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ความสําคัญของการศึกษาความเปนพิษของสารเคมี
สังคมยุคใหมในโลกปจจุบันตองเกี่ยวของกับสารเคมีตลอดเวลา
เพราะสารเคมีเปน
องคประกอบพื้นฐานของสินคาทุกประเภท
และอุตสาหกรรมดานเคมีก็เปนสวนสําคัญตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจของยุโรป แตเมื่อมองในแงของกระบวนการผลิตสารเคมี พบวายังมีสิ่งที่ตอง
คํานึงถึงมากมายทัง้ เรื่องผลรายตอสุขภาพมนุษยและสิ่งแวดลอม เราอาจพิจารณาจากจํานวน
ผูปวยดวยโรคภูมิแพ หอบหืด มะเร็ง และโรคตางๆ เพิม่ ขึ้น ซึง่ มีขอสงสัยวาเปนผลมาจากสารเคมี
ที่เราใชกนั อยูท ุกวัน เนือ่ งจากยังไมมขี อมูลเพียงพอหรือบงชี้ถงึ พิษภัยหรือรายละเอียดของสาร
นั้นๆ และผูผ ลิตยังละเลยการบงชี้ความอันตรายของสารเคมีของสารที่ใชในกระบวนการผลิต จึง
จําเปนตองมีขอ มูลความปลอดภัยของสารเคมี หรือ สรางความตระหนักในการใชสารเคมี อันที่จริง
แลวเรารูขอมูลตาง ๆ ของสารเคมีที่ใชนอ ยมาก (จากขอมูลที่มีในฐานขอมูลโครงสรางของสารเคมี
ทั่วโลกมีอยูประมาณสองลานโครงสราง) คือประมาณ 99% ที่ยังไมมีขอมูลเพียงพอที่จะบอก
เกี่ยวกับผลกระทบ ประโยชน และการปฏิบัติตัวเพื่อใหเกิดความปลอดภัย ในภาคการผลิตซึ่งตอง
ใชสารเคมีอยู จึงอาจขาดขอมูลความเปนพิษของสารเคมีในผลิตภัณฑที่ใช แมวาจะใชเพียง
ปริมาณนอย ๆ ก็ตาม ดวยเหตุนี้ สหภาพยุโรป (EU) จึงไดมีการเสนอกฎหมายควบคุมการใช
สารเคมีใน ซึ่งก็คือ REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals) เพื่อ
ควบคุมการผลิตและการใชสารเคมีโดยเฉพาะอยางยิง่ ในภาคการผลิต ซึ่งในระยะแรกก็จะมีผล
บังคับใชเฉพาะใน EU ระเบียบ REACH นี้จะชวยลดปริมาณการใชสัตวทดลองและคาใชจา ยที่
จะตองเสียไปในการทําวิจัยพื้นฐาน
ที่มาของระเบียบ REACH
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ไดมีการเสนอรางระเบียบ REACH (Registration,
Evaluation and Authorisation of CHemicals) ตอสหภาพยุโรป (EU) เพื่อทีจ่ ะจัดระบบการ
ควบคุมการผลิตและการใชสารเคมีใหมและที่มีอยูแลว และปองกันอันตรายที่จะเกิดตอรางกาย
และสิ่งแวดลอมเนื่องมาจากสารเคมี โดยวัตถุประสงคหลักของ REACH ก็คือ การกําหนดให
ผูประกอบการเปนผูจัดหาขอมูลการประเมินความเสี่ยงของสารเคมีแทนภาครัฐ ซึง่ จะชวยใหการ

รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสารเคมีเร็วขึ้น และเพียงพอสําหรับการจัดการสารเคมีในสหภาพยุโรปได
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยทีม่ าของคําวา REACH คือ
การจดทะเบียน (Registration): เปนหนาที่ของผูผลิตและผูนําเขาสารเคมีเพื่อจําหนายใน
EU ปริมาณตั้งแต 1 ตัน/ป/ราย จะตองจดทะเบียนสารเคมียื่นขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและความ
เปนพิษของสารเคมีใหพจิ ารณา
การประเมิน (Evaluation): กําหนดใหมีการตรวจประเมินเอกสาร (registration dossiers)
ใหมีความถูกตองและสมบูรณมากขึ้น โดยอาจมีการเสนอขอมูลเพิ่มเติมไดหากจําเปน โดยที่
ประชุมจะพิจารณาขอเสนอทั้งหมดที่ใชในการทดสอบเพือ่ จํากัดปริมาณที่ใชในสัตวทดลองใหนอย
ที่สุด โดย REACH สนับสนุนใหใชขอมูลรวมกันจากผลการทดสอบในสัตวทดลองเปนเกณฑ (data
sharing) เพื่อลดคาใชจายเวลาและสัตวทดลองจํานวนมาก และกําหนดใหใชระเบียบวิธีอื่นที่
สัมพันธกนั ได
การอนุญาต (Authorisation): กําหนดใหมีการขออนุญาตกอนการผลิตหรือนําเขาสารที่
ตองระมัดระวังในการใชและการสัมผัสเปนอยางมาก เชน สารที่กอใหเกิดมะเร็ง การกลายพันธุ
หรือปญหาตางๆ และ สารเคมีที่เกิดการสะสมในรางกายและสิ่งแวดลอม เปนตน ผูข ออนุญาตตอง
พิสูจนวาสามารถผลิตหรือใชสารนัน้ ตามวิธีและเงื่อนไขที่กําหนด เพือ่ วัตถุประสงคเฉพาะไดอยาง
ปลอดภัย
โดย ECB (European Chemical Bureau) ซึ่งเปนหนวยงานหนึง่ ของ Joint Research
Centre (JRC1) มีหนาที่รับผิดชอบในการพัฒนาระเบียบวิธีการทดสอบทางวิทยาศาสตร เตรียม
เครื่องมือและใหคําแนะนําทางดานเทคนิคในการจัดตั้งองคกรดานตางๆที่จาํ เปน
สําหรับการ
ดําเนินการบังคับใชระเบียบ REACH โดย ECB ไดจัดเตรียม scientific และ technical เพื่อเปน
เครื่องมือสนับสนุนรางกฎหมายของ EU ในการใชสารเคมีอยางปลอดภัย โดยหนาทีห่ ลักของ ECB
พอสรุปไดดังนี้
1. Assessment of Chemicals ทําการประเมินความเปนพิษของสารใหมและสารที่มอี ยู
เดิม โดยทดสอบผลที่มีตอรางกายมนุษยและสิ่งแวดลอม โดยทําการ testing method
จากนั้น classification and labelling สารเคมีที่ได สุดทายทําการแลกเปลี่ยนและ
เผยแพรขอมูลดานความเปนพิษของสารตอ EU
2. Support to REACH
3. REACH-IT & Informatics เปนโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่
สนับสนุนการจัดการสารเคมีดวยระเบียบ REACH ซึ่งใชเก็บรวบรวมและประมวล
ขอมูลสารเคมีตางๆที่เกิดจากการดําเนินงานภายใตระเบียบ 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 และคุณสมบัติที่เกีย่ วกับสิ่งแวดลอม
ของโมเลกุล บางครั้งเรียกวา in silico หรือ Computational Toxicity ซึ่งเปนโมเดลทาง
คณิตศาสตร เปนการคํานวณเพื่อหาความสัมพันธทางโครงสรางทางเคมีของสารทีม่ ีตอคุณสมบัติ
ทางกายภาพและชีวภาพ โดยใชขอมูลจาก QSAR รวมกับขอมูลจากการทดสอบชนิดอื่น เพื่อลด
ปริมาณการใชสัตวทดลอง แตไมไดหมายความวา QSAR จะถูกตองเสมอไป ตองใชขอมูลจาก
ระเบียบวิธีอนื่ ๆ หรือจากการทดลอง ถามีมาประกอบกัน
ขอกําหนดของ QSAR ภายใตระเบียบ REACH
1. ผลของ QSAR จะถูกยอมรับก็ตอเมื่อ
- โมเดลไดถูก validate
- ไดพิสูจนโมเดลอยางเหมาะสมและมีขอเท็จจริงในการนําไปใชที่ยอมรับได
เรียกวา “fit for purpose” concept
2. ขอมูล QSARs อาจชวยสนับสนุนการจัดกลุมของสารเคมีออกเปนประเภทและชวย
ลดปริมาณสัตวที่ใชทดลอง
3. การทดสอบสารเคมีในสัตวทดลองก็จะถูกใชเปนมาตรการขั้นสุดทาย
Van der Jagt และคณะ (2004) ไดสํารวจขอมูลการใชสัตวทดลองเปรียบเทียบกับ
การศึกษาทางทฤษฎีคือ QSAR หรือ read across พบวาการนําเอาระเบียบวิธีการโมเดลโดยใช

ทฤษฎีจะมีประสิทธิภาพในการชวยรักษาชีวิตสัตวไดถึง 1.3-1.9 ลานตัว ในแงของจํานวนเงินทีใ่ ช
ในการศึกษาก็เชนกัน พบวาจะชวยเชพคาใชจายที่จะตองใชไปถึง 800-1130 ลานดอลลลา
(Pedersen และคณะ 2003) ดังนัน้ ระเบียบ REACH จึงไดทําการเผยแพรขอมูลและความสําคัญ
ของวิธีการศึกษาแกผูประกอบการทัว่ ไป ใหไดตระหนักถึงประโบชนของการศึกษา
Read-across (analogue) approach เราสามารถใชขอมูล endpoint ของสารเคมีตวั หนึง่
เพื่อการทํานายที่ endpoint ของสารเคมีอนื่ ๆ ได ซึง่ ใชหลักการพิจารณาดานความคลายคลึงกันใน
บางสมบัติ เปนการศึกษาที่งา ยที่สดุ และเปนเครื่องมือทีม่ ีประสิทธิภาพที่สุดที่จะชวยลดปริมาณ
การใชสัตวทดลอง ภายใตระเบียบ REACH
คณะกรรมการไดพิจารณาเครื่องมือที่ทาํ ใหไดขอมูลเกี่ยวกับสมบัตทิ างกายภาพของ
สารเคมี หลักการคือมันจะรวมเอาขอมูลทางการทดลองและทําการจัดกลุมสารเคมีทเี่ กี่ยวของที่อยู
ใน family เดียวกัน เปนกลุมๆ เพื่อใชทาํ นายสมบัติบางอยางของสมาชิกอื่นๆ ในกรณีที่สารนัน้ ไมมี
ขอมูลเพียงพอ
Chemical category เปนกลุมของสารเคมี ซึง่ มีคุณสมบัติทางกายภาพและความเปนพิษ
ที่คลายคลึงกันหรือมีโครงสรางที่ใกลเคียง ซึ่งความคลายคลึงทางโครงสรางนี้อาจนํามาใชในการ
ทํานายพารามิเตอรอื่นๆได โดยการรวมกลุมของสารเขาดวยกันเปน family ก็จะสามารถแชรขอมูล
นอกจากนัน้ ยังสามารถแชรขอมูล
ของโครงสรางที่คลายคลึงกันหรือคุณสมบัติทางเคมีตางๆ
ทางดานสิ่งแวดลอมและคุณสมบัติความเปนพิษดวย
โดยหลักการนี้ ไดถูกออกแบบบนพืน้ ฐานการพิจารณาทางวิทยาศาสตร ที่ประกอบดวย
SAR, QSAR และ read-across (เมื่อคา endpoint หรือการจําแนกสําหรับสารเคมีที่ใชตัวหนึง่ ก็จะ
ถูกใชเปนคาประมาณที่ดีคาหนึง่ ในสารอื่นที่สัมพันธกัน)

ภาพที่ 2 แสดงแนวคิดในการใช QSAR และ read across

ภาพที่ 3 แสดงสมบัติทาง physico-chemical properties ของสาร

ภาพที่ 4 การใชประโยชนของ Read across เพื่อชวยทํานายสมบัตทิ างโครงสรางของสารรวมทั้ง
การทํานาย Classification ของสารในการเปนสารกอมะเร็ง
ผลกระทบของระเบียบ REACH ตอประเทศไทย
เนื่องจากการคาขายในโลกปจจุบันเปนแบบการคาเสรี ดังนั้นจึงเปนสิ่งสําคัญทีเ่ ราจะตอง
ติดตามขอมูลและปรับปรุงคุณภาพของสินคาของตนใหเทียบเทาหรือสอดคลองกับกฎระเบียบ

ขอบังคับเสมอ เพื่อใหสามารถขายสินคาได เพราะการที่สหภาพยุโรปกําลังจะประกาศใชระเบียบ
REACH แทนกฎหมายควบคุมสารเคมีที่มีอยูเดิม ยอมสงผลกระทบโดยตรงตอสินคาไทยที่จะ
สงออกไปยังตลาดยุโรป
จึงจําเปนสําหรับภาครัฐและเอกชนที่จะตองเตรียมรับผลกระทบที่จะ
ตามมาจากการประกาศใชเปนกฎหมาย

ดังนัน้ ประเทศไทยจึงควรทีจ่ ะตองเตรียมความรูเพื่อการใชสารเคมีทถี่ ูกตอง และเขาใจผล
ของการใชสารเคมี แมกระทั่งการนําเอานาโนเทคโนโลยีซึ่งใชสารที่มขี นาดเล็ก ในปริมาณนอย ๆ ก็
อาจมีผลตอชีวิตและสิ่งแวดลอมได ปจจุบันนักวิจยั จึงไดเริ่มตนความสนใจใน Computational
Nanotoxicity กันแลว

