ความเห็นและขอเสนอแนะ
ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เรื่อง การจัดการอันตรายจากแรใยหินไครโซไทลเพื่อความปลอดภัยตอสุขภาพของผูบ ริโภค
๑. ความเปนมา
สังคมไทยมีความรับรูเรื่องแรใยหิน หรือแอสเบสตอส (Asbestos) อยางจํากัดมีผ ูคน
จํานวนไมมากนักที่รูเรื่องอันตรายของแรใยหินทั้งที่โอกาสรับ สัมผัส มีอยูม ากโดยเฉพาะผูใชแรงงาน
ในอุตสาหกรรมแรใยหิน แรงงานทั้งกอสรางและรื้อถอนสิ่งกอสราง โดยความเปนจริงแรใยหินมีอันตราย
ตอสุขภาพทั้งกับผูใชแรงงานและผูบริโภค ที่ผานมาประเทศไทยเคยอนุญาตใหมีการใชแรใยหินชนิดตางๆ
ปจจุบันประเทศไทยมีก ารอนุญาตใหใชแรใยหิน เพี ยงชนิด เดียวเทานั้น คือ แรใยหินชนิด ไครโซไทล
(Chrysotile) หรือแอสเบสตอสสีขาว
แรใยหินชนิดไครโซไทลที่ยังมีการอนุญาตใหใชอยูในประเทศไทย เมือ่ กระจายเปนอนุภาค
เขาสูปอดจะเปนสาเหตุของโรคมะเร็งเยื่อหุมปอด โรคปอดอัก เสบจากแรใยหิน และโรคมะเร็งปอด
เปนโรครายแรง รัก ษาไมห าย และเกิดตอนอายุม าก เพราะการเกิดโรคหลังไดรับแรใยหิน ประมาณ
๒๐ - ๓๐ ป๑
แรใยหิน เปนวัส ดุ ที่นํามาใชในผลิต ภัณฑที่ตอ งการความทนทานและทนความรอ น
เชน ในกระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องแผนเรียบ ฝาเพดาน ฉนวนกันความรอน ผาเบรค ทอน้ําซีเ มนต
กระเบื้องยางไวนิล ปูพื้น และอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปนตน ประเทศไทยมีการใชแรใยหินเปนจํานวนมาก
จึงมีภาครัฐและภาคเอกชนบางสวนกังวลวาถามีการรณรงคใหประชาชนตื่นตัวและมีการยกเลิกการใช
แรใยหินแลวจะมีผ ลกระทบตอภาคธุรกิจ
ป พ.ศ. ๒๕๔๙ ในการประชุมนานาชาติในประเทศไทยมีการจัดทําคําประกาศกรุงเทพ
เพื่ อ การยกเลิ ก การใช แ อสเบสตอสและขจั ด โรคจากแอสเบสตอส มี ก ารทบทวนมาตรการต างๆ
ที่เกี่ยวกับอันตรายและการจัดการแรใยหินทั่วโลก และมีมติทสี่ าํ คัญ คือ ใหมกี ารยกเลิกการใชแอสเบสตอส
ในทุกประเทศทั่วโลก๒
ป พ.ศ.๒๕๕๑ นพ.สุ ท ธิ พั ฒ น วงศ วิ ท ย วิ โ ชติ และ ดร.พญ.ฉั น ทนา ผดุ ง ทศ
แพทย ผู เ ชี่ ย วชาญด า นอาชี ว เวชศาสตร ไ ด ร ายงานการเสี ย ชี วิ ต ผู ป ว ยโรคมะเร็ ง เยื่ อ หุ ม ปอด
หรือเมโสเทลิโอมา ในประเทศไทยเปน รายแรก โดยกลาววาเปน สัญญาณเตือ นอันตรายที่จะตามมา
จากปรากฏการณการใชแรใยหินทั่วโลกโดยเปรียบเทียบวา คลื่นลูกแรก คือ การใชแรใยหินจํานวนมาก
๑

แผนงานคุมครองผูบ ริโภคดานสุขภาพ. ความรูเพื่อผูบริโภค เหตุผลที่ตองยกเลิกการใชและความเขาใจผิดเกี่ยวกับ
แรใยหิน ชนิดไครโซไทล. พิมพครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: อุษาการพิมพ, ๒๕๕๓
๒
วิทยา กุลสมบูรณ.ขอสังคมไทยไรแรใยหิน. พิมพครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: แผนงานคุมครองผูบ ริโภคดานสุขภาพ, ๒๕๕๓

๒
จนถึ ง การมี ม าตรการการยกเลิ ก การใช คลื่ น ลู ก ที่ ส อง คื อ การพบผู ป ว ยภายหลั ง การใช ซึ่ งจะมี
ระยะเวลาประมาณกวา ๒๐ ปตอมา๓
สําหรั บประเทศไทยที่ผ  านมาแมว าจะมีก ารนํ า เสนอทางวิ ชาการในเรื่อ งอั นตราย
จากแรใยหิน แตภาครัฐยังไมมีน โยบายและมาตรการในระดับประเทศที่เดนชัด องคกรภาครัฐที่เริ่ม
มีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม คือ สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบ ริโภคไดใหมีการกําหนด
คําเตือนในสินคาที่มีแรใยหินเปนองคประกอบ มาตรการดังกลาวถือเปนการเริ่มตนที่ส ําคัญอยางไรก็ตาม
มีขอเสนอใหมีการยกเลิกการใชแรใยหิน เพื่อขจัดอันตรายของผูใชแรงงานและผูใชผลิตภัณฑทมี่ แี รใยหิน
เปนองคประกอบ
เนื่องจากที่ผานมายังไมมีมาตรการเชิงนโยบายจากภาครัฐในภาพรวมที่เปนมาตรการ
นําไปสูหลักประกันสูงสุดของประชาชนที่จะไมไดรับอันตรายจากแรใยหิน การรับฟงขอเสนอจากภาคสวนตางๆ
จึงเปนเรื่องพึงกระทําโดยเรงดวน คณะทํางานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุมครองผูบริโภค
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จึงไดดําเนินการศึกษาและรับฟงความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของ
เพื่อจัดทําความเห็นและขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในเรื่อง “การจัดการอันตรายจากแรใยหินไครโซไทล
เพื่อความปลอดภัยตอสุขภาพของผูบริโภค”
๒. การดําเนินการ
คณะทํางานการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และคุม ครองผูบ ริโภค สภาทีป่ รึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดดําเนินการดังนี้
๒.๑ ศึกษาขอมูลอันตรายจากแรใยหินไครโซไทลและขอมูล ที่เกี่ยวขอ งจากงานวิจัย
ของหนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศรวมกับแผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๒.๒ คณะทํางานเกี่ยวเนื่องดานคุมครองผูบริโภคของคณะทํางานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สาธารณสุ ข และคุ ม ครองผู บ ริ โ ภค สภาที่ ป รึ ก ษาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแหง ชาติ ชุ ด ที่ ๒ ร ว มกั บ
แผนงานคุมครองผูบ ริโภคดานสุ ขภาพ จุ ฬาลงกรณม หาวิ ทยาลัย จัด ประชุม หารื อ เรื่อ ง “ขอเสนอ
เชิงนโยบายแนวทางปองกันอันตรายจากแรใยหินตอสุขภาพผูบริโภค” เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ณ สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๒.๓ คณะทํางานเกี่ยวเนื่องดานคุมครองผูบริโภคของคณะทํางานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สาธารณสุ ข และคุ ม ครองผู บ ริ โ ภค สภาที่ ป รึ ก ษาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแหง ชาติ ชุ ด ที่ ๒ ร ว มกั บ
แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดประชุมหารือ เรื่อง “ใหผ ลิต ภัณฑ
๓

วิท ยา กุลสมบูร ณ. แผน พับ พิษ ภัยจากแรใยหิน มาตรการแรใยหิน ในไทย: มาตรฐานที่ต่ํากวาสากล. แผนงาน
คุมครองผูบ ริโภคดานสุขภาพ, ๒๕๕๓

๓
ที่มีสวนประกอบของแรใยหินเปนสินคาควบคุมฉลาก” เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ หองประชุม
ชั้น ๒ สํานักงานกลางนักเรียนคริส เตียน (ตึกสภาคริส ตจักรแหงประเทศไทย) สะพานหัวชาง กรุงเทพฯ
๒.๔ จัดเวทีส ัมมนารับฟงความคิดเห็นรวมกับแผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง “การจัดการอันตรายจากแรใยหินเพื่อความปลอดภัยตอสุขภาพของผูบริโภค”
เมื่อวันพุธที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ หองประชุม ๑ สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๓. สาระสําคัญ
๓.๑ การเปนสารกอมะเร็งของแรใยหิน
แรใยหิน หรือแอสเบสตอส ที่ผ ลิตในเชิงการคาแบงออกเปน ๒ กลุมใหญ คือ
เซอรเพนไทน และแอมฟโบล ทั้ง ๒ กลุมไดรับการยอมรับในวงการวิชาการระดับสากลวาเปนสารกอมะเร็ง
ที่เนื้อปอดและเยื่อหุ มปอด โดยที่กลุม แอมฟโบลเปนสารที่พ บวาผูที่ไ ดรับสัมผัส จะมีอัต ราเสี่ย งสูง
ตอการเกิดโรคมะเร็งปอด มะเร็งเยื่อ หุมปอดและเยื่อ บุชอ งทอ ง โรคแอสเบสโตสิส มากกวา แตก ลุม
เซอรเพนไทน ก็มีความเสี่ยงเชนกัน ประเทศไทยไดมีการยกเลิกแรใยหินทุกชนิด ยกเวนแรใยหินไครโซไทล
ในกลุม เซอร เพนไทนซึ่ งกระทรวงอุต สาหกรรมยัง อนุ ญาตให มีก ารใช ได อยู และมั กจะมี ขอ โต แยง
เรื่องอันตรายของไครโซไทล
วงการแพทยทั่วโลกยืนยันวาแรใยหินทุกชนิดคือสาเหตุที่กอใหเกิดมะเร็งเยื่อหุมปอด
และโรคที่เ กี่ย วกั บแรใ ยหิ น รายงานทางวิช าการจํา นวนมากยืน ยั นความเปน พิษ และระบาดวิท ยา
ของการเกิดโรคมะเร็งในคนจากการสัมผัส หรือไดรับแรใยหิน ความเปนพิษตอสารพันธุกรรม
๓.๒ การเปนสารกอมะเร็งของแรใยหิน ชนิดไครโซไทล
ไครโซไทลสามารถทําลายเนื้อปอด ทําใหเกิดภาวะเนื้อปอดอักเสบเรื้อรังเปนพังผืด
และที่สําคัญคือ เปนสารกอมะเร็งปอด โดยหลัก ฐานงานวิจัย ที่รวบรวมในปจจุบันบงชี้วา ไครโซไทล
เปนสาเหตุของภาวะเนื้อปอดอักเสบเรื้อรังจนกลายเปนพังผืดนําไปสูภาวะเนื้อปอดหดรัด (Restrictive lung)
และมะเร็ ง เนื้ อ ปอด อั น ตรายของไครโซไทลมี น อยกว า เนื่ อ งจากลั ก ษณะของเสน ใย คื อ มี ข นาด
เสนผานศูนยกลางเล็กมาก โดยธรรมชาติมักอยูรวมกันเปนมัด (Bundle) เมื่อตกลงสูถุงลมจะแยกออก
จากกันไดงายและถูกยอยสลายไดเร็วกวากลุมแอมฟโบล ๔
สวนกรณีมะเร็งเยื่อหุมปอดยังเปนที่ถ กเถีย งระหวางกลุมผูเชี่ยวชาญ เนื่องจาก
หลักฐานเทาที่มีในปจจุบันมีทั้งที่มีความเห็นตางเรื่องความสัมพันธระหวางไครโซไทลและมะเร็งเยื่อหุมปอด
อยางไรก็ตาม จากหลักฐานเทาที่ปรากฏ ผูเชี่ยวชาญทางการแพทยทุกกลุมตางเห็นตรงกันวาไครโซไทล

๔

แผนงานคุมครองผูบ ริโภคดานสุขภาพ. ความรูเพื่อผูบริโภค เหตุผลที่ตองยกเลิกการใชและความเขาใจผิดเกี่ยวกับ
แรใยหิน ชนิดไครโซไทล. พิมพครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: อุษาการพิมพ, ๒๕๕๓, หนา ๑๒

๔
เปนสาเหตุของมะเร็งปอดแนนอน และมีหลักฐานใหมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวาไครโซไทลเปนสาเหตุของมะเร็ง
เยื่อหุมปอดไดเชนกัน
๓.๓ ปริมาณการนําเขาแอสเบสตอสในประเทศไทย
ประเทศไทยมีการนําเขาแอสเบสตอสตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยนําเขาประมาณ
๔๒,๕๔๑ ตัน ปริมาณการใชแอสเบสตอสของประเทศไทยคอนขางคงที่ประมาณแสนกวาตันมาตลอด
แตปริมาณลดลงอยางมากในป พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื่องจากเปนชวงวิกฤตเศรษฐกิจ หลังจากนั้นมีแนวโนม
เพิ่มมากขึ้นจนคงที่ประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ ตัน ในแตล ะป หรือ คิดเปน ปริม าณบริโภคเฉลี่ย ๓ กิโลกรัม
ตอคนตอป และเริ่มลดลงอีกในป พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๒ เนื่องจากบริษัทแหงหนึ่งยกเลิกการใชไครโซไทล
ประเทศไทยไมมีแอสเบสตอสในธรรมชาติแตตองนําเขาจากประเทศอื่น ซึ่งจาก
ขอมูลในป พ.ศ. ๒๕๔๕ พบวาประเทศที่ส งออกแอสเบสตอสใหไทยเรียงตามลําดับจากมากไปนอย
ไดแก รัสเซีย แคนาดา บราซิล คาซัคสถาน และซิมบับเว และเมื่อเปรียบเทียบในทวีป เอเชีย จะเห็นวา
ไทยนําเขาเปนอันดับสี่รองจากประเทศจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย๕
ทั้งนี้ประเทศในทวีปเอเชียถือเปนตลาดแอสเบสตอสที่ใหญและขยายตัวอยาง
ตอเนื่องโดยพบวา รอยละ ๕๐ ของปริมาณแอสเบสตอสในตลาดโลกจะสงมาขายใหประเทศในเอเชีย
ในป พ.ศ. ๒๕๔๓ และเติ บโตเพิ่มเปนรอยละ ๗๐ ในป พ.ศ. ๒๕๕๐ เนื่องจากประเทศในทวีปยุ โรป
และอเมริกาไดยกเลิกการนําเขาและควบคุมการใชไครโซไทลมากขึ้นเรื่อยๆ
๓.๔ มาตรการของประเทศตางๆในระดับสากล
แนวโนมของผูปวยมะเร็งเยื่อ หุมปอดทั้งในยุโรป สหรัฐ อเมริกา ญี่ปุน มีจํานวน
เพิ่ ม มากขึ้ น เรื่อ ยๆ ป จ จุ บั น ประเทศต างๆ มี ม าตรการการยกเลิ ก การใช รวม ๕๒ ประเทศในโลก
ในเอเชียประเทศญี่ปุนไดยกเลิกการใชแรใยหินแลวตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๘ สวนไทยยังคงมีการนําเขาแรใยหิน
เปนอันดับ ๒ ของโลก ประเทศไทยมีปริมาณการใชแอสเบสตอส ๓ กิโลกรัม/คน/ป ซึง่ คาดการณวา จะมี
ผูปวยมะเร็งเยื่อหุมปอดอยางนอย ๑,๒๙๕ คนตอป ในตางประเทศ เชน สิงคโปร ถือวาเศษขยะแรใยหิน
คือขยะพิษ การรื้อถอนอาคารจะตองสวมชุดปองกัน และตองมีการกระบวนการทําใหเปยกเพื่อ ลด
การฟุงกระจายของแรใยหิน
องค ก ารสากลต อ ไปนี้ ล ว นแล วแต ส นั บ สนุ น ให มี ก ารยกเลิ ก การใช แ ร ใ ยหิ น
โดยเฉพาะชนิด เซอรเพนไทน (ไครโซไทล) ที่ในปจ จุบัน ยั งมีอ ยูห ลายประเทศที่ยัง อนุญาตใหใชอ ยู
องคการสากลเหลานี้ไดแก WHO (World Health Organization), ILO (International Labor Organization),
IARC (International Agency for Research on Cancer), ATSDR (Agency for Toxic Substances
and Disease Registry), NTP (National Toxicology Program)และ EPA (Environmental Protection Agency)
๕

พิชญา พรรคทองสุข. ๒๕ ถามตอบวิชาการ การเปนสารกอมะเร็งของแรใยหิน ไครโซไทล. พิมพครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ:
แผนงานคุมครองผูบ ริโภคดานสุขภาพ, ๒๕๕๓, หนา ๕๕

๕
๓.๕ การที่พบผูปวยเปนจํานวนนอยในประเทศไทย
มี ข อ สงสั ย ว าหากการใช แ อสเบสตอสมีอั น ตรายจริ ง เหตุใ ดจึ ง ยัง พบผู ปว ย
ในประเทศไทยที่ยืนยันชัดเจนเพียงรายเดียว การที่พบจํานวนผูปวยในประเทศไทยไดนอย เนื่องจาก
การรายงานจํานวนผูปวยของไทยยังไมมีประสิทธิภาพ การที่ไมมีขอมูลผูปวยไมไดแปลวาไมมีการปวย
เหตุผ ลเพราะ
๑) ประเทศไทยยั ง ไม มี ร ะบบการรายงานการเฝ า ระวั ง สุ ข ภาพที่ ส มบู ร ณ
ในภาคอุ ต สาหกรรมเพิ่ งจะมี ก ฎกระทรวงกํ า หนดหลั ก เกณฑ และวิ ธี การตรวจสุ ข ภาพของลูก จ าง
และสงผลการตรวจแกพ นักงานตรวจแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๗ จึงทําใหไมมีการเก็บประวัติก ารทํางาน
ประวัติการรับสัมผัส และขอมูลพื้นฐานของภาวะสุขภาพไว
๒) อัตราการยายงานสูง มีการเปลี่ยนที่ทํางานบอย เจาของประวัติเองยังจําไมได
วาเคยทํางานอะไรมาบาง นานแคไหน เมื่อถูกซักประวัติอาจไมไดตอบ ทําใหข าดขอมูล เพื่อเชื่อมโยง
การวิเคราะหการเจ็บปวย
๓) การขาดแคลนแพทยผูเชี่ยวชาญ /ความยากลําบากในการวินิจฉัยโรค
๔) ระยะเวลาพัฒนาการเกิดโรคใชเวลานาน
๕) การขาดการเชื่อมโยงขอมูล ทางระบาดวิทยา
เนื่องจากระยะกอโรคมะเร็งปอดจากแรใยหินมีเวลายาวนาน และการยืนยันโรค
ในประเทศไทยมีขอจํากัด การใชขอมูลจากประเทศที่พัฒนาแลวอนุมานการเกิดปญหาและผลกระทบ
ตอสุขภาพประชากรในประเทศไทยเพื่อ ปกปองสุขภาพของประชากรจึงมีความจําเปน
๓.๖ วัสดุทดแทน คุณภาพและราคา
บริษัทผูผลิตไดเปลี่ยนมาใช Polyvinyl alcohol (PVA) แตก็ยังสามารถขายในราคาเดิมได
มีสารทดแทนอยางอื่นที่ท นทานตอแรงกระแทกสูงกวาการใชแอสเบสตอส สารทดแทนที่เหมาะสม
นอกจากจะมิไดทําใหสินคาดอยคุณภาพแลว ยังเพิ่มจุดเดนเปนการสรางมูลคาเพิม่ อีกดวย ตัวอยางเชน
กระเบื้องแผนเรียบใยหิน จะไมมีคุณสมบัติดัดโคงไดรปู แบบทีต่ อ งการเหมือนกระเบือ้ งแผนเรียบไรใยหิน
ที่ใชเสนใยทดแทนชนิดอื่น
สําหรับในเรื่องคุณ ภาพสินคา สินคาประเภทเดียวกันชนิดที่มีใยหินกับชนิดที่ไมมีใยหิน
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจะกําหนดคุณลักษณะที่แตกตางกัน แตมิไดดอยคุณภาพ
ในการใช งานจนนํา ไปใชป ระโยชนไ มไ ดหรื อไมคุ มค า ในการกําหนดคุณ ภาพดัง กล าวเปน บทบาท
โดยตรงของคณะกรรมการวิชาการที่จะกําหนดมาตรฐานการผลิตและการใชงานใหเหมาะสม

๖
๓.๗ กฎหมายที่เกี่ยวข องและการดําเนินการดานกฎหมายเพื่อ การคุมครอง
ผูบริโภค
๓.๗.๑ พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
คณะกรรมการที่ รั บ ผิ ด ชอบแร ใ ยหิ น ไครโซไทล ซึ่ ง กํ า หนดให เ ป น
วัตถุอันตรายประเภทที่ ๓ คื อ คณะกรรมการวัตถุอันตราย ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมเปน หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
พ.ร.บ. วั ต ถุอั นตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ในมาตรา ๑๘ แบง วัต ถุ อัน ตราย
ออกตามความจําเปนแกการควบคุม แยกเปน ๔ ชนิด ตามความจําเปนแกการควบคุม ดังนี้
(๑) วัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ไดแ ก วัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา
การสงออกหรือการมีไวในครอบครองตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
(๒) วัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ไดแ ก วัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา
การสงออกหรือการมีไว ในครอบครองตอ งแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอนและต องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดดวย
(๓) วัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ไดแ ก วัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา
การสงออก หรือการมีไวในครอบครองตองไดรับใบอนุญาต
(๔) วัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ไดแก วัตถุอันตรายที่หามมิใหมีการผลิต
การนําเขา การสงออก หรือการมีไวในครอบครอง
เนื่ อ งจากป จ จุ บั น แร ใ ยหิ น ไครโซไทล เป น วั ต ถุ อั น ตรายชนิ ด ที่ ๓
การดําเนินการยกเลิกการผลิต การนําเขา การสงออก หรือการมีไวในครอบครองแรใยหิน ไครโซไทล
จึงตองจัดใหแรใยหินไครโซไทล เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ซึ่งเปนอํานาจและหนาทีข่ องคณะกรรมการ
วัตถุอันตราย
คณะกรรมการวัตถุอันตราย ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการ คือ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
(๒) กรรมการ คือ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมการขนสงทางบก
อธิบ ดีกรมการค าภายใน อธิบดีก รมการแพทย อธิบ ดีก รมควบคุ มมลพิษ อธิบ ดีก รมธุรกิจ พลัง งาน
อธิบ ดีก รมประมง อธิบดีก รมปศุสั ตว อธิ บดี ก รมวิช าการเกษตร อธิบ ดีก รมวิ ทยาศาสตรการแพทย
อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพือ่ สันติ
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงคมนาคม
ผูแทนสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกินสิบคน ตองเปน
ผูมี ค วามรู ความเชี่ ย วชาญมี ผ ลงานและประสบการณ ที่ เ กี่ ยวข อ งกับ สาขาวิช าเคมี วิ ท ยาศาสตร

๗
วิศวกรรมศาสตร เกษตรศาสตรหรือกฎหมาย และอยางนอ ยหาคนใหแ ตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิที่เปน
ตัวแทนขององคการสาธารณประโยชนและมีประสบการณการดําเนินงานดานการคุมครองสุขภาพอนามัย
ดานการคุมครองผูบริโภค ดานการเกษตรกรรมยั่งยืน ดานการจัดการปญหาวัตถุอัน ตรายในทองถิ่น
หรือดานสิ่งแวดลอม
(๔) กรรมการและเลขานุการ คือ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
สวนผู แทนกรมธุร กิจ พลั งงาน ผู แ ทนกรมโรงงานอุต สาหกรรม ผูแ ทน
กรมวิชาการเกษตร ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และผูแ ทนสํานักงานปรมาณูเพือ่ สันติ
เปนผูชวยเลขานุการ
๓.๗.๒ พ.ร.บ. คุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
คณะกรรมการว าด ว ยฉลาก อาศั ย อํ านาจตามความในมาตรา ๓๐
และมาตรา ๓๑ ไดออกประกาศคณะกรรมการวาดวยฉลาก (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง ใหผลิตภัณฑ
ที่มีสวนประกอบของแรใยหินเปนสินคาที่ควบคุมฉลาก๖ และประกาศคณะกรรมการวาดวยฉลาก ฉบับที่ ๒๙
(พ.ศ. ๒๕๕๓)๗ เรื่อง ใหผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของแรใยหินเปนสินคาที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ ๒)
ซึ่งมีเหตุผลในการออกประกาศ ดังนี้
“โดยที่ ป รากฏว า ในป จ จุ บั น ได มี ก ารใช แ ร ใ ยหิ น เป น ส ว นประกอบ
ในผลิตภัณฑตางๆ อยางแพรหลาย ซึ่งองคการอนามัยโลกและหนวยงานตางๆ ไดทําการศึกษาพบวา
แรดังกลาวอาจกอ ใหเกิด อันตรายตอ สุขภาพอนามัยของผูบริโ ภค ดังนั้ นการกําหนดใหผ ลิต ภัณฑ
ที่มีสวนประกอบของแรใยหินตองแสดงขอแนะนําและคําเตือนไวในฉลากจะเปนประโยชนแกผูบริโภค
เพื่อใหไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคา จึงสมควรกําหนดใหผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของแรใยหิน
เปนสินคาที่ควบคุมฉลาก”
ประกาศฉบับนี้ กําหนดให “ผลิตภั ณฑที่มี ส วนประกอบของแร ใยหิน ”
หมายความว า ผลิต ภั ณฑที่ใช สําหรั บ เป น สารเสี ยดทานประเภท เบรก คลั ต ช และผลิต ภั ณฑ
ในอุตสาหกรรมกอ สรางประเภทกระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ไมฝ า ทอ น้ํา ที่ยังมีก ารนําแรใยหิน
มาใชเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑเปนสินคาที่ควบคุมฉลาก

๖

ประกาศคณะกรรมการวาดวยฉลาก (ฉบับ ที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง ใหผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของแรใยหินเปน
สิน คาที่ควบคุมฉลาก. ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๗๐ง วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒ หนา ๖๒
๗
ประกาศคณะกรรมการวาดวยฉลาก ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๓) เรื่อง ใหผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของแรใยหินเปน
สิน คาที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ ๒). ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๓๘ง วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ หนา ๙

๘
ลักษณะของฉลากสินคาที่ควบคุมฉลาก
๑) ตองปฏิบัติตามขอ (๑) ถึงขอ (๓) แหงประกาศคณะกรรมการวาดวยฉลาก
เรื่อ ง ลักษณะของฉลากสินคาที่ควบคุม ฉลาก พ.ศ. ๒๕๔๑ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑๘
กลาวคือ ตองระบุ
(๑) ชื่อประเภท หรือ ชนิด ของสินคาที่แ สดงใหเขาใจไดวาสินคานั้น
คืออะไร ในกรณีที่เปนสินคาที่สั่งหรือนําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อ ขายใหระบุชื่อประเทศที่ผ ลิตดวย
(๒) ชื่อหรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนในประเทศไทยของผูผ ลิต
เพื่อขายในประเทศไทย
(๓) ชื่อหรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนในประเทศไทยของผูส ั่ง
หรือนําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อ ขาย
๒) ขอแนะนําในการใช ตองระบุรายละเอียดอยางนอยดังตอไปนี้
(ก) ควรใชอุป กรณป องกั นอัน ตรายสวนบุคคลที่ถูก ตอ งเหมาะสม
ไดแก หนากากปองกันฝุนแรใยหิน ถุงมือยาง แวนตา ชุดคลุม
(ข) หลีกเลี่ยงการทําใหเกิดฝุนหรือแตกหัก เชน หลีกเลี่ยงการเจาะ ตัด
ดวยเครื่องมือที่มีความเร็วสูง
(ค) ระมัดระวังการฟุงกระจายของฝุน
(ง) เศษวั ส ดุ ห รื อ ฝุน ที่ เ กิ ด จากการติด ตั้ง หรื อประกอบผลิ ต ภั ณฑ
ใหรวบรวมใสถุงพลาสติกหรือภาชนะและปดใหมิดชิดกอนทิ้ง
(จ) การสูบบุหรี่ การรั บประทานอาหารและน้ําดื่ มขณะปฏิ บัติ งาน
ในบริเวณที่ทํางานที่อาจมีฝุนแรใยหินฟุงกระจาย มีโอกาสทําใหไดรับแรใยหินเขาสูรางกายมากขึ้น
(ฉ) อาบน้ําทันทีหลังปฏิบัติงานเสร็จ
(ช) หากมีอาการผิด ปกติ เชน เกิดการเจ็บปวยที่ส งสัยวาจะไดรับ
อันตรายจากสารแรใยหิน ควรพบแพทยเพื่อ วินิจฉัยโดยละเอียด
๓) คําเตือน
ประกาศคณะกรรมการว าด ว ยฉลาก (ฉบั บ ที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๒
เรื่อง ใหผลิตภัณฑที่มีส วนประกอบของแรใยหิน เปนสินคาที่ค วบคุมฉลาก กําหนดใหระบุคําเตือนวา
“ระวังอันตราย ผลิตภัณฑนี้มีแรใยหินเปนสวนประกอบ การไดรับสารนี้เขาสูรางกาย อาจกอใหเกิดอันตราย
ตอสุขภาพ” ตอมาประกาศคณะกรรมการวาดวยฉลาก ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๓) เรื่อง ใหผ ลิต ภัณฑ
ที่มีสวนประกอบของแรใยหินเปนสินคาที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ ๒) แกไขคําเตือนเปน “ระวังอันตราย
๘

ประกาศคณะกรรมการวาดวยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินคาที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. ๒๕๔๑. ราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๑๕ ตอนพิเศษ ๙๒ง วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๑ หนา ๑๓๗

๙
ผลิตภัณฑนี้มีแรใยหินเปนสวนประกอบ การไดรับสารนี้เขาสูรางกาย อาจกอใหเกิดมะเร็งและโรคปอด”
โดยใหเหตุผลวามีขอมูลทางวิชาการสนับสนุนวาแรใยหินชนิดไครโซไทลอาจกอใหเกิดมะเร็งและโรคปอด
การแสดงตราสั ญลัก ษณพ รอ มข อ ความที่ เปน “คํา เตือน” ต องใช
ตัวอักษรขนาดไมต่ํากวา ๕ มิล ลิเมตร ดวยตัวอักษรที่มีส ีตางจากสีพื้นผิวผลิตภัณฑ แสดงไวในลักษณะ
คงทนถาวรที่ ผ ลิ ตภั ณฑแ ละภาชนะ บรรจุ หรื อหี บห อ บรรจุ ผ ลิ ตภัณฑ ที่ มี ส วนประกอบของแร ใยหิ น
ซึ่งผูใชส ามารถเห็นและอานไดอยางชัดเจน
สําหรับคําวา “ระวังอันตราย” ตองใชตัวอัก ษรขนาดไมต่ํากวา ๑๕
มิลลิเมตร
ในกรณีที่ไมสามารถระบุขนาดขอความที่เปนคําเตือนไวที่ผลิตภัณฑได
เนื่องจากสิน คามีขนาดเล็ก เชน เบรก คลัตช เปนตน ใหแสดงขอความที่เปนคําเตือ นดวยตัวอักษร
ขนาดใหญกวาตัวอักษรอื่นที่มีการระบุไวในฉลาก
ในกรณีที่ไมสามารถแสดงตราสัญลักษณพรอมขอความไวทผี่ ลิตภัณฑได
เนื่ องจากสิน คามีข นาดเล็ ก เชน เบรก คลัต ช เปน ตน ให แ สดงตราสั ญลั กษณพ ร อมขอ ความ
โดยปรับขนาดไดตามความเหมาะสมของตัวผลิตภัณฑที่ส ามารถเห็นและอานไดอยางชัดเจน

ผลิตภั ณฑที่มี สวนประกอบของแรใ ยหินเปนสิน คาที่ค วบคุม ฉลาก
ตามมาตรา ๓๐ ถาไมมีฉลากหรือมีฉลากแตฉลากหรือการแสดงฉลากนั้นไมถูกตอง ทั้งนี้ โดยรูหรือควรรู
อยูแลววาการไมมีฉลากหรือการแสดงฉลากดังกลาวนั้นไมถูกตอง ตองไดรับโทษตามพ.ร.บ.คุมครองผูบริโภค
พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังนี้
๑) ผูผลิตเพื่อ ขาย หรือผูสั่งหรือ นําเขามาในราชอาณาจัก รเพื่อขาย
ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
๒) ผู ข าย ต อ งระวางโทษจํ า คุ ก ไม เ กิ น ๖ เดื อ น หรื อ ปรั บ ไม เ กิ น
๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
๓.๘ ผลการรับฟงความคิดเห็น
คณะทํ างานการพั ฒ นาคุณ ภาพชี วิต การสาธารณสุ ข และคุ ม ครองผู บ ริ โ ภค
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมกับแผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย จัดการสัมมนารับฟงความคิดเห็น เรื่อง “การจัดการอันตรายจากแรใยหินเพือ่ ความปลอดภัย

๑๐
ตอสุขภาพของผูบริโภค” มีวัตถุประสงคเพื่อรับฟงความคิดเห็น และแสวงหาความรวมมือระหวางภาครัฐ
และองคกรคุมครองผูบริโภคในการปองกันและแกไขปญหาสุข ภาพที่เกิดจากแรใยหิน และนําเสนอ
ความเห็ นเกี่ ยวกับ นโยบายและมาตรการคุ มครองผู บริ โ ภค กรณี ก ารจัด การอัน ตรายจากแร ใยหิ น
ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย คณะทํางานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุมครองผูบริโภค
นักวิชาการ ผูแทนองคกรผูบริโภค องคกรพัฒนาเอกชนดานสุขภาพ องคกรภาครัฐ และผูประกอบการ
จํานวน ๘๗ คน ไดผลการรับฟงความคิดเห็นดังนี้
๓.๘.๑ การเปนสารกอมะเร็งของแรใยหินไครโซไทล
ในปจจุบันมีหลักฐานทางวิชาการยืนยันความเปนพิษและระบาดวิทยา
ของการเกิดโรคมะเร็งในคนจากการสัมผัส หรือไดรับแรใยหิน ความเปนพิษตอสารพันธุกรรม๙
แนวโนม ของผูปวยมะเร็ง เยื่อ หุมปอดทั้ งในยุโรป สหรัฐ อเมริก า ญี่ปุ น
มีจํานวนเพิ่ม มากขึ้น เรื่อ ยๆ ปจจุบันประเทศญี่ปุน ไดยกเลิกการใชแรใยหิ นแลวตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๘
สวนไทยยังคงมีการนําเขาแรใยหินเปนอันดับ ๒ ของโลก ประเทศไทยมีปริมาณการใชแอสเบสตอส
๓ กิโลกรัม/คน/ป ซึ่งคาดการณวาจะมีผูปวยมะเร็งเยื่อหุมปอดอยางนอย ๑,๒๙๕ คนตอป ในตางประเทศ
เชน สิงคโปร ถือวาเศษขยะแรใยหินคือขยะพิษการรื้อถอนอาคารจะตองสวมชุดปองกัน และตองมีกระบวนการ
ทําใหเ ปย กเพื่อ ลดการฟุงกระจายของแร ใยหิน และเห็ นวาประเทศไทยต องหยุด การใชผ ลิต ภัณฑ
ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบทันที
วงการแพทย ทั่ วโลก ยืน ยั นว าแรใยหิ นทุ กชนิ ด คือ สาเหตุที่ กอ ใหเ กิ ด
มะเร็งเยื่อหุมปอด ในประเทศไทยกระทรวงอุตสาหกรรมยังอนุญาตใหมีการใชไดอยูอีก ๑ ชนิด คือ ไครโซไทล
การที่พบจํานวนผูปวยในประเทศไทยไดนอย เนื่องจากการรายงานจํานวนผูปวยของไทยยังไมมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะรายงานผูปวยที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม
เนื่องจากแรใยหินไครโซไทลเปนสารกอมะเร็งและเปนอันตราย โดยอาจ
ทําใหเกิดมะเร็งและโรคปอด ทําใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดมีมาตรการแจงเตือนอันตราย
โดยใหระบุคําเตือนบนฉลาก ประเทศไทยถึงเวลาที่ควรยกเลิกการใชแรใยหินทันที
๓.๘.๒ ประเด็นที่เกี่ยวของกับขอเสนอเชิงนโยบาย
ที่ประชุมไดมีการอภิปรายและมีความเห็นในประเด็น ตางๆ ดังตอไปนี้
๑) คุณสมบัติความทนทานของแรใยหินและวัส ดุทดแทน
แมวาแอสเบสตอสมีคุณสมบัติที่ดีหลายประการ เชน เรือ่ งความทนทาน
การทนความรอน จึงนํามาใชเปนสวนประกอบของผาเบรก กระเบื้องมุงหลังคา แตในปจจุบันมีวัส ดุ

๙

พิชญา พรรคทองสุข. ๒๕ ถามตอบวิชาการ การเปน สารกอ มะเร็ งของแร ใยหิน ไครโซไทล. แผนงานคุมครอง
ผูบ ริโภคดานสุขภาพ (คคส.) คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. พิมพครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ. เมษายน ๒๕๕๓

๑๑
ที่นํามาใชทดแทนแรใยหินมีคุณสมบัติไมแตกตางจากแรใยหิน จนกระทั่งบางบริษัทไดยกเลิกการแรใยหิน
ในผลิตภัณฑแลวเรียบรอยแลว
๒) ราคาของสินคาที่มีแรใยหินและสินคาที่ไมมีแรใยหินเปนสวนประกอบ
ราคาสินคาที่มีแรใยหินและราคาสินคาที่ไมมีแรใยหินไมมีความแตกตาง
กันมากจนเปนผลกระทบตอผูบริโภค แตส ินคาที่มีแรใยหินเปนสินคาทีก่ อ ใหเกิดอันตราย เมือ่ ประชาชน
ทราบถึงอันตรายและหลีกเลี่ยงที่จะใชสินคาที่มีแรใยหิน ก็อาจทําใหสินคาที่มแี รใยหินลดราคาใหตา่ํ ลง
เพื่อใหขายได ทําใหผ ูประกอบการเลือกที่จะใชผลิตภัณฑที่มีแรใยหินมากกวาผลิตภัณฑทไี่ มมแี รใยหิน
เพื่อผลกําไรที่สูงกวา ในเบื้องตนอาจมีมาตรการลดภาษีใหกับวัส ดุทดแทนแรใยหินและใหเพิ่ม ภาษี
สินคาที่มีแรใยหินเนื่องจากเปนสินคาที่มีผ ลกระทบเปนอันตรายตอสุขภาพ
๓) การฟุงกระจายของแรใยหินและอันตรายที่ไดรับจากการสัมผัสแรใยหิน
การตั ด ทุ บ เจาะ รื้ อ ถอน สิ น ค า ที่ มี แ ร ใ ยหิ น เป น ส ว นประกอบ
สามารถทําใหเกิดการฟุงกระจายของแรใยหินในอากาศ การสัม ผัส แรใยหินทั้งทางตรงและทางออม
การไดรั บฝุ นละอองของแรใ ยหิ นในอากาศ ผู บ ริ โ ภคไม มีม าตราการในการปอ งกั นหรือ ไม ทราบว า
บริเ วณนั้ น มี แ ร ใ ยหิ น ฟุ ง กระจายอยู ทํ า ใหไ มส ามารถป อ งกั น ตั ว เองได ต ลอดเวลา อาจทํ า ให เ กิ ด
อันตรายได ตองการใหตระหนักถึงอันตรายจากสินคาที่มีแรใยหินในขณะที่ใชและอันตรายของแรใยหิน
ที่ฟุงกระจายอยูในสิ่งแวดลอม
๔)การสนับสนุนการยกเลิกการใชผลิตภัณฑทมี่ แี รใยหินเปนสวนประกอบ
ปจ จุ บัน มี ประเทศที่ย กเลิก การใชแ ร ใยหิ นไปแลวถึ ง ๕๒ ประเทศ
จึงมีขอมูลทางวิชาการที่ชัดเจน ประกอบกับเปนการปองกัน การอาศัย ประเทศไทยเปนแหลงระบาย
แร ใยหิ น ที่ ป ระเทศต างๆ ไมต อ งการ จึง ต อ งมี ก ารยกเลิก การใช แ ร ใ ยหิ น ในประเทศไทย โดยการ
กําหนดใหแรใยหินไครโซไทลเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔
๕) ระยะเวลาการยกเลิกผลิตภัณฑที่มีแรใยหินในประเทศไทย
ผู เ ข า ประชุ ม โดยส ว นใหญ เ ห็ น ว า ควรยกเลิ ก การนํ า เข า ผลิ ต
และจํ าหน ายสิน ค า ที่ มี ส ว นประกอบของแร ใ ยหิน ที่ ส ามารถใช วั ต ถุ ดิบ อื่ น ทดแทนได โ ดยเร็ ว ที่ สุ ด
อยางไรก็ต ามมี ผูประกอบการรายหนึ่ง ไดนําเสนอประโยชน และความจําเป นที่ยังมี ผ ูตองการใชอ ยู
และมีผูเสนอใหมีระยะเวลาเตรียมการกอนการยกเลิก
๓.๘.๓ ขอเสนอเชิงนโยบายในการจัดการอันตรายจากแรใยหินไครโซไทล
ที่ประชุมเห็นดวยกับขอเสนอเชิงนโยบายทั้ง ๙ ขอ ดังนี้
๑) มาตรการยกเลิกการนําเขา ผลิต และจําหนายสินคาที่มีสว นประกอบ
ของแรใยหินที่ส ามารถใชวัตถุดิบอื่นทดแทนได
(๑) ยกเลิกการนําเขาวัตถุดิบแรใยหิน ภายใน ๓ เดือน

๑๒
(๒) ยกเลิกการผลิตและการจําหนายสินคาที่มีส วนประกอบของแรใยหิน
ที่สามารถใชวัตถุดิบอื่นทดแทนไดภายใน ๑ ป
๒) มาตรการยกเลิ ก ภาษี ข องวัต ถุ ดิ บ ทดแทนแร ใ ยหิ น ทั้ ง นี้ วัต ถุ ดิ บ
ที่นํามาทดแทนจะตองไมมีผลกระทบตอสุขภาพ
๓) มาตรการที่จะทําใหผูบริโภครับรูประกาศ และขอ มูล เกี่ยวกับสินคา
ที่มีสวนประกอบของแรใยหิน ตลอดจนตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากแรใยหิน โดยมีการเผยแพรขอ มูล
ในสื่อมวลชนทุกประเภท รวมไปถึงหอกระจายขาวติดตอกันอยางนอย ๓๐ วัน ครอบคลุมทุกพื้นที่
๔) มาตรการรื้อถอนวัสดุที่มีสวนประกอบของใยหิน โดยจัดดําเนิน การ
โดยมาตรฐานสากลและใหมีการจัดทําเปนประกาศหรือขอบังคับของกระทรวงอุตสาหกรรม
๕) มาตรการหามการนําเขาหรือสงออกขยะที่มสี ว นประกอบของแรใยหิน
๖) มาตรการกองทุ นชดเชยความเสีย หายและสวั ส ดิก ารแก ผู ที่ไ ด รั บ
ผลกระทบจากแรใยหิน
๗) มาตรการควบคุมการนําเขาหรือการจําหนายสิน คา หรือผลิต ภัณฑ
ที่มีอันตรายตอสุขภาพ โดยยึดหลักประเทศผูผลิตตองมีการใชสินคานั้นดวย (Certificate of free Sale)
๘) มาตรการกํ า หนดค า มาตรฐานการฟุ ง กระจายของฝุ น แร ใ ยหิ น
๐.๑ เสนใยตอ ลบ.ซม. เพื่อสอดคลองกับมาตรฐาน Occupational Exposure Limits (OELs)
๙) มาตรการยกเลิก การใชวัส ดุ กอ สรางที่ มีส วนประกอบของแร ใยหิ น
และการจั ด จ างของรั ฐ ดวยการออกระเบี ยบสํ านั ก นายกรั ฐมนตรี ใ นเรื่ องการจั ดซื้ อ วั ส ดุ ก อสร าง
และการจัดจาง ที่กําหนดสาระสําคัญไมอนุญาตใหใชวัสดุที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ
นอกจากนี้ผ ูประชุม สวนหนึ่งมีขอเสนอเพิ่มเติม ดังนี้
๑) เนื่องจากแรใยหินเปนสิน คาที่สงผลเสียตอสุขภาพ ควรมีมาตรการ
การเพิ่มภาษีสินคาทันทีในระหวางรอการยกเลิก
๒) จากการประเมิ น ความคุม ค าระหวา งประโยชนแ ละโทษในการใช
ผลิตภัณฑที่มีแรใยหิน แลวไมมีความคุมคา เนื่องจากมีโทษมากกวา จึงควรถอนสินคาออกจากตลาด
๓) ในมาตรการขอ (๑) การยกเลิกการนําเขาวัตถุดิบแรใยหิน ภายใน ๓เดือน
อาจสํารวจความพรอมของผูประกอบการเพื่อใหผ ูประกอบการสามารถหาวัส ดุทดแทนไดทัน
๔) ในมาตรการขอ ๙) ควรเติม คํ าว า “แรใยหิ น หรื อวั ส ดุมี พิษ อื่ นเป น
สวนประกอบ” และกําหนดหนวยงานที่รับผิดชอบใหชัดเจนพรอมบทลงโทษที่ชัดเจน
๕) ในมาตรการขอ ๕) ควรเติมมาตรการในการกําจัดขยะที่มีแรใยหิน
๖) หาวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการกระตุนการรับรูถึงปญหาการใชผลิตภัณฑ
ที่มีแรใยหิน

๑๓
๔. ขอวิเคราะห
๔.๑ เหตุผลที่ตองยกเลิกการใชแรใยหินชนิดไครโซไทล
จากการวิเคราะหปญหาอันตรายจากแรใยหินชนิดไครโซไทลและเหตุผลประกอบตางๆ
มีเหตุผลสนับสนุนที่สมควรยกเลิกการใชแรใยหินชนิดไครโซไทลในประเทศไทย ประกอบดวย
ประการแรก แรใยหิน ชนิดไครโซไทลที่ยังมีการอนุญาตใหใชอ ยูในประเทศไทย
เมื่อกระจายเปนอนุภาคเขาสูปอดจะเปนสาเหตุของโรคมะเร็งเยื่อหุมปอด โรคปอดอักเสบจากแรใยหิน
และโรคมะเร็งปอด เปนโรครายแรง รัก ษาไมห าย และเกิดตอนอายุม าก เพราะการเกิดโรคหลังไดรับ
แรใยหินประมาณ ๒๐-๓๐ ป ซึ่งจะทําใหชีวิตสูงวัยพบความทุกขทรมานสาหัส กอนตาย ในประเทศไทย
เริ่มมีการพบผูปวยโรคมะเร็งเยื่อหุมปอดและโรคปอดอักเสบจากแรใยหินเพิ่มขึ้น คาดวาจะมีผูปวย
มะเร็ ง เยื่ อ หุม ปอดจํ า นวนมากถึ งกว าพั น รายต อ ปใ นอนาคตอัน ใกล หากจํ านวนการใช แ ร ใ ยหิ น
มีปริมาณมากอยางปจจุบัน
ประการที่ส อง องค ก ารอนามัยโลก และองคก รระหวางประเทศตางสนับ สนุ น
ให ย กเลิ ก การใช แ ร ใ ยหิ น ประเทศต า งๆ มี ม าตรการการยกเลิ ก การใช ๕๒ ประเทศในโลก
รวมทั้งอังกฤษ ญี่ปุน ยุโรป ออสเตรเลีย เกาหลี ไดยกเลิกการใชแรใยหิน ในสหรัฐ อเมริกา แคนาดา
มีการจํากัดการใชอยางเขมงวด
ประการที่ ส าม การศึ ก ษาในต า งประเทศชี้ ชั ด ว า เป น สาเหตุ ข องโรคมะเร็ ง
ที่เกี่ย วกับปอด การศึก ษาในญี่ปุ น อังกฤษ สหรัฐ อเมริกา พบตรงกันวา การป วยและการตายจาก
โรคมะเร็งเยื่อหุมปอด โรคปอดอักเสบจากแรใยหินหรือแอสเบสโตซิส และโรคมะเร็งปอด โรคเหลานี้
สัมพันธกับปริมาณการใชแรใยหิน การยกเลิกการใชเปนทางเดียวที่จะลดจํานวนผูปวยและผูเสียชีวิต
ประการที่สี่ สินคาหลักที่มีการใชแรใยหิน เชน กระเบื้อง ฝา ทอ น้ํา เบรก คลัตช
ปจ จุบั น มีสิ นคา ที่ไ มใ ช แ ร ใยหิ น และสามารถใชท ดแทนได หมดแล ว และราคาไมแ ตกต างกั นมาก
จนซื้อหาไมได
ประการที่ หา มาตรการอื่น เชน การใหก ารศึ กษา การติดคํ าเตือ น ไมส ามารถ
ลดจํานวนการใชได เนื่องจากอธิบายยาก และการทีก่ ารเกิดโรคตองใชเวลายาวนานทําใหผใู ชไมระวังตัว
นอกจากนี้ยังยากที่จะปองกันตนเองเวลาใชสินคา เชน การตอก เลื่อย การตัด เปนตน
๔.๒ มาตรการเสริมเพื่อปองกันอันตรายนอกจากการยกเลิกการใช
นอกจากมาตรการหลักในการยกเลิกการใชแลว จําเปนตองมีมาตรการปองกัน
สํ าหรั บ การทุ บ ทํ า ลายตึ ก เช น ประกาศกระทรวงหรื อ เทศบั ญญั ติ ที่ ร ะบุ วิ ธี ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ที่จะคุมครองประชาชนจากอนุภาคที่ฟุงกระจาย ผูทุบทําลายตองมีชุดปองกันตนเอง เนื่องจากตึก อาคาร
บานชอง ที่มีอยูปจจุบันมีแรใยหินเปนองคประกอบ และตองทําใหประชาชนรูวิธีระวังตัวจากแรใยหิน
เชน การตอก เลื่อย การตัด การใช และการทุบทําลาย

๑๔
๔.๓ ประสิทธิภาพของมาตรการปดฉลากคําเตือน
โดยที่สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) ไดออกประกาศใหติด
ฉลากคําเตือนวา อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ โดยบังคับใช ในวันที่ ๒๔ มีน าคม พ.ศ. ๒๕๕๓ นี้
ซึ่งหากไมดําเนินการตามที่ระบุจะมีโทษปรับสําหรับผูผ ลิต ๑ แสนบาท จําคุก ๑ ป หรือทั้งจําทั้งปรับ
สวนผูจําหนายปรับ ๕ หมื่นบาท จําคุก ๑ ป หรือ ทั้งจําทั้งปรับ หากทําซ้ําตองโทษ ๒ เทาของคาปรับ
มาตรการดัง กล า วไม น า ประสบความสํ า เร็ จ ในการลดจํ า นวนผู ป วยและผู เ สี ย ชี วิ ต ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
เนื่ อ งจากมาตรการนี้ จ ะไม ทํ า ให ผู บ ริ โ ภคเปลี่ ย นพฤติ ก รรมมาเลื อ กซื้ อ สิ น ค า ที่ ไ ม มี แ ร ใ ยหิ น
เพราะไมเขาใจความหมายเพียงพอ อยางไรก็ตามหากมีการบังคับใหผูผลิตและจําหนายดําเนินการไดจริง
จะเปนจุดเริ่มตนที่ดี
๔.๔ การดําเนินการใหมกี ารยกเลิกการผลิตและนําเขา
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุต สาหกรรม ซึ่งดูแ ลกฎหมายวัตถุอันตราย
ตองจัดใหแรใยหินชนิดไครโซไทล ซึ่งปจจุบันเปนวัตถุอันตรายชนิด ที่ ๓ ซึ่งสามารถทําใหมีการใชอยู
เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ซึ่งเปนวัตถุอันตรายที่หามมิใหมีการผลิต การนําเขา การสงออก หรือการมี
ไวในครอบครอง การยกเลิกแรใยหินไครโซไทลวันนี้ก็จะยังมีผูปวยไปอีกนับสิบปเพราะประเทศไทย
ใช แร ใยหิน มาหลายสิบ ป แล ว การที่ตอ งใหมี การยกเลิ กทั นที ก็เ พื่อ ลดจํานวนผูเ สีย ชีวิ ตในอนาคต
จํานวนมากในอนาคต
๕. ความเห็นและขอเสนอแนะ
สภาที่ ป รึ ก ษาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ มี ค วามเห็ น ว า รั ฐ บาลจํ า เป น ต อ ง
ดําเนินนโยบายและมาตรการดังตอไปนี้เพื่อ การคุม ครองผูบริโภคในดานความปลอดภัยตอ สุขภาพ
และเพื่อ รักษาไวซึ่งคุณภาพชีวิตของประชากรไทย
๕.๑ มาตรการเรงดว น รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรี
๕.๑.๑ มอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรม กําหนดมาตรการยกเลิก การนําเขา
ผลิต และจําหนายสินคา ที่มีสวนประกอบของแรใยหินที่สามารถใชวัตถุดิบอื่นทดแทนได
๑) ยกเลิ ก การนํ า เข า วั ต ถุดิ บ แร ใยหิ น ภายใน ๓ เดื อ น หรื อ ภายใน
กรอบเวลาเร็วที่สุดที่สามารถปฏิบัติได
๒) ยกเลิกการผลิตและการจําหนายสินคาที่มีส วนประกอบของแรใยหิน
ที่สามารถใชวัตถุดิบอื่นทดแทนไดภายใน ๑ ป
๕.๑.๒ มอบหมายใหก ระทรวงการคลั ง กําหนดมาตรการทางภาษี มาตรการ
ยกเลิกภาษีของวัตถุดิบทดแทนแรใยหิน โดยวัตถุดิบที่นํามาทดแทนจะตองไมมีผ ลกระทบตอ สุขภาพ

๑๕
ทั้งนี้ใหมีการขึ้นภาษีนําเขาวัตถุดิบแรใยหินและสินคาที่มีแรใยหิน ตลอดจนขึ้นภาษีสินคาที่มีแรใยหิน
ที่ผลิตในประเทศ ในระยะกอนการยกเลิกการนําเขาและผลิตแรใยหิน
๕.๑.๓ มอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สรางมาตรการ
ที่จ ะทํ าใหผ ูบ ริ โภครั บรู ประกาศ และขอ มูล เกี่ ยวกับ สิน คาที่มี สว นประกอบของแร ใยหิน ตลอดจน
ตระหนักถึงอัน ตรายที่เกิดจากแรใยหิน โดยมีก ารเผยแพรขอมูล ในสื่อ มวลชนทุก ประเภท รวมไปถึง
หอกระจายขาวในระดับชุมชน ครอบคลุมทุกพื้นที่อยางตอเนื่อง
๕.๑.๔ มอบหมายใหสํานักนายกรัฐมนตรี จัดทําระเบียบสํานักนายกรัฐ มนตรี
ในเรื่องการจัดซื้อวัสดุกอสรางและการจัดจาง ที่กําหนดสาระสําคัญไมอนุญาตใหใชวัส ดุที่มีแรใยหิน
เปนสวนประกอบ
๕.๒ มาตรการตอเนื่อง รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของดําเนินมาตรการดังตอไปนี้
๕.๒.๑ มาตรการรื้ อ ถอนวั ส ดุ ที่มี ส วนประกอบของใยหิ น โดยจั ด ดํ าเนิ น การ
โดยมาตรฐานสากลและใหมีการจัดทําเปนประกาศหรือขอบังคับของกระทรวงอุตสาหกรรม
๕.๒.๒ มาตรการกําหนดคามาตรฐานการฟุงกระจายของฝุนแรใยหิน ๐.๑ เสนใย
ตอ ลบ.ซม. เพื่อสอดคลองกับมาตรฐาน Occupational Exposure Limits (OELs)
๕.๒.๓ มาตรการหามการนําเขาหรือสงออกขยะที่มีสวนประกอบของแรใยหิน
๕.๒.๔ มาตรการควบคุ ม การนํ า เข า หรือ การจํา หน า ยสิ น ค า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ
ที่มีอันตรายตอสุขภาพ โดยยึดหลักประเทศผูผลิตตองมีการใชสินคานั้นดวย (Certificate of free Sale)
๕.๒.๕ มาตรการกองทุนชดเชยความเสียหายและสวัสดิการแกผทู ไี่ ดรบั ผลกระทบ
จากแรใยหิน
_____________________

