สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครังที
้ ่ ๑๒
ระเบียบวาระที่ ๒.๑

เส้นทางเดิ นของทบทวนมติ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการทาให้สงั คมไทยไร้แร่ใยหิ น

ปัจจัยนำเข้ำ

กระบวนกำร

ผลผลิ ต/ตัวชี้วดั

สมัชชาสุขภาพ ๑๒ / หลัก ๑ / ผนวก ๑
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

ผลลัพธ์/ผลกระทบ

- ยกเลิกการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์เป็ นวัตถุ ดบิ ในการผลิต
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ส าหรับ กระเบื้ อ งแผ่ น เรีย บและ
กระเบื้องยางปูพน้ื
- ยกเลิกการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์เป็ นวัตถุ ดบิ ในการผลิต
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ส าหรับ ผ้า เบรกและคลัท ช์ ท่ อ
ซีเมนต์ใยหิน กระเบื้องมุงหลังคา

แนวทางการยกเลิกการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์เป็ น
วัตถุดบิ ในการผลิตภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และ
๒๕๖๘

- ไม่มกี ารใช้แร่ใยหินไครโซไทล์เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิต

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

ดาเนินการให้มแี นวทางในการจัดการขยะอันตราย
วัสดุและผลิตภัณฑ์ทอ่ี าจมีแร่ใยหิน

แนวทางในการจัดการขยะอันตราย วัสดุและ
ผลิตภัณฑ์ทอ่ี าจมีแร่ใยหิน

การจัดการขยะอันตราย วัสดุและผลิตภัณฑ์ทอ่ี าจมี
แร่ใยหินดาเนินการได้อย่างถูกต้อง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็ น
หน่วยงานหลักร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุ ม มลพิษ สภาวิศวกร สภา
สถาปนิก สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

พัฒนาคู่มอื การควบคุมการ รือ้ ถอน ซ่อมแซม ต่อ
เติมอาคาร ซึง่ มีวสั ดุทม่ี แี ร่ใยหินเป็ นส่วนประกอบ
และการกาหนดมาตรการทิง้ ขยะแร่ใยหินโดยมี
รายละเอียดทางด้านเทคนิคทีถ่ ูกต้อง

กระทรวงอุ ต สาหกรรม กระทรวงพาณิ ช ย์ และ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ สนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

ส านั ก นายกรัฐ มนตรี ร่ว มกับ กระทรวงการคลัง โดย
กรมบัญชีกลาง

- ออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ในกระบวนการรือ้ ถอนสิง่ ปลูก
สร้างและกาจัดผลิตภัณฑ์ทม่ี สี ว่ นประกอบของแร่ใยหิน
อย่างถูกวิธี
- ผลักดันและเผยแพร่ตวั อย่างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ทีเ่ ป็ นท้องถิน่ ต้นแบบในการไม่ใช้แร่ใยหิน
กาหนดแนวปฺฏบิ ตั ใิ ห้หน่วยงานรัฐทุกระดับ ใช้
ผลิตภัณฑ์ปลอดแร่ใยหินในการก่อสร้าง

คู่มอื การควบคุมการก่อสร้าง รื้อถอน ซ่อมแซม ต่อ
เติมอาคาร หรือวัสดุท่มี แี ร่ใยหินเป็ นส่วนประกอบ
และการก าหนดมาตรการทิ้ง ขยะแร่ ใยหิน โดยมี
รายละเอียดทางด้านเทคนิคทีถ่ ูกต้อง

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ใน
การรือ้ ถอนสิง่ ปลูกสร้างและกาจัดผลิตภัณฑ์ทม่ี ี
ส่วนประกอบของแร่ใยหินอย่างถูกวิธี
- เกิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้นแบบ
แนวปฺฏบิ ตั ใิ ห้ผบู้ ริหารหน่วยงานราชการทุกระดับ
กาหนดนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดใช้ผลิตภัณฑ์ปลอด
แร่ใยหินในการก่อสร้าง

ภายใน ๒ ปี สาหรับกระเบือ้ งแผ่นเรียบและกระเบือ้ งยาง
ปู พ้ืน และภายใน ๕ ปี สาหรับ ผ้าเบรกและคลัทช์ ท่ อ
ซีเมนต์ใยหิน กระเบือ้ งมุงหลังคา

มีการนาคูม่ อื ไปใช้โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ลดการเกิดโรคเหตุแร่ใยหินในกลุ่มแรงงานก่อสร้างและ
ประชาชนทัวไป
่

- หน่วยงานราชการใช้ผลิตภัณฑ์ปลอดแร่ใยหินในการ
ก่อสร้าง
- ลดการเกิดโรคเหตุแร่ใยหินในกลุ่มแรงงานก่อสร้างและ
ประชาชนทัวไป
่

สมัชชาสุขภาพ ๑๒ / หลัก ๑ / ผนวก ๑ / ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการทาให้สงั คมไทยไร้แร่ใยหิน หน้าที่ ๑/๓

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครังที
้ ่ ๑๒
ระเบียบวาระที่ ๒.๑

เส้นทำงเดิ นของทบทวนมติ สมัชชำสุขภำพแห่งชำติ มำตรกำรทำให้สงั คมไทยไร้แร่ใยหิ น

ปัจจัยนำเข้ำ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สนั บ สนุ น เครือข่ายแรงงาน ได้แ ก่ สภาเครือข่า ยกลุ่ ม
ผูป้ ่ วยจากการทางานและสิง่ แวดล้อมแห่งประเทศไทย
เครือข่ายสมานฉันท์แรงงานไทย เครือข่ายแรงงานไทย
และสภานายจ้าง

กระบวนกำร
เฝ้ าระวัง ตรวจสอบและรณรงค์ให้ใช้วสั ดุทไ่ี ม่มแี ร่ใยหิน
ในการก่อสร้าง และรือ้ ถอน ซ่อมแซม ต่อเติมอาคาร ที่
ใช้วสั ดุทม่ี แี ร่ใยหินเป็ นส่วนประกอบอย่างถูกต้อง

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค และกระทรวง
แรงงาน โดยกรมสวัส ดิก ารและคุ้ม ครองแรงงานและ
ส านั ก งานประกัน สังคม ร่ว มกับ วิศวกรรมสถานแห่ ง
ประเทศไทยในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ สมาคมสถาปนิ ก
สยามในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

- เผยแพร่ขอ้ มูลอันตรายจากแร่ใยหิน และจานวนผูป้ ่ วย
โรคเหตุแร่ใยหินอย่างสม่าเสมอ
- เผยแพร่ค วามรู้ท่คี รอบคลุม ตลอดวงจรของการมี ใช้
รือ้ ถอน ทาลายวัสดุทม่ี แี ร่ใยหิน พร้อมทัง้ ประชาสัมพันธ์
ถึงวัสดุทดแทนแร่ใยหิน เช่น เมทัลชีท กระเบือ้ งทีใ่ ช้สาร
ทดแทนแร่ใยหิน เบรก คลัทช์ท่ใี ช้สารทดแทนแร่ใยหิน
แก่กลุ่มแรงงานก่อสร้างและประชาชนทัวไป
่

สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค และกรมการ
แพทย์ ร่วมกับ เครือข่ายสภาวิชาชีพ ที่เกี่ย วข้อง ได้แก่
สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์
แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยพยาธิวทิ ยาแห่งประเทศ
ไทย และสมาคมโรคจากการประกอบอาชี พ และ
สิง่ แวดล้อมแห่งประเทศไทย

ผลผลิ ต/ตัวชี้วดั
แนวทางปฏิบตั เิ ฝ้ าระวัง ตรวจสอบและรณรงค์ให้ใช้วสั ดุ
ทีไ่ ม่มแี ร่ใยหินในการก่อสร้าง และรือ้ ถอน ซ่อมแซม ต่อ
เติมอาคาร ทีใ่ ช้วสั ดุทม่ี แี ร่ใยหินเป็ นส่วนประกอบอย่าง
ถูกต้อง

สมัชชาสุขภาพ ๑๒ / หลัก ๑ / ผนวก ๑
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

ผลลัพธ์/ผลกระทบ
- ใช้วสั ดุทไ่ี ม่มแี ร่ใยหินในการก่อสร้าง
- รือ้ ถอน ซ่อมแซม ต่อเติมอาคาร ทีใ่ ช้วสั ดุทม่ี แี ร่ใยหิน
เป็ นส่วนประกอบอย่างถูกต้อง

- แรงงานก่อสร้างและประชาชนทัวไปทราบข้
่
อมูล
อันตรายจากแร่ใยหิน และจานวนผูป้ ่ วยโรคเหตุแร่ใยหิน
อย่างสม่าเสมอ
- แรงงานก่อสร้างและประชาชนทัวไปทราบถึ
่
งวงจรของ
แร่ใยหิน วัสดุทดแทน สารทดแทน

- การใช้ผ ลิต ภัณ ฑ์ ท่ีม ีส่ ว นประกอบของแร่ใยหิน
ลดลง

กากับติดตามการแสดงข้อมูล คาเตือนอันตรายของ
แร่ใยหิน ใน ฉลากผลิตภัณฑ์ทม่ี สี ว่ นประกอบของ
แร่ใยหิน ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก

ประชาชนทัวไปทราบถึ
่
งอันตรายของแร่ใยหินจาก
คาเตือนอันตราย

- การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทม่ี สี ว่ นประกอบแร่ใยหิน
ลดลง

พัฒนาระบบการวินิจฉัยโรคเหตุแร่ใยหิน และระบบ
เฝ้ าระวังและติดตามกลุ่มเสีย่ งโรคเหตุแร่ใยหิน

ระบบการวินิ จ ฉัย โรคเหตุ แ ร่ใยหิน และระบบเฝ้ า
ระวังและติดตามกลุ่มเสีย่ งโรคเหตุแร่ใยหิน

พบผูป้ ่ วยโรคเหตุแร่ใยหินระยะเริม่ ต้นมากขึน้

สมัชชาสุขภาพ ๑๒ / หลัก ๑ / ผนวก ๑ / ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการทาให้สงั คมไทยไร้แร่ใยหิน หน้าที่ ๒/๓

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครังที
้ ่ ๑๒
ระเบียบวาระที่ ๒.๑

เส้นทำงเดิ นของทบทวนมติ สมัชชำสุขภำพแห่งชำติ มำตรกำรทำให้สงั คมไทยไร้แร่ใยหิ น

ปัจจัยนำเข้ำ
กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัส ดิ ก ารและคุ้ ม ครอง
แรงงานและสานักงานประกันสังคม ร่วมกับ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงดิจทิ ลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงแรงงาน โดยสานักงานประกันสังคม

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงาน

สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข

เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

กระบวนกำร

ผลผลิ ต/ตัวชี้วดั

สมัชชาสุขภาพ ๑๒ / หลัก ๑ / ผนวก ๑
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

ผลลัพธ์/ผลกระทบ

- จัดทาระบบลงทะเบียนสถานประกอบกิจการและ
แรงงานทีท่ างานสัมผัสแร่ใยหิน
- สนับสนุนให้มกี ารใช้ขอ้ มูลการตรวจสุขภาพตามปั จจัย
เสีย่ งแรงงานทีส่ มั ผัสการใช้แร่ใยหิน เพื่อการเฝ้ าระวัง
สุขภาพจากเหตุแร่ใยหิน

ระบบลงทะเบียนสถานประกอบกิจการและแรงงานที่
ทางานสัมผัสแร่ใยหิน และระบบเฝ้ าระวังสุขภาพจาก
เหตุแร่ใยหิน

ดาเนินการให้กองทุนเงินทดแทนครอบคลุมในการดูแล
ค่ าใช้จ่า ยในการเฝ้ า ระวัง วินิ จฉัย รัก ษา และจ่ายเงิน
ทดแทนแก่แรงงานทีม่ ปี ระวัตกิ ารทางานสัมผัสแร่ใยหิน
ในอดีตและป่ วยเป็ นโรคเหตุแร่ใยหินภายหลังออกจาก
งานหรือเกษียณ

แนวทางการดาเนินการของกองทุนเงินทดแทนในการ
ดูแลค่าใช้จา่ ยในการเฝ้ าระวัง วินิจฉัย รักษา และจ่ายเงิน
ทดแทนแก่แรงงานทีม่ ปี ระวัตกิ ารทางานสัมผัสแร่ใยหิน
ในอดีตและป่ วยเป็ นโรคเหตุแร่ใยหินภายหลังออกจาก
งานหรือเกษียณ

กากับติดตามสถานประกอบกิจการให้ดาเนินการ
ควบคุมความเข้มข้นของแร่ใยหินไครโซไทล์ใน
สถานประกอบกิจการไม่ให้เกิน ๐.๑ ไฟเบอร์/
ลูกบาศก์เซนติเมตร

รายงานกากับติดตามสถานประกอบกิจการให้
ดาเนินการควบคุมความเข้มข้นของแร่ใยหินไครโซ
ไทล์ในในสถานประกอบกิจการไม่ให้เกิน ๐.๑ ไฟ
เบอร์/ลูกบาศก์เซนติเมตร

แรงงานทีท่ างานในสถานประกอบกิจการทีใ่ ช้แร่ใย
หินไครโซไทล์ในการผลิตมีความเสีย่ งในการเกิด
โรคเหตุแร่ใยหินลดน้อยลง

งานวิจยั เกีย่ วกับผลกระทบต่อการยกเลิกการใช้แร่ใยหิน
กลไกทางเศรษฐศาสตร์และการใช้มาตรการทาง
กฎหมาย เพื่อมุง่ ไปสู่การลดและเลิกใช้แร่ใยหิน

ลดและเลิกใช้แร่ใยหินไครโซไทล์

รายงานความก้าวหน้าในการประชุมสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติครัง้ ที่ ๑๔

มีกระบวนการติดตามการดาเนินการ

สนับสนุนงานวิจยั เกีย่ วกับผลกระทบต่อการยกเลิกการ
ใช้แร่ใยหิน กลไกทางเศรษฐศาสตร์และการใช้มาตรการ
ทางกฎหมาย เพื่อมุง่ ไปสูก่ ารลดและเลิกใช้แร่ใยหิน

ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อน

พบผูป้ ่ วยโรคเหตุแร่ใยหินระยะเริม่ ต้นมากขึน้

แรงงานทีม่ ปี ระวัตกิ ารทางานสัมผัสแร่ใยหินในอดีตและ
ป่ วยเป็ นโรคเหตุแร่ใยหินภายหลังออกจากงานหรือ
เกษียณได้รบั การดูแลภายใต้กองทุนเงินทดแทน
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