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สาระในฉบับ

ของเสีย ทางการแพทย์ที่เป็นสารเคมี :
การจัดการของไทย เปรียบเทียบกับสากล

สิงหาคม 2557

การให้บรกิารทางการแพทย์ นัน้ มวัีตถุประสงค์หลกัเพือ่ป้องกันและแก้ไขปัญหาสขุภาพของประชาชน 
รวมท้ังขจดัหรือลดปัจจยัเสีย่งต่อสขุภาพมนษุย์ อย่างไรก็ดี เราไม่สามารถปฏเิสธได้ว่าการให้บรกิารทางการแพทย์ ยังเป็นแหล่งก่อก�าเนดิ
ของเสยีทางการแพทย์หลากหลายประเภทซ่ึงเป็นอนัตรายต่อสขุภาพมนษุย์และต่อสิง่แวดล้อม โดยทางองค์การอนามยัโลก (WHO) 
ได้มกีารศึกษาแล้วพบว่าในของของเสยีทางการแพทย์ องค์ประกอบส่วนใหญ่ถึง 85% เป็นประเภทขยะไม่อนัตราย (non–hazardous 
waste) ซ่ึงเป็นประเภทเดยีวกับของเสยีจากบ้านเรือน ส่วนทีเ่หลอือกี 15% เป็นขยะอนัตราย (hazardous waste) ซ่ึงประกอบด้วย
ของเสียติดเชื้อประมาณ 10% และของเสียทางการแพทย์ประเภทที่เป็นสารเคมีอีก 5%

ทั้งนี้ ของเสียทางการแพทย์ที่เป็นสารเคม ีหมายถึง ผลิตภัณฑ์ยา/เภสัชภัณฑ์หมดอายุหรือที่ไม่ได้ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ของเสียจ�าพวกยารักษามะเร็ง ยาที่เป็นพิษต่อเซลล์ ยาปฏิชีวนะ ยาฮอร์โมน ยาควบคุมพิเศษและยาที่เป็นสารเสพติด นอกจากนั้น
ยังรวมถึงของเสียที่เป็นสารเคมีท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการและกิจกรรมที่เก่ียวข้องทางการแพทย์ เช่น น�้ายาฆ่าเช้ือ น�้ายาล้างฟิล์ม  
และของเสยีทีม่ปีรมิาณโลหะหนกัสงู เช่น แบตเตอรี ่เทอร์โมมเิตอร์วัดอณุหภมูร่ิางกาย และเครือ่งวัดความดันโลหิตแบบทีใ่ช้สารปรอท 
ซึ่งมีการช�ารุดหรือไม่ใช้แล้ว รวมทั้งยังรวมถึงกากกัมมันตรังสีที่ใช้ทางการแพทย์ด้วย

การบรหิารจดัการกากของเสียทางการแพทย์ เป็นประเด็นปัญหาทีไ่ด้รับความสนใจมากข้ึน ทัง้น้ี จากสถานการณ์ในประเทศ
ก�าลังพัฒนาส่วนใหญ่ พบว่าของเสียทางการแพทย์ยังไม่ได้รับการคัดแยก หรือมีการทิ้งปะปนไปกับของเสียจากบ้านเรือน อีกทั้ง 
ยังมปัีญหาการก�าจดัทีไ่ม่ถูกวิธ ี ก่อให้เกิดอนัตรายต่อสขุภาพและสิง่แวดล้อมเป็นอย่างมาก ซ่ึงอาจมผีลต่อบุคลากรทางการแพทย์เอง 
บุคลากรทีเ่ก่ียวกับการจดัเก็บกากของเสยีในโรงพยาบาล และต่อผูค้นทีอ่ยู่บรเิวณทีม่กีารน�าของเสยีดงักล่าวไปก�าจดั ส�าหรบัประเทศไทย
การบริหารจดัการกากของเสยีทางการแพทย์ประเภทของเสยีติดเช้ือนัน้ได้รบัการดูแลจากโรงพยาบาล/หน่วยงานทางภาคสาธารณสขุ
อยู่ในระดับหนึ่งแล้ว แต่ของเสียทางการแพทย์ที่เป็นสารเคมียังไม่ได้รับการควบคุมอย่างเป็นระบบ

ดังนั้น จึงจ�าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ประเด็นท้าทายของการบริหารจัดการของเสียทางการแพทย์ที่เป็นสารเคมีของไทย  
โดยศึกษาเปรยีบเทยีบกับการพฒันาแนวปฏบัิตท่ีิเป็นสากลทีจ่ดัท�าโดยองค์กรระหว่างประเทศ และประเทศท่ีพฒันาแล้ว เพือ่วางแผน
หาแนวทางการด�าเนินการพัฒนาแนวปฏิบัติของไทยเพื่อการบริหารจัดการของเสียทางการแพทย์ที่เป็นสารเคมีต่อไป
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แนวปฏบิตัสิากลในการจดัการของเสียทางการแพทย์ทีเ่ป็นสารเคมี 
ความก้าวหน้าขององค์กรระหว่างประเทศ

องค์การระหว่างประเทศที่มีส่วนร่วมพัฒนาการบริหาร
จัดการกากของเสียทางการแพทย์ อาทิ เช่น WHO, UNEP  
และ IAEA โดยแต่ละหน่วยงานมีความก้าวหน้าโดยสังเขป ดังนี้ 

I. World Health Organization (WHO)
WHO หรือองค์การอนามยัโลกได้มกีารจดัท�า Handbook 

on the safe, sustainable and affordable management of 
health–care waste หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “The Blue Book” 
ข้ึนในปี ค.ศ. 1999 ซ่ึงเป็นเอกสารอ้างอิงฉบับแรก ที่เผยแพร ่
และช่วยสนบัสนนุทางด้านวิชาการให้ภาคสาธารณสขุประเทศต่างๆ 
ในการพฒันาแนวปฏบัิติในการจดัการของเสยีทางภาคสาธารณสขุ 
หลงัจากผ่านมา 10 กว่าปี WHO ได้มกีารปรบัปรงุเป็น “The Blue 
Book” (second edition) เป็นหนงัสอืช่ือว่า Safe Management 
of Wastes from Health–care Activities เสร็จในปี 2013  
ซ่ึงเป็นการปรบัปรงุเนือ้หาให้ทนัสมยั สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจบัุน 
โดยดกูารบริหารจดัการในมติิของการพฒันาท่ีย่ังยืน และมองปัญหา
ของประเทศทีม่รีายได้น้อยและรายได้ปานกลางซ่ึงส่วนใหญ่ยังไม่มี
นโยบายและแนวทางของประเทศในเรือ่งการบรหิารจดัการของเสยี
ภาคสาธารณสขุ โดยมุง่หมายให้เป็นแนวปฏบัิติหลกัท่ีผู้มส่ีวนได้เสยี
ทัง้หลาย เช่น ผูบ้รหิาร และผูป้ฏบัิติงานในหน่วยให้บรกิารสาธารณสขุ 
สามารถใช้ศกึษาอ้างองิได้
ในส่วนที่ตนเองเก่ียวข้อง 
นอกจากนี้หน่วยงานและ
องค์กรทีเ่ก่ียวกับการก�ากับ
ดูแลการพัฒนานโยบาย 
การศึกษาวิจัย ภาคการ
ศกึษา และภาคประชาชน
สามารถน� า เนื้ อหา ไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้

เนือ้หาของ The Blue Book ของ WHO ฉบับปี 2013 นี้ 
ครอบคลุมการบริหารจัดการของเสียทางการแพทย์ท้ังหมด คือ 
ทัง้ของเสยีท่ีติดเช้ือ และของเสยีทางการแพทย์ท่ีเป็นสารเคม ีได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ยา/เภสัชภัณฑ์หมดอายุหรือท่ีไม่ได้ใช้ ของเสียที่เป็น 
สารเคมท่ีีใช้ในห้องปฏบัิตกิารและกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องทางการแพทย์ 
ของเสียจ�าพวกเครื่องมือแพทย์ที่มีปริมาณโลหะหนักสูง และกาก
กัมมันตรังสีที่ใช้ทางการแพทย์ โดยมีแนวปฏิบัติที่เริ่มต้ังแต่
มาตรการการลดการเกิดกากของเสีย (waste minimization)  
การใช้ซ�า้ (reuse) การน�ากลบัมาใช้ใหม่ (recycling) และครอบคลมุ
การจัดการกากตลอดครบวงจร คือต้ังแต่การแยก (separation) 
การจดัเก็บ (storage) การขนส่ง (transport) การบ�าบดั (treatment) 
จนถึงการท�าลาย (disposal) นอกจากนียั้งเสนอแนะประเทศต่างๆ 
ถึงแนวทางการพัฒนานโยบาย กฎหมาย หรือแนวทางปฏิบัต ิ
โดยพจิารณาถึงมติิทางด้านเศรษฐศาสตร์ สาธารณสขุ การฝึกอบรม 
และสร้างความตระหนกั รวมทัง้การจดัการกากของเสยีทางการแพทย์
ในกรณีฉุกเฉิน

ในส่วนนโยบาย ที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยท่ี 
63 เมื่อพฤษภาคม พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) ได้มีข้อมติส่งเสริม 
การจัดการกากของเสียทางการแพทย์อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
(WHA 63.25 : Improvement of health through safe and 
environmentally sound waste management) 

II. United Nations Environment Programme (UNEP)
UNEP หรือองค์การสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ  

ได้พัฒนา Compendium of Technologies for Treatment/
Destruction of Healthcare Waste ข้ึนในปี 2012 เพือ่เป็นข้อมลู
ทางวิชาการให้หน่วยงานรัฐ องค์กรทางด้านสุขภาพ และผู้มีส่วน
ได้เสียโดยเฉพาะในประเทศก�าลังพัฒนา ได้ใช้ประเมินและเลือก
เทคโนโลยีในการก�าจัดของเสียทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง 
และปลอดภัย

เนื้อหาใน Compendium ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐาน
ของกากของเสียทางการแพทย์ ได้แก่ องค์ประกอบ ความช้ืน  
ความสามารถในการถูกเผาไหม้ ค่าความร้อน และปริมาตร 
ของกากของเสียทางการแพทย์ การจัดแบ่งประเภทของกาก 
ของเสียทางการแพทย์ (ใช้ตามที่ WHO ได้ก�าหนดไว้) และมีการ
รวบรวมผลการศกึษาประเมนิอตัราการเกิดกากของเสยีทางการแพทย์ 
รวมทัง้กระบวนการคัดเลอืกเทคโนโลยี โดยเทคโนโลยีการก�าจดักาก
ของเสยีทางการแพทย์ซ่ึงทีม่ใีช้อยู่ในปัจจบุนั มอียู่ 4 กระบวนการหลกั 
คือ (1) Thermal หรือการใช้อุณหภูมิสูง (2) Chemical หรือ
การใช้สารเคมี (3) Irradiative เช่น การใช้ electron beam, 
Cobalt–60, UV–C หรือ germicidal UV และ (4) Biological 
เช่น การใช้ enzyme และเทคนิคทางชีวภาพอื่นๆ โดยกล่าวถึง
เทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และที่ถือว่าเป็น Best available 
technology และ Best environmental practice ในรายละเอยีด

ในทางนโยบาย UNEP ผ่านทางกลไกของ SAICM 
(Strategic Approach to International Chemicals Management) 
ได้เห็นความส�าคัญกับประเด็นเร่ือง Pharmaceuticals in the 
Environment หรอืยาตกค้างในสิง่แวดล้อม โดยก�าลงัพจิารณาให้เป็น
ประเด็นท้าทายใหม่ในการจัดท�ายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี 
ในระดับโลก (SAICM) ซ่ึงประเดน็ดังกล่าวเก่ียวข้องกับการจดัการ
ผลิตภัณฑ์ยา/เภสัชภัณฑ์หมดอายุหรือที่ไม่ใช้แล้วซ่ึงเป็นมลพิษ 
ต่อสิง่แวดล้อม นอกจากนียั้งมกีลไกของอนสุญัญามนิามาตะว่าด้วย
สารปรอท (Minamata Convention on Mercury) ซ่ึงได้ม ี
การรบัรองการจดัตัง้ในเดือนตุลาคม 2556 ทีเ่ก่ียวข้องกับการจดัการ
สารปรอทที่เป็นของเสียทางการแพทย์ที่มาจากเครื่องมือแพทย์ 
และทางทนัตกรรม ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ามกีารขับเคลือ่นของหน่วยงาน
ทัง้ในระดับองค์กรระหว่างประเทศ และในระดบัประเทศ ทัง้ในส่วน
ภาคสาธารณสขุ และ
ภ า คสิ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม  
เพือ่ร่วมมอืกันพฒันา 
การบรหิารจดัการกาก
ของเสยีทางการแพทย์
ประเภทต่างๆ 

1

ขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาล

2

เทอร์โมมิเตอร์ที่มีสารปรอทแตกหัก
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เท่ากับ 50 มิลลิกรัม/น�้าหนักตัว 1 กิโลกรัม ยาในกลุ่ม P–Listed 
Waste มี 8 ตัว ตัวอย่างเช่น Epinephrine base และ  
Nitroglycerin เป็นต้น 
โดยยาพวกนีจ้ดัการเป็นขยะ
อันตราย เมื่อเข้าเง่ือนไข 
2 ประการ คือ (1) กาก
ของเสียนั้นประกอบด้วย
ยาใน P–Listed Waste 
เป็นตัวยาส�าคัญตัวเดียว 
และ (2) ไม่มกีารใช้ภายใต้
วัตถุประสงค์ของการใช้ยา
นั้น

 U–Listed Waste
มียา 21 ตัว ใน U–Listed Waste ตัวอย่าง

เช่น Resorcinol, Lindane, Mercury, ยารักษามะเร็ง  
Cyclophosphamide และ Chlorambucil เป็นต้น โดยยาพวกนี้
จัดการเป็นขยะอันตราย เมื่อเข้าเงื่อนไข 2 ประการ คือ (1) กาก
ของเสยีนัน้ประกอบด้วยยาใน U–Listed Waste เป็นตัวยาส�าคัญ
ตัวเดียว และ (2) ไม่มีการใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ของการใช้ยานั้น

 Characteristic Hazardous Waste
คือยาท่ีไม่ได้จัดอยู่ใน P–Listed Waste  

และ U–Listed Waste แต่มีคุณสมบัติอย่างน้อย 1 อย่าง คือ 
(1) การลุกติดไฟ (ignitability) (2) การกัดกร่อน (corrosivity) 
(3) การเกิดปฏกิิริยา (reactivity) หรอื (4) ความเป็นพษิ (toxicity)

อย่างไรก็ตาม ยังมียาอีกจ�านวนหนึ่งที่แม้ยังไม่ได้
ถูกควบคุมโดยกฎหมาย RCRA เนื่อง List ตามกฎหมายดังกล่าว
ยังไม่ได้ปรับปรุงให้ทันกับความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมยาใหม่ๆ 
เช่น ยารกัษามะเร็ง ยาท่ีมคีวามเป็นพษิสงู ยาฮอร์โมน ยาทีเ่ป็นพษิ
ต่อระบบต่อมไร้ท่อ (endocrine disruptors) ยาท่ีเป็นพษิต่อระบบ
สืบพันธุ์หรือที่รบกวนการพัฒนาของตัวอ่อน และยาปฏิชีวนะ 
ที่อาจส่งผลให้เกิดปัญหาการดื้อยา (antibiotic resistance)  
แต่หน่วยงานภาคสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกาจัดให้ของเสีย 
จากยาพวกนี้เป็นขยะอันตรายด้วย

ทัง้นี ้U.S. EPA ให้ยาท่ีให้จดัการแบบขยะอนัตราย 
ต้องถูกก�าจัดโดยการเผาในเตาเผาขยะอันตรายที่ได้มาตรฐาน

นอกจากนียั้งมยีาจ�าพวก Controlled Substance 
เช่น ยาเสพติด และวัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท ที่ควบคุม 
โดยองค์กรที่ชื่อ Drug Enforcement Administration (DEA)  
ซึ่งต้องมีวิธีการก�าจัดที่เข้มงวดด้วยแบบที่ต้องมีพยาน

ทั้งนี้ U.S. EPA ได้ร่วมมือกับองค์กรที่ช่ือว่า 
Practice Greenhealth จดัท�าหนงัสอืแนวปฏบัิตทิีช่ื่อว่า “Managing 
Pharmaceutical Waste : A10–Step Blueprint for Healthcare 
Facilities in the United States” ฉบับปรับปรุง ในปี 2008 
แสดงข้ันตอนในรายละเอยีด เพือ่แนะน�าสถานบรกิารสาธารณสขุ
ในการจดัการกากของเสยีจ�าพวกผลติภณัฑ์ยา/เภสชัภณัฑ์ท่ีไม่ใช้แล้ว
หรือหมดอายุได้อย่างปลอดภัย

III. International Atomic Energy Agency (IAEA)
IAEA หรือทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ

ในฐานะที่เป็นทบวงช�านัญพิเศษของสหประชาชาติ ซ่ึงมีหน้าท่ี
ส�าคัญคือเรื่องความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (nuclear safety)  
ได้เห็นถึงความส�าคัญของประเด็นความปลอดภัยของการใช้สาร
กัมมันตรังสีเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ทั้งในข้ันการวินิจฉัย  
การรักษา และในการศกึษาวิจยั ดงันัน้ IAEA จงึได้พฒันาแนวทาง
การจดัการกากกัมมนัตรังสทีางการแพทย์ โดยในปี 2000 โดยจดัท�า
เป็นหนังสือชื่อ “Management of medicine waste from the 
use of radionuclides in medicine” ขึ้น เพื่อทบทวนวิธีการ 
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และจัดท�าแนวปฏิบัติที่เป็นไปได้ส�าหรับประเทศ
ก�าลงัพฒันา ในการบริหารจดัการความปลอดภยัของกากกัมมนัตรังสี
ที่ใช้ทางการแพทย์อย่างครบวงจร ตั้งแต่การเกิดกากกัมมันตรังสี
จนถึงขั้นการท�าลาย 

ความก้าวหน้าของประเทศที่พัฒนาแล้ว
ในส่วนของประเทศทีพ่ฒันาแล้วนัน้ ขอยกตัวอย่างหน่วยงาน

ทีก่�ากับดูแลในประเทศสหรฐัอเมรกิา ได้แก่ U.S. EPA, U.S. FDA, 
U.S. NRC และหน่วยงานของประเทศสงิคโปร์ โดยแต่ละประเทศ
มีความก้าวหน้าโดยสังเขปดังนี้

I. ประเทศสหรัฐอเมริกา
1.1 U.S. Environmental Protection Agency (U.S.EPA)

จากการศกึษาของ U.S. EPA ในปี 2008 ได้รายงาน
เรือ่ง Unused Pharmaceuticals in the Health Care Industry 
เพือ่ศกึษาวิเคราะห์เบ้ืองต้นว่าท�าไมยาและเภสชัเคมภีณัฑ์ทีไ่ม่ใช้แล้ว
หรือหมดอายุได้มีการปนเปื ้อนสู ่แหล่งน�้า ท้ังนี้พบว่ายาและ
เภสชัเคมภีณัฑ์ทีม่แีหล่งก�าเนดิมาจากโรงพยาบาลและสถานบริการ
ทางการแพทย์ มวิีธกีารก�าจดัท่ีใช้กันอยู่ 5 วิธ ีคือ (1) การส่งกลบัไป
ให้ผูผ้ลติ (2) การน�ากลบัมาใช้ใหม่/การบรจิาค (3) การทิง้ลงในชักโครก 
หรือเทลงสู่ท่อระบายน�้า (4) การฝังใน landfill และ (5) การเผา 
incineration นอกจากนี้ยังพบว่าวิธีการก�าจัดกากของเสียที่ใช้ 
ข้ึนกับขนาดของสถานบริการทางการแพทย์ การเข้าถึงแหล่งก�าจดั 
ราคาในการก�าจัด และความสะดวก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการ
เลือกวิธีการก�าจัด ทั้งนี้การบริหารจัดการท่ีดีผ่านฝ่ายเภสัชกรรม 
ในโรงพยาบาล จะมผีลต่อการลดกากของเสยีจ�าพวกนี ้และสามารถ
ก�าจัดกากของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กฎหมายที่ชื่อ The Resource Conservation 
and Recovery Act (RCRA) ของ U.S.EPA มกีารควบคุมค่อนข้าง
รัดกุมในเร่ืองกากของเสยียา/เภสชัเคมภีณัฑ์ทีห่มดอายุหรอืไม่ใช้แล้ว 
ที่ถูกจัดกลุ่มเป็นขยะอันตราย จากการศึกษาพบว่าประมาณ 5% 
ของผลติภณัฑ์ยาในท้องตลาดเมือ่หมดอายุหรือไม่ใช้แล้วจะถูกจดักลุม่
เป็นขยะอนัตราย ทัง้นีก้ฎหมาย RCRA แบ่งประเภทของ Hazardous 
pharmaceutical waste ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ

 P–Listed Waste
เป็นยาท่ีมีความเป็นพิษเฉียบพลันรุนแรง 

(acutely hazardous) หรือยาที่มีค่า oral LD50 น้อยกว่าหรือ

ยา/เภสัชภัณฑ์หมดอายุหรือไม่ได้ใช้แล้ว
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1.2 U.S. Food and Drug Administration (U.S. FDA)
U.S. FDA มบีทบาทในการดูแลการก�าจดัผลติภณัฑ์

ยา/เภสัชภัณฑ์หมดอายุหรือที่ไม่ได้ใช้ ที่เกิดขึ้นตามบ้านเรือน คือ 
ยาที่ประชาชนได้มาจากใบสั่งแพทย์ โรงพยาบาล หรือร้านขายยา 
แล้วน�ากลับมาใช้ด้วยตนเองที่บ้านแล้วหมดอายุหรือไม่ได้ใช้ ทั้งนี้ 
U.S. FDA แนะน�าว่า

 ถ้าม ีMedicine Take–Back Programs หรอื
โครงการทีใ่ห้ร้านขายยา
หรือหน่วยงานที่ก�ากับ
ดูแลยาควบคุมพิเศษ 
(DEA) ซึ่งจัดให้มีการ
รวบรวมผลิตภัณฑ์ยา/
เภสัชภัณฑ์หมดอายุ
หรือไม่ได้ใช้แล้วจาก
ประชาชน โดยอาจจัด
เป็นกล่องเก็บรวบรวม
ตามสถานที ่วันเวลาที่
ก�าหนด หรือจัดเป็น
ระบบไปรษณีย์ส่งคืน 
ทั้งนี้ เพื่อรวบรวมมา
ก�าจัดอย่างถูกวิธี

 ส�าหรับผลิตภัณฑ์ยาส่วนใหญ่ ซึง่ไม่มีการระบุ
ทีฉ่ลากถึงวิธกี�าจดัไว้โดยเฉพาะ ประชาชนสามารถท้ิงรวมไปกับขยะ
จากบ้านเรือนได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันไม่ให้เด็ก สัตว์เลี้ยง 
หรือบุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องได้รับอันตราย แนะน�าให้น�ายาดังกล่าว 
ออกจากภาชนะบรรจุเดิม แล้วคลุกรวมกับวัสดุเหลือใช้ คือท�าให้
ไม่อยู่ในสภาพที่จะกินได้ เช่น ผสมกับทรายแมว หรือผงกาแฟ 
ที่ใช้แล้ว เป็นต้น แล้วบรรจุลงในถุงพลาสติก หรือภาชนะที่ปิดได้
เพื่อป้องกันการรั่วแล้วทิ้งไปกับขยะทั่วไปจากภาคครัวเรือน

 ส�าหรับผลิตภัณฑ์ยาบางอย่าง ซึ่งมีความเป็น
อนัตรายสงู หากท้ิงไปกับขยะท่ัวไปแล้วบุคคลอืน่น�าไปกิน อาจท�าให้
ถึงกับเสียชีวิตได้จากการได้รับเพียงครั้งเดียว ดังนั้น U.S. FDA 
จึงแนะน�าให้น�ายากลุ่มนี้ไปก�าจัดโดยใช้การชักโครก (Flushing) 
ส�าหรับในชุมชนที่อยู่ไม่มี Medicine Take–Back Programs  
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เด็ก สัตว์เลี้ยง และคนอื่นมาเล่นและกินไป
จนเกิดอนัตราย ท้ังนี ้ยาท่ีแนะน�าให้ก�าจดัโดยการชักโครก ตวัอย่าง
เช่น Diazepam, Fentanyl และ Methadone Hydrochloride 
เป็นต้น

1.3. U.S. Nuclear Regulatory Commission (U.S. NRC)
U.S. NRC เป็นหน่วยงานหลักของสหรัฐอเมริกา 

ในการควบคุมดูแลการใช้สารกัมมนัตรังส ีทัง้ในแง่การเป็นแหล่งผลติ
พลังงานใน Nuclear reactor และในทางการแพทย์ทั้งในขั้นตอน
การวินจิฉยั และข้ันการรกัษา รวมทัง้กระบวนการเพือ่ความปลอดภยั 
โดยมีกฎหมายที่เรียกว่า Title 10, Part 35 of the Code of 
Federal Regulations ที่ใช้ในการควบคุมการใช้สารกัมมันตรังสี
ทีใ่ช้โดยทางการแพทย์เป็นการเฉพาะ นอกจากนียั้งได้ออกแนวปฏบัิติ

ในการจัดการกากกัมมันตรังสีในภาพรวมออกมาเป็นหนังสือช่ือ 
“Radiation Waste : Production, Storage, Disposal” ในปี 2002 
ซ่ึงแบ่งการจดัการกากของเสยีกัมมนัตรังส ีออกเป็น 2 แบบส�าหรับ 
(1) High–level radioactive waste และ (2) Low–level  
radioactive waste ซ่ึงกากกัมมันตรังสีทางการแพทย์และท่ีใช ้
ในห้องปฏิบัติการ/งานวิจัยจัดเป็นของเสียจ�าพวก Low–level  
radioactive waste

II. สิงคโปร์
National Environmental Agency (NEA) ของสงิคโปร์

มีหน้าท่ีควบคุมการจัดการกากของเสีย โดยใช้กลไกทางกฎหมาย 
ทีช่ื่อว่า “Environmental Public Health (Toxic Industrial Waste) 
Regulations (TIWR)” ซ่ึงมตีัง้แต่ปี ค.ศ. 1988 และปรับปรุงเร่ือยมา 
กฎหมายดังกล่าวควบคมุกากของเสยีท้ังหมด ทัง้กากของเสยีจากภาค
อตุสาหกรรม ของเสยีทางการแพทย์ และของเสยีจากห้องปฏบัิติการ 
โดยเป็นกลไกการก�ากับดูแลตลอดวงจรชีวิต ตั้งแต่ควบคุมการก่อ 
การรวบรวม การน�าเข้า การขนส่ง การบ�าบัดและการท�าลาย  
กากของเสยี รวมทัง้เร่ืองอืน่ๆ เช่น แผนการจดัการเมือ่เกิดเหตุฉกุเฉนิ 
การวิเคราะห์ของเสยีทางห้องปฏบัิติการ การข้ึนทะเบยีนผูป้ระกอบการ
เก่ียวกับของเสีย ท้ังนี้ของเสียทางการแพทย์ท่ีก�ากับดูแลนั้น
ครอบคลุมของเสียติดเชื้อ ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์ยา/เภสัชภัณฑ์ 
ของเสียท่ีมีโลหะปรอท ไซยาไนด์ สารหนู และโลหะหนักอื่นๆ  
จากการด�าเนินกิจกรรมทางการแพทย์

นอกจากนี้ Ministry of Health ได้ให้ความร่วมมือ 
จดัท�าแนวปฏบิติัเพือ่ป้องกันการติดเช้ือผ่านทางเลอืดในสถานพยาบาล 
ซ่ึงเป็นการก�ากับดูแลการจัดการของเสียติดเช้ือในโรงพยาบาล 
และคลินิกด้วย 

ส�าหรับของเสียท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ยา/เภสัชภัณฑ์ที่ไม่ใช้
แล้ว/หมดอายุ หน่วยงานในสิงคโปร์จ�าแนกของเสียนี้เป็น 2 
ประเภท คือ 

(1) ประเภททัว่ไป เช่น วติามนิ ยาไม่อนัตรายรปูแบบ
เมด็ ครีม ข้ีผึง้ และอืน่ๆ ซ่ึงจดัเป็นของเสยีประเภททัว่ไป ใช้วธีิก�าจดั
เหมือนการก�าจัดขยะจากบ้านเรือน

(2) ประเภทพเิศษ เช่น ยาปฏชีิวนะ วัคซีน ยาเก่ียวกับ
ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย และยาควบคุมพิเศษ ซ่ึงของเสีย
ประเภทพิเศษนี้ ให้ท�าลายโดยเตาเผาอุณหภูมิสูง

การเปรียบเทียบแนวปฏิบัติสากลกับของประเทศไทย
ส�าหรบัประเทศไทยมพีระราชบญัญตัสิาธารสขุ พ.ศ. 2535 

แก้ไขเพิ่มเติมโดยฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายหลัก 
ที่ใช้ควบคุมการจัดการมูลฝอย ซ่ึงตามค�านิยามของ “มูลฝอย” 
หมายรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายชุมชน 
กฎหมายฉบับนี้เป็นการวางกรอบในภาพกว้างส�าหรับการควบคุม
ขยะทั่วไปจากชุมชน ซึ่งในทางปฏิบัติหมายรวมถึงการจัดการขยะ 
จากสถานพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล สถานบรกิารสาธารณสขุ
ของรัฐและเอกชนในทุกขนาด โดยมลูฝอยจากสถานพยาบาลเหล่านี้ 
จัดเป็นของเสียอันตราย เพราะมีท้ังมูลฝอยติดเช้ือที่สามารถ 

การรวบรวมผลิตภัณฑ์ยา/เภสัชภัณฑ์หมดอายุ
หรือที่ไม่ได้ใช้จากบ้านเรือน ในกิจกรรม

Medicine Take–Back Event ของสหรัฐอเมริกา

4
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 ตารางที่ 1  การเปรยีบเทยีบแนวปฏบิตักิฎหมายและนโยบายขององค์กรระหว่างประเทศ หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องของสหรฐัอเมรกิา 
สิงคโปร์ และไทยในการจัดการของเสียทางการแพทย์ประเภทต่างๆ

การจดัการของเสยีทางการแพทย์ WHO UNEP IAEA U.S. EPA U.S. FDA U.S. NRC Singapore Thailand

1. ของเสียติดเชื้อ
• แนวปฏิบัติ
• กฎหมาย/นโยบาย

∗
∗
















2. ของเสียทางการแพทย์ที่เป็นสารเคมี
2.1	 ยา/เภสชัภณัฑ์หมดอายุหรือไม่ได้ใช้

• แนวปฏิบัติ
• กฎหมาย/นโยบาย

2.2	 สารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
	 และในทางการแพทย์

• แนวปฏิบัติ
• กฎหมาย/นโยบาย

2.3	 กากกัมมันตรังสีที่ใช้ทางการแพทย์
• แนวปฏิบัติ
• กฎหมาย/นโยบาย

∗
∗










∗
∗

∗
∗

∗
∗

∗
∗

∗
∗










–


–





หมายเหตุ :   = มี ∗ = เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

แพร่โรคติดต่อได้ ทัง้นี ้เนือ่งจากพระราชบัญญัติดงักล่าวเป็นตัวบท
ควบคมุกว้างๆ กระทรวงสาธารณสขุ จงึได้มกีารออกกฎกระทรวงใน 
พ.ศ. 2545 ท่ีเป็นกฎเกณฑ์ในการคัดแยก เก็บ ขน บ�าบัด และก�าจดั
ท�าลายไว้ แต่จัดท�าเฉพาะส�าหรับควบคุมมูลฝอยติดเช้ือเท่านั้น  
ยังไม่ได้มกีารออกกฎเกณฑ์ในรายละเอยีดเก่ียวกับของเสยีทางการแพทย์
ทีเ่ป็นสารเคม ีอนัได้แก่ ของเสยีประเภทยา/เภสชัภณัฑ์หมดอายุหรอื
ไม่ใช้แล้ว และสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการของภาคสาธารณสุข

ส�าหรับการจัดการกากกัมมันตรังสีท่ีใช้ทางการแพทย์    
ไทยมกีฎหมายควบคุมเป็นการเฉพาะคอื พระราชบญัญตัพิลงังาน 
ปรมาณเูพือ่สนัต ิพ.ศ. 2504 และกฎกระทรวงก�าหนดหลกัเกณฑ์และ 
วิธีการการจดัการกากกัมมนัตรังส ีพ.ศ. 2546 ซ่ึงส�านกังานปรมาณู
เพือ่สนัติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานหลกั
ทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบตามกฎหมายในการควบคมุการใช้และการจดัการ
กากกัมมันตรังสีทางการแพทย์

สรุปการเปรียบเทียบแนวปฏิบัติ กฎหมาย และนโยบาย 
การจดัการของเสยีทางการแพทย์ประเภทต่างๆ ขององค์กรระหว่าง

ประเทศ และของประเทศ 
ท่ีพฒันา กับของประเทศไทย 
ปรากฏตามตารางที่ 1

ประเด็นท้ายทายเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดการของเสีย
ทางการแพทย์ทีเ่ป็นสารเคมจี�าพวกยา/เภสชัภัณฑ์หมดอายหุรอืไม่ได้ ใช้แล้ว 
และจ�าพวกสารเคมทีี่ใช้ ในห้องปฏบิตักิารและในทางการแพทย์ คอื ต้องมกีาร
พฒันาและก�าหนดมาตรฐานหรอืแนวปฏบิตัสิ�าหรับการด�าเนนิการอย่างครบ
วงจร ตั้งแต่การก่อให้เกิดของเสียให้เหลือน้อยที่สุด การคัดแยก เก็บ ขนส่ง 
บ�าบัด และก�าจัดท�าลายกากของเสียทางการแพทย์ดังกล่าวอย่างถูกวิธี  
ทั้งนี้ โดยการดูแบบอย่างจากแนวปฏิบัติขององค์กรระหว่างประเทศ และ
ประเทศที่พัฒนาแล้ว รวมทั้งประเทศที่น่าจะเป็น Benchmark เช่น สิงคโปร์ 
แล้วน�ามาประยกุต์พฒันาเป็นแนวปฏบิตัทิีเ่หมาะสมกบับรบิทของประเทศไทย 
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของสถานพยาบาล และหน่วยราชการ
ท้องถ่ิน จะได้ด�าเนินการบริหารจัดการของเสียทางการแพทย์ที่เป็นสารเคมี 
ได้อย่างถกูต้อง เกดิความปลอดภยัต่อเจ้าหน้าทีข่องสถานบริการสาธารณสขุ 
พนกังานเกบ็ขนและก�าจดัของเสยี ประชาชนทัว่ไปและสิง่แวดล้อม นอกจากนัน้
จะเป็นการยกระดับคุณภาพของสถานบริการสาธารณสุขไทยและสนับสนุน 
การบริหารจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมีอย่างยั่งยืนต่อไป

ที่มารูปภาพ

1  http://www.greentecwaste.com/services/

2  http://cdni.wired.co.uk/620x413/s_v/thermometer.jpg

3  http://pharmasc-e.com/products/rx.htm

4  http://www.columbian.com/news/2012/feb/18/effort–to–change–drug–
take–back–program–falls–shor/

5  http://www.greenphillyblog.com/philly-represent/unused-drugs-dispose/

5ของเสียสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ

โดยอาจสรุปได้ว่าไทยยังมีช่องว่างทางกฎหมาย/นโยบาย 
และแนวปฏิบัติในระดับประเทศเพื่อการบริหารจัดการของเสีย
ทางการแพทย์ที่เป็นสารเคมีอยู่ คือยังไม่มีการการก�าหนดในเรื่อง
การบริหารจัดการของเสียทางการแพทย์ที่เป็นสารเคมีจ�าพวกยา/
เภสัชภัณฑ์หมดอายุหรือไม่ได้ใช้แล้ว และจ�าพวกสารเคมีท่ีใช ้
ในห้องปฏิบัติการและในทางการแพทย์

ยา/เภสัขภัณฑ์หมดอายุหรือไม่ได้ใช้แล้ว
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หลายท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินช่ือสาร PFOS แต่ความจริงแล้วสาร PFOS มีการใช้ในอุตสาหกรรม 
ที่หลากหลายและใกล้ตัวเราสารหนึ่ง เพราะเคยใช้อย่างแพร่หลายในอุปกรณ์ครัวแบบ non–stick โดย PFOS 
คือสารเคมีกลุ่ม Fluorinated Surfactant เป็นสารลดแรงตึงผิวที่มีองค์ประกอบของฟลูออรีน โดยมี  
Perfluorooctane Sulfonate Anion เป็นองค์ประกอบ มีสมบัติที่ไม่เปียกน�้า ไม่ติดไขมัน

1 ณัฏฐ์ชุดา มุสิราช และคณะ, แหล่งการปนเปื้อน PFOS และ PFOA จากเขตอุตสาหรรม, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 2553
2 Somrutai Poothong et. al., Migration of perfluorooctane sulfonate (PFOS) and perfluorooctanoic acid (PFOA) from food packaging by liquid chromatography coupled with 
tandem mass spectrometry (LC–MS/MS), The 1st Environment Asia International Conference on “Environmental Supporting in Food and Energy Security : Crisis and 
Opportunity”, March 2011

4 สุวรรณา กิจผาติ บุญตานนท์ และคณะ, PFOS/PFOA : สารมลพิษอุบัติใหม่ในสิ่งแวดล้อมทางน�้าของกรุงเทพมหานคร, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15, 2553

มาท�าความรู้จัก PFOS
(อีกหนึ่งสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน)

นายณภัทร คุณาจิตพิมล

นอกจากน้ี สาร PFOS ยังมีความทนทานต่อ         
การกัดกร่อนของสารเคมี จึงนิยมใช้ประโยชน์หลากหลาย เช่น 
	  ใช้เคลือบผิวสิ่งทอ เช่น เสื้อผ้า ร่ม กระเป๋า พรม 

เครื่องหนัง เป็นต้น เพื่อป้องกันน�้า น�้ามันหรือ  
สิ่งสกปรก

	  ใช้เคลือบบรรจุภัณฑ์กระดาษ เพื่อป้องกันน�้า ไขมัน 
เช่น ภาชนะกระดาษใส่อาหาร

	  ใช้เป็นสารท�าความสะอาด เคลือบ ขัดเงา รถยนต์ 
และพื้น

	  ใช้เป็นสารลดแรงตงึผวิใน ส ีวานชิ และสารเคลอืบผวิ 
(Surface Coating)

	  ใช้เป็นสารลดแรงตึงผิวในอุตสาหกรรมน�้ามันและ
เหมืองแร่ 

	  ใช้ในอุตสาหกรรมถ่ายภาพ เช่น ใช้ผลิตฟิล์ม 
กระดาษอัดรูป เป็นต้น

	  ใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และช้ินส่วน เช่น 
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล โทรศัพท์มือถือ 

	  ใช้ในอตุสาหกรรมสารก่ึงตัวน�า (Semi–conductors)
	  ใช้เป็นสารประกอบในน�้ามันเครื่องของเครื่องบิน 

(Aviation Hydraulic Fluids) 
	  ใช้ในการผลติเคร่ืองมอืแพทย์ เช่น กล้องส่องภายใน 

(Video Endoscopes) 
	  ใช้เป็นสารลดแรงตึงผิวในการชุบโลหะ (Metal Plat-

ing) เช่น การชุบโครเมียม
	  ใช้เป็นสารดับเพลิง

ส�าหรบัประเทศไทย ข้อมลูการใช้ประโยชน์ของสารกลุม่ 
PFOS ว่าใช้ในอตุสาหกรรมใดบ้างมอียู่อย่างจ�ากัด แต่จากข้อมลู
ทางอ้อมโดยการสมัภาษณ์ผูท้ีเ่ก่ียวข้องและรายงานวิจยั อาจพอ
สรุปการใช้สารกลุ่ม PFOS ได้ ดังนี้
	  อุตสาหกรรมสิ่งทอ : ยังมีการส่งทดสอบหาสาร 

PFOS ในสินค้า และพบสารกลุ่ม PFOS ในบ่อ
บ�าบัดน�้าเสีย1

	  อุตสาหกรรมภาพถ่าย : จากรายงานของ The 
Worldwide Photo Imaging Industry ยังจ�าเป็น
ต้องใช้อยู่

	  อตุสาหกรรมกล่องกระดาษ : มกีารตรวจพบสารกลุม่ 
PFOS ในกล่องกระดาษบรรจอุาหารในประเทศไทย2

	  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ : มีการตรวจพบสาร
กลุ่ม PFOS ในบ่อบ�าบัดน�้าเสีย4

1
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3 ส�านักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ, เอกสารทางวิชาการของสารเคมีเฉพาะเรื่องเปอร์ฟูลออโรออกเทนซัลโฟเนต, พ.ศ. 2552
5 Swedish Chemicals Inspectorate, Proposal for listing Perfluorooctanesulfonate (PFOS) in Annex A of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, 2005
6 Alexander B.H., Olsen G.W., Bladder Cancer in Perfluorooctane Sulfonyl Fluoride Manufacturing Workers, Annals of Epidemiology, Vol 17, 2007
7 การยกเว้นตาม Acceptable Purpose คือ ยังไม่มีสารทดแทนที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์นั้น

PFOS มคีวามคงทนในสิง่แวดล้อมสงูและยังสะสมในสิง่มชีีวิต
ได้มากอีกด้วย ดังนั้น หากปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมจะตกค้าง 
ในสิ่งแวดล้อมเป็นเวลานานโดยไม่ย่อยสลาย จึงมีโอกาสปนเปื้อน 
เข้าสู่ห่วงโซ่อาหารได้ง่าย PFOS เป็นสารสังเคราะห์ ไม่พบ 
ในธรรมชาติ จึงปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมจากการกระท�าของมนุษย์ 
โดยกระบวนการผลิตและการแบ่งบรรจุท�าให้สาร PFOS เข้าสู่
บรรยากาศได้ การเก็บรักษาและการขนส่งอาจท�าให้สาร PFOS 
เข้าสู่สิ่งแวดล้อมได้จากการั่วไหลหรืออุบัติเหตุ ส่วนในการใช้งาน
หลกัทีท่�าให้ PFOS เข้าสูส่ิง่แวดล้อมเนือ่งจากมกีารน�าสารดังกล่าว
มาใช้ทางอุตสาหกรรม และในบ้านเรือน ตลอดจนการศึกษาใน 
ห้องปฏบัิติการ และท้ายทีส่ดุในการก�าจดักากของเสยีอาจใช้วิธีการ 
ไม่ถูกต้องท�าให้เกิดการปนเปื้อนสู่แหล่งน�้า หรือเกิดการชะลงสู่
แหล่งน�้าอื่นๆ 

ในประเทศไทยนั้น แม้ข้อมูลการใช้ PFOS ยังไม่ชัดเจนนัก 
แต่พบสารกลุ่ม PFOS ปนเปื้อนในแหล่งน�้าธรรมชาติ (ตาราง 
ที่ 1) และในน�้าเสียที่ปล่อยจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ 
และเคร่ืองปรับอากาศ4 จึงเป็นเหตุให้เช่ือได้ว่ามีการใช้สารกลุ่ม 
PFOS ในประเทศไทย

ส�าหรับผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของกลุ่ม 
PFOS นั้น สถาบันขององค์การอนามัยโลกที่ชื่อว่า International 
Agency for Research on Cancer (IARC) ยังไม่จ�าแนกสาร
กลุ่ม PFOS เป็นสารก่อมะเร็ง แต่ในสหภาพยุโรปได้จ�าแนกว่า 
PFOS อาจก่อให้เกดิมะเรง็ได้ในมนุษย์ นอกจากนี้สารกลุ่ม PFOS 
มรีายงานว่าเป็นพษิก่ึงเรือ้รงั (Sub Chronic) ต่อสตัว์เลีย้งลกูด้วย
น�้านม หากได้รับสัมผัสซ�้าในปริมาณความเข้มที่ไม่มาก และส่งผล 
กระทบต่อระบบสืบพันธุ์ ท�าให้ลูกสุนัขเสียชีวิตหลังเกิดไม่นาน
เนื่องจากยับย้ังการเจริญของปอดตั้งแต่อยู่ในครรภ์5 การศึกษา 
ทางระบาดวิทยาในคนงานที่เคยท�างานในโรงงานผลิตสาร PFOS 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาจ�านวน 2,083 คน พบว่า คนงานกลุ่มนี้
มอีตัราการตายจากมะเร็งกระเพาะปัสสาวะสงูกว่าคนท่ัวไปถึง 13 เท่า6 

นอกจากนี้ยังพบว่าคนงานชาย 
มีอัตราการเกิดมะเร็งของระบบ
สืบพันธุ์สูงกว่าคนทั่วไปถึง 6 เท่า 
ส ่วนการศึกษาในสัตว ์ทดลอง 
พบการเกิดมะเร็งตับ มะเร็งต่อม
ไทรอยด์ มะเร็งต่อมน�า้นม อกีด้วย 
ดังนั้ นอนุสัญญาสตอกโฮล ์ม
ประกาศจ�ากัดการใช้ (ประกาศ 
ในภาคผนวก B) สาร PFOS 
เกลือของ PFOS และ PFOS–F 
ส่งผลให้ภาคีรวมถึงประเทศไทย
ต ้องด� า เนินการจ� า กัดการใช ้ 
ดังกล่าวด้วย โดยเริ่มบังคับตั้งแต่

วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554 แต่ตามอนุสัญญาสตอกโฮล์มไม่ได้
เป็นการห้ามใช้ แต่อนญุาตให้ผลติ หรอืใช้ PFOS เกลอืของ PFOS 
และ PFOS–F บางกรณ ีส่วนการผลติใช้ในวัตถุประสงค์ท่ียอมรับได้ 
(Acceptable Purpose)7 ยังสามารถด�าเนินการต่อไปได้ แต่ภาคี
มีหน้าที่ต้องด�าเนินการ เช่น แจ้งความจ�านงหรือรายงานปริมาณ
การผลิตให้ส�านักเลขาธิการอนุสัญญาฯ รับทราบ ส�าหรับ
ประเทศไทยนั้นมีกรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยประสานงานกลาง
ของอนุสัญญาสตอกโฮล์ม ท่ีต้องประสานงานกับภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย เพื่อปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ ต่อไป

 ตารางที่ 1  ความเข้มข้นของสาร PFOS ในแหล่งน�้าของประเทศไทย3

แหล่งน�้า/น�้าประปา ปีที่ศึกษา ความเข้มข้น (ng/l)

แม่น�้าพอง ก.ค. 2548 และ ม.ค. 2549 <0.05 – 0.61

แม่น�้าเจ้าพระยา ธ.ค. 2549 0.19 – 0.22

แม่น�้าเจ้าพระยา ธ.ค. 2549 – ก.ค. 2552 0.7 – 20.44

แม่น�้า อ่างเก็บน�้า
และน�้าทะเลชายฝั่งของภาคตะวันออก

ไม่ระบุ 3.1 – 572.5

น�้าประปาในกรุงเทพมหานคร ธ.ค. 2548 – ธ.ค. 2549 0.23 – 11.63

น�้าประปาในขอนแก่น ก.ค. 2548 – ม.ค. 2549 0.10 – 0.24

น�้าประปาในปทุมธานี ก.ค. 2549 6.76

น�้าประปาในนครปฐม ธ.ค. 2549 0.23

2
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มาตรการควบคมุสารกลุม่ PFOS ในประเทศไทยยังไม่ชัดเจน
มากนัก แต่ในต่างประเทศได้เริ่มมีมาตรการควบคุมแล้ว เช่น 

ประเทศสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป เป็นต้น เนื่องจาก 

มีสารทดแทนสารกลุ่ม PFOS ในตลาดแล้ว ดังนั้น ประเทศไทย
เองอาจต้องเร่ิมสนใจการควบคุมสารกลุ ่มนี้ด้วยเช่นเดียวกัน  

เพราะแม้จะควบคุมการใช้ ณ ตอนนี ้แต่สารกลุม่ PFOS ทีป่นเป้ือน
ในสิ่งแวดล้อมแล้วต้องใช้เวลาอีกหลายสิบปีในการย่อยสลาย
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