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1ข่าวสารความปลอดภัยด้านเคมีวัตถุ

 Plastic microbeads เป็นวัสดุที่สลายตัวตาม
ธรรมชาติได้ยาก คงอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นาน และถ่ายทอดตาม
ระบบห่วงโซ ่อาหารโดยมีผู ้บริโภคล�าดับสุดท้ายคือมนุษย์                    
ซ่ึงพลาสติกเหล่าน้ันจะเข้ามาสะสมอยู่ในร่างกายมนุษย์นั่นเอง 
บทความน้ีมวัีตถปุระสงค์เพือ่รวบรวมและทบทวนข้อมลูการศกึษา
เกี่ยวกับผลกระทบจาก plastic microbeads การรณรงค์ต่อต้าน
การใช้ plastic microbeads ในหลากหลายประเทศ เช่น 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป และ
ออสเตรเลีย เป็นข้อมูลแนวทางการรักษาสิ่งแวดล้อมและ           
ระบบนิเวศทางน�้าอย่างยั่งยืน เพื่อก�าหนดมาตรการในการก�ากับ
ดูแลอตุสาหกรรมทีใ่ช้ plastic microbeads ในประเทศไทยต่อไป

Plastic microbeads
ท�าเนียบรายการสารเคมีท่ีมีอยู่ในประเทศไทย
(Thailand Existing Chemicals Inventory : 
TECI)1 5
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	 Plastic	microbeads	คืออะไร
 Plastic	microbeads	 คือ พลาสติกสังเคราะห์ท่ีมีขนาดเล็ก ซ่ึงมีขนาดอนุภาคอยู่ในช่วง 0.1 ไมโครเมตร ถึง              
5 มิลลิเมตร ไม่สามารถสลายตัวได้เองตามธรรมชาติ มีคุณสมบัติต่างกันตามชนิดของพลาสติกท่ีใช้ สารท่ีนิยมน�ามาผลิตเป็น 
plastic microbeads ได้แก่ polyethylene (PE), polypropylene (PP), polyethylene terephthalate (PET), polymethlyl 
methacrylate (PMMA) และ nylon เป็นต้น1 โดย plastic microbeads มักน�ามาใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องส�าอางประเภท 
ล้างออกได้ เช่น สบูล้่างหน้า สบูอ่าบน�า้ ยาสฟัีน ลปิสตกิ น�า้ยาทาเลบ็ อายแชโดว์  และมาสคาร่า เป็นต้น โดยมวีตัถุประสงค์ในการใช้
หลากหลาย เช่น เพื่อขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้ว ท�าความละอาดคราบสกปรกท่ีอุดตันรูขุมขน ขัดคราบสกปรกออกจากฟัน                 
เพิ่มความสวยงามและความแวววาวให้กับตัวผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
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อันตรายจาก	Plastic	microbeads
 สารเคมีที่หลงเหลือจากกระบวนการสังเคราะห์ plastic microbeads เช่น unreacted monomers/reactants,        
petroleum-based chemicals มีวงจรชีวิต (life-cycle) ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน2,3 ท�าให้มีระยะเวลาในการสลายตัว
แตกต่างกัน และสามารถดูดซับสารที่เป็นมลพิษในสิ่งแวดล้อม และปลดปล่อยกลับไปยังอีกสิ่งแวดล้อมหนึ่งได้ด้วย
 ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ plastic microbeads หลังจากถูกช�าระล้าง plastic microbeads สามารถผ่านระบบ             
การกรองของการบ�าบัดน�้าเสียและไหลลงสู่แหล่งน�้า ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว โดย plastic microbeads                 
ที่ถูกปลดปล่อยลงสู่แหล่งน�้าอาจเกิดการสลายตัวจากลมหรือกระแสน�้า แตกออกเป็น plastic microbeads ขนาดเล็กที่มีพื้นที่
ผิวในการดูดซับสารเคมีมากขึ้น เช่น polyaromatic hydrocarbons (PAHs), polychlorinated biphenyls (PCBs)                    
และ flame retardants (PBDEs) ซึ่งสารดังกล่าวนี้เป็นสารก่อมะเร็ง (carcinogen) และเป็นมลพิษต่อสัตว์น�้า ไม่ว่าจะเป็นสัตว์
ผิวน�้า สัตว์น�้า และสัตว์บนพื้นท้องทะเล4 เช่น แพลงตอนพืช แพลงตอนสัตว์ หอยสองฝา ปลา เป็นต้น โดยสัตว์น�้าเหล่านี้จะกิน 
plastic microbeads เข้าไป ท�าให้ได้รับสารเคมีที่ถูกดูดซับอยู่บน plastic microbeads และเมื่อมนุษย์น�าสัตว์เหล่านั้น               
มาประกอบอาหารเพื่อบริโภค มนุษย์อาจได้รับ microplastic beads และเกิดพิษได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีผลการศึกษา
ที่เเน่นอนเกี่ยวกับอันตรายของมนุษย์ที่เกิดขึ้นจากการรับประทานสัตว์น�้าที่มี plastic microbeads สะสมในร่างกาย5

ผลกระทบของ	plastic	microbeads	ต่อสิ่งมีชีวิตในท้องทะเล

 สัตว์น�้าสามารถกิน plastic microbeads ได้อย่างรวดเร็ว และขับออกจากร่างกาย แต่ยังคงมี plastic microbeads        
ทีห่ลงเหลอือยูใ่นร่างกายทีส่ามารถกระจายไปยงัอวยัวะต่าง ๆ ได้ โดยจากการศกึษาได้พบ fluorescently-tagged microbeads 
ในกระเพาะอาหาร ล�าไส้เล็ก และอุจจาระของสัตว์น�้า เช่น แพลงตอนสัตว์ หอยสองฝา ปลา (Imhof et al., 2013) และพบ 
plastic microbeads ใน lipid storage droplets ของแพลงตอนสัตว์ Daphnia magna (Rosenkranz et al., 2009)               
ไม่เพียงเท่าน้ัน plastic microbeads ยงัสามารถถ่ายทอดผ่านสายใยอาหารได้ โดยพบ plastic microbeads ท่ีอยูใ่นแพลงตอน
สตัว์ถ่ายทอดไปยงั mysid shrimp (Setälä et al., 2014) สิง่ท่ีน่ากลวัคอืการถ่ายทอดสารพษิไปยงัสิง่มชีีวติ พบว่า polyaromatic 
hydrocarbons (PAHs), polychlorinated biphenyls (PCBs), และ flame retardants (PBDEs) ซ่ึงเป็นสารก่อมะเร็ง        
(carcinogen) ทีถ่กูดดูซบัอยูบ่น plastic microbeads สามารถถ่ายทอดไปยงัปลา Japanese medaka ได้ (Lee et al., 2013) 
 Plastic microbeads ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อสัตว์น�้า โดยลดความสามารถในการเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์       
ของแพลงตอนสัตว์ Hyalella Azteca (Cole et al, 2015) เปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนส์ในปลา Japanese medaka 
(Rochman et al., 2014) และยงัส่งผลกระทบในระยะยาว โดยแพลงตอนพชื copepods ทีไ่ด้รบั polystyrene microbeads 
ขนาด 0.5 ไมโครเมตร พบว่า รุ่นลูกทนต่อการตายได้น้อยกว่ารุ่นพ่อแม่ถึง 10 เท่า (Lee et al., 2013)

ภาพจาก https://kosmea.com.au/kosmea-say-no-microbeads/
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การประกาศห้ามใช้	plastic	microbeads
ของประเทศต่าง	ๆ

 ในปี 2015 ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ของ
สหรฐัอเมริกา ได้ลงนามในกฎหมาย Microbead-Free 
Waters Act of 2015 (MFWA) มสีาระส�าคญัในการห้ามใช้ 
plastic microbeads ในเครื่องส�าอาง โดยสนับสนุน 
ให้บริษัทผู้ผลิตลดปริมาณการผลิตสินค้าที่มีส่วนผสม
ของ plastic microbeads แบบค่อยเป็นค่อยไป และ
ห้ามผลติเครือ่งส�าอางดังกล่าวในเดือนกรกฎาคม 20186

 ในปี 2017 ชาวสหราชอาณาจักรได้เรียกร้องให้รัฐบาลออกกฎหมายห้ามการใช้ plastic microbeads ในเครื่องส�าอาง 
โดยเฉพาะผลติภณัฑ์ส�าหรบัการอาบน�า้ เช่น ยาสฟัีน สครบัขัดผวิ และเจลอาบน�า้ เป็นต้น ปัจจุบันการรณรงค์มคีวามคบืหน้ามากขึน้ 
โดยหลายบรษิทัผู้ผลติเครือ่งส�าอางและผลติภณัฑ์สขุภาพได้สมคัรใจในการเลกิใช้ plastic microbeads7 ในขณะท่ีภาครัฐอยูร่ะหว่าง
พิจารณาการห้ามใช้ plastic microbeads เป็นส่วนประกอบในเคร่ืองส�าอาง และห้ามขายผลติภณัฑ์ดงักล่าว โดยคาดว่าจะมผีลบงัคับ
ใช้ในเดือนมิถุนายน 20188

 ในปี 2016 แคนาดาได้เพ่ิม plastic microbeads เป็นสารพิษตวัหนึง่ในพระราชบัญญตัคิุม้ครองสิง่แวดล้อมแคนาดา 1999 
เพื่อยุติการใช้ plastic microbeads อย่างเป็นทางการ9 และออกกฏหมายห้ามโรงงานผลิต หรือน�าเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง
และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มี plastic microbeads ตั้งแต่เดือนมกราคม 2017 เป็นต้นไป และห้ามขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม 2018 เป็นต้นไป10

 หลายประเทศในยุโรป อาท ิเนเธอร์แลนด์ ออสเตรยี ลกัเซมเบิร์ก เบลเยยีม และสวีเดน เป็นต้น ได้เรียกร้องให้สหภาพยโุรป          
ออกกฎห้ามการใช้ plastic microbeads ถึงแม้ว่าปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายข้อบังคับ แต่หลายบริษัทผู้ผลิตได้ให้ความร่วมมือ
อย่างสมคัรใจในการพจิารณาหาทางเลกิใช้ plastic microbeads ในผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอาง และก�าหนดนโยบายท่ีจะลดการปลดปล่อย 
plastic microbeads ลงสู่แหล่งน�้าธรรมชาติ ร่วมกับการหาสิ่งอื่นมาใช้ทดแทน11,12

แนวทางการจัดการ	plastic	microbeads	ส�าหรับประเทศไทย

 รัฐบาลไทย โดยกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรก�าหนดนโยบายสนับสนุนให้ใช้ microbeads จากธรรมชาติ 
แทน plastic microbeads ที่ได้จากการสังเคราะห์ เนื่องจากสามารถสลายตัวได้เองและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในระยะยาว         
ต่อสิ่งแวดล้อม โดย microbeads จากธรรมชาติ สามารถสังเคราะห์ได้จากเมล็ดแอพริคอต เปลือกวอลนัท เยื่อไผ่ น�้าตาล เกลือ 
แอลมอนด์ ข้าวโอ๊ต และข้าว เป็นต้น แต่หากจ�าเป็นต้องใช้ plastic microbeads ควรบงัคบัใช้ข้อก�าหนดต่าง ๆ  ในอตุสาหกรรม
การผลิตที่มีการใช้ plastic microbeads ดังนี้

 ประเทศในแถบทวีปเอเชียได้ออกมาเคลื่อนไหวเช่นเดียวกัน เช่น เกาหลีใต้ได้ประกาศห้ามใช้ plastic microbeads           
ที่มีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร ในเครื่องส�าอาง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2017 เป็นต้นไป13

  ควรก�าหนดมาตรการควบคมุการบ�าบดัน�า้เสยี ก่อนปล่อยลงสูแ่หล่งน�า้ในอตุสาหกรรมทีใ่ช้ plastic microbeads             
เป็นจ�านวนมาก เช่น อุตสาหกรรมการผลิตยาง อุตสาหกรรมการสังเคราะห์เส้นใย
  ควรห้ามใช ้plastic microbeads ในอุตสาหกรรมเครื่องส�าอางประเภทล้างออกได้ เพราะ plastic microbeads 
ปนเปื้อนในแหล่งน�้า เนื่องจากมีขนาดเล็ก ไม่สามารถบ�าบัดได้หมด

ภาพจาก https://www.nytimes.com/2018/01/09/world/europe/       
microbeads-ban-uk.html

 ในปัจจุบันองค์กรเอกชนเพ่ือสาธารณะประโยชน์จาก 38 ประเทศทั่วโลก ได้สนับสนุน             
การรณรงค์ต่อต้านการใช้ plastic microbeads โดยองค์กรเอกชนดงักล่าวในออสเตรเลีย ออสเตรยี 
เบลเยี่ยม บราซิล แคนาดา เดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮาวาย ฮ่องกง อินโดนีเซีย นิวซีแลนด์ 
นอร์เวย์ โปรตเุกส สเปน สวสิเซอร์แลนด์ ไต้หวนั เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมรกิา และองักฤษ ได้สร้างโลโก้
เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคอีกช่องทางหนึ่ง เช่น โลโก้ Look for the Zero ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงว่า
ผลิตภัณฑ์ปราศจาก microbeads 100 เปอร์เซ็นต์
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 นอกจากนี ้ผู้จ�าหน่ายเครือ่งส�าอางและผูบ้ริโภค ควรมคีวามรูเ้กีย่วกบัผลกระทบของ plastic microbeads ต่อสิง่แวดล้อม 
เพื่อให้หลีกเลี่ยงการจ�าหน่าย/ใช้เครื่องส�าอางท่ีมีส่วนผสมของ plastic microbeads หรือเลือกจ�าหน่าย/ใช้เคร่ืองส�าอาง                
ที่มีส่วนผสมของ microbeads ที่ท�าจากธรรมชาติ

สรุป

 Plastic microbeads เป็นวสัดทุีก่่อให้เกดิมลพษิต่อสิง่แวดล้อมทางน�า้อย่างมาก ท้ังในด้านกายภาพ เช่น อดุกันทางเดนิอาหาร
ของสัตว์น�า้ และด้านเคมี เช่น ดูดซบัสารก่อมะเรง็มาอยูบ่พืน้ผิวพลาสตกิและปลดปล่อยสารเหล่าน้ันสูส่ิง่แวดล้อมได้ ประกอบกบั
การใช้ plastic microbeads ที่มีขนาดเล็กในผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางประเภทล้างออกได้ ท�าให้เม็ดพลาสติกขนาดเล็กเหล่านี้
กระจายลงสู่แหล่งน�้า จึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังที่กล่าวไปข้างต้น ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยควรพัฒนา
มาตรการบริหารจัดการกับ plastic microbeads รวมท้ังควรสร้างความรู ้ความเข้าใจให้กับผู ้บริโภคในเรื่องมลพิษ                              
จาก plastic microbeads เพ่ือให้เข้ามามีบทบาทในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมี plastic               
microbeads เป็นส่วนประกอบ เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ไปกับมนุษย์ไปอย่างยาวนานและยั่งยืน
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 แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555 - 2564) 

ก�าหนดยุทธศาสตร์ การด�าเนินงานไว้ 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1                       

การพฒันาฐานข้อมลู กลไกและเครือ่งมอืในการจัดการสารเคมีอย่างเป็นระบบครบวงจร 

ยทุธศาสตร์ที ่2 พฒันาศกัยภาพและบทบาทในการบรหิารจดัการสารเคมขีองทกุภาคส่วน 

และยุทธศาสตร์ที่ 3 ลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมี ทั้งนี้ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1           

กลวธิทีี ่1 พฒันาฐานข้อมลูกลาง ศนูย์พฒันานโยบายแห่งชาตด้ิานสารเคม ี ส�านกังาน

คณะกรรมการอาหารและยาได้ศกึษาความเหมาะสมการจดัท�าฐานข้อมลูกลางสารเคมี 

วเิคราะห์การจดัการสารเคมแีละวตัถอุนัตรายในต่างประเทศเปรียบเทยีบกบัประเทศไทย 

ภญ.พิชญา เอี่ยมสำาอางค์ เภสัชกรชำานาญการ 
ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี กองแผนงานและวิชาการ สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ท�าเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย
(Thailand Existing Chemicals Inventory : TECI)

5ข่าวสารความปลอดภัยด้านเคมีวัตถุ

Thailand Existing Chemicals Inventory

ผลการศึกษาพบว่าลักษณะการจัดการสารเคมีในสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา หรือภูมิภาคเอเชีย คือ จีน ญ่ีปุ่น เกาหลี หรือ         

แม้กระทั่งแนวโน้มในประเทศอาเซียนก็เปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน คือต้ังต้นจากการจัดท�าท�าเนียบสารเคมีแห่งชาติ              

หรือ National Chemicals Inventory เพื่อรวบรวมสารเคมีที่มีอยู่เดิม ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเริ่มต้นการจัดการสารเคมี 

ท�าให้สามารถแยกแยะสารเคมเีดิมกับสารเคมีใหม่ ส่งผลให้สามารถควบคมุสารเคมไีด้ คอืหากสารเคมีท่ีจะน�าเข้าหรอืผลติข้ึนมาใหม่ 

หากไม่อยูใ่นรายการหรอืในท�าเนยีบสารเคมทีีม่อียู ่ กจ็ะถูกควบคมุตามข้ันตอนต่าง ๆ  คอื การจดแจ้ง การลงทะเบียน การประเมนิ       

การอนญุาต และการเข้มงวด ผลการด�าเนนิโครงการดงักล่าว ท�าให้มข้ีอเสนอการจัดท�าท�าเนียบสารเคมีแห่งชาติ ซ่ึงได้รับการเห็น

พ้องต้องกันจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยศูนย์พฒันา

นโยบายแห่งชาตด้ิานสารเคม ีในฐานะเลขานกุารคณะกรรมการ

แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี          

จึงได้น�าร่องการจัดท�า “ท�าเนียบรายการสารเคมีท่ีมีอยู ่ ใน
ประเทศไทย ปี 2555 เล่มท่ี 1 ส�าหรับสารเดีย่ว” เผยแพร่ในปี 2558 

เป็นท�าเนียบสารเคมีฉบับแรกของประเทศ จัดเป็นโครงการ       

น�าขบัเคลือ่นส�าคญั (Flagship project) และเป็นผลงานความ

ส�าเร็จดีเด่น (Success story) ภายใต้แผนปฏิบัติการระยะต้น 

(พ.ศ. 2555 - 2558) ของแผนยทุธศาสตร์การจดัการสารเคมแีห่งชาต ิฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555 - 2564) วัตถุประสงค์เพื่อเป็นฐานข้อมูล

สารเคมหีลักของประเทศ น�าไปใช้ในการวางแผน พฒันาข้อเสนอเชิงนโยบายในการควบคุมดแูลและจดัการสารเคม ีให้เป็นระบบ 

มีประสิทธิภาพ และครอบคลุม รวมทั้งเป็นข้อมูลทางวิชาการให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และผู้สนใจ

น�าไปใช้ประโยชน์ เพือ่ศกึษา วจัิย อ้างองิและใช้ในการเฝ้าระวงัและติดตามผลกระทบทางสขุภาพและสิง่แวดล้อม ท้ังนี ้ท�าเนยีบรายการ

สารเคมีฯ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ในการประชุมฯ      

ครัง้ที ่2/2559 เมือ่วนัที ่19 กนัยายน 2559 พร้อมมีมติให้ปรบัปรงุและพฒันาท�าเนยีบรายการสารเคมท่ีีมอียูใ่นประเทศให้เป็นปัจจบุนั 

เพือ่ให้ทกุภาคส่วนเข้าถงึข้อมลู และน�าไปใช้ประโยชน์ได้จรงิและทันต่อสถานการณ์



6 มีนาคม 2562

  ตารางท�าเนียบรายการสารเคมี บรรจุชุด

ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสารเคมีนั้น ๆ รวมทั้งหมด           

9 ชุดข้อมูล ได้แก่

(1) หมายเลข TECI

(2) หมายเลข CAS (กลุม่รหสั หรอืตัวเลขของสาร

เคมท่ีีจดทะเบียนกับ Chemical Abstracts Service 

of the American Chemical Society ส�าหรบัชีบ่้ง

ชนิดของสารเคมี ซึง่เป็นสากล)

(3) ช่ือสามญัภาษาองักฤษ (Common Name)

(4) ชื่อสามัญภาษาไทย

(5) ช่ือ IUPAC (ช่ือสารเคมตีามท่ีก�าหนดโดยสหภาพ

เคมีบริสุทธิ์และเคมีประยุกต์ระหว่างประเทศ                  

(International Union of Pure and Applied 

Chemistry)

(6) พิกัดศุลกากรตามระบบฮาร์โมไนซ์รูปที่ 1  เว็บไซต์ทำาเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย  
 http://thaiteci.fda.moph.go.th/

 ท�าเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย ปี 2555         

เล่มที ่1 ส�าหรบัสารเดีย่ว รวบรวมรายการสารเคมเีฉพาะที ่เป็นสารเดีย่ว

ที่ ถูกน�าเข้าและผลิตในประเทศ ในช่วงเวลาระหว่างวันท่ี 1         

มกราคม – 31 ธนัวาคม 2555 ส�าหรบัการน�าเข้าสนิค้าท่ีเก่ียวเนือ่งกับ

สารเคมีจากกรมศุลกากร ตั้งแต่ตอนที่ 25 – 38 ภายใต้หมวดที่ 5 

และหมวดที่ 6 รวมทั้งข้อมูลน�าเข้าสารเคมี จากหน่วยงานอื่น                

ที่เกี่ยวข้อง ในส่วนข้อมูลการผลิต เป็นข้อมูลโรงงานประเภท                  

ทีเ่กีย่วข้องกบัการผลติสารเคม ี คอืโรงงานประเภทที ่ 42, 43, 48        

และ 89 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย รวมทั้งข้อมูลจากรายงานผลกระทบสิง่แวดล้อม 

ด้านโครงการอุตสาหกรรมกลัน่น�า้มันปิโตรเลยีม ปิโตรเคม ีแยกหรอื

แปรสภาพก๊าซธรรมชาติ และเคมีอื่น ๆ จากส�านักงานนโยบาย          

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(7) กฎหมายทีค่วบคุม /ข้อตกลงระหว่างประเทศ แบ่งเป็นกฎหมายภายในประเทศท่ีเก่ียวข้องกับการควบคมุตวัสารโดยตรง 10 ฉบบั 

และข้อตกลงหรืออนุสญัญาระหว่างประเทศ 5 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ. การส่งออกไปนอกและการน�าเข้ามาในราชอาณาจักรซึง่สนิค้า 

พ.ศ. 2522, พ.ร.บ. ควบคมุยทุธภัณฑ์ พ.ศ. 2530, พ.ร.บ. ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. 2554, 

พ.ร.บ. ปุย๋ พ.ศ. 2518, พ.ร.บ. พลงังานนิวเคลยีร์เพือ่สนัติ พ.ศ. 2559, พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510, พ.ร.บ. ยาเสพตดิให้โทษ พ.ศ. 2522, 

พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535, พ.ร.บ. วตัถุออกฤทธิต่์อจติประสาท พ.ศ. 2518, พ.ร.ก. ป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533, 

อนุสัญญาห้ามอาวุธเคม,ี พธีิสารมอนทรลี, อนสุญัญารอตเตอร์ดมัฯ, อนุสัญญาสต๊อกโฮล์มฯ และอนสัุญญามินามาตะว่าด้วยปรอท 

(8) ปริมาณที่น�าเข้า และ

(9) ปริมาณที่ผลิต



  ผลจากการจัดท�าท�าเนียบรายการ      

สารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย เล่มที่ 1 ท�าให้       

ได้ข้อมูลรายการสารเคมีท่ีเป็นสารเด่ียวที่มีอยู่

ในประเทศไทยท้ังหมดในปี 2555 มจี�านวนทัง้ส้ิน 

7,211 รายการ ในจ�านวนนี้ เป็นสารเดี่ยวที่มี

การน�าเข้าจ�านวน 7,180 รายการ เป็นสารเดีย่ว

ท่ีมกีารผลติจ�านวน 239 รายการ ซ่ึงในจ�านวนนี้ 

มีสารเดี่ยวท่ีมีการผลิตและน�าเข้าด้วยจ�านวน 

208 รายการ และเป็นสารเดี่ยวท่ีมีการผลิต

7ข่าวสารความปลอดภัยด้านเคมีวัตถุ

รูปที่ 2 ตารางทำาเนียบรายการสารเคมี ปี 2555

อย่างเดียว (ไม่มีการน�าเข้า) จ�านวน 31 รายการ มีปริมาณสารเดี่ยวที่มีการน�าเข้าและผลิตรวมได้เป็นประมาณ 670 ล้านตัน   

โดยแยกเป็นปรมิาณสารเคมทีีน่�าเข้า ประมาณ 12.6 ล้านตนั และที่ผลิตในประเทศประมาณ 657.4 ล้านตัน



ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี กองแผนงานและวิชาการ

ห้อง 419 อาคาร 3 ชั้น 4 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

0 2590 7289  0 2590 7287

ipcs_fda@fda.moph.go.th

http://ipcs.fda.moph.go.th/csnet/index.asp

เชิญส่งบทความ ข้อเสนอแนะ ค�าถาม บอกรับเป็นสมาชิก หรือยืมเอกสารที่
ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี

นพ. ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์

นพ. พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์

นพ. สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ

ภญ. วิมล  สุวรรณเกษาวงษ์      ภญ. เยาวเรศ อุปมายันต์

ภญ.ดร. ออรัศ คงพานิช     ภญ. พิชญา เอี่ยมส�าอางค์

ภญ. กิรณา รุณภัย    ภญ. ณัฐชนก บัวภิบาล

คณะบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

คณะผู้จัดท�า

ท�าเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย	ปี	2559

  ต่อมาเพื่อให้ข้อมูลรายการสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทยเป็นปัจจุบันและทันต่อสถานการณ์ รวมท้ังขยายขอบเขต          

โดยรวบรวมข้อมูลสารเคมีทั้งสารเดี่ยวและสารผสม ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี จึงได้พัฒนา “ท�าเนียบรายการ

สารเคมีที่มีอยู่ของประเทศไทย ปี 2559 ส�าหรับสารเดี่ยวและสารผสม” ขึ้น ซึ่งเป็นผลการด�าเนินงานในปี 2560 - 2561 

รวบรวมรายการสารเคมีและวัตถุอันตรายที่น�าเข้าจากกรมศุลกากรภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรตอนท่ี 25 - 38 และสารเคมี         

หรือวัตถุอันตรายจากการผลิตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1        

มกราคม - 31 ธนัวาคม 2559 โดยในตารางท�าเนียบรายการสารเคม ีปี 2559 นี ้บรรจชุุดข้อมลูรวม 5 ชุด คอื (1) หมายเลข CAS 

(2) ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ (3) ชื่อ IUPAC (4) พิกัดอัตราศุลกากร และ (5) กฎหมายที่ควบคุม/ข้อตกลงระหว่างประเทศ

  ผลการจัดท�าท�าเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย ปี 2559 ส�าหรับสารเดี่ยวและสารผสม ได้จ�านวนรายการ

สารเคมีที่เป็นสารเดี่ยวและสารผสม จ�านวนทั้งสิ้น 9,495 รายการ ในจ�านวนนี้ เป็นสารเดี่ยว 6,686 รายการ เป็นสารผสม         

2,809 รายการ โดยเป็นสารเคมีทีน่�าเข้า จ�านวน 9,475 รายการ เป็นสารเคมท่ีีผลติ ในประเทศ จ�านวน 88 รายการ ปรมิาณน�าเข้า

ทั้งหมดรวม ประมาณ 282 ล้านตัน ปริมาณผลิตทั้งหมดรวม ประมาณ 6.96 ล้านตัน ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสาร          

ด้านการจัดการสารเคมี และสืบค้นข้อมูลสารเคมีในท�าเนียบรายการสารเคมีฯ ปี 2555 และ 2559 ได้ทางเว็บไซต์                      

http://thaiteci.fda.moph.go.th/ หรือติดต่อได้ทาง e-mail: ipcs_fda@fda.moph.go.th


