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คํานํา

“สมชัชาสขุภาพ” เปนคาํทีเ่ริม่นาํมาใชในประเทศไทยอยางเปนรปู

ธรรมในป ๒๕๔๓ ซึง่หากนับมาจนถึงปจจบุนัก็มอีายุครบ ๑ ทศวรรษแลว 

ในชวงทีผ่านมา เครือ่งมอืชิน้นี ้ไดถกูนาํไปใชในการพฒันานโยบาย

สาธารณะท่ียดึหลกัการมสีวนรวมตามยุทธศาสตรสามเหลีย่มเขยือ้นภเูขา

อยางหลากหลาย ทั้งในเชิงพื้นที่ ที่มีการดําเนินการครอบคลุมเกือบทุก

จงัหวัด ในเชิงประเด็น ทีม่กีารนําไปพัฒนานโยบายสาธารณะกวา ๑๐ เรือ่ง 

นอกจากนั้นยังนํามาเปนเครื่องมือพัฒนานโยบายสาธารณะใน

ระดับชาติ จนมีผลผลิตออกมากวา ๓๐ เรื่อง

แตการพฒันาท่ีผานมา สวนใหญจะดาํเนนิการอยูในวงของ “สขุภาพ” 

อาท ิงานทางการแพทย การสาธารณสุข การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ 

เปนตน ซึ่งมีนอยมากที่จะมีการนําไปใชในเรื่องที่อยูนอกเรื่องเหลานี้

ฉะนัน้ การทีศ่นูยนาโนเทคโนโลยแีหงชาต ิสาํนกังานพัฒนาวทิยา-

ศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาต ิ(สวทช.) กระทรวงวทิยาศาสตร สนใจทีจ่ะ

นําเคร่ืองมือ “สมัชชาสุขภาพ” ไปใชในการพัฒนานโยบายสาธารณะใน

รปูของแผนยุทธศาสตรดานความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี 

(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) จงึถอืเปนเรือ่งทีย่ิง่ใหญมากสาํหรบัคนทาํงาน ดวย

เหตุผล ๓ ประการ
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หนึ่ง ทาทายตอเครื่องมือที่เรียกวา “สมัชชาสุขภาพ” วาสามารถ

นําไปใชในงานไดทุกมิติ ทุกเรื่อง ทุกพื้นที่

สอง เปนการขยายวงคนทํางานจากคนในวงสุขภาพไปสูวง

นักวิทยาศาสตรที่มีความรูความสามารถเชิงลึกเฉพาะดาน

สาม เปนแบบฝกหัดในการทํางานรวมกันของทีมงานท่ีมีพื้นฐาน

การทํางานท่ีแตกตางกัน ซึ่งจะกลายเปนตนแบบสําหรับการพัฒนางาน

ในอนาคตได

หนังสือเลมนี้ จึงนับเปนหลักฐานช้ินสําคัญในการตอบเหตุผล

ขางตน นอกจากนัน้สาระสาํคญัทีถ่กูถายทอดออกมาจากคนทาํงานทกุคน 

ลวนบงบอกใหผูอานไดซมึซบัทัง้ดานสาระของ “นาโนเทคโนโลยี” และดาน

คุณคาของ “สมัชชาสุขภาพ” ที่เปนเครื่องมือของสังคมไทยอีกชิ้นหนึ่งที่

คอย ๆ  เติบโตขึ้น และพรอมจะเบงบานไปท่ัวทุกอณูของประเทศไทยเรา

ในระยะเวลาอันใกลนี้

วิสุทธิ บุญญะโสภิต

ผูอํานวยการสํานักสมัชชาสุขภาพ

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)
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สารบัญ

 
บทนํา 

>> ๑ <<

ทิ้งทาย
จากผูเขียน
>> ๔๖ <<

ยูโนว...นาโน? 
>>> ๗ <<<

ความรูที่รูจริง (ตอนนี้) 
>>> ๑๓ <<<

ประสบการณใหม  
>>> ๒๓ <<<

แผนท่ีใชงานไดจริง 
>>> ๓๓ <<<
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>>> ๓๙ <<<

ภาคผนวก
 >> ๔๙ <<
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การนําเครื่องจักรไอนํ้ามาประดิษฐเปนเครื่องจักรทอผา

ครั้งแรกในโลกเมื่อป พ.ศ. ๒๓๐๓ เปรียบเสมือนตาน้ํา

ที่แยกเปนสายธารการคิดคนเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อตอบสนองชีวิตหลัง

การปฏวิตัอิตุสาหกรรม จากเครือ่งจกัรไอนํา้ทีใ่ชถานหนิควนัโขมงโฉงเฉง 

ใชเวลาแค ๒๐๐ ปเศษก็พาโลกเขาสูยุคนาโนเทคโนโลยี และพัฒนาตอ

เนื่องจนถึงยามที่ภาคอุตสาหกรรมสามารถนํานาโนเทคโนโลยีมาเพิ่ม

มูลคาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไดดวยจุดคุมทุนในป ๒๕๔๖

 แตนาโนไมใชสิ่งที่มองเห็นไดดวยตาเปลา ทวาเปนสิ่งใหมที่

เกิดขึ้นจากเทคโนโลยี เราจึงเรียกวา นาโนเทคโนโลยี

ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติใหนิยามคํา “นาโน

เทคโนโลย”ี วาหมายถึง สหวทิยาการท่ีใชขึน้รูป สงัเคราะห 

ควบคุม จดัระเบียบ ดดัแปลง และวิเคราะหสสาร ในระดับ

อะตอมหรือโมเลกุล หรือที่เกี่ยวของกับวัสดุนาโน ที่มี

ขนาดระหวางประมาณ ๑ ถึง ๑๐๐ นาโนเมตร

ในประเทศไทย มกีารนํานาโนเทคโนโลยีมาใชกบั

อุตสาหกรรมที่เปนจุดแข็ง ไดแก ผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับ

สุขภาพ อาหารเสริม วัสดุศาสตร ปโตรเคมี และสิ่งทอ 

ผลิตภัณฑในกลุมเหลานี้เปนสินคาสงออก นาโนเปนตัว

เ

ข

บทนํา
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เพ่ิมมูลคาที่ดี การใชนาโนเทคโนโลยีของเราถือวาอยูในตรงกลางน้ํากับ

ปลายน้ํา คอืนาํวสัดนุาโนมาผลิตเปนวตัถดุบิเพือ่สงตอใหกลุมทีข่ึน้รปู ใน

ขณะท่ีตนนํา้ซึง่ตองอาศัยวทิยาการช้ันสงูยงัอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว

เทคโนโลยีใหมๆ เกิดและพัฒนาไดเพราะทุนศึกษาวิจัย เมื่อ ๕-๖ 

ปกอน ประเทศแนวหนาในโลกวทิยาการสนบัสนนุทนุมหาศาลเพือ่พฒันา

นาโนเทคโนโลยีใหเปนตัวสรางรายไดในภาคอตุสาหกรรม นาโนกลายเปน

ความใหมที่นาตื่นเตนไปท้ังโลก ในยามนั้นไมมีรัฐบาลไหนพูดถึงผลกระ

ทบดานความปลอดภัย ดวยเหตุผลสองประการ คือ หนึ่ง-อยูในชวงตื่น

เตนท่ีนาโนเพ่ิมมูลคาในภาคอุตสาหกรรมไดจริง สอง-ไมมีความรูเพียง

พอท่ีจะใหขอมูลดานความปลอดภัย เนื่องจากวานาโนน้ันเปนอนุภาคท่ี

เล็กมากจนมองไมเห็น และเกิดจากการสังเคราะหใหมทั้งโดยการต้ังใจ 

และไมตัง้ใจ อาท ิการตรวจพบความผดิปกตใินรางกายของทหารสหรฐัฯ 

ที่ไปรบในอัฟกานิสถาน สันนิษฐานวาเกิดจากอนุภาคนาโนเขาสูกระแส

เลือด เพราะผลจากการใชอาวุธสงครามของรัฐบาลสหรัฐฯ โดยที่ไมรูวา

จะมีผลกระทบเมื่อแตกตัวเปนอนุภาคนาโน

การเกิดโดยความ “ไมตั้งใจ” นี่เองที่ทําใหโลกหันมามองนาโนอีก

ดานหนึง่อยางจรงิจงั คอืดานผลกระทบ ซึง่มตีัง้แตผลกระทบตอภาคการ

ผลิต (คนงาน) ตอผูใช-ผูบริโภค ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่อาจมีผลตอ

หวงโซอาหาร ทายสุด กว็กกลับมาสูมนษุย เม่ือประจักษดวยเหตุผลเหลา

นี้ ทุนวิจัยจึงถูกโอนถายมาอยูในดานของการคนควาเรื่องความปลอดภัย

มากข้ึน แตถงึอยางนัน้ กย็งัมเีรือ่งอกีมากมายทีย่งัไมสามารถหาคาํตอบได 

ดวยเหตุที่การศึกษาเร่ืองผลกระทบมักใชทุนมหาศาลและเวลามากมาย 

ยิ่งกวาการศึกษาเรื่องศักยภาพการใชงาน

2222
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ตลอดเวลาหลายรอยปของการพฒันาเทคโนโลยเีพือ่ปอนอตุสาหกรรม 

เกิดสิ่งที่เปนผลกระทบมากมาย หลายเรื่องคลี่คลายปญหาได บางเรื่อง

ขยายผลกลายเปนปญหาที่มีความซับซอน โดยเฉพาะเมื่อผลของการใช

เทคโนโลยีนั้นเกิดกับประชาชนซ่ึงสวนใหญเปนผูบริโภค หลายประเทศ

มกีฎหมายมากมายท่ีควบคมุและคุมครอง แตสาํหรบันาโนเทคโนโลยี ใน

หลายๆ ประเทศยงัไมมกีฎหมายจรงิจงั ดวยเหตทุีย่งัมหีลายเรือ่งทีเ่ราไมรู 

อาทิ หากจะควบคุมเร่ืองของระดับอากาศไมใหมีอนุภาคนาโนปนเปอน 

เราก็ยังไมมีความรูมากพอที่จะระบุวาระดับแคไหนที่วาอันตราย เปนตน 

สิง่เหลานีเ้ปนองคความรูตางๆ จากงานวิจยัทีท่ัว่โลกรอคอย ในระหวางน้ี

หลายประเทศใชมาตรการตางๆ เชน ควบคุมผลิตภัณฑ (ใหมฉีลาก-ขอมูล

ขัดเจน) แทนท่ีจะควบคุมเทคโนโลยี บางประเทศใชมาตรการ No Data 

No Market คือไมมีฉลากระบุวาใชนาโนอยางไร ผิดกฎหมาย

ชาตเิลก็ๆ อยางเรา แมนมเีรือ่งทีย่งัไมรูอกีมาก แตกใ็ชวาจะปลอย

ใหนาโนโตไปตามยถากรรม

วาไปแลว ประเทศไทยอาจนับเปนชาติแรกในโลกที่จัดทําแผน

ยุทธศาสตรดานความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี

แผนยทุธศาสตรดานความปลอดภยัและจรยิธรรมนาโนเทคโนโลยี 

(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) เปน “งานทดลอง” ชิ้นแรกของภาครัฐ โดยศูนย

นาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (ศน.) สาํนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ (สวทช.) ที่ใชกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นมาเปน

กลไกในการจดัทําแผน เพ่ือสรางการมสีวนรวมทัง้ภาครฐั (หลายกระทรวง

ที่เก่ียวของ) ภาคเอกชน (ตัวแทนกลุมอุตสาหกรรม) และภาคประชาชน 

(หลากหลายอาชีพ) เพื่อมารวมกันเรียนรูสาระสําคัญในแผน จากนั้นมา

นาโนเทคโนโลยี กับกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
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รวมคิด รวมรับผิดชอบเพื่อใหแผนที่ทําไดจริง และมีสวนรวมอยางยั่งยืน

แผนยทุธศาสตรฯ ทีม่ทีกุภาคสวนรวมน้ี โดยใชเวลายกราง ๑๓ เดือน 

(พฤศจิกายน ๒๕๕๓-มกราคม ๒๕๕๔) จากนัน้ จงึเขาสูการพิจารณาของ

คณะกรรมการ ศน., คณะกรรมการ สวทช. และคณะรฐัมนตร ีตามลาํดบั

สาระสาํคญัของแผนยทุธศาสตรฯ เริม่ตนตัง้แตการกาํหนดวสิยัทศัน

ในการใชนาโนเทคโนโลยีวา “นาโนปลอดภัย พัฒนาไทย กาวไกลอยาง

ยั่งยืน” หมายความวา การพัฒนาดานสังคม (social development) 

ของประเทศไทยในหลายๆ ดานที่ประกอบดวยสุขภาพ การศึกษา สิ่ง

แวดลอม และเศรษฐกิจ เปนตน จะเปนไปอยางมีความมั่นคง (security) 

และยั่งยืน (sustainable) บนพื้นฐานของนาโนเทคโนโลยี ซึ่งประกอบ

ดวยกิจกรรมหลายอยาง คือ

๑)  การวิจัยและพัฒนา (research and development) เพื่อ

สรางและจดัการองคความรูดานนาโนเทคโนโลย ีและสามารถ

นําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสมและย่ังยืน

๒)  การผลิต (production) การนําเขา การตลาด และการสงออก  

เพ่ือใหประชาชนไดใชผลิตภัณฑที่เกิดจากนาโนเทคโนโลยี

ที่มีประโยชนและปลอดภัย และรวมถึงการดูแลความ

ปลอดภัยและอาชีวอนามัยของผูที่เกี่ยวของในกระบวนการ

ผลิต  นอกจากน้ันยังสามารถจําหนายเปนสินคาขาออกเพ่ือ

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

๓)  การประยุกตใช (utilization/application) นาโนเทคโนโลยี 

และ/หรอืวสัดนุาโน รวมทัง้การใชผลติภัณฑนาโน ทีผ่ลติขึน้ 

ในสินคาและบริการตางๆ เพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอสังคม 

4444
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และประชาชนสามารถใชประโยชนไดอยางทั่วถึง อยางมี

ความรู ความเขาใจ  

๔) กระบวนการขนสง และการจัดเก็บ ตองทําอยางปลอดภัย 

และเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยภายใตมาตรการและกลไก

กํากับดูแลและบังคับใชที่เขมแข็ง

๕) กระบวนการกาํจดั ตองทาํอยางเหมาะสม โดยไมสรางมลภาวะ

ตอสภาพแวดลอม

ยุทธศาสตรในแผนฉบับน้ี กําหนดไว ๓ ดาน เนนการทํางานใน

ลักษณะบูรณาการกับทุกภาคสวนเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ ดังนี้

ยุทธศาสตรที่ ๑: สรางและบริหารจัดการองคความรูดานความ

ปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยีและผลิตภัณฑนาโน มีการจัด

ตั้งศูนยจัดการขอมูลขาวสารและองคความรูดานความปลอดภัยนาโน 

โดยรวมมือกับคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จุดประสงค

เพื่อใหเกิดการเขาถึงขอมูลที่ถูกตอง เปนจริง ศูนยจะทําหนาที่จัดหมวด

หมูขอมูลเกี่ยวกับนาโน สังเคราะหงานวิจัยตางๆ เพื่อใหสามารถคนควา

นําไปใชได ใหรูวาสิ่งใดปลอดภัยอยางไร

ยทุธศาสตรที ่๒: พฒันาและเสรมิสรางความเขมแขง็ของมาตรการ

และกลไกการกํากับดูแลและบังคับใช  ในชวงเริ่มตนที่ยังไมสามารถจัด

ทาํกฎหมายบังคบัใช อกีทัง้หนวยงานทีเ่กีย่วของกย็งัตองเรียนรูเรือ่งนาโน

เพื่อจะไดมีความรูในการบังคับใชกฎหมายนั้น ศูนยนาโนฯ รวมกับภาคี

เครือขายในการบริหารความเสี่ยงเรื่องนาโน อาทิ การทํานาโนคิว หรือ

การติดฉลากผลิตภัณฑนาโน เปนตน

นาโนเทคโนโลยี กับกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
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ยุทธศาสตรที่ ๓: สรางความเขมแข็งและสงเสริมการมีสวนรวม

ของภาคประชาชน ยทุธศาสตรมกีารเตรยีมพรอมไวหลายปแลว ดวยการ

ทาํโครงการการสรางความเขาใจทีถ่กูตองแกสาธารณะดานนาโนเทคโนโลยี 

ใชวิธีสรางวิทยากรตัวคูณท่ีเรียกวา “ครูแมไก” ซึ่งเปนแกนนําชุมชนเพื่อ

ถายทอดขอมูลเกี่ยวกับนาโน และพัฒนาไปสูการสรางศูนยกลางความรู

เพื่อปรับขอมูลนาโนใหมีความทันสมัย

กระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ไมเพียงเปนเครื่องมือ

ที่ชวยขับเคลื่อนใหแผนยุทธศาสตรฯ เดินไปถึงเปาหมายตามเจตจํานงค 

ไมหลงทาง ไมเสียเวลา และสรางพื้นที่เครือขาย จนอาจกลาวไดวา แม

กฎหมายจะยังไมมีผลบังคับใช เครือขายท่ีรวมจัดทําแผนยุทธศาสตร

ตั้งแตตน ตลอดจนเครือขายการเรียนรูของ ศน. ก็จะชวยทําใหนโยบาย

สาธารณะนี้มีความศักดิ์สิทธิ์จริง

นอกจากนี ้บนเสนทางเดนิรวมกนักวาหนึง่ป กระบวนการสมชัชา

สขุภาพ ยงักอเกดิประสบการณดีๆ  หลายเรือ่ง ทัง้การบรหิารจดัการแผน 

การสรางเวทีแหงการเรียนรู และการสรางพลังใจใหแกผูรวมงาน

เปนเมล็ดพันธุทีก่าํลงัผลดิอกออกผล ทัง้ในดานการทาํงานและใน

จิตใจของผูที่เกี่ยวของไมตองรอการอนุมัติจากใครเลย

6666
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๑
ยูโนว…  นาโน? 

มคีวามเปนไปไดหรอืไมวา วสัดนุาโน

สังเคราะหที่ถูกปลดปลอยใหแพร

กระจายในส่ิงแวดลอม จะเขาสูหวง

โซอาหารแลววนกลับมาถึงมนุษย

ในทายท่ีสุด
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เราอยูในยุคท่ี “นาโน” มาถึงตัวเร็วกวาตํารวจ

ปายขนาดยักษตรงสี่แยกใหญแหงหนึ่งติดโฆษณาแชมพูนาโน 

นางแบบผมยาวสลวยชวนใหเช่ือวานาโนเปนสิ่งพิเศษที่จะฟนเสนผมที่

ผานสมรภมูกิารตกแตงอยางพศิดาร ใหกลบัคนืสภาพเหมอืนคนหายปวย 

และอีกไมนาน บนช้ันวางสินคาในหางก็จะเต็มไปดวยสินคาความงามท่ีมี

นาโนเทคโนโลยีใหเลือกมากมายไมหวาดไหว เสื้อผานาโนก็มีแลว จนชั้น

ผาเช็ดรถท่ีเดก็วิง่ขายตามส่ีแยกยังคุยวาผสมนาโนซิลเวอร เกษตรกรระดับ

หวัแถวคยุกนัวาอีกหนอยเรากโ็ฆษณาไดวาทาํผกันาโน เพราะไมนานกจ็ะ

มีปุยนาโนมาใหใชกันแลว

นาโนก็เหมอืนโทรศัพทมอืถือ เขามาแรกๆ กอ็ยูในเฉพาะกลุม ราคา

ก็แพง ไมถึงสิบป ใครตอใครก็เปนเจาของมือถือไดมากกวาหน่ึงเครื่อง 

หาซ้ือซมิการดงายย่ิงกวาหารานกวยเต๋ียวอรอย ไมตองสงสัยวา อกีหนอย

เด็กประถมตนก็คงจะฝอยกันเรื่องนาโนผานเฟซบุค (Facebook)

แตนาโนไมใชสิ่งที่มองเห็นไดดวยตาเปลา ไมใชขาวของที่เราคุน

เคย แตเปนสิง่ใหมทีเ่กดิขึน้จากเทคโนโลย ีเราจงึเรยีกวา นาโนเทคโนโลยี

ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติใหนิยามคํา “นาโนเทคโนโลยี” วา

หมายถงึ สหวทิยาการทีใ่ชขึน้รปู สงัเคราะห ควบคมุ จดัระเบยีบ ดดัแปลง 

และวิเคราะหสสาร ในระดับอะตอมหรือโมเลกุล หรือที่เกี่ยวของกับวัสดุ

นาโน ที่มีขนาดระหวางประมาณ ๑ ถึง ๑๐๐ นาโนเมตร

8888
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ริชารด ฟายนแมน นักฟสิกสอารมณดีและอัจฉริยะรางวัลโนเบล 

(ป ๒๕๐๘) เปนคนแรกท่ีแสดงความเห็นถึงความเปนไปไดถึงแนวโนม

ของนาโนเทคโนโลยีและโอกาสของประโยชนที่จะไดจากการจัดการใน

ระดับอะตอมในการบรรยายคร้ังหน่ึงเม่ือป ๒๕๐๒ อกี ๑๕ ปตอมา (พ.ศ. 

๒๕๑๗) ศ.โนรโิอะ ทานกิชู ิแหงมหาวิทยาลัยวทิยาศาสตรโตเกียว จงึเปน

คนแรกที่เริ่มใชคําวา Nanotechnology พรอมดวยนิยามดังกลาว

สรปุวานาโนเทคโนโลยมีจีดุเริม่ตนมาตัง้เกอืบ ๔๐ ปมาแลว แตเหตทุี่

เทคโนโลยนีีใ้ชเวลาเตบิโตอยางชาๆ กเ็พราะมเีรือ่งราวมากมายทีเ่รายงัไมรู 

ขอดีก็คือเรารูวา...เราไมรูอะไร

แมจะมีจุดเริ่มตนมานาน แตการวิจัยนาโนเทคโนโลยีจนสามารถ

นํามาใชประโยชนเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ เพิ่งเติบโตในซีกโลกตะวันตก

เมื่อราวป ๒๕๔๖ 

ในประเทศไทย มีการนํานาโนเทคโนโลยีมาใชกับอุตสาหกรรมที่

เปนจุดแข็ง ไดแก ผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับสุขภาพ อาหารเสริม วัสดุศาสตร 

ปโตรเคม ีและส่ิงทอ ผลติภัณฑในกลุมเหลานีเ้ปนสนิคาสงออก นาโนเปน

ตัวเพิ่มมูลคาที่ดี บางอยางทําไดไมยาก เชน พวกสิ่งทอ แตบางอยางก็ยัง

อยูในขัน้ตอนการคนควาวิจยั อยางพวกอาหารเสรมิและผลติภณัฑทางการ

แพทย เมือ่เหลอืบดสูายการผลติในเวลาน้ี ประเทศไทยอยูตรงกลางนํา้กบั

ปลายนํ้า กลุมกลางนํ้าจะเปนกลุมบริษัทที่เกี่ยวกับพลาสติก บริษัทผลิต

สิ่งทอ เอานาโนเทคโนโลยีมาใช แลวนําวัตถุดิบที่ผนวกนาโนแลว สงตอ

ไปท่ีกลุมปลายน้ําทีท่าํการข้ึนรปูพลาสติกหรือตดัเย็บเปนเส้ือผา ในขณะ

ที่ตนนํ้าซึ่งตองอาศัยวิทยาการชั้นสูงยังอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว

นาโนเทคโนโลยี กับกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
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อุตสาหกรรมของไทยเพิ่งนํานาโนเทคโนโลยีมาใชไมมาก ถาเปน

สิ่งทอก็จะเปนการเคลือบที่เสนใยเพื่อใหผามีสมบัติบางอยาง หรือการ

ทําใหเสนใยมีขนาดเล็กลงเพื่อสมบัติบางอยาง หลักๆ ที่ใชก็มี นาโน

ซิลเวอร นาโนไททาเนียม และนาโนซิงออกไซด ซึ่งมีสมบัติยับยั้งการ

เติบโตของแบคทีเรีย เสื้อผาใสแลวก็แขวนไวไมตองซัก (บอย) ก็ไมเหม็น 

(แคไมเหม็น แตไมเกี่ยวกับความสกปรกเร่ืองอื่น) อีกประเภทหน่ึงก็คือ

นาํไปเคลอืบเพือ่ใหมสีมบตักินันํา้ เชน เทฟลอนทีท่าํใหมอีนภุาคในระดับ

นาโน เม่ือนาํไปเคลือบเสนใยสิง่ทอกท็าํใหนํา้ไมซมึลงในเนือ้ผา แตเหมือน

หยดนํ้าที่กลิ้งบนใบบัว

มองออกไปจากประเทศไทย เราจะพบการใชนาโนเทคโนโลยกีวาง

ไกลกวา เชน การเพิม่ประสทิธภิาพเพือ่ยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของเชือ้โรค 

การพัฒนาสูตรตํารับเคร่ืองสําอางท่ีสามารถนําสงวิตามินและเพ่ิมความ

สามารถในการดูดซมึเขาสูผวิหนงั การพฒันาบรรจภุณัฑทีส่ามารถยืดอายุ

ผลติภณัฑและกักเก็บสารอาหารใหอยูไดนานขึน้ การพัฒนาอุปกรณตรวจ

จับสารเคมีและเช้ือโรคเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผลิตภัณฑการเกษตร

และอาหาร การพัฒนายาใหสามารถละลายน้ําไดดขีึน้เพือ่ลดผลขางเคียง

ของยาและสารออกฤทธ์ิ การพัฒนาระบบนําสงยาและสารออกฤทธ์ิใหเขา

สูอวยัวะเปาหมายในการรกัษาไดดขีึน้ การพฒันาตัวเรงปฏกิริยิาแบบใหม

ที่สามารถลดเวลาในการสังเคราะหสารเคมีและผลิตภัณฑปโตรเคมี การ

พฒันาตัวเรงปฏกิริยิาในการเผาไหมเชือ้เพลงิและตวัเรงปฏิกริยิาของเซลล

เชื้อเพลิง การพัฒนาวัสดุชนิดใหม เชน พอลิเมอร เซรามิก และโลหะ ที่มี

ความทนทาน นํ้าหนักเบา ทําใหใชประโยชนไดหลากหลายข้ึน และการ

ใชวัสดุนาโนในการกําจัดมลพิษในสิ่งแวดลอม เปนตน

101010
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มองในมุมนี้ นาโนเทคโนโลยีชางอุดมคุณคา แตทุกสิ่งในโลกยอม

เสมือนเหรียญสองดาน ทหารสหรัฐอเมริกาบางคนที่กลับจากสมรภูมิใน

อฟักานิสถาน มคีวามผิดปกติทางไตและปอด เมือ่ตดัชิน้เน้ือไปตรวจ พบ

วามอีนุภาคนาโนอยูในนัน้ ดวยเหตทุีม่นัเลก็มากจนสามารถเขาไปทางการ

หายใจแลวซึมเขาสูกระแสเลือดแลวก็ฝงตัวอยูในอวัยวะภายใน นีค่อืนาโน

เทคโนโลยีที่ใชในการสงครามที่หลุดรอดโดยไมรูตัว จึงควบคุมไมได เมื่อ

ผลิตภัณฑนาโน* บูมขึ้นในตลาด นักวิชาการเริ่มตั้งคําถาม (ที่ยังไมมีใคร

ใหคาํตอบได) วาวสัดนุาโน* หลายชนดิทีม่นษุยสรางขึน้ อาจจะไมสามารถ

* วสัดนุาโน  ศนูยนาโนเทคโนโลยี ใหความหมายคํา วสัดนุาโน (nanomaterial) 
วาหมายถึง วสัดทุีม่ขีนาดอยางนอยหน่ึงมิตเิปนขนาดนาโน หรือมโีครงสรางของพ้ืนผวิ หรือ
ของโพรงใน อยูในระดบันาโน หรอืกลาวโดยยอคอื วสัดนุาโน หมายถงึ เนือ้วสัดขุองวัตถุนาโน 
หรือเนื้อวัสดุที่ประกอบดวยโครงสรางนาโน โดยที่วัสดุนาโนแบงออกเปน ๓ ประเภท คือ

๑. วัสดุนาโนที่พบไดตามธรรมชาติ (natural nanomaterial) หมายถึง วัสดุ
 นาโนที่มีปะปนอยูกับสิ่งแวดลอม (ดิน นํ้า บรรยากาศ) ทั่วไป เชน อนุภาค
 ของแรตางๆ

๒. วัสดุนาโนที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ (incidental nanomaterial) หมายถึง วัสดุ
 นาโนที่ไมไดมีอยูเดิมในธรรมชาติ แตก็ไมไดรับการสังเคราะหขึ้นมาอยาง
 จงใจ เปนตนวา อนุภาคในควันไฟ หรือในไอเสียจากเคร่ืองยนตชนิดตางๆ 
 วสัดนุาโนท่ีเกิดขึน้โดยบังเอิญ มกัจะมีขนาดตางๆ กนั ทัง้ในระดับนาโนและ
 ใหญกวาขนาดนาโนปะปนกันอยู

๓. วัสดุนาโนที่ผลิตขึ้น (manufactured nanomaterial) หมายถึง วัสดุนาโน
 ที่ไมพบปกติในธรรมชาติ แตไดรับการออกแบบ และผลิตขึ้นอยางจงใจ ให
 มีสมบัติโดยเฉพาะเจาะจง และมักมีขนาดใกลเคียงกัน

สวน ผลิตภัณฑนาโนเทคโนโลย ีหรือผลิตภัณฑนาโน (nanoproduct) หมาย
ถึง ผลิตภัณฑที่มีวัสดุนาโนเปนสวนประกอบอยูในผลิตภัณฑ หรือผลิตภัณฑที่ถูกผลิตขึ้น
จากการใชนาโนเทคโนโลยี เพื่อใหมีสมบัติที่เฉพาะเจาะจง ทําใหมีประโยชนตอผูใชสอย
และเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจได

นาโนเทคโนโลยี กับกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
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ยอยสลายไดในเวลาอนัสัน้ ในกรณทีีเ่กดิรัว่ไหลลงสูดนิหรอืแหลงนํา้กอ็าจ

คงสภาพอยูไดนานนับป วสัดุนาโนท่ีวองไวในการทําปฏิกริยิาเคมีกอ็าจจะ

ทําปฏิกิริยาดวยการฆาแบคทีเรียในดิน สงผลกระทบตอระบบนิเวศ แลว

ก็ยังสงสัยตอไปอีกวา มีความเปนไปไดหรือไมวา วัสดุนาโนสังเคราะหที่

ถูกปลดปลอยใหแพรกระจายในส่ิงแวดลอม จะเขาสูหวงโซอาหารแลว

วนกลับมาถึงมนุษยในทายที่สุด

ในชวงท่ีนาโนเทคโนโลยีดีดตัวสูงสุดเม่ือประมาณ ๓-๔ ปกอน 

ไมมีประเทศใดเลยที่คํานึงถึงดานที่ยังไมมีคําตอบ ศ.นพ.สิริฤกษ 

ทรงศวิไิล ผูอาํนวยการศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาต ิบอกวา ของใหมอยาง

นาโนเพิง่อยูในชวงเริม่ตน แมนาโนเทคโนโลยจีะมสีวนสําคญัในการสราง

เศรษฐกิจใหเขมแข็ง แตการนําเทคโนโลยีนี้มาใชเร็วไปจะไมไดประโยชน

เต็มที่ สิ่งที่เปนประเด็นคือสิ่งที่เรียกวาความไมรู ซึ่งเกิดจากท้ังสองดาน 

คือความไมรูในมุมของนักวิชาการที่มักจะมองวาทุกอยางเปนประโยชน

ทั้งน้ัน ทั้งที่ขอเสียก็มีอยู อีกทิศหนึ่งคือความไมรูของผูใช คิดวาทุกอยาง

เปนอนัตราย ทัง้ๆ เรือ่งดกีม็เียอะ “ผมคดิวาไมมใีครถูกใครผิดหรอกครับ 

เพียงแตนาโนมันเปนเรื่องใหมมาก ทั้งสองฝายตางก็ไมรูทั้งคู ยกตัวอยาง

เชนขอมลู เวลาน้ีมงีานวิจยัมากมาย แตนกัวชิาการเองก็ยงัไมรูวาจะเอาไป

ใชประโยชนอยางไร พอจะใหชีว้าเรือ่งนีอ้นัตรายไหม กย็งัไมมใีครตอบได” 

นี่เปนเทรนดหรือแนวโนมการใชนาโนเทคโนโลยีในโลกปจจุบัน
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๒
ความรูที่รูจรง 

(ตอนนี้) 

การลงทุนเพ่ือศกึษาความปลอดภัย

ดานนาโนเทคโนโลยี ไมมีประเทศใด

ประเทศหน่ึงทําดวยตัวเองได แมจะ

ร่ํารวยหรือเปนมหาอํานาจ
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จดุตืน่เตนของนาโนเทคโนโลยีในเมอืงไทยพุงขึน้เมือ่ประมาณ ๓ ป

ที่แลว ความใหมทําใหผูประกอบการมองเห็นลูทางการสรางรายไดเพ่ิม 

ผูบริโภคกต็ืน่เตน ตลาดกต็ืน่ตัว แมแตในสถาบนัการศกึษากเ็ปดหลกัสตูร

เกี่ยวกับนาโนเยอะแยะไปหมด ใหทุนวิจัย สงไปเรียนตอ แตในยุคสมัย

ที่เทคโนโลยีผุดขึ้นใหมชนิดมาเร็วไปเร็ว ไมชา กระแสตื่นเตนก็เบาบาง 

นาโนกลายเปน “ศาสตรอยางหนึง่” ทีค่นเริม่รูจกัและคุนเคยเหมือนไอซีที 

ไบโอเทค จีเอ็มโอ และเร่ิมมีการหยิบประเด็นเร่ืองความปลอดภัยขึ้น

มาพูดกันหลังจากเสนกราฟของความตื่นเตนเริ่มหดตัวลง ดร.ณัฐพันธุ 

ศภุกา หวัหนาหองปฏิบตักิารวิเคราะหทดสอบ ศนูยนาโนเทคโนโลยีแหง

ชาติ บอกวา ขอดีของนาโนคือมีขนาดเล็กมาก แตเกิดหนาที่ขึ้นมาใหม

โดยท่ีสมบัติเดิมของผลิตภัณฑนั้นไมเปล่ียน เชน สิ่งทอที่สามารถกันนํ้า 

ยบัยัง้การเตบิโตของแบคทเีรยี หรอืเครือ่งสาํอางทีม่สีมบตัปิองกนัรงัสยีวูี

ได โดยไมเปลี่ยนสีผิว “ขอเสียของมันก็คือมองไมเห็นนี่แหละครับ จับก็

ไมรู ดกูไ็มเห็นวามอีะไรเพ่ิมขึน้มา เม่ือมองไมเห็นก็เกิดการอางวาเปนนาโน

โดยที่พิสูจนยาก หรือพิสูจนไมได และในทางวิทยาศาสตร การที่มันเล็ก

มาก อาจเกิดผลที่เราคิดไมถึงก็ได นี่เปนประเด็นที่เกิดข้ึน หลังจากความ

ตื่นเตนของนาโนลดลง”

เทคโนโลยใีหมๆ  มกัมจีดุเริม่ตนจากการไดรบัทนุวจิยั เสนทางของ

นาโนเทคโนโลยกีไ็มตางกนั เมือ่ ๕-๖ ปกอน รฐับาลในแถบตะวนัตกและ
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ประเทศระดับแถวหนาในเอเชีย เชน ญีปุ่น เกาหล ีสนบัสนุนเงนิทุนมหาศาล

ในการคนควาวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อนํามาใชในภาคอุตสาหกรรม ใน

ชวงนั้น ถาไปคนผลงานวิจัยตางๆ ก็จะพบแตเรื่องการเสริมศักยภาพ

ดวยนาโนเทคโนโลยี ไมมีเรื่องพิษ ความเสี่ยง และอันตราย ดร.เลอสรร 

ธนสุกาญจน แหงภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

บอกวา พอประเทศเหลานัน้เร่ิมสงออกสินคาไดสกัพกั กเ็ริม่รูสกึตวัวาความ

ปลอดภัยเปนปจจัยสําคัญ “เพราะมีขาววามีคนแพโนนนี่ ก็เอาเน้ือเยื่อ

ตรงนั้นไปสอง เจออนุภาคนาโน...ทําไมไปเจออยูในตับ ในไต ในเลือด ก็

เกิดหวงใยเร่ืองความปลอดภัย แลวก็มองวาคนที่อยูใกลสุดคือคนงานที่

ผลิต จะมีปญหาไหม แลวอยางผงซักฟอกท่ีเติมนาโนซิลเวอร ซักเสร็จ

แลวปลอยนํา้ทิง้ลงแหลงนํา้สาธารณะจะมผีลตอสิง่แวดลอมหรอืเปลา เขา

เริม่เหน็ผลกระทบทีเ่กีย่วพนัเปนสามเหลีย่มแลว แตผมคิดวาทีช่าติตะวนั

ตกเขากลัวมากที่สุด คือกลัววาสินคาท่ีสงออกไปขายประเทศอื่นจะโดน

ตีกลับไมใหเขาประเทศ”

สนิคาบางอยางจะเขาขายมาตรการอปุสรรคทางการคาทีม่ใิชภาษี 

(Non Tariff Barriers: NTBs) แตเปนเรื่องการกําหนดเกี่ยวกับสุขอนามัย

และความปลอดภัยของสินคา การปดฉลากสินคา เปนตน เม็ดเงินมหาศาล

ทีอ่ตุสาหลงทนุเรือ่งนาโนเทคโนโลยอีาจกลายเปนพลทุีว่าบวบัและดบัเรว็ 

ถาไมหนัมาทุมเทศึกษาเร่ืองความปลอดภัยแบบจริงจัง ดร.ณฐัพันธ ศภุกา 

บอกวา ถาคนหาคําสําคัญ (key word) ในงานวิจัยนาโนในยุคแรกๆ จะ

พบแตเรื่องการพัฒนาแทบจะรอยเปอรเซ็นต “ไมเกิน ๕ ปที่ผานมา มัน

เปลี่ยนไป กลายเปนวาคําพวกอันตราย พิษ มีเพิ่มขึ้น เปนอัตราสวน ๑ : 

๔ เพราะเม่ือสินคาออกไปเยอะๆ มันก็เริ่มมีคําถามวาปลอดภัยไหม เชื่อ

นาโนเทคโนโลยี กับกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
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ไดไหม พิสูจนไดอยางไร คําถามพวกน้ีบีบใหนักวิจัย ผูผลิต ตระหนักวา

ถาไมมีขอมูลเหลานี้ คงจะขายของไมไดเหมือนแตกอน คนซื้อเริ่มถามวา

ปลอดภัยไหม อันนี้คือมองลึก แตถามองตื้นๆ คือจะถูกหลอกไหมเนี่ย”

กระแสเรื่องความปลอดภัยทําใหผูประกอบการตองหาวิธีพิสูจน

เพื่อเพ่ิมความเชื่อถือ เราจะวัดคาความปลอดภัยอยางไร ใชเทคนิคอะไร 

นิยามความปลอดภัยนั้นก็กวาง ตั้งแตปลอดภัยตอผูบริโภค ปลอดภัยตอ

ผูผลิต (แรงงาน) ปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม กลุมประเทศอุตสาหกรรมใน

ยุโรปและสหรัฐอเมริกาเริ่มตื่นตัวเรื่องนี้เมื่อประมาณป ๒๕๔๖ โดยปรับ

มาใหทุนศึกษาดานความปลอดภัยทุกปนับต้ังแตนั้นมา

แตโปรเจคการศกึษาเรือ่งความปลอดภยักลบัใชงบประมาณสงูกวา

การศึกษาดานเทคโนโลยีเสียอีก หากหยิบสารท่ีไมเคยผานการศึกษาขึ้น

มาตัวหนึ่ง แลวอยากรูเปนพิษแคไหน จะหาวิธีพิสูจนอยางไรโดยไมตอง

ลงทุนในขั้นทดลอง นักเทคโนโลยีจะใชวิธีที่เรียกวาการคาดคะเน โดยนํา

สารดังกลาวมาตรวจสอบโครงสราง แลวเทียบเคียงกับสาร (จํานวนมาก

ที่ผานการศึกษาแลว) ที่มีโครงสรางใกลเคียงกัน ดึงองคความรูจากสาร

ที่มีโครงสรางใกลเคียง เพื่อคาดคะเนเทียบกับสารที่ตองการหาคําตอบ 

ดร.เลอสรร ธนสกุาญจน บอกวา การลงทุนเพือ่ศกึษาความปลอดภัยดาน

นาโนเทคโนโลย ีไมมปีระเทศใดประเทศหนึง่ทําดวยตวัเองได แมจะรํา่รวย

หรอืเปนมหาอาํนาจ “เขาใชวธิทีีเ่รยีกวา International Collaboration 

คอืชวยกันทาํ หลักกค็อื เอาเน้ืองานมาเกล่ีย แลวตดัเคก ดวูาลงทุนลงแรง

ในสวนไหน แลวเอาองคความรูมาปะติดปะตอกัน หลายปทีผ่านมาเขาทํา

กันแบบนี้ ตกลงวิธีการทํางานรวมกันแลวแบงความรับผิดชอบ เชน นัก

วิจัยประเทศนี้ทําเรื่องนาโนซิลเวอร คนนั้นทํานาโนไทเทเนียม คนนี้ทํา

1616616
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“สาํหรับนาโน เราก็ตองดแูลเร่ืองจรยิธรรมท่ี

เก่ียวของ ๓-๔ เร่ือง เชน จรยิธรรมการวิจยั จรยิธรรม

การผลิต จริยธรรมการดูแลคนงานท่ีผลิต และ

จริยธรรมการนําออกไปใช เชน สื่อโฆษณาเกินจริง

หรอืเปลา ประเด็นสดุทายท่ีเราตองการคอืใหสงัคม

ชวยกนัมอง ซ่ึงจะมีพลงักวาการใชกฎหมายบงัคับ”

นาโนเทคโนโลยี กับกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
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เรื่องผลกระทบในปลา คนนี้ทําในคน เสร็จแลวเอาองคความรูมารวมกัน 

สรุปเปนวิธีคาดคะเนวาจะวัดสารตัวอื่นที่ไมไดศึกษาไดอยางไร เพื่อคาด

คะเนวาเปนพิษแคไหน” เคกชิ้นใหญนี้มีกําหนดจะตัดแบงกันประมาณ

ตนปหนา (ป ๒๕๕๕)

องคความรูจากการรวมมอืของประเทศกลุมผูนาํดานอตุสาหกรรม 

ถึงจะเปนประเทศท่ีไมไดคลุกวงในก็มีโอกาสไดใชแตชานิด เพราะใน

โลกอินเตอรเน็ต ความรูกระเซ็นกระสายออกมาตลอดเวลา ประเทศท่ี

ไมสามารถรวมลงขันไดอยางประเทศไทย ก็ตองตั้งหนวยติดตามขอมูล 

พยายามสกัดฝอยทีก่ระเซน็กระสายออกมาปรบัเปนองคความรูของตนเอง 

เพื่อจะนํามาเตือนภาคอุตสาหกรรมวาควรและไมควรทําอะไร เปนการ

ลอมคอกกอนวัวหาย ทัง้ผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ทางดานการคาและความ

ปลอดภัยในดานตางๆ

นอกจากเรือ่งความปลอดภยัแลว นาโนเทคโนโลยยีงัมีสิง่ทีต่องตัง้

รับอีกเรื่องคือ จริยธรรม (ethics) ซึ่งเปนคําที่กินความกวาง (พอๆ กับ

เร่ืองความปลอดภัย) ศ.นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล ชวยทําใหความหมายน้ี

เขาใจงายขึ้นวา จริยธรรมก็คือการใสใจในผลท่ีเกิดขึ้นนอกเหนือจากตัว

เรา คนที่ไดรับผลกระทบเปนใคร ไดรับผลกระทบอยางไร “สําหรับนาโน 

เรากต็องดแูลเรือ่งจรยิธรรมท่ีเกีย่วของ ๓-๔ เรือ่ง เชน จรยิธรรมการวิจยั 

จรยิธรรมการผลติ จรยิธรรมการดแูลคนงานทีผ่ลติ และจรยิธรรมการนาํ

ออกไปใช เชน สือ่โฆษณาเกนิจรงิหรอืเปลา ประเดน็สดุทายทีเ่ราตองการ

คือใหสังคมชวยกันมอง ซึ่งจะมีพลังกวาการใชกฎหมายบังคับ”

จริยธรรมนาโนเทคโนโลยี (nanoethics) มีความเก่ียวของใกลชิด

กบัผลกระทบทางสงัคมของนาโนเทคโนโลย ีขอบเขตความครอบคลมุของ

1818818
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การสรางองคความรูในเชงิจรยิธรรมนาโนเทคโนโลยหีรอืจรยิธรรมนาโน จงึ

ครอบคลุมสิ่งตางๆ อยางกวางขวาง ทั้งมิติเชิงการใชเทคโนโลยีที่มีผลตอ

สขุภาพและสิง่แวดลอมโดยตรง ตลอดจนผลกระทบเชงิเศรษฐกจิและสงัคม

พอจะมตีวัอยางการดูแลเร่ืองจรยิธรรมนาโนเทคโนโลยีในบานเมือง

อื่น เชน จริยธรรมดานการวิจัย มีการกําหนด Code of Ethics เพื่อสราง

กรอบวานักวิจัยจะตองปฏิบัติอยางไร คํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

อยางไร บางประเทศเร่ิมมีจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการผลิต ก็ระบุวา

ผูผลิตจะตองผลิตสินคาที่มีนาโนอยางไร จะตองดูแลพนักงานในโรงงาน

อยางไร สวนจริยธรรมตอผูบริโภคยังไมคอยปรากฏมากนัก

จริยธรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียอมซับซอนเชนเดียว

กับศาสตรของมัน ไมวาจะเปนการเขาถึงขอมูลยอมไมงายดายเพียงแค

คลกิ google ยงัมปีระเดน็เรือ่งการมสีวนรวมของภาคประชาชนในฐานะ

ผูใชและผูบริโภคซึ่งเปนฐานใหญที่สุดของผลกระทบ นาโนยังสรางความ

เหล่ือมล้ําระหวางผูมเีทคโนโลยีกบัผูไมม ีขณะท่ีนาโนเปนเทคโนโลยีใหม 

ศักยภาพสูง และเปนตัวเปดโอกาสใหเกิดเทคโนโลยีอีกมากมายตามมา 

เกิดผลิตภัณฑแปลกใหมที่ไมเคยมีใชมากอน ในทางกลับกัน นาโนก็อาจ

จะทําใหเทคโนโลยีอื่นๆ ลาสมัยไปเลย เหมือนกับกิจการซิลคสกรีนหรือ

การถายภาพดวยฟลมทีเ่คยครองตลาดกพ็งัพาบเพราะไมอาจทานกระแส

เทคโนโลยีการพิมพอิงคเจ็ตและกลองดิจิตอล

จากการรวบรวมขอมูลในเชิงประเด็นจริยธรรมนาโนจากองคการ

การศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) 

กลุมนาโนฟอรัมของสหภาพยุโรป และเนชั่นแนล ไซแอน ฟาวเดช่ัน ของ

สหรัฐอเมริกา สรุปประเด็นปญหาเก่ียวกับจริยธรรมนาโนได ๑๐ ประเด็นคอื

นาโนเทคโนโลยี กับกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
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๑. ประเดน็ทางสงัคมของผลกระทบของนาโนเทคโนโลยตีอสขุภาพ

 และความปลอดภัยของสิ่งแวดลอม ผูบริโภค และผูแรงงาน

๒. ความเชื่อมั่นของประชาชนตอนาโนเทคโนโลยี

๓. การใชหลักการระวังไวกอน ในการบริหารความเสี่ยง

๔. การใหความรูตอสาธารณชน เพื่อใหสามารถตัดสินใจไดบน

 พื้นฐานของความรู

๕. ความไมเทาเทียมกันในสังคม และความเปนเจาของนาโน

 เทคโนโลยี

๖. ความไมเทาเทียมกันระหวางประเทศ

๗. มนุษยเครื่องจักร

๘. การตรวจโรคดวยนาโนเทคโนโลยี

๙. การใชนาโนเทคโนโลยีทางการทหาร

๑๐. ความจําเปนในการแกไขกฎหมายและสรางระบบกฎหมายข้ึน

 ใหม

แมจะมีการรวบรวมประเด็นความเส่ียง ความปลอดภัย จริยธรรรม

ในดานตางๆ แตก็ยังไมมีความเสถียร เพราะการดูแลเรื่องนาโนเปนเรื่อง

ใหมมากในระดับท่ัวโลก ศ.นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล บอกวา ประเทศไทย

ถอืวาเปนแนวหนาของโลกท่ีใหความสําคญัเร่ืองน้ี กระบวนการดูแลเร่ือง

ความปลอดภยัดานนาโนเทคโนโลยทีีท่าํกนัอยูม ี๒ แนวทางหลกั แนวทาง

หนึง่คอื ไมควบคุมอะไรเลย ถอืวาสิง่ตางๆ นัน้ถกูดูแลโดยส่ิงทีม่อียู-อยูแลว 

คือมีกฎหมายประกอบอยูเรียบรอยแลว เชน ถามีเร่ืองนาโนท่ีเกี่ยวกับยา 

กม็รีะเบยีบท่ีเกีย่วของกบัยาอยูมากมายวาตองทาํอยางไรบาง นาโนท่ีตอง

2020220
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ไปอยูกบัสิง่ทอ กม็กีฎหมายเกีย่วกับสิง่ทอแลว สหรฐัอเมริกาใชแนวทางน้ี 

คอืไมดแูลนาโนเพิม่เตมิ “เขาเนนการดแูลผลติภณัฑ ไมไดดแูลเทคโนโลยี 

ดัง้นัน้จงึใชกฎหมายท่ีมอียูเปนตวัดูแลไป อกีดานหน่ึงคิดวาตองดูแลนาโน

เปนพิเศษ ในยุโรปใชกลไกนี้ เรียกวา No Data No Market คือบังคับ

ใหบอกเลยวาเปนนาโนหรือไมเปนดวยการติดฉลากขอมูลอยางละเอียด 

เปนระบบการควบคุมที่แยกมาจากเรื่องอื่นๆ เลย ทั้งสองแนวทางตางก็

เพิ่งเริ่มทั้งคู”

สวนเมืองไทยใชอีกแนวทางหนึ่ง เปนทางสายกลาง เปนทิศท่ี

คํานวณแลววาจะเปนการใชนาโนเทคโนโลยีอยางยั่งยืน โดยแยกแยะวา

สิง่ทีรู่จกัแลวกใ็หขอมูล สิง่ท่ียงัไมแนนอนกค็วบคมุ และส่ิงทีย่งัไมมขีอมลู

พิสูจน ก็บอกวายังไมรู

นาโนเทคโนโลยีเริม่ตนเพราะมองเห็นรายได เหน็เทคโนโลยีใหมๆ  

ทีจ่ะเกดิตามมา แตแนวโนมการคาในยคุ Blue Ocean นี ้มุงสูความยัง่ยืน 

ไมใชหวังรวยแบบวูบวาบ สาระเรื่องความปลอดภัยจึงกลายเปนกุญแจ

สําคัญที่จะนําเทคโนโลยีนั้นเติบโตอยางย่ังยืน 

แตหลังประตูบานน้ีมีทั้งเร่ืองผลประโยชนและความเส่ียง โลก

ธุรกิจสมัยใหมถือวาความเส่ียงไมใชเร่ืองเสียหาย จึงมีแผนบริหารความ

เสี่ยง (Rrisk and Benefit) เกิดขึ้นมากมาย สวนใหญลวนจัดทําขึ้นโดย

นกัวชิาการเฉพาะดานนัน้ๆ ซึง่ไมผดิ เพราะตลาดบางประเภท คนเส่ียงคอื

เจาของธุรกิจ เชน ธุรกิจการธนาคาร แตสําหรับนาโนเทคโนโลยี มีผูที่ได

รบัผลกระทบความเส่ียงหลายกลุม นพ.สวุทิย วบิลุผลประเสริฐ ประธาน

คณะอนุกรรมการดานความปลอดภัยและบริหารความเส่ียงดานนาโน

เทคโนโลยี บอกวา “เรื่องความเส่ียงกับผลประโยชน ถาเราปลอยใหคน
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ที่มีความรูทางวิทยาศาสตรหรือผูประกอบธุรกิจวัดอยางเดียวมันไมพอ 

เพราะความเสี่ยงกับผลประโยชนสวนใหญ มันตกที่ชาวบาน”

แผนยทุธศาสตรดานความปลอดภยัและจรยิธรรมนาโนเทคโนโลยี 

จึงเกิดขึ้นดวยเหตุผลเหลานี้ 

22222222

22
นาโนเทคโนโลยี กับกระบวนการสมัชชาสุขภาพ

Nanotechnology Text  - Final.indd   22Nanotechnology Text  - Final.indd   22 6/9/2011   8:46:53 AM6/9/2011   8:46:53 AM



๓
ประสบการณใหม 

ควรใชโมเดลสมัชชาสุขภาพ เพราะ

จะชวยใหมกีารเก็บขอมลูท่ีเปนระบบ 

ประสบการณคร้ังน้ันเปดมมุมองใหม 

ทาํใหคณะทํางานไดสมัผัสกลไกการ

ทํางานแบบมีสวนรวมกับภาคสวน

ตางๆ
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จีนเปนประเทศที่มีพัฒนาการเร่ืองมาตรฐานผลิตภัณฑและความ

ปลอดภัยสูงที่สุดในยามน้ี หลังจากถูกสบประมาทวาขาวของท่ีตีตราจาก

จนีเปนแคสนิคาแบกะดิน การเติบโตเปนแหลงกลางน้ําและปลายน้ําของ

ภาคอุตสาหกรรมที่ปอนตลาดโลก ทําใหจีนขยับตัวรวดเร็ว บทเรียนจาก

จนีและอีกหลายๆ แหงในโลก นาํมาสูการวิเคราะหเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร

ดานความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย

ดร.ศริศักด์ิ เทพาคํา รองผูอาํนวยการศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ 

บอกวา การขึ้นลงของเทคโนโลยีเปนปรากฏการณธรรมชาติ สิ่งตางๆ ที่

ออกมาสูตลาด แรกๆ มันก็จะเพิ่มขึ้น พอถึงจุดอิ่มตัวมันก็จะตก “การทํา

แผนยุทธศาสตรฯ คอืการสรางเบาะรองท่ีดไีมใหมนัดิง่จนเกินไป ถาเรามี

แผนรองรับ มกีารสรางความเขาใจท่ีถกูตองกับสงัคม มนักจ็ะดดีตวัขึน้และ

เพิ่มขึ้นแบบย่ังยืน ผมคิดวาประเทศไทยคอนขางกาวหนาในประเด็นนี้” 

จีเอ็มโอเปนบทเรียนแหงความผิดพลาดในอดีตที่ไมมีเบาะรองรับ 

เลยหลนลงลึกจนดึงกลับข้ึนมาลําบาก

ศนูยนาโนเทคโนโลยแีหงชาต ิในฐานะตนเรือ่งมมีติตัง้คณะอนุกรรมการ

ดานความปลอดภัยและการบริหารความเส่ียงดานนาโนเทคโนโลยี ขึน้ใน

ป พ.ศ. ๒๕๕๐ เพือ่ใหมหีนาท่ีวเิคราะหสถานการณและเสนอแนวทางการ

ดาํเนินงานดานความปลอดภัยและบริหารความเส่ียงทางนาโนเทคโนโลยี

ของประเทศไทย รวมทัง้จดัทาํขอเสนอเกีย่วกบักฎเกณฑ มาตรฐาน หรอื

24242424
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แนวปฏิบัติดานความปลอดภัย ในการศึกษาเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี

เหตุที่ตองมีแผนยุทธศาสตรฯ ก็เพราะยังไมมีกฎหมายครอบคลุม

ดานนาโนเทคโนโลยโีดยเฉพาะ กฎหมายทีม่อียูเวลานีค้อืพระราชบญัญตัิ

คุมครองผูบริโภค พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน แตไมเคยพูดถึงนาโนซึ่งเปนของใหมและกลายเปนชองโหวทาง

กฎหมาย ผลติภณัฑบางตัวมวีสัดุนาโนท่ีแตเดมิ ไมไดถกูกาํหนดวาอันตราย 

หรือเปนสารตองพึงระวัง เชน ไททาเนียมไดออกไซด หรือ อนุภาคเงิน 

สารสองอยางนี้เมื่อกอนไมมีการระบุวาตองระมัดระวังอะไร แตพอเปน

นาโน มันเกิดสมบัติใหมขึ้น ซึ่งบางตัวอาจเปนอันตรายได เชนเม่ือผาน

การสันดาป การเผาไหม

เมื่อนาโนเดินเขามาใกลตัวข้ึนทุกที เราจึงเห็นวานาโนเทคโนโลยี

เกี่ยวของกับหลายหนวยงาน อยางนอยก็ ๔ กระทรวงในเวลาน้ี ไดแก 

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีแลวกระทรวงไหนจะเปนเจาภาพหลกั

ในการรวบรวมและสงัเคราะหองคความรูจากแหลงตางๆ ในโลกวชิาการ 

ยงัมคีาํถามอีกวา ใครจะเปนแกนหลกัในการดเูรือ่งการปรบัปรงุกฎหมาย

ใหครอบคลุมเร่ืองความปลอดภัยเร่ืองนาโน เพราะแตละกระทรวงก็มแีผน

ของตัวเอง เวลาจะนาํเสนอแผนเพือ่ของบประมาณกเ็สนองบไปตามแผน 

โดยไมมีเรื่องนาโนเลย และแมบางหนวยงานอาจจะเผอิญใสเร่ืองนาโน 

แตถาตางคนตางเขียน แผนที่แตละฝายเสนอมาก็จะไมประสานกัน หรือ

อาจจะเห็นวานาโนไมใชเรื่องสําคัญพอที่จะออกมาประสานงานกัน หรือ

อาจจะรูสึกตัวเม่ือสายเสียแลว เพราะย่ิงวันนาโนย่ิงแทรกเขาไปในแทบ

ทุกอุตสาหกรรมอยางเลี่ยงไมพน แนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ จึง

นาโนเทคโนโลยี กับกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
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เกิดขึ้นแทนที่จะปลอยใหนาโนเติบโตไปตามยถากรรมแบบไรจุดหมาย

หลังจากแตงตั้งคณะอนุกรรมการดานความปลอดภัยและการ

บริหารความเสี่ยงดานนาโนเทคโนโลยี ซึ่งมี นพ.สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ 

ผูทรงคุณวุฒิดานควบคุมปองกันโรค กระทรวงสาธารณสุข เปนประธาน 

(นพ.สวุทิย ยงัเปนทัง้กรรมการบริหารศูนยนาโนเทคโนโลยฯี และกรรมการ

พฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาต-ิกวทช.) มผีูแทนจากหนวยงาน

ตางๆ ที่เกี่ยวของเปนคณะอนุกรรมการฯ สิ่งที่ตองทําตอไปคือรวบรวม

ขอมูลทุกดานที่เกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีเพื่อหาแนวทางในการรางแผน

ยุทธศาสตรฯ จึงมีการแตงตั้งคณะทํางานรางแผนยุทธศาสตรทางดาน

ความปลอดภัยของนาโนเทคโนโลยีขึ้นมา

การยกรางแผนยทุธศาสตรฯ เริม่นบัหนึง่ตัง้แตกอตัง้คณะอนกุรรมการ

ในป ๒๕๕๐ โดยมุงหมายใหแผนยุทธศาสตรฯ มีความสอดคลองและ

สามารถบูรณาการเขาไดกับแผนยุทธศาสตรการจัดการสารเคมีแหงชาติ 

ฉบบัที ่๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ทีก่าํลังอยูระหวางการพัฒนาใหเปนแผน

เชิงรุกท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการจัดการสารเคมีแหงชาติ ฉบบัท่ี ๓ 

แผนการบริหารราชการแผนดิน แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี ๑๐ และยุทธศาสตรการดําเนินงานระหวางประเทศวา

ดวยการจัดการสารเคมี (The Strategic Approach to International 

Chemicals Management, SAICM) และมุงหมายใหแผนยุทธศาสตรฯ 

ดงักลาวสอดคลองกับแนวปฏิบตัเิร่ืองความปลอดภัยและจริยธรรมนาโน

เทคโนโลยีในระดับสากล

ดร.เลอสรร ธนสกุาญจน ซึง่ทาํหนาทีป่ระธานคณะทาํงานรางแผนฯ 

ชุดนี้ เลาวา ทีมงานศึกษาขอมูลพื้นฐานคอนขางครบ จนอุนใจวาเรารูวา
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ใครทําอะไร ไมไดมืดบอดมาก ยกเวนสิ่งท่ีไมมีในมือ คือขอมูลการนําเขา

และสงออกวัสดุนาโนและผลิตภัณฑนาโน เนื่องจากบริษัทตางๆ ยังไม

คอยกลาเปดเผย

การนําเสนอยกรางแผนครั้งแรกออกจะขลุกขลัก คณะทํางานฯ 

ตองสรางความเช่ือมั่นใหกับหนวยงานท่ีเขามารวมวง ดร.เลอสรร บอก

วา ประเด็นที่กังวลคือ เกรงวาคณะอนุกรรมการซ่ึงเปนผูแทนจากหนวย

งานตางๆ จะคิดวาไมเอาจริง “ประชุมนัดแรกๆ คนมารวมนอยมากจน

นาสงสาร คลายๆ วาเขายังไมมีความมั่นใจ เราก็คิดวาทําอยางไรดีหนอที่

จะใหเขาเช่ือเรากอน เนื่องจากผมทํางานใหศูนยนาโนฯ มาหลายป ตอง

อัพเดทขอมูลทุกปโดยท่ีไมเคยลงพิมพที่ไหนแตใชกันเปนการภายใน ผม

ก็บอกทีมวาอยางน้ันเราอัพเดทใหมกันอีกหนแลวกัน ก็ไดเอกสารออก

มา ๑๕๐ หนา พรอมตัวยกรางแผนบวกเขาไปเปน ๒๐๐ กวาหนา เสร็จ

แลวกพ็มิพแจกเปนเลม ประชุมครัง้ตอมา คนเหน็ตกใจ อะไรกนั...ประชมุ

กนัแค ๒-๓ รอบ อะไรมันจะออกมาไดขนาดน้ี จากน้ันคนก็เขามาประชุม

เยอะขึ้นเรื่อยๆ คือเริ่มมั่นใจวาเราเอาจริง”

ศูนยนาโนเทคโนโลยีฯ ทําแผนแหงชาติมาไมนอย เชน แผนนาโน

เทคโนโลยีแหงชาต ิแตกเ็ปนแผนท่ีเนนเรือ่งการวจิยัและพฒันา (Research 

and Development) เมือ่ตองมาทําแผนยุทธศาสตรฯ กม็เีฉพาะนักวชิาการ 

นักวิจัยในแวดวงวิชาการเดียวกัน ดร.ณัฐพันธุ ศุภกา ซึ่งเปนหนึ่งในคณะ

จัดทําแผนยุทธศาสตร บอกวา มุมมองในการทํางานแตกอนก็เปนวาเรา

อยากทําอะไรแลวไดอะไร “แตสิ่งที่เราขาดและพบปญหากับทุกแผนคือ

เรือ่งการเอาไปใช คอืพอแผนมนัเกดิกต็องเอาไปใช พอเอาไปใช แผนมนัก็

ไมไดจบทีพ่วกเรา แตไปจบทีผู่ผลติ ผูบริโภค กฎหมาย หนวยงานคุมครอง 

นาโนเทคโนโลยี กับกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
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ประเด็นเหลานี้ทําใหเรามองวาจะทําแผนกันเฉพาะในหมูนักวิจัยไมได”

ประเด็นทาทายคือการทําใหแผนยุทธศาสตรฯ นี้สามารถใชงาน

ไดจริง เงื่อนไขที่ซอนอยูในความทาทายนี้คือการดึงผูคนและหนวยงาน

ที่เกี่ยวของกับนาโนซ่ึงมีมากมายใหมารวมคิดและใหภาคประชาชนมี

สวนรวม ดร.ณัฐพันธุ บอกวา สิ่งน้ีเปนของใหมสําหรับนักวิชาการ จะ

เอาคนไหนมาละท่ีจะเปนตัวแทนของคนแตละกลุม อยางงายหนอยก็คือ

นักวิชาการ เพราะพอจะรูวาคือใคร สวนผูประกอบการ ก็พอจะรูวาใคร

ทําอะไรที่ไหน หนวยงานรัฐท่ีเกี่ยวของกับนาโน ก็พอจะประสานงานได 

“แตสิ่งที่เราไมรูก็คือภาคประชาชน เราจะถามจากใคร ใครคือประชาชน 

ขอนี้คือความยาก ตอนรางแผนทีแรกก็มีองคประกอบทุกภาคสวนเขา

มาเก่ียวของ ยกเวนภาคประชาชนท่ีเราไมรูวาจะไปเอาตรงไหน ก็ใชวิธี

คาดเดาเอาวาประชาชนนาจะตองการอยางนั้นอยางนี้”

28282828
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ยทุธศาสตรยิง่ใหญ ความตัง้ใจก็เดด็เดีย่ว กวาจะตัง้แทนไดใชเวลา

ไป ๓ ป

ป ๒๕๕๓ รางแรกก็ผานขึน้ไปถงึคณะกรรมการบริหารศูนยนาโนฯ 

ซึง่มีคอมเมนทกลับมาวา แผนน้ีดจูะมีศพัทวชิาการเยอะไปหนอย เนือ้หา

นั้นคนทั่วไปอานแลวคงจะไมรูวาแผนน้ีเก่ียวของกับเขาอยางไร และมี

ขอเสนอวาจะไปหาความเห็นหรือทําประชาพิจารณกับคนทั่วไปที่ไมใช

กลุมคนที่มาชวยจัดทําแผน นพ.สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ ประธานคณะ

อนุกรรมการฯ จึงเสนอวาควรใชโมเดลสมัชชาสุขภาพ เพราะจะชวยใหมี

การเก็บขอมูลที่เปนระบบ ขางฝายผูปฏิบัติงานสารภาพวารูเรื่องสมัชชา

สขุภาพนอยมาก “สามเหล่ียมเขย้ือนภูเขา” นัน้เคยไดยนิมานาน แตองค

ประกอบมีอะไรบางคาดเดาไมออก

คณะทาํงานฯ หอบแผนไปสาํนกังานคณะกรรมการสขุภาพแหงชาติ 

(สช.) เพื่อหาจุดตั้งตน โดยใชกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

เปนกลไกในการขับเคลื่อน ประสบการณครั้งนั้นเปดมุมมองใหม ทําให

คณะทํางานไดสัมผัสกลไกการทํางานแบบมีสวนรวมกับภาคสวนตางๆ 

เปนการทาํงานท่ีมรีะบบแตไมซบัซอน การกาํหนดกรอบเวลาในอนาคตท่ี

ตองการแลวคอยถอยกลบัมาวางหมากแตละตวัลงมาจนจรดเสนปจจุบนั 

ชวยใหงานเดินไปตามหมุดหมายตามจังหวะเวลาท่ีกาํหนด การเลือกกลุม

เปาหมายทีไ่มจาํเปนตองเนนปรมิาณแตคาํนงึวาเปนตวัแทนจากใคร ทีไ่หน 

และตัวแทนเหลานัน้มบีทบาทอยางไร เปนตวัแทนท่ีจะใหไดขอมลูดทีีส่ดุ 

เม่ือไดกลุมตัวแทนแลวก็มาเกล่ียนํ้าหนักใหแตละกลุมมีจํานวนท่ีถวงดุล

กันเพื่อไมใหเกิดการครองเวทีแสดงความเห็นหนักไปในกลุมใดกลุมหน่ึง 

และไดความคิดเห็นที่บริสุทธิ์ ไมมีการแทรกแซง เปนความเห็นที่ไมใช
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สิ่งที่ตั้งธงไวกอนแลวในใจ

จบข้ันตอนการวางแผนและเลอืกกลุมเปาหมายคณุภาพ มาถงึเร่ือง

การจัดทําเอกสารเพื่อสงใหกลุมเปาหมายไดศึกษาลวงหนา

ยกแรกของรางแผนที่มีความหนาเปนรอยๆ หนานั้น เริ่มจากการ

ตั้งยุทธศาสตรขึ้นมา ๔ เรื่อง เรื่องแรก-การจัดการขอมูลองคความรูให

ชัดเจนกอนโดยการรวบรวมงานวิจัยตางๆ สอง-นําขอมูลท่ีไดมาปรับให

เปนมาตรฐานในการใช เชน ถาระบุวาอากาศท่ียอมรับไดตองไมมีฝุน

นาโนปนเปอนเทาไหรก็กําหนดลงไป สาม-ยกมาตรฐานเหลาน้ีมาใสใน

กฎหมายซ่ึงสวนใหญเปนกฎหมายเกาแลวใหหนวยงานท่ีเกีย่วของบงัคบั

ใช และสี่-คือใหประชาชนมีสวนรวมอยูในกระบวนการท้ังหมด หลังจาก

สงใหคณะอนกุรรมการฯ พจิารณา กม็กีารปรบัใหเหลอื ๓ ยทุธศาสตรคอื 

๑. สรางและบริหารจัดการองคความรูดานความปลอดภัยและ

 จริยธรรมนาโนเทคโนโลยีและผลิตภัณฑนาโน

๒. พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของมาตรการและกลไก

 การกํากับดูแลและบังคับใช

๓. สรางความเขมแขง็และสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน

จากยกรางท่ีหนาหลายรอยหนา สช.ก็มีขอแนะนําวาตองปรับให

สัน้และกระชบัข้ึน บางประเดน็ยงัขาดกต็องเตมิ ดร.ณฐัพนัธุ ซึง่รบัหนาที่

เขยีนเอกสาร บอกวา การยอเอกสารขนาดยาวใหยนลงเปนงานหนิสาํหรบั

นักวิชาการที่ถนัดแตจะเพิ่ม “จากรอยหนาเหลือ ๗๐ หนา สช.ก็ยังบอก

วายาวไป ตองทาํใหเหลือ ๖ หนา ทาํอยางไรจะดงึขอความสําคัญทกุอยาง

ลงมาได การยอนี่ก็ยากแลวนะ ยังตองเพิ่มประเด็นที่ยังไมไดใสเขาไปอีก 

303030
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31

ลาํบากใจท่ีสดุวาจะตัดอนันีด้ไีหม เพราะเราก็คดิวาอนันีก้ด็นีะ อนันัน้กส็ดุ

ยอด แตการไดทาํงานกับ สช. ทาํใหเราไดพจิารณากลุมเปาหมายและรูวา

จะตัดขอความไหนออก ใหมืออาชีพที่ สช. ชวยเราตัดดวยเพราะเขาจะดู

ออกวาอันนี้ไมตองใสหรอก เยอะเกิน เอาไปใสภาคผนวกละกัน”

เอกสารจากจดุแรกถงึจดุท่ีมาถงึกระบวนการสมชัชาสขุภาพเฉพาะ

ประเด็น จงึเปล่ียนโฉมหนาไปเยอะ ไมเพยีงแคสัน้และไดใจความ แตมกีาร

ลาํดบัประเด็นใหผูไมคุนเคยไดเหน็ภาพงาย เริม่จากบริบทสถานการณการ

ใชนาโนเทคโนโลยีในประเทศไทย ตัวอยางการใชประโยชน ความเส่ียง 

และการบริหารความเสี่ยง ปดทายดวยภาคผนวก

ในการทําสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นครั้งนี้ มีการเปดเวที ๒ 

คร้ัง ครัง้แรกชิมลางท่ีศนูยนาโนฯ เม่ือเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ ซึง่มงีาน

นิทรรศการนาโนไทยแลนดพอดี เปนคร้ังแรกท่ีนักวิชาการไดเจอ “ตัว

เปนๆ” ของภาคประชาชน ศ.นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล บอกวา นี่เปนแผน

ฉบบัแรกท่ีศนูยนาโนฯ ทาํรวมกบัภาคประชาชน สวนใหญทีศ่นูยทาํกเ็ปน

แผนวชิาการ ไมมภีาคประชาชนเขารวมมากนกั “เมือ่มองยอนกลบัไป ผม

คดิวาแผนในเชิงวทิยาศาสตร เทคโนโลยี และวชิาการ ถามภีาคประชาชน

เขามามีสวนรวม จะทําใหแผนนั้นแข็งแรง และใชงานไดจริงครับ”

เครือขายจากสมัชชาสุขภาพท่ีมาในนัดชมิลางมีครบทุกสาขาอาชีพ

ที่เก่ียวของ ทั้งแพทย ขาราชการ  คนทั่วไป และท่ีสําคัญทําการบานมา

กอน ทมีงานเร่ิมจากการนําเสนอภาพรวมใหฟงกอนวานาโนเทคโนโลยีคอื

อะไร ทําอะไรไดบาง ดร.ณัฐพันธ บอกวา หลังจบการนําเสนอภาพรวมก็

สัมผัสไดวาผูรวมเวทีปรับตัวไดเร็ว “เขาก็มีการเตรียมขอมูลบางอยางมา

แลว พอเราใหขอมลูเสรจ็ เขากเ็ตมิประเดน็คาํถามทีบ่างทเีรากไ็มเคยเจอ
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มากอน เชน มนัอนัตรายแลวจะทาํไปทําไม เปนคาํถามท่ีเราไมเคยเจอใน

แวดวงวิชาการ แตเปนคําถามที่ประชาชนท่ัวไปจะถาม”

ขอมูลจากการชิมลางแรกนํามาสูการปรับเอกสารครั้งตอไป เพิ่ม

ประเด็นที่มีการนําเสนอ แลวนํามาสูการจัดสมัชชาฯ ครั้งท่ีสองเมื่อวันที่ 

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ ครั้งนี้เปนเวทีใหญ มีเครือขายมารวมประชุมกวา 

๓๐๐ คน การทาํเวทยีอยใชวธิคีละตวัแทนอาชพีเขาไปในแตละกลุม แบง

กลุมดวยสตีางๆ มกีารเลอืกหวัหนากลุมทีม่ปีระสบการณเพือ่ขบัเคล่ือนเวที 

มกีารสรปุประเดน็ และจบในเวลาท่ีกาํหนด จากน้ันจงึนาํประเดน็จากทกุ

กลุมมาเสนอในเวทรีวม ซึง่มีความเหน็ตรงกนัวาในเมือ่นาโนเทคโนโลยซีึง่

มปีระโยชนมหาศาล แตยงัมีเรือ่งท่ีพสิจูนไมไดอกีมาก ผูรบัประโยชนและ

ผูรับผลกระทบเปนคนเดียวกัน คือประชาชน ดังนั้นภาครัฐจะตองชวย 

ตองมีมาตรการท่ีผูบริโภคเห็นแลวรูผลิตภัณฑนี้คือนาโนจริงๆ ตองเทา

ทนัโฆษณาท่ีอางเกินจริง ตองมีกลไกกระจายความรูเพือ่ประชาชนในภาค

ชนบท ตองสรางศูนยกลางหนวยความรูทีใ่หคนเขาถงึขอมูล ตองมีกลไกท่ี

นาํความรูไปถงึภาคประชาชน และทายท่ีสดุ ตองสรางเครือขายเฝาระวงั

ซึ่งจะยั่งยืนและเขมแข็งมากกวารอใหมีกฎหมายบังคับใช

(ราง) แผนยุทธศาสตรดานความปลอดภัยและจริยธรรมนาโน

เทคโนโลยี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ทีผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะ

ประเด็น ใชเวลา ๑๓ เดือน เปนรางลาสุดท่ีลงตัว และอีกไมนานก็เขาสู

การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี แมจะไมไดจัดเวทีครบ ๔ ภาค (อยางท่ี 

สช. ทํากันปกติ) แตก็ถือวาเปนมิติใหมในการจัดทํานโยบายสาธารณะที่

สรางกระบวนการมีสวนรวม อยางท่ีไมเคยมีแผนงานฉบับไหนของภาค

รัฐเคยทํามากอน

3232232
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๔
แผนที่ใชงานไดจรง

ประชาชนจะยอมรับนาโนไดสนิทใจก็

เพราะไดรับขอมลูท่ีถกูตอง เปดโอกาส

ใหตดัสนิใจวารับหรอืไมรับเทคโนโลยี

บนฐานของความรูตนเอง ไมใชเพราะ

โฆษณาชวนเช่ือ
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วฒันธรรมการทาํแผนของหนวยงานภาครัฐมกัจะทาํในชองทางเดยีว 

ตางคนตางทําโดยอิงกับแผนพัฒนาของประเทศ แลวเสนอขึ้นมาจนถึง

คณะรัฐมนตรี ถงึจะเปนแผนระดับชาติกจ็รงิ แตเกดิจากขาเดียวคอืภาครัฐ

นพ.สวุทิย วบิลุผลประเสรฐิ (ซึง่เปนประธานการจดัประชมุสมชัชา

สุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑ และ ๒) ชี้วาแผนแหงชาติที่ดี ตองเชื่อมโยงกัน

ใหได ๓ ขา คือภาคประชาสังคม (Social) ภาครัฐ (Policy) และภาค

วิชาการ (Knowledge) “ภาครัฐเขาก็วาเขามีวิชาการแลว เพราะมีนัก

วิชาการอยูในหนวยของเขา หรือถาพูดถึงภาคประชาชน เขาก็เปดเวที

รับฟงความเห็น มีประชาพิจารณแลว แตมันไมใชอยางนั้น กระบวนการ 

SPK จะตองรวมต้ังแตตนทางของการทําแผน ตองมาน่ังทําแผนรวมกัน

แลวบอกเลยวานี่ใชนั่นไมใช”

นโยบายหรือแผนใดก็ตามจะเกิดผลในทางปฏิบัติไดตองมีอํานาจ

มาขับเคลือ่น ขอคดิเรือ่งอาํนาจจาก นพ.สวุทิย นาคดิตามตรงทีว่าอาํนาจ

ในการขับเคลื่อนแผนใหปฏิบัติไดจริงมีอยู ๓ แบบ “หนึ่ง-อํานาจรัฐ คุณ

สั่ง ใครไมปฏิบัติ ไลออก สอบวินัย ติดคุก สอง-อํานาจเงิน คุณอาจไมมี

อํานาจรัฐ สั่งใครไมได แตมีอํานาจเงิน อยากไดเงินฉันไหม อยากได ทํา

ตามน้ี สองอันนีผ้มเรียกวาเปน hard power อนัท่ีสาม-เปน soft power 

คอือาํนาจปญญาและอํานาจสังคม คอือํานาจท่ีดงึดูดใหคนอ่ืนเขาทําตาม

ดวยความเต็มใจ เหมือนผูใหญที่เราเคารพ ทานบอกใหเราทําอะไร เรา

3434434
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เต็มใจทําให เรียกวาเปนพลังศรัทธาและพลังปญญา”

แผนยุทธศาสตรฯ มีอํานาจแบบไหนชวยผลักดันใหสัมฤทธิ์ผล?

ในเวลานี ้อาํนาจรฐั-ไมม ีเพราะ(ยงั)ไมมกีฎหมายบงัคบัใช ความที่

นาโนเปนของใหม กวาจะมดีาบใหหนายงานบงัคบัใชไวฟาดฟนคนผดิอาจ

กนิเวลานานกวาท่ีคดิ อาํนาจเงนิพอมีระดับหนึง่ เพราะผูบริหารสามารถ

นาํแผนไปเสนอของบประมาณจากคณะรัฐมนตรี ไมวาจะเปนงบเพ่ือการ

ศึกษาวิจัยหรือการสรางกลไกการเขาถึงขอมูลความรู

อํานาจเดียวที่พึ่งไดคือ อํานาจทางปญญาหรืออํานาจสังคม การ

สรางการยอมรับใหสงัคมเขาใจเร่ืองนาโนเทคโนโลยี ใหเห็นความปรารถนา

ดีและความจริงใจที่จะปกปองประโยชนของชาวบาน พลังเชนน้ีจะชวย

ทําใหนาโนเทคโนโลยีเติบโตอยางยั่งยืน

แมวาแผนยุทธศาสตรฯ ที่กําหนดระยะเวลาขับเคลื่อนไว ๕ ป 

(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) จะยังไมผานคณะรัฐมนตรี แตยุทธศาสตรทั้ง ๓ 

ขอในแผน เริ่มเดินหนาแลว

ยทุธศาสตรขอแรก สรางและบรหิารจดัการองคความรูดานความ

ปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยีและผลิตภัณฑนาโน 

มีการจัดตั้งศูนยจัดการขอมูลขาวสารและองคความรูดานความ

ปลอดภยันาโน โดยรวมมอืกบัคณะวิทยาศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั 

ที่จริงแนวคิดการทําศูนยนี้เกิดกอนการจัดทําแผนมาพักใหญ เนื่องจากมี

ขอมลูองคความรูดานนาโนท่ีตองตดิตามแทบทุกวนั ดร.เลอสรร ธนสกุาญจน 

ซึ่งเปนผูดูแลศูนยฯ บอกวา ปแลวปเลามีขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนาโนทั่ว

โลกกองอยูในมือเยอะมาก สิ่งที่ศูนยตองทําคือ สรางระบบการคนควา

ขอมลูทีค่รบวงจร เริม่ตนจากนาํขอมลูจดัหมวดหมูใหงายตอการคนและใช

นาโนเทคโนโลยี กับกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
35

Nanotechnology Text  - Final.indd   35Nanotechnology Text  - Final.indd   35 6/9/2011   8:47:00 AM6/9/2011   8:47:00 AM



งาน ทาํใหคนเขาถงึขอมลูไดในระบบอินเตอรเนต็ ปรมิาณขอมลูมหาศาล

แมจะใหอสิระในการเขาถงึ กใ็ชวาจะคนเจองายๆ ศนูยจงึมหีนาทีต่องยอย

ขอมลูเก่ียวกับนาโน ขอมูลเก่ียวกับการเจรจาระหวางประเทศเพ่ือจะรูวา

ประเทศไหนทําอะไรอยู เตรยีมจะออกมาตรฐานอะไร สรางคําศัพทควบคุม 

(control vocaburary) เรื่องความปลอดภัยนาโนเพื่อใหคนงาย เพราะ

เอกสารสวนใหญจะใชศพัทหวอืหวา ถาคนดวยคําธรรมดาไมมทีางหาเจอ

เมื่อฐานขอมูลจําแนกหมวดหมูเรียบรอย ปถัดไปก็จะเปนการ

สังเคราะหงานวิจัยที่มีไมรูกี่พันชิ้น ดร.เลอสรร บอกวา จะมีการตั้งทีม

อาจารยใหชวยกันอานประเมิน เพราะบทความวิจัยจํานวนมากนั้น บาง

เรื่องก็ดูเหมือนคลอยตามกัน บางเร่ืองก็ขัดแยงกัน ทีมนักวิทยาศาสตร

ทําหนาที่สรุปวาขัดกันเพราะอะไร เพราะทําการทดลองคนละแบบจึง

เทยีบกันไมไดหรอืถาเทียบกันไดแลวกว็เิคราะหวารายงานช้ินไหนนาเช่ือ

ถือกวากัน

ปทีส่าม ศนูยขอมลูจะเนนเรือ่งเกีย่วกบัตวัเลขสงออก-นาํเขา และ

การใชงานของวัสดุนาโน ในประเทศไทย เปนธรรมดาท่ีตวัเลขซ่ึงตองแคะ

มาจากกลุมอตุสาหกรรมนัน้จะยากทีส่ดุ ตองเอาไวปหลงัๆ เพือ่ใหเขารูสกึ

มั่นใจและไววางใจแลว ขณะเดียวกัน ศูนยก็จะไดตัวเลขที่เปนจริง

ยุทธศาสตรขอที่สอง พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ

มาตรการและกลไกการกํากับดูแลและบังคับใช 

เมื่อมีการทําแผนงานระดับชาติ สิ่งที่นักวิชาการมักกังวล คือเรื่อง

การบังคับใชกฎหมาย อยางแผนยุทธศาสตรนาโนฯ ก็มีเรื่องการบังคับใช

ทางกฎหมาย แตความเปนจริงในโลกน้ี การมีกฎหมายไมไดแปลวาบงัคับ

ได โดยเฉพาะเรื่องนาโนเพราะคนที่ถือดาบก็ยังไมรูวานาโนคืออะไร จะ
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ฟนกับใครก็ยังไมเห็นตัว กอนจะผลักดันใหเปนกฎหมายบังคับใชจึงตอง

ใหความรูกบัคนถอืดาบเสยีกอน ศนูยนาโนฯ จงึยงัมโีจทยยากๆ รอใหแก

อกีปกใหญกองเบอเริม่ เพราะตองเขาไปดพูระราชบญัญัตติางๆ วาจะเพิม่

เตมิกฎหมายตรงไหนใหครอบคลมุเรือ่งนาโนในแตละประเภทผลติภณัฑ 

ตั้งแตสิ่งทอ เครื่องสําอาง อาหาร ยา จนถึงปุย ยาปราบศัตรูพืช ยังตองมี

ระบบทีพ่สิจูนได เชน การเตรยีมหองปฏบิตักิารเพือ่ทดสอบหากมปีระชาชน

รองเรียนเรือ่งสนิคานาโนปลอม หรอืผูประกอบการท่ีตองการสรางความ

เชื่อมั่นในตลาดโดยขอใหทดสอบและรับประกันวาสินคามีนาโนจริง

กระบวนการจงึตองมทีัง้การดแูล ใหขอมลู และควบคมุ ประชาชน

จะยอมรับนาโนไดสนิทใจก็เพราะไดรับขอมูลที่ถูกตอง เปดโอกาสให

ตัดสินใจวารับหรือไมรับเทคโนโลยีบนฐานของความรูตนเอง ไมใชเพราะ

โฆษณาชวนเช่ือ แตแมวายังไมมีกฎหมายควบคุมนาโนเปนกิจลักษณะ ก็

มีกลไกหลายอยางที่ศูนยนาโนฯ จับมือกับภาคีเครือขายฯ เดินลวงหนา

ไปแลว อาทิ การติดฉลากที่ถูกตองหรือ นาโนคิว เพื่อระบุในผลิตภัณฑ

ตางๆ วาเปนผลิตภัณฑนาโนจริงหรือไม มีคุณสมบัติตามที่โฆษณาหรือ

ไม กรณีนี้หากมีการโฆษณาเกินจริงแลวตรวจพบวาหลอกลวง ไมตองรอ

กฎหมายนาโน เพียงแคกฎหมายเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภคก็มเีอาผิด

ได หรอืใชการออกตรวจเกบ็ผลติภณัฑทีร่ะบวุามนีาโนเพือ่นาํมาตรวจสอบ 

ผลิตภัณฑใดที่มีนาโนจริงก็ประกาศชื่อเพื่อใหประชาชนไดมีความมั่นใจ

ยุทธศาสตรขอที่สาม สรางความเขมแข็งและสงเสริมการมีสวน

รวมของภาคประชาชน 

ยุทธศาสตรขอนี้ศูนยนาโนฯ ตั้งเปาไวพักใหญแลว โดยจัดทํา

โครงการการสรางความเขาใจทีถ่กูตองตอสาธารณะดานนาโนเทคโนโลยี 
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ใชวิธีสรางวิทยากรตัวคูณท่ีเรียกวา “ครูแมไก” 

แนวคิดครูแมไกเกิดจากบทเรียนของศูนยนาโนฯ ที่พบวาการให

นกัวทิยาศาสตรไปบรรยายเรือ่งนาโนใหเดก็มธัยมฟงนัน้เปนความทรมาน

ของท้ังสองฝาย คนฟงก็หลบั คนพูดก็เหน่ือย แตถาใหผูนาํในกลุมคนเหลา

นัน้เปนคนสอน ดเูหมอืนจะไดผลกวา ครแูมไกจงึเกดิข้ึนดวยการจดัอบรม

เปนรุนๆ ละ ๕๐ คน เพ่ือขยายผลความรูเรื่องนาโนใหออกไปท่ัวประเทศ 

โครงการนีด้าํเนนิการมาเปนปที ่๓ แลว มคีรแูมไกหลายรอยคนทีน่าํเรือ่ง

นาโนออกไปบอกตอลกูเจีย๊บอกีมากกวา ๖๐,๐๐๐ คน (เฉพาะป ๒๕๕๓)

ครูแมไกไมใชคนท่ีมีอาชีพครูอยางเดียว แตเปนแกนนําในชุมชน

ตางๆ อีกไมนานก็จะมีครูแมไกที่พูดภาษาเดียวกับลูกเจี๊ยบของตัว เชน 

ครูแมไกที่เปนหมอดินอาสา ครูแมไกในภาคอุตสาหกรรม หรือครูแมไก

ในเครือขายสาธารณสุข

การไดรบัขอมูลทีถ่กูตอง มศีนูยกลางท่ีสือ่สารเพ่ือนาํสงขอมลูใหมี

ความทนัสมยั เทาทนักบัการเคลือ่นไหวของเทคโนโลย ีจะสรางการมสีวน

รวม ไมวาแผนน้ันจะผานไปก่ีป กฎหมายจะปรับหรือไม การเมืองจะเปน

อยางไร ประชาชนก็สามารถรับมือกับสิ่งที่จะเกิดข้ึนไดระดับหนึ่ง เพราะ

รูจักสิ่งที่กําลังเผชิญหนาโดยไมเคลือบแคลง 

3838838
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๕
เมล็ดพันธุ

แหงประสบการณ

กระบวนการสมัชชาสุขภาพเปน 

กระบวนการมีสวนรวมจากภาคีทุก

ภาคสวน โดยใชฐานความรูวชิาการ

ที่ผานการสังเคราะหแลว
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กระบวนการสมชัชาสขุภาพมจีดุเดนท่ีแตกตางจากการเวทอีภิปราย

หรือการระดมสมองทางวิชาการเพื่อจัดแผนทั่วๆ ไป

จดุเดนขอแรกคือ กระบวนการสมชัชาสขุภาพเปนกระบวนการมสีวน

รวมจากภาคีทุกภาคสวน โดยใชฐานความรูวิชาการที่ผานการสังเคราะห

แลว ผูมีสวนรวมในกระบวนการสมัชชาสุขภาพ มีทั้งผูมีสวนไดสวนเสีย 

(stake holder) ภาคสวนราชการ การเมือง ภาควิชาการวิชาชีพ และ

ภาคประชาสังคม ประชาชน ที่มารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูทําความเขาใจ

ในยุทธศาสตร เปนการประชุมในทวงทํานองที่เรียกวาสุนทรียสนทนา 

คือหารือกันบนพื้นฐานความรูและเหตุผล ไมใชเปนเพียงการแสดงความ

เห็นและความรูสึก 

จดุเดนขอทีส่อง การประชมุทัว่ไปอาจจะไมตองมกีารลงมต ิเปนการ

อภิปราย ซึ่งอาจไดขอสรุปหรือไมมีขอสรุป (แตมีมติที่ประชุม) เปาหมาย

ของการประชุมคือการแลกเปลี่ยน ไดความรูแลวจบกันไป ผูเขาประชุม

อาจนําความรูไปขยายผล ตอยอด แตสมัชชาสุขภาพ เปนกระบวนการที่

ใหไดมาซึง่ฉนัทามต ิเหน็ชอบรวมกนัและรบัผดิชอบในมตนิัน้รวมกนั หาก

มขีอขัดแยงกจ็ะตองจดักระบวนการถกแถลงจนไดขอยตุริวมกัน ผลลพัธ

มีความชัดเจน และทุกฝายพรอมจะนําไปปฏิบัติใหเปนจริง

จุดเดนขอที่สาม ยุทธศาสตรที่ดําเนินงานโดยฝายวิชาการดาน

เดียว จะเปนการรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ ในประเด็นนั้น อาจโดย

4040440
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การศึกษาวจิยั วเิคราะหจนไดขอเสนอยุทธศาสตรทีเ่ปนขอมูลเชิงวชิาการ 

ซึง่สามารถนําไปจัดเวทีสาธารณะเพ่ือรบัฟงความคิดเห็นตอยทุธศาสตรได 

แตผูรวมเวทอีาจไมได “เรยีนรู” ขอเสนอหรอืยทุธศาสตรนัน้มากอน การ

เสนอความคิดเห็นจึงไมเปนฉันทามติ เปนเพียงขอเสนอจํานวนมากที่มา

จากผูเสนอ ในขณะท่ีกระบวนการสมัชชาสขุภาพ สรางกลไกใหผูเขารวม

กระบวนการไดเรียนรูยุทธศาสตรหรือขอเสนอเพื่อใหไดมาซึ่งนโยบาย

สาธารณะท่ีมีคุณภาพ เกิดผลปฏิบัติอยางยั่งยืน

กระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นทีเ่ปนกลไกขับเคล่ือนแผน

ยทุธศาสตรฯ ฉบบันี ้เตมิประสบการณใหมๆ  ใหผูเก่ียวของในแงมมุตางๆ

  ศ.นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล
  ผูอํานวยการศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ

“เราเปนนกัเทคโนโลยี ไมคุนกบักระบวนการกลไกแบบน้ี (สมชัชา
สุขภาพ) นี่เปนครั้งแรกที่เรานํากระบวนการน้ีเขามาใช ผมคิดวาเราได
เรียนรู ๒ เรื่อง เรื่องแรก การจัดทําแผน แผนตองมีคนจากหลาย
ภาคสวนมารวม โดยเฉพาะผูมีสวนไดสวนเสีย ไมใชนักวิชาการทํา
อยางเดียว กอนหนาน้ัน เวลาทําแผน นักวิชาการก็นั่งเขียนไปเรื่อย 
แผนสวนใหญในบานเมืองเรา ก็คือเอานักวิชาการมาเขียน หลักๆ 
ก็เปนนักวิชาการเฉพาะเร่ือง แตแผนยุทธศาสตรฉบับนี้ หลายภาค
สวนชวยกันตั้งแตตน เกือบไมมีธงตั้งไวลวงหนา คือไมไดคิดวา
แผนจะตองเปนอยางน้ันอยางน้ี แลวกเ็ชญิคนอ่ืนมาน่ังประชุมเพ่ือ

  ศ.
  ผูอ

“เร เปนนกั

นาโนเทคโนโลยี กับกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
41

Nanotechnology Text  - Final.indd   41Nanotechnology Text  - Final.indd   41 6/9/2011   8:47:02 AM6/9/2011   8:47:02 AM



ใหรับรองแผน
เรือ่งท่ีสอง คอืการรับฟงความคิดเห็นของผูเกีย่วของหลาย

ครัง้ แลวกน็าํมาปรบัเพือ่ใหสิง่ทีอ่อกมามคีวามศกัด์ิสทิธิจ์รงิ ทาํได
เลยโดยไมตองใหมีกฎหมายบังคับใช”

   ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคํา
   รองผูอาํนวยการศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ

“ทัศนคติของเจาหนาที่ สช. เปนสวนท่ีผมประทับใจมากครับ 
ผมถอืวาเปนโอกาสดทีีไ่ดมโีอกาสรูจกักบัทานเหลานี ้กลไกน้ันเรยีน
รูกนัได แตทศันคตขิองคนนีส่ ิมนัยาก แลวผมสมัผสัไดวาทศันคติ
ของทานเหลานีเ้ปนผูเสยีสละเปนผูมคีวามตัง้ใจดี ทกุทานเลย ทาํให
เราเรียนรูและมีประสบการณทีด่ ีสวนกลไกการทํางานน้ันกท็าํใหเราเกง
ขึ้น ทําใหเราเขาใจคนมากขึ้น วิธีการที่ใชก็ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยน
ความรูอยางอิสระ

อกีเรือ่งหน่ึงทีเ่ราเรยีนรูคอื พอเสรจ็งานแลว จะมีกลไกหน่ึง
ที ่สช.ใชเปนประจําคอื การทบทวนสรปุงานทกุครัง้ จะเสรจ็คํา่แคไหน
ก็ตองสรุปทบทวน และเปนการสรุปงานที่สรางสรรค เรียนรูจากสิ่ง
ที่ผิดพลาดเดิม แตไมไดกลาวโทษใคร เปนการพูดในเชิงบวกวาที่
ผานมาเราเรียนรูอะไรบาง แมแตขอผิดพลาดก็ยังเปนบทเรียนท่ีจะ
ปรับปรุงในครั้งตอไป แลวก็พูดใหกําลังใจซึ่งกันและกัน อันนี้เปน
สิ่งที่สําคัญ มันทําใหเกิดทีมเวิรค ผมคิดวานี่เปนเปนกุญแจสําคัญ

  ด
  ร
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ที่สุดที่บอกเราวา ทําไมกลุมคนใน สช. ถึงไดมีทัศนคติที่ดีตอการ
ทํางาน ทําไมกลไกการทํางานถึงมีรูปแบบที่สรางสรรค เกิดการบูรณา
การที่ดี ก็เนื่องจากส่ิงเล็กๆ เหลาน้ี ผมไมรูวา สช.จะทราบหรือไมวา
สิง่ทีท่าํในชวงสดุทายเปน ‘หวัใจ’ สาํคญัเรือ่งหนึง่ทีท่าํใหคนทาํงาน
มีกําลังใจ แลวคนขางนอกท่ีเขามารวมดวยรูสึกประทับใจ”

   ดร.ณัฐพันธุ ศุภกา 
   หัวหนาหองปฏิบัติการวิเคราะหทดสอบ 
   ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ

“สมัชชาสุขภาพ มีขั้นตอนการทํางานที่เปนมาตรฐาน ชัดเจน 
คือเปาหมายชัดกอนเลย ปกไปกอน ไมเหมือนเรา เราทําไปเรื่อยๆ 
เสร็จเมื่อไหรก็คือเสร็จ แตที่นี่เขาจะปกธงไปกอนเลยวา วันนี้ตอง
มีสมัชชาสุขภาพนะ ทุกคนโอเคนะ ไมชาไมเร็วเกินไป แลวจากที่ปก
ธงจนถึงปจจุบัน มันตองเกิดอะไรข้ึนบาง จากน้ันก็เลือกกลุมผู
เกีย่วของดวยกนัโดยมขีอมูลสองชดุ ชดุหนึง่คือเครอืขายของสช. 
ทีม่อียูรอยๆ กลุม อกีชดุหนึง่เปนฐานขอมลูของศูนยนาโนฯ สอง
ฝายมาชวยกันเลือกวากลุมไหนเกี่ยว เลือกไปเลือกมา สุดทายก็ได
กลุมเปาหมายขึน้มากลุมหนึง่ซึง่มสีวนผสมทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน ภาควิชาการ พอไดกลุมกม็าคดิเรือ่งสดัสวนวาจะแบง
อยางไรใหมีนํ้าหนักพอดี ผสานสวนผสมใหกลมกลืน

ที่เรียนรูไปพรอมเนื้อหา ก็คือกระบวนการเวที มีการซักซอม
เพ่ือแบงหนาที่ชัดเจน ในเวทีคร้ังแรกผมยังไมแมนหนาที่ตัวเอง 
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   ห
  ศ
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พอมีคนพูดวานาโนมันอยางโนนอยางน้ี เราฟงแลววาไมใชก็ขึ้น
เลย หลังจากจบการประชุมก็มีการสรุปทบทวน เราก็ไดเรียนรูวาไม
ควร เพราะการพดูตอนทีย่งัไมถงึเวลาอาจทาํใหเราไปเบรคความเหน็
ดีๆ ที่ควรจะได ในการจัดสมัชชาครั้งที่สองผมก็ปรับตัวใหมเพราะ
เรียนรูจากครั้งแรก

ประสบการณที่ดีอีกเรื่องหนึ่งคือ การดึงความเห็นจากคนใน
เวทีใหญ เราไดความรูการสรางสมดุลในการเลือกคนแสดงความ
เห็น วธิกีารสรุปประเด็น ทาํอยางไรไมใหบางคนยึดครองการพูดอยู
คนเดียว ทําอยางไรใหคนที่เงียบไดมีโอกาสพูด มีวิธีอยางไรใหเขา
มั่นใจแลวพูด ทําอยางไรใหคนที่พูดเยอะเหลือเกิน หยุดได

อีกเรื่องหนึ่งคือการวัดผล หรือที่คน สช.เรียกวา ‘ผลิดอก
ออกผล’ แผนนี้เม่ือปลูกแลว มันไปผลิดอกออกผลท่ีไหน เกิด
อยางไร ก็ตองติดตาม จึงตองมีการกําหนดเปนแผนปฏิบัติการวา
ตองมีการวัดผล ซึง่เปนการทําแผนยอยท่ีปรบัไปเร่ือยๆ เมือ่มกีารนํา
ไปใชงานจรงิแลว เกดิอะไรขึน้บางในภาคอตุสาหกรรม การใหความรู
ในภาคประชาชน นีค่อืประเดน็ทีเ่ราไดจากกระบวนการสมชัชาสขุภาพ”

44444444

44
นาโนเทคโนโลยี กับกระบวนการสมัชชาสุขภาพ

Nanotechnology Text  - Final.indd   44Nanotechnology Text  - Final.indd   44 6/9/2011   8:47:04 AM6/9/2011   8:47:04 AM



454545

   ดร.เลอสรร ธนสุกาญจน 
   ประธานคณะทํางานรางแผนยุทธศาสตร
   ดานความปลอดภัย
   และบริหารความเส่ียงดานนาโนเทคโนโลยี

“กระบวนการสมัชชาสุขภาพ ทําใหเกิดมุมมองหลากหลาย 
ถาเปนวิธีอื่นๆ ที่ไมใชสมัชชาสุขภาพ ความเห็นตางๆ จะเกิดจาก
ผูที่มาระดมความคิดเห็น ซึ่งเปนคนที่หนวยงานเจาของเรื่องมีอยู
ในใจอยูแลว ดวยวิธีนี้เราจะไมคอยไดขอมูลแปลกๆ ที่คิดไมถึง 
แตกระบวนการสมัชชาสุขภาพทําแบบตรงไปตรงมา ไมมีใบสั่ง เปน
ผูเกี่ยวของที่มาจากการจัดวางโดยภูมิศาสตร โดยหนวยงาน หรือ
อะไรก็แลวแต ทําใหเราไดแนวคิดที่หลากหลาย และไดมาเร็ว ไม
ตองกระทุงมาก ตางจากผูแทนจากภาครัฐ อะไรที่หัวหนาหนวยไม
ไดสั่ง ผูแทนเขาก็จะสงบปากสงบคํา แตชาวบานเขาไมมีใครมาส่ัง 
เขาคิดและพูดคอนขางเสรี

จุดแข็งของกระบวนการสมัชชาสุขภาพอีกเร่ืองคือการเปน
มอือาชีพ เปนพีเ่ล้ียงชวยประคับประคองไปตลอดทาง ผมเคยทํางาน
ทาํนองน้ีแลวมพีีเ่ล้ียงนอยมากแทบจะตองทาํเองท้ังหมดและก็พลาด
หลายเรื่อง แต สช.มีความเขาใจเร่ืองนโยบายสาธารณะที่ดีมาก เขา
มาชวยตัง้แตการออกแบบกลไกจัดทาํแผน เปนวทิยากร ประสานงาน
เครอืขาย สรปุประเดน็ เปนการทาํงานทีเ่รว็มาก ลกัษณะอยางนีใ้หผม
ทําเอง ผมใชเวลาเปนป แลวตัวเองกับทีมก็จะเหนื่อยมาก”

  ด
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ทิ้งทายจากผูเขียน 

เพราะนาโนเปนเรือ่งเขาใจยาก แตมนษุยเรากส็รางเรือ่งทีเ่ขาใจ

ยากๆ ขึน้มาเยอะแลว ไมชานาโนกค็งเปนเรือ่งทีเ่ขาใจได และคุนเคย

การทําความเขาใจเร่ืองราวสักเร่ืองขอเพียงมเีวลาพิจารณาส่ิง

ทีอ่ยูตรงหนาใหถนดั คอยๆ พลกิดชูาๆ แมนาโนจะเปนเรือ่งทีม่อง

ไมเห็นดวยตาเปลา แตถาพินิจใหรอบคอบ เราจะเห็นความเปนจริง

ของนาโนไดในระดับตางๆ…ในที่สุด

ขอขอบพระคุณผูใหขอมูลและความรูเรื่องนาโนเทคโนโลยี

และกระบวนการสมชัชาสขุภาพแหงชาต ิจนทาํใหการเรยีบเรยีงขอมูล

หนังสือเลมนี้เสมือนการพินิจนาโน

ไมยากอยางท่ีนากลัว

46464646
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ขอบพระคุณ

 นพ.สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ 

 ผูทรงคณุวฒุดิานควบคมุปองกนัโรค กระทรวงสาธารณสขุ และ

ประธานคณะอนุกรรมการดานความปลอดภัยและการบริหาร

ความเสี่ยงดานนาโนเทคโนโลยี

 ศ.นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล 

 ผูอํานวยการศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ และรองประธาน

คณะอนุกรรมการดานความปลอดภัยและบริหารความเสี่ยง

ดานนาโนเทคโนโลยี

 ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคํา 

 รองผูอาํนวยการศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาต ิและอนกุรรมการ

ดานความปลอดภัยและบริหารความเส่ียงดานนาโนเทคโนโลยี

 ดร.ณัฐพันธุ ศุภกา 

 หัวหนาหองปฏิบัติการวิเคราะหทดสอบ ศูนยนาโนเทคโนโลยี

แหงชาต ิ และอนุกรรมการดานความปลอดภยัและบรหิารความ

เสี่ยงดานนาโนเทคโนโลยี

 ดร.เลอสรร ธนสุกาญจน 

 คณะวทิยาศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั, อนกุรรมการดาน

ความปลอดภยั และบรหิารความเสีย่งดานนาโนเทคโนโลย ีและ 

ประธานคณะทํางานรางแผนยุทธศาสตรดานความปลอดภัย

และบริหารความเสี่ยงดานนาโนเทคโนโลยี

นาโนเทคโนโลยี กับกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
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 นายวิสุทธิ บุญญะโสภิต 

 ผูอํานวยการสํานักสมัชชาสุขภาพ สํานักงานคณะกรรมการ

สุขภาพแหงชาติ (สช.)
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(ราง) 
แผนยุทธศาสตรดานความปลอดภัยและจริยธรรมนาโน

เทคโนโลยี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

 แผนยทุธศาสตรดานความปลอดภยัและจรยิธรรมนาโนเทคโนโลยี

ฉบบันี ้พฒันาข้ึนเพือ่ใหมคีวามสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล โดยการ

บูรณาการแผนแมบทและแผนยุทธศาสตรตางๆ ที่มีความเกี่ยวของกับ

ความปลอดภัยดานนาโนเทคโนโลยี ทั้งในระดับประเทศและในระดับ

นานาชาติ โดยเฉพาะอยางย่ิงแผนยุทธศาสตรการจัดการสารเคมีแหง

ชาติฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) โดยมีจุดประสงคเพื่อใหการบริหาร

จดัการดานความปลอดภยัและจรยิธรรมทีเ่กีย่วของกบันาโนเทคโนโลยขีอง

หนวยงานตางๆ ในประเทศไทยมีความเปนเอกภาพ มีทิศทางดําเนินการ

เปนไปในทางเดียวกันเพ่ือใหสามารถสนับสนุนการดําเนินงานของหนวย

งานตางๆ ในลักษณะที่เปนภาพรวมของประเทศ และมีความสอดคลอง

กับสถานการณของประเทศไทยในปจจุบัน อีกทั้งเปนกรอบแนวทางการ

ดําเนินการในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. วิสัยทัศน (Vision)
 “นาโนปลอดภัย พัฒนาไทย กาวไกลอยางย่ังยืน”

จากวิสยัทศันดงักลาวน้ี หมายความวา การพัฒนาดานสงัคม (social 

development) ของประเทศไทยในหลายๆ ดานท่ีประกอบดวยสุขภาพ 

5050550
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การศึกษา สิง่แวดลอม และเศรษฐกิจ เปนตน จะเปนไปอยางมีความม่ันคง 

(security) และยัง่ยนื (sustainable) บนพืน้ฐานของนาโนเทคโนโลย ีซึง่

ประกอบดวยกิจกรรมหลายอยางคือ

๑) การวิจัยและพัฒนา (research and development) เพื่อ

สรางและจัดการองคความรูดานนาโนเทคโนโลยี และสามารถนําไปประยุกต

ใชไดอยางเหมาะสมและย่ังยืน

๒) การผลิต (production) การนาํเขา การตลาด และการสงออก  

เพื่อใหประชาชนไดใชผลิตภัณฑที่เกิดจากนาโนเทคโนโลยีที่มีประโยชน

และปลอดภัย และรวมถึงการดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ

ผูที่เกี่ยวของในกระบวนการผลิต  นอกจากนั้นยังสามารถจําหนายเปน

สินคาขาออกเพื่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

๓) การประยุกตใช (utilization/application) นาโนเทคโนโลยี 

และ/หรือวสัดนุาโน รวมท้ังการใชผลติภัณฑนาโน ทีผ่ลติขึน้ ในสินคาและ

บริการตางๆ เพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอสังคม และประชาชนสามารถใช

ประโยชนไดอยางทั่วถึง อยางมีความรู ความเขาใจ  

๔) กระบวนการขนสง และการจัดเก็บ ตองทําอยางปลอดภัย 

และเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยภายใตมาตรการและกลไกกํากับดูแล

และบังคับใชที่เขมแข็ง

๕) กระบวนการกําจัด ตองทําอยางเหมาะสม โดยไมสรางมลภาวะ

ตอสภาพแวดลอม

ทั้งนี้ กิจกรรมตางๆ เหลานี้ ตองทําอยางปลอดภัย (safe) และ

เหมาะสม (appropriate) กบัสภาพสังคมไทยภายใตมาตรการและกลไก

กํากับดูแลและบังคับใชที่เขมแข็ง

นาโนเทคโนโลยี กับกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
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๒. เปาประสงค (Objective)
เพือ่ใหเกดิความปลอดภัยตอสขุภาพ สิง่แวดลอม และความม่ันคง

ของประเทศ ดวยกระบวนการวิจยัและพัฒนา ผลิต จาํหนายและใชนาโน

เทคโนโลยีและผลิต ภัณฑนาโนอยางมีจริยธรรมเหมาะสม ยั่งยืน และมี

สวนรวม

๓. ตัวชี้วัดหลัก (Key Performance Indicators)
ตวัชีว้ดั (key performance indicators) และคาเปาหมาย (target) 

ของแผนยุทธศาสตรดานความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี 

ตามวิสยัทศัน “นาโนปลอดภัย พฒันาไทย กาวไกลอยางย่ังยืน”  มดีงัน้ี

๑. ประเทศไทยมีระบบการบริหารจัดการดานความปลอดภัย

และจรยิธรรมนาโนเทคโนโลยรีะดบัชาตทิีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

ครอบคลุมการดําเนินการของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของภายในเวลา ๕ ป

๒. ผลติภณัฑนาโนเทคโนโลยีทีว่างจําหนายในประเทศท้ังหมด มี

การระบุวามีวัสดุนาโนและมีขอมูลดานความปลอดภัยตามหลักฐานทาง

วิทยาศาสตรที่มีอยู

๓.  ประชาชนมีความรู ความเขาใจ และรูเทาทันเพิ่มขึ้นถึงความ

ปลอดภัยและความเส่ียงดานนาโนเทคโนโลยี และสามารถเลือกใช จัด

เก็บ และกําจัดผลิตภัณฑนาโนไดอยางปลอดภัย

๔. ยุทธศาสตร (Strategies)
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนและเปาประสงคของแผนยุทธศาสตรดาน

ความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี จงึกาํหนดแผนยุทธศาสตร 

52525252
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๓ ดาน เพือ่ใหทกุภาคสวนไดดาํเนนิการรวมกนัในลักษณะบรูณาการ เพือ่

ใหบรรลุผลสําเร็จดังนี้

ยุทธศาสตรที่ ๑: สรางและบริหารจัดการองคความรูดานความ

ปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยีและผลิตภัณฑนาโน

ยทุธศาสตรที ่๒: พฒันาและเสริมสรางความเขมแขง็ของมาตรการ

และกลไกการกํากับดูแลและบังคับใช

ยุทธศาสตรที่ ๓: สรางความเขมแข็งและสงเสริมการมีสวนรวม

ของภาคประชาชน

๕ มาตรการหลัก
แผนยทุธศาสตรดานความปลอดภยัและจรยิธรรมนาโนเทคโนโลยี

ฉบับนี้มีมาตรการหลักทั้งสิ้น ๕ ดาน ดังนี้

๑. มาตรการดานการจัดการทางกฎหมาย

๒. มาตรการดานเศรษฐศาสตร และการเงินการคลัง

๓. มาตรการดานการพัฒนาการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม

๔. มาตรการดานการศึกษา/จัดการความรู/กระบวนการเรียนรู

๕. มาตรการดานเสริมสรางการมีสวนรวม/พัฒนาศักยภาพของ

 ภาคประชาชน

๖. ยุทธศาสตรดานความปลอดภัยและจริยธรรม
 นาโนเทคโนโลยี

๖.๑ ยุทธศาสตรที่ ๑ : สรางและบริหารการจัดการความรูดาน

ความปลอดภัยและจริยธรรมนาโน เทคโนโลยีและผลิตภัณฑนาโน

นาโนเทคโนโลยี กับกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
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๖.๑.๑ วัตถุประสงค

 ๑) เพือ่สรางและจัดการองคความรูดานความปลอดภัยและ

   จริยธรรมทางนาโนเทคโนโลยแีละผลติภณัฑนาโนทีเ่ชือ่

   ถือไดอยางเปนระบบและครบวงจร

 ๒) เพ่ือสงเสรมิใหเกดิความเชือ่มโยงของขอมลูและสารสนเทศ

   ดานความปลอดภัยและจริยธรรมทางนาโนเทคโนโลยีและ

   ผลิตภัณฑนาโนท้ังในประเทศและในระดับสากล

 ๓) เพือ่สนับสนุนใหทกุภาคสวนไดเขาถงึความรูทีถ่กูตองอยาง

   เทาเทียมกัน และเกิดการขยายองคความรูเพ่ือกระตุน

   ใหสงัคมตระหนักถงึความปลอดภัยและเลือกใชผลติภณัฑ

   นาโนไดอยางปลอดภัย

๖.๑.๒ เปาหมาย

  มีการสรางและจัดการองคความรูดานความปลอดภัย

และจริยธรรมนาโนเทคโนโลยีและผลิตภัณฑนาโนอยางเปนระบบครบ

วงจร สามารถบูรณาการกลไกการเช่ือมโยงของขอมลูและสารสนเทศดาน

ความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยีจากหนวยงานเครือขายท่ี

เกี่ยวของในทุกภาคสวน พรอมนําเสนอเผยแพรสูสาธารณะ

๖.๑.๓ ตัวชี้วัดหลัก

 ๑) มรีะบบฐานขอมลูดานความปลอดภยัและจรยิธรรมนาโน

   เทคโนโลยีของประเทศท่ีประชาชนเขาถึงได

 ๒) มกีระบวนการในการจดัการความรูทีส่ามารถบรูณาการกบั

   ทกุภาคสวน ใหมกีารดาํเนนิการอยางมปีระสทิธภิาพและ

   ยั่งยืน
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๖.๑.๔ มาตรการ

 ๑) พัฒนามาตรการดานความปลอดภัยและจริยธรรมทาง

   ดานนาโนเทคโนโลยี และผลิตภัณฑนาโน ที่ครอบคลุม

   สภาพการทํางาน การใช การวิจยั พฒันา การผลิต รวมท้ัง

   ผลกระทบตอสุขภาพ สิ่งแวดลอม และความมั่นคงของ

   ประเทศ

 ๒) พฒันาคูมอืและแนวปฏบิตัเิพือ่เปนแนวทางการใชนาโน

   เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ   นาโนอยางปลอดภัย ทั้งใน

   ระดับอตุสาหกรรม ระดับหองปฏิบตักิาร และระดับผูใช

   งาน

 ๓) สงเสรมิ สนบัสนุน สรางแรงจูงใจ และเพ่ิมงบประมาณอยาง

   เพียงพอเพื่อใหมีการศึกษาวิจัยดานความปลอดภัยของ

   นาโนเทคโนโลยี วสัดุนาโน และผลติภณัฑนาโน ทีส่งผล

   กระทบตอสขุภาพ สิง่แวดลอม และความมัน่คงของประเทศ

   อยางกวางขวาง ภายใตกระบวนการทํางานท่ีเชื่อถือได

 ๔) สรางเครือขายนกัวิจยัและหนวยงานภายในประเทศและ

   ระดบันานาชาตเิพือ่เชือ่มโยงองคความรูดานความปลอดภยั

   นาโนเทคโนโลยี

 ๕) พฒันาศูนยขอมลูและสารสนเทศดานความปลอดภัยและ

   จริยธรรมทางนาโนเทคโนโลยีและผลิตภัณฑนาโนที่

   เชือ่มโยงทัง้ในประเทศและในระดบัสากล และสรางชอง

   ทางใหนักวิชาการ ผูผลิต และผูใชนาโนเทคโนโลยีและ

   ผลิตภัณฑนาโนเขาถึง
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๖.๒ ยุทธศาสตรที่ ๒ : พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ

มาตรการและกลไกกํากับดูแลและบังคับใช

๖.๒.๑ วัตถุประสงค

 ๑) เพื่อพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของกฎระเบียบ

   ขอบังคับดานความปลอดภัยและเสริมสรางจริยธรรม

   นาโนเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมกํากับ

   และติดตามนาโนเทคโนโลยีและผลิตภัณฑนาโนอยาง

   ครบวงจร

 ๒) เพือ่พฒันากลไกการบริหารจัดการนาโนเทคโนโลยีและ

   ผลิตภัณฑนาโนภายในประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ เปน

   ระบบครบวงจร

 ๓) เพื่อบูรณาการมาตรการท้ังในประเทศและระดับสากล 

   และ การทาํงานของทกุภาคสวนทีเ่กีย่วของกบัการกาํกบั

   ดูแลและบังคับใชมาตรการดานความปลอดภัยและ

   จริยธรรมนาโนเทคโนโลยีใหเปนภาพรวมของประเทศ

๖.๒.๒ เปาหมาย

  มีมาตรการและระบบบริหารดานการจัดการดานความ

ปลอดภยัและจรยิธรรมดานนาโนเทคโนโลยทีีส่ามารถบรูณาการมาตรการ

และการทํางานของทุกภาคสวนทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล

๖.๒.๓ ตัวชี้วัดหลัก

 ๑) มีมาตรการดานความปลอดภัยและจริยธรรมนาโน

   เทคโนโลยีที่ครอบคลุมการดําเนินการในทุกดาน ซึ่ง

   กําหนดขึ้นโดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
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 ๒) มีกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการสนับสนุน กํากับดูแล 

   และบังคับใชมาตรการความปลอดภัยและจริยธรรม

   นาโนเทคโนโลยี

 ๓) ผลิตภัณฑนาโนท่ีวางจําหนายทั้งหมด มีการระบุวา

   มีวัสดุนาโนและมีขอมูลความปลอดภัยตามหลักฐาน

   ทางวิทยาศาสตร

 ๔) มีหนวยงานและองคกรสําหรับการบริการวิเคราะห 

   ทดสอบ สอบเทียบ และออกเครือ่งหมายรบัรองผลติภณัฑ

   นาโน 

 ๕) มีหนวยงานหรือระบบเฝาระวังและเตือนภัยเกี่ยวกับ

   ความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี และประสานงานกับ

   หนวยงานท่ีมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดมาตรการ

   และแนวทางในการเรียกคืน การนําออกจากทองตลาด 

   รวมทั้งการทําลายผลิตภัณฑนาโนที่ไมไดมาตรฐาน

 ๖) มีมาตรการควบคุมการโฆษณาและหลักเกณฑในการ

   โฆษณาสินคาดานนาโน

๖.๒.๔ มาตรการ

 ๑) พฒันามาตรการและระบบการรายงานดานความปลอดภยั

   และจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี และผลิตภัณฑนาโนให

   ครอบคลุมสภาพการทํางาน ตั้งแตการวิจัย การพัฒนา 

   การผลิต การนําเขา การจัดเก็บ การใช การขนสง 

   และการกําจดั รวมท้ังผลกระทบตอสขุภาพ สิง่แวดลอม 

   และความมั่นของประเทศ
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 ๒) ศกึษาวเิคราะหกฎหมายและมาตรการท่ีมอียู ทัง้ในและ

   ตางประเทศ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย  กฎ

   ระเบยีบ และขอบังคับดานความปลอดภัยและจริยธรรม

   นาโนเทคโนโลยี และผลิตภัณฑนาโนของประเทศไทย

 ๓) สรางมาตรฐาน หรือมาตรการการควบคุม กํากับ และ

   ติดตามความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี 

   รวมถึงการโฆษณาหรือการสงเสริมการขายผลิตภัณฑ

   นาโน เพื่อใหเกิดประโยชนและความปลอดภัยจากการ

   ใชนาโนเทคโนโลยีและผลิตภัณฑนาโนอยางเหมาะสม

 ๔) พัฒนาและเพิ่มศักยภาพหองปฏิบัติการที่ทําหนาที่

   วิเคราะหทดสอบผลิตภัณฑนาโนและวัสดุนาโน 

   เพื่อใหสามารถพิสูจนความปลอดภัยของวัสดุนาโน

   และผลิตภัณฑนาโนตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม

 ๕) พัฒนาใหมีกลไกระดับชาติเพื่อกําหนดทิศทางและให

   ขอเสนอแนะหรือใหคําปรึกษาดานนโยบาย เพื่อการ

   สนับสนุน กํากับดูแล และบังคับใชมาตรการความ

   ปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ

   นาโนของประเทศไทยแบบบูรณาการ รวมทั้งใหคํา

   ปรึกษาในการแกไขปญหากรณีที่พบวาผูบริโภคไดรับ

   ผลกระทบจากผลิตภัณฑนาโน

๖.๓ ยุทธศาสตรที่ ๓ : สรางความเขมแข็งและสงเสริมการมีสวน

รวมของภาคประชาชน
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๖.๓.๑ วัตถุประสงค

 ๑) เพ่ือเสริมสรางศักยภาพและบทบาทของภาคประชาชน

   ในการมสีวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะและ

   การจัดการดานความปลอดภัยและจริยธรรมนาโน

   เทคโนโลยีและผลิตภัณฑนาโนในทุกระดับ

 ๒) เพ่ือสรางการเรียนรูของสังคมใหเกิดความรู ความเขาใจ 

   ความตระหนัก และรูเทาทัน มีความพรอมในเร่ืองท่ี

   เกี่ยวของกับความปลอดภัยของนาโนเทคโนโลยีและ

   ผลิตภัณฑนาโน โดยผานระบบการศึกษาและส่ือการ

   เรียนรูอยางงายที่สามารถเขาถึงสังคมไดทุกระดับ

๖.๓.๒ เปาหมาย

  ภาคประชาชนมีความรู ความเขาใจ และความตระหนัก

เรื่องความปลอดภัยของนาโนเทคโนโลยีและผลิตภัณฑนาโน พรอม

ทั้งสามารถใชผลิตภัณฑนาโนไดอยางปลอดภัยและเหมาะสม รวมถึง

สามารถเขามามีสวนรวมในการกระบวนการพัฒนานโยบาย และรวม

กาํหนดนโยบายท่ีเกีย่วของกบัการจดัการ เฝาระวัง และตดิตามการดําเนนิ

งานดานความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี

๖.๓.๓ ตัวชี้วัดหลัก

 ๑) เครือขายภาคประชาชนและองคกรผูบรโิภคมีความรูความ

   เขาใจ และมศีกัยภาพในการเขารวมกระบวนการกาํหนด

   นโยบายและการจัดการดานความปลอดภัยนาโน

   เทคโนโลยีและผลิตภัณฑนาโน

 ๒) ประชาชนสามารถเขาถึง รูเทาทัน และใชประโยชนจาก
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   ขอมูลขาวสารดานความปลอดภัย และความเส่ียงจาก

   นาโนเทคโนโลยีและผลิตภัณฑนาโนไดอยางเหมาะสม

 ๓) มสีาระเก่ียวกับความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีและผลิต

   ภณัฑนาโนท่ีเหมาะสมในศูนยการเรยีนรูระดบัภูมภิาค และ

   ในการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

๖.๓.๔ มาตรการ

 ๑) สรางและพฒันาเครอืขายภาคประชาชนใหมคีวามรูและ

   เขาใจในเรือ่งความปลอดภยัและจรยิธรรมนาโนเทคโนโลยี

   และผลิตภัณฑนาโนอยางมีสวนรวม ครอบคลุม และตอ

   เนื่อง

 ๒) ยกระดับและเชื่อมโยงเครือขายภาคประชาชน รวมทั้ง

   สรางวิทยากรดานนาโนเทคโนโลยีเพือ่ใหมกีารแลกเปล่ียน

   ความรู สรางความเขมแขง็ ขยายกลุมยอยสูพืน้ที ่ชมุชน

   และสังคม

 ๓) เรงรัดการสรางการรับรูและเรียนรูของภาคประชาชน

   เกีย่วกับประโยชนและโทษของนาโนเทคโนโลยีในแงมมุ

   ตางๆ ดวยส่ือและชองทางท่ีหลากหลายและเหมาะสม

   กับผูรับสาร

 ๔) รณรงคใหเครอืขายภาคประชาชน ชมุชน และองคกรปกครอง

   สวนทองถิน่มคีวามตืน่ตวั และตระหนกัถงึความรบัผดิชอบ

   รวมกันในการปองกันและแกไขปญหาอันเน่ืองมาจาก

   นาโนเทคโนโลยีและผลิตภัณฑนาโน

 ๕) สนบัสนุนเครอืขายหองปฏบิตักิารนาโนเทคโนโลยขีองภาค
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   ภาครฐัและเอกชนทีม่มีาตรฐาน ในการออกฉลาก “นาโน

   มารค” เพื่อชวยกลั่นกรองตรวยสอบโฆษณาชวนเชื่อ

   เกี่ยวกับผลิตภัณฑนาโน

 ๖) เปดโอกาสใหชุมชนทั้งเขตเมืองและชนบท เขาถึงขอมูล

   ขาวสารและผลิตภัณฑนาโนไดอยางงายและท่ัวถึง โดย

   การกระจายขอมลูเชิงวิชาการในรูปแบบท่ีเขาใจงายเพ่ือ

   ใหผูบริโภคมีโอกาสเลือกส่ิงท่ีปลอดภัยใหแกตนเอง

   และชุมชน

หมายเหตุ : ระหวางการจัดทําหนังสือเลมนี้ (มีนาคม ๒๕๕๔) รางแผน

ยุทธศาสตรดานความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี (พ.ศ. 

๒๕๕๕-๒๕๕๙) อยูระหวางการนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารศูนย

นาโนเทคโนโลยีแหงชาติ และคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เพื่อพิจารณากอนจะนําเขาสูคณะรัฐมนตรี
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คณะอนุกรรมการดานความปลอดภัยและบริหารความเสี่ยง
ดานนาโนเทคโนโลยี

คณะกรรมการบริหารศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ กอตั้ง คณะ

อนุกรรมการดานความปลอดภัยและบริหารความเสี่ยงดานนาโน

เทคโนโลยี ขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีองคประกอบ ดังนี้ 

๑. น.ส.วราพรรณ ดานอุตรา ที่ปรึกษา

๒. นายสุวิทย วิบุลผลประเสริฐ ประธาน

๓. ผูอํานวยการศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (ผศน.) รองประธาน

อนุกรรมการ

๔. ผูแทนสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) 

๕. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.)  

๖. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา   

๗. ผูแทนสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)    

๘. ผูแทนสาํนกังานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) 

๙. ผูแทนกรมวิทยาศาสตรการแพทย

๑๐. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)   

๑๑. ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย   

๑๒. ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย

๑๓. นายสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

๑๔. นายเลอสรร ธนสุกาญจน

๑๕. นางฉลอง เลาจริยกุล

๑๖. น.ส.ทิพิชา โปษยานนท 

๑๗. นายพนา จันทรวิโรจน
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๑๘. นายศิรศักดิ์ เทพาคํา อนุกรรมการ และ เลขานุการฯ

๑๙. นายณัฐพันธุ ศุภกา อนุกรรมการ และ ผูชวยเลขานุการฯ

อํานาจและหนาท่ี
๑) วิเคราะหสถานการณและแนวทางการดําเนินงานดานความ

ปลอดภัยและการบริหารความเส่ียงทางดานนาโนเทคโนโลยี 

เสนอคณะกรรมการบริหารศูนยนาโนเทคโนโลยี

๒) จัดทําขอเสนอเกี่ยวกับกฎเกณฑ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติ

ดานความปลอดภยัในการศกึษาวจิยัเกีย่วกบันาโนเทคโนโลยี

และในการใชประโยชนจากผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับนาโน

เทคโนโลยี

๓) สรางขีดความสามารถของศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ ใน

ดานความปลอดภัยและบริหารความเส่ียงดานนาโนเทคโนโลยี

๔) รวมมอืกบัองคกรภายในและตางประเทศเพือ่ใหเกดิความมัน่ใจ

วาแนวปฏิบตั ิระเบียบ และกฎเกณฑดานความปลอดภัยและ

บริหารความเส่ียงทางดานนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย 

สอดคลองกับแนวปฏิบัติในระดับนานาชาติ

๕) ใหขอมลูและรวมมอืในการถายทอดความรูหรอืคาํแนะนาํตอ

สาธารณชน

๖) แตงต้ังคณะทํางานพิจารณามาตรฐานความปลอดภัยดานนาโน

เทคโนโลยีสาขาตางๆ
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กระบวนการสมัชชาสุขภาพกับการรางแผนยุทธศาสตรฯ
คณะอนุกรรมการดานความปลอดภัยและการบริหารความเส่ียง

ดานนาโนเทคโนโลยี ไดแตงตัง้ คณะทํางานรางยทุธศาสตรทางดานความ

ปลอดภัยของนาโนเทคโนโลยี มอีงคประกอบจากองคกรท่ีเกีย่วของ เพือ่

ทําหนาที่พัฒนา แผนยุทธศาสตรดานความปลอดภัยและจริธรรมนาโน

เทคโนโลยี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ใหมีความสอดคลองกับนโยบายของ

รฐับาล และแนวทางปฏบิตัใินระดบันานาชาต ิโดยมวีตัถปุระสงคสาํหรบัใช

เปนแผนยุทธศาสตรในการสรางความรูความเขาใจ ควบคุมดแูลและบริหาร

จัดการดานความปลอดภัยและจริยธรรมที่เกี่ยวของกับนาโนเทคโนโลยี 

ควบคูไปกับการพัฒนาทางดานนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย รวมถึง

การนาํมาใชเพือ่การปองกนัและเตรยีมรบัมอืแกไขผลกระทบตางๆ ทีเ่กิด

จากนาโนเทคโนโลยี

กระบวนการยกรางแผนยุทธศาสตรฯ เริ่มขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 

๒๕๕๒ โดยเริ่มจากการประชุมระดมสมองรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคามดานความปลอดภัยและ

จริยธรรมนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย โดยมุงหมายใหแผนยุทธ

ศาสตรฯ มคีวามสอดคลองและสามารถบูรณาการเขาไดกบัแผนยุทธศาสตร

การจัดการสารเคมีแหงชาติ ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ที่กําลังอยู

ระหวางการพัฒนาใหเปนแผนเชิงรุกที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการ

จัดการสารเคมีแหงชาติ ฉบับท่ี ๓ แผนการบริหารราชการแผนดิน แผน

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ และยุทธศาสตรการ

ดําเนินงานระหวางประเทศวาดวยการจัดการสารเคมี (The Strategic 

Approach to International Chemicals Management, SAICM) 
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นอกจากนี้ ยังมุงหมายใหแผนยุทธศาสตรฯ ดังกลาวมีความสอดคลอง

กบัแนวปฏบิตัเิร่ืองความปลอดภยัและจรยิธรรมนาโนเทคโนโลยใีนระดบั

สากลดวย

มกีารจัดสมัมนาเร่ือง “เศรษฐกิจและสังคมไทยกับความปลอดภัย

ดานนาโน” เพื่อใหสังคมเกิดความตระหนักและเขาใจเรื่องนาโน ๒ ครั้ง 

เพ่ือเปดโอกาสใหเครือขายภาครัฐ ประชาสังคม เอกชน และวิชาการ

วิชาชีพมารวมใหขอเสนอแนะและขอคิดเห็นตอรางแผนยุทธศาสตรฯ 

ดังกลาวอยางรอบดาน

มติจากสมาชิกสมัชชาสุขภาพ
สมาชิกสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นวาดวยแผนยุทธศาสตรดาน

ความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ได

พิจารณารายงานเรื่องแผนยุทธศาสตรดานความปลอดภัยและจริยธรรม

นาโนเทคโนโลยี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) และมีมติดังนี้

ตระหนกั ถงึความสาํคญัในการนาํนาโนเทคโนโลยมีาใชในการพฒันา

อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑตางๆ หลากหลายประเภท เพื่อการพัฒนา

ประเทศใหกาวทันความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางเทาทันและย่ังยืน

รับทราบ วาในปจจุบัน ความรูความเขาใจในเร่ืองผลกระทบของ

นาโนเทคโนโลยีและผลิตภัณฑนาโนตอสุขภาพและส่ิงแวดลอมท้ังทาง

ตรงและทางออม ยังคงมีจํากัด ประกอบกับขณะน้ี ประเทศไทยยังไมมี

กฎหมายเฉพาะ และยังไมมีหนวยงานใด ทั้งในภาครัฐและเอกชน ที่ทํา

หนาที่ควบคุมดูแลและเฝาระวังผลกระทบในเรื่องนี้อยางจริงจัง

นาโนเทคโนโลยี กับกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
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เห็นวา ประเทศไทยจําเปนตองมี แผนยุทธศาสตรดานความ

ปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี สําหรับใชเปนกรอบการทํางาน 

ครอบคลมุต้ังแตการสรางความรูความเขาใจ ควบคมุ กาํกบั ดแูล เฝาระวงั 

บริหารจัดการ ดานความปลอดภัยและจริยธรรม ควบคูไปกับการพัฒนา 

เพื่อเปนการปองกันและเตรียมรับมือแกไขผลกระทบตางๆ ที่อาจะเกิด

ขึ้นจากการใชและพัฒนาดานนาโนเทคโนโลยีและผลิตภัณฑในประเทศ

สมาชิกสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น จึงมีมติดังตอไปนี้

๑) เห็นชอบตอสาระในแผนยุทธศาสตรดานความปลอดภัยและ

จริยธรรมนาโนเทคโนโลยี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

๒) ขอใหศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ

 ๒.๑) นาํเสนอแผนยุทธศาสตรฯ ทีผ่านความเห็นชอบตาม

   ขอ ๑ แลว เสนอตอกลไกทีเ่กีย่วของเพือ่ใหความเหน็

   ชอบโดยเร็ว

       ๒.๒) สนับสนุนและประสานงานใหเกิดความรวมมือจาก

   ทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ/วิชาชีพ และ

   ภาคประชาสังคมและเอกชน ใหเขามารวมกันผลักดนั

   ใหเกิดการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรฯ อยาง

   บูรณาการและเหมาะสม

       ๒.๓) จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนยทุธศาสตร

   ดานความปลอดภัยและจรยิธรรมนาโนเทคโนโลยีตอ

   สาธารณะอยางตอเนื่องและเปนประจํา

66666666
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ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ 
ศนูยนาโนเทคโนโลยีแหงชาต ิเกดิขึน้จากมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัท่ี 

๓๑ สงิหาคม ๒๕๔๖ ใหเปนหนวยงานภายใตสาํนกังานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) มีภาคกิจหลักในการสราง สนับสนุน 

และสงเสรมิศกัยภาพของนาโนเทคโนโลย ีตลอดจนเผยแพรความรูใหกบั

สังคม ถายทอดเทคโนโลยีสูภาคอุตสาหกรรม และสรางความตระหนัก 

ความรู ความเขาใจใหกบัประชาชนในประเทศ ใหมคีวามพรอมในการรบั

ขาวสารขอมูลนาโนเทคโนโลยีทั้งในปจจุบันและอนาคต

ในป พ.ศ. ๒๕๕๐ ศน. กอตัง้โครงการความปลอดภัยวสัดนุาโน เพือ่

ลดความเส่ียงของนาโนเทคโนโลยี และแตงตัง้คณะอนุกรรมการดานความ

ปลอดภยัและการบรหิารความเสีย่งดานนาโนเทคโนโลยขีึน้ มบีทบาทในการ

วเิคราะหสถานการณและเสนอแนวทางการดําเนินงานดานความปลอดภัย

และบริหารความเสี่ยงทางนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย ตลอดจนทํา

ขอเสนอเก่ียวกับกฎเกณฑมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติดานความปลอดภัย

ในการศึกษาเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี

นาโนเทคโนโลยี กับกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
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แผนยุทธศาสตรการจัดการสารเคมีแหงชาติ
กระทรวงสาธารณสุข ในนามของประเทศไทย ไดเขาเปนสมาชิก

โครงการระหวางประเทศวาดวยการจัดการสารเคมี (International 

Programme on Chemical Safety, IPCS) ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๘ และ

เปนศูนยประสานงานแหงชาติของเวทีความรวมมือระหวางรัฐบาล วา

ดวยความปลอดภัยดานสารเคมี (International Forum on Chemical 

Safety, IFCS) ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๗ สําหรับในสวนของแผนยุทธศาสตร

นัน้ ปจจบุนั ประเทศไทยอยูระหวางการดาํเนนิการภายใตแผนยทุธศาสตร

การจัดการสารเคมีแหงชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ซึ่งประกอบ

ดวย ๓ ยุทธศาสตรหลัก คือ ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการ

สารเคมี ยุทธศาสตรลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมี และยุทธศาสตร

สงเสริมความปลอดภัยและบทบาทประชาชนในการจัดการสารเคมี โดย

แผนยุทธศาสตรการจัดการสารเคมีแหงชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕-

๒๕๕๙) นั้น ขณะนี้อยูระหวางกระบวนการนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ

เห็นชอบเปนลําดับตอไป

กฎหมายที่เก่ียวของ
ปจจบุนั ประเทศไทยยงัไมมกีฎหมายเฉพาะในเรือ่งความปลอดภยั

และจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี แตกลุมกฎหมายหลักในประเทศท่ีมคีวาม

เกี่ยวของกับความปลอดภัยนาโน สามารถแบงออกไดเปน ๓ กลุม ไดแก
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๑) กลุมกฎหมายเกีย่วกบัคณุภาพของสิง่แวดลอม (environmental 

 safety laws) เชน พระราชบญัญัตสิงเสรมิและรักษาคุณภาพ

 สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ พระราชบัญญัติวัตถุ

 อันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕

๒) กลุมกฎหมายเกีย่วกบัสขุภาพของผูใชแรงงาน (occupational 

 safety laws) เชน พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 

 ๒๕๔๑

๓) กลุมกฎหมายเก่ียวกับการคุมครองของผูบริโภค (product 

 safety and consumer safety laws) เชน พระราชบัญญัติ

 คุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒

๔) กลุมกฎหมายเกี่ยวกับการทดลองในมนุษยและสัตว เชน 

 พระราชบัญญัติการทดลองในมนุษย พระราชบัญญัติการ

 ทดลองในสัตว

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับนาโนเทคโนโลยี
ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)

๑๑๑ อาคารศูนยประชุมอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 

ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง 

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐

โทรศัพท ๐๒ ๕๖๕ ๗๑๐๐ โทรสาร ๐๒ ๕๖๔ ๖๙๘๖

www.nanotec.or.th
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