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อันตรายและผลกระทบจากการใชแรใยหิน
แรใยหินคืออะไร
แรใยหิน หรือ แอสเบสตอส (Asbestos) หมายถึงกลุมของเสนใยแรซิลิเกตที่เกิดตามธรรมชาติ เปนมี
ลักษณะเปนเสนใย แข็งแรง ยืดหยุน และทนความรอนไดดี ดังนั้นจึงนิยมนำมาใชในผลิตภัณฑที่ตองการความ
ทนทาน ทนความรอน และทนการเสียดทาน แรใยหินแบงเปน ๒ กลุม คือ กลุมแอมฟโบล แบงยอยออกเปน
๕ ชนิด ไดแก ครอซิโดไลท (Crocidolite), อะโมไซท (Amosite), ทรีโมไลท (Tremolite), แอนโธฟลไลท
(Anthophyllite), และ แอคทิโนไลท (Actinolite) และ กลุมเซอรเพนไทน มีเพียงชนิดเดียวคือ ไครโซไทล
(Chrysotile) อุตสาหกรรมที่มีการใชแรใยหินเปนวัตถุดิบ ไดแก อุตสาหกรรมการผลิต ดังนี้
• ผลิตภัณฑซีเมนต เชน กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องทนความรอน ทอสงน้ำ ทอระบายน้ำ
• ผลิตภัณฑพลาสติก เชน กระเบื้องปูพื้นไวนิล พลาสติกทนแรงกระแทก กลองพลาสติกบรรจุแบตเตอรี่
• กระดาษแรใยหิน และผลิตภัณฑเ ส น ใยอัดแนน เชนกระดาษลูกฟูก แผนกรองในอุตสาหกรรมยาและ
เครื่องดื่ม
• ผาเบรค คลัทช
• สิ่งทอที่ทำดวยแรใยหิน เชน ชุดปองกันไฟ มานทนไฟ ถุงมือกันความรอน สายเตารีด
• ฉนวนกันความรอน เชน ฉนวนที่ใชหุมทอของหมอไอน้ำ หุมคานเหล็กในอาคารสูง เพื่อปองกันการ
ขยายตั ว ของเหล็กในกรณีเกิดเพลิงไหม ฉนวนในเครื่อ งเปา ผม/เครื่ อ งอบผม เครื่ อ งป งขนมปง เตารีด ตูไฟ
เตาอบขนมปง กระติกน้ำรอน ประตูกันไฟ เตาปงยาง ตูเย็น เปนตน
• ผลิตภัณฑอ่ืน ๆ เชน สารยึดในยางมะตอย วัตถุดิบในการทำหินเจียรและประเก็น กาวและ sealant
ตาง ๆ ที่ใชกันรั่วซึม
หากแยกเปนสัดสวนของการใชแรใยหิน พบวาประมาณรอยละ ๙๐ ของแรใยหินที่นำเขา จะใชเพื่อการ
ผลิตสินคาประเภทซีเมนตใยหินเชน กระเบื้องทนไฟ กระเบื้องมุงหลังคา ทอซีเมนต และประมาณรอยละ ๗ ใช
เพื่อการผลิตสินคาประเภทเบรค คลัทช ที่เหลืออีกรอยละ ๓ ใชในการผลิตสินคาอื่น ๆ เชนฉนวนกันความรอน
กระเบื้องยางปูพื้น ภาชนะพลาสติก เสื้อผาทนไฟ กระดาษลูกฟูก สายฉนวนเตารีด เปนตน
ปริมาณการใชแรใยหินในประเทศ
ประเทศไทยมีการนำเขาแรใยหินตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๑๘ เนื่องจากไมมีเหมืองแรใยหินในประเทศ จากสถิติ
การนำเขาของกรมศุลกากร พบปริมาณการนำเขาแรใยหินของประเทศไทยคอนขางคงที่ประมาณแสนกวาตัน
มาตลอด แตปริมาณลดลงอยางมากในป พ.ศ. ๒๕๔๑ เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจ หลังจากนั้นมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
จนคงที่ประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ ตัน/ป และปริมาณการบริโภคเริ่มลดลงอีกในป พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑ เนื่องจาก
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บริษัทใหญแหงหนึ่งยกเลิกการใชแรใยหินไปแลว ประเทศไทยมีปริมาณการนำเขาแรใยหินเปนอันดับ ๕ ของ
โลก (รัสเซีย จีน บราซิล อินเดีย และไทย) หรือ ถาคิดเปนอัตราการบริโภคเฉลี่ย ๓ กิโลกรัม/คน/ป ในป พ.ศ.
๒๕๓๙ ประเทศไทยจะเปนอันดับ ๒ รองจากรัสเซีย (๓.๔ กิโลกรัม/คน/ป)
ปจจุบัน ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดมีการอนุญาตใหมีการนำเขาแรใยหินประเภท
ไครโซไทล ซึ่งจัดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ เขามาในประเทศไทยไดเทานั้น สวนชนิดอื่น ๆ อีก ๕ ชนิด ถูกจัด
เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ และไดยกเลิกการใชไปแลว โดยการอนุญาตใหนำเขาวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ มาใช
ประโยชนในลักษณะที่ตองควบคุมการใชอยางเขมงวดนี้ มีความหมายครอบคลุมตลอดทั้งเรื่องการผลิต การนำเขา
การสงออก หรือการมีไวในครอบครอง ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกอน

ผลกระทบตอผูใชแรงงาน ประชาชนและผูบริโภคดานสุขภาพ
ประชากรกลุมเสี่ยงแบงออกเปน ๒ กลุม กลุมที่ ๑ คือ ผูที่ทำงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการใช
แรใ ยหิน เชน คนงานที่ ท ำงานผลิตกระเบื้องมุ งหลังคา ทอ ซี เ มนต วั ส ดุ ที่ ผ สมฉนวนกั น ความรอน การผลิต
ผาเบรค/ผาคลัช เปนตน กลุมนี้มีกฎหมายควบคุมการใชอยูบางแลว กลุมที่ ๒ คือผูที่นำแรใยหินไปใชประโยชน
เชน ชางเปลี่ยนและอัดเบรค/คลัทช ชางรื้อถอนอาคาร/สิ่งกอสราง หรืออุปกรณอื่น ๆ ที่มีฉนวนกันความรอน
ชางกอสราง ชางซอมเครื่องใชไฟฟา กลุมนี้ยังไมมีกฎหมายควบคุม อันตรายสวนใหญเปนเรื่องฝุนแรใยหินที่เกิด
ขึ้นจากการติดตั้งเพื่อใชงาน หรือมีการเสื่อมสภาพเมื่อใชงานไปแลว เชนการตัดกระเบื้อง/ทอน้ำ การเปลี่ยน
เบรค คลัทช ที่เสื่อมสภาพ ฝุนจากการรื้อถอนอาคารที่ใชวัสดุแรใยหิน การใชสินคาที่ผลิตไมไดมาตรฐาน หรือ
การใชสินคาบางประเภทที่เสี่ยงตอการฟุงกระจายของฝุน เชน เครื่องเปาผมที่ใชแรใยหินเปนฉนวน เปนตน
สวนใหญฝุน/เสนใยแรใยหินเขาสูรางกายทางการหายใจ สวนนอยสามารถเขาสูทางเดินอาหารไดจาก
การกลืนเสมหะที่มีเสนใยแรใยหินปนเปอนอยู เมื่อแรใยหินเขาสูปอด เสนใยจะสะสมและฝงอยูในเนื้อเยื่อปอด
หลังจากนั้นเซลลทำลายสิ่งแปลกปลอมชื่อ Macrophage จะเขาโอบลอมและหลั่งเอ็นไซมเพื่อจะยอยทำลาย
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เสนใยแรใยหิน แตเนื่องเสนใยมีความทนทานตอกรด/สารเคมีทำใหเสนใยคงอยูถาวรในรางกาย ดังนั้นเอ็นไซม
จาก macrophage จะกลับมาทำลายเซลล macrophage เองและเซลลเนื้อเยื่อปอดสวนที่ดีดวย ขบวนการ
โอบลอมและทำลายเซลลของ macrophage และกลไกการซอมแซมเซลลของปอดจะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและ
ตลอดเวลา ซึ่งสงผลใหเนื้อเยื่อปอดเกิดการอักเสบ เกิดเปนพังผืดและพัฒนาจนเกิดเปนเซลลมะเร็งได พัฒนาการ
ของการเกิดโรคจะเกิดขึ้นอยางชา ๆ ใชเวลา ๑๕-๓๕ ป
การที่อนุภาคของแรใยหินสามารถฟุงกระจายสูปอด ทำใหเกิดโรครายแรงตางๆที่เกี่ยวกับปอด เชน (๑)
โรคปอดอักเสบจากแอสเบสตอส หรือ แอสเบสโตซิส (Asbestosis) ทำใหเกิดความผิดปกติตอเยื่อพังผืดของ
ปอด นำไปสูความผิดปกติของปอดในที่สุด (๒) โรคมะเร็งปอด (Lung Cancer) ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงอยางมาก
ถาผูสัมผัสสูบบุหรี่รวมดวย (๓) โรคมะเร็งเยื่อหุมปอด มะเร็งเยื่อบุชองทอง หรือ เมโสเทลิโอมา (Mesothelioma)
ซึ่งเปนโรคที่มีสาเหตุจากแรใยหินอยางเจาะจง
จากการที่เปนที่ยอมรับกันในแวดวงวิชาการในองคการสากลทั่วไปวา แรใยหินทุกชนิดเปนสารกอมะเร็ง
ในคน ดังนั้น ๕๗ ประเทศทั่วโลกไดยกเลิกการใชแรใยหินทุกชนิดแลว เชน อังกฤษ สหภาพยุโรป ญี่ปุน
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด อารเจนตินา ชิลี อียิปต คูเวต ซาอุดิอาราเบีย แอฟริกาใต เกาหลี สิงคโปร และ
มาเลเซีย เปนตน นอกจากนี้มีบางประเทศที่อนุญาตใหมีการใชแรใยหินอยูบางรายการแตมีการจำกัดการใชอยาง
เขมงวด เชน สหรัฐอเมริกา และ แคนาดา จากการที่หลายประเทศยกเลิกการใชแรใยหิน ทำใหตลาดสงออก
หลักของแรใยหิน (โดยเฉพาะไครโซไทล) ยายมาสูประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียและยุโรปตะวันออก ดังจะเห็นวา
๗๐% ของปริมาณไครโซไทลโลกถูกนำเขาโดยประเทศในเอเชียและยุโรปตะวันออกในป พ.ศ.๒๕๕๐
อันตรายจากแรใยหิน
ในประเทศไทย เริ่มพบผูปวยมะเร็งเยื่อหุมปอด เมโสเทลิโอมา (Mesothelioma) บางแลว แตเทาที่มี
รายงานมาที่กระทรวงสาธารณสุขมีเพียง ๑ รายที่พบวาประวัติการรับสัมผัสในอดีตชัดเจน คือ มีประวัติการ
ทำงานในแผนกหินสำลีของโรงงานผลิตกระเบื้องมุงหลังคามาเปนเวลา ๒๔ ป แตตรวจพบโรคและเสียชีวิตเมื่อ
อายุ ๗๕ ป การที่ระยะฝกตัวของโรคมะเร็งเยื่อหุมปอด เมโสเทลิโอมา มีระยะเวลานาน ทำใหผูมีประวัติไดรับ
สัมผัสบางรายอาจเสียชีวิตดวยโรค/สาเหตุอื่นไปกอนแลว
อยางไรก็ตาม ในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. ๒๐๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓) สำนักขาวบีบีซี ประเทศอังกฤษ ได
รายงานเรื่องผลกระทบตอสุขภาพจากแรใยหินในประเทศอังกฤษวา นักเรียนกำลังตกอยูในอันตรายจากแรใยหิน
เนื่องจากมีการประมาณการวาโรงเรียนในอังกฤษกวารอยละ ๗๕ ใชวัสดุที่มีแรใยหินในการกอสรางอาคารเรียน
นอกจากนี้พบวา ครู ๑๗๘ คน เสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวของกับแรใยหิน สำหรับประเทศไทย จากปริมาณการนำ
เขากวาแสนตันตอปมาเปนเวลากวา ๓๐ ป ทำใหมีการคาดการณวาจะมีผูปวยมะเร็งเยื่อหุมปอด ประมาณ
๑,๒๙๕ รายตอปในอนาคตอันใกล
ดังนั้น จะเห็นวาปญหาแรใยหินมิใชเปนเพียงปญหาสุขภาพของคนงานในสถานประกอบกิจการเทานั้น
แตยังเปนปญหาของสังคมและประชาชนทั่วไปดวย เนื่องจากผลิตภัณฑที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบมีปะปนอยู
ในโครงสรางอาคารทั่วไป รวมทั้งสินคาอุปโภคที่ใชในครัวเรือน การเสื่อมสภาพจากการใชงาน การซอมบำรุง
การรื้อถอนทำลาย การทิ้งซากตาง ๆ ลวนเปนสาเหตุการฟุงกระจายของแรใยหินสูชุมชนทั่วไปดวย
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