การดําเนินงานปองกันควบคุมโรคซิลิโคสีส พื้นที่สาธารณสุขเขต 13
ภายหลังการปฏิรูประบบราชการ ป 2545
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การปองกันควบคุมโรคซิลิโคสีส ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 13 ภายหลังการปฏิรูประบบราชการ
หลังป 2545 การดําเนินการในชวงป 2545 – 2548 มีการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน โดยมุงเนนการทํางาน
รวมกับหนวยงานอื่นเปนเครื่อขาย การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสรางความรูความเขาใจกับเครือขายและ
กลุมเปาหมาย การพัฒนาระบบฐานขอมูลการเฝาระวังโรค ผลการดําเนินงานมีการเฝาระวังในสถาน
ประกอบการกลุมโรงโม บด ยอย หิน จํานวน 25 แหง อุตสาหกรรมคอนกรีต จํานวน 15 แหง และกลุม
แรงงานนอกระบบ ไดแกกลุมแกะสลักหิน จํานวน 20 แหง ครอบคลุมผูประกอบอาชีพกลุมเสี่ยง 1,310 ราย
ผลการเฝาระวังดานสิ่งแวดลอม พบตัวอยางฝุนซิลิกาไมเกินมาตรฐาน รอยละ 81.2 ผลการเฝาระวังดาน
สุขภาพ พบพนักงานกลุมเสี่ยงมีผลการทดสอบสมรรถภาพปอดผิดปกติ รอยละ19.2 มีการเอ็กซเรยปอดเพียง
รอยละ 21.9 ซึ่งโดยภาพรวมผลการดําเนินการครอบคลุมเพียงสถานประกอบการกลุมเสี่ยงบางประเภท
เท า นั้ น เนื่ อ งจากขาดการเร ง รั ด การดํ า เนิ น การให บ รรลุ ต ามเป า หมายจากส ว นกลาง การสนั บ สนุ น
งบประมาณดําเนินการ และการใหความสําคัญของโรคลดลง ดังนั้น การที่จะดําเนินการใหบรรลุเปาหมายใน
ระยะเวลาที่เหลือ ควรมีการทบทวนการดําเนินการในทุกขั้นตอน ปรับกลวิธีการดําเนินการ และเรงรัดให
หนวยงานที่รับผิดชอบและเครือขายทุกระดับมีสวนรวม มีความมุงมั่นที่จะกําจัดโรคซิลิโคสีสใหหมดไปภายใน
ป 2553 นี้

สวนที่ 1
แบบสํารวจขอมูลสถานการณโรคซิลิโคสิส
1. จํานวนสถานประกอบการที่เสี่ยงตอการเกิดโรคซิลิโคสิสทั้งหมดของจังหวัด ...........437.......... แหง
2. จํานวนสถานประกอบการเปาหมายในการดําเนินการเฝาระวังทั้งหมด....................29........... แหง
3. สถานประกอบการ/กลุมอาชีพที่มีระดับความเขมขนของฝุนหินทราย ในสภาพแวดลอมการทํางานเกิน
คามาตรฐานความปลอดภัย ...........10/3............ แหง
4. จํานวนคนงานที่ไดรับการตรวจสุขภาพ..............2,437...............ราย
5. จํานวนคนงานทีม่ ีอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจเขาไดกับโรคซิลิโคสิส.......................ราย
6. จํานวนคนงานที่ผลการตรวจสุขภาพเขาไดกับโรคซิลิโคสิส...........12.............. ราย
ตารางที่ สรุปขอมูลสถานประกอบการที่ดําเนินการเฝาระวังโรคซิลิโคสีส พืน้ ที่สาธารณสุขเขต 13
จังหวัด
หนวย รวม
ขอมูล
นคร ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร
ราชสีมา
1.สถานประกอบการที่เสีย่ งตอการเกิดโรคซิลิโคสิส (แหง) 473
215
61
63
93
2.สถานประกอบการเปาหมาย/กลุมอาชีพในการ
(แหง) 34/20
7/20
6
10
11
ดําเนินการเฝาระวัง
3.สถานประกอบการที่มีระดับความเขมขนของฝุน (แหง) 10/3
1/3
3
6
หินทรายในสภาพแวดลอมการทํางานเกินคา
มาตรฐานความปลอดภัย
4.คนงานที่ไดรับการตรวจสุขภาพ
(ราย) 2,437
402
77
652
1,306
5,คนงานที่มีอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ (ราย)
เขาไดกับโรคซิลิโคสิส
6.คนงานที่ผลการตรวจสุขภาพเขาไดกับโรคซิลิโคสิส (ราย)
12
12
หมายเหตุ หนวยเปน ราย นับซ้ําในคนทีต่ รวจซ้ําใน

ตารางที่ 1. จํานวนโรงงานและคนงานแยกตามประเภทกิจการที่เกีย่ วกับ ฝุนหิน พืน้ ที่สาธารณสุขเขต 13 จําแนกเปนรายจังหวัด ป 2549
ประเภทอุตสาหกรรม

รหัส

รวม
3(1)

การโม บด หรือยอยหิน

3(3)

การรอนหรือคัดกรวดหรือทราย

3(5)

การลําเลียงหิน กรวด ทราย หรือดินดวยระบบสายพานลําเลียง

54

โรงงานผลิตแกว เสนใยแกว หรือผลิตภัณฑแกว

55

โรงงานผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผาหรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว

56

โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้องหรือทอสําหรับใชในการกอสรางเปาหลอมโลหะกระเบื้องประดับรองในเตาไฟ ทอหรือยอดปลองไฟ

57(1)

การทําซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร

57(3)

การทําซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางเขาดวยกัน

58(1)

การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสมผลิตภัณฑยิบซัมหรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร

58(3)

การทําผลิตภัณฑจากหิน

58(4)

การทําผลิตภัณฑสําหรับขัดถู

59

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หลอ รีด ดึง หรือผลิตเหล็กหรือเหล็กกลาในขั้นตน

61

โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา

62

โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือน

67(3)

การทําดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเลื่อยตัด โลหะ ดวยเครื่องยนต

ที่มา : ฝายสารสนเทศอุตสาหกรรม ศูนยสารสนเทศ กรมโรงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ป 2549

รวมทั้งเขต 13

นครราชสีมา

ชัยภูมิ

บุรีรัมย

สุรินทร

โรง

คน

โรง

คน

โรง

คน

โรง

คน

โรง

คน

437
30
2
9
2
7
33
4
1
273
28
1
6
4
37
0

7971
6056
230
18
15
0
801
68
157
1387
1686
1153
41
934
356
163

215
4
0
3
1
7
8
4
1
137
27
1
4
3
15
0

5094
199
0
11
0
479
68
157
0
1,675
1153
7
933
249
163
0

61
1
2
0
0
0
7
0
0
49
0
0
0
0
2
0

660
19
31
0
0
0
70
0
0
518
0
0
0
0
22
0

63
12
0
4
0
0
4
0
0
37
1
0
0
1
4
0

1066
597
0
16
0
0
66
0
0
364
11
0
0
1
11
0

98
13
0
2
1
0
14
0
0
50
0
0
2
0
16
0

1151
346
0
2
4
0
186
0
0
505
0
0
34
0
74
0

สวนที่ 2
การดําเนินกิจกรรมเฝาคุมเฝาระวังโรคซิลิโคสีสของหนวยงานสาธารณสุข
และเครือขาย
.
การประเมินสถานการณการดําเนินงานเฝาคุมเฝาระวังโรคซิลิโคสีสของหนวยงานสาธารณสุขใน
ระดับจังหวัดในครั้งนี้ ใชกรอบกิจกรรมตามคูมือ การปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่สาธารณสุข เรือ่ งการเฝา
คุม/เฝาระวังโรคซิลิโคสีส ไดแก การเฝาคุมเฝาระวังดานสิง่ แวดลอมในการทํางาน และการเฝาระวังดาน
สุขภาพ ซึง่ มีการกําหนดกลุมเปาหมายเปนสถานประกอบการผลิตที่กอใหเกิดฝุน หินทรายที่มซี ิลิการวม
อยูดวย ครอบคลุมประเภทกิจการตามรหัสประเภทกิจการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 15
ประเภท แตเนนหนักในประเภทกิจการรหัส 3(3) การโม บดหรือยอยหิน เปนหลัก มีผลการประเมิน ดังนี้
ตารางที่ 3. ผลการดําเนินงานกิจกรรมภาพรวม
จังหวัด
กิจกรรมดําเนินการ

1. หนวยงานหลัก/รวม

นครราชสีมา

ชัยภูมิ

บุรีรัมย

สุรินทร

สคร.5/สสจ

สสจ./รพช./
สสอ./รพท.

สสจ./รพศ.

รพศ./สสจ.

สคร.5/ศูนย
ความปลอด
ภัยฯ

สคร.5

สคร.5

สคร.5

ปสจ./สรจ./
อจ.
รพช./สสอ./
สอ.

ปสจ.

รพช./สสอ./
สอ.

ปสจ./สรจ./
อจ.
รพช./สสอ./
สอ.

ป47- 50

ป 48,49

ป 46-51

รพศ.ป46-51

สคร.5/สปสช.

สคร.5/
สปสช.

สคร.5/สสจ.

รพศ./สคร.5

2. มีการดําเนินงานรวมกับเครือขาย
- ระดับเขต

- ระดับจังหวัด
- ระดับอําเภอและตําบล

รพช./สอ.

3. การจัดทําแผนงานโครงการ
3.1 มีแผนงานโครงการดําเนินการ
3.2 แหลงงบประมาณ

หมายเหตุ
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ตารางที่ 3. (ตอ)
จังหวัด
กิจกรรมดําเนินการ

นครราชสีมา

ชัยภูมิ

บุรีรัมย

สุรินทร

- รหัส 3(1)

สคร.5

สสจ.

สสจ./รพศ.

รพศ.

- รหัสอื่น ๆ

สคร.5

สสจ.

สสจ./รพศ.

รพศ.

สคร.5

สสจ.

สสจ./รพศ.

รพศ.

6.1 การสํารวจสถานประกอบการ

สคร.5/สสจ.

สสจ.

สสจ./รพศ.

รพศ.

6.2 การประเมินการสัมผัสฝุนทราย
ของคนทํางาน

สคร.5/สสจ./
รพช./สอ.

สสจ.

ไมมีกิจกรรม

รพศ./สคร.5

รพศ.
รพศ./สสจ.

รพศ./สอ.
รพศ.

รพศ.

รพศ.
รายที่สงสัย
ไมมีกิจกรรม

4. การกําหนดกลุมเปาหมายที่มีความ
เสี่ยงสูง

5. จัดทําฐานขอมูลสถานประกอบการ
กลุมเปาหมาย
6. การดําเนินการเฝาคุมเฝาระวังโรคเชิง
รุกในสถานประกอบการที่มคี วามเสีย่ ง

6.3 การเฝาระวังทางสุขภาพ
- การตรวจสุขภาพทั่วไป
- การทดสอบสมรรถภาพปอด
- การถายรังสีปอดขนาดมาตรฐาน
7. การรายงานโรคซิลิโคสีส

รพช.
รพช./สอ.
สคร.5/สสจ./ สสจ./รพช.
รพช./สอ.
สอ./รพศ.
รพช.
ไมมีกิจกรรม

ไมมีกิจกรรม ไมมีกิจกรรม ไมมีกิจกรรม

8. การวิเคราะหและแปรผลขอมูล
- ขอมูลดานสุขภาพ

สคร.5

สสจ.

รพศ.

รพศ.

- ขอมูลดานสิ่งแวดลอม

สคร.5

สสจ./สคร.5

สสจ.

รพศ./สคร.5

- สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน

สคร.5

สสจ.

สสจ.

รพศ.

- สรุปรายงานสถานการณโรค

สคร.5

9. การจัดสรุปรายงาน
ไมมีกิจกรรม ไมมีกิจกรรม

ไมมีกิจกรรม

หมายเหตุ
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2.. ผลการดําเนินงานกิจกรรมรายจังหวัด
2.1 จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา มีสถานประกอบการกลุมโรงโมบด ยอยหิน จํานวน 8 แหง ครอบคลุม
คนทํางาน 279 คน การดําเนินการสวนใหญมีสาํ นักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมาเปน
หนวยงานหลักในการดําเนินการ เนื่องจากมีการเปลีย่ นแปลงผูรับผิดชอบงานโรคจากกากรประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดลอมของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเปนระยะ ๆ ทําใหขาดความตอเนื่องในการ
สงตองานและขอมูล ดังนัน้ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จึงเปนหนวยงานที่รวมดําเนินการ
และเปนผูประสานงานใหโรงพยาบาลชุมชน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและสถานีอนามัยที่มี
กลุมเปาหมายของโครงการเขารวมดําเนินการ สวนโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมายังไมไดเขามามี
สวนรวมในการดําเนินกิจกรรมอยางชัดเจน เนื่องจากกรอบการกําหนดพื้นที่ปฏิบัติงานจํากัดอยูในพืน้ ที่
อําเภอเมืองหรือพื้นที่ใหบริการชุมชนของกลุมงานอาชีวเวชกรรม ยกเวนในชวงป 2550-2551 ที่พบผูปวย
ที่เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเสียชีวิตดวยโรคซิลิโคสีสจึงไดเขามามีสว นรวมใน
การสอบสวนและการพัฒนาระบบบริการและการสงตอผูปวยหรือผูสงสัยโรคซิลิโคสีสระหวางโรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมาและโรงพยาบาลชุมชน ในดานการจัดทําแผนงานโครงการมีการดําเนินการ มีการ
จัดทําโครงการในป 2546, 2548, 2549 รวม 5 โครงการ ใชงบประมาณดําเนินการจากสํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 59,418 บาท มีกิจกรรมสอบสวนกรณีพบผูปว ยเสียชีวิต
ดวยโรคซิลิโคสีสในป 2550 จํานวน 1 ครั้ง และรณรงคปองกันควบคุมโรคซิลิโคสีส จํานวน 1 ครั้งในป
2551 มีสถานประกอบกิจการ 2 ประเภททีก่ ําหนดเปนเปาหมายในการเฝาคุมเฝาระวัง ไดแก โรงโม บด
หรือยอยหินจํานวน 6 แหง หรือคิดเปนรอยละ 75 ครอบคลุมคนทํางาน 127 คน คิดเปนรอยละ 45.5 และ
กลุมแกะสลักหินทราย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา จํานวน 21 แหง ครอบคลุมคนทํางาน คน 108 คน ใน
ระหวางดําเนินการมีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานสงหนวยงานระดับเขตเปนบางครั้งและไม
ตอเนื่อง เมือ่ ดําเนินการเสร็จสิ้นไดมีการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานโดยหนวยงานของจังหวัดแตไมมี
การจัดทําสถานการณโรคภาพรวมสงหนวยงานที่เกีย่ วของ
ภายหลังจากการพบผูเสียชีวิตในกลุมผูประกอบอาชีพแกะสลักหิน ในเขตอ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ในป 2550-2551 ไดมีการรณรงคคนหาผูมีอาการสงสัยและผูปวยโรคซิลิโคสีสเพิ่มเติม แบงการดําเนินการ
เปน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 การสอบสวนการเสียชีวิตและการคนหาในกลุม แกะสลักหิน ต.ลาดบัวขาว อ.สี
คิ้ว จํานวน 85 ราย พบผูท ี่มผี ลการอานฟลมเอ็กซเรย เขากันไดกับโรคซิลิโคสีส จํานวน 13 ราย
ระยะที่ 2 การรณรงคปองกันควบคุโรคและการคนหากลุมเสี่ยงในกลุม คนทํางานในบอ
หินและแกะสลักหินในครัวเรือนในเขต ต.หนองน้าํ ใส ต.คลองไผ ต.หนองน้าํ แดง ต.ลาดบัวขาว อ.สีควิ้
จํานวน 25 หมูบาน รวม 500 ราย อยูระหวางสรุปผลการอานฟลมเอ็กซเรยและสรุปผลการดําเนินงาน
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ตารางที่ 4 สถานประกอบการที่ดําเนินการในพืน้ ทีจ่ ังหวัดนครราชสีมา
ลําดับ
ชื่อสถานประกอบการ
1 หางหุน สวนจํากัด ศิลาโชคชัย

จํานวน(คน)
21

ที่อยู
ต.ทาเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

2

บริษัท โรงโม เค.เอส.ศิลา (1996) จํากัด

11

ต.ทุง อรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

3

บริษัท ขุมเงินขุมทอง จํากัด

36

4

หางหุน สวนจํากัด โรงโมหินศิลาพรพิรุณ

20

5

บริษัท ศิลาสากลพัฒนา จํากัด

155

6

หางหุน สวนจํากัด ทิพยวัลกลกิจ (โรงโมหนิ
ราชสีมา)

16

99/9 ม.1 ถ. ต.กลางดง อ.ปากชอง จ.
นครราชสีมา
141 ม.2 ถ.มิตรภาพ ต.หนองน้าํ แดง อ.
ปากชอง จ.นครราชสีมา
49/3 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองน้าํ แดง
อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา
บานโนนสมบูรณ ม.3 ถ. ต.หนองหัวแรต
อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

7.

แรงงานนอกระบบกลุมแกะสลักหิน

108

รวม

ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

279

ตารางที่ 5 แผนงานโครงการที่ดําเนินการในพื้นที่จงั หวัดนครราชสีมา
ลําดับ
แผนงาน/โครงการ
ปงบประมาณ งบประมาณ(บาท)
1. โครงการปองกันควบคุมโรคปอดฝุนหินจังหวัดนครราชสีมา
2547
12,646
2. โครงการเผยแพรความรูแกคนงานกลุมเสี่ยงตอโรคปอดฝุนหิน
2548
4,992
จังหวัดนครราชสีมา
3. โครงการทดสอบสมรรถภาพปอดขอคนทํางานที่สัมผัสกับฝุนหิน
2548
19,392
จังหวัดนครราชสีมา
4. โครงการเฝาระวังโรคเฝาระวังการสูญเสียการไดยินจากการประกอบ
2549
2,268
อาชีพในกลุมแรงงานนอกระบบ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5
5. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวน
2550
20,120
บุคคลในกลุมผูประกอบอาชีพแกะสลักหิน
รวม
59,418
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2.2 จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ มีสถานประกอบการกลุมโรงโมบด ยอยหิน จํานวน 1 แหง ครอบคลุม
คนทํางาน 13 คน (ปดกิจการ ป 2547) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิเปนหนวยงานหลักในการ
ดําเนินงาน รวมกับโรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ สถานีอนามัยและโรงพยาบาลชัยภูมิ
มีการจัดทําแผนงานโครงกาดําเนินกิจกรรม ในป 2548 และ 2549 จํานวน 2 โครงการ รวมเปนเงินทั้งสิน้
48,700 บาท โดยไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา มีการทํางาน
เปนเครือขายรวมกับโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัยที่มกี ลุมเปาหมายอยูในพืน้ ที่ โดยแบงเปนโซน
ปฏิบัติงานตามภูมิศาสตร ในระหวางดําเนินการมีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานสงหนวยงานระดับ
เขตประปรายระยะเวลาไมแนนนอน
และไมมีการจัดทําสรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านประจําปและ
สถานการณโรคในภาพรวม
ตารางที่ 6 สถานประกอบการที่ดําเนินการในพืน้ ทีจ่ ังหวัดชัยภูมิ
ลําดับ
1

ชื่อสถานประกอบการ
โรงโมหินศักดิช์ ัย (ปดกิจการ ป 2547)
รวม

จํานวนคน
(คน)
13

ที่อยู
อ.แกงครอ จ.สุรินทร

13

ตารางที่ 7 แผนงานโครงการที่ดําเนินการในพื้นที่จงั หวัดชัยภูมิ
ลําดับ
แผนงาน/โครงการ
1. โครงการเฝาระวังโรคจากการประกอบชีพและสิ่งแวดลอมใน
ภาคอุตสาหกรรม จังหวัดชัยภูมิ
- งานเฝาระวังโรคซิลิโคสีส
2. โครงการเฝาระวังโรคซิลิโคสีส จังหวัดชัยภูมิ
รวม

ปงบประมาณ งบประมาณ(บาท)
2548
26,700

2549

22,000
48,700
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2.3 จังหวัดบุรีรัมย
จังหวัดบุรรี ัมย มีสถานประกอบการกลุมโรงโมบด ยอยหิน จํานวน 12 แหง ครอบคลุม
คนทํางาน 597 คน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมยเปนหนวยงานหลักในการดําเนินงานรวมกับ
โรงพยาบาลบุรีรัมย
มีการทํางานเปนเครือขายรวมกับโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัยที่กลุมเปา
หมายอยูในพืน้ ที่ เชนสนับสนุนโรงพยาบาลนางรองในการเฝาระวังโรงงานกลุม เสีย่ งในพืน้ ที่ อ.นางรอง
อ.เฉลิมพระเกียรติ และไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา มีการจัดทํา
แผนงานโครงการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องทุกป ตั้งแต ป 2546-2551 จํานวน 9 โครงการแบงเปน
โครงการเดี่ยว(ป 2543-2548) จํานวนโครงการ 6 และโครงการบูรณาการกับโรคจากการประกอบอาชีพ
อื่น ๆ (ป 2549-2551) จํานวน 3 โครงการ ใชงบประมาณดําเนินการจากโรงพยาบาลสุรินทร รวมเปนเงิน
ทั้งสิน้ 316,978 บาท (เฉพาะชวงป 2546-2551 จํานวน 210,238 บาท) มีสถานประกอบกิจการ 2
ประเภททีก่ ําหนดเปนเปาหมายในการเฝาคุมเฝาระวัง ไดแก โรงโม บดหรือยอยหิน จํานวน 7 แหง และ
การทําผลิตภัณฑคอนกรีต จํานวน 3 แหง การดําเนินงานตั้งแตป 2547 – 2551 มีเพียงการเฝาระวัง
ดานสุขภาพเพียงดานเดียว
ในระหวางดําเนินการมีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานสงหนวยงาน
แตไมมีการจัดทําสรุปรายงานผลการปฏิบตั ิงานประจําปและสถานการณโรคใน
ระดับเขตทุกเดือน
ภาพรวม
ตารางที่ 8 สถานประกอบการที่ดําเนินการในพืน้ ทีจ่ ังหวัดบุรีรัมย
ลําดับ
ชื่อสถานประกอบการ
จํานวน(คน)
ที่อยู
1

บริษัท สมบูรณสุข จํากัด

54

9/2 หมูท ี่ 4 ต.อิสาณ อ. จ.บุรีรัมย

2

บริษัท ศิลาชัย 1991 จํากัด

22

30/2 หมู 4 ต.อิสาณ อ.เมือง จังหวัดบุรีรัมย

3

บริษัท บุรีรัมยนวรัตน จํากัด

17

4

บริษัท เหมืองหินลาด จํากัด

13

131 ถนนบุรีรมั ย-สุรินทร ต.สวายจีก อ.เมือง
จ.บุรีรัมย
1 หมูท ี่ 13 ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย

5

บริษัท หินบุรีรมั ย จํากัด

20

119 หมูที่ 3 ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย

6

บริษัท สระบุรคี อนกรีต จํากัด

26

- หมูที่ 4 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย

7

บริษัท นิสิทธิส์ วัสดิ์ จํากัด

15

137 หมูที่ 4 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย

8

บริษัท แบล็คซี จํากัด

58

อ.นางรอง จ.บุรีรัมย

รวม

225
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ตารางที่ 9 แผนงานโครงการที่ดําเนินการในพื้นที่จงั หวัดบุรีรัมย
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

แผนงาน/โครงการ
โครงการปองกันควบคุมโรคปอดฝุนหินจังหวัดบุรีรัมย
โครงการปองกันควบคุมโรคปอดฝุนหินจังหวัดบุรีรัมย
โครงการปองกันควบคุมโรคปอดฝุนหินจังหวัดบุรีรัมย
โครงการปองกันควบคุมโรคปอดฝุนหินจังหวัดบุรีรัมย
โครงการปองกันควบคุมโรคปอดฝุนหินจังหวัดบุรีรัมย
โครงการปองกันควบคุมโรคปอดฝุนหินจังหวัดบุรีรัมย
โครงการสรางเสริมสุขภาพพนักงานในสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม
โครงการเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
โครงการเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
รวม

ปงบประมาณ งบประมาณ(บาท)
2543
18,700
2544
32,440
2545
55,600
2546
43,560
2547
72,710
2548
29,240
2549
13,416
2550
2551

13,312
38,000
316,978

2.4 จังหวัดสุรินทร
จังหวัดสุรินทร มีสถานประกอบการกลุมโรงโมบด ยอยหิน จํานวน 13 แหง ครอบคลุม
คนทํางาน
346 คน มีโรงพยาบาลสุรินทรโดยกลุมงานอาชีวเวชกรรมเปนหนวยงานหลักในการ
ดําเนินการ มีการจัดทําแผนงานโครงการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนือ่ งทุกป รวมตั้งแต ป 2546-2551
จํานวน 9 โครงการ ใชงบประมาณดําเนินการจากโรงพยาบาลสุรินทรและสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่
5 นครราชสีมา รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 196,052 บาท มีสถานประกอบกิจการ 2 ประเภทที่กาํ หนดเปน
เปาหมายในการเฝาคุมเฝาระวัง ไดแก โรงโม บดหรือยอยหิน จํานวน 7 แหง และการทําผลิตภัณฑ
คอนกรีต จํานวน 3 แหง มีการทํางานเปนเครือขายรวมกับโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัยทีม่ ี
กลุมเปาหมายอยูในพื้นที่ โดยไดรับการสนับสนุนการดําเนินงานดานตาง ๆ จากสํานักงานปองกันควบคุม
โรคที่ 5 นครราชสีมาอยางตอเนื่อง
สวนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทรเปนหนวยงานที่รวม
ดําเนินการในบางป และมุง เนนเรื่องการเฝาระวังดานสิง่ แวดลอมเปนหลัก ในระหวางดําเนินการมีการ
จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานสงหนวยงานระดับและเขตเปนชวง ๆ รายไตรมาส เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้น
มีการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปในภาพรวมสงหนวยงานที่เกีย่ วของเพือ่ ใชประโยชน แตไมได
จัดทําสถานการณโรคในภาพรวม
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ตารางที่ 10 สถานประกอบการที่ดาํ เนินการในพื้นที่จงั หวัดสุรินทร
ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ

จํานวนคน
(คน)

ที่อยู

1

โรงโมหินสุรนิ ทรรุงนคร

13

อ.เมือง จ.สุรินทร

2

โรงโมหินมุง เจริญ 2

38

ม.8 ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรนิ ทร

3

โรงโมหินยงลง

38

ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรนิ ทร

4

โรงโมหินสุรนิ ทรสินชัย

21

ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรนิ ทร

5

โรงโมหินทมอแลนด

40

ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรนิ ทร

6

โรงโมหินสุรนิ ทรศิลาทรัพย

23

อ.เมือง จ.สุรินทร

7

โรงโมหินคุณอนันต

7

ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรนิ ทร

8

บริษัทเกียรติไพศาลคอนกรีตจํากัด

31

85 ม.6 ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร

9

บริษัททวีกิจกอสราง

45

535 ถ.ธนสาร อ.เมือง จ.สุรินทร

10

เกษมซีแมนตบล็อก

27

14 ม.18 ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร

ตารางที่ 11 แผนงานโครงการที่ดําเนินการในพืน้ ทีจ่ ังหวัดสุรินทร
ปงบประมาณ งบประมาณ(บาท)
ลําดับ
แผนงาน/โครงการ
2546
1 โครงการควบคุมปองกันและกําจัดโรคซิลโิ คสีส จังหวัดสุรินทร
2547
48,840
2 โครงการควบคุมปองกันและกําจัดโรคซิลโิ คสีส จังหวัดสุรินทร
2548
29240
3 โครงการควบคุมปองกันและกําจัดโรคซิลโิ คสีส จังหวัดสุรินทร
โครงการเผยแพรความรูแกคนงานกลุมเสี่ยงตอโรคปอดฝุนหิน
2548
4,992
4 จังหวัดสุรินทร
โครงการทดสอบสมรรถภาพปอดขอคนทํางานที่สัมผัสกับฝุนหิน
2548
26,892
5 จังหวัดสุรินทร
2549
86,088
6. โครงการควบคุมปองกันและกําจัดโรคซิลโิ คสีส จังหวัดสุรินทร
2550
7. โครงการเฝาระวังโรคซิลิโคสีสในสถานประกอบการ จังหวัดสุรินทร
โครงการศึกษาผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม ของประชาชน
2550
ในชุมชนที่อาศัยอยูใกลเคียงกับสถานประกอบการโม บดหรือยอยหิน
8. และประชาชนบริเวณเสาทางการขนสงหิน
2551
9. โครงการเฝาระวังโรคซิลิโคสีสในสถานประกอบการ จังหวัดสุรินทร
196,052
รวม

สวนที่ 3
การเฝาระวังดานสุขภาพ
4. เฝาระวังโรคซิลิโคสีสดานสุขภาพ
การเฝาระวังโรคซิลิโคสีสดานสุขภาพ ตั้งแตป 2546-2551 ผลการดําเนินการตรวจสุขภาพ
พนักงานในจากสถานประกอบการกลุมเสี่ยงตอโรคซิลิโคสีส 61 แหง รวมจํานวน 2,437 ราย มีผลการ
ดําเนินการ ดังนี้
4.1 ผลการเอ็กซเรยปอดดวยฟลมมาตรฐาน พบวาพนักงานกลุมเสี่ยงที่ไดรับการตรวจ
เฝาระวังโรคซิลิโคสีสดานสุขภาพมีการเอ็กเรยปอด จํานวน 683 ราย คิดเปน รอยละ 28.0 โดยมีการ
ดําเนินการสูงในจังหวัดนครราชสีมาและสุรินทร คิดเปน รอยละ 54.5 และ รอยละ 30.3 ตามลําดับ สวน
ผลการอานและแปรผลฟลมพบผูสงสัยโรคซิลิโคสีส 12 ราย เปนวัณโรคปอด จํานวน 1 ราย แตไมพบผู
เปนวัณโรคปอดรวมกับโรคซิลิโคสีส ดังตารางที่ 2.
4.2 ผลการทดสอบสมรรถภาพปอดในพนักงานกลุมเสี่ยง ดวยเครื่องสไปโรมิเตอร
ตั้งแต ป 2546 – 2551 พบวามีการดําเนินการทดสอบสมรรถภาพปอดสูงในจังหวัดสุรินทร บุรีรัมย และ
นครราชสีมา สวนจังหวัดชัยภูมิมีผลการทดสอบเพียง 77 ราย โดยมีผูที่มีผลการทดสอบปกติ จํานวน
1,688 รายคิดเปนรอยละ 71.8 สวนผูที่มีผลการทดสอบผิดปกตินั้น พบวาเปนผูที่ผลการทดสอบมีคา
คาดคะแนะของ FVC นอยกวา รอยละ 80 จํานวน 563 ราย คิดเปนรอยละ 23.1 และเปนผูที่ผลการ
ทดสอบมีคาคาดคะแนะของ FEV1 นอยกวา รอยละ 80 จํานวน 482 ราย คิดเปนรอยละ 19.8 ดังตาราง
ที่ 2.

ตารางที่ 12. จํานวนและรอยละของพนักงานที่ไดรับการเฝาระวังดานสุขภาพ รายจังหวัดในพื้นที่สาธารณสุขเขต 13 ระหวางป 2546 – 2551

จังหวัด

จํานวนสถาน
ประกอบการ
ที่เฝาระวัง
(แหง)

จํานวนพนักงานที่
ตรวจสุขภาพตาม
ความเสีย่ ง
(ราย)

นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย
สุรินทร
รวม

27
6
10
11
54

402
77
652
1,306
2,437

ถายภาพเอ็กซเรยฟลมใหญ
การทดสอบสมรรถภาพปอด
ภาพรังสีปอดผิดปกติ (ราย)
สมรรถภาพปอดผิดปกติ (ราย)
ถายทั้งหมด
ปกติ
วัณโรค
คาFEV1< รอยละ
(ราย)
(ราย)
FVC<รอยละ 80
วัณโรค สงสัย ปอด+
80%
ปอด ซิลิโคสีส ซิลิโคสีส
จํานวน รอยละ จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
219
54.5
0
12
0
176
43.8
60
14.9
40
10.0
0
0.0
0
0
0
77
100.0
0
0.0
0
0.0
68
10.4
0
0
0
569
87.3
59
9.0
87
13.3
396
30.3
1
0
0
866
66.3
444
34.0
355
27.2
28.0
23.1
19.8
683
1
12
0
1,688 69.3
563
482

ที่มา : แบบรายงานผลการดําเนินงานเฝาระวังโรคซิลิโคสีสของจังหวัด พื้นที่สาธารณสุขเขต 13 ป 2546-2551

สวนที่ 4
การเฝาคุมเฝาระวังดานสิ่งแวดลอม
การเฝาคุมเฝาระวังทางดานสิ่งแวดลอม เปนการประเมินการสัมผัสฝุนหินทราย ทีม่ ีซิลิกา เปน
สวนประกอบ
ดวยการเก็บตัวอยางอากาศและวิเคราะหหาปริมาณความเขมขนของฝุนหินทรายใน
อากาศหรือในสิ่งแวดลอมการทํางาน ซึ่งขอมูลที่ไดจะนําไปใชในการพิจารณาเกี่ยวกับระบบควบคุมฝุนที่
มีอยู รวมถึงการคุมครองสุขภาพคนทํางาน และการตรวจสุขภาพคนทํางาน ในพืน้ ที่สาธารณสุขเขต 13
มีกลุมเปาหมายเปนสถานประกอบกิจการ 2 ประเภท และ 1 กลุมแรงงานนอกระบบ ไดแก สถาน
ประกอบการประเภทกิจการรหัส 3(3) การโม บดหรือยอยหิน จํานวน 33 แหง สถานประกอบการประเภท
กิจการรหัส 58(1) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต จํานวน 273 แหง และกลุมแรงงานนอกระบบ กลุม แกะสลัก
หินทราย 1 กลุม มีการเก็บตัวอยางอากาศเพื่อตรวจวิเคราะหหาปริมาณความเขมขนฝุนหินทราย ตัง้ แตป
2546-2551 มีผลสรุปในภาพรวม ดังตารางที่ 13-14 ดังนี้
- ประเภทกิจการ รหัส3(3) การโม บดหรือยอยหิน จํานวน 22 แหง(รอยละ 66.7) เก็บตัวอยาง
ฝุนหินทราย รวมทัง้ หมด 120 ตัวอยาง ไดมาตรฐาน 95 ตัวอยาง (รอยละ 79.2 9)
- ประเภทกิจการ รหัส58(1) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต จํานวน 6 แหง (รอยละ 2.2) เก็บ
ตัวอยางฝุนหินทราย รวมทัง้ หมด 13 ตัวอยาง ไดมาตรฐาน 11 ตัวอยาง (รอยละ 84,6)
- กลุมแรงงานนอกระบบ กลุมแกะสลักหินทราย จํานวน 1 กลุม เก็บตัวอยางฝุน หินทราย รวม
ทั้งหมด 36 ตัวอยาง ไดมาตรฐาน 27 ตัวอยาง (รอยละ 75)
ผลการดําเนินงานกิจกรรม รายจังหวัด
1. จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา มีการเก็บตัวอยางอากาศเพื่อตรวจวิเคราะหหาปริมาณความเขมขนฝุน
หินทราย 3 ป ไมตอ เนื่องกัน ไดแก ป 2546, 2548, 2551 ในสถานประกอบกิจการ 1 ประเภท และ 1 กลุม
แรงงานนอกระบบ ไดแก สถานประกอบการประเภทกิจการรหัส 3(3) การโม บดหรือยอยหิน มีจาํ นวน 8
แหง และกลุมแรงงานนอกระบบ กลุมแกะสลักหินทราย 1 กลุม มีผลดังตารางที่ 13-14 ดังนี้
- ประเภทกิจการ รหัส3(3) การโม บดหรือยอยหิน จํานวน 6 แหง (รอยละ 75) เก็บตัวอยางฝุน
หินทราย รวมทั้งหมด 30 ตัวอยาง ไดมาตรฐาน 29 ตัวอยาง (รอยละ 96.7) โดยแบงเปนฝุน
Total Dust จํานวน 6 ตัวอยาง ไดมาตรฐาน 5 ตัวอยาง (รอยละ 83.3 ) มีปริมาณความ
เขมขนฝุนหินทราย 4.35 + 8.12 มก./ลบ.ม. และฝุน Repairable Dust จํานวน 24
ตัวอยาง ไดมาตรฐาน 24 ตัวอยาง (รอยละ100 ) มีปริมาณความเขมขนฝุนหินทราย 0.42
+ 0.63 มก./ลบ.ม.
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- กลุมแรงงานนอกระบบ กลุมแกะสลักหินทราย จํานวน 1 กลุม เก็บตัวอยางฝุน หินทราย รวม
ทั้งหมด 36 ตัวอยาง ไดมาตรฐาน 27 ตัวอยาง (รอยละ 75) โดยแบงเปนฝุน Total Dust
จํานวน 11 ตัวอยาง ไดมาตรฐาน 7 ตัวอยาง (รอยละ63.6) มีปริมาณความเขมขนฝุนหิน
ทราย 18.24+25.33 มก./ลบ.ม. และฝุน Repairable Dust จํานวน 25 ตัวอยาง ได
มาตรฐาน 20 ตัวอยาง(รอยละ 80 )มีปริมาณความเขมขนฝุนหินทราย 1.13+161 มก./ลบ.ม.
2. จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ มีการเก็บตัวอยางอากาศเพื่อตรวจวิเคราะหหาปริมาณความเขมขนฝุนหิน
ทรายเพียงปเดียว คือ ป 2546 ในสถานประกอบกิจการ 1 ประเภท ไดแก สถานประกอบการประเภท
กิจการรหัส 3(3) การโม บดหรือยอยหิน มีจํานวน 1 แหง มีผลดังตารางที่ 13-14 ดังนี้
- ประเภทกิจการ รหัส3(3) การโม บดหรือยอยหิน จํานวน 1 แหง (รอยละ 100) เก็บตัวอยาง
ฝุนหินทราย รวมทัง้ หมด 6 ตัวอยาง ไดมาตรฐาน 6 ตัวอยาง (รอยละ 1007) โดยแบงเปน
ฝุน Total Dust จํานวน 3 ตัวอยาง ไดมาตรฐาน 3 ตัวอยาง (รอยละ 100 ) มีปริมาณความ
เขมขนฝุนหินทราย 3.50 + 3.53 มก./ลบ.ม. และฝุน Repairable Dust จํานวน 3 ตัวอยาง
ไดมาตรฐาน 3 ตัวอยาง (รอยละ100 ) มีปริมาณความเขมขนฝุนหินทราย 0.51 + 0.55
มก./ลบ.ม.
3. จังหวัดบุรรี ัมย
จังหวัดบุรีรัมย มีการเก็บตัวอยางอากาศเพื่อตรวจวิเคราะหหาปริมาณความเขมขนฝุนหิน
ทรายเพียงปเดียว คือ ป 2546 ในสถานประกอบกิจการ 2 ประเภท ไดแก สถานประกอบการประเภท
กิจการรหัส 3(3) การโม บดหรือยอยหิน มีจํานวน 10 แหง และสถานประกอบการประเภทกิจการรหัส
58(1) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต มีจาํ นวน 37 แหง มี ผลดังตารางที่ 13-14 ดังนี้
- ประเภทกิจการ รหัส3(3) การโม บดหรือยอยหิน จํานวน 7 แหง (รอยละ 70) เก็บตัวอยางฝุน
หินทราย รวมทั้งหมด 30 ตัวอยาง ไดมาตรฐาน 28 ตัวอยาง (รอยละ 93.3) โดยฝุน
Repairable Dust ทั้ง 30 ตัวอยาง มีปริมาณความเขมขนฝุนหินทราย 0.51+0.56 มก./ลบ.ม.
- ประเภทกิจการ รหัส58(1) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต จํานวน 3 แหง (รอยละ 8.1) เก็บ
ตัวอยางฝุนหินทราย รวมทั้งหมด 10 ตัวอยาง ไดมาตรฐาน 9 ตัวอยาง (รอยละ 90) โดย
แบงเปนฝุน Total Dust จํานวน 3 ตัวอยาง ไดมาตรฐาน 3 ตัวอยาง (รอยละ 100) มี
ปริมาณความเขมขนฝุนหินทราย 0.69+0.71 มก./ลบ.ม. และฝุน Repairable Dust จํานวน
7 ตัวอยาง ไดมาตรฐาน 6 ตัวอยาง (รอยละ 85.7 ) มีปริมาณความเขมขนฝุนหินทราย
0.32+0.30 มก./ลบ.ม.
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4. จังหวัดสุรนื ทร
จังหวัดสุรินทร มีการเก็บตัวอยางอากาศเพื่อตรวจวิเคราะหหาปริมาณความเขมขนฝุนหิน
ทราย 2 ป ไมตอเนื่องกัน ไดแก ป 2546, 2549 ในสถานประกอบกิจการ 2 ประเภท ไดแก สถาน
ประกอบการประเภทกิจการรหัส 3(3) การโม บดหรือยอยหิน มีจํานวน 15 แหง และสถานประกอบการ
ประเภทกิจการรหัส 58(1) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต มีจํานวน 50 แหง มี ผลดังตารางที่ 13-14 ดังนี้
- ประเภทกิจการ รหัส3(3) การโม บดหรือยอยหิน จํานวน 8 แหง (รอยละ 53.3) เก็บตัวอยาง
ฝุนหินทราย รวมทัง้ หมด 54 ตัวอยาง ไดมาตรฐาน 32 ตัวอยาง (รอยละ 59.3) โดยแบงเปน
ฝุน Total Dust จํานวน 25 ตัวอยาง ไดมาตรฐาน 9 ตัวอยาง (รอยละ 36.0) มีปริมาณความ
เขมขนฝุนหินทราย 16.96+30.69 มก./ลบ.ม. และฝุน Repairable Dust จํานวน 29
ตัวอยาง ไดมาตรฐาน 23 ตัวอยาง (รอยละ 79.3) มีปริมาณความเขมขนฝุน หินทราย
8.05+041.47 มก./ลบ.ม.
- ประเภทกิจการ รหัส58(1) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต จํานวน 2 แหง (รอยละ 4) เก็บ
ตัวอยางฝุนหินทราย รวมทั้งหมด 3 ตัวอยาง ไดมาตรฐาน 2 ตัวอยาง (รอยละ 66.7) โดย
แบงเปนฝุน Total Dust จํานวน 2 ตัวอยาง ไดมาตรฐาน 1 ตัวอยาง (รอยละ 50.0) มี
ปริมาณความเขมขนฝุนหินทราย 12.91+11.26 มก./ลบ.ม. และฝุน Repairable Dust
จํานวน 1 ตัวอยาง ไดมาตรฐาน 1 ตัวอยาง (รอยละ100.0 ) มีปริมาณความเขมขนฝุนหิน
ทราย 0.04 มก./ลบ.ม.

สวนที่ 5
การดําเนินกิจกรรมเฝาคุมเฝาระวังโรคซิลิโคสีสของสถานประกอบการ
.
การประเมินสถานการณการดําเนินงานเฝาคุมเฝาระวังโรคซิลิโคสีสของสถานประกอบการในครั้ง
นี้ มีการประสานขอเก็บขอมูลจากโรงโม บดยอยหินจํานวนวนทัง้ สิน้ 20 แหง (นครราชสีมา 6 แหง
ชัยภูมิ 1 แหง บุรีรัมย 5 แหง และสุรินทร 8 แหง) จากทัง้ หมด(เฉพาะทีเ่ ปดดําเนินการ) จํานวน 33 แหง
คิดเปนรอยละ 30.3 ไดรับความยินยอมและใหเก็บขอมูล จํานวน 10 แหง (นครราชสีมา 3 แหง บุรีรัมย
2 แหง และสุรนิ ทร 5 แหง)คิดเปนรอยละ 52.6 ของรงโม บดยอยหินที่ประสาน ในกลุมโรงโม บดยอยหิน
ที่ยนิ ยอมใหเก็บขอมูลมีการดําเนินกิจกรรมในสวนทีเ่ กี่ยวของกับการเฝาคุมเฝาระวังโรคซิลิโคสีส ดังนี้
2.1 ขอมูลทั่วไป
ตารางที่ 15. จํานวนและรอยละของโรงโม บด ยอยหิน จําแนกตามขอมูลทั่วไป (n = 10)
หัวขอ
1. ระยะเวลาการประกอบกิจการโม บด ยอยหิน
- 5 – 10 ป
- 15 – 20 ป
- มากกวา 20 ป
2. แหลงหิน
- เหมืองของตนเอง อยูในเสนทางภายในบริเวณโม
- เหมืองของตนเอง การลําเลียงตองผานถนนสายนอก
- ซื้อมา อยูในเสนทางภายในบริเวณโม
- ซื้อมา การลําเลียงตองผานถนนสายนอก
3. จํานวนพนักงานที่ทาํ งานในโรงโม
- 21 – 40 คน
- 41 – 60 คน
- มากกวา 60 คน

จํานวน

รอยละ

1
3
6

10.0
30.0
60.0

5
4
1

50.0
40.0
10.0

6
2
2

60.0
20.0
20.0
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จากตารางที่ 15 พบวา โรงโม บดยอยหินสวนใหญ เปดดําเนินการมาแลวมากกวา 20 ป โดย
เกือบทัง้ หมด หรือรอยละ 90 ที่มีแหลงหินเปนเหมืองของตนเอง และประมาณ รอยละ 40 ที่ตองขนหิน
ผานพื้นที่ภายนอกซึง่ อาจกอใหเกิดฝุนในขณะขนยาย สวนจํานวนพนักงานนัน้ พบวา รอยละ 50 มี
พนักงานนอยกวา 40 คน และที่เหลือมีพนักงานมากกวา 40 คน
2.2 การปองกันควบคุมฝุน
ตารางที่ 16. จํานวนและรอยละของโรงโม บด ยอยหิน จําแนกตามวิธกี ารปองกันควบคุมฝุน
ในกระบวนการผลิต/พื้นที่ (n = 10)
กระบวนการผลิต/พื้นที่
1. เครื่องยอยชุดแรก (Secondary/tertiary crusher)
- มีอาคารปดคลุม 3 ดาน
- มีระบบสเปรยน้ําชนิดฝอยที่ปากยุง หินใหญ/อื่น ๆ
2. เครื่องยอยชุด 2-3 (Secondary/tertiary crusher)
- มีอาคารปดคลุมโดยรอบ ติดตั้งระบบ wet scrubber
พรอมสเปรยนา้ํ
3. ตะแกรงคัดขนาด (Vibrating screen))
- มีอุปกรณปดคลุมพรอมสเปรยนา้ํ ชนิดฝอย
4. สายพานลําเลียงหิน
- มีระบบสเปรยน้ําชนิดฝอย
5. ปลายสายพานลําเลียง (Transfer point)
- มีฝาครอบปดคลุมโดยรอบ
- มีระบบสเปรยน้ําชนิดฝอย
6. บริเวณพืน้ ทีก่ องหิน
- มีรถน้ําฉีดพรมอยางสม่ําเสมอ
- เปนลานคอนกรีตหรือหินบดอัดแนน
- มีการจัดเก็บ/ดูดฝุน บนพืน้ ที่ไมใหฝุนตกคาง
- มีอุโมงคเก็บหิน ลําเลียงหินผานสายพานสูรถบรรทุก

จํานวน

รอยละ

9
9

90.0
90.0

9

90.0

9

90.0

10

100.0

6
10

60.0
100.0

8
5
2
1

80.0
50.0
20.0
10.0
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ตารางที่ 16. (ตอ)
หัวขอ
7. บริเวณถนนในโรงโม
- กําหนดเสนทางลําเลียงหินทีแ่ นนอน
- เปนถนนลาดยางหรือคอนกรีต
- ปดผาใบคลุมกอนออกโรงโม
- มีลานลางลอรถ
- มีการกํากับรถบรรทุกหินทุกคันตองลางลอรถ ฉีดพนน้าํ
บนหิน

จํานวน

รอยละ

7
5
4
2
2

70.0
50.0
40.0
20.0
20.0

จากตารางที่ 16 พบโรงโม บด ยอยหินโดยสวนใหญมกี ารปองกันควบคุมฝุนในโรงงาน ตามจุด
ตาง ๆ ในกระบวนการผลิต ซึ่งพบวาบริเวณเครื่องยอยชุดแรก, ชุด2-3 และตะแกรงคัดขนาดมีมาตรการ
ในการปองกันควบคุมฝุนอยูใ นระดับดี พบมีการดําเนินการสูงถึงรอยละ 90 โดยบริเวณเครื่องยอย 1 มี
การจัดทําอาคารปดคลุมทั้ง 3 ดานและติดตั้งสเปรยนา้ํ ฝอย สวนบริเวณสายพานลําเลียงหินและปลาย
สายพานลําเลียงหิน ทุกแหงมีระบบสเปรยน้ําชนิดฝอย แตยงั พบวาการติดตั้งฝาครอบปดคลุมปลาย
สายพานเพียง รอยละ 60 สวนในบริเวณพื้นที่กองหินมีมาตรการปองกันควบคุมฝุน โดยมีรถน้ําฉีดพรม
น้ําอยางสม่ําเสมอ รอยละ 80 จัดทําเปนลานคอนกรีตหรือหินบดอัดแนน รอยละ 50 แตพบมีการจัดเก็บ
หรือดูดฝุนบนพื้น เพียงรอยละ 20 และบริเวณถนนในโรงโมมีมาตรการดานการบริหารจัดการโดยกําหนด
เสนทางการลําเลียงหินที่แนนอน พบ รอยละ 70 รองลงมา ไดแก การสรางถนนลาดยางหรือคอนกรีต และ
การปดผาคลุมกอนออกจากโรงโม พบรอยละ 40
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2.3 การเฝาระวังโรคซิลิโคสีส
ตารางที่ 17. จํานวนและรอยละของโรงโม บด ยอยหิน จําแนกตามการดําเนินการดานสุขภาพ (n = 10)
การเฝาระวังดานสุขภาพ
1. มีการตรวจสุขภาพพนักงาน
- ตอเนืองทุกป
2. รายการตรวจสุขภาพ
- ตรวจสุขภาพทัว่ ไป
- ตรวจสุขภาพตามความเสียงของงาน
- การถายรังสีปอดขนาดมาตรฐาน (ฟลมใหญ)เพือ่ ตรวจ
คัดกรองโรคซิลิโคสีส
- การถายรังสีปอดขนาดมาตรฐาน(ฟลมใหญ)เพื่อการ
วินิจฉัยโรคอื่น ๆ
- ตรวจสมรรถภาพปอด
- ตรวจสมรรถภาพการไดยิน

จํานวน

รอยละ

10

100.0

4
7
5

40.0
70.0
50.0

9

90

5

50

จากตารางที่ 17 ผลจากขอมูลการสอบถาม โรงโม บดยอยหินถึงการดําเนินกิจกรรมที่เกีย่ วของ
กับการเฝาระวังโรคซิลิโคสีส พบวา การเฝาระวังดานสุขภาพ ทุกแหงมีการดําเนินการอยางตอเนื่องทุกป
โดยจัดใหมีการตรวจสุขภาพทั่วไป รอยละ 40 ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง รอยละ 70 โดยพบวา
รายการตรวจตามความเสี่ยง สวนใหญ รอยละ 90 มีการทดสอบสมรรถภาพปอด แตมีเพียง รอยละ 50 ที่
มีการ X-ray ปอดฟลมใหญ และการทดสอบสมรรถภาพการไดยิน
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ตารางที่ 18. จํานวนและรอยละของโรงโม บดยอยหิน จําแนกตามการเฝาระวังโรคดานสิง่ แวดลอม
(n=10)
การเฝาระวังดานสิ่งแวดลอม
1. มีการตรวจสิ่งแวดลอมในการทํางาน
- ตอเนืองทุกป
- ไมตอเนือ่ ง
2. การเฝาระวังดานสิ่งแวดลอม
- มีตรวจวัดฝุนซิลิกา ในสิ่งแวดลอมการทํางาน
- ตรวจวัดเสียงในสิง่ แวดลอมการทํางาน

จํานวน

รอยละ

8
2

80.0
20.0

9
9

90.0
90.0

จากตารางที่ 18 การเฝาระวังดานสิง่ แวดลอม พบวา สวนใหญ รอยละ 80 มีการตรวจ
สิ่งแวดลอมในการทํางานอยางตอเนื่องทุกป โดยมีรายการที่ตรวจไดแก การตรวจวัดฝุนซิลิกาและการ
ตรวจวัดเสียง ซึ่งพบในอัตราที่เทากัน คือ รอยละ 90
2.4 การบริหารจัดการ
ตาราง 19. จํานวนและรอยละของโรงโม บดยอยหิน จําแนกตามการบริหารจัดการภายในโรงงาน (n=10)
หัวขอ
1. สถานประกอบการมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
(จป.)
- จป. ระดับพื้นฐาน
- จป. ระดับหัวหนางาน
- จป. ระดับบริหาร
- จป. ระดับวิชาชีพ
2. เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานมีการปฏิบัติงานและ
บันทึกผลการปฏิบัติงาน

จํานวน

รอยละ

4
7
5
1
1

40.0
70.0
50.0
10.0
10.0
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ตาราง 19. (ตอ)
หัวขอ
3.มีการจัดอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหกับพนักงาน
- ผาปดปากจมูก
- หมวกนิรภัย
- แวนตานิรภัย
- รองเทานิรภัย
- ที่อุดหู

จํานวน

รอยละ

7
4
5
4
4

70.0
40.0
50.0
40.0
40.0

จากตารางที่ 19 ดานการบริหารจัดการ พบวา โรงโม บดยอยหินสวนใหญ รอยละ 70 มี
เจาหนาที่ความปลอดภัยระดับหัวหนางาน รองลงมาเปนระดับบริหารมี รอยละ 50 และพบวามีเพียงรอย
ละ 10 ที่มีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ ในดานการปฏิบัติงานพบวามีเพียงสวน
นอยเทานั้นทีม่ ีการบันทึกผลการปฏิบัติงานตามหนาที่
ในดานการจัดหาอุปกรณปองกันอันตรายสวน
บุคคลใหพนักงานสวมใสขณะปฏิบัติงาน พบวา โรงโม บดยอยหินสวนใหญ รอยละ 70 ที่จัดผาปดปาก
จมูกให และมีรอยละ 50 จัดแวนตานิรภัยให สวนหมวกนิรภัย รองเทานิรภัยและที่อุดหู พบในอัตราที่
เทากัน คือ รอยละ 40

สวนที่ 6
การจัดกิจกรรมสนับสนุนการเฝาคุมเฝาระวังโรคซิลิโคสีส
.
1. การสรางเครือขายการดําเนินงานในระดับเขตและจังหวัด
โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการการพัฒนาเครือขายการเฝาระวังโรคจากการประกอบ
อาชีพ,สิ่งแวดลอมและอุบัติภัย ป 2546
ความสําคัญและความเปนมา
ปจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาทางดานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเปนไปอยาง
รวดเร็วจึงทําใหมีสถานประกอบการตางๆเกิดขึ้นอยางมากมายซึง่ ในการพัฒนานั้นไดมีการนําเอา
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยเขามาใชเปนจํานวนมาก ทัง้ นี้ เพื่อใหมกี ารผลิตสินคาไดทนั กับความตองการของ
ผูบริโภค ผลจากการนําเอาเทคโนโลยีตางๆ มาใชอยางขาดความระมัดระวังนี้เองอาจกอใหเกิดปญหา
ตางๆ ตามมาไดและที่สําคัญคนทํางานที่อยูในสิง่ แวดลอมดังกลาวยอมมีโอกาสเกิดโรคจากการทํางาน
และอุบัติเหตุจากการทํางานไดหากมีการทํางานไมถกู ตองตามหลักความปลอดภัยในการทํางาน ดังนัน้
เพื่อใหกลุม คนทํางานในสถานประกอบการเหลานัน้ ไดรับการดูแลเกี่ยวกับเรื่องการทํางานอยางปลอดภัย
และแนวทางการปองกันควบคุมมิใหเกิดโรคจากการทํางานหรืออุบัติเหตุจากการทํางานใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน
กลุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งถือวาเปนหนวยงานที่เปนแกนสําคัญในการดําเนินการปองกันควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมในพืน้ ที่ ไดเล็งเห็นความสําคัญในสถานการณดังกลาว จึงไดจัดทํา
โครงการประชุมปฏิบัติการเครือขายการเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพ, สิ่งแวดลอมและอุบัติภัย ขึ้น
วัตถุประสงค
เพื่อใหเครือขายมีความรูความเขาใจในการเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพ
สิ่งแวดลอมและอุบัติภัย รวมทัง้ เขาใจแนวทางการปฏิบัติงานที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน
เปาหมาย
เจาหนาที่ นักวิชาการหรือผูท ี่เกีย่ วของจาก รพศ./รพท./รพช./สสจ. อุตสาหกรรมจังหวัด
, ประกันสังคมจังหวัด, สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด, ศูนยความปลอดภัยในการทํางาน, ศูนย
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพืน้ ที่เขต 5 จํานวนทั้งสิน้ 115 คน
ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่จัดประชุม
ระยะเวลา 2 วัน ระหวางวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2546 ณ หองประชุมโรงแรมรอยัลปริ๊น
เซส อ.เมือง จ.นครราชสีมา
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เนื้อหาการประชุม
1. นโยบายการควบคุมโรคภายหลังการปฏิรูประบบราชการ โดย นายณรงค สห
เมธาพัฒน รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
2. นโยบายและแนวทางการดําเนินงานเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม โดย นพ. กําจัด รามกูล ผูอาํ นวยการสํานักโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดลอม
3. การเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม และแนวทางการวินิจฉัยโรค
โดย ดร.นพ. สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ หัวหนากลุมวิจยั และพัฒนาวิชาการ สํานัก
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
4. SRRT (What, When, Where, Why, How) โดย ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ กลุม
จัดการเทคโนโลยี สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
5. โรคปอดจากการประกอบอาชีพและแนวทางการอานฟลม ตาม ILO Classification
โดย นพ.ศิริพงษ เอกัตคตาจิต นายแพทย 9 โรงพยาบาลบุรีรัมย
6. การประชุมกลุม การวิเคราะหสภาพปญหา การกําหนดเปาหมาย และจัดทํา
แผนปฏิบัติงานเครือขายระดับเขตและจังหวัด โดย นายวิเศษ วริศรางกูลและคณะ
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
ผลการประชุมปฏิบัติการ
1. เครือขายเขารวมประชุมฯ จํานวน 115 คน
2. ผลการประเมินผูเขารวมการประชุม
2.1. เครือขายทราบถึงนโยบาย แนวทางการดําเนินงานเฝาระวังโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิง่ แวดลอมทัง้ ในระยะกอนเกิดโรค ขณะเกิดโรคและหลังเกิดโรค
2.2. เครือขายทราบสภาพปญหาและแนวโนมของการเกิดปญหาโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมภายในจังหวัด
2.3. เครือขายกําหนดกลุมเปาหมายการดําเนินงานรวมกัน โดยจะจัดทําแผนปฏิบัติ
งานในสวนที่เกี่ยวของบทบาทหนาที่ของหนวยงานและบูรณาการเปน
แผนปฏิบัติงานของจังหวัด
2.4. ผูเขารวมประชุม รอยละ 87.6 มีความพอใจเนื้อหาการจัดประชุม
2.5. ผูเขารวมประชุม รอยละ 77.4 เห็นวาควรจะมีการจัดการประชุมเครือขายอยาง
ตอเนื่องเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ ขอมูล และประสานความรวมมือ
ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
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2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางสาธารณสุขในการปองกันควบคุมโรคซิลโิ คสีส และพัฒนา
ทักษะความชํานาญในการใชเครื่องมืออาชีวสุขศาสตรและอาชีวเวชศาสตรในการเฝาระวังโรค
ความสําคัญและความเปนมา
จากการปฏิรูประบบราชการใน ป 2545 สงผลใหมกี ารปรับโครงสรางหนวยงานราชการ
และภาระหนาที่งานของหนวยงาน ทําใหบุคลากรบางสวนถูกปรับโอนตามไปดวยในการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรทีร่ ับผิดชอบงานโรคซิลิโคสีสใหสามารถปฏิบัติงานไดตามภารกิจในความรับผิดชอบ
โดยเฉพาะบุคลากรใหมและบุคลากรในพืน้ ทีท่ ี่มีสถานประกอบการกลุม เสี่ยงอยูในพืน้ ที่ จําเปนจะตองมี
ความรูและทักษะความชํานาญในการใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตรในการตรวจวัดดานสิง่ แวดลอม
โดยเฉพาะการเก็บตัวอยางอากาศเพื่อตรวจวิเคราะหหาปริมาณซิลิกา ในฝุน หิน เพื่อประเมินเปรียบเทียบ
กับมาตรฐานที่กําหนด และกําหนดมาตรการปรับปรุงแกไขใหปลอดภัย ดังนัน้ จึงจัดดําเนินพัฒนา
ศักยภาพรับผิดชอบงานใหมีความรูและมีทกั ษะในการใชเครื่องมืออาชีวสุขษสตร 2 ลักษณะ
2.1 การจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่องความรูพ
 ื้นฐานดานสุขศาสตร และการใชเครื่องมือ
อาชีวสุขศาสตร แกเจาหนาที่สาธารณสุขระดับจังหวัดและอําเภอ ปงบประมาณ 2548
วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขารับการอบรม มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการดานสุขศาสตร และมี
ทักษะการใชเครื่องมืออาชีวสุขศาสตร
กลุมเปาหมาย
ผูรับผิดชอบงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมจากสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด, โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป, สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ, โรงพยาบาลชุมชน และ
สถานีอนามัย ในจังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย, สุรินทร และมหาสารคาม จํานวน 50 คน
ระยะเวลาดําเนินการและสถานทีจ่ ัดประชุม
ระยะเวลา 1 วัน ระหวางวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2546 ณ หองประชุมโรงแรมรอยัล
ปริ๊นเซส อ.เมือง จ.นครราชสีมา
หลักสูตรการอบรม
1. มาตรฐานและกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับงานโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม
โดย สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
2. ความรูพนื้ ฐานดานสุขศาสตร
โดย นางสุพรรณี เจริญวงคเพ็ชร สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
3. หลักการใชเครื่องมืออาชีวสุขศาสตร
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โดยนายวิเศษ วริศรางกูล สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
4. ฝกปฏิบัติการใชเครื่องมืออาชีวสุขศาสตร
โดย นายวิเศษ วริศรางกูล และคณะ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5
นครราชสีมา
ผลการอบรม
ดําเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
จากกลุมโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ประเมินผลโดยการสังเกตจากการมีสวนรวม
ของผูเขารับการอบรม และแบบทดสอบความรูกอน และหลังการอบรม ใชระยะเวลาในการอบรม 2
วัน มีผูเขารับการอบรม จํานวน 58 คน ประกอบดวยเจาหนาที่จากกลุมโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอมสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1, 7 และ 8 จํานวน 5 คน ผูรับผิดชอบงานโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด, โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทัว่ ไป,
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ, โรงพยาบาลชุมชน และสถานีอนามัย ในจังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูมิ,
บุรีรัมย, สุรินทร และมหาสารคาม จํานวน 53 คน
ผลการประเมินการมีสว นรวมของผูเขารับการอบรมโดยการสังเกตของคณะวิทยากร
พบวาผูเขารับการอบรมรอยละ 90 ใหความสนใจในเนือ้ หา และมีสวนรวมในการฝกปฏิบัติ
การประเมินโดยแบบทดสอบความรูกอนและหลังการอบรม โดยใชเกณฑผา นรอยละ
60 ของคะแนนเต็ม พบวากอนการอบรมมีผูทาํ แบบทดสอบ 54 คน ทําคะแนนไดตั้งแตรอยละ 60 ขึ้น
ไป จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 33.33 หลังการอบรมมีผูทําแบบทดสอบ 49 คน ทําคะแนนไดตั้งแต
รอยละ 60 ขึ้นไป จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 93.88
2.2 การฝกขณะปฏิบัตงิ านจริง (On The Job Training)
การฝกขณะปฏิบัติงานจริง เปนการนําความรูทางทฤษฎีไปใชหรือประยุกตใชงานเพื่อให
เกิดทักษะความชํานาญตามสภาพงานจริง ในการตรวจประเมินสภาพแวดลอมในการทํางานทีต่ องใช
เครื่องมือ
อาชีวสุขศาสตรนั้น
จําเปนจะตองมีความชํานาญในเครื่องมือแตละชนิดเนื่องจาก
คุณลักษณะเฉพาะตัวมีความแตกตางกัน การเฝาระวังโรคซิลิโคสีสดานสิ่งแวดลอมจําเปนจะตองเก็บ
ตัวอยางอากาศเพื่อตรวจวิเคราะหปริมาณฝุนซิลิกา
และประเมินระดับอันตรายโดยเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานที่กาํ หนด ในการฝกการใชอุปกรณเก็บตัวอยางอากาศขณะปฏิบัติงานจริง สํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ไดสนับสนุนคณะวิทยากรจากกลุมโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอมออกดําเนินการตามการรองของหนวยงานและตามแผนการติดตามประเมินผลโครงการฯ มี
ขั้นตอนและรูปแบบการดําเนินการ โดย การจัดทบทวนความรูและทักษะกอนการปฏิบัติงานจริง (Preoperation) และการฝกในสถานประกอบการ (Operation)
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ผลการประเมิน ในขั้นตอนการทบทวน พบวา เจาหนาที่มากกวารอยละ 80 ไม
สามารถใชเครือ่ งตามขั้นตอนทีก่ ําหนดได เนื่องจาก ไมมีเครื่องมืออยูทที่ ํางานและไมไดออกปฏิบัติงาน
ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมในทันที แตเภายหลังจากมีการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานแลว พบวา
เจาหนาที่ รอยละ 95 สามารถใชเครื่องมือในการเก็บตัวอยางอากาศในสถานประกอบการไดอยาง
ถูกตอง
3. การอบรมใหความรูแกเจาของสถานประกอบการและพนักงาน “โครงการการอบรมแนว
ทางการดําเนินงานเฝาระวังโรคซิลิโคสีสในโรงโมหินและอุตสาหกรรมคอนกรีต”
ความเปนมาและความสําคัญ
การดําเนินงานกวาดลางโรคซิลิโคสีสใหหมดสิ้นภายใน 10 ป (Silicosis Elimination)
คือ ป 2543 – 2553 เปนเปาหมายสูงสุดในการปองกันควบคุมปองกันโรคซิลิโคสีส เพื่อใหกลุมประชากร
ที่เปนคนทํางานในสถานประกอบการที่มีความเสีย่ ง ซึ่งถือวาเปนกลุมผูดอยโอกาสที่จะตองใหการดูแล
ดานสุชภาพอนามัย มีความปลอดภัยในการทํางานและมีคุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ปจจัยที่สาํ คัญที่จะทํา
ใหการดําเนินงานเกิดผลสัมฤทธิก์ ็คือ การสรางใหเกิดความรูและความตระหนักตออันตรายของโรคซิลิโค
สีส ทั้งในสวนของเจาของสถานประกอบการและลูกจาง เพื่อใหมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและใหความ
รวมมือในการดําเนินการดานสุขภาพอนามัย เชนการตรวจสมรรถภาพปอด การถายภาพรังสีทรวงอก
การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายระบบทางเดินหายใจ หรือการดําเนินการดานสิง่ แวดลอม เชน การ
เก็บตัวอยางฝุน ซิลิกา เพื่อวิเคราะหหาปริมาณซิลิกา การปรับปรุงสภาพแวดลอม การติดตั้ง สเปรยน้ําเพือ่
ลดการกระจายของฝุนลง เปนตน
ดังนัน้ จึงมีความจําเปนที่จะตองจัดการอบรมใหความรูความเขาใจแกเจาของสถาน
ประกอบ การและคนทํางาน ใหเกิดความตองการรวมกันในการวางแผนดําเนินการเพื่อใหเกิดประโยชน
ตอสุขภาพคนทํางานและองคกรตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสถานประกอบการกลุมเปาหมาย และบุคลากรหนวยงานที่เกี่ยวของมี
ความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานเฝาระวังโรคซิลิโคสีส
2. เพื่อประสานความรวมระหวางภาครัฐ เจาของสถานประกอบการกลุมเปาหมายและ
คนทํางานในการรวมมือการดําเนินงานเฝาระวังโรงซิลิโคสีส
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กลุมเปาหมาย
ประกอบดวยเจาของสถานประกอบการ ผูจัดการหรือผูแ ทนพนักงาน และผูรับผิดชอบ
งานเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม ระดับจังหวัดและอําเภอ
ระยะเวลาดําเนินการและสถานทีจ่ ัดประชุม
ระยะเวลา 1 วัน วันที่ 23 มีนาคม 2546 ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
บุรีรัมย อ.เมือง จ.บุรีรัมย
หลักสูตรการอบรม
1. โรคปอดฝุนหิน (ซิลิโคสีส)
โดย นพ.ศิริพงษ เอกัตคตาจิต นายแพทย 9 โรงพยาบาลบุรีรัมย
2. การเฝาระวังดานสุขภาพกลุมเสี่ยงโรคปอดฝุนหิน
โดย นางเรวดี เพ็งไพบูลยเสถียร พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลบุรีรัมย
3. การเฝาระวังดานสิง่ แวดลอมในโรงงานกลุมเสี่ยงโรคปอดฝุนหิน
โดย นายวิเศษ วริศรางกูล นักวิชาการสาธารณสุข 7ว. สํานักงานปองกันควบคุมโรค
ที 5 นครราชสีมา
4. เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการควบคุมอนุภาค (ฝุน)
โดย นายภิมุข เลียดทอง วิศวกร5 โรงพยาบาลบุรีรัมย
5. ประสบการณการดําเนินงานเฝาระวังโรคซิลิโคสีสดานสุขภาพและสิง่ แวดลอมในโรง
โมหนิ โดย นายรัชพล ตระหนักยศ กรรมการบริหาร บริษัท บุรีรัมย นวรัตน จํากัด
ผลการอบรม
1. เจาของสถานประกอบการและพนักงาน มีความเขาใจและเห็นความสําคัญในการ
เฝาระวังโรคซิลิโคสีส
2. เจาของสถานประกอบการ ตัวแทนพนักงาน ผูรับผิดชอบงานระดับอําเภอ จังหวัด
และศูนยวิชาการเขตฯ รวมกันกําหนดแผนการดําเนินงานเฝาระวังโรคดานสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม
3. การเสนอแนวคิดในการเฝาระวังดานสุขภาพ ดวยการทํา CT Scan รวมกับการเอกซ
เรยปอดดวยฟลมขนาดมาตรฐาน ซึ่งมีความละเอียดงายตอการแปรผลและการวินิจฉัยโรค แต
คาใชจายคอนขางสูง จึงเสนอใหดําเนินการเฉพาะในสถานประกอบการที่มีความพรอม
4. เจาของสถานประกอบการเสนอใหหนวยงานรัฐใหการสนับสนุนงบประมาณในการ
ติดตั้งอุปกรณลดปริมาณฝุน
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4. การพัฒนาระบบขอมูลการเฝาระวังโรคซิลิโคสีส
ความเปนมาและความสําคัญ
ปองกันควบคุมและกําจัดโรคซิลิโคสีส ภายในระยะเวลา 10 ป (2543 – 2553) แตมีการ
รวบรวมและสรุปขอมูลอยางกระจัดกระจาย ขาดการรวบรวม จัดเก็บและวิเคราะหอยางตอเนื่อง มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูประบบฐานขอมูลในการจัดเก็บขอมูลที่เกีย่ วของกับโรคซิลิโคสีส
ระบบขอมูลและสารสนเทศของการเฝาระวังโรคซิลิโคสีส
ครอบคลุมกิจกรรมทั้งดานการเฝาระวังทาง
สุขภาพและการเฝาคุมดานสิ่งแวดลอม เฉพาะที่ดําเนินการโดยหนวยงานระดับทองถิ่น และภูมภิ าคโดย
มีเปาหมายดําเนินการใน ป 2546
วิธีดําเนินการวิจัย
เปนการศึกษาวิจัยโดยการวิเคราะหออกแบบระบบสารสนเทศโดยพัฒนาตามแนวทาง
วงจรการพัฒนาระบบงานโครงการ (System Development Life Cycle : SDLC) ซึ่งประกอบดวยการ
วิเคราะหระบบงาน (System Analysis) การออกแบบและวางระบบ (System Design) และการนําระบบ
ที่พัฒนาสูระบบงานหรือผูใช (System implementation)
ผลการศึกษา
จากการวิเคราะหระบบงานดวยสัมภาษณเชิงลึกจากกลุมเปาหมาย
ทําใหทราบ
ระบบงานที่ดาํ เนินการอยู ความตองการดานขอมูลและสารสนเทศ และลักษณะโปรแกรมที่ตองการ ใน
ขั้นตอนการออกแบบระบบและวางระบบจากขอมูลผลการวิเคราะหระบบงาน ไดจําลองการทํางานของ
ระบบโดยใชแผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram) ในระดับบริบท ระดับ 0 และระดับยอย
จากนั้นสรางฐานขอมูลโดยใชแผนภาพแสดงความสัมพันธระหวางขอมูล
(Entry Relationship
Diagram) แลวทําการนอรมัลไลซ และนําไปสรางตารางและฟลดฐานขอมูล ในขั้นตอนการพัฒนา
โปรแกรมระบบงานไดใชMicrosoft Access 2000 เปนฐานขอมูล และโปรแกรม Visual Basic 6
Enterprise Edition เปนโปรแกรมระบบงาน สวนการนําระบบที่พฒ
ั นาสูระบบงานหรือผูใชนั้น ไดติดตั้ง
โปรแกรมและประเมินผลการใชงานจากผูใ ชพบวา ความยากงายของการติดตั้งระบบงานอยูในระดับงาย
รอยละ 85, มี Interface สวยงามนาใชอยูในระดับปานกลาง รอยละ 75, ใชงานงาย รอยละ 75,
ครอบคลุมกิจกรรมที่ดําเนินการระดับมากรอยละ 80, อํานวยความสะดวกในการทํางานระดับมาก รอย
ละ 80
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5. การใหอาชีวสุขศึกษาและการสงเสริมใหมกี ารใชหนากากปองกันฝุนที่อยางถูกตองและ
เหมาะสม
5.1 การใหอาชีวศึกษาแกผูประกอบอาชีพกลุมเสีย่ ง ครอบคลุม 1,310 ราย ดําเนินการ 2
ลักษณะ ไดแก 1) แบบกลุม ซึ่งดําเนินการโดยการจัดประชุมพนักงานในสถานประกอบการ ระยะเวลา
15-30 นาที/ครั้ง 2) แบบรายบุคคล ดําเนินการในขณะทดสอบสมรรถภาพปอด/เอ็กซเรยปอด หรือ
ในขณะแจงผลการตรวจสุขภาพ ซึ่งผลจากการประเมิน พบวา การใหอาชีวสุขศึกษารายบุคคลในขณะ
แจงผลการตรวจสุขภาพนั้น พนักงานจะใหความสนใจกวาการใหแบบกลุม โดยเฉพาะในผูทมี่ ผี ลตรวจ
สุขภาพผิดปกติ เนื่องจากเปนเรื่องใกลตวั ที่เกิดขึ้นกับตนเองจึงตองการปฏิบัติตัวอยางถูกตองเพื่อปองกัน
ความผิดปกติตางๆ จะเกิดขึน้ ตอไป
5.2 การสงเสริมการใชหนากากปองกันฝุน ผลจากการประเมินการใชอุปกรณปองกันระบบ
ทางเดินหายใจ พบวา มีสถานประกอบการมีการจัดใหกับพนักงาน รอยละ เมื่อพิจารณาถึงชนิด
อุปกรณที่ใช พบวาเปนชนิดที่ถูกตองเหมาะสม เพียง รอยละ 11.1 เทานัน้ ซึ่งสวนใหญวัสดุทาํ ดวยผา
หรือฟองน้ํามีไมสามารถปองกันฝุน ได จึงไดใหความรูแกเจาของสถานประกอบการในการจัดหาหนากาก
กรองฝุนที่ถกู ตองเหมาะสมใหแกพนักงาน และใหความรูแกพนักงานในการใชหนากากปองกันฝุนอยาง
ถูกตอง รวมถึงการดูแลทําความสะอาดและการเก็บรักษาอยางถูกวิธี

สรุป อภิปรายและขอเสนอแนะ
.
สรุปและอภิปราย
1. การเฝาระวังดานสุขภาพโดยการตรวจสมรรถภาพปอดและการเอ็กซเรยปอดดวยฟลมขนาด
มาตรฐาน เปนการเฝาติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นตอสุขภาพของคนทํางานสัมผัสฝุน ผลการดําเนินการ
พบวา
1.1 การทดสอบสมรรถภาพปอด สามารถดําเนินการครอบคลุมคนทํางานในสถาน
ประกอบ การกลุมเปาหมายที่เขาไปดําเนินการการเฝาระวังโรงซิลิโคสีส แตการดําเนินการในผูที่ผลการ
ทดสอบผิดปกติยังไมไดทําอยางเปนรูปธรรม ทัง้ นี้ อาจจะเนื่องมากจากในระบบการตรวจรักษาโรคของ
สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ในปจจุบนั ยังไมไดดําเนินการบริการดานอาชีวอนามัยที่ชัดเจน จึงยังไม
มีการจัดทําระบบการสงตอผูมีสมรรถภาพปอดผิดปกติเขารับการตรวจรักษาอยางละเอียดตอไป
1.2 การเอ็กซเรยปอดมีความจําเปนตอการเฝาระวังโรคในผูทที่ ํางานสัมผัสฝุนหิน ตาม
มาตร ฐานการเฝาระวังโรคซิลิโคสีสดานสุขภาพกําหนดใหทุกคนทีท่ ํางานสัมผัสฝุนหินจะตองไดรับการ
ถายเอ็กซเรยปอดอยางนอย 1 -2 ป/ครั้ง แตผลการดําเนินการยังมีการดําเนินการนอยมาก (เพียง รอยละ
28.0)
ในขณะที่ผลการเอ็กซเรยมีประโยชนใชในการวินิจฉัยพยาธิสภาพไดรวดเร็วกวาการทดสอบ
สมรรถภาพปอด ซึ่งจะพบผลการทดสอบผิดปกติในผูทปี่ อดเริ่มมีการสูญเสียหนาทีแ่ ลว ทัง้ นี้ พนักงาน
ไมใหความรวมมือไมเห็นความสําคัญ มีคาใช จายสูง เจาของสถานประกอบการไมใหความสําคัญ
สิ้นเปลืองคาใชจายของบริษทั
2. การเฝาระวังดานสิง่ แวดลอม
โดยการเก็บตัวอยางอากาศตรวจวิเคราะหปริมาณฝุนหิน
ทราย ไดมีการดําเนินการครอบคลุมในสถานประกอบการกลุมเปาหมายหลัก คือ โรงโม บด ยอยหิน ซึ่ง
ทําใหทราบระดับอันตรายของฝุนหินทรายที่มีตอพนักงาน และใชเปนขอมูลในการปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานเพื่อลดปริมาณฝุนในสถานทีท่ ํางานลง แตเมื่อพิจารณาถึงปริมาณและความตอเนื่องของการเก็บ
ตัวอยางพบวา มีจํานวนไมมากและลดนอยลงทุกป ทั้งนี้ เนื่องมาจากการเปลีย่ นแปลงระบบงบประมาณ
ที่ใหหนวยงานที่มีกลุมเปาหมายเปนผูตั้งงบประมาณในการการเฝาระวังโรค ซึง่ โรคซิลิโคสีสเปนโรคที่มี
การวินิจฉัยนอยมาก เกิดกับประชาชนทีป่ ระกอบอาชีพเสี่ยงเพียงบางกลุม การเฝาระวังโรคซิลิโคสีสเปน
การดําเนินงานลักษณะเชิงรุกและตองใชระยะเวลามากในการดําเนินการในแตละป ประกอบกับการเก็บ
ตัวอยางและการวิเคราะหฝนุ หินทรายตองใชงบประมาณตอตัวอยางประมาณ 500 บาท ทําใหมกี าร
จํากัดจํานวนตัวอยางลงเพือ่ ประหยัดงบประมาณ
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ปญหาอุปสรรค
1. จากบริบทของโครงสรางหนวยงานทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป ทําใหโรคซิลิโคสีสถูกลดระดับ
ความสําคัญลงเปนโรคไมติดตอที่ไมเรงดวนเชนโรคติดตอทั่วไป
2. ขาดความตอเนื่องในการดําเนินการตามนโยบาย เชน การเรงรัดติดตามผลการดําเนินงาน
การสนับสนุนทรัพยากร การขยายกรอบกลุมเปาหมายใหครอบคลุมสถานประกอบการกลุมเสีย่ ง เปนตน
3. การปรับโครงสรางของหนวยงานทุกระดับ ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงภารกิจของหนวยงานและ
ผูรับผิดชอบ การสงตอการขอมูล การถายทอดงานขาดความตอเนื่องชัดเจน
4. ขาดแคลนแพทยอาชีวอนามัยที่สามารถอานฟลมตามเกณฑ ILO ได
5 ระบบการรายงานผลการดําเนินกิจกรรม ไมถูกกําหนดใหมีการรายงานอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง
ขอเสนอแนะ
1. สวนกลางควรทบทวนการจัดลําดับโรคซิลิโคสีสเปนโรคจากการประกอบอาชีพที่สาํ คัญให
ความสําคัญวาโรคซิลิโคสีสเปนปญหาที่คกุ คามภาวะสุขภาพของผูประกอบอาชีพกลุมเสี่ยง ตอง
ดําเนินการกวาดลางใหหมดไปภายใน ป 2553 ตามเปาหมาย
2. ทุกภาคสวนควรดําเนินการตามนโยบายอยางตอเนื่องในการรณรงคกวาดลางโรคซิลิโคสีส
เชน การเรงรัดติดตามผลการดําเนินงานทัง้ จากสวนกลาง สคร. การสนับสนุนทรัพยากรดานตาง ๆ การ
ขยายกรอบกลุมเปาหมายใหครอบคลุมสถานประกอบการกลุมเสีย่ ง เปนตน
3. ดําเนินการอบรมบุคลากรที่มีอยูในโรงพยาบาลที่มีกลุมเปาหมายอยูในพืน้ ที่ เชน แพทย หรือ
พยาบาลเวชปฏิบัติใหสามารถอานฟลมตามเกณฑ ILO ได หากพบวาฟลมที่สงสัยใหสงแพทยอาชีวอนา
มัยพิจารณาตอไป
4. สรางระบบการการสงตอ (Referral System) ขอมูลระหวางโรงพยาบาลชุมชนทีม่ ีกลุมเปา
หมายอยูในพืน้ ที่ กับโรงพยาบาลศูนยโรงพยาบาลทั่วไปที่มหี นวยหรือคลินิกอาชีวเวชกรรม
5. ในการเฝาระวังดานสุขภาพ นอกจากจะดําเนินการทดสอบมรรถภาพปอดดวยเครื่องสไปโร
มิเตอรแลว
ควรใหความสําคัญในการจัดพนักงานกลุม เสี่ยงไดรับการเอ็กซเรยปอดดวยฟลมขนาด
มาตรฐานตามระยะเวลาทีก่ ําหนด หากสถานประกอบการมีการจัดใหพนักงานไดรับการตรวจสุขภาพ
ประจําปอยูแลว
ควรประสานกับเจาของสถานประกอบการเพื่อขอฟลมเอ็กซเรยของพนักงานจาก
โรงพยาบาลทีต่ รวจสุขภาพประจําป ไปใหแพทยอาชีวอนามัยอานฟลมและแปรผลตอไป
8. การกําหนดระบบการรายงานผลการดําเนินกิจกรรมตั้งแตระดับอําเภอ จังหวัด เขต และ
สวนกลาง ใหเปนระบบอยางชัดเจนระบบชัดเจนและมีการดําเนินการตอเนื่อง
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