
เกณฑ์การวินิจฉัยโรคทีเ่กดิจากแอสเบสตอส 

แอสเบสตอสเป็น silicate fiber ซ่ึงมีในรูปแบบต่างๆ ไดแ้ก่ 

• Serpentines: chrysotile 

• Amphiboles: crocidolite, amosite, actinolite, tremolite, anthophyllite 

ไฟเบอร์เหล่าน้ีทาํใหเ้กิดโรคได ้ถึงแมว้า่ผลการเกิดโรคจะแตกต่างกนั ซ่ึงมีโรคต่างๆกนัดงัน้ี 

1. Asbestosis 

2. Mesothelioma following the inhalation of asbestos dust 

3. Complication of asbestos in the form of bronchial cancer 

4. Fibrotic diseases of the pleura, with respiratory restriction , caused by asbestos 

5. Lung cancer following the inhalation of asbestos dust 

 

แหล่งสัมผสั  

อุตสาหกรรมเก่ียวกบัแอสเบสตอส 

อุตสาหกรรมกระเบ้ืองมุงหลงัคา 

อุตสาหกรรมผา้เบรค ครัชท ์

อุตสาหกรรมฉนวนหุม้ป้องกนัท่อ   

และการร้ือถอนอาคาร ส่ิงก่อสร้าง 

 

การประเมินการสัมผสัแอสเบสตอส 

โรคท่ีเกิดจากแอสเบสตอสจะค่อยเป็นค่อยไปชา้ๆ มกัจะใชเ้วลาหลายปีหลงัจากการสัมผสั การ

ตรวจพบ asbestos bodies หรือ fibers ไม่เป็นการบอกวา่เกิดโรค แต่ในกรณีท่ีสงสัยจะช่วย ยนืยนัวา่

มีการสัมผสัแอสเบสตอสร่วมกบัประวติัการทาํงาน  แนวทางการสนบัสนุนวา่มีการ สัมผสัแอสเบส

ตอสดูไดจ้าก Helsinki Concensus Report 2005 ซ่ึงบ่งบอกจาํนวนไฟเบอร์ของ แอสเบสตอส แต่ละ

หอ้งปฏิบติัการจะตอ้งมีค่าอา้งอิง โดย ค่ามธัยธัส์สาํหรับการทาํงานจะตอ้งสูง กวา่ค่าอา้งอิง 

 

อาการของโรค 

โรคท่ีกล่าวถึงเป็นโรคท่ีมีอาการทางคลินิกแตกต่างกนัซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการสัมผสัแอสเบสตอส การ 

ท่ีมีอาการใดอาการหน่ึงไม่ไดห้มายถ่งวา่มีอาการของโรค asbestos related diseases อ่ืนดว้ย 
 

 

 



Asbestosis  
เกิด bilateral, diffuse, interstitial pulmonary fibrosis เกิดโดยการสัมผสัแอสเบสตอส แอสเบสโต

สิสจะคลา้ยกบั โรคจากไฟเบอร์อ่ืนๆ และใหใ้ชเ้กณฑว์นิิจฉยัโรคดา้นร่วมกบัประวติัการสัมผสั

แอสเบสตอส 

เกณฑว์นิิจฉยัโรค  

ไม่มีพยาธิสภาพเฉพาะในการวนิิจฉยัโรคแอสเบสตอส เกณฑท่ี์ใชร่้วมกบัประวติัการสัมผสัจะบ่ง

ถึงโรค asbestosis และบอกถึงการประเมินความรุนแรงเบ้ืองตน้ 

• อาการและอาการแสดง: การหายใจลาํบาก โดยมี persistent bilateral late inspiratory basal 

crepitations, clubbing 

• ภาพรังสีทรวงอก: มี diffuse interstitial opacities (ปกติจะเป็น reticular หรือ 

reticulonodular) โดยส่วนใหญ่จะอยูใ่นปอดส่วนล่าง 

• CT scan chest: มี diffuse interstitial opacities ส่วนใหญ่อยูบ่ริเวณปอดส่วนล่าง 

• การตรวจสมรรถภาพปอด: มี restriction, reduction in gas transfer, มีการลดลงของ flow 

rates at low volume (flow – volume curve) 

อาการเหล่าน้ีไม่ไดเ้กิดพร้อมกนัทั้งหมด และไม่เรียงลาํดบัการเกิด ในประเทศพฒันาแลว้โรคแอส

เบสโตสิสส่วน ใหญ่มีแค่ภาพรังสีทรวงอกผดิปกติโดยไม่มีอาการทางเดินหายใจ การคน้หาโรค

ตั้งแต่เร่ิมเป็นจะคน้หาไดโ้ดยใช ้CT scan และใชแ้พทยรั์งสีท่ีเช่ียวชาญ 

Exposure Criteria:  

Minimum intensity of exposure: ประวติัการทาํงานสัมผสัแอสเบสตอสท่ียนืยนัแลว้ การประเมิน

โดย ประวติั และการศึกษาสภาพ การทาํงาน และหลกัฐานการสัมผสัแอสเบสตอสเป็นเวลานาน 

และ มีขอ้มูลเหล่าน้ีถา้ สามารถคน้หาได ้

1. การประเมิน cumulative exposure index จากเวลาการสัมผสั  ชนิดของกิจกรรมในอาชีพ

และความเขม้ขน้ในอากาศซ่ึงวดัในสถานท่ีทาํงาน โดยมีหลกัฐานวา่ถา้ cumulative 

exposure ในท่ีทาํงานนอ้ยกวา่ 25 fiber/ml per year ถือวา่ตํ่า 

2. มี asbestos bodies หรือ fibers ใน sputum นํ้าจาก bronchoalveolar lavage หรือ lung 

parenchyma ในปริมาณท่ีมากพอ (significance concentrations) 

Minimum duration of exposure: 5 ปี โดยอาจจะสั้นกวา่ใดถ้า้มีการสัมผสัเป็นปริมาณมาก 

Minimum Latent Period: ไม่ทราบ 

Minimum induction period: 5 ปี 

 

 

 



Pleural Plaques 

จะพบเฉพาะท่ี (localized) ส่วนใหญ่จะ focal, bilateral hyaline thickenings (fibrosis) of parietal 

pleura และมกัจะมี calicification การท่ีตรวจพบไม่ไดบ้อกวา่จะพบโรคแอสเบสโตสิสอ่ืนๆ ตวัโรค

เองไม่ใดท้าํให ้เกิด อาการหรือความผดิปกติของสมรรถภาพปอด 

Minimum intenstity of exposure: ประวติัการทาํงานสัมผสัแอสเบสตอสท่ียนืยนัแลว้ การประเมิน

โดย ประวติั การศึกษาสภาพการทาํงาน ช่วยสนบัสนุนวา่มีการสัมผสัแอสเบสตอสจากการทาํงาน 

และการสัมผสัน้ีอาจจะ ยนืยนัโดย พบ asbestos bodies หรือ fibers ใน sputum นํ้าจาก 

bronchoalveolar lavage หรือ lung biopsy  

Minimum duration of exposure: ไม่ทราบ 

Maximum latent period: ไมท่ราบ 

Minimum induction period: ส่วนใหญ่เป็นเวลามากกวา่ 10 ปี โดย การเร่ิมของ pleural plaques จะ

สัมพนัธ์กบัเวลา ตั้งแต่การสัมผสัคร้ังแรก 

                              
โรคปอดอืน่ๆ (Other benign lung diseases) 

1. Asbestos Pleural effusions 

มี diffuse exudative pleural reaction, โดยมีหรือไม่มีอาการ และจะเป็นหลายคร้ัง 

2. Diffuse pleural thickening 

จะมีการหนาตวัทัว่ไปของ visceral pleura โดยมี parenchymal strips หรือ atelectasis เกิด

จากการ twisting หรือ deterioration ของส่วนกน้ของ pleural sac ดา้นเดียวกนั มกัจะเกิด

ตามหลงั asbestos pleurisy ซ่ึงจะมีกลุ่มอาการของปอดปิดกั้น (restrictive syndrome) หรือ

การลดลงของ total lung capacity 

3. Rounded atelectasis 

มีการบิดตวัของส่วนของปอดท่ีติดกบับริเวณ visceral pleural fibrosis 

 

Exposure criteria 

Minimum intensity of exposure: มีประวติัยนืยนัการสัมผสัแอสเบสตอส โดยเฉพาะถา้มีประวติัและ

ลกัษณะงานท่ี บ่งวา่มีการสัมผสัเป็นเวลานาน 

Minimum duration of exposure: ไม่ทราบ 

Maximum latent period: ไมท่ราบ 

Minimum induction period: ปกติมากกวา่ 10 ปี และอาจจะนอ้ยกวา่ถา้สัมผสัเป็นจาํนวนมาก 

 

 



Malignant Mesothelioma 

Primary malignant tumor of the pleura 

Primary malignant tumor of the peritoneum 

Primary malignant tumor of the pericardium 

โดย 80-90% ของ Pleural mesotheliomas เกิดจากการสัมผสัแอสเบสตอสในการทาํงาน การสูบ

บุหร่ีไม่ไดเ้พิ่มความเส่ียง ความเส่ียงในการเป็น mesotheliomas เพิ่มข้ึนตามระยะเวลาตั้งแต่เร่ิม

สัมผสัคร้ังแรก การสัมผสักบั amphibole asbestos fibers มีความเส่ียงต่อการเป็น mesothelioma 

มากกวา่การสัมผสั chrysotile asbestos มาก 

Diagnostic Criteria 

การวนิิจฉยั mesothelioma เป็นการวนิิจฉยัทางพยาธิวทิยา การตรวจพบอาจจะเกิดจาก 

• อาการทางคลินิกท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะไดแ้ก่เจบ็หนา้อก มีนํ้าในช่องปอด หายใจลาํบาก 

และนํ้าหนกัลด 

• การตรวจทางรังสีและ CT 

• การตรวจทาง Histology ใน biopsy specimen 

• Immunocytochemistry จะช่วยในการแยกโรค secondary adenocarcinoma 

Exposure criteria:  

Minimum intensity of exposure: มีประวติัยนืยนัการสัมผสัแอสเบสตอส โดยเฉพาะถา้มีประวติัและ

ลกัษณะงานท่ี บ่งวา่มีการสัมผสั งานบางอยา่งเช่นงานร้ือถอนปรับปรุงอาคาร อาจถูกลืมไปวา่ทาํให้

มีการสัมผสัแอสเบสตอส 

Minimum duration of exposure: มกัจะใชเ้วลาสองสามปี แต่อาจจะสั้นแค่สามเดือนก็ได ้

Minimum induction period: มกัจะมากกวา่ 20 ปี แต่มีบางราย (นอ้ยมาก) ท่ีสั้นกวา่เน่ืองจากสัมผสั

เป็นปริมาณมาก  

 

Primary bronchial cancer 

Asbestos อาจทาํใหเ้กิด Primary bronchial cancer การท่ีมี asbestosis จะเพิ่มโอกาสท่ีจะเป็น แต่ไม่

จาํเป็นตอ้งมีนาํมาก่อน ความเส่ียงจะเพิ่มข้ึนโดยการสูบบุหร่ี โดยเฉพาะบุหร่ีเป็นความเส่ียงสาํคญั

ในการเป็น bronchial cancer  

Diagnostic Criteria:  

Bronchial cancer ทุก histology จะเก่ียวขอ้งกบัการสัมผสั asbestos การวนิิจฉยัใชพ้ยาธิวทิยา  โดยมี

การตรวจพบโดย 

• ลกัษณะทางคลินิก โดยเฉพาะการไอเป็นเลือด ไอ นํ้าหนกัตวัลด และนํ้าในช่องปอด 



• ภาพรังสีมาตรฐานและ CT อาจพบโดยใช ้PET scan 

• การตรวจ cytology ของ sputum, bronchial aspiration หรือ bronchial lavage 

• การตรวจทางพยาธิ biopsy specimen 

Exposure criteria:  

Minimum intensity of exposure: มีประวติัยนืยนัการสัมผสัแอสเบสตอส โดยเฉพาะถา้มีประวติัและ

ลกัษณะงานท่ี บ่งวา่มีการสัมผสัเป็นเวลานานและหลกัฐานซ่ึงอาจคน้หาไดคื้อ 

• การประเมิน cumulative exposure index จากเวลาการสัมผสั ชนิดของงาน และความ

เขม้ขน้ในอากาศ ซ่ึง อาจจะวดัไดใ้นสถานท่ีทาํงาน มีหลกัฐานวา่คามเส่ียงในการเป็น 

bronchial cancer ถา้มีการสัมผสันอ้ยกวา่ 25 fiber/mlต่อปีจะตํ่า 

• มี asbestos bodies หรือ fibers ใน sputum นํ้าจาก bronchoalveolar lavage หรือ lung 

parenchyma ในปริมาณท่ีมากพอ (significance concentrations) 

• การมี asbestosis (การท่ีมี Pleural plaques บ่งวา่มีการสัมผสักบัแอสเบสตอสแต่ไม่บอกถึง

ระดบัการสัมผสั)  

Minimum duration of exposure: มกัจะแค่สองสามปี 

Minimum induction period: มกัจะมากกวา่ 15 ปี 

 

Asbestos warts 

มีการหนาตวัและhyperkeratosis บนดา้นหลงัและฝ่ามือ และแขน ซ่ึงเกิดโดย fiber ของแอสเบส

ตอสแทงเขา้ไปในผวิหนงั รักษาโดยการเอาไฟเบอร์ออก 

Exposure criteria:  

Minimum intensity of exposure: มีประวติัยนืยนัการสัมผสัแอสเบสตอส มีหลกัฐานโดยการพบไฟ

เบอร์ในชั้นใตผ้ิวหนงั การสัมผสัเพียงคร้ังเดียวก็เพียงพอท่ีทาํใหเ้กิด 

 


