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มหันตภยัเงยีบภายในอาคาร (Indoor air pollution) 
  
 ทุกวนัน้ีคงไม่มีใครปฏิเสธว่าโรคมะเร็งเป็นโรคท่ีทุกคนหวาดกลวัและไม่อยากประสบกบัมนัดว้ย
ตนเอง ดว้ยท่ีเม่ือเป็นแลว้ความตายคงอยู่ไม่ไกลเกินไปนกั ต่างคนก็ต่างจะว่ิงหนีโรคร้ายน้ีโดยการประพฤติ
ปฏิบติัตนดว้ยวิธีต่างๆ นานา ตามท่ีหนงัสือหรือเวบ็ไซตข์องหน่วยงานต่างๆ พยายามแนะนาํ ไม่ว่าจะเป็นการ
กินหรือการออกกาํลงักาย ห้ามกินนัน่ห้ามกินน่ี เพื่อหลีกเล่ียงสารก่อมะเร็งมากมายหลากหลายแลว้แต่ใครจะ
เลือกปฏิบติั แต่จะมีใครรู้บา้งว่านอกจากสารก่อมะเร็งท่ีอยู่ในอาหารแลว้สารก่อมะเร็งยงัพบในอากาศท่ีเรา
หายใจเขา้ไปทุกวนัไดเ้ช่นกนั  
 ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้คนเราทุกคนมกัจะใหค้วามตระหนกัถึงปัญหาดา้นมลภาวะทางอากาศท่ีมาจาก
อุตสาหกรรม และการคมนาคม แต่ส่ิงสาํคญัท่ีทุกคนมองขา้มไป คือ มลภาวะทางอากาศภายในอาคาร (Indoor 
air pollution) ท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อผูใ้ชอ้าคาร ซ่ึงตอ้งใชชี้วิตอยูภ่ายในอาคารเกือบ 90 เปอร์เซ็นต ์ (1) 

มลภาวะภายในอาคารนั้นมีมากมายหลายชนิดแต่ท่ีสาํคญัและทาํใหเ้กิดโรคมะเร็ง ไดแ้ก่ เรดอน (Radon) เเอส
เบสตอส (Asbestos) และ ฟอร์มลัดีไฮล ์(Formaldehyde) สารทั้ง 3 ชนิดน้ีเป็นสารท่ี International Agency of 
Research on Cancer: IARC ไดรั้บรองแลว้ว่าเป็นสารท่ีก่อใหเ้กิดมะเร็งในมนุษย ์ดงันั้นแลว้เรามาทาํความรู้จกั
สารทั้งสามชนิดน้ีกนัดีกวา่ 
 

เรดอน (Radon)(2) 
 ก๊าซเรดอน เป็นก๊าซกมัมนัตรังสี ซ่ึงไม่มีสี ไม่มีกล่ินและไม่สามารถรับรู้ไดด้ว้ยประสาทสัมผสัใด ๆ 
ของมนุษย ์ จดัเป็นมลภาวะทางอากาศท่ีสาํคญัท่ีสุดประเภทหน่ึงท่ีหลายประเทศกาํลงัใหค้วามสนใจ เน่ืองจาก
พบว่า ก๊าซเรดอนสามารถก่อใหเ้กิดมะเร็งปอดในมนุษย ์ โดยจดัเป็นสาเหตุอนัดบัท่ีสองรองจากบุหร่ี ซ่ึงเป็น
สาเหตุของการเสียชีวิตของผูค้นในสหรัฐอเมริกาปีละ 5,000–20,000 ราย และจากการจดัประชุมผูเ้ช่ียวชาญทัว่
โลกข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1988โดยองคก์รระหว่างประเทศเพ่ือการวิจยัมะเร็ง (International Agency of Research on 
Cancer: IARC) แห่งองคก์ารอนามยัโลก ไดข้อ้สรุปเป็นเอกฉนัทว์า่ เรดอนเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษยแ์ละสตัว ์
เช่นเดียวกบัการประชุมนกัวิทยาศาสตร์ชั้นนาํทัว่โลก ซ่ึงจดัโดย National Academic of Sciences, International 
Commission on Radiological Protection (ICRP) และ National Council on RadiationProtection and 
Measurement (NCRP) ไดส้รุปว่า เรดอนเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งปอดในมนุษย์ เน่ืองจากก๊าซเรดอนเป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดจากการสลายตวัของแร่เรเดียม ซ่ึงมีปะปนอยูใ่นดินและหินทัว่ไปบนพื้นโลก ดงันั้น ใน
บรรยากาศทัว่ไปจึงมีก๊าซเรดอนปะปนอยู่จะมากหรือน้อยก็ข้ึนอยู่กบัปริมาณเรเดียมและยูเรเนียมในบริเวณ
ดงักล่าว เมื่อมนุษย์นําดิน หิน หรือทรายที่มีแร่เรเดียมเจือปนมาก่อสร้างอาคาร วัสดุเหล่าน้ันก็จะปล่อยก๊าซ
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เรดอนออกมาตามปริมาณเรเดียมที่ปะปนอยู่ หากอาคารเหล่านั้นไม่มีระบบระบายอากาศท่ีดีก็จะเป็นแหล่ง
สะสมของก๊าซเรดอนในปริมาณท่ีสูงจนอาจเป็นอนัตรายต่อผูอ้ยูอ่าศยัได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในปัจจุบนัอาคารใน
ประเทศไทยไดเ้ปล่ียนรูปลกัษณ์ไปตามรูปแบบท่ีลอกเลียนมาจากต่างประเทศ 
 

            
 

           
 

 แหล่งกาํเนิดของก๊าซเรดอน สามารถแบ่งได ้ 4 แหล่งใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ ยเูรเนียมในดิน นํ้ าบาดาล วสัดุ
ก่อสร้าง และก๊าซธรรมชาติ ในขณะท่ีมนุษยป์ระกอบกิจกรรมใด ๆ อยูใ่นอาคาร มนุษยห์ายใจนาํก๊าซเรดอนเขา้
ไปในปอด ซ่ึงสามารถละลายไดใ้นเลือด และไหลเวียนผา่นร่างกาย อวยัวะ และเน้ือเยือ่ จนกระทัง่ระบายออก
ผา่นทางปอด หรือผิวหนงัทาํใหเ้กิดสมดุลข้ึนระหวา่งความเขม้ขน้ของเรดอนท่ีอยูภ่ายนอกและภายใน 
มาตรฐานและระดบัปฏิบตัิของก๊าซเรดอนในอาคาร 
 การสร้างมาตรฐานสําหรับใชค้วบคุมปริมาณการไดรั้บก๊าซเรดอนจากส่ิงแวดลอ้ม ทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร กาํลงัไดรั้บความสนใจอยา่งกวา้งขวางทั้งในและต่างประเทศ แต่ดว้ยคุณสมบติัของก๊าซเรดอน
ทาํใหเ้ป็นการยากท่ีจะกาํหนด ‘ระดบัปฏิบติั’ (Action level) ข้ึนมา ซ่ึงคณะกรรมาธิการนานาชาติวา่ดว้ยการ
ป้องกนัอนัตรายจากรังสี (International Commission on Radiological Protection: ICRP) ไดใ้หข้อ้แนะนาํวา่ 
ระดบัท่ีถูกกาํหนดใหเ้ป็นระดบัปฏิบติันั้นจะตอ้งกาํหนดใหช้ดัเจน และตอ้งสามารถควบคุม หรือทาํตามได ้โดย
ท่ีระดบัปฏิบติันั้นสามารถแตกต่างกนัไดใ้นแต่ละประเทศ นอกจากน้ี ในบางประเทศยงัไดมี้การกาํหนด ‘ระดบั
อา้งอิง’ (Reference level) ข้ึนมา ซ่ึงเป็นระดบัท่ีใชเ้ป็นเกณฑเ์ฉล่ีย เช่น องคก์ารพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มของแห่ง
ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ US EPA ไดก้าํหนดระดบัเรดอนภายในอาคารโดยเฉล่ียไวท่ี้ 148 Bq/m3 หากตรวจ
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พบวา่อาคารใดมีค่าเกินจากน้ี จะตอ้งรีบหาวิธีการลดปริมาณก๊าซเรดอนลงใหต้ํ่ากวา่ค่าดงักล่าวโดยเร็ว อยา่งไรก็
ตาม ระดบัอา้งอิงเป็นเพียงขอ้แนะนาํ (Recommendation) ท่ีในแต่ละประเทศกาํหนดข้ึนไม่ไดมี้ผลบงัคบัทาง
กฎหมาย ต่างจากระดบัปฏิบติั ซ่ึงจะมีผลบงัคบัทางกฎหมายแมว้า่ในปัจจุบนั US EPA จะแนะนาํใหใ้ชม้าตรการ
ลดความเขม้ขน้ของเรดอนในอากาศภายในอาคารพกัอาศยัใหมี้ค่าตํ่ากว่า 4 pCi ต่อ 1 ลิตรของอากาศ แต่กระนั้น 
US EPA กย็งัเช่ือวา่ ไม่มีระดบัเรดอนท่ีปลอดภยัจริง ไม่ว่าความเขม้ขน้ของก๊าซเรดอนจะอยูใ่นระดบัใดกต็าม ก็
จะก่อใหเ้กิดความเส่ียงอยูค่่าหน่ึง ดงันั้น จึงไม่ควรยดึวา่ระดบัใด ‘ปลอดภยั’ หรือ ‘ไม่ปลอดภยั’ แต่ควรพิจารณา
ใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัความสามารถของเทคโนโลยปัีจจุบนัรวมทั้งตน้ทุนค่าใชจ่้ายและพยายามลดค่าความ
เขม้ขน้ของเรดอนลงใหม้ากท่ีสุด หรือท่ี ICRP เรียกวา่ ALARA (As low as reasonably achievable)  
 สาํหรับในประเทศไทยไดมี้งานวิจยัท่ีศึกษาการประเมินความเส่ียงต่อเรดอนภายในและภายนอกอาคาร
ในพ้ืนท่ีชุมชนเขตลุ่มนํ้ าทะเลสาบสงขลาพบว่า ระดบัความเขม้ขน้ก๊าซเรดอนภายในบา้นเรือนในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ า
ทะเลสาบสงขลา ดว้ยเทคนิคนบัรอยรังสีแอลฟาบนแผ่นพลาสติก CR-39 จาํนวนทั้งส้ิน 2,161 หลงัคาเรือน 
พบว่า มีค่าอยูใ่นช่วง 9-1307 Bq/m3 โดยมีระดบัความเขม้ขน้ก๊าซเรดอนเฉล่ียของ จ. สงขลา และ จ. พทัลุง 
เท่ากบั 225 และ 268 Bq/m3 ตามลาํดบั ซ่ึงมีค่าสูงกวา่ระดบัมาตรฐานของ US EPA คือ 148 Bq/m3 แต่ตํ่ากว่า
ระดบั 296 Bq/m3 ท่ีเป็นระดบัมาตรฐานปฏิบติัของ US NCRP จากการตรวจสอบจาํนวนผูป่้วยมะเร็งปอด พบวา่ 
จาํนวนผูป่้วยมะเร็งปอดในจงัหวดัสงขลา อนัเน่ืองจากก๊าซเรดอนประเมินไวท่ี้ 2,718 คน ซ่ึงสูงกวา่จาํนวนผูป่้วย
มะเร็งปอด 426 คน จากขอ้มูลหน่วยมะเร็งของโรงพยาบาล แสดงวา่ ผูเ้ป็นมะเร็งปอดเน่ืองจากก๊าซเรดอนมี
จาํนวนตํ่ากวา่ 2,718 คน หรือ จาํนวนผูป่้วย 426 คน ยงัตํ่ากวา่ความเป็นจริงเป็นอยา่งมาก (3) 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเวชศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม นายแพทยส์มชยั บวรกิตติ ท่ีปรึกษากรมการแพทย ์กล่าววา่ จาก
การวิเคราะห์อาการป่วยดว้ยโรคมะเร็งของคนไทยท่ีแลว้มา มีอตัราป่วยเพิ่มสูงข้ึนเป็นลาํดบั แต่ละปีจะพบผูป่้วย
รายใหม่ประมาณ 60,000 ราย โดยเฉพาะจงัหวดัเชียงใหม่และลาํปาง มีอตัราชุกของโรคมะเร็งปอดสูงมากท่ีสุด
ในประเทศไทย โดยในเพศชายพบไดเ้ฉล่ียร้อยละ 50 ส่วนเพศหญิงพบไดร้้อยละ 37 คณะผูเ้ช่ียวชาญไดส้นใจ
ศึกษาหาสาเหตุเป็นกรณีพิเศษ นายแพทยส์มชยักล่าวต่อไปวา่ ส่วนท่ีพุ่งความสนใจมากคือก๊าซเรดอน  อนัเป็น
รังสีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และเป็นสาเหตุมะเร็งปอดอนัดบั 2 รองจากบุหร่ี ซ่ึงในประเทศไทยยงัไม่เคยมี
การศึกษามาก่อน (4)  

ขอ้มูลจากเวบ็ไซต ์สาํนกัพฒันาระบบขอ้มูลข่าวสารสุขภาพ พบวา่ ยงัพบการกระจายตวัของก๊าซเรดอน
ซ่ึงเป็นสารก่อมะเร็งปอดในพ้ืนท่ีประมาณ 20 จงัหวดัทั้งในภาคเหนือและภาคใตข้องประเทศไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในภาคเหนือนั้นตรวจพบก๊าซเรดอนในอาคารมากและมีความสัมพนัธ์ระหว่างก๊าซเรดอนกบัการเกิด
โรคมะเร็งปอด  (5) 
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 แต่อยา่งไรกต็ามยงัไม่มีการกาํหนดค่ามาตรฐานความเขม้ขน้เรดอนในระดบัท่ีเหมาะสมกบัประเทศไทย 
อาจจะสูงกว่าหรือตํ่ากว่ามาตรฐานของท่ีอ่ืน ๆ คงจะเป็นการดีท่ีจะยอมรับระดบัมาตรฐานความเขม้ขน้ก๊าซ
เรดอนของสหรัฐอเมริกาท่ีระดบั 4–8 pCi L-1 ไปก่อน จนกวา่จะสามารถพฒันากาํหนดระดบัมาตรฐานของ
ตนเองข้ึนมาใชใ้นอนาคต 
 
Radon gas test kit ชุดทดสอบเรดอนภายในอาคาร (6) 
 US Surgeon General และ EPA (Environmental Protection Agency) ประเทศสหรัฐอเมริกา แนะนาํให้
ทุกบา้นมีการทดสอบวดัปริมาณก๊าซเรดอนไม่วา่จะเป็นบา้นท่ีเพ่ิงสร้างใหม่หรือบา้นท่ีอาศยัอยูม่านานแลว้กต็าม 
โดยการใชชุ้ดทดสอบซ่ึงมีขายตามทอ้งตลาดทัว่ไปมาทดสอบไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงทาํไดง่้ายและไม่ยุง่ยาก เช่น ชุด
ทดสอบเคร่ืองหมายการคา้ Professional Radon Gas Test Kit by PRO-LAB, USA 
 

 
 
ใน 1 ชุด ประกอบไปดว้ย 
1. Short-term radon detector 2 ขวด (silica gel desiccants) 
2. Radon data card 
3. Envelope  
วธีิทําการทดสอบ 
 ในการทดสอบจะทาํในห้องใดห้องหน่ึงภายในอาคารยกเวน้ห้องครัวและหอ้งนํ้ า ปิดประตู หน้าต่าง
หอ้งท่ีจะทาํการทดสอบเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 12 ชัว่โมง ไม่ใหมี้อากาศจากภายนอกเขา้ไป (หอ้งท่ีทาํการทดสอบ
ควรอยูใ่นบริเวณท่ีตํ่าท่ีสุดของบา้น)  
 หลงัจากปิดหอ้งท่ีจะทาํการทดสอบครบ 12 ชั้วโมงแลว้ เปิดฝา detector ทั้ง 2 ขวด วางในตาํแหน่งท่ี
ห่างจากแสงและความร้อน สูงจากพ้ืน 2-3 ฟุต และห่างจากผนงั 2-3 ฟุต ทั้ง 4 ดา้น detector ทั้ง 2 ตอ้งวางห่างกนั 
6 น้ิว วาง detector ทั้ง 2 ท้ิงไวเ้ป็นระยะเวลา 96 ชัว่โมง ห้ามขยบั detector ทั้ง 2 ขวดจนกว่าจะครบเวลาท่ี
กาํหนด แลว้จึงปิดฝาขวด detector ทั้ง 2  
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 เขียนขอ้มูล (Unit serial number, สถานท่ีทาํการทดสอบภายในอาคาร, เวลาท่ีเร่ิมส้ินสุดการทดสอบ) ลง
ใน radon data card แลว้ส่งตรวจผลท่ี PRO-LAB, USA (ข้ึนอยูก่บับริษทัผลิตชุดทดสอบ) บริษทัจะแจง้ผลกลบั
ภายใน 1 สปัดาห์ 
 

เเอสเบสตอส (Asbestos)  
 

  

  
 

 แอสเบสตอสเป็นแร่ธรรมชาติท่ีปนอยูใ่นเน้ือหิน ประกอบดว้ยธาตุแมกนีเซียม เหลก็ ซิลิเกต และธาตุ 
อ่ืนๆ มีลกัษณะเป็นเส้นใยละเอียด มีคุณสมบติัพิเศษ คือ ทนไฟ ไม่นาํความร้อนและไฟฟ้า มีความแขง็เหนียว 
และยดืหยุน่ สามารถนาํมาป่ันเป็นเสน้และทอเป็นผืนได ้ทนกรดและด่างไดดี้ จึงถูกนาํมาใชเ้ป็นส่วนผสมใน 
ผลิตภณัฑห์ลายชนิด เช่น อุตสาหกรรมการผลิตวสัดุก่อสร้าง (กระเบ้ืองมุงหลงัคา กระเบ้ืองแผน่เรียบ ฝ้าเพดาน) 
อุตสาหกรรมการผลิตท่อนํ้ าซีเมนต ์กระเบ้ืองยางไวนิลปูพ้ืน ผา้เบรก ฉนวนกนัความร้อน และ อุตสาหกรรมส่ิง 
ทอ เป็นตน้ (7) 
 โดยทัว่ๆ ไปแลว้ผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากแอสเบสตอส จะไม่เป็นอนัตราย ถา้ผลิตภณัฑน์ั้นอยูใ่นสภาพดี แต่
จะเป็นอนัตรายและเกิดเป็นสารก่อมะเร็งเม่ือผลิตภณัฑน์ั้นๆ ถูกทาํใหแ้ตกหกัจะดว้ยวิธีใดๆ ก็ตาม เช่น การตดั 
การขดั การเล่ือย หรือดดัแปลงเอาไปใชง้านอยา่งไม่ถูกตอ้ง เส้นใยแอสเบสตอสจะถูกปล่อยออกมาและลอยฟุ้ ง
อยูใ่นอากาศ ถา้เราอยูใ่นบริเวณนั้นกจ็ะหายใจเอาเส้นใยแอสเบสตอสเขา้ไปในระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่แผน่ใยกนัความร้อนท่ีอยูใ่ตห้ลงัคาบา้น หรืออยูต่ามอาคารต่างๆ จะมีโอกาสเกิดการฟุ้ งกระจายไดง่้ายถา้
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เกิดการฉีกขาด ดงันั้นแลว้จะเห็นไดว้า่ถึงแมเ้ราไม่ไดท้าํงานอยูใ่นโรงงานท่ีผลิตผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากแอสเบสตอส 
เรากส็ามารถไดรั้บสารก่อมะเร็งชนิดน้ีเช่นเดียวกนั   
อนัตรายของแอสเบสตอสเม่ีอเข้าสู่ร่างกายจะทาํให้เกิดโรคดงันี ้(7) 
1. โรคปอดอกัเสบจากแอสเบสตอส (Asbestosis) 
 เกิดจากการหายใจรับเส้นใยเขา้ไปทาํใหป้อดแขง็เป็นพงัผืด และอาจลามไปท่ีกระบงัลมและเยือ่บุช่อง
ทอ้ง เม่ือปอดแขง็เป็นพงัผืดจะทาํใหเ้หน่ือยง่าย ไอเร้ือรัง อ่อนเพลีย นํ้ าหนกัลด หายใจลาํบาก มีอาการเจ็บ
หนา้อกและตวัเขียวเน่ืองจากขาดออกซิเจน  
2. โรคมะเร็งปอด (Lung cancer) 
 ผูท่ี้สัมผสักบัแอสเบสตอสมีโอกาสเป็นมะเร็งปอด โดยเฉพาะผูท่ี้สูบบุหร่ีจะเพ่ิมโอกาสการเกิด
โรคมะเร็งปอดมากข้ึน 
3. โรคมะเร็งเยือ่หุม้ปอด (Mesothelioma) 
 เป็นมะเร็งชนิดหน่ึงท่ีเกิดข้ึนบริเวณเยื่อหุม้ปอดและเยื่อบุช่องทอ้งมกัจะเกิดกบัผูท่ี้สมัผสัแอสเบสตอส
ชนิดครอซิโดไลท ์และอะโมไซท ์มะเร็งชนิดน้ีอาจลุกลามไปยงับริเวณอ่ืนๆ เช่น กระเพาะและคอหอย  
สาเหตุการเกดิอันตรายของแอสเบสตอส  
 เป็นท่ีทราบกนัแลว้ว่าความเป็นอนัตรายของแอสเบสตอสอยูท่ี่เส้นใย เส้นใยของแร่ใยหินมีขนาดเลก็
มาก มีอตัราส่วนความยาวต่อความกวา้งเท่ากบั 3:1 เม่ือหายใจรับเส้นใยเขา้สู่ปอด เส้นใยจะสะสมและคงอยูใ่น
เน้ือเยื่อปอดตลอดไป เม่ือเสน้ใยฝังอยูภ่ายในเซลลป์อด เซลลท์าํลายเช้ือโรคท่ีช่ือมาโครฟาส์ก จะเขา้โอบลอ้ม
เสน้ใยไวใ้นเซลแลว้หลัง่เอน็ไซมเ์พ่ือท่ีจะยอ่ยทาํลายเสน้ใยแต่ไม่สามารถทาํได ้เน่ืองจากเส้นใยสามารถทนกรด
ได ้และจากคุณลกัษณะของเส้นใยท่ีมีปลายแหลมทั้งสองขา้งทาํใหเ้อน็ไซมท่ี์อยูภ่ายในเซลลข์องมาโครฟาส์กร่ัว
ออกสู่ภายนอกเซลล ์ ทาํใหเ้กิดการยอ่ยสลายเซลลม์าโครฟาสกเ์องและปล่อยใหเ้ส้นใยเป็นอิสระ กระบวนการ
โอบลอ้มและทาํลายเซลลม์าโครฟาส์กจะเร่ิมใหม่อยา่งต่อเน่ือง และเอน็ไซมท่ี์ไหลออกสู่ภายนอกเซลลม์าโคร
ฟาส์กน้ีสามารถก่อใหเ้กิดความเสียหายใหก้บัเน้ือเยื่อปอดส่วนท่ีดีไดอี้กดว้ย และสารเคมีท่ีหลัง่ออกยงัจะเรียก
ใหเ้ซลลภ์ูมิคุม้กนัอ่ืนๆมารุมลอ้มในบริเวณน้ีเพื่อทาํลายเส้นใยอีกดว้ย เน่ืองจากเส้นใยมีความคงทนและคงอยู่
ถาวรในร่างกาย กลไกการทาํลายเส้นใยจะก่อใหเ้กิดการทาํลายเซลลป์อดและกลไกการซ่อมแซมเซลลป์อดก็
เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา ซ่ึงจะส่งผลใหเ้น้ือเยื่อปอดเกิดการอกัเสบ เกิดเป็นพงัผืดและสามารถพฒันาจน
ก่อใหเ้กิดเป็นเซลลม์ะเร็งได ้ พฒันาการของการเกิดโรคจะเกิดข้ึนอยา่งชา้ๆ เป็นระยะเวลานบั 10 ปี และเม่ือ
ตรวจพบอาการของโรคกจ็ะไม่สามารถรักษาใหห้ายได ้ดงันั้นผูป่้วยจะตอ้งทุกขท์รมานจากอาการของโรคปอด
จนกวา่จะเสียชีวิต (7) 
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 ในปัจจุบนัแอสเบสตอสถูกยกเลิกใชใ้นหลายประเทศแต่สาํหรับประเทศไทยการนาํเขา้และครอบครอง
ยงัคงมีอยู่ ซ่ึงก็จะมีองค์กรของรัฐเขา้มาควบคุมดูแล แต่การควบคุมดูแลจะอยู่ในระดบัโรงงานอุตสาหกรรม 
ส่ิงแวดลอ้มในการทาํงาน (ความเขม้ขน้ของแอสเบสตอสในบรรยากาศการทาํงาน) และสุขภาพของลูกจา้งใน
โรงงานอุตสาหกรรม(8) เท่านั้น แต่ไม่มีการดูแลและควบคุมหรือแนะนาํการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มาจากแอสเบสตอส 
ในขณะท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีหน่วยงานเฉพาะท่ีใหค้วามรู้กบัประชาชนในการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มาจากแอส
เบสตอส เช่น Toxic Substance Control Act (TSCA), the Asbestos School Hazard Abatement Act (ASHAA), 
the Asbestos Hazard Emergency Response Act (AHERA) เป็นตน้ (9) 

 
ฟอร์มลัดไีฮล์ (Formaldehyde) (10) 
 ฟอร์มลัดีไฮด์ (formaldyhyde) และสารประกอบของฟอร์มลัดีไฮด์ เป็นสารไม่มีสี ติดไฟง่ายท่ี
อุณหภูมิหอ้ง มีกล่ินรุนแรง ไดถู้กนาํไปใชใ้นอุตสาหกรรมหลายชนิด เช่น สารเหนียวสาํหรับผลิตไมอ้ดั แผน่ผง
ไมอ้ดั การผลิตยาง ฟิลม์ถ่ายรูป หนงั วตัถุระเบิด สียอ้ม สารประทินผิว นํ้ ายาดองศพ ดองเน้ือเยื่อต่างๆ เป็นตน้  
 ฟอร์มลัดีไฮด ์เป็นสารมลพิษท่ีสาํคญัเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพอากาศในอาคาร เน่ืองจากสารน้ีไดถู้กนาํมาใช้
อยา่งกวา้งขวางกบัวสัดุก่อสร้างและส่ิงตกแต่งภายใน วสัดุท่ีเป็นแหล่งท่ีมาของฟอร์มลัดีไฮดท่ี์สาํคญัไดแ้ก่ ไม้
อดัและผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากไมอ้ดั โฟมท่ีใชท้าํฉนวนกนัความร้อน ผลิตภณัฑก์ระดาษไฟเบอร์กลาส ผา้ม่านและ
พรมปูพ้ืน ฟอร์มลัดีไฮดย์งัใชเ้ป็นส่วนผสมของสารเคลือบผิวเฟอร์นิเจอร์และโต๊ะตูต่้างๆ รวมทั้งพ้ืนผนงัท่ีทาํ
ดว้ยไม ้ 
 ในอุตสาหกรรมการผลิตไมอ้ดัและผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากไมอ้ดั เช่น แผน่ไมป้าร์ติเก้ิล (Particle Board เป็น
วสัดุก่อสร้างและผลิตเฟอร์นิเจอร์) และแผน่ใยไมอ้ดัความหนาแน่นขนาดกลาง (MDF Board, Medium Density 
Fiber Board เป็นวสัดุก่อสร้างและผลิตเฟอร์นิเจอร์) ซ่ึงการผลิตแผน่ไมอ้ดัประเภทน้ีจะใชก้าวประสานเส้นใยใน
แผน่ โดยทัว่ไปจะใชก้าว Urea formaldehyde (UF) ดงันั้นแลว้ เฟอร์นิเจอร์ท่ีผลิตจากไมอ้ดัประเภทน้ีจะมีการ
ระเหยของฟอร์มลัดีไฮดอ์อกมาตลอดเวลา ซ่ึงส่งผลร้ายต่อสุขภาพ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (11) 
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 การไดรั้บฟอร์มลัดีไฮดม์ากว่า 0.1 ppm จะทาํใหเ้กิดอาการระคายเคืองตา และระคายเคืองต่อเน้ือเยื่อ
ทางเดินหายใจส่วนบน และระคายเคืองผิวหนงั ทาํใหเ้กิดอาการภูมิแพแ้ละหอบหืด นอกจากน้ียงัเก่ียวขอ้งกบั
ความผิดปกติของระดูและการเจริญพนัธุ์อีกดว้ย และการไดรั้บฟอร์มลัดีไฮดใ์นระยะยาวจะทาํใหเ้กิด nasal sinus 
cancer, nasopharyngeal cancer และ brain cancer 
 จริงอยูว่่าแมแ้ต่ไมต้ามธรรมชาติเองก็มีฟอร์มลัดีไฮดใ์นตวั แต่มีอยูน่อ้ยมากในปริมาณท่ีไม่เป็นผลร้าย
ใด ๆ ต่อผูใ้ชง้าน ซ่ึงต่างจากไมอ้ดั หรือแผ่นประกอบ MDF ท่ีมีกาวประสานเป็นฟอร์มลัดีไฮดใ์นปริมาณสูง 
ประเทศตะวนัตกจึงไดมี้การกาํหนดเกณฑแ์ยกจาํพวกไมอ้ดัตามปริมาณฟอร์มลัดีไฮดท่ี์มีอยูใ่นไมอ้ดัออกเป็น 5 
กลุ่มคือ E0-E5 โดยท่ี E0 หมายถึงปราศจากฟอร์มลัดีไฮด ์ หรือมีอยูใ่นอตัราท่ีนอ้ยมาก ไม่ทาํอนัตรายใด ๆ ต่อ
ผูใ้ช ้ขณะท่ี E5 หมายถึงมีปริมาณฟอร์มลัดีไฮดอ์ยูม่าก 

ในกรณีท่ีอุณหภูมิและความช้ืนเหมาะสมแลว้จะยิ่งเพิ่มการปล่อยฟอร์มลัดีไฮด์ในปริมาณท่ีสูงมาก
ยิง่ข้ึน ในประเทศสหรัฐอเมริกาไดมี้การทาํตรวจสอบปริมาณการระเหยของฟอร์มลัดีไฮดใ์นบา้นท่ีก่อสร้างดว้ย
วสัดุจากไม ้พบวา่มีความเขม้ขน้ของฟอร์มลัดีไฮดต์ํ่ากวา่ 0.1 ppm แต่ในบา้นท่ีมีเฟอร์นิเจอร์ใหม่ท่ีทาํจากไมจ้ะ
มีความเขม้ขน้ของฟอร์มลัดีไฮดม์ากกวา่ 0.3 ppm (11) 
 ตวัอย่าง การจดัเกรดของแผ่นไมโ้ดยใชป้ริมาณฟอร์มลัดีไฮด์เป็นเกณฑ์ ซ่ึงเป็นกลไกทางการคา้ จะ
แตกต่างกนัไปในแต่ละยีห่อ้ เช่น Super E0-E2, E1-E5, exterior-grade        

Super E0       ระดบัสารฟอร์มลัดีไฮดใ์นแผน่ไม ้ระดบั < 3 mg (mg/ไม ้100g) 
E0  ระดบัสารฟอร์มลัดีไฮดใ์นแผน่ไม ้ระดบั < 5 mg (mg/ไม ้100g) 
E1  ระดบัสารฟอร์มลัดีไฮดใ์นแผน่ไม ้ระดบั < 8 mg (mg/ไม ้100g) 
E2  ระดบัสารฟอร์มลัดีไฮดใ์นแผน่ไม ้ระดบั > 8 mg (mg/ไม1้00g) 

  ปัจจุบนัประเทศพฒันาแลว้ประกาศกฎเกณฑ์นาํเขา้ไมอ้ดัไม่ให้มีฟอร์มลัดีไฮด์หรือมีในปริมาณนอ้ย 
เน่ืองจากประเทศเหล่าน้ีคาํนึงถึงสุขภาพ และผลร้ายท่ีตามมาต่อประชากรในประเทศมากกว่าราคาไมท่ี้ตอ้งมี
ราคาถูก เพราะเราไม่อาจปฏิเสธไดว้า่บา้น ออฟฟิศ อพาร์ตเมนต ์ ท่ีอยูอ่าศยัทุกประเภทลว้นตอ้งมีเฟอร์นิเจอร์ 
และของตกแต่งอยา่งแน่นอน และเม่ือพิสูจน์ไดแ้ลว้วา่เฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นกาํลงัทาํร้ายคนในประเทศ  และเป็น
สาเหตุของสูญเสียค่ารักษาพยาบาลเป็นมูลค่ามหาศาล ฉะนั้นการป้องกนัดว้ยการใชเ้ฟอร์นิเจอร์ ท่ีปลอดจาก
ฟอร์มลัดีไฮด ์จึงเป็นส่ิงท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงไดน้ัน่เอง 
 
 จากทีก่ล่าวมาทั้งหมดข้างต้นผู้อ่านคงจะเห็นแล้วว่าโทษของสารก่อมะเร็งที่อยู่ในอากาศน้ันไม่ยิง่หย่อน
ไปกว่าสารก่อมะเร็งทีอ่ยู่ในอาหารเลยแม้แต่น้อย ที่ยิง่ไปกว่าน้ันคือ เร่ืองอาหารการกินน้ันเราเลือกที่จะไม่กินได้



 
 
 
 

 

สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข   ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400, สํานักงาน
ประสานงาน โทร. 02-3547025 ต่อ 1407  

 

9ข่าวสารมะเร็งเชิงรุก 

 

แต่อากาศน้ันเราเลือกที่จะไม่หายใจได้หรือ ดังน้ันแล้วในส่วนที่เลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ควรใช้
ผลติภัณฑ์ทีม่ีสารก่อมะเร็งเป็นองค์ประกอบอย่างระมดัระวงัมากทีสุ่ด หมั่นตรวจเช็คให้อยู่ในสภาพคงเดมิเสมอ 
ไม่แตกหักจนต้องปล่อยสารพษิมาทาํร้ายคนในครอบครัว อีกด้านหน่ึงภาครัฐก็ควรดูแลอย่างเข้มงวดกับส่ิงของ
ที่มีสารก่อมะเร็งเป็นองค์ประกอบ ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราควรจะมีหน่วยงานที่คอยดูแลผลิตภัณฑ์ประเภทนี ้
รวมถงึการให้ความรู้กบัประชาชนในการใช้อย่างไรให้ถูกต้องเพือ่ไม่ก่อให้เกดิอนัตรายต่อไปในอนาคต 
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