ข้ อมูลสําหรับสื่อมวลชน

4 ตัวการร้ าย! ภัยก่ อโรคจากการทํางาน
ความปลอดภัยในชีวิตเป็ นประเด็นสําคัญที่เหล่าคนทํางานและนายจ้างต้องมีมาตรการในการดูแลอย่าง
เข้มงวด โดยเฉพาะ “อาการเจ็บป่ วย” ที่เป็ นผลมาจากการทํางานโดยตรง
หากเจาะลึกข้อมูลด้านโรคที่เกิ ดจากสารเคมีที่ใช้ในการประกอบอาชีพทัว่ ประเทศ ปี 2551 โดยสํานัก
ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ระบุวา่ 4 อันดับโรคร้ายที่พบได้บ่อยในกลุ่มคนทํางาน คือ โรคพิษจากสารกําจัด
ศัตรู พืช โรคพิษจากสารเคมีในผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โรคปอดจากการประกอบอาชีพ และโรคจากสารพิษตะกัว่

ตัวการที่ 1 โรคพิษจากสารกําจัดศัตรูพชื

สถานการณ์ผูป้ ่ วยโรคจากสารเคมีในการประกอบอาชี พทัว่ ประเทศ ปี 2551 โดยสํานักระบาดวิทยา
กรมควบคุมโรค ระบุวา่ มีผปู ้ ่ วยด้วยสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชและสัตว์มากที่สุดในบรรดาสารเคมี มีจาํ นวน 1,705 ราย
และจากข้อมูลปี 2543 -2552 มีผปู ้ ่ วยเฉลี่ยปี ละ 1,996 ราย โดยมีจาํ นวนผูป้ ่ วยสู งสุ ดในปี 2543 จํานวน 3,109 ราย
และตํ่าสุดในปี 2549 จํานวน 1,251 ราย
กลุ่มอาชีพที่ป่วยด้วยสารเคมีประเภทนี้ ในปี 2552 พบว่า เป็ นกลุ่มเกษตรกรมากที่สุด จํานวน 694 ราย
หรื อ ร้อยละ 41.04 รองลงมาคือ รับจ้าง จํานวน 420 ราย หรื อ ร้อยละ 24.84 เด็กและนักเรี ยน จํานวน 448 ราย
หรื อ ร้อยละ 26.49 และอาชีพอื่นๆ จํานวน 129 ราย หรื อ ร้อยละ 7.63
สําหรับช่วงเวลาการเจ็บป่ วยส่ วนใหญ่สัมพันธ์กบั วิถีการเพาะปลูกในแต่ละช่วงปี จากข้อมูลในปี 2552
พบว่า ช่วงที่มีผปู ้ ่ วยสูงที่สุดคือ เดือนมิถุนายน-เดือนสิ งหาคม มีผปู ้ ่ วยรวม 561 ราย หรื อ ร้อยละ 33.81 ซึ่งเป็ นช่วง
ฤดูฝนเริ่ มมีการเพาะปลูกและมีการใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชร่ วมด้วย (ดังภาพที่ 1)
ภาพที่ 1 แสดงจํานวนผู้ป่วยจากสารเคมีกาํ จัดศัตรู พชื ปี 2552

ทีม่ า : รายงานโรคพิษจากสารกําจัดศัตรู พืช (Pesticide Poisoning) อ้ างใน สรุ ปรายการการเฝ้ าระวังโรค 2552
http://epid.moph.go.th/Annual/Annual%202552/Main.html
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ตัวการที่ 2 โรคพิษจากสารเคมีในผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียม

อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีเป็ นกลุ่มที่ใช้สารเคมีประเภทสารระเหยและสารทําละลายอินทรี ยใ์ นสัดส่ วนที่
สู ง มาก นอกจากนี้ สารเคมี ดัง กล่ า วยัง ถู ก นํา มาใช้ใ นอุ ต สาหกรรมประเภทอื่ น ๆ อาทิ การผลิ ต ชิ้ น ส่ ว น
อิเล็กทรอนิกส์ เฟอร์นิเจอร์ ทอผ้า และย้อมผ้า เป็ นต้น
คนทํางานหรื อผูส้ ัมผัสกับสารเคมีในกลุ่มนี้ มกั มีอาการเจ็บป่ วยและมีโอกาสเสี่ ยงเสี ยชี วิต โดยเฉพาะ
สารละลายอินทรี ยเ์ ป็ นตัวการสําคัญที่ก่อให้เกิดพิษ อาทิ เบนซิน โทลูอีน สไตรี น และไตรคลอโรเอทธิลีน เป็ นต้น
จากรายงานผูป้ ่ วยด้วยโรคพิษจากสารละลายอินทรี ย ์ ปี 2543-2552 พบว่า จํานวนผูป้ ่ วยมีแนวโน้มเพิ่ม
มากขึ้นเรื่ อยๆ จนกระทัง่ ปี 2552 อัตราป่ วยมีลดลงน้อยลง (ดังภาพที่ 2)
ภาพที่ 2 อัตราป่ วยด้ วยโรคพิษจากสารละลายอินทรีย์ ปี 2543-2552

ทีม่ า : รายงานโรคพิษจากสารทําละลายอินทรี ย์ (Organic solvent Poisoning) อ้ างใน สรุ ปรายงานการเฝ้ าระวัง
โรค 2552 http://epid.moph.go.th/Annual/Annual%202552/Main.html
กลุ่มอาชีพที่ป่วยด้วยสารเคมีกลุ่มนี้ในปี 2552 พบว่า เป็ นคนทํางานรับจ้างมากที่สุด จํานวน 35 ราย หรื อ
ร้อยละ 23.64 รองลงมาคือ เกษตรกร จํานวน 30 ราย หรื อ ร้อยละ 20.27 เด็กและนักเรี ยน จํานวน 11 ราย หรื อ
ร้อยละ 7.43 และไม่ทราบ จํานวน 53 ราย หรื อ ร้อยละ 35.81

ตัวการที่ 3 โรคปอดจากการประกอบอาชีพ

จากข้อมูลผูป้ ่ วยด้วยโรคปอดจากการประกอบอาชีพ ปี 2543-2552 พบว่า แนวโน้มคนป่ วยจากโรคนี้ มี
เพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ โดยปี 2543 มีผปู ้ ่ วย 0.19 คนต่อแสนประชากร เพิ่มเป็ น 0.41 คนต่อแสนประชากร ในปี 2553
(ดังภาพที่ 3)
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ภาพที่ 3 แสดงอัตราป่ วยด้ วยโรคปอดจากการประกอบอาชีพ ปี 2543-2552

ทีม่ า : รายงานโรคปอดจากการประกอบอาชี พ (Occupational lung diseases) อ้ างใน สรุ ปรายงานการเฝ้ าระวัง
โรค 2552 http://epid.moph.go.th/Annual/Annual%202552/Main.html
สาเหตุสําคัญของโรคปอดที่ มาจากการทํางาน มักเกิ ดจากการสัมผัสฝุ่ นอนิ นทรี ย ์ อาทิ ซิ ลิโคสิ ส และ
ฝุ่ นแร่ อื่นๆ ซึ่งมักพบผูป้ ่ วยจาก 2 ปั จจัยหลัก คือ
โรคปอดจากฝุ่ นหินทราย (Silicosis) ส่งผลต่อสมรรถภาพปอดของคนงานอยูใ่ นระดับตํ่ากว่าเกณฑ์ จาก
การตรวจสุขภาพรายใหม่ดว้ ยการถ่ายภาพรังสี ทรวงอกของโรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี ปี 2552 พบว่า มีอุบตั ิการณ์
โรคปอดฝุ่ นหิ นในกลุ่มคนทํางานสกัดครกหิ นมากที่สุด ร้อยละ 10.34 รองลงมา คือ กลุ่มชุมชนโรงโม่หิน ร้อยละ
9.68 และกลุ่มคนงานโรงโม่หิน ร้อยละ 3.48
โรคปอดจากแร่ ใยหิน (Asbestosis) จากรายงานการเฝ้ าระวังและค้นหาโรคปอดจากแร่ ใยหิ น โดยกรม
ควบคุมมลพิษ ปี 2551 มีการตรวจสภาพร่ างกายคนทํางานในกลุ่มเสี่ ยงจากกลุ่มกิจการประเภทเดียวกันจํานวน 14
แห่ง พบว่า มีผปู ้ ่ วยจํานวน 39 ราย คิดเป็ น ร้อยละ 7.9 และมีคนงานที่คาดว่าในอนาคตจะป่ วยอีกจํานวน 20 ราย
นอกจากนี้ ผลการตรวจฝุ่ นแร่ ใยหิ นในสภาพแวดล้อมการทํางานยังเกินเกณฑ์มาตรฐานของ ACGIH
(American Conference of Industrial Hygienists) จํานวน 16 ตัวอย่าง และเกิ นมาตรฐานตามประกาศของ
กระทรวงมหาดไทยอีกจํานวน 2 ตัวอย่าง

ตัวการสุ ดท้ าย โรคจากสารพิษตะกัว่

จากรายงานการเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยา พบว่า ปี 2543-2552 มีรายงานผูป้ ่ วยด้วยโรคพิษสารตะกัว่
จํานวน 397 ราย เฉลี่ยปี ละ 39.7 ราย ในปี 2544 พบผูป้ ่ วยมากที่สุดจํานวน 104 ราย และในปี 2548 พบจํานวน
ผูป้ ่ วยน้อยที่สุด 14 ราย และหลังจากนั้นมีแนวโน้มผูป้ ่ วยน้อยลง (ดังภาพที่ 4)
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ภาพที่ 4 แสดงอัตราป่ วยด้ วยโรคพิษจากสารตะกัว่ ปี 2543-2552

ทีม่ า : รายงานพิษโลหะหนัก อ้ างใน สรุ ปรายการการเฝ้ าระวังโรค 2552
http://epid.moph.go.th/Annual/Annual%202552/Main.html
กลุ่มเสี่ ยงต่อการรับพิษจากสารตะกัว่ คือ คนทํางานโรงงานที่ มีการใช้แร่ ชนิ ดนี้ อาทิ โรงงานถลุงและ
หลอมตะกัว่ โรงงานทําแบตเตอรี่ หม้อนํ้ารถยนต์ สี ทาบ้าน เป็ นต้น เมื่อร่ างกายได้รับสารชนิ ดนี้ โดยการสู ดดม
รับประทาน หรื อการสัมผัสเป็ นเวลานาน ส่งผลให้เกิดการสะสมในร่ างกาย จนแสดงอาการเจ็บป่ วยในที่สุด
สารเคมีที่ใช้ ในการทํางานเป็ นภัยเงียบที่อ าจไม่ ได้ ก่อผลกระทบทางสุ ขภาพอย่ างเฉี ย บพลัน ทําให้
คนทํางานและผู้ประกอบการละเลยถึงการป้ องกันความปลอดภัย

เจ็บเพราะงาน...ตัวเลขทะยานสู่ หลักล้าน!

ข้อมูลการเจ็บป่ วยจากฐานข้อมูลประกันสังคม ปี 2551 พบว่า ผูป้ ระสบภัยหรื อเจ็บป่ วยจากการ
ทํางานทัว่ ประเทศมีจาํ นวน 176,502 ราย โดยเป็ นผูป้ ่ วยในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลมากที่สุด จํานวน 111,740
ราย รองลงมาได้แก่ ภาคกลาง จํานวน 40,892 ราย ภาคใต้ จํานวน 8,220 ราย ภาคเหนื อ จํานวน 8,165 ราย
และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ จํานวน 7,485 ราย
โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกระบบมีผไู ้ ด้รับบาดเจ็บหรื อประสบอุบตั ิเหตุจาํ นวนมากถึง 4.6 ล้านคน
หรื อ ร้อยละ 18.9 โดยเฉลี่ยวันละ 12,603 คน ซึ่ งส่ วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บจากของมีคมหรื อทิ่ มแทง ร้อยละ
68.7 รองลงมาคือ การพลัดหกล้ม ร้อยละ 13.5 การชนและกระแทก ร้อยละ 7.8 นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุอื่นๆ
อีกมากมาย อาทิ ไฟไหม้หรื อนํ้าร้อนลวก อุบตั ิเหตุจากยานพาหนะ ได้รับสารเคมี และไฟฟ้ าช็อต เป็ นต้น
ทีม่ า: รายงานโรคพิษจากสารทําละลายอินทรี ย ์ (Organic solvent Poisoning) อ้างใน สรุ ปรายงานการเฝ้ าระวัง
โรค 2552 http://epid.moph.go.th/Annual/Annual%202552/Main.html
สืบค้ นจาก http://www.hiso.or.th/hiso/tonkit/tonkits_17.php
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