
ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2563

เมือ่ปฏบิตัภิารกจิ Tide Pod Challenge โดยการเคีย้วเจลบอล
จนแตกได้ส�าเร็จแล้ว ก็จะมีการถ่ายรูปและวิดีโอเพื่ออวดกัน
เป็นทอดๆ โดยการเผยแพร่ลงใน Facebook, Twitter,         
Youtube จนท�าให้เกิดกระแสความนิยมมีผู้เลียนแบบท�าตาม
เป็นจ�านวนมาก โดยที่หารู้ไม่ว่านี่คือชาเลนจ์ที่อันตรายสุด ๆ

แม้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการออกมาประกาศแจ้งเตือน
ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระท�าดังกล่าวซ�้าแล้วหลาย
ครั้ง แต่กลับมีผู้ออกมาล้อเลียนโดยการตัดต่อภาพเจลบอลใส่
ในอาหาร เช่น คอร์นเฟลก ไอศกรีม พิซซ่า โดยอ้างว่าเป็นส่วน
ผสมลับแสนอร่อย ผลที่ตามมาคือมีผู้ได้รับบาดเจ็บต้องเข้า
รักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะรับประทานเจลบอลเข้าไป
จ�านวนพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

สมาคมศูนย์พิษวิทยาของประเทศสหรัฐอเมริกา (American 
Association of Poison Control Centers, AAPCC) ได้
รายงานว่าเพียงช่วง 2 อาทิตย์แรกของปี ค.ศ. 2018 มีผู้ได้รับ
พิษจ�านวนมากถึง 39 ราย ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 13-19 ปี    
และจากนัน้อกีหนึง่อาทิตย์ต่อมา มผีูจ้งใจได้รบัพษิเพิม่อีก 47 ราย 
สรุปแล้วในระยะเพียง 3 อาทิตย์แรกของปี มีจ�านวนผู้ได้          
รับพิษรวมทั้งสิ้นกว่า 86 ราย

สิง่ท่ีน่าสนใจคอืไม่ใช่ว่าวัยรุน่เหล่านีจ้ะไม่รูว่้าการกนิน�า้ยาซกัผ้า
เจลบอลอันตรายเพียงใด แต่นักจิตวิทยาได้อธิบายไว้ว่าการ       
ที่วัยรุ่นเลือกกระท�าในสิ่งที่เสี่ยงอันตรายเช่นนี้ก็เพื่อที่จะได้รับ
การยอมรบัจากผูอ้ืน่ว่าตนเองมีศกัยภาพ โดยได้รบัอทิธพิลหรอื
แรงกดดันมาจากกลุ ่ม
เพื่อน หรือกลุ ่มคนใน
สังคมออนไลน์ท่ีเช่ือม
ต่อกันทางอินเตอร์เน็ต 
ซ่ึงในทางจิตวิทยาเรียก
พฤติกรรมดังกล่าวว่า 
Group think

การท�า “Tide Pod Challenge” ของกลุม่วยัรุน่จดัเป็นพฤตกิรรม Group think 
แบบหนึง่ หากไม่อยากให้ลกูหลานตกเป็นเหย่ือของพฤติกรรมดังกล่าว พ่อแม่ผู้ปกครอง
ควรฝึกฝนให้เด็กและวยัรุ่นรูจ้กั “การหยุดคิด (Pause for thought)” เพือ่ไตร่ตรอง
ความคดิหรอืความรูส้กึของตน ทีม่ต่ีอกระแสทีเ่กดิข้ึนในสงัคมออนไลน์ ก่อนทีจ่ะเช่ือ
หรอืท�าตามในสิง่ทีก่ลุม่คนน�าเสนอ เพยีงเพราะว่าไม่อยากถกูดดีออกจากกลุม่หรอื
กระแสสังคมนั้น

เมื่อช่วงปี ค.ศ. 2018 ได้มีการผุดกระแสชาเลนจ์ใหม่สุด
อันตราย ที่มีชื่อว่า “Tide Pod Challenge” ขึ้นในสื่อ
สังคมออนไลน์ ท้าทายให้บรรดาชาวโซเชยีลท้ังหลาย กิน
น�้ายาซักผ้าแบบของเหลวที่มาในรูปแบบห่อพลาสติก
สสีนัสวยงาม น่ากดั ทีม่กัรูจ้กักนัในชือ่ “ผลติภณัฑ์ซกัผ้า
เจลบอล”

เกิดกระแสไวรัลอันตราย
กนิน�า้ยาซกัผ้าทีบ่รรจภุณัฑ์คล้ายลกูอม !
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ภญ. กิรณา รุณภัย
ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
mukkirana @ fda.moph.go.th

ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเจลบอล ... 
รูปลักษณ์ล่อตาล่อใจ แต่แฝงด้วย
ความเสี่ยงอันตราย

อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วย
สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน

1
6 ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเจลบอล ...

รปูลักษณ์ล่อตาล่อใจ แต่แฝงด้วยความเสี่ยงอันตราย
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& สาระในฉบับ

ภาพจาก https://www.dailymail.co.uk

รูปภาพจาก https://www.reddit.com 
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คืออะไร ?

น้ำายาทำาความสะอาดผ้า
ความเข้มข้นสูง 
บรรจุในถุงใสขนาดเล็ก
ละลายน้ำาได้

อาจเป็นถุงเดี่ยวหรือ แยกเป็นถุงย่อยๆ 
ใส่สารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

ของผลิตภัณฑ์ เช่น 
น้ำายาปรับผ้านุ่ม น้ำายาขจัดคราบ 

มีสีสันสดใส สวยงาม ขนาดเล็ก 
และนิ่ม ดูคล้ายขนมเยลลี่ 
ลูกกวาด หรือของเล่น

เจลบอล

ประกอบด้วยสารเคมีบางชนิดที่มีความเป็นอันตราย 
เช่น สารทำาความสะอาด (Surfactant)  
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen Peroxide) 
เอทานอล (Ethanol) และสารที่เป็นด่างสูง
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ด้วยลักษณะภายนอกของเจลบอลที่มีสีสันสดใส สวยงาม 
ขนาดเลก็ และนิม่ อาจท�าให้เดก็เลก็เข้าใจผิดคดิว่าเป็นขนม
เยลลี่ ลูกกวาด หรือของเล่น

หากพ่อแม่ผู้ปกครองขาดความระมัดระวังในการใช้งาน หรือ
เกบ็รกัษาเจลบอลอย่างไม่หมาะสม อาจท�าให้เด็กเลก็พลาดพลัง้
น�าเข้าปากรับประทาน หรอืบบีเล่นจนถงุเจลบอลแตก เสีย่งต่อ
การได้รับสัมผัสสารเคมีอันตรายผ่านทางผิวหนัง หรือดวงตา

ในต่างประเทศมรีายงานอาการและอาการแสดงทีพ่บบ่อยเมือ่
เดก็เล็กรับประทานเจลบอลเข้าไป อาท ิอาเจียนรนุแรง คลืน่ไส้ 
ไอ ส�าลัก การหายใจผิดปกติ (หายใจไม่สะดวก มีเสียงหวีด) 
นอกจากน้ี ยงัพบภาวะซมึ ง่วงหลบั ในกรณทีีส่มัผสัผวิหนงัอาจ
ท�าให้เกดิผืน่ ระคายเคอืงผวิหนงั แผลไหม้ ส�าหรบัในรายทีส่าร
เคมีในเจลบอลกระเด็นเข้าสู่ดวงตา มักพบอาการระคายเคือง
ตา เจ็บตา ตาแดงหรือเยื่อบุตาอักเสบ

เจลบอลอันตราย ... 
ไม่ใช่ขนม หรือ ของเล่นนะเจ้าตัวน้อย

รูปจาก http://www.consumerreports.org

 แต่คุณรู้ ไหมว่าเด็กๆ มองไม่เห็นความแตกต่าง                 
ระหว่างถุงเจลบอล และขนมเยลลี่

หรือลูกกวาดเหล่านี้

ลองนับดูซิว่าในรูปนี้มีถุงเจลบอลจำานวนกี่ถุง ?

เฉลย 4 ถุง

!
นับต้ังแต่ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดก้อนเจลบอล ออกสู่ตลาด       

ในประเทศสหรัฐอเมรกิาครัง้แรก ในปี ค.ศ. 2010 เป็นต้นมา 

AAPCC ได้ให้ค�าปรึกษากรณีมีผู้ได้รับพิษจากผลิตภัณฑ์      

ดงักล่าวจ�านวนมากข้ึนเร่ือยๆ ส่วนใหญ่เป็นเดก็เลก็อาย ุ5 ปี 

และต�่ากว่า ได้รับพิษโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยในปี ค.ศ. 2015 

AAPCC ได้ให้ค�าปรกึษาเพือ่ช่วยเหลอืกรณดีงักล่าว จ�านวน

มากที่สุดถึง 12,607 เคส ตามกราฟด้านล่าง

แผนภูมิ 1 : จ�านวนเคสที่ AAPCC ได้ให้ค�าปรึกษากรณีเด็กเล็ก
อายุ 5 ปี และต�่ากว่า ได้รับพิษจากเจลบอลโดยไม่ตั้งใจ

ระหว่างปี ค.ศ. 2013 - 2019
(ที่มา: https://www.aapcc.org)

“The colorful laundry packets 
have become popular.

There’s only one problem—
too many kids are getting

poisoned by them.” 
# PREVENTPOISON

Hints & Tips
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ในปัจจบัุน เจลบอลได้รับความนิยมน�ามาใช้ในบ้านเรอืนมากขึน้เรือ่ยๆ เนือ่งจากการใช้งานทีง่่าย
และสะดวก ผูใ้ช้งานผลติภณัฑ์ไม่ต้องเสยีเวลาในการตวงผงซกัฟอก หรอืน�า้ยาท�าความสะอาดผ้า 
เนื่องจากสามารถหยิบก้อนเจลบอลไปใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องกังวลว่าน�้ายาจะหกรดลง         
บนพื้น หรือเปราะเปื้อนมือ ดังนั้น จึงกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์การด�าเนินชีวิต
ของคนในสังคมปัจจุบันที่เร่งรีบ รวมทั้งยังเหมาะส�าหรับผู้ท่ีต้องการความสะดวกสบาย โดย
เฉพาะเมื่อต้องใช้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญสาธารณะ สามารถพกพาก้อนเจลบอลท่ีมี
ขนาดเลก็กว่าฝ่ามอืไปใช้งาน แทนทีจ่ะต้องขนขวดผงซกัฟอกหรอืน�า้ยาซกัผ้าทีม่ขีนาดใหญ่ไป
ใช้ทั้งขวด 

ส�าหรับวิธีการใช้งานให้น�าถุงเจลบอล 1- 2 ถุง ใส่ในเครื่องซักผ้าพร้อมกับเสื้อผ้าที่ต้องการซัก 
เมื่อเครื่องเริ่มท�างานถุงจะสัมผัสกับน�้า และแตกออกพร้อมปลดปล่อยน�้ายาออกมาท�า           
ความสะอาดเสื้อผ้า 
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ส�าหรบัในประเทศไทยจากสถติขิองศนูย์พษิวทิยารามาธบิด ีพบว่าการได้รบั
สารพิษทั่วประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560 พบว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้              
ในบ้านเรอืน มกัเป็นสาเหตขุองการเกิดภาวะพิษ อันดับ 3 ในคนไทย รองจาก
สารก�าจัดศัตรูพืช และยารักษาโรค มีเด็กอายุน้อยกว่า 12 ปี ได้รับพิษจาก
ผลติภณัฑ์ทีใ่ช้ในบ้านเรอืนถงึ 6,263 คน ซึง่ร้อยละ 81 เป็นเดก็ก่อนวัยเรยีน 
อายุ 1-5 ปี โดยผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดและถนอมเสื้อผ้า มักเป็นสาเหตุ 
ของการเกดิพษิในเดก็กลุม่ดงักล่าว คดิเป็นร้อยละ 21.9 สาเหตสุ่วนใหญ่เกดิ
จากการท่ีเดก็สามารถเข้าถงึผลติภณัฑ์เหล่านีไ้ด้โดยง่าย

ดังนั้นพ่อแม่และผู้ปกครองควรตระหนักว่าเด็กเล็กมีความเสี่ยงที่จะเกิด
อนัตรายจากผลติภณัฑ์ทาความสะอาดและถนอมเสือ้ผ้า โดยเฉพาะอย่างยิง่
ผลิตภัณฑ์ซกัผ้าเจลบอลท่ีมลีกัษณะคล้ายลกูกวาด อาจดงึดดูความสนใจจาก
เดก็เล็ก เส่ียงต่อการได้รบัสมัผัสและเกดิผลกระทบต่อสขุภาพท่ีรนุแรงตามมา 
จึงจ�าเป็นท่ีพ่อแม่และผู้ปกครองต้องสร้างความมั่นใจในการปกป้องเด็กเล็ก
จากการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยการปฏิบัติตามค�าแนะน�าด้าน          
ความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด 
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Do you know ? …

แผนภูมิ 2 : การได้รับสารพิษจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน
ในเด็กอายุน้อยกว่า 12 ปี พ.ศ. 2556-2560 

(ที่มา: คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดภายในบ้านเรือน
อย่างปลอดภัย, ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี) 



ดร. ธีราพร วิริวุฒิกร
ผู้อำานวยการส่วนสารอันตราย
กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ

อนุสัญญาสตอกโฮล์ม
ว่าด้วยสารมลพิษท่ีตกค้างยาวนาน

(Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, POPs Convention)

 เน่ืองจากสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (Persistent 
Organic Pollutants, POPs) เป็นกลุ่มสารประกอบอินทรีย์ 
ซึง่ถกูย่อยสลายได้ยาก ท�าให้เกดิการตกค้างในสิง่แวดล้อมเป็น
เวลานาน (Persistent) และสามารถเคลื่อนย้ายไปได้ไกลมาก
จากแหล่งก�าเนดิ (Long range transport) มคีณุสมบัติละลาย
น�้าได้น้อย แต่ละลายได้ดีในไขมัน จึงเป็นผลให้มีการสะสมใน        
ไขมันของส่ิงมีชีวิต (Bioaccumulation) มีความเป็นพิษสูง 
(Highly toxic) จึงเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต การเจ็บป่วย 
และความพกิารแต่ก�าเนิดของมนุษย์และสตัว์ เป็นสารก่อมะเรง็ 
อาการแพ้ และระบบประสาทไวต่อความรู้สึก ระบบประสาท
ส่วนกลางและรอบนอกถูกท�าลาย ระบบการสืบพันธุ์บกพร่อง 
สาร POPs บางชนิดสามารถเปลีย่นแปลงระบบฮอร์โมน ท�าลาย
ระบบการสืบพันธุ์และระบบภูมิคุ้มกันได้ 

 อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ ได้รับการรับรองในการประชุม
ผูม้อี�านาจเตม็ (Conference of Plenipotentiaries) เมือ่วนัท่ี 
22 พฤษภาคม 2544 ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน 
และได้เปิดให้มีการลงนาม (signature) ที่ส�านักงานใหญ่
สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรฐัอเมริกา ตัง้แต่วนัท่ี 
24 พฤษภาคม 2544 ถึง 22 พฤษภาคม 2545 โดยมีประเทศ
ที่ร่วมลงนาม 152 ประเทศ อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ ได้มี            
ผลบงัคบัใช้ ตัง้แต่วนัที ่17 พฤษภาคม 2547 ปัจจบุนัมปีระเทศ
ทีใ่ห้สัตยาบนัแล้ว 184 ประเทศ (ข้อมลู ณ เดอืนกมุภาพันธ์ 2563) 
ในส่วนของประเทศไทยได้ร่วมลงนามในอนุสญัญาสตอกโฮล์มฯ 
เมือ่วนัที ่22 พฤษภาคม 2545 และได้ให้สตัยาบนัในอนสุญัญา
สตอกโฮล์มฯ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2548 ซึ่งอนุสัญญาฯ มีผล
บงัคบัใช้กบัประเทศไทย ต้ังแต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2548 เป็นต้นมา

 ด้วยเหตุนี้ ประชาคมโลกจึงได้ร่วมกันพัฒนาอนุสัญญา
สตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพษิทีต่กค้างยาวนานเพือ่ลดและ/หรอื
เลิกการผลิต การใช้ และการปลดปล่อย รวมทั้งพยายาม        
ก�าจัดสาร POPs ให้หมดไป โดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาต ิ(United Nations Environment Programme: 
UNEP) ร่วมกับ คณะกรรมการรัฐบาลว่าด้วยความปลอดภัย
ของสารเคมี (Intergovernmental Forum of Chemical 
Safety: IFCS) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเจรจา
ระหว่างรัฐบาลเพื่อยกร่างกลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศ
ดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ในระหว่างปี พ.ศ. 2541-2543 จึง
ได้บรรลุข้อตกลงในหลักเกณฑ์ส�าคัญของอนุสัญญาฯ 

 อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ ประกอบด้วย 30 ข้อบทโดยมี
พันธกรณีหลักที่ส�าคัญ คือ 
 1) ด�าเนนิมาตรการทางกฎหมายและการบริหารท่ีจ�าเป็น
เพือ่เลกิการผลติและการใช้สาร POPs ตามรายชือ่ในภาคผนวก เอ 
และจ�ากดัการผลติและการใช้สาร POPs ตามรายช่ือในภาคผนวก บี 
ตามเงือ่นไขข้อก�าหนดและบทบัญญตัต่ิาง ๆ  ของภาคผนวกดงักล่าว 
รวมทั้งควบคุมการ น�าเข้า/ส่งออกสาร POPs ตามรายช่ือใน
ภาคผนวก เอ และบี ตามวตัถุประสงค์ท่ีอนญุาต ตามข้อบทที ่3 
 2) ลดการปลดปล่อยสาร POPs ประเภทปลดปล่อยโดย
ไม่จงใจ ตามรายช่ือในภาคผนวก ซี โดยส่งเสรมิการใช้สารทดแทน 
แนวทางด้านเทคนคิ ทีด่ทีีสุ่ด (Best Available Techniques: BAT) 
และแนวการปฏบัิตด้ิานสิง่แวดล้อมท่ีดท่ีีสดุ (Best Environmental 
Practices: BEP) โดยพิจารณาด�าเนินการภายใต้ศักยภาพและ
ขีดความสามารถของตน ตามข้อบทที่ 5 

6 มีนาคม 2563



 3) ดแูลจดัการ stockpiles ของสาร POPs ไม่ให้ส่งผลต่อ
สขุภาพมนุษย์และสิง่แวดล้อม รวมทัง้ดแูลจดัการของเสยีทีเ่กดิจาก
สาร POPs และพืน้ทีป่นเป้ือนอย่างเหมาะสม ตามข้อบทท่ี 6 และ 
 4) พัฒนาและด�าเนนิการตามแผนจัดการระดบัชาตเิพ่ือ
การปฏิบตัติามอนุสญัญาฯ และจัดส่งให้ทีป่ระชมุรฐัภาค ีภายใน 
2 ปี หลังจากอนุสัญญาฯ หรือการปรับปรุงแก้ไขอนุสัญญาฯ มี
ผลบงัคบัใช้ในประเทศตน รวมทัง้พิจารณาทบทวนและปรบัปรงุ
แผนจดัการระดบัชาตฯิ ให้ทนัสมยัตามทีเ่หมาะสม ตามข้อบทที ่7 

 ในปัจจุบันมีการก�าหนดสาร POPs รวมทั้งสิ้น 30 ชนิด 
ภายใต้อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ ได้แก่ ภาคผนวก เอ การเลิกใช้ 
ประกอบด้วย สาร POPs จ�านวน 26 ชนิด ภาคผนวก บี การ
จ�ากดั ประกอบด้วย สาร POPs จ�านวน 2 ชนดิ และภาคผนวก 
ซ ีการผลติโดยไม่จงใจ ประกอบด้วย สาร POPs จ�านวน 7 ชนดิ 
(ซึ่งมีสาร POPs ชนิดเดียวกับภาคผนวก เอ จ�านวน 5 ชนิด) 

7ข่าวสารความปลอดภัยด้านเคมีวัตถุ

ภาคผนวก เอ (การเลิกใช้)

1. Aldrin 2. Chlordane 3. Chlordecone 4. Decabromodiphenyl 
ether (commercial 
mixture, c-decaBDE)

5. Dicofol 6. Dieldrin 7. Endrin 8. Heptachlor

9. Hexabromobiphenyl 10. Hexabromocyclodo-
decane

 (HBCDD) 

11. Hexabromodiphenyl 
ether and heptabro-
modiphenyl ether

12. Hexachlorobenzene 
(HCB) 

13. Hexachlorobutadi-
ene (HCBD) 

14. Alpha hexachlorocy-
clohexane

15. Beta hexachlorocy-
clohexane  

16. Lindane

17. Mirex 18. Pentachlorobenzene 19. Pentachlorophenol 
and its salts and 
esters

20. Perfluorooctanoic 
acid (PFOA), its salts 
and PFOA-related 

 compounds

21. Polychlorinated 
naphthalenes

22. Polychlorinated 
biphenyls

23. Short-chain chlori-
nated paraffins

24. Technical endosul-
fan and its related 
isomers

25. Tetrabromodiphenyl 
ether and pentabro-
modiphenyl ether

26. Toxaphene

1. Hexachlorobenzene 2. Hexachlorobutadi-
ene

3. Pentachlorobenzene 4. Polychlorinated 
biphenyls

5. Polychlorinated 
dibenzo-p-

 dioxins

6. Polychlorinatedd-
ibenzofurans

7. Polychlorinated-
naphthalenes

1. DDT 2. Perfluorooctane sulfonic acid, its salts and perfluorooctanesulfonyl fluoride

ภาคผนวก บี (การจำากัด)

ภาคผนวก ซี (การผลิตโดยไม่จงใจ)



ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ห้อง 419 อาคาร 3 ชั้น 4 สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

0 2590 7289  0 2590 7287

ipcs_fda@fda.moph.go.th

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

เชิญส่งบทความ ข้อเสนอแนะ คำาถาม บอกรับเป็นสมาชิก หรือยืมเอกสารที่
ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี

นพ. ไพศาล ดั่นคุ้ม    นพ. พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์    นพ. สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ

ภญ. วารีรัตน์  เลิศนที      ภญ. เยาวเรศ อุปมายันต์

ภญ.ดร. ออรัศ คงพานิช     ภญ. พิชญา เอี่ยมสำาอางค์

ภญ. กิรณา รุณภัย    ภญ. ณัฐชนก บัวภิบาล

คณะบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

คณะผู้จัดทำา

 ภายใต้อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ กรมควบคุมมลพิษ เป็น
หน่วยงานกลางประสานการด�าเนินงาน (Official Contact 
Point) และมีหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง อาทิ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กรมวิชาการเกษตร ส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กรมศุลกากร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
กรมอนามัย กรมการค้าต่างประเทศ กรมองค์การระหว่าง
ประเทศ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ส�านักงบประมาณ ส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร       
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย เพ่ือร่วมกันขบัเคลือ่นการปฏิบตัติามพนัธกรณี
ของอนสุญัญาฯ ในฐานะคณะอนกุรรมการอนสุญัญาสตอกโฮล์มฯ 
ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

สาร POPs ดังกล่าวนี้ หากจ�าแนกตามวัตถุประสงค์
การใช้งานสามารถจ�าแนกได้ดังนี้

 (1) สารเคมีป้องกันก�าจัดศัตรูพืชและสัตว์  17 ชนิด ซึ่ง
ในอดตีมกีารน�ามาใช้เพือ่ป้องกนัก�าจดัศตัรพูชืและสตัว์ในภาค
การเกษตรและในทางสาธารณสุขหรือในบ้านเรือน ส่วนใหญ่
ได้ถูกห้ามการน�าเข้าและน�ามาใช้งานแล้วทั้งสิ้น 
 (2) สารเคมีอุตสาหกรรม 11 ชนิด ซึ่งสารในกลุ่มนี้
ประกอบด้วย สารที่น�ามาใช้เป็นน�้ามันหม้อแปลงไฟฟ้าหรือ    
ตัวเก็บประจุไฟฟ้าหรือน�้ามันไฮโดรลิก สารที่น�ามาใช้ในการ
หน่วงไฟโดยเติมลงไปในเนื้อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ใช้เป็นส่วนผสมในโฟมดับเพลิง ใช้ท�าโฟม
ส�าหรับห้องเย็น ใช้เคลือบพื้นผิวเพื่อป้องกันฝุ่น/กันน�้า ใช้เป็น
น�้ายากรดหมอกในโรงชุบโลหะ เป็นต้น ซึ่งบางส่วนยังมีการใช้

 ในการเข ้าร ่วมเป ็นภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล ์มฯ 
ประเทศไทยจะได้ประโยชน์หลายประการ กล่าวคอื ได้ร่วมกบั
ประชาคมโลกในการปกป้องสุขภาพอนามยัของประชาชนจาก
ผลกระทบอนัร้ายแรงของสารมลพษิทีต่กค้างยาวนาน โดยการ
ก�าหนดให้สารเหล่านัน้เป็นวตัถอุนัตราย ภายใต้พระราชบญัญตัิ
วตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ กล่าวคือ ควบคมุ/
ห้ามผลติ ควบคมุ/ห้ามมไีว้ในครอบครอง และควบคมุ/ห้ามน�า
เข้าและส่งออก และจัดการกับของเสียและสารคงค้างใน
ประเทศให้หมดไป ปัจจบุนัได้ก�าหนดไปแล้ว 18 ชนดิ ส่วนใหญ่
เป็นสารป้องกันก�าจัดศัตรูพืชและสัตว์ และอีก 8 ชนิดอยู่
ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุอันตราย

งานอยู่ในบางวัตถุประสงค์ ในอนาคตมีแนวโน้มที่จะห้าม
การน�าเข้าและใช้งานต่อไป หรือยังคงตกค้างในผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
ต้องมีการจัดการของเสียประเภทนี้อย่างถูกหลักวิชาการ 
 (3) สารประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจ 7 ชนิด ซึ่ง      
สารในกลุม่นีส่้วนใหญ่เกิดในกระบวนการเผาไหม้ท่ีไม่สมบรูณ์ โดย
สามารถป้องกันได้โดยการน�าแนวทางเทคนิคที่ดีที่ที่สุดที่มีอยู่ 
(Best Available Techniques) และแนวปฏิบัติด ้าน               
สิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด (Best Environmental Practices) หรือ 
BAT/BEP มาปรบัใช้ในกระบวนการผลติ อาท ิการตดิตัง้ระบบ
บ�าบัดอากาศเสียจากการเผาไหม้ (เช่น ระบบหล่อเย็นแบบ
รวดเร็ว ระบบฉีดพ่นถ่านกัมมันต์) การควบคุมอุณหภูมิให้สูง
เพียงพอ การเติมออกซิเจนให้มากเพียงพอ และการควบคุม
ระยะเวลาการเผาไหม้ เป็นต้น


