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ยุทธศาสตร “การทำใหสังคมไทยไรแรใยหิน” 
 

เปาหมาย 
 ภายในป ๒๕๕๕ ประเทศไทยสามารถยกเลิกการนำเขา ผลิต และจำหนายแรใยหินและผลิตภัณฑ

ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบทุกชนิด เพื่อลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม สุขภาพของคนงาน 

ผูบริโภค และสาธารณชน 

 

ยุทธศาสตร   
 การทำใหสังคมไทยไรแรใยหินประกอบดวยยุทธศาสตร ๔ ดาน รายละเอียดดังนี้ 

 ๑. ยุทธศาสตรดานการยกเลิกการใชและปองกันอันตรายโดยมาตรการทางกฎหมาย 

 ๒. ยุทธศาสตรการสงเสริมสนับสนุนการใชสารทดแทนที่ปลอดภัยตอสุขภาพ รวมท้ังการบริหารจัดการ

เพื่อควบคุม ลด และเลิกใชแรใยหิน 

 ๓. ยุทธศาสตรการเผยแพรความรูและประชาสัมพันธใหกับสาธารณชนทราบ รวมท้ังพัฒนาระบบขอมูล

ขาวสาร 

 ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบเฝาระวังและติดตามกลุมเสี่ยงทางดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม รวมทั้ง

การวินิจฉัยโรค  

 

  ๑. ยุทธศาสตรดานการยกเลิกการใชและปองกันอันตรายโดยมาตรการทางกฎหมาย  
 ใหคณะกรรมการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมจัดตั้งคณะอนุกรรมการ “พัฒนากฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ

แรใยหิน” โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเปนแกนกลางในการประสานงาน รวมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวง

อุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงมหาดไทย กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวงพาณิชย กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย สถาบัน

การศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของอื่น ในการพัฒนามาตรการบังคับใชที่มุงไปสูการยกเลิกการใชแรใยหิน

ทุกประเภท โดยมีกำหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการพัฒนาขอกฎหมายตาง ๆ ดังตอไปนี้   

     ๑.๑ การยกเลิกและควบคุมการใชแรใยหิน 

  ๑.๑.๑ ประกาศใหแรใยหินชนิดไครโซไทลเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ซึ่งจะหามมิใหมีการผลิต 

การนำเขา การสงออก หรือการมีไวในครอบครอง 

  ๑.๑.๒ กำหนดใหมีกฎหมาย หรือกฎ ระเบียบ ที่ควบคุมสินคาที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ

เปนการเฉพาะ โดยเฉพาะสินคาที่มีความเสี่ยงสูง เชน เครื่องเปาผม เคร่ืองอบผม ฯลฯ โดยจัดใหมีการทบทวน

ความเหมาะสมในการอนุญาตใหมีการผลิต  จำหนาย นำเขา สงออก  และการตรวจสอบ รวมทั้งสินคาที่อาจมีการ

ปนเปอนแรใยหินจากวัตถุดิบบางประเภท อาทิเชน เครื่องสำอางที่มี Talcum เปนวัตถุดิบในการผลิต เปนตน 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๓ 
 

สมัชชาสุขภาพ ๓. มติ ๑. ผนวก ๑ 
๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
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  ๑.๑.๓ ปรับปรุงกฎหมายที่มีอยูใหมีการควบคุมการสงออกและการนำเขามาในราชอาณาจักร

ซึ่งสินคาแรใยหินและสินคาที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ 

  ๑.๑.๔ พิจารณายกเลิกการใชแรใยหินและใหมีการใชสารทดแทนโดยกำหนดเปนเงื่อนไขพิเศษ

ที่จะไมกระทบตอการจัดเก็บภาษีของสารอื่น ๆ ที่อยูในรหัสเดียวกัน 

  ๑.๑.๕ สงเสริมใหมีการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสำหรับสินคาที่ใชสารทดแทน

แรใยหิน 

     ๑.๒  การปองกันอันตรายจากการทำงานและสิ่งแวดลอม  

  ๑.๒.๑ พัฒนามาตรการเพื่อควบคุมการรื้อถอน ซอมแซม ตอเติมอาคารหรือวัสดุที่มีแรใยหินเปน

สวนประกอบ ซ่ึงควรเปนกฎหมายเฉพาะ รวมถึงการกำหนดใหมีการจัดทำเปนประกาศใหหนวยงานที่เกี่ยวของ 

เชน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงอุตสาหกรรม รับไปดำเนินการในเรื่อง

การพัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อใหหนวยงานที่มีหนาที่ควบคุมกำกับนำไปใชประโยชนในการกำกับการดำเนินงาน 

  ๑.๒.๒ พัฒนาระบบการอนญุาตทำงานและระบบควบคุมการขึ้นทะเบียนผูทำหนาที่ในกิจกรรม

ตาม ๑.๒.๑ รวมทั้งระบบการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติ 

  ๑.๒.๓ กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานใหสูงขึ้น รวมทั้งกำหนดคามาตรฐานฝุน

แรใยหินในสิ่งแวดลอมทั่วไป 

     ๑.๓  กำหนดมาตรฐานการทิง้ขยะแรใยหิน คณุลกัษณะของสถานทีค่วบคมุ ระบบการควบคมุการดำเนนิ

งาน โดยเฉพาะในกิจการกอสราง การบริการติดตั้ง รวมทั้งพัฒนามาตรการใหสอดคลองกับอนุสัญญาท่ีเกี่ยวของใน

การควบคุมแรใยหิน 

     ๑.๔  การชดเชยความเสียหายและสวัสดิการ  

  ๑.๔.๑ กำหนดหลักเกณฑและมาตรการในการพิจารณาชดเชยความเสียหายและใหสวัสดิการแก

ผูไดรับผลกระทบจากแรใยหิน 

  ๑.๔.๒ จัดตั้งกองทุนชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากแรใยหิน  

 
 ๒. ยุทธศาสตรการสงเสรมิสนบัสนุนการใชสารทดแทนที่ปลอดภัยตอสุขภาพ รวมทั้งการบริหารจัดการ
เพื่อควบคุม ลด และเลิกการใชแรใยหิน  

     ๒.๑ ใหมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีในเรื่องการจัดซื้อวัสดุกอสรางและการจัดจางงานกอสรางอาคาร

ของรัฐหรือองคกรในกำกับของรัฐที่มกีารกำหนดไมใหใชวัสดุที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบในการกอสราง ตอเติม 

หรือซอมแซมอาคารใหม  

     ๒.๒  ใหกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน และสำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค นำ

มาตรการยกยองชมเชยมาใชเพื่อสนับสนุนสถานประกอบกิจการท่ีใหความรวมมือในการใชสารทดแทนเพื่อเปน

ขวัญและกำลังใจอยางตอเนื่อง 

     ๒.๓ ใหสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ รวมกับสถาบันการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย สำนักงานกองทนุสนบัสนนุการสรางเสรมิสขุภาพ ภาคเอกชน และหนวยงานท่ีเกีย่วของ รวมกนัดำเนินการ 

ดังนี้ 
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  ๒.๓.๑ สนับสนุนและคนควาวิจัยเก่ียวกับสถานการณความเจ็บปวย ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ 

ผลิตภัณฑทางเลือก ตนทุนการผลิต เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่เปนประโยชนตอผูผลิต ผูบริโภค และสาธารณชนทั่วไป 

รวมถึงมีการพัฒนาภูมิปญญาชาวบานเพื่อใหไดผลิตภัณฑชุมชนทดแทนผลิตภัณฑภาคอุตสาหกรรมตามหลักการ

พึ่งตนเอง เพ่ือใหไดผลติภณัฑทีใ่ชสารทดแทนทีม่ปีระสทิธภิาพทดัเทียมแรใยหนิ และเผยแพรองคความรูสูสาธารณะ     

  ๒.๓.๒ เผยแพรองคความรูในการพฒันาผลิตภณัฑสูภาคเอกชนเพือ่ใหผูประกอบการไดใชประโยชน

โดยไมตองเสียเวลาและเงินทุนไปในการพัฒนาผลิตภัณฑตนเอง 

     ๒.๔ สรางความรวมมือกับอุตสาหกรรมชั้นนำในประเทศไทยท่ีเกี่ยวของ เชน ผูผลิตปูนซีเมนตและ

กระเบ้ือง ผูผลิตเบรกและคลัตช ผูผลิตเครื่องเปาผม และบริษัทรับเหมากอสราง เปนตน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู

เกี่ยวกับองคความรูในผลิตภัณฑที่ใชทดแทนแรใยหิน พรอมทั้งเขารวมเปนภาคีความรวมมือในการหามาตรการลด

การใชแรใยหิน  

 

 ๓. ยุทธศาสตรการเผยแพรความรูและประชาสัมพันธใหกับสาธารณชนทราบ รวมท้ังพฒันาระบบ
ขอมลูขาวสาร 
 สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สถาบันการศึกษา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

รวมกับภาคประชาสังคมและหนวยงานที่เกี่ยวของ ดำเนินงานดังนี้ 

     ๓.๑ จัดตั้งศูนยขอมลูเพือ่ใหมกีารแลกเปล่ียนขอมลูระหวางหนวยงานทีเ่กีย่วของ โดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ 

เพื่อเปนศูนยกลางขอมูลเรื่องแรใยหิน รวมถึงปรับปรุงขอมูลอยางตอเน่ืองและเปดเผยขอมูลสูสาธารณชนและ

หนวยงานที่เกี่ยวของเปนประจำทุกป  

     ๓.๒  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเวทีสาธารณะเพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

รวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง จากทุกภาคสวนและผูมีสวนไดเสีย  

     ๓.๓ จัดทำแผนเฝาระวังปญหาและติดตามการดำเนินงานรวมกับภาคีเครือขายภาคประชาสังคมทุก

จังหวัดเพ่ือแสดงความกาวหนาของการดำเนินงานและประเมินผล โดยนำเสนอผลสูสาธารณะอยางตอเนื่อง 

     ๓.๔  รวมกับส่ือมวลชนและภาคประชาสังคมในการใหความรูแกประชาชนและผูบริโภคถึงประกาศ

และขอมลูสนิคาทีม่สีวนประกอบของแรใยหิน ตลอดจนอนัตรายทีเ่กดิจากแรใยหนิ ผานทางสือ่ตาง ๆ การประชาสัมพันธ

ผานสื่อบุคคล โดยผานผูนำหมูบาน เชน ผูใหญบาน กำนัน รวมถึงหอกระจายขาว วิทยุชุมชน อยางตอเนื่องและ

ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

     ๓.๕  ใหกระทรวงศกึษาธิการรวมกบักระทรวงสาธารณสขุบรูณาการเนือ้หาการเรยีนการสอนกับหลักสูตร

แกนกลางและหลักสูตรทองถิ่นประเด็นอันตรายจากการใชแรใยหิน  

     ๓.๖  ใหสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพสนับสนุนการเผยแพรเพื่อประชาสัมพันธ

อยางตอเน่ือง 

  

๑ หมายถึง สื่อที่บันทึกสารสนเทศดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตองใชคอมพิวเตอรบันทึกและอานขอมูล  



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๒๖๐

 ๔. ยุทธศาสตรการพฒันาระบบเฝาระวงัและตดิตามกลุมเสี่ยงทางดานสขุภาพและสิง่แวดลอม รวมทั้ง
การวินิจฉัยโรค  
 ใหกระทรวงสาธารณสุข รวมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

รวมกันดำเนินงานดังนี้ 

     ๔.๑ พัฒนาใหมีหนวยตรวจประเมินความเสี่ยงทั้งทางดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ครอบคลุมในพื้นที่

เสี่ยงท่ัวประเทศ โดยใหเปนไปตามหลักวิชาการที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนเขมงวดกวดขันการบังคับใช

กฎหมาย  มุงเนนใหมีมาตรการความปลอดภัยในการทำงานท่ีเหมาะสมกับการควบคุมปองกันโรคที่เกี่ยวของ  

     ๔.๒  กำหนดหลักเกณฑและสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การตรวจคัดกรองดานสุขภาพ การเฝาระวังและ

ประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ วิธีมาตรฐานดานการวินิจฉัยและชันสูตร มาตรฐานการอานฟลม วางระบบการขึ้น

ทะเบียนผูเชี่ยวชาญและพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานสาธารณสุขที่เกี่ยวของ ตลอดจนมีบทบาทดานการควบคุม

คุณภาพและสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติตามในเรื่องดังกลาวขางตน 

     ๔.๓  มีการเช่ือมโยงและเขาถึงขอมูลระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหการเฝาระวังความเสี่ยงจาก

อันตรายของแรใยหินมีประสิทธิภาพ มีการจัดทำทะเบียนแรใยหิน/ผลิตภัณฑ/สินคาที่มีองคประกอบแรใยหิน 

แหลงที่ตั้งหรือที่กักเก็บและทะเบียนผูสัมผัสแรใยหินที่มีระยะเวลาเพียงพอกับระยะฟกตัวของโรค ขอมูลเฝาระวัง

โรคที่เกี่ยวของกับแรใยหิน มีการวางระบบเชือ่มโยงขอมลูดานการประเมินการรับสมัผสั รวมกบัขอมลูความเจ็บปวย  

และพัฒนาระบบการติดตามผูสัมผัสอยางตอเนื่อง ทั้งกอน ระหวาง และหลังการทำงาน ทั้งนี้ใหครอบคลุมถึงกลุม

เสีย่งทีอ่ยูในแรงงานนอกระบบรวมทัง้ประชาชนทัว่ไป เพือ่นำขอมลูไปใชในการฟนฟสูิง่แวดลอมทีป่นเปอนแรใยหิน 

     ๔.๔  พัฒนาความรวมมือในการติดตามตรวจสอบสินคาในประเทศเพื่อใหไดฐานขอมูลเชื่อมโยงกับการ

ติดตามขอมูลสุขภาพในกลุมผูสัมผัส 


