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1. โรคจากตะกั่วหรือสารประกอบของตะกั่ว (ตะกั่วอนินทรีย)
อาการและอาการแสดงที่ใชในการวินิจฉัยโรค
โรคพิษตะกัว่ ชนิดปจจุบนั เกิดขึ้นเมื่อไดรบั สารตะกั่วปริมาณมากในชวงเวลาสั้นๆ มีอาการไดแก
1. คลื่นไส อาเจียน ปวดทองรุนแรงเปนพักๆ (colicky pain)
2. ความคิดสับสน กระวนกระวาย นอนไมหลับ
3. อาการของโรคสมองอักเสบเฉียบพลัน (acute encephalopathy) เชน ชัก หมดสติ
ซึ่งอาการนี้เกือบทั้งหมดพบในเด็ก
โรคพิษตะกัว่ ชนิดเรื้อรังเกิดจากไดรับสารตะกัว่ ปริมาณนอยเปนระยะเวลานานๆ
1. ปวดทองรุนแรงเปนพักๆ เบื่ออาหาร คลื่นไส อาเจียน
2. ชาปลายมือปลายเทา ขอมือตก เทาตก เปนลักษณะของประสาทสวนรอบผิดปกติ
(peripheral neuropathy) มักพบอาการกลามเนื้อออนแรงมากกวาอาการชา
3. ซึม ชักและหมดสติ
4. ภาวะเลือดจาง
5. อาการของไตอักเสบ และอาจมีอาการโรคเกาท
6. อาจพบเสนตะกั่ว (lead line) ลักษณะเปนแถบหรือเสนน้ําเงินมวงเขมที่ขอบเหงือก
หมายถึง เคยไดรับสารตะกั่ว ไมไดแสดงจําเพาะวาเปนโรคพิษตะกัว่
อาชีพและลักษณะการทํางานที่สงเสริมในการวินิจฉัยโรค
1. เหมืองแรตะกัว่
2. โรงถลุงแรตะกั่ว
3. โรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต (แบตเตอรีน่ ้ํา)
4. โรงงานทําเซรามิก
5. โรงงานเครื่องประดับโลหะ
6. อูซอมรถยนต
7. อูซอมเรือ
8. โรงงานอุตสาหกรรมสี
9. โรงงานอุตสาหกรรมผลิตทอ แผนโลหะ ชุบโลหะ
10. โรงพิมพ
11. โรงหลอตัวพิมพ
12. โรงงานผลิตกระสุนปน
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13. อาชีพอื่นๆ ที่ตองสัมผัสกับตะกัว่ อนินทรียในการทํางาน
การตรวจทางหองปฏิบตั ิการเพื่อยืนยัน
1. การตรวจผลกระทบของตะกั่ว
1.1 การตรวจความสมบูรณของเม็ดเลือด (CBC) ในผูปวยโรคพิษตะกั่วเรื้อรังพบภาวะ
เลือดจางชนิด normochromic normocytic และเม็ดเลือดแดงมี basophilic
stippling แตในทํานองกลับกัน ผลการตรวจ CBC ที่ปกติ สามารถพบไดในผูปว ย
โรคพิษตะกัว่ เรื้อรัง
1.2 การตรวจอื่นๆ เพื่อชวยสนับสนุนและ / หรือ แยกโรคตามแตอาการและอาการ
แสดง เชน
- การตรวจการนํากระแสไฟฟาของกลามเนื้อ (electromyogram) และ
การตรวจอัตราการสื่อนําประสาท (nerve conduction velocity)
- การตรวจปสสาวะทัว่ ไป
2. การตรวจหาระดับตะกัว่ ในรางกาย
การตรวจหาระดับตะกัว่ ในเลือด
ระดับตัง้ แต 60 ไมโครกรัม/เดซิลิตร ขึ้นไป
- ถามีอาการและอาการแสดงใหวนิ ิจฉัยเปนโรคพิษตะกัว่
- ถาไมมีอาการและอาการแสดง ใหถือเปนภาวะตะกัว่ ในเลือดเกินถึงขั้น
อันตรายและจําเปนตองมีการยายออกจากงาน
ระดับต่าํ กวา 60 ไมโครกรัม/เดซิลิตร
- ถามีอาการและอาการแสดง อาจเปนโรคพิษตะกั่ว และหากผลทดสอบ
EDTA บวกใหวินจิ ฉัยวาเปนโรคพิษตะกัว่
เกณฑที่ใชเพื่อการวินิจฉัยโรค
1. มีอาการของโรค และระดับตะกัว่ ในเลือดสูง
2. มีประวัติการทํางานในอาชีพที่เสี่ยง
3. การตรวจทางหองปฏิบัติการในเรื่องผลกระทบของตะกั่วตอรางกายและระดับตะกัว่ ในเลือด
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2. โรคจากแมงกานีส หรือสารประกอบของแมงกานีส
อาการและอาการแสดงที่ใชในการวินิจฉัย
อาการปจจุบัน
การสัมผัสทางผิวหนังและการหายใจทําใหเกิดการไหมของผิวหนังเล็กนอย ตามมาดวยอาการ
ปวดศีรษะ ลิ้นมีรสโลหะ คลื่นไส ทองเสีย หายใจเหนื่อย และเจ็บหนาอก ในสัตวทดลองกอใหเกิดปอด
อักเสบจากสารเคมี พิษตอตับและไต
การสูดหายใจรับฟูมของแมงกานีสไดออกไซด (MnO2 fume) สามารถกอใหเกิดไขไอโลหะ
(metal fume fever) ทําใหมไี ข หนาวสั่น ปวดทอง อาเจียน คอแหง ไอ ออนเพลีย ปวดศีรษะ และปวด
เมื่อยเนื้อตัว โดยอาการเริ่มปรากฎหลังสัมผัสรับฟูมของแมงกานีสไปเปนชั่วโมง และมีอาการไมเกิน 1
วัน ดางทับทิม (potassium permanganate) กอใหเกิดอาการระคายเคืองตอเนื้อเยื่อเนือ่ งจากมีฤทธิ์เปนสาร
ออกซิไดซ พบการลดลงของสมรรถภาพปอด หลอดลมอักเสบ หอบหืด และโรคปอดบวมในคนงานที่
สัมผัสกับแมงกานีส แตไมมกี ารยืนยันอยางชัดเจนวาแมงกานีสเปนสาเหตุโดยตรง
อาการเรื้อรัง
การสัมผัสแมงกานีสในอุตสาหกรรมสวนใหญกอใหเกิดพิษเรื้อรังตอระบบประสาท ปอด หรือ
ระบบสืบพันธุ อาการพิษเรื้อรังทางระบบประสาทเกิดขึ้นเปน 3 ระยะ คือ
1. อาการระยะแรกประกอบดวยอาการเซื่องซึม งวงนอน ออนเพลีย ขาออนแรง ตะคริว เบื่อ
อาหาร ปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ เคลื่อนไหวลําบาก ความผิดปกติในการประสานงานของ
กลามเนื้อ และขาดความสนใจสังคมแวดลอม ถาวินิจฉัยตั้งแตระยะนีไ้ ดจะหยุดยั้งความ
รุนแรงของโรคได
2. ระยะที่สอง จะเริ่มมีอาการพูดลําบาก (dysarthria) พูดเสียงราบเรียบ (monotonous voice)
หนาไรความรูส ึก (masque manganique) จากการที่กลามเนื้อใบหนามีการเกร็งตัวทําใหมีการ
หัวเราะหรือรองไหโดยไมไดตั้งใจได การเดินลําบาก น้ําลายไหลมาผิดปกติ อาจมีอาการโรค
จิตจากแมงกานีส (manganese psychosis or manganese madness) เชน กาวราว ความรูสึก
ทางเพศเพิ่มขึน้ หูแวว เห็นภาพหลอน ซึ่งอาการเหลานี้จะหายไปเมื่อเริม่ ปรากฏอาการระยะ
สุดทาย
3. ระยะที่สามหรือระยะสุดทาย เปนระยะที่มคี วามผิดปกติทางระบบประสาทคลายคลึงกับโรค
พารกินสัน (Parkinson’s disease) ไดแก ทาทางการเดินทีผ่ ิดปกติ ไมสามารถเดินถอยหลัง
หรือเปลี่ยนทิศทางอยางรวดเร็ว เมื่อถูกผลักจะไมสามารถทรงตัวอยูได เมื่ออาการมากขึ้นการ
เดินจะชาลง แข็งเกร็ง และตองใชความพยายามในการเดินสูง ลักษณะทาทางการเดินจะ
เหมือนทาเดินของไก (cock walk or hen’s gate) ในการงอแขนขาจะมีแรงตานจากการ

แนวทางการวินิจฉัยโรคจากการทํางาน

3

เกร็งตัวของกลามเนื้อ (cogwheel resistance) มีความลําบากในการประสานการเคลือ่ นไหว
ไมสามารถเคลื่อนไหวสับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว (adiadochokinesia) เชน การพลิกกลับฝามือ
ไปมา กลามเนือ้ แข็งเกร็ง (rigidity) โดยสวนมากอาการเหลานี้จะเกิดกับชวงขา อาการพูด
ลําบาก ปวดกลามเนื้อจะเปนมากขึ้น มีอาการสั่นของกลามเนื้อมัดเล็ก (fine tremor) การเขียน
หนังสือมีอาการสั่นและตัวหนังสือมีขนาดเล็ก (micrographia) ขอแตกตางของอาการในพิษ
แมงกานีสกับพารกินสัน ไดแก อาการสั่น ในพิษแมงกานีสเรื้อรังจะเปนอาการสั่นเวลาตั้งใจ
เคลื่อนไหว ตางกับอาการสั่นในโรคพารกินสันที่เปนแบบสั่นเวลาอยูนิ่ง นอกจากนี้ในผูปวย
พิษแมงกานีสจะพบความตึงตัวของกลามเนื้อออนผิดปกติ สําหรับอาการที่เกิดจากโรคพิษ
แมงกานีสนัน้ สามารถกลับเปนปกติไดในระยะเริ่มตน ดังนั้นเมื่อมีอาการในระยะที่สามนี้
แลวผูปวยจะไมสามารถกลับเปนปกติไดถึงแมจะหยุดการสัมผัสแมงกานีสก็ตามเนื่องจากมี
การทําลายสมองสวนกลางอยางถาวรแลว
อาการพิษเรื้อรังทางปอด ไดแก manganese pneumoconiosis และ ปอดอักเสบจากแมงกานีส
(manganese pneumonia) แตทั้งสองโรคนี้ยังมีขอโตแยงวาอาจเกิดจากฝุน silica และ การติดเชื้อไวรัส
และมีแมงกานีสเปนตัวเรง ใหเกิดอาการขึ้น
อาการทางระบบสืบพันธุพบวาคนงานชายที่สัมผัสกับแมงกานีสจะมีอารมณทางเพศลดลง เสื่อม
สมรรถภาพทางเพศ และความสามารถในการมีบุตรลดลง แตไมมีขอมูลในเพศหญิง
อาชีพและลักษณะการทํางานที่สงเสริมในการวินิจฉัยโรค
1. เหมืองแรแมงกานีส
2. การแปรรูปแรแมงกานีส
3. การผลิตโลหะผสมแมงกานีส โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหล็กผสมแมงกานีส (ferromanganese
industry)
4. การผลิตถานไฟฉาย
5. การผลิตขดลวดเชื่อม
6. การผลิตน้ํามันเคลือบเงา
7. การผลิตกระเบื้องเซรามิค
8. อุตสาหกรรมเคมี เชน ผลิต hydroquinone, potassium permanganate, และ manganese sulfate
9. การผลิตปุยเคมีผสม manganese sulfate
10. การผลิตสารกําจัดเชื้อรา maneb
11. เกษตรกรรมทีส่ ัมผัสปุยผสม manganese sulfate และสารกําจัดเชื้อรา maneb
12. อุตสาหกรรมน้ํามันที่สัมผัส MMT
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การตรวจทางหองปฏิบตั ิการเพื่อยืนยัน
การตรวจทางหองปฏิบัติการพื้นฐานโดยทั่วไปอยูใ นเกณฑปกติ อาจพบปริมาณเม็ดเลือดแดงและ
เม็ดเลือดขาวลดลงเล็กนอย การทํางานของตับพบเอนซัยมของตับ เพิ่มขึ้นเล็กนอย ในรายที่มีอาการทาง
ระบบประสาทสวนกลางอาจตรวจพบโปรตีนเพิ่มขึ้นในน้ําไขสันหลัง
การตรวจหาระดับแมงกานีสในเลือดและปสสาวะไมมปี ระโยชน เนือ่ งจาก ในกระแสเลือด
แมงกานีสจะจับอยูกับเม็ดเลือดแดง ระดับแมงกานีสในเลือดและปสสาวะไมมีความสัมพันธกับระดับ
อาการของโรค และแมงกานีสขับถายออกมาทางอุจจาระเปนทางหลัก การตรวจระดับแมงกานีสใน
อุจจาระจึงมีความสัมพันธกบั อาการของโรคมากกวา แตเปนไปไดยากในทางปฏิบัติ
การตรวจสภาพแวดลอมในที่ทํางานเพื่อยืนยัน
Manganese
TLV 0.2 mg/m3 (ACGIH 1996)
PEL 5 mg/m3 (OSHA 1998)
MAK 0.5 mg/m3 (1994)
Manganese dioxide
TLV (ในรูปแมงกานีส) 5 mg/m3 (dust) 1 mg/m3 (fume) (ACGIH 1994-1995)
STEL 3 mg/m3 (fume) (ACGIH 1994-1995)
MAK (ในรูปแมงกานีส) 0.5 mg/m3 (1994)
MMT
TLV (ในรูปแมงกานีส) 0.2 mg/m3 (skin) (ACGIH 1994-1995)
เกณฑที่ใชเพื่อการวินิจฉัยโรค
1. ประวัตแิ ละลักษณะการทํางานที่เสี่ยงตอการเกิดโรค
2. อาการและอาการแสดงของโรค
3. การตรวจทางหองปฏิบัติการ ไมมีประโยชน
4. การตรวจวัดระดับแมงกานีสในสิ่งแวดลอมที่ทํางาน ชวยในการยืนยันโรค
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3. โรคจากสารหนูหรือสารประกอบของสารหนู
อาการและอาการแสดงที่ใชในการวินิจฉัยโรค
อาการปจจุบัน
โดยทั่วไปเกิดจากไดรับสารหนูทางปาก
แตในการประกอบอาชีพจะไดรับทางการ
หายใจ และถาไดรับในปริมาณมาก ทําใหมีการสําแดงโรคไดหลายระบบ
1. ระบบการหายใจ ไดแก คอหอยอักเสบ กลองเสียงอักเสบ หลอดลมอักเสบ อาจ
รุนแรงถึงขั้นปอดบวม
2. ระบบประสาท มีอาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ เพอคลัง่ ชัก หมดสติ อาจมีอาการ
ของโรคสมองสวนกลางและสวนปลายทั้งดานความรูสึกและการเคลื่อนไหว
3. ระบบปสสาวะ มีปสสาวะออกนอย มีภาวะหลอดไตตาย (tubular necrosis) และ
เนื้อไตสวนนอกตายเฉียบพลัน (acute cortical necrosis)
4. ระบบทางเดินอาหาร ไดแก อาการปวดทองรุนแรง คลื่นไส อาเจียนและทองเดิน
ซึ่งอาจรุนแรงจนเกิดภาวะชอคพรองน้ําเลือด (hypovolemic shock)
5. ระบบโลหิต อาจพบภาวะเลือดจาง อาจรุนแรงถึงเกิดภาวะเลือดจับลิ่มในหลอด
เลือดทั่วไป (disseminated intravascular coagulation; DIC)
อาการเรื้อรัง
เกิดจากไดรับสารหนูเขาสูรางกายในปริมาณนอยเปนระยะเวลานาน โดยปรากฎอาการ
และอาการแสดงดังนี้
1. สีผิวหนังเขมขึน้ เปนหยอมๆ สลับกับสีจาง
มองคลายหยาดฝนบนถนนฝุน
(raindrop on the dusty road)
2. ฝามือฝาเทามีตุมแข็ง (keratotic papule) หรือตุมคลายตาปลา (corn-like papule)
หรือมี punctate keratosis ตุมเหลานี้อาจรวมเปนปน (verrucous plaque)
3. ชาปลายมือปลายเทา และอาจมีกลามเนื้อออนแรงรวมดวย ซึ่งมักเปนเทากันทั้งสอง
ขาง
4. อาการปวด บวม ที่เทาทั้งสองขาง
5. ภาวะเลือดจาง
6. อาจพบเยื่อบุจมูกอักเสบ และผนังกั้นโพรงจมูกทะลุ
7. บางรายมีภาวะความดันเลือดพอรทัลสูง โดยไมมีตับแข็ง อาจพบเสนขวางสีขาวบน
เล็บ (Mees’ line) แตพบในโรคอื่นไดดวย
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8. อาจทําใหเกิดมะเร็งของผิวหนัง (Bowen’s Disease , squamous cell carcinoma ,
Basal cell carcinoma) มะเร็งปอด (bronchogenic carcinoma)
อาชีพและลักษณะการทํางานที่สงเสริมในการวินิจฉัยโรค
1. โรงงานผลิตสารกําจัดศัตรูพชื
2. โรงงานหลอมโลหะ
3. โรงงานถลุงแร
4. โรงงานผลิตโลหะผสม (อัลลอยด)
5. โรงงานผลิตสียอม
6. โรงงานผลิตน้ํายาถนอมเนื้อไม
7. โรงพิมพลายผา
8. โรงงานผลิตสารกึ่งตัวนํา
9. โรงงานผลิตสี
10. โรงงานผลิตเม็ดสี
11. โรงงานชุบโลหะ
12. โรงงานเครื่องปนดินเผา
การตรวจทางหองปฏิบตั ิการเพื่อยืนยัน
อาการปจจุบัน
1. พบภาวะเลือดจาง เม็ดเลือดขาวนอย โดยเฉพาะ นิวโทรฟลและเกล็ดเลือดต่ํา
(pancytopenia)
2. การตรวจหนาที่ตับ พบระดับ SGOT , SGPT สูงขึ้น
3. การตรวจปสสาวะ พบมีเลือด และไขขาว
อาการเรื้อรัง
พบภาวะเลือดจาง และมีเม็ดเลือดขาวนอย โดยเฉพาะ นิวโทรฟลและเกล็ดเลือดต่ํา
การตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ พบ T wave สูงขึ้น และชวง Q-T ยาวขึ้น
ภาพรังสีทรวงอก อาจพบเงากอนมะเร็ง
อัตราการสื่อนําประสาทลดลง พบในรายทีม่ ีอาการของเสนประสาทสวนปลายผิดปรกติ
การตรวจไขกระดูก อาจพบความผิดปกติ ซึ่งชวยวินิจฉัยแยกจากโรคเลือดอื่นๆ ได
การวิเคราะหสารหนูในปสสาวะ ไดแกการประเมินการรับสัมผัสสารหนูดวยการ
วิเคราะหปริมาณสารหนูอนินทรียในปสสาวะ (ใหงดอาหารทะเลอยางนอย 72
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ชั่วโมง กอนเก็บตัวอยางปสสาวะ เพราะในอาหารทะเลมีสารหนูอินทรีย) มีวิธี
วิเคราะห คือ
6.1 วิเคราะหปริมาณสารหนูในปสสาวะ 24 ชั่วโมง มีหลักเกณฑในการแปลผล
ดังนี้การมีสารหนูในปสสาวะ 24 ชั่วโมงมากกวา 50 ไมโครกรัมแปลผลวามี
การ รับสัมผัสสารหนูมากกวาปรกติ
6.2 วิเคราะหปริมาณสารหนูในตัวอยางปสสาวะที่ถายครั้งแรกในตอนเชา ถาคา
เกิน 50ไมโครกรัม/กรัมครีอะตินีน ถือวาผิดปกติ
6.3 วิเคราะหปริมาณสารหนูในตัวอยางปสสาวะที่ถายเมื่อเลิกงานในวันสุดทาย
ของสัปดาหทํางานถาคาเกิน 35ไมโครกรัม/กรัมครีอะตินีน ถือวามีการรับ
สัมผัสสารหนูในสัปดาหนั้นมากกวาคามาตรฐาน
การตรวจสภาพแวดลอมในที่ทํางานเพื่อยืนยัน
ระดับสารหนูในบรรยากาศการทํางาน
1. ระดับที่อนุญาตใหสัมผัสได (PEL) ไมเกิน 0.5 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร,
2. คาเฉลี่ยการสัมผัสตลอดระยะเวลาของการทํางาน (TLV-TWA) ไมเกิน 0.2
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
เกณฑที่ใชเพื่อการวินิจฉัย
1. อาการและอาการแสดงของโรคพิษสารหนู
2. ประวัติการทํางานในอาชีพทีเ่ สี่ยงตอการสัมผัส
3. การตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อยืนยัน
4. การตรวจสภาพแวดลอมในการทํางานที่สนับสนุนการวินิจฉัย
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4. โรคจากเบอริลเลี่ยมหรือสารประกอบของเบอริลเลีย่ ม
อาการและอาการแสดงที่ใชในการวินิจฉัย
อาการปจจุบัน
เกิดจากสารประกอบของเบอริลเลี่ยมที่สามารถจะละลายได เชน คลอไรด, ซัลเฟต หรือฟลูออไรด
ซึ่งสวนใหญเปนอุบัติเหตุโดยการหายใจเอาสารประกอบของเบอริลเลี่ยมที่สามารถละลายไดเขาไปเปน
ปริมาณมาก จะมีอาการอักเสบระคายเคืองของตาและทางเดินหายใจโดยความผิดปกติดังกลาวอาจเกิดขึ้น
ภายในเวลาไมกี่ชั่วโมง ถึง 1 – 2 วันหลังจากการรับสัมผัส โดยจะมีอาการระคายเคืองตาทําให แสบตา น้ําตา
ไหล ตาแดง มีการระคายเคืองทางเดินหายใจสวนบนทําใหเกิดอาการแสบจมูกและคอหอย คัดจมูก น้ํามูก
ไหล เลือดกําเดาไหล เยื่อบุจมูกและ คอหอยบวม การระคายเคืองทางเดินหายใจสวนลางทําใหเกิดอาการ ไอ
แนนและเจ็บหนาอก หายใจลําบาก หายใจมีเสียงหวีด เกิดอาการปอดอักเสบและปอดบวมน้ํา
อาการเรื้อรัง
เกิดจากการรับสัมผัสสารเบอริลเลี่ยมหรือสารประกอบที่ไมสามารถละลายได ความผิดปกติที่
เกิดขึ้นอาจจะเกิดในชวงระยะเวลานานเปนปหลังจากหยุดการรับสัมผัส ลักษณะความผิดปกติที่พบจะ
เปนแบบ granulomatousที่เนือ้ ปอด และยังพบความผิดปกติดังกลาวที่อวัยวะอืน่ ๆ เชน ตับ หรือมามได
อาการในระยะเริ่มแรกทีพ่ บจะมีอาการหายใจไมสะดวก โดยเฉพาะตอนออกกําลังกาย ไอและมีไขตอมา
จะมีอาการเหนื่อยออนเพลีย และน้ําหนักตัวลดลงอยางรวดเร็ว อาการแสดงที่ตรวจพบไดไดแก นิว้ ปุม
ตับและมามโต ตอมน้ําเหลืองโต นอกจากนี้ในผูปว ยทีม่ ีอาการของโรคมานานอาจมีอาการแสดงของความ
ดันหลอดเลือดปอดสูงไดแกการขยายตัวของหลอดเลือดดํา jugular มีการยกขึ้นของทรวงอกจากหัวใจ
หองขวา และ เสียงหัวใจ S2 ดัง
การวินจิ ฉัยโรคเบอริลเลี่ยมเรื้อรังจําเปนตองแยกโรคอื่นๆ ที่มีลักษณะใกลเคียงออกกอน เชน
Sarcoidosis โรคนิวโมโคนีโอซิสอื่น ๆ Hamman –Rich syndrome, miliary tuberculosis และ miliary
carcinomatosis
อาชีพและลักษณะการทํางานที่สงเสริมในการวินิจฉัยโรค
1. ผูที่มีอาชีพเกี่ยวกับการหลออัลลอยดของเบอริลเลี่ยม
2. ผูผลิตหลอดรังสีคารโทรด
3. เจาหนาที่ที่ผลิตหรือซอมเกี่ยวกับเครื่องบินหรือยานอวกาศ
4. คนงานที่ทํางานในโรงงานนิวเคลียร
5. ทันตแพทยและบุคลากรเกี่ยวกับวัสดุทางทันตกรรม
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การตรวจทางหองปฏิบตั ิการเพื่อยืนยัน
ตรวจภาพรังสีทรวงอกจะพบ diffuse pulmonary infiltration และตรวจพบ arterial hypoxia
ในอาการของโรคแบบปจจุบัน สวนในโรคเบอริลเลี่ยมเรื้อรังจะตรวจพบ
1. ภาพรังสีทรวงอก: ในระยะแรกอาจจะพบภาพรังสีทรวงอกปกติเพราะถือเปนการตรวจที่มีความ
ไวนอย การตรวจพบที่เปนไปไดไดแก
a. Small nodular opacity กระจายทั่วปอดทั้งสองขางโดยอาจพบที่ปอดสวนบนหนาแนน
กวาสวนลาง nodule เหลานี้อาจผนวกกันเปนกอนใหญขนึ้ เมื่อโรคเปนมากขึ้น
b. Hilar and mediastinal lymphadenopathy
c. Interstitial infiltrations
2. CT scan มีความไวในการตรวจพบรอยโรคมากกวาการตรวจภาพรังสีทรวงอกโดยจะพบ small
nodules, septal lines, areas of ground-glass attenuation และ adenopathy
3. การตรวจสมรรถภาพปอดพบ restrictive pattern (FEV1 และ/หรือ FVC ลดลง RV ลดลง) และ
carbon monoxide diffusing capacity ลดลง
4. การตรวจตัวอยางเนื้อเยื่อทางพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อจากปอดพบ non-caseating granulomas with
mononuclear infiltrates and interstitial pulmonary fibrosis
การตรวจทางหองปฏิบตั ิการในคนเพื่อยืนยัน
1. การตรวจระดับ เบอริลเลี่ยม ในปสสาวะ ระดับที่มากกวา 0.02 มก/ ล ชวยยืนยันการรับสัมผัสเบ
อริลเลี่ยม
2. การตรวจความไวตอสารเบอริลเลี่ยม เชน skin test และ blood lymphocyte proliferation test บงชี้
ถึงการเคยรับสัมผัสเบอริลเลี่ยม เขาสูรางกายอยางนอยหนึ่งครั้ง และ การที่ระบบภูมิคุมกันไดรับ
การกระตุนใหไวตอเบอริลเลี่ยม การทดสอบภูมิแพที่ผวิ หนัง (allergy test) มีขอจํากัดโดยอาจทํา
ใหผูปวยเกิดปฏิกริยาภูมแิ พรนุ แรงตอสารที่ทดสอบได
การตรวจสภาพแวดลอมในที่ทํางานเพื่อยืน
ควรทําการตรวจวัดปริมาณของฝุนทั้ง total และ respirable dust โดยเนนที่การวัดทีร่ ะดับบุคคล
โดยปกติคามาตรฐานของประเทศตางๆ จะมีระดับไมเกิน 2 มคก/ลบม อยางไรก็ตามchronic beryllium
disease สามารถเกิดขึ้นไดในผูรับสัมผัสที่สัมผัส เบอริลเลี่ยมนอยมากดังนั้น quantitative test สําหรับ เบ
อริลเลี่ยมในสถานที่ทํางานจึงมีบทบาทในการวินจิ ฉัยนอยแต qualitative test อาจชวยชี้แนะถึงการรับ
สัมผัสในอดีตได
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เกณฑที่ใชเพื่อการวินิจฉัยโรค
1. ในโรคเบอริลเลี่ยมแบบปจจุบัน
อาการและอาการแสดงของโรค
1. การตรวจทางหองปฏิบัติการ ภาพรังสีทรวงอก
2. ประวัติการทํางาน
3. การตรวจวัดระดับ เบอริลเลี่ยม ในสิ่งแวดลอมที่สูงกวาคามาตรฐาน ชวยในการยืนยันโรค
2. ในโรคเบอริลเลี่ยมเรื้อรัง
1. อาการและอาการแสดงของโรค
2. การตรวจทางหองปฏิบัติการ ควรมีการตรวจพบครบถวนดังนี้
- การตรวจไมพบเชื้อกอโรคที่ทําใหเกิด chronic granulamatous lung disease
- ภาพรังสีทรวงอก หรือ CT scan เขาไดกับ chronic beryllium disease
- การตรวจตัวอยางเนื้อเยือ่ ทางพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อจากปอดเขาไดกับ chronic
beryllium disease
3. ตรวจพบระดับ เบอริลเลี่ยม ในปสสาวะผิดปรกติ หรือ มีประวัติการสัมผัสสารเบอ
ริลเลี่ยม หรือ การตรวจสภาพแวดลอมในการทํางานพบเบอริลเลี่ยม
4. มีการทําการทดสอบ blood beryllium lymphocyte proliferation test ไดผลบวก
แพทยผูดแู ลอาจใหน้ําหนักในการวินิจฉัยดังนี้
Probable chronic beryllium diseaseถาเกณฑการวินจิ ฉัยขอ 1, 2 และ 3 ครบถวน
Definite chronic beryllium disease ถาเกณฑการวินิจฉัยขอ 1, 2,3 และ 4 ครบถวน
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5. โรคจากปรอทหรือสารประกอบของปรอท
อาการและอาการแสดงที่ใชในการวินิจฉัย
Elementary mercury
อาการปจจุบัน
การรับสัมผัส elementary mercury จํานวนมากทําใหมีอาการทางระบบประสาทไดแก การเห็น
ภาพหลอน เพอ และมีแนวโนมที่จะฆาตัวตาย นอกจากนี้ยังมีอาการเจ็บแนนหนาอก หายใจลําบาก ไอ
และปอดอักเสบจากสารเคมี มีอาการสั่นของเปลือกตา และมีการเปลี่ยนสีของกระจกตา และ เลนสตา ใน
เด็กจะมีอาการกลัวแสง และอาจพบอาการของปลายประสาทอักเสบไดโดยเฉพาะอาการ distal
paresthesias อาการเหลานี้รวมเรียกวา Erethism ซึ่งมีอาการสามอยาง คือ เหงือกอักเสบ สั่น และอารมณ
ไมสมดุลย ซึ่งอาจพบรวมกับ อาการแยกตัว ขี้อาย วิตกกังวล ไมมีสมาธิ ซึมเศรา อยูไมสุข เปนตน
อาการเรื้อรัง
การสัมผัสเปนระยะเวลานานจะทําใหเกิดอาการ acrodynia หรือ pink disease ซึ่งเปนภาวะภูมิไว
เกินตอปรอท สวนมากจะพบในเด็กที่สัมผัสกับผงปรอท (ซึ่งพบไดในการรับสัมผัสปรอทอนินทรียดวย)
จะมีการบวมแดง และ หนาตัวของฝามือฝาเทา และมีอาการเจ็บที่ปลายมือปลายเทา เปนตะคริวอยาง
รุนแรงที่ขา อยูไมสุข มีการแปรความรูสึกที่ผิวหนังผิดปกติ มีอาการปวดที่นวิ้ ซึ่งกลายเปนสีชมพู ตอมา
จะมีการลอกของผิวหนังที่มอื เทา และจมูก นอกจากนีก้ ารรับสัมผัสเปนเวลานานยังทําใหเกิดโรคไต และ
มีโปรตีนรั่วออกมาทางปสสาวะ
ปรอทอนินทรีย (inorganic mercury)
อาการปจจุบัน
หลังการสูดดม มีอาการระคายเคืองของเยือ่ บุโพรงจมูก ลําคอ และทางเดินหายใจ ทําใหเกิดอาการ
ตั้งแตคลายไขหวัด ไดแก ปวดศีรษะ มีไข หนาวสั่น ไอ เจ็บหนาอก ออนแรง คลื่นไสหรืออาเจียน ซึ่งเปน
กลุมอาการของไขไอโลหะ(metal fume fever syndrome) จนถึงอาการของหลอดลมอักเสบและปอด
อักเสบ หรือในพวกที่สูดดม mercuric chloride อาจมีอันตรายตอไตโดยมีปสสาวะออกมากในชวงแรก
ตอมาจะมีโปรตีนรั่วออกมาทางปสสาวะและมีไตวายได
ผูปวยบางรายอาจมีอาการทางระบบประสาทหลังการสัมผัสอยางนอย 4 ชั่วโมงหรือในชวงที่มี
การฟนตัวจากอาการดังกลาวขางตน ซึ่งอาการไดแก delirium ตัวสั่น และ หมดสติ ซึ่งเปนภายใน 24
ชั่วโมง
อาการ acrodynia ซึงพบในเด็กซึ่งมีอาการคลายกับการรับสัมผัส elementary mercury
ในรายที่รุนแรงจะมีการดําเนินโรคอยางรวดเร็วของระบบทางเดินหายใจและทางเดินปสสาวะทํา
ใหเกิดภาวะน้าํ ทวมปอด และ ไตวายเฉียบพลันทําใหถึงแกกรรมภายในเวลาสองสามวัน หลังจากพน
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ระยะปจจุบันแลวจะเขาสูระยะกลาง (intermediate phase) ซึ่งจะมีอาการของระบบทางเดินหายใจ ทางเดิน
อาหาร ทางเดินปสสาวะ และระบบประสาทมากนอยตางกัน หลังจากนีจ้ ะเขาสูระยะปลาย( late phase)
ซึ่งเปนการหายของอาการตางๆ แตอาการทางระบบประสาทอาจยังคงมีอยู บางรายจะมีอาการเชื่องชา
สับสน มีการเปลี่ยนแปลงในอารมณ บางครั้งจะพบการเคลื่อนไหวผิดปกติของกลามเนื้อเชน myoclonus ,
fasciculation.
อาการเรื้อรัง
ถารางกายไดรบั สารปรอทเขาไปมากกวา minimal risk level (MRL) คือ 0.3 มคก/ลบ.ม จะเริ่มมี
อาการโดยเปนอาการที่ไมจาํ เพาะไดแกอาการออนแรงทัว่ ๆไป ไมอยากอาหาร ทองเสีย นอนไมหลับ
อารมณแปรปรวน และอาการสั่นซึ่งเกิดตลอดเวลา ซึ่งเรียกวา micromercurialism โดยอาการสั่นของ
mercurialism จะเริ่มจากนิว้ และมือ ตอมาจะมีการสั่นที่เปลือกตา หนา หัว คอ จะเปนทั้งสองขาง แตอาจมี
ขางใดขางหนึง่ เปนมากกวา อาการสั่นจะเพิ่มมากขึ้นถาเคลื่อนไหวหรือมีความตื่นเตน ถายังสัมผัสกับสาร
ปรอทอีกจะมีการสั่นมากขึน้ มีเหงือกอักเสบ ตรวจพบเสนสีน้ําเงิน(blue line) ที่เหงือก เก็บตัว ความจํา
เสื่อม และ อารมณแปรปรวน
อาการทางระบบประสาทที่ตรวจพบไดแก การเรียนรูเสียไป โดยเฉพาะดาน ความสนใจ และ
สมาธิ มีความจําระยะสั้นเสีย การมองเห็นลดลง และมีความผิดปกติในดานการใหเหตุผล และดานภาษา
ในระยะสุดทายจะมีอาการเห็นภาพหลอน หรือ สมองเสื่อม
ปรอทอินทรีย( organic mercury)
เรียกวา Minamata disease เกิดจากการรับสัมผัสสารประกอบพวก alkyl mercury จะพบอาการ
ทางระบบประสาทแบบคอยเปนคอยไปไดแก อาการชาและ tingling ที่ปลายนิ้วและริมฝปาก ตอมาจะ
สูญเสียระบบประสาทที่ประสานการเคลือ่ นไหว จะมีอาการยืนเดินไมมั่นคง สั่น และทํางานละเอียดไมได
มีลานสายตาแคบลง สูญเสียประสาทการไดยิน มีความตึงตัว ของโทนของกลามเนื้อ และมีปฏิกิริยา
สะทอนกลับ (reflex) ไว นอกจากนีจ้ ะพบความเปลี่ยนแปลงของบุคลิกภาพและอารมณ สูญเสียความ
เฉลียวฉลาด มีชักหรือหัวเราะโดยไมมีเหตุผล
พบโรคผิวหนังตั้งแต ผิวหนังเปนผื่นแดงหนา การลอกของผิวหนัง และผื่น ไมคอยพบอาการทาง
ไต
อาชีพและลักษณะการทํางานที่สงเสริมในการวินิจฉัยโรค
1. เหมืองแรปรอท
2. อุตสาหกรรมผลิตสารปราบศัตรูพืช
3. เครื่องมือแพทย หรืออุปกรณวัดทางวิทยาศาสตร
4. อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณไฟฟา หลอดไฟ fluorescent
5. อุตสาหกรรมผลิตยา
แนวทางการวินิจฉัยโรคจากการทํางาน
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6. อุตสาหกรรมผลิตสารเคมี เชน acetic acid, soda ash
7. การทํางานที่มกี ารใชโลหะผสม เชน amalgum ในการอุดฟน ไดแกทันตแพทย ผูชว ยทันต
แพทย
8. อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับคลอรีน มีการใชปรอทเปนตัวเรง
9. อุตสาหกรรมทําขนสัตว ที่มกี ารใชปรอทเพื่อทําใหขนสัตวนุม
10. อุตสาหกรรมผลิตสีทาบาน
การตรวจทางหองปฏิบตั ิการเพื่อยืนยัน
การตรวจ คลืน่ ไฟฟาสมอง พบความผิดปกติที่บริเวณ Occipital lobe แตไมเปนลักษณะจําเพาะ
ของโรคนี้ การตรวจการนํากระแสไฟฟาของเสนประสาท และ การทํางานของกลามเนื้อจะพบความ
ผิดปกติแบบ slow conduction การตรวจทางจิตวิทยาจะพบความผิดปกติ ในกรณีของ Minamata disease
นั้นการตรวจ two-point discrimination จะเสียเดนกวา superficial sensation
การตรวจปสสาวะจะพบโปรตีนรั่วออกมาในปสสาวะในกรณีที่ไตไดรบั อันตราย หรือจะพบสาร
โปรตีนที่มีน้ําหนักโมเลกุลต่ําไดแก N-acetyl-beta-D-glucosaminidase, beta2-microglobulin และ retinolbinding protein
การตรวจสภาพแวดลอมในที่ทํางานเพื่อยืนยัน
อากาศ
น้ํา (มก/ล)*
(มก/ลบ.ม)*
Odor threshold**
OSHA
PEL (8 hr TWA)
Inorganic mercury
Organic mercury
PEL ceiling
Inorganic mercury
Organic mercury
NIOSH
REL (8-hr TWA)
Inorganic mercury
Organic mercury
STEL
แนวทางการวินิจฉัยโรคจากการทํางาน
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_

0.1
0.04

0.05
0.01
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Inorganic mercury
0.1
Organic mercury
0.03
IDLH
Inorganic mercury
10.0
Organic mercury
2.0
ACGIH
TLV (8-hr TWA)
Inorganic mercury
0.025
Alkyl compounds
0.01
Aryl compounds
0.1
STEL ceiling
Alkyl compounds
0.03
USEPA
MCL
Inorganic mercury
0.002
MCLG
Inorganic mercury
0.002
Unit Conversion; 1 ppm=8.43 mg/ m3; 1 ppm=1mg/L. OSHA, Occupational Safety and Health
Administration; PEL, permissible exposure limit : TWA, time-weighted average; NIOSH, National
Institute for Occupational Safety and Health; REL, recommended exposure limit; STEL, short term
exposure limit; IDLH, immediately dangerous to life and health; ACGIH TLV, American Conference of
Governmental Industrial Hygienists threshold limit value; USEPA-MCL, United States Environment
Protection Agency; MCL, maximum contamination level; MCLG, maximum contamination level goal.
Data from **Amoore and Houtala, 1983; ACGIH, 1995; OSHA, 1995; EPA, 1996; NIOSH, 1997.
การตรวจทางหองปฏิบตั ิการในคนเพื่อยืนยัน
ปรอทอนินทรียนั้น สามารถตรวจไดทั้งในเลือดและปสสาวะ สวนปรอทอินทรีย ตรวจไดใน
เลือดเทานั้น การตรวจในเลือดจะบงถึงการสัมผัสมาเมื่อไมนาน เนื่องจากคาครึ่งชีวิตในเลือดเทากับสาม
วันจึงใชตรวจการสัมผัสเรื้อรังไมได การตรวจในปสสาวะจะตองเก็บปสสาวะ 24 ชั่วโมง และเก็บอยาง
นอย 25 ซีซี คาปกติในเลือดตามคา WHO คือ นอยกวา 0.01 มก/ล และในปสสาวะ นอยกวา 10 มคก/ก
ครีอะตินีน
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คา BEI ACGIH ในปสสาวะ 35 มคก/ก ครีอะตินีน ; ในเลือด 15 มคก/ล (วันสุดทายของการ
ทํางาน/เวลาเลิกงาน) อยางไรก็ดีมีการศึกษาพบวา ถามีอาการทางระบบประสาทหรืออาการทางไต ระดับ
ปรอทในปสสาวะจะมากกวา 500 มคก/ก ครีอะตินีน อาการทางประสาทนอยๆ พบไดเมื่อมีระดับปรอท
ในปสสาวะ 50-150 มคก/ก ครีอะตินีน อาการทางไตนอยๆพบไดเมื่อระดับปรอทในปสสาวะมากกวา 50
มคก/ก ครีอะตินีน
เกณฑที่ใชเพื่อการวินิจฉัยโรค
1. มีอาการและอาการแสดง รวมทั้งการตรวจเพื่อยืนยันวาเกิดอาการของโรคพิษสารปรอทจริง
2. ตรวจพบระดับสารปรอทในเลือดหรือปสสาวะเกินคามาตรฐาน
3. มีประวัติการทํางานรวมทั้งประวัติการสัมผัสจริง
4. ระดับปรอทในสภาพแวดลอมการทํางานเกินคามาตรฐานหรือไมมีเครือ่ งปองกันตนเองขณะทํางาน
5. มีเพื่อนรวมงานเปนโรคพิษสารปรอทดวย (มีขอมูลทางระบาดวิทยาสนับสนุน)

แนวทางการวินิจฉัยโรคจากการทํางาน
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6. โรคจากโครเมี่ยมหรือสารประกอบของโครเมี่ยม
อาการและอาการแสดงที่ใชในการวินิจฉัยโรค
อาการปจจุบัน
1. อาการหายใจขัด คลายหอบหืด หลังจากหายใจเอาฟูมของสารโครเมี่ยม (chrome fume)
ทันที
2. ปวดทอง อาเจียน มีอาการของภาวะไตลมเหลว และหมดสติ
อาการเรื้อรัง
1. อาการผิวหนังอักเสบผื่นคัน
2. แผลเปอยโรคโครเมี่ยมที่ผิวหนัง (chrome hole , chrome ulcer , tanner’ s ulcer)
3. แผลเปอยที่เยือ่ จมูก และทีผ่ นังกั้นโพรงจมูก
4. ผนังกั้นโพรงจมูกทะลุ
5. รูสึกระคายเคืองในคอ คอแดง
6. ไอ น้ํามูกไหล
7. อาการไตอักเสบ ตับอักเสบ
8. มะเร็งปอด
อาชีพและลักษณะการทํางานที่สงเสริมในการวินิจฉัยโรค
1. งานผลิตโลหะผสมโครเมี่ยม
2. งานเชื่อมโลหะ
3. งานชุบโลหะ
4. งานที่ตองใชสีที่มีสารโครเมี่ยม เชน อุตสาหกรรมรถยนต
5. งานลางฟลม
6. งานฟอกหนัง
7. งานยอมผา
8. งานกอสรางที่ใชปูนซีเมนต
9. งานอื่นๆทีใชสารโครเมี่ยมในการทํางาน
การตรวจทางหองปฏิบตั ิการเพื่อยืนยัน
1. บิลิรูบินในซีรุม และ SGOT สูงผิดปรกติ
2. Beta-2 -microglobulin ในปสสาวะมีคาสูงขึ้น
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3. การตรวจพบโครเมี่ยมในปสสาวะ เพื่อแสดงวารางกายไดรับสารโครเมี่ยม คือ ในปสสาวะ
24 ชั่วโมง มีระดับสูงเกิน 10 ไมโครกรัม หรือ ในปสสาวะขณะอยูในกะงาน มีระดับ
เกิน 10 ไมโครกรัม/กรัมครีอะตินีน
การตรวจสภาพแวดลอมในที่ทํางานเพื่อยืนยัน
ระดับโครเมี่ยมในบรรยากาศการทํางาน ตองไมเกิน 1 มิลลิกรัม / ลูกบาศกเมตร ใน 8 ชั่วโมง
การทํางาน
เกณฑที่ใชเพื่อการวินิจฉัยโรค
1. อาการและอาการแสดงของโรคพิษสารโครเมี่ยม
2. ประวัติการทํางานในอาชีพทีเ่ สี่ยงตอการสัมผัส
3. การตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อยืนยัน
4. การตรวจสภาพแวดลอมในการทํางานที่สนับสนุนการวินิจฉัย

แนวทางการวินิจฉัยโรคจากการทํางาน
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7. โรคจากนิเกิ้ลหรือสารประกอบของนิเกิ้ล
อาการและอาการแสดงที่ใชในการวินิจฉัยโรค
อาการปจจุบัน
การหายใจนิเกิล้ คารบอนิล(Nickel Carbonyl) ในบรรยากาศการทํางานทีม่ ีปริมาณความ
เขมขน .30 ppm ขึ้นไป นาน30นาทีจะทําใหเสียชีวิตได ในระยะแรกจะมีอาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ
คลื่นไส อาเจียน ออนเพลีย แนนหนาอกนอนไมหลับและหงุดหงิดงาย ซึ่งหลังจากนัน้ จะเริ่มดีขึ้นแตใน
12 ถึง 36 ชั่วโมงตอมาจะมีอาการรุนแรงมากขึ้น โดยมีอาการของโรคปอดอักเสบไดแก อาการเจ็บแนน
หนาอก ไอ หายใจไมสะดวก ตัวเขียวจากขาดเลือดบางครั้งมีอาการรุนแรงโดยมีเลือดออกในปอด มี
อาการสมองอักเสบซึ่งอาจจะทําใหเสียชีวติ ได มีการจัดขั้นของความรุนแรงตามปริมาณคาของนิเกิล้ ที่
ตรวจพบในปสสาวะ ดังนี้
ขั้นความรุนแรง
นอย ( Mild)
ปานกลาง (Moderate)
มาก (Severe)

ระดับคาของนิเกิ้ลในปสสาวะ
<10 ug/L
10-50 ug/L
>50 ug/L

อาการเรื้อรัง
การรับสัมผัสนิเกิ้ลเปนเวลานาน กอใหเกิดอาการตามสวนตาง ๆ ของรางกายดังนี้ :ผิวหนัง
ทําใหเกิดโรคผิวหนังอักเสบจากการสัมผัส ได 2 ชนิด คือ
1) Eczematous contact dermatitis หรือ “Nickel itch” โดยการสัมผัสนานจะเกิดเปนผื่นหนา
(lichenification) อาการคันของ Nickel itch ในคนงานในโรงงาน electroplating จะมีอาการรุนแรงมากขึ้น
ในชวงฤดูรอน เนื่องจากอากาศรอนชื้นและมีเหงื่อออกมาก
2) Atopic dermatitis
ระบบทางเดินหายใจ
การหายใจเอาไอของนิเกิ้ลเขาไปจะกอใหเกิดการระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจสวนบน เกิด
เยื่อบุจมูกอักเสบชนิด chronic hypertrophic rhinitis ไซนัสอักเสบ nasal polyposis เยือ่ กั้นจมูกทะลุ การ
ดมกลิ่นเสียไป เกิดปอดอักเสบชนิด eosinophic ปอดเปนพังผืด และเปนโรคpneumoconiosis
นิเกิ้ล เปนสารกอใหเกิดโรคหอบหืด(asthma)
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ตา
ทําใหเกิดเยื่อบุตาอักเสบ (Conjunctivitis)
มะเร็ง
จากการศึกษาในมนุษยพบวาสารออกไซดและสารละลายของนิเกิ้ล เปนสารกอใหเกิดมะเร็งปอด
และมะเร็งของโพรงจมูก (nasal sinus cancer) และพบวามะเร็งของระบบทางเดินหายใจ มีความสัมพันธ
กับระดับความเขมขนของสารละลายของนิเกิ้ลที่เกิน 1 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร นอกจากนั้นพบวา
สารประกอบของนิเกิ้ล อาจทําใหเกิดมะเร็งของลาริงซ กระเพาะอาหาร และ ไต
อาชีพและลักษณะการทํางานที่สงเสริมในการวินิจฉัยโรค
1. เหมืองแรผลิตนิเกิ้ล
2. โรงงานกลุงแรนิเกิ้ล
3. โรงงานสกัดแรนิเกิ้ล
4. โรงงานบรรจุผงแรนิเกิ้ล
5. โรงงานสกัดทํานิเกิ้ลคารบอนิล
6. โรงงานผลิตเหล็กกลา
7. โรงงานผลิตอัลลอย
8. โรงงานผลิตแบตเตอรี่ที่ทาํ จากนิเกิ้ล
9. โรงงานชุบโลหะ
10. โรงงานทํา Electroplating
11. โรงงานที่ใชการพนไฟและตัดดวยพลาสมา
12. โรงงานผลิตสี
13. โรงงานอุตสาหกรรมโลหะหนัก
14. โรงงานผลิตฉนวนไฟฟา
15. โรงงานเชื่อมโลหะ
16. โรงงานผลิตนิเกิ้ล Catalyst
การตรวจทางหองปฏิบตั ิการเพื่อยืนยัน
- การตรวจสมรรถภาพปอด และภาพรังสีทรวงอก
กรณีที่มีปอดอักเสบจะตรวจพบความจุของปอดและcarbon monoxide diffusing capacity ลดลง
ในภาพรังสีทรวงอกจะพบลักษณะที่เขากับรอยโรคของปอดอักเสบ Pneumoconiosis หรือปอดเปนพังผืด
- การตรวจการทํางานของตับ
ตรวจพบ SGOT, SGPT มีคาสูงขึ้น
แนวทางการวินิจฉัยโรคจากการทํางาน
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การตรวจยืนยันโรค ( Diagnostic test)
การตรวจหาระดับของนิเกิ้ลในปสสาวะ
ตรวจหาระดับของนิเกิ้ลในปสสาวะในผูปว ยที่ไดรับนิเกิ้ลคารบอนนิล จากการหายใจ ถาพบคา
สูงกวา 100 มคก/ล บงวามีการสัมผัสขั้นรุนแรง
ตาราง แสดงถึงอาชีพหรือลักษณะงานที่เสี่ยง ปริมาณเฉลี่ยของนิเกิ้ลในบรรยากาศการทํางานและปริมาณ เฉลี่ยของนิเกิ้ล
ในปสสาวะของคนงานที่ทํางานในอุตสาหกรรมชนิดตาง ๆ ที่เสี่ยงตอการเกิดโรคพิษนิเกิ้ล

ชนิดอุตสาหกรรม

ปริมาณเฉลี่ยของ

ปริมาณเฉลี่ยของ

รายงานจาก
ประเทศ

นิเกิล้ ในบรรยากาศ นิเกิ้ลในปสสาวะ (มคก/ล)
การทํางาน (มคก/ลบ.ม)
เหมือนแรผลิตนิเกิ้ล
โรงถลุงแรนิเกิ้ล

Electrolytic refinery

6 - 40
37 - 1,160
230 - 860
10 - 5,000
20 - 2,200
86 - 1,265
0.1 - 500

Nickel carbonl refinery 10 - 5,000
โรงงานผลิตเหล็กกลา 1 - 60,000
2 - 141
<4 - 900
โรงงานผลิต
1 - 4,400
High nickel alloy
300
โรงงานผลิต
Nickel batterry
12.3 - 33.0
โรงงานผลิต
Nickel Catalyst

10 - 600

แนวทางการวินิจฉัยโรคจากการทํางาน

44.6 - 129
24 - 39
8.6 - 813 มคก/ก ครีอะตินีน.
125 - 450
49.9 - 117.5

สหรัฐฯ,คานาดา
คานาดา
นอรเวย
อังกฤษ
สหรัฐฯ
เช็คโกสโควา
-เกีย
ฟนแลนด

0.5 - 52
3.4 - 25
23.7 - 26. มคก/ก ครีอะตินีน.
1.9 - 10.9

อังกฤษ
คานาดา
ฝรั่งเศส
สหรัฐฯ
คานาดา
อังกฤษ
สหรัฐฯ
สหรัฐฯ
เยอรมันนี

0.1 - 5.8 มคก/ก ครีอะตินีน.

สหรัฐฯ
21

โรงงาน Electroplating
30 - 160
0.1 - 42
3 - 3800

โรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตแกว Hollow glass
โรงงานที่ใชการพนไฟ 0.04 - 6.5
และตัดดวยพลาสมา < 1 - 240
โรงกลึงโลหะ
0.05 - 129
โรงงานผลิตสี
โรงงานเชื่อมโลหะ
70 - 1,070
ผลิต High nickel alloy < 2 - 5

11 - 26
3.6 - 65
25 - 120
0.7 - 50
3.6 - 42.1

อินเดีย
สหรัฐฯ
ฟนแลนด
อิตาลี
อังกฤษ

1.4 - 26
1.7 - 4.3
0.5 - 9.5
6 - 39
8.1 - 38
1.1 - 4.4

สหรัฐฯ
นิวซีแลนด
สหรัฐฯ
สหรัฐฯ
สวีเดน
นิวซีแลนด

การตรวจสภาพแวดลอมในที่ทํางาน
โลหะนิเกิ้ล ( Nickel Metal)
ในบรรยากาศการทํางานไมควรเกิน 1 มก/ลบม - TWA (มาตราฐานของประเทศไทย)
ACGIH กําหนดคา TLV 1 มก/ลบม -TWA
สารละลายนิเกิ้ล
ในบรรยากาศการทํางานไมควรเกิน 1 มก/ ลบม - TWA (มาตราฐานของประเทศไทย)
ACGIH กําหนดคา TLV 0.1 มก/ลบม นิเกิ้ลคารบอนนิล
ในบรรยากาศการทํางานไมควรเกิน 0.007 มก/ ลบม -TWA หรือ 0.001 p.p.m.
(มาตราฐานของประเทศไทย)
เกณฑที่ใชเพื่อการวินิจฉัยโรค
1. มีอาการและอาการแสดงเขาไดกับโรคที่เกิดจากนิเกิ้ล
2. มีประวัติการทํางานในอาชีพตามที่กําหนดไว
3. มีการตรวจทางหองปฏิบัติการและสภาพแวดลอมยืนยัน
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8. โรคจากสังกะสีหรือสารประกอบของสังกะสี
อาการและอาการแสดงที่ใชในการวินิจฉัย
1. ไขไอโลหะ (Metal fume fever) การรับสัมผัสไอของzinc oxideทางการหายใจ ทําใหเกิดกลุม
อาการนี้ไดโดยอาการเริ่มประมาณ 4-10 ชั่วโมงหลังการรับสัมผัส อาการประกอบดวยอาการ
คลายไขหวัดใหญไดแก ไข หนาว ออนเพลีย เบื่ออาหาร กระหายน้ํา ปวดกลามเนื้อ, มีความรูสึก
ถึงรสของโลหะในปาก(metallic taste) และมีน้ําลายออกมาก นอกจากนีย้ ังมีอาการในระบบ
ทางเดินหายใจไดแก ไอ หายใจลําบาก เจ็บหนาอก อาการจะดีขึ้นเองภายใน 36-48 ชั่วโมงหลัง
เริ่มมีอาการ อาการนี้อาจไมไดเกิดขึ้นทุกวันที่มีการรับสัมผัสโดยผูปวยอาจเกิดภาวะการปรับตัว
ใหทนทาน(tolerance)ชั่วคราวขึ้นได เชนผูป วยเริ่มมีอาการจากการรับสัมผัสในวันทํางานวันแรก
ของสัปดาหแลวอาการที่เกิดขึ้นในวันทํางานวันถัดไปในสัปดาหกลับลดลงแมวายังมีการรับ
สัมผัสเชนเดิมอยู แตภาวะการปรับตัวใหทนทานนี้อาจหายไปในชวงวันหยุดสุดสัปดาหที่ไมมี
การทํางานและการรับสัมผัส แลวอาการของไขไอโลหะเริ่มเกิดขึ้นใหมในวันที่เริ่มทํางานใน
สัปดาหตอไปเชนเดียวกับสัปดาหกอนหนานั้น ไขไอโลหะอาจเกิดจากไอหรือฟูมของโลหะอื่น
ไดดว ย แตสังกะสียังเปนอันที่พบบอยที่สุด
2. อาการระคายเคืองในระบบหายใจ: การรับสัมผัส zinc chloride ทางการหายใจทําใหเกิดการ
ระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจไดทั้งทีร่ ะบบทางเดินหายใจสวนบนและสวนลาง อาการที่
พบได ไดแก อาการระคายเคืองตา จมูก และ คอ ไอ มีเสมหะมาก หายใจลําบาก เจ็บแนนหนาอก
และ ลิ้นป คลื่นไส อาการแสดงที่ตรวจพบจากการฟงเสียงปอดไดแก stridor, cyanosis, crackles,
rhonchi และ wheeze ผูปวยอาจมีอาการรุนแรงจนเกิดภาวะปอกอักเสบชนิด bronchopneumonia
หรือ adult respiratory distress syndrome (ARDS) ได หลังจากที่ผูปวยผานการเจ็บปวยระยะ
เฉียบพลันแลวผูปวยบางรายอาจมีภาวะ reactive airway dysfunction syndrome (RADS) และ
bronchiectasis ได
a. Reactive airway dysfunction syndrome (RADS) คือกลุมอาการคลายภาวะหอบหืดที่พบ
หลังจากผูปวยไดรับสารระคายเคืองเชนzinc chloride อยางเฉียบพลันโดยที่ไมเคยมี
อาการดังกลาวมากอน อาการมักเริ่มเกิดภายในเวลา 24 ชั่วโมงหลังการรับสัมผัส
เฉียบพลันและมีอาการนานอยางนอย 3 เดือน โดยจะมีอาการไอ เหนื่อย หอบ หายใจ
ลําบาก หายใจมีเสียงwheeze อาการอาจถูกกระตุนใหเกิดขึ้นหรือแยลงเมื่อมีการรับ
สัมผัสสารระคายเคืองทางการหายใจ และอาการดีขึ้นไดดวยการบริหารยาขยายหลอดลม
(bronchodilators)
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b. Bronchiectasis อาการไดแกเหนื่อยงาย ไอ มีเสมหะเรื้อรัง มีการติดเชื้อแทรกซอนใน
ปอดซ้ําบอย อาการแสดงอาจพบ นิว้ ปุม ตรวจเสียงหายใจพบ crackles หรือ rhonchi
3. อาการระคายเคืองที่ผิวหนัง: การสัมผัสสารประกอบzinc chlorideที่ผิวหนังหรือเยื่อบุอาจทําให
เกิดอาการระคายและอักเสบที่ผิวหนัง (dermatitis) อยางรุนแรงไดและอาจเกิดแผลที่ผิวหนัง
(ulcer)
4. อาการระคายเคืองที่ตา: การสัมผัส zinc chloride หรือ zinc sulfate ที่ตาอาจทําใหเกิดเยื่อบุตา
อักเสบ (conjunctivitis) กระจกตาอักเสบ (keratitis) และ แผลที่กระจกตา (corneal ulcer) ไดและ
ในระยะเรื้อรังยังอาจเกิด ตอกระจก ตอหิน และ รูมานตาอักเสบได
5. การรับประทานสารประกอบ zinc chloride และ zinc sulfate ทําใหเกิดอาการลําไสอักเสบ
เฉียบพลัน (acute gastroenteritis) โดยมีอาการคลื่นไส อาเจียน อาเจียนเปนเลือด ปวดทอง
ทองรวง ออนเพลีย นอกจากนี้การรับประทานสารประกอบ zinc chloride ยังอาจทําใหเกิดแผล
ไหมรุนแรง (full-thickness burn) ของเยื่อบุชองปาก คอหอย หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร กลอง
เสียง และ หลอดลมใหญได ซึ่งการสัมผัสชนิดนี้ไมคอยพบในการทํางาน
อาชีพและลักษณะการทํางานที่สงเสริมในการวินิจฉัยโรค
1. Zinc oxide
a. ชางเชื่อมโลหะ
b. การหลอมและหลอทองเหลือง
c. การชุบโลหะ
d. การผลิตอัลลอย
e. การผลิตยาง
f. การผลิตหมึกสีขาว
g. การผลิตกระดาษสําหรับถายเอกสาร
h. การผลิตซีเมนตอุดฟน
2. Zinc chloride
a. ทหาร ตํารวจ ตํารวจดับเพลิง ผูที่รับสัมผัสควันจากระเบิดควัน
b. ชางบัดกรี
c. การผลิตยาฆาเชื้อโรค (disinfectant)
d. การผลิตยาง
3. Zinc sulfate
a. การผลิตจอภาพโทรทัศน
b. การผลิตปุม (โทรศัพท) เรืองแสง
แนวทางการวินิจฉัยโรคจากการทํางาน
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การตรวจทางหองปฏิบตั ิการเพื่อยืนยัน
1. ไขไอโลหะสามารถตรวจพบ
a. ปริมาณเม็ดเลือดขาวสูงจากการตรวจความสมบูรณของเม็ดเลือด
b. ภาพรังสีทรวงอกอาจปกติหรือพบ interstitial หรือ patchy infiltrates
2. Reactive airway dysfunction syndrome (RADS): การทดสอบความไวของหลอดลม(Test of
bronchial hyperresponsiveness and reversible airway obstruction) ซึ่งในภาวะนี้อาจแบงผูปวย
ออกเปนสองกลุมจากการตรวจ spirometry กอนและหลังการใหยาขยายหลอดลม และมีแนวทาง
ในการวินิจฉัยดังนี้
i. ผูปวยที่มีการตอบสนองตอยาขยายหลอดลม (FEV1 เพิ่มขึ้นมากกวา 12%) บงชี้
ถึงผูปวยมีภาวะ RADS
ii. ผูปวยที่ไมตอบสนองตอยาขยายหลอดลม (FEV1 เพิ่มขึ้นนอยกวา 12%) ควร
ไดรับการดําเนินการตอโดยมีแนวทางตาม Baseline FEV1 ดังนี้
1. ผูที่มี Baseline FEV1 มากกวา 70% ของคาที่ทํานายไว (predicted value)
ควรไดรับการตรวจตอดวย methacholine challenge test ผลการตรวจที่
เปนบวก (FEV1 ลดลงมากวาหรือเทากับ 20%) บงชี้ถึง RADS
2. ผูที่มี Baseline FEV1 นอยกวา 70% ของคาที่ทํานายไวควรไดรับการ
รักษาดวย corticosteroid และติดตามผลการรักษา หากผูป วยมีการ
ตอบสนองตอการรักษา (FEV1 เพิ่มขึ้นมากกวา 20%) ก็จะเปนสิ่งบงชี้
ถึงRADS สวนการที่ผูปวยไมตอบสนองตอการรักษา (FEV1 เพิ่มขึ้น
นอยกวา 20%) บงชี้ถึง ภาวะหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)
3. Bronchiectasis การตรวจพบในภาพรังสีปอด ไดแก dilated or nontapering bronchi และ lobar
volume loss การตรวจพบโดย HRCT ไดแก uniform bronchial dilatation และ beading or
irregular outpouchings from the dilated bronchus
การตรวจสภาพแวดลอมในที่ทํางานเพื่อยืนยัน
Zinc compound
TLV-TWA (mg/m3)
Zinc chloride fume
1
Zinc oxide fume
5
Zinc oxide respirable dust
10
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การตรวจทางหองปฏิบตั ิการเพื่อยืนยัน
เนื่องจากผลตอสุขภาพของสารประกอบของสังกะสีดังกลาวขางตนเปนผลเฉพาะที่การตรวจ
อาการและอาการแสดงทางหองปฏิบัติการในคนเพื่อแสดงวาไดรับสังกะสีเขาไปจริง จึงไมมีประโยชนใน
การเจาะเลือดหาระดับสังกะสีในการวินิจฉัยภาวะเหลานี้ ซึ่งสังกะสีเองนั้นเปน trace element ที่รางกาย
ตองมีดวย อยางไรก็ตามระดับของสังกะสีในพลาสมาที่สูงกวาคาปรกติ (0.0587-0.1215 มก/ 100 มล) อาจ
ชวยในการวินจิ ฉัยภาวะการเกิดพิษจากการรับประทานสารประกอบของสังกะสี
เกณฑที่ใชเพื่อการวินิจฉัยโรค
1. อาการ อาการแสดง และ ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ ที่เขาไดกับพยาธิสภาพจากการรับ
สัมผัสสารประกอบของสังกะสี
2. ประวัติการรับสัมผัสสารประกอบของสังกะสี
3. คนงานอื่นที่อยูในสภาพแวดลอมการทํางานที่มีความเสีย่ งจะรับสัมผัสเชนเดียวกัน มีพยาธิสภาพ
ที่เขาไดกับผลจากการรับสัมผัสสารประกอบของสังกะสี (มีขอมูลทางระบาดวิทยา)
4. ผลการตรวจสถานทีทํางานแสดงวามีการใชสังกะสีและมีสังกะสีในสภาพแวดลอมในงาน
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9. โรคจากแคดเมี่ยมหรือสารประกอบของแคดเมี่ยม
อาการและอาการแสดงที่ใชในการวินิจฉัย
อาการปจจุบัน
เกิดจากการหายใจเอาแคดเมีย่ มในบรรยากาศในสถานประกอบการที่มีระดับแคดเมี่ยมเกิน 1 มก.
ตอ ลบ.ม. ใน 8 ชั่วโมงของการทํางาน จะกอใหเกิดโรคปอดอักเสบสารเคมี และในกรณีที่รุนแรง เกิด
ภาวะปอดบวมน้ํา โดยทัว่ ๆ ไปจะเกิดอาการภายใน 1 - 8 ชั่วโมงหลังจากไดรับไอควันแคดเมี่ยม อาการ
และอาการแสดงทั่ว ๆ ไป คลายกับอาการของโรคไขหวัดใหญ และอาการของไขไอโลหะ (Metal fume
fever) อันไดแกอาการหงุดหงิด คอและจมูกแหง ไอ ปวดศีรษะ มึน เวียนศีรษะ ออนเพลีย มีไขหนาวสั่น
เจ็บแนนเจ็บหนาอก หายใจไมสะดวก อาจมีอาการคลื่นไสอาเจียนรวมดวย อาการของปอดอักเสบ
สารเคมี และภาวะปอดบวมน้ําอาจจะเกิดหลังการสัมผัสจํานวนมากแลวนานถึง 24 ชม. ได
การหายใจเอาไอควันแคดเมีย่ มออกไซดทมี่ ีระดับสูงเกินกวา 5 มก. ตอลูกบาศกเมตร ใน
บรรยากาศการทํางาน ในระยะเวลาทํางาน 8 ชั่วโมง อาจจะทําใหเสียชีวิตไดภายใน 4 ถึง 7 วัน
ทางการกิน การไดรับแคดเมี่ยมจากการกินอาหารที่เปนกรดหรือเครื่องดื่ม ซึ่งมีแคดเมี่ยมเกินกวา
15 มก.ตอลิตร กอใหเกิดอาการแบบอาหารเปนพิษ (Food poisoning) ไดแก คลื่นไส อาเจียน ปวดทอง
ทองเสีย และอาจจะเสียชีวติ จากอาการช็อกจากการเสียน้ําและเกลือแรในรางกายหรือไตวาย การไดรับแค
ดเมี่ยมโดยการกินเขาไปเกินกวา 300 มก. อาจจะทําใหเสียชีวิตได
อาการเรื้อรัง
ฝุนแคดเมีย่ มออกไซด ทําใหเกิดพังผืดในเนื้อปอดและเกิดโรคถุงลมปอดโปงพอง. อาการพิษ
เรื้อรังมีรายงานจากการประกอบอาชีพที่เกีย่ วของกับไอควันของแคดเมีย่ มสเตียรเรต การเปลี่ยนแปลงอัน
เกิดจากการไดรับพิษแคดเมีย่ มเรื้อรังอาจเปนชนิดเฉพาะที่ได เชนใน ทางเดินอากาศหายใจและการทําลาย
ไต พบมีโปรตีนในปสสาวะ ซีด เปนตน
ระบบทางเดินหายใจ
โรคถุงลมปอดโปงพองจะเกิดในคนงานที่หายใจเอาไอควันแคดเมี่ยมเขาไปในปอดเปน
ระยะเวลานานจากบรรยากาศในการทํางานที่มีแคดเมีย่ มสูงกวา 0.1 มก ตอ ลบ.ม. เคยมีรายงานวาคนงาน
ที่ไดรับแคดเมีย่ มในระดับทีส่ ูงกวา 0.02 มก.ตอ ลบ.ม. เปนระยะเวลานาน 20 ป เปนสาเหตุใหเกิดโรคถุง
ลมปอดโปงพอง และไดทําใหคนงานมีอายุสั้นลง
ระบบทางเดินปสสาวะ
การที่ไดรับแคดเมี่ยมในระดับต่ํา ๆ เปนระยะเวลานาน ๆ อวัยวะแรกทีไ่ ดรับผลกระทบคือไต การ
ไดรับแคดเมีย่ มในระดับความเขม 100-300 มก.ตอ ลบม จะนําไปสูการเกิด tubular cell dysfunction และ
การดูดซึมกลับของโปรตีนจากปสสาวะลดนอยลง ซึ่งเปนสาเหตุใหเกิด tubular proteinuria และเพิ่มการ
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ขับโปรตีนชนิดน้ําหนักโมเลกุลต่ํา เชน beta-2-microglobulin ในปสสาวะมากขึ้น. การเพิ่มการขับ
แคลเซียมและฟอสฟอรัสออกทางปสสาวะจะมีผลกระทบตอเมตะโบลิสมของกระดูก ทําใหเกิดนิว่ ที่ไต
การปองกันผลกระทบตอการทํางานของไต เนื่องจากมีหลักฐานวาตรวจพบ beta-2- microglobulin
ในปสสาวะหลังจากไดสัมผัสกับไอควันของแคดเมี่ยมเปนระยะเวลานาน 25 ป (ทํางาน 8 ชั่วโมงตอวัน
224 วันตอป) จึงมีขอแนะนําวา ระดับของแคดเมี่ยมในบรรยากาศในการทํางาน ควรมีระดับต่ํากวา 0.01
มก. ตอ ลบ.ม.
ระบบกระดูก
ผูที่ไดรับแคดเมี่ยมเปนระยะเวลานาน จะพบลักษณะผิดปกติของกระดูก ไดแก ภาวะกระดูกออน
กระดูกพรุน ทําให กระดูกหักงาย ผูปว ยจะมีอาการปวดกระดูกขา เดินลําบาก และเกิด pseudofracture
ทั้งหมดนี้เปนผลโดยตรงของแคดเมี่ยมตอเมตะบอลิสมของกระดูก
ระบบโลหิต
อาการซีดจากภาวะเลือดจางชนิดhypochromic พบบอยในผูที่ไดรับแคดเมี่ยมในระดับสูง ทําใหมี
การทําลายของเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้นและจากการขาดธาตุเหล็ก
มะเร็ง
ในป พ.ศ.2518 มีรายงานจากประเทศอังกฤษวาคนงานโรงงานแบตเตอรี่ตายจากมะเร็งตอม
ลูกหมากเพิ่มมากขึ้น จากการรายงานทางวิทยาการระบาดหลายแหง พบวาการไดรับแคดเมีย่ มจากการ
ทํางานมีความสัมพันธเกี่ยวของกับการเพิ่มอุบัติการณของมะเร็งตอมลูกหมาก มีการศึกษาทดลองหลาย
รายงานถึงแนวโนมวาแคดเมี่ยมเปนสารกอมะเร็ง โดยไดทดลองฉีด CdS2 และ CdSO4 เขาใตผิวหนังและ
กลามเนื้อสัตวทดลองพบวาทําใหเกิดSarcoma ในบริเวณนั้น และกอนเนื้องอกสามารถแพรไปยังตอม
น้ําเหลืองและปอดได
อาชีพและลักษณะการทํางานที่สงเสริมในการวินิจฉัยโรค
1. โรงถลุงแร สังกะสี
2. โรงงานสังกะสี
3. โรงงานแบตเตอรี่นิเกิ้ล-แคดเมี่ยม
4. โรงงานสี
5. โรงงานอัลลอย
6. การชุบโลหะดวยไฟฟา (Electroplating)
7. โรงงานเซมิคอนดักเตอร (Semiconductor)
8. โรงงานพลาสติก
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การตรวจทางหองปฏิบตั ิการเพื่อยืนยัน
การตรวจทางหองปฏิบัติการ
- การตรวจคัดกรอง (Screening test) โดย
- การตรวจสมรรถภาพปอด
กรณีทีมีโรคปอดอักเสบจากสารเคมี ภาวะปอดบวมน้ํา โรคถุงลมปอดโปงพอง จะมีคา
VC และ FEV1 ลดลง
- การตรวจภาพรังสีทรวงอก
อาจพบรอยโรค ลักษณะปอดอักเสบ ปอดบวมน้ํา และถุงลมปอดโปงพอง
การตรวจวินจิ ฉัยโรค (Diagnostic test) โดย
- การตรวจหาระดับแคดเมี่ยมในปสสาวะ
การวัดหาระดับแคดเมี่ยมในปสสาวะเปนตัวบงถึงปริมาณของแคดเมีย่ มที่มีอยู
ใน
รางกาย ระดับของแคดเมี่ยมในปสสาวะทีส่ ูงกวา 10 มคก./ก. ครีอะตีนีน บงถึงการเพิ่ม
ความเสี่ยงตอการทําใหไตผิดปกติ จึงควรมีมาตรการควบคุมไมใหคนงานมีระดับแค
ดเมี่ยมในปสสาวะเกินกวา 5 มคก./ก. ครีอะตีนีน
- การตรวจหาระดับแคดเมี่ยมในเลือด
ระดับแคดเมี่ยมในเลือด เปนตัวบงถึงการไดรับแคดเมีย่ มมาไมนาน ระดับแคดเมีย่ มในเลือดตั้งแต
10 นก./มล. ของเลือดเปนระดับที่อันตรายตอรางกาย โดยเฉพาะถาไดรับหรือสัมผัสกับแคดเมี่ยมเปน
ระยะเวลานาน จึงควรมีมาตรการควบคุมปองกันไมใหคนงานที่สัมผัสกับแคดเมีย่ มเปนระยะเวลานานมี
ระดับของแคดเมี่ยมในเลือดสูงกวา 5 นก./มล. ของเลือด
- การตรวจหาระดับ beta-2 - microglobulin ในปสสาวะ
คาผิดปกติของ beta-2- microglobulin ในปสสาวะเปนตัวบงชี้ถึงการทํางานผิดปกติของไต
ถาตรวจพบระดับของ beta-2 - microglobulin ในปสสาวะของคนงานที่ไดรับแคดเมีย่ มเปนเวลานานเกิน
1,500 มคก/ก. ครีอะตีนีน บงวาไตมีการทํางานผิดปกติ จากพิษของแคดเมี่ยม
การตรวจสภาพแวดลอมในที่ทํางานเพื่อยืนยันวาสามารถทําใหเกิดโรคนั้นจริง
คามาตรฐานแคดเมี่ยมในสิ่งแวดลอมในทีท่ ํางาน
OSHA: 2.5 มคก/ลบม 8-ชั่วโมง TWA
ACGIH TLV: 2.0 มคก/ลบม 8-ชั่วโมง TWA
NIOSH REL: Reduce exposure to lowest feasible concentration
BEI ACGIH: 5.0 มคก/ก ครีอะตินีน
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เกณฑที่ใชเพื่อการวินิจฉัยโรค
1. ประวัติการทํางาน มีประวัติการทํางานในอาชีพที่เสี่ยงตอการสัมผัส
2. อาการและอาการแสดง เขาไดกับโรคพิษแคดเมีย่ ม โดยเฉพาะอาการทางระบบทางเดินปสสาวะ
3. การตรวจทางหองปฏิบัติการ ไดแก
3.1 ตรวจพบระดับ beta-2 - microglobulin ในปสสาวะมีระดับสูงกวา 1,500
มคก/ก. ครีอะตีนีน และตรวจพบระดับแคดเมี่ยมในปสสาวะมี ระดับสูงกวา
10 มคก/ก. ครีอะตีนีน
3.2 ตรวจพบระดับแคดเมี่ยมในเลือดมีระดับสูงกวา 10 นก./มล. ของเลือด
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10. โรคจากฟอสฟอรัสหรือสารประกอบของฟอสฟอรัส
อาการและอาการแสดงที่ใชในการวินิจฉัย
อาการปจจุบัน
เกิดจากการสัมผัสฟอสฟอรัสขาว (เหลือง) โดยการรับประทานจะมีอาการคลื่นไส อาเจียน ปวด
ทองภายใน 1-2 ชั่วโมงหลังจากการกิน การอาเจียนที่มีสารเรืองแสงฟอสฟอรัสและอุจจาระที่มีควันอาจ
เปนตัวชวยบอกถึงสาเหตุวาเกิดจากพิษฟอสฟอรัส อาการพิษฟอสฟอรัสตอรางกายทําใหเกิดอาการยูรีเมีย
โดยลมหายใจมีกลิ่นเหม็นของกระเทียม ดีซาน และคลําพบตับโต ซึ่งจะเกิดอาการเหลานี้หลายวัน
หลังจากการรับสัมผัส อาจพบอาการกลามเนื้อเกร็งจากการขาดแคลเซียม (hypocalcemic tetany) และ
กลามเนื้อฝามือฝาเทาเกร็ง(carpal and pedal muscle spasms) ในรายรุนแรงอาจมีอาการหัวใจเตนผิดปกติ
หมดสติ และเสียชีวิตได
ฟอสฟอรัสจะเกิดปฏิกิริยาสันดาป เมื่อสัมผัสกับผิวหนังแหง สามารถกอใหเกิดผิวหนังไหม โดย
เปนแผลไหมระดับสองถึงสาม มีตุมน้ําพองใส และแผลหายคอนขางยาก ถาถูกดูดซึมผานผิวหนังปริมาณ
มากจะกอใหเกิดพิษทัว่ รางกายได
กรดฟอสฟอริค และฟอสฟอรัสซัลไฟดมีฤทธิ์ระคายเคืองตอตา เยื่อบุทางเดินหายใจ ฟอสฟอรัส
ไตรคลอไรด ฟอสฟอรัสเพนตะคลอไรด และฟอสฟอรัสออกซีคลอไรด มีฤทธิ์ระคายเคืองสูงตอตาและ
ทางเดินหายใจโดยเกิดเปนกรดฟอสฟอริคและกรดไฮโดรคลอริคเมื่อสัมผัสกับน้ํา การสูดหายใจ
สารประกอบฟอสฟอรัสเหลานี้สามารถทําใหเกิดหลอดลมหดเกร็ง ไอ เจ็บแนนหนาอก และหายใจเสียง
หวีด พบไอเปนเลือดจากเนือ้ เยื่อที่ถูกทําลายได ในรายทีเ่ ปนรุนแรงอาจมีอาการของปอดอักเสบจาก
สารเคมี มีปอดบวมน้ํา ตามมาดวยหัวใจเตนผิดจังหวะและอาการพิษฟอสฟอรัสทั่วรางกาย
การหายใจเอากาซฟอสฟนจะกอใหเกิดอาการปวดศีรษะ ออนเพลีย คลื่นไส อาเจียน กระหายน้ํา
มาก ไอ แนนหนาอก และหายใจลําบาก นอกจากนีย้ ังมีอาการทางระบบประสาท เชน การเดินตัวสั่น
(ataxia) ชา มือสั่น และเห็นภาพซอน และอาจเสียชีวิตใน 1-2 วันจากการหายใจลมเหลว ระบบหัวใจและ
หลอดเลือดหยุดทํางาน หรืออาการชัก
อาการเรื้อรัง
อาการพิษเรื้อรัง พิษเรื้อรังจากการสัมผัสฟอสฟอรัสขาว (เหลือง) ที่สําคัญ คือ การเกิดการ
สลายตัวของกระดูกขากรรไกร (jaw necrosis or phossy jaw) โดยปรากฎอาการในรูปของปญหาทางทัน
ตกรรม เชน ปวดฟน น้ําลายไหลมากกวาปกติ มีจุดแดงทีเ่ ยื่อบุชองปาก ฟนหลุดงาย ตามมาดวยการ
อักเสบเปนหนอง กลิ่นปากที่เหม็นจากการติดเชื้อแบคทีเรีย กระดูกขากรรไกรผุสลาย สารประกอบ
ฟอสฟอรัสรูปแบบอื่นๆ ไมสามารถกอใหเกิดอาการเหลานี้ คนงานที่รบั สัมผัสกับสารประกอบ
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ฟอสฟอรัสที่มีฤทธิ์ระคายเคือง เชน ฟอสฟอรัสไตรคลอไรด และฟอสฟอรัสเพนตะคลอไรด อาจ
กอใหเกิดอาการของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หรือ โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง
อาชีพและลักษณะการทํางานที่สงเสริมในการวินิจฉัยโรค
1. ฟอสฟอรัสขาว (เหลือง)
- อุตสาหกรรมผลิตเกลือกรดฟอสฟอริคบริสุทธิ์
- อุตสาหกรรมการผลิตปุย สารเคมีบําบัดน้าํ เสีย ผลิตภัณฑอาหาร เครื่องดื่ม
วัสดุทันตกรรม
- อุตสาหกรรมผลิตสารกําจัดศัตรูพืช
- อุตสาหกรรมพลาสติกและใยกันไฟ
- อุตสาหกรรมผลิตน้ํามันและน้ํามันเครื่องรถยนต
- อุตสาหกรรมโลหะผสมฟอสฟอรัส (phosphorus alloys)
- อุตสาหกรรมการผลิตวัตถุระเบิด ชนวนระเบิด (explosives and munitions)
- อุตสาหกรรมการผลิตอคริโลไนไตรล (acrylonitrile) และสารประกอบโบรมีน
อินทรีย (organic bromine compounds)
- อุตสาหกรรมการผลิตไมและไมขีดไฟ
- อุตสาหกรรมผลิตสารกําจัดหนูและแมลงสาบ
- อุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนํา (semiconductors)
2. กรดฟอสฟอริค
- อุตสาหกรรมการผลิตอลูมินัม
- อุตสาหกรรมเหล็กกลา ทองเหลือง ทองแดง และบรอนซ
- อุตสาหกรรมผลิตปุย อาหารสัตว ผงซักฟอก สบู และสารเคมีบําบัดน้าํ เสีย
- อุตสาหกรรมผลิตน้ําอัดลม เยลลี่ ผลิตภัณฑอาหาร และสารปรุงแตงอาหาร
- อุตสาหกรรมผลิตไม เสื้อผา และสารกันไฟ
- อุตสาหกรรมผลิตสารทําความสะอาดและฆาเชื้อ
- อุตสาหกรรมอิฐ
- กระบวนการพิมพหิน (lithography) และการกัดแมพิมพดวยการถายรูป
(photoengraving)
- อุตสาหกรรมผลิตสารเคมีในอุตสาหกรรมเสื้อผาและเครื่องหนัง ดินเหนียว เซรามิค
ปูนซีเมนต และยา
- อุตสาหกรรมผลิตแกวมุกดา (opal glass) สารเชื่อมทางทันตกรรม กาว ยางสังเคราะห
และหลอดไฟฟา
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3. ฟอสฟน
- อุตสาหกรรม ferrosilicon
- อุตสาหกรรมผลิตสารกําจัดหนู zinc phosphide
- อุตสาหกรรมผลิตสารฆาเชื้อเมล็ดพืช aluminium phosphide
- อุตสาหกรรมผลิต acetylene จาก calcium carbide
4. ฟอสฟอรัสเพนทอกไซด อุตสาหกรรมผลิตสารดูดน้ําออก (dehydrating agents)
5. ฟอสฟอรัสเพนตะคลอไรด
- อุตสาหกรรมการสังเคราะหสารประกอบคลอรีน
- อุตสาหกรรมผลิตโพลีเอธิลีนจากเอธิลีน
6. ฟอสฟอรัสเพนตะซัลไฟด อุตสาหกรรมน้ํามันหลอลื่นสําหรับน้ํามันไรสารตะกั่ว
7. ฟอสฟอรัสไตรคลอไรด
- อุตสาหกรรมผลิตพลาสติกและอนุพนั ธุของพลาสติก
- อุตสาหกรรมผลิตสารเคมีสําหรับอุตสาหกรรมสียอม ยา และสารประกอบคลอรีน
- อุตสาหกรรมผลิตสารสําหรับสังเคราะหสารกําจัดศัตรูพชื และสารกอแรงตึงผิว
(surfactants) สําหรับเคลือบผิวโลหะ
- อุตสาหกรรมผลิตผาถัก (knitted fabrics)
การตรวจทางหองปฏิบตั ิการเพื่อยืนยัน
ในรายพิษปจจุบันจากสารประกอบฟอสฟอรัสอาจตรวจพบเอนไซมของตับเพิ่มสูงขึ้น ตรวจพบ
hyperbilirubinemia ปสสาวะเปนเลือด โปรตีนในปสสาวะ และเม็ดเลือดขาวในเลือดลดต่ําลง
(leukopenia) ระดับแคลเซียมในเลือดต่ํา ในรายเกิดพิษเฉียบพลันทางการหายใจอาจตรวจพบ arterial
hypoxemia สมรรถภาพการทํางานปอดผิดปกติแบบอุดกัน้ หรือแบบผสมกันระหวางแบบอุดกัน้ กับแบบ
หดรั้ง รวมกับการลดลงของการกระจายตัวของคารบอนมอนนอกไซด (impaired diffusing capacity for
carbon monoxide)
การตรวจรังสีทรวงอาจพบความพบรอยโรครอบขั้วปอด ในรายปอดอักเสบจากสารเคมี หรือน้ํา
ทวมปอด ในรายขากรรไกรสลายตัวจะตรวจพบการเสื่อมสลาย (degeneration) เศษกระดูก (sequestration)
และการสลายตัว (necrosis) ของกระดูกขากรรไกร
การตรวจสภาพแวดลอมในที่ทํางานเพื่อยืนยัน
คามาตรฐานฟอสฟอรัสในสิ่งแวดลอมในที่ทํางาน
Phosphorus (white or yellow)
ACGIH TLV: 0.1 มก/ลบม TWA
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OSHA PEL: 0.1 มก/ลบม TWA
Phosphine
ACGIH TLV: 0.4 มก/ลบม TWA, 1 มก/ลบม STEL
OSHA PEL: 0.4 มก/ลบม TWA, 1 มก/ลบม STEL
Phosphorus oxychloride
ACGIH TLV: 0.6 มก/ลบม TWA, 3 มก/ลบม STEL
OSHA PEL: 0.6 มก/ลบม TWA
Phosphoric acid
ACGIH TLV: 1 มก/ลบม TWA, 3 มก/ลบม STEL
เกณฑที่ใชเพื่อการวินิจฉัยโรค
1. ประวัติการสัมผัส
2. อาการและอาการแสดง
3. การตรวจทางหองปฏิบัติการ
4. การตรวจสภาพแวดลอมในการทํางาน
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11. โรคจากคารบอนไดซัลไฟด
อาการและอาการแสดงที่ใชในการวินิจฉัย
อาการปจจุบัน
อาการทางสมองไดแก หงุดหงิด ฉุนเฉียว คุมอารมณไมอยู และเปลีย่ นแปลงเร็ว มีอาการ
ประสาทหลอน บาคลั่ง หวาดระแวง มีแนวโนมในการฆาตัวตายสูง ถาไดรับขนาดมากกวา 4,800 ppmจะ
เกิดอาการหมดสติและถึงแกกรรม
ไอระเหยของคารบอนไดซัลไฟดในความเขมขนสูงทําใหเกิดการระคายเคืองตา แสบจมูก และ
ระคายคอ นอกจากนัน้ ถาเปนของเหลวจะทําใหผิวหนังไหมไดถึงระดับสองหรือสาม
อาการเรื้อรัง
1. เกิดหลอดเลือดที่เรตินาในนัยนตาโปงพอง
2. การไดยินเสียงทีค่ วามถี่สูงเสีย และเสียการทรงตัว
3. ถาไดรับที่ความเขมขนสูงเปนเวลานานๆ อาจตรวจพบความดันโลหิตสูง ระดับคลอเรสเตอ
รอลและไลโปโปรตีนมีระดับสูง หลอดเลือดมีโอกาศแข็งตัวและเปนโรคหัวใจขาดเลือด
4. ในคนที่ไดรับในปริมาณต่ํา (5 – 30 ppm) อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมดานจิต
ประสาท ไดแกทํางานชาลง กลามเนื้อทํางานไมประสานกัน และบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง
5. ในขนาดนอยกวา 10 ppm พบวาการนําประสาทสวนปลายชาลงได
6. จํานวนเสปรมในผูชายลดลง และ ในผูห ญิงพบประจําเดือนมาผิดปกติ แทงบุตรงาย
อาชีพและลักษณะการทํางานที่สงเสริมในการวินิจฉัยโรค
1. การผลิตเสนใยเรยอนเหนียว การทําเสื้อผา
2. การทํายาง (resin) การทําซีเมนตยาง (rubber cement)
3. การทําน้ํามันชักเงา (varnish) การทําน้ํายาลางไข (degreaser) การซักแหง
4. การชุบโลหะ การสกัดน้ํามัน การทําสี
5. การผลิตสารกําจัดแมลง การผลิตกํามะถัน
6. การทํางานอื่นที่ตองใชคารบอนไดซัลไฟดประกอบการทํางาน
การตรวจทางหองปฏิบตั ิการเพื่อยืนยัน
การตรวจสารคารบอนไดซัลไฟดในอากาศที่หายใจออก ในเลือด และในปสสาวะ
การตรวจโดยออม
- Iodine-azide test : ใชในผูที่ไดรับในปริมาณเกินกวา 16 ppm ในบรรยากาศการทํางาน
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- Glutathion conjugate 2-thiathiazolidine-4-carboxylic acid (TTCA) เก็บทายชั่วโมงของการ
ทํางาน ยกเวนวันแรกของการเขางาน แตไมจําเพาะ ใชสําหรับคนงานที่ไดรับสารนี้ไมนอยกวา 10
ppm ในบรรยากาศการทํางาน ตลอดระยะเวลาการทํางานในผลัดนัน้
การตรวจสภาพแวดลอมในที่ทํางานเพื่อยืนยัน
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
กําหนดปริมาณความเขมขนของสารคารบอนไดซัลไฟดไว คือ ความเขมขนเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการ
ทํางานปกติไมเกิน 20 ppm ในบรรยากาศการทํางาน และปริมาณความเขมขนสูงสุดในชวงเวลา 30 นาที
ตองไมเกิน 100 ppm ในบรรยากาศการทํางาน รวมทั้งปริมาณความเขมขนที่ยอมใหมไี ดในชวงเวลาใด
เวลาหนึ่ง ตองไมเกิน 30 ppm ในบรรยากาศการทํางาน
เกณฑที่ใชเพื่อการวินิจฉัยโรค
1. อาการและอาการแสดงของโรคจากคารบอนไดซัลไฟด
2. ประวัติการทํางานในอาชีพทีเ่ สี่ยงตอการสัมผัส
3. การตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อยืนยันวาเปนโรคจริง
4. การตรวจสภาพแวดลอมในการทํางานที่สนับสนุนการวินิจฉัย
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12. โรคจากไฮโดรเจนซัลไฟด
อาการและอาการแสดงที่ใชในการวินิจฉัย
อาการปจจุบัน
ในปริมาณความเขมขนต่ํา ทําใหเกิดการระคายเคืองตอตาและทางเดินหายใจทั้งสวนบนและ
สวนลาง นอกจากนี้ในรายทีส่ ัมผัสไฮโดรเจนซัลไฟดที่ระดับความเขมขนต่ํา (10-500 ppm) จะมีอาการ
ปวดศีรษะอยูห ลายชั่วโมง ปวดขา ไมคอยพบอาการหมดสติ
ในรายความเขมขนปานกลาง (500-700 ppm) จะมีอาการหมดสติประมาณ 2-3 นาที แตไมมี
อาการหายใจลําบาก
ในรายที่สัมผัสปริมาณมาก (มากกวา 700 ppm) จะมีอาการซึมลงจนถึงหมดสติอยางเฉียบพลัน มี
การกดศูนยการหายใจที่ระบบประสาทสวนกลาง หายใจลําบาก ตัวเขียว หัวใจเตนเร็ว และมีอาการชัก
เกร็งและกระตุก ในรายที่สัมผัสปริมาณมากจะกอใหเกิดการขาดออกซิเจน (anoxia) อยางรวดเร็ว สงผล
ใหเสียชีวิตจากการที่เนื้อเยื่อขาดออกซิเจน (asphyxia) อาจมีอาการชักกระตุกเกร็งตามมาดวยหมดสติ และ
เสียชีวิตในที่สดุ
อาการเรื้อรัง
มีอาการคลื่นไส ปวดทองใตลิ้นป ลมหายใจเหม็นกลิ่นไขเนา และทองเสีย อาจมีอาการเสียการ
ทรงตัว วิงเวียนศีรษะ จมูกและคอแหงและระคายเคือง มีเสมหะ และฟงเสียงปอดพบเสียงเปรี๊ยะ มีอาการ
เจ็บหนาอกและมีลักษณะของคลื่นไฟฟาหัวใจเหมือนเปนโรคหัวใจขาดเลือด ซึ่งอาจเกิดชัว่ คราวหรืออาจ
มีอาการมากขึ้นจนเกิดภาวะกลามเนื้อหัวใจตายอยางเฉียบพลันได อาการทางตาประกอบดวยหนังตาบวม
(palpebral edema) ตาแดง (bulbar conjunctivitis) และมีหนอง การมองเห็นนอยลงทัง้ สองขาง เรียกวา
เปนอาการ gas eye พบไดบอยในคนงานทํางานเกีย่ วกับทอระบายปฏิกูล และโรงงานน้าํ ตาล
อาชีพและลักษณะการทํางานที่สงเสริมในการวินิจฉัยโรค
1. อุตสาหกรรมการผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง กาซธรรมชาติ และปโตรเคมี
2. โรงไฟฟาพลังความรอน
3. เรือประมง และคอกปศุสัตว
4. อุตสาหกรรมผลิตคารบอนไดซัลไฟด (carbon disulfide)
5. อุตสาหกรรมผลิตใยผายาง (viscous rayon)
6. พนักงานทํางานในทอระบายน้ําเสียหรือบอบําบัดน้ําเสีย ปฏิกูล
7. การทําเหมือง
8. อุตสาหกรรมผลิตยาง กระดาษ และกาว
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9. อุตสาหกรรมผลิตกรดกํามะถัน
10. อุตสาหกรรมฟอกหนัง
11. โกดังเก็บ asphalt
การตรวจสภาพแวดลอมในที่ทํางานเพื่อยืนยัน
TLV 10 ppm TWA (ACGIH 2000)
TLV 15 ppm STEL (ACGIH 2000)
MAK 10 ppm, 15 มก/ลบม (1999)
เกณฑที่ใชเพื่อการวินิจฉัยโรค
1. ประวัติการทํางาน
2. อาการและอาการแสดงของโรค
3. การตรวจทางหองปฏิบัติการ ไมมีประโยชนในการวินิจฉัย
4. การตรวจวัดระดับไฮโดรเจนซัลไฟดในสิ่งแวดลอมที่ทํางาน ชวยในการยืนยันโรค
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13. โรคจากซัลเฟอรไดออกไซดหรือกรดซัลฟูริค
อาการและอาการแสดงที่ใชในการวินิจฉัย
อาการปจจุบัน
เนื่องจากการสัมผัสในความเขมสูง อาจเกิดอาการทันที หรือมีอาการภายใน 2 – 3 ชั่วโมง
1. เจ็บตา , ตาแดง
2. จามและมีน้ํามูก , เยื่อจมูกและคอหอยสวนจมูก (nasopharynx) อักเสบ บวมแดง
และมีเสมหะในคอ
3. แนนหนาอก หายใจขัด , มีเสียงหายใจหวีดหวือ (อาการตางๆ จะรุนแรงในคน ที่
เปนโรคหืด)
4. อาการตางๆดีขึ้น เมื่อหยุดงานสุดสัปดาห และเมื่อมีโอกาสพักงาน เชน พักรอน
อาการเรื้อรัง
เริ่มมีอาการหลังการสัมผัส 2 – 3 เดือน
1. หลอดลมอักเสบเรื้อรัง ไดแก ไอมีเสมหะ
2. หลอดลมมีภูมติ อบสนอง ไวเกินตอสิ่งเรา (bronchial hyperresponsiveness) คลาย
โรคหืด
อาชีพและลักษณะการทํางานที่สงเสริมในการวินิจฉัยโรค
1. โรงงานกระดาษ และเยื่อไม
2. อุตสาหกรรมปโตรเคมี
3. โรงถลุงแร
4. อุตสาหกรรมกรดกํามะถัน
5. อุตสาหกรรมที่ใชถานหินชนิดที่มีกํามะถันมาก เชน ใชลิกไนต เปนเชื้อเพลิง
การตรวจทางหองปฏิบตั ิการเพื่อยืนยัน
โรคพิษเฉียบพลัน
ภาพรังสีทรวงอกแสดงเงาลักษณะหลอดลมและปอดอักเสบ (bronchopneumonia)
โรคพิษเรื้อรัง
การตรวจสมรรถภาพปอดอาจพบ FEV1 / FVC นอยกวารอยละ 75 ของคาปรกติ

แนวทางการวินิจฉัยโรคจากการทํางาน

39

การตรวจสภาพแวดลอมในที่ทํางานเพื่อยืนยัน
ระดับสัมผัสปลอดภัยสูงสุดของ SO2 ในบรรยากาศการทํางาน คือ
TWA ไมเกิน 5.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร หรือ 2 ppm ใน 8 ชั่วโมงการทํางาน
STEL ไมเกิน 13 มิลิกรัม/ลูกบาศกเมตร หรือ 5 ppm ใน 15 นาที
เกณฑทใี่ ชเพื่อการวินจิ ฉัยโรค
1. อาการและอาการแสดงของโรคจากซัลเฟอรไดออกไซด
2. ประวัติการทํางานในอาชีพทีเ่ สี่ยงตอการสัมผัส
3. การตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อยืนยันวาเปนโรคจริง
4. การตรวจสภาพแวดลอมในการทํางานที่สนับสนุนการวินิจฉัย
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14. โรคจากไนโตรเจนไดออกไซดหรือกรดไนตริค
อาการและอาการแสดงที่ใชในการวินิจฉัยโรค
โรคพิษเฉียบพลัน
เนื่องจากสัมผัสสารกอโรคในความเขมสูง อาจเกิดอาการทันที หรือมีอาการภายใน
2 – 3 ชั่วโมง โดยมีอาการดังนี้คือ
1. เจ็บตา , ตาแดง
2. จามและมีน้ํามูก , เยื่อจมูกและคอหอยสวนจมูก (nasopharynx) อักเสบ บวมแดง
และมีเสมหะในคอ
3. แนนหนาอก หายใจขัด , มีเสียงหายใจหวีดหวือ (อาการตางๆ จะรุนแรงในคน ที่
เปนโรคหืด)
4. อาการตางๆดีขึ้น เมื่อหยุดงานสุดสัปดาห และเมื่อมีโอกาสพักงาน เชน พักรอน
5. ปอดบวมน้ํา (pulmonary edema)
โรคพิษเรื้อรัง
มักเริ่มเกิดอาการหลังการสัมผัส 2 – 3 เดือน
1. อาการหลอดลมอักเสบเรื้อรัง ไดแก ไอมีเสมหะ
2. อาการหลอดลมมีภูมิตอบสนองไวเกินตอสิ่งเรา (bronchial hyperresponsiveness)
คลายโรคหืด
อาชีพและลักษณะการทํางานที่สงเสริมในการวินิจฉัยโรค
1. โรงงานผลิตสารเคมี
2. โรงงานปุย
3. โรงงานวัตถุระเบิด
4. งานโลหะ (metal processing) , งานเชื่อม (welding)
5. งานในโรงเก็บพืช (silage)
การตรวจทางหองปฏิบตั ิการเพื่อยืนยัน
อาการปจจุบัน
ภาพรังสีทรวงอกแสดงเงาลักษณะหลอดลมและปอดอักเสบ (bronchopneumonia) และ
ปอดบวมน้ํา (pulmonary edema)
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อาการเรื้อรัง
1. มี เมทฮีโมโกลบิน ในเลือด (methemoglobinemia)
2. การทดสอบหนาที่ปอดพบ vital capacity และ lung compliance ลดลง ; คา
residual volume เพิ่มขึ้น
การตรวจสภาพแวดลอมในที่ทํางานเพื่อยืนยัน
1. TWA ไมเกิน 5.6 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร หรือ 3 ppm ใน 8 ชั่วโมงในบรรยากาศการทํางาน
(มาตรฐานกฎหมายไทย และจาก ACGIH)
2. STEL ไมเกิน 9.4 มิลิกรัม/ลูกบาศกเมตร หรือ 5 ppm ใน 15 นาที ในบรรยากาศการ
ทํางาน
เกณฑที่ใชเพื่อการวินิจฉัยโรค
1. อาการและอาการแสดงของโรคจากไนโตรเจนไดออกไซด
2. ประวัติการทํางานในอาชีพทีเ่ สี่ยงตอการสัมผัส
3. การตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อยืนยันวาเปนโรคจริง
4. การตรวจสภาพแวดลอมในการทํางานที่สนับสนุนการวินิจฉัย
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15. โรคจากแอมโมเนีย
อาการและอาการแสดงที่ใชในการวินิจฉัย
1. การรับสัมผัสทางการหายใจ
a. อาการปจจุบัน อาการเกิดไดตั้งแตระคายเคืองภายในจมูกและคอ เมื่อรับสัมผัส
แอมโมเนียในระดับตั้งแต 30 ppm ขึ้นไป และที่ระดับสูงขึ้น (2,500ppm หรือมากกวา)
ทําใหเกิดอาการหายใจลําบาก จมูกไมไดกลิ่น ไอ ไอเปนเลือด เกิดการอักเสบของกลอง
เสียงและหลอดลม เจ็บแนนหนาอก หลอดลมหดเกร็ง และอาการปอดบวมที่ไมไดเกิด
จากหัวใจวาย
b. อาการเรื้อรังหลังจากที่ผูปวยผานพนอาการในระบบทางเดินหายในสวนลางในระยะ
เฉียบพลันแลว ผูปวยบางรายอาจมีภาวะตอไปนี้
i. Bronchiolitis obliterans (Constrictive bronchiolitis, obliterative bronchiolitis
หรือ pure bronchiolitis obliterans) อาการที่ตรวจพบไดแก อาการเหนือ่ ยงาย ไอ
ออนเพลีย
ii. Bronchiolitis obliterans with organizing pneumonia (BOOP): ผูปวยอาจมี
อาการเหนื่อยงาย ออนเพลีย ไอ และ ไข
iii. Reactive airway dysfunction syndrome (RADS) คือกลุมอาการคลายภาวะหอบ
หืดที่พบหลังจากผูปวยไดรับสัมผัสกาซแอมโมเนียในระดับสูงอยางเฉียบพลัน
โดยที่ไมเคยมีอาการดังกลาวมากอน อาการสวนใหญจะเกิดภายในเวลา 24
ชั่วโมงหลังการรับสัมผัสแอมโมเนียเฉียบพลันและมีอาการนานอยางนอย 3
เดือน อาการประกอบดวยอาการไอ เหนื่อย หอบ หายใจลําบาก หายใจมีเสียง
wheeze อาการอาจถูกกระตุน ใหเกิดขึ้นหรือแยลงเมื่อมีการรับสัมผัสสารระคาย
เคืองทางการหายใจ และอาการดีขึ้นไดดว ยการบริหารยาขยายหลอดลม
(bronchodilators)
iv. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
v. Bronchiectasis อาการไดแกเหนื่อยงาย ไอ มีเสมหะเรื้อรัง มีการติดเชื้อแทรก
ซอนในปอดซ้าํ บอย อาการแสดงอาจพบ นิว้ ปุม มีเสียงcracklesหรือ rhonchiใน
ปอด
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2. การรับสัมผัสที่เยื่อบุตา
a. ที่ระดับของกาซแอมโมเนียตัง้ แต 4 ppm ขึ้นไปอาจเริ่มเกิดอาการระคายเคืองเยื่อบุตาได
ที่ระดับสูงขึ้นอาจเกิด keratitis มีอาการน้ําตาไหล blepharospasm หนังตาบวม
(palpebral edema) และ corneal scar ได
b. การสัมผัส liquid anhydrous ammonia ที่ตาอาจทําใหเกิดการอักเสบอยางรุนแรงที่ดวงตา
และ ทําใหตาบอดได
3. การรับสัมผัสที่ผิวหนัง
a. ที่ระดับของกาซแอมโมเนียตัง้ แต 10,000 ppm ขึ้นไปอาจเริ่มเกิดอาการระคายเคือง
ผิวหนังที่เปยกชื้นได และที่ระดับของกาซแอมโมเนียตั้งแต 30,000 ppm ขึ้นไปอาจเกิด
อาการระคายเคืองมาก ปวดแสบปวดรอน และเกิดแผลไหม และตุมพองได
b. การสัมผัส liquid anhydrous ammonia ที่ผิวหนังอาจทําใหเกิดแผลไหมที่รุนแรงมาก
(third-degree burn) ซึ่งอาจทําใหเสียชีวิตได
อาชีพและลักษณะการทํางานที่สงเสริมในการวินิจฉัยโรค
1. การผลิตแอมโมเนีย
2. การผลิตกรดไนตริก
3. การผลิตปุยแอมโมเนียมไนเตรต และ แอมโมเนียมซัลเฟต ปุยยูเรีย
4. การผลิตปุยจากมูลนกและคางคาว
5. การผลิตพลาสติกและใยสังเคราะห
6. การกลั่นน้ํามัน
7. การฟอกเยื่อกระดาษ
8. การฟอกหนัง
9. การผลิตและซอมแซมระบบทําความเย็น
10. การผลิตวัตถุระเบิด
การตรวจทางหองปฏิบตั ิการเพื่อยืนยัน
1. ภาพรังสีทรวงอก
- ภาพรังสีทรวงอกสวนใหญไมพบความผิดปรกติในผูปว ยที่รับสัมผัสแอมโมเนียในระยะ
เฉียบพลัน เวนแตผูปวยที่มอี าการรุนแรงจนเกิดปอดอักเสบรุนแรงซึ่งอาจตรวจพบ Diffuse
micronodular infiltrate ซึ่งอาจใชเวลาถึง48ชั่วโมงหลังการรับสัมผัสและหลังเริ่มมีอาการจึง
จะเริ่มตรวจพบจากภาพรังสีทรวงอก นอกจากนี้จะพบลักษณะของ bilateral pulmonary
infiltrate ซึ่งไมไดเกิดจากภาวะหัวใจวายได
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- Bronchiolitis obliterans: ภาพรังสีทรวงอก อาจอยูในเกณฑปรกติหรือมีmild overinflation
- Bronchiolitis obliterans with organizing pneumonia (BOOP): ภาพรังสีทรวงอกพบ
ลักษณะของ patchy หรือ lobar infiltrateขางเดียวหรือสองขาง นอกจากนี้ยังอาจมีการตรวจ
พบเปนลักษณะ large irregular-margin nodular opacity with air bronchogram รวมกับพบ
broad pleural and parenchymal bands ได อาจตรวจพบน้ําในเยื่อหุมปอดในผูปวยบางราย
การตรวจดวย HRCT อาจพบ decreased lung attenuation, mosaic perfusion and expiratory
air trappingได
- Bronchiectasis การตรวจพบในภาพรังสีทรวงอก ไดแก dilated or nontapering bronchi
และ lobar volume loss การตรวจพบโดย HRCT ไดแก uniform bronchial dilatation และ
beading or irregular outpouchings from the dilated bronchus
2. การตรวจสมรรถภาพปอด: ในภาวะ bronchiolitis obliterans และ bronchiolitis obliterans with
organizing pneumonia (BOOP) พบเปน restrictive pattern
3. Test of bronchial hyperresponsiveness and reversible airway obstruction: Reactive airway
dysfunction syndrome (RADS) ในภาวะนี้อาจแบงผูปวยออกเปนสองกลุมจากการตรวจ
spirometry กอนและหลังการใหยาขยายหลอดลม และมีแนวทางในการวินิจฉัยดังนี้
i. กลุมที่ผูปวยทีม่ ีการตอบสนองตอ ยาขยายหลอดลม (FEV1 เพิ่มขึ้นมากกวา
12%) บงชี้ถึงRADS
ii. ผูปวยที่ไมตอบสนองตอยาขยายหลอดลม (FEV1 เพิ่มขึ้นนอยกวา 12%) ควร
ไดรับการดําเนินการตอโดยมีแนวทางตาม Baseline FEV1 ดังนี้
1. ผูที่มี Baseline FEV1 มากกวา 70% ของคาที่ทํานายไว (predicted value)
ควรไดรับการตรวจตอดวย methacholine challenge test ผลการตรวจที่
เปนบวก (FEV1 ลดลงมากกวาหรือเทากับ 20%) บงชี้ถึง RADS
2. ผูที่มี Baseline FEV1 นอยกวา 70% ของคาที่ทํานายไวควรไดรับการ
รักษาดวย corticosteroid และติดตามผลการรักษา หากผูป วยมีการ
ตอบสนองตอการรักษา (FEV1 เพิ่มขึ้นมากกวา 20%) ก็จะเปนสิ่งบงชี้
ถึงRADS สวนการที่ผูปวยไมตอบสนองตอการรักษา (FEV1 เพิ่มขึ้น
นอยกวา 20%) บงชี้ถึง chronic obstructive pulmonary disease (COPD)
4. การตรวจทางพยาธิวิทยา: การตรวจทางพยาธิวิทยา ของตัวอยางจาก transbronchial biopsy เปน
เกณฑหลักในการวินจิ ฉัยภาวะ Bronchiolitis obliterans และ bronchiolitis obliterans with
organizing pneumonia (BOOP):
a. Bronchiolitis obliterans: การตรวจพบไดแก Bronchiolar inflammation and
peribronchiolar fibrosis with narrowing and obliteration of bronchiolar lumen
แนวทางการวินิจฉัยโรคจากการทํางาน

45

b. Bronchiolitis obliterans with organizing pneumonia (BOOP): การตรวจพบไดแก
bronchiolar inflammation and damage, excessive proliferation of granulation tissue,
occlusion of terminal bronchioles และ dilated distal bronchioles
การตรวจสภาพแวดลอมในที่ทํางานเพื่อยืนยัน
1. ACGIH TWA-TLV 25 ppm หรือ 17 มก/ลบม
2. STEL 35 ppm (24 มก/ลบม)
3. IDLH 300 ppm
การตรวจทางหองปฏิบตั ิการเพื่อยืนยัน
ไมมีการตรวจทางหองปฏิบัติการในคนทีช่ วยยืนยันการรับสัมผัสแอมโมเนีย และอะตอมของ
ไนโตรเจนและไฮโดรเจนเองเปนองคประกอบของโมเลกุลของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายอยูแ ลว
เกณฑที่ใชเพื่อการวินิจฉัยโรค
1. อาการ อาการแสดง และ ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ ที่เขาไดกับพยาธิสภาพจากการรับ
สัมผัสแอมโมเนีย
2. ประวัติการรับสัมผัสแอมโมเนีย หรือการอยูในสถานการณที่เปนความเสี่ยงตอการรับสัมผัส
แอมโมเนีย
3. คนงานอื่นที่ทาํ งานในสภาพแวดลอมที่เสี่ยงรับสัมผัสแอมโมเนียเชนเดียวกัน มีอาการและอาการ
แสดงที่เขาไดกับพยาธิสภาพจากการรับสัมผัสแอมโมเนีย (มีขอมูลทางระบาดวิทยาสนับสนุน)
4. ผลการตรวจสถานทีทํางานแสดงวามีการใชแอมโมเนียและมีแอมโมเนียในสภาพแวดลอมในงาน
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16. โรคจากคลอรีนหรือสารประกอบของคลอรีน
อาการและอาการแสดงที่ใชในการวินิจฉัยโรค
อาการปจจุบัน
ระบบทางเดินหายใจ
การสัมผัสคลอรีนที่ความเขมขนต่ํา ๆ (1 – 10 ppm) ทําใหเกิดการระคายเคืองตอตา แสบคอ และ
เกิดการไอขึน้ ที่ความเขมขนสูง(30 – 50 ppm) จะกดระบบการหายใจและมีการอุดกั้นระบบการหายใจ
สวนตน ปอดบวมน้ํา
ระบบหัวใจและหลอดเลือด
การสัมผัสที่ความเขมขนสูง ทําใหเกิดภาวะ cardiovascular collapse เนื่องจากขาดออกซิเจน
กระบวนการสันดาป
เกิดภาวะเสียสมดุลกรดดางในรางกาย เนื่องจากเนื้อเยือ่ ขาดออกซิเจน หรือเกิดจากมีคลอไรดอิ
ออน ในเลือดสูง ในกรณีสูดดมกาซคลอรีนเขาไปปริมาณมาก ๆ
ระบบอื่นๆ
ที่ผิวหนัง เมื่อสัมผัสจะเกิดการระคายเคือง ผิวหนังไหม แสบ มีการอักเสบ และเกิดตุม น้ําขึ้น การ
สัมผัสกับคลอรีนเหลวทําใหเกิด แผลคลายหิมะกัด ที่ตาในขนาดวามเขมขนต่ํา เกิดอาการแสบเคืองตา
น้ําตาไหล ตาแดง ถาสัมผัสที่ความเขมขนสูง อาจทําใหกระจกตาไดรบั อันตราย (corneal burns)
ภายหลังการไดรับพิษแบบปจจุบัน การทํางานของปอดจะกลับสูภาวะปกติภายในระยะเวลา 7 –14
วัน บางรายอาจยังมีอาการผิดปกติและการทํางานของปอดบกพรองตอเนื่องได บางรายอาจเกิดภาวะ
Reactive airways dysfunction syndrome (RADS)
ตารางที่ 1 แสดงระดับความเขมขนของคลอรีนและผลกระทบตอรางกาย 2
ระดับความเขมขน (ppm)
ผลตอรางกาย
0.2 – 3.5
เริ่มไดกลิ่น
1-3
ระคายเคืองเยือ่ เมือกเล็กนอย สามารถทนไดถึง 1 ชั่วโมง
5 – 15
ระคายเคืองปานกลางตอระบบทางเดินหายใจสวนบน
เจ็บหนาอก หายใจหอบ ไอทันที
40 – 60
เกิดปอดอักเสบและปอดบวมน้ํา
430
เสียชีวิตได ถาสัมผัสเกิน 30 นาที
1000
เสียชีวิตภายใน 2 – 3 นาที
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อาการเรื้อรัง
สวนใหญจะเกิดขึ้นในโรงงาน การสัมผัสกับคลอรีนเปนระยะเวลานาน ๆ อาจเพิ่มความเสี่ยงตอ
การเกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และภาวะ reactive airway dysfunction syndrome (RADS) และยังทําใหเกิด
อาการเยื่อบุโพรงจมูกอักเสบเรื้อรัง นอกจากนีย้ ังทําใหเกิดผลเสียตอฟน เนื่องจากฤทธิ์กัดกรอน สวนการ
เปนสารกอมะเร็งนั้นยังไมพบวาคลอรีนสามารถทําใหเกิดมะเร็งได สําหรับผลตอระบบสืบพันธ ยังไมมี
ขอมูลเพียงพอในสัตวทดลองหรือในมนุษย
อาชีพและลักษณะการทํางานที่สงเสริมในการวินิจฉัย
1. อุตสาหกรรมที่ใชคลอรีนในการผลิตสารเคมี เชน hydrochloric acid, hypochlorite, calcium
and zinc chloride, ethylene glycol, สารประกอบ organochlorine สารละลายที่มีคลอรีน
ประกอบ (chlorinated solvent) เปนตน
2. โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ
3. อุตสาหกรรมสิ่งทอ
4. การทําสียอม
5. การผลิตน้ําประปาและการบําบัดน้ําเสีย
6. โรงงานผลิตพลาสติก
7. การผลิตน้ํายาทําความสะอาด
8. การเตรียมอาหารซึ่งใชคลอรีน ไดออกไซด (ClO2 )
9. คนงานดูแลสระวายน้ํา
10. คนงานซักรีด
11. การทําเครื่องทําความเย็น
12. การฟอกขาวแปง
13. การทําเรยอง
14. การทําสารกําจัดเชื้อ
15. การผลิตยาและ เครื่องสําอาง
16. การสกัดโลหะ
การตรวจทางหองปฏิบตั ิการเพื่อยืนยัน
1. การตรวจความสมบูรณของเลือด ระดับน้ําตาลในเลือด ระดับเกลือแรในเลือด
2. การตรวจภาพรังสีทรวงอก อาจพบลักษณะ interstitial infiltration หรือ bilateral pulmonary
congestion ในรายที่มีอาการแสดงของภาวะปอดบวมน้ํา
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3. การตรวจสมรรถภาพปอด มักพบความผิดปกติเปนแบบหลอดลมอุดกัน้ (obstructive pattern)
บางรายจะพบความผิดปกติ (< 80% predicted FEV1) ไดนานถึง 7 ป มีสวนนอยทีผ่ ิดปกติ
แบบจํากัดการขยายตัว (restrictive pattern) ซึ่งมีรายงาน 2 ราย
4. Arterial blood gas analysis อาจพบภาวะ hypoxia with a high alveolar-arterial oxygen
difference ซึ่งอาจจะพบไดนานหลายวัน
การตรวจสภาพแวดลอมในที่ทํางานเพื่อยืนยัน
คามาตรฐานและคาที่แนะนําใหมีไดในบรรยากาศการทํางาน
OSHA กําหนดใหมีปริมาณคลอรีนในบรรยากาศการทํางานสูงสุดได ไมเกิน 1 ppm หรือ 3 มก/ลบม
ไมวาเวลาใด
 NIOSH แนะนําใหมีปริมาณคลอรีนในบรรยากาศการทํางานสูงสุดไดไมเกิน 0.5 ppm ในเวลา 15
นาที คลอรีนมีคา odor threshold ระหวาง 0.02 และ 0.2 ppm และการรับกลิ่นจะเปลีย่ นไปเมื่อมีการ
สัมผัสสารเคมีนี้อยางตอเนื่อง จึงไมใชกลิน่ ในการเตือนถึงระดับอันตราย
 ACGIHไดแนะนําใหมีปริมาณคลอรีนในบรรยากาศการทํางานเฉลี่ยไมเกิน 0.5 ppm ตลอดระยะเวลา
การทํางาน 8 ชั่วโมง และไมเกิน 1 ppm ในเวลา 15 นาที
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2520) เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม
(สารเคมี) กําหนดใหมีปริมาณคลอรีนในบรรยากาศการทํางานไมเกิน 1 ppm หรือ 3 มก/ลบม ไมวา
ระยะเวลาใดของการทํางานปกติ
การเก็บตัวอยางทางสิ่งแวดลอม
• ใชกระดาษกรองชนิด silver membrane 25-mm. 0.45 μm กับ prefilter PTFE 0.5 μm
อัตราการไหลของกระดาษ 0.3 – 1 ลิตร/นาที
ปริมาตรอากาศต่ําสุด
2
ลิตร
ปริมาตรอากาศสูงสุด
90 ลิตร
• การรักษาตัวอยางในขณะขนสง
นําตลับเก็บตัวอยางที่มีกระดาษกรอง บรรจุไวในกลองทีแ่ ข็งแรงปดมิดชิด ปองกันแสง มีอุปกรณ
ยึดตลับกรองมิใหเคลื่อน
• การวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ
Ion chromatography, conductivity
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เกณฑที่ใชเพื่อการวินิจฉัยโรค
1. มีอาการและอาการแสดงของการถูกพิษคลอรีน
2. ลักษณะการทํางานและอาชีพที่เสี่ยงตอการสัมผัส
3. ความเขมขนของคลอรีนในสิ่งแวดลอมในการทํางานมีมากพอที่จะทําใหเกิดโรค
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17. โรคจากคารบอนมอนออกไซด
อาการและอาการแสดงที่ใชในการวินิจฉัย
ลักษณะอาการที่ผูปวยไดรับพิษจากคารบอนมอนออกไซดจะมีอาการของอวัยวะทีจ่ ําเปนตองใช
ออกซิเจนขนาดสูงคือหัวใจและสมองเนื่องจากคารบอนมอนออกไซดสามารถจับกับฮีโมโกลบินดีกวา
ออกซิเจนมากโดยเกิดเปนcarboxyhemoglobin อาการที่มักพบบอยไดแก ปวดศีรษะ คลื่นไส อาเจียน
และในผูปว ยที่เปนโรคหัวใจอยูกอนแลวจะเกิดอาการของโรคหัวใจขาดเลือดงายขึ้น อาการอื่นที่เกิดจาก
การหายใจหรือสูดดมคารบอนมอนออกไซดเขาสูรางกายในปริมาณมากไดแก ความจําเสื่อม เปนลม ไม
รูสึกตัว ชัก หัวใจเตนผิดปกติ ความดันโลหิตต่ํา และเสียชีวิตได
ผูปวยที่รอดชีวิตจากพิษคารบอนมอนออกไซดรุนแรง อาจจะมีอาการทางจิตประสาท ซึ่งเปน
ภาวะที่เกิดขึ้นตามมาภายหลัง เชนโรคพารกินสัน บุคลิกภาพ ความจําผิดปกติ เปนตน
ตารางแสดง อาการแสดงทางพิษวิทยาจากการหายใจเอา คารบอนมอนออกไซด สูระบบทางเดินหายใจใน
ปริมาณความเขมขนระดับตาง ๆ
ความเขมขนของ คารบอนมอน ระดับCOHb* (%)
ลักษณะอาการ
ออกไซด โดยประมาณ
ในเลือด
<35 ppm
5
ไมปรากฏอาการใด ๆ หรืออาจเวียนศีรษะ
บางเพียงเล็กนอย
( สูบบุหรี่)
50 ppm (0.005%)
10
ปวดศีรษะเล็กนอย และเหนือ่ ยงายเมื่อออก
แรงเพียงเล็กนอย
100 ppm (0.01%)
20
ปวดตุบๆ บริเวณศีรษะ เหนือ่ ยงายเมื่อออก
แรงปานกลาง
200 ppm (0.02%)
30
ปวดศีรษะอยางรุนแรง, มีความรูสึกไวตอ
การกระตุน, ออนลาหรือออนเพลีย,
ความสามารถในการมองเห็นลดลง
300-500 ppm (0.03-0.05%)
40-50
ปวดศีรษะ, หัวใจเตนเร็วกวาปรกติ, สับสน,
มีอาการเซื่องซึม, ความรูสึกตัวลดลง, ลมฟุบ
แนนิ่ง
800-1200 ppm (0.08-0.12%)
60-70
ไมรูสึกตัว, ชัก
1900 ppm (0.19%)
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เสียชีวิตทันที
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* COHb = carboxyhemoglobin
อาชีพและลักษณะการทํางานที่สงเสริมในการวินิจฉัยโรค
1. คนงานที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม ขุดเจาะกาซที่ไดจากการกลั่นถานหิน
2. คนงานควบคุมหมอตม (boiler) ขนาดใหญ
3. ชางซอมเครื่องยนต
4. วิศวกรเครื่องจักรกล
5. ตํารวจจราจร
6. ชางเชื่อมชางบัดกรีที่ใช acetylene
7. เจาหนาที่ปฏิบตั ิงานดานวัตถุเคมี
8. พนักงานดับเพลิง
9. คนงานเหมืองแรแบบขุด
การตรวจทางหองปฏิบตั ิการเพื่อยืนยัน
• ขอมูลที่มีความสําคัญและนาเชื่อถือมากที่สุดตอผูปวยทีไ่ ดรับพิษจาก คารบอนมอนออกไซด คือคา
ของ carboxyhemoglobin (COHb) โดยใชวธิ ีการตรวจดวยการวิเคราะหปริมาณแกสในเลือดดวยวิธี
ทาง spectrophotometric blood gas analyzer ในระยะหลังมีเครื่อง automatespectrophotometric
(carbonmonoxide oximeter) ที่สามารถวัดพรอมกันทั้ง จํานวนฮีโมโกลบินทั้งหมด จํานวน
เปอรเซนตของออกซิเจนที่จบั กับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดและจํานวนเปอรเซนตของคารบอนมอน
ออกไซดที่จับกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือด สวนวิธี gas chromatography นั้นควรจะใชในกรณีตรวจ
เลือดจากศพ เพราะการเนาของศพอาจทําใหมีการเปลี่ยนแปลงองคประกอบของฮีโมโกลบิน อยางไร
ก็ตามมีรายงานวา อาการ, อาการแสดง, และการพยากรณโรคพิษเฉียบพลันจาก คารบอนมอน
ออกไซด นั้น มีความสัมพันธไมมากนักกับระดับของคาcarboxyhemoglobinในเลือดที่วัดขณะแรก
รับเขาไวในโรงพยาบาล
• การตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ ควรกระทําในผูป วยที่มีอาการทางระบบหัวใจและหลอดเลือด เชน โรค
กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด ในผูปวยที่มีระดับความรูสึกตัวเปลี่ยนแปลงและในผูปว ยที่มีผลของระดับ
carboxyhemoglobinในเลือดสูงกวา 10 เปอรเซ็นต
• นอกจากนี้ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการอื่น ๆ ที่มีความสําคัญและเกี่ยวของในการดูแลรักษาผูปว ย
ไดแก ผลการตรวจความสมบูรณของเม็ดเลือด คาอีเลคโตรไลท กลูโคส การตรวจการทํางานของไต
ปริมาณกาซในเลือด เปนตน
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การตรวจสภาพแวดลอมในที่ทํางานเพื่อยืนยัน
OHSA PEL 50 ppm (8-hour TWA)
OSHA ceiling limit 200 ppm (15-minute TWA)
OSHA IDLH 1500 ppm
เกณฑที่ใชเพื่อการวินิจฉัยโรค
1. ประวัติการสัมผัสจากอาชีพที่เสี่ยง อาจรวมกับประวัติทที่ ําใหสงสัยวาไดสัมผัส คารบอนมอน
ออกไซด ในขนาดสูง เชน ไดสัมผัสโดยไมไดสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล, มีความ
ขัดของในระบบควบคุมทางวิศวกรรม เชน การระบายอากาศ
2. อาการและอาการแสดง
3. การตรวจทางหองปฏิบัติการ ที่สําคัญคือระดับcarboxyhemoglobinในเลือด
4. การตรวจระดับ คารบอนมอนออกไซด ในสิ่งแวดลอม
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18. โรคจากไตรคลอโรเอธีลีน
อาการและอาการแสดงที่ใชในการวินิจฉัย
อาการปจจุบัน
เกิดขึ้นจากไดรับสารพิษเขมขนทันทีทันใด อาการพิษจะเกิดกับหลายอวัยวะในรางกาย
ไดแก
1. อาการทางสมองจะขึ้นกับความเขมขนและระยะเวลาที่ไดรับ ซึ่งถามีปริมาณ
นอยๆ ในเวลาไมนานจะเปนฤทธิ์กระตุนทําใหมีอารมณเคลิ้มสุข หรืออารมณ
ฝนหวาน (euphoria) มีอารมณดี รูสึกสบายกายและใจทํางานไดมาก ถาไดรับ
มากขึ้นจะมีอาการมึนงง สับสน เดินเซ ตรวจพบอาการแสดง cerebellar
signs ขั้นตอมาจะมีอาการคลื่นไส อาเจียนหรือหมดสติ
2. อาการทางระบบทางเดินอาหาร เกิดจากกินโดยอุบัติเหตุจะมีการไหมอกั เสบ
ตลอดทางเดินอาหาร ถามีการสัมผัสที่เนื้อเยื่อตางๆ จะเกิดอาการอักเสบที่
ผิวหนัง (contact dermatitis) และตา (conjunctivitis)
3. อาการที่ปอด ตับและไต จะมีอาการปอดอักเสบ ตับหรือไตถูกทําลายได
4. อาการอื่นๆที่พบมีความผิดปกติของการเตนของหัวใจแบบ ventricular
dysrhythmia
อาการเรื้อรัง
เกิดจากไดรับสารปริมาณนอยเปนระยะเวลานานๆ มีลักษณะดังนี้
1. มีการกดการทํางานของสมองทําใหมีอาการงวง ซึม ไมรูสึกรับรูสิ่งตางๆ ซึ่งจะ
หายไปหลังจากใหหยุดงานหรือยายงาน
2. อาการพิษเรื้อรังซึ่งจะพบไดตอไปอีกหลังหยุดงานเปนเดือนๆ โดยผูป วยจะมีอาการ
เหนื่อยหนาย สับสน ปวดศีรษะ มีการรบกวนระบบทางเดินอาหาร มีอาการทาง
จิตประสาท ทําใหมึนงง ปวดศีรษะ ไมมสี มาธิ การทนตอการดื่มสุราจะลดลง ไม
พบโรคของระบบประสาทสวนปลาย
การสัมผัสผิวหนังทําใหเกิดผิวหนังอักเสบรุนแรง โดยผิวหนังจะมีลักษณะ
แหง แดง และแตกเปนรอง
มีรายงานวา ทําใหเกิดหัวใจเตนผิดปกติและเปนพิษตอตับ
จะเห็นวาการตรวจรางกายจะพบแตอาการแสดงจากอวัยวะตางๆที่มีอาการ
ออกมาสวนอาการแสดงทางระบบประสาทจะไดจากการซักประวัติ นอกจากถา
เปนมากๆ เชน ในกรณีพษิ เฉียบพลันอาจพบ cerebellar signs
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อาการชา และเสียวแปลบปลาบที่ใบหนาเหตุจากโรคของเสนประสาท
สมองคูที่ 5 (trigerminal neuralgia)
อาการพิษเรื้อรังอาจมีผลทําใหเปนหมัน คลอดกอนกําหนดหรือมีผลตอ
บุตรในครรภ (teratogenic effect)
อาชีพและลักษณะการทํางานที่สงเสริมในการวินิจฉัยโรค
1. งานทําความสะอาดผิวโลหะ
2. งานผสมและผลิตสีและกาว
3. งานผลิตน้ํายาลบคําผิด
4. งานผลิตน้ํายาดับเพลิง
5. งานผลิตวัสดุ พอลีไวนิล คลอไรด (PVC)
การตรวจทางหองปฏิบตั ิการเพื่อยืนยัน
1. การตรวจเลือดอาจพบ ความผิดปกติของการทํางานของตับ ไต
2. การตรวจคลื่นไฟฟาสมองพบความผิดปรกติไมจําเพาะ
3. การตรวจจิตประสาท อาจพบความผิดปรกติ
4. บันทึกคลื่นไฟฟาหัวใจอาจแสดงจังหวะเตนผิดปรกติ
5. การวิเคราะหปริมาณ trichloracetic acid หรือ trichloroethanol ในปสสาวะพบวา
trichloroacetic acid ในตัวอยางปสสาวะทีเ่ ก็บเมื่อเลิกงานในวันสุดทายของสัปดาห มีคาไม
เกิน 100 มิลลิกรัม/กรัมครีอะตินีน , และคาผลรวมของ trichloracetic acid กับ
trichloroethanol เมื่อเลิกงานในวันสุดสัปดาหไมเกิน 300 มิลลิกรัม/กรัมครีอะตินนี (ใน
การแปลผลตรวจควรระลึกเสมอวาทั้ง trichloroacetic acid กับ trichloroethanol ไมใชสาร
metabolites จําเพาะของ trichloroethanol เทานั้น ตัวทําละลาย halogenated อื่นก็ใหได
การดื่มสุราทําใหการขับ metabolites ดังกลาวออกมาในปสสาวะนอยกวาปรกติ)
6. การตรวจ trichlororthanol ในเลือดเมื่อเลิกงานในวันสุดสัปดาห (end of work week)
ถาไดคาเกิน 4 มก./ลิตร ขึ้นไปบงชี้วามีการสัมผัสสาร trichloroethylene
การตรวจสภาพแวดลอมในที่ทํางานเพื่อยืนยัน
ความเขมขนในบรรยากาศการทํางาน กําหนดให TWA – TLV ไมเกิน 50 ppm และ STEL
ไมเกิน 150 ppm
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เกณฑที่ใชเพื่อการวินิจฉัยโรค
1. อาการและอาการแสดงของโรคจากไตรคลอโรเอธีลีน
2. ประวัติการทํางานในอาชีพทีเ่ สี่ยงตอการสัมผัส โดยเฉพาะระยะเวลาการสัมผัส
3. การตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อยืนยัน
4. การตรวจสภาพแวดลอมในการทํางานที่สนับสนุนการวินิจฉัย
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19. โรคจากสตัยรีน
อาการและอาการแสดงที่ใชในการวินิจฉัยโรค
อาการปจจุบัน
1. เมื่อหายใจสารในอากาศความเขม 100 ppm ภายในเวลา 20 นาที เกิดอาการเคือง
ตา , แสบจมูกแสบคอ , เยือ่ บุโพรงจมูกและคอหอยบวมแดง
2. เมื่อหายใจสารที่มีความเขมมากกวา 100 ppm เกิดอาการและอาการแสดงของการ
อักเสบตลอดทางเดินหายใจ เชน รูสึกระคายเคืองในจมูกและคอ , แนนหนาอก
หายใจขัดฟงไดเสียงหวีดหวือ และมีอาการทางสมองคลายอักเสบ (ปวดศีรษะ ,
คอแข็ง เดินเซ , อาเจียน , ซึมและชัก) เมื่อเปนมากจะหมดสติและหยุดหายใจ
อาการเรื้อรัง
1. มีอาการทางสมองไมจําเพาะที่เรียกวา “กลุม อาการประสาทเครียด” (neurasthenic
syndrome) , เกิดอาการออนลา , ออนเพลีย , งวงเหงาหาวนอน , อารมณแปรปรวน ,
สับสน , ความจําเสื่อม , ไมมีสมาธิ , ปวดศีรษะ , หมดอารมณทางเพศ
2. รูสึกระคายเคืองในทางเดินอากาศหายใจสวนบน , เยือ่ บุโพรงจมูกและคอหอย
บวมแดง
3. ไอ , แนนหนาอก , หายใจขัด , ฟงตรวจบริเวณอกไดเสียงหวีดหวือ
4. ออนเพลีย ตัวเหลือง ตาเหลือง ตับโตกดเจ็บ
5. การสัมผัสนานๆ จะมีอาการทางผิวหนัง ผื่น ผิวแหง และแตก
อาชีพและลักษณะการทํางานที่สงเสริมในการวินิจฉัยโรค
1. อุตสาหกรรมทําเสนใย
2. อุตสาหกรรม polymer เชน polystyrene
3. อุตสาหกรรม copolymers , elastomers เชน ยาง butadiene-styrene , acrylonitrilebutadiene-styrene (ABS)
4. อุตสาหกรรมผลิต polyester resins เชน พลาสติกใส
การตรวจทางหองปฏิบตั ิการเพื่อยืนยัน
1. การตรวจความสมบูรณของเม็ดเลือด (CBC) พบเม็ดเลือดขาวนอย
2. ตรวจพบการทํางานของตับผิดปกติ
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3. ภาพรังสีทรวงอกและการตรวจสมรรถภาพปอดอาจไมแสดงความผิดปรกติแมมี
อาการ
4. การตรวจคลื่นไฟฟาสมองอาจพบผิดปรกติแบบ dysrhythmic pattern
5. เนื่องจากสารเมตาบอลัยตทายสุดของสตัยรีน คือ mandelic acid (รอยละ 90) และ
phenylglyoxylic acid (รอยละ 10) ตัวชี้วัดการสัมผัสสตัยรีนไดดที ี่สุด คือ การตรวจ
หาสาร metabolites 2 ชนิดนี้ในปสสาวะ หรือการตรวจหาสตัยรีนในเลือด โดยมีคา
biological exposure indices ที่กําหนดโดย American Conference of Governmental
Industrial Hygienists(ACGIH BEIs) ดังนี้
- mandelic acid ในปสสาวะหลังเลิกกะงาน เทากับ 800 มิลลิกรัม/ กรัม ครีอะตินีน
- mandelic acid ในปสสาวะกอนเริม่ กะงานวันตอไป เทากับ 300 มิลลิกรัม/ กรัม
ครีอะตินีน
- phenylglyoxylic acid ในปสสาวะหลังเลิกกะงาน เทากับ 240 มิลลิกรัม/ กรัม
ครีอะตินีน
- phenylglyoxylic acid ในปสสาวะกอนเริ่มกะงานวันตอไป เทากับ 100 มิลลิกรัม/
กรัม ครีอะตินีน
- สตัยรีนในเลือดหลังเลิกกะงาน เทากับ 0.55 มิลลิกรัม/ ลิตร
- สตัยรีนในเลือดกอนเริ่มกะงานวันตอไป เทากับ 0.02 มิลลิกรัม/ ลิตร
การดื่มสุราระหวางการทํางานอาจทําใหการขับ mandelic acid ทางปสสาวะชาลง
จึงอาจทําใหตรวจพบสารนี้ในชวงหลังเลิกกะงานของคนงานที่ดื่อสุราต่ํากวาความ
เปนจริงได
การตรวจสภาพแวดลอมในที่ทํางานเพื่อยืนยัน
ความเขมของสตัยรีนในบรรยากาศบริเวณที่ทํางาน : คาเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทํางานปรกติไมเกิน 100
ppm ; ความเขมสูงสุดในเวลา 5 นาทีของทุกชวงเวลา 3 ชั่วโมง ไมเกิน 600 ppm
เกณฑที่ใชเพื่อการวินิจฉัยโรค
1. อาการและอาการแสดงของโรคจากสตัยรีน
2. ประวัติการทํางานในอาชีพทีเ่ สี่ยงตอการสัมผัส โดยเฉพาะระยะเวลาการสัมผัส
3. การตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อยืนยัน
4. การตรวจสภาพแวดลอมในการทํางานที่สนับสนุนการวินิจฉัย
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20. โรคจาก เอ็น – เฮกเซน
อาการและอาการแสดงที่ใชในการวินิจฉัย
อาการปจจุบัน ระยะเวลาของการสัมผัส 2 นาที ถึง 3 ชั่วโมง อาจนานถึง 24 ชั่วโมง
1. มึนงง , รูสึกวาตัวหมุน บานหมุน
2. ซึม อาจถึงขั้นหมดสติ ชัก
3. ผิวหนังอักเสบ หรือเยื่อเมือกอักเสบ
อาการเรื้อรัง ระยะเวลาขอการสัมผัสอยางนอย 1 เดือน
1. เนื่องจากการทําลายเสนประสาทสวนปลาย ทําใหแขนขาออนแรงมักเปนเทากันทั้ง
สองขาง และเริ่มจากการออนแรงของการเหยียดเทา ตอมาลามขึ้นถึงขาทําใหเดิน
ไมได
2. ปฏิกิริยาสะทอน (reflex) ของเอ็นรอยหวายลดลง เมื่อเทียบกับปฏิกริ ิยาที่สวนบน
ของรางกาย
3. กลามเนื้อฝอลีบในกรณีที่เปนมาก
4. ประสาทตาอักเสบและความจําเสื่อม
5. อาการผิดปรกติตางๆ ดังกลาวขางตน อาจเกิดขึ้นหลังออกจากการทํางานไมนาน
อาชีพและลักษณะการทํางานที่สงเสริมในการวินิจฉัยโรค
1. อุตสาหกรรมการผลิตและการขนสง เอ็น-เฮกเซน
2. อุตสาหกรรมการผลิตโพลีโอลิฟนหรืออิลาสโตเมอร ที่มีการใชเอ็น-เฮกเซนเปน
catalyst carrier
3. อุตสาหกรรมที่มี เอ็น-เฮกเซน เปนตัวละลายสี และตัวกําจัดแอลกอฮอล
4. อุตสาหกรรมสิ่งทอ เฟอรนิเจอร เครื่องหนัง ที่มีเอ็น-เฮกเซนเปนตัวทําความสะอาด
5. อุตสาหกรรมผลิตกาวซีเมนต
6. อุตสาหกรรมผลิตรองเทา
7. อุตสาหกรรมเครื่องเรือน
8. อุตสาหกรรมทําเสื้อกันฝน
9. อุตสาหกรรมผลิตน้ํามันพืช
10. กิจการที่มีการใชน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องยนตรบางประเภทมีเอ็น-เฮกเซนเปน
สวนประกอบ
11. งานวิเคราะหสารเคมีในหองปฏิบัติการ
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การตรวจทางหองปฏิบตั ิการเพื่อยืนยัน
1. การตรวจคลื่นไฟฟากลามเนือ้ (EMG) พบอัตราเร็วของการสื่อนําประสาทลดลง
เปนเอกลักษณโรคเสนประสาทสวนปลาย
2. การตรวจตาพบการมองเห็นผิดปรกติและอาจพบขั้วประสาทตามผิดปรกติ
3. การตรวจปริมาณ 2,5-hexanedione ในปสสาวะตอนสิ้นสุดกะงาน (คาปรกติไม
เกิน 5 มิลลิกรัม/กรัมครีอะตินีน)
การตรวจสภาพแวดลอมในที่ทํางานเพื่อยืนยัน
ความเขมของ เอ็น-เฮกเซนในบรรยากาศการทํางาน มีคาเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทํางานปรกติ (TWA)
ไมเกิน 50 ppm
เกณฑที่ใชเพื่อการวินิจฉัยโรค
1. อาการและอาการแสดงของโรคจากเอ็น-เฮกเซน
2. ประวัติการทํางานในอาชีพทีเ่ สี่ยงตอการสัมผัส โดยเฉพาะระยะเวลาการทํางาน
3. การตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อยืนยัน
4. การตรวจสภาพแวดลอมในการทํางานที่สนับสนุนการวินิจฉัย
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21. โรคจากฟอรมัลดีฮัยด
อาการและอาการแสดงที่ใชในการวินิจฉัยโรค
อาการปจจุบัน
1. อาการที่เกิดจากสัมผัสทางการหายใจขึ้นอยูก ับความเขมของสารในบรรยากาศการ
ทํางานดังนี้
0.05 – 1.0
ppm ไดกลิน่ ฉุน
0.01 – 2.0
ppm เคืองตา
0.10 – 11.0 ppm รูสึกระคายในทางเดินอากาศหายใจสวนบน
5.00 – 30.0 ppm ไอ แนนหนาอก มีอาการหอบหืด (asthmatic attack)
50.0 – 100.0 ppm ปอดอักเสบ ปอดบวมน้ํา
มากกวา 100.0 ppm เสียชีวิต
2. อาการที่เกิดจากการสัมผัสทางผิวหนัง ไดแกผิวหนังอักเสบจากการสัมผัส (contact
dermatitis) , ลมพิษที่ตําแหนงสัมผัส (contract urticaria)
อาชีพและลักษณะการทํางานที่สงเสริมในการวินิจฉัยโรค
1. อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับน้ํายาเชื้อหรือสารกันบูด
2. อุตสาหกรรมพลาสติก
3. อุตสาหกรรมถายภาพ
4. อุตสาหกรรมผลิตสียอม ทํายาง และเสนใยประดิษฐ
5. อุตสาหกรรมสิ่งทอ
6. อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร
7. บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข
8. อาชีพที่ตองสัมผัสกับสารฟอรมาลิน
การตรวจทางหองปฏิบตั ิการเพื่อยืนยัน
ในรายที่สงสัยวา เปนหอบหืดจากสารฟอรมัลดีฮัยด ใหทําการทดสอบเราดวยฟอรมัลดีฮัยด
(formaldehyde provocative test) จะใหผลบวก
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การตรวจสภาพแวดลอมในที่ทํางานเพื่อยืนยัน
1. กําหนดความเขมตลอดระยะเวลาการทํางานปรกติ (8 ชั่วโมง) ไมเกิน 3 ppm ใน
บรรยากาศการทํางาน
2. ความเขมสูงสุดในเวลา 15 นาที 10 ppm ในบรรยากาศการทํางาน
เกณฑที่ใชเพื่อการวินิจฉัยโรค
1. อาการและอาการแสดงของโรคจากฟอรมัลดีฮัยด
2. ประวัติการทํางานในอาชีพทีเ่ สี่ยงตอการสัมผัส
3. การตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อยืนยัน
4. การตรวจสภาพแวดลอมในการทํางานที่สนับสนุนการวินิจฉัย
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22. โรคจากฮาโลเจนซึง่ เปนอนุพันธของไฮโดรเจนกลุมน้ํามัน
อาการและอาการแสดงที่ใชในการวินิจฉัยโรค
1. อาการทางระบบประสาท: การรับสัมผัส halogenated hydrocarbon ทางการหายใจทําใหเกิดการ
กดการทํางานของระบบประสาท ผูสัมผัสจะมีอาการ อาการปวดศีรษะ มึนศีรษะ วิงเวียน คลื่นไส
อาเจียน สับสน งวงนอน ซึมลง ความรูสติเปลี่ยนแปลง, สับสน, เดินเซ, การกดศูนยหายใจ
2. พิษตอตับ: อาการคลื่นไส อาเจียน ออนเพลีย จุกแนน บริเวณลิ้นปแ ละใตชายโครงขวา มีปสสาวะ
สีเขม ตรวจพบตับโต ดีซาน จนถึงกลุมอาการตับวาย เชน มีการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ โดย
อาการทางสมองจากตับวายอาจเริ่มเกิดขึ้นไดในวันที่ 2-3 หลังการรับสัมผัส
3. พิษตอผิวหนัง: การสัมผัสสารกลุม halogenated hydrocarbon ที่ผิวหนังเปนเวลานานทําใหเกิด
อาการผิวหนังแหง แตกเปนริ้วรอย และสามารถทําใหเกิดการติดเชื้อแทรกซอนได
4. การระคายเคืองตอเยื่อเมือก: มีอาการแสบ ระคายเคืองของตา เยื่อบุจมูก และ คอหอย
5. พิษตอปอด: มีอาการของระบบทางเดินหายใจสวนลางเชนหลอดลมหดเกร็ง ปอดอักเสบจาก
สารเคมี ระบบการหายใจลมเหลว กลุมอาการ adult respiratory distress syndrome และการขาด
ออกซิเจนจาก methylene oxide ที่ทําใหเกิด Carboxyhemoglobin
6. พิษตอระบบประสาท อื่นๆ
a. Methyl chloride: ความผิดปกติทางจิตประสาทไดแก ซึมเศรา กระวนกระวาย นอนไม
หลับ มีบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง
b. Trichloroethylene: อาการออนเพลีย ปวดศีรษะ ซึม เศรา และ ความจําเสื่อม
c. Trichloroethylene: การไดยนิ ผิดปกติโดยเฉพาะที่ความถี่ในระดับกลางและสูง
d. Methyl bromide: การรับสัมผัสเฉียบพลันทําใหมีอาการปวดศีรษะ ระคายเคืองตา
คลื่นไส อาเจียน ชัก และ หมด สติได อาการแสดงไดแก เดินเซ มือสั่น ความรูสติ
เปลี่ยนแปลง และอาจทําใหปอดบวมได
7. พิษตอไต: ที่เกิดจาก Tetrachloromethane ซึ่งอาจเกิดไดโดยไมตองมีอาการทางตับกอน โดยจะ
เริ่มมีอาการปวดบริเวณ costovertebral area และมีปสสาวะออกนอย โดยเริ่มภายใน 1 สัปดาห
หลังการรับสัมผัสและอาการมากที่สุดในสัปดาหที่ 2 และ 3แลวคอยๆกลับสูภาวะปกติใน2-3
สัปดาห
8. พิษตอหัวใจ: อาการใจสั่น หนามืด หมดสติเฉียบพลัน อาการแสดงชีพจรเร็ว หรือ ไมสม่ําเสมอ
หรือ คลําไมได ความดันโลหิตต่ํา หรือวัดไมได
9. พิษตอระบบเลือด: ภาวะ Methemoglobinemia จาก Chloroaniline
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10. พิษอื่นๆ: Vinyl chloride syndrome เปนกลุมอาการคลายโรค scleroderma ซึ่งประกอบดวยอาการ
ผิวหนังแข็งตึง มี Raynaud’s phenomenon (อาการชาและซีดของปลายนิ้ว โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ
สัมผัสกับความเย็น)
เนื่องจาก Halogenated Hydrocarbons มีหลายชนิดและมีพิษตางกัน จึงสรุปอยางงายเปนดังนี้
ผลเสียตอสุขภาพของสารเคมีที่อยูในกลุม Halogenated hydrocarbon
1. ฤทธิ์กดระบบประสาท: สารhalogenated hydrocarbon ที่ทําใหเกิดภาวะนี้ไดไดแก
Dichloromethane, Trichloromethane, Tetrachloromethane, Monochloroethane, 1,2dichloroethane, 1,1-dichloroethane, 1,1-dichloroethylene, 1,1,2-trichloroethane, 1,1,1trichloroethane, 1,1,2,2-tetrachloroethane, Dichloroethylene (cis and trans), Trichloroethylene,
Tetrachloroethylene, Halothane, Ethylene dibromide, Vinyl chloride ฤทธิ์ตอระบบประสาท
ทั่วไป: สมองอักเสบจาก Organochorine และ Organophosphate
2. พิษตอตับ: สารhalogenated hydrocarbon ที่ทําใหเกิดภาวะนีไ้ ดไดแก Tetrachloroethane,
Tetrachloromethane, 1,1,2-trichloroethane, Trichloromethane, Tetrachloroethylene,
Trichloroethylene, methylene dichloride, halothane, 1,1,2,2-tetrabromoethane
3. พิษตอผิวหนัง: สารhalogenated hydrocarbon ที่ทําใหเกิดภาวะนี้ไดไดแก Dichloromethane,
Trichloromethane, Tetrachloromethane, 1,2-dichloroethane, 1,1-dichloroethane, 1,1,2trichloroethane, 1,1,1-trichloroethane, 1,1,2,2-tetrachloroethane, 1,1 dichloroethene, 1,2
dichloroethene, Dichloroethylene (cis and trans), Tetrachloroethylene, Monochlorobenzene, 4vinylcyclohexene, Vinyl cyclohexene dioxide, Epichlorohydrin
4. พิษตอเยื่อบุตาและทางเดินหายใจสวนตน: สารhalogenated hydrocarbon ที่ทําใหเกิดภาวะนีไ้ ด
ไดแก Trichloroethylene, Tetrachloroethylene, Dichloromethane, 1,1,2,2-tetrabromoethane,
Ethylene dibromide, Monochlorobenzene, Vinyl cyclohexene dioxide, Epichlorohydrin
5. พิษตอระบบทางเดินหายใจสวนลาง: Carbonyl chloride, Methylene chloride
6. พิษตอระบบประสาท อื่นๆ
a. Methyl chloride: neuropsychiatric disorders: depression, irritability, insomnia, change
of personality
b. Trichloroethylene
7. พิษตอไต: สารhalogenated hydrocarbon ที่ทําใหเกิดภาวะนีไ้ ดไดแก Tetrachloromethane
8. พิษตอหัวใจ: สารhalogenated hydrocarbon ชักนําใหกลามเนื้อและระบบนําไฟฟาในหัวใจ
ตอบสนองตอ catecholamine มากขึ้นจนเกิด cardiac tachyarrhythmia ชนิด ventricular
fibrillation และ ventricular tachycardia สารที่ทําใหเกิดภาวะนีไ้ ดไดแก Trichloromethane
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(Chloroform), 1,1,1-trichloroethane, Trichloroethylene, Chlorofluorocarbons, Methylene
chloride
9. Vinyl chloride syndrome: สารhalogenated hydrocarbon ที่ทําใหเกิดภาวะนีไ้ ดไดแก Vinyl
chloride
10. พิษตอระบบเลือด: Chloroaniline ทําใหเกิด Methemoglobinemia
อาชีพและงานที่มีสงเสริมการวินิจฉัยโรค
สารเคมี
Methyl chloride
Tetrachloromethane
(Carbon tetrachloride)
Trichloromethane
(Chloroform)
Trichloroethylene

Tetrachloroethylene
(Perchloroethylene)
Ethylene dichloride
(1,2-dichloroethane)
Dichloromethane
(Methylene chloride)
Monochloroethane
1,1,2,2tetrachloroethane
(Tetrachloromethane)
Chlorofluorocarbons
Halothane (1-bromo1chloro-2, 2,2-

อาชีพ หรือ ลักษณะงาน
การผลิต Silicones, butyl rubbers
การผลิต Fumigants, Fire extinguisher
อุตสาหกรรมซักแหง
• สัตวแพทย
•
•
•
•
•
•
•

Metal degreaser
อุตสาหกรรมโลหะ
การผลิต adhesives, สี, ยาฆาแมลง, น้ํายาซักพรม
Metal degreaser
อุตสาหกรรมโลหะ
อุตสาหกรรมซักแหง
การผลิต vinyl chloride

• Paint remover (ชางทําเฟอรนิเจอร)
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trifluoroethane)
Methyl bromide
1,1,2,2tetrabromoethane
(Acetylene
tetrabromide)
Ethylene dibromide
(1,2-Dibromoethane)
Monochlorobenzene
(benzene chloride)
Vinyl chloride
(chlorethene, ethylene
monochloride)
4-Vinylcyclohexene (4Ethenylcyclohexene)
Vinyl cyclohexene
dioxide
1,1-dichloroethylene
Epichlorohydrin

- การฆาแมลงในยุงฉางหรือ โกดัง
- การผลิต Polymer ชนิดตางๆ (เปนสวนผสม
ปองกันการติดไฟ)

- การฆาหนอนในยุงฉาง หรือโกดัง
- การผลิตน้ํายาดับไฟ
- การผลิต phenol, aniline, DDT
- อุตสาหกรรมสี และ การพิมพ
- การซักแหง
• การผลิต polyvinyl chloride

• Intermediate ที่ออกมากับ gas ในอุตสาหกรรมยางรถยนต
• การผลิต epoxy resin
• การผลิตCopolymer เพื่อทําแผน film
• การผลิต Epoxy หรือ phenoxy resin

การตรวจสภาพแวดลอมในที่ทํางานเพื่อยืนยัน
1. Methyl chloride: TLV-TWA (ACGIH 1996) 50 ppm
2. Tetrachloromethane: TLV-TWA (ACGIH 1996) 5 ppm
3. Trichloromethane: TLV-TWA (ACGIH 1996) 10 ppm
4. 1,1,1 – trichloroethane: TLV-TWA (ACGIH 1996) 350 ppm
5. Trichloroethylene: TLV-TWA (ACGIH 1996) 50 ppm
6. Tetrachloroethylene: TLV-TWA (ACGIH 1996) 25 ppm
7. Ethylene dichloride: TLV-TWA (ACGIH 1996) 10 ppm
8. Dichloromethane: TLV-TWA (ACGIH 1996) 50 ppm
9. 1,1,2,2-tetrachloroethane: TLV-TWA (ACGIH 1996) 1 ppm
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10.
11.
12.
13.
14.

Halothane: TLV-TWA (ACGIH 1995) 50 ppm
Methyl bromide: TLV-TWA (ACGIH 1996) 5 ppm
1,1,2,2-tetrabromoethane: TLV-TWA (ACGIH 1996) 1 ppm
Ethylene dibromide: OSHA PEL 20 ppm
Monochlorobenzene: TLV-TWA (ACGIH 1995) 10 ppm

การตรวจทางหองปฏิบตั ิการในคนเพื่อยืนยัน
1. พิษตอตับ: การมี AST (SGOT) และ ALT (SGPT) สูงขึ้น และ อาจมี serum bilirubin สูงขึ้นดวย
2. พิษตอไต: การมี serum creatinine และ BUN สูงขึ้นและอาจมีลักษณะของไตอักเสบในการตรวจ
ปสสาวะ
3. พิษตอหัวใจ: การตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ มี ventricular tachycardia หรือ ventricular fibrillation
4. หูตึง: การตรวจ Audiogram
5. Vinyl chloride syndrome: การฉายภาพรังสีมือและขอมือ มีลักษณะ acro-osteolysis ไดแกมี lytic
lesions ที่ distal phalanx และ styloid processes of ulna และ radius
เมื่อดูเปนรายตัวจะพบวา halogenated hydrocarbon บางตัวมีผลตอรางกายเฉพาะไดแก
1. Methyl chloride ระดับความเขมขนของ S-methylcysteine ในปสสาวะที่เก็บในตอนเลิกงานสูง
มากกวา 1 มิลลิโมล/ กรัม ครีอะตินีน
2. Trichloroethylene: ระดับความเขมขนของ Trichloroacetic acid ในปสสาวะที่เก็บในตอนเลิกงาน
ในวันสุดทายของสัปดาหที่ทํางานสูงมากกวา 100 มก/ก ครีอะตินีน
3. Tetrachloroethylene: ระดับความเขมขนของ Trichloroacetic acid ในปสสาวะที่เก็บในตอนเลิก
งานในวันสุดทายของสัปดาหที่ทํางานสูงมากกวา 3.5 มก/ล
4. 1,1,1 – trichloroethane: ระดับความเขมขนของ Trichloroacetic acid ในปสสาวะที่เก็บในตอน
เลิกงานในวันสุดทายของสัปดาหที่ทํางานสูงมากกวา 10 มก/ ล
5. Dichloromethane: ที่เวลาสิ้นสุดของการสัมผัส หรือที่เวลาเลิกงาน Carboxyhemoglobin level สูง
กวา 3.5% (ในคนที่ไมสูบบุหรี่) หรือ blood dichloromethaneสูงกวา 0.5มก/ ล หรือ urine
dichloromethane สูงกวา 0.2 มก/ล
6. Halothane: ระดับความเขมขนของ Trifluoroacetic acid ในเลือดที่เก็บในตอนเลิกงานในวัน
สุดทายของสัปดาหที่ทํางานสูงมากกวา 2.5 มคก / มล
7. Methyl bromide: serum bromide level สูงกวา 5 มก/ดล
8. Monochlorobenzene: ระดับความเขมขนของ p- chlorophenol ในปสสาวะที่เก็บในตอนเลิกงาน
สูงมากกวา 25 มก/ก ครีอะตินีน
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9. Vinyl Chloride: ระดับ thiodiglycolic acid ในปสสาวะ 24 ชั่วโมงในวันทํางานมากกวา 6 มก/ 24

ชั่วโมง
เกณฑที่ใชเพื่อการวินิจฉัยโรค
ควรประกอบดวยการวินิจฉัยตัวโรคหรือพยาธิสภาพ และ การระบุความสัมพันธของโรคหรือพยาธิ
สภาพนั้นกับการรับสัมผัสสารhalogenated hydrocarbon ซึ่งองคประกอบหลักที่นําไปสูการวินิจฉัยมีดังนี้
1. การวินจิ ฉัยจากการที่ผูปวยมีอาการและอาการแสดงที่เขาไดกับผลเสียตอสุขภาพจากสารเคมี
จําเพาะชนิดนัน้ ๆจริง ซึ่งอาจมีการตรวจพบเพิ่มเติมหรือการชวยยืนยันโดยการตรวจทาง
หองปฏิบัติการ
2. มีการวินจิ ฉัยแยกโรคเพื่อสาเหตุอื่นๆที่อาจเปนไปไดของภาวะนั้นแลว
3. ผูปวยมีประวัติการรับสัมผัสสารเคมีชนิดที่สามารถทําใหเกิดภาวะนั้นจากการประกอบอาชีพจริง
4. มีสิ่งบงชี้ถึงการรับสัมผัสสารเคมีชนิดที่สามารถทําใหเกิดภาวะนัน้ จากการประกอบอาชีพไดแก
a. มีการตรวจทางอนามัยโรงงานวาลักษณะงานที่ผูปวยทํานาจะมีการรับสัมผัสตอสารเคมี
สูงกวาคามาตรฐานความปลอดภัย
b. มีผูอื่นที่มีลักษณะงานหรือลักษณะการรับสัมผัสคลายกับผูปวยเจ็บปวยคลายกัน
5. มีการพิสูจนวาผูปวยไดรับสารเคมีสูงกวามาตรฐานความปลอดภัยจริงดวยการตรวจสิ่งชี้วัดทาง
ชีวภาพ (Biological markers for exposure)
แนวทางระบุความสัมพันธของโรคนั้นกับการรับสัมผัสสารhalogenated hydrocarbon
¾ หากผูปวยมีคณ
ุ สมบัติดังขอ 1, 2 และ 3 แลว มีความเปนไปไดทภี่ าวะนั้นเกิดจากการรับสัมผัส
สารhalogenated Hydrocarbonsจากการประกอบอาชีพ
¾ หากผูปวยมีคณ
ุ สมบัติดังขอ 1 , 2, 3 และ 4 หรือ 5 มีความเปนไปไดสูงที่ภาวะนั้นเกิดจากการรับ
สัมผัสสาร halogenated Hydrocarbons จากการประกอบอาชีพ
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23. โรคจากฟอสเฟตอินทรีย
อาการและอาการแสดงที่ใชในการวินิจฉัย
อาการปจจุบัน
ผูปวยที่ไดรับพิษเฉียบพลัน จะมีอาการของระบบอวัยวะที่ถูกควบคุมการทํางานดวย
Cholinergic neurotransmitters ซึ่งแบงออกตามระบบตางๆ ไดดังนี้
1) ระบบประสาทสวนกลาง ผานทาง acetylcholine receptors
อาการ ไดแก หนามืด มึนงง กังวล ใจสัน่ กระสับกระสาย ขาดสมาธิ สับสน
อาการแสดง ไดแก ตอบสนองตอคําถามชาลง แรงดันเลือดต่ําลง ชัก หมดสติ
ระบบหายใจและการหมุนเวียนของเลือดถูกกด และ reflexes จะหายไป
2) ระบบหัวใจและหลอดเลือด ผานทาง nicotinic recptors
อาการ ไดแก ใจสั่น
อาการแสดง ไดแก หัวใจเตนเร็วกวาปกติ แรงดันเลือดสูง
3) ระบบหัวใจและหลอดเลือด ผานทาง muscarinic receptors
อาการ และอาการแสดง จะตรงขามกับ nicotinic receptors
4) ระบบทางเดินหายใจ ผานทาง muscarinic receptors
อาการ ไดแก น้ํามูกและเสมหะมาก แนนหนาอก ไอ หายใจ ลําบาก
อาการแสดง หอบ หายใจมีเสียงหวีดหวือจากหลอดลมตีบตัน / เกร็ง (wheezing
จาก bronchospasm) และ ปอดบวมน้ํา
5) ระบบทางเดินอาหาร ผานทาง muscarinic receptors
อาการ ไดแก เบื่ออาหาร อาเจียน จุกเสียด แนนทอง ทองเสีย ทองรวง และกลั้น
อุจจาระไมได
อาการแสดง ไดแก ภาวะขาดน้ํา ช็อคจากแรงดันเลือดต่ํา
6) ตอมมีทอ หรือ exocrine gland ผานทาง muscarinic receptors
อาการ ไดแก น้ําตา น้ําลาย เหงื่อออกมากกวาปกติ ตาพรามัว ปวดตา
อาการแสดง ไดแก รูมานตาหรี่เล็ก (miosis)
7) กระเพาะปสสาวะ ผานทาง muscarinic receptors
อาการ ไดแก ปสสาวะบอยและมากกวาปกติ
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8) กลามเนื้อลาย ผานทาง nicotinic receptors
อาการ ไดแก กลามเนื้อกระตุกเกร็ง (fasciculation)
อาการแสดง ไดแก กลามเนื้อแขน ขา กลามเนื้อชวยหายใจออนแรง
กลุมอาการระยะกลาง (Intermediate syndrome)
ไดแกกลุมอาการที่เริ่มเกิดขึ้นประมาณ 24 ถึง 96 ชั่วโมงหลังการรับสัมผัสสารพิษ
ฟอสเฟตอินทรีย โดยอาการอาจเกิดในระหวางที่ผูปวยยังมีอาการระยะเฉียบพลันอยูห รือฟนจาก
อาการระยะเฉียบพลันแลว ลักษณะทางคลินิกที่สําคัญไดแก อาการกลามเนื้อออนแรง โดยเริ่ม
จากกลามเนื้อสวนตน (คอ ตนแขน ตนขา) และกลามเนือ้ ที่ควบคุมโดยเสนประสาทสมอง
(cranial nerves) เชนกลามเนือ้ ที่ใบหนาและกลามเนื้อในระบบการกลืนเมื่อมีอาการมากขึ้นยจะ
ออนแรงและอาจรุนแรงจนผูป วยหยุดหายใจ ภาวะกลามเนื้อออนแรงจาก intermediate syndrome
นี้จะไมตอบสนองตอการรักษาดวย pralidoxime หรือ atropine และจะดีขึ้นเองจากการดูแลแบบ
ประคับประคองผูปวยซึ่งอาจใชเวลาถึงสามสัปดาห
อาการเรื้อรัง
เกิดจากการรับสารพิษจํานวนนอยๆ เปนประจํา มีอาการและอาการแสดงไม
เฉพาะเจาะจง ไดแก
1) ความผิดปกติของประสาทสวนปลาย (peripheral neuropathy)
2) พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
3) ปวดเมื่อย ออนเพลีย เรื้อรัง
อาชีพและลักษณะการทํางานที่สงเสริมในการวินิจฉัยโรค
1. เกษตรกรรม
2. อุตสาหกรรมผลิต บรรจุ ขนสงสารกําจัดแมลง
3. รานจําหนายสารกําจัดศัตรูพชื
4. บริการกําจัดแมลงตามอาคารบานเรือน สํานักงาน
5. การเพาะเลีย้ งและจําหนายไมประดับ
6. งานวิจยั สารกําจัดแมลง
7. งานสาธารณสุข เชน การกําจัดพาหนะนําโรค
การตรวจทางหองปฏิบตั ิการเพื่อยืนยัน
การตรวจระดับ cholinesterase ในน้ําเลือดของผูปวยลดลงเกินกวารอยละ 30 เมื่อเทียบกับ
ระดับกอนรับเขาทํางาน
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เกณฑที่ใชเพื่อการวินิจฉัยโรค
แนวทางในการวินิจฉัยพิษฟอสเฟตอินทรียชนิดเฉียบพลัน คือ
1. ประวัติการสัมผัสสารฟอสเฟตอินทรีย และทางเขาสูรางกาย
2. อาการและอาการแสดงของโรคพิษฟอสเฟตอินทรีย ทีป่ ฏิบัติกัน คือ อาการแสดงของ
มานตาหรี่เล็กลง (miosis)
3. การเปลี่ยนแปลงของระดับ cholinesterase ในน้ําเลือด ชวยสนับสนุนการวินิจฉัยโรค
เทานั้น
แนวทางในการวินิจฉัยโรคพิษฟอสเฟตอินทรียชนิดเรื้อรัง คือ
1. ประวัติการสัมผัสสารฟอสเฟตอินทรีย จํานวนนอยๆประจํา
2. อาจมีประวัตเิ ปนโรคพิษฟอสเฟตอินทรียช นิดเฉียบพลัน กอนมีอาการพิษเรื้อรัง 3 – 6
เดือน
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24. โรคจากคารบาเมต
อาการและอาการแสดงที่ใชในการวินิจฉัย
อาการปจจุบัน
เนื่องจากสารคารบาเมตสลายตัวเร็วและไมสะสมในรางกายจึงไมเกิดอาการเรื้อรัง
อาการและอาการแสดงของโรคพิษคารบาเมต มีความรุนแรงนอยกวาโรคพิษออรกาโนฟอสเฟต
เฉียบพลัน ผูป วยที่ไดรับพิษเฉียบพลันจะมีอาการของระบบตางๆ ที่ถูกควบคุมการทํางานดวย
Cholinergic neurotransmitters ซึ่งแบงออกเปนกลุมตางๆ ไดดังนี้
1) ระบบประสาทสวนกลาง ผานทาง acetylcholine receptors
อาการ ไดแก หนามืด เวียนศีรษะ มึนงง กังวล ใจสั่น กระสับกระสาย ขาด
สมาธิ สับสน
อาการแสดง ไดแก ตอบสนองตอคําถามชาลง แรงดันเลือดต่ําลง ชักหมดสติ
หาบใจแบบ Cheyne – Stokes หรือหอบเหนื่อย ตัวเขียว ศูนยควบคุมการหายใจ
และการไหลเวียนเลือดถูกกด และ reflex จะหายไป คารบาเมต ถูกดูดซึมเขาสู
ระบบประสาทสวนกลางไดนอย ดังนั้น ความรุนแรงของอาการและอาการแสดง
จะขึ้นกับปริมาณสารที่ไดรบั ถาผูปวยไดรับสารมากๆ อาการทางระบบประสาทจะ
รุนแรง
2) ระบบหัวใจและหลอดเลือด ผานทาง nicotinic receptors
อาการ ไดแก ใจสั่น
อาการแสดง ไดแก หัวใจเตนเร็วผิดปกติ แรงดันเลือดสูง
3) ระบบหัวใจและหลอดเลือด ผานทาง muscarinic receptors
อาการ และอาการแสดง จะตรงขามกับ nicotinic receptors
4) ระบบทางเดินหายใจ ผานทาง muscarinic receptors
อาการ ไดแก น้ํามูกและเสมหะมาก แนนหนาอก ไอ หายใจ ลําบาก
อาการแสดง หอบ หายใจมีเสียงหวีดหวือจากหลอดลมหดเกร็ง และ ปอดบวมน้ํา
5) ระบบทางเดินอาหาร ผานทาง muscarinic receptors
อาการ ไดแก เบื่ออาหาร อาเจียน จุกเสียด แนนทอง ทองเสีย ทองรวง และกลั้น
อุจจาระไมได
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อาการแสดง ไดแก ภาวะขาดน้ํา ช็อคจากแรงดันเลือดต่ํา
6) ตอมมีทอ หรือ exocrine gland ผานทาง muscarinic receptors
อาการ ไดแก น้ําตา น้ําลาย เหงื่อออกมากกวาปกติ ตาพรามัว ปวดตา
อาการแสดง ไดแก รูมานตาหรี่เล็ก (miosis)
7) กระเพาะปสสาวะ ผานทาง muscarinic receptors
อาการ ไดแก ปสสาวะบอยและมากกวาปกติ
8) กลามเนื้อลาย ผานทาง nicotinic receptors
อาการ ไดแก กลามเนื้อกระตุกเกร็ง
อาการแสดง ไดแก กลามเนื้อแขน ขา กลามเนื้อชวยหายใจออนแรง
อาชีพและลักษณะการทํางานที่สงเสริมในการวินิจฉัยโรค
1. เกษตรกรรม
2. อุตสาหกรรมการผลิต การบรรจุ การขนสงสารกําจัดแมลง
3. รานจําหนายสารกําจัดศัตรูพชื
4. บริการกําจัดแมลงตามบานเรือน สํานักงาน
5. การเพาะเลีย้ ง จําหนายไมประดับ
6. งานวิจยั สารกําจัดแมลง
7. งานสาธารณสุข เชน การกําจัดพาหนะนําโรค
การตรวจทางหองปฏิบตั ิการเพื่อยืนยัน
การตรวจระดับ cholinesterase ในน้ําเลือดของผูปวยลดลงเกินกวารอยละ 30 เมื่อเทียบกับ
ระดับกอนรับเขาทํางาน
เกณฑที่ใชเพื่อการวินิจฉัยโรค
1. ประวัติการสัมผัสสารฟอสเฟตอินทรีย และทางเขาสูรางกาย
2. อาการและอาการแสดงของโรคพิษฟอสเฟต อินทรีย แตความรุนแรงนอยกวา ยกเวนรายที่
รับสารพิษจํานวนมากๆ
3. การเปลี่ยนแปลงของระดับ cholinesterase ในน้ําเลือด ชวยสนับสนุนการวินิจฉัยโรคเทานั้น
ยังไมเคยมีรายงานของโรคพิษคารบาเมตชนิดเรื้อรัง เนื่องจากคาครึ่งชีวิตคิดเปนชัว่ โมง และ
มีปฏิกิริยายอนกลับของ cholinesterase ในน้ําเลือดกับสารคารบาเมต จึงไมเกิดการรวม
ตัวอยางถาวรของสาร 2 ชนิด
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25. โรคจากเสียง
อาการและอาการแสดงที่ใชในการวินิจฉัยโรค
อาจมีเสียงดังในหู เวียนศีรษะ หูอื้อทันที หรือคอยๆอื้อเพิ่มขึ้น การตรวจหูชั้นนอกมักไมพบสิ่ง
ผิดปกติ ในกรณีที่สัมผัสกับเสียงดังมากทันที (acoustic trauma) เชน เสียงระเบิด อาจพบมีแกวหูทะลุ
รวมดวย
อาชีพและลักษณะงานที่สง เสริมในการวินจิ ฉัยโรค
มีประวัติการทํางานในที่ที่มีเสียงดังเปนเวลานาน หรือสัมผัสกับเสียงดังมากทันที (เชน หมอน้ํา
โรงงานระเบิด แกสระเบิด) โดยเฉพาะผูที่ทาํ งานใน
1. อุตสาหกรรมสิ่งทอ
2. อุตสาหกรรมเครื่องเรือน
3. อุตสาหกรรมถลุงเหล็ก
4. อุตสาหกรรมเครื่องเหล็ก
5. อุตสาหกรรมเครื่องแกว
6. โรงเลื่อย
7. ขับเรือหางยาว
8. ขับรถสามลอเครื่อง
9. ตํารวจจราจร
10. นักจัดรายการดนตรี
11. อาชีพอื่นๆที่มีการสัมผัสเสียงดัง
เสียงดังคือ เกิน 90 dBA ในเวลา 8 ชั่วโมง
เวลานานคือนานอยางนอย 1 ป หรือทํางานในที่ที่มีเสียงดังติดตอกันอยางนอย 3 วัน ในหนึ่ง
สัปดาห เปนเวลา 40 สัปดาห ตอป
เสียงดังมากทันที คือ เสียงดังเกิน 140 dBA ที่เกิดขึ้นทันที
การตรวจทางหองปฏิบตั ิการเพื่อยืนยัน
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ภาพบันทึกการไดยิน (Audiogram) มีลักษณะเปนรูปอักษร วี คือ มีจุดตกที่บริเวณ 4,000
เฮิรตซ (3,000 – 6,000 เฮิรตซ) โดยพิจารณาเทียบกับ 2,000 และ 8,000 เฮิรตซ ภาพบันทึกการไดยิน
อาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อสัมผัสกับเสียงดังนานขึ้น โดยจะสูญเสียการไดยินมากขึน้ ในความถี่อื่นๆดวย
การตรวจสภาพแวดลอมในที่ทํางานเพื่อยืนยัน
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกีย่ วกับภาวะแวดลอม ลงวันที่ 12
พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 หมวดที่ สาม เรื่องเสียง ขอ 13 ภายในสถานประกอบการทีใ่ หลูกจางคนหนึ่งคนใด
ทําการตอไปนี้
1. ไมเกินวันละ 7 ชั่วโมง ตองมีระดับเสียงทีล่ ูกจางไดรับติดตอกันไมเกิน 91 เดซิเบล (เอ)
2. เกินกวาวันละ 7 ชั่วโมง แตไมเกิน 8 ชั่วโมง เสียงที่ลูกจางไดรับติดตอกันไมเกิน 90 เดซิเบล
(เอ)
3. เกินกวาวันละ 8 ชั่วโมง จะตองมีระดับเสียงที่ลูกจางไดรบั ติดตอกันไมเกิน 80 เดซิเบล (เอ)
ขอ 14 นายจางจะใหลูกจางทํางานในที่มีระดับเสียงเกินกวา 140 เดซิเบล (เอ) มิได

เกณฑที่ใชเพื่อการวินิจฉัยโรค
1. อาการและอาการแสดง
2. ประวัติการทํางาน โดยเฉพาะระยะเวลาการทํางาน
3. การตรวจการไดยิน
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26. โรคจาก ความรอน
อาการและอาการแสดงที่ใชในการวินิจฉัย
มีอาการตางๆ ไดดังตอไปนี้
1. อาการแสดงทางผิวหนัง
Miliaria (heat rash) คือผื่นที่เกิดจากความรอนเกิดจากการคั่งของเหงื่อจากการอุดตันของตอม
เหงื่อ อาการมักเกิดบริเวณลําตัวเชน หนาอก หลัง ราวนม รักแร และ ขาหนีบ อาการมีสามรูปแบบ
เรียงตามลําดับความรุนแรงจากนอยไปหามากไดแก
Miliaria crystallina พบเมื่อมีการหลั่งเหงือ่ ในผิวหนังทีม่ ีความผิดปกติ เชนในบริเวณที่ถูกแดด
เผาไหม อันตรายที่ผิวหนังนีจ้ ะอุดกั้นตอมเหงื่อทําใหเกิด vesicles ขนาดตางๆกัน ซึ่งจะหายไปเมื่อ
หยุดการหลั่งเหงื่อ ความผิดปกติเหลานีจ้ ะหายไปเมื่อผิวหนังที่ถูกทําลายนี้ลอกออกไป
Miliaria rubra พบมากที่สุด มีลักษณะเปนmaculesหรือpapulesสีแดงในบริเวณรมผา ทําใหเกิด
รูสึกคัน โดยเฉพาะเมื่อมีเหงื่อออก พบในผิวหนังที่มีเหงือ่ ชื้นและไมมกี ารระเหย เกิดจากผิวหนังชัน้
keratinดูดซึมน้ํา บวมทําใหตอมเหงื่อถูกอุดกั้น macules หรือ papulesเหลานี้จะติดเชื้อไดถาไมไดรับ
การรักษา
Miliaria profunda พบเมื่อมีการอุดกั้นของตอมเหงื่อใตผวิ หนัง ผืน่ นี้ยังพบไดในกรณีที่ถูกแดด
เผา ลักษณะผิวหนังจะเปนสีซีดและยกขึ้นเปนหยอมคลายหนังหาน
2. Heat Syncope
การเปนลมแดดซึ่งเกิดการหมดสติจากการขยายตัวของเสนเลือดที่ผิวหนัง ทําใหเกิด ความดัน
โลหิตต่ําและเลือดไปเลี้ยงสมองไมพอ จะเกิดหลังทํางานหนักมาอยางนอยสองชั่วโมง อาการแสดงจะ
พบผิวหนังเย็น มีเหงื่อออกมาก และชื้นชีพจรเบา เร็ว ความดันโลหิตซิสโตลีจะต่ํากวา 100 มิลลิเมตร
ปรอท หรือตรวจพบ ความดันโลหิตเปลี่ยนแปลงเมื่อเปลี่ยนทาทาง อุณหภูมิกายมักอยูในเกณฑ
ปรกติยกเวนในรายที่เปนลมจากไข
3. Heat Cramps
เกิดการเกร็งตัวของกลามเนือ้ อยางชาๆ ทําใหเกิดอาการปวด และมีกลามเนื้อหดเกร็ง ซึ่งจะเปน
ประมาณ1-3 นาทีและคลายลงไดเอง โดยเกิดกับกลามเนือ้ ที่ทํางานหนัก เกิดในชวงทายของระยะเวลา
ทํางานหรือหลังเลิกงานและเมื่อกลามเนือ้ กระทบกับความเย็นเชน หลังการอาบน้ํา การตรวจรางกาย
จะพบผิวหนังเย็น ชื้น กลามเนื้อที่เปนจะรูส ึกเหมือนเปนกอนแข็งเปนลูก อุณหภูมิกายปกติหรือสูง
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เล็กนอย การตรวจทางหองปฏิบัติการจะพบโซเดียมต่ํา(hyponatremia) หรือมีเลือดขน ซึ่งเกิดจากการ
กินน้ําเพื่อทดแทนเหงื่อที่สญ
ู เสียมากอยางเดียว แตเนื่องกลไกการควบคุมความดันโลหิตยังดีอยูท ําให
ปริมาณเลือดไมลดลง ในรายที่มีอาการรุนแรงอาจเกิดภาวะกลามเนื้อตายและมีระดับเอนซัยม
กลามเนื้อ ในเลือดสูงขึ้น
4. Heat Exhaustion
เกิดจากการทํางานหนักในทีร่ อนเปนเวลานานโดยไมมีเกลือหรือน้ําดืม่ เพียงพอ ซึ่ง จะมีอาการ
กระหายน้ํามาก ออนเพลีย คลื่นไส ออนแรง ปวดศีรษะ สับสน การวัดอุณหภูมิกายที่ทวารหนักสูง
เกิน 38 องศาเซลเซียส มีชีพจรเตนเร็ว และมีผิวหนังชืน้ อาจมีอาการควบคูไปกับภาวะ Heat cramp
ผูปวยบางรายมี การหายใจเร็วทําใหเกิด ภาวะrespiratory alkalosis ดวย ซึ่งจะนําไปสู Heat Stroke ได
ถามีอุณหภูมกิ ายสูงขึ้นหรือมีการหลั่งเหงือ่ ลดลง
5. Heat Stroke
มีอาการแบบคลาสสิคสามอยางคือ (1) มีการรบกวนการทํางานของสมอง ทําใหหมดสติหรือชัก
(2) ไมมีเหงื่อออก และ (3) อุณหภูมิที่ทวารหนักมากกวา 41 องศาเซลเซียส ( 105.8 องศาฟาเรนไฮท)
เปนภาวะฉุกเฉินที่เกิดจาก ศูนยกลางควบคุมอุณหภูมิกายของสมองเสียไป และจะแสดงออกทาง
ความลมเหลวของหนาที่ของสมอง มีไขสูง อัตราแสดงชีพผิดปกติ และ ผิวหนังรอนและแหง โดย
อาการ ของศูนยควบคุมอุณหภูมิกายที่ผิดปกติคือ มึนงง เวียนศีรษะ ออนแรง คลื่นไส อาเจียน สับสน
และอาการผิดปกติทางการมองเห็น อาการสําคัญคือระดับการรูสติเสียไป อาจมีการชัก หมดสติ รวม
ดวย ผิวหนังจะรอน และในระยะแรกจะมีเหงื่อมาก ตอมาจะแหง ความดันโลหิตจะต่าํ ลงในที่สุด
อุณหภูมิกายสวนมากจะเกิน 41 องศาเซลเซียส ผูปวยจะมีการหายใจเร็วทําใหมี respiratory alkalosis
และตอมาจะมี compensatory acidosis และอาจจะมีเลือดออกผิดปกติ ตับอักเสบ ไตวาย หรือหัว
ใจเตนผิดจังหวะรวมดวย
สวนมากจะเกิดกับคนที่ไมมคี วามทนหรือไมเคยทํางานในที่รอน มาอยูใ นบริเวณที่รอนมาก เชน
คนแก เด็กทารก หรือผูปวยหรือ เกิดกับคนทํางานหนักซึ่งไมมีการปรับตัวกับอากาศรอน
( unacclimatized individual)
อาชีพและลักษณะการทํางานที่สงเสริมในการวินิจฉัยโรค
งานนอกสถานที่
1. งานเกษตรกรรม
2. งานกอสราง
3. เหมืองเปด
4. การสํารวจแร หรือน้ํามัน
5. การตกปลา
แนวทางการวินิจฉัยโรคจากการทํางาน
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6. ทหาร
งานในสถานที่
1. อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการหลอ การเชื่อม
2. หองเครื่องจักร
3. หองซักฟอก
4. หองครัว
5. เหมืองแร
การตรวจทางหองปฏิบตั ิการเพื่อยืนยัน
1. Heat Cramp : ตรวจพบ คาcreatine phosphokinase (CPK)ในเลือดสูงขึ้น และมี สารcreatin รั่วใน
ปสสาวะ (creatinuria)
2. Heat Exhaustion: มีปสสาวะออกนอย
3. Heat Stroke : มีกรดยูริคสูงในเลือด, มีระดับCPK ในเลือดสูงขึ้น , ถารุนแรงพบเกร็ดเลือดต่ํารวมกับ
ภาวะ Disseminated intravascular coagulation , ภาวะเลือดเปนดางจากการหายใจ , ธาตุโปตัสเซียมใน
เลือดต่ํา , ภาวะเกร็ดเลือดต่ํา , พบสาร Myoglobinในปสสาวะ , น้ําตาลในเลือดต่ํา , คาเอนซัยม
Transaminase ในเลือดสูงขึ้น
การตรวจสภาพแวดลอมในที่ทํางานเพื่อยืนยัน
Essentials of the WBGT index (ACGIH)
Calculation
With Solar load
Without Solar load
WBGT (ºC) = 0.7 WB + 0.2 GT + 0.1 DB
WBGT(ºC) = 0.7WB + 0.3 GT
WB = wet-bulb temperature, GT = globe temperature, DB = dry-bulb temperature (ºC)
Threshold limit values
Work rest cycle
Work rate
(% of each hour)
Light
Moderate
Heavy
Continuous
30.0
26.7
25.0
75:25
30.6
28.0
25.9
50:50
31.4
29.4
27.9
25:75
32.2
31.1
30.0
แนวทางการวินิจฉัยโรคจากการทํางาน
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Work rate categories
Category
O2L/min
0.60
0.70 – 1.0
> 1.0

Light
Moderate
Heavy

C/HR
200
201 - 300
> 300

Metabolic rate
KJ/HR
840
841 – 1,250
> 1,250

W
230
231 – 340
> 340

WBGT threshold Limit Values According to ISO Specifications
WBGT(ºC)
Metabolic Rate (W)
Acclimatized
Unacclimatized
< 117
33
32
117 to 234
30
29
>234 to 360
28
26
>360 to 468
25*
26**
22*
23**
>468
23*
25**
18*
20**
* = No sensible air movement, ** = Sensible air movement
WBGT = 1.01BB + 2.6
BB = 0.905 WBGT – 0.909

อุณหภูมิหอ
49
ง

47

54

64

46

44

49

57

66

43

41

44

51

58

66

41

38

41

45

51

57

65

38

35

37

40

43

49

56

62

35

32

34

36

38

42

46

51

58

32

29

31

32

34

36

38

41

45

50

29

27

28

29

30

31

32

34

36

39

42

27

24

25

26

26

27

28

29

30

31

33

24

21

22

23

23

24

24

25

26

26

27

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ความนสัมพัทธ
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ตารางแสดงการคํานวณ heat index แบบงาย โดยในแนวตั้งเปนอุณหภูมิหอง แนวนอนเปนความชืน้
สัมพัทธ ถาอยูกลางแดด ใหบวกเพิ่มอีก 9 องศา (US National Weather Service: Heat emergency in
Emergency Medicine)
การตรวจทางหองปฏิบตั ิการในคนเพื่อยืนยัน
กฏหมายไทยกําหนดไววา ภายในสถานทีป่ ระกอบการที่มีลูกจางทํางานอยู จะมีสภาพความรอน
ที่ทําใหอุณหภูมิของรางกายของลูกจางสูงเกินกวา 38 องศาเซลเซียส มิได
เกณฑที่ใชเพื่อการวินิจฉัยโรค
1. มีประวัติทํางานในสถานที่ดงั กลาว
2. มีอาการหรืออาการแสดงของโรคที่เกิดจากความรอน
3. Heat index
Interpretation (C)
27
to
32
to
41
to
54 or above

32
40
54
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27. โรคจากความเย็น
อาการและอาการแสดงที่ใชในการวินิจฉัย
1. Systemic Hypothermia
อาการจะเปนแบบคอยเปนคอยไป โดยเริ่มจากระดับการรูสติลดลง พูดลิ้นรัว กระวนกระวาย การ
เคลื่อนไหวที่ตอ งการความละเอียดเสียไป มีอาการออนแรงทั้งตัวและทําอะไรเชื่องชาลง ปสสาวะ
บอย ผิวหนังดูบวม และเย็น ถาเปนมากขึ้นความจําจะเลวลง นั่งเฉย ไมมีตัวสั่น การตรวจรางกายจะ
พบวาปฏิกิริยาสะทอนกลับลดลง ปฏิกิริยาของความนึกคิด และ กลามเนื้อลดลง มีชีพจรเบาและออน
หรือมีหัวใจเตนผิดจังหวะ ความดันโลหิตต่ํา และมีความเขมขนของเลือดเพิ่มขึ้น รางกายจะเริ่มสัน่
เมื่อ core temperature ลดลงถึง 35 องศาเซลเซียส อัตราการเตนของหัวใจ การหายใจ และ ความดัน
โลหิตจะเริ่มลดลงเมื่ออุณหภูมิลดลงถึงประมาณ 33 –35 องศาเซลเซียส จะมีการสั่นทั้งตัว จนเมื่อ
อุณหภูมิลดถึง 33 องศาเซลเซียส จะสั่นนอยลงเนื่องจากขอและกลามเนื้อเริ่มแข็งตัว ที่อุณหภูมิกายต่ํา
กวา 35 องศาเซลเซียส ความรูสติเริ่มเสีย ทําใหเกิด disorientation การคิดแบบไมมีเหตุผล ลืม และ
เห็นภาพหลอน ถาต่ํากวา 30 องศาเซลเซียส เริ่มไมรูสติ การนําไฟฟาของเสนประสาทลดลง การ
หายใจลดลงเหลือประมาณ 7 – 12 ครั้งตอนาที การเคลื่อนไหวของลําไสลดลงหรือหยุด และจะเกิด
การเขมของเลือดสูงจากการปสสาวะมากและการลดลงของ ปริมาณพลาสมาในรางกาย ซึ่งเกิดจาก
การบวมใตผวิ หนัง
2. Localized hypothermia
โดยจะเกิดผลึกน้ําแข็งในเนือ้ เยื่อเฉพาะที่ บริเวณที่เปนสวนมากไดแก แกม จมูก ติ่งหู นิ้วมือ
นิ้วเทา มือ และเทา สามารถแบงอาการออกเปน
2.1 Chilblains (Pernio): เริ่มดวยผิวหนังแดง คัน จากการอักเสบเนื่องจากความเย็น ถายังรับสัมผัส
ตอไปจะกลายเปน chronic pernio หรือ blue toes ซึ่งจะมีลักษณะเปนแผลบวม แดง ในบริเวณ
สวนปลายของนิ้ว และจะเกิดแผลเปน เปนพังผืด หรือ ฝอลงในที่สดุ
2.2 Immersion Foot: มีสามระยะไดแกระยะขาดเลือด(Ischemic stage), ระยะที่เลือดกลับมาเลี้ยง
(Hyperemic stage) และ ระยะฟนตัว (Posthyperemic recovery stage) โดยในระยะแรกเทาจะเย็น
มีอาการชา บวม และมีสีขาวซีดหรือเขียวคล้ํา สองถึงสามวันหลังจากนําออกจากความเย็นจะเริ่ม
มีสีเลือด และมีอาการปวดมาก พรอมกับมีการบวม แดง รอน แตกเปนสะเก็ด มีเลือดออก ตอม
น้ําเหลืองอักเสบ ช้ํา และอาจเปน cellulitis เนื้อตาย หรือ เสนเลือดดําแข็งตัวและอักเสบ
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(thrombophlebitis) ตามมา หลังจาก 10-30 วัน บางครั้งจะมีการแปรผลความรูสึกผิดปกติ
(paresthesias) ซึ่งมักมีอาการไวตอความเย็นและมีเหงื่อออกมากผิดปกติ ซึ่งมักเปนตอมาเปนป
2.3 Frostbite: มีการแข็งของผิวหนังสวนที่ปกคลุมไดแกผวิ หนังและเนื้อเยื่อชั้นใตผิวหนัง ทําใหเกิด
อาการชา เจ็บแปลบ หรือคัน ผิวหนังจะเปนสีเทาขาว และแข็ง ในรายที่รุนแรงจะมีการแปร
ความรูสึกผิดปกติและแข็ง รวมทั้งมีอันตรายตอเนื้อเยื่อขางใตไดแก กระดูก กลามเนือ้ และ
เสนประสาท ผิวหนังจะมีสขี าวและบวม ใน deep frosbite จะตามดวยแผล necrosis และ
gangrene
อาชีพและลักษณะการทํางานที่สงเสริมในการวินิจฉัยโรค
1. ผูที่ทํางานเกี่ยวกับหองเย็น เชนสะพานปลา หองเก็บเนื้อ ชาวประมง
2. ผูที่ทํางานเกี่ยวกับน้ําแข็งแหง
3. คนทําน้ําแข็ง
4. ผูที่ทํางานกลางแจงในฤดูหนาวเชนพวกทีด่ ูแลเครื่องบิน ทํางานแทนขุดเจาะน้ํามัน
5. งานอื่นๆที่เกี่ยวของกับความเย็น
การตรวจสภาพแวดลอมในที่ทํางานเพื่อยืนยัน
Low Temperature Time Limits* (N.S.C Data Sheet 465, Cold room testing of gasoline and diesel
engines.
ชวงอุณหภูมิ
ระยะเวลาการรับสัมผัสสูงสุดในแตละวัน
30ºF to 0ºF
ไมจํากัดเวลาสัมผัส ถาใสเสื้อผาอยางเหมาะสม
(-1ºC to - 17ºC)
0ºF to -30ºF
เวลาที่ทํางานในหองเย็นทั้งหมด: 4 ชั่วโมง โดยสลับ 1 ชั่วโมงทํางาน
และออกจากหองเย็น 1 ชั่วโมง
(-17ºC to - 34ºC)
-30ºF to -70ºF
แบงเปนสองชวง ชวงละ 30 นาที โดยหางกัน 4 ชั่วโมง รวมเวลาที่
อนุญาติใหทํางานในหองเย็น 1 ชั่วโมง ไดแก (1)ทํางานเปนชวงละ 15
(-34ºC to - 56ºC)
นาที โดยไมเกิน 4 ครั้งตอหนึ่งกะ (2) ทํางาน 1 ชั่วโมงโดยหยุดพัก 4
ชั่วโมง โดยมี Low chill factor (3) มีรายงานวาการทํางานติดตอกัน 3
ชั่วโมงที่
-65ºFหรือ- 53ºC ไมมีผลเสียตอรางกาย
-70ºF to -100ºF
เวลาทํางานสูงสุดคือ 5 นาทีตอการทํางาน 8 ชั่วโมงตอวัน ในทีห่ นาว
ที่สุดเชนนี้จะตองสวมชุดทีป่ ระกอบดวย head gear และมีทอหายใจซึง่
(-56ºC to - 73ºC)
วิ่งใตเสื้อผาและลงไปที่ขาเพือ่ อุนอากาศกอน
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Shivering Index
การสั่นสะทาน (Shivering) คือการที่รางกายพยายามที่จะอุนตัวเอง ตารางขางลางนี้แสดงใหเห็น
วาคนที่ใสเสื้อผาหนาขนาดอยูในขัว้ โลก ใสรองเทาบูท และทํางานแบบนั่งโต็ะ จะอยูไดนานเทาไรกอนที่
อุณหภูมิที่ปลายมือและเทาจะตกลงต่ํากวา –55ºFหรือ- 13ºC และเริ่มมีอาการสั่นอยางรุนแรง
อุณหภูมิ
เวลาที่เริ่มสั่น (เปนชั่วโมง)
องศาฟาเรนไฮต
องศาเซลเซียส
10
-12
6.0
0
-17
5.0
-10
-23
4.0
-20
-28
2.5
-30
-34
2.0
-40
-40
1.5
-70
-56
0.4
เกณฑที่ใชเพื่อการวินิจฉัยโรค
1. ผูปวยมีอาการและอาการแสดงของ systemic และ localized hypothermia
2. อาชีพและลักษณะงานในสถานที่ซึ่งมีความเย็นจัดและ/หรือ
3. ผลการตรวสภาพแวดลอมในงานและขัน้ ตอนการทํางานบงชี้วามีความเสี่ยงตอการเกิดโรค
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28. โรคจากความสั่นสะเทือน
อาการและอาการแสดงที่ใชในการวินิจฉัย
ความสั่นสะเทือนทั้งรางกาย
อาการปจจุบัน
1. ความรูสึกไมสบาย
2. การรบกวนกิจกรรมที่ทําอยู: ความสั่นสะเทือนอาจจะสงผลเสียตอการรับรูของประสาทตา
ตอการแสดงออกของการรับรูและการทํางานของมือและ/หรือเทา
หรือตอกระบวนการ
ทํางานอันซับซอนที่เกี่ยวของตั้งแตการรับความสั่นสะเทือนจนถึงการตอบสนอง เชน การ
เรียนรู ความจําและการตัดสินใจ ผลเสียมากที่สุดของความสั่นสะเทือนทั้งรางกายอยูที่
กระบวนการรับ (โดยสวนใหญ คือ รบกวนการมองเห็นหรือสายตา) และกระบวนการ
แสดงออก (โดยสวนใหญ คือ การใชมือควบคุมเครื่องจักรและวัตถุ)
3. การเปลี่ยนแปลงการทํางานของระบบสรีระวิทยา ซึ่งแปรผลหรือวัดไดยากเนื่องจากความ
สั่นสะเทือนทีค่ นงานสัมผัสมักจะรวมกับปจจัยอืน่ ๆที่มีความสําคัญดวย เชน งานที่มี
ความเครียดสูง เสียงดัง และการสัมผัสสารพิษ
4. การเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทและกลามเนื้อ เชน การเพิ่มแรงกดตอไขสันหลัง ซึ่ง
เปนผลจากการลดความมั่นคงของกลามเนื้อหลังในขณะสัมผัสความถี่ 6.5-8 hertz และ
ในชวงเริ่มตนของการมีความสั่นสะเทือนในแนวขึ้นลง
5. การเปลี่ยนแปลงทางระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ ระบบตอมไรทอ
และระบบเมตาโบลิสม
6. การเปลี่ยนแปลงระบบประสาทสัมผัสและระบบประสาทสวนกลาง มีการทดลองใหสัมผัส
เสียงรวมกับความสั่นสะเทือนทั้งรางกาย ไมวาจะเปนสัมผัสระยะสั้นหรือสัมผัสตอเนื่อง
นานๆ พบวาความสั่นสะเทือนมีผลเสียเสริมกับการเสียการไดยิน โดยที่การสัมผัสความ
สั่นสะเทือนทัง้ รางกายที่ 4-5 hertz มีความสัมพันธกับการเพิ่มขึ้นของการเสียการไดยินแบบ
ชั่วคราว สวนความสั่นสะเทือนในแนวขึน้ ลงและทางขวางอยางมากเปนครั้งคราวจะกระตุน
ไฟฟาในสมอง (brain potentials) ดวย การเปลี่ยนแปลงการทํางานของระบบประสาท
สวนกลางของมนุษยก็สามารถวัดไดโดย Auditory evoked brain potentials
อาการเรื้อรัง
1. ผลเสียตอไขสันหลัง การสัมผัสความสั่นสะเทือนทั้งรางกายอยางแรง ตอเนื่องเปนเวลานาน
ทําใหเกิดผลเสียตอกระดูกสันหลังและเพิ่มความเสี่ยงที่จะเปนโรคปวดหลังสวนลางได
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กระดูกสันหลังสวนเอวเปนสวนที่ไดรับผลจากความสั่นสะเทือนทั้งรางกายมากที่สุด ตามมา
ดวยกระดูกสันหลังสวนทรวงอก
2. ผลเสียตอสุขภาพดานอื่นๆ ขอมูลทางวิทยาการระบาดแสดงวา การสัน่ สะเทือนทัว่
รางกายเปนปจจัยหนึ่งในปจจัยหลายๆอยางที่รวมกันกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพ ซึ่งได
แก เสียง ความเครียดดานจิตใจ และการทํางาน เปนกะ
2.1 ระบบประสาท: อวัยวะที่ควบคุมการทรงตัวและอวัยวะรับเสียง ความสั่นสะเทือน
ทั่วรางกายอยางรุนแรงที่ความถี่สูงกวา 40 hertz อาจกอใหเกิดการทําลายและการ
รบกวนระบบประสาทสวนกลาง
2.2 ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบยอยอาหาร:
มีรายงานการรบกวนระบบการ
ไหลเวียนเลือด 4 กลุมดวยกัน วามีอุบัตกิ ารณสูงขึ้นในคนงานที่รับสัมผัสกับความ
สั่นสะเทือนทัว่ รางกาย ไดแก (1) ความผิดปกติที่ระบบประสาทสวนปลาย เชน
กลุมอาการ Raynaud ในตําแหนงทีใ่ กลกบั จุดที่รับความสั่นสะเทือนทั่วรางกาย (2)
เสนเลือดขอดที่ขา ริดสีดวง และ varicocele (3) โรคหัวใจขาดเลือดและความดัน
โลหิตสูง และ (4) ความเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทและหลอดเลือด อยางไรก็
ตามการเจ็บปวยจากการรบกวนระบบไหลเวียนเหลานีไ้ มไดมีความสัมพันธกับ
ขนาดหรือระยะเวลาของการสัมผัสความสั่นสะเทือนเสมอไป แมวาความผิดปกติ
ของระบบทางเดินอาหารจะมีความชุกสูงในกลุมคนที่สัมผัสความสั่นสะเทือนทั่ว
รางกาย แตนกั วิชาการสวนใหญเห็นพองกันวา ความสัน่ สะเทือนทัว่ รางกายไมใช
สาเหตุเดียวและไมใชสาเหตุสําคัญที่สุด
2.3 ระบบสืบพันธุเพศหญิง การตั้งครรภและระบบสืบพันธุของเพศหญิง พบวามี
ความเสี่ยงในการแทงเพิ่มขึน้ ความผิดปกติของประจําเดือนเพิ่มขึน้ และความ
ผิดปกติของตําแหนงมดลูกเพิ่มขึ้น ซึงมีผูตั้งสมมติฐานวาเกี่ยวกับการสัมผัสความ
สั่นสะเทือนทัว่ รางกายตอเนือ่ งกันเปนเวลานาน อยางไรก็ตามระดับรับสัมผัสที่
ปลอดภัย (safe exposure limit) เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงตอสุขภาพเหลานี้ ไม
สามารถคนหาไดจากงานวิจยั ที่ผานมา
ความไวของแตละบุคคลก็มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาเหลานี้ดวย
ความสั่นสะเทือนเฉพาะมือและแขน
Vibration White Fingers (VWF): หรือที่ปจจุบันนิยมเรียกกันวา Hand - arm vibration
syndrome (HAVS) อาการประกอบดวย การเสียวแปลบ ชา และซีดขาวของนิ้วมือ อาจเสีย
ความสามารถในการควบคุมกลามเนื้อ และเมื่อมีเลือดไหลเวียนไปหลอเลี้ยงดังเดิม อาจมีอาการปวดและ
ความรูสึก รอน - เย็นลดลง ในรายที่รุนแรง จะมีการทําลายผนังหลอดเลือดแดงทีน่ วิ้ ทําใหรูหลอด
เลือดเล็กลง และจะมีการดําเนินโรครุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยมีองคประกอบ 3 อยาง คือ (1) มีการรบกวนการ
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ไหลเวียนเลือด ทําใหมหี ลอดเลือดตีบและ นิ้วซีดขาว (2) มีการทําลายเสนประสาทรับความรูสึกและ
เสนประสาทสั่งการ ทําใหมี อาการเสียวแปลบ ชา เสียการประสานงานระหวางนิ้ว และ ความคลองแคลว
ในการใชมือ และ ( 3) มีความผิดปกติของระบบกระดูกและกลามเนื้อ
อาการปจจุบัน
ความรูสึกไมสบาย (Discomfort) ความสั่นสะเทือนในแนวตั้งหรือแนวขึน้ ลงทําใหเกิดความไม
สบายมากกวาความสั่นสะเทือนในทิศทางอื่น นอกจากนี้ความรูสึกไมสบายของผูใชอุปกรณยงั ขึ้นกับ
องคประกอบของความสั่นสะเทือนวามียา นความถี่เปนอยางไร
และขึ้นกับแรงและเครื่องมือที่มีความ
สั่นสะเทือนนัน้
การรบกวนการทํางาน - การสัมผัสเฉพาะมือและแขนอยางเฉียบพลัน ทําใหเกิดการเพิ่มขึ้น
ชั่วคราวของ Vibrotactile threshold เนื่องจากการกดการกระตุนของระบบรับสัมผัสที่ผิวหนัง การสัมผัส
ความเย็นเพิ่มการกดการรับสัมผัสที่เกิดจากความสั่นสะเทือนดวย เพราะอุณหภูมทิ ี่ลดลงมีผลใหหลอด
เลือดหดตัว เลือดไปเลี้ยงนิ้วมือลดลงและลดอุณหภูมทิ ี่ผิวหนังของนิ้วมือ ในคนงานที่สัมผัสความ
สั่นสะเทือนซึ่งจะตองทํางานในที่มีอณ
ุ หภูมิต่ํา การมีประสาทสัมผัสที่ผิวหนังลดลงบอยๆ อาจจะสงผล
ใหเกิดการลดลงของการรับประสาทสัมผัสอยางถาวรและเสียความถนัดของมือในการจับตองอุปกรณ
ตางๆ ซึ่งสงผลใหมีการรบกวนการทํางาน เพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุได
ผลเสียตออวัยวะตางๆ
ระบบกระดูกและขอ
การบาดเจ็บตอกระดูกและขอที่เปนผลจากความสั่นสะเทือนนั้นยังเปนประเด็นที่ถกเถียงกัน ผูรู
บางทานเห็นวาความผิดปกติของกระดูกและขอของคนงานที่สัมผัสเครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนนั้นไมมี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง และมีความคลายคลึงกับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากกระบวนการเสื่อมตามอายุของ
คนงานที่ทํางานหนัก
ในขณะที่ผูรูบางทานรายงานลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางกระดูกและขอที่
เฉพาะเจาะจงที่มือ ขอมือ และขอศอกวาเปนผลจากการสัมผัสความสั่นสะเทือนเฉพาะมือและแขนเปน
เวลานาน อยางไรก็ตาม ประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน และอิตาลี ถือวาความผิดปกติของกระดูกและขอที่
เกิดขึ้นในคนงานที่ใชเครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือน ไดรับการพิจารณาวาอาจเปนโรคเหตุอาชีพ และ
คนงานเหลานัน้ มิสิทธิ์ไดรับเงินทดแทน
ระบบประสาท
คนงานที่ใชเครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนอาจจะมีอาการชาและเจ็บแปลบๆที่นิ้วมือและมือ ถา
ยังทํางานสัมผัสความสั่นสะเทือนตอไป อาการเหลานี้จะแยลงและอาจจะรบกวนขีดความสามารถในการ
ทํางานและการดํารงชีวิตประจําวัน
คนงานเหลานี้อาจจะวัดไดวามีการรับรูตออุณหภูมิและการสัมผัส
ลดลงในการตรวจทางคลินิก มีผูเสนอวา การสัมผัสความสั่นสะเทือนอยางตอเนือ่ งไมเพียงแตลดการ
กระตุนตัวรับที่ผิวหนัง แตยังเพิ่มการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพตอเสนประสาทที่นิ้วมือ เชน มีการ
บวมรอบเสนประสาทตามดวยการเกิดพังผืดและใยประสาทเสียหาย การสํารวจทางวิทยาการระบาดใน
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คนงานที่สัมผัสความสั่นสะเทือนแสดงใหเห็นวา
ความชุกของความผิดปกติของระบบประสาทสวน
ปลายแตกตางกัน ตั้งแตไมกี่เปอรเซ็นตถึงมากกวา 80 เปอรเซ็นต และการเสียประสาทรับสัมผัสเกิดขึ้น
ในคนงานทีใ่ ชเครื่องมือมากมายหลากหลายชนิด และดูเหมือนวาความผิดปกติที่เสนประสาทซึ่งเปนผล
จากความสั่นสะเทือนนัน้ เกิดขึ้นเปนอิสระจากความผิดปกติที่เกิดจากความสั่นสะเทือนแบบอื่นๆ
แนวทางการแบงกลุมนั้นมีผเู สนอไวใน Stockholm workshop
ระบบกลามเนือ้
คนงานที่สัมผัสกับความสั่นสะเทือนอาจจะมีการออนแรงของกลามเนื้อและมีอาการปวดในมือ
และแขน และอาจรุนแรงถึงขั้นทําใหสูญเสียสมรรถภาพในคนงานบางคน การลดลงของความแข็งแรง
ของแรงจับของมือก็มีรายงานในคนงานทีใ่ ชเครื่องขุดเจาะ มีผูเสนอกลไกอธิบายวาเปนการบาดเจ็บดวย
แรงเชิงกลโดยตรง หรือมีการทําลายของเสนประสาทสวนรอบวาเปนสาเหตุและกลไกของการเกิดอาการ
ทางกลามเนื้อ อาการที่เกี่ยวของกับกลามเนื้ออื่นๆ ไดแก เอ็นอักเสบและปลอกหุมเอ็นอักเสบในแขนและ
มือสวนบน และ Dupuytren’s contracture ความผิดปกติเหลานี้ดูเหมือนจะมีความสัมพันธกับ
องคประกอบที่เปนแรงเคนทางการยศาสตรจากการทํางานหนัก
ในขณะทีค่ วามสัมพันธกับความ
สั่นสะเทือนทีผ่ านมาทางมือนั้นไมชัดเจน
ความผิดปกติของระบบหลอดเลือด
Raynaud’s phenomenon ที่มีสาเหตุจากอาชีพ ปจจุบันนิยมเรียกวา vibration-induced white
finger (VWF) การจัดระดับความรุนแรงของ VWF ก็ไดถูกนําเสนอใน Stockholm workshop เชนเดียวกัน
มีการตรวจทางหองปฏิบัติการหลายอยางที่ถูกใชเพื่อการวินิจฉัย VWF อยางเปนปรนัย สวนใหญอาศัย
การกระตุนโดยใหสัมผัสความเย็นและการวัดอุณหภูมิที่ผิวหนังบริเวณนิ้ว การวัดการไหลเวียนของเลือด
ไปยังนิว้ และความดันเลือดในนิ้วกอนและหลังการทําใหนิ้วและมือเย็นลง
ขอมูลทางวิทยาการระบาดแสดงวาความชุกของ VWF มีความแปรปรวนสูงตั้งแต 1-100
เปอรเซ็นต อยางไรก็ตามตั้งแตป 1975-1980 เปนตนมา อัตราอุบัติการณของผูปวยรายใหมของ VWF
ลดลงอยางเห็นไดชัดในยุโรปและญี่ปุน หลังจากมีการใชเลื่อยที่มีการตานความสั่นสะเทือน และมาตรการ
ในเชิงบริหารจัดการโดยการลดระยะเวลาทํางานสัมผัสความสั่นสะเทือน
ความผิดปกติอื่นๆ มีการศึกษาพบวาคนงานที่มี VWF จะมีการสูญเสียการไดยนิ มากกวาที่คาดวา
จะเกิดจากอายุและการสัมผัสเสียงเทานั้น ในรัสเซียและญี่ปุนมีคนบรรยายกลุมอาการทางคลินิกวาโรค
ความสั่นสะเทือน (vibration disease) ซึ่งมีอาการและอาการแสดงสัมพันธกับการรบกวนการทํางานของ
ระบบประสาทอัตโนมัติในสมอง เชน มีอาการเหนื่อยลาเรื้อรัง ปวดศีรษะ หงุดหงิด มีปญหาในการ
นอนหลับ ความรูสึกทางเพศลดลง และความผิดปกติของคลื่นสมอง อยางไรก็ตามความผิดปกติเหลานี้
ควรจะแปรผลดวยความระมัดระวังและใชการออกแบบทางวิทยาการระบาดที่ดีกวานี้ รวมทั้งการวิจัยทาง
คลินิกดวย เพือ่ ยืนยันทฤษฎีหรือสมมติฐานที่วามีความสัมพันธระหวางความผิดปกติของระบบประสาท
สวนกลางเหลานี้ กับการสัมผัสความสั่นสะเทือนที่ผานมาทางมือ
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อาชีพและลักษณะการทํางานที่สงเสริมในการวินิจฉัยโรค
กิจกรรมที่ควรจะเตือนคนงานใหทราบวาอาจจะมีอนั ตรายตอสุขภาพจากการสัมผัสความ
สั่นสะเทือนทัง้ รางกาย
1. ขับรถแทรกเตอร
2. ขับรถแขงหรือรถที่มีการสั่นสะเทือนรุนแรงบางอยาง เชน รถบรรทุก
3. รถ off road อื่นๆ เชน รถขุด รถเกรด รถดัมพ รถลากเลื่อยและตัดไม รถขุดและเจาะแร
และรถfolklift
4. คนงานที่คุมเครื่องจักรผลิตคอนกรีต
5. ขับเฮลิคอปเตอรและอากาศยานบางประเภท
6. ขับรถไฟ
7. ขับรถมอเตอรไซค
8. กิจกรรมทางกีฬาบางอยางทีม่ ีความสั่นสะเทือน
9. อุปกรณอุตสาหกรรมบางอยางที่มีความสั่นสะเทือน
การตรวจทางหองปฏิบตั ิการเพื่อยืนยัน
ความสั่นสะเทือนอาจเกิดขึ้นไดใน 3 แกน หรือ 3 ทิศทาง รวมทั้งการหมุนตามแกนทัง้ 3 นั้น คือ
แกน X แกน Y และแกน Z โดยทั่วไปความสั่นสะเทือนอาจสามารถวัดได ณ จุดสัมผัสระหวางรางกาย
กับความสั่นสะเทือนนัน้
ในการประมาณระยะเวลาทีม่ นุษยสัมผัสความสั่นสะเทือนนั้น การใชนาฬิกาจับเวลาอาจจะเพียง
พอที่จะประเมินระยะเวลาสัมผัสในกรณีทกี่ ารสัมผัสความสั่นสะเทือนไมยุงยากซับซอน แตการสัมผัส
ความสั่นสะเทือนในงานอาชีพนั้นมักจะเปนลักษณะแบบสัมผัสเปนครั้งๆ (intermittent) มีขนาดความ
แรงแตกตางกันจากชวงหนึ่งไปยังอีกชวงหนึ่ง หรืออาจจะมีการกระแทกอยางแรงรวมดวยเปนครั้งคราว
การเคลื่อนไหวเหลานี้อาจมีการสะสมซึ่งอาจจะคํานวณไดโดยการคํานวณขนาดสะสม
บางครั้งอาจเปนความสั่นสะเทือนทั้งสองแบบรวมกันได เชน คนงานใชเครื่องขุดเจาะ จะ
ไดรับความสัน่ สะเทือนที่มอื และแขน ถาเขาใชทองหรือลําตัวกดหรือยันเครื่องขุดเจาะนั้น เขาก็จะไดรับ
ความสั่นสะเทือนทั้งรางกายได
ความสั่นสะเทือน อาจเปนแบบ หนา-หลัง (back-and-forth) ขึ้น-ลง (up-and-down) หรือ
ซาย-ขวา (side-to-side) ความถี่ของความสั่นสะเทือน (vibration frequency) มีหนวยเปน เฮิทซ
(Hertz : Hz ) ในสิ่งแวดลอมการทํางาน ความสั่นสะเทือนสวนใหญ จะมีมากกวา 1 ความถี่ใน
ขณะเดียวกัน เรียกวาเปนยานความถี่ (vibration spectrum) สวนกําธรความสั่นสะเทือน (resonance)
หมายถึงสภาพที่เหมาะสมที่จะทําใหเกิดการถายเทพลังงานความสั่นสะเทือนไดอยางสูงสุด
จาก
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แหลงกําเนิดความสั่นสะเทือนมายังผูรับ(รางกายมนุษย) ประกอบกับมีการขยายความสั่นสะเทือนที่ผาน
เขามาในรางกายทําใหมีผลเสียตอรางกายมากขึ้น ความถี่ของความสั่นสะเทือนมีผลตอความมากนอยที่
ความสั่นสะเทือนนั้นจะผานรางกาย และความมากนอยที่ความสั่นสะเทือนนั้นจะถึงรางกาย รวมถึงผลที่
ความสั่นสะเทือนนั้นจะมีตอรางกายมนุษย
ความสัมพันธระหวางระยะขจัดทีว่ ตั ถุหรือรางกายมนุษย
เคลื่อนที่ไปก็มีความสัมพันธกับความถี่ของความสั่นสะเทือนดวย ผลของความสั่นสะเทือนทั้งรางกายจะ
มากที่สุดในความถี่ระหวาง 0.5-100 hertz และสําหรับความสั่นสะเทือนที่มือความถี่สูงถึง 1000 hertz
หรือมากกวา อาจจะมีผลเสียตอรางกายได ในขณะที่ความถี่ต่ํากวา 0.5 hertz อาจจะทําใหเกิดอาการเมารถ
เมาเรือได (motion sickness)
ความสั่นสะเทือนอาจเกิดขึ้นไดใน 3 แกน หรือ 3 ทิศทาง รวมทั้งการหมุนตามแกนทัง้ 3 นั้น คือ
แกน X แกน Y และแกน Z โดยทั่วไปความสั่นสะเทือนอาจสามารถวัดได ณ จุดสัมผัสระหวางรางกาย
กับความสั่นสะเทือนนัน้
ในการประมาณระยะเวลาทีม่ นุษยสัมผัสความสั่นสะเทือนนั้น การใชนาฬิกาจับเวลาอาจจะเพียง
พอที่จะประเมินระยะเวลาสัมผัสในกรณีทกี่ ารสัมผัสความสั่นสะเทือนไมยุงยากซับซอน แตการสัมผัส
ความสั่นสะเทือนในงานอาชีพนั้นมักจะเปนลักษณะแบบสัมผัสเปนครั้งๆ (intermittent) มีขนาดความ
แรงแตกตางกันจากชวงหนึ่งไปยังอีกชวงหนึ่ง หรืออาจจะมีการกระแทกอยางแรงรวมดวยเปนครั้งคราว
การเคลื่อนไหวเหลานี้อาจมีการสะสมซึ่งอาจจะคํานวณไดโดยการคํานวณขนาดสะสม
การทดสอบทางสรีระวิทยา รังสีวินิจฉัยและไฟฟาตางๆ ที่มีผูศึกษาวิจัยไว ไดแก
1. Quantitative sensory testing (QST) คือ การใชเทคนิคทางสรีระจิตวิทยาเพื่อวัดความแรงของ
การกระตุน เพื่อใหเกิดการรับรูเฉพาะบางอยาง องคประกอบทางกายภาพเปนการกระตุนที่มีความแรง
แตกตางกันไปยังผิวหนัง ตาหรือหู และองคประกอบทางจิตวิทยา คือสภาพการรับรูของจิตใจตอสิ่ง
กระตุนทางกายภาพดังกลาว
เนื่องจากการสัมผัสความสั่นสะเทือนอาจจะกอใหเกิดอาการและอาการ
แสดงของความผิดปกติของระบบประสาทรับสัมผัสในมือและแขน การใช QST เปนเครื่องมือชวยใน
การตรวจคัดกรองและวินจิ ฉัยจึงมีผูสนใจมากขึ้น เชน การจัดกลุมของ Stockholm Workshop ที่มกี ารจัด
กลุมการเปลี่ยนแปลงระบบประสาทสัมผัสก็ใช QST QST นั้นทําไดงายไมทําใหเกิดการเจ็บปวด เหมาะ
สําหรับใชคัดกรองและสามารถใชในงานภาคสนามได แต QST ก็ขึ้นกับผลของตัวแปรหลายตัวและวิธี
ทดสอบดวย จึงมีความสําคัญที่จะพิจารณาผลที่วัดได วาไดรับอิทธิพลจากตัวแปรเหลานี้มากนอยเพียงใด
ตัวแปรเหลานีม้ ีอะไรบาง และพยายามจัดทําใหเปนมาตรฐานถึงวิธีการตรวจทั้งหลายกอนที่ QST จะมี
ความเชื่อถือไดสูงกวานีแ้ ละเปนประโยชนในการเปนเครื่องมือตรวจวินจิ ฉัยและคัดกรองในการตรวจหา
ความผิดปกติในระบบรับสัมผัสที่เกิดจากความสั่นสะเทือน ความไว ความจําเพาะ และความเชื่อถือได
ของวิธีการตรวจตางๆ ของ QST สําหรับความผิดปกติที่เกิดจากความสั่นสะเทือนนี้ยังไมเปนทีท่ ราบกันดี
นัก สาเหตุเกิดจากการไมทราบคาปกติ การไมไดจดั ทําการตรวจใหเปนมาตรฐาน และยังขาด gold
standard สําหรับความผิดปกติของระบบประสาทรับสัมผัส
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2. การทดสอบโดยใหสัมผัสความเย็นที่มือภายใตสภาพทีก่ ําหนด แลววัดความดันโลหิตที่นวิ้ โดย
ใชเครื่อง laser Doppler flowmetry พบวา การตรวจดังกลาวมีความไวและความจําเพาะต่ํา แตก็ยังพบ
ความแตกตางอยางมากในกลุมที่ไดรับการวินิจฉัยกับกลุมที่ไมไดรับการวินิจฉัยวาเปน VWF ผูวิจยั เสนอ
วาการใชแบบสอบถามเกี่ยวกับอาการของ VWF อาจไดรับอิทธิพลจากบริบทที่ผูตอบตอบแบบสอบถาม
นั้น
จึงควรที่จะใชวิธีทดสอบที่เปนปรนัยมากกวานีใ้ นการประเมินคนงานที่อยูใ นภาวะเสี่ยงที่จะเกิด
VWF
3. วิธี Current perception threshold มีผูศึกษาวิธีนี้โดยทดสอบที่ 3 ความถี่ คือ 5 hertz, 250 hertz
และ 2000 hertz ที่นิ้วชี้และนิ้วกอย โดยความถี่ทั้ง 3 นี้จะเปนการประเมินเสนประสาทที่ไมมี myelin หุม
เสนประสาทขนาดเล็กที่มี myelin หุม และเสนประสาทขนาดใหญที่มี myelin หุมตามลําดับ พบวากลุม
ที่มี HAVS มีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของ Current perception threshold ทั้งในนิ้วชี้และนิว้ กอย แต
การเพิ่มขึ้นนี้มนี ัยสําคัญเฉพาะในเสนประสาทที่มี myelin ไมพบความแตกตางในเสนประสาทที่ไมมี
myelin ความไวของการตรวจ HAVS โดยวิธีนี้คอนขางสูง และไดเสนอใหใช Current perception
threshold เปนการประเมิน HAVS ดวย
4. มีผูศึกษาโดยใช Two-point discrimination กับ Depth sense perception ตรวจในกลุมคนที่มี
HAVS, กลุมคนที่ทํางานใชแรงงาน, และกลุมคนที่ทํางานแบบอยูก ับที่ พบวา Two-point discrimination
มีความไวมากกวา Depth sense perception ในการตรวจทราบความผิดปกติทางระบบรับสัมผัสในคนที่มี
HAVS และเสนอใหใช Two-point discrimination ในการประเมินความผิดปกติของระบบประสาทรับ
สัมผัสในผูปวยที่มี HAVS
5. การวินิจฉัยการหดเกร็งของเสนเลือดแดงในนิว้ มือในผูมี HAVS มีผูศึกษาโดยใช Cold
provocation thermography โดยทําการทดสอบนี้ในกลุมควบคุม 10 คน และผูปวยทีม่ ีอาการ Raynaud 21
คน ซึ่งอาการ Raynaud นี้เปนผลทุติยภูมิมาจาก HAVS การทําใหเห็นภาพ (image) กอน แลวใหผูถูก
ตรวจสวมถุงมือ latex และแชไปในน้ําที่มอี ุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียสเปนเวลา 1 นาที เอามือขึ้นมาจากน้ํา
ถอดถุงมือออกและตรวจภาพมืออีกครั้ง ทุกๆ 30 วินาที เปนเวลา 10 นาที ในแตละภาพทีเ่ ห็นอุณหภูมิที่
ปลายนิ้วและที่โคนนิ้วจะถูกวิเคราะหสําหรับนิ้วแตละนิ้วแยกกัน ความไว ความจําเพาะ positive
predictive value และ negative predictive value ไดถูกวิเคราะหแยกระหวางอุณหภูมิปลายนิ้ว, อุณหภูมิ
ปลายนิ้วและโคนนิ้ว, และอุณหภูมิปลายนิ้ว อุณหภูมโิ คนนิ้วกับความแตกตางของอุณหภูมิโคนนิ้วกับ
ปลายนิ้ว พบวาผูปวยที่มี Raynaud ที่เปนผลจาก HAVS มีอุณหภูมิที่นวิ้ และที่โคนนิว้ ต่ํากวา และมีความ
แตกตางของอุณหภูมิโคนนิว้ กับปลายนิ้วต่ํากวากลุมควบคุมทุกชวงเวลา และเสนอวาการตรวจดวย Cold
provocation thermography นี้ มีความไว ความจําเพาะ positive predictive value และ negative predictive
value สูง เหมาะที่จะใชในทางคลินิก เพื่อวินิจฉัยการหดตัวของหลอดเลือดแดงในนิว้ มือ
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6. มีผูศึกษาโดยการฉีดสารทึบรังสีเขาหลอดเลือดแดงแลวถายภาพรังสีของหลอดเลือดที่มือและ
เทาของผูปวย HAVS และพบวามีการตีบแคบลง หรือมีการคดงอของเสนเลือดเหลานี้ในผูปวยเกือบทุก
ราย
7. มีการศึกษาเปรียบเทียบ Vibration perception threshold, Pain perception threshold และ
Thermal perception threshold ในนิ้วกลางของผูปวย HAVS 50 ราย และกลุมควบคุม 29 รายที่มีอายุ
ใกลเคียงกัน ผลการศึกษาพบวา Thermal threshold รวมทั้ง Vibration threshold และ Pain threshold
เสื่อมลงชัดเจนกวาในผูปวยเทียบกับในกลุม ควบคุม ในกลุมผูปวยเอง Warm threshold เพิ่มขึ้น และ
Cold threshold ลดลง เมื่อพิจารณาตาม Stockholm Workshop scale Thermal threshold มีสหสัมพันธ
เปนอยางดีกับ Pain threshold และความไวของ Thermal threshold ดูจะมากกวาของ Pain threshold ผูวิจัย
จึงเสนอใหใช Thermal perception threshold แทน Pain perception threshold ในการตรวจหาการบาดเจ็บ
ตอเสนประสาทขนาดเล็กในผูที่มีความผิดปกติที่เกิดจากความสั่นสะเทือน
เกณฑที่ใชเพื่อการวินิจฉัยโรค
การวินจิ ฉัยโรคจากความสั่นสะเทือนทั้งรางกาย
ขอมูลเทาที่มีอยูในปจจุบันไมสนับสนุนวาโรคจากความสั่นสะเทือนทัง้ รางกายเปนโรคเหตุอาชีพ
(occupational disease) คงเปนเพียงโรคที่เกี่ยวเนื่องกับการทํางาน (work-related disease) เทานั้นหรือเปน
ปจจัยเสีย่ งของโรคอื่น เชน โรคปวดหลัง การวินจิ ฉัยจึงอาศัยการวินิจฉัยโรคนั้น บวกกับการประเมินการ
สัมผัสความสั่นสะเทือนทั้งรางกาย เชน การซักถามประวัติการทํางาน การสัมผัสความสั่นสะเทือนในงาน
อดิเรกหรือนันทนาการ เชน กีฬาฯ แลวใหน้ําหนักกับการสัมผัสนั้นวามากนอยเพียงใด และประเมินวา
เปนโรคที่เกี่ยวเนื่องกับการทํางานสัมผัสความสั่นสะเทือนทั้งรางกาย หรือ การทํางานสัมผัสความ
สั่นสะเทือนทัง้ รางกายเปนปจจัยเสีย่ งใหเปนโรคดังกลาว หรือไม
การวินจิ ฉัยโรคจากความสั่นสะเทือนเฉพาะมือและแขน
เนื่องจากประเทศไทยอยูใ นเขตรอน จึงนาจะมีอุบัติการณของโรคจากความสั่นสะเทือนเฉพาะมือ
และแขนต่ํากวาประเทศในเขตหนาว อยางไรก็ตาม ไมมขี อมูลยืนยันขอสังเกตนี้ได การวินจิ ฉัยโรคจาก
ความสั่นสะเทือนเฉพาะมือและแขนก็คงตองอาศัยประวัติการทํางานสัมผัสความสั่นสะเทือนเฉพาะมือ
และแขน, การประเมินการสัมผัสในเชิงคุณภาพหรือในเชิงปริมาณ, ลักษณะทางคลินิกตาม Stockholm
scale, การวินจิ ฉัยแยกโรคอืน่ ๆ ออกไป, และการตรวจพิเศษตางๆ ทางประสาท สรีรวิทยาหรือทาง
ไฟฟาหรือทางรังสีวินิจฉัย

แนวทางการวินิจฉัยโรคจากการทํางาน

91

ตารางที่ 1 Stockholm Revised Vibration Syndrome Classification System
ระยะ

1
2

3
4

ความรุนแรง

ลักษณะ

I องคประกอบดานการไหลเวียนโลหิต*
เล็กนอย
นิ้วซีดขาวเปนบางครั้ง เฉพาะปลายนิว้ นิว้
เดียว หรือหลายนิว้
ปานกลาง
นิ้วซีดขาวเปนครั้งคราว ทั้งปลายนิ้วและนิ้วขอ
กลาง (distal and middle phalanges) นิ้วเดียว
หรือหลายนิ้ว
รุนแรง
นิ้วซีดขาวบอย ทุกขอนิว้ ของนิ้วสวนใหญ
รุนแรงมาก
เหมือนระยะ 3 และมีการเปลี่ยนแปลงของ
ปลายนิ้วในทางเสื่อมลง (trophic change) เชน
เกิดแผลที่ปลายนิ้ว (finger tip ulceration)

*พิจารณาจัดระยะแยกกันสําหรับมือแตละขาง และระบุจํานวนนิว้ ที่มอี าการ เชน ระยะ.... มือขาง....
จํานวน......นิ้ว เชน 2L(2)/1R(1) หมายถึง ระยะ 2 มือซาย จํานวน 2 นิ้ว / ระยะ 1 มือขวา จํานวน 1
นิ้ว

II องคประกอบดานระบบประสาท**
0 SN
1 SN
2 SN
3 SN

สัมผัสความสั่นสะเทือน ไมมีอาการ
ชาเปนบางครั้ง หรือตลอดเวลา อาจมี อาการ
เสียวแปลบ หรือไมก็ได
เหมือนระยะ 1 SN และการรับความรูสึกลดลง
เหมือนระยะ 2 SN และมีการลดลงของความ
สามารถในการแยกโดย การสัมผัส และ ความ
คลองแคลวในการใชมือ (reduced tactile
discrimination and manipulative dexterity)

**พิจารณาจัดระยะแยกกันสําหรับมือแตละขาง
.............................................................................................................................................................
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29. โรคจากความกดดันอากาศ
อาการและอาการแสดงที่ใชในการวินิจฉัย
ไดแก การบาดเจ็บจากแรงดันอากาศทีห่ สู วนกลางและไซนัส ปอดฉีกขาด ( Burst Lung ) การอุด
ตันของเสนเลือดไปเลี้ยงสมอง(Cerebral Air Embolism) การเจ็บปวยจากการเปลี่ยนความดันอากาศ
(Decompression Sickness) พิษจากกาซออกซิเจน( ในกรณีที่มีการใชกาซออกซิเจนในขณะที่มีการ
ปรับเปลี่ยนความดันอากาศ ) และภาวะกระดูกตายจากความดันที่ผิดปกติ(Dysbaric Osteonecrosis)
การบาดเจ็บทีห่ ูสวนกลางและไซนัส (Middle ear and sinus barotrauma)
เปนอาการที่พบมากที่สุดในผูที่ทํางานภายใตความกดอากาศ สาเหตุเกิดจากผูปวยมีการอุดตัน
ของทอยูสเตเชียนอยูแ ลวเชนเปนโรคติดเชื้อของระบบหายใจสวนบนทําใหแรงดันอากาศในบริเวณหู
สวนกลางไมสามารถปรับใหมีความสมดุลเทียบเทากับแรงดันภายนอกได และกอใหเกิดการฉีกขาดของ
แกวหูตามมา และยังเกิดจากความพยายามที่จะปรับแรงดันอากาศโดยการทํา Valsalva’s manoeuvre
เพื่อที่จะเปดทอยูสเตเชี่ยน ทําใหเกิดการสงผานแรงดันไปที่หูสวนกลาง จนทําใหเกิดการฉีกขาดของ
round หรือ oval window ได อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นคือผูปวยจะมีอาการหูอื้อและ หูตึงทันที บางครั้งอาจ
มีปญหาเรื่องการทรงตัว และอาจตรวจพบอาการตากระตุก
สําหรับไซนัสนั้น โดยปกติจะเปดเสมอในขณะที่เริ่มเขาสูบริเวณความกดอากาศ ถาเกิดความ
ผิดปกติชองไซนัสไมเปด ผูปวยจะมีอาการเจ็บปวดมาก ความผิดปกติที่เกิดขึ้นมักจะพบที่ frontal sinuses
เปนสวนใหญและถาพบความผิดปกติที่บริเวณนี้จะมีอาการเจ็บปวดรุนแรงมากที่สุด
ภาวะปอดฉีกขาดและมีการอุดกั้น ของเสนเลือดที่ไปเลีย้ งสมองจากฟองอากาศ(Burst lung with cerebral
air embolism)
ในขณะที่ปรับเปลี่ยนความดันอากาศ จากมากมานอย (Decompression) ถามีการอุดกั้นของทางเดิน
หายใจ เชนบริเวณหลอดลมสวนตนหรือสวนปลายที่ถุงลม จนทําใหแรงดันบริเวณถุงลม สูงขึ้นประมาณ
10.8 KPA (80 มิลลิเมตรปรอท) ซึ่งมากกวาแรงดันในชองทรวงอก จะทําใหเกิดการฉีกขาดของเนือ้ ปอดได
และอาจจะกอใหเกิดภาวะแทรกซอนที่รุนแรงคือมีฟองอากาศ เขาไปอุดกั้นอยูในเสนเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง
อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นคือ มีอาการเปนอัมพาตของรางกายครึ่งซีก หมดสติ ชัก และผูปวยอาจเสียชีวิตได
ภายในเวลา 1-2 นาที ภาวะแทรกซอนอื่น ๆ ที่พบคือมีลมในเยื่อหุมปอด mediasternum ใตชั้นผิวหนัง หรือ
ในเยื่อหัวใจ
การเจ็บปวยจากภาวะการปรับเปลี่ยนความดันจากมากไปนอย( Decompression sickness)
แบงไดเปน 2 ประเภท คือ
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1 . Type I decompression sickness จะมีแตมีอาการเจ็บปวดเทานัน้ โดยอาการเจ็บปวดมักจะ
เกิดขึ้นที่บริเวณ แขน และขา โดยปวดที่กลามเนื้อหรือเสนเอ็น โดยเฉพาะบริเวณใกลๆ กับขอ โดยพบ
ประมาณ 90% ของผูปวย สําหรับผูปวยที่ทาํ งานในอุโมงคโดยใชแรงดันอากาศชวย
(compressed air caissons) มักจะมีอาการเจ็บปวดที่บริเวณขาเปนสวนใหญ
2 . Type II decompression sickness มีความรุนแรงมากกวาโดยพบการเกิดอันตรายของไขสันหลัง
และสมองรวมดวย รวมทั้งอาจพบความผิดปกติของชองหูสวนใน ปอด และ ภาวะช็อค (decompression
sickness shock) ผูปวยที่มีความผิดปกติของไขสันหลังจะมีอาการชา ผิวหนังไมมีความรูสึก แขนขาออนแรง
( พบมากที่สุดที่บริเวณขา ) ผูที่ทํางานในอุโมงคมักจะไมคอยพบความผิดปกติของสมอง โดยทั่วไปประมาณ
25% ของผูปวยที่มีภาวะ Decompression sickness จะมีความผิดปกติของระบบประสาท
ความผิดปกติที่พบอีกแบบหนึ่งของ Type II decompression sickness คือ ความผิดปกติของระบบ
vestibular ที่มีชื่อเรียกความผิดปกตินวี้ า Staggers ซึ่งพบประมาณ 5% ของผูปวยทั้งหมด โดยผูปวยจะมีอาการ
true vertigo อยางรุนแรง มีคลื่นไสอาเจียน และตรวจพบอาการตากระตุก ความผิดปกติที่พบที่ระบบหายใจที่
มีชื่อเรียกวา Chokes พบไดประมาณ 6% ของผูปวยทั้งหมด โดยผูปวยจะมีอาการหายใจเขาออกลําบาก
โดยเฉพาะ การหายใจเขาออกลึก ๆ มีอาการไอ ( choking cough ) โดยอาการจะรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ถาผูปวย
ไมไดรับการรักษาอยางทันที อาจเกิดภาวะอาการasphyxiaได
ภาวะช็อคจาก Decompression sickness จะมีความรุนแรงจนทําใหเสียชีวิตได แมวาภาวะปอดบวม
น้ํา จะเปนภาวะแทรกซอนหนึ่งที่พบไมบอยนัก ในผูปวยที่มีภาวะช็อค แตถือวาเปนภาวะที่มีความสําคัญ
อยางเรงดวน ที่จะตองใหมกี ารรักษาอยางทันที
Dysbaric osteonecrosis ( aseptic necrosis )
ในอดีตไดมีการรายงานวาในขณะที่คนงานอยูในสภาวะเปลี่ยนความดันบรรยากาศจากมากไป
นอยอยางไมเหมาะสม จะเกิดภาวะแทรกซอน คือเกิดการเสื่อมของขอ สะโพก และไหล โดยจะพบอัตรา
ปวยประมาณ 20% ในกลุมคนงานที่ทํางานในอุโมงค ภายใตสภาวะความกดอากาศ และพบอัตราปวยถึง
35% ในกลุมคนงานที่ทํางานอื่นๆ ที่ทํางานภายใตสภาวะ ความกดอากาศเชนกัน ลักษณะอาการแสดง
เริ่มแรกของโรคที่พบคือ มีความผิดปกติของกระดูกยาวไดแกdistal femur และproximal tibia โดยที่ผูปวย
ยังไมมีอาการผิดปกติใดๆ ความผิดปกติที่เกิดขึ้นจะตรวจพบทางภาพถายรังสี ในระยะเวลา 3 – 4 เดือน
หลังจากที่ผูปว ยทํางานภายใตสภาวะความผิดปกติดังกลาว
การทํางานภายใตสภาวะความกดอากาศ ที่เปนอันตรายเพียงครั้งเดียว ก็สามารถที่จะกอใหเกิด
ความผิดปกติของขอได อยางไรก็ตามแมโรคจะมีความรุนแรงมากเทาใด ก็มักจะพบความผิดปกติเกิดขึ้น
ที่ขอสะโพกและไหลเทานัน้
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ความสัมพันธระหวางการรับสัมผัสกับผลกระทบทางสุขภาพ
การเจ็บปวดทีไ่ ซนัสจะเกิดขึน้ เมื่อมีความแตกตางของความดันบรรยากาศเพียงเล็กนอยเทานั้น
ขณะที่การฉีกขาดของแกวหู จะเกิดขึ้นที่ความแตกตางของความดันประมาณ 49 KPA และการฉีกขาด
ของปอดจะเกิดขึ้นเมื่อมีความแตกตางของความดันอากาศเพียง 10.8 KPA
อาชีพและลักษณะการทํางานที่สงเสริมในการวินิจฉัยโรค
ผูประกอบอาชีพที่มีความเสีย่ งตอการทํางานภายใตสภาพบรรยากาศที่มแี รงดันมากกวาปกติ
ไดแก
1. นักประดาน้ํา
2. ชาวประมงที่มกี ารดําน้ํา
3. ผูที่ตองทํางานในบรรยากาศความดันสูง (Caisson operations) เชน คนงานกอสรางที่ตอง
ทํางานใตน้ํา ผูท ํางานในอุโมงค เปนตน
ผูที่มีความเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคจากความกดอากาศ ไดแก ผูที่มีประวัติเปนโรคหรือมีความ
ผิดปกติของระบบหายใจ โดยเฉพาะมีการอุดกั้นของทางเดินหายใจ ผูที่เปนโรคเกี่ยวกับหู ผูที่มนี ้ําหนัก
มากหรืออวน ผูที่มีอายุมาก หรือมีภาวะการเจ็บปวยอยูเปนตน
ระบาดวิทยาทีส่ นับสนุน
- อุบัติการณของโรคที่เกิดจากความกดอากาศ จะมีคาอยูร ะหวาง 1-26% ของกลุมผูที่ทํางานในแต
ละรอบของการทํางาน
- ความสัมพันธระหวางการทํางานในสภาพที่มีความกดอากาศกับการเกิดความเจ็บปวย มี
ความสัมพันธอยางซับซอนตัวอยางเชน จํานวนของปริมาณกาซไนโตรเจนที่ละลายในเลือดและในเนื้อเยื้อ
ของรางกาย จะขึ้นอยูก ับระดับของแรงดันบรรยากาศและชวงเวลาที่ทํางานอยูในสภาวะนั้นๆ รวมทั้งปริมาณ
ของไขมันในคนงานผูนั้น
- สําหรับปริมาณของฟองกาซไนโตรเจนทีเ่ กิดขึ้นจะขึ้นอยูกับปริมาณของกาซไนโตรเจนที่ละลาย
อยูในเลือด และความเร็วของการเปลี่ยนสภาวะความดันจากมากไปนอย (จากที่มีความกดอากาศสูงไปสู
ความดันบรรยากาศปกติที่ระดับน้ําทะเล)
- สําหรับการเกิดภาวะ Dysbaric osteonecrosis นั้น มักจะไมพบในผูทที่ ํางานที่ความดันบรรยากาศ
นอยกวา 113 KPA
เกณฑที่ใชเพื่อการวินิจฉัยโรค
1. มีอาการและอาการแสดงของโรคจากความกดอากาศ
2. มีลักษณะการทํางานและอาชีพที่เสี่ยงตอการเกิด
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30. โรคจากรังสีไมแตกตัว
คลื่นความถี่วทิ ยุและไมโครเวฟ (Radiofrequency & Microwave Radiation)
อาการและอาการแสดงที่ใชในการวินิจฉัย
ผูรับสัมผัสคลื่นความแรงสูงอยางฉับพลันจะรูสึกอุนบริเวณที่ไดรับคลื่น ตอมาจะมีอาการรอน
หรือผิวหนังไหม อาจรูสึกมีเสียงกิ๊กหรือหึ่งในหู (sensation of buzzing or clicking) อาการทั่วไป
ไดแก การกระสับกระสาย ปวดศีรษะ วิงเวียน เจ็บหรือปวดบริเวณที่รบั สัมผัสคลื่น เคืองตาและน้าํ ตา
ไหล กลืนอาหารลําบาก เบื่ออาหาร ปวดทองแบบบิดและคลื่นไส อาจเกิดตุมหรือกอนจากความรอน
ขึ้นหลังจากนัน้ ซึ่งจะประกอบดวย interstitial edema และcoagulation necrosis
ผิวหนังที่รับสัมผัสคลื่นจะมีลักษณะไหมเหมือนถูกแสงแดดเผา เปนผื่นแดงและเปนไตเล็กนอย
อาจมีตุมพองน้ํา
อาชีพ และลักษณะการทํางานที่สงเสริมในการวินิจฉัยโรค
อาชีพและงานที่ตองปฏิบัติงานใกลอุปกรณที่สามารถใหกําเนิดคลื่นความถี่วิทยุและไมโครเวฟ
และเสี่ยงตอการไดรับอันตรายจากคลื่น ประกอบดวย
1. คนงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ใชความรอน(dielectric heating)ในการเชื่อมปด(sealing)และ
อบแหง(drying) เชน อุตสาหกรรมรถยนต การทําเฟอรนิเจอรและงานไม การผลิตไฟเบอรกลาส การ
ทํากระดาษ การผลิตและตกแตงเครื่องใชพลาสติก การหลอหลอมวัสดุที่ทําดวยยาง การผลิตสิ่งทอ
เปนตน
2. คนงานที่มหี นาที่ในการบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องมือการสื่อสาร เชน เรดาร วิทยุAM FM
และ CB โทรทัศน UHFและVHF ดาวเทียม radio navigation หอสงกระจายเสียงและอุปกรณ
ไฟฟาแรงสูง เปนตน
3. งานที่มีการการประยุกตใชคลื่นความถี่วิทยุ(RF) เชน Microwave tube testing and aging
การใชแสงเลเซอร(RF laser) การเชื่อมโลหะ(RF welding) เปนตน
4. บุคลากรในสถานพยาบาลซึ่งใช เครื่องมือกายภาพบําบัด เครื่องจี้ไฟฟาและอุปกรณเครื่องมือ
ทางการแพทยตางๆที่ใชความรอนในการรักษาพยาบาล
5. คนงานวางและบํารุงรักษาสายสงกระแสไฟฟาและโทรศัพท
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การตรวจทางหองปฏิบตั ิการเพื่อยืนยัน
ตรวจพบระดับ creatine phosphokinase ในเลือดสูงขึ้น สวนผลการตรวจความสมบูรณของเม็ด
เลือด (haematologic findings) ผลการตรวจคลื่นสมอง การตรวจภาพคอมพิวเตอรสมอง และ เกลือแร ไม
พบความผิดปกติ
การวินจิ ฉัยแยกโรค
เครื่องมือหรืออุปกรณที่สามารถใหกําเนิดคลื่นความถี่วทิ ยุและไมโครเวฟอาจปลอย non-ionizing
radiation ประเภทอื่นๆ ออกมาดวยและทําใหมีอาการและอาการแสดงตางๆได และแหลงกําเนิดความ
รอนในที่ทํางานอาจทําใหเกิดปฏิกิริยาเคมี เชน สาร hydrocarbon ที่ถูกความรอนจะปลอย thermal
decomposition products ซึ่งมีฤทธิ์ทําใหมีอาการเฉียบพลันคลายคลึงกับที่กลาวขางตน แตไมควรจะทํา
ใหความดันโลหิตหรือระดับ creatine phosphokinaseสูงขึ้น ความกลัวหรือวิตกกังวลเกี่ยวกับอันตราย
ของคลื่นอาจทําใหมีอาการตางๆดังกลาวขางตนได แตไมควรมีอาการแสดงของการไดรับอันตรายจาก
ความรอนหรือระดับcreatine phosphokinase เพิ่มขึ้นรวมดวย
แสงอินฟราเรด(Infrared Radiation)
อาการและอาการแสดงที่ใชในการวินิจฉัย
แสงอินฟราเรดไมสามารถทะลุทลวงผานผิวหนังและทําใหเกิดผิวหนังไหมและมีสีคล้ําขึ้น การ
สัมผัสแสงอินฟราเรดความเขมสูงที่มีความยาวคลื่นต่ํากวา 2000 นาโนเมตรอยางฉับพลันสามารถเปน
อันตรายตอกระจกตา มานตา และเลนสตาจากความรอนทีเ่ กิดขึ้น โดยเลนสตาจะมีความเสี่ยงตออันตราย
เปนพิเศษเนื่องจาก (1)ไมมปี ลายประสาทรับความรูสึกรอนสําหรับสงสัญญาณเตือน (2)ความรอนที่ถูก
ดูดซับโดยกระจกตาและมานตาจะถูกถายเทไปยังเลนสอีกทอดหนึ่งและ (3)เลนสมีศักยภาพในการถายเท
ความรอนสูสภาพแวดลอมขางเคียงไดนอ ยเนื่องจากมีเลือดไปหลอเลี้ยงนอย มีรายงานวาคนงานผลิต
เครื่องแกวและคนงานหนาเตาหลอมซึ่งสัมผัสแสงอินฟราเรดในขณะทํางานมาก มีความเสี่ยงตอการเปน
โรคตอกระจก (glass blower’s cataract หรือ heat cataract) เพิ่มขึ้น
อาชีพ และลักษณะการทํางานที่สงเสริมในการวินิจฉัยโรค
1. คนงานกลางแจงที่ตองสัมผัสแสงแดด
2. คนงานในกระบวนการทีใ่ ชแสงอินฟราเรดเปนแหลงกําเนิดความรอน เชน การทําใหวัสดุ
รอนหรือแหง(dehydration) การเชื่อมโลหะ การผลิตเครื่องแกว การอบแหงสีหรือหรือ
น้ํายาเคลือบผิวผลิตภัณฑตางๆ
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3. คนงานที่ตองอยูใกลวัตถุที่มีความรอน เชน การหลอและหลอมโลหะ การตีเหล็ก การฉาย
ภาพยนตร เปนตน
แสงธรรมดา(Visible Radiation)
อาการและอาการแสดงที่ใชในการวินิจฉัย
จอตา(retina)เปนอวัยวะที่ไดรับอันตรายจากแสงธรรมดา โดยมีความไวตอการเกิดอันตรายเปน
พิเศษที่ความยาวคลื่น 440-500 นาโนเมตร(แสงสีน้ําเงิน ) ซึ่งจะทําใหเกิด photochemical reaction ที่มี
อํานาจทําลายเนื้อเยื่อ แสงสีน้ําเงิน ยังทําใหเกิด solar retinitis และอาจมีสวนรวมในการเกิด retinal
aging(eclipse blindness) และ senile macular degeneration ซึ่งสามารถทําใหเกิดความผิดปกติของลาน
สายตา
การมองแสงจามากๆที่สวางวาบขึ้น(short burst of high-intensity light)พลังงานความ
รอนจากแสงวาบทําใหเกิด flash blindness ซึ่งจะทําใหมองไมเห็นชัว่ คราวและเกิดภาพเงา(afterimage)ขึ้น
อันเปนผลจากการแตกตัวของ visual pigment หากความจาของแสงและระยะเวลาการจองมองนานขึ้น
ภาพเงาก็จะปรากฏอยูนานขึน้ สําหรับการจองมองไมนานนัก อาการมองไมเห็นชัว่ คราวจะหายอยาง
รวดเร็ว
แสงที่ไมสวางพอหรือมีแสงสะทอน(glare) อาจทําใหเกิด asthenopia (eye strain) visual fatigue
ปวดศีรษะ และเคืองตา ปญหาเหลานี้มกั เกิดกับผูที่มอี ายุตั้งแต 40 ปขึ้นไป แตอาการจะมีอยูชั่วคราว
เทานั้นและไมมีหลักฐานวาการมีอาการอยางซ้ําซากจะนําไปสูการเปนอันตรายตอนัยนตาอยางถาวร
แสงจารอบๆจอทีวีหรือจอคอมพิวเตอร(video display terminal)ซึ่งมีความสวางนอยกวาอาจทํา
ใหเกิด asthenopia ซึ่งสามารถแกไขโดยการลดความสวางของแสงรอบๆลง การใชที่กรองแสงสะทอน
หรือการปรับความคมชัดของภาพ
อาชีพ และลักษณะการทํางานที่สงเสริมในการวินิจฉัยโรค
อาชีพที่เสี่ยงตออันตรายจากแสงธรรมดาไดแกอาชีพทีต่ อ งสัมผัสแหลงกําเนิดแสงจา(intense
light source)เปนประจํา เชน แสงแดด หลอดไฟแสงจา(high intensity lamp) แสงเลเซอร ไฟแฟลช
ไฟสปอตไลท และแสงจากการเชื่อมโลหะ เปนตน
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แสงอัลตราไวโอเลต(Ultraviolet Radiation or UV)
อาการและอาการแสดงที่ใชในการวินิจฉัย
Photokeratoconjunctivitis(welder’s flash)
หากนัยนตาสัมผัสแสงอุลตราไวโอเลตที่มีความยาวคลื่นต่ํากวา 315นาโนเมตรจะมีโอกาสทําใหเกิด
photo-keratoconjunctivitis โดยเฉพาะที่ความยาวคลื่น 270 นาโนเมตร ซึ่งนัยนตาจะมีความไวตอการเกิด
อันตรายสูงสุด อาการจะเริม่ ขึ้นใน 6-12ชั่วโมงหลังสัมผัสแสง ประกอบดวยการปวดตาอยางแรง กลัว
แสง มีความรูสึกคลายๆมีสิ่งแปลกปลอมหรือทรายอยูในตา และน้ําตาไหล โดยอาจจะมีชว งปลอด
อาการ(latent period) ซึ่งจะแปรผกผันกับความรุนแรงของการสัมผัสจะเกิดเยื่อบุตาอักเสบ บางครั้งจะพบ
มีผื่นแดงและการบวมของเปลือกตาและใบหนารวมดวย
การตรวจดวย slit lamp อาจพบ diffuse
punctate staining ของกระจกตาทั้ง 2 ขาง
ตอกระจก(Cataract)
เชื่อวาการเกิดตอกระจกเปนผลจากทั้ง photochemical และ thermal effect จากการสัมผัสแสง
อัลตราไวโอเลตอยางยิ่งยวด(intense exposure)ที่ความยาวคลื่น 295-320 นาโนเมตร และมักเกิดขึ้นภายใน
24 ชั่วโมงหลังการสัมผัส
มีรายงานการเกิดตอกระจกจากการสัมผัสแสงที่มีความยาวคลื่นมากกวา
324 นาโนเมตรอยางซ้ําซาก แตไมสามารถยืนยันไดชัดเจน
การบาดเจ็บทีด่ วงตาประเภทอื่นๆ
เลนสตาจะปองกันจอตา(retina)จากอันตรายของแสงอัลตราไวโอเลตที่มีความยาวคลื่นสั้นกวา 300
นาโนเมตร บุคคลที่ไมมีเลนสตา(aphakia)อาจเกิดอันตรายตอมานตาและจอตา(retina)ไดหากสัมผัสแสง
ที่มีความยาวคลื่นดังกลาว อันตรายอื่นๆ อาจเกิดขึ้นจากแสงที่มีความยาวคลื่นมากกวานีห้ รือแสง highpower UV laser ผูไดรับอันตรายเหลานีค้ วรไดรับการรักษาแบบประคับประคอง
นอกจากนี้ยังมีรายงานการเกิดพยาธิสภาพที่ bulbar conjunctiva (pterygium และ epidermoid
carcinoma) หลังจากการสัมผัสรังสีอัลตราไวโอเลตอยางซ้ําซาก
ผื่นผิวผนัง(erythema)
แสงอัลตราไวโอเลตที่ถูกดูดซับจะทําปฏิกริ ิยากับ photoactive substance ที่ผิวหนังและทําใหเกิดผื่น
ผิวหนังไหมแดด(sunburn)ภายใน 2-24 ชั่วโมงตอมา ซึ่งเปนอันตรายจากแสงอัลตราไวโอเลตที่พบบอย
ที่สุด การเกิดผื่นจะรุนแรงมากหากสัมผัสแสงที่มีความยาวคลื่น 290-320 นาโนเมตร โดยอาจมีการบวม
เปนตุมพองน้ําผิวหนังลอก จนถึงมี ไข หนาวสั่น คลื่นไส และการลมเหลวของระบบการไหลเวียนเลือด
ในบางราย
ปฏิกิริยาความไวตอแสง(Photosensitivity Reaction)
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มีปฏิกิริยาความไวตอแสง 2 ประเภทที่เกิดขึ้นหลังจากสัมผัสแสงอุลตราไวโอเลต คือ
Phototoxic(non-allergic) และ Photoallergic reactions
Phototoxic reaction
เปนปฏิกิริยาทีเ่ กิดขึ้นบอยกวาและมักสัมพันธกับการใชยาบางชนิด
เชน
griseofulvin
tetracycline sulfonamide thiazide และยาหรือผลิตภัณฑที่มcี oal tar หรือ psoralens เปนสวนประกอบ
Phototoxicity อาจเพิ่มความรุนแรงหรือกระตุนใหเกิดอาการของโรค(systemic disease)บางโรค เชน
โรค systemic lupus erythematosus โรค dermatomyositis โรค congenital erythropoitic porphyria
โรค porphyria cutanea tarda symptomatica โรค pellagra โรค actinic reticuloid โรค herpez
simplex และโรคpemphigus foliaceus อาการแสดงของ photosensitivity reaction ประกอบดวย ตุม
พองน้ําขนาดเล็ก(blister)และขนาดใหญ(bulla) และอาการแสดงทางผิวหนังอืน่ ๆ
Photoallergic reaction
การเกิดปฏิกิรยิ าประเภทนี้จะสัมพันธกับการใช ยาฆาเชือ้ แบคทีเรียที่ผวิ หนังและน้ําหอมจะทําใหเกิด
การระคายผิวหนัง ผื่นแดง และตุมพองน้าํ
ภาวะกอนมะเร็งและมะเร็งผิวหนัง(Premalignant and Maligmant Skin Lesions)
ภาวะกอนมะเร็งที่สัมพันธกับการสัมผัสแสงอัลตราไวโอเลตเปนเวลานานๆ ประกอบดวย actinic
keratosis keratoacanthoma และ Hutchison’s melanosis สวนโรคมะเร็งที่สัมพันธกับการสัมผัสแสง
อัลตราไวโอเลตประกอบดวย basal cell carcinoma(พบมากที่สุด) squamous cell carcinoma และ
malignant melanoma เชื่อวาชวงความยาวคลื่นที่เปนอันตรายอยูระหวาง 256-320 นาโนเมตร นอกจากนี้
แสงอุลตราไวโอเลตยังมีฤทธิ์เสริมการกอมะเร็ง(promoter)ของสารเคมีบางประเภท เชน สารที่พบในยาง
มะตอย(tar)และชัน(pitch)สําหรับอุดหรือยาเรือ เปนตน
ความเสี่ยงตอการเกิดภาวะกอนมะเร็งและมะเร็งที่ผิวหนังจะเพิ่มขึน้ ในผูที่มีผิวหนังทีม่ ีเม็ดสีนอย ผูท ี่
เกิดผื่นไหมแดดซ้ําซากและผูท ี่มีผิวสีคล้ําจากแสงแดดอยางมาก ผูปวยที่มีประวัตกิ ารเปนโรค
xeroderma pigmentosum จะมีความเสี่ยงตอการเปน malignant melanoma สูง
อาชีพ และลักษณะการทํางานที่สงเสริมในการวินิจฉัยโรค
ผูประกอบอาชีพที่มีโอกาสสัมผัสและไดรับอันตรายจากแสงอุลตราไวโอเลตประกอบดวย
1. อาชีพที่ตองปฏิบัติงานกลางแจง เชน เกษตรกร ชาวประมง และทหาร เปนตน โดยเฉพาะ
ในชวงเวลาระหวาง 10.00 – 15.00 น.
2. ผูปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมที่มีการใชแสงอุลตราไวโอเลตในกระบวนการทํางานตางๆ เชน
การเชื่อมโลหะ การตัดโลหะหรือวัสดุดวย plasma torch เตาหลอมไฟฟา การฆาจุลชีพดวยแสง
อัลตราไวโอเลต การถนอมและตากแหงวัสดุ และแสงเลเซอรบางชนิด
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แสงเลเซอร (Laser)
อาการและอาการแสดงที่ใชในการวินิจฉัย
อาการทางตาหลังสัมผัสแสงเลเซอรความเขมสูงโดยอุบัติเหตุ ประกอบดวย กลัวแสง มีแสง
วาบในลานสายตา scotoma และ เงาของวัตถุมีขนาดใหญขึ้นหรือมีสีผิดเพี้ยนจากการมองเห็น การ
มองเห็น หรือ ลานสายตาจะผิดปกติ การเปลี่ยนแปลงในจอตา ประกอบดวย edema coagulation
haemorrhage และ opaque vitreous
อาชีพ และลักษณะการทํางานที่สงเสริมในการวินิจฉัยโรค
การสัมผัสและมีความเสี่ยงตออันตรายจากแสงเลเซอรเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมกอสรางที่มีการนํา
แสงเลเซอรมาใชในการจัดแนวหรือระดับในโครงการตางๆ เชน การสรางเขื่อน อุโมงค การลาดหรือปู
พื้น และการวางทอ เปนตน ในอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส แสงเลเซอรจะถูกใชในการจัดแนว ตัด เชื่อม
และเผา มีการใชแสงเลเซอรความเขมสูงในการตัดโลหะแข็งและเพชร สวนแสงเลเซอรความเขมต่ําถูก
นํามาใชในทางการแพทย
เกณฑที่ใชเพื่อการวินิจฉัยโรคที่เกิดจากรังสีไมแตกตัว
1. ผูปวยมีอาการและอาการแสดงของการสัมผัสรังสีไมแตกตัว
2. ผูปวยมีประวัติการสัมผัส และประวัตกิ ารทํางานที่เสี่ยงตอรังสีไมแตกตัว
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31. โรคจากรังสีแตกตัว
อาการและอาการแสดงที่ใชในการวินิจฉัย
การเจ็บปวยที่เกิดขึ้นเปนผลจากการที่รังสีทําลายเซลลของระบบที่มีความสําคัญตอรางกาย เชน
เซลลของระบบไขกระดูก เยือ่ บุทางเดินอาหาร หลอดเลือดที่หลอเลี้ยงอวัยวะสําคัญ เชน หัวใจ และสมอง
เปนตน รังสีสามารถเหนี่ยวนําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับยีน ซึ่งจะเปนชนวนชักนําใหเกิดโรคมะเร็ง
ในภายหลัง
ซึ่งการเสี่ยงตอมะเร็งนั้นไมมี threshold dose อัตราเสี่ยงตอการเกิดมะเร็ง จะมีคาเทากับ
0.4% ตอ Sv จากกฎระเบียบการปองกันอันตรายจากรังสี จะยอมใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดรบั รังสีแบบ
ทั่วตัวในขนาดที่ไมเกิน 5 rem หรือ 0.05 Sv ตอป จากปริมาณรังสีดังกลาวนี้ สามารถคํานวณโอกาสการ
เสี่ยงตอมะเร็งไดเทากับ 2 ใน 10,000 ซึ่งเปนระดับความเสี่ยงที่ต่ํามาก
การถูกรังสีในขนาดที่กอใหเกิดความเจ็บปวยที่เปนอันตรายตอชีวิตนั้น เปนเหตุการณที่ไมเกิด
บอย และแทบจะไมเกิดเลย สําหรับผูที่มิไดปฏิบัติงานอยูในโรงงานไฟฟา นิวเคลียร อาการเจ็บปวยจาก
การรับรังสีในปริมาณสูง สามารถแบงออกเปน 4 ระยะ คือ
1. Prodromal phase (ระยะเริม่ แรก) กลุมอาการที่แสดงออกในระยะนี้ จะประกอบดวย อาการคลื่นไส
และอาเจียน เริ่มแสดงออกในเวลา 2-3 ชั่วโมง หลังจากที่ไดรับรังสี อาการเหลานี้จะเกิดขึน้ นาน 1-2 วัน
แลวจะหายไป
2. Latent stage (ระยะพัก) เปนระยะที่ตอจาก prodromal phase ผูไดรบั บาดเจ็บจะไม ปรากฏอาการ
เจ็บปวยใด ๆ ระยะนี้กนิ เวลาหลายวันจนถึงหลายสัปดาห
3. Third stage (ระยะปวย) เปนระยะที่ผูบาดเจ็บเริ่มมีการเจ็บปวย อันเนือ่ งเปนผลสืบ เนื่องจากการที่
ระบบไขกระดูกหรือเยื่อบุทางเดินอาหารถูกทําลาย อาการตาง ๆ จะเริ่ม ปรากฏในสัปดาหที่ 3 ถึง
สัปดาหที่ 5
4. Fourth stage (ระยะฟน) เริ่มนับจากสัปดาหที่ 5 กินเวลานาน 2 - 3 เดือน ผูที่ไดรบั รังสีต่ํากวา 6 Sv
จะสามารถฟนตัวได สวนผูท ี่ไดรับรังสีเกิน 6 Sv จะเสียชีวิต
การรับรังสีแบบทั่วตัวนี้ ทุก ๆ ระบบของรางกายจะไดรบั อันตรายมากนอยไมเทากัน ขึ้นอยูกับ
ความทนตอรังสีของแตละอวัยวะ สาเหตุของการเสียชีวิตจะเกิดจากความลมเหลวของ 3 ระบบในรางกาย
ไดแก (1) ระบบประสาทสวนกลางและหลอดเลือดหลอเลี้ยงหัวใจ (CNS and cardiovascular systems)
(2) ระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal system) และ (3) ระบบไขกระดูก (Hemopoietic
system) อาการแสดงของความเจ็บปวยที่เกิดขึ้นในระบบเหลานี้มีดังนี้
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1. CNS and cardiovascular syndromes : เกิดขึ้นเมื่อไดรับรังสีตั้งแต 20 Sv ขึ้นไป
1.1 Prodromal phase ผูบาดเจ็บจะมีอาการคลืน่ ไส อาเจียน ทองรวงอยางรุนแรงภายใน
5-30 นาที หลังการรับรังสี
1.2 Final stage ในเวลา 3-6 ชั่วโมง จะเกิดอาการทางระบบประสาท เชน อาการหมด
เรี่ยวแรง ชัก ความดันเลือดต่ํา และหมดสติ ผูบาดเจ็บจะเสียชีวิตภายใน 48 ชั่วโมง
ซึ่งเปนผลจากการที่หลอดเลือดหลอเลี้ยงสมองและหัวใจถูกทําลายอยางเฉียบพลัน
2. Gastrointestinal syndromes : เกิดขึ้นเมื่อไดรับรังสีระหวาง 6 - 20 Sv
2.1 Prodromal phase หลังจากรับรังสีไปแลว 3 - 12 ชั่วโมง ผูบาดเจ็บจะเกิดอาการ
ทองรวงอยางรุนแรง คลื่นไสและอาเจียน อาการเหลานี้ จะหายไปในเวลา 24
- 48 ชั่วโมง
2.2 Latent stage จะคงอยูน านราว 1 สัปดาหหรือนอยกวานี้
2.3 Final stage : ลิมโฟซัยทก็จะลดลง เกิดการหลุดลอกของเยื่อบุลําไส ซึ่งนําไปสู
อาการทองรวงอยางรุนแรงและสูญเสียเกลือแร เกิดการติดเชื้อและเปนไข เกิด
สภาวะเลือดออกงาย ระบบไขกระดูกลมเหลวและเสียชีวิต
3. Hemopoietic syndromes : เกิดขึ้นเมื่อไดรบั รังสีระหวาง 2 - 6 Sv
3.1 Prodromal phase : เกิดอาการเบื่ออาการ คลื่นไส อาเจียน ภายหลังจากการรับ
รังสีไปแลว 2 –12 ชั่วโมง อาการเหลานี้จะคงอยูนานราว 1–2 วัน
3.2 Latent stage : ตอจากระยะที่ 1 และจะคงอยูนานราว 2 – 3 สัปดาห
3.3 Third stage : เริ่มในสัปดาหที่ 3 ผูบาดเจ็บจะเกิดอาการตาง ๆ ที่สอแสดงถึงการ
ทําลายของไขกระดูก อาการเหลานี้ไดแก เปนไข ติดเชือ้ เลือดออกงาย เกิดการ
อักเสบของเยือ่ บุชองปากและลําคอ ผมรวง เปนหมัน (ผูชาย 3.5 Sv, ผูหญิง 6
Sv) ผูที่ไดรับรังสีเกิน 5 Sv จะมีการทําลายของเยื่อบุลําไสรวมดวย
3.4 Fourth stage : ผูที่ไดรับรังสีนอยจะรอดชีวิต เพราะระบบไขกระดูก
สามารถซอมแซมได สวนผูที่ไดรับรังสีมากจะเสียชีวติ
ควรสงผูที่สงสัยวาถูกรังสีไปพบแพทย เมือ่ ตรวจรางกาย เฝาติดตามอาการและตรวจเลือด เพื่อ
เปนขอมูลสําหรับวินจิ ฉัยวาบุคคลนั้น ๆ จัดอยูใน กลุมการเจ็บปวยชนิด ใด โดยมีหลักเกณฑการคัดแยก
ดังตอไปนี้
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Nausea, vomiting, diarrhea within
minutes and ataxia, disorientation,
shock, coma, in minutes to hours

+

Injury group V.

−
Injury groups I, II, III, IV

−

Injury group I

Nausea and /or vomiting and
some
derangement of blood count
+

Injury groups II, III, IV
−

Injury group

Marked leukocyte and
lymphocyte
+

Injury groups III, IV

Injury group

Diarrhea within 4 days and
marked platelet derangenent

+

Injury group

(Adapted from Thoma GE, Wald N, J Occup Med 1959; 1: 421-7.)
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อาชีพ และลักษณะการทํางานที่สงเสริมในการวินิจฉัยโรค
1. รังสีแพทย
2. คนงานเหมืองแรยูเรเนียม
3. ชางทํานาฬิกา(radium dial painters)
4. ผูปฏิบัติงานในโรงไฟฟาปฏิกรณนิวเคลียร
5. บุคลากรทางทหาร
6. ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชรงั สีในการวัดขนาดหรือตรวจลักษณะวัตถุในงานอุตสาหกรรม
(industrial radiographers and fluoroscopists) ในการตรวจสภาพวัตถุ(inspector)
7. ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องฉายรังสีในทางการแพทย เชน นักรังสีเทคนิคและ
ผูชวย ทันตแพทยและผูชว ย แพทย พยาบาล
8. ผูที่ปฏิบัติงานกับเครื่องparticle acceleratorและเครื่องelectron microscopeในหองทดลองทาง
วิทยาศาสตร เชน นักเคมี นักชีววิทยา นักฟสิกส
ในสภาพการทํางานปกติบคุ คลกลุมเหลานี้จะสัมผัสและมีโอกาสไดรบั อันตรายจากรังสีนอย
มาก อันตรายมักเกิดขึน้ จากการสัมผัสรังสีปริมาณสูงโดยอุบัติเหตุแมเพียงชวงเวลาสัน้ ๆ
การตรวจทางหองปฏิบตั ิการเพื่อยืนยัน
ก. การตรวจเลือด(blood count profile)
หากปริมาณลิมโฟซัยท ในกระแสเลือดสูงตั้งแต 1000 เซลล/ไมโครลิตรขึ้นไปในชวง 48 ชั่วโมง
หลังไดรับรังสี ผูปวยมีโอกาสรอดชีวิตสูง ปริมาณ lymphocyte ต่ํากวานี้บงชี้วาผูปวยไดรับรังสีปริมาณสูง
ปริมาณลิมโฟซัยทที่ต่ํากวา 500 เซลล/ไมโครลิตรในชวง 48 ชั่วโมงแรก จะบงถึงพยากรณโรคที่ไมคอยดี
นัก
ในชวง 2-3 วันแรกอาจจะตรวจพบวาปริมาณ ลิมโฟซัยท ในกระแสเลือดไมแนนอน โดยทั่วไป
ปริมาณเม็ดเลือดขาวจะลดลงต่ําสุดใน 25-45 วันหลังไดรับรังสี และปริมาณเกร็ดเลือดจะลดลงต่ําสุด
ในชวง 25-32 วัน หากไดรบั รังสีขนาดสูงมากปริมาณเม็ดเลือดขาวและเกร็ดเลือดจะลดต่ําลงเร็วกวานี้
คือภายใน 20 วัน
ข. การนับสเปรม(sperm count)
อาจตรวจพบปริมาณสเปรมลดลงหลังจากไดรับรังสีที่ระบบสืบพันธุในปริมาณตั้งแต 80mGy ขึ้น
ไป แตมักตรวจไมพบอาการแสดงนี้ในชวง 2 เดือนแรก การตรวจนีจ้ ึงเพียงชวยประเมินในระยะหลัง
เกี่ยวกับปริมาณรังสีที่ระบบสืบพันธุไดรับ(gonadal dose) แตไมคอยมีประโยชนในการประเมินการไดรับ
รังสีในระยะแรกๆ
ค. การวิเคราะหลักษณะโครโมโซมของเม็ดเลือดขาว(Cytogenetic analysis of peripheral lymphocyte)
แนวทางการวินิจฉัยโรคจากการทํางาน
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การวิเคราะหลักษณะโครโมโซมของเม็ดเลือดขาวเปนการตรวจทางหองปฏิบัติการที่มีความไว
(sensitivity)สูงสุดในการตรวจดูปฏิกิรยิ าของรางกายตอการไดรับรังสี ความผิดปกติของโครโมโซม
(chromosome aberration)ที่อาจตรวจพบไดประกอบดวย inversion translocation deletion dicentrics
และ rings โดยจํานวนของ dicentrics และ ringsจะมีความสําคัญเปนพิเศษในการประเมินปริมาณรังสีที่
ไดรับ
การรูขนาดของรังสีที่ผูบาดเจ็บไดรับ มีความสําคัญยิ่งตอแพทยในการกําหนดแผนการรักษาเพื่อ
ชวยชีวิตผูปวยที่มีโอกาสรอดชีวิต หรือใหการรักษาแบบประคับประคองสําหรับผูหมดหวัง การเก็บ
ขอมูลตาง ๆ เพื่อใชในการประเมินสถานการณและใชคาํ นวณปริมาณรังสีนั้น เปนหนาที่ของนักฟสิกส
ในหนวยงาน
เชน
พลังงานปรมาณูเพือ่ สันติ
หรือกองรังสีและเครื่องมือแพทย
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
วิธีการเก็บขอมูลจะแตกตางกันไปตามธรรมชาติของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ยกตัวอยางเชน
เหตุการณระเบิดของโรงงานไฟฟานิวเคลียรจะตองมีการเก็บตัวอยางอากาศ น้ํา และดิน เพื่อวิเคราะห
ชนิดและหาปริมาณของสารกัมมันตภาพรังสีที่ปลดปลอยจากการระเบิดของเตาปฏิกรณปรมาณูสู
สิ่งแวดลอม แตกตางจากกรณีของแทงแรรังสีโคบอลต 60 ซึ่งไมมีสารรังสีฟุงกระจายในบรรยากาศ การ
เก็บขอมูลจะประกอบดวยการวัดอัตราการเปลงรังสีจากแทงแร ไปสูตําแหนงที่ผูบาดเจ็บอยู เหลานี้เปน
ตน
การจําแนกกลุมผูบาดเจ็บตามปริมาณรังสีและอาการที่ตรวจพบ

Category
Mild

Injury Dose (Sv)
group
I
0 – 0.25
II

II

Moderate
Severe

III
IV

Lethal

V

แนวทางการวินิจฉัยโรคจากการทํางาน

Effects

No detectable clinical effects.

0.25 – 1

Temporary reduction of lymphocytes
and neutrophil, radiation sickness not
common.
1-2
Minimal symptoms, nausea, vomiting,
diarrhea, reduction in lymphocytes,
white blood cells, and recovery.
2 – 5 Hemopoietic syndromes.
5 – 10 Hemopoietic and gastrointestinal
syndromes.
> 10 Gy Cardiovascular and CNS failure.
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เกณฑที่ใชเพื่อการวินิจฉัยโรค
1. ผูปวยมีอาการและอาการแสดงของการสัมผัสรังสี
2. ผูปวยมีอาชีพและมีลักษณะการทํางานที่เสี่ยงตอการสัมผัสรังสี
3. การตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ
การตรวจสภาพแวดลอมในที่ทํางานเพื่อยืนยัน
คาจํากัดของการสัมผัสรังสีจากภายนอกรางกาย(External radiation exposure limits)
ประเภทบุคคลและสวนของรางกายที่สัมผัสรังสี
ผูใหญ
ทั่วรางกาย ศีรษะ ลําตัว ตนแขน(เหนือ
ขอศอก) ตนขา(เหนือหัวเขา)
มือ ขอศอก แขนทอนปลาย(ต่ํากวาขอศอก)
เทา หัวเขา และขาทอน
ปลาย(ต่ํากวาหัวเขา)
เลนสตา
ผิวหนัง (10 ซ.ม.)

คาจํากัดการสัมผัสรังสี(Radiation Limit)
ไมเกิน 5 rem(0.05 Sv) ตอป1
หรือ
ไมเกิน 3 rem(0.03 Sv) ในชวง ¼ ป
ไมเกิน 50 rem (0.5 Sv) ตอป

ไมเกิน 15 rem (0.15 Sv) ตอป
ไมเกิน 50 rem (0.5 Sv) ตอป

หญิงมีครรภ

เด็ก

ไมเกิน 0.05 rem (0.5 Sv) ตอเดือน ขณะมี
ครรภ
หรือ
ไมเกิน 0.5 rem ( 5 mSv) ตลอดชวงตั้งครรภ
หนึ่งครั้ง
ไมเกิน 10% ของคาจํากัดประจําปของผูใหญ

1

รวมทั้งคา cumulative yearly (external) deep-dose equivalent และ (internal) committed effective-dose
equivalent
แหลงที่มา: National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP). Limitation of
Exposure to Ionizing Radiation. Bethesda: National Council on Radiation
แนวทางการวินิจฉัยโรคจากการทํางาน
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Protection and Measurements, 1993. ( NCRP Report No. 116.)

ผลกระทบตอสุขภาพของการไดรับรังสีขนาดตางๆ
ขนาดที่
ไมทําให
เกิด
อาการ
0 - 100
rem

อุบัติการณ
ของการ
อาเจียน

ไมมี

ระยะเวลา …
กระทั่งเกิด
การอาเจียน
ระบบ/
ไมมี
อวัยวะที่
ไดรับ
อันตราย
อาการ/
ไมมี
อาการ
แสดงที่
จําเพาะ

ชวงวิกฤต
หลังสัมผัส
รังสี

…

ขนาดที่รักษาได

ขนาดที่ทําใหเสียชีวิต

100 - 200 rem
(เฝาระวังอาการ
/อาการแสดง)

200 - 600 rem
(การรักษาไดผลดี)

5 % (ขนาด 100
rem)
50 % (ขนาด 200
rem)
3 ชั่วโมง

100 % (ขนาด 300
rem)

100 %

1000 - 5000
> 5000 rem
(รักษาเพื่อชวย
rem
(รักษาเพื่อชวย
ลดการ
ลดการ
ทรมาน)
ทรมาน)
100 %
100 %

2 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง

30 นาที

30 นาที

ระบบการสรางเม็ด
เลือด

ระบบการสรางเม็ด
เลือด

ระบบการสรางเม็ด
เลือด

ระบบทางเดิน
อาหาร

ระบบประสาท
สวนกลาง

คลื่นไสเล็กนอย
เม็ดเลือดขาวต่ํามาก
และเม็ดเลือดขาวต่ํา อุจจาระรวง
ปานกลาง
คลื่นไส จุด
เลือดออกที่ผิวหนัง
(purpura) เลือดออก
ผิดปกติ การติดเชื้อ
ผมรวง (ขนาด >
300 rem)
…
4 - 6 สัปดาห

เม็ดเลือดขาวต่ํามาก
จุดเลือดออกที่
ผิวหนัง(purpura)
เลือดออกผิดปกติ
การติดเชื้อ หมด
กําลัง หมดสติ

อุจจาระรวง มี
ไข และการ
เสียสมดุลน้ํา
และเกลือแร

ชัก สั่น
(tremor) เดิน
เซ(ataxia) และ
ซึม(lethargy)

4 - 6 สัปดาห

5 - 14 วัน

1 – 48 ชั่วโมง

แนวทางการวินิจฉัยโรคจากการทํางาน
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(การรักษาไดผล
พอประมาณ)
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การรักษา

อธิบาย/
ใหความ
มั่นใจ
(Reassura
nce)

อธิบาย/ใหความ
มั่นใจ
(Reassurance)
และเฝาระวังระบบ
การสรางเม็ดเลือด

การใหเลือด ยา
ปฏิชีวนะ และสาร
เรงการสรางเม็ด
เลือด( hematopoitic
growth factors)

การ
ยากลอม
ประคับประคอ ประสาท
งความสมดุล
ของน้ําและ
เกลือแร
(Maintenance
of electrolyte
balance)

ดี

การใหเลือด ยา
ปฏิชีวนะ สารเรง
การสรางเม็ดเลือด
(hematopoitic
growth factors)
และพิจารณาทําการ
ปลูกไขกระดูก
(bone marrow
transplant)
ไมแนนอน

การ
พยากรณ
โรค
ระยะฟนตัว
อัตราการ
เสียชีวิต
ระยะเวลาที่
มักเสียชีวิต
สาเหตุการ
เสียชีวิต

ดีมาก

ดีมาก

หมดหวัง

หมดหวัง

ไมมี
ไมมี

หลายสัปดาห
ไมมี

1 - 12 เดือน
0 – 80 %

นาน
80 – 100 %

…
90 – 100 %

….
90 – 100 %

…

…

2 เดือน

2 เดือน

2 สัปดาห

2 วัน

…

…

เลือดออกผิดปกติ
และติดเชื้อ

เลือดออกผิดปกติ
และติดเชื้อ

ระบบการ
ระบบการ
ไหลเวียนเลือด หายใจ
ลมเหลว
ลมเหลว และ
สมองบวม

แหลงที่มา: Cohen R. Injuries due to physical hazards. In: LaDou J,ed. Occupational & Environmental
Medicine,2nd ed, Norwalk: Appleton & Lange 1997: ### - 169.
(คาที่ใชในตารางนี้ใชเปนแนวทางเทานั้น ถาสงสัยผูปวยไดรับสัมผัสรังสีจนเกิดโรค ใหสงพบผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางเปนวิธีที่ดีที่สุด)
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32. โรคจากฝุน
โรคบิสสิโนสิส
อาการและอาการแสดงที่ใชในการวินิจฉัยโรค
โรค บิสสิโนสิส มักเกิดกับผูปวยที่ทํางานอยูในโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับฝาย ปาน ปอ
และ ลินินอยูเ ปนเวลานานเกินกวา 2 ป ขึ้นไป ผูปวยเหลานี้จะมีอาการไอ แนนหนาอก และหายใจขัด
เกิดขึ้นในตอนเชาวันแรกของสัปดาหที่ปฏิบัติงานอาการจะทุเลาลงในตอนเย็นและหายไปในวันตอมา
อาการอาจจะเปนอยูแบบนี้เปนเวลาหลายป ถาหยุดทํางานอาการเหลานี้ก็จะหายไปได ในผูปวยบางราย
อาจมีอาการไอ แนนหนาอก ในระยะ 2 – 3 วันแรกของสัปดาห การตรวจสมรรถภาพการทํางานของ
ปอดในระยะนี้อาจไมพบสิง่ ผิดปกติ ในรายที่เปนเรื้อรังผูปวยจะมีอาการของโรคดังกลาวตลอดไปทุกวัน
รวมกับการลดลงของสมรรถภาพการทํางานของปอดเกีย่ วกับการหายใจอยางถาวร และอาจมีลกั ษณะ
ของโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังหรือโรคถุงลมโปงพองรวมดวย โดยเฉพาะอยางยิง่ ในคนงานทีส่ ูบบุหรี่
ผูปวยดวยโรค บิสสิโนสิส นี้จะไมมีการเปลี่ยนแปลงทางภาพรังสีทรวงอก Schilling จําแนกอาการทาง
คลินิคของโรคบิสสิโนสิก ออกเปน 4 ระดับดังตอไปนี้
Grade ½ มีอาการไอ แนนหนาอก , หายใจไมสะดวก หรือ อาการระคายเคืองของ
ระบบทางเดินหายใจเปนครัง้ คราว ในวันจันทรหรือวันแรกของการกลับเขาทํางาน
Grade 1 มีอาการ ไอ แนนหนาอก หายใจไมสะดวก หรือหายใจเร็วกวาปกติทุกวัน
จันทร หรือวันแรกของการกลับเขาทํางาน
Grade 2 มีอาการ ไอ แนนหนาอก หายใจไมสะดวก หรือ หายใจเร็วกวาปกติทุวัน
จันทร หรือวันแรกของการกลับเขาทํางาน และวันอื่นๆของสัปดาหที่ทํางาน
Grade 3 อาการแบบ Grade 2 รวมกับการลดลงของสมรรถภาพการทํางานของปอด
อยางถาวร
อาชีพและลักษณะการทํางานที่สงเสริมในการวินิจฉัยโรค
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ประวัติการทํางานทั้งในอดีต และหรือปจจุบันที่เกีย่ วของกับการไดรับฝุน หรือ ใยฝาย ปาน
ปอ และลินิน ติดตอกันเปนเวลานานกวา 2 ป
การตรวจทางหองปฏิบตั ิการเพื่อยืนยัน
1.ภาพรังสีทรวงอก – ปกติ
2. การตรวจสมรรถภาพปอด ดวยเครือ่ ง Spirometry
ผูปวยที่มีอาการตั้งแต Grade ½ ถึง 2 จะตองตรวจสมรรถภาพการทํางาน
ของปอดอยางนอย 2 ครั้ง ในวันแรกของการกลับเขาทํางานของสัปดาห คือ
ตรวจครั้งแรกกอนเขาปฏิบัติงาน และตรวจซ้ําเมื่อปฏิบัติงานตอเนื่องไปแลวไม
นอยกวา 6 – 8 ชั่วโมง ผลการตรวจสมรรถภาพการทํางานของปอดทั้ง 2 ครั้ง
เมื่อนํามาเปรียบเทียบกัน จะพบวามี FEV1 ลดลงมากกวารอยละ 10 หรือ
ผูปวยที่มีอาการอยูใน Grade 3 มักมีประวัตกิ ารทํางานเกินกวา 5 ป และมีสมรรถ
ภาพการทํางานของปอดผิดปกติในวันทีไ่ มไดทํางาน โดยมี FEV1 และ FEV1 / FVC
ลดลงต่ํากวารอยละ 80 และ 75 ของคาปกติตามลําดับ
เกณฑที่ใชเพื่อการวินิจฉัยโรค
การวินจิ ฉัยโรคจะตองมีขอมูลครบทั้งประวัตแิ ละระยะเวลาการทํางาน อาการและอาการแสดง
รวมทั้งการตรวจสมรรถภาพปอด
โรคปอดจากการทํางานอื่นๆ
โรคปอดจากการทํางานอันเนื่องมาจากฝุนในสภาพแวดลอมของการทํางานนั้น มีอยูด วยกันหลาย
โรคโดยขึ้นอยูก ับชนิดและประเภทของฝุนนั้น โดยทัว่ ไปกลุมโรคปอดที่เกิดจากฝุนที่สําคัญและพบบอย
คือโรคปอดนิวโมโนนิโอสิส ( penumoconiosis ) และโรคหืดจากการทํางาน (ocupational asthma) เกณฑ
การวิจยั โรคปอดดังกลาวไดมีการกําหนดและเรียบเรียงแลว โดยคณะแพทยจากสมาคมอุรเวชชแหง
ประเทศไทย ซึ่งไดมีการรวบรวมเกณฑการวินิจฉัยโรคปอดจากการทํางานที่สําคัญเกี่ยวทั้งหมด ดังนั้นใน
ที่นี้จะเติมรายละเอียด สําหรับโรคปอดจากการทํางานอื่น ๆ ที่เกิดจากฝุน คือ โรคปอดจากโลหะหนัก ซึ่ง
ยังไมไดมกี ารกลาวถึงในรายละเอียดมากนัก
โรคปอดจากโลหะหนัก (Bronchopulmonary diseases caused by hard metal dusts)
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อาการและอาการแสดงที่ใชในการวินิจฉัย
อาการที่พบในผูปวยจะมีลักษณะการของการระคายเคืองตอระบบหายใจ เชน อาการไอ น้ํามูก
ไหล เหนื่อยหอบ โดยเฉพาะเวลาออกกําลัง อาการผิดปกติเหลานี้จะดีขนึ้ เมื่อผูปวยหยุดการรับสัมผัส มี
จํานวนนอยคือประมาณ 1-4% พบความผิดปกติของเนื้อเยื่อปอดแบบ Diffuse interstitial pulmonry
fibrosis
โดยทั่วไปแลว อาการของโรคในระยะเริ่มแรกจะพบหลังจากผูปวยไดรับการสัมผัสมาเปนเวลา
อยางนอยมากกวา 3 ป โดยจะมีอาการไอแหง ๆ น้ําหนักลด และเหนือ่ ยหอบมากขึน้ เรื่อย ๆ การตรวจ
รางกายจะฟงไดเสียง rales ที่ปอดทั้ง 2 ขาง เมื่อมีความผิดปกติมากแลว การตรวจสมรรถภาพของปอด
จะพบวามีการลดลงของคาความจุเปนแบบ Restrictive นอกจากนีย้ ังพบความความเขมขนของ
oxyhaemoglobin ในเลือดนอยลง และมีการลดของคา carbon monoxide diffusion ดวย
ในผูปวยสวนใหญโรคจะมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆโดยสุดทายจะเกิดภาวะระบบหายใจ
ลมเหลวและ เกิดภาวะหัวใจซีกขวาลมเหลว ซึ่งทําใหเสียชีวิตได ผูปวยบางสวนอาจจะมีความรุนแรง
ของโรคคงที่เปนเวลานานหลายปได และในกรณีที่ผูปว ยหยุดการรับสัมผัสในระยะที่มีความผิดปกติ
เริ่มแรกอาจจะทําใหอาการของโรคหายไปหรือกลับเปนปกติได
อาชีพและลักษณะการทํางานที่สงเสริมในการวินิจฉัยโรค
โลหะหนัก (Hard metal) เปนสวนผสมอัลลอยดระหวางทังสเตนคารไบ (tungsten carbide) และ
โคบอลต(cobalt) โดยบางครั้งอาจจะมีสวนผสมของสารโลหะอื่น ๆ เชน โครเมียม นิกเกิล แทนทาลัม
หรือไททาเนียม รวมดวย กระบวนการในการผลิตโลหะหนักดังกลาวจะไชการผสมผงโลหะที่เปน
องคประกอบดังกลาว มาทําการบดและใชความรอนสูงถึง 1000oc จากนั้นจะนําโลหะที่ไดมากดหรือดัด
เปนรูปทรงตาง ๆ โดยผานความรอนสูง(1500๐c) อีกครั้ง ซึ่งในกระบวนการผลิตดังกลาวนี้สามารถ
กอใหเกิดฝุนขึน้ ได ผูที่มีความเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคนี้คือ
1. ผูที่ทํางาน ในกระบวรการผลิตโลหะหนักดังกลาวในทุกขั้นตอนการผลิต
2. ผูที่ทํางานในโรงงานผลิตอุปกรณหรือเครื่องมือที่ใชโลหะดังกลาว
3. ผูที่ทํางานในกระบวนการที่ใชอุปกรณดังกลาว เปนเครื่องมือ เชน การขุดเจาะ การขัดหรือตัว
ชิ้นสวนตางๆ เปนตน
การตรวจทางหองปฏิบตั ิการเพื่อยืนยัน
การรับสัมผัสตอฝุนโลหะดังกลาวจะผานเขาสูรางกายทางชองทานทางเดินหายใจหรือทางปอด
เปนสวนใหญ เมื่อเขาสูรางกายแลวองคประกอบของโลหะที่สามารถละลายได ก็จะกระจายไปยังอวัยวะ
ตาง ๆ ของรางกาย เหมือนกับโลหะชนิดอืน่ ๆ โดยผานไปตามกระแสเลือด สวนของโลหะที่ไมสามารถ
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ละลายไดจะตกคางอยูที่เนื้อเยื้อของปอด หลังจากการกระจายตัวในรางกายแลว พบวาโคบอลสามารถที่
จะขับออกมาทางปสสาวะไดแตมีปริมาณเพียงเล็กนอยเทานั้น
การตรวจสภาพแวดลอมในที่ทํางานเพื่อยืนยัน
การตรวจวัดทางสิ่งแวดลอม สามารถทําการตรวจวัดโดยการวัดความเขมขนของฝุนทั้งแบบ
respirable และ total dust โดยวิธกี ารวัดแบบ personal sampler คามาตรฐานในประเทศกําหนดใหคา
soluble compound ของทังเสตนไมเกิน 1 mg/m3 ของอากาศและ insoluble compound มีคาไมเกิน 5
mg/m3 สําหรับคาของขนาดฝุนของของโดบอลมีคามาตรฐานผูนี้ 0.1-0.5 mg/m3 ของอากาศ
ปริมาณความเขมขนของฝุนโลหะหนักที่มคี า 100-6000 respirable particles/ml3ของอากาศ
สามารถที่จะกอใหเกิดการเจ็บปวยเปนโรคได โดยพบวาจะมีปริมาณความเขมขนของโลหะผสมกันอยูดัง
มีคือทังสเตน 67-90%,โคบอลต 6-20% และสวนที่เหลือไดแกแทนทาลัม ไททาเนียม วานาเดียม เหล็ก
และไนไอเปยม อยูเวลาไมเกิน 2%
เกณฑที่ใชเพื่อการวินิจฉัยโรค
1. อาการและอาการแสดงของโรคปอดจากฝุน
2. ประวัติการทํางานในสิ่งแวดลอมที่เสี่ยงตอการเกิดโรค
3. อาการและอาการแสดง ตองวินิจฉัยแยกโรคอื่นๆ ที่มีลักษณะใกลเคียงไดแก Idiopathic
interstitial fibrosis , Hamman-Rich syndrome และความผิดปกติที่เกิด fibrosis จากสาเหตุที่
ทราบไดเชน โรคปอดนิวโมโดนิโอสิสจากฝุนอื่น ๆ
4. การตรวจทางหองปฏิบัติการ
5. การตรวจสภาพแวดลอมในการทํางาน
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33. โรคติดเชื้อจากการทํางาน
1. Leptospirosis
อาการและอาการแสดงที่ใชในการวินิจฉัย
ไขหนาวสั่น ปวดกลามเนื้อ โดยเฉพาะทีน่ อง ขา หนาอก หลัง หรือทอง ปวดศีรษะ คอแข็ง ตา
แดง อาจพบตับมามโต ในรายที่รุนแรงจะมีดีซาน ไตวาย จุดเลือดออกตามตัว เลือดออกที่ใตตาขาว ซึม
และไมรูสึกตัว
อาชีพ และลักษณะการทํางานที่สงเสริมในการวินิจฉัยโรค
ผูประกอบอาชีพ ที่มีโอกาสสัมผัสกับสัตวที่ติดเชื้อหรือน้ําที่ปนเปอนเชื้อ ซึ่งขับออกจากรางกาย
หนู หรือปศุสัตว ไดแก ผูประกอบอาชีพ เกษตรกรรม เลี้ยงสัตว ทํางานในโรงงานฆาสัตว แปรรูปอาหาร
เนื้อสัตว ขายเนื้อสัตว ขุดทอ เก็บขยะ และสัตวแพทย
การตรวจทางหองปฏิบตั ิการเพื่อยืนยัน
การตรวจทาง Serology
จะชวยในการวินิจฉัยตั้งแตปลายสัปดาหที่ 2 ของโรค วิธีการตรวจแบงเปน
1.1 Serogroup specific test
- Microscopic agglutination test (MAT) เปนวิธที ี่องคการอนามัยโลกถือเปนวิธี
มาตรฐานในการวินิจฉัย leptospirosis โดยตรวจปฏิกิริยา การจับตัวตกตะกอนดวยกลอง
Dark field ระดับไตเตอรที่ใชเปนจุดตัดในการวินจิ ฉัย คือ มากกวาหรือเทากับ 1:400 ใน
การตรวจครั้งเดียว หรือมี 4-fold rising ในการตรวจ 2 ครั้ง หางกันอยางนอย 3-7 วัน
1.2 Genus-specific test
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- Indirect hemagglutination assay (IHA), macroscopic slide agglutination test
(MSAT), Lepto-dipstick test, microcapsule agglutination test (MCAT) และ Enzymelinked immunosorbent assay (ELISA) การทดสอบเหลานี้มีความไวรอยละ 50-75
สําหรับการวินจิ ฉัยโรคในสัปดาหแรก และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 70-85 ในสัปดาหที่ 2 โดย
ที่มีความจําเพาะสูงเกินรอยละ 90 การทดสอบที่ตรวจหา IgM ไดแก ELISA และ MCAT
จะมีความไวลดลงเหลือรอยละ 60 ในสัปดาหที่ 3
2. การเพาะเชื้อ
จาก เลือด น้ําไขสันหลัง (ภายใน 10 วันแรก หลังมีอาการ) ปสสาวะ (10-30 วัน หลังมีอาการ) มี
ขอจํากัดคือใชเวลานาน
เกณฑที่ใชเพื่อการวินิจฉัยโรค
1. อาชีพหรือลักษณะการทํางาน โดยเฉพาะประวัติการย่ําน้ํา แชน้ําเปนเวลานาน ประวัติน้ํา
ทวมในพื้นที่นนั้
2. อาการและอาการแสดง
3. การตรวจทาง Serology
2. โรคแอนแทร็กซ (Anthrax)
อาการและอาการแสดงที่ใชในการวินิจฉัย
1. แอนแทร็กซทผี่ ิวหนัง (Cutaneous anthrax) มักจะมีประวัตวิ าไปเชือดหรือแลเนื้อวัวควายที่
ตายโดยไมทราบสาเหตุ ตอมาภายใน 2-5 วันจะเกิดมีตมุ แดงขึ้นตรงที่บริเวณสัมผัส เชน นิ้ว
มือหรือมือ คันแตไมเจ็บ 12-48 ชั่วโมง หลังจากนั้นจะพองเปนตุมใส และกลายเปนตุมหนอง
ตรงกลาง ตอมาตุมหนองจะแตกเปนแผลลึกกลมเหมือนเบาขนมครก และมีขอบนูนชัด แผล
ระยะแรกจะเปนสีน้ําตาล ตอมาจะกลายเปนสีดําเหมือนถูกบุหรี่จี้ ขอบแข็ง ประมาณวันที่ 5
หลังจากเกิดมีตุมแดง ลักษณะของแผลเหลานี้อาจจะพบไดที่นวิ้ นัยนตา คอ แขน ขา ผูปวย
จะมีอาการไข ปวดศีรษะ ออนเพลียในรายที่เปนรุนแรง การอักเสบจะลุกลามไปยังตอม
น้ําเหลือง และเขาสูกระแสเลือด เกิดภาวะเซ็พติซีเมีย ภาวะช็อคและถึงแกกรรมไดในเวลา
รวดเร็ว
2. แอนแทร็กซทรี่ ะบบทางเดินหายใจ (Inhalation anthrax or Woolsorter’s disease) ผูปวยจะมี
อาการรุนแรงมาก มีไขสูง หายใจขัด กระสับกระสาย เจ็บคอ เจ็บหนาอก ลิ้นบวม หอบเขียว
ไอเปนเลือด และเกิดภาวะแรงดันเลือดต่ํา ช็อคและถึงแกกรรมไดถารักษาไมทันทวงที
3. แอนแทร็กซที่ระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal anthrax)
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3.1 แอนแทร็กซของชองปากและคอหอย (Oropharyngeal anthrax)
ผูปวยมีอาการ ไข เจ็บคอ กลืนลําบาก คอบวม จากตอมน้ําเหลืองที่คอโต และการบวม
ของชั้นใตผิวหนัง และมีแผลในชองปาก
3.2 แอนแทร็กซของลําไส (Intestinal anthrax)
ผูปวยจะมีอาการปวดทองเฉียบพลัน ทองรวงอยางรุนแรงคลาย ๆ กับโรคอหิวาต หรือ
อุจจาระอาจมีเลือดสด ๆ จํานวนมาก ทําใหมีอาการซีด ไขสูง อาเจียน ออนเพลีย บางครั้งเกิด
ภาวะช็อคและถึงแกกรรมได
4. ภาวะแทรกซอน ที่พบรวมกับแอนแทร็กซทั้ง 3 ชนิด ไดแก
1. เซ็พติซีมิค แอนแทร็กซ (septicemia anthrax) ประมาณรอยละ 10-20 ของโรคแอน
แทร็กซที่ไมไดใหการรักษา พบวาเชื้อจะลุกลามจากตอมน้ําเหลืองที่อักเสบเขาสู
กระแสเลือด ทําใหเกิดแอนแทร็กซชนิดแพรกระจาย (disseminated anthrax) มี
อาการรุนแรง ไขสูงออนเพลียมาก และเสียชีวิตอยางรวดเร็ว มักพบวาผูปวยเหลานี้
มีการอักเสบของเยื่อหุมสมอง และของเมดิแอสตินั่ม รวมดวย
2. แอนแทร็กซทเี่ ยื่อหุมสมอง (meningeal anthrax) พบไมบอย แตมีอาการรุนแรงถึง
ชีวิตได ผูปว ยมีอาการสับสน กระวนกระวาย เอะอะ ตอมาจะซึม และไมรูสึกตัว
ตรวจรางกายจะพบความผิดปรกติทางระบบประสาท
อาชีพและลักษณะการทํางานที่สงเสริมในการวินิจฉัยโรค
ผูประกอบอาชีพหรือมีประวัติสัมผัสสัตวที่เปนโรค
1. แอนแทร็กซทผี่ ิวหนัง
คนงานในโรงฆาสัตว คนขายเนื้อ หรือ มีประวัติไปเชือดหรือแลเนื้อ สัตวแพทย
2. แอนแทร็กซทรี่ ะบบทางเดินหายใจ
คนงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนสัตว หนังสัตว
3. แอนแทร็กซทรี่ ะบบทางเดินอาหาร
มีประวัติรับประทานเนื้อสัตวโดยไมไดทําใหสุกเสียกอน
การตรวจทางหองปฏิบตั ิการเพื่อยืนยัน
1. การยอมสีกรัม
จากรอยโรคทีผ่ ิวหนังระยะทีเ่ ปนตุมพอง เสมหะและน้ําไขสันหลัง จะพบเชื้อแบคทีเรีย ทรงแทง
กรัมบวก แตไมสามารถแยกไดจาก Bacillus spp. ชนิดอื่น วิธีพิสูจนที่แนนอน ตองใชวิธียอมสี
Fluorescent antibody หรือเพาะเชื้อตอไป
2. การเพาะเชื้อ
แนวทางการวินิจฉัยโรคจากการทํางาน
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จาก รอยโรคทีผ่ ิวหนังระยะทีเ่ ปนตุมพอง เสมหะอุจจาระ เลือด หรือ จากน้ําไขสันหลัง
3. การวินจิ ฉัยทาง Serology
- ELISA วัด antibodies ตอ lethal และ edema toxin ของเชื้อ Bacillus anthracis โดยถือจุดตัดที่
ระดับไตเตอร 1:32 กรณีของ single serum หรือมี 4-fold rising ของระดับไตเตอร กรณีของ pair
serum (ตัวอยางเลือด เก็บหางกันอยางนอย 4 สัปดาห)
เกณฑที่ใชเพื่อการวินิจฉัยโรค
1. อาชีพหรือประวัตสิ ัมผัสกับสัตวหรือผลิตภัณฑของสัตวที่เปนหรือสงสัยจะเปนโรค
2. อาการและอาการแสดง โดยเฉพาะรอยโรคที่ผิวหนัง
3. การเพาะเชื้อ และ/หรือการวินิจฉัยทาง Serology
3. บลูเซลโลสิส (Brucellosis)
อาการและอาการแสดงที่ใชในการวินิจฉัย
1. บลูเซลโลสิส ชนิดเฉียบพลัน (Acute brucellosis)
มีไขหนาวสั่น เหงื่อออกมากโดยเฉพาะตอนกลางคืน ปวดตามขอมักเปนขอเดียว และเปนขอ
ใหญโดยไมมกี ารอักเสบของขอ เบื่ออาหาร น้ําหนักลด ปวดศีรษะ ปวดตามแขน ขา ปวด
ทอง ตรวจรางกายจะพบ มามโต ซึ่งพบไดประมาณครึ่งหนึ่งของคนไข มักกดเจ็บ โตไมเกิน
5-6 ซม. จากชายโครงซาย ตอมน้ําเหลืองโต มักโตที่รักแร คอ กดเจ็บเล็กนอย มักไมเกาะ
รวมกัน (discrete) ตับโตและกดเจ็บ อาจพบภาวะดีซานรวมดวย สวนใหญโรคจะหายเอง
ภายใน 2 สัปดาห แตบางรายอาจใชเวลาถึง 1 ป จึงจะกลับเปนปกติ
2. บลูเซลโลสิสชนิดรื้อรัง (Chronic brucellosis)
ปวดศีรษะ ซึมเศรา กระวนกระวาย หรือมีอาการที่ไมชัดเจน เชน ปวดศีรษะ ปวดหลัง ปวด
ตามขอใหญ ๆ เบื่ออาหาร นอนไมหลับ ปวดหลัง บางรายพบ Sciatica เปนอยูน านเปนป ๆ
อาการและอาการแสดงเหลานี้ แยกไดยากจากอาการโรคทางจิตเวช แตลักษณะทีใ่ ชแยกคือ
โรคนี้จะเปนรือ้ รัง โดยอาการไมดีขึ้น ตางจากโรคทางจิตเวชทีอ่ าการจะดีขนึ้ และแยลง
กลับไปกลับมา
อาชีพและลักษณะการทํางานที่สงเสริมในการวินิจฉัยโรค
ผูประกอบอาชีพที่มีโอกาสสัมผัสกับสัตว หรือผลิตภัณฑสัตวที่ติดเชือ้ ไดแก ผูประกอบอาชีพ
เกษตรกร, เลี้ยงสัตว, อุตสาหกรรมผลิตนม, ทํางานในโรงงานฆาสัตว, ทํางานในโรงครัว, สัตวแพทย และ
พนักงานหองปฏิบัติการที่ทํางานเกีย่ วกับสิ่งสงตรวจที่ปนเปอนเชื้อ
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การตรวจทางหองปฏิบตั ิการ เพื่อยืนยัน
1. การเพาะเชือ้
การเพาะเชื้อจากเลือดใหผลบวกประมาณรอยละ 14-30 ถาเจาะเลือดสงตรวจ ภายใน 10
วันแรกหลังมีอาการเนื่องจากเชื้อนี้เจริญเติบโตคอนขางชา ดังนั้นหองปฏิบัติการจะตองติดตามดูผลเพาะ
เชื้อ เปนเวลาอยางนอย 6 สัปดาห การเพาะเชื้อจากไขกระดูกใหผลบวกถึงรอยละ 90 และอาจทําการเพาะ
เชื้อ จากสิ่งสงตรวจอื่น ๆ ทีส่ งสัย เชน หนอง เปนตน
2. การวินจิ ฉัยทาง Molecular biology
โดยใชวิธี Polymerase chain reaction (PCR)
3. การวินจิ ฉัยทาง Serology
ใชวิธี Serum Agglutination Test (SAT) โดยใชระดับไตเตอร สูงกวา 1:160 รวมกับ
ลักษณะทางคลินิก ในการวินิจฉัยโรคสวนใหญ การตรวจทางน้ําเหลืองโดยวิธี SATจะใหผลบวกภายใน
21 วัน หลังเริม่ มีอาการปวย
เกณฑที่ใชเพื่อการวินิจฉัยโรค
1. อาชีพหรือประวัติสัมผัสกับสัตว หรือผลิตภัณฑของสัตว ที่เปนหรือสงสัยจะเปนโรค
2. อาการและอาการแสดง
3. การตรวจทาง Serology และการเพาะเชื้อ
4. โรคพิษสุนขั บา (Rabies)
อาการและอาการแสดงที่ใชในการวินิจฉัย
: กลัวน้ํา (Hydrophobia) ไดแก น้ําลายไหลมาก, กลืนลําบาก, การหดตัวของกระบังลม และ/หรือ
กลามเนื้อหายใจอยางรุนแรง หลังกลืนน้ํา
: กลัวลม (Aerophobia)
: อาการ/อาการแสดง ของสมองอักเสบอื่น ๆ ไดแก กระสับกระสาย, เห็นภาพหลอน, เอะอะ
อาละวาด, กลามเนื้อเกร็งตัว, คอแข็ง, ชัก, หรืออัมพาตเฉพาะที่
: อาการนําเฉพาะที่ บริเวณที่โดนกัด ไดแก อาการ ชา, คัน, ปวดแสบปวดรอน อาจลามไปทั้ง
แขนหรือขาทีโ่ ดนกัด
อาชีพและลักษณะการทํางานที่สงเสริมในการวินิจฉัยโรค
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พนักงานหองปฏิบัติการเกี่ยวกับไวรัสโรคพิษสุนัขบา สัตวแพทย พนักงานควบคุมสัตว และสัตว
ปา ผูที่ทํางานเกี่ยวกับสุนัข และผูเก็บมูลคางคาว
การตรวจทางหองปฏิบตั ิการเพื่อยืนยัน
- พบมี Neutralizing antibody ตอ rabies virus ในซีรั่ม และ/หรือ ในน้ําไขสันหลัง ในผูที่ไมเคย
ไดรับการฉีดวัคซีน
- แยกเชื้อไวรัสจาก suspension จาก การตรวจชิ้นเนื้อจากสมอง หรือน้ําลายโดยใช mouse
neuroblastoma หรือ baby hamster kidney cells โดย direct immunofluorescence assay สําหรับ antigen
- ตรวจ antigen โดย direct immunofluorescent assay จาก frozen section ของ nuchal skin
biopsy หรือ biopsy โดยตรงจากเนื้อสมอง
- ตรวจพบ rabies virus RNA ในน้ําลายโดยใชวิธี Reverse transcription-polymerase chain
reaction
เกณฑที่ใชเพื่อการวินิจฉัยโรค
1. ประวัติการประกอบอาชีพ หรือประวัติถูกสุนัข แมว หรือคางคาวกัด ภายใน 1 ปที่ผานมา
2. อาการและอาการแสดง
3. การตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ
5. Plaque
อาการและอาการแสดงที่ใชในการวินิจฉัย
ไข หนาวสั่น ตอมน้ําเหลืองบริเวณขาหนีบโต (Bubonic plaque) คลื่นไส อาเจียน ปวดทอง
ทองเดิน จุกเลือดออกตามตัว ซึม ช็อก (Septicemic plaque) ไอมีเสมหะ ไอเปนเลือด เจ็บหนาอก หายใจ
เร็ว หอบเหนือ่ ย ภาวะหายใจวาย (Pneumonic plaque) เจ็บคอ ตอมน้ําเหลืองบริเวณคอโต (Pharyngeal
plaque) ปวดศีรษะ คอแข็ง (Meningeal plaque)
อาชีพและลักษณะการทํางานที่สงเสริมในการวินิจฉัยโรค
ผูประกอบอาชีพที่เสี่ยงตอการสัมผัสหนู (ในพื้นที่ที่ plaque เปนโรคประจําถิ่น) เชน เก็บขยะ ขุด
ทอ ผูอยูอาศัยหรือทํางานในละแวกที่มีการระบาดของ plaque พนักงานหองปฏิบัติการที่มีโอกาสสัมผัส
เชื้อ
การตรวจทางหองปฏิบตั ิการเพื่อยืนยัน
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1. การตรวจทาง serology
- Passive hemagglutination test
: single serum : titer ≥ 1:16
: pair serum : 4 fold rising
2. การยอมเชื้อ
- การยอมสี Gram และ/หรือ Grayson จากหนองที่ดูดจากตอมน้ําเหลืองที่ขาหนีบ
3. การเพาะเชื้อ
- จากเลือด หนองที่ดูดจากตอมน้ําเหลือง เสมหะ น้ําไขสันหลัง
เกณฑที่ใชเพื่อการวินิจฉัยโรค
1. อาชีพ หรือลักษณะการทํางาน
2. อาการ และอาการแสดง
3. การยอมเชื้อ
4. การเพาะเชื้อ
5. การวินจิ ฉัยทาง serology
6. Tularemia
อาการและอาการแสดงที่ใชในการวินิจฉัย
- Ulceroglandular tularemia (พบรอยละ 70-80)
: ไข ตุม ที่ผิวหนัง (รอยโรคปฐมภูมิจากถูกเห็บทีม่ ีเชื้อกัด) ซึ่งตอมาจะกลายเปนตุมหนอง
และแตกออกเปนแผล ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 มม. – 2 ซม. ตอมน้ําเหลืองโต โดยเฉพาะ บริเวณ รักแร
และขาหนีบ (แตอาจโตทั้งตัวได) ถาไมไดรับการรักษา ตอมน้ําเหลืองจะเกิดหนอง และแตกออกเปนแผล
ได
- Glandular tularemia (พบรอยละ 10-15)
: อาการและอาการแสดงเหมือน Ulceroglandular tularemia เพียงแตไมพบ รอยโรคปฐม
ภูมิที่ผิวหนัง
- Typhoidal tularemia (พบรอยละ 10-15)
:ไขสูง หนาวสั่น เจ็บคอมาก แผลที่คอ ปวดทอง คลื่นไส อาเจียน ทองเสีย ซึม คอ
แข็ง
- Oculoglandular tularemia (พบรอยละ 1-5)
แนวทางการวินิจฉัยโรคจากการทํางาน
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: ตาแดง เฉียบพลัน น้าํ ตาไหล ปวดตา แผลที่กระจกตา
- Pulmonary tularemia (พบนอยกวารอยละ 1)
: ไข ไอ หอบเหนื่อย เจ็บหนาอก ตัวเขียว
อาชีพและลักษณะการทํางานที่สงเสริมในการวินิจฉัยโรค
: ผูประกอบอาชีพที่มีโอกาสสัมผัสกับสัตว พวก กระตาย กระรอก นก ตัวบีเวอร สุนขั และ แมว
เชน พรานปา นักลาสัตว สัตวแพทย และ พนักงานหองปฏิบัติการ ที่มีโอกาสสัมผัสกับเชื้อ
การตรวจทางหองปฏิบตั ิการเพื่อยืนยัน
1. การตรวจทาง Serology
2. การเพาะเชื้อ
จากตัวอยางทีข่ ูดจากแผล หนองหรือชิ้นเนื้อจากตอมน้าํ เหลือง เสมหะ น้ําลางกระเพาะอาหาร
และเลือด
เกณฑที่ใชเพื่อการวินิจฉัยโรค
1. อาชีพ หรือ ลักษณะการทํางาน
2. อาการและอาการแสดง
3. การวินจิ ฉัยทาง Serology
7. Melioidosis
อาการและอาการแสดงที่ใชในการวินิจฉัย
- Pulmonary melioidosis (พบประมาณรอยละ 60-80)
: ไขสูง หนาวสั่น ไอมีเสมหะ น้ําหนักลด
- Hepatic melioidosis (พบประมาณ รอยละ 10-15)
: ไขสูง ปวดทองและกดเจ็บบริเวณทองดานบนขวา ตัวเหลือง ตาเหลือง
- Septicemic melioidosis
: ไข ซึม ตาเหลือง ตัวเหลือง ออนเพลียมาก ความดันโลหิตต่ํา ช็อค หายใจวาย
- Acute suppurative parotid melioidosis (พบรอยละ 2 ในผูใหญ รอยละ 30 ในเด็ก)
: ไข ปวดบวม กดเจ็บบริเวณตอมน้ําลาย พารอติด
- Other localized melioidosis
: มามโต กดเจ็บ ไข (Splenic melioidosis)
แนวทางการวินิจฉัยโรคจากการทํางาน
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: ปอดบวม และกดเจ็บบริเวณขอ (Melioidosis with septic arthritis or osteomyelitis)

อาชีพและลักษณะการทํางานที่สงเสริมในการวินิจฉัยโรค
ผูประกอบอาชีพที่มีโอกาสสัมผัสกับดิน ไดแก ผูประกอบอาชีพ เกษตรกรรม เลี้ยงสัตวและอยูใน
บริเวณทีพ่ บโรคนี้บอย ในประเทศไทย ไดแก ภาคอีสาน และภาคใต
การตรวจทางหองปฏิบตั ิการเพื่อยืนยันวาอาการและอาการแสดงนั้นเกิดจากโรคนั้นจริง
1. การยอมสี Gram
จากหนอง เสมหะ พบเชื้อ แบคทีเรียแกรมลบ ทรงแทง ที่มีลักษณะ เหมือนเข็มกลัดซอนปลาย
(Safety pin)
2. การเพาะเชื้อ
จากหนอง เสมหะ น้ําในชองเยื้อหุมปอด เลือด น้ําไขสันหลัง น้ําเจาะขอ
3. การวินจิ ฉัยทาง serology
- Indirect hemagglutination test (IHA)
single serum titer > 1:160 (ความไวรอยละ 97) แตความจําเพาะต่าํ ในกรณีเปนผูปวยที่อยูใ น
พื้นที่มี Melioidosis เปนโรคประจําถิ่น
- ELISA
- Western blot analysis ดู IgG และ IgM antibody ตอเชื้อ Melioidosis (ความไวรอยละ 58 และ
ความจําเพาะรอยละ 99)
เกณฑท่ใี ชเพื่อการวินิจฉัยโรค
1. อาชีพ หรือลักษณะการทํางาน รวมถึงสถานที่ ที่ทํางาน
2. อาการ และอาการแสดง
3. การเพาะเชื้อ
4. การวินจิ ฉัยทาง serology
8. Occupational HIV infection
อาการและอาการแสดงที่ใชในการวินิจฉัย
กลุมอาการติดเชื้อรีโทรไวรัสเฉียบพลัน (Acute retroviral syndrome) ไดแก ไข เจ็บคอ ตอม
น้ําเหลืองโต ปวดศีรษะ ปวดตามขอ ปวดกลามเนื้อ เบื่ออาหาร คลื่นไส อาเจียน ทองเดิน ผื่นแดงตามตัว
แนวทางการวินิจฉัยโรคจากการทํางาน
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แผลในปาก โดยอาการ/อาการแสดง ดังกลาว พบไดประมาณ รอยละ 50-70 และเกิดขึ้นประมาณ 3-6
สัปดาห หลังติดเชื้อ แตทั้งนีอ้ าจติดเชื้อโดยไมแสดงอาการได
อาชีพและลักษณะการทํางานที่สงเสริมในการวินิจฉัยโรค
บุคลากรทางการแพทย นิสิตแพทย นิสิตฑันตแพทย นักศึกษาพยาบาล ผูดูแลผูปวย ที่สัมผัสเลือด
หรือสารน้ําในรางกายของผูปวยที่ตดิ เชื้อ โดยการไดรับบาดเจ็บผานผิวหนัง (Percutaneous injury)
(โอกาสติดเชือ้ เฉลี่ย รอยละ 0.3) ไดแก ถูกเข็มที่ปนเปอนตํา ถูกของมีคมที่ปนเปอนบาด และ/หรือ สัมผัส
ถูกเยื่อบุ เชน เยื่อบุตา ริมฝปาก (โอกาสติดเชื้อเฉลี่ย รอยละ 0.09) และ/หรือ สัมผัสถูกผิวหนังทีไ่ มปกติ
เชน มีรอยถลอกเปนแผล หรือผิวหนังอักเสบ (โอกาสติดเชื้อเฉลี่ยนอยกวารอยละ 0.09)
การตรวจทางหองปฏิบตั ิการเพื่อยืนยัน
- การตรวจ anti-HIV จากเลือดของผูปวยขณะนัน้
- การตรวจ anti-HIV จากเลือดของผูสัมผัสขณะนั้น และ หลังสัมผัส 6 สัปดาห 3 เดือน และ 6
เดือน
- การตรวจ P24 Ag หรือ PCR for HIV RNA จากเลือดของผูสัมผัส ที่เกิดกลุมอาการติดเชื้อรีโทร
ไวรัสเฉียบพลัน
เกณฑที่ใชเพื่อการวินิจฉัยโรค
1. อาชีพหรือลักษณะการทํางาน ที่สัมผัสเชื้อ
2. อาการและอาการแสดง (ในกรณีติดเชื้อเฉียบพลัน)
3. การวินจิ ฉัยทาง serology
9. Occupational hepatitis B infection
อาการและอาการแสดงที่ใชในการวินิจฉัย
ปวดเมื่อยตามตัว ออนเพลีย ปสสาวะเหลืองเขม คลื่นไสอาเจียน ตัวเหลือง ตาเหลือง ไข หลัง
ประวัติสัมผัสเชื้อ 30-180 วัน (เฉลี่ย 4-12 สัปดาห) (ในกรณีติดเชื้อเฉียบพลัน) แตอาจติดเชื้อโดยไมแสดง
อาการได

อาชีพและลักษณะการทํางานที่สงเสริมในการวินิจฉัยโรค
แนวทางการวินิจฉัยโรคจากการทํางาน
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บุคลากรทางการแพทย นิสิตแพทย นิสิตทันตแพทย นักศึกษาพยาบาล ผูดูแลผูปวย ที่สัมผัสเลือด
หรือสารน้ํา ในรางกายของผูปวยที่ติดเชื้อ โดยการไดรับบาดเจ็บ ผานผิวหนัง (Percutaneous injury) ไดแก
ถูกเข็มที่ปนเปอ นตํา ถูกของมีคมที่ปนเปอนบาด (โอกาสติดเชื้อและมีอาการ/อาการแสดงของตับอักเสบ
เฉลี่ย รอยละ 22-31 และรอยละ 1-6 ในกรณีที่ผูปวยมี และไมมี HBe Ag ในเลือดตามลําดับ และโอกาสติด
เชื้อโดยไมมีอาการเฉลี่ยรอยละ 37.62 และรอยละ 23.37 ในกรณีที่ผูปวยมี และไมมี HBe Ag ในเลือด
ตามลําดับ) และ/หรือ สัมผัสถูกเยื่อบุ เชน เยื่อบุตา ริมฝปาก และ/หรือ สัมผัสถูกผิวหนังที่ไมปกติ เชน มี
รอยถลอกเปนแผล หรือผิวหนังอักเสบ (โอกาสติดเชื้อเชือ่ วานอยกวา การไดรับบาดเจ็บทางผิวหนัง แตยัง
ไมมีขอมูลชัดเจน)
การตรวจทางหองปฏิบตั ิการเพื่อยืนยัน
- การตรวจ HBs Ag จากเลือดของผูปวยขณะนัน้
- การตรวจ HBs Ag จากเลือดผูสัมผัสขณะนัน้ และตรวจ HBs Ag และระดับของ Alanine
aminotransferase ในเลือด หลังสัมผัส 4-6 เดือน
เกณฑที่ใชเพื่อการวินิจฉัยโรค
1. อาชีพ หรือลักษณะการทํางาน
2. อาการ และอาการแสดง
3. การวินจิ ฉัยทาง serology
10. Occupational hepatitis C infection
อาการและอาการแสดงที่ใชในการวินจิ ฉัย
ปวดเมื่อยตามตัว ออนเพลีย ปสสาวะเหลืองเขม คลื่นไสอาเจียน ตัวเหลือง ตาเหลือง ไข หลัง
ประวัติสัมผัสเชื้อ 15-160 วัน (เฉลี่ย 7 สัปดาห) (ในกรณีติดเชื้อเฉียบพลัน) แตอาจติดเชื้อโดยไมแสดง
อาการได
อาชีพและลักษณะการทํางานที่สงเสริมในการวินิจฉัยโรค
บุคลากรทางการแพทย นิสิตแพทย นิสิตทันตแพทย นักศึกษาพยาบาล ผูดูแลผูปวย ที่สัมผัสเลือด
หรือสารน้ํา ในรางกายของผูปวยที่ติดเชื้อ โดยการไดรับบาดเจ็บ ผานผิวหนัง (Percutaneous injury) ไดแก
ถูกเข็มที่ปนเปอ นตํา ถูกของมีคมที่ปนเปอนบาด (โอกาสติดเชื้อเฉลี่ยรอยละ 1.8) และ/หรือ สัมผัสถูกเยื่อ
บุ เชน เยื่อบุตา ริมฝปาก (โอกาสติดเชือ้ เชื่อวานอยกวา การไดรับบาดเจ็บทางผิวหนัง แตยังไมมีขอมูล
ชัดเจน)
แนวทางการวินิจฉัยโรคจากการทํางาน
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การตรวจทางหองปฏิบตั ิการเพื่อยืนยัน
- การตรวจ anti-HCV* จากเลือดของผูปวยขณะนัน้
- การตรวจ anti-HCV* และระดับ alanine aminotransferase จากเลือดผูสัมผัสขณะนั้น และ หลัง
สัมผัส 4-6 เดือน
- ในกรณีที่ตอ งการตรวจการติดเชื้อ HCV อยางรวดเร็วหลังสัมผัส อาจตรวจ PCR for HCV
RNA หลังสัมผัส 4-6 สัปดาห
* ยืนยันการวินิจฉัยดวย การตรวจ PCR for HCV RNA หรือ Recombinant immunoblot assay (RIBA)
เกณฑที่ใชเพื่อการวินิจฉัยโรค
1. อาชีพ หรือลักษณะการทํางาน
2. อาการ และอาการแสดง
3. การวินจิ ฉัยทาง serology

แนวทางการวินิจฉัยโรคจากการทํางาน
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34. โรคเยื่อบุตาและกระจกตาอักเสบจากรังสีเหนือมวง
อาการและอาการแสดงที่ใชในการวินิจฉัย
1. ปวดตา ตามัว น้ําตาไหล ลืมตาไมขึ้น สูแสงไมได
2. เยื่อบุตาขาวแดง กระจกตาขุน
อาชีพและลักษณะการทํางานที่สงเสริมในการวินิจฉัยโรค
งานที่สัมผัสกับรังสีเหนือมวงโดยไมใสหนากากปองกันหรือแวนตัดแสง เชน งานเชื่อมโลหะ
การตรวจสภาพแวดลอมในที่ทํางานเพื่อยืนยัน
โดยทั่วไปไมจาํ เปนตองตรวจวัดรังสีเหนือมวงในที่ทํางาน แตตองไดประวัติการทํางานวามีการ
สัมผัสกับรังสีเหนือมวง
เกณฑที่ใชเพื่อการวินิจฉัยโรค
1. ประวัติการทํางานที่สัมผัสกับรังสีเหนือมวง โดยไมใสหนากากปองกันหรือแวนตัดแสง แม
ระยะเวลาที่สมั ผัสจะสั้นก็อาจเกิดได
2. อาการและอาการแสดง

แนวทางการวินิจฉัยโรคจากการทํางาน
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35. โรคตอกระจกจากการทํางาน
อาการและอาการแสดงที่ใชในการวินิจฉัย
ตรวจพบอาการและอาการแสดงของตอกระจก คือ อาการตามัวลง และเลนสตาขุน
1. มีอาการตามัวลงและตรวจพบตอกระจก
2. ในกรณีที่ถูกไฟฟาดูด จะมีอาการหลังจากถูกไฟฟาดูด 1 – 18 เดือน พบเปนตาขางเดียวกับ
ซีกรางกายที่ถกู กระแสไฟฟา หรือเปนทั้งสองตาก็ได
3. ในกรณีตาถูกกระแทก จะมีอาการหลังจากตาถูกกระแทก หลายสัปดาหถึงหลายป
4. ในกรณีสัมผัสรังสีความรอน หรืออินฟราเรด จะมีอาการหลังจากสัมผัสไมนอยกวา 1 ป
และอาจมีระยะแฝงไดนานถึง 15 ป หลังจากออกจากงานมักเปนทั้งสองตา
อาชีพและลักษณะการทํางานที่สงเสริมในการวินิจฉัยโรค
1. งานเกีย่ วกับไฟฟา เชน พนักงานของการไฟฟา
2. โรงงานเปาแกว
3. โรงงานถลุงเหล็ก
4. โรงกลึง
5. ผูที่ทํางานกลางแสงแดดจาเปนเวลานาน
เกณฑที่ใชเพื่อการวินิจฉัยโรค
1. ประวัติการสัมผัสในการทํางาน เชน ถูกไฟฟาดูด ไดรบั รังสีความรอนหรืออินฟราเรดมาก
เกินไป หรือไดรับบาดเจ็บจากการกระแทกที่ตา หรือมีเศษวัตถุเขาคางในตา หรือลูกตาฉีกขาด
จากของมีคม
2. ตรวจพบตอกระจก

แนวทางการวินิจฉัยโรคจากการทํางาน
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36. โรคผิวหนังอักเสบจากการแพสารสัมผัสในงาน
อาการและอาการแสดงที่ใชในการวินิจฉัยโรค
1. ผื่นเปนลักษณะผิวหนังอักเสบ (eczema)
2. เกิดผื่นในบริเวณผิวหนังที่สมั ผัสกับสารกอภูมิแพ โดยสวนใหญเริ่มที่มือกอน แลวจึงลามไปที่
อื่น
3. มีประวัติสัมผัสสารนั้นเกินกวา 10 วัน กอนการเกิดอาการ ยกเวนในรายที่มีประวัติการแพหรือ
สัมผัสสารนั้นกอนเขาทํางาน
4. เริ่มเกิดมีอาการผิวหนังอักเสบหลังสัมผัสสารครั้งสุดทายไมเกิน 4 วัน หากผูปวยเกิดอาการหลัง
สัมผัสสารครั้งสุดทายเกิน 4 วัน ไมนาจะมีสาเหตุมาจากสารดังกลาว
5. ผื่นนั้นอาจจะทุเลาหลังจากไมไดทํางานเปนระยะเวลาหนึ่ง
แตในวันที่กลับมาทํางานอาจจะ
กําเริบขึ้นมาได
อาชีพและลักษณะการทํางานที่สงเสริมในการวินิจฉัยโรค
1. งานกอสราง
2. งานชุบโลหะ
3. งานผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่สัมผัสกับสาร eqoxy resin
4. งานที่ใชถุงมือยาง
5. งานเสริมสวย
การตรวจทางหองปฏิบตั ิการเพื่อยืนยัน
1. การทดสอบดวยวิธีแผนปดผิวหนัง (patch test) ใหผลบวกตอสารทีส่ ัมผัสในการทํางาน
2. การทดสอบเราดวยสารที่สัมผัสในการทํางาน (provocative test) ใหผลบวก
เกณฑที่ใชเพื่อการวินิจฉัยโรค
1.มีอาการและอาการแสดงตามที่กําหนดไว
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2.มีประวัติการทํางานที่สัมผัสสารกอใหเกิดการระคายเคือง
3. ผลทดสอบทางหองปฏิบัติการสนับสนุน

37. โรคผิวหนังอักเสบจากสารระคายเคืองในงาน
อาการและอาการแสดงที่ใชในการวินิจฉัย
อาการปจจุบัน
เกิดหลังจากสัมผัสสารระคายเคืองเพียงไมกี่นาที หรือชั่วโมง โดยทั่วไปเปนสารที่มี
ฤทธิ์กัดกรอน เชนกรด ดาง
ผิวหนังแดง บวม มีขอบชัดเจน ถาเปนรุนแรงอาจเปนตุมพอง เหมือนแผลไฟลวก
อาการเรื้อรัง
เกิดจากการสัมผัสสารระคายเปนประจําเกิดหลังการสัมผัส ประมาณ 2 – 8 สัปดาห
• ผิวหนังบริเวณที่สัมผัสปรากฏเปนผื่นหนาแหง และแตกเปนรอง มีอาการเจ็บ ปวด
แสบปวดรอน หรือรูสึกระคายเคืองมากกวากัน
• รอยโรคจะหายไป หรือทุเลา เมื่อหยุดสัมผัสสารนั้น หรือหยุดงานประมาณ 2 – 3
สัปดาห แตจะกลับเปนซ้ําใหมเมื่อกลับไปทํางานไดไมกี่วัน
• สวนใหญของคนในที่ทํางานเดียวกันที่สัมผัสสารนั้น เกิดอาการแบบเดียวกัน
อาชีพและลักษณะการทํางานที่สงเสริมในการวินิจฉัยโรค
การทํางานสัมผัสระคาย หรือตองลางมือบอยๆ ไดแก
1. พนักงานทําความสะอาด
2. ชางเสริมสวย
3. แมบาน
4. บุคลากรทางการแพทย
เกณฑที่ใชเพื่อการวินิจฉัยโรค
1. มีอาการและอาการแสดงที่ผิวหนัง
2. มีประวัติการทํางานสัมผัสสารระคาย โดยอาการและอาการแสดงจะสัมพันธกัน
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38. โรคหมอนรองกระดูกสันหลังสวนเอวเลื่อนทับรากเสนประสาทจากการ
ทํางาน
อาการและอาการแสดงที่ใชในการวินิจฉัยโรค
1. มีอาการปวดเอว ราวลงไปกลางนอง หรือต่ํากวา อาการปวดราวบริเวณขาตองรุนแรง
กวาที่หลัง หรือมีอาการชาเฉพาะบริเวณผิวหนังที่รากประสาทถูกกดทับ ทําใหสูญเสีย
ความรูสึกตามแนวของเสนประสาทนั้นๆ (dermatome) และมักเปนขางเดียว
2. อาการแสดงที่บงชี้วา รากประสาทไดรับการรบกวนหรือระคายเคือง (nerve root
irritation sign) โดยมีการตรวจและแปล ดังนี้
1) Straight Leg Raising Test (SRT test)
การตรวจ ใหคนไขนอนหงายราบบนเตียงตรวจ ผูตรวจยกขาขางที่มอี าการขึ้น
ทีละนอย โดยใหเขาเหยียดตรงและงอขอสะโพกจนกระทั่งเกิดอาการปวดราว
ลงดานหลังของขาขางที่ตรวจจนถึงปลายเทา
การแปรผล การตรวจใหผลบวกเมื่อมีอาการปวด ขณะยกขาขางที่ตรวจเปนมุม
30 – 70 องศาเทียบกับพืน้ ราบ
2) Lasegue Test
การตรวจวิธีที่ 1 ใหคนไขนอนหงายราบบนเตียงตรวจ ผูตรวจคอยๆยกขาขาง
ที่มีอาการ โดยใหเขาและสะโพกงอทํามุม 90 องศา หลังจากนัน้ คอยๆเหยียด
เขาออกแลวถามอาการปวดราวลงดานหลังของขาขางที่ตรวจ
การตรวจวิธีที่ 2 ตรวจเหมือน Straight leg raising test เมื่อคนไขเริ่มมี
อาการปวดราวลงขา ใหงอเขาลงเล็กนอยพรอมกับกระดกขอเทาขึ้น
การแปรผล การตรวจใหผลบวกเมื่อคนไขมีอาการปวดราวลงขาขางที่ตรวจ
3) Bowstring test
การตรวจ ใหคนไขนอนหงายราบบนเตียงตรวจ ผูต รวจคอยๆ ยกขาขางที่มี
อาการ โดยใหเขาเหยียดตรงจนกระทั่งมีอาการปวดราวลงดานหลังของขาขางที่
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ตรวจ หลังจากนั้นใหลดมุมที่ยกขาลง 10 องศา แลวผูตรวจใชนิ้วหัวแมมือกด
เสนประสาท popliteal ที่ดานหลังขอเขา
การแปรผล การตรวจใหผลบวกเมื่อมีอาการปวดราวลงขาขางที่ตรวจ
4) Well Leg Raising Test (Cross Straight leg raising Test)
การตรวจ ใหคนไขนอนหงายราบบนเตียง ผูตรวจคอยๆ ยกขาขางที่ไมมีอาการ
ปวด โดยใหเขาเหยียดตรง งอขอสะโพกจนกระทั่งมีอาการปวดราวลง
ดานหลังขาดานตรงขาม หรือถามอาการปวดราวลงขาดานตรงขามกับที่ตรวจ
การแปรผล การตรวจใหผลบวกเมื่อมีอาการปวดราวลงขาดานตรงขามกับขาที่
ตรวจ
3. การตรวจทางระบบประสาทที่บงบอกวา มีความผิดปกติที่รากประสาท (neurologic
deficits or impaired nerve conduction signs) ไดแก
• กลามเนื้อลีบ หรือออนแรง
• ความรูสึกเปลี่ยนแปลง (sensory alteration)
• รีเฟล็กลดลงหรือหายไป
โดยจะตองตรวจพบความผิดปรกติอยางนอย 2 ขอยอย
อาชีพและลักษณะการทํางานที่สงเสริมในการวินิจฉัยโรค
ผูปวยมีลักษณะการทํางานใชหลังสวนเอว กมเงย บิด หรือดัด ซ้ําซาก ไดแก งานแบกหาม
งานยก หรือเข็นของหนัก งานประมง และงานกอสราง เปนตน
การตรวจทางหองปฏิบตั ิการเพื่อยืนยัน
ไดแก Myelography หรือ เอ็กซเรยคอมพิวเตอร (CT Scan) หรือการตรวจดวยคลื่น
สนามแมเหล็ก (Magnetic resonance imaging ; MRI) พบความผิดปกติที่บงบอกถึงการกดทับของ
หมอนรองกระดูกสันหลังที่ระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งมีความสัมพันธกับการตรวจพบทางเวชกรรม
ขอบงชี้ในการทํา Myelography MRI หรือ CT Scan
• เพื่อพิสูจนยืนยันถึงการวินิจฉัยวาเปนหมอนรองกระดูกเลื่อนทับรากประสาทและ
บอกพยาธิสภาพของการกดทับวาอยูที่ระดับใด กอนการรักษาดวยวิธีการผาตัด
• เพื่อพิเคราะหแยกโรควาการกดรากประสาทนั้น เปนการกดจากภายในหรือ
ภายนอกไขสันหลัง
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เกณฑที่ใชเพื่อการวินิจฉัยโรค
1. อาการและอาการแสดง
2. ประวัตกิ ารทํางานที่สัมพันธกบั อาการ

39. โรคอื่นๆซึ่งเกิดตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทํางาน
อาการและอาการแสดงที่ใชในการวินิจฉัย
1. ตองตรวจพบอาการและอาการแสดงของโรคที่วินิจฉัย
2. ตองมีการประเมินทางการแพทยที่เขาไดกบั อาการและอาการแสดงของโรคซึ่งนาจะเปนผลจากการ
สัมผัสสารที่สงสัยวากอใหเกิดโรคนั้น ไดแก
2.1 ประวัติโดยทั่วไป ไดแก
2.1.1 ประวัติระยะเวลาการมีอาการและอาการแสดงของโรค ที่สอดคลองกับประวัติการสัมผัส
และระยะแฝงตัวของโรค เชน ถามีอาการแสดง หลังจากไดสัมผัสมาสั้นกวาระยะแฝง
ตัวของโรค ก็ใหสันนิษฐานวาอาจไมไดเกิดจากการสัมผัสสารนั้น
2.1.2 ประวัติการเจ็บปวยเดิมทั้งหมด (ถามี)
2.1.3 ประวัติการประสบอันตราย (ถามี)
2.1.4 ประวัติการผาตัด และหรือ ประวัติการนอนพักรักษาในโรงพยาบาล
2.2 ประวัติสวนตัว
2.2.1 อายุ เพศ ประวัติการแตงงาน จํานวนบุตร
2.2.2 ชื่อ และสถานที่อยูตั้งแตเกิดจนปจจุบนั
2.2.3 สถานที่ซึ่งไดไปอยูหรือเทีย่ วกอนเริ่มมีอาการ
2.2.4 ประวัติการบริโภคสุรา และ บุหรี่
2.2.5 ประวัติการใชยา ทั้งที่แพทยสั่งและที่ซื้อทานเอง
2.2.6 ประวัติงานอดิเรก หากสงสัยวาจะเปนสาเหตุใหปว ย ใหสอบถามเจาะลึกลงรายละเอียด
ถึงสารที่ใช กระบวนการทํา สภาพการทํา เปนตน
2.2.7 ประวัติการใชสารเคมีที่บาน เชน น้ํายาทําความสะอาด น้ํายาอื่นๆ
2.2.8 รายละเอียดเกีย่ วกับสารเคมีที่สงสัยวาจะทําใหเกิดโรค หรือขอฉลากมาดูรายละเอียด
2.3 ประวัติครอบครัว
2.3.1 อายุ เพศ และสถานะของคนในครอบครัว เชน ถึงแกกรรม ดวยโรคอะไรหรืออาการ
อยางไร
2.3.2 โรคเรื้อรัง หรือโรคจากการทํางานในครอบครัว
2.4 ประวัติอาชีพ

แนวทางการวินิจฉัยโรคจากการทํางาน

132

ตองซักประวัติเหลานี้เกีย่ วกับงานทุกงานตัง้ แตปจจุบนั ยอนหลังไปเทาที่ผูปวยจําได
2.4.1 ตําแหนงงาน
2.4.2 ชนิดของงานที่ทํา ใหบรรยายวิธีการทํางาน
2.4.3 ระยะเวลาของแตละกิจกรรมงาน
2.4.4 ระยะเวลาการทํางาน
2.4.5 ผลิตภัณฑที่ทาํ
2.4.6 เครื่องปองกันตน ถามี และ ถามระยะเวลาที่ใช รวมทั้งความสม่ําเสมอของการใช
2.4.7 ธรรมชาติและชนิดของสารที่สัมผัส (ถาทราบ) และความถี่ ระยะเวลา วิธีการสัมผัสใน
แตละเหตุการณ
อาชีพและลักษณะการทํางานที่สงเสริมในการวินิจฉัยโรค
ไดแกการทํางานในสถานทีซ่ ึ่งมีสารที่กอใหเกิดโรคนัน้ ทั้งที่เปนสารตนกําเนิด สารที่ไดจากการ
ทําปฏิกิริยา หรือสารที่เกิดระหวางกระบวนการนั้น รวมทั้งสารสุดทายที่ได หรืออาจเปนกระบวนการ
การทํางานที่ตอ งมีการเคลื่อนไหวรางกายผิดปกติ หรือ ทําใหเกิดความเครียด
การตรวจทางหองปฏิบตั ิการเพื่อยืนยัน
ไดแก การตรวจพืน้ ฐาน เชน ความสมบูรณของเม็ดเลือด การตรวจคาสารเคมีที่บงบอกการ
ทํางานของอวัยวะที่สําคัญตางๆ ภายในรางกาย การตรวจปสสาวะ และการตรวจเฉพาะเชน การตรวจ
คลื่นสมอง การตรวจการนํากระแสประสาท หรือการทํางานของกลามเนื้อ การตรวจสภาพจิต การตรวจ
คอมพิวเตอรสมอง การตรวจคอมพิวเตอรปอด กระดูกสันหลังสวนตางๆ การตรวจภาพรังสีปอด
ภาพรังสีของหลัง การตรวจสมรรถภาพปอด การตรวจการไดยิน และการตรวจสมรรถภาพการมองเห็น
เปนตน เพื่อสนับสนุนวามีโรคเหลานั้นเกิดขึ้นจริง
การตรวจสภาพแวดลอมในที่ทํางานเพื่อยืนยัน
ตองเก็บที่บริเวณการทํางานของพนักงานจริง โดยจะตองพิจารณาปจจัยตางๆเหลานี้
1. จํานวน และความถี่ของการวัด
2. สถานที่เก็บตัวอยาง
2.1 บริเวณ breathing zone
2.2 บริเวณทีพ่ นักงานทํางานจริง
2.3 การเก็บตัวอยางอากาศ ตองมีการกําหนดจุดโดยผูเชี่ยวชาญ และเครื่องมือจะตองมีความเที่ยงตรง
2.4 การแปรผลหองปฏิบัติการ จะตองมาจากหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
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3. การตรวจการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อ อาจใชวิธีการถายทําวิดที ัศนเพือ่ วิเคราะหการเคลื่อนไหวของ
กลามเนื้อ

การตรวจทางหองปฏิบตั ิการเพื่อยืนยัน
1. ตองเลือกวิธีการเก็บ และ เปาหมายที่จะเก็บใหตรงตามสารเคมีที่สงสัย
2. เลือกเวลาที่จะเก็บหรือตรวจวิธีตางๆ ใหเหมาะสม ทั้งนีต้ องอาศัยความรูทาง toxicokinetics รวมทั้ง
ระยะครึ่งชีวิตของสารที่จะตรวจ
3. มีวิธีการเก็บรักษาวัตถุตวั อยาง (specimen) ที่นํามาจากรางกายอยางถูกตอง ระหวางนําสงไป
หองปฏิบัติการ
4. มีการแปรผลที่ถูกตองวาสารนั้นถามีในเลือดหรือในปสสาวะ บงถึงวาเปนโรคหรือบงเพียงวามีการ
สัมผัส และถาไมพบเลย จะแปรผลวาไมมกี ารสัมผัสไดหรือไม
ระบาดวิทยาทีส่ นับสนุนวาปจจัยเหลานี้ทําใหเกิดโรคจริง
1. เคยมีรายงานโรคที่เกิดจากสารเคมีนั้นๆแลว ในกรณีทยี่ ังไมเคยและสงสัย จะตองพิสูจนวาโรคนัน้
ไมไดเกิดจากตัวกอโรคอื่นๆ
2. เคยมีการรายงานโรคนี้ในประเทศแลว
3. เคยมีการรายงานโรคนี้ในโรงงานประเภทเดียวกันแลว
4. เคยมีการรายงานโรคนี้ในโรงงานที่ผูปวยทํางานแลว
เกณฑที่ใชเพื่อการวินิจฉัยโรค
1. ตองมีขอสนับสนุนดังกลาวทั้งหมดโดยจะตองมีการพิจารณา
1.1.1 มีโรคเกิดขึ้นจริง
1.1.2 โรคนั้นอาจเกิดจากสารเคมีที่ผูปวยสัมผัสได
1.1.3 มีขอมูลบงถึงการสัมผัสไดแกประวัตกิ ารทํางาน การเก็บตัวอยางจากสิง่ แวดลอม จากตัว
ผูปวย
1.1.4 การสัมผัสนั้นมีระยะเวลานานพอ หรือมีความเขมขนพอที่จะทําใหเกิดโรค โดยดูจากขอมูล
ทางระบาดวิทยา การเก็บตัวอยางพิเศษอืน่ ๆ
1.1.5 มีขอมูลทางวิทยาการระบาดสนับสนุน
1.1.6 อาการของโรคอาจดีขึ้นเมื่อไมมีการสัมผัส หรือ เมื่อผูปวยหยุดงาน
1.1.7 ไดทําการวินิจฉัยแยกสาเหตุของโรคที่เกิดนอกเหนือจากการทํางานแลว
1.1.8 ไดพิจารณาปจจัยอื่นๆที่สนับสนุนหรือคัดคาน เชน การใชเครื่องปองกันตน แลว
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1.1.9 นําปจจัยทั้งหมดมาพิจารณาเพื่อวินจิ ฉัย
2. ในบางกรณีทโี่ รคมีลักษณะเฉพาะ ถามีประวัติสัมผัส ใหการวินจิ ฉัยไดเลย

ภาคผนวก
กฎหมาย
ประกาศกระทรวงกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
เรื่อง กําหนดชนิดของโรค
ซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทํางาน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และ 14 แหงพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 กระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม จึงประกาศกําหนดชนิดของโรคที่เกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงาน
หรือเนื่องจากการทํางานไว ดังตอไปนี้
1. โรคจากสารตะกัว่ หรือสารประกอบของตะกั่ว
2. โรคจากแมงกานีสหรือสารประกอบของแมงกานีส
3. โรคจากสารหนูหรือสารประกอบของสารหนู
4. โรคจากเบอริลเลี่ยมหรือสารประกอบของเบอริลเลี่ยม
5. โรคจากปรอทหรือสารประกอบของปรอท
6. โรคจากโครเมี่ยมหรือสารประกอบของโครเมี่ยม
7. โรคจากนิเกิ้ลหรือสารประกอบของนิเกิ้ล
8. โรคจากสังกะสีหรือสารประกอบของสังกะสี
9. โรคจากแคดเมี่ยมหรือสารประกอบของแคดเมี่ยม
10. โรคจากฟอสฟอรัสหรือสารประกอบของฟอสฟอรัส
11. โรคจากคารบอนไดซัลไฟด
12. โรคจากไฮโดรเจนซัลไฟด
13. โรคจากซัลเฟอรไดออกไซดหรือกรดซัลฟูริค
14. โรคจากไนโตรเจนออกไซดหรือกรดไนตริค
15. โรคจากแอมโมเนีย
16. โรคจากคลอรีนหรือสารประกอบของคลอรีน
17. โรคจากคารบอนมอนนอกไซด
18. โรคจากเบนซีนหรือสารประกอบของเบนซีน
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19. โรคจากฮาโลเจนซึ่งเปนอนุพันธของไฮโดรเจนกลุมน้ํามัน
20. โรคจากสารกําจัดศัตรูพืช
21. โรคจากสารเคมีอื่นหรือสารประกอบของสารเคมีอื่น
22. โรคจากเสียง
23. โรคจากความรอน
24. โรคจากความเย็น
25. โรคจากความสั่นสะเทือน
26. โรคจากความกดดันอากาศ
27. โรคจากรังสีไมแตกตัว
28. โรคจากรังสีแตกตัว
29. โรคจากแสงหรือคลื่นแมเหล็กไฟฟาอึนๆ
30. โรคจากฝุน
31. โรคติดเชื้อจากการทํางาน
32. โรคอื่นๆ ซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทํางาน
ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2538

นายยุทธ อังกินันทน
รัฐมนตรีชวยวาการ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
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ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
เรี่องหลักเกณฑการวินิจฉัยโรคและการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ
ของผูป วยหรือบาดเจ็บดวยโรคจากการทํางาน
โดยที่เห็นเปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑการวินจิ ฉัยและการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของ
ผูปวยหรือบาดเจ็บดวยโรคจากการทํางาน เพื่อใหแพทยไดใชเปนหลักเกณฑในการวินิจจัยและประเมิน
การสูญเสียสมรรถภาพของผูปวยหรือบาดเจ็บ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 แหง พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 กระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคมจึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ 1 การวินิจฉัยโรคจากการทํางาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) มีหลักฐานทางการแพทยแสดงการเจ็บปวยดังนี้
(ก) เวชระเบียน
(ข) ผลและรายงานการชันสูตรตางๆที่เกี่ยวกับโรค
(ค) ใบรับรองแพทย
(ง) ความเห็นของแพทยผูเชีย่ วชาญ
ขอ 2 นอกจากหลักเกณฑทกี่ ําหนดไวตามขอ 1 แลวอาจใชหลักเกณฑขอใดขอหนึ่งประกอบการ
วินิจฉัยโรคได ดังตอไปนี้
(1) การวินจิ ฉัยดวยการรักษาทางการแพทยพสิ ูจนสาเหตุของโรคเชน โรคพิษสารตะกัว่ อาจ
จําเปนตองทําการรักษาไปกอน เพื่อใหผูปวยปลอดภัยหากอาการดีขึ้น แสดงวานาจะ
เปนโรคจากพิษตะกัว่
(2) อาการปวยบางระยะสัมพันธกับการสัมผัสสิ่งแวดลอมที่มีปจจัยคุกคามในพื้นที่สงสัย
(3) อาการปวยบางระยะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเมื่อเวนจากสิ่งแวดลอมที่เปนปจจัย
คุกคาม
(4) มีผูปวยในกลุม ผูสัมผัสลักษณะเดียวกันมากวาหนึ่งราย หรือมีรายงานการสอบสวนทาง
ระบาดวิทยาสนับสนุน
(5) สอดคลองกับการศึกษา/รายงานในคน และสัตวกอนหนานี้
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ขอ 3 หลักเกณฑการวินิจฉัยโรค ใหอางอิงตามเอกสารทางการของ WHO, ILO, และเกณฑ
สากลขององคกรตางประเทศที่เปนที่ยอมรับตามลําดับ และเอกสารจะตองเปนฉบับปจจุบัน หรือเอกสาร
เลมที่จะออกใหม
ขอ 4 การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ ใหใชหลักเกณฑการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ
“คูมือกําหนดแนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกายและจิต” ของคณะกรรมการที่ปรึกษา
พนักงานเงินทดแทน กรมแรงงาน พ.ศ. 2525 หรือจนกวาจะมีฉบับใหม หรือเกณฑจากตางประเทศ
ขอ 5 ประกาศฉบับนี้ใหใชบงั คับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2540

นายพูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
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