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กรณศีกึษา
 โรงงานผลิตชิ้นสวนอิเลคทรอนิกสใน

หองสะอาด อุณหภูมิประมาณ 23  -ํ25   ํC ตลอด
เวลาท่ีทํางาน เพื่อปองกันคราบเหงื่อ ฝุน หรือ
สิ่งปนเปอนติดท่ีชิน้งาน

 ในเดือนเมษายน 2559 มีพนักงาน
จาํนวนหนึง่ (ประมาณ 5-7% ของพนกังานท่ีใช
ถุงมือ) มีตุมแดงเล็กๆ ข้ึนท่ีมือและมีอาการคัน




 สอบถามหัวหนางานฝายผลิตเกีย่วกบั
กระบวนการผลิต มีการเปล่ียนแปลงหรือไม
พบวาไมมีสิ่งใดเปล่ียนแปลง

 พยาบาลใหการรักษาเบือ้งตนบรรเทา
อาการ และทีมงานเชื่อวาอาจแพเหงื่อ จึงให
พนกังานใสถงุมือผาไวขางในกอนใสถงุมือไวนลิ
และแนะนําใหลางมือบอยๆ

 ในขณะเดียวกันไดติดตอผูจําหนาย
ถงุมือรายใหมใหสงตัวอยางถงุมือมาใหพนกังาน
ท่ีมีอาการไดทดลองใช และติดตามผลใน 1
สัปดาห

 ติดตามอาการทุกวัน ซกัถามเพิม่เร่ือง
การใชสบู ผงซักฟอก ครีมตางๆของพนักงาน

 เก็บตัวอยางอากาศในพื้นท่ีทํางาน
เนื่องจากในบริเวณท่ีพนักงานกลุมหนึ่งทํางาน
อยูใกลกบังานท่ีมีการใชสารตะกั่วในการบัดกรี
พบวา Lead fume อยูในเกณฑมาตรฐาน

 สงตัวอยางถุงมือ Lot ท่ีพนักงานสวม
แลวมีอาการไปวิเคราะหหาสารตกคาง (Non
Volatile Residue, Liquid Particle co, pH) พบวา
มีคาในเกณฑปกติ

 จากการติดตามผลใน 1 สปัดาห พบวา
พนักงานมีอาการดีข้ึนทุกคน หลายคนไมมีตุม
ข้ึน พนกังานแจงวาถงุมือรุนใหมทําใหเหงือ่ออก
นอยกวารุนเดิม

รศ.ดร. วันทนี พันธุประสิทธิ์

พนักงาน 5 คน มีอาการมากกวาคนอ่ืนจึงมา
พบพยาบาล/แพทยท่ีคลีนิคในโรงงาน

 สารเคมีท่ีพนักงานสวนใหญสัมผัส
ไดแก ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล และครีมตะกั่ว
(Solder Paste) และ Flux

การดาํเนนิการของโรงงาน
 จป. สอบถามเกี่ยวกับ ถุงมือท่ีใชจาก

เจาหนาท่ีฝายจดัซือ้-รุนท่ีใชมีการเปล่ียนแปลง
หรือไม? พบวาไมไดมีการเปล่ียนแปลงเกีย่วกบั
ถุงมือ
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แนวทางการสอบสวนโรคจากการทาํงาน/
ประกอบอาชีพ

 ขั้นที่ 1 สอบถามผูท่ีเกี่ยวของทุกคน
และบันทึกชื่อ วันท่ี เวลา สถานท่ี และการ
กระทํา/การปฏิบัติงานท่ีเกีย่วของในเหตุการณ

 ขัน้ที ่2 บนัทึกและหาเอกสารประกอบ
อาการ (รายงานแพทย ฯลฯ) ท้ังหมดท่ีสงสัย
หรือท่ีตองการสอบสวนนั้น

 ขัน้ที ่3 บนัทึกและหาเอกสารเกีย่วกบั
สารเคมีท่ีใชท้ังหมด

 สารประกอบ หรือสารเด่ียว หรือสารท่ี
เกิดข้ึนจากปฏิกิริยาในกระบวนการผลิต

 สารเคมีใดบางท่ีมีปรากฏในพืน้ท่ีเกดิเหตุ
 สารทําความสะอาด หรือกระบวนการ

หรือวิธีผลิตท่ีเกี่ยวของ
 ขั้นที่ 4 บันทึกและเก็บเอกสารราย

ละเอียดเกี่ยวกับ PPE ปองกันสารเคมี เชน
หนากาก ถุงมือ แวนตา ชุดปองกันสารเคมีท่ี
คนงานในชวงท่ีเกิดเหตุหรือชวงท่ีสงสัย

 ขั้นที่ 5 บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ
มาตรการควบคุมการสัมผัสท่ีมีในพื้นท่ี เชน
บรรยายลักษณะของระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี
และฮูดท่ีมีและใชอยู รวมท้ังระบบรองรับหรือ
ปดคลุมสารอันตราย เชน isolators, glove boxes,
glove bags, vertical valves

 ขั้นที่  6 ทบทวนทางท่ีสารอาจเขา
รางกาย เชน การหายใจ ผวิหนงั และปาก รวมท้ัง
การกระทําท่ีอาจไมต้ังใจ เชน ใชมือท่ีเปอนสาร
สัมผัสใบหนา (เช็ดเหงื่อ)

 ขั้นที่ 7 ใหบุคลากรทางการแพทย
ดําเนนิการในการรักษา/แกปญหาดานสขุภาพ

การประเมนิและแปลผลขอมลู
 ขั้นที่ 1 หาขอมูลเชื่อมโยงเวลาการ

ทํางานกบัสารท่ีสงสยัแตละสารและอาการ/โรค
 ขั้นที่  2 คนควาบทความ/เอกสาร

วิชาการ รวมถึง SDS เกี่ยวกับผลกระทบตอ
สขุภาพของสารท่ีสงสยั

 ขั้นที่ 3 ถก/สอบถามกับเจาหนาท่ี
หองปฏิบัติการซึ่งเคยทํางาน/ใชสารนี้มากอน
ดูวาเคยมีผูไดรับผลกระทบหรือมีรายงานเกีย่วกบั
สารท่ีสงสัยนี้มากอนหรือไม

 ขั้นที่ 4 ถก/สอบถามบุคลากรทาง
การแพทยเกีย่วกบัสถานะทางสขุภาพของบคุคล
ท่ีไดรับผลกระทบ (ตามความเหมาะสม)

 ขั้นที่ 5 พิจารณาความถี่และระยะ
เวลาท่ีสัมผัสสาร ความเขมขนของสาร และ

ความสามารถในการดูดซบัของสารท่ีสงสยัทุกสาร
 พิจารณาปจจัยเหลานี่กับอาการและ

ความรุนแรงท่ีรายงาน
 พิจารณาเทียบเคียงการสัมผัสกับคน

ท่ีไมไดรับผลกระทบซึ่งทํางานในพื้นท่ีเดียวกัน
หรือใกลเคียง

สรปุผลการสอบสวน
1. พิ จารณาสาเหตุ และผลกระทบ

“cause and effect” รวมถึงความสัมพันธ
ระหวางผลกระทบสุขภาพท่ีมีการรายงาน เร่ิม
มีอาการ และระยะฟกตัวของโรค

2. ใหพิ จารณาเร่ื องความแตกต าง
ระหวางบุคคลดวย คนท่ีไดรับสารในปริมาณ
เดียวกันหรือเหมือนกันอาจมีอาการตางกัน

3. พิจาณาการใหคําแนะนําวา แนะนํา
ได ทําได-ขอจาํกดในกระบวนการผลิต/การใช
สาร/วิธีท่ีใชสาร

4. พิจารณาหาคําอธิบายหรือความเปน
ไปไดอยางเปนวิทยาศาสตรเพือ่อธบิายตอผูไดรับ
ผลกระทบรวมท้ังผูบริหารและหัวหนางาน

5. อาจตองระบคุนผดิ (ควรปรึกษากบัผู
บริหารระดับสงูกอนการเผยแพรผลการสอบสวน)
คาดการณคําถามท่ีผูเกี่ยวของอาจถามความ
เชื่อใจและการยอมรับในผูบริหารท่ีเกี่ยวของ
อาจลดหรือเสยีไปเม่ือเกดิเหตุ จงึควรคิดดวยวา
จะสรางข้ึนใหมอยางไรเม่ือแกปญหาเร่ืองนีไ้ดแลว

6. เหตุการณใดๆ อาจนาํไปสูการฟองรอง
ได จงึควรดําเนนิการทุกข้ันตอนเพือ่รักษาความ
ลับของบุคคลในการสนทนนา บันทึก และ
รายงานท่ีเปนลายลักษณอักษร

การสือ่สารความเสีย่ง
1. จดการประชุมเพื่อสื่อสารความเสี่ยง

กับผูมีสวนไดเสียท้ังหมด

2. เม้ือสื่อสารกับกลุมพนักงานท่ีไดรับ
ผลกระทบควรใชเทคนคิการสือ่สารท่ีกาํหนดไว
และเตรียมพรอมสาํหรับคําถามท่ีคาดวาจะถกูถาม

 แสดงความเห็นใจกับผู ท่ี ได รับผล
กระทบและผูท่ีเกีย่วของสําคัญ สาํหรับผูบริหาร
ควรพูดวา “เราเสียใจ”

 อนุญาตใหผูมีสวนไดเสียถามคําถาม
มากเทาท่ีตองการหลังจากการกลาวนําแลว
พยายามตอบคําถามทุกคําถามหลังจากฟงคําถาม
และสิง่ท่ีพวกเขาตองการพูดแลว

 บันทึกคําถามบนกระดานหรือในท่ีท่ี
ผูฟงมองเห็น

 หลังจากท่ีผูมีสวนไดสวนเสียไดถาม
และกลาวถึงสิ่งท่ีกังวลแลว นําเสนอสิ่งท่ีคุณ
เตรียมมาและตอบคําถามไปดวย

 ใหขอมูลหรือประเด็นสําคัญ 3 ขอ
ในเชิงบวกและไมซับซอน หลีกเล่ียงการใชคําท่ี
ทําใหกลัว เชน เปนพิษ สารกอมะเร็ง การปน
เปอน อันตราย และคําท่ีเปนลบ เชน ไม ไมเคย
ไมสามารถ จะไม พยายามใหมีคําสาํคัญไมเกนิ
12 คํา พูดย้ําคําท่ีตองการสื่อสาร

 นาํเสนอ ถาไมสามารถตอบคําถามได
ใหพูดวา “ฉันไมทราบแตจะพยายามหาคํา
ตอบให” พรอมท้ังระบเุวลาท่ีจะตอบคําถามนัน้

3. จัดทําบทสรุปการสื่อสารความเสี่ยง
เพือ่เปนหลักฐานผลการประชมุสือ่สารความเสีย่ง


