
ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 สิงหาคม 2562

& สาระในฉบับ

	 การบรหิารจดัการกากของเสยีทางการแพทย์เป็นประเดน็
ปัญหาที่ได้รับความสนใจมากในปัจจุบัน	 เพราะการบริการ	
ทางการแพทย์	ซ่ึงมวีตัถปุระสงค์หลกัเพือ่ป้องกันและแก้ไขปัญหา
สขุภาพของประชาชน	ในขณะเดียวกันกย็งัเป็นแหล่งก่อก�าเนดิ
ของเสียทางการแพทย์หลากหลายประเภท	 โดยหากของเสีย	
ทางการแพทย์ไม่ได้รับการคัดแยก	 หรือมีการทิ้งปะปนไปกับ
ของเสียจากบ้านเรือน	 หรือมีปัญหาการก�าจัดที่ไม่ถูกวิธี															
จะก ่อให ้ เกิดอันตรายต ่อสิ่ งแวดล ้อมและสุขภาพของ 
บุคลากรทางการแพทย์เอง	 บุคลากรเก่ียวกับการจัดเก็บ 
กากของเสยีในโรงพยาบาล	และประชาชนทัว่ไป	ทัง้น้ี	จากการศกึษา
ขององค์การอนามัยโลก	 (WHO)	 พบว่าในองค์ประกอบของ	
ของเสียทางการแพทย์	ส่วนใหญ่	ถึง	85	%	เป็นประเภทขยะ
ไม่อนัตราย	(non-hazardous	waste)	ซึง่เป็นประเภทเดยีวกบั
ของเสียจากบ้านเรือน	ส่วนที่เหลืออีก	15	%	เป็นขยะอันตราย	
(hazardous	waste)	ซึง่ประกอบด้วยของเสยีตดิเชือ้ประมาณ	
10	%	 และของเสียทางการแพทย์ประเภทที่เป็นสารเคมีอีก									
5	 %	 โดยของเสียทางการแพทย์ท่ีเป็นสารเคมี	 หมายถึง											
(1) ผลิตภัณฑ์ยา/เภสัชภัณฑ์หมดอายุหรือที่ไม ่ได้ใช้              
โดยเฉพาะอย่างยิง่ของเสยีจ�าพวกยาทีเ่ป็นพษิต่อเซลล์		ยาปฏชิวีนะ	
ยาฮอร์โมน	ยาควบคมุพเิศษและยาทีเ่ป็นสารเสพตดิ	(2) ของเสยี
ทีเ่ป็นสารเคมทีีใ่ช้ในห้องปฏิบตักิารทางการแพทย์และกจิกรรม
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ทีเ่กีย่วข้อง	เช่น	น�า้ยาฆ่าเชือ้	น�า้ยาล้างฟิล์ม	และ	(3) ของเสยี
พวกเครือ่งมือแพทย์ท่ีมีปรมิาณโลหะหนกัสงู	เช่น	เทอร์โมมเิตอร์
วดัอณุหภมูร่ิางกาย	เครือ่งวดัความดนัโลหติแบบท่ีใช้สารปรอท	
และอะมัลกัมทางทันตกรรม	เป็นต้น
	 ในปี	 2557	 ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี	
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 ได้เร่ิมต้นวิเคราะห์
ประเด็นท้าทายของการบริหารจัดการของเสียทางการแพทย์	
ที่เป็นสารเคมีของไทย	 โดยศึกษาแนวปฏิบัติสากลที่จัดท�าโดย
องค์กรระหว่างประเทศ	เช่น	WHO,	UNEP	และ	IAEA	รวมทั้ง
ท่ีจัดท�าโดยประเทศท่ีพัฒนาแล้ว	 เช่น	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	
ประเทศองักฤษ		และประเทศสงิคโปร์	แล้วน�ามาศึกษาเปรยีบเทยีบ
กับสถานการณ์ของประเทศไทย	 เพื่อวางแผนพัฒนาแนวทาง	
เพื่อการบริหารจัดการของเสียทางการแพทย์ท่ีเป็นสารเคมี			
การศกึษาพบว่าในขณะนัน้	ไทยยงัมช่ีองว่างทางกฎหมาย/นโยบาย	
และแนวปฏบิตัใินระดบัประเทศเพือ่การบรหิารจดัการของเสยี
ทางการแพทย์ที่เป็นสารเคมีอยู่	 คือยังไม่มีการก�าหนดในเร่ือง
การบริหารจดัการ	ของเสยีทางการแพทย์ทีเ่ป็นสารเคมจี�าพวกยา/
เภสัชภัณฑ์หมดอายุหรือไม่ได้ใช้แล้ว	 ของเสียพวกสารเคมี												
ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการและในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	และของเสีย
พวกเครื่องมือแพทย์ที่มีปริมาณโลหะหนักสูง

ภญ. ดร. ออรัศ คงพานิช
ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี

กองแผนงานและวิชาการ สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

การพัฒนาการบริหารจัดการของเสีย
ทางการแพทย์ที่เป็นสารเคมี กับโรงพยาบาล
และสถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ

ความหวานเทียม..เป็นพิษ 
(Sodium cyclamate
poisoning)

อย. แจ้งเตือนก�าหนดเวลา

ด�าเนินการตามระบบสากล GHS

ของผู้ประกอบการวัตถุอันตราย 
1 5 8

การพัฒนาการบริหารจัดการ
ของเสียทางการแพทย์ที่เป็นสารเคมี
กับโรงพยาบาล และสถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ
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	 ดังนั้น	 ในปี	 2558	 ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 ร่วมกับ																					

คณะเภสชัศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหดิล	และส�านกัอนามยัสิง่แวดล้อม	กรมอนามยั	ได้พฒันาแนวปฏบิตักิารจดัการของเสยีทางการแพทย์	

ที่เป็นสารเคมีขึ้น	โดยประยุกต์แนวทางใน	The	Blue	Book	(Safe	management	of	wastes	from	health-care	activities)	

ฉบับปี	2014	ของ	WHO	และแนวทางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศที่พัฒนาแล้ว	อาทิ	U.S.	EPA,	U.S.CDC/	NIOSH,	

U.S.	DEA,	และ	U.S.	FDA	เป็นต้น	โดยน�ามาประยกุต์ให้เข้ากบับรบิทของประเทศไทย	ทัง้นี	้ในปี	2559	ได้ด�าเนนิโครงการพัฒนา

เครือข่ายโรงพยาบาลต้นแบบการบริหารจัดการของเสียทางการแพทย์ท่ีเป็นสารเคมี	 ปีท่ี	 1	 ข้ึน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง						

เครือข่ายโรงพยาบาลต้นแบบ	จ�านวน	5	โรงพยาบาลได้แก่	(1)	โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี	กรุงเทพมหานคร	(2)	โรงพยาบาล

เจ้าพระยายมราช	(3)	โรงพยาบาลสมเด็จพระสงัฆราชองค์ท่ี	17	(4)	โรงพยาบาลศรปีระจนัต์	จงัหวดัสพุรรณบุรี	และ	(5)	โรงพยาบาล

เจ้าพระยาอภยัภูเบศร	จังหวัดปราจีนบุรี	โดยน�าแนวปฏบัิตใินการบรหิารจดัการของเสยีทางการแพทย์ท่ีเป็นสารเคมท่ีีพัฒนาขึน้ไป

ใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลต้นแบบ	ในการอบรมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ	และสนับสนุนโรงพยาบาลต้นแบบ

ให้น�าไปทดลองด�าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม	 และให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็นระหว่างเครือข่าย											

โรงพยาบาลต้นแบบทั้ง	5	แห่ง	กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	และโรงพยาบาลที่สนใจอื่นๆ	เมื่อวันที่	2	สิงหาคม	2559	ณ	โรงแรม	

ทับขวัญ	 รีสอร์ท	 แอนด์	 สปา	 จังหวัดนนทบุรี	 การประชุมดังกล่าวท�าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง								

และได้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ส�าหรับน�ามาใช้ปรับปรุงเติมเต็มเครื่องมือพัฒนาศักยภาพที่สร้างขึ้น

ภาพการอบรมและเยี่ยมชมโรงพยาบาลต้นแบบ 5 โรงพยาบาล ในปี 2559
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	 ทัง้นี	้ในปี	2560	ได้ด�าเนนิการขยายเครอืข่ายให้กว้างขวาง

มากขึ้น	 โดยการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของเสีย

ทางการแพทย์ทีเ่ป็นสารเคมใีห้กบับคุลากรสงักดักรงุเทพมหานคร	

(กทม.)	เป็นเครอืข่ายโรงพยาบาล	9	แห่ง	สงักดัส�านกัการแพทย์	

ศนูย์บรกิารสาธารณสขุ	68	แห่ง	สงักดัส�านักอนามยั	และส�านัก

ส่ิงแวดล้อม	รวมทัง้เครอืข่ายร้านขายยา	ของคณะเภสชัศาสตร์

มหาวิทยาลัยต่างๆ	 โดยใช้สื่อการเรียนรู้	 เรื่องแนวปฏิบัติฯ														

ทีพ่ฒันาขึน้	โดยจดัอบรมขึน้	เม่ือ	19	พฤษภาคม	2560	ณ	อาคาร

เทพรัตน์	 คณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 รวมท้ังได้

ด�าเนินการติดตามผลการพัฒนาการบริหารจัดการของเสีย

ภาพการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือโรงพยาบาล และศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัด กทม.
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 19 พฤษภาคม 2560

กิจกรรมของเครือข่ายโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขต้นแบบ

ภาพการประชุมการติดตามผลการพัฒนา                    
การบริหารจัดการของเสียทางการแพทย์ที่เป็นสารเคมี
ในเครือข่ายโรงพยาบาลต้นแบบ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2559
ณ โรงแรมทับขวัญ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนนทบุรี

ทางการแพทย์ท่ีเป็นสารเคม	ีและวเิคราะห์ประเดน็ปัญหา	รวมทัง้							

ให้ค�าปรกึษาแนะน�าแก่โรงพยาบาล	และศนูย์บรกิารสาธารณสุข	

เครือข่าย	 ในการบริหารจัดการยาหมดอายุและเหลือใช้ท่ี

ประชาชนส่งมาให้	 เพื่อน�าไปก�าจัดอย่างปลอดภัย	 และน�ายา		

ท่ียังมีสภาพดีและยังใหม่อยู่ไปบริจาคให้โรงพยาบาลอุ้งผาง	

และโรงพยาบาลราชทัณฑ์	เพื่อน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์

รับยาจากประชาชน โรงพยาบาลตากสิน
กรุงเทพมหานคร

รับยาจากประชาชน โรงพยาบาลศรีประจันต์
จังหวัดสุพรรณบุรี



	 ส�าหรบัแนวปฏบิติัการจดัการของเสยีทางการแพทย์ทีเ่ป็นสารเคม	ีฉบบัปรบัปรงุ	มกราคม	2560	ส�านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยาได้จัดเป็นรูปหนังสอืและ	e-book	หากท่านใดสนใจสามารถ	download	ได้ท่ี	http://thaiipcs.fda.moph.go.th/
PDFfile/research/แนวปฏิบัติการจัดการของเสียทางการแพทย์ที่เป็นสารเคมี.pdf

	 นอกจากนี	้ ได้จัดท�าการพฒันาสือ่การเรยีนรูเ้รือ่งแนวทางการบรหิารจดัการของเสยีทางการแพทย์ทีเ่กดิจากผลติภณัฑ์ยา/
เภสชัภณัฑ์	ส�าหรบัโรงพยาบาล/สถานบรกิารสาธารณสขุ	ในรปูแบบ	Infographics	และสือ่สิง่พมิพ์ต้นแบบ	และชดุจดันทิรรศการ													
เพื่อให้เครือข่ายโรงพยาบาล/สถานบริการสาธารณสุข	สามารถน�าไปใช้เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจสู่ประชาชนได้

 ท้ังน้ี เพ่ือสรุปโครงการเครือข่ายฯ ได้มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานภาคีท่ีเก่ียวข้อง 
เมื่อ 25 กรกฎาคม 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	ท�าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และได้ข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์น�ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาศักยภาพ	 และพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริมระบบการบริหาร
จัดการของเสียทางการแพทย์ที่เป็นสารเคมีอย่างปลอดภัย	 และสามารถขยายผลสู่สถานบริการสาธารณสุขระดับต่างๆ	 
ในวงกว้างต่อไป

ภาพหนังสือแนวปฏิบัติการจัดการของเสียทางการแพทย์
ที่เป็นสารเคมี และ ซีดีรอม e-book

สื่อ Infographics เรื่องการบริหารจัดการของเสียทางการแพทย์ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ยา/เภสัชภัณฑ์

4 สิงหาคม 2562

ส่วนที่
1

ส่วนที่
2

ส่วนที่
2

ของเสียที่เกิดจากยา/เภสัชภัณฑ์
(Pharmaceutical	waste)	

ของเสียพวกสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์	(Laboratory	waste)	

ของเสียพวกเครื่องมือแพทย์ที่มีโลหะหนักสูง
(Heavy	metal	in	medical	device)

“ขอขอบคณุคณะเภสชัศาสตร์	มหาวทิยาลัยมหิดล	ส�านักอนามยัสิง่แวดล้อม	กรมอนามยั	กรุงเทพมหานคร	เครอืข่ายโรงพยาบาลและ 
สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ	ปี	2559	และ	2560	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนด้วยดี	”
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ดร. แสงโฉม ศิริพานิช 
กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 

ความหวานเทียม..เป็นพิษ 
(Sodium cyclamate poisoning)

	 ปัจจุบันสารและวัตถุเจือปนให้ความหวานแทนน�้าตาล	

ถกูน�ามาใช้ในด้านอุตสาหกรรมอาหารอย่างแพร่หลาย	และท่ีนยิมใช้

มีมากมายหลายชนิด	 ได้แก่	 โซเดียมไซคลาเมท	 (Sodium			

cyclamate)	ทีม่คีวามหวาน	30-50	เท่าของน�า้ตาลทราย	ดลัซิน	

(Dulcin)	 หรือซูครอล	 (Sucrol)	 (200	 เท่าของน�้าตาล)																		

ซัคคาริน	 (Saccharin)	 (500	 เท่าของน�้าตาลทราย)	 โซเดียม								

ซัคคารนี	(Saccaryl)	ซึง่เป็นรปูทีน่ยิมใช้	มคีวามหวานประมาณ	

300-500	 เท่าของน�้าตาลทราย	 ไดโซเดียมกลีซิลริซิเนต												

และไตรโซเดียมกลีซิลริซิเนต	 (4,000	 เท่าของน�้าตาลทราย)							

ซ่ึงสารให้ความหวานแต่ละชนดิ	มคีณุสมบตัทิีแ่ตกต่างกนัออกไป	

จึงมีการน�ามาใช้ในวตัถปุระสงค์	ทีแ่ตกต่างกนัตามความเหมาะสม	

แต่อย ่างไรก็ตาม	 สารให้ความหวานแทนน�้าตาล	 หรือ																			

สารให้ความหวานเทียมดังกล่าว	 บางชนิดท่ีก่อให้เกิดพิษภัย						

ต่อสุขภาพของผูบ้รโิภคได้	กระทรวงสาธารณสขุจงึได้ประกาศ

ห้ามใช้ใส่ในอาหารทกุชนดิ	 รวมทัง้น�าเข้าสารเคมดัีงกล่าว	 เข้ามาใน								

ราชอาณาจกัร	ได้แก่	โซเดยีมไซคลาเมท	ดลัซนิ	สตวิโิอไซด์	รวมท้ัง

ห้ามใช้แซคคารีนในผลิตภัณฑ์อาหารบางประเภท	 ได้แก่			

เครื่องปรุงรส	 และเครื่องดื่มที่ ไม ่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด														

ด้วยเหตุผลที่ว่า	 ซัคคารีนเป็นสารที่ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย			

จึงไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภค	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยเด็ก								

ซึ่งอยู่ในช่วงที่ต้องการพลังงานสูง	เป็นต้น

สูตรโครงสร้างทางเคมีของ Sodium Cyclamate

แหล่งที่มา:	https://www.sideeffects.com/sodium-cyclamate.html

	 โซเดียมไซคลาเมต	 (Sodium	 cyclamate)	 สารหรือ												

วตัถเุจอืปนทีใ่ห้ความหวานแทนน�า้ตาล	หรอืสารให้ความหวานเทยีม	

(Artificial	sweetening	agent)	ท่ีสงัเคราะห์ข้ึนมา	โดยกรรมวธิี

ทางวทิยาศาสตร์	และมคีณุสมบตัใิห้รสหวานเหมอืนน�า้ตาลทราย	

ท่ีให้ความหวานมากกว่าน�า้ตาลถึง	30-50	เท่า	สารโซเดียมไซคลาเมต	

(cyclamate)	 คือเกลือของกรดไซคลามิก	 (Cyclamic	 acid)	

เป็นสารให้ความหวาน	 (sweetener)	 ลักษณะเป็นผลึกสีขาว		

มกีลิน่รสหวานอมเปรีย้วเพราะเป็นพวกกรดไซโคลเฮกเซนซลัโฟนกิ	

(cyclohexane	sulfonic)	ทนความร้อน	ละลายในน�า้ได้ด	ีนยิมใช้

เป็นสารเพิม่ความหวาน	เพราะมรีสชาติท่ีเป็นธรรมชาตมิากกว่า

สารอื่นๆ	 และมักใช้ในเครื่องดื่มที่มีรสหวานเทียมรวมถึง								

เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน�้านมและน�้าผลไม้	 ได้แก่	 น�้าส้ม	

อาหารลดน�้าหนัก	 อาหารหวาน	หมากฝรั่ง	 เครื่องดื่มเกลือแร่	

ช็อคโกแลต	 เค้ก	ผลไม้อบแห้ง	แยม	พุดดิ้ง	 เยลลี่	 และอื่น	ๆ	

เป็นต้น	และเนือ่งจากสารโซเดยีมไซคลาเมต	มคีวามเสถียรภายใต้

ความร้อนจึงเป็นที่นิยมใช้ในขนมอบที่ไม่สามารถใช้สารให้	

ความหวานเทียมอื่นได้	 เนื่องจากอาหารบางชนิดจ�าเป็นต้อง							

มีรสหวาน	 แต่ไม่ต้องการส่วนประกอบท่ีเป็นคาร์โบไฮเดรท	

เพราะจะท�าให้อาหารนัน้เสือ่มคณุภาพได้ง่าย	เช่น	น�า้ปลา	ซอีิว๊	

หรือยา	เป็นต้น	อาจจ�าเป็นต้องใช้สารทดแทนความหวาน	



	 ปัจจบุนัหลายประเทศยกเลกิการใช้สารโซเดยีมไซคลาเมต	

เนื่องจากอาจเป็นสารที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ	องค์การ

อาหารและยาของสหรัฐอเมริกา	 ได้ยกเลิกให้น�ามาใช้	 ตั้งแต่							

ปี	ค.ศ.1969	(พ.ศ.	2512)	เนื่องจากการศึกษาในสัตว์ทดลอง	

พบว่า	 มีความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะ

ในหนทูดลอง	หลงัจากทีท่ดลองให้อาหารทีม่โีซเดียมไซคลาเมต

ในปริมาณมาก	จากการศึกษาดังกล่าวแม้ว่า	นักวชิาการบางคน

ยังไม่ได้ยอมรับผลการศึกษานี้และหลายประเทศยังไม่ได้ม	ี					

การยกเลิกการใช้สารนีอ้ย่างจริงจัง	แต่ข้อค้นพบดงักล่าวอย่างน้อย

กเ็ป็นประโยชน์ในการก�าหนดระดบัความปลอดภยัจากการบรโิภค	

แต่ม	ีหลายประเทศยกเลกิหรอืไม่อนญุาตให้ใช้สารโซเดยีมไซคลาเมต

ในการเพิ่มความหวานดังกล่าว	 ได้แก่	 สหรัฐอเมริกา	 อังกฤษ	

ญี่ปุ่น	ฟิลิปปินส์	เกาหลีไต้	และ	ประเทศอื่น	ๆ 	อีก	45	ประเทศ	

เป็นต้น	แต่อย่างไรกต็าม	ปัจจุบนักย็งัคงมใีช้ใน	80	กว่าประเทศ	

6 สิงหาคม 2562

รวมทั้งประเทศสมาชิกแถบยุโรป	 ส�าหรับประเทศไทยนั้น							

ถือว่าไซคลาเมตเป็นสารท่ีห้ามผลิต	 น�าเข้า	 หรือ	 จ�าหน่าย							

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 ฉบับท่ี	 154	 (พ.ศ.2537)	

เป็นอันตรายในอาหาร	 (food	 hazard)	 ประเภทอันตราย								

ทางเคมี	(chemical	hazard)	มีการยกเว้นโซเดียมไซคลาเมต	

ให้สามารถใช้ได้ในผลิตภัณฑ์สับปะรดกระป๋อง	 เนื่องจาก									

เป็นค�าสั่งซื้อจากลูกค้าต่างประเทศ	 จึงอนุญาตให้ใช้ได้แต	่											

ให้ใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกเท่านั้น

	 ปรมิาณทีย่อมให้ใช้ทีป่ลอดภัย	(Intake	consideration)	

สหภาพยุโรปได้ก�าหนดระดับที่ยอมรับได้ส�าหรับ	cyclamate	

ที่	0	ถึง	7	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของน�้าหนักตัวหรือระหว่าง	0	

และ	 3	 มิลลิกรัมต่อน�้าหนักตัวหนึ่งปอนด์	 บางประเทศยอม								

ให้รับได้ที่ระดับ	11	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของน�้าหนักตัว

	 การใช้สารไซคลาเมตเพื่อเป็นสารให้ความหวาน

ทดแทนน�้าตาล	 (sugar	 substitute)	 ได้เริ่มตั้งแต่สมัย																

ต้นศตวรรษที่	 20	 ในช่วงเวลาของสงครามโลกครั้งที่	 1	 และ	 2	

เนื่องจากเกิดภาวการณ์ขาดแคลนน�้าตาลทราย	ซึ่งไซคลาเมต

เป็นสารที่ให้ค่าดัชนีระดับน�้าตาลในเลือดและแคลอรี่เป็นศูนย์	 (zero	 glycemic	 index	 and	 zero	 calories)	 และ																						

ให้ความหวานเทยีมทีม่รีาคาถกูทีสุ่ดในโลก	ทีม่กีารขายมากกว่า	90	ประเทศท่ัวโลก	ในช่ือทางการค้าได้แก่	ซัคคารลิ	(Sucaryl),	

ทีผ่ลติโดยบริษทั	Merisant.	นอกจากนัน้มจี�าหน่ายในชือ่การค้าอืน่	ๆ 	เช่น	Assugrin.	Sweet’N	Low,	Sugar	TwinAssugrin,										

Sweet’N	Low,	Sugar	Twin	เป็นต้น

Sodium
cyclamate
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	 องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศ	 ได้ประกาศห้ามใช้สารนี้เพื่อการบริโภค	 เนื่องจาก																
ผลการศึกษา	 เม่ือปี	 ค.ศ.1966	 (พ.ศ.	 2509)	 รายงานว่าสารไซคลาเมตอาจผลิตหรือเปลี่ยนเป็น	 clyclohexylamine																
โดยแบคทเีรยีในล�าไส้	ซึง่อาจก่อให้เกดิพิษในสตัว์ทดลอง	โดยท�าให้หนอูณัฑะฝ่อและขัดขวางการเจรญิเตบิโตของสเปิร์มของลิง	
ทีเ่ลีย้งด้วยสารไซคลาเมตในระยะเวลานาน	และอาจเกดิความดนัโลหติสงู	โรคมะเรง็	และเป็นอนัตรายต่อตวัอ่อนในครรภ์ได้																	
รวมทั้งรายงานการศึกษาในปี	 ค.ศ.	 1969	 (พ.ศ.	 2512)	 	 รายงานว่า	 สารไซคลาเมตอาจเพ่ิมอุบัติการณ์ของโรคมะเร็ง									
กระเพาะปัสสาวะในหนทูดลอง	แต่อย่างไรกต็าม	มกีารศกึษาจ�านวนมากทีศ่กึษาเกีย่วกบัความเป็นพษิของโซเดยีมไซคลาเมต		
แต่ไม่ได้แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างสารไซคลาเมตและการเกิดโรคมะเร็ง	 รวมท้ังการศึกษาท่ีเผยแพร่ในวารสาร
วิทยาศาสตร์พิษวิทยาในปี	 ค.ศ.	 2000	 (พ.ศ.	 2543)	 พบว่าการได้รับสารไซคลาเมตปริมาณสูงไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงต่อ														
การเกิดโรคมะเร็งหรือมีอันตรายในลิง	 หลังจากให้อาหารที่มีส่วนผสมของสารไซคลาเมตติดต่อกันในระยะเวลานาน												
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ	จึงตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสารให้ความหวานนี้ว่า	ไม่จะน่าเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง
	 ในขณะที่จากรายงานการศึกษาของนักวิชาการบางคน	 ได้แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงของการเป็นหมันในเพศชาย									
ของสตัว์ทดลองท่ีมคีวามสมัพนัธ์กบัการได้รบัโซเดียมไซคลาเมต	แต่ในรายงานผลการศกึษาท่ีการเผยแพร่ใน	Food	Additives	
&	Contaminants	ปี	ค.ศ.	2003	(พ.ศ.2546)		พบว่า	การได้รับสารไซคลาเมตในปริมาณปกติ	ไม่มีผลให้เกิดหมันในเพศชาย
ในคนสเปน			แต่อย่างไรก็ตาม	ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการพบว่า	cyclohexylamine	ซึ่งเกิดจากการเผาผลาญ	cyclamate	
อาจท�าให้ลูกอัณฑะฝ่อในหนู	 อย่างไรก็ตาม	 การบริโภคสารให้ความหวานเทียมและไซคลาเมต	 อาจท�าให้เกิดปัญหา																			
กับระบบหัวใจและหลอดเลือด	สุขภาพจิต	และความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารหรืออาการไม่พึงประสงค์อื่นๆ

อันตราย
และความเป็นพิษต่อสุขภาพ

ข้อควรระวังและข้อแนะนำา 

£		สารโซเดียมไซคลาเมต	 เป็นสารที่ให้ความหวานเทียม							

ช่วยให้สามารถลดน�้าตาลในอาหาร	 แต่ควรจะบริโภค								

ในปริมาณที่พอเหมาะ	

£		ควรอ่านฉลากผลิตภัณฑ์อาหารทุกครั้งก่อนรับประทาน

อาหารและเครือ่งดืม่ทีอ่าจมส่ีวนผสมของสารโซเดยีมไซคลาเมต

£		การลดการบริโภคน�้าตาล	อาจใช้สารให้ความหวานอื่น	ๆ	

ที่มีในธรรมชาติ	 เช่น	 หญ้าหวาน	 น�้าผึ้ง	 น�้าอ้อย	 ฯลฯ	

ทดแทนสารให้ความหวานเทียม	 ที่มีความหวานคล้าย							

สารโซเดียมไซคลาเมต	และไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย	

£		ระมัดระวังในการใช้ในกลุ ่มเสี่ยงต่าง	 ๆ	 เช่น	 คนท่ีมี													

โรคประจ�าตัว	และเด็กเล็ก
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เชิญส่งบทความ ข้อเสนอแนะ คำาถาม 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

	 ตามหนังสือส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา		ที่	สธ	1007/ว9756	ลงวันที่	30	กรกฎาคม	2562	ส�านักงาน	

คณะกรรมการอาหารและยาแจ้งเตอืนผูป้ระกอบการวตัถุอนัตรายทีใ่ช้ในบ้านเรอืนหรือเพือ่การสาธารณสขุ	เกีย่วกบัก�าหนด

เวลาด�าเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข	2	ฉบับ	ได้แก่	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	เรื่อง	ระบบการจ�าแนกและ

สือ่สารความเป็นอนัตรายทีส่�านกังานคณะกรรมการอาหารและยารบัผดิชอบ	พ.ศ.	2558	และประกาศกระทรวงสาธารณสขุ	

เรื่อง	ฉลากวัตถุอันตรายที่ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ	ที่ก�าหนดให้ผู้ผลิตและผู้น�าเข้า	ต้องด�าเนินการ

จ�าแนกประเภทความเป็นอันตราย	ติดฉลากความเป็นอันตราย	และจัดท�าเอกสารความปลอดภัย	ตามข้อก�าหนดว่า

ด้วยระบบการจ�าแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรมว่าด้วยเรื่องระบบการจ�าแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย																						

ซึง่เป็นไปตามระบบสากล	GHS	(Globally	Harmonized	System	of	Classification	and	labelling	

of	 Chemicals)	 โดยกรณีสารเดี่ยวให้ด�าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา	 1	 ปี	 นับแต่วันท่ี

ประกาศมีผลบังคับใช้	 ซ่ึงได้ครบก�าหนดไปแล้ว	 และสารผสมให้ด�าเนินการแล้วเสร็จ																

ภายในระยะเวลา	5	ปี	นบัแต่วนัท่ีประกาศมผีลใช้บังคบั	ซ่ึงจะครบก�าหนดในวนัท่ี	19	มนีาคม	2563	

  ขณะน้ี	ได้ใกล้ก�าหนดระยะเวลาดงักล่าวส�าหรบัสารผสมแล้ว	ส�านกังานคณะกรรมการ

อาหารและยา	 จึงขอให้ผู้ผลิตและผู้น�าเข้าวัตถุอันตรายท่ีเป็นสารผสมเร่งด�าเนินการจ�าแนกความเป็น

อันตราย	ติดฉลากวัตถุอันตราย	และจัดท�าเอกสารข้อมูลความปลอดภัย	ตามข้อก�าหนดดังกล่าวให้แล้วเสร็จ	

ภายในวันที่	 19	มีนาคม	2563	หากไม่ปฏิบัติตาม	จะมีอัตราโทษตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย	หากท่านใดสนใจ

หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ีเว็บไซด์กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	 (http://www.fda.moph.

go.th/sites/Hazardous/Pages/Main.aspx)	หัวข้อ	GHS

อย. แจ้งเตือนกำาหนดเวลา
ดำาเนินการตามระบบสากล GHS
ของผู้ประกอบการวัตถุอันตราย 


