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คู�มือ แรงงานนอกระบบปลอดภัยใส�ใจสุขภาพ (กลุ�มอาชีพผู�ขับรถแท็กซี่)

    ผูประกอบอาชีพแกะสลักหนิ สวนใหญเปนชาวบานกลุมอตุสาหกรรม

ครวัเรอืน โดยการทาํงานของผูประกอบอาชีพแกะสลกัหนิ นัน้ตองพบกบัความ

เสี่ยงหรืออันตรายตอสุขภาพหลายประการ โดยเฉพาะฝุนหินทราย จนทําให

เกิดการเจ็บปวยทั้งอาการเฉียบพลัน และโรคเร้ือรัง เชน โรคปอดฝุนหิน โรค

ทางกระดูกและกลามเนื้อ อุบัติเหตุจากการทํางาน เปนตน สํานักโรคจากการ

ประกอบอาชีพและสิง่แวดลอม กรมควบคุมโรค จงึไดจดัทาํคูมอืการดแูลสขุภาพ

สําหรับผูประกอบอาชีพแกะสลักหิน

  

 โดยมวัีตถปุระสงคเพือ่ใหผูประกอบอาชพีแกะสลกัหนิ ไดรับความรูใน

การดแูลสขุภาพในการทาํงานของตนเอง ไดอยางปลอดภยัจากความเสีย่งหรือ

อันตรายในการทํางาน 

 

 สํานกัโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่แวดลอม กรมควบคมุโรค หวงั

เปนอยางย่ิงวาคูมอืฉบบันี ้จะเปนสวนสนบัสนนุใหผูประกอบอาชพีแกะสลกัหนิ

และผูทีส่นใจ เกดิความรูความเขาใจและสามารถใชแนวทางตามคูมอืไปปฏบิตัิ

ตามไดอยางถูกตองและมีความปลอดภัยในการทํางานตอไป

   สาํนกัโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอม

                            มกราคม 2559

คํานํา
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  อาชีพแกะสลักหิน ถือวาเปนอาชีพที่สัมผัสกับปจจัยเสี่ยงใน
หลายๆดาน โดยความเส่ียงในการทาํงานของผูประกอบอาชีพตดัแกะสลกั
หิน แบงไดเปน 5 ดาน ดังตอไปนี้

  1. ความเสี่ยงด าน
กายภาพ ไดแก เสียงดัง ความ
สั่นสะเทือน  ความรอนจากการ
ทํางานกลางแจง เปนตน

  2. ความเสีย่งดานเคมี 
ได แก  การสัมผัสฝุ นหิน ซึ่ง      
อาจทําใหเกิดการระคายเคือง 
ผิวหนังอักเสบ หรือการหายใจ
เอาฝุ นหินเขาไปในปอด และ     
สารเคมอีืน่ๆ ทีใ่ชในขณะทาํงาน
  3. ความเสี่ยงด าน
กายศาสตร  ทาทางการทํางาน
หรือสภาพการทํ างานที่ ไม       
เหมาะสม เชน การยกของหนัก 
การที่ตองเพงสายตาเปนเวลา
นานๆ การทํางานที่ตองกมๆ 

บทที่ 1

ความเสี่ยงหรืออันตรายตอสุขภาพ
จากการทํางานของผูประกอบอาชีพแกะสลักหิน
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เงยๆ เหลานี้ เปนตน ผูประกอบอาชีพแกะสลักหินสวนใหญ มักใชเวลา     
ในการทํางานคอนขางนาน ทําใหเสี่ยงตอการเปนโรคระบบกระดูกและ
กลามเนื้อ
  4. ความเสีย่งดานการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ กลุมผู
ป ระกอบอาชีพนี้ มั กจะ เกิ ด
อุบัติเหตุจากการใชเครื่องมือ 
วัสดแุละอปุกรณ เชน คอน เหลก็
เจาะ เหลก็ลิม่ เหล็กสกดั หรือเคร่ืองเจยีระไนหนิ เปนตน การเกดิอบุตัเิหตุ 
เชน ถกูวสัดหุลนทบั ถกูของมคีมทิม่แทง เปนสะเกด็แผลจากการทีส่ะเกด็
หินที่เกิดจากการแกะสลักกระเด็นใสทําใหเกิดบาดแผล หรือบางรายถา
ประกอบอาชีพมาเปนเวลานาน ผิวหนังจะมีลักษณะเปนปนแข็งสีคลํ้า 
เพราะเกิดจากเศษหินกระเด็นไปฝงตัวใตผิวหนังเปนจํานวนมาก เปนตน

        5. ดานจิตวิทยาสังคม  
ไดแก ความเครยีดจากการประกอบ
อาชีพ ซึ่งมักเกิดจากปจจัยทาง
เศรษฐกิจ สังคม ความทุกขหรือ
ความเครยีดมกัเกดิขึน้เมือ่รายไดไม
สมดุลกับรายจาย ภาระหนี้สิน

  สาํหรบัความเสีย่งทีส่าํคญัในกลุมอาชพีแกะสลักหิน ซึง่
หากไมปองกันตั้งแตเบื้องตนและนําไปสู การเปนโรคท่ีไม
สามารถรักษาได คือ การสัมผัสฝุนหินขณะทํางาน ซึ่งเปนสิ่ง
คุกคามท่ีกอใหเกิดโรคปอดฝุนหินทราย(โรคซิลิโคซีส) ซึ่งมี
สาเหตมุาจากการสดูหายใจเอาฝุนละอองเล็กๆ ของผลึกซิลิกา
หรือซิลิกอนไดออกไซดหรือฝุนหินทรายอื่นๆเขาไปในปอด
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บทที่ 2

โรคปอดฝุนหินจากการทํางาน

รูจักโรคปอดฝุนหิน (โรคซิลิโคสิส) คืออะไร
  
  โรคปอดฝุนหินทราย (silicosis) คือ โรคชนิดหนึ่งซี่งเกิดจาก
สูดหายใจเอาฝุนละอองเล็กๆ ของผลึกซิลิกาหรือซิลิกอนไดออกไซดหรือ
ฝุนหินทรายอ่ืนๆเขาไปในปอด แลวทําใหเกิดเปนเนื้อเย่ือพังผืดเปนจุด
เล็กๆ ในปอดทั้ง 2 ขาง ทําใหมีอาการหายใจหอบเหนื่อย ทรวงอกขยาย
ตัวไดนอยลง ทํางานเหนื่อยงาย ไมมีไข การตรวจทางเอกซเรยจะเห็น
ลกัษณะโดยเฉพาะของโรคนีแ้ละมกัเกดิวณัโรคปอดไดงายกวาบคุคลทัว่ไป

อาการของโรคปอดฝุนหินทราย แบงออกไดเปน 2 ชนิด
  
  - ชนดิเฉยีบพลนั ไดรบัฝุนหนิทรายในปรมิาณมากๆ ในเวลาสัน้ๆ 
อาการจะปรากฏหลังการสัมผัส 1-2 สัปดาห
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  - ชนิดเรื้อรัง มีอาการหลังจากไดรับฝุน ในปริมาณไมมากนัก          
แตไดรับเปนเวลานาน อาจจะมากกวา 15 ปขึน้ไป บางรายอาจไมมอีาการ
ชัดเจน หรือพบอาการเหนื่อยงายเวลาออกแรง ไอแหงๆแบบเรื้อรัง           
บางครั้งไอเปนเลือด

รูไดอยางไรวาจะเปนโรคนี้

3. มอีาการไอแหงๆ และบาง
ครั้งอาจมีอาการไอเปนโลหิต

1. มีอาการเหนื่อยงายเวลาออกแรง 2. มีอาการของระบบทางเดินหายใจ  
ไดแก ไอ หอบ เหนื่อย เปนตน
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ฝุนผงซิลิกาเขาสูรางกายไดอยางไร

  ผลึกซิลิกาบริสุทธิ์จะเขาสูรางกายในรูปของฝุนที่มีขนาดเล็กมาก 
โดยการหายใจและเขาไปสะสมตัวอยูในบริเวณถุงลมของปอด ซึ่งฝุนที่        
เขาสูถุงลมของปอดจะมีขนาดเสนผาศูนยกลางที่แตกตางกัน ซึ่งสามารถ
แบงออกได เปน 3 ชนิดใหญๆ คือ
  1. ฝุนทีม่ขีนาดเสนผาศนูย 
กลาง 5-15 ไมโครเมตร จะไมเปน
อนัตรายตอปอดเนือ่งจากฝุนดงักลาว
จะตกคาง บนเยือ่บหุลอดลมเปนสวน
ใหญและรางกายจะขับออกมาสูภาย 
นอกปอดไดดวยการไอหรือจาม

    2. ฝุ นทีมีขนาด      
0.5-5 ไมโครเมตร เปน      
กลุ มของฝุ นสวนใหญที่
เขาถึงถุงลมของปอดและ
ทําใหเกิดปฏิกิริยาตอบ
สนองจากเนื้อเ ย่ือของ
ปอดได

  3. ฝุ นที่มีขนาดนอยกวา 
0.5 ไมโครเมตร สวนใหญจะแขวง
ลอยอยูในอากาศ จึงถูกขับออกมา
จากปอดพรอมๆกบัลมหายใจโอกาส
ที่จะตกลงบนถุงลมจึงมีนอย
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 ฝุนหินทรายจะเขาสูรางกายในรูปของฝุนที่มีขนาดเล็ก
มากโดยการหายใจและเขาไปสะสมอยูในบรเิวณถงุลมของปอด 
ซึ่งฝุนที่เขาสูถุงลมของปอดจะมีเสนผานศูนยกลางที่แตกตาง
กัน ซึ่งสามารถแบงออกเปน 3 ชนิดใหญๆ

ทางเขาสูรางกายและกลไกการเกิดโรค

 1. ฝุนที่มีขนาดเสนผาศูนย 
กลาง 5-15 ไมโครเมตร
 จะไมเปนอันตรายตอปอด
เนื่องจากฝุนดังกลาวจะตกคาง 
บนเยื่อบุหลอดลมเปนสวนใหญ
และรางกายจะขับออกมาสูภาย 
นอกปอดไดดวยการไอหรือจาม

 2. ฝุนทมีขีนาด 0.5-5 ไมโครเมตร 
 เป นกลุ มของฝุ นสวนใหญ         
ที่เขาถึงถุงลมของปอดและทําให
เกิ ดปฏิกิ ริ ยาตอบสนองจาก
เนื้อเยื่อของปอดได

 3. ฝุนที่มีขนาดนอยกวา 0.5 
ไมโครเมตร สวนใหญจะแขวงลอย
อยูในอากาศ จึงถูกขับออกมาจาก
ปอดพรอมๆกับลมหายใจโอกาสที่
จะตกลงบนถุงลมจึงมีนอย
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บทที่ 3

การปฏิบัติตนหากพบวามีอาการ

  การปฏิบัติตนหากพบวามีอาการควรไปพบแพทย ในการตรวจ
วินิจฉัยที่แนชัดมากขึ้น โดย
  1. การตรวจทางหองปฏิบัติการและการวินิจฉัยโรค
  เนือ่งจากโรคปอดฝุนหนิทราย เปนโรคทีไ่มสามารถใหการวนิจิฉยั
ไดจากประวัติการสัมผัสฝุน อาการและอาการแสดง ดังนั้น กระบวนการ      
ที่จะชวยในการวินิจฉัยขั้นตนไดถูกตองมากขึ้น จึงจําเปนตองอาศัยการ
ตรวจทางหองปฏบิตักิาร และการประเมนิผลสภาพแวดลอมในการทาํงาน
  1.1  การตรวจสมรรถภาพปอด (Lung Function) หรอืทีเ่รยีก      
กนัวา การเปาปอด เปนการตรวจเพือ่ประเมนิความสามารถในการทาํงาน
ของปอด ซึ่งจะชวยในกาประเมินความรุนแรงของโรคที่เกิดขึ้นในปอด

การตรวจสมรรถภาพปอด
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  1.2  การเอกซเรยปอด เปนวิธีสําคัญในการวินิจฉัยโรค โดย       
ใชฟลมขนาดมาตรฐานและการใชการอานฟลมตามมาตรฐานขององคการ
แรงงานระหวางประเทศ

  1.3 การตรวจชิน้เนือ้ปอด เปนประบวนการทีช่วยในการวนิจิฉยั
โรค แตมีความเสี่ยงจึงไมนิยมปฏิบัติ

  2. รับการรักษา
  โรคนี้เปนโรคที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดได การดูแลรักษาผู
ปวยโรคนีจ้งึเปนเพยีงรักษาตามอาการแทรกซอนตางๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ เชน 
การติดเชือ้ของปอด ภาวการณหายใจลมเหลว เปนตน ดงันัน้ การปองกนั
กอนการเกิดโรคจึงนับวาเปนสิ่งที่มีความสําคัญมาก
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บทที่ 4

จะปองกันตนเองไมใหเกิดโรคไดอยางไร

  การปองกันที่ดีที่สุด คือ การหลีกเลี่ยงการสูดหายใจเอาฝุนทราย
เขาสูรางกาย ซึ่งหากหลีกเลี่ยงไมได ก็จําเปนตองใชเทคนิคและวิธีการ
ตางๆ ในการปองกันหรือลดปริมาณฝุนหินทรายที่มีอยูในบรรยากาศการ
ทํางานใหอยูในระดับที่ปลอดภัย การปองกัน สามารถทําไดดังนี้
  1.  การปองกันทางสิ่งแวดลอม
   1.1 การควบคมุปองกนัทีแ่หลงกาํเนดิฝุน เชน การใชอปุกรณ
ปดเพื่อปองกันไมใหฝุนฟุงกระจายออกมาจากเครื่องจักร
   1.2 ควบคุมและปองกันทางผานฝุน ไดแก สรางกําแพงหรือ
ใชตาขายกั้นขอบขางเครื่องจักรกับคนทํางานในโรงงานโมบดยอยหิน
   1.3 ควบคุมและปองกันที่คนทํางาน ไดแก การใชหนากาก
กรองฝุนที่สามารถกรองฝุนหินได และไดรับการรับรองมาตรฐานจาก 
OSHA หรอื NIOSH หรือประเทศผูผลติ การปองกนัทีด่แีละไดผลมากทีส่ดุ 
คอื การจดัการทีต่นเหต ุหากไมสามารถดาํเนนิการหรอืจดัการได ทางเลอืก
ตอมา คอื การใสหนากากเพือ่ปองกนัฝุน แตการใสหนากากเปนทางเลือก
สุดทายที่ไมไดผลเทากับการจัดการที่ตนเหตุ หากจําเปนตองสวมใส          
ตองตรวจเช็คหนากากกอนใชงานและปฏิบัติดังนี้

หนากากปองกันฝุน
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  วิธีการตรวจเช็คและการสวมใสหนากาก
  - หงายหนากากขึ้น ใหสายรัดทั้งสองเสนตกหอยอยางอิสระ 
สอดมือซายรอดสายคล้องทั้งสอง
  - ประกบหนากากเขากับใบหนา ใหสวนลางคลุมคาง และแถ
บอลูมิเนียมอยูบนสันจมูก ดึงสายรัดเสนบนไปดานหลังศีรษะ โดยพาด
เฉยีงเหนอืใบห ูจากนัน้ดึงสายรดัเสนลางไปรดับรเิวณตนคอ จดัสายรดัให
เรียบรอย
  - ใชนิ้วทั้งสองรีดแถบอลูมิเนียมใหแนบกับสันจมูก
  - ตรวจสอบความแนบสนิทโดยใชมือทั้งสองขางโอบรอบ
หนากาก หายใจออกแรงกวาปกติเล็กนอย ถามีอากาศรั่วไหลที่ขอบ
หนากาก ใหรีดแถบอลูมิเนียมหรือปรับตําแหนงของหนากากใหม
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  **  การใชหนากากแบบมีวาลระบายอากาศจะชวยใหการ
หายใจสะดวกขึ้น

  2. การปองกันทางสุขภาพ
  ตรวจสขุภาพเปนประจาํทกุป โดยผูปฏบิตังิานควรไดรบัการตรวจ
สุขภาพทั่วไป การเอ็กซเรยปอดและการตรวจสมรรถภาพปอดจากแพทย 
เพื่อเปนการคัดกรองโรคเบื้องตน สําหรับผูที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทย
วาปวยดวยโรคซลิโิคสสิควรไดรบัการรกัษาและการฟนฟสูมรรถภาพ โดย
การรักษาตามอาการเพือ่บรรเทาความเจบ็ปวยและอาการแทรกซอนอืน่ๆ
เพื่อชวยใหผูปวยมีอายุยืนยาวตอไป
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บัญญัติ 6 ประการ ตานโรคปอดฝุนหินทราย

  1.หลีกเลี่ยงไมทํางานในสถานที่ที่มีฝุนหินทราย
  2.หากตองการทํางานในสถานที่ที่มีฝุนหินทรายใหใสหนากาก
กรองฝุนที่ไดมาตรฐาน เชน หนากากกรองฝุน N95 ตลอดระยะเวลาที่
ทํางาน
  3.หากทํางานในสถานที่ที่มีฝุนหินทรายเปนเวลานานติดตอกัน
หลายป ใหตรวจสมรรถภาพปอดและเอ็กเรยปอด เปนประจําทุกป
  4.ใชระบบปดหรือสเปรยนํ้าชวยลดฝุน
  5.ควรงดสูบบุหรี่ หากมีอาการเจ็บหนาอก ไอเรื้อรังหรือมีเสมหะ
ใหพบแพทยทันที
  6.เมื่อพบวาสมรรถภาพปอดลดลง หรือพบวาเปนโรคปอดระยะ
เริ่มแรกใหยายไปทํางานในสถานที่ที่ไมมีฝุนที่เปนพิษตอรางกายและพบ
แพทยเพื่อทําการรักษาอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง
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