หนวยที่ 11 โรคจากการประกอบอาชีพ โรคระบบหายใจ โรคผิวหนัง โรคมะเร็ง
โรคระบบหายใจจากการประกอบอาชีพ เปนโรคที่พบไดบอย เนื่องจากสารพิษที่เขาสูรางกาย ทางระบบทางเดินในรูปอนุภาค
ซึ่งสามารถเขาสูระบบหายใจในระดับตางๆ ตามขนาดของอนุภาค และทําใหเกิดโรคไดตั้งแตระบบหายใจสวนตน เชน ทําให
มีอาการอักเสบของเยื่อบุจมูก เปนหวัด เจ็บคอ จนถึงระบบหายใจสวนปลาย ซึ่งทําใหเกิดโรคนิวไมโคนิโอสิสชนิดตางๆ
นอกจากนี้อนุภาคเหลานี้อาจไปกระตุน ระบบภูมิคุมกันในรางกาย ทําใหหลั่งสารออกมากระตุน ใหเกิดการตีบของหลอดลม
ทําใหเปนโรคหอบหืด หรือมีการหลั่งน้ําออกมาในถุงลมทําใหเปนปอดอักเสบได
ความสําคัญของโรคระบบหายใจจากการประกอบอาชีพ
ปอดเปนอวัยวะที่ใชในการหายใจ ดังนั้นเมือ่ เปนโรคปอดไมวาจากสาเหตุใด จะทําใหเกิดอาการไอ หอบ ไมสามารถออกแรง
หรือทํางาน จนกระทั่งหายใจตามปกติได โรคปอดจากการประกอบอาชีพ เปนแลวไมหาย
โรคระบบทางเดินหายใจสวนตนนั้นวินจิ ฉัยยาก เชน อาการน้ํามูกมากจากการระคายเคืองทําใหวนิ จิ ฉัยผิดวาไมไดเกิดจากการ
ประกอบอาชีพ
กลไกการเกิดโรคของโรคระบบหายใจจากการประกอบอาชีพ เกิดตั้งแตการหายใจเอาสารเคมีเขาไปในในระบบหายใจ ในรูป
อนุภาคในขนาดตางๆ กัน ถาขนาดต่ํากวา 3 ไมครอนก็จะเขาสูหลอดลมสวนปลาย และสมารถเขาไปในถุงลมได อนุภาค
เหลานี้ทําใหเกิดอาการระคายเคืองตั้งแตจมูก สวนหลังของจมูก หลอดเสียง ทอลม หลอดลม และถุงลม ทําใหเกิดอาการ
ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจสวนตน เกิดการตีบตัวของหลอดลมเกิดการอักเสบภายในปอด ถุงลม ทําใหเกิดโรคตาง ๆ
ของระบบหายใจขึ้น
โรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพ เกิดจากการระคายเคืองในชนิดตางๆ ของสารเคมีที่ผิวหนังทําใหมีการอักเสบเกิดขึ้น ซึ่ง
การระคายเคืองนี้ขึ้นกับความสามารถในการละลายในน้าํ หรือไขมันของสารเคมีนั้นๆ และความสามารถในการแทรกตัวลงไป
ในชั้นของผิวหนัง นอกจากสารเคมีที่ทําใหเกิดการอักเสบแลว ยังมีเชือ้ โรคชนิดตางๆ และปจจัยทางกายภาพ ที่เกิดซ้ํากันที่
ผิวหนังทําใหเกิดการอักเสบเรื้อรังที่ผิวหนัง การระคายเคืองที่ผิวหนังสามารถแบงเปนสองแบบคือ การระคายเคืองและแบบ
ภูมิแพ ซึ่งมีกลไกการเกิดโรคตางกัน
โรคผิวหนังอักเสบชนิดที่ไมใชแบบระคายเคืองและภูมแิ พเกิดจากการสัมผัสกับสิ่งคุกคามหลายชนิดซึ่ง ไมแตกตางกับแบบ
ระคายเคืองและภูมแิ พ เพียงแตกลไกการเกิดการอักเสบนั้นแตกตางกันเทานั้น
โรคมะเร็งจากการประกอบอาชีพ เกิดเนื่องจากผลของสารเคมีโดยตรงตอกระบวนการแบงตัวของเซลล คือในระดับดีเอ็นเอ มี
สารเคมีหลายตัวกอใหเกิดมะเร็งในตําแหนงตางๆ กันของรางกาย กลไกการเกิดมะเร็งจะตองมีเซลลตนกําเนิด ซึ่งกวาจะ
เกิดขึ้นใชเวลานานเปนสิบป และจะตองมีการสงเสริมใหเกิดการแบงตัวจนเกิดเปนมะเร็งและมีอาการซึ่งตองใชเวลานานเปน
สิบปอีก ดังนัน้ การเกิดโรคมะเร็งจากการทํางานจะตองใชเวลานานเปนสิบปหลังจากมีการสัมผัสสารที่กอมะเร็งนั้น
โรคมะเร็งจากการประกอบอาชีพตองใชเวลานานเปนสิบถึงยี่สิบปกวาจะแสดงอาการขึ้นกับขนาดของสารกอมะเร็งที่
สัมผัส การเกิดเซลลตนกําเนิด ในระยะกระตุน และระยะสรางเสริม
ขั้นตอนของการเกิดสารมะเร็งไดแก initiation promotion , transformation และ progression โดยขัน้ ตอนจาก initiation ไปยัง
promotion ใชเวลายาวที่สดุ

โรคทางเดินหายใจจากการประกอบอาชีพ
โรคนิวโมโคนิโอสิส เกิดจากปฏิกิริยาของรางกายตออนุภาคของสารเคมีที่เขาไปในรางกายที่ถุงลมปอด ทําใหเกิดพังผืดภายใน
ปอด โรคที่รูจักกันดีไดแก ซิลิโคสิสซึ่งเกิดจากผลึกซิลิกา เกิดจากอาชีพที่ทํางานเกีย่ วกับการระเบิดการแตงหิน อาการจะคอย
เปนคอยไป มีไดตั้งแตหลังเขาทํางาน 6 เดือนจนถึงหลังทํางานแลว 15 ป ตามแตมลพิษของฝุนหินในสภาพแวดลอมการ
ทํางาน อาการ ไดแก อาการของโรคปอดชนิดขยายตัวจํากัด มีอาการเหนื่อยหอบเวลาออกแรง บางรายเปนวัณโรคปอด การ
วินิจฉัยโดยใชภาพรังสีปอดพบลักษณะเปรียบเทียบกับภาพรังสีปอดมาตรฐานขององคกรแรงงานระหวางประเทศ โรคนี้
รักษาไมหาย สวนใหญอาการจะเปนตอไปจนหอบเหนือ่ ยมาก การควบคุมปองกันโดยการจัดการดานวิศวกรรม การระบาย
อากาศและการใชเครื่องปองกันสวนบุคคล
โรคปอดฝุนหินแบงเปน 3 ชนิดไดแก แบบเฉียบพลัน แบบเรง และแบบเรื้อรัง โดยอาการแสดงจะเปนอาการของโรคปอด
ขยายตัวแบบจํากัด (Restrictive lung) มีอาการเหนื่อยหอบเมื่อออกแรงไอ อาจมีวณ
ั โรคปอดรวมดวย และโรคมะเร็งปอด
ทําอยางไรจึงจะไมเปนโรค วิธีที่ดีที่สุดคือพยายามไมใหมฝี ุนหิน ถาจัดการไมไดก็ตองมีอาการระบายอากาศทีดี หรือมีเครื่อง
ปองกันสวนบุคคลที่ดี มีสุขภาพที่ดี โรคปอดฝุนหินรักษาไมหาย การปองกันไมใหมกี ารสัมผัส เปนวิธีที่ดีที่สุด
การวินจิ ฉัยโรคปอดฝุนหิน ไดแก การซักประวัติการสัมผัส ระยะเวลาการสัมผัส กรถามอาการ และการตรวจรางกาย และการ
ตรวจภาพรังสี (X-ray) ปอดซึ่งตองเปรียบเทียบกับฟลมของ ILO (International labororganization)
โรคแอสเบสตอสโตสิส และโรคอื่นที่เกี่ยวของเกิดจากการสัมผัสเสนใยแอสเบสตอสพบในอาชีพหลายอยาง เชน การทํา
ฉนวน ฝาเพดาน แอสเบสตอสมีลักษณะเปนเสนใยจึงเขาไปติดในถุงลมและมีการดําเนินโรคเชนเดียวกับซิลิโคสิส จะมีผนัง
เยื่อหุมปอดหนาตัว และเปนมะเร็งของเยือ่ หุมปอดซึ่งเปนลักษณะเฉพาะโรคได การวินิจฉัยโดยอาศัยอาการของโรคปอดเปน
พังผืด และทําการเอ็กซเรยคอมพิวเตอรปอดจะพบผนังเยือ่ หุมปอดหนาตัวขึ้นการควบคุมปองกันใชวิธีเดียวกับการปองกัน
เกี่ยวกับโรคปอดจากการประกอบอาชีพทัว่ ไป วิธีทดี่ ีที่สุดคือเลิกใช และหันมาใชวัสดุอื่นที่อันตรายนอยกวาแทน
การวินิจฉัยโรคปอดใยหินไดจากประวัติการสัมผัสใยหิน ขนาดของใยหินในบรรยากาศที่เกินคามาตรฐานที่กําหนด
ระยะเวลาการสัมผัส การใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล การซักประวัตอิ าการของโรคปอด การซักประวัติการ
สูบบุหรี่ การตรวจรางกาย การตรวจรังสีปอด นอกจากนีก้ ารตรวจดวยเครื่องเอ็กซเรยคอมพิวเตอรโดยวิธี High resolution
(HR-CT) ยังชวยในการวินิจฉัยโรคในระยะเริ่มตนดวย การรักษาโรคปอดใยหินเปนการรักษาแบบประคับประคองเนื่องจาก
ไมสามารถรักษาหรือกูปอดที่เสียกลับคืนมาได การปองกันที่ดีที่สุดคือการไมใชแอสเบสตอสในการทําวัตถุดิบ
โรคบิสซิโนสิส เกิดจากการหดเกร็งของทอลมในปอดทําใหตรวจพบมีการหายใจเสียงหวีดขณะหายใจออก เกิดในขณะทํางาน
เนื่องจากมีการสัมผัสสารกออาการสวนใหญการเกิดโรคเกิดจากปฏิกิริยาภูมิไวเกิน ในระยะแรกจะมีอาการเฉพาะเวลาที่มีการ
สัมผัสเชนเวลาทํางาน ตอมาเมื่อมีการสัมผัสทีละนอยเปนเวลานานๆ ก็จะมีอาการตลอดเวลากลายเปนโรคหอบหืด โรคบิสซิ
โนสิสเปนโรคหอบหืดจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากการสัมผัสเสนใยฝาย ปานปอหรือลินิน ซึ่งเปนเสนใยธรรมชาติทําให
เกิดอาการหอบหือ โดยมีลักษณะพิเศษคือ จะเปนในวันแรกของการเขาทํางาน วินจิ ฉัยโดยซักประวัติ ตรวจอาการ และทําการ
ตรวจสมรรถภาพปอดพบมีลกั ษณะปอดอุดกั้น การรักษาโดยใชยาขยายหลอดลม และยายออกจากงาน
อาการ บิสซิโนสิส เปนโรคที่เกิดจากการกระตุนภูมิคมุ กันของใยฝาย ปาน ปอ และลินิน ดังนั้นอาการจึงเกิดในวันแรกที่เขา
ทํางาน มีการแบงอาการของโรคหลายแบบ อาการแสดง ไดแก อาการของหลอดลมตีบ มีอาการหอบหืด การตรวจหนาที่ของ
ปอดเปนแบบอุดกั้น

โรคหอบหืดจากการทํางานชนิดอื่นๆ เกิดจากสารชีวภาพและสารเคมีที่มีน้ําหนักโมเลกุลตางๆ กันสารเหลานี้ทําให
เกิดปฏิกิริยาในหลอดลมเชนเดียวกับที่อธิบายไปในโรคบิสสิโนสิส การทํางานรวมกับสารเหลานีจ้ ะทําลายสมรรถภาพปอด
ไปทีละนอย ในที่สุดจะกลายเปนโรคหอบหืดไดเร็วขึ้น
โรคภูมิไวเกินของหลอดลม เกิดจากการกระตุนของสารเคมี แตเปนแบบลาชาทําใหเกิดอาการภายหลังจากที่สัมผัสสารเคมี
นั้น มีความสําคัญเนื่องจากบางครั้งเมื่อสัมผัสไมมีอาการแตเมื่อกลับบานกลับไปมีอาการที่บานทําใหเขาใจผิดวาไมไดเกิดจาก
การทํางานหรือเกิดจากสารเคมีที่สัมผัส
โรคการระคายเคืองทางเดินหายใจสวนบนจากการปะกอบอาชีพ ลักษณะการเกิดเชนเดียวกับการเกิดหอบหืด เปนไดทั้งแบบ
ระคายเคืองและแบบภูมิแพ มีอาการแนนจมูก คอแหง แสบคอ ไอ การตรวจพิสูจนคอ นขางยาก การรักษาและควบคุม ปองกัน
คลายกับโรคปอดจากการประกอบอาชีพอืน่ ๆ
อาการของการระคายเคืองและโรคทั่วไปจะคลายกัน ไดแก มีอาการเคืองตา แสบตา มีน้ํามูกไหลเจ็บคอ แตสามารถแยกได
จากการที่มหี ลายคนเปนพรอมกัน ระบบระบายอากาศในที่ทํางานไมดี มีสารกอภูมิแพ ในอาคาร มีอาการบอยครั้งมาก
โดยเฉพาะเมื่อทํางาน
โรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพ
โรคผิวหนังอักเสบการสัมผัสแบบระคายเคือง เปนโรคผิวหนังอักเสบทีพ่ บบอยที่สุดในโรคผิวหนังที่เกิดจากการประกอบ
อาชีพ ลักษณะสําคัญที่จะมีอาการบริเวณทีม่ ีการสัมผัส ไดแก บริเวณนอกรมผา ในระยะเฉียบพลันจะมีอาการบวมแดง
อักเสบ ระยะเรื้อรังจะหนา แหง และแตก ดารรักษาไมใหมีการสัมผัสและใหยาประเภทสเตียรอยด
สามารถแบงระยะของผิวหนังอักเสบจากการระคายเคืองตามกลไกการเกิดโรคหรือความรุนแรงหรือระยะเวลาการสัมผัส
ถามีการสัมผัสขนาดมากในระยะอันสั้นก็จะเปนโรคผิวหนังอักเสบจากการระคายเคืองแบบฉับพลัน ซึ่งจะมีอาการแดง ลอก
และมีน้ําใตผิวหนัง แตถาสัมผัสขนาดนอยเปนระยะเวลานานก็จะเปนแบบเรื้อรัง ซึ่งผิวหนังจะหนาเปนเกร็ด
การวินจิ ฉัย โรคผิวหนังอักเสบสามารถวินิจฉัยจากประวัติการสัมผัส อาการแสดงนอกรมผา ในบริเวณที่สัมผัส
โรคผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสชนิดภูมิแพ ลักษณะการเกิดคลายโรคผิวหนังอักเสบแบบระคายเคืองแตกลไกการเกิดนั้น
เกิดจากภูมิคุมกันของรางกายทําใหมีอาการ อาการจะเริม่ บริเวณสัมผัสแลวขยายลุกลามออกไป ถาสัมผัสบอยครั้ง ก็จะทําให
เกิดโรคถาวรที่ผิวหนังไดการรักษานั้นทําไดเชนเดียวกัน
การปองกัน โดยการหลีกเลีย่ งการสัมผัสสารกอภูมิแพ การวินิจฉัยโรคที่ถูกตอง ซึ่งบางครั้งเขาใจผิดคิดวาเปนผื่นแพหรือ
ลมพิษจากสาเหตุอื่นเนื่องจากไมไดเกิดในบริเวณที่สัมผัส

โรคดางขาวจากการทํางาน มีลักษณะชัดเจนคือเกิดการจางของสีผิวหนังเปนวงมีขอบชัด สวนใหญเกิดนอกรมผา กลไกการ
เกิดจากปฏิกิรยิ าภูมิคุมกันไปทําลายเม็ดสีใตผิวหนังทําใหผิวหนังมีสีจางลง เกิดจากการสัมผัสสารเคมีหรือการถูไถ เกิดได
เฉพาะที่หรือเกิดไดทั้งตัว
โรคมะเร็งจากการประกอบอาชีพ
โรคมะเร็งปอด มีสาเหตุจากสารเคมีอนุภาคหลายชนิดไดแก แอสเบสตอส เรดอน คลอโรเมธินอีเธอร โพลีอะโรมาติก
ไฮโดรคารบอน อารเซนิก โครเมียม นิกเกิล โรคมะเร็งปอดสวนมากจะไมสามารถแยกโรคไดจากมะเร็งปอดที่พบในสาเหตุ
ทั่วไป อยางไรก็ตามจากประวัติการสัมผัสทําใหสามารถวินิจฉัยวาเกิดจากการทํางาน ประวัติที่ทําใหวนิ ิจฉัยยากคือ ประวัติ
การสูบบุหรี่ สวนใหญเมื่อวินิจฉัยกอนจะโตมากแลว และผูปวยจะถึงแกกรรมในเวลาไมนาน
อาการและอาการแสดงของโรคมะเร็งปอด ทั้งจากการประกอบอาชีพและจากสาเหตุอื่นจะเหมือนกันคือมีอาการของการ
ระคายเคืองของเยื่อหุมปอด หลอดลม ถุงลมในปอด ทําใหมีอาการหอบเหนื่อย ไอเปนเลือด นอกจากนี้มะเร็งปอดยังสามารถ
แพรกระจายไปยังอวัยวะอื่นทําใหมีอาการของอวัยวะนัน้ ๆ
การสูบบุหรี่ทําใหเปนมะเร็งปอดไดและมีโอกาสที่จะเปนจากบุหรี่มากกวาการประกอบอาชีพหลายเทา ในการประกอบอาชีพ
บุหรี่ก็มีสวนเรงใหเปนมะเร็งจากสารที่สัมผัสใหเปนเร็วขึ้นหลายเทาเชนกัน
โรคมะเร็งผิวหนัง สาเหตุอนั ดับหนึ่งไดแกแสงแดดแสงแดดซึ่งมีแสงอัลตราไวโอเลตชนิดตางๆ นอกจากนีย้ ังเกิดจากรังสี
สารเคมีอื่นๆ ไดอีกหลายชนิด เชน โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคารบอนอารเซนิก การปองกันควรสวมเสื้อปองกันแสงแดด
เพื่อปองกันแสงยูวี
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว สาเหตุสําคัญคือตัวทําละลายพวกเบนซีน อยางไรก็ตามปจจุบันนี้ลดการใชลงแลว สาเหตุอีกอยางคือ
จากรังสีแตกตัว ซึ่งปองกันโดยการใสเสื้อปองกันรังสีเวลาใชและมีการวัดปริมาณรังสีที่รางกายไดรับ รวมทั้งมีการเจาะเลือดดู
เปนระยะ อาการและอาการแสดงขึ้นอยูก ับชนิดของโรค และยังขึ้นกับระยะเวลาของโรค เชน ในระยะกดไขกระดูกก็จะมี
อาการซีด ออนเพลีย มีเลือดออกทั่วไป
โรคมะเร็งตับ มีสาเหตุมาจากสารเคมีที่ชัดเจน ไดแก ไวนิลคลอไรด ซึ่งมีวิธีปองกันโดยการควบคุมสิ่งปวดลอม และลดการ
สัมผัส
แนวทางการวินิจฉัยโรคมะเร็งตับจากการประกอบอาชีพ ไดแก การซักประวัตกิ ารสัมผัสสารกอมะเร็ง การซักประวัติการ
ทํางาน สภาพแวดลอมในการทํางาน และการใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล การตรวจรางกายพบอาการแสดง
ของโรคตับ
โรคมะเร็งจมูก มีสาเหตุจากฝุน ไม นิกเกิล โครเมียม ฟอรมัลดีไฮล ไอโซโพรพริลแอลกอฮอลล การระวังปองกันที่สําคัญคือ
เรื่องการระบายอากาศที่ดแี ละการใชเครื่องปองกันทางเดินหายใจ
อาการและอาการแสดง ไดแกอาการของโรคหวัดเรื้อรัง การมีเลือดออกจากจมูก และในระยะหลังแลวแตการกดเบียดอวัยวะ
ใดในชองปาก นอกจากนี้ยังตองมีประวัตกิ ารสัมผัสหรือทํางานในอาชีพที่เสี่ยงตอมะเร็งจมูก
manasu

