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มหันตภัยเงียบภายในอาคาร (Indoor air pollution)
ทุกวันนี้ คงไม่ มีใครปฏิ เสธว่าโรคมะเร็ งเป็ นโรคที่ ทุกคนหวาดกลัวและไม่อยากประสบกับมันด้วย
ตนเอง ด้วยที่เมื่อเป็ นแล้วความตายคงอยู่ไม่ไกลเกิ นไปนัก ต่างคนก็ต่างจะวิ่งหนี โรคร้ ายนี้ โดยการประพฤติ
ปฏิบตั ิตนด้วยวิธีต่างๆ นานา ตามที่หนังสื อหรื อเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ พยายามแนะนํา ไม่ว่าจะเป็ นการ
กินหรื อการออกกําลังกาย ห้ามกิ นนัน่ ห้ามกินนี่ เพื่อหลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็ งมากมายหลากหลายแล้วแต่ใครจะ
เลื อกปฏิ บตั ิ แต่จะมี ใครรู้ บา้ งว่านอกจากสารก่อมะเร็ งที่ อยู่ในอาหารแล้วสารก่อมะเร็ งยังพบในอากาศที่ เรา
หายใจเข้าไปทุกวันได้เช่นกัน
ซึ่ งในความเป็ นจริ งแล้วคนเราทุกคนมักจะให้ความตระหนักถึงปั ญหาด้านมลภาวะทางอากาศที่มาจาก
อุตสาหกรรม และการคมนาคม แต่สิ่งสําคัญที่ทุกคนมองข้ามไป คือ มลภาวะทางอากาศภายในอาคาร (Indoor
air pollution) ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผูใ้ ช้อาคาร ซึ่ งต้องใช้ชีวิตอยูภ่ ายในอาคารเกือบ 90 เปอร์ เซ็นต์ (1)
มลภาวะภายในอาคารนั้นมีมากมายหลายชนิ ดแต่ที่สาํ คัญและทําให้เกิดโรคมะเร็ ง ได้แก่ เรดอน (Radon) เเอส
เบสตอส (Asbestos) และ ฟอร์ มลั ดีไฮล์ (Formaldehyde) สารทั้ง 3 ชนิ ดนี้เป็ นสารที่ International Agency of
Research on Cancer: IARC ได้รับรองแล้วว่าเป็ นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ งในมนุษย์ ดังนั้นแล้วเรามาทําความรู ้จกั
สารทั้งสามชนิดนี้กนั ดีกว่า

เรดอน (Radon)(2)
ก๊าซเรดอน เป็ นก๊าซกัมมันตรังสี ซึ่ งไม่มีสี ไม่มีกลิ่นและไม่สามารถรับรู ้ได้ดว้ ยประสาทสัมผัสใด ๆ
ของมนุษย์ จัดเป็ นมลภาวะทางอากาศที่สาํ คัญที่สุดประเภทหนึ่งที่หลายประเทศกําลังให้ความสนใจ เนื่องจาก
พบว่า ก๊าซเรดอนสามารถก่อให้เกิดมะเร็ งปอดในมนุษย์ โดยจัดเป็ นสาเหตุอนั ดับที่สองรองจากบุหรี่ ซึ่ งเป็ น
สาเหตุของการเสี ยชีวิตของผูค้ นในสหรัฐอเมริ กาปี ละ 5,000–20,000 ราย และจากการจัดประชุมผูเ้ ชี่ยวชาญทัว่
โลกขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1988โดยองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการวิจยั มะเร็ ง (International Agency of Research on
Cancer: IARC) แห่งองค์การอนามัยโลก ได้ขอ้ สรุ ปเป็ นเอกฉันท์วา่ เรดอนเป็ นสารก่อมะเร็ งในมนุษย์และสัตว์
เช่นเดียวกับการประชุมนักวิทยาศาสตร์ ช้ นั นําทัว่ โลก ซึ่ งจัดโดย National Academic of Sciences, International
Commission on Radiological Protection (ICRP) และ National Council on RadiationProtection and
Measurement (NCRP) ได้สรุ ปว่า เรดอนเป็ นสาเหตุของโรคมะเร็ งปอดในมนุษย์ เนื่ องจากก๊าซเรดอนเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการสลายตัวของแร่ เรเดี ยม ซึ่ งมีปะปนอยูใ่ นดินและหิ นทัว่ ไปบนพื้นโลก ดังนั้น ใน
บรรยากาศทัว่ ไปจึ งมีก๊าซเรดอนปะปนอยู่จะมากหรื อน้อยก็ข้ ึนอยู่กบั ปริ มาณเรเดี ยมและยูเรเนี ยมในบริ เวณ
ดังกล่าว เมื่อมนุษย์ นําดิน หิน หรือทรายที่มีแร่ เรเดียมเจือปนมาก่ อสร้ างอาคาร วัสดุเหล่ านั้นก็จะปล่ อยก๊ าซ
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ประสานงาน โทร. 02-3547025 ต่ อ 1407

1

ข่ าวสารมะเร็งเชิงรุ ก

เรดอนออกมาตามปริ มาณเรเดียมที่ปะปนอยู่ หากอาคารเหล่านั้นไม่มีระบบระบายอากาศที่ดีก็จะเป็ นแหล่ง
สะสมของก๊าซเรดอนในปริ มาณที่สูงจนอาจเป็ นอันตรายต่อผูอ้ ยูอ่ าศัยได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในปั จจุบนั อาคารใน
ประเทศไทยได้เปลี่ยนรู ปลักษณ์ไปตามรู ปแบบที่ลอกเลียนมาจากต่างประเทศ

แหล่งกําเนิ ดของก๊าซเรดอน สามารถแบ่งได้ 4 แหล่งใหญ่ ๆ ได้แก่ ยูเรเนียมในดิน นํ้าบาดาล วัสดุ
ก่อสร้าง และก๊าซธรรมชาติ ในขณะที่มนุษย์ประกอบกิจกรรมใด ๆ อยูใ่ นอาคาร มนุษย์หายใจนําก๊าซเรดอนเข้า
ไปในปอด ซึ่ งสามารถละลายได้ในเลือด และไหลเวียนผ่านร่ างกาย อวัยวะ และเนื้ อเยือ่ จนกระทัง่ ระบายออก
ผ่านทางปอด หรื อผิวหนังทําให้เกิดสมดุลขึ้นระหว่างความเข้มข้นของเรดอนที่อยูภ่ ายนอกและภายใน
มาตรฐานและระดับปฏิบตั ิของก๊ าซเรดอนในอาคาร
การสร้ างมาตรฐานสําหรับใช้ควบคุมปริ มาณการได้รับก๊าซเรดอนจากสิ่ งแวดล้อม ทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร กําลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ แต่ดว้ ยคุณสมบัติของก๊าซเรดอน
ทําให้เป็ นการยากที่จะกําหนด ‘ระดับปฏิบตั ิ’ (Action level) ขึ้นมา ซึ่ งคณะกรรมาธิ การนานาชาติวา่ ด้วยการ
ป้ องกันอันตรายจากรังสี (International Commission on Radiological Protection: ICRP) ได้ให้ขอ้ แนะนําว่า
ระดับที่ถูกกําหนดให้เป็ นระดับปฏิบตั ิน้ นั จะต้องกําหนดให้ชดั เจน และต้องสามารถควบคุม หรื อทําตามได้ โดย
ที่ระดับปฏิบตั ิน้ นั สามารถแตกต่างกันได้ในแต่ละประเทศ นอกจากนี้ ในบางประเทศยังได้มีการกําหนด ‘ระดับ
อ้างอิง’ (Reference level) ขึ้นมา ซึ่ งเป็ นระดับที่ใช้เป็ นเกณฑ์เฉลี่ย เช่น องค์การพิทกั ษ์สิ่งแวดล้อมของแห่ง
ประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อ US EPA ได้กาํ หนดระดับเรดอนภายในอาคารโดยเฉลี่ยไว้ที่ 148 Bq/m3 หากตรวจ
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พบว่าอาคารใดมีค่าเกินจากนี้ จะต้องรี บหาวิธีการลดปริ มาณก๊าซเรดอนลงให้ต่าํ กว่าค่าดังกล่าวโดยเร็ ว อย่างไรก็
ตาม ระดับอ้างอิงเป็ นเพียงข้อแนะนํา (Recommendation) ที่ในแต่ละประเทศกําหนดขึ้นไม่ได้มีผลบังคับทาง
กฎหมาย ต่างจากระดับปฏิบตั ิ ซึ่ งจะมีผลบังคับทางกฎหมายแม้วา่ ในปัจจุบนั US EPA จะแนะนําให้ใช้มาตรการ
ลดความเข้มข้นของเรดอนในอากาศภายในอาคารพักอาศัยให้มีค่าตํ่ากว่า 4 pCi ต่อ 1 ลิตรของอากาศ แต่กระนั้น
US EPA ก็ยงั เชื่อว่า ไม่มีระดับเรดอนที่ปลอดภัยจริ ง ไม่ว่าความเข้มข้นของก๊าซเรดอนจะอยูใ่ นระดับใดก็ตาม ก็
จะก่อให้เกิดความเสี่ ยงอยูค่ ่าหนึ่ง ดังนั้น จึงไม่ควรยึดว่าระดับใด ‘ปลอดภัย’ หรื อ ‘ไม่ปลอดภัย’ แต่ควรพิจารณา
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความสามารถของเทคโนโลยีปัจจุบนั รวมทั้งต้นทุนค่าใช้จ่ายและพยายามลดค่าความ
เข้มข้นของเรดอนลงให้มากที่สุด หรื อที่ ICRP เรี ยกว่า ALARA (As low as reasonably achievable)
สําหรับในประเทศไทยได้มีงานวิจยั ที่ศึกษาการประเมินความเสี่ ยงต่อเรดอนภายในและภายนอกอาคาร
ในพื้นที่ชุมชนเขตลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลาพบว่า ระดับความเข้มข้นก๊าซเรดอนภายในบ้านเรื อนในพื้นที่ลุ่มนํ้า
ทะเลสาบสงขลา ด้วยเทคนิ คนับรอยรังสี แอลฟาบนแผ่นพลาสติก CR-39 จํานวนทั้งสิ้ น 2,161 หลังคาเรื อน
พบว่า มีค่าอยูใ่ นช่วง 9-1307 Bq/m3 โดยมีระดับความเข้มข้นก๊าซเรดอนเฉลี่ยของ จ. สงขลา และ จ. พัทลุง
เท่ากับ 225 และ 268 Bq/m3 ตามลําดับ ซึ่ งมีค่าสูงกว่าระดับมาตรฐานของ US EPA คือ 148 Bq/m3 แต่ต่าํ กว่า
ระดับ 296 Bq/m3 ที่เป็ นระดับมาตรฐานปฏิบตั ิของ US NCRP จากการตรวจสอบจํานวนผูป้ ่ วยมะเร็ งปอด พบว่า
จํานวนผูป้ ่ วยมะเร็ งปอดในจังหวัดสงขลา อันเนื่องจากก๊าซเรดอนประเมินไว้ที่ 2,718 คน ซึ่งสูงกว่าจํานวนผูป้ ่ วย
มะเร็ งปอด 426 คน จากข้อมูลหน่วยมะเร็ งของโรงพยาบาล แสดงว่า ผูเ้ ป็ นมะเร็ งปอดเนื่ องจากก๊าซเรดอนมี
จํานวนตํ่ากว่า 2,718 คน หรื อ จํานวนผูป้ ่ วย 426 คน ยังตํ่ากว่าความเป็ นจริ งเป็ นอย่างมาก (3)
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ สิ่งแวดล้อม นายแพทย์สมชัย บวรกิตติ ที่ปรึ กษากรมการแพทย์ กล่าวว่า จาก
การวิเคราะห์อาการป่ วยด้วยโรคมะเร็ งของคนไทยที่แล้วมา มีอตั ราป่ วยเพิ่มสูงขึ้นเป็ นลําดับ แต่ละปี จะพบผูป้ ่ วย
รายใหม่ประมาณ 60,000 ราย โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่และลําปาง มีอตั ราชุกของโรคมะเร็ งปอดสูงมากที่สุด
ในประเทศไทย โดยในเพศชายพบได้เฉลี่ยร้อยละ 50 ส่ วนเพศหญิงพบได้ร้อยละ 37 คณะผูเ้ ชี่ยวชาญได้สนใจ
ศึกษาหาสาเหตุเป็ นกรณี พิเศษ นายแพทย์สมชัยกล่าวต่อไปว่า นที่พุ่งความสนใจมากคือก๊าซเรดอนส่ ว อันเป็ น
รังสี เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และเป็ นสาเหตุมะเร็ งปอดอันดับ 2 รองจากบุหรี่ ซึ่ งในประเทศไทยยังไม่เคยมี
การศึกษามาก่อน (4)
ข้อมูลจากเว็บไซต์ สํานักพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพ พบว่า ยังพบการกระจายตัวของก๊าซเรดอน
ซึ่ งเป็ นสารก่อมะเร็ งปอดในพื้นที่ประมาณ 20 จังหวัดทั้งในภาคเหนื อและภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในภาคเหนื อนั้นตรวจพบก๊าซเรดอนในอาคารมากและมีความสัมพันธ์ระหว่างก๊าซเรดอนกับการเกิด
โรคมะเร็ งปอด (5)
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แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการกําหนดค่ามาตรฐานความเข้มข้นเรดอนในระดับที่เหมาะสมกับประเทศไทย
อาจจะสู งกว่าหรื อตํ่ากว่ามาตรฐานของที่อื่น ๆ คงจะเป็ นการดีที่จะยอมรับระดับมาตรฐานความเข้มข้นก๊าซ
เรดอนของสหรัฐอเมริ กาที่ระดับ 4–8 pCi L-1 ไปก่อน จนกว่าจะสามารถพัฒนากําหนดระดับมาตรฐานของ
ตนเองขึ้นมาใช้ในอนาคต
Radon gas test kit ชุ ดทดสอบเรดอนภายในอาคาร (6)
US Surgeon General และ EPA (Environmental Protection Agency) ประเทศสหรัฐอเมริ กา แนะนําให้
ทุกบ้านมีการทดสอบวัดปริ มาณก๊าซเรดอนไม่วา่ จะเป็ นบ้านที่เพิ่งสร้างใหม่หรื อบ้านที่อาศัยอยูม่ านานแล้วก็ตาม
โดยการใช้ชุดทดสอบซึ่ งมีขายตามท้องตลาดทัว่ ไปมาทดสอบได้ดว้ ยตนเอง ซึ่ งทําได้ง่ายและไม่ยงุ่ ยาก เช่น ชุด
ทดสอบเครื่ องหมายการค้า Professional Radon Gas Test Kit by PRO-LAB, USA

ใน 1 ชุด ประกอบไปด้วย
1. Short-term radon detector 2 ขวด (silica gel desiccants)
2. Radon data card
3. Envelope
วิธีทาํ การทดสอบ
ในการทดสอบจะทําในห้องใดห้องหนึ่ งภายในอาคารยกเว้นห้องครั วและห้องนํ้า ปิ ดประตู หน้าต่าง
ห้องที่จะทําการทดสอบเป็ นเวลาอย่างน้อย 12 ชัว่ โมง ไม่ให้มีอากาศจากภายนอกเข้าไป (ห้องที่ทาํ การทดสอบ
ควรอยูใ่ นบริ เวณที่ต่าํ ที่สุดของบ้าน)
หลังจากปิ ดห้องที่จะทําการทดสอบครบ 12 ชั้วโมงแล้ว เปิ ดฝา detector ทั้ง 2 ขวด วางในตําแหน่งที่
ห่างจากแสงและความร้อน สูงจากพื้น 2-3 ฟุต และห่างจากผนัง 2-3 ฟุต ทั้ง 4 ด้าน detector ทั้ง 2 ต้องวางห่างกัน
6 นิ้ ว วาง detector ทั้ง 2 ทิ้งไว้เป็ นระยะเวลา 96 ชัว่ โมง ห้ามขยับ detector ทั้ง 2 ขวดจนกว่าจะครบเวลาที่
กําหนด แล้วจึงปิ ดฝาขวด detector ทั้ง 2
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เขียนข้อมูล (Unit serial number, สถานที่ทาํ การทดสอบภายในอาคาร, เวลาที่เริ่ มสิ้ นสุ ดการทดสอบ) ลง
ใน radon data card แล้วส่ งตรวจผลที่ PRO-LAB, USA (ขึ้นอยูก่ บั บริ ษทั ผลิตชุดทดสอบ) บริ ษทั จะแจ้งผลกลับ
ภายใน 1 สัปดาห์

เเอสเบสตอส (Asbestos)

แอสเบสตอสเป็ นแร่ ธรรมชาติที่ปนอยูใ่ นเนื้อหิน ประกอบด้วยธาตุแมกนีเซี ยม เหล็ก ซิลิเกต และธาตุ
อื่นๆ มีลกั ษณะเป็ นเส้นใยละเอียด มีคุณสมบัติพิเศษ คือ ทนไฟ ไม่นาํ ความร้อนและไฟฟ้ า มีความแข็งเหนียว
และยืดหยุน่ สามารถนํามาปั่ นเป็ นเส้นและทอเป็ นผืนได้ ทนกรดและด่างได้ดี จึงถูกนํามาใช้เป็ นส่ วนผสมใน
ผลิตภัณฑ์หลายชนิด เช่น อุตสาหกรรมการผลิตวัสดุก่อสร้าง (กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องแผ่นเรี ยบ ฝ้ าเพดาน)
อุตสาหกรรมการผลิตท่อนํ้าซี เมนต์ กระเบื้องยางไวนิลปูพ้นื ผ้าเบรก ฉนวนกันความร้อน และ อุตสาหกรรมสิ่ ง
ทอ เป็ นต้น (7)
โดยทัว่ ๆ ไปแล้วผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากแอสเบสตอส จะไม่เป็ นอันตราย ถ้าผลิตภัณฑ์น้ นั อยูใ่ นสภาพดี แต่
จะเป็ นอันตรายและเกิดเป็ นสารก่อมะเร็ งเมื่อผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ ถูกทําให้แตกหักจะด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม เช่น การตัด
การขัด การเลื่อย หรื อดัดแปลงเอาไปใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง เส้นใยแอสเบสตอสจะถูกปล่อยออกมาและลอยฟุ้ ง
อยูใ่ นอากาศ ถ้าเราอยูใ่ นบริ เวณนั้นก็จะหายใจเอาเส้นใยแอสเบสตอสเข้าไปในระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ แผ่นใยกันความร้อนที่อยูใ่ ต้หลังคาบ้าน หรื ออยูต่ ามอาคารต่างๆ จะมีโอกาสเกิดการฟุ้ งกระจายได้ง่ายถ้า

สถาบันมะเร็งแห่ งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400, สํ านักงาน
ประสานงาน โทร. 02-3547025 ต่ อ 1407

5

ข่ าวสารมะเร็งเชิงรุ ก

เกิดการฉี กขาด ดังนั้นแล้วจะเห็นได้วา่ ถึงแม้เราไม่ได้ทาํ งานอยูใ่ นโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากแอสเบสตอส
เราก็สามารถได้รับสารก่อมะเร็ งชนิดนี้เช่นเดียวกัน
อันตรายของแอสเบสตอสเมีอ่ เข้ าสู่ ร่างกายจะทําให้ เกิดโรคดังนี้ (7)
1. โรคปอดอักเสบจากแอสเบสตอส (Asbestosis)
เกิดจากการหายใจรับเส้นใยเข้าไปทําให้ปอดแข็งเป็ นพังผืด และอาจลามไปที่กระบังลมและเยือ่ บุช่อง
ท้อง เมื่อปอดแข็งเป็ นพังผืดจะทําให้เหนื่ อยง่าย ไอเรื้ อรัง อ่อนเพลีย นํ้าหนักลด หายใจลําบาก มีอาการเจ็บ
หน้าอกและตัวเขียวเนื่องจากขาดออกซิ เจน
2. โรคมะเร็ งปอด (Lung cancer)
ผูท้ ี่ สัมผัสกับแอสเบสตอสมี โอกาสเป็ นมะเร็ งปอด โดยเฉพาะผูท้ ี่ สูบบุหรี่ จะเพิ่มโอกาสการเกิ ด
โรคมะเร็ งปอดมากขึ้น
3. โรคมะเร็ งเยือ่ หุม้ ปอด (Mesothelioma)
เป็ นมะเร็ งชนิ ดหนึ่ งที่เกิดขึ้นบริ เวณเยื่อหุ ม้ ปอดและเยื่อบุช่องท้องมักจะเกิดกับผูท้ ี่สมั ผัสแอสเบสตอส
ชนิดครอซิ โดไลท์ และอะโมไซท์ มะเร็ งชนิดนี้อาจลุกลามไปยังบริ เวณอื่นๆ เช่น กระเพาะและคอหอย
สาเหตุการเกิดอันตรายของแอสเบสตอส
เป็ นที่ทราบกันแล้วว่าความเป็ นอันตรายของแอสเบสตอสอยูท่ ี่เส้นใย เส้นใยของแร่ ใยหิ นมีขนาดเล็ก
มาก มีอตั ราส่ วนความยาวต่อความกว้างเท่ากับ 3:1 เมื่อหายใจรับเส้นใยเข้าสู่ ปอด เส้นใยจะสะสมและคงอยูใ่ น
เนื้อเยื่อปอดตลอดไป เมื่อเส้นใยฝังอยูภ่ ายในเซลล์ปอด เซลล์ทาํ ลายเชื้อโรคที่ชื่อมาโครฟาส์ก จะเข้าโอบล้อม
เส้นใยไว้ในเซลแล้วหลัง่ เอ็นไซม์เพื่อที่จะย่อยทําลายเส้นใยแต่ไม่สามารถทําได้ เนื่องจากเส้นใยสามารถทนกรด
ได้ และจากคุณลักษณะของเส้นใยที่มีปลายแหลมทั้งสองข้างทําให้เอ็นไซม์ที่อยูภ่ ายในเซลล์ของมาโครฟาส์กรั่ว
ออกสู่ ภายนอกเซลล์ ทําให้เกิดการย่อยสลายเซลล์มาโครฟาสก์เองและปล่อยให้เส้นใยเป็ นอิสระ กระบวนการ
โอบล้อมและทําลายเซลล์มาโครฟาส์กจะเริ่ มใหม่อย่างต่อเนื่ อง และเอ็นไซม์ที่ไหลออกสู่ภายนอกเซลล์มาโคร
ฟาส์กนี้ สามารถก่อให้เกิดความเสี ยหายให้กบั เนื้ อเยื่อปอดส่ วนที่ดีได้อีกด้วย และสารเคมีที่หลัง่ ออกยังจะเรี ยก
ให้เซลล์ภูมิคุม้ กันอื่นๆมารุ มล้อมในบริ เวณนี้ เพื่อทําลายเส้นใยอีกด้วย เนื่องจากเส้นใยมีความคงทนและคงอยู่
ถาวรในร่ างกาย กลไกการทําลายเส้นใยจะก่อให้เกิดการทําลายเซลล์ปอดและกลไกการซ่ อมแซมเซลล์ปอดก็
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ซึ่ งจะส่ งผลให้เนื้ อเยื่อปอดเกิดการอักเสบ เกิดเป็ นพังผืดและสามารถพัฒนาจน
ก่อให้เกิดเป็ นเซลล์มะเร็ งได้ พัฒนาการของการเกิดโรคจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ เป็ นระยะเวลานับ 10 ปี และเมื่อ
ตรวจพบอาการของโรคก็จะไม่สามารถรักษาให้หายได้ ดังนั้นผูป้ ่ วยจะต้องทุกข์ทรมานจากอาการของโรคปอด
จนกว่าจะเสี ยชีวิต (7)
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ในปั จจุบนั แอสเบสตอสถูกยกเลิกใช้ในหลายประเทศแต่สาํ หรับประเทศไทยการนําเข้าและครอบครอง
ยังคงมี อยู่ ซึ่ งก็จะมีองค์กรของรัฐเข้ามาควบคุมดูแล แต่การควบคุมดูแลจะอยู่ในระดับโรงงานอุตสาหกรรม
สิ่ งแวดล้อมในการทํางาน (ความเข้มข้นของแอสเบสตอสในบรรยากาศการทํางาน) และสุ ขภาพของลูกจ้างใน
โรงงานอุตสาหกรรม(8) เท่านั้น แต่ไม่มีการดูแลและควบคุมหรื อแนะนําการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากแอสเบสตอส
ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาจะมีหน่วยงานเฉพาะที่ให้ความรู ้กบั ประชาชนในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากแอส
เบสตอส เช่น Toxic Substance Control Act (TSCA), the Asbestos School Hazard Abatement Act (ASHAA),
the Asbestos Hazard Emergency Response Act (AHERA) เป็ นต้น (9)

ฟอร์ มลั ดีไฮล์ (Formaldehyde) (10)
ฟอร์ มลั ดี ไฮด์ (formaldyhyde) และสารประกอบของฟอร์ มลั ดี ไฮด์ เป็ นสารไม่มีสี ติดไฟง่ายที่
อุณหภูมิหอ้ ง มีกลิ่นรุ นแรง ได้ถูกนําไปใช้ในอุตสาหกรรมหลายชนิด เช่น สารเหนียวสําหรับผลิตไม้อดั แผ่นผง
ไม้อดั การผลิตยาง ฟิ ล์มถ่ายรู ป หนัง วัตถุระเบิด สี ยอ้ ม สารประทินผิว นํ้ายาดองศพ ดองเนื้อเยื่อต่างๆ เป็ นต้น
ฟอร์ มลั ดีไฮด์ เป็ นสารมลพิษที่สาํ คัญเกี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศในอาคาร เนื่องจากสารนี้ได้ถูกนํามาใช้
อย่างกว้างขวางกับวัสดุก่อสร้างและสิ่ งตกแต่งภายใน วัสดุที่เป็ นแหล่งที่มาของฟอร์ มลั ดีไฮด์ที่สาํ คัญได้แก่ ไม้
อัดและผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากไม้อดั โฟมที่ใช้ทาํ ฉนวนกันความร้อน ผลิตภัณฑ์กระดาษไฟเบอร์ กลาส ผ้าม่านและ
พรมปูพ้ืน ฟอร์ มลั ดีไฮด์ยงั ใช้เป็ นส่ วนผสมของสารเคลือบผิวเฟอร์ นิเจอร์ และโต๊ะตูต้ ่างๆ รวมทั้งพื้นผนังที่ทาํ
ด้วยไม้
ในอุตสาหกรรมการผลิตไม้อดั และผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากไม้อดั เช่น แผ่นไม้ปาร์ ติเกิ้ล (Particle Board เป็ น
วัสดุก่อสร้างและผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ) และแผ่นใยไม้อดั ความหนาแน่นขนาดกลาง (MDF Board, Medium Density
Fiber Board เป็ นวัสดุก่อสร้างและผลิตเฟอร์นิเจอร์ ) ซึ่งการผลิตแผ่นไม้อดั ประเภทนี้จะใช้กาวประสานเส้นใยใน
แผ่น โดยทัว่ ไปจะใช้กาว Urea formaldehyde (UF) ดังนั้นแล้ว เฟอร์ นิเจอร์ ที่ผลิตจากไม้อดั ประเภทนี้ จะมีการ
ระเหยของฟอร์ มลั ดีไฮด์ออกมาตลอดเวลา ซึ่ งส่ งผลร้ายต่อสุ ขภาพ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (11)
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การได้รับฟอร์ มลั ดีไฮด์มากว่า 0.1 ppm จะทําให้เกิดอาการระคายเคืองตา และระคายเคืองต่อเนื้ อเยื่อ
ทางเดินหายใจส่ วนบน และระคายเคืองผิวหนัง ทําให้เกิดอาการภูมิแพ้และหอบหื ด นอกจากนี้ยงั เกี่ยวข้องกับ
ความผิดปกติของระดูและการเจริ ญพันธุ์อีกด้วย และการได้รับฟอร์ มลั ดีไฮด์ในระยะยาวจะทําให้เกิด nasal sinus
cancer, nasopharyngeal cancer และ brain cancer
จริ งอยูว่ ่าแม้แต่ไม้ตามธรรมชาติเองก็มีฟอร์ มลั ดีไฮด์ในตัว แต่มีอยูน่ อ้ ยมากในปริ มาณที่ไม่เป็ นผลร้าย
ใด ๆ ต่อผูใ้ ช้งาน ซึ่ งต่างจากไม้อดั หรื อแผ่นประกอบ MDF ที่มีกาวประสานเป็ นฟอร์ มลั ดีไฮด์ในปริ มาณสู ง
ประเทศตะวันตกจึงได้มีการกําหนดเกณฑ์แยกจําพวกไม้อดั ตามปริ มาณฟอร์ มลั ดีไฮด์ที่มีอยูใ่ นไม้อดั ออกเป็ น 5
กลุ่มคือ E0-E5 โดยที่ E0 หมายถึงปราศจากฟอร์ มลั ดีไฮด์ หรื อมีอยูใ่ นอัตราที่นอ้ ยมาก ไม่ทาํ อันตรายใด ๆ ต่อ
ผูใ้ ช้ ขณะที่ E5 หมายถึงมีปริ มาณฟอร์ มลั ดีไฮด์อยูม่ าก
ในกรณี ที่อุณหภูมิและความชื้ นเหมาะสมแล้ว จะยิ่งเพิ่มการปล่อยฟอร์ มลั ดี ไฮด์ในปริ มาณที่ สูงมาก
ยิง่ ขึ้น ในประเทศสหรัฐอเมริ กาได้มีการทําตรวจสอบปริ มาณการระเหยของฟอร์ มลั ดีไฮด์ในบ้านที่ก่อสร้างด้วย
วัสดุจากไม้ พบว่ามีความเข้มข้นของฟอร์ มลั ดีไฮด์ต่าํ กว่า 0.1 ppm แต่ในบ้านที่มีเฟอร์ นิเจอร์ ใหม่ที่ทาํ จากไม้จะ
มีความเข้มข้นของฟอร์ มลั ดีไฮด์มากกว่า 0.3 ppm (11)
ตัวอย่าง การจัดเกรดของแผ่นไม้โดยใช้ปริ มาณฟอร์ มลั ดี ไฮด์เป็ นเกณฑ์ ซึ่ งเป็ นกลไกทางการค้า จะ
แตกต่างกันไปในแต่ละยีห่ อ้ เช่น Super E0-E2, E1-E5, exterior-grade
Super E0
ระดับสารฟอร์ มลั ดีไฮด์ในแผ่นไม้ ระดับ < 3 mg (mg/ไม้ 100g)
E0
ระดับสารฟอร์ มลั ดีไฮด์ในแผ่นไม้ ระดับ < 5 mg (mg/ไม้ 100g)
E1
ระดับสารฟอร์ มลั ดีไฮด์ในแผ่นไม้ ระดับ < 8 mg (mg/ไม้ 100g)
E2
ระดับสารฟอร์มลั ดีไฮด์ในแผ่นไม้ ระดับ > 8 mg (mg/ไม้100g)
ปั จจุบนั ประเทศพัฒนาแล้วประกาศกฎเกณฑ์นาํ เข้าไม้อดั ไม่ให้มีฟอร์ มลั ดี ไฮด์หรื อมีในปริ มาณน้อย
เนื่องจากประเทศเหล่านี้ คาํ นึ งถึงสุ ขภาพ และผลร้ายที่ตามมาต่อประชากรในประเทศมากกว่าราคาไม้ที่ตอ้ งมี
ราคาถูก เพราะเราไม่อาจปฏิเสธได้วา่ บ้าน ออฟฟิ ศ อพาร์ ตเมนต์ ที่อยูอ่ าศัยทุกประเภทล้วนต้องมีเฟอร์ นิเจอร์
และของตกแต่งอย่างแน่นอน และเมื่อพิสูจน์ได้แล้วว่าเฟอร์ นิเจอร์ เหล่านั้นกําลังทําร้ายคนในประเทศ และเป็ น
สาเหตุของสู ญเสี ยค่ารักษาพยาบาลเป็ นมูลค่ามหาศาล ฉะนั้นการป้ องกันด้วยการใช้เฟอร์ นิเจอร์ ที่ปลอดจาก
ฟอร์ มลั ดีไฮด์ จึงเป็ นสิ่ งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นนั่ เอง
จากทีก่ ล่ าวมาทั้งหมดข้ างต้ นผู้อ่านคงจะเห็นแล้ วว่ าโทษของสารก่ อมะเร็งที่อยู่ในอากาศนั้นไม่ ยงิ่ หย่ อน
ไปกว่ าสารก่ อมะเร็งทีอ่ ยู่ในอาหารเลยแม้ แต่ น้อย ที่ยงิ่ ไปกว่ านั้นคือ เรื่องอาหารการกินนั้นเราเลือกที่จะไม่ กินได้
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แต่ อากาศนั้นเราเลือกที่จะไม่ หายใจได้ หรื อ ดังนั้นแล้ วในส่ วนที่เลี่ยงได้ ก็ควรเลี่ยงแต่ ถ้าเลี่ยงไม่ ได้ ก็ควรใช้
ผลิตภัณฑ์ ทมี่ ีสารก่ อมะเร็งเป็ นองค์ ประกอบอย่างระมัดระวังมากทีส่ ุ ด หมั่นตรวจเช็คให้ อยู่ในสภาพคงเดิมเสมอ
ไม่ แตกหักจนต้ องปล่ อยสารพิษมาทําร้ ายคนในครอบครัว อีกด้ านหนึ่งภาครัฐก็ควรดูแลอย่ างเข้ มงวดกับสิ่ งของ
ที่มีสารก่ อมะเร็ งเป็ นองค์ ประกอบ ถึงเวลาแล้ วหรื อยังที่เราควรจะมีหน่ วยงานที่คอยดูแลผลิตภัณฑ์ ประเภทนี้
รวมถึงการให้ ความรู้ กบั ประชาชนในการใช้ อย่างไรให้ ถูกต้ องเพือ่ ไม่ ก่อให้ เกิดอันตรายต่ อไปในอนาคต

อ้ างอิง
(1) http://www.arfamilies.org/health_nutrition/topic/air.htm
(2) http://www.arch.tu.ac.th/jars/download/jars/v4-2/02_Radon.pdf
(3)ไตรภพ ผ่องสุวรรณ, ธวัช ชิตตระการ, สมพร จองคํา, พรศรี พลพงษ์, สุ ขสวัสดิ์ ศิริจารุ กุล. การประเมินความ
เสี่ ยงต่อเรดอนภายในและภายนอกอาคารในพื้นที่ชุมชนเขตลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา. 2543. คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ .
(4) http://www.vcharkarn.com/vcafe/9665
(5) www.hiso.or.th/hiso/analystReport/picture/5_lesson4.doc
(6) http://www.prolabinc.com/instructions/radon.html
(7) http://www.shawpat.or.thtipsASBESTOS.pdf
(8) http://www.hrm.siamhrm.com/report/hr_report.php?max=430
(9) http://www.epa.gov/asbestos/pubs/ashome.html
(10) http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php
(11) http://www.kokoboard.com/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=46

สถาบันมะเร็งแห่ งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400, สํ านักงาน
ประสานงาน โทร. 02-3547025 ต่ อ 1407

9

