รายงานผูป้ ่ วย
อุบตั ิเหตุต่อตาจากการประกอบอาชี พ
Occupational related accidents of ophthalmology field
รัชนีกร ลัทธิติธรรม พ.บ.*
บทคัดย่อ
วัตถุ ประสงค์ :
เพื อศึ กษาผูป้ ่ วยที ได้รั บ
อุบตั ิเหตุต่อตาอันเนืองมาจาก การทํางาน
วิธีการศึกษา : ศึกษาผูป้ ่ วยทีได้รับอุบตั ิเหตุ
ต่อตาจากการทํางาน ที มารั บการรั กษาที โรงพยาบาล
พิจิตร ระหว่างวันที 1 ตุลาคม 2545 ถึง 30 กันยายน
2546
ผลการศึกษา : ผูป้ ่ วยทั3งหมด 182 ราย อายุ
ตั3งแต่ 18 - 64 ปี ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี
อัตราส่ วนเพศชาย : เพศหญิง เป็ น 3 : 1 อาชี พทีเกิด
อุบตั ิเหตุต่อตาได้มากทีสุด คือ เกษตรกรรม (ร้อยละ 59.3)
อุบตั ิเหตุทีพบบ่อยทีสุดคือ corneal foreign body (ร้อยละ
43.0) ในกลุ่มทีมีการสู ญเสี ยสายตามาก ส่ วนใหญ่เกิด
จาก Penetrating or perforating injury และเป็ นผูป้ ่ วยที
ทํางานเกียวกับโลหะ ผูป้ ่ วยร้อยละ 86 ไม่ได้ใส่ อุปกรณ์
ป้ องกัน และสาเหตุ ส่วนใหญ่ทีไม่ใส่ อุปกรณ์ ป้องกัน
เพราะ ไม่ทราบว่าต้องใช้อุปกรณ์ป้องกัน
สรุ ป : อาชี พทีเกิดอุบตั ิเหตุต่อตามากทีสุด คือ
เกษตรกรรม อุ บ ัติ เ หตุ ที พ บบ่ อ ยที สุ ด คื อ corneal
foreign body อุบตั ิเหตุทีก่อให้เกิดการสู ญเสี ยสายตา
*

มากทีสุด คือ Penetrating or Perforating injury ผูป้ ่ วย
ส่ วนใหญ่ไม่ได้ใส่ อุปกรณ์ป้องกัน
Abstract
Objective : To study occupational related
accidents of ophthalmology field
Method : A retrospective study of patients
at Pichit hospital who presented with eye injuries
related to their works between 1 October 2002 to
30 September 2003.
Result : There were 182 patients, aged
range from 18-64 years old. The male and female
ratio was 3 :1. The age group of 21 - 30 years
old comprised the majority of the patients. The
most common occupational eye injury was found in
agriculture (59%). The most common injury was
corneal foreign body (43 %). Penetrating or
perforating injury resulted in severe visual
impairment. The mechanism of penetrating or
perforating injury was related to metallic tools
objects. Eighty-six percents of patients did not
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รายงานผูป้ ่ วย
wear eye protectors ; many were attributable to
ignorance.
Conclusion : The most common occupational
eye injury was found in agriculture. The most
common injury was corneal foreign body.
Penetrating or perforating injury resulted in severe
visual impairment. Most patients did not wear eye
protectors.

บทนํ า
อุบตั ิ เหตุ ต่อตาเป็ นปั ญหาที พบได้บ่อยและมี
แนวโน้มมากขึ3น จากการรายงานของกองทุนเงินทดแทน
ปี 2528 พบลูกจ้างในสถานประกอบการซึ งอยู่ในข่าย
คุม้ ครองของกองทุนเงินทดแทน ประสบอันตรายต่อตา
อันเนื องมาจากการทํางาน มีจาํ นวน 5,952 ราย คิดเป็ น
ร้อยละ 12.5 ของผูป้ ระสบอันตรายทั3งหมด1 และในปี
2544 มีจาํ นวนเพิมมากขึ3นเป็ น 37,185 ราย คิ ดเป็ น
ร้อยละ 19.612
อุ บ ัติ เ หตุ ต่ อ ตานอกจากทํา ให้ ต าบอดและ
สายตาพิการแล้วยังเป็ นสาเหตุของการขาดงาน สู ญเสี ย
ค่ า ใช้จ่ า ยในการรั ก ษาพยาบาลสู ง และทํา ให้ท ํา งาน
ไ ด้ ผ ล ผ ลิ ต ล ด ล ง 3 แ ม้ ว่ า จ ะ มี ป ร ะ ก า ศ ข อ ง
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื องความปลอดภัยในการ
ทํางานให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีอุปกรณ์ในการป้ องกัน
อันตราย แต่ ย งั พบว่า อัต ราการเกิ ด อุ บ ัติ เ หตุ ต่ อ ตาไม่
ลดลง ดังนั3นการศึ กษาถึ งลักษณะงาน กลไกการเกิ ด
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อุบตั ิ เหตุ จะเป็ นหนทางหนึ งทีช่วยลดการเกิ ดอุบตั ิ เหตุ
ต่อตาจากการทํางาน
วัสดุและวิธีการ
ศึ ก ษาข้อ มู ล ผูป้ ่ วยที ไ ด้รั บ อุ บ ัติ เ หตุ จ ากการ
ทํางานที มารับการรักษาที โรงพยาบาลพิ จิตร ระหว่าง
วันที 1 ตุลาคม 2545 ถึง 30 กันยายน 2546 โดยศึกษาถึง
จํา นวน เพศ อายุ อาชี พ การวินิ จ ฉัย โรค ระดับ การ
สู ญเสี ยสมรรถภาพทางจักษุ และการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
ดวงตา
การตรวจตาและประเมินผูป้ ่ วย โดยวัดระดับ
การมองเห็ นด้วยแผ่นป้ ายวัด สายตา (snellen chart)
ตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์สําหรับตรวจตาชนิ ดลําแสง
แคบ (slit lamp) ขยายม่านตาเพือตรวจจอประสาทตา
ด้วยเครื องมื อตรวจจอประสาทตาอย่างอ้อม (indirect
ophthalmoscope) ในรายทีจาํ เป็ น
การประเมิ นการสู ญเสี ยสมรรถภาพของการ
มองเห็น คิดออกมาเป็ นร้อยละ ตามเกณฑ์การประเมิน
การสูญเสี ยสมรรถภาพของระบบจักษุ4
ผลการศึ กษา
ผูป้ ่ วยจํา นวนทั3งหมด 182 ราย เพศชาย 135
ราย เพศหญิง 47 ราย ส่ วนมากผูป้ ่ วยมีอายุระหว่าง 21 30 ปี (ร้อยละ 35.7) ส่ วนน้อยมีอายุ 61 - 70 ปี (ร้อยละ
27) ดังตารางที 1
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รายงานผูป้ ่ วย
ตารางที 1 แสดงจํานวนและร้อยละ อายุของผูป้ ่ วย
อายุ (ปี )
จํานวน (ราย)
11-20
23
21-30
65
31-40
48
41-50
28
51-60
13
61-70
5
รวม
182

ร้อยละ
12.6
35.7
26.4
15.4
7.2
2.7
100

อาชีพของผูป้ ระสบอุบตั ิเหตุ พบว่า ส่ วนมากประกอบอาชี พเกษตรกรรม (ร้อยละ 59.3) ส่ วนน้อย ได้แก่ อาชี พ
ก่อสร้างและงานช่างไม้ (ร้อยละ 12.1) ดังแสดงในตารางที 2
ตารางที 2 แสดงจํานวนและร้อยละ อาชีพของผูป้ ่ วย
อาชีพ
เกษตรกรรม
อาชีพเกียวกับโลหะ เช่น ตัดเหล็ก ตอกเหล็ก
ก่อสร้าง งานช่างไม้
รวม

จํานวน (ราย)
108
52
22
182

ร้อยละ
59.3
28.6
12.1
100

โรคที พบส่ วนมากในผูป้ ่ วย ได้แก่ โรค Corneal foreign body (ร้อยละ 43.0) ส่ วนโรคทีพบน้อย ได้แก่ โรค
Traumatic cataract (ร้อยละ 4.2 ) ดังแสดงในตารางที 3
ตารางที 3 แสดงจํานวนและร้อยละของการวินิจฉัยโรคในผูป้ ่ วย
การวินิจฉัย
Corneal foreign body
Corneal scar
Hyphema
Penetrating or perforating injury
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จํานวน (ราย)
102
82
23
11

ร้อยละ
43.0
34.6
9.7
4.6
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รายงานผูป้ ่ วย
การวินิจฉัย
Traumatic cataract
Optic nerve injury
Vitreous hemorrhage
Chemical burns
หมายเหตุ : ผูป้ ่ วย 1 ราย อาจมีการวินิจฉัยมากกว่า 1 อย่าง

จํานวน (ราย)
10
5
3
1

ร้อยละ
4.2
2.1
1.3
0.4

ระดับสายตาเมือสิ3 นสุ ดการรักษาและระดับการสูญเสี ยสมรรถภาพทางจักษุ ดังแสดงในตารางที 4
ตารางที 4 แสดงจํานวนและร้อยละ และระดับการสูญเสี ยสมรรถภาพทางจักษุ
ระดับสายตา
จํานวน (ราย)
ร้อยละ
ระดับการสูญเสี ยสมรรถภาพทางจักษุ
20/20
75
41.2
0
20/25 ถึง 20/70
44
24.2
ร้อยละ 5-40
20/80 ถึง 20/200
41
22.5
ร้อยละ45-80
น้อยกว่า 20/200
21
11.5
มากกว่าร้อยละ 80
ผ่าตัดลูกตาออก
1
0.6
ร้อยละ 100
สาเหตุทีไม่ใส่ อุปกรณ์ป้องกันดวงตาขณะทํางาน พบว่า ผูป้ ่ วยที ไม่ใส่ อุปกรณ์ป้องกันดวงตาขณะทํางานมีถึง
157 ราย (ร้อยละ 86) และผูป้ ่ วยที ใส่ อุปกรณ์ป้องกันขณะทํางาน มีเพียง 25 ราย (ส่ วนใหญ่เป็ นผูท้ ีทาํ งานเกียวกับการ
เชือมโลหะ) โดยมีสาเหตุทีไม่ใส่ อุปกรณ์ป้องกันดวงตา ดังแสดงในตารางที 5
ตารางที 5 แสดงจํานวนของสาเหตุการไม่ใส่ อุปกรณ์ป้องกันดวงตาขณะทํางาน
สาเหตุ
1. ไม่ทราบว่าต้องใส่ อุปกรณ์ป้องกัน
2. ทราบว่าต้องใส่ อุปกรณ์ป้องกัน แต่ไม่ใส่ เพราะ
- ทําให้ไม่สะดวกในการทํางาน
- ไม่คิดว่าจะเกิดอุบตั ิเหตุ
- อุปกรณ์มีไม่เพียงพอ
รวม
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จํานวน (ราย)
120
12
15
10
157
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รายงานผูป้ ่ วย
วิจารณ์
จากสถิ ติ ก ารประสบอัน ตรายเนื อ งจากการ
ทํางาน ปี 2544 จําแนกตามความร้ายแรงและอวัยวะที
ได้รับอันตรายทัว ราชอาณาจักรของสํานักงานกองทุน
เงินทดแทน สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
และสวัส ดิ การสัง คม พบว่า อุ บ ัติ เ หตุ ต่ อ ตามี จาํ นวน
37,185 ราย คิดเป็ นร้อยละ 19.61 ของอุบตั ิเหตุท3 งั หมด
ทีเกิดจากการทํางาน (เป็ นอันดับสองรองจากอุบตั ิเหตุที
เกิ ดกับนิ3 ว) ทําให้สูญเสี ยอวัยวะบางส่ วน 49 ราย หยุด
งานเกิน 3 วัน 1,732 ราย หยุดงานไม่เกิ น 3 วัน 35,400
ราย3 ซึ งในความเป็ นจริ งจํานวนผูท้ ี ประสบอุ บตั ิ เหตุ
จากการทํา งานน่ า จะมากกว่ า นี3 เนื อ งจากยัง มี ผูป้ ่ วย
จํานวนหนึ งที ไม่ไ ด้ทาํ ประกันสังคม เช่ น ผูท้ ี มีอาชี พ
ทางเกษตรกรรม
ในการศึ กษานี3 พบว่า ผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
ชาย ช่วงอายุทีเกิ ดอุบตั ิเหตุมากทีสุด คือ ช่วงอายุ 21 30 ปี ซึ งเป็ นกลุ่มคนทีเริ มทํางาน อาจขาดประสบการณ์
และความชํานาญในการทํางาน จึ งมี อตั ราเสี ยงที จะเกิ ด
อุบตั ิเหตุมากกว่ากลุ่มอายุอืนๆ
ทางด้านอาชี พ พบว่า ผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่ทาํ งาน
ในภาคเกษตรกรรม ซึ งตรงกับรายงายของ F Cruciani
จากประเทศอิตาลี 5 สาเหตุอาจเนื องจากการทํางานใน
ภาคเกษตรกรรม ส่ วนใหญ่เป็ นงานส่ วนตัวมักไม่มีการ
ใช้อุปกรณ์ป้องกัน หรื อขาดความรู ้ ความเข้าใจในการ
ใช้อุปกรณ์ป้องกัน นอกจากนี3 งานภาคเกษตรกรรมยังมี
ความเสี ยงทีจะเกิดอุบตั ิเหตุต่อตามากกว่ากลุ่มอืน เช่ น
ถูกใบข้าวบาดตา เมล็ดข้าวกระเด็นเข้าตา และผูป้ ่ วย

ปี ท& ี 19 ฉบับที& 1 ตุลาคม 2546 - มีนาคม 2547

กลุ่มนี3 มกั จะทํางานที เกี ยวกับโลหะด้วย เช่น การซ่ อม
เครื องมือ หรื อเครื องจักรในงานเกษตรกรรม เป็ นผลให้
ผูป้ ่ วยกลุ่มนี3มีอตั ราเสี ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุมากกว่าผูท้ ี
มีอาชีพเกียวกับโลหะอย่างเดียว
จากการวิ นิจฉัย โรค พบว่า อุ บ ัติเ หตุ ต่อ ตาที
พบมากที สุด คื อ การที วสั ดุ ทีเกี ยวข้องกับ การทํางาน
กระเด็นเข้าตา ได้แก่ เศษเหล็ก เศษไม้ และอืนๆ ซึ งพบ
ถึงร้อยละ 43 แม้ว่าจะมีผลให้ระดับการมองเห็นลดลง
ไ ม่ ม า ก แ ต่ ก็ ทํ า ใ ห้ ต้ อ ง เ สี ย ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร
รั กษาพยาบาล ต้องหยุดงาน และทํางานได้ผ ลผลิ ต
ลดลง อันดับ ที ส องรองลงมาคื อ การเกิ ด แผลเป็ นที
กระจกตา (ร้อยละ 34.6) ส่ วนใหญ่เกิ ดภายหลัง corneal
ulcer และทําให้ระดับการมองเห็นลดลงมาก สําหรับ
พยาธิ สภาพที ทาํ ให้ระดับการมองเห็นลดลงมากที สุด
คือ penetrating or perforating injury ถึงแม้ว่าจะพบ
จํานวนผูป้ ่ วยไม่มากนัก (ร้ อยละ 4.6) แต่นบั ว่าทําให้
เกิ ดความเสี ยหายมากที สุ ด ผูป้ ่ วยกลุ่มนี3 ส่ว นใหญ่ จะ
ทํางานที เกี ยวกับโลหะ เช่ น การตัดเหล็ก ตอกเหล็ก
หรื องานทีอาศัยเครื องจักร
จากรายงานนี3 พบว่าในทางปฏิบตั ิ ผูท้ าํ งานทีมี
โอกาสเสี ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุต่อตา มักไม่ใส่ อุปกรณ์
ป้ องกันดวงตา คือมีเพียง 25 ราย ทีใส่ อุปกรณ์ป้องกัน
และอีก 157 ราย ไม่ได้ใส่ อุปกรณ์ป้องกัน โดยผูป้ ่ วย
120 ราย ไม่ทราบว่าต้องใส่ อุปกรณ์ป้องกัน และอีก 37
ราย ทราบว่าต้องใส่ อุปกรณ์ป้องกัน แต่ไม่ได้ใส่ เพราะ
ประมาทไม่คิดว่าจะเกิดอุบตั ิเหตุ (15 ราย) ไม่สะดวก
ในการทํางาน (12 ราย) อุปกรณ์มีไม่เพียงพอ (10 ราย)
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รายงานผูป้ ่ วย
ดังนั3นการให้ค วามรู ้ และการรณรงค์การใช้
อุ ป กรณ์ ป้ องกัน ดวงตาอย่ า งจริ งจัง แก่ ค นงาน และ
ประชาชนทัว ไปน่าจะช่วยลดอุบตั ิเหตุได้ นอกจากนี3การให้เห็นถึงความสําคัญของการตรวจสอบเครื องมือ เครื องใช้โดย
สมําเสมอ ไม่ให้เกิดการชํารุ ดขึ3น และถ้าชํารุ ดต้องเปลียนทันที ห้ามใช้เครื องมือทีชาํ รุ ดโดยเด็ดขาด ก็จะช่วยป้ องกันการ
เกิดอุบตั ิเหตุต่อตาได้ เช่น ค้อน หรื อ สิ ว ทีชาํ รุ ด สามารถทําให้เกิดอุบตั ิเหตุต่อตาได้
สรุป
อุบตั ิ เหตุ ต่อตาจากการทํางานพบได้บ่อยและมีแนวโน้มเพิ มขึ3 น แม้ว่าประเทศไทยจะมี กฎหมายเรื องความ
ปลอดภัยในการทํางานแล้ว สาเหตุทีสาํ คัญ คือ การขาดความรู ้ การไม่ตระหนักถึงความสําคัญของการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
ดังนั3นการให้ความรู ้และรณรงค์ให้เห็นถึงความสําคัญของการป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุต่อตาแก่คนงานและประชาชน
ทัว ไปจะช่วยให้การเกิดอุบตั ิเหตุต่อตาจากการทํางานลดลง
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