สรุปกรณีการเสียชีวิตของคนที่มี...ชีวิตเปอนฝุน
จากโรคปอดฝุนหิน(ซิลิโคสีส)
โรคปอดฝุนหินทราย หรือโรคซิลิโคสีส เปนโรคปอดจากการทํางาน ที่มีสาเหตุจากการสูด
หายใจเอาฝุนซิลิกอนไดออกไซดหรือเรียกวาผลึกซิลิกาซึ่งสวนมากจะพบในหินทรายเขาไปยังปอด อยาง
ตอเนื่องเปนเวลานาน เกิดการสะสมของฝุนดังกลาวในเนื้อเยื่อปอด ทําใหเกิดพยาธิสภาพกับปอดเปนผัง
ผืนในปอดทั้ง 2 ขาง ถาไดรับฝุนปริมาณมากในระยะเวลาสั้นจะมีอาการพิษแบบเฉียบพลัน ซึ่งอาจจะ
เกิดขึ้นภายใน 2-3 เดือน ก็ได โดยมีอาการหอบ เหนื่อย เขียวคล้ํา เปนไข ออนเพลีย น้ําหนักลดและ
เสียชีวิตในเวลาตอมา แตถาไดรับฝุนซิลิกอนไดออกไซดเปนเวลานานในปริมาณไมมาก จะมีอาการแบบ
เรื้อรัง มีอาการเหนื่อยงายเวลาออกแรง มีอาการไอแหง ๆ อาการของหลอดลมอักเสบ บางครั้งมีอาการ
ไอเปนเลือด โรคนี้ไมสามารถรักษาใหหายขาดได และทําใหเสียชีวิตในเวลาตอมา ปจจัยที่ทําใหเปนโรค
และทําใหอาการรุนแรงมากขึ้น ไดแก ระยะเวลาที่ไดรบั ฝุนหินทราย ปริมาณซิลิกาที่มีอยูในฝุนหินทราย
และตั ว ผู ป ว ยเอง เช น การสู บ บุ ห รี่ เป น วั ณ โรคปอดร ว ม กลุ ม อาชี พ ที่ เ สี่ ย งต อ การเป น โรคนี้ ได แ ก
ผูประกอบอาชีพในโรงโม บดยอยหิน สกัดหิน เหมืองแรหิน งานขัดเงาเหล็กผิวโลหะโดยวิธีพนทราย
อุตสาหกรรมแกว เซรามิก ครก อิฐ กระเบื้องทนไฟ อางหิน แกะสลักหิน อุตสาหกรรมทําซิเมนต ในพื้นที่
จ.นครราชสีมา มีสถานประกอบการกลุมเสี่ยง 215 แหง คนทํางาน 5,094 คน พื้นที่ อ.สีคิ้ว มีผูประกอบ
อาชีพแกะสลักหิน ประมาณ 300 คน กระจายอยูในเขต ต.ลาดบัวขาว ต. คลองไผ ต.หนองน้ําใส ต.บาน
หัน และตําบลหนองบัวนอย แตมีการแกะสลักหินมากบริเวณริม 2 ขางถนนมิตรภาพ บานซับสมบูรณ ต.
ลาดบัวขาว
ผูเสียชีวิต นายชัยวัฒน ปะสังคะเต อายุ 47 ป มีภูมิลําเนาเดิมอยูอําเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม ทําอาชีพเกี่ยวกับหินทรายมาประมาณ 32 ป เริ่มทําเมื่ออายุ 12 ป เคยทําแกะสลักหินอยูอาง
ศิ ล า จ.ชลบุ รี มา 18 ป จ.สระบุ รี 3 ป ก อ นจะมาทํ า อาชี พ แกะสลั ก หิ น ที่ ต.ลาดบั ว ขาว อ.สี คิ้ ว จ.
นครราชสีมา และเสียชีวิตในเดือน ตุลาคม 2550 ผูใกลชิดใหขอมูลวาผูเสียชีวิตทํางานโดยไมสวมหนากาก
กรองฝุนปดปากจมูกเนื่องจากไมถนัด แตเริ่มสวมเมื่อมีอาการไอ เหนื่อย หอบ และเขารักษาตัวดวยอาการ
วัณโรคปอด และเปลี่ยนบทบาทเปนนายจางควบคุมลูกจางทํางานในชวงประมาณ 4 ปสุดทายกอนเสียชีวิต
การดําเนินการในกลุมแกะสลักหิน ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้วที่ผานมา
1. ป 2548 ดําเนินการเฝาระวังโรคในกลุมเสี่ยงดวยการทดสอบสมรรถภาพปอด จํานวน 108 คน
และเก็บตัวอยางฝุนวิเคราะห จํานวน 26 ตัวอยาง พบผูมีสมรรถภาพปอดผิดปกติ รอยละ 46 และฝุนหิน
ทรายมีซิลิกาเกินมาตรฐานรอยละ 25
2. ป 2549 ดําเนินการเฝาระวังโรคหูเสื่อมจากการประกอบอาชีพ ทดสอบสมรรถภาพการไดยิน
จํานวน 125 คน ผูประกอบอาชีพฯ ทุกคนมีระดับการไดยินไมปกติ โดยมีระดับการไดยินผิดปกติ สูงถึง
รอยละ 76 และมีระดับการไดยินที่ตองเฝาระวัง รอยละ 24 และรอยละ 96 ไมใชอุปกรณปองกันหู

3. ป 2550 ดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อใหมีการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวน
บุคคล สนับสนุนหนากากกรองฝุนใหแกกลุมผูประกอบอาชีพ
การดําเนินการสอบสวนการเสียชีวิต
1. การอบรมใหความรูแกผูประกอบอาชีพกลุมเสี่ยง โดยแพทยอาชีวเวชศาสตร จากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม และกลุมงานโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดลอม สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
2. การคนหาผูปว ยและผูมีอาการสงสัยรายใหม ในกลุมผูป ระกอบอาชีพกลุมเสีย่ ง จํานวน 87 คน
มีกิจกรรมการที่ดําเนินการ ดังนี้
2.1 การซักประวัติการทํางาน ประวัติดานสุขภาพ ประวัติสวนตัวของกลุม เสี่ยงเพื่อประกอบ
การวินิจฉัยโรค
2.2 ถายภาพรังสีทรวงอกดวยฟลมขนาดมาตรฐาน มีแพทยโรงพยาบาลสีคิ้วเปนผูอา นฟลม
และมีผูที่มีภาพถายรังสีทรวงอกผิดปกติ จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 19 และรวบรวมสงใหแพทย
ผูเชี่ยวชาญประจําโรงพยาบาลทรวงอกเปนผูอานและแปรผล พบวามีผูที่อาการเขากันไดกับโรคปอดฝุน
หินทราย จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 13
2.3 การทดสอบสมรรถภาพปอด ดวยเครื่อง Spiro meter พบผูมีผลการทดสอบต่ํา จํานวน
71 คน คิดเปนรอยละ 81
2.4 กิจกรรมเสริม ไดแกการทดสอบแรงบีบมือ การวัดคาดัชนีมวลกาย (BMI)
3. เก็บตัวอยางฝุน ตรวจวิเคราะห พบเกินมาตรฐาน รอยละ (รอผลจากศูนยอางอิงฯ)
4. การศึกษาสภาพการทํางานของกลุมเสี่ยงในพืน้ ที่ ต.ลาดบัวขาว และ ต.คลองไผ อ.สีคิ้ว
5. สรุปรายงานการสอบสวนการเสียชีวิต
การดําเนินการตอเนื่องจากการสอบสวนการเสียชีวิต
1. จัดทําระบบการเฝาระวังโรคในผูประกอบอาชีพกลุมเสี่ยงระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก
ระบบการเฝาระวังเชิงรุกในพื้นที่ ระบบการตรวจรักษาในสถานบริการ ระบบการสงตอขอมูลและผูปวย
ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. การพัฒนารูปแบบการลดฝุนจากการผลิต เชน การทําฉากดูดซับฝุน การใชวิธีเปยกลดฝุน
กําแพงตนไมกันฝุน สแลนกั้นฝุน เปนตน
3. การตั้งกองทุนหนากาก เพื่อสนับสนุนใหมีการใชหนากากปองกันฝุน
4. การจัดตั้งกลุมอาชีพสลักหินสีคิ้ว อยูระหวางดําเนินการโดยตัวแทนกลุม มีวัตถุประสงคเพื่อ
ควบคุมกํากับดูแลและชวยเหลือกันเองภายในกลุม เชน การชวยเหลือดานการเงิน(ใหกูยืม) การจําหนาย
เครื่องมืออุปกรณราคาประหยัด (หนากากกรองฝุน, ใบเจียร, สวาน, เหล็กสกัด ฯลฯ) การกําหนดและ
ควบคุมราคาสินคา
5. จัดทําประชาคม ผูประกอบอาชีพกลุม เสี่ยงและหนวยงานที่เกี่ยวของ
6. ขึ้นทะเบียนผูป ระกอบอาชีพกลุมเสีย่ งในพื้นที่ อ.สีคิ้ว ทั้งหมด

7. ประสานงานกับ อบต. กําหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณในการควบคุม กํากับและการ
ดูแลการดําเนินกิจการอของเจาของและผูประกอบอาชีพ
8. สนับสนุนให อบต. หนองน้ําใส และ อบต. คลองไผ อ.สีคิ้ว ซึ่งมีสถานประกอบกิจการกลุมเสี่ยง
อยูในพื้นที่ ออกขอกําหนดเพื่อควบคุมการประกอบกิจการเชนเดียวกับ อบต.ลาดบัวขาว
9. การบังคับใชกฎหมาย ซึ่ง อบต.ลาดบัวขาวไดออกเปนขอบังคับเพื่อควบคุมการประกอบกิจการ
แกะสลักหินแลว ในป 2549 เพื่อใหผูประกอบกิจการมีการปฏิบัติตามขอกําหนดอยางเครงครัด
สรุป
โรคปอดฝุนหินทราย เปนโรคที่เกิดขึ้นกับผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับหินทราย และหายใจเอาฝุนหิน
ทรายเขารางกายโดยไมไดสวมหนากากปองกันฝุนที่ไมเหมาะสมขณะทํางาน เปนโรคที่เปนแลวไมมีทาง
รักษาใหหายขาดไดเนื่องจากปอดมีพังผืดเกิดขึ้นเปนแผลในเนื้อปอดทําใหปอดสูญเสียหนาที่ ทําใหผูปวย
หายใจหอบ เหนื่อย และตองเสียชีวิตในเวลาตอมา กรณีการเสียชีวิตของผูทําอาชีพแกะสลักหิน ต.ลาดบัว
ขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ทํางานสัมผัสฝุนหินทราย มา 32 ป โดยไมสวมอุปกรณปองกันทําใหปวยเปน
โรคปอดฝุนหินทรายรวมกับวัณโรคปอด การดําเนินการปองกันคุมครองผูประกอบอาชีพอื่น ๆ ที่มีความ
เสี่ยงไมใหปวยเปนโรคและเสียชีวิต ตองดําเนินการเนนหนักโดยการใหความรูแกผูประกอบอาชีพในการใช
หนากากกรองฝุน การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการลดฝุนในการแกะสลักหิน การเฝาระวังโรคดาน
สุขภาพและสิ่งแวดลอม การสนับสนุนและการควบคุมกํากับการดําเนินการของกลุมอาชีพโดยหนวยงาน
ในทองถิ่น เพื่อสงเสริมใหผูประกอบอาชีพสามารถทํางานเพื่อการมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีตอไป
หนวยงานที่รวมดําเนินการ
สถานีอนามัยคลองตะแบก องคการบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสีควิ้
โรงพยาบาลสีคิ้ว สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สํานักงาน
ปอ งกั น ควบคุ มโรคที่ 5 นครราชสีม า สํา นักโรคจากการประกอบอาชี พและสิ่ งแวดล อม โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ และศูนยความปลอดภัยในการทํางานพื้นที่ 5 กระทรวงแรงงาน

