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วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 (หามผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง)
ตามพระราชบั ญ ญั ติ วั ต ถุ อั น ตราย พ.ศ.
2535
กําหนดใหวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 เปนวัตถุอันตรายที่หามผลิต
นํ า เ ข า ส ง อ อ ก ห รื อ มี ไ ว ใ น ค ร อ บ ค ร อ ง สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการอาหารและยา โดยกลุมควบคุมวัตถุอันตราย ซึ่งมี
อํานาจหนาที่รับผิดชอบในการควบคุม กํากับดูแลวัตถุอันตรายที่
ใชในทางบานเรือนหรือทางสาธารณสุข ไดประกาศรายชื่อวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 4 ตามประกาศบัญชีแนบทายประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2538 และ
แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2548 จํานวน
117 รายการ โดยในการประกาศควบคุมวัตถุอันตรายแตละ
รายการเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ไดมีการพิจารณาและประเมิน
ขอมูลทางดานคุณสมบัติทางเคมี กายภาพและขอมูลความเปน
พิษตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมของสารเคมี รวมทั้งการควบคุม
หรือการหามใชในตางประเทศในประเด็นตางๆ ดังนี้
1. สารเคมีที่มีความเปนพิษสูง : เปนสารที่มีคาความ
เปนพิษเฉียบพลันต่ํา (Acute Oral LD50 ≤ 50 mg/kg) ซึ่งสามารถ
กอใหเกิด ความเปน พิษ ต อ มนุ ษ ยและสัต วไดสูงที่ร ะดับ ความ
เขมขน (ปริมาณ) ของสารนอยๆ ไดแก Aldicarb, Crimidine,
Cycloheximide, Dicrotophos, Dinitrocresol, Dinoseb and
dinoseb salts, Endrin, Fluoroacetamide, Fluoracetate sodium,
Fluoroacetic acid and its salts, Heptachlor, Mevinphos,
Monocrotophos, Omethoate และ Phophamidon
2. สารเคมีตามอนุสัญญาสตอกโฮลมวาดวยสาร
มลพิษที่ตกคางยาวนาน (Stockholm Convention on Persistent
Organic Pollutants: POPs) : สาร POPs เปนกลุมสารประกอบ
อินทรียซึ่งถูกยอยสลายไดยากโดยแสงหรือสารเคมี หรือโดย
ชีวภาพ ทําใหเกิดการตกคางในสิ่งแวดลอมเปนเวลานานและ
สามารถเคลื่อนยายไปไดไกลมาก มีคุณสมบัติละลายน้ําไดนอย
มากแตละลายไดดีในไขมันจึงเปนผลใหมีการสะสมในไขมัน
ของสิ่งมีชีวิต มีความเปนพิษสูง เปนสาเหตุของการเสียชีวิต การ
เจ็บปวย และความพิการแตกําเนิดของมนุษยและสัตว เปนสารที่
กอใหเกิดมะเร็ง อาการแพ และระบบประสาทไวตอความรูสึก
ระบบประสาทส ว นกลางและรอบนอกถู ก ทํ า ลาย ระบบการ
สืบพันธุบกพรอง
วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่ เปน สารมลพิษ ที่ตกคา ง
ยาวนาน ไดแก Aldrin, Chlordane, DDT, Diedrin, Endrin,

Heptachlor, Hexachlorobenzene, Mirex และ Toxaphene
3. สารเคมีที่จัดเปนสารกอมะเร็ง ตามการจัดกลุมของ
International Agency for Research on Cancer (IARC) ซึ่งจัดสาร
ที่กอมะเร็งในมนุษยอยูในกลุม 1A สารที่นาเชื่อถือไดวาจะเปน
สารที่กอมะเร็งในมนุษยอยูในกลุม 2A และสารที่มีความเปนไป
ไดวาจะเปนสารที่กอมะเร็งในมนุษยอยูในกลุม 2B
วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยารับผิดชอบและจัดเปนสารมะเร็งในกลุม 1 กลุม
2A และกลุม 2B ไดแก
Group
1
Group
2A
Group
2B

(1) 4-aminodiphenyl (2) arsenic and arsenic compounds
(3) benzidine (4) bis (chloromethyl) ether
(5) cadmium and cadmium compounds
(6) ethylene oxide (7) vinyl chloride monomer
(1) captafol (2) EDB (3) tris(2,3-dibromopropyl)phosphate
(1) carbon tetrachloride (2) chlordane (3) chlordecone
(4) chloroform (5) DBCP (6) DDT (7) ethylene dichloride
(8) heptachlor (9) hexachlorobenzene (10) hexachlorobenzene
(11) safrole (12) toxaphene

4 สารเคมีที่มีการหามใชในตางประเทศ เนื่องจากเปน
สารเคมีที่มีความเปนพิษตอมนุษย พืช สัตวหรือสิ่งแวดลอมทํา
ใหหลายประเทศมีการประกาศหามใช
5. สารเคมีที่มีเหตุผลการหามใชอื่นๆ เชน
- สารเคมีที่หามใชในผลิตภัณฑที่นํามาใชเพื่อ
ขั ด ขวางระบบการทํ า งานของร า งกายเป น การชั่ ว คราว เพื่ อ
ปองกันตัว หรือทํารายผูอื่น เนื่องจากอาจมีการนํามาใชในทางที่
ผิด ไดแก capsaisin , PAVA, ethanethiol, n-butyl mercaptan,
sec-butyl mercaptan, skunk oil และ tert-butyl mercaptan
- สารเคมีที่ทําลายชั้นบรรยากาศและมีสารอื่น
ทดแทน ไดแก chlorofluorocarbons
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