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	 สวัสดีครับ...ท่านผู้อ่านจุลสารส�านักโรคจากการประกอบ

อาชีพและสิ่งแวดล้อม	เข้าสู่ฉบับที่	2	แล้วนะครับ	เนื้อหาภายใน

ฉบับนี้จะมีอยู่	3	ส่วน	โดยเน้นโรคที่มักเกิดในฤดูร้อนเป็นพิเศษ

 ส่วนแรก	ท่ีผมจะฝากเป็นเรือ่งของพยากรณ์โรคจากการท�างาน

ในช่วงหน้าร้อน	เราควรจะมีวิธีป้องกันอย่างไร

 ส่วนท่ีสอง	เนือ้หาเป็นเรือ่งโรคทีม่ากบัหน้าร้อน	ประชาชน

จะมีโอกาสเสี่ยงอย่างไร	 เมื่อต้องท�างานในสภาพแวดล้อม 

ที่อยู่กลางแดดที่ร้อนจัด	การรับสารเคมีหรือรังสีบางชนิดที่มากับ

ความร้อน	จะมีผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวอย่างไร	

 และส่วนที่สาม	 เรื่องของการจัดกิจกรรมรณรงค์	 วันที่	 1	

พฤษภาคม	2557	(วนัแรงงานแห่งชาต)ิ	และวันท่ี	5	มิถุนายน	2557 

(วันสิง่แวดล้อมโลก)	มาร่วมกนัรณรงค์เรือ่งของเกษตรกรกบัการใช้

สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชโดยมีประเด็นหลักว่า	"อ่าน ใส่ ถอด ทิ้ง"

	 สดุท้ายนี	้ขอฝากตดิตามจลุสารเล่มนี	้หากท่านมข้ีอแนะน�า	

หรือค�าติชม	ยนิดรีบัฟังความคิดเหน็	เพือ่น�ามาปรบัปรงุให้ดยีิง่ขึน้

ต่อไป	

ดร.นายแพทย์ปรีชา	เปรมปรี

ผู้อ�านวยการส�านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

 ปัจจุบันเรามีความพร้อมก้าวเดินสู่การวิจัยและพัฒนา 
วิชาการพิษสารเคมีส�าหรับการเฝ้าระวัง	 ป้องกันควบคุมโรค 
พิษสารเคมจีากการประกอบอาชพีและส่ิงแวดล้อมในระดบัอาเซยีน 
เพราะเรามกีารวจิยัและพฒันาวชิาการ	สร้างองค์ความรู	้	สร้างสรรค์
นวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีวิเคราะห์พิษวิทยาตามมาตรฐานสากล	
จัดท�าเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพและดัชนีชี้วัดสุขภาพ	 เพื่อจัดการ 
ผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่เสี่ยงภัยพิษสารเคมี		พร้อมทั้งมีการ
ถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรมเฉพาะทาง	 โดยมีความร่วมมือกับ
เครือข่ายวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ก้าวสู่>>ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการ

พิษวิทยาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ติดต่อได้ที่
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	จังหวัดระยอง
Rayong Occupational Health and Environmental 
Development	Center	(ROHED	CENTER)
18	ถ.เคหะชุมชน	1	ต.ห้วยโป่ง	อ.เมือง	จ.ระยอง	21150
โทรศัพท์	0-3868-4020-1	โทรสาร	0-3868-4020-1	ต่อ	111,	112
เว็บไซต์	:	www.rohed-center.com

พิษภัยใกล้ตัว...สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช
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 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึง่ท่ีมกีารใช้สารเคมเีกอืบทกุชนดิตดิอนัดบั
โลกอย่างน่าทึ่งทั้งที่เป็นเครื่องดื่มอันตรายและสารเคมีอันตราย
	 ในปี	 2554	 คนไทยต้องใช้สุรา	 เบียร์	 และเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
มาปลุกปลอบจิตใจให้เกิดความคึกคักเข้มแข็ง	 เฉลี่ย	 58	 ลิตร	 ต่อคนต่อป	ี 
จัดเป็นอันดับห้าของโลก	ส่วนอันดับหนึ่งคือเจ้าเก่ารัสเซียนั่นเอง
	 แน่นอนคนไทยไม่ได้กินเหล้าเป็นอาหารหลักเราต้องการกินข้าวกินผัก 
กินเนื้อสัตว์และเราไม่อยากแย่งกันกินกับแมลง	 เราจึงต้องแสวงหาสารเคมีมา
ก�าจดัแมลงแต่ทีน่่าแปลกคือ		เคยมกีารศึกษาพบว่าประเทศไทยเป็นอนัดับห้าของโลก 
ในการใช้สารก�าจัดศัตรูพชืเช่นเดยีวกัน	ซึง่เม่ือค้นหาข้อยืนยันจากเวบไซต์ของ	FAO 
กพ็บว่าประเทศไทยตดิอนัดบัหนึง่ในสบิเสมอ	ตวัอย่างเช่นในปี	2554	ประเทศไทย
น�าเข้าสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชถึง	 164,539	 ตัน	 หรือประมาณ	 2.53	 กิโลกรัมต่อ 
คนไทยหน่ึงคน	ประมาณว่าถ้ารวมตวัเลขสารเคม	ี5	ปีตดิกนั	จะได้ปรมิาตรทีใ่กล้เคียง
กับขนาดของตึกใบหยกทั้งตึก
 ถ้าเราค�านวณให้ละเอียดขึ้นจะพบว่า	 แต่ละวันคนไทยเรามีการบริโภค 
สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชคนละประมาณ	 6.9	 กรัม	 ต่อคน	 หรือประมาณคนละหนึ่ง
ช้อนชาครึง่ทกุวนั	แน่นอนเราอาจคดิว่าสารพษิหนึง่ช้อนชาครึง่นีเ้ราไม่ได้กนิเข้าไป
โดยตรง		แต่เราให้แมลงกินต่างหาก	ทว่าจากงานศึกษาหลายช้ินพบว่า		มีน้อยมาก 
ที่แมลงจะ	 “แบ่ง”	 เอาสารเคมีเหล่านี้ไป	 ส่วนใหญ่สารเคมีจะถูกราดรดลงบน
แผ่นดินและแผ่นน�า้	ซึง่ผลสดุท้ายมนักไ็ม่ได้ไปไหนแต่เข้าไปสูห่่วงโซ่อาหารนัน่เอง
 ความท่ีประเทศไทยเราใช้สารเคมมีากขนาดน้ี		เราจงึพบจากการเจาะเลอืดว่า
ประมาณ	1/3	ของประชากร	ทั้งที่เป็นเกษตรกรและเป็นบุคคลทั่วไป	มีสารเคมี
ก�าจัดศัตรูพืชในเลือดในระดับท่ีอันตรายหรือไม่ปลอดภัยตัวเลขนี้เป็นค่าเฉลี่ย 
ที่ค่อนข้างคงที่มาหลายปี	และยังไม่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น
	 ส�าหรับตัวเลขคนป่วยน้ัน	 ถ้าเรานับทุกสาเหตุของการเจ็บป่วยจาก 
สารเคมกี�าจดัศตัรพูชืนัน้จะมปีระมาณ	7,000	ปีต่อคน		มาเป็นเวลาหลายปีแล้วรวมทัง้ 
ปี	 2555	 ท่ีผ่านมาด้วย	 ข่าวดีก็คือตัวเลขนี้ไม่เพิ่มขึ้นแต่ถ้าพิจารณาให้ดีแล้ว	 
เราพบว่าแม้	ตวัเลขจะค่อนข้างคงทีแ่ต่ปรมิาณผูป่้วยจากสารก�าจดัแมลงลดลงเลก็น้อย 
ในขณะที่ผู้ป่วยจากสารก�าจัดวัชพืช	 หรือที่เรียกกันว่า	 “ยาฆ่าหญ้า”มีแนวโน้ม 
เพิม่ขึน้เลก็น้อย	นกัวชิาการบางคนบอกว่าเราไม่ควรนบัผูท้ีฆ่่าตวัตายโดยการดืม่
ยาฆ่าแมลงมารวมด้วย	(ซึง่กน่็าสงสยัว่าเหตใุดจงึไม่ควรนบั)	ถ้าเป็นเช่นนัน้เราจะพบว่า
มคีนอย่างน้อย	1500	คนต่อปี	ซึง่เกดิผลกระทบจากสารก�าจดัศัตรพูชืในระหว่าง
การพ่น	ผสมยา	หรอืโดยอบุติัเหตตุ่างๆ	ส่วนคนป่วยทีเ่หลอืเป็นจากการฆ่าตวัตาย
และทั้งหมดเป็นการเจ็บป่วยแบบเฉียบพลันเท่านั้น

 อันตรายที่ส�าคัญอย่างหนึ่งของสารก�าจัดศัตรูพืชคือผลในระยะยาว	
เช่นการท�าให้เกดิมะเรง็รบกวนระบบต่อมไร้ท่อ	หรือท�าให้เกดิอาการทางประสาท
อย่างเรื้อรัง	 เป็นท่ีน่าเสียดายว่าการวินิจฉัยอาการแบบนี้และระบุว่าเกิดจาก 
สารก�าจัดศัตรูพืชนั้นล�าบากหรอืแทบท�าไม่ได้เลย	ส่ิงนีถ้อืเป็นจดุอ่อนทีแ่ก้ไขยาก
ของการเฝ้าระวังควบคุมอันตรายจากสารก�าจัดศัตรูพืช
 ในขณะทีเ่ราพบว่า		เด็กอายตุ�า่กว่ายีส่บิปีสามารถหาซ้ือเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์
ได้อย่างค่อนข้างจ�ากดัเพราะมกีฎหมายห้ามไว้นัน้	เรากลบัพบว่าเด็กต้ังแต่แรกเกิด 
จนถึงคนแก่เจียนตาย	 ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	 อาชญากรหรือใครที่มีเงินสักเล็กน้อย 
ต่างกส็ามารถเข้าถึงสารก�าจัดศัตรูพืชอย่างง่ายดาย	
	 แม้ท่ีผ่านมาทางภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนจะพยายามรณรงค์ 
ให้มกีารใช้สารเคมอีย่างปลอดภยัเช่น	ปรบัปรงุพฤตกิรรมการใช้สารเคมขีองเกษตรกร
แต่ก็ได้ผลไม่มากและไม่ได้คุ้มครองประชาชนในฐานะผู้บริโภค	 ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการตรวจเลือดที่บางครั้งพบว่า	 เกษตรกรมีผลการตรวจเลือดที่อันตรายน้อยกว่า
ผู้บริโภค!!
	 ถ้าเราคิดว่าปัญหาสารก�าจัดศัตรูพืชนั้นรุนแรงมากและอยากจะควบคุม
เราจะมีทางเลือกสองทางเท่าน้ันทางหนึ่งคือ	 ยอมให้มีสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช 
ทีห่ลากหลายแต่จ�ากดัการใช้อย่างเข้มงวด	เฉพาะบุคคลทีม่ใีบอนุญาต	อีกทางหน่ึง
คือใครๆ	 ก็ก�าเงินมาซื้อได้เหมือนเดิม	 แต่จ�ากัดสารที่มีพิษสูงซึ่งวางขายในท้อง
ตลาดให้น้อยลง	
 เนือ่งจากไม่เคยมใีครเชือ่ว่าประเทศไทยจะควบคมุหรอืจ�ากดัการเข้าถงึ
สารก�าจัดศัตรูพืชในระดับบุคคลได้	 เช่นการออกใบอนุญาตให้ซื้อหรือใช้สารเคมี
เฉพาะบุคคลที่มีความรู้ความช�านาญและผ่านการฝึกอบรมและการทดสอบแล้ว	 
หลายฝ่ายจึงพยายามควบคุมการน�าเข้าสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชที่อันตรายมากๆ	
เพื่อจ�ากัดสารท่ีมีขายในท้องตลาด	และนั่นก็คือสิ่งที่ทุกภาคส่วนคงต้องพยายาม
ท�าความเข้าใจและช่วยเหลอืกันเพือ่ให้เกดิความปลอดภัยต่อประชาชนทกุภาคส่วน
ทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค

http://data.fao.org/dataset?entryId=5e70fee4-fb65-43b6-8da1-
b6de4626b9bd
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แพทย์หญิงฉันทนา ผดุงทศ

รองผูอ้�านวยการส�านกัโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อม
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 ปกติร่างกายของมนุษย์จะมีอุณหภูมิอยู่ที่	37	องศาเซลเซียส	เมื่อใดที่ร่างกายของเราต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิแตกต่าง
กันไป	ร่างกายของเราจะมีกระบวนการในการรักษาระดับอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ได้	เมื่อใดที่ต้องเผชิญกับอากาศที่หนาวจัด	ร่างกายจะเกิด
อาการสั่นของกล้ามเนื้อ	 เส้นเลือดที่ผิวหนังจะหดตัวลงเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะภายในมากขึ้น	 แต่ถ้าเม่ือใดร่างกายต้องเผชิญกับอากาศร้อน 
ที่อุณหภูมิ	ร้อนกว่า	37	องศาเซลเซียส	ร่างกายจะมีกลไกในการปรับลดอุณหภูมิให้เย็นลงเช่นเดียวกัน	โดยกลไกหลักที่รักษาสมดุล	คือ	การมีเหงื่อออก 
เพื่อให้อุณหภูมิของร่างกายลดลงจากการระเหยของเหงื่อนั่นเอง

	 แต่...เมื่อใดที่ร่างกายไม่สามารถปรับลดอุณหภูมิให้ลงได้	จะท�าให้เกิดโรคที่เรียกว่าลมเหตุร้อน	(Heat	Stroke)	หรือนักวิชาการบางท่าน
เรยีกว่า	“อณุหพาต”	นัน่เอง	โรคอณุหพาตหรือโรคลมเหตุร้อน	จดัได้ว่าเป็นเป็นโรคทีอ่นัตรายอย่างรนุแรง	ซึง่เกดิจากความผดิปกตขิองระบบสมอง 
อาจท�าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตจากการท�างานที่ผิดปกติได้	แต่หากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและรักษาได้อย่างทันทีจะสามารถช่วยลดอัตรา	การเสียชีวิตและ
ความพิการลงได้มาก

 จากการศึกษาของกรมควบคุมโรค	พบว่าผู้ป่วยด้วยโรคนี้พบได้ทุกช่วงอายุ	ตั้งแต่อายุ	4	ปี	จนถึง	94	ปี	แต่พบว่ากลุ่มอายุที่มีความเสี่ยงที่สุดคือกลุ่มชายฉกรรจ์	30	–	35	ป ี 
ซึง่มร่ีางกายทีแ่ขง็แรงสามารถท�างานหนกัท่ามกลางอากาศทีร้่อนจดัได้หรอือาจจะท�ากจิกรรมกลางแจ้ง	เช่นเล่นกฬีาหรอืฝึกทหาร	อาจขาดทกัษะในการเตรียมตวัมาก่อน	ผูป่้วยทีเ่ป็น
โรคลมเหตรุ้อนจะมีอาการท่ีส�าคญั	3	อย่าง	คอื	มีไข้สงู	ไม่มีเหงือ่	การท�างานของระบบประสาทกลางท่ีผดิปกต	ิเช่นเป็นลม	กระวนกระวาย	พฤตกิรรมผดิปกต	ิก้าวร้าว	ประสาทหลอน	
เดินโซเซ	และหมดสติภาวะฉุกเฉินจากความร้อนอื่นๆ	ได้แก่	บวมจากความร้อน	โรคตะคริวร้อน	(Heat	Cramps)	โรคเพลียร้อน	หรือไข้แดด	(Heat	Exhaustion)	การมีเหงื่อหรือ
ไม่มีเหง่ือ	 ข้อแตกต่างที่ส�าคัญอีกอย่างหนึ่งระหว่างโรคลมเหตุร้อนและภาวะฉุกเฉินจากความร้อนอื่นๆ	อย่างไรก็ตามการมีเหง่ือออกไม่ได้หมายความว่าจะต้องตัดการวินิจฉัยภาวะ
โรคลมเหตุร้อนออกได้	 ผู้ป่วยท่ีเป็นโรคลมเหตุร้อนระยะต้นๆ	 มักมีเหงื่อออกมาก	 แต่ในที่สุดก็จะถึงภาวะไร้เหงื่อซึ่งเกิดจากการขาดน�้า	 การที่เลือดถูกดึงออกไปเล้ียงอวัยวะภายใน
มากขึ้นและเลี้ยงผิวหนังน้อยลง	ต่อมเหงื่อท�างานผิดปกติ	รวมทั้งผลจากฮอร์โมนหรือยาบางชนิด	ซึ่งสามารถลดการหลั่งเหงื่อลงได้

 ปัจจบัุนยังมโีรคหลายชนดิทีอ่าจจะมอีาการทีค่ล้ายกบัโรคลมเหตรุ้อนได้	เช่น	ไข้มาลาเรีย	ไข้ไทฟอยด์	บาดทะยัก	การเกดิพษิจากยาแก้ปวด  
	 ยาบ้า	เป็นต้น

	 วิธีการปฏิบัติตัวอย่างง่ายๆ	เพื่อป้องกันจากโรคอุณหพาต	หรือโรคลมเหตุร้อน

	 1.	 กลุ่มประชาชนทั่วไป

	 	 1.1	 ควรหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดที่ร้อนจัด	 โดยเฉพาะเด็ก	ผู้สูงอายุ	และผู้ที่มีโรคประจ�าตัวด้านหลอดเลือดหรือหัวใจ	ถ้าจ�าเป็น 
	 	 	 ต้องออกไปกลางแดด	ให้กางร่มหรือใส่หมวก	และไม่ควรตากแดดเป็นเวลานานเกินไปจนรู้สึกร้อน

	 	 1.2	 ควรดื่มน�้าเปล่ามากๆตลอดวัน	โดยไม่ต้องรอให้หิวน�้าก่อน

	 	 1.3	 ไม่ควรทิ้งเด็กเล็กหรือผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้	ไว้ในรถที่จอดตากแดด	เพราะอาจเสียชีวิตจากความร้อนได้

	 	 1.4	 หากตากแดดหรือนั่งในห้องกระจกหรือรถที่อบอ้าว	จนรู้สึกหิวน�้ามาก	ตัวร้อนแต่เหงื่อไม่ออก	เวียนศีรษะ	หายใจหอบ	อาการ 
	 	 	 เหล่านี้ให้รีบไปพบแพทย์

	 2.	 กลุ่มผู้ท�างานกลางแจ้งหรือฝึกทหาร

	 	 2.1	 ควรจัดตารางการท�างานกลางแจ้งในช่วงที่อากาศร้อนจัด	 เพื่อฝึกร่างกายให้เคยชิน	 เช่น	วันแรก	ท�างานนาน	2	ชั่วโมงให้พักในที่ร่ม	1	ชั่วโมง	วันต่อไป	ท�างาน	 
	 	 	 3	ชั่วโมงให้พักในที่ร่ม	1	ชั่วโมง	เป็นต้น

	 	 2.2	 หัวหน้างานหรือผู้ท�างาน	ควรตรวจสอบอุณหภูมิสูงสุดของแต่ละวัน	เพื่อปรับระยะเวลาท�างานกลางแจ้งไม่ให้เสี่ยงต่อการป่วย

	 	 2.3	 ควรก�าหนดให้ทุกคนที่ท�างานกลางแจ้ง	ดื่มน�้าเปล่าเป็นระยะๆ	อย่างน้อย	2	ลิตรต่อวัน

	 	 2.4	 หากท�างานกลางแจ้งแล้วมีอาการร้อนจัดแต่เหงื่อไม่ออก	ให้ใช้ผ้าชุบน�้าเช็ดตัวเพื่อระบายความร้อนในตัวออกมาและเป็นการลดความร้อนออกจากร่างกาย

	 	 2.5	 หากปฏิบัติตามข้อ	2.4	แล้วยังมีอาการหิวน�้ามาก	ตัวร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออก	หายใจถี่	ปาก	คอแห้งและอาจวิงเวียนศีรษะ	ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย
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โรคฮีตสโตรก
l การระบาด
	 พยากรณ์ว่าผลกระทบจากราศีนี้	 มักเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน	 
ตัง้แต่เดือน	ม.ีค.	–	พ.ค.	ซ่ึงจะส่งอทิธโิดยตรงต่อคนทีท่�างานในสภาพอากาศ
ที่ร้อนจัด	 ดาวเคราะห์จะโคจรรอบดวงอาทิตย์	 ส่งผลให้อุณหภูมิโลก
สูงขึ้น 
l กลุ่มเสี่ยง
	 ดวงดาวมักท�ามุมกับกลุ ่มคนทุกเพศ	 ทุกวัย	 แต่การโคจร 
ดาวเคราะห์	 พบว่ากลุ ่มที่มีความเสี่ยงที่สุด	 คือกลุ ่มเกษตรกร	 
คนท�างานก่อสร้าง	คนที่ท�างานกลางแจ้งในสภาพอากาศร้อน	ทหารที่ 
เข้ารับการฝึก	 โดยปราศจากการเตรียมสภาพร่างกายที่พร้อมในการ
เผชญิสภาพอากาศร้อน	รวมถึงบรรดานกักีฬาสมคัรเล่นและผูท้ีท่�างาน
ในสภาพอากาศที่ร้อนจัด

พยากรณ์โรคกับหมอ ENV-OCC

คลื่นความร้อน อันตราย จากมัจจุราชเงียบ

ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม		ส�านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	
โทร.02	590	4393
E-mail	:	env-med@goglegroups.com
เอกสารอ้างอิง			สุรจิต	สุนทรธรรม	“โรคอุณหพาต”
เอกสารเผลแพร่ทาง	Internet

l อาการ
	 ดาวเคราะห์จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสขุภาพ	ท�าให้เกดิอาการ
ที่ส�าคัญ	 คือผิวหนังขาดเลือดและน�้าไปหล่อเลี้ยง	 ร่างกายไม่สามารถ
ระบายความร้อนออกจากร่างกายได้	 ท�าให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น	 
ตวัร้อนจดัขึน้เรือ่ยๆ	เกดิภาวะขาดน�า้	และดวงดาวยงัส่งสญัญาณเตอืน
อีกอย่างคือ	ไม่มีเหงื่อออก	ตัวร้อนจัดขึ้นเรื่อย	ๆ	รู้สึกกระหายน�้ามาก	
วิงเวียน	ปวดศีรษะ	มึนงง	คลื่นไส้	หายใจเร็ว	อาเจียน	ซึ่งต่างจากการ
เพลียจากแดดท่ัว	 ๆ	 ไป	 ท่ีจะพบว่ามีเหงื่อออกด้วย	 หากเกิดอาการ 
ดังกล่าวจะต้องหยุดพักทันที
l การป้องกัน
	 ราศีนี้มีวิธีปฏิบัติตน	เพื่อหลีกเลี่ยงมุมหักเหของคลื่นแสงจาก 
ดวงอาทิตย์	 หากรู ้ว ่าจะต้องท�างานท่ามกลางสภาพอากาศร้อน	 
ควรหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดที่สภาพอากาศร้อนจัด	 และเพ่ือเสริม
อทิธพิลของดวงดาวให้ร่างกายแข็งแรงข้ึน	ควรดืม่น�า้	1-2	แก้ว	หรอืเมือ่
ออกก�าลงักายกลางสภาพอากาศร้อน	ควรดืม่น�า้ให้ได้ชัว่โมงละ	1	ลติร	 
แม้จะไม่รู้สึกกระหายน�้าก็ตาม

เรื่องใกล้หมอ
๒
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จุลส�ร

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เมษ�ยน – มิถุน�ยน 2557

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

ส�ระในเล่ม

 http://www.envocc.org

ผอ.ทักท�ย
พย�กรณ์โรคกับหมอ ENV-OCC
เรื่องใกล้หมอ
ภัยสุขภ�พในฤดูร้อนกับส�รวีโอซี
ประมวลภ�พกิจกรรม
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	 เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูร้อน	มองไปรอบตัว	นอกจากเปลวแดดและไอร้อนแล้ว	ยังเห็นสารวีโอซีมากมายรอบตัว	นับตั้งแต่	แอลกอฮอล์เช็ดแผล	เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	น�้าหอมระเหย
สารเคมีส�าหรับเสริมสวย	สารเคมีก�าจัดแมลงและปราบหญ้าในสวนหลังบ้าน	ทินเนอร์	น�้ามันขัดเงา	ไปจนกระทั่งบ้านใกล้เรือนเคียงก็มี	สถานีบริการน�้ามัน	(ปั๊มน�้ามัน)	มีสีพ่นในร้าน 
ซ่อมปะผุรถยนต์	 จนกระทั่งไอระเหยที่ปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท้ังการกลั่นน�้ามันและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่เช่ือมโยงกับการผลิตพลาสติก	 ถ้าหากเข้าไปในตัวเรา 
ก็คงมีพิษมากมาย	 ถ้าหากมีการจัดเก็บไม่ดีภาชนะบรรจุไม่มีฝาปิดมิดชิดกระบวนการผลิตไม่เป็นระบบ	ปิดวางใกล้แหล่งความร้อน	 วางในที่แสงแดดส่องถึงโดยตรงหรือใกล้สะเก็ดไฟ 
และ/หรือเปลวไฟที่อากาศร้อนๆสารวีโอซีก็จะยิ่งระเหยเข้าสู่ร่างกายได้มากขึ้นและอาจเกิดระเบิดและเพลิงไหม้ได้	
	 ถ้าอย่างนั้นขอเล่าสู่กันฟังดีกว่าว่าสารวีโอซีคืออะไร?	เราจะป้องกันภัยสุขภาพจากวีโอซีได้อย่างไร?
	 วีโอซีคือสารเคมีในกลุ่มสารประกอบอินทรีย์ระเหย	(Volatile	Organic	Compounds:	VOCs)	หรืออาจเรียกชื่ออื่นๆอีกว่า	สารท�าละลายอินทรีย์	หรือ	เรียกว่าตัวท�าละลาย
อินทรีย์	กลุ่มสารวีโอซีมีหลายชนิด	เช่น	แอลกอฮอล์	(Alcohol)	เฮ็กเซน	(Hexane)	อะซีโตน	(Acetone)	เบนซีน	(Benzene)	เอทธิลเบนซีน	(Ethylbenzene)	โทลูอีน	(Toluene)	 
สไตรีน	(Styrene)	ไซลีน	(Xylene)	บิวทาไดอีน	(Butadiene)	เป็นต้น	
	 ปัจจุบันได้มีการน�าสารวีโอซีนี้มาใช้ในการประกอบอาชีพต่างๆอย่างแพร่หลายเน่ืองจากมีคุณสมบัติท่ีเป็นประโยชน์คือ	 สามารถชะล้างไขมันและละลายสารเคมีอื่นๆได้ด	ี 
สารนี้มีกลิ่นหอมฉุน	 ในอุณหภูมิปกติทั่วไปจะอยู่ในรูปของของเหลว	 (Liquid)	และจะกลายเป็นไอระเหยได้ง่ายอุณหภูมิยิ่งสูงก็จะยิ่งระเหยได้มากขึ้น	ซึ่งหมายความว่าอากาศยิ่งร้อนสารนี ้
กจ็ะระเหยปนเป้ือน	ในอากาศได้มากขึน้	มโีอกาสเสีย่งต่อการได้รบั/สมัผสัสารวโีอซเีข้าสูร่่างกายได้มากข้ึนและเสีย่งต่อการเกดิระเบดิและเพลงิไหม้ได้	สารวีโอซ	ีเข้าสู่ร่างกายได้	3	ทาง	
ได้แก่	ทางการหายใจวโีอซีซึง่จะเข้าสูร่่างกายทางการหายใจได้มากกว่าทางอืน่	ทางผวิหนงัโดยซมึผ่านทางผวิหนัง	ซึง่จะท�าลายช้ันไขมันของผวิหนังและเน้ือเยือ่ของผวิหนงัได้และทางปาก
โดยการรับประทานอาหารหรือดื่มน�้าที่มีวีโอซีปนเปื้อน	
 สารวิโอซีนี้มีพิษต่อร่างกายได้ทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง	พิษเฉียบพลันมักท�าให้ระคายเคือง	โดยท�าให้ผิวหนังเป็นผื่น	ผิวหนังแห้งแตก	แสบตา	น�้าตาไหล	หายใจไม่สะดวก	 
มึนงง	 ปวดศีรษะ	 ระคายเคืองภายในช่องปากและทางเดินอาหาร	 อาจท�าให้รู้สึกแสบร้อนในปาก	 ล�าคอ	 กระเพาะอาหาร	 ส่วนพิษแบบเรื้อรังจะมีผลท�าลายอวัยวะต่างๆ	 เช่น	 สมอง  
ระบบประสาทและกล้ามเนือ้	ระบบเลอืด	ระบบการสบืพนัธ์ุและพันธุกรรม	ตบั	ไต	และวโีอซีบางชนดิเป็นสารก่อมะเรง็	เช่น	เบนซนี	ท�าให้เป็นสารก่อมะเรง็เมด็เลอืดขาว	(ลวิคีเมีย)	เป็นต้น
 เราควรระวังอันตรายต่อสุขภาพจากสารวีโอซีได้โดยการรู้จัก	 เข้าใจพิษและอันตรายของวีโอซี	 รู้จักวิธีการใช้	 การป้องกันตัวเอง	 โดยการอ่านฉลากและสัญลักษณ์ก่อนการใช้งาน 
ระวงัไม่ให้มกีารสมัผสัสารน้ีท้ังจากการท�างานและจากสิง่แวดล้อมทัว่ไป	รูจ้กัวธิเีกบ็	วิธีใช้	วิธีขนส่ง	และวิธีก�าจดั	สารนีอ้ย่างปลอดภยัได้	เช่น	เกบ็สารนีใ้นภาชนะแก้วหรอืภาชนะทีม่คีณุสมบตัิ
ทนต่อสารนี้	หรือไม่ท�าปฏิกิริยากับสารนี้	มีฝาปิดมิดชิด	ไม่เก็บสารนี้ในที่ที่มีความร้อนสูง	ไม่เก็บสารนี้ในที่ที่แสงแดดส่องถึง	ไม่เก็บสารนี้ในที่ที่อยู่ใกล้กับสารเคมีอื่น	และไม่เก็บสารนี้ 
ในทีท่ี่มนี�า้ท่วมขงัท่ีชืน้	และมนี�า้กระเดน็ใส่	รูว้ธิขีนส่งว่าต้องขนส่งด้วยภาชนะท่ีไม่ท�าปฏิกริิยากบัสารวโีอซ	ีมฝีาปิดมดิชดิ	(ถ้าขนส่งสารวโีอซใีนปริมาณมากด้วยยานพาหนะ	ต้องปฏิบตัิ
ตามกฎหมายของการจราจรและการขนส่งทางบก	ซ่ึงพนกังานท่ีขบัรถขนส่งสารวโีอซต้ีองได้รับการอบรมทัง้ในเร่ืองของความรู้เก่ียวกบัพิษและอันตรายของสารวโีอซ	ีการป้องกนั	และ 
แก้ไขปัญหากรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและบริเวณท่ีจอดยานพาหนะเพื่อการขนส่งต้องกว้างขวางเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดเหตุร�าคาญหรือเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรของสาธารณชน)	 
รูว้ธีิก�าจดัโดยไม่ปล่อยสารวโีอซอีอกสูท่ีส่าธารณะ	ไม่ทิง้ภาชนะบรรจุสารวโีอซใีนทีส่าธารณะ	เมือ่ต้องใช้สารนีใ้นการท�างานต่างๆ	ต้องรู้จกัใช้อปุกรณ์ป้องกนัตนเอง	เช่น	ถงุมอืสงัเคราะห์
และหน้ากากท่ีกรองไอระเหยของสารวีโอซีได้	 เป็นต้น	 รู้จักการจัดการกับเหตุฉุกเฉินในกรณีรั่วไหล	 ระเบิดและเพลิงไหม้จากวีโอซีและข้อส�าคัญต้องรู้จักเฝ้าระวังสุขภาพถ้ามีโอกาส 
เสี่ยงต่อการได้รับสารวีโอซีจากการท�างานหรือจากสิ่งแวดล้อม		โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการท�างานเป็นประจ�าควรมีการตรวจสภาพแวดล้อมการท�างานว่า		มีสารวีโอซีปนเปื้อนในอากาศ 
มากน้อยเพียงไร	อย่างน้อยปีละ	2	ครั้ง	และตรวจสุขภาพเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	โดยมีการตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงโดยการตรวจปอด	ตับไตและ
ตรวจหาปริมาณสารวีโอซีและ/หรือสารเมตาโบไลท์	(metabolite)	ซึ่งเป็นสารแปรรูปของสารวีโอซีในเลือดหรือในปัสสาวะ	ซึ่งการตรวจหาสารเมตาโบไลท์นั้น	ไม่ต้องอดอาหารและ 
น�้าดื่ม	 6-	 8	 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนเก็บเลือดหรือปัสสาวะ	 แต่ต้องงดยาบางชนิด	 (เช่น	 ยาคุมก�าเนิด	 ยาปฏิชีวนะ	 ยาแก้ปวด	 เป็นต้น)	 อาหารที่มีสารถนอมอาหาร	 และสารเสพติด	 
(ได้แก่สิ่งเสพติดทั้งหลาย	รวมทั้งบุหรี่	สุรา	ชา	และกาแฟด้วย)	ล่วงหน้าการเก็บเลือดหรือปัสสาวะอย่างน้อย1วันและต้องบอกชนิดของยาที่รับประทานหรือได้รับเข้าสู่ร่างกายเป็นประจ�า
ให้ผู้ตรวจสาร	ได้ทราบด้วย	

นายแพทย์นพพร ชืน่กลิน่ รองอธิบดกีรมควบคุมโรค เป็นประธาน 
ในพธิเีปิดการประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่พฒันาเครอืข่าย ในการจดั
บรกิารเวชศาสตร์ สิง่แวดล้อม : กรณีการเฝ้าระวังสารตะก่ัวในเดก็    
ระหว่างวันท่ี 24-25 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมแกรนด์ไชน่า  
ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร

นายแพทย์โสภณ  เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานในพิธี มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ
แก่โรงพยาบาลทีผ่่านการรับรองผลการด�าเนนิงาน โครงการประเมนิความเสีย่งจากการท�างาน
ของบุคลากรในโรงพยาบาลระดับดีมาก และดีมากต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2557  
ณ ห้องประชุมโรงแรมทีเค พาเลซ  ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรคให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“ทิศทางและแผนพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมของหน่วยบริการสาธารณสุข 

ภายใต้มาตรฐานการจัดบริการ อาชีวอนามัย” ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2557  ณ ห้องประชุมโรงแรมทีเค พาเลซ 
ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

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

5 สำ�นักโรคจ�กก�รประกอบอ�ชีพและสิ่งแวดล้อม ENV - OCC

ตัวอย่างสัญลักษณ์ที่แสดงความเป็นอันตรายตามระบบ	GHS	เพื่อการป้องกันสารวีโอซี

ดร. นลินี  ศรีพวง 

นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ

ผู้อ�านวยการศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง

ส�านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค

ภัยสุขภาพในฤดูร้อนกับสารวีโอซี

สารไวไฟ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เตือนให้ระวังอันตราย สารที่เป็นวัตถุระเบิด เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม


