      

ในขณะนีเ้ ปนชวงที่พนักงานและลูกจางไดรับบริการตรวจสุขภาพประจําป และตรวจเฝาระวังโรคที่เกิดจาการทํางาน เพื่อใหทราบถึงภาวะสุขภาพและแนวโนมของการ
เจ็บปวยของตนเอง และรักษาหรือปองกันไดอยางทันทวงที นอกจากนี้ยังสามารถนํามาวิเคราะหทางระบาดวิทยา เพื่อประเมินมาตรการปองกันตางๆที่นํามาใชวาไดผลหรือ
มีประสิทธิภาพดีพอหรือไม ฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม สวนงานกลาง จึงขอเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับโรคจากการทํางานใหแกพนักงานและลูกจางของ สวทช.
ไดทราบโดยทั่วกัน
โรคจากการทํางาน หมายถึ
หมายถึง โรคและการบาดเจ็บจากก
จากการทํางาน โดยแบงตามสาเหตุหรือลักษณะการเกิดโรคเปน 2 ประเภท คือ
1. โรคจากอาชีพ (Occupational Diseases) หมายถึง โรคหรือความเจ็บปวยที่เกิดขึ้นกับคนทํางาน โดยมีสาเหตุจากสภาพแวดลอมในการทํางานหรือสภาพ
ของงานที่ไมเหมาะสม ซึ่งอาการเจ็บปวยเกิดขึ้นกับผูปฏิบัติงานในขณะทํางานหรือหลังจากทํางานเปนเวลานาน และโรคบางอยางอาจเกิดภายหลังหยุดการทํางานหรือ
ลาออกจากงานนั้นๆแลว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของสิ่งคุกคามสุขภาพ ปริมาณสารที่ไดรับ และโอกาสหรือวิธีการที่ไดรับ ตัวอยางของโรคที่สําคัญ เชน โรคพิษตะกั่ว โรคซิลิ
โคสิส (โรคปอดจากฝุนหิน) โรคพิษสารทําละลายตางๆ (Organic solvent toxicity) เปนตน
2. โรคเนือ่ งจากงาน (WorkWork-related diseases) หมายถึง โรคหรือความเจ็บปวยที่เกิดขึ้นกับคนทํางาน โดยมีสาเหตุจากปจจัยหลายอยางประกอบกันและ
การทํางานเปนปจจัยหนึ่งของการเกิดโรค ทั้งนี้ปจจัยตางๆที่มีสวนทําใหเกิดโรค อาจไดแก พันธุกรรม พฤติกรรมสุขภาพของคนทํางาน ทาทางการทํางาน ลักษณะหรือ
ระบบงานที่ไมเหมาะสม ตัวอยางเชน โรคปวดหลังจากการทํางาน โรคความดันโลหิตสูง เปนตน
โดยสรุป การเกิดโรคจากการทํางาน ถามีปจจัยจากภายนอกมาทําใหเกิดโรค ก็ถือเปนโรคจากอาชีพ แตถามีสาเหตุจากปจจัยสวนตัวรวมกับสภาพและ
สิ่งแวดลอมการทํางานทําใหอาการของโรคมากขึน้ หรือเกิดความผิดปกติชัดเจนยิ่งขึ้น ก็ถือเปนกลุมโรคเนื่องจากงาน เชน โรคปวดหลัง ซึ่งคนที่มีอริยาบถไมถูกตองมี
แนวโนมปวดหลังไดงาย เมื่อตองมาทํางานรีบเรงหรือยกยายของหนักๆ ก็ยิ่งทําใหปวดหลังงายขึ้นหรือทําใหอาการปวดหลังกําเริบมากขึ้น เปนตน
ปจจัยหลักในการกอใหเกิดโรคจากการทํางาน
สภาพของผูทํางาน (workers) เด็กและผูสูงอายุหรือสตรีมีครรภมีโอกาสเกิดโรคจากการทํางานไดมากขึ้น ลักษณะรูปรางของคนงานทีไ่ มเหมาะสมกับสภาพ
การทํางานสามารถกอใหเกิดโรคกลามเนื้อและกระดูก พฤติกรรมของผูทํางานมีสวนสําคัญอยางมากตอการเกิดโรคจากการทํางาน เชน การดื่มสุรา การสูบบุหรี่จะทําให
ผูทํางานมีโอกาสเกิดโรคตับ หรือโรคปอดจากการทํางานไดมากขึ้น ประสบการณทํางานของผูทํางานมีผลตอการเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน โดยผูที่มีประสบการณนอยมี
โอกาสเกิดอุบัติเหตุไดคอนขางมาก
สภาพงาน (work conditions) ไดแก ระบบการทํางาน หนาที่ความรับผิดชอบ การทํางานเปนกะ คาจาง สวัสดิการ และความสัมพันธระหวางนายจาง
กับลูกจางมีผลเกี่ยวของกับการเกิดโรคจากการทํางาน เชน การทํางานที่มุงเนนที่จํานวนผลผลิตจะกระตุนใหคนงานประมาทขาดความระมัดระวังในการปองกันอันตราย
สิง่ แวดลอมในการทํางาน (working environments)
สิ่งแวดลอมดานภายภาพ ไดแก แสงที่จาเกินไปหรือมืดเกินไปมีผลตอสายตาและสภาพความเครียด เสียงที่ดังเกินไป (noise) สงผลใหเกิดภาวะ
หูเสื่อม อุณหภูมิรอนหรือหนาวเกินไปทําใหสมดุลยของรางกายเสียไป การสัมผัสแรงสั่นสะเทือนนานเกินไปก็ทําใหเกิดการกดรัดของเสนประสาทบริเวณขอมืออักเสบ
สิ่งแวดลอมดานชีวภาพ ไดแก สิ่งมีชีวิตเล็กๆในที่ทํางาน ไดแก เชื้อโรคชนิดตางๆในสถานพยาบาล สัตวนําโรคหรือสัตวมีพิษตางๆที่พบในภาค
เกษตรกรรม และเชื้อโรคและสัตวทดลองในหองทดลองวิจัย
สิ่งแวดลอมดานเคมี ไดแก สารเคมี โลหะหนัก ในรูปฝุน ควัน หมอก ละออง ซึ่งสามารถเขาสูรางกายทั้งทางการหายใจ การกิน หรือผิวหนัง
สามารถทําใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพผูทํางานไดทุกระบบทั้งเฉียบพลัน เรื้อรังและอาจกอใหเกิดมะเร็ง
สิ่งแวดลอมทางดานจิตใจ ไดแก สภาพความเครียดในการทํางาน ความเหนื่อยลาจากการทํางาน ซึ่งสามารถสงผลใหเกิดโรคทางกายได
สิ่งแวดลอมดานการยศาสตร (ergonomics) การยศาสตรเปนวิชาที่เกี่ยวกับการนําเอาศาสตรตางๆ มาปรับใชกับการจัดสถานที่ทํางานใหเหมาะสม
กับผูทํางาน การที่ลักษณะที่ทํางานเขากันไมไดกับตัวผูทํางานจะกอใหเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทํางานได เชน การที่คนงานตองกมๆ เงยๆ ทํางานอยูตลอดวันทําให
คนงานมีโอกาสเกิดอาการปวดหลังขึ้นได
โรคที่เกิดจากการทํางานสวนมากไมสามารถรักษาได หรือมีความพิการหลงเหลืออยูหลังการรักษา ดังนั
งนั้น หนทางที่ดีที่สุดในการจัดการกับโรคจาก
การทํางาน
งาน คือ การปองกันโรค
โรคและเฝาระวังกอนที่จะเกิดโรค
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หลังจากที่เขาใจในความหมายและปจจัยหลักที่กอใหเกิดโรคจากการทํางานแลว เรามาดูกันวาโรคและการเจ็บปวยโดยทั่วไปที่อาจจะเกิดขึ้นกับพนักงานและ
ลูกจางใน สวทช.นั้น มีอะไรบาง
ชื่อโรค

สาเหตุของโรค
อาชีพ / งาน
1. โรคทีเ่ กีย่ วกับกลามเนือ้ และโครง
และโครงกระดู
โครงกระดูก
1.1 การกดรัดของเสนประสาทบริเวณขอมืออักเสบ การทํ า งานเดิ ม ซ้ํ า ๆ การสั่ น สะเทื อ น อุ ณ หภู มิ เ ย็ น งานคัดแยกจดหมาย งานใชคอมพิวเตอร งานประกอบ
(Carpal Tunnel Syndrome)
ทาทางที่ไมเหมาะสม
ชิ้นงาน งานที่ใชเครื่องมือที่สั่นสะเทือน
งานที่ ต อ งใช น้ิ ว มื อ ทํ า งานซ้ํ า ซากติ ด ต อ กั น เป น ระยะ
1.2 การอักเสบของเอ็นขอมือ ทางดานนิ้วหัวแมมือ การทํางานเดิมซ้ําๆ งานที่ใชแรงมาก
(De Quervain’s syndrome)
เวลานานๆ ไมหยุดพัก
1.3 การตึงของกลามเนื้อบริเวณคอ
การอยูในทาเดิมนานๆ
งานใชคอมพิวเตอร
(Cervical strain)
2. โรคที
โรคทีเ่ กีย่ วกับระบบทางเดินหายใจ
2.1 หอบหืด (Asthma)
ผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับสัตว พืช ฝุนไม สารละคายเคือง งานหองทดลอง งานที่สัมผัสฟูมโลหะ ผลิตพลาสติ ก
งานทําเฟอรนิเจอร งานควบคุมเครื่องจักร
โลหะ น้ํามัน
2.2 โรคหลอดลมอักเสบ (Bronchitis)
กรด-ดางตางๆ ควัน ไนโตรเจนออกไซด
งานหองทดลอง การทําฟารม งานควบคุมเครื่องจักร
2.3 การระคายเคืองทางเดินหายใจสวนบน
มลภาวะอากาศภายในอาคาร เชน โรคแพตึก
การทํางานในสํานักงาน การสอนหนังสือ
3.. โรคที
โรคทีเ่ กีย่ วกับระบบประสาท
3.1 โรคที่ทําใหเนื้อสมองฝอเรื้อรัง
ตัวทําละลายอินทรีย ยาฆาแมลง ตะกั่ว
งานทาสี ซ อ มชิ้ น ส ว นเครื่ องยนต การใช ย าฆ า แมลง
งานนําโลหะมาใชใหม
(Chronic encephalopathy)
3.2 การสูญเสียการไดยิน
เสียงดัง
อาชีพที่สัมผัสเสียงดังเกิน 85 dB(A) ขึ้นไป
3.3 โรคพิษของสารตะกั่ว
สารตะกั่ว สารประกอบตะกั่ว
การทําแบตเตอรี่ น้ํามันหลอลื่น ชางบัดกรี ชางเซรามิค
4. โรคมะเร็ง
4.1 ปอด
แอสเบสตอส โครเมี่ยม เรซิน ฝุน
งานกอสราง การเชื่อม-ชุบโลหะ งานเหล็ก
4.2 ตับ
ไวนิลคลอไรด
ผลิตพลาสติก
4.3 กระเพาะปสสาวะ
เบนซิดีน
ผลิตพลาสติกและสารเคมี
5. โรคทีเกี
่เกีย่ วกับผิวหนัง
5.1 ผิวหนังอักเสบ
ตัวทําละลายอินทรีย นิเกิล
งานหองทดลอง งานโลหะ
6. โรคทีเ่ กีย่ วกับระบบสืบพันธุ
6.1 การกําเนิดทารกไมสมประกอบ
รังสีแตกตัว
เจาหนาที่รังสีเทคนิค
7. โรคทีเ่ กีย่ วกับระบบทางเดินอาหาร
7.1 โรคหัวใจโคโรนารี
คารบอนมอนอกไซด ความเครียด
การทํางานที่เกี่ยวกับการเผาไหม งานเดินเครื่องจักร
วิธีปองกันและเฝ
และเฝาระวังโรคจากการทํางาน
1. ตรวจสุขภาพ - ตรวจสุขภาพกอนเขางาน, ตรวจสุขภาพเปนระยะทุก 6 เดือน หรือ 1 ป, ตรวจสุขภาพกลุมพิเศษ (ตั้งครรภ หรือเบาหวาน)
2. สงเสริมสุขภาพ - ใหความรูเกี่ยวกับสุขภาพ อนามัย ความปลอดภัยในการทํางาน, การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
3. บันทึกขอมูลสุขภาพ - ประวัติสุขภาพพนักงานและลูกจาง, การวิเคราะหขอมูลทางสุขภาพ
4.การเฝ
การเฝาระวัง - ตรวจสอบรางกายตนเองเปนประจํา, สังเกตอาการผิดปกติที่เกิดขึ้น
5. การกําหนดสภาพการทํางานและควบคุมปองกันดานสิ่งแวดลอม - กําหนดนโยบาย, จัดสถานที่ทํางานใหเหมาะสม, กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ที่มา : mylesson.swu.ac.th / healthnet.md.chula.ac.th / she.cpportal.net
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