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	 ในบ้านเราไม่ค่อยได้ยิน

หรือต่ืนกลวัการเสยีชวิีตจากการถกูแมงมมุพษิมากนัก	 จนกระทัง่

เมือ่เดือนมกราคม	พ.ศ.	2555	ได้มข่ีาวเสยีชวีติของชาย	อาย	ุ30	ปี			

ที่จังหวัดภูเก็ตว่ามีสาเหตุการถูกพิษของแมงมุมชนิดหนึ่ง															

ที่มีชือ่ว่า	 “แมงมมุแม่หม้าย	 (widow	 spiders)”	 แพทย์ตรวจพบ

บาดแผลเปน็รขูนาดเล็กทีห่ลัง	และหวัไหลด้่านขวา	ผวิหนงัรอบ

แผลคล�า้คล้ายรอยแมลงมพีษิกดัและหมดสติ	ประกอบกบัภรรยา

ผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุ	 ได้ยินเสียงผู้เสียชีวิตร้อง							

ออกมาจากห้องน�า้ขณะท่ีอาบน�า้ด้วยความเจ็บปวด	จึงวิง่เข้าไปดู

เห็นแมงมมุตวัสดี�าขนาดเท่าหวันิว้โป้งคลานออกมาจากใต้รักแร้

ของผูเ้สยีชวิีตก่อนจะหนเีข้าไปในซอกผนงัห้องน�า้หายไป	ต่อมา

ผู้เสียชีวิตมีอาการปวดบริเวณหัวไหล่มากและมีอาการแน่น

หน้าอกจงึได้พาน�าส่งโรงพยาบาล	และเสยีชวีติภายใน	15	ชัว่โมง	

แพทย์ลงความเหน็เบ้ืองต้นว่า	 สาเหตกุารเสยีชวีติเกิดจากพิษ

เฉียบพลันของสัตว์ไม่ทราบชนิด

	 จากการศกึษา	พบว่าประเทศไทยทีผ่่านมาไม่มแีมงมมุพษิ										

อาศยัอยู	่ แต่ช่วงหลังอาจมีการน�าแมงมุมเข้ามาเป็นสัตว์เล้ียง						

จงึอาจพบมแีมงมมุพษิในประเทศได้	ข้อมลูเกีย่วกบัการได้รับพษิ

จากแมงมุมพิษในบ้านเราจึงมีไม่มากนัก	 จากการทบทวน										

ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 สิงหาคม 2558

ในอดตีท่ีผ่านมา การเจ็บป่วยจากการได้รับพิษของแมงมุม	 และเข้ารับการรักษาที่	

โรงพยาบาล	จากการรายงานในระบบการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบ	

อาชพีและสิง่แวดล้อม	(506/2)	ส�านักระบาดกรมควบคมุโรค	ระหว่าง	

พ.ศ.	2546-2554	มรีายงานผูป่้วยได้รบัพษิจากแมงมุม	เพยีงจ�านวน	

43	ราย	ไม่มีรายงานเสยีชวิีต	ส่วนใหญ่มอีาการไม่รนุแรง	แต่เร่ิมมี

แนวโน้มรายงานสูงขึ้น
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 อย่างไรก็ตามการรายงานการถูกพิษแมงมุมในประเทศไทย

ยังมีไม่มาก	 เนื่องจากบางรายอาจไม่ทราบว่าเกิดจากแมงมุมกัด								

หรือไม่ได้รายงานเข้ามาในระบบเฝ้าระวัง	 แต่จากการศึกษาชนิด

ของแมงมมุพษิในสหรฐัอเมรกิาพบว่า	มมีากกว่า	20,000	ชนดิ	แต่มี

เพียง	50	ชนิดเท่านั้น	ที่สามารถกัดหรือปล่อยพิษเข้าสู่ร่างกายคน

ได้ท�าให้คนการบาดเจบ็และเสยีชวีติในแต่ละปี	เราไม่สามารถทราบ

ข้อมลูจ�านวนการบาดเจบ็และเสยีชวีติท่ีแน่ชดั	ข้อมลูท่ีได้รบัรายงาน	

เป็นบางส่วนเท่านัน้	โดยส่วนใหญ่มกัเกดิข้ึนกบัผูป่้วย	เดก็เลก็	และ

ผูสู้งอายุ	และเกดิในบ้านพกัอาศยั	ในสหรฐัอเมรกิาพบว่าส่วนใหญ่

ผูป่้วยมาโรงพยาบาล	โดยถูกแมงมุมมพีษิ	2	ชนดิกดั	ได้แก่		แมงมมุ

แม่หม้ายด�าทีเ่รยีกว่า	“black	widow”	(genus	latrodectus)	และ	

แมงมุมสีน�้าตาล	เรียกว่า	“brown	recluse”	(genus	loxosceles)		

ซึง่แต่ละปีคาดว่ามไีม่น้อยกว่า	15,000	ราย(1)			นกักฏีวทิยาเชือ่ว่าแมงมมุ

ชนดินีน่้าจะมกีารแพร่กระจายไปในชมุชนต่างๆ	ในประเทศไทยแล้ว	เช่น	

บรเิวณปากแม่น�า้เจ้าพระยา	แม่น�า้แม่กลองฯ	ซึง่อาจมาจากนกัเลีย้งสัตว์

แปลกน�าแมงมุมเหล่านี้เข้ามาเลี้ยง	แต่ยังไม่มีการยืนยันแน่ชัด

	 โดยทัว่ไปแมงมมุแม่หม้าย	(Latrodectus	หรอื	widow	spiders)

สามารถพบได้ทัว่โลก	ได้แก่ยโุรป	อาฟรกิา	ออสเตรเลยี	อเมรกิา	และ

เอเชยี	เป็นต้น	ทีส่�าคญัและมพีษิอนัตราย	คอื	กลุ่ม Latrodectusgeo-

metricus	 ซึ่งเป็นกลุ่มแมงมุมแม่หม้ายน�้าตาล	 (brown	 widow	

spiders)	และกลุม่	Latrodectusmactans	เป็นกลุม่แมงมมุแม่หม้ายด�า	

(black	widow	spiders)	ผูท้ีถ่กูแมงมมุแม่หม้ายกลุม่	latrodectus	กดั	

จะได้รบั	latrotoxin	และเกิดอาการ	latrodectism	คอื	มอีาการของ

การได้รบัพษิต่อระบบประสาท	 (neurotoxin	 venom)	 ซ่ึงลักษณะ

การได้รับพิษของแมงมุมแม่หม้ายน�้าตาลและแมงมุมแม่หม้ายด�า	

จะมีความรุนแรงต่างกัน(1,3)

	 ผู้ได้รับพิษแมงมุมเป็นเพศชาย	ร้อยละ	51.2	และเพศหญิง	

ร้อยละ	48.8	พบได้ทุกกกลุ่มอายุ	ที่รายงานมากที่สุด	คือ	15-59	ปี										

ร้อยละ	65.0	กลุม่อายตุ�า่กว่า	15	ปี	ร้อยละ	21.0	และผูส้งูอายุ	60	ปี	

ขึน้ไป	ร้อยละ	14.0	(รูปที่	2)	สถานที่ถูกแมงมุมกัดส่วนใหญ่เกิดขึ้น

ในบ้าน	 ผ้าห่ม	 ห้องน�า้	พืน้บ้าน	 เพดาน	 ห้องเกบ็ของ	หรอืนอกบ้าน	

ตามกองไม้เป็นต้น	 มีการรายงานประปรายในทุกเดือน	 และช่วง

ระหว่างเดอืน	กมุภาพนัธ์-มิถนุายน	มรีายงานมากกว่าช่วงเดอืนอ่ืนๆ

รูปที่	2	ร้อยละของผู้ป่วยจากการได้รับพิษจากแมงมุม	

จ�าแนกตามกลุ่มอายุ

รูปที่	3	จ�านวนของผู้ป่วยจากการได้รับพิษจากแมงมุม

จ�าแนกตามรายเดือน

 จากการศกึษาการได้รบัพษิของ	black	widow	spiders		และ		

brown	widow	spiders	ที่ศูนย์ให้ค�าปรึกษาด้านยาและพิษวิทยา		

สหรัฐอเมริกา	ในระหว่าง	ค.ศ.	1987-1988	และ	1991-1992	มี	

ผู้ป่วยเข้ามารับการปรึกษา	จ�านวน	45	ราย	จ�าแนกเป็นถูกแมงมุม

แม่หม้ายด�ากัด	30	ราย	และ	15	ราย	ถูกแมงมมุแม่หม้ายน�า้ตาลกดั		

ซึ่งพบว่า	 ผู ้ที่ถูกแมงมุมแม่หม้ายด�าจะมีอาการรุนแรงกว่าผู ้ท่ี									

ถูกแมงมมุแม่หม้ายน�า้ตาลกัด	คอื	มอีาการปวดกล้ามเนือ้ของบริเวณ

ที่ถูกกัดมาก	 ปวดกล้ามเน้ือบริเวณท้อง	 เหงื่อออกมาก	 ความดัน

โลหิตสูงข้ึน	 และหัวใจเต้นเร็วและแรง	 ส่วนอาการที่พบในผู้ที	่									

ถูกแมงมุมแม่หม้ายน�้าตาลกัดมักพบการบวมแดงในบริเวณถูกกัด	

และบริเวณรอบๆ	และมีอาการไม่รุนแรงมากนัก(2)
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 การเกิดพิษของแมงมุมแม่หม้ายน�้าตาลจะมีผลต่อระบบ

ประสาท	และผิวหนังบริเวณถูกพิษหรือแมงมุมกัด	บวมแดง	ปวด	

อาการปวดเกิดขึน้ภายใน	8-12	ชัว่โมง	ปวดกล้ามเนือ้บรเิวณได้รบัพษิ		

อาจท�าให้เกิดเนื้อตายได้	ความรุนแรงของพิษอาจน้อยกว่าแมงมุม

แม่หม้ายด�าทีม่อีาการปวดบรเิวณทีถู่กพษิมาก	อาจเสยีชวีติได้ทนัที

หลังจากได้รับพิษโดยเฉพาะในเด็กเล็ก	หรือผู้สูงอายุ	การได้รับพิษ

เพยีงเลก็น้อยอาจท�าให้เกดิอาการรนุแรง	พษิมผีลต่อระบบประสาท

มีอาการปวดศีรษะรุนแรง	 คลื่นไส้	 อาเจียน	 ปวดกล้ามเนื้อท้อง	

ตะครวิ	ความดันโลหิตสูง	และอาจมผีลต่อระบบหวัใจ	อาจเสยีชวีติ

ได้ทนัทีโดยเฉพาะในเดก็เล็ก	หญงิตัง้ครรภ์	หรอืผูส้งูอาย	ุจึงควรน�า

ผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที	หลังจากได้รับพิษแมงมุม

	 	 	 การจ�าแนกลักษณะอาการที่ได้รับพิษ
	 	 	 จากแมงมุมแม่หม้ายไว้	3	ระดับ	ดังนี้(3)

ระดับ 1 อาการปกติ	 หรอืไม่แสดงอาการปวดบริเวณแผลทีถู่กกัด	
สัญญาณชีพปกติ	(normal	vital	sign)		 	

ระดับ 2		ปวดกล้ามเน้ือบริเวณที่ถูกกัด	 อาการปวดอาจขยายไป						
ทีห่น้าอก	และท้อง	เหง่ือออกมาก	สญัญาณชพีปกต	ิ(normal	vital	sign)	
ระดบั 3		 อาการปวดกล้ามเนือ้ทัว่ไป	หลัง	หน้าอก	และท้อง	เหงือ่ออก	
มากขึ้น	คลื่นไส้	อาเจียน	ปวดศีรษะ	ความดันโลหิตสูง	และหายใจ
เร็วมากกว่าปกติ

แผลที่เกิดจากแมงมุมพิษกัด (Black Widow Spider)
http://medicalcontent.hubpages.com/hub/black-widow-spider-bite-

pictures-stages-symptoms-treatment

 ความรุนแรงของการได้รบัพษิอาจขึน้อยูก่บัหลายปัจจยั	เช่น	
จ�านวนของแผลทีถ่กูกดั	จ�านวนพิษท่ีสามารถเข้าในร่างกายได้	และ
สภาพร่างกายผู้ป่วย	ได้แก่	การมีโรคประจ�าตัว	โรคหัวใจ	ความดัน
โลหิตสูง	รวมทั้งคนที่มีภูมิคุ้มกันต�่า	เด็ก	หรือคนชรา	เป็นต้น	
	 จากการศกึษาข้อมลูแมงมมุพษิในประเทศไทย	มหีลายชนดิ	
แต่ส่วนใหญ่เป็นชนิดที่ไม่มีพิษร้ายแรงมากนัก	 แต่อย่างไรก็ตาม		
นกักีฏวทิยาเชือ่ว่าแมงมมุชนดิทีม่พีษิร้ายแรง	อาจมกีารแพร่กระจาย	
เข้ามาในประเทศไทยและอาจขยายพนัธ์ไปยงัชมุชนต่างๆ	แล้วจงึควร
ให้ความระมัดระวัง	และป้องกันการถูกแมงมุมกัด	โดยปฏิบัติ	ดังนี้	

 1	 	 หากสงสัยถูกแมงมุมกัด	 จากลักษณะตัวแมงมุมหรือ
จากแผลที่บวมข้ึนเรื่อยๆ	 หรือมีอาการตึง	 กล้ามเนื้อเกร็ง	 ให้รีบ									
พบแพทย์ทันที	 (ถ้าน�าแมงมุม	 หรือแมงที่สงสัยมาให้แพทย์ดูได	้								
จะช่วยการวินิจฉัยได้ถูกต้อง)	

 2	 	 ถ้าถูกแมงมมุกัดหรอืแมงสงสัยกัดให้ล้างแผลถกูกดัด้วย
น�้าสะอาดและสบู่	 ไม่ควรบีบ	 คั้น	 เค้นแผล	 เพราะจะท�าให้พิษ
กระจายมากขึน้	ประคบเย็นบรเิวณถกูกัดด้วยน�า้แข็ง	หรอืผ้าชบุน�า้
เย็นบิดให้แห้ง	เพื่อลดการกระจายพิษ	ลดปวด	ลดบวม	

 3			 หากเกิดแผลเนื้อตายที่เกิดจากแมงมุมกัด	 แนะน�าให้
มาท�าแผลที่โรงพยาบาลจนกว่าแพทย์จะอนุญาตให้ท�าแผลได้เอง		
ที่บ้าน	 โดยการท�าความสะอาดแผลด้วยน�้าเกลือ	 ใส่ยาเบตาดีน				
(Betadine)	และการผ่าตัดเนื้อตายออก

 4			 แพทย์อาจให้การรับประทานยาหรือฉีดยาปฏิชีวนะ			
เพือ่ป้องกนัและรักษาภาวะแผลติดเชือ้	และเมือ่แผลหายแล้ว	อาจท�าให้	
เกิดแผลเป็นได้

 5			 การป้องกันไม่ให้แมงมุมกัดเป็นวิธีที่ดีที่สุด	 โดยการ
ท�าความสะอาดบ้านที่อยู่อาศัย	 และก�าจัดใยแมงมุมเป็นประจ�า
เสมอ	 การใช้สารเคมีก�าจัดแมลงอาจจ�าเป็น	 เพื่อก�าจัดแหล่งหรือ
ตัวแมงมุมที่มีจ�านวนมาก	

 6			 สวมถุงมือ	รองเท้า	เสื้อผ้าให้มิดชิดเสมอ	ระหว่างการ
ท�างานในบรเิวณทีไ่ม่มัน่ใจว่าเป็นทีอ่าศยัแมงมมุ	 เช่น	 บรเิวณกองไม้	
กองฟืน	ที่เก็บเครื่องมือก่อสร้าง	โรงเก็บรถ	ฯลฯ	

 7			 การถูกแมงมุมกัด	 ส่วนใหญ่เกิดระหว่าง	 การสวมใส่
เสื้อผ้า	การเช็ดตัวหลังการอาบน�้า	การนอนในห้องนอน	หรือเตียง
นอนที่รก	 ในห้องมืด	 ดังนั้นควรระมัดระวังระหว่างการกระท�า
กิจกรรมดังกล่าว	 ก่อนใส่เส้ือผ้า	 ควรสลัดเสื้อผ้า	 หรือตรวจสอบ
ก่อนการสวมใส่ทุกครั้ง

	 เอกสารอ้างอิง

1.	 Paul	Bryan.	Black	widows	spidersenvenomation.	Utah	
poison	center,	UPCC.	2002;4:1(cited	on	24	Jan	2012)	
available	from	:	http://uuhsc.utah.edu/poison.

2.	Muller,	G.	J.	Black	and	brown	widow	spider	bites	 in	
South	Africa.	A	series	of	45	cases.	S	Afr	Med	J.	1993	
Jun	;	83(6)	:	399-405.	(Cited	on	24	Jan	2012)		available	
from:	http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez.

3.	 Clark	RF.et al.	Clinical	presentation	and	treatment	of	
black	widows	spider	envenomation:	A	 review	of	163	
cases.	Am	of	Emerg	Med	1992;21(7):782-7.

4.	 Pumplin,	D	W.	Reese,	T	S	Action	of	brown	widow	spider	
venom	and	botulinum	toxin	on	the	frog	neuromuscular	
junction	examined	with	the	freeze-fracture	technique.		
J	Physiol.	1977	Dec;273(2):443-57.
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กลางทศวรรตที ่2,000 เป็นต้นมา หลายประเทศเร่ิมมกีารปรบัปรุงกฎหมายว่าด้วยสารเคมขีองตนเอง เริม่จากสหภาพ

ยุโรปที่ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียงข้องกับด้วยสารเคมีกว่า 40 ฉบับ และประกาศกฎหมายว่าด้วยสารเคมีฉบับใหม่ หรือท่ีเรารู้จักกันดี           

ในชื่อ EU REACH (REGULATION (EC) No 1907/2006 on the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of 

Chemicals) ในปี ค.ศ. 2006 จากนั้นหลายประเทศที่เป็นผู้ผลิตสารเคมีรายเดิมและรายใหม่ได้เริ่มแก้ไขกฎหมายว่าด้วยสารเคมีของตน 

เช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน ประเทศไต้หวัน ประเทศมาเลเซีย ประเทศตุรกี และล่าสุดประเทศเกาหลีใต้ได้ออกกฎหมาย K-REACH 

ซ่ึงบังคับใช้ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2015 ท้ังนีป้ระเทศสหรฐัอเมรกิา ประเทศแคนาดา และประเทศรสัเซีย มโีครงการทีจ่ะปรบัปรงุกฎหมาย

ว่าด้วยสารเคมีของตนเช่นกัน โดยรูปที่ 1 แสดงตัวอย่างของประเทศที่มีการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยสารเคมีและปีที่บังคับใช้

 หากพิจารณากฎหมายว่าด้วยสารเคมีฉบับใหม่ของแต่ละ

ประเทศ จะพบข้อก�าหนดบนพื้นฐานและหลักการเดียวกัน เช่น  

มีบัญชีรายช่ือสารเคมีท่ีใช้ในปัจจุบันของประเทศ (Existing 

Chemical Inventory) ผู้ประกอบการเป็นผู้ช้ีแจงว่าสารเคมี       

ของตนมกีารผลติและใช้ภายใต้การควบคมุท่ีเหมาะสม (Adequately 

Controlled) และการพิจารณาความเป็นอันตรายของสารเคมี        

ตั้งอยู่บนหลักการทางวิทยาศาสตร์และการประเมินความเสี่ยง 

เป็นต้น ซ่ึงหลักการดังกล่าวเป็นหลักการพื้นฐานของ ICCA 

Regulatory Toolbox ดังนั้นหากแต่ละประเทศน�าหลักการของ 

ICCA Regulatory Toolbox ไปปรับปรงุกฎหมายว่าด้วยสารเคมขีองตน 

นับต้ังแต่

รูปที่ 1 ตัวอย่างของประเทศที่มีการแก้ไขกฎหมาย
 ว่าด้วยสารเคมีและปีที่บังคับใช้1

กฎหมายที่ได้จะสอดคล้องกับสากลและลดภาระของหน่วยงาน

ก�ากับดูแลอีกด้วย

 ICCA หรือ International Council of Chemical          

Associations สมาพนัธ์อตุสาหกรรมเคมรีะหว่างประเทศ เป็นองค์กร 

ความร่วมมอืของผู้ประกอบการสารเคมซ่ึีงเป็นทีย่อมรบัในระดับสากล 

ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ

สารเคมีเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน และเป็นท่ียอมรับของ

องค์กรระหว่างประเทศ เช่น UNEP, UNITAR หรือ OECD 

เป็นต้น ในปี ค.ศ. 2013 ICCA ได้จัดท�า ICCA Regulatory 

Toolbox ให้เป็นแนวทางส�าหรบัหน่วยงานก�ากับ/รบัผดิชอบในการ

พัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยสารเคมี รวมถึงเป็น

แนวทางช่วยในการบรูณาการการประเมินความเสี่ยงของสารเคมี

เข้าไปในกฎหมาย

 ICCA REGULATORY TOOLBOX 

  เคร่ืองมือท่ีจะช่วยพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย
  ว่าด้วยสารเคมีของประเทศ นายณภัทร คุณาจิตพิมล

Responsible Care® ดูแลด้วยความรับผิดชอบ 
กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

1 คัดลอกรูปมาจาก Nadine He, Taiwan New and Existing Chemical   
 Registration, Chemlinked REACH 24H, 2015

1
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 ICCA Regulatory Toolbox ได้วางองค์ประกอบส�าคญัทีเ่ป็น 

แนวทางเพือ่น�าไปปรับปรุงกฎหมายไว้ 7 องค์ประกอบ (7 elements) 

ไดแ้ก่

 องค์ประกอบที่ 1 ความรับผิดชอบของภาครัฐและ         

ภาคอุตสาหกรรม (Accountability of Public and Private        

Sector) มีสาระส�าคัญ ดังนี้

 กฎหมายว่าด้วยสารเคมหีรือนโยบายการบรหิารจดัการสารเคมี 

ควรมีการระบุและประเมินความเป็นอันตรายของสารเคมี รวมถึง

การประเมินความเสี่ยง

 การจดัท�าฉลากและเอกสารข้อมลูความปลอดภยั (Label and 

Safety Data Sheet, SDS) ควรปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

ควรสือ่สารความเป็นอนัตราย ความเสีย่ง และการใช้งานสารเคมี

อย่างปลอดภัยไปยังลูกค้า อีกหนึ่งปัจจัยที่ส�าคัญคือ ควรส่งเสริม

ให้มีการส่งต่อข้อมูลดังกล่าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน

 ควรมีสารเคมีทางเลือกในตลาดท่ีมีความเป็นอันตราย   

ความเสี่ยงน้อย และสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

 มีองค์กรดูแล ส่งเสริมให้ใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย

 มีระบบการตรวจติดตาม ก�ากับดูแลสารเคมี

 ภาคอุตสาหกรรมนั้น อยู่ในส่วนสนับสนุนให้เกิดความ

ปลอดภยัของสารเคม ีแต่อย่างไรก็ตามหน้าท่ีนีเ้ป็นความรับผดิชอบ

ร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม (รวมถึงผู้ใช้สารเคมี

และผูผ้ลติสารเคม)ี ขณะท่ีภาครฐัต้องมส่ีวนก�ากับและแบ่งงานให้ทุกภาค 

ส่วนร่วมกันรับผดิชอบงานบรหิารจดัการความปลอดภยัด้านสารเคมี

 

หน้าท่ีของภาคอุตสาหกรรม การวาง        

สารเคมอีอกสู่ตลาดนั้น ภาคอุตสาหกรรมต้อง

พิจารณาแล้วว่าสารเคมนีัน้สามารถผลติได้ทาง

เทคนคิ มคีวามคุ้มทนุ รวมถึงมคีวามปลอดภยั       

ต่อผู ้ใช ้และสิ่งแวดล้อม ปัจจัยส�าคัญคือ                  

ภาคอุตสาหกรรมต้องท�าการประเมินความเสี่ยงของสารเคมี          

(Risk Assessment) เพือ่ให้มัน่ใจว่าสารเคมทีี่ตนผลิตนั้นปลอดภัย 

การท่ีจะด�าเนนิการประเมนิความเสีย่งให้มคีณุภาพและประสทิธิภาพ 

ต้องมีข้อมูลสมบัติความเป็นอันตรายของสารเคม ี(Hazards) และ

ข้อมลูโอกาสการรบัสมัผสั (Exposure) อย่างเพียงพอ ซึ่งการเก็บ

รวบรวมข้อมูลการใช้งานและวิธีใช้สารเคมีของลูกค้าเป็นสิ่งที่      

ภาคอุตสาหกรรมควรด�าเนินการตามหลักการดูแลผลิตภัณฑ์        

อย่างครบวงจร (Product Stewardship Program) ผู้ผลติสารเคมี 

ยังควรมหีน้าทีจ่ดัท�าและบรูณาการมาตรการบรหิารจดัการความเสีย่ง 

(Risk Management Measure) ของสารเคม ีโดยอย่างน้อยมาตรการ 

ควบคุมความเสี่ยง ควรให้ข้อมูลต่อไปนี้ เช่น ค�าแนะน�าการใช้       

สารเคมอีย่างปลอดภยั วิธกีารใช้ส�าหรบัวัตถุประสงค์เฉพาะ ค�าเตือน 

ต่างๆ เพือ่ให้แน่ใจว่ามาตรการบรหิารจดัการความเสีย่งนัน้สามารถ

ท�าให้มนุษย์และสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ค�าแนะน�าควรอยูบ่นพืน้ฐาน

ของความเป็นไปได้ในการปฏบิตั ิ ศักยภาพของผู้ปฏิบัติ วิธีการใช้       

สารเคมี โอกาสการรับสัมผัสสารเคมีของมนุษย์ และการปนเปื้อน

สู่สิ่งแวดล้อมไม่ว่าสารเคมีจะผลิต หรือใช้ในสถานที่ใดก็ตาม         

ดงันัน้มาตรการบรหิารจดัการความเสีย่งจะท�าให้เกิดความปลอดภยั

ในการใช้สารเคมี นอกจากนี้อาจมีมาตรการควบคุมอื่นๆ เพิ่มเติม 

เช่น การห้ามใช้ หรือ การจ�ากัดการใช้งานท่ีไม่จ�าเป็น ทั้งนี้        

ภาคอตุสาหกรรมมหีน้าทีส่ือ่สารผลลพัธ์จากการประเมนิความเสีย่ง 

และค�าแนะน�าการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยสู่ห่วงโซ่อุปทาน ซ่ึง        

อาจสือ่สารผ่านฉลากและเอกสารข้อมลูความปลอดภยั (SDS) ได้

 

 หน้าทีข่องหน่วยงานก�ากบัดแูลสารเคมี คอื การควบคุม       
ก�ากับให้ภาคส่วนต่างๆตลอดห่วงโซ่อุปทานด�าเนินงานตามหน้าท่ี

ของตนตามกรอบการจัดการสารเคมีอย่างปลอดภัย ดังนั้น          

หน่วยงานก�ากับดูแลจึงมีบทบาทในการดูแล ติดตามและบังคับใช้

กฎหมาย หน้าทีอ่กีอย่างหนึง่ของหน่วยงานก�ากับดูแล คอื วางนโยบาย 

ก�ากับดูแลตามล�าดับความส�าคัญและมีล�าดับการบังคับใช้

 หากเกิดอบัุตเิหตุเก่ียวกับสารเคม ีหน่วยงานภาครฐัควรเป็น

ผูน้�าในการระบุสาเหตแุละวธิกีารป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ�า้ข้ึนอกี 

โดยภาคอตุสาหกรรมต้องมส่ีวนร่วมโดยใช้ความรู้หรอืประสบการณ์

ที่มีในการสอบสวน การบ�าบัด และการบรรเทาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

 ความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อจัดตั้งกองทุนและการพัฒนา

ศักยภาพ (Funding and Capacity Building) หน่วยงานก�ากับ

ดแูลมหีน้าทีใ่ห้หรอืท�าให้มัน่ใจว่า สาธารณะและภาคอตุสาหกรรม

มคีวามรู้ ประสบการณ์ หรอืได้รบัการอบรมจนมศัีกยภาพอย่างเพยีงพอ 

รวมถึงควรมีกลไกด้านกองทุนก่อนที่จะบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย 

สารเคมท่ีีมคีวามซับซ้อน ภาคอตุสาหกรรมต้องสนบัสนนุหน่วยงาน

ก�ากับดูแล เช่น การแบ่งปันข้อมูลความเสี่ยงของสารเคมี และ 

ต้องแบ่งปันความรูซ่ึ้งกันและกันในภาคอตุสาหกรรม ผูป้ระกอบการ 

ขนาดใหญ่หรือที่มีศักยภาพควรแบ่งปันข้อมูล หรือให้ความรู้แก่      

ผู้ประกอบการอื่นๆ รวมถึงหน่วยงานก�ากับดูแล 

 กองทุนหรือเงินทุนในการบริหารจัดการสารเคมีนั้นเป็น

ปัจจัยหนึ่งท่ีส�าคัญ ดังนั้นหน่วยงานก�ากับดูแลควรแน่ใจว่ามี         

งบประมาณเพียงพอในการบริหารจัดการ ทั้งน้ีภาคอุตสาหกรรม      

ต้องเข้ามามีบทบาทด้วย เช่น การช�าระค่าธรรมเนียมที่สอดคล้อง

กับกฎหมาย เพื่อแลกกับการบริหารจัดการหรือก�ากับดูแล



6

 อาจมีสารเคมีบางประเภทที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่         
ในบัญชีรายการสารเคมี เช่น สารเคมีที่อยู่ในระหว่างข้ันตอน           
การวิจยัและพฒันา (อาจก�าหนดระยะเวลาหรอืปรมิาณท่ีผ่อนผนั) 
ผลติภณัฑ์ (Article) ทีไ่ม่มสีารเคมปีลดปล่อยออกมาขณะใช้งานปกติ 
รวมถึงสารเคมีที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เช่น น�้ามันดิบ           
ก๊าซธรรมชาติ รวมทัง้มผีลติภณัฑ์บางอย่าง เช่น ยา เครือ่งส�าอาง 
ควรได้รับการยกเว้น เพระมกีารก�ากับดูแลโดยกฎหมายเฉพาะอยู่แล้ว

 ข้อมูลท่ีควรแจ้งเพ่ือจัดท�าบัญชีรายการสารเคม ีตามหลกั
การประเมินความเสี่ยง ข้อมูลที่ต้องการคือความเป็นอันตราย       
ของสารเคม ีและโอกาสการรับสมัผสัสารเคม ีทัง้นีข้้อมลูท่ีแนะน�า
ให้มีเพิ่มเติมได้ เช่น ข้อมูลเพื่อการประเมินความเสี่ยงสารเคมี     
ตามแนวทางของ OECD
 หากต้องแจ้งข้อมูลสารเคมีตามกฎหมายอื่นอยู่แล้วควรจัด
ให้เป็นระบบเดียวกันหรือแจ้งครั้งเดียว เพื่อป้องกันการแจ้งข้อมูล
ทีซ่�า้ซ้อน หรอืการแจ้งข้อมลูต่างระบบ นอกจากนีค้วรพฒันาให้การ
แจ้งข้อมลูสามารถด�าเนนิการผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพราะจะช่วยอ�านวยความสะดวกได้มากขึ้น

 สารเคมีท่ีวางตลาดอยู ่แล ้วในปัจจุบัน สารเคมี                 
ที่วางตลาดในปัจจุบันและสารเคมีที่วางตลาดมาแล้ว 3 ปี           
เป็นระยะเวลาท่ีเหมาะสม ในการจัดท�าบัญชีรายการสารเคมี       
และป้องกันสารเคมีบางรายการที่คงค้างหรือเหลือเก็บอยู่ ท้ังนี้
ข้อมลูทีย้่อนหลงัเกิน 3 ปี เช่ือได้ว่าข้อมลูเหล่านัน้อาจเช่ือถือไม่ได้

 องค์ประกอบที่ 4  การจ�าแนกความเป็นอันตรายและ 
การติดฉลาก (Classification and labeling) 
 หน่วยงานก�ากับดูแลควรมีมาตรการตรวจตราและควบคุม
เพื่อให้มั่นใจว่าการจ�าแนกความเป็นอันตรายและการติดฉลาก      
ของสารเคมชีนดิเดยีวกันมคีวามสอดคล้องกันในแต่ละผูป้ระกอบการ 
ทั้งน้ีภาคอุตสาหกรรมควรให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการจัด

จ�าแนกสารเคมีและการติดฉลากตามระบบสากล GHS (Globally 

Harmonized System of Classification and Labelling of 

 องค์ประกอบที ่2   การจดัล�าดบัความส�าคญั (Prioritization) 

แต่ละประเทศมีพื้นฐานและปัญหาต่างกัน ดังนั้นแต่ละประเทศ     

ควรจัดล�าดับความส�าคัญและล�าดับการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย

สารเคมีตามความพร้อมและพื้นฐานของตน เช่น ปัญหาเฉพาะ

ของท้องถิ่น วิธีการใช้สารเคมี ศักยภาพการก�าจัดของเสีย เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามกรอบการจัดการสารเคมีควรต้ังอยู่บนพื้นฐานของ

วิทยาศาสตร์และความเสีย่งเพือ่ให้มัน่ใจว่าจะสามารถลดความเสีย่ง 

ที่เกิดขึ้นจากสารเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การจัดล�าดับความส�าคัญอยู่บนพื้นฐานของความเสี่ยง      

และโอกาส/มาตรการในการลดความเสี่ยงที่เกิดข้ึนต่อสุขภาพ

อนามยัและสิง่แวดล้อม ดังนัน้จงึควรค�านงึถึงท้ังความเป็นอนัตราย

ของสารเคมีตามสมบัติของสารเคมี การใช้สารเคมี และโอกาส   

การรับสัมผัสสารเคมี 

 จากประสบการณ์ที่ผ่านมา พบว่าปริมาณการผลิตหรือ       

น�าเข้าสารเคมีไม่ใช่เพียงปัจจัยเดียวในการจัดล�าดับความส�าคัญ     

ว่าสารเคมีตัวใดมีความเป็นอันตราย การใช้ประโยชน์ และโอกาส

การรับสัมผัสยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการจัดล�าดับความส�าคัญ

 องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนาบัญชีรายการสารเคมี 
(Development of Chemical Inventories) 
 บัญชีรายการสารเคมีท�าให้หน่วยงานก�ากับดูแลทราบว่า       
มีสารเคมีใดบ้างที่ผลิตหรือน�าเข้ามาในประเทศ ดังนั้นการก�าหนด
ขอบเขตและวิธกีารสร้างบัญชีรายการสารเคมนีัน้จงึมคีวามส�าคญั 
การจัดท�าบัญชีรายการสารเคมใีนแต่ละประเทศมคีวามหลากหลาย 
บางประเทศอาจมีเพียงข้อมูลพื้นฐานของสารเคมี บางประเทศ
อาจสามารถพัฒนาให้มีความซับซ้อนของข้อมูลที่มากข้ึนได้ เช่น  
มข้ีอมลูจ�าเพาะของสารเคม ีประเภทความเป็นอนัตรายของสารเคมี             
การใช้ประโยชน์ ชื่อผู้ผลิตหรือน�าเข้า เป็นต้น

ขอบเขตของบัญชีรายการสารเคม ี
บัญชีรายการสารเคมีควรครอบคลุม 
ทุกสารเคมีที่มีการจ�าหน่ายในประเทศ 
หลายประเทศใช้เกณฑ์ปรมิาณการผลติ
หรือน�าเข้าข้ันต�า่ เช่น ตัง้แต่ 1 เมตรกิตนั 
ต่อปีขึ้นไป เป็นเกณฑ์การพิจารณาว่า
สารเคมีใดควรอยู่ในบัญชีรายการสาร

เคมี อย่างไรก็ตามสารเคมีบางชนิดอาจก่อให้เกิดอันตรายได้แม้ใน
ปริมาณน้อย ดังนั้น ความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม     
ควรเป็นหนึ่งในปัจจัยท่ีควรค�านึงถึง หากมีการก�าหนดขอบเขต      
ของการจัดท�าบัญชีรายการสารเคมี 
 การจดัท�าบัญชีรายการสารเคมอีาจแบ่งเป็นข้ันๆ (Phase) ได้ 
โดยเริ่มจากสารเคมีที่มีปริมาณมากก่อน ซ่ึงวิธีนี้จะท�าให ้              
ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานก�ากับดูแลมีเวลาปรับตัวและ
พัฒนาวิธีการด�าเนินงานในขั้นต่อไป



7

chemicals) เนือ่งจากระบบสากล GHS มวัีตถุประสงค์ให้การจ�าแนก 
และการสือ่สารความเป็นอนัตรายของสารเคมสีอดคล้องเป็นระบบ
เดียวกันทั่วโลก เพื่อปกป้องมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากอันตราย 
ของสารเคมี รวมทั้งลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศ
 ภาคอตุสาหกรรมควรมบีทบาทการเป็นผูน้�าด้านการจ�าแนก
ความเป็นอันตรายและการติดฉลากโดยจ�าแนกความเป็นอันตราย
ของเคมีภัณฑ์ที่ตนผลิต 
 การจ�าแนกความเป็นอันตรายที่ภาคอุตสาหกรรมจัดท�าข้ึน
นั้น หากไม่มีหลักฐานมาพิสูจน์ได้ว่าการจ�าแนกความเป็นอันตราย
นั้นไม่ถูกต้องให้ถือว่าถูกต้อง แต่ภาคอุตสาหกรรมต้องศึกษาหา  
ความเป็นอนัตรายของสารเคมโีดยใช้หลกัการและข้ันตอนทีถู่กต้อง
ตามระบบสากล GHS นอกจากนี้ภาคอุตสาหกรรมควรมีบทบาท            
ในการแก้ปัญหา หากการจ�าแนกความเป็นอันตรายของสารเคมี     
ชนิดเดียวกันมีความไม่สอดคล้องกันในแต่ละผู้ประกอบการ 
 เกณฑ์/เคร่ืองมอืการจ�าแนกประเภทความเป็นอนัตราย และ
การจัดท�าฉลากและเอกสารข ้อมูลความปลอดภัย (SDS)              
ควรใช้หลักการตามระบบสากล GHS เพียงอย่างเดียว เนื่องจาก         
หากมีหลายเกณฑ์จะท�าให้เกิดความสับสนและเป็นภาระแก่                
ภาคอุตสาหกรรมในการจัดท�า

 องค์ประกอบที่ 5 การประเมินความเสี่ยง

(Risk Assessment) 

 ข้อมูลความเป็นอันตรายของสารเคมีและการรับสัมผัส       

จะไม่มีประโยชน์หากไม่ได้น�ามาใช้เพื่อประเมินความเสี่ยงสารเคมี

ต่อสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงสารเคมี       

นั้นควรประเมินตลอดวงจรชีวิตของสารเคมี ทั้งนี้การประเมิน 

ความเสี่ยงสารเคมีและมาตรการลดความเสี่ยงเป็นหัวใจส�าคัญ  

ของระบบการบริหารจัดการสารเคมีทั้งภาคบังคับและสมัครใจ 

 อย่างไรก็ตามการประเมินความเสี่ยงของสารเคมีควรเป็น

ความรับผิดชอบของผู้ผลิตสารเคมีที่ต้องจัดท�าแม้ว่าจะถูกบังคับ 

โดยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม การประเมินความเสี่ยงจัดท�าเพื่อจะได้

แนะน�าการใช้อย่างปลอดภัยให้กับผู้ใช้สารเคมีนั้นๆ 

 ICCA ได้จดัท�าแนวทางการประเมนิความเสีย่งแบบพืน้ฐาน 

เรียกว่า The Global Product Strategy (GPS) Guidance on 

Chemical Risk Assessment และแนวทางการสรุปข้อมูล           

ที่ได้จากการประเมินความเสี่ยง และค�าแนะน�าการใช้สารเคมี      

อย่างปลอดภยั เพือ่ส่งต่อไปยังผูที้ ่เรยีกว่า GPS Safety Summary

 

 องค์ประกอบที่ 6 การบริหารจั ดการความเสี่ ย ง       

(Risk Management) 

 การบริหารจัดการความเสี่ยง คือ ทางเลือกท่ีเป็นไปได้        

ในการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสารเคมีตลอดทั้งวงจรชีวิต 

 จุดประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง คือการระบุ

มาตรการ/กิจกรรมที่จะสามารถลดความเสี่ยง เพื่อการควบคุม      

การรับสัมผัสให้ต�่ากว่าความเข้มข้นที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ      

สขุอนามยั รวมถึงในประชากรกลุม่เสีย่ง โดยหลกัการแล้วการเลอืก

ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงใดควรอยู่บนพื้นฐานและหลักฐาน

ทางวิทยาศาสตร์ว่ามาตรการนั้นสามารถลดความเสี่ยงได้ 

 หน่วยงานก�ากับดแูลสามารถให้ความมัน่ใจในความปลอดภยั

ของสารเคมีแก่สาธารณชนได้ โดยการออกมาตรการควบคุม เช่น 

ก�าหนดให้มีการส่งต่อข้อมูลการใช้อย่างปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน 

ก�าหนดให้ภาคอุตสาหกรรมมีการทบทวนการประเมินความเสี่ยง

และมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่เสมอ  

 หากหน่วยงานก�ากับดูแลมีข้อสงสัยเรื่องความเป็นอันตราย

ของสารเคมี ควรมีแผนงานการประเมิน และตรวจสอบที่ชัดเจน 

โปร่งใส รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมให้ข ้อคิดเห็น            

นอกจากนีค้วามเช่ียวชาญของภาคอตุสาหกรรมนัน้ย่อมมปีระโยชน์

ต่อการประเมินเช่นกัน 

 การจ�ากัดการใช้สารเคมีหรือการหาสารเคมีทางเลือก            

ที่ปลอดภัยกว่า (safer alternative) เป็นหนึ่งในมาตรการบริหาร

จดัการความเสีย่งทีน่�ามาใช้ หากมาตรการอืน่ๆ ใช้ไม่ได้ผล สารเคมี 

อาจถูกจ�ากัดการใช้ในประเทศหนึ่ง แต่อาจสามารถใช้ได้ในอีก

ประเทศหนึ่งได้ เพราะเงื่อนไขการใช้ สภาพสังคมและเศรษฐกิจ      

อาจแตกต่างกัน ดังนั้นแต่ละประเทศควรค�านึงถึงบริบทต่างๆ 

ภายในประเทศของตนเองด้วย
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แห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ : 02 345 1004
E-mail: Netsai@responsiblecare.or.th

 

 องค์ประกอบที่ 7 การแบ่งปันข้อมูล ความโปร่งใส 

และข้อมูลความลับทางการค้า (Information Sharing, 

Transparency and Confidential Business Information) 

 ภาคอุตสาหกรรมเช่ือว่าข้อมูลความเป็นอันตรายและ      

การใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยเพื่อการปกป้องสุขอนามัยและ     

สิ่งแวดล้อมควรเป็นข้อมูลที่เผยแพร่สู่สาธารณะ และไม่ควร      

อ้างว่าข้อมลูดังกล่าวเป็นความลบัทางการค้า อย่างไรก็ตามบาง      

ภาคส่วนมกีารเรยีกร้องให้ผูผ้ลติสารเคมเีปิดเผยองค์ประกอบของ

สินค้าและการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อความโปร่งใส       

ซ่ึงข้อมูลเหล่านี้อาจไม่จ�าเป็นต่อการปกป้องสุขอนามัยและ       

สิ่งแวดล้อม อีกทั้งข้อมูลบางอย่างยังเป็นความลับทางการค้า   

ดังนัน้จงึควรมกีารรกัษาสมดลุระหว่างสทิธขิองประชาชนในการ

เข้าถึงและทราบข้อมลู (Public Right to Know) และสทิธขิอง

ภาคอุตสาหกรรมในการปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้า 

(Confidential Business Information: CBI) ด้วย

to

1


