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ข้อมูลสําหรับส่ือมวลชน 

 

4 ตวัการร้าย! ภัยก่อโรคจากการทํางาน 
  

ความปลอดภยัในชีวิตเป็นประเด็นสาํคญัท่ีเหล่าคนทาํงานและนายจา้งตอ้งมีมาตรการในการดูแลอยา่ง

เขม้งวด โดยเฉพาะ “อาการเจ็บป่วย” ท่ีเป็นผลมาจากการทาํงานโดยตรง  

 หากเจาะลึกขอ้มูลดา้นโรคท่ีเกิดจากสารเคมีท่ีใชใ้นการประกอบอาชีพทัว่ประเทศ ปี 2551 โดยสาํนัก

ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ระบุวา่  4 อนัดบัโรคร้ายท่ีพบไดบ่้อยในกลุ่มคนทาํงาน คือ โรคพิษจากสารกาํจดั

ศตัรูพืช โรคพิษจากสารเคมีในผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม โรคปอดจากการประกอบอาชีพ และโรคจากสารพิษตะกัว่ 
 

ตัวการที ่1 โรคพษิจากสารกาํจัดศัตรูพชื 

 สถานการณ์ผูป่้วยโรคจากสารเคมีในการประกอบอาชีพทัว่ประเทศ ปี 2551 โดยสาํนักระบาดวิทยา   

กรมควบคุมโรค ระบุวา่ มีผูป่้วยดว้ยสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชและสตัวม์ากท่ีสุดในบรรดาสารเคมี มีจาํนวน 1,705 ราย 

และจากขอ้มูลปี 2543 -2552 มีผูป่้วยเฉล่ียปีละ 1,996 ราย โดยมีจาํนวนผูป่้วยสูงสุดในปี 2543 จาํนวน 3,109 ราย 

และตํ่าสุดในปี 2549 จาํนวน 1,251 ราย 

 กลุ่มอาชีพท่ีป่วยดว้ยสารเคมีประเภทน้ีในปี 2552 พบวา่ เป็นกลุ่มเกษตรกรมากท่ีสุด จาํนวน 694 ราย 

หรือ ร้อยละ 41.04 รองลงมาคือ รับจา้ง จาํนวน 420 ราย หรือ ร้อยละ 24.84 เด็กและนกัเรียน จาํนวน 448 ราย 

หรือ ร้อยละ 26.49 และอาชีพอ่ืนๆ จาํนวน 129 ราย หรือ ร้อยละ 7.63 

 สาํหรับช่วงเวลาการเจ็บป่วยส่วนใหญ่สัมพนัธ์กบัวิถีการเพาะปลูกในแต่ละช่วงปี จากขอ้มูลในปี 2552 

พบวา่ ช่วงท่ีมีผูป่้วยสูงท่ีสุดคือ เดือนมิถุนายน-เดือนสิงหาคม มีผูป่้วยรวม 561 ราย หรือ ร้อยละ 33.81 ซ่ึงเป็นช่วง

ฤดูฝนเร่ิมมีการเพาะปลูกและมีการใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชร่วมดว้ย (ดงัภาพท่ี 1) 
 

ภาพที ่1 แสดงจาํนวนผู้ป่วยจากสารเคมกีาํจดัศัตรูพชื ปี 2552 

 
 

ทีม่า :   รายงานโรคพิษจากสารกาํจัดศัตรูพืช (Pesticide Poisoning) อ้างใน สรุปรายการการเฝ้าระวังโรค 2552 

http://epid.moph.go.th/Annual/Annual%202552/Main.html 
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ตัวการที ่2 โรคพษิจากสารเคมีในผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีม  

 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นกลุ่มท่ีใชส้ารเคมีประเภทสารระเหยและสารทาํละลายอินทรียใ์นสัดส่วนท่ี

สูงมาก นอกจากน้ี สารเคมีดังกล่าวยงัถูกนํามาใช้ในอุตสาหกรรมประเภทอ่ืนๆ อาทิ การผลิตช้ินส่วน

อิเลก็ทรอนิกส์ เฟอร์นิเจอร์ ทอผา้ และยอ้มผา้ เป็นตน้ 

 คนทาํงานหรือผูส้ัมผสักบัสารเคมีในกลุ่มน้ีมกัมีอาการเจ็บป่วยและมีโอกาสเส่ียงเสียชีวิต โดยเฉพาะ

สารละลายอินทรียเ์ป็นตวัการสาํคญัท่ีก่อใหเ้กิดพิษ อาทิ เบนซิน โทลูอีน สไตรีน และไตรคลอโรเอทธิลีน เป็นตน้  

 จากรายงานผูป่้วยดว้ยโรคพิษจากสารละลายอินทรีย ์ปี 2543-2552 พบวา่ จาํนวนผูป่้วยมีแนวโนม้เพ่ิม

มากข้ึนเร่ือยๆ จนกระทัง่ปี 2552 อตัราป่วยมีลดลงนอ้ยลง (ดงัภาพท่ี 2) 

 

ภาพที ่2  อตัราป่วยด้วยโรคพษิจากสารละลายอนิทรีย์ ปี 2543-2552 

 
 

ทีม่า :  รายงานโรคพิษจากสารทาํละลายอินทรีย์  (Organic solvent Poisoning) อ้างใน สรุปรายงานการเฝ้าระวัง

โรค 2552 http://epid.moph.go.th/Annual/Annual%202552/Main.html 

 

กลุ่มอาชีพท่ีป่วยดว้ยสารเคมีกลุ่มน้ีในปี 2552 พบวา่ เป็นคนทาํงานรับจา้งมากท่ีสุด จาํนวน 35 ราย หรือ 

ร้อยละ 23.64 รองลงมาคือ เกษตรกร จาํนวน 30 ราย หรือ ร้อยละ 20.27 เด็กและนกัเรียน จาํนวน 11 ราย หรือ 

ร้อยละ 7.43 และไม่ทราบ จาํนวน 53 ราย หรือ ร้อยละ 35.81 

 

ตัวการที ่3 โรคปอดจากการประกอบอาชีพ  

 จากขอ้มูลผูป่้วยดว้ยโรคปอดจากการประกอบอาชีพ ปี 2543-2552 พบวา่ แนวโนม้คนป่วยจากโรคน้ีมี

เพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ โดยปี 2543 มีผูป่้วย 0.19 คนต่อแสนประชากร เพ่ิมเป็น 0.41 คนต่อแสนประชากร ในปี 2553 

(ดงัภาพท่ี 3) 
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ภาพที ่3  แสดงอตัราป่วยด้วยโรคปอดจากการประกอบอาชีพ ปี 2543-2552 

 
 

ทีม่า :   รายงานโรคปอดจากการประกอบอาชีพ  (Occupational lung diseases) อ้างใน สรุปรายงานการเฝ้าระวัง

โรค 2552 http://epid.moph.go.th/Annual/Annual%202552/Main.html 

  

สาเหตุสําคญัของโรคปอดท่ีมาจากการทาํงาน มกัเกิดจากการสัมผสัฝุ่ นอนินทรีย ์อาทิ ซิลิโคสิส และ  

ฝุ่ นแร่อ่ืนๆ ซ่ึงมกัพบผูป่้วยจาก 2 ปัจจยัหลกั คือ  

โรคปอดจากฝุ่นหินทราย (Silicosis) ส่งผลต่อสมรรถภาพปอดของคนงานอยูใ่นระดบัตํ่ากวา่เกณฑ ์จาก

การตรวจสุขภาพรายใหม่ดว้ยการถ่ายภาพรังสีทรวงอกของโรงพยาบาลจงัหวดัชลบุรี ปี 2552 พบวา่ มีอุบติัการณ์

โรคปอดฝุ่ นหินในกลุ่มคนทาํงานสกดัครกหินมากท่ีสุด ร้อยละ 10.34 รองลงมา คือ กลุ่มชุมชนโรงโม่หิน ร้อยละ 

9.68 และกลุ่มคนงานโรงโม่หิน ร้อยละ 3.48  

 โรคปอดจากแร่ใยหิน (Asbestosis) จากรายงานการเฝ้าระวงัและคน้หาโรคปอดจากแร่ใยหิน โดยกรม

ควบคุมมลพิษ ปี 2551 มีการตรวจสภาพร่างกายคนทาํงานในกลุ่มเส่ียงจากกลุ่มกิจการประเภทเดียวกนัจาํนวน 14 

แห่ง พบวา่ มีผูป่้วยจาํนวน 39 ราย คิดเป็น ร้อยละ 7.9 และมีคนงานท่ีคาดวา่ในอนาคตจะป่วยอีกจาํนวน 20 ราย  

 นอกจากน้ี ผลการตรวจฝุ่ นแร่ใยหินในสภาพแวดลอ้มการทาํงานยงัเกินเกณฑ์มาตรฐานของ ACGIH 

(American Conference of Industrial Hygienists) จาํนวน 16 ตวัอย่าง และเกินมาตรฐานตามประกาศของ

กระทรวงมหาดไทยอีกจาํนวน 2 ตวัอยา่ง 

 

ตัวการสุดท้าย โรคจากสารพษิตะกัว่ 

 จากรายงานการเฝ้าระวงัทางระบาดวิทยา พบวา่ ปี 2543-2552 มีรายงานผูป่้วยดว้ยโรคพิษสารตะกัว่ 

จาํนวน 397 ราย เฉล่ียปีละ 39.7 ราย ในปี 2544 พบผูป่้วยมากท่ีสุดจาํนวน 104 ราย และในปี 2548 พบจาํนวน

ผูป่้วยนอ้ยท่ีสุด 14 ราย และหลงัจากนั้นมีแนวโนม้ผูป่้วยนอ้ยลง (ดงัภาพท่ี 4) 
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ภาพที ่4  แสดงอตัราป่วยด้วยโรคพษิจากสารตะกัว่ ปี 2543-2552  
 

 
 

ทีม่า :  รายงานพิษโลหะหนัก  อ้างใน สรุปรายการการเฝ้าระวงัโรค 2552 

http://epid.moph.go.th/Annual/Annual%202552/Main.html 

  

กลุ่มเส่ียงต่อการรับพิษจากสารตะกัว่คือ คนทาํงานโรงงานท่ีมีการใชแ้ร่ชนิดน้ี อาทิ โรงงานถลุงและ

หลอมตะกัว่ โรงงานทาํแบตเตอร่ี หมอ้นํ้ ารถยนต ์สีทาบา้น เป็นตน้ เม่ือร่างกายไดรั้บสารชนิดน้ีโดยการสูดดม 

รับประทาน หรือการสมัผสัเป็นเวลานาน ส่งผลใหเ้กิดการสะสมในร่างกาย จนแสดงอาการเจ็บป่วยในท่ีสุด  

 สารเคมีที่ใช้ในการทํางานเป็นภัยเงียบที่อาจไม่ได้ก่อผลกระทบทางสุขภาพอย่างเฉียบพลัน ทําให้

คนทาํงานและผู้ประกอบการละเลยถึงการป้องกนัความปลอดภัย  

 

ทีม่า:  รายงานโรคพิษจากสารทาํละลายอินทรีย ์(Organic solvent Poisoning) อา้งใน สรุปรายงานการเฝ้าระวงั

โรค 2552  http://epid.moph.go.th/Annual/Annual%202552/Main.html 

สืบค้นจาก  http://www.hiso.or.th/hiso/tonkit/tonkits_17.php 

เจ็บเพราะงาน...ตัวเลขทะยานสู่หลกัล้าน! 
ขอ้มูลการเจ็บป่วยจากฐานขอ้มูลประกนัสังคม ปี 2551 พบว่า ผูป้ระสบภยัหรือเจ็บป่วยจากการ

ทาํงานทัว่ประเทศมีจาํนวน 176,502 ราย โดยเป็นผูป่้วยในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมากท่ีสุด จาํนวน 111,740 

ราย รองลงมาไดแ้ก่ ภาคกลาง จาํนวน 40,892 ราย ภาคใต ้จาํนวน 8,220 ราย ภาคเหนือ จาํนวน 8,165 ราย 

และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จาํนวน 7,485 ราย 

 โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกระบบมีผูไ้ดรั้บบาดเจ็บหรือประสบอุบติัเหตุจาํนวนมากถึง 4.6 ลา้นคน 

หรือ ร้อยละ 18.9 โดยเฉล่ียวนัละ 12,603 คน ซ่ึงส่วนใหญ่ไดรั้บบาดเจ็บจากของมีคมหรือท่ิมแทง ร้อยละ 

68.7 รองลงมาคือ การพลดัหกลม้ ร้อยละ 13.5 การชนและกระแทก ร้อยละ 7.8 นอกจากน้ี ยงัมีสาเหตุอ่ืนๆ 

อีกมากมาย อาทิ ไฟไหมห้รือนํ้ าร้อนลวก อุบติัเหตุจากยานพาหนะ ไดรั้บสารเคมี และไฟฟ้าช็อต เป็นตน้ 

http://epid.moph.go.th/Annual/Annual%202552/Main.html�

