
 
การดําเนินงานปองกันควบคุมโรคซิลิโคสีส พื้นที่สาธารณสุขเขต 13 

ภายหลังการปฏิรูประบบราชการ  ป 2545 
 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร  
  การปองกันควบคุมโรคซิลิโคสีส  ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 13 ภายหลังการปฏิรูประบบราชการ
หลังป 2545  การดําเนินการในชวงป 2545 – 2548 มีการปรับเปล่ียนวิธีการทํางาน 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
เทานั้น    เนื่องจากขาดการเรงรัดการดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมายจากสวนกลาง   การสนับสนุน
งบประมาณดําเนินการ และการใหความสําคัญของโรคลดลง   ดังนั้น  การที่จะดําเนินการใหบรรลุเปาหมายใน
ระยะเวลาที่เหลือ ควรมีการทบทวนการดําเนินการในทุกขั้นตอน  ปรับกลวิธีการดําเนินการ และเรงรัดให
หนวยงานที่รับผิดชอบและเครือขายทุกระดับมีสวนรวม  มีความมุงมั่นที่จะกําจัดโรคซิลิโคสีสใหหมดไปภายใน
ป 2553 นี้ 



สวนที่ 1 
แบบสํารวจขอมูลสถานการณโรคซิลิโคสิส 

  
 
1.  จาํนวนสถานประกอบการที่เสี่ยงตอการเกิดโรคซิลิโคสิสทั้งหมดของจังหวัด ...........437.......... แหง 
2.  จาํนวนสถานประกอบการเปาหมายในการดําเนนิการเฝาระวงัทั้งหมด....................29........... แหง 
3.  สถานประกอบการ/กลุมอาชีพที่มีระดบัความเขมขนของฝุนหนิทราย ในสภาพแวดลอมการทํางานเกนิ
คามาตรฐานความปลอดภัย ...........10/3............ แหง 

4.  จาํนวนคนงานที่ไดรับการตรวจสุขภาพ..............2,437...............ราย 
5.  จาํนวนคนงานทีม่ีอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจเขาไดกับโรคซิลิโคสิส.......................ราย 
6.  จาํนวนคนงานที่ผลการตรวจสุขภาพเขาไดกับโรคซิลิโคสิส...........12.............. ราย 

 
ตารางที่ สรุปขอมูลสถานประกอบการที่ดําเนนิการเฝาระวังโรคซิลิโคสีส พืน้ที่สาธารณสุขเขต 13 

จังหวัด 
ขอมูล หนวย รวม นคร 

ราชสมีา 
ชัยภูม ิ บุรีรัมย สุรินทร 

1.สถานประกอบการที่เสีย่งตอการเกิดโรคซิลิโคสิส (แหง) 473 215 61 63 93 
2.สถานประกอบการเปาหมาย/กลุมอาชพีในการ

ดําเนนิการเฝาระวัง  
(แหง) 

 
34/20 7/20 

 
6 10 11 

3.สถานประกอบการที่มีระดบัความเขมขนของฝุน
หินทรายในสภาพแวดลอมการทาํงานเกนิคา
มาตรฐานความปลอดภัย 

(แหง) 10/3 1/3 - 3 6 

4.คนงานที่ไดรับการตรวจสขุภาพ (ราย) 2,437 402 77 652 1,306 
5,คนงานที่มีอาการผิดปกตขิองระบบทางเดินหายใจ
เขาไดกับโรคซิลิโคสิส 

(ราย) - - - - - 

6.คนงานที่ผลการตรวจสุขภาพเขาไดกับโรคซิลิโคสิส (ราย) 12 12 - - - 
หมายเหต ุ หนวยเปน ราย นับซ้ําในคนทีต่รวจซ้ําใน



ตารางที่ 1.   จํานวนโรงงานและคนงานแยกตามประเภทกิจการที่เกีย่วกับ ฝุนหนิ   พืน้ที่สาธารณสุขเขต 13 จําแนกเปนรายจังหวัด  ป 2549  

รวมทั้งเขต 13 นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร ประเภทอุตสาหกรรม 
โรง คน โรง คน โรง คน โรง คน โรง คน รหัส 

รวม 437 7971 215 5094 61 660 63 1066 98 1151 
3(1) การโม บด หรือยอยหิน 30 6056 4 199 1 19 12 597 13 346 
3(3) การรอนหรือคัดกรวดหรือทราย 2 230 0 0 2 31 0 0 0 0 
3(5) การลําเลียงหิน กรวด ทราย หรือดินดวยระบบสายพานลําเลียง 9 18 3 11 0 0 4 16 2 2 
54 โรงงานผลิตแกว เสนใยแกว หรือผลิตภัณฑแกว 2 15 1 0 0 0 0 0 1 4 
55 โรงงานผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผาหรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว 7 0 7 479 0 0 0 0 0 0 
56 โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้องหรือทอสําหรับใชในการกอสรางเปาหลอมโลหะกระเบื้องประดับรองในเตาไฟ ทอหรือยอดปลองไฟ 33 801 8 68 7 70 4 66 14 186 

57(1) การทําซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร 4 68 4 157 0 0 0 0 0 0 
57(3) การทําซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางเขาดวยกัน 1 157 1 0 0 0 0 0 0 0 
58(1) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสมผลิตภัณฑยิบซัมหรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร 273 1387 137 1,675 49 518 37 364 50 505 
58(3) การทําผลิตภัณฑจากหิน 28 1686 27 1153 0 0 1 11 0 0 
58(4) การทําผลิตภัณฑสําหรับขัดถู 1 1153 1 7 0 0 0 0 0 0 

59 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หลอ รีด ดึง หรือผลิตเหล็กหรือเหล็กกลาในขั้นตน 6 41 4 933 0 0 0 0 2 34 
61 โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา 4 934 3 249 0 0 1 1 0 0 
62 โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือน 37 356 15 163 2 22 4 11 16 74 

67(3) การทําดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเลื่อยตัด โลหะ ดวยเครื่องยนต 0 163 0 0 0 0 0 0 0 0 
 ที่มา  :  ฝายสารสนเทศอุตสาหกรรม ศูนยสารสนเทศ กรมโรงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ป 2549        



สวนที่ 2 
การดําเนินกิจกรรมเฝาคุมเฝาระวังโรคซิลิโคสีสของหนวยงานสาธารณสุข 

และเครือขาย 
.  
 การประเมนิสถานการณการดําเนินงานเฝาคุมเฝาระวังโรคซิลิโคสีสของหนวยงานสาธารณสุขใน
ระดับจังหวัดในครั้งนี ้ใชกรอบกิจกรรมตามคูมือ การปฏิบัติงานสาํหรับเจาหนาที่สาธารณสุข เร่ืองการเฝา
คุม/เฝาระวังโรคซิลิโคสีส ไดแก การเฝาคุมเฝาระวงัดานสิง่แวดลอมในการทํางาน และการเฝาระวงัดาน
สุขภาพ ซึง่มีการกาํหนดกลุมเปาหมายเปนสถานประกอบการผลิตที่กอใหเกิดฝุนหนิทรายที่มซีิลิการวม
อยูดวย ครอบคลุมประเภทกิจการตามรหัสประเภทกิจการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม จาํนวน 15 
ประเภท  แตเนนหนกัในประเภทกิจการรหัส 3(3) การโม บดหรือยอยหิน เปนหลัก มีผลการประเมิน  ดังนี ้ 
 
ตารางที่ 3.  ผลการดําเนินงานกิจกรรมภาพรวม 

จังหวัด 

กิจกรรมดําเนินการ 
นครราชสีมา ชัยภูม ิ บุรีรัมย สุรินทร 

หมายเหต ุ

1. หนวยงานหลัก/รวม สคร.5/สสจ สสจ./รพช./
สสอ./รพท. 

สสจ./รพศ. รพศ./สสจ.  

2. มีการดําเนนิงานรวมกับเครือขาย       
     - ระดับเขต สคร.5/ศูนย

ความปลอด 
ภัยฯ 

สคร.5 สคร.5 สคร.5 

 
     - ระดับจังหวัด  ปสจ./สรจ./ 

อจ. 
ปสจ./สรจ./ 

อจ. 
ปสจ. 

 
     -  ระดับอําเภอและตําบล รพช./สสอ./

สอ. 
รพช./สสอ./

สอ. 
รพช./สสอ./

สอ. 
รพช./สอ. 

 
3. การจัดทําแผนงานโครงการ       
     3.1  มีแผนงานโครงการดําเนนิการ   ป47- 50 ป 48,49 ป 46-51 รพศ.ป46-51   
     3.2   แหลงงบประมาณ สคร.5/สปสช. สคร.5/

สปสช. 
สคร.5/สสจ. รพศ./สคร.5  
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ตารางที่ 3.  (ตอ)  

จังหวัด 

กิจกรรมดําเนินการ 
นครราชสีมา ชัยภูม ิ บุรีรัมย สุรินทร 

หมายเหต ุ

4. การกําหนดกลุมเปาหมายที่มีความ
เสี่ยงสงู 

     

     -  รหัส 3(1)  สคร.5 สสจ. สสจ./รพศ. รพศ.  
     -   รหัสอ่ืน ๆ  สคร.5 สสจ. สสจ./รพศ. รพศ.  
5. จัดทําฐานขอมูลสถานประกอบการ
กลุมเปาหมาย 

สคร.5 สสจ. สสจ./รพศ. รพศ.  

6. การดําเนนิการเฝาคุมเฝาระวังโรคเชงิ
รุกในสถานประกอบการที่มคีวามเสีย่ง 

     

   6.1  การสํารวจสถานประกอบการ สคร.5/สสจ. สสจ. สสจ./รพศ. รพศ.  
   6.2  การประเมินการสัมผัสฝุนทราย
ของคนทาํงาน 

สคร.5/สสจ./
รพช./สอ. 

สสจ. ไมมีกิจกรรม รพศ./สคร.5  

   6.3  การเฝาระวังทางสุขภาพ      
         - การตรวจสุขภาพทั่วไป รพช. รพช./สอ. รพศ. รพศ./สอ.  
         - การทดสอบสมรรถภาพปอด สคร.5/สสจ./

รพช./สอ. 
สสจ./รพช.
สอ./รพศ. 

รพศ./สสจ. รพศ.  

        - การถายรังสีปอดขนาดมาตรฐาน รพช. ไมมีกิจกรรม รพศ. 
 

รพศ. 
รายที่สงสัย 

 

7. การรายงานโรคซิลิโคสีส ไมมีกิจกรรม ไมมีกิจกรรม ไมมีกิจกรรม ไมมีกิจกรรม  
8. การวิเคราะหและแปรผลขอมูล       
     - ขอมูลดานสุขภาพ สคร.5 สสจ. รพศ. รพศ.  
     - ขอมูลดานสิ่งแวดลอม สคร.5 สสจ./สคร.5 สสจ. รพศ./สคร.5  
9. การจัดสรุปรายงาน      
     -  สรุปรายงานผลการปฏบัิติงาน สคร.5 สสจ. สสจ. รพศ.  
     -  สรุปรายงานสถานการณโรค สคร.5 ไมมีกิจกรรม ไมมีกิจกรรม ไมมีกิจกรรม  
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2..  ผลการดาํเนินงานกิจกรรมรายจังหวัด 
     2.1 จังหวัดนครราชสมีา 

 จังหวัดนครราชสีมา  มีสถานประกอบการกลุมโรงโมบด ยอยหนิ จํานวน 8 แหง ครอบคลมุ
คนทาํงาน  279 คน การดําเนินการสวนใหญมีสํานักงานปองกนัควบคุมโรคที ่ 5 นครราชสีมาเปน
หนวยงานหลกัในการดําเนนิการ เนื่องจากมีการเปลีย่นแปลงผูรับผิดชอบงานโรคจากกากรประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดลอมของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเปนระยะ ๆ ทาํใหขาดความตอเนื่องในการ
สงตองานและขอมูล  ดังนัน้ สํานกังานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จึงเปนหนวยงานที่รวมดําเนินการ
และเปนผูประสานงานใหโรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและสถานีอนามัยที่มี
กลุมเปาหมายของโครงการเขารวมดําเนนิการ  สวนโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมายงัไมไดเขามามี
สวนรวมในการดําเนินกิจกรรมอยางชัดเจน เนื่องจากกรอบการกาํหนดพื้นที่ปฏิบัติงานจํากัดอยูในพืน้ที่
อําเภอเมืองหรือพื้นที่ใหบริการชุมชนของกลุมงานอาชีวเวชกรรม ยกเวนในชวงป 2550-2551 ที่พบผูปวย
ที่เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเสียชีวิตดวยโรคซิลิโคสีสจึงไดเขามามีสวนรวมใน
การสอบสวนและการพัฒนาระบบบริการและการสงตอผูปวยหรือผูสงสัยโรคซิลิโคสีสระหวางโรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมาและโรงพยาบาลชุมชน  ในดานการจัดทาํแผนงานโครงการมีการดําเนนิการ มีการ
จัดทําโครงการในป 2546, 2548, 2549 รวม 5 โครงการ ใชงบประมาณดําเนินการจากสาํนกังานปองกนั
ควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา  รวมเปนเงนิทัง้สิ้น 59,418 บาท มกีิจกรรมสอบสวนกรณีพบผูปวยเสียชวีิต
ดวยโรคซิลิโคสีสในป 2550 จํานวน 1 คร้ัง และรณรงคปองกันควบคุมโรคซิลิโคสีส จํานวน 1 คร้ังในป 
2551  มีสถานประกอบกจิการ 2 ประเภททีก่ําหนดเปนเปาหมายในการเฝาคุมเฝาระวัง  ไดแก โรงโม บด
หรือยอยหินจาํนวน 6 แหง หรือคิดเปนรอยละ 75 ครอบคลุมคนทาํงาน 127 คน คิดเปนรอยละ 45.5 และ
กลุมแกะสลักหินทราย อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา จาํนวน  21 แหง ครอบคลุมคนทาํงาน  คน 108 คน ใน
ระหวางดําเนนิการมกีารจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานสงหนวยงานระดับเขตเปนบางครั้งและไม
ตอเนื่อง เมือ่ดําเนนิการเสร็จส้ินไดมีการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานโดยหนวยงานของจงัหวดัแตไมมี
การจัดทาํสถานการณโรคภาพรวมสงหนวยงานที่เกีย่วของ   

 ภายหลงัจากการพบผูเสยีชวีิตในกลุมผูประกอบอาชีพแกะสลกัหนิ ในเขตอ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 
ในป 2550-2551 ไดมีการรณรงคคนหาผูมีอาการสงสัยและผูปวยโรคซิลิโคสีสเพิ่มเติม แบงการดาํเนนิการ
เปน 2 คร้ัง  

คร้ังที่ 1 การสอบสวนการเสียชีวิตและการคนหาในกลุมแกะสลักหิน ต.ลาดบัวขาว อ.สี
ค้ิว จํานวน 85 ราย พบผูที่มผีลการอานฟลมเอ็กซเรย เขากันไดกับโรคซิลิโคสีส จํานวน 13 ราย 

ระยะที ่ 2 การรณรงคปองกันควบคุโรคและการคนหากลุมเสี่ยงในกลุมคนทาํงานในบอ
หินและแกะสลักหนิในครัวเรือนในเขต ต.หนองน้าํใส ต.คลองไผ ต.หนองน้าํแดง ต.ลาดบวัขาว อ.สีค้ิว 
จํานวน 25  หมูบาน รวม  500 ราย อยูระหวางสรุปผลการอานฟลมเอก็ซเรยและสรปุผลการดําเนนิงาน 
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ตารางที่ 4  สถานประกอบการที่ดําเนนิการในพืน้ทีจ่ังหวัดนครราชสีมา 

ลําดับ ชื่อสถานประกอบการ จํานวน(คน) ที่อยู 
1 หางหุนสวนจาํกัด ศิลาโชคชัย 21   ต.ทาเยี่ยม   อ.โชคชัย   จ.นครราชสีมา 
2 บริษัท โรงโม เค.เอส.ศิลา (1996) จํากัด 11  ต.ทุงอรุณ   อ.โชคชัย   จ.นครราชสีมา 
3 บริษัท ขุมเงินขุมทอง จํากัด 36 99/9   ม.1   ถ.   ต.กลางดง   อ.ปากชอง   จ.

นครราชสีมา 
4 หางหุนสวนจาํกัด โรงโมหินศิลาพรพิรุณ 20 141   ม.2   ถ.มิตรภาพ   ต.หนองน้าํแดง   อ.

ปากชอง   จ.นครราชสีมา 
5 บริษัท ศิลาสากลพัฒนา จํากัด 155 49/3   ม.1   ถ.มิตรภาพ   ต.หนองน้าํแดง   

อ.ปากชอง   จ.นครราชสีมา 
6 หางหุนสวนจาํกัด ทิพยวัลกลกิจ (โรงโมหนิ

ราชสีมา) 
16 บานโนนสมบรูณ   ม.3   ถ.   ต.หนองหวัแรต   

อ.หนองบุญมาก   จ.นครราชสีมา 
7. แรงงานนอกระบบกลุมแกะสลักหนิ 108 ต.ลาดบัวขาว  อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 
 รวม 279   

ตารางที่ 5  แผนงานโครงการที่ดําเนนิการในพื้นที่จงัหวดันครราชสีมา 

ลําดับ แผนงาน/โครงการ ปงบประมาณ งบประมาณ(บาท) 
1. โครงการปองกันควบคุมโรคปอดฝุนหินจงัหวัดนครราชสีมา 2547 12,646 
2. โครงการเผยแพรความรูแกคนงานกลุมเสี่ยงตอโรคปอดฝุนหนิ 

จังหวัดนครราชสีมา 
2548 4,992 

3. โครงการทดสอบสมรรถภาพปอดขอคนทาํงานที่สัมผัสกับฝุนหิน
จังหวัดนครราชสีมา 

2548 19,392 

4. โครงการเฝาระวังโรคเฝาระวังการสูญเสียการไดยินจากการประกอบ
อาชีพในกลุมแรงงานนอกระบบ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 

2549 2,268 

5. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชอุปกรณปองกันอนัตรายสวน
บุคคลในกลุมผูประกอบอาชีพแกะสลักหนิ 

2550 20,120 

 รวม  59,418 
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2.2 จังหวัดชยัภูม ิ

      จังหวัดชยัภูมิ  มีสถานประกอบการกลุมโรงโมบด ยอยหนิ จาํนวน 1 แหง ครอบคลุม
คนทาํงาน   13 คน (ปดกจิการ ป 2547) สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดชัยภูมิเปนหนวยงานหลักในการ
ดําเนนิงาน รวมกับโรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ สถานีอนามัยและโรงพยาบาลชัยภูม ิ
มีการจัดทาํแผนงานโครงกาดําเนนิกิจกรรม ในป 2548 และ 2549  จาํนวน 2  โครงการ รวมเปนเงินทั้งสิน้ 
48,700  บาท โดยไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานปองกนัควบคมุโรคที่ 5 นครราชสีมา  มกีารทาํงาน
เปนเครือขายรวมกับโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามยัที่มกีลุมเปาหมายอยูในพืน้ที่ โดยแบงเปนโซน
ปฏิบัติงานตามภูมิศาสตร ในระหวางดําเนินการมีการจดัทํารายงานผลการปฏิบัติงานสงหนวยงานระดับ
เขตประปรายระยะเวลาไมแนนนอน และไมมีการจัดทําสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจาํปและ
สถานการณโรคในภาพรวม 

ตารางที่ 6  สถานประกอบการที่ดําเนนิการในพืน้ทีจ่ังหวัดชัยภูม ิ

ลําดับ ชื่อสถานประกอบการ 
จํานวนคน

(คน) ที่อยู 
1 โรงโมหินศักดิช์ัย (ปดกิจการ ป 2547) 13 อ.แกงครอ  จ.สุรินทร 

  รวม  13   
 

ตารางที่ 7  แผนงานโครงการที่ดําเนนิการในพื้นที่จงัหวดัชัยภูมิ 

ลําดับ แผนงาน/โครงการ ปงบประมาณ งบประมาณ(บาท) 
1. โครงการเฝาระวังโรคจากการประกอบชพีและสิ่งแวดลอมใน

ภาคอุตสาหกรรม จังหวัดชยัภูมิ 
- งานเฝาระวังโรคซิลิโคสีส 

2548 26,700 

2. โครงการเฝาระวังโรคซิลิโคสีส จังหวัดชัยภมูิ    2549 22,000 
  รวม   48,700 
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     2.3 จังหวัดบุรีรัมย 
       จังหวัดบุรีรัมย  มีสถานประกอบการกลุมโรงโมบด ยอยหนิ จาํนวน 12 แหง ครอบคลุม

คนทาํงาน   597 คน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมยเปนหนวยงานหลักในการดําเนินงานรวมกบั
โรงพยาบาลบรีุรัมย  มีการทาํงานเปนเครือขายรวมกับโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัยที่กลุมเปา 
หมายอยูในพืน้ที ่ เชนสนับสนุนโรงพยาบาลนางรองในการเฝาระวงัโรงงานกลุมเสีย่งในพืน้ที่ อ.นางรอง  
อ.เฉลิมพระเกยีรติ และไดรับการสนับสนนุจากสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา มกีารจัดทาํ
แผนงานโครงการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องทุกป ต้ังแต ป 2546-2551 จํานวน 9 โครงการแบงเปน
โครงการเดี่ยว(ป 2543-2548)  จํานวนโครงการ 6 และโครงการบูรณาการกับโรคจากการประกอบอาชีพ
อ่ืน ๆ (ป 2549-2551) จํานวน 3 โครงการ ใชงบประมาณดําเนนิการจากโรงพยาบาลสุรินทร รวมเปนเงิน
ทั้งสิน้ 316,978  บาท (เฉพาะชวงป 2546-2551 จํานวน  210,238 บาท) มีสถานประกอบกิจการ 2 
ประเภททีก่ําหนดเปนเปาหมายในการเฝาคุมเฝาระวงั  ไดแก โรงโม บดหรือยอยหนิ จาํนวน 7 แหง และ
การทาํผลิตภัณฑคอนกรีต จํานวน 3 แหง    การดําเนินงานตั้งแตป 2547 – 2551 มีเพยีงการเฝาระวัง
ดานสุขภาพเพียงดานเดียว  ในระหวางดําเนินการมีการจัดทาํรายงานผลการปฏิบัติงานสงหนวยงาน
ระดบัเขตทุกเดือน แตไมมีการจัดทําสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปและสถานการณโรคใน
ภาพรวม 

 ตารางที่ 8  สถานประกอบการที่ดําเนนิการในพืน้ทีจ่ังหวัดบุรีรัมย 
ลําดับ ชื่อสถานประกอบการ จํานวน(คน) ที่อยู 
1 บริษัท สมบูรณสุข จํากัด 54 9/2 หมูที่ 4 ต.อิสาณ อ. จ.บุรีรัมย 
2 บริษัท ศิลาชัย 1991 จํากัด 22 30/2 หมู 4 ต.อิสาณ อ.เมือง จงัหวัดบุรีรัมย 
3 บริษัท บุรีรัมยนวรัตน จํากัด 17 131 ถนนบุรีรัมย-สุรินทร ต.สวายจกี อ.เมอืง 

จ.บุรีรัมย 
4 บริษัท เหมืองหินลาด จํากัด 13 1 หมูที ่13 ต.สวายจกี อ.เมอืง จ.บุรีรัมย 
5 บริษัท หินบุรีรัมย จํากัด 20 119 หมูที ่3 ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย 
6 บริษัท สระบุรีคอนกรีต จํากดั 26  - หมูที ่4 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย 
7 บริษัท นิสิทธิส์วัสด์ิ จํากัด 15 137 หมูที ่4 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย 
8 บริษัท แบล็คซี จํากัด 58 อ.นางรอง จ.บุรีรัมย 
  รวม 225   
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ตารางที่ 9  แผนงานโครงการที่ดําเนนิการในพื้นที่จงัหวดับุรีรัมย 

ลําดับ แผนงาน/โครงการ ปงบประมาณ งบประมาณ(บาท) 
1 โครงการปองกันควบคุมโรคปอดฝุนหินจงัหวัดบุรีรัมย 2543 18,700 
2 โครงการปองกันควบคุมโรคปอดฝุนหินจงัหวัดบุรีรัมย 2544 32,440 
3 โครงการปองกันควบคุมโรคปอดฝุนหินจงัหวัดบุรีรัมย 2545 55,600 
4 โครงการปองกันควบคุมโรคปอดฝุนหินจงัหวัดบุรีรัมย 2546 43,560 
5 โครงการปองกันควบคุมโรคปอดฝุนหินจงัหวัดบุรีรัมย 2547 72,710 
6 โครงการปองกันควบคุมโรคปอดฝุนหินจงัหวัดบุรีรัมย 2548 29,240 
7 โครงการสรางเสริมสุขภาพพนักงานในสถานประกอบการ

อุตสาหกรรม 
2549 13,416 

8 โครงการเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 2550 13,312 
9 โครงการเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 2551 38,000 
 รวม  316,978 
 

     2.4 จังหวัดสุรินทร 
         จังหวัดสริุนทร  มีสถานประกอบการกลุมโรงโมบด ยอยหิน จํานวน 13  แหง ครอบคลุม

คนทาํงาน   346 คน มีโรงพยาบาลสุรินทรโดยกลุมงานอาชีวเวชกรรมเปนหนวยงานหลักในการ
ดําเนนิการ มีการจัดทาํแผนงานโครงการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนือ่งทุกป รวมตั้งแต ป 2546-2551 
จํานวน 9 โครงการ ใชงบประมาณดําเนินการจากโรงพยาบาลสุรินทรและสํานกังานปองกนัควบคุมโรคที่ 
5 นครราชสมีา รวมเปนเงนิทัง้สิ้น 196,052  บาท  มีสถานประกอบกิจการ 2 ประเภทที่กาํหนดเปน
เปาหมายในการเฝาคุมเฝาระวัง  ไดแก โรงโม บดหรือยอยหนิ จํานวน 7 แหง และการทําผลิตภัณฑ
คอนกรีต จํานวน 3 แหง มกีารทาํงานเปนเครือขายรวมกับโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามยัทีม่ี
กลุมเปาหมายอยูในพื้นที ่โดยไดรับการสนับสนนุการดําเนนิงานดานตาง ๆ จากสํานักงานปองกนัควบคุม
โรคที่ 5 นครราชสีมาอยางตอเนื่อง  สวนสาํนกังานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทรเปนหนวยงานที่รวม
ดําเนนิการในบางป และมุงเนนเรื่องการเฝาระวงัดานสิง่แวดลอมเปนหลัก  ในระหวางดําเนนิการมีการ
จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานสงหนวยงานระดับและเขตเปนชวง ๆ รายไตรมาส เมื่อดําเนนิการเสร็จส้ิน
มีการสรุปรายงานผลการปฏบัิติงานประจําปในภาพรวมสงหนวยงานที่เกีย่วของเพือ่ใชประโยชน แตไมได
จัดทําสถานการณโรคในภาพรวม 
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ตารางที่ 10  สถานประกอบการที่ดําเนนิการในพื้นที่จงัหวัดสุรินทร 

ลําดับ ชื่อสถานประกอบการ จํานวนคน
(คน) ที่อยู 

1 โรงโมหินสุรินทรรุงนคร 13 อ.เมือง  จ.สุรินทร 
2 โรงโมหินมุงเจริญ 2 38 ม.8 ต.นาบวั อ.เมือง จ.สุรินทร 
3 โรงโมหินยงลง 38 ต.นาบวั อ.เมอืง จ.สุรินทร 
4 โรงโมหินสุรินทรสินชัย 21 ต.สวาย อ.เมอืง จ.สุรินทร 
5 โรงโมหินทมอแลนด 40 ต.นาบวั อ.เมอืง จ.สุรินทร 
6 โรงโมหินสุรินทรศิลาทรัพย 23 อ.เมือง  จ.สุรินทร 
7 โรงโมหินคุณอนันต 7 ต.นาบวั อ.เมอืง จ.สุรินทร 
8 บริษัทเกยีรติไพศาลคอนกรีตจํากัด 31 85 ม.6 ต.เฉนยีง 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  แผนงานโครงการที่ดําเนนิการในพืน้ทีจ่ังหวัดสุรินทร 

ลําดับ แผนงาน/โครงการ ปงบประมาณ งบประมาณ(บาท) 
1 โครงการควบคุมปองกนัและกําจัดโรคซิลิโคสีส จังหวัดสุรินทร  2546  
2 โครงการควบคุมปองกนัและกําจัดโรคซิลิโคสีส จังหวัดสุรินทร  2547 48,840 
3 โครงการควบคุมปองกนัและกําจัดโรคซิลิโคสีส จังหวัดสุรินทร  2548 29240 

4 
โครงการเผยแพรความรูแกคนงานกลุมเสี่ยงตอโรคปอดฝุนหนิ 
จังหวัดสุรินทร 

2548 4,992 

5 
โครงการทดสอบสมรรถภาพปอดขอคนทาํงานที่สัมผัสกับฝุนหิน
จังหวัดสุรินทร  

2548 26,892 

6. โครงการควบคุมปองกนัและกําจัดโรคซิลิโคสีส จังหวัดสุรินทร  2549 86,088 
7. โครงการเฝาระวังโรคซิลิโคสีสในสถานประกอบการ จงัหวัดสุรินทร 2550  

8. 

โครงการศึกษาผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม ของประชาชน
ในชุมชนที่อาศัยอยูใกลเคียงกับสถานประกอบการโม บดหรือยอยหนิ
และประชาชนบริเวณเสาทางการขนสงหิน 

2550  

9. โครงการเฝาระวังโรคซิลิโคสีสในสถานประกอบการ จงัหวัดสุรินทร 2551  
 รวม  196,052 



สวนที่ 3 
การเฝาระวังดานสุขภาพ 

 

4. เฝาระวังโรคซิลิโคสีสดานสขุภาพ   
การเฝาระวังโรคซิลิโคสีสดานสุขภาพ  ต้ังแตป 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 
ต้ังแต 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.   จํานวนและรอยละของพนกังานที่ไดรับการเฝาระวงัดานสุขภาพ รายจังหวัดในพื้นที่สาธารณสุขเขต 13 ระหวางป 2546 – 2551 

ถายภาพเอ็กซเรยฟลมใหญ การทดสอบสมรรถภาพปอด 
ภาพรังสีปอดผิดปกติ (ราย) สมรรถภาพปอดผิดปกติ (ราย) 

ถายทั้งหมด  
(ราย) 

  
วัณโรค
ปอด 

สงสัย 
ซิลิโคสีส 

วัณโรค
ปอด+   
ซิลิโคสีส 

ปกติ 
(ราย) FVC<รอยละ 80 คาFEV1< รอยละ

80% 
จังหวัด 

จํานวนสถาน
ประกอบการ 
ที่เฝาระวัง 

(แหง) 

จํานวนพนักงานที่
ตรวจสุขภาพตาม

ความเสีย่ง 
(ราย) 

จํานวน รอยละ จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
นครราชสีมา 27 402 219 54.5 0 12 0 176 43.8 60 14.9 40 10.0 
ชัยภูมิ 6 77 0 0.0 0 0 0 77 100.0 0 0.0 0 0.0 
บุรีรัมย 10 652 68 10.4 0 0 0 569 87.3 59 9.0 87 13.3 
สุรินทร 11 1,306 396 30.3 1 0 0 866 66.3 444 34.0 355 27.2 
รวม 54 2,437 683 28.0 1 12 0 1,688 69.3 563 23.1 482 19.8 

ที่มา : แบบรายงานผลการดําเนินงานเฝาระวังโรคซิลิโคสีสของจังหวัด พื้นที่สาธารณสุขเขต 13   ป 2546-2551 



สวนที่ 4 
การเฝาคุมเฝาระวังดานสิ่งแวดลอม 

 
 การเฝาคุมเฝาระวังทางดานสิ่งแวดลอม เปนการประเมินการสัมผัสฝุนหนิทราย ทีม่ีซิลิกาเปน
สวนประกอบ  ดวยการเก็บตัวอยางอากาศและวเิคราะหหาปรมิาณความเขมขนของฝุนหนิทรายใน
อากาศหรือในสิ่งแวดลอมการทํางาน ซึ่งขอมูลที่ไดจะนาํไปใชในการพิจารณาเกี่ยวกับระบบควบคุมฝุนที่
มีอยู รวมถึงการคุมครองสุขภาพคนทํางาน และการตรวจสุขภาพคนทํางาน  ในพืน้ที่สาธารณสุขเขต 13   
มีกลุมเปาหมายเปนสถานประกอบกิจการ 2 ประเภท และ 1 กลุมแรงงานนอกระบบ ไดแก สถาน
ประกอบการประเภทกิจการรหัส 3(3) การโม บดหรือยอยหนิ จาํนวน 33 แหง สถานประกอบการประเภท
กิจการรหัส 58(1) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต จํานวน 273 แหง และกลุมแรงงานนอกระบบ กลุมแกะสลกั
หินทราย 1 กลุม มกีารเกบ็ตัวอยางอากาศเพื่อตรวจวิเคราะหหาปริมาณความเขมขนฝุนหินทราย ต้ังแตป 
2546-2551 มีผลสรุปในภาพรวม ดังตารางที่ 13-14  ดังนี ้

- ประเภทกิจการ รหัส3(3) การโม บดหรือยอยหนิ  จาํนวน 22 แหง(รอยละ 66.7) เกบ็ตัวอยาง
ฝุนหนิทราย  รวมทัง้หมด 120 ตัวอยาง ไดมาตรฐาน  95 ตัวอยาง (รอยละ 79.2 9)      

- ประเภทกิจการ รหัส58(1) การทาํผลิตภัณฑคอนกรีต  จํานวน 6 แหง (รอยละ 2.2) เก็บ
ตัวอยางฝุนหนิทราย  รวมทัง้หมด 13 ตัวอยาง ไดมาตรฐาน 11 ตัวอยาง  (รอยละ 84,6)   

- กลุมแรงงานนอกระบบ กลุมแกะสลักหนิทราย จาํนวน 1 กลุม เก็บตัวอยางฝุนหินทราย  รวม
ทั้งหมด 36 ตัวอยาง ไดมาตรฐาน 27 ตัวอยาง (รอยละ 75)   

 
ผลการดาํเนนิงานกจิกรรม รายจังหวดั 

 1. จังหวัดนครราชสีมา   
จังหวัดนครราชสีมา  มีการเก็บตัวอยางอากาศเพื่อตรวจวิเคราะหหาปริมาณความเขมขนฝุน

หินทราย 3 ป ไมตอเนื่องกนั ไดแก ป 2546, 2548, 2551 ในสถานประกอบกิจการ 1 ประเภท และ 1 กลุม
แรงงานนอกระบบ ไดแก สถานประกอบการประเภทกจิการรหัส 3(3) การโม บดหรือยอยหนิ มีจาํนวน 8 
แหง และกลุมแรงงานนอกระบบ กลุมแกะสลักหนิทราย 1 กลุม มีผลดังตารางที ่13-14  ดังนี ้

- ประเภทกิจการ รหัส3(3) การโม บดหรือยอยหนิ  จาํนวน 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.      



 58

- กลุมแรงงานนอกระบบ กลุมแกะสลักหนิทราย จาํนวน 1 กลุม เก็บตัวอยางฝุนหินทราย  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   

จังหวัดชัยภูม ิ  มีการเกบ็ตัวอยางอากาศเพื่อตรวจวิเคราะหหาปริมาณความเขมขนฝุนหิน
ทรายเพียงปเดียว คือ ป 2546 ในสถานประกอบกจิการ 1 ประเภท ไดแก สถานประกอบการประเภท
กิจการรหัส 3(3) การโม บดหรือยอยหิน มจีํานวน 1 แหง  มีผลดังตารางที ่13-14  ดังนี ้

- ประเภทกิจการ รหัส3(3) การโม บดหรือยอยหนิ  จาํนวน 1 แหง (รอยละ 100) เกบ็ตัวอยาง
ฝุนหนิทราย  รวมทัง้หมด 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 ) มีปริมาณความเขมขนฝุนหนิทราย  0.51 + 0.55 
มก./ลบ.ม.      

 
 3. จังหวัดบุรรีัมย   

จังหวัดบุรีรัมย  มีการเก็บตัวอยางอากาศเพื่อตรวจวิเคราะหหาปริมาณความเขมขนฝุนหิน
ทรายเพียงปเดียว คือ ป 2546 ในสถานประกอบกจิการ 2 ประเภท ไดแก สถานประกอบการประเภท
กิจการรหัส 3(3) การโม บดหรือยอยหนิ มีจํานวน 10 แหง  และสถานประกอบการประเภทกจิการรหัส 
58(1) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต มีจาํนวน  37 แหง ม ีผลดังตารางที ่13-14 ดังนี ้

- ประเภทกิจการ รหัส3(3) การโม บดหรือยอยหนิ  จาํนวน 7 แหง (รอยละ 70) เก็บตัวอยางฝุน
หินทราย  รวมทั้งหมด 30 ตัวอยาง ไดมาตรฐาน 28 ตัวอยาง (รอยละ 93.3)  โดยฝุน  
Repairable Dust ทั้ง 30 ตัวอยาง มปีริมาณความเขมขนฝุนหินทราย 0.51+0.56 มก./ลบ.ม.      

- ประเภทกิจการ รหัส58(1) การทาํผลิตภัณฑคอนกรีต จํานวน 3 แหง  (รอยละ 8.1) เก็บ
ตัวอยางฝุนหนิทราย  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. จังหวัดสุรนืทร   
จังหวัดสุรินทร  มีการเก็บตัวอยางอากาศเพื่อตรวจวิเคราะหหาปริมาณความเขมขนฝุนหิน

ทราย 2 ป ไมตอเนื่องกัน ไดแก ป 2546, 2549 ในสถานประกอบกิจการ 2 ประเภท ไดแก สถาน
ประกอบการประเภทกิจการรหัส 3(3) การโม บดหรือยอยหนิ มีจํานวน 15 แหง  และสถานประกอบการ
ประเภทกิจการรหัส 58(1) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต มจีํานวน  50 แหง มี ผลดังตารางที่ 13-14  ดังนี ้

- ประเภทกิจการ รหัส3(3) การโม บดหรือยอยหนิ  จํานวน 8 แหง (รอยละ 53.3) เก็บตัวอยาง
ฝุนหนิทราย  รวมทัง้หมด 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) มีปริมาณความเขมขนฝุนหนิทราย  
8.05+041.47  มก./ลบ.ม.      

- ประเภทกิจการ รหัส58(1) การทาํผลิตภัณฑคอนกรีต จํานวน 2 แหง  (รอยละ 4) เก็บ
ตัวอยางฝุนหนิทราย  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 

.  
 การประเมนิสถานการณการดําเนินงานเฝาคุมเฝาระวังโรคซิลิโคสีสของสถานประกอบการในครั้ง
นี้ มีการประสานขอเก็บขอมลูจากโรงโม บดยอยหนิจํานวนวนทัง้สิน้ 20  แหง  (นครราชสีมา 6 แหง  
ชัยภูมิ 1 แหง บุรีรัมย 5 แหง และสุรินทร 8 แหง) จากทัง้หมด(เฉพาะทีเ่ปดดําเนนิการ)   จาํนวน 33 แหง 
คิดเปนรอยละ  30.3 ไดรับความยินยอมและใหเก็บขอมลู จํานวน 10 แหง (นครราชสีมา 3 แหง  บุรีรัมย  
2 แหง และสุรินทร 5 แหง)คิดเปนรอยละ  52.6 ของรงโม บดยอยหินที่ประสาน ในกลุมโรงโม บดยอยหนิ
ที่ยนิยอมใหเกบ็ขอมูลมีการดําเนนิกิจกรรมในสวนทีเ่กี่ยวของกับการเฝาคุมเฝาระวงัโรคซิลิโคสีส ดังนี ้ 
2.1 ขอมูลทั่วไป 

ตารางที่ 15. จํานวนและรอยละของโรงโม บด ยอยหนิ จําแนกตามขอมูลทั่วไป  (n = 10) 

หัวขอ จํานวน  รอยละ 

1. ระยะเวลาการประกอบกจิการโม บด ยอยหนิ   
     - 5 – 10 ป 
     - 15 – 20 ป 
     -  มากกวา 20 ป  
2.  แหลงหิน 
     - เหมืองของตนเอง อยูในเสนทางภายในบริเวณโม 
     - เหมืองของตนเอง การลําเลียงตองผานถนนสายนอก 
     - ซื้อมา  อยูในเสนทางภายในบริเวณโม 
     - ซื้อมา  การลําเลียงตองผานถนนสายนอก 
3. จํานวนพนกังานที่ทาํงานในโรงโม 
     -  21 – 40 คน 
     -   41 – 60 คน 
     - มากกวา 60 คน 
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จากตารางที่ 15  พบวา  โรงโม บดยอยหินสวนใหญ เปดดําเนนิการมาแลวมากกวา 20 ป โดย
เกือบทัง้หมด หรือรอยละ 90 ที่มีแหลงหนิเปนเหมืองของตนเอง และประมาณ รอยละ 40 ที่ตองขนหนิ
ผานพื้นที่ภายนอกซึง่อาจกอใหเกิดฝุนในขณะขนยาย สวนจาํนวนพนักงานนัน้พบวา รอยละ 50 มี
พนกังานนอยกวา 40 คน และที่เหลือมีพนักงานมากกวา 40 คน 

2.2 การปองกันควบคุมฝุน 

ตารางที่ 16. จํานวนและรอยละของโรงโม บด ยอยหนิ จําแนกตามวธิกีารปองกนัควบคุมฝุน                   
ในกระบวนการผลิต/พื้นที่ (n = 10) 

กระบวนการผลิต/พื้นที ่ จํานวน  รอยละ 

  1. เครื่องยอยชุดแรก (Secondary/tertiary crusher) 
        - มีอาคารปดคลุม 3 ดาน 
        - มีระบบสเปรยน้ําชนดิฝอยที่ปากยุงหนิใหญ/อ่ืน ๆ 

  
9 

              9 

 
 

 

  
90.0 

90.0 
  2. เครื่องยอยชุด 2-3 (Secondary/tertiary crusher) 
        - มีอาคารปดคลุมโดยรอบ ติดตั้งระบบ wet scrubber 

พรอมสเปรยน้าํ 

 
9 

 
 

 
90.0 

  3. ตะแกรงคดัขนาด (Vibrating screen)) 
        - มีอุปกรณปดคลุมพรอมสเปรยน้าํชนิดฝอย 

 
9 

 
 

 
90.0 

  4. สายพานลําเลียงหนิ 
        - มีระบบสเปรยน้ําชนดิฝอย 
 5. ปลายสายพานลําเลยีง (Transfer point) 
        - มีฝาครอบปดคลุมโดยรอบ   
       - มีระบบสเปรยน้ําชนิดฝอย 

 
10 
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  6. บริเวณพืน้ทีก่องหิน  
        - มีรถน้ําฉีดพรมอยางสม่ําเสมอ 
        - เปนลานคอนกรีตหรอืหินบดอัดแนน 
        - มีการจดัเก็บ/ดูดฝุน บนพืน้ที่ไมใหฝุนตกคาง 
        - มีอุโมงคเก็บหนิ ลําเลียงหินผานสายพานสูรถบรรทุก 
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ตารางที่ 16. (ตอ) 

หัวขอ  จํานวน  รอยละ 

7. บริเวณถนนในโรงโม 
- กําหนดเสนทางลําเลยีงหินทีแ่นนอน 
- เปนถนนลาดยางหรือคอนกรีต 
- ปดผาใบคลุมกอนออกโรงโม 
- มีลานลางลอรถ 
- มีการกาํกับรถบรรทุกหนิทกุคันตองลางลอรถ ฉีดพนน้าํ
บนหนิ 
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 จากตารางที่ 16  พบโรงโม บด ยอยหนิโดยสวนใหญมกีารปองกนัควบคุมฝุนในโรงงาน ตามจุด
ตาง ๆ ในกระบวนการผลิต  ซึ่งพบวาบริเวณเครื่องยอยชุดแรก, ชุด2-3 และตะแกรงคัดขนาดมีมาตรการ
ในการปองกนัควบคุมฝุนอยูในระดับดี พบมีการดําเนนิการสูงถงึรอยละ 90 โดยบริเวณเครื่องยอย 1 มี
การจัดทาํอาคารปดคลุมทั้ง 3 ดานและติดตั้งสเปรยน้าํฝอย  สวนบริเวณสายพานลาํเลียงหนิและปลาย
สายพานลําเลยีงหิน ทุกแหงมีระบบสเปรยน้ําชนิดฝอย  แตยงัพบวาการติดตั้งฝาครอบปดคลุมปลาย
สายพานเพยีง รอยละ 60  สวนในบริเวณพื้นที่กองหนิมีมาตรการปองกนัควบคมุฝุน โดยมีรถน้ําฉีดพรม
น้ําอยางสม่ําเสมอ รอยละ 80   จัดทาํเปนลานคอนกรตีหรือหินบดอดัแนน รอยละ 50  แตพบมกีารจัดเก็บ
หรือดูดฝุนบนพื้น เพียงรอยละ 20  และบริเวณถนนในโรงโมมีมาตรการดานการบรหิารจัดการโดยกําหนด
เสนทางการลาํเลียงหนิที่แนนอน พบ รอยละ 70 รองลงมา ไดแก การสรางถนนลาดยางหรือคอนกรีต และ
การปดผาคลมุกอนออกจากโรงโม พบรอยละ 40 
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2.3 การเฝาระวังโรคซิลิโคสีส 

ตารางที่ 17. จํานวนและรอยละของโรงโม บด ยอยหนิ จําแนกตามการดําเนนิการดานสุขภาพ  (n = 10) 

การเฝาระวังดานสขุภาพ  จํานวน  รอยละ 

  1. มีการตรวจสุขภาพพนักงาน 
       - ตอเนืองทุกป 

 
10 

 
 

 
100.0 

  2. รายการตรวจสุขภาพ      
        - ตรวจสุขภาพทัว่ไป 
        - ตรวจสุขภาพตามความเสียงของงาน  
        - การถายรังสีปอดขนาดมาตรฐาน (ฟลมใหญ)เพือ่ตรวจ

คัดกรองโรคซิลิโคสีส 
        - การถายรังสีปอดขนาดมาตรฐาน(ฟลมใหญ)เพื่อการ

วินิจฉัยโรคอื่น ๆ  
        - ตรวจสมรรถภาพปอด 
        - ตรวจสมรรถภาพการไดยิน       
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จากตารางที่ 17  ผลจากขอมูลการสอบถาม โรงโม บดยอยหนิถงึการดําเนนิกิจกรรมที่เกีย่วของ
กับการเฝาระวังโรคซิลิโคสสี  พบวา  การเฝาระวงัดานสุขภาพ  ทุกแหงมกีารดําเนนิการอยางตอเนื่องทุกป 
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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ตารางที ่ 18. จาํนวนและรอยละของโรงโม บดยอยหนิ จําแนกตามการเฝาระวังโรคดานสิง่แวดลอม 
(n=10) 

การเฝาระวังดานสิ่งแวดลอม  จํานวน รอยละ 

  1. มีการตรวจสิ่งแวดลอมในการทํางาน 
       - ตอเนืองทุกป  
       - ไมตอเนือ่ง 
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  2. การเฝาระวังดานสิ่งแวดลอม 
        - มีตรวจวัดฝุนซิลิกาในสิ่งแวดลอมการทาํงาน 
        - ตรวจวัดเสียงในสิง่แวดลอมการทํางาน     
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 จากตารางที่ 18 การเฝาระวงัดานสิง่แวดลอม  พบวา สวนใหญ รอยละ 80 มีการตรวจ
ส่ิงแวดลอมในการทาํงานอยางตอเนื่องทุกป  โดยมีรายการที่ตรวจไดแก การตรวจวดัฝุนซิลิกาและการ
ตรวจวัดเสียง ซึ่งพบในอัตราที่เทากนั คือ รอยละ 90 

2.4 การบริหารจัดการ 

ตาราง 19. จาํนวนและรอยละของโรงโม บดยอยหนิ จาํแนกตามการบริหารจัดการภายในโรงงาน (n=10) 

หัวขอ จํานวน  รอยละ 

1. สถานประกอบการมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทาํงาน 
(จป.) 
        - จป. ระดับพื้นฐาน 
        - จป. ระดับหัวหนางาน 
        - จป. ระดับบริหาร 
        - จป. ระดับวิชาชพี 
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2. เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานมีการปฏิบัติงานและ
บันทกึผลการปฏิบัติงาน 

1  10.0 

 

 



 62

 

ตาราง 19. (ตอ) 

หัวขอ จํานวน รอยละ 

3.มีการจัดอุปกรณปองกันอนัตรายสวนบคุคลใหกับพนกังาน 
        -  ผาปดปากจมกู 
        - หมวกนิรภัย 
        - แวนตานิรภัย 
        - รองเทานิรภัย 
        -  ที่อุดห ู
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  จากตารางที่ 19  ดานการบริหารจัดการ พบวา โรงโม บดยอยหนิสวนใหญ รอยละ 70 มี
เจาหนาที่ความปลอดภัยระดับหัวหนางาน รองลงมาเปนระดับบริหารมี รอยละ 50 และพบวามเีพียงรอย
ละ 10 ที่มีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดบัวิชาชพี   ในดานการปฏบัิติงานพบวามีเพียงสวน
นอยเทานั้นทีม่ีการบนัทึกผลการปฏิบัติงานตามหนาที ่ ในดานการจดัหาอุปกรณปองกันอนัตรายสวน
บุคคลใหพนกังานสวมใสขณะปฏิบัติงาน พบวา โรงโม บดยอยหินสวนใหญ รอยละ 70 ที่จัดผาปดปาก
จมูกให และมีรอยละ 50 จัดแวนตานริภัยให สวนหมวกนิรภัย รองเทานิรภัยและที่อุดหู พบในอัตราที่
เทากัน คือ รอยละ 40 



สวนที่ 6 
การจัดกิจกรรมสนับสนุนการเฝาคุมเฝาระวังโรคซิลิโคสีส 

.  

1. การสรางเครือขายการดําเนินงานในระดับเขตและจังหวัด 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพฒันาเครือขายการเฝาระวงัโรคจากการประกอบ

อาชีพ,สิ่งแวดลอมและอบัุติภัย ป 2546 
ความสาํคัญและความเปนมา 

  ปจจุบันประเทศไทยมีการพฒันาทางดานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเปนไปอยาง
รวดเร็วจึงทําใหมีสถานประกอบการตางๆเกิดขึ้นอยางมากมายซึง่ในการพัฒนานั้นไดมีการนาํเอา
เทคโนโลยทีี่ทนัสมัยเขามาใชเปนจาํนวนมาก  ทัง้นี ้   เพื่อใหมกีารผลิตสินคาไดทนักับความตองการของ
ผูบริโภค  ผลจากการนาํเอาเทคโนโลยตีางๆ มาใชอยางขาดความระมัดระวังนี้เองอาจกอใหเกิดปญหา
ตางๆ ตามมาไดและที่สําคัญคนทํางานที่อยูในสิง่แวดลอมดังกลาวยอมมีโอกาสเกิดโรคจากการทํางาน
และอุบัติเหตุจากการทาํงานไดหากมกีารทาํงานไมถกูตองตามหลักความปลอดภัยในการทํางาน  ดังนัน้ 
เพื่อใหกลุมคนทาํงานในสถานประกอบการเหลานัน้ไดรับการดูแลเกี่ยวกับเร่ืองการทํางานอยางปลอดภัย
และแนวทางการปองกนัควบคุมมิใหเกิดโรคจากการทํางานหรืออุบัติเหตุจากการทํางานใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกนั     กลุมโรคจากการประกอบอาชพีและสิ่งแวดลอม  สํานักงานปองกนัควบคมุโรคที่ 5 
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งถือวาเปนหนวยงานที่เปนแกนสาํคัญในการดําเนนิการปองกันควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชพีและสิ่งแวดลอมในพืน้ที ่ ไดเล็งเหน็ความสําคัญในสถานการณดังกลาว จึงไดจัดทํา
โครงการประชมุปฏิบัติการเครือขายการเฝาระวงัโรคจากการประกอบอาชีพ, ส่ิงแวดลอมและอุบัติภัย ข้ึน  

วัตถุประสงค 
  เพื่อใหเครือขายมีความรูความเขาใจในการเฝาระวงัโรคจากการประกอบอาชีพ 
ส่ิงแวดลอมและอุบัติภัย  รวมทัง้เขาใจแนวทางการปฏิบัติงานที่เปนไปในทิศทางเดยีวกนั 

เปาหมาย 
  เจาหนาที ่ นักวิชาการหรือผูที่เกีย่วของจาก รพศ./รพท./รพช./สสจ.  อุตสาหกรรมจงัหวัด
, ประกันสังคมจังหวัด, สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด, ศูนยความปลอดภัยในการทํางาน, ศูนย
ปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยในพืน้ที่เขต 5 จํานวนทั้งสิน้ 115 คน 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่จัดประชุม 
  ระยะเวลา 2 วัน  ระหวางวนัที่ 26-28 พฤษภาคม 2546 ณ หองประชมุโรงแรมรอยัลปร๊ิน
เซส  อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
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เนื้อหาการประชุม 
1. นโยบายการควบคุมโรคภายหลังการปฏิรูประบบราชการ โดย นายณรงค สห

เมธาพัฒน รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 
2. นโยบายและแนวทางการดําเนินงานเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชพีและ

ส่ิงแวดลอม โดย นพ. กําจัด รามกูล  ผูอํานวยการสาํนกัโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดลอม 

3. การเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชพีและสิ่งแวดลอม และแนวทางการวินิจฉัยโรค 
โดย  ดร.นพ. สมเกียรติ  ศิริรัตนพฤกษ  หวัหนากลุมวิจยัและพัฒนาวชิาการ   สํานกั
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 

4. SRRT (What, When, Where, Why, How) โดย  ดร.พญ.ฉันทนา  ผดุงทศ  กลุม
จัดการเทคโนโลยี  สํานกัโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 

5. โรคปอดจากการประกอบอาชีพและแนวทางการอานฟลมตาม ILO Classification 
โดย   นพ.ศิริพงษ  เอกัตคตาจิต  นายแพทย 9  โรงพยาบาลบุรีรัมย 

6. การประชุมกลุม การวิเคราะหสภาพปญหา การกําหนดเปาหมาย และจัดทํา
แผนปฏิบัติงานเครือขายระดับเขตและจังหวัด  โดย นายวิเศษ วริศรางกูลและคณะ
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา 

ผลการประชุมปฏิบัติการ 
1. เครือขายเขารวมประชุมฯ จาํนวน 115 คน 
2. ผลการประเมนิผูเขารวมการประชุม 

2.1. เครือขายทราบถึงนโยบาย แนวทางการดาํเนนิงานเฝาระวังโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิง่แวดลอมทัง้ในระยะกอนเกิดโรค ขณะเกิดโรคและหลังเกิดโรค 

2.2. เครือขายทราบสภาพปญหาและแนวโนมของการเกิดปญหาโรคจากการ
ประกอบอาชพีและสิ่งแวดลอมภายในจงัหวัด 

2.3. เครือขายกําหนดกลุมเปาหมายการดําเนนิงานรวมกนั  โดยจะจัดทาํแผนปฏิบัติ
งานในสวนที่เกี่ยวของบทบาทหนาที่ของหนวยงานและบูรณาการเปน
แผนปฏิบัติงานของจังหวัด 

2.4. ผูเขารวมประชุม รอยละ 87.6  มีความพอใจเนื้อหาการจัดประชุม 
2.5. ผูเขารวมประชุม รอยละ 77.4  เห็นวาควรจะมีการจัดการประชุมเครือขายอยาง

ตอเนื่องเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ   ขอมูล และประสานความรวมมอื
ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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2. การพัฒนาศักยภาพบคุลากรทางสาธารณสุขในการปองกันควบคุมโรคซิลโิคสีส และพฒันา
ทักษะความชํานาญในการใชเครื่องมอือาชีวสขุศาสตรและอาชวีเวชศาสตรในการเฝาระวงัโรค 

ความสาํคัญและความเปนมา 
  จากการปฏิรูประบบราชการใน ป 2545  สงผลใหมกีารปรับโครงสรางหนวยงานราชการ
และภาระหนาที่งานของหนวยงาน  ทาํใหบุคลากรบางสวนถกูปรับโอนตามไปดวยในการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรทีรั่บผิดชอบงานโรคซิลิโคสีสใหสามารถปฏบัิติงานไดตามภารกิจในความรับผิดชอบ  
โดยเฉพาะบุคลากรใหมและบุคลากรในพืน้ทีท่ี่มีสถานประกอบการกลุมเสี่ยงอยูในพืน้ที่  จาํเปนจะตองมี
ความรูและทกัษะความชํานาญในการใชเครื่องมือทางวทิยาศาสตรในการตรวจวัดดานสิง่แวดลอม 
โดยเฉพาะการเก็บตัวอยางอากาศเพื่อตรวจวิเคราะหหาปริมาณซิลิกาในฝุนหนิ เพื่อประเมนิเปรียบเทียบ
กับมาตรฐานที่กําหนด และกําหนดมาตรการปรับปรุงแกไขใหปลอดภัย  ดังนัน้  จึงจัดดําเนนิพัฒนา
ศักยภาพรับผิดชอบงานใหมีความรูและมีทกัษะในการใชเครื่องมอือาชีวสุขษสตร 2 ลักษณะ 

2.1 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความรูพื้นฐานดานสขุศาสตร และการใชเครื่องมือ
อาชีวสขุศาสตร แกเจาหนาที่สาธารณสขุระดับจงัหวัดและอาํเภอ ปงบประมาณ  2548 
 วัตถุประสงค 

เพื่อใหผูเขารับการอบรม มคีวามรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการดานสุขศาสตร และมี
ทักษะการใชเครื่องมืออาชีวสุขศาสตร 

กลุมเปาหมาย 

  ผูรับผิดชอบงานโรคจากการประกอบอาชพีและสิ่งแวดลอมจากสาํนกังานสาธารณสุข
จังหวัด,  โรงพยาบาลศนูย/โรงพยาบาลทั่วไป,  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ,  โรงพยาบาลชุมชน และ
สถานีอนามัย  ในจงัหวัดนครราชสีมา,  ชัยภูมิ,  บุรีรัมย,  สุรินทร  และมหาสารคาม  จํานวน  50 คน 

ระยะเวลาดาํเนินการและสถานทีจ่ัดประชุม 
  ระยะเวลา  1 วัน  ระหวางวนัที ่26-28 พฤษภาคม 2546 ณ หองประชมุโรงแรมรอยัล
ปร๊ินเซส  อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

หลักสูตรการอบรม 
1. มาตรฐานและกฎหมายทีเ่กีย่วของกับงานโรคจากการประกอบอาชีพและ
ส่ิงแวดลอม   

                    โดย สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวดันครราชสีมา 

2. ความรูพืน้ฐานดานสุขศาสตร  
                   โดย นางสพุรรณี เจริญวงคเพ็ชร สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา 

3. หลักการใชเครื่องมืออาชีวสขุศาสตร   
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              โดยนายวิเศษ  วริศรางกูล สํานกังานปองกนัควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา 

4. ฝกปฏิบัติการใชเครื่องมืออาชีวสุขศาสตร 
             โดย  นายวิเศษ  วริศรางกูล  และคณะ  สํานักงานปองกนัควบคุมโรคที่ 5 
นครราชสีมา  

ผลการอบรม 

  ดําเนนิการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ     จากกลุมโรคจากการประกอบอาชพีและ
ส่ิงแวดลอม สํานักงานปองกนัควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา  ประเมนิผลโดยการสงัเกตจากการมีสวนรวม
ของผูเขารับการอบรม  และแบบทดสอบความรูกอน   และหลงัการอบรม  ใชระยะเวลาในการอบรม  2 
วัน  มีผูเขารับการอบรม จํานวน  58 คน  ประกอบดวยเจาหนาที่จากกลุมโรคจากการประกอบอาชีพและ
ส่ิงแวดลอมสํานักงานปองกนัควบคุมโรคที่ 1, 7  และ 8  จํานวน  5 คน  ผูรับผิดชอบงานโรคจากการ
ประกอบอาชพีและสิ่งแวดลอมจากสาํนกังานสาธารณสุขจังหวัด,  โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทัว่ไป,  
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ,  โรงพยาบาลชุมชน และสถานีอนามัย  ในจงัหวัดนครราชสีมา,  ชัยภูมิ,  
บุรีรัมย,  สุรินทร  และมหาสารคาม  จํานวน  53 คน 
  ผลการประเมนิการมีสวนรวมของผูเขารับการอบรมโดยการสังเกตของคณะวทิยากร  
พบวาผูเขารับการอบรมรอยละ  90  ใหความสนใจในเนือ้หา และมีสวนรวมในการฝกปฏิบัติ 
  การประเมนิโดยแบบทดสอบความรูกอนและหลังการอบรม  โดยใชเกณฑผานรอยละ  
60 ของคะแนนเต็ม  พบวากอนการอบรมมีผูทาํแบบทดสอบ  54 คน  ทาํคะแนนไดต้ังแตรอยละ  60 ข้ึน
ไป  จํานวน  18 คน  คิดเปนรอยละ  33.33  หลังการอบรมมีผูทําแบบทดสอบ  49 คน  ทาํคะแนนไดต้ังแต
รอยละ  60 ข้ึนไป  จาํนวน  46 คน  คิดเปนรอยละ  93.88    

2.2 การฝกขณะปฏิบัติงานจริง (On The Job Training) 
  การฝกขณะปฏิบัติงานจรงิ  เปนการนาํความรูทางทฤษฎีไปใชหรือประยุกตใชงานเพื่อให
เกิดทักษะความชํานาญตามสภาพงานจริง  ในการตรวจประเมนิสภาพแวดลอมในการทํางานทีต่องใช
เครื่องมือ     อาชวีสขุศาสตรนั้น   จาํเปนจะตองมีความชํานาญในเครื่องมือแตละชนิดเนื่องจาก
คุณลักษณะเฉพาะตวัมีความแตกตางกนั  การเฝาระวงัโรคซิลิโคสีสดานสิ่งแวดลอมจําเปนจะตองเก็บ
ตัวอยางอากาศเพื่อตรวจวิเคราะหปริมาณฝุนซิลิกา และประเมินระดับอันตรายโดยเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานที่กาํหนด  ในการฝกการใชอุปกรณเก็บตัวอยางอากาศขณะปฏิบัติงานจริง  สํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคที ่ 5 นครราชสีมา ไดสนับสนนุคณะวิทยากรจากกลุมโรคจากการประกอบอาชีพและ
ส่ิงแวดลอมออกดําเนนิการตามการรองของหนวยงานและตามแผนการติดตามประเมินผลโครงการฯ  มี
ข้ันตอนและรูปแบบการดําเนินการ โดย  การจัดทบทวนความรูและทักษะกอนการปฏิบัติงานจรงิ (Pre-
operation)   และการฝกในสถานประกอบการ (Operation)  
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ผลการประเมนิ   ในขั้นตอนการทบทวน พบวา  เจาหนาที่มากกวารอยละ 80  ไม
สามารถใชเครือ่งตามขั้นตอนทีก่ําหนดได  เนื่องจาก ไมมีเครื่องมืออยูทีท่ํางานและไมไดออกปฏิบัติงาน
ภายหลงัเสร็จส้ินการอบรมในทนัท ี  แตเภายหลงัจากมีการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานแลว  พบวา 
เจาหนาที ่  รอยละ 95  สามารถใชเครื่องมือในการเก็บตัวอยางอากาศในสถานประกอบการไดอยาง
ถูกตอง         
 
3. การอบรมใหความรูแกเจาของสถานประกอบการและพนักงาน  “โครงการการอบรมแนว
ทางการดําเนินงานเฝาระวังโรคซิลิโคสีสในโรงโมหินและอุตสาหกรรมคอนกรีต” 

ความเปนมาและความสาํคญั 

  การดําเนินงานกวาดลางโรคซิลิโคสีสใหหมดสิ้นภายใน 10 ป    (Silicosis Elimination)  
คือ ป 2543 – 2553 เปนเปาหมายสงูสุดในการปองกนัควบคุมปองกนัโรคซิลิโคสีส  เพื่อใหกลุมประชากร
ที่เปนคนทาํงานในสถานประกอบการที่มีความเสีย่ง ซึ่งถือวาเปนกลุมผูดอยโอกาสที่จะตองใหการดูแล
ดานสุชภาพอนามยั  มีความปลอดภัยในการทาํงานและมีคุณภาพชวีติที่ดีข้ึน  ทั้งนี ้ปจจัยที่สําคัญที่จะทาํ
ใหการดําเนนิงานเกิดผลสัมฤทธิก์็คือ  การสรางใหเกิดความรูและความตระหนกัตออันตรายของโรคซิลิโค
สีส  ทั้งในสวนของเจาของสถานประกอบการและลูกจาง  เพื่อใหมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและใหความ
รวมมือในการดําเนนิการดานสุขภาพอนามัย  เชนการตรวจสมรรถภาพปอด  การถายภาพรังสทีรวงอก  
การสวมใสอุปกรณปองกันอนัตรายระบบทางเดินหายใจ หรือการดําเนินการดานสิง่แวดลอม  เชน การ
เก็บตัวอยางฝุนซิลิกา เพื่อวิเคราะหหาปริมาณซิลิกา การปรับปรุงสภาพแวดลอม การติดตั้ง สเปรยน้ําเพือ่
ลดการกระจายของฝุนลง  เปนตน 
  ดังนัน้จึงมีความจําเปนที่จะตองจัดการอบรมใหความรูความเขาใจแกเจาของสถาน
ประกอบ การและคนทํางาน ใหเกิดความตองการรวมกันในการวางแผนดําเนนิการเพื่อใหเกิดประโยชน
ตอสุขภาพคนทํางานและองคกรตอไป    

วัตถุประสงค  
1.  เพื่อใหสถานประกอบการกลุมเปาหมาย และบุคลากรหนวยงานที่เกี่ยวของมี         
    ความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการดําเนนิงานเฝาระวงัโรคซิลิโคสีส 
2.  เพื่อประสานความรวมระหวางภาครัฐ  เจาของสถานประกอบการกลุมเปาหมายและ

คนทาํงานในการรวมมือการดําเนนิงานเฝาระวงัโรงซิลิโคสีส 
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กลุมเปาหมาย 
ประกอบดวยเจาของสถานประกอบการ  ผูจัดการหรือผูแทนพนกังาน  และผูรับผิดชอบ

งานเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชพีและสิ่งแวดลอม ระดับจังหวดัและอําเภอ 
ระยะเวลาดาํเนินการและสถานทีจ่ัดประชุม 

  ระยะเวลา  1 วัน  วนัที่ 23 มีนาคม  2546 ณ หองประชุมสํานกังานสาธารณสุขจงัหวัด
บุรีรัมย  อ.เมอืง จ.บุรีรัมย 

หลักสูตรการอบรม 
1.  โรคปอดฝุนหนิ (ซิลิโคสีส)   
     โดย  นพ.ศิริพงษ  เอกัตคตาจิต  นายแพทย 9  โรงพยาบาลบุรีรัมย 
2. การเฝาระวงัดานสุขภาพกลุมเสี่ยงโรคปอดฝุนหนิ   
      โดย  นางเรวดี  เพ็งไพบลูยเสถียร  พยาบาลวิชาชพี 7 โรงพยาบาลบุรีรัมย 
3. การเฝาระวังดานสิง่แวดลอมในโรงงานกลุมเสี่ยงโรคปอดฝุนหนิ  
      โดย นายวิเศษ  วริศรางกูล นักวิชาการสาธารณสุข 7ว. สํานกังานปองกนัควบคมุโรค

ที 5 นครราชสมีา 
4. เทคโนโลยทีี่เหมาะสมในการควบคุมอนุภาค (ฝุน)  
       โดย  นายภิมุข  เลียดทอง  วิศวกร5   โรงพยาบาลบุรีรัมย 
5. ประสบการณการดําเนินงานเฝาระวังโรคซิลิโคสีสดานสุขภาพและสิง่แวดลอมในโรง

โมหนิ  โดย  นายรัชพล  ตระหนกัยศ  กรรมการบริหาร บริษัท บุรีรัมย นวรัตน จาํกัด 
ผลการอบรม 

1.  เจาของสถานประกอบการและพนกังาน มีความเขาใจและเหน็ความสําคัญในการ
เฝาระวงัโรคซลิิโคสีส   

2.  เจาของสถานประกอบการ  ตัวแทนพนักงาน ผูรับผิดชอบงานระดับอําเภอ จังหวัด
และศูนยวิชาการเขตฯ รวมกันกาํหนดแผนการดําเนนิงานเฝาระวงัโรคดานสุขภาพและ
ส่ิงแวดลอม   

3.  การเสนอแนวคิดในการเฝาระวงัดานสขุภาพ ดวยการทํา CT Scan  รวมกับการเอกซ
เรยปอดดวยฟลมขนาดมาตรฐาน  ซึ่งมีความละเอียดงายตอการแปรผลและการวนิิจฉัยโรค   แต
คาใชจายคอนขางสูง  จงึเสนอใหดําเนนิการเฉพาะในสถานประกอบการที่มีความพรอม 

  4.  เจาของสถานประกอบการเสนอใหหนวยงานรัฐใหการสนับสนุนงบประมาณในการ
ติดตั้งอุปกรณลดปริมาณฝุน   
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4.  การพัฒนาระบบขอมลูการเฝาระวงัโรคซิลิโคสสี 
ความเปนมาและความสาํคญั 

ปองกนัควบคมุและกําจัดโรคซิลิโคสีส ภายในระยะเวลา 10 ป  (2543 – 2553)  แตมีการ
รวบรวมและสรุปขอมูลอยางกระจัดกระจาย  ขาดการรวบรวม จดัเก็บและวิเคราะหอยางตอเนื่อง มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูประบบฐานขอมูลในการจัดเก็บขอมูลที่เกีย่วของกับโรคซิลิโคสีส 
ระบบขอมูลและสารสนเทศของการเฝาระวังโรคซิลิโคสสี ครอบคลุมกิจกรรมทั้งดานการเฝาระวงัทาง
สุขภาพและการเฝาคุมดานสิ่งแวดลอม เฉพาะที่ดําเนนิการโดยหนวยงานระดับทองถิ่น   และภูมภิาคโดย
มีเปาหมายดําเนินการใน ป 2546 

วิธีดําเนินการวิจัย   
เปนการศึกษาวิจัยโดยการวเิคราะหออกแบบระบบสารสนเทศโดยพฒันาตามแนวทาง

วงจรการพัฒนาระบบงานโครงการ (System Development Life Cycle : SDLC)  ซึ่งประกอบดวยการ
วิเคราะหระบบงาน (System Analysis)  การออกแบบและวางระบบ (System Design) และการนําระบบ
ที่พัฒนาสูระบบงานหรือผูใช  (System implementation)  

ผลการศึกษา    
จากการวิเคราะหระบบงานดวยสัมภาษณเชิงลึกจากกลุมเปาหมาย ทําใหทราบ

ระบบงานที่ดําเนินการอยู  ความตองการดานขอมูลและสารสนเทศ  และลักษณะโปรแกรมที่ตองการ  ใน
ข้ันตอนการออกแบบระบบและวางระบบจากขอมูลผลการวิเคราะหระบบงาน ไดจําลองการทาํงานของ
ระบบโดยใชแผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram) ในระดับบริบท ระดับ 0 และระดับยอย  
จากนั้นสรางฐานขอมูลโดยใชแผนภาพแสดงความสมัพนัธระหวางขอมูล  (Entry Relationship 
Diagram)   แลวทาํการนอรมัลไลซ และนําไปสรางตารางและฟลดฐานขอมูล  ในขั้นตอนการพัฒนา
โปรแกรมระบบงานไดใชMicrosoft Access  2000 เปนฐานขอมูล และโปรแกรม Visual Basic 6 
Enterprise Edition เปนโปรแกรมระบบงาน  สวนการนําระบบที่พฒันาสูระบบงานหรือผูใชนั้น  ไดติดตั้ง
โปรแกรมและประเมินผลการใชงานจากผูใชพบวา ความยากงายของการติดตั้งระบบงานอยูในระดับงาย
รอยละ 85,  มี Interface สวยงามนาใชอยูในระดับปานกลาง รอยละ 75,  ใชงานงาย รอยละ 75, 
ครอบคลุมกิจกรรมที่ดําเนินการระดับมากรอยละ 80, อํานวยความสะดวกในการทํางานระดับมาก รอย
ละ 80    
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5. การใหอาชีวสขุศกึษาและการสงเสริมใหมกีารใชหนากากปองกันฝุนที่อยางถูกตองและ
เหมาะสม 

5.1  การใหอาชีวศึกษาแกผูประกอบอาชีพกลุมเสีย่ง ครอบคลุม  1,310 ราย  ดําเนนิการ 2 
ลักษณะ  ไดแก 1) แบบกลุม ซึ่งดาํเนนิการโดยการจดัประชุมพนกังานในสถานประกอบการ ระยะเวลา 
15-30 นาที/คร้ัง  2) แบบรายบุคคล ดําเนนิการในขณะทดสอบสมรรถภาพปอด/เอ็กซเรยปอด หรือ
ในขณะแจงผลการตรวจสุขภาพ ซึ่งผลจากการประเมนิ  พบวา การใหอาชวีสุขศึกษารายบุคคลในขณะ
แจงผลการตรวจสุขภาพนั้น พนักงานจะใหความสนใจกวาการใหแบบกลุม โดยเฉพาะในผูทีม่ผีลตรวจ
สุขภาพผิดปกติ  เนื่องจากเปนเรื่องใกลตัวที่เกิดขึ้นกับตนเองจงึตองการปฏิบัติตัวอยางถูกตองเพื่อปองกนั
ความผิดปกตติางๆ จะเกิดขึน้ตอไป    

5.2   การสงเสริมการใชหนากากปองกนัฝุน  ผลจากการประเมินการใชอุปกรณปองกันระบบ
ทางเดินหายใจ พบวา  มีสถานประกอบการมีการจัดใหกับพนักงาน  รอยละ    เมื่อพิจารณาถึงชนิด
อุปกรณที่ใช  พบวาเปนชนดิที่ถูกตองเหมาะสม เพยีง รอยละ 11.1 เทานัน้  ซึ่งสวนใหญวัสดุทาํดวยผา
หรือฟองน้ํามีไมสามารถปองกันฝุนได  จงึไดใหความรูแกเจาของสถานประกอบการในการจัดหาหนากาก
กรองฝุนที่ถกูตองเหมาะสมใหแกพนักงาน  และใหความรูแกพนกังานในการใชหนากากปองกันฝุนอยาง
ถูกตอง รวมถงึการดูแลทาํความสะอาดและการเก็บรักษาอยางถกูวิธ ี 
 
 
 
 



สรุป อภิปรายและขอเสนอแนะ 
. 
 
สรุปและอภปิราย 
 

1. การเฝาระวังดานสุขภาพโดยการตรวจสมรรถภาพปอดและการเอ็กซเรยปอดดวยฟลมขนาด
มาตรฐาน เปนการเฝาติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นตอสุขภาพของคนทํางานสัมผัสฝุน  ผลการดําเนนิการ
พบวา 

1.1 การทดสอบสมรรถภาพปอด สามารถดาํเนนิการครอบคลุมคนทาํงานในสถาน
ประกอบ การกลุมเปาหมายที่เขาไปดําเนินการการเฝาระวงัโรงซิลิโคสีส  แตการดําเนินการในผูที่ผลการ
ทดสอบผิดปกติยังไมไดทําอยางเปนรูปธรรม  ทัง้นี ้ อาจจะเนื่องมากจากในระบบการตรวจรักษาโรคของ
สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ในปจจุบัน ยังไมไดดําเนินการบริการดานอาชวีอนามัยที่ชัดเจน  จึงยงัไม
มีการจัดทาํระบบการสงตอผูมีสมรรถภาพปอดผิดปกติเขารับการตรวจรักษาอยางละเอียดตอไป 

1.2 การเอ็กซเรยปอดมีความจําเปนตอการเฝาระวังโรคในผูทีท่ํางานสมัผัสฝุนหนิ  ตาม
มาตร ฐานการเฝาระวังโรคซิลิโคสีสดานสุขภาพกาํหนดใหทุกคนทีท่ํางานสัมผัสฝุนหนิจะตองไดรับการ
ถายเอก็ซเรยปอดอยางนอย 1 -2 ป/คร้ัง แตผลการดําเนินการยงัมีการดําเนนิการนอยมาก (เพยีง รอยละ 
28.0)   ในขณะที่ผลการเอ็กซเรยมีประโยชนใชในการวนิิจฉัยพยาธิสภาพไดรวดเร็วกวาการทดสอบ
สมรรถภาพปอด ซึ่งจะพบผลการทดสอบผิดปกติในผูทีป่อดเริ่มมีการสูญเสียหนาทีแ่ลว   ทัง้นี้  พนกังาน
ไมใหความรวมมือไมเหน็ความสําคัญ   มีคาใช จายสงู  เจาของสถานประกอบการไมใหความสําคัญ  
ส้ินเปลืองคาใชจายของบริษทั   

2. การเฝาระวังดานสิง่แวดลอม  โดยการเก็บตัวอยางอากาศตรวจวิเคราะหปริมาณฝุนหิน
ทราย  ไดมีการดําเนินการครอบคลุมในสถานประกอบการกลุมเปาหมายหลัก  คือ โรงโม บด ยอยหนิ  ซึ่ง
ทําใหทราบระดับอันตรายของฝุนหินทรายที่มีตอพนกังาน  และใชเปนขอมูลในการปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานเพื่อลดปริมาณฝุนในสถานทีท่ํางานลง   แตเมื่อพิจารณาถงึปริมาณและความตอเนื่องของการเก็บ
ตัวอยางพบวา มีจํานวนไมมากและลดนอยลงทุกป  ทั้งนี้ เนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงระบบงบประมาณ
ที่ใหหนวยงานที่มีกลุมเปาหมายเปนผูต้ังงบประมาณในการการเฝาระวังโรค   ซึง่โรคซิลิโคสีสเปนโรคที่มี
การวนิิจฉัยนอยมาก  เกิดกบัประชาชนทีป่ระกอบอาชพีเสี่ยงเพยีงบางกลุม  การเฝาระวงัโรคซิลิโคสีสเปน
การดําเนินงานลักษณะเชิงรุกและตองใชระยะเวลามากในการดําเนนิการในแตละป   ประกอบกบัการเก็บ
ตัวอยางและการวิเคราะหฝุนหนิทรายตองใชงบประมาณตอตัวอยางประมาณ  500 บาท ทาํใหมกีาร
จํากัดจํานวนตัวอยางลงเพือ่ประหยัดงบประมาณ 
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ปญหาอุปสรรค 
1. จากบริบทของโครงสรางหนวยงานทีเ่ปลี่ยนแปลงไป ทําใหโรคซิลิโคสีสถูกลดระดับ

ความสาํคัญลงเปนโรคไมติดตอที่ไมเรงดวนเชนโรคติดตอทั่วไป  
2. ขาดความตอเนื่องในการดําเนนิการตามนโยบาย เชน การเรงรัดติดตามผลการดําเนนิงาน   

การสนับสนุนทรัพยากร การขยายกรอบกลุมเปาหมายใหครอบคลุมสถานประกอบการกลุมเสีย่ง เปนตน 
3. การปรับโครงสรางของหนวยงานทุกระดับ ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงภารกิจของหนวยงานและ

ผูรับผิดชอบ   การสงตอการขอมูล การถายทอดงานขาดความตอเนื่องชัดเจน 
4. ขาดแคลนแพทยอาชีวอนามยัที่สามารถอานฟลมตามเกณฑ ILO ได  
5 ระบบการรายงานผลการดําเนนิกิจกรรม ไมถูกกําหนดใหมีการรายงานอยางเปนระบบและ

ตอเนื่อง 

ขอเสนอแนะ   
1. สวนกลางควรทบทวนการจัดลําดับโรคซิลิโคสีสเปนโรคจากการประกอบอาชีพที่สําคัญให

ความสาํคัญวาโรคซิลิโคสีสเปนปญหาที่คุกคามภาวะสขุภาพของผูประกอบอาชีพกลุมเสี่ยง ตอง
ดําเนนิการกวาดลางใหหมดไปภายใน ป 2553 ตามเปาหมาย 

2. ทุกภาคสวนควรดําเนินการตามนโยบายอยางตอเนื่องในการรณรงคกวาดลางโรคซิลิโคสสี 
เชน การเรงรัดติดตามผลการดําเนินงานทัง้จากสวนกลาง  สคร.  การสนับสนนุทรัพยากรดานตาง ๆ  การ
ขยายกรอบกลุมเปาหมายใหครอบคลุมสถานประกอบการกลุมเสีย่ง เปนตน 

3. ดําเนนิการอบรมบุคลากรที่มีอยูในโรงพยาบาลที่มีกลุมเปาหมายอยูในพืน้ที่ เชน แพทย หรือ
พยาบาลเวชปฏิบัติใหสามารถอานฟลมตามเกณฑ ILO ได หากพบวาฟลมที่สงสัยใหสงแพทยอาชีวอนา
มัยพิจารณาตอไป 

4. สรางระบบการการสงตอ (Referral System) ขอมูลระหวางโรงพยาบาลชมุชนทีม่ีกลุมเปา 
หมายอยูในพืน้ที ่กับโรงพยาบาลศูนยโรงพยาบาลทั่วไปที่มหีนวยหรือคลินิกอาชวีเวชกรรม    

5. ในการเฝาระวงัดานสุขภาพ นอกจากจะดาํเนนิการทดสอบมรรถภาพปอดดวยเครื่องสไปโร
มิเตอรแลว ควรใหความสําคัญในการจัดพนกังานกลุมเสี่ยงไดรับการเอ็กซเรยปอดดวยฟลมขนาด
มาตรฐานตามระยะเวลาทีก่ําหนด หากสถานประกอบการมีการจดัใหพนกังานไดรับการตรวจสุขภาพ
ประจําปอยูแลว ควรประสานกับเจาของสถานประกอบการเพื่อขอฟลมเอก็ซเรยของพนกังานจาก
โรงพยาบาลทีต่รวจสุขภาพประจําป ไปใหแพทยอาชวีอนามยัอานฟลมและแปรผลตอไป   

8. การกําหนดระบบการรายงานผลการดําเนนิกิจกรรมตั้งแตระดับอําเภอ จังหวัด เขต และ
สวนกลาง ใหเปนระบบอยางชัดเจนระบบชัดเจนและมีการดําเนนิการตอเนื่อง   
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