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     หากกล่าวถึงสินแร่ต่างๆ ท่ีมีอยู่ในประเทศไทย เราก็มกัจะนึกถึงแร่โลหะท่ีมีการ
น ามาใช้ประโยชน์กันเป็นจ านวนมาก เช่น แร่ตะกั่ว แร่ดีบุก แร่เหล็ก แร่สังกะสี หรือ
แมก้ระทัง่แร่ท่ีมีราคาสูง เช่น แร่ทองแดง แร่เงิน และแร่ทองค า แต่นอ้ยคนนกัท่ีจะรู้จกัแร่อีก
ชนิดหน่ึงท่ีผูเ้ขียนจะขอกล่าวถึงในบทความน้ี นัน่คือ แร่ใยหินซ่ึงมีการน ามาใชป้ระโยชน์กนั
อย่างมากมายแต่แร่ชนิดน้ีก็มีอันตรายร้ายแรงแฝงอยู่ด้วยเช่นกัน แร่ใยหินคืออะไร                  
มีประโยชน์และมีอนัตรายอยา่งไร เรามาท าความรู้จกักบัแร่ชนิดน้ีกนัไดเ้ลย 
  
แร่ใยหินคืออะไร 
 แร่ใยหินหรือแอสเบสตอส (Asbestos) เป็นแร่ท่ีประกอบดว้ยธาตุแมกนีเซียม เหล็ก     
ซิลิเกต และธาตุอ่ืนๆ เล็กน้อย แร่ใยหินท่ีพบในธรรมชาติจะแทรกตวัอยู่ในเน้ือหิน                 
มีลกัษณะเป็นเส้นใยอยูร่วมกนัเป็นมดั (Bundle) มีขนาดเล็กมากไม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตา
เปล่า แร่ใยหินสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มคือ  

1) เซอร์เพนไทน์ (Serpentine) มีลกัษณะใยยาวและหยกั สามารถน ามาถกัทอได ้
ตวัอยา่งแร่ใยหินในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ ไครโซไทล ์(Chrysotile) ซ่ึงมีลกัษณะสีขาว หรือเรียกวา่ไวท ์
แอสเบสตอส 

2) แอมฟิโบล (Amphibole) มีลกัษณะใยตรง รูปร่างคลา้ยเข็ม และเปราะกวา่แร่ใยหิน
ในกลุ่มแรก ตัวอย่างแร่ใยหินในกลุ่มน้ี ได้แก่ แอคทิโนไลท์ (Actinolite), ทรีโมไลท ์
(Tremolite), แอนโธฟิลไลท ์ (Anthophylite), ครอซิโดไลท์ (Crocidolite) และอะโมไซท ์
(Amosite)  

ส าหรับในประเทศไทยใชแ้ร่ใยหินประเภทโครไซไทลม์ากท่ีสุด 



 
 

รูปที ่1 ประเภทของแร่ใยหินและสูตรทางเคมี 
 

แร่ใยหินมีคุณสมบติัพิเศษ คือ ทนแรงดึงและมีความยดืหยุน่สูง ไม่น าไฟฟ้าและความ
ร้อน มีความสามารถในการดูดซึมสูง ทนไฟ ทนความร้อนตั้งแต่ 700-1,000 องศาเซลเซียสข้ึน
ไป ทนสารเคมี แร่ใยหินจึงถูกน ามาใชใ้นการสร้างผลิตภณัฑต่์างๆ ตั้งแต่ยคุโบราณ เช่น ใชท้  า
ไส้ตะเกียง  ใช้ผสมในดินเหนียวเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของเคร่ืองป้ันดินเผา การใช้
ประโยชน์จากแร่ใยหินเพิ่มข้ึนอยา่งมากตั้งแต่สมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 โดยถูกน าไปใช้ใน
อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น กระเบ้ืองมุงหลงัคา กระเบ้ืองปูพื้น ท่อซีเมนต์ เบรกรถและคลตัช์ 
ฉนวนกนัความร้อน แผน่กนัเสียง พลาสติกข้ึนรูป เป็นตน้ ทั้งน้ีผลิตภณัฑ์หลายๆ อยา่งท่ีกล่าว
มาลว้นอยูใ่กลต้วัเราทั้งส้ิน  
 
แหล่งทีม่ีการสัมผสั 
 แร่ใยหินเป็นแร่ธรรมชาติมีอยูท่ ัว่ไปในพื้นดิน ในบางพื้นท่ีอาจมีแร่ใยหินอยูป่ริมาณ
มากมายจนสามารถท าเหมืองได้ ฉะนั้น ในกิจกรรมบางชนิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขุดเจาะดิน  
เช่น การท าเหมืองทองแดง ตะกัว่ เหล็ก หรือนิกเกิล จึงอาจมีแร่ใยหินฟุ้งกระจายอยูใ่นอากาศ
ได ้ดว้ยเหตุน้ีการสัมผสัแร่ใยหินจึงเกิดข้ึนได ้ทั้งในส่ิงแวดลอ้มทัว่ไปและส่ิงแวดลอ้มในการ
ท างานท่ีมีการใช้แร่ชนิดน้ีในกระบวนการผลิต อุตสาหกรรมท่ีน าแร่ใยหินมาใช้เป็นวตัถุดิบ



มากท่ีสุดในประเทศไทย ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมผลิตกระเบ้ืองซีเมนต ์อุตสาหกรรมผลิตเบรกและ
คลตัช์ อุตสาหกรรมผลิตท่อน ้า 

 
 
 

     
 

รูปที ่2 แร่ใยหิน 
 
 
ผลกระทบต่อสุขภาพ   

ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีท าใหแ้ร่ใยหินก่อใหเ้กิดโรคมี 5 ประการ คือ 
1) ปริมาณแร่ใยหินท่ีเขา้สู่ปอด 
2)  ขนาดของ เ ส้นใย  ( เ ส้นใยต้อง มีความยาวมากกว่ า  5 ไมครอน  และ มี
เส้นผา่ศูนยก์ลางนอ้ยกวา่ 3 ไมครอน โดยมีอตัราส่วน ความยาว: ความกวา้ง มากกวา่
หรือเท่ากบั 3:1) 
3) ความคงทนของเส้นใยเม่ืออยูใ่นปอด 
4) แหล่งท่ีไดรั้บแร่ใยหิน 
5) ปัจจยัในแต่ละบุคคล 

 เส้นใยท่ียาว บาง และทนทานจึงเป็นเส้นใยท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพท่ีสุด อยา่งไรก็
ตาม เส้นใยท่ีมีขนาดใหญ่ คือ ยาวกว่า 200 ไมครอน และเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 3 
ไมครอน ส่วนมากจะไม่สามารถเขา้สู่ถุงลมปอดได ้มกัจะสะสมอยูใ่นทางเดินหายใจส่วนบน 



และถูกก าจดัออกจากร่างกายโดยขบัออกมากบัเมือกเป็นเสมหะ ในขณะท่ีเส้นใยท่ีมีขนาดเล็ก
กวา่คือ ยาวนอ้ยกวา่ 5 ไมครอน และเส้นผา่นศูนยก์ลางต ่ากวา่ 2 ไมครอน ส่วนใหญ่ถูกก าจดั
โดย Alveolar macrophages 
 จากการศึกษาวิจยั ทั้งในสัตวท์ดลองและในมนุษย ์ไดร้ะบุว่า แร่ใยหินทุกชนิดเป็น
สารท่ีก่อใหเ้กิดมะเร็งในมนุษย ์
 
อนัตรายของแร่ใยหิน 

 แม้ว่าแร่ใยหินจะมีคุณสมบติัท าให้ผลิตภณัฑ์ต่างๆ ดีข้ึน แต่ก็มีข้อเสียท่ีส าคัญ คือ       
เส้นใยแร่จะส่งผลกระทบต่อร่างกายของมนุษย ์หากสูดดมเขา้ไปในระบบทางเดินหายใจ ซ่ึง
โดยทัว่ไปแลว้ ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตจากแร่ใยหินจะไม่อนัตราย หากผลิตภณัฑ์นั้นอยูส่ภาพดี แต่
หากผลิตภณัฑ์เหล่านั้นถูกท าให้แตกหัก ไม่ว่าจะถูกตดั ขดั เล่ือย เส้นใยแอสเบสตอสจะถูก
ปล่อยออกมาลอยฟุ้งอยูใ่นอากาศ ซ่ึงการฟุ้งกระจายของแร่ใยหินเป็นส่ิงท่ีน่ากลวัมาก เพราะ
สามารถกระจายอยู่ไดทุ้กท่ี หากเราสูดดมเขา้ไปสะสมจนสะสมในปริมาณท่ีมากและเป็น
เวลานาน 15-30 ปี ก็จะท าใหเ้ป็นโรคเก่ียวกบัปอด ต่อไปน้ีได ้

1)โรคปอดอกัเสบจากแอสเบสตอส หรือท่ีเรียกว่า โรคแอสเบสโตสิส (Asbestosis) 
เกิดจากการหายใจรับเส้นใยแอสเบสตอสสะสมเข้าไปเป็นเวลานาน 5-10 ปี ข้ึนอยู่กับ
ระยะเวลา และปริมาณท่ีเขา้สู่ปอด จนท าให้ปอดแข็งเป็นพงัผืด และเป็นแผล อาจลามไปท่ี
กระบงัลมและเยื่อบุช่องทอ้ง เม่ือปอดแข็งเป็นพงัผืดจะท าให้เหน่ือยง่าย ไอเร้ือรัง อ่อนเพลีย 
น ้ าหนักลด หายใจล าบาก มีอาการเจ็บหน้าอกและตัวเขียว เ น่ืองจากขาดออกซิเจน  
ทั้งน้ี ผูป่้วยจะไม่สามารถรักษาโรคแอสเบสโตสิสให้หายเป็นปกติได ้ท าไดแ้ต่เพียงหลีกเล่ียง
ไม่รับฝุ่ นละอองแอสเบสตอสเพิ่ม เพื่อไม่ใหอ้าการของโรครุนแรงข้ึน 

ระยะเวลาในการฟักตวัของโรคน้ียาวนานถึง 15-35 ปี การวินิจฉยัโรคท าไดโ้ดยการดู
ประวติัการท างาน วา่เคยสัมผสักบัแร่ใยหินหรือไม่ อาการทางคลินิก ภาพถ่ายรังสีปอดและ
การตรวจสมรรถภาพปอด การวินิจฉยัโรคส าหรับผูป่้วยระยะแรก ตรวจพบโรคค่อนขา้งยาก 
โดยเฉพาะผูที้สัมผสัแร่ใยหินแล้วน้อยกว่า 20 ปี จึงมกัพบผูป่้วยด้วยโรคดงักล่าวต่อเม่ือมี
อาการรุนแรงแลว้ อาการแสดงเร่ิมแรกของโรคน้ี มีลกัษณะคือ ไอ และหายใจหอบมีช่วงการ
หายใจออกสั้น และจากการตรวจร่างกายอาจสังเกตเห็นริมฝีปากและล้ินหรือเล็บเป็นสีน ้ าเงิน



คล ้ าและมีเสียงกรอบแกรบท่ีฐานของปอด จากภาพถ่ายรังสีปอดจะเห็นจุดทึบเล็กๆ และมี
สมรรถภาพการท างานของปอดต ่า ผูป่้วยมีโอกาสเส่ียงสูงท่ีจะพฒันากลายเป็นมะเร็งปอด 

2) โรคมะเร็งปอด (Lung Cancer) ผูท่ี้สัมผสักบัแอสเบสตอสมีโอกาสเป็นมะเร็งปอด
ได ้ซ่ึงเกิดจากเส้นใยแอสเบสตอส เขา้ไปท าลายเซลล์ปอด และเกิดเป็นพงัผืดอยูเ่ป็นเวลานาน
เป็น 10 ปี จนพฒันาการเป็นเซลลม์ะเร็งไดใ้นท่ีสุด และหากใครสูบบุหร่ีจะเพิ่มโอกาสในการ
เกิดโรคมะเร็งปอดมากข้ึน โดยผูป่้วยจะมีอาการไอ เจบ็หนา้อก มีเสมหะเป็นเลือด  

3) โรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอดหรือเมโสธีลิโอมา (Mesothelioma) เป็นเน้ืองอก หรือมะเร็ง
ชนิดหน่ึงท่ีเกิดข้ึนบริเวณเยื่อหุ้มปอด และเยื่อบุช่องทอ้ง มกัจะเกิดกบัผูท่ี้สัมผสัแอสเบสตอส
ชนิดครอซิโดไลท์ และอะโมไซท์ โดยมะเร็งชนิดน้ีอาจลุกลามไปยงับริเวณอ่ืนๆ เช่น 
กระเพาะอาหาร คอหอย และรังไข่ไดด้ว้ย โดยผูท่ี้ป่วยเป็นเมโสธีลิโอมาบริเวณเยื่อหุ้มปอด 
จะมีอาการหายใจติดขดั เจ็บหน้าอก หากเป็นบริเวณเยื่อบุช่องท้อง จะมีอาการปวดท้อง        
โรคน้ีท าใหผู้ป่้วยเสียชีวติไดภ้ายใน 1-2 ปี   
 
 
สถานการณ์การใช้แร่ใยหินของประเทศไทย  
  ประเทศไทยมีการใชแ้ร่ใยหินมากเป็นอนัดบั 3 ในแถบเอเชีย รองจากจีนและอินเดีย 
และเป็นอนัดบั 5 ของโลก (รัสเซีย จีน บราซิล อินเดีย และไทย) โดยมีการน าเขา้แร่ใยหินจาก
ประเทศรัสเซียมากท่ีสุด แนวโนม้ปัญหาในอนาคตคาดการณ์วา่หากประเทศไทยยงัไม่มีการ
เลิกใชแ้ร่ใยหินในอีก 25-30 ปี ขา้งหนา้ จะพบผูป่้วยดว้ยโรคน้ีประมาณ 1,137 คน/ปี   
 
ปริมาณแร่ใยหินในบรรยากาศการท างานมีได้มากทีสุ่ดเท่าใด 

 ตามกฎหมายความปลอดภยัในการท างาน ของกระทรวงแรงงาน ไดก้ าหนดให้ตลอด
ระยะเวลาการท างานปกติของลูกจา้ง ห้ามลูกจา้งท างานท่ีมีปริมาณฝุ่ นแร่ใยหินในบรรยากาศ
เกินกว่า 5 เส้นใยต่ออากาศ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร ส่วนค่ามาตรฐานความปลอดภยัตาม
มาตรฐานสากล (ACGIH-TLV) ปี ค.ศ.2006 ก าหนดให้ตลอดระยะเวลาการท างานปกติของ
ลูกจา้ง ห้ามมีฝุ่ นแร่ใยหินในบรรยากาศการท างานมีปริมาณเกินกว่า 0.1 เส้นใยต่อปริมาตร
อากาศ 1 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 



แนวทางการป้องกนัอนัตรายจากแร่ใยหิน  

 การป้องกนัอนัตรายและลดความเส่ียงในการสัมผสัเส้นใยแอสเบสตอสสามารถ
ประยกุตใ์ชห้ลกัการ การควบคุมเป็นล าดบัขั้น (Hierarchy of Control) 5 ล าดบั จากมาตรการท่ี
เขม้งวดไปถึงมาตรการท่ีผ่อนผนัเป็นล าดบัต ่าลงไป แต่อย่างไรก็ตาม การป้องกนัอนัตราย
เพื่อให้เกิดผลดีมากท่ีสุดสามารถใชห้ลกัการของแต่ละล าดบัร่วมกนัได ้แต่ทั้งน้ีตอ้งค านึงถึง
เง่ือนไขและปัจจยัอ่ืนๆ ร่วมดว้ย โดยยึดหลกัการป้องกนัและลดความเส่ียงอนัตรายให้อยูใ่น
ระดบัต ่าสุดเท่าท่ีท าไดอ้ยา่งสมเหตุผล  

หลกัการควบคุมอนัตรายเป็นล าดบัขั้น ไดแ้ก่   

1) การก าจดั (Elimination) คือการห้ามหรืองดใชแ้อสเบสตอสในกระบวนการผลิต
ผลิตภณัฑใ์ดๆ อีกต่อไป 

2) การทดแทน (Substitution) มีความหมายใน 3 ลกัษณะคือ  

2.1 การหากระบวนการผลิตท่ีปลอดภยักวา่ทดแทนกระบวนการผลิตเดิม 

2.2 การหาวธีิการผลิตท่ีปลอดภยักวา่ทดแทนวธีิการผลิตแบบเดิม  

2.3 การหาวสัดุอ่ืนท่ีมีอนัตรายนอ้ยกวา่มาทดแทนวสัดุเดิมท่ีมีอนัตราย
มากกวา่ เช่น การใชใ้ยแกว้ หรือเส้นใยเซลลูโลส เป็นตน้ 

3) การควบคุมทางวศิวกรรม (Engineering Control) 

 3.1 ในงานท่ีเป็นแหล่งก าเนิดฝุ่ นแร่ใยหิน เช่น เคร่ืองผสม ควรสร้างส่ิงปก
คลุมในบริเวณท่ีมีการผลิตทั้งหมดใหมิ้ดชิด เพื่อป้องกนัการร่ัวไหลและการฟุ้งกระจายของแร่
ใยหินมิใหเ้ขา้สู่ตวัพนกังาน 

3.2 สร้าง ตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบระบายอากาศเฉพาะท่ีบริเวณ
ปฏิบติังานกบัเส้นใย เช่น บริเวณเคร่ืองเจาะ เคร่ืองเล่ือย เพื่อลดการฟุ้งกระจายและ
รักษาระบบระบายอากาศเฉพาะท่ีใหท้  างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  



 3.3 แยกบริเวณปฏิบติังานท่ีเป็นแหล่งก าเนิดฝุ่ นแร่ใยหินอออกจากแหล่ง
ปฏิบติังานอ่ืนหรือเพิ่มระยะห่างบริเวณปฏิบติังานกบัผูป้ฏิบติังานใหอ้อกจากกนั เพื่อลดการ
สัมผสัของเส้นใยหินเขา้สู่ร่างกายพนกังาน 

 3.4  จดัระบบระบายอากาศภายในโรงงานใหมี้อากาศถ่ายเทไดดี้ 

4) การควบคุมโดยการบริหารจดัการ (Administration Control) คือการควบคุมระบบ
และการจดัการท่ีเก่ียวกบัผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงไดแ้ก่ 

 4.1 การจดัตารางการท างานหรือหมุนเวยีนงาน เพื่อใหเ้หมาะกบั
ความสามารถและสุขภาพของพนกังานและลดระยะเวลาสัมผสัเส้นใยหิน 

 4.2 การท าการประเมินความเส่ียงต่อการสัมผสัเส้นใยแอสเบสตอส โดยการ
ใชเ้คร่ืองมือตรวจวดัปริมาณเส้นใยหินในบรรยากาศอยา่งสม ่าเสมอ 

 4.3 จดัระเบียบภายในโรงงานและหมัน่ท าความสะอาดสถานท่ีท างานเพื่อลด
การสะสมของเส้นใย 

 4.4 จดัใหมี้ป้ายเตือนบนภาชนะบรรจุ หรือบริเวณท่ีมีการท างานเก่ียวกบัเส้น
ใยหิน เช่น ป้ายหา้มสูบบุหร่ีในบริเวณการท างานกบัเส้นใยหิน 

 4.5 จดัใหมี้การตรวจสุขภาพก่อนเขา้ปฏิบติังานและตรวจสุขภาพประจ าปี 
โดยเฉพาะการตรวจเอก็ซ์เรยป์อดและสมรรถภาพการท างานของปอดอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

 4.6 จดัใหมี้ชุดส าหรับปฏิบติังานโดยเฉพาะ และจดัใหมี้ห้องน ้าส าหรับช าระ
ลา้งร่างกาย สระผม และเปล่ียนเส้ือผา้ก่อนกลบับา้น เพื่อลดการการแพร่กระจายของเส้นใย
หินไปสู่ครอบครัว 

 4.7 การใหค้วามรู้ การแนะน าและการฝึกอบรมใหพ้นกังานมีความรู้ ความ
เขา้ใจในการปฏิบติั การป้องกนัอนัตรายและความเส่ียงต่อการเกิดอนัตรายจากเส้นใยหิน 



5) การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) เช่น 
อุปกรณ์ป้องกนัระบบการหายใจท่ีสามารถลดการสัมผสัเส้นใยหินเขา้สู่ร่างกาย 

ในปัจจุบนัมีการตระหนกัถึงผลเสียของแร่ใยหิน ปริมาณการผลิตแร่ใยหินทัว่โลกจึง
ลดลง (ทว่าปริมาณการใช้ประโยชน์จากแร่ใยหินยงัคงมีมาก) บางประเทศ เช่น นิวซีแลนด ์
ชิลี ฟินแลนด ์ญ่ีปุ่น อิตาลี เป็นตน้ หา้มการใชแ้ร่ใยหิน ส่วนในประเทศไทยนั้น อนุญาตให้ใช้
เฉพาะแร่ไครโซไทล์และอะโมไซท์ในอุตสาหกรรม รวมถึงมีประกาศคณะกรรมการวา่ดว้ย
ฉลาก (ฉบบัท่ี 27) พ.ศ. 2552 ระบุให้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบเป็นสินคา้ท่ี
ควบคุมฉลาก ต้องมีการแสดงค าเตือน พร้อมทั้ งข้อแนะน าในการใช้ผลิตภณัฑ์ดังกล่าว 
นอกจากน้ียงัมีการน าเสนอแผนยกเลิกการน าเขา้ ผลิต และจ าหน่ายแร่ใยหินในประเทศไทย 
โดยกระทรวงอุตสาหกรรมอีกดว้ย แต่ก็ยงัอยู่ในขั้นตอนของการด าเนินการเน่ืองจากส่งผล
กระทบโดยตรงต่อผูผ้ลิตสินคา้ท่ีมีส่วนประกอบของแร่ใยหิน 
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