
 

 

 

Responsible Care® คือ คําม่ันสัญญาของผูประกอบการเคมีวาจะรับผิดชอบ ในการที่จะ

ปรับปรุงประสทิธิผลในดานสุขภาพ ความปลอดภัย และการปกปองสิ่งแวดลอมในการดําเนินธุรกิจ และ
ตอสังคมสวนรวม   เม่ือ พ.ศ. 2541 ประเทศไทยไดรับการยอมรับเขาเปนสมาชิก Responsible Care 
ลําดับที่ 41 ของ ICCA   (ในการประชุม ICCA-RCLG เดือนกันยายน 2541 ณ เมือง Port Douglas 
ประเทศออสเตรเลีย)  

ทําไมเราจึงตองดําเนินการโครงการดูแลดวยความรับผิดชอบ Responsible Care®
  

เน่ืองจากสาธารณชนมีความรูสึกและภาพลักษณที่ไมดีตอผูประกอบการอุตสาหกรรมเคมี ไม
เพียงที่นี่ แตโดยรวมทั่วโลก  

 

ดังนั้นจึงจําเปนตองปรับปรงุพัฒนายกระดับขีดความสามารถของเรา  ในการดําเนินการปองกัน
ในดานสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมของชุมชนแบบเชิงปองกัน (Proactive) 

และภาพลักษณใหดียิ่งขึ้นอยางตอเน่ือง  แทนการแกปญหาที่ปลายเหตุ (End of Pipeline 
Philosophy)  

 

โครงการดูแลดวยความรับผิดชอบ Responsible Care® ในประเทศไทย  

กลุมอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดรับ Responsible Care เขามาใชใน
ประเทศไทย เม่ือป พ.ศ. 2539 โดยสมาชิกในกลุมอุตสาหกรรมเคมี เริ่มนําหลักการไปใชใน
บริษัท  

 

ในการดําเนินการไดมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกิจกรรม Responsible Care (The 
Sub-Committee on Responsible Care Activity Management) ขึ้น ซึ่งตอมาไดเปลี่ยนเปน
คณะกรรมการ Responsible Care ดูแลดวยความรบัผิดชอบ (Responsible Care 
Management Committee of Thailand – RCMCT)  

 

ปจจุบันมีสมาชิก Responsible Care จํานวนกวา 80 บริษัท ซึ่งตัวแทนสมาชิกมีสิทธิ์ออกเสียง
เลือกตั้งคณะกรรมการ RCMCT เพ่ือเขามาบริหารงานตามวาระทุกๆ 2 ป และมีการประชุม
คณะกรรมการทุกๆ 2 เดือนครั้ง  

 



Thailand Codes of Management Practice Completed 6 Codes in 2004 

1. การสรางความตระหนักตอชุมชนและการตอบโตภาวะฉุกเฉิน (Community Awareness and 
Emergency Response (CAER) Code)  

2. กระบวนการที่ปลอดภัย (Process Safety Code)  
3. สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน (Employee Health and Safety Code)  
4. การปองกันการเกิดมลพิษ (Pollution Prevention Code)  
5. มาตรการในการจัดจําหนาย (Distribution Code)  
6. มาตรการในการดูแลผลิตภณัฑ (Product Stewardship Code 

Responsible Care มีหลกัเกณฑ หรือบทบัญญัติ 8 ขอ คือ 

1)  หลักแนะแนวทาง (Guiding Principles) 

 ขอกําหนดแนะนํา เสมือนหนึ่งสัญญารวมกันในแนวทางปฏิบัตทิี่ทุกๆ บริษัทสมาชิก จะตองลง
นามโดยผูบริหารชั้นสูงสุด เปนสัญญาวาบริษัทจะดําเนินธุรกิจ โดยใหความสําคญัอยางที่สุดกับ
สิ่งแวดลอมความปลอดภัยและสุขอนามัยตอพนักงานและสาธารณชน  

2)  การใชชื่อและสัญลักษณ (Name and Logo) 

 หลักการใชชื่อและสัญลักษณ Responsible Care ดูแลดวยความรบัผิดชอบ ซึ่งไดรับการจด
ทะเบียนคุมครองสิทธิ ์ 

3)  ขอกําหนดของแนวปฏิบัติดวยการจัดการ (Codes of Management Practice) 

 แนวปฏิบตัิของ Responsible Care มีขอกําหนด (Code) อยู 6 ขอคอื  

• การสรางความตระหนักตอชุมชนและการตอบโตภาวะฉุกเฉิน (Community 
Awareness and Emergency Response -CAER)  สงเสริมสนับสนนุการวางแผน
รับมือภาวะฉกุเฉิน และใหสาธารณชนไดมีสวนรับรู  

• กระบวนการที่ปลอดภัย (Process Safety)  ขอกําหนดที่ใชเพ่ือปองกันการเกิดเพลิง
ไหม การระเบิดหรือการรั่วไหลของสารเคมีที่ครอบคลุมการจัดการเทคโนโลยี อุปกรณ 
และผูปฏบิัติงาน หรือพนักงานในกระบวนการ  

• สุขภาพ และความปลอดภยัของพนักงาน (Employee Healty and Safety)  กําหนดไว
เพ่ือสงเสริม และพิทักษความปลอดภัย และสุขภาพทั้งของบุคลากรของบริษัท และผูมา
เยือน  

• การจัดจําหนาย (Distribution) เพ่ือลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการการเคลื่อนยาย 
การจัดเก็บ และการขนสงสารเคมี  



• การปองกันการเกิดมลพิษ (Pollution Prevention)  กําหนดขึ้นเพื่อลดปริมาณของสาร
ปนเปอนและสารมลพิษที่ปลอยออกสูอากาศ น้ําและดิน รวมทั้งการลดปริมาณของกาก
ของเสียที่เกิดขึ้นจากโรงงาน  

• การดูแลผลิตภัณฑ (Product Stewardship)  สนับสนุนดานความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ เริม่ตั้งแตการคนคิดออกแบบผลิตภัณฑ ตลอดกระบวนการการผลิต 
การตลาด การจัดจําหนาย ไปจนถึงการใชการทิ้งหรือทําลาย  

  

4)  ดัชนีวัดผล (Performance Indicators) 

 การกําหนดดัชนีวัดผลงานดานสิ่งแวดลอมสุขอนามัยและความปลอดภัย เพ่ือใหทุกฝายสามารถ
มองเห็นการปรับปรุงและพฒันาอยางตอเน่ือง 

5)  การส่ือสาร (Communication) 

 กําหนดใหมีการติดตอส่ือสารกับผูมีสวนรวมเก่ียวของทุกดาน อาทิเชน ผูพิทักษสิง่แวดลอม 
ผูใหการศึกษาผูมีอาชีพเก่ียวกับสขุอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งยังมีการรับขอมูลสะทอน
กลับจากสาธารณชน  

6)  การรวมมือ (Sharing) 

 กําหนดใหมีการรวมมือแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น หรือวิธีดําเนินการซ่ึงกันและกันระหวางผูปฏิบัตทิี่
จะตองมีขึ้นในระดับเจาหนาที่ชั้นสูงของบริษัทในรูปแบบตางๆ อาทิเชน การประชมุปรึกษา หรือ
แลกเปลีย่นความคิดเห็น เปนตน  

7)  การสนับสนุนชวยเหลือ (Encouragement) 

 ขอกําหนดที่ใหมีการชวยเหลือเก้ือกูลตอกันระหวางผูปฏิบัติ เพ่ือใหเขารวมกิจกรรมสงเสริม 
Responsible Care 

8)  มาตรการตรวจสอบ (Verification) 

 กําหนดใหมีระเบียบปฏิบตัใินการตรวจอบ เพ่ือพิสูจนการดําเนินกิจกรรม Responsible Care 
เพ่ือใชผลในการตรวจสอบเปนเครื่องวัดความสําเร็จในเชิงปฏิบตัิเพื่อนําไปปรับปรงุอยาง
ตอเน่ือง อีกทั้งยังเปนการแสดงความโปรงใสในการดําเนินกิจกรรม Responsible Care อีกดวย  

  



          


