มาตรการควบคุมและขั้นตอน
การรื้อวัสดุที่มีแรใยหินเปนสวนผสม
ภายใตความรวมมือ

โดย

รศ.วันทนี พันธุประสิทธิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย ฐิติวร ชูสง
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

อาจารย พิรัชฎา มุสิกะพงศ
สํานักวิชาแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อาจารย อดุลยเดช ไศลบาท
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มาตรการควบคุมและขั้นตอนการรื้อถอนซอมแซมอาคารที่มีแรใยหิน
ที่ปรึกษา
รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ
บรรณาธิการ
รศ.วันทนี พันธุประสิทธิ์
อาจารย ฐิติวร ชูสง
อาจารย พิรัชฎา มุสิกะพงษ
อาจารย อดุลยเดช ไศลบาท

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สํานักวิชาแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประสานงาน
สุกัญญา พวงมณี
พิมพครั้งที่ 2 พฤษภาคม 2555 (จํานวน2,000) ISBN 978-616-551-488-0
จัดพิมพและเผยแพร
ศูนยพัฒนาวิชาการและกลไกคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คคส.)
คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร.0-2218-8445 โทรสาร 0-2251-3531
http://www.thaihealthconsumer.org
e-mail: consumer_sss@yahoo.com

สนับสนุน
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คํานํา
รายงานฉบับ นี้ เ ป นผลจากการศึก ษาโครงการ “มาตรการควบคุ มและขั้นตอนการรื้อถอน
ซอมแซมอาคารที่มีแรใยหิน” ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากแผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คคส.) สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยนําเสนอผลการศึกษาเพื่อใหความรูเกี่ยวกับแรใยหิน
และเปนแนวทางในการดําเนินการรื้อถอนสิ่งกอสราง โครงสราง อาคาร ฯลฯ ที่มีวัสดุซึ่งมีแรใยหินเปน
สวนผสม (Asbestos containing material, ACM) อยางปลอดภัย เพื่อรองรับและสนับสนุนนโยบาย
“สังคมไทยไรแรใยหิน” ทั้งนี้เนื้อหาของรายงานประกอบดวย 4 หัวขอหลัก คือ บทที่ 1 ความรูเกี่ยวกับ
แรใยหิน ครอบคลุมเรื่อง ชนิด คุณสมบัติ และผลกระทบตอสุขภาพ การนําแรใยหินมาใช รายชื่อ
ACMs วัสดุทดแทน และมาตรการควบคุมการสัมผัสแรใยหิน บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ
กฎหมาย และวิธีการรื้อถอน ACMs ในประเทศตางๆ ทัง้ นี้ คณะผูจัดทําไดรวบรวมเนื้อหาเหลานี้เพื่อเปนขอมูล
เบื้องตน และหลังจากไดพิจารณากําหนดขั้นตอนการทํางานรื้อถอน ACMs โดยนําขอมูลจากการทบทวน
วรรณกรรมและหารือกับชาง/ผูรับเหมากอสราง และจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานแลว จากนั้นนําเสนอให
ผูเกี่ยวของเพือ่ รับฟงความคิดเห็น (การรับฟงความคิดเห็นสาธารณะครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554)
เมื่อปรับปรุงขัน้ ตอนการปฏิบัติงานโดยพิจารณาและผนวกขอคิดเห็น/เสนอแนะจากที่ประชุมแลว ไดทดลอง
ปฏิบัติการรื้อสิ่งกอสรางสวนที่มีแรใยหินดวยขั้นตอนดังกลาว และไดนําเสนอขั้นตอนการทํางานอีกครั้ง
(การรับฟงความคิดเห็นสาธารณะครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554) ในที่สดุ สรุปขั้นตอนการทํางาน
ไดเปนผลการศึกษาซึ่งนําเสนอไวในบทที่ 3 และบทที่ 4 กลาวถึงขอเสนอแนะตอหนวยงานตางๆ เพื่อ
พิจารณาดําเนินการเพื่อใหการนําผลการศึกษาในบทที่ 3 สามารถนําไปปฏิบตั ิไดจริง
คณะผูจัดทําขอขอบคุณแผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ใหการสนับสนุนเงินทุนในการดําเนิน
โครงการนี้ และขอบคุณผูรวมการสัมมนาทุกทานที่ใหขอคิดเห็นและเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้
ตลอดจนผูประสานงาน และเจาของสถานที่ที่อนุญาตใหทดลองการรื้อวัสดุที่มีแรใยหินเปนสวนผสม ทํา
ใหสามารถดําเนินงานจนบรรลุวตั ถุประสงคของโครางการได
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บทที่ 1 ความรูเกี่ยวกับแรใยหิน
1.1 แรใยหิน
1.2 ผลกระทบตอสุขภาพ
1.3 การนําแรใยหินมาใช
1.4 รายชื่อ ACMs
1.5 วัสดุทดแทน
1.6 มาตรการปองกันและควบคุมการสัมผัสแรใยหิน
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2.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา
2.2 ประเทศอังกฤษ
2.3 ประเทศนิวซีแลนด
2.4 ประเทศออสเตรเลีย
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
“แรใยหิน” หรือ “ใยหิน” มีชอื่ เรียกในภาษาอังกฤษวา “แอสเบสตอส” (Asbestos) เปนแรซิลิเกต
ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีลกั ษณะเปนเสนใยฝงตัวอยูในหิน คุณสมบัติเดน คือ ทนความรอน ทนกรดและ
ดางไดดี จึงนิยมนํามาใชในอุตสาหกรรมผลิตกระเบื้องซีเมนต ทอน้ําซิเมนต เบรค และคลัช ดังนั้น
วัสดุที่มีแรใยหินตั้งแต 1 % โดยน้ําหนักขึ้นไปจึงเขาขายเปนวัสดุที่มีแรใยหิน (Asbestos Containing
Materials, ACMs) และจัดเปนวัตถุอันตรายในหลาย ๆ ประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ
ฯลฯ เนื่องจากแรใยหินเปนสารที่กอใหเกิดโรครายตอมนุษยหากหายใจเขาไป เชน โรคแอสเบสโตสีส
(Asbestosis) เมโสเธลิโอมา (Mesothelioma) และมะเร็งปอด เปนตน
หนังสือนี้ไดทบทวนและเรียบเรียงกฎหมายของประเทศตาง ๆ ไดแก สหรัฐอเมริกา อังกฤษ
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด สิงคโปร และฮองกง เพื่อเปนแนวทางในการเสนอ “มาตรการควบคุมและ
ขั้นตอนการรือ้ ถอน ซอมแซมอาคารที่มีแรใยหิน”ที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทยและเสนอตอผูท ี่มีสวนได
สวนเสียตอไป โดยแบงออกเปน 4 สวนตอไปนี้คือ ขอกําหนดการจัดการ ขั้นตอนการรือ้ /ซอมแซม
แนวทางการปฏิบัติ และการกําจัดขยะ
ขอกําหนดการจัดการ หมายถึง การกําหนดกฎหมายตางๆทีแ่ ตละประเทศไดบัญญัตขิ ึ้นเพื่อ
ควบคุมการทํางานเกี่ยวของกับ ACM ในการปกปองสุขภาพของผูปฏิบัติงาน รวมทั้งประชาชนทั่วไปใน
พื้นที่ใกลเคียง การกําหนดคุณสมบัติและชนิดของ ACM กลาวคือ เปนวัสดุที่มีแรใยหินเปนสวนผสม
มากกวา 1 % แบงเปน 2 ประเภท คือ วัสดุที่แรใยหินหลุดฟุงกระจายไดงาย (Friable material) และ
วัสดุที่เสนใยหลุดและฟุงกระจายไดยาก (Non-friable material) ขอบัญญัติในการขึ้นทะเบียนผูรื้อถอน
การตออายุและหนาที่ความรับผิดชอบผูขนึ้ ทะเบียนประเภทตางๆ ไดแก ผูควบคุมงาน ผูเชี่ยวชาญ และ
หองปฏิบัติการ ขอกําหนดในงานที่ตองมีการควบคุมและงานที่ไมตอ งมีการควบคุมการกําหนดคาใชจาย
การดําเนินการ คาขึ้นทะเบียน คารื้อถอนตอพื้นที่ทํางาน คาปรับ เปนตน และการกําหนดหัวขอฝกอบรม
สําหรับผูรื้อถอน
ขั้นตอนการรือ้ /ซอมแซม หมายถึง การวางแผนและดําเนินงานการรื้อถอน ACM ชนิดตางๆ
ประกอบดวย การเตรียมพื้นที่ ชนิดของอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล กระบวนการปฏิบัติงาน
รื้อถอนอยางปลอดภัย วิธีเปยก การทําความสะอาดพื้นที่และวัสดุอุปกรณหลังเสร็จสิ้นการทํางานและ
กอนสงมอบงาน และการกําจัดของเสีย
แนวทางการปฏิบัติหมายถึง ลําดับขั้นการปฏิบัตขิ องผูที่เกี่ยวของในการรื้อถอน ACM ตั้งแต
กอนการรื้อถอน ระหวางการรื้อถอน และหลังการรือ้ ถอนเสร็จสิ้นโดยมีลําดับขัน้ ดังนี้ 1) การวาจาง
ผูควบคุมงาน การวาจางผูตรวจสอบงาน การวาจางหองปฏิบัติการวิเคราะหแรใยหินในวัสดุที่ไมแนใจวา
เปน ACM หรือไม และการแจงตอหนวยงานรัฐบาลทีเ่ กี่ยวของในการรื้อถอน 2) มีการอบรมผูปฏิบัติงาน
รื้อถอนกอนดําเนินงาน 3) การจัดเตรียมพื้นที่และวัสดุอุปกรณ เชน การกั้นแยกพื้นที่ 4) ขั้นตอน
การรื้อถอน 5) การกําจัดขยะ
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การกําจัดขยะแบงออกเปนการจัดเจ็บ การขนยายและการกําจัด โดยในระหวางรอการขนยาย
ควรมีการบรรจุ ACM ในถุงโพลีเอธิลีน ที่มีความหนาประมาณ 0.2 มิลลิเมตรหรือถุงพลาสติก 2 ชั้นหรือ
ถังที่มีความแข็งแรง และมีการปดฉลากเตือนอันตรายบริเวณถุงหรือภาชนะบรรจุอยางขัดเจน ในระหวาง
การขนย า ยให มี ก ารป ด คลุ ม โดยแผ น พลาสติ ก ให มิ ด ชิ ด และกํ า จั ด ด ว ยวิ ธี ก ารฝ ง กลบไว ใ ต ดิ น ลึ ก
อยางนอย 1 เมตรในพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย และไมอนุญาตใหนําขยะแรใยหินไปขายตอหรือ
นํากลับมาใชซ้ํา
เพื่อใหเกิดแนวปฏิบตั ิในขั้นตอนการรื้อถอนที่สามารถทําไดจริง คณะผู ทํา งานได ดํา เนิ น การ
ทดลองรื้อถอนโดยประยุกตจากขอมูลทีไ่ ดทบทวนวรรณกรรมในประเทศตางๆ ใน ACM 4 ชนิด คือ
กระเบื้องมุงหลังคาซิเมนตชนิดลอนเดี่ยวลอนคู ฝาเพดานที่ทําจากกระเบื้องแผนเรียบ ฝากัน้ หองที่ทํา
จากกระเบื้องแผนเรียบ และกระเบื้องยางไวนิลปูพื้นเนื่องจากวัสดุเหลานี้มีแรใยหินผสมประมาณ 10-15%
โดยน้ําหนัก ขั้นตอนในการรื้อถอนวัสดุทั้ง 4 ชนิดนี้ ประกอบดวย 3 ขั้นตอนหลัก คือ 1) การเตรียมการ
หมายถึงการเตรียมคน สถานที่และเครื่องมือตางๆ สําหรับการรื้อ ACM 2) การรื้อ ACM ประกอบดวย
วิธีการทําใหเปยกเพื่อลดการฟุงกระจายของแรใยหิน การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลและ
3) การกําจัดขยะจากการรื้อถอนนั้น
จากการดําเนินงานดังกลาวขางตน คณะผูศึก ษาสนั บ สนุน ใหย กเลิ กการใช แร ใ ยหิน และวัส ดุ
ACM ชนิดโดยเฉพาะกลุม วัสดุกอสราง เนื่องจากวัสดุเหลานี้อยูใกลชิดกับคนและอยูในทีเ่ ปดโลงจึงมี
โอกาสฟุงกระจายสูบรรยากาศไดในชวงตางๆ ของวงจรชีวิตผลิตภัณฑและเสนอใหหนวยงานตางๆที่
เกี่ยวของบัญญัติกฎหมายและบังคับใชตอไปไดแก
1. กฎหมายเกี่ยวกับการรื้อถอนและปรับปรุงอาคารที่มี ACMs โดยกรมโยธาธิการเพื่อใหมี
การแจงและรายงานตอเจาหนาที่เมื่อจะรื้อถอน/ซอมแซมอาคารที่มีวัสดุแรใยหิน
2. กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมโดยกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานเพื่อคุมครองคนงานใหทํางานดวยความปลอดภัยในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม และ
ไมมีอันตรายตอสุขภาพ
3. กฎหมายเกี่ยวกับการกําจัดขยะแรใยหิน โดยหนวยงานทองถิ่นที่ควบคุมเรื่องการกําจัดขยะ
จากการกอสราง หรือกระทรวงสาธารณสุข ภายใตกฎหมายเหตุรําคาญ เพื่อใหมีการกําหนด
วิธีการและขั้นตอนในการจัดการกับขยะแรใยหิน และกําหนดพื้นที่ที่สามารถฝงกลบขยะ
แร ใ ยหิ น ได อ ย า งเหมาะสมและไม เ ป น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพของประชาชน และปองกัน
การลักลอบทิง้
4. กฎหมายหามซื้อขายวัสดุกอ สราง ACMs ที่ใชแลว โดยกระทรวงพานิชย หามซื้อขายวัสดุ
ACMs ที่ใชแลวรวมทั้งบทลงโทษสําหรับผูที่ฝาฝน และเพื่อคุมครองประชาชนทัว่ ไป
นอกจากนี้ ควรใหความรูแกประชาชนทัว่ ไปเกี่ยวกับอันตรายจากแรใยหินและการปองกันตนเอง
ตลอดจนการนําแนวปฏิบตั ิ “ผูกอมลพิษเปนผูรับภาระคาใชจาย (Polluter Pays Principle; PPP)” มาใช
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บทที่ 1
ความรูเกี่ยวกับแรใยหิน
1.1 แรใยหิน
“แรใยหิน” หรือ “ใยหิน” มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษวา “แอสเบสตอส” (Asbestos) ซึ่งเปน
ชื่อทั่วไปของแรซิลิเกตที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีลักษณะเปนเสนใยฝงตัวอยูในหิน คุณสมบัติเดน คือ
ทนความรอน ทนกรดและดางไดดี และหากผสมกับซิเมนตหรือเรซินจะทําใหวสั ดุนั้นมีความแข็งแกรง
ทนทาน เปนฉนวนความรอนที่ดี หากผสมกับพลาสติกทําใหผลิตภัณฑทนกรดและดางไดดี
แรใยหินแบงเปน 2 กลุม คือ เซอรเพนไทน (Serpentines) และแอมฟโบล (Amphiboles)
กลุมเซอรเพนไทนมีแรใยหินเพียงชนิดเดียว คือ ไครโซไทล (Chysotile) หรือ White asbestos ขณะที่
กลุมแอมฟโบล มีแรใยหิน 5 ชนิด คือ 1) ครอซิโดไลท(Crocidolite) หรือ Bule asbestos 2) อะโมไซท
(Amosite) หรือ Brown asbestos 3) แอนโธฟลไลท (Anthophyllite) 4) ทรีโมไลท (Tremolite) และ
5) แอคทิโนไลท (Actinolite)
ดวยคุณสมบัติที่เดนหลายประการดังกลาว แรใยหินจึงถูกนํามาใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
ตาง ๆ เชน อุตสาหกรรมผลิตกระเบื้องซิเมนต ฉนวนกันความรอน กระดาษแรใยหินและเสนใยอัดแนน
(Felt) ผาเบรค คลัช ภาชนะพลาสติก และทอน้ํา เปนตน ในประเทศไทยอุตสาหกรรมทีน่ ําแรใยหิน
มาใชเปนวัตถุดิบอยางกวางขวาง คือ อุตสาหกรรมผลิตกระเบื้องซีเมนต ทอน้ําซิเมนต เบรค และคลัช
แมจะมีประโยชนมากมายดังกลาวมาแลว แรใยหินเปนสารกอมะเร็ง คือ มะเร็งที่เยื่อหุมปอดและ
เยื่อบุชองทอง หรือที่เรียกวา เมโสเธลิโอมา (Mesothelioma) และมะเร็งปอด และโรคพังผืดที่ปอดซึ่ง
เรียกวา แอสเบสโตสีส (Asbestosis) แอสเบสโตสิสเกิดจากการทําปฏิกิริยาทางชีวภาพของแรใยหินกับ
เนื้อปอด ทําใหเนื้อปอดกลายเปนพังผืด (Fibrosis)
95% ของแรใยหินที่ถูกนํามาใชในปจจุบัน คือ ไครโซไทล เนื่องจากมีอยูในปริมาณที่มาก และ
เชื่อวาแรใยหินชนิดนี้เปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษยนอยกวาชนิดอื่น ๆ ขณะที่แรกลุมแอมฟโบลนั้น
มีในธรรมชาติคอนขางนอย สวนใหญมักปนเปอนอยูกับไครโซไทล ชนิดที่มีมากพอสําหรับการทําเหมือง
คือ อะโมไซท แตเนื่องจากผลการศึกษาทางระบาดวิทยาบงชี้วาแรใยหินชนิดนี้เปนอันตรายตอมนุษย
มากกวาไครโซไทล เหมืองแรชนิดนี้จึงถูกปดไปเปนสวนใหญ
แมวาประเทศไทยไดนําเขาแรใยหินเพื่อใชในอุตสาหกรรมเปนเวลากวา 70 ป พรอมๆ
กับการกอตั้งโรงงานผลิตกระเบื้องมุงหลังคาลอดเดี่ยวลอนคู แตมีจํานวนผูปวยดวยโรคอันเนื่องมาจาก
แรใยหินจํานวนไมมากนัก ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากปจจัยหลายประการ เชน การขาดแคลนผูเชีย่ วชาญใน
การวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพ และขาดระบบการจัดการขอมูลเกี่ยวกับประวัติการทํางานของ
คนงาน และสาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่งคือ โรคเหลานี้มีระยะเวลาในการฟกตัวทีย่ าวนาน เมื่อปรากฏ
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อาการของโรคผูปวยอาจไมไดสัมผัสกับแรใยหินแลว และลืมไปแลววาเคยไดรบั สัมผัส ดังนั้น หากมี
การสอบสวนหาสาเหตุของการเสียชีวติ โรคจากการประกอบอาชีพอาจถูกมองขามได
ด ว ยความกา วหน า จากการศึกษาวิจัย
ในปจจุบันนี้เราจึงสามารถเขาใจถึงกลไกการเกิดโรค
เนื่องจากแรใยหิน และเปนที่ประจักษแลววา ปจจัยสําคัญทีท่ ําใหแรใยหินสามารถกอใหเกิดโรคมี
3 ประการ คือ
1) ปริมาณแรใยหินที่เขาสูปอด (Dose)
2) ขนาดของเสนใย (Dimension) (นิยาม: เสนใยตองมีความยาวตั้งแต 5 ไมโครเมตรขึ้นไป
และมีเสนผาศูนยกลางนอยกวา 3 ไมโครเมตร และมีอัตราสวน ความยาว:ความกวาง
≥ 3:1) ทั้งนี้เนื่องจากการศึกษาพบวา เสนใยที่มีเสนผาศูนยกลาง 3 ไมโครเมตร สามารถ
เขาสูทางเดินหายใจไดเทียบเทากับอนุภาคที่มีขนาด 10 ไมโครเมตร ซึ่งเปนอนุภาคขนาด
เล็กสามารถเขาไปถึงถุงลมปอดได (Respirable dust)
3) ความคงทนของเสนใยเมื่ออยูในปอด (Durable)

ภาพที่ 1.1-1 ทางเดินหายใจของมนุษยและขนาดของอนุภาคที่ตกสะสมในสวนตาง ๆ
ดังนั้น เสนใยที่ยาวบาง (สัน้ กวา 200 ไมโครเมตร และเสนผาศูนยกลางนอยกวา 3 ไมโครเมตร)
สามารถลงไปถึงถุงลมได และทนทานเมื่ออยูในปอดจึงเปนเสนใยทีเ่ ปนอันตรายตอสุขภาพที่สดุ ในขณะ
ที่เสนใยขนาดใหญ คือ ยาวกวา 200 ไมโครเมตร และเสนผาศูนยกลางมากกวา 3 ไมโครเมตร สวน
ใหญจะตกอยูท ี่ทางเดินหายใจสวนตนและสวนกลางไมสามารถลงไปถึงถุงลมหรือสวนที่มีการแลกเปลี่ยน
กาซได และถูกกําจัดออกจากรางกายโดยขับออกมากับเมือก เปนเสมหะ ในขณะที่เสนใยที่มีขนาด
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เล็กกวา คือ ยาวนอยกวา 5 ไมโครเมตร และเสนผาศูนยกลางต่ํากวา 0.2 ไมโครเมตร สวนใหญจะถูก
กําจัดโดยเม็ดเลือดขาวที่อยูใ นปอด (Alveolar macrophages)
1.2 ผลกระทบตอสุขภาพ
เมื่อเสนใยแรใยหินสะสมในปอดปริมาณหนึ่งเปนระยะเวลายาวนานทําใหเกิดโรคที่ปอด ไดแก
โรคแอสเบสโตสิส (Asbestosis) มะเร็งปอด (Lung cancer) และเมโสเธลิโอมา (Mesothelioma)
1.2.1 แอสเบสโตสิส (Asbestosis) เปนโรคปอดที่เกิดเฉพาะกับผูที่สัมผัสกับแรใยหินเทานั้น
เนื่องจากปฏิกิริยาทางชีวภาพระหวางเสนใยแรใยหินและเนื้อปอด ทําใหเนื้อปอดกลายเปนพังผืด
(Fibrosis) ปอดที่ถูกทําลายไปแลวไมสามารถรักษาใหกลับคืนมาดีไดดังเดิม ระยะเวลาในการฟกตัว
ของโรคนี้ยาวนาน ถึง 15-35 ป การวินิจฉัยโรคทําไดโดยการดูประวัติการทํางาน วาเคยสัมผัสแรใยหิน
หรือไม อาการทางคลินกิ ภาพถายรังสีปอด และการตรวจสมรรถภาพปอด การวินิจฉัยโรคสําหรับ
ผูปวยระยะแรก ตรวจพบโรคคอนขางยาก โดยเฉพาะผูที่สัมผัสแรใยหินมาแลวไมถึง 20 ป ดังนั้นจึง
มักพบผูปวยดวยโรคดังกลาวตอเมื่อมีอาการรุนแรงแลว อาการแสดงเริ่มแรกของโรคนี้ มีลักษณะคลาย
กับโรคซิลิโคสิส นั่นคือ ไอ และหายใจหอบมีชวงการหายใจออกสั้น และจากการตรวจรางกายอาจ
สังเกตเห็นริมฝปากและลิ้นหรือเล็บเปนสีน้ําเงินคล้ํา และมีเสียงกรอบแกรบ (Crackles) ที่ฐานปอด
จากภาพถายรังสีปอด จะเห็นจุดทึบเล็กๆ และมีสมรรถภาพการทํางานของปอดต่ํา ผูปวยดวยโรคแอส
เบสโตสิส มีความเสี่ยงคอนขางสูงที่จะพัฒนากลายเปนมะเร็งปอด
การเกิดโรคแอสเบสโตสิสนัน้ สามารถอธิบายดวย Dose-response relationship ได นั่นคือ
หากสัมผัสแรใยหินมากจะพบผูเปนโรคนี้มากขึ้น แตการระบุความสัมพันธของปริมาณที่ไดรับและการเกิด
โรคนั้นทําไดยาก เนื่องจากความยุงยากและซับซอนในการวินิจฉัยโรคและการระบุปริมาณแรใยหินที่
ผูปวยไดรับ และเนื่องจากโรคนี้ไมใชโรคที่ทําใหเสียชีวิตเสมอไป (เนื่องจากระยะฟกตัวของโรคยาวนาน)
การศึกษาจากการตาย (Mortality studies) จึงไมสามารถใหอัตราที่ถูกตองแมนยํา ดังนั้นความชัน
(Slope) ของกราฟความสัมพันธระหวาง Dose-Response จึงต่ํากวาที่คาดการณ
ชนิดและขนาดของเสนใยมีอิทธิพลตอ Dose-response relationship curve ซึ่งเห็นไดจาก
การศึกษากลุม คนงานโรงงานสิ่งทอในรัฐคิวเบคประเทศคานาดาซึง่ ใชไครโซไทลจากรัฐคิวเบคเปนวัตถุดบิ
ในการผลิตมีอัตราความชุกของโรคแอสเบสโตสิส ประมาณ 20 % จากการสัมผัสแรใยหินที่ความเขมขน
25 เสนใย-ป/ลบ.ซม. (Cumulative exposure) ในขณะที่อตั ราความชุกของคนงานในเหมืองและ
โรงงานผลิตแรใยหินในคิวเบคมีเพียง 8 % จากการสัมผัสแรใยหินที่ความเขมขน 60 เสนใย-ป/ลบ.ซม.
ทั้งนี้เชื่อวาเพราะในโรงงานสิ่งทอมีเสนใยแรใยหินที่ยาวกวาที่พบในเหมืองและโรงงานผลิตแรใยหิน
อยางไรก็ตาม จากการศึกษาคนงานในโรงงานแรใยหินซีเมนตในนิวออรีนประเทศสหรัฐอเมริกา
พบผูปวยดวยโรคแอสเบสโตสิสจากการวินิจฉัยดวยภาพฉายรังสี ในกลุมคนงานที่สัมผัสแรใยหินต่ํากวา
30 – 40 เสนใย-ป/ลบ.ซม. (Cumulative exposure) ซึ่งเทียบเทากับ 0.1 เสนใย/ลบ.ซม. สําหรับ
การทํางาน 8 ชม./วัน หรือ 40 ชม./สัปดาห และ 50 สัปดาห/ป
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1.2.2 มะเร็งปอดเนื่องจากแรใยหิน จากการศึกษาวิจัยทั้งในสัตวทดลองและในมนุษย
International Agency for Research on Cancer ไดระบุวา แรใยหินทุกชนิดเปนสารที่กอใหเกิดมะเร็ง
ในมนุษย (Class A1) มะเร็งปอดเนื่องจากแรใยหินมักเกิดที่ปอดสวนลางมากกวาปอดสวนบน
การวินิจฉัยโรคเบื้องตนทําไดโดยการ X-ray ปอด และยืนยันผลดวยวิธี Sputum cytology และการตัด
เนื้อเยื่อปอดมาสองดูดวยกลองจุลทรรศน
มะเร็งปอดเนื่องจากแรใยหินไมมีความแตกตางทางคลินิกจากมะเร็งปอดเนื่องจากการสูบบุหรีแ่ ต
อยางใด นอกจากนี้ ผลการศึกษาทางระบาดวิทยายืนยันวา การสูบบุหรี่เพิม่ อัตราการตายเนื่องจาก
โรคแอสเบสโตสิส และเพิม่ ความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งปอดในคนที่สัมผัสแรใยหินดวย โดยการสูบ
บุหรี่และการสัมผัสแรใยหินมีความสัมพันธในลักษณะเสริมฤทธิ์กัน (Synergistic Effect) (ดูตารางที่
1.2-1 และ ตารางที่ 1.2-2)
ตารางที่ 1.2-1 ความเสี่ยงสัมพัทธในการเปนมะเร็งปอด ในกลุมคนงานอเมริกันที่ทํางานเกี่ยวกับฉนวน
ความรอน ศึกษาโดย McDonald, J.C., 1982
การสัมผัสแรใยหิน
การสูบบุหรี่
ไมสัมผัส
สัมผัส
ไมสูบ
1
5
สูบ
11
53
ตารางที่ 1.2-2 ความเสี่ยงสัมพัทธของการเกิดโรคมะเร็งปอด ในคนงานคานาดาที่ทํางานสัมผัสกับ
ไครโซไทล ศึกษาโดย McDonald, J.C., 1982
การสัมผัสแรใยหิน
การสูบบุหรี่
สัมผัสนอย
สัมผัสปานกลาง
สัมผัสมาก
ไมสูบ
1
2
7
สูบปานกลาง
6
8
13
สูบมาก
12
13
25
นอกจากนี้ผลการศึกษายังยืนยันวา การสัมผัสกับแรใยหินชนิดครอซิโดไลทมีโอกาสเปนมะเร็ง
ปอดไดมากกวาการสัมผัสกับไครโซไทล และไครโซไทลเปนแรใยหินที่มีอันตรายนอยกวาแรใยหิน
ชนิดอื่น ๆ ในกลุมแอมฟโบล ทั้งนี้เพราะไครโซไทล มักอยูรวมกันเปนมัด (Bundle) มีขนาดคอนขางใหญ
และมีคุณสมบัติทางกายภาพที่จะแยกหรือแตกหักออกเปนอนุภาคขนาดเล็กเมื่อเขาไปอยูในปอด และ
สามารถละลายในของเหลวในปอดไดงายกวา จึงถูกกําจัดจากปอดไดเร็วกวา
จากการศึกษาทางระบาดวิทยาไมพบวาอัตราการเปนมะเร็งปอดสูงกวาปกติในกลุมคนซึ่งทํางาน
สัมผัสกับแรใยหินนาน 20 ป ที่ความเขมขนต่ํากวา 50 เสนใย/ลบ.ซม.(8 hr TWA) ทั้งนี้คาความเขมขน
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ของเสนใยแรใยหินจากการศึกษามีหนวยเปน mppcf (million particles percubic foot) ซึ่งในการแปลง
หนวยจาก mppcf เปน เสนใย/ลบ.ซม.นั้น ทําใหถูกตองไดยาก กลาวคือ มักมีความผิดพลาดอยางนอย
เปนหลักสิบ แตโดยประมาณ 3.5 เสนใย/ลบ.ซม. = 1 mppcf และพบวาในกลุมคนงานโรงงานสิ่งทอ
มีความเสีย่ งสูงขึ้นสําหรับการเปนมะเร็งปอดและแอสเบสโตสิสเมื่อมีการสัมผัสสะสม (cumulative expose)
เพิ่มขึ้น
1.2.3 เมโสเธลิโอมา (Mesothelioma) คือ มะเร็งที่เยื่อหุมปอดและเยื่อบุชองทอง เปนมะเร็ง
ที่พบนอยมากในประชาชนทั่วไป สวนมากจะพบในคนที่สัมผัสแรใยหินกลุมแอมฟโบล ชนิดอะโมไซท
และครอซิโ ดไลท ผูปวยมีอาการหายใจสั้น เจ็บชองอก และอาการเจ็บชองอกนี้จะรุนแรงมากหาก
หายใจลึกๆ โรคลุกลามอยางรวดเร็วทําใหผูปวยเสียชีวิตภายในเวลาประมาณ 18 เดือน หลังจากที่มี
อาการปรากฏ
การเกิดโรคแอสเบสโตสิส และมะเร็งปอดนั้น จะตองมีเสนใยแรใยหินสะสมในปอดมากระดับหนึ่ง
และจากการศึกษาเนื้อปอดของผูที่เสียชีวิตดวยโรคดังกลาวนี้ พบวาการเกิดโรคแอสเบสโตสิสนั้น
ตองมีเสนใยสะสมในปอดมากกวา 5x105 เสนใย/กรัมของปอดแหง (เสนใยที่มีขนาดยาวกวา 5 μm)
ในรายที่อาการรุนแรงมากอาจพบเสนใยไดมากถึง 1x1010เสนใย/กรัมของปอดแหง และสําหรับคนที่เปน
มะเร็งปอดจากแรใยหิน พบวามีปริมาณแรใยหินใกลเคียงกับที่ทําใหเกิดโรคแอสเบสโตสิส ในขณะที่
การทํา ใหเ กิ ด เมโสเธลิโ อมานั้ น พบวามีปริมาณเสนใยในเยื่อหุม ปอดนอยกวาปริมาณที่ทําใหเกิดโรค
แอสเบสโตสิสและมะเร็งปอด ปริมาณเสนใยที่พบในผูปวยดวยโรคเมโสเธลิโอมาอาจมีมากในระดับที่ทํา
ใหเปนแอสเบสโตสิส หรือนอยในระดับที่พบในประชากรทั่วไป ซึง่ อาจไดรับแรใยหินในระดับที่มีอยูใน
สิ่งแวดลอมทัว่ ไป (Background level)
1.3. การนําแรใยหินมาใช
ดวยคุณสมบัติท่ีดีดังกลาวขางตนจึงมีการนําแรใยหินมาใชในการผลิตวัสดุและสิ่งของตางๆ
อุตสาหกรรมดังกลาว ไดแก อุตสาหกรรมผลิตภัณฑซเิ มนต เชน กระเบื้องซีเมนต กระเบื้องมุงหลังคา
ทอน้ํา อุตสาหกรรมผลิตเบรกและคลัช ผลิตภัณฑพลาสติก เชน กระเบื้องปูพื้นไวนิล กระดาษแรใยหิน
และผลิตภัณฑเสนใยอัดแนน (Felt) เชน กระดาษกรองที่ใชในกระบวนการผลิตไวนและเบียร สิ่งทอที่ทํา
ดวยแรใยหิน เชน ปลอกหุม สายฉีดน้ําดับเพลิง ชุดกันความรอน ชุดปองกันไฟ ฉนวนไฟฟา ฉนวนกัน
ความรอนในอาคาร ฉนวนกันความรอนสําหรับหุมทอน้ํารอน ฉนวนกันความรอนในหมอไอน้ํา และ
ฉนวนหุมคานเหล็กในอาคารสูง (ใชแรใยหินผสมกับวัสดุยึดเกาะพนหุมคานปองกันการขยายตัวของ
เหล็ก ซึ่งจะทําใหเกิดความเสียหายตอโครงสรางในกรณีเพลิงไหมอาคาร) และอืน่ ๆ เชน เปนสารยึดใน
ยางมะตอยลาดถนน เปนวัตถุดิบในการทําหินเจียร และประเก็นตางๆ สําหรับประเทศไทยนั้น จากขอมูล
ของกระทรวงอุตสาหกรรมพบวา อุตสาหกรรมที่นําแรใยหิน มาใชเปนวัตถุดิบมากที่สุด คือ อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑกระเบื้องซิเมนตและทอน้ํา กระเบื้องยางปูพื้น เบรกและคลัช ตามลําดับ
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แรใยหินที่ใชทั่วโลกในปจจุบัน 98 % เปนไครโซไทล และ 2 % เปนครอซิโดไลทและอะโมไซท
ทั้งนี้เพราะชนิดอื่นๆ พบนอยมากในธรรมชาติจึงไมนิยมทําเหมืองเพื่อการคา ประเทศผูผลิตหลักสาม
อันดับแรก คือ รัสเซีย คานาดา และจีน ประเทศผูส งออกสามอันดับแรก คือ คานาดา ซิมบับเว และ
รัสเซีย และประเทศผูใชสูงสุดสามอันดับแรก คือ CIS (The Commonwealth of Independent States
ซึ่งประกอบดวยประเทศตาง ๆ 7 ประเทศ คือ Belarus, Kazakstan, Kyrgyzstan, Moldova, Republic
of Georgia, Russia และ Ukraine) จีน และญี่ปุน ในขณะที่ประเทศไทยเปนประเทศที่ใชแรใยหินมาก
เปนอันดับหาของโลก
1.4 รายชื่อ ACMs
เนื่องจากแรใยหินถูกนํามาใชในหลายผลิตภัณฑเพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติทนความรอน
แข็งแกรง ทนกรด/ดาง ในปริมาณที่มากนอยแตกตางกัน อยางไรก็ตาม โดยทั่วไปวัสดุที่มีแรใยหินตั้งแต
1 % โดยน้ําหนักขึ้นไปจึงเขาขายเปนวัสดุที่มีแรใยหิน (Asbestos Containing Material, ACM) และ
จัดเปนวัตถุอนั ตรายในหลายๆ ประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ ฯลฯ เพื่อสะดวกและ
ปลอดภัยกับผูท ี่เกี่ยวของและประชาชนทัว่ ไปในการจัดการและควบคุม ACM เพื่อความปลอดภัยทั้งของ
ผูที่ทํางานและผูเกี่ยวของ US.EPA ไดรวบรวมรายชือ่ ผลิตภัณฑซงึ่ อาจมีแรใยหินเปนสวนผสมไว ทั้งนี้
บัญชีรายชื่อวัสดุเหลานี้เปนเพียงแนวทางบงบอกชนิดของวัสดุที่อาจมีแรใยหินเปนสวนผสมเทานั้น
ตารางที่ 1.4-1 ตัวอยางรายชื่อวัสดุกอสรางที่อาจมีแรใยหินเปนสวนผสม
ทอซิเมนต (Cement Pipes)
กามเบรกลิฟท (Elevator Brake Shoes)
แผนฝาซิเมนต (Cement Wallboard)
ฉนวนในทอระบบทําความเย็น/ความรอน
(HVAC Duct Insulation)
ผนังกั้นหอง (Cement Siding)
ฉนวนความรอนของหมอไอน้ํา (Boiler
Insulation)
กระเบื้องยางมะตอยปูพื้น (Asphalt Floor Tile) ฉนวนความรอนปดรอยแตก (Breaching
Insulation)
กระเบื้องยางปูพื้นไวนิล (Vinyl Floor Tile)
ตัวเชื่อมตอทอโคงงอได (Ductwork Flexible
Fabric Connections)
แผนยางไวนิลปูพื้น (Vinyl Sheet Flooring )
หอผึ่งเย็น (Cooling Towers)
แผนรองดานลางของวัสดุปพู ื้น (Flooring
ฉนวนความรอนหุมทอ Pipe Insulation
Backing)
(corrugated air-cell, block, etc.)
วัสดุกอสราง เชน กระเบื้องปูพื้น พรม กระเบื้อง ทอรอนและทอไฟฟา (Heating and Electrical
ฝา Construction Mastics (floor tile, carpet,
Ducts)
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ceiling tile, etc.)
ปูนพลาสเตอรใชในหองเก็บเสียง (Acoustical
แผนกั้นแผงวงจรไฟฟา (Electrical Panel
Plaster)
Partitions)
ตารางที่ 1.4-1 ตัวอยางรายชื่อวัสดุกอสรางที่อาจมีแรใยหินเปนสวนผสม (ตอ)
ปูนพลาสเตอรใชในการตกแตงหรือโปว
ผาฉนวนหุมสายไฟ (Electrical Cloth)
(Decorative Plaster)
สีหรือวัสดุเคลือบผิวเพื่อตกแตงพื้นผิว (Textured ฉนวนหุมสายไฟ (Electric Wiring Insulation)
Paints/Coatings)
กระเบื้องฝาและแผนวางสําเร็จรูป Ceiling Tiles กระดานดําสําหรับเขียนดวยชอลก
and Lay-in Panels
(Chalkboards)
ฉนวนความรอนชนิดพนสเปรย (Spray-Applied แผนวัสดุมุงหลังคา (Roofing Shingles)
Insulation)
ฉนวนความรอนชนิดเปาพนเขาไป (Blown-in
กระดาษอัดแผนมุงหลังคา (Roofing Felt)
Insulation)
วัสดุกันไฟ (Fireproofing Materials)
Base Flashing
เทปติดยึดชนิดทนความรอน (Taping
กระดาษทนความรอน (Thermal Paper
Compounds (thermal)
Products)
วัสดุสําหรับอุดปดพื้นผนัง (Packing Materials
ประตูกันไฟ (Fire Doors)
(for wall/floor penetrations)
ประเก็นทนความรอน (High Temperature
วัสดุอุดหรือปดรอง/รู (Caulking/Putties)
Gaskets)
ฮูดในหองแล็บ พื้นโตะ (Laboratory
กาว (Adhesives)
Hoods/Table Tops)
ถุงมือกันความรอนในหองแล็บ (Laboratory
แผนผนัง (Wallboard)
Gloves)
ผาหมกันไฟ (Fire Blankets)
วัสดุเชื่อมตอ (Joint Compounds)
มานกันไฟ (Fire Curtains)
แผนไวนิลปดผนัง (Vinyl Wall Coverings)
แผนกั้นอุปกรณลิฟต(Elevator Equipment
Spackling Compounds
Panels
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สําหรับผลิตภัณฑ/วัสดุที่ใชในรถยนตซึ่งอาจมีแรใยหิน ไดแก เบรค คลัช วัสดุผนึกกัน
ความรอนรั่วไหล วัสดุบุฮูด วัสดุอุดกันรั่วซึมและประเก็น แผนเบรคและผาเบรคและวงยางวาลว
1.5. วัสดุทดแทน
แรใยหินมีคุณสมบัติทเี่ ปนประโยชนหลายประการแตเปนสารอันตราย อาจกอโรครายในมนุษย
ไดและอันตรายเหลานี้เปนที่ทราบกันมานานดังกลาวมาแลว แตเนื่องจากในอดีตไมมีสารที่เหมาะสมใน
ดานสมบัติ และ/หรือราคาทดแทนได จึงมีการใชอยางแพรหลาย ในขณะเดียวกันนักวิจัยดานวัสดุวิทยา
ไดพยายามคนควาและผลิตวัสดุทดแทนอยางตอเนื่อง เสนใยสังเคราะห เชน ไฟเบอรกลาส ไมโครไฟเบอร
รอกวูล ฯลฯ เปนผลจากการศึกษาวิจัยดังกลาวหลายประเทศทัว่ โลก (ขณะนี้ประมาณ 60 ประเทศ)
หันมาใชวัสดุทดแทนและประกาศยกเลิกการใชแรใยหิน วัสดุทดแทนที่ถูกนํามาใชอยางกวางขวางมีดังนี้
ผลิตภัณฑทดแทนกระเบือ้ งมุงหลังคาที่มีแรใยหิน
1. หลังคาไฟเบอรซิเมนต (Fiber-cement roofing) ซึ่งใชเสนใยสังเคราะห (Polyvinyl alcohol,
polypropylene) และเสนใยพืช/เซลลูโลส (Softwood craft pulp, bamboo, sisal, coir, rattan
shavings and tobacco stalks, etc.) รวมทั้งวัสดุทางเลือก เชน ฟูมซิลิกา ขี้เถาลอย หรือขี้เถา
แกลบ
2. กระเบื้องไมโครคอนกรีต (Microconcrete (Parry) tiles)
3. แผนโลหะกัลวาไนซ (Galvanized metal sheets)
4. กระเบื้องดินเผา (Clay tiles)
5. เสนใยพืชในยางมะตอย (Vegetable fibers in asphalt)
6. Slate
7. กระเบื้องโลหะเคลือบ (Coated metal tiles)
8. กระเบื้องมุงหลังคาอลูมินั่ม (Aluminum roof tiles)
9. แผน uPVC มุงหลังคา
10. โพลีโพรไพลีนและโพลเอทธิลีนความหนาแนนสูงที่นํากลับมาใชใหมกับหินบด (Worldroof)
11. พลาสติกเคลือบอลูมินั่ม
12. พลาสติกเคลือบเหล็กกัลวาไนซ
1.6 มาตรการปองกันและควบคุมการสัมผัสแรใยหิน
หลักการปองกันและควบคุมการสัมผัสสารทางอาชีวอนามัยโดยทั่วไปแบงออกเปน 3 หลักการ
คือ
1) การควบคุมทางวิศวกรรม เชน การใชสารอื่นทดแทน การติดตัง้ ระบบระบายอากาศเฉพาะที่
การปดกั้นกระบวนการ/ขั้นตอนการทํางานที่มีสารอันตรายเกี่ยวของ
2) การบริหารจัดการ เชน การใหความรูแกคนงาน การกําหนดวิธีการทํางานที่ปลอดภัย และ
3) การใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล เชน การใชหนากาก เปนตน
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การใชวัสดุอื่นทดแทน ซึ่งหมายถึงตองรื้อวัสดุเดิมที่มีแรใยหินออกแลวติดตั้งวัสดุใหม หรือการ
ปดกั้น (Enclosure) ดวยวัสดุอื่น หรือปดทับ เชน ฉาบปูนทับหรือปดผนึก (Encapsulate หรือ Seal)
เพื่อปองกันการหลุดปลิวและฟุงกระจายในอากาศ
หรือแมแตปลอยไวตามสภาพที่เปนอยูโดยไมไป
แตะตองวัสดุเหลานั้น ตางเปนมาตรการที่ตองพิจารณาเลือกใหเหมาะสมตามสถานการณและระดับ
ความเสี่ยง ทั้งนี้เนื่องจากมาตรการเหลานี้ตางมีทงั้ จุดออนจุดแข็ง ซึ่งอาจเหมาะสมในสถานการณที่
แตกตางกันดังสรุปไดในตารางที่ 1.6-1
ตารางที่ 1.6-1 เกณฑการพิจารณาและขอดี/ขอเสียของมาตรการในการควบคุมวัสดุแรใยหิน
มาตรการควบคุม
เหมาะสําหรับ
ขอดี/ขอเสีย
การใชวัสดุอื่นทดแทน
วัสดุชํารุด แรใยหินสามารถ ขอดี: วัสดุแรใยหินถูกกําจัด และไมตองมี
หลุดออกมาไดงาย อยูใน มาตรการควบคุมอื่นตอไป
พื้นที่ที่คนตองเขาไปไดงาย ขอเสีย: มีความเสี่ยงสูงสําหรับคนงานที่
มีความเขมขนแรใยหินใน รื้อวัสดุ แรใยหินอาจฟุงกระจายไปทั่ว
อากาศสูง
อาคารและบริเวณใกลเคียง โดยทั่วไป
ราคาคาดําเนินการสูง
การใชวัสดุอื่นปดกั้น
การรื้อทําไดยาก แรใยหิน ขอดี: ไมรบกวนผูอยูอาศัย และควบคุม
ถูกปดกั้นไวภายในได
การฟุงกระจายไดดีในบางสถานการณ
ทั้งหมด เปนพื้นผิวที่
ขอเสีย: วัสดุอันตรายยังคงอยู ฉะนั้น
ไมตองเขาไปเกี่ยวของ
ยังคงตองมีมาตรการในการจัดการดูแล
ซอมบํารุงวัสดุปดกั้นเหลานั้น
ขอดี: ดําเนินการไดเร็ว และพอเพียงทีจ่ ะ
การปดทับหรือปดผนึก
การรื้อทําไดยากหรือทํา
ไมได แรใยหินยึดติดกับ
ควบคุมการฟุงกระจายของแรใยหิน
พื้นผิวแนนหนา มีโอกาส
ขอเสีย: วัสดุอันตรายยังคงอยู จึงตองมี
ถูกทําใหเสียหายนอย และ มาตรการในการจัดการดูแลซอมบํารุง
สามารถตรวจตราหรือ
สําหรับพื้นที่ทกี่ วางมากอาจมีคาใชจาย
ใกลเคียงกับการรื้อ และถาตองการรื้อใน
มองเห็นไดงาย
ภายหลังจะทําไดยากและแพงกวา
ปลอยไวตามสภาพที่เปนอยู ความเขมขนต่ํา และ เปน ขอดี: ไมมีคาใชจายในขณะนั้น
พื้นที่ซึ่งปกติไมมีคนเขาไป ขอเสีย: วัสดุอันตรายยังคงอยู จึงตองมี
หรือวัสดุถูกทําใหเสียหาย มาตรการในการจัดการดูแล และประเมิน
ยาก
ความเสี่ยงเปนระยะ ๆ
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นอกเหนือจากมาตรการที่กลาวมาขางตนนี้แลว การใหความรูท ั้งแกประชาชนทั่วไปและผูที่
ทํางานเกี่ยวของกับแรใยหินเปนสิ่งจําเปน ในขณะที่บางมาตรการอาจไมเหมาะสมที่จะนํามาใชกับ
ประชาชนทัว่ ไป เชน การใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล เปนตน
สําหรับการรื้อถอนอาคารที่มี ACMs อาจมีขั้นตอนที่ซับซอนเนื่องจากอาคารสถานที่ดังกลาว
อาจอยูในชุมชน ดังนั้นผูที่อาจไดรับผลกระทบจึงมิไดมีเพียงคนงานที่ทําหนาที่รอื้ ถอนเทานั้น อยางไรก็
ตาม หลักการดังกลาวอาจประยุกตใชไดเชนกัน
มาตรการทางกฎหมายเปนอีกแนวทางหนึ่งที่หลายๆ
ประเทศถูกนํามาใชในการควบคุมการ
สัมผัสแรใยหินของประชาชนทั่วไป ซึ่งคณะผูศึกษาไดทบทวนกฎหมายของบางประเทศและสรุปไวใน
บทที่ 2 เพื่อเปนแนวทางสําหรับการกําหนดมาตรการรื้อ ACM ตอไป
วัตถุประสงคโครงการ
1. กําหนดมาตรการในการรื้อถอนและซอมแซมอาคารหรือสวนของอาคารที่มีแอสเบสตอสเปนสวนผสม
สําหรับเจาของอาคาร
2. กําหนดขัน้ ตอนในการรื้อถอนและซอมแซมอาคารหรือสวนของอาคารที่มีแอสเบสตอสเปนสวนผสม
3. กําหนดแนวทางการขนยาย จัดเก็บ และกําจัดขยะ กากของเสีย และวัสดุที่มีแอสเบสตอสจาก
การรื้อถอนและซอมแซม
กลุมเปาหมาย
กลุมบุคคลเปาหมาย
1. เจาหนาที่รัฐทีบ่ ังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการรื้อถอนอาคารบานเรือน
2. ผูรับเหมากอสราง หัวหนางานกอสราง
3. นักวิชาการ
เนื้อหาที่เปนเปาหมาย
1. มาตรการควบคุมการรื้อถอนอาคารที่มี ACMs
2. ขั้นตอนการรือ้ ถอนอาคารที่มี ACMs
3. การขนสงและกําจัดขยะที่เกิดจากการรื้อถอนอาคารที่มี ACMs
พื้นที่เปาหมาย
1. กรุงเทพมหานคร 2. ปริมณฑล
กิจกรรม/การดําเนินงาน
1. ทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วของ เพื่อกําหนดมาตรการและแนวทางการดําเนินการสําหรับเจาของ
อาคาร และผูป ฏิบตั ิในการรือ้ ถอนซอมแซมอาคารหรือสวนของอาคารที่มีแอสเบสตอสเปนสวนผสม
รวมทั้งการขนยาย จัดเก็บและกําจัดขยะจากการรื้อถอนซอมแซมนั้น
2. นํามาตรการและแนวทางการดําเนินการไปทดลองใช โดยการจําลองสถานการณเพื่อดูความเปนไป
ไดในทางปฏิบตั ิ และปรับตามความเหมาะสม
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3. จัดประชุมนําเสนอผลการทบทวนวรรณกรรมในขอ 1 และ 2 เพื่อรับฟงขอเสนอแนะและความ
คิดเห็นจากผูท ี่เกี่ยวของ
4. นําขอเสนอแนะและความคิดเห็นจากขอ 3 มาพิจารณาปรับปรุงมาตรการและแนวทางการดําเนินการขอ 2
5. จัดประชุมทีมผูเชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาและสรุปผลการศึกษา

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
การรื้อถอน ซอมแซมอาคาร/วัสดุ ACMs ในตางประเทศ
ดังกลาวมาแลววาหลายประเทศไดกําหนดกฎหมายเพื่อควบคุมการทํางานที่เกี่ยวของกับ ACMs
เพื่อปกปองสุขภาพของผูปฏิบัติงาน รวมทั้งประชาชนทั่วไปในพื้นที่ใกลเคียง ในบทนี้ไดศึกษา รวบรวม
และเรียบเรียงกฎหมายเหลานี้ของประเทศตางๆ ไดแก สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด
สิงคโปร และฮองกง เพื่อพิจารณากําหนดมาตรการควบคุมการทํางานกับ ACMs สําหรับประเทศไทย
ดังนี้
2.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา
เพื่อความสะดวกและเหมาะสมในการควบคุมอันตรายจากการทํางานกับ ACMs Occupational
Health and Safety Administration (OSHA) และ Environmental Protection Agency (EPA)
แหงประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไดบญ
ั ญัตกิ ฎระเบียบในการทํางานกับวัสดุเหลานีไ้ วใน National Emission
Standard for Hazardous Air Pollutant (NESHAP) และนิยามคําที่เกี่ยวของ เชน
“ผลิตภัณฑทมี่ ีแรใยหินเปนสวนผสม (Asbestos containing material, ACM) หมายถึง วัสดุ
ที่มีแรใยหินเปนสวนผสมมากกวา 1 %”
“ผลิตภัณฑที่เชื่อไดวามีแรใยหินเปนสวนผสม (Presumed Asbestos-Containing Material,
PACM) หมายถึง ฉนวนของระบบความรอน/ความเย็น (Thermal System Insulation, TSI) และ วัสดุ
เคลือบ/ฉาบผิวซึ่งพบในอาคารที่กอสรางกอนป 1980 และไดแบง ACMs ออกเปนสองประเภทตาม
ลักษณะความยากงายในการฟุงกระจายของเสนใยแรใยหินสูสิ่งแวดลอม คือ
1) วัสดุที่แรใยหินหลุดฟุงกระจายไดงาย (Friable material) หมายถึง วัสดุที่แตกยุยไดงาย แรใยหิน
จึงอาจหลุดและฟุงกระจายไดงาย เนื่องจากแรใยหินยึดหรือผสานกับสารอื่นอยางหลวมๆ จึงอาจหลุด
และฟุงกระจายไดงายแมเพียงใชมือบดขยี้ เชน ฉนวนกันความรอนที่พนทับพื้นผิวหรือผนัง สิ่งทอ เชน
ถุงมือกันความรอน ชุดกันความรอน เปนตน
2) วัสดุที่เสนใยหลุดและฟุงกระจายไดยาก (Non-friable material) หมายถึง วัสดุซึ่งแรใยหินถูก
ยึดกับสารอื่นไวอยางมั่นคง จึงหลุดออกเปนอิสระและฟุงกระจายไดยาก นอกจากจะตัด ขัด เจาะ หรือทํา
ใหวัสดุนั้นแตกหัก วัสดุลักษณะนี้ถูกแบงยอยออกเปนสองกลุม (Category I & II Non-friable material)
คือ วัสดุที่เสนใยแรใยหินสามารถฟุงกระจายไดเมื่อถูกตัด ขัด เลื่อย เชน กระเบื้องยางปูพื้น ประเก็น
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และเสื่อน้ํามัน เปนตน และกลุมทีส่ อง คือ วัสดุที่มีแนวโนมแตกหักออกเปนชิ้นเล็กหรือเปนผงได
ซึ่งทําใหแรใยหินหลุดออกมาไดงายกวาชนิดที่หนึ่ง เชน ผลิตภัณฑกระเบื้องซิเมนตแผนเรียบสําหรับ
ทําฝาหรือกั้นหอง กระเบื้องซิเมนตมุงหลังคา และทอน้ําซิเมนต เปนตน
US.EPA.อาศัยอํานาจตาม The Asbestos Hazard Emergency Response Act (AHERA) ซึ่ง
ประกาศใชเมือ่ วันที่ 30 ตุลาคม2530 ไดกําหนดมาตรการใหผบู ริหารหรือเจาของโรงเรียนของรัฐและ
เอกชนปฏิบตั กิ ารเพื่อควบคุมแรใยหิน 3 ประการ คือ
1) สํารวจเบื้องตนเพื่อจัดทํารายการวัสดุตกแตงและสิ่งของภายในอาคารที่มีแรใยหินเปน
สวนผสม (ACMs) โดยตองมอบหมายใหบุคคลซึ่งมีคณ
ุ สมบัติตามที่กําหนดเปนผูปฏิบัติงานดังกลาว
2) ผูบริหารและเจาหนาที่ของอาคารตองจัดทํามาตรการควบคุมที่ม่ันใจไดวาแรใยหินใน
วัสดุเหลานั้นจะไมหลุดและฟุงกระจายออกสูอากาศได และมาตรการควบคุมดังกลาวนี้ตองครอบคลุม
การแจงใหผูใชอาคารทราบวามี ACMsใดบางในอาคาร และ
3) ตรวจตราวัสดุเหลานั้นเปนระยะ ๆ ทุก 3 ป และจัดทําและจัดเก็บรายงานใหเหมาะสม
ทั้งนี้ EPA เชื่อวาหากไมมีโครงการการจัดการนี้ ACMs ในอาคารนั้นอาจถูกทําใหชํารุดเสียหายเปนเหตุ
ใหแรใยหินหลุดและฟุงกระจายในอากาศและเปนอันตรายตอสุขภาพของผูอาศัยและใชอาคาร ซึ่ง
สวนใหญ คือ นักเรียน
US.EPA.ไดจัดทําโปรแกรมการดําเนินการและซอมบํารุง (Operation and Maintenance
Program, O&M Program) สําหรับเจาของและผูจัดการอาคารที่มีวัสดุใด ๆ หรือผลิตภัณฑทมี่ ีแรใยหิน
เปนสวนผสม (ACMs) ในอาคาร วัตถุประสงคของโปรแกรม คือ ลดการสัมผัสแรใยหินของผูที่อาศัย
ในอาคารเหลานั้น และเนื้อหาของโปรแกรมมีวิธีการทํางานเพื่อ
1) รักษา ACMs ใหอยูในสภาพดี
2) มั่นใจวาการทําความสะอาดและกําจัดแรใยหินที่หลุดออกมาเหมาะสม
3) ปองกันการหลุดฟุงกระจายของแรใยหิน
4) ตรวจตราสภาพของ ACMs
ขณะที่ OSHA ไดจําแนกงานที่เกี่ยวของกับการซอมแซม รื้อถอนสิ่งกอสรางออกเปน 4 ประเภท
คือ
ประเภทที่ 1: กิจกรรมที่เกี่ยวกับการรือ้ ฉนวนของระบบความรอน/ความเย็น (TSI, Thermal
System Insulation) หรือวัสดุ ACM/PACM ที่เคลือบหรือฉาบบนพื้นผิว
ประเภทที่ 2: กิจกรรมที่เกี่ยวกับการรือ้ วัสดุ ACM/PACM ที่ไมใช TSI และวัสดุที่เคลือบบนผิว
เชน การรื้อกระเบื้องปูพื้น ฝาผนัง และกระเบื้องมุงหลังคา
ประเภทที่ 3: การซอมแซมหรือบํารุงรักษาสิ่งของหรือโครงสรางตางๆ ที่ ACM และ/หรือ
PACM อาจถูกรบกวนทําใหหลุดออกมา
ประเภทที่ 4: กิจกรรมการบํารุงรักษาซึ่งลูกจางอาจสัมผัสแตไมรบกวน ACM หรือ PACM และ
กิจกรรมการทําความสะอาดฝุน ขยะตางๆ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมประเภท 1, 2 และ 3
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ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวาการรื้อถอน ACMs ที่กลาวถึงในรายงานนี้ คือ งานประเภทที่ 2 ตาม
ขอกําหนดของ OSHA, USA.(1) ซึ่งมีขอกําหนด ดังนี้
• ใหมีการควบคุมงานโดยบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนด คือ
- สามารถระบุอันตรายของแอสเบสตอสในพื้นที่งานและเลือกกลยุทธการควบคุมการสัมผัส
แอสเบสตอส และมีอํานาจสั่งการแกไขทันทีเพื่อขจัดอันตรายนั้น
- สําหรับงานประเภท 1 และ 2 ตองเปนผูที่ผานการอบรมพิเศษในหลักสูตรที่เปนไปตาม
ขอกําหนดของ EPA (40 CFR 763) หรือเทียบเทา (ดูหมายเหตุ)
- สําหรับงานประเภท 3 และ 4 ตองเปนผูที่ผานการอบรมพิเศษในหลักสูตรที่เปนไปตาม
ขอกําหนด หรือเทียบเทา (ดูหมายเหตุ)
หมายเหตุ
1) 40 CFR 763.92 การอบรมและการเฝาระวังเปนระยะ ๆ
(a) การอบรม (1) หนวยงานที่ใหการอบรมในทองถิ่นตองมั่นใจวากอนการดําเนินงานซอม
บํารุ งหรือรื้อถอนอาคารที่มีวัสดุแรใยหินตามแผนการจัดการนั้น ผูที่เกี่ ยวของทํางานใน
อาคารทุกคน รวมทั้งผูควบคุมงาน ชางไฟฟา ชางประปา ชางระบบระบายอากาศ ฯลฯ ไดรับ
การอบรมซึ่งใชเวลาอยางนอย 2 ชั่วโมง ใหรูเกี่ยวกับอันตรายของแรใยหิน ไมวาเขาจะตอง
ทํางานกับวัสดุ ACM หรือไม ผูควบคุมงานและคนงานใหมตองไดรับการอบรมภายใน 60 วัน
หลังจากการจางงาน การอบรมอยางนอยตองครอบคลุมเรื่องตอไปนี้
(i) ขอมูลเกี่ยวกับแรใยหิน และการใชและรูปแบบตาง ๆ
(ii) ผลกระทบตอสุขภาพหากไดรับสัมผัสแรใยหิน
(iii) พื้นที่ทั้งหมดในอาคารนั้นที่มีวัสดุแรใยหิน
(iv) การเรียนรูและสังเกตเกี่ยวกับวัสดุแรใยหินที่ชํารุด เสียหาย วัสดุหอหุมหลุด
(v) ชื่อและหมายเลขโทรศัพทของบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการอบรมใน
ทองถิ่น และจุดที่เก็บแผนการจัดการ
(2) หนวยงานที่ใหการอบรมในทองถิ่นตองมั่นใจวาคนงานทําหนาที่ซอมบํารุงและผูควบคุม
งานทุกคนที่ทํากิจกรรมใด ๆ ซึ่งอาจรบกวนวัสดุแรใยหินตองไดรับการอบรมตามที่ระบุใน
ยอหนา (a)(1) ของมาตรานี้ และอบรมเพิ่มเติม 14 ชั่วโมง อยางนอยในหัวขอตอไปนี้
(i) วิธีที่เหมาะสมในการจัดการกับวัสดุแรใยหิน
(ii) ขอมูลเกี่ยวกับการใชหนากากตามที่กําหนดใน
EPA/NIOSH Guide to Respiratory Protection for the Asbestos Abatement
Industry, และมาตรการปองกันอันตรายสวนบุคคลอื่น ๆ
• ควบคุมงานโดยผูที่มีความรูและความสามารถ
• จัดใหมีกําแพงหรือฉากกั้นชองเปดเขาสูพ ื้นที่ควบคุม (พื้นที่ที่มีการรื้อถอน/ซอมแซม) ทั้งหมด
เพื่อปองกันการฟุงกระจายออกไปภายนอก
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สําหรับงานประเภท 2 ทั้งหมดซึ่งไมมีการเก็บตัวอยางดวยอัตราการไหลอากาศสูง
(Negative exposure assessment)
- สําหรับงานประเภท 2 ซึ่งอาจสัมผัสแอสเบสตอสที่ความเขมขนสูงกวาคาขีดจํากัดที่
ยอมใหสัมผัสได
- สําหรับงานประเภท 2 ซึ่งนายจางตองเคลื่อนยาย ACM ที่อยูในสภาพชํารุดเสียหาย
• ขอหามสําหรับงานทุกประเภท
- หามใชเลื่อยเครื่องมือตัดความเร็วสูงซึ่งไมมีหัวดูดฝุน หรือฮูดปดครอบซึ่งตอเขากับวัสดุ
กรองชนิดประสิทธิภาพสูง (HEPA-filtered)
- หามใชเครื่องเปาลมเพื่อเปาแอสเบสตอสหรือ ACM นอกจากจะใชกับระบบระบาย
อากาศชนิดปด (Enclosed ventilation system)
- หามกวาด ตัก หรือทําความสะอาดฝุนและขยะ ACM ดวยวิธีแหง
- หามหมุนเวียนคนงานเพื่อลดปริมาณการสัมผัสของคนงานแตละคน
• การควบคุมเฉพาะสําหรับงานตาง ๆ ในประเภท 2
- การรื้อกระเบือ้ งปูพื้นไวนิลและยางมะตอยปูพื้นซึ่งมีแรใยหิน หรืออาคารที่กอสรางกอน
ป 1980 ซึ่งเจาของอาคารไมไดยืนยันวาไมมี ACM
- การรื้อกระเบือ้ งมุงหลังคาที่เปน ACM
- การรื้อผนังอาคาร แผน หรือแผงวัสดุชนิดซิเมนตผสมแรใยหิน
- การรื้อประเก็นที่เปน ACM
- ทํางานรื้อถอนวัสดุ ACM อื่น ๆ ในประเภท 2
- ติดตั้ง รื้อ หรือซอมแซม ACM ที่อยูในสภาพดี มีวัสดุหอหุม
-

2.2 ประเทศอังกฤษ
มาตรฐานหรือขอกําหนดการทํางานทีเ่ กี่ยวของกับแรใยหินในประเทศอังกฤษ
Health and Safety Executive (HSE) ไดออกกฎหมายการทํางานกับแรใยหิน ‘The Control of
Asbestos Regulations 2006 (CAR)’ ซึ่งเปนกฎหมายที่ใชควบคุมการทํางานกับแรใยหิน โดยแบง
แรใยหินเปน 6 ชนิด (2) คือ
- Actinolite (CAS No. 77536-66-4)
- Grunerite หรือ Amosite (CAS No. 12172-73-5)
- Anthophylite (CAS No. 77536-67-5)
- Chrysotile (CAS No. 12001-29-5)
- Crocidolite (CAS No. 12001-28-4)
- Tremolite (CAS No. 77536-68-6)
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การทํางานกับแรใยหินภายใตกฎหมายนี้ กําหนดลักษณะงานออกเปน 3 ประเภท (3) คือ
1. งานที่เกี่ยวของกับการรื้อถอน ซอมแซม หรืองานที่อาจทําใหแรใยหินหรือ ACMs ชํารุด
เสียหายและฟุง กระจาย
2. งานที่เกี่ยวของกับงานหลัก (การรื้อถอน ซอมแซม หรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจทําใหแรใยหิน
หรือ ACMs หลุดและฟุงกระจาย) เชน งานซอมบํารุงเครื่องมือ/อุปกรณที่ใชในการรื้อถอน/
ซอมแซม, การกําจัดวัสดุอุปกรณที่ปนเปอ นแรใยหิน, การติดตั้ง-รื้อถอนนั่งราน
3. งานที่เกี่ยวของกับการควบคุมดูแลการรื้อถอน ซอมแซม หรือกิจกรรมใด ๆที่อาจทําให
แรใยหินหรือ ACMs หลุดและฟุงกระจายที่ตองมีผูควบคุมโดยตรง ซึ่งตองเปนผูที่ไดรับ
ใบอนุญาตในการควบคุมพนักงานในการทํางานกับแรใยหิน
งานที่ไมตองมีใบอนุญาตในการควบคุมการทํางาน ไดแก
1) งานที่ลูกจางสัมผัสแรใยหิน ซึ่งเกิดขึ้นนานๆครั้ง และทีค่ วามเขมขนต่ํา
2) งานที่ไดรับการประเมินความเสี่ยงในการสัมผัสของลูกจางแลววาไมเกินระดับที่กําหนด
3) งานที่เกี่ยวกับ
 การบํารุงรักษาที่ใชเวลาสั้นๆ และไมตอเนื่อง
 การรื้อถอน ACM ชนิดหลุดและฟุงกระจายไดยาก (Non friable)
 ACM ที่ถูกหอหุมและอยูในสภาพดี
 การเก็บตัวอยางอากาศและการควบคุม การเก็บและวิเคราะหตวั อยาง ACMs
การไดรับใบอนุญาตการทํางานที่เกี่ยวของกับแรใยหินนั้นออกโดย Asbestos License Unit,
ALU ซึ่งแบงออกได 2 ประเภท คือ
1) Contractor: Full License (ทําหนาที่โดยตรงในการรื้อถอน ซอมแซม)
2) Company: Ancillary License (งานซอมบํารุง ตรวจสอบอุปกรณที่ใชในงานรื้อถอน
ที่เกี่ยวกับแรใยหิน เชน นั่งราน เปนตน)
ใบอนุญาตดังกลาว มีอายุ 1 หรือ 3 ป โดยที่ HSE สามารถทบทวน และดูแลการดําเนินงานของ
ผูควบคุมงานในชวงเวลาทีถ่ ือใบอนุญาตได
ผูที่ไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติงานตามขอกําหนดการทํางานกับแรใยหิน โดยที่หนวยงาน HSE
สามารถตรวจสอบการทํางาน ประเมินความรู ความสามารถที่เกี่ยวของกับแรใยหินได เพื่อใหปฏิบัติงาน
ดวยความปลอดภัยสําหรับลูกจาง หรือบุคคลอื่น ๆ ที่อาจไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติงาน สําหรับการ
รื้อถอนที่ไมตองมีใบอนุญาตนั้น ไดกําหนดแนวทางใหคนงานและผูทํางานปฏิบตั ิตาม The Control of
Asbestos Regulations 2006 (CAR)
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ขอกําหนดสําหรับงานที่ไมตองมีใบอนุญาต (4)
1. ในกรณีที่พบวา วัสดุหอหุม ACMs ฉีกขาดหรือเปดออก หรือ ACMs แตกชํารุด ในขณะที่
ปฏิบัติงานใหปฏิบัตติ ามขั้นตอนตอไปนี้
หากมีวัสดุทมี่ ี/อาจมีแรใยหินเปนสวนผสมไมมีสิ่งหอหุม /ปกปดไวหรือมีแตชํารุดเสียหายใหหยุดทํางานทันที
มีฝุนหรือเศษซากแรใยหินติดเสื้อผาหรือไม

หามผูที่ไมเกี่ยวของเขาไปใน
รายงานปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดใหกับ
ติดปายเตือน “อาจมีแรใยหิน
ปนเปอน”

ไมมี

เก็บและสงตัวอยางวัสดุ
เพื่อวิเคราะหแรใยหิน

ไมมีการ
ดําเนินกา

มีเล็กนอย เชน ฝุนบนแขนเสื้อหรือ

มีมาก เชน เปอนเสื้อผา ผม หรือรองเทา

ขอความชวยเหลือ ทุกคน (คนงาน

ขอความชวยเหลือ ทุกคน(คนงานนั้นและ

นั้นและผชวยเหลือ) สวมใสหนากาก

ผูชวยเหลือ) สวมใสหนากาก และคนชวยสวม
อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลดวย

ใชผาชื้น ๆ เช็ดฝุน

มี

ใชผาชื้น ๆ เช็ดทําความสะอาด
ถอดเสื้อผา อาบน้ําและสระ

ผูรับผิดชอบตองทําแผนการบริหารจัดการแร
ใยหินและตองดําเนินการหาผูควบคุมดูแล
งานที่มีใบอนุญาตการทํางานกับแรใยหินหาก

เก็บเสื้อผา ผาเช็ดตัวใสถุงพลาสติกเพื่อ
ทําความสะอาด โดยผเชี่ยวชาญเฉพาะ
กําจัดผาที่ใชเช็ด วัสดุตางๆ เชนเดียวกับขยะแรใยหิน
เก็บบันทึกเหตุการณไว

ภาพที่ 2.2-1 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อวัสดุหอหุม ACMs ฉีกขาดหรือเปดออก หรือ ACMs แตกชํารุด
- หยุดทํางานทันที
- ปฏิบัตติ ามขั้นตอนดังภาพที่ 2.2-1 หรือประเมินความเสี่ยงเพื่อตัดสินใจวาใครตองเปน
ผูปฏิบัติงาน เพราะอาจตองใชผูรับเหมาที่มีใบอนุญาต
- ลดการฟุงกระจายหรือขยายตัวของสิ่งปนเปอนออกสูพื้นที่อื่น
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ควบคุมใหผูปฏิบัติงานสัมผัสสิ่งปนเปอนที่ความเขมขนต่ําๆ
ทําความสะอาดสิ่งปนเปอนโดยผูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือกําจัดสิ่งปนเปอน
เชนเดียวกับขยะแรใยหิน
2. การอบรม (5)
2.1 การอบรม ตองประกอบไปดวยหัวขอตางๆ ดังนี้
- ความรูเกี่ยวกับแรใยหิน
- ผลกระทบของแรใยหินตอสุขภาพ
- อันตรายตอสุขภาพที่เกิดจากการสัมผัสแรใยหินรวมกับการสูบบุหรี่
- การใชแรใยหินและงานกอสรางที่ใชแรใยหิน
- ขอกําหนดของกฎหมายในการอนุญาตใหปฏิบัติงานกับแรใยหิน
- วิธีการใชอุปกรณที่จําเปนและเหมาะสมกับงานที่เกี่ยวของกับแรใยหิน รวมทั้งวิธีการเลือก
และดูแลรักษาอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
- การตระหนักถึงอันตรายอื่นๆ เชน การทํางานในที่สูง เปนตน
- การขจัดสิ่งปนเปอนที่ตวั บุคคลและพื้นทีง่ าน
- ขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
- การกําจัดขยะหรือสิ่งปนเปอนแรใยหิน
2.2 การอบรมซ้ําหรือทบทวนความรู จําเปนตองมีการอบรมทุกๆ ปหรือมีความถี่มากขึ้น หากมี
การเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน ชนิดของอุปกรณ หรือ ลักษณะงานหลากหลายขึ้น
2.3 การตรวจตรางาน ควรมีการตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาพนักงานไดปฏิบัติงานกับแรใยหิน
ตามกฎที่วางไว
3. การทําความสะอาดพื้นที่ปนเปอนแรใยหิน(6,7)
− อุปกรณสําหรับทําความสะอาด กําหนดใหใช เครื่องดูดฝุน Class H vacuum
คือ
เครื่องดูดฝุนที่ใชสําหรับทําความสะอาดฝุนที่มีความเปนอันตรายสูง เชน แรใยหิน
− ขั้นตอนการทําความสะอาด
 สําหรับวัสดุทมี่ ีการฉีกขาด หรือแตกหลุดใหเก็บใสภาชนะบรรจุที่เหมาะสม
 การใชเครื่องดูดฝุน ตองใชดวยความระมัดระวัง เพราะอาจทําใหเสนใยแรใยหิน
ฟุงกระจาย และพนักงานมีโอกาสหายใจเขาไปได
 ไมควรใชเครือ่ งดูดฝุน หากวัสดุเปยกน้าํ เพราะอาจทําให HEPA filter เปยก
และเสียหายได
 ทําความสะอาดพื้น พรม และเสื้อผาสิ่งทอตางๆ หรือพื้นที่มีลักษณะเปน
ของแข็งและเรียบ เชน โตะ ดวยลูกกลิ้งกาว (Roller stick) จับยึดแรใยหิน
 ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากทําความสะอาด
 ขอควรระวัง หลีกเลี่ยงการใชแปรงในการทําความสะอาด
-
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หลังจากใชเครื่องดูดฝุน ควรระวังและควบคุมการฟุงกระจายของฝุน เชน ระวัง
ในขณะถือหัวดูด การเปลี่ยนน็อต สกรู หรืออุปกรณอื่นๆ ของเครื่องดูดฝุน
- ปญหาที่อาจเกิดขึ้นขณะทําความสะอาด คือ แรงดูดลดลงเมื่อความยาวของทอดูด
เพิ่มขึ้น หรือฝุนเต็มถังบรรจุ หรือสายดูดอุดตัน จึงตองทําความสะอาดเปนระยะๆ
หรืออาจจางบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทํางานนี้แทน
- การทําความสะอาดเครื่องดูดฝุน
 ปฏิบัตติ ามขอกําหนดการกําจัดขยะ
 ไมควรทําความสะอาดภายในตัวเครื่องดูดฝุนดวยตัวเอง
 หลังจากใชงานควรทําความสะอาดภายนอกและสวนอื่นๆ ดวยเครื่องดูดฝุน
และผาเปยก
 ตรวจสอบภายนอกตัวเครื่อง สายดูด และสวนอื่นๆ
 เก็บทอหรือสายดูดโดยปดหุมทางเขาและบรรจุเก็บในถุงพลาสติกและติด
ฉลากแจงใหทราบวาอุปกรณนี้ใชทําความสะอาดพื้นที่ปนเปอนแรใยหิน
− การเลือกใชอป
ุ กรณ ใหปฏิบัตติ ามขอกําหนดของ British standards, BS 85203:2009 กําหนดใหใชเครือ่ งดูดฝุน Class H (high hazard) vacuum ซึ่ง
ประกอบดวยวัสดุกรองชนิด High efficiency particulate filters (HEPA) และ ชนิด
Ultra low penetration air filters (ULPA) ที่มีสมบัติตามขอกําหนด BS EN 1822
4. การใชวธิ ีเปยก(8)
−
อุปกรณ
 สารละลายที่ควรใช เชน น้ําละลายผงซักฟอก เปนตน
 เครื่องฉีดพนน้ําสําหรับงานสวน หรือเครื่องพนที่มีแรงดันต่ํากวา 3.4 bar
(50 psi)
 แปรงและลูกกลิ้ง
−
ขั้นตอน
 ฉีดน้ําใหวัสดุแรใยหินเปยกกอนเริ่มงาน หามทํางานในพื้นที่ที่วัสดุแรใยหินแหง
 ใชน้ําเพื่อใหงายตอการทํางาน ยกเวนแรใยหินที่เปนชนิดสีฟาและสีน้ําตาลจะไม
ดูดซับน้ําหรือดูดซับน้ํายาก
 วัสดุที่มีแรใยหินบางประเภท เชน กระดาน แผนวัสดุแรใยหิน ไมสามารถทําให
เปยกได ตองใชเครื่องดูดฝุน Class H
 การดูดฝุนที่เปยกอาจทําให HEPA filter เปยกและเสียหายได
- การใชวธิ ีเปยก
 ฉีดพนสารละลายใหทวั่ พื้นที่ที่สามารถทําได
-
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 ถาใชแปรงหรือลูกกลิ้ง เมื่อใชแลวใหถือวาอุปกรณทั้งสองเปนขยะปนเปอนแรใย
หินดวย
 เตรียมสารละลายสําหรับฉีดพนพื้นที่ใหเปยก ตามคําแนะนําของผูผลิตโดย
ทั่วไปจะใชน้ํา 10-15 สวนตอสาร 1 สวน หรือ น้ํา 8 สวนตอผงซักฟอก 1 สวน
 พนสารละลายลงบนวัสดุแรใยหิน หามทุบหรือใชแรงดันสูงๆ
 หากใชวธิ ีการฉีด ใหปฏิบัติดวยความระมัดระวัง โดยเคลื่อนที่ไปขางหนาและ
หลังอยางชาๆ ฉีดใหทวั่ บริเวณที่มีวสั ดุแรใยหิน ไมเนนพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เพราะ
อาจทําใหวัสดุที่มีแรใยหินหลุดกระจายได
5. อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (9)
- ชุดปดคลุมชนิดใชแลวทิ้งทีแ่ นะนําคือ Type 5 (BS EN ISO 13982-1)
 หากตองทํางานนอกอาคารควรใชชนิดทีป่ องกันน้ําได
 ควรสวมใสชุดที่มีขนาดใหญเพื่อปองกันตะเข็บฉีกขาด
 ถาขอมือ แขนเสื้อหลวมอาจใชเทปพันเพื่อใหแนนขึ้น
 หลีกเลี่ยงการสวมใสเสื้อที่มแี ขนยาวมาก
 สวมใสชุดที่กางเกงยาวคลุมรองเทา โดยสอดขากางเกงเขาไปในรองเทา เพื่อให
ฝุนตกอยูในรองเทา ขณะที่ปฏิบตั ิงาน เพื่อลดการกระจายของฝุนแรใยหินหรือ
เศษวัสดุ ACMs ในพื้นที่อื่น ๆ
 สวมใสฮูดเพื่อปดคลุมสายรัดอุปกรณปกปองระบบทางเดินหายใจ
 กําจัดชุดคลุมที่ใชแลวเชนเดียวกับขยะแรใยหิน
- ถุงมือ
 ถาตองการสวมใสถุงมือ ควรเลือกใชชนิดที่ใชครั้งเดียวแลวทิ้ง ถาตองใชถุงมือ
ยาง ใชเฉพาะชนิด Low protein powder-free
 กําจัดเชนเดียวกับขยะแรใยหิน
- รองเทา
 รองเทาบูทใชในกรณีที่มีความเสี่ยงของการลื่นหกลมในขณะปฏิบัติงาน อาจ
เลือกชนิดที่ใชแลวทิ้ง เนื่องจากการทําความสะอาดรองเทาเปนไปไดยาก
- อุปกรณปกปองระบบทางเดินหายใจ
 เลือกชนิดที่มีความเหมาะสมสําหรับการทํางานกับแรใยหิน เชน มีคา
Protection factor เทากับ 20 หรือมากกวา
 อุปกรณปกปองระบบทางเดินหายใจที่มีความเหมาะสมกับการทํางานกับแรใยหิน
ไดแก
1. ชนิดที่ใชครั้งเดียวแลวทิ้ง EN149 (type FFP3) หรือ EN1827 (type
FMP3)
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2. ชนิดครึ่งหนา EN140 ใชกับ P3 filter หรือ
3. ชนิด Semi-disposable respirator เชน EN450 ใชกบั P3 filter
 อุปกรณเหลานี้ควรใชในกรณีที่ตองทํางานในชวงระยะเวลาสั้นๆ และควรวัด
ขนาดรางกายของพนักงานเพื่อเลือกอุปกรณที่มีขนาดพอดี
- การบํารุงรักษาอุปกรณที่ตองใชซ้ํา
 ปฏิบัตติ ามคําแนะนําของผูผลิตเพื่อใหอปุ กรณอยูในสภาพดีและนําไปใชงานได
 ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดกับอุปกรณทุกครั้งที่มีการใชงาน เชน สวนตางๆ
ของอุปกรณ รวมทั้งขอตอ จุดเชื่อม เปนตน
 ทําความสะอาดหลังการใชงานทุกครั้งและเก็บในพื้นทีป่ ลอดภัยจากสิ่งปนเปอน
- การอบรม
 เพื่ อให มั่น ใจว าผูใ ชมีค วามรูค วามเขา ใจที่ถูกตอ ง ควรมี ก ารสอนวิ ธีก ารใช
การตรวจสภาพของอุปกรณ การตรวจสอบความแนบกระชับของอุปกรณ และ
ขอจํากัดตาง ๆในการใชอุปกรณในการทํางาน
 ใหคําแนะนําผูใชถึงวิธีการกําจัดอุปกรณที่ปนเปอนแรใยหิน และการกําจัดขยะ
แรใยหิน
 แจงใหพนักงานทราบหรือออกจากพื้นที่ทันทีหากพบวาอุปกรณปองกันอันตราย
สวนบุคคลไมมีความเหมาะสมสําหรับการทํางาน
6. การใชผาเปยกสําหรับการทําความสะอาดพื้นผิวขนาดเล็กที่ปนเปอนแรใยหิน(10)
- หากใชผาทําความสะอาดตองเช็ดซ้ํา ๆ หลาย ๆ ครั้ง จนกวาพื้นที่นั้นจะสะอาด
- เทปกาวใชในกรณีที่ตองการกําจัดฝุนขนาดเล็กที่ตกอยูตามพื้นผิวตางๆ เมื่อใชแลว
ใหนําไปกําจัดเชนเดียวกับขยะแรใยหิน
- การกําจัดผาที่ใชในการทําความสะอาดพื้นผิวใหปฏิบตั ิเชนเดียวกับขยะแรใยหิน และปด
ปากถุงบรรจุขยะดังกลาวใหมิดชิด
- น้ําที่ปนเปอนใหเขาสูระบบการกําจัดน้ําเสีย
7. การขจัดสิ่งปนเปอนจากตัวผูปฏิบตั ิงาน(11)
- ทําความสะอาดรองเทาบูทดวยผาเปยก
- ทําความสะอาดชุดคลุมตางๆ ดวยแปรงที่ติดกับเครื่องดูดฝุน Class H โดยใหเพื่อน
รวมงานชวยทําความสะอาดในบริเวณทีก่ ําหนด
- นําชุดคลุม อุปกรณปองกันตางๆ ใสถุงหรือภาชนะเพื่อนําไปกําจัดตอไป
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8. การกําจัดขยะแรใยหิน (12)
− ตองบรรจุขยะแรใยหินใน UN-approved packing และติดสัญลักษณ CDG hazard ดัง
ภาพที่ 2 ที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน
− บรรจุดวยถุงอยางนอยสองชั้น และติดฉลากดังภาพที่ 3 การปฏิบต
ั ิที่เปนมาตรฐานคือ
บรรจุขยะในถุงสีแดง และติดปายเตือนแรใยหินแลวจึงบรรจุในถุงใสอีกชั้นหนึ่ง และ
ติดสัญลักษณ CDG hazard
แควนตาง ๆในประเทศอังกฤษจําแนกและปฏิบตั ิตอขยะแรใยหินตางกันดังแสดงในตารางที่ 2.2-1
9. จัดทําเอกสารแสดงการทําความสะอาดหลังจากการกําจัดขยะแรใยหิน และแจงใหเจาหนาที่
รับทราบ เพื่อเปนหลักฐานการจัดการดานความปลอดภัย(13)
ตารางที่ 2.2-1 การจําแนกและการปฏิบตั ิตอขยะแรใยหิน
อังกฤษ และ
− ขยะแรใยหิน จัดเปนขยะอันตราย หากมีสวนผสมของแรใยหินมากกวา 0.1 %
เวลส
− การกําจัด ขยะใหป ฏิบัติต ามขอกําหนดของกฎหมาย และมี ก ารจดบั น ทึ ก
ขอมูลจํานวนขยะทีท่ ําการกําจัด
− ติดตอหนวยงานดานสิ่งแวดลอมเพื่อขอขอมูลเพิ่มเติม
สก็อตแลนด
− ขยะแรใยหิน จัดเปน Special waste เมื่อมีสวนผสมของแรใยหินมากกวา
0.1 %
− การกําจัดขยะใหปฏิบต
ั ิตามขอกําหนดของประเทศสก็อตแลนดซึ่งมีการปรับปรุง
ขอมูลที่ถูกตองแลว รวมทั้งใหจดบันทึกขอมูลจํานวนขยะที่ทําการกําจัดดวย
− ติดตอหนวยงานพิทักษสิ่งแวดลอมของประเทศสก็อตแลนตเ พื่อขอขอมูล
เพิ่มเติม
อังกฤษ เวลส
− ขยะแรใยหินทุกชนิด (Raw asbestos, asbestos waste, และ Products
และ
containing asbestos) และการขนสงสินคาอันตรายตองมีการติดฉลาก
สก็อตแลนด
Asbestos warning sign ดังภาพที่ 3 สวนวัสดุที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ
และยึดติดแนน หลุดหรือฟุงกระจายไดยาก เชน กระเบื้องมุงหลังคา ไมตอง
ติดฉลาก
ขอควรระวัง : หามนําขยะแรใยหินผสมกับขยะชนิดอื่นๆ เพื่อลดปริมาณของแรใยหินใหนอยกวา
0.1%
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ภาพที่ 2.2-2 สัญลักษณ UN

ภาพที่ 2.2-3 CDG hazard ฉลากเตือนแรใยหิน

การรื้อถอน ในกฎหมายเกี่ยวกับการรือ้ ถอน ไดกลาวไวครอบคลุม 5 หัวขอ คือ
 การเตรียมพื้นที่
 อุปกรณ
 อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
 ขั้นตอนการรือ้ ถอน
 การทําความสะอาดและการกําจัด
ตัวอยางการรื้อถอนหลังคา (14, 15, 16)
1) การเตรียมพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ที่ใชในการทํางานวามีความปลอดภัย จํากัดพื้นที่และจํานวนคนที่
สัมผัสใหนอยที่สุด ปดประตูใชเทปกั้นพืน้ ที่และติดปายเตือน และตองมั่นใจวาแสงเพียงพอตอการทํางาน
2) อุปกรณหมายความรวมถึงอุปกรณที่ใชในการเตรียมพื้นที่ การรื้อถอน การทําความสะอาด และ
การกําจัด
3) อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลไดแก ชุดคลุมทั้งตัวมีฮูดชนิดใชแลวทิ้งถุงมือรองเทาบูทอุปกรณ
ปองกันระบบทางเดินหายใจ
4) ขั้นตอนการรื้อถอน มีดังนี้
- ตรวจสอบวามีวัสดุที่มีแรใยหิน
- ควรใชพลาสติกปดคลุมพื้นที่ เพื่อปองกันการกระจายตัวของแรใยหินในบริเวณใกลเคียงและบน
พื้นผิวของพื้นที่ที่ทําการปฏิบัติงาน หากมีฝุนหรือเศษวัสดุที่หลนกระจายจากการรื้อถอน อาจใชเทปกาว
ทําความสะอาดโดยการแปะบนพื้นผิวที่มฝี ุน เพื่อใหฝุนติดมากับแผนเทปดังกลาว
- หลีกเลี่ยงหรือทําใหกระเบื้องหลังคาแตกนอยที่สุด
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- ตั ด หรื อ ถอนสกรู / น็ อ ตออกจากกระเบื้ อ งหลั ง คาและทิ้ ง ในภาชนะที่ เ ตรี ย มไว หากกระเบือ้ ง
เชื่อมตอกับวัสดุอื่นๆ เชน รางระบายน้ํา ทอน้ําอาจใชการตัดวัสดุดังกลาวโดยหลีกเลี่ยงการตัดกระเบื้อง
หลังคา
- ลําเลียงกระเบื้องหลังคาดวยความระมัดระวัง หามโยนกระเบื้องหลังคาหรือเศษหินเศษปูน
- ใชแผนโพลีทีน 2 ชั้นในการหอกระเบื้องหลังคาที่รื้อออกมา ปดผนึกดวยเทปกาวใหเรียบรอยและ
ติดฉลากเตือน ชิ้นสวนเล็กใหใสภาชนะบรรจุเพื่อกําจัด
5) การทําความสะอาดและการกําจัดขยะแรใยหิน
- ทําความสะอาดอุปกรณและพื้นที่ดวยผาเปยก
- เศษวัสดุ น็อต/สกรู ผาขี้ริ้วที่ใชแลวนําใสภาชนะบรรจุเพื่อกําจัด
- หามนําขยะแรใยหินมาผสมกับขยะอื่นๆ เพื่อใหมีสัดสวนของแรใยหินต่ํากวา 0.1 %
- กําจัดตามขอกําหนดของประเทศ (ขยะอันตราย, Special waste)
2.3 ประเทศนิวซีแลนด
2.3.1 กฎหมายที่เกี่ยวของ
กองอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กระทรวงแรงงานของประเทศนิวซีแลนดไดกําหนด
แนวทางปฏิบตั ิในการบริหารจัดการและรื้อถอนวัสดุที่มีแรใยหิน (Guidelines for the Management and
Removal of Asbestos)(17)ภายใตกฎหมาย 2 ฉบับ คือ The Health and Safety in Employment Act(18)
และ Asbestos Regulations(19)โดยใหคําจํากัดความที่ใชในแนวทางปฏิบัติ ดังตอไปนี้
2.3.1.1 ACMs แบงเปน 2 ประเภท ไดแก
(1) Friable ACMs หมายถึง วัสดุที่มสี วนผสมของแรใยหินที่แตกหักงาย เชน ฉนวนหุมกัน
ความรอน ฉนวนกันเสียง และวัสดุเคลือบผิวอาคาร เปนตน
(2) Non-friable ACMs หมายถึง วัสดุท่ีมีสวนผสมของแรใยหินกับซีเมนตหรือตัวผสานอื่นๆ
เพื่อใหเกิดความแข็งแรง เชน กระเบื้องแผนเรียบ ทอน้ํา กระเบื้องมุงหลังคา พื้น/ผนัง และประเก็น
เปนตน
2.3.1.2 การทํางานกับ ACMs แบงออกเปน 2 ประเภทคือ
(1) Restricted work หมายถึง งานที่ทํากับ Friable ACMs หรืองานที่ทํากับ Non-friable ACM
ที่มีการตัดหรือเจาะใหเกิดการแตกหัก (ยกเวน มีเครือ่ งดูดฝุนขณะทํางาน) หรือ งานที่ทํากับ Non-friable
ACM ประเภทกระเบื้องปูพื้น
(2) Non-restricted work หมายถึงงานที่ทํากับ Non-friable ACMs ที่ไมมีการตัดหรือเจาะใหเกิด
การแตกหัก
2.3.1.3 การขึ้นทะเบียนเพื่อทํางานในพื้นที่ Restricted work โดยผูที่จะขึ้นทะเบียนไดตอ งมี
คุณสมบัติดังนี้
(1) ผานการอบรม
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(2) มีประสบการณ
(3) ชําระคาธรรมเนียมในครั้งแรก $204.44 และกรณีตอ อายุ $102.22
สําหรับแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการและรื้อถอนแรใยหินครอบคลุมเนื้อหาในเรื่อง
การบริหารจัดการ การรื้อถอนวัสดุ ACMs และการจัดการและการกําจัดขยะ ACMs ดังนี้
2.3.2 การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมการรื้อถอน ซอมแซมอาคารหรือวัสดุ ACMs
ครอบคลุมในประเด็นตางๆ ไดแก หนาที่ความรับผิดชอบของผูที่เกี่ยวของ การวิเคราะหเพื่อระบุ ACMs
การขึ้นทะเบียนเพื่อทํางานในพื้นที่ Restricted work และการฝกอบรม ดังตอไปนี้
2.3.2.1 หนาที่ความรับผิดชอบ
(1) เจาของบาน
1) ระบุตําแหนงและผลิตภัณฑ รวมทั้งสภาพของ ACMs
2) กรณีเปนบานเชา เจาของบานตองแจงใหผูอยูอาศัยทราบวา มี ACMsและมีแผนใน
การจัดการกับ ACMs อยางไร
3) แจงหรือทําใหนายจางหรือผูรับเหมาทราบวาตองทํางานเกี่ยวของกับ ACMs
(2) นายจางหรือผูรับเหมา
1) จัดใหลูกจางทํางานในสภาพที่เหมาะสมและปลอดภัย
2) ประกาศนโยบายในการปองกันลูกจางสัมผัสกับแรใยหิน
3) ปฏิบัตติ ามกฎหมายแรงงานดานสุขภาพและความปลอดภัย
4) ประสานงานกับเจาของบานหรืออาคารใหทราบวามี ACMs และอยูในสภาพใด
(3) ลูกจาง
1) ปฏิบตั ิตามขั้นตอนการปฏิบัติงานอยางเครงครัด เพือ่ ความปลอดภัยในการทํางานกับ
แรใยหิน
2) ประสานงานกับนายจาง เพื่อใหการทํางานเปนไปตามกฎหมาย
3) ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อนรวมงาน
4) รายงานใหหัวหนางานทราบถึงความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายทันทีทพี่ บ
2.3.2.2 การวิเคราะหเพื่อระบุ ACMs
(1) การวิเคราะหเพื่อระบุ ACMs มี 3 วิธี คือ
(2) Polarized Light Microscopy (PLM) ถาจําเปนอาจใช Dispersion Staining
(3) X-ray Diffractometry (XRD)
(4) Scanning Electron Microscopy with Energy Dispersion X-ray Analysis (SEMEDXA)
ซึ่งปกติวธิ ี Polarized Light Microscopy ก็เพียงพอ ยกเวนกรณีตวั อยางที่ยากสามารถ
เพิ่มวิธี X-ray Diffractometry หรือ Scanning Electron Microscopy
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2.3.2.3 รายงานผลการวิเคราะหจากหองปฏิบัติการ ตองประกอบดวย
(1) หมายเลขตัวอยาง
(2) วิธวี ิเคราะห
(3) ลักษณะตัวอยาง
(4) สัดสวนแรใยหิน (ถาทราบ) และชนิดของแรใยหิน
(5) ขอคิดเห็นเกี่ยวกับวัสดุอื่นๆ ที่ตรวจพบ
2.3.2.4 การขึน้ ทะเบียนเพือ่ ทํางานในพื้นที่ Restricted work(20)
(1) กฎหมายนี้บังคับใชกบั นายจางที่มีลูกจางทํางานในพื้นที่ทเี่ กี่ยวของกับแรใยหินประเภท
Restricted work
(2) นายจางตองควบคุมใหลูกจางที่จะทํางานประเภท Restricted work ดําเนินการดังนี้
1) ไดรับการขึน้ ทะเบียนรับรอง หรือ
2) ทํางานภายใตหวั หนางานผูที่ผานการขึ้นทะเบียนรับรอง
(3) ผูมีอํานาจในการออกใบรับรองตองพิจารณาคุณสมบัติของผูขอในประเด็นตอไปนี้
1) มีความรูเกีย่ วกับอันตรายเกี่ยวกับงานประเภท Restricted work และ
2) มีความรูในการปฏิบัติงานประเภท Restricted work และ
3) มีสภาพรางกายและจิตใจพรอมในการปฏิบัติงาน และ
4) มีบุคลิกและชื่อเสียงที่ดี
(4) คาธรรมเนียมในการขึน้ ทะเบียน
1) กรณีขอใหม $200
2) กรณีตออายุ $100
2.3.2.5 การฝกอบรม
(1) ทุกคน (ทัง้ นายจางและลูกจาง) ที่ทํางานเกี่ยวของกับ ACMs ตองไดรับการอบรม
(2) นายจางตองจัดอบรมใหกับลูกจาง (รวมถึงหัวหนางาน) โดยใหครอบคลุมเนื้อหา
ดังนี้
1) อันตรายและความเสี่ยงจากการทํางานกับแรใยหิน
2) วิธีการปองกันควบคุมทั้งคนงานและผูทมี่ ีโอกาสสัมผัสแรใยหิน
เชน วิธีการใชหรือเลือกใชอุปกรณปองกันทางเดินหายใจใหถูกตองและเหมาะสม
3) วัตถุประสงคและการประเมินดวยการเก็บตัวอยางอากาศ
4) วัตถุประสงคและการดําเนินการเฝาระวังทางการแพทย
5) การปฏิบัตติ ามขอกําหนดและกฎหมาย โดยเฉพาะเรื่องดังตอไปนี้
- การใชและการจัดหาอุปกรณปองกันทางเดินหายใจและชุดปองกัน
- การทําความสะอาด
- การตรวจสุขภาพ
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- การรายงานมาตรการในการควบคุมตางๆ เชน ระบบระบายอากาศ
อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล เปนตน
(3) นายจางควรแนะนําใหผทู ี่ทํางานกับแรใยหินงดสูบบุหรี่ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิด
อันตราย
(4) ลูกจางทุกคนตองไดรบั การอบรมการใชงานและบํารุงรักษาอุปกรณปอ งกันทางเดินหายใจ
ใหถูกตอง
2.3.3 การรื้อถอนวัสดุที่มสี วนผสมของแรใยหิน
2.3.3.1 เรื่องทั่วไป
(1) ACMs ชนิดไมแตกฟุงกระจายงาย (Non-friable) เปนผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของแรใยหินกับ
ซีเมนตหรือวัสดุที่เปนตัวประสานใหเกิดความแข็งแรงอื่นๆ ซึ่งควรชี้แนะใหระมัดระวังเมื่อมีวัสดุ
ดังกลาวในพืน้ ที่ทํางาน
(2) ผลิตภัณฑกลุมนี้ไดแกกระเบื้องแผนเรียบฉนวนหุมทอกระเบื้องมุงหลังคากระเบือ้ งยางประเก็น
(3) ผลิตภัณฑเหลานี้ถาไดรับการบํารุงรักษาอยางดี และไมทุบทําลายหรือทําใหเกิดการแตกหัก
จะมีความเสี่ยงต่ํา
(4) นายจางควรเพิ่มความระมัดระวังอยางจริงจังขณะที่ทําการทําลายหรือรื้อถอนวัสดุกอสราง รวมทั้ง
พื้นหรือผนังที่มีสวนผสมของแรใยหิน
2.3.3.2 ขอควรระวังในการทํางาน
(1) พยายามทําใหเกิดฝุนนอยที่สุด โดยหลีกเลี่ยงการฟุงกระจายของเสนใยแรใยหิน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง
(2) ไมควรใชเครื่องมือตัด ขัด หรือเจียรกับ ACMs เพราะจะทําใหเกิดการฟุงกระจายของแรใย
หินจํานวนมาก
(3) ไมควรใชเครื่องมือไฟฟา เชน เลื่อยไฟฟา
(4) ไม ค วรใช เ ครื่อ งฉีด น้ํา แรงดั น สูง เนื่องจากอาจทําใหแรใยหินกระจายออกไปปนเปอน
สิ่งแวดลอม
(5) ผูที่ทํางานกับ ACMs ควรทําในพืน้ ที่ที่มีการระบายอากาศดี และถาเปนไปไดควรเปนพื้นที่
เปดโลง
(6) ควรใชแผนพลาสติกรองรับเศษผงฝุนที่ตกลงสูพื้น และถาจําเปนอาจตองใชเครื่องดูดฝุนดวย
(7) ควรเลือกใชอุปกรณปองกันทางเดินหายใจใหเหมาะสม เมื่อสงสัยวามีแรใยหินฟุงกระจายใน
อากาศ
(8) เศษฝุนทีเ่ กิดจากการตัด ควรถูกกําจัดและระบุวาเปนขยะแรใยหิน

32
มาตรการและขั้นตอนการรื้อวัสดุที่มีแรใยหินเปนสวนผสม

2.3.3.3 การรื้อแผนกระเบื้องซีเมนต
(1) นายจางควรควบคุมใหมีการปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังในขณะที่มีการรื้อกระเบื้องมุงหลังคา ผนัง
หรือวัสดุกอสรางอื่นๆ ที่มีสวนผสมของแรใยหิน
(2) ควรฉีดน้ําหรือสารเคลือบบนแผนกระเบื้อง ACMs ใหเปยก แตไมควรใชสายฉีดที่มีแรงดันสูง
และไมควรฉีดน้ําหรือสารเคลือบในกรณีทมี่ ีความเสี่ยงทีจ่ ะทําใหพนักงานลื่นหรือตกจากที่สูง เชน หลังคา
(3) ไมควรใชเครื่องมือไฟฟา ยกเวนใชสวานในการคลายน็อตยึดกระเบื้องมุงหลังคา
(4) ขณะรื้อหลังคา ควรระมัดระวังใหกระเบื้องแตกนอยที่สุด และหามโยนลงพื้น
(5) ควรวางแผนกระเบื้องที่รื้อแลวไวบนแผนพลาสติก และหามวางในพื้นที่ที่อาจทําใหเกิดการ
แตกหักหรือถูกชนกระแทกไดงาย
(6) ขยะที่มีสวนผสมของแรใยหินควรเก็บในสภาพที่เปยก หอหุมดวยพลาสติกหรือวัสดุปดคลุม
อื่นๆ ใสในถังหรือกระบะทีป่ ดมิดชิด และนําออกจากพื้นที่รื้อถอน
(7) ขยะที่มีสวนผสมของแรใยหินควรกําจัดดวยวิธที ี่ถกู ตอง และสงใหบริษทั กําจัดขยะอันตราย
ที่ไดรับการรับรอง
(8) กระเบื้องซีเมนตตองไมถูกนําไปขายตอหรือนํากลับมาใชใหม
(9) ควรเก็บทําความสะอาดฝุน/เศษกระเบื้องที่ตกคางบนหลังคาหรือพื้นที่รอบๆ ในบางกรณีอาจ
ตองใชเครื่องดูดฝุน
(10) ผูที่ไมเกีย่ วของกับการรื้อถอนควรออกนอกพื้นที่ที่รื้อถอน
(11) ควรควบคุมการแพรกระจายของฝุนออกนอกพื้นที่รื้อถอนใหไดมากที่สุด
(12) ควรปดประตูหนาตางทุกบานในอาคารที่ทําการรื้อถอน รวมถึงอาคารที่อยูใกลๆ เพื่อไมให
เศษฝุนกระเบือ้ งซีเมนตจากการรื้อถอนเขาไปในอาคาร
(13) พนักงานที่ทําการรื้อถอนควรสวมชุดปดคลุม รวมถึงอุปกรณปองกันทางเดินหายใจที่สามารถ
ปองกันแรใยหินได
(14) การทํางานกับกระเบื้องซีเมนตที่แตกงาย
(15) การรื้อกระเบื้องซีเมนตควรดําเนินการโดยผูที่มคี วามรู ประสบการณ และอุปกรณความปลอดภัย
ที่จําเปนสําหรับการทํางานในที่สูง
(16) นายจางควรตระหนักถึงอันตรายทีอ่ าจเกิดขึ้น และหาวิธีการปองกันไมใหเกิดขึ้น
(17) ควรทํางานอยางเปนระบบ ทั้งในการวางแผนและการปฏิบตั ิงาน และดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมาย
(18) ควรเลือกใชอุปกรณใหถูกตองเหมาะสม
(19) ควรอบรมและฝกประสบการณใหกบั พนักงานที่เกี่ยวของ
(20) การทํางานอยางเปนระบบควรใชกบั ทุกคนทั้งผูท ี่เกี่ยวของโดยตรงและทางออม
2.3.3.4 การรื้อกระเบือ้ งปูพื้นและผนังไวนิลที่มีแรใยหิน
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(1) กระเบื้องปูพื้นไวนิลที่มีแรใยหิน โดยปกติจะไมมีความเสี่ยงใดๆ จนกระทั่งมีการขัดหนา
ผิวกระเบื้องเพื่อทําการเปลีย่ นหรือเอาออก
(2) ผูรับเหมาที่ทํางานในการรื้อกระเบื้องปูพื้นและผนังไวนิลที่ไมมั่นใจวามีแรใยหินหรือไม ตองมี
การตรวจสอบตามขั้นตอนเพื่อยืนยันวามีแรใยหินหรือไม และควรตรวจสอบทางห อ งปฏิ บัติการเพื่อ
ยืนยันผลโดยเฉพาะวัสดุทกี่ อสรางตั้งแต พ.ศ. 2511-2528
(3) หากตองมีการเปลี่ยนกระเบื้องปูพื้นและผนังไวนิลใหปฏิบัติดังนี้
(4) ถาเปนไปไดใหปดทับกระเบื้องปูพื้นหรือผนังไวนิลดวยวัสดุใหม โดยไมจําเปนตองรื้อวัสดุเดิม
(5) ถาจําเปนตองแซะกระเบื้องปูพื้นหรือผนังไวนิลออก ใหใชเครื่องมือที่มีลักษณะแบนเรียบ
(6) ใหใชวิธกี ารสกัดกระเบือ้ งปูพื้นและผนังไวนิล เฉพาะกรณีที่ไมสามารถแซะกระเบื้องปูพื้นหรือ
ผนังไวนิลออกได
(7) ในการเปลี่ยนกระเบื้องปูพื้นและผนังไวนิลควรใหมฝี ุนแรใยหินออกมานอยที่สุด
(8) การรื้อกระเบื้องปูพื้นและผนังไวนิลที่มีแรใยหินโดยวิธีการสกัด
(9) ไมแนะนําใหใชเครื่องสกัดไฟฟาในการรื้อถอน หากจําเปนควรทําใหเปยกเพื่อลดการฟุงกระจาย
ของแรใยหิน
(10) ใหใชน้ําพรหมใหพื้นเปยก บางครั้งอาจใช Kerosene เปนสวนผสมเพื่อไมใหเกิดการฝดใน
ระหวางการสกัด หากใชสารติดไฟควรเพิม่ ความระมัดระวังในการเกิดประกายไฟ และควรเลือกใชสารที่มี
จุดวาบไฟ (Flashpoint) มากกวา 61°C
2.3.3.5 ขั้นตอนการสกัดเปยก
(1) ป ดคลุ ม พื้ นที่ทํางานหรือแยกจากสวนอื่นๆ ของอาคาร โดยใชพลาสติกหรือวัสดุอื่นๆที่มี
สมบัติคลายกันปดประตูและทางเขา
(2) ตองปดผนึกตูและลิ้นชัก หรือขนยายออกจากหองกอนเริ่มทํางาน
(3) ถูพื้นใหเปยกดวยไมถูพนื้ ที่พรมดวยน้าํ มันกาดหรือน้ําเปลา
(4) คนงานตองสวมชุดชนิดที่ใชเพียงครัง้ เดียว และเมือ่ ใชเสร็จใหกาํ จัดเปนขยะแรใยหิน
(5) คนงานตองสวมหนากากแบบครึ่งหนาที่มีวัสดุกรองชนิด P1 สําหรับกรองแรใยหินหรือ P1
ชนิดปองกัน Organic vapor filter เมื่อมีการใชน้ํามันกาด
(6) การทําความสะอาดตองใชเครื่องดูดฝุน ซึ่งมีวัสดุกรองชนิด HEPA ดูดฝุนบนพืน้ แลวถูซ้ําดวย
ผาเปยก และกําจัดทิ้งเปนขยะที่มีแรใยหินเจือปน
(7) หากไมมีการปดคลุมตูและลิ้นชัก ตองทําความสะอาดพื้นที่ภายในตูและลิ้นชัก โดยการใช
Vacuum และเช็ดดวยผาชุบน้ํา
(8) ขยะที่มีแรใยหินเจือปนรวมทั้งผาที่ใชเช็ดทําความสะอาด ตองกําจัดโดยใสถุงที่ปดผนึกและมี
การติดฉลากกํากับ “ขยะแรใยหิน”
(9) อุปกรณที่ใชในการสกัด ตองทําความสะอาดดวยเครื่องดูดฝุนและเช็ดเปยกกอนเลิกงาน
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2.3.4 การจัดการและการกําจัดขยะแรใยหิน
2.3.4.1 การจัดเก็บ
(1) นายจางควรจัดการกับขยะ ACMs ไมใหกระจายหรือปนเปอนออกนอกพื้นที่รื้อถอนโดย
ดําเนินการใสในภาชนะบรรจุที่ปดผนึกและติดฉลากชัดเจน
(2) ภาชนะบรรจุตองมีโครงสรางที่แข็งแรงและปดสนิท สามารถปองกันขยะลวงหลนออกนอกภาชนะได
(3) ขยะแรใยหินควรบรรจุในถุงพลาสติกหนา 200 μm และติดฉลากกํากับวา “อันตราย ขยะแร
ใยหิน” สวมหนากากและชุดปองกันขณะจัดการกับขยะที่อยูภายใน
2.3.4.2 การจัดการขยะ
(1) นายจางควรนําขยะจากสถานที่รื้อถอน ใสถุงพลาสติกที่ปดผนึก และดําเนินการดังนี้
1) ภาชนะที่วางแผนกระเบื้องสําหรับเคลื่อนยาย ตองมีสายรัดปดคลุมกันตก
2) ภาชนะที่วางแผนกระเบือ้ งสําหรับเคลือ่ นยาย เมื่อตองใชรวมกับอุปกรณชักรอก หรือ
เครื่องยก ตองมีความมั่นคง ไมทําใหกระเบื้องเสียหาย และไมควรใชตะขอหรืออุปกรณที่มีคม
เกี่ยวถุงขยะเพื่อการเคลื่อนยาย
3) กรณีที่ถุงฉีกขาดควรหาเทปที่สามารถยึดติดไดแนนไมหลุดรั่ว แตถาไมสามารถซอมแซม
ได ตองนําใสภาชนะปดผนึก
4) แผนกระเบื้องซีเมนต ไมควรทําใหแตก และหามตัดใสในถุงพลาสติก
(2) นายจางตองขนยายขยะในสภาพที่ปดผนึกไมปนเปอ นออกมาภายใน จนกวาจะถึงพื้นที่กําจัด
(3) ภาชนะบรรจุที่ใชงานแลวตองทําความสะอาดทุกครั้ง
2.3.4.3 การกําจัด
(1) ขยะแรใยหินจะถูกกําจัดดวยวิธีการฝงกลบในพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายการบริหารจัดการ
ทรัพยากร โดยฝงไวใตดินลึกอยางนอย 1 เมตร
(2) ไมอนุญาตใหนําขยะแรใยหินไปขายตอหรือกลับมาใชใหม
2.4 ประเทศออสเตรเลีย
2.4.1 กฎหมายที่เกี่ยวของ
คณะกรรมาธิการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแหงชาติ ของประเทศออสเตรเลีย
ไดออกแนวปฏิบัติเกีย่ วกับการบริหารจัดการ การควบคุม และการรื้อถอน ACMs ภายใตกฎหมาย
Workplace Health and Safety Regulation ซึ่งไดแบงชนิดของ ACMs แบงเปน 2 ประเภท คือ (21)
1. Friable ACMsหมายถึง วัสดุที่มีสว นผสมของแรใยหินที่แตกหักงาย เชน ฉนวนหุม
กันความรอน ฉนวนกันเสียง และวัสดุเคลือบผิวอาคาร เปนตน
2. Non-friable ACMs หมายถึง วัสดุทมี่ ีสวนผสมของแรใยหินกับซีเมนตหรือตัวผสาน
อื่นๆ เพื่อใหเกิดความแข็งแรง เชน กระเบื้องแผนเรียบ ทอน้ํา กระเบื้องมุงหลังคา พื้น/ผนัง และ
ประเก็น เปนตน
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ทั้งนี้แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การควบคุม และการรื้อถอน ACMs ไดแบง
การขึ้นทะเบียนผูรื้อถอน ACMs ออกเปน 2 ประเภท คือ (22)
1. Unrestricted Asbestos License สามารถทํางานไดทั้ง Friable ACMs และ
Non-friable ACMs
2. Restricted Asbestos License สามารถทํางานไดเฉพาะ Non-friable ACMs และ
ตองตออายุทุก 3 ป
โดยผูที่ทํางานกับ Non-friable ACMs ที่มีพื้นที่นอยกวา 10 ตารางเมตร ไมจําเปนตอง
ดําเนินการขึ้นทะเบียน
ทั้งนี้ ผูที่จะทําการขึ้นทะเบียนตองเตรียมเอกสารดังนี้
1. กรณี Unrestricted Asbestos License ประกอบดวย
- ใบยื่นคํารอง
- คาธรรมเนียม
- คูมือวิธีการรือ้ ถอน
- คูมืออบรมการรื้อถอน
- ประวัตขิ องผูจัดการหรือหัวหนางานในการรื้อถอน
2. กรณี Restricted Asbestos License ประกอบดวย
- ใบยื่นคํารอง
- คาธรรมเนียม
หมายเหตุ
- ผูที่จะทําการขึ้นทะเบียนตองผานการอบรมกอน
- กรณีตองการขึ้นทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล ตองมีผูที่ผานการอบรม และมี
ประสบการณการรื้อถอน อยางนอง 1 คน
แนวปฏิบตั ิเกีย่ วกับการบริหารจัดการ การควบคุม และการรื้อถอน ACMs ภายใตกฎหมาย
Workplace Health and Safety Regulation มีประเด็นที่สําคัญ ดังนี(23,
้ 24)
2.4.2 การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมการรื้อถอน ซอมแซมอาคารหรือวัสดุ ACMs ของ
ประเทศนิวซีแลนด ครอบคลุมในประเด็นตางๆ ไดแก หนาที่ความรับผิดชอบ การวิเคราะหเพื่อระบุ
ACMs การขึ้นทะเบียนผูรอื้ ถอน และการฝกอบรม ดังตอไปนี้
2.4.2.1 หนาที่ความรับผิดชอบ
(1) รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐมีหนาที่ดังตอไปนี้
- พิจารณาและใหคําปรึกษาในแงของกฎหมายหรือกฎระเบียบตางๆ
- มีระบบตรวจสอบและบทลงโทษผูไมปฏิบัตติ าม
- จัดใหมีการตรวจสุขภาพและวิเคราะหผลทางการแพทย รวมทั้งเก็บเปนความลับ
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- เผยแพรขอมูลที่เกี่ยวของ
- ใหการรับรองในเรื่องตางๆ
- การตรวจสุขภาพ
- การขึ้นทะเบียนผูรื้อถอน
- การอนุญาตใหรื้อถอน
- สํารวจและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการใชวัสดุทดแทน
(2) เจาของบานมีหนาที่ดังตอไปนี้
- ระบุตําแหนงและผลิตภัณฑ รวมทั้งสภาพของ ACMs
- แจงนายจาง กรณีที่มีการดําเนินการตางๆ กับ ACMs
- แจงหรือทําใหนายจางหรือผูรับเหมาทราบวาตองทํางานเกี่ยวของกับ ACMs
(3) นายจางหรือผูรับเหมามีหนาที่ดังตอไปนี้
- จัดใหลูกจางทํางานในสภาพที่เหมาะสมและปลอดภัย
- ออกนโยบายในการปองกันลูกจางสัมผัสกับแรใยหิน
- ปฏิบัตติ ามกฎหมาย
- ประสานงานกับเจาของบานหรืออาคารใหทราบอยางตอเนื่อง ในเรื่องสภาพหรือการมี
อยูของแรใยหิน
- จัดใหลูกจางมีขั้นตอนการทํางานที่ถูกตองและไดรับการอบรม รวมทั้งตรวจสุขภาพ
- ใหคําปรึกษากับลูกจางในเรื่องการปองกันควบคุมการสัมผัสแรใยหิน
(4) หัวหนางานมีหนาที่ดังตอไปนี้
หัวหนางานควรมีความรูเกีย่ วกับขอพึงระวังและขั้นตอนปฏิบัติงาน ตามประมวลกฎหมาย และ
มีความรูและประสบการณที่เพียงพอ และตองรับผิดชอบในเรื่องตอไปนี้
- วางแผนขั้นตอนการรื้อถอนทั้งหมด เริ่มตั้งแตขั้นตอนการเตรียมการกอนการรื้อถอน
ขั้นตอนขณะรือ้ ถอน และขัน้ ตอนสุดทายคือการทําความสะอาด
- เลือกวิธีการทีเ่ หมาะสมในการรื้อถอน
- ดําเนินการประเมินเพื่อใหมั่นใจไดวา ความเขมขนของแรใยหินทั้งในอากาศและ
ที่คนงานไดรับสัมผัส ตองไมเกินคามาตรฐาน
- กําหนดและประเมินผลการตรวจวัดอากาศใหเหมาะสม
- ควบคุ ม ให ค นงานภายใต ก ารดู แ ล ได รั บ การอบรมการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให เ กิ ด
ความปลอดภัยตามประมวลกฎหมาย
- ควบคุมดูแลใหอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลอยูในสภาพที่ดีและพรอมใชงานได
- ควบคุมพื้นที่ในการรื้อถอนอยูในสภาพที่สะอาดปลอดภัย รวมทั้งขยะตองถูกนําไป
กําจัดอยางถูกตองและรวดเร็ว
- ควบคุมดูแลสุขภาพอนามัยสวนบุคคลของคนงานอยางตอเนื่อง
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(5) ลูกจางมีหนาที่ดังตอไปนี้
- ปฏิบัตติ ามขัน้ ตอนการปฏิบัติงานอยางเครงครัด
- ประสานงานกับนายจาง เพื่อใหการทํางานเปนไปตามกฎหมาย
- ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อนรวมงาน
- รายงานใหหัวหนางานทราบถึงความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายทันทีที่พบ
2.4.2.2 การวิเคราะหเพื่อระบุ ACM
การวิเคราะห ACMs มี 3 วิธี คือ
(1) Polarized Light Microscopy (PLM)
(2) X-ray Diffractometry (XRD)
(3) Electron Microscopy (EM)
ซึ่งปกติวธิ ี Polarized Light Microscopy ก็เพียงพอ ยกเวนกรณีตวั อยางที่ยากสามารถ
เพิ่มวิธี X-ray Diffractometry หรือ Electron Microscopy (ถาจําเปน)
2.4.2.3 หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะห
(1) ตองมีความหนาเชื่อถือ (ไมมีมาตรฐานกําหนด)
(2) รายงานผลการวิเคราะหจากหองปฏิบัติการ ตองประกอบดวย
- หมายเลขตัวอยาง
- วิธีการทีใ่ ชวเิ คราะห
- ลักษณะตัวอยางที่สงวิเคราะห
- สัดสวนแรใยหิน (ถาทราบ) และชนิดของแรใยหิน
- ขอคิดเห็นเกี่ยวกับวัสดุอื่นๆ ที่ตรวจพบ
หมายเหตุ ขอมูลตางๆ เหลานี้ควรประกาศไวที่อาคารทีจ่ ะรื้อถอน
2.4.2.4 การขึน้ ทะเบียนผูรอื้ ถอน
ผูรับเหมาหรือบริษัท (ทั้งประเภทนิตบิ ุคคลและประเภทบุคคล) ที่ทาํ งานกับ ACM ตอง
ไดรับการขึ้นทะเบียนผูรื้อถอน (Asbestos removalists) กับหนวยงานของรัฐ
โดยผูที่จะขึ้นทะเบียนตองแสดงหลักฐานดังนี้
- ขั้นตอนการทํางาน
- การผานการอบรม
- กอนที่จะดําเนินการรื้อถอนตองแจงหนวยงานของรัฐ
- ผูท่ีผานการขึ้นทะเบียนแลว ไมดําเนินการตามระเบียบขอบังคับ จะถูกเพิกถอนชื่อ
ทันที (ทั้งนี้ตอ งใหลงชื่อรับรองกรณีไมปฏิบัตติ าม เพื่อเปนเงื่อนไขผูกมัด)
2.4.2.5 การฝกอบรม
(1) กอนที่จะมีการเริ่มงานรื้อถอน คนงานควรไดรับการอบรมเกี่ยวกับ อันตรายจากการสัมผัส
แรใยหิน ขั้นตอนการปฏิบัตกิ ารใหปลอดภัย การสวมใสและการบํารุงรักษาเสื้อผาและอุปกรณปอ งกัน
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(2) การอบรมใหคนงาน ควรทําโดยผูที่ผา นการรับรองการรื้อถอนที่มีประสบการณ
2.4.3 การรื้อถอนวัสดุที่มสี วนผสมของแรใยหิน
2.4.3.1 เรื่องทั่วไปผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของแรใยหินซีเมนต ไดแก
- กระเบื้องมุงหลังคา และกระเบื้องแผนเรียบ
- วัสดุหุมทอ
- Flexible building boards
2.4.3.2 การวางแผนและดําเนินการ
การรื้อถอน ACM จะตองทําโดยผูที่ผานการรับรอง ซึ่งจําเปนที่ผูรับเหมาและผูวาจาง
ตองมีความเขาใจในการทํางานและตองปฏิบัติใหถูกตอง ซึ่งถาเกิดความผิดพลาดเนื่องจากการปฏิบัติที่
ไมถูกตองอาจนําไปสูอันตรายตอสุขภาพของลูกจาง ประชาชนที่อาศัยใกลเคียง รวมถึงอาจทําใหมีผลตอ
การถอดถอนการรับรองได
(1) ขอมูลที่ผวู าจางตองจัดหาและดําเนินการ
ผูวาจางตองใหขอมูลที่ถูกตองและจําเปนตอการรื้อถอนแกผูรื้อถอนกอนการรื้อถอน ไดแก
1) ลักษณะของพื้นที่ เชน
- ภายในอาคาร
- ภายนอกอาคารแตมีการปดกั้น
- ภายนอกอาคารที่ไมมีการปดกั้น
- สภาพพื้นที่ที่ไมปกติหรือยากตอการทํางาน ซึ่งจะนําไปสูการเลือกวิธีการรื้อ
ถอน การใชนั่งราน การขนยาย หรือการปองกันการกระจายสูอากาศ
2) ลักษณะของวัสดุที่จะทําการรื้อถอน โดยระบุชนิดของแรใยหินรวมถึงวัสดุชนิดพิเศษ
หรือที่มีสภาพไมปกติ
3) ขนาดของพื้นที่ โดยวาดแผนผังระบุรายละเอียดตางๆ และใชสใี นการกําหนดพื้นที่รื้อ
ถอน
4) สิ่งผิดปกติหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นขณะที่ทําการรื้อถอน
5) สภาพของพื้นผิววัสดุที่จะรื้อถอน เชน มีการทาสี หรือเคลือบแลคเกอร
6) ชนิดของตัวยึดหรือแผนรองที่จะถูกรื้อถอนและติดไปกําจัดพรอมกับขยะแรใยหิน
7) การจํากัดขอบเขตและสภาพพื้นที่ในการทํางาน
8) การทําความสะอาดพื้นที่ใกลเคียง
9) การปฏิบัตงิ านเพื่อใหเกิดความปลอดภัยตามกฎหมาย
10) พื้นที่ที่เกีย่ วของกับสายไฟฟา
(2) ขอมูลที่ผผู านการรับรองการรื้อถอนตองจัดหาและดําเนินการ
ศึกษาขอมูลที่ผูวาจางรายงานไว และนํามาวางแผนดําเนินการรื้อถอน ทั้งนี้ควรหา
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องดังตอไปนี้
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1) ประเภทและขอมูลของวิธีการกั้นแยกพื้นที่การทํางานกับพื้นที่อื่น
2) วิธีการเฉพาะในการนํามาใชในการรื้อวัสดุ รวมทั้งรายละเอียดในการควบคุมการปนเปอน
3) วิธีการกําจัดขยะ ไดแก
- การเก็บในพืน้ ที่รื้อถอน
- การเก็บในภาชนะบรรจุในพื้นที่รื้อถอน
- การขนยายออกจากอาคาร (โดยใชลิฟตแยกเฉพาะ)
4) พื้นที่กําจัดขยะที่ผานการรับรองจากหนวยงานที่ไดรบั อนุญาตในพืน้ ที่
5) ประเมินความตองการในการใชน้ํา แสงสวาง และไฟฟา ที่เหมาะสมกับขนาดของ
อาคารที่จะทําการรื้อถอน
(3) แนวทางในการวางแผนดําเนินงาน
โดยปกติขั้นตอนการทํางานของผูที่ผานการรับรองการรื้อถอน จะขึ้นอยูกับขั้นตอนของ
ผูรับเหมาในพื้นที่ ดังนั้นผูรื้อถอนจะตองกําหนดรายละเอียดการทํางานในการควบคุมและไมอนุญาต
ใหบุคคลอื่นเขามาในพื้นที่ โดยใหความสําคัญในประเด็นดังตอไปนี้
1) ความปลอดภัยสวนบุคคล
2) การระบุประเภทของ ACM
3) วันเริ่มตนและวันสิ้นสุดการทํางาน ทั้งนี้ควรทราบหรือระบุปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการ
รื้อถอนใหไดกอนการเริ่มทํางาน
4) ควรมีการใชวัสดุในการกัน้ แยกพื้นที่ เชน เชือก แนวกั้น แผนพลาสติก รวมทั้งจัดหา
ถังบรรจุขยะและปายเตือน
5) ทําความสะอาดและเตรียมพื้นที่บริเวณที่จะรื้อถอน
6) ใหขอมูลในการทํางานที่ถูกตองแกผรู ับเหมา
7) จํากัดการเขาออกพื้นที่รื้อถอน
8) สภาพการทํางานในพื้นที่ รวมถึงชั่วโมงการทํางานที่ตองไดรับการยอมรับทั้งจากลูกจาง
และผูตรวจสอบ
9) อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยาย
10) การปองกันพื้นที่ในการจัดเก็บ ACMs ที่ผานการรื้อถอนแลว
11) การจัดหาน้ํา ไฟฟา แสงสวาง และชองทางการระบาย
12) การจัดหาที่พัก พื้นที่ปลอดภัยตอการสัมผัสแรใยหิน และสถานทีร่ ับประทานอาหาร
13) อุปกรณที่ชวยในการทํางาน เชน นั่งราน บันได เปนตน
14) การปกปองตนไม และเครื่องมือเครื่องใชตางๆ
15) ความรับผิดชอบในการกําจัดขยะและการทําความสะอาด
16) แบบฟอรมการไดรับอนุญาตการทํางานจากหนวยงานที่ไดรับการรับรองตามกฎหมาย
(ในกรณีบางพื้นที่)
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17) ความรับผิดชอบในการตรวจวัดอากาศ
2.4.3.2 เครื่องมือในการรื้อถอน
(1) เครื่องมือในการตัด
1) หากมีการตัดสวนของ ACM อาจจะทําใหเกิดการแตกหักและมีฝุนฟุงกระจายได
ดังนั้นควรระมัดระวังในการใชเครื่องมือตางๆ และควรพรมน้ําใหอยูในสภาพเปยก หากจําเปน
ควรตัดและใหเกิดการฟุงกระจายนอยที่สุด
2) ไมแนะนําใหใชเครื่องมือตัดไฟฟาทุกชนิด เพื่อปองกันการฟุงกระจายของฝุนจํานวน
มาก รวมถึงความไมปลอดภัยในสภาพการทํางานที่เปยก
(2) เครื่องมือในการสเปรย
1) การทําใหผิวงานที่จะรื้อถอนเปยกดวยการสเปรยนั้น จะเหมาะกับพื้นที่ขนาดเล็ก
และไมเหมาะกับการใชเครือ่ งมือฉีดพนน้ํา
2) การสเปรยน้ํา สามารถประยุกตมาจากหัวฉีดน้ําดวยมือ (Pistol-grip) หัวสเปรยรถน้ํา
ตนไม (Garden hose spray) รวมทั้งหัวฉีดสเปรยน้ําแบบมือถือ (Foggy) ทั้งนี้ตอ งสามารถปรับ
ระดับแรงดันน้ําได
(3) เครื่องมือในการฉีดพนน้ํา
1) เครื่องมือในการฉีดพนน้ํา เหมาะกับพื้นที่ขนาดใหญ
2) เครื่องมือประกอบดวยหัวฉีดที่ทําจากสายยางแบบบาง มีแรงดันน้ําประมาณ 170 kPa
(25psi) ดังภาพ

ภาพที่ 2.4.3-1หัวฉีดที่ทําจากสายยางแบบบาง มีแรงดันน้ําประมาณ 170 kPa
(4) การตรวจสอบเครื่องมือ
เครื่องมือในการรื้อถอนควรผานการตรวจสอบกอนเริ่มปฏิบัติงาน รวมทั้งภายหลังจากมี
การซอมแซม และอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
2.4.3.2 ขอควรระวังในการทํางาน
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โดยปกติในการปฏิบัติงานควรทําใหเกิดฝุนนอยที่สุด และถาเปนไปไดควรหลีกเลีย่ งการ
ทําใหมีการฟุงกระจายสูสิ่งแวดลอม ซึ่งควรดําเนินตามขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้
(1) เลือกใชเครื่องมือที่ไมใชไฟฟา เชน เลือ่ ยมือ
(2) ฉีดวัสดุใหเปยกดวยแรงดันต่ํา เพื่อลดการเกิดฝุนกรณีที่มีการตัด
(3) เครื่องมือที่ใชไฟฟาในการทํางานกับแรใยหิน ตองไดรับการรับรองจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
(4) การทํางานกับผลิตภัณฑที่มีสว นผสมของแรใยหินซีเมนตตองทําในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศดี
ถาเปนไปไดควรเปนลักษณะอากาศเปด
(5) อาจจะจําเปนตองใชแผนพลาสติกรองพื้น เพื่อรองรับเศษฝุนกระเบื้อง และถาจําเปนอาจซับ
ดวยผาเปยกบริเวณพื้นทีป่ ฏิบัติงาน
(6) เศษฝุนกระเบื้องตองนําไปกําจัดเชนเดียวกับขยะแรใยหิน
(7) ควรใชอุปกรณปองกันทางเดินหายใจที่เหมาะสม
2.4.3.3 การรื้อถอนกระเบื้องซีเมนต
(1) ควรปดประตูหนาตางทุกบาน
(2) กระเบื้องทุกแผนควรพรมดวยน้ํา แตหามฉีดดวยแรงดันสูง แตอาจไมจําเปนกรณีรื้อกระเบื้องมุง
หลังคาที่มีความเสี่ยงอาจทําใหคนงานลืน่ ตก
(3) คนงานควรสวมชุดปดคลุมและอุปกรณปองกันทางเดินหายใจที่ไดมาตรฐานและผานการ
รับรองใชกับแรใยหิน
(4) ควรเคลื่อนยายแผนกระเบื้องดวยความระมัดระวังใหเกิดการแตกนอยที่สุด และหามโยน
(5) วางแผนกระเบื้องที่รื้อถอนแลวบนแผนพลาสติก หามวางบนพื้นที่ไมมีแผนรอง
(6) ขยะ ACM ควรเก็บในสภาพเปยก ปดผนึกดวยพลาสติก และขนยายออกจากพื้นที่รื้อถอน
โดยบรรจุลงในถังหรือภาชนะปด
(7) ควรขนยายขยะ ACM ดวยวิธีที่ถูกตองและสงไปกําจัดในพื้นที่ที่ไดรับอนุญาต โดยกระเบื้อง
ที่รื้อถอนแลวตองไมนํากลับมาใชใหม
(8) ควรทําความสะอาดเศษกระเบื้องที่อยูบ ริเวณรอบๆ บริเวณหลังคา และบนพื้น และถาจําเปน
อาจใชเครื่องดูดที่ไดรับการรับรองใหใชกับแรใยหิน
2.4.4 การจัดการและการกําจัดขยะแรใยหิน
ขยะแรใยหินจะมีหลายรูปแบบทั้งในรูปของฝุนขนาดเล็กที่เกิดจากการทํางานดวยเครื่องมือกล
ไปจนถึงแผนวัสดุที่มีสวนผสมของแรใยหินจากการรื้อถอนอาคาร
2.4.4.1 การจัดเก็บ
(1) ขยะแรใยหินที่อยูในรูปของแข็ง ควรบรรจุในถุงโพลีเอธิลีน ที่มีความหนาประมาณ 0.2
มิลลิเมตร โดยมีขนาดไมเกิน 900 x 1,200 มิลลิเมตรและตองบรรจุขยะไมเกินรอยละ 50 ของปริมาตรถุง
(2) เพื่อปองกันถุงฉีกขาดและการปนเปอ นสูสิ่งแวดลอม ควรมีการซอนถุงกอนที่จะมีการขนยาย
จากพื้นที่รื้อถอน ถาไมทําการซอนถุงอาจใชวธิ ีบรรจุใสในถังโลหะแทนได
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(3) เพื่อปองกันถุงฉีกขาดและงายตอการขนยาย ไมควรบรรจุขยะเกินความสามารถในการรับ
น้ําหนักของถุง
(4) ถุงหรือถังแตละใบตองติดฉลากที่ผวิ ภายนอกดวยขอความตอไปนี้
(5) ถุงขยะที่ผา นการใชงานแลวไมควรนํากลับมาใชใหม และถังบรรจุตองติดฉลากระบุหามนําไปใช
เพื่อวัตถุประสงคอื่น
CAUTION – ASBESTOS
AVOID CREATING DUST
SERIOUS INHALATION HEALTH HAZARD
2.4.4.2 การจัดการขยะ
(1) การขนยายและการกําจัดขยะแรใยหินในขั้นตอนสุดทาย ตองระมัดระวังไมใหมีการปนเปอน
ฝุนแรใยหินสูส ิ่งแวดลอม
(2) ตองขนยายขยะแรใยหินดวยความระมัดระวัง เพื่อไมใหเกิดความเสียหายตอถุงหรือภาชนะ
บรรจุ โดยเฉพาะอยางยิ่งถุงขยะตองไมโยนหรือทําใหถุงกระแทกกับพื้น
(3) ควรทําใหขยะอยูในสภาพชุมน้ํา (แตไมใหเปยกโชก) เพื่อปองกันการฟุงกระจายในระหวาง
การปดผนึกถุงหรือกรณีที่ถุงฉีกขาดขณะทําการขนยาย
(4) ขยะแรใยหินตองสงไปยังพื้นที่ที่ไดรับการอนุญาตจากหนวยงานทองถิ่นหรือรัฐบาล
2.5 ประเทศฮองกง
2.5.1 กฎหมายที่เกี่ยวของ
ประเทศฮองกงไดประกาศกฎหมาย Cap 59AD-FACTORIES AND INDUSTRIAL
UNDERTAKINGS (ASBESTOS) REGULATION (25) ใหมีผลบังคับใชกับทุกอุตสาหกรรมที่มีการทํางาน
เกี่ยวกับแรใยหิน โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1. เพื่อเปนมาตรฐานอางอิงในการปฏิบัตติ ามสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีการทํางานเกี่ยวกับการสัมผัส
แรใยหิน
2. เพื่อประเมินระดับการสัมผัสแรใยหินของผูปฏิบัติงานใหอยูในระดับ action level หรือ control
limit และกําหนดใหมีการสวมใสอุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจในระหวางการปฏิบัติงาน
3. เพื่อกําหนดวิธตี รวจวัดปริมาณการสัมผัสแรใยหินในบรรยากาศแกผปู ฏิบตั ิงานโดยมีคณะกรรมการ
เปนผูอนุมัติ
คํานิยาม
“action level” หมายถึง เมื่อมีการทํางานสัมผัสแรใยหินตอเนื่องนานกวา 12 สัปดาห โดยในการทํางานนั้น
1) มีการสัมผัสเฉพาะ chrysotile ในปริมาณ 96 เสนใย – ชั่วโมงตอมิลลิลติ ร
2) มีการสัมผัสแรใยหินชนิดอื่นๆ หรือทีม่ ีสวนผสมของ chrysotile ในปริมาณ 48 เสนใย - ชั่วโมง
ตอมิลลิลติ ร
43
มาตรการและขั้นตอนการรื้อวัสดุที่มีแรใยหินเปนสวนผสม

3) มีการสัมผัสทั้ง 1) และ 2) ในระหวางการทํางาน 12 สัปดาห
"amphibole asbestos" หมายถึง crocidolite, amosite, actinolite, anthophyllite, tremolite
"asbestos" หมายถึง chrysotile และ amphibole หรือแรใยหินที่ผสมกันขางตน
"asbestos cement" หมายถึง วัสดุที่มีการผสมเขากันระหวางแรใยหินและซีเมนต เมื่ออยูในสภาพแหง
จะมีความหนาแนนมากกวา 1 ตันตอลูกบาศกเมตร
"asbestos coating" หมายถึง พื้นผิวที่มกี ารเคลือบดวยแรใยหิน
"asbestos insulating board" หมายถึง แผนชีท แผนกระเบื้อง หรือบอรดของวัสดุกอสรางที่มีสวนผสม
ของแรใยหินและวัสดุอื่นๆ เมื่อแหงจะมีความหนาแนนมากกวา 500 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร
"asbestos insulation" หมายถึง วัสดุที่มแี รใยหินที่ใชเปนฉนวนกันความรอน แผนดูดซับเสียงหรือเพื่อ
วัตถุประสงคอื่นๆ ในการปองกันไฟไหม ยกเวน asbestos cement หรือ asbestos insulating board
หรือ bitumen พลาสติก เรซิ่น หรือยางที่มีการผสมกับแรใย
"asbestos spraying" หมายถึง วัสดุที่ใชสําหรับฉีดพนพื้นผิวที่มีแรใยหินเปนสวนผสม
"control limit" หมายถึง เมื่อกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ พบวามีแรใยหินฟุงกระจายในบรรยากาศ
การทํางาน
1) chrysotile
- 0.5 เสนใยตอมิลลิลิตรในการทํางานตอเนื่อง 4 ชั่วโมง
- 1.5 เสนใยตอมิลลิลิตรในการทํางานตอเนื่อง 10 นาที
2) สําหรับวัสดุอื่นๆที่มีแรใยหินผสม
- 0.2 เสนใยตอมิลลิลิตรในการทํางานตอเนื่อง 4 ชั่วโมง
- 0.6 เสนใยตอมิลลิลิตรในการทํางานตอเนื่อง 10 นาที
"protective clothing" หมาถึง เสื้อผาที่ใสปองกันการสัมผัสแรใยหิน
การทํางานเกี่ยวกับแรใยหินภายใตกฏหมาย
(1) กอนเริ่มปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วของกับการสัมผัสแรใยหิน ใหเจาของกิจการดําเนินการเพื่อให
แนใจวามีการประเมินการสัมผัสอยางครบถวนโดยบุคคลที่ผานการอบรมหรือมีประสบการณดานการ
ประเมิน
(2) การประเมิน หมายถึง
2.1 (i) การชี้บงชนิดของแรใยหินที่คนงานมีโอกาสสัมผัส
(ii) หากไมมีการชี้บงชนิดของแรใยหิน ใหถือวาแรใยหินนั้นไมไดมีเฉพาะ chrysotile
เพียงอยางเดียว
2.2 อธิบายถึงคุณลักษณะและระดับการสัมผัสแรใยหิน
2.3 กําหนดขั้นตอนในการปองกันการสัมผัสหรือลดการสัมผัสแรใยหินใหอยูในระดับต่ํา
ที่สุดในเชิงปฏิบัติอยางสมเหตุสมผล
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(3) ใหเจาของกิจการเก็บบันทึกการประเมินการสัมผัสแรใยหินเพื่อแสดงตอเจาหนาที่ความปลอดภัย
ในการทํางานเพื่อการตรวจสอบตอไป
(4) ใหเจาของกิจการดําเนินการตามขอ (1) ใหม เมื่อ
4.1 พบวาการประเมินที่ผานมาไมเหมาะสมกับสภาพการทํางานในปจจุบัน
4.2 พบวามีการเปลี่ยนแปลงสภาพการทํางานไปอยางมีนัยสําคัญ
การแจงเตือน
(1) กอนเริ่มปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วกับแรใยหินที่ถูกเคลือบไวบนพื้นผิวหรือฉนวนหุมขนิดที่มแี รใยหิน
เปนสวนผสมหรืองานอื่นๆ ที่มีแรใยหิน ใหนายจางทําการแจงแกคณะกรรมการไมนอยกวา 28 วัน
(2) หากมีระดับแรใยหินในบรรยากาศการทํางานเปนไปตามคา action level ไมจําเปนตอง
แจงแกคณะกรรมการการดังขอ (1)
(3) หากพบวามีการเปลี่ยนแปลงใดๆในการทํางานที่เกีย่ วกับแรใยหินและไมเปนไปตามขอ (1)
นายจางตองแจงตอคณะกรรมการภายใน 7 วันนับตั้งแตวันทราบเรื่อง
(4) การแจงเตือนตามขอ (1) และ (3) ใหเปนไปตามแบบฟอรมที่กฎหมายกําหนด
การปองกันและการลดการสัมผัสแรใยหิน
(1) นายจางตอง
(a) ดําเนินการปองกันการสัมผัสแรใยหินแกผูปฏิบัติงาน
(b) หากไมสามารถดําเนินการปองกันได ใหทําการลดการสัมผัสแรใยหินลงในระดับต่ํา
ที่สุดและสามารถปฏิบตั ิตามไดที่นอกเหนือจากการจัดอุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจ
(2) ในสภาพแวดลอมการทํางาน นายจางตอง
(a) จัดใหมีอุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจที่ไดรับการรับรองและเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมนั้นๆ แกผูปฏิบัติงาน
(b) แนใจวามีการใชงานอุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจจริง
(3) นายจางตองไมมีความลําเอียงในการจัดหาอุปกรณตามขอ (2) เมื่อมีการปฏิบัติงานตาม
ขอ (1) ที่มีการสัมผัสแรใยหินมากกวาคา control limit และตองแนใจวาไดมีการจัดอุปกรณปองกัน
ระบบทางเดินหายใจตามขอ (2) เพื่อลดระดับการสัมผัสแรใยหินจากการหายใจแกผูปฏิบัติงานใหมีระดับต่ํา
กวาคา control limit
(4) นายจางตองไมจัดอุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจที่ใชแลวโดยบุคคลอื่นและนํามาใหอีก
บุคคลใชงานตอ นอกเสียจากไดทําความสะอาดและผานการฆาเชื้อแลว
การปองกันการฟุงกระจายของแรใยหิน
นายจางควรทําการตรวจวัดระดับแรใยหินเพื่อเปนแนวทางปองกันในกรณีที่ไมสามารถลดการ
สั มผั ส ไดใ นเชิ งปฏิบัติ เพื่ อลดการสั มผั ส ให อยูใ นระดั บ ที่ ต่ําที่สุด ในทุ กพื้ นที่ ที่ มีก ารฟุง กระจายของ
แรใยหินจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได รวมไปถึงการเปลี่ยน การลางอุปกรณ ใหมีการจัดเครื่องอํานวย
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ความสะดวกในการลาง การเปลี่ยนชุด การเปลี่ยนอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล และหนากาก
ออกเปนสัดสวนจากพื้นที่การทํางาน
หลักฐานการทําความสะอาดพื้นที่การปฏิบัติงาน
(1) นายจางที่ดําเนินงานเกี่ยวกับแรใยหินตองแนใจวามีหลักฐานแสดงเกี่ยวกับการทําความ
สะอาดพื้นที่การทํางานใหปราศจากแรใยหินเมื่อสิ้นสุดการทํางานเกี่ยวกับแรใยหิน
(2) พื้นที่ที่ตองปฏิบัตติ ามขอ (1) ควร
(a) ทําความสะอาดพื้นที่การทํางานดวยเครื่องดูดฝุนหรือ
(b) วิธีการอื่นๆ
การจัดหาและการทําความสะอาดชุดปองกันอันตราย
(1) นายจางตองจัดชุดปองกันอันตรายอยางเพียงพอและเหมาะสม ใหแกผูปฏิบัติงานที่มีการ
สัมผัสแรใยหิน
(2) นายจางตองแนใจวาชุดปองกันเปนชนิดใชครั้งเดียวแลวทิ้งตามขอกําหนด Waste Disposal
Ordinance (Cap 354) และขอกําหนด Waste Disposal (Chemical Waste)(General) Regulation
(Cap 354 sub. Leg. C) หรือไดมีการทําความสะอาดที่เหมาะสมแลวในชวงหยุดพัก
(3) การทําความสะอาดอุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจควรดําเนินการในพื้นทีท่ ี่ไดรับอนุญาต
เกี่ยวกับการทํางานแรใยหิน หรืออุปกรณซักที่เหมาะสม หลังจากผูปฏิบัติงานถอดชุดปองกันอันตราย
ออกตองบรรจุลงชุดเหลานัน้ ลงในภาชนะที่มีฉลากปดตามขอกําหนด
(4) เมื่อพบวามีความไมเหมาะสมในการสวมชุดปองกัน และมีแรใยหินติดอยูในชุดปองกัน
ที่ผูป ฏิบัติง านสวมใส นั้ น ชุ ดปอ งกั นตองไดรับ การทําความสะอาดตามขอ (2) และถื อเป นหน าที่
ความรับผิดชอบของนายจางในการดําเนินการเกี่ยวกับการทําความสะอาด
พื้นที่สวมใสอุปกรณปองกันอันตราย
(1) (a) นายจ างควรจั ดพื้ น ที่ เ ฉพาะสํา หรับการทํา งานเกี่ ย วกับ แร ใ ยหิน และจั ดเปนพื้นที่
ควบคุมการสวมใสอุปกรณปองกันอันตราย
(b) พื้นที่ที่ถูกจัดเปนพื้นที่ควบคุมการสวมใสอุปกรณปองกันอันตราย นายจางควร
(i) แน ใจว าพื้ นที่ นั้ นได จั ดขอบเขตและมี การระบุ โดยใช การเตื อนว าเป นพื้ นที่ ควบคุ ม
การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายอยางชัดเจน และใหเขาไปในพื้นที่ดังกลาวไดเฉพาะผูที่ไดรับการ
อนุญาตจากนายจางแลวเทานั้น และผูที่ไดรับอนุญาตเขาไปตองสวมอุปกรณปองกันระบบทางเดิน
หายใจและชุดปองกันอันตรายอยางเหมาะสม
(ii) จัดหาอุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจที่เหมาะสมและชุดปองกันอันตราย
สําหรับผูปฏิบตั ิงานทุกคนทีต่ องเขาไปทํางานในพื้นที่ควบคุมการสวมใสอุปกรณปองกันอันตราย
(iii) แนใจวาไมมีใครหรือผูใดตกคางในพืน้ ที่ควบคุมการสวมใสอุปกรณปองกัน
อันตรายยกเวนเขาเหลานั้นสวมใสอุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจที่เหมาะสม และ ชุดปองกันอันตราย
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(2) จากขอ (1) ไมควรมีการนําไปใช เมื่อ
(a) งานที่ทําเกี่ยวกับแรใยหิน ไมมีการทํางานเกี่ยวกับ วัสดุที่เคลือบดวยแรใยหิน ฉนวน
ที่มีแรใยหินเปนสวนผสม หรือแรใยหินชนิด amphibole หรือ
(b) ระดับความเขมขนของแรใยหินในบรรยากาศการทํางานมีคาไมเกินคา control limit
(3) หามบุคคลใดเขาไปหรือตกตางอยูในพื้นที่ควบคุมการสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายยกเวน
เขาเหลานั้นสวมใสอุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจที่เหมาะสมและชุดปองกันอันตราย
การหามกิน ดื่มและสูบบุหรี่
(1) นายจางควรแนใจในทุกขั้นตอนการทํางานไมมีผูปฏิบัติงานกิน ดื่มหรือสูบบุหรี่ในพื้นที่การ
ทํางานที่มีการสัมผัสแรใยหิน
(2) นายจางควรจัดทําปายเตือนอยางเพียงพอในการหาม กิน ดื่ม และสูบบุหรี่ในพื้นที่การทํางาน
ที่มีการสัมผัสแรใยหิน
(3) ไมมีบุคลใดกิน ดื่มหรือสูบบุหรี่ในพื้นที่การทํางานที่มีการสัมผัสแรใยหิน
การชําระลางและเครื่องอํานวยความสะดวกในการเปลี่ยนชุด
(1) เมื่อผูปฏิบตั ิงานในอุตสาหกรรมมีการสัมผัสแรใยหิน นายจางควรจัดหาสิ่งเหลานี้แกผูปฏิบัติ
งาน
(a) พื้นที่ชําระลางและสถานที่เปลี่ยนชุดทํางานอยางเพียงพอและเหมาะสม
(b) เมื่อผูปฏิบัติงานตองการชุดปองกันอันตราย ควรจัดพื้นที่จัดเก็บอยางเพียงพอและ
เหมาะสมแก
(i) ชุดปองกันอันตราย
(ii) ชุดของผูปฏิบัติงานที่ไมไดสวมใสในขณะทํางาน และ
(2) จัดหาเครื่องอํานวยความสะดวกสําหรับเก็บอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุ ค คล ชุ ด ของ
ผูปฏิบัติงานและอุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจแยกออกจากกันเปนสัดสวน และมีการเขียนกํากับ
ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน
(3) นายจางควรแนใจวาเครือ่ งอํานวยความสะดวกที่จัดให ไดแก พื้นที่ชําระลาง พืน้ ที่เปลี่ยนชุด
และพื้นที่จัดเก็บตางๆ เพียงพอและเหมาะสมในการใชงาน
การตรวจวัดสิ่งแวดลอมในบรรยากาศ
(1) นายจางควรแนใจวา
(a) การสัมผัสแรใยหินในบรรยากาศการทํางานของผูปฏิบัติงานไดรับการตรวจวัดดวย
วิธีการทีถ่ ูกตองและเหมาะสมที่จะปองกันสุขภาพของผูปฏิบัติงาน แมวาจะมีการเปลี่ยนสภาพแวดลอม
การทํางานใดๆ ที่บอกถึงการตรวจวัดที่ผา นมาวาไมเหมาะสมอีกตอไปและ
(b) การตรวจวัดในบรรยากาศการทํางานตามขอ (a) ดําเนินการในหองปฏิบตั ิการที่ผาน
การรับรองในการวิเคราะหแรใยหินโดย Hong Kong Laboratory Accreditation Scheme (HOKLAS)
ภายใตกํากับของคณะกรรมการ Innovation and Technology ของรัฐบาลฮองกง
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(2) ใหนายจางจัดใหมีการบันทึกผลการตรวจวัดตามขอ (1) และแสดงตอเจาหนาที่ความปลอดภัย
ในการทํางานเมื่อมีการตรวจสอบ
ขอมูลดานความปลอดภัย ขอปฏิบัติและการฝกอบรม
นายจางควร
(a) ใหผูปฏิบัติงานทุกคนที่มีโอกาสสัมผัสแรใยหินมีความรูเพียงพอเกี่ยวกับอันตรายของแรใยหิน
การปองกันอันตรายทีต่ องเฝาระวัง
(b) แนใจวาผูป ฏิบตั ิงานทุกคนทีท่ ํางานสัมผัสแรใยหินไดรับการฝกอบรมและบอกถึงขอควรปฏิบัติ
ในการทํางาน เกี่ยวกับ
(i) ความปลอดภัยเบื้องตนในการทํางานกับแรใยหิน
(ii) วัตถุประสงค การใชงาน และขอจํากัดของอุปกรณควบคุม อุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคล หรือ อื่นๆ ที่จัดใหตามกฏหมาย
การเฝาระวังทางการแพทย
(1) นายจางไมควรวาจางผูใดทํางานเกี่ยวกับแรใยหินหากไมมีการถายภาพรังสีท รวงอกผูนั้ น
กอนการทํางาน 4 เดือนและแพทยที่ขึ้นทะเบียนแลวรับรองวาสภาพรางกายพรอมที่จะทํางาน
(2) นายจางควรแนใจวาในระหวาง 12 เดือนที่มีการทํางานเกี่ยวกับแรใยหิน ผูปฏิบัติงาน
(a) ไดรับการถายภาพรังสีทรวงอก
(b) ไดรับการรับรองจากแพทยที่ขึ้นทะเบียนรับรองแลววาสภาพรางกายพรอมที่จะทํางาน
(3) นายจางที่วาจางผูปฏิบตั ิงานควร
(a) มีการลงทะเบียนสุขภาพผูปฏิบัติงานทุกคนในแบบฟอรมที่ผา นการรับรองแลวเกีย่ วกับ
การทํางานกับแรใยหิน
(b) เก็บบันทึกการลงทะเบียนสุขภาพไวอยางนอย 5 ปนับจากวันสุดทายที่ผูปฏิบัติงาน
เขาไปทํางานเกี่ยวกับแรใยหินเพื่อการตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
(c) จัดทําสําเนาทะเบียนสุขภาพสงตรงไปยังผูปฏิบตั ิงานเมื่อสิ้นสุดการวาจาง
(4) ทุกคนที่ถูกวาจางใหทํางานเกี่ยวกับแรใยหิน นายจางสามารถรองขอใหกลับเขามาตรวจ
สุขภาพกับแพทยที่ขึ้นทะเบียนไดเมื่อมีเหตุสมควร
(5) คาใชจายในการถายภาพรังสีทรวงอกและการตรวจสุขภาพเปนความรับผิดชอบของนายจาง
ตามกฏหมาย
การจัดเก็บของเสียแรใยหิน
นายจางตองแนใจวาไมมีของเสียที่มีแรใยหินเจือปน
(a) ไดถูกจัดเก็บเอาไว
(b) ไดรับเอาไวหรือไดถูกสงมาจากพื้นที่ทํางาน หรือ
(c) ไดถูกกระจายไปยังพื้นที่การทํางานอื่น นอกเสียจากไดรับการหอผนึกอยางดี
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การปดฉลากกลองบรรจุภัณฑแรใยหิน
(1) เมื่อมีการบรรจุแรใยหินลงในบรรจุภณ
ั ฑใดๆ ตองมีการเขียนกํากัดอยางชัดเจน ดังนี้

(2) ในทุกงานที่เกี่ยวกับแรใยหินใหมีขอความที่ปรากฎตามขอ (1) โดย
(a) ฉลากชนิดกาวติดผนึกที่สิ่งของหรือภาชนะบรรจุนั้นๆ
(b) ติดหรือแปะบนสิ่งของหรือภาชนะบรรจุนั้นๆ
(c) พิมพออกมาบนสิ่งของหรือภาชนะบรรจุนั้นๆ แลวแตกรณี
การวาจางแรงงานเด็ก
หามมิใหนายจางวาจางแรงงานเด็ก
(a) ในการทํางานเกี่ยวกับแรใยหิน
(b) ในการทํางานเกี่ยวกับการทําความสะอาดที่เกี่ยวกับแรใยหิน
ขอหาม
หามมิใหนายจาง
(a) ทํางานเกี่ยวกับการพนสเปรยแรใยหิน
(b) ใชฉนวนที่มีแรใยหินเพื่อปองกันความรอน ลดเสียง หรือเปนฉนวนในงานอื่นๆ
(รวมทั้งเพื่อปองกันไฟไหม)
(c) ใชแรใยหินชนิด amphibole ในกระบวนการทํางาน ยกเวนในการทํางานเกี่ยวกับ
การรื้อถอด การกําจัดแรใยหินกอนที่จะมีการประกาศกฏหมายฉบับนี้
หนาที่ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน
(1) ผูปฏิบัติงานที่ทํางานเกีย่ วกับแรใยหิน
(a) เฝาระวังความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติตามขั้นตอนการทํางานเกี่ยวกับ
แรใยหินตามที่ไดรับการฝกอบรมมา
(b) ปฏิบัตติ ามมาตรการการควบคุม การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล หรือ
อื่นๆ หรือเครื่องอํานวยความสะดวกที่ไดจัดใหตามกฏหมาย
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(c) รายงานตอนายจางทันทีเมื่อพบเหตุการณผิดปกติจากมาตรการควบคุม การสวมใส
อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล หรืออื่นๆ หรือเครื่องอํานวยความสะดวกที่ไดจัดใหตามกฏหมาย
(2) เปนหนาที่ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานทุกทานที่ตองปฏิบัติตามในขอ (1) (a) และ (b)
กรณีที่มีการรื้อถอด ACM ใหมีการปฏิบัตเิ ปนไปตามกฎหมายAir Pollution Control Ordinance
("APCO") 1983 หัวขอ Cap. 311 ซึ่งเปนกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการคุณภาพอากาศ คลอบคลุม
คุณภาพอากาศของโรงงานผลิตกระแสไฟฟา ยานพาหนะ การควบคุมแรใยหิน การปลอดปลอย volatile
organic compound (VOC) การกอใหเกิดฝุนจากโรงงานอุตสาหกรรมและ กฎหมาย Air Pollution Control
(Asbestos) (Administration) 1996 วาดวยคุณสมบัติและคาธรรมเนียมสําหรับการขึ้นทะเบียนผูให
คําปรึกษา ผูค วบคุมดูแล ผูรับเหมาและหองปฏิบัติการ ดังนั้นหากไมมีการปฏิบัตติ ามจะตองเสียคาปรับ
200,000 ดอลลาฮองกงและจําคุก 6 เดือน
2.5.2 การบริหารจัดการควบคุมการรือ้ ถอนวัสดุทมี่ ีแรใยหินภายในฮองกง
2.5.2.1 ขั้นตอนในการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางที่มีแรใยหิน
1. วาจางผูใหคําปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนในการตรวจสอบและเตรียมรายงานการตรวจสอบแรใยหิน
และจัดทําแผนลดการไดรับแรใยหิน
2. สงแบบรายงานการตรวจสอบแรใยหินและแผนลดการไดรับแรใยหินไปยัง The Environmental
Protection Department, EDP อยางนอย 28 วันกอนเริ่มทํางาน
3. แจง EDP ถึงวันที่จะทําการรื้อถอนอยางนอย 28 วันลวงหนา
4. วาจางผูรับเหมาที่ขึ้นทะเบียนในการรื้อถอน
5. วาจางผูใ หคําปรึกษาและผูค วบคุมในการดําเนินตามแผนการรื้อถอนและลดการไดรบั แรใยหิน
และการทํางานของผูรับเหมาที่ขึ้นทะเบียน วาจางหองปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนในการเก็บ
ตัวอยางและวิเคราะหผล
6. หองปฏิบัติการที่ลงทะเบียนดําเนินการเก็บตัวอยางและวิเคราะหปริมาณแรใยหิน
2.5.2.2 การขึ้นทะเบียนผูเชี่ยวชาญ แบงออกเปน 4 ประเภท ดังนี้
ผูใหคําปรึกษา หมายถึง ผูที่มีคุณสมบัติที่จะดําเนินการในหนาที่ความรับผิดชอบตามภาระหนาที่
ผูใหคําปรึกษาได มีหนาที่ดังตอไปนี้
1. ดําเนินการวางแผนบริหารจัดการแรใยหิน
2. แจงแกผูที่มีอํานาจในการปรับแกแผนบริหารจัดการแรใยหินกอนการรื้อถอน
3. แจงแกผูมีอํานาจหากมีการฝาฝนขอกําหนด
ผูรับเหมาหมายถึง บุคคล บริษัท หรือหางหุนสวนจํากัดที่มีคุณสมบัติที่จะดําเนินการในหนาที่
ความรับผิดชอบตามภาระหนาที่ของผูรับเหมาได มีหนาที่ดังตอไปนี้
1. ผูดําเดินการตามแผนบริหารจัดการแรใยหินหรือ ทํางานเกี่ยวกับการขนยายวัสดุที่มแี รใยหิน
2. หากไมปฏิบัตติ ามไมวาดวยเหตุผลอันใด ผูวาจางสามารถยกเลิกสัญญาจางและทําการ
จางผูรับเหมารายอื่นได
50
มาตรการและขั้นตอนการรื้อวัสดุที่มีแรใยหินเปนสวนผสม

3. ผูรับเหมาที่ลงทะเบียนตองปฏิบัติงานภายใตการกํากับของผูควบคุมดูแลโดยใหเปนไปตาม
แผนบริหารจัดการแรใยหินรวมไปถึงการขนยายวัสดุทมี่ ีแรใยหินและงานที่เกี่ยวของ
หองปฏิบตั ิการ หมายถึง หองปฏิบัติการที่มีคุณสมบัติที่จะดําเนินการในหนาที่ความรับผิดชอบ
ตามภาระหนาที่หองปฏิบัติการได รวมถึง บุคคล บริษัท หรือหางหุนสวนจํากัดที่มีความสนใจ
มีหนาที่ดังตอไปนี้
1. การเก็บตัวอยาง การตรวจวัด การวิเคราะหตัวอยาง
2. หากไมมีการปฏิบัติหรือไมสามารถปฏิบัตติ ามไดดวยเหตุผลใด ก็ตามผูวาจางสามารถวาจาง
หองปฏิบัติการรายอื่นๆได
ผูควบคุมดูแล คือ ผูที่มีคุณสมบัติที่จะดําเนินการในหนาที่ความรับผิดชอบตามภาระหนาที่ผู
ควบคุมดูแลได (ไมมีการระบุหนาที่ไวในกฎหมาย APCO. Cap 311)
หมายเหตุ :ผูที่ขึ้นทะเบียนขางตนจะตองจายคาธรรมเนียบรายปเพื่อตออายุ หากมีการถอดชื่อ
ออกไมวากรณีใดก็ตาม สามารถยื่นคํารองขอขึ้นทะเบียนใหมภายใน 2 ปนับจากวันที่ถูกถอดชื่อ
2.5.2.3 ผูจัดหาวัสดุทดแทนแรใยหิน
จากการควบคุมมลพิษอากาศตามกฎหมาย APCOCap. 311 แรใยหินประกอบดวย แรหรือ
สวนประกอบของแร amosite (brown asbestos), crocidolite (blue asbesto), chrysotile (white asbestos),
actinolit, anthophyllite และ tremolite
กอนป คศ. 1800 แรเหลานี้มีการใชอยางแพรหลายในวัสดุภัณฑ เนือ่ งจากมีความแข็งแรง ทนทาน
ตอความรอนและการใชงาน จากหลักฐานการวิจัยทางวิทยาศาสตรและการแพทย แสดงให เ ห็ น ว า
แร ใ ยหิ น เป น สารก อ มะเร็ ง สามารถจํา แนกได เ ป น " Category 1 carcinogens " โดยองค ก ร
the International Agency for Research on Cancer ซึ่งตั้งแต 1 พฤษภาคม 1996 รัฐบาลฮองกงได
ยกเลิกการนําเขาและการขายวัสดุที่มี amosite และ crocidolite ภายใตเงื่อนไขสวนที่ 80 ของ APCO
อยางไรก็ตามแรใยหินชนิดอื่นๆ ยังคงอนุญาตใหนําเขาและขายในประเทศฮองกงอีกหลายๆ ประเทศได
มีการหามและวางแผนการยกเลิกการใชแรใยหินเนื่องจากหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่นาเชื่อถือ
ทางรัฐบาลฮองกงไดต ระหนั ก ในการหามใชแรใยหินเพื่อการพั ฒ นาประเทศและเพื่อชวยให
การเปลี่ ย นแปลงเปน ไปอย า งราบรื่ นในการหาผลิตภัณฑทดแทนแรใยหินที่ปลอดภัย และเชื่อถือได
รัฐบาลฮองกงจึงไดจัดทํารายชื่อบริษทั จัดหาสารทดแทนแรใยหิน ( List of Suppliers of Asbestos Product
Substitutes) เพื่อใหทั้งอุตสาหกรรมและและสาธารณชนทั่วไป สามารถเขาถึงบัญชีรายชื่อบริษัทจัดหาสาร
ทดแทนแรใยหินได
2.5.2.4 ขอความปฏิเสธความรับผิดชอบ
ขอมูลรายชื่อของแตละบริษัท รัฐบาลฮองกงไมไดรับรองหรื อรับ ประกันในรายละเอี ย ดว า มี
ความถูกตองหรือครบถวนและแสดงความรับผิดชอบหากบัญชีรายชือ่ และบริษทั มีขอมูลผิดพลาด รวมทั้ง
การคัดเขาหรือคัดออกของแตละบริษทั ไมไดอยูภายใตการกํากับของรัฐบาล
2.5.2.5 การรื้อถอนแรใยหินในอาคารที่ยงั ไมไดรับอนุญาต
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ตามขอกําหนด Air Pollution Control Ordinance หากตองการรื้อถอนแรใยหินจากสิ่งปลูกสราง
เจาของสิ่งปลูกสรางจะตองจัดจางผูรับเหมารื้อถอนวัสดุที่มีแรใยหิน และสงบันทึกไปยัง EPD ในวันที่
เริ่มตนการรื้อถอน สําหรับการรื้อถอนอื่นๆใหปฏิบตั ติ ามคําแนะนําของ EPD
2.5.2.6 การลงทะเบียนผูรบั เหมารื้อถอนแรใยหิน
แรใยหินในแผนซีเมนตจะถูกผนึกไวตั้งแตขั้นตอนการผสม ดังนั้นความเสีย่ งในระหวางการรื้อถอน
แผนซีเมนตจะนอยหากผูรับเหมาที่ไดขนึ้ ทะเบียนไวดําเนินการเปนไปตามขอตกลง โดยขอตกลงไดรวม
ไปถึงการแบงแยกพื้นที่การทํางาน เพื่อปองกันการปนเปอนเครื่องอํานวยความสะดวก ลดการแตกหัก
ของวั ส ดุ ที่ มี แ ร ใ ยหิ น และการทํา ให เ ป ย กในระหว า งการรื้ อ ถอนวั ส ดุ ที่ มี แ ร ใ ยหิ น ข อ กํา หนด
ความปลอดภัยและสุขภาพอื่นๆ ประกอบดวยการตรวจตราอยางตอเนื่องดวยผูควบคุมดูแลทีข่ ึ้นทะเบียน
การสวมใสอุปกรณปองกัน เครื่องปองกันระบบทางเดินหายใจสําหรับคนงาน และทําการเก็บตัวอยาง
อากาศ รอบๆพื้นที่ทํางาน
สําหรับการรื้อถอนแผนซีเมนตหลังคาลูกฟูกและแผนมุงหลังคาควรมีการแยกขนาด เพื่อใหงาย
ตอการขนยายและบรรจุหีบหอสําหรับการนําไปกําจัดตอไปโดยใหนําซากปรักหักพังทั้งหมดบรรจุใสถุงทันที
และนําไปทิ้งเปนของเสียทีม่ ีแรใยหินเจือปน
2.5.2.7 ราคาในการรื้อถอน
ควรดําเนินการวางแผนลวงหนาและจํากัดวงเงินในการวาจางผูรับเหมารื้อถอนแรใยหิน เพื่อให
การรื้อถอนครัง้ นั้นคลอบคลุมถึงการปองกันสุขภาพและสิง่ แวดลอมและการปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย
จากขอมูล Asbestos Control Association of Hong Kong Limited ราคาการวาจางขึ้นกับขนาด
และความซับซอนของงาน โดยประมาณ 3,000 - 5,000 ดอลลาฮองกงตอชั้นโดยมีการรื้อถอนวัสดุท่ีมี
แรใยหินเปนสวนผสมที่มีความหนาไมเกิน 5 เมตร ควรจัดใหมีน่งั รานหากมีการรื้อถอนมากกวา 10 ชั้นในตึก
เดียวกัน และการรื้อถอนเพียงชั้นเดียวจะมีราคาแพงถึง 10,000 ดอลลาฮองกง
2.5.2.8 การกําจัดของเสียที่มีแรใยหินออกจากพื้นที่รื้อถอน
ผูรับ เหมาที่ ขึ้ น ทะเบีย น ต องจั ดเก็บ ของเสี ยที่มี แร ใ ยหินไว ใ นภาชนะที่ทําด ว ยโลหะ หรือ
ถุงพลาสติกทีม่ ีความแข็งแรงและจัดเก็บไวในพื้นที่เฉพาะและปลอดภัย และติดตอไปยังผูที่ไดรับรองการ
กําจัดทิ้งเร็วสุดเทาที่จะเปนไปได และพึงตระหนักวาของเสียที่มีแรใยหินจัดเปนสารเคมีภายใต Waste
Disposal (Chemical Waste) (General) Regulation (Laws of Hong Kong Chapter 354) ซึ่งไมควร
ผสมกับของเสียจากครัวเรือน และตองไมมีการขนสงไปยังแหลงกําจัดของเสียสาธารณะ
หมายเหตุ : การไมปฏิบัติตาม the Air Pollution Control Ordinance จายคาปรับ 200,000
ดอลลาฮองกงและจําคุก 6 เดือน
การกําหนดชนิดของเสียอันตราย
ของเสียชนิดที่ 1
ของเสียแรใยหินชนิดที่ถูกผนึกไว (ยกเวนแรใยหินสีน้ําเงินและสีนา้ํ ตาล) และอยูในสภาพดี ไมมี
การปนเปอนแรใยหินชนิดแตกหัก เชน แรใยหินในแผนซีเมนต ทอ ขอตอ ประเก็น
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ของเสียชนิดที่ 2
แรใยหินชนิดแตกงาย (ยกเวนแรใยหินสีน้ําเงินและสีนา้ํ ตาล) เชน ผนัง ฝาเพดาน ผลิตภัณฑ
เสนใยที่ผสมแรใยหิน หรือของเสียแรใยหินชนิดที่ไมแตกหักงาย (ชนิดที่ 1) ที่ทําใหเกิดฝุน จากการ
เลื่อย เจาะ หรือเครื่องมือที่ทําใหวัสดุแตกหักได การทํางานที่กอใหเกิดฝุนทุกประเภท
ของเสียชนิดที่ 3
แรใยหินสีน้ําเงินและสีน้ําตาลที่อยูในสภาพดีและสภาพแตกหักงาย หรือวัสดุที่ปนเปอนแรใยหิน
สีน้ําเงินและสีน้ําตาล
การชี้บงของเสียอันตรายที่มีแรใยหิน
หากคาดการณวาปริมาณของเสียมีมากกวา 5 ลูกบาศกเมตรสําหรับเศษวัสดุทั้งหมด หรือ
100 ลูกบาศกเมตร สําหรับแผนวัสดุควรมีการเก็บตัวอยางเศษวัสดุ สงตรวจทางหองปฏิบัติการกอนการรื้อถอน
การลงทะเบียนผูกอใหเกิดของเสีย
ผูที่ดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับของเสียอันตรายและแรใยหินตองขึน้ ทะเบียนกับ EPD
การออกใบอนุญาติผูที่ทําหนาที่ขนยาย
ผูที่ดํานินการเก็บและขนสงของเสียอันตรายไปกําจัดตองไดรับในอนุญาตจาก EPD หากผูที่
ดําเนินกิจกรรมใหเกิดของเสียอันตรายทีม่ ีแรใยหินตองการ ขนสงไปยังสถานที่กําจัดเองก็ตองไดรับใน
อนุญาตจาก EPD เชนกัน
การบรรจุหีบหอ
ของเสียประเภทที่ 1
ตองหอดวยพลาสติก 2 ชั้น ที่มีความหนาอยางนอย 0.15 มิลลิเมตร และปดใหสนิทดวยเทปกาว
ในขนาดที่เหมาะสม สามารถขนยายไดสะดวก มีความสูงไมเกิน 750 มิลลิเมตร และมีการติดฉลาก
ขนาดไมนอยกวา 120 มิลลิเมตร x 150 มิลลิเมตร
ของเสียประเภทที่ 2
เปนของเสียแรใยหินชนิดงายตอการแตกหัก จึงสามารถกอใหเกิดอันตรายในระหวางการขนยาย
ได ดังนั้นตองมีการผนึกอยางดี ดวยพลาสติกชนิดหนา หรือภาชนะบรรจุตามทะเบียนของ EPD และนํา
วั ส ดุ ที่ บรรจุหี บ หอ แลว ใส ล งไปในภาชนะบรรจุ อื่น ๆอี กครั้ง โดยพลาสติ ก มี สี ภ ายในเป น สี ข าวและ
สีภายนอกเปนสีสะทอนแสง วัสดุอื่นๆที่ปนเปอนของเสียประเภทที่ 2 (ถุงมือ หนากากและอื่นๆ)
ใหจัดเก็บในถุงของเสียและรอกําจัดทิ้งตอไป
ของเสียประเภทที่ 3
เปนของเสียแรใยหินที่มีปริมาณนอย การขนยายเหมือนกับของเสียประเภทที่ 2 โดยหอดวย
พลาสติกที่มีสีภายในเปนสีสม
ของเสียชนิด Bulky asbestos waste
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หากไมสามารถบรรจุ เหมาะสมได ใหหาพลาสติกหุม 2 ชั้น ที่มีความหนาไมนอยกวา 0.15
มิลลิเมตร ปดใหสนิทดวยเทปกาว โดยขนาดของของเสียแรใยหินตองไมเกิน 3000 มม. (ยาว) x 1500 มม.
(กวาง) x 750 มม.(สูง)
การขนยายวัสดุที่มีแรใยหิน
ของเสียที่มีแรใยหินทุกประเภทตองมีการขนสงไปยังสถานที่กําจัดในภาชนะปด โดยมีปริมาณ
9-15 ลูกบาศกเมตร โดยของเสียประเภทที่ 1 อนุญาตใหขนยายไดใดยรถบรรทุกที่มีพลาสติกคลุม และ
ใหลางรถบรรทุก ณ สถานที่กําจัด
สถานที่กําจัดของเสียที่มแี รใยหิน
จัดทําเปนพื้นที่ฝงกลบ
2.6 ประเทศสิงคโปร
2.6.1 กฎหมายที่เกี่ยวของ
แรใยหินถูกหามนําเขามาตัง้ แต 1989 อยางไรก็ตามอาคารเกาๆ ยังคงใชวัสดุที่มแี รใยหิน เชน
วัสดุมุงหลังคา ฝาเพดาน ฝาผนัง พื้นกระเบื้อง และทอ ดังนั้นกฎหมายที่เกี่ยวของกับการรื้อถอน ACM
ไดแกขอเสนอแนะ Guidelines on the Removal Asbestos Materials in Buildings โดยกระทรวง
แรงงาน (Ministry of Manpower) นํามาใชเพื่อเปนแนวปฏิบตั ิในการทํางานอยางปลอดภัย ขอกําหนด
the Workplace Safety and Health (Asbestos) วาดวยการสงตัวอยาง ACM เพื่อการวิเคราะหและ
กฎหมาย the Workplace Safety and Health (Risk Management) วาดวยการขนยาย ACM
2.6.2 การบริหารจัดการและความปลอดภัยในการทํางานวัสดุที่มีแรใยหินภายอาคาร (26)
การทํางานที่ไมปลอดภัยระหวางการรื้อถอนวัสดุที่มีแรใยหินภายในอาคาร เชน การสัมผัสฝุน
และเสนใยแรใยหินสามารถกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ นอกจากนี้ยังสามารถเกิดอุบัติเหตุอื่นๆ เชน
การตกจากทีส่ ูง เมื่อมีการรื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคา
ผูรับเหมาตองปฏิบัตติ ามขอกําหนดในการทํางานมี 3 ขั้นตอนในการรื้อถอน ไดแก ระบุสถานทีท่ ี่
ทําการรื้อถอน ขั้นตอนการรื้อถอน และการทําความสะอาดสถานที่ โดยใหปฏิบัตใิ หเปนไปตาม
ขอเสนอแนะ Guidelines on the Removal Asbestos Materials in Buildings โดยกระทรวงแรงงาน
(Ministry of Manpower)
หนาที่ของผูรับเหมาและผูท ี่มีสวนเกี่ยวของ
- หากมีการทํางานทีเ่ กี่ยวของกับแรใยหิน ใหสงตัวอยางของวัสดุกอสรางอาคารไปยังหองปฏิบตั ิการ
เพื่อทําการวิเคราะห เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดThe Workplace Safety and Health
(Asbestos) Regulations.
- แจงแกหนวยงานที่เกี่ยวของภายใน 28 วันกอนที่จะมีการทํางานเกี่ยวกับแรใยหิน
- ดําเนินการประเมินความเสี่ยงกอนเริ่มทํางานเกี่ยวกับแรใยหิน การประเมินความเสี่ยงประกอบดวย
การชี้บงทุกความเปนไปไดของอันตรายที่ส ามารถเกิดไดจากการขนย า ยวั ส ดุ ที่ มี แ ร ใ ยหิ น
ซึ่งเปนไปตาม The Workplace Safety and Health (Risk Management) Regulations.
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- อันตรายที่สามารถเกิดขึ้นในงานเกี่ยวกับแรใยหิน ไดแก การหายใจแรใยหินอันตรายจาก
เครื่องมือและเครื่องจักร การทํางานในที่สงู
- พัฒนาหรือเลือกใชวิธีการทํา งานที่ เ หมาะสม สํา หรั บ การรื้ อ ถอนแร ใ ยหิ น โดยมีการระบุ
อันตรายที่สามารถเกิดขึ้นในกระบวนการประเมินความเสี่ยง การควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง
- จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลอยางเพียงพอและมีคุณภาพ มีการทดสอบความ
พอดีของหนากาก ใชตวั กรองชนิด P3 (the European, CEN หรือ Australian/New Zealand,
AS/NZS standards) หรือ N/R/P100 (the US, NIOSH standard)
- ฝกอบรมคนงานในการรื้อถอนและขนยายวัสดุที่มีแรใยหิน รวมทั้งการบํารุงรักษาอุปกรณ
ปองกันอันตรายสวนบุคคล
- จัดการตรวจสุขภาพ ถายภาพรังสีขนาดมาตรฐาน ความพรอมในการทํางาน กอนเขาทํางาน
เกี่ยวกับแรใยหิน และตรวจสุขภาพซ้ําทุก 3 ป
- สงการลงทะเบียนของคนงานทุกคนไปยังthe Occupational Safety and Health Division
2.6.3 ขอแนะนําในการรื้อถอนวัสดุที่มแี รใยหินในอาคาร (26 ,27)
2.6.3.1 วิศวกรรมและการควบคุมการปฏิบัติ
การเตรียมและการแบงเขตพื้นที่
- มีการระบุพื้นทีท่ ี่มีแรใยหินซึ่งคาดวามีโอกาสในการสัมผัสแรใยหินระหวางการทํางาน
- อนุญาตใหเฉพาะผูที่ไดรับอนุญาตใหเขาไปทํางานในพื้นที่ที่มีแรใยหิน
- มีการจัดสิ่งกีดขวางหรือที่กั้นเพื่อปองกันไมใหผูที่ไมไดรับอนุญาตเขามาในพื้นที่
ที่มีแรใยหิน
- เครื่องอํานวยความสะดวกที่สามารถเคลือ่ นที่ได เชน เฟอรนิเจอร ควรนําออก
จากพื้นที่ที่มีแรใยหินเพื่อปองกันการปนเปอนแรใยหิน หากเคลื่อนยายไมไดให
คุมดวยแผนโพลีเอทิลลีน หากเครื่องอํานวยความสะดวกปนเปอนแรใยหินใหทํา
ความสะอาดดวยเครื่องดูดฝุนที่มีแผนกรอง HEPA หรือแผนเช็ดเปยกกอนยาย
ออกหรือทําการคลุม
- หามรับประทาน ดื่ม และสูบบุหรี่ในพื้นทีท่ ี่มีแรใยหิน
- มีการติดตั้งปายเตือนบริเวณที่ที่มีแรใยหิน และวางไวอยางทั่วถึง รูปภาพหรือ
กราฟฟกและการเขียนกํากับเปนภาษาใหผูที่ทํางานเขาใจได ดังนี้
 พื้นที่ที่มีแรใยหิน
 เฉพาะผูที่ไดรบั อนุญาตเทานั้น
 หามหายใจเอาฝุนเขาไป
 ตองสวมหนากากและชุดปองกัน
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- ไมควรใชอุปกรณระบายอากาศ หากตองใชทอระบายอากาศที่ผานไปยังพื้นที่ที่
มีแรใยหินควรปดผนึก
การแยกพื้นที่ที่มีแรใยหิน
- ผนัง พื้น เพดาน ไมควรปดใหสนิท(ระบบปด) พื้นทีท่ ี่มีแรใยหินควรไดรับการ
แยกดวยแผนโพลีอีสเทอรหรือวัสดุอื่นๆ ที่ไมสามารถซึมผานได
- ปดแผนโพลีอีสเทอรที่บริเวณผนัง และ พื้นดวยเทปกาว
- สิ่งสําคัญในการรื้อถอน บริเวณแยกตองเปนระบบ negative pressure อยาง
นอย 5 พาสคาล และมีระบบหมุนเวียนอากาศ 4 air change ตอชั่วโมง โดย
อากาศทั้งหมดใหไหลผานแผนกรอง HEPA กอนปลอยทิ้ง
- เมื่อเสร็จงานแผนโพลีอีสเทอรตองทําความสะอาดดวยการดูดฝุน หรือเช็ดหมาด
และวางไวทที่ มี่ ีฝุนนอยและติดฉลาก
การทํางานอยางปลอดภัย
- ยกเวนการรื้อถอนดวยสกรู ไมควรใชเครื่องมือที่ใชกาํ ลังไฟฟาในการรื้อถอน
วัสดุที่มีแรใยหิน ยกเวนมีการทํางานกับอุปกรณดึงอากาศที่มีตวั กรอง HEPA
- เครื่องมือที่มีการอัดอากาศไมควรใชในการรื้อถอนวัสดุที่มีแรใยหิน หรือไมมีการ
เชื่อมตอกับระบบระบายอากาศที่ออกมาเพื่อดักจับฝุน
- แผนชีสหรือพาแนลที่มีแรใยหินตองเคลื่อนยายใหมีการแตกหักนอยที่สุด และ
ขณะเคลื่อนยายตองอยูในระดับต่ําเพื่อลดการฟุงกระจายของฝุน
วิธีเปยก
- วิธีเปยกควรนํามาใชเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาจะไมเกิดการฟุงกระจายของแรใยหิน
ในอากาศ
- วัสดุที่ทําใหเปยก ไดแกน้ํา โพลีไวนิลอะซีเตท ที่สงผานเขามาทางระบบสเปรย
ที่มีแรงดันอากาศนอย เพื่อคลุมผิวหนาและที่ลึกลงไปของวัสดุที่มีแรใยหินเจือปน
- การสเปรยน้ําตองกระทําโดยตรงไปยังจุดที่ตองการรื้อถอนหรือมีการแตกหัก
ของวัสดุที่มีแรใยหินเจือปน
- กระบวนการทําใหเปยกตองทําตั้งแตการเริ่มตนรื้อถอนแรใยหิน หรือตลอดการ
รื้อถอน
- ระบบน้ําความดันสูง หรือระบบของเหลวอื่นๆตองไมควรทําความสะอาดหรือ
เคลื่อนยายฝุน แรใยหินออกจากผิวหนาวัสดุใดๆ
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2.6.3.2 อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
อุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจ
- คนงานที่ทําหนาที่ในการรื้อถอนวัสดุที่มีแรใยหินเจือปนหรือตองเขาไปในพื้นที่
ที่มีการรื้อถอนตองมีการสวมอุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจที่มีตัวกรอง
HEPA
- อุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจตองไดรับการบํารุงรักษาและทําความสะอาด
เปนประจํา และมีการเปลี่ยนเมื่อพบวามีความตานทานในการหายใจเพิ่มมากขึ้น
- คนงานทุกคนตองไดรับการแนะนําและฝกอบรมในการใชอุปกรณปองกันระบบ
ทางเดินหายใจ
- คนงานที่มีการสวมอุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจ ควรลางหนาและแผนกั้น
ดานหนาเพื่อปองกันการเกิดการระคายเคืองผิว ซึ่งควรลางนอกพื้นที่การทํางาน
- อุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจควรแจกใหกับทุกคนและมีการทดสอบความ
พอดีและขนาด
ชุดปองกันอันตราย
- มีคุณสมบัติกนั น้ํา หรือเปนชนิดที่คลุมทั้งตัว ประกอบดวย เข็มขัดปรับระยะได
มีตัวยึดคางและศีรษะ สวมอุปกรณคลุมศีรษะ ถุงมือและรองเทา ชุดปองกัน
อันตรายไมควรมีกระเปาและทําจากวัสดุที่ปองกันการซึมผานไดของแรใยหิน
- หากมีโอกาสเกิดการระคายเคืองตา ใหสวมแวนปองกัน
- การทํางานรื้อถอนวัสดุที่มีแรใยหิน ชุดปองกันอันตรายตองไดรับการทําความ
สะอาดดวยการดูดฝุนหรือเช็ดเปยกกอนที่จะมีการถอดออก เพื่อลดการกระจาย
ของแรใยหิน การเปาหรือเขยาแรใยหินออกจากชุดปองกันอันตรายไมอนุญาต
ใหกระทําได
- การถอดชุดปองกันอันตรายตองเก็บไวในที่ปด มีการติดฉลากที่ภาชนะบรรจุ
เพื่อปองกันการกระจายของแรใยหินไปยังสิ่งแวดลอมโดยรอบ
- การถอดชุดปองกันอันตรายควรทิ้งหรือลาง ณ พื้นที่ทํางานคนงานไมควรนําชุด
ปองกันอันตรายกลับไปซักที่บาน
- ชุดปองกันอันตรายที่มีการปนเปอนตองถอดในหองเปลี่ยนเสื้อผาเฉพาะหรือปด
ผนึกลงในถุงที่ไมสามารถซึมผานได หรือ ภาชนะบรรจุอื่นๆทีไ่ มสามารถซึม
ผานไดและตองมีการติดปายเตือน
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2.6.3.3 อุปกรณการลางและการเปลี่ยน
- มีการจัดเตรียมหองเปลี่ยนเสื้อผาสําหรับคนงานในการถอดชุดที่มีการปนเปอน
แรใยหินออก หองเปลี่ยนเสือ้ ผาตองเปนแบบที่ซึมผานไมได มีการติดฉลากที่ถุง
หรือบรรจุภัณฑที่บรรจุชุดหรืออุปกรณที่จะนําไปกําจัดทิ้ง
- จัดใหมีฝกบัวอาบน้ําแกคนงาน ในการชําระลางตัวเองกอนเดินเขาไปยังหอง
เปลี่ยนเสื้อผา
- หองเปลี่ยนเสือ้ ผาและหองอาบน้ําตองติดกัน และแยกออกมาจากพื้นที่อื่นๆดวย
แผนกั้นโพลีเอทิลลีนสองชัน้ หรือวัสดุอื่นๆที่มีความเหมาะสม ซึ่งจะตองตั้งอยู
ใกลกับพื้นที่ปฏิบัติการรื้อถอนแรใยหิน
- การซักทําความสะอาดเสื้อผาตองลดการฟุงกระจายฝุนแรใยหินใหนอยที่สุด
- ผูที่รับชุดปองกันอันตรายไปซักตองไดรับขอมูลในการปองกันตนเองจากการสัมผัส
แรใยหิน และหามไมใหมีการเขยาหรือแปรงชุดกอนลาง
2.6.3.4 การทําความสะอาด
- ระหวางและหลังการรื้อถอน ตองทําความสะอาดพื้นที่และอุปกรณที่ใชงาน
ทั้งหมดดวยเครื่องดูดฝุนที่มีตัวกรอง HEPA หรือใชกระบวนการเปยก
- อุปกรณอัดอากาศไมควรนํามาใชในการทําความสะอาดพื้นผิวที่มีแรใยหินเจือปน
- การกวาดแหงไมควรกระทําในพื้นที่ใดๆ ที่มีแรใยหินเจือปน
2.6.3.5 การกําจัดขยะของเสีย
- ของเสียที่มีแรใยหิน สิ่งปรักหักพัง ถุง อุปกรณ และชุดที่มีการปนเปอนแรใยหิน
ที่ระบุวาตองการกําจัดทิ้ง ตองมีการปดผนึก ติดฉลาก บรรจุในถุงที่ซึมผาน
ไมได หรือวัสดุอื่นๆที่ปดสนิท ปดฉลากและบรรจุในภาชนะอื่นๆที่ซมึ ผานไมได
- ปายเตือนควรติดทุกๆ ภาชนะที่มีการบรรจุวัสดุที่มีการปนเปอนแรใยหิน ฉลาก
มีขอมูลดังตอไปนี้ปรากฏอยู
วัสดุแรใยหิน
หามหายใจเอาฝุนเขาไป
- ถุงหรือภาชนะบรรจุวัสดุทมี่ ีแรใยหิน ควรรวมไวที่เดียวกันและจัดเก็บในพื้นที่ที่
ไดมีการออกแบบไวในพื้นที่ที่มีการรื้อถอน โดยแยกจากพื้นที่ทํางานดวยการใช
ปายเตือน
- การเขียนขออนุญาตในการทิ้งของเสียแรใยหินตองผานกระทรวงสิ่งแวดลอม
2.6.3.6 การขนสงของเสียแรใยหิน
- ภาชนะบรรจุวสั ดุที่มีแรใยหินตองจัดวางในรถบรรทุกอยางระมัดระวังเพื่อปองกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับภาชนะบรรจุได
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- รถบรรทุกที่ใชในการขนของเสียแรใยหินตองเปนระบบปด หรือ มีแผนชีทหนาๆ
ในการปองกันภาชนะบรรจุและปองกันการรั่วไหลของแรใยหิน
- การขนสงที่มีปริมาณมากกวา 20 ลูกบาศกเมตรในกลอง “roll-off” ตองไดรับ
การผนึกอยางดี
- กระบวนการอัดแนนไมควรกระทําเนื่องจากจะกอใหเกิดการแตกกระจายของ
บรรจุภัณฑ
- ที่ที่รับกําจัดของเสียแรใยหิน ในการขนยายตองไมมีการขุดคุยในหลุมเนื่องจาก
จะทําใหเกิดการฟุงกระจาย
- กระทรวงสิ่งแวดลอมตองใหคําปรึกษาในการกําจัดและการขนสงวัสดุที่มีแรใยหิน
2.7 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกอสราง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร ในประเทศไทย
ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 การขออนุญาตกอสรางอาคารสามารถดําเนินการโดย
2 วิธีคือ การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21 (a) และ มาตรา 39 ทวิ (b)
วิธีที่ 1 การขออนุญาตกอสรางอาคาร
ในการขออนุญาตกอสรางอาคารในอํานาจของสํานักงานเขตใหผูประสงคจะกอสรางอาคารขออนุญาต
ที่สํานักงานเขตพื้นที่นั้นๆ สวนอาคารที่นอกเหนืออํานาจของสํานักงานเขต คืออาคารสูง(c) อาคารขนาด
ใหญพิเศษ (d) และอาคารที่ มีค วามสูงเกิน 5 ชั้น ใหยื่นขอที่กองควบคุมอาคารสํานักการโยธาซึ่งตอง
เตรียมเอกสารประกอบการขออนุญาตกอสรางอาคารดัดแปลงอาคารรื้อถอนอาคารหรือเคลื่อนยายอาคาร
ดังนี้
(1) แบบคําขออนุญาตกอสรางอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
(2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งแสดงวัตถุประสงคและผูมีอาํ นาจลงชื่อแทน
นิติบุคคลที่หนวยงานซึ่งมีอํานาจรับรองออกใหไมเกิน 6 เดือน (กรณีที่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) และ
ผูมีอํานาจลงนามรับรองสําเนาทุกหนาจํานวน 1 ชุด
(3) สําเนาหรือภาพถายโฉนดที่ดินขนาดเทากับตนฉบับจริงและเจาของที่ดินลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองทุกหนาจํานวน 5 ชุด
(4) หนังสือยินยอมของเจาของที่ดินใหกอสรางอาคารในที่ดินหรือสําเนาสัญญาเชาที่ดิน (กรณี
ผูขออนุญาตไมใชเจาของทีด่ ิน) จํานวน 1 ชุด
(5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต, ผูรับมอบอํานาจ, ผู
มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเจาของที่ดินพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองทุกหนาจํานวน 1 ชุด
(6) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของสถาปนิกวิศวกรผูออกแบบและคํานวณพรอมสําเนา
ใบอนุญาตผูประกอบวิชาชีพฯ (กรณีอาคารที่ขออนุญาตอยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือ
วิชาชีพสถาปตยกรรม) จํานวน 1 ชุด
(7) แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนจํานวน 5 ชุด
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(8) รายการคํานวณโครงสรางจํานวน 1 ชุด
(9) โรงงานอุตสาหกรรมโรงพยาบาลตลาดสดภัตตาคารอาคารชุดหอพักและอาคารทีเ่ กี่ยวกับกิจการคา
อันเปนที่นารังเกียจตองแสดงแบบระบบบําบัดน้ําเสียจํานวน 5 ชุดและรายการคํานวณระบบบําบัด
น้ําเสียจํานวน 1 ชุด
หมายเหตุ: (a) “มาตรา 21 ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร ตองไดรับใบอนุญาตจาก
เจาพนักงานทองถิ่น หรือแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น และดําเนินการตามมาตรา 39 ทวิ”
“มาตรา 21 ทวิ การกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารชนิดหรือประเภทที่กฎกระทรวง
กําหนดใหมีการตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณสวนตาง ๆ ของโครงสรางอาคาร ผูขอรับใบอนุญาต
หรือผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ ตองจัดใหมีการตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณดังกลาวตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงือ่ นไขที่กําหนดในกฎกระทรวง”
(b) “มาตรา 39 ทวิ ตองจัดใหมีการตรวจสอบงานออกแบบ และคํานวณดังกลาวตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงือ่ นไขที่กําหนดในกฎกระทรวง”
(c) “อาคารสูง” หมายความวาอาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดโดยมีความสูงตั้งแต ๒๓.๐๐
เมตรขึ้น ไปการวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟาสําหรับอาคารทรงจั่ว
หรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(d) “อาคารขนาดใหญพิเศษ” หมายความวาอาคารที่กอสรางขึ้นเพื่อใชอาคารหรือสวนหนึ่งสวน
ใดของอาคารเปนที่อยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภทโดยมีพื้นที่รวมกัน
ทุกชั้น หรือชัน้ หนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันตั้งแต ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
วิธีที่ 2 การยื่นคําขออนุญาตกอสรางดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร
ผูยื่นคําขออนุญาตกอสรางดัดแปลงรื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารตองเตรียมเอกสารทีใ่ ชประกอบ
ในการยื่นคําขอและขั้นตอน ดังนี้
(1) แบบหนังสือแจงความประสงคจะกอสรางดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคารหรือแบบหนังสือแจง
ความประสงคจะเคลื่อนยายอาคาร
(2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลที่หนวยงานซึ่งมีอํานาจรับรองออกใหไมเกิน 6 เดือน
(กรณีที่นิตบิ ุคคลเปนผูข ออนุญาต) และผูม ีอํานาจลงนามรับรองสําเนาทุกหนาจํานวน 1 ชุด
(3) สําเนาหรือภาพถายโฉนดที่ดินขนาดเทากับตนฉบับ และเจาของที่ดินลงนามรับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนาจํานวน 5 ชุด
(4) หนังสือยินยอมของเจาของที่ดนิ ใหกอสรางอาคารในที่ดินหรือสําเนาสัญญาเชาที่ดิน (กรณีผู
ขออนุญาตไมใชเจาของที่ดนิ ) จํานวน 1 ชุด
(5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูแจงความประสงค, ผูรับมอบอํานาจ,
ผูมีอํานาจ, ลงนามแทนนิติบุคคลและเจาของที่ดินพรอมลงนามสําเนารับรองถูกตองทุกหนาจํานวน 1 ชุด
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(6) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของวุฒิสถาปนิกวุฒวิ ศิ วกรผูออกแบบและคํานวณพรอม
สําเนาใบอนุญาตผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมจํานวน 1 ชุด
(7) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผูควบคุมงานของสถาปนิกและวิศวกรพรอมสําเนา
ใบอนุญาตผูประกอบวิชาชีพฯจํานวน 1 ชุด
(8) แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนจํานวน 5 ชุด
(9) รายการคํานวณโครงสรางจํานวน 1 ชุด
(10) โรงงานอุตสาหกรรมโรงพยาบาลตลาดสดภัตตาคารอาคารชุดหอพักและอาคารที่เกี่ยวกับ
กิจการคาอันเปนที่นารังเกียจตองแสดงแบบระบบบําบัดน้ําเสียจํานวน 5 ชุดและรายการคํานวณระบบ
บําบัดน้ําเสียจํานวน 1 ชุด
(11) รายการคํานวณพื้นที่อาคารทุกชัน้ และทุกหลัง /จํานวนที่จอดรถรถยนต /การคิดคาธรรมเนียม
(12) ชําระคาธรรมเนียมในวันที่ยื่นคําขอ
(13) ปฏิบตั ิตามประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องกําหนดแบบหนังสือแจงความประสงคจะกอสราง
ดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคารหรือเปลี่ยนการใชอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจา
พนักงานทองถิ่นแบบใบรับแจงและแบบหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบการกอสรางดัดแปลง
หรือเคลื่อนยายอาคาร
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารสามารถดําเนินการโดย 2 วิธีเชนเดียวกับการขออนุญาตกอสรางคือ
(1) การขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร
(2) การแจงความประสงคดดั แปลงอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาต
โดยเอกสารประกอบการขออนุญาตดัดแปลงอาคารเชนเดียวกับการขออนุ ญาตกอสร า งอาคาร
แต แ บบแปลนสําหรับ การดั ด แปลงอาคารให แ สดงส ว นที่ มี อ ยู เ ดิ ม และส ว นที่ จ ะดั ด แปลงให ชั ด เจน
พรอมแนบเอกสาร ดังตอไปนี้
(1) ใบอนุญาตกอสรางอาคารเดิมที่ไดรับอนุญาต
(2) ในกรณีตอ เติมเพิ่มชั้นอาคารตองมีหนังสือรับรองความมั่นคงของอาคารเดิมจากสถาบันที่
นาเชื่อถือได (สวนราชการหรือบริษทั จํากัดที่มีวัตถุประสงคในการใหคําปรึกษาแนะนําดานวิศวกรรมซึ่ง
มีวิศ วกรประเภทวุฒิวิศ วกรสาขาวิศ วกรรมโยธาตามกฎหมายว าดว ยวิ ชาชี พวิ ศ วกรรมเปนผูใหคํา
ปรึกษาแนะนําและลงลายมือชื่อรับรองผลการตรวจสอบงานวิศวกรรมควบคุม)
ซึ่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดกําหนดไววา การกระทําดังตอไปนี้ไมถือ
เปนการดัดแปลงอาคาร
(1) การเปลี่ยนโครงสรางของอาคารโดยใชวัสดุขนาดจํานวนและชนิดเดียวกับของเดิมแตเวน
การเปลี่ยนโครงสรางของอาคารที่เปนคอนกรีตเสริมเหล็กคอนกรีตอัดแรงหรือเหล็กโครงสรางรูปพรรณ
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(2) การเปลี่ยนสวนตางๆของอาคารที่ไมเปนโครงสรางของอาคารโดยใชวัสดุชนิดเดียวกับ
ของเดิมหรือวัสดุชนิดอื่นซึ่งเปนการเพิ่มน้ําหนักใหแกโครงสรางของอาคารเดิมสวนหนึ่งสวนใดไมเกิน
รอยละสิบ
(3) การเปลี่ยนแปลงตอเติมเพิ่มลดหรือขยายลักษณะขอบเขตแบบรูปทรงสัดสวนน้ําหนักเนื้อที่
ของสวนตางๆของอาคารที่ไมเปนโครงสรางของอาคารซึ่งไมเปนการเพิ่มน้ําหนักใหแกโครงสรางของ
อาคารสวนหนึ่งสวนใดเกินรอยละสิบ
(4) การลดหรือขยายเนื้อทีข่ องพื้นชั้นหนึ่งชั้นใดใหมีเนื้อที่นอยลงหรือมากขึ้นรวมกันไมเกินหา
ตารางเมตรโดยไมลดหรือเพิ่มจํานวนเสาหรือคาน
(5) การลดหรือขยายเนื้อทีข่ องหลังคาใหมีเนื้อที่มากขึ้นรวมกันไมเกินหาตารางเมตรโดยไมลด
หรือเพิ่มจํานวนเสาหรือคาน
ทั้งนี้การกระทําขางตนตองไมขัดตอกฎกระทรวงฯหรือขอบัญญัติกรุงเทพมหานครหากเจาของ
อาคารมีความประสงคจะดัดแปลงตอเติมอาคารนอกเหนือจากการกระทําขางตนจะตองยื่นขออนุญาต
ดัดแปลงอาคารกอนดําเนินการ
เมื่อไดรับใบอนุญาตกอสราง กอนลงมือกอสรางใหดําเนินการดังนี้
(1) ติดปายโครงการแสดงรายละเอียดตามที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคารกําหนด
(2) จัดใหมีใบอนุญาตกอสรางพรอมแบบแปลนอยูที่สถานที่กอสราง 1 ชุด
(3) แจงชื่อผูควบคุมงานและแจงวันเริ่มตนจนถึงวันสิ้นสุดของการดําเนินการใหผูไดรับใบอนุญาตมีหนังสือ
แจงชื่อผูควบคุมงานและแจงวันเริ่มตนจนถึงวันสิ้นสุดการดําเนินการตามที่ไดรบั อนุญาตใหกรุงเทพมหานคร
ทราบพรอมทัง้ แนบหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานมาดวยผูควบคุมงานจะเปนบุคคลใดหรือ
เปนเจาของอาคารก็ไดเวนแตจะเปนการตองหามตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมหรือกฎหมายวา
ดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม
(4) เอกสารที่ตอ งใชในการแจงชื่อผูควบคุมงานประกอบดวย
(4.1) แบบคํารองทั่วไป
(4.2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่หนวยงานซึ่งมีอํานาจรับรองออกใหไมเกิน
6 เดือนและผูมีอํานาจลงนามรับรองสําเนาทุกหนาจํานวน 1 ชุด
(4.3) สําเนาบัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบานของผูยื่นคํารองผูรับมอบอํานาจผูมีอํานาจลงนาม
แทนนิติบคุ คลพรอมลงนามรับรองสําเนาทุกหนาจํานวน 1 ชุด
(4.4) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผูค วบคุมงานของสถาปนิกและวิศวกรพรอมสําเนา
ใบอนุญาตผูประกอบวิชาชีพฯจํานวน 1 ชุด
(4.5) สําเนาใบอนุญาตเดิมพรอมลงนามรับรองสําเนาทุกหนาจํานวน 1 ชุด
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การแจงเลิกผูควบคุมงาน
ถาผูไดรับใบอนุญาตจะแจงเลิกตัวผูควบคุมงานที่ไดแจงชื่อไวผูควบคุมงานจะแจงเลิกการเปนผู
ควบคุมงานใหมีหนังสือแจงใหกรุงเทพมหานครทราบแตทั้งนี้ไมเปนการกระทบถึงสิทธิหนาที่ทางแพร
ระหวางผูไดรับใบอนุญาตกับผูควบคุมงานนั้น
ในกรณีที่มีการแจงเลิกตามวรรคหนึ่งผูไดรับอนุญาตตองระงับการดําเนินการตามทีไ่ ดรับอนุญาต
ไวกอนจนกวาจะไดมีหนังสือแจงชื่อและสงหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหมใหแก
กรุงเทพมหานครแลว
เอกสารที่ตองใชในการแจงเลิกเปนผูค วบคุมงาน
(1) แบบคํารองทั่วไป
(2) สําเนาใบอนุญาตเดิมพรอมลงนามรับรองสําเนาทุกหนาจํานวน 1 ชุด
(3) หนังสือแจงการบอกเลิกผูควบคุมงานหนังสือแจงการเลิกเปนผูควบคุมงานหนังสือการ
สงมอบผูควบคุมงานคนใหมหนังสือการยินยอมของผูควบคุมงานคนใหม (แลวแตกรณี) จํานวน 1 ชุด
การกอสรางที่ติดตอกับที่สาธารณะหรือชิดที่ดินตางผูครอบครองผูดาํ เนินการจะตองจัดใหมีสิ่งปองกัน
วัสดุกอสรางหลนที่จะเปนภยันตรายตอบุคคลอื่น และจัดใหมีรั้วชั่วคราวสูงไมนอยกวา 2.00 เมตร
ปดกั้นรอบบริเวณที่กอสรางรวมทั้งจัดใหมีมาตรการปองกันภยันตรายในการกอสรางตามแบบและ
เงื่อนไขแนบทายใบอนุญาต

63
มาตรการและขั้นตอนการรื้อวัสดุที่มีแรใยหินเปนสวนผสม

บทที่ 3
ผลการศึกษา
ขั้นตอนการรื้อสิ่งกอสราง ACMs
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการรื้อถอนและซอมแซม ACMs ของตางประเทศดังกลาว
ไวในบทที่ 2 จะเห็นไดวาประเทศเหลานั้นไดกําหนดกฎหมายและขั้นตอนการปฏิบัติเกีย่ วกับการจัดการ
การรื้อถอน วิธี/ขั้นตอนการทํางาน รวมทั้งการกําจัดขยะ ACMs ที่เกิดจากการรื้อถอนและซอมแซม
อาคาร โดยกําหนดใหวัสดุใด ๆที่มีแรใยหินตั้งแต 1 % ขึ้นไปเปนวัสดุที่มีแรใยหินเปนสวนผสม (ACMs)
ดังนั้นสําหรับวัสดุที่ไมมั่นใจวาเปน ACMs หรือไมจะตองดําเนินการทดสอบเพื่อพิสูจนใหทราบกอน
ดําเนินการ
ขณะที่ประเทศไทยในขณะนี้ยังไมมีกฎหมายเฉพาะ ไมไดกําหนดใหขยะ ACMs จากบานเรือน
หรือจากการรื้อถอนเปนขยะอันตราย และหนวยงานที่สามารถวิเคราะหวัสดุวามีแรใยหินเปนสวนผสม
หรือไม และถามี มีในปริมาณที่มากกวา 1% หรือไมนั้นมีจํานวนจํากัด และหากตองสงวัสดุไปวิเคราะห
ในตางประเทศคาใชจายสูงมาก ประกอบกับวัสดุกอสราง ACMs ที่ใชแพรหลายในประเทศไทยเปนที่
ทราบดี จึงอาจไม จําเป นต องวิเ คราะหเ พื่ อพิ สู จ นแ ละระบุป ริ ม าณแร ใ ยหิ น ในวั ส ดุ ดั ง กล า ว ดวย
งบประมาณทีม่ ีจํากัดคณะผูศึกษาจึงไดทาํ การศึกษาและทดลองขั้นตอนการรื้อวัสดุกอสรางที่เปน ACMs
4 ชนิดซึ่งมีการใชอยางกวางขวางในประเทศไทย ซึ่งวัสดุเหลานี้มแี รใยหินผสมประมาณ 10-15% โดย
น้ําหนัก นั่นคือ
1. กระเบื้องมุงหลังคาซิเมนตชนิดลอนเดี่ยวลอนคู
2. ฝาเพดานที่ทาํ จากกระเบื้องแผนเรียบ
3. ฝากั้นหองที่ทําจากกระเบื้องแผนเรียบ และ
4. กระเบื้องยางไวนิลปูพื้น
นอกจากนี้ เพื่ อ ให เ กิ ด ความเข า ใจตรงกั น จึ ง ได กํา หนดนิ ย ามต อ ไปนี้ หากมีการกําหนด
ความหมายของคําดังกลาวในอนาคตและเปนที่ยอมรับตรงกันของผูเกี่ยวของแลว สามารถปรับเปลี่ยน
นิยามเหลานี้ได
3.1 นิยาม
3.1.1 วัตถุ/วัสดุที่มแี รใยหินเปนสวนผสม (Asbestos Containing Materials, ACMs) หมายถึง
วัสดุที่มีแรใยหินเปนสวนผสมมากกวา 1 % โดยน้ําหนัก
3.1.2 วัสดุที่แรใยหินหลุดฟุงกระจายไดงาย (Friable material) หมายถึง ACMs ที่แรใยหินยึด
หรือผสานกับสารอื่นอยางหลวม ๆ หรือแตกยุยไดงาย เชน ฉนวนกันความรอนที่พนทับพื้นผิวหรือผนัง
สิ่งทอ เชน ถุงมือกันความรอน ชุดกันความรอน เปนตน
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3.1.3 วัสดุที่เสนใยหลุดและฟุงกระจายไดยาก (Non-friable material) หมายถึง ACMs ซึ่งแรใย
หินถูกยึดกับสารอื่นไวอยางมั่นคง หลุดและฟุงกระจายไดยาก นอกจากจะตัด ขัด เจาะ หรือทําใหวัสดุนั้น
แตกหัก แบงออกเปนสองกลุม คือ
1) วัสดุที่เสนใยแรใยหินสามารถฟุงกระจายไดเมื่อถูกตัด ขัด เลื่อย เชน กระเบื้องยางปูพื้น
ประเก็น และเสื่อน้ํามัน เปนตน
2) วัสดุที่มีแนวโนมแตกหักออกเปนชิ้นเล็กหรือเปนผงทําใหแรใยหินหลุดออกมาไดงายกวาวัสดุใน
กลุมที่ 1 เชน ผลิตภัณฑกระเบื้องซิเมนตแผนเรียบสําหรับทําฝาหรือกั้นหอง กระเบื้องซิเมนต มุงหลังคา
และทอน้ําซิเมนต เปนตน
3.1.4 ขยะ ACMs หมายถึง ขยะจากการรื้อถอนหรือซอมแซม ACMs ซึ่งมีแรใยหินมากกวา 1 %
โดยน้ําหนัก
3.2 ขั้นตอนการรื้อ ACMs
3.2.1 กระเบื้องมุงหลังคาซิเมนตชนิดลอนเดี่ยวลอนคู
3.2.1.1 การเตรียมการ
1) คนงานที่ทําหนาที่รื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคา
- อบรมใหมีความรูเกี่ยวกับอันตรายของแรใยหิน และขั้นตอนการรื้อหลังโดยเฉพาะ
สวนที่มี ACM ใหแกคนงานทุกคนดวย
- กอนเริ่มงานทุกครั้ง ใหหัวหนางานเรียกประชุมเพื่อย้ําเตือนคนงานใหปฏิบัตติ าม
ขั้นตอนการรือ้ หลังคา
2) เครื่องมือและอุปกรณ
- เครื่องมือชาง ไดแก สิ่ว คอน คีมจับสําหรับดึงหัวตะปูสวานสําหรับเซาะคอนกรีต
- อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ไดแก ชุดทํางาน (ควรเลือกใหมีขนาดใหญ
กวาขนาดของตัวบุคคลเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนไหวรางกายตามลักษณะการ
ทํางาน) หนากากปองกันฝุนขนาดเล็ก (ชนิดใชครัง้ เดียวแลวทิ้ง N95 หรือ
EN149 (Type FFP3) หรือ EN1827 (Type FMP3) แวนตานิรภัย ถุงมือ
- ขวดบรรจุน้ําพรอมหัวฉีดพนน้ําเปนฝอย หรืออุปกรณฉีดพนน้ําเปนฝอยสําหรับ
งานสวน
- แผนพลาสติกและถุงขยะพลาสติกชนิดเหนียวทนทานพิเศษ สามารถเก็บกักฝุน
ได สําหรับหอและบรรจุแผนกระเบื้องมุงหลังคา
- เครื่องดูดฝุนที่ติดตั้งถุงกรองชนิดประสิทธิภาพกรองสูง (HEPA filter) (ไมบังคับ
อาจใชผาเปยกแทนได)
3) เตรียมสถานที่
- กําหนดและเตรียมพื้นที่สําหรับกองเศษวัสดุ ACM จากการรื้อถอน โดยการปูแผน
พลาสติกลงบนพาเลต (เพื่อความสะดวกในการยกเคลื่อนยาย) สําหรับวาง
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กระเบื้องมุงหลังคา ทั้งนีพ้ ื้นที่ดังกลาวควรอยูในบริเวณเดียวกันหรือใกลกับพื้นที่
ที่มีการรื้อถอน เพื่อจํากัดพื้นที่ที่อาจปนเปอน
- พื้นที่ที่จะรื้อกระเบื้อง ใหกั้นแยกพื้นที่ที่ตองการรื้อกระเบื้องมุงหลังคาจากพื้นที่
อื่นโดยใชแผนพลาสติกขนาดใหญ (ผืนเดียวหรือหากใชหลายผืนใหใชเทปกาวตอ
ใหแนบสนิทเปนผืนเดียวกัน) โดยมีความสูงมากกวาหรือเทากับระดับของหลังคา
เพื่อปองกันการฟุงกระจายของเศษวัสดุที่แตกหักปนไปกับอากาศดังแสดงในภาพที่
3.2.1-1
3.2.1.2 การรื้อกระเบื้องมุงหลังคามีขั้นตอนการทํางาน ดังนี้
− สวมอุปกรณปองกันอัน ตรายสว นบุค คลใหถูกตองครบถวนโดยเฉพาะหนากาก
ปองกันฝุนขนาดเล็กดังภาพที่ 3.2.1-2
− ฉีดหรือพนน้ําบริเวณหัวตะปูใหเปยกชุม เพื่อปองกันการฟุงกระจายของฝุน
− ใชสวานเซาะคอนกรีตที่เปนตัวยึดระหวางโครงสรางและแผนกระเบื้องมุงหลังคา
ดังภาพที่ 3.2.1-3 และ เก็บเศษคอนกรีตใสกระสอบหรือถุงปุยดังภาพที่ 3.2.1-4
เพื่อนําไปกําจัดทิ้ง
− ใชคีมหนีบหัวตะปูตรงจุดที่ตอกตะปูยึดหลังคา (ซึ่งตะปูที่ใชอาจมีรูปราง ลักษณะ
แตกตางกันขึน้ กับโครงสรางที่แผนกระเบือ้ งหลังคายึดติดอยู) โดยระวังไมใหแผน
กระเบื้องหลังคาแตกดังภาพที่ 3.2.1-5
− ทําการรื้อถอนแผนกระเบือ
้ งเปนแถวหรือเปนแนวเดียวกันดังภาพที่ 3.2.1-6
− ลําเลียงแผนกระเบื้องมุงหลังคาที่ถอดออกแลวลงมาที่พื้น โดยใชคนรับและสงหากหรือ
ใชรอกในการลําเลียง ดังภาพที่ 3.2.1-7
− นํากระเบื้องมุงหลังคาวางซอนกันบนพลาสติกที่เตรียมไว และหอใหมิชิดดวยแผน
พลาสติกนั้น ดังภาพที่ 3.2.1-8 – 9 และสําหรับเศษกระเบื้องใหบรรจุใสถงุ
ติดฉลากบนแผนพลาสติกและถุง ระบุวตั ถุอันตรายประเภทที่ 9 และสัญลักษณ
ความเปนอันตรายตอสุขภาพดังภาพที่ 3.2.1-10
− นําไปฝงกลบในพื้นที่ที่กําหนด
ขอควรระวัง: หลีกเลี่ยงการกระทําที่อาจทําใหแผนกระเบื้องมุงหลังคาแตกหัก
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ภาพที่ 3.2.1-1 การกั้นพื้นที่ที่จะทําการรือ้ กระเบื้องมุงหลังคา

ภาพที่ 3.2.1-2 อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล

ภาพที่ 3.2.1-3 การใชสวานเซาะคอนกรีตที่ยึดระหวางโครงสรางกับกระเบื้องมุงหลังคา

ภาพที่ 3.2.1-4 การเก็บเศษคอนกรีตใสกระสอบหรือถุงปุยเพื่อนําไปทิ้ง
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ภาพที่ 3.2.1-5 ใชคีมหนีบและถอดตะปูออกจากกระเบื้องมุงหลังคา

ภาพที่ 3.2.1-6 รื้อกระเบื้องมุงหลังคาเปนแนวตามการจัดเรียง
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ภาพที่ 3.2.1-7 การลําเลียงกระเบื้องมุงหลังคามาจัดวางในพื้นที่ที่กําหนด

ภาพที่ 3.2.1-8 นําพาเลตวางตามดวยแผนพลาสติกหนาอยางนอย 2 แผน และนํากระเบื้อง
มุงหลังคาวาง จัดการหอหุมใหเรียบรอย

ภาพที่ 3.2.1-9 วัตถุอันตรายประเภทที่ 9 สัญลักษณความเปนอันตรายตอสุขภาพ
3.2.2 ฝาเพดาน
3.2.2.1 การเตรียมการ
1)
คนงานที่ทําหนาที่รื้อถอนอาคาร
- อบรมใหความรูเกี่ยวกับอันตรายของแรใยหิน และขั้นตอนการรื้อฝาเพดานโดยเฉพาะ
สวนที่มี ACM ใหแกคนงานทุกคน
- กอนเริ่มงานทุกครั้ง ใหหวั หนางานเรียกประชุมเพื่อย้าํ เตือนคนงานใหปฏิบตั ิตามขั้นตอน
การรื้อฝา
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2)

เครื่องมือและอุปกรณ
- เครื่องมือชาง ไดแก สิ่ว คอน คีมจับสําหรับดึงหัวตะปู
- ขวดบรรจุน้ําพรอมหัวฉีดพนน้ําเปนฝอย หรืออุปกรณฉีดพนน้ําเปนฝอยสําหรับงานสวน
อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ไดแก หนากากปองกันฝุนขนาดเล็ก (ชนิดใชครั้ง
เดียวแลวทิ้ง N95 หรือ EN149 (Type FFP3) หรือ EN1827 (Type FMP3) แวนตา
นิรภัย ถุงมือ
- แผนพลาสติกและถุงขยะพลาสติกชนิ ด เหนี ย วทนทานพิ เ ศษ สามารถเก็บกักฝุนได
สําหรับหอและบรรจุแผนฝา
3)
เตรียมสถานที่
- กําหนดและเตรียมพื้นที่สาํ หรับกองเศษวัสดุ ACM จากการรื้อถอน โดยการปูแผน
พลาสติกเพื่อรองรับเศษวัสดุลงบนพื้นที่ที่กาํ หนดนัน้ ทั้งนี้พื้นที่ดังกลาวควรเปนสวน
ของหองที่มีการรื้อฝาเพื่อจํากัดพื้นที่ที่อาจปนเปอน
- กั้นแยกพื้นที่ที่ตองการรื้อฝาออกจากพื้นที่อื่นโดยปดประตู หนาตาง และใชเทปหรือ
เชือกกั้นกันผูที่ไมเกี่ยวของเขามาในพื้นที่ ปูพ้ืนหองดวยแผนพลาสติกเพื่อรองรับเศษ
วัสดุที่ตกหลนบนพื้น
3.2.2.2 การรื้อถอดฝาเพดาน มีขั้นตอนการทํางาน ดังนี้
- สวมอุ ป กรณ ปองกั นอั นตรายสว นบุค คลให ถูกตอ งครบถวนโดยเฉพาะหนากากปองกัน
ฝุน ขนาดเล็ ก
- ฉีดน้ําเปนฝอยไปที่บริเวณหัวตะปู ใหฝา เปยกชุมเพื่อปองกันการฟุงกระจายของฝุน
- ใชสิ่วหรือหัวคอนงัดแผนฝาตรงจุดที่ตอกตะปูยึดแผนฝากับโครงเคาทุกจุดใหแผนฝา
แยกออกมาเล็กนอย โดยระวังไมใหแผนฝาแตก
- ใชมือดันแผนฝาเพดานขึ้นเพื่อใหหัวตะปูโผลพนแผนฝาแลวใชคีมดึงหัวตะปูออกจากแผนฝา
- หากตะปูเปนสนิมและไมสามารถปฏิบัตดิ ังกลาวขางตนได ใหใชสิ่วและคอนตัดหัวตะปู
(ดูภาพที่ 3.2.2-1-7) จากนั้นใชสิ่วงัดแผนฝาออกจากโครงเคา
- วางแผนฝาลงบนพลาสติกทีเ่ ตรียมไว
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ภาพที่ 3.2.2-1 แนวกระเบือ้ งแผนเรียบและแนวตะปูทที่ ําการยึดกระเบื้องแผนเรียบกับ

ภาพที่ 3.2.2-2 ถังฉีดน้ําสําหรับงานสวน และฉีดน้ําใหทั่วทั้งแผน เนนบริเวณตะปู

ภาพที่ 3.2.2-3 ใชสิ่วที่มีความคมจอหัวตะปูและและใชคอนตอกเบาๆ หัวตะปูตะถูกตัด
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ภาพที่ 3.2.2 – 4 หากหัวตะปูไมหลุดสามารถเห็นไดวา หัวตะปูจะโผลออกมา จากนั้นใชคีม
คีมและดึงตัวตะปูออกได

ภาพที่ 3.2.2 – 5 รองรอยฝาหลังจากการถอดตะปูออก

ภาพที่ 3.2.2 - 6 บริเวณทีต่ อ งระวังเปนพิเศษคือ มุมฝา เนื่องจากจะมีตะปูยึดหลายตัว
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ภาพที่ 3.2.2 - 7 เศษฝาเพดานและตะปูที่ถูกถอนออกมาจากฝาเพดาน
(ตัดหัวออกและยังไมไดตัดออก)
ขอควรระวัง: หลีกเลี่ยงการกระทําที่อาจทําใหแผนฝาแตกหัก
การทําความสะอาดพื้นที่และการกําจัดขยะ ACMs
- ทําความสะอาดพื้นที่โดยการเช็ดถูดวยผาเปยก หลีกเลี่ยงการกวาดแหง หากพบวามี
เศษกระเบื้องชิ้นเล็ก ๆ หรือฝุนจากการรื้อฝาจํานวนมาก ควรใชเครื่องดูดฝุน ที่มีถุง
กรองชนิด HEPA ทําความสะอาดในบริเวณดังกลาว
- หอแผนฝา ผาที่ใชในการทําความสะอาด และขยะ ACMs ดวยพลาสติกที่ปูรองพื้นให
มิ ด ชิ ด เพื่ อ ป อ งกั น ฝุ น /เศษวั ส ดุ ฟุ ง กระจายหรื อ ตกหล น บรรจุ เ ศษแผ น ฝ า ลง
ถุงพลาสติก ติดฉลากเชนเดียวกับขยะกระเบื้องมุงหลังคา และรวบรวมไวดว ยกันเพื่อ
นําไปฝงกลบในพื้นที่ที่อนุญาต
- ทําความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณโดยการเช็ดดวยผาเปยก และผาที่ใชในการทํา
ความสะอาดนี้ควรกําจัดทิง้ เปนขยะ ACMs ดวย
- เสื้อผาที่ใสทํางาน เมื่อเสร็จสิ้นการทํางานแลวใหซักทําความสะอาด ณ ที่ทํางานนั้น
ขอหาม หามนําแผนฝาและถุงบรรจุวัสดุแรใยหินที่ใชแลวกลับมาใชซ้ํา
3.2.3 ฝากั้นหอง
3.2.3.1 การเตรียมการ
1) อบรมใหความรูแกคนงานทุกคน เกี่ยวกับอันตรายของแรใยหิน และขั้นตอน
การรื้อแผนฝากั้นหอง 2) กอนเริ่มงานทุกครั้ง ใหหัวหนางานเรียกประชุมเพื่อย้ําเตือน
คนงานใหปฏิบัตติ ามขั้นตอนการรื้อฝากั้นหอง
3.2.3.2 เครื่องมือและอุปกรณ
1) เครื่องมือชาง ไดแก คอน สิ่วหรือเกียงตะปูตอกคอนกรีตหรือเหล็กย้ํา ยาว
ประมาณ 10 เซนติเมตร
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2) เทปใส
3) แผนพลาสติกชนิดหนาทนทานพิเศษสําหรับปูพื้นและหอแผนฝากั้นหอง
4) ถุงบรรจุขยะพลาสติกชนิดหนาทนทาน
5) อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ไดแก หนากากปองกันฝุนขนาดเล็ก
(ชนิดใชครั้งเดียวแลวทิ้ง N95 หรือ EN149 (Type FFP3) หรือ EN1827 (Type FMP3)
แวนตานิรภัย ถุงมือ เปนตน
3.2.3.3 การเตรียมสถานที่
1) ปดประตู หนาตางหองที่ทําการรื้อแผนฝา กันผูทไี่ มเกี่ยวของเขามาในพื้นที่
2) กําหนดและเตรียมพื้นที่สําหรับวางแผนฝากั้นหองที่รื้อออกมา โดยการปู
แผนพลาสติกในพื้นที่ที่กําหนด ทั้งนี้พื้นที่ดังกลาวควรเปนสวนของหองที่รื้อฝากั้นหอง
3.2.3.4 ขั้นตอนการรื้อฝากั้นหอง
1) กรณีที่มีขอบไมตีทับฝากั้นหอง ใหใชสิ่วแซะหัวตะปูของขอบไมออกกอน โดย
ระวังไมใหผนังกั้นหองแตก
2) นําเทปใสปดทับบริเวณตําแหนงหัวตะปูที่ยึดกับโครงสรางผนังกั้นหอง ตําแหนง
ละ 2 แผน
3) ใชตะปูตอกคอนกรีตหรือเหล็กย้ํา วางที่จุดกึ่งกลางของหัวตะปู ตอกย้ําใน
แนวตั้งฉากใหหัวตะปูจมลงไปในผนังกั้นหอง โดยเริ่มทําตั้งแตดานลางไปจนถึงดานบน
เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการรับและประคองแผนฝาวางลงบนพื้น
4) ใชสิ่วงัดแผนฝากั้นหองออก และวางลงบนพลาสติกระวังไมใหแตกหัก
5) หอแผนฝาดวยพลาสติกใหมิดชิด และติดฉลากเชนเดียวกับขยะกระเบื้องมุง
หลังคาสงไปฝงกลบในพื้นทีท่ ี่ไดรับอนุญาต

ภาพที่ 3.2.3-1อุปกรณที่ใชในการรื้อถอนผนังกั้นหอง
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ภาพที่ 3.2.3-2 สิ่วสําหรับแซะแผนผนังกั้นหอง

ภาพที่ 3.2.3-3 กระเบื้องที่ใชทําเปนผนังกั้นหอง

ภาพที่ 3.2.3-4 การติดเทปใสที่หัวตะปู

ภาพที่ 3.2.3-5 การเตรียมใชตะปูตอก
คอนกรีตตอกย้ําที่หัวตะปูยดึ ผนัง

ภาพที่ 3.2.3-6 การตอกดวยตะปูคอนกรีต

ภาพที่ 3.2.3-7 ภายหลังจากการตอกตะปูเสร็จ

เพื่อใหตะปูทะลุผนังกั้นหองลงไปที่โครงสรางไม

เรียบรอย
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3.2.3.5 การทําความสะอาดพื้นที่หลังการรื้อฝา
1) ทําความสะอาดพื้นที่โดยการเช็ดถูดวยผาเปยก หลีกเลี่ยงการกวาดแหง
หากพบวามีเศษกระเบื้องชิน้ เล็กๆ หรือฝุนจากการรื้อฝาจํานวนมาก ควร
ใชเครื่องดูดฝุน ที่มีถุงกรองชนิด HEPA ทําความสะอาดในบริเวณดังกลาว
2) กําจัดผาที่ใชทําความสะอาดเชนเดียวกับขยะ ACM
3.2.4 กระเบือ้ งยางปูพื้น
3.2.4.1 การเตรียมการ
1)
คนงานที่ทําหนาที่รื้อถอนกระเบื้องปูพื้น
- อบรมใหความรูเกี่ยวกับอั น ตรายของแร ใ ยหิ น และขั้ น ตอนการรื้ อ กระเบื้ อ งยางปู
พื้น ACM ใหแกคนงานทุกคน
- กอนเริ่ ม งานทุ ก ครั้ ง ให หั ว หน า งานเรีย กประชุ มเพื่ อย้ําเตือนคนงานใหปฏิบตั ิตาม
ขั้นตอนการรือ้ กระเบื้องปูพื้น
2)
เครื่องมือและอุปกรณ
- เครื่องมือชาง ไดแก สิ่ว เกียง
- สายยางฉีดน้ําหรือถังน้ํา
- ถุงขยะพลาสติกชนิดหนาและทนทานพิเศษ
3)
เตรียมสถานที่
- ปดกั้นพื้นที่ทจี่ ะทําการรื้อกระเบื้องปูพื้นโดยการปดประตู หนาตาง หรือใชแผนพลาสติก
ปดกั้นหากเปนพื้นที่เปดโลง เชน ระเบียง
3.2.4.2 ขั้นตอนการรื้อแผนกระเบื้องปูพื้น
- ราดหรือฉีดน้ําหรือน้ําผสมผงซักฟอกลงบนกระเบื้องปูพื้นใหเปยกดังภาพที่ 3.2.4-1
- รอจนกระทั่งน้ําหรือน้ําผสมผงซักฟอกซึมผานชองวางหรือแนวของกระเบื้องปูพื้น (หากทิ้ง
ไวนานจะทําใหกระเบื้องหลุดรอนออกมาไดงายมากขึ้น)
- ใชเกียงหรือสิว่ เซาะกระเบื้องปูพื้นออก ดังภาพที่ 3.2.4-2
- นําแผนกระเบือ้ งปูพื้นใสในถุงขยะเพื่อนําไปกําจัดทิ้ง ดังภาพที่ 3.2.4-3 และติดฉลากบนถุง
บรรจุ ระบุวัตถุอันตรายประเภทที่ 9 และสัญลักษณความเปนอันตรายตอสุขภาพเชนเดียวกับ
ขยะกระเบื้องมุงหลังคา
- นําไปทิ้งในพืน้ ที่ท่กี ําหนดใหทิ้งได
โดยปกติกระเบื้องปูพื้นที่มีอายุการใชงานนาน จะหลุดรอนออกมา เนื่องจากยาแนวหรือ
กาวประสานเสื่อม จึงสามารถรื้อถอนออกไดงาย โดยการใชเกียงหรือสิว่ ในการเซาะแผน
กระเบื้องปูพื้น หรือหากราด/ฉีดน้ําทิ้งไวนานๆ จะยิ่งทําใหกระเบื้องปูพื้นงอตัวและเซาะออกไดงาย
ขอควรระวัง: หลีกเลี่ยงการกระทําที่อาจทําใหแผนกระเบื้องปูพื้นแตกหัก
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ภาพที่ 3.2.4-1 ราด/ฉีดน้ําลงบนแผนกระเบื้องปูพื้น

ภาพที่ 3.2.4-2 ใชเกียงหรือสิ่วเซาะแนวแผนกระเบื้องปูพื้น

ภาพที่ 3.2.4-3 ใชเกียงหรือสิ่วเซาะแนวแผนกระเบื้องปูพื้น

ภาพที่ 3.2.4-4นําแผนกระเบื้องปูพื้นใสถุงขยะเพื่อกําจัดทิ้ง
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บทที่ 4
ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ
การดําเนินการเพื่อรื้ออาคารหรือสิ่งกอสรางที่มีแรใยหินตามที่นําเสนอในบทที่ 3 นั้นหาก
กําหนดใหเปนการดําเนินการโดยสมัครใจแลว เชื่อวาจะมีผูปฏิบัติตามนอยมาก เนื่องจากประชาชนสวน
ใหญไมมีความรูหรือขาดความตระหนักเกี่ยวกับแรใยหินและผลกระทบตอสุขภาพของแรชนิดนี้ และแมมี
ผูที่ตองการดําเนินการตามขั้นตอน ก็จะเผชิญความลําบากในการหาพื้นที่ฝงกลบที่ไดรับอนุญาต เพื่อ
กําจัดขยะแรใยหินที่เกิดจากการรื้อวัสดุ ACMs ดังนั้น คณะผูศึกษาจึงเห็นวาจําเปนตองกําหนดกฎหมาย
ไวใหชัดเจนเพื่อใหผูที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติเชนเดียวกับประเทศตางๆ ดังเชนที่กลาวไวในบทที่ 2
คณะผู ศึ ก ษาจึ ง เสนอให ห น ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น กรมโยธาธิ ก าร กระทรวงมหาดไทย
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และหนวยงานดานสุขภาพ และสิ่งแวดลอม คือ
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดออกกฎหมายและบังคับใชเพื่อ
ควบคุมการรื้อถอน และซอมแซมอาคารที่มีวัสดุ ACMs ตลอดจนการกําจัดขยะแรใยหินที่เกิดจากกิจกรรมดังกลาว
ทั้งนี้เบื้องตน คณะผูศึกษาสนับสนุนใหยกเลิกการใชวัสดุ ACMs รวมทั้งจัด ACMs เปนวัตถุ
อันตรายประเภทที่ 4 และกําหนดใหแสดงสัญลักษณ ACM ในวัสดุที่มีแรใยหินทุกชนิด เพื่อนําไปสูการ
บัญญัติกฎหมายของหนวยงานตางๆ ในการบังคับใชตอไปได
4.1 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมาย
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมายการรื้อ/ถอนวัสดุกอสราง ACMs โดยหนวยงานตางๆ
ตามบทบาทหนาที่ปจจุบันของหนวยงานเหลานั้น ไดแก
4.1.1 กฎหมายเกี่ยวกับการรื้อถอนและปรับปรุงอาคารที่มี ACMs โดยกรมโยธาธิการ
เพื่อใหมีการแจงและรายงานตอเจาหนาที่เมื่อจะรื้อถอน/ซอมแซมอาคารที่มีวัสดุแรใยหิน โดย
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบทั้งของเจาของอาคาร/สถานที่/สิ่งกอสราง ผูรับเหมา หัวหนางาน
และคนงานที่ทํางานเกี่ยวของกับการรื้อวัสดุ ACMs รวมทั้งบทลงโทษหากไมปฏิบัติ
ทั้งนี้ ตองนําการจัดการขยะเขาสูระบบการดําเนินงาน เพื่อใหเจาหนาที่มีอํานาจในการ
ตรวจติ ด ตามและควบคุ ม รวมทั้ ง ควรผนวกเข า ไปในการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม
(Environmental Impact Assessment; EIA) กอนเริ่มงานกอสรางตางๆ ดวย เนื่องจากปจจุบัน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม จะไมมีการพิจารณาเกี่ยวกับการรื้อถอนหรือการกําจัด ACMs
นอกจากนี้ตองมีมาตรการติดตามโดยหนวยงานของรัฐที่เปนรูปธรรมดวย
4.1.2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมโดยกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานเพื่อคุมครองคนงานใหทํางานดวยความปลอดภัยในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
และไมมีอันตรายตอสุขภาพ โดยกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบทั้งของเจาของอาคาร/สถานที่/
สิ่งกอสราง ผูรับเหมา หัวหนางาน และคนงานที่ทํางานเกี่ยวของกับการรื้อถอนวัสดุ ACMs
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รวมทั้งกําหนดวิธีการประเมินสภาพแวดลอมการทํางาน เพื่อวิเคราะหหาแรใยหินในอากาศ ทั้ง
ในระหวางและหลังการรื้อ/ซอมแซมแลว เพื่อใหมั่นใจวาสภาพแวดลอมปลอดภัยทั้งสําหรับ
คนงานและผูที่จะเขาอยูอาศัยหรือใชงานสถานที่นั้นๆ เพื่อใหมีการดําเนินการตามขอกําหนด
และขั้นตอนการทํางานที่ปลอดภัย รวมทั้งกําหนดบทลงโทษสําหรับผูที่ฝาฝน
สําหรับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยนั้นอาจใชผลการศึกษานี้ (บทที่ 3) และการอบรม
ใหความรูแกคนงาน หัวหนาผูควบคุมงาน และผูเกี่ยวของ อยางนอยควรครอบคลุมในเรื่องตอไปนี้
- ความรูเกี่ยวกับแรใยหิน
- ผลกระทบของแรใยหินตอสุขภาพ
- อันตรายตอสุขภาพที่เกิดจากการสัมผัสแรใยหินรวมกับการสูบบุหรี่
- การใชแรใยหินและงานกอสรางที่ใชแรใยหิน
- ขอกําหนดของกฎหมายในการอนุญาตใหปฏิบัติงานกับแรใยหิน
- วิธีการใชงานอุปกรณที่จําเปนและเหมาะสมกับงานที่เกี่ยวของกับแรใยหิน รวมทั้ง
วิธีการเลือก และดูแลรักษาอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
- การตระหนักถึงอันตรายอื่นๆ เชน การทํางานในที่สูง เปนตน
- การขจัดสิ่งปนเปอนที่ตัวบุคคลและในพื้นที่การทํางาน
- ขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
- การกําจัดขยะหรือสิ่งปนเปอนแรใยหิน
4.1.3 กฎหมายเกี่ยวกับการกําจัดขยะแรใยหิน โดยหนวยงานทองถิ่นที่ควบคุมเรื่องการ
กําจัดขยะจากการกอสราง หรือกระทรวงสาธารณสุข ภายใตกฎหมายเหตุรําคาญ เพื่อใหมีการ
กําหนดวิธีการและขั้นตอนในการจัดการกับขยะแรใยหิน และกําหนดพื้นที่ที่สามารถฝงกลบขยะ
แรใยหินไดอยางเหมาะสมและไมเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชน
สําหรับวิธีการและขั้นตอนในการจัดการกับขยะแรใยหินนั้นอาจใชผลจากการทบทวน
วรรณกรรมในบทที่ 2 โดยสามารถสรุปไดดังนี้
(1) การติดฉลาก
ควรติดสัญลักษณ ใหมองเห็นไดชัดเจน ขนาดไมนอยกวา 120 x 150 มิลลิเมตร
(2) การบรรจุ
บรรจุดวยถุงพลาสติกอยางนอย 2 ชั้น โดยชั้นในเปนถุงสีแดง แลวชั้นนอกเปนถุงใส
ตองบรรจุขยะไมเกินรอยละ 50 ของปริมาตรถุงและติดสัญลักษณ ดังภาพที่ 3.2.1-10 หรือ
บรรจุดวยพลาสติก 2 ชั้น ที่มีความหนาอยางนอย 0.15 - 0.2 มิลลิเมตร และปดใหสนิทดวย
เทปกาว มีความสูงไมเกิน 750 มิลลิเมตร และมีการติดฉลาก หากเปนเศษวัสดุใหรวบรวมและ
บรรจุดวยพลาสติกหุม 2 ชั้น ที่มีความหนาไมนอยกวา 0.15 - 0.2 มิลลิเมตร ปดใหสนิทดวยเทป
กาว โดยขนาดของขยะแรใยหินตองไมเกิน 3,000 x 1,500 x 750 มิลลิเมตร (ยาว x กวาง x สูง)
(3) การขนยายวัสดุที่มีแรใยหิน
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ขยะที่มีแรใยหินทุกประเภทตองมีการขนสงไปยังสถานที่กําจัดในภาชนะปดหรือมี
พลาสติกคลุม โดยมีปริมาตร 9 - 15 ลูกบาศกเมตร หากการขนสงที่มีปริมาตรมากกวา 20
ลูกบาศกเมตรในกลอง “Roll-off” ตองไดรับการผนึกอยางดี และใหลางรถบรรทุก ณ สถานที่
กําจัดขณะขนยายตองมีสายรัดปดคลุมกันตกไมควรใชตะขอหรืออุปกรณที่มีคมเกี่ยวถุงขยะ
เพื่อการเคลื่อนยาย
(4) สถานที่กําจัดขยะที่มีแรใยหิน
จั ด ทํ า เป น พื้ น ที่ ฝ ง กลบ ซึ่ ง ไม ส ามารถฝ ง กลบรวมกั บ ขยะทั่ ว ไปได เพื่ อ ให
สามารถติดตามไดในอนาคตหากตองมีการนําพื้นที่มาใชประโยชน
4.1.4 กฎหมายหามซื้อขายวัสดุกอสราง ACMs ที่ใชแลว โดยกระทรวงพาณิชย เพื่อ
ไมใหมีการลักลอบทิ้ง และกําหนดการหามซื้อขายวัสดุ ACMs ที่ใชแลวรวมทั้งบทลงโทษสําหรับ
ผูที่ฝาฝน ทั้งนี้ตองมีการเผยแพรในสื่อตางๆ ใหกับประชาชนดวย
4.2 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหความรูและการฝกอบรม
เพื่อคุมครองประชาชนทั่วไป และใหประชาชนเกิดความรู ความเขาใจ รวมทั้งตระหนัก
ถึงอันตรายจากแรใยหิน ซึ่งประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้
- ความรูเกี่ยวกับแรใยหิน
- ผลกระทบของแรใยหินตอสุขภาพ
- อันตรายตอสุขภาพที่เกิดจากการสัมผัสแรใยหินรวมกับการสูบบุหรี่
- มาตรการในการรื้อถอน ACMs
- การใชแรใยหินและงานกอสรางที่ใชแรใยหิน
- การกําจัดขยะหรือสิ่งปนเปอนแรใยหิน
4.3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเผยแพรกฎหมายและผลการดําเนินงาน
ดําเนินการจัดทําขอมูลสรุปการดําเนินงานเกี่ยวกับมาตรการควบคุมและขั้นตอนการรื้อ
ถอน ซอมแซมอาคารที่มีแรใยหินของประเทศไทย (Executive Summary) เพื่อใหเกิดประโยชน
และนําไปใชอางอิงการดําเนินงานตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
4.4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําหลักการผูกอมลพิษเปนผูรับภาระคาใชจายมาใช
การกําจัดขยะหรือวัสดุกอสราง ACMs ที่ใชแลว ควรนําหลักการผูกอมลพิษเปนผูรับภาระ
คาใชจาย (Polluter Pays Principle; PPP) มาใช โดยใหผูผลิตเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมดที่
เกิดขึ้นในการจัดการขยะ ACMs ซึ่งจะรวมทั้งคาเก็บขน คาขนสง และคากําจัดขยะ
ซึ่งจะเปนกลไกที่ชวยผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและรูปแบบ
การผลิตที่ไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศน โดยที่รัฐจะตองมีเครื่องมือในการติดตาม
และตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีบทลงโทษที่รุนแรงในกรณีที่ฝาฝน เชนการเรียกเก็บคา
ปลอยมลพิษ และการเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจัดการสิ่งแวดลอม
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