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ยุทธศาสตร “การทําใหสังคมไทยไรแรใยหิน” 
 
เปาหมาย 

ภายในป ๒๕๕๕ ประเทศไทยสามารถยกเลิกการนําเขา ผลิต และจําหนาย แรใยหินและผลิตภัณฑที่
มีแรใยหินเปนสวนประกอบทุกชนิด เพ่ือลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม สุขภาพของคนงาน 
ผูบริโภค และสาธารณชน 

ยุทธศาสตร   
 การทําใหสังคมไทยไรแรใยหิน ประกอบดวยยุทธศาสตร ๔ ดาน รายละเอียดดังน้ี 
 ๑. ยุทธศาสตร ดานการยกเลิกการใชและปองกันอันตรายโดยมาตรการทางกฎหมาย 
 ๒. ยุทธศาสตร การสงเสริม สนับสนุนการใชสารทดแทนที่ปลอดภัยตอสุขภาพ รวมทั้งการบริหาร
จัดการเพ่ือควบคุม ลด และ เลิกใชแรใยหิน 

๓. ยุทธศาสตร การเผยแพรความรู และประชาสัมพันธใหกับสาธารณชนทราบ รวมทั้งพัฒนาระบบ
ขอมูลขาวสาร 
 ๔. ยุทธศาสตร การพัฒนาระบบเฝาระวังและติดตามกลุมเสี่ยงทางดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม 
รวมทั้งการวินิจฉัยโรค  

๑. ยุทธศาสตร ดานการยกเลิกการใชและปองกันอันตรายโดยมาตรการทางกฎหมาย  
 ใหคณะกรรมการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม จัดตั้งคณะอนุกรรมการ “พัฒนากฎหมาย ที่เก่ียวของ
กับแรใยหิน” โดยมี กระทรวงสาธารณสุข เปนแกนกลางในการประสานงาน รวมกับ กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงพาณิชย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย สถาบันการศึกษา และหนวยงานที่เก่ียวของอ่ืน ในการพัฒนามาตรการบังคับใชที่มุงไปสูการยกเลิก
การใชแรใยหินทุกประเภท โดยมีกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการพัฒนาขอกฎหมายตางๆ ดังตอไปน้ี   
 ๑.๑ การยกเลิกและควบคุมการใชแรใยหิน 
   ๑.๑.๑ ประกาศใหแรใยหินชนิดไครโซไทล เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ซ่ึงจะหามมิใหมีการ
ผลิต การนําเขา การสงออก หรือการมีไวในครอบครอง 
   ๑.๑.๒ กําหนดใหมีกฎหมาย หรือกฎ ระเบียบ ที่ควบคุมสินคาที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ
เปนการเฉพาะ โดยเฉพาะสินคาที่มีความเส่ียงสูง เชน เคร่ืองเปาผม เคร่ืองอบผม ฯลฯ โดย จัดใหมีการ
ทบทวนความเหมาะสมในการอนุญาตใหมีการผลิต  จําหนาย นําเขา สงออก  และการตรวจสอบ รวมทั้ง
สินคาที่อาจมีการปนเปอนแรใยหินจากวัตถุดิบบางประเภท อาทิเชน เคร่ืองสําอางที่มี Talcum เปนวัตถุดิบ
ในการผลิต เปนตน 

สมัชชาสุขภาพ ๓.มติ ๑.ผนวก ๑ 
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   ๑ .๑ .๓ ปรับปรุงกฎหมายที่ มีอยู ให มีการควบคุม การสงออก และการนําเขามาใน
ราชอาณาจักรซ่ึงสินคาแรใยหินและสินคาที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ 
   ๑.๑.๔ พิจารณายกเลิกการใชแรใยหินและใหมีการใชสารทดแทนโดยกําหนดเปนเง่ือนไข
พิเศษที่จะไมกระทบตอการจัดเก็บภาษีของสารอ่ืนๆที่อยูในรหัสเดียวกัน 
   ๑.๑.๕ สงเสริมใหมีการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสําหรับสินคาที่ใชสาร
ทดแทนแรใยหิน 
 ๑.๒ การปองกันอันตรายจากการทํางานและสิ่งแวดลอม  
   ๑.๒.๑ พัฒนามาตรการเพ่ือควบคุมการรื้อถอน ซอมแซม ตอเติมอาคารหรือวัสดุ ที่มีแรใย
หินเปนสวนประกอบ ซ่ึงควรเปนกฎหมายเฉพาะ  รวมถึงการกําหนดใหมีการจัดทําเปนประกาศใหหนวยงาน
ที่เก่ียวของ เชน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงอุตสาหกรรมรับไป
ดําเนินการ ในเรื่องการพัฒนาแนวปฏิบัติเพ่ือใหหนวยงานที่มีหนาที่ควบคุมกํากับนําไปใชประโยชนในการ
กํากับการดําเนินงาน 
   ๑.๒.๒ พัฒนาระบบการอนุญาตทํางาน และระบบควบคุมการขึ้นทะเบียนผูทําหนาที่ใน
กิจกรรมตาม ๑.๒.๑ รวมทั้งระบบการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติ 
   ๑.๒.๓ กําหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานใหสูงขึ้น  รวมทั้งกําหนดคามาตรฐาน
ฝุนแรใยหินในสิ่งแวดลอมทั่วไป 
 ๑.๓ กําหนดมาตรฐานการทิ้งขยะแรใยหิน คุณลักษณะของสถานที่ควบคุม ระบบการควบคุมการ
ดําเนินงาน โดยเฉพาะในกิจการกอสราง การบริการติดตั้ง รวมทั้งพัฒนามาตรการใหสอดคลองกับอนุสัญญา
ที่เก่ียวของในการควบคุมแรใยหิน 
 ๑.๔ การชดเชยความเสียหายและสวัสดิการ  
   ๑.๔.๑ กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในการพิจารณาชดเชยความเสียหายและให
สวัสดิการแกผูไดรับผลกระทบจากแรใยหิน 
   ๑.๔.๒ จัดตั้งกองทุนชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากแรใยหิน  

๒. ยุทธศาสตร การสงเสริม สนับสนุนการใชสารทดแทนที่ปลอดภัยตอสุขภาพ รวมทั้งการบริหาร 
จัดการเพ่ือควบคุม ลด และ เลิกการใชแรใยหิน  

 ๒.๑ ใหมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีในเรื่องการจัดซ้ือวัสดุกอสรางและการจัดจางงานกอสราง
อาคารของรัฐหรือองคกรในกํากับของรัฐ ที่มีการกําหนดไมใหใชวัสดุที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบในการ
กอสราง ตอเติม หรือซอมแซมอาคารใหม  
 ๒.๒ ใหกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน และสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค นํา
มาตรการยกยองชมเชยมาใชเพ่ือสนับสนุนสถานประกอบกิจการที่ใหความรวมมือในการใชสารทดแทนเพ่ือ
เปนขวัญและกําลังใจ อยางตอเน่ือง 
 ๒.๓ ใหสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติรวมกับสถาบันการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ภาคเอกชน และหนวยงานที่เก่ียวของ 
รวมกันดําเนินการ ดังน้ี 



สมัชชาสุขภาพ ๓.มติ ๑.ผนวก ๑ ยุทธศาสตรการทําใหสังคมไทยไรแรใยหิน หนา ๓/๔ 

   ๒.๓.๑ สนับสนุนและคนควาวิจัยเก่ียวกับสถานการณ ความเจ็บปวย ผลิตภัณฑที่เก่ียวของ 
ผลิตภัณฑทางเลือก ตนทุนการผลิต เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลที่เปนประโยชนตอผูผลิต ผูบริโภค และ
สาธารณชนทั่วไป รวมถึงมีการพัฒนาภูมิปญญาชาวบานเพื่อใหไดผลิตภัณฑชุมชนทดแทนผลิตภัณฑ
ภาคอุตสาหกรรมตามหลักการพ่ึงตนเอง  เพ่ือใหไดผลิตภัณฑที่ใชสารทดแทนที่มีประสิทธิภาพทัดเทียมแร
ใยหินและเผยแพรองคความรูสูสาธารณะ     
   ๒.๓.๒ เผยแพรองคความรูในการพัฒนาผลิตภัณฑสูภาคเอกชน เพ่ือใหผูประกอบการไดใช
ประโยชนโดยไมตองเสียเวลาและเงินทุนไปในการพัฒนาผลิตภัณฑตนเอง 
 ๒.๔ สรางความรวมมือกับอุตสาหกรรมชั้นนําในประเทศไทยที่เก่ียวของ เชน ผูผลิตปูนซีเมนตและ
กระเบื้อง ผูผลิตเบรกและคลัทช ผูผลิตเครื่องเปาผม และบริษัทรับเหมากอสราง เปนตน เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรูเก่ียวกับองคความรูในผลิตภัณฑที่ใชทดแทนแรใยหิน พรอมทั้งเขารวมเปนภาคีความรวมมือในการหา
มาตรการลดการใชแรใยหิน  

๓. ยุทธศาสตร การเผยแพรความรู และประชาสัมพันธใหกับสาธารณชนทราบ รวมทั้งพัฒนาระบบ
ขอมูลขาวสาร 

สํา นักนายกรัฐมนตรี  กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สถาบันการศึกษา และสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ รวมกับภาคประชาสังคมและหนวยงานที่เก่ียวของ ดําเนินงาน ดังน้ี 

๓.๑ จัดตั้งศูนยขอมูลเพ่ือใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ โดยใชสื่อ
อิเล็กทรอนิกส๑ เพ่ือเปนศูนยกลางขอมูลเรื่องแรใยหิน รวมถึง ปรับปรุงขอมูลอยางตอเน่ืองและเปดเผยขอมูล
สูสาธารณชนและหนวยงานที่เก่ียวของเปนประจําทุกป  

๓.๒ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดเวทีสาธารณะ เพ่ือใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
รวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง จากทุกภาคสวนและผูมีสวนไดเสีย  

๓.๓ จัดทําแผนเฝาระวังปญหาและติดตามการดําเนินงานรวมกับภาคีเครือขายภาคประชาสังคมทุก
จังหวัดเพ่ือแสดงความกาวหนาของการดําเนินงานและประเมินผล โดยนําเสนอผลสูสาธารณะอยางตอเน่ือง 

๓.๔ รวมกับสื่อมวลชนและภาคประชาสังคมในการใหความรูแกประชาชนและผูบริโภคถึงประกาศ
และขอมูลสินคาที่มีสวนประกอบของแรใยหิน ตลอดจนอันตรายที่เกิดจากแรใยหิน ผานทางสื่อตางๆ การ
ประชาสัมพันธผานสื่อบุคคล โดยผานผูนําหมูบาน เชน ผูใหญบาน กํานัน รวมถึง หอกระจายขาว วิทยุ
ชุมชน อยางตอเน่ืองและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

๓.๕ ใหกระทรวงศึกษาธิการรวมกับกระทรวงสาธารณสุข บูรณาการเน้ือหาการเรียนการสอนกับ
หลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรทองถิ่นประเด็นอันตรายจากการใชแรใยหิน  

๓.๖ ใหสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพสนับสนุนการเผยแพรเพ่ือประชาสัมพันธ
อยางตอเน่ือง  

                                                 
๑

 หมายถึง สื่อที่บันทึกสารสนเทศดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตองใชคอมพิวเตอรบันทึกและอานขอมูล  
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๔. ยุทธศาสตร การพัฒนาระบบเฝาระวังและติดตามกลุมเส่ียงทางดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม 
รวมทั้งการวินิจฉัยโรค  
  ใหกระทรวงสาธารณสุขรวมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการศึกษา 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมกันดําเนินงาน ดังน้ี 
 ๔.๑ พัฒนาใหมีหนวยตรวจประเมินความเสี่ยงทั้งทางดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ครอบคลุมใน
พ้ืนที่เสี่ยงทั่วประเทศ  โดยใหเปนไปตามหลักวิชาการที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนเขมงวดกวดขัน
การบังคับใชกฎหมาย  มุงเนนใหมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานที่เหมาะสมกับการควบคุมปองกัน
โรคที่เก่ียวของ  
 ๔.๒ กําหนดหลักเกณฑและสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การตรวจคัดกรองดานสุขภาพ การเฝาระวัง
และประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ วิธีมาตรฐานดานการวินิจฉัยและชันสูตร มาตรฐานการอานฟลม วาง
ระบบการขึ้นทะเบียนผูเชี่ยวชาญและพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานสาธารณสุขที่เก่ียวของ ตลอดจนมีบทบาท
ดานการควบคุมคุณภาพและสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติตามในเรื่องดังกลาวขางตน 
 ๔.๓ มีการเชื่อมโยงและเขาถึงขอมูลระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือใหการเฝาระวังความเสี่ยง
จากอันตรายของแรใยหินมีประสิทธิภาพ    มีการจัดทําทะเบียนแรใยหิน/ผลิตภัณฑ/สินคาที่มีองคประกอบ
แรใยหิน แหลงที่ตั้งหรือที่กักเก็บและทะเบียนผูสัมผัสแรใยหินที่มีระยะเวลาเพียงพอกับระยะฟกตัวของโรค 
ขอมูลเฝาระวังโรคที่เก่ียวของกับแรใยหิน มีการวางระบบเชื่อมโยงขอมูลดานการประเมินการรับสัมผัส 
รวมกับขอมูลความเจ็บปวย  และพัฒนาระบบการติดตามผูสัมผัสอยางตอเน่ือง ทั้ง กอน ระหวางและหลัง
การทํางาน ทั้งน้ีใหครอบคลุมถึงกลุมเสี่ยงที่อยูในแรงงานนอกระบบรวมทั้งประชาชนท่ัวไป เพ่ือนําขอมูลไป
ใชในการฟนฟูสิ่งแวดลอมที่ปนเปอนแรใยหิน 
 ๔.๔ พัฒนาความรวมมือในการติดตามตรวจสอบสินคาในประทศ เพ่ือใหไดฐานขอมูลเชื่อมโยงกับ
การติดตามขอมูลสุขภาพในกลุมผูสัมผัส 
 
 


