
ณรงคภ์ณ ทุมวิภาต
ภาควิชาเวชศาสตรป้์องกนัและสงัคม

คณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาลประชุมวิชาการองคก์รผูบ้ริโภคคุณภาพ-คคส. 129 ต.ค.61



• กระเบ้ืองมุงหลงัคา 

• โรงงานโมหิ่น

• เบรกและคลทัชร์ถยนต์

• เคร่ืองป้ันดินเผา

ประชุมวิชาการองคก์รผูบ้ริโภคคุณภาพ-คคส. 229 ต.ค.61



• มะเร็งปอด

• มะเร็งเยือ่หุม้ปอด

• มะเร็งกล่องเสียง

• มะเร็งรงัไข่

ประชุมวิชาการองคก์รผูบ้ริโภคคุณภาพ-คคส. 329 ต.ค.61



• กลุ่มของแร่อนินทรียท่ี์เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ องคป์ระกอบหลกัคือ         

เสน้ใยซิลิเกต

• มีลกัษณะเป็นเสน้ใยอยูร่วมกนัเป็นมดั 

ประชุมวิชาการองคก์รผูบ้ริโภคคุณภาพ-คคส. 429 ต.ค.61



แร่ใยหิน

เซอรเ์พนไทน ์ 

ไครโซไทล์

แอมฟิโบล

ครอซิโดไลท์
แอนโธฟิล

ไลท ์           
อะโมไซท์ ทรีโมไลท์

แอคทิ

โนไลท ์     

ประชุมวิชาการองคก์รผูบ้ริโภคคุณภาพ-คคส. 529 ต.ค.61



• มีความเหนียว ทนต่อแรงดึงไดสู้ง ทนความรอ้นไดดี้ และมีความทนทานต่อ

กรด ดา่ง และสารเคมีหลายชนิด 

• นํามาใชเ้ป็นส่วนผสมในผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการความแข็งแกร่ง ทนต่อกรด ด่างและ

ความรอ้นสูง เชน่ อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัฉนวนกนัความรอ้น กระเบ้ืองมุง

หลงัคา หรือท่อน้ํากนัความรอ้น กระเบ้ืองยางปพ้ืูน เบรกและคลทัชร์ถยนต์

ประชุมวิชาการองคก์รผูบ้ริโภคคุณภาพ-คคส. 629 ต.ค.61



พบไดท่ี้ใดบา้ง

 ผลิตภณัฑซี์เมนต ์

 ผลิตภณัฑพ์ลาสติก 

 กระดาษแรใ่ยหินและผลิตภณัฑเ์สน้ใยอดัแน่น 

 ผา้เบรคและคลทัช ์

 ส่ิงทอท่ีทาํดว้ยแรใ่ยหิน 

 ฉนวนกนัความรอ้นในอาคาร 

 กลุ่มอ่ืน เช่นใชเ้ป็นสารยดึยางมะตอยลาดถนน เป็นวตัถุดิบในการทาํหินเจียร และประเก็น

ต่างๆ 

ประชุมวิชาการองคก์รผูบ้ริโภคคุณภาพ-คคส. 729 ต.ค.61



หลงัคา ฝ้า

ฉนวนกนั

ความร้อน
พื้น

เครื่องอบ

ผ้า
ไดรเ์ป่าผม

เบรค คลชั

ประชุมวิชาการองคก์รผูบ้ริโภคคุณภาพ-คคส. 829 ต.ค.61



• มกีารนําเขา้และใชแ้รใ่ยหนิมาเป็นเวลากวา่ 70 ปี

• การนําเขา้เป็น อนัดบั 1 ใน 5 ของเอเชยี

ประชุมวิชาการองคก์รผูบ้ริโภคคุณภาพ-คคส. 929 ต.ค.61



(ขอ้มลูจากกรมศุลกากร กระทรวงการคลงั)ประชุมวิชาการองคก์รผูบ้ริโภคคุณภาพ-คคส. 1029 ต.ค.61



ประชุมวิชาการองคก์รผูบ้ริโภคคุณภาพ-คคส. 1129 ต.ค.61



ไทยยงัมีการใชแ้รใ่ยหินอยู่

มากกว่า 60 ประเทศทัว่โลก

ยกเลิกการใชแ้รใ่ยหิน

ประชุมวิชาการองคก์รผูบ้ริโภคคุณภาพ-คคส. 1229 ต.ค.61



• แคนาดา (2017) และบราซลิ (2018) ยกเลกิการใชแ้ละการสง่ออกแรใ่ยหนิ

ไครโซไทล์ ทัง้ทีท่ ัง้2ประเทศ เป็นประเทศทีเ่คยคดัคา้นการยกเลกิแรใ่ยหนิและ

เป็นประเทศทีส่ง่ออกแรใ่ยหนิรายใหญ่ของโลก 

• ประเทศในอาเซยีนประกาศยกเลกิแรใ่ยหนิ 

• ประเทศลาว ประกาศจะยกเลกิในปี 2020

• ประเทศเวยีดนาม ประกาศยกเลกิในปี 2023

• เครอืขา่ยเรยีกรอ้งการยกเลกิแรใ่ยหนิในอาเซยีน คอื SEA-BAN รว่มมอืกนัใน

ประเทศต่างๆ 8 ประเทศ ไดแ้ก่ ฟิลปิปินส ์อนิโดนีเซยี กมัพชูา ลาว เมยีนมาร์

เวยีดนาม มาเลเซยี ไทย และอกีประเทศ มกีารยกเลกิการใชแ้รใ่ยหนิ แลว้ ไดแ้ก่ 

บรไูน (สงิคโปร?์) http://www.ibasecretariat.org/alpha_ban_list.php

ประชุมวิชาการองคก์รผูบ้ริโภคคุณภาพ-คคส. 1329 ต.ค.61



• 1995 ประกาศยกเลกิแอมฟิโบล

2006 มกีารประกาศ คาํประกาศกรุงเทพ เพือ่ความสมคัรใจทีจ่ะยกเลกิแรใ่ยหนิภายใน 5 ปี

2008 มรีายงานผูป่้วยจากโรคเหตุใยหนิ 1 ราย

2010 สมชัชาสขุภาพแหง่ชาตผิา่นมตยิกเลกิแรใ่ยหนิ สงัคมไทยไรแ้รใ่ยหนิ

2011 มต ิค.ร.ม. 12 พ.ค. แต่กระทรวงอุตสาหกรรมใหม้กีารศกึษาแนวทางยกเลกิ

2014 กระทรวงสาธารณสขุ จดัทาํรายงานการศกึษายนืยนัใหย้กเลกิแรใ่ยหนิ 

• 2018 ประเทศไทย มรีายงานโรคเหตุใยหนิ จากการศกึษาฐานขอ้มลูสขุภาพ (HDC) 

รายงาน 28 ราย ในระหวา่งปี 2015 – 2016

ประชุมวิชาการองคก์รผูบ้ริโภคคุณภาพ-คคส. 1429 ต.ค.61



125 ล้านคน สมัผสัแร่ใยหินในท่ีทาํงาน

มากกว่า 107,000 คนต่อปี เสียชีวิตด้วย

โรคท่ีเกิดจากแร่ใยหิน

มีคนเสียชีวิตจากการสมัผสัแร่ใยหิน

ภายในท่ีพกัอาศยัหลายพนัคนต่อปี

คาดการณ์ว่าในประเทศไทย จะมีผู้ป่วย

มะเรง็เย่ือหุ้มปอด 1,300 คนต่อปี

ประชุมวิชาการองคก์รผูบ้ริโภคคุณภาพ-คคส. 1529 ต.ค.61



การกาํจดัแอสเบสตอสของรา่งกายโดยเม็ดเลือดขาว

Particle and Fibre Toxicology, 2010ประชุมวิชาการองคก์รผูบ้ริโภคคุณภาพ-คคส. 1629 ต.ค.61



• โรคหรือภาวะผิดปกติท่ีเยือ่หุม้ปอด

• น้ําในโพรงเยือ่หุม้ปอด

•ปอดแฟบเป็นกอ้น

• เยือ่หุม้ปอดหนาตวัเป็นหยอ่ม

• เยือ่หุม้ปอดหนาตวัทัว่ไป 

• พงัผืดในปอดจากแร่ใยหิน

• มะเร็งปอด

• มะเรง็เยือ่เลื่อม (เมโสเธลโิอมา)

• มะเรง็กลอ่งเสียง, มะเรง็รงัไข่
ประชุมวิชาการองคก์รผูบ้ริโภคคุณภาพ-คคส. 1729 ต.ค.61



โรค ระยะฟักตวั (ปี)

ภาวะน้ําในโพรงเยือ่หุม้ปอด 5–20

ภาวะเยือ่หุม้ปอดหนาตวัเป็นหยอ่ม (ไมมี่หินปนู) 15–30

ภาวะเยือ่หุม้ปอดหนาตวัเป็นหยอ่ม (มีหินปนู) 30–40

ภาวะเยือ่หุม้ปอดหนาตวัทัว่ไป 10–40

พงัผืดในปอดท่ีเกิดจากแรใ่ยหิน 20–40

มะเร็งปอด >15

มะเร็งเยือ่หุม้ปอด 15–40

ระยะฟักตวัของโรค

ประชุมวิชาการองคก์รผูบ้ริโภคคุณภาพ-คคส. 1829 ต.ค.61



ความสมัพนัธร์ะหว่างโรคท่ีเกิดจากแรใ่ยหิน

ปริมาณแรใ่ยหินท่ีไดร้บัและระยะฟักตวั

10 20 30 40

ป
ริม

าณ
แ

อส
เบ

ส
ต

อส
ที่

ได
ร้บั

ระยะฟักตวั

พงัผืดในปอด

จากแรใ่ยหิน
มะเร็งปอด

เยือ่หุม้ปอดหนาตวั

เป็นหยอ่ม
มะเร็งเยือ่หุม้ปอด

Bohlig and Otto 1975 ประชุมวิชาการองคก์รผูบ้ริโภคคุณภาพ-คคส. 1929 ต.ค.61



• พงัผดืในปอดทีเ่กดิจากแรใ่ยหนิ

• ระยะฟักตวัโดยทัว่ไป ประมาณ 15 ปี

• อาการและอาการแสดงไมจ่าํเพาะเจาะจงต่อโรค โดยอาการสว่นใหญ่มกัพบ

ในระยะทา้ย ไดแ้ก่ เหน่ือยงา่ย ไอ  

• เอก็ซเ์รยป์อดพบลกัษณะผดิปกตแิบบเสน้ โดยพบเริม่แรกทีป่อดดา้นล่าง

ประชุมวิชาการองคก์รผูบ้ริโภคคุณภาพ-คคส. 2029 ต.ค.61



โรคพงัผดืในปอดจากแร่ใยหิน 

Normal 0/0

Profusion
1/1

Profusion
2/2

Profusion
3/3

http://www.ilo.org/safework/info/WCMS_108548/lang--en/index.htm
ประชุมวิชาการองคก์รผูบ้ริโภคคุณภาพ-คคส. 2129 ต.ค.61



• มะเรง็ของเยือ่บุเน้ือเยือ่เมโสเธเลยีม เชน่ เยือ่บุทรวงอก ชอ่งทอ้ง หวัใจ เป็นตน้

• มคีวามสมัพนัธแ์ละมคีวามจาํเพาะกบัการสมัผสัแรใ่ยหนิทุกชนิด 

• เป็นมะเรง็ชนิดทีพ่บไดไ้มบ่อ่ย 

• ประเทศทีม่คีวามชุกมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ประเทศ ออสเตรเลยี เบลเยีย่ม องักฤษ       

(30 รายต่อ 1 ลา้นคน)

• ระยะเวลาในการเกดิโรคเกดิไดต้ัง้แต่ 20 – 50 ปีหลงัการสมัผสัแรใ่ยหนิ

• เป็นมะเรง็ทีม่คีวามรนุแรงและพยากรณ์โรคไมด่ี

ประชุมวิชาการองคก์รผูบ้ริโภคคุณภาพ-คคส. 2229 ต.ค.61



#1 
ผูป่้วยรายแรก

(ท่ีมีประวตัสิมัผสั)

ประชุมวิชาการองคก์รผูบ้ริโภคคุณภาพ-คคส. 2329 ต.ค.61



• ชายไทย อาย ุ51 ปี  มอีาการไอ เหน่ือยงา่ย น้ําหนกัลด 1 เดอืน ทาํงานในโรงงาน 

หน้าทีผ่ลติกระเบือ้งซเีมนต ์23 ปี ตรวจรา่งกายเขา้ไดก้บัน้ําในปอดดา้นขวา

ประชุมวิชาการองคก์รผูบ้ริโภคคุณภาพ-คคส. 2429 ต.ค.61



• อาการและอาการแสดงรวมถงึตําแหน่งทีเ่กดิไมแ่ตกต่างจาก      

มะเร็งปอดจากสาเหตุอื่น

• การสบูบุหรีเ่พิม่ความเสีย่งอยา่งมาก

• ทาํงานสมัผสัแร่ใยหินร่วมกบัสบูบุหร่ีเพิม่ความเสีย่งการป่วยเป็น

มะเร็งปอด 50-90 เท่า

มะเรง็ปอดจากแรใ่ยหิน 

ประชุมวิชาการองคก์รผูบ้ริโภคคุณภาพ-คคส. 2529 ต.ค.61



 สมเกียรติ ศิริรตันพฤกษ์

 ณรงคภ์ณ ทุมวภิาต

 ปรีชา เปรมปรี

 กฤติณ ศิลานันท์

 งามจิต คงสุผล

 อดุลย ์บณัฑุกุล

 พิชญา พรรคทองสุข

 พรชยั สิทธิศรณัยกุ์ล

 พงศเ์ทพ ววิรรธนะเดช

 เนสินี ไชยเอีย

ประชุมวิชาการองคก์รผูบ้ริโภคคุณภาพ-คคส. 2629 ต.ค.61



• เพือ่พฒันาระบบเฝ้าระวงัโรคเหตุใยหนิ

•การเฝ้าระวงัเชิงรกุ: คน้หากลุ่มคนงานทีท่าํงานสมัผสัใยหนิเพือ่

เกบ็เป็นฐานขอ้มลูสาํหรบัการเฝ้าระวงัในระยะยาว 

•การเฝ้าระวงัเชิงรบั: ตรวจสอบขอ้มลูผูป่้วยโรคเหตุใยหนิทีร่ายงาน

ในฐานขอ้มลู health data center ของกระทรวงสาธารณสขุ เพือ่หา

จาํนวนผูป่้วยทีแ่ทจ้รงิและประวตักิารสมัผสัใยหนิจากการทาํงาน

และสิง่แวดลอ้มในผูป่้วย

ประชุมวิชาการองคก์รผูบ้ริโภคคุณภาพ-คคส. 2729 ต.ค.61



• จากรายงานผูป่้วยโรคเหตุใยหนิในฐานขอ้มลู HDC ปี พ.ศ. 2558-2559 พบวา่มกีาร

รายงานจาํนวนผูป่้วยโรคเหตุใยหนิทัง้สิน้ 385 ราย โดยแบง่เป็น มะเรง็เยือ่เลื่อม 

(เมโสเธลโิอมา) 243 ราย พงัผดืในปอดจากใยหนิ และ เยือ่หุม้ปอดหนาตวัเป็น

หยอ่ม 142 ราย 

• พยาบาลอาชวีอนามยัดาํเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งของการลงรหสั

โรค หลงัจากนัน้แพทยอ์าชวีเวชศาสตรด์าํเนินการยนืยนัความถูกตอ้ง

ของการวนิิจฉยัพบวา่มผีูป่้วยโรคเหตุใยหนิจรงิจาํนวนทัง้สิน้ 28 ราย

ประชุมวิชาการองคก์รผูบ้ริโภคคุณภาพ-คคส. 2829 ต.ค.61



• มะเรง็เยือ่เลือ่ม (เมโสเธลโิอมา) 26 ราย

•มะเรง็เยือ่หุม้ปอด 21 ราย

•มะเรง็เยือ่บุชอ่งทอ้ง 3 ราย

•มะเรง็เยือ่หุม้หวัใจ 1 ราย

•มะเรง็ทีเ่ยือ่หุม้อณัฑะ 1 ราย

• พงัผดืในปอดจากใยหนิ 1 ราย

• เยือ่หุม้ปอดหนาตวัเป็นหยอ่ม 1 ราย
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• มะเรง็เยือ่เลื่อม (เมโสเธลโิอมา) 26 ราย 

• มปีระวตัสิมัผสัใยหนิจากการประกอบอาชพี 5 ราย (ทาํงานก่อสรา้ง 4 ราย และ

ผลติกระเบือ้งมงุหลงัคา 1 ราย)

• มปีระวตัสิมัผสัใยหนิจากสิง่แวดลอ้ม 1 ราย (คุมการก่อสรา้งบา้นของตนเอง)

• พงัผดืในปอดจากใยหนิ 1 ราย (สมัผสัใยหนิจากการประกอบอาชพี)

• เยือ่หุม้ปอดหนาตวัเป็นหยอ่ม 1 ราย (สมัผสัใยหนิจากการประกอบอาชพี)
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• โรคทีเ่กดิขึน้มรีะยะฟักตวัของโรคนาน 

• คนทาํงานมกีารเปลีย่นงานและไมส่ามารถตดิตามไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

• ไมม่ขีอ้มลูผูป่้วยเกีย่วกบัอาชพีและสิง่แวดลอ้ม 

• รอยโรคของโรคปอดจากแรใ่ยหนิมคีวามคลา้ยกบัโรคทีเ่กดิจากโรคปอดชนิดอื่น

• การวนิิจฉยับางโรคตอ้งอาศยัภาพถ่ายรงัสทีีอ่่านโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญและผา่น

การอบรมเฉพาะ  

• การตรวจชิน้เน้ือบางโรคตอ้งอาศยัการยอ้มสพีเิศษซึง่มเีฉพาะบางโรงพยาบาล

เชน่ การตรวจเพือ่แยกระหวา่งมะเรง็เยือ่หุม้ปอดและมะเรง็ปอด เป็นตน้
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• กระเบ้ืองมุงหลงัคา 

• โรงงานโมหิ่น

• เบรกและคลทัชร์ถยนต์

• เคร่ืองป้ันดินเผา
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• มะเรง็ปอด

• มะเรง็เยือ่หุม้ปอด

• มะเรง็กลอ่งเสียง

• มะเรง็รงัไข่
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