สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๒

สมัชชาสุขภาพ ๑๒. มติ ๑
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

ทบทวนมติ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการทาให้สงั คมไทยไร้แร่ใยหิ น
(Revision of National Health Assembly Resolution: Thailand ban asbestos measure)
แร่ใยหินทุกชนิดเป็ นสารก่อมะเร็ง มีผลต่อสุขภาพทัง้ คนงานที่ทางานสัมผัสแร่ใยหินและประชาชน
ทัว่ ไป แม้ จ ะมี ม ติ ส มัช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติค รัง้ ที่ ๓ เรื่อ ง มาตรการท าให้ ส ัง คมไทยไร้แ ร่ ใ ยหิน และ
คณะรัฐมนตรีมีม ติเมื่อ วัน ที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เห็น ชอบให้ด าเนิ น การตามมติส มัช ชาสุ ขภาพ
แห่งชาติ แต่ยงั ไม่สามารถทาให้สงั คมไทยไร้แร่ใยหิน การทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติดงั กล่าว เพือ่ ให้
เกิดความสอดคล้อ งกับสถานการณ์ ปัจจุบันเพื่อให้สงั คมไทยยกเลิกการใช้แร่ใยหินในที่สุด ภาครัฐควรมี
มาตรการยกเลิกการนาเข้า สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และชุมชน ส่งเสริมการใช้
สารทดแทนทีป่ ลอดภัยต่อสุขภาพ เผยแพร่ความรู้ พัฒนาระบบเฝ้ าระวังและติดตามกลุ่มเสีย่ ง และการวิจยั
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ทีส่ บิ สอง
ได้พจิ ารณารายงานเรื่องทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการทาให้สงั คมไทยไร้แร่ใยหิน ๑
ตระหนัก ว่าแร่ใยหินทุกชนิดเป็ นสารก่อมะเร็ง ทีม่ ผี ลต่อสุขภาพไม่เฉพาะต่อ คนงานที่ทางานในสถาน
ประกอบกิจการทีใ่ ช้แร่ใยหินเท่านัน้ แต่ส่งผลกระทบทางสุขภาพต่อประชาชนทัวไปอี
่ กด้วย อีกทัง้ ในปั จจุบนั
หลายประเทศทัวโลกรวมทั
่
ง้ ประเทศไทยมีการพัฒนาเทคโนโลยีทใ่ี ช้สารทดแทนที่ปลอดภัย ผลิตผลิตภัณฑ์
แทนชนิดที่ใช้แร่ใยหิน โดยมีคุณสมบัตเิ สมอกันกับผลิตภัณฑ์ทม่ี แี ร่ใยหินไครโซไทล์ โดยภาครัฐมีมาตรการ
สนับสนุนให้ตน้ ทุนใกล้เคียงกัน
กังวล ต่อปริมาณการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ในประเทศ ที่ยงั คงมีการนาเข้าอย่างต่อเนื่อง และใช้อยู่ใน
ผลิตภัณ ฑ์หลายประเภท จากข้อมูลปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยจัดเป็ นประเทศที่มอี ตั ราการนาเข้าแร่ใยหิน สูง
อันดับ ๕ ของโลก ขณะทีม่ ี ๖๖ ประเทศทัวโลก
่
ยกเลิกการใช้แร่ใยหินแล้ว
กังวล ว่าแม้จะมีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ที่ ๓ (สมัชชาสุขภาพ ๓. มติ ๑) เรื่อง มาตรการทาให้
สังคมไทยไร้แร่ใยหิน และคณะรัฐมนตรีมมี ติเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เห็นชอบให้ดาเนินการตาม
มติสมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติ แต่ยงั ไม่ได้มีการปฏิบัติตามมติ ครม. จนสามารถแก้ปั ญหาได้ แม้จะมีค วาม
พยายามขับเคลื่อนมติอย่างต่อเนื่อง
ชืน่ ชม หน่ วยงานและองค์กรภาคีท่ไี ด้ดาเนินการเป็ นไปตามมติสมัชชาสุขภาพ ๓. มติ ๑ แล้ว ได้แก่
กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่ออกประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อ ง ขีด จ ากัด ความเข้ม ข้น ของสารเคมีอ ัน ตราย ส าหรับ แอสเบสตอส ชนิ ด ไครโซไทล์ไม่ ใ ห้เกิน ๐.๑
ไฟเบอร์/ลูกบาศก์เซนติเมตร สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคทีอ่ อกประกาศคณะกรรมการว่าด้วย
๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ

๑๒ / หลัก ๑

สมัชชาสุขภาพ ๑๒ มติ ๑ ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการทาให้สงั คมไทยไร้แร่ใยหิน หน้าที่ ๑ / ๔

ฉลาก พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ทม่ี สี ่วนประกอบของแร่ใยหินเป็ นสินค้าทีค่ วบคุมฉลาก และประกาศ
คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๓) เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ทม่ี สี ่วนประกอบของแร่ใยหินเป็ น
สินค้าทีค่ วบคุมฉลาก (ฉบับที่ ๒) และกระทรวงอุตสาหกรรม ทีไ่ ด้ส่งข้อเสนอถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลข
หนังสือที่ อก ๐๓๐๕/๒๘๔๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง ผลการดาเนินการตามคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ แล้ว
กังวล ว่าแม้กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ดาเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพ ๓. มติ ๑ โดยการส่งข้อเสนอ
ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วนัน้ แต่ยงั ขาดการกาหนดกรอบระยะเวลาที่ชดั เจนในการดาเนินการเพื่อให้
เกิดผลในทางปฏิบตั ิ
ชืน่ ชม การทางานของเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคและหน่ วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมผลักดันให้
มาตรการทาให้ส งั คมไทยไร้แร่ใยหิน เป็ นนโยบายสาธารณะเพื่อ สุขภาพ ภาคธุรกิจเอกชนที่มีการใช้สาร
ทดแทนแร่ใยหินไครโซไทล์ ภาครัฐทีใ่ ห้ความสนับสนุน รวมถึงสือ่ มวลชนทีม่ กี ารเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
รับทราบ ว่าการจัดการสิ่งที่ร้อื ถอนที่มีแร่ใยหินต้อ งจัดการแบบขยะอัน ตราย และมีว ิธีการรื้อ ถอน
สิง่ ก่อสร้างที่มแี ร่ใยหินได้อย่างปลอดภัยต่อคนงานและสิง่ แวดล้อม ซึ่งได้มกี ารนาความรู้ไปใช้ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บางแห่งนาไปเป็ นข้อบังคับท้องถิน่ ในการรื้อถอน
รับทราบ ข้อห่วงกังวลของหน่วยงานภาคเอกชน เกี่ยวกับความชัดเจนของผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้สารทดแทน
ในประเทศไทย การเข้าถึงของผลิตภัณฑ์ ราคา ความแข็งแรงและความปลอดภัยจากการใช้งาน รวมถึงการ
ยกเลิกการใช้แร่ใยหินในผลิตภัณ ฑ์ดงั กล่าว อาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคด้านเศรษฐกิจและสังคม และข้อ
กังวลของกระทรวงอุตสาหกรรมว่าอาจส่งผลกระทบต่อการค้าและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ห่ ว งใย ว่ า หากประเทศไทยยังไม่ มีม าตรการที่มุ่ ง ไปสู่ก ารเลิก ใช้แ ร่ใ ยหิน และไม่ มีน โยบายและ
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการกระจายของฝุ่นแร่ใยหินสูส่ งิ่ แวดล้อม จะเพิม่ โอกาสเสีย่ งต่อการเกิด
โรคร้ายแรง ที่ส่งผลให้เกิดความสูญ เสียอย่างมหาศาลทัง้ ทางด้านทรัพยากรบุคคล เศรษฐกิจ สังคม และ
สิง่ แวดล้อม
ตระหนัก ว่าการทาให้สงั คมไทยปลอดภัยจากแร่ใยหินควรเป็ นการจัดการแบบบูรณาการ ทัง้ ทางด้าน
การรณรงค์สร้างความรู้ ความตระหนัก ส่งเสริมและสนับสนุ นการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ปลอดแร่ใยหิน
การเฝ้ าระวังติดตามกลุ่มเสีย่ ง รวมถึงการพัฒนาให้มกี ฎหมายทีเ่ ข้มงวดและนาไปใช้อย่างจริงจัง เพื่อมุ่งไปสู่
การเลิกใช้แร่ใยหินในที่สุด โดยภาคส่วนที่มบี ทบาทสาคัญ ได้แก่ภาคการศึกษา องค์กรที่ดูแลและบังคับใช้
กฎหมาย องค์กรทีด่ ูแลระบบหลักประกันสุขภาพ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม สือ่ มวลชน ภาคประชาชน และ
ภาคประชาสังคม
จึงมีมติดงั ต่อไปนี้
๑. ขอให้กระทรวงอุตสาหกรรม และ กระทรวงมหาดไทย เร่งรัดดาเนินการ
๑.๑ ยกเลิกการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์เป็ นวัตถุดิบในการผลิต ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากมี
ผลิตภัณฑ์อ่นื ทดแทนหรือใช้วสั ดุอ่นื ทดแทนแร่ใยหินไครโซไทล์ได้อย่างเหมาะสมเพียงพอแล้ว ประกอบด้วย
(๑) กระเบือ้ งแผ่นเรียบ
(๒) กระเบือ้ งยางปูพน้ื
สมัชชาสุขภาพ ๑๒ มติ ๑ ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการทาให้สงั คมไทยไร้แร่ใยหิน หน้าที่ ๒ / ๔

๑.๒ ยกเลิกการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วย
(๑) ผ้าเบรกและคลัทช์
(๒) ท่อซีเมนต์ใยหิน
(๓) กระเบือ้ งมุงหลังคา
๒. ขอให้กระทรวงพาณิชย์เป็ นหน่วยงานหลักร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง และ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง กาหนดแนวทางและมาตรการในการยกเลิกการนาเข้าแร่ใยหินและผลิต ภัณ ฑ์ท่ีมี
ส่วนประกอบแร่ใยหิน และการสนับสนุนให้มมี าตรการทีท่ าให้การใช้วสั ดุทดแทนแร่ใยหินมีราคาทีถ่ ูกลง
๓. ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเป็ นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการให้มมี าตรการในการกาจัดขยะที่มแี ร่ใยหินและกาหนดมาตรการให้
ผูป้ ระกอบการรับผิดชอบในการกาจัดผลิตภัณฑ์ทม่ี แี ร่ใยหินเป็ นส่วนประกอบ
๔. ขอให้ ก ระทรวงมหาดไทยเป็ นหน่ ว ยงานหลั ก ร่ ว มกั บ กระทรวงอุ ต สาหกรรม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อ ง ดาเนินการพัฒนาแนวทางและมาตรการทาง
กฎหมาย ในการรือ้ ถอน ซ่อมแซม ต่อเติมอาคาร ทิง้ และกาจัดขยะซึง่ มีวสั ดุทม่ี แี ร่ใยหิน
๕. ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องดาเนินการ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในเรื่ องผลกระทบของแร่ใยหินและออกข้อบัญ ญัติของ
ท้องถิน่ ในกระบวนการรือ้ ถอนสิง่ ปลูกสร้างและกาจัดผลิตภัณฑ์ทม่ี สี ว่ นประกอบของแร่ใยหิน
๖. ขอให้กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรีและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
กาหนดแนวทางปฏิบตั ใิ ห้หน่วยงานภาครัฐ ใช้วสั ดุและผลิตภัณฑ์ปลอดแร่ใยหิน
๗. ขอให้ส านั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้า งเสริม สุ ข ภาพ (สสส.) เป็ น หน่ ว ยงานหลัก ในการ
สนับสนุนเครือข่ายแรงงานและภาคประชาชน ในการเฝ้ าระวัง ตรวจสอบและรณรงค์ให้ใช้วสั ดุทไ่ี ม่มแี ร่ใยหิน
ในการก่อสร้าง รือ้ ถอน ซ่อมแซม และต่อเติมอาคาร
๘. ขอให้กรมประชาสัมพันธ์สนับสนุ นกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องจัดทาและเผยแพร่ขอ้ มูล
แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบอาชีพ นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทัวไปเกี
่
่ยวกับอันตรายจากแร่ใยหิ น
การป้ อ งกัน อัน ตรายที่ค รอบคลุ ม ตลอดวงจรของการมี ใช้ รื้อ ถอน ท าลายวัส ดุ ท่ีมีแร่ใยหิน รวมทัง้ วัส ดุ
ทดแทนแร่ใยหิน
๙. ขอให้สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคกากับติดตามการแสดงข้อมูล คาเตือนอันตรายของ
แร่ใยหินบนฉลากผลิตภัณฑ์ทม่ี สี ว่ นประกอบของแร่ใยหิน โดยฉลากต้องแสดงให้ประชาชนเห็นได้ชดั เจนและ
เข้าใจง่าย ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ทม่ี สี ว่ นประกอบของแร่
ใยหินเป็ นสินค้าทีค่ วบคุมฉลาก และประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๓) เรื่อง ให้
ผลิตภัณฑ์ทม่ี สี ว่ นประกอบของแร่ใยหินเป็ นสินค้าทีค่ วบคุมฉลาก (ฉบับที่ ๒) อย่างเข้มงวด
๑๐. ขอให้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคเป็ นหน่ วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พัฒนาระบบการวินิจฉัยโรคเหตุแร่ใยหิน เฝ้ าระวังและติดตามกลุ่มเสีย่ งโรคเหตุแร่ใยหิน
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๑๑. ขอให้ก ระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัส ดิก ารและคุ้ มครองแรงงาน สานักงานประกัน สังคมเป็ น
หน่ วยงานหลักร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทาระบบลงทะเบียนสถานประกอบกิจการและแรงงานที่ทางานสัมผัสแร่
ใยหิน รวมทัง้ สนับ สนุ น ให้มีก ารใช้ข้อ มูล การตรวจสุ ข ภาพตามปั จจัยเสี่ย งแรงงานที่ท างานกับ แร่ใยหิน
ถึงแม้ว่าจะเปลีย่ นงาน หรือออกจากงานไปแล้ว เพือ่ การเฝ้ าระวังสุขภาพจากเหตุแร่ใยหิน
๑๒. ขอให้กระทรวงแรงงาน โดยสานักงานประกันสังคม ดาเนินการให้กองทุนเงินทดแทนครอบคลุม
ในการดูแ ลค่ าใช้จ่ายในการเฝ้ าระวัง วินิจฉัย รักษา ฟื้ นฟู และจ่ายเงินทดแทนแก่แรงงานที่มีประวัติการ
ทางานสัมผัส แร่ใยหินในอดีต และป่ วยเป็ นโรคเหตุแร่ใยหินภายหลังออกจากงานหรือเกษียณ รวมทัง้ ให้
ประชาชนรับทราบถึงสิทธิประโยชน์
๑๓. ขอให้ก ระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กากับติดตาม ประเมินสถาน
ประกอบกิจการให้ดาเนินการตามกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดาเนินการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับสารเคมีอนั ตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ ลง
วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) และประกาศ
กรมสวัส ดิก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน เรื่อ ง ขีด จ ากัด ความเข้ม ข้น ของสารเคมีอ ัน ตราย ก าหนดให้ ใ น
บรรยากาศของสถานทีท่ างานและสถานทีเ่ ก็บรักษาสารเคมีอนั ตรายในลาดับที่ ๓๒ แอสเบสตอส ชนิดไครโซ
ไทล์ asbestos (Chrysotile form) มีค่าขีดจากัดความเข้มข้นของสารเคมีอนั ตรายตลอดระยะเวลาการทางาน
ปกติคอื ๐.๑ ไฟเบอร์/ลูกบาศก์เซนติเมตร
๑๔. ขอให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัต กรรม (สกสว.) เป็ นหน่วยงาน
หลักร่วมกับ สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข (สวรส.) และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุ นงานวิจยั เกี่ยวกับ
ผลกระทบต่อการยกเลิกการใช้แร่ใยหิน กลไกทางเศรษฐศาสตร์และการใช้มาตรการทางกฎหมาย สังคมและ
สิง่ แวดล้อม เพื่อมุ่งไปสู่การลดและเลิกใช้แร่ใยหิน รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทดแทนที่สามารถหาซื้อได้
ง่าย ราคาถูก มีความแข็งแรงและปลอดภัย
๑๕. ขอให้เลขาธิก ารคณะกรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติ รายงานความก้าวหน้ าต่ อ สมัช ชาสุ ข ภาพ
แห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๔
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