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บทคัดย่อ 

 การประเมินความเส่ียงเป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ี

หน่วยงานต่างๆใช้ในการควบคุมการปนเปื้อนของ

สารเคมีในสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับท่ีปลอดภัยต่อ

มนุษย์ การประเมินความเส่ียงเป็นการศกึษาเก่ียวกบั

ความเป็นพิษท่ีเกิดขึน้จากการได้รับสารในปริมาณ

น้อยๆเป็นเวลานาน ตลอดจนปริมาณสูงสุดท่ีมนุษย์

สามารถรับได้ในแต่ละวันโดยไม่เกิดอันตรายใดต่อ

สขุภาพการประเมินความเส่ียงของสารเคมีท่ีมีผลต่อ

สุขภาพเป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การ

สมัผสัสารเคมี และอธิบายลกัษณะความเส่ียงนัน้ๆ ว่า

ผู้ สัมผัสจะเส่ียงหรือไม่ จึงมีความสําคัญต่อความ

ปลอดภัยของผู้ สัมผัสซึ่งอาจ เป็นผู้ ปฏิบัติงานใน

โรงงานและประชาชนท่ีอาศยัอยู่โดยรอบ ซึง่บทความ

นีจ้ะขอกล่าวถึงการชีบ้่งอนัตรายลกัษณะความเส่ียง

การจัดทําแผนงานบริหารจัดการความเส่ียงและการ

ประเมินความเส่ียงตอ่สขุภาพ 

คาํสาํคัญ :การประเมนิความเส่ียง,สุขภาพ,สารเคมี 

Abstract 

 Risk assessment is an important tool 

which many organizations use for controlling 

safety level of chemicals in environmental effect 

to human. The risk assessment is the study of 

toxicity, which is, happens in the small quantity 

in a long period until in the large quantity that 

human can take in every day and it is not 

harmful to health. Risk assessment of chemical 

effect to health and safety in industry was 

gathered and analyzed data by touching and 

describing type of risk that it will risk to people or 

not. This study is useful for workers in industry or 

people who live in condominium. This article 

stated about the harmful types, management 

plan, and evaluation of risk which effect to 

health.  
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บทนํา 

 ปัจจุบันอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการทํางานนัน้มี

อัตราท่ีสูงขึน้ ซึ่งสาเหตุท่ีเกิดนัน้มีหลายประการ 

ผู้ประกอบการหรือเจ้าของโรงงานอตุสาหกรรมจะต้อง

ปฏิบตัิอย่างไรหรือมีนโยบายท่ีชัดเจนอย่างไรในการ

ลดอุบัติ เ หตุ อัน เ กิ ดจากกา ร ทํ า ง าน ในสถาน

ประกอบการและให้ความเช่ือมั่นความปลอดภัยใน

การทํางานแก่คนงาน การทํางานท่ีมีความปลอดภัย

คือสภาพท่ีไม่มีอนัตราย ดงันัน้ความปลอดภยัในการ

ทํางานจึงหมายถึงการทํางานท่ีปราศจากอนัตราย ไม่

เส่ียงต่อการเกิดอุบตัิเหต ุ[2] การให้ความสําคญัของ

การประเมินความเส่ียงต่อสขุภาพถกูสร้างขึน้โดยตรง

จากการประเมินผลตอ่สขุภาพของการสมัผสัสารเคมีท่ี

เป็นพิษโดยเฉพาะท่ีก่อให้เกิดมะเร็ง อย่างไรก็ตาม

ความสําคัญของการตรวจสอบผลต่อสุขภาพท่ีไม่

ก่อให้ เ กิดมะเ ร็ง  เ ช่น  ผลต่อระบบสมอง  ระบบ

ภูมิคุ้ มกัน  หรือความเสียหายของอวัยวะต่างๆ 

มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภยั (มอก.18001) ได้กําหนดให้องค์กรต้อง

จดัทําและปฏิบตัิเป็นเอกสารในการชีบ้่งอนัตรายและ

การประมาณระดับความเส่ียงในทุกกิจกรรมและ

สภาพแวดล้อมในการทํางานเพ่ือกําหนดมาตรการใน

การควบคุมแก่พนักงานและผู้ เ ก่ียวข้องรวมทั ง้

กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกประกาศกระทรวง

อตุสาหกรรมฉบบัท่ี 3 (พ.ศ.2542) ออกตามความใน

พระราชบญัญัติโรงงาน พ.ศ.2535 เร่ืองมาตรการ

คุ้ มครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน[1]ทัง้นี ้

เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการโรงงาน ต้องจัดทํารายงาน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายท่ีอาจเกิดจาก

การประกอบกิจการโรงงาน โดยต้องทําการศึกษา 

วิเคราะห์ และทบทวนการดําเนินงานเพ่ือชีบ้ง่อนัตราย 

ประเมินความเส่ียง และจัดทําแผนการจัดการความ

เส่ียง 

 การประเมินความเส่ียงด้านความปลอดภัย 

เ น่ืองจากความปลอดภัยในการทํางานนัน้ เ ป็น

ปัจจยัพืน้ฐานในการเพ่ิมผลผลิตท่ีมีคณุภาพ รัฐบาล

จึงสนบัสนนุให้ผู้ประกอบการ เสริมสร้างประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้า ท่ี มีคุณภาพ  รัฐบาลจึงสนับสนุน

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการคํานึงถึงความปลอดภัยใน

การทํางาน ได้มีการออกระเบียบโดยกรมโรงงาน

อตุสาหกรรม ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การชีบ้ง่อนัตราย การ

ประเมินความเส่ียงและการจัดทําแผนงานบริหาร

ความเส่ียง พ.ศ. 2543 [4]ได้ระบวุ่าการประเมินความ

เส่ียงประกอบด้วย 2 ขัน้ตอนคือขัน้ตอนการชีบ้่ง

อนัตรายและขัน้ตอนอธิบายลกัษณะความเส่ียง โดย

รายละเอียดของ 2 ขัน้ตอนมีดงันี ้

 1.ขั ้นตอนชีบ่้งอันตรายคือการแจกแจง
ความเป็นอนัตรายท่ีแอบแฝงอยู่ในสถานท่ีทํางานใน
การประกอบกิจกรรมทัง้หมด ตัง้แต่การเก็บ การขน
ถ่าย การใช้วัตถุดิบ เชือ้เพลิงสารเคมี ผลิตภัณฑ์ 
เคร่ืองจักร อุปกรณ์ท่ีใช้ ตลอดจนกระบวนการผลิต
และขัน้ตอนวิธีปฏิบตังิานโดยกรมโรงงานอตุสาหกรรม



ได้ กําหนดให้ใช้ เค ร่ืองมือในการชีบ้่งอันตราย6 
เคร่ืองมือแล้วแต่ความชํานาญและความเหมาะสม
ของผู้ ชีบ้ง่อนัตรายดงันี ้Checklist,What If Analysis, 
HAZOP ,Fault Tree Analysis, FMEA และ Event 
Tree Analysis [7] ซึง่สว่นใหญ่เน้นท่ีความปลอดภยั
แต่ยงัไม่ครอบคลุมด้านสุขภาพรายละเอียดการชีบ้่ง
อนัตรายมีดงันี ้
 1.1 Checklist เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการชีบ้่ง

อนัตราย โดยการนําแบบตรวจไปใช้ในการตรวจสอบ

ดําเนินการงานในโรงงาน เพ่ือค้นหาอนัตราย ซึ่งแบบ

ตรวจประกอบด้วยหัวข้อคําถามท่ีเก่ียวข้องกับการ

ดําเนินงานต่างๆ เพ่ือตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตาม

มาตรฐานการออกแบบ มาตรฐานการปฏิบัติหรือ

กฎหมาย เพ่ือนําผลจากการตรวจสอบมาทําการชีบ้่ง

อนัตราย 

 1.2 What If Analysis เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้

ศกึษา  วิเคราะห์ และทบทวนเพื่อชีบ้่งอนัตรายในการ

ดําเนินงานตา่งๆ ในโรงงานอตุสาหกรรมโดยใช้คําถาม 

“จะเกิดอะไรขึน้…..ถ้า…..” (What If) และหาคําตอบ

ในคําถามเหล่านัน้เพ่ือชีบ้่งอันตรายท่ีอาจเกิดขึน้ใน

การดําเนินงานในโรงงาน 

 1.3 HAZOP (Hazard and Operability 

Study) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ศึกษา วิเคราะห์ และ

ทบทวนเพ่ือชีบ้่งอันตรายและค้นหาปัญหาท่ีอาจ

เกิดขึน้จากการดําเนินงานในโรงงาน โดยการวิเคราะห์

หาอนัตรายและปัญหาของระบบตา่งๆ ซึง่อาจเกิดจาก

ความไม่สมบูรณ์ในการออกแบบท่ีเกิดขึน้โดยไม่ได้

ตัง้ใจ ด้วยการตัง้คําถามท่ีสมมติสถานการณ์ของการ

ผลติในภาวะตา่งๆ 

 1.4 Fault Tree Analysis เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้

ในการชีบ้่งอันตรายท่ีเน้นอุบัติเหตุ หรืออุบัติภัยท่ี

ร้ายแรงท่ีเกิดขึน้ หรือคาดว่าจะเกิดขึน้เ พ่ือนําไป

วิเคราะห์หาสาเหตขุองการเกิดเหต ุเป็นเทคนิคในการ

คิดย้อนกลบัท่ีอาศยัหลกัการทางตรรกวิทยาในการใช้

หลกัการและเหตผุล เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุของการ

เกิดอบุตัเิหตหุรืออบุตัภิยัร้ายแรง โดยเร่ิมวิเคราะห์จาก

การเกิดอบุตัิเหตหุรืออบุตัิภยัร้ายแรงท่ีเกิดขึน้หรือคาด

ว่าจะเกิดขึน้ เพ่ือพิจารณาหาเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ก่อน 

แล้วนํามาแจกแจงขัน้ตอนการเกิดเหตกุารณ์วา่มาจาก

เหตุการณ์ย่อยอะไรบ้างและเหตุการณ์ย่อยเหล่านัน้

เกิดขึน้ได้อย่างไร การสิน้สุดการวิเคราะห์เม่ือพบว่า

สาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ย่อยเป็นผลเน่ืองจาก

ความบกพร่องของเคร่ืองจักรอุปกรณ์ หรือความ

ผิดพลาดจากการปฏิบตังิาน  

 1.5 FMEA (Failure Modes and Effects 

Analysis) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการชีบ้่งอนัตรายใน

การวิเคราะห์ในรูปแบบความล้มเหลว และผลท่ีเกิดขึน้ 

ซึ่งเป็นการตรวจสอบชิน้ส่วนจักรอุปกรณ์ ในแต่ละ

ส่วนของระบบแล้วนํามาวิเคราะห์หาผลท่ีจะเกิดขึน้ 

เม่ือเกิดความล้มเหลวของเคร่ืองจกัรอปุกรณ์ 



 1.6 Event Tree Analysis  เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้

ในการชีบ้่งอันตรายเพ่ือวิเคราะห์และประเมินผล

กระทบท่ีจะเกิดขึน้ต่อเน่ือง เม่ือเกิดเหตกุารณ์แรกขึน้ 

(initiating event) ซึง่เป็นการคิดคาดการณ์ล่วงหน้า

เพ่ือวิเคราะห์หาผลสืบเน่ืองท่ีจะเกิดขึน้ เม่ือเคร่ืองจกัร

อปุกรณ์เสียหายหรือคนทํางานผิดพลาด เพ่ือให้ทราบ

สาเหตุว่าเกิดขึน้ได้อย่างไร และมีโอกาสท่ีจะเกิดขึน้

มากน้อยเพียงใด รวมทัง้เป็นการตรวจสอบว่าระบบ

ความปลอดภยัท่ีมีอยูมี่ปัญหาหรือไมอ่ยา่งไร 

 2.ขัน้ตอนอธิบายลักษณะความเส่ียง คือ

การวิเคราะห์พิจารณาถึงโอกาสและความรุนแรงของ

อนัตรายท่ีชีบ้ง่ออกมาได้ ซึง่อาจจะก่อให้เกิดเพลิงไหม้

การระเบิด การร่ัวไหลของสารเคมี การประเมินความ

เส่ียงเป็นการจัดระดับความเส่ียงน้อย ความเสี่ยงท่ี

ยอมรับได้ความเส่ียงสูง  หรือความเสี่ยงท่ียอมรับ

ไม่ได้ เพ่ือจะได้เป็นข้อมูลในการดําเนินงานควบคุม

ความเส่ียง การประเมินความเส่ียงให้ใช้หลักเกณฑ์

พิจารณาดงันี ้

 1) พิจารณาถึงโอกาสการเกิดเหตกุารณ์ตา่งๆ 

โดยจดัระดบัโอกาสเป็น 4 จากโอกาสเกิดอนัตราย

น้อยไปมากระดบั ดงัตารางท่ี 1 

 2) พิจารณาถึงความรุนแรงของเหตกุารณ์

ตา่งๆ ว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบท่ีเกิดต่อบคุคล ชมุชน 

ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงไร โดยจัด

ระดบัความรุนแรงเป็น 4 ระดบั ดงัตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 1 การจดัระดบัโอกาสในการเกิดเหตกุารณ์ตา่งๆ 

ระดบั รายละเอียด 
1 มีโอกาสในการเกิดยาก เช่นไม่เคยเกิดเลยใน

ช่วงเวลาตัง้แต ่10 ปีขึน้ไป 
2 มีโอกาสในการเกิดน้อย เช่น ความถ่ีในการ

เกิด 1 ครัง้ในช่วง 5-10 ปี 
3 มีโอกาสในการเกิดปานกลาง เช่นความถ่ีใน

การเกิด 1 ครัง้ในช่วง 1-5 ปี 
4 มีโอกาสในการเกิดสงู เช่นความถ่ีในการเกิด

มากกวา่ 1 ครัง้ใน 1ปี 
 

 3) จัดระดบัความเส่ียง โดยพิจารณาถึง

ผลลพัธ์ของระดบัโอกาสคณูกบัระดบัความรุนแรงท่ีมี

ผลกระทบต่อบคุคล ชมุชน ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม 

หากระดับความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อบุคคล ชุมชน 

ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อมมีค่าแตกต่างกันให้เลือก

ระดับความเส่ียงท่ีมีค่าสูงกว่าเป็นของการประเมิน

ความเส่ียงในเร่ืองนัน้ๆระดับความเส่ียงจัดเป็น 4 

ระดบั ดงัตารางท่ี 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 2 การจดัระดบัความรุนแรงของเหตกุารณ์ตา่งๆ ท่ีสง่ผลกระทบตอ่บคุคลชมุชนสิง่แวดล้อมและทรัพย์สิน [6]

ระดบั ความ
รุนแรง 

ตอ่บคุคล ตอ่ชมุชน ตอ่สิง่แวดล้อม ตอ่ทรัพย์สนิ 

1 เลก็น้อย มีการบาดเจ็บเลก็น้อย
ในระดบัปฐมพยาบาล 

ไมมี่ผลกระทบตอ่
ชมุชนโดยรอบโรงงาน
หรือผลกระทบเลก็น้อย 

ผลกระทบตอ่
สิง่แวดล้อม
เลก็น้อย สามารถ
ควบคมุหรือแก้ไข
ได้ 

ทรัพย์สนิ
เสียหายน้อย
มาก หรือไม่
เสียหายเลย 

2 ปาน
กลาง 

มีการบาดเจ็บท่ีต้อง
ได้รับการรักษาทาง
การแพทย์ 

มีผลกระทบตอ่ชมุชน
รอบโรงงาน และแก้ไข
ได้ในระยะเวลาสัน้ 

ผลกระทบตอ่
สิง่แวดล้อมปาน
กลาง สามารถ
แก้ไขได้ใน
ระยะเวลาสัน้ 

ทรัพย์สนิ
เสียหายปาน
กลางและ
สามารถ
ดําเนินการผลติ
ตอ่ไปได้ 

3 สงู มีการบาดเจ็บหรือ
เจ็บป่วยท่ีรุนแรง 

มีผลกระทบตอ่ชมุชน
รอบโรงงาน และต้อง
ใช้เวลาในการแก้ไข 

ผลกระทบตอ่
สิง่แวดล้อมรุนแรง 
ต้องใช้เวลาในการ
แก้ไข 

ทรัพย์สนิ
เสียหายมาก
และต้องหยดุ
การผลติใน
บางสว่น 

4 สงูมาก ทพุลภาพหรือเสียชีวิต มีผลกระทบรุนแรงตอ่
ชมุชนเป็นบริเวณกว้าง 
หรือหน่วยงานของรัฐ
ต้องเข้าดําเนินการ
แก้ไข 

มีผลกระทบตอ่
สิง่แวดล้อมรุนแรง
มาก ต้องใช้
ทรัพยากรและ
เวลานานในการ
แก้ไข 

ทรัพย์สนิ
เสียหายมาก
และต้องหยดุ
การผลติทัง้หมด 

หมายเหต ุผลกระทบต่อชุมชน หมายถึงเหตุรําคาญต่อชุมชน การบาดเจ็บ การเจ็บป่วยของประชาชน ความ

เสียหายต่อทรัพย์สินของชุมชน และประชาชน  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึงการเส่ือมโทรมและเสียหาย

ของสิ่งแวดล้อม เช่น อากาศ ดิน แหล่งนํา้และผลกระทบต่อทรัพย์สินในแต่ละระดบัโรงงานสามารถกําหนดเอง

ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาถึงขีดความสามารถของโรงงาน 



ตารางท่ี 3 การจดัระดบัความเส่ียงอนัตราย [6] 

  

  

การประเมินความเส่ียงต่อสุขภาพ หมายถึงการ

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการสัมผัสอันตรายท่ี

มนุษย์สัมผัส  และประเมินผลว่ามีความเสี่ยงต่อ

สุขภาพหรือไม่โดยรูปแบบของคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติการประเมินความเส่ียงคณะกรรมการวิจัย

แห่งสขุภาพ ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน [3] 

 ขัน้ตอนท่ี 1 การชีบ้่งอันตราย (Hazard 

identification) ขัน้ตอนนีเ้ป็นการประมวลและศึกษา

ข้อมลูทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีอยู่ทัง้หมดในเวลานัน้เพ่ือ

ประเมินความเส่ียงต่อสุขภาพในเบือ้งต้นเพ่ือหาว่า

สารเคมีนัน้ๆ จะเป็นสาเหตใุห้เกิดผลเสียตอ่สขุภาพใน

หมู่ประชากรหรือไม่  ตัวอย่างเช่น  การสัมผัสกับ

สารเคมีชนิดหนึ่งจะทําให้เกิดมะเร็งหรือไม่ ทําให้เกิด

อนัตรายต่อระบบประสาทหรือระบบภมูิคุ้มกนัหรือไม ่

จะมีผลต่อระบบสืบพันธุ์หรือก่อให้เกิดอันตรายต่อ

สขุภาพด้านอ่ืนๆ หรือไม ่ทัง้นีถ้้ามีข้อมลูเพิ่มเตมิ 

 

 

 

เก่ียวกับผลข้างเคียงต่อสุขภาพก็ควรทําการประเมิน

ความเส่ียงใหมข้่อมลูท่ีควรนํามาพิจารณาได้แก่  

 การชีบ้่งอนัตรายต้องรวบรวมข้อมูลท่ีเช่ือถือ

ไ ด้  ห รื อท ร าบ ว่ า มี ก า ร ใ ช้ ส า ร เ ค มี อ ะ ไ ร บ้ า ง 

แพร่กระจายในความเข้มข้นเท่าใดในสิ่งแวดล้อม 

เรียกสารเคมีเหลา่นีว้่า a chemical of  potential 

concern หรือ COPC ผู้ ชีบ้ง่อนัตรายต้องลดจํานวน

สารเคมีจําพวก COPC ให้ลดลงมาอีกและสารเคมีท่ี

น่าสนใจว่าจะเป็นอันตรายจริงและเฉพาะสารเคมีท่ี

เป็น COPC เท่านัน้ท่ีจะนํามาประเมินความเสี่ยงใน

ขัน้ตอนตอ่ไป  

ขัน้ตอนท่ี 2 การประเมินการตอบสนอง

ตอ่ปริมาณ (Dose – response assessment) หรือ

การประเมินความเป็นพิษ (Toxicity assessment) 

ขัน้ตอนนี ทํ้าเ พ่ือระบุความสัมพันธ์ทางปริมาณ

ระหว่างปริมาณสารเคมีท่ีได้รับกับการบาดเจ็บหรือ

ระดบัความ
เส่ียง 

ผลลพัธ์ รายละเอียด 

1 1-2 ความเส่ียงน้อย 
2 3-6 ความเส่ียงท่ียอมรับได้ ต้องมีการทบทวนมาตรการควบคมุ 
3 8-9 ความเส่ียงสงู ต้องมีการดําเนินงานเพ่ือลดความเส่ียง 
4 12-16 ความเส่ียงท่ียอมรับไมไ่ด้ ต้องหยดุดําเนินการและปรับปรุงแก้ไขเพ่ือลดความเส่ียง

ทนัที 



ก่อให้เกิดโรค สารเคมีส่วนใหญ่สามารถก่อให้เกิด

อนัตรายได้เม่ือบริโภคในปริมาณมากพอ ตวัอย่างเช่น

ยาสลบถ้าได้รับในระดับต่ําๆ อาจก่อให้เกิดอาการ

ปวดศีรษะ แตใ่ช้เป็นประโยชน์ในทางการแพทย์เม่ือใช้

ในระดบัสงู มากเกินไปก็อาจทําให้ถึงตาย ดงันัน้การ

หาความเส่ียงของสารเคมีด้วยความเช่ือมัน่จะทําไม่ได้

เลยถ้าไม่ทราบความสัมพันธ์ของปริมาณการสมัผัส

สารเคมีกับการตอบสนองการศึกษามาเป็นผลท่ี

ใกล้เคียงสภาพความเป็นจริงในประชากรมากท่ีสุด 

การประเมินการตอบสนองต่อปริมาณการสัมผัส 

สามารถแบง่ได้เป็น 2 ลกัษณะ ตามผลข้างเคียงท่ีมีตอ่

สขุภาพมนษุย์ ได้แก่ 

1) สําหรับสาร ท่ี ไม่ ก่อให้ เ กิดมะเ ร็ง 

สมมตุิฐานโดยทัว่ไปท่ีใช้ คือ ผลทางชีววิทยาท่ีเกิดขึน้

หลงัได้รับสารเคมีในปริมาณท่ีสงูกว่าระดบั threshold 

ซึง่สามารถสร้างได้หลายรูปแบบ [8]เช่น 

 - LOAEL (Lowest observable adverse 

effect level) เป็นปริมาณน้อยท่ีสดุท่ีก่อให้เกิดผลท่ี

สามารถตรวจพบได้ 

 -  NOEL (No-observed-effect level) เป็น 

ปริมาณท่ีตรวจไมพ่บผลทางชีววิทยา 

 - NOAEL (No-observed-adverse-effect 

level) เป็นปริมาณท่ีตรวจไมพ่บผลท่ีเป็นอนัตราย 

 โ ดยทั่ ว ไ ปนักพิ ษ วิ ท ย า ต้ อ ง กา รท ร าบ

ความสัมพันธ์ของปริมาณการสัมผัสสารเคมีกับผล

การตอบสนองในหลายรูปแบบ ผ่านการทดสอบใน

สตัว์ด้วยปริมาณการสมัผสัสารเคมีท่ีเป็นพิษท่ีต้องการ

ศึกษาในระดบัท่ีสงูและต่ํากว่าความเป็นจริงเพ่ือช่วย

ในการหาปริมาณของ threshold ซึ่งระดบัการได้รับ

สารเคมีท่ียอมรับได้หรือถือว่าเป็นปริมาณท่ีปลอดภยั

ตอ่มนษุย์ เรียกว่า Reference Dose (RfD) มีสตูรการ

คํานวณดงันี ้

RfD = NOAEL 

    หรือ LOAEL/UF1 x UF2 x UF3 x UF4         (1)                     

 

โดย  Uncertainty  factors (UF) ซึง่โดยทัว่ไปมีค่า

เท่ากบั 10  

UF1ท่ีเกิดจากความแตกต่างของประชากรทั่วไปกับ

ประชากรกลุ่มท่ีอ่อนแอ เช่น เด็ก หญิงมีครรภ์และ

คนชรา 

UF2ท่ีเกิดขึน้จากการนําผลท่ีได้จากสัตว์ทดลองมา

อนมุานกบัมนษุย์ 

UF3ท่ี เ กิดขึ น้จากการนําผลท่ีได้จากการทดลอง

ระยะเวลาสัน้ๆ (Subchronic studies) มาอนมุาน

ความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้จากการสัมผัสตลอดอายุขัย 

(Chronic) 

UF4 ท่ีเกิดขึน้จากการนําค่า LOAELมาแทนค่า 

NOAEL 

 US-EPA ได้กําหนดใช้ค่า 10 เป็นค่า

Uncertainty  factors สําหรับแตล่ะคา่ของ UF  ดงันัน้

ตวัหารในสูตรข้างต้นจึงเท่ากับ 10x10x10x10 = 

10,000  



2) สําหรับสารเคมีท่ีสงสัยว่าก่อให้เกิด

มะเร็ง [5] สมมตุิฐานการประเมินโดยทัว่ไปจะไม่มี 

threshold คือว่าสารท่ีก่อให้เกิดมะเร็งแม้ว่าจะได้รับ

ในระดบัน้อยท่ีสดุก็ยงัมีความเส่ียง แนวคิดนีไ้ด้ถกูใช้

มาเป็นเวลานานมากแล้ว แต่การค้นพบเม่ือเร็วๆนี ้

พบว่าการเกิดมะเร็งมีกลไกการทํางานท่ีมีช่วงกว้าง

กว่าเดิม ขึน้อยู่กับสารเคมีท่ีเก่ียวข้องและสารเคมีท่ี

ก่อให้เกิดมะเร็งบางตวัอาจมี threshold ระดบัต่ําท่ีไม่

ก่อให้เกิดมะเร็งด้วย  ในกรณีท่ีมีข้อมูลเพียงพอท่ีจะ

สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารเคมีกับ

การก่อให้เกิดมะเร็งเป็นแบบ non – linear จะกําหนด

จุดมาตรฐานในการอนุมานผลท่ีเรียกว่า LED10ซึ่ง

เท่ากบัคา่ลา่งท่ี 95% confidence limit ของปริมาณ

สารเคมีซึ่งทําให้เกิดผลกระทบต่อสขุภาพเพิ่มมากขึน้ 

10% โดยส่วนใหญ่ค่าLED10จะมีค่าเท่ากับค่า 

NOAEL 

 

ขัน้ตอนท่ี 3 การประเมินการสัมผัส 

(Exposure assessment ) เป็นขัน้ตอนสําคญัท่ีต้อง

ดําเนินการเพ่ือการประมาณปริมาณหรือขนาดของ

สารเคมีท่ีร่างกายจะได้รับเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น

ทางหายใจ ทางกินและ/หรือทางดดูซมึก็ตาม ขัน้ตอน

การประเมินการสมัผสัจะประกอบด้วย 3 ขัน้ตอนคือ

เ ร่ิมต้นด้วยการศึกษาและเข้าใจถึงลักษณะของ

สถานท่ีและประชากรท่ีสัมผัสสารเคมีทัง้ในปัจจุบัน

และในอนาคต ต่อมาจึงศึกษาเส้นทางท่ีสารเคมีท่ี

สนใจว่าจะเคลื่อนท่ีเข้าสู่ร่างกายได้ทางใดบ้างและ

ด้วยกลไกใดสดุท้ายจึงทําการคํานวณปริมาณสารเคมี

ท่ีจะเข้าสูร่่างกายวา่มีจํานวนเท่าใด 

ขัน้ตอนการคํานวณปริมาณสารเคมีท่ี

ได้รับ มีสตูรคํานวณดงันี ้[6] 

 การประมาณปริมาณสารปนเปื้อนท่ีเข้าสู่

ร่างกายทางนํา้ด่ืม 

    Ing = CW x IR X EF X ED  (2) 
                           AT X BW 
 

เม่ือ Ing = intake by ingestion ปริมาณสารปนเปือ้น

เข้าสูร่่างกายทางปาก (mg/kg-day) 

     CW = ความเข้มข้นของสารปนเปือ้นในนํา้ (mg/L) 

      IR   = ingestion rate อตัราเข้าทางปาก (L/day) 

      EF  = ความถ่ีของการสมัผสั (days/year) 

      ED  = ระยะเวลาการสมัผสั (years) 

       AT = ระยะเวลาเฉล่ียการสมัผสั (days)  

      BW = นํา้หนกัร่างกาย (kg) 

 การประมาณปริมาณสารปนเปื้อนท่ีเข้าสู่

ร่างกายทางการหายใจ 

     Inh= CA x IR X ET X EF X ED              (3) 
                                  AT X BW 

 

     เม่ือ Inh = ปริมาณสารปนเปือ้นเข้าสู่ร่างกาย

ทางการหายใจ (mg/kg-day) 



     CA = ความเข้มข้นของสารปนเปือ้นในอากาศ 

(mg/ m3) 

      ET = ระยะเวลาการระเหย (hours/day) 

 

 ขัน้ตอนท่ี 4 การอธิบายลักษณะความเส่ียง 

(Risk characterization) เป็นขัน้ตอนสดุท้ายของการ

ประเมินความเสี่ยงสุขภาพ ซึ่งจะเป็นการรวบรวม

ข้อมูลต่างๆท่ีได้จากขัน้ตอนการศึกษาความสมัพนัธ์

ระหว่างปริมาณและการตอบสนองและขัน้ตอนการ

ประเมินการสัมผัสแล้วสรุปว่าเป็นความเส่ียงต่อ

สุขภาพหรือไม่หากต้องสัมผัสสารเคมีชนิดนัน้ โดย

ขัน้ตอนการอธิบายลกัษณะความเสี่ยง มี 2 ขัน้ตอน

ดงันี ้

 1.ทบทวนผลท่ีได้จากการศกึษาความสมัพนัธ์

ระหว่างปริมาณสารเคมีและการตอบสนองและการ

ประเมินการสมัผสั 

 2.การคํานวณค่าความเ ส่ียง  มีหลักการ

คํานวณโดยแบง่เป็น 2 ประเภทตามชนิดของสารเคมี

คือ 

2.1 ) คา่ความเส่ียงของเคมีท่ีเป็นสาเหต ุ

ของสารท่ีก่อมะเร็ง จะคิดในรูปของโอกาสหรือความ

น่าจะเป็นท่ีผู้สมัผสัจะมีโอกาสเกิดมะเร็งขึน้และนิยม

คิดว่าโอกาสนัน้จะเกิดขึน้ได้ตลอดอายุขัยของผู้ นัน้

ในทางปฏิบตัิคิดเป็น 70 ปีคํานวณได้จากขนาดของ

สารเคมีท่ีรับเข้าสู่ร่างกายในระยะยาวคูณด้วยค่า 

slope factor หรือ SF ดงันี ้

                  Risk = CDI x SF                         (4) 

     Risk = คา่ความเส่ียงจากสารเคมีท่ีเป็นสาเหตขุอง
มะเร็ง (carcinogenic risk) 
     CDI  = ขนาดของสารเคมีท่ีเข้าสูร่่างกาย (chronic 
daily intake) (mg/kg.day) 
      SF   = carcinogen slope factor (kg.day/mg) 
 
 ดงันัน้คา่ความเส่ียงท่ีคํานวณได้คือเม่ือ  

 Risk ≤ 1 x 10-6 ความเส่ียงยอมรับได้ 

 Risk ≥ 1 x 10-6 ความเส่ียงยอมรับไมไ่ด้ 

 ถ้ามีสารมากกว่าหนึ่งชนิด ต้องหาค่ารวม 

Risk รวมแล้วนําไปเปรียบเทียบกบั 1 x 10-6 

 2.2) ค่าความเส่ียงของสารเคมีท่ีไม่เป็น

สาเหตขุองสารเคมีท่ีไม่ก่อมะเร็ง จะมีหลกัคิดว่าหาก

ปริมาณสารไม่ก่อมะเร็งนัน้มีปริมาณท่ีเข้าสู่ร่างกาย

น้อยกว่าค่า RfD ก็ถือว่าปลอดภัยสําหรับประชาชน

ทัว่ไปท่ีจะสมัผสัได้คา่ความเส่ียงของสารท่ีไม่ก่อมะเร็ง

จะเรียก hazard index หรือดชันีอนัตราย เม่ือ

พิจารณาสูตรการคํานวณค่าความเสี่ยงต่อไปนีจ้ะ

พบวา่ถ้า 

 HI ≥ 1 มีความเส่ียง 

 HI < 1 ไมมี่คา่ความเส่ียง 

 

                 HI =  CDI                              (6) 
                      RfD 

 
 



     HI  =  ดชันีอนัตราย 
    CDI = ขนาดของสารเคมีท่ีเข้าสูร่่างกาย  
(mg/kg.day) 

      RfD = reference dose (mg/kg.day) 
  

 เพ่ือให้โรงงานสามารถดําเนินงานจัดการ

ความเสี่ยงต่อสุขภาพจากสารเคมีได้อย่างเหมาะสม

และสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนรอบๆ ท่ีอาจได้รับ

ผลกระทบจากสารเคมี ทางหน่วยงานด้านความปลอด

จึงควรมีแนวทางการจดัการความเส่ียงตอ่สขุภาพจาก

สารเคมีดงันี ้

 1. ขอการสนบัสนนุอยา่งจริงจงัจากผู้บริหาร

ระดบัสงู 

 2. จดัทํานโยบายการจดัการความเส่ียงท่ี

ชดัเจน สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์และระบบท่ีมีอยูข่อง

โรงงาน 

 3. เสนอให้มีการตัง้ผู้แทนฝ่ายบริหารมา

รับผิดชอบ 

 4. กําหนดความรับผิดชอบ และอํานาจของ

ผู้ เก่ียวข้องให้ชดัเจน 

 5. ส่ือสารนโยบายและความเส่ียงดงักลา่ว ให้

รับทราบและเข้าใจ 

 6. ดําเนินการ ณ ระดบัองค์กรตา่งๆ ใน

โรงงาน 

 7. เฝ้าระวงั และทบทวนการจดัการ 

 

  

สรุป 

 การประเ มินความเ ส่ียงตามมาตรฐาน 

มอก.18001 นัน้กําหนดให้ผู้ประกอบการอตุสาหกรรม

ต้องประเมินผลกระทบต่อบุคคล ชุมชน สิ่งแวดล้อม

และทรัพย์สนิ ซึง่การประเมินการและการจดัการความ

เส่ียงต่อสุขภาพเป็นระบบวิธีการอย่างเป็นขัน้ตอนมี

โครงสร้างชดัเจน ท่ีจะระบใุห้ทราบวิธีการประเมินและ

ควบคมุสิง่คกุคามสขุภาพอนามยัในสถานท่ีทํางาน จะ

ต่างจากการวิเคราะห์ความปลอดภัยตรงท่ีความ

ปลอดภยัจะเน้นเฉพาะผลเฉียบพลนั เช่น การบาดเจ็บ 

ในขณะท่ีการประเมินความเส่ียงจะรวมผลระยะยาว 

คือผลตอ่สขุภาพเข้าไว้ด้วยกนั การประเมินความเส่ียง

จะทําให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีต้องอาศยัการมีส่วน

ร่วมของฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบตัิการในการจัดทํา

แผนงานเพ่ือควบคุมความเส่ียง การดําเนินการตาม

แผนรวมไปถึงการสรุปผลการดําเนินการตามแผนเพ่ือ

เสนอผู้บริหารตอ่ไป เม่ือการวิเคราะห์ความเส่ียงอยู่ใน

ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ก็แสดงว่ามาตรการท่ีมีอยู่

เพียงพอต่อการจดัการความเส่ียงนัน้แล้ว ทางโรงงาน

ก็ควรรักษามาตรการนัน้ให้ปฏิบัติได้จริงได้อย่าง

ต่อเน่ือง แต่ถ้าพบว่าเป็นความเส่ียงท่ียอมรับไม่ได้ 

ทางโรงงานก็ต้องหามาตรการหรือวิธีการต่างๆเข้ามา

ชว่ยเพ่ือลดความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ 

 โดยข้อมูลการประเมินความเสี่ยงความเป็น

พิษของสารเคมีท่ีมีผลต่อสุขภาพนัน้สามารถหา

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารเคมีท่ีได้รับและ



ผลกระทบท่ีมีต่อร่างกาย และการประเมินความเส่ียง

ยังสามารถหาจุดวิกฤตของปริมาณการได้รับท่ีเป็น

อันตรายต่อสุขภาพได้อีกด้วย และนอกจากนีข้้อมูล

จากการทําการประเมินความเสี่ยงยังใช้เป็นข้อมูล

สนบัสนุนข้อมลูทางวิทยาศาสตร์เพ่ือใช้ในการพฒันา

นโยบายด้านสุขภาพและลดปัญหาด้านสุขภาพของ

มนษุย์และสิง่แวดล้อมท่ีเกิดจากสารเคมี 
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