
โรคซิลิโคสสี 
กลุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา 

 โรคปอดฝุนหิน หรือซิลิโคสีส  เปนโรคปอดจากการทํางาน   ที่มีสาเหตุจากการสูดหายใจเอา              
ฝุนซิลิกอนไดออกไซดหรือเรียกวาผลึกซิลิกาเขาไป  ซ่ึงสวนมากจะพบในหินทราย ผลึกที่เปนสาเหตุของ      
โรคซิลิสีส  มี 3 ชนิด  คือ ควอทซ (Quarts)  คริสโตแบไลท (Cristobalite)  และทริไดไมท (Trdimite)  ขนาดของ
ฝุนซิลิกอนไดออกไซด  ก็เปนปจจัยสําคัญของการเกิดโรคซิลิโคสีส  โดยเฉพาะฝุนที่มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 
0.05-5 ไมครอน ซ่ึงสามารถเขาไปอยูในถุงลมปอดได  โดยจะถูกเม็ดเลือดขาวในปอดจับกินและมีผลทําใหเกิด       
ปฏิกิริยาตอเนื้อปอด  ซ่ึงตอมาจะกอใหเกิดพังผืดที่เนื้อปอด  เมื่อยังคงหายใจเอาฝุนที่มีซิลิกอนไดออกไซดเขา
ไปในปอดอยางตอเนื่องมากขึ้น  และการปองกันควบคุมไมเหมาะสม  ในที่สุดจะทําใหเนื้อปอดเสียเปนวงกวาง  
จนทําใหปอดไมสามารถทํางานไดตามปกติ 
 ผูที่สัมผัสฝุนซิลิกอนไดออกไซดที่ปริมาณมากโดยไมมีการปองกัน  จะมีอาการพิษแบบเฉียบพลัน  ซ่ึง
อาจจะเกิดขึ้นภายใน 2-3 เดือน  ก็ได  โดยมีอาการหอบ  เหนื่อย  เขียวคล้ํา  เปนไข  ออนเพลีย  น้ําหนักลดและ
เสียชีวิตในเวลาตอมา  รายท่ีเปนซิลิโคสีสแบบเรื้อรัง คือสัมผัสฝุนซิลิกอนไดออกไซดเปนเวลานานในปริมาณ
ไมมากนัก  จะมีอาการเหนื่อยงายเวลาออกแรง   มีอาการไอแหง ๆ  อาการของหลอดลมอักเสบ  บางครั้งมีอาการ
ไอเปนเลือด  รางกายทั่วไปไมมีการเปลี่ยนแปลงมากจนเห็นไดชัด  นอกจากในรายที่เปนวัณโรคปอดแทรกซอน
อยูดวย  ในรายเชนนี้จะทําใหมีอาการเปนไข  ออนเพลีย  เบื่ออาหาร  หอบเหนื่อย  น้ําหนักตัวลด อาจตรวจพบ
เชื้อวัณโรคในเสมหะ  พยาธิสภาพของวัณโรคปอดที่รวมกับซิลิโคสีสมักเปนแบบเรื้อรัง และจะสามารถใหการ
วินิจฉัยโรคไดตอเมื่อตรวจพบเชื้อวัณโรค  สําหรับโรคมะเร็งปอดไมมีรายงานชัดเจนเกี่ยวกับอัตราการพบมะเร็ง
ของปอดเพิ่มขึ้นในผูปวยซิลิโคสีส 
เกณฑการวินิจฉัยโรค 

1. ผูปวยมีประวตัิทํางานเกีย่วของกับฝุนซิลิกา (ฝุนหนิทราย)  
2. มีอาการและอาการแสดง  ซ่ึงมีมากหรือนอยข้ึนอยูกับพยาธิสภาพในปอด อาจไมมีอาการชัดเจน 

หรือมีอาการของระบบทางเดินหายใจ ไดแก หอบ  เหนือ่ย เปนตน  
3. ตองมีความผิดปกติของภาพถายรังสีทรวงอก  โดยใชฟลมขนาดมาตรฐานพบลักษณะที่เขากันได

กับโรคซิลิโคสีส โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานของ ILO International Classification of Radiograph of 
Pneumoconiosis  

4. การตรวจพเิศษอื่น ๆ ที่ตองตรวจรวมดวย  ไดแก การตรวจสมรรถภาพปอดเพื่อประเมินการสูญเสยี
สมรรถภาพการทํางานของปอด   กรณีมีปญหาการวินจิฉัยโรคควรตรวจพิเศษเพิ่มเตมิ เชน การตัด
ช้ินเนื้อปอดเพือ่ตรวจทางพยาธิวิทยาและวิเคราะหหาปริมาณฝุนในเนื้อปอด 

5. ควรวินจิฉัยแยกซิลิโคสีสออกจากโรคปอดอื่นๆ  เชน วณัโรคปอด, Alveolar Cell Carcinoma   



 2

สถานประกอบการกลุมเสี่ยง  15 ประเภท 
รหัส  3(1) การโม บด หรือยอยหนิ 
รหัส  3(3) การรอน หรือคัดกรวดทราย 
รหัส  3(5) การลําเลียงหนิ กรวด ทราย หรือดินดวยระบบสายพานลําเลียง 
รหัส  54 โรงงานผลิตแกว เสนใยแกว หรือผลิตภัณฑแกว 
รหัส  55 โรงงานผลิตภัณฑกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา หรือเครื่องดินเผาและรวมถึงการเตรียม 
  วัสดุเพื่อการดงักลาว 
รหัส  56 โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือทอสําหรับใชในงานกอสราง เบาหลอมโลหะ กระเบื้อง 
   ประดับ  รองในเตา  ทอหรือยอดปลองไฟ 
รหัส  57(1) การทําซีเมนต ปูนขาว หรือปนูพลาสเตอร 
รหัส  57(3) การทําซีเมนต ปูนขาว หรือปนูพลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขาดวยกนั 
รหัส  58(1) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม หรือผลิตภัณฑปูน 
  พลาสเตอร 
รหัส  58(3) การทําผลิตภัณฑจากหิน 
รหัส  58(4) การทําผลิตภัณฑสําหรับขดัถู 
รหัส  59 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หลอ รีด ดึง หรือผลิตเหล็กกลาในขั้นตน 
รหัส  61 โรงงานผลิต ตบแตง หรือซอมแซมเครื่องมือ หรือเครื่องใชที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา 
รหัส  62 โรงงานผลิต ตบแตง หรือซอมแซมเครื่องเรือน 
รหัส  67(3) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเล่ือยตัดโลหะดวยเครื่องยนต 
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กรอบการดําเนินงานภายในจังหวัด 
บทบาทของสาํนักงานสาธารณสุขจังหวัด/อําเภอ  โรงพยาบาลชุมชน/สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชมุชน 

1. สรางทีมงานเครือขาย  ซ่ึงประกอบดวยหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดแก   
1.1  ระดับจังหวดั  ไดแก   สน.สาธารณสุขจังหวัด, โรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป , สนง.สวัสดิการและ

คุมครองแรงงานจังหวัด,  สนง.อุตสาหกรรมจังหวดั, สนง.ประกันสังคมจังหวดั   
1.2 ระดับอําเภอ  ไดแก  สนง.สาธารณสุขอําเภอ,  สถานีอนามัย/ศูนยสุขภาพชุมชน,โรงพยาบาลชุมชน, 

อบต./เทศบาล  
2. จัดทําฐานขอมลูสถานประกอบการกลุมเสี่ยงภายในจังหวัด ไดแก รหสัประเภทกจิการ  ช่ือ  ที่อยูสถาน

ประกอบการ  จํานวนคนทํางาน  อัตรากําลังการผลิต 
3. ดําเนินการเฝาคุมเฝาระวังการเกิดโรคซิลิโคสีสเชิงรุกในกลุมประเภทกจิการเปาหมายที่มีความเสี่ยงสูง

กอน  เมื่อดําเนินการครอบคลุมแลว จึงขยายไปยังกลุมประเภทกิจการที่มีความเสี่ยงรองลงมา  หลักการ
แนวคดิการเฝาคิดเฝาระวังนัน้  การดําเนินการจะตองมีความตอเนื่อง  มีการวิเคราะหและจัดเก็บขอมูล
อยางเปนระบบ  มีการเผยแพรขอมูล  การเฝาคุมเฝาระวงัโรคซิลิโคสีส ประกอบดวยกิจกรรมหลัก ดังนี ้
3.1 การสํารวจสถานประกอบการ  โดยใชแบบสํารวจรวมกับการเดินสํารวจและการสอบถาม เพื่อเก็บ

ขอมูลเบื้องตน ไดแก ขอมูลทั่วไป  ขอมูลสวนที่เกีย่วของกับการผลิต  ระบบควบุคม  และการ
บริหารจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   

3.2 การประเมินการสัมผัสฝุนทรายของคนทํางาน  โดยการเก็บตัวอยางอากาศจากสิ่งแวดลอมการ
ทํางาน   และการวิเคราะหปริมาณความเขมขนฝุนทรายในอากาศเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน 

3.3 การเฝาระวังสขุภาพ  เพี่อคนหาภาวะสุขภาพของคนทํางาน  
3.3.1 การซักประวัต ิ  (สวนตวัและการทํางาน   การเจ็บปวย  การใชอุปกรณปองกันอนัตราย

สวนบุคคล) 
3.3.2 การตรวจรางกายโดยเฉพาะระบบทางเดนิหายใจ 
3.3.3 การตรวจคัดกรอง  (การทดสอบสมรรถภาพปอดโดยใช Spiro meter,  การถายรังสีทรวง

อก(เอ็กซเรยปอด)ขนาดมาตรฐาน) 
4. การจัดระบบบริการตรวจรักษาพยาบาลในสถานบริการ    
5. การจัดระบบสงตอ   เพื่อการยืนยนัการวินิจฉัยและการรักษาพยาบาล 

5.1 ผูสงสัย ผูปวยจากระบบเฝาระวังเชิงรุกไปยงัโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป 
5.2 ผูปวยจากโรงพยาบาลชุมชนไปยังงาน/กลุมงานอาชีเวชกรรม ของโรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป 
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บทบาทของงาน/กลุมงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลศูนย/ท่ัวไป 
1. การสนับสนุนแพทยอาชีเวชศาสตร แพทยผูเชี่ยวชาญโรคระบบทางเดนิหายใจในการตรวจวนิิจฉัย

และยนืยันโรค 
2. การเปนพี่เล้ียงระดับอําเภอในการเฝาระวังดานสุขภาพ และการจัดระบบบริการตรวจรักษาพยาบาล 

บทบาทของสาํนักงานปองกนัควบคุมโรค 
1. สนับสนุนการดําเนินงานและความรูดานวชิาการ  เครื่องมือวิทยาศาสตรแกจังหวัด 
2. ติดตามการดําเนินงานของจังหวัด 
3. จัดทํารายงานสถานการณเฝาคมุเฝาระวังโรคซิลิโคสีสในภาพเขต 

แนวการวินิจฉยั การกําหนดกลุมผูปวย กลุมเสี่ยง 
กลุม ผลเอ็กซเรยปอด 

Category 
ผลสมรรถภาพปอด 

กลุมที่ 1  กลุมปกต ิ ไมบงชี้ ไมบงชี้ 
กลุมที่2 0/1, 1/0, 1/1, 1/2  ไมมีการสูญเสียอยางชัดเจน 

กลุมที่ 3 A 2/1, 2/2, 2/3  ไมมีการสูญเสียอยางชัดเจน 
กลุมที่ 3 B 3/2, 3/3, 3+ 

กลุม Large Opacities 
อยูใน Cat. A หรือ B  

ไมมีการสูญเสียอยางชัดเจน 

กลุมที่ 4 กลุม Large Opacities  
อยูใน Cat. C 

มีการสูญเสียอยางชัดเจน 

แนวทางการบริหารจัดการเฝาระวังโรค (จากผลการวิเคราะหขอมูลดานสิ่งแวดลอมการทํางานและดานสุขภาพ) 
ปริมาณฝุน ผลตรวจสุขภาพ การดําเนินการ 

ไมเกินมาตรฐาน สมรรถภาพปอด/เอกซเรยปอดปกต ิ เฝาระวังทุก 2 ป 
ไมเกินมาตรฐาน เอ็กซเรยปอดผิดปกต ิ สงตอผูปวยยนืยันการวินจิฉัย/      

วางแผนแกไข/ เฝาระวังทุกป 
เกินมาตรฐาน สมรรถภาพปอด/เอกซเรยปอดปกต ิ ปรับปรุงสภาพแวดลอมทํางาน/     

เฝาระวังทุกป 
เกินมาตรฐาน เอ็กซเรยผิดปกต ิ ปรับปรุงสภาพแวดลอมทํางาน /    

แกไขพฤติกรรมการทํางาน/        
สงผูสงสัยยืนยนัการวนิิจฉัย/       

เฝาระวังทุกป 
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การควบคุมปองกันโรคซิลิโคสีส 
1. การควบคุมแหลงผลิต /สายการผลิต ไดแก การควบคุมตนกําเนิดหรือแหลงที่กอใหเกิดฝุน         

เพื่อปองกันมิใหฝุนฟุงกระจายออกสูบริเวณที่คนทํางานอยู เชน  การติดตั้งระบบระบายอากาศ
เฉพาะที่  การใชสเปรยน้ํา  การสรางระบบปดคลุม 

2. การควบคุมทีท่างผาน ไดแก การลดฝุนบริเวณทัว่ไปภายในโรงงาน ปรับปรุงถนน ฉีดพรมน้ําถนน 
3. การควบคุมทีต่ัวคนทํางาน  ไดแก การใหความรู   การอบรมวิธีการทํางานที่ปลอดภยั  การเฝาระวงั

ดานสุขภาพ  การใสอุปกรณปองกันอนัตรายสวนบุคคล 
 

โครงสรางการดําเนินงานเฝาระวังโรคซิลิโคสีสภายในจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          บังคับบัญชา             ประสานงาน 

สนับสนุน   ระบบสงตอ 

สสจ. รพศ./รพท. 

รพช. 

สอ./ศสช. 

สสอ. 

สคร. 

 

สถานประกอบการ 

สคจ. ปกจ. อจ. 

อบต./เทศบาล 

- สํารวจ 
- การเฝาคุม/เฝาระวังดาน 
   สิ่งแวดลอม 
- การเฝาระวังดานสุขภาพ 
- การปองกันควบคมุโรค 


