








	 ประเทศไทยเริ่มมีการจัดการสารเคมีอย่างเป็นระบบในปี	 พ.ศ.	 2540	 โดยมีการจัดท�าและด�าเนินงานตาม												
แผนแม่บทพฒันาความปลอดภยัด้านสารเคมแีห่งชาต	ิฉบบัท่ี	1	(พ.ศ.	2540	–	2544)	แผนแม่บทฯ	ฉบบัท่ี	2	(พ.ศ.	2545	
–	 2549)	 แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ	 	 ฉบับที่	 3	 (พ.ศ.	 2550	 –	 2554)	 และต่อเนื่องจนมาถึง																				
แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ	 ฉบับที่	 4	 (พ.ศ.	 2555	 –	 2564)	 ซึ่งได้รับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี							
เมื่อวันที่	12	 เมษายน	พ.ศ.	2554	ให้ประกาศใช้	 เพื่อให้เกิดการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องในการจัดการสารเคมีต่อจาก
แผนยุทธศาสตร์ฯ	 ฉบับที	่ 3	 โดยแผนยุทธศาสตร์ฯ	 ฉบับที่	 4	 นี้เป็นแผนระยะยาว	 10	ปี	 ซึ่งก�าหนดเป้าประสงค์ไว้ว่า	
“ภายในปี	พ.ศ.	2564	สงัคมและส่ิงแวดล้อมปลอดภยั	บนพืน้ฐานของการจดัการสารเคมทีีม่ปีระสทิธิภาพ	มส่ีวนร่วมจาก
ทกุภาคส่วน	และสอดคล้องกบัการพฒันาประเทศ”	แผนนีว้างยทุธศาสตร์การด�าเนนิงานไว้	3	ยทุธศาสตร์	คอื	ยทุธศาสตร์ที	่1	
พัฒนาฐานข้อมูล	กลไกและเครื่องมือในการจัดการสารเคมีอย่างเป็นระบบครบวงจร	ยุทธศาสตร์ที่	 2	พัฒนาศักยภาพ
และบทบาทในการบริหารจัดการสารเคมีของทุกภาคส่วน	และ	ยุทธศาสตร์ที่	3	ลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคม	ีและ
ในการด�าเนินงานของแผนนี้	 มีการแบ่งช่วงเวลาการด�าเนินงานเป็น	 3	 ช่วง	 คือ	 ระยะต้น	 (พ.ศ.	 2555	 –	 2558)																
ระยะกลาง	(พ.ศ.	2559	–	2561)	และระยะปลาย	(พ.ศ.	2562	–	2564)	

	 ในการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ	 ฉบับที่	 4	 ในช่วงระยะต้น	 ได้มีการจัดท�าแผนปฏิบัติการระยะต้น											
(พ.ศ.	2555	–	2558)	ซึง่ประกอบด้วยแผนงานโครงการ	รวมทัง้โครงการน�าขับเคลือ่น	(Flagships)	ทีด่�าเนินการโดยหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องต่างๆ	 ทั้งนี้	 แผนปฏิบัติการระยะต้นดังกล่าว	 ได้รับความเห็นชอบในหลักการ	 จากคณะกรรมการแห่งชาต	ิ						
ว่าด้วยการพฒันายทุธศาสตร์การจดัการสารเคม	ีในการประชุมครัง้ที	่1/2555	เมือ่วันที	่3	พฤษภาคม	พ.ศ.	2555	และเม่ือ
แผนปฏิบัติการระยะต้น	 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ	 ฉบับที่	 4	 ได้ด�าเนินการมาเป็นระยะเวลา	 4	 ปี	 จนสิ้นสุดแผนในป	ี					
พ.ศ.	2558		ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา	ในฐานะทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของฝ่ายเลขานุการ	ในคณะกรรมการแห่งชาติ
ว่าด้วยการพฒันายทุธศาสตร์การจดัการสารเคม	ี ได้ร่วมกบัหน่วยงานและภาคส่วนท่ีเกีย่วข้องต่างๆ	ท�าการประเมนิผล					
ความส�าเรจ็ในการด�าเนนิงาน	และจากการประเมนิผลความส�าเรจ็ของแผนดงักล่าว	พบว่ามแีผนงานโครงการ	และกจิกรรมที่
ด�าเนนิงานในช่วงแผนปฏบิตักิารระยะต้นดงักล่าว	ทีเ่ป็นไปอย่างดีเยีย่ม	ส่งผลให้เกดิการด�าเนนิงานทีดี่ขึน้ในการจดัการ
สารเคมีของประเทศ	 ดังนั้น	 คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการด�าเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคม	ี									
ซึ่งปฏิบัติงานภายใต้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี	จึงมีความเห็นว่า	ควรที่จะ
ได้มีการเผยแพร่	เพื่อท�าให้เกิดการเรียนรู้	จากตัวอย่างของผลความส�าเร็จที่ดีเด่นต่อไป	

ค�ำน�ำ
ผลงำนควำมส�ำเรจ็ดเีด่นจำกกำรด�ำเนนิงำน
ตำมแผนปฏิบัติกำรระยะต้น (พ.ศ. 2555 – 2558)
ภำยใต้แผนยทุธศำสตร์กำรจดักำรสำรเคมแีห่งชำต ิฉบบัที ่4 (พ.ศ. 2555 – 2564)



	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 จึงได้พิจารณาคัดเลือกแผนงานโครงการที่ประสบความส�าเร็จในระดับ						
ดีเยี่ยม	 ซึ่งมีผลงานความส�าเร็จดีเด่นที่ควรน�ามาจัดท�าเป็นเร่ืองราวแห่งความส�าเร็จหรือ	 Success	 stories	 ได้จ�านวน			
12	 เรื่อง	 ได้แก่	 ท�าเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย	 	ปี	 2555	 เล่มที่	 1	 ส�าหรับสารเด่ียว	 จัดพิมพ์	 2559					
(Thailand	Existing	Chemicals	Inventory)	คูม่อืการจัดการสารเคมแีละขยะอนัตรายจากอตุสาหกรรมในช่วงอทุกภัย
ส�าหรับโรงงาน	 (ตัวอย่าง)	 แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายของจังหวัด...													
การด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบของภาคอุตสาหกรรมเคมไีปสู่การพัฒนาอย่างยัง่ยนืในการประกอบอตุสาหกรรมเคมี
ในประเทศไทย	 กฎหมายล�าดับรองเพ่ือการควบคุมและก�ากับดูแลวัตถุอันตรายท่ีใช่ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข					
ให้มปีระสทิธภิาพ	และสอดคล้องกบัพระราชบัญญติัวตัถอุนัตราย	พ.ศ.	2535	การเฝ้าระวงัสารเคมีป้องกนัก�าจดัศัตรพูชื
ทีอ่นัตรายร้ายแรง		(Highly	Hazardous	Pesticides)	มาตรฐานอาชพีและคุณวฒุวิชิาชพีสาขาโลจิสติกส์	สายงานจดัการ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ	 (International	 Freight	 Forwarding)	 สายงานการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ																
(Multimodal	 Transport	Operator	 -	MTO)	 และสายงานการจัดการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ	 (International	
Distribution	Center	-	IDC)	ดัชนีชี้วัดการได้รับหรือสัมผัสทางชีวภาพส�าหรับผู้ประกอบอาชีพที่สัมผัสสารเคมีส�าหรับ
ประเทศไทย	ฉบับท่ี	1	แนวปฏบัิตสิ�าหรบัผูป้ระกอบผลติภณัฑ์สขุภาพนาโน	(Guidance	for	Industry	on	Nano	Health	
Products)	 ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ควบคุม	สาขาการผลิต	การควบคมุและการจัดการสารเคมอีนัตราย	พ.ศ.	2557	โครงการยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยั
ห้องปฏบิตักิารวิจัยในประเทศไทย	(Enhancement	of	Safety	Practice	of	Research	Laboratory	 in	Thailand)	
และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม	เรื่อง	บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย	(ฉบับที	่2)	พ.ศ.	2558	บัญชี	5.6	กลุ่มสารควบคุม
ตามคุณสมบัติ						

	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี	 จึงได้จัดท�าเอกสารฉบับนี้ขึ้น	 เพื่อบันทึกผลงานความส�าเร็จของการด�าเนินงานทั้ง															
12	เรื่องดังกล่าว	ให้เป็น	ผลงานความส�าเร็จดีเด่นจากการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการระยะต้น	(พ.ศ.	2555	–	2558)	
ภายใต้แผนยทุธศาสตร์การจัดการสารเคมแีห่งชาต	ิฉบบัที	่4	(พ.ศ.	2555	–	2564)	เพือ่เผยแพร่และสือ่สาร	ผลการท�างาน	
ความรูท้ีเ่กดิขึน้	และบทเรยีนทีไ่ด้รบั	ให้แก่สงัคมและภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องทราบและศึกษา	เพือ่ประโยชน์ต่อการด�าเนนิงาน	
และการร่วมมือกันในการจัดการสารเคมีของประเทศในปัจจุบันและอนาคตต่อไป			



สำรบัญ
คำ�นำ�

ต�ร�งช่ือผลง�นคว�มสำ�เร็จดีเด่น (Success Stories) จ�กก�รดำ�เนินง�นต�มแผนปฏิบัติก�ร 

ระยะต้น (พ.ศ. 2555 – 2558) ภ�ยใต้แผนยุทธศ�สตร์ก�รจัดก�รส�รเคมีแห่งช�ติ 

ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555 – 2564)
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ทำ�เนียบร�ยก�รส�รเคมีท่ีมีอยู่ในประเทศไทย ปี 2555 เล่ม 1 สำ�หรับส�รเด่ียว 

จัดพิมพ์ปี 2559 (Thailand Existing Chemicals Inventory)
4

คู่มือก�รจัดก�รส�รเคมีและขยะอันตร�ยจ�กอุตส�หกรรมในช่วงอุทกภัย
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(ตัวอย่�ง) แผนปฏิบัติก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ภัยจ�กส�รเคมีและ
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อย่�งยั่งยืนในก�รประกอบอุตส�หกรรมเคมีในประเทศไทย
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กฎหม�ยลำ�ดับรองเพ่ือก�รควบคุมและกำ�กับดูแลวัตถุอันตร�ยท่ีใช้ในบ้�นเรือน 

หรือท�งส�ธ�รณสุขให้มีประสิทธิภ�พ และสอดคล้องกับพระร�ชบัญญัติ

วัตถุอันตร�ย พ.ศ. 2535

26

ก�รเฝ้�ระวังส�รเคมีป้องกันกำ�จัดศัตรูพืชที่อันตร�ยร้�ยแรง  

(Highly Hazardous Pesticides)
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ม�ตรฐ�นอ�ชีพและคุณวุฒิวิช�ชีพส�ข�โลจิสติกส์ ส�ยง�นจัดก�รขนส่ง

สินค้�ระหว่�งประเทศ (International Freight Forwarding) 

ส�ยง�นก�รขนส่งต่อเนื่องหล�ยรูปแบบ (Multimodal Transport 

Operator - MTO) และส�ยง�นก�รจัดก�รกระจ�ยสินค้�ระหว่�งประเทศ 

(International Distribution Center - IDC)
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ส�รเคมีสำ�หรับประเทศไทย ฉบับที่ 1
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แนวปฏิบัติสำ�หรับผู้ประกอบผลิตภัณฑ์สุขภ�พน�โน 

(Guidance for Industry on Nano Health Products)
48

ข้อบังคับสภ�วิช�ชีพวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีว�่ด้วยก�รประกอบวิช�ชีพ

วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีควบคุม ส�ข�ก�รผลิต ก�รควบคุมและ

ก�รจัดก�รส�รเคมีอันตร�ย พ.ศ. 2557
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โครงก�รยกระดับม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัยห้องปฏิบัติก�รวิจัยในประเทศไทย 

(Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand)
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ประก�ศกระทรวงอุตส�หกรรม เร่ือง บัญชีร�ยช่ือวัตถุอันตร�ย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2558 บัญชี 5.6 กลุ่มส�รควบคุมต�มคุณสมบัติ
62

เรื่องที่

เรื่องที่

เรื่องที่

เรื่องที่

เรื่องที่

เรื่องที่

7

8

9

10

11

12

สำรบัญ (ต่อ)



เรื่อง หน่วยง�นรับผิดชอบ

1.	 ทำ�เนียบร�ยก�รส�รเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย	ปี	2555	เล่มท่ี	1	

สำ�หรับส�รเด่ียว	จัดพิมพ์ปี	2559	

 (Thailand Existing Chemical Inventory)  

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�	

ร่วมกับกรมศุลก�กร	และหน่วยง�นที่

เกี่ยวข้อง

2.	 คู่มือก�รจัดก�รส�รเคมีและขยะอันตร�ยจ�กอุตส�หกรรม

	 ในช่วงอุทกภัยสำ�หรับโรงง�น

กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย	์ร่วมกับ

มูลนิธิเอเซีย

3.	 (ตัวอย�่ง)	แผนปฏิบัติก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ภัยจ�กส�รเคมี

และวัตถุอันตร�ยของจังหวัด	...

กรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย

4.	 ก�รดำ�เนินง�นด้�นคว�มรับผิดชอบของภ�คอุตส�หกรรมเคมี

	 ไปสู่ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนในก�รประกอบอุตส�หกรรมเคมี

	 ในประเทศไทย

กลุ่มอุตส�หกรรมเคมี

สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย

5.	 กฎหม�ยลำ�ดับรองเพื่อก�รควบคุมและกำ�กับดูแลวัตถุอันตร�ย						

ท่ีใช้ในบ้�นเรือนหรือท�งส�ธ�รณสุขให้มีประสิทธิภ�พ	และ

สอดคล้องกับพระร�ชบัญญัติวัตถุอันตร�ย	พ.ศ.	2535

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�

6.	 ก�รเฝ้�ระวังส�รเคมีป้องกันกำ�จัดศัตรูพืชที่อันตร�ยร้�ยแรง		

(Highly Hazardous Pesticides)

มูลนิธิชีววิถี
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เรื่อง หน่วยง�นรับผิดชอบ

7.	 ม�ตรฐ�นอ�ชีพและคุณวุฒิวิช�ชีพส�ข�โลจิสติกส	์ส�ยง�นจัดก�ร

ขนส่งสินค้�ระหว่�งประเทศ	(International	Freight	Forwarding)	

ส�ยง�นก�รขนส่งต่อเน่ืองหล�ยรูปแบบ	(Multimodal	Transport	

Operator	-	MTO)	และส�ยง�นก�รจัดก�รกระจ�ยสินค้�ระหว่�ง

ประเทศ	(International	Distribution	Center	-	IDC)

สม�คมผู้รับจัดก�รขนส่งสินค�้ระหว่�ง

ประเทศ

8.	 ดัชนีชี้วัดก�รได้รับหรือสัมผัสท�งชีวภ�พสำ�หรับผู้ประกอบอ�ชีพ			

ที่สัมผัสส�รเคมีสำ�หรับประเทศไทย	ฉบับที่	1

กรมควบคุมโรค

9.	 แนวปฏิบัติสำ�หรับผู้ประกอบผลิตภัณฑ์สุขภ�พน�โน

 (Guidance for Industry on Nano Health Products)

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�

10.	ข้อบังคับสภ�วิช�ชีพวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีว่�ด้วย

	 ก�รประกอบวิช�ชีพวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีควบคุม	ส�ข�ก�รผลิต	

ก�รควบคุมและก�รจัดก�รส�รเคมีอันตร�ย	พ.ศ.	2557

สภ�วิช�ชีพวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

11.	โครงก�รยกระดับม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัยห้องปฏิบัติก�รวิจัยใน

ประเทศไทย	(Enhancement	of	Safety	Practice	of	Research	

Laboratory	in	Thailand)

ศูนย์คว�มเป็นเลิศด้�นก�รจัดก�รส�รและ

ของเสียอันตร�ย	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	

และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ

12.	ประก�ศกระทรวงอุตส�หกรรม	เรื่อง	บัญชีร�ยชื่อวัตถุอันตร�ย	

(ฉบับที	่2)	พ.ศ.	2558	บัญชี	5.6	กลุ่มส�รควบคุมต�มคุณสมบัติ

กรมโรงง�นอุตส�หกรรม
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(2) สรุปกำรด�ำเนินงำน

	 การจัดท�าท�าเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย	ด�าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที	่1	ของแผนยุทธศาสตร์
การจัดการสารเคมีแห่งชาติ	 ฉบับที่	 4	 (พ.ศ.	 2555	 –	 2564)	 ซึ่งแบ่งการด�าเนินงานเป็น	 3	 ระยะ	 คือ	 ระยะต้น																				
(พ.ศ.	2555	–	2558)	ระยะกลาง	 (พ.ศ.	2559	–	2561)	และระยะปลาย	 (พ.ศ.	2562	–	2564)	 โดยการด�าเนินงาน										
ในช่วงระยะต้น	 ได้ก�าหนดแผนปฏิบัติการระยะต้นท่ีประกอบด้วยแผนงานโครงการต่างๆ	 ที่ก�าหนดตามยุทธศาสตร	์								
ทัง้	3	ยทุธศาสตร์	คอืยทุธศาสตร์ที	่1	พฒันาฐานข้อมลู	กลไกและเครือ่งมอืในการจดัการสารเคมอีย่างเป็นระบบครบวงจร	
ยทุธศาสตร์ที	่2	พฒันาศกัยภาพและบทบาทในการบรหิารจดัการสารเคมขีองทกุภาคส่วน	และยทุธศาสตร์ที	่3	ลดความเสีย่ง
อันตรายจากสารเคมี	 ในยุทธศาสตร์ที่	 1	 ได้มีการด�าเนินงานโครงการน�าขับเคลื่อนในช่วงต้นของแผนปฏิบัติระยะต้น
หลายโครงการ	โดยหนึ่งในนั้น	คือ	โครงการการศึกษาความเหมาะสมการจัดท�าฐานข้อมูลกลางสารเคมี	

	 ในการด�าเนินงานโครงการดังกล่าว	 ได้มีการวิเคราะห์การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในต่างประเทศ											
เปรียบเทียบกับประเทศไทย	พบว่า	ลักษณะการจัดการสารเคมีไม่ว่าจะเป็นทางยุโรป	สหรัฐอเมริกา	หรือทางเอเชีย	คือ	
จีน	ญี่ปุ่น	เกาหลี	หรือแม้กระทั่งแนวโน้มในประเทศอาเซียน	ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน	คือ	การตั้งต้นของ
การจัดท�า	ท�าเนียบสารเคมีแห่งชาติ	หรือ	National	Chemical	Inventory	เพื่อรวบรวมสารเคมีที่มีอยู่เดิม	มาเป็นฐาน
ในการเริ่มต้นการจัดการสารเคมี	ท�าให้สามารถแยกแยะ	สารเคมีเดิมกับสารเคมีใหม่	ที่จะถูกน�าเข้าหรือที่จะถูกผลิตขึ้น
มาใหม่ได้	 และท�าให้สามารถควบคุมสารเคมีได้ทั้งหมดตามระดับความเป็นพิษ	 ในลักษณะการควบคุมที่เป็นแบบ				
positive	list	คือหากสารเคมีที่จะน�าเข้าหรือผลิตขึ้นมาใหม	่ถ้าไม่อยู่ใน	list	หรือในท�าเนียบสารเคมี	จะถูกควบคุม	โดย
มีการด�าเนินงานกับสารเคมีในลักษณะที่เป็น	REACH-Like	คือ	จะมีขั้นตอนของการจดแจ้ง	(Notification)	ลงทะเบียน	
(Registration)	 ประเมิน	 (Evaluation)	 อนุญาต	 (Authorization)	 และการเข้มงวด	 (Restriction)	 แต่ในกรณีของ
ประเทศไทย	 การด�าเนินการยังเป็นในลักษณะของ	 negative	 list	 คือหากมีการน�าเข้าหรือผลิตสารเคมีที่ไม่ได้อยู่ใน
รายการ	ตาม	พ.ร.บ.	วัตถอัุนตราย	หรอื	พ.ร.บ.	อืน่ท่ีมกีารประกาศไว้	สามารถด�าเนนิการได้โดยไม่ต้องจดแจ้ง	ขึน้ทะเบยีน	

(1) ชื่อควำมส�ำเร็จ

ท�ำเนียบรำยกำรสำรเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย ปี 2555 เล่มที่ 1 ส�ำหรับสำรเดี่ยว
จัดพิมพ์ปี 2559 (Thailand Existing Chemicals Inventory)  
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เรื่องที่1



หรอืขออนญุาต	ซึง่สารเคมดัีงกล่าวอาจท�าให้เกดิผลกระทบต่อสขุภาพของมนษุย์และสิง่แวดล้อมในประเทศไทยในภายหลงั	
เนื่องจากสารเคมีนั้น	จะไม่ถูกติดตามตรวจสอบหรือควบคุมใดๆ	ทั้งนี้	ยังไม่มีการเริ่มต้นจัดท�าท�าเนียบสารเคมีแห่งชาติ	
เพื่อรวบรวมสารเคมีที่มีอยู่เดิมในประเทศไทย	 ท�าให้ไม่ทราบว่าในปัจจุบัน	 มีสารเคมีอยู่ในประเทศไทยจ�านวนแค่ไหน
อย่างไร	 ส่งผลให้การควบคุมและจัดการสารเคมีของประเทศเป็นไปอย่างไม่ครอบคลุม	 มีช่องว่างในการด�าเนินงาน										
อาจท�าให้ในอนาคต	 ประเทศไทยอาจถูกใช้เป็นฐานการผลิตสารเคมีอันตราย	 หรือใช้เป็นทางผ่านของสารเคมีอันตราย	
หรืออาจมีการน�าเข้าสารเคมีอันตรายและสินค้าด้อยคุณภาพที่มีสารเคมีอันตรายเจือปนเข้ามาในประเทศมากขึ้น	

	 ผลจากการด�าเนนิโครงการข้างต้น	ท�าให้มข้ีอเสนอการจดัท�าท�าเนียบสารเคมแีห่งชาตทิีไ่ด้รับการเหน็พ้องต้องกัน
จากภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง	ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา	ฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพฒันา
ยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี	จึงได้ด�าเนินโครงการน�าร่องการจัดท�าท�าเนียบสารเคมีแห่งชาติ	 (National	Chemical	
Inventory)	ในปี	2557	ผลท่ีได้จากการด�าเนนิงาน	คอื	กรอบการจดัท�าท�าเนยีบรายการสารเคม	ีวธิกีารวเิคราะห์	รวบรวม	
และจดัท�ารายการและข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัสารเคม	ีตลอดจนแบบ	Template	การจัดท�ารายการสารเคมี	คณะอนกุรรมการ	
ประสานนโยบายและแผนการด�าเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี	 มีมติเห็นชอบกรอบการจัดท�าท�าเนยีบสารเคมทีีม่อียู่
ในประเทศไทย	ปี	2555	เล่มที	่1	ส�าหรบัสารเดีย่ว	จดัพมิพ์ปี	2559	หรอืในชือ่ภาษาองักฤษว่า	Thailand	Existing	Chemicals	
Inventory	(TECI)	2012,Volume	1	(Substances)	เมื่อวันที่	24	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2558	ขอบเขตของท�าเนียบฉบับนี้	
คอื	ท�าเนียบทีบ่รรจรุายการสารเคมทีีมี่อยู	่(Existing	Chemicals)	ในตลาดของประเทศไทย	โดยรวบรวมรายการสารเคมี	
เฉพาะทีเ่ป็น	“สารเดีย่ว”	ทีถ่กูน�าเข้าและผลติในประเทศ	ในช่วงเวลาระหว่างวนัที	่1	มกราคม	–	31	ธนัวาคม	พ.ศ.	2555	
โดยข้อมลูการน�าเข้าให้รวบรวมและคดัแยกข้อมลูทีเ่กีย่วกบัการน�าเข้าสารเคมจีากกรมศลุกากร	เป็นข้อมลูรายการสินค้า
ที่ถูกน�าเข้าตามพิกัดศุลกากร	ระหว่างวันที่	1	มกราคม	–	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2555	ส�าหรับการน�าเข้าสินค้าที่เกี่ยวเนื่อง
กบัสารเคม	ีตัง้แต่ตอนที	่25	–	ตอนที	่38	ภายใต้หมวดท่ี	5	และหมวดที	่6	รวมทัง้ข้อมลูการน�าเข้าสารเคมจีากหน่วยงาน	
อื่นที่เกี่ยวข้อง	คือ	กรมวิชาการเกษตร	กรมประมง	กรมปศุสัตว์	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	และส�านักงาน
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ	และในส่วนข้อมูลการผลิต	ให้รวบรวมและคัดแยกข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตสารเคมีในปี	2555	
จากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	คอื	กรมโรงงานอตุสาหกรรม	(ข้อมลูโรงงานประเภทท่ีเกีย่วข้องกบัการผลติสารเคมี	คอื	โรงงานประเภท
ที	่42,	43,	48	และ	89)	กรมธุรกิจพลังงาน	กรมการอุตสาหกรรมทหาร	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	และ
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 ในกรณีของกิจการโรงงานประเภทที่ต้องท�ารายงาน
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 ด้านโครงการอุตสาหกรรมกลั่นน�้ามันปิโตรเลียม	 ปิโตรเคมี	 แยกหรือแปรสภาพ												
ก๊าซธรรมชาติ	และเคมีอื่นๆ	
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	 ในปี	 2558	 เป็นปีสุดท้ายของการด�าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการระยะต้นของแผนยุทธศาสตร์ฯ	 ฉบับท่ี	 4	
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	ได้จัดท�าโครงการจัดท�าท�าเนียบสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศ	ไทย	ปี	2555	เล่มที่	1	
ส�าหรับสารเดี่ยว	 ข้ึน	 โดยด�าเนินงานตามกรอบการจัดท�าท�าเนียบสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย	ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะอนกุรรมการประสานนโยบายและแผนฯ	ในการด�าเนนิงานได้ประสานขอรบัการสนบัสนนุข้อมลูการน�าเข้าและ
การผลิตสารเคมีตามขอบเขตท่ีก�าหนดจากหน่วยงานต่างๆ	 ข้างต้น	 แล้วน�ามาวิเคราะห์	 คัดแยกสารเดี่ยว	 และสืบค้น
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม	แล้วจัดท�ารายการข้อมูล	น�าเข้าตารางท�าเนียบสารเคมี	โดยในตาราง	จะมีชุดข้อมูลรวม	9	ชุด	
คือ	(1)	TECI	Number	คือ	หมายเลขของสารเคมีที่ก�าหนด	ภายใต้	Thailand	Existing	Chemicals	Inventory	(TECI)	
หรือ	 ท�าเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู ่ในประเทศไทย	 เพื่อใช้เป็นตัวเลขอ้างอิงของสารเคมีที่มีอยู ่ในประเทศไทย																		
(2)	 CAS	 Number	 คือ	 กลุ่มรหัสหรือตัวเลขของสารเคมีท่ีจดทะเบียนกับ	 Chemical	 Abstracts	 Service	 of	 the	
American	Chemical	Society	ส�าหรบัชีบ่้งชนดิของสารเคมี	ซึง่เป็นสากล	(3)	ชือ่สามญัภาษาองักฤษ	หรอื	Common	Name	
(4)	ชือ่ภาษาไทย	(5)	IUPAC	Name	คอื	ชือ่สารเคมตีามทีก่�าหนดโดย	สหภาพเคมบีริสทุธิแ์ละเคมปีระยกุต์ระหว่างประเทศ	
(International	Union	of	Pure	and	Applied	Chemistry)	(6)	พิกัดศุลกากร	หรือ	Custom	Code	(HS)	คือ	เลขพิกัด
ศุลกากร	ตามที่ก�าหนดโดยระบบฮาร์โมไนซ	์หรือ	Harmonized	System	(HS)	ซึ่งเป็นระบบการจ�าแนกประเภทและ
ระบสุนิค้าที	่ปรบัปรงุโดยองค์การศลุกากรโลก	(7)	กฎหมายทีค่วบคุม	หรือ	Regulatory	Control	คอืกฎหมายทีค่วบคุม
ซึง่รวมทัง้ข้อตกลงระหว่างประเทศทีเ่ก่ียวข้อง	จ�านวน	10	กฎหมาย	และ	4	ข้อตกลง	(8)	ปรมิาณทีน่�าเข้า	หรือ	Imported	
Quantity	มีหน่วยเป็นกิโลกรัม	และ	(9)	ปริมาณที่ผลิต	หรือ	Production	Quantity	มีหน่วยเป็นกิโลกรัม	

	 ผลการจัดท�าท�าเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย	ปี	 2555	 เล่มที่	 1	ส�าหรับสารเดี่ยว	นอกเหนือจาก
ท�าให้ได้ข้อมูลรายการสารเคมีที่เป็นสารเดี่ยวที่มีอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดในปี	2555	แล้ว	ยังท�าให้ได้ข้อมูลที่น่าสนใจ	
ที่สามารถน�าไปศึกษาและใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ	 ได้ต่อไป	 ยกตัวอย่าง	 ในเรื่องของจ�านวนรายการสารเคมี	 พบว่า									
สารเคมีที่เป็นสารเดี่ยวที่มีอยู่ในประเทศไทย	ในปี	2555	มีจ�านวนทั้งสิ้น	7,213	รายการ	ในจ�านวนนี้	เป็นสารเดี่ยวที่มี
การน�าเข้าจ�านวน	7,182	รายการ	เป็นสารเดี่ยวที่มีการผลิตจ�านวน	239	รายการ	ซึ่งในจ�านวนนี้มีสารเดี่ยวที่มีการผลิต
และน�าเข้าด้วยจ�านวน	 208	 รายการ	 และเป็นสารเด่ียวท่ีมีการผลิตอย่างเดียว	 (ไม่มีการน�าเข้า)	 จ�านวน	 31	 รายการ										
ในส่วนของปรมิาณน�าเข้าและผลติ	พบว่าปรมิาณสารเคมีท่ีเป็นสารเด่ียวทีม่อียูใ่นประเทศไทย	ในปี	2555	ซึง่เป็นปรมิาณ
สารเดีย่วทีม่กีารน�าเข้าและผลติ	รวมได้เป็นประมาณ	670	ล้านตนั	โดยแยกเป็นปรมิาณสารเคมทีีน่�าเข้า	ประมาณ	12.6	ล้านตนั	
และที่ผลิตในประเทศประมาณ	657.4	 ล้านตัน	 ทั้งนี้	 พบว่า	 สารเดี่ยวท่ีมีปริมาณการน�าเข้าสูงสุด	 10	 ล�าดับแรก	 คือ												
ยูเรีย	 บิวเทน	 โพรเพน	 โซดียมคาร์บอเนต	 เมทานอล	 โปตัสเซียมคลอไรด์	 1,2-ไดคลอโรอีเทน	 แอมโมเนียมซัลเฟต	
แอมโมเนยี	และ	ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต	และพบว่า	สารเดีย่วท่ีมปีริมาณการผลิตสูงสุด	10	ล�าดับแรก	คอื	เอทลิแอลกอฮอล์	
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ไนโตรเจน	 ออกซิเจน	 มีเทน	 ฟอร์มิกแอซิด	 อาร์กอน	 คลอรีน	 เอทิลีน	 คาร์บอนไดออกไซด์	 และเทเรพทาลิกแอซิด													
ส่วนเรื่องการควบคุมตามกฎหมาย	พิจารณาการควบคุมจากกฎหมายไทย	10	กฎหมาย	คือ	พ.ร.บ.	การส่งออกไปนอก
และการน�าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า	พ.ศ.2522	พ.ร.บ.	 ควบคุมยุทธภัณฑ์	พ.ศ.	 2530	พ.ร.บ.	 ความปลอดภัย	
อาชวีอนามยั	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	พ.ศ.2554	พ.ร.บ.	ปุย๋	พ.ศ.	2518	พ.ร.บ.	พลงังานปรมาณเูพือ่สนัต	ิพ.ศ.	2504	
พ.ร.บ.	ยา	พ.ศ.	2510	พ.ร.บ.	ยาเสพตดิให้โทษ	พ.ศ.	2522	พ.ร.บ.	วตัถอุนัตราย	พ.ศ.	535	พ.ร.บ.	วตัถุออกฤทธิต่์อจติประสาท	
พ.ศ.	2518	พ.ร.ก.	ป้องกันการใช้สารระเหย	พ.ศ.	2533	และจากข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการจัดการสารเคม	ี
4	 ข้อตกลงคือ	 อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี	 (Chemical	 Weapons	 Convention	 หรือ	 CWC)	 พิธีสารมอนทรีล															
(Ozone	Depleting	 Substances	หรือ	ODS)	 อนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้า
ส�าหรับสารเคมอีนัตรายและสารเคมป้ีองกนัและก�าจดัศตัรูพืชและสัตว์บางชนดิในการค้าระหว่างประเทศ	 (Rotterdam							
Convention	on	the	Prior	Informed	Consent	Procedure	for	Certain	Hazardous	Chemicals	and	Pesticides	in	
International	Trade	หรือ	PICs)	อนุสัญญาสต๊อกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน	(Stockholm	Convention	
on	Persistent	Organic	Pollutants	หรือ	POPs)	โดยจากข้อมูลพบว่า	มีจ�านวนที่มีการควบคุมทั้งหมด	1,805	รายการ	
จากจ�านวนรายการทั้งสิ้น	7,213	รายการ	คิดเป็นประมาณร้อยละ	25	โดยในแต่ละรายการที่มีการควบคุม	บางรายการ
มีการควบคุมมากกว่า	1	กฎหมายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ	

	 การจัดท�าท�าเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย	ปี	 2555	 เล่มที่	 1	ส�าหรับสารเดี่ยว	จัดท�าทั้งในส่วนที่
เป็นเล่มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 และจัดท�าเป็นเว็บไซต์	 ที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 เพื่อเผยแพร่ข้อมูล									
สู่สาธารณะ	 โดยท�าเนียบรายการสารเคมีฯ	ที่จัดท�าเป็นเล่ม	 มีเนื้อหาประกอบด้วย	 3	 ส่วน	 คือ	 ส่วนที่	 1	 เป็นเนื้อหา								
เก่ียวกับค�าอธบิายสาระของการจดัท�าท�าเนยีบฯ	ข้อมลูท่ีประกอบเป็นท�าเนียบรายการสารเคม	ีและข้อมลูอืน่ทีเ่ก่ียวข้อง	
ส่วนท่ี	2	เป็นตารางท�าเนยีบรายการสารเคมท่ีีเป็นสารเดีย่วทีม่อียูข่องประเทศ	มจี�านวนรายการ	รวมทัง้สิน้	7,213	รายการ	
และส่วนที่	 3	 เป็นดัชนีช่ือสารเคมีที่เป็นช่ือสามัญภาษาอังกฤษ	 เพื่อความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล	 ในส่วนเว็บไซต์	
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 ได้จัดท�าเว็บไซต์ท�าเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู ่ในประเทศไทย	 คือ																					
www.thaiteci.com	บรรจขุ้อมลูท�าเนยีบรายการสารเคมีทีม่อียูใ่นประเทศไทย	และข้อมลูอืน่ๆ	ทีเ่ก่ียวข้อง	 เพือ่เผยแพร่
ข้อมูลให้กับผู้สนใจท่ัวไปทางอินเตอร์เน็ต	 โดยให้สามารถสืบค้นสารท่ีสนใจ	 หรือสืบค้นข้อมูลอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องได้																
โดยตลอด	ทั้งนี้	ท�าเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย	ปี	2555	เล่มที่	1	ส�าหรับสารเดี่ยว	และเว็บไซต์ท�าเนียบ
รายการสารเคมีท่ีมีอยู่ในประเทศไทย	คือ	www.thaiteci.com	 ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย
การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี	ให้เผยแพร่สู่สาธารณะได้เมื่อวันที่	19	กันยายน	2559
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ท�ำเนียบรำยกำรสำรเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย ปี 2555 เล่มที่ 1 ส�ำหรับสำรเดี่ยวนี้ 
ถือเป็นท�ำเนียบรำยกำรสำรเคมีเล่มแรกของประเทศไทย ที่มีกำรรวบรวมรำยชื่อสำรเคมี

และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ที่ท�ำให้ทรำบว่ำมีสำรเคมีที่เป็นสำรเดี่ยวถูกน�ำเขำ้และผลิตในประเทศ
เป็นจ�ำนวน 7,213 รำยกำรในปี พ.ศ. 2555 และมีปริมำณและกำรควบคุมอย่ำงไร 

กำรจัดท�ำท�ำเนียบรำยกำรสำรเคมีนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ส�ำคัญ ที่ท�ำให้ข้อมูลรำยกำรสำรเคมี
ของประเทศ สำมำรถเขำ้ถึงได้โดยภำคส่วนต่ำงๆ เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ 

นอกจำกนี้ ท�ำเนียบรำยกำรสำรเคมีนี้ สำมำรถน�ำไปใช้เป็นฐำนข้อมูลสำรเคมีหลัก
ส�ำหรับกำรจัดกำรสำรเคมีที่มีประสิทธิภำพ เป็นระบบและครอบคลุม 

ส่งผลให้เกิดกำรลดควำมเสี่ยงอันตรำยจำกสำรเคมี ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
และมีผลต่อเนื่องไปสู่กำรป้องกันกำรน�ำเขำ้สำรเคมีอันตรำยและสินคำ้ด้อยคุณภำพ

ที่มีสำรเคมีอันตรำยเจือปน เข้ำมำในประเทศไทยได้ต่อไป

ผู้สนใจเกี่ยวกับท�ำเนียบรำยกำรสำรเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย ปี 2555 เล่มที่ 1 ส�ำหรับสำรเดี่ยว
จัดพิมพ์ปี 2559 

สำมำรถติดต่อได้ที่
ศูนย์พัฒนำนโยบำยแห่งชำติดำ้นสำรเคมี 

กองแผนงำนและวิชำกำร ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
โทรศัพท์: 0 2590 7289 โทรสำร: 0 2590 7287

หรือ e-mail: ipcs_fda@fda.moph.go.th
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รูปที่ 1 

ตัวอย่ำงตำรำงท�ำเนียบ

รำยกำรสำรเคมีที่มีอยู่

ในประเทศไทย ปี 2555 

เล่มที่ 1 ส�ำหรับสำรเดี่ยว

รูปที่ 2 

หนังสือท�ำเนียบรำยกำรสำรเคมีที่มีอยู่

ในประเทศไทย ปี 2555 เล่มที่ 1 

ส�ำหรับสำรเดี่ยว จัดพิมพ์ปี 2559  

(Thailand Existing Chemicals  

Inventory: TECI) 

รูปที่ 3 

หน้ำเว็บไซต์ www.thaiteci.com 

ส�ำหรบักำรสบืค้นสำรเคมทีีส่นใจ online 

(4) รูปภำพประกอบ
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(1) ชื่อควำมส�ำเร็จ

คู่มือกำรจัดกำรสำรเคมีและขยะอันตรำยจำกอุตสำหกรรมในช่วงอุทกภัยส�ำหรับโรงงำน

(2) สรุปกำรด�ำเนินงำน

	 สถานการณ์น�้าท่วมปลายปี	 2554	 ซ่ึงเป็นช่วงปลายของแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	 3	
(พ.ศ.	 2550	 –	 2554)	 ในพื้นท่ีภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานคร	 นอกจากส่งผลกระทบและความเสียหายต่อพ้ืนที่
การเกษตรและท่ีอยู่อาศัยโดยท่ัวไปแล้ว	 ยังส่งผลให้หลายนิคมอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นคิมอตุสาหกรรมทีต่ัง้อยูใ่นจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาได้รบัผลกระทบอย่างหนกั	อนัเนือ่งมาจากน�า้ท่ีไหลทะลกัเข้าท่วม
เตม็พืน้ทีนิ่คมซึง่มโีรงงานประเภทต่างๆ	อยูเ่ป็นจ�านวนมาก	ส่งผลให้สารเคมทีีค้่างในระบบการผลติและถังจดัเก็บร่ัวไหล
ออกมาไม่มากก็น้อย	 ทั้งนี้รวมไปถึงสารจากบ่อบ�าบัดขยะอุตสาหกรรมที่ยังไม่ได้ส่งไปก�าจัด	 นอกจากนั้น	 จากการที่											
ทุกนิคมมีการท�าคันดินก้ันน�้าไว้	 ท�าให้ในช่วงแรกหลังน�้าทะลักเข้าท่วม	 สารเคมีส่วนใหญ่และขยะอุตสาหกรรมยังอยู่
ภายในนคิม	ต่อมาหลงัน�า้ลดจ�าเป็นต้องท�าการฟ้ืนฟูให้โรงงาน/สถานประกอบการกลับมาด�าเนนิการได้ตามปกตโิดยเรว็	
มาตรการหนึ่งที่ใช้คือการสูบน�้าจากนิคมออกสู่พื้นที่รอบ	ๆ 	ด้าน	ซึ่งยังไม่มีใครตอบได้ว่าจะส่งผลกระทบต่อสังคม	ชุมชน	
และสิง่แวดล้อมในระยะสัน้และระยะยาวอย่างไร	จากการศกึษาข้อมูลทีเ่กีย่วข้องขณะนัน้ยังพบว่า	ประเทศไทยยงัไม่เคย
มีการท�าแผนปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี	 การฝึกซ้อมแผนแต่ละระดับ	 ส�าหรับกรณีโรงงานหรือนิคมเกิดภาวะน�้าท่วมสูง
ฉับพลันจนต้องมีการกู้พื้นที่จากสภาวะน�้าท่วมลักษณะนี้	

	 ในปีงบประมาณ	2555	ซึ่งเป็นปีแรกของแผนปฏิบัติการระยะต้น	(พ.ศ.	2555	–	2558)	ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
การจัดการสารเคมีแห่งชาติ	ฉบับที	่4	 (พ.ศ.	2555	–	2564)	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย	์โดยศูนย์ประเมินความเสี่ยง	
(ช่ือในขณะนั้น)	 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และองค์กรพัฒนาเอกชน	 ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน					
บทเรียนและประสบการณ์	 องค์ความรู้ในการด�าเนินโครงการ	 “การจัดท�าคู่มือการจัดการและเฝ้าระวังสารเคมีและ							
ขยะอนัตรายในสภาวการณ์อทุกภัย”	แล้ว	และจดัท�าร่างคู่มอืขึน้จนแล้วเสรจ็	โดยกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ได้สนบัสนนุ
งบประมาณเบ้ืองต้น	 มูลนิธิเอเชียได้สนับสนุนให้มีการด�าเนินโครงการถอดบทเรียนการจัดการสารเคมีของโรงงาน													
ในสถานการณ์อุทกภัย	 ท�าให้ได้ข้อสรุป/ประเด็นที่ต้องด�าเนินการต่อไปและเป็นเวทีเปิดตัวร่างคู่มือนี้ต่อผู้ใช้ประโยชน์
เป็นครั้งแรก	จากนั้นระหว่างปี	2556	–	2557	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และมูลนิธิเอเชีย	ได้พัฒนาและปรับปรุงคู่มือ
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เรื่องที่2



ฉบบัร่างให้มคีวามสมบรูณ์มากยิง่ข้ึนและพยายามหาทางผลักดันไปสู่การใช้ประโยชน์ทีแ่ท้จริง	จนในทีสุ่ดได้ร่วมมอืกับมูลนธิิ
เอเชยี	นคิมอตุสาหกรรมบางปะอนิ	จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา	จัดสมัมนาเชงิปฏิบติัการเพ่ือทดลองปฏบิติัใช้และได้ปรบัปรงุ
คู่มือ	จนมาเป็น	คู่มือการจัดการสารเคมีและขยะอันตรายจากอุตสาหกรรมในช่วงอุทกภัยส�าหรับโรงงาน
	 คู่มือที่ได้พัฒนาขึ้นดังกล่าว	 น�าเสนอแผนการบริหารจัดการในระดับโรงงานและสถานประกอบการทุกขนาด										
ทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม	 มีการรวมสาธารณภัยจากอุทกภัย	 ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย	 และขยะจาก
อุตสาหกรรม	 เข้าด้วยกัน	 ตามวัฏจักรของภัยพิบัติ	 (Disaster	 cycle)	 เร่ิมจาก	 การท�าแผนป้องกันและลดผลกระทบ								
และการเตรียมความพร้อมช่วงก่อนเกิดภัย	 จากนั้นเป็นแผนการจัดการในภาวะฉุกเฉิน	 (Emergency	 response)																	
ในระหว่างเกิดภัย	และแผน/แนวทางการฟื้นฟูบูรณะ	 (Rehabilitation	and	 reconstruction)	หลังเกิดภัย	 โดยคู่มือ		
ได้ก�าหนดแนวทางของขั้นตอนการปฏิบัติงานในการป้องกันและลดผลกระทบ	 รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในระยะ
ต่างๆ	นับตั้งแต่ก่อนเกิดภัย	ขณะเกิดภัย	และหลังเกิดภัย	โดยในแต่ละขั้นตอนจะก�าหนดตัวอย่างและแบบฟอร์มต่างๆ	
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	 นอกจากนี้	 ได้มีการแบ่งระดับความรุนแรงของสถานการณ์ตามระดับความสูง									
ของน�า้ทีท่่วมในพืน้ท่ีเป็น	5	ระดบั	เพือ่เป็นเกณฑ์ในการประเมนิระดับความรนุแรง	โดยใช้ข้อมลูและเหตุการณ์ทีเ่กิดขึน้จรงิ
ในช่วงเดอืนตลุาคม	 ถึงธนัวาคม	 ปี	 2554	ประกอบการพจิารณา	ยกตัวอย่างเช่น	หากเกิดน�า้ท่วมในพืน้ทีร่อบๆ	 ระดบัสงู												
10	–	30	เซนติเมตร	และเริ่มมีน�้าเข้าทางท่อระบายน�้าและถนนในนิคม/โรงงาน	และรัฐบาล/ท้องถิ่น	ประกาศเป็นพื้นที่
เฝ้าระวัง	กรณีนี้	ถือเป็นความรุนแรงระดับ	3	ที่	การควบคุมสถานการณ์	ถือว่าควบคุมได้ภายในโรงงาน/นิคม	โดยการ
ท�างานประสานกับท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญ	

	 ในการท�าแผนป้องกันและลดผลกระทบแผนการจัดการในภาวะฉุกเฉินและแผนการฟื้นฟูบูรณะนั้น	 จะต้องมี							
การประเมินความเสี่ยงและอันตรายของสารเคมี	 โดยคู่มือนี้	 ได้ก�าหนดแนวทางในการประเมินความเสี่ยงและอันตราย											
ของสารเคมี	 ตลอดจนแสดงแผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างการประเมิน(Risk	 assessment)	 การจัดการความเส่ียง												
(Risk	management)	ซึง่รวมถงึการก�าจดัความเส่ียง	(Treat	risks)	และการสือ่สารความเส่ียง	(Risk	communication)	
ที่ต้องสอดคล้องกัน	ทั้งนี้	คู่มือ	ก�าหนดว่า	ในการประเมินความเสี่ยงและอันตรายของสารเคมี	ควรต้องประเมินสารเคมี
ทุกชนิดในโรงงาน	 ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ	 ผลิตภัณฑ์	 และ	 By-product	 โดยเมื่อได้ประเด็นเสี่ยงหรือจุดเสี่ยงแล้ว	 ให้ท�า						
แผนป้องกัน	เฝ้าระวงัและรบัมอือบัุติภยัสารเคมเีมือ่น�า้ท่วมโรงงาน	ทัง้ในส่วนของการผลติ	การกกัเกบ็	การก�าจดั	(ระบบ
บ�าบัดสารเคมีและขยะอันตราย)	 และการขนส่ง	 และท�าแผนติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพและประเมินมาตรการว่า
เพียงพอหรือไม่
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	 การประเมินและจัดการความเสี่ยงที่พัฒนาภายใต้คู่มือนี้นั้น	 ประยุกต์แนวความคิดมาจากแนวทางของ	Health	
Care	Failure	Mode	and	Effects	Analysis	(HFMEA)	หรือ	การวิเคราะห์ผลกระทบและภาวะล้มเหลวด้านสุขภาพ
จากกระบวนการท�างานที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อความล้มเหลวมากที่สุด	จากหนังสือ	Patient	Safety	and	the	Clinical	
Engineering	หน้า	229	–	332	(National	Center	for	Patient	Safety;	NCPS	website,	www.patientsafety.gov)	
โดย	 HFMEA	 เป็นลูกผสมของ	 FMEA	 (Failure	Mode	 Affect	 Analysis)	 ที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรม	 และ	HACCP	
(Hazard	Analysis	and	Critical	Control	Point)	ที่ใช้ในวงการความปลอดภัยอาหาร	ผสมผสานกับแนวคิด	เครื่องมือ
ทีจ่ะน�าไปสูก่ารท�า	CRA	(Root	Cause	Analysis)	HFMEA	เป็นการประเมนิความเสีย่งเชงิรกุ	(proactive	risk	assessment)	
ที่ใช้มากในการค้นหากระบวนการด�าเนินงานที่เกิดความเสี่ยงมากที่สุดในการดูแลผู้ป่วย	 เพื่อหาทางป้องกันและ														
ลดการสูญเสีย	 สามารถประยุกต์ใช้เพื่อเช่ือมโยงการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อสุขภาพและกระบวนการท�างานแต่ละจุด	
แต่ละสถานการณ์ในโรงงาน	เป็นการด�าเนินการเป็นล�าดบัขัน้ตอนทีช่ดัเจน	มรีะบบเพ่ือค้นปัญหา	ไม่ว่าจะเป็นในผลติภัณฑ์
และในกระบวนการผลิต	โดยการท�า	HFMEA	มี	5	ขั้นตอนคือ	ขั้นตอนการเลือกกระบวนการและการก�าหนดขอบเขต	
ขั้นตอนการสร้างทีม	 ขั้นตอนการอธิบายกระบวนการท�างานที่ต้องการประเมินความเสี่ยงด้วยแผนภาพ	ขั้นตอนการ
วิเคราะห์ความเป็นอันตราย	(Hazard	Analysis)	และขั้นตอนการวัดผลจากการด�าเนินงานและวัดผลลัพธ	์ทั้งนี้	คู่มือนี	้
แม้จะมุ่งเน้นการจัดการของโรงงานที่มีสารเคมีในกรณีอุทกภัย	แต่โรงงานอื่นๆ	ที่มีสารเคมีอันตรายในกระบวนการผลิต
แม้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน�้าท่วม	ก็สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้	
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ผู้สนใจเกี่ยวกับ คู่มือกำรจัดกำรสำรเคมีและขยะอันตรำยจำกอุตสำหกรรม
ในช่วงอุทกภัยส�ำหรับโรงงงำนนี้  

สำมำรถติดต่อได้ที่
สถำบันชีววิทยำศำสตร์ทำงกำรแพทย์ 

กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข
โทรศัพท์: 0 2951 0000-10 ต่อ 99494 โทรสำร: 0 2591 5974
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คู่มือกำรจัดกำรสำรเคมีและขยะอันตรำยจำกอุตสำหกรรมในช่วงอุทกภัย
ส�ำหรับโรงงงำนพัฒนำขึ้นจำกสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริงของมหำอุทกภัยในปี 2554 

ด้วยควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ คือ กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ภำคเอกชน คือ นิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน และภำคประชำสังคม คือ มูลนิธิเอเชีย ซึ่งได้ร่วมกันใช้

ศักยภำพและองค์ควำมรู้ในกำรพัฒนำคู่มือนี้จนประสบควำมส�ำเร็จ 
จนถือได้ว่ำ คู่มือนี้ สำมำรถใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติส�ำหรับโรงงำน/สถำนประกอบกำร 

เพื่อเตรียมกำรป้องกันและเตรียมพร้อมช่วงก่อนอุทกภัย กำรรับมือในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
ขณะเกิดอุทกภัย และกำรฟื้นฟูหลังเกิดอุทกภัย ตลอดจนสำมำรถใช้เป็นข้อมูลน�ำเขำ้

ในกำรปรับแผนปฏิบัติกำรฉุกเฉินแก้ไขปัญหำภัยสำรเคมีและวัตถุอันตรำยของจังหวัดให้ครอบคลุม
สถำนกำรณ์อุทกภัย และหรือสถำนกำรณ์อื่นที่สำมำรถน�ำไปประยุกต์ได้ 

เพื่อให้ภำคอุตสำหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้อยำ่งสันติสุข สำมำรถสรำ้งประโยชน์แก่ทุกฝำ่ย
ทั้งด้ำนสังคมและเศรษฐกิจ ในขณะที่สำมำรถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

และสุขภำพประชำชนได้

(3) Box ทำ้ยเรื่อง



รูปที่ 1

แสดงแผนภูมิควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงกำรประเมิน กำรจัดกำร 

และกำรสื่อสำรควำมเสี่ยง

รูปที่ 2 

ภำพแสดงสถำนกำรณ์ปัญหำน�้ำท่วม

นิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน ปี 2554 

รูปที่ 3 

กำรฝึกซ้อมแผนปฏบิตักิำรฉกุเฉนิ 

อุทกภัยของนิคมอุตสำหกรรม

บำงปะอิน ปี 2559

(4) รูปภำพประกอบ
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(1) ชื่อควำมส�ำเร็จ

(ตวัอย่ำง) แผนปฏบิติักำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำภยัจำกสำรเคมแีละวตัถอุนัตรำย
ของจงัหวดั ....

(2) สรุปกำรด�ำเนินงำน

	 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและเกษตรอย่างต่อเนื่อง	 มีผลให้มีการผลิตและน�าเข้าสารเคมีอันตรายชนิดต่างๆ						
มาใช้ในประเทศเป็นจ�านวนมาก	 ส่งผลให้เกิดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายท้ังในกระบวนการผลิต	 การจัดเก็บ													
และการขนส่งสารเคมีเพิ่มมากขึ้น	อีกทั้งยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมบริเวณ
ใกล้เคียงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 ดังนั้น	 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมของจังหวัดต่างๆ	 ในการป้องกันและลดความเสียหาย								
จากภัยที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย	 และสามารถช่วยผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว	 กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย	 กระทรวงมหาดไทย	 จึงได้พัฒนาและจัดท�า	 (ตัวอย่าง)	 แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจาก												
สารเคมีและวัตถุอันตรายของจังหวัด	 ....	 ขึ้น	 เพื่อเป็นแม่แบบ	หรือ	 template	 ให้จังหวัดต่างๆ	 สามารถน�าไปใช้ใน											
การจัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายของจังหวัดตนเอง	 ทั้งนี้	 ตัวอย่าง																
แผนปฏิบัติการฯ	 ดังกล่าว	 ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการด�าเนินงานว่าด้วย
การจัดการสารเคมี	เมื่อวันที่	12	ธันวาคม	2556	

	 แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายของจังหวัดที่จัดท�าเป็นตัวอย่างขึ้นนี	้
ก�าหนดให้เป็นแผนที่มุ่งเน้นการพัฒนาแนวทางการประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนในระดับพ้ืนท่ี	 ในการป้องกัน
และบรรเทาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย	 ทั้งในกรณีเกิดเหตุในและนอกโรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ	
โดยค�านึงถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	พ.ศ.	 2550	 แผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	พ.ศ.	2558	และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด	พ.ศ.	2558	รวมทั้ง
ความสอดคล้องกบัศกัยภาพ	โอกาส	สภาพปัญหา	และความต้องการของประชาชนในพืน้ที	่ทัง้นี	้ได้ก�าหนดวตัถปุระสงค์
ของแผนฯ	ไว้	4	ประการ	คือ	เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่	มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
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ในการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายให้ชัดเจน	
เป็นระบบ	และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั	 เพือ่ลดความเส่ียงและป้องกันการสูญเสียชวีติและทรัพย์สินของประชาชนทีเ่กดิจาก
สารเคมแีละวตัถอุนัตรายให้มน้ีอยทีส่ดุ	เพือ่ให้การช่วยเหลอืผูไ้ด้รบัผลกระทบจากสารเคมแีละวัตถุอนัตรายเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ภัย	ตลอดจนฟื้นฟูผู้ประสบภัยและพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว	และเพื่อ
พฒันาขดีความสามารถในการป้องกนัและลดผลกระทบ	การเตรียมความพร้อม	การจัดการในภาวะฉุกเฉิน	และการฟ้ืนฟู	
ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 องค์ประกอบของแผน	 ที่พัฒนาขึ้น	 ประกอบด้วย	 การอ้างถึงกฎหมายและประกาศตลอดจนแผนระดับชาต	ิ													
ทีเ่ก่ียวข้องกับแผนปฏบัิตกิารฯ	นี	้สถานการณ์ทัว่ไปทีเ่กดิขึน้	ซึง่ท�าให้มคีวามจ�าเป็นต้องมแีผนปฏบิตักิารฯ	ขอบเขตและ
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการฯ	นิยามศัพ์ที่เกี่ยวข้อง	องค์กรปฏิบัติภายใต้แผน	ระดับการจัดการสาธารณภัย	ขั้นตอน
การปฏิบัติ	 ซึ่งแบ่งเป็นข้ันตอนการจัดการภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ	และ									
การจัดการภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุนอกโรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ	และภาคผนวก	

	 ในส่วนของการจัดองค์กรปฏิบัตินั้น	แผนปฏิบัติการฯ	ได้ระบุว่าการจัดตั้งองค์กรปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้
ในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด	 พ.ศ.	 2558	 ซ่ึงประกอบด้วยองค์กรปฏิบัติในแต่ละระดับ	 ตั้งแต	่									
กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด	 อ�าเภอ	 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และในส่วนของระดับ
การจัดการสาธารณภัยนั้น	ก�าหนดการแบ่งระดับและผู้มีอ�านาจควบคุมสั่งการ	โดยแยกเป็น	2	กรณี	คือ	กรณีเกิดเหตุ														
ในโรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ	แบ่งระดับ	คือ	ในระดับที่โรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ	สามารถ
ควบคุมได้	 ให้ผู้จัดการโรงงานเป็นผู้มีอ�านาจตามกฎหมายในการควบคุมและสั่งการ	 และหากควบคุมไม่ได้	 แบ่งเป็น							
ระดับ	1	คือ	ระดับที่ท้องถิ่นสามารถควบคุมได้	และระดับ	2	คือ	ระดับที่จังหวัดสามารถควบคุมได้	และในกรณีเกิดเหตุ															
นอกโรงงานอตุสาหกรรม/สถานประกอบการ	แบ่งระดบัการจัดการสาธารณภยัออกเป็น	4	ระดบั	คอื	ระดบั	1	สาธารณภยั
ขนาดเล็ก	ระดับ	2	สาธารณภัยขนาดกลาง	ระดับ	3	สาธารณภัยขนาดใหญ่	และระดับ	4	สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง	
ซึง่ผูมี้อ�านาจควบคมุสัง่การตามกฎหมาย	จะเพิม่ระดบัตัง้แต่	ผูอ้�านวยการอ�าเภอ/ท้องถิน่	ผูอ้�านวยการจงัหวดั	ผูบั้ญชาการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต	ิจนถึงนายกรัฐมนตรหีรอืรองนายกรฐัมนตรทีีน่ายกรัฐมนตรมีอบหมาย	ตามล�าดบั
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	 แผนปฏิบัติการฯ	ได้มีการก�าหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ	ส�าหรับการจัดการภาวะฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุในโรงงาน
อตุสาหกรรม/สถานประกอบการ	ทัง้ในส่วนของการเตรยีมพร้อมปฏบิตักิารรบัสถานการณ์ภยัจากสารเคมแีละวตัถอุนัตราย	
และในส่วนของการจดัการภาวะฉกุเฉนิ	ในระดบัต่างๆ	ตลอดจนได้มกีารก�าหนดแผนผังการปฏบิตักิารภาวะฉกุเฉนิ	ตาราง
โครงสร้างการจัดการภาวะฉุกเฉิน	 แผนผังปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินระดับ	 1	 และระดับ	 2	 และส�าหรับการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุนอกโรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ	 ได้มีการก�าหนดแนวทางของขั้นตอนและ												
วธิปีฏบิตั	ิ ตัง้แต่การรบัแจ้งเหต	ุการจดัตัง้ศนูย์บญัชาการ	การมอบหมายหน้าทีค่วามรับผดิชอบให้สามารถปฏบิตังิานได้ทันที	
การระดมสรรพก�าลังจากหน่วยงานต่างๆ	 การประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนผู้อาศัยในบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบ
ทราบและอพยพหากจ�าเป็น	 การจัดสถานที่รองรับผู้อพยพ	 การออกประกาศพื้นที่ประสบภัย	 การจัดแถลงข่าว																			
สรุปสถานการณ์	 และขั้นตอนต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 จนถึงเร่ืองการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต	 โครงสร้างพ้ืนฐาน	 และแก้ไขปัญหา								
สิง่แวดล้อม	ตลอดจนได้มกีารก�าหนดแผนภมูขิองโครงสร้างศูนย์บญัชาการเหตุการณ์จังหวดั	และให้แนวทางกรณนี�า้มนั
รั่วไหล	(Oil	Spill)	ในทะเลไว้ด้วย	

	 นอกจากนี้	 ในภาคผนวกของแผนปฏิบัติการฯ	 ได้ให้ตัวอย่างตารางเพื่อใส่ข้อมูลพื้นที่ท่ีมีสภาพเส่ียงต่อการเกิด								
ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายในจังหวัด	 ตารางหน่วยงานปฏิบัติการร่วมประจ�าศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด										
ซึง่สามารถปรบัได้ตามความเหมาะสม	ตวัอย่างตารางข้อมลูท�าเนยีบส่วนราชการ	ข้อมลูหมายเลขโทรศัพท์ตดิต่อฉกุเฉนิ
ของเครอืข่ายป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย	ตัวอย่างตารางแสดงบัญชเีคร่ืองจักรกล	ยานพาหนะ	และเครือ่งมอือปุกรณ์
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด	 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสารเคมีเบื้องต้น	 พร้อมตัวอย่างสัญญลักษณ์
แสดงความเป็นอันตรายระบบ	 GHS	 และระบบขนส่ง	 UN	 การก�าหนดเขตพื่นที่ในการระงับเหตุฉุกเฉิน	 และ																				
เกณฑ์การเลือกชุดป้องกันอันตรายจากสารเคมี	เป็นต้น
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ผู้สนใจเกี่ยวกับ (ตัวอย่ำง) แผนปฏิบัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัย
จำกสำรเคมีและวัตถุอันตรำยของจังหวัด .... นี ้

สำมำรถติดต่อได้ที่ 
ส�ำนักนโยบำยป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กระทรวงมหำดไทย 
โทรศัพท์: 0 2637 3301 ถึง 50 โทรสำร: 0 2243 2178 และ 0 2243 2204 

เว็บไซต์: http://www.disaster.go.th

(ตัวอย่ำง) แผนปฏิบัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยจำกสำรเคมี
และวัตถุอันตรำยของจังหวัด .... นี้ ท�ำให้ได้แม่แบบ หรือ Template ของแผนปฏิบัติกำรป้องกัน

และแก้ไขปัญหำภัยจำกสำรเคมีและวัตถุอันตรำย ที่แต่ละจังหวัด สำมำรถน�ำไปจัดท�ำ
แผนปฏิบัติกำรฯ ของตนเองให้สอดคล้องกับสภำวะกำรณ์ของจังหวัดนั้นๆ ได้ถูกต้องอยำ่งเหมำะสม

และรวดเร็ว ซึ่งจะท�ำให้กำรจัดกำรภำวะฉุกเฉินของปัญหำภัยจำกสำรเคมีและวัตถุอันตรำย 
เป็นไปในทิศทำงที่ถูกต้องเหมำะสมและรวดเร็วเช่นกัน และที่ส�ำคัญที่สุดคือ แผนปฏิบัติกำรป้องกัน

และแก้ไขปัญหำภัยจำกสำรเคมีและวัตถุอันตรำยของจังหวัดนี้ ได้ก�ำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นระบบ ตลอดจนให้ควำมรู้และแนวทำงที่ถูกต้อง ที่จะสำมำรถลดควำมเสี่ยงอันตรำย
และเพิ่มควำมปลอดภัยของประชำชนที่อำจจะได้รับผลกระทบจำกปัญหำภัยจำกสำรเคมี

และวัตถุอันตรำยที่อำจจะเกิดขึ้น ตลอดจนลดควำมสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชำชน 
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ และควำมเสียหำยต่อเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศโดยรวมได้ ซึ่งเป็นควำมจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จังหวัดตำ่งๆ 
จะได้น�ำตัวอย่ำงแผนปฏิบัติกำรฯ ที่ได้จัดท�ำขึ้นนี้ ไปใช้เป็นประโยชน์ต่อไป 

(3) Box ทำ้ยเรื่อง
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(4) รูปภำพประกอบ

รูปที่ 1 

(ตวัอย่ำง) แผนปฏบิติักำรป้องกนัและ 

แก้ไขปัญหำภัยจำกสำรเคมีและ

วัตถุอันตรำยของจังหวัด ....

รูปที่ 2

ตัวอย่ำงแผนภูมิที่ก�ำหนดภำยใต้

แผนปฏิบัติกำรฯ 

(แผนผังสรุปกำรจัดองค์กรปฏิบัติใน

ภำวะฉุกเฉินระดับ 1-2) 

รูปที่ 3 

ตัวอยำ่งกำรจัดตั้งศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์ 

(ศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์จังหวัดนครปฐม)
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(1) ชื่อควำมส�ำเร็จ

กำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบของภำคอุตสำหกรรมเคมี ไปสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
ในกำรประกอบอุตสำหกรรมเคมีในประเทศไทย

(2) สรุปกำรด�ำเนินงำน

	 อตุสาหกรรมเคมถืีอเป็นอตุสาหกรรมหลกัทีส่�าคัญของประเทศไทย	โดยอตุสาหกรรมเคม	ีเป็นอตุสาหกรรมพืน้ฐาน
ที่ท�าการผลิตท้ังวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมอื่น	 รวมไปถึงการผลิตผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายด้วยตัวเอง	 ในประเทศไทยได้มี						
การจัดตัง้กลุม่อตุสาหกรรมเคมข้ึีนภายใต้สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ซ่ึงมกีลุม่อตุสาหกรรมย่อยทีป่ระกอบกนัขึน้	
6	กลุ่มย่อย	คือ	กลุ่มย่อยปิโตรเลียม	ปิโตรเคมี	และคาร์บอนแบล็ค	กลุ่มย่อยเคมีเกษตร	กลุ่มย่อยสี	กลุ่มย่อยเคมีพื้นฐาน	
กลุ่มย่อยเครื่องส�าอาง	และกลุ่มย่อยเคมีอื่นๆ	โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี	จัดตั้งขึ้นเมื่อป	ีพ.ศ.	2521	มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเคมี	 ในการประสานนโยบายและด�าเนินการกับภาครัฐ	 และเป็นศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเคมี	 ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ	 สมาชิกและผู้สนใจ	 ตลอดจนเป็นตัวแทน									
ในการเข้าร่วมและเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท�าข้อตกลงทางการค้าต่างๆ

	 กลุม่อตุสาหกรรมเคม	ีมกีารด�าเนินงานทีต่ัง้เป้าหมายเพือ่ไปสูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนืในการประกอบอตุสาหกรรมเคมี
ในประเทศไทย	โดยในปี	พ.ศ.	2539	กลุม่อุตสาหกรรมเคม	ีสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ได้รบั	Responsible	Care	
เข้ามาใช้ในประเทศไทย	โดยสมาชิกในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี	เริ่มน�าหลักการไปใช้ในบริษัท	และต่อมาในป	ีพ.ศ.	2541	
กลุม่อตุสาหกรรมเคมี	สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ได้รบัการยอมรบัให้เข้าเป็นสมาชกิ	Responsible	Care	ล�าดบัที	่41	
ของ	The	International	Council	of	Chemical	Associations	(ICCA)	ทัง้น้ี	Responsible	Care	หรอื	หลกัการดแูลด้วย
ความรบัผดิชอบ	 คอื	 ค�ามัน่สญัญาของผูป้ระกอบการเคมว่ีาจะรับผิดชอบในการท่ีจะปรับปรุงประสิทธผิลในด้านสขุภาพ
ความปลอดภัย	 และการปกป้องสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการ	 มีวัตถุประสงค์	 เพื่อปรับปรุงผลการด�าเนินงาน											
ด้านอาชวีอนามยั	ความปลอดภยัและสิง่แวดล้อมอย่างต่อเน่ืองตามความคาดหวงัของสาธารณชน	 เพือ่สร้างความเชือ่มัน่และ
ก่อให้เกิดภาพลกัษณ์อนัดงีามของกลุม่อตุสาหกรรมเคมทีีม่ต่ีอสาธารณชน	 เพือ่ให้ธรุกจิด�าเนนิไปได้อย่างต่อเนือ่งตลอดไป	
และเพือ่ให้ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมเคมทีัว่โลกด�าเนนิการตามหลกัการดแูลด้วยความรบัผดิชอบ	โดย	Responsible	Care	
ถกูวางหลกัการโดย	Canadian	Chemical	Producers	Association	(CCPA)	ในปี	พ.ศ.	2529	และต่อมาในปี	พ.ศ.	2531	
Chemical	Manufacturers	Association	of	the	USA	ได้รบัหลกัการเข้าไปใช้ในประเทศสหรฐัอเมรกิา	จากนัน้	Responsible	
Care	ได้เผยแพร่ต่อไปยงั	องักฤษ	ยโุรป	ออสเตรเลยี	ญีปุ่น่	และนวิซแีลนด์ในล�าดบัต่อมา	และในปี	พ.ศ.	2535	Responsible	
Care	ได้ถกูยกขึน้อยูใ่นระดบันานาชาตภิายใต้การดแูลของ	ICCA	โดยปัจจบุนัมปีระเทศเป็นสมาชกิ	Responsible	Care	
กว่า	60	ประเทศทั่วโลก	
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	 หลงัจากท่ี	กลุม่อุตสาหกรรมเคม	ีสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ได้เข้าเป็นสมาชกิ	Responsible	Care	ดงักล่าว	
จึงได้มีการด�าเนินงานตามหลักการ	Responsible	Care	ต่อเนื่องมา	จนในป	ีพ.ศ.	2547	กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี	สามารถ
ด�าเนินงานได้ครบ	6	ข้อตามมาตรการในการบริหารจดัการ	หรอื	Codes	of	Management	Practice	ของ	Responsible	
Care	 ซึ่งได้แก่	 1)	 การสร้างความตระหนักต่อชุมชนและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน	 (Community	 Awareness	 and	
Emergency	Response	(CAER)	Code)	2)	กระบวนการทีป่ลอดภยั	(Process	Safety	Code)	3)	สขุภาพและความปลอดภยั
ของพนักงาน	(Employee	Health	and	Safety	Code)	4)	การป้องกันการเกิดมลพิษ	(Pollution	Prevention	Code)	
5)	มาตรการในการจัดจ�าหน่าย	(Distribution	Code)	และ	6)	มาตรการในการดูแลผลิตภัณฑ	์(Product	Stewardship	
Code)	นอกจากนี้	การด�าเนินงาน	Responsible	Care	ในประเทศไทย	ได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกิจกรรม	
Responsible	Care	(The	Sub-Committee	on	Responsible	Care	Activity	Management)	ขึน้	ซึง่ต่อมาได้เปลีย่นเป็น
คณะกรรมการ	Responsible	Care	ดูแลด้วยความรับผิดชอบ	(Responsible	Care	Management	Committee	of	
Thailand	–	RCMCT)	มีการรับสมาชิกในประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	จนปัจจุบันมีสมาชิกจ�านวนกว่า	80	บริษัท	ซึ่งตัวแทน
สมาชิกมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการ	 RCMCT	 เพื่อเข้ามาบริหารงานตามวาระทุกๆ	 2	 ปี	 และมีการประชุม								
คณะกรรมการทุกๆ	2	เดือนครั้ง	

	 ในช่วงระยะเวลาของแผนปฏบิตักิารระยะต้น	(พ.ศ.	2555	–	2558)	ภายใต้แผนยทุธศาสตร์การจดัการสารเคมแีห่งชาติ	
ฉบบัที	่4	(พ.ศ.	2555	–	2564)	กลุม่อุตสาหกรรมเคม	ีสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ได้ด�าเนินกจิกรรมภายใต้หลักการ
ของ	Responsible	Care	หลายกิจกรรมที่เป็นการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบของภาคอุตสาหกรรมเคมี	เพื่อน�าไป
สูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยนืในการประกอบอุตสาหกรรมเคมใีนประเทศไทย	ซึง่ได้แก่	การจดัอบรมเรือ่ง	ข้อก�าหนดแนวปฏบิตัิ
ด้านการจัดการ	(Responsible	Care	Six	Code	of	Management	Practices)	ฉบับแก้ไขปี	2555	โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความรู้	ความเข้าใจ	และพัฒนาการน�าหลักการ	Responsible	Care	ไปใช้ในองค์กรได้อย่างถูกต้อง	รวมถึงมี
การน�าเสนอตัวอย่างการท�าข้อปฏิบัติในแต่ละ	Code	จากบริษัทสมาชิกของ	Responsible	Care	ซึ่งบริษัทสมาชิกอื่นๆ	
สามารถน�าเป็นแนวทางหรือประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างเหมาะสม	 เป็นไปทิศทางเดียวกัน	 มีการจัดอบรมหลักสูตรวิธี
การประเมินความเสี่ยงสารเคมี	(Chemical	Risk	Assessment	Method)	ในปี	2555	รวมไปถึงกิจกรรมความร่วมมือ
การจัดท�าการประเมินความเสี่ยง	 ส�าหรับกลุ ่มสมาชิก	 Responsible	 Care	 ประเทศไทย	 และบริษัทสมาชิก																								
กลุม่อตุสาหกรรมเคมทีีไ่ด้เข้าอบรมหลกัสตูรดงักล่าว	โดยมกีารลงนามความร่วมมือของผู้ประกอบการท่ีเล็งเห็นความส�าคญั	
การน�าแนวทางการประเมินความเสี่ยงมาใช้ในการจัดการสารเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อป้องกัน	 ควบคุม	 ลดหรือ
บรรเทาอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการในโรงงาน	 และการจัดสัมมนาเรื่อง	 การจ�าแนกประเภทและ												
การตดิฉลากสารเคมีทีเ่ป็นระบบเดียวกนัทัว่โลก	(GHS)	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เผยแพร่ความรูค้วามเข้าใจและวิธปีฏบิตัเิก่ียวกบั
ระบบการจ�าแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก	(Globally	Harmonized	System	of	
Classification	and	Labeling	of	Chemicals:	GHS)	ให้แก่สมาชิก	Responsible	Care	ต่อมาในปี	2556	มกีารจดัประชุม
เชงิปฏบิตักิาร	เรือ่ง	Process	Safety	Management	Systems	Workshop:	The	Implementation	Guidelines	of	Risk	
Based	 Process	 Safety	 and	 Sharing	 of	 Global	 Best	 Practices	 ตลอดจน	 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม																												
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ผู้สนใจเกี่ยวกับ กำรด�ำเนินงำนดำ้นควำมรับผิดชอบของภำคอุตสำหกรรมเคมีไปสู่
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนในกำรประกอบอุตสำหกรรมเคมีในประเทศไทย นี ้

สำมำรถติดต่อได้ที่
คณะกรรมกำร Responsible Care ดูแลด้วยควำมรับผิดชอบ (RCMCT) 

กลุ่มอุตสำหกรรมเคมี สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิติ์ โซน ซี 
ชั้น 4 เลขที่ 60 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท์ 0 2345 1004, 0 2345 1000 ต่อ 1004 โทรสำร 0 2345 1268 เว็บไซต์ www.responsiblecare.or.th

กำรด�ำเนินงำนตำมหลักกำรดูแลด้วยควำมรับผิดชอบหรือ Responsible Care 
ของกลุ่มอุตสำหกรรมเคมี สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ถือได้วำ่เป็นกำรด�ำเนินงำน

ที่เป็นไปเพื่อไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืนในกำรประกอบอุตสำหกรรมเคมีในประเทศไทย 
โดยมีกำรด�ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อบริษัทที่เป็นสมำชิก และต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม อันเนื่องจำกควำมรับผิดชอบในกำรปรับปรุงประสิทธิผลในดำ้นสุขภำพ

ควำมปลอดภัย และกำรปกป้องสิ่งแวดล้อมในกำรประกอบกิจกำร นับว่ำเป็นกำรด�ำเนินงำน
ในส่วนของภำคอุตสำหกรรม ที่ประสบผลส�ำเร็จ ซึ่งเป็นไปตำมยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำศักยภำพ

และบทบำทในกำรบริหำรจัดกำรสำรเคมีของทุกภำคส่วน 
ภำยใต้ แผนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรสำรเคมีแห่งชำติ 

ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555 – 2564)

(3) Box ทำ้ยเรื่อง

The	Asia	Pacific	Responsible	Care	Organization	(APRO)	Meeting	และการประชุม	13th	Asia	Pacific	Responsible	
Care	Conference	(APRCC)	ในคราวเดยีวกนั	และในปี	2558	ได้มกีารจดัสมัมนาเรือ่ง	แนวทางปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิของการดแูล
ด้วยความรบัผดิชอบสูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยนื	(Responsible	Care	Best	Practices	Sharing	for	Sustainable	Development)	
และมีการจัด	 ICCA	 GPS	 Follow-up	Workshop	 in	 Thailand	 เพื่อการจัดท�าเอกสารสรุปข้อมูลความปลอดภัย												
(GPS	Safety	Summary)	ตามระบบการประเมนิความเส่ียงสารเคม	ีGPS	(Global	Product	Strategy)	นอกจากนี	้ยงัได้มี						
การออกข่าวสารการดูแลด้วยความรบัผดิชอบ	หรอื	Responsible	Care	News	เพือ่ให้ความรูแ้ก่สมาชกิในเรือ่งต่างๆ	ทีเ่ก่ียวข้อง	
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รูปที่ 1
กำรจัดอบรมเรื่อง 

ข้อก�ำหนดแนวปฏิบัติ
ด้ำนกำรจัดกำร 

(Responsible Care Six Code 
of Management Practices) 
ในปี 2555 โดยคณะกรรมกำร 

Responsible Care

รูปที่ 2 
กำรจัดสัมมนำเรื่อง แนวทำงปฏิบัติที่เป็นเลิศ

ของกำรดูแลด้วยควำมรับผิดชอบสู่กำรพัฒนำอยำ่งยั่งยืน 
(Responsible Care Best Practices Sharing for 

Sustainable Development) 
ในปี 2558 โดยคณะกรรมกำร Responsible Care 

รูปที่ 3 
บำงส่วนของขำ่วสำรกำรดูแลด้วย

ควำมรบัผิดชอบ หรอื Responsible Care 
News ที่ออกในปี 2558

(4) รูปภำพประกอบ
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(1) ชื่อควำมส�ำเร็จ

กฎหมำยล�ำดับรองเพือ่กำรควบคมุและก�ำกบัดแูลวัตถอุนัตรำยท่ีใช้ในบ้ำนเรอืนหรอื
ทำงสำธำรณสุข  ให้มีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับ พ.ร.บ.วัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535

(2) สรุปกำรด�ำเนินงำน

	 ประเทศไทยได้ก�าหนดนโยบายน�าระบบสากลการจ�าแนกประเภทความเป็นอันตรายและการติดฉลาก	สารเคม	ี		

ที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก	หรือระบบ	GHS	(Globally	Harmonized	System	of	Classification	and	Labelling	of	

Chemicals)	 ซึ่งพัฒนาข้ึนโดยองค์การสหประชาชาติ	 มาใช้ปฏิบัติกับสารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมี	 ภายใต้	 พ.ร.บ.																	

วัตถุอันตราย	พ.ศ.	2535	โดยครอบคลุมวัตถุอันตรายทางอุตสาหกรรม	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	และวัตถุอันตราย

ทีใ่ช้ในบ้านเรอืนหรอืทางสาธารณสขุ	และในปี	พ.ศ.	2555	ได้มกีารประกาศใช้ระบบ	GHS	เป็นกฎหมายกบัวัตถอุนัตราย

ในภาคอุตสาหกรรมเป็นล�าดับแรก	 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม	 ได้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม	 เรื่อง	 ระบบ										

การจ�าแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย	 พ.ศ.	 2555	 ภายใต้	 พ.ร.บ.วัตถุอันตราย	 พ.ศ.	 2535									

เพื่อบังคับใช้กับวัตถุอันตรายทางอุตสาหกรรม	ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่	12	มีนาคม	2555	มีผลบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่	13	มีนาคม	2555	เป็นต้นไป

	 ในส่วนของวตัถอุนัตรายทีใ่ช้ในบ้านเรอืนหรอืทางสาธารณสขุ	กระทรวงสาธารณสขุ	โดยส�านกังานคณะกรรมการ

อาหารและยา	ในฐานะหน่วยงานผูรั้บผดิชอบการก�ากบัดแูลวตัถอุนัตรายทีใ่ช้ในบ้านเรอืนหรอืทางสาธารณสขุ	ได้ด�าเนนิการ

อย่างต่อเนือ่งในการเตรยีมความพร้อมด้านระบบงานและปรบัปรงุกฎระเบยีบข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้อง	ได้แก่	การพฒันาและ

ปรบัปรงุกฎหมายให้สอดคล้องตามระบบ	GHS	การรวบรวมฐานข้อมลูท่ีเกีย่วข้อง	และการจัดท�าตัวอย่างฉลากตามระบบ	

GHS	 ตลอดจนการด�าเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวัตถุอันตรายและเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจและ

สามารถน�าระบบ	GHS	 มาใช้ในการส่ือสารความเป็นอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อ

สร้างความตระหนกัให้แก่ผูบ้รโิภคและผูเ้กีย่วข้อง	ทัง้นี	้ได้มกีารพฒันากฎหมายล�าดบัรองเพือ่การควบคมุและก�ากบัดแูล

วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขส�าเร็จเป็นที่เรียบร้อย	 โดยมีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข
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จ�านวน	 2	 ฉบับ	 ได้แก่	 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 เร่ือง	 ระบบการจ�าแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของ									

วัตถุอันตรายที่ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ	 พ.ศ.	 2558	 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข												

เรื่อง	 ฉลากของวัตถุอันตรายท่ีส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยารบัผดิชอบ	พ.ศ.	 2558	พร้อมจดัท�าเอกสารแนวทาง							

การปฏบิตัเิก่ียวกบัประกาศกระทรวงทัง้	2	ฉบบั	เพือ่ให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องทราบและสามารถปฏบัิตติามได้อย่างถกูต้องเหมาะสม

	 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 เรื่อง	 ระบบการจ�าแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย																	

ที่ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ	พ.ศ.	 2558	 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 เมื่อวันที่	 19	 มีนาคม							

พ.ศ.	 2558	 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	 20	 มีนาคม	 2558	 เป็นต้นไป	 มีสาระส�าคัญคือ	 ก�าหนดให้ผู้ผลิตและผู้น�าเข้า															

วตัถอุนัตรายมหีน้าทีจ่�าแนกความเป็นอันตราย	จดัท�าฉลาก	และเอกสารข้อมูลความปลอดภยัของวตัถอัุนตรายท่ีส�านกังาน

คณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบให้เป็นไปตามระบบ	 GHS	 ก�าหนดให้การส่งออกวัตถุอันตรายต้องมีการจ�าแนก

ความเป็นอันตราย	จัดท�าฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยตามระบบ	GHS	ยกเว้นกรณีประเทศคู่ค้ามีข้อก�าหนด

เป็นการเฉพาะ	โดยก�าหนดกรอบระยะเวลาด�าเนนิการแล้วเสร็จส�าหรับวัตถอุนัตรายทีเ่ป็นสารเด่ียวภายใน	1	ปี	(ภายใน

วนัที	่19	มนีาคม	2559)	และวตัถอุนัตรายทีเ่ป็นสารผสมภายใน	5	ปี	(ภายในวนัท่ี	19	มนีาคม	2563)	นบัแต่วนัท่ีประกาศ

มีผลใช้บังคับ	และก�าหนดให้ผู้ผลิต	ผู้น�าเข้า	ผู้ส่งออก	และผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง	มีหน้าที่สื่อสาร

ความเป็นอันตรายในรปูของฉลาก	และเอกสารข้อมลูความปลอดภัยตามทีผู่ผ้ลติหรอืผูน้�าเข้าจดัท�าขึน้	เพือ่ให้ผู้เก่ียวข้อง

สามารถด�าเนินการเก่ียวกับวัตถุอันตรายนั้นๆ	 ได้อย่างปลอดภัย	 ทั้งนี้	 การจ�าแนกประเภทความเป็นอันตรายและ													

การสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมีให้ใช้หลักเกณฑ์ตามข้อก�าหนดว่าด้วยระบบการจ�าแนกและการส่ือสาร											

ความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม	 เร่ือง	 ระบบการจ�าแนกและการสื่อสาร	

ความเป็นอนัตรายของวตัถอุนัตราย	พ.ศ.	2555	ซึง่เป็นไปตามเอกสาร	Globally	Harmonized	System	of	Classification	

and	Labelling	of	Chemicals	(GHS)	Third	revised	edition,	2009	ขององค์การสหประชาชาติ	(UN	GHS	Purple	

Book	2009)	
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	 นอกจากน้ี	ประกาศกระทรวงดังกล่าวได้มกีารก�าหนดนิยามส�าหรบัวตัถุอันตราย	สารเดีย่ว	และสารผสมอย่างชัดเจน	

ได้แก่	 “วัตถุอันตราย”	 หมายความว่า	 วัตถุอันตรายที่ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม	เรื่อง	บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย	ออกตามความในมาตรา	18	วรรคสอง	แห่ง	พ.ร.บ.วัตถุอันตราย	

พ.ศ.	2535	“สารเดีย่ว”	หมายความว่า	ธาตหุรอืสารประกอบทีอ่ยู่ในสถานะธรรมชาตหิรอืเกดิจากกระบวนการผลิตต่างๆ	

ทั้งน้ี	 รวมถึงสารเติมแต่งท่ีจ�าเป็นในการรักษาความเสถียรของสารเด่ียวหรือสารเจือปนที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต								

แต่ไม่รวมถงึสารตวัท�าละลายทีส่ามารถแยกออกมาจากสารเดีย่วได้โดยไม่มผีลต่อความเสถยีรของสารเดีย่วหรอืไม่ท�าให้

เกิดการเปลีย่นแปลงองค์ประกอบของสารเดีย่ว	และ	“สารผสม”	หมายความว่า	สารผสมหรอืสารละลายทีป่ระกอบด้วย

สารเดี่ยวสองชนิดหรือมากกว่าที่ไม่ท�าปฏิกิริยาต่อกัน	

	 ในส่วนของประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 เรื่อง	ฉลากของวัตถุอันตรายที่ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รับผิดชอบ	พ.ศ.	2558	นั้น	ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เมื่อวันที่	15	กันยายน	พ.ศ.	2558	มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่	

13	มีนาคม	2559	 เป็นต้นไป	 (มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก�าหนด	180	วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป)								

ซึง่เป็นการปรบัปรงุแก้ไขเพ่ิมเตมิข้อก�าหนดการแสดงฉลากวตัถอุนัตรายให้สอดคล้องตามสถานการณ์ปัจจบุนัโดยยกเลกิ

ประกาศฉบับเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2538	 สาระส�าคัญที่เปลี่ยนแปลงแก้ไข	 ได้แก่	 ก�าหนดให้ฉลากต้องแสดงชื่อ													

สารส�าคญัเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ	ก�าหนดให้แสดงรูปสญัลกัษณ์แสดงความเป็นอนัตราย	(hazard	pictograms)		

ค�าสัญญาณ	(signal	words)	และข้อความแสดงความเป็นอันตราย	(hazard	statements)	บนฉลากตามผลการจ�าแนก

ประเภทความเป็นอนัตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ	เรือ่ง	ระบบการจ�าแนกและการสือ่สารความเปน็อนัตราย

ของวตัถอัุนตรายท่ีส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยารบัผดิชอบ	พ.ศ.	2558	และก�าหนดให้แสดงรปูสญัลกัษณ์แสดง

ความเป็นอันตราย	(hazard	pictograms)	บนฉลากของภาชนะบรรจุขนาดเล็ก	

	 ส�าหรับแนวทางการปฏบิตัเิกีย่วกบัประกาศกระทรวงสาธารณสุขทัง้	2	ฉบบั	เป็นเอกสารทีป่ระกอบด้วย	ค�าช้ีแจง

ที่อธิบายสาระส�าคัญของประกาศกระทรวงทั้งสองฉบับและแนวทางการปฏิบัติที่แยกเป็นกรณีส�าหรับสารเดี่ยวและ												

สารผสม	 ซึ่งมีระยะเวลาบังคับใช้ที่แตกต่างกัน	 รวมทั้งบทก�าหนดโทษ	 และปฏิทินการด�าเนินงานตามประกาศดังกล่าว												

โดยมีรายละเอียดท่ีเป็นประโยชน์มากส�าหรับผู ้ประกอบการหรือผู ้เก่ียวข้องที่ต้องเตรียมการในการด�าเนินงาน																	

ตามประกาศดังกล่าว 
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ผู้สนใจเกี่ยวกับ กฎหมำยล�ำดับรองเพื่อกำรควบคุมและก�ำกับดูแลวัตถุอันตรำยที่ใช้ในบำ้นเรือนหรือ
ทำงสำธำรณสุขให้มีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับ พ.ร.บ.วัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 

สำมำรถติดต่อได้ที่ 
กลุ่มก�ำหนดมำตรฐำนวัตถุอันตรำย ส�ำนักควบคุมเครื่องส�ำอำงและวัตถุอันตรำย 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ อำคำร 2 ชั้น 5 ถ.ติวำนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
โทรศัพท์ 0 2590 7298 โทรสำร 0 2591 8483

กำรออกประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 
เรื่อง ระบบกำรจ�ำแนกและกำรสื่อสำรควำมเป็นอันตรำยของวัตถุอันตรำย

ที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำรับผิดชอบ พ.ศ. 2558 
และประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ฉลำกของวัตถุอันตรำย
ที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำรับผิดชอบ พ.ศ. 2558 

ถือเป็นกำรพัฒนำกฎหมำยล�ำดับรองเพื่อกำรควบคุมและก�ำกับดูแลวัตถุอันตรำยที่ใช้ในบ้ำนเรือน
หรือทำงสำธำรณสุขให้มีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับ พ.ร.บ.วัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 

และเป็นไปตำมนโยบำยของประเทศไทย ในกำรน�ำระบบสำกลกำรจ�ำแนกประเภท
ควำมเป็นอันตรำยและกำรติดฉลำกสำรเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก 

หรือที่เรียกว่ำระบบ GHS มำใช้ ซึ่งถือเป็นควำมส�ำเร็จในกำรด�ำเนินงำนเพื่อลดควำมเสี่ยงอันตรำย
จำกสำรเคมีภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรสำรเคมีแห่งชำติ 

ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555 – 2564)

(3) Box ทำ้ยเรื่อง

29



30

(4) รูปภำพประกอบ

รูปที่ 1 
สื่อเผยแพร่ควำมรู้ ชุด GHS ประชำสัมพันธ์ผ่ำนเว็บไซต์กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรำย 

(http://www.fda.moph.go.th/psiond/index.htm) โดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

รูปที่ 2
 กำรประชุมสัมมนำผู้ประกอบกำรวัตถุอันตรำย 

เรื่อง กำรจ�ำแนกประเภทควำมเป็นอันตรำย
และกำรติดฉลำกตำมระบบ GHS 
เมื่อวันที่ 6 – 7 มิถุนำยน 2555 
ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

รูปที่ 3 
สรุปรูปสัญลักษณ์ (Hazard  Pictogram) 

แสดงควำมเป็นอันตรำยของสำรเคมี
ตำมระบบสำกล GHS 

ที่ต้องพิจำรณำน�ำมำใช้ในกำรจัดท�ำ
ฉลำกของวัตถุอันตรำย

30



31



(1) ชื่อควำมส�ำเร็จ

กำรเฝ้ำระวงัสำรเคมป้ีองกันก�ำจดัศตัรพูชืทีม่อีนัตรำยร้ำยแรง (Highly Hazardous Pesticides)

(2) สรุปกำรด�ำเนินงำน

	 ในปี	พ.ศ.	2554	ซึง่เป็นช่วงปลายของแผนยทุธศาสตร์การจัดการสารเคมแีห่งชาติ	ฉบบัท่ี	3	(พ.ศ.	2550	–	2554)	
กลุ่มนักวิชาการหลากหลายสาขา	กลุ่มเกษตรกรที่ตระหนักถึงความอันตรายของสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช	ตลอดจนองค์กร
เอกชนและองค์กรสาธารณประโยชน์ด้านการเกษตรและการคุม้ครองผู้บริโภค	 เช่น	 มลูนธิชีิววถิ	ี มลูนธิกิารจดัการความรู้
และเครอืข่ายโรงเรียนชาวนา	มลูนธิข้ิาวขวญั	มลูนธิเิพือ่ผูบ้รโิภค	มลูนธิบิรูณะนเิวศ	มลูนธิเิกษตรกรรมยัง่ยนื	(ประเทศไทย)	
ได้รวมตัวกันก่อตั้ง	เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช	(Thailand	Pesticide	Alert	Network:	Thai-PAN)	โดยมี
พันธกิจในการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของสารเคมีทางการเกษตร	 การสื่อสารสาธารณะ	 การขับเคลื่อน															
ทางนโยบายด้านการจัดการและควบคุมสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น	 ตลอดจนการเตือนภัยปัญหาของ	
สารเคมี	 ซึ่งรวมถึงการเฝ้าระวังสารเคมีป้องกันก�าจัดศัตรูพืชที่อันตรายร้ายแรง	 (Highly	 Hazardous	 Pesticides)									
เพื่อความปลอดภัยของเกษตรกร	ผู้บริโภค	สิ่งแวดล้อม	และการพัฒนาที่ยั่งยืน	

	 ในช่วงระยะเวลาภายใต้แผนปฎิบัติการระยะต้น	(พ.ศ.	2555	–	2558)	ของแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี
แห่งชาติ	ฉบับที	่4	(พ.ศ.	2555	–	2564)	Thai-PAN	ได้ด�าเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชตกค้างในผัก	
ในปี	2555,	2557	โดยท�าการสุม่ตรวจผกัในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	และจังหวดัในภมิูภาค	เช่น	ขอนแก่น	เชยีงใหม่	
ยโสธร	และสงขลา	และในปี	2558	ท�าการสุม่ตรวจผกัในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	ซึง่ได้ก�าหนดชนดิผกัทีเ่ป็นไปตาม
ความนิยมบริโภค	10	ชนิด	ได้แก่	คะน้า	ผักกาดขาวปลี	กะหล�่าปลี	แตงกวา	ถั่วฝักยาว	มะเขือเปราะ	พริกขี้หนูเม็ดใหญ่	
(พริกแดง)	กะเพรา	กวางตุ้ง	ผักบุ้งจีน	โดยสุ่มเก็บจากแหล่งจ�าหน่าย	2	ประเภท	คือ	ห้างค้าปลีก	ประกอบด้วย	บิ๊กซี						
เทสโก้โลตัส	แมคโคร	และผักที่ติดเครื่องหมาย	Q	และตลาดสด	4	แห่ง	ได้แก่	ตลาดไทย	ตลาดสี่มุมเมือง	ตลาดบางใหญ	่
และปากคลองตลาด	 แล้วน�าไปวิเคราะห์สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชตกค้าง	 4	 กลุ่ม	 คือ	 กลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต	 ออร์แกโน
คลอรีน	คาร์บาเมต	และไพรีทรอยด์	แล้วน�าผลวิเคราะห์มาเปรียบเทียบกับค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด	หรือ	MRL	
(Maximum	 Residue	 Limit)	 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 เร่ืองอาหารที่มีสารพิษตกค้าง	 ประกาศเมื่อวันที่												
26	พฤษภาคม	พ.ศ.	2554	นอกจากนี้	ยังได้ท�าการวิเคราะห์หาสารตกค้างอื่นๆ	ที่นอกเหนือไปจากสาร	4	กลุ่มข้างต้น
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เรื่องที่6



	 ผลการตรวจวิเคราะห์	ในภาพรวม	เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างปี	2555,	2557	และ	2558	พบว่าการตกค้างของ
สารเคมี	4	กลุ่มในผักที่ท�าการสุ่มตรวจ	พบว่ามีการตกค้างเกินมาตรฐาน	MRL	น้อยลงเรื่อยๆ	จากร้อยละ	48.57	ในปี	
2555	ลดลงเหลอืร้อยละ	38.17	ในปี	2557	และเหลอืร้อยละ	22.5	ในปี	2558	ดงัแสดงในรูปที	่1	ซึง่ช้ีให้เห็นว่าการมีระบบ
เฝ้าระวังและรายงานผลอย่างตรงไปตรงมาเพ่ือให้เห็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนร่วมกันจะน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ต้นตอได้												
และเม่ือพิจารณาเฉพาะสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชที่มีอันตรายร้ายแรง	 4	 ชนิดที่หลายภาคส่วนร่วมกันเสนอให้มีการยกเลิก
การใช้ในประเทศไทย	 ได้แก่	 คาร์โบฟูแรน	 เมโทมิล	 ไดโครโตฟอส	 และอีพีเอ็น	 ซึ่งสถานภาพนับถึงปี	 2558	 ได้ม	ี																	
การประกาศยกเลกิการใช้	 ไดโครโตฟอส	และอพีเีอน็แล้ว	 และส�าหรับคาร์โบฟูแรน	และเมโทมลิ	 ยงัไม่ได้รับอนญุาตให้มี						
การขึ้นทะเบียน	จึงไม่มีการน�าเข้าสารทั้ง	4	ชนิด	มาตั้งแต่วันที	่22	สิงหาคม	พ.ศ.	2554	เนื่องจากทะเบียนเดิมหมดอายุ					
ผลการวิเคราะห์การตกค้างของสารทั้ง	4	ชนิด	พบว่า	การตกค้างลดลงอย่างเห็นได้ชัด	เช่น	ไดโครโตฟอส	และอีพีเอ็น	
จากที่พบตกค้างในผลผลิตที่สุ่มตรวจร้อยละ	 2.9	 และร้อยละ	 5.7	 ในปี	 2555	 ไม่พบอีกเลยในปี	 2557	 และ	 2558									
เช่นเดียวกับคาร์โบฟูแรน	และเมโทมิล	ที่พบตกค้างร้อยละ	22.8	และร้อยละ	17.2	ในปี	2555	ลดเหลือร้อยละ	8.5	และ
ร้อยละ	7.6	ในปี	2557	และไม่พบคาร์โบฟแูรนเลยในปี	2558	ส่วนเมโทมลิพบเพียงร้อยละ	2.5	ดงัแสดงผลสรปุในตาราง
ตามรูปที่	 2	 ซึ่งจากข้อมูลเหล่านี้	 แสดงให้เห็นว่า	 การควบคุมท่ีต้นทางโดยการยกเลิกการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชท่ีมี
อันตรายร้ายแรง	ท�าให้สามารถลดผลกระทบที่ปลายทางคือการตกค้างในผลผลิตได	้

	 นอกจากนี้	 ข้อมูลท่ีน่าสนใจที่ได้จากการวิเคราะห์ภายใต้การด�าเนินงานในการเฝ้าระวังดังกล่าวของ	Thai-PAN	
ในปี	2558	คือ	ผักที่มีสารพิษตกค้างเกินค่า	MRL	มากที่สุด	สารเคมีที่พบในผักหลากชนิดมากที่สุด	สารเคมีที่พบตกค้าง
ในผักมากที่สุด	 และผักท่ีใช้สารเคมีมากชนิดมากที่สุด	 โดยผักที่มีสารพิษตกค้างเกินค่า	MRL	 มากที่สุด	 คือ	 กระเพรา				
ร้อยละ	62.5	รองลงมาได้แก่	ถัว่ฝักยาวและคะน้า	ร้อยละ	37.5	ส�าหรับผกักวางตุง้	มะเขอืเปราะและผักบุง้จนี	พบตกมาตรฐาน
ชนดิละ	ร้อยละ	25	ในขณะทีแ่ตงกวาและพรกิแดงตกมาตรฐานค่อนข้างน้อย	คอื	ร้อยละ	12.5	ส่วนกะหล�า่ปลแีละผักกาด
ขาวปลีไม่พบสารตกค้างเลย	ซึ่งแสดงเป็นภาพรวมได้ดังรูปที่	3	ส่วนสารเคมีที่พบในผักหลากชนิดมากที่สุด	คือ	ไซเปอร์
เมทรินและคลอร์ไพริฟอส	สารเคมีที่พบตกค้างในผักมากที่สุด	คือ	ไซเปอร์เมทริน	และพบว่า	คะน้า	กระเพรา	ผักบุ้งจีน	
และพริกแดง	เป็นผักที่ใช้สารเคมีมากชนิดมากที่สุด	
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	 เมื่อเปรียบเทียบการตกค้างของสารเคมี	 4	 กลุ่มในผักที่ท�าการสุ่มตรวจที่ขายในแต่ละแหล่งจ�าหน่ายในปี	 2558	
พบว่า	 โดยภาพรวม	 ห้างค้าปลีกรวมท้ังผักที่ได้รับตรารับรองมาตรฐาน	 Q	 มีสารพิษตกค้างเกินค่า	MRL	 ร้อยละ	 20											
ในขณะที่ตลาดสดมีผักตกมาตรฐานร้อยละ	30	และเมื่อแยกห้างค้าปลีกออกเป็นแต่ละแหล่งจ�าหน่าย	ห้างเทสโก้โลตัส
พบผักตกมาตรฐานน้อยที่สุดคือ	 ร้อยละ	 10	 ล�าดับถัดมาคือแมคโคร	 ผักที่ได้รับตรารับรอง	 Q	 และปากคลองตลาด									
พบผักตกมาตรฐานร้อยละ	20	ในขณะที่บิ๊กซ	ีตลาดสี่มุมเมือง	ตลาดไท	และตลาดบางใหญ	่พบผักตกมาตรฐาน	ร้อยละ	
30	ทั้งนี้	ที่น่าสนใจคือเมื่อเปรียบเทียบกับผลตรวจผัก	ปี	2557	พบว่า	ห้าค้าปลีกและผักที่ได้รับตรารับรองมาตรฐาน	Q	
ตกมาตรฐานน้อยลงจากปีก่อน	ร้อยละ	50	–	62	ซึง่เหตผุลส่วนหนึง่	คอื	การร่วมกนัแก้ไขปัญหาท่ีเกดิขึน้ของผูป้ระกอบการ
และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	โดยกระบวนการทีท่�าในการแก้ไขปัญหาคอื	Thai-PAN	และมลูนธิเิพ่ือผู้บริโภค	ได้เชญิภาคเอกชน	
ได้แก่	สภาหอการค้าไทย	สมาคมผูค้้าปลกีไทย	สมาคมตลาดสดไทย	หน่วยงานภาครัฐ	ได้แก่	กรมวชิาการเกษตร	ส�านกังาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 และ						
กองบังคับการปราบปรามการกระท�าผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค	 เข้าร่วมหารือ	และแต่ละหน่วยงานก็มีมาตรการ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์คือ	ความปลอดภัยทางอาหารร่วมกัน	

	 ทัง้นี	้ผลจากการด�าเนินกจิกรรมนี	้Thai-PAN	จึงมข้ีอเสนอแนะเชงินโยบายส่วนหนึง่คอื	ควรให้มกีารพฒันาระบบ
การเฝ้าระวังสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชตกค้างในอาหาร	 โดยเป็นการท�างานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชนและ
กลไกภาคประชาสงัคม	ด�าเนินการสุม่ตรวจสอบอย่างสม�า่เสมอด้วยวิธทีีเ่ท่าทนักับสถานการณ์การใช้สารเคมีก�าจัดศัตรพูชื	
และรายงานผลให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบสถานะของปัญหา	 เพื่อที่จะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา	 แสวงหาทางออกเพื่อ							
สร้างความปลอดภัยทางอาหาร	
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ผู้สนใจเกี่ยวกับ กำรเฝ้ำระวังสำรเคมีป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชที่มีอันตรำยร้ำยแรง 
(Highly Hazardous Pesticides) นี้  

สำมำรถติดต่อได้ที่ 
เครือขำ่ยเตือนภัยสำรเคมีก�ำจัดศัตรูพืช (Thailand Pesticide Alert Network: Thai-PAN) 

ส�ำนักงำนประสำนงำน 125/356 ถนนรัตนำธิเบศร์ หมู่ 3 ต�ำบลไทรมำ้ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์ 0 2985 3838 โทรสำร 0 2985 3836

กิจกรรมกำรเฝ้ำระวังสำรเคมีป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชที่มีอันตรำยร้ำยแรง 
(Highly Hazardous Pesticides) ซึ่งด�ำเนินกำรโดย เครือขำ่ยเตือนภัยสำรเคมีก�ำจัดศัตรูพืช 

หรือ Thai-PAN นี้ ถือเป็นกำรด�ำเนินงำน ที่ท�ำให้เกิดกำรแก้ไขปัญหำสำรเคมีตกคำ้ง
ในผลิตผลทำงกำรเกษตรอย่ำงเป็นรูปธรรม ส่งผลให้เกิดกำรลดลงของสำรเคมี

ป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชที่มีอันตรำยร้ำยแรงในผักอย่ำงต่อเนื่อง 
โดยกิจกรรมกำรเฝ้ำระวังมีกำรรำยงำนผลอย่ำงตรงไปตรงมำที่ท�ำให้สังคมรับรู้ 
ส่งผลให้เกิดกระบวนกำรในกำรร่วมกันแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นของผู้ประกอบกำร

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องโดยกำรผลักดันของเครือขำ่ย 
นับเป็นกิจกรรมที่ประสบควำมส�ำเร็จเป็นอย่ำงดีในกำรลดควำมเสี่ยงอันตรำยจำกสำรเคมี

ด้วยกำรเฝ้ำระวัง ซึ่งเป็นไปตำมยุทธศำสตร์ที่ก�ำหนด
ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรสำรเคมีแห่งชำติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555 – 2564) 

(3) Box ทำ้ยเรื่อง
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(4) รูปภำพประกอบ

รูปที่ 1
แสดงภำพรวมของกำรตกคำ้งของ
สำรเคมีในผักที่สุ่มตรวจในปีต่ำงๆ  

รูปที่ 2 
แสดงร้อยละกำรลดลงของสำร 4 ชนิด

จำกกำรสุ่มตรวจผักในปีตำ่งๆ

รูปที่ 3
แสดงภำพรวมของกำรตกค้ำงของสำรเคมี

ในผักชนิดต่ำงๆ 

36





(1) ชื่อควำมส�ำเร็จ

มำตรฐำนอำชีพและคุณวุฒิวิชำชีพสำขำโลจิสติกส์ สำยงำนจัดกำร ขนส่งสินค้ำระหว่ำง
ประเทศ (International Freight Forwarding) สำยงำนกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ 
(Multimodal Transport  Operator - MTO) และสำยงำนกำรจัดกำรกระจำยสินค้ำ
ระหวำ่งประเทศ (International Distribution Center - IDC) 

(2) สรุปกำรด�ำเนินงำน
	 โลจิสติกส์	คือ	ระบบการบริหารจัดการการไหลและการจัดเก็บของสินค้า	บริการ	ข้อมูล	และทรัพยากรอื่นจาก
จดุต้นทางไปยงัจดุบรโิภคปลายทางตามความต้องการของลกูค้า	ซึง่ปัจจบุนั	การด�าเนนิงานด้านโลจสิตกิส์	ถอืเป็นงานท่ีรฐับาล
ให้ความส�าคญั	และสนบัสนุนในการพฒันา	โดยได้มกีารจดัท�าแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจสิตกิส์แห่งชาต	ิฉบับที	่1	
(พ.ศ.	2550	–	2554)	และแผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบโลจสิติกส์แห่งชาต	ิฉบบัที	่2	(พ.ศ.	2556	–	2560)	ซึง่ส่วนหนึง่
ของประเดน็การพัฒนา	คอืเพือ่ให้มกีารเพิม่ประสทิธผิลและประสทิธภิาพของระบบการบรกิารขนส่งและเครอืข่ายโลจิสติกส์	
ทัง้ของภาครฐัและเอกชนให้สามารถช่วยสนบัสนนุการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน	และส่วนหนึง่ของหลกัการของ
แผนยทุธศาสตร์นี	้คอื	การสร้างสังคมทีอ่นรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	(Green	Society)	ซึง่ได้มี
การก�าหนดภารกจิทีส่�าคญัภายใต้แผนส่วนหนึง่คอืการพัฒนาบคุลากร	ท่ีมกีารก�าหนดยทุธศาสตร์สวนหน่ึงไว้	คอื	การปรบัปรุง
ระบบการพัฒนาและจัดการก�าลังคนด้านโลจิสติกส์	 ทั้งนี้	 แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ	 ฉบับที่	 4														
(พ.ศ.	2555	–	2564)	มคีวามเชือ่มโยงกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบโลจสิตกิส์แห่งชาติ	ฉบบัที	่2	ดงักล่าว	เนือ่งจาก
มีการก�าหนดกลวธิท่ีีในเร่ืองการลดความเสีย่งอนัตรายจากสารเคมใีนภาคการขนส่งท่ีเน้นให้มกีารขนส่งสินค้าอนัตรายอย่างปลอดภยั	
พร้อมกบัให้มีการสนบัสนุนการพฒันาบุคลากรและกลุม่วชิาชพี	ทีเ่กีย่วข้องกับการจัดการสารเคม	ีให้มปีระสทิธิภาพยิง่ข้ึน	

	 ภายใต้การด�าเนนิงานตามแผนยทุธศาสตร์ทัง้สองดงักล่าว	และตามแนวทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ	
ฉบับที่	11	ยุทธศาสตร์ที่	2	การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน	รัฐบาล	โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	
(สคช.)	จงึได้เร่งรดัสนบัสนนุให้มกีารจดัท�ามาตรฐานอาชพีและคณุวฒุวิชิาชพี	ในสาขาวชิาชีพทีเ่ป็นทีต้่องการ	ซึง่รวมถงึ
วชิาชพีโลจสิตกิส์	พร้อมกบัให้การรบัรององค์กรทีมี่หน้าทีร่บัรองสมรรถนะของบคุคลตามมาตรฐานอาชพีนัน้ๆ	 โดยความร่วมมอื
ของหน่วยงานภาครัฐ	 เอกชน	 และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ	 เพื่อท�าหน้าที่ในการประเมินสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ	ท�าให้เกิดการยกระดับการผลิตและการบริหารที่ใช้องค์ความรู้และการพัฒนานวัตกรรมใหม่ด้วยระบบ
คณุวฒุวิชิาชพีท่ีมมีาตรฐานเป็นท่ียอมรบัในระดับสากล	ส่งผลให้เกดิการเพ่ิมขดีความสามารถของทรพัยากรมนษุย์ในประเทศ
เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (ASEAN	 Economic	 Community:	 AEC)	 และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ								
ให้กบัประเทศ	ตลอดจนลดความเสีย่งอนัตรายจากสารเคมเีพือ่ปกป้องสุขภาพของประชาชนและป้องกนัปัญหาสิง่แวดล้อม	
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เรื่องที่7



	 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	มาตราฐานอาชีพ	ในที่นี	้หมายความว่า	การก�าหนดสมรรถนะ
ของบุคคลในการประกอบอาชีพ	 และคุณวุฒิวิชาชีพ	 หมายความว่า	 การรับรองความรู้	 ความสามารถ	 และทักษะของ
บคุคล	ในการท�างานตามมาตรฐานอาชพี	ทัง้นี	้ในช่วงปี	2556	–	2558	ได้มกีารจัดท�ามาตรฐานอาชพีและคณุวฒิุวชิาชพี
สาขาโลจสิตกิส์	หลายสายงาน	ซึง่รวมถึง	สายงานจดัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ	(International	Freight	Forwarding)	
สายงานการขนส่งต่อเนือ่งหลายรปูแบบ	(Multimodal	Transport	Operator	-	MTO)	และสายงานการจดัการกระจาย
สนิค้าระหว่างประเทศ	(International	Distribution	Center	-	IDC)	ซ่ึงมาตราฐานอาชพีในท้ังสองสายงาน	มกีารก�าหนด
สมรรถนะในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารเคมีและสินค้าอันตรายด้วย	 ซึ่งในการด�าเนินงานจัดท�า
มาตรฐานอาชพีและคณุวฒิุวชิาชพีสาขาโลจสิติกส์	มเีครอืข่ายนกัวจัิยจากสถาบนัอดุมศกึษาเข้าร่วม	ประกอบด้วย	สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 และ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา	โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	เป็นแกนน�า	นอกจากนั้น	ยังมีสมาคม
ขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย	(TTLA)	สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ	(TIFFA)	สถาบันธุรกิจการขนส่ง
สนิค้าระหว่างประเทศ	(ITBS)	สมาคมตวัแทนออกของรับอนญุาตไทย	(TACBA)	สมาคมธรุกจิคลงัสนิค้า	ไซโล	และห้องเย็น	
(WSCBA)	เข้าร่วมด้วย	

	 ในส่วนของการรับรององค์กรท่ีมีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพนั้น	องค์กรฯ	 ดังกล่าว							
เป็นส่วนหนึ่งของระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อให้มาตรฐานอาชีพที่จัดท�าขึ้นได้มีการน�าไปใช้ในการประเมินสมรรถนะบุคคล
ในแต่ละอาชพี	ซึง่	สคช.	ได้ร่วมมอืกับสานักงานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมก�าหนดหลกัเกณฑ์	แนวทางการประเมนิ	
และร่วมในการประเมนิองค์กรทีม่หีน้าทีร่บัรองสมรรถนะฯ	เพือ่ให้การรบัรององค์กรท่ีมหีน้าทีร่บัรองสมรรถนะฯ	ในการ
ท�าหน้าที่ในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในแต่ละระดับช้ัน	 โดยพิจารณาหน่วยงานที่มีความพร้อม										
ทัง้ด้านบคุลากร	สถานท่ี	และเครือ่งมอืพืน้ฐานสาหรบัการประเมนิให้ครบทกุอาชพีและครอบคลมุทัว่ทกุภาคของประเทศ
ตามความเหมาะสมของอตุสาหกรรมสาคญัในแต่ละพืน้ที	่โดยในส่วนของมาตรฐานอาชพีสาขาโลจสิตกิส์	องค์กรที	่สศช.	
ได้ให้การรบัรองให้เป็นองค์กรทีม่หีน้าทีร่บัรองสมรรถนะของบคุคลตามมาตรฐานอาชพีสาขาวชิาชพีโลจสิตกิส์	ม	ี3	องค์กร	คอื	
สมาคมขนส่งสนิค้าและโลจสิตกิส์ไทย	สมาคมผูรั้บจดัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ	สมาคมตวัแทนออกของรบัอนญุาตไทย	
ซึ่งได้รับการรับรองในปี	2557	

	 ท้ังนี	้หลงัจากท่ี	สคช.	ได้ให้การรบัรององค์กรท่ีมหีน้าทีร่บัรองสมรรถนะของบคุคลตามมาตราฐานอาชพีสาขาโลจสิตกิส์แล้ว	
องค์กรทัง้สามดังกล่าว	ได้ด�าเนินการรบัสมคัรและประเมนิสมรรถนะของบคุคลตามมาตรฐานอาชพีสาขาโลจสิติกส์	โดยนบั
จนถงึปี	2558	มผีูเ้ข้ารบัการประเมนิสมรรถนะจ�านวนทัง้สิน้	3,704	คน	โดยสมาคมขนส่งสนิค้าและโลจิสตกิส์ไทยท�าการ
ประเมินสถานะผู้เข้าทดสอบจ�านวน	3,143	คน	สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ	ท�าการประเมินสถานะ
ผู้เข้าทดสอบจ�านวน	261	คน	และสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย	ท�าการประเมินสถานะผู้เข้าทดสอบจ�านวน	
300	 คน	นอกจากนี้	 องค์กรทั้งสาม	 ยังได้มีการจัดสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องต่างๆ	 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่
สมาชิกและผู้ที่สนใจ	 ยกตัวอย่างเช่น	 สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย	 ได้จัดสัมมนาหลักสูตร	 สินค้าอันตราย	
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ผูส้นใจเกีย่วกบั มำตรฐำนอำชีพและคณุวฒุวิชิำชพีสำขำโลจสิตกิส์ สำยงำนจดักำรขนส่งสินค้ำ
ระหว่ำงประเทศ (International Freight Forwarding) สำยงำนกำรขนส่งต่อเนือ่งหลำยรปูแบบ

(Multi modal Transport Operator - MTO) และสำยงำนกำรจดักำรกระจำยสนิค้ำระหว่ำงประเทศ 
(International Distribution Center - IDC) นี ้

สำมำรถติดต่อได้ที่
สมำคมผู้รับจัดกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ (Thai International Freight Forwarders Association) 

เลขที่ 19 ถนนศรีนครินทร์ ชั้น 4 แขวงบำงนำ เขตบำงนำ 10260 
โทรศัพท์ 0 2018 2828 ต่อ 8802-8805 โทรสำร 0 2018 2830 เว็บไซต์ http://www.tiffathai.org/

กำรจัดท�ำมำตรฐำนอำชีพและคุณวุฒิวิชำชีพสำขำโลจิสติกส์ ในส่วนของสำยงำนจัดกำร
ขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ (International Freight Forwarding) และสำยงำนกำรจัดกำร

กระจำยสินค้ำระหว่ำงประเทศ (International Distribution Center - IDC) ตลอดจนกำรที่มี
องค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรำฐำนอำชีพสำขำโลจิสติกส์ คือ สมำคมขนส่ง

สินค้ำและโลจิสติกส์ไทย สมำคมผู้รับจัดกำรขนส่งสินคำ้ระหว่ำงประเทศ และสมำคมตัวแทน         
ออกของรบัอนญุำตไทย ถอืเป็นส่วนส�ำคญัของกำรด�ำเนนิงำนเพือ่กำรลดควำมเสีย่งอนัตรำยจำกสำรเคมี

ในภำคกำรขนส่ง ที่สนับสนุนให้เกิดกำรขนส่งสินคำ้อันตรำยอย่ำงปลอดภัย พร้อมกับสนับสนุน       
กำรพฒันำบคุลำกรและกลุม่วชิำชพี ทีเ่กีย่วข้องกบักำรจดักำรสำรเคม ีให้มปีระสทิธภิำพ ซึง่เป็นไปตำม

แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์แห่งชำติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) 
แผนยทุธศำสตร์กำรจดักำรสำรเคมแีห่งชำต ิฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2555 – 2564) และแผนพฒันำเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 

(3) Box ทำ้ยเรื่อง

(Dangerous	Good	CARGO	หรือ	DG	CARGO)	ในปี	2558	ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่อง	การติดป้ายและเครื่องหมาย	
(DG	Consignment	Procedures)	กฎระเบยีบและข้อบงัคบัการจดัการสนิค้าอนัตราย	(DG	Regulations)	การจดัเกบ็สารเคมี
และวัตถุอันตราย	(DG	Storage	&	Segregation)	การจัดประเภทและแบ่งหมวดหมู่ของสินค้าอันตราย	(International	
Classification	 of	 Dangerous	 Goods)	 การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายใน															
ภาคอุตสาหกรรม	พระราชบัญญัติวัตถุอันตรายตามมาตราต่างๆ	และการจ�าแนกประเภทพิกัดสินค้าเคมี
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รูปที่ 1 
แผนผังสรุปสำระส�ำคัญของ
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ระบบโลจิสติกส์แห่งชำติ 

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560)

(4) รูปภำพประกอบ
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รูปที่ 2
กำรสัมมนำประชำพิเครำะห์ มำตรำฐำนอำชีพ
และคุณวุฒิวิชำชีพสำขำโลจิสติกส์ ระยะที่ 2 

จัดโดยสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ ร่วมกับ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 

รูปที่ 3 ตัวอย่ำงกำรประกำศเพื่อเปิดรับสมัครผู้เข้ำทดสอบสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ
สำขำโลจิสติกส์ โดยสมำคมตัวแทนออกของรับอนุญำตไทยร่วมกับมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  



(1) ชื่อควำมส�ำเร็จ

ดัชนีชี้วัดกำรได้รับหรือสัมผัสทำงชีวภำพส�ำหรับผู้ประกอบอำชีพที่สัมผัสสำรเคมี
ส�ำหรับประเทศไทย ฉบับที่ 1

(2) สรุปกำรด�ำเนินงำน

	 ค่าดัชนีชี้วัดการได้รับหรือสัมผัสทางชีวภาพ	หรือ	Biological	Exposure	Indices	(BEIs)	คือระดับความเข้มข้น
ของสารเคมใีนตวัอย่างชวีภาพทีใ่ช้ประเมนิการได้รับหรือสัมผัสสารเคม	ี(Exposure	Assessment)	ส�าหรบัการเฝ้าระวงั
สุขภาพด้วยการประเมินระดับสารเคมีหนึ่งๆ	ที่ได้รับเข้าสู่ร่างกาย	จากการด�าเนินงานเฝ้าระวัง	ป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพจากสารเคมี	กรมควบคุมโรคโดยส�านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	พบว่าในประเทศไทยได้มี
การน�าค่าดัชนีช้ีวัดการได้รับหรือสัมผัสทางชีวภาพส�าหรับผู ้ประกอบอาชีพที่สัมผัสกับสารเคมีจากองค์กรต่างๆ																				
ในต่างประเทศ	มาใช้ในการด�าเนนิงานเฝ้าระวงั	ป้องกนัควบคมุโรคและภยัสุขภาพจากพษิสารเคม	ีส�าหรบัผูป้ระกอบอาชีพ							
ในสถานประกอบกจิการทีม่สีารเคมใีนกระบวนการผลติในประเทศไทย	ซึง่ไม่เหมาะสมกบัการเฝ้าระวงัสขุภาพและอนามัย
ของผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวในประเทศไทยและไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	

	 กรมควบคมุโรค	กระทรวงสาธารณสขุ	มนีโยบายเฝ้าระวงั	ป้องกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพของผูป้ระกอบอาชีพ
และบุคคลทั่วไป	 จึงได้จัดท�าข้อแนะน�าการเฝ้าระวังสุขภาพจากพิษสารเคมีกรณีดัชนีชี้วัดการได้รับ/สัมผัสทางชีวภาพ
ส�าหรับผู้ประกอบอาชีพที่สัมผัสสารเคมีส�าหรับประเทศไทย	(Thai	Biological	Exposure	Indices:	Thai	BEIs)	โดยมี
วตัถปุระสงค์เพือ่เป็นข้อแนะน�าทางวิชาการส�าหรบัเฝ้าระวังสขุภาพผูป้ระกอบอาชพีทีส่มัผสักบัสารเคมใีนสถานประกอบ
กิจการทีมี่สารเคมใีนกระบวนการผลติในประเทศไทย	โดยมไิด้บงัคบัใช้ในทางกฎหมาย	โดยแต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณา
ก�าหนดค่าดัชนีชี้วัดการได้รับ/สัมผัสทางชีวภาพส�าหรับผู ้ประกอบอาชีพที่สัมผัสสารเคมีส�าหรับประเทศไทย																									
และมอบหมายให้	ศนูย์พฒันาวชิาการอาชวีอนามยัและสิง่แวดล้อม	จงัหวดัระยอง	ในสงักัดส�านักโรคจากการประกอบอาชพี
และสิง่แวดล้อม	โดย	ดร.นลนิ	ีศรพีวง	ผูอ้�านวยการศูนย์พัฒนาวชิาการอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม	จังหวดัระยองและคณะ	
ด�าเนินงานสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการเพื่อการพิจารณาก�าหนดค่า	Thai	BEIs	ดังกล่าว
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เรื่องที่8



	 ผลการด�าเนินงาน	ท�าให้มีการออกประกาศกรมควบคุมโรค	เรื่อง	ข้อแนะน�าการเฝ้าระวังสุขภาพจากพิษสารเคมี
กรณดีชันชีีว้ดัการได้รบั/สมัผสัทางชวีภาพส�าหรบัผูป้ระกอบอาชพีท่ีสมัผสัสารเคมสี�าหรบัประเทศไทย	(Thai	Biological	
Exposure	Indices:	Thai	BEIs)	เมือ่วันที	่26	สงิหาคม	พ.ศ.	2557	โดยก�าหนดขอบข่ายไว้ว่า	Thai	BEIs	นี	้เป็นข้อแนะน�า
ทางวชิาการส�าหรับเฝ้าระวงัสขุภาพผูป้ระกอบอาชพีทีส่มัผสัสารเคมใีนสถานประกอบกจิการทีม่สีารเคมใีนกระบวนการ
ผลิตในประเทศไทย	โดยมิได้บังคับใช้ในทางกฎหมาย	ข้อแนะน�าทางวิชาการนี้จัดท�าส�าหรับสารเคมีและรังสีที่มีประเด็น
ปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพ	 จากการประกอบอาชีพในประเทศไทยซ่ึงมีเทคโนโลยีและศักยภาพของห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์รองรับ	เป็นการน�าร่องจ�านวน	26	ชนิด	จ�าแนกออกเป็น	5	หมวด	คือ	หมวดสารโลหะหนัก	(Heavy	Metal)	
จ�านวน	8	ชนดิ	หมวดสารประกอบอนิทรีย์ระเหย	(Volatile	Organic	Compounds:	VOCs)	จ�านวน	12	ชนดิ	หมวดสารเคมี
ก�าจัดศตัรพืูช	(Pesticides)	จ�านวน	2	ชนดิ	หมวดก๊าซ	(Gas)	จ�านวน	2	ชนดิ	และหมวดรงัส	ี(Radiation)	จ�านวน	2	ชนิด

	 นอกเหนือจากขอบข่ายของข้อแนะน�าดงักล่าว	ได้มกีารก�าหนดนยิามศพัท์	เพือ่อธบิายความหมายของค�า	ข้อแสดง
และเจตจ�านงที่มีการใช้ใน	Thai	BEIs	ดังกล่าวรวม	33	นิยาม	คือ	กระบวนการแปรรูปสารเคมี	ก๊าซ	การกระจายตัวของ
สารเคม	ีการเกบ็ตวัอย่างทางชวีภาพ	การขจดัสารเคม	ีการคดักรองกลุม่เสีย่ง	การจดัเกบ็รกัษาตวัอย่าง	การเตรยีมความพร้อม
ผูใ้ห้ตวัอย่าง	การเฝ้าระวงัสุขภาพส�าหรบัผูป้ระกอบอาชพีทีส่มัผสัสารเคม	ีการวเิคราะห์ทางห้องปฏบิตักิาร	การส่งต่อตวัอย่าง	
การสะสมสารเคมี	 ข้อมูลของผู้ได้รับการตรวจตัวอย่างทางชีวภาพ	 ข้อยกเว้นเฉพาะกรณี	 ครีอะตินีน	 ความเป็นพิษ																			
ค่าครึ่งชีวิต	ช่องทางเข้าสู่ร่างกาย	ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ	ปัจจัยรบกวน	ปัจจัยเสี่ยงด้านสารเคม	ีผู้ประกอบอาชีพ	ฝุ่นละออง	
ระบบเมตาบอลิสม	 รังสี	 สถานประกอบการหรือสารประกอบกิจการ	 สารประกอบอินทรีย์ระเหย	 สารเมตาโบไลท์												
สารโลหะหนัก	สิ่งคัดหลั่ง	สิ่งคุกคามสุขภาพด้านสารเคมี	สิ่งส่งตรวจ	และอวัยวะเป้าหมาย

	 ทั้งนี้	 ในการก�าหนดค่า	 Thai	 BEIs	 ในแต่ละหมวด	 มีการก�าหนดโดยการแสดงเป็นตารางท่ีระบุค่า	 Thai	 BEIs								
และข้อควรระวังที่เกี่ยวข้องกับการแปลผล	 ตัวอย่างเช่นการก�าหนดค่า	 Thai	 BEIs	 3	 ตัวอย่าง	 ได้แก	่ สารหนู	 เบนซีน							
และคาร์บอนมอนอกไซด์	โดยตัวอย่างที่	1	คือ	สารหนู	อยู่ภายใต้	หมวดที่	1	คือโลหะหนัก	(Heavy	Metal)	ข้อแนะน�า
ทางวิชาการคือ	สิ่งส่งตรวจ	คือ	ปัสสาวะ	ค่า	Thai	BEIs	คือ	สารหนูอนินทรีย	์35	ไมโครกรัม	(บวกเมทธิลเลท)	ต่อลิตร
ปัสสาวะ	 (Inorganic	 arsenic	 plus	methylated	 in	 urine	 35	 µg	 As/L)	 เวลาเก็บตัวอย่าง	 (เวลาเก็บสิ่งส่งตรวจ)										
คือ	 ภายหลังการท�างานที่สัมผัสสารเคมีนั้นมาแล้วอย่างน้อย	 4-5	 วันติดต่อกันแล้วจึงเก็บ	 (End	 of	 workweek)												
ตวัอย่างที	่2	คอื	เบนซนี	อยูภ่ายใต้	หมวดที	่2	คอื	สารประกอบอนิทรีย์ระเหย	(Volatiles	Organic	Compounds)	ข้อแนะน�า
ทางวิชาการคือ	สิ่งส่งตรวจ	คือ	ปัสสาวะ	ค่า	Thai	BEIs	มี	2	ค่า	คือ	กรดเอส	-	ฟีนิลเมอแคปทูริก	25	ไมโครกรัม	ต่อกรัม	
ครีอะตินีน	(S	-	Phenylmercapturic	acid	in	urine	25	µg/g	Cr)	และกรดทรานส์,	ทรานส์-มิวโคนิก	500	ไมโครกรัม	
ต่อกรมัครอีะตินนี	(trans,	trans	-	Muconic	acid	in	urine	500	µg/g	Cr)	เวลาเก็บตวัอย่าง	คอื	เกบ็ภายหลงัการเลิก							
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กะการท�างาน	 (End	of	 shift)	 และตัวอย่างที่	 3	 คือ	 คาร์บอนมอนอกไซด์	 อยู่ภายใต้	 หมวดที่	 4	 คือก๊าซ	 ข้อแนะน�า																		
ทางวิชาการคือ	 สิ่งส่งตรวจ	 คือ	 เลือด	 ค่า	 Thai	 BEIs	 คือ	 คาบอกซี่ฮีโมโกลบิน	 3.5	 เปอร์เซ็นต์ของฮีโมโกลบิน																													
(Carboxyhemoglobin	in	blood	3.5%	of	hemoglobin)	เวลาเก็บตัวอย่าง	(เวลาเก็บสิ่งส่งตรวจ)	คือ	เก็บเร็วที่สุด
ภายหลังการเลิกกะการท�างาน	(End	of	shift)

	 นอกเหนือจากข้อแนะน�าทางวิชาการในเรื่องของ	 Thai	 BEIs	 ข้างต้น	 ยังมีข้อแนะน�าในเรื่อง	 ข้อควรระวัง																				
ในการด�าเนนิการเกบ็ตวัอย่าง	การรกัษาตวัอย่าง	และการขนส่งตวัอย่างทางชีวภาพ	ประกอบในแต่ละสารเคมท่ีีมีการก�าหนด	
ยกตัวอย่างเช่น	มีข้อแนะน�าว่า	งดเก็บตัวอย่างที่เป็นสิ่งส่งตรวจจากผู้ประกอบอาชีพ/พนักงานที่ร่างกายไม่อยู่ในสภาวะ
ปกติ	 ซึ่งไม่ได้มีสาเหตุมาจากสารเคม	ี เช่น	 เป็นไข้หวัด	 หรือเป็นโรคติดเชื้ออ่ืนใด	 การบาดเจ็บจากการท�างานจากกรณี
อุบัติเหตุรุนแรง	เป็นต้น	ส�าหรับสตรีให้งดเก็บตัวอย่างเป็นสิ่งส่งตรวจในระหว่างมีประจ�าเดือน	และในกรณีของสารหนู	
ค่า	Thai	BEIs	ที่ปรากฏในตาราง	เป็นค่าส�าหรับ	สารหนูอนินทรีย์	(Arsenic,	elemental	(7440-38-2)	and	soluble	
inorganic	compounds)	ดังนั้น	ก่อนการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ	ควรงดรับประทานอาหารทะเล	และงดรับประทานยา	
ที่มีสารหนูผสม	 เช่น	 ยาหม้อ	 ยาหอม	 เป็นต้น	 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	 48	 ชั่วโมง	 ก่อนเก็บตัวอย่างปัสสาวะ	 กรณีของ												
สารตะกั่วท่ีเป็นโลหะหนักท่ีมีการก�าหนดให้มีการตรวจตัวอย่างทางชีวภาพเฉพาะที่เป็นเลือด	 ไม่มีการตรวจตัวอย่าง							
ทางปัสสาวะ	 การเตรียมความพร้อมของผู้ให้ตัวอย่างส�าหรับตรวจวิเคราะห์การได้รับหรือสัมผัสสารประกอบอินทรีย์
ระเหยคือ	งดรับประทานยาบางชนิดที่มีผลรบกวนการวิเคราะห์	เหล่านี้เป็นต้น
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ผู้สนใจเกี่ยวกับ ดัชนีชี้วัดกำรได้รับหรือสัมผัสทำงชีวภำพส�ำหรับผู้ประกอบอำชีพที่สัมผัสสำรเคมี
ส�ำหรับประเทศไทย ฉบับที่ 1  

สำมำรถติดต่อได้ที่ 
ส�ำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข โทรศัพท์: 0 2590 4380 โทรสำร: 0 2590 4380, 0 2590 4388 
เว็บไซต์: envocc.ddc.moph.go.th/p/thai-beis หรือที่เว็บไซต์ www.rohed-center.com

กำรด�ำเนินงำนในกำรพัฒนำดัชนีชี้วัดกำรได้รับหรือสัมผัสทำงชีวภำพ
ส�ำหรับผู้ประกอบอำชีพที่สัมผัสสำรเคมีส�ำหรับประเทศไทย 
จนกระทั่งสำมำรถท�ำให้มีกำรออกประกำศกรมควบคุมโรค 

เรื่อง ข้อแนะน�ำกำรเฝ้ำระวังสุขภำพจำกพิษสำรเคมีกรณีดัชนีชี้วัดกำรได้รับ/สัมผัสทำงชีวภำพ
ส�ำหรับผู้ประกอบอำชีพที่สัมผัสสำรเคมีส�ำหรับประเทศไทย (Thai Biological Exposure Indices: 

Thai BEIs) เมื่อวันที่ 26 สิงหำคม พ.ศ. 2557 และมีกำรถ่ำยทอดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
จัดได้ว่ำเป็นควำมส�ำเร็จกำ้วส�ำคัญของกำรเฝ้ำระวัง ผลกระทบต่อสุขภำพของผู้ประกอบอำชีพ

ที่สัมผัสกับสำรเคมีในประเทศไทย ซึ่งแม้เป็นข้อแนะน�ำทำงวิชำกำร ที่มิได้บังคับใช้ในทำงกฎหมำย 
แต่ส่งผลท�ำให้เกิดกำรขับเคลื่อนกระบวนกำรประเมินกำรได้รับหรือสัมผัสสำรเคมีให้เป็นไป

ในทิศทำงเดียวกันด้วยกำรใช้คำ่ BEIs เป็นมำตรฐำน ที่มีวิธีกำรเก็บตัวอยำ่ง กำรรักษำตัวอย่ำง 
กำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงทำงห้องปฏิบัติกำรที่เป็นมำตรฐำนเดียวกันทั่วประเทศ 
ท�ำให้เกิดประโยชน์ในกำรป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพจำกพิษสำรเคมี 

ส�ำหรับผู้ประกอบอำชีพในสถำนประกอบกิจกำรที่มีสำรเคมีในกระบวนกำรผลิตในประเทศไทย 
นอกจำกนี้ ยังเป็นกระบวนกำรพื้นฐำนที่ส่งผลให้เกิดกำรด�ำเนินกำรต่อยอดในกำรจัดท�ำ ASEAN 
BEIs ในล�ำดับต่อไป โดยมีควำมร่วมมือระหว่ำงผู้แทนกระทรวงสำธำรณสุขของประเทศสมำชิก

ประชำคมอำเซียน เพื่อรองรับกำรเฝ้ำระวังสุขภำพของแรงงำนข้ำมชำติอีกด้วย

(3) Box ทำ้ยเรื่อง
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(4) รูปภำพประกอบ

รูปที่ 1 
แสดงตัวอย่ำงตำรำง Thai BEIs 

ตำมประกำศกรมควบคุมโรค 
26 สิงหำคม พ.ศ. 2557

รูปที่ 2 
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อจัดท�ำ

กรอบกำรด�ำเนินงำนในกำรก�ำหนดค่ำดัชนีชี้วัด
กำรได้รับ/สัมผัสทำงชีวภำพส�ำหรับผู้ประกอบ

อำชีพที่สัมผัสสำรเคมีส�ำหรับประเทศไทย

รูปที่ 3 
ห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์รองรับ

กำรตรวจวัดคำ่ Thai BEIs

46





(1) ชื่อควำมส�ำเร็จ

แนวปฏิบัติส�ำหรับผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์สุขภำพนำโน 
(Guidance for Industry on Nano Health Products) 

(2) สรุปกำรด�ำเนินงำน

	 ผลิตภัณฑ์สุขภาพนาโน	(Nano	health	product)	คือ	ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ใช้นาโนเทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบ
ในกระบวนการผลติ	หรอืผลติภัณฑ์ทีม่วีสัดนุาโนเป็นองค์ประกอบ	 เพือ่ให้มีสมบตัหิรอืหน้าทีม่คึวามเฉพาะเจาะจงมากขึน้	
โดยนาโนเทคโนโลยี	หมายถึง	 เทคโนโลยีประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ	การสร้าง	การสังเคราะห์วัสดุหรืออุปกรณ์	
ในระดับอะตอม	โมเลกุล	หรือชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กในช่วง	1	ถึง	100	นาโนเมตร	(1	นาโนเมตรเท่ากับ	1	ในพันล้านส่วน
ของหนึ่งเมตร)	โดยวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยีสามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์สุขภาพได้หลากหลายประเภท
ที่ปัจจุบันเข้ามามีบทบาทมากในผลิตภัณฑ์สุขภาพภายใต้การก�ากับดูแลของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
กระทรวงสาธารณสุข	และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	

	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนา
ยทุธศาสตร์การจดัการสารเคม	ีและเป็นหน่วยงานหลกัของประเทศรับผิดชอบก�ากับดูแลผลิตภณัฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพ	
ประสทิธภิาพ	และความปลอดภัยต่อผูบ้รโิภค	ได้แก่	ผลิตภณัฑ์อาหาร	ผลิตภณัฑ์ยา	ผลติภณัฑ์เครือ่งมอืแพทย์	ผลติภณัฑ์
เครื่องส�าอาง	 และผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข	 หมายรวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพที่น�า								
วสัดนุาโนและนาโนเทคโนโลยมีาใช้ในการผลิตผลิตภณัฑ์ด้วย	จึงได้จดัท�าแผนงานการพฒันาและก�าหนดแนวทางการก�ากบั
ดแูลประสทิธภิาพและความปลอดภยัของผลติภณัฑ์สขุภาพนาโนไว้ภายใต้แผนปฏบัิตกิารระยะต้น	(พ.ศ.	2555	–	2558)	
ของแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ	 ฉบับที่	 4	 (พ.ศ.	 2555	–	2564)	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทาง
ส�าหรบัผู้ประกอบการทีเ่กีย่วข้องกบัผลติภณัฑ์สขุภาพนาโน	ได้น�าไปใช้ประโยชน์ในการศกึษาข้อมลูและจดัเตรยีมเอกสาร
ยืน่ขออนญุาตต่อส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยาได้อย่างถกูต้อง	โดยใช้ร่วมกบักฎระเบยีบและหลักเกณฑ์เฉพาะ
ของแต่ละส�านัก/กองผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง	 เนื่องจากผลิตภัณฑ์สุขภาพนาโนแต่ละประเภท	 มีลักษณะการก�ากับดูแล									
ทีแ่ตกต่างกัน	ในการจดัท�าแนวปฏิบัตสิ�าหรับผูป้ระกอบการผลติภณัฑ์สขุภาพนาโน	ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา	
ได้จัดตั้งคณะท�างานพัฒนาและก�าหนดแนวทางการก�ากับดูแลประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
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เรื่องที่9



นาโนขึ้น	ซึ่งคณะท�างานฯ	ได้พัฒนาและจัดท�าแนวปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพนาโน	(Guidance	for	
Industry	on	Nano	Health	Products)	เป็นทีส่�าเร็จเรียบร้อย	และจัดพิมพ์เป็นเอกสารเผยแพร่ในเดือนกนัยายน	2558	
แนวปฏิบตัสิ�าหรบัผูป้ระกอบผลติภณัฑ์สขุภาพนาโนฉบบันี	้ประกอบด้วยสาระส�าคญั	4	บท	คอื	บทที	่1	การน�าวสัดนุาโน
และนาโนเทคโนโลยีมาประยุกต์กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	บทที่	2	ความปลอดภัยของวัสดุนาโนและผลิตภัณฑ์สุขภาพนาโน	
บทที่	 3	 การก�ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพนาโนในต่างประเทศ	 และบทที่	 4	 แนวทางการขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ
นาโนในประเทศไทย	ในส่วนบทที	่1	เป็นการอธิบายถึงความเป็นมาของนาโนเทคโนโลยีและวัสดุนาโน	การน�าวัสดุนาโน
มาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 การน�านาโนเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 และตัวอย่างวัสดุนาโน
และนาโนเทคโนโลยีที่น�ามาประยุกต์กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	

	 ในส่วนบทที	่2	กล่าวถงึผลกระทบของวสัดุนาโนต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม	สมบติัทางกายภาพและเคมขีองวสัดนุาโน	
หลักการในการทดสอบความเป็นพิษของวัสดุนาโน	 วิธีทดสอบความเป็นพิษของวัสดุนาโน	 การประเมินความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์สุขภาพนาโน	 ข้อแนะน�าส�าหรับผู้ประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพนาโน	 และความรับผิดชอบของ						
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพนาโนต่อผู้บริโภค	 โดยในส่วนของหลักการทดสอบความเป็นพิษของวัสดุนาโน	
ได้อธิบายถงึ	การทดสอบความเป็นพิษของวสัดนุาโนต่อสขุภาพ	แบบเฉยีบพลนัและแบบเรือ้รงั	และทดสอบความเป็นพิษ
ของวัสดุนาโนต่อส่ิงแวดล้อม	 ซึ่งรวมถึงการทดสอบการสะสมทางชีวภาพการย่อยสลายของสาร	 และในส่วนของ																		
ข้อแนะน�าส�าหรบัผูป้ระกอบการทีผ่ลติผลติภณัฑ์สขุภาพนาโนนัน้	มข้ีอแนะน�าให้ผู้ประกอบการควรปฏบิตั	ิในกรณต่ีางๆ	
เช่น	การออกแบบหรือควบคุมสถานที่ปฏิบัติงานให้เหมาะสม	เพื่อลดโอกาสการฟุ้งกระจายหรือการสัมผัสกับวัสดุนาโน	
หลกีเลีย่งการใช้วสัดนุาโนหรอืพฒันารปูแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือลดความเส่ียงอนัตรายต่อผูป้ฏบิติังาน	เช่น	ปรับพืน้ผวิอนภุาค
นาโนโดยเคลือบหรือห่อหุ้มสารให้อยู่ในรูปแคปซูล	(Encapsulation)	เหล่านี้	เป็นต้น	

	 ในส่วนบทท่ี	 3	 กล่าวถึง	 วัสดุนาโนจากการผลิตและนาโนเทคโนโลยี	 ว่าเป็นประเด็นเร่งด่วนเชิงนโยบายของ
ยทุธศาสตร์ระหว่างประเทศว่าด้วยการจดัการสารเคม	ี(Strategic	Approach	to	International	Chemicals	Management:	
SAICM)	และให้ข้อมลูสถานการณ์และความเคลือ่นไหวทีเ่ร่ิมมขีึน้ในการก�ากบัดแูลการใช้วัสดนุาโนจากการผลติและนาโน
เทคโนโลยใีนผลติภณัฑ์สขุภาพในต่างประเทศ	ทัง้ในส่วนขององค์กรระหว่างประเทศ	เช่น	OECD	และ	ISO	และในระดบั
ภูมิภาค	เช่น	สหภาพยุโรป	ตลอดจนในประเทศต่างๆ	เช่น	สหรัฐอเมริกา	และประเทศในเอเชีย	เช่น	เกาหลีใต้	จีน	ญี่ปุ่น	
และไทย	นอกจากนี	้ยงัให้ข้อมลูเก่ียวกบัการก�ากบัดูแลผลติภณัฑ์สขุภาพนาโนในประเทศทีม่กีฎหมายหรอืแนวปฏบัิติแล้ว	
ซึง่ได้แก่	การก�ากบัดแูลการใช้วสัดนุาโน/นาโนเทคโนโลยใีนผลติภณัฑ์อาหาร	ผลิตภณัฑ์เคร่ืองมอืแพทย์	ผลิตภณัฑ์เครือ่งส�าอาง	
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ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายท่ีใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข	 ในสหภาพยุโรป	 และในสหรัฐอเมริกา	 ยกตัวอย่างเช่น											
ในสหภาพยุโรป	 ได้ปรับปรุงและออกกฎหมายด้านอาหาร	 จ�านวน	 4	 ฉบับ	 ที่มีเนื้อหาครอบคลุมการน�าวัสดุนาโนและ
นาโนเทคโนโลยมีาใช้ในผลติภัณฑ์อาหารและบรรจภุณัฑ์อาหาร	และในสหรฐัอเมริกา	ทีน่อกจากจะมกีฎหมายหลายฉบับท่ี
ก�ากับดูแลวัสดุนาโน/นาโนเทคโนโลยีในผลิตภัณฑ์สุขภาพแล้ว	 ยังได้มีการจัดท�าแนวปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบการ														
ภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพนาโนไว้หลายฉบับ	

	 ในบทสดุท้าย	คอืบทที	่4	เป็นบททีใ่ห้แนวทางการขออนญุาตผลิตภณัฑ์สขุภาพนาโนในประเทศไทย	โดยอธบิายไว้
ในตอนต้นว่า	การก�ากบัดแูลผลติภัณฑ์สขุภาพนาโนในประเทศไทย	ยงัไม่มกีฎหมายเฉพาะเนือ่งจากมข้ีอจ�ากดัในหลายด้าน	
จงึจ�าเป็นต้องรอดทีูท่าหรอืทศิทางการพฒันาการก�ากบัดแูลด้านนาโนเทคโนโลยจีากประเทศทีพ่ฒันาแล้วและจากองค์กร
ระหว่างประเทศ	อย่างไรกต็าม	ในปัจจบุนั	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	ได้น�ามาตรการการควบคมุก�ากับดแูล
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในระดับท่ีเข้มงวดสูงสุดในแต่ละผลิตภัณฑ์มาใช้ในการก�ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพนาโน	 โดย																
การอนุญาตผลติภัณฑ์สขุภาพนาโนแต่ละผลิตภณัฑ์	จะพจิารณาตามระดับความเสีย่ง	ความเป็นอันตราย	ความเข้มงวดใน
การน�าไปใช้	รวมทั้งยังค�านึงถึงสภาพปัญหาทางด้านสาธารณสุขของประเทศ	ในการขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพนาโน
ของส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา	จะมทีัง้การจดแจ้งหรอืการแจ้งรายละเอยีด	และการขึน้ทะเบียน	ท้ังนี	้ในบทนี้	
ได้ให้แนวทางการก�ากับดูแลและการขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพนาโนทั้ง	 5	 ผลิตภัณฑ์	 คือ	 ผลิตภัณฑ์อาหารนาโน	
ผลติภณัฑ์ยานาโน	ผลติภัณฑ์เครือ่งมอืแพทย์นาโน	ผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอางนาโน	และผลติภณัฑ์วตัถอุนัตรายทีใ่ช้ในบ้านเรอืน
หรือทางสาธารณสุข	 โดยยกตัวอย่างแนวทางที่ให้ไว้	 เช่น	 ในกรณีผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางนาโน	ประกอบด้วย	หลักการ
พจิารณาผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอาง	การจดัประเภทผลติภณัฑ์เคร่ืองส�าอางนาโน	แนวทางการก�ากบัดูแลและการขออนญุาต
ผลติภัณฑ์เครือ่งส�าอางนาโน	ซึง่ครอบคลมุ	การยืน่ขอรหสัผู้ประกอบการ	(ผูผ้ลติ	ผูน้�าเข้า	หรอืผูร้บัจ้างผลติ)	การยืน่จดแจ้ง
รายละเอียดผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง	 และการยื่นขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์เคร่ืองส�าอาง	 (ตามความสมัครใจ)	 ทั้งนี้								
ได้มีการให้ตารางตัวอย่างเอกสารข้อมูลการยื่นจดแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง	 ตารางแนวทางการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง	 และตารางตัวอย่างเอกสารข้อมูลการยื่นขอพิจารณาโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางไว้ด้วย										
เหล่านี้	เป็นต้น	
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ผู้สนใจเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติส�ำหรับผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์สุขภำพนำโน 
(Guidance for Industry on Nano Health Product) นี้  

สำมำรถติดต่อได้ที่ 
ศูนย์พัฒนำนโยบำยแห่งชำติดำ้นสำรเคมี กองแผนงำนและวิชำกำร 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
โทรศัพท์: 0 2590 7289 โทรสำร: 0 2590 7287 หรือ e-mail: ipcs_fda@fda.moph.go.th

กำรที่วัสดุนำโนและนำโนเทคโนโลยีเขำ้มำมีบทบำทมำกขึ้นเรื่อยๆ 
ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สุขภำพอย่ำงหลำกหลำยประเภท ท�ำให้เกิดกำรตื่นตัว

จนเกิดควำมเคลื่อนไหวทั้งในระดับองค์กรระหว่ำงประเทศ ในระดับภูมิภำค และในระดับประเทศ 
เพื่อเริ่มกำรก�ำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภำพนำโนให้เกิดควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งประเทศไทย แม้ว่ำยังไม่มีกฎหมำยเฉพำะในกำรก�ำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภำพนำโน 
แต่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ได้น�ำมำตรกำรกำรควบคุมก�ำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภำพ

ในระดับที่เข้มงวดสูงสุดในแต่ละผลิตภัณฑ์มำใช้ และที่ส�ำคัญ ได้ด�ำเนินกำรในกำรจัดท�ำ
แนวปฏิบัติส�ำหรับผู้ประกอบผลิตภัณฑ์สุขภำพนำโน (Guidance for Industry on Nano 
Health Products) ซึ่งถือเป็นเอกสำรส�ำคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบกำรมีควำมเขำ้ใจเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์สุขภำพนำโน รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลวิชำกำรเพื่อยื่นขออนุญำต
ต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำได้ดียิ่งขึ้น 

ยังประโยชน์ต่อผู้บริโภคให้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์สุขภำพนำโน 
ที่มีคุณภำพ ประสิทธิภำพ และควำมปลอดภัย

(3) Box ทำ้ยเรื่อง
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(4) รูปภำพประกอบ

รูปที่ 1 
เอกสำรแนวปฏิบัติส�ำหรับผู้ประกอบ

กำรผลิตภัณฑ์สุขภำพนำโน 
จัดพิมพ์ กันยำยน 2558

รูปที่ 2
บำงส่วนของแนวปฏิบัติฯ ที่แสดงตัวอย่ำง

รูปแบบของระบบน�ำส่งขนำดนำโน
ที่น�ำมำใช้ในผลิตภัณฑ์สุขภำพ

รูปที่ 3 
บำงส่วนของแนวปฏิบัติฯ ที่แสดงตัวอย่ำง

ตำรำงแนวทำงกำรยื่นขออนุญำต
ในกรณีของผลิตภัณฑ์อำหำร
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(1) ชื่อควำมส�ำเร็จ

ข้อบังคับสภำวิชำชีพวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีว่ำด้วยกำรประกอบวิชำชีพวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีควบคมุ สำขำกำรผลิต กำรควบคมุและกำรจดักำรสำรเคมอีนัตรำย พ.ศ. 2557

(2) สรุปกำรด�ำเนินงำน
	 ในช่วงของแผนยุทธศาสตร์การจดัการสารเคมแีห่งชาติ	ฉบบัที	่3	(พ.ศ.	2550-2554)	ได้มกีารออก	พ.ร.บ.	ส่งเสรมิ
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 พ.ศ.	 2551	 เนื่องจากในช่วงเวลาท่ีผ่านมา	 มีความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว	ส่งผลให้วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาและขยายสาขาเพิ่มขึ้นเป็น
จ�านวนมาก	จากการออก	พ.ร.บ.	นี	้ท�าให้เกิดการจัดตั้งสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี(สชวท.)	สังกัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น	เพื่อท�าหน้าที่ส่งเสริมและควบคุมการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ทั้งนี้	
ได้ก�าหนดนยิามของ	“วชิาชีพวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยคีวบคมุ”	ให้หมายความถงึ	วชิาชพีวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
4	สาขา	คอื	สาขานวิเคลยีร์	สาขาการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมด้านวทิยาศาสตร์และการควบคมุมลพิษ	สาขาการผลิต	
การควบคมุและการจดัการสารเคมีอนัตราย	และสาขาการเพาะเล้ียงจุลนิทรย์ีและการใช้จุลนิทรย์ีทีก่่อให้เกิดโรค	พร้อมกับ
ก�าหนดไว้ว่า	ผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม	ต้องได้รับใบอนุญาต	เนื่องจากการประกอบวิชาชีพ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยคีวบคมุดงักล่าว	ถอืเป็นการด�าเนนิงานทีม่คีวามเสีย่งสงูต่อการเกดิความเสยีหายและอบุตัเิหตุ
ร้ายแรงทีจ่ะเป็นอนัตรายโดยตรงกบัประชาชนและสังคมโดยรวม	จงึไม่สามารถปล่อยให้ผูท่ี้ขาดความรู	้ความเข้าใจ	เข้ามา
ด�าเนินการได้โดยไม่มีการก�ากับควบคุม	พ.ร.บ.	ฉบับนี้ได้ก�าหนดโทษของผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ควบคุมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน	 จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนจากสารเคมีอันตรายอย่างเป็นระบบ	

	 ในช่วงปี	พ.ศ.	2554-2557	ในช่วงของแผนระยะต้น	(พ.ศ.	2555-2558)	ของแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี
แห่งชาต	ิฉบับท่ี	4	(พ.ศ.	2555-2564)	สชวท.	ได้ออกข้อบังคบัสภาวชิาชพีวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยการประกอบวิชาชพี
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยคีวบคมุแต่ละสาขา	รวมถงึสาขาการผลติ	การควบคมุและการจดัการสารเคมอีนัตราย	ร่างข้อบงัคบั
ดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ	สชวท.	และผ่านเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการเป็นเวลาถึง	
3	 ปี	 ก่อนจะน�าเสนอรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เพื่อออกข้อบังคับท่ีเรียกว่า	 ข้อบังคับสภาวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม	สาขาการผลิต	การควบคุม
และการจดัการสารเคมอีนัตราย	พ.ศ.	2557	ออกตามความใน	พ.ร.บ.	ส่งเสรมิวชิาชีพวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีพ.ศ.	2551	
โดยได้มีการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา	เมื่อวันที่	2	ตุลาคม	2557	และข้อบังคับมีผลบังคับใช้ในวันที่	3	ตุลาคม	2558	
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	 ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม	
สาขาการผลิต	การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย	พ.ศ.	2557	ก�าหนดไว้อย่างชัดเจนว่า	การผลิต	การควบคุม	
และการจดัการสารเคมอีนัตราย	ต้องมผู้ีได้รบัใบอนญุาตประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยคีวบคมุ	สาขาการผลิต	
การควบคุม	และการจัดการสารเคมีอันตรายเป็นผู้รับผิดชอบ	โดยได้ก�าหนด	ลักษณะของงานวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีควบคุม	สาขาการผลิต	การควบคุม	และการจัดการสารเคมีอันตราย	ไว้	4	ข้อ	คือ	1)	งานวิเคราะห์ตรวจสอบ	
ได้แก่	การปฏิบัตงิานในห้องปฏิบัตกิาร	การศกึษาค้นคว้าการวจิยัข้อมลูและสถติต่ิางๆ	เพือ่ใช้เป็นหลกัเกณฑ์หรอืประกอบ
การตรวจสอบวินิจฉัย	ในสาขาการผลิต	การควบคุม	และการจัดการสารเคมีอันตราย	2)	งานออกแบบและการควบคุม	
ได้แก่	 การออกแบบและการควบคุมการใช้สารเคมีอันตรายพร้อมท้ังการวิเคราะห์ทางเลือกท่ีเหมาะสม	 ให้ถูกต้องและ
ปลอดภัย	3)	งานอ�านวยการ	ได้แก่	การดแูลการจดัการสารเคมอีนัตรายตามข้อ	1	และ	2	และ	4)	งานให้ค�าปรึกษา	ได้แก่	
การให้ค�าแนะน�า	การให้ข้อมูล	การตรวจวินิจฉัย	และการรับรองการจัดการสารเคมีอันตรายตาม	ข้อ	1),	2)	และ	3)	และ
ได้ก�าหนดประเภทของงานวชิาชพีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยคีวบคมุ	สาขาการผลิต	การควบคมุ	และการจดัการสารเคมี
อันตราย	ไว้	4	ข้อ	คือ	1)	การผลิต	การใช้	การแปรรูป	การบรรจุ	การเก็บรักษา	การบ�าบัด	การขจัด	หรือการปลดปล่อย
สารเคมีอันตราย	2)	การวิเคราะห์	การวิจัย	การทดสอบ	และการตรวจสอบสารเคมีอันตราย	3)	การน�า	เข้า	การส่งออก	
การขนส่ง	 การขนถ่ายและการจัดการสารเคมีอันตรายและผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีสารเคมีอันตรายเป็นส่วนผสม	และ	
4)	การตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยทางเคมีของห้องปฏิบัติการ	ยานพาหนะและบรรจุภัณฑ	์

	 ประเด็นส�าคัญท่ีก�าหนดไว้ในข้อบังคับ	 คือ	 คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีควบคุม	 สาขาการผลิต	 การควบคุม	 และการจัดการสารเคมีอันตราย	 ต้องมีคุณวุฒิต้ังแต่ระดับปริญญาตรี							
ด้านวทิยาศาสตร์สาขาเคมหีรอืสาขาอืน่ท่ีเกีย่วข้องและผ่านการอบรมตามทีค่ณะกรรมการสภาวชิาชพี	วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกี�าหนด	และผูข้อรบัใบอนญุาตประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยคีวบคมุ	ต้องผ่านการประเมนิจาก
คณะกรรมการสภาวชิาชพีวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีนอกจากนี	้ผูป้ระกอบวชิาชพีวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยคีวบคุม
จะต้องเข้ารบัการอบรมเพิม่พนูความรูต้ามทีค่ณะกรรมการสภาวชิาชพีวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกี�าหนด	และใบอนญุาต
ประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยคีวบคมุครัง้แรกให้มอีายสุามปีและผูไ้ด้รับใบอนญุาตอาจขอต่ออายใุบอนญุาต
ได้ครั้งละห้าปี	 ต่อมาในวันที่	 26	 พฤษภาคม	 2558	 สชวท.	 ได้ออกประกาศสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี												
ที่	3/2558	เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการยื่นขอรับใบอนุญาต	การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม	 สาขาการผลิต	 การควบคุม	 และการจัดการสารเคมีอันตราย	 โดยหมวด	 1	
เป็นการก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นขอรับใบอนุญาต	 โดยมีแบบฟอร์มย่ืนค�าขอรับใบอนุญาตแนบท้ายประกาศ	
หมวด	2	เป็นการก�าหนดเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต	หมวด	3	เป็นการก�าหนดเกี่ยวกับ	ค่าธรรมเนียบใบอนุญาต	

	 นอกจากการออกข้อบังคับและประกาศดังกล่าว	สชวท.	ยังได้มีการจัดสัมมนา	เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการ
บังคับใช้ข้อบังคับดังกล่าว	เพื่อให้ผู้ที่ประกอบวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต	การควบคุมและการจัดการ
สารเคมีอันตรายได้รับทราบและท�าความเข้าใจรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติตามข้อบังคับ	 และได้มีการจัดการ
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ผูส้นใจเกีย่วกบัข้อบงัคบัสภำวชิำชพีวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยคีวบคมุ สำขำกำรผลิต 
กำรควบคมุและกำรจดักำรสำรเคมีอนัตรำย พ.ศ. 2557

สำมำรถติดต่อได้ที่
สภำวิชำชีพวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.) 

กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ถ. พระรำมที่ 6 แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทร 0 2333 3700 ต่อ 3010, 3020, 3891 เว็บไซต์ www.cstp.or.th

กำรออกข้อบังคับสภำวิชำชีพวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ว่ำด้วยกำรประกอบวิชำชีพวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สำขำกำรผลิต 

กำรควบคุมและกำรจัดกำรสำรเคมีอันตรำย พ.ศ. 2557 ตำมควำมใน พ.ร.บ. ส่งเสริมวิชำชีพ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 เพื่อให้กำรผลิต กำรควบคุม และกำรจัดกำรสำรเคมี

อันตรำย ต้องมีผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 
สำขำกำรผลิต กำรควบคุม และกำรจัดกำรสำรเคมีอันตรำยเป็นผู้รับผิดชอบนี้ 
นับว่ำเป็นกำรด�ำเนินกำรที่ท�ำให้เกิดกำรจัดกำรสำรเคมีอันตรำยอย่ำงเป็นระบบ 

ซึ่งสำมำรถท�ำให้เกิดกำรลดควำมเสี่ยงอันตรำยจำกสำรเคมีได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ 
จึงถือเป็นควำมส�ำเร็จขั้นหนึ่งที่เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ที่ 3 

ของแผนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรสำรเคมีแห่งชำติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555-2564)

(3) Box ทำ้ยเรื่อง

อบรมและสอบ	 เพื่อการขอรับใบอนุญาต	 โดยผู้ท่ีเข้าข่ายต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ควบคุม	 สาขาการผลิต	 การควบคุม	 และการจัดการสารเคมีอันตราย	 คือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ							
ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตราย	ชนิดที	่ 2,	 3	หรือ	 4	ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม	 เรื่อง	บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย		
ออกตามความในมาตรา	18	วรรคสอง	แห่ง	พ.ร.บ.วัตถุอันตราย	พ.ศ.	2535	หรือ	ผู้รับผิดชอบการผลิต	การควบคุม	และ
การจัดการสารเคมอีนัตราย	ในสถานประกอบการทีมี่ปริมาณสารเคมีอันตรายรวม	1,000	เมตรกิตันต่อปีขึน้ไป	ต้องมีใบอนญุาต
ประกอบวิชาชีพดังกล่าว
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รูปที่ 1 
วิชำชีพ 4 สำขำเสี่ยง ที่ต้องมี 

“ใบอนุญำตวิชำชีพวิทยำศำสตร์”ทีม่ำ 
http://www.scimath.org/sciencearticle/item/4685-4-qq

(4) รูปภำพประกอบ
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รูปที่ 2 
แบบฟอร์มค�ำขอรับใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยีควบคุม 
สำขำกำรผลิต กำรควบคุม 

และกำรจัดกำรสำรเคมีอันตรำย 
แนบท้ำยประกำศสภำวิชำชีพวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยี ที่ 3/2558

รูปที่ 3 
กำรจัดสัมมนำเพื่อเตรียมควำมพร้อม

ในกำรรองรับกำรบังคับใช้ข้อบังคับสภำวิชำชีพ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีว่ำด้วยกำรประกอบ

วิชำชีพวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 
สำขำกำรผลิต กำรควบคุมและกำรจัดกำร

สำรเคมีอันตรำย พ.ศ. 2557



(1) ชื่อควำมส�ำเร็จ

โครงกำรยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัยห้องปฏิบัติกำรวิจัยในประเทศไทย 
(Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand)

(2) สรุปกำรด�ำเนินงำน
	 ห้องปฏิบัติการวิจัยเป็นแหล่งผลิตความรู้ที่ส�าคัญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์	
ทางเศรษฐกจิ	สงัคมและการศกึษา	ในขณะเดยีวกัน	การด�าเนนิงานของห้องปฏบัิตกิาร	จะต้องเป็นไปอย่างปลอดภยัและ
ไม่ท�าลายสิง่แวดล้อม	เนือ่งจากการด�าเนนิงานของห้องปฏบัิติการ	มปัีจจัยเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกบัสารเคมแีละของเสยีอันตราย	
ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 จึงได้สนับสนุนให้มีการด�าเนินโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย																
ห้องปฏบิตักิารวจิยัในประเทศไทย	(Enhancement	of	Safety	Practice	of	Research	Laboratory	in	Thailand:	ESPReL)	
ขึน้	เพือ่ส่งเสรมิให้เกดิการผลติผลงานทีมี่คณุภาพและในขณะเดยีวกนักท็�าให้เกดิความปลอดภยักบันกัวิจยัและสามารถ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย	 โดยมีศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย	 ส�านักพัฒนาบัณฑิต
ศกึษาและวจิยัด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีและสถาบนัวจิยัสภาวะแวดล้อม	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	เป็นผูป้ระสาน
การด�าเนินงานซึ่งมีการด�าเนินงานรวม	3	ระยะ	ในช่วงระหว่างปี	พ.ศ.	2554	–	2557						

	 ในการด�าเนินโครงการ	ได้มกีารศกึษาแนวคิดของมหาวทิยาลยัต่างๆ	ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	และการระดม
ข้อคิดเห็นจากภาคีห้องปฏิบัติการจากมหาวิทยาลัยต่างๆ	 ท�าให้ได้แนวคิดเรื่องความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยที่
เหมาะกับบริบทไทยและปฏิบัติได้จริง	แนวคิดดังกล่าวประกอบด้วย	7	องค์ประกอบที่สัมพันธ์กันและเชื่อมโยงกับความ
เสีย่งของแต่ละองค์ประกอบ	ดงันี	้คอื	1)	การบริหารระบบจัดการความปลอดภยัทีท่�าหน้าท่ีบรูณาการอกี	6	องค์ประกอบ	
ตั้งแต่ระดับนโยบาย	 แผนงานทั้งเชิงโครงสร้าง	 การก�าหนดผู้รับผิดชอบ	 และรูปธรรมของผลผลิต	 2)	 ระบบจัดการ												
สารเคม	ีทีส่ามารถตดิตามความเคลือ่นไหวของสาร	มรีะบบการจดัการสารเคมีทีด่	ีทัง้ระบบข้อมลู	การจดัเกบ็	การเคลือ่นย้าย	
และการจัดการสารท่ีไม่ใช้แล้ว	 โดยหัวใจส�าคัญของการจัดการสารเคมีในล�าดับแรกคือ	 “สารบบสารเคมี”	 (chemical	
inventory)	 3)	 ระบบการจัดการของเสีย	 ที่มีระบบข้อมูล	 การจ�าแนกและการจัดเก็บท่ีถูกวิธี	 เพ่ือรอการก�าจัดโดย													
ไม่มกีารแพร่กระจายสู่สิง่แวดล้อม	4)	ลกัษณะทางกายภาพของห้องปฏบิตักิาร	อปุกรณ์และเครือ่งมอื	ทีเ่อือ้ต่อการท�างาน
อย่างปลอดภัยทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน	5)	ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย	บริหารความเสี่ยงจากข้อมูลจริง	
ที่มีล�าดับความคิดตั้งต้นจากการก�าหนดได้ว่าอะไรคือปัจจัยเสี่ยง	 6)	 การให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยใน													
ห้องปฏิบัติการ	 จะช่วยลดการเกิดอันตรายจากพฤติกรรมเสี่ยง	 ต้องมีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับที่เก่ียวข้อง	 และ													
7)	การจัดการข้อมูลและเอกสาร	เป็นสิ่งที่ท�าให้เกิดการพัฒนาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องยั่งยืน							
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เรื่องที่11



	 จากแนวคิดขององค์ประกอบความปลอดภัยข้างต้น	โครงการ	ESPReL	ได้พัฒนาเกณฑ์พื้นฐานความปลอดภัยที่
เป็นรปูธรรม	โดยเกณฑ์นี	้คอืรายการส�ารวจหรือ	ESPReL	Checklists		เป็นเครือ่งมอืส�าหรบัประเมนิสภาพได้ด้วยตนเอง
ว่าในแต่ละองค์ประกอบความปลอดภัยนั้น	ก�าลังเสี่ยงกับอะไรหรือไม่	เพื่อน�ามาวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของการจัดการ
และแก้ไขปรับปรุง	ทั้งนี้	ESPReL	Checklists	ได้ถูกออกแบบมาให้เป็นเครื่องมือส�ารวจสภาพครบทั้ง	7	องค์ประกอบ
ของความปลอดภัยดงักล่าว	พร้อมค�าอธบิายด้านเทคนคิ	และมกีารประมวลผลการประเมนิด้วยโปรแกรมจดัการในระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศทีแ่สดงออกมาได้เป็นข้อมลูความถีห่รอืเป็นกราฟ	และสามารถประมวลผลเชิงเปรยีบเทยีบกับกลุ่ม
ได้ด้วย	 โดยการแสดงผลการประเมินเชิงเปรียบเทียบก็เพื่อให้ผู้ใช้รู้สถานะความปลอดภัยของตนเอง	 ไม่ใช่การประเมิน
เพ่ือแสดงผลงานต่อบคุคลอืน่	และประโยชน์จากการประมวลผลของ	ESPReL	Checklists	นอกจากจะท�าให้รูส้ภาพของ
ห้องปฏิบัติการของตนเองแล้ว	 อาจใช้เป็นหลักฐานในการจัดท�าข้อเสนอและงบประมาณเพื่อการปรับปรุงด้วย	 และ
นอกจาก	ESPReL	Checklists	แล้ว	โครงการ	ESPReL	ยังได้พัฒนาโปรแกรมการจัดการสารเคม	ีหรือ	ChemInvent	
2014	ขึ้นมาให้เป็นตัวช่วยที่จะท�าให้เกิดการจัดการได้อย่างเป็นระบบ										

	 นอกจากนี	้โครงการ	ESPReL	สามารถพฒันาและทดสอบการใช้เกณฑ์พืน้ฐานความปลอดภยัได้อย่างเป็นรปูธรรมแล้ว	
ยังได้เสนอบันได	 3	 ขั้น	 เพื่อยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ	 คือ	 ระดับพื้นฐาน	 ระดับต้นแบบ	 และระดับ
มาตรฐาน	เพือ่ท�าให้การพฒันาความปลอดภยัของห้องปฏบิตักิารเป็นระบบและยัง่ยนื	โดยความปลอดภยัระดบัพืน้ฐาน	
คอื	เกณฑ์พืน้ฐานของห้องปฏบิตักิารปลอดภยัมาจากรายการ	checklists	จ�านวนหน่ึงทีพิ่จารณาแล้วว่า	ห้องปฏบิตักิาร
ที่ทดลองใช้ส่วนใหญ่สามารถท�าได้	 ต่อมาการยกระดับต่อไปจะเข้มข้นไปเป็นเกณฑ์ห้องปฏิบัติการปลอดภัยต้นแบบ						
โดยค�าว่าต้นแบบ	 อาจหมายถึงต้นแบบในภาพรวม	 คือ	 ห้องปฏิบัติการสามารถจัดการได้ครบทุกหัวข้อในทุกด้านของ	
องค์ประกอบทัง้	7	หรอือาจหมายถึงต้นแบบเฉพาะด้าน	และเมือ่สามารถยกระดับความปลอดภยัห้องปฏบิติัการในระดบั
ต้นแบบได้แล้ว	จากนั้นจึงก้าวเดินไปสู่ขั้นสุดท้ายของการยกระดับความปลอดภัยในระดับมาตรฐาน	ซึ่งก็คือ	 ให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน	 มอก.	 2677	 –	 2558	 มีสาระส�าคัญเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยและ										
ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ในห้องปฏบิตักิาร	และมุ่งเน้นการด�าเนนิงานให้ครบวงจร	ต้ังแต่การวางแผน	(Plan)	การน�าไปปฏบิตั	ิ
(Do)	การตดิตามและประเมนิผล	(Check)	และการทบทวนการจดัการ	(Act)	ต่อเนือ่งกนัจนเป็นระบบและเป็นส่วนหนึง่
ของงานที่ปฏิบัติเป็นประจ�าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน											

	 การด�าเนินโครงการ	ESPReL	มีภาคีสมาชิกห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยภาครัฐ	 เอกชน	และหน่วยงานของ
รัฐทีเ่ข้าร่วมโครงการมากกว่า	30	แห่ง	ผลจากการด�าเนนิโครงการ	ท�าให้มกีารต่อยอดการด�าเนินงานเป็นโครงการพฒันา
ตวัอย่างห้องปฏบัิตกิารวจิยัปลอดภยั	โดยการสนบัสนนุจากส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต	ิภายใต้การด�าเนนิงาน
ของศูนย์ความเป็นเลศิด้านการจดัการสารและของเสยีอันตราย	ส�านักพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	และสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เพื่อขยายผลให้เกิดการจัดการความปลอดภัยใน
ห้องปฏบิตักิารตามนโยบายท่ีส�านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต	ิพยายามขบัเคลือ่น	ผลจากการด�าเนินโครงการ	ท�าให้
สามารถบัญญัติลักษณะของห้องปฏิบัติการปลอดภัยต้นแบบ	 ได้ว่า	 ห้องปฏิบัติการปลอดภัยต้นแบบสามารถเกิดขึ้นได้
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ผู้สนใจเกี่ยวกับ โครงกำรยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัยห้องปฏิบัติกำรวิจัยในประเทศไทย 

สำมำรถติดต่อได้ที่ 
ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรจัดกำรสำรและของเสียอันตรำย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

ห้อง 804/1 ชัน้ 8 อำคำรวจัิยจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั ซอยจุฬำฯ 12 ถนนพญำไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ 0-2218-4250 โทรสำร 0-2219-2251 เว็บไซต์ http://www.hsm.chula.ac.th

โครงกำรยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัยห้องปฏิบัติกำรวิจัยในประเทศไทย 
หรือ ESPReL ประสบผลส�ำเร็จในกำรด�ำเนินงำนอย่ำงดียิ่ง นอกเหนือที่ท�ำให้ได้ผลผลิต

ที่เป็นรูปธรรม คือ กำรก�ำหนดองค์ประกอบควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำรวิจัยที่เหมำะกับ
บริบทไทยและปฏิบัติได้ 7 องค์ประกอบ เกณฑ์พื้นฐำนควำมปลอดภัยหรือ ESPReL Checklists 
และข้อเสนอบันได 3 ขั้น คือ ระดับพื้นฐำน ระดับต้นแบบ และระดับมำตรฐำน เพื่อกำรยกระดับ
ควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำร แล้ว ยังท�ำให้เกิดเครือขำ่ยที่เป็นภำคีสมำชิกห้องปฏิบัติกำร

ของมหำวิทยำลัยภำครัฐ เอกชน และหน่วยงำนของรัฐ ที่เขำ้มำร่วมท�ำงำนด้วยกัน 
นอกจำกนี้ ยังได้มีกำรต่อยอดไปสู่โครงกำรพัฒนำตัวอย่ำงห้องปฏิบัติกำรวิจัยปลอดภัย 

ที่ท�ำให้ได้ห้องปฏิบัติกำรปลอดภัยต้นแบบจ�ำนวน 3 ห้อง ซึ่งสำมำรถเป็นตัวอย่ำงที่จะท�ำให้
เกิดกำรขยำยผลเพื่อพัฒนำให้เกิดห้องปฏิบัติกำรปลอดภัยเพิ่มมำกขึ้นในอนำคตต่อไป

(3) Box ทำ้ยเรื่อง

ในหลายลกัษณะท่ีคล้ายคลงึกัน	เช่น	สามารถผ่านเกณฑ์พืน้ฐานด้านความปลอดภยั	ทีก่�าหนดภายใต้	ESPReL	Checklist	
(137	ข้อ	จาก	162	ข้อ)	มีการบริหารจัดการองค์ประกอบของความปลอดภัยให้เกิดขึ้นท้ง	7	องค์ประกอบ	พร้อมๆ	กัน
ในลักษณะที่เป็นองค์รวม	 และมีการวางรากฐานอย่างเป็นระบบโดยเน้นที่องค์กรมากกว่าบุคคล	 เหล่านี้เป็นต้น	 โดย										
ได้ห้องปฏิบัติการที่สามารถยกระดับไปสู่ห้องปฏิบัติการต้นแบบมีจ�านวน	3	ห้อง	คือ	หน่วยวิจัยเคมีอินทรีย์สังเคราะห์	
คณะวิทยาศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ห้องวิจัยด้านการสกัด	 (Extraction)	 คณะวิทยาศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	และห้องปฏิบัติการ	Phytobioactive	and	Flavor	คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกล้า	ธนบรุ	ีซึง่ได้มกีารศกึษาเชงิลกึ	และถอดบทเรียนจากการพฒันาการของทัง้	3	แห่งเพือ่ให้ผู้สนใจ
เห็นเป็นตัวอย่างได้
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รูปที่ 1
แผนภำพองค์ประกอบของควำมปลอดภัย

ห้องปฏิบัติกำร 7 องค์ประกอบ

(4) รูปภำพประกอบ
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รูปที่ 2
ตัวอย่ำงหน้ำรำยงำนผลที่ได้จำกกำรท�ำ ESPReL Checklists

รูปที่ 3 
บันได 3 ขั้นของกำรยกระดับ

ควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำร



(1) ชื่อควำมส�ำเร็จ

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง บัญชีรำยชื่อวัตถุอันตรำย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
บัญชี 5.6 กลุ่มสำรควบคุมตำมคุณสมบัต ิ

(2) สรุปกำรด�ำเนินงำน

	 ประเทศไทยเริ่มด�าเนินการควบคุมสารเคมีตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2510	 โดยมีการออก	 พ.ร.บ.	 วัตถุมีพิษขึ้นฉบับแรก											
ต่อมาในปี	พ.ศ.	2535	กระทรวงอุตสาหกรรม	ได้ปรบัปรุงกฎหมาย	โดยตรา	พ.ร.บ.	วตัถอุนัตราย	พ.ศ.	2535	เพือ่ปรบัปรงุ
กฎหมายว่าด้วยวัตถุมีพิษโดยขยายขอบเขตให้ครอบคลุมวัตถุอันตรายต่างๆ	ทุกชนิด	และก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
การควบคุมวัตถุอันตรายให้เหมาะสมยิ่งข้ึน	 พร้อมกับจัดระบบบริหารให้มีการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ		
ที่เกี่ยวข้องกันกับการควบคุมดูแลวัตถุอันตรายด้วย	 โดยมีกรมโรงงานอุตสาหกรรม	 กระทรวงอุตสาหกรรม																											
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก	

	 พ.ร.บ.	วัตถุอันตราย	พ.ศ.	2535	ก�าหนดนิยามของวัตถุอันตรายและก�าหนดชนิดของวัตถุอันตรายไว้	4	ชนิดคือ	
ชนิดที่	 1	 ได้แก่	 วัตถุอันตรายที่มีการผลิต	น�าเข้า	 ส่งออก	หรือมีไว้ในครอบครองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ								
ที่ก�าหนด	ชนิดที่	2	ได้แก่	วัตถุอันตรายที่มีการผลิต	น�าเข้า	ส่งออก	หรือมีไว้ในครอบครองต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ทราบก่อน	และต้องปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์และวธีิการทีก่�าหนดด้วย	ชนดิที	่3	ได้แก่	วตัถุอนัตรายทีม่กีารผลติ	น�าเข้า	ส่งออก	
หรือมีไว้ในครอบครองต้องได้รับใบอนุญาต	 และชนิดที่	 4	 ได้แก่	 วัตถุอันตรายที่ห้ามมิให้มีการผลิต	 น�าเข้า	 ส่งออก									
หรือมีไว้ในครอบครอง	 ภายหลังจากท่ีมีการออก	 พ.ร.บ.	 วัตถุอันตราย	 พ.ศ.	 2535	 ได้มีการออกประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม	 เรื่อง	บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย	จ�านวน	8	ฉบับ	ตั้งแต	่ปี	พ.ศ.	 2538	จนถึง	ปี	พ.ศ.	 2555	ท�าให้เกิด												
การควบคมุการผลติ	น�าเข้า	 ส่งออก	หรอืมไีว้ในครอบครองวตัถอุนัตรายตามท่ีได้มกีารประกาศ	นบัต้ังแต่ปี	2538	 เป็นต้นมา							
ต่อมาในปี	2556	ได้มกีารปรบัปรุงบัญชรีายชือ่วัตถอุนัตรายให้เหมาะสมขึน้	โดยการออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม	
เรือ่ง	บญัชรีายชือ่วตัถอุนัตราย	พ.ศ.	2556	ลงวนัที	่28	สิงหาคม	พ.ศ.	2556	ซึง่จะยกเลิกประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม	
เรื่อง	 บัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย	 ก่อนหน้านั้นท้ังหมด	 แล้วก�าหนดว่า	 ให้ระบุชื่อวัตถุอันตรายหรือที่มีช่ืออ่ืน	 แต่มี														
สูตรโครงสร้างทางเคมีอย่างเดียวกันและวัตถุที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายท้ายประกาศเป็น															
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เรื่องที่12



วตัถอุนัตราย	ทัง้น้ีไม่ว่าจะมีความเข้มข้นเพยีงใดหรอืน�าไปใช้เพ่ือการใด	เว้นแต่จะมีการระบคุวามเข้มข้นหรอืเงือ่นไขไว้เป็น	
การเฉพาะ	ในท้ายประกาศมีบัญชีรายชื่อรวม	6	บัญชีที่หน่วยงาน	6	หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ	คือ	กรมวิชาการเกษตร	
กรมประมง	กรมปศสุตัว์	ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา	กรมโรงงานอตุสาหกรรม	และกรมธรุกิจพลงังาน	ซึง่รวม
วัตถุอันตรายที่ประกาศจ�านวน	1,585	รายการ	

	 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การจดัการสารเคมีแห่งชาติ	ฉบบัที	่4	(พ.ศ.	2555	–	2564)	ได้ก�าหนดไว้ในยทุธศาสตร์ท่ี	1	
เกี่ยวกับการพัฒนาฐานข้อมูล	 กลไกและเครื่องมือในการจัดการสารเคมีอย่างเป็นระบบครบวงจร	 ว่าให้มีการพัฒนา						
เคร่ืองมือทางกฎหมาย	 โดยให้มีการพิจารณาความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงการควบคุมการน�าเข้าสารเคมีจากที่
เป็นแบบ	negative	list	มาเป็นแบบ	positive	list	ทั้งนี้ที่ผ่านมา	จนถึงป	ีพ.ศ.	2556	ประเทศไทย	มีกฎหมายเกี่ยวเนื่อง
กับการควบคุมสารเคมีที่ออกเป็นพระราชบัญญัติ	 รวมทั้งส้ิน	 20	 ฉบับ	 และพระราชก�าหนด	 1	 ฉบับ	 รวม	 21	 ฉบับ														
มีหน่วยงานของรัฐท่ีอยู่ภายใต้กระทรวงต่างๆ	 อย่างน้อย	 11	 กระทรวง	 ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลรับผิดชอบการบังคับใช้
กฎหมายข้างต้นตามบทบาทภารกิจและความเชี่ยวชาญเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน	โดยภายใต้กฎหมายต่างๆ	เหล่านั้น	
บางส่วนมีการประกาศรายชือ่สารเคมอีนัตรายทีต้่องมกีารควบคมุ	เช่น	สารเคมทีีใ่ช้เป็นส่วนผสมของวตัถรุะเบิด	สารเคมี
ที่เป็นวัสดุนิวเคลียร์	 วัสดุกัมมันตรังสี	 สารเคมีที่เป็นยา	 และสารเคมีที่เป็นวัตถุอันตรายตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย				
ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ประกาศไว้ในปี	2556	ดังกล่าว	อย่างไรก็ดี	 เมื่อวิเคราะห์แล้วจะเห็นได้ว่า	ในการก�ากับ
ควบคมุสารเคมทีีน่�าเข้าและหรอืผลติในประเทศไทย	มกีารด�าเนนิงานเฉพาะในส่วนของสารเคมทีีม่กีารประกาศควบคุม
ตามกฎหมายเท่านั้น	 ส่วนสารเคมีที่ยังไม่ถูกประกาศ	 จะสามารถน�าเข้ามาหรือผลิตได้โดยไม่มีการควบคุมใดๆ	ดังนั้น
ประเทศไทยจงึยงัคงมคีวามเสีย่งของสารเคมอีนัตรายทีย่งัไม่ถกูควบคมุ	แต่สามารถน�าเข้ามาและหรือผลิตขึน้ได้	แล้วถกู
น�าเอาไปกระจายใช้ในประเทศได้	อย่างไม่มีการก�ากับควบคุมดูแลโดยกฎหมายและหน่วยงานใด	

	 ต่อมาในช่วงปลายแผนปฏิบัติการระยะต้น	(พ.ศ.	2555	–	2558)	ของแผนยุทธศาสตร์ฯ	ฉบับที่	4	(พ.ศ.	2555	
–	 2564)	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวัตถุอันตราย	 ได้ออกประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม	เรื่อง	บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2558	เมื่อวันที่	5	มกราคม	พ.ศ.	2558	และ							
ลงในประกาศราชกจิจานุเบกษาเมือ่วนัท่ี	19	กมุภาพนัธ์	2558	ประกาศนี	้ได้ยกเลกิและเพ่ิมเตมิบญัชีรายชือ่วตัถอุนัตราย
ที่ได้มีการประกาศไว้ในฉบับแรก	 เมื่อวันที่	 28	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2556	 และที่ส�าคัญคือ	 มีการเพิ่มเติมบัญชี	 5.6	 คือ															
กลุ่มสารควบคุมตามคุณสมบัติ	 ที่อยู่ภายใต้	 บัญชี	 5	 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ	 โดยก�าหนดรายการ																
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วัตถุอันตราย	10	ล�าดับตามคุณสมบัติที่ได้มีการก�าหนดนิยามไว้ภายใต้	พ.ร.บ.	วัตถุอันตราย	พ.ศ.	2535	คือ	1)	สารที่
สามารถระเบดิได้	(Explosive)	2)	สารไวไฟ	(Flammable	substance)	3)	สารออกซไิดซ์	(Oxidizing	agent)	4)	สารมีพษิ	
(Toxic	 substance)	 5)	 สารที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม	 (Mutagen)	 6)	 สารกัดกร่อน	 (Corrosive)													
7)	 สารที่ท�าให้เกิดการระคายเคือง	 (Irritant)	 8)	 สารก่อมะเร็ง	 (Carcinogen)	 9)	 สารที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์									
(Toxic	substance	to	reproductive	organ)	และ	10)	สารทีเ่ป็นอนัตรายต่อสิง่แวดล้อม	(Environmentally	hazardous	
substance)	โดยก�าหนดให้รายการสารทัง้	10	ล�าดับนีเ้ป็นวตัถอุนัตรายชนดิที	่1	และระบเุงือ่นไขไว้ว่า	เฉพาะทีเ่ป็นสารเดีย่ว
หรอืสารผสมท่ียังไม่มหีน่วยงานรบัผดิชอบในการควบคมุก�ากบัดแูลการผลติหรอืการน�าเข้า	 ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์วธิกีาร							
ทีก่ระทรวงอุตสาหกรรมประกาศก�าหนด	จงึสรปุได้ว่า	การประกาศเพิม่เติมบญัช	ี5.6	นี	้ถอืเป็นการอดุช่องว่างของปัญหา
สารเคมีที่น�าเข้าหรือผลิตที่ยังไม่ได้ถูกควบคุม	 เนื่องจาก	 การด�าเนินตามประกาศดังกล่าว	 ท�าให้เกิดการเร่ิมต้นของ												
การท�าให้สารเคมีที่น�าเข้าหรือผลิตที่ยังหลงเหลือไม่ได้รับการก�ากับควบคุมจากหน่วยงานใด	 จะได้รับการก�ากับควบคุม
เกือบทั้งหมด	

	 การออกประกาศเพื่อควบคุมวัตถุอันตรายตามบัญชี	 5.6	กรมโรงงานอุตสาหกรรม	มีวัตถุประสงค์	 เพื่อต้องการ
รวบรวมข้อมูลสารเคมีที่มีการใช้ภายในประเทศ	 เพ่ือน�ามาจัดท�าท�าเนียบสารเคมี	 และใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส�าหรับ												
การก�าหนดมาตรการจัดการสารเคมีที่เหมาะสม	ในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องการให้เกิดภาระแก่ผู้ประกอบการ	กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม	 จึงก�าหนดให้	 ผู้ผลิต	 หรือผู้น�าเข้าสารเคมีที่เป็นสารเด่ียวหรือสารผสม	 ตามคุณสมบัติ	 10	 ข้อ	 ดังกล่าว									
ข้างต้นมีหน้าท่ีต้องแจ้งข้อเทจ็จรงิ	ตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม	เรือ่ง	การให้แจ้งข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัการผลติหรอื
การน�าเข้า	 ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี	 5.6	 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ	 พ.ศ.	 2558	 เมื่อวันที่	 5	 มกราคม														
พ.ศ.	2558	ซึ่งได้ลงในประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่	19	กุมภาพันธ์	2558	โดยได้ก�าหนดให้ผู้ผลิต	หรือผู้น�าเข้า		
ซึ่งวัตถุอันตรายที่มีปริมาณเกินกว่า	1,000	กิโลกรัมต่อปี	แจ้งข้อเท็จจริงตามแบบ	วอ./อก.	20	ที่แนบท้ายประกาศ	และ
ผูป้ระกอบการจะได้รบัยกเว้นไม่ต้องปฏบิตัติามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม	จ�านวน	4	ฉบบั	คอื	1)	ไม่ต้องแจ้งข้อเท็จ
จริงตามแบบ	 วอ./อก.6	 และ	 วอ./อก.7	 2)	 ไม่ต้องจ�าแนกและติดฉลากตามระบบสากล	 (GHS)	 3)	 ไม่ต้องปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงเกีย่วกบัการเกบ็รกัษาสารเคมแีละวตัถอุนัตราย	และ	4)	ไม่ต้องมบีคุลากรเฉพาะประจ�าสถานทีจั่ดเก็บ	
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ผูส้นใจเกีย่วกบั ประกำศกระทรวงอตุสำหกรรม เรือ่ง บัญชีรำยช่ือวตัถอัุนตรำย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
บัญชี 5.6 กลุ่มสำรควบคุมตำมคุณสมบัตินี ้ 

สำมำรถติดต่อได้ที่ 
ส�ำนักควบคุมวัตถุอันตรำย 

กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 75/6 ถนนพระรำมที่ 6 แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 0 2202 4225-7, 0 2202 4235-6 โทรสำร 0 2202 4089 และ 0 2202 4233

กำรประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง บัญชีรำยชื่อวัตถุอันตรำย (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2558 บัญชี 5.6 กลุ่มสำรควบคุมตำมคุณสมบัติ ถือเป็นควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนินงำน

ในกำรก�ำกับควบคุมสำรเคมี ของกระทรวงอุตสำหกรรม ที่เป็นไปตำมยุทธศำสตร์

ที่ก�ำหนดในข้อ 1 ของแผนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรสำรเคมีแห่งชำติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555 – 2564) 

ท�ำให้เกิดกำรเริ่มต้นของกำรท�ำให้สำรเคมีที่น�ำเขำ้หรือผลิตที่ยังหลงเหลือไม่ได้รับกำรก�ำกับควบคุม

จำกหน่วยงำนใด จะได้รับกำรก�ำกับควบคุมเกือบทั้งหมด อีกทั้งยังเป็นกำรรวบรวมข้อมูลสำรเคมี

ที่มีกำรใช้ภำยในประเทศ เพื่อน�ำมำจัดท�ำท�ำเนียบสำรเคมี และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐำน

ส�ำหรับกำรก�ำหนดมำตรกำรจัดกำรสำรเคมีที่เหมำะสมต่อไป ถือเป็นกำรอุดช่องว่ำง

ของปัญหำสำรเคมีที่น�ำเข้ำหรือผลิตที่ยังไม่ได้ถูกควบคุม ส่งผลให้เกิดกำรลดควำมเสี่ยงอันตรำย

ของสำรเคมีในประเทศไทยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในอนำคตต่อไป 

(3) Box ทำ้ยเรื่อง
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(4) รูปภำพประกอบ

รูปที่ 1 
กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 

จัดท�ำค�ำแนะน�ำส�ำหรับกำรพิจำรณำ
วัตถุอันตรำยตำมบัญชี 5.6

รูปที่ 2 
แสดงขั้นตอนกำรพิจำรณำวัตถุอันตรำยตำมบัญชี

รูปที่ 3
ตัวอยำ่งบำงส่วนของ วอ./อก. 20 

(ใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรผลิตหรือ
น�ำเข้ำ ซึ่งวัตถุอันตรำยตำมบัญชี 5.6)
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