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กรณีศกึ ษา
 โรงงานผลิตชิ้นสวนอิเลคทรอนิกสใน
หองสะอาด อุณหภูมปิ ระมาณ 23 -ํ 25 ํ C ตลอด
เวลาที่ทํางาน เพื่อปองกันคราบเหงื่อ ฝุน หรือ
สิ่งปนเปอนติดที่ชนิ้ งาน
 ในเดือนเมษายน 2559 มีพนักงาน
จํานวนหนึง่ (ประมาณ 5-7% ของพนักงานทีใ่ ช
ถุงมือ) มีตุมแดงเล็กๆ ขึน้ ที่มอื และมีอาการคัน

สอบถามหัวหนางานฝายผลิตเกีย่ วกับ
กระบวนการผลิต มีการเปลี่ ยนแปลงหรือไม
พบวาไมมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลง
 พยาบาลใหการรักษาเบือ
้ งตนบรรเทา
อาการ และทีมงานเชื่อวาอาจแพเหงื่อ จึงให
พนักงานใสถงุ มือผาไวขา งในกอนใสถงุ มือไวนิล
และแนะนําใหลางมือบอยๆ
 ในขณะเดี ย วกั น ได ติ ดต อผู จําหน าย
ถุงมือรายใหมใหสง ตัวอยางถุงมือมาใหพนักงาน
ที่ มีอาการได ทดลองใช และติดตามผลใน 1
สัปดาห
 ติดตามอาการทุกวัน ซักถามเพิม
่ เรือ่ ง
การใชสบู ผงซักฟอก ครีมตางๆของพนักงาน
 เก็ บ ตั วอย า งอากาศในพื้ น ที่ ทํา งาน
เนื่องจากในบริเวณที่พนักงานกลุมหนึ่งทํางาน
อยูใ กลกบั งานที่มกี ารใชสารตะกั่วในการบัดกรี
พบวา Lead fume อยูในเกณฑมาตรฐาน
 สงตัวอยางถุงมือ Lot ที่พนักงานสวม
แลวมีอาการไปวิเคราะหหาสารตกคาง (Non
Volatile Residue, Liquid Particle co, pH) พบวา
พนักงาน 5 คน มีอาการมากกวาคนอื่นจึงมา
การดําเนินการของโรงงาน
มีคาในเกณฑปกติ
พบพยาบาล/แพทยที่คลีนิคในโรงงาน
 จป. สอบถามเกี่ยวกับ ถุงมือที่ใชจาก
 จากการติดตามผลใน 1 สัปดาห พบวา
 สารเคมี ที่ พ นั ก งานส ว นใหญ สั ม ผั ส
เจาหนาทีฝ่ า ยจัดซือ้ -รุน ทีใ่ ชมกี ารเปลีย่ นแปลง พนักงานมีอาการดีขึ้นทุกคน หลายคนไมมีตุม
ไดแก ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล และครีมตะกั่ว หรือไม? พบวาไมไดมกี ารเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับ ขึน้ พนักงานแจงวาถุงมือรุน ใหมทาํ ใหเหงือ่ ออก
(Solder Paste) และ Flux
ถุงมือ
นอยกวารุนเดิม
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แนวทางการสอบสวนโรคจากการทํางาน/
ประกอบอาชีพ
 ขั้นที่ 1 สอบถามผูที่เกี่ยวของทุกคน
และบันทึ กชื่ อ วันที่ เวลา สถานที่ และการ
กระทํา/การปฏิบัตงิ านทีเ่ กีย่ วของในเหตุการณ
 ขัน
้ ที่ 2 บันทึกและหาเอกสารประกอบ
อาการ (รายงานแพทย ฯลฯ) ทั้งหมดที่สงสัย
หรือที่ตองการสอบสวนนั้น
 ขัน
้ ที่ 3 บันทึกและหาเอกสารเกีย่ วกับ
สารเคมีที่ใชทั้งหมด
 สารประกอบ หรือสารเดีย
่ ว หรือสารที่
เกิดขึน้ จากปฏิกิรยิ าในกระบวนการผลิต
 สารเคมีใดบางทีม
่ ปี รากฏในพืน้ ทีเ่ กิดเหตุ
 สารทําความสะอาด หรือกระบวนการ
หรือวิธีผลิตที่เกี่ยวของ
 ขั้ นที่ 4 บันทึกและเก็บเอกสารราย
ละเอียดเกี่ ยวกั บ PPE ปองกั นสารเคมี เช น
หนากาก ถุงมือ แวนตา ชุดปองกันสารเคมีที่
คนงานในชวงที่เกิดเหตุหรือชวงที่สงสัย
 ขั้ นที่ 5 บันทึก รายละเอียดเกี่ ยวกับ
มาตรการควบคุมการสัมผัสที่ มีในพื้ นที่ เชน
บรรยายลักษณะของระบบระบายอากาศเฉพาะที่
และฮูดที่มีและใชอยู รวมทั้งระบบรองรับหรือ
ปดคลุมสารอันตราย เชน isolators, glove boxes,
glove bags, vertical valves
 ขั้ นที่ 6 ทบทวนทางที่ ส ารอาจเข า
รางกาย เชน การหายใจ ผิวหนัง และปาก รวมทัง้
การกระทําทีอ่ าจไมตัง้ ใจ เชน ใชมือทีเ่ ปอ นสาร
สัมผัสใบหนา (เช็ดเหงื่อ)
 ขั้ นที่ 7 ให บุ คลากรทางการแพทย
ดําเนินการในการรักษา/แกปญ
 หาดานสุขภาพ
การประเมินและแปลผลขอมูล
 ขั้นที่ 1 หาขอมูลเชื่ อมโยงเวลาการ
ทํางานกับสารทีส่ งสัยแตละสารและอาการ/โรค
 ขั้ นที่ 2 ค น คว าบทความ/เอกสาร
วิชาการ รวมถึง SDS เกี่ยวกับผลกระทบตอ
สุขภาพของสารทีส่ งสัย
 ขั้ นที่ 3 ถก/สอบถามกั บเจาหน าที่
หองปฏิบัติการซึ่งเคยทํางาน/ใชสารนี้มากอน
ดูวา เคยมีผไู ดรบั ผลกระทบหรือมีรายงานเกีย่ วกับ
สารที่สงสัยนี้มากอนหรือไม
 ขั้ นที่ 4 ถก/สอบถามบุคลากรทาง
การแพทยเกีย่ วกับสถานะทางสุขภาพของบุคคล
ที่ไดรับผลกระทบ (ตามความเหมาะสม)
 ขั้ นที่ 5 พิ จ ารณาความถี่ แ ละระยะ
เวลาที่ สั มผั สสาร ความเข มข นของสาร และ

ความสามารถในการดูดซับของสารทีส่ งสัยทุกสาร
 พิ จารณาป จจัยเหลานี่ กั บอาการและ
ความรุนแรงที่รายงาน
 พิจารณาเทียบเคียงการสัมผัสกับคน
ที่ไมไดรับผลกระทบซึ่งทํางานในพื้นที่เดียวกัน
หรือใกลเคียง
สรุปผลการสอบสวน
1. พิ จารณาสาเหตุ และผลกระทบ
“cause and effect” รวมถึ งความสั มพั นธ
ระหวางผลกระทบสุขภาพที่มีการรายงาน เริ่ม
มีอาการ และระยะฟกตัวของโรค
2. ให พิ จ ารณาเรื่ องความแตกต าง
ระหวางบุคคลดวย คนที่ ไดรับสารในปริมาณ
เดียวกันหรือเหมือนกันอาจมีอาการตางกัน
3. พิจาณาการใหคําแนะนําวา แนะนํา
ได ทําได-ขอจํากดในกระบวนการผลิต/การใช
สาร/วิธีที่ใชสาร
4. พิจารณาหาคําอธิบายหรือความเปน
ไปไดอยางเปนวิทยาศาสตรเพือ่ อธิบายตอผูไ ดรบั
ผลกระทบรวมทั้งผูบริหารและหัวหนางาน
5. อาจตองระบุคนผิด (ควรปรึกษากับผู
บริหารระดับสูงกอนการเผยแพรผลการสอบสวน)
คาดการณคําถามที่ ผู เกี่ ยวของอาจถามความ
เชื่ อใจและการยอมรับในผู บริหารที่ เกี่ ยวของ
อาจลดหรือเสียไปเมือ่ เกิดเหตุ จึงควรคิดดวยวา
จะสรางขึน้ ใหมอยางไรเมือ่ แกปญ
 หาเรือ่ งนีไ้ ดแลว
6. เหตุการณใดๆ อาจนําไปสูก ารฟองรอง
ได จึงควรดําเนินการทุกขัน้ ตอนเพือ่ รักษาความ
ลั บ ของบุ คคลในการสนทนนา บั นทึ ก และ
รายงานที่เปนลายลักษณอักษร
การสือ่ สารความเสีย่ ง
1. จดการประชุมเพื่อสื่อสารความเสี่ยง
กับผูมีสวนไดเสียทั้งหมด

2. เมื้อสื่อสารกับกลุมพนักงานที่ไดรับ
ผลกระทบควรใชเทคนิคการสือ่ สารทีก่ าํ หนดไว
และเตรียมพรอมสําหรับคําถามทีค่ าดวาจะถูกถาม
 แสดงความเห็ น ใจกั บ ผู ที่ ได รั บ ผล
กระทบและผูท เี่ กีย่ วของสําคัญ สําหรับผูบ ริหาร
ควรพูดวา “เราเสียใจ”
 อนุญาตใหผูมีสวนไดเสียถามคําถาม
มากเท าที่ ต องการหลั ง จากการกล าวนําแล ว
พยายามตอบคําถามทุกคําถามหลังจากฟงคําถาม
และสิง่ ที่พวกเขาตองการพูดแลว
 บันทึกคําถามบนกระดานหรือในที่ที่
ผูฟ งมองเห็น
 หลังจากที่ ผู มีสวนไดสวนเสียไดถาม
และกลาวถึงสิ่ งที่ กังวลแลว นําเสนอสิ่ งที่ คุณ
เตรียมมาและตอบคําถามไปดวย
 ให ข อ มู ลหรื อประเด็ น สําคั ญ 3 ข อ
ในเชิงบวกและไมซับซอน หลีกเลีย่ งการใชคาํ ที่
ทําใหกลัว เชน เปนพิษ สารกอมะเร็ง การปน
เปอ น อันตราย และคําทีเ่ ปนลบ เชน ไม ไมเคย
ไมสามารถ จะไม พยายามใหมีคาํ สําคัญไมเกิน
12 คํา พูดย้ําคําที่ตองการสื่อสาร
 นําเสนอ ถาไมสามารถตอบคําถามได
ใหพูดวา “ฉันไมทราบแตจะพยายามหาคํา
ตอบให” พรอมทัง้ ระบุเวลาทีจ่ ะตอบคําถามนัน้
3. จัดทําบทสรุปการสื่อสารความเสี่ยง
เพือ่ เปนหลักฐานผลการประชุมสือ่ สารความเสีย่ ง
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