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แบบฟอร์มที ่2 
แบบฟอร์มประเมินลักษณะของผลงานที่สมัครขอรับรางวัลเบื้องต้น 

 

 
 
 

 

ชื่อผลงาน  :   คนเปื้อนฝุน่: การพัฒนาการบริการป้องกนัควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน 

ชื่อหน่วยงาน :   สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 
 

 

รางวัลการพฒันาการบริการที่เป็นเลศิ 
 

 โปรดทําเครื่องหมาย  ในคณุสมบัติดังต่อไปนี้ที่ตรงกับผลงานของท่าน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  
 
   เป็นผลงานที่พัฒนาการให้บริการ โดยการนําหลักการ แนวคดิ เทคนิค เครื่องมือมาประยุกต์ใช้ 
   เป็นผลงานที่นําไปใช้แล้วจริงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

   ผลงานไม่เป็นรูปแบบเช่นเดียวกับผลงานที่เคยได้รับรางวัลแล้ว  
   เป็นผลงานที่มกีารพัฒนาบริการต่อยอดจากผลงานที่เคยได้รับรางวัล 
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     โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ตามประเภทรางวัลที่ส่งสมัคร
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แบบฟอร์มที ่3 
แบบฟอร์มรายงานผลการดําเนินการ 

 

 แบบฟอร์มบทสรุปสาระสาํคญัของผลงานที่เสนอขอรบัรางวัล (Executive Summary)  
 

ประเภทรางวลั  :  รางวัลการพฒันาการบริการที่เป็นเลศิ 
ชื่อผลงาน  :  คนเปื้อนฝุน่: การพัฒนาการบริการป้องกนัควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน 
ชื่อหน่วยงาน :  สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 
สรุปผลงานโดยย่อ :  
 โปรดสรุปเนื้อหาของผลงาน โดยมีความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A 4 ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 
โดยครอบคลุมหัวข้อ ดังนี้ 
1. สภาพการปฏิบัติงานเดิม 

อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป็นแหล่งตัดหินทรายที่สําคัญ มีประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่เข้าไปตัดหิน
และนําออกมาทําผลิตภัณฑ์จากหินทรายเพื่อทําเป็นสินค้าชุมชนหลากหลายชนิด เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ ช่ือเสียง 
และสร้างเศรษฐกิจให้ชุมชน แต่ผู้ประกอบอาชีพตัดแต่งหินจะมีความเสีย่งต่อการเกิดโรคปอดฝุ่นหิน (ซิลิโคสีส) จาก
การหายใจเอาฝุ่นหินซลิิก้าทีม่ีอยู่ในหินทรายเข้าไปในปอด ทําให้ปอดอักเสบและเกิดพังผืด มีระยะก่อโรค 5-25 ปี 
เป็นแล้วรักษาไม่หาย ในรายที่เป็นรุนแรงสามารถทําให้เสยีชีวิตได้ ปัจจุบันผู้ประกอบอาชีพตัดแต่งหินได้เปลี่ยนวิธี
และเครื่องมือตัดหินจากการใช้เหล็กสกัด มาใช้เครื่องมือทุ่นแรงโดยดัดแปลงเครื่องตัดหญ้าเปลี่ยนเป็นใบตัดหินทําให้
เกิดฝุ่นจํานวนมาก ซึ่งยังไม่มมีาตรการป้องกันฝุ่นที่เหมาะสม ทําให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตเร็วขึ้น (ข้อมลูที่พบ
ในพื้นที่มีการเจ็บป่วยและเสยีชีวิตภายใน 5 ปี) จากข้อมูลการขึ้นทะเบียนมีผู้ประกอบอาชีพที่เป็นกลุ่มเสี่ยงทํางาน
สัมผสัฝุ่นหินปี 2550-2558 มี 6 ตําบลในอําเภอสีคิ้ว มีสถานประกอบการ 944 แห่ง ผู้ทําอาชีพเก่ียวกับหินทราย 
1,688 คน ประชาชนทีส่ัมผสั 3,956 คน (คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 8,000 คน) มีการเอ็กซเรยป์อด (CXR) 
3,552 ราย ได้รับการวนิิจฉัยและขึน้ทะเบียนเป็นผู้ป่วยโรคปอดฝุ่นหิน 309 คน มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคปอดฝุ่นหิน 
37 คน ซึ่งมีประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ป่วยและที่เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้น และสูงที่สุดในประเทศ ทําใหส้มาชิกในครอบครัวและ
พ้ืนที่ใกล้เคียงเสี่ยงต่อการได้รับฝุ่นและป่วยเป็นโรคปอดฝุ่นหิน มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง หัวหน้าครอบครัวที่ป่วยทํา
ให้ครอบครัวขาดรายได้ เกิดภาระหนี้สิน ปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิจระดับชุมชน ครัวเรือน และประเทศ จากการ
ป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหินตามที่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) และองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) ได้สรุปบทเรียนและเสนอมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรคปอดฝุ่นหินที่มีประสิทธิภาพคือ (1) มาตรการระดับปฐมภูมิ ได้แก่ การควบคุมแหล่งกําเนิดฝุ่น การเฝ้า
ระวังสภาพแวดล้อมการทํางาน การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ การเฝ้าระวังสภาวะสุขภาพของคนทํางานเพื่อ
วินิจฉัยต้ังแต่ระยะเริ่มแรก (2) มาตรการระดับทุติยภูมิ ได้แก่ พัฒนาทกัษะการอ่านฟิล์มมาตรฐาน และระบบเฝ้า
ระวังสภาวะสุขภาพคนทํางาน สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา จึงได้คิดริเริ่มโครงการพัฒนา
เทคโนโลยีป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน โดยพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ลดฝุน่และต้นแบบบ้านปลอดฝุ่นเพื่อลดฝุ่นจาก
การตัดแต่งหิน และเป็นไปตามความต้องการของผู้ประกอบอาชีพตัดหิน ทําให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและ
เสียชีวิตจากโรคปอดฝุ่นหินลดลง 
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2. แนวทางในการปรับปรุงบริการ 
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา มีการวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์การเจ็บป่วยและเสยีชีวิต

ของผู้ประกอบอาชีพที่ทํางานสัมผสัฝุ่นหิน ผูส้ัมผสัฝุ่นที่เป็นสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณ
ใกล้เคียง และพบว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการลดฝุ่นไม่สอดกับความต้องการและลักษณะการใช้งาน ส่วนประชาชนผู้
สัมผสัฝุ่นหินในชุมชน ยังไม่มีการดําเนินมาตรการป้องกันแก้ไข จึงมีการจัดทําโครงการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกัน
ควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน ประกอบด้วยการพัฒนา 2 เทคโนโลยีคือ อุปกรณ์ลดฝุ่นที่เกิดจากเครื่องตัดหินแบบสะพาย
และบ้านปลอดฝุ่น เพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันควบคุมโรคในผู้ประกอบอาชีพและประชาชนที่อยู่ในชุมชน ได้กําหนด
แนวคิดในการพัฒนาการบริการโดยใช้กระบวนการของ ADDIE Model 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย (1) A: Analysis 
ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา หามาตรการป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน (2) D: Design ออกแบบต้นแบบอุปกรณ์
ลดฝุ่นจากเครือ่งตัดหินแบบสะพายและต้นแบบบ้านปลอดฝุ่น (3) D: Development พัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ลด
ฝุ่นและบ้านต้นแบบปลอดฝุ่น (4) I: Implement ทดลองใช้อุปกรณ์ลดฝุ่นและปรับปรุงต้นแบบบ้านปลอดฝุ่นตาม
เกณฑ์ที่กําหนด และ (5) E: Evaluation ประเมินผลอุปกรณ์ลดฝุ่น บ้านต้นแบบปลอดฝุ่น และความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานรวมทั้งประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคยีง เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาบริการต่อไป 

 

3. สภาพการปฏิบัติงานหลงัการปรบัปรุงบริการ 
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสมีา ได้แนะนําการใช้งานและวิธีการทําอุปกรณ์ลดฝุ่นติดที่

เครื่องตัดหินแบบสะพาย ใหกั้บกลุ่มผู้ประกอบอาชีพตัดแต่งหินในพื้นที่ตําบลหนองน้ําใส อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพตัดแต่งหินเกิดกระบวนการเรียนรู้พัฒนา สามารถพัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์ลด
ฝุ่นให้ตอบสนองต่อความต้องการของตนเองได้ โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่าย ราคาถูกลงกว่าเดิม มีน้ําหนักเบา
ขึ้น สามารถปรับอัตราการไหลของน้ําได้ และใช้งานได้ต่อเนื่องประมาณ 7 ช่ัวโมงด้วยแบตเตอรี่ 6 โวลต์ สามารถ
ลดต้นทุนการผลิตจากต้นแบบอุปกรณ์ลดฝุน่ราคา 1,500 บาท เหลือไม่เกิน 500 บาท ซึ่งสามารถนําไปใช้ในการ
ลดฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ลดฝุ่นได้มากกว่าร้อยละ 80) และผู้ประกอบอาชีพตัดแต่งหินมีความพึงพอใจใน
การใช้งานอุปกรณ์ลดฝุ่น รวมทั้งมีการนําอุปกรณ์ลดฝุ่นไปเผยแพร่ขยายผลการใช้งานเพื่อให้มีการป้องกันและลด
ความเสี่ยงจากการเกิดโรคปอดฝุ่นหิน และสร้างการเรียนรู้ร่วมกันในกลุม่ผู้ประกอบอาชีพตัดแต่งหินในพื้นที่ ใน
ด้านสภาพแวดล้อมมีการดําเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองน้ําใส ในการทําประชาคมผู้
ประกอบอาชีพตัดแต่งหินที่บ้าน เพื่อพิจารณาเกณฑ์การจัดต้นแบบบ้านปลอดฝุ่น ตามหลักการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมการทํางานที่บ้าน (WISH Technique) 4 องค์ประกอบ จํานวน 22 ข้อ มีการช้ีแจงใหค้วามรู้ 
คําแนะนําในการพัฒนาปรับปรุงต้นแบบบ้านปลอดฝุ่น เพื่อให้เจ้าของบ้านและผู้ประกอบอาชีพตัดแต่งหินที่บ้าน
รับทราบ เข้าใจ และยอมรับการพัฒนาปรับปรุงบ้าน จากนั้นมีการพัฒนาปรับปรุงบ้านปลอดฝุ่นได้ถูกต้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งสามารถลดฝุ่นในบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าของบ้านและผู้ประกอบอาชีพตัดแต่งหินที่
บ้านมีความพึงพอใจ เกิดการเรียนรู้ แก้ไขปญัหาและพัฒนาวิธีการปรับปรุงบ้านที่เหมาะสม เช่น การจัดการน้ํา
เสียที่เกิดจากน้ําที่ใช้ในการลดฝุ่นและน้ําเสียจากการทําความสะอาดบ้าน โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบล
หนองน้ําใส จะมีการเผยแพรแ่นวคิดและวิธีการพัฒนาบ้านปลอดฝุ่นใหค้รอบคลุมในพืน้ที่ องค์การบริหารส่วน
ตําบลสามารถส่งเสริมอาชีพที่สร้างรายได้ สร้างความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพและประชาชนใน
ชุมชน และสรา้งเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป 
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4. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
การพัฒนาการบริการป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่น โดยพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ลดฝุ่นจากเครื่องตัดหินแบบ

สะพายและต้นแบบบ้านปลอดฝุ่น ได้สร้างประโยชน์และผลดีต่อการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคปอดฝุ่นหินของผู้
ประกอบอาชีพตัดแต่งหินและประชาชนที่ได้รับผลกระทบในชุมชนและภาคส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ผู้ประกอบอาชีพตัดแต่งหิน ที่นําอุปกรณ์ลดฝุ่นไปใช้จะสามารถลดฝุ่นได้มากกว่าร้อยละ 80 ผู้ประกอบ
อาชีพตัดแต่งหินมีความพึงพอใจต่อการใช้งานอุปกรณ์ลดฝุ่นในระดับดีมาก มีปริมาณฝุน่ภายในบ้านและพื้นที่
บริเวณใกล้เคียงลดลงอย่างชัดเจน เจ้าของบ้านที่ทําการตัดแต่งหินมีความพึงพอใจต่อการเปลี่ยนแปลงระดับฝุ่น
ภายในบ้านและพื้นที่บริเวณข้างเคียงในระดับดีมาก ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่เกิดจากฝุ่น โรคปอดฝุ่น
หินได้ และลดการเสียชีวิตจากโรคปอดฝุ่นหินได้ 

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล มีเครื่องมือสําคัญในการป้องกันโรคที่เกิดจากฝุ่นและโรคปอดฝุน่หิน 
องค์การบริหารส่วนตําบล สามารถส่งเสริมอาชีพที่สร้างรายได้ มีความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ
และประชาชนในชุมชน และสร้างเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็ง ชุมชนมีสภาพภูมิทัศน์ของชุมชนดีขึ้นจากการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ทําให้ฝุ่นที่สะสมบริเวณสถานที่ทาํงานและบริเวณโดยรอบลดลง เสริมสร้างทศันคติที่ดี
ต่อผลิตภัณฑ์จากหินของชุมชน ทําให้ชุมชนยอมรับและลดความกังวลต่อการได้รับผลกระทบทางสุขภาพ 

3. ลดค่าใช้จ่ายของรัฐในการรักษาพยาบาล พิจารณาค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นโดยตรง พบว่ามีค่ารักษาพยาบาล
โดยรวมเฉลี่ย 18,057 บาทต่อรายต่อปี หากใช้มาตรการป้องกันที่แหล่งกําเนิดฝุ่น จะมีค่าใช้จ่ายโดยรวมเฉลี่ย 
4,300 บาทต่อรายต่อปี ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่ามาก และยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นโดยอ้อม เช่น การสูญเสีย
รายได้หลักของครอบครัว (เฉลี่ยเดือนละ 15,000 บาท) การตายก่อนวัยอันควรและเกิดภาระหนี้สิน  

 

5. จุดเด่นของผลงาน และปจัจัยความสาํเร็จ 
จุดเด่นของการพัฒนาการบริการป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหินที่สําคัญคอื “การนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ได้ตามความตอ้งการของประชาชน” โดยเฉพาะในพื้นที่มีผู้ประกอบอาชีพที่มีความสีย่งต่อการเกิดโรคที่
อันตรายและรุนแรง ไม่มทีางเลือก ยากจนและเข้าถึงบริการได้ยาก การใช้มาตรการป้องกันควบคุมโรคที่
แหล่งกําเนิดฝุ่นร่วมกับการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในพื้นที ่มีปัจจัยความสําเร็จที่สําคญัดังนี้ 

1. การแก้ไขปญัหาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนตามสภาพความเป็นจริง โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการ การใหบ้ริการเชิงรุกเพื่อป้องกันก่อนการเกิดโรค ช่วยให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองทาง
สุขภาพ รู้จักและตระหนักในการป้องกันตนเอง สร้างความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ สิทธิต่างๆ บรกิารพื้นฐานอื่นได้ครบทุกมิติและตามความต้องการ  

2. ความสําเร็จของการดําเนินงานที่เกิดจากการมีใจรักในสิง่ที่ทํา ศรัทธาและมุ่งมั่น ใชห้ลักการบริการที่ยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา สรา้งเครือข่ายชุมชนและองค์กรทุกภาคส่วนใหม้ีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 

3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ ทําให้ประชาชนรับรู้ เข้าใจ ยอมรับ และเกดิการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองในการป้องกัน ดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสภาพแวดล้อม 
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แบบฟอร์มรายงานผลการดําเนินการ 
 

1. ปัญหา และสภาพการปฏิบัติงานเดิมก่อนที่จะริเริ่มการปรับปรุง  
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป็นแหล่งตัดหินทรายที่สําคัญ มีประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่เข้าไปตัด

หินและนําออกมาทําผลิตภัณฑ์จากหินทรายเพื่อทําเป็นสินค้าชุมชนหลากหลายชนิด เช่น พระพุทธรูป หินประดับ
ผนังบ้าน เครื่องประดับตกแต่งบ้าน เป็นต้น เป็นอาชีพที่สร้างรายได้และสร้างเศรษฐกิจให้ชุมชน รวมทัง้สร้าง
ช่ือเสียงให้แก่อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนและเป็นวิถีของชุมชนในที่สุด แต่ผู้
ประกอบอาชีพตัดแต่งหินจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคปอดฝุ่นหิน (ซิลิโคสีส) จากการหายใจเอาฝุ่นหินซิลิก้าทีม่ี
อยู่ในหินทรายเข้าไปในปอด ทําให้ปอดอักเสบและเกิดพังผืด มีระยะก่อโรค 5-25 ปี เป็นแล้วรักษาไมห่าย ในราย
ที่เป็นรุนแรงสามารถทําให้เสยีชีวิตได้ ปัจจุบันผู้ประกอบอาชีพตัดแต่งหินได้เปลี่ยนวิธีและเครื่องมือตัดหินจากการ
ใช้เหล็กสกัด มาเป็นการใช้เครื่องมือทุ่นแรง โดยดัดแปลงเครื่องตัดหญ้าเปลี่ยนเป็นใบตัดหินทําให้เกิดฝุ่นจํานวน
มาก ซึ่งยังไม่มมีาตรการควบคุมป้องกันฝุ่นที่เหมาะสม ไมม่ีการใช้หน้ากากป้องกันฝุ่นหรือมีน้อยมาก ทําใหสู้ด
หายใจเอาฝุ่นเข้าสู่ปอดจํานวนมาก ทําให้เกดิการเจ็บป่วยและเสียชีวิตเร็วขึ้น จากข้อมลูที่พบในพื้นทีม่ีการเจ็บป่วย
และเสียชีวิตภายใน 5 ปี  

ในปี 2552 อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา พบผู้ประกอบอาชีพตัดแต่งหินเสียชีวิตด้วยโรคปอดฝุ่นหิน
เป็นรายแรก จากข้อมูลการขึน้ทะเบียนมีผูป้ระกอบอาชีพที่เป็นกลุ่มเสี่ยงทํางานสัมผัสฝุ่นหิน ระหว่างปี 2550-
2558 มี 6 ตําบลในอําเภอสีคิ้ว มีสถานประกอบการ 944 แห่ง ผู้ทําอาชีพเก่ียวกับหินทราย 1,688 คน 
ประชาชนที่สมัผัส 3,956 คน (คาดการณว่์าจะเพิ่มขึ้นเป็น 8,000 คน) มีการเอ็กซเรย์ปอด (CXR) 3,552 ราย 
ได้รับการวินิจฉัยและขึน้ทะเบียนเป็นผู้ป่วยโรคปอดฝุ่นหิน 309 คน มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคปอดฝุ่นหิน 37 คน 
ซึ่งมีประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ป่วยและที่เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้น และสูงที่สุดในประเทศ ทําใหส้มาชิกในครอบครัวและ
พ้ืนที่ใกล้เคียงเสี่ยงต่อการได้รับฝุ่นและป่วยเป็นโรคปอดฝุ่นหิน มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง หัวหน้าครอบครัวที่
ป่วยทําให้ครอบครัวขาดรายได้ เกิดภาระหนี้สิน ปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิจระดับครัวเรือน ชุมชน และประเทศ 

 
   

 

 

อําเภอสีค้ิว : พื้นท่ีแหลง่อุตสาหกรรมหินทราย
เดิมมีการตดัหินโดยใช้เหล็กสกัด แตใ่นปัจจุบันมกีารใชเ้ครื่อง

ตัดหินแบบสะพายทําให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นหนิ

รูปที่ 1 แหล่งอุตสาหกรรมหนิทราย อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
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สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา มีบทบาทในการสนับสนนุทางวิชาการด้านการป้องกัน
ควบคุมโรค โดยมีกลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบในการพัฒนาการบริการป้องกันควบคุม
โรคปอดฝุ่นหินในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัดได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จงัหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัด
สุรินทร์ ซึ่งที่ผา่นมาได้มีการเฝ้าระวังโรคปอดฝุ่นหิน และติดตาม ประเมินผล โดยการป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน
ตามท่ีองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(International Labour Organization: ILO) ได้สรุปบทเรียนและเสนอมาตรการป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหินที่มี
ประสิทธิภาพคือ (1) มาตรการระดับปฐมภูมิ ได้แก่ การควบคุมแหล่งกําเนิดฝุ่น การเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมการ
ทํางาน การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ การเฝ้าระวังสภาวะสุขภาพของคนทํางานเพ่ือวินิจฉัยต้ังแต่ระยะเริ่มแรก 
และ (2) มาตรการระดับทุติยภูมิ ได้แก่ การพัฒนาทักษะการอ่านฟิล์มมาตรฐาน และระบบเฝ้าระวังสภาวะสุขภาพ
คนทํางาน สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา จึงได้คิดริเริ่มโครงการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันควบคุมโรค
ปอดฝุ่นหิน โดยการพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ลดฝุ่นและต้นแบบบ้านปลอดฝุ่นเพื่อลดฝุ่นจากการตัดแต่งหิน และเป็นไป
ตามความต้องการของผู้ประกอบอาชีพตัดหิน ทําใหม้ีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและเสยีชีวิตจากโรคปอดฝุ่นหินลดลง 

 
รูปที่ 2 แผนผังการปฏิบัติงานเดิม 

 

2. ผู้นาํเสนอแนวทางการแก้ปัญหา ผู้ดําเนนิการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีของโครงการ  
 การพัฒนาการบริการป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหินในพื้นที่ที่มีผู้ประกอบอาชีพสัมผัสฝุ่นหิน เกิดจาก
ความร่วมมือของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองน้ําใส และเทศบาลตําบลหนองน้ํา
ใส ในการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหินในพื้นที่ ใช้กระบวนการของ ADDIE Model 5 ขั้นตอน

ไม่เสี่ยงหรือเป็นโรคอื่นๆ เสี่ยงต่อการเกิดโรค

ปรับปรุงแก้ไข

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ตรวจวินิจฉัย

เฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินผล

คน

ส่งผลต่อ 

วิเคราะห์ความเสี่ยง

ตรวจวินิจฉัย 
รักษาโรคทั่วไป 

พบความผิดปกติ และ
มี/ไม่มีอาการ

ไม่พบความผิดปกติ/  
ไม่มีอาการ

รักษาและเฝ้าระวังอาการ

สิ่งแวดล้อม 

ประเมิน

การเฝ้าระวังโรคปอดฝุ่นหิน 

สิ่งแวดล้อมคน

ให้ความรู้ การป้องกันตนเอง
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ประกอบด้วย การศึกษาวิเคราะห์ การออกแบบมาตรการลดฝุ่น การพัฒนาอุปกรณ์ลดฝุ่นและต้นแบบบ้าน
ปลอดฝุ่น การนํามาตรการลดฝุ่นไปทดลองใช้ และการประเมินผล เพื่อนาํไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป  

โดยสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล พัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ลดฝุ่นจากเครื่องตัดหินแบบสะพาย และนําต้นแบบไปทดลองใช้ และ
ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลหนองน้ําใส และเทศบาลตําบลหนองน้ําใส ในการพัฒนาต้นแบบบ้าน
ปลอดฝุ่น โดยใช้แนวคิดตามหลักการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทํางานที่บ้าน (WISH Technique) ซึ่งเป็น
มาตรการในการป้องกันจากแหล่งกําเนิดฝุ่น ลดผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพตัดแต่งหิน ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนอําเภอสีคิ้วและพื้นที่อ่ืน ๆ ที่ประกอบอาชีพคล้ายกัน นอกจากนี้ หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จะมีเครื่องมอื
สําคัญในการป้องกันโรคปอดฝุ่นหินต้ังแต่แหล่งกําเนิดฝุ่น รวมถึงเทศบาลตําบลหนองน้ําใสที่จะสามารถส่งเสริม
อาชีพที่สร้างรายได้ มีความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพและประชาชนในชุมชน และสรา้งเศรษฐกิจ
ของชุมชนให้เข้มแข็ง 
 

3. ผลงานที่เปน็ความคิดรเิริม่ในการพัฒนาคุณภาพการบริการ 
จากสถานการณ์ของผู้ป่วยโรคปอดฝุ่นหินและผู้เสียชีวิตในผู้ประกอบอาชีพที่ทํางานสัมผัสฝุ่นหิน ที่เพิม่สูงขึ้น

อย่างรวดเร็ว ในพื้นที่อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา และสูงที่สุดของประเทศในปี พ.ศ. 2558 ส่งผลกระทบต่อผู้
ประกอบอาชีพตัดแต่งหิน เป็นแล้วรักษาไมห่ายและอาจทาํให้เสียชีวิตได้ หากผู้ป่วยเป็นผู้ที่หารายได้หลักของ
ครอบครัวหรือเสียชีวิตจะทําให้ครอบครัวขาดรายได้ เกิดภาระหนี้สิน เกดิปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิจระดับชุมชน
ครัวเรือนและประเทศ รวมทัง้ทําให้สมาชิกในครอบครัวและเพื่อนบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคยีงเสี่ยงต่อการได้รับฝุ่นและ
ป่วยเป็นโรค เกิดการไม่ยอมรับและความขดัแย้งในชุมชน ส่งผลต่อเศรษฐกิจในครอบครัวและชุมชน จึงเกิดแรง
บันดาลใจในการป้องกันการเกิดโรคและเสียชีวิตจากโรคปอดฝุ่นหิน การลดเสี่ยง ลดโรค ลดตาย ตามบทบาทภารกิจ
ด้านการป้องกันควบคุมโรคของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา โดยให้ความสําคัญในการพัฒนาการ
บริการป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน ใช้แนวคิดที่เน้นมาตรการป้องกันโรคที่ต้นเหตุ โดยการลดปริมาณฝุ่นที่
แหล่งกําเนิดด้วยวิธีทางวิศวกรรม ตามข้อแนะนําขององค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (ILO)  

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา จึงมีการวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์การเจ็บป่วยและ
เสียชีวิตของผู้ประกอบอาชีพที่ทํางานสัมผัสฝุ่นหิน ผูส้ัมผัสฝุ่นที่เป็นสมาชกิในครอบครัวและเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่
บริเวณใกล้เคียง และพบว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการลดฝุ่นไม่สอดกับความต้องการและลักษณะการใช้งาน ส่วนประชาชนผู้
สัมผสัฝุ่นหินในชุมชน ยังไม่มีการดําเนินมาตรการป้องกันแก้ไข จึงมีการจัดทําโครงการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกัน
ควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน โดยใช้งบประมาณจากสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ประกอบด้วยการ
พัฒนา 2 เทคโนโลยีคือ อุปกรณ์ลดฝุ่นที่เกดิจากเครื่องตัดหินแบบสะพายและบ้านปลอดฝุ่น เพื่อเพิ่มมาตรการ
ป้องกันควบคุมโรคในผู้ประกอบอาชีพและประชาชนที่อยู่ในชุมชนที่เป็นแหล่งกําเนิดฝุ่น ได้กําหนดแนวคิดในการ
พัฒนาการบริการตามองค์ประกอบของมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ โดยใช้กระบวนการของ ADDIE 
Model 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย (1) A: Analysis ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา หามาตรการป้องกันควบคุมโรคปอด
ฝุ่นหิน (2) D: Design ออกแบบต้นแบบอุปกรณ์ลดฝุ่นจากเครื่องตัดหินแบบสะพาย และต้นแบบบ้านปลอดฝุ่น (3) 
D: Development พัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ลดฝุ่นและบ้านต้นแบบปลอดฝุ่น (4) I: Implement ทดลองใช้อุปกรณ์
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ลดฝุ่นและปรบัปรุงต้นแบบบ้านปลอดฝุ่นตามเกณฑ์ที่กําหนด และ (5) E: Evaluation ประเมินผลอุปกรณ์ลด
ฝุ่น บ้านต้นแบบปลอดฝุ่น และความพึงพอใจของผู้ใช้งานรวมทั้งประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อนําไปปรับปรุง
และพัฒนาบริการต่อไป ซึ่งมีขั้นตอนการพัฒนาการบริการป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน ดังรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3 แผนผังการปฏิบัติงานใหม ่

 

4. กลยุทธ์ทีน่าํมาใช้ให้การพัฒนาบริการประสบผลสําเร็จ 
การพัฒนาการบริการป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหินในพื้นที่ที่มีผู้ประกอบอาชีพสัมผัสฝุ่นหิน เกิดจาก

ความร่วมมือของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ร่วมกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองน้ําใส และเทศบาลตําบลหนองน้ําใส อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดย
มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อลดปริมาณฝุ่นทีแ่หล่งกําเนิดด้วยวิธีทางวิศวกรรม โดยการลดฝุ่นจากเครือ่งตัดหินแบบ
สะพายที่ผู้ประกอบชีพใช้ตัดหินที่แหล่งตัดหินบนภูเขา และการลดฝุ่นจากการตัดหินที่บ้าน ซึ่งได้จัดทําโครงการ
พัฒนาเทคโนโลยีป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหินทราย โดยการจัดทําต้นแบบอุปกรณ์ลดฝุ่นจากเครื่องตัดหินแบบ
สะพายและต้นแบบบ้านปลอดฝุ่น จึงได้กําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อพัฒนาการบริการป้องกันควบคุมโรค
ปอดฝุ่นหินในพื้นที่ที่มีผู้ประกอบอาชีพสัมผัสฝุ่นหิน ดังนี้ 

1. อุปกรณ์ลดฝุ่นจากเครื่องตัดหินแบบสะพาย โดยสํานกังานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 
ร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมออกแบบและสร้างต้นแบบอุปกรณ์ลด
ฝุ่นมีการทดสอบการทํางานและประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์ลดฝุ่นในห้องทดสอบและปรับปรุงให้เหมาะสม 
ก่อนนําไปทดลองใช้ในพื้นที่ตัดหินซึ่งมีการปรับปรุงให้เหมาะสมในการใช้งานจริง สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 
9 นครราชสมีา มีการแนะนําการใช้งานและวิธีการสร้างอุปกรณ์ลดฝุ่น เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพตัดแต่งหินสามารถ
นําไปใช้ และสร้างกระบวนการเรียนรู้ของผู้ประกอบอาชีพตัดแต่งหิน ทําให้สามารถพัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์ลด
ฝุ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของตนเองได้ มีการประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์ลดฝุ่น ประเมินการใช้

ADDIE Model 
การพัฒนาการบรกิารปอ้งกันควบคมุโรคปอดฝุ่นหิน 

 

A: Analysis  
ศึกษาวิเคราะห์

 

D: Design  
ออกแบบ 

D: 
Development 

พัฒนา

 

I: Implement  
ทดลองใช้ 

 

E: Evaluation 
ประเมินผล 
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อุปกรณ์ลดฝุ่น และประเมินความพึงใจต่ออุปกรณ์ลดฝุ่น โดยมีการนําข้อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุง รวมทั้ง
นําอุปกรณ์ลดฝุ่นที่ผู้ประกอบอาชีพตัดแต่งหินพัฒนาขึ้นเองไปเผยแพร่ขยายผลการใช้งาน และสร้างการเรียนรู้
ร่วมกันในกลุม่ผู้ประกอบอาชีพตัดแต่งหินต่อไป 

2. บ้านปลอดฝุ่น โดยสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลหนองน้ําใส และเทศบาลตําบลหนองน้ําใส ทําประชาคมผู้ประกอบอาชีพตัดแต่งหินที่บ้าน เพื่อ
พิจารณาองค์ประกอบการจัดบ้านต้นแบบตามหลักการปรบัปรุงสภาพแวดล้อมการทํางานที่บ้าน (WISH 
Technique) มีการรับสมัครและคัดเลือกบ้านผู้ประกอบอาชีพตัดแต่งหินที่บ้านเพื่อพัฒนาเป็นบ้านต้นแบบปลอด
ฝุ่น มีการสํารวจสภาพบ้านเพื่อประเมินก่อนการพัฒนา โดยสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา มีการ
ช้ีแจงให้ความรู้ คําแนะนําในการพัฒนาปรับปรุงต้นแบบบ้านปลอดฝุ่น จากนั้นผู้ประกอบอาชีพตัดแต่งหินที่บ้าน
มีการพัฒนาปรับปรุงต้นแบบบ้านปลอดฝุ่นตามเกณฑ์ที่กําหนด รวมทั้งมกีารประเมนิหลังการพัฒนาปรับปรุง
ต้นแบบบ้านปลอดฝุ่น และประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบอาชีพตัดแต่งหินที่บ้านต่อการเปลี่ยนแปลง
ระดับฝุ่นภายในบ้านและพื้นที่บริเวณข้างเคียง โดยนําวิธีการที่ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทํางานที่บ้าน ไปใช้ใน
การลดฝุ่นในบา้นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

5. ทรัพยากรที่ใช้ในการดําเนินการ 
 ด้านการเงิน  

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมควบคุมโรค โดยจัดสรรผ่านสํานกังานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 
นครราชสีมา ร่วมกับเงินสนับสนุนจากโรงพยาบาลสีคิ้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองน้ําใส และเทศบาล
ตําบลหนองน้ําใส อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ในการดาํเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันควบคุมโรคปอด
ฝุ่นหิน อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งสนับสนุนหน้ากากกรองฝุ่นและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายสว่นบุคคล 
จากสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 

 ด้านทรพัยากรบุคคล 
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสมีา ร่วมกับอาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ออกแบบและสร้างต้นแบบอุปกรณ์ลดฝุน่ และร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลหนองน้ําใส ในการทําประชาคมผู้ประกอบอาชีพตัดแต่งหินที่บ้าน เพื่อพิจารณาองค์ประกอบการจัดบ้าน
ต้นแบบตามหลักการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทํางานที่บ้าน รวมทั้งสาํนักงานป้องกันควบคุมโรคที ่9 นครราชสีมา 
ที่ทําหน้าที่เป็นผู้ประสานให้เกิดกระบวนการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล 
เครือข่ายนอกพื้นที่ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาล
สีคิ้ว สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสีคิ้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองน้ําใส อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน และเทศบาลตําบลหนองน้ําใส 

 ทรัพยากรดา้นอื่นๆ 
เครื่องมือในการพัฒนาปรับปรุงต้นแบบอุปกรณ์ลดฝุ่นจากเครื่องตัดหินแบบสะพาย ได้แก่ เครื่องตัดหญ้า

แบบสะพาย 2 ชนิด คือ เครือ่งยนต์ 2 จังหวะ และเครื่องยนต์ 4 จังหวะ มาดัดแปลงใสใ่บตัดหินแทนใบตัดหญ้า 
สายยาง ขวดเก็บน้ํา และอุปกรณ์เก็บตัวอย่างฝุ่น 
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เครื่องมือในการพัฒนาปรับปรุงต้นแบบบ้านปลอดฝุ่น ใช้แบบประเมินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการ
ทํางานที่บ้าน (WISH Technique) ที่ผ่านการทําประชาคมแล้ว จํานวน 22 ข้อ มี 4 องค์ประกอบได้แก่ (1) การ
จัดเก็บและการขนย้ายสิ่งของ (2) ความปลอดภัยในการทํางานกับเครื่องจักร (3) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (4) 
สวัสดิการสังคมและการจัดการภายในองค์กร  

แบบประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์ลดฝุ่น แบบประเมนิความพึงใจต่อการใช้งานอุปกรณ์ลดฝุ่น และ
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบอาชีพตัดแต่งหินที่บ้าน ต่อการเปลี่ยนแปลงระดับฝุ่นภายในบ้านต้นแบบ
ปลอดฝุ่นและพื้นที่บริเวณข้างเคียง 
 

6. ขั้นตอนสําคัญในการพัฒนาการบริการและการนําไปปฏิบัติ 
 6.1 ลําดับขั้นตอนในการพัฒนา  

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสมีา มีการพัฒนาการบริการป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหินที่
เน้นมาตรการป้องกันโรคที่แหล่งกําเนิด โดยมีการวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์การเจ็บป่วยและเสียชีวิตของผู้
ประกอบอาชีพตัดแต่งหิน ผู้สมัผัสฝุ่นที่เป็นสมาชิกในครอบครัวและผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง จากการพัฒนา
อุปกรณ์ลดฝุ่นในอดีตที่ยังไม่สอดกับความต้องการและลักษณะการทํางาน ส่วนผู้สมัผัสฝุ่นในชุมชนยังไม่มีการ
ดําเนินมาตรการป้องกันแก้ไข จึงมีการจัดทําโครงการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหินขึ้น มี
ขั้นตอนการพัฒนาตามกระบวนการของ ADDIE Model ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาการบริการป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน 

ขั้นตอนการพัฒนา ต้นแบบอุปกรณ์ลดฝุ่น 
จากเครื่องตัดหินแบบสะพาย 

ต้นแบบบ้านปลอดฝุ่น 

1. A: Analysis ศึกษา
วิเคราะห์ 

การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาการสัมผัสฝุ่นในกลุ่มผู้ประกอบชีพที่สัมผัสฝุ่นหินทรายและ
ประชาชนบริเวณใกล้เคียง เพื่อหาแนวทางป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหินคือ การพัฒนาต้นแบบ
อุปกรณ์ลดฝุ่นและการพัฒนาต้นแบบบ้านปลอดฝุน่ 

2. D: Design ออกแบบ 1. รวบรวมข้อมูลคุณลักษณะอุปกรณ์ลดฝุ่นที่ผู้
ประกอบอาชีพตัดแต่งหินต้องการ ได้แก่ มี
ขนาดเล็ก น้ําหนักเบา พกพาง่าย ไม่ใช้ไฟฟ้า 
ราคาไม่แพง สามารถจัดทําได้เอง   

2. สํารวจข้อมูลการนําเครื่องตัดหญ้าแบบ
สะพาย มาดัดแปลงใช้เป็นเครื่องตัดหินโดย
ใส่ใบตัดหินแทนใบตัดหญ้า   

3. จัดทําต้นแบบอุปกรณ์ลดฝุ่นจากเครื่องตัดหิน
แบบสะพายด้วยระบบเปียก โดยใช้น้ําในการ
ลดฝุ่นจากการตัดหิน 

1. เลือกใช้แนวคิดตามหลักการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมการทํางานที่บ้าน 

2. สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 9 
นครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลหนองน้ําใส ทําประชาคมผู้
ประกอบอาชีพตัดแต่งหินที่บ้าน เพื่อ
พิจารณาเกณฑ์การจัดต้นแบบบ้านปลอดฝุ่น

3. D: Development 
พัฒนา 

1. สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 9 
นครราชสีมา ร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ออกแบบและสร้าง
ต้นแบบอุปกรณ์ลดฝุ่น 

2. ทดสอบการทํางานและประเมิน

2. คัดเลือกบ้านผู้ประกอบอาชีพตัดแต่งหิน เพื่อ
พัฒนาเป็นบ้านต้นแบบปลอดฝุ่น โดยรับ
สมัครบ้านอาสาสมัคร จํานวน 2 หลัง 

3. สํารวจสภาพบ้านของอาสาสมัครเพื่อประเมิน
ก่อนการพัฒนาต้นแบบบ้านปลอดฝุ่น พบว่า 
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ขั้นตอนการพัฒนา ต้นแบบอุปกรณ์ลดฝุ่น 
จากเครื่องตัดหินแบบสะพาย 

ต้นแบบบ้านปลอดฝุ่น 

ประสิทธิภาพอุปกรณ์ลดฝุ่นในห้องทดสอบ
พบว่า มีประสิทธิภาพลดฝุ่นมากกว่าร้อยละ 
80 และมีการปรับปรุงต้นแบบให้เหมาะสม 

ต้องปรับปรุง 19 ข้อ (จากท้ังหมด 22 ข้อ) 
4. ชี้แจงให้ความรู้ คําแนะนําแก่เจ้าของบ้าน ใน

การพัฒนาปรับปรุงต้นแบบบ้านปลอดฝุ่น 
4. I: Implement ทดลองใช้ 1. ทดลองใช้อุปกรณ์ลดฝุ่นในพื้นที่ตัดหิน และ

การปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการใช้งานจรงิ 
2. แนะนําการใช้งานและการสร้างอุปกรณ์ลด

ฝุ่น เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพตัดหินสามารถ
นําไปใช้และพัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์ลดฝุ่นให้
ตอบสนองต่อความต้องการได้ 

1. เจ้าของบ้านและผู้ประกอบอาชีพตัดแต่งหิน 
มีการพัฒนาปรับปรุงต้นแบบบ้านปลอดฝุ่น 
ตามเกณฑ์ท่ีกําหนดและได้รับการยอมรับใน
ขั้นตอนการทําประชาคมแล้ว 

5. E: Evaluation 
ประเมินผล 

1. ประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์ลดฝุ่นใน
ห้องทดสอบ ซ่ึงลดฝุ่นมากกว่าร้อยละ 80  

2. ประเมินการใช้อุปกรณ์ลดฝุ่นในพื้นที่ตัดแต่ง
หิน พบว่ามีปริมาณฝุ่นที่ลดลงอย่างชัดเจน 
ผู้ประกอบอาชีพตัดหินมีความพึงใจต่อ
อุปกรณ์ลดฝุ่นในระดับดีมาก มีการพัฒนา
ปรับปรุงอุปกรณล์ดฝุ่นตามความต้องการ 
โดยมีการถอดบทเรียน และนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงพัฒนาขยายผล 

1. ประเมินหลังการพัฒนาปรับปรุงต้นแบบบ้าน
ปลอดฝุ่น พบว่ามีการปรับปรุงได้ถูกต้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 21 ข้อ (จากท้ังหมด 22 ข้อ) 

2. ประเมินความพึงพอใจของเจ้าของบ้านต่อการ
เปลี่ยนแปลงระดับฝุ่นภายในบ้านและพื้นที่
บริเวณใกล้เคียงระดับดีมาก โดยมีการถอด
บทเรียน และนําผลการประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาขยายผล 

 

 
รูปที่ 4 ผลลัพธ์ต้นแบบอุปกรณ์ลดฝุ่นจากเครื่องตัดหินแบบสะพาย และต้นแบบบ้านปลอดฝุ่น 

 

   
ก่อนพัฒนาต้นแบบบ้านปลอดฝุน่ (ยังไม่ได้มาตรฐาน)

หลังพัฒนาต้นแบบบ้านปลอดฝุน่ (ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน)

ก่อนติดอุปกรณ์ลดฝุ่น (มีปริมาณฝุ่นมากและฟุ้งกระจาย)

หลังติดอุปกรณ์ลดฝุ่น (มีปริมาณฝุ่นลดลงมากกว่าร้อยละ 80)
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6.2 ลําดับขั้นตอนในการปฏิบัติ 
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสมีา ได้แนะนําการใช้งานและวิธีการทําอุปกรณ์ลดฝุ่นติดที่

เครื่องตัดหินแบบสะพาย ใหกั้บกลุ่มผู้ประกอบอาชีพตัดแต่งหินในพื้นที่ตําบลหนองน้ําใส อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพตัดแต่งหินเกิดกระบวนการเรียนรู้พัฒนา สามารถพัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์ลด
ฝุ่นให้ตอบสนองต่อความต้องการของตนเองได้ โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่าย ราคาถูกลงกว่าเดิม มีน้ําหนักเบาขึ้น 
สามารถปรับอัตราการไหลของน้ําได้ด้วยกลไกที่บิดเร่งเครื่องตัดหินเข้ากับปุ่มหมุนบังคับอัตราการไหลของน้ํา 
เชื่อมต่อกับสายยางน้ําที่จะถูกพ่นออกมาที่ใบตัดหิน และใช้งานได้ต่อเนื่องประมาณ 7 ช่ัวโมงด้วยแบตเตอรี่ 6 
โวลต์ สามารถลดต้นทุนการผลิตจากต้นแบบอุปกรณ์ลดฝุน่ราคา 1,500 บาท เหลือไม่เกิน 500 บาท ซึ่งสามารถ
นําไปใช้ในการลดฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ลดฝุ่นได้มากกว่าร้อยละ 80) และผู้ประกอบอาชีพตัดแต่งหินมีความ
พึงพอใจในการใช้งานอุปกรณ์ลดฝุ่น รวมทัง้มีการนําอุปกรณ์ลดฝุ่นไปเผยแพร่ขยายผลการใช้งานและสร้างการ
เรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพตัดแต่งหินในพื้นที่  

ในการนําต้นแบบบ้านปลอดฝุ่นไปใช้งาน สาํนักงานป้องกันควบคุมโรคที ่9 นครราชสีมา ร่วมกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองน้ําใส มีการทําประชาคมผู้ประกอบอาชีพตัดแต่งหินที่บ้าน เพื่อพิจารณา
เกณฑ์การจัดต้นแบบบ้านปลอดฝุ่น ตามหลกัการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทํางานที่บ้าน (WISH Technique) 4 
องค์ประกอบ จํานวน 22 ขอ้ มีการช้ีแจงใหค้วามรู้ คําแนะนําในการพัฒนาปรับปรุงต้นแบบบ้านปลอดฝุ่น เพื่อให้
เจ้าของบ้านและผู้ประกอบอาชีพตัดแต่งหินที่บ้านรับทราบ เข้าใจ และยอมรับการพัฒนาปรับปรุงบ้าน จากนั้นมี
การพัฒนาปรับปรุงต้นแบบบ้านปลอดฝุ่นได้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในขั้นตอนการทํา
ประชาคมแล้ว ซึ่งการพัฒนาต้นแบบบ้านปลอดฝุ่นสามารถลดฝุ่นในบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าของบ้านและผู้
ประกอบอาชีพตัดแต่งหินที่บ้านมีความพึงพอใจ เกิดการเรียนรู้ แก้ไขปญัหา และพัฒนาวิธีการปรับปรุงบ้านที่
เหมาะสม เช่น การจัดเก็บสิ่งของที่ปลอดภัยและเป็นระเบียบ การพัฒนาระบบแรงดันน้ํา/การไหลเวียนของน้ําใน
การลดฝุ่นให้เหมาะสม การจัดการน้ําเสียที่เกิดจากน้ําที่ใช้ในการลดฝุน่และน้ําเสียจากการทําความสะอาดบ้าน 
เป็นต้น โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองน้ําใส จะมีการเผยแพร่แนวคิดและวิธีการพัฒนาบ้านปลอดฝุ่น
ให้ครอบคลมุในพื้นที่ต่อไป 

 
รูปท่ี 5 การพัฒนาการบริการป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน การพัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์ลดฝุ่นและบ้านปลอดฝุ่น 

 

การสอน 

แนะนํา 

ให้ความรู้  

  

   
การพัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์ลดฝุ่น (ใช้วัสดุท่ีหาได้ง่าย ราคาถูก) การพัฒนาปรับปรุงบ้านปลอดฝุ่น (การจัดการน้ําเสีย) 
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6.3 ระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบริการ 
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสมีา มีการประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์ลดฝุ่นที่ติดต้ังที่

เครื่องตัดหินแบบสะพาย มีการวัดปริมาณฝุ่นด้วยอุปกรณ์เก็บตัวอย่างฝุ่นในห้องทดสอบ พบว่าสามารถลดฝุ่น
มากกว่าร้อยละ 80 และมีการประเมินการใช้อุปกรณ์ลดฝุ่นในพื้นที่ตัดแต่งหิน พบว่ามีปริมาณฝุ่นที่ลดลงอย่าง
ชัดเจน ผู้ประกอบอาชีพตัดแต่งหินมีความพึงใจต่อการใช้อุปกรณ์ลดฝุ่นในระดับดีมาก จากการติดตาม
ประเมินผลอยา่งต่อเนื่อง พบว่าผู้ประกอบอาชีพตัดแต่งหินมีการพัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์ลดฝุ่นตามความต้องการ
ได้ด้วยตนเอง ใช้วัสดุที่หาได้ง่ายและราคาไมแ่พง ซึ่งกําลังมกีารขยายแนวคิดและการใชง้านอุปกรณ์ลดฝุ่นในกลุ่ม
ผู้ประกอบอาชีพตัดแต่งหินในพื้นที่อีก 5 ตําบลของอําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ตําบลคลองไผ่ ตําบล
ลาดบัวขาว ตําบลดอนเมือง ตําบลบ้านหัน และตําบลหนองบัวน้อย เพื่อให้มีการป้องกันและลดความเสี่ยงจาก
การเกิดโรคปอดฝุ่นหินต่อไป 

ส่วนการประเมินหลังการพัฒนาปรับปรุงต้นแบบบ้านปลอดฝุ่น พบว่ามีการปรับปรุงได้ถูกต้องตามเกณฑ์
มาตรฐาน 21 ข้อ (จากทั้งหมด 22 ข้อ) ซึ่งขอ้ที่ยังไม่ถูกต้องตามเกณฑ์คือ ยังไม่มีการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิง โดย
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสมีา มีการใหค้ําแนะนําและการแก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุงต่อไป ซึ่ง
เจ้าของบ้านมีความพึงพอใจต่อการเปลี่ยนแปลงระดับฝุ่นภายในบ้านและพื้นที่บริเวณข้างเคียงในระดับดีมาก 
โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองน้ําใส ได้นําเสนอรูปแบบบ้านปลอดฝุ่นแก่เทศบาลตําบลหนองน้ําใส 
และขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดประกวดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดบ้านปลอดฝุ่นในพื้นที่ต่อไป 

โดยสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา มีการเฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน
โรคปอดฝุ่นหิน และโครงการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการนําผลการ
ประเมินการพัฒนาการบริการป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหินไปปรับปรุงพัฒนาการบริการ เผยแพร่ขยายผลต่อไป 
มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในการพัฒนาอุปกรณ์ลดฝุ่นให้มีประสทิธิภาพในการลดฝุน่ที่ดีขึ้นและตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลนํารูปแบบบ้านปลอดฝุ่นไปใช้เผยแพร่และขยายผลใน
พ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาลตําบล สามารถส่งเสริมอาชีพที่สร้างรายได้ สร้างความปลอดภัยต่อ
สุขภาพของผู้ประกอบอาชีพและประชาชนในชุมชน และสร้างเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป 

 
7. ปัญหา อุปสรรค รวมถึงวิธีการบริหารจัดการ 

ปัญหาอุปสรรคที่พบจากการพัฒนาการบริการป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน ได้แก่ 
1. ผู้ประกอบอาชีพตัดแต่งหินไม่นําอุปกรณ์ลดฝุ่นไปใช้ เนื่องจากการใช้งานอุปกรณ์ลดฝุน่ยังไม่เหมาะสม

ในบางพื้นที่ เช่น พ้ืนที่ตัดหินบนภูเขา ขวดเก็บน้ําที่ใช้ในการลดฝุ่นมีน้ําหนักมาก สายยางฉีดน้ําสั้นและขาดง่าย 
วัสดุที่ใช้มีราคาแพง แนวทางแก้ไขคือ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ให้การแนะนําอุปกรณ์ลด
ฝุ่น กลไกการลดฝุ่น การติดต้ังและการสร้างอุปกรณ์ลดฝุ่นติดต้ังที่เครื่องตัดหินแบบสะพาย เพื่อให้ผู้ประกอบ
อาชีพตัดแต่งหินสามารถพัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์ลดฝุ่นใหต้อบสนองกับความต้องการของตนเองได้ เช่น น้ําหนัก
เบา ใช้วัสดุที่หาได้ง่าย ราคาไม่แพง สามารถใช้งานได้ทั้งในพื้นที่ตัดแต่งหินบนภูเขาและที่บ้าน เป็นต้น โดยใน
อนาคตสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ร่วมกับอาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะมีการพัฒนาอุปกรณ์ลดฝุ่นที่มีประสทิธิภาพในการลดฝุ่นได้ดีย่ิงขึ้น และ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบอาชีพตัดแต่งหินต่อไป  

2. น้ําเสียที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์ลดฝุ่นและจากการทําความสะอาดพื้นที่ทํางานที่บ้าน แนวทางแก้ไขคือ 
เจ้าของบ้านและผู้ประกอบอาชีพตัดแต่งหินที่บ้าน มีการจดัทําทางระบายน้ําเสีย จุดพักน้ําเสียและบ่อบําบัดน้ํา
เสียภายในบ้าน มีการตรวจสอบกลิ่นและเส้นทางการไหลของน้ําเสีย เพื่อไม่ใหส้่งผลกระทบต่อพื้นที่ใกล้เคียงและ
ชุมชน โดยสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสมีา มีการใหค้ําแนะนําเพิ่มเติมเพื่อให้มีการจัดการน้ําเสีย
ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง เหมาะสม และถูกหลักสุขาภิบาล เพื่อลดการเกิดปัญหาต่อชุมชนต่อไป 

3. ไม่มีอุปกรณ์ดับเพลิงตามเกณฑ์มาตรฐานบ้านปลอดฝุ่น จากผลการประเมินหลังการพัฒนาปรับปรุง
ต้นแบบบ้านปลอดฝุ่น พบว่ามีการปรับปรุงได้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน 21 ข้อ (จากทั้งหมด 22 ข้อ) ซึ่งข้อที่
ยังไม่ถูกต้องตามเกณฑ์คือ ไม่มีอุปกรณ์ดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง เนื่องจากมีราคาแพง (ถังดับเพลิง ชนิดผงเคมี
แห้ง ขนาด 10 ปอนด์ มีราคา 700 บาท ส่วนขนาด 15 ปอนด์ มีราคา 900 บาท) แนวทางแก้ไขคือ สํานักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ได้ใหค้วามรู้ในการป้องกัน จัดเก็บและกําจัดวัสดุที่เป็นสาเหตุแห่งอัคคีภัย 
เช่น เชื้อเพลิงของแข็ง ไม้ กระดาษ พลาสติก ยาง เป็นต้น ใช้ความระมดัระวังในการใช้และการควบคุมดูแล
แหล่งกําเนิดไฟ รวมทั้งเรียนรู้วิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัย การแจ้งเหตุเพลิงไหม้เพื่อขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยดับเพลิงภายนอก เพื่อลดภยันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
 

8. ประโยชน์ที่ได้รับจากการดําเนินการพัฒนาบริการ 
การพัฒนาการบริการป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน  ที่เนน้การป้องกันโรคที่ต้นเหตุของปัญหาในระดับ

ปฐมภูมิตามขอ้แนะนําขององค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) โดยพัฒนา
ต้นแบบอุปกรณ์ลดฝุ่นจากเครื่องตัดหินแบบสะพาย และต้นแบบบ้านปลอดฝุ่น ได้สร้างประโยชน์และผลดีต่อการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคปอดฝุ่นหินของผู้ประกอบอาชีพตัดแต่ง แกะสลักหิน และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
การประกอบอาชีพดังกล่าวในชุมชน ท้องถิ่น และภาคส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ผู้ประกอบอาชีพตัดแต่งหิน ที่นําอุปกรณ์ลดฝุ่นจากเครื่องตัดหินแบบสะพายไปใช้ จะสามารถลดฝุ่นลง
มากกว่าร้อยละ 80 (จากผลการประเมินประสิทธิภาพในการลดฝุ่น จากอุปกรณ์ลดฝุน่ที่เครื่องตัดหินแบบ
สะพาย) ผู้ประกอบอาชีพตัดแต่งหินมีความพึงพอใจต่อการใช้งานอุปกรณ์ลดฝุ่นในระดับดีมาก ช่วยลดความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคที่เกิดจากฝุ่น โรคปอดฝุ่นหิน และลดการเสยีชีวิตจากโรคปอดฝุ่นหินได้  

2. ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านและพื้นที่ใกล้เคียงบ้านที่ทําการตัดแต่งหิน มีปริมาณฝุน่ภายในบ้านและ
พ้ืนที่บริเวณใกล้เคียงลดลงอย่างชัดเจน เจ้าของบ้านที่ทําการตัดแต่งหินมีความพึงพอใจต่อการเปลี่ยนแปลง
ระดับฝุ่นภายในบ้านและพื้นที่บริเวณข้างเคียงในระดับดีมาก (จากผลการประเมินบ้านปลอดฝุ่น โดยใช้เกณฑ์การ
จัดต้นแบบบ้านปลอดฝุ่น ตามหลักการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทํางานที่บ้าน) และช่วยลดความเส่ียงต่อการ
เกิดโรคที่เกิดจากฝุ่นและโรคปอดฝุ่นหินได้  

3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล มีเครื่องมือสําคัญในการป้องกันโรคที่เกิดจากฝุ่นและโรคปอดฝุน่หิน 
โดยการควบคุมต้ังแต่แหล่งกาํเนิดฝุ่น ได้แก่ ต้นแบบอุปกรณ์ลดฝุ่นจากเครื่องตัดหินแบบสะพาย และต้นแบบ
บ้านปลอดฝุ่น 
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4. เทศบาลตําบลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล สามารถสง่เสริมอาชีพที่สร้างรายได้ มีความปลอดภัย
ต่อสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพและประชาชนในชุมชน และสร้างเศรษฐกจิของชุมชนให้เข้มแข็ง 

5. ชุมชน มีสภาพภูมิทัศน์ของชุมชนดีขึ้น จากการปรับปรุงสภาพแวดล้อมตามหลักการจัดสภาพแวดล้อม
การทํางานที่บ้าน ทําให้ฝุ่นทีส่ะสมบริเวณสถานที่ทํางานและบริเวณโดยรอบลดลง น้ําจากอุปกรณ์ลดฝุ่นจากแท่น
ตัดหินและน้ําจากการทําความสะอาดพื้นที่ทํางาน ถูกจดัการอย่างถูกหลักสุขาภิบาล รวมทั้งเสริมสร้างทัศนคติที่
ดีต่อผลิตภัณฑ์จากหินของชุมชน ทําให้ชุมชนยอมรับและลดความกังวลต่อการได้รับผลกระทบทางสุขภาพ 

6. ลดค่าใช้จ่ายของรัฐในการรักษาพยาบาล โดยพิจารณาค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นโดยตรง (ค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจวินิจฉัย และให้การรักษา) และโดยอ้อม (การสูญเสยีรายได้จากการขาดงาน เสียอายุก่อนวัยอันควร 
ครอบครัวหรือผู้ดูแลที่ต้องสญูเสียรายได้ไป) พบว่า มีค่ารกัษาพยาบาลของผู้ป่วยโรคปอดเฉลี่ย 12,357 บาทต่อ
รายต่อปี หากเป็นวัณโรคร่วมด้วยจะมีค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยวัณโรคเฉลี่ย 3,000 บาทต่อรายต่อปี และ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเฉลี่ย 1,900 บาทต่อรายต่อปี (เอ็กซเรย์ปอด 70 บาท, 
ตรวจการทํางานของตับ (Liver function test: LFT) 50 บาท, ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 100 บาท, หน้ากากกรอง
ฝุ่น 1,680 บาท) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปพบแพทย์เฉลี่ย 800 บาทต่อรายต่อปี โดยรวมเฉลี่ย 18,057 บาท
ต่อรายต่อป ีหากใช้มาตรการป้องกันที่แหล่งกําเนิดฝุ่น โดยส่งเสริมการใชอุ้ปกรณ์ลดฝุ่นราคาไม่เกิน 500 บาท 
และการทําบ้านปลอดฝุ่นเฉลีย่หลังละ 2,000 บาท รวมกับค่าใช้จ่ายในการดําเนินการด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรค 
1,900 บาทต่อรายต่อปี จะมีค่าใช้จ่ายโดยรวมเฉลี่ย 4,400 บาทต่อป ีซึง่มีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่ามาก และยังไม่
รวมค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นโดยอ้อม เช่น การสญูเสียรายได้หลักของครอบครัว (เฉลี่ยเดือนละ 15,000 บาท) การเสีย
อายุก่อนวัยอันควร เกิดภาระหนี้สิน ผลกระทบต่อสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคยีงเสี่ยง
ต่อการได้รับฝุ่นและป่วยเป็นโรค ส่งผลต่อการไม่ยอมรับของชุมชนและทางเศรษฐกิจระดับชุมชนครัวเรือนและ
ประเทศ 
 

9. การสรา้งความยั่งยืนและการขยายผลไปยังหน่วยงานอื่นๆ 
การพัฒนาการบริการป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหินในพื้นที่ เป็นการปรับปรุงการให้บริการประชาชน ที่

ส่งผลต่อการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และเป็นการทํางานร่วมกันทั้งในส่วนของหน่วยงานราชการ
กระทรวงสาธารณสุขและหนว่ยงานเครือข่ายที่ทํางานด้วยกันให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ ซึ่งมีเป้าหมายเดียวกันเพื่อการ
ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพที่คํานึงถึงประชาชนเป็นหลัก ตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ 
และเป็นประโยชน์ต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งเกิดการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการทํางานตามพันธกิจหลักของหน่วยงานคือ การลดเสี่ยง ลดโรค ลดตาย วิธีที่จะทาํใหเ้กิดความยั่งยนื
ในการพัฒนาการบริการนี้ ได้แก่ 

1. ความตระหนักในการป้องกันโรค ของบุคลากรด้านสาธารณสุขและหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดย
ใช้แนวคิด เทคนิค วิธีการทํางานใหม่ มกีารพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การสร้างความรู้ การถ่ายทอดความรู้
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเฝ้าระวังและค้นหาความ
เสี่ยงที่เกิดจากโรคปอดฝุ่นหิน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานและพฒันาการบริการด้านการป้องกันควบคุมโรค  
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2. การนําภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน ต้ังแต่ขั้นตอนการศึกษา
วิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การทดลองใช้ และการประเมินผลเพื่อนําไปปรับปรุง มีการสอบถามความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ การทําประชาคม มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข 
การให้ความรู้และให้คําแนะนาํที่ทําให้ประชาชนเข้าใจวิธีการพัฒนา และเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงาน ทําให้
ประชาชนในชุมชนเห็นประโยชน์ เกิดความตระหนักในการป้องกันตนเอง เกิดการยอมรับ ลดความกังวลต่อการ
ได้รับผลกระทบทางสุขภาพและสภาพแวดล้อมของชุมชน เกิดการเรียนรู้ในการพัฒนาได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะเกิด
ความย่ังยืนในการปฏิบัติ สามารถดูแลสขุภาพของตนเอง บุคคลในครอบครัว และชุมชน รวมทั้งเกิดความย่ังยืน
ในด้านการเงิน ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาการบริการป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหินในพื้นที่นี้ สามารถนาํไปขยายผล ได้ดังนี้ 
1. ใช้เป็นแนวคิดในการพัฒนาการบริการและการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคอื่นได้ โดยเน้นการป้องกัน

ควบคุมโรคและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม การสร้าง NODE ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโรคจากการ
ประกอบอาชีพ การประสานงานการดําเนินงานกับหน่วยงานเครือข่ายทําได้โดยง่าย ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ 
เนื่องจากมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ช่วยลดงบประมาณ ลดระยะเวลา ลดขั้นตอนในการให้บริการ การเผยแพร่ให้
หน่วยงานเครือข่ายได้เรียนรู้และศึกษาดูงาน เพื่อนําไปขยายผลในพื้นที่ต่างๆ และในโรคอื่นๆ  

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ลดฝุ่นหิน สามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมใหม่ในการใหบ้ริการและตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชน และการขอจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์จากกรมทรัพย์สนิทางปัญญาในอนาคต 

3. พัฒนาเป็นนโยบายของชุมชนในการป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหินในพื้นที่ เพื่อสรา้งข้อตกลงหรือ
แนวทางในการจัดการตนเองของชุมชน ในการป้องกัน การลดฝุ่น และการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เกิดการ
ยอมรับของคนในชุมชน เพื่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต เศรษฐกิจ และสังคมที่ดีต่อไป 

4. การขยายผลในพื้นทีแ่ละเครือข่ายระดับประเทศ กําลังอยู่ระหว่างดําเนินการขอสนับสนุนงบประมาณ
และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับตําบล อําเภอ จังหวัด เครือข่ายทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข 
ได้แก่ สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัด โรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบล 
เทศบาลตําบลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล และมหาวิทยาลัย เพื่อนําไปใช้ เผยแพร ่และขยายผลในพื้นที่อีก 5 
ตําบลของอําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา และในพื้นที่อ่ืนๆ ทีม่ีการตัดแต่งหิน รวมทัง้มีการนําเสนอเผยแพร่
แนวคิดและเทคโนโลยีป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน ในการประชุมผู้ประกอบอาชีพในพื้นที่ปี 2558 และการ
ประชุมการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสขุภาพจากฝุ่น
หินทราย (ซิลก้ิา) ในปี 2559 
 
10. บทเรียนที่ได้รับจากการดําเนินการพัฒนาบริการ คืออะไร 

บทเรียนที่ทําให้ประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานโครงการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน 
ที่สําคัญที่สุดคอื “การนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ตามความต้องการของประชาชน” กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยใน
พ้ืนที่ โดยเฉพาะในพื้นที่มีผูป้ระกอบอาชีพที่มีความสี่ยงต่อการเกิดโรคที่อันตรายและรุนแรง ไม่มทีางเลือก มี
ความยากจนและเข้าถึงบริการได้ยาก ซึ่งบทเรียนที่ได้รับและสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนาบริการ นําเสนอเป็น 2 
ประเด็นคือ (1) บทเรียนที่ได้รบัจากโครงการ และ (2) บทเรียนที่ได้รับจากประชาชน 
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บทเรียนที่ได้รบัจากการดําเนินงานโครงการฯ มีดังนี้ 
1. การแก้ไขปญัหาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนตามสภาพความเป็นจริง ภายใต้ความเป็นอยู่ 

ความจําเป็นในการดํารงชีพ ข้อจํากัดส่วนบุคคล ความแตกต่างทางสังคม และบริบทของพื้นที่ แต่ต้องได้รับการ
บริการทางสุขภาพที่ได้มาตรฐานและสามารถเข้าถึงบริการได้ ความสําเร็จของการดําเนินงานที่เกิดจากการมีใจ
รักในสิ่งที่ทํา ศรัทธา มุ่งมั่นต่อสิ่งที่ทํา และการยอมรับจากหน่วยงานเครือข่ายและประชาชน 

2. การสร้างความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่ สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัด สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัย 
กลุ่มชุมชน และภาคประชาชน ในการร่วมดําเนินโครงการและพัฒนาบริการ โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ การ
รับผิดชอบต่อประชาชนกลุ่มเดียวกัน ทําให้ประชาชนได้รับบริการและสทิธิต่างๆ จากภาครัฐได้ตามความต้องการ 
เกิดการบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. การมีและใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบรหิารจัดการ โดยมีการรวบรวมปรับปรุงข้อมูลตามความจริงที่
เกิดขึ้นในพื้นที ่การนําข้อมูลมาวิเคราะห์สถานการณ์โรค การพยากรณ์โรคที่ครอบคลมุทุกปัจจัยเสี่ยงและ
พฤติกรรมเสี่ยง การสนับสนนุข้อมูลสารสนเทศใหแ้ก่หน่วยงานเครือข่ายและประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะ เพื่อใช้ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

บทเรียนที่ได้รบัจากภาคประชาชน มีดังนี้ 
1. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสขุภาพ ทําให้ประชาชนรับรู้ เข้าใจ ยอมรับ และเกิดการเรียนรู้ได้

ด้วยตนเองในการป้องกัน ดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสภาพแวดล้อมขั้นพื้นฐานได้ เช่น รู้
วิธีการป้องกันตนเองจากฝุ่น รู้วิธีการลดฝุ่น การพัฒนาอุปกรณ์ลดฝุ่น การปรับปรุงสภาพแวดล้อมการตัดแต่งหิน
ที่บ้านให้เหมาะสมและปลอดภัย ไม่เกิดผลกระทบต่อบุคคลในครอบครวั ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงและ
ชุมชน 

2. การให้บริการเชิงรุก เพื่อป้องกันก่อนการเกิดโรค เป็นการพัฒนาการบริการที่ช่วยให้ประชาชนสามารถ
พ่ึงตนเองทางสุขภาพ รู้จักและตระหนักในการป้องกันตนเอง การร่วมมือกันทุกภาคส่วนลงไปดําเนินการในพื้นที่
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ และบริการพื้นฐานอื่นได้ครบทุกมิติ  

3. ประชาชนได้รับบริการที่ตรงกับความต้องการ จากหน่วยงานสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ใช้หลักการบริการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ในการได้รับการ
บริการจากรัฐเป็นหลักสําคัญ สร้างเครือข่ายชุมชนและองค์กรทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปญัหา เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
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