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 สวัสดีครับ...ท่านผู้อ่าน เผลอแป๊บเดียว จุลสารส�านักฯ ก็เข้าสู่ 
ฉบบัที ่4 แล้ว และเป็นฉบบัสดุท้ายของปีน้ี ซ่ึงยังคงมีสาระทีห่ลากหลาย 
และความน่าสนใจน�ามาฝากกันครับ ส�าหรับเนื้อหาภายในฉบับนี้  
ผมขอฝากให้ผู้อ่านติดตามสองเรื่องหลักๆ 
 เร่ืองแรก เป็นงานประชมุวชิาการ เรือ่งการป้องกนัควบคมุโรค
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ซึ่งจะจัดขึ้น
ในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 งานน้ีจัดขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันา
องค์ความรู้ด้านการป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ 
สิ่งแวดล้อมแก่ผู้เกี่ยวข้องและบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ ตลอดจน 
เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการด�าเนินงาน 
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 และอกีเรือ่ง ปัจจบัุนนีมี้การใช้ยาเคมบี�าบัด ซึง่มบีทบาทส�าคญัมาก 
ส�าหรบัวงการแพทย์ไทยมาดูกนัว่ายาเคมบี�าบดั  นอกจากจะใช้เพือ่รกัษา
ผู้ป่วยโรคมะเร็งแล้ว ยังมีผลกระทบกับบุคลากรทางการแพทย์ 
ได้อย่างไรบ้าง และนอกจากนี้แล้ว เคยทราบไหมครับว่าสารตะก่ัว 
ที่อยู่รอบตัวเรานั้น อาจจะท�าให้ IQ ของเด็กลดลง ฉบับนี้ตอบค�าถาม
ไขข้อข้องใจกันครับ
 สดุท้ายนี ้ขอฝากสมาชกิทีติ่ดตามอ่านจุลสารสามารถเข้าไปชม
ข่าวสาร ความเคลือ่นไหวต่างๆได้ทีเ่ฟสบุค๊ และฝากตดิตามเวบ็ไซต์ใหม่
ของส�านกัฯ ซึง่จะเกิดขึน้ในเรว็ๆนี ้ขอให้มคีวามสขุกบัการอ่านจลุสาร
ในฉบับนี้ และหากมีข้อแนะน�า หรือค�าติชม ยินดีรับฟังความคิดเห็น 
เพื่อน�ามาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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 การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ...ใครๆ ก็
อยากให้สุขภาพ ร่างกายแข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยกัน 
ทั้งนั้น แต่ใครเลยจะรู้ว่า โรคภัยไข้เจ็บจะเกิดขึ้นกับเรา
เมื่อไหร่ ก็คงไม่มีใครเลยท่ีจะรู้ดีเท่าตัวเราเอง ฉะนั้น
หนทางที่จะมีสุขภาพที่ดีคือการดูแล ใส่ใจและการ 
เฝ้าระวงัสขุภาพตนเองอยูเ่สมอ บทความนีเ้ราจะมาท�าความ
รู้จักกับเรื่องยาเคมีบ�าบัด ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวใคร
หลายคน แต่ก็อาจจะเป็นเร่ืองใกล้ตัวใครหลายๆ คน 
เช่นกันครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลากรทางการแพทย์
ทราบกันไหมครับว่า!!!! 
ยาเคมีบ�าบัดอันตรายหรือไม่ ?
 เมื่อพูดถึงยาเคมีบ�าบัดนั้นจัดเป็นยาที่ใช้ในการ
รักษามะเร็ง ซึ่งจะยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์ด้วยหลายกลไก เช่น การยับยั้งการ
สงัเคราะห์ DNA ปิดกัน้การสงัเคราะห์ RNA ปิดกัน้การแบ่งตวั โดยมกัออกฤทธิท์ัง้เซลล์
มะเร็งและเซลล์ปกติด้วย ดังนั้น ยาเคมีบ�าบัด จึงท�าให้เกิดผลข้างเคียง ไม่พึงประสงค์  
ต่อร่างกายหลายประการได้เช่นกัน
คนที่สัมผัสยาเคมีบ�าบัดประจ�าเสี่ยงหรือไม่ และเกิดผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไร ?
 เมื่อพูดถึงกลุ ่มเส่ียงในที่นี้  จะขอพูดถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
ยาเคมีบ�าบัดในโรงพยาบาลนั่นเอง ได้แก่ แพทย์ทั่วไป อายุรแพทย์ ศัลยแพทย์ทั่วไป  

อายุรแพทย์โรคเลือด ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ  
กุมารแพทย์ และแพทย์สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาเคมี
บ�าบัด ทั้งแพทย์ผู้สั่งยาเคมีบ�าบัด และแพทย์ที่บริหาร
ยาเคมีบ�าบัดเอง พยาบาลที่ให้ยาเคมีบ�าบัด เภสัชกร 
ที่ผสมยาเคมีบ�าบัด ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยเภสัชกร รวมไปถึง
พนักงานท�าความสะอาด จัดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสยาเคมี
บ�าบัดจากการปฏิบัติงานและเกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้
ด้วยครับ

ผลกระทบต่อสุขภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับยาเคมีบ�าบัด สามารถแบ่งได้
เป็น 4 ประเภท 
 1. ผลกระทบเฉยีบพลนั ได้แก่ ก่อภมูแิพ้ หอบหืด ระคายเคอืงทางเดนิหายใจ 
หอบเหนื่อย ระคายเคืองตา คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้องเฉียบพลัน ปวดศีรษะ เวียนหัว 
มนึงง ผ่ืนคนั ระคายเคืองผิวหนัง ผ่ืนผิวหนังอกัเสบจากการสัมผัส เจ็บคอ เจ็บในช่องจมกู 
 2. ผลกระทบเรื้อรัง ได้แก่ ผมบางลง ศีรษะล้านบางบริเวณ เป็นหย่อมๆ  
ผื่นผิวหนังอักเสบชนิดผื่นแพ้สัมผัส การท�างานของตับผิดปกติ (ALT, ALP สูงขึ้น) เกิดพังผืด
ที่ตับ 
 3. ผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์ ได้แก่ ภาวะมีบุตรยาก เป็นหมัน คลอดก่อน
ก�าหนด ตั้งครรภ์นอกมดลูก ภาวะแท้งเอง การแท้งบุตร ทารกน�้าหนักแรกคลอดน้อย 
คลอดทารกตายในครรภ์ 
 4. ผลต่อการเกิดมะเร็ง ได้แก่ มะเร็งเมด็เลือดขาว มะเร็งต่อมน�า้เหลือง มะเร็ง
กระเพาะปัสสาวะ และมะเร็งตับ
 

 เอ๊ะ!! อย่างนี้แล้วบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับยาเคมีบ�าบัด เช่น แพทย์ 
พยาบาล เภสัชกร และผู้เก่ียวข้องกับยาเคมีบ�าบดั จะมีแนวทางการเฝ้าระวงัและป้องกนั
ได้อย่างไรบ้าง
การเฝ้าระวังทางการแพทย์ เราจะใช้วิธีการตรวจสุขภาพในบุคลากรทางการแพทย์  
ซึ่งแบ่งได้เป็น 4 แบบ 
 1. การตรวจสุขภาพก่อนเข้าท�างาน 
  1.1 ผู้เข้าปฏิบัติงานใหม่ ต้องมีการประเมินผล 
จากประวัติ การตรวจร่างกาย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
โดยผู้ปฏิบัติงานต้องให้ข้อมูลทั้งหมดแก่แพทย์ผู้ตรวจ 
  1.2 ประวัติทางการแพทย์ และประวัติเก่ียวกับ
ความเสีย่งทางระบบสบืพนัธุ ์โดยเฉพาะปัจจยัเสีย่งทีส่�าคญั ได้แก่  
ประวัติโรคเลือด ประวัติโรคมะเร็ง หรือความผิดปกติของตับ 
รวมถึงประวัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในอดีต และข้อมูลการ
สัมผัสในอดีต 
  1.3 การตรวจร่างกาย ควรท�าอย่างสมบูรณ์ และ
ครบถ้วน โดยต้องเน้นการตรวจผิวหนัง เยื่อบุผิว ระบบหัวใจ ระบบทางเดินหายใจ  
ระบบน�้าเหลืองและตับ
 2. การตรวจสุขภาพเป็นระยะ แพทย์เฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์ หรือ 
พยาบาลอาชีวอนามัย ที่เชี่ยวชาญด้านเคมีบ�าบัด แนะน�าให้ตรวจสุขภาพเป็นระยะ  
เพื่อให้ข้อมูลสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานเป็นปัจจุบันที่สุด ได้แก่ ประวัติทางการแพทย์ 
ประวัติทางระบบสืบพันธุ์ และประวัติการสัมผัสในบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับยาเคมี
บ�าบัด ควรตรวจทุกปี 
 3. การตรวจสุขภาพหลังการสัมผัสยาเคมีบ�าบัด การประเมินหลังการสัมผัส
ยาเคมีบ�าบัด ควรปรับให้เหมาะสมกับชนิดของการสัมผัส (เช่น การหกกระจาย หรือ  
การโดนเข็มยาเคมีบ�าบัดทิ่มต�า) ควรท�าการประเมินขนาดปริมาณการสัมผัส และ 
เก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้เป็นความลับ 
 4. การตรวจสุขภาพก่อนออกจากงานหรือเปลี่ยนย้ายหน่วยงาน เมื่อสิ้นสุด
การว่าจ้างหรอืผูป้ฏบิตังิานมกีารเปลีย่นย้ายงาน จะต้องมกีารตรวจสขุภาพก่อนออกจาก
งานหรือ เปลีย่นย้ายหน่วยงาน แพทย์ผูต้รวจจะต้องรวบรวมข้อมูล ประวัติทางการแพทย์  
ประวัติทางระบบสืบพันธุ ์ และประวัติการสัมผัสยาเคมีบ�าบัดของผู ้ปฏิบัติงาน 
อย่างครบถ้วน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 นอกเหนอืจากการตรวจสขุภาพแล้วทางโรงพยาบาลควรทีจ่ะมมีาตรการอืน่ๆ เช่น 
การส่ือสารส่ิงคุกคาม การฝึกอบรมและการเผยแพร่ข้อมูล การบันทึกข้อมูลและ 
การจัดการข้อมูลสุขภาพ การจัดเก็บและการขนส่งยาเคมีบ�าบัด เพื่อป้องกันการสัมผัส 
และลดการสัมผัสยาเคมีบ�าบัดในบุคลากรทางการแพทย์ให้มากที่สุด
 สุดท้ายนี้บุคลากรที่เป็นกลุ่มเส่ียง ไม่ต้องกังวล ควรปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ความปลอดภัย ใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้เหมาะสม เช่น หน้ากาก ถุงมือ แว่นตา 
เสื้อกราวน์ ควรได้รับการอบรมให้ความรู้ และอย่าลืม!!! ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงด้วย
นะครับ ได้แก่ ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน ตรวจเป็นระยะ ตรวจหลังสัมผัส และตรวจก่อน
ออกจากงานครับ

เรื่องใกล้หมอ

 ท่านผู้อ่านคงสงสัยว่ากันว่า IQ 

เกี่ยวข้องอะไรกับเด็ก และสัมพันธ์อะไรกับ

สารตะก่ัว ท�าไมถึงต้องเป็นเช่นนั้น เรามา

ไขข้อข้องใจกัน…...

 วยัเดก็ คอืวยัทีม่ช่ีวงเวลาทีอ่่อนไหว

และมีความส�าคัญกับการสร้างโครงข่ายเซลล์สมอง ตลอดจนการเช่ือมต่อ

ระบบประสาทในวัยเดก็นีจ้ะมเียือ่กัน้ระหว่างกระแสเลอืดและสมอง มกีาร

ดูดซึมสูง ท�าให้ตะกั่วสามารถที่จะเข้าสู่สมองของเด็กได้ดี และสารตะกั่ว 

จะเข้าไปขัดขวางพฒันาการของเซลล์ที่เชือ่มต่อระบบประสาทเหล่านี้เอง และ

ส่งผลเสียต่อการท�างานของสมองและ

การตดิต่อของเซลล์ประสาท โดยสารตะกัว่ 

จะไปจับกับเซลล์แทนที่แคลเซียม พบว่า 

หากมีสารตะก่ัวในเลือดเ พ่ิมขึ้นทุก  

10 mcg/dL จะท�าให้ IQ ของเด็กลดลง 

1-3 จุด นั่นเอง

 สารตะก่ัวเป็นโลหะหนักที่มีพิษ

และไม่มปีระโยชน์ใดๆ ต่อร่างกาย แตกต่าง 

จากโลหะหนักบางชนิ ด  ป ั จจุบั น 

มอีงค์ความรู้ทางการแพทย์มากขึน้ทีช่ีใ้ห้เหน็ว่า สารตะกัว่เป็นภยัต่อสขุภาพ

ไม่ว่าเดก็หรือผูใ้หญ่ แม้ได้รับในปริมาณเพียงเลก็น้อยเข้าสูร่่างกาย กอ็าจไม่

ปลอดภยัได้  โดยเฉพาะอย่างยิง่เดก็เลก็ทีม่อีายตุ�า่กว่า 6 ปี ปัจจยัเสีย่งต่อ

การได้รับอนัตรายจากพิษของตะกัว่มากกว่าผูใ้หญ่ เพราะร่างกายจะดดูซับ

สารตะกั่วได้มากกว่าผู้ใหญ่ถึง 4 -5 เท่า โดยระบบทางเดินอาหารของเด็ก

จะดดูซมึสารตะก่ัวได้มากกว่าถงึร้อยละ 50 ของทัง้หมดทีรั่บประทานเข้าไป 

ซึ่งสารตะกั่วที่ถูกดูดซึมเข้าไปนี้ จะไปขัดขวางพัฒนาการทางสมองของ 

เด็กเล็ก ส่งผลให้สติปัญญาบกพร่องไปตลอดชีวิตได้ 
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อุบัติภัยสารเคมี
การระบาด
 ราศีนี้อาจถูกมองข้ามจากการพยากรณ์ได้ แต่อย่างไร
ก็ตาม ดาวดวงนี้เป็น 1 ใน 12 ราศี โดยเฉพาะช่วงเร่งการผลิต 
ดวงดาวมักโคจรตั้งฉากกับจังหวัดท่ีมีนิคมอุตสาหกรรม และ
โรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่มาก เช่น สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง 
ฉะเชิงเทรา
กลุ่มเสี่ยง
 พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทผลิตเคมีภัณฑ ์
พลาสติก และคนที่อยู่บริเวณรอบๆโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม

พยากรณ์โรคกับหมอ ENV-OCC

“ปกป้อง IQ เด็กไทย จากภัยสารตะกั่ว”

อาการ
 ผู้ที่ตกอยู่ในราศีนี้ มักได้รับอิทธิพลจากอุบัติภัย จนท�าให้
เกดิผลกระทบต่อระบบทางเดนิหายใจ ระบบหวัใจและหลอดเลอืด 
ผวิหนังและดวงตา มอีาการทัง้เฉยีบพลนัและเรือ่รงั จนถึงแก่ชวิีตได้
การป้องกัน
 เจ้าของโรงงานควรตรวจสอบอุปกรณ์การควบคุมการ 
เปิดปิดสารเคมีที่ใช้ในโรงงาน ควรมีการฝึกซ้อมหากเกิดอุบัติภัย 
สารเคมีรั่วไหล และควรแจ้งโรงพยาบาลและหน่วยงานด้าน 
ความปลอดภัยถึงชนิดของสารเคมีที่ใช้ในโรงงานของตน หากส่งผู้ป่วย
ถึงมือแพทย์โดยเร็วไว จะได้รู้ว่าโดนพิษสารเคมีอะไรและรักษาได้
ทันท่วงที
http://www.ddc.moph.go.th/advice/showimgpic.
php?id=303

รู้ทัน   โรคใกล้ตัว
Doctor Piya Saejung, M.D., M.S.

Board of Preventive Medicine, Occupational Physician.

Assistant Director of Bureau of Occupational and Environmental Disease.

M.S. in Health Research and Management.

 จะเหน็ได้ว่าพฤตกิรรมของเดก็วัยทารก

ตั้งแต่ 6 เดือนถึง 6 ปี มักชอบอมสิ่งของ

ต่างๆ จึงเสี่ยงต่อการเอานิ้วมือหรือส่ิงของ 

ที่ปนเปื้อนสารตะก่ัวจากสี เข้าปากได้ตลอด

เวลา แบบไม่ตั้งใจ สาเหตุปัญหาจึงใกล้ตัว 

มากทีเดียว ทั้ งนี้  องค ์การอนามัยโลก 

(World Health Organization) เคยชี้ว่า โดยเฉลี่ยแล้วเด็กอาจกลืนฝุ่นและ

ดินรอบตัวโดยไม่ตั้งใจประมาณวันละ 100 มิลลิกรัม

 ดังนั้นแล้ว สิ่งที่ผู้ปกครองควรต้องระวังก็คือ ไม่ให้เด็กสัมผัสหรือหยิบ

แผ่นสีเข้าปากควรท�าความสะอาดพื้นผิวในบริเวณที่เด็กเล่นหรืออยู่อาศัย 

ด้วยการเชด็ถพูืน้และผนงัอย่างสม�า่เสมอ เนือ่งจากฝุน่ตะก่ัวไม่สามารถมองเหน็ด้วย

ตาเปล่า จงึยากต่อการก�าจดัโดยการกวาด ท้ังนีส้ตรีมคีรรภ์ก็ควรหลกีเลีย่งการ

ได้รับฝุ่นตะกั่วเช่นกัน

 ไม ่ยากเลยใช่ไหมคะ ส�าหรับการท�าเพื่อดูแลลูกน้อยของท่าน  

เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า มาร่วมกันปกป้อง IQ เด็กไทย ให้ห่างไกล

จากสารตะกั่วเพื่ออนาคตของชาติต่อไป

โรคและภัยสุขภาพจากยาเคมีบ�าบัด
ตอนการเฝ้าระวังสุขภาพในบุคลากรทางการแพทย์

ที่มา เอกสาร : “สารตะกั่วในสี” มหันตภัยใกล้ตัวเด็ก มูลนิธิบูรณะนิเวศ
http://static.tlcdn3.com/data/3/pictures/0213/12-30-2011/
p16i71q6f912ugjn395c1ao8q3.jpg
http://www.thainannyclub.com/fileupload/content_pic/102456_พี่เลี้ยงเด็ก-
b-00353.jpg
http://www.thaihealth.or.th/data/content/25978/cms/e_abdeirvwx567.jpg
http://l.lnwfile.com/_/l/_raw/hz/ll/wh.jpg
http://www.myfirstbrain.com/thaidata/image.asp?ID=1406790

สอบถามรายละเอียดที่ 
www.envocc.org
E-mail envocc7th2015@gmail.com
โทรศัพท์ 02-590-4514 

25 -27 กุมภาพันธ์ 2558

เชิญร่วมประชุมวิชาการการป้องกันควบคุม
โรคจากการประกอบอาชีพ

และสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 7
 (7th Thai National Conference on 

Occupational and Environmental Health) 
ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ

สนใจร่วมน�าเสนอผลงาน/ส่งบทคัดย่อ 
ภายในวันที่ 9 ม.ค 2558

ลงทะเบียนฟรี

รับจ�านวนจ�ากัด
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จุลส�ร

ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ตุล�คม – ธันว�คม 2557

https://www.facebook.com/pages/ส�านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ส�ระในเล่ม

 http://www.envocc.org

ผอ.ทักท�ย
พย�กรณ์โรคกับหมอ ENV-OCC
เรื่องใกล้หมอ
รู้ทันโรคใกล้ตัว
ประมวลภ�พกิจกรรม
รอบรู้เรื่องโรค

ส�านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

88/21 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต�าบลตลาดขวัญ

อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตที่ 117 / 2540

ไปรษณีย์โทรเลขนนทบุรี

ที่ปรึกษ� ดร.นพ.ปรีช� เปรมปรี ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักโรคจ�กก�รประกอบอ�ชีพและสิ่งแวดล้อม
กองบรรณ�ธิก�ร กลุ่มสื่อส�รส�ธ�รณะและพัฒน�เครือข่�ย
สถ�นที่ติดต่อ สำ�นักโรคจ�กก�รประกอบอ�ชีพและสิ่งแวดล้อม 88/21 หมู่ 4 ถนนติว�นนท์ ตำ�บลตล�ดขวัญ อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 โทร/โทรส�ร 0 2591 8172, 0 2590 4380 อีเมล์ media.envocc@gmail.com เว็บไซต์ www.envocc.org

https://www.facebook.com/pages/ส�านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
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 เมื่อวันที่ 24 - 27 กรกฏาคม 2557 ดร.นพ.ปรีชา เปรมปรี  
ผู ้อ� านวยการส�านักโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล ้อม  
พร้อมทมีเจ้าหน้าทีจ่ากส�านกัโรคจากการประกอบอาชีพฯ แพทย์ประจ�าบ้าน  
และเจ้าหน้าที่จากสถาบันราชประชาสมาสัย ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ 
งาน Organic Symposium 2014 ณ ศนูย์ประชมุแห่งชาติสิรกิิต์ิ กรงุเทพมหานคร  
โดยภายในงานได้ออกบทูนทิรรศการ ให้บรกิารคลนิกิตรวจสุขภาพเกษตรกร 
เจาะเลือดหาสารเคมีตกค้างในร่างกาย และให้ค�าปรึกษาทางสุขภาพ 
แก่เกษตรกรที่มาเข้าร่วม และประชาชนทั่วไป

 นายแพทย์นพพร ชืน่กลิน่ รองอธบิดกีรมควบคมุโรค ให้เกยีรตเิป็นประธานในพธิเีปิด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนองค์ความรู้และน�าเสนอรูปแบบการจัดบริการ
อาชีวอนามัยและแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดบริการอาชีวอนามัยในกลุ่มแรงงาน 
นอกระบบ ระหว่างวันที่ 17 – 19 กันยายน 2557 ณ ไม้แก้วด�าเนินรีสอร์ท อ.ด�าเนินสะดวก 
จ.ราชบุรี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการระดมสมองเป็นอย่างดียิ่ง

 เมื่อวันที่ 23 – 28 กันยายน 2557 ผู้บริหารกรมควบคุมโรคและ 
ส�านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่แวดล้อม ได้ให้การต้อนรบัคณะแพทย์ 
และนักวิชาการจากโรงพยาบาล GDPHODPT มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จ�านวน 14 ท่าน ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 
หน่วยงาน 2 ประเทศ ในการจัดการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและ 
สิ่งแวดล้อม โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ระหว่าง 
หน่วยงาน

 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ส�านักโรคจากการประกอบอาชีพฯ 
ร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดี มูลนิธิบูรณะนิเวศ ได้ร่วมกันจัดงานสัปดาห์
ป้องกันภัยจากพิษตะกั่ว ปี 2557 (Lead Poisoning Prevention Week of 
Action,Thailand 2014 ) “ปกป้อง IQ เดก็ไทย จากภัยสารตะกัว่” ณ ห้องจกัรพันธ์ุ  
อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยมี 
นพ.วิวัฒน์ ทิพย์ธราดล ท่ีปรึกษารัฐมนตรีประจ�ากระทรวงสาธารณสุข  
นายปราโมทย์ วิทยาสุข ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงอุตสาหกรรม และ 
Dr.Liviu Vedrasco ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจ�าประเทศไทย ร่วมเป็น
ประธานในพิธีเปิดงาน และร่วมแถลงเจตนารมณ์ในงานสัปดาห์ป้องกันภัย
จากพิษตะกั่วในครั้งนี้

โรคปอดฝุ่นฝ้าย ภัยร้ายที่อาจอยู่ใกล้ตัวคุณ !
 อากาศที่เราหายใจกันทุกวันน้ีช่างเต็มไป
ด้วยมลพิษ ฝุ่น ควันมากมายเหลือเกินค่ะ ไม่ว่าจะเป็น
ตามท้องถนน อาคาร บ้านเรือน โดยเฉพาะในโรงงาน 
ทีผ่ลิตฝ้าย ป่ันฝ้าย ทอผ้า ทีเ่ตม็ไปด้วยฝุน่ฝ้ายขนาดเลก็
ที่คนงานไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า เมื่อคนงาน 
สดูหายใจสะสมเอาฝุน่ฝ้าย ป่าน ปอ เข้าไปในปอดทลีะนดิๆ 
เป็นเวลานาน จะท�าให้เกิดโรคเรื้อรังของระบบทางเดิน
หายใจที่เรียกว่า “Byssinosis” หรือโรคปอดฝุ่นฝ้าย 
 อาการเริ่มแรกของโรคนี้ก็คือเริ่มไอแห้ง แน่นหน้าอก หายใจล�าบาก โดยจะมี 
อาการรุนแรงมากที่สุดในช่วงวันแรกของการท�างาน และอาการจะทุเลาลงในช่วง 
วันหยุดงาน อาการจะสลับแบบนี้ไปเร่ือยๆ ในที่สุดเกิดภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นและ 
ปอดจะเสื่อมอย่างถาวรถ้าได้รับฝุ่นฝ้ายต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปีขึ้นไป ที่ส�าคัญคนสูบบุหรี่ 
จะมีโอกาสเป็นได้มากกว่าคนไม่สูบบุหรี่
 4 วิธีง่ายๆ ป้องกันภัยจากโรค “Byssinosis”
 1. ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองขณะท�างาน ได้แก่ 
หน้ากากกรองฝุ่นฝ้าย และไม่น�าฝุ่นฝ้ายที่ติดตามเสื้อผ้า
และร่างกายกลับไปแพร่กระจายที่บ้าน จะท�าให้คนใน
ครอบครัวป่วยได้โดยเฉพาะเด็ก
 2. ทดสอบสมรรถภาพการท�างานของปอด 
ทั้งก่อนท�างานและระหว่างท�างานเป็นระยะๆ ในบุคคล 
ที่ตรวจพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสมรรถภาพของ 
การหายใจ หรือมีอาการของโรค Byssinosis เกิดขึ้น บุคคลนั้น
ควรเปลี่ยนงานไปท�าบริเวณอื่น
  3. สถานที่ท�างานต้องมีสภาพแวดล้อมการท�างานที่ดี 
อากาศถ่ายเทได้สะดวก หมั่นท�าความสะอาดบริเวณสถานท่ี
ท�างานและมีระบบก�าจัดบ�าบัดฝุ่นที่ดี เช่น มีเครื่องดูดฝุ่น เพื่อลดปริมาณฝุ่นฝ้ายลอยฟุ้ง
ในอากาศ 
  4. ควรเปลี่ยนงานเป็นระยะๆ เพื่อไม่ให้อยู่กับฝุ่นนานเกินไป
 ฝุ่นฝ้ายอาจจะอยู่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คุณคิด เพราะแหล่งสะสมของมัน อาจจะ 
ไม่ได้มาจากโรงงานแค่ทีเ่ดยีว แต่มนัอาจจะแฝงตวัอยูใ่นบ้านของคุณ ควรหมัน่ดแูลท�าความ
สะอาด ผ้าห่ม หมอน เสื้อผ้า เครื่องใช้ที่ท�ามาจากฝ้าย ป่าน ปอ ให้สะอาดกันด้วยนะคะ 
เพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองและคนรอบข้าง
เรียบเรียงข้อมูล : คุณศุภมิตรา ค�าผาลา นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มสื่อสารสาธารณะฯ

ภัยเงียบใกล้ตัว...โรคซีวีเอส 

 ปัจจุบนันี ้คอมพิวเตอร์ ถือว่ามบีทบาทส�าคัญ 
ต่อชีวิตของคนเราอย่างมาก และนับว่าอาจจะเป็น 
ส่วนหน่ึงของชีวิตประจ�าวัน ส�าหรับหนุ่มสาวออฟฟิศ  
ทีต้่องนัง่ท�างานเป็นเวลานานๆ ซึง่ผลข้างเคยีงนอกจากจะ
ท�าให้เกดิอาการปวดเมือ่ยล้าแล้ว อาจจะท�าให้เกดิความ
เสี่ยงต่อกลุ่มอาการทางสายตาได้ ทราบไหมว่าการใช้

เวลาอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์วันละหลายๆ ชั่วโมง อาจเป็นอันตรายได้
 Computer Vision Syndrome (CVS) คือกลุ่มอาการทางสายตาที่สัมพันธ์กับ
การใช้คอมพิวเตอร์ CVS เกิดจากการลดลงของ reflex ในการกระพริบตาเม่ือเราจ้อง
คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน โดยปกติคนเราจะกระพริบตา 16-20 ครั้งต่อนาที แต่ส�าหรับ
คนที่จ้องอยู่กับคอมพิวเตอร์นาน ๆ อาจจะลดลงเหลือเพียง 6-8 ครั้งต่อนาที ผลที่ตามมา
ก็คืออาการตาแห้ง และเกิดการเกร็งของกล้ามเนื้อตา ท�าให้มีอาการปวดตา เคืองตาและ
สายตาล้าตาม บางคนอาจจะท�าให้ไม่สามารถโฟกัสภาพให้ชัดได้ โดยเฉพาะในคนอายุ 
30-40 ปี และจะท�าให้เกดิสายตายาวเรว็ขึน้กว่าปกต ิมกีารศกึษาพบว่า อาการผดิปกตทิาง 
ด้านเกี่ยวกับการมองเห็นมากกว่า 50-90% ส�าหรับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการท�างาน  
จะน�าไปสู่ความรู้สึกอ่อนล้าของร่างกาย ความสามารถในการท�างานลดลง และความผิดพลาด
จากการท�างานมากขึ้น เคล็ดไม่ลับส�าหรับดูแลถนอมสายตาคุณง่ายๆ ที่ใครๆ ก็ท�าได้
 1. ให้พักสายตาเป็นระยะๆ หลังจากท�างานหน้าจอคอมพิวเตอร์ไปได้สัก  
20-30 นาท ีควรหยดุพกัสายตาเป็นเวลา 2-4 นาท ีแล้วค่อยลมืตาขึน้ท�างานใหม่ หากสามารถ
ปฏิบัติได้จนเป็นนิสัย ก็จะป้องกันไม่ให้เกิดกลุ่มอาการคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมได้
 2. ควรพิจารณาแสงสว่าง ทั้งแสงภายในห้องท�างาน และแสงสว่างจากหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ โดยจัดแสงภายในห้องท�างานไม่ให้มีแสง
สะท้อนมาทีจ่อคอมพิวเตอร์ และควรปรับแสงสว่างหน้า
จอคอมพิวเตอร์ไม่ให้แสงจ้ามากเกินไป
 3. ที่ส�าคัญควรนั่งห่างจากจอคอมพิวเตอร์
ประมาณ 16-30 นิ้วจากดวงตา และควรให้จุดกึ่งกลาง
ของหน้าจอคอมพิวเตอร์อยูต่�า่กว่าระดับสายตาประมาณ 
20 องศา ซึ่งถือเป็นท่านั่งท�างานกับจอคอมพิวเตอร์ที่ดี
ทีส่ดุ และทีส่�าคญัพงึระมดัระวงัปัญหาปวดหลงั ปวดไหล่ 
ปวดคอ ที่มักเกิดขึ้นร่วมกันได้บ่อย ๆ ไว้ด้วย
ขอบคุณข้อมูลจาก http://lovehealthclinic.blogspot.com

รอบรู้เรื่องโรคประมวลภาพกิจกรรม
ร่วมจัดนิทรรศการงาน Organic Symposium 2014

ส�านักโรคจากการประกอบอาชีพฯ เดินหน้าทบทวน
องค์ความรู้และแนวทางในการขบัเคลือ่นการจัดบริการ
อาชีวอนามัย

ส�านักโรคจากการประกอบอาชีพฯ ต้อนรับคณะผู้แทน
จากมณฑลกวางตุ้ง เพื่อแสวงหาแนวทางความร่วมมือ

ด้านการจัดการอาชีวอนามัยในระดับทวิภาคี

งานสัปดาห์ป้องกันภัยจากพิษตะกั่ว ปี 57 
“ปกป้อง IQ เด็กไทย จากภัยสารตะกั่ว”
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ม�ร่วมปกป้อง
IQ เด็กไทย

จ�กภัยส�รตะกั่ว
กันนะครับ


