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โรคผิวหนังเป็ นปั ญหาสําคัญ และเป็ นโรคทีพบมากเป็ นอันดับสีข องประเทศ เนืองจากปั จจุบนั มีการใช้ วสั ดุและสารเคมีทีทํา
ให้ เกิดโรคผิวหนังอย่างแพร่หลาย หากมีการดูแลการใช้ ไม่เหมาะสมจะทําให้ ผ้ ทู ีสมั ผัสเกิดอาการระคายเคืองและภูมิแพ้ ที
ผิวหนัง อาการลักษณะนี .มักเป็ น ๆ หาย ๆ ทําให้ เกิดปั ญหาด้ านร่ างกายและจิตใจของผู้ทีเป็ นโรค การรักษาโรคผิวหนังนั .น
มักจะทําได้ โดยการบรรเทาอาการ และทีสาํ คัญคือ ต้ องกําจัดสาเหตุ และสภาพทีอาจทําให้ เกิดอาการของโรคผิวหนัง

สาเหตุการเกิดโรคผิวหนังจากการทํางาน
การเกิดโรคผิวหนังจากการทํางาน มีสาเหตุหลัก ดังนี .
1. สาเหตุจากสารเคมี
2. สาเหตุจากการสัมผัส การเสียดสีและการกระแทก
3. สาเหตุจากสิง แวดล้ อมทางกายภาพ
4. สาเหตุจากสิง แวดล้ อมทางชีวภาพ

1. สาเหตุจากสารเคมี

ในอุตสาหกรรมมีการนําสารเคมีมาใช้ ประโยชน์ในการผลิตสินค้ าต่างๆ จากข้ อมูลของกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ได้ ประมาณว่ามีการใช้ สารเคมีมากกว่า 100,000 ชนิด ในอุตสาหกรรมและในจํานวนนี .มีสารเคมี
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มากกว่า 16,500 ชนิดทีเป็ นพิษและสามารถก่อให้ เกิดอาการทางผิวหนัง รวมทั .งระบบต่างๆ ของร่ างกายด้ วย เช่น ระบบ
ประสาท ระบบโลหิตและระบบภูมิแพ้
โรคผิวหนังจากสารเคมีทําให้ เกิดภูมิแพ้ ทีร้ ู จกั กันมานานในประเทศอุตสาหกรรม เช่น คนงานในโรงงานทีเกียวข้ องกับโลหะ
เครื องหนัง ยาง สีย้อมผ้ า กาวพลาสติก เส้ นใยแก้ ว สีพ่น รวมทั .งนํ .ามันเบนซินและนํ .ามันเครื อง การทีผิวหนังสัมผัสกับนํ .ามัน
โดยตรงและไม่มีเครื องป้องกัน จะทําให้ ขมุ ขนอักเสบหรื อเกิดผืนคล้ ายสิวบริ เวณหน้ า แขน ขาและบริ เวณอืนๆ ทีสมั ผัสได้ เช่น
การใช้ นํ .ามันเบนซินล้ างมือ สารตะกัว ทีผสมอยูใ่ นนํ .ามันเบนซินอาจซึมเข้ าผิวหนัง เกิดเป็ นรอยคลํ .าและทําให้ เกิดโรคแพ้ พิษ
ตะกัว อินทรี ย์ได้ นอกจากนี .ยังเคย พบว่า คนทีต้องทํางานสัมผัสกับอุปกรณ์ทีทําจากโลหะชุบนิคเกิลเป็ นประจําบางคนจะเกิด
โรคผิวหนังผืนแพ้ ได้ ดังนันผู
. ้ ทีเป็ นภูมิแพ้ จะทําให้ ผิวหนังแพ้ ง่ายเกิดเป็ นนํ .าเหลืองบริเวณทีสวมใส่เครื องประดับของเทียมทํา
ด้ วยโลหะชุบนิคเกิล เช่น ตุ้มหู สร้ อยคอ หัวเข็มขัด เป็ นต้ น
งานอุตสาหกรรมในครัวเรื อน อาจมีการแพ้ กาวพลาสติกในการทําดอกไม้ พลาสติก ทําเครื องหนัง แม้ แต่งานดอกไม้ สดก็อาจ
แพ้ ยางของดอกไม้ ได้ เช่น ดอกรัก และดอกมะลิ เป็ นต้ น
สําหรับงานด้ านเกษตรกรรม การใช้ ป๋ ยุ สารกําจัดแมลงหรื อสารกําจัดศัตรูพืชล้ วนเป็ นสาเหตุทีทําให้ เกิดการระคายเคืองและ
ผืนคันทีผวิ หนังได้ หากสัมผัสถูกผิวหนังโดยตรงโดยไม่มีเครื องป้องกัน

2. สาเหตุจากการสัมผัส การเสียดสีและการกระแทก

การเสียดสีหรื อจับต้ องกับสารทีก่อให้ เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังเป็ นประจํา เช่น เส้ นใยแก้ วและเส้ นใยสังเคราะห์ทีใช้ ทํา
ฉนวนต่างๆ เมือสัมผัสกับผิวหนังจะทําให้ เกิดอาการคัน เมือเกาอาจทําให้ ผิวหนังเกิดบาดแผลหรื อรอยถลอก มีโอกาสติดเชื .อ
โรคอืนๆ ได้ ง่ายขึ .น

3. สาเหตุจากสิงแวดล้ อมทางกายภาพ

การได้ รับความร้ อน ความเย็น แสงอาทิตย์ รังสีเอกซ์-เรย์ และรังสีแตกตัวอืนๆ ทีมากเกินไป สามารถทําให้ เกิดอันตรายที
ผิวหนังได้ เช่น ทําให้ ผวิ หนังไหม้ อักเสบ แสบ ลอก และอาจเกิดมะเร็ งทีผวิ หนังได้
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4. สาเหตุจากสิงแวดล้ อมทางชีวภาพ

สารชีวภาพจําพวก แบคทีเรี ย รา และปรสิต เช่น เห็บและไร ซึง จะทําลายผิวหนังทําให้ เกิดอาการคัน โรคผิวหนังทีเกิดจากเชื .อ
รา และทีพบบ่อยในคนไทย คือ โรคกลากเกลื .อน โดยสาเหตุจากการทําความสะอาดร่ างกายไม่เพียงพอ บริ เวณทีพบบ่อย
มักจะเป็ นบริ เวณทีมีความอับชื .น เช่น ขาหนีบ เล็บ ศีรษะ ง่ามมือ และง่ามเท้ า นอกจากนี . คนทีมีอาชีพทีมือต้ องเปี ยกชื .น
ตลอดเวลา เช่น ขายอาหาร ขายผัก นํ .าจะโดนเล็บทําให้ เล็บเปื อย เกิดอาการอักเสบบวมแดง อาจมีหนองและติดเชื .อราชนิด
ยีสต์ได้
พืชมีพิษ จัดเป็ นสารชีวภาพชนิดหนึงทีทําให้ เกิดโรคผิวหนัง เช่น เถาวัลย์มีพิษและไม้ โอ๊ คมีพิษ พืชบางชนิดเมือสัมผัสจะทําให้
เกิดผืนแดง อักเสบ และเกิดภูมิแพ้ ทีผวิ หนังได้

การป้องกันโรคผิวหนังจากการทํางาน
วิธีการป้องกันโรคผิวหนังจากการทํางาน มีดงั นี .
1. การใช้ สารเคมีทีปลอดภัยทีสด
ุ
2. การหลีกเลียงการสัมผัสกับสิง ทีก่อให้ เกิดโรคผิวหนัง

ุ กรณ์ป้องกันผิวหนัง
3. การใช้ อป
4. การทําความสะอาดผิวหนังอย่างเหมาะสม
5. การดูแลเอาใจใส่ผิวหนัง

1. การใช้ สารเคมีท ป
ี ลอดภัยทีสุด

โดยการเลือกชนิดของสารเคมี ทีมีคณ
ุ สมบัติใช้ ในงานได้ ตามต้ องการ แต่ต้องเป็ นสารเคมีทีมีโอกาสก่อให้ เกิดโรคผิวหนัง
ตลอดจนปั ญหาสุขภาพอืนๆ น้ อยทีสดุ
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2. การหลีกเลียงการสัมผัสกับสิงทีก่อให้ เกิดโรคผิวหนัง

โรคผิวหนังจากการทํางาน เป็ นการอักเสบชนิดหนึง สาเหตุมาจากสิง ทีทําให้ เกิดการระคายเคืองหรื อแพ้ วตั ถุทีมาสัมผัส
ผิวหนัง
ผิวหนังทีเกิดปฏิกิริยาต่อสิงทีทําให้ เกิดการระคายเคืองหรื ออาการภูมิแพ้ อาการทีเกิดขึ .นมักจะคล้ ายๆ กัน เริ มแรกจะมีอาการ
แดงและบวม ต่อมาจะเป็ นตุ่มพอง มีหนอง ตกสะเก็ด และหนาด้ าน
การระคายเคืองทีดวงตาหรื ออาการบวมแดงรอบดวงตา เป็ นสัญญาณเตือนเบื .องต้ นว่าเริมมีการระคายเคืองหรื ออาการ
ภูมิแพ้ สารทีอยู่ในรูปฝุ่ นหรื อไร
สารทีทําให้ เกิดการระคายเคือง จะทําลายผิวหนังทีมีโอกาสสัมผัสสารซํ .าๆ หรื อบ่อยๆ เป็ นส่วนใหญ่ ทั .งนี .อาจเป็ นสารทีมีฤทธิ>
กัดกร่ อนอย่างรุนแรง เช่น กรดหรื อด่าง ซึง สามารถทําลายผิวหนังหลังจากถูกสารในระยะเวลาเล็กน้ อย หรื ออาจเป็ นสารที
ก่อให้ เกิดอันตรายอย่างช้ าๆ เช่น สารตัวทําละลาย นํ .ามันเชื .อเพลิง และนํ .ามันอืนๆ จะทําอันตรายผิวหนังหากสัมผัสติดต่อกัน
เป็ นระยะเวลานาน
สิงสกปรกและฝุ่ น หากรวมตัวกับนํ .ามันและจาระบีแล้ วจะเป็ นสารทีก่อให้ เกิดอาการระคายเคืองแบบเรื อ. รังได้ สําหรับบางคน
ทีเคยมีประวัติเป็ นโรคผิวหนัง ผืนแพ้ ไข้ ละอองฟาง หอบหืด หรื อคนทีมีผิวแห้ ง จะมีความเสียงต่อการเป็ นโรคผิวหนังจากการ
ทํางานได้ ง่ายกว่าคนปกติทวั ไป
สารทีทําให้ เกิดอาการโรคผิวหนังภูมิแพ้ มักพบในผู้ทีสมัยเด็กเคยเป็ นโรคผิวหนัง ไข้ ละอองฟาง หอบหืด หรื อเคยมีประวัติเป็ น
โรคภูมิแพ้ โดยเคยมีโอกาสสัมผัสกับสารและผิวหนังแสดงอาการภูมิแพ้ มาแล้ ว หากมีโอกาสสัมผัสอีก ร่ างกายจะแสดง
อาการภูมิแพ้ อีก วิธีการแก้ ไข คือ ต้ องหยุดสัมผัสสารนัน. จนกว่าอาการจะหาย
สารทีทําให้ เกิดอาการภูมิแพ้ ต่อผิวหนังทีร้ ู จกั กันดี คือ นิคเกิล ยาง โครเมียม เรซิน และพลาสติกบางชนิด เป็ นต้ น
ขันแรกในการป
.
้ องกันโรคผิวหนังทีได้ ผลเป็ นรูปธรรม คือ การให้ ผิวหนังหยุดสัมผัสสิงทีทําให้ เกิดอาการระคายเคืองหรื อภูมิแพ้
โดยเลือกใช้ สารทีอนั ตรายน้ อยกว่าแทนการออกแบบหรื อปรับปรุงวิธีการทํางานให้ มีโอกาสสัมผัสกับสารต่างๆ ให้ น้อยทีสดุ
การแก้ ไขเครื องจักรหรื อการเลือกใช้ เครื องมือทีสามารถทํางานโดยส่วนของร่ างกายไม่เปี ยกชื .นหรื อเปรอะเปื อ. นสาร หมัน ทํา
ความสะอาดพื .นและบริ เวณทีทํางานเป็ นประจํา สามารถช่วยลดปั ญหาโรคผิวหนังจากการทํางานได้
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การเลือกใช้ ครี มทาผิวหนัง
1. ครี มทาป้องกัน (Barrier Cream) ใช้ ป้องกันสารระคายเคือง และช่วยให้ ทําความสะอาดมือง่ายขึ .น แต่ใช้ ป้องกันสารเคมีที

ทําให้ เกิดโรคผิวหนังภูมิแพ้ ไม่ได้ เนืองจากมีความเหนียวเหนอะหนะ คนงานไม่ชอบใช้
2. ครี มให้ ความชุม
่ ชื .น (Moisturisers) ใช้ ทาผิวช่วยลดความแห้ งตึงของผิวหนังช่วยป้องกันผิวหนังได้ บ้างกรณีคนงานไม่ชอบ

ใช้ ครี มทาป้องกันผิวหนัง (Barrier Cream) อย่างไรก็ตาม ครี มให้ ความชุม่ ชื .นนี .ก็ช่วยให้ การทําความสะอาดมือง่ายขึ .นด้ วย

3. การใช้ อุปกรณ์ ป้องกันผิวหนัง

เมือมีการใช้ สารตัวทําละลาย นํ .ามัน ฝุ่ น สิงสกปรก สารซักฟอก หรื อสารเคมีต่างๆ ซึง มีโอกาสถูกผิวหนังควรจะป้องกันโดยใช้
ถุงมือ ผ้ ากันเปื อ. นหรื อชุดทํางานต่างๆ การเลือกใช้ ชนิดของอุปกรณ์ให้ เหมาะสมกับงานเป็ นสิง สําคัญ เช่น เมือทํางาน
เกียวข้ องกับสารเคมีประเภทกรดและสารตัวทําละลาย ให้ เลือกใช้ ถงุ มือทีทําจากวัสดุพีวีซี ยางธรรมชาติหรื อยางสังเคราะห์
หรื อพีวีเอ ทังนี
. .การเลือกใช้ ควรพิจารณาถึงคุณสมบัติในการซึมผ่านของสารทีแตกต่างกัน ส่วนวัสดุจําพวก ฝ้าย หนังสัตว์ ขน
สัตว์ ผ้ าใบหรื อใยสังเคราะห์มีคณ
ุ สมบัติป้องกันการเสียดสีหรื อความร้ อนได้ ในระดับทีต่างกัน
หลังจากการเลือกอุปกรณ์ป้องกันสารเคมีทีถกู ต้ องแล้ ว สิงสําคัญทีสดุ คือ การเก็บรักษาให้ สะอาดและอยูใ่ นสภาพดี อุปกรณ์
ป้องกันสารเคมีทีชํารุดหรื ออุ้มสารเคมีอนั ตรายไว้ ในเนื .อวัสดุไม่ควรนํามาใช้ เพราะว่าไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ทําให้ คนงานละเลย
อาการเริ มแรกของโรคผิวหนัง หากข้ างในถุงมือสกปรกและคนงานยังคงใช้ การสวมใส่ครัง. ต่อไปจะสัมผัสกับสารเคมี
ตลอดเวลา ทําให้ เกิดอาการระคายเคืองหรื อภูมิแพ้ ได้ ดังนั .น การหมัน เปลีย นและทําความสะอาดอุปกรณ์ป้องกันอย่าง
สมําเสมอ เป็ นมาตรการป้องกันทีดีทีสดุ

หลักการพื .นฐานในการทําความสะอาดมือ
1. การใช้ ครี มทาป้องกัน (Barrier Cream) ทามือทําให้ สามารถทําความสะอาดมือได้ ง่ายและเร็ ว แต่ครี มป้องกันไม่สามารถ

ป้องกันการระคายเคืองได้ มากเท่าทีควรและไม่ควรนํามาใช้ ป้องกันสารทีก่อให้ เกิดภูมิแพ้ ได้
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2. เลือกสารทําความสะอาดทีเหมาะสม (ห้ ามใช้ สารตัวทําละลายและสารขัดผิว) ควรใช้ ทําความสะอาดผิวมือให้ หมดจด
3. หลังจากใช้ สารทําความสะอาดต่างๆ แล้ วให้ ล้างด้ วยนํ .าสะอาด
4. ควรใช้ สารหรื อครี มให้ ความชุ่มชื .นต่อผิวหนัง ทาหลังจากล้ างผิวด้ วยนํ .าสะอาดแล้ ว เพือชดเชยไขมันทีสญ
ู เสียไปและช่วย

ให้ ผิวหนังไม่แห้ ง

4. การทําความสะอาดผิวหนังอย่ างเหมาะสม

หลายอาชีพทีผิวหนังต้ องเปรอะเปื อ. นกับสารเคมี นํ .ามัน และสิง สกปรกต่างๆ อย่างหลีกเลียงไม่ได้ สารเคมีทีมกั ใช้ บ่อย เช่น
กรด ด่าง สารตัวทําละลาย ขี .ผึ .ง และนํ .ามันดิน สารเหล่านี .จะขจัดให้ นํ .ามันและไขมันธรรมชาติจากผิวหนังออกไป จากนัน.
ผิวหนังจะแห้ งและแตก และเริ มเกิดโรคผิวหนังขึ .น ในสภาวะนี . หากผิวหนังถูกฝุ่ น เศษโลหะหรื อเศษผงต่างๆ เสียดสีผิวหนัง
อีก จะทําให้ อาการของโรคผิวหนังจะยิง มากขึ .น
ผิวหนังทีเปื อ. นสารเคมี หากมีการทําความสะอาดทีเหมาะสม จะขจัดสารทีเป็ นอันตรายออกโดยไม่ทําให้ ผิวหนังแห้ ง แตก
รวมทังไม่
. เป็ นโรคผิวหนังได้
การทําความสะอาดผิวหนังต้ องนุ่มนวลและทัว ถึง นํ .ามัน จาระบี และการรวมตัวของสิง สกปรกอืนๆ ต้ องขจัดออก เพราะสิง
เหล่านีจ. ะเป็ นสาเหตุของการอุดตันของขุมขน ทําให้ เกิดการติดเชื .อ โดยจะเกิดในรูปของสิวหัวดําและตุม่ เล็กๆ
ไม่ควรใช้ ตวั ทําละลายพวกนํ .ามันเชื .อเพลิง นํ .ามันก๊ าด และทินเนอร์ ในการล้ างผิวหนังทีเปื อ. นนํ .ามันและจาระบี เพราะสาร
เหล่านีจ. ะทําให้ ผวิ หนังแห้ งมากเกินไป ไม่ควรใช้ สบู่ทีใช้ สําหรับขัดผิวมาล้ างผิวหนัง เพราะจะทําให้ ผวิ หนังแตกและเกิดการ
ระคายเคือง วิธีการทําความสะอาดทีถกู ต้ อง คือ การใช้ นํ .าอุ่นชําระล้ างนานๆ ใช้ สบู่ทีไม่มีสารขัดผิวและใช้ แปรงนุ่มๆ ทํา
ความสะอาด
คนงานควรจะให้ ความสําคัญในการเลือกสิงทีใช้ ในการทําความสะอาดผิวหนังโดยให้ ตรงกับชนิดของสารทีสมั ผัส พาราฟิ น
สารตัวทําละลาย ดินเหนียว และปูนปลาสเตอร์ ต้องใช้ สารทําความสะอาดอย่างหนึง ในขณะทีกระบวนการใช้ นํ .าหรื อสารเคมี
ผสมนํ .าก็ต้องใช้ สารทําความสะอาดอีกอย่างหนึง อย่างไรก็ตาม สารทําความสะอาดทีใช้ ทงหมดควรมี
ั.
สภาพเป็ นกรดที
ใกล้ เคียงกับผิวหนัง คือ pH 6.5
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ถ้ าผิวหนังสัมผัสกับสิง สกปรกซํ .าๆ ควรพิจารณาถึงการเปลีย นวิธีการทํางาน การใช้ สารเคมีทีปลอดภัยกว่าแทน และการใช้
อุปกรณ์ป้องกันทีเหมาะสม
หากจําเป็ นต้ องใช้ ผงซักฟอกทําความสะอาดผิวหนัง ให้ ล้างออกด้ วยนํ .าสะอาดให้ หมดจดและใช้ ครี มให้ ความชุ่มชื .นกับ
ผิวหนัง เพือป้องกันผิวหนังแห้ งเกินไปเนืองจากการทําความสะอาด

5. การดูแลเอาใจใส่ ผิวหนัง

นํ .ามันทีผวิ หนัง ซึง เป็ นกําแพงป้องกันผิวหนังโดยธรรมชาติ มักจะถูกขจัดออกโดยการชําระล้ างขณะทํางาน อย่างไรก็ตาม
อาจทดแทนโดยการใช้ ครี มทาป้องกัน (Barrier Cream) ก่อนทํางาน และหลังจากทํางานแล้ ว เมือล้ างทําความสะอาด
ผิวหนังแล้ ว จึงทาครี มทีไม่มีสารก่อให้ เกิดผืนแพ้ ต่อผิวหนัง (non-sensitizing hydrophilic cream) หากไม่สามารถใช้ ครี ม
ป้องกันได้ ก็ควรใช้ ครี มทีให้ ความชุม่ ชื .นกับผิวหนัง
ถ้ าหากมีการระคายเคืองหรื อผดผืนเกิดขึ .น ต้ องให้ ความสนใจและรักษาให้ เร็ วทีสดุ ทีเห็นได้ ชดั คือ ผดผืนทังหลายที
.
เกิดขึ .นมัก
ไม่เกียวกับอาชีพใดอาชีพหนึงโดยเฉพาะ แต่สงิ ทีสําคัญ คือ ธรรมชาติของงาน สารทีสมั ผัส และคนอืนๆ ทีทํางานเหมือนกัน
มีอาการเหมือนกัน เป็ นข้ อมูลทีจะต้ องแจ้ งให้ เจ้ าหน้ าทีความปลอดภัยในการทํางานหรื อแพทย์ประจําโรงงานทราบ เพือจะได้
จัดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคได้ ถกู ต้ องและเหมาะสมทีสดุ
การเป็ นโรคผิวหนังโดยลําพังอาจไม่มีอาการมากมายจนน่ารังเกียจ แต่กรณีทีผิวหนังแห้ ง แตก เป็ นแผล และติดเชื .อแบคทีเรี ย
จะทําให้ โรคลุกลามมากยิงขึ .น ในกรณีทีคนงานทั .งกลุม่ เป็ นโรคผิวหนัง เนืองจากการทีแต่ละคนสัมผัสกับสารทีทําให้ เกิดการ
ระคายเคืองหรื อภูมิแพ้ เหมือนกัน จะต้ องมีการปฐมพยาบาลทันทีเพือป้องกันและยับยังการติ
.
ดเชื .อต่อไป การทําความสะอาด
บาดแผล ปิ ดด้ วยผ้ าทีสะอาดให้ สนิทและหลีกเลีย งการใช้ สารฆ่าเชื .อทีรุนแรงทําให้ ผิวหนังระคายเคือง เป็ นหลักการทีสําคัญ

อ้างอิ งข้อมูลจาก สํานักงานความปลอดภัยแรงงาน

