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สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๒
ระเบียบวาระที่ ๒.๑

สมัชชาสุขภาพ ๑๒ / ร่างมติ ๑
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

ทบทวนมติ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการทาให้สงั คมไทยไร้แร่ใยหิ น
(Revision of National Health Assembly Resolution: Thailand ban asbestos measure)
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แร่ใยหินทุกชนิดเป็ นสารก่อมะเร็ง มีผลต่อสุขภาพทัง้ คนงานที่ทางานสัมผัสแร่ใยหินและประชาชน
ทัวไป
่ แม้จะมีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ที่ ๓ เรื่อง มาตรการทาให้สงั คมไทยไร้แร่ใยหิน และคณะรัฐมนตรี
มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เห็นชอบให้ดาเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ แต่ยงั ไม่
สามารถท าให้ส ังคมไทยไร้แ ร่ใยหิน การทบทวนมติส มัช ชาสุ ขภาพแห่ งชาติดงั กล่ าว เพื่อ ให้เกิด ความ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อให้สงั คมไทยยกเลิกการใช้แร่ใยหินในทีส่ ุด โดยการสร้างความเข้มแข็ง
ท้องถิน่ และชุมชน ยกเลิกการใช้แร่ใยหิน ส่งเสริมการใช้สารทดแทนทีป่ ลอดภัยต่อสุขภาพ เผยแพร่ความรู้
พัฒนาระบบเฝ้ าระวังและติดตามกลุ่มเสีย่ ง และการวิจยั
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ทีส่ บิ สอง
ได้พจิ ารณารายงานเรือ่ งทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการทาให้สงั คมไทยไร้แร่ใยหิน๑
ตระหนัก ว่าแร่ใยหินทุกชนิดเป็ นสารก่อมะเร็ง ที่มผี ลต่อสุ ขภาพไม่เฉพาะต่ อคนงานที่ทางานใน
สถานประกอบกิจการทีใ่ ช้แร่ใยหินเท่านัน้ แต่ส่งผลกระทบทางสุขภาพต่อประชาชนทัวไปอี
่ กด้วย อีกทัง้ ใน
ปั จจุบนั หลายประเทศทัวโลกรวมทั
่
ง้ ประเทศไทยมีเทคโนโลยีทใ่ี ช้สารทดแทนทีป่ ลอดภัยผลิตวัตถุชนิดต่าง ๆ
ทดแทนชนิดทีใ่ ช้แร่ใยหินแล้ว โดยมีคุณสมบัตเิ สมอกันกับผลิตภัณฑ์ทม่ี แี ร่ใยหินไครโซไทล์
กังวล ต่อปริมาณการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ในประเทศ ทีย่ งั คงมีการนาเข้าอย่างต่อเนื่อง และใช้อยู่
ในผลิตภัณฑ์หลายประเภท จากข้อมูลปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยจัดเป็ นประเทศทีม่ อี ตั ราการนาเข้าแร่ใยหินสูง
อันดับ ๕ ของโลก ขณะทีม่ ี ๖๖ ประเทศทัวโลก
่
ยกเลิกการใช้แร่ใยหินแล้ว
กังวล ว่าแม้จะมีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ที่ ๓ (สมัชชาสุขภาพ ๓. มติ ๑) เรื่อง มาตรการทาให้
สังคมไทยไร้แร่ใยหิน และคณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เห็นชอบให้ดาเนินการตาม
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ แต่ ยงั ไม่ได้มกี ารปฏิบตั ิตามมติ ครม. จนสามารถแก้ปัญ หาได้ แม้จะมีความ
พยายามขับเคลื่อนมติอย่างต่อเนื่อง
ชืน่ ชม หน่ วยงานและองค์กรภาคีทไ่ี ด้ดาเนินการเป็ นไปตามมติสมัชชาสุขภาพ ๓. มติ ๑ แล้ว ได้แก่
กระทรวงแรงงานทีอ่ อกประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรือ่ ง ขีดจากัดความเข้มข้น
ของสารเคมีอ ันตราย สาหรับแอสเบสทอส ชนิดไครโซไทล์ไม่ให้เกิน ๐.๑ ไฟเบอร์/ลูกบาศก์เซนติเมตร
ส านั ก งา น ค ณ ะก ร รม ก า รคุ้ ม ค ร อ งผู้ บ ริ โ ภ ค ที่ อ อ ก ป ระก าศ ค ณ ะก รรม ก ารว่ า ด้ ว ย ฉ ล า ก
พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อ ง ให้ผ ลิต ภัณ ฑ์ท่ีม ีส่ ว นประกอบของแร่ใยหิน เป็ น สิน ค้าที่ค วบคุ ม ฉลาก และประกาศ
คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๓) เรือ่ ง ให้ผลิตภัณฑ์ทม่ี สี ่วนประกอบของแร่ใยหินเป็ น
สินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ ๒) และกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ได้ส่งข้อเสนอถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๑๒ / หลัก ๑

สมัชชาสุขภาพ ๑๒ / ร่างมติ ๑ ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการทาให้สงั คมไทยไร้แร่ใยหิน หน้าที่ ๑/๔
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เลขหนังสือที่ อก ๐๓๐๕/๒๘๔๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง ผลการดาเนินการตามคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ แล้ว
กังวล ว่าแม้ก ระทรวงอุ ต สาหกรรม ได้ดาเนินการตามมติส มัชชาสุ ขภาพ ๓. มติ ๑ โดยการส่ ง
ข้อเสนอถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วนัน้ แต่ยงั ขาดการกาหนดกรอบระยะเวลาทีช่ ดั เจนในการดาเนินการ
เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิ
ชืน่ ชม การทางานของเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคและหน่ วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมผลักดันให้
มาตรการทาให้สงั คมไทยไร้แร่ใยหินเป็ นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ภาคธุรกิจเอกชนที่มกี ารใช้สาร
ทดแทนแร่ใยหินไครโซไทล์ ภาครัฐทีใ่ ห้ความสนับสนุน รวมถึง สื่อมวลชนทีม่ กี ารเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
รับทราบ ว่าการจัดการสิง่ ที่รอ้ื ถอนที่มแี ร่ใยหินต้องจัดการแบบขยะอันตราย และมีวธิ กี ารรื้อถอน
สิ่ง ก่ อ สร้างที่ม ีแ ร่ใยหิน ได้อ ย่ างปลอดภัย ต่ อ คนงานและสิ่ง แวดล้อ ม ซึ่ง ได้ม ีก ารน าความรู้ไปใช้อ ย่ า ง
กว้างขวาง และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ บางแห่งนาไปเป็ นข้อบังคับท้องถิน่ ในการรือ้ ถอน
รับ ทราบ ข้อ ห่ วงกังวลของหน่ ว ยงานภาคเอกชน เกี่ยวกับ ความชัด เจนของผลิต ภัณ ฑ์ท่ใี ช้ส าร
ทดแทนในประเทศไทย การเข้าถึงของผลิตภัณฑ์ ราคา ความแข็งแรงและความปลอดภัยจากการใช้งาน
รวมถึงการยกเลิกการใช้แร่ใยหินในผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว อาจส่งผลกระทบต่อผูบ้ ริโภคด้านเศรษฐกิจและสังคม
ห่ ว งใย ว่าหากประเทศไทยยัง ไม่ม ีมาตรการที่มุ่งไปสู่การเลิกใช้แ ร่ใยหิน และไม่ม ีน โยบายและ
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการกระจายของฝุ่ นแร่ใยหินสู่สงิ่ แวดล้อม จะเพิม่ โอกาสเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคร้ายแรง ทีส่ ่งผลให้เกิดความสูญเสียอย่างมหาศาลทัง้ ทางด้านทรัพยากรบุคคล เศรษฐกิจ สังคม และ
สิง่ แวดล้อม
ตระหนัก ว่าการทาให้สงั คมไทยปลอดภัยจากแร่ใยหินควรเป็ นการจัดการแบบบูรณาการทัง้ ทางด้าน
การรณรงค์สร้างความรู้ ความตระหนัก ส่งเสริมและสนับสนุ นการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ปลอดแร่ใยหิน
การเฝ้ าระวังติดตามกลุ่มเสีย่ ง รวมถึงการพัฒนาให้มกี ฎหมายทีเ่ ข้มงวดและนาไปใช้อย่างจริงจัง เพื่อมุ่งไปสู่
การเลิกใช้แร่ใยหินในที่สุด โดยภาคส่วนที่มบี ทบาทสาคัญ ได้แก่ภาคการศึกษา องค์กรทีด่ ูแลและบังคับใช้
กฎหมาย องค์กรทีด่ แู ลระบบหลักประกันสุขภาพ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม สื่อมวลชน ภาคประชาชน และ
ภาคประชาสังคม
จึงมีมติดงั ต่อไปนี้
๑. ขอให้กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งรัดดาเนินการ
๑.๑ ยกเลิกการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากมี
ผลิตภัณฑ์อ่นื ทดแทนหรือใช้วสั ดุอ่นื ทดแทนแร่ใยหินไครโซไทล์ได้อย่างเหมาะสมเพียงพอแล้ว ประกอบด้วย
(๑) กระเบือ้ งแผ่นเรียบ
(๒) กระเบือ้ งยางปูพน้ื
๑.๒ ยกเลิก การใช้ แ ร่ ใ ยหิ น ไครโซไทล์ เ ป็ นวัต ถุ ดิ บ ในการผลิต ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ประกอบด้วย
(๑) ผ้าเบรกและคลัทช์
(๒) ท่อซีเมนต์ใยหิน
(๓) กระเบือ้ งมุงหลังคา
สมัชชาสุขภาพ ๑๒ / ร่างมติ ๑ ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการทาให้สงั คมไทยไร้แร่ใยหิน หน้าที่ ๒/๔
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๒. ขอให้กระทรวงพาณิชย์ และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแนวทางและมาตรการในการลด
ละ เลิก การนาเข้าแร่ใยหินและการสนับสนุ นให้มวี สั ดุทดแทนแร่ใยหิน
๓. ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมดาเนินการให้ม ีแนวทางในการจัดการขยะ
อันตราย วัสดุและผลิตภัณฑ์ทอ่ี าจมีแร่ใยหิน
๔. ขอให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็ นหน่ วยงานหลักร่วมกับ กระทรวง
ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สมาคมสถาปนิก
สยามในพระบรมราชูปถัม ภ์ และหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้อ ง ด าเนิน การพัฒ นาคู่ม ือ การควบคุ มการ รื้อ ถอน
ซ่อมแซม ต่อเติมอาคาร ซึง่ มีวสั ดุทม่ี แี ร่ใยหินเป็ นส่วนประกอบและการกาหนดมาตรการทิง้ ขยะแร่ใยหินโดย
มีรายละเอียดทางด้านเทคนิคทีถ่ ูกต้อง
๕. ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สนับสนุ นการให้
ความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องผลกระทบของแร่ใยหิน และออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ในกระบวนการรือ้ ถอนสิง่ ปลูก
สร้างและกาจัดผลิตภัณฑ์ทม่ี สี ่วนประกอบของแร่ใยหินอย่างถูกวิธ ี รวมทัง้ ผลักดันและเผยแพร่ตวั อย่างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีเ่ ป็ นท้องถิน่ ต้นแบบในการไม่ใช้แร่ใยหิน
๖. ขอให้สานักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง กาหนดแนวปฏิบตั ใิ ห้
หน่วยงานรัฐทุกระดับ ใช้ผลิตภัณฑ์ปลอดแร่ใยหินในการก่อสร้าง
๗. ขอให้สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนเครือข่ายแรงงาน เช่น
สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทางานและสิง่ แวดล้อมแห่งประเทศไทย เครือข่ายสมานฉันท์แรงงานไทย
เครือข่ายแรงงานไทย สภาองค์กรนายจ้างแห่งประเทศไทย องค์กรผู้บริโภค ชุมชนท้องถิน่ และเครือข่ายที่
เกีย่ วข้องในการเฝ้ าระวัง ตรวจสอบและรณรงค์ให้ใช้วสั ดุทไ่ี ม่มแี ร่ใยหินในการก่อสร้าง และรือ้ ถอน ซ่อมแซม
ต่อเติมอาคาร ทีใ่ ช้วสั ดุทม่ี แี ร่ใยหินเป็ นส่วนประกอบอย่างถูกต้อง
๘. ขอให้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค และกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและ
คุม้ ครองแรงงานและสานักงานประกันสังคม เผยแพร่ขอ้ มูลอันตรายจากแร่ใยหิน และจานวนผูป้ ่ วยโรคเหตุ
แร่ใยหินอย่างสม่าเสมอ และร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมสถาปนิก
สยามในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย เผยแพร่ความรูท้ ่คี รอบคลุมตลอดวงจรของการมี
ใช้ รือ้ ถอน ทาลายวัสดุทม่ี แี ร่ใยหิน พร้อมทัง้ ประชาสัมพันธ์ถงึ วัสดุทดแทนแร่ใยหิน เช่น เมทัลชีท กระเบือ้ ง
ทีใ่ ช้สารทดแทนแร่ใยหิน เบรก คลัทช์ทใ่ี ช้สารทดแทนแร่ใยหิน แก่กลุ่มแรงงานก่อสร้างและประชาชนทัวไป
่
๙. ขอให้ส านั ก งานคณะกรรมการคุ้ม ครองผู้บ ริโภค ก ากับ ติด ตามการแสดงข้อ มูล ค าเตือ น
อันตรายของแร่ใยหิน ในฉลากผลิตภัณฑ์ท่มี สี ่วนประกอบของแร่ใยหิน ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วย
ฉลาก พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ทม่ี สี ่วนประกอบของแร่ใยหินเป็ นสินค้าทีค่ วบคุมฉลาก และประกาศ
คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๓) เรือ่ ง ให้ผลิตภัณฑ์ทม่ี สี ่วนประกอบของแร่ใยหินเป็ น
สินค้าทีค่ วบคุมฉลาก (ฉบับที่ ๒) อย่างเข้มงวด รวมทัง้ ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนให้ตระหนักในคาเตือน
ในฉลากผลิตภัณฑ์ทม่ี สี ่วนประกอบของแร่ใยหิน
๑๐. ขอให้ก ระทรวงสาธารณสุ ข โดยกรมควบคุ มโรค และกรมการแพทย์ ร่ว มกับเครือ ข่ายสภา
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ราช
สมัชชาสุขภาพ ๑๒ / ร่างมติ ๑ ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการทาให้สงั คมไทยไร้แร่ใยหิน หน้าที่ ๓/๔
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วิทยาลัยพยาธิวทิ ยาแห่งประเทศไทย และสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อมแห่งประเทศ
ไทย พัฒนาระบบการวินิจฉัยโรคเหตุแร่ใยหิน และระบบเฝ้ าระวังและติดตามกลุ่มเสีย่ งโรคเหตุแร่ใยหิน
๑๑. ขอให้ก ระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและสานักงานประกันสังคม
ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดทา
ระบบลงทะเบียนสถานประกอบกิจการและแรงงานทีท่ างานสัมผัสแร่ใยหิน รวมทัง้ สนับสนุ นให้มกี ารใช้ขอ้ มูล
การตรวจสุขภาพตามปั จจัยเสีย่ งแรงงานทีส่ มั ผัสการใช้แร่ใยหิน ถึงแม้ว่าจะเปลีย่ นงาน หรือออกจากงานไป
แล้ว เพื่อการเฝ้ าระวังสุขภาพจากเหตุแร่ใยหิน
๑๒. ขอให้กระทรวงแรงงาน โดยสานักงานประกันสังคม ดาเนินการให้กองทุนเงินทดแทนครอบคลุม
ในการดูแลค่าใช้จ่ายในการเฝ้ าระวัง วินิจฉัย รักษา และจ่ายเงินทดแทนแก่ แรงงานที่มปี ระวัติการทางาน
สัมผัสแร่ใยหินในอดีตและป่ วยเป็ นโรคเหตุแร่ใยหินภายหลังออกจากงานหรือเกษียณ
๑๓. ขอให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กากับติดตามสถานประกอบ
กิจการให้ดาเนินการตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริห ารจัดการ และดาเนิ นการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับสารเคมีอนั ตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๒
ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา วัน ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) และประกาศกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจากัดความเข้มข้นของสารเคมีอนั ตรายในบรรยากาศของสถานที่
ท างานและสถานที่เก็บ รัก ษาสารเคมีอ ัน ตราย ในล าดับ ที่ ๓๓ แอสเบสตอล ชนิ ดไครโซไทล์ asbestos
(Chrysotile form) CAS NO 77536-68-6 ขีดจากัดความเข้มข้นของสารเคมีอ ันตรายตลอดระยะเวลาการ
ทางานปกติคอื ๐.๑ ไฟเบอร์/ลูกบาศก์เซนติเมตร
๑๔. ขอให้ส ถาบัน วิจ ยั ระบบสาธารณสุ ข (สวรส.) และหน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้อ งสนับ สนุ น งานวิจ ยั
เกี่ยวกับผลกระทบต่อการยกเลิกการใช้แร่ใยหิน กลไกทางเศรษฐศาสตร์และการใช้มาตรการทางกฎหมาย
เพื่อมุ่งไปสู่การลดและเลิกใช้แร่ใยหิน รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทท่ี ดแทนทีส่ ามารถหาซือ้ ได้ง่าย ราคาถูก
มีความแข็งแรงและปลอดภัย
๑๕. ขอให้เลขาธิก ารคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ งชาติ รายงานความก้าวหน้ าต่ อ สมัชชาสุ ข ภาพ
แห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๔

สมัชชาสุขภาพ ๑๒ / ร่างมติ ๑ ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการทาให้สงั คมไทยไร้แร่ใยหิน หน้าที่ ๔/๔

