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มาตรการทำใหสังคมไทยไรแรใยหิน
สถานการณปญหาและผลกระทบ
๑. แรใยหิน (Asbestos) เปนชื่อทั่วไปที่ใชเรียกเสนใยแรซิลิเกต ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แบงเปน
๒ กลุม คือ กลุมแอมฟโบล แบงยอยออกเปน ๕ ชนิด ไดแก ครอซิโดไลท, อะโมไซท, ทรีโมไลท, แอนโธฟลไลท,
และ แอคทิโนไลท (ในปจจุบนั ไดยกเลิกการใชไปแลวทัง้ สิน้ ) และ กลุม เซอรเพนไทน มีเพียงชนิดเดียวคือ ไครโซไทล
(ในปจจุบันยังอนุญาตใหใชไดอยู) มีคุณสมบัติพิเศษ คือ มีความเหนียว ทนตอแรงดึงไดสูง ทนความรอนไดดี และ
ทนทานตอกรด ดาง และสารเคมีหลายชนิด ดวยคุณสมบัติเหลานี้ แรใยหินจึงถูกนำมาใชอยางกวางขวางในการ
ผลิตวัสดุและผลิตภัณฑหลายประเภท กวารอยละ ๙๐ ของแรใยหินที่นำเขา จะใชเพื่อการผลิตสินคาประเภท
ซีเมนตใยหินเชน กระเบื้องทนไฟ กระเบื้องมุงหลังคา ทอซีเมนต และประมาณรอยละ ๗ ใชเพื่อการผลิตสินคา
ประเภทเบรค คลัทช ที่เหลืออีกรอยละ๓ใชในการผลิตสินคาอื่น ๆ เชนฉนวนกันความรอน กระเบื้องยางปูพื้น
ภาชนะพลาสติก เสื้อผาทนไฟ กระดาษลูกฟูก สายฉนวนเตารีด เปนตน ขอมูลจากการศึกษาในตางประเทศ
คาดประมาณการวาผลิตภัณฑที่มีใยหินเปนสวนประกอบมีมากกวา ๓,๐๐๐ รายการ๑
๒. โรคทีเ่ กีย่ วของจากการรับสัมผัสแรใยหินทีส่ ำคัญ ไดแก โรคแอสเบสโตสิส มะเร็งปอด มะเร็งเยื่อหุมปอด
และเยื่อบุชองทอง และ ภาวะเยือ่ หุม ปอดหนา เปนตน ระยะฟกตัวของการกอโรคใชเวลายาวนาน ตัง้ แต ๓๐-๔๐ ป
ประชากรกลุมเสี่ยงแบงออกเปน ๒ กลุม กลุมที่ ๑ คือผูที่ทำงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการใชแรใยหิน ซึ่งมี
กฎหมายควบคุมการใชอยูบางแลว กลุมที่ ๒ คือผูที่นำแรใยหินไปใชประโยชน กลุมนี้ยังไมมีกฎหมายควบคุม
อันตรายสวนใหญเปนเรื่องฝุนที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งเพื่อใชงาน หรือมีการเสื่อมสภาพเมื่อใชงานไปแลว เชนการ
ตัดกระเบื้อง/ทอน้ำ การเปลี่ยนเบรค คลัทช ที่เสื่อมสภาพ การใชสินคาที่ผลิตไมไดมาตรฐาน หรือไมมีขอหามใช
ในสินคาบางประเภทที่เสี่ยงตอการฟุงกระจายของฝุน เชน เครื่องเปาผมที่ใชแรใยหินเปนฉนวน เปนตน
๓. เปนที่ยอมรับกันในแวดวงวิชาการในองคการสากลทั่วไปวา แรใยหินทุกชนิดเปนสารกอมะเร็งดังนั้น
องคการตาง ๆ ไมวาจะเปนองคการอนามัยโลกหรือองคกรแรงงานระหวางประเทศจึงไดใหความสำคัญตอการ
จัดการปญหาเพื่อปองกันผลกระทบตอสุขภาพจากแรใยหิน ประมาณการวา มีประชากร ๑๒๕ ลานคนทั่วโลกที่ได
รับสัมผัสแรใยหินจากการทำงาน ในจำนวนนี้กวา ๑ แสนคนที่เสียชีวิตในแตละปดวยโรคที่เกิดจากการไดรับสัมผัส
แรใยหิน และ ๑ ใน ๓ ของการเสียชีวิตดวยโรคมะเร็งจากการทำงานมีสาเหตุมาจากแรใยหิน มาตรการการ
กำจัดโรคที่เกิดจากแรใยหินไดปรากฏในมติขององคกรแรงงานระหวางประเทศและสมัชชาองคการอนามัยโลก
หลายครั้ง เชน ในการประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลก ครั้งที่ ๕๘ มติที่ ๕๘.๒๒ (WHA Resolution 58.22)
วาดวยเรื่องการปองกันและควบคุมมะเร็ง และ ครั้งที่ ๖๐ (WHA Resolution 60.26๒) ซึ่งไดมีการรณรงคให
ประเทศสมาชิกทัว่ โลกเลิกใชแรใยหินทุกชนิดเพือ่ ควบคุมและกำจัดโรคทีเ่ กิดจากแรใยหินใหหมดไป ปจจุบนั มีประเทศ
ที่หามใชแรใยหินแลวจำนวน ๕๗ ประเทศ๓และกำลังมีเพิ่มขึ้นอีกหลายประเทศ
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๔. ประเทศไทยไมมีเหมืองแรใยหินภายในประเทศ แตมีการนำเขาแรใยหินมานานกวา ๗๐ ป จากระยะ
ฟกตัวของโรคที่ยาวนาน จึงคาดการณไดวาอัตราการเกิดโรคนับจากนี้ไปจะปรากฏชัดเจนขึ้น จากขอมูลป ๒๕๓๙
ประเทศไทยจัดเปนประเทศอันดับ ๒ ของโลก๔ ที่มีอัตราการบริโภคแรใยหินมากที่สุด คิดเปน ๓ กิโลกรัม/คน/ป
รองจากประเทศรัสเซีย อัตราการบริโภคขึน้ ลงตามภาวะเศรษฐกิจ ปจจุบนั มีผผู ลิตรายใหญรายหนึ่งไดเลิกใชแรใยหิน
ในการผลิตแลว แตอัตราการบริโภคก็ไมไดลดลงไปอยางมีนยั สำคัญ คาดวานาจะเกิดจากเปนชวงเปลีย่ นผานที่สำคัญ
จึงทำใหผูผลิตบางรายชวงชิงโอกาสทองจากการที่แรใยหินมีราคาตกต่ำรีบผลิตสินคาเสียกอนที่จะมีขอหามใช
ดังนั้นหากยังไมมีมาตรการที่เปนรูปธรรมในการจัดการปญหา ก็คาดวาจะมีผูไดรับผลกระทบทางดานสุขภาพอยาง
มากมายในอนาคตอันใกล
๕. จากการเฝาระวังโรคที่เกี่ยวของกับการรับสัมผัสแรใยหินของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานในป
๕
๒๕๕๒ ในกิจการผลิตผาเบรค กระเบื้องหรือทอซีเมนตและผลิตกาวจำนวน ๒๖ แหง พบวาปริมาณฝุนแรใยหิน
ฟุ ง กระจายอยูใ นสิ่งแวดลอมการทำงานเกิ น กวา มาตรฐานความปลอดภั ยที่ กำหนดโดยสมาคมนั กสุ ข ศาสตร
อุตสาหกรรมภาครัฐของสหรัฐอเมริกา เกือบรอยละ ๘๐ นอกจากนั้นลูกจางที่ทำงานในบางกิจการ เชน ผาเบรก
มากกวารอยละ ๗๐ ยังไมมีความรูเกี่ยวกับอันตรายของแรใยหิน ไมมีมาตรการปองกันดานสุขอนามัย เชน ไมมีชุด
ทำงานเฉพาะ ไมมีการกำหนดใหตองเปลี่ยนเสื้อผาและอาบน้ำชำระกายกอนกลับบาน ไมไดจัดใหมีการสวมใส
อุปกรณปกปองระบบทางเดินหายใจที่มีประสิทธิภาพ ไมกำหนดขอหามสูบบุหรี่หรือดื่มน้ำในพื้นที่ทำงานที่อาจมี
ฝุนแรใยหินฟุงกระจาย ไมมีคูมือมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัย ทั้งที่กิจการดังกลาวมีกิจกรรมที่อาจทำใหฝุน
แรใยหินฟุงกระจายในสิ่งแวดลอมการทำงานคอนขางสูง และจากการตรวจประเมินภาวะสุขภาพลูกจาง ก็ยงั พบ
ผูมีผลสมรรถภาพปอดต่ำกวาเกณฑมาตรฐานอยูสูงสุดถึงรอยละ ๔๐
๖. จากรายงานการเฝาระวังและคนหาโรคปอดจากแรใยหินของกรมควบคุมโรคในป ๒๕๕๑ ในกิจการ
ประเภทเดียวกัน ๑๔ แหง ก็พบผูมีความผิดปกติที่มีอาการเขาไดกับโรคจำนวน ๓๙ ราย ผูมีความผิดปกติจากการ
ทำ High-Resolution CT Scan จำนวน ๒๐ ราย ในปจจุบันประเทศไทยเพิ่งพบผูปวยที่เสียชีวิตจากมะเร็ง
เยื่อหุมปอดจากเหตุอาชีพเพียง ๑ ราย แอสเบสโตสิส ๓ ราย มีอาการเขาไดกับแอสเบสโตสิส ๗ ราย เยื่อหุมปอด
หนา ๓๗ ราย เหตุที่สถิติของอัตราการเกิดโรคยังมีนอยอยูนั้นมีสาเหตุหลักจากการขาดระบบการบันทึกประวัติการ
ทำงาน ประวัติ การรั บสั มผั ส ที่ ต องเชื่อมโยงกั บ ระบบข อ มู ล สุข ภาพ จึ งทำให ไ ม มีการหาความเชื่อมโยงของ
ความเจ็บปวยซึ่งสงผลโดยตรงตอระบบการวินิจฉัยโรค รวมทั้งยังขาดแพทยผูเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรคและการ
ชัณสูตรโรค จึงมีความจำเปนทีต่ อ งรีบสรางและพัฒนาระบบใหมปี ระสิทธิภาพตอไปดวย สวนฐานขอมูลความเสี่ยงภัย
ตอสุขภาพในกลุม ผูน ำสินคาทีม่ สี ว นประกอบของแรใยหินไปใช ยังไมมหี ลักฐานจากรายงานการศึกษาในประเทศไทย
แตมีรายงานการศึกษาในตางประเทศและการฟองคดีเรียกรองความเสียหายอยางมากมายจากการใชสินคาที่มี
แรใยหินเปนสวนประกอบ
๗. ปจจุบันเทคโนโลยีการผลิตสารทดแทนแรใยหินมีการพัฒนาไปมาก และมีการผลิตสารทดแทนแรใยหิน
ที่ปลอดภัยกวาและมีประสิทธิภาพทัดเทียมกันมาใชหลายชนิด โดยสารทดแทนแตละชนิดจะเหมาะกับชนิดผลิตภัณฑ
ที่แตกตางกัน ตัวอยางสารทดแทนไดแก Fiber glass, Rock wool, Slag wool, Ceramic fibers เปนตน ใน
ประเทศไทยมีการนำ Polyvinylalcohol fiber (PVA) มาใชเปนสารทดแทนในอุตสาหกรรมกระเบื้องแผนเรียบ
แผนลอน ทอน้ำ และใช Polyacrylonitrile fiber, Aramid fiber, Metal fiber, Rock wool fiber, Potassium
titanate หรือ Vermiculite เปนสารทดแทนในอุตสาหกรรมผลิตเบรคและคลัทช
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นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวของ
๘. ในระดับสากลมี “มาตรการหามและขจัดการใชแรใยหินรวมถึงการขจัดโรคที่เกิดจากแรใยหิน” โดย
เปนมติจากการประชุมใหญองคการแรงงานระหวางประเทศ สมัยที่ ๙๕ ป ๒๕๔๙ ใหประเทศสมาชิกหามและขจัด
การใชแรใยหินทุกรูปแบบ และจากการประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลกก็ไดมีมติรบั รองยุทธศาสตรในการขจัดโรค
จากแรใยหิน พ.ศ. ๒๕๕๐ (WHA resolution 60.26) โดยกระตุนใหประเทศสมาชิกนำยุทธศาสตรนี้ไปปรับใช
๙. ในสวนของประเทศไทยไดมีการจัดประชุมนานาชาติเรื่องแรใยหิน ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยมี
ประเทศในแถบเอเชียแปซิฟก แอฟริกา ยุโรป และ อเมริกาเหนือ จำนวน ๒๖ ประเทศ เขารวมและมีการจัดทำ
ปฏิญญากรุงเทพเพื่อการยกเลิกการใชแรใยหินและขจัดโรคจากแรใยหิน ซึ่งมีมติสำคัญคือ ๑) หามใชแรใยหิน
ทุกชนิด ๒) คุมครองแรงงานและสาธารณชน ๓) สนั บ สนุ นใหใช ส ารทดแทน ๔) แลกเปลี่ ยนข อ มู ล ข าวสาร
๕) ปองกันการเปลี่ยนถายผลิตภัณฑแรใยหินไปประเทศที่กำลังพัฒนา ๖) กำหนดความรับผิดชอบทางสังคมใน
กลุมธุรกิจ ๗) เฝาระวังโรคจากแรใยหิน และ ๘) พัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ ซึ่งตอมา คณะกรรมการ
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม๖ ซึง่ มีรฐั มนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุขเปนประธาน มีคำสัง่ แตงตัง้ คณะอนุกรรมการ
ที่มาจากจากทุกภาคสวน โดยมี สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค เปนเลขานุการ
เพื่อจัดทำรางแผนยุทธศาสตรการควบคุมและหามใชแรใยหินและการกำจัดโรคทีเ่ กีย่ วของกับแรใยหิน พ.ศ. ๒๕๕๐๒๕๕๕ ซึ่งปจจุบันคอนขางลาสมัย สำหรับรางแผนยุทธศาสตร “การทำใหสงั คมไทยไรแรใยหิน” เปนแผนยุทธศาสตร
ที่จัดทำขึ้นใหมเพื่อใหทันตอสถานการณและมุงไปสูการยกเลิกการใชแรใยหินทุกชนิดอยางถาวร
๑๐. กฎหมายที่เกี่ยวของโดยตรงกับการควบคุมการใชแรใยหินที่เขมงวดในประเทศไทยยังไมมี สวนใหญ
จะประยุกตขอ กำหนดเกีย่ วกับการใชสารเคมีทวั่ ไปหรือสารอันตรายมาบังคับใชแทน ทำใหขาดการควบคุมที่เขมงวด
และขาดการควบคุมในทุกเสนทางของการกระจายสูสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ หนวยงานที่เกี่ยวของจะมีขอ
บัญญัติแตเพียงบางประการตามแตละเจตนารมณของกฎหมายของแตละฉบับ ยังมีชองวางของการควบคุมอีก
มากมายที่ยังขาดการประสานกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการคุมครองสาธารณชนที่ไดรับผลกระทบโดยที่ตนมิไดเปนผู
กอเหตุ อีกทั้งยั งไม มีท างเลื อกที่ จะปกป องสิ ท ธิข องการอยูใ นสิ่งแวดล อ มที่ส ะอาด หรื อ ใชสิ นคา ที่ ป ลอดภัย
ตัวอยางเชน ยังขาดหนวยงานที่ทำหนาที่ควบคุมในดานการซอมแซม ตอเติมรื้อถอนอาคารที่มีการใชแรใยหิน การ
ขาดระบบจัดการในการกำจั ด ซากหรื อ ขยะแร ใ ยหิ น การขาดมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ตสาหกรรมที่มุงเนนดาน
ความปลอดภัยในการใชงานโดยปกติ การขาดการควบคุมกิจการที่นำผลิตภัณฑที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบไปใช
เชนการติดตั้งฉนวน เปนตน นอกจากนีข้ อ กำหนดทีม่ อี ยูก ล็ า สมัยไมทนั ตอการเปลีย่ นแปลงทางดานวิชาการ รวมทั้ง
ยังขาดแนวปฏิบัติที่ดีในการทำงานที่เกี่ยวของ
๑๐.๑ พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหอำนาจคณะกรรมการวัตถุอันตราย
ประกาศรายชื่อสารเคมีและกำหนดระดับความเขมงวดในการควบคุม แรใยหินถูกจัดเปนวัตถุอันตราย ในปจจุบัน
มีเพียงชนิด ไครโซไทล ที่จัดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ที่ตองไดรับอนุญาตจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรมกอนจึง
ประกอบกิจการได อีก ๕ ชนิดที่เหลือไดมีการหามใชไปแลว (ประกาศเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔) ดังนั้นอำนาจใน
การหามใชจงึ เปนอำนาจของกระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนัน้ ยังกำหนดใหตอ งมีผรู บั ผิดชอบควบคุมความปลอดภัย
ในการเก็บรักษาวัตถุอันตรายในโรงงานเปนการเฉพาะ ซึ่งครอบคลุมในเรื่องการทิ้งขยะแรใยหินโดยที่การควบคุม
ครอบคลุมทั้งที่เปนวัตถุดิบและซากของผลิตภัณฑจากกระบวนการผลิต โดยตองทำการขอเลขประจำตัว จำนวน
๑๓ หลักเพื่อใชในระบบเอกสารกำกับการขนสง จัดทำบัญชีระบุปริมาณ จำนวนภาชนะ ตลอดจนการวิเคราะห
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ตรวจสอบ รวมถึงวิธีการบริหารจัดการของเสียอันตราย บรรจุของเสียอันตรายในภาชนะที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง
ไมทำปฏิกิริยากับของสียอันตรายที่บรรจุ จัดทำแผนมาตรการปองกันกรณีเกิดอุบัติภัยหรือเหตุฉุกเฉิน และจัดทำ
เอกสารกำกับการขนสงของเสียอันตรายเมื่อจะทำการขนสงของเสียอันตราย
๑๐.๒ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดหนาที่ของผูไดรับอนุญาต (ผูประกอบ
กิจการ) ในการควบคุมการใชภายในโรงงาน ซึ่งเปนขอกำหนดทั่วไปเชนเดียวกับการควบคุมสารเคมี มีการกำหนด
เงื่อนไขในการตอใบอนุญาต โดยโรงงานที่ใชแรใยหินตองควบคุมมิใหปริมาณฝุนแรใยหินในบรรยากาศเกินกวา ๒
เสนใยตออากาศ ๑ ลูกบาศกเซนติเมตร รวมทั้งกำหนดมาตรการคุมครองความปลอดภัยในการดำเนินงาน ซึ่ง
โรงงานที่เกี่ยวของกับวัตถุอันตรายตองจัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการ
ประกอบกิจการโรงงาน ครอบคลุมในเรื่องการชี้บงอันตราย การประเมินความเสี่ยง แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๑๐.๓ พระราชบัญญัติ คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ กำหนดการควบคุมการใชแรใยหินโดยใช
ขอกำหนดเชนเดียวกับการควบคุมสารเคมีทั่วไป นอกจากนั้นยังไดกำหนดคามาตรฐานความปลอดภัยที่อนุญาตให
ปนเปอนในสิ่งแวดลอมการทำงานได ไวตั้งแตป ๒๕๒๐ โดยกำหนดใหไมเกิน ๕ เสนใยตออากาศ ๑ ลูกบาศก
เซนติเมตร ซึ่งถือวาลาสมัยเกินไป ปจจุบัน สมาคมนักสุขศาสตรอุตสาหกรรมภาครัฐของสหรัฐอเมริกา กำหนดไว
๐.๑ เสนใยตออากาศ ๑ ลูกบาศกเซนติเมตร แรใยหินจัดอยูในบัญชีรายชื่อสารเคมีที่กำหนดใหลูกจางที่ทำงาน
เกี่ยวของตองไดรับการตรวจสุขภาพ นอกจากนี้ยังกำหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสุขภาพลูกจางและสงผลการ
ตรวจแกพนักงานตรวจแรงงาน กำหนดใหผูตรวจคือแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งที่ไดรับอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมดานอาชีวเวชศาสตร เมื่อตรวจแลวใหลงบันทึกในสมุดสุขภาพดวย
๑๐.๔ พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดกำหนดการควบคุมกิจการทีเ่ ปนอันตราย
ตอสุ ขภาพ โดยควบคุมกิจการที่ เกี่ย วข องกั บแร ใ ยหิ นไวอ ยู ๓ กลุ มประเภทกิจ การดั งนี้ ๑) การอัดผา เบรค
ผาคลัชท ๒) การผลิตผลิตภัณฑที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม และ ๓) การกอสราง กฎเกณฑที่ใชเปน
กฎกระทรวงวาดวยเรื่องทั่วไป ขอกำหนดสวนใหญใหเปนไปตามกฎหมายคุมครองแรงงาน นอกจากนั้นยังอาจ
กำหนดหลักเกณฑ มาตรการ วิธีการในการควบคุมการประกอบกิจการไวเปนการเฉพาะไดดวย ซึ่งโดยบทบาท
หลักจะมีการกำหนดมาตรฐานในการคุมครองสุขภาพคนงาน โดยใชมาตรการในการจัดบริการอาชีวอนามัย และ
การเฝาระวังดานสุขภาพเพื่อปองกันโรคจากการประกอบอาชีพ ซึ่งเปนการเติมเต็มบทบาทในเรื่องการเฝาระวัง
ดานสิ่งแวดลอมการทำงานของกระทรวงแรงงาน
๑๐.๕ พระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ไดมกี ารกำหนดมาตรฐาน
การผลิตของผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ปจจุบันแรใยหินยังคงไดรับอนุญาตใหใชในการผลิตสินคาอยูหลายรายการ๗
โดยไมไดกำหนดใหเปนมาตรฐานบังคับ หมายความวาผูผ ลิตอาจไมปฏิบตั กิ ไ็ ดหากไมประสงคขอประกันคุณภาพสินคา
๑๐.๖ พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดกำหนดใหคณะกรรมการวาดวยฉลาก
มีอำนาจออกประกาศใหสินคาที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพรางกายและจิตใจ เนื่องจากการใชหรือโดยสภาพ
ของสินคานั้นเปนสินคาที่ควบคุมฉลาก ปจจุบันมีประกาศคณะกรรมการวาดวยเรื่องฉลาก ไดออกประกาศใหมีการ
ควบคุมสินคาที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบเฉพาะในผลิตภัณฑ เบรค คลัทช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง
ไมฝา ทอน้ำ การควบคุมใหทำการติดฉลากและคำเตือน โดยระบุขอความวา “อาจกอใหเกิดมะเร็งและโรคปอด”
รวมทั้งขอแนะนำในการใชไวดวยตามประกาศคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ฉบับที่ ๒๗ พ.ศ. ๒๕๕๒ และฉบับที่
๒๙ พ.ศ. ๒๕๕๓ อยางไรก็ตามมาตรการดังกลาวเปนเพียงมาตรการเสริมที่จะทำใหผูบริโภครับรูขอมูลความเปน
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อันตรายเพื่อหาทางปองกันหรือใชเปนทางเลือกในการพิจารณาเลือกใชสินคา ซึ่งความรูความเขาใจและตระหนักถึง
อันตรายจำเปนตองมีกระบวนการเผยแพรสูสาธารณชนอยางกวางขวางตอไป
ขอจำกัดการดำเนินงานและการแกไขปญหา
๑๑. ขอจำกัดในดานกฎหมาย พบวา กฎหมายที่เกี่ยวกับแรใยหินในประทศไทย พบปญหาไมทันสมัย
ไมเทาทันสถานการณ และไมมปี ระสิทธิภาพ รวมทัง้ ไมมบี ทบัญญัตทิ งั้ ทางตรงและทางออมในการควบคุมการกระจาย
ฝุนแรใยหินสูสิ่งแวดลอม
๑๑.๑ การรื้อถอน ซอมแซม ตอเติมอาคารเกาที่มีการใชผลิตภัณฑแรใยหิน รวมถึง การใช
ผลิตภัณฑแรใยหินในอาคารกอสรางใหม ยังไมมีบทบัญญัติเฉพาะในการควบคุม หรือ หามใช นอกจากนี้ ยังไมมี
ขอกำหนดวา การทำกิจกรรมดังกลาว ตองขออนุญาตทำงานกับหนวยงานใด อยางไร เปนตน
๑๑.๒ กฎกระทรวงเรื่องความปลอดภัยในงานกอสรางยังไมครอบคลุมเรื่องแรใยหิน รวมทั้งไมมี
ระบบควบคุมการขึ้นทะเบียนผูทำหนาที่ในกิจกรรมดังกลาว
๑๑.๓ คามาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของกระทรวงแรงงานยังลาสมัย นอกจากนี้
ประเทศไทยยังไมมีการกำหนดคามาตรฐานของฝุนแรใยหินในสิ่งแวดลอมทั่วไป
๑๑.๔ ขาดกฎหมายที่ควบคุมการใชสินคาที่มีสวนประกอบของแรใยหิน โดยเฉพาะสินคาที่มี
ความเสี่ยงสูง เชน เครื่องเปาผม รวมทั้งยังขาดการกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบสินคาที่มีอาจมีแรใยหินปนเปอน
ตามธรรมชาติได เชน สินคาประเภทเครื่องสำอางที่มีสวนผสมของ Talcum
๑๑.๕ ขาดมาตรฐานสินคาปลอดใยหิน รวมทั้งการพัฒนาใหเปนมาตรฐานบังคับ
๑๑.๖ กฎหมายควบคุมการนำเขามาในราชอาณาจักรซึง่ สินคา ลาสมัย ไมทนั ตอการเปลีย่ นแปลง
๑๑.๗ กฎหมายที่กำหนดอัตราภาษีอากร ยังรวมแรใยหินและสารเคมีหลายรายการไวดวยกัน
ทำใหการแกไขทำไมไดเพราะกระทบกับสารเคมีชนิดอื่น ๆ ดวย การที่กำหนดใหวัตถุดิบใดที่ภายในประเทศ
ไมสามารถผลิตได เ องและต อ งนำเข า ไม ส ามารถจัดเก็บภาษีไดนั้น ตองไดรับการแกไขเสียใหมภายใตเงื่อนไข
พิเศษเพราะแรใยหินเปนสารกอมะเร็งและหลายประเทศเลิกใชแลว รวมทั้งขอจำกัดมาตรการทางการคา เชน
เขตการคาเสรี ตองไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
๑๒. ขอจำกัดดานการบริหารจัดการ พบวา
๑๒.๑ เครื่องมือในการตรวจสิง่ แวดลอมการทำงานทีร่ ฐั มีอยู ยังมีไมเพียงพอ ไมกระจายครอบคลุม
ในพื้นที่ตาง ๆ ที่มีปญหา ผูเชี่ยวชาญในการตรวจประเมินมีนอย และ บางสวนยังไมไดรับการอบรม
๑๒.๒ ปจจุบัน ยังไมมีการกำหนดคุณลักษณะของสถานที่ที่รับกำจัดแรใยหินเปนการเฉพาะ
๑๒.๓ ขาดการติดตามตรวจสอบวาสินคาในประเทศไทย มีประเภทใดบางที่มีแรใยหินเปนสวน
ประกอบ และไดมีการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมไวหรือไม สินคาใดควรไดรับการทบทวนใหยกเลิก
การใชไดแลว เปนตน
๑๒.๔ ตองใชเงินลงทุนสูงในการควบคุมมลพิษที่มีประสิทธิภาพ
๑๒.๕ ไมมีระบบการบันทึกขอมูลประวัติการทำงาน ประวัติการรับสัมผัส ประวัติภาวะสุขภาพ
๑๒.๖ ไมมีระบบการควบคุมคุณภาพการบริการตรวจสุขภาพ และสิ่งแวดลอม
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๒๖๕

๑๓. ขอจำกัดดานการเฝาระวังโรค พบระบบติดตามเฝ า ระวั งโรคในกลุ มลู กจ า งยังขาดประสิทธิภาพ
รวมทั้ง ยังขาดระบบเฝาระวังในกลุมผูเกี่ยวของที่มีความเสี่ยง เชน ผูประกอบติดตั้งผลิตภัณฑแรใยหิน ผูใชสินคา
เปนตน การบังคับใชกฎหมายเพื่อใหมีตรวจติดตามทางดานสุขภาพยังไมมีประสิทธิภาพ ยังใชฟลมไมไดมาตรฐาน
ทั้งขนาดและคุณสมบัติของฟลม ไมมีผูเชี่ยวชาญในการอานฟลม นอกจากนี้ แพทยผูเชี่ยวชาญในการตรวจวินิจฉัย
และชัณสูตรโรคที่เกี่ยวของกับแรใยหินยังมีไมเพียงพอ
ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๓ / รางมติ ๕
เอกสารอางอิง
๑
๒
๓
๔
๕

๖
๗

ตัวอยางผลิตภัณฑที่อาจจะมีแรใยหินเปนสวนประกอบ อยูในภาคผนวก เอกสารวิชาการ
The WHO Global Plan of Action on Workers’Health 2008-2017 (Resolution WHA 60.26)
รายชื่อประเทศทีห่ า มการใชหรือมีขอ จำกัดการใชทเี่ ขมงวดเกีย่ วกับแรใยหินแสดงในภาคผนวก เอกสารวิชาการ
Tossavainen, A. (2003). National mesothelioma incidence and the past use of asbestos A.
Monaldi Archives for Chest Disease, 59, 146-149.
รายงานผลการศึกษา “สถานการณการใชแรใยหิน สภาวะสุขภาพ และสภาพแวดลอมการทำงานในสถาน
ประกอบกิจการทีม่ กี ารใชแรใยหิน” ภายใตโครงการเฝาระวังโรคปอดจากการทำงานในสถานประกอบกิจการที่
มีการใชแรใยหิน ป ๒๕๕๑ สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
องคประกอบ บทบาทและอำนาจหนาทีข่ อง “คณะกรรมการอาชีวอนามัยและสิง่ แวดลอม” แสดงในภาคผนวก
เอกสารวิชาการ
รายชื่อสินคาที่ไดมาตรฐานการผลิตของผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม (มอก.) แสดงในภาคผนวก เอกสารวิชาการ
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