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Abstract
Every form of asbestos is carcinogenic. Workers and general population exposed to asbestos can
suffer negative health effects. Although, the third National Health Assembly’s Resolution (2010) proposed
asbestos ban measures and the cabinet on April 12, 2011 approved the resolution, asbestos is still in
use in Thailand. Some government agencies have not followed the resolution arguing too few asbestos-related cases to reach cost-benefit of the asbestos ban. Recent data reveal the increased numbers
of asbestos-related patients and new measures to reduce the risk of developing asbestos-related
diseases. Therefore, it is necessary to revise the National Health Assembly Resolution at the twelfth
National Health Assembly: Thailand’s asbestos ban measures.
Keywords: National Health Assembly, asbestos, Thailand

แ

บทนำ�

รัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหมาย
ให้ ห น่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งรั บ ไปดำ � เนิ น การตาม
ยุทธศาสตร์ดังนี้
		 2.1 ให้กระทรวงอุตสาหกรรม ดำ�เนินการ
			 2.1.1 ควบคุมแร่ใยหินไครโซไทล์ โดยจัดให้
เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 อย่างเร่งด่วน ภายในปี พ.ศ.
2554 ซึ่งจะต้องห้ามมิให้มีการผลิต การนำ�เข้า การส่งออก
หรือการมีไว้ในครอบครอง
			 2 . 1 . 2 กำ � ห น ด ม า ต ร ฐ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
อุตสาหกรรมสำ�หรับสินค้าที่ใช้สารทดแทนแร่ใยหิน
		 2.2 ให้ ก ระทรวงสาธารณสุ ข เป็ น หน่ ว ยงาน
หลักที่รับผิดชอบในการดำ�เนินการและประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวง
อุ ต สาหกรรม กระทรวงการคลั ง กระทรวงพาณิ ช ย์

ร่ใยหินทุกชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง ที่เป็นภัยร้ายแรง
ทั้งต่อสุขภาพของคนงานที่ทำ�งานในสถานประกอบ
กิจการทีใ่ ช้แร่ใยหินและต่อสุขภาพของประชาชนทัว่ ไปด้วย
ดังนัน้ เครือข่ายภาคประชาชน ภาครัฐ ภาควิชาการ และผู้
มีสว่ นเกีย่ วข้องหลายภาคส่วน จึงได้รว่ มกันพัฒนาข้อเสนอ
เข้าสู่การพิจารณาในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และได้รับ
ฉันทามติจากที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 3 มติ
ที่ 1 มาตรการทำ�ให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน (สมัชชาสุขภาพ
3. มติ 1) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 ดังนี(1)้
1. รั บ รองยุ ท ธศาสตร์ “การทำ � ให้ สั ง คมไทยไร้
แร่ใยหิน”
2. ขอให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นำ�เสนอ
ยุทธศาสตร์ “การทำ�ให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน” ต่อคณะ
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันการ
ศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น เพื่อดำ�เนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ “การทำ�ให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน”
		 2.3 ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นแกนกลางร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนามาตรการเพื่อควบคุม
การรื้อถอน ซ่อมแซม ต่อเติมอาคารที่ใช้วัสดุที่มีแร่ใยหิน
เป็นส่วนประกอบ และการกำ�หนดมาตรการการทิ้งขยะ
แร่ใยหิน โดยเฉพาะในกิจการก่อสร้างและการบริการติดตัง้
		 2.4 ให้กระทรวงพาณิชย์ ดำ�เนินการห้ามนำ�เข้า
ผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ
		 2.5 ให้ส�ำ นักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
			 2.5.1 ตรวจสอบและประกาศรายชื่ อ
ผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบให้สังคมรับรู้ และ
ดำ�เนินการห้ามขายผลิตภัณฑ์ทมี่ แี ร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ
			 2.5.2 พิ จ ารณาออกกฎ ระเบี ย บ หรื อ
กฎหมาย ทีค่ วบคุมสินค้าทีม่ แี ร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ โดย
เฉพาะสินค้าที่มีความเสี่ยงสูง
		 2.6 ให้กระทรวงการคลังพิจารณา เพิม่ อัตราภาษี
การนำ�เข้าแร่ใยหิน และลดอัตราภาษีการนำ�เข้าสารที่นำ�
มาใช้ทดแทนที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยกำ�หนดเป็น
เงือ่ นไขพิเศษทีจ่ ะไม่กระทบต่อการจัดเก็บภาษีของสารอืน่
ที่อยู่ในรหัสเดียวกัน
		 2.7 ให้สำ�นักนายกรัฐมนตรีปรับเพิ่มเกณฑ์ใน
ระเบียบเดิม เรื่องการก่อสร้างอาคารของส่วนราชการ โดย
กำ�หนดไม่ให้ใช้วัสดุที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบในการ
ก่อสร้าง ต่อเติม หรือซ่อมแซมอาคารใหม่อย่างเคร่งครัด
ทัง้ นี้ ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในข้อ 2.1-2.7 ปฏิบตั งิ าน
ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี (ภายในปี พ.ศ. 2555)
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติดังกล่าวได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เ มื่ อ วั น ที่ 25
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 และได้รับการเห็นชอบจากคณะ
รั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2554 โดยคณะ
รัฐมนตรีมีมติดังนี(2)้

1. เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 3 พ.ศ.
2553 มติ 1 มาตรการทําให้สงั คมไทยไร้แร่ใยหินตามมติการ
ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติครัง้ ที่ 1/2554 วันที่
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับ
ไปพิจารณาดําเนินการตามมติที่สํานักงานคณะกรรมการ
สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เ สนอต่ อ ไป ทั้ ง นี้ ให้ ก ระทรวงการคลั ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทเี่ ห็นควรมีการบริหารจัดการ
การฟุ้งกระจายของแร่ใยหินในวัสดุต่างๆ ที่หมดอายุการ
ใช้งานในชุมชน และส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อผลิตผลงาน
ผลิตภัณฑ์ทางเลือกทดแทนการใช้แร่ใยหินในประเทศไทย
นอกจากนี้ ใ ห้ ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบเร่ ง หารื อ และแลก
เปลี่ยนข้อมูลผลกระทบกับผู้ประกอบการ เพื่อกําหนด
มาตรการบรรเทาผลกระทบให้กับผู้ประกอบการและผู้
บริโภค โดยให้มีผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง (third
party) เข้าร่วมการหารือด้วย รวมทั้งให้กระทรวงการ
คลังและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไป
พิจารณาร่วมกันถึงความเหมาะสมในส่วนของการจัดตั้ง
กองทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากแร่ใยหิน
2. เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการความเป็น
อันตรายของแร่ใยหินไครโซไทล์แนวทางที่ 2 คือห้ามนํา
เข้าแร่ใยหินไครโซไทล์และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของ
แร่ใยหินไครโซไทล์เฉพาะกรณี และห้ามผลิตผลิตภัณฑ์ที่
มีส่วนประกอบของแร่ใยหินไครโซไทล์ที่ใช้วัตถุดิบอื่นหรือ
ใช้ผลิตภัณฑ์อื่นทดแทนได้ โดยใช้อํานาจตามกฎหมาย
ว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยการส่งออกไปนอก
และการนํ า เข้ า มาในราชอาณาจั ก รซึ่ ง สิ น ค้ า กฎหมาย
ว่าด้วยโรงงานและกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม ตามความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม
3. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับไปจัดทําแผนในการ
ยกเลิกการนาํ เข้า ผลิต และจาํ หน่ายแร่ใยหินและผลิตภัณฑ์
ทีม่ แี ร่ใยหินเป็นส่วนประกอบทุกชนิด ทัง้ นีใ้ ห้กาํ หนดกรอบ
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เวลาที่ชัดเจนในการดําเนินการตามแผนด้วยแล้วนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
4. ให้กระทรวงการคลังรับไปตรวจสอบว่า สาเหตุที่
สินค้าทีใ่ ช้วตั ถุดบิ อืน่ เป็นส่วนประกอบแทนแร่ใยหินมีราคา
สูงขึ้นเนื่องมาจากต้นทุนหรือการเพิ่มอัตราภาษี
5. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับไปศึกษาผลกระทบ
ของแร่ใยหินที่มีต่อสุขภาพของผู้ใช้แรงงานที่ทํางานสัมผัส
แร่ ใ ยหิ น และผู้ บ ริ โ ภคที่ ใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ส่ ว นประกอบ
ของแร่ ใ ยหิ น โดยให้ จั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ เพื่ อ จะได้ กํา
หนดมาตรการในการป้องกันผู้ได้รับผลกระทบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความพยายามขับเคลื่อนมติ
อย่างต่อเนื่อง และมีหน่วยงานที่ปฏิบัติตามมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ 2553 และมติคณะรัฐมนตรี 2554 บาง
ส่วน แต่ยงั ไม่สามารถทำ�ให้สงั คมไทยไร้แร่ใยหินได้ ดังนัน้ จึง
มีขอ้ เสนอเพือ่ การปรับปรุงมติให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน

สภาที่ปรึกษาฯ สรุปได้ ดังนี(3)้
1. มาตรการเร่งด่วน รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีเห็น
ชอบ
		 1.1 ให้กระทรวงอุตสาหกรรมกำ�หนดมาตรการ
ยกเลิกการนำ�เข้า ผลิตและจำ�หน่ายสินค้าทีม่ สี ว่ นประกอบ
ของแร่ใยหินที่สามารถใช้วัตถุดิบอื่นทดแทนได้ โดยยกเลิก
การนำ�เข้าภายใน 3 เดือน หรือภายในกรอบเวลาเร็วทีส่ ดุ ที่
สามารถปฏิบัติได้ รวมทั้งยกเลิกการผลิตและการจำ�หน่าย
สินค้าทีม่ สี ว่ นประกอบของแร่ใยหินทีส่ ามารถใช้วตั ถุดบิ อืน่
ทดแทนได้ภายใน 1 ปี
		 1.2 ให้กระทรวงการคลังกำ�หนดมาตรการทาง
ภาษี มาตรการยกเลิกภาษีของวัตถุดิบทดแทนแร่ใยหิน
โดยวั ต ถุ ดิ บ ที่ นำ � มาทดแทนจะต้ อ งไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ
สุขภาพ ทั้งนี้ ให้มีการขึ้นภาษีนำ�เข้าวัตถุดิบแร่ใยหินและ
สินค้าที่มีแร่ใยหิน ตลอดจนขึ้นภาษีสินค้าที่มีแร่ใยหินที่
ผลิตในประเทศในระยะก่อนการยกเลิกการนำ�เข้าและผลิต
แร่ใยหิน
		 1.3 ให้สำ�นักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สร้างมาตรการที่จะทำ�ให้ผู้บริโภครับรู้ประกาศ และข้อมูล
เกี่ยวกับสินค้าที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหิน ตลอดจน
ตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากแร่ใยหิน โดยมีการเผยแพร่
ข้อมูลในสื่อมวลชนทุกประเภท รวมถึงหอกระจายข่าวใน
ระดับชุมชน ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
		 1.4 ให้สำ�นักนายกรัฐมนตรีจัดทำ�ระเบียบสำ�นัก
นายกรัฐมนตรีในเรื่องการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและการจัด
จ้าง ที่กำ�หนดสาระสำ�คัญไม่อนุญาตให้ใช้วัสดุที่มีแร่ใยหิน
เป็นส่วนประกอบ
2. มาตรการต่อเนื่อง รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรี
มอบหมายกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำ�เนิน
มาตรการ ดังต่อไปนี้
		 2.1 มาตรการรื้อถอนวัสดุที่มีส่วนประกอบของ
แร่ใยหิน ให้ด�ำ เนินการด้วยมาตรฐานสากลและให้มกี ารจัด
ทำ�เป็นประกาศหรือข้อบังคับของกระทรวงอุตสาหกรรม
		 2.2 มาตรการกำ�หนดค่ามาตรฐานการฟุง้ กระจาย

สถานการณ์ ความรุนแรง และผลกระทบ

1. บทบาทหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายหลังจากมติคณะรัฐมนตรี 2553 ได้มีมติคณะ
รัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องแร่ใยหินออกมาอีก 2 ครั้ง คือ มติ
คณะรัฐมนตรี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ที่มีมติรับทราบ
ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เรื่อง การจัดการอันตรายจากแร่ใยหิน
ไครโซไทล์เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค ตาม
ทีส่ �ำ นักงานสภาทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ
รวมทั้งรับทราบความเห็น ผลการพิจารณา และผลการ
ดำ�เนินการของกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวง
มหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
การคลัง กระทรวงสาธารณสุข สำ�นักงานคณะกรรมการ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค การประปาส่วนภูมภิ าค กรมชลประทาน
และสภาที่ปรึกษาฯ โดยความเห็นและข้อเสนอแนะของ
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มาใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต และงานวิจัยที่มีน้ำ�
หนักน้อย คือกลุ่มประชาชนในชุมชนที่เป็นที่อยู่อาศัยโดย
ทั่วไป
		 1.2 คณะกรรมการศึกษาข้อเท็จจริงฯ สมาคมการ
พยาบาลอาชีวอนามัย และสมาคมโรคจากการประกอบ
อาชี พ และสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ประเทศไทยได้ แ สดงจุ ด ยื น
ที่สอดคล้องกับจุดยืนขององค์การอนามัยโลก (World
Health Organization: WHO) และองค์การวิจยั โรคมะเร็ง
นานาชาติ (International Agency for Research on
Cancer: IARC) ที่เสนอแนะประเทศต่างๆ ว่า การควบคุม
ให้คา่ สัมผัสต�่ำ กว่ามาตรฐาน 0.1 fiber/cc/year ทำ�ได้ยาก
ซึ่งวิธีการที่ดีที่สุด คือยกเลิกการใช้แร่ใยหิน ดังนั้น จึงมีมติ
เห็นควรยกเลิกการใช้แร่ใยหินในทุกผลิตภัณฑ์ ตามมติคณะ
รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2554
2. มอบหมายรองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์
ปรีดิยาธร เทวกุล) รับเรื่องนี้ไปกำ�กับดูแล โดยให้ตั้งคณะ
ทำ�งานขึ้น ประกอบด้วย กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วย
งานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข
และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ศึ ก ษาและตรวจสอบข้ อ
เท็จจริงที่เกี่ยวข้องในภาพรวมทั้งหมด เช่น ผลกระทบต่อ
สุขภาพจากแร่ใยหินทั้งในส่วนของประชาชนทั่วไปและผู้ที่
ปฏิบัติงานอยู่ในสถานประกอบการที่ใช้แร่ใยหินเป็นส่วน
ประกอบของผลิตภัณฑ์ ความเหมาะสม ความคุ้มค่า และ
ความเป็นไปได้ในการใช้วัสดุอื่นทดแทนการใช้แร่ใยหิน
แนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในกรณีที่มีการ
ห้ามใช้แร่ใยหินเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ แนวทาง
และมาตรการในการดำ � เนิ น การที่ เ หมาะสมในการใช้
แร่ใยหิน/ยกเลิกการใช้แร่ใยหิน และผลกระทบจากการนำ�
เข้าแร่ใยหิน และให้นำ�เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
สำ�หรับการดำ�เนินการของหน่วยงานต่างๆ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีนั้น ได้มีการดำ�เนินการดังนี้
1. กระทรวงอุ ต สาหกรรม ได้ ส่ ง ข้ อ เสนอของ
กระทรวงอุตสาหกรรมตามหนังสือกระทรวงอุตสาหกรรม
ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขหนังสือที่ อก 0305/2841

ของฝุ่นแร่ใยหิน 0.1 เส้นใยต่อ ลบ.ซม. เพื่อสอดคล้องกับ
มาตรฐาน occupational exposure limits (OELs)
		 2.3 มาตรการห้ามการนำ�เข้าหรือส่งออกขยะที่มี
ส่วนประกอบของแร่ใยหิน
		 2.4 มาตรการควบคุมการนำ�เข้า หรือการจำ�หน่าย
สินค้า หรือผลิตภัณฑ์ที่มีอันตรายต่อสุขภาพ โดยยึดหลัก
ประเทศผู้ผลิตต้องมีการใช้สินค้านั้นด้วย (certificate of
free sale)
		 2.5 มาตรการกองทุนชดเชยความเสียหายและ
สวัสดิการแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากแร่ใยหิน
คณะรัฐมนตรีมมี ติเกีย่ วกับแร่ใยหินอีกครัง้ เมือ่ วันที่
2 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ดังนี(4)้
1. รับทราบรายงานผลการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยว
กับผลกระทบต่อสุขภาพจากแร่ใยหิน ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขเสนอ สรุปได้ดังนี้
		 1.1 จากผลการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาข้อ
เท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากแร่ใยหิน สรุปได้
ว่า แร่ใยหินทุกชนิด รวมทั้งไครโซไทล์ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสุขภาพโดยเฉพาะการก่อให้เกิดโรคมะเร็ง ซึง่ การก่อโรค
มะเร็งของแร่ใยหินชนิดไครโซไทล์เกิดขึ้นเช่นเดียวกับสาร
ก่อมะเร็งจากการประกอบอาชีพและจากสิ่งแวดล้อมคือ
(1) ไม่มีระดับความปลอดภัยของการรับสัมผัส (no safe
threshold) ของแร่ใยหินชนิดไครโซไทล์ และ (2) การเกิด
มะเร็งอันเนื่องจากแร่ใยหินชนิดไครโซไทล์มีความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณของแร่ใยหินที่ได้รับการตอบสนองที่เกิด
ขึ้นในร่างกาย (dose-response relationship) หรือขึ้น
กับระดับความเข้มข้นสะสม (fiber/cc/year) ของแร่ใยหิน
ชนิดไครโซไทล์ทแี่ ขวนลอยในอากาศทีไ่ ด้รบั สัมผัส ยิง่ ได้รบั
สัมผัสมากยิง่ ก่อให้เกิดโรคมะเร็งมาก (ค่ามาตรฐานอยูท่ ี่ 0.1
fiber/cc/year จึงจะปลอดภัย แต่ทำ�ได้ยาก) สำ�หรับหลัก
ฐานเชิงประจักษ์ของการก่อมะเร็งเยื่อหุ้มปอดและมะเร็ง
ปอดจากงานวิจัยนั้น งานวิจัยที่มีน้ำ�หนักมากพบในงาน
วิจัยกลุ่มคนงานเหมืองแร่ใยหินชนิดไครโซไทล์ รองลงมา
คือ กลุ่มคนงานอุตสาหกรรมที่นำ�แร่ใยหินชนิดไครโซไทล์
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ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เรื่อง ผลการดำ�เนินการ
ตามคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2554(5) ดังนี้
		 1.1 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ กำ � หนดกรอบระยะเวลาการ
ยกเลิกการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์เป็นวัตถุดิบในการผลิต
ภายใน 2 ปี (เป็นระยะเวลาเตรียมการในการออกกฎหมาย
ข้อบังคับเพื่อการยกเลิกของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง)
เนือ่ งจาก มีผลิตภัณฑ์อนื่ ทดแทนหรือใช้วสั ดุอนื่ ทดแทนแร่
ใยหินไครโซไทล์ได้อย่างเหมาะสมเพียงพอแล้ว ประกอบ
ด้วย
			 (1) กระเบื้องแผ่นเรียบ
			 (2) กระเบื้องยางปูพื้น
		 1.2 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ กำ � หนดกรอบระยะเวลาการ
ยกเลิกการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์เป็นวัตถุดิบในการผลิต
ภายใน 5 ปี เนื่องจากยังขาดผลการศึกษาที่ชัดเจนเกี่ยว
กับผลกระทบของแร่ใยหินที่มีต่อสุขภาพและมาตรการใน
การป้องกันผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพ อีก
ทั้งการยกเลิกการใช้แร่ใยหินในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังมีผล
กระทบในวงกว้างต่อผูบ้ ริโภคในมิตดิ า้ นเศรษฐกิจและสังคม
ประกอบด้วย
			 (1) ผ้าเบรกและคลัทช์
			 (2) ท่อซีเมนต์แร่ใยหิน
			 (3) กระเบื้องมุงหลังคา
2. กระทรวงสาธารณสุขโดยคณะกรรมการศึกษาข้อ
เท็จจริงเกีย่ วกับผลกระทบต่อสุขภาพจากแร่ใยหินทีม่ ปี ลัด
กระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานได้มีมติ เมื่อวันที่ 29
มกราคม พ.ศ. 2557(6) ดังนี้
		 2.1 ตระหนักว่าทางเดียวทีจ่ ะขจัดโรคต่างๆ ทีเ่ กิด
จากแร่ใยหิน คือการยกเลิกการใช้แร่ใยหินทุกชนิด
		 2.2 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสารทดแทนที่ปลอดภัยกว่า
แร่ใยหิน และพัฒนากลไกทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้สารทดแทน ซึ่งขณะนี้มีสาร
ทดแทนแร่ใยหินในประเทศไทยแล้ว ในประเทศที่ห้ามนำ�
เข้าแร่ใยหินได้ ย่อมมีสารอื่นทดแทนที่ใช้ได้ดีแล้ว
		 2.3 ใช้มาตรการป้องกันการได้รบั สัมผัสแร่ใยหินที่

มีอยู่ในปัจจุบันและระหว่างการลดการใช้แร่ใยหิน
		 2.4 ปรับปรุงการวินิจฉัยตั้งแต่ระยะเริ่มแรก การ
รักษา การฟื้นฟูทางการแพทย์และสังคมสำ�หรับโรคต่างๆ
ที่เกิดจากแร่ใยหิน และพัฒนาระบบลงทะเบียนผู้ที่ได้รับ
สัมผัสแร่ใยหินทัง้ ในปัจจุบนั และผูท้ เี่ คยได้รบั สัมผัสแร่ใยหิน
ในอดีต เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการเฝ้าระวังต่อไป
		 2.5 จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก
แร่ใยหิน
3. สำ�นักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ออก
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก (ฉบับที่ 27) พ.ศ.
2552 เรือ่ ง ให้ผลิตภัณฑ์ทมี่ สี ว่ นประกอบของแร่ใยหินเป็น
สินค้าทีค่ วบคุมฉลาก(7) และประกาศคณะกรรมการว่าด้วย
ฉลาก ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2553) เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วน
ประกอบของแร่ใยหินเป็นสินค้าทีค่ วบคุมฉลาก (ฉบับที่ 2)(8)
โดยฉลากของสินค้าต้องระบุข้อแนะนำ�การใช้และคำ�เตือน
ระวังอันตรายต่อสุขภาพจากแร่ใยหิน
4. กระทรวงการคลังได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า
สินค้าที่เป็นวัตถุดิบที่ใช้ทดแทนแร่ใยหินมีหลายชนิด มี
อัตราอากรร้อยละ 0-5 ซึง่ เป็นอัตราทีค่ อ่ นข้างต�่ำ และยังมี
วัตถุดิบบางรายการ เช่น เส้นใยที่ได้จากธรรมชาติสามารถ
ผลิตได้ในประเทศ ดังนั้น อัตราภาษีขาเข้าจึงไม่น่าจะเป็น
สาเหตุที่ทำ�ให้สินค้าที่ใช้วัตถุดิบอื่นเป็นส่วนประกอบแทน
แร่ใยหินมีราคาสูงขึ้น
5. กระทรวงแรงงานได้ออกประกาศกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2560 เรื่อง ขีดจํากัดความเข้ม
ข้นของสารเคมีอนั ตราย สำ�หรับแร่ใยหินชนิดไครโซไทล์เป็น
0.1 ไฟเบอร์/ลูกบาศก์เซนติเมตร/ปี(9)
2. สถานการณ์ภายหลังจากมติสมัชชาสุขภาพแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2553

1. จากรายงานการศึกษาของคณะกรรมการศึกษา
ข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพจากแร่ ใ ยหิ น
กระทรวงสาธารณสุข(6) พบว่าข้อมูลสถานการณ์การเจ็บ
ป่วยด้วยโรคปอดจากแร่ใยหินในประเทศไทย มีผปู้ ว่ ยมะเร็ง
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เยื่อเลื่อมที่ยืนยันว่ามีความสัมพันธ์กับการสัมผัสแร่ใยหิน
จำ�นวน 5 ราย จากรายงานผู้ป่วยและจากเวชระเบียนที่
ได้จากสถาบันโรคทรวงอกและโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์
(ตารางที่ 1)
จากการประชุ ม ร่ ว มกั น ระหว่ า งตั ว แทนสมาคม
อุ ร เวชช์ แ ห่ ง ประเทศไทย ราชวิ ท ยาลั ย รั ง สี แ พทย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย ราชวิทยาลัยพยาธิวิทยาแห่งประเทศไทย
และสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 ณ คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการวิเคราะห์
สาเหตุ ที่ พ บผู้ ป่ ว ยโรคเหตุ แร่ ใ ยหิ น ในประเทศไทยเป็ น
จำ�นวนน้อยราย และสรุปได้ว่าเกิดจากสาเหตุปัจจัยดังนี้
		 ก. ขาดระบบการนำ�แนวทางการวินจิ ฉัยโรคมะเร็ง
เยื่อเลื่อมเหตุแร่ใยหินไปใช้อย่างแพร่หลาย
		 ข. ขาดระบบในการประสานงานระหว่างแพทย์
อุรเวชช์ รังสีแพทย์ พยาธิแพทย์ และแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
ในการวินิจฉัยและรักษาร่วมกัน
		 ค. การได้ รั บ สั ม ผั ส แร่ ใ ยหิ น สามารถทำ � ให้ เ กิ ด
มะเร็งปอด แต่เนือ่ งจากมะเร็งปอดในประเทศไทยส่วนใหญ่
เกิดจากการสูบบุหรี่ ทำ�ให้แนวทางการวินิจฉัยโรคมะเร็ง

ปอดเหตุแร่ใยหินดำ�เนินการได้ยากในประเทศไทย
		 ง. การตรวจย้อมพิเศษทาง immunohistochemistry ในการแยก mesothelial cell ออกจาก metastatic
cell อื่นๆ ไม่ได้เป็นแนวทางที่ปฏิบัติทั่วไป ต้องได้รับการ
อนุมัติในแต่ละแห่ง เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
		 จ. ขาดการซักประวัติผู้ป่วยเกี่ยวกับการรับสัมผัส
แร่ใยหิน
2. จากการทบทวนรายงานผู้ป่วยโรคเหตุแร่ใยหินใน
ฐานข้อมูล Health Data Center (HDC) ของกระทรวง
สาธารณสุข ปี พ.ศ. 2558-2559(10) พบว่ามีการรายงาน
จำ�นวนผูป้ ่วยโรคเหตุแร่ใยหินทัง้ สิ้น 385 ราย โดยแบ่งเป็น
มะเร็งเยือ่ เลือ่ ม (mesothelioma) 243 ราย พังผืดในปอด
จากแร่ใยหิน และ เยื่อหุ้มปอดหนาตัวเป็นหย่อม 142 ราย
พยาบาลอาชีวอนามัยดำ�เนินการตรวจสอบความถูกต้อง
ของการลงรหัสโรค และแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ดำ�เนินการ
ยืนยันความถูกต้องของการวินจิ ฉัยโรคเหตุแร่ใยหินพบว่ามี
ผู้ป่วยโรคเหตุแร่ใยหินจริงจำ�นวนทั้งสิ้น 28 ราย จำ�แนกได้
เป็น
		 2.1 มะเร็งเยื่อเลื่อม (mesothelioma) 26 ราย
มีประวัติการสัมผัสแร่ใยหินจากการประกอบอาชีพ 5 ราย

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งเยื่อเลื่อมในประเทศไทย (ที่มีเวชระเบียนสืบค้นได้)
รายที่ ปีที่วินิจฉัย อายุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2547
2548
2550
2551
2551
2551
2552
2553
2555
2556

64
53
75
37
74
51
53
50
64
56

เพศ
หญิง
ชาย
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย

อาชีพ
ข้าราชการบำ�นาญ
รปภ.
วิศวกร
ทำ�นา
แม่บ้าน
โรงงานไฟเบอร์ซีเมนต์
วิศวกร
รับจ้าง
รับจ้าง
รับเหมาก่อสร้าง

โรงพยาบาล
สถาบันโรคทรวงอก
สถาบันโรคทรวงอก
รพ. จุฬาลงกรณ์
สถาบันโรคทรวงอก
สถาบันโรคทรวงอก
รพ. กรุงเทพราชสีมา
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
สถาบันโรคทรวงอก
สถาบันโรคทรวงอก
สถาบันโรคทรวงอก
สถาบันโรคทรวงอก
รพ. ธรรมศาสตร์ฯ
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ภูมิลำ�เนา
สระบุรี
นครนายก
กทม.
ร้อยเอ็ด
นนทบุรี
นครราชสีมา
กทม.
อยุธยา
กทม.
อ่างทอง

ประวัติการสัมผัสใยหิน
สัมผัสแร่ใยหิน > 24 ปี
สัมผัสแร่ใยหิน 23 ปี
รื้อถอนวัสดุมีแร่ใยหิน > 25 ปี
โรงงานผลิตกระเบื้อง > 25 ปี
สัมผัสแร่ใยหิน 20 ปี

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2563

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

(เคยทำ�งานก่อสร้าง 4 ราย และผลิตกระเบื้องมุงหลังคา 1
ราย) มีประวัติการสัมผัสแร่ใยหินจากสิ่งแวดล้อม 1 ราย
โดยเกิดจากการคุมการก่อสร้างบ้านของตนเอง
		 2.2 พังผืดในปอดจากแร่ใยหิน 1 ราย (สัมผัส
แร่ใยหินจากการประกอบอาชีพ)
		 2.3 เยื่อหุ้มปอดหนาตัวเป็นหย่อม 1 ราย (สัมผัส
แร่ใยหินจากการประกอบอาชีพ)
กระทรวงสาธารณสุขจึงมีความจำ�เป็นที่จะต้องรีบ
สร้างและพัฒนาระบบให้มปี ระสิทธิภาพต่อไปด้วย ส่วนฐาน
ข้อมูลความเสี่ยงภัยต่อสุขภาพในกลุ่มผู้นำ�สินค้าที่มีส่วน
ประกอบของแร่ใยหินไปใช้ ยังไม่มหี ลักฐานจากรายงานการ
ศึกษาในประเทศไทย แต่มรี ายงานการศึกษาในต่างประเทศ
และการฟ้องคดีเรียกร้องความเสียหายอย่างมากมายจาก
การใช้สินค้าที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ
3. จากการรวบรวมข้อมูลปริมาณการนำ�เข้าแร่ใยหิน
16 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ พ.ศ. 2545–2560 พบว่าปริมาณนำ�
เข้าสูงสุด คือ พ.ศ. 2545 คือ 181,348 ตัน และเริ่มลดลง
ในปี พ.ศ. 2550 เนื่องจากมีผู้ผลิตบางรายปรับวิธีการผลิต
โดยใช้วัสดุทดแทนแร่ใยหิน หลังจากมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2553 ปริมาณการนำ�เข้าแร่ใยหินในปี พ.ศ.

2554-2559 มีแนวโน้มลดลง แต่ในปี พ.ศ. 2560 เริม่ มีการ
เพิ่มขึ้นของปริมาณการนำ�เข้าแร่ใยหินอีก ดังภาพที่ 1
4. ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำ�เนินการร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 30 แห่ง ในจังหวัดเป้าหมาย ได้แก่
ลำ�พูน เชียงราย พะเยา ลำ�ปาง พิจิตร และ กำ�แพงเพชร
เห็ น ชอบและออกข้ อ บั ญ ญั ติ ข องท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ป้ อ งกั น
อันตรายจากวัสดุที่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน เป็นการดำ�เนิน
การตามสาระในมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2553
ซึ่งเป็นผลมาจากการดำ�เนินโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหา
การใช้วัสดุที่ปนเปื้อนแร่ใยหินจังหวัดลำ�พูน “หละปูนฮ่วม
ใจ๋ ไร้แร่ใยหิน” ดำ�เนินการโดยสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด
ลำ�พูน และจากโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคุ้มครองผู้
บริโภค ถึงเวลาที่คนไทย “ไร้แร่ใยหิน” ภาคเหนือ ปี พ.ศ.
2559-2560 โดย ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดเชียงราย
สมาคมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา(12)
ข้อจำ�กัดการดำ�เนินงานและการแก้ไขปัญหา

1. กลุ่มแรงงานโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานก่อสร้างอิสระ
ยังเข้าถึงข้อมูลอันตรายจากแร่ใยหินได้ไม่มากนัก การสร้าง

ปริมาณการนำ�เข้าแร่ใยหิน (ตัน)

ปริมาณการนำ�เข้าแร่ใยหินของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2560(11)

ปี พ.ศ.

ภาพที่ 1 ปริมาณการนำ�เข้าแร่ใยหินของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2560(11)
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เสริมความรูค้ วามเข้าใจให้เครือข่ายกลุม่ แรงงานน่าจะทำ�ให้
ลดการเกิดโรคเหตุแร่ใยหินได้
2. กระทรวงอุ ต สาหกรรมชี้ แจงว่ า การควบคุ ม
แร่ ใ ยหิ น โดยจั ด ไครโซไทล์ ใ ห้ เ ป็ น วั ต ถุ อั น ตรายชนิ ด ที่
4 อาจทำ�ให้ประชาชนทั่วไปที่ครอบครองผลิตภัณฑ์ที่มี
ส่วนประกอบของแร่ใยหินไครโซไทล์อยู่ในขณะนั้นต้อง
ได้รับโทษทางกฎหมายได้ เนื่องจากเมื่อประกาศเป็นวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 4 แล้ว ห้ามการครอบครองด้วย อย่างไร
ก็ตาม กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอให้ใช้กฎหมายอื่นๆ
และค่อยๆ ลดการใช้จนกระทั่งยกเลิกแร่ใยหินไครโซไทล์
ได้ภายใน 5 ปี
3. การรื้อถอน ซ่อมแซม ต่อเติมอาคารเก่าที่มีการ
ใช้ผลิตภัณฑ์แร่ใยหิน รวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์แร่ใยหินใน
อาคารก่อสร้างใหม่ ยังไม่มบี ทบัญญัตเิ ฉพาะในการควบคุม
หรือห้ามใช้ นอกจากนี้ ยังไม่มขี อ้ กำ�หนดว่า การทำ�กิจกรรม
ดังกล่าว จะต้องขออนุญาตทำ�งานกับหน่วยงานใด อย่างไร
เป็นต้น
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในเรื่องการ
ก่อสร้างและรื้อถอนอาคารเป็นอย่างมาก การสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบังคับท้องถิ่นในการ
รือ้ ถอนผลิตภัณฑ์ทมี่ สี ว่ นประกอบของแร่ใยหินอย่างถูกวิธี
และนำ�เสนอเป็นต้นแบบ จะทำ�ให้แรงงานก่อสร้างอิสระ
และประชาชนทั่วไปลดความเสี่ยงในการสัมผัสแร่ใยหินได้
5. สำ�นักนายกรัฐมนตรียังไม่ได้มีการเพิ่มเกณฑ์ใน
ระเบียบเดิม เรื่องการก่อสร้างอาคารของส่วนราชการ คือ
ยังไม่ได้ห้ามใช้วัสดุท่ีมีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบในการ
ก่อสร้าง ต่อเติม หรือซ่อมแซมอาคารใหม่อย่างเคร่งครัด
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การแก้ไขสามารถดำ�เนิน
การได้โดยให้ผู้บริหารหน่วยราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาชนทั่วไป เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย
การเคหะแห่ ง ชาติ ส นั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงานในสั ง กั ด ใช้
ผลิตภัณฑ์ปลอดแร่ใยหินในการก่อสร้าง
6. ปั จ จุ บั น มี ก ารวิ จั ย พั ฒ นาสารทดแทนแร่ ใ ยหิ น
ตลอดจนมีผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นที่ใช้แทนได้ เช่น เมทัลชีท

กระเบื้อง เบรกและคลัทช์ที่ใช้สารทดแทนแร่ใยหิน แต่
วิศวกร สถาปนิก บริษัทก่อสร้างและประชาชนทั่วไปยัง
ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเหล่านี้อย่างเพียงพอ ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องให้มากขึ้น
7. รายงานจำ � นวนผู้ ป่ ว ยโรคเหตุ แ ร่ ใ ยหิ น เพิ่ ม
มากขึ้นในแต่ละปี แต่ยังขาดระบบในการเฝ้าระวังและ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าว ควรมีการจัดทำ�ระบบเฝ้า
ระวังและตรวจสอบการรายงานโรคเหตุแร่ใยหินทีเ่ หมาะสม
8. โรคเหตุแร่ใยหินบางชนิด เช่น มะเร็งเยื่อเลื่อมใช้
เวลาหลังการสัมผัสแร่ใยหินเป็นเวลา 30-40 ปี ทำ�ให้ผปู้ ว่ ย
ทีอ่ อกจากงานทีต่ อ้ งสัมผัสกับแร่ใยหินไปนานแล้ว เมือ่ เจ็บ
ป่วยขึ้นมา จึงไม่สามารถเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาล
และการทดแทนการเจ็บป่วยเนื่องจากงานที่เหมาะสมได้
จึงควรมีระบบการลงทะเบียนผู้ทำ�งานสัมผัสแร่ใยหิน และ
มีการติดตามเฝ้าระวัง ตลอดจนระบบการดูแลรักษาและ
ทดแทนเมื่อเจ็บป่วย
9. ราคาผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารทดแทนแร่ใยหินมีราคา
สูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบแร่ใยหิน ทั้งนี้กระทรวง
การคลังได้ระบุว่าสาเหตุไม่ได้เกิดจากภาษีนำ�เข้าแต่อย่าง
ใด ดังนั้น การศึกษาถึงมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ และ
มาตรการทางกฎหมายเพือ่ ให้ผผู้ ลิตรับผิดชอบเกีย่ วกับการ
จัดการขยะอันตรายจากแร่ใยหินจะทำ�ให้ราคาผลิตภัณฑ์
ที่มีส่วนประกอบแร่ใยหินสูงขึ้นใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้
สารทดแทน และจะนำ�ไปสู่การเลิกใช้แร่ใยหินในที่สุด
บทสรุป
แร่ ใ ยหิ น เป็ น สารที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ
ที่สำ�คัญ คือก่อให้เกิดมะเร็ง แม้จะมีความพยายามขับ
เคลือ่ นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และมติคณะ
รัฐมนตรี พ.ศ. 2554 เพื่อทำ�ให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน แต่
จนถึงปัจจุบนั ก็ยงั ไม่สามารถดำ�เนินการตามมติดงั กล่าวได้
เนือ่ งจาก หน่วยงานบางหน่วยงานไม่ปฏิบตั ติ ามมติดงั กล่าว
และมีข้ออ้างเรื่องจำ�นวนผู้ป่วยโรคเหตุแร่ใยหินที่มีจำ�นวน
ไม่มาก ไม่คมุ้ กับการยกเลิกการใช้แร่ใยหิน แต่ในกาลต่อมา
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ได้มขี อ้ มูลเกีย่ วกับจำ�นวนผูป้ ว่ ยโรคเหตุแร่ใยหินทีเ่ พิม่ ขึน้ (10)
และมีแนวทางในการป้องกันการเกิดโรคเหตุแร่ใยหินต่างๆ
เกิดขึน้ เช่น การมีสว่ นร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในการลดการใช้แร่ใยหิน(12) ทำ�ให้มคี วามจำ�เป็นต้องทบทวน
ข้อเสนอในมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการทำ�ให้สงั คม
ไทยไร้แร่ใยหินเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้จริงต่อไป
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6.
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