
 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต/ตวัช้ีวดั 

 

ผลลพัธ/์ผลกระทบ 

 

สมชัชาสุขภาพ ๑๒ / หลกั ๑ / ผนวก ๑ / ทบทวนมตสิมชัชาสุขภาพแหง่ชาต ิมาตรการท าใหส้งัคมไทยไรแ้รใ่ยหนิ หน้าที ่๑/๓ 

สมชัชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ท่ี ๑๒                                                                                                              สมชัชาสขุภาพ ๑๒ / หลกั ๑ / ผนวก ๑ 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑                                                                                                                                                                                                                                                               ๑๘ ตลุาคม  ๒๕๖๒ 

เส้นทางเดินของทบทวนมติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติ มาตรการท าให้สงัคมไทยไร้แร่ใยหิน 

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

- ยกเลกิการใช้แร่ใยหนิไครโซไทล์เป็นวตัถุดบิในการผลติ
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ส าหรับกระเบื้องแผ่นเรียบและ
กระเบื้องยางปพูืน้ 
- ยกเลกิการใช้แร่ใยหนิไครโซไทล์เป็นวตัถุดบิในการผลติ
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ส าหรบัผ้าเบรกและคลัทช์  ท่อ
ซเีมนตใ์ยหนิ กระเบื้องมุงหลงัคา 

แนวทางการยกเลกิการใชแ้ร่ใยหนิไครโซไทลเ์ป็น

วตัถุดบิในการผลติภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และ 

๒๕๖๘   

- ไมม่กีารใชแ้รใ่ยหนิไครโซไทลเ์ป็นวตัถุดบิในการผลติ
ภายใน ๒ ปี ส าหรบักระเบือ้งแผน่เรยีบและกระเบือ้งยาง
ปูพื้น และภายใน ๕ ปี ส าหรบัผ้าเบรกและคลัทช์ ท่อ
ซเีมนตใ์ยหนิ กระเบือ้งมงุหลงัคา 

 

การจดัการขยะอนัตราย วสัดุและผลติภณัฑท์ีอ่าจมี

แร่ใยหนิด าเนินการไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ด าเนินการใหม้แีนวทางในการจดัการขยะอนัตราย 
วสัดุและผลติภณัฑท์ีอ่าจมแีร่ใยหนิ 

แนวทางในการจดัการขยะอนัตราย วสัดุและ
ผลติภณัฑท์ีอ่าจมแีร่ใยหนิ 

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง เป็น

หน่วยงานหลกัรว่มกบั กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ สภาวิศวกร สภา

สถาปนิก สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถมัภ ์

และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

พฒันาคู่มอืการควบคุมการ รือ้ถอน ซ่อมแซม ต่อ
เตมิอาคาร ซึง่มวีสัดุทีม่แีร่ใยหนิเป็นสว่นประกอบ
และการก าหนดมาตรการทิง้ขยะแร่ใยหนิโดยมี
รายละเอยีดทางดา้นเทคนิคทีถู่กตอ้ง 

คู่มอืการควบคุมการก่อสรา้ง รื้อถอน ซ่อมแซม ต่อ
เติมอาคาร หรอืวสัดุที่มแีร่ใยหนิเป็นส่วนประกอบ
และการก าหนดมาตรการทิ้งขยะแร่ใยหินโดยมี
รายละเอยีดทางดา้นเทคนิคทีถู่กตอ้ง 

มกีารน าคูม่อืไปใชโ้ดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่สนบัสนุนใหอ้งคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

- ออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ในกระบวนการรือ้ถอนสิง่ปลกู
สรา้งและก าจดัผลติภณัฑท์ีม่สีว่นประกอบของแรใ่ยหนิ
อย่างถกูวธิ ี
- ผลกัดนัและเผยแพรต่วัอย่างขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ทีเ่ป็นทอ้งถิน่ตน้แบบในการไมใ่ชแ้รใ่ยหนิ 

ลดการเกดิโรคเหตุแรใ่ยหนิในกลุ่มแรงงานก่อสรา้งและ
ประชาชนทัว่ไป 

- องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ใน
การรือ้ถอนสิง่ปลูกสรา้งและก าจดัผลติภณัฑท์ีม่ ี
ส่วนประกอบของแรใ่ยหนิอย่างถูกวธิ ี
- เกดิองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ตน้แบบ 
 

ส านักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับกระทรวงการคลัง โดย
กรมบญัชกีลาง 

 

ก าหนดแนวปฏฺบิตัใิหห้น่วยงานรฐัทกุระดบั ใช้
ผลติภณัฑป์ลอดแรใ่ยหนิในการก่อสรา้ง 
 

แนวปฏฺบิตัใิหผู้บ้รหิารหน่วยงานราชการทกุระดบั 
ก าหนดนโยบายใหห้น่วยงานในสงักดัใชผ้ลติภณัฑป์ลอด
แรใ่ยหนิในการก่อสรา้ง 
 

- หน่วยงานราชการใชผ้ลติภณัฑป์ลอดแรใ่ยหนิในการ
ก่อสรา้ง 
- ลดการเกดิโรคเหตุแรใ่ยหนิในกลุ่มแรงงานก่อสรา้งและ
ประชาชนทัว่ไป 



 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

ปัจจยัน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต/ตวัช้ีวดั 

 

ผลลพัธ/์ผลกระทบ 

 

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค และกระทรวง
แรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและ
ส านักงานประกันสังคม ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมสถาปนิก
สยามในพระบรมราชปูถมัภ ์สมาคมอสงัหารมิทรพัยไ์ทย 

- เผยแพรข่อ้มลูอนัตรายจากแรใ่ยหนิ และจ านวนผูป่้วย
โรคเหตุแรใ่ยหนิอย่างสม ่าเสมอ 

- เผยแพร่ความรู้ที่ครอบคลุมตลอดวงจรของการมี ใช ้
รือ้ถอน ท าลายวสัดุทีม่แีร่ใยหนิ พรอ้มทัง้ประชาสมัพนัธ์
ถงึวสัดุทดแทนแรใ่ยหนิ เชน่ เมทลัชที กระเบือ้งทีใ่ชส้าร
ทดแทนแร่ใยหนิ เบรก คลทัช์ที่ใชส้ารทดแทนแร่ใยหนิ 
แก่กลุ่มแรงงานก่อสรา้งและประชาชนทัว่ไป 

- แรงงานก่อสรา้งและประชาชนทัว่ไปทราบขอ้มลู
อนัตรายจากแรใ่ยหนิ และจ านวนผูป่้วยโรคเหตุแรใ่ยหนิ
อย่างสม ่าเสมอ 
- แรงงานก่อสรา้งและประชาชนทัว่ไปทราบถงึวงจรของ
แรใ่ยหนิ วสัดุทดแทน สารทดแทน    

- การเลอืกซื้อผลติภณัฑท์ีม่สีว่นประกอบแร่ใยหนิ

ลดลง 

- การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหิน
ลดลง  
 

ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค ก ากบัตดิตามการแสดงขอ้มลู ค าเตอืนอนัตรายของ
แร่ใยหนิ ใน ฉลากผลติภณัฑท์ีม่สีว่นประกอบของ
แร่ใยหนิ ตามประกาศคณะกรรมการว่าดว้ยฉลาก  

ประชาชนทัว่ไปทราบถงึอนัตรายของแร่ใยหนิจาก
ค าเตอืนอนัตราย 
 

สมชัชาสุขภาพ ๑๒ / หลกั ๑ / ผนวก ๑ / ทบทวนมตสิมชัชาสุขภาพแหง่ชาต ิมาตรการท าใหส้งัคมไทยไรแ้รใ่ยหนิ หน้าที ่๒/๓ 

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค และกรมการ

แพทย์ ร่วมกบัเครอืข่ายสภาวิชาชพีที่เกี่ยวขอ้ง ได้แก่ 

สมาคมอุรเวชชแ์หง่ประเทศไทย ราชวทิยาลยัรงัสแีพทย์

แห่งประเทศไทย ราชวทิยาลยัพยาธวิทิยาแห่งประเทศ

ไทย และสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและ

สิง่แวดลอ้มแหง่ประเทศไทย 

พฒันาระบบการวนิิจฉยัโรคเหตุแร่ใยหนิ และระบบ
เฝ้าระวงัและตดิตามกลุ่มเสีย่งโรคเหตุแร่ใยหนิ 

ระบบการวินิจฉัยโรคเหตุแร่ใยหิน และระบบเฝ้า
ระวงัและตดิตามกลุ่มเสีย่งโรคเหตุแร่ใยหนิ 

สมชัชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ท่ี ๑๒                                                                                                              สมชัชาสขุภาพ ๑๒ / หลกั ๑ / ผนวก ๑ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑                                                                                                                                                                                                                                                              ๑๘ ตลุาคม  ๒๕๖๒ 

เส้นทำงเดินของทบทวนมติสมชัชำสขุภำพแห่งชำติ มำตรกำรท ำให้สงัคมไทยไร้แร่ใยหิน 

พบผูป่้วยโรคเหตุแรใ่ยหนิระยะเริม่ตน้มากขึน้ 

ส านกังานกองทนุสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) 
สนับสนุนเครอืข่ายแรงงาน ได้แก่ สภาเครือข่ายกลุ่ม
ผูป่้วยจากการท างานและสิง่แวดล้อมแห่งประเทศไทย 
เครอืขา่ยสมานฉันทแ์รงงานไทย เครอืขา่ยแรงงานไทย 
และสภานายจา้ง 

เฝ้าระวงั ตรวจสอบและรณรงคใ์หใ้ชว้สัดทุีไ่มม่แีรใ่ยหนิ
ในการก่อสรา้ง และรือ้ถอน ซ่อมแซม ต่อเตมิอาคาร ที่
ใชว้สัดุทีม่แีรใ่ยหนิเป็นสว่นประกอบอย่างถูกตอ้ง 

แนวทางปฏบิตัเิฝ้าระวงั ตรวจสอบและรณรงคใ์หใ้ชว้สัดุ
ทีไ่มม่แีรใ่ยหนิในการก่อสรา้ง และรือ้ถอน ซ่อมแซม ต่อ
เตมิอาคาร ทีใ่ชว้สัดุทีม่แีรใ่ยหนิเป็นสว่นประกอบอย่าง
ถูกตอ้ง 

- ใชว้สัดุทีไ่มม่แีรใ่ยหนิในการก่อสรา้ง 
- รือ้ถอน ซ่อมแซม ต่อเตมิอาคาร ทีใ่ชว้สัดุทีม่แีรใ่ยหนิ
เป็นส่วนประกอบอยา่งถูกตอ้ง 



 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต/ตวัช้ีวดั 

 

ผลลพัธ/์ผลกระทบ 

 

สมชัชาสุขภาพ ๑๒ / หลกั ๑ / ผนวก ๑ / ทบทวนมตสิมชัชาสุขภาพแหง่ชาต ิมาตรการท าใหส้งัคมไทยไรแ้รใ่ยหนิ หน้าที ่๓/๓ 

สมชัชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ท่ี ๑๒                                                                                                            สมชัชาสุขภาพ ๑๒ / หลกั ๑ / ผนวก ๑ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑                                                                                                                                                                                                                                                            ๑๘  ตลุาคม  ๒๕๖๒ 

เส้นทำงเดินของทบทวนมติสมชัชำสขุภำพแห่งชำติ มำตรกำรท ำให้สงัคมไทยไร้แร่ใยหิน 

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานและส านักงานประกนัสงัคม ร่วมกบั กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงดจิทิลั
เพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 

- จดัท าระบบลงทะเบยีนสถานประกอบกจิการและ
แรงงานทีท่ างานสมัผสัแรใ่ยหนิ 
- สนบัสนุนใหม้กีารใชข้อ้มลูการตรวจสุขภาพตามปัจจยั
เสีย่งแรงงานทีส่มัผสัการใชแ้รใ่ยหนิ เพื่อการเฝ้าระวงั
สุขภาพจากเหตุแรใ่ยหนิ 
 

ระบบลงทะเบยีนสถานประกอบกจิการและแรงงานที่
ท างานสมัผสัแรใ่ยหนิ และระบบเฝ้าระวงัสุขภาพจาก
เหตุแรใ่ยหนิ 

พบผูป่้วยโรคเหตุแรใ่ยหนิระยะเริม่ตน้มากขึน้ 
 

กระทรวงแรงงาน โดยส านกังานประกนัสงัคม 
ด าเนินการใหก้องทุนเงนิทดแทนครอบคลุมในการดูแล
ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง วินิจฉัย รกัษา และจ่ายเงิน
ทดแทนแก่แรงงานทีม่ปีระวตักิารท างานสมัผสัแร่ใยหนิ
ในอดตีและป่วยเป็นโรคเหตุแร่ใยหนิภายหลงัออกจาก
งานหรอืเกษยีณ 

แนวทางการด าเนินการของกองทนุเงนิทดแทนในการ

ดูแลค่าใชจ้า่ยในการเฝ้าระวงั วนิิจฉยั รกัษา และจา่ยเงนิ

ทดแทนแก่แรงงานทีม่ปีระวตักิารท างานสมัผสัแรใ่ยหนิ

ในอดตีและป่วยเป็นโรคเหตแุรใ่ยหนิภายหลงัออกจาก

งานหรอืเกษยีณ 

แรงงานทีม่ปีระวตักิารท างานสมัผสัแรใ่ยหนิในอดตีและ

ป่วยเป็นโรคเหตุแรใ่ยหนิภายหลงัออกจากงานหรอื

เกษยีณไดร้บัการดแูลภายใตก้องทุนเงนิทดแทน 

แรงงานทีท่ างานในสถานประกอบกจิการทีใ่ชแ้ร่ใย

หนิไครโซไทลใ์นการผลติมคีวามเสีย่งในการเกดิ

โรคเหตุแร่ใยหนิลดน้อยลง 

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวสัดกิารและคุม้ครอง

แรงงาน 

ก ากบัตดิตามสถานประกอบกจิการใหด้ าเนินการ
ควบคุมความเขม้ขน้ของแร่ใยหนิไครโซไทลใ์น
สถานประกอบกจิการไมใ่หเ้กนิ ๐.๑ ไฟเบอร/์
ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร 

รายงานก ากบัตดิตามสถานประกอบกจิการให้
ด าเนินการควบคุมความเขม้ขน้ของแร่ใยหนิไครโซ
ไทลใ์นในสถานประกอบกจิการไมใ่หเ้กนิ ๐.๑ ไฟ
เบอร/์ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร 
 

สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข 
สนบัสนุนงานวจิยัเกีย่วกบัผลกระทบต่อการยกเลกิการ
ใชแ้รใ่ยหนิ กลไกทางเศรษฐศาสตรแ์ละการใชม้าตรการ
ทางกฎหมาย เพื่อมุง่ไปสูก่ารลดและเลกิใชแ้รใ่ยหนิ 

งานวจิยัเกีย่วกบัผลกระทบต่อการยกเลกิการใชแ้รใ่ยหนิ 
กลไกทางเศรษฐศาสตรแ์ละการใชม้าตรการทาง
กฎหมาย เพื่อมุง่ไปสู่การลดและเลกิใชแ้รใ่ยหนิ 

 

ลดและเลกิใชแ้รใ่ยหนิไครโซไทล ์

เลขาธกิารคณะกรรมการสุขภาพแหง่ชาต  ิ

 

ตดิตามและรายงานความกา้วหน้าการขบัเคลื่อน 
 

มกีระบวนการตดิตามการด าเนินการ รายงานความกา้วหน้าในการประชมุสมชัชาสุขภาพ
แหง่ชาตคิรัง้ที ่๑๔  
 


