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คํานํา

ปจจุบันประเทศไทยมีการขยายงานสูแรงงานนอกระบบมากข้ึน อาชีพของแรงงานนอก
ระบบเหลาน้ี เชน กลุมทอผา กลุมเย็บผาโหล กลุมทําครกหิน กลุมทําผลิตภัณฑเครื่ องปนดินเผา
กลุมทาํไรออยและเกษตรกรกลุมอื่ น ๆ  เปนตน แรงงานนอกระบบตองสมัผัสกับปจจยัเส่ียง
หลายประเภท เชน ฝุนท่ีกอใหเกิดโรคระบบทางเดินหายใจจากการทํางาน ดังน้ันชุดการเรียนน้ี
จึงไดจัดทําข้ึนเพื่ อใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) หรือ ผูท่ีเก่ียวของ ใชในการ
ถายทอดความรูแกแรงงานนอกระบบ เพื่ อพัฒนาความรูของแรงงานนอกระบบ และแรงงาน
นอกระบบสามารถดูแลตนเอง เพื่ อปองกันการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจจากาารทํางาน
 การจัดทําชุดการเรียนรูน้ี ไดรับความอนุเคราะหจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุนิสา 
ชายเกล้ียง ดร. เชต ใจกัลยา และ นายแพทยกานต คําโตนด เปนผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบ
เน้ือหาใหมีความครอบคลุมยิ่งข้ึน ผูจัดทําจึงขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหคร้ังนี้

คณะผูจัดทํา
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ชุดการเรียนรูท่ี 5

โรคระบบทางเดินหายใจจากการทํางาน 

1. บทนํา
  ปจจบุนัประเทศไทยมีการขยายงานสูแรงงานนอกระบบมากข้ึน อาชีพของแรงงาน
นอกระบบเหลานี้ เชน กลุมทอผา กลุมเย็บผาโหล กลุมทําครกหิน กลุมทําผลิตภัณฑ
เครื่ องปนดินเผา กลุมทําไรออยและเกษตรกรกลุมอื่ นๆ เปนตน แรงงานนอกระบบตอง

สัมผัสกับปจจัยเส่ียงหลายประเภท เชน ฝุนที่กอใหเกิดโรคระบบทางเดินหายใจจากการ

ทํางาน ดังนั้นชุดการเรียนการสอนน้ีจึงไดจัดทําข้ึนเพื่ อใหอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 

ใช ในการถายทอดความรูแกแรงงานนอกระบบ เพื่ อเสริมทักษะและความรู ใหแรงงานนอก

ระบบสามารถปองกันการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ 

 2.1  อธิบายความรูเก่ียวกับโรคระบบทางเดินหายใจจากการทํางานและการปองกันได

 2.2  สามารถสํารวจความเส่ียงโรคระบบทางเดินหายใจจากการทํางานและการปองกันได

 2.3 สามารถถายทอดความรู เรื่ อง โรคระบบทางเดินหายใจจากการทํางานและ

สงเสริมใหแรงงานนอกระบบ ปองกันการเจ็บปวยดวยโรคดังกลาวไดอยางเหมาะสม

 เน้ือหาเก่ียวกับโรคระบบทางเดินหายใจจากการทํางาน ประกอบดวย

 3.1  องคประกอบของทางเดินหายใจ

 3.2  สาเหตุ อาการ และอาชีพเสี่ยงตอการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจจากการ
ทํางาน
 3.3  การดูแลตนเองเพื่ อปองกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการทํางาน

2. วัตถุประสงคของชุดการเรียนรู    เพื่ อให อสม.

3. เน้ือหาชุดการเรียนการสอน
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4. การจัดการเรียนการสอน

 4.1 การแลกเปล่ียนเรียนรูภายในกลุม โดยมีผูถายทอดความรูเปนผูตั้งคําถาม เชน
   1) โรคระบบทางเดินหายใจจากการทํางาน มีอะไรบาง
    2) อาชีพอะไรบาง ที่มีความเส่ียงตอการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ 
   3) อาการโดยท่ัวไปของโรคระบบทางเดินหายใจจากการทํางาน มีอะไรบาง 
    4) การดูแลตนเองไมใหเปนโรคระบบทางเดินหายใจจากการทํางาน ควรทําอยางไร
 4.2 การวิเคราะหสถานการณจําลอง

   นายยอด มีอาชีพทําครกหิน ประกอบอาชีพนี้มาตั้งแตอายุ 18 ป ขณะน้ี

นายยอดมีอายุ 40 ป ในขณะทํางานนั้นนายยอดไมคุนเคยกับการใสผาปดปากและจมูก

เพราะรูสึกอึดอดั จงึไมใสผาปดปากและจมูก ตลอดการทํางานทกุข้ันตอน ตัง้แตเร่ิมทาํงาน

จนถึงทุกวันนี้ นอกจากนี้ระหวางพักงานนายยอดชอบพัก และนอนอยูบริเวณท่ีทํางานเปน

ประจํา เมื่ อมีอาการเหนื่ อย หอบ ไอเร้ือรังและหมดแรงจึงไดไปพบแพทย นายยอดไมเคย

ออกกําลังกายเลย อีกท้ังมีนิสัยชอบดื่ มสุราและสูบบุหร่ีเปนประจํา ขณะน้ีไมมีแรงทํางาน 

ผอมแหงแรงนอย 

   จากสถานการณจําลองใหตอบคําถามตอไปนี้

    1) นายยอดมีโอกาสเจ็บปวย ดวยโรคใดไดบาง

    2) จะปองกันการเจ็บปวยของนายยอดไดอยางไร

 4.3 สื่ อวีดิทัศน

 4.4 การบรรยาย

 4.5 ผูมีประสบการณตรงแลกเปล่ียนประสบการณ

 4.6 การฝกปฏิบัติ และนําไปปฏิบัติในสถานการณจริง (หลังฝกอบรม)

 5.1 การประเมินความรูกอนและหลังการสอน ดวยคําถามตอไปนี้
   1) โรคระบบทางเดินหายใจจากการทํางานคืออะไร และแบงออกเปนก่ีประเภท อะไรบาง 
   2)  อาชีพอะไรบางท่ีมีความเส่ียงตอการเปนโรคระบบทางเดินหายใจจากการทํางาน 
   3) อาการแสดงของโรคปอดฝุนทราย และโรคปอดฝุนฝายมีอะไรบาง 
   4) ทานจะมีวิธีการดูแลตนเองอยางไรเพื่ อไมใหปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจ
จากการทํางาน 

5. การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
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 5.2 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ดังแบบฟอรมที่ 1 แบบประเมิน อสม. 
ในการเปนผูถายทอดความรู โดยเจาหนาท่ีสาธารณสุข สมาชิก อปท. ผูนําแรงงานนอกระบบ 
หรือผูนําชุมชน และ แรงงานนอกระบบ 

แบบฟอรมที่ 1 แบบประเมิน อสม. ในการเปนผูถายถอดความรู 
ชื่ อวิทยากร ………………………….….ชื่ อชุดการเรียนรู………………….......

    คําช้ีแจงใหทานทําเครื่ องหมาย     ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน

ระดับความเหมาะสม

  

  

  

  

  

  อสม. เปดโอกาสใหผูเขารับการอบรมไดซักถามหรือแสดงความ

  คิดเห็น

6. การติดตามการดําเนินกิจกรรม

6.1 ผูเกี่ยวของ (เจาหนาที่สาธารณสุข สมาชิก อปท. ปลัด อปท. ผูนําแรงงาน
นอกระบบ หรือ ผูนําชุมชน) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ อสม. ทุกเดือนโดย
ใชแบบประเมินตามแบบฟอรมที่ 2 แบบประเมินติดตามกิจกรรมการปฏิบัติงานของ อสม. 
และการรวบรวมขอมูลตามแบบฟอรมที่ 3 แบบสํารวจความเส่ียงตอการเกิดโรคระบบทาง
เดินหายใจจากการทํางาน ซ่ึง อสม. ใชประเมินการเจ็บปวยและพฤติกรรมการทํางานของ
แรงงานนอกระบบ

✓

เหมาะสม
ลําดับ รายการประเมิน

อสม. สรางบรรยากาศการเรียนรูทีเ่ปนกันเอง กระตุนความอยากรู

ของผูเขาอบรมและสรางการเรียนรูรวมกัน

อสม. ใชสื่ อประกอบการบรรยายท่ีเขาใจงาย

อสม. ยกตวัอยางประกอบซ่ึงแสดงออกถึงการนําเนือ้หาวชิาไปใช

กับการปฏิบัติจริง

ชุดการเรียนรูที่ อสม. ใชสอน

อสม. มีความสามารถถายทอดความรู ใหเขาใจงาย

อสม. บรรยายตรงตามวัตถุประสงคของชุดการเรียนรู

อสม. แจงวัตถุประสงคของชุดการเรียนรู

5

7

8

6

4

3

2

1

ไมเหมาะสม
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การดําเนินการ ความถ่ีในการ

ดําเนินการ(คร้ัง/เดือน)ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ

  1. การใหความรูเก่ียวกับโรคระบบทางเดินหายใจ    

       - องคประกอบของระบบทางเดินหายใจ                           

       - สาเหตุ อาการ และอาชีพที่เส่ียงตอการ   

 เกิดโรคระบบทางเดินหายใจจากการทํางาน

    - การดูแลตนเองเพื่อป้องกันการเกิดโรค   

 ระบบทางเดินหายใจจากการทํางาน 

  2. กิจกรรมการสํารวจสภาพแวดลอมการทํางาน

 ดานฝุน

 3. การสํารวจความเสี่ยงจากการทํางานและการ

 ปองกันการเกิดโรคระบบระบบทางเดินหายใจตาม       

 แบบฟอรมที่ 3

  แบบฟอรมที่ 3 แบบสํารวจความเส่ียงตอการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ

จากการทํางาน 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป

  ชื่ อ............................... นามสกุล.................................

  เพศ            ชาย    หญิง
  อายุ…………………ป

  อาชีพหลัก...................... ระยะเวลา ........ป    

  อาชีพรอง....................... ระยะเวลา ........ป

การดําเนินงาน

..............     ..............    ...............คร้ัง/เดือน

..............     ..............    ...............คร้ัง/เดือน

..............     ..............    ...............คร้ัง/เดือน

แบบฟอรมที่ 2  แบบประเมินการปฏิบัติงานของ อสม.
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  สวนท่ี 2 โรคระบบทางเดินหายใจจากการทํางาน

มีอาการ            ไมมีอาการ

มีอาการ            ไมมีอาการ

มีอาการ            ไมมีอาการ

มีอาการ            ไมมีอาการ

2.1 ไอ หรือ ไอมีเสมหะ

2.2 เหนื่ อยมาก เมื่ อออกแรงมาก

2.3 หายใจลําบาก

2.4 หายใจหอบ
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1. การใชผาปดปาก และจมูกขณะทํางาน

 3.2 พฤติกรรมในการทํางาน

2. จัดใหมีตาขายดักฝุน

3. หลีกเล่ียงการสูดหายใจเอาควันบุหร่ี

4. เมื่ อมีอาการไอ/หายใจลําบากไปพบแพทย

ใช               ไมใช

ใช               ไมใช

ใช               ไมใช

ใช               ไมใช

  สวนท่ี 3 ความเส่ียงจากการทํางาน 
 3.1 สภาพแวดลอมในการทํางาน

1. สภาพแวดลอมในการทํางานมีฝุน
ใช               ไมใช
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 6.2 ผูเก่ียวของใหคาํแนะนําในการแกปญหาและอปุสรรคแก อสม. หากผูเก่ียวของ
มปีญหาในการนิเทศงานใหปรึกษา ทมีนกัวิชาการดานโรคจากการประกอบอาชีพ จากสํานกั
ปองกันควบคุมโรค (สคร.) หรือทีมนักวิจัยเรื่ องโครงการสิทธิประโยชนและการจัดบริการ
อาชีวอนามัยในหนวยปฐมภูมิของศูนยวิจัยและฝกอบรมเพื่ อสงเสริมคุณภาพชีวิตคนวัย
แรงงาน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หรือ ผูเช่ียวชาญดานโรคจากการ
ประกอบอาชีพในพ้ืนที่

- การบรรยาย และการแลกเปล่ียน

  เรียนรู ในกลุม

- สื่ อวีดิทัศน

- ผูมีประสบการณตรงแลกเปลี่ยน  

  เรียนรู

- การฝกปฏิบัติ และนําไปปฏิบัติใน  

  สถานการณจริง (หลังฝกอบรม)

- การฝกปฏิบัติ และนําไปปฏิบัติใน
  สถานการณจริง (หลังฝกอบรม)

โรคระบบทางเดินหายใจจากการ

ทํางาน ประกอบดวย

  1) องคประกอบของทางเดินหายใจ

  2) สาเหตุ อาการ และอาชีพที่เส่ียงตอ 

     การเกิดโรคระบบทางเดินหายใจจาก

     การทํางาน

  3) การดูแลตนเองจากโรคระบบทาง

     เดินหายใจจากการทํางาน

การสํารวจความเส่ียงโรคระบบทางเดิน

หายใจจากการทํางาน

7. สรุปการจัดการเรียนการสอน

  การประเมินผลหลังเรียน   การทดสอบหลังเรียน 10 นาที

1 ช่ัวโมง

10 นาที

8. เน้ือหาการเรียน การสอน

  อาชีพของแรงงานนอกระบบหลายกลุมอาชีพ มีความเส่ียงตอการเกิดโรคระบบ 
ทางเดินหายใจ เชน กลุมทอผา กลุมเย็บผาโหล กลุมทําครกหิน กลุมทําผลิตภัณฑ 
เครื่ องปนดนิเผา กลุมทําไรออยและเกษตรกรกลุมอื่ นๆ เปนตน แรงงานนอกระบบเหลาน้ีตอง
สัมผัสกับปจจัยเส่ียงหลายประเภทอาจจะทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยจากการทํางาน 
แตปจจยัเส่ียงหลกัท่ีสําคญัตอการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจจากการทํางาน คอื ฝุนละออง 

บทนํา

เน้ือหา วิธีจัดการเรียนการสอน ระยะเวลา

  การประเมินผลกอนเรียน   การทดสอบกอนการเรียน 10 นาที

  

  การบรรยาย 

  การวิเคราะหสถานการณจําลอง 15 นาที

 

15 นาที
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   กลไกของรางกายในการกําจัดฝุน มีดังนี้ เมื่ อหายใจเอาฝุนเขาไปในรางกาย ฝุน
ขนาดใหญกวา 5 ไมครอน ขนจมูกสามารถกรองไวได

ภาพท่ี 2 ฝุนขนาดใหญกวา 5  
          ไมครอน คัดกรองโดย 
          ขนจมูก
                

 ภาพท่ี 1 องคประกอบของทางเดินหายใจ 

เมื่ อรางกายไดรับฝุนละอองประเภทตางๆ เขาไปแลว จะทําใหเกิดอันตรายในลักษณะและ
ความรุนแรงท่ีแตกตางกันตามชนิดของฝุนละอองที่ไดรับ ในเน้ือหาของชุดความรูชุดนี้ จะ
ประกอบดวย องคประกอบของทางเดินหายใจ สาเหตุ อาการและการดูแลตนเอง

จมูก

คอหอย

หลอดลม

ปอดขางซาย

ปอดขางขวา หลอดลมปอด

ชองจมูก

ติดบริเวณจมูก

ละอองฝุนขนาดใหญกวา 5 ไมครอน

 8.1 องคประกอบของทางเดินหายใจ
   ระบบทางเดินหายใจ ทําหนาที่แลกเปล่ียนกาซใหกับสิ่งมีชีวิต ระบบทางเดิน
หายใจมีลกัษณะเปนทอเชื่ อมตัง้แตระบบหายใจสวนบนถึงระบบหายใจสวนลาง ซ่ึงประกอบ
ดวย จมูก คอหอย หลอดลม หลอดลมปอด และถุงลมปอด บริเวณจมูก หรือ โพรงจมูก
จะเพิ่มความชื้นและปรับอุณหภูมิอากาศที่หายใจเขาไป สวนหลอดลม และหลอดลมปอด
จะทําหนาที่เปนทอนําอากาศไปยังถุงลมปอด ถุงลมปอดจะเปนตําแหนงที่มีการแลกเปล่ียน
ระหวางออกซิเจน และคารบอนไดออกไซดที่มีอยูในถุงลมปอด และในเลือดที่สงมาเลี้ยง
ปอด บริเวณน้ีจะเปนแหลงสําคัญท่ีจะไดรับอันตรายจากสารเคมีตาง ๆ ซ่ึงรวมท้ังฝุนละอองดวย 
ดังภาพที่ 1
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ภาพท่ี 3 ฝุนขนาดเล็ก 2-5 ไมครอน 
          ลงถึงหลอดลม

   เมื่ อมีฝุนละอองลงไปในปอด ระบบทางเดินหายใจมีวิธี หรือกลไกการปองกัน ดังน้ี 
    1) ปอดสวนท่ีเรียกวาหลอดลม และ หลอดลมปอด จะมีเซลลเยื่ อบุผิวท่ีมีขน 
และจะปกคลุมดวยเยื่ อเมือกที่ถูกหล่ังจากเซลลชนิดพิเศษ ขนและเมือก สามารถกําจัด
ฝุนละอองที่อยูบนพื้นผิวของหลอดลมมาจนถึงปาก ฝุนละอองที่ถูกจับดวยเมือกจะถูก
กําจัดออกจากทางเดินหายใจ โดยการกลืนเขาสูทางเดินอาหาร หรือ ขับออกมาเปนเสลด 
     2) ในทางเดินหายใจจะมีสารชนิดตาง ๆ ที่ชวยทําลายสารพิษตาง ๆ ได 
    3)  ทางเดินหายใจจะมีวิธีการลอมจับและทําลายสารพิษ หรือ ฝุนละอองท่ีหายใจ
เขาไปโดยอาศัยเซลลชนิดพิเศษ ซ่ึงวิธีที่สามนี้จะสําคัญสําหรับการเกิดโรคระบบทางเดิน
หายใจจากการทํางานมาก
   8.2 สาเหตุ อาการ และ อาชีพที่เส่ียงตอการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจจากการ
ทํางาน มีดังนี้
    สาเหตุการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจจากการทํางานแตกตางกัน ตามลกัษณะ
ของงานที่ทํา และทําใหเกิดอาการของโรคทางเดินหายใจโดยทั่วไปจากการสัมผัสฝุน คือ มี
อาการไอ แนนหนาอก เหนื่ อยหอบเวลาทํางาน หรือ ออกแรงเยอะ ๆ

ภาพท่ี 4 ฝุนขนาดเล็กกวา 2 ไมครอน 
          ลงสูถุงลมปอด

ภาพท่ี 5 อาการไอ และแนนหนาอกของ

           ผูปวยโรคทางเดินหายใจโดยท่ัวไป  
            จากการสัมผัสฝุน

      ฝุนขนาดเล็ก 2-5 ไมครอน สามารถลงถึงหลอดลม และฝุนละอองขนาดเล็กกวา 
2 ไมครอน สามารถลงสูถุงลมปอด
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ภาพท่ี 7 ภาพถายรังสีทรวงอกผูปวยโรคปอด 
   ฝุนทรายมีลักษณะเปนรางแห ปะปน
   กับเม็ดเล็ก ๆ ในปอดทั้ง 2 ขาง

ภาพท่ี 8 ถุงลมปอดโปงพอง

ภาพท่ี 6 คนทําครกหิน

สําหรับอาการเฉพาะท่ีรุนแรงจะมีอาการตามชนิดของฝุนที่สัมผัส ดังนี้ 
  1) โรคปอดฝุนทราย เกิดจากการไดรับฝุนทรายหรือฝุนหิน ที่มีขนาดเล็กมาก 
เขาไปสูระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะ คนทาํครกหิน คนงานในโรงโมหนิ คนงานแกะสลัก
หนิ คนงานขดัโลหะดวยทราย คนงานพนทราย และ คนงานทบุเจาะถนน กลุมอาชพีเหลานี ้
มโีอกาสเส่ียงตอการสัมผสัฝุนทรายและฝุนหนิจากการทํางาน เมื่ อฝุนทรายและฝุนหนิตกอยู
ในถุงลมปอด ปอดจะพยายามกําจัดออกจากรางกาย ซ่ึงไมสามารถดําเนินการไดอยางเต็ม
ที่เพราะความแหลมคมของผลึกทรายจะไปทําลายผนังเซลลภายในปอด จึงทําใหเกิดความ

เสียหายข้ึน ยิ่งปอดไดรับฝุนทรายมากเทาไหร การทําลายก็จะมีมากข้ึน และพังผืดก็จะถูก

สรางมากข้ึนดวย คนที่มีพังผืดในปอดเปนจํานวนมาก จะทําใหปอดไมสามารถทํางานแลก

เปล่ียนอากาศไดเตม็ที ่และเกิดการอักเสบเร้ือรงัของปอดจนมกีารหดตัวถาวรของหลอดลม

เล็กรวมกับการเกิดถุงลมโปงพอง ทาํใหมอีาการหอบเหนื่ อยเวลาออกแรง มกีารอักเสบเร้ือรงั

ของเน้ือปอดทําใหมีอาการไอเร้ือรัง อาจมีเสมหะรวมดวย

ถุงลมปอดปกติ

ถุงลมโปงพอง
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2) โรคปอดฝุนแรใยหิน เกิดจากการสูดหายใจรับฝุนแรใยหิน เชน ฝุนของกระเบ้ือง 
มุงหลังคา ฝา กระเบ้ืองปูพ้ืน และสายไฟ ที่มีสวนประกอบสารแอสเบสตอส อาชีพที่เส่ียง 
ไดแก คนงานทํากระเบ้ือง คนงานทําผาเบรก ผาคลัทซ ชางร้ือถอนอาคาร คนทํางานใน
อุตสาหกรรมวัตถุทนไฟ สี ยาง ทอ และสายไฟฟา มีโอกาสหายใจรับฝุนแรใยหินเขาไป
สะสมไว ในปอดเปนระยะเวลานานและมีจํานวนมาก ทําใหเกิดการอักเสบเร้ือรังของปอด 
และเน้ือเยื่ อปอดเกดิเปนพงัผดื มอีาการหอบเหนื่ อยเวลาออกแรง เจบ็หนาอก บางคร้ังอาจ
ไอเปนเลือด และเมื่ อเกิดการสะสมของการอักเสบของปอดเปนเวลานาน จะสงผลใหเกิด

มะเร็งเยื่ อหุมปอดขึ้นได โรคน้ีโดยปกติจะไมเกิดแบบเฉียบพลัน มักเกิดจากการไดรับแบบ

สะสมในปริมาณที่มากและในระยะเวลายาว 5-10 ปข้ึนไป

ภาพท่ี 9 ภาพถายรังสีทรวงอกผูปวยโรคปอดฝุนแรใยหิน แสดงปริมาณของเน้ือปอดลดลง  
   และปรากฏรอยเปนรางแห และเม็ดเล็กๆ ทั้ง 2 ขาง โดยมีมากที่ฐานปอด

ภาพท่ี 10 อาการไอเปนเลือดของผูปวยโรค  
  ปอดฝุนแรใยหิน

ภาพท่ี 11 คนงานทําฝาเพดาน
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ภาพท่ี 12 อาการแนนหนาอก และหายใจ 

           ลําบาก ของผูปวยโรคปอดฝุนฝาย
ภาพท่ี 13 คนงานทําที่นอนนุน

 4) โรคปอดฝุนชานออย เปนโรคปอดท่ีเกิดจากการสัมผัสฝุนสารอินทรีย ซ่ึงอาจมี

สารกอโรคท่ีเปนสารพิษจากแบคทีเรีย โดยเฉพาะคนงานท่ีมีหนาท่ีเก็บกวาดบริเวณกองชานออย

เกาๆ ในบริเวณโรงงาน หรือคนงานโรงงานทาํกระดาษจากชานออย เมื่ อไดรับฝุนเขาสูระบบ

ทางเดินหายใจ ทําใหเกิดการอักเสบของหลอดลม มีอาการไขสูง หนาวส่ัน ปวดเมื่ อยทั่วตัว 
ไอ แนนหนาอก หอบเหนื่ อย ออนเพลีย และน้ําหนักลด ในกรณีรุนแรง มีอาการไอเร้ือรัง 
มีเสมหะ หายใจลําบาก ระบบการหายใจและหัวใจลมเหลวได

 3) โรคปอดฝุนฝาย เกิดจากการไดรับฝุนฝาย ซ่ึงประกอบดวย เสนใยของพืช 
เศษปนเปอนของตนฝาย เศษดิน เช้ือแบคทีเรีย เช้ือรา โดยเฉพาะผูประกอบอาชีพ 
อุตสาหกรรมส่ิงทอ การสาง ปน และทอฝาย การทําเชือกปอ และการทอกระสอบ มีโอกาส
เส่ียง และเมื่ อไดรับฝุนเขาไปแลว มอีาการระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจและหลอดลม 
ทําใหเกิดการหดเกร็งของหลอดลม มีอาการแนนหนาอก มีอาการของปอดอุดก้ัน หายใจไม
สะดวก อาการจะเกิดข้ึนหลงัจากเร่ิมทาํงานโดยเฉพาะวันแรกของการทํางาน โดยจะมอีาการ
มากในชวงวันแรกๆ ของการทํางาน อาการมักจะทุเลาลงในชวงวันหยดุงาน และจะมีอาการ

เมื่ อกลับมาทํางานอีกโดยเฉพาะวันแรกท่ีทํางาน
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ภาพท่ี 14 อาการไขสูง หนาวส่ัน ปวดเมื่ อยทั่วตัว ไอ แนนหนาอก หอบเหนื่ อย และ

             หายใจลําบาก ของผูปวยโรคปอดฝุนชานออย

ภาพท่ี 15 คนทํางานเก่ียวกับชานออย
5) โรคปอดฝุนฟาง หรือ โรคปอดชาวนา เกิดจากการหายใจเอาฝุนละอองฟางขาว

ที่ข้ึนรา โดยเฉพาะชาวนา ชาวไรที่สัมผัสกับฟางช้ืน หรือ สูดละอองของหญา หรือฟางแหง
ทีม่เีช้ือราปนเปอนทาํใหเกิดอนัตรายตอระบบทางเดินหายใจ มอีาการหลอดลมอกัเสบ ปอด

อกัเสบ ในรายท่ีมอีาการเฉียบพลนั จะมอีาการเหนื่ อยหอบ หนาวส่ัน เปนไข ไอมเีสมหะ มกั
มีอาการเกิดข้ึนไมก่ีช่ัวโมงหลังจากสัมผัสละอองฟาง ในรายท่ีมีอาการเร้ือรัง จะไอเร้ือรัง 
เหนื่ อยงาย เวลาออกแรง
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ภาพท่ี 17 ภาพถายรังสีทรวงอกผูปวยโรคปอดฝุนฟาง หรือ โรคปอดชาวนา

ภาพท่ี 16 คนทํางานเก่ียวกับขาวเปลือก

8.3 การดูแลตนเองเพื่ อปองกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการทํางาน 

  8.3.1 ปรับปรุงแหลงกําเนิดฝุนละออง ในแตละข้ันตอนของการทํางานตอง
ปรับปรุงใหมีฝุนละอองฟุงกระจายออกมานอยที่สุด 

  8.3.2 ปรับปรุงระยะทางจากแหลงกําเนิดฝุนถึงผูปฏิบัติงาน 
   1) การทํางานเลือกใชวิธีการท่ีลดการฟุงกระจายของฝุน เชน ฉีดนํ้าขณะ
กรอหรือตัดหิน เพื่ อลดฝุน
   2) สถานท่ีพักระหวางทํางาน ควรอยูไกลจากสถานท่ีปฏิบัติงาน
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ภาพท่ี 18 การทําครกหินดวยวิธีฉีดนํ้าลดการฟุงกระจายของฝุน

  8.3.3 การปฏิบัติตนของผูปฏิบัติงาน

 1) ใสผาปดปากและจมูกเพื่ อ

ปองกันฝุนขณะปฏิบัติงาน

 2) หลีกเล่ียงการสัมผัสฝุน และ
ควันบุหร่ี    
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 3) มีการระบายอากาศถายเทท่ีดีใน
บริเวณทํางานที่มีฝุน เชน ที่โลงมีพัดลมดูด
อากาศ มีหนาตาง มีตาขายดักกรองฝุน

 4) สังเกตอาการผิดปกติ เชน ไอ 

ควรรีบปรึกษาแพทย

 5) ออกกําลังกายเปนประจํา
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