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ความสาํคัญของการศึกษาความเปนพษิของสารเคมี 
 สังคมยุคใหมในโลกปจจบัุนตองเกี่ยวของกับสารเคมีตลอดเวลา เพราะสารเคมีเปน
องคประกอบพื้นฐานของสนิคาทุกประเภท และอตุสาหกรรมดานเคมีก็เปนสวนสําคัญตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจของยุโรป แตเมื่อมองในแงของกระบวนการผลติสารเคมี พบวายงัมีส่ิงที่ตอง
คํานึงถึงมากมายทัง้เรื่องผลรายตอสุขภาพมนุษยและสิ่งแวดลอม เราอาจพจิารณาจากจาํนวน
ผูปวยดวยโรคภูมิแพ  หอบหืด มะเรง็ และโรคตางๆ เพิม่ข้ึน ซึง่มีขอสงสัยวาเปนผลมาจากสารเคมี
ที่เราใชกนัอยูทุกวนั เนือ่งจากยังไมมขีอมูลเพียงพอหรือบงชี้ถงึพษิภัยหรือรายละเอียดของสาร
นั้นๆ  และผูผลิตยังละเลยการบงชี้ความอันตรายของสารเคมีของสารที่ใชในกระบวนการผลิต จึง
จําเปนตองมีขอมูลความปลอดภัยของสารเคมี หรือ สรางความตระหนกัในการใชสารเคมี อันที่จริง
แลวเรารูขอมูลตาง ๆ ของสารเคมีที่ใชนอยมาก (จากขอมูลที่มีในฐานขอมูลโครงสรางของสารเคมี
ทั่วโลกมีอยูประมาณสองลานโครงสราง) คือประมาณ 99% ที่ยังไมมีขอมูลเพียงพอที่จะบอก
เกี่ยวกับผลกระทบ ประโยชน และการปฏิบัติตัวเพื่อใหเกิดความปลอดภัย ในภาคการผลิตซึ่งตอง
ใชสารเคมีอยู จึงอาจขาดขอมูลความเปนพษิของสารเคมีในผลิตภัณฑที่ใช แมวาจะใชเพยีง
ปริมาณนอย ๆ ก็ตาม ดวยเหตนุี้ สหภาพยโุรป (EU) จึงไดมีการเสนอกฎหมายควบคุมการใช
สารเคมีใน ซึ่งก็คือ REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals) เพื่อ
ควบคุมการผลิตและการใชสารเคมีโดยเฉพาะอยางยิง่ในภาคการผลติ ซึ่งในระยะแรกก็จะมีผล
บังคับใชเฉพาะใน EU ระเบียบ REACH นี้จะชวยลดปริมาณการใชสัตวทดลองและคาใชจายที่
จะตองเสียไปในการทําวิจัยพื้นฐาน 
 
ที่มาของระเบียบ REACH  
 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ไดมีการเสนอรางระเบียบ REACH (Registration, 
Evaluation and Authorisation of CHemicals) ตอสหภาพยุโรป (EU) เพื่อทีจ่ะจัดระบบการ
ควบคุมการผลิตและการใชสารเคมีใหมและที่มีอยูแลว และปองกนัอันตรายที่จะเกิดตอรางกาย
และสิ่งแวดลอมเนื่องมาจากสารเคมี โดยวัตถุประสงคหลักของ REACH ก็คือ การกําหนดให
ผูประกอบการเปนผูจัดหาขอมูลการประเมนิความเสี่ยงของสารเคมีแทนภาครัฐ ซึง่จะชวยใหการ



รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสารเคมีเร็วขึ้น และเพียงพอสาํหรับการจัดการสารเคมีในสหภาพยุโรปได
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยทีม่าของคําวา REACH คือ 
 การจดทะเบียน (Registration): เปนหนาที่ของผูผลิตและผูนําเขาสารเคมีเพื่อจําหนายใน 
EU ปริมาณตั้งแต 1 ตัน/ป/ราย จะตองจดทะเบียนสารเคมียื่นขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและความ
เปนพษิของสารเคมีใหพจิารณา  
 การประเมนิ (Evaluation): กําหนดใหมีการตรวจประเมนิเอกสาร (registration dossiers) 
ใหมีความถูกตองและสมบรูณมากขึ้น โดยอาจมกีารเสนอขอมลูเพิ่มเติมไดหากจําเปน โดยที่
ประชุมจะพจิารณาขอเสนอทั้งหมดที่ใชในการทดสอบเพือ่จํากัดปริมาณที่ใชในสัตวทดลองใหนอย
ที่สุด โดย REACH สนับสนนุใหใชขอมูลรวมกนัจากผลการทดสอบในสัตวทดลองเปนเกณฑ (data 
sharing) เพื่อลดคาใชจายเวลาและสัตวทดลองจาํนวนมาก และกําหนดใหใชระเบียบวธิีอ่ืนที่
สัมพันธกนัได 
 การอนุญาต (Authorisation): กําหนดใหมีการขออนญุาตกอนการผลิตหรือนําเขาสารที่
ตองระมัดระวงัในการใชและการสัมผัสเปนอยางมาก เชน สารที่กอใหเกิดมะเร็ง การกลายพนัธุ 
หรือปญหาตางๆ และ สารเคมีที่เกิดการสะสมในรางกายและสิ่งแวดลอม เปนตน ผูขออนุญาตตอง
พิสูจนวาสามารถผลิตหรือใชสารนัน้ตามวธิีและเงื่อนไขที่กําหนด เพือ่วัตถุประสงคเฉพาะไดอยาง
ปลอดภัย 
 โดย ECB (European Chemical Bureau) ซึ่งเปนหนวยงานหนึง่ของ Joint Research 
Centre (JRC1) มีหนาที่รับผิดชอบในการพัฒนาระเบยีบวิธีการทดสอบทางวทิยาศาสตร เตรียม
เครื่องมือและใหคําแนะนาํทางดานเทคนคิในการจัดตั้งองคกรดานตางๆที่จาํเปน สําหรับการ
ดําเนนิการบังคับใชระเบียบ REACH  โดย ECB ไดจัดเตรียม scientific และ technical เพื่อเปน
เครื่องมือสนับสนุนรางกฎหมายของ EU ในการใชสารเคมีอยางปลอดภัย โดยหนาทีห่ลักของ ECB 
พอสรุปไดดังนี ้

1. Assessment of Chemicals ทาํการประเมินความเปนพิษของสารใหมและสารที่มอียู
เดิม โดยทดสอบผลที่มีตอรางกายมนุษยและสิ่งแวดลอม โดยทําการ testing method 
จากนั้น classification and labelling สารเคมีที่ได สุดทายทําการแลกเปลี่ยนและ
เผยแพรขอมูลดานความเปนพิษของสารตอ EU 

2. Support to REACH 
3. REACH-IT & Informatics เปนโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่

สนับสนนุการจัดการสารเคมีดวยระเบยีบ REACH  ซึ่งใชเก็บรวบรวมและประมวล
ขอมูลสารเคมีตางๆที่เกิดจากการดําเนนิงานภายใตระเบียบ REACH  ทําใหองคกร
เปนศูนยกลางการรับจดทะเบียน (Central Agency, CA) 



4. Computational Toxicology (หรือ QSARs) เปนการใชซอฟแวรประเมินความเปน
พิษและอันตรายโดยอาศัยโครงสรางของสาร 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงแนวทางหลักของ ECB 
แนวคิดเบื้องตนในการจําแนกความเปนพิษของสารเคมี (Basic Concepts) 

Quantitative Structure-Activity Relationships (QSARs) เปนการสรางโมเดลทาง
ทฤษฎีเพื่อใชในการทํานายคุณสมบัติทางกายภาพ ชีวภาพ และคุณสมบัติที่เกีย่วกับส่ิงแวดลอม
ของโมเลกุล บางครั้งเรียกวา in silico หรือ Computational Toxicity ซึ่งเปนโมเดลทาง
คณิตศาสตร เปนการคํานวณเพื่อหาความสัมพนัธทางโครงสรางทางเคมีของสารทีม่ีตอคุณสมบัติ
ทางกายภาพและชีวภาพ โดยใชขอมูลจาก QSAR รวมกับขอมูลจากการทดสอบชนิดอื่น เพื่อลด
ปริมาณการใชสัตวทดลอง แตไมไดหมายความวา QSAR จะถูกตองเสมอไป ตองใชขอมูลจาก
ระเบียบวิธีอ่ืนๆ หรือจากการทดลอง ถามมีาประกอบกนั  

ขอกําหนดของ QSAR ภายใตระเบียบ REACH 
1. ผลของ QSAR จะถูกยอมรับก็ตอเมื่อ 

- โมเดลไดถูก validate 
- ไดพิสูจนโมเดลอยางเหมาะสมและมีขอเทจ็จริงในการนาํไปใชที่ยอมรับได 

เรียกวา “fit for  purpose” concept 
2. ขอมูล QSARs อาจชวยสนับสนนุการจัดกลุมของสารเคมีออกเปนประเภทและชวย

ลดปริมาณสัตวที่ใชทดลอง 
3. การทดสอบสารเคมีในสัตวทดลองก็จะถกูใชเปนมาตรการขั้นสุดทาย  
Van der Jagt และคณะ (2004) ไดสํารวจขอมูลการใชสัตวทดลองเปรียบเทยีบกับ

การศึกษาทางทฤษฎีคือ QSAR หรือ read across พบวาการนาํเอาระเบียบวิธีการโมเดลโดยใช



ทฤษฎีจะมีประสิทธิภาพในการชวยรักษาชีวิตสัตวไดถึง 1.3-1.9 ลานตัว ในแงของจํานวนเงินทีใ่ช
ในการศึกษากเ็ชนกนั พบวาจะชวยเชพคาใชจายที่จะตองใชไปถึง 800-1130 ลานดอลลลา 
(Pedersen และคณะ 2003) ดังนัน้ระเบยีบ REACH จึงไดทําการเผยแพรขอมูลและความสาํคญั
ของวิธีการศึกษาแกผูประกอบการทัว่ไป ใหไดตระหนกัถึงประโบชนของการศึกษา 

Read-across (analogue) approach เราสามารถใชขอมูล endpoint ของสารเคมตัีวหนึง่ 
เพื่อการทํานายที ่endpoint ของสารเคมีอ่ืนๆ ได ซึง่ใชหลักการพิจารณาดานความคลายคลึงกนัใน
บางสมบัติ เปนการศึกษาที่งายที่สุดและเปนเครื่องมือทีม่ีประสิทธิภาพที่สุดที่จะชวยลดปริมาณ
การใชสัตวทดลอง ภายใตระเบียบ REACH  

คณะกรรมการไดพิจารณาเครื่องมือที่ทาํใหไดขอมูลเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของ
สารเคมี หลักการคือมันจะรวมเอาขอมูลทางการทดลองและทําการจัดกลุมสารเคมทีีเ่กี่ยวของที่อยู
ใน family เดียวกัน เปนกลุมๆ เพื่อใชทาํนายสมบัติบางอยางของสมาชิกอื่นๆ ในกรณีที่สารนัน้ไมมี
ขอมูลเพียงพอ 

Chemical category เปนกลุมของสารเคมี ซึง่มีคุณสมบัติทางกายภาพและความเปนพษิ
ที่คลายคลงึกนัหรือมีโครงสรางที่ใกลเคียง ซึ่งความคลายคลึงทางโครงสรางนี้อาจนํามาใชในการ
ทํานายพารามิเตอรอ่ืนๆได โดยการรวมกลุมของสารเขาดวยกันเปน family กจ็ะสามารถแชรขอมูล
ของโครงสรางที่คลายคลงึกนัหรอืคุณสมบัติทางเคมีตางๆ นอกจากนัน้ยังสามารถแชรขอมูล
ทางดานสิ่งแวดลอมและคุณสมบัติความเปนพษิดวย  

โดยหลักการนี ้ ไดถูกออกแบบบนพืน้ฐานการพิจารณาทางวทิยาศาสตร ที่ประกอบดวย 
SAR, QSAR และ read-across (เมื่อคา endpoint หรือการจําแนกสาํหรับสารเคมทีี่ใชตัวหนึง่ก็จะ
ถูกใชเปนคาประมาณที่ดีคาหนึง่ในสารอื่นที่สัมพนัธกัน) 

 
ภาพที่ 2 แสดงแนวคิดในการใช QSAR และ read across 



 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงสมบัติทาง physico-chemical properties ของสาร 
 

 
ภาพที่ 4 การใชประโยชนของ Read across เพื่อชวยทาํนายสมบัติทางโครงสรางของสารรวมทั้ง

การทาํนาย Classification ของสารในการเปนสารกอมะเร็ง 
 
ผลกระทบของระเบียบ  REACH ตอประเทศไทย 
 เนื่องจากการคาขายในโลกปจจุบันเปนแบบการคาเสร ี ดังนั้นจึงเปนสิ่งสําคัญทีเ่ราจะตอง
ติดตามขอมูลและปรับปรุงคุณภาพของสินคาของตนใหเทียบเทาหรือสอดคลองกับกฎระเบียบ



ขอบังคับเสมอ เพื่อใหสามารถขายสินคาได เพราะการที่สหภาพยโุรปกําลังจะประกาศใชระเบียบ 
REACH แทนกฎหมายควบคุมสารเคมทีี่มีอยูเดิม ยอมสงผลกระทบโดยตรงตอสินคาไทยที่จะ
สงออกไปยังตลาดยุโรป จึงจําเปนสําหรับภาครัฐและเอกชนที่จะตองเตรียมรับผลกระทบที่จะ
ตามมาจากการประกาศใชเปนกฎหมาย  
 

 
 
 ดังนัน้ ประเทศไทยจึงควรทีจ่ะตองเตรียมความรูเพื่อการใชสารเคมีทีถู่กตอง และเขาใจผล
ของการใชสารเคมี แมกระทั่งการนาํเอานาโนเทคโนโลยีซึ่งใชสารที่มขีนาดเลก็ ในปริมาณนอย ๆ ก็
อาจมีผลตอชวีิตและสิ่งแวดลอมได ปจจุบันนกัวิจยัจงึไดเร่ิมตนความสนใจใน Computational 
Nanotoxicity กันแลว  
 
 

 
 


