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บทความนีเ้ สนอขอมูลรวบรวมจากการประชุมอาศรมสุขภาพ ของราชบัณฑิตสภาทีจ่ งั หวัดเชียงใหม ซึง่ สวนใหญ
เปนการบรรยายเกีย่ วกับการใชใยหินและผลกระทบสุขภาพ(๑)มีสมาชิกประเทศอาเซียนเขารวมประชุม ๕ ประเทศ
แตไดรบั ขอมูลครบทุกประเทศ ลงพิมพในจดหมายเหตุเสวนาการประชุม(๒)
ขอมูลการใชใยหินในประเทศอาเซียน
ประเทศกัมพูชา ไมมีเหมืองแรใยหินในประเทศ
จึ ง นำเข า ทั้ ง แอมฟ โ บลและฆรั ย โสไทลไปใช ใ น
อุตสาหกรรมเปนเวลา ๒๐ ปเศษ มาแลว สวนใหญนำเขา
จากประเทศไทย เวียดนาม และมาเลเซีย ในป พ.ศ.
๒๕๕๕ มีปริมาณใยหินนำเขา ๖๓,๑๒๔ ตัน
ถึ ง แม ว า ยั ง ไม มี ร ายงานการเกิ ด โรคเหตุ ใ ยหิ น
ในประเทศกัมพูชา แตมอี บุ ตั กิ ารณโรคปอดและเยือ่ หมุ ปอด
สูงมาก ไดแกการอักเสบเรื้อรังจนถึงเนื้อราย ซึ่งอาจ
เปนโรคเหตุใยหินได ซึง่ การวินจิ ฉัยโรคตองอาศัยเทคนิค
วิธที เี่ กินวิสยั สามารถปจจุบนั ของแพทยในประเทศ
ประเทศบรูไนดารุสสะลาม ไมมผี มู าบรรยายใน
ครัง้ นี้ แตมขี า วการประชุม SEAMEO– VOCTECH ที่
เมือง Gadong เรือ่ งใยหินกับความเสีย่ งสุขภาพ จัดรวม
โดย Institute of Engineering and Technology (IET)
และ Engineering Division of the Brunei Institution of
Surveyors, Engineers and Architect (PUVA) เมือ่
พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดขอ สรุปเพียงวาฝนุ จากมลภาวะใยหิน
เปนอันตรายตอสุขภาพ ตองหามาตรการกำจัดไมมี
การกลาวถึงขอมูลเกีย่ วกับโรคเหตุใยหิน
ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

ประเทศไทย มีผบู รรยายเรือ่ งใยหินจากมหาวิทยาลัย
มหิดล ๒ ฅน จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๑ ฅน
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ๒ ฅนจากมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ๑ ฅน และจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๑ ฅน ไดขอมูลจากการบรรยายวาในประเทศไทยมี
รายงานผูปวยโรคเหตุใยหินประปรายแตมีขอกังขา
เกี่ยวกับสาเหตุของโรคเนื้องอกเยื่อเลื่อมวาเกิดจาก
ใยหินหรือไม ดานการบำบัดรักษาเปนเรือ่ งยาก สมควร
ศึกษาหาวิธปี อ งกันการสัมผัสตัวกอโรค ภูมไิ วรับปจเจก
คนควาหายาทีใ่ ชรกั ษาตรงเปา และควรทำการศึกษา
วิจยั ตอยอดดานพยาธิวทิ ยาเวชกรรม ศึกษาตัวกำหนด
ชีวภาพทีร่ ะบุการสัมผัสและการเสีย่ งโรคไดแนนอนและ
ศึกษาดานอุตรพันธุศาสตรหาตัวบงชีห้ นวยพันธุกรรม
กลายพันธทุ อี่ าจระบุภมู ไิ วรับหรือความเสีย่ งโรค
การเลิกใชใยหินเพื่อปดโอกาสสัมผัสสารกอโรค
โดยเด็ดขาด ยังเปนไปไมไดในขณะนี้ เพราะยังไมมวี สั ดุ
สารคุณภาพราคาถูกมาใชทดแทนได ประกอบกับยังมี
ผลิตภัณฑใยหินทีใ่ ชสอยอยจู ะสรางปญหาการรือ้ ถอน
นอกจากนัน้ ยังพบวามีมลภาวะใยหินทัว่ ไปนอกสถาน
ประกอบการทีป่ ระชาชนไดรบั สัมผัสอยู
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ใยหินในประเทศอาเซียน

ประเทศเมียนมาร นำเขาใยหินปละ ๔๕ ตัน
จากประเทศสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น และประเทศ
อิ น เดี ย และทั้ ง สองประเทศยั ง ส ง ผลิ ต ภั ณ ฑ ใ ยหิ น
สำเร็จรูปหลายรายการ รวมทัง้ เขาไปตัง้ โรงงานอุตสาหกรรม
ใชใยหินหลายแหง
แตถึงแมวามีการผลิตและการใชผลิตภัณฑใยหิน
อยางแพรหลายในประเทศ ก็ยังไมมีขอมูลเกี่ยวกับ
การสัมผัสใยหิน และผลกระทบสุขภาพของคนงาน
และประชาชนทัว่ ไป นอกจากมีรายงานของหนวยงาน
อาชีวสุขภาพเมือ่ พ.ศ. ๒๕๒๗ อางวามีคนงานโรงงาน
ใชซเี มนตใยหินทีจ่ งั หวัด Yangon ๓ รายจาก ๑๔๘ ราย
เกิดเปนโรคปอดใยหิน โรงงานนีป้ ด กิจการไปนานแลว
ผบู รรยายยอมรับวาการพบโรคนอยเนือ่ งจากฝมอื การ
วินิจฉัยโรคของแพทยพมายังไมเพียงพอที่จะวินิจฉัย
โรคยากๆได และคนพมามักมีอายุสั้นจากสาเหตุอื่น
ทำให เ สี ย ชี วิ ต ก อ นที่ โ รคเหตุ ใ ยหิ น จะดำเนิ น ถึ ง ขั้ น
วินิจฉัยได ผูบรรยายสรุปวาอุบัติการโรคปอดใยหิน
ในพมานาจะสูงถึงประมาณปละ ๒.๓ ตอพันคน
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ขอมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชยแสดงวา
ตัง้ แต พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนตนมา ประเทศลาวนำเขาใยหิน
ไปใชในอุตสาหกรรมจากประเทศจีน ฅาซัคสถาน และ
รัสเซีย ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๙.๑ ตัน และยังคงนำเขา
ผลิตภัณฑใยหิน เชน กระเบื้องลอน สี ฉนวนไฟฟา
แผนยิปสัม้ วัสดุทนเสียดสี และสิง่ ทอจากประเทศจีน
ไทยและเวียดนาม
ณ ปจจุบัน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวมีโรงงานผลิตกระเบื้องหลังคาใยหิน ๙
แหงใน ๓ จังหวัดใหญไดแก Louangnamtha ๒ โรง
และนครเวียงจันทร ๖ โรง หลวงพระบาง ๑ โรง และมี
โรงปูนซีเมนตใยหิน ๑๕ แหงอยใู นภาคเหนือ ๔ โรง
ภาคกลาง ๙ โรง และภาคใต ๒ โรง
เนื่องจากยังไมมีการศึกษาสำรวจและวิจัยจริงจัง
ด า นผลกระทบสุ ข ภาพ การดู แ ลสภาพแวดล อ ม
การทำงานในโรงงาน และประชาชนยังดอยการศึกษา
ไมยอมรับรผู ลกระทบจากการสัมผัสใยหิน
ผูบรรยายแจงวาไดสอบถามไปยังหนวยงานที่
เกี่ยวของ และ สัมภาษณแพทยโรคปอดและแพทย
โรคติดเชื้อ ๓๐ ทาน ในโรงพยาบาลประจำจังหวัด
หลวงพระบาง จังหวัด Oudomxay และ Louangnamtha
ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

Asbestos in ASEAN Countries

และในโรงพยาบาลใหญ ๓ แหงในนครเวียงจันทร
ไดความวาไมรจู กั โรคเหตุใยหิน แตมขี อ มูลจากภาควิชา
พยาธิ วิ ท ยา คณะแพทยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย
วิทยาศาสตรสขุ ภาพ วาในชวง ๓ ปนไี้ ดตรวจวินจิ ฉัย
พบโรคมะเร็งจำนวนมาก แตไมไดศกึ ษาสาเหตุทำให
คิดวาหากสามารถวินจิ ฉัยสาเหตุได ก็อาจพบโรคเหตุ
ใยหินในผปู ว ยเหลานัน้
ประเทศฟลิปปนส เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.
๒๕๕๗ มีเอกสารสิ่งพิมพชื่อ Health experts seek
tighter Philippine control on asbestos (หมายเหตุของ
ผเู ขียน คงเปนสิง่ พิมพของฝายตอตานใยหินเชนเดียวกับ
ที่ปรากฏทางสื่อสิ่งพิมพในประเทศไทย) อางรายงาน
การประชุม Sixth International Asian Asbestos
Initiative Conference จาก University of the
Philippines College of Public Health ทีก่ รุงมานิลา
จัดโดย “World Health Organisation, the Japan
Society for the Promotion of Science, the
International Labor Organization, Japan’s University
of Environment and Occupational Health and
the Philippines Department of Health” วามีการเสนอ
ใหปรับขีดระดับปลอดภัยของการสัมผัสในหินเสียใหม
เพราะยังไมมกี ำหนดขีดระดับปลอดภัยจากการสัมผัส
ใยหินที่เปนสารกอมะเร็งปจจุบันประเทศฟลิปปนส
อนุญาตใหใชใยหินชนิดฆรัยโซไทลเทานัน้ แตกรมศุลกากร
ยังอนุญาตใหนำเขาผลิตภัณฑใยหินสำเร็จรูปประเภท
ผาหามลอ ผา roofing felt กระเบื้องมุงหลังคา และ
กระเบือ้ งแผนเรียบ
การใชระดับมาตรฐานความปลอดภัย “เสนใยหิน
ยาว ๕ มคม. ๒ เสนตอ ๑ ลูกบาศกเซนติเมตร” ไดทำให
คนงานจำนวนมากยั ง ต อ งเสี่ ย งสั ม ผั ส ใยหิ น เพราะ
มาตรฐานปลอดภัยของสหรัฐอเมริกาใช ๐.๑ เสนใยตอ
ลูกบาศกเซนติเมตร
ประเทศมาเลเซีย มีการประชุมที่เกาะปนังเมื่อ
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ จัดโดย Consumers’
Association of Penangและ Northern Regional
Office of the National Institute of Occupational
Safety and Health พยายามชีใ้ หเห็นปญหาของใยหิน
และอางความเห็นเอกฉันทหยุดใชใยหินที่ใหไวเมื่อ
เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๕
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ประเทศสิงคโปร เปนประเทศเดียว ที่พบวาได
เลิกใชใยหินในอุตสาหกรรมในประเทศ ตั้งแต พ.ศ.
๒๕๒๓ แตยงั มีอาคารบานเรือนเกาทีป่ ลูกสรางกอน
การหามใชใยหินในประเทศ ซึง่ มีวสั ดุผลิตภัณฑใยหิน
เปนสวนประกอบอยู
ประเทศเวียดนาม ในหนั ง สื อ ใยหิ น ประจำป
๒๕๕๗ ของ United States Geological Survey
(USGS) ระบุ ว า เวี ย ดนามเป น ประเทศที่ ใ ช ใ ยหิ น
ฆรัยโซไทลมากเปนอันดับแปดของโลก และยังใช
ผลิตภัณฑใยหินเกือบทุกชนิด ปริมาณใยหินที่นำเขา
ทั้งหมด รอยละ ๙๐ ใชในการผลิตกระเบื้องหลังคา
ซึง่ เริม่ ตัง้ แต พ.ศ. ๒๕๐๖ เปนตนมา แตไมมกี ารศึกษา
ผลกระทบสุขภาพและการควบคุมการใชใยหินอยาง
ปลอดภัยเลย จนกระทัง่ ในชวง พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘
โรงพยาบาลการกอสราง กระทรวงการกอสรางได
ทำการศึกษาคนงานปจจุบนั และคนงานทีเ่ กษียณอายุ
จากโรงงานผลิตกระเบื้องหลังคาใยหินและประชาชน
ทีใ่ ชผลิตภัณฑใยหิน พบวาปริมาณฝนุ ใยหินในอากาศ
โรงงานไมเกินเกณฑมาตรฐานและไมพบโรคเหตุใยหิน
นอกจากพบวาภาพรังสีทรวงอกบางรายแสดงเงาเยือ่ หมุ
ปอดหนา ปุมน้ำเหลืองมีหินปูนจับ และปอดพังผืด
แตเชือ่ วาเกิดจากวัณโรคและการอักเสบเรือ้ รัง
มีขอมูลเพิ่มเติมจากผูเขียน (สมชัย บวรกิตติ(๔))
วารายงานในวารสารชือ่ Safe Health Work พ.ศ. ๒๕๕๖
เลมที่ ๔(๒) หนา ๑๑๗-๑๒๑ แจงวามีรายงานผปู ว ย
โรคปอดใยหิน ๓ รายใน พ.ศ. ๒๕๑๙ และเนื้องอก
เยื่อเลื่อม ๓๐๐ รายในชวง พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๔๙
ในขณะเดียวกันมีรายงานอื่นคานวาไมเคยมีโรคเหตุ
ใยหิ น ในประเทศเวี ย ดนามเลย และมี ข อ มู ล อี ก ชิ้ น
ในบทความ “Asbestos in roof-sheets still a thread
to workers” ทีล่ งพิมพใน Vietnam News ฉบับเดือน
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ อางวาการเฝาระวังสำรวจ
โรงงานผลิตกระเบือ้ งหลังคาใยหินทัว่ ประเทศมากกวา
๔๐ โรงในป พ.ศ. ๒๕๕๕ พบคนงานโรคเทหใยหิน
จำนวนมาก ทางกระทรวงการกอสรางกำลังสรางผังการ
ทำงานเพือ่ เลิกใชใยหินฆรัยโซไทลในการผลิตกระเบือ้ ง
(หมายเหตุผเู ขียน ขอมูลเหลานีอ้ อกเปนขาวครัง้ คราว
คลายทีพ่ บในหนังสือพิมพไทย)
ประเทศอินโดนีเซีย มีการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
จัดโดยกระทรวงสุขภาพ ทีก่ รุงจาการตา ในวันที่ ๘-๑๐
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พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมงุ หมายใหความรแู กเจาหนาทีด่ า น
สุขภาพเกี่ยวกับโรคเหตุใยหิน และการทำกิจกรรม
เฝาติดตามสิ่งแวดลอมสถานที่ทำงาน ในวันแรกของ
การประชุม ผูอำนวยการอาชีวสุขภาพและการกีฬา
กระทรวงสุ ข ภาพได ก ล า วเป ด ประชุ ม ให เ หตุ ผ ลที่
ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ยั ง ไม มี ข อ มู ล ใยหิ น และโรค
เหตุใยหิน ไว ๓ ประการ ไดแก ๑. การใชใยหินไคร
โสไทล เกิดอันตรายนอย ๒. ฅนอินโดนีเซียมีภมู คิ มุ กัน
กรรมพันธตุ อ โรคดังกลาว และ ๓. แพทยอนิ โดนีเซีย
ยังขาดความรทู ใี่ ชวนิ จิ ฉัยโรคเหตุใยหิน ทีป่ ระชุมสรุปวา
อินโดนีเซียยังขาดความเชีย่ วชาญดานการวิจยั และการ
เก็บขอมูล
สรุปและวิจารณ
การประชุมอาศรมสุขภาพ ราชบัณฑิยสภา ครัง้ ที่ ๔
จัดทีจ่ งั หวัดเชียงใหม ในชือ่ Conference on Medical
Status on ASEAN Countries ซึง่ พูดสวนใหญเรือ่ งการ
ใชใยหิน มีผูบรรยายรับเชิญจากประเทศอาเซียน ๕
ประเทศ แตกไ็ ดขอ มูลครบ ๑๐ ประเทศ สรุปไดวา มี
เพียงประเทศสิงคโปรทเี่ ลิกใชใยหินและไมเคยรายงาน
ผปู ว ยโรคเหตุใยหิน สวนประเทศอืน่ ทีย่ งั ใชใยหินไฆร
โซไทลในอุ ต สาหกรรมผลิ ต ภั ณ ฑ ต า งๆ ยั ง ไม พ บ
หรือพบโรคเหตุใยหินนอย อธิบายไดสองสาเหตุ คือ
บางประเทศยังมีความรดู า นการวินจิ ฉัยโรคเหตุใยหิน
ไมพรอม และคนเชือ้ สายทางเอเชียมีภมู คิ มุ กันโรคเหตุ
ใยหิน(๕) ผบู รรยายทุกคนเห็นพองกันวาควรจะทำการ
ศึกษาวิจัยเชิงลึก เพื่อสามารถวินิจฉัยโรคไดแนนอน
อาทิ การตรวจตัวกำหนดใยหินทีร่ ะบุการรับสัมผัสใยหิน
และการเสีย่ งโรคเหตุใยหินแกพนักงานโรงงานทีใ่ ชใยหิน
ตัง้ แตวนั รับเขาเปนพนักงาน แลวตรวจติดตามปละครัง้
ซึง่ ใหผลทางเวชศาสตรปอ งกัน เพราะจะสามารถควบคุม
การใชใยหินของโรงงาน และการปองกันการเกิดโรคเหตุ
ใยหินในคนงาน โดยเฉพาะเนือ้ งอกเยือ่ เลือ่ ม
เอกสารอางอิงและประกอบการเรียบเรียง
๑. สมชั ย บวรกิ ต ติ . Delegates’ Handbook
:Conference on the Medical Status of
ASEAN Countries, Chiang Mai, July 28 and
29, 2016; 49 pages.
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ASEAN Countries, 2016: 125 pages.
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อุบตั กิ ารณแอสเบสทอสบอดียใ นปอด จากการ
ตรวจศพในประเทศไทย. จดหมายเหตุทางแพทย
๒๕๒๘; ๖๘: ๑๗๔-๘๒.
๔. สมชัย บวรกิตติ. Highlight of Health Risks
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ASEAN Countries.Proceedings of the
Conference on Medical Status of ASEAN
Countries, 2016: 121-3.
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Abstract: Asbestos in ASEAN Countries
The Conference on Medical Status of ASEAN Countries held in Chiang Mai, Thailand on July 28
and 29, 2016 disclosed that of the 10 ASEAN countries, only Singapore had prohibited the importation
of asbestos for industrial use since the late 1980s; the other nine countries continue to import and
consume chrysotile asbestos. It is interesting that all ASEAN countries had not or seldom diagnosed asbestosrelated diseases; Thailand did report few cases of asbestosis and a number of mesothelioma cases with
controversial etiologies.
Keywords: asbestos, Chrysotile, ASEAN countries, asbestos-related diseases, asbestosis, mesothelioma

ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

Volume 33 No. 3 September-December 2016

