หองปฏิบัติการกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
รดาวรรณ ศิลปโภชากุล
คําสําคัญ หองปฏิบัติการ, สารเคมี, นโยบายสารเคมี, คุมครองผูบริโภค
กระแสโลกาภิวัตนและระบบการคาเสรี
กระตุนใหเกิดการบริโภคอยางกวางขวางและไร
ขอบเขต ทําใหเกิดการแพรกระจายและสะสมของสารเคมีในสิ่งแวดลอมอยางมากมาย เนือ่ งจาก
สินคาทุกอยางมีสารเคมีเปนองคประกอบ
การผลิตและการใชสารเคมีรวมทัง้ ขยะที่เกิดจากการ
บริโภคลวนเปนชองทางทีท่ าํ ใหสารเคมีแพรกระจาย กอใหเกิดความเสียหายแกชีวติ และมลภาวะ
ของสิ่งแวดลอม การกําหนดเงื่อนไขทางการคาเพือ่ ปองกันอันตรายจากสารเคมี จึงเปนยุทธศาสตร
หนึ่งของระบบการคาเสรี อยางไรก็ตามการกําหนดระเบียบ เพือ่ การจัดการสารเคมีมักถูกมองวา
เปนการกีดกันทางการคาเสมอ โดยเฉพาะกลุมประเทศกําลังพัฒนาเห็นวาเปนอุปสรรคสําคัญของ
การพัฒนาเศรษฐกิจ เพราะขาดความพรอมในเรือ่ งของบุคลากรขอมูลความรูเทคโนโลยีและทุน ที่
จะผลิตสินคาใหไดตามเงื่อนไข ศักยภาพในการแขงขันทางการคาจึงมีนอย ทําใหโอกาสทีจ่ ะขาย
สินคาลดลง แตความเสียหายที่เกิดขึ้นอยางกวางขวางและรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ เพราะพิษของสารเคมี
ที่รั่วไหลหรือสะสมปนเปอ นในสิ่งแวดลอมทั้งที่เกิดจากอุบตั ิเหตุและความตั้งใจ ทําใหประเทศตาง ๆ
ตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองมีการจัดการสารเคมี
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกชวี ติ และ
สิ่งแวดลอม โดยกําหนดใหมีการปองกันอันตรายจากสารเคมีครอบคลุมทุกระยะของ วัฏจักรสินคา
(Product Lifecycle) เริ่มตั้งแต การวิจัยและพัฒนา การออกแบบ การผลิต การขนสง การจําหนาย
จายแจก การใช ไปจนถึงการกําจัดทิ้ง ดังจะเห็นไดจากการจัดระเบียบการจัดการสารเคมี การ
ควบคุมกํากับดูแลความปลอดภัยของสินคา ดวยการหามหรือจํากัดการใชสารอันตรายผลิตสินคา
บางชนิด การหามขนยายของเสียสารอันตรายขามแดน หรือการบังคับใหแจงขอมูลสารเคมีลว งหนา
ใหพจิ ารณากอนอนุญาตใหนําเขา ดังทีป่ รากฏในระเบียบวาดวยการจัดการสารเคมีระหวางประเทศ
ทั้งที่เปนมาตรการฝายเดียว ซึ่งอาศัยขอบังคับของประเทศตนเปนเกณฑ บังคับอีกประเทศหนึ่งให
ปฏิบัตติ ามโดยมิไดปรึกษาหารือเปนการลวงหนา เชน รางระเบียบควบคุมสารเคมีของสหภาพยุ
โรป Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning
the Registration, Evaluation Authorization and Restriction of Chemicals หรือ REACH ที่
กําหนดใหประเมินความปลอดภัยของสารเคมีกอนการนําเขาสูตลาด ระเบียบวาดวยเศษซากเหลือ
ทิ้งของผลิตภัณฑไฟฟาและอิเลคทรอนิคส (Directive on Waste Electrical and Electronic
Equipment หรือ WEEE ระเบียบวาดวยการจํากัดการใชสารอันตรายบางประเภทในผลิตภัณฑ
ไฟฟาและอิเลคทรอนิคส ( Directive on Restriction of the Use of Certain Hazardous

Substances in Electrical and Electronic Equipment หรือ RoHs และมาตรการหลายฝายที่
ประเทศสมาชิกยอมรับและปฏิบัตติ ามกัน เชน อนุสญ
ั ญาบาเซลวาดวยการเคลือ่ นยายของของเสีย
อันตรายและการกําจัด
อนุสัญญารอตเตอรดัมวาดวยกระบวนการแจงขอมูลสารเคมีลว งหนา
สําหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชและสัตวบางชนิดในการคาระหวางประเทศ
และอนุสัญญาสตอกโฮลมวาดวยสารมลพิษที่ตกคางยาวนาน นอกจากระเบียบเหลานี้แลว ในแต
ละประเทศยังมีการกําหนดมาตรฐานสินคา รวมทั้งการบังคับใชกฎหมาย ควบคุมกํากับดูแลความ
ปลอดภัยของสินคาเพื่อคุมครองผูบริโภคและผูเกี่ยวของอื่น ๆ กฎระเบียบและมาตรการที่กําหนด
ขึ้นลวนมุงหวังใหชีวติ และสิง่ แวดลอมปลอดภัย
แตจะเกิดขึ้นไดตองอาศัยขอมูลความรูเกี่ยวกับ
สารเคมี จึงจะสามารถจัดการไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
หองปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร
เปนแหลงศึกษาคนควาทดลองหาขอมูลและความรู
เกี่ยวกับสารเคมี จึงเปนหนวยงานสําคัญที่จําเปนสําหรับระบบการจัดการสารเคมี เพือ่ ลดความเสี่ยง
ตออันตรายของสารเคมีและผลิตภัณฑ
เริ่มตั้งแตการกําหนดแนวทางควบคุมกํากับดูแลสารเคมี
การกําหนดมาตรฐานสินคาเพือ่ ความปลอดภัยจากสารเคมี การติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิตาม
ระเบียบและขอกําหนด รวมทั้งการแกไขปญหาขอขัดแยงทีเ่ กี่ยวกับความปลอดภัยของชีวติ และ
สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวเนือ่ งกับสารเคมี การดําเนินการตาง ๆ เหลานีต้ อ งใชขอมูลความรูจากการศึกษา
คนควาทดลองและการตรวจพิสจู นทางวิทยาศาสตรอยางเปนระบบ โดยมีหองปฏิบัติการเปนแหลง
ศึกษาคนควาทดลอง เชน การกําหนดระเบียบควบคุมกํากับดูแลการผลิตและใชสารเคมีตอง
พิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยงของสารเคมีนั้น ๆ ดวยขอมูลที่บงชี้ความเปนอันตรายของ
สารเคมี(Hazard identification) ซึ่งไดจากการศึกษาคนควาเกี่ยวกับคุณสมบัตทิ างเคมีและกายภาพ
(Physico-chemical properties) ความเปนพิษของสาร (Toxicity) และความเปนพิษของสารตอ
สิ่งแวดลอม (Eco-toxicology) จึงจะกําหนดไดวาควรจะบริหารความเสี่ยงของสารนั้นอยางไร จึงจะ
เกิดประโยชนแกทุกฝาย คือ ประชาชนปลอดภัยและไมเปนอุปสรรคตออุตสาหกรรมและการคา การ
บริหารจัดการสารเคมี โดยไมมีขอมูลหรือขอมูลผิดพลาด
อาจทําใหมาตรการที่กําหนดขึ้นใช
กลายเปนภาระและอุปสรรคทางการคาได เชน สรางภาระใหผูใชสารตองเตรียมการปองกันอันตราย
อยางเขมงวดสําหรับสารเคมีบางตัวโดยไมจําเปน หรือ ทําใหผูประกอบการไมสามารถผลิตสินคาได
เพราะการหามใชสารเคมีทจี่ ําเปนตอการผลิต เนือ่ งจากประเมินอันตรายของสารเคมีสูงกวาความ
เปนจริง หรือ ขาดขอมูลบงชี้ความเปนอันตรายจึงไมไดกําหนดมาตรการปองกันอันตราย เชน
สารเคมีรั่วไหล เพราะไมไดบรรจุในภาชนะที่ทนตอการกัดกรอน ทําใหเกิดความเสียหายแกชีวติ และ
สิ่งแวดลอม
ในการกําหนดมาตรฐานสินคาเพือ่ ความปลอดภัยจากสารเคมีก็เชนเดียวกัน นอกจากจะ
กําหนดวาสารใดตองหามหรือจํากัดปริมาณเปนจํานวนเทาใดแลว ยังตองกําหนดวิธีตรวจสอบเพื่อ

ปองกันขอโตแยงดวย เพราะการตรวจสอบอาจทําไดหลายวิธีและไดผลตางกัน การกําหนด
มาตรฐานสินคาจึงจําเปนตองอาศัยการคนควาทดลองหาวิธีการตรวจสอบทางหองปฏิบัติการ และ
เครื่องมือสําคัญสําหรับการเฝาระวังติดตามควบคุมกํากับดูแล มิใหมีการละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับ
สารเคมีนั้น ก็คือผลการตรวจสอบทางหองปฏิบตั ิการ
นอกจากนี้ผลการวิเคราะหทดสอบทาง
หองปฏิบตั ิการมียังใชเปนเครื่องมือในการยุติปญหาและขอขัดแยงของสังคมดวย เชน การตรวจ
พิสจู นการปลอมปนสินคาหรือการปนเปอ นของสารเคมีในสิ่งแวดลอม รวมถึงการรับรองและยืนยัน
คุณภาพและความปลอดภัยของสินคา เพราะปจจุบันทุกประเทศกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณภาพ
และความปลอดภัยสินคาอยางเขมงวด
ขอมูลผลการวิเคราะหทดสอบทางหองปฏิบตั ิการเปน
เงื่อนไขหนึ่งทีผ่ ูประกอบการตองมอบใหคูคา
เพือ่ เปนการรับรองและยืนยันคุณภาพและความ
ปลอดภัยของสินคา ดวยเหตุนี้หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร จึงมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ซึ่งทั้งนี้หองปฏิบัตติ องมีศักยภาพ
และประสิทธิภาพเพียงพอ ทีจ่ ะทําใหผลการศึกษาทดลองและวิเคราะหทดสอบเปนที่เชื่อถือและ
ยอมรับได
การยอมรับและเชือ่ ถือในผลการศึกษาทดลองและตรวจสอบทางหองปฏิบัติการนัน้ ขึ้นอยู
กับหลายปจจัย เชน มาตรฐานของวิธีวิเคราะหทดสอบและระบบประกันคุณภาพของหองปฏิบตั ิการ
ที่ทําการวิเคราะห เปนตน ระบบประกันคุณภาพที่หอ งปฏิบัติการใช อาจเปนระบบประกันคุณภาพที่
งานบริการทั่วไปใช เชน ISO 9000 หรือระบบประกันคุณภาพของหองปฏิบตั ิการโดยเฉพาะ เชน
ISO 17025 ขององคการมาตรฐานระหวางประเทศ GLP (Good Laboratory Practice) ของ
USEPA USFDA หรือ OECD หองปฏิบัติการจะเลือกใชระบบประกันคุณภาพใดนั้น ขึ้นอยูกับ
ลักษณะของงานการคนควาทดลอง ระบบประกันคุณภาพ ISO 17025 จะใชสําหรับงานวิเคราะห
ทดสอบอยางใดอยางหนึ่งทีท่ ําเปนประจํา (routine) เชน การตรวจวิเคราะหหาปริมาณตะกั่วในน้ํา
สวน GLP จะใชสําหรับงานวิจัย เชนการศึกษาคนควาเพือ่ ประเมินความเปนอันตรายของสารเคมี
จําเปนตองมีระบบบริหารจัดการที่ดี
เพราะตองทําการศึกษาทดลองหลายอยางและใชเวลานาน
เพื่อใหแนใจวาไดมีการศึกษาทดลองอยางเปนระบบครบถวนและสามารถสอบทวนผลการทดลองได
อยางไรก็ตามการประกันคุณภาพของแตละระบบ จะมีหลักการรวมคลายกันแตจุดเนนจะแตกตาง
กันขึ้นอยูกบั ขอบขายของงาน ดังนั้น หองปฏิบตั ิการจะตองไดรับการรับรองความสามารถในระบบ
ประกันคุณภาพที่สอดคลองกับงาน ผลงานการศึกษาทดลองและตรวจสอบ จึงจะไดรับการยอมรับ
และเชือ่ ถือ
สําหรับสถานะภาพของหองปฏิบัติการไทยในปจจุบัน มีหองปฏิบัติการที่ไดรบั การรับรอง
คุณภาพตามระบบประกันคุณภาพ ISO 17025 อยูประมาณ 200 ราย แตไมมีรายงานใดกลาววา
หองปฏิบตั ิการของไทยมีระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐาน GLP ซึ่งหมายความวา ศักยภาพของ

หองปฏิบตั ิการไทย
ในการตรวจลอบวิเคราะหเพือ่ รับรองคุณภาพผลิตภัณฑและเฝาระวังรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมยังมีจํากัดอยูมาก จําเปนตองมีการพัฒนาอยางเรงดวน เพราะบทบาทหนาที่
ของหองปฏิบตั ิการชวยสรางโอกาสทางการคาโดยลดขอโตแยงในเรื่องคุณภาพของสินคา และชวย
พัฒนาคุณภาพชีวติ ใหดีขึ้น ดวยการชวยใหมีสินคาปลอดภัย และการตรวจสอบมลภาวะของ
สิ่งแวดลอม การพัฒนาศักยภาพและความสามารถของหองปฏิบตั ิการ จึงเทากับเปนการเสริมสราง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
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