Occupational Medicine
อาชีวเวชศาสตร์

นายอนุสรณ์ ตาปิ น
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั ้นคลินิก
โรงพยาบาลแพร่

Scenario for Family and Community Medicine Study Guide
S1 นายสมปอง อายุ 65 ปี มาตรวจที่ OPD แล้ วหลายครัง้ ตังแต่
้ 1 เดือนก่อน ด้ วยเรื่ องท้ องผูกบ้ าง ท้ องเสียบ้ าง บางครัง้ ก็มีถ่ายเป็ นเลือด แพทย์ให้ การรักษา
ไปตามอาการ แพทย์คนล่าสุดได้ ส่งตรวจคัดกรองมะเร็ งลาไส้ พบผลเป็ นบวก จึงนัดส่องกล้ องทางทวารหนัก พบก้ อนที่ส่วนปลายของ descending colon
และได้ ทา biopsy เอาชิ ้นเนื ้อไปตรวจ ก่อนออกจากห้ องส่องกล้ องลุงถามแพทย์ว่า “แล้ วอาการถ่ายเป็ นมูกเลือดที่ลุงยังมี ต้ องทาไงครับหมอ” แพทย์ไม่ได้ ให้
คาชี ้แจงใดๆ บอกให้ ลงุ รอฟั งผลชิ ้นเนื ้ออีก 2 สัปดาห์
ในช่วง 2 สัปดาห์ระหว่างรอผลชิ ้นเนื ้อ ป้าสมใจภรรยาของลุงสมปอง พาลุงมาตรวจที่ห้องฉุกเฉินด้ วยอาการเวียนศีรษะ มึนงงมาก แพทย์ที่ห้องฉุกเฉิน ได้ ฉีด
Dimenhydrinate 1 amp IM ให้ ยาแก้ เวียนศีรษะกลับบ้ านไป และแนะนาให้ ลงุ มาตรวจตามนัดเดิม
วันนี ้แพทย์นดั มาฟั งผลชิ ้นเนื ้อ ผู้ป่วยมีภรรยาเดินทางมาเป็ นเพื่อน มานัง่ รอตรวจตังแต่
้ เช้ าจนเย็น สุดท้ ายได้ พบแพทย์ในช่วง OPD นอกเวลา แพทย์เพิ่มพูนทักษะ
จึงนัดมาเจอแพทย์เจ้ าของไข้ ในวันรุ่งขึ ้น เช้ านันป
้ ้ าสมใจรี บกระซิบแพทย์วา่ “หมอ ลุงเป็ นมะเร็งรึเปล่า ถ้ าใช่ หมออย่าเพิ่งบอกลุงนะ”
แพทย์แจ้ งผลชิ ้นเนื ้อว่าเป็ น มะเร็ งลาไส้ ใหญ่ ระยะที่สาม และบอกผู้ป่วยถึงแผนการรักษาทังการผ่
้
าตัดและการให้ ยาเคมีบาบัด หลังจากทร าบผลลุงสมปองรู้สึก
ตกใจมาก และกลัวการรักษาด้ วยวิธีที่แพทย์แจ้ ง จึงตัดสินใจปฏิเสธการรักษาด้ วยวิธีการแพทย์แผนปั จจุบนั ลุงสอบถามแพทย์เกี่ยวกับวิธีก ารรักษาอื่นๆ เช่น
การใช้ สมุนไพร แต่เนื่องจากตัวแพทย์เองไม่มีข้อมูลความรู้ ในเรื่ องนี ้เลยจึงไม่ได้ แนะนาเพิ่มเติมใดๆ หลังจบการสนทนา แพทย์นดั ลุงสมปอง มาติดตามอาการ
อีก 2 สัปดาห์ แต่ลงุ ไม่ได้ มาตามนัดอีกเลย
Facts

ประเด็นปั ญหา

Study guide topics

F1.1 แพทย์ไม่ได้ ให้ คาชีแ้ จงใดๆ บอกให้ ลุงรอฟั งผลชิน้ เนือ้ ในช่วง
2 สัปดาห์ระหว่างรอผลชิ ้นเนื ้อ
F1.2 ป้าสมใจพาลุง สมปองมาตรวจที่ห้อ งฉุกเฉิ นด้ วยอาการเวียน
ศีรษะมึนงงมาก

P1.1 ผู้ป่ วยยัง มี ค วามกัง วลเกี่ ย วกับ อาการของตน และ SG1 Patient centered
ต้ องการคาแนะนาที่กระจ่างชัดจากแพทย์ใช่หรื อไม่?
medicine
P1.2 การฉี ดยาแก้ ตามอาการ ช่วยทาให้ เข้ าใจผู้ป่วยได้ ดี
เพียงพอแล้ วจริงหรื อ?

F2 นั่ง รอตรวจตัง้ แต่เ ช้ าจนถึง เย็น แต่สุดท้ ายกลับได้ พบแพทย์ P2 เกิดอะไรขึ ้นกับระบบบริการสุขภาพ?
เพิ่ม พูนทักษะในช่วง OPD นอกเวลา และต้ อ งนัด มาพบแพทย์
เจ้ าของไข้ ใหม่ในวันถัดไป

SG2 Health service
system

F3 วันรุ่งขึ ้น เช้ านันป
้ ้ าสมใจรี บกระซิบแพทย์ว่า “หมอ ลุงเป็ นมะเร็ ง
รึเปล่า ถ้ าใช่ หมออย่าเพิ่งบอกลุงนะ”
แพทย์แจ้ งผลชิ ้นเนื ้อว่าเป็ น มะเร็ งลาไส้ ใหญ่ ระยะที่สาม และ
บอกผู้ป่วยถึงแผนการรักษาทังการผ่
้
าตัดและการให้ ยาเคมีบาบัด

P3.1 แพทย์ ควรมี วิธีหรื อกระบวนการในการแจ้ งข่าวร้ าย SG3 Breaking Bad News
ให้ แก่ผ้ ปู ่ วยและญาติอย่างไร?
and Empathy
P3.2 เราจะรับมือกับสภาวะอารมณ์ ของผู้ป่วยในระหว่าง
การแจ้ งข่าวร้ ายอย่างไรดี?
P 3.3 การแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ป่วยเป็ นสิ่งที่
แพทย์ที่ดีพงึ ปฏิบตั ใิ ช่หรื อไม่?

F4 ผู้ป่วยตัดสินใจปฏิเสธการรักษาด้ วยวิธีการแพทย์แผนปั จจุบนั

P4.1 ท่านมี ความคิดเห็นอย่างไรหากผู้ป่วยปฏิเสธการ SG4 Refusal of treatment
รักษาที่ทา่ นได้ แนะนาให้ ไป
P4.2 ท่านควรทาอย่างไรหากผู้ป่วยปฏิเสธการรักษาเมื่อ
พิจารณาตามหลักจริยธรรมทางการแพทย์

F5 ลุงสอบถามแพทย์เกี่ยวกับวิธีการรักษาอื่ นๆ เช่น การใช้ สมุนไพร P5.1 การแพทย์ทางเลือกคืออะไร
SG5 Complementary
แทนการรักษาแบบแพทย์แผนปั จจุบนั
P5.2 แพทย์ แ ผนปั จ จุบัน สามารถให้ ก ารดูแ ลผู้ป่ วยโดย and Alternative medicine
ผสมผสานการแพทย์แผนปั จจุบนั และการแพทย์ทางเลือก / CAM
เข้ าด้ วยกันได้ อย่างไร

S2 แพทย์เจ้ าของไข้ ตดั สินใจชวนทีมสุขภาพออกไปเยี่ยมที่บ้าน เนื่องจากลุงขาดนัดไปนานกว่า 3 เดือน
เมื่อไปถึงบ้ าน พบลุงสมปองนัง่ อยู่ที่ม้านัง่ หน้ าบ้ านกับป้าสมใจลุงและป้าดีใจที่เห็นทีมสุขภาพไปเยี่ยม ทีมสังเกตเห็นว่าลุงดูอ่อนเพลียและซูบลงไปมาก หลังจาก
ที่ทีมแพทย์ได้ พดู คุยถามอาการ ตรวจร่างกาย จึงนัดลุงไปตรวจเพิ่มเติมต่อที่โรงพยาบาล ซึง่ ครัง้ นี ้ลุงและป้ายินดีที่จะไปตามแพทย์นดั
เมื่อตรวจคุณลุงเสร็จเรี ยบร้ อย แพทย์จงึ ปลีกเวลามาคุยกับป้าสมใจในฐานะที่คณ
ุ ป้ามีบทบาทเป็ นผู้ดแู ลหลักของคุณลุง
ป้าสมใจอายุ 61 ปี มีโรคประจาตัวเป็ น DM, HT, และ มีระดับ BMI อยู่ในเกณฑ์โรคอ้ วน คุณป้าได้ รับการรักษาและรับยาอยู่ที่คลินิกใกล้ บ้าน แต่เนื่องจาก
ช่วงหลังมานี ้ต้ องคอยดูแลคุณลุง ทาให้ การดูแลรักษาตนเองทาได้ ไม่สม่าเสมอเหมือนก่อน ไม่ได้ ออกกาลังกาย ไม่ได้ ควบคุมเรื่ องอาหาร และป้ายังเล่าว่าตนมี
ความเครี ยดเพิ่มขึ ้นมากหลังจากที่คณ
ุ ลุงป่ วย ตอนนี ้นอนหลับยาก ไม่เหมือนแต่ก่อน
แพทย์ถามประวัตคิ รอบครัวป้าเพิ่มเติม ได้ ความว่าพ่อของป้าเสียชีวิตด้ วยโรคหลอดเลือดหัวใจตังแต่
้ อายุ 54 ปี
เมื่อประเมินแล้ วแพทย์และทีมสรุปกันว่าป้าสมใจมีภาวะ caregiver burden ร่วมด้ วย จึงสอบถามถึงสมาชิ กคนอื่นๆ ในครอบครัว เผื่อจะมีใครที่สามารถมาช่วย
คุณป้าดูแลคุณลุงได้ บ้าง
F6 แพทย์เ จ้ าของไข้ ตดั สินใจชวนทีมสุขภาพออกไปเยี่ยมที่ บ้าน P6.1 แพทย์ควรตัดสินใจไปเยี่ยมบ้ านเมื่อไร
เนื่องจากลุงขาดนัดไปนานกว่า 3 เดือน
P6.2 การเยี่ยมบ้ านมีความสาคัญอย่างไร

SG6 Home health care

F7 เมื่ อประเมิ น แล้ ว แพทย์ แ ละที ม สรุ ป กัน ว่า ป้ าสมใจมี ภ าวะ P7.1 เราควรมีแนวทางในการประเมินครอบครัวอย่างไร จึง SG7 Family assessment
caregiver burden ร่ วมด้ วย จึง สอบถามถึงสมาชิก คนอื่นๆ ใน จะเกิดประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย
ครอบครัว เผื่อจะมีใครที่สามารถมาช่วยคุณป้าดูแลคุณลุงได้ บ้าง
P7.2 บทบาทของสมาชิกครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยเป็ น
อย่างไร ใครบ้ างควรเป็ นคนดูแลผู้ป่วย

F8 ป้าสมใจอายุ 61 ปี ลุงสมปองอายุ 65 ปี
(note: เพิ่ม fact สถานการณ์ผ้ สู งู อายุ)

P8 การดูแลผู้ป่วยและครอบครัววัยผู้สูงอายุ ต้ องคานึงถึง SG8 WWF elderly
เรื่ องใดบ้ างนะ?

F9 ป้าสมใจมีโรคประจาตัวเป็ น DM, HT, และ มีระดับ BMI อยู่ใน
เกณฑ์โรคอ้ วน
แต่เนื่องจากช่วงหลังมานี ต้ ้ องคอยดูแลคุณลุง ทาให้ การดูแลรักษา
ตนเองทาได้ ไม่สม่าเสมอเหมือนก่อน
แพทย์ ถ ามประวัติ ค รอบครั ว ป้ าเพิ่ ม เติ ม ได้ ค วามว่ า พ่ อ ของป้ า
เสียชีวิตด้ วยโรคหลอดเลือดหัวใจตังแต่
้ อายุ 54 ปี
เมื่อประเมินแล้ วแพทย์และทีมสรุปกันว่าป้าสมใจมีภาวะ caregiver
burden

P9.1 ในการให้ การดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังและครอบครัวควร SG9 WWF chronic illness
ต้ องดูประเด็นไหนบ้ างนะ?
P9.2 การดูแ ลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ ไ ด้
มาตรฐานตามบริ บทของผู้ป่วย มี แนวทางและเป้าหมาย
การดูแลอย่างไร?
P9.3 แนวทางการประเมินผู้ดแู ลมีอะไรบ้ าง?

S3 ป้าเล่าให้ ฟังว่าลูก 2 คนของป้า คงจะมาช่วยแบ่งเบาภาระจากป้าได้ ยาก เพราะแต่ละคนก็มีเรื่ องของตนเองให้ ต้องแก้ ไข
ลูกสาวคนโต นางสมจิตอายุ 35 ปี ทางานโรงงานทอผ้ า ป่ วยด้ วยอาการจามน ้ามูกไหล และมีผื่นแพ้ คันตามตัวบ่อยๆ แต่งงานมีครอบครัว มีลกู สองคน หลานคน
โตเรี ยนชันมั
้ ธยมต้ น คนเล็กอายุ 5 ขวบ เพิ่งเข้ าเรี ยนชันอนุ
้ บาล ป้าเล่าว่าสงสารลูกสาวที่มีสามีติดเหล้ า และทาร้ ายร่างกายภรรยาเป็ นประจา ช่วงห ลังลูกเขยเอง
ก็ตกงาน ลูกสาวจึงต้ องทางานหนักอยู่คนเดียว แม้ แต่พาลูกไปรับการฉี ดวัคซีนตามนัด ก็ไม่สามารถพาไปได้ ทาให้ หลานคนเล็กได้ รับวัคซีนไม่ ครบ และดูเหมือน
จะมีน ้าหนักน้ อยด้ วย เด็กเริ่มไม่อยากไปโรงเรี ยน มีอาการอาการเอาแต่ใจตัวเอง
ส่วนลูกชายของป้า ชื่อสมหมาย อายุ 28 ปี ทางานโรงแรม ยังไม่ตา่ งงาน ป้าเล่าว่า ป้ารู้สกึ สงสัย ไม่ร้ ูวา่ ลูกป้าคนนี ้เป็ นตุ๊ดเป็ นเกย์หรื อเปล่า เพราะเขาไม่เคยเล่าให้
ป้าฟั ง อาจจะเนื่องมาจากลูกรู้ว่าลุง สมปองตังความหวั
้
งไว้ ที่เขาเยอะ จะให้ เขาเป็ นคนดูแลทุกคนในบ้ านแทนลุง และที่สาคัญคุณลุงมีทศั นคติที่เป็ นลบอย่างมาก
ต่อคนกลุม่ รักร่วมเพศนี ้ ทุกครัง้ ที่เห็นดาราในทีวีลงุ ก็จะหงุดหงิดและตาหนิดาราเหล่านันให้
้ คนในบ้ านฟั ง พักหลังลูกชายจึงไม่คอ่ ยกลับบ้ านเหมือนก่อน และเคย
พูดเปรยๆกับป้าว่าอยากตังใจเรี
้ ยน และหาโอกาสย้ ายไปทางานในต่างประเทศ เพราะน่าจะได้ เงินดี ท้ าทาย และมีอิสระในการใช้ ชีวิตมากกว่าอยู่ที่เมืองไทย
ป้าเองก็ไม่ได้ วา่ อะไรถ้ าลูกจะไป แต่ป้าก็ยงั ไม่ได้ บอกลุงเรื่ องนี ้
หลังจากฟั งเรื่ องราวต่างๆ ทีมเยี่ยมบ้ านได้ ให้ การดูแลคุณป้า ให้ กาลังใจและนัดคุณป้าไปตรวจรักษาเรื่ องเบาหวานค วามดันโลหิตสูง พร้ อมกับคุณลุงในวัน
เดียวกัน เพื่อลดภาระจากการเดินทาง และได้ นดั ติดตามเยี่ยมบ้ าน ครอบครัวนี ้อีกเป็ นระยะๆ ต่อเนื่อง
จากนัน้ 6 เดือนต่อมา อาการลุงสมปองแย่ลงมาก ตรวจพบมี liver metastasis ลุงมีอาการปวดมาก ท้ องผูก ท้ องโตขึ ้น ไม่กี่สปั ดาห์หลังจากนั น้ ลุงก็เสียชีวิตลง
ที่บ้าน
F10 นางสมจิตอายุ 35 ปี ทางานโรงงานทอผ้ า ป่ วยด้ วยอาการจาม P10.1 อาชีพมีผลต่อความเจ็บป่ วยอย่างไร?
SG10 Occupational
น ้ามูกไหล และมีผื่นแพ้ คันตามตัวบ่อยๆ
P10.2 หลักการของอาชีวเวชศาสตร์ /อาชีวอนามัยและ medicine
ความปลอดภัย มีอะไรบ้ างนะ?
P10.3 โรคที่เกิดจากการทางาน

F11 นางสมจิต…แต่งงานมีครอบครัว มีลูกสองคน คนโตเรี ยนชัน้
มัธยมต้ น คนเล็กอายุ 5 ขวบ เพิ่งเข้ าเรี ยนชันอนุ
้ บาล
ป้าเล่าว่าสงสารลูกสาวที่มีสามีติดเหล้ า และทาร้ ายร่ างกายภรรยา
เป็ นประจา ช่วงหลังลูกเขยเองก็ตกงาน ลูกสาวจึงต้ องทางานหนักอยู่
คนเดียว

P11.1 จะรู้ ได้ อย่างไรว่าผู้ป่วยมี ปัญหาความรุ นแรงใน SG11 WWF couple and
ครอบครัว
domestic violence
P11.2 ท่ า นจะดูแ ลผู้ป่ วยที่ มี ปั ญ หาความรุ น แรงใน
ครอบครัวเบื ้องต้ นอย่างไร

F12 แม้ แต่พาลูกไปรับการฉีดวัคซีนตามนัด ก็ไม่สามารถพาไปได้ ทา P12 ท่านจะมีแนวทางการดูแลครอบครัวที่มีเด็กในด้ าน SG12 WWF children
ให้ หลานคนเล็กได้ รับวัคซีนไม่ครบ และดูเหมือนจะมีน ้าหนักน้ อยด้ วย ใดบ้ าง
and adolescent
เด็ก เริ่มไม่อยากไปโรงเรี ยน มีอาการอาการเอาแต่ใจตัวเอง
F13 ป้ารู้สึกสงสัย ไม่ร้ ูว่าลูกป้าคนนี ้เป็ นตุ๊ดเป็ นเกย์หรื อเปล่า เพราะ P13 ท่านมีแนวทางการแนะนาในการดูแลครอบครัวที่มี SG13 WWF LGBTQ
เขาไม่ เ คยเล่ า ให้ ป้ าฟั ง อาจจะเนื่ อ งมาจากลูก รู้ ว่ า ลุง สมปองตัง้ สมาชิกกลุม่ หลากหลายทางเพศอย่างไรบ้ าง
ความหวัง ไว้ ที่เขาเยอะ จะให้ เขาเป็ นคนดูแลทุกคนในบ้ านแทนลุง
และที่ สาคัญคุณลุงมีทัศนคติที่เป็ นลบอย่างมากต่อคนกลุ่ม รั กร่ วม
เพศนี ้ … พักหลังลูกชายจึงไม่ค่อยกลับบ้ านเหมือนก่อน และเคยพูด
เปรยๆ กับป้าว่า อยากตัง้ ใจเรี ย น และหาโอกาสย้ า ยไปทางานใน
ต่างประเทศ เพราะน่าจะได้ เงินดี ท้ าทาย และมีอิสระในการใช้ ชีวิต
มากกว่าอยู่ที่เมืองไทย ป้าเองก็ไม่ได้ ว่าอะไรถ้ า ลูกจะไป แต่ป้าก็ยัง
ไม่ได้ บอกลุงเรื่ องนี ้

F14 6 เดือนต่อมา อาการลุง สมปองแย่ลงมาก ตรวจพบมี liver P14.1 เมื่อไรจะหยุดการดูแลในผู้ป่วย End of life
metastasis ลุงมีอาการปวดมาก ท้ องผูก ท้ องโตขึ ้น ไม่กี่สปั ดาห์หลัง P14.2 จะทาอย่างไรให้ ผ้ ปู ่ วย “ตายดี”
จากนันลุ
้ งก็เสียชีวิตลงที่บ้าน

SG14 Palliative care and
WWF dying

S4 ทางบ้ านได้ จดั งานศพให้ ที่วดั ทีมแพทย์ตดั สินใจไปร่วมงานศพคุณลุง และสังเกตเห็นว่าชาวบ้ านส่วนใหญ่ที่มาร่วมงานมีน ้าหนักเกิน มีภาวะ อ้ วนกันมากกว่า
30% จึงเกิดคาถามขึ ้นมาว่าจะทาอย่างไรให้ ประชาชนในชุมชนนี ้ ลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่ วยด้ วยโรคเรื อ้ รังในอนาคต และพบว่าชาวบ้ านโดยเฉพาะผู้ชาย
สูบบุหรี่ และดื่มเหล้ าในงานศพ กันจานวนมาก
นอกจากนี ้ ยังพบว่าคนส่วนหนึ่งที่มาร่วมงานศพเป็ นชาวพม่า พอถามป้าสมใจ ป้าจึงบอกว่าเป็ นเพื่อนลูกสาวที่ทางานอยู่ที่โรงงานด้ วยกัน บางคนพอทราบว่า
มี ทีมหมอมาจากโรงพยาบาลจึงเข้ ามาปรึ กษาเรื่ องเจ็บป่ วยด้ วยอาการปวดเมื่อยไม่สบายเล็กๆ น้ อยๆ ทางทีมแพทย์และพยาบาลจึงนาประเด็นต่างๆ ที่พบใน
งานศพ มาพูดคุยกันต่อ เรื่ องจะจัดการกับการจัดบริการสุขภาพอย่างไรให้ เหมาะกับคนในพื ้นที่ชมุ ชนนี ้ ซึง่ มีทงคนอ้
ั ้ วน คนต่างชาติ และกลุม่ ผู้ป่วยที่รักษาอยูเ่ ดิม
ก่อนกลับออกจากงานศพ แพทย์ได้ แนะนาให้ ลกู สาวผู้ป่วยหาโอกาสไปตรวจคัดกรองมะเร็ งลาไส้ ที่โรงพยาบาล โดยได้ คยุ ถึงแนวทางการตรวจคัดกรอง เบื ้องต้ น
ที่ทาง รพ. ใช้ อยู่ขณะนี ้ด้ วยวิธีการตรวจอุจจาระ และหากผิดปกติ ก็จะส่งตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผลด้ วยวิธีอื่นต่อไป ได้ ยินอย่างนัน้ นางสมจิตรู้ สึกกังวล และ
ปรึกษาแพทย์วา่ หากตนจะส่องกล้ องไปเลย จะได้ หรื อไม่ แพทย์จงึ อธิบายขันตอนการตรวจคั
้
ดกรองและแนวทางปฏิบตั ิโดยละเอียดให้ ฟังอีกครัง้ ซึ่งทางนางสมจิต
ก็เข้ าใจ และรับปากว่าจะไปตรวจคัดกรองหลังจากที่เสร็จพิธีงานศพของพ่อตน
หลังจากทีมแพทย์ได้ ติดตามดูแลครอบครัวนี ้อย่างต่อเนื่อง ได้ จัดให้ มีการพูดคุยกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว เรื่ องราวต่างๆก็เป็ นผลไป ในทางที่ดีขึ ้นเรื่ อยๆ
ลูกเขยสามารถเลิกเหล้ าได้ และได้ งานประจาทา ทาให้ นางสมจิตมีเวลามาดูแลคนอื่นๆ ในครอบครัวมากขึ ้นทังลู
้ กๆ และป้าสมใจส่วนลูกชายก็ตดั สินใจเปิ ดเผย
ตัวเองกับแม่และพี่สาว และเลือกที่จะทางานในใกล้ บ้าน เพื่อนที่จะสามารถดูแลคนอื่นๆ ในครอบครัวได้ ตามที่พอ่ ได้ ฝากฝั งเอาไว้

F15 - F17 สังเกตเห็นว่าชาวบ้ านส่วนใหญ่ที่มาร่วมงานมีน ้าหนัก
เกิ น มี ภ าวะอ้ วนกันมากกว่า 30% จึง เกิดคาถามขึน้ มาว่าจะทา
อย่างไรให้ ประชาชนในชุมชนนี ้ ลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่ วยด้ วยโรค
เรื อ้ รังในอนาคต และพบว่าชาวบ้ านโดยเฉพาะผู้ชาย สูบบุหรี่ และ
ดื่มเหล้ าในงานศพ กันจานวนมาก

P15.1 ท่า นมี วิ ธี ก ารค้ น หาปั ญ หาสุข ภาพในชุม ชนได้ SG15 WWF community
อย่างไร
P15.2 จะทาอย่างไรให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมในการดูแล
สุขภาพของตนเองและชุมชน
P16-17 ท่านจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่วนบุคคลและชุมชน SG16 Behavioral
อย่างไร
Change
SG17 Health promotion
and prevention

F18 พบว่าคนส่วนหนึ่งที่มาร่วมงานศพเป็ นชาวพม่า …พอทราบว่ามี P18 ชาวต่างชาติมีผลต่อระบบบริการสุขภาพอย่างไร
ทีมหมอมาจากโรงพยาบาลจึงเข้ ามาปรึกษาเรื่ องเจ็บป่ วยด้ วยอาการ
ปวดเมื่อยไม่สบายเล็กๆ น้ อยๆ

SG18 Cross cultural
medicine

F19 ทางทีมแพทย์และพยาบาลจึงนาประเด็นต่างๆ ที่พบในงานศพ P19 ในการพิจารณาจัดบริ การสุขภาพปฐมภูมิในพื ้นที่
มาพูดคุยกันต่อ เรื่ องจะจัดการกับการจัดบริ การสุขภาพอย่างไรให้ มีประเด็นอะไรบ้ าง
เหมาะกับคนในพื ้นที่ชุมชนนี ้ ซึ่งมีทงั ้ คนอ้ วน คนต่างชาติ และกลุ่ม
ผู้ป่วยที่รักษาอยูเ่ ดิม

SG19 Practice
management
In primary care setting

F20 แพทย์ได้ แนะนาให้ ลูกสาวผู้ป่วยหาโอกาสไปตรวจคัดกรอง P20 ท่านมีแนวทางอย่างไรในการตัดสินใจเลือกส่งตรวจ SG20 Health economics
มะเร็ งลาไส้ ที่โรงพยาบาล โดยได้ คุยถึงแนวทางการตรวจคัดกรอง เพื่อคัดกรองและใช้ บริการสุขภาพอย่างสมเหตุสมผล
เบื ้องต้ นที่ทาง รพ. ใช้ อยู่ขณะนี ้ด้ วยวิธีการตรวจอุจจาระ และหาก
ผิดปกติ ก็จ ะส่งตรวจเพิ่ม เติมเพื่อยืนยันผลด้ วยวิธีอื่นต่อไป ได้ ยิน
อย่างนัน้ นางสมจิตรู้ สึกกังวล และปรึ กษาแพทย์ว่าหากตนจะส่อง
กล้ องไปเลย จะได้ หรื อไม่ แพทย์จึงอธิบายขันตอนการตรวจคั
้
ดกรอง
และแนวทางปฏิ บัติ โ ดยละเอี ย ดให้ ฟั ง อี ก ครั ง้ ซึ่ ง ทางนางสมจิ ต
ก็เข้ าใจและรับปากว่าจะไปตรวจคัดกรองหลังจากที่เสร็ จพิธีงานศพ
ของพ่อตน

Occupational Medicine
วัตถุประสงค์ การเรี ยนรู้ (Objectives of the study)
1. ความหมายของอาชีวเวชศาสตร์ (Occupational Medicine) และ ความหมายของอาชีวอนามัย
(Occupational Health)
2. สิ่งคุกคาม ปั จจัยที่ทาให้ เกิดโรค และธรรมชาติการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพ
3. ขันตอนการตรวจสุ
้
ขภาพทางอาชีวเวชศาสตร์
4. การดาเนินงาน และการป้องกันความเจ็บป่ วยที่ก่อให้ เกิดโรคจากการประกอบอาชีพ
5. แนวทางการวินิจฉัย การส่งเสริมสุขภาพ การรักษา และฟื น้ ฟู โรคจากการประกอบอาชีพ
6. โรคจากการประกอบอาชีพ
5. ร่วมกันอภิปราย Case Scenario

ลองให้ คานิยาม ความหมาย และความแตกต่ าง กันก่ อนนะ
(มูลนิธิสมั มาอาชีวะ; อาชีวเวชศาสตร์ ค่ศู าสนา เรี ยบเรี ยงโดย นพ.วิวฒ
ั น์ เอกบูรณะวัฒน์ http://www.summacheeva.org/index_article_what_is.htm)

Occupational Medicine
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….

Occupational Health
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….

Occupational Medicine และ Occupational Health แตกต่ างกันอย่ างไร
……………………………………………………………………………………………..……..…
……………………………………………………………………………………………..……...…
……………………………………………………………………………………….……………

มารู้ จักกับสิ่งคุกคาม (Hazards)
สิ่งคุกคาม (Hazard) หมายถึง สิ่งใดๆ หรื อสภาพการณ์ใดๆ ก็ตาม ที่มีความสามารถต่อปั ญหา
ทางสุขภาพต่อคนได้ สิ่งคุกคามสุขภาพแบ่ งเป็ น 6 ประเภท ได้ แก่
1. สิ่งคุกคามด้ านกายภาพ (Physical Hazard)
2. สิ่งคุกคามด้ านเคมี (Chemical Hazard)
3. สิ่งคุกคามด้ านชีวภาพ (Biological Hazard)
4. สิ่งคุกคามด้ านการยศาสตร์ (Ergonomic Hazard)
5. สิ่งคุกคามด้ านจิตวิทยาสังคม (Psychosocial Hazard)
6. สิ่งคุกคามด้ านความปลอดภัย (safety hazards)
เติมคาในช่ องว่ างให้ ถูกต้ อง (มาลองดูนะ)
(มูลนิธิสมั มาอาชีวะ; อาชีวเวชศาสตร์ คศู่ าสนา เรี ยบเรี ยงโดย นพ.วิวฒ
ั น์ เอกบูรณะวัฒน์ http://www.summacheeva.org/index_article_hazard.htm)

สิ่งคุกคามด้ าน ........................................................................................
ตัวอย่างสิ่งคุกคาม ..................................................................................
สิ่งคุกคามด้ าน ........................................................................................
ตัวอย่างสิ่งคุกคาม ..................................................................................
สิ่งคุกคามด้ าน ........................................................................................
ตัวอย่างสิ่งคุกคาม ..................................................................................
สิ่งคุกคามด้ าน ........................................................................................
ตัวอย่างสิ่งคุกคาม ..................................................................................
สิ่งคุกคามด้ าน ........................................................................................
ตัวอย่างสิ่งคุกคาม ..................................................................................
สิ่งคุกคามด้ าน ........................................................................................
ตัวอย่างสิ่งคุกคาม ..................................................................................

ปั จจัยที่ทาให้ เกิดโรคจากการประกอบอาชีพ

E__i_o__e__

Disease
Ho__

A_e__

(เอกสารการสอนชุดวิชา พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน่วยที่ 6 - 10; บทที่ 7 หลักการทางอาชีวเวชศาสตร์ หน้ า 7-16, 7-17)

สิ่งคุกคาม (Hazards)
กายภาพ ชีวภาพ เคมี การยศาสตร์
จิตวิทยาสังคม ความปลอดภัย

คนเข้ ามาทางาน
(H o _ _)

สัมผัสสิ่งคุกคาม
(E _ _ o _ _ _ e)

ป่ วยจากการทางาน
(D i _ e a _ e)

ธรรมชาติการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพ
(มูลนิธิสมั มาอาชีวะ; อาชีวเวชศาสตร์ คศู่ าสนา เรี ยบเรี ยงโดย นพ.วิวฒ
ั น์ เอกบูรณะวัฒน์ http://www.summacheeva.org/index_article_exposure.htm)

ความเสีย่ งจากการทางานได้ จากการ
เดินสารวจโรงงาน
(walkthrough) หรื อจากข้ อมูล
ที่โรงงานแจ้ งให้ แพทย์ทราบ

คนทางาน
ค้ นหาความเสี่ยง

ความเสีย่ งส่วนบุคคล ได้ จาก
การซักประวัติของแต่ละคน

แพทย์ออกแบบการตรวจตามความเสี่ยง
แพทย์สงั่ การตรวจตามที่ออกแบบ
- ทังโรงงานป่
้
วยเป็ นโรคอะไรมากที่สดุ

ตรวจและรอฟั งผล

- แผนกใดบ้ างที่ป่วยจานวนมาก
- แผนกใดบ้ างที่ป่วยเหมือนกันหลายคน
- เทียบกับปี ที่แล้ วผลเป็ นอย่างไร
- มีสงิ่ คุกคามใดบ้ างที่นา่ จะเกิดโรค
- จะปรับปรุ งแก้ ไขสาเหตุได้ อย่างไร
- จะส่งเสริ มสุขภาพด้ านใดเป็ นพิเศษ

แพทย์ตรวจร่างกาย
แปลผลเลือด ปั สสาวะ ภาพรังสี และผลตรวจอื่นๆ
ให้ ทราบ ให้ ซกั ถามข้ อสงสัย
แพทย์ประเมินผลจากการตรวจ

ขัน้ ตอนการตรวจสุขภาพทางอาชีวเวชศาสตร์
(มูลนิธิสมั มาอาชีวะ; อาชีวเวชศาสตร์ คศู่ าสนา เรี ยบเรี ยงโดย นพ.วิวฒ
ั น์ เอกบูรณะวัฒน์ http://www.summacheeva.org/index_article_exposure.htm)

พบว่าเจ็บป่ วย
พบความเสือ่ ม
พบความเสีย่ ง
ปกติดี

สิ่งแวดล้ อมในสถานที่ทางาน

คนทางาน

คนทางานสัมผัสสิ่งคุกคาม

เจ็บป่ วยแต่ยงั ไม่มีอาการ

เจ็บป่ วยและปรากฏอาการ

เกิดความพิการ หรื อ ตาย

ควบคุมสิ่งแวดล้ อมในการทางาน
เช่น การเฝ้าระวังสิ่งแวดล้ อม ควบคุมสิ่งคุกคาม
การส่งเสริมสุขภาพ ลดพฤติกรรมเสี่ยง
การตรวจประเมินสุขภาพก่อนเข้ าทางาน

การป้องกันระดับ....................

การตรวจเฝ้าคุมทางชีวภาพ

การตรวจคัดกรองสุขภาพตามความเสี่ยง
วินิจฉัยแต่แรกเริ่มและรี บรักษา

การป้องกันระดับ....................

ย้ ายออกจากสิ่งแวดล้ อมที่ก่อให้ เกิดโรค
ให้ การรักษาที่เหมาะสม
การฟื น้ ฟูสมรรถภาพ

การป้องกันระดับ....................

การดาเนินงาน และการป้องกันความเจ็บป่ วยที่ก่อให้ เกิดโรคจากการประกอบอาชีพ
(เอกสารการสอนชุดวิชา พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน่วยที่ 6 - 10; บทที่ 7 หลักการทางอาชีวเวชศาสตร์ หน้ า 7-20, 7-21)

การวินิจฉัยโรค
หมายถึง.........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ขันตอนการวิ
้
นิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพ
1. .........................................................................................
2. .........................................................................................
3. .........................................................................................
4. .........................................................................................
5. .........................................................................................
6. .........................................................................................

ธรรมชาติของการดาเนินโรคจากการประกอบอาชีพ
1. .........................................................................................
2. .........................................................................................
3. .........................................................................................
4. .........................................................................................
หลักการวินิจฉัยโรค
1. .........................................................................................
2. .........................................................................................
3. .........................................................................................
4. .........................................................................................

แนวทางการวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพ
(เอกสารการสอนชุดวิชา พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน่วยที่ 6 - 10; บทที่ 7 หลักการทางอาชีวเวชศาสตร์ หน้ า 7-53 - 7-57)

แนวทางการตรวจประเมินสุขภาพ
การตรวจประเมินสุขภาพครัง้ แรก (การตรวจคัดกรอง)
เกณฑ์การตัดสินใจ
................

................

................

การตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผล
เกณฑ์การตัดสินใจ
มาตรการดูแลสุขภาพและเฝ้าระวังโรค
...............
หาข้ อมูลประกอบการวินิจฉัย และทาแยกโรค

โรคไม่เกี่ยวเนื่องจากการทางาน

โรคจากการประกอบอาชีพ
หยุดสัมผัส/ให้ การรักษา
ฟื น้ ฟูสมรรถภาพ
จากัดการทางาน/ย้ ายงาน

สงสัยเป็ นโรคจากการทางาน
ตรวจสุขภาพเพิ่มเติม
จากัดการทางานที่อาจเป็ น
สาเหตุหรื อเพิ่มการเจ็บป่ วย
(ผิดปกติ / ปกติ)

การส่ งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ
ลองมาตอบคาถามกันดูนะ
1. จงอธิ บายข้ อแตกต่างระหว่างการส่งเสริ มสุขภาพในประชาชนทั่วไปกับการส่งเสริ มสุขภาพใน
คนทางานในสถานประกอบการ
....................................................................................................................................
................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.
2. จงบอกประโยชน์ของการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
........................................................................
...........................................................................

การรั กษาโรคจากการประกอบอาชีพ
การรักษาโรคจากการประกอบอาชีพ หมายถึง............................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..
การจาแนกการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพ
1. จาแนกตามระยะเวลาการเกิดโรค แบบ................... มักเป็ นกรณี ของสิ่งคุกคามที่เป็ นด้ าน
กายภาพ หรื อด้ านเคมี โดยเฉพาะการสัมผัสปริ มาณสูงๆ แบบ................... มีระยะเวลาการเกิด
โรคนาน เนื่องจากการสัมผัสเป็ นปริมาณน้ อยๆ แต่สมั ผัสเป็ นระยะเวลานานๆ
2. จาแนกตามการเปลี่ยนแปลง มีการเปลี่ยนแปลงสรี รวิทยาของร่างกายชัว่ ขณะ เมื่อได้ รับการ
รักษาที่ถกู ต้ องสามารถกลับมาสูป่ กติได้ เช่น การทางานในที่มี..............................................
3. จาแนกการเกิดพิษในร่างการ
- การเกิดพิษ................... จาเพาะต่ออวัยวะ เช่น แคดเมียมมีพิษต่อไต
- การเกิดพิษ................... เช่น ยาฆ่าแมลง ก๊ าชพิษ
การรักษาโรคจากการประกอบอาชีพ มีลาดับดังนี ้
1. การ............................. กรณีที่ต้องช่วงเหลือผู้ประกอบอาชีพได้ ทนั ทีก่อนนาส่งสถานพยาบาล
2. การ............................. เป็ นการดูแลผู้ป่วยให้ กลับสูส่ ภาพเดิม โดยผู้ที่มีความรู้ด้านการแพทย์
3. การ................................ ดาเนินการกรณีที่ป่วยมากขึ ้น ซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือได้ เนื่องจาก
การขาดความพร้ อมในด้ านต่างๆ
4. การ............................. การสัมผัสสิ่งคุกคามแล้ วไม่ได้ เกิดอาการและอาการแสดง

หลักการรักษาโรคจากการประกอบอาชีพเหมือนกับโรคอื่นๆ ประกอบด้ วย
1. การรักษาเฉพาะ (S_ _ _ _ _ _ _ treatment) เป็ นการรักษาเพื่อกาจัดสาเหตุนนออกจากร่
ั้
างกาย
2. การรักษาแบบประคับประคอง (S_ _ _ _ _ _ _ _ _ treatment) โรคบางโรคไม่มีการรักษาเฉพาะ
จาเป็ นต้ องรักษาโดยให้ สรี ระของร่างกายปรับสมดุลเข้ าตามปกติ
3. การรักษาตามอาการ (S_ _ _ _ _ _ _ _ treatment) gเป็ นการรักษาเพื่อลดอาการต่างๆ ของ
ผู้ป่วยให้ ดีขึ ้น

แนวทางการฟื ้ นฟูสุขภาพ
หลังการรักษา
การฟื ้ นฟูทางการแพทย์
การฟื ้ นฟูด้านการแพทย์
- ...................................
- ...................................
- ...................................
- ...................................

การฟื ้ นฟูด้านอาชีพ
- .............................................
- ............................................

การฟื ้ นฟูด้านจิตใจ
- ...................................
- ...................................
- ...................................
- ...................................

การฟื ้ นฟูด้านสังคม

สถานประกอบการเดิม/ใหม่
ประกอบอาชีพอิสระ

การใช้ ชีวิตในครอบครัว/สังคม

ประโยชน์ ของการฟื ้ นฟูสุขภาพ
การฟื น้ ฟูเป็ นการปรับปรุงสมรรถภาพแก่ผ้ พู ิการหรื อผู้ที่สญ
ู เสียสมรรถภาพตามความเหมาะสม
กับสภาพร่างกายของแต่ละคน เป็ นการบริการที่มีความสาคัญ คือ
1. ประโยชน์ตอ่ ........................................................... ทังร่้ างกายคือช่วยในการฟื น้ ฟู ปรับปรุง
สมรรถภาพที่อวัยวะหรื อส่วนต่างๆ ของร่างกาย
2. ประโยชน์ตอ่ ........................................................... ครอบครัวใดที่มีสมาชิกในครอบครัวที่เป็ น
กาลังหลักในการหาเลี ้ยงครอบครั ว พิการหรื อสูญเสียสมรรถภาพ จะมีความวิตกกังวล เพิ่มภาระ
ในการเลี ้ยงดู ขาดรายได้ จนุ เจือครอบครัว
3. ประโยชน์ตอ่ ........................................................... เมื่อผู้พิการหรื อสูญเสียสมรรถภาพได้ รับ
การฟื น้ ฟูแล้ ว สามารถช่วยเหลือตนเอง และสามารประกอบอาชีพที่เหมาะสมและอยู่ร่วมในสังคม
ได้ จะไม่เป็ นภาระแก่สงั คม และเป็ นบุคคลที่ไร้ ประโยชน์

โรคจากการประกอบอาชีพ
มาช่วยกันโยงเส้ นจับคูข่ ้ อความต่อไปนี ้
โรคจากการประกอบอาชีพ

อาการและอาการแสดง

โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิด
จากตะกัว่
โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิด
จากปรอท
โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิด
จากสารหนู
สารเคมีกาจัดแมลง
โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิด
จากสูดดมควันไฟ

ตัวอย่าง

อาชีพที่เสี่ยง

- มีอาการแสบจมูก คัดจมูก หายใจลาบาก ไอ เสียง
- การถลุ ง แร่ การผลิ ต อั ล ลอยด์ แ ละ
แหบ เจ็ บ หน้ า อก ปอดอัก เสบ เวี ย นศี ร ษะ อาการ
ทองเหลือง อุตสาหกรรมไม้ และการผลิต
รุนแรง เช่น สับสน ชัก และหมดสติ
ยาฆ่าแมลง
- อาการปวดท้ อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้ องเสียรุนแรง ถ่าย
- งานในโรงงานที่ ท ากระบวนการ
เป็ นน ้าคล้ ายอหิวาตกโรค หรื อถ่ายเป็ นน ้าปนเลือด ตัวอย่าง Chloralkali การซ่ อ มบ ารุ ง อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ การผลิตหลอกไฟฟ้า
- ทาให้ เกิ ดอาการเหงื อกอักเสบ มื อสั่น และมี ความ
- อาชี พ ถลุง แร่ ต ะกั่ว และหมุน เวี ย นใช้
ผิดปกติทางจิ ต และระบบประสาทได้ (เรี ยกว่ากลุ่ม
โลหะเก่ า เช่น การผลิ ต แบตเตอรี่ แก้ ว
อาการ erythism)
คริสตัล สีย้อม
- มีอาการชามือและเท้ าไม่มีแรง ปวดท้ อง ซีด อาการ
- ทุกอาชีพมีความเสี่ยงหากไม่ป้องกัน
จาเพาะ อ่อนเพลีย นอนไม่หลับปวดศีรษะ
- ปวดศีรษะ อ่อนแรง มึนงง คลื่นไส้ เหงื่ออก ตาพร่ า
- ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผู้ที่ทางาน
แน่นหน้ าอก เดินเซ
ในโรงงานผลิตสารกาจัดแมลง
โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากสิ่งคุกคามทางเคมี

มาช่ วยกันเติมคาในช่ องว่ างให้ ครบถ้ วน
โรคจากการประกอบอาชีพ

อาการและอาการแสดง

อาชีพที่เสี่ยง

- โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจาก - ความอึดอัดไม่สบาย เม็ ดผด การเป็ นลมเนื่องจาก
ความร้ อน
ความร้ อน ตะคริวเนื่องจากความร้ อน การอ่อนเพลีย
- .........................................................................
- โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจาก
- .........................................................................
ความเย็น
- .........................................................................
- โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจาก - .........................................................................
เสียง
- .........................................................................
- โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจาก - การหมดสติ การไหม้ และเนื ้อเยื่อตาย บาดแผลเนื ้อ
กระแสไฟฟ้า
ตายที่ผิวหนังที่เกิดจากความร้ อน ฯลฯ
- โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจาก - .........................................................................
ความกดอาการสูง
- .........................................................................
- โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจาก - .........................................................................
ความกดอาการต่า
- .........................................................................

- ……………………………………………….
- ……………………………………………….
- งานอุตสาหกรรมถนอมอาหาร งานกลางแจ้ ง
ในภูมิภาคที่มีอาการหนาว งานในโรงงานผลิต
น ้าแข็งแห้ ง
- งานตัดไม้ และโรงเลื่อย อุตสาหกรรมสิ่ง ทอ
โรงงานหิน อุตสาหกรรมโลหะ
- ช่างไฟฟ้ า พนักงานควบคุม เครื่ องจัก รที่ ใ ช้
ไฟฟ้าแรงสูง พนักงานโรงผลิตกระแสไฟฟ้า
- งานในอุ โ มงค์ ใ ต้ น า้ งานก่ อ สร้ าง งาน
ซ่อมแซม งานในเหมืองใต้ ดนิ
- ……………………………………………….
- ……………………………………………….

โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากสิ่งคุกคามทางกายภาพ

มาช่ วยกันจับคู่นะ
Zidovudine (ZDV)
Lamivudine (3TC)

โรคภูมิค้ ุมกันบกพร่ อง
หรือโรคเอดส์
Severe Acute Respiratory
Syndrome, SARS

มีระยะฟั กตัวประมาณ
15-100 วัน เฉลี่ย 50 วัน

โรคตับอักเสบ
จากเชือ้ ไวรั สซี

การวินิจฉัยโรคโดย การตรวจเลือด การติดต่อ
โดยการสัมผัสของเหลว เช่น น ้าลาย น ้ามูก

Mycobacterium
tuberculosis

Albendazole, Mebendazole, Pyrantel
pamoate, Flubendazole
โรคเลปโตสไปโรสิส
หรื อไข้ ฉ่ ีหนู
ไข้ หวัดนก

โรคแอนแทรกซ์

วัณโรค

ตัวอย่าง

โรคพยาธิปากขอ

โรคจากฝุ่ นไม้
การติดต่อ การสัมผัสทางบาดแผล การหายใจสูดเอา
เชื ้อเข้ าไป การกินเนื ้อที่ตดิ โรคและปรุงไม่สกุ เพียงพอ

ตัวอย่าง

ไข้ สงู หนาวสัน่ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย
เจ็บคอ ไอแห้ งๆ อาจมีตาแดงร่วมด้ วย

คัดจมูก ไอ จาม หอบ
เสียงหวีดในขณะหายใจ

ตัวเหลือง ตาเหลือง ไตวาย หรื ออาการทาง
สมอง และระบบประสาท และอาจตายได้
โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากสิ่งคุกคามทางชีวภาพ

เติมคาในช่ องว่ างให้ ถูกต้ อง
……… 1. มีอาการแสบร้ อนในจมูกและคอหอยภายในเวลาเป็ นนาทีหลังจากการสูดดมเข้ าไป อาการ
หอบหืดจะเกิดภายใน 24 ชัว่ โมง
……… 2. วินิจฉัยโดยใช้ ภาพรังสีปอดซึง่ จะพบก้ อนทึบแสงกลมขนาดเล็ก (เส้ นผ่าศูนย์กลางน้ อยกว่า
10 มิลลิเมตร)
……… 3. Ultraviolet light, PAHs, Ionizing radiation, Physical injuries
……… 4. มีอาการหายใจลาบาก ไอ และแน่นน่าอก จะเกิดขึ ้นในวันแรกของการทางานในสัปดาห์
(Mill fever)
……… 5. มี การสัมผัสเรเดียนใช้ ในการระบายสีหน้ าปั กนาฬิกา และในนักเคมี ที่ทางานเกี่ ยวกับ
เรดอน
……… 6. การตรวจร่างกายพบว่าซีดมีอาการอ่อนเพลีย ตรวจพบจุดเลือดออกใต้ ผิวหนัง หรื อพบตับ
ม้ ามโต
……… 7. การตรวจสอบทางผิวหนังด้ วยวิธี Patch testing
……… 8. ตรวจร่างกายจะพบตับโต ท้ องมาน ตัวเหลือง ไม่คอ่ ยพบม้ ามโต
……… 9. มีอาการไอ ไอเป็ นเลือด หายใจลาบาก หายใจเสียงหวีดจากการกดของหลอดลม หรื อเป็ น
ปอดอักเสบจากการอุดกันของหลอดลม
้
……… 10. มีอาการไอแห้ งไม่มีเสมหะ ตรวจร่างกายจะพบเสียงแครก (Crack) ที่บริเวณฐานปอด
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

โรคแอสเบสโตสิส (โรคปอดใยหิน)
โรคบิสซิโนสิส
โรคผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสแบบระคายเคือง
โรคนิวโมโคนิโอสิส และซิลิโคสิส (โรคปอดฝุ่ นหิน)
โรคมะเร็งปอดจากการประกอบอาชีพ
โรคมะเร็งผิวหนังจากการประกอบอาชีพ
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวจากการประกอบอาชีพ

h. โรคมะเร็งตับจากการประกอบอาชีพ
i. โรคมะเร็งจมูกจากการประกอบอาชีพ
j. โรคภูมิไวเกินของหลอดลม

โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากโรคระบบหายใจ โรคผิวหนัง โรคมะเร็ง

พิจารณาข้ อความ โดยทาเครื่องหมาย หรือ  หน้ าข้ อความ
................ 1. ความเครี ยด เป็ นสาเหตุหนึง่ ที่ทาให้ เกิดอาการปวดคอ
................ 2. อิริยาบถ ท่าทางการยกของที่ถกู ต้ อง
................ 3. การจัดสภาพงานให้ ผ้ ปู ฏิบัติก้มเงยศีรษะบ่อยๆ เป็ นการบริ หารกล้ ามเนื ้อคอ ช่วย
ป้องกันอาการปวดคอได้
................ 4. การใช้ ทา่ ทางที่ไม่ถกู ต้ องในการทางาน
อาจทาให้ กล้ ามเนื ้อคออักเสบได้
................ 5. การรักษาอิริยาบถขณะยืนหรื อเดินให้ อกผายไหล่ผงึ่
................ 6. งานนัง่ หรื อยืน ควรจัดให้ มีระดับความสูงของงานในระดับข้ อไหล่
................ 7. โรคนิ ้วล็อคหรื อนิ ้วไกปื น เกี่ยวเนื่องกับเส้ นเอ็นและปลอกหุ้มเส้ นเอ็น
................ 8. Carpal Tunnel Syndrome เกิดจากเส้ นประสาทมีเดียนถูกบีบรัด
ทาให้ มีอาการปวดชาที่ปลายมือ
................ 9. อาการเสียวแปลบ ชา ซีดขาวของนิ ้วมือ เป็ นอาการของโรคความสัน่ สะเทือนเฉพาะ
มือและแขน
................ 10. Emotional Exhaustion เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของกลุ่มอาการหมดแรงจูงใจใน
การทางาน
โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากปั ญหาทางการยศาสตร์ และจิตวิทยาสังคม

ร่ วมกันอภิปราย Case Scenario
คุณป้าสมใจ อายุ 50 ปี มาพบแพทย์ด้วยอาการหายใจลาบาก ไอ แน่นหน้ าอก แบบปั จจุบนั ในวันแรก
ของการทางานในสัปดาห์ (Mill fever) โดยเป็ นสามถึงสี่ชวั่ โมงก่อนเริ่มทางาน อาการจะดีขึ ้นในวัน
ทางานต่อๆ ไป ช่วงหลังๆ มีอาการมากขึ ้นโดยจะเป็ นเกือบทุกวัน
จากการสอบถามคุณป้า พบว่าประวัตมิ ีการสัมผัส เส้ นใยฝ้าย ป่ าน ปอ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ การ
ตรวจสมรรถภาพปอด พบว่า มีการลดลงของค่า FEV1 (Forced Expiratory Volume in One second)
แตกต่างกันเกิน 10%

หากท่านเป็ นแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ท่านมีวิธีการวินิจฉัย วางแผนการรักษา และการป้องกัน
โรคจากการประกอบอาชีพนี ้อย่างไรบ้ าง
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

ติดต่ อ (Staff contact)

สงสัยอ่ านเพิ่มเติม (Learning resources)
 อนามัย (ธี รวิโรจน์ ) เทศกะทึก, บรรณาธิ การ. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย. ฉบับปรับปรุง. พิมพ์ครัง้ ที่ 3. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์
โอเดียนสโตร์ ; 2551.
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช, พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์
(Toxicology and Occupational Medicine).ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 1.

พระราชดารั ส
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

“อาชีพแพทย์นั ้นมีเกียรติ
แพทย์ที่ดีไม่ร่ ารวย
แต่ไม่อดตาย
ถ้ าใครอยากร่ ารวยก็ควรเป็ นอย่างอื่นไม่ใช่แพทย์
อาชีพแพทย์ต้องยึดมัน่
ในอุดมคติ คือเมตตากรุณา”

