจบ็ปว่ย 
  2.4 จ่ายคา่ปรบัปรุง แกไ้ขสภาพแวดลอ้ม 
  2.5 จ่ายคา่ทดแทน คา่พธิศีพในกรณีเสยีชวีติ 
 3. ผลกระทบต่อรฐับาล 
  3.1 สญูเสยีคา่ใชจ้่าย เวลาในการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีส่อบสวน 
  3.2 สญูเสยีทรพัยส์นิ บุคลากรในการท างาน 
  3.3 เพิม่ภาระในการดแูลคนพกิารของรฐับาล 
  3.4 จ่ายคา่รกัษาพยาบาล 
 
หลกัการควบคมุป้องกนัโรคและอนัตรายจากการประกอบอาชีพ 
 เพื่อลดอตัราเสี่ยงของคนงานผู้ประกอบอาชพีต่อการเกิดโรคจากการประกอบ
อาชพี จงึควรยดึหลกัในการด าเนินการ ดงันี้ 
 1. การควบคุมและป้องกนัทีส่ ิง่แวดลอ้ม ดว้ยการตระหนักถงึความปลอดภยัเป็น
อันดับแรกด้วยวิธีการจัดระเบียบสถานที่ท างาน การดูแลตรวจสอบ ระบบควบคุม
กระบวนการผลติ อุณหภูมใินทีท่ างาน การรกัษาความสะอาด เครือ่งมอือุปกรณ์ การปรบั
สภาพแวดลอ้มของการท างานใหถู้กสขุลกัษณะ ซึง่อาจยดึทฤษฎ ี5 ส ในการปฏบิตัไิด ้
 2. การควบคุมป้องกนัดา้นตวับุคคล 
  เพื่อส่งเสรมิศกัยภาพของแต่ละบุคคลและเพื่อความปลอดภยัในการท างาน
สงูสดุ จงึควรด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
  2.1 การให้การศกึษาและฝึกอบรม แนะน า ความรูค้วามเขา้ใจด้านสุขภาพ
อนามยั และความปลอดภยั แก่พนักงานทุกคน ทุกระดบั เพื่อการด าเนินการและปฏบิตัิ
จนเป็นนิสยั 
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  2.2 ควบคุมและป้องกนัโดยการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายทัง้ส่วนกลางและ
สว่นบุคคลอยา่งจรงิจงัต่อเนื่อง เพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิการท างานอยา่งปลอดภยั 
  2.3 ควบคุมและป้องกนัทางดา้นการแพทย ์โดยวธิกีารตรวจสุขภาพ ทัง้ก่อน
เขา้ท างาน เพื่อทราบประวตัคิวามเป็นมาของสุขภาพและตรวจเพื่อส ารวจสภาพร่างกาย
กบัความเหมาะสมในงานที่จะต้องท า และหลงัจากท างานแล้วควรได้รบัการตรวจเป็น 
ระยะ ๆ เพื่อส ารวจสุขภาพและหาสิง่ผดิปกตใินร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูท้ีท่ างานใน
สถานประกอบการที่มีสารเคมี เพื่อให้การดูแลรักษาได้ทันที และสามารถปรบัปรุง
สภาพแวดล้อมของการท างานให้ดียิง่ขึ้น นอกจากนัน้สถานประกอบการควรจะต้องมี
หน่วยงานพยาบาลของหน่วยงานเพือ่การจดัท าแฟ้มประวตัสิขุภาพของคนงาน ตัง้แต่แรก
เข้าท างานสะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นกับดูแลรักษาและส่งต่อการ
รกัษาพยาบาลกบัแพทยใ์นกรณเีกดิอุบตัเิหตุ โรคภยั หรอือนัตรายอื่น ๆ 
 3. การบรหิารจดัการ 
  สถานประกอบการควรไดม้กีารบรหิารจดัการเกีย่วกบัการควบคุมป้องกนัโรค 
หรอือนัตรายจากการประกอบอาชพีเพื่อลดโอกาสเสีย่งต่อการเจบ็ป่วยเป็นโรคจากการ
ท างานประกอบอาชพี ซึง่มขี ัน้ตอนการด าเนินงานคอื 
  3.1 แบ่งการท างานเป็นกะ หรอืหมุนเวยีนต าแหน่งคนงานผลดัเปลีย่นในแต่ละ
ฝา่ยทีส่ามารถหมุนเวยีนกนัได ้ในงานประเภททีม่คีวามเสีย่งต่อการเกดิการเจบ็ปว่ยหรอื
โรคจากการประกอบอาชพีสงู 
  3.2 แยกแยะส่วนการท างานของคนงานกบัส่วนพืน้ทีอ่นัตราย ส าหรบัสถาน
ประกอบการทีม่สีารอนัตรายในกระบวนการผลติและการท างาน 
  3.3 การพยายามหาสารที่มีคุณสมบตัิใกล้เคียงหรือเป็นอนัตรายน้อยกว่า
ทดแทนสารหรอืวตัถุทีเ่ป็นพษิหรอือนัตรายมากกวา่ เชน่ การใชโ้ทลอูนี (Toluene) ผสมสี
แทนการใช้เบนซนิ (Benzene) หรอืการใชฟ้อสฟอรสัแดงหรอืเชสฟีลซลัไฟด์ (Phosphorous 
sequissulphide) แทนฟอสฟอรสัขาวในการท าไมข้ดีไฟ 
  3.4 การเลอืกใชก้ระบวนการท างานในขัน้ตอนการผลติที่เป็นอนัตรายน้อย
กว่า เช่น การใชว้ธิชีุบสแีทนการพ่นส ีการใชเ้ครื่องผสมสารเคมแีทนการใชม้อืผสม หรอื
การใชหุ้น่ยนตแ์ทนแรงงานคนในกระบวนการท างานเป็นอนัตราย 
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  3.5 ใชว้ธิปิีดคลุมกระบวนการทีม่พีษิหรอือนัตราย หรอืใชอุ้ปกรณ์เครื่องมอื 
เครื่องจกัรอตัโนมตัใินการท างานทีม่สีารพษิหรอือนัตรายมาก จะช่วยลดการแพร่กระจาย
ของสารละลายชนิดฟุ้งกระจายไปสูบ่รรยากาศในการท างาน 
  3.6 แยกกระบวนการที่เป็นอนัตรายหรอืเป็นพษิออกเป็นพื้นที่เฉพาะและ
ก าหนดระเบยีบปฏบิตัเิวลาการเปิด-ปิด การเขา้ออก อุปกรณ์ป้องกนั เพื่อลดการสมัผสั
อนัตรายของคนงานใหน้้อยทีส่ดุ เชน่ หอ้งเกบ็เสยีง หอ้งพน่สอีบส ี
  3.7 การใชร้ะบบระบายอากาศทัง้แบบเฉพาะทีแ่ละแบบทัว่ไป เพื่อดูดอากาศ
เสยีและระบายอากาศทัว่ไป เพื่อเพิม่ปรมิาณอากาศด ีและลดปรมิาณความเขม้ขน้ของ
สารพษิในบรรยากาศการท างาน เช่น การเปิดประตู หน้าต่าง หลงัคา พดัลมดูดอากาศ 
ปลอ่งควนั เป็นตน้ 
  3.8 การใชร้ะบบเปียกชืน้ป้องกนัการฟุ้งกระจายในกระบวนการท างานทีม่ฝีุน่
ฟุ้งกระจาย เชน่ การเจาะหนิในอุตสาหกรรมเหมอืงแร ่ทีม่นี ้าหล่อขณะเครือ่งขดุเจาะก าลงั
ท างาน หรอืในสถานทีท่ีม่สีารพษิฟุ้งกระจายควรท าใหเ้ปียกชืน้ก่อนการท าความสะอาด 
  3.9 การตรวจสภาพการท างาน ตดิตัง้สญัญาณเตอืนภยั หรอืเพิม่ระยะทาง
ระหวา่งแหลง่อนัตรายใหห้า่งจากทีท่ างานทีม่คีนจ านวนมาก จะชว่ยลดอตัราเสีย่งจากการ
เกดิอนัตรายไดม้าก และสามารถปรบัปรุงแกไ้ขไดท้นัท่วงท ีหากเกดิสญัญาณอนัตราย 
  3.10 การเฝ้าระวงัโรค เพื่อทราบขอ้มูลสาเหตุและปจัจยัของการเกิดโรคได้
อย่างรวดเร็ว จะเป็นประโยชน์ส าหรบัการควบคุมป้องกนั การแก้ไขปรบัปรุง และการ
ประเมนิผลการด าเนินงานการบรหิารจดัการเกี่ยวกบัสุขภาพของหน่วยงาน ซึ่งมวีธิกีาร
ด าเนินการเฝ้าระวงั คอื การรวบรวมขอ้มลูต่อไปน้ี 
   3.10.1 การจดทะเบยีนการตาย การวเิคราะหข์อ้มลู และประเมนิผล 
   3.10.2 การรายงาน การป่วยและการระบาดของโรค การรบัฟงัความ
คดิเหน็ฝา่ยอื่น ๆ 
   3.10.3 การสบืสวน/สอบสวน เฉพาะราย/กรณ ีและทางหอ้งปฏบิตักิาร 
   3.10.4 การส ารวจทางระบาดวทิยา และการกระจายของบ่อเกดิของโรค 
การประชาสมัพนัธ ์
   3.10.5 ขอ้มลูเกีย่วกบัประชากร สิง่แวดลอ้มและการด าเนินการเฝ้าระวงั
โรค มขี ัน้ตอนคอื 
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      1. การจดัระเบยีบในการเฝ้าระวงั โดยการรวบรวมขอ้มูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล จากแหล่งข้อมูลทางระบาดวิทยา เช่น การศึกษาในพื้นที่ แพทย์
โรงพยาบาล การเสนอแนะความคิดเห็นและการกระจายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องให้
ผูร้บัผดิชอบไดท้ราบ 
      2. การจดัโครงสรา้งการเฝ้าระวงั แบบเฉพาะโรคและแบบทัว่ไป 
คอื บุคคลธรรมดารายงานต่อเจา้หน้าที ่
      3. การจดัล าดบัปญัหาเพื่อการเฝ้าระวงั โดยพจิารณาจากความ
รนุแรงของโรค การระบาดและแนวทางการแกป้ญัหา 
 
การแพร่กระจายและระบาดวิทยาของโรคจากการประกอบอาชีพ 
 ปจัจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่พัฒนาก้าวไกลท าให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ในทุกดา้น โดยเฉพาะอย่างยิง่การพฒันาทางดา้นอุตสาหกรรม 
การผลิต ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทัง้ทางเศรษฐกิจ สงัคม ความเป็นอยู่ขอ ง
ประชากร วยัท างานทีต่้องต่อสูด้ิ้นรนเพื่อความอยู่รอด และมโีอกาสเสีย่งต่อการเกดิโรค
หรอือนัตรายจากการประกอบอาชพีทีเ่พิม่มากขึน้อย่างต่อเน่ือง เกดิการบาดเจบ็ เจบ็ปว่ย 
พกิาร เสยีชวีติ จากการไดร้บัสารพษิ การเกดิโรคความดนัโลหติสูงและโรคหวัใจ มะเรง็ 
อุบตัเิหตุ และทีส่ าคญัคอืการเสยีชวีติแบบเฉียบพลนัโดยไมท่ราบสาเหตุ 
 โรคท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพในโรงงานอตุสาหกรรมในประเทศไทย 
 โรคทีเ่กดิจากการประกอบอาชพีในโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยนัน้เกดิขึน้
ตามลกัษณะของกระบวนการผลติทีใ่ชส้ารเคมตี่าง ๆ ไดแ้ก่ 
 โรคจากพิษของสารตะกัว่ (Lead Poisoning) 
 ตะกัว่เป็นโลหะทีม่คีุณสมบตัเิป็นโลหะหนักหลอมเหลวได ้จดัรูปได้ตามต้องการ
และระเหยเป็นไอได้ที่อุณหภูมสิูง ตะกัว่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็นตะกัว่อนิทรยี ์
ไดแ้ก่ เตตะเอธลิเลด (tetraethyl Lead) ใชผ้สมกบัน ้ามนัเบนซนิเพื่อช่วยใหเ้ครื่องยนต์
เดินเรียบ และตะกัว่อนินทรีย์ ได้แก่ ตะกัว่อะวิเตต ตะกัว่ซัลเฟต ตะกัว่ซลัไฟด์ และ
ออกไซด์ของตะกัว่ น ามาใชท้ าแผ่นป้องกนักมัมนัตภาพรงัส ีท าท่อน ้าประปา ท่อน ้าทิ้ง  
ผสมในเม็ดส ีผสมสกีนัสนิม ผสมโลหะบางอย่างให้แขง็และคงทนส าหรบัท าขอ้เหวี่ยง
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เครือ่งยนต ์ท าลกูปืน ท าสายเคเบิล้ ท าภาชนะเครือ่งเคลอืบดนิเผา พลาสตกิใชใ้นโรงงาน
ท าแบตเตอรี ่ใชชุ้บโลหะ ใชเ้ป็นตวัเชือ่ม บดักรโีลหะ ชุบสงักะส ีใชท้ ายาฆา่แมลง เป็นตน้ 
 อนัตรายจากสารตะกัว่ 
 สว่นใหญ่เกดิกบับุคคลทีท่ างานเกีย่วขอ้งกบักระบวนการผลติ การบรรจุ หรอืการ
ท างานในบรเิวณทีม่สีารตะกัว่ ฝุน่ตะกัว่ ไอควนัตะกัว่ ซึง่เขา้สูร่่างกายโดยการกนิ การดูด
ซมึทางผวิหนงั และโดยการหายใจมากทีสุ่ด เขา้ไปสะสมในกลา้มเนื้อ ในระบบไหลเวยีน
โลหติและในกระดกู 
 อาการของโรค 
 เมื่อรา่งกายไดร้บัสารตะกัว่ในปรมิาณสงูเกนิกว่าจะรบัไดโ้ดยเฉพาะในวยัเดก็จะมี
อาการตอบสนองเรว็กวา่ผูใ้หญ่ ซึง่จะแสดงอาการคอื 
 อาการแบบเฉียบพลนั จะมอีาการ ปวดศรีษะ ตาพร่า ปวดทอ้งอย่างรุนแรง เบื่อ
อาหาร คลื่นไส ้อาเจยีน หรอืบางรายอาจมอีาการทางสมอง คลุม้คลัง่ ชกัหมดสต ิจนถงึ
เสยีชวีติ 
 อาการแบบเรื้อรงัมกัเกดิกบัผู้ที่ได้รบัสารตะกัว่เป็นประจ าตลอดระยะเวลานาน   
จะมอีาการ ปวดศรีษะ มนึงง เบื่ออาหาร ท้องผูกสลบัท้องเดนิ ซีดอ่อนเพลีย ร่างกาย
อ่อนแอ โลหติจางเนื่องจากตะกัว่ไปท าลายเมด็เลอืดแดง มเีสน้ด าบรเิวณรอยต่อเหงอืก
และฟนั เรยีกว่า “เสน้ตะกัว่” รมิฝีปากสัน่ กระตุก เกดิเป็นตะครวิ มอีาการของกลา้มเนื้อ
ขอ้มอืและเทา้หอ้ย และในทีสุ่ดก็จะเกดิอมัพาตและอาการทางสมองเป็นอาการทีรุ่นแรง
ทีส่ดุของพษิจากสารตะกัว่ 
 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภยัในการท างาน  
ก าหนดมาตรฐานดงันี้ 
 1. ตะกัว่ และสารประกอบอนินทรยี์ของตะกัว่ที่ยอมให้มอียู่ในบรรยากาศการ
ท างานตลอดระยะเวลาการท างานมไีดไ้มเ่กนิ 0.20 มลิลกิรมัต่อลกูบาศกเ์มตรของอากาศ 
 2. ตะกัว่เตตระเอทธิลเลด ยินยอมให้มีความเข้มข้นเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่
ท างานปกตไิมเ่กนิ 0.075 มลิลกิรมัต่อลูกบาศกเ์มตรของอากาศ สว่นตะกัว่เตตะเมทซลีเลด 
ยนิยอมใหม้ปีรมิาณไมเ่กนิ 0.07 มลิลกิรมัต่อลกูบาศกเ์มตรของอากาศ 
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 ขอ้เสนอแนะของกองอาชวีอนามยั ก าหนดให ้
 1. ตะกัว่ในเลอืดไมค่วรเกนิ 0.08 มลิลกิรมั/100 มลิลเิมตร 
 2. ตะกัว่ในปสัสาวะไมค่วรเกนิ 0.15 มลิลกิรมั/ลติร (กองอาชวีอนามยั, มปป : 44) 
 3. ท าความสะอาดบรเิวณทีท่ างาน เครือ่งมอือุปกรณ์ และเครือ่งจกัร เพือ่ป้องกนั
การสะสมฝุน่ละอองของตะกัว่ 
 4. ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัทัง้สว่นกลางและสว่นบุคคลขณะท างานทีส่มัผสัตะกัว่ 
 5. จดัให้มหี้องน ้าอาบน ้า ช าระล้างร่างกาย เปลี่ยนเสื้อผ้าหลงัการปฏิบตัิงาน  
ลา้งมอืก่อนการรบัประทานอาหาร 
 6. หา้มสบูบุหรี ่และน าอาหารเครือ่งดืม่เขา้ไปรบัประทานในขณะปฏบิตังิาน 
 7. มกีารตรวจสขุภาพอยา่งต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ 
 8. มกีารตรวจวดัปรมิาณตะกัว่ในสภาพบรรยากาศของการท างานเป็นประจ า ใน
กรณทีีม่คีวามเสีย่งสงู ควรมกีารตรวจวดัปรมิาณสารตะกัว่ในเลอืดและในปสัสาวะ 
 โรคจากพิษของสารปรอท (Mercury Poisoning) 
 ปรอทเป็นโลหะเหลวทีม่นุษยร์ูจ้กัน ามาใชป้ระโยชน์มากมายและเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพและชวีติมนุษย์มาชา้นาน เช่น ที่ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ.2504 เกดิโรคระบาด
ลกึลบักบัหมู่บา้นชาวประมง อ่าวมนิามาตะ ทีป่่วยมอีาการเคลื่อนไหวกระตุก พดูตดิอ่าง 
ตามวั หูตงึ มผีูป้่วยและเสยีชวีติจ านวนมาก เน่ืองจากโรงงานพลาสตกิและโรงงานผลติ
สารเคมปีล่อยน ้าเสยีที่มสีารปรอทจ านวนมากทิ้งลงทะเลและชาวประมงจบัปลาที่มสีาร
ปรอทสะสมจ านวนมากมาเป็นอาหารจงึท าใหเ้กดิโรคดงักล่าวขึน้เรยีกว่า “โรคมนิามาตะ” 
(Minamata) และหลงัจากนัน้กย็งัเกดิเหตุการณ์ท านองเดยีวกนั คอื มคีนเป็นโรคจากพษิ
ของสารปรอททีเ่มอืงนิอกิาตะอกีดว้ย 
 อนัตรายจากสารปรอท เกดิกบัคนงานทีม่อีาชพีท างานในโรงงานอุตสาหกรรม
ท าเครื่องมอือุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร์ โรงงานท าอุปกรณ์ไฟฟ้า ยารกัษาโรค สารก าจดั
ศตัรูพชื ส ีเป็นต้น ซึ่งจะท าใหไ้ดร้บัพษิภยัจากปรอทเขา้สู่ร่างกายโดยการหายใจเอาไอ
ของโลหะปรอทเขา้ไป การซมึเขา้ทางผวิหนัง และโดยการกนิเขา้ไปทางปาก เมื่อปรอท
เขา้สูร่า่งกายจะซมึเขา้สูก่ระแสเลอืดท าใหก้ารท างานของอวยัวะต่าง ๆ ถูกท าลายไป 
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 อาการของโรค 
 เมื่อร่างกายได้รบัสารปรอทสะสมจ านวนมากจะท าให้เกิดพษิปรอทที่ซึมเข้าสู่
กระแสโลหติและเป็นอนัตรายต่อรา่งกาย 2 ประเภทคอื 
 อาการเฉียบพลนั หากรา่งกายไดร้บไอหรอืฝุน่ของสารปรอทโดยการสดูหายใจเขา้
ไปในปรมิาณสูงทนัท ีจะท าใหเ้กดิการระคายเคอืงต่อระบบหายใจอย่างรุนแรง และหาก
รบัประทานเขา้ไปในปรมิาณมากจะท าใหเ้กิดอาการปวดทอ้ง อาเจยีน และถ้าสารปรอท
เขา้ไปถึงล าไสท้ าให้ปวดล าตวั ถ่ายเป็นเลอืด การท างานของอวยัวะต่าง ๆ ถูกท าลาย 
สญูเสยีหน้าทีไ่ป และอาจเสยีชวีติไดท้นัท ี
 อาการเรือ้รงั ผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัสารปรอทเขา้สูร่่างกายทลีะน้อย เกดิการสะสมในระยะ
เวลานานวันนัน้และมีปริมาณมากขึ้นจนร่างกายแสดงอาการผิดปกติ โดยจะรู้สึก 
อ่อนเพลยี เบื่ออาหาร เหงอืกและปากอกัเสบ มอีาการสัน่กระตุกที่มอื แขน ขา ใบหน้า 
เป็นอนัตรายต่อระบบประสาทสว่นกลาง สมองและไต 
 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภยัในการท างาน 
ก าหนดมาตรฐานของปรอทไว้ดงันี้คอื ปรอทที่ยนิยอมให้มอียู่ในบรรยากาศการท างาน
ตลอดระยะเวลาการท างานมไีด้ไม่เกนิ 0.05 มลิลกิรมัต่อลูกบาศก์เมตรของอากาศ กบั
มาตรฐาน (ACGIH) ในระยะเวลาการท างานปกต ิ8 ชัว่โมง/วนั 
 การป้องกนัและควบคมุโรคจากพิษของสารปรอท 
 1. ตดิตัง้เครื่องดูดอากาศ และจดัระบบระบายอากาศ โดยเฉพาะบรเิวณทีม่กีาร
ท างานเกีย่วขอ้งกบัสารปรอท และบรเิวณโดยทัว่ไป ใหม้กีารถ่ายเทหมุนเวยีนของอากาศ
บรสิทุธิใ์นบรเิวณโรงงาน 
 2. ควรให้สารปรอทสมัผสัอากาศน้อยที่สุดและไม่ควรใช้อุณหภูมสิูง เพราะจะ   
ท าใหเ้กดิไอปรอทเพิม่ขึน้ 
 3. การเก็บรกัษาสารปรอทต้องใชบ้รเิวณทีม่พีื้นทีแ่ละผนังเรยีบไม่มรีอยขรุขระ
หรอืมรีรู ัว่ และควรท าพืน้ลาดเอยีงลงสูน่ ้าเพื่อใหส้ามารถกกัเกบ็สารปรอททีอ่าจหกลงพืน้
โดยไมใ่ชไ้มก้วาด เพือ่ไมใ่หร้ะเหยกลบัสูบ่รรยากาศไดอ้กี 
 4. สวมใสอุ่ปกรณ์ป้องกนัสว่นบุคคลขณะท างานเกีย่วขอ้งสมัผสักบัสารปรอท 
 5. ตรวจวดัปรมิาณสารปรอทในบรรยากาศการท างานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อมใิหม้ี
ปรมิาณมากเกนิมาตรฐานความปลอดภยั 
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 6. มหีอ้งน ้าท าความสะอาดรา่งกาย ส าหรบัคนงานหลงัการปฏบิตังิาน 
 7. หา้มรบัประทานอาหารและสบูบุหรีใ่นสถานทีท่ างาน 
 โรคจากพิษของสารหนู 
 สารหนูมชีื่อเรยีกภาษาองักฤษวา่ (Arsenic) เป็นธาตุกลุ่มไนโตรเจน โดยทัว่ไปใช้
ในงานอุตสาหกรรม หลอมโลหะและใชผ้สมท าโลหะอลัลอยด ์อุตสาหกรรมท ายารกัษาโรค
บางชนิด เช่น ยาบรรเทาอาการหดื ยาก าจดัโปรโตซวั อุตสาหกรรมยาปราบศตัรูพชื ใช้
ผสมสี ย้อมสี น ้ ายาถนอมเนื้อไม้ น ้ ายาดับกลิ่น อุตสาหกรรมท าแก้ว เซรามิก และ
อุตสาหกรรมสารกึง่ตวัน าดา้นอเิลก็ทรอนิกส ์
 อนัตรายจากสารหนู 
 ในการท างานประกอบอาชีพใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องและต้องสมัผัสสารหนูอาจ
ก่อใหเ้กดิโรคซึง่เกดิจากพษิของสารหนูหากไม่มกีารระมดัระวงัและป้องกนัทีด่พีอ ท าให้
สารหนูจะเขา้สูร่า่งกายจากการหายใจเอาฝุน่ละอองของสารหนูเขา้ไป การดดูซมึผา่นทาง
ผวิหนัง และระบบทางเดนิอาหารซึ่งอาจปนเป้ือนในอาหารโดยทางปาก เกดิเป็นพษิต่อ
ระบบอวยัวะต่าง ๆ ของรา่งกาย ทัง้อาการชนิดเฉียบพลนัและเรือ้รงั ดงันี้ 
 1. อาการเฉียบพลนั หากผูป้ฏบิตังิานไดร้บัสารหนูโดยทางปาก ทางการหายใจ
ในปรมิาณสูงทนัททีนัใดจะท าให้เกดิการระคายเคอืงต่อระบบทางเดนิอาหาร กระเพาะ
อาหาร ล าไส ้อาเจยีน ท้องร่วง ถ่ายมเีลอืดปน ช๊อค จนถงึเสยีชวีติหรอืเกดิการระคาย
เคอืงต่อระบบหายใจอยา่งรุนแรง หายใจล าบาก เจบ็หน้าอก 
 2. อาการเรือ้รงั เมื่อผูป้ฏบิตังิานทีต่้องสมัผสัสารหนู และมกีารสะสมในร่างกาย
ในปรมิาณมากพอทีแ่สดงอาการใหเ้หน็ไดค้อืท าใหเ้กดิอาการอ่อนเพลยี เบื่ออาหาร ระบบ
ทางเดนิอาหารผดิปกต ิตบัถูกท าลาย อาการผดิปกตขิองผวิหนังทีเ่ปลีย่นส ีบวมนูนแขง็ 
อาจเป็นสาเหตุของมะเรง็ผวิหนังได ้อาการปลายประสาทอกัเสบ แขนขาชา หากสารหนู
เข้าสู่กระแสโลหิต และอาจท าให้เกิดการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อสมอง ท าให้ความจ า  
เสือ่มได ้
 ค่ามาตรฐานความปลอดภยั 
 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภยัในการท างานยนิยอมให้
มาตรฐานของสารหนูที่ยนิยอมให้มอียู่ในบรรยากาศการท างานตลอดระยะเวลาท างาน
ปกต ิ8 ชัว่โมงต่อวนั ไมเ่กนิ 0.5 มลิลกิรมัต่ออากาศ 1 ลกูบาศกเ์มตร 



HA 233   133 

 การป้องกนัและควบคมุโรคจากพิษของสารหนู 
 1. มกีารก าหนดมาตรการในการเกบ็รกัษาทีด่แีละถูกตอ้งตามกฎหมาย 
 2. ควบคุมการฟุ้งกระจายด้วยวธิกีารพ่นละอองน ้าหรอืใชว้ธิดีูดฝุ่นเก็บเพื่อการ
ก าจดัทีถู่กวธิ ี
 3. สวมใสอุ่ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคลทุกครัง้ในการปฏบิตั ิ
 4. จดัระบบระบายอากาศใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 
 5. จดับรกิารหอ้งอาบน ้า อ่างลา้งมอืลา้งหน้า ส าหรบัคนงานหลงัการปฏบิตังิาน 
 6. ไมน่ าอาหาร เครือ่งดืม่ หรอืสบูบุหรีใ่นสถานทีท่ างาน 
 7. คนทีม่เีหงือ่มากไมค่วรท างานทีต่อ้งมกีารสมัผสัสารหนู 
 8. ควรมกีารตรวจรา่งกาย และตรวจหาปรมิาณสารหนูในรา่งกายเป็นประจ า 
 โรคจากพิษของสงักะสี 
 สงักะสเีป็นโลหะที่แข็ง เปราะ เมื่อขดัจะมีความเป็นมนัวาว และหมองได้ง่าย 
สงักะสทีีเ่ป็นโลหะสงักะสบีรสิุทธิจ์ะไม่มพีษิทีเ่ป็นอนัตรายต่อร่างกายและชวีติ นอกจาก
การไดร้บัเขา้สูร่่างกายในปรมิาณทีม่าก ๆ ดว้ยการกนิหรอืการสดูหายใจเอาไอ (Vapour)  
ฟูม (Fume) หรอืฝุน่ (Dust) สว่นสงักะสคีลอไรด ์(Zine Chloride) จะท าใหเ้กดิการระคายเคอืง
อย่างรุนแรงต่อผวิหนงั หลอดลม เยื่อบุจมกู ตา สงักะสอีอกไซด ์(Zine Oxide) จะท าให้
เกดิอาการไข ้หนาวสัน่ และทีท่ าใหเ้กดิโรคผวิหนงั ไดแ้ก่ สงักะสซีลัเฟต (Zine Sulphate) 
สงักะสไีซยาเนต (Zine Cyanate) เป็นตน้ 
 อนัตรายจากสงักะสี  เกดิกบัคนทีท่ างานเกีย่วขอ้งกบัสงักะสตีดิต่อกนัตลอดเวลา
ทีผ่า่นมาและเป็นเวลานาน ไดแ้ก่ การท าโลหะผสม การเชือ่ม การตดัสงักะส ีแผน่แม่พมิพ ์ 
เตาหลอมสงักะส ีการชุบ การเคลอืบสงักะส ีการท าถ่านไฟฉาย อุตสาหกรรมส ียาง พรม
ปพูืน้ การท าแบตเตอรี ่ยาฆา่แมลง ไมข้ดีไฟ การท าวตัถุเคลอืบ ท าหมกึ เป็นตน้ 
 อาการของโรคพิษของสงักะสี 
 เมื่อร่างกายไดร้บัไอ ฟูม หรอืฝุน่ของโลหะสงักะสเีขา้ไปปรมิาณมาก จะท าใหเ้กดิ
อาการไข ้คลืน่ไส ้อาเจยีน ปวดศรีษะ ปวดกลา้มเนื้อ อ่อนเพลยี กระหายน ้า และสว่นใหญ่
อาการมกัหายก่อน 48 ชัว่โมง ในคนงานทีต่อ้งท างานสมัผสัสงักะสตีลอดเวลาร่างกายจะ
เกดิความตา้นทานขึน้ และจะหายไปอย่างรวดเรว็ในวนัหยุดจากการท างาน แต่เมื่อกลบั
เขา้ท างานอาการของโรคกจ็ะเกดิขึน้อกี 
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 ค่ามาตรฐานความปลอดภยั 
 กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดค่ามาตรฐานความปลอดภยัในการ
ท างาน ว่าต้องมปีรมิาณความเขม้ขน้ของฟูมของสงักะสคีลอไรด์ ในบรรยากาศของการ
ท างานปกตไิมเ่กนิมาตรฐานก าหนด คอื 1 มลิลกิรมัต่ออากาศ 1 ลกูบาศกเ์มตร 
 การป้องกนัและควบคมุโรคจากพิษของสงักะสี 
 1. การควบคุมที่ต้นเหตุ ได้แก่ การปิดคลุมและแยกกระบวนการผลติหรอืการ
ท างานทีม่ฟูีม ไอ หรอืฝุน่ ของโลหะสงักะสไีมใ่หป้ะปนกบัหน่วยงานอื่น 
 2. จดัให้มกีารถ่ายเทและระบายอากาศในบรเิวณสถานที่ท างานที่มลีะอองของ
โลหะสงักะสโีดยใชท้่อดดูอากาศใหม้กีารหมุนเวยีนอากาศดเีขา้ไป 
 3. ก าหนดใหค้นงานใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัทัง้สว่นกลางและสว่นบุคคลในการป้องกนั
พษิจากสงักะส ี
 โรคจากพิษของแมงกานีส 
 แมงกานีสเป็นแรท่ีน่ ามาใชใ้นอุตสาหกรรมหลายชนิด เชน่ อุตสาหกรรมถลุงเหลก็
โลหะ อุตสาหกรรมหล่อเหล็กเหนียว อุตสาหกรรมท าถ่านไฟฉาย อุตสาหกรรมแก้วส ี 
ต่าง ๆ เครื่องป ัน้ดนิเผา เซรามกิ อุตสาหกรรมท าส ีท ายารกัษาโรค ท าย่าฆ่าเชื้อโรค    
ยารกัษาเนื้อไม ้สารฟอกส ีสยีอ้มผา้ 
 อนัตรายจากพิษของแมงกานีส 
 คนงานที่มโีอกาสเสีย่งต่อการได้ร ับพษิจากแมงกานีสได้แก่ผู้ที่ปฏบิตังิานที่ต้อง
เกี่ยวขอ้งสมัผสัสารแมงกานีสในกระบวนการผลติในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดงัทีก่ล่าวแล้ว
และรวมถงึผูท้ีป่ฏบิตังิานในเหมอืงแร่แมงกานีส ทีเ่ขา้สู่ร่างกายโดยผ่านทางระบบหายใจ
เอาไอควนัของแมงกานีส เขา้ไปสะสมในร่างกายและเขา้สู่กระแสเลอืด สะสมในตบั ไต 
ล าไสเ้ลก็ กระดกูและในรก สมอง และถูกขบัออกทางปสัสาวะและอุจจาระ 
 อาการของโรคพิษจากแมงกานีส 
 เมื่อร่างกายได้รบัพษิของแมงกานีสในปรมิาณสูงและรวดเรว็ระยะเวลาสัน้ เกนิ
ความต้องการของร่างกายจะแสดงอาการเฉียบพลนัโดยจะมอีาการไข ้คลื่นไส ้อาเจยีน 
ปวดเมื่อยล าตวั หลอดลม และปอดอกัเสบ ถา้หากร่างกายไดร้ับแมงกานีสในลกัษณะเกดิ
การสะสมจะแสดงอาการเรือ้รงัคอืจะท าใหร้่างกายอ่อนเพลยี ปวดศรีษะ เบื่ออาหาร ง่วง
หาวนอน มนึงง น ้าตาไหล ปวดกลา้มเนื้อ อาจหวัเราะหรอืรอ้งไหเ้ป็นพกั ๆ สมรรถภาพ
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ทางเพศเสือ่มลง พูดชา้และตดิขดั กลา้มเนื้อตงึ ไม่รบัรูค้วามรูส้กึใด ๆ อาจเป็นอมัพาตที่
ปลายเทา้ ท าใหเ้วลาเดนิขาจะแกวง่ ไมส่ามารถทรงตวัได ้
 ค่ามาตรฐานความปลอดภยั 
 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภยัในการท างาน ก าหนดค่า
มาตรฐานของแมงกานีสทีย่นิยอมใหม้อียู่ในบรรยากาศตลอดระยะเวลาการท างานมไีดไ้ม่
เกนิ 5 มลิลกิรมัต่อลกูบาศกเ์มตรของอากาศ สว่นค่ามาตรฐานสากล (ACGIH-TLV) ยนิยอม
ให้มไีอหรอืฟูมของแมงกานีสในบรรยากาศการท างานได้ไม่เกนิ 1 มลิลกิรมัต่อปรมิาณ
อากาศ 1 ลูกบาศกเ์มตร สว่นฝุน่แมงกานีสในบรรยากาศการท างานมไีดไ้มเ่กนิ 5 มลิลกิรมั
ต่อปรมิาณอากาศ 1 ลกูบาศกเ์มตร 
 การป้องกนัและควบคมุโรคจากพิษของแมงกานีส 
 1. ลดปรมิาณฟูมและฝุน่สารแมงกานีสในบรเิวณสถานทีท่ างานดว้ยการ 
  1.1 แยกกระบวนการท างานทีม่กีารฟุ้งกระจายของแมงกานีสออกจากงานอื่น 
  1.2 ควรท าการผสม บด รอ่นแรแ่มงกานีสในทีเ่ฉพาะทีปิ่ดมดิชดิ 
  1.3 ตดิตัง้เครือ่งดดูอากาศเพือ่การถ่ายเทและระบายอากาศในสถานทีท่ างาน 
  1.4 ใช้ความชื้นเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นในการท างานขุดเจาะหรอืใน
เหมอืง 
  1.5 ดแูลรกัษาความสะอาดบรเิวณสถานทีท่ างานอยา่งสม ่าเสมอ 
 2. ก าหนดใหค้นงานใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอยา่งเครง่ครดั 
 3. จัดสถานที่อ านวยความสะดวกแก่คนงานในการท าความสะอาดร่างกาย 
เปลี่ยนเสื้อผ้า หลงัเลิกงาน หรอืก่อนออกไปรบัประทานอาหาร และห้ามสูบบุหรี่หรือ
รบัประทานอาหารในสถานทีท่ างาน 
 4. ตรวจวดัปรมิาณความเขม้ขน้ของสารแมงกานีสในบรรยากาศเพื่อการควบคุม
ให้เป็นไปตามค่ามาตรฐาน และตรวจสุขภาพคนงานทัง้ก่อนเขา้ท างานและระหว่างการ
ท างานหรอืตรวจประจ าปี เพือ่ป้องกนัและควบคุมการเกดิโรค 
 โรคจากพิษของแคดเมียม 
 แคดเมยีมเป็นวตัถุโลหะทีม่คีุณสมบตัทินทานต่อการผุกร่อน อ่อน งอไดง้า่ย ใชผ้สม
กบัโลหะชนิดอื่น ๆ เพื่อเพิม่ความคงทนและน ามาใชใ้นขบวนการผลติในอุตสาหกรรมหลาย
ประเภท เชน่ อุตสาหกรรมรถยนต ์เครือ่งบนิ เรอืยนต ์แบตเตอรี ่ท าส ีน ้ามนั เป็นตน้ 
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 อนัตรายจากแคดเมียม 
 ผูท้ีท่ างานในสถานประกอบการทีต่อ้งใชแ้คดเมยีมในขบวนการผลติ ย่อมมโีอกาส
สมัผสัสารแคดเมยีม และอาจเกดิโรคจากพษิของแคดเมยีมได ้เช่น ผูท้ีท่ างานในโรงงาน
อุตสาหกรรม การถลุงแรโ่ลหะพวกสงักะสซีึง่มแีคดเมยีมปะปนอยู่ดว้ย การผลติ การเชือ่ม 
การหลอมโลหะที่มีแคดเมียมเป็นส่วนผสม หรือโลหะแคดเมียมโดยตรง โรงงานท า
แบตเตอรี ่เป็นตน้ 
 อาการของโรค 
 ผู้ที่ได้รบัแคดเมยีมเขา้สู่ร่างกายโดยการกินเขา้ไปซึ่งอาจติดมากบัภาชนะหรอื
อาหารจะท าใหเ้กดิอาการเฉียบพลนัไดภ้ายใน 15 นาท ีถงึ 2 ชัว่โมง จะมอีาการ คลื่นไส ้
อาเจยีน น ้าลายไหล หรอือาจอาเจยีนเป็นเลอืด เป็นลมหรอืช๊อค ต่อมาจะทอ้งเดนิ ปวด
ทอ้งอย่างรุนแรง และจะดขีึน้ภายใน 24 ชัว่โมง การไดร้บัแคดเมยีมเขา้สูร่่างกายทางการ
หายใจเขา้ไปในปรมิาณมากก็เช่นเดยีวกนั จะท าให้เกดิอาการระคายเคอืงระบบหายใจ 
คอแห้ง ปวดศรีษะ คลื่นไส ้เหงื่อออกมาก ไข้สูง หลอดลมอกัเสบ ไอ เหนื่อยหอบ แน่น
หน้าอก ระบบทางเดนิอาหารอกัเสบ ปวดทอ้ง อาเจยีน ทอ้งเดนิ ถ่ายเป็นเลอืด ไตอกัเสบ 
และอาจถงึตายได ้สว่นการไดร้บัแคดเมยีมเขา้สูร่า่งกายทีล่ะน้อยแต่เป็นเวลานาน ๆ เกดิ
การสะสมภายในอวยัวะต่าง ๆ ของร่างกายจะท าใหเ้กดิอาการปวดตามขอ้ ตามกระดูก 
ทัว่ร่างกาย เพราะแคลเซียมในกระดูกจะถูกท าลาย ท าให้กระดูกผุกร่อนและหกัง่าย
โดยเฉพาะกระดูกเชงิกรานจะมอีาการปวดมาก จนเดนิไม่สะดวกในบางรายกระดูกกร่อน
จนกระทัง่ความสูงลดลง นอกจากนัน้ยงัท าให้เกดิอาการเบื่ออาหาร อ่อนเพลยี น ้าหนัก
ลดลงอยา่งรวดเรว็ ปสัสาวะขน้เป็นสนี ้าตาล หรอืเป็นเลอืด ไตถูกท าลาย และบางรายจะพบ
วงแหวนสเีหลอืง (Cadmiumring) ทีบ่รเิวณเหงอืก 
 ค่ามาตรฐานความปลอดภยั 
 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ก าหนดค่ามาตรฐานแคดเมยีมทีย่นิยอมใหม้อียู่
ในบรรยากาศการท างานตลอดระยะเวลาการท างานไดไ้ม่เกนิมลิลกิรมัต่อลูกบาศก์เมตร
ของอากาศ 
 การป้องกนัและควบคมุโรคจากพิษของแคดเมียม 
 1. การตดิตัง้ตวัดูดอากาศหรอืระบบระบายอากาศในบรเิวณทีม่ฝีุน่ละอองหรอืไอ
ของแคดเมยีม 
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 2. ก าหนดใหค้นงานใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัทัง้สว่นกลางและสว่นบุคคลอยา่งเครง่ครดั 
 3. จดัห้องอาบน ้าเปลีย่นเสือ้ผา้อ านวยความสะดวกส าหรับคนงานหลงัเลกิงาน 
ก่อนการรบัประทานอาหาร และหา้มดื่มน ้า รบัประทานอาหาร รวมทัง้สบูบุหรีใ่นบรเิวณที่
ท างาน 
 4. รกัษาความสะอาดของบรเิวณสถานที่ท างานและมวีธิกีารก าจดัเศษของเสยี
อยา่งถูกวธิ ี
 5. มีการตรวจวัดปริมาณแคดเมียมในบรรยากาศของการท างานให้อยู่ใน
มาตรฐานก าหนด และตรวจสขุภาพคนงานเป็นประจ า 
 โรคจากพิษของโครเมียม 
 โครเมยีมเป็นโลหะทีใ่ชก้นัมาก มคีุณสมบตัเิป็นแท่งสขีาวมคีวามมนัวาว ผูท้ีส่มัผสั
โครเมียม ได้แก่ ผู้ที่มีอาชีพในอุตสาหกรรมชุบโลหะ อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกส ์อุตสาหกรรมเหลก็สเตนเลส การฟอกหนัง อุตสาหกรรมปูนซเีมนต์ และ
โครเมยีมทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมการผลติยา อุตสาหกรรมอาหาร โรงงานพมิพผ์า้ 
 อนัตรายจากสารโครเมียม 
 ผูท้ี่ท างานเกี่ยวขอ้งในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ใชโ้ครเมยีมในขบวนการผลติ จะมี
โอกาสรบัเอาละออง โดยการสมัผสัทางผวิหนงั การสดูหายใจ และทางปาก เมื่อไดร้บัเขา้
สูร่า่งกายในปรมิาณมาก อนัตรายทีแ่สดงอาการทัง้ชนิดเฉียบพลนัและเรือ้รงัไดด้งันี้ 
 1. แผลจากโครเมยีม  เนื่องจากการอกัเสบของผวิหนงับรเิวณทีส่มัผสัและสะสม
ฝุน่ละอองของโครเมยีม เชน่ บรเิวณโคนเลบ็มอื ขอ้น้ิวหรอืหลงัเทา้ จะมลีกัษณะเป็นแผลลกึ 
ไมรู่ส้กึเจบ็ปวด (chrome ulcer) แต่จะคนัเวลากลางคนื ถา้ไมไ่ดร้บัการรกัษาอย่างถูกวธิี
และปล่อยทิง้ไวอ้าจลุกลามมากขึน้ถงึตอ้งตดัทิง้ 
 2. ผนงักัน้รจูมกูทะลุ (Perforation of nasal septum) เนื่องจากการสดูหายใจเอา
ควนัของกรดโครมคิหรอืฝุน่ของโครเมยีมเขา้ไปเป็นประจ า ท าใหเ้กดิการท าลายเยื่อเมอืก
และเนื้อเยือ่ผนงักนัจมกูจนทะลุ ซึง่แผลอาจลุกลามไปถงึกระดกูอ่อนของจมกูได ้
 3. เมื่อโครเมยีมเขา้สู่ร่างกายทางระบบทางเดนิอาหารจนท าให้ระบบทางเดนิอาหาร
และกระเพาะอาหารอกัเสบ เกดิอาการคลื่นไสอ้าเจยีน เป็นแผลในล าไสเ้ลก็ และล าไสใ้หญ่
อกัเสบ สว่นโครเมยีมทีเ่ขา้สูร่างกายโดยทางระบบทางเดนิหายใจเป็นระยะเวลานานจะท าให้
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เกดิการระคายเคอืง อาการไอ จาม น ้ามกูไหล หลอดลมอกัเสบ ปอดอกัเสบ เกดิการท าลาย
เยือ่เมอืก เป็นสาเหตุของมะเรง็ผวิหนงัและปอดได ้
 ค่ามาตรฐานความปลอดภยั 
 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภยัในการท างาน ก าหนดค่า
มาตรฐานโครเมยีมทีย่นิยอมใหม้อียู่ในบรรยากาศการท างานตลอดระยะเวลาการท างาน
ได้ไม่เกนิ 1 มลิลกิรมัต่อลูกบาศก์เมตรของอากาศ ส่วนค่ามาตรฐานสากล (TWA-TLV) 
ก าหนดไวไ้มเ่กนิ 0.5 มลิลกิรมัต่อลกูบาศกเ์มตรของอากาศ 
 การป้องกนัและควบคมุโรคจากพิษของโครเมียม 
 1. ตดิตัง้ตวัดูดอากาศหรอืเครื่องระบายอากาศหรอืการถ่ายเทและลดปรมิาณฝุน่
ละออง ไอระเหยของโครเมยีมในบรเิวณสถานทีท่ างาน 
 2. รกัษาความสะอาดบรเิวณสถานทีท่ างานและการขจดัอยา่งถูกวธิ ี
 3. ก าหนดขอ้บงัคบัในการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอยา่งเครง่ครดั 
 4. จดับรกิารหอ้งอาบน ้า ท าความสะอาดร่างกาย เปลีย่นเสือ้ผา้หลงัเลกิงาน และ
ก่อนรบัประทานอาหาร รวมทัง้หา้มรบัประทานอาหาร สบูบุหรีใ่นสถานทีท่ างาน 
 5. มกีารตรวจวดัปรมิาณโครเมยีมในบรรยากาศการท างานเป็นประจ า รวมทัง้
ตรวจสขุภาพประจ าปีคนงานอยา่งต่อเนื่องเป็นประจ า 
 โรคจากพิษของฟอสฟอรสั 
 ฟอสฟอรสัเป็นสารทีม่ ี3 รปู คอื ฟอสฟอรสัเหลอืง ฟอสฟอรสัแดง และฟอสฟอรสั
ด า ซึ่งละลายได้ดีในคลอโรฟอร์ม เบนซิน คาร์บอนไดซัลไฟด์ ผู้ที่ท างานสมัผัสกับ
ฟอสฟอรสั คอื ผูท้ีท่ างานในแหล่งผลติวตัถุระเบดิ โรงงานอุตสาหกรรมผลติปุ๋ ยเคม ีไมข้ดี
ไฟ ยาเบื่อหนู จะมโีอกาสไดร้บัฟอสฟอรสัเขา้สูร่า่งกายไดโ้ดยทางหายใจ การรบัประทาน 
และการดูดซึมทางผวิหนัง และถ้ามปีรมิาณมาก ท าให้เกิดอนัตรายต่อร่างกายจะมทีัง้
อาการเฉียบพลนั โดยเกดิจากอุบตัเิหตุหรอืการกนิเขา้ไปเพื่อฆ่าตวัตาย ท าให้เกดิการ
ระคายเคอืงอย่างรุนแรงต่อทางเดนิอาหาร ตบั ไต ล าไส้ถูกท าลาย อาเจียนเป็นเลือด    
ตกเลอืดภายในเน้ือเยื่อต่าง ๆ มเีลอืดปนออกมากบัปสัสาวะ และโลหติจางก่อนเสยีชวีติ 
ส่วนอาการเรือ้รงัเกดิจากการหายใจเอาไอระเหยของฟอสฟอรสัเขา้ไปทลีะน้อย เกดิการ
สะสมเป็นระยะเวลานาน ท าใหเ้กดิการท าลายกระดกูขากรรไกร 
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 ค่ามาตรฐานความปลอดภยั 
 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่งความปลอดภยัในการท างานเกีย่วกบัภาวะ
แวดลอ้ม (สารเคม)ี ก าหนดให ้ฟอสฟอรสั (เหลอืง) มคีวามเขม้ขน้เฉลีย่ตลอดระยะเวลา
ท างานปกตไิมเ่กนิ 0.1 มลิลกิรมัต่อลกูบาศกเ์มตรอากาศ 
 การป้องกนัและควบคมุโรคจากพิษของฟอสฟอรสั 
 1. การเกบ็รกัษาตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดหรอืค าแนะน าทีถู่กตอ้งอยา่งเครง่ครดั 
 2. ติดตัง้เครื่องระบายอากาศที่เหมาะสมกับสถานที่ท างานและเก็บรักษา
ฟอสฟอรสั 
 3. ควบคุมการสมัผสักบัฟูมของฟอสฟอรสั เนื่องจากบางชนิดมกัตดิไฟในอากาศ 
 4. ตรวจสุขภาพคนงานที่เกี่ยวข้องสมัผสัฟอสฟอรสัทัง้ก่อนท างาน ระหว่าง
ท างาน เป็นระยะอย่างสม ่าเสมอ หากมอีาการผดิปกตคิวรพบแพทย์ตรวจและควรหยุด
สมัผสัฟอสฟอรสั 
 โรคจากพิษของเบนซิน 
 เบนซนิเป็นของเหลวทีไ่ม่มสี ีมกีลิน่เฉพาะตวั ระเหยไดร้วดเรว็ เป็นตวัท าละลาย
ได้ด ีใช้เป็นตวัท าละลาย และสงัเคราะห์ สกดัสารต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมท ายางต่าง ๆ 
การท ากาวยาง หนงัเทยีม ท าพลาสตกิ ท าส ีน ้ามนัชกัเงาและเวชภณัฑต์่าง ๆ ผูท้ีท่ างาน
สมัผสัเบนซินจะได้รบัเข้าสู่ร่างกายโดยทางการหายใจ การดูดซึมเข้าทางผวิหนังและ   
ทางปาก เมื่อมปีรมิาณทีม่ากพอจะเขา้สู่ระบบไหลเวยีนของโลหติ ท าใหเ้กดิเป็นพษิและ
เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ซึง่เกดิอาการเฉียบพลนั ถ้าเบนซนิเขา้สู่ร่างกายในปรมิาณน้อย
จะท าให้เวยีนศรีษะ คลื่นไส ้อาเจยีน อ่อนเพลยี แน่นหน้าอก เดนิเซ และหากได้รบัใน
ปรมิาณมาก อาจท าให้หมดสต ิม่านตาขยายไม่แสดงปฏกิริยิาโต้ตอบแสงสว่าง หายใจ  
ช้าลง ระบบไหลเวยีนโลหิตชะงกัและเสยีชวีติ ส่วนการได้รบัเบนซินเข้าสู่ ร่างกายที่มี
ปรมิาณความเขม้ขน้ต ่าเป็นระยะเวลานาน เกดิการสะสม จะท าให้เกดิอาการเรื้อรงั คอื 
หน้ามดื วงิเวยีน มอืสัน่ โลหติจาง และระยะทา้ย ๆ จะมเีลอืดออกเป็นจ ้า ๆ ตามผวิหนงั 
 การป้องกนัและควบคมุโรคจากพิษของเบนซิน 
 1. แยกการท างานทีต่อ้งสมัผสัเบนซนิออกจากสว่นงานทัว่ไป 
 2. ใชส้ารอื่นทีม่คีุณสมบตัเิทยีบเทา่ แต่มพีษิน้อยกวา่ทดแทน 
 3. ตดิตัง้ระบบระบายอากาศใหม้กีารถ่ายเทอากาศทีเ่หมาะสมเพยีงพอ 
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 4. ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัทัง้สว่นบุคคลและสว่นกลางอยา่งถูกตอ้งและเครง่ครดั 
 5. มีการตรวจวดัปริมาณเบนซินในบริเวณสถานที่ท างานให้อยู่ในมาตรฐาน
ก าหนด 
 6. ตรวจสุขภาพประจ าปีคนงานทีส่มัผสัเบนซนิอย่างสม ่าเสมอและลดชัว่โมงการ
ท างานของผูท้ีต่อ้งสมัผสัเบนซนิใหน้้อยลง 
 โรคจากพิษของแอลกอฮอล ์
 แอลกอฮอล์เป็นสารที่มกีารใช้กนัอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม ซึ่งมทีัง้ชนิด
บรโิภคได ้ทีน่ิยมใชก้นัทัว่ไป ไดแ้ก่ เอเทอนอล หรอื เอทลิแอลกอฮอลเ์ป็นของเหลวไมม่สี ี
ระเหยไดด้ ีละลายไดใ้นน ้าและในตวัท าละลายอนินทรยีเ์ป็นสว่นใหญ่ จุดไฟตดิและมเีปลว
ไฟเป็นสนี ้าเงนิ ใชใ้นการสงัเคราะหย์างเทยีม ใชเ้ป็นตวัต่อตา้นการแขง็ตวั เป็นเชือ้เพลงิ 
เป็นตวัท าละลายหรอืตวัการในการท าสารต่าง ๆ การเข้าสู่ร่างกายของผูท้ี่ท างานสมัผสั
แอลกอฮอลโ์ดยทางการหายใจ ทางปาก และทางผวิหนัง เมื่อมกีารสะสมทีม่ากขึ้นจะท า
ให้เกดิอนัตรายและพษิของเอเทอนอลเรื้อรงัคอืท าให้ปลายประสาทอกัเสบ อ่อนเพลยี 
น ้าหนกัลด ตามวั ความจ าเสือ่ม นอนไมห่ลบั สัน่ ตื่นตกใจเสมอ ชกัและไมส่ามารถท างาน
อื่นได ้ส่วนอาการเฉียบพลนันัน้มกัเกดิจากการหายใจหรอืเขา้ทางปากในปรมิาณมากจะ
ท าให้ตามองไม่เห็น ระบบรบัรู้ความรู้สกึเริม่เสยีไป การท างานของระบบกล้ามเนื้อไม่
ประสานกนั เฉื่อยชา พดูไมช่ดั สมองมนึชา หมดสตแิละอาจเสยีชวีติ สว่นการแพพ้ษิของ
เมทานอล ซึง่เป็นของเหลวใชเ้ป็นตวัท าละลายในงานอุตสาหกรรม เช่น สบู่ สไีม ้หนงัเทยีม 
กระจก แลคเกอร์ และอื่น ๆ อีกมากมาย หากเขา้สู่ร่างกายของผู้ที่ท างานที่ต้องสมัผสั   
เมทานอลโดยทางการหายใจ ทางผวิหนัง หรอืทางปาก จะท าใหผ้วิหนังอกัเสบ เกดิการ
ระคายเคอืง ทางเดนิหายใจ หลอดลมอกัเสบ เยือ่บุตาอกัเสบ หากหายใจเขา้ไปในปรมิาณ
มาก ๆ จะท าให ้ปวดทอ้ง คลื่นไส ้อาเจยีน เวยีนศรีษะ กลา้มเนื้อกระตุก หายใจล าบาก 
การมองเหน็ผดิปกติอาจตาบอดได ้และถ้าหากกนิเขา้ทางปากในกรณีเขา้ใจผดิจะท าให้
เกดิอาการปวดหลงั เมื่อยล้า คลื่นไส้ อาเจยีน เหน็ภาพไม่ชดั ทอ้งเดนิ หมดสต ิกลา้มเนื้อ
ท างานไมส่มัพนัธก์นั ปลายประสาทอกัเสบ อาจท าใหต้าบอดได ้หรอือาจถงึเสยีชวีติได้ 
 การป้องกนัและควบคมุโรคจากพิษของแอลกอฮอล ์
 1. การติดตัง้ระบบระบายอากาศในสถานที่ท างานเพื่อให้มกีารถ่ายเทอากาศ
บรสิทุธิใ์หเ้พยีงพอ 
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 2. ใหค้วามรูเ้รือ่งอนัตรายจากแอลกอฮอลแ์ละวธิกีารปฏบิตัทิีป่ลอดภยั 
 3. ตรวจสขุภาพคนงานประจ าปีอยา่งสม ่าเสมอ 
 4. ตรวจวดัปริมาณแอลกอฮอล์ในบรรยากาศการท างานเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานก าหนด 
 5. ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัทัง้สว่นบุคคลและสว่นกลางอยา่งเครง่ครดั 
 6. ภาชนะบรรจุควรปิดฉลากใหช้ดัเจนและป้องกนัการรัว่ซมึไดเ้ป็นอยา่งด ี
 7. รกัษาความสะอาดบรเิวณสถานทีท่ างานและผูป้ฏบิตังิานใหส้ะอาดเสมอ 
 โรคจากฝุ่ นหินทราย 
 หนิทรายหรอืเรยีกอย่างหนึ่งวา่ ซลิกิา้ (Silica) เป็นวตัถุดบิทีน่ ามาใชใ้นขบวนการผลติ
ของโรงงานอุตสาหกรรม เช่น กระดาษทราย หินขดั วสัดุทนไฟ ท าแก้ว จานกระเบื้อง 
ฉนวนความรอ้นของท่อ เตาเผา ใชท้ าเป็นโลหะผสม ท าฉนวนกัน้เสยีง ฯลฯ 
 การเกิดโรคหรืออันตรายกับผู้ที่ประกอบอาชีพที่ต้องสัมผัสกับหินทรายใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ เชน่ การขดัหนิ โมห่นิ ยอ่ยหนิ ระเบดิหนิ เจาะหนิ เหมอืงแร ่การกลงึ 
หรอืขดัโลหะโดยใชห้นิทราย การท าวสัดุทนไฟ โรงงานแก้ว เป็นตน้ ซึง่ฝุ่นของหนิทราย
จะเขา้สูร่่างกายโดยทางการหายใจเอาผงเลก็ ๆ ของหนิทรายหรอืซลิกิา้ทีม่ขีนาดเลก็กว่า 
10 ไมครอน จนถงึ 0.5-5 ไมครอน เขา้สู่ระบบหายใจและปอด อาจท าใหป้อดบวม ถุงลม
โปง่พอง วณัโรคและเสยีชวีติได ้
 อาการของโรคซิลิโคซีสจากพิษของฝุ่ นหินทรายหรือซิลิก้า 
 เมื่อร่างกายไดร้บัฝุ่นหนิทรายหรอืซลิกิ้าเขา้สู่ระบบหายใจและปอดทลีะน้อยเป็น
ระยะเวลานานเกดิการสะสมในปรมิาณทีม่ากขึน้ จนแสดงอาการแบบเรือ้รงั ซึ่งจากการ
ฉายเอก็ซเรยจ์ะไม่พบความผดิปกตมิากนัก ถา้หากมปีรมิาณมากขึน้เรื่อย ๆ จะมอีาการ
หายใจขดั หอบ ช่วงการหายใจสัน้ จะมอีาการไอ เจ็บหน้าอก เมื่อต้องออกแรงเพยีง
เลก็น้อย หวัใจตอ้งท างานหนัก จนถงึอาจเสยีชวีติในเวลา 5-10 ปี ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสุขภาพ
ของคนงาน ปรมิาณและเปอร์เซ็นต์ของหนิทรายบรสิุทธิ ์ส่วนอาการเฉียบพลนันัน้ส่วน
ใหญ่พบในผูท้ีท่ างานในสภาพการท างานทีม่ฝีุน่หนิทรายฟุ้งกระจายมาก และเป็นโรงงาน
ทีปิ่ดมดิชดิ การระบายอากาศไม่ด ีเพยีง 8-18 เดอืนกอ็าจปรากฏอาการ คอื หายใจขดั 
แน่นอดึอดั ผวิหนังเป็นสเีขยีวคล ้า เนื่องจากขาดออกซเิจน หอบต้องหายใจเรว็ขึน้ และ
อาจเป็นวณัโรคแทรกซอ้นไดด้ว้ย 
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 การป้องกนัและควบคมุโรคจากพิษของฝุ่ นหินทราย 
 1. แยกขบวนการผลติทีม่ฝีุ่นหนิทรายฟุ้งกระจายใหเ้ป็นสถานทีเ่ฉพาะไม่ปะปน
กบัสว่นงานอื่น 
 2. เปลีย่นขบวนการผลติ เพือ่มใิหเ้กดิการฟุ้งกระจายของฝุน่หนิทรายโดยใชน้ ้าชว่ย 
 3. ติดตัง้เครื่องระบายอากาศ เพื่อให้มกีารถ่ายเทอากาศบรสิุทธิเ์ข้าไปแทนที่
อยา่งเพยีงพอ 
 4. ตดิตัง้ทอ่ดดูฝุน่บรเิวณหน้างานทีม่ฝีุน่ฟุ้งกระจายเพือ่การขจดัทีถู่กวธิ ี
 5. ตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศการท างานเพื่อการควบคุมให้อยู่ใน
มาตรฐานก าหนดเพือ่ความปลอดภยั 
 7. ตรวจสุขภาพคนงานประจ าปีสม ่าเสมอทัง้ก่อนเขา้ท างาน ระหว่างการท างาน
และหลงัการท างาน 
 8. ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัทัง้สว่นบุคคลและสว่นรวมอยา่งถูกตอ้งเครง่ครดั 
 
ปัญหาการรกัษาโรคท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพ 
 โรคทีเ่กดิจากการประกอบอาชพีมคีวามแตกต่างไปจากการเจบ็ปว่ยธรรมดา และ
ตอ้งการการดแูลรกัษาจากแพทยแ์ละพยาบาล ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน
เกี่ยวกบัเรื่องโรคทีเ่กดิจากการประกอบอาชพี ซึง่ปจัจุบนัประเทศไทยยงัใหค้วามส าคญั
ทางดา้นนี้ไมม่ากนกั ท าใหเ้กดิผลกระทบในการรกัษาพยาบาล เนื่องจากขาดแคลนแพทย ์
พยาบาลเฉพาะด้าน และบางครัง้ต้องอาศยัการดูแลรกัษาจากแพทย์ทัว่ไป กระทรวง
สาธารณสุขไดม้นีโยบายในการปรบัปรุงโดยการจดัตัง้คลนิิกแรงงานขึน้ ซึ่งจะก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์กบัผู้ประกอบอาชพีเป็นอย่างยิง่ แต่ก็ยงัไม่สามารถให้บรกิารได้อย่างทัว่ถึง 
ปญัหาจงึยงัคงมอียูต่่อไป 
 คลินิกแรงงานที่ได้มกีารจดัตัง้ขึ้นและให้บรกิารในการตรวจรกัษาโรคจากการ
ประกอบอาชีพ หรือการประสบอันตรายจากการประกอบอาชีพ จดัตั ้งขึ้นครัง้แรกที่
คณะแพทยศ์าสตรศ์ริริาชพยาบาล เมือ่ พ.ศ.2525 โดยมวีตัถุประสงค ์คอื 
 1. เพื่อใหก้ารรกัษาพยาบาลผูป้ระสบอนัตรายจากอุบตัเิหตุหรอืโรคหรอืภาวะที่
เกดิจากการใชแ้รงงานอนัสบืเนื่องมาจากการท างาน 
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 2. เพื่อแก้ไขความพกิารอนัอาจเกิดขึ้นจากการท างาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ต่อ
ระบบการเคลือ่นไหว ดว้ยวธิกีารศลัยกรรมหรอืวธิอีื่น เพือ่ใหผู้ใ้ชแ้รงงานสามารถประกอบ
อาชพีต่อไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้การจดัหาและพฒันาอวยัวะเทยีมใหใ้ชง้านได ้
ส าหรบัผูท้ีส่ญูเสยีอวยัวะไปในอุบตัเิหตุเนื่องจากการท างาน 
 3. เพือ่ฟ้ืนฟูสมรรถภาพรา่งกายก่อนเขา้ท างานหรอืภายหลงัเจบ็ปว่ย โดยวธิกีาร
กายภาพบ าบดั อาชวีบ าบดั ตลอดจนการฝึกฝนผูป้่วยใหเ้กดิทกัษะสอดคลอ้งกบัสภาพ
รา่งกายในกรณีทีพ่กิาร หรอืสญูเสยีอวยัวะ อนัจะชว่ยใหส้ามารถประกอบอาชพีไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ 
 4. เพื่อช่วยประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพร่างกาย จิตใจประเมนิการสูญเสยี
อวยัวะ รวมทัง้การตรวจสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้ใช้แรงงานก่อนเขา้ท างานหรอื
ภายหลงัการเจบ็ป่วย ตลอดจนการตรวจสุขภาพของผูใ้ชแ้รงงานทีเ่ดนิทางไปท างานใน
ต่างประเทศ หรอืบุคคลต่างชาตทิีเ่ขา้มาท างานในประเทศไทย 
 5. เพื่อตรวจสอบสมรรถภาพของผูใ้ชแ้รงงานใหเ้หมาะสมกบัสภาพและลกัษณะ
ของงาน ตลอดจนแนะน าหรอืแกไ้ขปรบัปรุงใหผู้ใ้ชแ้รงงานไดม้โีอกาสใชแ้รงงานของตนที่
มอียูอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 6. เพือ่ฝึกอบรมบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูใ้ชแ้รงงาน 
 7. เพือ่การวจิยัสมัมนาและเผยแพร ่
 8. เพือ่วางแผนพฒันาสมรรถภาพแรงงานในอนาคต 
 9. เพื่อประสานงานกบัหน่วยงานหรอืองค์กรเอกชนที่เกี่ยวขอ้งกบัผูใ้ชแ้รงงาน 
ทัง้ในส่วนกลางและชนบท หรอืใหค้วามร่วมมอืกบัโครงการต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวกบัการพฒันา
ชนบทยากจน หรอืชาวไร ่ชาวนาทีย่ากจน 
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