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บทที่  2 

มาตรการดานสิ่งแวดลอมของสหภาพยุโรป 

 
2.1 REACH : ระเบียบวาดวยสารเคมีของสหภาพยุโรป  

REACH เปนคํายอของระเบียบวาดวยสารเคมีของสหภาพยุโรป (Registration, Evaluation and 
Authorization of Chemicals) ซึ่งเปนกฎหมายควบคุมสารเคมีที่ผลิตและนําเขาไปยังประเทศในกลุม
สหภาพยุโรป โดยจะมีผลบังคับใหมีการจดทะเบียนสารเคมีรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการใช
สารเคมีและการสงผานขอมูลที่เกี่ยวกับการใชสารเคมีในหวงโซอุปทาน (Supply Chain)    ทั้งน้ี
คณะกรรมาธิการยุโรป  ไดใชเวลากวาสามปในการหารือกับผูเกี่ยวของและผูที่จะไดรับผลกระทบจาก
การใชระเบียบฉบับนี้  นับตั้งแตไดจัดทํารางระเบียบขึ้นครั้งแรกในป ค.ศ. 2003 จนกระทั่งสภายุโรปและ
สภามนตรียุโรป พิจารณาใหความเห็นชอบในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2006 มีผลทําใหระเบียบ REACH นี้
จะมีผลบังคับใชตั้งแต 1 มิถุนายน ค.ศ. 2007 เปนตนไป   

ระเบียบ REACH เปลี่ยนบทบาทความรับผิดชอบใหอุตสาหกรรมเปนผูทําการรวบรวมขอมูล
สารเคมี และประเมินความเสี่ยงจากการใชสารเคมีเหลานั้นที่มีตอสุขอนามัยมนุษยและสิ่งแวดลอม และ
ดําเนินการจดทะเบียนสารเคมีในฐานขอมูลกลางกับสํานักงานเคมีแหงยุโรป (European Chemicals 
Agency ; ECHA) ซึ่งจะจัดตั้งขึ้น ณ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟนแลนด และเพ่ิมบทบาทใหผูใชสารเคมีมีสวน
รวมในการใหขอมูลและสงตอขอมูลสารเคมีแกผูใช  นอกจากนั้นระเบียบ REACH ยังมีวัตถุประสงคหลัก 
ๆ ดังนี้ 

1. การปกปองสุขภาพมนุษยและสิ่งแวดลอม 
2. การรักษาและยกระดับความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมเคมีของยุโรป 
3. การปองกันการแบงแยกของตลาดยุโรป 
4. การประสานความรวมมือระดับระหวางประเทศ 
5. การเพิ่มความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจ 
6. การสงเสริมการไมใชสัตวในการทดลอง และ 
7. การทําใหกฎระเบียบของ EU สอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศภายใต WTO 

 

2.1.1 ข้ันตอนตามกระบวนการของระเบยีบ REACH 
 จากวัตถุประสงคของระเบยีบ REACH ทําใหเกิดกระบวนการตาง ๆ ในการเพื่อใหเกิด
การใชสารเคมีที่มีความปลอดภัยตอสุขอนามัยและทราบถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ดังนั้นขั้นตอน
สําหรับการควบคุมการใชสารเคมีดังกลาว ประกอบดวย   
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Registration คือ การจดทะเบียนสําหรับสารเคมีที่มีการผลิตหรือนําเขาในปริมาณมากกวา 1 
ตันตอปตอราย เพ่ือใหผูประกอบการอุตสาหกรรมมีขอมูลเกี่ยวกับสารเคมีที่ตนผลิต และใชในการผลิต
สินคา โดยใชขอมูลเหลานั้นในการจัดการการใชสารเคมีเพ่ือความปลอดภัย 

Evaluation คือ การตรวจสอบและประเมินรายงานการศึกษาถึงอันตรายและความเสี่ยงในการ
ผลิตและใชสารเคมีบางชนิด เพ่ือใหแนใจไดวาผูประกอบการมีมาตรการจัดการความเสี่ยงดวยขอมูลที่
เพียงพอ 

Authorisation คือ การขอใบอนุญาตใหผลิตหรือใชสารเคมีที่เปนอันตรายมาก ไดแก สารเคมีที่
มีความเปนอันตรายสูง (Substances of Very High Concern, SVHC)1 ประกอบดวยสารในกลุมสารกอ
มะเร็ง สารกอการกลายพันธุ และสารที่เปนพิษตอระบบสืบพันธุ2 (Carcinogen, Mutagen and 

Reprotoxic ; CMR) และ กลุมสารพิษตกคางยาวนานและสะสมไดในสิ่งมีชีวิต (Persistent Bioaccumulate 
and Toxic substances ; PBTs) กลุมสารตกคางยาวนานมากและสะสมในสิ่งมีชีวิตไดดีมาก3 (very 

Persistance and very Bioaccumulate substances ; vPvBs) และสารกลุมอ่ืนที่มีความเปนอันตรายตอ
สุขภาพใกลเคียงกัน เชน สารเคมีกลุมทําลายระบบตอมไรทอ (Endocrine Disrupters) เปนตน 

Restriction คือ การจํากัดการผลิต การใช หรือการจําหนายสารที่เปนอันตรายสูง เม่ือมีความ
จําเปนตองใชสารนั้นดวยเหตุผลทางสังคมและเศรษฐกิจและผูประกอบการไมสามารถหาเอกสารหรือวิธี
อ่ืนที่เหมาะสมมาใชแทน 
  ไดมีการคาดการณกันวาหลังจากระเบียบ REACH มีผลบังครับใชในวันที่ 1 มิถุนายน 
ค.ศ. 2007   สารเคมีกวา 30,000 รายการ ที่มีการใชงานอยูในสหภาพยุโรปในปจจุบันตองถูกทําการจด
ทะเบียนกับสํานักงานเคมีแหงยุโรปภายในระยะเวลาทั้งสิ้น 11 ป ขึ้นอยูกับปริมาณและความเสี่ยงของ
สารเคมีนั้น ๆ  โดยมีกรอบระยะเวลาดังนี้ 
 

มิ.ย. 2007 : สํานักงานเคมีแหงยุโรปเริ่มดําเนินการ 
มิ.ย. – พ.ย. 
2008 

: การลงทะเบียนลวงหนา (Pre-registration) สําหรับสารในกลุม Phrase-In Substance ซึ่งไดแก สารที่
มีการระบุอยูใน EINECS หรือสารที่มีการผลิตในสหภาพยุโรปในระยะเวลา 15 ปที่ผานมา แตมิได
ขายในสหภาพยุโรป 

พ.ย. 2010 : วันส้ินสุดการจดทะเบียนสารเคมีที่มีการผลิตและนําเขาไปยังสหภาพยุโรป เกินกวา 1,000 ตันตอป 
รวมถึงสารเคมีอันตราย ในกลุม CMRs กลุมที่ 1 และ 2 ในปริมาณที่เกินกวา 1 ตันตอป  และสารที่
เปนพิษตอสัตวน้ําอยางยิ่ง (Very Toxic to Aquatic Organisms) ในปริมาณที่เกินกวา 100 ตันตอป 

มิ.ย. 2013 : วันส้ินสุดการจดทะเบียนสารเคมีที่มีการผลิตและการนําเขาไปยังสหภาพยุโรป เกินกวา 100 ตันตอป 
มิ.ย. 2018 : วันส้ินสุดการจดทะเบียนสารเคมีที่มีการผลิตและการนําเขาไปยังสหภาพยุโรป เกินกวา 1 ตันตอป 

                                                           
1  สารเคมีทีมีความอันตรายสูงแลมีความนาเปนหวงสูงมาก ซึ่งเปนสารเคมีในกลุมรายการสารเคมี candidate list ที่อาจถูกบรรจุเปนสารที่จะถูกจํากัดการผลิตหรือใช

งาน  
2 สารเคมีในกลุม CMR ที่เขาขายของระเบียบ REACH จะเปนสารกอมะเร็งประเภท I IIA และ IIB เทานั้น 
3  เกณฑการพิจารณาสารเคมีกลุม PBT และ vPvBs ประกาศอยูใน Annex XIII 
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2.1.2 สารเคมีในคําจํากัดความของระเบยีบ REACH 

สารเคมี (Substances) หมายถึง   สารเคมีทั้งหมดที่มีการผลิตหรือนําเขาตลาดรวม
ยุโรปในปริมาณตั้งแต 1 ตันตอปตอราย (ผูผลิตหรือผูนําเขา)    สารเคมีเหลานี้ หมายถึงสารเคมีและ
สารประกอบของสารเคมีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือสังเคราะหขึ้น รวมถึงสารเจือปนที่ใสไวเพ่ือให
สารนั้นคงตัวและสิ่งปนเปอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตที่มีอยูในสารนั้นดวย 

สารเคมีในผลิตภัณฑ (Substance in Articles) เชน เสื้อผา รองเทา หากสารเคมี
สามารถแพรกระจายออกจากผลิตภัณฑมาขณะใชงานในสภาวะปกติ และมีปริมาณในผลิตภัณฑที่
นําเขาหรือผลิตเกินกวา 1 ตันตอปตอราย (ผูผลิตหรือผูนําเขา)  ผูผลิตสินคานําเขานั้นจะตองจดทะเบียน 
ถายังไมไดมีการจดทะเบียนสารนั้นมากอน 

เคมีภัณฑ (Preparations) เกิดจากการผสมสารเคมีตั้งแต 2 ชนิด เชน กาว ไมตองจด
ทะเบียน แตสารทุกตัวที่เปนองคประกอบเคมีภัณฑนั้นตองจดทะเบียน 

สารเคมีที่ใชในขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ (Isolated Intermediates) ยกเวนสารที่ใชใน
กระบวนการผลิตโดยไมสัมผัสสิ่งแวดลอม สารเคมีที่มีการควบคุมดวยกฎหมายอื่น สารที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิต  โพลีเมอรหรือสารเคมีที่ขออนุญาตใชในการวิจัยและพัฒนา 

สารเคมีที่เปนขอยกเวนไดแกสารเคมีบางประเภทที่มีอันตรายต่ํา ไดแก น้ํา ออกซิเจน
และเยื่อกระดาษ เปนตน   แรธาตุที่เกิดตามธรรมชาติ โพลิเมอร รวมทั้งสารเคมีที่มีระเบียบเฉพาะ
ของสหภาพ ยุโรปกํากับอยูแลว เชน สารเคมีที่ใชในการผลิตอาหาร ยา และสารเคมีในเศษซากวัสดุ 
(Waste)  และสารเคมีที่แตละประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปใหยกเวนเปนกรณีพิเศษแกสารเคมีบาง
ประเภทที่ใชในกิจการปองกันประเทศอีกดวย 

 
 

การพิจารณาเงื่อนไขสารเคมีในเคมีภัณฑ  

 เคมีภัณฑ 

 สารเคมี C 

 สารเคมี  สารเคมี B A 

ยกตัวอยาง   กาว   สี   สเปรยแตงผม 

แนวการทางวิเคราะหเบ้ืองตน 
A และ B  พิจารณาหากปริมาณรวมเกิน 1 ตัน/ป ตองจดทะเบียนและสารทั้งสองชนิดไดจดทะเบียนเพ่ือใช

ตามวัตถุประสงคของเคมีภัณฑหรือยัง ?   
C  หากเปนสารที่ไดรับการยกเวน (น้ํา ฯลฯ) ไมจําเปนตองจดทะเบียน  
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2.1.3 การจดทะเบยีนสารเคมีในผลิตภัณฑ 

 ระเบียบ REACH ชวยใหมีการสงตอขอมูลสารเคมีไปยังผูใชในสายโซการผลิตอยางเปน
ระบบ และครอบคลุมถึงการใชสารเคมีในผลิตภัณฑที่อาจเปนอันตรายตอสุขมนุษยและสิ่งแวดลอม  โดย
กําหนด 2 เง่ือนไขสําหรับการจดทะเบียนสารเคมีในผลิตภัณฑ ดังนี้  

1) ผลิตภัณฑที่มีสามารเคมีเปนสวนประกอบหรือผลิตดวยสารเคมีในปริมาณที่มากกวา 1 
ตันตอป ตอผูผลิตหรือนําเขา  ซึ่งสามารถแพรกระจายสูผูใชและสิ่งแวดลอม (Intended 
to be released) จะตองมีการจดทะเบียนสารเคมีนั้น ๆ ตามกระบวนการและกรอบ
ระยะเวลาในการจดทะเบียนทั่วไปของ REACH 

2) การใชสารเคมีที่เปนอันตรายอยางยิ่ง (SVHC) ในผลิตภัณฑเกินกวา 0.1% ของน้ําหนัก
สุทธิของผลิตภัณฑ ในปริมาณที่มากกวา 1 ตันตอปตอผูผลิตหรือผูนําเขา จะตองทํา
การจดแจง (Notify) สารเคมีกับสํานักงานเคมีแหงยุโรป 

 

 
 

การพิจารณาเงื่อนไขสารเคมีในผลิตภัณฑ  

2.1.4 แนวทางการปรับตัวในการรองรับกฎระเบียบ REACH 

ในการปรับตัวเพ่ือรองรับระเบียบ REACH ของผูประกอบการไทย มีความเปนตอง
เขาใจในหลักการระเบียบ REACH และภาระหนาที่ที่ตนเองตองมีสวนเกี่ยวของกอน  เพ่ือใหรูถึง
เจตนารมณของขอกําหนดและขอปฏิบัติในแตละขั้นตอน  จากนั้นจึงเร่ิมสรางความรวมมือกับสายโซการ
ผลิตของตนเอง ตั้งแตผูขายวัตถุดิบ ผูขายสารเคมี ผูซื้อสินคา และผูสงออก วาแตละฝายจําตอง

แนวการทางวิเคราะหเบ้ืองตน 
A  เขาเง่ือนไขการปลอยออกจากการใชงานปกติ (intended to be released) มาตรา 7(1) ตอง

ดําเนินการจดทะเบียน (registration) สารเคมีที่ใช 
B  ไมเขาเง่ือนไขการจดทะเบียนและการจดแจงขอมูล – ไมตองดําเนินการใด ๆ  
C  ตองพิจารณาวาเปนสวนผสมอยูในผลิตภัณฑเกินกวา 0.1 % โดยน้ําหนัก และมีแนวโนมที่จะสัมผัส

กับส่ิงแวดลอม ตองดําเนินการจดแจงขอมูล (notification) ตามมาตรา 7(2) 

 

 

 สารเคมี A 

  เคมีภัณฑ 

สารเคมี A 

สารเคมี B 

 สารเคมี C 
SVHC 

 ผลิตภัณฑ 
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รับผิดชอบหรือมีภาระเพิ่มเติมจากการเดิมอยางไร  เพ่ือใหเกิดการเขาใจที่ตรงกันและสรางกลไกการ
รับผิดชอบระหวางกันได  ขอมูลสารเคมีจากผูผลิตสารเคมีหรือเคมีภัณฑที่สงผานสายโซอุปทานใน
รูปแบบของเอกสารความปลอดภัยสารเคมี (SDS) ดังนั้นผูใชสารเคมีจึงมีความจําเปนในการรวบรวม 
SDS และจัดการอยางเปนระบบเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของระเบียบ REACH  แตมิใชวามี
เพียงเอกสาร SDS เทานั้นหากยังตองมีขอมูลที่ถูกตองสมบูรณอีกดวย ซึ่งขอมูลที่ตรงกับลักษณะการใช
สารเคมีของผูใชและการประเมินความเสี่ยงอันตรายจกการใชที่สอดคลองกัน นั้นจําเปนตองจัดทํา
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากขอมูล SDS ที่มีใชอยูเดิม หากไมเชนนั้นแลวภาระที่เกิดขึ้นกับผูใชสารเคมีตอง
ดําเนินการจัดทําขอมูลดังกลาวเอง หรือถึงขั้นเปลี่ยนผูขายสารเคมีรายใหมที่มีขอมูลสมบูรณ  ดังรูปที่ 1  

’

ผูประกอบการไทย
สงสินคา

จดทะเบียน
รวม

ตรวจสอบการจดทะเบียน

ดําเนินการจดทะเบียน (ผานตัวแทน)

ตรงตามลักษณะการใชท่ี
ไดระบุไวใน

รายงานประเมินความเสี่ยง

แจงขอมูลลักษณะการใช
/ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น

ใหกับผูขาย

ผูขายเพ่ิมเติมขอมูลการ
ประเมินความเส่ียงใน
รายงานใหครอบคลุม
และเสนอตอ EChA

นําสินคาเขา EU

SDS

ซื้อสารเคมีจาก
ผูขายรายอื่น

ซ้ือสิทธิ์การ
ใชขอมูล

ทดสอบและจัดทําขอมูล
คุณสมบัติของสารเคมีใน

แตละดานขึ้นกับ
ชนิดและปริมาณ

SDS

ผูขายสารเคมี

นําสินคาเขา EU

SDS

ตรวจสอบเงื่อนไข
การจดทะเบียนสารเคมี

ในผลิตภัณฑ

 

แนวทางการพิจารณาเงื่อนไขตามระเบียบ REACH รูปที่ 1 และแนวทางเลือกในการดําเนินการของ
ผูใชสาร

ั้งแตผูผลิต
จนถึงลูกค สามารถทวนสอบย งานอยางมีประสิทธิภาพ    

เคมี กรณีที่เปนผูประกอบการไทย 

แนวทางปรับตัวสําหรับระเบียบ REACH ในระดับที่ดีกวานอกเหนือจากการจัดการ
ขอมูลและเอกสาร SDS จากผูขายแลว เม่ือพิจารณาหลักการของระเบียบ REACH มีความตองการที่จะ
ใหลดหรือเลิกใชสารเคมีอันตรายในการผลิและผูใชอาจไดรับผลกระทบนั้น ดังนั้นการปรับปรุงเทคโนโลยี
การผลิตและการจัดการผลิตในภาพรวมเพื่อใหตอบสนองตอระเบียบ REACH นี้จึงจําเปนตองวิเคราะห
หาแนวทางการปรับปรุงผลิตภัณฑที่ใหใชสารเคมีที่ปลอดภัยและมีการจัดการขอมูลสารเคมีต

าให อนกลับไดและสามารถนํามาใช

 



เอกสารเผยแพรชุด “การเตรียมตัวรับมาตรการดานสิ่งแวดลอมสําหรับผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม” 

โครงการ "การเสริมสรางศักยภาพผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมเพื่อพัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอมแบบองครวม" 
 

 11

1. การจัดการเอกสารความปลอดภัยของสารเคมี 

ระเบียบ REACH ใหความสําคัญกับเอกสารความปลอดภัยสารเคมี (SDS) เน่ืองเปน
สื่อกลางที่สําคัญในการถายทอดขอมูลในสายโซอุปทาน ตั้งแตผูผลิต ผูจําหนาย ผูใช สารเคมีหรือ
เคมีภัณฑ  และมุงหวังใหแตละฝายมีสวนรวมในการจัดทําเอกสาร เพ่ือใหขอมูลเหลานั้นสามารถนาํไปใช
ประโยชน ลดผลกระทบที่เกิดมีตอสุขอนามัย สิ่งแวดลอม และผูบริโภคจากสารเคมี  ดังน้ันผูใชสารเคมี
หรือเคมีภัณฑในการผลิต จําเปนตองมีระบบการจัดการเอกสาร SDS นี้ โดยมีแนวทางการปฏิบัติ
ดังตอไปน้ี 

ี่ซื้อสารเคมี 
รเคมีที่ซื้อ 

ิง 

-  ตองบันทึก

- ปนความเสี่ยงที่จะ
ีถูกยกเลิกการใช  

2. 

- เรียกรองและทวงถามเอกสาร SDS จากผูขายทุกครั้งท
- ตรวจสอบความถูกตองและสอดคลองกับสา
- การตรวจสอบวาถูกตองตามความเปนจร
- ตรวจสอบความสอดคลองของขอมูล 
- ตรวจสอบความทันสมัยของขอมูลไมควรเกิน 3 ป 

จัดทําบัญชีรายการ SDS นอกจากชื่อและหมายเลข CAS ของสารเคมีแลว
วันที่การจัดทําเอกสารเพื่อความสะดวกในการติดตามการปรับปรุงเอกสาร 
ตองปรับปรุง SDS ทันที เพ่ือปองกันความสับสนกับเอกสารใหม ซึ่งเ
พลาดขอมูลสารเคมีที่สําคัญ เชน ในกรณีที่สารเคม

การประเมินแนวทางการปรับปรุงการใชสารเคม ี 

การประเมินแนวทางการปรับปรุงการใชสารเคมีเปนแนวทางแรกในการเตรียมพรอม
เพ่ือรองรับระเบียบ REACH  เน่ืองจากในกระบวนการผลิตนั้นสารเคมีอันตรายที่ถูกนํามาใชบางสวน
อาจตกคางในผลิตภัณฑและสงผลใหกลายเปนขอจํากัดตอการสงออกสูตลาดสหภาพยุโรปได    ใน
ขณะเดียวกันการใชสารเคมีอยางเหมาะสมทั้งชนิดและปริมาณจะชวยยกระดับผลิตภัณฑใหมีมูลคา
สูงขึ้นและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมได     กรอบแนวทางในการปรับปรุงการใชสารเคมีในรูปที่ 4 นี้
ประยุกตมาจากการศึกษาของตางประเทศ และหลักการประเมินการความเสี่ยงอันตราย การประเมิน
ตามแนวทางเทคโนโลยีสะอาด เพ่ือปรับใหผูประกอบการสามารถนําไปใชไดงายขึ้น  ซึ่งอาจชวยทําให
ผูประกอบการเห็นถึงลําดับความสําคัญและนําไปพิจารณาถึงความจําเปนเพ่ือหาแนวทางในการลดการ
ใชสารเคมีอันตรายและการปรับเปลี่ยนสารเคมีทดแทนที่เหมาะสมกับตนเองที่สุด   ขั้นตอนการพิจารณา
และแนวท าร

3. 

างก ปรับปรุงการใชสารเคมี  แสดงในรูปที่ 2 

แนวทางการปรับปรุงการจัดการสารเคมีและพัฒนาผลิตภัณฑใหม  

นอกจากแรงกดดันจากมาตรการดานสิ่งแวดลอมที่มีตอการคาเชนระเบียบ REACH 
แลว   กระแสการบริโภคผลิตภัณฑที่ปลอดภัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมไดรับความสนใจมากขึ้น   
ดังน้ันผูประกอบการจึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเน่ืองเพ่ือใหสอดคลองกับ
ขอกําหนด หรือมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นควบคูกับการตอบสนองตอความตองการของ
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ลูกคาไปพรอมๆ กัน    การออกแบบผลิตภัณฑเชิงนิเวศนเศรษฐกิจ (Ecodesign) เปนเครื่องมือในการ
ออกแบบผลิตภัณฑที่ใชกันอยางแพรหลายในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสสามารถนํามา
ประยุกตกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได อยางดี  โดยสวนประกอบหรือกระบวนการผลิตถูกนํามาวิเคราะห
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นตั้งแตขั้นตอนการออกแบบ  ในแงของสารเคมีที่ใชก็เชนเดียวกัน
ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑหรือสินคาจึงเปนขั้นตอนที่สําคัญในการคัดเลือกสารเคมีที่ปลอดภัยตอ
ผูบริโภค และเพิ่มคุณคาใหกับสินคาดวยการเลือกใชสารเคมีที่คุณสมบัติที่โดดเดนเพื่อสรางความสนใจ
และปลอดภัยตอผูซื้อ   แตในขณะเดียวกันน้ันผูออกแบบการจําเปนตองใชความรู เทคนิคและ
ประสบการณในการคัดเลือกสารเคมีมาใชเพ่ือใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและมีตนทุนที่สามารถแขงขัน
ได และสรางแรงจูงใจตอแรงผูซื้อ   โดยเฉพาะผลิตภัณฑที่ตองการมุงสูตลาดความตองการเฉพาะ 
(Niche Market) ําเปนตองสรางเอกลักษณของสินคาและนําสินคาเขาถึงตลาดระดับสูงมากขึ้น 

รูปที่ 2   ขั้นตอนการประเมินแนวทางการปรับปรุงการใชสารเคมี 

กับรายการสารเคมีที่มีอยูกับรายการสารเคมีที่เขาขายถูกจํากัดการใชตามระเบียบ  REACH     ดังน้ัน

จ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางในการปรับปรุงการจัดการสารเคมีในการผลิตเพ่ือใหมีความสอดคลองกับ
ระเบียบ REACH   มีระดับการดําเนินการที่แตกตางกันขึ้นอยูกับความพรอมและเปาประสงคของ
ผูประกอบการ โดยการดําเนินการเบื้องตนจําเปนตองทราบถึงสถานการณการใชสารเคมี  วิเคราะหเพ่ือ
ประเมินความพรอมของขอมูลสารเคมีโดยสอบถามขอมูลรายละเอียดจากผูขายสารเคมีและเปรียบเทียบ

 

 
 

บงชี้ความอันตราย 
ของสารเคมี และ 

จัดลําดับความสําคัญ 
 

 

 

 
 

พิจารณาทางเลือก 
ในการตอบสนองตอ 
ระเบียบ REACH 

• พิจารณาความอันตรายของสารเคมีจากการใชงานและปริมาณที่มีการใช 
• ขอมูลดานพิษวิทยาของสารเคมีจากเอกสารความปลอดภัย (SDS) 
• ใชหลักการประเมินความเสี่ยงอันตรายของสารเคมีในผลิตภัณฑพิจารณา 2ปจจัย คือ  

1) ระดับการตกคางทําไดโดยการทดสอบหรือการคํานวณดุลมวลสาร (Mass Balance) 
2) ระดับความเปนพิษ แบงเปน 2 ประเภท  

- สารที่อยูในกลุมสารกอมะเร็ง  
- สารที่ไมเปนกลุมสารกอมะเร็ง  

• การใหเกณฑนํ้าหนักเพื่อจัดลําดับความสําคัญข้ึนกับการพิจารณา 

• ทําการรวบรวมขอมูลสารเคมีที่คัดเลือกอยางละเอียด 
1) ขอมูลลักษณะการใชงานสารเคมีในกระบวนการผลิตที่เกี่ยวของ 
2) ขอกําหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑทางการคาที่เกี่ยวของกับการใชสารเคมีที่คัดเลือก 
• ประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการพิจาณา ไดแก  

1) ความเหมาะสมทางดานเทคนิค เพื่อศึกษาการลดปริมาณการใช  ลดการตกคาง และใช
สารเคมีทดแทนที่เหมาะสม  โดยศึกษาจากแหลงขอมูลตาง ๆ  

2) ความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตรทําการเปรียบเทียบตนทุนที่เพิ่มข้ึนกอนและหลัง
การปรับปรุง  

พิจารณาตามเงื่อนไข 
ตามระเบียบ EACH    R

• เงื่อนไขการประเมินความปลอดภัยจากสารเคมีในผลิตภัณฑ ไดแก  
1) โอกาสจะปลดปลอยจากสถานการณการใชงานปกติ 
2) สวนประกอบของผลิตภัณฑที่มีความอันตรายพิเศษ 

 



เอกสารเผยแพรชุด “การเตรียมตัวรับมาตรการดานสิ่งแวดลอมสําหรับผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม” 

โครงการ "การเสริมสรางศักยภาพผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมเพื่อพัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอมแบบองครวม" 
 

 13

ขอมูลสารเคมีจึงมีความจําเปนพ้ืนฐานในการเริ่มตนเพ่ือวิเคราะหและประเมินแนวทางเลือกในการ
ดําเนินการดังนี้ 

- การพัฒนาระบบการจัดการขอมูลสารเคมีในกระบวนการผลิต 
- การจัดการความเสี่ยงอันตรายในผลิตภัณฑ 
- การพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือใหไดรับการรับรองฉลากเพื่อสิ่งแวดลอม     

2.2 WEEE : ระเบียบวาดวยการจัดการซากผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของ                
สหภาพยุโรป 

ระเบียบวาดวยการจัดการซากผลิตภัณฑ (Waste of Electric and Electronics Equipments ; 
WEEE) ถูกบังคับใชเพ่ือจัดการซากผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสและสงเสริมการนําชิ้นสวน/วัสดุ
กลับคืน (recovery) และการใชซ้ํา/การนํากลับมาใชใหม (recycle/reuse) โดยผานระบบการรับคืน 
(return) และการจัดเก็บรวบรวม (collection) ของผูผลิต และเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมอันเกิดจากการกําจัดซาก WEEE  

ระเบียบน้ีพัฒนาขึ้นโดยอาศัยหลักความรับผิดชอบของผูผลิต (The principle of producer 
responsibility) โดยสหภาพยุโรปกําหนดเปาหมายขั้นต่ําในการ Recovery/Re-use/Recycle และใช
กลไกตลาดเปนเครื่องมือในการบังคับใหผูผลิตหากลยุทธและดําเนินการในการจัดการกับซากผลิตภัณฑ
ที่หมดอายุอยางมีประสิทธิภาพและคุมคาที่สุด  ระเบียบนี้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑทั้งหมด 10 กลุม ที่
ผลิตขึ้นทั้งกอนและหลังจากที่ระเบียบนี้จะมีผลบังคับใชและใชกับแรงดันไฟฟากระแสสลับไมเกิน 1000 
โวลต หรือแรงดันไฟฟากระแสตรงไมเกิน 1500 โวลต ประเภทของผลิตภัณฑทั้ง 10 กลุมที่จัดเปน
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไดสรุปใน ตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  ประเภทผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสและเปาหมายขั้นต่ําของการนําทรัพยากร
กลับคืน การใชซ้ําและการนําวัสดุกลับมาใชใหม 

 

กลุม กลุมผลิตภัณฑ การนําทรัพยากร
กลับคืน* (recovery) 

การใชซํ้าและการนํา
วัสดุกลับมาใชใหม* 

(re-use/recycle) 

1  เครื่องใชขนาดใหญที่ใชในครัวเรือน (Large household appliances)  80 % 75 % 
2  เครื่องใชขนาดเล็กที่ใชในครัวเรือน (Small household appliances) 70 % 50 % 
3  อุปกรณโทรคมนาคม (IT and Telecommunication equipment)  75 % 65 % 
4  เครื่องอุปโภค Consumer equipment เชน โทรทัศน วิทยุ Hi-fi กลอง 75 % 65 % 
5  อุปกรณใหแสงสวาง (Lighting equipment)  70 % 50 % 
6  เครื่องมือไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Electrical and electronic tools)  70 % 50 % 
7  ของเลนเด็ก เครื่องเลนเพื่อความบันเทิงและเครื่องกีฬา 70 % 50 % 
8  อุปกรณการแพทย  (ยกเวน อุปกรณที่ปลูกถายในรางกายและที่ติดเชื้อ

ทั้งหมด) 
ยังไมกําหนด ยังไมกําหนด 

9  เครื่องมือวัดหรือควบคุมตางๆ (Monitoring and control instruments)  70 % 50 % 
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10  อุปกรณขายของอัตโนมัติ (Automatic dispensers)  80 % 75 % 
ขอยกเวน Gas discharge lamp   80% 
หมายเหตุ: (*) นํ้าหนักตอนํ้าหนักเฉลี่ยของผลิตภัณฑ 

 

ผูผลิตในที่นี้ หมายถึงบุคคลที่จําหนายผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสชองทางใดก็ตาม
ภายใตเครื่องหมายการคาของตนเอง โดยที่ผูนํามาขายตอโดยมีเครื่องหมายการคาของผูผลิตปรากฏบน
เครื่องใชไฟฟาไมถือเปนผูผลิต    หรือหากเปนผูนําเขาหรือสงออกเปนอาชีพ โดยสนับสนุนทางการเงิน
หรือมีขอตกลงทางการคาไมถือเปนผูผลิต เวนแตประพฤติตัวเปนผูผลิตดังในกรณีแรก    

ภาระหนาที่ของผูผลิตซ่ึงครอบคลุมทั้งผูผลิตสินคาและผูนําเขาสินคาในสหภาพยุโรปตองรับคืน
ซากของผลิตภัณฑดังกลาวที่หมดอายุการใชงานแลวโดยไมคิดมูลคา ไมวาสินคาดังกลาวจะถูกจําหนาย
โดยวิธีใดก็ตามตองดําเนินการตามระเบียบ WEEE ไดกําหนดไวดังนี้ 

ผูผลิตตองมีขีดความสามารถจัดการกับผลิตภัณฑตามเกณฑเปาหมายของการนํากลับคืนซาก
และการใชซ้ํา/การนํากลับมาใชใหม ตามที่แสดงในตารางที่ 2 ตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และตอง
เปนผูรับผิดชอบภาระคาใชจายทั้งหมดในการจัดการซากผลิตภัณฑ ตั้งแตการเก็บรวบรวม (Collection) 
การนําทรัพยากรกลับคืน (Recovery) การปรับสภาพ การใชซ้ํา/การนํากลับมาใชใหม รวมถึงการกําจัด
เศษเหลือทิ้ง โดยตองดําเนินการตามกระบวนเปนขั้นต่ํา ประกอบดวย 

1) แยกชิ้นสวนหรือวัตถุที่มีสารตอไปน้ีจากซากผลิตภัณฑฯ เพ่ือนําไปกําจัดอยางถูกตอง (การ
กําจัดตองเปนไปตาม EU Directive 75/442/EEC)  

 

- สายไฟฟาภายนอก - ตัวเก็บประจุที่มีสารโพลิคลอริเนท-ไบฟนิล 
  (Polychlorinated biphenyl ; PCB) - หลอด Gas discharge lamps 
- ตัวเก็บประจุชนิด Electrolyte ที่มีขนาดใหญ 
- ชิ้นสวนที่มีสารปรอท 
- ของเสียจาก แอสเบสตอส 

- สารคลอโรฟลูออโรคารบอน (สาร CFC), สารไฮโดรคลอ
โรฟลูออโรคารบอน (สาร HCFC), สารไฮโดรฟลูออโร
คารบอน (สาร HFC) 

- แบตเตอรี่ - หลอดภาพ (Cathode ray tube) 
- แผงวงจรไฟฟา (Printed circuit boards) - ตลับหมึกพิมพ 
- จอ LCD ที่มีพ้ืนที่มากกวา 100 ตร.ซม. และจอชนิดที่ใช 

back light ชนิด gas discharge lamps 
- ชิ้นสวนที่มี ceramic fibers ตามที่ระบุใน EU Directive 

67/69/EC 
- พลาสติกที่มีโบรมีนเพ่ือหนวงการติดไฟ - ชิ้นสวนที่มีสารกัมมัตภาพรังสี 

 

2) แยกชิ้นสวนตอไปน้ีจากซากผลิตภัณฑฯ เพ่ือทําการกําจัดตามที่ระบุ 

- หลอดภาพ (Cathode ray tube): ตองแยกสารเรืองแสงที่เคลือบอยูออก 
- Gas discharge lamps: ตองแยกปรอทออก 
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- อุปกรณที่มีสารทําลายชั้นโอโซน หรือมี Global Warming Potential (GWP) สูงกวา 15 
เชนสารที่มีอยูในโฟมและวงจรทําความเย็น ตองแยกกาซออกและจัดการอยางเหมาะสม 
และสําหรับกาซที่ทําลายชั้นโอโซนตองบําบัดตามระเบียบ EC 2037/2000 

3) ผูดําเนินการจัดการซากผลิตภัณฑตองมีใบอนุญาตและตรวจสอบทุกป 

ระเบียบ WEEE กําหนดใหตั้งแตวันที่ 13 สิงหาคม 2548 เปนตนไป ผูผลิตตองออกคาใชจายใน
การจัดเก็บ การบําบัด การนําทรัพยากรกลับคืน และตองผูผลิตมีหลักประกันการจัดการซากผลิตภัณฑ 
อาจเปนในรูปการประกันการรีไซเคิล (Recycling insurance) หรือ เงินค้ําประกัน (Blocked bank 
account)   และภาระสําคัญอีกอยางหน่ึงคือ ผูผลิตมีหนาที่ตองใหขอมูลขั้นตอนปฏิบัติเม่ือผลิตภัณฑ
หมดอายุแกผูใช  วิธีการแยกชิ้นสวนและขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสารอันตรายที่มีอยูในผลิตภัณฑแกผู
รีไซเคิล  รวมถึงขอมูล ปริมาณการขาย อัตราการเก็บคืนและนํากลับมาใชใหมหนวยงานของรัฐ 

 
2.3 RoHS : ระเบยีบวาดวยการจํากัดการใชสารอันตรายบางชนิดในผลิตภัณฑไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสของสหภาพยุโรป 

ระเบียบ RoHS มีวัตถุประสงคเพ่ือจํากัดการใชสารอันตรายบางประเภทในผลิตภัณฑไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส และทําใหการนําทรัพยากรกลับคืนและการทิ้งซากผลิตภัณฑไฟฟาฯ ผานระเบียบ 
WEEE ทําไดงาย ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  และสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด  โดย
ที่ระเบียบนี้ครอบคลุมประเภทผลิตภัณฑเดียวกับระเบียบ WEEE ยกเวนเฉพาะผลิตภัณฑที่อยูในกลุม 8 
และ 9 (เครื่องมือแพทย และเครื่องมือวัดและควบคุม ตามลําดับ)   โดยระเบียบนี้กําหนดใหใชสาร
ทดแทนสารอันตราย 6 ชนิดในผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   ประกอบดวย โลหะหนัก 4 ชนิด 
และสารหนวงการติดไฟ 2 ชนิด   

1) ตะกั่ว  
2) ปรอท  
3) แคดเมียม  
4) โครเมียม-เฮกซะวาเลนซ (Cr-VI)  
5) สารโพลิโบรมิเนท-ไบฟนิล (PolyBrominated Biphynyles - PBB)  
6) สารโพลิโบรมิเนท-ไดฟนิล-อีเทอร (PolyBrominated Diphynyl Ethers -PBDE) 

ผูผลิตตองนําสารทดแทนมาใชภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 ทั้งน้ีไมรวมชิ้นสวนที่นําเขาตลาด
กอนป พ.ศ. 2546 และวัสดุ/ชิ้นสวนฟุมเฟอยเชน ตลับหมึก แผนซีดี และไมครอบคลุมถึงแบตเตอรี่และ
บรรจุภัณฑ เน่ืองจากมีระเบียบเฉพาะอื่นๆ  ครอบคลุมอยูแลว     แตมีขอยกเวนในผลิตภัณฑบางชนิด 
เชน สารปรอทในหลอดฟลูออเรสเซนต สารตะกั่วในเหล็กอัลลอย หรือในแกวของหลอดภาพ  แคดเมียม
และโครเมียม-เฮกซะวาเลนซในงานชุบเคลือบผิวโลหะบางประเภท เปนตน  โดยกําหนดคาสูงสุดที่ยอม
ใหมีไดในแตละประเภทการใชงานไมเทากัน 
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ชนิดของสารอันตรายที่หามใช รวมถึงรายการขอยกเวนที่ไดมีการระบุในระเบียบน้ี อาจมีการ
เพ่ิมหรือลด ไดอีกในอนาคตทั้งน้ีขึ้นอยูกับความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสาขาที่
เกี่ยวของ  ซึ่งคณะกรรมาธิการยุโรปจะมีวาระในการพิจารณาเปนครั้ง ๆ ขึ้นกับผูผลิตรองขอใหลดหรือ
เพ่ิมขอยกเวน 

ประเด็นในการพิจารณาความสอดคลองกับระบียบ RoHS อยางหนึ่งที่สําคัญ คือการวิเคราะห
ทดสอบชิ้นสวนวาปราศจากสารอันตรายทั้ง 6 ชนิดหรือไม  เนื่องจากในทางปฏิบัติไมสามารถผลิตวัสดุ
ใดที่มีความบริสุทธิ์ถึง 100 % ได และยังไมมีวิธีหรือเครื่องมือใดตรวจวัดและยืนยันความบริสุทธในระดับ
นี้ได  แตจะบอกไดเพียงวามีปริมาณสารตองหามต่ํากวาขีดจํากัดของการวัด ซึ่งจะมากหรือนอยขึ้นกับ
เทคนิคและเครื่องมือที่ใชตรวจวัดนั้น ๆ  ระเบียบ RoHS จึงอนุญาตใหมีตะกั่ว ปรอท โครเมียม เฮ
กซะวา-เลนซ PBB และ PBDE ไดสูงสุดไมเกิน 0.1% โดยนําหนักของวัสดุเน้ือเดียวกัน และ แคดเมียม
ไดสูงสุดไมเกิน 0.01% โดยน้ําหนักของวัสดุเน้ือเดียวกัน  โดยการตีความของวัสดุเน้ือเดียวกัน 
(Homogeneous Material) นั้น หมายถึงวัสดุที่ไมสามารถแยกใหเปนวัสดุชนิดยอยไดอีกโดยวิธีกล เชน 
การถอดสกูร การตัด การบด การขัด และการเจียรไน เปนตน  ยกตัวอยางเชน แผงวงจรรวม (IC) หรือ
สายไฟ เปนชิ้นสวนที่มีวัสดุเนื้อเดียวกันหลายชนิดบรรจุอยูรวมกัน คือเม่ือตัดขวางจะสังเกตเห็นวัสดุตาง
ชนิด หรือตางสีกัน  เน่ืองมาจากองคประกอบของสารที่ตางๆกัน แมจะมองภายนอกจะเห็นเปนชิ้นสวน
เดียวกันก็ตาม  ในการรับรองผลิตภัณฑของตนตามระเบียบ RoHS นั้น ผูผลิตตองรับรองใหไดวาวัสดุ
เน้ือเดียวกันทุกประเภท ทุกสวนประกอบ ที่นํามาผลิตน้ันมีสารตองหามทั้ง 6 ชนิด ไมเกินกวาคาที่
ระเบียบ RoHS ระบุไวขางตน  

หากพิจาณารายการผลิตภัณฑที่ไมเกี่ยวของกับระเบียบบ WEEE และ RoHS แลวน้ัน พบวา
ผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ใชถูกใชแบบติดตั้งอยูกับที่ ทั้งที่ใชในครัวเรือนและอุตสาหกรรม
ไมไดอยูภายตัระเบียบบ WEEE และ RoHS ดังตัวอยางรายการผลิตภัณฑในรูปที่   3 

 

อุปกรณในระบบเตือนภัย 

   
อุปกรณประมวลผลกลาง อุปกรณตรวจจับ ลําโพงแบบติดตั้งกับที่ 

อุปกรณควบคุมในอุตสาหกรรม 

 
 

 
อุปกรณควบคุมอุณหภูมิ หนาปทมแสดงผล อุปกรณตรวจสอบสถานะแบบติดตั้ง 

รูปที่ 3 รายการผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับการยกเวน (มีนาคม 2550) 
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อุปกรณตัดตอไฟฟา 

   
อุปกรณควบคุมประตู เตาเสียบจายกระแสไฟฟา สวิตทควบคุมเครื่องจักร 

ระบบรับสัญญาณโทรทัศน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เคร่ืองจักรแบบติดต้ังในโรงงาน 

 
เครื่องจักรแขนกลขนาดใหญ 

 

 
เครื่องกลึงแบบติดตั้งกับที่ 

เสาอากาศรับสัญญาณ 

ตัวแยกสัญญาณ 

สายสัญญาณ 

อุปกรณกระจายสัญญาณ
แบบติดตั้งภายในอาคาร 

จานรับสัญญาณ 

ตูแสดงสินคาท่ีติดต้ังกับระบบทําความเย็นรวม 

 

หองควบคุมอุณหภูมิสําหรับ 
งานปฏิบัติการวิเคราะห (หอง LAB) 

 

 

ที่มา : ORGALIME GUIDE A practical Guide to understanding the scope of Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and 
Electronic Equipment (WEEE) and Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances 
in EEE (RoHS), ปรับปรุงลาสุด มีนาคม 2550 

รูปที่ 3 รายการผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับการยกเวน (มีนาคม 2550) (ตอ) 

 

 



เอกสารเผยแพรชุด “การเตรียมตัวรับมาตรการดานสิ่งแวดลอมสําหรับผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม” 

โครงการ "การเสริมสรางศักยภาพผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมเพื่อพัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอมแบบองครวม" 
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2.3.1 แนวทางการปรับตัวในการรองรับกฎระเบียบ RoHS 

จากตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป ที่มิไดเนนการทดสอบ
วิเคราะหผลิตภัณฑ แตจะใหความสําคัญกับการตรวจสอบกระบวนการผลิตของผูผลิตเพื่อปองกันการ
ละเมิดกฏระเบียบ  ทําใหผูประกอบการตองดําเนินปรับระบบการผลิตและระบบเอกสารหลักฐานที่พรอม
ตอการรับรองการผลิตผลิตภัณฑที่ปลอดสารตองหาม  การนําคุณสมบัติการปลอดสารตองหามของ
ผลิตภัณฑจึงเขาไปเปนสวนหนึ่งของสินคาและรวมการบริหารจัดการเขาไปเปนสวนหนึ่งระบบควบคุม
และประกันคุณภาพขององคกร  จะสามารถทําใหการปริหารงายขึ้นและลดดารซ้ําซอน และชวยใหการ
ทํางานมีความคลองตัวและลดตนทุนในการจัดการลง โดยไมตองการจัดทําระบบใหมเพ่ือรองรับการผลิต
ที่ปลอดสารตองหามนี้โดยเฉพาะ 

ระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 หรือระบบการบริหารงานนั้น 
เปนพ้ืนฐานสําคัญในการดําเนินงานวางระบบการรองรับผลิตภัณฑไดอยางดี  โดยเพิ่มประเด็นทาง
เทคนิคที่ทําใหผลิตภัณฑนั้นปลอดสารตองหามตามขอกําหนดและความตองการของกฎระเบียบลงใน
ระบบ โดยมีขั้นตอนการดําเนินการโดยยอดังนี้  

1. การวางแผน  จัดเตรียมโครงสรางการทํางาน และแผนการดําเนินงานโดยกําหนด
นโยบายสินคาปลอดสารตองหามใหมีความเขาใจกันของพนักงานทุกฝายรวมถึงคู
คาในทุกระดับ และกําหนดแผนการดําเนินเนินงาน วัตถุประสงค ขอบเขต 
กําหนดเวลาและวิธีการติดตามประเมินผล   

2. การปฏิบัติ โดยเริ่มจากการใหความรูกับผูปฏิบัติงาน ระบุขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
และมีระบบติดตามใหทันสมัยอยูเสมอ กําหนดแนวทางหรือขั้นตอนการการรับรอง
ผลิตภัณฑ วัตถุดิบ/สารเคมี จากผูขายหรือ Supplier  กําหนดขั้นตอนและแนวทาง
ในการเก็บรักษาวัตถุดิบ/สารเคมี การผลิต การปลอยผลิตภัณฑ เพ่ือใหสามารถ
รับรองและควบคุมการมิใหเกิดการปนเปอนหรือประเด็นอ่ืนๆ ที่อาจกอใหเกิด
ขอบกพรองตาง ๆ ได 

3. การตรวจสอบผลิตภัณฑการปฏิบัติงาน  โดยจัดใหมีขั้นตอนการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑกอนนําออก และการตรวจประเมินภายในและจัดทํามาตรการแกไข
ขอบกพรองในการณีตาง ๆ เชนขอรองเรียนจากลูกคา เปนตน  

4. การทบทวนการบริหารจัดการและพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง โดยทําการการ
ประเมินผลการดําเนินงานที่ผานมาก รวบรวมและวิเคราะหขอมูล ปญหาที่อาจขึ้น
และแนวโนมขอกําหนดในอนาคตเพื่อเตรียมพรอมตอขอกําหนดใหม ๆ ที่เขมงวด
มากขึ้น  

 


