
  
 

สมชัชาสุขภาพ ๑๒ มต ิ๑ ทบทวนมตสิมชัชาสุขภาพแห่งชาต ิมาตรการท าใหส้งัคมไทยไรแ้ร่ใยหนิ หน้าที ่๑ / ๔ 
 

สมชัชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ท่ี ๑๒ 
๒๐ ธนัวาคม ๒๕๖๒ 

 

 
ทบทวนมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการท าให้สงัคมไทยไร้แร่ใยหิน 

(Revision of National Health Assembly Resolution: Thailand ban asbestos measure) 
 
แร่ใยหนิทุกชนิดเป็นสารก่อมะเรง็ มีผลต่อสุขภาพทัง้คนงานที่ท างานสมัผสัแร่ใยหินและประชาชน

ทัว่ไป แม้จะมีมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ที่ ๓ เรื่อง มาตรการท าให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน และ
คณะรฐัมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เห็นชอบให้ด าเนินการตามมติสมัชชาสุ ขภาพ
แห่งชาต ิแต่ยงัไม่สามารถท าใหส้งัคมไทยไรแ้ร่ใยหนิ การทบทวนมตสิมชัชาสุขภาพแห่งชาตดิงักล่าว เพือ่ให้
เกิดความสอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้สงัคมไทยยกเลิกการใช้แร่ใยหินในที่สุด ภาครฐัควรมี
มาตรการยกเลกิการน าเขา้ สรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และชุมชน  ส่งเสรมิการใช้
สารทดแทนทีป่ลอดภยัต่อสุขภาพ เผยแพร่ความรู ้พฒันาระบบเฝ้าระวงัและตดิตามกลุ่มเสีย่ง และการวจิยั 

 
สมชัชาสุขภาพแห่งชาต ิครัง้ทีส่บิสอง 
ไดพ้จิารณารายงานเรื่องทบทวนมตสิมชัชาสุขภาพแห่งชาต ิมาตรการท าใหส้งัคมไทยไรแ้ร่ใยหนิ๑ 
ตระหนัก ว่าแร่ใยหนิทุกชนิดเป็นสารก่อมะเรง็ ทีม่ผีลต่อสุขภาพไม่เฉพาะต่อคนงานที่ท างานในสถาน

ประกอบกจิการทีใ่ชแ้ร่ใยหนิเท่านัน้ แต่ส่งผลกระทบทางสุขภาพต่อประชาชนทัว่ไปอกีดว้ย อกีทัง้ในปัจจุบนั
หลายประเทศทัว่โลกรวมทัง้ประเทศไทยมีการพฒันาเทคโนโลยทีีใ่ชส้ารทดแทนที่ปลอดภยั ผลติผลติภณัฑ์
แทนชนิดที่ใช้แร่ใยหนิ โดยมคีุณสมบตัเิสมอกนักบัผลิตภณัฑ์ทีม่แีร่ใยหนิไครโซไทล์ โดยภาครฐัมมีาตรการ
สนบัสนุนใหต้น้ทุนใกลเ้คยีงกนั 

กงัวล ต่อปรมิาณการใชแ้ร่ใยหนิไครโซไทล์ในประเทศ ที่ยงัคงมกีารน าเขา้อย่างต่อเนื่อง และใช้อยู่ใน
ผลิตภณัฑ์หลายประเภท จากขอ้มูลปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยจดัเป็นประเทศที่มอีตัราการน าเข้าแร่ใยหนิสูง
อนัดบั ๕ ของโลก ขณะทีม่ ี๖๖ ประเทศทัว่โลก ยกเลกิการใชแ้ร่ใยหนิแลว้ 

กงัวล ว่าแม้จะมีสมชัชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ที่ ๓ (สมชัชาสุขภาพ ๓. มติ ๑) เรื่อง มาตรการท าให้
สงัคมไทยไรแ้ร่ใยหนิ และคณะรฐัมนตรมีมีตเิมื่อวนัที ่๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เหน็ชอบใหด้ าเนินการตาม
มติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ แต่ยงัไม่ได้มีการปฏิบัติตามมติ ครม. จนสามารถแก้ปัญหาได้ แม้จะมคีวาม
พยายามขบัเคลื่อนมตอิย่างต่อเนื่อง 

ชืน่ชม หน่วยงานและองค์กรภาคทีี่ได้ด าเนินการเป็นไปตามมตสิมชัชาสุขภาพ ๓. มต ิ๑ แลว้ ได้แก่ 
กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงานที่ออกประกาศกรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน  
เรื่อง ขีดจ ากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย ส าหรบัแอสเบสตอส ชนิดไครโซไทล์ไม่ให้เกิน ๐.๑          
ไฟเบอร/์ลูกบาศก์เซนตเิมตร ส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภคทีอ่อกประกาศคณะกรรมการว่าดว้ย

 
๑ เอกสารสมชัชาสุขภาพ ๑๒ / หลกั ๑ 

สมชัชาสุขภาพ ๑๒. มติ ๑ 



  
 

สมชัชาสุขภาพ ๑๒ มต ิ๑ ทบทวนมตสิมชัชาสุขภาพแห่งชาต ิมาตรการท าใหส้งัคมไทยไรแ้ร่ใยหนิ หน้าที ่๒ / ๔ 
 

ฉลาก พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง ให้ผลติภณัฑท์ีม่สี่วนประกอบของแร่ใยหนิเป็นสนิคา้ทีค่วบคุมฉลาก และประกาศ
คณะกรรมการว่าดว้ยฉลาก ฉบบัที ่๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๓) เรื่อง ใหผ้ลติภัณฑท์ีม่สี่วนประกอบของแร่ใยหนิเป็น
สนิคา้ทีค่วบคุมฉลาก (ฉบบัที ่๒) และกระทรวงอุตสาหกรรม ทีไ่ดส้่งขอ้เสนอถงึเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีเลข
หนังสอืที่ อก ๐๓๐๕/๒๘๔๑ ลงวนัที่ ๑๙ มถิุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง ผลการด าเนินการตามคณะรฐัมนตร ีเมื่อ
วนัที ่๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ แลว้ 

กงัวล ว่าแมก้ระทรวงอุตสาหกรรม ไดด้ าเนินการตามมตสิมชัชาสุขภาพ ๓. มต ิ๑ โดยการส่งขอ้เสนอ
ถงึเลขาธกิารคณะรฐัมนตรแีล้วนัน้ แต่ยงัขาดการก าหนดกรอบระยะเวลาที่ชดัเจนในการด าเนินการเพื่อให้
เกดิผลในทางปฏบิตั ิ 

ชืน่ชม การท างานของเครอืข่ายองค์กรผู้บรโิภคและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมผลกัดนัให้
มาตรการท าให้สงัคมไทยไร้แร่ใยหินเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ภาคธุรกิจเอกชนที่มีการใช้สาร
ทดแทนแร่ใยหนิไครโซไทล ์ภาครฐัทีใ่หค้วามสนบัสนุน รวมถงึสือ่มวลชนทีม่กีารเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสาร 

รบัทราบ ว่าการจดัการสิ่งที่รื้อถอนที่มีแร่ใยหินต้องจดัการแบบขยะอนัตราย และมีวิธีการรื้อถอน
สิง่ก่อสร้างที่มแีร่ใยหนิได้อย่างปลอดภยัต่อคนงานและสิง่แวดล้อม ซึ่งได้มกีารน าความรู้ไปใช้  และองค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่บางแห่งน าไปเป็นขอ้บงัคบัทอ้งถิน่ในการรื้อถอน  

รบัทราบ ขอ้ห่วงกงัวลของหน่วยงานภาคเอกชน เกี่ยวกบัความชดัเจนของผลติภณัฑท์ีใ่ชส้ารทดแทน
ในประเทศไทย การเขา้ถงึของผลติภณัฑ์ ราคา ความแขง็แรงและความปลอดภยัจากการใชง้าน รวมถงึการ
ยกเลกิการใช้แร่ใยหนิในผลติภณัฑ์ดงักล่าว อาจส่งผลกระทบต่อผู้บรโิภคด้านเศรษฐกิจและสงัคม และข้อ
กงัวลของกระทรวงอุตสาหกรรมว่าอาจสง่ผลกระทบต่อการคา้และความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ 

ห่วงใย ว่าหากประเทศไทยยังไม่มีมาตรการที่มุ่งไปสู่การเลิกใช้แร่ใยหิน และไม่มีนโยบายและ
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการกระจายของฝุ่ นแร่ใยหนิสูส่ ิง่แวดลอ้ม จะเพิม่โอกาสเสีย่งต่อการเกดิ
โรคร้ายแรง ที่ส่งผลให้เกิดความสูญเสยีอย่างมหาศาลทัง้ทางด้านทรพัยากรบุคคล เศรษฐกิจ สงัคม และ
สิง่แวดลอ้ม 

ตระหนัก ว่าการท าใหส้งัคมไทยปลอดภยัจากแร่ใยหนิควรเป็นการจดัการแบบบูรณาการ ทัง้ทางด้าน
การรณรงค์สร้างความรู ้ความตระหนัก ส่งเสรมิและสนับสนุนการผลติและการใช้ผลติภณัฑ์ปลอดแร่ใยหนิ 
การเฝ้าระวงัตดิตามกลุ่มเสีย่ง รวมถงึการพฒันาใหม้กีฎหมายทีเ่ขม้งวดและน าไปใชอ้ย่างจรงิจงั เพื่อมุ่งไปสู่
การเลกิใช้แร่ใยหนิในที่สุด โดยภาคส่วนที่มบีทบาทส าคญั ได้แก่ภาคการศกึษา องค์กรที่ดูแลและบงัคบัใช้
กฎหมาย องคก์รทีดู่แลระบบหลกัประกนัสุขภาพ ภาคธุรกจิและอุตสาหกรรม สือ่มวลชน ภาคประชาชน และ
ภาคประชาสงัคม 
 

จงึมมีตดิงัต่อไปนี้ 
 ๑. ขอใหก้ระทรวงอุตสาหกรรม และ กระทรวงมหาดไทย  เร่งรดัด าเนินการ 

๑.๑ ยกเลกิการใช้แร่ใยหนิไครโซไทล์เป็นวตัถุดิบในการผลิตภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากมี
ผลติภณัฑอ์ื่นทดแทนหรอืใชว้สัดุอื่นทดแทนแร่ใยหนิไครโซไทลไ์ดอ้ย่างเหมาะสมเพยีงพอแลว้ ประกอบดว้ย  

(๑) กระเบือ้งแผ่นเรยีบ 
(๒) กระเบือ้งยางปพูืน้ 
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๑.๒ ยกเลกิการใชแ้ร่ใยหนิไครโซไทลเ์ป็นวตัถุดบิในการผลติภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบดว้ย 
(๑) ผา้เบรกและคลทัช ์
(๒) ท่อซเีมนตใ์ยหนิ 
(๓) กระเบือ้งมุงหลงัคา 

 ๒. ขอใหก้ระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลกัร่วมกบั กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลงั และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ก าหนดแนวทางและมาตรการในการยกเลิกการน าเข้าแร่ใยหนิและผลิตภณัฑ์ที่มี
สว่นประกอบแร่ใยหนิ และการสนบัสนุนใหม้มีาตรการทีท่ าใหก้ารใชว้สัดุทดแทนแร่ใยหนิมรีาคาทีถู่กลง  

 ๓. ขอใหก้ระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเป็นหน่วยงานหลกัร่วมกบักระทรวงมหาดไทย 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการให้มมีาตรการในการก าจดัขยะที่มแีร่ใยหินและก าหนดมาตรการให้
ผูป้ระกอบการรบัผดิชอบในการก าจดัผลติภณัฑท์ีม่แีร่ใยหนิเป็นสว่นประกอบ 

๔. ขอให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ด าเนินการพฒันาแนวทางและมาตรการทาง
กฎหมาย ในการรือ้ถอน ซ่อมแซม ต่อเตมิอาคาร ทิง้ และก าจดัขยะซึง่มวีสัดุทีม่แีร่ใยหนิ 

๕. ขอใหก้รมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ กระทรวงมหาดไทยร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งด าเนินการ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมคีวามรู้ความเข้าใจในเรื่องผลกระทบของแร่ใยหนิและออกขอ้บญัญัติของ
ทอ้งถิน่ในกระบวนการรือ้ถอนสิง่ปลูกสรา้งและก าจดัผลติภณัฑท์ีม่สีว่นประกอบของแร่ใยหนิ 

๖. ขอให้กระทรวงการคลงั โดยกรมบญัชกีลาง ร่วมกบัส านักนายกรฐัมนตรแีละหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
ก าหนดแนวทางปฏบิตัใิหห้น่วยงานภาครฐั ใชว้สัดุและผลติภณัฑป์ลอดแร่ใยหนิ 

๗. ขอให้ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  เป็นหน่วยงานหลัก ในการ
สนับสนุนเครอืข่ายแรงงานและภาคประชาชน ในการเฝ้าระวงั ตรวจสอบและรณรงคใ์หใ้ชว้สัดุทีไ่ม่มแีร่ใยหนิ
ในการก่อสรา้ง รือ้ถอน ซ่อมแซม และต่อเตมิอาคาร 

๘. ขอให้กรมประชาสมัพนัธ์สนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงศกึษาธกิาร 
กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งจดัท าและเผยแพร่ขอ้มูล
แก่นักเรยีน นักศกึษา ผู้ประกอบอาชพี นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทัว่ไปเกี่ยวกบัอนัตรายจากแร่ใยหิน 
การป้องกันอันตรายที่ครอบคลุมตลอดวงจรของการมี ใช้ รื้อถอน ท าลายวสัดุที่มีแร่ใยหิน รวมทัง้วสัดุ
ทดแทนแร่ใยหนิ  

๙. ขอใหส้ านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภคก ากบัตดิตามการแสดงขอ้มูล ค าเตอืนอนัตรายของ
แร่ใยหนิบนฉลากผลติภณัฑท์ีม่สีว่นประกอบของแร่ใยหนิ โดยฉลากตอ้งแสดงใหป้ระชาชนเหน็ไดช้ดัเจนและ
เขา้ใจง่าย  ตามประกาศคณะกรรมการว่าดว้ยฉลาก พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง ใหผ้ลติภณัฑท์ีม่สีว่นประกอบของแร่
ใยหนิเป็นสนิคา้ทีค่วบคุมฉลาก และประกาศคณะกรรมการว่าดว้ยฉลาก ฉบบัที ่๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๓) เรื่อง ให้
ผลติภณัฑท์ีม่สีว่นประกอบของแร่ใยหนิเป็นสนิคา้ทีค่วบคุมฉลาก (ฉบบัที ่๒) อย่างเขม้งวด 

๑๐. ขอให้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคเป็นหน่วยงานหลกัร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
พฒันาระบบการวนิิจฉยัโรคเหตุแร่ใยหนิ เฝ้าระวงัและตดิตามกลุ่มเสีย่งโรคเหตุแร่ใยหนิ 



  
 

สมชัชาสุขภาพ ๑๒ มต ิ๑ ทบทวนมตสิมชัชาสุขภาพแห่งชาต ิมาตรการท าใหส้งัคมไทยไรแ้ร่ใยหนิ หน้าที ่๔ / ๔ 
 

๑๑. ขอให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน ส านักงานประกันสงัคมเป็น
หน่วยงานหลกัร่วมกบั กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จดัท าระบบลงทะเบยีนสถานประกอบกจิการและแรงงานที่ท างานสมัผสัแร่
ใยหิน รวมทัง้สนับสนุนให้มีการใช้ข้อมูลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงแรงงานที่ท างานกับแร่ใยหิน 
ถงึแมว้่าจะเปลีย่นงาน หรอืออกจากงานไปแลว้ เพือ่การเฝ้าระวงัสุขภาพจากเหตุแร่ใยหนิ 

๑๒. ขอใหก้ระทรวงแรงงาน โดยส านักงานประกนัสงัคม ด าเนินการให้กองทุนเงนิทดแทนครอบคลุม
ในการดูแลค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวงั วนิิจฉัย รักษา ฟ้ืนฟู และจ่ายเงนิทดแทนแก่แรงงานที่มีประวตัิการ
ท างานสมัผสัแร่ใยหินในอดีตและป่วยเป็นโรคเหตุแร่ใยหินภายหลงัออกจากงานหรอืเกษียณ  รวมทัง้ให้
ประชาชนรบัทราบถงึสทิธปิระโยชน์  

๑๓. ขอให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน ก ากบัติดตาม ประเมินสถาน
ประกอบกจิการให้ด าเนินการตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบรหิาร จดัการ และด าเนินการด้าน
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกบัสารเคมอีนัตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ ลง
วนัที ่๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (ประกาศในราชกจิจานุเบกษา วนัที ่๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๖) และประกาศ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจ ากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย   ก าหนดให้ใน
บรรยากาศของสถานทีท่ างานและสถานทีเ่กบ็รกัษาสารเคมอีนัตรายในล าดบัที ่๓๒ แอสเบสตอส ชนิดไครโซ
ไทล์ asbestos (Chrysotile form) มคี่าขดีจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมอีนัตรายตลอดระยะเวลาการท างาน
ปกตคิอื ๐.๑ ไฟเบอร/์ลูกบาศกเ์ซนตเิมตร 

 ๑๔. ขอใหส้ านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (สกสว.) เป็นหน่วยงาน
หลกัร่วมกบั สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง สนับสนุนงานวจิยัเกี่ยวกบั
ผลกระทบต่อการยกเลกิการใชแ้ร่ใยหนิ กลไกทางเศรษฐศาสตรแ์ละการใชม้าตรการทางกฎหมาย สงัคมและ
สิง่แวดล้อม เพื่อมุ่งไปสู่การลดและเลกิใช้แร่ใยหนิ รวมถงึการพฒันาผลติภณัฑ์ทดแทนที่สามารถหาซื้อได้
งา่ย ราคาถูก มคีวามแขง็แรงและปลอดภยั 

๑๕. ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าต่อสมชัชาสุ ขภาพ
แห่งชาต ิครัง้ที ่๑๔ 
 
 
 
 


