องคกรความปลอดภัยและกการกําจัดแรรใยหิน (Assbestos Saafety and EEradicationn Agency)
ปฏิบัติกการสู “ออสเตตรเลียปลอดดแรใยหิน”
แนะนําองงคกร (The Aggency)
องคกรความปลอดภัยแลละการกําจัดแรรใยหิน (องคกรร) ไดรับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พพ.ศ.2556 เพือให
่อ ประเทศใสใจ
ใ
เรื่องแรใยหิหินใหกวางไปกกวาความปลอดดภัยในที่ทํางานน โดยครอบคลุมไปถึงอนามัยสิ่งแวดลอมแลละการสาธารณสุข.
องคกรมุงหหมายใหเรื่องแแรใยหินเปนที่สนใจของภาครั
น
ฐฐและมีการเปลียนแปลงในทุ
่
กระดับ.

ประวัติคววามเปนมา (HHistory)
ในปพ.ศ.22553, รัฐบาาลออสเตรเลียไดทําการทบททวนอยางกวางขวางเพื
ง
่อใหไดดขอเสนอสําห รับการพัฒนาแผนยุทธศาสตตร
ระดับชาติติในการปรับปรุงการจั
ง ดการแรรใยหินในออสเตตรเลีย. การทบบทวนครั้งนี้ครออบคลุมเรื่องกาารจัดการแรใยหิหินที่กวางไปกววา
เรื่องความมปลอดภัยและสุขอนามัยในทีที่ทํางาน โดยครรอบคลุมไปถึงประเด็
ป นสาธารณสุขและอนามมัยสิ่งแวดลอม. การทบทวนยยัง
ไดพิจารณ
ณาประเด็นเรื่องการศึกษาและความตระหนักกของสาธารณชชน, การรื้อถอน, การเคลื่อนยาายและการทิ้งแรใยหิน.
รายงานกาารทบทวนการจจัดการแรใยหิน ที่เผยแพรในเดืดือนสิงหาคม พ.ศ.2555
พ
ไดแนะนํ
น าใหพัฒนาาแผนยุทธศาสตรระดับชาติเพื่อ
กระตุนใหหสาธารณชนเกิกิดความตระหนนักในเรื่องแรใยยหินและมีการรจัดการที่กวางขวางขึ้น. กาารทบทวนนี้ยังได
ไ เสนอใหจัดตัต้ง
องคกรอิสระระดับชาติเพื่อทําหนาที่รับผิดชอบการปฏิ บัติตามแผนดังกล
ง าว.
ย
ใยหินจึงไดรับการจัด ตั้งขึ้นในเดือนกกันยายน พ.ศ.22555 เพื่อเริ่มต นงานนี้. สํานัักงานฯไดทํางาาน
สํานักงานนความปลอดภัยจากแร
อยางใกลชชิิดทั้งกับรัฐบาลลกลางและรัฐบาลในส
บ
วนภูมิภภาค รวมถึงองคกรผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคั ัญๆเพื่อพัฒนาาแผนยุทธศาสตตร
ระดับชาติดังไดกลาวแลว.
ว
น
่สํานักงานความปลอดดภัยจากแรใยหิหินตามกฎหมาาย
ตอมาไดมมีีการจัดตั้งองคคกรความปลอดดภัยและการกําาจัดแรใยหินขึ้นแทนที
องคกรควาามปลอดภัยแลละการกําจัดแรใยหินปพ.ศ.25556 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556. องคกกรและสภาขององคกรไดทํางาาน
อยางหนักกในการนําแผนนี้ไปปฏิบัติ.
แผนยุทธธศาสตรระดับชาติ
ช (Nationaal Strategic Plan)
แผนยุทธศศาสตรระดับชาาติเพื่อการกําจััดแรใยหินและ เพื่อความตระหหนักในแรใยหิน พ.ศ.2556–22561 (แผน) ได
ไ รับการเผยแพพร
ออกมาเมื่อวันที่ 31 กรกฎฎาคม พ.ศ.25556. แผนนี้เปนแแผนระดับชาติแผนแรกที่ดําเนินินการเกี่ยวกับบการกําจัดแรใยหิ
ย น, การจัดกาาร
แรใยหินและการทําใหเกิดความตระหนันักตอแรใยหินในนออสเตรเลีย.
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แผนนี้มุงปองกันการสัมผัสเสนใยของแรรใยหินเพื่อที่จะะกําจัดโรคเหตุแร
แ ใยหินในออสสเตรเลีย. ผลสัมมฤทธิ์นี้จะเกิดขึ้นไดดวยการ:
 เพิ่มความตระหหนักในมวลหมูสาธารณชนถึ

งงอันตรายที่เกิดขึ้นจากการทํางานกั
ง บแรใยหินนหรือจากการไดดสัมผัสแรใยหิน
 พพัฒนาแนวทางงปฏิบัติที่ดีที่สดในการจั
ดุ
ดการกกับแรใยหินที่เปนมาตรฐานเดีดียวกันทั้งประเททศ
 คนหาและบันทึกตําแหนงแหงหนที่มีวัสดุปรระกอบแรใยหินรวมทั
น
้งสภาพของวัสดุนั้นในนอาคารพาณิชยยและอาคารขออง
รรัฐทั่วประเทศ
 สสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาโคครงการรื้อถอนวัวัสดุประกอบแรรใยหินที่สําคัญๆทั
ญ ่วประเทศอออสเตรเลีย
 ปประสานการทําวิ
า จัยระดับชาติติเพื่อลดความเสีสี่ยงจากการสัมผั
ม สแรใยหินขอองชุมชนชาวอออสเตรเลีย
 แสดงบทบาทเปปนผูนําในระดับนานาชาติ
บ
ดว ยการรณรงคใหหยกเลิกการใชแร
แ ใยหินทั่วโลกก.
องคกรจะปประสานงานในนทุกระดับของรัรัฐบาลและผูมีสสวนไดสวนเสียเพื่อใหบรรลุจดมุ
ุด งหมายของแแผน.
มีการเผยแแพรแผนนี้ทางเเว็บไซตขององคคกรที่ www.assbestossafety.gov.au

สภาความมปลอดภัยและการกําจัดแรใยหิ
ย น (The Asbbestos Safety and Eradicattion Council)

ภารกิจขององคกรไดรับการสนั
ก บสนุนจาากสภาความปลลอดภัยและกาารกําจัดแรใยหิน (สภา).
ก กเกาคนที่แตตงตั้งโดยรัฐบาาลออสเตรเลีย. สมาชิกไดรรับเลือกมาจากกผูเชี่ยวชาญทีที่มี
สภาประกกอบดวยประธาานและสมาชิกอี
ประสบกาารณในดานควาามปลอดภัยจาากแรใยหิน, ดาานสาธารณสุข, ดานการบริหารองค
ห
กร หรืออเลือกมาจากผูผูแทนประชาชนนที่
เปนโรคเหหตุแรใยหิน (asbestos relatedd diseases: AARDs) และครออบครัวของพวกกเขา. หนึ่งตําแหหนงสงวนไวใหแกผูแทนรัฐบาาล
และอีกสีต่ตํําแหนงสงวนไววใหแกผูแทนองงคกรปกครองสสวนทองถิ่นหรือส
อ วนภูมิภาค.
สภาทําหนนาที่ใหคําแนะนนําแกผูบริหารแและรัฐมนตรีเกี่ ยวกับแผนยุทธศาสตร
ธ
ระดับชาติ
ช และเรื่องอื่นนๆเกี่ยวกับความปลอดภัยจาาก
แรใยหิน.
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ทะเบียนผูผูสัมผัสแรใยหิหินแหงชาติ (NNational Asbeestos Exposure Register)
องคกรไดจจัดทําทะเบียนผูสัมผัสแรใยหินแหงชาติเปนคครั้งแรก. ทะเบีบียนนี้บันทึกรายละเอียดของสสมาชิกในชุมชนนที่คิดวาเขาอาาจ
สัมผัสแรใยหินหรือวัสดุประกอบแร
ป
ใยหิน.
น
อ สดุประกอบ แรใยหิน ไมวาจะในระหว
จ
างกการทํางานประกกอบอาชีพหรือในชุ
อ มชน, คุณก็
ณ
ถาคุณคิดวาคุณอาจสัมผัผสแรใยหินหรือวั
ย
ณ โดดยกรอกในแแบบฟอร ม ลง ทะเบี ย นออนนไลน บ นเว็ บไซต
บ ข องเราาที่
สามารถ ลงทะเบี ย นใให ร ายละเอี ยดของคุ
ง
มอิเล็กทรอนิกสทางอี
ท เมลที่ enqquiries@asbeestossafety.goov.au.
www.asbbestossafety.ggov.au หรือรองขอแบบฟอร
ขอมูลทั้งหหมดในทะเบียนจะถู
น กเก็บเปนความลับและจะไมมีการเผยแแพรรายละเอียดไปสู
ด บุคคลที่ส ามโดยไมไดรบการยิ
ับ นยอมจาาก
คุณ.
การใชแรใยหินในออสสเตรเลีย (Asbestos usage in Australia)
 อออสเตรเลียเปนหนึ
น ่งในผูใชแรใยหิ
ร นตอหัวมาากที่สุดในโลก
 มีการใชแรใยหินอยางกวางขววางในตัวอาคา รและการกอสรราง, การขนสงทางเรื
ท อและอุตสสาหกรรมการผผลิต
 ปประมาณการณ
ณไดวา หนึ่งในนสามของบานทีที่กอสรางขึ้นระะหวางปพ.ศ.24488 ถึงปลายยทศวรรษระหวางปพ.ศ.252322532 อาจมีแรใยหิ
ใ นอยูในพืนที
น้ ่สวนตางๆ เชชน เพดาน, ผนังภายในบ
ง
าน, หลั
ห งคา, ชายคาา, สวนตอเติมภายนอก,
ภ
บริเวณ
ชชะลางและกระะเบื้องปูพื้นไวนิล
 มีการใชแรใยหินอยางกวางขววางในผลิตภัณฑฑตางๆ เชน แผผนเบรก, วงแหวนลูกสูบและซีซีล, ทอและฉนววนบุทอ
 กการผลิตและประกอบผลิตภัณฑ
ณ ที่มีแรใยหินนชนิดโครซิโดไลลต (crocidolitee) และ อะโมไไซต (amosite) ถูกสั่งหามตั้งแต
แ
ปพ.ศ.2528


ปปลายทศวรรษระหวางปพ.ศ.22523-2532, ก ารใชแรใยหินชนิ
ช ดใดๆในผลิลิตภัณฑกอสรรางถูกสั่งหามททั้งหมด

 ววันที่ 31 ธันวาาคม พ.ศ.25466, เปนวันที่กา รสั่งหามนําเขาและห
า
ามใชแรใยหินไครโซไททลในผลิตภัณฑทุกประเภทมีผล
ผ
ใในทางปฏิบัตทัทิ ว่ั ประเทศ.
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ขอเท็จจริริง (Facts)
 แรใยหิน คือ คําที
า ่ใชเรียกกลุมเสนใยแรที่เกิด ขึ้นโดยธรรมชาาติซึ่งมีหกชนิด
 จจําแนกเสนใยเเหลานี้ไดเปนสองกลุม คือ กลุลุมเซอรเพนไทนน (ไดแก ไครโโซไทล หรือแรใใยหินขาว) และกลุมแอมฟโบล
บ
((ไดแก แอนโธฟฟลไลต, อะโมไซซต, โครซิโดไลตต, ทรีโมไลต แลละ แอคติโนไลต หรือแรใยหินนสีน้ําเงิน, สีเทาาหรือสีน้ําตาล)
 แรใยหินไดรับการพิ
ก จารณาวาเป
า นแรที่มีประะโยชนรอบดานมาเป
น นเวลายาาวนานเพราะมีมีคุณสมบัติยืดหยุ
ห น, แข็งเหนียว
ย
ททนทาน, เปนฉนวนความรอนหรื
น อฉนวนไฟฟฟาได และราคาไมแพง.

โรคเหตุแแรใยหิน (Asbeestos Relatedd Disease)
 อองคการอนามัยโลก
ย (WHO) ระบุวาการสัมมผัสเสนใยของแรใยหินสามารรถกอใหเกิดโรคคมะเร็งและโรคคตางๆได, ไดแก
แ
โโรคเยื่อหุมปอดด, โรคใยหิน, โรรคมะเร็งปอดแลละโรคมะเร็งเยือหุ
่ มปอด
ีค
 อองคการอนามัยโลกระบุ
ย
วาเสนใยของแร
น
ใยหินทุกชนิดไมมความปลอดภั
ยแมจะไดรับสัม ผัสในระดับต่ํา
 อออสเตรเลียมีอุอุบัติการณโรคเหหตุแรใยหินเทาาที่ไดรับรายงานสูงที่สุดในโลกก, รวมถึงอุบัตติิ การณโรคมะเร็ร็งเยื่อหุมปอดสสูง
ที่สุดดวยซึ่งโรคคนี้มีอันตรายถึงเสี
ง ยชีวิตและรักั ษาไมได
 ใในปพ.ศ.2553, ชาวออสเตรเลีลีย 642 คนเสียยชีวิตจากโรคมะเร็งเยื่อหุมปอด
 ใในอีก 20 ปขางหน
ง า, ประมาณ
ณการณไดวาจจะมีชาวออสเตรเลีย 30,000 ถึง 40,000 คนไไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคเหหตุ
แรใยหิน.
ติดตอขออรายละเอียดเเพิ่มเติมไดที่ (Contact
(
Detaails)
เว็บไซต: wwww.asbestosssafety.gov.auu
อีเมล: enqquiries@asbestossafety.goov.au
โทรศัพท: 1300 326 148
ทวิตเตอร : @Asbestossafety
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