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อย่างไรก็ตามปัญหาหนึ่งที่พบ คือ บุคลากรทางด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะบุคลากรที่ทำงาน
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โดยเฉพาะการวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพ
ด้วยเหตุนี้ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินการจัดทำ
“แนวทางการวินิจฉัยโรคและภัยจากการประกอบอาชีพเบื้องต้นสำหรับหน่วยบริการสาธารณสุข”
ภายใต้แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
คณะผู้จัดทำหวังว่า คู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ให้บริการอาชีวอนามัยและผู้สนใจ
ทั่วไป เพื่อนำไปสู่การป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพของประเทศ
ในการจัดพิมพ์ครั้งที่ 1 ทั้งนี้หน่วยงานเครือข่ายด้านบริการสุขภาพให้ความสนใจและ
ต้องการคู่มือแนวทางการวินิจฉัยโรคและภัยจากการประกอบอาชีพเบื้องต้น สำหรับหน่วยบริการ
สาธารณสุ ข ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการดำเนิ น งานบริ ก ารอาชี ว อนามั ย ดั ง นั้ น จึ ง จั ด พิ ม พ์ คู่ มื อ
เป็นครั้งที่ 2 โดยใช้งบประมาณของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
คณะผู้จัดทำ
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นายแพทย์หัสกร หาญสมบูรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์

บทที่ 5
นายแพทย์ชาติวุฒิ จำจด
โรงพยาบาลระยอง
นายแพทย์ธเนศ สินส่งสุข
โรงพยาบาลสมุทรปราการ กระทรวงสาธารณสุข
บทที่ 6
นายแพทย์สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์
ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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บทที่ 1
ความสำคัญของโรคจากการประกอบอาชีพ
โรคจากการประกอบอาชีพ คือ โรคหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นในผู้ทำงานโดยมีสาเหตุมาจาก
สภาพแวดล้อมขณะทำงานที่เป็นอันตราย ผู้ทำงานที่ป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพอาจจะมี
อาการและอาการแสดงเหมือนโรคทั่วไป เช่น มีอาการไอ หอบเหนื่อย เหมือนโรคหอบหืด ผู้ป่วยที่
สัมผัสฝุ่นฝ้าย หรือมีอาการชาปลายนิ้วมือนิ้วเท้า เหมือนโรคปลายประสาทอักเสบ ผู้ป่วยที่สัมผัส
สารตัวทำละลายชนิดเอ็นเฮ็กเซน เป็นต้น โรคจากการประกอบอาชีพนั้นเป็นโรคที่พบได้ในประชากร
วัยทำงานซึ่งมีอายุระหว่าง 16-60 ปี ในประเทศไทย จากสถิติกองทุนเงินทดแทนปี พ.ศ. 2550 

มีผู้ที่เป็นโรคจากการประกอบอาชีพเพียง 7,244 ราย โดยคิดจากฐานผู้ประกันตนประมาณ 9 ล้านคน
ซึ่งถือเป็นการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องและมีผลได้เงินทดแทนตามกฎหมาย นอกจากนี้แหล่งข้อมูล
โรคจากการประกอบอาชีพยังได้จากข้อมูลการรายงานโรคเพื่อผลทางระบาดวิทยาโดยรายงานใน 

รง 506/2 ของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบว่าโรคจากการประกอบอาชีพทั้งหมด 1985
ราย ถึงแก่กรรม 1 ราย เป็นโรคพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช 1452 ราย จากภาวะตะกั่วในเลือดเกิน
20 ราย พิษโลหะหนัก 31 ราย โรคพิษจากปิโตรเลียม 133 ราย โรคจากก๊าซและไอระเหย 118 ราย
ถึงแก่กรรม 1 ราย และโรคนิวป์โมโคนิโอสิส 231 ราย โดยคิดจากฐานประชาชนไทย 62,933,515 คน
อย่างไรก็ตามจากสถิติของกองทุนเงินทดแทนปี พ.ศ. 2550 พบว่ามีผู้ประสบอุบัติเหตุจากงาน
ทั้งสิ้น 198,652 ราย ซึ่งไม่มีการหาสาเหตุที่แท้จริง แต่น่าจะมีคนทำงานซึ่งมีโรคทางกายทำให้เกิด
ความผิดพลาดในการประกอบอาชีพและเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ เนื่องจากการรายงานโรคจากการ
ประกอบอาชีพในประเทศไทยไม่ใช่ตัวเลขที่แน่นอน เป็นแค่การคาดการณ์ จึงไม่มีสถิติโรคที่แท้จริง
ทำให้ไม่สามารถหาความเสี่ยงต่อการเป็นโรคในแต่ละภาคได้
จะเห็นว่ามีรายงานผู้ป่วยโรคจากการประกอบอาชีพในประเทศไทยไม่มาก ในประเทศ
สหรัฐอเมริกามีการประมาณการว่ามีคนทำงาน 9,000 คน มีความพิการจากการบาดเจ็บจากงาน
ทุกวัน ในจำนวนนี้มี 16 รายถึงแก่กรรมจากอุบัติเหตุ และ 137 รายตายจากโรคที่เกี่ยวเนื่องจาก
การประกอบอาชีพ มีการประมาณว่านายจ้างใช้จ่ายเงินทดแทนกว่า 50.8 พันล้านดอลล่าร์โดยเป็น
ค่าแรงและค่ารักษาให้กับคนทำงานเหล่านี้ ในประเทศไทยยังไม่มีใครทำการค้นคว้าวิจัยหาตัวเลข
เงินทดแทนจากการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพที่แน่นอน แต่น่าจะเป็นมูลค่าจำนวนมาก
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เช่นกัน โดยเฉพาะถ้ามีสถิติโรคจากการประกอบอาชีพซึ่งยังไม่ได้รับการวินิจฉัยอีกมาก จะเห็นว่า
ค่ า เงิ น ทดแทนเหล่ า นี้ เ ป็ น ค่ า ชดเชยที่ ม องเห็ น เป็ น ตั ว เงิ น ที่ จ่ า ยออกไป แต่ ถ้ า รวมค่ า เสี ย หาย
ทางเศรษฐกิจจากการเสียโอกาสในการประกอบอาชีพ การขาดรายได้ของคนทำงาน การที่ต้องหา
คนมาทดแทนงานของผู้ป่วย การที่สินค้าต้องหยุดชะงักการผลิต การที่ครอบครัวของผู้ป่วยต้องขาด
รายได้รวมทั้งค่าเลี้ยงดูคนป่วย ถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้นอย่างถาวร เหล่านี้ถ้ามาคิดรวมก็จะเป็นเงิน
มูลค่ามหาศาลทีเดียว
ปัญหาที่สำคัญที่ทำให้รายงานจำนวนผู้ป่วยโรคจากการประกอบอาชีพในประเทศไทยมี
น้อย คือ
1. ขาดการตระหนักไม่นึกถึงว่าอาจเป็นโรคจากการประกอบอาชีพ ทำให้พลาดการ
วินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพ และไปรักษาตามอาการ
2. แพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์อื่นไม่คุ้นเคยกับงานหรือกระบวนการประกอบอาชีพ
ของผู้ป่วย บางครั้งซักถามเพียงว่าทำงานอะไร แต่ไม่ได้สนใจ ทำให้พลาดโอกาสที่จะวินิจฉัยโรค
จากการประกอบอาชีพ
3. แพทย์ไม่แน่ใจว่าเป็นโรคจากการประกอบอาชีพหรือไม่ ทำให้ไม่วินิจฉัย
4. การขาดแคลนแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ทำให้ไม่มีที่สำหรับส่งต่อผู้ป่วย
5. ที่สำคัญคือคนทำงานหรือประชาชนไม่ตระหนักว่าความผิดปกติทางสุขภาพที่เป็นอยู่
เกิดจากการประกอบอาชีพ
การวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพมีความสำคัญมาก เนื่องจาก
1. โรคจากการประกอบอาชีพเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้
2. โรคจากการประกอบอาชีพส่วนใหญ่รักษาไม่หาย ทำให้เจ็บป่วยหรือพิการ
3. โรคจากการประกอบอาชีพอาจเกิดเป็นกลุ่ม (Cluster of disease) ซึ่งอาจมีเพื่อนร่วม
งานในสถานประกอบการเป็นหรือเริ่มเป็นหลายคน การวินิจฉัยโรคอย่างรวดเร็ว จะทำให้สามารถ
ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานไม่ให้เป็นโรค
4. โรคจากการประกอบอาชีพทำให้สถานประกอบการขาดแคลนงาน ซึ่งถ้าเป็นแรงงาน
มีฝีมือ ก็จะทำให้กิจการหยุดชะงัก เมื่อกิจการหยุดชะงักมากเข้า ก็จะรบกวนเศรษฐกิจของ
ประเทศได้
5. โรคจากการประกอบอาชีพมีผลต่อคนทำงานและครอบครัว คนทำงานส่วนใหญ่อยู่ใน
วัยสร้างครอบครัว จึงเกิดความลำบาก และต่อไปจะเป็นปัญหาสังคมตามมา
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6. การวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพทำให้ทราบสถิติโรคจากการประกอบอาชีพ
ที่แท้จริง ทำให้สามารถทราบสถานการณ์ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีอยู่ในขณะนี้
ว่าเป็นอย่างไร
7. การวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพ ทำให้มีการสะท้อนกลับไปยังสถานประกอบ
การเพื่อให้มีการปรับปรุงสถานที่ทำงาน สิ่งแวดล้อมในการประกอบอาชีพและกระบวนการในการ
ประกอบอาชีพเพื่อไม่ให้คนทำงานป่วยมากขึ้น
8. การวินิจฉัยโรคจากการการประกอบอาชีพทำให้สามารถศึกษาระบาดวิทยาและปัจจัย
เสี่ยงของต้นเหตุที่ทำให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพนั้นได้
ดั ง นั้ น การช่ ว ยกั น วิ นิ จ ฉั ย และรายงานโรคจากการประกอบอาชี พ จึ ง เป็ น สิ่ ง สำคั ญ 

การวินิจฉัยโรคอย่างรวดเร็วจะช่วยในการปรับปรุงสถานประกอบการ การค้นพบโรคจากการประกอบ
อาชีพมาก ทำให้ได้ข้อมูลระบาดวิทยาของโรคจากการประกอบอาชีพ ซึ่งทำให้มีแผนการป้องกัน
ระดับชาติและระดับพื้นที่เกิดขึ้น
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บทที่ 2
การซักประวัติและการวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพ
การซักประวัติเป็นส่วนสำคัญในการวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพ การซักประวัติ
จากการประกอบอาชีพนั้นค่อนข้างยาก เนื่องจากต้องหาสาเหตุจากงานให้ได้ อย่างไรก็ตามการซัก
ประวัติโรคจากการประกอบอาชีพสามารถทำได้ง่ายขึ้น โดยการซักประวัติคัดกรอง คำถามคัดกรอง
ที่สำคัญได้แก่
1. ท่านทำงานอะไร? ทำอย่างไร? ทำมานานเท่าไร?
ให้ถามงานที่ทำ ถ้าผู้ป่วยบอกตำแหน่งงาน ก็จำเป็นต้องระบุให้ชัดเจนว่าทำอย่างไร 

เช่ น บอกว่ า เป็ น วิ ศ วกร แต่ ถ้ า เป็ น วิ ศ วกรโยธาต้ อ งออกไปคุ ม งานก่ อ สร้ า งที่ มี ฝุ่ น หิ น เป็ น ต้ น 

โรคจากการประกอบอาชีพจะมีระยะฟักตัวเช่นกัน เช่น โรคนิวป์โมโคนิโอสิส จะต้องมีระยะเวลา
การทำงานอย่างน้อย 15 ปี เป็นต้น
2. ในขณะทำงานท่านมีการสัมผัสสิ่งคุกคาม เช่น เสียงดัง ฝุ่น ต่างๆ หรือไม่?
การสัมผัสสิ่งคุกคามที่ผู้ป่วยนึกออก จะช่วยในการวินิจฉัยถ้าสิ่งคุกคามที่มีนั้นเข้ากันได้
กับสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการและอาการแสดงของผู้ป่วย
3. อาการและอาการแสดงที่ท่านเป็น สัมพันธ์กับการเข้าทำงานหรือไม่? ในวันหยุด
มีอาการหรือไม่
ถ้ า ผู้ ป่ ว ยเริ่ ม มี อ าการหลั ง เข้ า ทำงานก็ จ ะช่ ว ยได้ ม าก บางครั้ ง ผู้ ป่ ว ยจะมี อ าการและ
อาการแสดงเมื่อเข้ามาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีสิ่งคุกคามในการประกอบอาชีพ และอาการหายไป
เมื่อพักอยู่บ้าน เช่น โรคปอดชาวนา ผู้ป่วยจะมีอาการไอ หอบ เวลาทำงาน แต่ถ้าหยุดงานอาการ
จะดีขึ้น เป็นที่น่าเสียดายว่าโรคจากการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ใช้เวลานานกว่าจะมีอาการทำให้
ลืมประวัติการรับสัมผัสต่อสิ่งคุกคามต่างๆ
4. เคยมีเพื่อนร่วมงานหรือขณะนี้มีเพื่อนร่วมงานมีอาการหรือแสดงอาการแบบเดียวกัน
หรือไม่ ?
เป็นข้อมูลที่สำคัญเนื่องจากบ่งถึงการมีกลุ่มของคนที่เป็นโรคเดียวกัน ซึ่งน่าจะมาจาก
การประกอบอาชีพในสภาพแวดล้อมเดียวกัน
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5. ท่านคิดว่าโรคที่ท่านเป็นเกิดจากการประกอบอาชีพหรือไม่ ?
เป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องตอบข้อสงสัยของผู้ป่วย การที่ผู้ป่วยคิดเช่นนั้นแสดงว่ามี
สิ่งคุกคามในที่ทำงานหรือผู้ป่วยมีความวิตกกังวลว่างานทำให้สุขภาพของตนเองมีปัญหา
การซักประวัติคัดกรองเป็นการซักอย่างรวดเร็ว ถ้าตอบว่าใช่อาจซักประวัติการประกอบอาชีพ
แบบครบถ้วน หรือส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่มีพยาบาลหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมมาช่วยเหลือ
อย่างไรก็ตามการซักประวัติคัดกรอง แล้วพบว่าน่าจะเป็นโรคจากการประกอบอาชีพ และผู้ป่วย
มี อ าการคล้ า ยกั บโรคจากการประกอบอาชี พ ก็ ส ามารถรายงานและให้ ค ำแนะนำแบบโรคจาก
การประกอบอาชีพไปก่อนได้
ในการวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพนั้น ก่อนอื่นจะต้องเข้าใจศัพท์สำคัญสองคำก่อน
ได้แก่
1. โรคจากการประกอบอาชีพ (occupational disease)
2. โรคที่เกี่ยวเนื่องจากการประกอบอาชีพ (work-related disease)
โรคจากการประกอบอาชีพ หมายถึง โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพโดยตรง ซึ่งอาจ
เกิดทันที เช่น ได้รับสัมผัสไอกรดในโรงงานทำแบตเตอรี่ มีอาการแสบตา แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก
หรือการล้างมือด้วยทินเนอร์ทำให้เป็นโรคผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสแบบระคายเคืองอย่างเฉียบพลัน
หรือการสัมผัสยาฆ่าแมลง เช่น ไปพ่นยาตอนเช้า ไม่ได้ล้างตัว มีอาการตาพร่า คลื่นไส้ อาเจียน
จากพิษยาฆ่าแมลง เป็นต้น กรณีเช่นนี้จะง่ายต่อการวินิจฉัยเนื่องจากประวัติการกระทบกับสาเหตุ
และเกิดอาการและอาการแสดงขึ้นอย่างรวดเร็วทันทีทันใด อย่างไรก็ตามโรคจากการประกอบอาชีพ
ส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากการประกอบอาชีพนานๆ เช่น โรคนิวป์โมโคนิโอสิส เช่น โรคซิลิโคสิส
มี ร ะยะฟั ก ตั ว คื อ ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม สั ม ผั ส จนมี อ าการและอาการแสดง ใช้ เ วลานานกว่ า 15 ปี 

โรคแอสเบสโตสิสก็ใช้ระยะเวลานานเช่นกัน โรคหอบหืดจากการประกอบอาชีพเกิดจากปฏิกิริยา
ต่อสารต่างๆ ในที่ทำงาน เช่น ฝุ่น ผง จุลินทรีย์ สารพิษของเชื้อราในฟางข้าว ก็ใช้เวลาในการฟักตัว
ประมาณ 3-6 เดือน โรคหูตึงจากการประกอบอาชีพใช้เวลาในการฟักตัวเกิน 3 ปีขึ้นไป โรคจาก
ตัวอย่างเหล่านี้จะมีอาการไวขึ้น ถ้ามีการสัมผัสสิ่งคุกคามเป็นปริมาณมาก หรืออยู่ในที่ซึ่งกำจัด
หรือควบคุมสิ่งคุกคามได้ไม่ดี เช่น ในห้องแคบ หรือการระบายอากาศไม่ดี เป็นต้น นอกจากนี้
โรคมะเร็งจากการประกอบอาชีพก็ต้องใช้เวลานานมากเป็น 10-20 ปี เช่น มะเร็งโพรงจมูก
จากโลหะหนักโครเมี่ยม เป็นต้น
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โรคที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การประกอบอาชี พ นั้ น หมายถึ ง การประกอบอาชี พไปกระตุ้ นให้
โรคเดิมของผู้ป่วยคนนั้นแสดงอาการออกมา หรือทำให้อาการแย่ลงกว่าเก่า เช่น ในคนที่มี
โครงสร้ า งผิ ด ปกติ อ ยู่ แ ล้ ว หรื อ เป็ นโรคเบาหวานจะมี อ าการของโรคเส้ น เอ็ น อั ก เสบได้ ง่ า ย 

ดังนั้ น การประกอบอาชี พ เมื่ อ มี ก ารออกแรงซ้ำ ๆ หรื อ มี ท่ า ทางการประกอบอาชี พ ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง
ก็ จ ะแสดงอาการขึ้ น เช่ น โรคประสาทอุ โ มงค์ ข้ อ มื อ เรเดี ย นหรื อโรคเส้ น เอ็ น ข้ อ มื อ อั ก เสบ 

โรคกระดูกสันหลังเคลื่อน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เป็นต้น
โดยส่วนใหญ่โรคจากการประกอบอาชีพสามารถเบิกจ่ายเงินจากกองทุนเงินทดแทน
เพื่อนำมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ แต่โรคที่เกี่ยวเนื่องจากการประกอบอาชีพไม่สามารถเบิกได้ 

ยกเว้นพิสูจน์ได้ว่าสาเหตุการป่วยเนื่องจากการประกอบอาชีพเป็นส่วนใหญ่
การวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพสามารถยึดหลักตามแนวทางวินิจฉัยโรคจากการ
ประกอบอาชีพซึ่งจัดทำโดยกระทรวงแรงงานร่วมกับโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีในฉบับ พ.ศ. 2543
โดยยึดหลัก
1. ผู้ป่วยเป็นโรคนั้นจริง ถ้าผู้ป่วยมาด้วยอาการหอบหืด ต้องตรวจร่างกาย หรือส่งตรวจ
วินิจฉัยให้แน่ใจว่าผู้ป่วยโรคหอบหืดจริง ในทางปฏิบัติจะยึดคำวินิจฉัยโรคจากแพทย์ หรือทำการ
ซักประวัติและตรวจร่างกายด้วยตนเอง ซึ่งมีโอกาสถูกต้องมากกว่าร้อยละ 50
2. สถานประกอบการหรือสถานที่ทำงานของผู้ป่วยมีสิ่งที่เป็นสาเหตุของอาการของผู้ป่วย 

ถ้าผู้ป่วยมาด้วยอาการข้อมือตก ปวดท้อง ซีด ซึ่งเป็นอาการของโรคพิษตะกั่ว ผู้ป่วยจะต้อง
มีประวัติการรับสัมผัสสิ่งคุกคามจากที่ทำงาน คือ ในที่ทำงานจะต้องมีตะกั่ว ถ้าวินิจฉัยว่าเป็น
โรคพิษตะกั่ว แต่ผู้ป่วยทำงานขับรถบรรทุก ก็ไม่สอดคล้องกัน ถ้าผู้ป่วยทำงานอยู่ในโรงงานถลุง
เหล็กซึ่งมีการทำให้เหล็กร้อน และผู้ป่วยมีอาการหูตึง เสียงดังจากการถลุงเหล็กน่าจะเป็นสาเหตุ
ทำให้หูตึงเป็นต้น แต่ในรายเช่นนี้ต้องระวังว่าผู้ป่วยได้รับเสียงดังจากที่อื่นนอกเหนือจากที่ทำงาน
หรือไม่
3. มีระยะเวลาและขั้นตอนที่เหมาะสมในการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพ หมายถึงว่า
มีระยะเวลาตั้งแต่เริ่มสัมผัส (เริ่มเข้าทำงาน) สิ่งคุกคามจนถึงมีอาการที่เหมาะสมตามชนิดของ
สิ่งคุกคาม ได้แก่ สิ่งคุกคามทางกายภาพ สิ่งคุกคามทางเคมี สิ่งคุกคามทางชีวภาพ สิ่งคุกคาม
จากท่าทางประกอบอาชีพและสิ่งคุกคามทางจิตสังคม ตัวอย่าง เช่น มีการสัมผัสเสียงดังเป็นเวลา
นานกว่า 3 ปี เริ่มมีอาการหูตึง หรือมีการสัมผัสน้ำกรดในการสร้างประจุในแบตเตอรี่ แล้วมีอาการ
ผิวหนังอักเสบ เป็นต้น
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4. มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยัน เช่น ตรวจสมรรถภาพปอดถ้าสงสัยโรคหอบหืด
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ถ้าสงสัยหูตึง ตรวจสายตาในกรณีสายตาไม่ดี หรือตรวจพิเศษอื่นๆ 

ตามปกติ เพื่อยืนยันโรค นอกจากนี้ยังมีการตรวจทางอาชีวอนามัย เช่น การวัดเสียง วัดแสง
หรือวัดขนาดของฝุ่นในสภาพแวดล้อมในการประกอบอาชีพเป็นต้น
5. มีการวินิจฉัยแยกโรค คือ ต้องหาสาเหตุอื่นๆ ที่ทำให้มีอาการและอาการแสดงของ
โรคของผู้ป่วยด้วย ผู้ป่วยอาจเป็นจากสาเหตุอื่นไม่ได้จากการประกอบอาชีพก็ได้
6. มีข้อมูลทางระบาดวิทยาสนับสนุน เช่น กรณีซิลิโคสิส เคยพบแล้วในจังหวัดสระบุรี
ชลบุรี ลำปาง ถ้ามีโรงงานทำปูนซิเมนต์ หรือระเบิดหินในบริเวณใกล้เคียงผู้ป่วยมาหาด้วยอาการ
ไอ หอบ เหนื่อย มีประวัติการทำงานมานานหลายปีก็อาจลงความเห็นว่าสงสัยเป็นโรคซิลิโคสิส
หรือเคยมีเพื่อนร่วมงานในสถานประกอบการเดียวกันเคยเป็นแล้ว ก็สามารถช่วยในการวินิจฉัยได้
จะเห็นว่าการวินิจฉัยโรคให้ถูกต้องสมบูรณ์นั้นต้องใช้ปัจจัยหลายอย่างประกอบรวมทั้ง
ความร่วมมือกับหลายฝ่าย อย่างไรก็ดีอาจสรุปว่าการวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพนั้นเราอาจ
กำหนดง่ายๆ คือ
1. มีโรคเกิดขึ้น ควรได้การวินิจฉัยที่ชัดเจน
2. มีประวัติทำงานที่มีการสัมผัสสิ่งคุกคามชัดเจน
3. มีประวัติทำงานมานานพอสมควร
4. ให้ระบุว่าเป็นโรคจากการประกอบอาชีพ เพื่อนำไปรายงานทางระบาดวิทยาต่อไป
เช่น รายงานในแบบรายงาน รง 506/2 เป็นต้น
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บทที่ 3
โรคและการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ
3.1 การบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ

ในแต่ละปีมีผู้ประสบอันตรายจากการประกอบอาชีพเป็นจำนวนที่สูงมาก จากข้อมูล
ของสำนักกองทุนเงินทดแทน กระทรวงแรงงาน พบว่า จำนวนของผู้ที่ประสบอันตรายจาก
การประกอบอาชีพมีประมาณเฉลี่ย 2 แสนรายต่อปี หรือประมาณร้อยละ 3 ในจำนวนนี้มากกว่า
ร้อยละ 90 เป็นการบาดเจ็บอันเนื่องมากจากการเกิดอุบัติเหตุในขณะทำงาน ที่เหลือเป็นผู้ที่เจ็บป่วย
เป็นโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ (Occupational Diseases) หรือเกี่ยวเนื่องจากการประกอบอาชีพ
(Work-Related Diseases) โดยในที่ผู้บาดเจ็บมีบางรายที่ถึงกับเสียชีวิต ทุพพลภาพ พิการ 

สูญเสียอวัยวะ หรือหยุดการทำงาน ซึ่งการได้รับบาดเจ็บดังกล่าวก่อให้เกิดผลเสียทั้งทางสุขภาพ
เศรษฐกิจและสังคม เกิดผลกระทบทั้งต่อตัวผู้ทำงาน ครอบครัว สถานประกอบการและประเทศ
โดยรวม

อาชีพเสี่ยง

ทุกอาชีพล้วนมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพได้
โดยการบาดเจ็บนั้นอาจเกิดแก่ตัวผู้ประกอบอาชีพเอง เพื่อนร่วมงาน ลูกค้าผู้มารับบริการ หรือ
ประชาชนทั่วไปได้ (สำหรับในที่นี้จะเน้นที่ตัวผู้ประกอบอาชีพและผู้ร่วมงานเป็นหลัก) โดยสาเหตุ
ของการเกิดอุบัติเหตุจะขึ้นอยู่กับปัจจัยความเสี่ยงของตัวผู้ปฏิบัติงาน ลักษณะงานและสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน

แนวทางในการวินิจฉัยการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ

โดยส่วนใหญ่การบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ มักจะมีสาเหตุมาจากการเกิดอุบัติเหตุ
จากการประกอบอาชีพ (Occupational accident) ที่เหลืออาจจะเกิดจากความจงใจ หรือการถูก
ทำร้ายในขณะทำงานในบางอาชีพ เช่น กลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย เช่น
ตำรวจ ทหาร หรือยาม เป็นต้น ดังนั้นจึงควรทราบคำนิยามของอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพก่อน
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คำนิยามของอุ บัติเหตุจ ากการประกอบอาชีพ มีหลากหลายขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ
สำหรับนิยามที่กำหนดโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ปี ค.ศ.1996 ได้ระบุไว้ว่า คือ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีสาเหตุ หรือเกี่ยวเนื่องมาจากการประกอบอาชีพซึ่งก่อให้เกิด
1) การเสียชีวิตจากการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพนั้น (fatal occupational injury)
2) การบาดเจ็บที่ไม่เสียชีวิตจากการประกอบอาชีพ (non-fatal occupational injury)
นอกจากนี้ทางองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ยังได้ให้นิยามคำบางคำที่มีส่วนใกล้เคียง
กับอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพไว้ด้วย ดังนี้
1. อุ บั ติ เ หตุ ร ะหว่ า งเส้ น ทางการเดิ น ทางไปทำงาน (commuting accident) คื อ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนเส้นทางโดยตรงระหว่างสถานที่ทำงานกับ
1) บ้าน สถานที่พัก หรือที่อยู่อาศัยหลักของผู้ทำงาน หรือ
2) สถานที่ที่ผู้ทำงานใช้รับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่มระหว่างการพักในการทำงาน
หรือ
3) สถานที่ที่ผู้ทำงานใช้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง ซึ่งมีผลก่อให้เกิดการบาดเจ็บตั้งแต่
ระดับการขาดงาน จนกระทั่งถึงกับเสียชีวิต
2. อุบัติการณ์ที่เป็นอันตราย (dangerous occurrence) คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว
ตรวจพบว่าเหตุการณ์นั้นมีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บ หรือก่อให้เกิดโรคในคนทำงาน หรือ
ประชาชนทั่วไป
3. อุบัติการณ์หรือเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (incident) คือ เหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้น
โดยมีสาเหตุหรือเกี่ยวเนื่องจากการประกอบอาชีพ โดยเหตุการณ์นั้นอาจจะไม่มีผู้ประสบอันตราย
หรือบาดเจ็บ หรือถ้ามีก็เป็นการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย
โดยส่วนใหญ่ประเทศต่างๆ มักจะให้เงินทดแทนหรือเงินชดเชยการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
จากการประกอบอาชีพเท่านั้น มีบางประเทศอาจจะให้เงินทดแทนในกรณีของการบาดเจ็บที่เกิดจาก
อุบัติเหตุระหว่างเส้นทางการเดินทางไปทำงาน หรืออุบัติการณ์หรือเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยด้วย
อย่างไรก็ตามในแง่ของการเฝ้าระวังนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือที่เกี่ยวข้องมักจะให้มีการรายงาน
ในทุกกรณีของการเกิดอุบัติเหตุ หรืออุบัติการณ์ที่เป็นอันตรายหรือไม่ปลอดภัยร่วมด้วยทั้งหมด
เพื่อนำไปสู่การป้องกันในภาพรวม
สำหรั บ แนวทางในการวิ นิ จ ฉั ย การบาดเจ็ บ จากการประกอบอาชี พ นั้ น มี ห ลั ก การ
ในการดำเนินการวินิจฉัยอยู่ 2 ขั้นตอนหลักดังนี้ คือ
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1. ทำการวินิจฉัยถึงการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการวินิจฉัยที่แพทย์หรือ
บุคลากรทางการแพทย์ดำเนินการเป็นงานประจำอยู่แล้ว เช่น เป็นแผลฉีกขาด (wound) กระดูกหัก
(fracture) หรือแผลไฟไหม้ (burn) เป็นต้น
2. ทำการวินิจฉัยหาความสัมพันธ์ระหว่างการบาดเจ็บนั้นกับการทำงาน เป็นขั้นตอนใน
การพิจารณาหาความสัมพันธ์ว่า การบาดเจ็บนั้นเกิดขึ้นหรือมีสาเหตุมาจาการประกอบอาชีพหรือไม่
ซึ่งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และข้อกำหนดของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในแต่ละประเทศ

การบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ

สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้ คือ
1. การบาดเจ็บแบบเฉียบพลัน (acute injury) ซึ่งสามารถแบ่งย่อยออกตามลักษณะ
ของการเกิดการบาดเจ็บ ได้ดังนี้
1.1 การบาดเจ็บเป็นแผลฉีกขาด ตัดหรือทำลายอวัยวะ (trauma) เป็นลักษณะของ
การบาดเจ็บแบบเฉียบพลันที่พบบ่อยมากที่สุด โดยอาจจะมีลักษณะของอาการตั้งแต่รุนแรงน้อยไป
จนถึงรุนแรงมากจนเสียชีวิต เช่น การเกิดบาดแผล (wound) กระดูกหัก (fracture) หรืออวัยวะ
ถูกตัดขาด (amputation) เป็นต้น
1.2 การบาดเจ็บจากแผลไฟไหม้ (burn) เป็นการบาดเจ็บที่ผิวหนังจนถึงระดับอวัยวะ
ที่ลึกเข้าไป ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากไฟ ความร้อน ไฟฟ้า หรือสารเคมีก็ได้
2. การบาดเจ็บแบบเรื้อรัง (chronic injury) เป็นการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นแบบเรื้อรัง หรือ
การบาดเจ็บในตำแหน่งอวัยวะเดิมแบบซ้ำซาก ส่วนใหญ่มักจะเป็นการบาดเจ็บของส่วนอวัยวะ
เช่น เส้นเอ็น กล้ามเนื้อ หรือข้อต่างๆ รวมทั้งการทำลายของเส้นประสาทร่วมด้วย ลักษณะ
การบาดเจ็บแบบเรื้อรังนี้ มักเกี่ยวข้องกับระบบกระดูกกล้ามเนื้อและข้อ (musculo-skeletal) 

ดังนั้นจึงอาจจัดให้ไปอยู่ในเรื่องของความผิดปกติหรือโรคของระบบกระดูกกล้ามเนื้อและข้อที่เกิดจาก
การประกอบอาชีพแทน

เกณฑ์ในการพิจารณาว่าการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดจากงาน มีดังนี้
1. ในสถานที่ทำงานหรือสถานประกอบการ
- ผู้ตายหรือผู้บาดเจ็บกำลังปฏิบัติงาน หรืออยู่ในขณะปฏิบัติงาน
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- ผู้ตายหรือผู้บาดเจ็บอยู่ในขณะพักช่วงเวลาของงานในทางเดินของสถานประกอบการ
ในห้องเก็บของ ในห้องน้ำ หรือในโรงอาหาร
- ผู้ตายเสียชีวิตในที่จอดรถของสถานประกอบการ ในขณะมาถึงหรือกำลังจะออก
จากสถานประกอบการ หรือในระหว่างช่วงเวลาทำงาน
ยกเว้นกรณีเหล่านี้ที่ไม่นับว่าเป็นการบาดเจ็บที่เกิดจากงาน แม้จะอยู่ในสถานประกอบการ
คือ
- ผู้ตายหรือผู้บาดเจ็บกำลังอยู่ในกิจกรรมสันทนาการหรือการกีฬาที่ไม่ใช่เป็นภารกิจ
ในหน้าที่ของงาน
- ผู้ตายหรือผู้บาดเจ็บเข้ามาในสถานประกอบการโดยไม่ได้มาเพื่อวัตถุประสงค์ของ
การทำงาน
2. นอกสถานที่ทำงานหรือนอกสถานประกอบการ
- ผู้ตายหรือผู้บาดเจ็บกำลังอยู่ในเขตปฏิบัติงาน ตามลักษณะของอาชีพ หรือตาม
สัญญาจ้างหรือตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้าง รวมแม้กระทั้งงานนั้นได้รับมอบหมายให้
กระทำที่บ้านของผู้ตายหรือผู้บาดเจ็บเอง
- ผู้ตายหรือผู้บาดเจ็บอยู่ระหว่างการเดินทางตามภารกิจของงานทั้งกำลังเดินทางไป
หรือกลับจากสถานที่ของลูกค้า หรืองานธุรกิจที่ได้รับมอบหมาย
- ผู้ตายหรือผู้บาดเจ็บ กำลังปฏิบัติงานโดยมียานพาหนะต่างๆ เป็นสภาพแวดล้อม
ของการทำงาน เช่น เป็นพนักงานขับรถยนต์ เป็นต้น

ยกเว้นกรณีเหล่านี้ที่ไม่นับว่าเป็นการบาดเจ็บที่เกิดจากงาน คือ

- การปฏิบัติงานเพื่อส่วนตัวที่นอกภารกิจของอาชีพ หรือตามสัญญาจ้าง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย
- การทำงานอดิเรก หรือกิจกรรมเพื่อการสันทนาการ หรือการกีฬาที่ไม่ใช่เป็นภารกิจ
ในหน้าที่ของงาน
- ผู้ ต ายหรื อ ผู้ บ าดเจ็ บ เป็ น นั ก เรี ย นที่ ก ำลั ง อยู่ ใ นระหว่ า งการฝึ ก ปฏิ บั ติ ต าม
การเรียนการสอน
- ผู้ ต ายหรื อ ผู้ บ าดเจ็ บ จากการใช้ เ ครื่ อ งจั ก รกล หรื อ ยานพาหนะที่ ไ ม่ ใ ช่ เ พื่ อ
วัตถุประสงค์ของการทำงาน
- ผู้ตายหรือผู้บาดเจ็บอยู่ในระหว่างการเดินทางทั้งไปและกลับจากที่ทำงาน (ก่อนการ
ทำงานหรือหลังเลิกงาน)
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3.2 โรคผิวหนังที่มีสาเหตุมาจากการประกอบอาชีพ

ปัจจุบันนี้การประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับสารเคมีหลายอย่างโดยเฉพาะในอาชีพที่เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมซึ่งในประเทศไทยพบมากขึ้นเรื่อยๆ มีสารเคมีตัวใหม่ถูกสังเคราะห์มาใช้มากขึ้น 

ทำให้โรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพพบได้บ่อยขึ้น จากสถิติในสหรัฐอเมริกา ผิวหนังเป็น
อวัยวะที่เกิดอันตรายจากการประกอบอาชีพพบมากที่สุดถึงร้อยละ 45 ของอันตรายทั้งหมดที่เกิด
จากการประกอบอาชีพ และจากสถิติการประสบอันตรายหลังเจ็บป่วยเนื่องจากการประกอบอาชีพ
จำแนกตามความรุนแรงและโรคที่เกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานเนื่องจากการประกอบอาชีพ 

พ.ศ. 2549 พบโรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพร้อยละ 24.39
สาเหตุโดยตรงที่ทำให้เกิดโรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพ
1. ปัจจัยทางเคมี เป็นสาเหตุที่สำคัญและพบบ่อยที่สุดถึงร้อยละ 80 ของโรคผิวหนัง
จากการประกอบอาชีพ ตัวอย่างเช่น โรคผิวหนังอักเสบสารระคายเคือง โรคผิวหนังอักเสบจาก
ภูมิแพ้ โรคลมพิษจากการสัมผัสจากการประกอบอาชีพ โรคผิวหนังอักเสบจากสารร่วมกับแสง
2. ปัจจัยเชิงกล สาเหตุเชิงกลเกิดจากแรงเสียดสีและแรงกดดันต่อผิวหนัง เนื่องจาก
การใช้เครื่องมือเครื่องจักรเป็นเวลานานๆ ทำให้ผิวหนังหนาขึ้น อาจเกิดเป็นรอยแตก ตุ่มน้ำ
มีเลือดออก ตาปลาหรือผิวหนังเป็นแผลได้
3. ปัจจัยทางกายภาพ สาเหตุเกิดจากความร้อน ความเย็นและคลื่นรังสีต่างๆ ทำให้
ผิวไหม้ ผิวเหี่ยวย่นเร็วขึ้น หรือเกิดโรคมะเร็งผิวหนัง
4. ปัจจัยทางชีวภาพ สาเหตุทำให้เกิดโรคผิวหนังติดเชื้อจากแบคทีเรีย โรคผิวหนังจาก
เชื้อรา โรคผิวหนังจากเชื้อไวรัส และโรคผิวหนังจากพยาธิ
การวินิจฉัยว่าโรคผิวหนังที่เกิดจากการประกอบอาชีพจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะผู้ป่วย
อาจต้องเปลี่ยนงาน เสียเงิน เสียเวลา หรือแนวทางป้องกันเพื่อจะไม่ให้เกิดผื่นอีก ดังนั้นจะเห็นว่า
สิ่งสำคัญที่จะช่วยในการวินิจฉัยได้มาก คือ ประวัติ ทั้งประวัติปัจจุบัน ประวัติการทำงานเดิม
ประวัติอดีตเพราะคนที่เป็นโรคภูมิแพ้อะโทปิกจะเกิดผิวหนังอักเสบจากการระคายได้ง่าย สิ่งสำคัญ
ที่จ ะนำมาประกอบการวิ นิ จ ฉั ย คื อ วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านและสารที่ สั ม ผั สในการประกอบอาชี พ 

โรคผิ ว หนั ง จากการประกอบอาชี พ ที่ เ กิ ด ก่ อ นการทำงาน เช่ น โรคผิ ว หนั ง อั ก เสบเรื้ อ รั ง ที่ มื อ
จะกำเริบขึ้นง่ายเมื่อถูกสารระคายอ่อนๆ จึงควรคิดถึงด้วย
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3.2.1 โรคผิวหนังอักเสบจากสารก่อระคายจากการประกอบอาชีพ

โรคผิวหนังอักเสบจากสารก่อระคาย เกิดจากการประกอบอาชีพสัมผัสสารระคายหรือ
พิษของสาร เช่น ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด กรด ด่าง สารตัวทำละลาย เป็นโรคผิวหนัง
จากการประกอบอาชีพที่พบได้บ่อยที่สุด อาการแสดงอาจแสบร้อนหรือคัน ซึ่งความรุนแรงหรือ
รูปแบบของผื่นที่เกิดขึ้นกับคุณสมบัติของสารมากกว่า
กลุ่มอาชีพที่เสี่ยง
อาชีพที่เสี่ยงต่อการเกิดผิวหนังอักเสบจากสารก่อระคาย
1. พนักงานทำความสะอาด
6. ช่างเครื่องยนต์
2. ช่างเสริมสวย
7. ช่างพิมพ์
3. แม่บ้าน
8. เกษตรกร
4. บุคลากรทางการแพทย์
9. ช่างทำเฟอร์นิเจอร์
5. คนงานก่อสร้าง
10. ผู้ประกอบอาหาร ขายอาหาร
สารระคายที่พบได้บ่อยในการทำงาน
สบู่ ผงซักฟอก แชมพู น้ำยาทำความสะอาด แอลกอฮอล์
กรด ด่าง ปูนซีเมนต์ ฝุ่นไม้ ยาฆ่าแมลง ปุ๋ย
ตัวทำละลาย น้ำยาย้อมผม น้ำยาดัดผม น้ำยาฟอกสีผม
ใยแก้ว น้ำมันหล่อเย็น น้ำมันหล่อลื่น
เอนไซม์ในผักและเนื้อสัตว์ก่อนปรุง
ลักษณะอาการและอาการแสดง ของโรคผิวหนังอักเสบจากสารก่อระคายแบ่งได้ 2 ลักษณะ
1. แบบเฉียบพลัน เกิดจาการสัมผัสสารก่อระคายที่มีความเข้มข้นสูงทำให้มีอาการ
ปวดแสบร้อนรู้สึกระคายเคืองหรือคัน ผิวหนังบริเวณสัมผัสจะมีลักษณะแดงบวม มีขอบเขตชัดเจน
ถ้าเป็นมากจะมีตุ่มน้ำพองและอาจมีแผลเหมือนไฟลวก
2. แบบเรื้อรัง เกิดจากการสัมผัสสารก่อระคายประจำประมาณ 2-8 สัปดาห์ จะมีอาการคัน
ตึงผิวหนังบริเวณที่สัมผัสเป็นผื่นหนา แห้งมีสะเก็ดและแตกเป็นร่องมีอาการเจ็บร่วมด้วย รอยโรค
จะดีขึ้นหรือหายไป เมื่อหยุดสัมผัสสาร และกลับมาเป็นซ้ำใหม่เมื่อสัมผัสสารนั้นใหม่
การวินิจฉัยโรค
อาศัยประวัติและการตรวจร่างกาย โดยดูจาก
1. อาการและอาการแสดงเข้าได้กับโรคผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสดังกล่าวข้างต้น
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2.
3.
4.
5.
6.

มีประวัติการทำงานสัมผัสสารระคายในระหว่างทำงาน
ผื่นเริ่มเกิดบริเวณที่สัมผัสสารระคาย
ไม่พบสาเหตุอื่นนอกเหนือจากการประกอบอาชีพ
อาการดีขึ้นในวันหยุดและมากขึ้นเมื่อทำงาน
มีคนทำงานอย่างเดียวกันเป็นโรคผิวหนังแบบเดียวกัน

การตรวจพิเศษ
ที่ช่วยสนับสนุน (มีเฉพาะโรงพยาบาลบางแห่ง) คือ การทดสอบภูมิแพ้ผิวหนัง ที่เรียกว่า
Patch test ให้ผลลบ
การรักษาและการป้องกันผิวหนังอักเสบสารก่อระคาย
1. หยุดใช้สารที่เกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงภาวะที่ทำให้เกิดการระคายเพิ่มขึ้น
2. การรักษาเฉพาะที่ขึ้นอยู่กับลักษณะของผื่นที่เกิดขึ้น ความรุนแรงและตำแหน่งของผื่น
2.1 ประคบเปียก (wet compress) ใช้ผ้าชุบน้ำยา (Burrow’ solution) น้ำเกลือ
บิดพอหมาดๆ ประคบบนผิวหนังคราวละ 10-15 นาที วันละ 2-3 ครั้ง ใช้ในผื่นในระยะเฉียบพลัน
หรือมีน้ำเหลืองใช้ 2-3 วัน จนน้ำเหลืองแห้ง
2.2 การใช้คอร์ติโคสตีรอยด์เฉพาะที่ เพื่อลดการอักเสบ ลดอาการคัน ลดอาการแดง
ทาวันละ 2-3 ครั้ง ยาทาที่ใช้ 0.1% TA ครีม 0.1% Bet ครีม ถ้าบริเวณหน้าใช้ 0.02% TA ครีม
ในรายเรื้อรังใช้ 3% SA in 0.1% TA
3. ยากินหรือยาฉีด
3.1 ยาต้านฮีสตามีน เช่น Chlorpheniramine, Hydroxyzine
3.2 คอร์ติโคสตีรอยด์ ใช้ในรายที่ผิวหนังอักเสบรุนแรงมาก ควรให้เพรดนิโซโลน
15-20 มิลลิกรัมในช่วง 2-3 วัน แล้วลดขนาดลงจนหยุดใน 7-10 วัน
4. การป้องกัน สามารถทำได้โดย
4.1 ใส่ถุงมือ
4.1.1 ถุงมือยางและพลาสติกควรใช้ในงานที่เปียกชื้นและต้องการความยืดหยุ่น
ในกรณีแพ้ยางให้ใช้ถุงมือชนิดที่มีการแพ้น้อย (low allergenic properties)
4.1.2 ถุงมือผ้าเหมาะกับงานที่ไม่เปียก ป้องกันโลหะ กันการเสียดสี
4.1.3 ถุงมือหนังใช้ในการป้องกันการเสียดสี ป้องกันรังสี แสง
4.2 ทาครีมป้องกันผิวไว้ก่อน ครีมป้องกันผิวเป็นครีมที่นำมาใช้ทาผิวหนังเพื่อป้องกัน
ไม่ให้สารเคมีสัมผัสผิวหนังโดยตรง เช่น Vanishing cream
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3.2.2 โรคผิวหนังอักเสบจากสารก่อภูมิแพ้จากการประกอบอาชีพ

โรคผิวหนังอักเสบจากสารก่อภูมิแพ้จากการประกอบอาชีพ เกิดจากการสัมผัสสารก่อ
ภูมิแพ้ ทำให้ภูมิต้านทานในร่างกายเปลี่ยนแปลงและเกิดอาการแพ้ เนื่องจากการเกิดภูมิแพ้จึงเกิด
โรคนี้ในคนบางคนเท่านั้น สามารถทำการทดสอบทางผิวหนังเพื่อหาสาเหตุได้
กลุ่มอาชีพเสี่ยง
อาชีพที่เสี่ยงต่อการเกิดผิวหนังอักเสบจากสารก่อภูมิแพ้
1. ช่างก่อสร้าง
6.ช่างโลหะ
2. ช่างเสริมสวย
7. ช่างผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
3. บุคลากรทางการแพทย์
8. คนทำความสะอาด
4. ผู้ประกอบอาหาร
9. ธุรการ
5. ช่างเครื่องยนต์
10. คนทำงานเกี่ยวกับผ้า
สารที่เป็นสาเหตุภูมิแพ้ผิวหนังจากการประกอบอาชีพ
โปแตสเซียม ไดโครเมต ในปูนซีเมนต์
นิเกิล โคบอลต์ อุปกรณ์ที่ทำด้วยโลหะ
สารเร่งในขบวนการผลิตยาง สารในยางธรรมชาติ
พาราฟีนิลดีนไดอะมีน ในน้ำยาย้อมผม
แอมโมเนียม เปอซัลเฟต ในน้ำยาย้อมผม
อีพอกซี่ เรซิน ในกาวบางชนิด
ฟอร์มาลดีไฮด์ กระดาษ หนัง ผ้า
ลักษณะอาการและอาการแสดง
โรคผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้มีลักษณะของ eczema ซึ่งแสดงออกได้ทั้ง 3 ระยะดังนี้
1. ระยะเฉี ย บพลั น ผื่ น จะมี ตุ่ ม แดงเล็ ก ๆ คั น มาก และตุ่ ม น้ ำ ใสซึ่ ง มั ก จะอยู่ ลึ ก ๆ 

อาจแตกออกมีน้ำเหลืองเยิ้ม
2. ระยะกึ่งเฉียบพลัน ตุ่มน้ำที่แตกจะตกสะเก็ดแห้งกรัง จะลอกเป็นขุย คัน
3. ระยะเรื้อรัง ตุ่มคันรอยเกา มีสะเก็ดและมีขุย ผิวหนังด้านและหนาขึ้น มีสีคล้ำ
เห็นเส้นลายของผิวหนังที่หนาชัดเจนขึ้น
ผื่นเกิดในบริเวณที่สัมผัสสารที่เป็นต้นเหตุนั้น หรือบางครั้งอาจลามไปนอกบริเวณที่
สัมผัสได้
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การวินิจฉัยโรค
อาศัยประวัติและการตรวจร่างกายโดยดูจาก
1. อาการและอาการแสดงเข้าได้กับโรคผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสดังกล่าวข้างต้น
2. ประวัติการทำงานสัมผัสสารในระหว่างทำงาน
3. ผื่นเริ่มเกิดบริเวณที่สัมผัสสาร
4. ไม่พบสาเหตุอื่นนอกเหนือจากการประกอบอาชีพ
5. อาการดีขึ้นในวันหยุดและมากขึ้นเมื่อทำงาน
การตรวจพิเศษ
ที่ช่วยสนับสนุน (มีเฉพาะโรงพยาบาลบางแห่ง) คือ การทดสอบภูมิแพ้ผิวหนัง ที่เรียกว่า
Patch test ให้ผลบวก
การรักษาและการป้องกัน
การรักษาคล้ายกับโรคผิวหนังอักเสบจากสารก่อระคาย
1. หยุดใช้สารที่เกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงภาวะที่ทำให้เกิดการแพ้เพิ่มขึ้น
2. การรักษาเฉพาะที่ขึ้นอยู่กับลักษณะของผื่นที่เกิดขึ้น ความรุนแรงและตำแหน่งของผื่น
2.1 ประคบเปียก (wet compress) ใช้ผ้าชุบน้ำยา (Burrow’ solution) น้ำเกลือ
บิดพอหมาดๆ ประคบบนผิวหนังคราวละ 10-15 นาที วันละ 2-3 ครั้ง ใช้ในผื่นในระยะเฉียบพลัน
หรือมีน้ำเหลืองใช้ 2-3 วัน จนน้ำเหลืองแห้ง
2.2 การใช้คอร์ติโคสตีรอยด์เฉพาะที่ เพื่อลดการอักเสบ ลดอาการคัน ลดอาการแดง
ทาวันละ 2-3 ครั้ง ยาทาที่ใช้ 0.1% TA ครีม 0.1% Bet ครีม ถ้าบริเวณหน้าใช้ 0.02% TA
ครีมในรายเรื้อรังใช้ 3% SA in 0.1% TA
3. ยากินหรือยาฉีด
3.1 ยาต้านฮีสตามีน เช่น Chlorpheniramine, Hydroxyzine
3.2 คอร์ติโคสตีรอยด์ ใช้ในรายที่ผิวหนังอักเสบรุนแรงมาก ควรให้เพรดนิโซโลน
15-20 มิลลิกรัมในช่วง 2-3 วัน แล้วลดขนาดลงจนหยุดใน 7-10 วัน
4. การป้องกัน สามารถทำได้โดย
4.1 ใส่ถุงมือ
4.1.1 ถุงมือยางและพลาสติกควรใช้ในงานที่เปียกชื้นและต้องการความยืดหยุ่น
ในกรณีแพ้ยางให้ใช้ถุงมือชนิดที่มีการแพ้น้อย (low allergenic properties)
4.1.2 ถุงมือผ้าเหมาะกับงานที่ไม่เปียก ป้องกันโลหะ กันการเสียดสี
4.1.3 ถุงมือหนังใช้ในการป้องกันการเสียดสี ป้องกันรังสี แสง
4.2 ทาครีมป้องกันผิวไว้ก่อน ครีมป้องกันผิวเป็นครีมที่นำมาใช้ทาผิวหนังเพื่อป้องกัน
ไม่ให้สารเคมีสัมผัสผิวหนังโดยตรง เช่น Vanishing cream

โรคและการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ

3.2.3 โรคลมพิษจากการสัมผัสจากการประกอบอาชีพ
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เป็นอีกโรคที่ควรนึกถึง ผื่นเกิดขึ้นหลังสัมผัสกับสารภายในเวลา 20-30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง
และจะหายภายใน 24 ชั่วโมง ลักษณะผื่นเป็นแบบลมพิษมีอาการนูน แดง คันมาก หรือเป็นปื้น
อาจขยายมากขึ้น ถ้าเป็นมากอาจมีอาการ คัดจมูก น้ำมูกไหล หายใจลำบาก สารที่เป็นสาเหตุ
มีหลายชนิด ปัจจุบันลมพิษจากการสัมผัสมีความสำคัญมากขึ้นเพราะมีรายงานการแพ้ยางธรรมชาติ
แบบเฉียบพลันและบางรายเสียชีวิตได้
กลุ่มอาชีพที่เสี่ยง
ช่างเสริมสวย คนทำอาหาร พนักงานโรงงานยา บุคลากรทางการแพทย์ พนักงานโรงงาน
ทำถุงมือยาง เกษตรกรเลี้ยงสัตว์สัมผัสน้ำลาย มูลสัตว์
สารที่เป็นสาเหตุของโรคลมพิษจากการสัมผัสในงาน
1. แอมโมเนียม เพอร์สัลเฟต ในช่างเสริมสวย
2. ฟอร์มัลดีไฮด์ ในสารกันเสีย
3. ลาเท็กซ์ในยางธรรมชาติ
4. สารโปรตีนในผัก เนื้อสัตว์ดิบ
5. ยาต่างๆ เช่น Penivillin Cephalosporins
ลักษณะอาการและอาการแสดง
อาจจะเห็นแค่ผื่นนูนแดงหรือขึ้นเป็นตุ่มลมพิษในบริเวณที่สัมผัส คันมาก ภายในเวลา
ไม่กี่นาทีจนถึง 1 ชั่วโมง อาจขยายมากขึ้นทั่วตัวได้ ถ้าเป็นมากอาจมีอาการทางระบบอื่นร่วมด้วย
เช่น คัดจมูก น้ำมูกไหล หายใจไม่สะดวก ความดันต่ำ shock หมดสติได้ ทางผิวหนังหากยัง
สัมผัสสารที่ทำให้เกิดบ่อยๆ ผื่นจะมีลักษณะเหมือนผื่นผิวหนังอักเสบแบบ eczema ได้
การวินิจฉัยโรค
1. อาการแสดงทางผิวหนังเข้าได้กับลมพิษ
2. มีการสัมผัสสารที่เป็นสาเหตุของโรคลมพิษในระหว่างทำงาน
3. ผื่นเริ่มเกิดที่บริเวณที่สัมผัสสาร
4. ผื่นเกิดภายในระยะเวลา 20-30 นาที (ไม่เกิน 1 ชั่วโมง)
5. ไม่พบสาเหตุอื่นนอกเหนือจากการประกอบอาชีพ
6. อาการดีขึ้นเมื่อหยุดงานหรือไม่ได้สัมผัสสารดังกล่าว
การตรวจพิเศษ
1. การตรวจด้วยวิธีสะกิดผิวหนัง (prick test) ให้ผลบวกกับสารที่สงสัยว่าเป็นสาเหตุ
2. การทดสอบด้วยการทาสารที่สงสัยว่าเป็นสาเหตุและสัมผัสในการทำงาน (provocative
test) ให้ผลบวก
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การรักษาและการป้องกัน
1. การหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารที่เป็นสาเหตุ
2. การรักษาด้วยการกินยา
2.1 ยาต้านฮีสตามีน เช่น Chlorpheniramine, Hydroxyzine, Cetrizine การใช้ยา
ต้านฮีสตามีนที่ไม่ง่วง เช่น Loratadine
2.2 คอร์ติโคสสตีรอยด์ ใช้ในรายที่ลมพิษและมีการหายใจลำบาก

3.2.4 โรคผิวหนังอักเสบจากสารร่วมกับแสง

สารบางชนิดถ้าสัมผัสผิวหนังโดยตรงจะไม่มีอันตรายใดๆ แต่ถ้าร่วมกับการโดนแสงแดด
แล้วจะเกิดอันตรายกับผิวหนังได้ เช่น สารป์สอราเลนที่มีอยู่ในพืช เช่น มะนาว ในน้ำมันดิบหรือ
สารในเครื่องสำอาง เช่น น้ำหอม สบู่ยา หรือ after lotion สารก่อผิวหนังอักเสบร่วมกับแสง
น้ำมัน ดิน สี น้ำหอม สบู่ สารป้องกันแสงแดด พืช
กลุ่มอาชีพเสี่ยง
เกษตรกรที่สัมผัสกับพืชพวกแครอท ขึ้นฉ่าย ในอาชีพเย็บผ้าแพ้ฟอร์มาลดีไฮด์ อาชีพ
คนทำอาหารสัมผัสมะนาว คนงานในโรงงานย้อมผ้า โรงงานทำเครื่องสำอาง
ลักษณะอาการและอาการแสดงออก
ผื่นแดงจัด แสบร้อนหลังจากถูกแสงในเวลาไม่นาน หรือผื่นแดงคันเล็กน้อยไม่รุนแรงมาก
เกิดผื่นดำประมาณ 1-2 สัปดาห์ หลังสัมผัสแสงปริมาณมากโดยไม่มีอาการคันหรือเกิดผื่นแดง
มาก่อน ในประเทศไทยพบว่าผู้ที่มาด้วยจุดดำๆ หรือผื่นดำๆ บนหลังมือทั้ง 2 ข้างหลังจากการใช้
มะนาวในการทำอาหารแล้วน้ำมะนาวถูกมือไม่ได้ล้างออกต่อมาถูกกับแสงแดด
การวินิจฉัยโรค
1. มีอาการและอาการแสดงที่ผิวหนังในบริเวณที่สัมผัสสาร
2. ผื่นเกิดหลังจากการประกอบอาชีพในโรงงานที่มีสารดังกล่าว
3. ผื่นเกิดเฉพาะบริเวณสัมผัสแสงเท่านั้น
การรักษาและการป้องกัน
1. หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้
2. รักษาเหมือนโรคผิวหนังอักเสบ
3. ทายาป้องกันแสงแดด ถ้าจะใช้ควรใช้สารป้องกันแสงอัลตราไวโอเลตเอซึ่งทำให้เกิด
โรคผิวหนังอักเสบจากสารร่วมกับแสง หรือสารที่ป้องกันได้ทั้งแสงอัลตราไวโอเลตเอและบี
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3.3 โรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพ

ระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง หมายถึง ระบบอวัยวะที่รวมเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อ
เส้นเอ็นกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นยึดข้อ เส้นประสาท และหลอดเลือดเลี้ยงเนื้อเยื่อกระดูก เยื่อหุ้มข้อกระดูก
และข้อกระดูก หมอนรองกระดูกสันหลังและกระดูกโครงสร้างร่างกาย
จากการสำรวจความชุ ก ของอาการปวดข้ อ และกล้ า มเนื้ อ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายใน 7 วั น
ของประชากรไทยอายุมากกว่า 15 ปี ที่มารับบริการที่สถานีอนามัยพบว่า ความชุกของอาการปวดหลัง
ส่วนล่างพบบ่อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 54.2 ที่พบบ่อยในลำดับถัดมา คือ อาการอักเสบของเส้นเอ็น
กล้ามเนื้อคิดเป็นร้อยละ 25.0 กลุ่มอาการปวดข้อและข้ออักเสบ (รวมทุกสาเหตุ) คิดเป็นร้อยละ
26.3 และกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืด (myofacial pain syndrome) คิดเป็นร้อยละ 17.0
ดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 ความชุกและสาเหตุของอาการปวดข้อและกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นภายใน 7 วัน
ของประชากรไทยอายุมากกว่า 15 ปี (ข้อมูลจากการตรวจร่างกาย 264 คนที่มีอาการปวด
ภายใน 7 วัน จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 685 คน)
สาเหตุ

ร้อยละ

ปวดหลังระดับล่าง (low back pain)

54.2

การอักเสบของเส้นเอ็นกล้ามเนื้อ (tendonitis)

25.0

กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืด (myofacial pain syndrome)

17.0

โรคข้อเสื่อม (osteoarthritis)

17.0

อาการปวดข้อที่เกิดจากการใช้งานมากกว่าปกติ 
Arthralgia (work-related overuse)
โรคกระดูกคอเสื่อม (c-spondylosis)

4.9

โรคเกาต์ และโรคเกาต์เทียม (gout & pseudogout)

1.4

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis)

0.75

โรคข้อและข้อกระดูกสันหลังอักเสบ (spondyloarthropathies)

0.75

โรคลูปัส (SLE)

0.38

1.5
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จากข้อมูลดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่าการดูแลผู้รับบริการที่มาด้วยกลุ่มอาการของระบบ
กล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างที่สถานีอนามัยหรือหน่วยปฐมภูมินั้น บุคลากรสาธารณสุขควรมี
ความรู้ในเรื่องอาการปวดหลัง การปวดของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น การปวดข้อและกลุ่มอาการปวด
ที่ไม่เป็นไปตามแนวการเรียงตัวของเส้นประสาท หรือมีอาการนำหลายอาการ เช่น กลุ่มอาการปวด
กล้ามเนื้อและพังผืด (myofacial pain) หรือกลุ่มอาการเจ็บปวดตามเนื้อตามตัวเรื้อรังโดยไม่ทราบ
สาเหตุ (fibromyalgia) เป็นอย่างดี
องค์การอนามัยโลกได้นิยามโรคที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพว่าเป็นโรคที่เกิดจาก
ปัจจัยคุกคามหลายปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยคุกคามทางกายภาพ ทางชีวภาพ ทางเคมี ทางการยศาสตร์
(ศาสตร์ในการจัดสภาพงานให้เหมาะสมกับคนทำงาน) และปัจจัยทางจิตวิทยาสังคม
จากข้อมูลในปัจจุบันของสำนักงานประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนพบว่า ปัญหา
การบาดเจ็บและเจ็บป่วยในระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างเป็นปัญหาที่สำคัญที่พบได้บ่อย
และบางครั้งส่งผลกระทบเรื้อรังต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพนักงาน
โดยลักษณะของการเกิดโรคหรือการบาดเจ็บ เกิดได้จาก 2 ลักษณะ ชนิดแรกเกิดจาก
อุบัติเหตุหรืออันตรายโดยตรงต่ออวัยวะ เกิดการบาดเจ็บทันที เช่น โดนบีบอัด กระแทกที่มือ
หรืออาการปวดหลังเฉียบพลันหลังก้มหยิบของ เป็นต้น และชนิดที่สอง คือ การบาดเจ็บสะสม
มักจะเกิดจากการประกอบอาชีพที่มีปัจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร์ เช่น ท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสม
ก้มๆ เงยๆ ทำงานในระดับไหล่หรือสูงกว่า เอื้อมตัวหยิบของ บิดข้อมือ ทำท่าทางซ้ำๆ หรือ
ยกของหนักตลอดเวลา เป็นต้น
โรคที่พบบ่อย เช่น โรคอุโมงค์คาร์ปัลที่ข้อมือ อาการปวดไหล่และปวดหลังจากการ
บาดเจ็บสะสมของกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างของหลัง เป็นต้น
คณะอนุกรรมการวิชาการระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ กองทุนเงินทดแทน ได้นำ
ข้อแนะนำที่ 194 (R194) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ พ.ศ.2547 มาเป็นหลักในการปรับปรุง
การจำแนกโรคระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกจากการประกอบอาชีพ และได้จำแนกชนิดโรค
ตามระบบอวัยวะของร่างกายโดยมีหัวข้อโรคดังนี้
1. ปลอกเอ็นกล้ามเนื้ออักเสบบริเวณปลายยื่นกระดูกเรเดียสจากการประกอบอาชีพ
ในลักษณะที่มีการเคลื่อนไหวซ้ำๆ การใช้กำลังข้อมือมากๆ และข้อมืออยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม
2. ปลอกเอ็นกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังของมือและข้อมือจากการเคลื่อนไหวซ้ำๆ การใช้กำลัง
ข้อมือมากๆ และข้อมืออยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม
3. ถุงลดเสียดสีที่ปุ่มปลายศอกอักเสบจากแรงกดบริเวณศอกเป็นเวลานาน
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4. ถุงลดเสียดสีหน้าสะบ้าหัวเข่าอักเสบจากการคุกเข่าเป็นเวลานาน
5. รอยนู น เหนื อ ปุ่ ม กระดู ก ต้ น แขนอั ก เสบจากการประกอบอาชี พ ที่ ใ ช้ แ รงแขนและ
ข้อศอกมาก
6. กลุ่มอาการแผ่นกระดูกอ่อนรองข้อเข่าบาดเจ็บจากการคุกเข่าและนั่งยองทำงานเป็น
เวลานาน
7. กลุ่มอาการช่องข้อมือ หรือโรคอุโมงค์คาร์ปัลที่ข้อมือ
8. โรคระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพหรือสาเหตุ
จากลักษณะงานที่เฉพาะหรือมีปัจจัยเสี่ยงสูงในสิ่งแวดล้อมการทำงาน นอกจากที่กล่าวมาแล้วหรือ
ไม่ได้กำหนดไว้ในข้อ 1 ถึง 7 ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีสาเหตุจากการประกอบอาชีพ โรคเหล่านี้
ส่วนมากเกิดจากการบาดเจ็บสะสม การสัมผัสสิ่งคุกคามหรือปัจจัยเสี่ยงจากสภาวะแวดล้อม 

จากการประกอบอาชีพอันเกี่ยวกับการยศาสตร์ด้วย เช่น อาหารปวดหลังส่วนล่างจากการประกอบ
อาชีพ เป็นต้น
ข้อควรคำนึงในการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเนื่องจากการประกอบอาชีพ
การวินิจฉัยโรคว่าเกิดเนื่องจากการประกอบอาชีพของระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูก
ทำได้ยากมาก เนื่องจากมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยทางจิตวิทยา การทำงานบ้าน
การทำงานอดิเรกหรือการเล่นกีฬา ดังนั้นผู้ที่ดูแลภาวะความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและ
โครงสร้างกระดูกเนื่องจากการประกอบอาชีพควรมีหน้าที่ต้องให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น
และเสนอแนวทางการจัดการแก่ลูกจ้างและนายจ้าง หรือบริษัทเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
และป้องกันการเกิดภาวะความผิดปกติจากการประกอบอาชีพ การตัดสินขั้นสุดท้ายว่าเป็นโรคหรือ
การบาดเจ็บเนื่องจากการประกอบอาชีพหรือไม่ ขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้ชำนาญการทั้งในสาขาออร์โธปีดิกส์
และอาชีวเวชศาสตร์ ในบางครั้งต้องตัดสินด้วยองค์คณะที่เป็นสหสาขาวิชาชีพ
การใช้หนังสือเล่มนี้
หนังสือฉบับนี้มีความปรารถนาจะเขียนเพื่อให้บุคลากรของสถานีอนามัยหรือหน่วยปฐมภูมิ
ใช้เป็นเอกสารประกอบการวินิจฉัย ดูแล และส่งต่อเมื่อเหมาะสมในด้านโรคทางระบบกล้ามเนื้อ
และโครงร่างกระดูกจากการประกอบอาชีพ ดังนั้นในหนังสือเล่มนี้จะประกอบไปด้วยแนวทาง
การวินิจฉัย การรักษาเบื้อต้นและการส่งต่อในกลุ่มโรคต่างๆ และสอดแทรกโรคที่คณะอนุกรรมการ
วิชาการระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ กองทุนเงินทดแทนกำหนดไว้ในกฎหมายเพื่อประกอบ
ความเข้าใจ
กลุ่มที่ 1 แนวทางการวินิจฉัยโรคอาการปวดหลังในหน่วยปฐมภูมิ
กลุ่มที่ 2 แนวทางการวินิจฉัยกลุ่มอาการปวดข้อและข้ออักเสบในหน่วยปฐมภูมิ
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กลุ่มที่ 3 การปวดของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น
กลุ่มที่ 4 กลุ่มอาการปวดที่มีลักษณะเฉพาะตัว เช่น กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืด
(myofacial pain) หรือกลุ่มอาการเจ็บปวดตามเนื้อตามตัวเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุ (fibromyalgia)

3.3.1 แนวทางการวินิจฉัยโรคอาการปวดหลังในปฐมภูมิ

อาการปวดหลั ง เป็ น ปั ญ หาทางเวชปฏิ บั ติ ที่ พ บบ่ อ ยที่ สุ ด ประมาณร้ อ ยละ 60-80 

ของประชากรโลกจะเคยประสบกับอาการปวดหลังครั้งหนึ่งในชีวิต จากการสำรวจในประเทศไทย
พบว่าอาการปวดหลังเป็นอาการที่พบได้มากที่สุดในกลุ่มอาการปวดข้อและกล้ามเนื้อในชุมชน 

โดยสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือ กล้ามเนื้อหลังเกร็งหรือเคล็ดจากการประกอบวิชาชีพ รองลงมา ได้แก่
ข้อกระดูกสันหลังเสื่อม การวินิจฉัยสาเหตุของอาการปวดหลังส่วนใหญ่ทำได้โดยการซักประวัติ
และตรวจร่างกายมีเพียงส่วนน้อยที่จำเป็นต้องส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมเพื่อช่วยวินิจฉัย
คำจำกัดความ
อาการปวดหลัง หมายถึง อาการปวดที่เกิดขึ้นในบริเวณหลังของลำตัวตั้งแต่ระดับคอลง
ไปจนถึงก้นกบ (coccyx) แต่อาการปวดหลังส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในบริเวณบั้นเอวจนถึงก้นกบ หรือ
ที่เรียกว่า อาการปวดหลังส่วนล่าง
งาน/อาชีพที่เสี่ยง
งานที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บเฉียบพลัน เช่นการยกของที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจคำนวณได้
จากดัชนีการยก หลังการบิดเอี้ยวหลังอย่างรุนแรงแล้วเกิดอาการปวดมาก ภายใน 1-2 วัน
อาชีพที่จำเป็นต้องก้มหรือบิดเอวเป็นประจำเนิ่นนาน เช่น อาชีพพยาบาล อาชีพที่นั่งทำงาน
กับพื้นเป็นประจำ อาชีพขับรถบรรทุก อาชีพทำงานนั่งโต๊ะ ลักษณะดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุของการ
ปวดหลังเรื้อรังหรือเป็นๆ หายๆ
อาการและอาการแสดง
อาหารปวดหลังที่อาจเกี่ยวเนื่องจากการประกอบอาชีพสามารถจำแนกได้ 3 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มอาการปวดหลังเฉียบพลัน ซึ่งเกิดจากการก้มยกหรือการบิดเอวที่ผิดจังหวะ
อาการปวดจะพบกระจายอยู่บริเวณแผ่นเอวเบื้องล่าง หรือบริเวณแก้มก้น อาจร้าวไปบริเวณ ต้นขา
แต่ไม่เกิดหัวเข่า เป็นกลุ่มอาการที่พบบ่อยที่สุด และ 80-90% อาการจะดีขึ้นจนเป็นปกติภายใน
2-3 สัปดาห์
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2. กลุ่มอาการปวดร้าวไปที่ขา ประวัติการเจ็บป่วยคล้ายกับกลุ่มแรกแต่มีอาการปวดร้าว
ไปที่ขาบริเวณน่องและปลายเท้า ซึ่งการปวดร้าวขึ้นกับรากประสาทที่เกี่ยวข้อง อาการอื่นๆ ที่สำคัญ
ได้แก่ การปวดตามแนวรากประสาท ซึ่งแสดงออกโดยผลตรวจด้วยการโยกขาที่เหยียดตรง ในขณะ
ผู้ป่วยนอนให้ผลบวก อาจพบการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อและอาการชาของกล้าเนื้อและพื้นที่ผิวหนัง
ที่เลี้ยงด้วยรากประสาทที่เกี่ยวข้องตลอดจนการลดลงของ reflex ส่วนน้อยของผู้ป่วยกลุ่มนี้
อาจมีอาการผิดปกติด้านการขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ ซึ่งเกิดจากการกดทับของรากประสาท
กระเบนเหน็บหลายเส้น
3. กลุ่มอาการปวดล้าบริเวณน่อง ขณะเดินและผู้ป่วยต้องหยุดเดินหลังจากเดินได้ระยะ
ทางหนึ่งโรคกลุ่มนี้มักเกิดจากการตีบแคบของโพรงรากประสาท ซึ่งไม่เกี่ยวเนื่องกับการบาดเจ็บ
จากการประกอบอาชีพ
สาเหตุ
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ตามตำแหน่งของพยาธิสภาพ
1. การปวดหลังที่เกิดจากความผิดปกติของสันหลังและโครงสร้างโดยรอบ (mechanical
back pain)
1.1 กล้ามเนื้อยอกหรือฉีกขาด (sprain and/or strain)
1.2 หมอนรองกระดูกปลิ้น (herniated intervertebral disc)
1.3 ภาวะข้อเสื่อม (degenerative joint disease osteoarthritis spondylolysis
และ spondylolisthesis)
1.4 โพรงกระดูกสันหลังแคบ (spinal stenosis)
1.5 กระดูกสันหลังหักหรือยุบ (Vertebral fracture, compression fracture)
2. การปวดหลังที่เกิดจากการอักเสบโรคทางระบบภายในอื่นๆ
2.1 การติดเชื้อ
2.1.1 กระดูกสันหลังอักเสบจากการติดเชื้อ (vertebral osteomyelitis)
2.1.2 หมอนรองกระดูกอักเสบจากการติดเชื้อ (discitis)
2.1.3 กล้ามเนื้ออักเสบจากการติดเชื้อ (pyomyositis)
2.1.4 ข้อเซโครอิลิแอคติดเชื้อ (pyogenic sacroiliitis)
2.1.5 ฝีที่เอปิดูรัล (epidural abscess)
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2.2 โรคในกลุ่มโรคข้อกระดูกสันหลังและข้ออักเสบ (spondyloarthropaty)
2.2.1 โรคข้อสันหลังอักเสบติดยึด (ankylosing spondylitis)
2.2.2 โรคข้ออักเสบผิวหนังสะเก็ดเงิน (psoriatic arthritis)
2.2.3 โรคข้ออักเสบรีแอ๊คทีฟ และกลุ่มอาการไรเต๊อร์
2.2.4 โรคข้ออักเสบที่เกี่ยวโยงกับลำไส้อักเสบ
2.3 โรคเนื้องอกและมะเร็งของกระดูกสันหลังและไขสันหลังอักเสบ
2.4 โรคของอวัยวะในช่องท้อง อุ้งเชิงกราน และหลอดเลือด
2.5 โรคเมตาบอลิซึ่มและกระดูก
2.5.1 โรคกระดูกพรุน (osteoporosis)
2.5.2 โรคเพเจ็ท (paget’s disease)
2.5.3 โรคอื่นๆ เช่น กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืด (myofacial pain)
หรือกลุ่มอาการเจ็บปวดตามเนื้อตามตัวเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุ (fibromyalgia)
2.6 สาเหตุของอาการปวดหลังที่พบบ่อย
2.6.1 กล้ามเนื้อหลังเกร็งหรือเคล็ด (back muscle strain หรือ sprain)
เป็นสาเหตุ ของอาการปวดหลังที่พบได้บ่อยที่สุด พบบ่อยในวัยทำงาน ส่วนใหญ่
เกิดจากการใช้อิริยาบทที่ไม่ถูกสุขลักษณะมากกว่าที่จะเกิดจากภาวะผิดรูปของกระดูกสันหลัง 

ผู้ป่วยมักจะปวดเมื่อยๆ หลังจากทำงานอยู่ในท่าเดียวนานๆ อาการปวดเกิดจากกล้ามเนื้อหลัง
ด้านใดด้านหนึ่งหดเกร็ง (back muscle spasm) เนื่องจากขาดสมดุลในการทำงาน บางราย
เกิดอย่างฉับพลันขณะกำลังก้มลงยกของหรือเอี้ยวตัวหยิบของพวกนี้จะปวดมากอาจร้าวไปทั้งแผ่นหลัง
อาจมีปวดร้าวมาถึงก้นได้ แต่มักไม่ร้าวลงไปยังต้นขา ตรวจร่างกายจะพบการกำจัดของการเคลื่อนไหว
มีการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ แต่ตรวจร่างกายทางระบบประสาทจะไม่พบความผิดปกติ
2.6.2 หมอนรองกระดูกปลิ้น (herniated disc)
ทำให้เกิดอาการปวดหลังแบบฉับพลันหรือเรื้อรังก็ได้ พวกปวดแบบเฉียบพลัน
มักเกิดในวัยทำงานโดยมีประวัติยกหรือลากของหนักก่อนที่จะมีอาการปวดหลัง ในคนสูงอายุเกิด
จากการเสื่อมของพังผืดหุ้มหมอนรองกระดูก (annulus fibrosus) เมื่อมีการฉีดขาดของพังผืดหุ้ม
หมอนรองกระดูก (annulus fibrosus) ส่วนของก้อนนิวเคลียสที่อยู่ใจกลางของหมอนรองกระดูก
(nucleus pulposus) จะโป่งออกมาตรงๆ ทางด้านหลังไปกดเส้นเอ็นกลางกระดูกสันหลังด้านหลัง
(posterior longitudinal ligament) ระยะนี้ผู้ป่วยจะปวดหลังตรงตำแหน่งที่มีพยาธิสภาพ 
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ถ้าโรคยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆ ก้อนนิวเคลียสที่อยู่ใจกลางของหมอนรองกระดูก (nucleus pulposus)
จะปลิ้นออกไปทางด้านข้างกระทั้งกดเบียดรากประสาท ถึงระยะนี้อาการปวดหลังจะทุเลาลง
เปลี่ยนไปเป็นปวดเสียวร้าวลงไปตามแนวเส้นประสาทแทน (root pain หรือ sciatica) ตำแหน่ง
ที่พบบ่อยคือที่ระดับ L4 และ L5 ทำให้ผู้ป่วยชาที่บริเวณน่องด้านในและด้านนอกตามลำดับ
อาการปวดจะเป็นมากขึ้นเมื่อไอหรือจาม และขณะที่อยู่ในท่านั่ง เพราะเป็นท่าที่หมอนรองกระดูก
จะต้องรับน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น ตรวจร่างกายโดยการให้ผู้ป่วยนอนแล้วยกขาขึ้น ผู้ป่วยจะมีอาการ
ปวดร้าวไปตามเส้นประสาทจนถึงเท้า เมื่อยกขาขึ้นในระดับที่วัดมุมระหว่างพื้นกับขาระหว่าง 

40-60 องศา (straight leg raising test) อาจตรวจพบความผิดปกติของประสาทรับความรู้สึก
และรีเฟล็กซ์ในระดับลึกของเอ็นยึดกล้ามเนื้อ (deep tendon reflex) กล้ามเนื้ออ่อนแรง 

แต่การวินิจฉัยต้องอาศัยการตรวจเพิ่มเติม เช่น เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) เครื่องตรวจ
อวัยวะด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
2.6.3 ข้ อ ต่ อ กระดู ก สั น หลั ง เสื่ อ มในวั ย สู ง อายุ (primary degenerative
disease of the spine)
พบในวัยสูงอายุ ผู้ป่วยมักมีอาการปวดหลังเรื้อรัง เป็นมากเมื่อเริ่มลุกจากท่านั่ง
หรือท่านอน เมื่อออกเดินไปสักพักอาการจะดีขึ้น แต่ถ้าเดินหรือยืนนานๆ จะเริ่มปวดหลังอีก 

ถ้าได้นอนพักจะสบาย การตรวจร่างกายจะพบว่าผู้ป่วยมักปวดมากขึ้น เมื่อให้ผู้ป่วยแอ่นหลังและ
ตรวจร่างกายทางระบบประสาทมักจะปกติ (ถ้าไม่มีโรคแทรกซ้อน) เมื่อถ่ายภาพถ่ายทางรังสีของ
กระดูกสันหลัง ตรวจพบกระดูกงอ (osteophyte) ที่ท่อนกระดูกสันหลัง พบมีการแคบของช่องว่าง
ระหว่างกระดูก (joint space narrowing) มักพบร่วมกับการเสื่อมของพังผืดหุ้มหมอนรองกระดูก
(annulus fibrosus)
2.6.4 โรคกระดูกสันหลังตีบแคบกดทับเส้นประสาท (Spinal Stenosis)
ส่วนมากจะเกิดตามหลังโรคอื่น ช่องในประสาทไขสันหลัง (spinal canel) 

จะแคบลงจากการกดเบียดของกระดูกงอก (osteophyte) จากหมอนรองกระดูกปลิ้น จากการ
หนาตัวของเส้นเอ็น (ligament) และจากการเสื่อมของท่อนกระดูกสันหลัง นอกจากนี้อาจเกิดตาม
หลังการบาดเจ็บหรือการผ่าตัดกระดูกสันหลัง ผู้ป่วยอาจปวดหลังตลอดเวลาหรือปวดเป็นพักๆ
ก็ได้ เมื่อให้แอ่นหลังจะปวดร้าวลงไปที่ขา แต่จะดีขึ้นเมื่อนั่งโน้มตัวมาทางด้านหน้า และมักมี
อาการปวดร้าวลงตามขาพร้อมกับมีอาการชาเวลาเดิน ถ้านั่งพักจะหายไป
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2.6.5 โรคกระดูกพรุน (osteoporosis)
พบในผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้หญิงวัยหลังหมดประจำเดือนหรือในผู้ป่วยที่มีประวัติ
กินยาในกลุ่มคอร์ติโคสเตอรอยด์มาเป็นระยะเวลานานๆ ผู้ป่วยจะมีอาการปวดหลังได้ตั้งแต่เล็กน้อย
จนถึงปานกลาง ปวดมากขึ้นเมื่อขยับ และเป็นเรื้อรัง แต่ถ้ามีอาการปวดรุนแรงขึ้นเฉียบพลันหรือ
ปวดมากผิดปกติให้สงสัยว่าอาจจะมีกระดูกสันหลังยุบ (vertebral compression fracture) 

โดยไม่จำเป็นต้องมีประวัติได้รับบาดเจ็บรุนแรงที่กระดูกสันหลัง ถ้ากระดูกสันหลังยุบมากและ
มีการกดทับรากประสาทจะทำให้มีอาการปวดร้าวไปตามขาได้ การยุบของท่อนกระดูกสันหลัง
อาจค่อยเป็นค่อยไปช้าๆ มักเป็นพร้อมกันหลายๆ ท่อน ทำให้ผู้ป่วยเตี้ยลงและหลังค่อม
ข้อควรระวังในการวินิจฉัยสาเหตุของอาการปวดหลัง (red flags)
แม้ว่าส่วนใหญ่ของผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังจะเกิดจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้อหลัง
ดังที่กล่าวมาแล้ว แต่ถ้าผู้ป่วยที่มีลักษณะดังต่อไปนี้จะถือว่ารุนแรงและต้องการตรวจวินิจฉัย
ด้วยความรอบคอบ
1. อาการปวดหลังที่เกิดในคนที่มีโรคประจำตัวอยู่เดิม เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
มีโรคประจำตัวเรื้อรัง และผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง (immunocompromized host)
2. มีไข้สูง หนาวสั่น น้ำหนักลด (การติดเชื้อ มะเร็ง)
3. ผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังทุรนทุรายแม้ขณะนอน อาจจะเกิดได้จากโรคหลอดเลือดแดงใหญ่
ในช่องอกโป่งพอง หรือผนังของหลอดเลือดแตก (aortic aneurysm/dissection) การแตกทะลุ
ของอวัยวะที่เป็นท่อในช่องท้อง (rupture of hollow viscus)
4. มีอาการของระบบอื่นรวมด้วย เช่น ซีด ต่อมน้ำเหลืองโต ตับม้ามโต ปวดท้อง ท้องอืด
ข้อบวมหรืออักเสบ มีผื่นผิวหนัง ปัสสาวะแสบขัด
5. อาการปวดที่ปวดอยู่ตลอดเวลา และทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ พักแล้วไม่ดีขึ้น หรือ
ปวดมากขึ้นขณะนอนกลางคืน
6. เด็กวัยรุ่นที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างอย่างเรื้อรังหรือผู้สูงอายุที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง
อย่างทันทีทันใด
7. มีอาการปวดร้าวลงขา มีอาการมึนชาบริเวณขาเหมือนเป็นเหน็บชา โดยเฉพาะ
เวลาเดินหรือยืนติดต่อกัน จนอาจต้องหยุดพักด้วยการนั่ง หรือก้มตัว (claudication) ปวดมาก
เวลาแอ่นหลัง ดีขึ้นเมื่อนั่งโน้มตัวมาทางด้านหน้า จากโรคกระดูกสันหลังตีบแคบกดทับเส้นประสาท
(spinal stenosis)
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8. มีอาการฝืดข้อไม่สบายตัวในตอนเช้าหลังตื่นนอนใหม่ๆ (morning stiffness) นานเกิน
30 นาที
9. มีอาการปวดร้าวลงไปที่ขาทั้งสองข้าง
10. พบว่ามีความผิดปกติทางระบบประสาท เช่น ชา/กล้ามเนื้ออ่อนแรง ควบคุม
ปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ชาบริเวณฝีเย็บและกระเบนเหน็บ (saddle paresthesia)
11. ปวดหลังติดต่อกันนาน 2 เดือน ภายหลังจากได้รับการรักษาอย่างถูกต้องแล้ว 
แนวทางการวินิจฉัยสำหรับหน่วยปฐมภูมิ
จากข้อมูลเรื่องโรคหรือกลุ่มอาการที่ทำให้เกิดอาการปวดหลังเบื้องต้นจะพบว่า สิ่งสำคัญ
ที่สุดในการวินิจฉัยโรค คือ การซักประวัติและการตรวจร่างกาย ไม่จำเป็นว่าผู้ป่วยทุกรายที่ปวดหลัง
จะต้องได้รับการตรวจ CBC, UA, Stool exam, stool occult blood, blood chemistry 

ชุดใหญ่ หรือการถ่ายภาพทางรังสีกระดูกทุกราย เพราะในหลายครั้งไม่ได้ช่วยในการวินิจฉัย ยังทำให้
ผู้ป่วยเสียเงิน เสียเวลา เพราะต้องเดินทางไปทำที่โรงพยาบาลอีกด้วย
ดังนั้นการซักประวัติและตรวจร่างกาย เพื่อหา red flags หรือข้อควรระวัง ซึ่งได้กล่าว
ไปแล้วเป็นสิ่งสำคัญที่สุด และเมื่อไม่พบว่าผู้ป่วยอาการปวดหลังนั้นๆ มีข้อควรระวัง เราควรให้
ความมั่นใจ กำลังใจแก่ผู้ป่วย พร้อมทั้งแนะนำแนวทางในการปรับพฤติกรรม การกายภาพตัวเอง
อย่างง่าย พร้อมนัดติดตามอาการต่อเนื่อง รวมทั้งการเยี่ยมบ้านด้วยวิธีทางเวชศาสตร์ครอบครัว
ยังเป็นอาวุธที่สำคัญยิ่งในการติดตาม รวมทั้งประเมินวิธีการรักษาของเราได้ดี
เกณฑ์การวินิจฉัยโรค
1. ประวัติ ลักษณะงานมีโอกาสทำให้เกิดอาการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อหลังได้
2. จากประวัติและตรวจร่างกายไม่พบธงแดง เช่น
- ผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 20 ปี หรือมากกว่า 55 ปี
- ไข้+น้ำหนักตัวลด
- ปวดหลังกลางคืน+ปวดขณะพัก
- ความผิดปกติของการกลั้นอุจจาระ+ปัสสาวะ ชารอบก้น การเดินที่ผิดปกติ
- ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว – DM HT CA HIV ภูมิต้านทานต่ำ
- ซีด เหลือง ต่อมน้ำเหลืองโต ตับม้ามโต ปวดข้อ ผื่นผิวหนัง
- อาการปวดมากขึ้นเรื่อยๆ
- ตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วมีอาการหลังแข็ง ก้มหรืองอตัวลำบาก
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- มีอาการปวดร้าวไปในอวัยวะในช่องท้อง
- ประวัติอุบัติเหตุรุนแรง
สรุป
อาการปวดหลังไม่ได้เกิดจากปัจจัยด้านกายหรือชีววิทยาอย่างเดียว หลายครั้งปัจจัยทางจิต
(psychological) ก็ทำให้อาการปวดหลังแย่ลง หรืออาการปวดหลังก็ทำให้สุขภาพจิตแย่ลงได้เช่นกัน
ดังนั้นการรักษาผู้ป่วยอาการปวดหลังจะต้องอาศัยองค์ความรู้ทางสาขาวิชาต่างๆ เพื่อมาช่วยดูแล
ผู้ป่วยอย่างองค์รวม โดยการซักประวัติและตรวจร่างกายการมองหา red flags / ข้อพึงระวัง 

เพื่อวินิจฉัยแยกโรค รวมทั้งการติดตามผลอย่างใกล้ชิด เพื่อหวังผลสุดท้ายให้ผู้ป่วยหาย หรือทุเลา
จากอาการปวดหลัง และมีสุขภาพที่ดีต่อไป

3.3.2 แนวทางการวินิจฉัยอาการปวดข้อ

อาการปวดข้อเป็นอาการที่สำคัญที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไป โดยจากข้อมูลของการให้
บริการของหน่วยปฐมภูมิ รพ.สงขลานครินทร์ ปี 2551 พบว่ามีผู้ป่วยที่มาด้วยอาการปวดกล้ามเนื้อ
และข้อประมาณร้อยละ 10 ซึ่งไม่ได้จำแนกรายละเอียดไว้ ซึ่งอาการปวดข้อบางชนิดไม่ใช่อาการปวด
จากข้อโดยตรง แต่เป็นอาการปวดจากเนื้อเยื่อรอบข้อแบบไม่รุนแรง อาจต้องการเพียงการรักษา
แบบประคับประคอง แต่หลายชนิดจำเป็นต้องส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคกระดูกและข้อหรือ
ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคข้อและรูมาติสซั่มเพื่อวินิจฉัยแยกโรคและรักษาเฉพาะต่อไป เอกสารฉบับนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนการวินิจฉัยโรคจากอาการปวดข้อเบื้องต้น ส่วนรายละเอียดของรายโรค
สามารถหาอ่านได้ในตำราโรคข้อ
แนวทางการวินิจฉัยเบื้องต้น ประกอบไปด้วย
1. การซักประวัติ คือ การค้นหาปัจจัยเสี่ยง หรือข้อมูลเบื้องต้นของผู้ป่วย เพื่อนำมา
ประกอบกับข้อมูลทางวิทยาการระบาด
2. ตรวจร่างกาย คือ การตรวจที่ข้อที่ผู้ป่วยปวด รวมทั้งการตรวจร่างกายในระบบที่
เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรมข้อมูลและช่วยแยกโรคอื่น เช่น ไข้รูมาติกส์ ที่อาจมาด้วยปวดข้อ แต่อาจ
มีไข้ ผื่นผิวหนัง หรือเสียงหัวใจที่ผิดปกติ ซึ่งโรคเหล่านี้ต้องการการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม และ
รักษาเฉพาะ
โดยแนวทางการวินิจฉัยปัจจุบันเริ่มต้นด้วยผู้ตรวจควรค้นหาว่าจริงๆ แล้วผู้ป่วยมีอาการ
ปวดข้อ (arthralgia) หรือข้ออักเสบ (arthritis) หลังจากนั้น ถ้าพบว่าผู้ป่วยเป็นข้ออักเสบ (arthritis)
จึงค้นหาต่อว่ามีข้ออักเสบกี่ข้อ และเป็นมานานเท่าไหร่
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ตัวอย่างการซักประวัติและการตรวจร่างกาย
1. 	การซักประวัติ
1.1 เพศ-อายุ
เช่น ในกลุ่มโรคข้ออักเสบจากผลึกเกลือ (crystal induced arthritis) ถ้าเป็นเพศ
หญิงควรคิดถึงโรคเกาต์เทียม (pseudogout) มากกว่า และควรส่งต่อเพื่อการวินิจฉัยแยกโรค
1.2 อาชีพ และงานอดิเรกที่ทำ
ในการประกอบอาชีพหลายชนิด กระตุ้นให้หลายโรคเป็นมากขึ้น รวมทั้งให้เกิดกลุ่ม
อาการปวดจากการประกอบอาชีพซ้ ำๆ จึงควรถามเพื่อแยกโรค และเป็นข้อมูลในการรักษา 

การปรับสถานีงานและท่าทางในการทำงาน เพื่อลดความรุนแรงของโรคได้
1.3 ตำแหน่งที่มีอาการปวด
เพื่อระบุตำแหน่งที่ปวดของผู้ป่วย และช่วยระบุว่าอาการปวดของผู้ป่วยน่าจะเป็น
อาการของข้อหรือปวดของบริเวณรอบข้อ
1.4 จำนวนข้อที่ปวด (ปวดข้อเดียว หรือปวดหลายข้อ) 
เพื่อช่วยในแนวทางการวินิจฉัยโรค
1.5 เคยปวดมาก่อนหรือไม่ เป็นระยะเฉียบพลัน หรือ ระยะเรื้อรัง (นานเกิน 6 สัปดาห์)
เพื่อช่วยในแนวทางการวินิจฉัยโรค
1.6 ลักษณะอาการปวดเป็นเช่นไร
ปวดตลอดเวลา ปวดเป็นพักๆ หรือปวดย้ายข้อ (migratory pain)
1.7 มีอาการปวดแต่ละครั้งนานเท่าไหร่
เช่น ในช่วงแรกของเกาต์ ผู้ป่วยอาจมาด้วยอาการปวดข้อเดียว มีอาการปวดสูงสุด
ในช่วงเวลาหนึ่งจากนั้นอาการปวดอาจจะค่อยๆ ลดลง
1.8 ทำให้อาการปวดดีขึ้นได้อย่างไร
ถ้าในกลุ่ม ปวดข้ออาการปวดมีไม่มาก เมื่อพักการใช้ข้ออาจหายได้เอง แต่ถ้าอาการ
ยังคงอยู่ หรือปวดมากขึ้นเรื่อยๆ ทานยาพาราเซตามอลแล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรคิดถึงข้ออักเสบ
เป็นต้น
1.9 การใช้งานข้อเป็นอย่างไร
จะช่วยแยกโรคว่าคิดถึงพยาธิสภาพที่ข้อหรือรอบข้อ
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1.10 โรคประจำตัว และยาที่รับประทานเป็นประจำ
1.10.1 ผู้ป่วยที่ทานยาลดความดัน เช่น กลุ่มยาขับปัสสาวะ (Diuretics) 

อาจกระตุ้นให้อาการปวดจากโรคเกาต์เป็นมากขึ้นได้
1.10.2 ผู้ป่วยทานยาวัณโรค เช่น ethambutol และ pyrazinamide อาจกระตุ้น
ให้อาการปวดจากโรคเกาต์เป็นมากขึ้นได้
1.11 การดื่มแอลกอฮอล์
การดื่มแอลกอฮอล์ อาจกระตุ้นให้ อาการปวดจากโรคเกาต์เป็นมากขึ้นได้
1.12 ประวัติในครอบครัว
เช่น เกาต์ โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคลูปัส เป็นต้น
2. การตรวจร่างกาย
2.1 เพื่อบอกว่าเป็น ข้ออักเสบ (arthritis) หรืออาการปวดข้อโดยที่ไม่มีการอักเสบ
(arthralgia) โดยถ้าเป็นข้ออักเสบควรตรวจได้ด้วยอาการบวม แดงและร้อนที่ข้อนั้นๆ
2.2 ตรวจการเคลื่อนไหวของข้อ
2.2.1 การเคลื่อนไหวแบบทำเอง (active movement)
2.2.2 การเคลื่อนไหวแบบทำให้ (passive movement) โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องออกแรง
2.3 แยกบริเวณของอาการปวดบริเวณข้อ
2.3.1 ปวดในข้อ (acticular paint) : อาจตรวจพบน้ำในข้อ ข้อผิดรูป การจำกัด
การเคลื่อนไหวทุกทิศทาง มีอาการปวดทั้ง active และ passive movement
2.3.2 ปวดรอบข้อ (periarticular pain) เช่น เส้นเอ็นอักเสบ : ตรวจไม่พบน้ำ
ในข้อ ไม่พบข้อผิดรูป มีการจำกัดการเคลื่อนไหวบางทิศทาง มีอาการปวดเฉพาะเมื่อมีการ
เคลื่อนไหวแบบทำเอง
2.3.3 ปวดนอกข้อ (non-articular pain) เป็นอาการปวดที่ส่งต่อมาจากที่อื่น
(referred pain) ตรวจไม่พบน้ำในข้อ ไม่พบข้อผิดรูป มีการกำจัดการเคลื่อนไหวบางทิศทาง 

มีอาการปวดเฉพาะ การเคลื่อนไหวแบบทำเอง
2.3.4 หาโรคอื่นๆ เช่น ไข้ ผื่น เสียงหัวใจผิดปกติ
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3. 	นำข้อมูลที่ได้มาจัดกลุ่ม จะได้ดังนี้
		 3.1 ปวดในข้อ (acticular paint) จากนั้นจะแบ่งตามจำนวนข้อและระยะเวลาที่มีอาการ
3.1.1 การอักเสบข้อเดียวกันชนิดเฉียบพลัน (acute, monoarthritis)
- การติดเชื้อในข้อ เช่น GC non GC
- crystal induced arthritis (gout pseudogout)
- traumatic arthritis
- เลือดออกในข้อ
- rheumatoid arthritis
			 การดูแลผู้ป่วย
การส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจวินิจฉัยแยกโรคเพิ่มเติม กรณีที่สงสัย
การติดเชื้อในข้อ และ crystal induced arthritis ต้องเจาะน้ำในข้อเพื่อช่วยในการวินิจฉัย และ
ให้การรักษาเฉพาะ
3.1.2 การอักเสบข้อเดียวชนิดเรื้อรัง (chronic, monoarthritis) (เกิน 6 สัปดาห์)
- การติดเชื้อในข้อ
- เนื้องอก
- osteoarthritis
- กลุ่ม spondyloarthropathies, monoarticular, rtheumatoid arthritis
			 การดูแลผู้ป่วย
			 ส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจวินิจฉัยแยกโรคเพิ่มเติม และให้การรักษาเฉพาะ
3.1.3 การอักเสบหลายข้อชนิดเฉียบพลัน (acute, polyarthritis)
- การติดเชื้อในข้อ เช่น ไวรัสและแบคทีเรีย
- โรค crystal induced arthritis (gout, pseudogout)
- spondyloarthropathies
- กลุ่ม SLE rtheumatoid arthritis โรคทาง connective tissues
- เนื้องอก
			 การดูแลผู้ป่วย
ส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจวินิจฉัยแยกโรคเพิ่มเติม กรณีที่สงสัยการติดเชื้อ
		
ในข้อ และ crystal induced arthritis ต้องเจาะน้ำในข้อเพื่อช่วยในการวินิจฉัย และให้การรักษา
เฉพาะ
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3.1.4 การอักเสบหลายข้อชนิดเรื้อรัง (chronic, polyarthrtis) (เกิน 6 สัปดาห์)
ถ้ามีสมมาตรของข้อที่ปวด (symmetrical) คิดถึง
- RA
- CNT disease : SLE, systemic sclerosis, polymyositis, etc.
- hematologic/solid organ tumor
- infection related : infective endocarditis
ถ้าไม่มีสมมาตรของข้อที่ปวด (asymmetrical) คิดถึง
- spondyloarthropathies group
- reactive arthritis/reiter’s syndrome
- ankylosing spondylitis
- associated inflammatory bowel disease
			 การดูแลผู้ป่วย
			 ส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจวินิจฉัยแยกโรคเพิ่มเติม และให้การรักษาเฉพาะ
3.2 ปวดรอบข้อ (pariarticular pain) เช่น เส้นเอ็นอักเสบ bursitis เป็นต้น
			 การดูแลผู้ป่วย
- การปรับท่าทางการทำงาน การดำรงชีวิตประจำวัน
- ยาบรรเทาอากาการปวด เช่น พาราเซตามอล หรือยาต้านอาการอักเสบกลุ่ม
ที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) ในช่วงสั้นๆ หากไม่มีข้อห้าม
- การประคบร้อน การแช่น้ำอุ่น ร่วมกับการทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น
		 3.3 ปวดนอกข้อ (non-articular pain) หรือ อาการปวดที่ส่งต่อมาจากที่อื่น
(referred pain)
			 การดูแลผู้ป่วย
- ส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจวินิจฉัยแยกโรคเพิ่มเติม และให้การรักษาเฉพาะ
บทสรุป
จะพบว่าในการดูแลผู้ป่วยที่มาด้วยอาการปวดข้อนั้น จริงๆ แล้วคือการมองหาการปวดข้อ
ที่มีข้ออักเสบนั่นเอง หากเมื่อพบว่าผู้ป่วยมีอาการปวดบวมแดงร้อนชัดเจนไม่ว่าจะเป็นระยะ
เฉี ย บพลั น หรื อ ระยะเรื้ อ รั ง จะปวดกี่ ข้ อ ก็ ต าม ควรแนะนำให้ ผู้ ป่ ว ยมาพบแพทย์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม รวมทั้งการรักษาเฉพาะ ส่วนในกลุ่มผู้ป่วยที่มาพบด้วยอาการปวดข้อ
แต่ตรวจร่างกายไม่ชัดเจน หรือไม่พบอะไร ควรให้การรักษาแบบประคับประคองแล้วนัดติดตาม
หากอาการยังไม่ดีขึ้น หรือมีอาการปวดแบบนี้มาหลายครั้ง ควรแนะนำให้ไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
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เช่นกัน เพราะผู้ป่วยอาจมีอาการปวดข้อแบบเป็นพักๆ ซึ่งมาพบเราตอนอาการยังเป็นไม่มากหรือ
กำลังจะหายก็ได้ ดังนั้นการให้การรักษาเบื้องต้นและการติดตามผู้ป่วยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง
เพื่อที่ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลที่ดี เพื่อให้หายหรือบรรเทาอาการปวด นอกจากนั้นเป็นหน้าที่ของเรา
ที่จะต้องหาและกำจัดปัจจัยกระตุ้นของอาการปวดในบางราย เพื่อป้องกันไม่ให้อาการปวดเป็นซ้ำอีก
รวมทั้งการติดตามผลข้างเคียงจากการใช้ยา ความสม่ำเสมอในการรับประทานยาเพื่อผลการรักษา
ที่ดีต่อไป
3.3.3 การปวดของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น
ดังที่กล่าวมาแล้ว สาเหตุที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อระบบกล้ามเนื้อ เกิดได้ 2 ลักษณะ
แบบแรกที่การใช้งานกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นนั้นเกินความสามารถของกล้ามเนื้อ ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมา
ด้วยอาการปวดตรงกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นนั้น หลังจากการใช้อย่างเฉียบพลัน เช่น หลังเอื้อมหยิบ
ของหรือการยกและเคลื่อนย้ายวัสดุเป็นต้น ส่วนอีกลักษณะคือการใช้งานกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นนั้น
อาจไม่มากเกินความสามารถของกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นนั้นๆ แต่เป็นการกระทำที่ซ้ำๆ ทำให้เกิด
การบาดเจ็บที่อาจเล็กน้อยแต่เป็นระยะเวลานานทำให้เกิดอาการปวดเรื้อรังได้ เช่น การกรีดยาง
การเลาะเกล็ดปลา เป็นต้น
ในที่นี้จะยกตัวอย่างโรคที่พบบ่อยได้แก่
1. ปลอกเอ็ น กล้ า มเนื้ อ อั ก เสบบริ เ วณปลายยื่ น กระดู ก เรเดี ย ส (radius) จากการ
ประกอบอาชีพในลักษณะที่มีการเคลื่อนไหวซ้ำๆ การใช้กำลังข้อมือมากๆ และข้อมืออยู่ในตำแหน่ง
ที่ไม่เหมาะสม
2. ปลอกเอ็นกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังและข้อมือจากการเคลื่อนไหวซ้ำๆ การใช้กำลัง
ข้อมือมากๆ และข้อมืออยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม
3. ถุงลดเสียดสีที่ปุ่มปลายศอกอักเสบจากแรงกดบริเวณข้อศอกเป็นเวลานา
4. ถุงลดเสียดสีหน้าสะบ้าหัวเข่าอักเสบจากการคุกเข่าเป็นเวลานาน
5. รอยนู น เหนื อ ปุ่ ม กระดู ก ต้ น แขนอั ก เสบจากการประกอบอาชี พ ที่ ใ ช้ แ รงแขนและ
ข้อศอกมาก
6. กลุ่มอาการแผ่นกระดูกอ่อนรองข้อเข่าบาดเจ็บจากการคุกเข่าและนั่งยองทำงานเป็น
เวลานาน
7. กลุ่มอาการช่องข้อมือ หรือโรคอุโมงค์คาร์ปัลที่ข้อมือ
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1. ปลอกเอ็นกล้ามเนื้ออักเสบบริเวณปลายยื่นกระดูกเรเดียสจากการประกอบอาชีพใน
ลักษณะที่มีการเคลื่อนไหวซ้ำๆ การใช้กำลังข้อมือมากๆ และข้อมืออยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม
หรือ de Quervain’s tendonitis
		 งาน/อาชีพที่เสี่ยง
งานอาชีพที่มีการใช้กำลังนิ้วหัวแม่มือซ้ำๆ มีการใช้กำลังข้อมือมากๆ และการใช้งาน
นิ้วหัวแม่มือในขณะที่ข้อมืออยู่ในลักษณะที่มีการกระดกขึ้นหรือกระดกลงมากเกินไป หรืออยู่ในท่า
ที่ไม่เหมาะสม เช่น คนงานที่ใช้กรรไกรตัดลวด คนงานทำสวน ทำน้ำตาลโตนดฯลฯ ทั้งนี้คนงาน
เหล่านี้ต้องมีประวัติการทำงานต่อเนื่องวันละหลายชั่วโมงและติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ
		 อาการและอาการแสดง
1. บวม มีลักษณะบวมบริเวณรอบๆ ปลายยื่นกระดูกเรเดียสทำให้มองเห็นปลายยื่น
ได้ไม่ชัดเจน อาจคลำพบอาการบวมของปลอกหุ้มเอ็นและคลำพบอาการอุ่นบริเวณรอบๆ ตำแหน่ง
ที่บวม
2. กดเจ็บ มักพบการกดเจ็บบริเวณรอบๆ ปลายยื่นกระดูกเรเดียสและกดเจ็บตาม
แนวของเอ็นกล้ามเนื้อ อาการกดเจ็บอาจร้าวไปทางด้านหลังของนิ้วหัวแม่มือหรือร้าวไปยังบริเวณ
แขนท่อนลางก็ได้
3. ให้ผู้ป่วยกางนิ้วโป้งขึ้น แล้วให้เกร็งนิ้วโป้ง ต้านแรงกดจากผู้ตรวจที่พยายาม
กดนิ้วโป้งลง ผู้ป่วยจะมีอาการปวดมากที่ปุ่มกระดูกเรเดียส (รูปที่ 3.1)

รูปที่ 3.1 ผู้ป่วยเกร็งนิ้วโป้ง ผู้ตรวจพยายามกดนิ้วโป้งผู้ป่วยลง
ผู้ป่วยจะมีอาการปวดมากที่ปุ่มกระดูกเรเดียส
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4. Finkelstein’s test โดยให้ผู้ถูกตรวจกำนิ้วหัวแม่มือไว้ในอุ้งมือและกระดกข้อมือลง
ไปทางนิ้วก้อยจะพบอาการปวดบริเวณปลายยื่นกระดูกเรเดียส แต่จะไม่พบอาการปวดหากไม่กำ
นิ้วหัวแม่มือไว้ในอุ้งมือ

รูปที่ 3.2 Finkelstein’s test
เกณฑ์การวินิจฉัยโรค
ผู้ป่วยมักมีอาการปวดและตรวจร่างกายได้ดังข้างต้น แต่ต้องวินิจฉัยแยกโรคจากอีกหลาย
กลุ่มโรค เช่น โรครูมาตอยด์ เกาท์ โรคลูปัส (SLE) ฯลฯ การตั้งครรภ์ การเกิดโรคจากการ
ประกอบอาชีพจากการทำงานอดิเรก เป็นต้น
2. ปลอกเอ็นกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังของมือและข้อมือจากการเคลื่อนไหวซ้ำๆ การใช้
กำลังข้อมือมากๆ และข้อมืออยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม หรือโรคนิ้วไกปืน (trigger finger)
		 งาน/อาชีพที่เสี่ยง
การเสียดสีซ้ำๆ เรื้อรังบริเวณเอ็นและปลอกเอ็นที่ไม่สมดุลเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคนี้
ขึ้นได้ ทั้งนี้คนเหล่านี้ต้องมีประวัติการทำงานต่อเนื่องวันละหลายชั่วโมงและติดต่อกันเป็นระยะ
เวลานานๆ
		 อาการและอาการแสดง
ผู้ป่วยส่วนมากพบแพทย์ด้วยอาการปวดนิ้วบริเวณข้อโคนนิ้ว ขณะขยับหรืองอนิ้วมือ
จะมีอาการปวดมากขึ้น หรือมีอาการข้อฝืดที่บริเวณข้อกลางนิ้ว ถ้าเป็นมากผู้ป่วยจะงอนิ้วลำบาก
และปวด บางครั้งอาจมีอาการติดล็อคของข้อกลางนิ้วอยู่ในท่างอ ไม่สามารถเหยียดออกได้ 

หากพยายามใช้แรงเหยียดนิ้วออก จะรู้สึกว่ามีการสะดุดของเอ็นและมีเสียงดังคลิ๊กบริเวณโคนนิ้ว
โรคนี้พบบ่อยที่นิ้วหัวมือแม่ นิ้วนาง นิ้วกลาง ส่วนนิ้วชี้และนิ้วก้อยพบได้น้อยกว่า พบโรคนี้บ่อยใน
วัยกลางคน และเพศหญิงพบบ่อยกว่าเพศชาย
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		 เกณฑ์การวินิจฉัยโรค
1. มีประวัติการทำงานที่ใช้กำลังนิ้วมือซ้ำๆ ต่อเนื่องวันละหลายชั่วโมงและติดต่อกัน
เป็นระยะเวลานานๆ
2. ตรวจพบอาการปวดและกดเจ็บบริเวณข้อโคนนิ้วเวลาขยับนิ้ว
3. อาจคลำได้ก้อนแข็งของเอ็นนิ้วมือบริเวณข้อโคนนิ้วทางฝ่ามือของนิ้วที่เป็นโรค
4. ตรวจพบนิ้วงอติดเหยียดกลางนิ้วออกด้วยความยากลำบากและปวด (รูปที่ 3.3)
5. อาจตรวจพบเสียงคลิกหรือเสียงสะดุดของเอ็นขณะพยายามเหยียดนิ้ว
6. ต้องวินิจฉัยแยกโรคที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ก่อนแล้วออกไป เช่น กลุ่มอาการช่องข้อมือ (CTS),
Amyloidosis, Mucopolysaccharidosis, โรคข้ออักเสบรูมาตอยต์ และโรคเบาหวาน เป็นต้น

รูปที่ 3.3 เริ่มจากให้ผู้ป่วยกำมือ จากนั้นให้แบมือออก จะพบว่าบางนิ้วติด
และปวดเมื่อมีการเคลื่อนไหวข้อ
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3. ถุงลดเสียดสีที่ปุ่มปลายศอกอักเสบจากแรงกดบริเวณข้อศอกเป็นเวลานาน
		 งาน/อาชีพที่เสี่ยง
งานอาชีพใดก็ตามที่มีปัจจัยเสี่ยงในงานโดยมีกิจกรรมของการทำงานในลักษณะกด
ถูไถ เสียดสี ปุ่มปลายศอกซ้ำๆ ไปกับพื้นผิวที่แข็ง ยันปลายศอกอยู่บนโต๊ะ หรือคลานด้วยศอก
อย่างต่อเนื่อง หรือการทำงานในลักษณะงอและเหยียดข้อศอกสลับกันไปมาซ้ำๆ เช่น ช่างเขียน
ช่างประปา ช่างทาสี เป็นต้น
		 อาการและอาการแสดง
การอั ก เสบของถุ ง ลดเสี ย ดสี ที่ ปุ่ ม ปลายศอกจะทำให้ เ กิ ด อาการบวมบริ เ วณปลาย
ข้อศอกโดยบริเวณที่บวมจะมีลักษณะนิ่มคล้ายถุงน้ำ บางรายอาจมีอาการปวดและกดเจ็บบริเวณ
ปุ่มปลาย ศอก ผิวหนังเหนือบริเวณที่บวมอาจมีร่องรอยของการถลอก หรือรอยถูกกระแทก 

หรือมีอาการร้อนแดง บางรายอาจมีไข้ในกรณีของการติดเชื้อพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อศอก
มักไม่จำกัดจากการอักเสบของถุงลดเสียดสี ยกเว้นรายที่มีอาการปวดบริเวณปุ่มปลายศอกมาก
อาจทำให้งอข้อศอกได้ไม่สุด

รูปที่ 3.4 การอักเสบของถุงลดเสียดสีที่ปุ่มปลายศอก
(ที่มา : hhhp://www.apmsurgery.com/Dlagnoses/Bursitis.html)
เกณฑ์การวินิจฉัยโรค
อาศัยการซักประวัติที่มีอาการและการตรวจร่างกายที่พบอาการแสดงของโรคร่วมกับ
ประวัติลักษณะการทำงานที่มีการกด การเสียดสี หรือกระแทกซ้ำๆ และต่อเนื่องบริเวณปลายศอก
รวมทั้ ง การประเมิ น สภาพแวดล้ อ มในงานที่ ส อดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะการทำงาน อย่ า งไรก็ ต าม
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ในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลเชิงปริมาณที่ระบุได้ชัดเจนว่าแรงที่กระทำต่อปุ่มปลายศอกมากน้อยเพียงใด
และนานเท่าใด จึงจะทำให้เกิดโรค ส่วนผู้ที่มีโรคประจำตัวอื่นๆ ที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคได้ดังที่ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้นหรือมีการแสดงของโรคประจำตัวนั้นๆ อยู่แล้ว เช่น โรคเกาต์ โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
และไม่มีประวัติลักษณะการทำงานที่มีการกด การเสียดสี หรือการกระแทกซ้ำๆ อย่างต่อเนื่อง
บริเวณปุ่มปลายศอกแม้จะมีอาการแสดงของโรคนี้ก็ไม่น่าจะเกิดเนื่องจากงาน
4. ถุงลดเสียดสีหน้าสะบ้าหัวเข่าอักเสบจากการคุกเข่าเป็นเวลานาน
		 งาน/อาชีพที่เสี่ยง
นอกจากโรคบางโรคซึ่งทำให้ถุงลดเสียดสีหน้ากระดูกสะบ้าเกิดการอักเสบขึ้นแล้ว 

ถุงลดเสียดสีหน้ากระดูกสะบ้ายังเกิดการอักเสบเนื่องจากมีการกระทบกระแทก กดทับเสียดสีอยู่เสมอที่
ผิวหนังบริเวณลูกสะบ้าทางด้านหน้าของเข่า ดังนั้น จึงอาจเกิดถุงลดเสียดสีหน้ากระดูกสะบ้า
อักเสบจากการเล่นกีฬาหรือการทำงานบางอาชีพที่ต้องมีการคุกเข่าหรือมีการคลานบนพื้นบ่อยๆ
หรือเป็นระยะเวลานานในแต่ละครั้ง อันเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรค นอกจากนี้ยังอาจเกิดจากการบาดเจ็บ
ในขณะทำงาน โดยมีการกระทบกระแทกค่อนข้างรุนแรงเกิดขึ้นที่เข่าในบริเวณดังกล่าวก็ได้ อาชีพ
บางอาชีพที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดถุงลดเสียดสีหน้ากระดูกสะบ้าอักเสบ ได้แก่
1. อาชีพช่าง เช่น ช่างไม้ ช่างประปา ช่างปูกระเบื้อง ช่างปูพรม ช่างอิฐ ช่างปูน
2. คนงาน เช่น คนสวน คนงานเหมือง คนทำงานบ้าน
3. นั ก กี ฬ า เช่ น นั ก มวยปล้ ำ นั ก ฟุ ต บอล นั ก วอลเลย์ บ อล นั ก บาสเกตบอล 

นักเบสบอล นักเทควันโด นักยูโด
		 อาการและอาการแสดง
ในระยะแรกจะรู้สึกบวมเล็กน้อยที่บริเวณเข่าด้านหน้า รู้สึกตึงเวลาขยับงอและเจ็บ
เมื่ อ กดดู ในระยะต่ อ มาอาการบวมที่ บ ริ เ วณเข่ า ด้ า นหน้ า จะมากขึ้ น ขยั บ งอเข่ า จะตึ ง มาก 

ความเจ็บปวดจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเมื่อมีการขยับงอเข่าหรือแตะต้องบริเวณที่อักเสบ ถ้าหากนั่ง
หรือนอนจะไม่ค่อยรู้สึกเจ็บปวดผิวหนังบริเวณนั้นจะอักเสบร้อน แดงเห็นได้ชัดเจน อาการเหล่านี้
จะเกิดขึ้นอยู่แต่เฉพาะผิวหนังด้านหน้าของเข่าบนลูกสะบ้าเท่านั้น ส่วนข้อเข่าบริเวณอื่นๆ จะไม่มี
อาการอักเสบหรือเจ็บปวดเกิดขึ้น
ถ้ามีบาดแผลติดเชื้อ อาจจะเห็นบาดแผลมีลักษณะบวม แดง กระจายไปรอบๆ แผล
และอาจจะมีไข้ด้วย
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รูปที่ 3.5 อาการถุงลดเสียดสีหน้าสะบ้าหัวเข่าอักเสบ
(ที่มา : hhtp://www.uwec.edu/KIN/majors/AT/aidil/images/prepatellarbursa2.jpg)
		 เกณฑ์การวินิจฉัยโรค
อาศัยการซักประวัติ ตรวจร่างกายและการวินิจฉัยแยกโรคอื่นๆ เป็นสำคัญ ดังนี้
1. การซักประวัติ
- ต้องมีประวัติการทำงานที่มีปัจจัยเสี่ยงและต้องไม่มีประวัติเป็นโรคอื่นๆ
- มักมีอาการค่อยๆ เป็นมากขึ้น
- โดยทั่วไปจะไม่มีอาการอื่นๆ ร่วมด้วยอีก
- อาจมีประวัติเป็นๆ หายๆ ได้
- อาจมีอาการที่เข่าทั้งสองข้างก็ได้ แต่ไม่ควรพบถุงลดเสียดสีอักเสบที่บริเวณข้อ
อื่นพร้อมๆ กัน
2. การตรวจร่างกาย
ตำแหน่งของการอักเสบบวม ต้องเกิดเฉพาะที่ผิวหนังตรงลูกสะบ้า ไม่ใช่มีการอักเสบ
บวมในข้อเข่าหรือรอบๆ ข้อเข่าหรือที่บริเวณอื่น เช่นเดียวกับอาการเจ็บปวด ต้องเกิดขึ้นที่ผิวหนัง
บริเวณลูกสะบ้าไม่ใช่ในข้อเข่าหรือบริเวณรอบๆ
- ถ้าเพิ่งเริ่มมีอาการไม่นาน การเจาะถุงน้ำจะได้ของเหลวใสสีฟางข้าวจางๆ
หรือน้ำเลือด (ถ้าการกระทบกระแทกรุนแรงพอ) และอาจจะขุ่นถ้ามีการอักเสบติดเชื้อ อย่างไร
ก็ตามต้องตรวจไม่พบผลึกต่างๆ
- ต้องไม่ใช่การอักเสบ บวม เนื่องจากมีกระดูกสะบ้าแตกหักหรือเคลื่อน
- ถ้ามีอาการบวมคล้ายเป็นก้อนและไม่ค่อยมีอาการเจ็บปวด อาจะเป็นการอักเสบ
เรื้อรังของถุงลดเสียดสีหน้าลูกสะบ้า แต่ต้องตรวจแยกออกจากก้อนทูมชนิดต่างๆ เช่น ก้อนไขมัน
หรือก้อนใต้ผิวหนังอื่นๆ เช่น เกาต์ รูมาตอยด์ เป็นต้น

40

โรคและการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ

5. รอยนูนเหนือปุ่มกระดูกต้นแขนอักเสบจากการประกอบอาชีพที่ใช้แรงแขนและ
ข้อศอกมาก (tennis/golfer elbow)
		 งาน/อาชีพเสี่ยง
		 คนทำงานที่ต้องทำงานในลักษณะใช้กล้ามเนื้อแขนและข้อศอกมาก เช่น งานก่อสร้าง
งานที่ต้องใช้ค้อนทุบบ่อยๆ นักเทนนิส เป็นต้น
		 อาการและอาการแสดง
		 การอักเสบของรอยนูนเหนือกระดูกต้นแขนด้านนอก
		 ผู้ป่วยที่มีอาการปวดบริเวณรอยนูนเหนือกระดูกต้นแขนด้านนอกของข้อศอก หรืออาจ
มีอาการปวดร้าวไปด้านข้างของแขนทำให้ต้องแยกโรคจากการกดทับเส้นประสาทเรเดียส กำลัง
การบีบจับของข้อมือลดลง

รูปที่ 3.6 รอยนูนเหนือกระดูกต้นแขนด้านนอกของข้อศอก
ตรวจร่ า งกายพบอาการกดเจ็ บ บริ เ วณรอยนู น เหนื อ กระดู ก ต้ น แขนด้ า นนอกหรื อ
บริเวณเอ็นรอบๆ บางครั้งอาจมีอาการเจ็บเมื่อขยับข้อศอก อาการอาจจะมากขึ้นในท่าเหยียดแขน
หรือโดยการต้านแรง ในขณะที่ผู้ป่วยจะกระดกข้อมือและเหยียด บางครั้งอาจพบว่าข้อศอก
ไม่สามารถเหยียดได้สุดในกรณีที่มีอาการเรื้อรังนานๆ
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รูปที่ 3.7 การตรวจใช้มือจับแขนผู้ป่วยในท่ากระดกข้อมือ และงอข้อศอก
		 การอักเสบของรอยนูนเหนือกระดูกต้นแขนด้านใน
ลูกจ้างมีอาการเจ็บบริเวณรอยนูนเหนือปุ่มกระดูกต้นแขนด้านในหรือบริเวณข้อศอก
ใกล้ กั บ จุ ด เกาะของเอ็ น ข้ อ ด้ า นใน อาการปวดเป็ น มากเมื่ อ ตรวจโดยให้ ลู ก จ้ า งออกแรงต้ า น
การงอข้อศอกและงอข้อมือ กระดกข้อมืองอข้อศอกและกำมืองอนิ้วมือขึ้น การตรวจพบการกดเจ็บ
ที่เส้นประสาทอัลนาร์ และพบการเคลื่อนตัวของเส้นประสาทขณะงอเหยียดข้อศอก อาการปวด
อาจเป็นเหตุมาจากการกดทับเส้นประสาท

รูปที่ 3.8 การตรวจให้ลูกจ้างออกแรงต้านการงอข้อศอกและงอข้อมือ
กระดกข้อมืองอข้อศอกและกำมืองอนิ้วมือขึ้น
		 เกณฑ์การวินิจฉัยโรค
1. การตรวจร่างกายได้ดังข้างต้นให้ผลบวก
2. อาจจำเป็ น ต้ อ งส่ ง ต่ อ เพื่ อ ทำการวิ นิ จ ฉั ย เพิ่ ม เติ ม เช่ น การเอกซเรย์ ข้ อ ศอก 

การตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ เป็นต้น
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6. กลุ่มอาการแผ่นกระดูกอ่อนรองข้อเข่าบาดเจ็บจากการคุกเข่าและนั่งยองทำงาน
เป็นเวลานาน
		 งาน/อาชีพที่เสี่ยง
ลักษณะงานที่ทำให้เกิดการฉีกขาดของแผ่นกระดูกอ่อนรองข้อจากการคุกเข่าและ
นั่งยองทำงาน นานกว่าวันละ 2 ชั่วโมง หรือมีการลุกขึ้นลงมากกว่า 30 ครั้งต่อวันและทำงาน
นานกว่า 1 ปี งานอาชีพ ดังกล่าว เช่น ช่างปูพื้น ช่างปูพรม คนสวน พนักงานทำความสะอาด
ช่างประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ ช่างปั้น
		 อาการและอาการแสดง
อาการของคนงานที่ มี ภ าวะแผ่ น กระดู ก อ่ อ นรองข้ อ ฉี ก ขาดจะมี อ าการเจ็ บในข้ อ
ขณะที่มีการลงน้ำหนัก เช่น เดินหิ้วของหนัก วิ่ง กระโดด หรืออยู่ในท่าที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ
เช่น การนั่งคุกเข่า นั่งยอง บางครั้งอาจมีอาการข้อสะดุดมีอาการเจ็บเสียวแปลบในข้อเข่า ข้อเข่า
อาจล็อคติดในท่าใดท่าหนึ่ง เช่น ขณะก้าวขึ้นบันได เมื่อเข่าล็อคติดบางครั้งขยับข้อเข่าไปมา
จะคลายล็อคได้เอง ถ้ามีอาการอักเสบข้อเข่าจะมีอาการปวด ข้อเข่าอาจบวมทำให้งอเหยียดเข่าลำบาก
นอกจากนี้ยังอาจทำให้การเดินลำบากมีการเปลี่ยนแปลงท่าทางการเดิน มีลักษณะท่าทางของ
ความเจ็บปวด (antalgic gait)
		 เกณฑ์การวินิจฉัยโรค
การวิ นิ จ ฉั ย ภาวะการบาดเจ็ บ ของแผ่ น กระดู ก อ่ อ นรองข้ อ จากการนั่ ง คุ ก เข่ า และ
นั่ ง ยองนานจากการประกอบอาชี พ ด้ ว ยการซั ก ประวั ติ อ าการบาดเจ็ บ ลั ก ษณะการทำงาน 

การตรวจร่ า งกายและการส่ ง ตรวจทางภาพรั ง สี หรื อ ภาพจากการตรวจสนามแม่ เ หล็ กไฟฟ้ า 

การตรวจร่างกายการฉีกขาดของแผ่นกระดูกอ่อนรองข้อ มีสิ่งตรวจพบ ดังนี้
1. ข้ อ เข้ า บวม ตรวจพบมี ข องเหลวในข้ อ เข่ า การตรวจใช้ ก ารตรวจโดยตรวจ
Ballottement การตรวจ Pateller tapping test หรือการตรวจ Fluid shift test

รูปที่ 3.9 การตรวจ Ballottement
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2. มีการกดเจ็บบริเวณขอบข้อส่วนที่มีแผ่นกระดูกอ่อนรองข้อฉีก
3. การตรวจเฉพาะมีการตรวจที่ทำให้มีอาการเจ็บบริเวณที่แผ่นกระดูกอ่อนรองข้อขาด
หรือมีเสียงในข้อ เช่น McMurrey test. Apley test เป็นต้น

รูปที่ 3.10 การตรวจ McMurrey test โดยให้ผู้ป่วยงอเข่า จากนั้นผู้ตรวจทำ internal and
external rotation เพื่อทดสอบว่าผู้ป่วยปวดในท่าใด
(ที่มา : http://www.mhhe.com/hper/physed/athletictraining/illustrations/ch20/20-24.jpg)

รูปที่ 3.11 การตรวจ Apley test ผู้ตรวจกดแรงลงไปที่เข่าและ internal and external
rotation เพื่อทดสอบว่าผู้ป่วยปวดในท่าใด
(ที่มา : http://www.mhhe.com/hper/physed/athletictraining/illustrations/ch20/20-25.jpg)
4. รวมทั้งการส่งผู้ป่วยมาตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม เช่น การถ่ายภาพรังสีของข้อเข่า
การตรวจด้วยเครื่องตรวจสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
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7. กลุ่มอาการช่องข้อมือ หรือโรคอุโมงค์คาร์ปัลที่ข้อมือ
		 งาน/อาชีพเสี่ยง
1. ผู้ที่ทำงานใช้มือมาก เช่น ต้องยกหรือหิ้วของหนัก จับหรือกดอุปกรณ์ที่มีการสั่น
สะเทือนมากๆ บ่อยๆ เป็นระยะเวลานานๆ หรือใช้แรงกำมือบีบนิ้วและเคลื่อนไหวข้อมือมากๆ
เช่น ช่างไม้ ช่างปูนช่างกลึง คนงานโรงงานน้ำแข็ง เป็นต้น พบว่ามีอาการบ่อยกว่าคนงานอื่น
ประมาณ 3-4 เท่า แต่พบเพียงร้อยละ 1 ถึง 2 เท่านั้น บางอาชีพถ้ามีอาการพบว่าต้องทำงาน
ในลักษณะเช่นนั้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี และอายุเกิน 40 ปี และมีอาการติดต่อกันไม่น้อยกว่า
6 เดือน พักแล้วอาการดีขึ้น แต่ต้องไม่มีโรคอื่นๆ หรือบาดเจ็บร่วมด้วย
2. การทำงานในท่ากระดกหรืองอข้อมือมากกว่า 45 องศา หรือเบนข้อมือไปทางนิ้วก้อย
มากๆ หรือต้องใช้แรงนิ้วบีบมาก เช่น ช่างเย็บผ้า ช่างเย็บรองเท้า หรือพนักงานพิมพ์คอมพิวเตอร์
ที่ต้องใช้มือในท่านั้นนานๆ จะมีการกดเส้นประสาทมีเดียน เมื่อพักแล้วอาการดีขึ้น การจับกำเครื่องมือ
ที่สั่นสะเทือนๆ พบว่าบางรายมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของเนื้อเยื่อประสาท ทำให้เกิดอาการ
ได้เช่นกัน
		 อาการและอาการแสดง
อาการอาจเริ่มจากชาๆ หรือรู้สึกแปร่งๆ ที่ปลายนิ้วกลางของมือ งอเหยียดไม่คล่อง
เป็นๆ หายๆ ระยะแรกมีอาการระยะสั้นๆ พอเลิกใช้มือก็ค่อยยังชั่วและหายไป ต่อมามีอาการ
ปวดที่ปลายนิ้วมือ แล้วไม่มีความรู้สึกหรือนิ้วอ่อนแรง เป็นต้น อาการต่างๆ อาจแบ่งอย่างง่าย
เป็น 2 จำพวก คือ
1. เริ่มมีอาการเสียวและชาที่ปลายนิ้ว แล้วมีอาการปวดในเวลากลางคืน พวกนี้มัก
เกิดจากการบาดเจ็บบริเวณช่องข้อมือหรือบาดเจ็บต่อเอ็นประสาทมีเดียนโดยตรง
2. เริ่มมีอาการปวด อ่อนแรง และมีความรู้สึกช้าหรือเริ่มชาที่นิ้วและมือส่วนมาก
มักเกิดจากพยาธิสภาพที่เนื้อเยื่ออ่อนรอบๆ เส้นประสาทมีเดียน เช่น ปลอกเอ็นอักเสบหรือ
การอักเสบอื่นๆ บริเวณนั้นจากโรคต่างๆ ทำให้อวัยวะบริเวณนั้นมีอาการอักเสบ หรือการใช้งานข้อมือ
หรือนิ้วมือในท่าที่ข้อมือกระดกขึ้นมากหรืองอลงมากๆ ทำให้ช่องข้อมือแคบลงในระยะแรกของโรค
เมื่อข้อมืออยู่ในท่าปกติอาการจะบรรเทา เมื่ออาการมากขึ้น พักเปลี่ยนท่าแล้วไม่ดีขึ้น และมีอาการ
ทุกครั้งที่ข้อมืออยู่ในท่านั้นนานๆ หรือใช้นิ้วมือออกแรงบีบของมากๆ เป็นต้น
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		 เกณฑ์การวินิจฉัยโรค
1. มีประวัติการทำงาน ประวัติการบาดเจ็บบริเวณข้อมือก่อนมีอาการและอาการ
แสดงเด่นชัดวินิจฉัยได้ ในบางรายอาจต้องแยกโรคที่เกิดจากการกดประสาทมีเดียนบริเวณแขน
2. การตรวจให้งอข้อมือทั้งสองข้างให้เต็มที่ ประมาณ 30 วินาที จะมีอาการปวด เสียว
ชา ที่ปลายนิ้วกลาง อาการมากน้อยขึ้นอยู่กับว่าอยู่ในท่านั้นนานเท่าใด การนับโดยเริ่มนับเมื่องอพับ
ที่มือทั้ง 2 มาจรดกัน จนกระทั่งเริ่มมีอาการนับได้น้อยแปลว่ามีอาการมาก ในบางรายอาจเป็นทั้ง
2 มือ ซึ่งต้องนับแยกเป็นมือๆ ไปถ้ามีอาการก่อนนับถึง 30 วินาที ถือว่าใช่หรือเป็นมาก

รูปที่ 3.12 การตรวจ modified Phalen’s test
3. การส่งต่อเพื่อทำการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม
- การตรวจด้วยไฟฟ้าวินิจฉัย
- การตรวจเลือดเพื่อแยกโรค เช่น การตรวจระดับกรดยูริค การตรวจการทำงาน
ของต่อมไทรอยด์ การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด และรูมาตอยด์แฟคเตอร์ เป็นต้น
- การถ่ายภาพรังสีแม่เหล็ก
- และการแยกโรคอื่นๆ
เซียนเพน

3.3.4 กลุ่มอาการปวดเรื้อรังที่มีลักษณะเฉพาะตัว เช่น ไฟโบรมัยอัลเจียและมัยโอเฟ

จากที่กล่าวมาแล้ว นอกจากกลุ่มอาการปวดหลัง กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเป็นจุดๆ
หรือกลุ่มอาการปวดข้อแล้ว ยังมีผู้ป่วยอีกกลุ่มหนึ่งที่มาด้วยปวด อาจจะจุดเดียวหรือหลายจุด 

มีจุดกดเจ็บ หรืออาจมีจุดเริ่มของอาการปวด รวมทั้งหลายครั้งอาจมีปัญหาร่วมด้วย เช่น อาการ
ปวดครั้งนี้ปวดมาก แค่ทดลองสัมผัสผู้ป่วยก็มีอาการปวดมากหรือมีอาการอื่นด้วย เช่น นอนไม่หลับ
ซึมเศร้าเป็นต้น กลุ่มผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มอาการของโรครูมาติสซั่มจากเนื้อเยื่ออ่อนโดยมี 2 โรคที่
น่าสนใจ คือ กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืด (myofacial pain) และกลุ่มอาการเจ็บปวด
ตามเนื้อตามตัวเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุ (fibromyalgia) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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		 กลุ่ มโรคที่ 4.1 กลุ่ ม อาการเจ็ บ ปวดตามเนื้ อ ตามตั ว เรื้ อ รั งโดยไม่ ท ราบสาเหตุ
(fibromyalgia)
โรคนี้พบบ่อยในวัยกลางคนจนถึงสูงวัย พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 4-7 เท่า
เป็นโรคปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอน
		 อาการและอาการแสดง
1. อาการที่ปวดกระจายทั่วไปและเป็นเวลานานกว่า 3 เดือน
2. อาการปวดไวต่อการกระตุ้นต่างๆ ที่ในสภาวะปกติจะไม่สามารถทำให้เกิดอาการ
ปวดได้
3. การแสดงออกทางสีหน้าและอารมณ์ของผู้ป่วย จะดูเกินจริง รวมทั้งคำบรรยาย
อาการปวด เช่น ปวดเหมือนไฟเผาทั้งตัว เหมือนของแหลมทิ่มทั้งตัว
4. อาจมีอาการเหล่านี้ร่วมด้วย
- เหนื่อยล้า
- ปัญหาด้านพุทธิปัญญา เช่น ความจำ สมาธิ การเอาใจจดจ่อ
- ปัญหาการนอนหลับ
- มีอาการฝืดข้อไม่สบายตัวในตอนเช้าหลังตื่นนอนใหม่ๆ (morning stiffness)
- อารมณ์ซึมเศร้าหรือวิตกกังวล
- ปัญหาในการทำงานและการเข้าสังคม
		 เกณฑ์การวินิจฉัย (ตามเกณฑ์ ACR-The American College of Rheumatology 1990)
1. ประวัติ มีอาการเข้าได้กับโรค โดยปวดมากกว่า 3 เดือน และกระจายครอบคลุม
ทั้ง 4 บริเวณ คือ ซีกซ้ายขวา เหนือหรือใต้ต่อเอว กลางลำตัว และบริเวณหัวไหล่และสะโพก
		 2. การตรวจร่างกาย
ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ควรมีจุดปวดมากกว่าหรือเท่ากับ 11 ใน 18 ตำแหน่ง
วิธีการตรวจร่างกาย ให้ตรวจร่างกายโรคนี้ก่อนการตรวจอื่นๆ ทุกชนิด เพราะการ
สัมผัสผู้ป่วยจะเป็นการกระตุ้นให้อาการปวดของผู้ป่วยเป็นมากขึ้น การตรวจโรคนี้ทำได้โดยการใช้
นิ้วโป้งของผู้ตรวจกดไปที่ส่วนต่างๆ ของร่างกายของผู้ป่วย 18 จุดตรวจและ 3 จุดควบคุม 

การกดต้องใช้น้ำหนักพอประมาณ 4 กิโลกรัม (เป็นแรงที่เทียบจากการกดที่ปลายนิ้ว โดยสังเกต
จากสีเลือดใต้เล็บส่วนปลายที่เริ่มซีดหายไป) กด 1ครั้งแล้วปล่อย ไม่ควรกดซ้ำหรือคลึง ให้เริ่มจาก
การตรวจที่จุดควบคุมก่อนแล้วจึงตรวจจุดที่ตรวจที่เหลือ
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		 จุดควบคุม (เป็นจุดที่ไม่ปวด ใช้เทียบกับจุดตรวจ)
- กลางหน้าผาก (forehead) ตรงกลางแขนส่วนล่างข้างขวา (right mid forearm)
และนิ้วโป้งซ้าย
จุดตรวจ
1, 2 Occiput
: ที่ subocciput muscle insertion
3,4 Low cervical
: ที่ anterior aspects ของ intertransverse spaces at C5-C7
5,6 Trapezius
: ที่ Mid point of the upper trapezius muscle border
7,8 Supraspinatus
: ที่ Origin เหนือ scapular spine
9,10 Second rib
: ที่ lateral 2 cm. from costochondral junction , 2nd rib
11,12 Lateral epicondyle : ที่ 2 cm distal to the epicondyle
13,14 Gluteal
: ที่ Outer upper quadrant of buttock
15,16 Greater trochanter : ที่ posterior to the trochanteric prominence
17,18 Knee
: ที่ medial fat pad proximal to the joint line and condyle

รูปที่ 3.13 จุดที่สำคัญในการตรวจร่างกาย
(ที่มา : http://www.chiro.org/LINKS/Fibromyalgia.shtml)
		 การรักษา
1. การไม่ใช้ยา
1.1 การเข้าใจและปรับทัศนคติของผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยมีทัศคติที่ถูกต้องต่อโรคว่า
ไม่ใช่กลุ่มอาการทางจิตเวช
1.2 การให้ ค วามรู้ การให้ ค วามรู้ เ รื่ อ งโรคและอาการร่ ว มของโรคนี้ เพื่ อให้
ความเข้าใจ ให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยและญาติ ลดความวิตกกังวลหรือการมาโรงพยาบาลที่ไม่จำเป็นได้
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1.3 การกายภาพบำบัดและการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อที่ผู้ป่วยสามารถกลับไป
ทำกิจวัตรประจำวันและการกลับไปทำงานได้
2. การใช้ยา
2.1 Tricyclic antidepressant เช่น Amitriptyline 10-35 มก. ต่อวัน
2.2 Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI) เช่น Fluroxetine
ขนาดที่ใช้ 5-10 มก. เช้า แล้วเพิ่มเป็น 20 มก.
2.3 Tramadol hydeochloride 50-400 มก. ต่อวัน
		 สรุป
		 กลุ่มอาการเจ็บปวดตามเนื้อตามตัวเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุนั้น ผู้ป่วยจะมีอาการปวด
หลายจุดและผู้ป่วยมักมีอาการมากมายไม่อาจจำเพาะเป็นกลุ่มโรคได้ และการรักษาหลักเป็นการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การออกกำลังกายและใช้ยาเป็นหลัก และการใช้ยาต้านอาการอักเสบ
กลุ่ ม ที่ ไ ม่ ใช่ ส เตี ย รอยด์ หรื อ ยาแก้ ป วดต่ า งๆ ไปเรื่ อ ยๆ ไม่ ใ ช่ แ นวทางการรั ก ษาที่ เ หมาะสม 

เพราะนอกจากไม่ช่วยแก้ไขปัญหาให้ผู้ป่วยแล้ว ยังทำให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยา
มากขึ้ น ดั ง นั้ น การรี บ วิ นิ จ ฉั ย และส่ ง ต่ อ แพทย์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญเพื่ อ รั บ ยาและการดู แ ลที่ เ หมาะสม
นอกจากนั้นบุคลากรสาธารณสุขที่รู้จักผู้ป่วยดีที่สุดคอยให้ความรู้ ความเข้าใจ ปรับทัศนคติและ
คอยให้กำลังใจจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุด เพื่อผลการรักษาที่ดีและป้องกันการบาดเจ็บเรื้อรัง และ
คุณภาพชีวิตที่แย่ลงในตอนท้ายได้เป็นอย่างดี
กลุ่มโรคที่ 4.2 กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืด (myofascial pain syndrome)
เป็นโรคพบบ่อยในวัยทำงานทุก สาขาอาชีพ ในบางคนอาจปวดเพียงเล็กน้อยเป็นครั้ง
คราวแล้วหายได้เอง หรือเป็นโรคที่รบกวนชีวิตประจำวัน ในบางรายที่ปวดรุนแรงจนขยับไม่ได้
เป็นต้น
		 ลักษณะทางคลินิก
ผู้ป่วยส่วนใหญ่มาด้วยอาการปวดล้าบริเวณกล้ามเนื้อเป็นจุดๆ โดยไม่สามารถระบุ
ตำแหน่ง ของอาการปวดได้ชัดเจน เช่น ปวดแขน ปวดสะบัก ปวดต้นคอ หรือแผ่นหลัง เวลาที่ปวด
มักจะไม่แน่นอน บางครั้งปวดหลังทำงานนานๆ บางครั้งปวดกลางคืนขณะนอนจนทำให้นอนไม่หลับ
ดีขึ้นบ้างเมื่อกินยาแก้ปวดแต่มักจะกลับเป็นซ้ำอีก แต่ที่สำคัญคือผู้ป่วยจะต้องไม่มี systemic
symptom เช่น ไข้ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย หรือ น้ำหนักลด
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ตรวจร่างกาย : มักตรวจพบ
1. ตรวจไม่พบลักษณะของการอักเสบ
2. ตรวจพบจุดกดเจ็บ (trigger point) ในบริเวณที่ปวด จะคลำได้จุดกดเจ็บเป็นก้อน
ขนาด 1 เซนติเมตร โดยควรตรวจหาตามจุดที่ตรวจร่างกายในโรคกลุ่มอาการเจ็บปวดตามเนื้อ
ตามตัวเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุ (fibromyalgia) นั่น เอง
3. มีอาการปวดร้าวไปตามตำแหน่งต่างๆ เช่น ชาปลายมือชาตามขมับ ซึ่งไม่เป็นไป
ตามแนวเส้นประสาท (dermatome)
		 การรักษา
1. ปรับ พฤติกรรมท่าทางในการทำงานให้เหมาะสมตามหลักการยศาสตร์
2. การรักษาด้วยยาและไม่ใช้ยา
2.1 รักษาโดยตรงที่จุดกดเจ็บ (trigger points)
2.1.1 นวดคลึงกล้ามเนื้อเฉพาะที่
2.1.2 ให้ความร้อนลึกโดยใช้ ultrasound 
2.1.3 ประคบอุ่นหรือประคบเย็น
2.1.4 พ่นยาให้เกิดอาการชาเฉพาะที่ 
2.1.5 ฉีดยาชาเข้าที่ตำแหน่งของจุดกดเจ็บ (trigger point) โดยตรง 
2.1.6 ฝังเข็มหรือกระตุ้นเส้นประสาทผ่านทางผิวหนังด้วยไฟฟ้า 
(transcutaneous electrical nerve stimulation)
2.1.7 กินยาบรรเทาอาการปวดหรือยาคลายกล้ามเนื้อระยะสั้น
2.2 บริหารกล้ามเนื้อที่อยู่ใกล้เคียง
2.2.1 การบริหารเพื่อยืดกล้ามเนื้อ
2.2.2 การบริหารเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
2.2.3 การออกกำลังกายชนิดแอโรบิค
		 สรุป
กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืด (myofascial pain syndrome) เป็นโรคของ
กล้ามเนื้อจะแตกต่างจากกลุ่มอาการเจ็บปวดตามเนื้อตามตัวเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุ (fibromyalgia)
ตรงที่มักไม่เป็นหลายจุด และผู้ป่วยมักไม่มีอาการมากมายจนไม่อาจจำเพาะเป็นโรคได้ (multiple
complaint) และการรั ก ษาหลั ก เป็ น การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม การออกกำลั ง กายและ
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การทำกายภาพบำบัดเป็นหลัก การใช้ยาเป็นเพียงส่วนประกอบเป็นครั้งคราวเมื่อมีอาการมาก
เท่านั้น การรีบวินิจฉัย การรักษาเบื้องต้น และการส่งต่อเพื่อไปทำกายภาพบำบัดจึงเป็นเรื่อง
สำคัญที่สุด เพื่อผลการรักษาที่ดีและป้องกันการบาดเจ็บเรื้อรังและคุณภาพชีวิตที่แย่ลงในตอนท้าย
ได้เป็นอย่างดี

3.4 โรคระบบหายใจ

โรคระบบทางเดินหายใจจากการหายใจฝุ่น ละออง ควันจากสภาพแวดล้อมงานเข้าสู่ปอด
ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินหายใจและเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสรีรวิทยา สามารถ
จำแนกเป็น 6 กลุ่มใหญ่ตามสิ่งสัมผัส ได้แก่
1. โรคปอดจากฝุ่นอนินทรีย์ ได้แก่ ซิลิโคสิส แอสเบสโทสิส โรคปอดจากฝุ่นถ่านหิน
และโรคปอดจากฝุ่น/ฟูมโลหะอื่นๆ
2. โรคปอดบิสสิโนสิส
3. โรคหืดจากการประกอบอาชีพ
4. โรคปอดอักเสบภูมิไวเกิน
5. โรคปอดอักเสบจากสารพิษ (toxic pneumonitis) ได้แก่ โรคไข้จากการสูดดม
(inhalationfever) และโรคปอดอักเสบเฉียบพลันจากสารเคมี
6. โรคจมูกอักเสบจากสารภูมิแพ้และสารระคายเคืองในการประกอบอาชีพ (Allergic
and irritant rhinitis)
3.4.1 โรคปอดจากฝุ่นอนินทรีย์
โรคปอดจากฝุ่นอนินทรีย์ประกอบด้วยโรคต่างๆ ซึ่งมีชื่อเรียกต่างกันตามชนิดของ
สิ่งสัมผัสดังนี้
ชนิดฝุ่นอินทรีย์
ซิลิกา (silica)
แร่ใยหินหรือแอสเบสตอส (asbestos)
ถ่านหิน
เบอร์ริลเลี่ยม (beryllium) 
ออกไซด์ของเหล็ก
ออกไซด์ของดีบุก
แบเรี่ยมซัลเฟต

ชื่อโรค
ซิลิโคสิส (silicosis)
แอสเบสโทสิส (asbestosis)
โรคปอดคนงานเหมืองถ่านหิน 
(coal worker’s pneumoconiosis)
เบอร์ริลโลสิส (beryllosis)
ซิเดอโรสิส (siderosis)
สแตนโนสิส (stannosis)
แบริโธสิส (baritosis)
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ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะโรคปอดฝุ่นอนินทรีย์ที่พบบ่อยและกลุ่มโรคที่คาดว่าจะพบได้
แต่ยังไม่มีการรายงานอย่างเป็นทางการในประเทศไทยดังนี้
		 3.4.1.1 โรคปอดจากฝุ่นหินซิลิกา (silicosis)
โรคปอดจากฝุ่นหินซิลิกาเกิดจากการหายใจฝุ่นหินซิลิกาทำให้ปอดอักเสบและเกิด
เนื้อพังผืด
		 อาชีพ/งานที่เยง
1. งานสกัดหิน งานระเบิดหิน บดโม่หิน
2. งานตัดแต่ง เลื่อย ขัดหิน เช่น ครกหิน ตุ๊กตาหิน วัสดุปูพื้น ป้ายหลุมศพ 

แม่พิมพ์ในงานหล่อ ฯลฯ
3. งานผลิตกระเบื้องทนไฟ อิฐทนไฟ
4. งานหลอมแก้ว เครื่องเคลือบดินเผา งานขัดผิวเซรามิก งานผลิตกระจกฝ้า 

งานแกะสลักกระจกแก้วคริสตัล
5. งานขัดผิวโลหะด้วยการพ่นทราย (sand blasting)
6. งานทำปูซีเมนต์
7. งานก่อสร้างตึกและอาคาร
8. งานขุดอุโมงค์
		 อาการ/อาการแสดง
ระยะแรกจะไม่มีอาการใดๆ แต่จะเห็นรอยโรคระยะแรกจากภาพรังสีทรวงอก ต่อมา
เมื่อเป็นมากขึ้นซึ่งจะใช้เวลาตั้งแต่ 5-15 ปี ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการหอบเหนื่อยเมื่อออกแรง ไอเรื้อรัง
มีเสมหะมาก
กรณีเป็นโรคปอดจากฝุ่นซิลิกาเฉียบพลัน ผู้ป่วยจะมีอาการหลังทำงานระยะสั้นเป็น
เดือนและไม่เกิน 5 ปี เริ่มจากอาการหอบเหนื่อยอย่างรวดเร็ว ไอเรื้อรัง แล้วเริ่มมีอาการหายใจ
ล้มเหลว และเสียชีวิตในเวลาไม่นาน
		 การตรวจพิเศษ
1. ภาพรังสีทรวงอกและการอ่านผลตามเกณฑ์มาตรฐาน ILO-2000
2. ภาพถ่ายคอมพิวเตอร์ทรวงอก (high resolution CT scan)
		 เกณฑ์การส่งต่อ
1. กรณียังทำงานอยู่ต้องส่งต่อเพื่อถ่ายภาพรังสีทรวงอกปีละ 1 ครั้ง
2. กรณีเลิกทำงานไปแล้ว ให้สอบประวัติว่าได้รับการถ่ายภาพรังสีทรวงอกปีละ 1 ครั้ง
ระหว่างปฏิบัติงานหรือไม่ ถ้าไม่ได้ให้ส่งต่อเพื่อถ่ายภาพรังสีทรวงอก
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		 3.4.1.2 โรคปอดจากฝุ่นแอสเบสตอส (asbestosis)
โรคปอดจากฝุ่นแอสเบสตอสเกิดจากการหายใจฝุ่นหินแอสเบสตอสทำให้ปอดอักเสบ
และเกิดเนื้อพังผืด
		 อาชีพ/งานที่เสี่ยง
1. งานผลิตกระเบื้องมุงหลังคา ฝ้าเพดาน ท่อซีเมนต์
2. งานผลิตฉนวนหรือวัสดุกันความร้อน ถุงมือและเสื้อผ้าทนไฟ
3. งานผลิตผ้าเบรก ผ้าครัช
4. งานซ่อมแซมรื้อถอนอาคาร หรืออุปกรณ์ที่มีฉนวนกันความร้อน
		 อาการ/อาการแสดง
ระยะเริ่มแรกไม่มีอาการใดๆ แต่จะเห็นรอยโรคระยะแรกจากภาพรังสีทรวงอก ต่อมา
เมื่อเป็นมากขึ้นจะมีอาการหอบเหนื่อยเมื่อออกแรง เจ็บหน้าอกขณะหายใจเข้า ไอเรื้อรัง ไอแห้ง
		 การตรวจพิเศษ
1. ภาพรังสีทรวงอกและการอ่านผลตามเกณฑ์มาตรฐาน ILO-2000
2. ภาพถ่ายคอมพิวเตอร์ทรวงอก (high resolution CT scan)
		 เกณฑ์การส่งต่อ
1. กรณียังทำงานอยู่ต้องส่งต่อเพื่อถ่ายภาพรังสีทรวงอกปีละ 1 ครั้ง
2. กรณีเลิกทำงานไปแล้ว ให้สอบประวัติว่าได้รับการถ่ายภาพรังสีทรวงอกปีละ 1 ครั้ง
ระหว่างปฏิบัติงานหรือไม่ ถ้าไม่ได้ให้ส่งต่อเพื่อถ่ายภาพรังสีทรวงอก
		 3.4.1.3 โรคปอดจากฝุ่นถ่านหิน (coal workers’ pneumoconiosis)
		 โรคปอดจากฝุ่นถ่านหินเกิดจากการหายใจฝุ่นถ่านหินทำให้ปอดอักเสบและเกิดเนื้อพังผืด
		 อาชีพ/งานที่เสี่ยง
งานเหมืองถ่านหิน
		 อาการ/อาการแสดง
ระยะเริ่มแรกไม่มีอาการใดๆ แต่จะเห็นรอยโรคระยะแรกจากภาพรังสีทรวงอก ต่อมา
เมื่อเป็นมากขึ้นจะมีอาการหอบเหนื่อยเมื่อออกแรง เจ็บหน้าอกขณะหายใจเข้า ไอเรื้อรัง ไอแห้ง
		 การตรวจพิเศษ
1. ภาพรังสีทรวงอกและการอ่านผลตามเกณฑ์มาตรฐาน ILO-2000
2. ภาพถ่ายคอมพิวเตอร์ทรวงอก (high resolution CT scan)
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		 เกณฑ์การส่งต่อ
1. กรณียังทำงานอยู่ต้องส่งต่อเพื่อถ่ายภาพรังสีทรวงอกปีละ 1 ครั้ง
2. กรณีเลิกทำงานไปแล้ว ให้สอบประวัติว่าได้รับการถ่ายภาพรังสีทรวงอกปีละ 1 ครั้ง
ระหว่างปฏิบัติงานหรือไม่ ถ้าไม่ได้ให้ส่งต่อเพื่อถ่ายภาพรังสีทรวงอก
		 3.4.1.4 โรคปอดจากฝุ่น และฟูมโลหะอื่นๆ
โรคปอดจากฝุ่นและฟูมโลหะเกิดจากการหายใจฝุ่นหรือฟูมโลหะหนักทำให้ปอดอักเสบ
และเกิดเนื้อพังผืด
		 อาชีพ/งานเสี่ยง
1. งานถลุงเหล็ก ผลิตเหล็กกล้า
2. งานหล่อทองเหลือง  เช่น ผลิตก๊อกน้ำ ผลิตบานพับ ผลิตมือจับประตูหน้าต่าง
3. งานชุบโลหะด้วยสังกะสี
4. งานโรงหลอมโลหะ เช่น หลอมเหล็ก หลอมโลหะอัลลอยก
5. งานอ็อกเชื่อม
		 อาการและอาการแสดง
อาการเริ่มแรกเป็นอาการของการระคายเคืองระบบหายใจ เช่น ไอ น้ำมูกไหล
เหนื่อยหอบ อาการผิดปกติจะดีขึ้นเมื่อหยุดรับสัมผัส ต่อมาจะมีอาการไอแห้ง เหนื่อยหอบมากขึ้น
เรื่อยๆ
		 การตรวจพิเศษ
1. ภาพรังสีทรวงอกและการอ่านผลตามเกณฑ์มาตรฐาน ILO-2000
2. ภาพถ่ายคอมพิวเตอร์ทรวงอก (high resolution CT scan)
3. ตรวจสมรรถภาพปอดด้วยเครื่องเป่าปอด
		 เกณฑ์การส่งต่อ
1. ประวัติทำงานในอาชีพกลุ่มเสี่ยงมาอย่างน้อย 3 ปี
2. มีอาการและอาการแสดงของโรคปอดจากโลหะหนัก
3. กรณียังทำงานอยู่ต้องส่งต่อเพื่อถ่ายภาพรังสีทรวงอกปีละ 1 ครั้ง
4. กรณีเลิกทำงานไปแล้ว ให้สอบประวัติว่าได้รับการถ่ายภาพรังสีทรวงอกปีละ 1
ครั้งระหว่างปฏิบัติงานหรือไม่ ถ้าไม่ได้ให้ส่งต่อเพื่อถ่ายภาพรังสีทรวงอก
อัลลอย คือ วัสดุที่เกิดจากการรวมกันของโลหะตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป โดยวัสดุโลหะผสมที่ได้จะมี
คุณสมบัติแตกต่างจากส่วนประกอบเดิมของมัน เช่น ทองเหลืองเป็นอัลลอยระหว่างทองแดงกับสังกะสี บรอนซ์เป็น
อัลลอยของทองแดงและดีบุก เหล็กกล้าเป็นอัลลอยของเหล็กและคาร์บอน
ก
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		 3.4.2 โรคปอดจากฝุ่นฝ้าย (byssinosis)
โรคปอดจากฝุ่นฝ้ายเกิดจากการหายใจฝุ่นฝ้าย ปอ ป่าน ลินิน แล้วทำให้ปอดอักเสบ
		 อาชีพ/งานเสี่ยง
1. งานโรงงานสิ่งทอ ได้แก่ งานทอผ้า งานสางฝ้าย ปั่นด้ายจากฝ้าย
2. งานทำเชือกปอ
3. งานทอกระสอบ
4. งานผลิตพรม ผ้าห่ม หมอน เครื่องนอนต่างๆ ที่ใช้ใยฝ้าย ป่าน หรือปอฯ
		 อาการและอาการแสดง
ผู้ป่วยมีอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก ไอ โดยมีความรุนแรงของอาการเป็น 

4 ระดับ ดังนี้
1
1. ระดับ   ไอ
แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจเป็น
2
ครั้งคราวในวันแรกของการกลับเข้าทำงาน
2. ระดับ 1 ไอ แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก หายใจเร็วกว่าปกติ เกิดขึ้นทุกวัน
แรกของการกลับเข้าทำงาน
3. ระดับ 2 ไอ แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก มีอาการทุกวันทำงาน
4. ระดับ 3 มีอาการคล้ายกับระดับ 2 ร่วมกับการลดลงของสมรรถภาพการทำงาน
ของปอดอย่างถาวร
		 การตรวจพิเศษ
ตรวจสมรรถภาพปอดด้วยเครื่องเป่าปอด
		 เกณฑ์การส่งต่อ
ประวัติการทำงานทั้งในอดีต และหรือปัจจุบันที่สัมผัสฝุ่นฝ้าย ป่าน ปอ ลินิน ติดต่อ
กันนานกว่า 2 ปี มีอาการ อาการแสดงเข้าได้กับอาการดังกล่าว
		 3.4.3 โรคหืดจากการประกอบอาชีพ
โรคหืดจากการประกอบอาชีพเกิดจากการสัมผัสกับสารก่อหืดในที่ทำงาน ซึ่งอาจ
เป็นทั้งสารน้ำหนักโมเลกุลต่ำ และสารน้ำหนักโมเลกุลสูง แล้วกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
จนทำให้มีการหดตัวของหลอดลม
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ตารางที่ 3.2 อาชีพ/งานเสี่ยงต่อโรคหืด
สารก่อโรคหืด
1. สารก่ อ เหตุ โ รคหื ดโมเลกุ ล สู ง
ส่วนใหญ่เป็นสารทางชีวภาพ เช่น
เชื้อรา แบคทีเรีย พืชต่างๆ เช่น
เมล็ดข้าว ถั่วเหลือง กาแฟ ชา
ยาสูบ ละหุ่ง ยางพารา (latex)
แป้งขนมปังฯ และสัตว์ต่างๆ เช่น
ตัวไหม ผึ้ง ตั๊กแตน หมู สัตว์ปีก
สัตว์ทดลอง ปู กุ้ง ปลาฯ

-

2. สารก่ อ เหตุ โ รคหื ดโมเลกุ ล ต่ ำ เช่ น ไอ ฟู ม จากการเชื่ อ ม ชุ บ โลหะต่างๆ สารเคลือบ สารผสม ในสี สารเคมีในงานโรงพยาบาล
เช่น กลูตาร์อัลดีไฮน์เฟอร์มัลดีไฮด์ เมทิลเมตาครับเลตฯ สารยึดติด
เช่น อีพอกซี่ย์
-

อาชีพ/งานเสี่ยง
งานผลิตอาหาร เช่น อาหารแช่แข็ง ปลากระป๋อง 
อาหารสัตว์ กาแฟ
งานฟาร์ม เช่น ไก่ วัว
งานใช้สัตว์ทดลอง เช่น หนู
งานผลิตแป้งทำอาหาร ทำขนมปัง
งานเฟอร์นิเจอร์ (ฝุ่นไม้)
งานเกี่ยวข้องกับร้านทำผม ผงซักฟอก
งานเย็บผ้า (ฝุ่นผ้า)
งานรักษาพยาบาลที่ต้องใส่ถุงมือยางพารา
งานเชื่อม บัดกรีโลหะ
งานพ่นสีรถยนต์
งานเคลือบ ฉาบผิววัสดุด้วยแลคเกอร์ โพลียูรีเทน 
เช่น งานเฟอร์นิเจอร์ไม้ งานเคลือบ
งานผลิตพลาสติก โฟม อีพอกซี่ย์ กระดาษกาว 
เทปกาว กาวติดหนัง
งานกัดสีผม
บุคลากรทางการแพทย์ เช่น เจ้าหน้าที่ห้องแล็บที่มี
สัตว์ทดลอง พยาบาล ทันตแพทย์ ฯ

		 อาการและอาการแสดง
มีอาการไอ หอบเหนื่อยหลังทำงาน มีเสียงวี๊ดในอก หายใจเสียงดังหรืออาจมีแต่
อาการไอเด่นอย่างเดียวก็ได้ และอาจพบอาการระคายเคืองของจมูกและตาร่วมด้วย
อาการจะดีขึ้นตอนหยุดงานหรือได้พักยาว
ผู้ป่วยเกิดอาการดังกล่าวอย่างรวดเร็วภายใน 10-30 นาที หลังสัมผัสสารก่อเหตุ
หรือเกิดอาการหลังสัมผัสสารก่อหืดไปแล้ว 3-8 ชั่วโมงที่บ้านหรือสถานที่นอกงาน ซึ่งทำให้เข้าใจผิด
ว่าอาการหืดไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้ หรือเกิดอาการทั้งสองช่วงเวลาได้ 

56

โรคและการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ

กรณีที่ผู้ป่วยสูดหายใจก๊าซ ไอ หรือฟูมของสารเคมีปริมาณเข้มข้นสูงเพียงครั้งเดียว
ซึ่งมักเกิดจากอุบัติเหตุสารเคมีรั่วไหล เช่น ถังสารเคมีหก การระเบิดของสารเคมี ฯ จะทำให้เกิด
อาการไอ แน่นหน้าอก หอบ มีเสียงวี๊ดในอก แล้วกระตุ้นให้มีอาการหืดนานเป็นเดือนหรือถาวรได้
ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักเริ่มมีอาการภายใน 24 ชั่วโมง หลังอุบัติเหตุ
		 การตรวจพิเศษ
1. ตรวจสมรรถภาพปอดด้วยเครื่อง spirometer
2. ทดสอบด้วยการเป่า peak respiratory flow meter ทุก 2 ชั่วโมง ติดต่อกัน 

1 เดือน พบการเปลี่ยนแปลงของค่า paek espiratory flow rate (PEFR) มีความแตกต่าง
ระหว่างวันทำงานและวันหยุดมากกว่า 20%
3. ทดสอบ methacholine challenge test
4. ทดสอบ specific bronchial challenge test
		 เกณฑ์การส่งต่อ
		 กรณีทั่วไป :
1. มีประวัติทำงานเสี่ยงกับสารก่อเหตุโรคหอบหืดมาอย่างน้อย 2 สัปดาห์
2. อาการดีขึ้นตอนวันหยุดหรือหยุดยาว
3. มีอาการและอาการแสดงของโรคหอบหืดโดยอาจยังทำงานนั้นอยู่หรือออกจากงาน
ก็ได้
4. ไม่เคยมีอาการหืดก่อนเข้าทำงาน
5. มีผู้ร่วมงานมีอาการคล้ายกับผู้ป่วย
		 กรณีอุบัติเหตุ :
ผู้ ป่ ว ยมี ป ระวั ติ อ ยู่ ใ นบริ เ วณงานที่ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ ส ารเคมี ใ ดๆ และได้ รั บ สารเคมี
ความเข้มข้นสูงจากอุบัติเหตุ หลังจากนั้นเริ่มมีอาการแบบโรคหืด ให้ส่งต่อได้โดยไม่ต้องพิจารณา
เกณฑ์ 5 ข้อข้างบน
		 3.4.4 โรคปอดอักเสบภูมิไวเกิน (hypersensitivity pneumonitis)
โรคปอดอั ก เสบภู มิ ไ วเกิ น เกิ ด จากภาวะภู มิ ไ วเกิ น ต่ อ แอนติ เ จน (antigen) เช่ น
โปรตีนจากแบคทีเรียเชื้อรา หรือโปรตีนของพืชและสัตว์ฯ ซึ่งมีอาการผิดปกติจะไม่เกิดในครั้งแรก
ที่รับสัมผัส แต่แอนติเจนที่ได้รับครั้งแรกจะไปกระตุ้นการสร้างแอนติบอดีในร่างกาย เมื่อสูดหายใจ
แอนติเจนดังกล่าวซ้ำจึงจะเกิดปฏิกิริยาภูมิไวเกินดังกล่าว ซึ่งระยะตั้งแต่สัมผัสจนถึงระยะเกิด
อาการแสดงของโรคยังไม่ทราบแน่ชัด
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		 อาชีพ/งานเสี่ยง
1. งานไร่อ้อย
2. งานเพาะเห็ด
3. งานเลี้ยงนก
4. งานแปรรูปเมล็ดกาแฟ
5. งานกำจัดน้ำเสีย
6. งานขนขยะ
7. งานหั่นพริก
8. งานห้องปฏิบัติการกับสัตว์ทดลองที่สัมผัสกับมูลสัตว์ ปัสสาวะสัตว์ เช่น มูลค้างคาว
เยี่ยวหนู
9. งานโรงสีข้าว
10. งานปลูกยาสูบ
11. งานเลื่อยไม้ที่สัมผัสขี้เลื่อยขึ้นรา 
12. งานถอนขนไก่ ขนเป็ด 
		 อาการและอาการแสดง
แบบเฉียบพลัน หลังเข้าไปสัมผัสสารก่อโรคในเวลา 2-9 ชั่วโมง จะมีอาการคล้าย
ไข้หวัดใหญ่ มีไข้สูง หนาวสั่น ปวดเมื่อยทั้งตัว ไอแน่นหน้าอก หอบเหนื่อย อ่อนเพลีย และฟังได้ยิน
เสียงปอดผิดปกติที่ชายปอดทั้งสองข้าง
แบบกึ่งเรื้อรัง อาการเริ่มแบบค่อยเป็นค่อยไปหลายวันหรือหลายสัปดาห์ และอาการ
เด่นจะเป็นอาการไอ หายใจลำบาก หอบเหนื่อย
แบบเรื้ อ รั ง อาการจะไม่ รุ น แรงและเป็ น นานเป็ น เดื อ น ไอเรื้ อ รั ง มากขึ้ น เรื่ อ ยๆ
เหนื่อยเมื่อออกแรง และอาการเด่นคือ อาการเพลีย และน้ำหนักลด
		 การตรวจพิเศษ
1. ภาพรังสีทรวงอก
2. ภาพถ่ายคอมพิวเตอร์ทรวงอก (high resolution CT scan)
3. การทดสอบปฏิกิริยาน้ำเหลืองต่อแอนติเจนที่สงสัย
		 เกณฑ์การส่งต่อ
1. มีประวัติอาชีพ/งานเสี่ยง
2. มีอาการและอาการแสดงเข้ากับโรคปอดอักเสบภูมิไวเกิน และเป็นการสัมผัสแบบซ้ำๆ
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		 3.4.5 กลุ่มอาการปอดอักเสบจากสารพิษ (toxic pneumonitis)
กลุ่มอาการปอดอักเสบจากสารพิษแบ่งตามอาการและอาการแสดงทางคลินิกได้เป็น 

2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มอาการไข้จากการสูดดม (inhalation fever) และโรคปอดอักเสบเฉียบพลัน
จากสารเคมี (chemical pneumonitis)
			 3.4.5.1 กลุ่มอาการไข้จากการสูดดม (inhalation fever)
			 1. กลุ่มอาการไข้จากการสูดดมฟูมโลหะ (metal fume fever)
โรคปอดอั ก เสบจากสารพิ ษ เป็ น กลุ่ ม ของโรคที่ เ กิ ด จากการสู ด ดมฟู ม สั ง กะสี
ทองแดง ยังไม่ทราบกลไกการเกิดโรคแต่ไม่ได้เกิดกลไกทางภูมิต้านทานของร่างกาย
			 อาชีพ/งานเสี่ยง
1. งานเชื่อมโลหะด้วยโลหะสังกะสี
2. งานหลอมสังกะสีเพื่อทำโลหะอัลลอย
3. งานเคลือบเหล็กด้วยสังกะสี
4. งานต่อเรือโลหะ
			 อาการและอาการแสดง
มีอาการภายใน 4-12 ชั่วโมงหลังสูดดมสารก่อเหตุ และเกิดได้ในครั้งแรกที่สัมผัส
เนื่องจากไม่ต้องอาศัยการกระตุ้นทางภูมิคุ้มกัน เริ่มจากอาการคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ ไข้ 

39-40 ํC หนาวสั่น เมื่อยตามตัว ปวดข้อ มีรสโลหะในปาก ไอ เจ็บคอ และอาจมีอาการหายใจ
ลำบาก อาการจะหายได้เองโดยไม่ต้องรับการรักษาภายใน 48 ชั่วโมง
			 การตรวจพิเศษ
ส่วนใหญ่ตรวจเสียงปอดปกติ และภาพรังสีปอดปกติ ผลการตรวจ CBC พบ
เม็ดเลือดขาวชนิด PMN (polymorphonuclear leukocyte) เพิ่มขึ้นได้ในวันแรกที่รับสัมผัส
			 เกณฑ์การส่งต่อ
1. อาการไม่หายภายใน 72 ชั่วโมง หลังรับสัมผัสเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคอื่นต่อไป
2. กรณีหายเองภายใน 72 ชั่วโมง ไม่ต้องส่งต่อ แต่ต้องส่งรายงาน 506/2
			 2. กลุ่มอาการพิษต่อปอดจากการสูดดมฝุ่นอินทรีย์ (organic dust toxic
syndrome)
โรคปอดอักเสบจากสารพิษเป็นกลุ่มของโรคที่เกิดจากการสูดดมเอนโดท็อกซิน
(endotoxin) ของแบคทีเรียแกรมลบ พิษของเชื้อรา (mycotoxin) ยังไม่ทราบกลไกการเกิดโรค
แต่ไม่ได้เกิดจากกลไกทางภูมิต้านทานของร่างกาย
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			 อาชีพ/งานเสี่ยง
1. งานโกดังเก็บเมล็ดพืช
2. งานฟาร์มสัตว์ เช่น ฟาร์มไก่ ฟาร์มหมู
3. งานโรงสีข้าว
4. งานฟาร์มเห็ด
5. งานโรงบำบัดน้ำเสีย
6. งานขน/กำจัดขยะ
			 อาการและอาการแสดง
		 มีอาการภายใน 4-12 ชั่วโมงหลังสูตรดมสารก่อเหตุ และเกิดได้ในครั้งแรกที่สัมผัส
เนื่ อ งจากไม่ ต้ อ งอาศั ย การกระตุ้ น ทางภู มิ คุ้ ม กั น เริ่ ม จากอาการคล้ า ยกั บไข้ ห วั ดใหญ่ ได้ แ ก่ 

ไข้ 39-40 ํC หนาวสั่น เมื่อยตามตัว ปวดข้อ มีรสโลหะในปาก ไอ เจ็บคอ และอาจมีอาการ
หายใจลำบาก อาการจะหายได้เองโดยไม่ต้องรับการรักษาภายใน 48 ชั่วโมง
			 การตรวจพิเศษ
ส่วนใหญ่ตรวจเสียงปอดปกติ และภาพรังสีปอดปกติ ผลการตรวจ CBC พบ
เม็ดเลือดขาวชนิด PMN (polymorphonuclear leukocyte) เพิ่มขึ้นได้ในวันแรกที่รับสัมผัส
			 เกณฑ์การส่งต่อ
1. อาการไม่หายภายใน 72 ชั่วโมงหลังรับสัมผัสเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคอื่นต่อไป
2. กรณีหายเองภายใน 72 ชั่วโมง ไม่ต้องส่งต่อ แต่ต้องส่งรายงาน 506/2
			 3.4.5.2 โรคปอดอักเสบเฉียบพลันจากสารเคมี (acute chemical pneumonitis)
โรคปอดอั ก เสบเฉี ย บพลั น จากสารเคมี เ กิ ด จากการสู ด หายใจสารพิ ษในงาน
ซึ่งอาจอยู่ในรูปก๊าซ ไอ ละออง หรืออนุภาค ความรุนแรงจะขึ้นกับว่าสารนั้นสามารถละลายในน้ำ
ได้หรือไม่ ถ้าเป็นสารที่ละลายได้จะก่อให้เกิดการระคายต่อตาและเยื่อบุทางเดินหายใจส่วนบนจึง
ทำให้ผู้สัมผัสพยายามหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเป็นสารที่ไม่ละลายน้ำจะลงทางเดินหายใจส่วนล่างได้ดีและ
ก่อให้เกิดอันตรายได้มากกว่า นอกจากนั้นขึ้นกับความเข้มข้นของสารพิษ และขนาดของอนุภาค
ถ้าอนุภาคเล็กกว่า 5 ไมครอนจะเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง
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ตารางที่ 3.3 อาชีพ/งานเสี่ยงต่อโรคปอดอักเสบเฉียบพลันจากสารเคมี
สารเคมี

อาชีพ/งาน

ก๊าซแอมโมเนีย

งานห้องเย็น ปุ๋ย วัตถุระเบิด

ไนโตรเจนไดออกไซด์

งานแกะโลหะ วัตถุระเบิด เชื่อมโลหะ
วัตถุระเบิด

ควันกรด : กรดไฮโดรฟลูออริค กรดเกลือ งานเคมี งานฟอกสี งานแกะโลหะ
กรดกำมะถัน กรดดินประสิว
ควันจากโลหะ เช่น ไอปรอท ออกไซด์ของ หัตถกรรมเครื่องถม งานหล่อโลหะ เช่น 
แคดเมียม ออสมิค นิคเกิล สังกะสี ทองแดง หล่อทองเหลืองและสังกะสี งานชุบโครเมียม 
โคบอลต์ เบริลเลี่ยม วานาเดียม อลูมิเนียม งานขัดโลหะ งานชุบโลหะ
พลาสติก โพลีเมอร์ hardener epoxy resins อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมพลาสติกและ
isocyanates
เรซิน อุตสาหกรรมโฟมและโพลียูรีเทน
ฟอสจีน

การเชื่อมโลหะที่ใช้น้ำยาเข้าคลอรีน

กลุ่มฮาไลด์ (คลอไรด์ โบรไมด์ ฟลูออไรด์)

งานเคมี งานฟอกสี

ควันเผาไหม้

พนักงานดับเพลิง

			 อาการและอาการแสดง
			 โดยทั่วไปโรคปอดอักเสบเฉียบพลันจะเกิดหลังได้รับสารที่มีความเข้มข้นสูงทันทีทันใด
ซึ่งมักเกิดจากอุบัติเหตุสารเคมีรั่วไหล กรณีเป็นสารที่ละลายน้ำได้จะมีอาการระคายทางเดินหายใจ
ส่วนบน ได้แก่ ไออย่างรุนแรง เสียงแหบ เจ็บหน้าอก มีเสียงในคอ (stridor) กล่องเสียงบวม
และถ้ามีเนื้อปอดได้รับอันตรายจะมีอาการหายใจลำบาก หายใจตื้น เขียว เสมหะมีสีแดง และ
ระบบหายใจล้มเหลว ส่วนสารที่ไม่ละลายน้ำจะเข้าสู่ทางเดินหายใจส่วนล่างได้มากกว่าและมีอาการ
เช่นเดียวกับเนื้อปอดได้รับอันตราย
			 การตรวจพิเศษ
ระยะแรกเสียงปอดอาจปกติ หรือมีเสียงผิดปกติ และภาพรังสีปอดปกติ
			 เกณฑ์การส่งต่อ
หลังเกิดอุบัติเหตุสารเคมีต้องส่งผู้ป่วยพบแพทย์ทุกราย
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			 3.4.6 โรคจมูกอักเสบจากสารภูมิแพ้และสารระคายเคืองในการประกอบอาชีพ
(Allergic and irritant rhinitis)
โรคจมูกอักเสบจากการสูดหายใจสารก่อภูมิแพ้หรือสารระคายเคืองเข้าไป ทำให้เกิด
ปฏิ กิ ริ ย าที่ เ ยื่ อ เมื อ กของจมู ก โดยสารภู มิ แ พ้ ที่ มี น้ ำ หนั กโมเลกุ ล มากได้ แ ก่ โปรตี น จากสั ต ว์ 

(หนูทดลอง แมลงสาบ แมว สุนัข นก ไก่ ปลา ปู กุ้ง ฯลฯ) โปรตีนจากพืช (เมล็ดกาแฟ 

เมล็ดธัญญพืช ฝุ่นไม้ แป้งทำอาหาร ยาสูบ เอนไซม์ที่ใช้ในการผลิตยาและผงซักฟอก) เชื้อรา
ยางพารา และสารก่อภูมิแพ้ที่มีน้ำหนักโมเลกุลน้อยได้แก่ สารตัวทำละลายแลคเกอร์และทินเนอร์
สารอีพอกซีย์ในกาวหรือวัสดุยึดงาน ฟูมโลหะ สารในเครื่องสำอาง ฯลฯ
ส่วนสารระคายเคืองได้แก่ ก๊าซ ควันจากการเผาไหม้ ควันบุหรี่ ควันเครื่องยนต์
ไอระเหยจากสารทำละลาย ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ไอระเหยจากเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องจักร
วัสดุก่อสร้างบ้านหรือเฟอร์นิเจอร์ ไอจากการเคลือบโลหะด้วยไฟฟ้า
			 อาชีพ/งานเสี่ยง
1. เกษตรกร
2. ปศุสัตว์
3. ทำงานเกี่ยวกับเครื่องสำอาง ผงซักฟอก
4. งานเบเกอรี่
5. งานพิมพ์ออฟเซ็ท
6. งานแม่บ้านทำความสะอาด
7. งานเคลือบโลหะด้วยไฟฟ้า (electroplating)
			 อาการและอาการแสดง
คันจมูก คัดจมูก แน่นจมูก การรู้กลิ่นลดลง แสบจมูก น้ำมูกไหล
			 การตรวจพิเศษ
1. ตรวจเซลล์ในโพรงจมูก 
2. การทดสอบผิวหนัง (skon prick test)
3. การตรวจวัดเฉพาะ ได้แก่ nasal peak flow meter rhinomanometry
			 เกณฑ์การส่งต่อ
1. มีประวัติอาชีพ/งานเสี่ยง
2. เกิดอาการขณะทำงาน
3. ตรวจพบเยื่อบุจมูกบวม ซีดถ้าสัมผัสสารภูมิแพ้ แต่ถ้าสัมผัสกับสารระคายเคือง
จะตรวจพบเยื่อบุจมูกบวมแดง และอาจพบแผล
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3.5 โรคติดเชื้อจากการประกอบอาชีพ

ตัวอย่างโรคติดเชื้อจากการประกอบอาชีพที่สำคัญ ได้แก่
แอนแทรกซ์
บลูเซลโลซิส
โรคฉี่หนู
ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ
ไวรัสตับอักเสบชนิดบี
ไวรัสตับอักเสบชนิดซี
โรคซิททาโคซิส
โรคพิษสุนัขบ้า
บาดทะยัก
วัณโรคปอด
ซิลิโคทูเบอคูโลซิส (Silicotuberculosis)
โรคไข้กระต่าย (ทูลารีเมีย)
โรคซาร์สหรือโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง
ไข้หวัดนก
		 3.5.1 แอนแทรกซ์
		 ลักษณะที่สำคัญ
เป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันร้ายแรงในสัตว์เลี้ยง (เช่น โค กระบือ) และคน ที่เกิดจาก
เชื้อบาซิลลัสแอนทราซิส ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียที่สามารถสร้างกระเปาะ (หรือสปอร์) หุ้มตัวเอง
และคงอยู่ในสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในดินได้เป็นเวลานาน
		 สาเหตุหรือกลไกการเกิดโรค
ในสัตว์เชื้อนี้จะทำให้เกิดฝีชนิดร้ายแรงขึ้นที่ผิวหนังบริเวณติดเชื้อและจะสร้างสารพิษ
เข้าสู่กระแสเลือดที่ทำให้สัตว์เสียชีวิตได้ การเกิดโรคในคนอาจเกิดขึ้นจาก
- การติดเชื้อทางผิวหนังโดยการสัมผัสกับซากหรือผลิตภัณฑ์สัตว์ที่ติดเชื้อ
- การติดเชื้อทางปากจากการกินผลิตภัณฑ์สัตว์ที่ติดเชื้อ
- การติดเชื้อทางการหายใจ โดยการสูดหายใจเอาสปอร์ของเชื้อเข้าไป ซึ่งมักทำให้
เกิดอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

โรคและการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ

63

		 อาชีพที่เสี่ยง
อาชีพที่มีโอกาสสัมผัสสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ติดเชื้อ ประกอบด้วย คนงานปศุสัตว์
เกษตรกร คนงานโรงฆ่าและชำแหละเนื้อสัตว์ คนขายเนื้อสัตว์ ผู้ที่ทำงานกับกระดูก ขนหรือหนังสัตว์
ช่างทอผ้าที่ใช้ขนหรือหนังสัตว์ สัตวแพทย์ นักพยาธิวิทยาด้านสัตวแพทยศาสตร์
		 อาการและอาการที่แสดงสำคัญ
อาการของโรคเกิ ด ขึ้ น ที่ ผิ ว หนั ง ระบบหายใจ ทางเดิ น อาหาร หรื อในช่ อ งปาก 

โดยอาการที่ผิวหนังพบบ่อยที่สุด ส่วนอาการที่อวัยวะอื่นๆ พบน้อยมาก อาการทางผิวหนังเริ่มจาก
ตุ่มในบริเวณที่ติดเชื้อ ต่อมาจะกลายเป็นถุงน้ำ แล้วกลายเป็นสะเก็ดสีดำภายใน 7-10 วัน
การติดเชื้อในระบบการหายใจระยะแรก (1-5 วัน) จะมีไข้ต่ำๆ ไอไม่มีเสมหะ 

ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย อาการอาจจะดีขึ้นในช่วงต่อมา (1-3 วัน) แล้วจะมีไข้สูงและอาการ
ทางระบบการหายใจอย่างรุนแรง (เช่น หอบ หายใจลำบาก เขียวจากการขาดออกซิเจน) และ
เสียชีวิตอย่างรวดเร็วภายใน 24-36 ชั่วโมง
การติดเชื้อทางเดินอาหาร จะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร มีไข้ต่ำๆ แล้ว
ตามด้วยอาการปวดท้องอย่างรุนแรง อุจจาระร่วงและถ่ายอุจจาระเป็นเลือด มีน้ำในช่องท้อง 

ช็อคและเสียชีวิต
การติดเชื้อในช่องปาก จะมีไข้ คอบวมข้างเดียวจากต่อมน้ำเหลืองอักเสบ ต่อมาจะ
เจ็บคออย่างรุนแรง และกลืนลำบาก มีแผลที่โคนลิ้นซึ่งช่วงแรกจะบวมแดงแล้วกลายเป็นเนื้อตาย
ในระยะต่อมา อาการคอและลิ้นบวมอาจทำให้หายใจลำบาก
		 เกณฑ์การวินิจฉัย
- ประวัติอาชีพ ประวัติการสัมผัสสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์
- อาการและอาการแสดงดังกล่าวข้างต้น
- การตรวจพบเชื้อในกระแสเลือด บาดแผล หรือสิ่งคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ
- การตรวจพบแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อโรค
		 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
ให้ ย าปฏิ ชี ว นะทั น ที (ซิ โ ปรฟลอกซาซิ น 500 มิ ล ลิ ก รั ม วั น ละ 2 ครั้ ง หรื อ 

ด็อกซีซัยคลิน 100 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง ติดต่อกันนาน 60 วัน)
		 เกณฑ์หรือสิ่งบ่งชี้ในการส่งต่อ
ส่งต่อไปรักษาในโรงพยาบาลทันที
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		 3.5.2 บลูเซลโลซิส
		 ลักษณะที่สำคัญ
เป็นโรคติดเชื้อจากสัตว์ที่เกิดจาการกินน้ำนมหรือเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อสัตว์
ที่ติดเชื้อ หรือการสัมผัสสิ่งคัดหลั่งจากสัตว์ที่ติดเชื้อ
		 สาเหตุหรือกลไกการเกิดโรค
แบคทีเรียเป็นสาเหตุ คือ แบคทีเรียกลุ่มบลูเซลลา ซึ่งมีหลายชนิดขึ้นอยู่กับประเภท
ของสัตว์ที่เป็นแหล่งของเชื้อ คนได้รับเชื้อนี้โดยผิวหนังหรือเยื่อเมือก(ในช่องปาก) สัมผัสกับเนื้อเยื่อ
จากสัตว์ที่ติดเชื้อ โดยเฉพาะรก เยื่อหุ้มตัวอ่อน และตัวอ่อนที่แท้งของโคกระบือ สุกร แพะ และแกะ
		 อาชีพที่เสี่ยง
เกษตรกร คนงานโรงฆ่าและชำแหละเนื้อสัตว์ สัตวแพทย์ พนักงานห้องปฏิบัติการ
		 อาการและอาการแสดงที่สำคัญ
ผู้ติดเชื้อจะมีอาการเพิ่มขึ้นทีละน้อย เริ่มจากมีไข้ เหงื่อออก ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย
ร่างกายอ่อนเพลียคล้ายคนเป็นไข้หวัด แต่ไข้มักมีลักษณะจำเพาะ คือ มีไข้สูงในตอนบ่ายและ
ไข้ลดในตอนกลางคืน เชื้อจะเข้าสู่กระแสเลือดและทำให้มีอาการทั่วร่างกาย เช่น อาการของ
กระเพาะอาหาร ลำไส้ ตับ ระบบประสาท กระดูกข้อและกล้ามเนื้อ ต่อมาจะเข้าสู่ระยะเรื้อรังซึ่ง
จะทำให้มีไข้ต่ำๆ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และบางรายอาจมีอาการทางระบบจิตประสาท
		 เกณฑ์การวินิจฉัย
- ประวัติอาชีพ และ/หรือประวัติการสัมผัสผลิตภัณฑ์จากสัตว์
- อาการและอาการแสดงดังกล่าวข้างต้น
- การตรวจพบเชื้อในเลือด ไขกระดูก หรือการตรวจพบแอนติบอดีต่อเชื้อบลูเซลลา
		 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
การรักษาขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อสาเหตุ โดยทั่วไปอาจพิจารณาให้ยาปฏิชีวนะด็อกซีซัยคลิน 100 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง ร่วมกับไรแฟมพิซิน 600-900 มิลลิกรัม วันละครั้ง
ติดต่อกันนาน 6 สัปดาห์ 
		 เกณฑ์หรือสิ่งบ่งชี้ในการส่งต่อ
ส่งต่อไปรักษาในโรงพยาบาลทันที
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		 3.5.3 โรคฉี่หนู
		 ลักษณะที่สำคัญ
โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ชื่อ เลปโตสไปร่า อินเตอโรแกน ซึ่งมีสัตว์ป่าและ
สัตว์เลี้ยงเป็นแหล่งโรคสำคัญ แตกต่างตามชนิดของเชื้อได้แก่ หนู สุกร โค กระบือ สุนัข และ
แรคคูน สัตว์ที่เป็นพาหนะอาจไม่แสดงอาการแต่มีการติดเชื้อที่ท่อไต ทำให้มีการปล่อยเชื้อออกมา
กับปัสสาวะลงในสิ่งแวดล้อม เช่น ดิน โคลน แอ่งน้ำ ร่องน้ำ น้ำตก แม่น้ำลำคลอง เป็นต้น
และสามารถอยู่ได้นานเป็นเดือน ถ้าปัจจัยสิ่งแวดล้อมเหมาะสม
		 สาเหตุหรือกลไกการเกิดโรค
เชื้ อ เข้ า สู่ ร่ า งกายทางผิ ว หนั ง ที่ มี บ าดแผลหรื อ รอยขี ด ข่ ว น หรื อ ผิ ว หนั ง ที่ เ ปื่ อ ย
เนื่องจากแช่อยู่ในน้ำนานๆ และเยื่อบุที่อ่อนนุ่ม เช่น ตา จมูก ปาก โดยมักพบเชื้อในน้ำ
ดินทรายเปียกชื้น หรือผักที่ปนเปื้อนปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อ คนอาจติดโรคขณะว่ายน้ำหรือ
ขณะประกอบอาชีพ เช่น การสัมผัสปัสสาวะสัตว์หรือเนื้อสัตว์ที่ปนเปื้อนเชื้อโดยตรง หรืออาจติดเชื้อ
ขณะกินอาหารที่ปนเปื้อนปัสสาวะหนู (แต่ไม่พบบ่อยนัก) และอาจติดโดยการหายใจเอาฝอยละออง
ของเหลวที่ปนเปื้อนเชื้อระหว่างว่ายน้ำแล้วสำลักน้ำเข้าไป
		 อาชีพที่เสี่ยง
เกษตรกร (เช่น ชาวนา ชาวไร่อ้อย คนเลี้ยงสัตว์ เช่น คนงานฟาร์มโคนม คนงาน
บ่อปลา เป็นต้น) คนงานขุดลอกท่อระบายน้ำ คนงานเหมืองแร่ คนงานโรงฆ่าสัตว์ และสัตวแพทย์
		 อาการและอาการที่แสดงออก
โรคนี้มีระยะฟักตัวโดยเฉลี่ย 5-14 วัน ผู้ที่ได้รับเชื้อนี้จำนวนหนึ่งอาจไม่มีอาการ
ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการ อาจแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ (ก) ระยะแรก 4-7 วัน วันแรกผู้ป่วยจะมีอาการ
ไข้สูงแบบทันทีทันใด ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมากโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหลัง น่องและต้นคอ
และมีคลื่นไส้อาเจียน อาการตาแดง อาจพบมีอาการคอแข็ง ความดันโลหิตต่ำ การตรวจร่างกาย
อื่นที่อาจพบได้ไม่บ่อย ได้แก่ ผื่นแดง ต่อมน้ำเหลืองโต ตับ ม้ามโต (ข) ระยะที่สอง หลังจากเริ่ม
มีอาการไข้ประมาณ 1 สัปดาห์ โดยจะมีช่วงที่ไข้ลดลงประมาณ 1-2 วันแล้วกลับมีไข้สูงขึ้น
ทำให้ไข้มีลักษณะเป็น biphasic ในระยะนี้ผู้ป่วยมักมีอาการปวดศีรษะ ไข้ต่ำๆ คลื่นไส้อาเจียน
แต่ไม่รุนแรง เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ม่านตาอักเสบ และตรวจพบการทำงานของตับและไตผิดปกติ
ผู้ป่วยซึ่งมีอาการรุนแรงจะมีไข้สูงลอย 
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		 เกณฑ์การวินิจฉัย
อาการและอาการแสดงข้ า งต้ น ร่ ว มกั บ ผลการตรวจพบระดั บ แอนติ บ อดี ต่ อ เชื้ อ
ในกระแสเลือดเพิ่มขึ้น หรือการตรวจพบเชื้อในกระแสเลือด น้ำไขสันหลัง และปัสสาวะ
		 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
ให้ยาปฏิชีวนะ ด็อกซีซัยคลิน 100 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง ติดต่อกันนาน 7 วัน
		 เกณฑ์หรือสิ่งบ่งชี้ในการส่งต่อ
ส่งต่อไปรักษาในโรงพยาบาลทันที
3.5.4 ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ
		 ลักษณะที่สำคัญ
โรคตั บ อั ก เสบเฉี ย บพลั น ที่ เ กิ ด จากเชื้ อไวรั ส ตั บ อั ก เสบชนิ ด เอ อาจมี อ าการนาน 

2-3 สัปดาห์หรือหลายเดือน แต่ไม่มีอาการติดเชื้อเรื้อรัง
		 สาเหตุหรือกลไกการเกิดโรค
โรคนี้ติดต่อผ่านทางอาหารและน้ำดื่มที่ปนเปื้อนเชื้อสาเหตุ และสามารถติดต่อจาก
คนสู่คนผ่านทางอุจจาระที่มีเชื้อ
		 อาชีพที่เสี่ยง
เจ้าหน้าที่ศูนย์เลี้ยงเด็ก ศูนย์เลี้ยงเด็กกำพร้า สถาบันคนพิการทางปัญญา และ
บุคลากรทางการแพทย์
		 อาการและอาการที่แสดงสำคัญ
		 อาการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบด้วย มีไข้ ปวดเมื่อยร่างกาย เบื่ออาหาร คลื่นไส้
อาเจียน ปวดท้องและตัวเหลือง ปัสสาวะสีเข้ม และอาจมีอุจจาระสีเทา
		 เกณฑ์การวินิจฉัย
		 อาการและอาการแสดงข้างต้น ร่วมกับการตรวจพบแอนติบอดีชนิดไอจีเอ็มในกระแสเลือด
ช่วงเริ่มมีอาการ
		 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
การรักษาตามอาการ
		 เกณฑ์หรือสิ่งบ่งชี้ในการส่งต่อ
ส่งต่อไปรักษาในโรงพยาบาลทันที
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		 3.5.5 ไวรัสตับอักเสบชนิดบี
		 ลักษณะที่สำคัญ
โรคตับที่เกิดจากเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี โรคอาจมีระดับความรุนแรงตั้งแต่มีอาการ
เล็กน้อยเพียง 2-3 สัปดาห์ (แบบเฉียบพลัน) จนถึงมีอาการรุนแรงมากซึ่งอาจทำให้เป็นโรคตับแข็ง
หรือมะเร็งตับในระยะยาว (แบบเรื้อรัง)
		 สาเหตุหรือกลไกการเกิดโรค
โรคติ ด ต่ อโดยการสั ม ผั ส เลื อ ด น้ ำ เชื้ อ หรื อ สิ่ ง คั ด หลั่ ง จากร่ า งกายของผู้ ติ ด เชื้ อ 

ผ่ า นทางผิ ว หนั ง ที่ มี บ าดแผลและเยื่ อ เมื อ ก การถู ก เข็ ม ฉี ด ยาหรื อ ของมี ค มที่ ป นเปื้ อ นเชื้ อ บาด 

การมีเพศสัมพันธ์ การใช้เช็มฉีดยาร่วมกันกับผู้ที่ติดเชื้อ
		 อาชีพที่เสี่ยง
แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล ทันตแพทย์ ทันตาภิบาล และผู้ช่วยทันตแพทย์ 

เจ้ า หน้ า ที่ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางการแพทย์ เจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ เ ลี้ ย งเด็ ก กำพร้ า และสถาบั น คนพิ ก าร
ทางปัญญา
		 อาการและอาการที่แสดงที่สำคัญ
การติดเชื้อแบบเฉียบพลันมีอาการและอาการแสดงเช่นเดียวกับโรคไวรัสตับอักเสบ
ชนิดเอ ส่วนการติดเชื้อเรื้อรังอาจมีลักษณะตั้งแต่ ไม่มีอาการใดๆ อาการตั้งแต่ตับอักเสบจนถึงตับแข็ง
หรือเป็นมะเร็งตับชนิด Hepatocellular carcinoma
		 เกณฑ์การวินิจฉัย
อาการและอาการแสดงข้ า งต้ น ร่ ว มกั บ การตรวจพบแอนติ เ จนชนิ ด เอชบี เ อส 

(HBs Antigen) ในกระแสเลือด
		 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
การรักษาตามอาการ
		 เกณฑ์หรือสิ่งบ่งชี้ในการส่งต่อ
ส่งต่อไปรักษาในโรงพยาบาลทันที
		 3.5.6 ไวรัสตับอักเสบชนิดซี
		 ลักษณะที่สำคัญ
โรคตับที่เกิดจากเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี บางครั้งมีอาการเฉียบพลัน แต่ส่วนใหญ่
จะมีอาการเรื้อรังที่นำไปสู่การเป็นโรคตับแข็งและมะเร็งตับต่อไป
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		 สาเหตุหรือกลไกการเกิดโรค
ได้รับเชื้อโดยการสัมผัสเลือดของผู้ติดเชื้อ โดยเฉพาะจากการถูกเข็มฉีดยาหรือของมีคม
ที่ปนเปื้อนเชื้อบาด
		 อาชีพที่เสี่ยง
เช่นเดียวกับไวรัสตับอักเสบชนิดบี
		 อาการและอาการแสดงที่สำคัญ
		 ผู้ที่ติดเชื้อเริ่มแรกมักไม่ค่อยมีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยและไม่ค่อยมาพบแพทย์
แต่หากมีอาการจะมีอาการคล้ายกับโรคไวรัสตับอักเสบชนิดอื่นๆ เช่น มีไข้ ปวดเมื่อยร่างกาย 

เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้องและตัวเหลือง ปัสสาวะสีเข้ม และอาจมีอุจจาระสีเทา
การติดเชื้อเรื้อรังอาจมีลักษณะตั้งแต่ (ก) ไม่มีอาการใดๆ (ข) อาการตั้งแต่ตับอักเสบ
จนถึงตับแข็ง หรือ เป็นมะเร็งตับชนิด Hepatocellular carcinoma โดยทั่วไปโรคจะพัฒนาการ
ช้ามากและมักตรวจพบจากการ พบว่ามีค่าแอนติบอดีต่อเชื้อเป็นบวกจากการบริจาคโลหิตหรือจาก
การตรวจพบค่าเอนไซม์ตับสูงผิดปกติในการตรวจสุขภาพประจำปี
		 เกณฑ์การวินิจฉัย
อาการและอาการแสดงข้างต้น ร่วมกับการตรวจพบแอนติบอดีและการตรวจเชื้อใน
กระแสเลือด
		 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
รักษาตามอาการ
		 เกณฑ์หรือสิ่งบ่งชี้ในการส่งต่อ
ส่งต่อไปรักษาในโรงพยาบาลทันที
		 3.5.7 โรคซิททาโคซิส
		 ลักษณะสำคัญ
โรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อคลามายเดีย ซิททาซี โดยคนได้รับเชื้อจากสัตว์ปีก
เช่น นกแก้ว นกพิราบ เป็ด ไก่ และสัตว์ปีกชนิดอื่นๆ
		 สาเหตุหรือกลไกการเกิดโรค
คนได้รับเชื้อโดยสูดหายใจเอาฝุ่นผงที่ปนเปื้อนอุจจาระหรือน้ำมูกของนกที่ติดเชื้อโรค
เข้าไป ซึ่งเชื้อนี้สามารถมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เป็นเวลานานนับเดือน เช่น การสูดหายใจ
เอาฝุ่นผงที่เกิดขึ้น ขณะทำความสะอาดกรงสัตว์ปีก ขณะสัตว์กระพือปีกหรือเคลื่อนไหว ฝุ่นผง
จากซากนกที่ตายจากโรคนี้ รวมทั้งการถูกสัตว์ปีกจิก
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		 อาชีพที่เสี่ยง
คนเพาะเลี้ยงนกแก้ว คนงานในสวนสัตว์และร้านขายสัตว์เลี้ยง คนงานฟาร์มเลี้ยง
สัตว์ปีก สัตวแพทย์
		 อาการและอาการแสดงที่สำคัญ
ความรุ น แรงมี ตั้ ง แต่ ไ ม่ มี อ าการใดๆ จนถึ ง การเป็ นโรคปอดอั ก เสบอย่ า งรุ น แรง 

โดยหากมีอาการมักจะเริ่มจากการมีไข้สูงเฉียบพลัน หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยทั่วร่างกาย
โดยอาจมี หรื อไม่ มี อ าการทางระบบการหายใจ ต่ อ มามี อ าการไอไม่ มี เ สมหะและมี อ าการของ
โรคปอดอั ก เสบ การถ่ า ยภาพรั ง สี ท รวงอกจะพบรอยฝ้ าในปอด ผู้ ป่ ว ยมากกว่ า ร้ อ ยละ 80 

ต้องนอนรักษาในโรงพยาบาล
		 เกณฑ์การวินิจฉัย
- อาการและอาการแสดงดังกล่าวข้างต้น
- การตรวจพบแอนติบอดีต่อเชื้อโรคในกระแสเลือด
- การแยกเชื้อโรคในสิ่งคัดหลั่งทางเดินหายใจของผู้ป่วย
		 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
ให้ยาปฏิชีวนะ (ด็อกซีซัยคลิน 100 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เตตราซัยคลิน 

500 มิลลิกรัม วันละ 4 ครั้ง หรือคลอแรมฟินิคอล 500 มิลลิกรัมทุก 6 ชั่วโมง ติดต่อกันนาน
10-14 วัน) ในรายที่มีอาการรุนแรงอาจต้องให้ยาปฏิชีวนะทางกระแสเลือด
		 เกณฑ์หรือสิ่งบ่งชี้ในการส่งต่อ
ส่งต่อไปรักษาในโรงพยาบาลทันที
		 3.5.8 โรคพิษสุนัขบ้า
		 ลักษณะที่สำคัญ
โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่เกิดจากเชื้อไวรัสเรบี่ส์ที่มีความรุนแรงมาก โดยมีอาการของ
สมองและเยื่อหุ้มสมองอักเสบเป็นสำคัญและผู้ป่วยเสียชีวิตทุกราย
		 สาเหตุหรือกลไกการเกิดโรค
การติดต่อสู่คนเกิดได้จาก
- เชื้อไวรัสออกมากับน้ำลายสัตว์ที่ติดเชื้อ และเข้าสู่ร่างกายคนทางบาดแผลที่สัตว์
กัดหรือข่วน บางครั้งพบว่าเชื้อสามารถเข้าทางบาดแผลที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ตามผิวหนัง หรือเข้าเยื่อบุ
ของตา ปาก จมูก ที่ไม่มีแผล หรือรอยฉีกขาด
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- การปลูกถ่ายกระจกตา จากผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า แต่ได้รับการวินิจฉัยว่า
เป็นโรคของระบบประสาทส่วนกลาง
- การติ ด ต่ อโดยการหายใจ พบในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารในต่ า งประเทศ เนื่ อ งจากมี
ความเข้มข้นของเชื้อไวรัสในบรรยากาศสูงมาก และไม่มีมาตรการป้องกันที่ดีพอ
- การติดต่อโดยค้างคาวดูดเลือด
		 อาชีพที่เสี่ยง
สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่า เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เกษตรกร คนงาน
ปศุสัตว์ พรานดักสัตว์
		 อาการและอาการแสดงที่สำคัญ
เริ่มแรกจะมีไข้ ปวดเมื่อ ยตามเนื้อตัว คันหรือ ปวดบริเวณรอยแผลที่ถูกสัตว์กัด 

ต่อมาจะหงุดหงิด ตื่นเต้นไวต่อสิ่งเร้า (แสง เสียง ลมฯ) ม่านตาขยาย น้ำลายไหลมาก กล้ามเนื้อ
คอกระตุกเกร็งขณะพยายามกลืนอาหาร หรือน้ำ ทำให้เกิดอาการ “กลัวน้ำ” เพ้อคลั่ง สลับกับ
อาการสงบ ชัก บางรายอาจแสดงอาการแบบอัมพาต โดยมีอาการแขนขาอ่อนแรง กรณีไม่ได้รับ
การรักษาประคับประคอง มักป่วยอยู่ประมาณ 2-6 วัน และเสียชีวิตเนื่องจากอัมพาตของกล้ามเนื้อ
ระบบทางเดินหายใจ
		 เกณฑ์การวินิจฉัย
อาการและอาการแสดงดังกล่าวข้างต้น ร่วมกับ (ก) การตรวจพบเชื้อในน้ำลาย (ข)
การตรวจพบแอนติบอดีต่อเชื้อโรคในเลือดหรือน้ำไขสันหลัง (ค) การตรวจพบแอนติเจนของเชื้อโรค
ในชิ้นเนื้อผิวหนังหรือเส้นประสาทบริเวณผิวหนัง
		 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
ปั จ จุ บั น ยั งไม่ ส ามารถรั ก ษาโรคนี้ ใ ห้ ห ายขาดได้ การรั ก ษาจึ ง ทำได้ เ พี ย งการดู แ ล
ประคับประคอง และรักษาตามอาการ
1. แยกผู้ป่วยให้อยู่ในห้องที่สงบ ปราศจากเสียงรบกวน แต่ไม่จำเป็นต้องปิดไฟ
2. ให้สารน้ำเข้าเส้นเลือดให้เพียงพอ เนื่องจากผู้ป่วยกินอาหารไม่ได้
3. ผู้ให้การดูแลผู้ป่วย ควรใส่เสื้อกาวน์ แว่นตา ผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกันการสัมผัส
สารคัดหลั่งจากผู้ป่วย และปฏิบัติตามวิธีการป้องกันที่ได้มาตรฐาน
		 เกณฑ์หรือสิ่งบ่งชี้ในการส่งต่อ
ส่งต่อไปรักษาในโรงพยาบาลทันที
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		 3.5.9 บาดทะยัก
		 ลักษณะที่สำคัญ
เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ คลอสติเดียม เตตะนี ซึ่งผลิตสารพิษ
ที่มีพิษต่อเส้นประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ ทำให้มีการหดเกร็งตัวอยู่ตลอดเวลา
		 สาเหตุหรือกลไกการเกิดโรค
เชื้อ สาเหตุส ามารถสร้างกระเปาะหุ้ม ตัวเองและมีชีวิตอยู่ได้นานเป็นเดือ นหรือ ปี 

พบได้ในดินทั่วไป นอกจากนี้ยังพบเชื้อได้ในลำไส้ของคนและสัตว์ ในสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนด้วย
มูลสัตว์ เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผล โดยจะแบ่งตัวและขับสารพิษออกมา เชื้อจะเจริญ
แบ่งตัวได้ดีในแผลลึก อากาศเข้าไม่ได้ดี
		 อาชีพที่เสี่ยง
เกษตรกร คนงานไร่ปศุสัตว์
		 อาการและอาการแสดงที่สำคัญ
		 เริ่มแรกกล้ามเนื้อขากรรไกรจะเกร็ง ทำให้อ้าปากไม่ได้ โรคนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่ง
ว่า โรคขากรรไกรแข็ง (lockjaw) ผู้ป่วยจะมีคอแข็ง หลังแข็ง ต่อไปจะมีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ
ทั่วตัว ทำให้มีอาการชักได้ บางครั้งมีอาการรุนแรงมาก อาจทำให้มีการหายใจลำบากถึงตายได้
		 เกณฑ์การวินิจฉัย
อาการและอาการแสดงดังกล่าวข้างต้น และอาจเพาะเชื้อ
		 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
การรักษาตามอาการให้ยาระงับชัก ยาลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ งดอาหารและน้ำ
ทางปากในขณะที่มีอาการเกร็งหรือชัก ให้อาหารทางหลอดเลือด
ดูแลเรื่องการหายใจ
การรักษาเฉพาะให้เตตะนัสแอนติท็อกซิน 10,000-20,000 หน่วย เข้าหลอดเลือด
หรือให้เตตะนัส อิมมูโนกลอบบูลิน 3000-6000 หน่วยเข้ากล้าม
หมายเหตุ (ก่อนให้เตตะนัสแอนติท็อกซินต้องทำการทดสอบการแพ้ทางผิวหนังก่อน) 
ให้ยาปฏิชีวนะเพนิซิลลินขนาดสูง เพื่อทำลายเชื้อที่บาดแผล
		 เกณฑ์หรือสิ่งบ่งชี้ในการส่งต่อ
ส่งต่อไปรักษาในโรงพยาบาลทันที
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		 3.5.10 วัณโรคปอด
		 ลักษณะที่สำคัญ
		 โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ มัยโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลซิส โดยมักทำให้เกิด
ความผิดปกติที่ปอด
		 สาเหตุหรือกลไกการเกิดโรค
โรคนี้ติดต่อสู่คนโดยการสูดหายใจเอาละอองเสมหะจากลำคอและปอดที่เกิดจาก
การไอจามของผู้ที่กำลังเป็นโรค หรือจากอาการที่มีฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนเชื้อโรคแขวนลอยอยู่
		 อาชีพที่เสี่ยง
บุคลากรด้านการแพทย์ที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วย เช่น แพทย์ พยาบาล 

ผู้ช่วยพยาบาล และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
		 อาการและอาการแสดงที่สำคัญ
มีไข้ต่ำๆ เบื่ออาหาร น้ำหนักตัวลดลง ไอเรื้อรัง บางครั้งเสมหะมีเลือดปน เหงื่อออก
ตอนกลางคืน อาจมีอาการเจ็บหน้าอกและเหนื่อยหอบ หากเป็นมากจะมีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด
		 เกณฑ์การวินิจฉัย
อาการและอาการแสดงดังกล่าวข้างต้น ร่วมกับการตรวจพบเชื้อในเสมหะ (โดยการย้อม
เสมหะตรวจเอเอฟบีหรือการเพาะเชื้อ) และภาพรังสีทรวงอกผิดปกติ
		 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
ให้ ย าต้ า นวั ณโรคไอโซนั ย อะซิ ด ไรแฟมปิ ซิ น พั ย ราซิ น ามั ย ด์ และอิ แ ธมบู ท อล 

ร่วมกันนาน 4-6 เดือน
		 เกณฑ์หรือสิ่งบ่งชี้ในการส่งต่อ
ส่งต่อไปรักษาในโรงพยาบาลทันที
		 3.5.11 ซิลิโคทูเบอคูโลซิส (silicotuberculosis)
		 ลักษณะทีส่ ำคัญ
เป็นภาวะแทรกซ้อนในผู้ที่เป็นโรคปอดจากฝุ่นหิน (ซิลิโคสิส) แบบเรื้อรัง เนื่องจาก
เนื้อเยื่อปอดที่ผิดปกติมีภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคลดลงทำให้มีโอกาสติดเชื้อแทรกซ้อนได้ง่ายรวมทั้ง
เชื้อวัณโรค
		 สาเหตุหรือกลไกการเกิดโรค
เช่นเดียวกับวัณโรคปอด
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		 อาชีพที่เสี่ยง
คนงานโรงงานโม่บดย่อยหิน คนงานพ่นทรายขัดโลหะ คนงานเหมืองแร่ คนงาน
โรงงานหลอมโลหะ คนงานผลิตเครื่องเคลือบดินเผา
		 อาการและอาการแสดงที่สำคัญ
เช่นเดียวกับวัณโรคปอด
		 เกณฑ์การวินิจฉัย
		 ประวัติการทำงาน ร่วมกับอาการและอาการแสดงดังกล่าวข้างต้น และภาพรังสีทรวงอก
ผิดปกติที่มีลักษณะจำเพาะต่อโรคปอดจากฝุ่นหินและวัณโรคปอด
		 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
เช่นเดียวกับการรักษาวัณโรคปอด แต่ระยะเวลาการให้ยารักษาอาจนานกว่า
		 เกณฑ์หรือสิ่งบ่งชี้ในการส่งต่อ
ส่งต่อไปรักษาในโรงพยาบาลทันที
3.5.12 โรคไข้กระต่าย (ทูลารีเมีย)
		 ลักษณะที่สำคัญ
		 โรคติดเชื้อรุนแรงจากสัตว์สู่คนที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ชื่อ ฟรานซิสซิลลา ทูลาเรนซิส
ซึ่งมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กเป็นรังโรค โดยเฉพาะกระต่ายบ้าน กระต่ายป่า กระรอก และ
สัตว์อื่นๆ
		 สาเหตุหรือกลไกการเกิดโรค
คนได้รับเชื้อโดยการถูกเห็บกัด เห็บได้เชื้อจากการกินเลือดสัตว์ที่ติดเชื้อการสัมผัส
สัตว์ที่ติดเชื้อการสูดหายใจเอาเชื้อโรคเข้าไป และการกินอาหารหรือน้ำดื่มที่ปนเปื้อนเชื้อโรคชนิดนี้
		 อาชีพที่เสี่ยง
พรานล่าสัตว์ คนงานเกี่ยวกับกิจการขนสัตว์ คนงานอุตสาหกรรมการเลี้ยงแกะ 

คนครัว สัตวแพทย์ พยาธิสัตวแพทย์ คนงานไร่ปศุสัตว์
		 อาการและอาการแสดงที่สำคัญ
		 มีไข้สูงอย่างรวดเร็ว หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อและข้อ อุจจาระร่วง ไอแห้งๆ
และอ่อนแรงลงเรื่อยๆ อาจมีอาการปอดอักเสบ เจ็บหน้าอก ไอมีเสมหะปนเลือด หายใจลำบาก
และการหายใจล้มเหลวอาการอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามลักษณะการสัมผัสเชื้อ ได้แก่ แผลที่ผิวหนัง
หรือช่องปาก ต่อมน้ำเหลืองบวมและเจ็บ ตาบวมและเจ็บ และเจ็บคอ
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อาการและอาการแสดงข้างต้น ร่วมกับการตรวจพบเชื้อหรือแอนติบอดีในกระแสเลือด
และภาพรังสีทรวงอกผิดปกติ
		 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
		 ให้ยาปฏิชีวนะ (เช่น สเตรปโตมัยซิน 1-2 กรัม/วัน แบ่งฉีดเข้ากล้ามเนื้อวันละ 2 ครั้ง
นาน 7-14 วันหรือจนกระทั่งไข้ลดลงนาน 5-7 วัน หรือ ดอกซีซัยคลิน 100 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง
ติดต่อกันนาน 14 วัน เป็นต้น)
		 เกณฑ์หรือสิ่งบ่งชี้ในการส่งต่อ
ส่งต่อไปรักษาในโรงพยาบาลทันที
		 3.5.13 โรคซาร์สหรือโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง
		 ลักษณะทีส่ ำคัญ
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจในคนที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดซาร์สโคโรนาไวรัส
		 สาเหตุหรือกลไกการเกิดโรค
ติดต่อกันทางน้ำมูก น้ำลาย เสมหะของผู้ป่วย โดยการไอจามรดกันโดยตรงและ
การสัมผัสกับวัตถุสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อจากน้ำมูก เสมหะ น้ำลายของผู้ป่วย เช่น ของใช้ส่วนตัว
ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดมือ แก้วน้ำ ช้อนส้อม ลูกบิดประตู ราวบันได เป็นต้น
		 อาชีพที่เสี่ยง
บุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และเจ้าหน้าที่ห้อง
ปฏิบัติการทางการแพทย์
		 อาการและอาการแสดงที่สำคัญ
ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคซาร์สหรือเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาด
ของโรคอยู่ หลังจากพ้นระยะฟักตัวแล้ว จะเริ่มมีไข้สูง ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย 

ส่วนน้อยอาจมีน้ำมูกไหล เจ็บคอ ท้องเสีย หลังจากนั้นอีก 3-7 วัน จะเริ่มมีอาการไอแห้งๆ 

ถ้าเป็นมากจะมีอาการหายใจหอบเหนื่อย ส่วนใหญ่จะหายป่วยภายใน 2-3 สัปดาห์ แต่บางราย
มีอาการปอดอักเสบรุนแรงถึงเสียชีวิต โดยเฉพาะ ในผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
		 เกณฑ์การวินิจฉัย
อาการและอาการแสดงข้างต้นร่วมกับมีไข้ (38 องศาเซลเซียสขึ้นไป) ร่วมกับ
- มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีผลการวินิจฉัยจากโรงพยาบาลว่าสงสัย หรือ
น่าจะเป็นโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงที่ไม่ทราบสาเหตุในช่วง 10 วันก่อนเริ่มป่วย
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- มีประวัติการเดินทางในช่วง 10 วันก่อนเริ่มป่วย ไปในประเทศที่มีการระบาด
ของโรคนี้
- เป็นผูอ้ าศัยอยูใ่ นประเทศทีม่ กี ารระบาดของโรคนี้ (ตามประกาศขององค์การอนามัยโลก)
		 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
การรักษาตามอาการ
แยกผู้ป่วยให้อยู่ในห้องที่แยกผู้ป่วย และผู้ให้การดูแลผู้ป่วย ควรใส่เสื้อกาวน์ แว่นตา
หน้ากาก (respirator) เพื่อป้องกันการสัมผัสสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย และปฏิบัติตามวิธีการป้องกัน
ที่ได้มาตรฐาน
		 เกณฑ์หรือสิ่งบ่งชี้ในการส่งต่อ
ส่งต่อไปรักษาในโรงพยาบาลทันที
3.5.14 ไข้หวัดนก
		 ลักษณะที่สำคัญ
โรคที่ เ กิ ด จากการติ ด เชื้ อไวรั สไข้ ห วั ดใหญ่ ช นิ ด เอ ซึ่ ง ปกติ จ ะเกิ ด กั บ นก สั ต ว์ ปี ก 

โรคนี้มีทั้งชนิดรุนแรงและไม่รุนแรง โดยเชื้อไวรัสสายพันธุ์ที่กำลังระบาดในประเทศไทยขณะนี้คือ
สายพันธุ์ H5N1 ซึ่งเป็นชนิดรุนแรง
		 สาเหตุหรือกลไกการเกิดโรค
ผู้ป่วยส่วนใหญ่ติดโรคจากการสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตายด้วยโรคไข้หวัดนก โดยเชื้อ
ไวรัสในน้ำมูก น้ำลาย และมูลของสัตว์ป่วย อาจติดมากับมือและเข้าสู่ร่างกายคนทางเยื่อบุจมูกและตา
ผู้ป่วยบางรายอาจติดเชื้อที่ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อม เช่น การไปคลุกคลีในบริเวณที่มีมูลไก่อยู่
		 อาชีพที่เสี่ยง
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก บุคลากรด้านการแพทย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ 

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์หรือทางสัตวแพทย์
		 อาการและอาการแสดงที่สำคัญ
หลังจากได้รับเชื้อประมาณ 3-7 วัน ผู้ป่วยจะมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ คือมีไข้สูง
หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยเนี้อตัว อ่อนเพลีย เจ็บคอ ไอแห้งๆ และอาจมีน้ำมูก น้ำตาไหล
ตาแดงด้ ว ย ผู้ ป่ ว ยที่ เ ป็ น เด็ ก ผู้ สู ง อายุ หรื อ ผู้ มี โ รคประจำตั ว อาจป่ ว ยรุ น แรง เกิ ด อาการ
หายใจลำบากหรือหอบจากปอดบวมอักเสบ และอาจมีอาการระบบหายใจล้มเหลวอย่างรวดเร็ว 

จนกระทั่งเสียชีวิตได้

76

โรคและการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ

		 เกณฑ์การวินิจฉัย
ประวัติสัมผัสกับสัตว์ปีก หรือการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยไข้หวัดนกร่วมด้วย ร่วมกับ
อาการและอาการแสดงดังกล่าวข้างต้น และการตรวจพบเชื้อในสิ่งคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ
		 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
รักษาโดยการให้ยาต้านไวรัส (ทามิฟลู รีเลนซา)
แยกผู้ป่วยให้อยู่ในห้องที่แยกผู้ป่วย และผู้ให้การดูแลผู้ป่วย ควรใส่เสื้อกาวน์ แว่นตา
หน้ากาก (respirator) เพื่อป้องกันการสัมผัสสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย และปฏิบัติตามวิธีการป้องกัน
ที่ได้มาตรฐาน 
		 เกณฑ์หรือสิ่งบ่งชี้ในการส่งต่อ
ส่งต่อไปรักษาในโรงพยาบาลทันที
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บทที่ 4
กลุ่มอาการที่พบบ่อยที่เกิดจากการประกอบอาชีพ
โดยทั่วไป ผู้ป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพหรือเกี่ยวเนื่องจากการประกอบอาชีพ
มั ก จะมาพบแพทย์ ห รื อ บุ ค ลากรสาธารณสุ ข ด้ ว ยอาการผิ ด ปกติ ข องระบบต่ า งๆ ในร่ า งกาย 

ซึ่งคล้ายคลึงกับการเจ็บป่วยด้วยโรคที่มาจากสาเหตุอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ดังนั้น
ในการวินิจฉัยโรค จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเหมือนกับการวินิจฉัยโรคอื่นๆ ทั่วๆ ไป คือ
การซักประวัติ ตรวจร่างกายและตรวจพิเศษอื่นๆ เพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรคและแยกโรคอื่นๆ 

ที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป เมื่อวินิจฉัยโรคได้แล้วจึงจะหาข้อมูลมาประกอบเพื่อที่จะหาสาเหตุของการ
เจ็บป่วยนั้น โดยเฉพาะสาเหตุที่เกิดจากการประกอบอาชีพหรือประกอบอาชีพนั้นๆ ซึ่งหลักฐาน
ข้อมูลที่จะช่วยบ่งชี้สาเหตุ อาจได้มาจากการซักประวัติการทำงาน การดูผลการตรวจสุขภาพ
เฝ้าระวังการดูผลการตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือการเข้าไปสำรวจสภาพที่ทำงาน
ได้โดยตรงก็ได้
ในความเป็นจริงของการให้บริการตรวจสุขภาพที่สถานบริการสาธารณสุข ผู้ป่วยมักจะมา
พบแพทย์ พยาบาลหรือบุคลากรสาธารณสุข ด้วยอาการผิดปกติต่างๆ มากกว่าจะมาพบโดยบอก
ว่าตนเองเป็นโรคอะไร ดังนั้นเพื่อที่จะช่วยให้แพทย์และบุคลากรสาธารณสุขสามารถวินิจฉัยโรค
จากการประกอบอาชีพได้ง่ายขึ้น ในบทนี้จึงพยายามที่เรียบเรียงองค์ความรู้ต่างๆ มาประกอบในการ
วินิจฉัยโรค โดยใช้กลุ่มอาการหลักของระบบอวัยวะต่างๆ ที่นำผู้ป่วยมายังสถานบริการสาธารณสุข
โดยเรียบเรียงจากอาการที่สำคัญของระบบอวัยวะต่างๆ และโรคจากการประกอบอาชีพที่ควรนึกถึง
เป็นตอนๆ ตามลำดับต่อไป ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า อาการนี้หรืออาการต่างๆ ของระบบอวัยวะ
อาจเป็นผลมาจากโรคที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่ไม่ใช่มาจากการประกอบอาชีพก็ได้ 

ดั ง นั้ นในการวิ นิ จ ฉั ยโรคผู้ ป่ ว ยแต่ ล ะราย จะต้ อ งค้ น หาหลั ก ฐานข้ อ มู ล ต่ า งๆ มาประกอบ 

เพื่อให้การวินิจฉัยถึงสาเหตุของโรคที่ถูกต้องแม่นยำที่สุด

4.1 อาการทางระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิตที่พบบ่อย

1. เจ็บหน้าอก อาจเกิดจากความผิดปกติของหัวใจหลายอย่าง การถามประวัติด้วยความ
ระมัดระวังอาจช่วยบอกต้นเหตุของพยาธิสภาพของหัวใจได้
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1.1 การเจ็ บ หน้ า อกจากหั วใจขาดเลื อ ดมั ก จะเกิ ด จากหลอดเลื อ ดโคโรนารี ตี บ ตั น 

การขาดเลือดชั่วครู่ และไม่รุนแรง เรียกการเจ็บหน้าอกชนิดนี้ว่า การเจ็บเค้นอก (angina pectoris)
เป็นความรู้สึกจุกแน่นหนักเหมือนของหนักทับ หรือเจ็บบริเวณใต้กระดูกกลางหน้าอกสเตอนัม 

มักเกิดขึ้นขณะออกกำลังกาย มีอารมณ์หรือสัมผัสอากาศเย็นๆ อาการมักเป็นอยู่ระยะเวลาสั้นๆ
เช่น 2-3 นาที และหายไปหลังจากหยุดพัก หรือได้รับยาขยายหลอดเลือด เช่น ไนโตรกลีเซอรีน
(nitroglycerine)
		 การเจ็บหน้าอกมักจะเริ่มที่ใต้กระดูกสเตอนัม ร้าวไปหัวไหล่ซ้าย และด้านในของแขนซ้าย
การเจ็บหน้าอกร้าวไปหลัง แม้ว่าจะเป็นการเจ็บเค้นอกได้ แต่อาจต้องคิดถึงการแตกปริของ
หลอดเลือดแดงใหญ่ สาเหตุของโรคหัวใจขาดเลือดที่อาจเกี่ยวข้องกับการทำงานได้แก่ การทำงาน
สัมผัสคาร์บอนมอนนอกไซด์ ที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งพบได้ในอาชีพจราจร
เป็นต้น และยังพบว่าคาร์บอนมอนนอกไซด์เป็นสารเมตาบอไลต์จากการประกอบอาชีพสัมผัสสาร
ลอกสีเมธิลีนคลอไรด์ (methylene chloride) ในอาชีพช่างทาสีได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังเกิดจาก
การประกอบอาชีพสัมผัสคาร์บอนไดซัลไฟด์ (carbon disulphide) สารประกอบออร์แกนนิกไนโตร
(organic nitro-compounds) ตะกั่ว (lead) สารไฮโดรคาร์บอน (hydrocarbons) รวมทั้งฮาโลจิเนต
เตทไฮโดรคาร์บอน (halogenated hydrocarbons) ด้วย โรคหัวใจขาดเลือดอาจมีสาเหตุมาจาก
มลพิษสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาหมอกควันที่เชียงใหม่ มีรายงานผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจขาดเลือดเพิ่มขึ้น
บางครั้ ง การเจ็ บ หน้ า อกเกิ ด ขึ้ น ขณะพั ก ผ่ อ น อาจมี อ าการหรื อไม่ มี อ าการขณะ
ออกกำลังกาย เรียกว่าเป็นเวโซสปาสติก แองไจนา (vasospastic angina) หรือ พรินซ์เมททัล
แองไจนา (prinz metal angina) เข้าใจว่าเกิดจากการหดเกร็งของหลอดเลือด จัดเป็นกลุ่มโรค
หัวใจขาดเลือดที่ไม่ได้เกิดจากอาเทอโรสเคลอโรซีส (nonatheromatous ischemic heart disease)
ซึ่งอาจพบได้ในการทำงานสัมผัสสารไนเตรตอินทรีย์ (organic ntrates) เช่น ไนโตรกลีเซอรีน
และ เอทธิลีน ไกลคอล ไดไนเตรด (ethylene glycol dinitrate)
1.2 อาการเจ็บหน้าอกจากเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ มีอาการเจ็บเหมือนมีด หรือเข็มแทง
และร้าวไปทางไหล่ซ้ายหรือหลัง มักจะเจ็บมากขึ้นเมื่อหายใจเข้า วินิจฉัยโดยอาศัยลักษณะเฉพาะของ
อาการเจ็บหน้าอกร่วมกับการได้ยินเสียงเพอริคาร์เดียลฟริคชันรับ (pericardial friction rub)
และอาการของโรคต้นเหตุ อาจพบร่วมกับหัวใจล้มเหลว หัวใจเต้นผิดจังหวะ และกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
		 ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบที่อาจเกี่ยวข้องกับการทำงาน ได้แก่ การทำงานสัมผัสพลวง
(antimony) สารหนู ก๊าซอาร์ซีน (arsine) ที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างกรดกับสารหนูโคบอลท์
(cobalt) และตะกั่ว
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1.3 การเจ็ บ หน้ า อกจากการฉี ก ขาดของหลอดเลื อ ดแดงใหญ่ เ อออตาที่ โ ป่ ง พอง
(dissecting aortic aneurysm) มักเกิดในกลุ่มชายสูงอายุ และร่วมกับการมีความดันโลหิตสูง
การเจ็บหน้าอกจะเริ่มที่กลางหน้าอกและร้าวไปที่สะบักและบางครั้งก็ร้าวไปถึงท้อง เป็นภาวะฉุกเฉิน
ที่ต้องได้รับการรักษาอย่างรีบด่วน การทำงานสัมผัสสารตะกั่ว แคดเมียม คาร์บอนไดซัลไฟด์ และ
เสียงดังอาจมีความสัมพันธ์กับโรคความดันโลหิตสูง
1.4 การเจ็บหน้าอกจากการตายของเนื้อปอด (acute pulmonary infarction) 

เกิดจากก้อนเลือดหรือลิ่มเลือดหลุดไปอุดหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงปอด จะมีอาการเจ็บหน้าอกแบบ
พลูริติก (pleuritic) กล่าวคือ เจ็บมากขึ้นเมื่อไอหรือหายใจเข้าลึกๆ ร่วมกับการไอ มักจะมีเลือด
ติดมากับเสมหะและหอบเหนื่อย การวินิจฉัยภาวะนี้มักจะพบร่วมกับผู้ป่วยที่มีโรคลิ่มเลือดอุดตัน
หลอดเลือดดำที่ขา (deep vein thrombosis) ที่ส่วนใหญ่เกิดจากภาวะที่ไม่ได้ขยับขาเป็นเวลานาน
เช่น การนั่งเครื่องบินนานๆ หลังผ่าตัด การได้รับยาเม็ดคุมกำเนิด เป็นต้น
1.5 การเจ็ บ หน้ า อกจากการอั ก เสบของข้ อ ต่ อ และเอ็ น บริ เ วณผนั ง ทรวงอก
(costochondritis) มักจะทำให้เกิดความสับสนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นภาวะหัวใจขาดเลือดได้ ถ้าไม่ได้
ถามประวัติและตรวจร่างกายอย่างระมัดระวัง ผู้ป่วยมักจะให้ประวัติการเจ็บหน้าอกที่มีจุดกดเจ็บ
อาการปวดไม่มีการร้าวเหมือนการเจ็บเค้นอก การตรวจร่างกายพบจุดกดเจ็บบริเวณข้อต่อและ
กระดูกอ่อนของซี่โครงชัดเจน ซึ่งอาจเกิดจากการประกอบอาชีพด้วยท่าทางที่ไม่เหมาะสมหรือ
ยกเคลื่อนย้ายสิ่งของไม่ถูกวิธี
1.6 การเจ็บหน้าอกจากเริม จะเจ็บร้าวไปตามการกระจายของเส้นประสาท และ
ไม่สัมพันธ์กับการออกกำลังกายในระยะหลังเมื่อมีตุ่มขึ้นจะช่วยในการวินิจฉัยแน่ใจยิ่งขึ้น
1.7 การเจ็บหน้าอกจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่หัวใจ เช่น อาการปวดร้าว (referred pain)
จากปอด ทางเดินอาหาร รวมทั้งตับ และถุงน้ำดี และที่พบบ่อยๆ คือความเครียด มักจะให้
ประวัติการเจ็บบริเวณหัวใจคือราวนมซ้าย และเจ็บแบบพลูริติก
2. หายใจลำบาก เป็นความรู้สึกที่หายใจไม่สะดวกไม่เต็มอิ่ม สาเหตุที่พบได้บ่อยๆ คือ
โรคหัวใจและโรคปอด การหายใจลำบากที่เกิดจากโรคปอดจะกล่าวถึงในหัวข้ออาการทางระบบ
หายใจที่พบบ่อย ส่วนการหายใจลำบากที่เกิดจากโรคหัวใจนั้นมักเกิดจากภาวะที่มีน้ำคั่งในปอด
(pulmonary congestion) เนื่องจากมีความดันในหัวใจห้องล่างซ้ายสูงขึ้น สาเหตุของโรคหัวใจที่
ทำให้เกิดขึ้นมีดังนี้
2.1 หัวใจห้องล่างซ้ายล้มเหลว เช่น จากโรคหัวใจขาดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจพิการ
แบบพอตัว (dilated cardiomyopathy) กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
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2.2 หัวใจห้องล่างซ้ายสูญเสียหน้าที่การคลายตัว เช่น จากกล้ามเนื้อหัวใจพิการ
แบบหนาหัว (hypertrophic cardiomyopathy) โรคลิ้นหัวใจพิการเอออติกตีบ
2.3 มีการปิดกั้นการไหลออกของหัวใจห้องบนซ้าย ได้แก่ โรคลิ้นหัวใจพิการไมทรัลตีบ
ลิ้นหัวใจเทียมมีลิ่มเลือดอุดตัน ก้อนมิกโซมา (myxoma) ในหัวใจห้องบนซ้าย
2.4 มีเลือดเกินในหัวใจห้องบนซ้าย ได้แก่ โรคลิ้นหัวใจพิการไมทรัลรั่ว ลักษณะการ
หายใจลำบากจากโรคหัวใจห้องล่างซ้ายล้มเหลว (leftsided heart failure) เกิดจากน้ำเข้าไปอยู่
ในถุงลมปอดทำให้เกิดอาการที่มีลักษณะต่างๆ ดังนี้
2.4.1 หายใจลำบากเมื่ อ ออกแรงทำกิ จ กรรมต่ า งๆ ไม่ มี อ าการขณะพั ก 

มักพบในระยะแรกของภาวะหัวใจล้มเหลว
2.4.2 หายใจไม่สะดวกเมื่อนอนราบ ต้องลุกขึ้นนั่ง หรือยืน อาการเหนื่อยหอบ
จึงค่อยทุเลาหรือหายไป
2.4.3 หายใจไม่สะดวกหลังนอนลับใน 1-2 ชม. ต้องลุกมายืน หรือเดินสักครู่
จึงจะหายใจสะดวกขึ้น
2.4.4 ภาวะหัวใจห้องล่างล้มเหลวจนมีหลอดลมตีบ (cardiac asthma) ทำให้
ได้ยินเสียงวี๊ดจากการหายใจเหมือนโรคหืด
3. การเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะ มักมาด้วยใจสั่น เป็นความรู้สึกว่าหัวใจเต้นไว หรือ
เต้นผิดจังหวะ หรือการบีบตัวของหัวใจแรงเกินปกติ ถ้าเป็นตลอดเวลาอาจตรวจพบได้จากการฟัง
หัวใจ แต่ถ้าเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว และไม่เกิดในขณะตรวจทำให้วินิจฉัยยาก
สาเหตุ ข องการเต้ น ผิ ด จั ง หวะของหั ว ใจที่ อ าจเกี่ ย วข้ อ งกั บ การทำงาน ได้ แ ก่ 

การสัมผัสสารหนูสารทำความเย็นชนิดคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (chlorofluorocarbon) สารทำละลาย
ไฮโดรคาร์ บ อน เช่ น ไตรคลอโรอี เ ธน (1,1,1-trichloroethane) และไตรคลอโรเอทธิ ลี น
(trichloroethylene) ยาฆ่าแมลงกลุ่มออแกนโนฟอสเฟต และคาร์บาเมต
4. ภาวะหมดสติ เป็นอาการหมดสติหรือเกือบหมดสติเนื่องจากการส่งเลือดออกจาก
หัวใจ (cardiac output) ลดลง ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองลดลง สาเหตุเกิดจาก
4.1 มี ก ารขวางกั้ น การไหลของเลื อ ดภายในหั วใจ เช่ น โรคลิ้ น หั วใจพิ ก ารชนิ ด
เอออติกตีบ ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจพิการจากการหนาตัว ภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดภายในปอด
4.2 หั วใจเต้ น ผิ ด จั ง หวะที่ ม ากพอทำให้ ก ารส่ ง เลื อ ดออกจากหั วใจลดลง เช่ น 

หัวใจหยุดเต้น หัวใจเต้นช้า และหัวใจเต้นเร็ว
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4.3 ภาวะหมดสติที่ไม่ได้เกิดจากความผิดปกติของหัวใจ (vagovagal syncope) 

พบได้บ่อย มีอาการหน้ามืด ใจสั่น ความดันโลหิตลดลง อาจพบได้ในผู้ที่ทำงานสัมผัสความร้อนสูง
หรืออยู่กลางแจ้งแดดร้อนจัด การตรวจโดยการใช้ tilt table test อาจช่วยวินิจฉัยโรคนี้
4.4 ความดันโลหิตต่ำจากการเปลี่ยนท่า เช่น จากภาวะขาดน้ำได้รับยาลดความดัน
บางอย่าง มีความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติ
โดยทั่วไปอาการหมดสติที่เกิดจากโรคหัวใจมักจะมีอาการเพียงในระยะเวลาสั้นๆ 

ไม่น่าจะเกิน 4-5 นาที อาการหมดสติที่นานเกินไป เช่น 10-20 นาที มักมีสาเหตุจากโรคของ
อวัยวะอื่นที่ไม่ใช่หัวใจ เช่น สมอง เป็นต้น การวินิจฉัยแยกโรคต้องแยกออกจากภาวะชัก
5. ภาวะเขียว (cyanosis) เป็นภาวะที่มีเยื่อบุ และสีเล็บเปลี่ยนเป็นสีม่วงคล้ำ กรณีที่
พบภาวะเขียวบริเวณส่วนปลายของร่างกาย (peripheral cyanosis) มักจะเกิดจากกระแสเลือด
เดินได้ช้า เช่น ภาวะหลอดเลือดส่วนปลายหดตัวจากอากาศหนาว เป็นต้น ไม่มีความผิดปกติถาวร
ภาวะเขียวบริเวณส่วนกลางลำตัว (central cyanosis) เกิดเนื่องจากมีสารบางชนิดที่
ทำให้เกิดรีดิวซ์ฮีโมโกลบิน (reduced hemoglobin) หรือ เมทฮีโมโกลบิน (methemoglobin)
เกิดเป็นภาวะเมทฮีโมโกลบินนีเมีย (methemoglobinemia) คือ ภาวะที่ร่างกายมีเมทฮีโมโกลบิน
เกินกว่าที่จะกำจัดได้ เมทฮีโมโกลบินเป็นฮีโมโกลบินชนิดที่จับออกซิเจนไม่ได้ อาการที่เกิดขึ้นจึง
เหมือนกับภาวะโลหิตจางเฉียบพลัน เกิดอาการขาดออกซิเจน ในคนปกติไม่มีโรคปอด หรือหัวใจ
เรื้อรัง อยู่ดีๆ เกิดภาวะเขียวบริเวณส่วนกลางลำตัวอย่างเฉียบพลัน จะเป็นข้อมูลที่สำคัญว่าน่าจะ
เป็นภาวะเมทฮีโมโกลบินนีเมีย วินิจฉัยโดยมีประวัติได้ยา หรือสารที่เป็นตัวออกซิไดซ์ ร่วมกับ
อาการของผู้ป่วยเขียวแบบส่วนกลางลำตัว เมื่อเจาะเลือดนำมาผ่านออกซิเจน จะไม่เปลี่ยนสี
อย่างไรก็ตามต้องวินิจฉัยแยกโรคจากซัลผ์ฮีโมโกลบินนีเมีย (sulfhemoglobinemia) ซึ่งสามารถ
ทำให้เกิดลักษณะทางคลินิกได้เหมือนเมทฮีโมโกลบินนีเมีย ยกเว้นมักจะทำให้เกิดอาการขาด
ออกซิเจนน้อยกว่าสีของเลือดสามารถแยกได้โดยการวัดด้วยเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ หรือใส่
โปแตสเซียมไซยาไนด์ (10% potassium cyanide) ถ้าเป็นเมทฮีโมโกลบินเลือดจะเปลี่ยนเป็นสีแดง
ขณะที่ซัลฟ์ฮีโมโกลบินเลือดจะคงคล้ำเหมือนเดิม
การทำงานสัมผัสสารเคมีเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะเมทฮีโมโกลบินนีเมีย ได้แก่
แอนนิ ลี น (aniline) ใช้ ใ นการผลิ ต ยาง สี ย้ อ ม และเมทธิ ลี น ไบเฟนนิ ล ไอโซไซยาเนต
(methylene biphenyl isocyanate, MBI) : ไนโตรแอนนิลีน (nitroaniline) และโทลูอิดีน
(toluidine) ใช้ในการผลิตสีย้อม : สารอินทรีย์คลอโรแอนนิลีน (p-chloroaniline) ใช้ในการผลิต
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สีย้อม ยา และสารกำจัดศัตรูพืช : o-toluidine ใช้ในการผลิตน้ำยารีเอเจนท์ในห้องปฏิบัติการ
ทริพแพนบลูสเตน (trypanblue stain) น้ำยาทดสอบคลอรีนและเรซิน : แนพธาลีน (naphthalene)
และพาราไดคลอโรเบนซีน (paradichlorobenzene) ใช้ในการผลิตสารรมใช้ในอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวกับผ้า : ไนเตรต (nitrates) และโปแตสเซียมคลอเรต (potassium chlorate) ใช้ในการ
ผลิตปุ๋ย : ก๊าซไนตรัส (nitrous gases) มาจากงานเชื่อมโลหะ และในไซโลเก็บธัญพืช : 

ไตรไนโตรโทลูอีน (trinitrotoluene) ใช้ในการผลิตระเบิด

4.2 อาการทางระบบหายใจ

โรคของระบบหายใจที่เกี่ยวเนื่องหรือมีสาเหตุจากการประกอบอาชีพนั้น สามารถเกิดขึ้น
ได้ทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง การดำเนินการตรวจคัดกรองโรคหรือการวินิจฉัยโรคระบบ
ทางเดินหายใจที่เกี่ยวเนื่องจากการประกอบอาชีพหรือมีสาเหตุจากการประกอบอาชีพนั้น มักจะมี
ความยากลำบาก เนื่องมาจากแต่ละโรคนั้นมักมีอาการคล้ายคลึงกันหรือบางโรคแทบจะไม่แสดงอาการ
ดังนั้นสิ่งที่ยังจำเป็นมากที่สุดในการตรวจคัดกรองโรคหรือวินิจฉัยโรคคือ ต้องมีการซักประวัติ
การทำงานโดยละเอียด ทั้งงานปัจจุบันและงานในอดีต อาการทางระบบหายใจที่พบบ่อยและ
โรคจากการประกอบอาชีพที่ควรจะนึกถึงมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 อาการทางระบบหายใจ
อาการทางระบบหายใจ
โรคแบบเฉียบพลัน
ที่พบบ่อย
1. อาการไอ (ไอแห้งหรือมีเสมหะ) มั ก พบในโรคที่ มี พ ยาธิ ส ภาพที่
หลอดลมและ airway แต่ ก็
สามารถพบได้ ใ นโรคที่ มี พ ยาธิ
สภาพที่เนื้อเยื่อปอด โรคที่พบ
ได้แก่
- สั ม ผั ส สารก่ อ โรคที่ มี ฤ ทธิ์
ระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ
เช่น ใบชา ยาสูบ พริก พริกไทย
ฝ้าย ปอ สารอินทรีย์ทำละลาย
(organic solvents)

โรคแบบเรื้อรัง
มักพบในโรคที่มีพยาธิสภาพ
ที่หลอดลมและ airway แต่
ก็ ส ามารถพบได้ ใ นโรคที่ มี
พยาธิ ส ภาพที่ เ นื้ อ เยื่ อ ปอด
โรคที่พบได้แก่
- โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง
จากการสัมผัส หรือหายใจ
รับฝุน่ หรือสารอินทรีย์ ทำละลาย
(organic solvents) เช่น
ไซลีน โทลูอีน ทินเนอร์
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อาการทางระบบหายใจ
ที่พบบ่อย

2. อาการหอบ เหนื่อยง่ายเวลา
ออกแรง (dyspnea on exertion)
โดยมากมั ก มี อ าการไอเรื้ อ รั ง
ร่วมด้วย

83

โรคแบบเฉียบพลัน
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เช่น ไซลีน โทลูอีน ทินเนอร์
ฟอร์มัลดีไฮด์ เอทธิลีน ออกไซด์
แอมโมเนีย กรดไฮโดรคลอริก
ไนโตรเจนออกไซด์

ฟอร์มัลดีไฮด์ เอทธิลีนออกไซด์
แอมโมเนีย กรดไฮโดรคลอริก
ไนโตรเจนออกไซด์
- โรคภู มิ แ พ้ หรื อ หอบหื ด
จากการสั ม ผั ส สารก่ อ หอบ
หืดซึ่งมีมากว่า 400 ชนิด
เช่น อุตสาหกรรมกาวยึดติด
งานเคลือบ โพลูยูริเทน พ่นสี
รถยนต์ เครื่องเทศ กาแฟ
ละหุ่ง ถั่วเหลือง ผลิตขนมอบ
ทำเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

พยาธิสภาพมักพบบ่อยที่ถุงลม
และเนื้อเยื่อปอด
- โรคที่อาจมีสภาพแบบนี้ ได้แก่
โรคฝุ่นหินจับปอด โดยเฉพาะ
โรค ซิลิโคลิส (silicosis) ดังนั้น
ควรซักประวัติ การทำงานใน
โรงงานโม่หิน ผลิตแก้ว เซรามิค
กระเบื้อง เครื่องเคลือบดินเผา
ตัดเจาะแต่งหินทราย เป็นต้น

พยาธิ ส ภาพมั ก พบที่ ถุ ง ลม
และเนื้อเยื่อปอด
- โรคที่มักพยาธิสภาพที่ถุงลม
และเนื้อปอด อาทิ โรคฝุ่นหิน
จับปอด (pneumoconiosis)
แอสเบสตอลิส (asbestosis)
ซิลิโคลิส (silicosis) มะเร็ง
เยื่อหุ้มปอด (mesothelioma)
ดังนั้น จึงต้องซักประวัติ อาชีพ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามที่ ก ล่ า วไว้
ในโรคเฉียบพลัน
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อาการทางระบบหายใจ
ที่พบบ่อย
3. อาการมีไข้ เจ็บหน้าอก เวลา
หายใจเข้าออก ไม่เกิน 1 สัปดาห์
บางครั้ ง มี อ าการปวดเมื่ อ ยตาม
ตัวร่วมด้วย

โรคแบบเฉียบพลัน
อาการดั ง กล่ า วมั ก พบมี พ ยาธิ
สภาพ การอักเสบที่ถุงลมเล็ก
ซึ่ งได้ แ ก่ โรคถุ ง ลมขนาดเล็ ก
อักเสบ (acute pneumonitis)
อาทิ โรคไข้ไอโลหะ ทั้งนี้เกิด
จากการสูดไอระเหยของโลหะ
อาทิ ปรอท นิกเกิล ออกไซต์
ของสังกะสี (จากการเชื่อมโลหะ)
เป็นต้น หรือจากการสูดหายใจ
รั บ สารเคมี จ นเกิ ด การอั ก เสบ
ของถุงลมขนาดเล็กจากสารเคมี
เช่น ก๊าซคลอรีน (chlorine)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)

4. มี อ าการเลื อ ดออกทางจมู ก แน่นจมูก

5. หายใจลำบากร่ ว มกั บ เกิ ด - Pumonary edema เป็นการ
อาการไอเป็นฟองสีชมพู (pink สัมผัสไซลีน (xylene) แคดเมียม
frothy sputum) เหงื่อแตก ซีด (cadmium) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
(SO 2) และโอโซน (ozone)
ทำให้เกิด delayed pulmonary
edema

โรคแบบเรื้อรัง
-

มะเร็ งไซนั ส (paranasal
sinus) หรือมะเร็งจมูกและ
ไซนัส (sinonasal sinus)
จากการสั ม ผั ส ฝุ่ น ไม้ 

(ไม้เนื้อแข็ง) ในช่างเฟอร์นิเจอร์
หรื อ การสั ม ผั ส กั บ นิ ก เกิ ล
(Nickel) โครเมี่ ย ม
(Chromate) แอสแบสตอส
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อาการทางระบบหายใจ
โรคแบบเฉียบพลัน
ที่พบบ่อย
6. มีอาการหยุดหายใจ (anoxia) เกิดจากการสัมผัสสารหรือก๊าซ ที่สามารถลดและแทนที่ออกซิเจน
ในอากาศ (simple asphyxiants).
เช่ น ไนโตรเจน ไฮโดรเจน 

มีเธน เป็นต้น หรือ chemical
asphyxiants ได้แก่ ไอโดรเจน
ซัลไฟด์ คาร์บอนมอนนอกไซด์
7. ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว จ า ก ส า ร เ ค มี ที่ มี ผ ล ต่ อ
(Respiratory failure)
neuromuscular Junction ;
NMJ ได้แก่การสัมผัสสาร ออกาโนฟอสเฟต (organophosphate)
ที่พบในสารกำจัดศัตรูพืช หรือ
สารเคมี ที่ ท ำให้ เ กิ ด เยื่ อ พั ง ผื ด
ในปอดทั่วบริเวณอย่างฉับพลัน
(rapid massive fibrosis) เช่น
การสั ม ผั ส สารกำจั ด วั ช พื ช
ประเภท พาราควอท (bipyridyls
paraquat, diquat)

4.3 อาการทางระบบทางเดินอาหารที่พบบ่อย
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-

1. เบื่ออาหาร อาจเกิดจากโรคทางเดินอาหาร และโรคอื่นๆ อาจจะเป็นโรคไวรัสตับ
อักเสบ มะเร็งของกระเพาะอาหาร แผลในกระเพาะอาหาร ไตวาย หรือมีปัญหาทางจิต เป็นต้น
2. กลืนลำบาก คือ กลืนแล้วอาหารติด หรือมีปัญหาในการกลืน หรือกลืนแล้วสำลัก
ในผู้สูงอายุ ต้องนึกถึงมะเร็งหลอดอาหาร หรือจากกระเพาะอาหารลามขึ้นมาถึงหลอดอาหาร
หรือโรคหลอดเลือดสมอง โดยเฉพาะถ้ามีอาการอื่นๆ ของโรคอัมพาตอยู่ด้วย ควรทราบว่า 

กลื น ลำบากมานานเท่ าไร เป็ น ๆ หายๆ หรื อ เป็ น มากขึ้ น เรื่ อ ยๆ และในการกลื น ของแข็ ง 

และของเหลวมีความแตกต่างกันหรือไม่

86

กลุ่มอาการที่พบบ่อยที่เกิดจากการประกอบอาชีพ

ถ้ากลืนลำบากทั้งของแข็งและของเหลวตั้งแต่ต้น เป็นๆ หาย ไม่มากขึ้นอาจนึกถึงโรค
ที่มีความผิดปกติในการเคลื่อนตัวของหลอดอาหาร แต่ถ้าเริ่มด้วยปัญหาจากการกลืนของเหลว
ไม่ได้ ต้องนึกถึงมะเร็งของหลอดอาหาร พบว่างานทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ด้วยสารทำละลาย
เตตระคลอโรเอธิลีน (Tetrachloroethylene) อาจเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งหลอดอาหาร
โรคสำคั ญ ที่ พ บได้ บ่ อ ยและเป็ น ปั ญ หาในการแยกจากโรคอื่ น ๆ คื อ โรคมะเร็ ง ของ
หลอดอาหาร อะคาเลเซีย (achalasia) และแผลเพ็ปติกของหลอดอาหาร (peptic esophagitis)
มะเร็งมักพบในผู้ที่สูงอายุ อาจมีน้ำหนักลด กลืนลำบาก ซึ่งตอนเริ่มต้นจะเป็นเฉพาะเวลารับประทาน
อาหารแข็ง และจะเป็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พอเป็นนานๆ แม้แต่ของเหลวยังกลืนไม่ได้ อาจมีสะอึก
และน้ำลายไหลมากด้วย ส่วนแผลเพ็ปติกของหลอดอาหารมักมีประวัติของกรดไหลย้อน (reflux)
มานาน อะคาเลเซียมักพบในผู้ที่อายุน้อย
3. คลื่นไส้ และอาเจียน มักจะมีด้วยกัน แต่อาจเกิดขึ้นโดยลำพัง การอาเจียนที่พุ่งรุนแรง
มีความหมายมาก เพราะแสดงว่ามีการเพิ่มความดันภายในกะโหลกศีรษะ อาการคลื่นไส้อาจเกิดขึ้นได้
ในหลายโรค เช่น เมื่อมีการอุดตันของหลอดอาหาร แผลในกระเพาะอาหาร แผลในลำไส้ส่วน
ดูโอดินัม หญิงมีครรภ์ การขาดเกลือแร่ต่างๆ ไตวาย หรือวิตกกังวล
อาการอาเจียนอาจเกิดขึ้นได้ในโรคต่างๆ คือ
3.1 สาเหตุจากระบบทางเดินอาหาร
3.1.1 การอุดตันของหลอดอาหาร เช่น มะเร็งของหลอดอาหาร อะคาเลเซีย 

หลอดอาหารตี บ ตั น สิ่ ง ที่ อ าเจี ย นออกมามี ลั ก ษณะไม่ มี สี เป็ น เมื อ ก 

เป็นฟอง และอาจมีเลือดปนเล็กน้อย มักไม่มีคลื่นไส้นำมาก่อน
3.1.2 การกลืนลมเนื่องจากไอมากๆ จากหลอดลมอักเสบ อาจอาเจียนมาก
ในตอนเช้า
3.1.3 มะเร็งของกระเพาะอาหาร และแผลในกระเพาะอาหาร อาจมีอาเจียน
ได้ในรายที่มีรอยโรคเป็นบริเวณกว้าง หรือมีการอุดตัน
3.1.4 การแพ้อาหาร เช่น มัสตาร์ด ไข่ นม และของมันต่างๆ
3.1.5 โรคแผลในลำไส้ ส่ ว นดู โ อดิ นั ม อาจทำให้ มี ก ารอาเจี ย นได้ แต่ ถ้ า มี
การอุ ด ตั นไม่ ว่ า ที่ ดู โ อดิ นั ม หรื อ ที่ ไ พโลรั ส อาการมั ก เป็ น ตอนบ่ า ยๆ 

และอาหารที่อาเจียนมักมีมาก และอาจมีอาหารที่รับประทานเข้าไป
หลายชั่วโมง หรือหลายวันแล้ว
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3.1.6 กลุ่มอาการหลังการผ่าตัดกระเพาะอาหาร พบได้ในกรณีที่มีลำไส้อุดตัน 

เช่น ถ้าเป็นลำไส้เล็ก หรือส่วนบนของลำไส้เล็กอุดตันจะมีอาการอาเจียนได้ 

ส่วนการอุดตันของลำไส้เล็กส่วนล่าง หรือลำไส้ใหญ่ มักไม่มีอาการ
				
อาเจียน แต่อาจมีอาการท้องอืด ท้องโต
3.1.7 สาเหตุอื่นๆ ได้แก่ พยาธิต่างๆ เช่น พยาธิไส้เดือน และตัวตืดตับอักเสบ
จากไวรัส และนิ่วในท่อรวมน้ำดีก็ทำให้อาเจียนได้
3.2 สาเหตุจากเมตะบอลิก เช่น
3.2.1 การตั้งครรภ์
3.2.2 สภาวะที่ มี ก ารขาดโซเดี ย ม เช่ น จากท้ อ งเสี ย การดู ด น้ ำ ย่ อ ย
จากกระเพาะออกมาการเสี ย เกลื อโซเดี ย มจากโรคไตอั ก เสบ และ
โรคแอดดิสัน (Addison’s disease)
3.2.3 ตับ หรือไตวาย
3.2.4 ภาวะต่อมพาราไทรอยด์ทำงานมากเกินไป
3.2.5 สารเคมี และยา เช่น ดิจิทาลิส (digitalis) ซัลโฟนาไมด์ (sulfonamides) 

และสารหนู
				
3.3 สาเหตุ ท างระบบประสาท เช่ น ไมเกรน โรคของหู ชั้ นในส่ ว นลาไบริ น ท์
(labyrinthine disorder) โรคมะเร็งสมองที่ไปกดศูนย์ควบคุมการอาเจียนในเซเรเบลลัม
3.4 สาเหตุทางจิตใจ
4. ปวดท้อง อาจมาจากระบบทางเดินอาหาร หรือจากระบบอื่นๆ ก็ได้ อาการปวดจาก
อวั ย วะภายในที่ มี ช่ อ งกลวงที่ มี ก ารอั ก เสบ ปวดแบบโคลิ ค (colic) หรื อ ขาดเลื อ ดไปเลี้ ย ง 

ส่วนอาการปวดจากอวัยวะภายในที่ไม่มีช่องกลวง อาจเกิดจากการยึดดึงรั้งของเยื่อหุ้มอวัยวะ
สาเหตุของอาการปวดท้องที่สำคัญ ได้แก่
4.1 อาการปวดที่มาจากช่องท้อง
4.1.1 การอักเสบของเยื่อหุ้มเพอริโตเนียมส่วนนอก (parietal peritoneum)
1) การติดเชื้อจากแบคทีเรีย เช่น ไส้ติ่งอักเสบ และทะลุ การอักเสบ
ภายในอุ้งเชิงกราน
2) ระคายเคืองจากสารเคมี เช่น แผลกระเพาะอาหารทะลุ โรคตับอ่อน
อักเสบ
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4.1.2 การอุดตันของท่อต่างๆ
1) การอุดตันของลำไส้เล็ก และลำไส้ใหญ่
2) การอุดตันของระบบทางเดินน้ำดี
4.1.3 สาเหตุจากหลอดเลือด
1) หลอดเลือดอุดตันจากลิ่มเลือดเอ็มโบไล (embolism) หรือทรอมบัส 

(thrombus)
2) หลอดเลือดฉีกขาด
3) หลอดเลือดอุดตันจากการถูกกดทับ หรือบิดงอ
4) หลอดเลือดอุดตันจากเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติ พบในโรคโลหิตจาง
					 ชนิดซิกเกิลเซลล์ (sickle cell anemia)
4.1.4 จากหน้าท้อง หรือในช่องท้อง
1) เยื่อหุ้มมีเซนเทอรีย์ภายในช่องท้องถูกดึงรั้ง หรือบิดงอ
2) การบาดเจ็บ หรือติดเชื้อของกล้ามเนื้อหน้าท้อง
3) การบวมของอวัยวะต่างๆ เช่น ตับ หรือไต ทำให้เยื่อหุ้มอวัยวะ
ถูกดึงรั้ง
4.2 อาการปวดที่ไม่ได้มาช่องท้อง
4.2.1 ทรวงอก เช่น ปอดบวม อาการปวดร้าวจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน
4.2.2 โรคของกระดูกสันหลัง เช่น ข้อกระดูกสันหลังอักเสบ และรากประสาท
ไขสันหลังอักเสบ
4.2.3 อวัยวะเพศ เช่น การบิดงอของอัณฑะ
4.3 สาเหตุทางเมตะบอลิก
4.3.1 ภาวะของเสียพวกไนโตรเจนคั่งในเลือด (uremia) พบในโรคไตวาย
4.3.2 ภาวะหมดสติจากน้ำตาลในเลือดสูงที่เกิดจากโรคเบาหวาน (diabetic 

coma)
4.3.3 ภาวะพอไฟเรี ย (porphyrias) เป็ น กลุ่ มโรคที่ เ กิ ด จากความผิ ด ปกติ
ในการสังเคราะห์ฮีม (heme biosynthesis) พบได้ทั้งกรรมพันธุ์และ
จากสารพิเศษในสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดการคั่งสะสมของสารตั้งต้นที่ใช้ใน
การสังเคราะห์ ทำให้เกิดอาการซึ่งแบ่งได้ 2 กลุ่มคือ อาการที่เป็นพิษต่อ
ระบบประสาทได้แก่ ปวดท้องแบบ colic ท้องผูก ระบบประสาทอัตโนมัติ
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ผิ ด ปกติ เส้ น ประสาทสู ญ เสี ย หน้ า ที่ ก ารรั บ สั ม ผั ส และสั่ ง การ และ
ความผิดปกติทางจิต ส่วนอาการอีกกลุ่มคือ อาการผิวหนังไวต่อแสงแดด 

มีตุ่มน้ำขึ้นตามผิวหนังที่ถูกแสงแดด เกิดเป็นแผลเป็น ผิวหนังผิดรูปและ
มีขนมากผิดปกติ การทำงานสัมผัสสารเคมีที่อาจก่อให้เกิดกลุ่มอาการ
พอไฟเรีย ได้แก่ เฮกซะคลอโรเบนซีน (hexachlorobenzene) ใช้เป็น
สารฆ่าเชื้อราไดคลอโรฟีนอล (2, 4-dichlorophenol) และไตรคลอโรฟีนอล 

(2,4,5-trichlorophenol) ใช้เป็นสารปราบวัชพืช เตตระคลอโรไดเบนโซพารา
ไดออกซิน (2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin) สารเคมีปนเปื้อน
อยู่ในสารปราบวัชพืช เบนซิลพาราคลอโรฟีนอล (o-benzyl-p-chlorophenol) 

				
และเบนซิล พาราไดคลอโรฟีนอล (2-benzyl-p-dichiorophenol) 

				
เป็นน้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค ไวนิลคลอไรด์ใช้ในอุตสาหกรรม
				
พลาสติก อะลูมินัมใช้จับกับฟอสฟอรัสในอุตสาหกรรมการผลิต ตะกั่ว 

				
ใช้ เ ป็ น ส่ ว นประกอบของสี โ ดยเฉพาะอาการปวดท้ อ งจากโรคพิ ษ จาก
สารตะกั่ว ซึ่งอาจได้รับการวินิจฉัยผิดว่าเป็นโรคไส้ติ่งอักเสบได้
4.4 สาเหตุทางระบบประสาท เป็นได้ทั้งแบบพบพยาธิสภาพ (organic) และไม่พบ
พยาธิสภาพ (functional) แบบพบพยาธิสภาพได้แก่ เริม เป็นต้น
5. กลุ่มอาการดิสเป็ปเซีย (dyspepsia) เป็นอาการปวด แน่นท้องที่ส่วนบนของท้อง
เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากโรคได้หลายโรค มีอาการได้มากมาย คือ ปวด แน่น ไม่สบายท้อง อิ่มเร็ว
เบื่ออาหาร คลื่นไส้ มากกว่าครึ่งหลังตรวจเพิ่มเติมเต็มที่ไม่พบโรค พบแผลเป็ปติกหรือโรคแผล
ในกระเพาะอาหารได้ประมาณ 10-30% พบภาวะกรดไหลย้อนได้ 15-25% ส่วนสาเหตุอื่นๆ คือ
มะเร็งกระเพาะอาหาร โรคท่อน้ำดี โรคตับอ่อน โรคพยาธิ โรคเบาหวาน โรคหนังแข็ง (scleroderma)
และยาต่ า งๆ เช่ น ที โ อฟิ ล ลี น (theophylline) ดิ จิ ท าลิ ส (digitalis) และอี ริ โ ทรไมซิ น
(erythromycin) เป็นต้น
พบว่าความเครียดเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคแผลในกระเพาะอาหาร ความเครียดจากการ
ประกอบอาชีพเกิดขึ้นได้จากลักษณะของงานที่ทำให้เครียดเอง การบริหารจัดการไม่เหมาะสม หรือ
การปรับตัวเข้ากับองค์กรไม่ได้ นอกจากนี้ยังอาจเป็นผลจากการประกอบอาชีพเป็นกะ รวมทั้ง
การทำงานในเวลากลางคืนซึ่งไปรบกวนสรีรวิทยาเกี่ยวกับเวลาของร่างกาย (circadian rhythms)
หรือการทำงานนานเกินไป ก่อให้เกิดความเครียดและความอ่อนล้า รวมทั้งมีผลต่อการนอนหลับด้วย
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6. ท้องผูก มีความหมายได้หลายอย่าง ฉะนั้นต้องให้ผู้ป่วยอธิบายให้เข้าใจอย่างแน่นอน
เสียก่อนว่าหมายความว่าอย่างไร โดยมากท้องผูกหมายถึงอุจจาระน้อยครั้ง อุจจาระแข็ง หรือถ่าย
อุจจาระลำบาก การถ่ายอุจจาระที่ปกติ ส่วนใหญ่อยู่ในระหว่างวันละ 3 ครั้ง ถึงสัปดาห์ละ 3 ครั้ง
ผู้ที่ถ่ายน้อยกว่าสัปดาห์ละ 3 ครั้งมักเป็นผู้หญิง ฉะนั้นเมื่อพูดถึงความผิดปกติของการถ่ายอุจจาระ
ของผู้ใดผู้หนี่งการเปรียบเทียบการถ่ายในปัจจุบันกับเวลาปกติ ว่ามีความแตกต่างกัน หรือไม่ เช่น
ถ้าเคยถ่ายวันละครั้งมาตลอด แล้วมาถ่าย 3 ครั้งต่อวัน ในระยะ 2 เดือนหลัง อย่างนี้ถือว่าผิดปกติ
ในที่นี้อุจจาระผูกหมายถึงถ่ายน้อยครั้ง หรือลำบากกว่าเดิม การถ่ายอุจจาระผูกมีสาเหตุทั้งทาง
กายภาพ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ แต่ส่วนใหญ่มักหาสาเหตุไม่ได้
6.1 ทางกายภาพ
1) ถ้าลำไส้ใหญ่ยาวเกินไป อาจทำให้มีการดูดซึมน้ำมากกว่าปกติ
2) อะแกงกลิโอโนซิส (aganglionosis) หรือ โรคเฮิร์สปรุง (Hirschsprung’s 

disease) ซึ่ ง เกิ ด จากขาดเส้ น ประสาทในส่ ว นปลายของลำไส้ ท ำให้ เ กิ ด
การท้องผูก และโรคลำไส้ใหญ่มีขนาดใหญ่มาก (megacolon) มักวินิจฉัย
ได้ตั้งแต่เด็ก
3) การอุดตันจากมะเร็ง หรือก้อนในเชิงกรานมากด
4) มีอาการปวดเวลาถ่ายอุจจาระ เช่น แผลแตกที่ทวารหนัก ทวารหนักอักเสบ
6.2 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
1) การเปลี่ยนแปลงทางสรีระของร่างกาย เช่น การไม่ออกกำลังกาย หรือ
ดื่มน้ำน้อย
2) โรคทางเมตะบอลิก เช่น ภาวะแคลเซียมในเลือดสูง ภาวะพอ ไฟเรีย 

ภาวะตะกั่วเป็นพิษ หรือจากการรับประทานยาลดกรด เช่น อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ (aluminium hydroxide) แคลเซียมคาร์บอเนต (calcium 

carbonate) ยากล่อมประสาท ยาระงับปวด กลุ่มโอปิเอต (opiates)
อาการท้องผูกที่มีสาเหตุมาจากภาวะแคลเซียมในเลือดสูง อาจพบได้ในโรคมัลติเพิล
ไมอิโลมา (multiple myeloma) ซึ่งเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดบี (chronic leukemia of
differentiated B cells หรือ plasma cell leukemia) มักมาด้วยอาการโลหิตจาง ปวดกระดูก
ไตวาย อาการของภาวะแคลเซียมในเลือดสูง ได้แก่ ซึมลง ปัสสาวะบ่อย เป็นต้น การทำงาน
สัมผัสสารเคมีพวกผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม คาดว่าจากเบนซีน สารทำละลายอินทรีย์ โลหะหนัก
สารปราบวัชพืช และแอสเบสตอส อาจมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคนี้ได้
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3) โรคต่อมไร้ท่อ ได้แก่ ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานต่ำ เบาหวาน ภาวะต่อมพารา
ไทรอยด์ทำงานมากเกิน
4) โรคทางระบบประสาทที่ ล ามไปถึ ง รากประสาทไขสั น หลั ง บริ เ วณซาครั ม 

อาจทำให้ มี อ าการท้ อ งผู ก ร่ ว มกั บ ปั ส สาวะไม่ ค ล่ อ ง เช่ น เนื้ อ งอกที่
รากประสาทแส้ม้า (cauda equine) หรือเทบีสดอซัลลิส (tabes dorsalis) 

เป็นความผิดปกติที่ปมประสาทที่อยู่ด้านหลังของไขสันหลัง (dorsal root 

ganglion) มักเกิดจากซิฟิลิส
5) โรคทางจิต โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้า
6.3 สาเหตุอื่นๆ ของอาการท้องผูก
1) มีกากอาหารไม่เพียงพอ
2) ลำไส้ใหญ่ไม่มีความรู้สึก หรือปวดท้องแล้วไม่ยอมไปถ่าย ซึ่งทำให้ความรู้สึก
หายไป
7. อาเจียนเป็นเลือดและถ่ายเป็นสีดำ พบได้บ่อยและมีความสำคัญยิ่ง เพราะบอกได้
ทันทีเลยว่ามีเลือดออกมาจากส่วนบนของระบบทางเดินอาหาร แล้วไหลผ่านกรดในกระเพาะอาหาร
จนเปลี่ยนเป็นสีดำ อุจจาระดำอาจเกิดจากรับประทานเหล็ก ผงถ่าน หรือบิสมัท (bismuth)
สาเหตุของการอาเจียน และถ่ายเป็นเลือด ได้แก่
7.1 โรคแผลในกระเพาะอาหารทั้ ง แบบเฉี ย บพลั น และเรื้ อ รั ง อาจเกิ ด จาก
ความเครียดในการทำงาน
7.2 ภาวะหลอดเลือดดำโป่งพองในหลอดอาหารจากโรคตับแข็ง การทำงานสัมผัส
			 สารเคมีที่อาจเป็นสาเหตุของโรคตับแข็ง ได้แก่ ไตรไนโตรโทลูอีน (trinitrotoluene,
TNT) โพลีคลอริเนทเตต ไบเฟนนิล (polychlorinated biphenyls,PCBs) 

			 เตตระคลอโรอีเธน (tetrachloroethane), คลอแนพธาลีน (chlornaphthalenes) 

			 คาร์ บ อนเตตระคลอไรด์ (carbonatetrachloride) ไตรไนโตรเอทธิ ลี น 

(trichloroethylene) ไตรคลอโรอีเธน (1,1,1-trichloroethane) สารกำจัดศัตรูพืช
			 ชนิดที่มีสารหนู
7.3 ก้อนเนื้อ หรือมะเร็งของกระเพาะอาหาร หรือลำไส้เล็ก
7.4 กลุ่มอาการมาลโลรีไวส์ (Mallory Weiss syndrome) เป็นกลุ่มอาการที่มี
			 การฉีกขาดเป็นทางยาวที่เนื้อเยื่อบุผิว (mucosa) และชั้นใต้เยื่อบุผิว (submucosa) 

			 ที่ ส่ ว นคาร์ เ ดี ย (cardia) ของกระเพาะอาหาร หรื อ หลอดอาหารส่ ว นล่ า ง 

เกิดจากการอาเจียนที่รุนแรง หรือการเพิ่มความดันในช่องท้องมาก
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7.5 โรคทางระบบโลหิต เช่น ไข้เลือดออก ภาวะเกล็ดเลือดต่ำโดยไม่ทราบสาเหตุ 

(idiopathic thrombocytopenic purpura,ITP)
7.6 สาเหตุจากหลอดเลือด
7.7 ภาวะของเสียพวกไนโตรเจนคั่งในเลือด พบในโรคไตวาย (uremia)
8. ดีซ่าน (jaundice) มีอาการตาเหลืองและตัวเหลือง เนื่องมาจากมีบิลลิรูบินในเลือดสูง
ถ้าตัวเหลือง แต่ตาไม่เหลืองควรนึกถึงภาวะที่มีสารแคโรทีนในเลือดสูง ซึ่งเกิดจากการรับประทาน
ผลไม้ เช่น มะละกอ แครอท ฟักทองมาก การแบ่งภาวะของดีซ่าน ส่วนใหญ่นิยมแบ่งดีซ่านออก
เป็น 3 ชนิด คือ
8.1 ภาวะบิ ล ลิ รู บิ นในเลื อ ดสู ง ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด จากการประกอบอาชี พ ของตั บ ผิ ด ปกติ 

(prehepatic total serum bilirubin) พบในภาวะเม็ดเลือดแดงแตก หรือ
โรคทางพันธุกรรมที่มีความผิดปกติของกระบวนการเมตาบอลิซึมของบิลลิรูบิน 

ภาวะเม็ดเลือดแดงแตกมักมีระดับบิลลิรูบินโดยรวม (total bilirubin) ในเลือด
			 สูงไม่เกิน 6 มก/ดล และส่วนใหญ่จะเป็นอินไดเร็กบิลลิรูบิน (indirect bilirubin) 

			 ดังนั้นถ้ามีดีซ่านมากๆ ไม่ควรนึกถึงภาวะเม็ดเลือดแดงแตก
ภาวะเม็ดเลือดแดงแตกอาจเกิดจากการประกอบอาชีพสัมผัสสารเคมีหลายชนิด เช่น
ก๊าซอาร์ซีน ตะกั่ว ทองแดง และเฟนนิลไฮดราซีน (phenylhydrazine)
8.2 มีความผิดปกติที่เซลล์ตับ (hepatocellular) จะมีอาการต่างๆ ของโรคตับ เช่น 

			 เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย บวม เหนื่อยง่าย มีประวัติกินยา หรือเหล้า
การทำงานสัมผัสสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อเซลล์ตับแบบมีความผิดปกติที่เซลล์ตับ
ได้แก่ คาร์บอนเตตระคลอไรด์ (carbon tetrachloride), คลอโรฟอร์ม (chloroform) ไตรไนโตร
โทลู อี น (trinitrotoluene) ฟอสฟอรั ส (phosphorus) ไดเมธิ ล ฟอร์ ม าไมด์ (dimethyl
formamide) และไฮดราซีน (hydrazine)
8.3 มีความผิดปกติที่ระบบท่อน้ำดีภายในตับ (cholestatic) น้ำดีไม่สามารถไหลมาถึง 

			 ลำไส้ส่วนดูโอดีนัมได้ หรือไหลมาไม่สะดวก ทำให้มีอาการคัน อุจจาระซีด 

ปัสสาวะเข้ม
การทำงานสัมผัสสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อเซลล์ตับแบบมีความผิดปกติที่ระบบ
ท่อน้ำดีภายในตับ ได้แก่ เมธิลีน ไดแอนนิลีน (methylene dianiline) และ rapeseed oil 

อาจแบ่งสาเหตุของดีซ่าน เป็นทางอายุรกรรมและศัลยกรรม ได้ดังนี้
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สาเหตุทางอายุรกรรม ได้แก่ โรคไวรัสตับอักเสบ (แบบ cholestatic) โรคตับอักเสบ
จากแอลกอฮอลล์ (แบบ cholestatic) ตับแข็ง (postnecrotic cirrhosis;แบบ cholestatic)
และยา เช่น คลอโพรมาซีน (chlorpromazine) คลอโพรพาไมด์ (chlorpropamide) เมท
ธิลเทสโทสสเตอโรน (methyltestosterone) อีริโทรไมซิน สโตเลต (erythromycin stolate not
stearate) เป็นต้น
สาเหตุทางศัลยกรรม ได้แก่ โรคนิ่วของระบบทางเดินน้ำดี โรคมะเร็งของตับอ่อน
โรคมะเร็งของท่อทางเดินน้ำดี โรคตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง โรคถุงน้ำที่ท่อน้ำดี (choledochol cyst)
โรคมะเร็งของถุงน้ำดี และโรคพยาธิ เป็นต้น
โรคที่ทำให้เกิดดีซ่าน และพบได้บ่อยในประเทศไทย ได้แก่ โรคไวรัสตับอักเสบ 

โรคตับอักเสบเรื้อรัง (chronic active hepatitis) โรคตับแข็งโรคมะเร็งตับ ยาต่างๆ รวมทั้ง
ยาดมสลบฮาโลเทน (halothane) ภาวะเม็ ด เลื อ ดแดงแตก โรคนิ่ วในระบบทางเดิ น น้ ำ ดี 

โรคมะเร็งของท่อน้ำดี โรคตับอ่อนอักเสบทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง โรคมะเร็งของตับอ่อน 

การอุดตันของท่อรวมน้ำดี โรคฉี่หนู โรคมาลาเรีย และอื่นๆ 
นอกจากนี้ยังอาจแบ่งเป็นอาการแบบเฉียบพลัน กึ่งเฉียบพลัน และเรื้อรัง ดังแสดง
ในตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 อาการแบบเฉียบพลัน กึ่งเฉียบพลัน และเรื้อรัง
ลักษณะอาการ

สารเคมีที่เป็นสาเหตุ

แบบเฉียบพลัน/เป็นพิษต่อเซลล์ 
(hepatocellular/cytotoxic)
มีการตายของเนื้อเยื่อ (necrosis)
แบบเป็นหย่อม (zonal)

แบบแพร่กระจาย (massive)
ไม่มีการตายของเนื้อเยื่อ (steatosis)

ฮาโลจิ เ นตเตตไฮโดรคาร์ บ อน (halogenated
hydrocarbon) ได้แก่ คาร์บอนเตตระคลอไรด์
(carbon tetrachloride) คลอโรฟอร์ ม
(chloroform) และเมทธิ ล คลอไรด์ (methyl
chloride)
ไตรไนโตรโทลูอีน (trinitrotoluene)
คาร์บอนเตตระคลอไรด์ คลอโรฟอร์ม ฟอสฟอรัส
(phosphorus) ไดเมธิลฟอร์มาไมด์ (dimethyl
formamide) และไฮดราซีน (hydrazine)
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ลักษณะอาการ

สารเคมีที่เป็นสาเหตุ

มีความผิดปกติที่ระบบท่อน้ำดีภายในตับ 
(cholestatic)
แบบกึ่งเฉียบพลัน

เมธิลีนไดแอนนิลีน (methylene dianiline) และ
น้ำมันละหุ่ง
ไตรไนโตรโทลูอีน

แบบเรื้อรังภาวะตับแข็ง (cirrhosis)

ไตรไนโตรโทลู อี นโพลี ค ลอริ เ นตเตตไบเฟนนิ ล
(polychlorinated biphenyl) และ
เตตระคลอโรอีเธน (tetrachloroethane)
สารหนู และไวนิลคลอไรด์

การอักเสบแบบสเคลอโรซิส (sclrosis)
การอักเสบแบบไม่มีการตายของเนื้อเยื่อ 
(steatosis)

ไดเมธิลฟอร์มาไมด์ และคาร์บอนเตตระคลอไรด์

การอักเสบแบบแกรนนูโลมา (granuloma) เบอริลเลียม (beryllium) และทองแดง
เนื้องอก

สารหนู และไวนิลคลอไรด์

ภาวะพอไฟเรีย (porphyria)

ไดออกซิน (dioxin)

4.4 อาการทางระบบโรคไตและทางเดินปัสสาวะที่พบบ่อย

4.4.1 ปัสสาวะบ่อยผิดปกติ หมายถึง ปัสสาวะบ่อยในเวลากลางวัน เช่น ทุก 2-3 นาที
หรือตื่นมาปัสสาวะกลางคืนหลายครั้ง อาจพบร่วมกับปัสสาวะปริมาณมาก หรือปริมาณปัสสาวะ
ทั้งวันปกติ แต่ปัสสาวะแต่ละครั้งปริมาณน้อยๆ ก็ได้ อาจพบปัสสาวะลำบากร่วมด้วย แสดงว่า
พยาธิสภาพอยู่บริเวณกระเพาะปัสสาวะ หรือต่อมลูกหมาก เช่น การอักเสบติดเชื้อ นิ่ว เนื้องอก
เป็นต้น หรือเกิดจากมีก้อนในอุ้งเชิงกราน หรือการกดทับจากมดลูกในหญิงมีครรภ์ทำให้ระคายเคือง
ต่อกระเพาะปัสสาวะ
โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบอาจพบได้ในคนที่ทำงานอยู่ในห้องที่ออกไปถ่ายปัสสาวะ
ได้ยาก เช่น งานประกอบชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ ต้องแต่งกายรัดกุม และทำงานอยู่ในห้องที่
สะอาดมาก ส่วนโรคมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะอาจพบได้ในผู้ที่ทำงานสัมผัสสารแนพไธลามีน
(naphthylamine) ใช้ในงานสิ่งทอ อะมิโนไบเฟนนิล (4-aminobiphenyl) ใช้ในงานผลิตยาง
และยางรถยนต์ เบนซิดิน (benzidine) ใช้ในงานผลิตสีย้อม คลอนาฟาซีน (chlornaphazine) 

ใช้ในงานฟอกหนัง คลอโรออโทโทลูอิดีน (4-chloro-o-toluidine) ใช้ในงานสิ่งทอ ออโทโทลูอิดีน
(o-toluidine) ใช้ ใ นงานทาสี เ มทธิ ลี น บิ ส คลอโรแอนนิ ลี น (4, 4’-methyiene bis 2-
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chloroaniline) ใช้ในงานผลิตยาง เมทธิลีน ไดแอนนิลีน (methylene dianiline) ใช้ในงาน
ควบคุมเครื่องขุดเจาะ สีย้อมชนิดเอโซที่เป็นอนุพันธ์ของเบนซิดีน (benzidine-derived azo dye)
ใช้ในงานผลิตสารเคมี สารประกอบที่มีเฟนาซีดิน (phenacetin-containing compounds) 

ใช้ในงานช่างทำผมและงานที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเคมี
การถ่ า ยปั ส สาวะบ่ อ ยในเวลากลางคื น หมายถึ ง การตื่ น ขึ้ น มาปั ส สาวะเกิ น คื น ละ 

2-3 ครั้ง พบได้ในสภาวะบวมที่เกิดจากกลุ่มอาการเนพโฟรติค (nephrotic syndrome) โรคตับ
ภาวะหัวใจล้มเหลว ซึ่งเกิดจากการมีน้ำไหลกลับเข้าหลอดเลือดดำมากขึ้นในท่านอน โรคที่ทำให้
เกิ ด ปั ส สาวะมาก หรื อไตทำงานลดลงทำให้ ค วามสามารถในการทำให้ ปั ส สาวะเข้ ม ข้ น ลดลง 

และมี ก ารขั บ สารต่ า งๆ (solutes) เพิ่ ม ขึ้ นในเวลากลางคื น ซึ่ ง อาการปั ส สาวะลดลง หรื อ
มีการระคายเคืองของกระเพาะปัสสาวะ เช่น การติดเชื้อ นิ่ว เนื้องอก การอุดตันของทางเดิน
ปัสสาวะ เป็นต้น
กลุ่ ม อาการเนพโฟรติ ค อาจเกิ ด จากการประกอบอาชี พ สั ม ผั ส กั บ สารปรอท ได้ แ ก่ 

การเชื่อมโลหะและเกษตรกรที่ใช้สารหรือยาปราบศัตรูพืชที่มีส่วนประกอบของปรอท นอกจากนี้
ปรอทยังทำให้เกิดไตวายแบบเฉียบพลันได้ด้วย
4.4.2 ปั ส สาวะลำบาก หมายถึ ง ปั ส สาวะไม่ ค ล่ อ ง มี อ าการปวดขณะปั ส สาวะ 

มักปวดบริเวณหัวเหน่า หรือปลายท่อปัสสาวะ ถ้าปวดบริเวณท่อปัสสาวะขณะกำลังถ่ายปัสสาวะ
หรือถ่ายใกล้สุด แสดงว่าพยาธิสภาพบริเวณท่อปัสสาวะ เช่น ท่อปัสสาวะอักเสบ ถ้าปวดบริเวณ
หัวเหน่าแสดงว่าพยาธิสภาพอยู่ที่กระเพาะปัสสาวะ สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือ กระเพาะปัสสาวะ
อักเสบจากการติดเชื้อ ซึ่งมักมีอาการปัสสาวะบ่อย และกลั้นปัสสาวะไม่ได้ร่วมด้วย
ปั ส สาวะลำบากในเด็ ก หนุ่ ม อาจเกิ ด จากการอุ ด ตั น บริ เ วณคอกระเพาะปั ส สาวะ 

หรือถ้าปวดท้องน้อยขณะเบ่ง ให้นึกถึงการไหลย้อนกลับของปัสสาวะเข้ามาในกระเพาะปัสสาวะ
ปั ส สาวะลำบากในผู้ ช ายสู ง อายุ มั ก เกิ ด จากต่ อ มลู ก หมากโต ในหญิ ง สู ง อายุ เ กิ ด จากถุ ง น้ ำ
ในกระเพาะปัสสาวะหรือมดลูกหย่อน
4.4.3 กลั้นปัสสาวะไม่ได้ หมายถึง ต้องรีบไปถ่ายปัสสาวะทันทีที่ปวด เกิดการระคายเคือง
ของกระเพาะปัสสาวะ เช่น กระเพาะปัสสาวะอักเสบ หรือมีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาท
ที่ควบคุมการปัสสาวะ
4.4.4 ปัสสาวะมาก หมายถึง การถ่ายปัสสาวะมากกว่าวันละ 3 ลิตร การดื่มน้ำมาก
หรือได้ยาขับปัสสาวะจะมีปัสสาวะมากได้ แต่จะเป็นเพียงชั่วคราว ถ้ามีปัสสาวะมากผิดปกติอยู่นาน
อาจมีสาเหตุดังต่อไปนี้
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1. ปัสสาวะมากร่วมกับภาวะไตวาย มักพบในภาวะไตวายเรื้อรัง เนื่องจากไต
ไม่สามารถทำให้ปัสสาวะเข้มข้นได้ (มี solute load) ทำให้มีปัสสาวะมาก
ทั้งกลางวันและกลางคืน ปัสสาวะจะมีความถ่วงจำเพาะต่ำ หรือพบในภาวะ
ไตวายเฉียบพลันในระยะฟื้นตัว
2. ปัสสาวะมากโดยไม่มีไตวาย แบ่งเป็นโซลูตไดยูเรซิส (solute diuresis) และ
วอเทอร์ไดยูเรซิส (water diuresis) โซลูต ไดยูเรซิสพบในโรคเบาหวาน
ที่ควบคุมไม่ดี การได้รับสารน้ำที่มีเกลือโซเดียมคลอไรด์จำนวนมาก ส่วนวอเทอร์ 

			 ไดยูเรซิสพบในโรคเบาจืด ซึ่งมีสาเหตุต่างๆ เช่น ยาแคลเซียมในเลือดสูง 

โปแตสเซียมในเลือดต่ำ หรือโรคทางสมอง เป็นต้น
4.4.5 ปั ส สาวะเป็ น หนอง หมายถึ ง มี เ ม็ ด เลื อ ดขาวในปั ส สาวะ โดยตรวจทาง
กล้องจุลทรรศน์พบเม็ดเลือดขาวตั้งแต่ 5 ตัว / high power field (กำลังขยายสูง) ในปัสสาวะที่
ปั่น ถ้าปัสสาวะขุ่นเป็นหนองต้องแยกจากสาเหตุอื่นๆ โดยตรวจทางกล้องจุลทรรศน์เช่น พบเม็ดเลือด
ขาวจำนวนมากผลึกยูเรต (urate) ผลึกฟอสเฟต (phosphate) หรือไคยูเรีย (chyuria) หรือถ้า
เป็นผลึกยูเรตจะละลายเมื่อเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงในปัสสาวะและอุ่นเล็กน้อย
สาเหตุที่สำคัญและพบบ่อยที่สุดของการพบเม็ดเลือดขาวในปัสสาวะ คือ การติดเชื้อ
ทางเดินปัสสาวะทั้งส่วนบนและส่วนล่าง เช่น โกลเมอรูลัสอักเสบ (glomerulonephritis) 

ส่วนเนื้อเยื่อระหว่างเซลล์ไตอักเสบ (interstitial nephritis) มักไม่พบปัสสาวะเป็นหนอง
4.4.6 ปั ส สาวะเป็ น เลื อ ด หมายถึ ง ปั ส สาวะมี เ ม็ ด เลื อ ดแดง ถ้ า มี สี แ ดงเหมื อ น
น้ำล้างเนื้อถึง สีแดงสด เรียกว่า แมคโครสโครปิก ฮีแมทยูเรีย (macroscopic hematuria) 

ถ้ามีปริมาณน้อยจนต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ตรวจ โดยพบตั้งแต่ 3-5 ตัว / high power field
(กำลังขยายสูง) ขึ้นไปในปัสสาวะที่ปั่น เรียกว่า ไมโครสโครปิก ฮีแมทยูเรีย (microscopic
hematuria)
การซั ก ประวั ติ ตรวจร่ า งกาย และการตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารจะช่ ว ยบอกสาเหตุ
และตำแหน่งที่เลือดออกได้ เช่น ถ้ามีก้อนเลือดช่วยบ่งว่าเลือดออกจากบริเวณกรวยไตหรือท่อไต
หรื อ กระเพาะปั ส สาวะ อาจเก็ บ ปั ส สาวะแยกเป็ น 3 ส่ ว น คื อ ตอนเริ่ ม ถ่ า ย ตอนกลางๆ 

และตอนสุดท้าย ถ้ามีเลือดตอนเริ่มถ่าย แสดงว่ามาจากท่อปัสสาวะหรือต่อมลูกหมาก ถ้ามีเลือด
ปนเฉพาะส่วนท้าย แสดงว่ามาจากกระเพาะปัสสาวะ ถ้ามีเลือดปนทั้ง 3 ส่วน มักมาจากไต 

หรือเหนือกระเพาะปัสสาวะ แต่ถ้ามีเลือดออกตลอดเวลาอาจออกมาจากกระเพาะปัสสาวะก็ได้
การส่องกล้องตรวจภายในกระเพาะปัสสาวะในขณะที่ยังมีเลือดออกอาจช่วยบอกตำแหน่ง และ
สาเหตุของเลือดออกได้ เพราะถ้าทำในขณะที่เลือดหยุดแล้ว อาจไม่เห็นว่าเลือดออกมาจากบริเวณใด
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ถ้าพบโปรตีนในปัสสาวะมากกว่า 1.5 กรัมต่อวัน หรือพบเม็ดเลือดแดงตกตะกอน
ในท่อไต (red blood cell cast) หรือการตรวจโดยกล้องจุลทรรศน์แบบเฟสคอนทราสท์ (phase
contrast microcope) ถ้าพบลักษณะเม็ดเลือดแดงผิดรูป (dysmorphic red blood cell) 

บ่ ง ว่ า เลื อ ดออกมาจากเนื้ อ ไตส่ ว นโกลเมอรู ไ ล (glomeruli) เรี ย กว่ าโกลเมอรู ลั ส อั ก เสบ
(glomerulonephritis) ซึ่งมีหลายชนิด เช่น ไอจีเอ เนพโฟรพาที (lgA nephropathy) เป็นต้น
แต่ถ้าออกมาจากเนื้อเยื่อระหว่างเซลล์ไต เรียกว่า เนื้อเยื่อระหว่างเซลล์ไตอักเสบ (interstitial
nephritis) เป็นต้น
4.4.7 ฮีโมโกลบินยูเรีย (hemoglobinuria) หมายถึง ปัสสาวะมีสีเข้มขึ้น มักเป็นสีแดง
น้ำตาล หรือดำ จากการมีฮีโมโกลบินในปัสสาวะ ซึ่งเกิดจากการแตกของเม็ดเลือดแดงในหลอดเลือด
สีของปัสสาวะนั้นขึ้นกับปริมาณและชนิดของฮีโมโกลบิน ถ้าเป็นออกซีฮีโมโกลบิน (oxyhemoglobin)
จะเป็นสีชมพูหรือแดง ถ้าเป็นแมทฮีโมโกลบิน (methemoglobin) จะเป็นสีน้ำตาล ถ้าเป็นรีดิวซ์
ฮีโมโกลบิน (reduced hemoglobin) จะเป็นสีดำ
ถ้ า ปั ส สาวะเจื อ จางอาจทำให้ เ กิ ด ฮี โ มโกลบิ น ยู เ รี ย ได้ จึ ง ควรตรวจปั ส สาวะสด 

ด้วยกล้องจุลทรรศน์ว่ามีเม็ดเลือดแดงแตกหรือไม่ การพบฮีโมโกลบินยูเรียจากการแตกของเม็ดเลือดแดง
ในหลอดเลือด อาจทำให้มีเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะได้เช่นกัน แต่จะไม่มาก การแยกอาจส่งตรวจ
หา ฮีโมซิเดอริน (hemosiderin) ในปัสสาวะซึ่งพบในฮีโมโกลบินยูเรีย เกิดจากเม็ดเลือดแตก
ในหลอดเลือดเท่านั้น แต่ไม่พบในกรณีที่เกิดจากเม็ดเลือดแดงแตกในปัสสาวะ หรือการตรวจดู
พลาสมาว่ามีสีแดง หรือชมพู ซึ่งพบในภาวะฮีโมโกลบินยูเรียเท่านั้น
ฮีโมซิเดอรินเป็นส่วนของไอออนของธาตุเหล็กชนิดเฟอริค (ferric ion) ซึ่งแยกจาก
ฮีโมโกลบิน และตกตะกอนอยู่ในท่อภายในไต (renal tubule) ขณะที่ฮีโมโกลบินถูกกรองผ่าน 

โกลเมอรูไลและถูกดูดกลับโดยท่อภายในไต การตรวจพบฮีโมซิเดอริน จึงแสดงว่ามีฮีโมโกลบินยูเรีย
ฮีโมโกลบินยูเรียต้องแยกจากสาเหตุอื่นที่ทำให้ปัสสาวะสีเข้มขึ้น เช่น ยูโรบิลลิโนเจน
(urobilinogen) ไมโอโกลบิ น (myoglobin) พอไฟเรี ย (porphyria) อั ล แคปโตยู เ รี ย
(alkaptonuria) เมลายูเรีย (melanuria) และการกินลูกบีท (beet) หรือยาบางอย่าง เป็นต้น
การตรวจปัสสาวะโดยใช้แผ่นจุ่ม (dipstick) ตรวจหาฮีม (heme, orthotolidine) 

เมลายูเรีย (melanuria) และการกินลูกบีท (beet) หรือยาบางอย่าง เป็นต้น
การตรวจปัสสาวะโดยใช้แผ่นจุ่ม (dipstick) ตรวจหาฮีม (heme, orthotolidine) จะให้
ผลบวกเฉพาะฮีโมโกลบินยูเรีย และไมโอโกลบินยูเรียเท่านั้น ถ้าตรวจหาพบพลาสม่าสีแดงหรือ
ชมพูจะช่วยสนับสนุนว่าน่าจะเป็นฮีโมโกลบินยูเรีย
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4.4.8 ไมโอโกลบินยูเรีย (myoglobinuria) หมายถึง ภาวะที่พบไมโอโกลบินในปัสสาวะ
เกิดจากการตายของเซลล์กล้ามเนื้อลาย พบได้จากสาเหตุต่างๆ กัน เช่น แอลกอฮอล์ ยาการบาดเจ็บ
ต่อกล้ามเนื้อรุนแรง และภาวะหมดสติจากความร้อน (heat stroke) ซึ่งพบในผู้ทำงานที่ต้อง
สัมผัสความร้อนมาๆ เช่นโรงงานถลุงโลหะ การฝึกของทหารกลางแดดเป็นระยะเวลานาน
ไมโอโกลบินมักไม่ทำให้พลาสม่าเปลี่ยนสี เนื่องจากความเข้มข้นในพลาสมามักไม่สูงพอ
และไมโอโกลบินมีขนาดเล็ก จึงถูกกรองออกทางปัสสาวะได้ง่าย ทำให้ปัสสาวะเป็นสีเข้มจนถึงดำได้
การตรวจไมโอโกลบิ น ยู เ รี ย ที่ นิ ย มใช้ ใ นปั จ จุ บั น คื อ การตรวจโดยวิ ธี เ รดิ โ ออิ ม มู โ นเอสเซ
(radioimmunoassay) เพราะถ้ า ตรวจด้ ว ยแผ่ น จุ่ ม ให้ ผ ลบวกอาจเกิ ด จากฮี โ มโกลบิ น ยู เ รี ย
ดังได้กล่าวข้างต้น
ไมโอโกลบิ น ยู เ รี ย ทำให้ เ กิ ด ไตวายเฉี ย บพลั น ชนิ ด การตายของท่ อ ภายในไตอย่ า ง
เฉียบพลัน (acute tubular necrosis) ซึ่งมักเกิดเมื่อเลือดไปเลี้ยงไตลดลง และปัสสาวะเป็นกรด
4.4.9 โปรตีนในปัสสาวะ หมายถึง ภาวะที่มีโปรตีนในปัสสาวะมากกว่า 150 มก. ต่อวัน
ถ้ามีปริมาณมากปัสสาวะจะมีฟอง พวกที่ไม่มีอาการผิดปกติพบได้บ่อย แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ
1. ตรวจพบเป็นครั้งคราว (transient/functional proteinuria) มักมีปริมาณ
น้ อ ยกว่ า 1 กรั ม ต่ อ วั น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น อั ล บู มิ น ไม่ มี ค วามผิ ด ปกติ ข องไต 

พบในโรคหัวใจล้มเหลว ออกกำลังกายอย่างหนัก ไข้สูง ถูกความเย็นมาก 

แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ผื่นผิวหนังอย่างรุนแรง การผ่าตัดช่องท้อง ได้รับยา 

เช่น อะดรีนาลิน (adrenalin) การได้รับเลือด หรือขึ้นไปบนที่สูง โปรตีน
ในปัสสาวะจะหายไปได้เองถ้าสาเหตุหมดไป
2. ตรวจพบในท่ายืน แต่หายไปในท่านอน (orthostatic proteinuria) มักพบ
ในเด็กหรือผู้ชายอายุน้อย ส่วนใหญ่หายไปเอง
3. ตรวจพบตลอดเวลา (constant proteinuria) มีความสำคัญมาก มักแสดงว่า
			 เป็นโรคไต และต้องหาสาเหตุให้ได้ ควรส่งตรวจโปรตีนในปัสสาวะ 24 ชั่วโมง 

			 ร่วมกับตรวจการทำงานของไตจะช่วยวินิจฉัยแยกโรค และติดตามประเมินผล
การรักษา ตลอดจนพยากรณ์โรคได้
ถ้าโปรตีนในปัสสาวะน้อยกว่า 1.5 กรัมต่อวัน นึกถึงสาเหตุจากท่อภายในไต (tubular
proteinuria) ส่วนใหญ่เป็นโกลบูลิน (globulin) ที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ เนื่องจากท่อภายในไต
(tubule) ดู ดโปรตี น กลั บได้ น้ อ ยลง เซลล์ ที่ ท างเดิ น ปั ส สาวะหลั่ งโปรตี น มากขึ้ น ถ้ าโปรตี น
ในปัสสาวะมากว่า 1.5 กรัมต่อวัน นึกถึงสาเหตุจากโกลเมอรูไล (glomerular proteinuria) 


กลุ่มอาการที่พบบ่อยที่เกิดจากการประกอบอาชีพ

99

เกิดจากโกลเมอรูไลไม่สามารถกรองโปรตีนในพลาสมาไว้ได้ ถ้าโปรตีนในปัสสาวะมากกว่า 3.5
กรัมต่อวัน ถือว่าเป็นกลุ่มอาการเนพโฟรติค พวกนี้เกือบทั้งหมดมีพยาธิสภาพที่โกลเมอรูลัส และ
มักมีอาการบวมร่วมด้วย โรคไตบางชนิดอาจไม่พบโปรตีนในปัสสาวะ เช่น ภาวะอุดกั้นทางเดิน
ปัสสาวะ โรคถุงน้ำในไต เป็นต้น
4.4.10 การบวม หมายถึง การมีน้ำในเนื้อเยื่อระหว่างเซลล์มากขึ้นจนตรวจได้จากการ
คลำกดบุ๋ม อาจเป็นเฉพาะที่หรือเป็นทั้งตัวก็ได้ บวมเฉพาะที่มักเกิดจากการอุดตันของหลอดเลือด
ดำบริเวณนั้น หรือเกิดจากการอักเสบ ส่วนบวมทั้งตัวอาจเกิดจากโรคไต โรคตับ โรคหัวใจ และ
ภาวะทุโภชนาการ
บวมจากโรคไตมักพบในกลุ่มอาการเนพโฟรติค และไตวาย ในกลุ่มอาการเนโฟรติค 

มักบวมบริเวณหน้า โดยเฉพาะหนังตาก่อนเพราะเป็นบริเวณที่เนื้อเยื่ออยู่กันหลวมๆ มักเป็นมาก
ตอนเช้าเพราะขณะนอนจะมีความดันไฮโดรสเตติคบริเวณศีรษะสูงขึ้น ในเวลากลางวันมักจะบวม
ที่ขาเพราะเกิดจากการนั่งหรือยืน การทำงานสัมผัสกับสารปรอท เช่น การเชื่อมโลหะ และ
เกษตรกรที่ ใ ช้ ส ารหรื อ ยาปราบศั ต รู พื ช ที่ มี ส่ ว นประกอบของปรอท อาจทำให้ เ กิ ด กลุ่ ม อาการ
เนพโฟรติคได้
บวมจากโรคตับพบในโรคตับแข็ง มักบวมมากที่ท้องจากการมีน้ำในช่องท้องและบวมที่ขา
ร่วมด้วย การทำงานสัมผัสสารเคมีที่อาจเป็นสาเหตุของโรคตับแข็ง ได้แก่ ไตรไนโตรโทลูอีน
(trinitrotoluene,TNT) โพลีคลอริเนทเตต ไบเฟนนิล (polychlorinated biphenyls, PCBs) 

เตตระคลอโรอีเธน (tetrachloroethane) คลอแนพธาลีน (chlornaphthalenes) คาร์บอนเตตระ
คลอไรด์ (carbonate trachloride) ไตรไนโตรเอทธิลีน (trichloroethylene) ไตรคลอโรอีเธน 

(1, 1, 1-trichloroethanej) สารกำจัดศัตรูพืชชนิดที่มีสารหนู
บวมจากโรคหัวใจ เป็นอาการของภาวะหัวใจซีกขวาล้มเหลว มักเริ่มบวมบริเวณที่เป็น
ดีเพนเด็นท์ (dependent) ก่อน เช่น ถ้านั่งหรือยืนก็จะบวมที่เท้าก่อน ถ้านอนจะบวมที่หลัง
บริ เ วณก้ น กบก่ อ น มั ก พบร่ ว มกั บ ภาวะหั ว ใจซี ก ซ้ า ยล้ ม เหลว ซึ่ ง จะมี อ าการเหนื่ อ ยหอบ 

นอนราบไม่ได้ร่วมด้วย โรคปอดจากการประกอบอาชีพที่สัมผัสฝุ่นละอองทั้งสารอินทรีย์ และ
อนินทรีย์ จะมีปฏิกิริยาการอักเสบ และเกิดเป็นพังผืดภายในปอด ทำให้มีความดันของหลอดเลือด
ภายในปอดสูงขึ้น ซึ่งหัวใจห้องล่างขวาต้องทำงานหนักเพื่อออกแรงต้านทานอย่างมาก จนในที่สุด
เกิ ด ภาวะหั วใจซี ก ขวาล้ ม เหลวดั ง กล่ า ว ตั ว อย่ า งโรคปอดจากการประกอบอาชี พ ที่ เ กิ ด จาก
ฝุ่นละอองอนินทรีย์ ได้แก่ ซิลิโคซิส (silicosis) และแอสเบสโตซิส (asbestosis) เป็นต้น 

ส่ วนโรคปอดจากการประกอบอาชีพที่เ กิดจากฝุ่นละอองอิ น ทรีย์ ได้แก่ โรคปอดจากฝุ่นฝ้า ย
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(byssinosis) โรคปอดจากฝุ่นฟางข้าวที่ขึ้นรา (farmer’s lung disease) และโรคปอดจากฝุ่น
ชานอ้อย (baagassosis) เป็นต้น
4.4.11 ถ่ายปัสสาวะน้อยลง หมายถึง การถ่ายปัสสาวะน้อยกว่า 400 มิลลิลิตรต่อวัน
อาจมีสาเหตุที่เกี่ยวกับไต และไม่เกี่ยวกับไตโดยตรง สาเหตุที่เกี่ยวกับไตได้แก่ ไตวายเฉียบพลัน
ทุกชนิด ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย หรือมีการอุดตันของทางเดินปัสสาวะ สาเหตุที่ไม่เกี่ยวกับไต
ได้แก่ การขาดน้ำจากการสูญเสียน้ำทางอื่นที่ไม่ใช่ไต เช่น อุจจาระร่วง อาเจียน หรือเกิดจาก
เลือดไปเลี้ยงไตลดลง เช่น ภาวะหัวใจล้มเหลว เป็นต้น
4.4.12 ถ่ายปัสสาวะไม่ออก หมายถึง การถ่ายปัสสาวะน้อยกว่า 100 มิลลิลิตรต่อวัน
เป็นภาวะที่รุนแรงกว่าถ่ายปัสสาวะน้อยลง พบในโรคไตหลายชนิด เช่น เนื้อเยื่อไตตาย (renal
infraction) ภาวะที่ลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดดำภายในไต (renal vein thrombosis) โกลเมอรูลัส
อักเสบเฉียบพลัน (acute glomerulonephritis) การตายของท่อภายในไตอย่างเฉียบพลัน (acute
tubular necrosis) ที่เป็นรุนแรง เนื้อเยื่อส่วนเปลือกไตเน่าตาย (cortical necrosis) เนื้อเยื่อ
ส่วนกรวยไตเน่าตาย (papillary necrosis) การอุดตันของทางเดินปัสสาวะจากนิ่ว และเนื้องอก
ดังนั้น เมื่อพบถ่ายปัสสาวะไม่ออกต้องแยกว่ามีทางเดินปัสสาวะอุดตันหรือไม่ เพราะ
การรักษาต่างกัน และต้องให้การรักษาโดยเร่งด่วน นอกจากนี้ยังต้องแยกจากการปัสสาวะไม่ออก
ด้วยการคลำกระเพาะปัสสาวะบริเวณเหนือหัวเหน่า และทำการใส่สายสวนปัสสาวะ
ไตวายเฉียบพลันอาจพบได้ในการทำงานสัมผัสสารเคมีพวกฮาโลจิเนตเตตไฮโดรคาร์บอน
(halogenated hydrocarbons) ซึ่งใช้เป็นสารทำละลายในอุตสาหกรรม ได้แก่ คาร์บอนเตตระคลอไรด์
(carbon tetrachloride) เอทธิลีน ไดคลอไรด์ (ethylene dichloride) คลอโรฟอร์ม (chloroform)
ไตรคลอโรเอทธิลีน (trichloroethylene) เตตระคลอโรอีเธน (tetrachloroethane) ไวนิลลิดีนคลอไรด์
(vinylidene chloride) เอทธิลีน คลอโรไฮดริน (ethylene chlorohydrin) อีกกลุ่ม ได้แก่ 

สารเคมี ที่ ไ ม่ ใ ช่ ฮ าโลจิ เ นเตต ไฮโดรคาร์ บ อน (non-halogenated hydrocarbon) ได้ แ ก่ 

ไดออกเซน (dioxane) โทลูอีน (toluene) อนุพันธ์อัลคิลของเอทธิลีน ไกลคอล (ethylene
glycol) ฟี น อล (phenol) เพนตะคลอโรฟี น อล (pentachlorophenol) ไดไนไตรฟี น อล
(dinitriphenols) และไดไนไตร ออโท ครีซอล (dinitro-o-cresols) นอกจากนี้ยังพบในงาน
ที่ต้องสัมผัสก๊าซอาซีน และฟอสฟอรัส 
การสั ม ผั ส สารเคมี จ ากการประกอบอาชี พ ที่ อ าจทำให้ เ กิ ดไตวายเฉี ย บพลั น แยกเป็ น
ตามกลไกการเกิดชนิดต่างๆ
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ตารางที่ 4.3 การสัมผัสสารเคมีจากการประกอบอาชีพที่อาจทำให้เกิดไตวายเฉียบพลัน
อาการ

สาเหตุ

ไตขาดเลือดไปเลี้ยง

- ภาวะช็อค ทั้งจากการบาดเจ็บและจากภูมิแพ้
- พิษจากคาร์บอนมอนนอกไซด์ 
- อันตรายจากความร้อน (heat stoke)

เกิดการตายของเซลล์ภายในไต

-

ปรอท 
โครเมียม 
สารหนู 
กรดออกซาลิก (oxalic acid) 
ทาร์เตรต (tartrates) 
เอทธิลีนไกลคอล (ethylene glycol) 
คาร์บอนเตตระคลอไรด์ (carbon tetrachloride)
เตตระคลอโรอีเธน (tetrachloro ethane)

ภาวะมีฮีโมโกลบิน หรือไมโอโกลบินในปัสสาวะ - ก๊าซอาซีน 
- การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อรุนแรง
ส่วนไตวายเรื้อรังพบได้ในการทำงานสัมผัสสารโลหะ : ตะกั่ว แคดเมียม โครเมียม ปรอท
เบอริลเลียม ยูเรเนียม ลิเธียม สารทำละลายอินทรีย์ เช่น คาร์บอนไดซัลไฟด์ (carbon disulfide)
สารฮาโลจิเนตเตตไฮโดรคาร์บอน (halogenated hydrocarbons) : คลอไรไตรฟลูออโรเอธิลีน
(chlorotrifluoroethylene) เฮกซะฟลูออโรโพรเพน (hexafluoropropane) เฮกซะคลอโรบิวทาไดอีน
(hexachlorobutadiene) ไตรคลอโรเอทธิลีน (trichloroethylene) คลอโรฟอร์ม (chloroform)
คาร์บอนเตตระคลอไรด์ (carbon tetrachloride) และพบในโรคซิลิโคซิส (silicosis)

4.5 อาการทางระบบโลหิตวิทยาที่พบบ่อย

4.5.1 โลหิตจาง หมายถึง การที่จำนวนเม็ดเลือดแดง หรือระดับฮีโมโกลบินต่ำกว่าปกติ
อาการที่เกิดขึ้นเป็นอาการที่เกิดจากเนื้อเยื่อขาดออกซิเจน เพราะว่าเมื่อจำนวนเม็ดเลือดแดง หรือ
ฮีโมโกลบินลดลง การนำออกซิเจนไปสู่เนื้อเยื่อของอวัยวะต่างๆ น้อยลง สาเหตุเกิดจาก
1. ไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดแดงได้น้อยลงเนื่องจาก
1.1 เซลล์ตั้งตนของเม็ดเลือดแดงในไขกระดูกลดลงจากสาเหตุต่างๆ เช่น 

โรคเพี ย วเรดเซลล์ อ ะเพลเซี ย (pure red cell aplasia) และ
					 ภาวะไขกระดูกฝ่อ (aplastic anemia) เป็นต้น สำหรับภาวะไขกระดูกฝ่อ 
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คือ ภาวะที่เกิดมีการล้มเหลวของไขกระดูกในการสร้างเซลล์เม็ดเลือด 

อาจเกิดจากการสัมผัสสารเคมีในที่ทำงานได้ โดยตรวจพบว่าปริมาณเซลล์
ของไขกระดูกลดลง และการตรวจเลือดพบปริมาณของเม็ดเลือดแดง 

เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือดลดลง (pancytopenia) ซึ่งมีโอกาสกลาย
เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ พบในผู้ที่ทำงานสัมผัสกับเบนซิน ซึ่งเป็น
					 สารตั้งต้นในการผลิตใยสังเคราะห์ สารปราบศัตรูพืช ยาง สารทำละลาย
					 กาว วานิช หมึกพิมพ์ สี และใช้เป็นสารออกเทนที่เติมในน้ำมันเชื้อเพลิง 

					 รังสีที่ก่อให้เกิดการแตกตัว และยาต้านมะเร็งกลุ่มไซโตท็อกซิก (cytotoxic
drugs) เช่น แอนติเมทตะบอไลต์ (antimetabolites) และอัลคิลเลติง 

(alkylating agents) สารเคมีอื่นๆ ที่อาจเป็นสาเหตุของภาวะไขกระดูกฝ่อ 

ได้แก่ ไตรไนโตรโทลูอีน (trinitrotoluene, TNT) ใช้ในการผลิตวัตถุระเบิด : 

			
					 เฮ็กซะคลอไรไซโคลเฮ็กเซน (hexachlorocyclohexane, lindane) 

เพนตะคลอโรฟี น อล (pentachlorophenol) และคลอโรฟี น อล 

(chlorophenol, DDT) ใช้ในการผลิตสารปราบศัตรูพืช : สารหนูใช้ใน
การผลิตแก้ว สี อีนาเมล สารปราบวัชพืช สารฟอกหนัง และสารปราบ
ศั ต รู พื ช : เอทธิ ลี น ไกลคอล โมโนเมทธิ ล (ethylene glycol 

monomethyl) หรือโมโนบิวทิล อีเธอร์ (monobutyl ether) ใช้ใน
การผลิตสี แลคเกอร์ สีย้อม หมึกพิมพ์ สารทำความสะอาด
นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอาการอีกชนิดหนึ่งที่พบบ่อย คือ กลุ่มอาการไมอีโลดิสพลาสติก
(myelodysplastic syndrome, MDS) มาด้วยอาการของโลหิตจาง และไม่ตอบสนองต่อ
การรักษาด้วยยาเข้าเหล็ก เป็นภาวะที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ตั้งต้นของเม็ดเลือดหลาย
ตระกูล เป็นผลให้มีการเปลี่ยนแปลงทางโลหิตหลากหลาย เช่น โลหิตจางที่ดื้อต่อการรักษา 

เม็ดเลือดขาวสูงขึ้น เม็ดเลือดขาวชนิดนิวโตรฟิลต่ำลง เกล็ดเลือดต่ำหรือสูงขึ้นก็ได้ อาจเป็นเพียง
อย่างเดียวหรือเป็นร่วมกันสองหรือทั้งสามอย่างก็ได้ อาจพบในผู้ที่ทำงานสัมผัสกับเบนซิน และ
รังสีที่ก่อให้เกิดการแตกตัว นอกจากนี้ยังพบในผู้ที่ทำงานสัมผัสกับสารกำจัดศัตรูพืช สารทำละลาย
งานเกษตรกรในฟาร์ม งานเกี่ยวกับสิ่งทอ และบุคลากรทางการแพทย์
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1.2 มีเซลล์ชนิดอื่นเกิดขึ้นแทนที่ในไขกระดูก เช่น โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 

โรคมัลติเพิลไมอีโลมา (multiple myeloma) โรคมะเร็งชนิดแพร่กระจาย 

และพังผืดในไขกระดูก สำหรับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวอาจพบในผู้ที่ทำงาน
สัมผัสกับเบนซิน รังสีที่ก่อให้เกิดการแตกตัว นอกจากนี้ยังมีหลักฐาน
ว่าเกิดจากการได้รับบิวทาไดอีน (butadiene) สไตรีน (styrene) เอธีลีนออกไซด์ (ethylene oxide) สารทำละลายอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

รวมทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ด้วย ไอเสียจากเครื่องยนต์ น้ำมันเครื่องจักร 

สารฆ่าแมลง สารปราบวัชพืช และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
1.3 ขาดสารสำคัญที่ใช้ในการสร้าง และเจริญเติบโตของเม็ดเลือดแดง เช่น 

					 ขาดธาตุเหล็กจะสร้างฮีโมโกลบินได้น้อยลง ขาดกรดโฟลิค หรือวิตามินบี 12 

จะทำให้การสร้างสารพันธุกรรมดีเอ็นเอผิดปกติ เซลล์จะเจริญเติบโต
				
ผิดปกติ เกิดเป็นโรคโลหิตจาง ชนิดเม็กกะโลบลาสติค (megaloblastic 

anemia)
2. การทำลายเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้น ได้แก่ ภาวะเม็ดเลือดแดงแตกอาจพบใน
ผู้ที่ทำงานสัมผัสสารเคมีหลายชนิด ได้แก่ ก๊าซอาร์ซีน เกิดจากการปฏิกิริยารวมตัวกันระหว่าง
สารหนูที่ปนเปื้อนอยู่ในโลหะ และกรด หรือใช้ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ตะกั่ว และ
ทองแดงในรูปของคอปเปอร์ซัลเฟต (copper sulfate) ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมฟอกหนัง นอกจากนี้
ยังเกิดจากความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงเอง เช่น โรคธาลาสซีเมีย โรคโลหิตจางจากพันธุกรรม
ชนิดสเฟียโรไซโตซิส (hereditary spherocytosis) หรือเกิดจากความผิดปกติภายนอกเม็ดเลือดแดง
เช่น ภาวะเม็ดเลือดแดงแตกจากการแพ้ภูมิตัวเอง (autoimmune hemolytic anemia) การติดเชื้อ
เช่น มาลาเรีย
3. การเสียเลือดมากๆ ทันทีหรือการเสียเลือดเรื้อรัง เช่น การเสียเลือดทางระบบ
ทางเดินอาหาร หรือระบบทางเดินปัสสาวะ
4. ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ อาจพบจากการตรวจเลือดโดยบังเอิญ หรือมาด้วยอาการ
จุดเลือดออกตามตัว (petechia) หรืออาการเลือดหยุดไหลยาก การวินิจฉัยหาสาเหตุขึ้นอยู่กับ
อาการของโรคต้นเหตุ ส่วนการทำงานสัมผัสสารเคมีที่อาจทำให้เกล็ดเลือดต่ำเพียงอย่างเดียว
แสดงไว้ในตารางที่ 4.4
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ตารางที่ 4.4 การทำงานสัมผัสสารเคมีที่อาจทำให้เกล็ดเลือดต่ำเพียงอย่างเดียว
สารเคมี

การใช้งาน

โทลูอีนไดไอโซยาเนต 
สารโพลิเมอไรซ์ 
(toluene diisocyanate)
(polymerizing agents)
ไดคลอโรไวนิลไดเมทธิลฟอสเฟส 
สารฆ่าแมลง
(2, 2-dichlorovinyldimethylphosphate)
ไดเอลดริน (dieldrin)
ไพริทริน (pyrethrin) เฮกซะคลอโรซัย
โคลเฮกเซน/ลินเดน (hexachlorocyclohexane/lindane) คลอโรฟี โ นเทน
(chlorophenothane, DDT)
เทอเพนทีน (turpentine)
สารทำละลายอินทรีย์
ไวนิลคลอไรด์ (vinyl chloride) 
ผลิตพลาสติก

4.6 อาการทางระบบประสาทที่พบบ่อย

กลไกการเกิดโรค
ระบบภูมิคุ้มกัน (immune)
ทำให้เซลล์ตั้งต้นของเกล็ด
เลือดในไขกระดูกน้อยลง
(megakaryocyte hypopl
asia)

ระบบภูมิคุ้มกัน (immune)
พิษต่อตับ และทำให้ม้าม
ทำงานจับกินเม็ดเลือดมาก
ขึ้น (hypersplenism)

1. อาการอ่ อ นแรง ถ้ า เป็ น ที่ แ ขนหรื อ ขาข้ า งเดี ย วจะพบในโรคของเส้ น ประสาท
ส่วนใยประสาท (plexus) และรากประสาท หรือเปลือกสมอง การอ่อนแรงครึ่งซีกทำให้นึกถึง
โรคของไขสันหลัง ก้านสมอง ไปจนถึงเซลล์ประสาทสั่งการบริเวณเปลือกสมอง
การอ่อนแรงที่ขาทั้ง 2 ข้าง พบในโรคของไขสันหลังระดับต่ำกว่าไขสันหลังบริเวณคอ
ลงมา หรือโรคของไขสันหลังส่วนแส้ม้า (cauda equina) การอ่อนแรงที่แขนขาทั้ง 4 พบใน
โรคของไขสันหลังบริเวณคอ โรคของรากประสาท (polyradiculopathy) โรคของเส้นประสาท
(polyneuropathy) และโรคของกล้ามเนื้อ (myopathy) ตัวอย่างการสัมผัสสารเคมีจากการ
ประกอบอาชีพที่อาจเป็นสาเหตุของโรคของเส้นประสาท หรือไขสันหลังแสดงไว้ในตารางที่ 4.5
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ตารางที่ 4.5 ตัวอย่างการสัมผัสสารเคมีจากการประกอบอาชีพที่อาจเป็นสาเหตุของโรคของ
เส้นประสาท หรือไขสันหลัง
กลุ่มอาการ

อาการและอาการ
แสดง
ชา สูญเสียความรู้สึก
ปฏิ กิ ริ ย ารี เ ฟล็ ก ซ์ ไ ว
Babinsky sign
เดินเซ

โรคของไขสั น หลั ง
แ ล ะ เ ส้ น ป ร ะ ส า ท
(myeloneuropathy
หรื อ myelopathy
and polyneuropathy)
โรคของเส้ น ประสาท เหน็ บ ชา อ่ อ นแรง
หรือเส้นประสาทพิการ ป ฏิ กิ ริ ย า รี เ ฟ ล็ ก ซ์
(polyneuropathies) หายไป ระบบประสาท
อัตโนมัติล้มเหลว

ตำแหน่งรอยโรค

สารพิษที่อาจเป็นสาเหตุ

ไขสั น หลั ง และ ไนตรัสออกไซด์ (Nitrousoxide)
ออแกนโนฟอสเฟส (organoเส้นประสาท
phosphates) เอ็ น เฮ็ ก เซน 

ส่วนปลาย
(n-hexane)
เส้นประสาทส่วน เกิ ด จากสารพิ ษ หลายชนิ ด
ปลายที่ รั บ ความ ดังตารางที่ 4.6
รู้สึก สั่งการและ
อัตโนมัติ

ตารางที่ 4.6 การทำงานสัมผัสสารพิษที่อาจเป็นสาเหตุของเส้นประสาทพิการ (polyneuropathies)
พยาธิสภาพของเส้นประสาท

สารเคมีที่อาจเป็นสาเหตุ

พบว่ามีเส้นประสาทรับสัมผัส หรือ เส้นประสาท อะคริลลาไมด์ (acrylamide) คาร์บอนไดซัลไฟด์
รับสัมผัสและสั่งการพิการ เป็นส่วนมาก 
(carbon disulfide) เอทธิ ลี น ออกไซด์
- ไม่ค่อยมีอาการอ่อนแรง
(ethylene oxide) โลหะ ได้แก่ ตะกั่ว สารหนู
ปรอท และธาลเลียม (thallium) เมธิลโบรไมด์
(methyl bromide) โพลีคลอริเนตเตตไบเฟนนิล
(polychlorinated biphenyl, PCBs)
พบว่ามีเส้นประสาทสั่งสาร หรือเส้นประสาท เอ็นเฮกเซน (n-hexane) เมทธิลเอ็นบิวทิลคีโตน
รับสัมผัสและสั่งการพิการ เป็นอย่างชัดเจน (methyl n-butyl ketone) โลหะ ได้แก่ ตะกั่ว
สารหนู ปรอท ออแกนโนฟอสเฟต
- มีอาการอ่อนแรงชัดเจน
พบว่ามีเส้นประสาทรับพิการอย่างเดียว 
ซิ ส แพลทธิ นั ม (cis-platinum) การใช้ ย า
- ไม่มีอาการอ่อนแรง
ไพริด็อกซีน (pyridoxine) ผิดขนาด
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พยาธิสภาพของเส้นประสาท
พบว่ามีเส้นประสาทสมองพิการ 
- เส้นประสาทสมองคู่ที่ 5 พิการ 
(trigeminalneuropathy)

สารเคมีที่อาจเป็นสาเหตุ
ธาลเลียม (thallium) 
ไตรคลอโรเอทธิลีน (trichloroethylene)

ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกติ

อะคริ ล ลาไมด์ (acrylamide) เอ็ น เฮกเซน 

(n-hexane) ธาลเลียม (thallium) เวเคอร์
(vacor, PNU)
อาจทำให้ มี อ าการของเส้ น ประสาทพิ ก าร เบนซี น (benzene) คาร์ บ อนมอนนอกไซด์
ชั่วคราว
(carbon monoxide) ไดออกซิน (dioxin)
เมทธิลเมทธาไครเลต (methyl methacrylate)
ไพริทริน (pyrethrins)

การอ่อนแรงที่กล้ามเนื้อต้นแขนต้นขา มักให้ประวัติว่าลุกขึ้นยืนหรือเดินขึ้นบันไดลำบาก
หรือยกแขนหวีผมไม่ถนัด มักเป็นโรคของกล้ามเนื้อ หรือเส้นประสาทชนิดที่มีเยื่อไมอีลินหุ้ม
(myelinopathy) ส่วนการอ่อนแรงที่ปลายแขนปลายขา ซึ่งผู้ป่วยบอกว่าหยิบจับไม่ถนัน เดินปลายเท้าตก
หรือรองเท้าแตะหลุดจากเท้าบ่อยๆ มักเป็นโรคของเส้นประสาทชนิดแอกซอน (axonopathy)
การอ่อนแรงแบบมีรอยโรคของเซลล์ประสาทในสมอง (upper motor neuron, UMN)
จะได้ประวัติเดินเกร็งล้มง่าย หรือขาสั่นกระตุก เมื่อยกเท้าแตะพื้น (ankle clonus) หรืออาจมี
อาการแขนขาแข็ง ส่วนการอ่อนแรงแบบมีรอยโรคของเซลล์ประสาทในไขสันหลัง (lower motor
neuron, LMN) จะมีประวัติกล้ามเนื้ออ่อนเปลี้ย ลีบลง หรือกล้ามเนื้อเต้น
ตารางที่ 4.7 ข้อแตกต่างของอาการอ่อนแรงแบบ UMN และ LMN
ลักษณะอาการ
ชนิดของการอ่อนแรง
ขนาดของกล้ามเนื้อ
ความตึงตัวของกล้ามเนื้อ

UMN
แบบแข็งเกร็ง 
(spastic paralysis)
ปกติ
ความตึงตัวเพิ่มขึ้น 
(hypertonia)

LMN
แบบอ่อนปวกเปียก
(flaccid paralysis)
ลีบลง/เต้นพลิ้ว 
(atrophy and/or fasciculation)
ความตึงตัวลดลง
(hyotonia)
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ลักษณะอาการ

UMN

ปฏิกิริยาการตอบสนองต่อสิ่งเร้า ไวต่อสิ่งกระตุ้น 
ที่เส้นเอ็น (deep tendon reflex) (hyperreflexia)
ปฏิกิริยาการตอบสนองต่อสิ่งเร้า ไม่มี
ที่ผิวหนังหน้าท้อง (abdominal
reflex)
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LMN
ไม่ไวต่อสิ่งกระตุ้น 
(hyporeflexia)
ปกติ

Long tract signs, Babinski’s ผลบวก
ผลลบ
sign, Clonus
กล้ามเนื้อที่ผิดปกติ
เป็นได้ทั้งชนิดเดียวหรือ อาจเป็นชนิดเดียว
กลุ่มกล้ามเนื้อ
กล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นๆ หายๆ ในเวลารวดเร็วที่กล้ามเนื้อเล็กๆ เช่น ตา ใบหน้า 

โดยเฉพาะเมื่อใช้กล้ามเนื้อนั้นมากๆ และดีขึ้นเมื่อพัก จะเป็นโรคที่บริเวณรอยต่อของเส้นประสาท
และกล้ามเนื้อ (neuromuscular junction) เช่น ไมแอสทีเนีย เกรวิส (myasthenia gravis)
ถ้าอ่อนแรงเป็นๆ หายๆ ที่กล้ามเนื้อต้นแขนขา ในเวลาเป็นวัน โดยเฉพาะหลังการออกกำลัง
หรือหลังรับประทานอาหารคาร์โบไฮเดรทมาก จะพบในโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงพีเรียดิก (periodic
paralysis) ถ้าอ่อนแรงเป็นๆ หายๆ ในเวลาเป็นสัปดาห์ ที่กล้ามเนื้อต้นแขน ต้นขา อาจร่วมกับ
อาการชา ปลายมือปลายเท้า และกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรง จะพบในโรคของเส้นประสาทที่เรียก
chronic relapsing dysimmune polyneuropathy (CRDP)
อาการอ่ อ นแรงแบบสมมาตรมั ก พบในโรคของรากประสาท โรคของเส้ น ประสาท 

โรคของกล้ามเนื้อ หรือมีการกดทับไขสันหลัง แต่อาการอ่อนแรงแบบไม่สมมาตร มักพบในโรค
ของไขสั น หลั ง บริ เ วณแอนที เ รี ย ฮอร์ น (anterior horn cell) เช่ น โปลิ โ อ หรื อโรคของ
เซลล์ประสาทสั่งการ หรือมีพยาธิสภาพภายในไขสันหลัง
อาการอ่อนแรงที่ไม่มีชานึกถึงโรคของกล้ามเนื้อ โรคที่บริเวณรอยต่อของเส้นประสาท
และกล้ามเนื้อ โรคของเซลล์ประสาทหรือรากประสาทสั่งการ โรคของไขสันหลังบริเวณแอนทีเรียฮอร์น
รอยโรคที่คอติโคสไปนัล (corticospinal) และคอติโคบัลบาร์ แทรคท์ (corticobalbartract) และ
รอยโรคที่เปลือกสมองบริเวณ เซลล์ประสาทสั่งการ
ส่วนรอยโรคของไขสันหลังจะทำให้เกิดอาการชาต่ำกว่าระดับใดระดับหนึ่งลงไป หรือ
ชาครึ่งซีกด้านตรงข้ามกับอาการอ่อนแรง (Brown-Sequard syndrome) หรือชาเป็นช่วง
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(hanging sensory loss) ส่วนรอยโรคที่ก้านสมองจะมีอาการชาลำตัวซีกเดียวกับการอ่อนแรง
ถ้าเป็นก้านสมองส่วนล่างจะมีอาการชาลำตัวซีกเดียวกับการอ่อนแรง ถ้าเป็นที่ก้านสมองส่วนบน
บริเวณใต้เปลือกสมอง หรือที่เปลือกสมองจะมีอาการชา และอ่อนแรงของลำตัว และใบหน้า
ซีกเดียวกัน
ถ้ามีอาการของเส้นประสาทสมองร่วมด้วย เช่น เคี้ยวหรืออ้าปากลำบาก (เส้นประสาท
สมองคู่ที่ 5) หน้าเบี้ยว (เส้นประสาทสมองคู่ที่ 7) กลืนลำบากสำลักออกจมูก หรือเสียงเปลี่ยน
(เส้นประสาทสมองคู่ที่ 9 และ 10) ลิ้นอ่อนแรง (เส้นประสาทสมองคู่ที่ 12) เป็นต้น รอยโรคที่
ก้านสมองอาจทำให้เกิดอาการอ่อนแรงของเส้นประสาทสมองแบบ LMN และอยู่ด้านตรงข้ามกับ
การอ่อนแรงของลำตัว แต่รอยโรคที่กลีบสมองครึ่งซีก (hemisphere) จะเกิดอาการอ่อนแรงของ
เส้นประสาทสมองแบบ UMN ข้างเดียวกับการอ่อนแรงของลำตัว
ถ้ามีอาการของระบบประสาทอัตโนมัติ เช่น ปัสสาวะราด จะพบรอยโรคในสมองส่วนหน้า
เช่น โรคไฮโดรเซพฟาลัสชนิดแรงดันปกติ (normal pressure hydrocephalus) แต่จะไม่มีอาการ
ผิดปกติของการถ่ายอุจจาระ ส่วนโรคของไขสันหลังและไขสันหลังส่วนแส้ม้า จะมีอาการปัสสาวะ
และอุจจาระลำบาก หรือกลั้นไม่ได้ บางรายร่วมกับสมรรถภาพทางเพศลงลง
ประวัติการเจ็บป่วยที่ช่วยบอกสาเหตุของอาการอ่อนแรง ได้แก่
1.1 โรคของ UMN ที่มีอาการเริ่มต้น (onset) เร็ว ทำให้นึกถึงโรคหลอดเลือดสมอง
(cerebrovascular disease) หรือโรคที่มีการหลุดลอกของปลอกประสาท (demyelinating
disease) ส่ ว นโรคของ LMN ที่ มี อ าการเริ่ ม ต้ น เร็ วได้ แ ก่ พยาธิ ส ภาพระบบประสาทแบบ
เฉียบพลันต่างๆ เช่นเบอริเบอริ (beri-beri) หรือ กลุ่มอาการกิแลงบาร์เร (Guillain-Barre
syndrome) หรือโรคที่บริเวณรอยต่อของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ (neuromuscular junction)
เช่น ไมแอสทีเนีย เกรวิส
1.2 อาการปวดหลัง และกดเจ็บของกระดูกสันหลัง ทำให้นึกถึงการกดทับในไขสันหลัง
1.3 อาการปวดศี ร ษะ คลื่ นไส้ อาเจี ย น หรื อ ซึ ม ลงซึ่ ง บ่ ง ว่ า มี ก ารเพิ่ ม ความดั นใน
โพรงกะโหลกศีรษะ ทำให้นึกถึงมีก้อนเนื้อภายในกะโหลก
1.4 อาการชัก แสดงว่า มีรอยโรคบางอย่างที่ผิวสมอง เช่น เนื้องอก โรคของหลอดเลือด
การติดเชื้อ เป็นต้น
1.5 ประวัติโรคทางกาย ภยันตราย การติดเชื้อโรคในระบบประสาท อาจเกิดจากโรคทางจิต
ในกรณีนี้ควรซักประวัติความเจ็บป่วยทางจิตเวชด้วย
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ตารางที่ 4.8 กลุ่มอาการทางระบบประสาทที่อาจเกิดจากการสัมผัสสารเคมีในที่ทำงาน ได้แก่
กลุ่มอาการ

อาการและอาการ
ตำแหน่งรอยโรค
สารพิษที่อาจเป็น
แสดง
สาเหตุ
กลุ่ ม อาการพาร์ กิ น สั น สั่ น กล้ า มเนื้ อ เกร็ ง เบซัล แกงเกลีย 
แมงกานีส 
(parkinsonism)
เชื่องช้า ท่าเดิน
(basal ganglia) และ คาร์บอนมอนนอกไซด์
ผิดปกติ
วิถีเอ็กซ์ตราไพรามิดัล 
 เมทธานอล
(extrapyramidal 
motor pathways)
โรคของมอเตอร์นิวรอน กล้ามเนื้อลีบ 
เซลล์ประสาทสั่งการ ตะกั่ว แมงกานีส
(motor neuron 
อ่อนแรง
ภายในไขสันหลัง
disease)
โรคของเส้ น ประสาท เหน็ บ ชา อ่ อ นแรง เส้นประสาทรับความ เกิ ด จากสารพิ ษ หลาย
รู้สึก สั่งการ และ
ชนิด
หรือเส้นประสาทพิการ ปฏิกิริยารีเฟล็กซ์
หายไป ระบบประสาท อัตโนมัติส่วนปลาย
(polyneuropathy)
อัตโนมัติล้มเหลว
2. อาการชักมักเป็นๆ หายๆ เมื่อหายแล้ว อาจตรวจไม่พบความผิดปกติ การวินิจฉัย
จึงต้องอาศัยประวัติจากญาติหรือผู้เห็นเหตุการณ์โดยแยกจากอาการที่คล้ายชักออกไป อาการชัก
มักเกิดทันที มีลักษณะเป็นรูปแบบเหมือนเดิมเมื่อเป็นซ้ำ ส่วนอาการเป็นลม (syncope) มักเริ่มด้วย
เหงื่อแตก ใจสั่น ตาลาย ซีด มือเท้าเย็นแล้วหมดความรู้สึกที่ไม่ลึก ส่วนใหญ่ผู้ป่วยยังพอรู้ตัว
และมักไม่มีอาการเกร็ง กระตุก กัดลิ้น หรือปัสสาวะราด อาการจะค่อยๆ ดีขึ้นเมื่อนอนราบ
การเคลื่อนไหวอย่างผิดปกติจะมีแบบแผนตามแต่ละชนิด โดยไม่สูญเสียความรู้สึกตัว
และแยกจากอาการทางจิต ซึ่งมีอาการไม่เริ่มต้นทันที ไม่สูญเสียความรู้สึกตัว มีการเกร็งกระตุก
แปลกๆ ไม่กัดลิ้นหรือปัสสาวะราด และไม่มีลักษณะเป็นเหมือนเดิมเมื่อเป็นซ้ำ
สิ่งที่กระตุ้นให้ชัก เช่น อดนอน ตรากตรำอย่างมาก การหยุดสุราทันที ความผิดปกติ
ของน้ำตาล สารเคมี และเกลือแร่ โรคลมชักมักมีสิ่งกระตุ้นไม่จำเพาะ เช่น ความเครียด ขาดยา
ติดเชื้อ อดนอน มีประจำเดือน หรืออาจมีสิ่งกระตุ้นจำเพาะ เช่น แสงกระพริบ ไข้สูงในเด็ก
เป็นต้น
3. อาการปวดศีรษะ ควรจะเป็นตลอดเวลา หรือเป็นเฉพาะเวลาทำงาน หลังการสัมผัส
สิ่งคุกคามในที่ทำงาน อย่างไรก็ตามอาการปวดศีรษะไม่ใช่ลักษณะเด่น ควรมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วย
ถ้าจะคิดถึงว่าเป็นโรคจากการประกอบอาชีพ อาการควรเริ่มเป็นภายหลังจากทำงานที่ทำอยู่ 

ถ้ า มี อ าการปวดศี ร ษะมาก่ อ น อาการปวดศี ร ษะจะต้ อ งมี ก ารเปลี่ ย นแปลง รายการด้ า นล่ า ง
เป็นรายการของการสัมผัสสารเคมีหรือเป็นโรคจากการประกอบอาชีพ และมีอาการปวดศีรษะร่วม
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ตัวอย่างการซักประวัติ
คำถาม ปวดศีรษะมานานเท่าไหร่แล้ว ก่อนหรือหลังเข้าทำงานนี้
คำตอบ ปวดมานานแล้ว ปวดเป็นๆ หายๆ แต่หลังจากเข้าทำงานโรงงานนี้ได้สองสามปี
มันเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้ปวดทุกวันเลย
คำถาม แล้ว เสาร์ อาทิตย์ เป็นหรือไม่ คือถ้าหยุดงานแล้วเป็นหรือไม่
คำตอบ ไม่เป็นเลย
คำถาม ในการทำงานต้องใช้สายตาหรือไม่ ทำงานในที่มืดหรือไม่ หรือทำงานกับแสงสว่างมากๆ 

หรือไม่ (การปวดตาก็ทำให้ปวดหัวได้)
คำตอบ ที่ทำงานก็มีแสงสว่างดี ไม่ต้องเพ่งมาก ไม่น่าจะเกิดจากสายตา
คำถาม มีอาการอย่างอื่นหรือไม่ คิดว่าเกิดจากการประกอบอาชีพหรือไม่ มีเพื่อนร่วมงานเป็น
หรือไม่
คำตอบ ไม่มี
หมายเหตุ ตารางที่กำหนดว่ามีอาการแบบนี้พบในโรคพิษสารเคมีต่างๆ นั้น ไม่ได้เรียงตาม
ลำดับความสำคัญ และไม่ได้เรียงตามความเด่นของโรค ส่วนใหญ่จะพบร่วมกัน ในการวินิจฉัย
ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย ให้ดูในบทการซักประวัติ
-

พิษเรื้อรังจากตะกั่ว (chronic toxic effect of Lead)
พิษเรื้อรังจากปรอท (chronic toxic effect of Mercury)
พิษเรื้อรังจากแมงกานีส (chronic toxic effect of Manganese)
พิษเฉียบพลันจากสารรม (acute toxic effect of fumigants)
พิษเฉียบพลันจากสารตัวทำละลาย (acute toxic effect of solvents)
Inhalation fever
Mill fever
โรคไข้หวัดโลหะ (metal fume fever)
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- โรคไข้หวัดเครื่องทำความชื้น (humidifier fever)
- โรคจากการหายใจฝุ่นอินทรีย์ (organic dust inhalation fever)
- โรคจากควันโพลีเมอร์ (polymer fume fever)
- อาการเฉียบพลันจากรังสี (acute radiation sickness)
- พิษเฉียบพลันจากออกาโนฟอสเฟสและคาบาเมต (acute toxic effect of
organophosphate & carbamates)
- Methemoglobinemia มาด้วยอาการเขียวคล้ำเฉียบพลัน (cyanosis)
- การขาดออกซิเจนจากสารรบกวนการจับออกซิเจนของเม็ดเลือดแดงหรือรบกวน
กระบวนการหายใจภายในเซลล์ (chemical asphyxiation) ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 

ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ก๊าซไซยาไนด์
4. เวียนศีรษะ ต้องซักประวัติให้ดี ว่าเวียนศีรษะของผู้ป่วยหมายถึงอะไร หมายถึง
ปวดมึนศีรษะ หมายถึง บ้านหมุน ตัวหมุน หมายถึงตาลาย ถ้ามีอาการบ้านหมุน ตัวหมุน ชัดเจน
ต้องหลับตาตลอด เหล่านี้เป็นอาการของประสาทควบคุมการทรงตัวอักเสบ ส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวกับ
การทำงาน แต่ถ้ามาด้วยอาการหมุนไม่ต้องหลับตา เป็นไม่มาก จะตรวจพบอาการหรือไม่ก็ตาม
เกิดจากระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งอาจเกิดจากการประกอบอาชีพได้ อาการหมุนนี้จะทำให้
เดินไม่ตรงทาง พบร่วมหรือไม่ร่วมกับอาการคลื่นไส้ได้ อย่างไรก็ดี อาการเหล่านี้จะเป็นอาการ
ประกอบกับอาการหลัก นอกจากในกรณีพิษเฉียบพลัน ซึ่งพบในสารเคมีหลายตัว ทำให้มีอาการ
ปวดศีรษะ ระคายเคือง ทางเดินหายใจ และเวียนศีรษะ บ้านหมุน
ตัวอย่าง โรงงานผลิตคอมเพรสเซอร์แอร์ มีการเปลี่ยนการผลิตใหม่ โดยใช้ตัวทำละลาย
อนินทรีย์ เคลือบแผงวงจร ซึ่งโรงงานมีการติดตั้งพัดลมดูดอากาศแล้ว ในการทำงานวันแรก
ที่ทำงานมีกลิ่นสารเคมีมาก คนงานห้าคน มีอาการปวดมึนศีรษะ บ้านหมุน อาเจียน แสบตา
หายใจลำบาก จนต้องหยุดทำงาน มีรายหนึ่งเป็นรุนแรงมากจนต้องส่งโรงพยาบาล แพทย์
ตรวจพบอาการแสดงของการทำงานของสมองน้อย ผิดปกติ มีอาการบ้านหมุน ตากระตุก
ทดสอบ finger to nose ได้ผลบวก
- การขาดออกซิเจนจากสารที่ทำให้ออกซิเจนในอากาศลดลง (simple asphyxiation)
ได้แก่ ก๊าซไนโตรเจน ก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ ก๊าซเฉื่อย (helium argon)
- การขาดออกซิเจนจากสารรบกวนการจับออกซิเจนของเม็ดเลือดแดงหรือรบกวน
กระบวนการหายใจภายในเซลล์ (chemical asphyxiation) ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ก๊าซไซยาไนด์
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- พิษเฉียบพลันจากเพนตะคลอโรฟีนอล (acute toxic effect of Pentachlorophenol)
- พิษเฉียบพลันจากสารตัวทำละลาย (acute toxic effect of solvents)
- พิษเฉียบพลันจากออกาโนฟอสเฟสและคาบาเมต (acute toxic effect of
organophosphate & carbamates)
5. อาการชา เป็นได้จากหลายสาเหตุ ถ้าชาจากการประกอบอาชีพควรจะมีประวัติ
ทำงานได้ระยะเวลาหนึ่ง หรือมีการสัมผัสสารเคมีเป็นจำนวนมาก อาการชาที่ถือว่าเป็นโรค 

จะต้องชาอย่างน้อยติดต่อกันเกิน 72 ชั่วโมง ไม่ชาเป็นๆ หายๆ ส่วนใหญ่อาการชาเกิดจากการ
ที่เส้นประสาทถูกบีบรัด จากการบวมของเส้นเอ็น เช่นโรคประสาทอุโมงค์ข้อมือ ส่วนใหญ่จะพบ
ร่วมกับโรคพิษตัวทำละลาย
ตัวอย่าง อาการชาจากปลายประสาทอักเสบ จะเป็นจากส่วนปลายหรือเส้นประสาทที่ยาว
ที่สุดก่อน เช่น ชาจากเท้าก่อน ไล่ขึ้นมาจนถึงหัวเข่าแล้วเริ่มมีอาการชาที่ปลายนิ้ว นอกจากนี้
บางครั้งอาจมีอาการของเส้นประสาทอักเสบในหน้าที่อื่นๆ ร่วมด้วย เช่น กระดกข้อเท้า หรือ
ข้อมือไม่ได้ แต่จะต้องเป็นจากส่วนปลายไล่ขึ้นมา ควรแยกออกให้ได้จากการที่ผู้ป่วยบอกว่า
รู้สึกชามือหนักๆ อาจเกิดจากการไม่มีแรงมากกว่าชา เนื่องจากอาการชาพบได้ในโรคทั่วไป
หลายอย่าง เช่น ขาดสารอาหาร เป็นโรคเบาหวาน การดื่มสุรา หรือกินยาบางชนิด ควรถาม
ประวัติโรคเหล่านี้ด้วย
โรคที่เกี่ยวข้อง
- พิษเฉียบพลันจากสารรม (acute toxic effect of fumigants)
- พิษเรื้อรังจากคาร์บอนไดซัลไฟด์ (chronic toxic effect of Carbon disulfide)
- พิษเรื้อรังจากปรอท (chronic toxic effect of Mercury)
- พิษเรื้อรังจากสารหนู (chronic toxic effect of Arsenic)
- โรคพิ ษ จากสารออร์ แ กโนคลอรีน แบบเฉี ยบพลั น (acute toxic effect of
organochlorine insecticides)
6. การสั่น ส่วนใหญ่เกิดไม่ทราบสาเหตุ โรคพิษสารเคมีไม่ค่อยมาด้วยอาการสั่นอย่างเดียว
ส่วนใหญ่จะมีอาการอื่นร่วมด้วยเสมอ ต้องแยกให้ออกจากโรคสั่นปกติ ซึ่งพบได้บ่อยๆ อาการสั่น
จากโรคทัยรอยด์ หรือสั่นจากดื่มกาแฟ หรือกินยาขยายหลอดลม ในคนสูงอายุต้องแยกจากโรค
ของของระบบประสาท เช่น โรคพาร์กินสัน เป็นต้น
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โรคที่เกี่ยวข้อง
- พิษเรื้อรังจากตะกั่ว (chronic toxic effect of Lead)
- พิษเรื้อรังจากปรอท (chronic toxic effect of Mercury)
- พิษเรื้อรังจากแมงกานีส (chronic toxic effect of Manganese)
- พิษเฉียบพลันจากสารรม (acute toxic effect of Fumigants)
- โรคพิ ษ จากสารออร์ แ กโนคลอรีน แบบเฉี ยบพลั น (acute toxic effect of
organochlorine insecticides)
- พิษเฉียบพลันจากออกาโนฟอสเฟตและคาบาเมต (acute toxic effect of
organophosphate & carbamates)
โรคพิษแมงกานีส
มีรายงานโรคในโรงงานผลิตถ่านไฟฉาย ซึ่งใช้แมงกานีสเป็นวัตถุดิบ พบว่าทำให้คนทำงาน
มีอาการของระบบประสาทคล้ายโรคพาร์กินสัน คือมีอาการมือสั่น เดินตัวแข็งเกร็ง หน้าไม่ยิ้ม
(หน้าตาย) พูดเสียงระดับเดียว (ไม่มีสูงต่ำ) เวลาเดินจะก้าวเท้าสั้นๆ หยุดตัวเองไม่ค่อยได้
และตัวจะแข็ง ทำให้มีการเคลื่อนไหวลำบาก บางครั้งมีอาการเหมือนประสาทหลอน พูดคนเดียว
ได้ยินเสียงผิดปกติ
7. สมองเสื่อม มีอาการสำคัญ คือ หลงลืม จะลืมเรื่องใหม่ๆ เรื่องเก่าจะจำได้ มีความ
ผิดปกติในด้านความคิด ถ้าเป็นมากจะมีอาการหลงผิด คิดเชิงตรรกะไม่ได้ อาการสมองเสื่อมเป็น
ได้ตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับโลหะหนัก เช่น
อลูมิเนียม บางครั้งคิดว่าสาเหตุเกิดจากยาฆ่าแมลงหรือในช่างเชื่อม ช่างบัดกรี
8. สมองอักเสบ (encephalopathy) มีอาการสำคัญ คือสับสนในเวลา สถานที่และ
บุคคล บางครั้งมีอาการเพ้อ มีการพูดผิดปกติหรือมีอาการประสาทหลอน ถ้าเป็นมาก จะมีอาการ
ซึมลง จนหมดสติ ส่วนใหญ่พบในพิษสารเคมีเฉียบพลัน การได้รับสารเคมีเป็นจำนวนมาก ถ้าเป็น
พิษเรื้อรังจะเป็นพิษของตัวทำละลาย
โรคที่เกี่ยวข้อง
- พิษเรื้อรังจากคาร์บอนไดซัลไฟด์ (chronic toxic effect of carbon disulfide)
- พิษเฉียบพลันต่อสมอง (acute encephalopathy) จากสารเคมี สารรมควัน
- โรคพิษตัวทำละลาย
กลุ่มอาการทางระบบประสาทที่สำคัญ ที่ได้จากการซักประวัติและตรวจร่างกาย
ต่อไปนี้ จะช่วยบอกถึงตำแหน่งรอยโรคได้
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ตารางที่ 4.9 กลุ่มอาการทางระบบประสาทที่สำคัญ
กลุ่มอาการ
โรคสมองอักเสบแบบ
เฉียบพลัน

โรคสมองอักเสบแบบ
เรื้อรัง

อาการและอาการ
แสดง
ปวดศีรษะ 
กระสับกระส่าย 
ไม่รับรู้ บุคคล 
วัน เวลา สถานที่ 
ชัก ความจำเสื่อม 
อาการทางจิต 
อ่อนเพลีย ซึมลง 
และหมดสติ

ตำแหน่งรอยโรค

สารพิษที่อาจเป็น
สาเหตุ
กระจายตามเนื้อสมอง ได้รับสารพิษแบบ
เป็นบริเวณกว้าง 
เฉียบพลันขนาดสูงๆ 
(diffuse cerebral
ซึ่งพบได้หลายชนิด
hemispheres)

สูญเสียเชาวน์ปัญญา กระจายตามเนื้อสมอง ได้รับสารพิษแบบ
อาการทางจิต
เป็นบริเวณกว้าง 
เรื้อรัง ขนาดต่ำๆ 
(diffuse cerebral 
 ซึ่งพบได้หลายชนิด
hemispheres)

9. การมองเห็นบกพร่อง หมายถึง การมองเห็นผิดปกติ มองภาพไม่ชัด มีเงาดำมาบัง
จนถึงมองไม่เห็น ต้องแยกออกจากโรคต้อกระจก ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุในการทำงานหรือสัมผัส
สารเคมี ความผิดปกติของจอประสาทตาจากโรคเบาหวาน มีรายงานโรคประสาทตาอักเสบจาก
พิษตะกั่ว และพิษตัวทำละลาย
10. ปวดกล้ามเนื้อ ส่วนใหญ่จะพบร่วมกับอาการอื่นๆ เช่น เป็นไข้ และมีอาการปวด
กล้ามเนื้อร่วมด้วย
โรคที่เกี่ยวข้อง
- Inhalation fever
- Mill fever
- โรคไข้ควันโลหะ (metal fume fever)
- โรคไข้เครื่องทำความชื้น (humidifier fever)
- โรคจากการหายใจฝุ่นอินทรีย์ (organic dust inhalation fever)
- โรคจากควันโพลีเมอร์ (polymer fume fever)

กลุ่มอาการที่พบบ่อยที่เกิดจากการประกอบอาชีพ

115

การเปลี่ยนแปลงของเล็บที่อาจบ่งบอกการได้รับสารพิเศษ
ตารางที่ 4.10 การเปลี่ยนแปลงของเล็บที่อาจบ่งบอกการได้รับสารพิษ
เล็ บ มี สี ม่ ว งฟ้ า (blue-violet)
หรือเขียวม่วง (nail cyanosis)

แอนนิลิน (aniline)

แ ถ บ สี ข า ว ต า ม ข ว า ง ที่ เ ล็ บ
(transverse white lines,
Mee’s lines) เล็บมีสีน้ำตาล
(diffuse bown) แถบตามยาว
ที่เล็บ (longitudinal bands)

สารหนู

เล็ บ สี ข าว (white nail
syndrome/leukonychia)

สารหนู

เล็บสีเหลือง (yellow ocher)

ไบโครเมต (bichromates)

แถบสี น้ ำ ตาลที่ เ ล็ บ (brown
bands)

ฟลูออไรด์
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เล็บมีสีน้ำตาล (brownish)

ปรอท ทอง ไดไนโตรคลอโร
เบนซิน 
(dinitrochlorobenzene, 
DNCB)

เล็บหลุดจากโคนเล็บ 
(onychomadesis 
{completeseparation of one
or more nails from it’s nail
bed}) ปวดเล็บ
(onychalgia)

ตะกั่ว

แถบขาวที่เล็บ (white bands)
แถวน้ำตาลที่เล็บ (broen bands)
ตั ว เล็ บ อ่ อ น (softening nail
plate) เล็ บ หายถาวรหนึ่ ง เล็ บ
(permanent loss of one
nail) เล็บหนา (hypertrophic
nail plate)

พาราควอต

เล็ บ มี สี เ ทาดำ (dark gray,
argyria)

เงิน

แ ถ บ สี ข า ว ต า ม ข ว า ง ที่ เ ล็ บ
(Mee’s lines)

ธาลเลียม (thallium)

กลุ่มอาการที่พบบ่อยที่เกิดจากการประกอบอาชีพ

เล็บหนาและโค้งผิดปกติ 
(cubbing)
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ไวนิลคลอไรด์ 
โรคปอดจากแร่ใยหิน
โรคซิลิโคซิส 
โรคปอดจากฝุ่นถ่านหิน 
โรคจากโลหะหนัก 
โรคปอดอักเสบจากภูมิไวเกิน

กลุ่มอาการที่ได้รับสารพิษ
ตารางที่ 4.11 อาการและอาการแสดงเฉพาะบางอย่างอาจช่วยวินิจฉัยการได้รับสารพิษได้ดังนี้
อาการ

สารพิษ

หายใจมีกลิ่นกระเทียม อาเจียน อุจจาระเป็นเลือด ผมร่วง สารหนู
เส้นขาวบนเล็บ ปวดแปล้บตามเส้นประสาท มีจุดดำตาม
ผิวหนัง
ตุ่มน้ำตามผิวหนัง ภาวะร่างกายเป็นกรด และความเข้มข้น ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์
ของออกซิเจนในเลือดปกติ
กลิ่น bitter almond ชัก หมดสติ กราฟหัวใจเต้นผิดปกติ ไซยาไนด์
ปอดบวม ชัก หัวใจห้องล่างเต้นพริ้วไหว ซึม หมดสติ

สารไฮโดรคาร์บอน

เห็ น ภาพหลอน เอะอะโวยวาย หั วใจเต้ นไม่ ส ม่ ำ เสมอ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ หรือก๊าซไข่เน่า
คลื่นไส้
ท้องเสีย อุจจาระเป็นเลือด หมดสติ เอ็กซเรย์เห็นเงาทึบ เหล็ก
ความดันต่ำ ซีด
มือสั่น ชัก ปัสสาวะบ่อย พิษต่อระบบประสาทส่วนกลาง

ลิเธียม

ปวดท้อง ความดันสูง อาเจียน ชัก ปลายมือปลายเท้าไม่มี ตะกั่ว
แรง เบื่ออาหาร
อาการโรคพากินสัน

แมงกานีส
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ภาวะไตวาย มือสั่น น้ำลายไหล เหงือกอักเสบ ลำไส้ใหญ่ ปรอท
อักเสบ โรคไตแบบเนพโฟรติก
ซึม หายใจเร็ว ตามองไม่เห็น ภาวะร่างกายเป็นกรด
เมทธิลแอลกอฮอล์
ซึม ระดับคาร์บอนมอนนอกไซด์ ในเลือดสูง

เมทธิลีน คลอไรด์

คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ภาวะตับและไตวาย

เห็ด

ความดันต่ำ ตัวแดงและเขียว เลือดเป็นสีน้ำตาล

ไนไตรท์

รูม่านตาเล็ก ปวดท้อง น้ำลายไหล น้ำตาไหล ปัสสาวะ ออแกนโนฟอสฟอรัส
บ่อยๆ ท้องเสีย เสมหะมาก กล้ามเนื้อเล็กๆ กระตุก หัวใจ
เต้นช้า
มีแผลในปากและคอ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ ภาวะน้ำท่วมปอด พาราควอท
ตับและไตวาย
น้ำท่วมปอด
ฟอสจีน

สิ่งคุกคามหรืออาชีพ
ที่ก่อให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพที่พบบ่อย
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บทที่ 5
สิ่งคุกคามหรืออาชีพที่ก่อให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพที่พบบ่อย
ในการทำงานทุ ก อาชี พ อาจมี ค วามเสี่ ย งต่ อ สุ ข ภาพจากสิ่ ง คุ ก คามในด้ า นต่ า งๆ เช่ น 

สิ่งคุกคามทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ การยศาสตร์ และจิตสังคม จากการสัมผัสสิ่งคุกคามดังกล่าว
สามารถเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของคนทำงานทั้งในรูปของการเกิดอาการเฉพาะที่หรืออาการตาม
ระบบต่างๆ ของร่างกาย การที่บุคลากรทางสาธารณสุขทราบถึงความรู้เรื่องโรคจากการประกอบอาชีพ
ที่พบได้บ่อย ทำให้สามารถให้การวินิจฉัยเบื้องต้น รวมถึงการวางแผนในการควบคุมป้องกันโรค
จากการประกอบอาชีพได้ต่อไป
สำหรับในบทนี้จะเรียบเรียงเนื้อหาโดยตั้งต้นจากสิ่งคุกคามที่สำคัญในสภาพแวดล้อม
การทำงาน ซึ่งจะนำไปสู่การเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการ
ประกอบอาชีพ ในกลุ่มคนทำงานอาชีพต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกระบบหรือผู้ประกอบ
อาชีพในชุมชน สิ่งคุกคามที่ยกตัวอย่างมานี้เป็นสิ่งคุกคามที่พบได้บ่อยในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ
ซึ่งจะต้องให้บุคลากรทางสาธารณสุขสามารถตระหนักและนึกถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค
ได้ อย่างไรก็ตามในการดำเนินการวินิจฉัยโรคในชีวิตการทำงานจริง การตรวจพบผู้ป่วยที่มีอาการ
หรืออาการคล้ายคลึงกับที่นำเสนอมาในที่นี้ แต่อาจจะมีสาเหตุมาจากสิ่งคุกคามอื่นๆ นอกจากการ
ประกอบอาชีพได้ ดั้งนั้นเมื่อพบผู้ป่วยทุกรายจะต้องซักประวัติการทำงานโดยเฉพาะประวัติการรับ
สัมผัสกับสิ่งคุกคามในสภาพแวดล้อมการทำงานของผู้ป่วยผู้นั้นอย่างละเอียดและถูกต้อง เพื่อไม่ให้
เกิดความผิดพลาดในการวินิจฉัยโรค นอกจากนี้ในตารางถัดไปของบทนี้ ได้นำเสนอข้อมูลตัวอย่าง
ของอาชีพ
สิ่งคุกคามที่สำคัญและโรคจากการประกอบอาชีพที่พบโดยตรงนั้นๆ โดยคัดเลือกจาก
กลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะอาชีพของกลุ่มแรงงานนอกระบบหรือแรงงานในชุมชนที่พบ
ได้บ่อยในประเทศไทย
ตารางที่ 5.1 ตัวอย่างสิ่งคุกคามที่ก่อให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพที่พบบ่อย
สิ่งคุกคามสุขภาพ
1. สิ่งคุกความทางกายภาพ
1.1 เสียง
1.2 แสงสว่างมาก/น้อยเกินไป

อาการที่พบ/โรคจากการประกอบอาชีพที่พบได้บ่อย
หูตึงจากเสียง
l อาการล้าสายตา : ปวดตา แสบตา น้ำตาไหล 
ปวดศีรษะรอบดวงตา เห็นภาพซ้อน
l
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สิ่งคุกคามสุขภาพ
1.3 รังสีความร้อน
1.4 รังสีแตกตัว
		 (แอลฟ่า เบต้า เอกซ์ แกมม่า)
1.5 รังสีไม่แตกตัว
(อัลตราไวโอเลต อินฟราเรด 
เลเซอร์ คลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ)
1.6 ความสั่นสะเทือน
ความสั่นสะเทือนทั้งร่างกาย
		 ความสั่นสะเทือนเฉพาะมือและแขน

2. สิ่งคุกคามทางเคมี
2.1 ฝุ่น
ฝุ่นอนินทรีย์
ฝุ่นอินทรีย์
2.2 โลหะหนัก
ตะกั่ว

อาการที่พบ/โรคจากการประกอบอาชีพที่พบได้บ่อย
l

l

l

l

l

l

l

l

ผดผื่น เป็นลม อ่อนเพลีย ตะคริว Heat stroke
คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ท้องเสีย อาการทาง
ระบบประสาท ผลต่ อ ระบบเลื อ ด เช่ น ทำลาย
ไขกระดูก มะเร็งเม็ดเลือดขาว
เยื่อบุตา/กระจกตาอักเสบ ต้อกระจก ผื่นผิวหนัง

ความรู้ สึ กไม่ ส บาย (discomfort) รบกวนการ
มองเห็นและการใช้มือควบคุมเครื่องจักรหรือวัตถุ
ปวดหลังส่วนล่าง
Hand-arm vibration syndrome : รบกวนการ
ไหลเวียนเลือด ทำลายเส้นประสาทรับความรู้สึก
และสั่งการ ทำให้มีอาการเสียวแปลบชา นิ้วซีดขาว

โรคปอดนิวโมโคนิโอสิส เช่น ซิลิโคสิส (ซิลิกา) 

แอสเบสโทสิส (แอสเบสตอส) ซิเดโรสิส (เหล็ก) 
โรคบิสสิโนสิส (ฝ้าย ป่าน ปอ ลินิน)
โรคพิ ษ ตะกั่ ว : ซี ด ปวดท้ อ ง มี ผ ลต่ อ ระบบ
ประสาทส่วนกลาง เช่น ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ 

ระบบประสาทส่วนปลาย เช่น ข้อมือตก (wrist 

drop) และมีผลต่อไตได้

สิ่งคุกคามหรืออาชีพ
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สิ่งคุกคามสุขภาพ
ปรอท

อาการที่พบ/โรคจากการประกอบอาชีพที่พบได้บ่อย
โรคพิษปรอท : 
1. โลหะปรอท-ปอดอักเสบ สั่น อารมณ์แปรปรวน 
2. ปรอทอนินทรีย์-มีอาการหายใจลำบาก สั่น 
อารมณ์แปรปรวน ไตวาย 
3. ปรอทอินทรีย์-สั่น ตัวแข็ง อารมณ์แปรปรวน ชา 
		 การมองเห็นและการได้ยินผิดปกติ
l

แคดเมียม

l

แมงกานีส

l

สารหนู

l

โครเมียม

l

นิกเกิล 

l

2.3 สารตัวทำละลาย
(เช่น เบนซีน โทลูอีน สไตรีน 
ไซลีน)
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l

โรคพิ ษ แคดเมี ย ม : ปอดอั ก เสบ ปอดบวมน้ ำ
พังผืดในปอด ถุงลมโป่งพอง มะเร็งปอด ไตวาย 

ซีด กระดูกพรุน
โรคพิษแมงกานีส : ปอดอักเสบ อารมณ์แปรปรวน 

กล้ามเนื้ออ่อนแรง มือสั่น พูดช้า เคลื่อนไหวช้างุ่มงาม 

คล้ายโรคพาร์กินสัน
โรคพิษสารหนู : คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ซีด 

เม็ดเลือดแดงแตก ดีซ่าน ชาปลายมือปลายเท้า 

กล้ามเนื้ออ่อนแรง ผิวหนังมีสีเข้มสลับกับสีจางเป็น
หย่อมๆ มะเร็งปอดและผิวหนัง
โรคพิ ษโครเมี ย ม : หายใจลำบากคล้ า ยหอบหื ด 

ปวดท้อง อาเจียน ผิวหนังอักเสบ แผลเปื่อยที่
ผนังกั้นโพรงจมูก ไตวายและมะเร็งปอด
โรคพิษนิกเกิล : ปอดอักเสบ ผิวหนังอักเสบจาก
การสัมผัส มะเร็งปอดและมะเร็งโพรงจมูก
โรคพิเศษตัวทำละลาย : ระคายเคืองผิวหนังและ
ทางเดินหายใจ ปอดอักเสบ มีผลต่อระบบประสาท
ส่วนกลาง เช่น ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ คลื่นไส้
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อาการที่พบ/โรคจากการประกอบอาชีพที่พบได้บ่อย
ความจำเสื่ อ มอารมณ์ แ ปรปรวน และมี ผ ลต่ อ การ
ทำงานของตับและไต (สารเบนซีนยังมีผลต่อระบบ
เลือด ทำให้เกิดโรค aplastic anemia และมะเร็ง
เม็ดเลือดขาวได้)

2.4 ก๊าซ
		 ก๊าซระคายเคือง (เช่น แอมโมเนีย
คลอรีน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์)

l

ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์

l

ก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์

l

ระคายเคื อ งทางเดิ น หายใจ แสบจมู ก แสบตา 

หายใจลำบาก อาจทำให้เกิดหอบหืด ปอดบวมน้ำ
(ขึ้นกับชนิดและปริมาณ ที่รับสัมผัส)
โรคพิษคาร์บอนมอนนอกไซด์ : ปวดศีรษะ มึนงง 

อ่อนเพลีย ตามัว คลื่นไส้ อาเจียน แน่นหน้าอก 

หายใจลำบาก ใจสั่น ความดันโลหิตต่ำ หัวใจเต้น
ผิดจังหวะ ชัก หมดสติ
โรคพิ ษไซยาไนด์ : ปวดศี ร ษะ มึ น งง คลื่ นไส้ 

อาเจียน ซึม ความดันโลหิตต่ำ ชีพจรเร็ว หัวใจ
เต้ น ผิ ด จั ง หวะ หอบเหนื่ อ ย อาจหยุ ด หายใจแต่
ตัวไม่เขียว ชัก หมดสติ

l ปวดศีรษะ อ่อนแรง มึนงง คลื่นไส้ น้ำมูก น้ำตา 

2.5 สารกำจัดศัตรูพืช
ออร์กาโนฟอสเฟต (parathion, 
 น้ำลายมาก เหงื่อออกมาก ตาพร่า รูม่านตาหดเล็ก 

เป็ น ตะคริ ว อาเจี ย น ท้ อ งเสี ย หายใจลำบาก 

malathion, chlorpyrifos)
หายใจล้มเหลว สั่น ชัก หมดสติ

		 คาร์บาเมต (methomyl, carbaryl,
aldicarb, carbofuran)
ออร์กาโนคลอรีน (DDT, 
chlordane, aldrin, dieldrin, 
lindane, heptachlor)

l

l

อาการคล้ายพิษออร์กาโนฟอสเฟต
คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง ปวดศีรษะ 

มึนงง เดินเซ ชา สั้น หนังตากระตุก ชัก หมดสติ 

หยุดหายใจ มีผลต่อตับและไต

สิ่งคุกคามหรืออาชีพ
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สิ่งคุกคามสุขภาพ
3. สิ่งคุกคามทางชีวภาพ
Bacillus anthraces
Brucella abortus/suis
Yersinia petis
Leptospira interrogans
Rabies virus
Mycobacterium tuberculosis
Hepatitis B / C virus
HIV
H5N1-Influenza virus
SARS-Corona virus
4. สิ่งคุกคามทางการยศาสตร์
การยกของหนัก/การออกแรง 
การทำงานในท่าทางเดิมซ้ำๆ 
การทำงานในท่าทางเดียวนานๆ 
ท่าทางการทำงานที่ไม่ถูกต้อง
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l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l

โรคแอนแทรกซ์ (anthrax)
โรคบรูเซลโลซิส (brucellosis)
กาฬโรค (plaque)
โรคเลปโตสไปโรซิส (leptospirosis)
โรคพิษสุนัขบ้า (rabies)
วัณโรค (tuberculosis)
โรคตับอับเสบบี/ซี (hepatitis B / C)
โรคเอดส์
โรคไข้หวัดนก (avian influenza)
กลุ่มอาการหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS)
โรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงสร้างกระดูก
ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น de Quervain’s 

tenosynovitis, Triggerfinger, Bursitis, 

Epicondylitis, Carpal tunnel syndrome, 

Occupational low back pain

l ความเครียดจากการประกอบอาชีพ 
5. สิ่งคุกคามทางจิตสังคม
เหตุ ก่ อ ความเครี ย ดจากงาน เช่ น 
 (occupational stress)
ลักษณะงานที่ต้องการความรับผิดชอบ
สูง ขาดการสนับสนุนจากเพื่อน
ร่วมงาน/หัวหน้างาน
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ตารางที่ 5.2 โรคจากการประกอบอาชีพที่พบบ่อยจำแนกตามลักษณะงาน/กลุ่มอาชีพ
ลักษณะงาน/กลุ่มอาชีพ
งานอาชีพพื้นฐาน
งานที่มีลักษณะงาน 
การยก ก้ม การบิดหลัง

สิ่งคุกคาม

อาการที่พบ/โรคจากการ
ประกอบอาชีพที่พบได้บ่อย

ท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสม 1. โรคปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง
การยกของที่ไม่เหมาะสม
2. ภาวะการบาดเจ็บสะสมจาก
การประกอบอาชีพ มีอาการ
ปวด ชา และอ่อนล้าของส่วน
ที่บาดเจ็บ

ลักษณะการทำงานในลักษณะ ท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสม 1. การบาดเจ็บเกี่ยวเนื่องกับ
ซ้ ำ ๆ ที่ ท ำให้ เ นื้ อ เยื่ อ ต่ า งๆ การเคลื่อนไหวในลักษณะซ้ำๆ
เอ็นกล้ามเนื้อ เช่น เอ็นอักเสบ 
อ่อนล้าและบาดเจ็บ
นิ้วไกปืน ถุงน้ำ แกง เกลียน 
โรคเดอเคอร์แวง 
2. การบาดเจ็บเกี่ยวเนื่องกับ
เส้นประสาท เช่น กลุ่มอาการ
อุโมงค์คาร์ปัล กลุ่มอาการ
อุโมงค์คิวบิตัล 
3. การบาดเจ็บเกี่ยวเนื่องกับข้อ
4. การบาดเจ็บเกี่ยวเนื่องกับ
กล้ามเนื้อ 
5. การบาดเจ็บเกี่ยวเนื่องกับ
การไหลเวียนเลือด : 
กลุ่มอาการเรย์โนด์ 
6. การบาดเจ็บเกี่ยวเนื่องกับ
ถุงน้ำใกล้ข้อ
พนักงานขับรถขนาดใหญ่ 
 ความสั่นสะเทือนทั้งร่างกาย
เช่น รถประจำทาง 
รถบรรทุก รถแทร็กเตอร์ 
รถไถนา

l

โรคจากความสะเทือนทั้ง
ร่างกาย : ปวดหลัง 
กระดูกสันหลังส่วนเอวเสื่อม
สภาพก่อนเวลาอันควร 
หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน
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ลักษณะงาน/กลุ่มอาชีพ
งานที่สัมผัสเสียงดัง เช่น
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ทอผ้า เฟอร์นิเจอร์ ถลุงเหล็ก
ผลิตแก้ว โรงเลื่อย โรงกลึง
งานนอกโรงงาน เช่น 
นายท้ายเรือหางยาว 
คนขับรถสามล้อเครื่อง 
ตำรวจจราจร นักดนตรี

งานที่สัมผัสสารเคมี หรือ
สารก่อระคาย เช่น แม่บ้าน
คนทำความสะอาด พยาบาล
คนขายเนื้อ คนทำอาหาร 
ช่างเสริมสวย ช่างโลหะ 
ช่างเครื่อง ช่างสี

พนักงานอู่ซ่อมรถ ตำรวจ
ดับเพลิง การขับรถยกของ
ในโรงงาน

สิ่งคุกคาม
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เสียงดัง ทั้งที่เป็น เสียงกระแทก l โรคหูตึงเหตุอาชีพ : 
เช่ น เสี ย งระเบิ ด ปื น และ 1. อันตรายจากเสียงดัง 
เสียงต่อเนื่อง
(acoustic trauma) สูญเสีย
การได้ยินอย่างฉับพลัน
เมื่อมีเสียงดังมาก 
2. การสูญเสียการได้ยินจากเสียง
รบกวน (noise induced 
hearing loss) สูญเสีย
การได้ยินแบบค่อยเป็นค่อยไป 
ในผู้ที่ทำงานในที่มีเสียงดัง
เป็นเวลานานๆ
สารก่อระคาย : สบู่ ผงซักฟอก l โรคผิวหนังอักเสบเหตุระคาย 
กรด ด่าง น้ำมันเครื่อง 
: เป็ น ได้ ทั้ ง แบบเฉี ย บพลั น
เมื่อต้องสัมผัสสารระคายอย่างแรง
น้ำมันปิโตรเลียม 
หรือมีความเข้มข้นสูง หรือแบบ
สารทำละลายอินทรีย์
สะสม เมื่อต้องสัมผัสหลายครั้ง
เป็ น ระยะเวลานาน มี อ าการ
ผิ ว หนั ง บวม แดง ตุ่ ม น้ ำ
ในระยะเฉียบพลัน ระยะเรื้อรัง
ผื่นจะหนา แห้งแตกเป็นร่อง เจ็บ
อาการมั ก เกิ ด หลั ง สั ม ผั ส สาร
ในเวลาไม่กี่นาทีหรือชั่วโมง และ
หายไปหลังจากหยุดสัมผัสสารนั้น
ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์
โรคพิษคาร์บอนมอนออกไซด์
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ลักษณะงาน/กลุ่มอาชีพ

สิ่งคุกคาม

อาการที่พบ/โรคจากการ
ประกอบอาชีพที่พบได้บ่อย

งานด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสุขอนามัย
เภสัชกร บุคลากรห้องยา l เภสัชภัณฑ์ต่างๆ 
l
l ยาปฏิชีวนะ โดยเฉพาะกลุ่ม l
เพนนิซิลลิน และนีโอมัยซิน
l เชื้อโรคต่างๆ โดยเฉพาะ
l
แพทย์ พยาบาล
เชื้อจากละอองฝอยที่ลอยใน
อากาศ (air borne pathogen)
และเชื้อที่ติดต่อทางเลือด 
(blood borne pathogen) 
l รังสี 
l
l น้ำยาฆ่าเชื้อโรค : แอลกอฮอล์ 
l ถุงมือยาง
l
l

วิสัญญีแพทย์ 
วิสัญญีพยาบาล 
พนักงานดองศพ 
พนักงงานรักษาศพ
เจ้าหน้าที่ห้องสัตว์ทดลอง
สัตวแพทย์

l
l

l

ก๊าซดมยาสลบ 
ฟอร์มาลดีไฮด์

รังแคจากสัตว์ โปรตีนใน
ปัสสาวะสัตว์

l
l

l

โรคหืดเหตุอาชีพ 
โรคลมพิษเหตุสัมผัส
วัณโรค ไวรัสตับอักเสบบี 
ไวรัสตับอักเสบซี โรคเอดส์

คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร 
มะเร็ง บาดแผลไหม้ อาการ
ทางระบบประสาท
โรคผิวหนังอักเสบเหตุระคาย
ภูมิแพ้ยางธรรมชาติ : อาการ
น้อยถึงมาก แสบๆ คันๆ เวลา
ใส่ถุงมือใหม่ๆ บวมแบบลมพิษ 
ผิวหนังอักเสบ ในรายที่แพ้มาก 
จะมีอาการแน่นหน้าอก 
หายใจไม่สะดวก ปวดท้อง 
ท้องเสีย หอบหืด
ผลต่อระบบสืบพันธุ์ มะเร็ง
โรคพิษ ฟอร์มาลดีไฮด์ : แสบตา 

ระคายระบบทางเดินหายใจ ไอ 

แน่นหน้าอก ปอดอักเสบ มะเร็ง 

โพรงจมูก มะเร็งคอหอยส่วนจมูก
โรคหืดเหตุอาชีพ

สิ่งคุกคามหรืออาชีพ
ที่ก่อให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพที่พบบ่อย

ลักษณะงาน/กลุ่มอาชีพ
งานสำนักงาน
พนักงานประจำสำนักงาน

สิ่งคุกคาม

l
l

l

l

แสงสว่างไม่เหมาะสม 
พิษสารเคมีในอาคาร 
เชื้อโรค ฝุ่น การระบาย
อากาศที่ไม่เหมาะสม 

การใช้คอมพิวเตอร์
เป็นเวลานาน 

การยศาสตร์
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อาการที่พบ/โรคจากการ
ประกอบอาชีพที่พบได้บ่อย
l
l

l

l

กล้ามเนื้อตาล้า 
กลุ่มอาการป่วยเหตุอาคาร : 
ปวดมึนศีรษะ ระคายเคืองตา 
น้ำตาไหล ตาแห้ง แสบตา 
คัดแน่นจมูก น้ำมูกไหล แสบคอ 
แน่นหน้าอกหายใจลำบาก 
ผื่นคัน ผื่นผิวหนังอักเสบ
กลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์ 
: สายตาพร่ามัวเป็นพักๆ 
ปรับภาพมองใกล้ไกลได้ไม่ดี 
ต้องใช้เวลานานกว่าปกติ 
รู้สึกตาแห้ง แสบตา สู้แสงไม่ได้ 
หนังตากระตุก ลืมตาไม่ค่อยได้ 
อยากหลับตา เห็นภาพซ้อน 
ปวดศีรษะ ปวดขมับ ปวดตา 
ปวดคอ ไหล่ หลัง 
โรคระบบกล้ามเนื้อ 
กระดูกและข้อ

งานด้านการเกษตรและประมง
เกษตรกร
l สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 
l โรคพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 
- กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต 
 - คลื่นไส้อาเจียน ท้องเดิน 
น้ำตาไหล เหงื่อออก เสมหะมาก 
และคาร์บาเมต :
กลั้นอุจจาระ ปัสสาวะไม่อยู่ 
รูม่านตาหดตัว อาการกระตุก
ของกล้ามเนื้อ
- กลุ่มออร์กาโนคลอรีน : - กระวนกระวาย เวียนศีรษะ
เสียการทรงตัว ชัก หมดสติ
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สิ่งคุกคามหรืออาชีพ
ที่ก่อให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพที่พบบ่อย

ลักษณะงาน/กลุ่มอาชีพ

สิ่งคุกคาม
l

l
l

ผู้เลี้ยงสัตว์
ผู้ทำประมง

เชื้อโรค สารก่อภูมิแพ้

รังสีอัลตราไวโอเลต
ความร้อน

เชื้อโรค สารก่อภูมิแพ้
การทำงานในที่ความกด
บรรยากาศสูง

อาการที่พบ/โรคจากการ
ประกอบอาชีพที่พบได้บ่อย
l โรคปอดอักเสบภูมิไวเกิน เช่น
โรคปอดชานอ้อย (bagassosis)
ในผู้ทำงานสัมผัสฝุ่นชานอ้อย 
- ช่วงเฉียบพลันไข้สูง หนาวสั่น
เพลีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ไอ
หายใจอึดอัด หอบ หลังทำงาน 
4-6 ชั่วโมง 
- ช่วงเรื้อรัง ไอเรื้อรัง 
เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย 
เบื่ออาหาร น้ำหนักลด 
l มะเร็งผิวหนัง 
l การป่วยเนื่องจากความร้อน 
- ตะคริวจากความร้อน 
- เพลียแพ้ร้อน 
- ลมแพ้ร้อน
l โรคปอดอักเสบภูมิไวเกิน
l โรคจากความกดดันอากาศ
เหตุอาชีพ 
- อันตรายเหตุแรงดัน : ปวดหู
เลือดกำเดาไหล แน่นหน้าอก 
- กลุ่มอาการปอดขยายตัวเกิน :
เจ็บแน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก
ช็อค 
- โรคน้ำหนีบ 
		 ชนิดที่ 1 ปวดตามกล้ามเนื้อ
และข้อต่างๆ คัน ผื่น บวมและ
ปวดบริเวณต่อมน้ำเหลือง

สิ่งคุกคามหรืออาชีพ
ที่ก่อให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพที่พบบ่อย

ลักษณะงาน/กลุ่มอาชีพ

สิ่งคุกคาม

อันตรายจากการประกอบ
อาชีพในที่อับอากาศ
- บรรยากาศการทำงาน
ที่ขาดออกซิเจน หรือมีแก๊สพิษ
เนื่องจากการระบายอากาศ
ไม่เหมาะสม
l เสียง 
l ความร้อน
l

งานเหมืองแร่และการก่อสร้าง
พนักงานเหมืองแร่ 
l
และเหมืองหิน
พนักงานโรงถลุงแร่สังกะสี 
 l
โรงงานสังกะสี
l
พนักงานเหมืองตะกั่ว 
โรงงานถลุงแร่ตะกั่ว
พนักงานเหมืองนิคเกิล และ l
โรงงานถลุงแร่นิคเกิล
l
พนักงานเหมืองถ่านหิน
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อาการที่พบ/โรคจากการ
ประกอบอาชีพที่พบได้บ่อย
ชนิดที่ 2 ชา อัมพาต สับสน
เวี ย นศี ร ษะ มี เ สี ย งในหู หู อื้ อ
ทรงตัวไม่ได้ มือเท้าสั่น เจ็บแน่น
หน้าอก ไอ หายใจถี่ ช็อค หมดสติ
l ภาวะการขาดออกซิเจน
โรคพิษสารเคมีต่างๆ

l
l

โรคหูตึงเหตุอาชีพ
การป่วยเนื่องจากความร้อน

ซิลิกา

l

โรคปอดฝุ่นหินทราย (silicosis)

แคดเมียม

l

โรคพิษแคดเมียม

ตะกั่ว

l

โรคพิษตะกั่ว

นิคเกิล

l

ฝุ่นถ่านหิน

โรคพิษนิคเกิล
l โรคมะเร็งปอด
l โรคฝุ่นจับปอดในกรรมกร
เหมืองถ่านหิน (coal worker’s
pneumoconiosis)
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สิ่งคุกคามหรืออาชีพ
ที่ก่อให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพที่พบบ่อย

ลักษณะงาน/กลุ่มอาชีพ

พนักงานโรงถลุง 
และหลอมเหล็ก

สิ่งคุกคาม
l

คาร์บอนมอนนอกไซด์

l

ความร้อน

l

รังสีอินฟาเรด

พนักงานระเบิดแร่และหิน 
 l ซิลิกา
พนักงานเจาะ ขัดตัด และ
แกะสลักก้อนหิน อุตสาหกรรม
อ่างหิน ครกหิน และ
รูปแกะสลักหิน
ช่างรื้อถอนวัสดุที่มีแร่ใยหิน 
 l แอสเบสตอส
เช่น รื้อหรือซ่อมอาคาร 
พนักงานที่ใช้หรือซ่อมวัสดุ
ที่มีแร่ใยหิน เช่นผ้าห้ามล้อ
รถยนต์ อู่ซ่อมรถ
พนักงานในอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แร่ใยหิน เช่น
ท่อ ฉนวน สิ่งทอทนไฟ 
และวัสดุก่อสร้างอิฐ 
กระเบื้องทนไฟ ฉนวนวัตถุ
ทนความร้อน
พนักงานในอุตสาหกรรมการ l ซิลิกา
ทำซีเมนต์

อาการที่พบ/โรคจากการ
ประกอบอาชีพที่พบได้บ่อย
l โรคพิษคาร์บอนมอนนอกไซด์ :
ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน 
สับสน เจ็บแน่นหน้าอก หมดสติ
l การป่วยเนื่องจากความร้อน
- ตะคริวจากความร้อน
- เพลียแพ้ร้อน
- ลมแพ้ร้อน
l โรคจากรังสีอินฟาเรด : ผิวหนัง
ไหม้ อันตรายต่อต้อกระจกตา 
ม่านตาโรคต้อกระจก
l โรคปอดฝุ่นหินทราย (silicosis)

l
l

l

l

โรคปอดใยหิน (asbestosis)
โรคเยื่อหุ้มปอดผิดปกติ เช่น 
หนาตัว หินปูนจับ
โรคมะเร็งปอด 
มะเร็งเยื่อหุ้มปอด 
(mesothelioma)

โรคปอดฝุ่นหินทราย (silicosis)

สิ่งคุกคามหรืออาชีพ
ที่ก่อให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพที่พบบ่อย

ลักษณะงาน/กลุ่มอาชีพ

สิ่งคุกคาม

ช่างไม้และช่างเฟอร์นิเจอร์ 
 l ฝุ่นไม้
l ขี้เลื่อย เชื้อรา
ช่างปูน
l น้ำยารักษาเนื้อไม้
l ฝุ่นซีเมนต์ 
โปรแตสเซียมไดโครเมต

งานด้านโลหะ เครื่องจักรและงานที่เกี่ยวข้องกัน
พนักงานในงานโรงงานโลหะ l แคดเมียม
ผสม (อัลลอย) ช่างทำแบบ l นิคเกิล
l ความร้อน
หล่อโลหะ
l โลหะ
l ซิลิกา
ช่างขัดผิวโลหะด้วยการ
พ่นทราย
ช่ า งเชื่ อ มและช่ า งตั ดโลหะ l ตะกั่ว
l ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์
ด้วยเปลวไฟ
l รังสีอัลตราไวโอเลต

ช่างเชื่อมเหล็กกล้าที่ชุบ
สังกะสีเพื่อกันสนิม
โดยวิธี arc welding
ช่างเหล็ก ช่างตีเหล็ก และ
พนักงานเครื่องทุบอัดโลหะ

l
l

l

เสียงดัง
ควันโลหะ
ฝุ่นโลหะ

l
l
l
l

l
l
l
l
l

l
l
l

l
l

l

l
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อาการที่พบ/โรคจากการ
ประกอบอาชีพที่พบได้บ่อย
มะเร็งคอหอยส่วนจมูก
โรคหืดเหตุอาชีพ
โรคผิวหนังอักเสบเหตุระคาย
โรคผิวหนังอักเสบเหตุภูมิแพ้ : 
ผิวหนังอักเสบ มีอาการบวมแดง 
เป็นตุ่มแข็ง ตุ่มน้ำ บริเวณ
ที่สัมผัสสารหลอดลมอักเสบ
โรคพิษแคดเมียม
โรคพิษนิคเกิล
การป่วยเนื่องจากความร้อน
โรคไข้ไอโลหะ
โรคปอดฝุ่นหินทราย
โรคพิษตะกั่ว
โรคพิษคาร์บอนมอนออกไซด์
โรคกระจกตาอักเสบจากรังสี
อัลตราไวโอเลต : ปวดตา ตามัว 
ลืมตาไม่ขึ้น น้ำตาไหล สู้แสง
ไม่ได้ ต้อกระจก ผื่นผิวหนัง
โรคหูเสื่อมเหตุอาชีพ
โรคไข้ควันโลหะ
โรคฝุ่นจับปอด 
(pneumoconiosis)
โรคมะเร็งปอด
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สิ่งคุกคามหรืออาชีพ
ที่ก่อให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพที่พบบ่อย

ลักษณะงาน/กลุ่มอาชีพ
ช่างกลึง ช่างเจียระไนโลหะ
ช่างขัดเงาโลหะและช่างลับ
เครื่องมือ
ช่างเครื่องและช่างปรับแต่ง
เครื่องจักรกล

สิ่งคุกคาม
l

แอสเบสตอส

l
l
l

l
l

ตะกั่ว
สารทำละลาย

งานด้านหัตถกรรม การพิมพ์ และงานที่ใช้ฝีมือ
กลุ่มงานด้านหัตถกรรม
l การยศาสตร์
การพิมพ์ และงานที่ใช้ฝีมือ
ช่างเพชรพลอย ช่างประดิษฐ์ l แคดเมียม
โลหะมีค่า และกึ่งมีค่า 
 l นิคเกิล
ช่างเครื่องดินเผา
l ความร้อน
l ฝุ่นดินเหนียว (ซิลิกา)

l
l

l

l
l
l
l
l

ช่างเป่าแก้ว ช่างขึ้นรูปแก้ว
ช่างตัด ช่างฝน ช่างขัดเงา
แก้ว และช่างงานกระจกสี
ประดับ

l
l
l
l
l

ช่างเซรามิค

l
l

l

ความร้อน
ตะกั่ว (กระบวนการ batch)
สารหนู (กระบวนการ batch)
ซิลิกา (พ่นทราย)
รังสีอัลตราไวโอเลต
ฝุ่นดินเหนียว (ซิลิกา)
สารเคลือบมัน : ตะกั่ว 
แคดเมียม และโลหะพิษอื่น
แร่ฝุ่นแป้ง (talc) วัสดุ
ประเภทใยหินการหล่อ
ในแบบกระบวนการเผา

l
l
l
l

l
l

l
l
l
l

อาการที่พบ/โรคจากการ
ประกอบอาชีพที่พบได้บ่อย
โรคปอดใยหิน (asbestosis)
โรคเยื่อหุ้มปอด
โรคมะเร็งปอด 
มะเร็งเยื่อหุ้มปอด
โรคพิษตะกั่ว
โรคผิวหนังอักเสบเหตุระคาย
โรคระบบกระดูกกล้ามเนื้อ
และข้อ
โรคพิษแคดเมียม
โรคพิษนิคเกิล
การป่วยเนื่องจากความร้อน
โรคปอดฝุ่นหินทราย
การป่วยเนื่องจากความร้อน
โรคพิษสารตะกั่ว
โรคพิษสารหนู
โรคปอดฝุ่นหินทราย
โรคกระจกตาอักเสบจากรังสี
อัลตราไวโอเลต
โรคปอดฝุ่นหินทราย
โรคพิษโลหะหนัก
โรคฝุ่นแห้งแร่จับปอด
โรคปอดใยหิน (asbestosis)
โรคเยื่อหุ้มปอด
โรคมะเร็งปอด
มะเร็งเยื่อหุ้มปอด

สิ่งคุกคามหรืออาชีพ
ที่ก่อให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพที่พบบ่อย

ลักษณะงาน/กลุ่มอาชีพ

สิ่งคุกคาม
l
l
l
l

l

ช่างฝีมือหัตถกรรมไม้ สิ่งทอ
และเครื่องหนัง

ช่างในงานที่เกี่ยวข้องกับ
การพิมพ์

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
ฟลูออไรด์
รังสีอัลตราไวโอเลต
รังสีอินฟาเรด
ความร้อน

ฟอร์มาลดีไฮด์
l สารตัวทำละลายอินทรีย์
l เอ็น-เฮกเซน
l สารทำละลาย กลุ่ม lsocyante
ได้แก่ โทลูอีนไดไอโซไซยาเนต
เมธิลีนไดไอโซไซยาเนต ไดฟีนิล
ไดไอโซไซยาเนต แนฟทาลีนได
ไอโซไซยาเนต และ เฮกซะเมธิลีน
ไดไอโซไซยาเนต ในงานลอกสีไม้
(paint stripping) และงานเคลือบ
(finishing)
l

l
l

สารตัวทำละลายอินทรีย์
ตะกั่ว

l
l
l
l

l
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โรคพิษซัลเฟอร์ไดออกไซด์
โรคพิษคาร์บอนมอนอกไซด์
โรคพิษฟลูออไรด์
โรคกระจกตาอักเสบจาก
รังสีอัลตราไวโอเลต
การป่วยเนื่องจากความร้อน

โรคพิษ ฟอร์มาลดีไฮด์
l โรคพิษตัวทำละลาย
l โรคพิ ษ สารเอ็ น -เฮกเซน
ทำลายเส้ น ประสาทส่ ว นรอบ
แขนขาอ่ อ นแรง กล้ า มเนื้ อ ลี บ
ความจำเสื่อม
l โรคพิ ษ สาร lsocyanate :
การสัมผัสปริมาณมาก อาจเกิด
ปอดอักเสบ หายใจขัดข้อง และ
มี ผ ลต่ อ ระบบประสาท มึ น งง
สั บ สน ปวดศี ร ษะเดิ น เซ สั่ น
และหมดสติ การสัมผัสปริมาณ
น้อยในระยะเวลานาน อาจเกิด
โรคหื ด อาชี พ และโรคปอด
อั ก เสบภู มิ ไ วเกิ น ผลต่ อ ระบบ
ประสาท เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง
ประสาทส่วนรอบเสื่อมสภาพจิต
ไม่สมบูรณ์ โรคไต นิ่ว ในทางเดิน
ปัสสาวะ
l โรคพิษตัวทำละลาย
l โรคพิษตะกั่ว
l
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ลักษณะงาน/กลุ่มอาชีพ

สิ่งคุกคาม
l
l
l
l

พนักงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
พนั ก งานที่ ทำงานสั ม ผั ส กั บ
ฝุ่ น ฝ้ า ย ปอ ป่ า น ลิ นิ น
และปอเชือก

l
l

พนักงานผู้เตรียมเส้นใย

l

ผู้ประกอบอาหาร

l

พนักงานโรงทำขนมแป้งสาลี
พนักงานโรงโม่แป้ง
พนักงานโรงคั่วกาแฟ

l
l
l

แคดเมียม
นิคเกิล
สารหนู
ยางแอระบิค จุลชีพ
ทำความชื้น (ในขั้นตอน
การทำแบบพิมพ์)
เสียงดัง
ฝุ่นฝ้าย

l
l
l
l

อาการที่พบ/โรคจากการ
ประกอบอาชีพที่พบได้บ่อย
โรคพิษแคดเมียม
โรคพิษนิคเกิล
โรคพิษสารหนู
โรคหืดเหตุอาชีพ

โรคหูตึงเหตุอาชีพ
l โรคปอดฝุ่นฝ้าย (byssinosis)
แน่ น หน้ า อก หายใจไม่ ส ะดวก
ไอแห้งๆ จะเกิดขึ้นในวันเริ่มงาน
ของสั ป ดาห์ อาการจะดี ขึ้ นใน
วันต่อๆ ไป จนสุดสัปดาห์ แล้ว
กลับมาเป็นใหม่ในวันที่เริ่มกลับ
มาทำงาน
l โรคผิวหนังอักเสบเหตุระคาย
l

สารเคมีฟอกสี 
ทำความสะอาด
แป้งถั่วเหลือง ละอองพริก 
 l
ผลิตภัณฑ์ไขและแป้ง
ยางมะละกอ
l
แป้งทำขนม เชื้อรา
l
ตัวมอดในแป้งสาลี
l
ฝุ่นกาแฟดิบ

โรคหืดเหตุอาชีพ

โรคหืดเหตุอาชีพ
โรคหืดเหตุอาชีพ
โรคหืดเหตุอาชีพ

สิ่งคุกคามหรืออาชีพ
ที่ก่อให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพที่พบบ่อย

ลักษณะงาน/กลุ่มอาชีพ

สิ่งคุกคาม
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งานในโรงงานและอุตสาหกรรมด้านการประกอบ
พนักงานโรงงานผลิตภัณฑ์ l เอนไซม์
l โรคหืดเหตุอาชีพ
ซักล้าง
พนักงานโรงงานผลิตแบตเตอรี l ตะกั่ว
l โรคพิษตะกั่ว
l สารหนู
l โรคพิษสารหนู มะเร็งปอด
พนักงานโรงงานผลิตแบตเตอรี l นิคเกิล
l โรคพิษนิคเกิล มะเร็งปอด
นิคเกิล-แคดเมียม 
l แคดเมียม
l โรคพิษแคดเมียม
l โรคพิษตะกั่ว
พนักงานในโรงงานผลิตและ l ตะกั่ว
บรรจุสารกำจัดศัตรูพืช
พนั ก งานในโรงผลิ ต แก๊ ส l Polycyclic aromatic 
 l มะเร็งปอด
hydrocarbon
ธรรมชาติ ปิโตรเคมี
l โรคพิษโลหะหนัก
พนั ก งานในโรงงานผลิ ต l โลหะหนัก
l แคดเมียม
l โรคพิษแคดเมียม
พลาสติก
l สิวและรูขุมขนอักเสบ
พนั ก งานที่ สั ม ผั ส น้ ำ มั น ดิ น l น้ำมันดิน น้ำมันเครื่อง
น้ำมันเครื่อง
l โรคพิษตัวทำละลาย
พนั ก งานในโรงงานผลิ ต l สารทำละลายอินทรีย์
น้ำมันชักเงา
l โรคมะเร็งเม็ดเลือด
พนักงานที่สัมผัสนิวเคลียร์ l สารกัมมันตภาพรังสี
l โรคพิษคาร์บอนมอนนอกไซด์
พนักงานโรงงานเผา แป้ง 
 l คาร์บอนมอนนอกไซด์
อิฐ หิน ดิน ทราย
พนักงานที่มีการใช้เครื่องมือ l ความสั่นสะเทือนเฉพาะส่วน l กลุ่มอาการความสั่นสะเทือน
เฉพาะมือและแขน (hand arm
ที่มีความสั่นสะเทือนบริเวณ
vibration syndrome) : เสียว
มือมาก
แปลบ ชา และซีดขาวของนิ้วมือ
มีการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อ
กระดูก และข้อ
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ลักษณะงาน/กลุ่มอาชีพ
พนักงานผู้ปฏิบัติงานใต้น้ำ

สิ่งคุกคาม
l

การทำงานในที่ความกด
บรรยากาศสูง

l

อาการที่พบ/โรคจากการ
ประกอบอาชีพที่พบได้บ่อย
โรคจากความกดดันอากาศ
เหตุอาชีพ

แนวทางการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ
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บทที่ 6
แนวทางการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ
โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ คือ โรคหรือการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น โดยมีสาเหตุที่มา
จากการรับสัมผัสสิ่งคุกคามในสภาพแวดล้อมการทำงานหรือสรุปให้ชัดเจนง่ายๆ ว่า งานเป็นต้นเหตุ
ที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยเป็นโรค ดังนั้นโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพดังกล่าว จึงสามารถ
ที่จะป้องกันการเกิดโรคได้ โดยการหามาตรการไปจัดการที่ลักษณะงานหรือสิ่งแวดล้อมในการ
ทำงาน ที่ตัวผู้ประกอบอาชีพไปกระทำนั่นเอง
จากหลักการในการป้องกันโรคโดยทั่วไป การป้องกันโรคที่ดีที่สุด คือ การป้องกันไม่ให้
บุคคลที่เสี่ยงเกิดการเจ็บป่วยเป็นโรค ไม่ให้สัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคนั้นๆ ซึ่งเรียกว่า
การป้องกันระดับปฐมภูมิ (primary prevention) อย่างไรก็ตามการป้องกันดังกล่าว ไม่สามารถ
ที่จะกระทำได้อย่างสมบูรณ์ 100% ดังนั้นจึงมีโอกาสที่ประชากรกลุ่มเสี่ยงบางส่วนจะรับปัจจัยเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคเข้าไป ซึ่งต่อมาจะมีการพัฒนาของการเกิดโรคตั้งแต่ระดับเซลล์ไปจนถึงอวัยวะ
จนเกิดการเจ็บป่วย มีอาการผิดปกติเกิดขึ้น การป้องกันโรคในระยะนี้จะต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน
ด้วยการตรวจคัดกรองความผิดปกติ เพื่อหาความผิดปกติของประชากรกลุ่มเสี่ยงในระยะเริ่มแรก
และให้การดูแลรักษาควบคุมโรคอย่างเร่งด่วน ไม่ให้เกิดความผิดปกติมากยิ่งขึ้น การดำเนินการ
ดังกล่าวเรียกว่า การป้องกันระดับทุติยภูมิ (secondary prevention) ซึ่งเป็นการป้องกันระดับที่สอง
ส่วนการป้องกันระดับสุดท้ายหรือที่เรียกว่า การป้องกันระดับตติยภูมิ (tertiary prevention) นั้น
เป็นการป้องกันที่มีจุดมุ่งหมายที่จะลดผลกระทบ หรือความรุนแรงของบุคคลที่เกิดโรคหรือเจ็บป่วยแล้ว
ดังนั้นกิจกรรมส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นที่การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพเพื่อที่จะให้ผู้ที่เจ็บป่วยมี
ความพิการ หรือทุพพลภาพน้อยที่สุด และหายกลับมาเป็นปกติให้มากที่สุด เท่าที่จะกระทำได้
จากหลักการดังกล่าวข้างต้น สามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับแนวทางในการป้องกันโรค
หรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการประกอบอาชีพได้ โดยมีหลักการแนวทางของระดับในการป้องกันโรค
ดังต่อไปนี้
1. แนวทางการป้องกันโรคในระดับปฐมภูมิ หลักการที่สำคัญในการป้องกันโรคระดับนี้
คือ หามาตรการหรือวิธีการที่จะกำจัดหรือลดสิ่งคุกคามจากกระบวนการทำงานที่เป็นตัวก่อโรค
หรือลดโอกาสในการสัมผัสต่อสิ่งคุกคามที่ประชากรกลุ่มเสี่ยง โดยมีหลักการแนวทางในการจัดการ
3 ระดับ คือ
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1.1 การจัดการที่แหล่งกำเนินของสิ่งคุกคาม (sources) การบริหารจัดการในระดับนี้
ถือเป็นการดำเนินการป้องกันที่ดีที่สุด เพราะเป็นการกำจัดแหล่งก่อโรคโดยตรงเลย ตัวอย่างของ
วิธีการในการจัดการที่แหล่งกำเนิด มีดังต่อไปนี้
- เลิกใช้หรือกำจัดสารเคมีหรือสิ่งคุกคามอื่นๆ ที่เป็นตัวก่อโรค (elimination)
- หาตัวสารเคมีอื่นๆ ที่มีความเป็นพิษน้อยกว่ามาทดแทน (substitution)
- ใช้ระบบปิดที่แหล่งกำเนิด (enclosures)
- ใช้ระบบการดูดอากาศที่แหล่งกำเนิด (local extract ventilation)
- ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้มีความปลอดภัยมากขึ้น (redesign of work 

process)
1.2 การจัดการระหว่างเส้นทางจากแหล่งกำเนิดถึงตัวผู้ทำงาน (pathway) เป็นการ
จัดการเสริมในระหว่างเส้นทางจากสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายมาถึงยังตัวผู้ทำงาน เพื่อลดโอกาส
การรับสัมผัสต่อสิ่งคุกคามนั้น ตัวอย่างของวิธีการในการจัดการ มีดังต่อไปนี้
- การใช้ตัวกลางกั้น (shielding) เช่น กรณีของการป้องกันรังสีต่างๆ
- การใช้ระบบระบายอากาศ (dilution ventilation)
- การเพิ่มระยะทางจากแหล่งกำเนิดถึงตัวผู้ทำงาน
- การบำรุงรักษาเครื่องจักรหรือเครื่องมือต่างๆ ให้สะอาดปลอดภัย
- การดูแลรักษาความสะอาดของสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน
1.3 การจั ด การที่ ตั ว ผู้ ท ำงาน เป็ น การจั ด การเสริ ม ที่ ตั ว ผู้ ท ำงาน เพื่ อ ป้ อ งกั น
การรับสัมผัสต่อสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่างๆ ตัวอย่างของการจัดการที่ตัวผู้ทำงาน มีดังนี้
- การลดจำนวนผู้ สั ม ผั ส ต่ อ สิ่ ง คุ ก คามลง โดยเฉพาะผู้ ที่ ไ ม่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง
ในกระบวนการผลิตนั้นๆ โดยตรง
- การลดระยะเวลาการรับสัมผัสต่อสิ่งคุกคามที่เป็นอันตราย
- การจัดให้ผู้ที่ทำงานอยู่ในระบบปิด ในกรณีที่เครื่องจักรมีขนาดใหญ่ หรือ
กระบวนการทำงานมีอาณาบริเวณกว้างขวางไม่สามารถสร้างระบบปิดต่อ
แหล่งกำเนิดได้ โดยอาจพิจารณาสร้างห้องที่เป็นระบบปิดให้ผู้ทำงานเข้าไป
อยู่แทนในขณะปฏิบัติงาน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ และส่งเสริมวิธีการทำงานอย่างถูกต้องปลอดภัย
เช่น การไม่สูบบุหรี่ หรือรับประทานอาหารในขณะปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย
ในการทำงาน เป็นต้น
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- การอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติตนของคนทำงาน ซึ่งควรจะครอบคลุมเนื้อหา
				 ทั้งสิ่งคุกคามที่สำคัญ ผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้น และวิธีในการ
ปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค หรือลดผลกระทบดังกล่าว
- การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) 

ถือเป็นมาตรการท้ายสุด เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งคุกคามโดยเฉพาะพวกสารเคมี
เข้าสู่ร่างกายของผู้ทำงาน เช่น การสวมหน้ากาก การใส่หมวกนิรภัย การใส่
ชุ ด เสื้ อ ผ้ า ป้ อ งกั น สารเคมี การใส่ ถุ ง มื อ หรื อ รองเท้ า นิ ร ภั ย เป็ น ต้ น 

การจัดสรรอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ดังกล่าวให้แก่ผู้ทำงาน จะต้องคำนึง
ถึงคุณภาพและความสามารถในการป้องกัน ความเหมาะสมของแต่ละบุคคล 

มีการจัดฝึกอบรมก่อนการใช้ และมีการติดตามประเมินผลในขณะใช้และ
หลังการใช้ด้วย
2. แนวทางการป้องกันโรคในระดับทุติยภูมิ หลักการสำคัญของการป้องกันโรคในระดับนี้
คือ การตรวจหาความผิดปกติในระยะเริ่มแรกก่อนที่ผู้ป่วยจะมีการเจ็บป่วยรุนแรง จนต้องมาพบ
แพทย์เองที่โรงพยาบาล กิจกรรมหลักของการป้องกันในระดับนี้ คือ การตรวจประเมินเฝ้าระวัง
ทางสุขภาพเพื่อการคัดกรองโรค โดยการตรวจคัดกรองดังกล่าวจะต้องยึดหลักเกณฑ์ของการตรวจ
คัดกรองโรคทั่วไป คือ วิธีการตรวจมีความถูกต้อง แม่นยำ และมีประโยชน์คุ้มค่า สามารถตรวจพบ
ความผิดปกติในระยะเริ่มแรก เพื่อนำไปสู่การป้องกันโรคหรือลดความรุนแรงของโรคได้
ลักษณะการตรวจประเมินสุขภาพสามารถจำแนกตามช่วงเวลาของการทำงานได้ออกเป็น
1) การตรวจก่อนการจ้างงานหรือก่อนการทำงาน (pre-employment or pre-placement
health examination) เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเฝ้าระวังและดูความเหมาะสมของผู้ที่จะมา
ปฏิบัติงานในหน้าที่ดังกล่าว
2) การตรวจในขณะทำงานเป็นระยะๆ (periodic health examination) เป็นการตรวจ
เพื่อการเฝ้าระวังโดยติดตามดูการเปลี่ยนแปลงสุขภาพเป็นระยะๆ ตลอดช่วงเวลาการทำงานโดย
อาจจะตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือที่เรียกว่า การตรวจสุขภาพประจำปี
3) การตรวจหลังการเปลี่ยนงานหรือลาออกจากงาน
4) การตรวจภายหลังการเจ็บป่วยแล้วจะกลับมาทำงาน เพื่อดูความพร้อมของร่างกาย
ก่อนจะกลับมาทำงานเดิม
5) การตรวจเมื่ อ เกิ ด อุ บั ติ ภั ย ภายในสถานที่ ท ำงาน เช่ น มี ก ารรั่ วไหลของสารเคมี
เป็นต้น
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องค์ประกอบของการตรวจประเมินสุขภาพ ประกอบด้วย
1) การซักประวัติโดยเฉพาะการออกแบบ เป็นแบบสอบถามเพื่อการเก็บข้อมูลที่สำคัญ
เช่น ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลการทำงาน ข้อมูลการรับสัมผัสต่อสิ่งคุกคาม และข้อมูลความผิดปกติต่างๆ
ที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพ
2) การตรวจร่างกายเพื่อดูระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆ โดยเฉพาะระบบอวัยวะ
เป้าหมายที่อาจมีผลจากการรับสัมผัสสิ่งคุกคามที่สำคัญ 
3) การตรวจพิเศษทางห้องปฏิบัติการ เช่น การตรวจหาระดับของสารเคมีที่รับสัมผัส
เข้าไป (biomarker) การตรวจหาความผิดปกติของระดับสารเคมี เพื่อตรวจสอบการทำงานของ
ระบบอวัยวะต่างๆ การตรวจทางสรีระวิทยา เช่น การตรวจสมรรถภาพปอด การตรวจการได้ยิน
หรือการตรวจสายตา เป็นต้น
เมื่อทำการตรวจประเมินสุขภาพเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องทำการวิเคราะห์และแปลผล แล้ว
แจ้งผลกลับต่อผู้รับการตรวจ ในกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติจะต้องมีการส่งต่อไปยังโรงพยาบาล
เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยโรคต่อไป และให้คำแนะนำในการป้องกันควบคุมโรค สำหรับผลการตรวจ
ในภาพรวมจะต้องมีการแจ้งให้แก่ เจ้าของสถานประกอบการหรือผู้ที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะ
การตรวจพบความผิ ด ปกติ ซึ่ ง จะต้ อ งนำไปสู่ ก ารดำเนิ น การสอบสวนเพื่ อ หาจุ ด เสี่ ย ง และ
หามาตรการในการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงต่อไป
หมายเหตุ การตรวจเฝ้าคุมระดับสารเคมี เป็นการตรวจหาระดับการรับสัมผัสของ
สารเคมีที่คาดว่ามีความเสี่ยงสูงต่อสุขภาพ โดยทำการตรวจจากเลือด ปัสสาวะ หรือลมหายใจออก
ของผู้รับการตรวจ โดยอาจตรวจหาระดับของสารเคมีที่สนใจโดยตรง หรือหาระดับสารเมตาโบไลท์
ของสารเคมีนั้นก็ได้ การตรวจเฝ้าคุมดังกล่าวและนำไปสู่การป้องกัน ถือเป็นการป้องกันระดับปฐมภูมิ
3. แนวทางการป้องกันโรคในระดับตติยภูมิ การป้องกันโรคระดับตติยภูมิเป็นการป้องกัน
โรคภายหลังจากที่บุคคลเกิดการเจ็บป่วยแล้ว วัตถุประสงค์ของการป้องกันในระดับนี้ คือ การมุ่งเน้น
การวินิจฉัยโรคและทำการรักษาพยาบาลการเจ็บป่วยโดยโรคดังกล่าวให้เร็วที่สุด เพื่อป้องกัน
ไม่ให้การเจ็บป่วยของโรครุนแรงมากขึ้น จนถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ พิการ หรือแม้กระทั่งเสียชีวิต
ในที่สุด นอกจากการรักษาโรคแล้ว การป้องกันในระดับนี้จะต้องมีการฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อให้ผู้ป่วย
กลับมามีสภาพเป็นปกติ หรือเกือบเป็นปกติให้มากที่สุด ซึ่งครอบคลุมในเรื่องความสามารถในการ
ดำรงชีวิต หรือทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้เหมือนปกติ

แนวทางการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ

141

ในกรณีสำหรับโรคจากการประกอบอาชีพ สิ่งที่จำเป็นอย่างเร่งด่วนที่สุดภายหลังจาก
การวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพแล้ว คือ การให้ผู้ป่วยหยุดการรับสัมผัสต่อสิ่งคุกคาม หรือ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรค ซึ่งก็คือ สภาพแวดล้อมในการทำงานที่เป็นอันตรายนั่นเอง เนื่องจาก
โรคจากการประกอบอาชีพส่วนใหญ่มักจะเป็นโรคเรื้อรัง และไม่สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้
ดังนั้นการรักษาพยาบาลที่สำคัญที่สุดดังที่ได้กล่าวมาแล้ว คือ การหยุดการรับสัมผัสจึงเป็นวิธีการ
ที่ดีที่สุด โดยหลักการทั่วไปการวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพจะต้องประกอบด้วย ขั้นตอน
ที่สำคัญ 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก คือการวินิจฉัยว่าโรคที่ผู้ป่วยเจ็บป่วยมานั้นเป็นโรคอะไร และ
ขั้ น ตอนที่ ส องคื อ โรคที่ เ จ็ บ ป่ ว ยนั้ น เกิ ด จากหรื อ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การประกอบอาชี พ หรื อ
การทำงานหรือไม่ ซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องทำการพิสูจน์หาสาเหตุของการเกิดโรคให้ได้
ในขั้นตอนแรกนั้น กระบวนการในการวินิจฉัยจะประกอบด้วย การซักประวัติ การตรวจ
ร่างกายและอาจจะมีการตรวจพิเศษอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อยืนยันการวินิจฉัย ในกรณีที่สถานบริการ
สุขภาพ หรือโรงพยาบาลที่แรกรับผู้ป่วยไม่สามารถทำการวินิจฉัยได้ จำเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วยไปยัง
หน่วยบริการสุขภาพที่สูงขึ้น หรือมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น เพื่อช่วยทำการวินิจฉัยหรือ
ยืนยันการวินิจฉัยและให้การรักษาพยาบาล ซึ่งขึ้นอยู่กับโรคและความรุนแรงของโรคที่ผู้ป่วยเป็น
ในกรณีที่โรคนั้นๆ ไม่สามารถทำการรักษาให้หายขาดได้ ก็อาจจะให้การรักษาแบบประคับประคอง
เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยมีอาการรุนแรง หรือทรมานกับการเจ็บป่วยนั้นๆ
สำหรับในขั้นตอนการหาสาเหตุของการเกิดโรค โดยเฉพาะปัจจัยที่เป็นสิ่งคุกคามจากการ
ประกอบอาชีพจะใช้กระบวนการซักประวัติเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ในบางครั้งอาจมีความจำเป็นที่
แพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์จะต้องขอไปเยี่ยมชมสถานที่ทำงานของผู้ป่วย เพื่อหาข้อมูล
มาประกอบการวินิจฉัย ซึ่งรวมถึงการดูข้อมูลสภาพการทำงาน และในบางครั้งต้องทำการตรวจ
วัดระดับสิ่งคุกคามที่สงสัยด้วย หัวใจสำคัญของขั้นตอนนี้ คือ การหาสาเหตุของการเจ็บป่วยให้ได้
และทำการกำจัดหรือลดปัจจัยนั้นเสีย ซึ่งถือเป็นวิธีการรักษาผู้ป่วยที่ดีที่สุด นอกจากนี้ยังเป็น
การป้องกันไม่ให้ผู้ร่วมงานของผู้ป่วยคนอื่นๆ เกิดการเจ็บป่วยตามมาในภายหลังด้วย ในบางกรณี
ที่ไม่สามารถขจัดหรือลดต้นเหตุที่ก่อให้เกิดโรคได้ อันเนื่องมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี
หรือความไม่พร้อมของผู้ที่เกี่ยวข้อง อาจมีความจำเป็นที่จะต้องให้ผู้ป่วยหยุดรับการสัมผัสทันที
โดยการเปลี่ยนงานหรือย้ายงาน หรือแม้กระทั่งลาออกจากงานนั้นๆ ก็ได้ เพื่อที่จะรักษาสุขภาพไว้
เป็นส่วนสำคัญ

142

แนวทางการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ

นอกจากการหยุ ด รั บ การสั ม ผั ส และการรั ก ษาแบบประคั บ ประคองแล้ ว แพทย์ ห รื อ
บุคลากรทางการแพทย์จะต้องให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยในการปฏิบัติตน ทั้งการปฏิบัติตนโดยทั่วไป
และที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตนโดยทั่วไป คือ การหยุดหรือลดพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ 

ที่อาจมีผลต่อการเจ็บป่วย เช่น การสูบบุหรี่ หรือดื่มสุรา การบริโภคยาบางอย่างที่อาจไปเสริมฤทธิ์
ต่ อ ความเป็ น พิ ษ ของโรคที่ เ ป็ น อยู่ เป็ น ต้ น รวมทั้ ง การดู แ ลและส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพให้ ร่ า งกาย
มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น เช่น การออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และ
การพักผ่อนให้เพียงพอ เป็นต้น ส่วนการปฏิบัติตนที่เกี่ยวกับงาน คือ การประเมินความเหมาะสม
ทางสุขภาพต่องานนั้นๆ หรืองานที่จะเปลี่ยนย้ายไปทำใหม่ ว่าจะมีผลกระทบต่อภาวะความเจ็บ
ป่วยที่เป็นอยู่หรือไม่ และมีความจำเป็นต้องปรับสภาพการทำงานอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การปฏิบัติตน ไม่ก่อให้โรคมีความรุนแรงมากขึ้น เช่น อาจมีการแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคลเสริม เป็นต้น
ภายหลังการวินิจฉัยโรคและให้การรักษาพยาบาล ถ้าผู้ป่วยมีความพิการ หรือสูญเสีย
อวัยวะ จะต้องให้การรักษาพยาบาลจนอาการคงที่ หลังจากนั้นจะต้องการฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วย
เพื่อให้สุขภาพกลับมาเหมือนเดิมมากที่สุด รวมทั้งอาจจะพิจารณาเตรียมการในเรื่องการฟื้นฟู
สมรรถภาพและการฝึกอาชีพ (ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถกลับมาทำอาชีพเดิมได้อีก) นอกจากนี้
สิ่ ง ที่ ส ำคั ญ คื อ ในกรณี ที่ ผู้ ป่ ว ยสามารถที่ จ ะได้ รั บ เงิ น ทดแทนจากกองทุ น เงิ น ทดแทน หรื อ
เงินชดเชยอื่นๆ จากนายจ้างตามกฎหมาย แพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่รับผิดชอบดูแลผู้ป่วย
จะต้องพิจารณาดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถได้รับเงินทดแทนดังกล่าวด้วย
การเจ็บป่วยเป็นโรคหรือบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพของผู้ประกอบอาชีพ ผู้ใดผู้หนึ่ง
เป็นการบ่งบอกถึงการมีข้อบกพร่องในกระบวนการทำงาน หรือสภาพแวดล้อมในการทำงานนั้น
เมื่อ พบผู้ ป่ ว ยด้ ว ยโรคจากการประกอบอาชี พ แม้ เ พี ย งคนเดี ย วก็ เ ป็ น การบ่ ง ชี้ ถึ ง ความจำเป็ น
ในการทำการสอบสวนโรคอย่างทันทีเร่งด่วน เพื่อที่จะหาผู้ป่วยรายอื่นๆ หรือผู้ที่มีความเสี่ยง
ต่อโรคดังกล่าว เพื่อที่จะทำการป้องกันหรือควบคุมโรคต่อไป สิ่งที่จำเป็นที่สุด คือ การต้องทำการ
ประเมินความเสี่ยงต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งการหามาตรการในการป้องกันและ
ควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ชื่อสารเคมี (Glossary)
กรดกำมะถัน
กรดเกลือ
กรดดินประสิว
กรดออกซาลิก
กรดไฮโดรฟลูออริค
กลูตาร์อัลดีไฮด์
ก๊าซไนตรัส
ก๊าซอาร์ซีน
คลอนาฟาซีน
คลอแนพธาลีน
คลอรีน
คลอโรไตรฟลูออโรเอธิลีน
คลอโรฟลูออโรคาร์บอน
คลอโรฟอร์ม
คลอโรฟีนอล
คลอโรออโทโทลูอิดีน
คลอไรด์
คาร์บอนไดซัลไฟด์
คาร์บอนเตตระคลอไรด์
คาร์บอนมอนนอกไซด์
คาร์บาเมต
แคดเมียม
แคลเซียมคาร์บอเนต
โคบอลต์
โครเมียม

ชื่อภาษาอังกฤษ
supfuric acid
hydrochloric acid
potassium nitrate
oxalic acid
hydrorfluoric acid
glutaraldehyde
nitrous gases
arsine
chlornaphazine
chlornaphthalenes
chlorine
chlorotrifluoroethylene
chlorofluorocarbon
chloroform
chlorophenol
4-chloro-o-toluidine
chloride
carbon disulphide
carbon tetrachloride
carbonmonoxide
carbamates
cadmuim
calcium carbonate
cobalt
chromium
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ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ซัลโฟนาไมด์
ซิงค์ออกไซด์
ซิลิกา
ซิสแพลทธินัม
ดิจิทาลิส
ไดคลอโรฟีนอล
ไดคลอโรไวนิลไดเมทธิลฟอสเฟต
ไดควอต
ไดไนโตร ออโท ครีซอล
ไดไนโตรคลอโรเบนซิน
ไดไนไตรฟีนอล
ไดเมธิลฟอร์มาไมด์
ไดออกซิน
ไดออกเซน
ไดเอลดริน
ตะกั่ว
เตตระคลอโรไดเบนโซพารา ไดออกซิน
เตตระคลอโรอีเธน
เตตระคลอโรเอธิลีน
ไตรคลอโรฟีนอล
ไตรคลอโรอีเธน
ไตรคลอโรเอทธิลีน
ไตรไนโตรโทลูอีน
โพลีคลอริเนตเตตไบเฟนนิล
ทองแดง
ทาร์เตรต

ชื่อภาษาอังกฤษ
sulphur dioxide
sulfonamides
zinc oxide
silica
cis-platinum
digitalis
2,4-dichlorophenol
2,2-dichlorovinyldimethylphosphate
diquat
dinitro-o-cresols
dinitrochlorobenzene, DNCB
dinitriphenols
dimethylformamide
dioxin
dioxane
dieldrin
lead
2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin
tetrachloroethane
tetrachloroethylene
2,4,5-trichlorophenol
1,1,1-trichloroethane
trichloroethylene
trinitrotoluene, TNT
polychlorinated biphenyl
copper
tartrates
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เทอเพนทีน
โทลูอิดีน
โทลูอีน
โทลูอีนไดไอโซไซยาเนต
ธาลเลียม
นิกเกิล
แนพธาลีน
แนพไธลามีน
แนพาลีน ไดไอโซไซยาเนต
ไนเตรต
ไนโตรกลีเซอรีน
ไนโตรเจน ออกไซด์
ไนโตรเจนไดออกไซด์
ไนโตรแอนนิลีน
บิวทาไดอีน
เบนซิดีน
เบนซิล พารา ไดคลอโรฟีนอล
เบอร์ริลเลี่ยม
แบเรี่ยมซัลเฟต
โบรไมด์
ไบโครเมต
ไบไพริดิล พาราควอต
ปรอท
โปแตสเซียมคลอเรต
โปรแตสเซียมไดโครเมต
พลวง

ชื่อภาษาอังกฤษ
turpentine
toluidine
toluene
toluene diisocyanate
thallium
nickle
naphthalene
naphthylamine
naphthalene diisocyanate
nitrates
nitroglycerin
nitrogen oxide
nitrogen dioxide
nitroaniline
butadiene
benzidine
2-benzyl-p-dichlorophenol
beryllium
bariumsulfate
bromide
bichromates
bipyridyls paraquat
mercury
potassium chlorate
potassium dicromate
antimony
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ชื่อสารเคมี (Glossary)
พาราไดคลอโรเบนซีน
พาราฟีนิลดีนไดอะมีน
เพนตะคลอโรฟีนอล
โพลีคลอริเนทเตต ไบเฟนนิล
โพลูยูริเทน
ไพริทริน
ฟลูออไรด์
ฟอร์มาลดีไฮด์
ฟอสจีน
ฟอสฟอรัส
ฟีนอล
เฟนนิลไฮดราซีน
มีเธน
เมทธิล เอ็นบิวทิล คีโตน
เมทธิลเมทธาไครเลต
เมทธิลีน ไดแอนนิลีน
เมทธิลีน บิส คลอโรแอนนิลีน
เมทธิลีน ไบเฟนนิล ไอโซไซยาเนต
เมธิลโบรไมด์
เมธิลลีน ไดฟีนิล ไดไอโซไซยาเนต
เมธิลีน ไดแอนนิลีน
แมงกานีส
โมโนบิวทิล อีเธอร์
ยูเรเนียม
เรซิน
แร่ใยหินหรือแอสเบสตอส
ลิเธียม

ชื่อภาษาอังกฤษ
p-dichlorobenzene
p-phenyldene diamine
pentachlorophenol
polychlorinated biphenyls, PCBs 
polyurethane
pyrethrin
fluoride
formaldehyde
phosgene
phophorus
phenol
phenylhydrazine
methane
methyl n-butyl ketone
methyl methacrylate
methylene dianiline
4,4’-methylene bis 2-chloroaniline
methylene biphenyl isocyanate
methyl bromide
methylene diphenyl diisocyanate
methylene dianiline
manganese
monobutyl ether
uranium
resin
asbestos
lithium

ดัชนีชื่อสารเคมี

ชื่อสารเคมี (Glossary)
วาเนเดียม
เวเคอร์
ไวนิลคลอไรด์
ไวนิลลิดีน คลอไรด์
สไตรีน
สังกะสี
สารประกอบออร์แกนนิกไนไตร
สารรม
สารหนู
สารอินทรีย์คลอโรแอนนิลีน
สารฮาโลจิเนตเตตไฮโดรคาร์บอน
สารไฮโดรคาร์บอน
อนุพันธ์อัลคิลของเอทธิลีน ไกลคอล
อลูมิเนียม
ออกไซด์ของแคดเมียม
ออกไซด์ของดีบุก
ออกไซด์ของเหล็ก
ออแกโนฟอสเฟต
ออโธโทลูอิดีน
ออโธเบนซิลพาราคลอโรฟีนอล
ออร์แกโนคลอรีน
อะคริลลาไมด์
อะมิโนไบเฟนนิล
อะลูมินัม
อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์
อีพอกซี่
เอทธิลีน ไกลคอล ไดไนเตรต

ชื่อภาษาอังกฤษ
vanadium
vacor
vinyl cloride
vinylidene chloride
styrene
zinc
organic nitro-compounds
fumigants
arsenic
p-chloroaniline
halogenated hydrocarbons
hydrocarbons
ethylene glycol
aluminium
cadmium oxide
tin oxide
ferric oxide
organophosphates
o-toluidine
o-benzyl-p-chlorophenol
organochlorine
acrylamide
4-aminobiphenyl
aluminum
aluminium hydroxide
epoxy
ethylene glycol dinitrate
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ชื่อสารเคมี (Glossary)
เอทธิลีน ไกลคอล โมโนเมทธิล
เอทธิลีน คลอไรไฮดริน
เอทธิลีน ไดคลอไรด์
เอทธิลีนไกลคอล
เอธิลีนออกไซด์
เอ็นเฮ็กเซน
แอนนิลีน
แอมโมเนีย
แอมโมเนีย เปอซัลเฟต
โอโซน
ไอโซไซยาเนต
ฮาโลจิเนตเตทไฮโดรคาร์บอน
เฮ็กซะคลอโรไซโคลเฮ็กเซน
เฮกซะคลอโรบิวทาไดอีน
เฮกซะคลอโรเบนซีน
เฮกซะฟลูออโรโพรเพน
เฮกซะเมธิลลีน ไดไอโซไซยาเนต
ไฮดราซีน
ไฮโดรเจนซัลไฟด์

ชื่อภาษาอังกฤษ
ethylene glycol monomethyl
ethylene cholrohydrin
ethylene dichloride
ethylene glycol
ethylene oxide
n-hexane
aniline
ammonia
ammoniapersulfate
ozone
isocyanates
halogenated hydrocarbons
hexachlorocyclohexane
hexachlorobutadiene
hexachlorobenzene
hexafluoropropane
hexamethylene diisocyanate
hydrazine
hydrogen sulfide

ภาคผนวก
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ภาคผนวก
Website ที่เกี่ยวข้องในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Website อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มสธ.
http://www.safety-stou.com/
สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
http://www.ohswa.net/n/tabid/53/Default.aspx
อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
http://www.siamhrm.com/?name=hr&file=category&catsearch=11
คณะอนุกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
http://medinfo2.psu.ac.th/commed/occmed/ohpsu.html
ศูนย์พิษวิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดี Ramathibodi Poison Center
http://www.ra2.mahidol.ac.th/poisoncenter/
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
http://occ.ddc.moph.go.th/
สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
http://oshthai.labour.go.th
ฐานความรู้ความปลอดภัยด้านสารเคมี
http://www.chemtrack.org/chem.asp
สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
http://www.thaioccmed.org/indexasso.html
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
http://www.shawpat.or.th
กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงาน
http://www.diw.go.th/diw/m52_index.html

พิมพ์ครั้งที่ 1
บรรณาธิการ โดย

ศ.ดร.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล
ดร.นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์
ดร.อรพันธ์ อันติมานนท์

คณะผู้รวบรวมและจัดทำ

นางจุไรวรรณ ศิริรัตน์
นางสาวเพ็ญศรี อนันตกุลนธี
นางสาวจิราพร เงินแจ่ม

พิมพ์ครั้งที่ 2
บรรณาธิการ โดย

ดร.อรพันธ์ อันติมานนท์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ผู้ประสานงานโครงการฯ

สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

