ความรู้ แบบบูรณาการด้ านการจัดการสารเคมีอย่ างถูกต้ องและปลอดภัย
รองศาสตราจารย์ สุชาตา ชินะจิตร
ที่ปรึ กษา โครงการฐานความรู ้เรื่ องความปลอดภัยด้านสารเคมี
ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อมและของเสี ยอันตราย
กรกฎาคม 2556

บทเรี ยนจากเหตุการณ์คาร์ บอนไดซัลไฟด์รั่วที่โรงงานผลิตเรยอน 26 ธ.ค. 2552
ยึดสารผลิตระเบิด 5 ตันกลางเชียงใหม่ 14 พ.ย. 2553
ขาวผวากับ กลูตาไทโอน ก.ย. 2553
รถพ่วง 18 ล้อควํ่า ขนสารพิษทําทางด่วนอัมพาต 19 ก.พ. 546
นายกฯจี้จดั การต่างชาติแสบ แอบทิ้งขยะพิษ 12 ก.พ. 2546
แคนาดาพบสารตกค้างส้มไทยเกินกําหนด
เศรษฐกิจโลกชะลอตัว-เผชิญมาตรการกีดกันทางการค้า 16 ต.ค. 2549
ตัวอย่างของพาดหัวข่าวหนังสื อพิมพ์ที่ปรากฎบ่อยๆเป็ นระยะๆ ข้างบนนี้ สะท้อนว่า สารเคมีน้ นั เข้าไป
เกี่ยวข้องและเป็ นเหตุของอุบตั ิภยั ได้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การผลิต การขนส่ ง การทิ้ง การค้าขาย การใช้
นอกจากนั้น พาดหัวข่าวดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นว่าการรับรู ้เดิมๆเกี่ ยวกับสารเคมียงั คงอยูไ่ ม่เปลี่ยนแปลง
กล่าวคือ อุบตั ิภยั ทางเคมีน่ากลัว เกิดได้ทุกขั้นตอนของวงจรชีวติ ของมัน คําถามในตัวสิ นค้า ผลิตภัณฑ์ที่อยูใ่ น
ท้องตลาดก็เกิดขึ้นว่า จะไว้ใจในคุณภาพได้เพียงใด รวมไปถึงความไม่เชื่อในความสามารถในการควบคุมหรื อ
ป้ องกันอันตรายที่แฝงอยูไ่ ด้
ในขณะเดียวกัน หากมองไปที่การเรี ยกร้องที่เพิ่มขึ้น หรื อกระแสทั้งระดับประเทศและระดับโลก ก็จะ
เห็นได้วา่ มีคาํ ถามที่มุ่งไปที่ธุรกิจการค้าที่เกี่ยวกับเคมีมากขึ้น เข้มข้นขึ้น เช่น เรารู ้จกั สารเคมีทุกชนิดในตลาด
หรื อไม่วา่ คืออะไร มีสมบัติอย่างไร ถ้ามันอันตรา ยใช้สารทดแทนจะได้หรื อไม่ แล้วผูใ้ ช้หรื อผูบ้ ริ โภคจะได้รับ
ข้อมูลอย่างเปิ ดเผยสักเพียงใด
ประเด็นความปลอดภัยต่อสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อมก็เป็ นกระแสที่สอดแทรกเข้าไปในทุกกิจกรรม อย่าง
ไม่อาจปฏิเสธได้ ความน่าเป็ นห่วงว่าสารเคมีเดินทางไปกับสิ นค้าได้ทวั่ โลก ภาพรวมของความ เสี่ ยงตลอดสาย
โซ่อุปทานจะเป็ นอย่างไร ประเด็นความปลอดภัยต่อสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อมจึงเป็ นเสมือนเครื่ องมือกีดกันทาง
การค้าได้ หากไม่มีการดูแลและเอาใจใส่ เพียงพอ จึงมีการเอ่ยถึงกา
รใช้สินค้าปลอดภัยจากสารเคมี เป็ น
ยุทธศาสตร์ ทางการค้าในระบบการค้าเสรี
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ความห่วงใยเกี่ยวกับสารเคมีที่ไปกับสิ นค้าทัว่ โลก ทําให้เกิดคําถามว่ามีสารอะไรอยูใ่ นผลิตภัณฑ์ และ
มันจะถูกปลดปล่อยออกมาระหว่างการใช้ การทิ้ง การกําจัดหรื อไม่ การจัดการสารเคมีจึงมีความสําคัญกับธุรกิจ
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผูท้ ี่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ใช่ที่การค้าขา ยปลายทางเท่านั้น หากแต่มนั เกี่ยวข้องตั้งแต่
ผูอ้ อกแบบ ผูผ้ ลิต คนงาน คนขาย คนขนส่ ง ผูบ้ ริ โภค ผูก้ าํ จัด /บําบัด ผูค้ วบคุมกฎหมาย ผูต้ อบโต้เหตุฉุกเฉิน
ผูส้ ื่ อข่าว ตลอดจนประชาชนทัว่ ไป แนวคิดการจัดการสารเคมีจึงเปลี่ยนจากยุคหนึ่งที่เน้นการจัดการที่ ตวั สารเคมี
เพราะคิดว่าถ้าดูแลได้ดี ปั ญหาที่ตวั สารเคมีน่าจะลดลงได้ ในระยะต่อมาเมื่อเห็นว่าแนวคิดจัดการที่ปลายทางนั้น
ใช้ไม่ได้แล้ว การจัดการสารเคมีจึงเปลี่ยนมาเป็ นการจัดการเชิงรุ ก ที่เน้นหลักการป้ องกันไว้ก่อน เนื่องจากไม่
สามารถคาดการณ์อะไรได้อย่างครบถ้วน แนวคิดของเศรษฐกิจสี เขีย ว (Green Economy) จึงต้องกลับมาคิด
ตั้งแต่การออกแบบว่าจะใช้สารอะไร ถ้าเป็ นสารอันตรายจะเลิกหรื อลดการใช้ได้หรื อไม่ ดังนั้นการจัดการ
สารเคมีเชิงรุ กจึงจําเป็ นต้องมีขอ้ มูลความรู ้เกี่ยวกับสารตลอดวงจรชีวติ ของมัน ดังมีตวั อย่างของภาคธุ รกิจ
อุตสาหกรรมหลายแห่งที่ใช้การเปิ ดเผยข้อมูลทั้งวงจ รชีวติ ของสาร เป็ นยุทธศาสตร์ ในการสร้างความน่าเชื่อถือ
ของผลิตภัณฑ์ให้แก่ผบู ้ ริ โภค เช่น บริ ษทั SC Johnson จัดทํา Greenlist Program ที่บอกคะแนนหรื อนํ้าหนักที่
ให้กบั สารตามความเป็ นอันตรายเพื่อให้ผผู ้ ลิต /ขายสาร (supplier) รับรู ้และใช้เป็ นทางเลือกหากจะทําการค้ากับ
บริ ษทั และยังมี website ที่ให้ขอ้ มูลส่ วนประกอบทางเคมีในผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั (Chemical in Product) เพื่อให้
ผูบ้ ริ โภคเลือกได้ดว้ ย บริ ษทั Hewlett Packard และ Nike ก็มีรายการสารที่ถูกจํากัดการใช้ (List of Restricted
chemicals) ประกาศให้ทุกคนได้ทราบว่าผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั จะไม่มีสารตามรายการนั้นเป็ นองค์ประกอบเลย
หลักคิดในการจัดการสารเคมีอย่างบูรณาการ จึงประกอบไปด้วยคําถามต่อไปนี้
- เราคือใคร ทําอะไร เกี่ยวกับใคร มีบทบาทอยูใ่ นขั้นตอนใดของห่วงโซ่ของกิจกรรมสารเคมี
- กระบวนการที่เกี่ยวข้องคืออะไร
- ใครคือผูถ้ ูกกระทบ เรามีสาํ นึกต่อความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อมเพียงพอหรื อยัง
- เรามีความรับผิดชอบต่อการส่ งต่อข้อมูลที่เกี่ยวกับความปลอดภัยดีหรื อยัง
- กิจกรรมที่ทาํ อยู่ มีความโปร่ งใสหรื อไม่
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จากข้อคําถามข้างต้น แสดงให้เห็นว่า แต่ละกิจกรรม แต่ละบทบาท ต้องการความรู ้พ้ืนฐานที่จาํ เป็ นทั้ง
ด้านเคมี และกฎหมายมาบูรณาการให้เกิดการจัดการสารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย
แหล่งข้อมูล สารเคมี กฎหมายระเบียบปฏิบตั ิ
www.chemtrack.org
ข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี กฎหมาย สถิติ ฯลฯ
http://www2.diw.go.th
พรบ.วัตถุอนั ตราย บัญชีรายชื่อ
http://fda.moph.go.th/psiond.law.htm
รายชื่อวัตถุอนั ตราย
http://www.doa.go.th
วัตถุอนั ตรายการเกษตร

ความรู ้พ้ืนฐานเคมีที่จาํ เป็ น คือต้องรู ้จกั ชื่อและสมบัติของมันอย่างถูกต้อง CAS Number เป็ นเลข
ประจําตัวสาร ใช้ประโยชน์ในการค้นหาได้ การซื้ อขาย ส่ งต่อ ต้องมีเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS, Safety
Data Sheet) ซึ่ งแจกแจงรายละเอียดของสมบัติทางกายภาพและเคมี ชนิดอันตราย วิธีใช้ ข้อควรระวัง การปฐม
พยาบาล ฯลฯ ถ้าเรี ยกชื่อผิดก็นาํ ไปสู่ เหตุอนั ตรายได้ เช่น Ethyl alcohol มีพิษไม่เท่า Methyl alcohol ซึ่ งทําให้ตา
บอดได้ ผู้ เกี่ยวข้องรวมทั้งคนทัว่ ไปควรรู ้จกั สัญลักษณ์เตือนอันตรายเพื่อให้เป็ นที่สังเกตได้ชดั เจน สัญลักษณ์
เหล่านี้มีอยูบ่ นฉลากติดภาชนะบรรจุ สามารถทําความรู ้จกั ได้จากแหล่งความรู ้ดงั ที่ลอ้ มกรอบไว้ในบทความนี้
ส่ วนความรู ้พ้ืนฐานที่จาํ เป็ นด้านกฎหมายก็คือ พรบ.วัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2535, 2544, 2551 ที่มีขอ้ กําหนด
การควบคุมวัตถุอนั ตรายตามประกาศรายชื่อ ว่าสารเคมีตามประกาศนี้เป็ นอันตรายชนิดไหน ต้องปฏิบตั ิอย่างไร
หน่วยงานใดเป็ นผูร้ ับผิดชอบ นอกจากนี้ยงั มีกฏหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆที่สามารถค้นหาความรู ้ได้จากแหล่งที่ให้
ไว้ หรื อเข้า website ของหน่วยงานโดยตรง
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้ขอ้ มูลสารเคมีและอันตราย

พรบ. วัตถุอนั ตราย (Dangerous Substances Act.)
ข้อปฏิบตั ิ
ชนิด
ขึน้
ขอ
แจ้ ง
วัตถุ ทะเบียน อนุญาต ดําเนินการ
อันตราย

กับกลุ่มเป้ าหมายต่างๆ เช่น

แจ้ งข้ อเท็จจริง
ก่ อน
นําเข้ า

หลัง
นําเข้ า

พรบ.วัตถุอนั ตราย พ.ศ.2535
พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535
พรบ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541

1

-

-

-





2



-







พรบ.อาหาร พ.ศ.2522

3





-





พรบ.เครื่ องสําอาง พ.ศ.2535

4

พรบ.ยา พ.ศ.2510

ห้ าม มิให้ มีการผลิต การนําเข้ า การส่ งออก หรือ
การมีไว้ครอบครอง*

*มีขอ้ ยกเว้นตามมาตรา 44

เหตุการณ์ต่อไปนี้เป็ นตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า ความรู ้อะไรบ้างที่จาํ เป็ นต่อการจัดการสารเคมี
ตัวอย่ างที่ 1
“รถหกล้อบรรทุกถังคาร์ บอยพลิกควํ่าตกลงไปในคลองชลประทาน ข้อมูลที่ผจู ้ ะไปเผชิญเหตุได้รับคือ
ถังคาร์ บอย มีขนาด 30 กก.จํานวน 76 ถัง บรรจุสารไฮโดรไนโตรเจน (เดาชื่อจากป้ ายบอกชื่อที่ไม่ชดั ) ใบกํากับ
การขนส่ งวัตถุอนั ตรายตกนํ้าหมดแล้ว รู ้แต่วา่ จะไปส่ งที่ไหนจากคนขับรถ”
ความรู ้ที่จาํ เป็ นสิ่ งแรกของการจัดการกับปั ญหานี้คือชื่อสารที่ถูกต้อง ซึ่ งควรจะระบุอยูใ่ นใบกํากับการ
ขนส่ งวัตถุอนั ตรายสําหรับผูข้ บั ขี่ที่มีใบอนุญาตขับขี่ประเภทที่ 4 ในใบกํากับการขนส่ งฯ จะมีรายละเอียดของชื่อ
สาร ข้อควรปฏิบตั ิ เส้นทางที่ใช้ เมื่อผูพ้ บเหตุการณ์ไม่สาม

ารถให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องได้ แต่ อาจมองเห็นป้ าย

สัญลักษณ์เตือนอันตรายและรหัสเลข 4 ตัว ซึ่ งก็คือ UN No.และสื่ อสารไปยังผูท้ าํ หน้าที่เผชิญเหตุได้ ก็จะนําไปสู่
การกูภ้ ยั และการป้ องกันภัยโดยผูม้ ีหน้าที่เฉพาะได้
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ตัวอย่ างที่ 2
“ผูส้ ่ งออกหมวกพลาสติกคลุมอาบนํ้าไปประเทศเยอรมัน ไม่สามารถส่ งออกได้ เพราะผูน้ าํ เข้าขอ
เอกสารรับรองว่าสิ นค้าไม่มีสารอันตรายที่กฎหมาย REACH ของสหภาพยุโรป (EU) ประกาศใช้”
เมื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้าขายระหว่างประเทศ ก็ตอ้ งมีความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายของคู่คา้ ด้วย กฎหมาย
REACH ควบคุมสารเคมีท้ งั ระบบใน EU เพื่อป้ องกันและควบคุมสารเคมีที่อยูใ่ นสิ นค้า วัตถุประสงค์ของ
ระเบียบ REACH ก็เพื่อความปลอดภัยต่อสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อมของกลุ่มประเทศ EU แม้วา่ เป็ นกฎหมาย
ภายในกลุ่มประเทศ ผลิตภัณฑ์จากที่อื่นที่จะนําเข้าประเทศกลุ่มนี้ก็จาํ เป็ น ต้องปฏิบตั ิตามหากจะค้าขายด้วย โดย
REACH กําหนดให้มีการส่ งต่อข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีที่ใช้และอาจปลดปล่อยออกมาได้ ผูข้ ายสารเคมี
ต้องมีขอ้ มูลความปลอดภัยดังกล่าวให้ผซู ้ ้ื อ และส่ งต่อตลอดห่วงโซ่การ ผลิตจนถึงผูใ้ ช้ในลักษณะต่างๆกัน ผู ้
ส่ งออกที่ต้งั คําถามมานี้จึงต้องมีขอ้ มูลว่าพลาสติกที่นาํ มาใช้ผลิตนั้นคือชนิดใด ผ่านกระบวนการผลิตมาอย่างไร
จะแน่ใจได้หรื อไม่วา่ ไม่มีสารปนเปื้ อนอันตรายที่จะถูกปลดปล่อยออกมาระหว่างการขนส่ ง การใช้ ฯลฯ ข้อมูล
ดังกล่าวควรจะได้มาจากผูผ้ ลิตหรื อผูข้ ายพลาสติกส่ งมาเป็ นทอดๆ มิฉะนั้น No Data No Market
ตัวอย่ างที่ 3
“โรงงานผลิตสารเคมีแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรม ก้นถัง บรรจุ โซเดียมไฮโปคลอไรต์แตกล้มลงขณะ
ขนถ่าย ไปฟาดถูกท่อขนถ่ายกรดเกลือ จนเกิดแก๊สฟุ้ งกระจาย”
ความรู ้ทางเคมีเกี่ยวกับสารและปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นบอกว่าแก๊สนั้นคือ คลอรี น ทําให้การจัดการกับการฟุ้ ง
กระจายของคลอรี นสามารถทําได้ฉบั ไว และตรงจุด ในส่ วนของโรงงาน (ไม่วา่ ขนาดเล็กหรื อใหญ่ ) นั้น ต้องรู้วา่
ตัวเองกําลังเสี่ ยงกับสารเคมีตวั ใดบ้างและพร้อมที่จดั การกับปั ญหาได้อย่างไร การรั่วไหลต้องมีบ่อเก็บกักสาร
รั่วไหลด้วย นอกจากตัวโรงงานแล้วยังต้องคิดถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยรอบด้วย โดยเฉพาะโรงพยาบาลในพื้นที่ ก็ควร
มีแผนรองรับเพื่อช่วยชีวติ ผูไ้ ด้รับอันตรายจากสารเคมีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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จากเหตุการณ์ตวั อย่าง จะเห็นได้วา่ ความรู ้ทางเคมีเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของกิจกรรมการผลิต การ
ขนส่ ง การค้าขาย ชื่อสารเคมีกบั CAS No.จะเป็ นใบเบิกทางไปหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆได้ ข้อมูลความปลอดภัย
หรื อ SDS เป็ นความรู ้เบื้องต้นที่มากับการซื้ อขายในการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย จําต้องเรี ยกร้องให้มีการส่ งต่อ
SDS ตามกฎหมายให้ได้ เมื่อรู ้วา่ เกี่ยวข้องอยูก่ บั สารตัวใด ก็ตอ้ งเตรี ยมความพร้อมไว้เสมอ เช่น โรงงานก็มี
สารบบสารเคมี (chemical inventory) ที่ครบถ้วนและเป็ นปัจจุบนั มีอุปกรณ์ป้องกัน และอุปกรณ์เผชิญเหตุอย่าง
ครบถ้วนใช้การได้ รู ้วธิ ี จดั การกับมันได้ท้งั ยามปกติและยามฉุ กเฉิ น รู ้วธิ ี เก็บ วิธีใช้ที่ถูกต้อง
ย้อนกลับมาที่หลั กคิดในการจัดการสารเคมีอย่างบูรณาการ ระดับความรู ้ท้ งั ด้านเคมีและกฎหมายรวม
ไปถึงส่ วนอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ด้านธุ รกิจ จึงขึ้นอยูก่ บั ความต้องการในแต่ละบทบาทและกิจกรรมของ
ผูเ้ กี่ยวข้อง เหนือสิ่ งอื่นใดไม่วา่ จะอยูใ่ นฐานะอะไรต้องมีสาํ นึกในความปลอดภัยต่อสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อมของ
ผูถ้ ูกกระทบ ใช้ขอ้ มูลความปลอดภัยให้เป็ นประโยชน์ท้งั ต่อตัวเองและผูเ้ กี่ยวข้อง ความตระหนักถึงผลกระทบ
ทางลบที่เกิดจากการพัฒนาที่มีผลกระทบต่อสภาพสังคม เศรษฐกิจ และความเสื่ อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมคือแนวคิดของการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ดังนั้ นการพัฒนาที่ยง่ั ยืนต้องเริ่ มต้นที่การ
จัดการสารเคมี
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