KHUNG CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT CỦA THÁI LAN VỀ VIỆC
SỬ DỤNG AMIĂNG TRẮNG AN TOÀN VÀ CÓ TRÁCH NHIỆM

I. Thiết chế quản lí, kiểm soát amiăng trắng
Các thiết chế chính phủ
Ba cơ quan của chính phủ đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát amiăng bao gồm:1
Vụ Hoạt động Công nghiệp (Department of Industrial Works), Bộ Công nghiệp
(Ministry of Industry) quy định và kiểm soát việc nhập khẩu, sử dụng và cất giữ amiăng;
Cục Bệnh nghề nghiệp và môi trường (Bureau of Occupational and Environmental
Diseases), Bộ Y tế (Ministry of Public Health) có trách nhiệm đưa ra các hướng dẫn về
an toàn và sức khỏe và dich vụ để kiểm soát các bệnh liên quan đến amiăng;
Bộ Lao động (Ministry of Labor) quy định mức độ tiêu chuẩn giới hạn tiếp xúc tối đa tại
nơi làm việc với amiăng để bảo vệ sức khỏe của người lao động.
Các cơ quan khác:
Ủy ban Môi trường Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ (National Environment Act,
Ministry of Science and Technology) được thành lập theo Luật về Tăng cường/Cải thiện
và bảo tồn chất lượng môi trường quốc gia năm 1994 (Enhancement and conservation
of national environment quality act 1994) xây dựng mối quan hệ với các đối tác,
nguồn tài chính, tiêu chuẩn, quy hoạch, khu bảo tồn, hạn chế môi trường, đánh giá tác
động môi trường, phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm, các biện pháp khuyến khích và chế
tài.
Ban Thư ký Nội các: Thông báo số 9 năm 2010 của Ủy ban Bảo vệ người tiêu dùng về
việc dán nhãn sản phẩm có chứa amiăng,2 do vậy dù không có mỏ amiăng nào ở Thái
lan nhưng các hoạt động thương mại, sản xuất đến sản phẩm này cũng rất được chính
phủ Thái quan tâm.
1

Dr. Somkiat Siriruttanapruk, Strategy and implementation of the programme for the pre vention and
control of pneumoconiosis in Thailand, EPTS-2013-[SAFEW-130701-1]-En.docx, tr.6
2
Pitchaya Phakthongsuk, Primary, Secondary and Tertiary prevention of Asbestos-related disease, 2011,
tại http://www.envocc.org/html/modules.php?name=Downloads&d_o p=getit&lid=156, tr.87

Các thiết chế phi chính phủ
Trước đây, các hoạt động giám sát của cộng đồng đối với vấn đề Amiăng trắng chủ yếu
được thực hiện bởi các nhà khoa học và chính quyền. Từ 2009, Quỹ người tiêu dùng
được thành lập, nó tập trung hơn 100 tổ chức phi chính phủ ở Thái lan tham gia lập kế
hoạch vận động cho việc cấm amiăng trắng trong toàn quốc.
II. Khung chính sách
Thái Lan là một trong những quốc gia nhập khẩu amiăng hàng đầu thế giới (đứng thứ 5
thế giới về nhập khẩu amiăng).3 Các bệnh liên quan đến amiăng là một trong 8 bệnh
nghề nghiệp nằm trong chương trình giám sát y tế của Cục các bệnh nghề nghiệp và
môi trường. Tuy nhiên, chương trình chủ yếu tập trung vào bệnh liên quan đến xi-lích
và nhiễm độc chì ảnh hưởng đến số lượng lớn dân cư, do vậy có rất ít thông tin về các
bệnh liên quan đến amiăng. Cho đến nay, một số ít trường hợp bệnh liên quan đến
amiăng được báo cáo cho chương trình giám sát quốc gia: (1) Khảo sát tại 24 nhà máy
năm 1987 cho thấy 13 trong số 701 công nhân bị dày màng phổi nhưng các trường hợp
này không được tiếp tục theo dõi do cán bộ y tế tập trung vào vấn đề sức khỏe cấp bách
khác; (2) hai nghiên cứu sau đó cho thấy không có trường hợp bệnh liên quan đến
amiăng nào mặc dù mức độ tiếp xúc cao; (3) gần đây, bốn trường hợp bị bệnh trung
biểu mô ác tính do amiăng và 9 trường hợp bệnh ung thu phổi đã được chuẩn đoán và
báo cáo nhưng các vụ việc này chưa được báo cáo cho Quỹ Bồi thường cho người lao
động (Workmen’s Compensation Fund). Mặc dù chỉ có một vài trường hợp bệnh liên
quan đến amiăng được phát hiện và báo cáo nhưng công tác phòng và kiểm soát các
bệnh này rất quan trọng. Do amiăng đã được sử dụng rộng rãi ở Thái Lan trong thời
gian dài, số lượng các trường hợp mắc bệnh liên quan đến amiăng dự kiến ở mức cao
trong thời gian tới vì vậy đã có nhiều hành động/sáng kiến chống lại việc sử dụng
amiăng ở Thái Lan:
Tuyên bố Bangkok năm 2006 chứa đựng nguyện vọng và cam kết của khu vực Châu Á
đã tuyên bố loại bỏ amiăng và các các bệnh liên quan đến amiăng. Kể từ đó, phong trào
cấm amiăng ở Thái Lan chính thức bắt đầu.
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Năm 2007, Hội thảo quốc gia về amiăng tại Thái Lan do Ủy ban Sức khỏe nghề nghiệp
và môi trường tổ chức đã đặt ra mục tiêu cuối cùng – Cấm amiăng vào năm 2012.
Kế hoạch và hành động chiến lược Quốc gia nhằm ngăn ngừa và kiểm soát các bệnh
liên quan đến amiăng (ARDs) ở Thái Lan do Bộ Y tế tổ chức dưới sự hỗ trợ của WHO
và ILO được đưa ra năm 2007. Một thành tựu đáng lưu ý của việc thực hiện chính sách
quốc gia là việc ban hành quy định yêu cầu dán nhãn cảnh báo đối với các sản phẩm có
chứa amiăng do Ủy ban Bảo vệ người tiêu dùng đưa ra năm 2009. Thêm vào đó, để
giảm thiểu việc sử dụng amiăng và khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế, việc
phát triển/đưa ra các chính sách khác bằng cách sử dụng chiến lược thuế được đề xuất.
Tuy nhiên, chính sách được đề xuất này không khả thi do các hiệp định thương mại tự
do về một số loại hóa chất, trong đó có amiăng, đang có hiệu lực giữa Thái Lan và các
quốc gia khác.
Năm 2008, Bộ Y tế phối hợp với Hiệp hội ngành Y Thái Lan (Occupational Medicine
Association of Thailand), Hiệp hội an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (Occupational
Health and Safety at work Association), Hiệp hội Điều dưỡng sức khỏe nghề nghiệp
(Occupational Health Nursing Association) và Chương trình bảo vệ sức khỏe người
tiêu dùng (Health Consumer Protection Program) vận động cho lệnh cấm amiăng.
Năm 2010, Hội đồng tham vấn kinh tế và xã hội Quốc gia (National Economic and
Social Advisory Council-NEAC) đã trình đề xuất cấm amiăng cho Thủ tướng và Đại
hội đồng Y tế Quốc gia (National Health Assembly – NHA) cũng thông qua nghị quyết
cấm amiăng.
Năm 2011, nghị quyết từ NHA được trình lên Nội các Chính phủ để thực hiện chính
sách. Nghị quyết của Nội các về cấm amiăng vẫn chưa được quyết định. Có nhiều lý do
cho sự trì hoãn này, bao gồm cả thực tế rằng những cơ quan chính quyền có liên quan
chưa thống nhất với nhau về những ảnh hưởng đến sức khỏe do tiếp xúc với amiăng.
Một số cơ quan như Bộ Công nghiệp không đồng tình với chính sách cấm amiăng,
trong khi đó Bộ Y tế không phải là cơ quan có thẩm quyền chính trong việc luật hóa
lệnh cấm amiăng. Một trong những lý do cho sự bất đồng giữa các cơ quan là không có
đủ số liệu và báo cáo về tác hại của amiăng đối với sức khỏe do thời gian ủ bênh dài,
tốc độ thay thế công nhân cao, thiếu nhận thức về bệnh trong các bác sĩ điều trị và hệ

thống theo dõi người lao động bị phơi nhiễm amiăng không hiệu quả.4 Trên hết, những
gián đoạn liên tục của tiến trình do các cơ quan ủng hộ amiăng (cả trong nước và quốc
tế) là trở ngại chính.5
Gần đây, Nội các Thái Lan đã bác bỏ đề nghị của Bộ Y tế về việc cấm amiăng vì cho
rằng không có đủ bằng chứng về những bệnh liên quan đến amiăng ở Thái Lan.6 Bác bỏ
này của Nội các cũng đồng nghĩa với bác bỏ đề nghị của Bộ Công nghiệp cấm các sản
phẩm có chứa amiăng vào năm 2020.
III. Khung pháp luật về amiăng trắng trong một số lĩnh vực
Xuất, nhập khẩu
Các hóa chất nguy hiểm, bao gồm amiăng được điều chỉnh chủ yếu trong Đạo luật về
các chất độc hại (Hazardous Substance Act, B.E. 2535) năm 19927 .Theo đó, amiăng
được chia thành 2 nhóm:
- Amiăng trắng (chrysotile) được xếp vào chất nguy hiểm nhóm 3 – các chất cần được
kiểm soát chặt chẽ. Việc sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu hoặc sở hữu amiăng trắng cần
có giấy phép và chứng nhận đăng ký.8
- Amiăng xanh (crocidolite) và amiăng nâu (amosite) là chất nguy hiểm nhóm 4, việc
sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu hoặc sở hữu các chất này bị cấm.9
Amiăng là chất nguy hiểm do Bộ Công nghiệp quản lý, do vậy đơn xin cấp giấy phép
sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, sở hữu chất này được nộp cho Bộ Công nghiệp. Bộ
Công nghiệp sẽ xem xét các tiêu chí sau đây khi cấp phép sản xuất, nhập khẩu, xuất
khẩu, sở hữu amiăng.10
- Giấy phép sản xuất amiăng: Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra cơ sở sản xuất, cơ sở cất
giữ, máy móc, sự chuẩn xác của các tài liệu và lập báo cáo kiểm tra trong vòng 30 ngày.
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Trên cơ sở báo cáo thanh tra, Bộ Công nghiệp sẽ trả lời về việc cấp giấy phép hoặc từ
chối cấp giấy phép trong thời hạn 20 ngày.
- Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hoặc sở hữu amiăng: Cơ quan có thẩm quyền tiến
hành kiểm tra cơ sở nơi cất giữ, sự chuẩn xác của các tài liệu và lập báo cáo kiểm tra
trong vòng 10 ngày. Trên cơ sở báo cáo kiểm tra, Bộ Công nghiệp sẽ trả lời về việc cấp
giấy phép hoặc từ chối cấp giấy phép trong thời hạn 10 ngày.
Tuy nhiên, nghĩa vụ không kết thúc khi đã nhận được giấy phép. Người nhận được giấy
phép sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu hoặc sở hữu amiăng phải đảm bảo được trang bị
các thiết bị an toàn theo các quy định chung về chất độc hại tại Đạo luật về Chất độc
hại.
Các quy định về bảo quản và vận chuyển
- Vị trí kho cất giữ: Cơ sở cất giữ amiăng phải được đặt ở nơi được trang bị và tạo thuận
lợi cho việc vận chuyển an toàn amiăng. Cơ sở không được gây ra những phiền toái, ô
nhiễm hay những tác động có hại cho sông, kênh, mương, hồ hoặc khu bảo tồn tự nhiên
và môi trường. Số lượng, tính chất, đặc điểm của amiăng và an toàn của các thùng chứa
phải được xem xét.11
- Yêu cầu kỹ thuật với kho cất giữ: Kho cất giữ amiăng phải đáp ứng những tiêu chuẩn
như nhà xưởng được sử dụng để sản xuất và các đặc điểm kỹ thuật bổ sung sau:12
(1) không gây ra phiền toái, nguy hiểm hay thiệt hại cho người, động vật, cây cối, tài
sản và môi trường;
(2) có khu vực cất giữ riêng theo các đặc tính hóa học của amiăng với kích thước và
điều kiện phù hợp với loại và số lượng amiăng được cho phép cũng như khu vực đủ
rộng cho việc xếp và bốc dỡ amiăng;
(3) kho cất giữ có chiều dài và chiều rộng từ 30m trở lên phải được thiết lập phân vùng
chống cháy cho mỗi 30m để ngăn chặn sự lan rộng của lửa. Quy định này không áp
dụng với việc sở hữu amiăng được sử dụng trong dịch vụ cho thuê, bán lẻ amiăng dưới
dạng thành phẩm được bán trực tiếp cho người tiêu dùng.
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Khi cất giữ amiăng ở khu vực mở, cần thực hiện các biện pháp thích hợp ngăn ngừa
chống tràn hoặc rò rỉ, đồng thời cần có các biện pháp kiểm soát amiăng để tránh tràn, rò
rỉ ra các khu vực bên ngoài trong trường hợp có sự cố xảy ra.13
- Người chuyên trách đảm bảo an toàn nơi cất giữ: Theo Thông báo của Bộ Công
nghiệp về việc chỉ định người chuyên trách về sự an toàn đối với cất giữ các chất nguy
hiểm dưới sự ủy quyền của Vụ Hoạt động công nghiệp tại cơ sở kinh doanh các chất
nguy hiểm/gây hại, các cơ sở kinh doanh amiăng sau cần phải chỉ định một người
chuyên trách tại nơi cất giữ amiăng:14
(1) Nhà sản xuất, nhập khẩu hoặc xuất khẩu amiăng với tổng khối lượng từ 1000
tấn/năm trở lên.
(2) Cơ sở kinh doanh amiăng có trách nhiệm chỉ định người chuyên trách làm việc tại
nơi cất giữ amiăng và phải gửi thông báo về việc chỉ định này theo quy định của Vụ
hoạt động công nghiệp.15 Người chuyên trách không được làm việc tại cơ sở kinh doanh
amiăng khác16 và có các nghĩa vụ sau: Vận hành cơ sở cất giữ amiăng an toàn theo các
quy định của pháp luật; Chuẩn bị kế hoạch hàng năm về cất giữ an toàn amiăng cho
việc thanh tra của cơ quan có thẩm quyền; Chuẩn bị, xác nhận và nộp báo cáo hàng năm
về cất giữ an toàn amiăng cho Vụ Hoạt động công nghiệp qua hệ thống máy tính; Cung
cấp thông tin đúng và đầy đủ cho Vụ Hoạt động Công nghiệp trong trường hợp có sự cố
xảy ra ở nơi cất giữ amiăng.
Trong trường hợp người chuyên trách không muốn làm việc tại cơ sở cất giữ hoặc
không được chủ cơ sở kinh doanh chỉ định làm việc thì phải gửi thông báo bằng văn bản
cho Vụ Hoạt động Công nghiệp ít nhất 15 ngày trước ngày nghỉ việc. Việc đăng ký của
người chuyên trách tuân theo quy định về các tiêu chí và cách thức do Vụ Hoạt động
Công nghiệp quy định.
Khi đã được cấp phép sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu hoặc sở hữu/cất giữ amiăng, việc
vận chuyển amiăng cần phải tuân thủ các quy định sau:17
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Điều 6 Thông báo của Bộ Công nghiệp, B.E. 2551 năm 2008.
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Điều 19 Chương IV Quy chế của Bộ Công nghiệp, B.E. 2537 (1994) ban hành theo Đạo luật Chất nguy
hiểm, B.E. 2535 (1992)
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- Yêu cầu đối với phương tiện vận chuyển: cần có phương tiện phù hợp để vận chuyển
an toàn amiăng. Trường hợp amiăng được vận chuyển với các vật liệu khác thì phải
được đóng gói riêng nhằm tránh tràn hoặc rò rỉ nếu thùng chứa bị vỡ hoặc hư hỏng.
Trường hợp thùng chứa amiăng được gắn cố định với phương tiện, nếu là phương tiện
đường bộ thì phải được kiểm tra bởi Cục vận tải đường bộ (Department of Land
Transport), nếu là tàu thuyền trên vùng nước thuộc lãnh thổ Thái Lan thì phải được
kiểm tra bởi Cục Hải cảng (Harbour Department).
- Dấu hiệu chất độc hại khi vận chuyển: Biểu tượng hoặc nhãn hiệu biểu thị chất amiăng
được vận chuyển, bao gồm dòng chữ “Chất độc hại” (hazardous substance) phải được in
màu đỏ rõ ràng ở cả 2 mặt của phương tiện.
- Thiết bị bảo hộ lao động: Trang thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp cho tài xế và các trang
thiết bị cần thiết nhằm ngăn ngừa sự cố có thể xảy ra do việc tràn hoặc rò rỉ amiăng.
- Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (Material Safety Data Sheet -MSDS) của amiăng
xuất trình cho cơ quan có thẩm quyền khi vận chuyển từ 1000 kg amiăng trở lên;
- Lái xe cần có kiến thức về chất amiăng được vận chuyển thông qua chương trình tập
huấn về phòng ngừa và ngăn chặn những mối nguy hiểm từ amiăng;
- Khu vực đậu xe: Khu vực đậu xe cho phương tiện vận chuyển đủ rộng rãi để không
tạo ra phiền toái hay cản trở giao thông công cộng sau khi đã cân nhắc kích thước, loại
công-ten-nơ, số lượng

loại chất nguy hiểm được vận chuyển, trong trường hợp bơm

hoặc đóng gói chất nguy hiểm trong khu vực bãi đậu, phương tiện phải được trang bị hệ
thống bơm phù hợp, hệ thống chống tràn hoặc rò rỉ và chống cháy. Quy định này không
áp dụng với việc vận chuyển amiăng dưới dạng thành phẩm được bán trực tiếp cho
người tiêu dùng.
Các quy định sản xuất các sản phẩm có chứa amiăng trắng
- Vị trí nhà xưởng: Đối với các tỉnh đã có khu công nghiệp theo quy định của luật quy
hoạch đô thị, diện tích khu công nghiệp tuân theo luật về khu công nghiệp, hoặc khu
công nghiệp theo luật về nhà máy/xưởng sản xuất, cơ sở sản xuất amiăng với máy móc
có công suất 50 mã lực trở lên hoặc 50 công nhân trở lên, hoặc sử dụng từ 500 kg
amiăng/ngày trong quá trình sản xuất thì phải được đặt trong khu vực này. Tuy nhiên,
nếu các khu vực như vậy không đảm bảo về kích thước và điều kiện cho việc sản xuất

amiăng, hoặc tỉnh chưa có khu công nghiệp thì có thể xem xét cho phép đặt cơ sở sản
xuất ngoài những khu vực này.
Cơ sở sản xuất amiăng phải được đặt ở nơi được trang bị và tạo thuận lợi cho việc vận
chuyển. Cơ sở không được gây ra những phiền toái, ô nhiễm hay bất kỳ tác động có hại
nào cho sông, kênh, mương, hồ hoặc khu bảo tồn thiên nhiên và môi trường và không
được nằm trong các khu vực sau:18
(1) trong phạm vi 500m từ dinh cơ của Hoàng gia
(2) trong khu vực phát triển nhà ở, bất động sản, cao cố, nhà phố hoặc chung cư của
người dân
(3) trong khu vực trung tâm mua sắm
(4) trong phạm vi 100m từ các khu vực công cộng như nhà trường, cơ sở giáo dục, đền
thờ và cơ sở tôn giáo, cơ sở y tế, khu di tích lịch sử hoặc trụ sở của cơ quan nhà nước.
Cơ sở sản xuất amiăng phải có không gian trống xung quanh nhà xưởng để kiểm soát và
ngăn ngừa các sự cố phù hợp với đặc tính hóa học của amiăng.19
- Yêu cầu kỹ thuật đối với nhà xưởng: Nhà xưởng sản xuất amiăng phải đảm bảo các
đặc tính kỹ thuật sau:20
(1) Nhà xưởng từ 2 tầng trở lên phải có ít nhất 1 thang thoát hiểm cố định bên ngoài tại
mỗi tầng
(2) Sàn nhà xưởng phải cứng và chắc chắn, không có vết rỗ có thể đọng nước và gây ra
trơn trượt dẫn đến những sự cố.
(3) Vật liệu sử dụng để xây dựng phải phù hợp với đặc tính của amiăng và không gây ra
nguy cơ hỏa hoạn.
- Yêu cầu về cơ sở vật chất: Chủ cơ sở kinh doanh đã nhập được giấy phép sản xuất,
xuất khẩu, nhập khẩu hoặc sở hữu amiăng phải đảm bảo các điều kiện sau cho người lao
động:21
(1) bồn rửa mắt khẩn cấp phù hợp với đặc tính của amiăng để sơ cứu trong trường hợp
tiếp xúc với hóa chất. Trang bị phòng thay đồ, tắm rửa cho người lao động với các trang
thiết bị, vật liệu cần thiết và phù hợp
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(2) trang bị bảo hộ cá nhân và biện pháp bảo quản tình trạng tốt cho các trạng bị bảo hộ
(3) trang bị sơ cứu và tư vấn sơ cứu phù hợp với đặc tính của amiăng
(4) thiết bị, vật liệu hay bất kỳ trang bị để phòng, kiểm soát và giảm thiểu những sự cố
có thể xảy ra và các biện pháp bảo quản tình trạng tốt cho các trang thiết bị này.
Trong trường hợp cơ sở sản xuất và cất giữ amiăng thải ra chất thải, chất gây ô nhiễm
hay bất kỳ vật liệu nào ảnh hưởng đến môi trường, chủ cơ sở phải thực hiện các biện
pháp sau:22
(1) trang bị các bể hoặc thùng chứa để thu gom nước ô nhiễm từ các hoạt động để xử lý,
hoặc thiết lập hệ thống xử lý nước thải theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy định trong Thông
báo của Bộ Công nghiệp về tiêu chuẩn nước thải.
(2) trang bị hệ thống kiểm soát ô nhiễm không khí hiệu quả nhằm giảm những chất gây
ô nhiễm trong không khí ở mức độ không vượt quá tiêu chuẩn quy định trong Thông
báo của Bộ Công nghiệp về tiêu chuẩn khí thải.
(3) xử lý các thùng chứa amiăng, bao gồm dư lượng amiăng bằng các biện pháp phù
hợp, và không được thực hiện trong khu vực có thể gây ra nguy hiểm cho con người,
động vật, cây cối, tài sản và môi trường.
- Giới hạn tiếp xúc với amiăng tại nơi làm việc: Thông báo của Bộ Nội vụ (Ministry of
Interior) về điều kiện môi trường (hóa chất) cho an toàn lao động, B.E. 2520 năm
198323 quy định trị số ngưỡng giới hạn – trung bình tính theo thời gian (TLV-TWA)
trong không khí xung quanh đối với amiăng (không phân biệt loại amiăng nào) và sợi
amiăng tại nơi làm việc là 5fiber/cc.
- Ngoài ra, Bộ Lao động đã ban hành một số thông báo như: Thông báo về phân loại và
xác định hóa chất năm 1992 (Notification on Determination of category and type of
chemicals 1992), Thông báo về báo cáo an toàn và báo cáo giám sát hóa chất năm 1992
(Safety

report

and

Chemical

surveillance report

1992) và các quy định về vận

chuyển, giữ, đóng gói, dụng cụ đựng hóa chất độc hại, tuy nhiên những thông báo này
không đề cập đến amiăng.24
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tr.87
23

Quy định về việc sử dụng các sản phẩm có chứa amiăng trắng
Chính sách pháp luật về ghi nhãn các sản phẩm có chứa amiăng được đề xuất năm 2008
và được Ủy ban Bảo vệ người tiêu dùng ban hành năm 2009. Theo đó, tất các sản phẩm
có chứa amiăng bao gồm phanh, ly hợp, các vật liệu xây dựng có chứa amiăng như mái
ngói, tấm lót sàn nhà, tấm ván ghép và ống xi măng đều phải gắn nhãn sản phẩm có
chứa amiăng.25 Ngoài ra, nhãn sản phẩm phải có hướng dẫn chi tiết về sử dụng an toàn
và thông tin về trang bị bảo hộ cá nhân.26 Nhãn trên sản phẩm đồng thời có dòng chữ
“Có hại cho sức khỏe (“Danger to health”).

Các quy định về môi trường
Liên quan đến kiểm soát ô nhiễm, Bộ Công nghiệp đã ban hành một số quy định sau:
Quy định số 25 (1988) yêu cầu tất cả các nhà máy phải thực hiện phương pháp xử lý
phù hợp đối với vật liệu gây ô nhiễm và chất thải; Quy định số 57 (1990) quy định tất cả
chất thải được quy định trong Công ước Basel là chất thải độc hại và phải đặt dưới sự
kiểm soát của pháp luật.
Mặc dù có những quy định chung về xử lý chất thải đối với cơ sở sản xuất và cất giữ
amiăng (Điều 20 Chương IV Quy chế của Bộ Công nghiệp, B.E. 2537 năm 1994), việc
thiếu quy định cụ thể và thiếu nguồn tài chính và nhân lực khiến cơ chế giám sát và
kiểm soát chất thải trong sản xuất và cất giữ amiăng không hiệu quả và khó thực
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Điều 3 Thông báo số 27 của Ủy ban Bảo vệ người tiêu dùng năm 2009

thi.27 Theo phụ lục 2, Quy định của Bộ Công nghiệp số B.E. 2548 (2005) thì phế thải
amiăng trắng được coi là phế thải nguy hiểm nếu nó ở dạng bở (friable) và có hàm
lượng amiăng từ 1% trở lên.
Dưới sự hỗ trợ của WHO và ILO, Bộ Y tế đã tổ chức các chương trình tập huấn nâng
cao năng lực cho bác sĩ nhằm cải thiện hệ thống chuẩn đoán và giám sát các bệnh liên
quan đến amiăng.28 Chương trình theo dõi các bệnh liên quan đến amiăng cũng bắt đầu
được thực hiện. Ví dụ, Chương trình theo dõi sức khỏe của người lao động năm 2009
được thực hiện tại 26 nhà máy, Chương trình theo dõi bệnh y trung biểu mô tại các bệnh
viện. Năm 2011, Liên đoàn Y tế lao động, an toàn và môi trường làm việc đã đề xuất
thiết lập Hệ thống theo dõi Amiăng Thái Lan (Thai Asbestos Surveillance System), 29
tuy nhiên đến nay hệ thống như vậy vẫn chưa được thiết lập.
Các quy định về sức khỏe và người lao động
Đạo luật Sức khỏe cộng đồng 1992 (Public Health Act 1992) xác định các hoạt động
liên quan đến amiăng gây nguy hại cho sức khỏe, bao gồm làm việc trong cơ sở sản
xuất phanh và ly hợp ô tô; tiếp xúc với amiăng chứa trong các vật liệu trong tấm lợp
ngói, tấm lát sàn và đường ống dẫn nước; xây dựng. Tuy nhiên, trong một thời gian dài,
Thái Lan không thiết lập hệ thống quốc gia theo dõi y tế để phát hiện những ảnh hưởng
của amiăng đến sức khỏe, thiếu kết nối với vấn đề chuẩn đoán và báo cáo các bệnh liên
quan đến amiăng.30
Sau Tuyên bố Bangkok năm 2006, Kế hoạch chiến lược quốc gia nhằm phòng ngừa và
kiểm soát các bệnh liên quan đến amiăng bắt đầu được thực hiện dưới sự hỗ trợ của
WHO và ILO. Kế hoạch đầu tiên được thực hiện trong 5 năm (2007-2012) với các mục
tiêu: bảo vệ người lao động và cộng đồng; kiểm soát và cấm sử dụng amiăng trong công
nghiệp; nâng cao nhận thức về tác hại với sức khỏe do amiăng trong cộng đồng; cải
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thiện hệ thống chuẩn đoán và giám sát các bệnh liên quan đến amiăng; hợp tác giữa các
cơ quan liên quan ở tất cả các cấp độ. 31
Giới hạn tiếp xúc tối đa đối với bụi amiăng đối với người lao động theo quy định của
luật lao động là 5 sợi/ml không khí32 .
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