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วิธีการชี้บ่งอันตราย การจัดระดับอันตรายตามลักษณะของสารเคมี การจัดระดับการสัมผัสสารเคมีอันตราย 
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เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย สถาบันฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า มาตรฐานฯ ฉบับนี้จะเป็นแนวทางให้บุคลากร
ด้านความปลอดภัยและผู้ที่เกี่ยวข้องของสถานประกอบกิจการได้นำไปปฏิบัติ และประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม 
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 มาตรฐานประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอันตรายฉบับนี้ ได้ดำเนินการตาม
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(องค์การมหาชน) มีการจัดทำร่างโดยคณะทำงานผู้เชี ่ยวชาญ ผ่านการระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ             
ผู ้มีประสบการณ์ ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผ่านการกลั ่นกรองโดยคณะอนุกรรมการวิชาการ รวมถึงได้รับ         
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ เรียบร้อยแล้ว 
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1. บทนำ 
 
สถานการณ์ในปัจจุบ ันเกี ่ยวกับการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต  หรือการบริการของ              

สถานประกอบกิจการ ที่ได้นำสารเคมีอันตรายมาใช้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย แตกต่างกันไปตามชนิดและ
ปริมาณของสารเคมีอันตราย โดยที่สารเคมีอันตรายแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติและอันตรายแตกต่างกัน  
ส่งผลให้ภาครัฐและหน่วยงานทางด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตระหนักถึงความสำคัญของอันตราย
และผลกระทบต่อสุขภาพ จึงกำหนดให้มีข้อบังคับทางกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย                    
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541  
และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 เป็นมาตรการควบคุมความปลอดภัย
เกี่ยวกับสารเคมีที่มกีารใช้งานในสถานประกอบกิจการ 

มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงสุขภาพของลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอันตรายฉบับนี้  ได้จัดทำ
ขึ ้น เพื ่อให้สถานประกอบกิจการที่มีการใช้ หรือครอบครองสารเคมีอันตรายได้นำไปใช้เป็นแนวทาง
ดำเนินงานประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของลูกจ้างที่อาจเกิดขึ้นกับลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานจากการสัมผัสกับ
สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้มีแนวทางในการคุ้มครองดูแลผู้ปฏิบัติงานจาก        
สารเคมีได้อย่างปลอดภัย และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานที่ด ี 
 

2. ขอบเขต 

 
มาตรฐานฉบับนี้เป็นมาตรฐานเพื่อการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม  

ในการทำงาน ที่กล่าวถึงข้อกำหนดในการประเมินความเสี่ยงสุขภาพของลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอันตราย 
ประกอบด้วย การชี้บ่งอันตราย (Hazard Identification) การจัดระดับอันตรายตามลักษณะของสารเคมี 
(Hazard Characterization) การจัดระดับการสัมผัส  (Exposure Characterization) และการประเมิน
ระดับความเสี่ยง (Risk Assessment) เพื่อเป็นการป้องกันอันตราย ผลกระทบ และลดความสูญเสียที่           
อาจเกิดขึ้นจากการใช้สารเคมีอันตรายอย่างไม่ถูกต้อง และไม่เหมาะสมในสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้       
เพื่อเป็นแนวให้สถานประกอบกิจการดำเนินงานในการประเมินความเสี่ยงสุขภาพของลูกจ้าง ในกรณีใช้
สารเคมีอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดประสิทธิผลสำหรับการนำไปพิจารณาตัดสินใจกำหนด
แนวทางในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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3. คำนิยาม 
 
ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอันตราย         

มีดังต่อไปนี้ 
 1.3.1 อันตราย หมายถึง อันตรายต่อสุขภาพของสารเคมีที่ลูกจ้างสัมผัส อันอาจจะก่อให้เกิด
อันตรายหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพของลูกจ้าง ที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพทั้งแบบเฉียบพลัน และแบบเรื้อรัง  
 1.3.2 สารเคมีอันตราย หมายถึง ธาตุ สารประกอบ หรือสารผสม ตามบัญชีรายชื่อที่อธิบดี            
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประกาศกำหนด ซึ่งมีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ไม่ว่าจะอยู่
ในรูปของเส้นใย ฝุ่น ละอองไอ หรือฟูม ที่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างรวมกัน ดังนี้ 
  1) มีพิษ กัดกร่อน ระคายเคือง ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการแพ้ การก่อมะเร็ง การเปลี่ยนแปลง 
ทางพันธุกรรม เป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์หรือสุขภาพอนามัย หรือทำให้ถึงแก่ความตาย 
  2) เป็นตัวทำปฏิกิริยาที่รุนแรง เป็นตัวเพ่ิมออกซิเจนหรือไวไฟ ซึ่งอาจทำให้เกิดการระเบิด 
หรือไฟไหม ้

1.3.3 ความเสี่ยง หมายถึง ความน่าจะเป็นที่จะเกิดอันตรายจากการสัมผัสอันตรายจากสารเคมี
ในขณะปฏิบัติงานที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง  

1.3.4 ระดับความเสีย่ง หมายถึง ค่าคาดการณ์ถึงความน่าจะเป็นที่จะเกิดอันตรายจากการสัมผัส
สารเคมีอันตราย ในขณะปฏิบัติงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง 

1.3.5 การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการประมาณระดับความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้
สารเคมีในการทำงาน และการตัดสินว่าความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือยอมรับไม่ได้ โดยคำนึงถึง
ผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของลูกจ้างที่ใช้สารเคมี  

1.3.6 สถานประกอบกิจการ หมายถึง หน่วยงานแต่ละแห่งของนายจ้างที่มีลูกจ้างทำงานอยู่ใน
หน่วยงาน 

1.3.7 นายจ้าง หมายถึง นายจ้างตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
และให้หมายความ รวมถึง ผู้ประกอบกิจการซึ่งยอมให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาทํางานหรือทําผลประโยชน์
ให้แก่หรือในสถานประกอบกิจการ ไม่ว่าการทํางานหรือการทําผลประโยชน์นั้น จะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ
ทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการนั้นหรือไม่ก็ตาม 

1.3.8 ล ูกจ ้าง หมายถึง ล ูกจ้างตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 หมายความว่า ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
และให้หมายความ รวมถึงผู้ซึ่งได้รับความยินยอมให้ทํางานหรือทําผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถานประกอบ
กิจการของนายจ้าง ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม 
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1.3.9 การสัมผัส หมายถึง ช่องทางที่สารเคมีสามารถเข้าสู่ร่างกายในการทำงาน ซึ่งทำให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพของลูกจ้าง โดยช่องทางเข้าสู่ร่างกายขึ้นอยู่กับลักษณะสมบัติของสารเคมี เมื่อเข้าสู่
ร่างกายแล้วสารเคมีอาจเปลี่ยนรูปโดยปฏิกิริยาทางเคมีในร่างกาย หลังจากนั้นจะถูกกำจัดออกจากร่างกาย
ผ่านทางกลไกการขับถ่ายต่าง ๆ เช่น ลมหายใจเข้า หายใจออก เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ เป็นต้น แต่ในบางกรณี
สารเคมีอาจมีการกระจายและสะสมในอวัยวะที่เฉพาะเจาะจง คงอยู่ในร่างกายได้เป็นระยะเวลานานและ
ก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นอันตราย ซึ่งประเภทช่องทางสำคัญของการเข้าสู่ร่างกาย แบ่งได้ 3 ประเภท คือ 
การสูดดม การดูดซึมผ่านผิวหนังหรือดวงตา การกลืนกินจากการปนเปื้อนสารเคม ี 

1.3.10 กลุ่มการสมัผสัที่คลา้ยกัน (Similar Exposure Groups; SEGs) หมายถึง กลุ่มลูกจ้างที่มี
การสัมผัสสารเคมีอันตรายเข้าสู่ร่างกายในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน โดยพิจารณาจากการทำงานในแผนกเดียวกัน 
หรือในกระบวนการเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามบางกรณีที่มีลักษณะการทำงานที่แตกต่างกัน อาจได้รับ
สารเคมีในปริมาณท่ีใกล้เคียงกันก็ได้       

1.3.11  คณะทำงานประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอันตราย หมายถึง ลูกจ้าง           
ซึ่งเป็นผู้แทนในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงสุขภาพของลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอันตราย 

1.3.12  การทำงาน หมายถึง การทำงานของลูกจ้างตามหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 
1.3.13  สภาพแวดล้อมในการทำงาน หมายถึง สภาพแวดล้อมที่อยู่โดยรอบลูกจ้างที่สามารถ

สัมผัสสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย 
1.3.14 การใช้สารเคมีอันตราย หมายถึง การกระทําใด ๆ ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างสัมผัสสารเคมี

อันตราย เช่น การผลิต การติดฉลาก การห่อหุ้ม การเคลื่อนย้าย การเก็บรักษา การถ่ายเท การขนถ่าย การ
ขนส่ง การกำจัด การทำลาย การเก็บสารเคมีอันตรายที่ไม่ใช้แล้ว รวมทั้งการบำรุงรักษา การซ่อมแซม และ
การทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนภาชนะบรรจุสารเคมีอันตราย 

1.3.15 ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงต่อสุขภาพของลูกจ้าง            
ในกรณีใช้สารเคมีอันตราย ได้แก่ ลูกค้า ผู ้ร ับเหมา คู ่ค้า ผู ้เยี ่ยมชม ผู ้มาติดต่อ หน่วยงานราชการ  
และหน่วยงานภาคเอกชน 

1.3.16 ขีดจำกัดการสัมผัสในการทำงาน (Occupational Exposure Limit; OEL) หมายถึง 
ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายที่กำหนดให้มีอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมการทำงาน ที่ลูกจ้างซึ่งมีสุขภาพปกติ
สามารถสัมผัส โดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งค่าขีดจำกัดการสัมผัสในการทำงาน ประกอบด้วย 

1) ค ่ า  OEL-TWA (Occupational Exposure Limit–Time-Weighted Average)  คื อ 
ขีดจำกัดการสัมผัสในการทำงาน ที่สัมผัสกับความเข้มข้นสารเคมีเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน 
หรือ  40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

2) ค่า OEL-C (Occupational Exposure Limit- Ceiling) คือ ขีดจำกัดการสัมผัสในการทำงาน             
ณ เวลาใด ๆ ห้ามมีค่าการสัมผัสกับสารเคมีสูงกว่าค่านี้  

3) ค่า OEL-STEL (Occupational Exposure Limit–Short-term Exposure Limit) คือ ขีดจำกัด 
การสัมผัสในการทำงาน ที่สัมผัสกับความเข้มข้นสารเคมีในระยะเวลาสั้น ๆ  

ทั้งนี้ ขีดจำกัดการสัมผัสในการทำงานอาจเรียกแตกต่างกันและมีค่าต่างกัน ในแต่ละ
องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ประกาศใช้หรือเสนอแนะ เช่น อาจกําหนดเป็นค่าขีดจํากัดสารเคมีที่สัมผัสได้ในสถานที่
ทํางาน (Threshold Limit Values; TLVs) หรือ ค่าขีดจํากัดสารเคมีที ่ยอมให้สัมผัสได้ในสถานที ่ทํางาน 
(Permissible Exposure Limits; PELs) 
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1.3.17 ความเข้มข้นของสารเคมีในระดับปฏิบัติการ (Action Level; AL) หมายถึง ระดับที่
ต้องเริ่มดำเนินการ เพ่ือควบคุมและป้องกันการสัมผัสสารอันตรายของลูกจ้าง ซึ่งในท่ีนี้เสนอให้ AL เริ่มต้นที่ 
50% ของค่าขีดจำกัดการสัมผัสในการทำงาน ทั้งนี้เนื่องจากความแตกต่างระหว่างบุคคล ฉะนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครอง
ลูกจ้างทุกคน จึงควรกําหนดแนวทางป้องกันและดําเนินการเมื่อมีสารอันตรายในระดับ AL  
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4. ข้อกำหนด 
 

 ข้อกำหนดของมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอันตรายฉบับนี้ 
ได้มาจากการรวบรวม กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย            
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 กฎกระทรวงกำหนด
มาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. 2563 และกฎหมาย มาตรฐานอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง  

 4.1 คุณสมบัติของคณะทำงานประเมินความเสี่ยงลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอันตราย 

  คณะทำงานประเมินความเสี่ยง ต้องประกอบด้วยคณะประเมินความเสี่ยงซึ่งเป็นตัวแทน
จากหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กร ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน หรือหัวหน้างาน หรือวิศวกรในฝ่ายผลิต ช่างเทคนิค 
หรือช่างซ่อมบำรุง หรือวิศวกรคุมระบบ นักเคมีในฝ่ายผลิต และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น           
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากฝ่ายบริหารหรือได้รับมอบหมายจากคณะจัดการความเสี่ยง ให้มีหน้าที่ ดำเนินการ
จัดทำการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของลูกจ้างฯ ได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น ผู้ที่เป็นคณะทำงานประเมินความเสี่ยง
สุขภาพลูกจ้างฯ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

  1) มีความรู้ในงาน กิจกรรม กระบวนการผลิตที่มีการทำงานเก่ียวกับสารเคมี  
  2) มีความรู ้ ความเข้าใจในส่วนที ่เกี ่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมการทำงาน 
  3) มีความรู้ ความเข้าใจด้านการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง กรณีใช้สารเคมีอันตราย 
และการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
 4.2 การประเมินความเสี่ยงสุขภาพของลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอันตราย 

  สถานประกอบกิจการต้องมีวิธีการในการวิเคราะห์งาน เพื่อการประเมินความเสี่ยงสุขภาพ
ของลูกจ้างในกรณีใช้สารเคมีอันตราย สำหรับหาอันตรายจากการทำงานที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยของ
ลูกจ้าง รวมถึงประเมินโอกาสและความรุนแรงที่มีต่อลูกจ้างเหล่านั้นว่ามีระดับความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด 
เพ่ือที่จะนำมากำหนดแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมในการดูแลสุขภาพลูกจ้าง  

  โดยการวิเคราะห์งานเพื่อประเมินความเสี่ยงฯ จะต้องระบุรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะงาน กิจกรรม กระบวนการผลิตที่ลูกจ้างปฏิบัติงานในกรณีการใช้สารเคมีอันตรายของสถานประกอบกิจการ 
ดังนี้ 

    1) ลักษณะของงาน 
    2) สภาพแวดล้อมในการทำงาน 
    3) ข้อมูลสารเคมีและข้อบ่งใช้สารเคมีอันตราย 
    4) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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    ในการวิเคราะห์งานเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของลูกจ้าง จะพิจารณาดำเนินการ
ทุกงานหรือทุกกิจกรรมของกลุ่มลูกจ้างที่มีการใช้สารเคมีอันตราย โดยจัดกลุ่มลูกจ้างซึ่งมีการระบุข้อมูล
ร้อยละการสัมผัสสารเคมีของลูกจ้างที่มีความเข้มข้นของสารเคมีในระดับปฏิบัติการ (Action Level; AL) 
ไว้อย่างชัดเจน ภายใต้แนวคิดพื้นฐานในการดำเนินการจัดกลุ่มการสัมผัสที่คล้ายกัน  ซึ่งสามารถพิจารณา
ตามหลักการพื ้นฐาน 2 ประการ คือ (1) การสัมผัสสารเคมีเข้าสู ่ร ่างกายในปริมาณที ่ใกล้เคียงกัน                 
(2) การสัมผัสสารเคมีเข้าสู่ร่างกายในลักษณะเดียวกัน 

    ทั้งนี้ คณะทำงานประเมินความเสี่ยง ต้องดำเนินการทำการประเมินความเสี่ยงสุขภาพของ
ลูกจ้าง ซ่ึงประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลักสำคัญ คือ การชี้บ่งอันตราย การจัดระดับอันตรายตามลักษณะของ
สารเคมี การจัดระดับการสัมผัส และการประเมินระดับความเสี่ยง 
 
  4.2.1 การชี้บ่งอันตราย  

    เป็นการจัดทำรายการสารเคมีอันตรายที่อยู ่ในครอบครองทั ้งหมดของสถาน
ประกอบกิจการ จากบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย และรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย        
เพื่อพิจารณาการชี้บ่งความเป็นอันตรายของสารเคมีที่อันตรายต่อสุขภาพ ที่อาจเกิดขึ้น หรือเป็นผลที่
อาจจะเกิดขึ้นตามมาจากการทำงานของลูกจ้าง โดยประกอบด้วยกระบวนการ ได้แก่  
    4.2.1.1 การจัดทำบัญชีรายการสารเคมอีนัตราย ทำบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย
ที่จำเป็นต้องทำการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้างฯ ประกอบกับข้อมูลสารสนเทศของสารเคมี และ
ข้อมูลสนับสนุน ที่ยืนยันการใช้งานจริงของลูกจ้างแต่ละคนในการทำงานที่เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย ได้แก่ 
ข้อมูลจำเพาะสารเคมีและการใช้งาน ข้อมูลการจำแนกและการติดฉลาก ผังกระบวนการผลิต เป็นต้น  

    4.2.1.2 การจัดประเภทผลกระทบของสารเคมีอันตราย ทำการจำแนกประเภท
ของสารเคมีอันตรายที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของลูกจ้าง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สารที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพแบบเฉียบพลัน และสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแบบเรื้อรัง  
 
  4.2.2 การจัดระดับอันตรายตามลักษณะของสารเคมี  

      เป็นการดำเนินการจัดระดับความเป็นอันตราย (Hazard Rating) ตามคุณสมบัติ
ของสารเคมีที่มีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของลูกจ้าง ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพจาก              
การสัมผัสสารเคมีอันตรายทุกกรณีที่เป็นไปได้ในทุกช่องทางการเข้าสู่ร่างกายของลูกจ้าง ซึ่งมีรายละเอียด
ขั้นตอน ดังนี้ 
    4.2.2.1 การระบุลักษณะของสารเคมีอันตราย ทำการพิจารณาข้อมูลลักษณะ
ความเป็นอันตรายของสารเคมีที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของลูกจ้าง  โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศแสดง
ความเป็นอันตรายของสารเคมี (Hazard Phases; H Phases) ตามระบบ Globally Harmonized System 
of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)  
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         ทั้งนี้ รหัสข้อมูลแสดงความเป็นอันตราย ที่ใช้บ่งบอกลักษณะความเป็น
อันตรายของสารเคมีนั้นใช้อักษร H นำหน้าตามด้วยตัวเลข ในการแสดงรหัสข้อมูลแสดงความเป็นอันตราย
ของสารเคมี ซึ่งอาจเป็นแบบรหัสเดี่ยวหรือรหัสผสม รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 รหัสข้อมูลแสดงความเป็นอันตรายของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

รหสัเดีย่ว รหสัผสม 
H300 เป็นพิษมากเมื่อกินเข้าไป H300+H310 เป็นพิษมากเมื่อกินเข้าไป และเมื่อสมัผสักับ

ผิวหนัง 
H301 เป็นพิษเมื่อกินเข้าไป H300+H330 เป็นพิษมากเมื่อกินเข้าไป และเมื่อสดูดม 
H302 อันตรายเมื่อกินเข้าไป H310+H330 เป็นพิษมากเมื่อสมัผสักับผิวหนัง และเมื่อสูดดม 
H303 อาจเป็นอันตรายเมื่อกินเข้าไป H300+H310+H330 เป็นพิษมากเมื่อกินเข้าไป และเมื่อ

สัมผสักับผิวหนัง และเมื่อสูดดม 
H304 อาจทำให้เสียชีวิตเเมื่อกินเข้าไป และสำลักเข้าทางเดิน
หายใจ 

H301+H311 เป็นพิษเมื่อกินเข้าไป และเมื่อสัมผัสกับ
ผิวหนัง 

H305 อาจเป็นอันตรายเเมื่อกินเขา้ไป และสำลักเข้าทางเดิน
หายใจ 

H301+H331 เป็นพิษเมื่อกินเข้าไป และเมื่อสูดดม 

H310 เป็นพิษมากเมื่อสมัผสักับผวิหนัง H311+H331 เป็นพิษเมื่อสัมผัสกบัผิวหนัง และเมื่อสดูดม 
H311 เป็นพิษเมื่อสัมผัสผิวหนัง H301+H311+H331 เป็นพิษเมื่อกินเข้าไป และเมื่อสัมผัส

กับผิวหนัง และเมื่อสูดดม 
H312 อันตรายเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง H302+H312 อันตรายเมื่อกินเข้าไป และเมื่อสมัผสักับ

ผิวหนัง 
H313 อาจเป็นอันตรายเมื่อสมัผสักับผิวหนัง H302+H332 อันตรายเมื่อกินเข้าไป และเมื่อสดูดม 
H314 เกิดแผลไหมรุ้นแรงต่อผิวหนัง /ทำลายดวงตา H312+H332 อันตรายเมื่อสัมผสักับผิวหนัง และเมื่อสูดดม 
H315 ระคายเคืองต่อผิวหนัง H302+H312+H332 อันตรายเมือ่กินเข้าไป และเมื่อ

สัมผสักับผิวหนัง แลเมื่อสูดดม 
H316 ระคายเคืองต่อผิวหนังเล็กน้อย H303+H313 อาจเป็นอันตรายเมือ่กินเข้าไป และเมื่อ

สัมผสักับผิวหนัง 
H317 อาจเกิดอาการแพ้เมื่อสัมผสักับผิวหนัง H303+H333 อาจเป็นอันตรายเมื่อกนิเข้าไป และเมื่อสดูดม 
H318 อันตรายร้ายแรงท่ีตา H313+H333 อาจเป็นอันตรายเมือ่สัมผสักับผิวหนัง และ

เมื่อสูดดม 
H319 ระคายเคืองรุนแรงต่อตา H303+H313+H333 อาจเป็นอันตรายเมื่อกินเข้าไป 

สัมผสักับผิวหนัง และเมื่อสูดดม 
H320 ระคายเคืองต่อตา H315+H320 ระคายเคืองต่อผิวหนัง และดวงตา 
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ตารางที ่1  (ต่อ) 

รหสัเดีย่ว รหสัผสม 
H330 เป็นพิษมากเมื่อสดูดม  
H331 เป็นพิษเมื่อสูดดม  
H332 อันตรายเมื่อสูดดม  
H333 อาจเป็นอันตรายเมื่อสดูดม  
H334 อาจเกิดอาการแพ้เมื่อสูดดม  
H335 ระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ  
H336 อาจทำให้เกิดอาการมึนงงหรือวิงเวียนศีรษะ  
H340 อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการถ่ายทอดทางพันธุกรรม  
H341 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการถ่ายทอดทางพันธุกรรม  
H350 อาจก่อให้เกิดมะเร็ง  
H350i อาจก่อให้เกิดมะเร็งจากการสูดดม  
H351 มีความเสีย่งต่อการเกดิมะเร็ง  
H360 อาจก่อให้เกิดความผดิปกตติ่อการปฏสินธิหรือต่อทารก
ในครรภ ์

 

H360d อาจก่อให้เกิดความผิดปกติต่อทารกในครรภ ์  
H360f อาจก่อให้เกิดความผดิปกติต่อการปฏิสนธ ิ  
H361 ก่อให้เกิดความผิดปกติต่อการปฏิสนธิหรือต่อทารกในครรภ์  
H361d ก่อให้เกิดความผดิปกตติ่อทารกในครรภ ์  
H361 f ก่อให้เกิดความผิดปกติตอ่การปฏิสนธ ิ  
H362 อาจทำให้เป็นอันตรายต่อการให้นมบุตร  
H370 ทำให้เกิดการทำลายร่างกายที่ไม่อาจรักษาให้หายได ้  
H371 อาจทำให้เกิดการทำลายร่างกายที่ไม่อาจรักษาให้หายได ้  
H372 ทำให้เกิดการทำลายร่างกายที่ไม่อาจรักษาให้หายได้เมื่อ
สัมผสัซ้ำ ๆ เป็นเวลานาน 

 

H373 อาจทำให้เกิดการทำลายร่างกายที่ไม่อาจรักษาให้หายได้
เมื่อสัมผัสซ้ำ ๆ เป็นเวลานาน 

 

  



 

มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงสขุภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอนัตราย 
 
 

สถาบันส่งเสรมิความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) 

9 

    4.2.2.2 การจัดระดับอันตรายของสารเคมีอันตราย ทำการพิจารณาประมาณ
ระดับอันตรายของสารเคมีที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในอันตรายแบบเฉียบพลัน หรืออันตราย
แบบเรื้อรัง โดยนำข้อมูลแสดงความเป็นอันตราย ทั้งรหัสเดี่ยว หรือ รหัสผสม จากข้อ 4.2.2.1 มาจัดระดับ
อันตรายของสารเคมีในการใช้งานของลูกจ้าง ซ่ึงสามารถแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้  

ตารางที่ 2 การจัดระดับอันตรายของสารเคม ี

อนัตรายของ
สารเคม ี

คำอธบิายผลกระทบตอ่สขุภาพของอนัตราย ระดบัอนัตรายของ
สารเคม ี

ต่ำมาก ไม่มีผลกระทบของอันตรายต่อสุขภาพ เมื่อสัมผัสเข้าสู่ร่างกาย หรือ
ยังไม่มีข้อมูลระบุว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพ 

1 

 

ต่ำ มีผลกระทบของอันตรายต่อสุขภาพที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ 
ทำให้เกิดการเจ็บป่วยต่อร่างกายหากสัมผัสเข้าสู่ร่างกาย 

2 

 

ปานกลาง มีผลกระทบของอันตรายต่อสุขภาพที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ 
ซึ่งทำให้เกิดการเจ็บป่วยต่อร่างกายหากสัมผัสซ้ำหรือมีการสัมผัส
เป็นระยะเวลานาน  และอาจทำให้เสียชีวิต 

3 

 

สูง มีผลกระทบของอันตรายต่อสุขภาพท่ีไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ 
ซึ่งทำให้เกิดการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงต่อร่างกาย หรือทำให้เสียชีวิต
หากสัมผัสซ้ำเพียงครั้งเดียวหรือมีการสัมผัสเป็นระยะเวลานาน  

4 

 

สูงมาก มีผลกระทบของอันตรายต่อสุขภาพทำให้เกิดการเจ็บป่วยอย่าง
รุนแรงต่อร่างกาย หรือทำให้เสียชีวิต 

5 

 

 
  4.2.3 การจัดระดับการสัมผัส  

      เป ็นการพ ิจารณาระด ับของการส ัมผ ัสสาร เคม ี  (Exposure Rating; ER)                     
โดยพิจารณาการเข้าสู่ร่างกายทุกช่องทางให้ใช้ค่า (1) ระดับความถี่ในการสัมผัสสารเคมี (2)ระดับระยะเวลา
การสัมผัส และ (3) ระดับขนาดของการสัมผัส ซ่ึงมีรายละเอียดขั้นตอน ดังนี้ 

      4.2.3.1 การกำหนดระดับการสัมผัสสารเคมี ทำการจำแนกข้อมูลการสัมผัส
สารเคมีของกลุ่มลูกจ้าง โดยพิจารณาข้อมูลการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายของลูกจ้าง ในประเด็น ดังนี้ 
         1) ระดับความถี่การสัมผัสสารเคมี (Frequency of Exposure Rating; 
FR) กรณีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแบบเฉียบพลันของลูกจ้าง ซึ่งการกำหนดค่าระดับความถี่ในการสัมผัส
สารเคมี สามารถดำเนินการดังแสดงในตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3 ระดับความถี่การสัมผัสสารเคมีอันตรายที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นอันตรายแบบเฉียบพลัน 

ความถีก่ารสมัผสัสารเคม ี คำอธบิายความถีก่ารสมัผสัสารเคม*ี 
 

ระดบัความถีก่ารสมัผสัสารเคม ี

นาน ๆ ครั้ง สัมผสัปลีะ 1 ครั้ง 

 (โดยการสัมผัสแต่ละครั้ง 2 ช่ัวโมง ถึง 4 ช่ัวโมง 
ต่อเนื่องกันใน 1 กะ ) 

 

1 

ไม่บ่อย สัมผสัปลีะ 2 ถึง 3 ครั้ง 
(โดยการสัมผัสแต่ละครั้ง 2 ช่ัวโมง ถึง 4 ช่ัวโมง 

ต่อเนื่องกันใน 1 กะ ) 
 

2 

ค่อนข้างบ่อย สัมผสัเดือนละ 2  ถึง 3 ครั้ง 
(โดยการสัมผัสแต่ละครั้ง 2 ช่ัวโมง ถึง 4 ช่ัวโมง 

ต่อเนื่องกันใน 1 กะ ) 
 

3 

บ่อย สัมผสั 2 ช่ัวโมง ถึง 4 ช่ัวโมง ต่อเนื่องกันใน 1 กะ   
 

4 
 

ประจำ สัมผสัต่อเนื่องกันตลอดทั้งกะ 
 

5 

หมายเหตุ * คำอธิบายความถี่การสัมผัสสารเคมีในการจัดระดับความถี่การสัมผัสสารเคมี สามารถปรับหรือดัดแปลง           
การกำหนดได้ ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับบริบท ความเหมาะสม ของสถานประกอบกิจการ 

  2) ระดับระยะเวลาที่สัมผัสสารเคมี (Duration of Exposure Rating; DR) 
กรณีเป็นอันตรายที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแบบเรื้อรังของลูกจ้าง ซึ่งการกำหนด                
ค่าระดับระยะเวลาที่สัมผัสสารเคมี สามารถดำเนินการดังแสดงในตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ระดับระยะเวลาที่สัมผัสสารเคมีอันตรายที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นอันตรายแบบเรื้อรัง  

ระยะเวลาการทำงานทีล่กูจา้งสมัผสั
สารเคม ี

(คดิเปน็ % ตอ่ตลอดระยะเวลาการทำงาน 
8 ชั่วโมง/วนั หรอื 40 ชัว่โมง/สปัดาห)์ 

คำอธบิายระยะเวลาการทำงานที่
ลกูจา้งสมัผสัสารเคม ี

ระดบัระยะเวลาทีส่มัผสัสารเคม ี 
 

น้อยกว่า 12.5% น้อยกว่า 1ช่ัวโมงต่อกะ/ น้อยกว่า 5 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

1 
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ระยะเวลาการทำงานทีล่กูจา้งสมัผสั
สารเคม ี

(คดิเปน็ % ตอ่ตลอดระยะเวลาการทำงาน 
8 ชั่วโมง/วนั หรอื 40 ชัว่โมง/สปัดาห)์ 

คำอธบิายระยะเวลาการทำงานที่
ลกูจา้งสมัผสัสารเคม ี

ระดบัระยะเวลาทีส่มัผสัสารเคม ี 
 

12.5-25% 1-2 ช่ัวโมงต่อกะ/ ตั้งแต่ 5- แต่ไมเ่กิน 
10 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

2 

25-50% 2-4 ช่ัวโมงต่อกะ/ ตั้งแต ่10 แต่ไม่เกิน 
20 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

3 

50-87.5% 4-7 ช่ัวโมงต่อกะ/ ตั้งแต ่20 แต่ไม่เกิน 
35  ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

4 

มากกว่า 87.5% มากกว่า 7 ช่ัวโมงต่อกะ/ มากกว่า 35 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

5 

  3) ระดับขนาดของการสัมผัส (Magnitude of Exposure Rating; MR) 
พิจารณาจากค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของสารเคมีที่ลูกจ้างสัมผัสตลอดระยะเวลาทำงาน ซึ่งการกำหนดค่า
ระดับความเข้มข้นของสารเคมีที่มัมผัส สามารถดำเนินการดังแสดงในตารางที่ 5 และตารางท่ี 6 

ตารางที่ 5 ระดับขนาดของการสัมผัส (กรณีสารเคมีท่ีสัมผัสทางการสูดดม) 

ระดบัขนาดของการสมัผสัของลูกจา้ง* 
 (คดิเปน็ % ตอ่ขดีจำกดัการสมัผสัในการทำงาน) 

ระดบัขนาดของการสมัผสั  

ต่ำกว่า10% ของ OEL-TWA 
 

1 

ต่ำกว่า 50% ของ OEL-TWA 
 

2 

ต่ำกว่า 75% ของ  OEL-TWA 
 

3 

เท่ากับ 75% ถึง 100% ของ  OEL-TWA 
 

4 

สูงกว่า 100% ของ OEL-TWA 
 

5 

หมายเหตุ  * ในกรณีระดับขนาดของการสัมผัส ที่มีการพิจารณาจากขีดจำกัดการสัมผัสในการทำงาน เป็นค่า OEL-STEL หรือ OEL-C ให้จัด
ระดับความเข้มข้นของสารเคมีที่สัมผัส ที่ระดับ 5 เนื่องจากเป็นขีดจำกัดการสัมผัสในการทำงานที่เป็นค่าที่กำหนดเพื่อเน้นปกป้องคนทำงานจาก
การสัมผัสสารเคมีที่สามารถที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพทันที 
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ตารางที่ 6 ระดับขนาดของการสัมผัส (กรณีสารเคมีท่ีสัมผัสทางการดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย) 

ระดบัการคงอยูข่องสารเคม ี ระดบัการดดูซมึเขา้สูร่า่งกายของ
สารเคม ี

ระดบัความเขม้ขน้ของสารเคมทีีส่มัผสั 
 

 ต่ำ 1 

ต่ำ ปานกลาง 2 

 สูง 3 

 ต่ำ 2 

ปานกลาง ปานกลาง 3 

 สูง 4 

 ต่ำ 3 

สูง ปานกลาง 4 

 สูง 5 

 

นอกจากนี้ ในการพิจารณาระดับความเข้มข้นการสัมผัสสารเคมีอันตราย ยังสามารถ
กำหนดค่าปรับแก้ไข (Modifying Factors) ในการกำหนดระดับการสัมผัสสารเคมี โดยพิจารณาข้อมูล
เกี่ยวกับมาตรการในการทำงาน และพฤติกรรมการทำงาน เพื่อนำมาพิจารณาปรับแก้ไขสำหรับการเพิ่มหรือ
ลดค่าระดับความเข้มของของสารเคมีที่สัมผัส เช่น หากมีข้อมูลพฤติกรรมการทำงานที่ไม่ปลอดภัยที่ทำให้
เกิดการสัมผัสสารเคมีเพ่ิมข้ึนจากการฝ่าฝืนขั้นตอนการปฏิบัติงาน จะมีค่าบวกเพ่ิมค่าระดับความเข้มข้นของ
การสัมผัสสารเคมี หรือ หากมีข้อมูลมาตรการแนวทางในการลดหรือควบคุมป้องกันที่บุคคล ด้วยการสวม
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล สามารถลดค่าระดับความเข้มของการสัมผัสสารเคมีลงได้               
เป็นต้น  ทั ้งนี ้ การกำหนดเกณฑ์ค่าปรับแก้นั ้น ผู ้ประเมินสามารถพิจารณาจากข้อมูลที ่เป็นจริงใน                 
สถานประกอบการ แล้วกำหนดค่าปรับแก้ให้เหมาะสม  

 

  4.2.3.2 การจัดระดับการสัมผัสสารเคมีอันตราย ทำการจัดระดับการสัมผัส               
โดยพิจารณาข้อมูลการกำหนดระดับการสัมผัสสารเคมีอันตราย จากข้อ 4.2.3.1 ซึ่งมีเกณฑ์การกำหนด
ระดับความถ่ีการสัมผัสสารเคมี หรือระดับระยะเวลาที่สัมผัสให้เป็นไปตาม ตารางที่ 3 และ4 กับการกำหนด
ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายที่ลูกจ้างสัมผัสตามเกณฑ์การจัดระดับขนาดของการสัมผัส ดังแสดง
ในตารางที่ 5 และ 6 โดยมีการจัดระดับการสัมผัสสารเคมีโดยใช้ Rating Matrix ในรูปแบบ 5x5 ซึ่งสามารถ
จัดระดับการสัมผัสสารเคมี แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังแสดงในตารางที่ 7   
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ตารางที่ 7 การจัดระดับการสัมผัสสารเคมี 
 

ระดบัความถีก่ารสมัผสัสารเคม ี 
หรอื ระดบัระยะเวลาทีส่มัผสั

สารเคม ี 

ระดบัขนาดของการสมัผสั การสมัผสัสารเคม ี

ตำ่มาก 
(1) 

ตำ่ 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

สงู 
(4) 

สงูมาก 
(5) 

คำอธบิายการ
สมัผสัสารเคม ี

ระดบัการ
สมัผสั

สารเคม ี
ตำ่มาก (1) (1) (1) (2) (2) (2) โอกาสสมัผสัต่ำมาก 1 

ตำ่ (2) (1) (2) (3) (3) (4) โอกาสสมัผสัต่ำ 2 

ปานกลาง (3) (2) (3) (3) (4) (4) โอกาสสมัผสัปาน
กลาง 

3 

สงู (4) (2) (3) (4) (4) (5) โอกาสสมัผสัสูง 4 

สงูมาก (5) (2) (4) (4) (5) (5) โอกาสสมัผสัสูงมาก 5 

 

    4.2.4 การประเมินระดับความเสี่ยง 

 เป็นการจัดระดับความเสี ่ยง (Risk Rating; RR) โดยคำนวณระดับความเสี ่ยง              
จากระดับอันตรายของสารเคมี และระดับการสัมผัสสารเคมีที่ได้จากข้อ 4.2.2 และ 4.2.3 ซึ่งคำนวณหาได้
จากรากที่สองของผลคูณระดับอันตรายตามลักษณะของสารเคมี กับระดับการสัมผัสสารเคมี ดังสมการ 

RR = √HR ×ER 

 โดยผลของระดับความเสี่ยงที่คำนวณได้จากสมการข้างต้น สามารถนำมาพิจารณา
วิเคราะห์เป็นค่าสำหรับการอธิบายลักษณะความเสี่ยง ซึ่งมีการประเมินระดับความเสี่ยงการสัมผัสสารเคมี 
โดยใช้ Rating Matrix ในรูปแบบ 5x5 ดังแสดงในตารางที่ 8   
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ตารางที่ 8 การจัดระดับความเสี่ยง 
 

ระดบัอนัตรายของสารเคม ี ระดบัการสัมผสัสารเคม ี

ต่ำมาก 
(1) 

ต่ำ 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

สงู 
(4) 

สงูมาก 
(5) 

ต่ำมาก (1) 1.0 
(1) 

1.4 
(1) 

1.7 
(2) 

2.0 
(2) 

2.2 
(2) 

ต่ำ (2) 1.4 
(1) 

2.0 
(2) 

2.5 
(3) 

2.8 
(3) 

3.2 
(3) 

ปานกลาง (3) 1.7 
(2) 

2.5 
(3) 

3.0 
(3) 

3.5 
(4) 

3.9 
(4) 

สงู (4) 2.0 
(2) 

2.8 
(3) 

3.5 
(4) 

4.0 
(4) 

4.5 
(5) 

สงูมาก (5) 2.2 
(2) 

3.2 
(3) 

3.9 
(4) 

4.5 
(5) 

5.0 
(5) 

 

 โดยทั่วไป การตัดสินค่าความเสี่ยงสามารถพิจารณา โดยใช้การประเมินค่าระดับความเสี่ยง
ด้วย Risk Rating Matrix ซึ่งสามารถจำแนกประเภทความเสี่ยง เพื่อนำไปสู่การจัดการความเสี่ยง สามารถ
แบ่งเป็น  3 กลุ่ม ได้แก่  

1) ระดับความเสี่ยงที่ไม่ยอมให้เกิดขึ้น (ระบุด้วยสีแดง) ที่จำเป็นต้องดำเนินการกำจัด
หรือแก้ไขความเสี่ยงโดยทันที ซึ่งคะแนนความเสี่ยงเท่ากับ 4.5 และ 5.0 

2) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรบัไม่ได้ (ระบุด้วยสีเหลือง) ที่จำเป็นต้องมีการเพ่ิมมาตรการหรือ
แผนการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ เพื่อลดระดับความเสี่ยง ซึ่งคะแนนความเสี่ยงเท่ากับ 1.7 2.0 2.2 2.5 2.8 
3.0 3.2 3.5 3.9 และ 4.0 

3) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (ระบุด้วยสีเขียว) ยังคงไว้ซึ่งแผนการควบคุมความเสี่ยงและ
มาตรการ ยังไม่จำเป็นต้องปรับปรุงเพิ่มเติม ซึ่งคะแนนความเสี่ยงเท่ากับ 1.0 และ 1.4 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระดับอันตรายของสารเคมี และระดับการสัมผัสสารเคมี 
กล่าวคือ ไม่มีข้อมูลความเป็นพิษของสารเคมี  และไม่มีการระบุระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย                   
อย่างชัดเจน และเป็นที่ทราบกันดีว่าสารเคมีกลุ่มนี้เป็นอันตราย ให้จัดระดับความเสี่ยงอยู่ในกลุ่มความเสี่ยง
ระดับปานกลางข้ึนไป  
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4.3 การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการประเมินค่าความเสี่ยง จากกระบวนการทำการประเมิน
ความเสี่ยงสุขภาพของลูกจ้างฯ จะถูกนำไปพิจารณาตัดสินใจกำหนดแนวทางในการดำเนินการจัดทำ
แผนการควบคุมความเสี่ยง ภายใต้แนวคิดตามหลักการลำดับชั้นของการแผนการกำจัด หรือลดความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนี้ 

1) การขจัด โดยการเลิกใช้สารเคมีที่มีอันตรายนั้น ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการ
ความเสี่ยงสูงที่สุด เนื่องจากเป็นการควบคุมไม่ให้มีความเสี่ยงเกิดขึ้น  

2) การทดแทน โดยเปลี่ยนใช้สารเคมีที่มีอันตรายน้อยกว่าทดแทน เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ    
ในการจัดการความเสี่ยงสูง เนื่องจากเป็นการควบคุมความเสี่ยงที่แหล่งกำเนิดโดยตรง  

3) การควบคุมทางวิศวกรรม โดยการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรในกระบวนการทำงาน  
ที่สามารถป้องกันหรือลดอันตรายของสารเคมีที่แหล่งกำเนิด หรือปิดกั้นเส้นทางการสัมผัสสารเคมี  

4) การควบคุมด้านการบริหารจัดการ โดยการกำหนดวิธีการปฏิบัติงานหรือระเบียบการปฏิบัติ 
เพ่ือป้องกันหรือลดการสัมผัสสารเคมี หรืออบรมให้ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีขั้นสูง เป็นต้น  

5) การใช้อุปกรณ์คุ ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล โดยให้ลูกจ้างที่ทำงานเกี ่ยวกับ
สารเคมีสวมใส่อุปกรณ์ เพื่อป้องกันอันตรายในการสัมผัสสารเคมี ซึ ่งอาจมีประสิทธิภาพในการจัดการ           
ความเสี่ยงน้อยที่สุด เพราะเป็นการควบคุมความเสี่ยงที่ตัวบุคคลเท่านั้น 

โดยผลการประเมินความเสี่ยงสุขภาพของลูกจ้าง ในการใช้สารเคมีที่ได้จาก ข้อกำหนด 4.2.4 
ต้องนำไปจัดทำบันทึกทะเบียนความเสี่ยง ซึ่งเรียงลำดับความเสี่ยงจากความเสี่ยงสูงมากไปหาความเสี่ยงน้อยที่สุด 
เพื่อพิจารณาความเร่งด่วนในการนำไปวางแผนงานเกี่ยวกับมาตรการควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ โดยมีแนวทางในการดำเนินการแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง ตามลำดับขั้น
การควบคุมความเสี่ยง ดังแสดงในตารางที่ 9 ดังนี้   



 

มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงสขุภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอนัตราย 
 
 

สถาบันส่งเสรมิความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) 

16 

ตารางที่ 9 แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง 

ประเภทความ
เสีย่ง 

ระดบัความเสีย่ง 
(Risk Rating; RR) 

แผนงานบริหาร
จดัการความเสีย่ง 

ตวัอยา่งมาตรการ 

ความเสี่ยงที่ไม่
ยอมให้เกิดข้ึน 

(5) การกำจัดหรือแก้ไข
ความเสี่ยงโดยทันที 

- การขจัดสารเคมีอ ันตราย ซ ึ ่งเป็น
แหล่งกำเนิดอันตราย 

- การทดแทนการใช้สารเคมีอันตราย 
ความเสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้ 

(2), (3), (4) การเพ่ิม (ปรับปรุง/
เปลี่ยนแปลง) 
มาตรการหรือ

แผนการควบคุม 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ 

- การควบคุมทางวิศวกรรม 

- การควบคุมด้านการบริหารจัดการ 

- การใช้อุปกรณค์ุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคล 

ความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ 

(1) การคงไว้ซึ่งแผนการ
ควบคุมความเสี่ยงและ

มาตรการที่มีอยู่ 

- การเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจมีการเปลี่ยน 
แปลงระดับเพ่ิมขึ้น 

- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการใช้สารเคมีพ้ืนฐาน 

 

 ทั้งนี ้ นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที ่ทำงานเกี ่ยวกับปัจจัยเสี ่ยง                
โดยตรวจสุขภาพลูกจ้างก่อนเข้าทำงาน เพื ่อประเมินความเหมาะสมในการทำงานเกี ่ยวกับสารเคมี              
และตรวจสุขภาพลูกจ้างครั้งต่อไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง อีกทั้งควรมีการคัดกรองสุขภาพของลูกจ้าง ที่               
อาจมีความเสี่ยงจำเพาะ และมีมาตรการดูแลสุขภาพของลูกจ้าง โดยเฉพาะการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน 
รวมถึงการเฝ้าระวังสุขภาพลูกจ้างเป็นระยะ ๆ  
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ภาพที ่1  กระบวณการประเมินความเสีย่งสุขภาพลกูจา้ง ในกรณใีชส้ารเคมอีนัตราย

 

ชีบ้ง่จากบัญชสีารเคมี 

ระดบัอนัตรายตามลษัณะสารเคมี
พิจารณาจาก Hazard Phases 

ระดบัอนัตราย ม ี5 ระดบั 
จาก 1 ถงึ 5 ตำ่มาก → สงูมาก 

การประเมนิระดบัความเสีย่ง 
ม ี5 ระดบั จาก 1 ถงึ 5 

ระดบัการสัมผสั 

ความถีข่องการ
สมัผสัแบบ
เฉยีบพลนั 

ความถีห่รอืระยะเวลาของการสมัผสั 

ระยะเวลาของ
การสมัผสัแบบ

เรือ้รงั 

ระดบัความถีข่องการสมัผสั 
จดัได ้5 ระดบั 1 ถงึ 5 

ระดบัขนาดของการสมัผสั 

(ความเขม้ขน้ของสารเคม)ี 

ระดบัขนาดของการสมัผสั 

จดัได ้4 ระดบั 1 ถงึ 4 

ระดบัการสัมผสั 5 ระดบัจาก  1 ถงึ 5 
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ภาคผนวก ก กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับมาตรฐานประเมนิความเสี่ยงสขุภาพลกูจา้ง 
ในกรณใีช้สารเคมีอนัตราย 

  
 1) การกำหนดให้จัดทำรายการสารเคมีที่ใช้งานในสถานประกอบกิจการ ซึ่งประกอบด้วยมาตรการ           
ที่มีข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

   - กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย          
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 

   - ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย ประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

   - ประกาศกรมสว ัสด ิการและค ุ ้มครองแรงงาน เร ื ่อง แบบบัญช ีรายช ื ่อสารเคม ีอ ันตราย 
และรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม  พ.ศ. 2556 

 2) การกำหนดการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง สำหรับการดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพและ
จัดทำเอกสารสมุดสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยมาตรการที่มีข้อบังคับตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

   - กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. 2563 

   - ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4409 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม "แนวปฏิบัติการตรวจ
สุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านเคมีและกายภาพจากการประกอบอาชีพในสถานประกอบกิจการ" 

 3) การกำหนดการประเมินความเสี่ยงของลูกจ้างที่สัมผัสสารเคมีอันตรายในสภาพแวดล้อมในทำงาน 
ซ่ึงสามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณากำหนดการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยมาตรการที่มี
ข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

   - ประกาศกระทรวงอ ุตสาหกรรม ฉบ ับท ี ่  4439 (พ.ศ. 2555)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื ่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม             
การประเมินความเสี่ยงด้านสารเคมีต่อสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

   - ประกาศกระทรวงอ ุตสาหกรรม ฉบ ับท ี ่  4441 (พ.ศ. 2555) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม     
ข้อกำหนดการประเมินการสัมผัสสารเคมีอันตรายในสิ่งแวดล้อมของสถานที่ทำงาน  
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ภาคผนวก ข  ตวัอยา่งการประเมนิความเสีย่งสขุภาพของลกูจ้าง ในกรณีใชส้ารเคมีอนัตราย 
 

การประเมินการสัมผัสสารเคมีอันตรายของผู้ปฏิบัติงาน สำหรับการพิจารณาตัดสินใจในการประเมิน
ความเสี่ยงสุขภาพของลูกจ้างฯ  ตามข้อกำหนดมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้
สารเคมีอันตราย ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบของมาตรฐาน ได้แก่ การชี้บ่งอันตราย ลักษณะของอันตราย            
การประเมินการสัมผัส ลักษณะความเสี่ยง  และการพิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงสุขภาพของลูกจ้างฯ 
สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถอธิบายโดยตัวอย่างตามขั้นตอน ดังนี้ 

ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงสุขภาพของลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอันตราย 

กรณกีารสัมผัสของผู้ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงที่ต้องซ่อมบำรุงเครื่องจักร ทุก 6 เดือน แต่ละครั้งสัมผัสสาร

โทลูอีนเฉลี่ยตลอดกะการทํางานเท่ากับ 75.37 มิลลิกริมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ 20 พีพีเอ็ม (โดยขีดจำกัดความเข้มข้น

ของ TLV-TWA ของสารโทลูอีน มีเท่ากับ  753.70 มิลลิกริมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ 200 พีพีเอ็ม)  

ขั้นตอนที่ 1 การชี้บ่งอันตราย  

โดยกรณีตัวอย่าง พบว่า โทลูอีน มีผลกระทบต่อสุขภาพ ทำให้อาการมึนเมา สะลึมสะลือ

อย่างรุนแรง เหนื่อยล้าความคิดสับสน วิงเวียน ปวดศรีษะ ระคายเคืองตาและทางเดินหายใจ เมื่อหยุดการสัมผัส

สารเคมีอันตราย อาการจะหายไปมีผลกระทบต่อสุขภาพ อาจทำให้เกิดการทำลายร่างกายที่ไม่อาจรักษาให้หายได้

เมื่อสัมผัสซ้ำ ๆ เป็นเวลานาน และก่อให้เกิดความผิดปกติต่อทารกในครรภ์ ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวสามารถ

จำแนกประเภทผลกระทบต่อสุขภาพของโทลูอีน เป็นทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดระดับอันตรายตามลักษณะของสารเคมี 

ในการจัดระดับอันตรายของโทลูอีน ซึ่งใช้ข้อมูลเกี่ยวกับรหัสข้อมูลแสดงความเป็น

อันตรายมาพิจารณาจัดระดับอันตรายของสารเคมีในการทำงานของช่างซ่อมบำรุง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

รหสัขอ้มลูแสดงความเปน็อนัตราย  ระดบัอนัตรายของสารเคม ี
 

H361d ก่อให้เกิดความผดิปกตติ่อทารกในครรภ ์ 5 

H304 อาจทำให้เสียชีวิตเเมื่อกินเข้าไป และสำลักเข้า
ทางเดินหายใจ 

3 
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รหสัขอ้มลูแสดงความเปน็อนัตราย  ระดบัอนัตรายของสารเคม ี
 

H373 อาจทำให้เกิดการทำลายร่างกายทีไ่ม่อาจรักษาให้
หายไดเ้มื่อสัมผสัซ้ำ ๆ เป็นเวลานาน 

3 

H315 ระคายเคืองต่อผิวหนัง 2 

H336 อาจทำให้เกิดอาการมึนงงหรือวิงเวียนศีรษะ 1 

 

พบว่า โทลูอีน มีระดับอันตรายสูงสุดที่ระดับ 5 หมายถึง มีความรุนแรงของอันตรายสูงมาก 

กรณเีป็นอันตรายที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแบบเรื้อรัง 

ขั้นตอนที่ 3 การจัดระดับการสัมผัส 

ในการจัดระดับการสัมผัสของโทลูอีน กรณีเป็นอันตรายที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพแบบเรื้อรังนั้น ใช้การพิจารณาระดับระยะเวลาการสัมผัสจากตารางที่ 4 ของข้อกำหนด 

4.2.3.1 พบว่า ได้ระดับ 1 (ระยะเวลาการสัมผัส น้อยกว่า 12.5%) และการพิจารณาระดับความเข้มข้นจาก

ตารางที่ 5 ของข้อกำหนด 4.2.3.1 พบว่า ได้ระดับ 1 (ต่ำกว่า 10% ของ TLV-TWA) และเมื่อนำมาจัดระดับ  

การสัมผัสในตารางที่ 6 ของข้อกำหนด 4.2.3.2 พบว่า ระดับการสัมผัสได้ระดับ 1  หมายถึง มีโอกาสสัมผัสต่ำมาก 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินระดับความเสี่ยง 

 เมื่อได้ผลการจัดระดับอันตรายจากขั้นตอนที่ 2 และการจัดระดับการสัมผัสจากขั้นตอนที่ 
3 มาคำนวณประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Rating; RR) ของโทลูอีน ตามข้อกำหนด 4.2.4 พบว่า มีค่า RR 
เท่ากับ 2.2 ซึ่งจัดระดับความเสี่ยงได้ระดับ 2 หมายถึง มีความเสี่ยงต่ำ  
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ภาคผนวก ค  แบบรายงานการประเมินความเสีย่งสขุภาพของลกูจ้าง ในกรณีใชส้ารเคมีอนัตราย 
ตาราง ค.1 

แบบการวเิคราะหง์านเพือ่ประเมินความเสีย่งสุขภาพลกูจา้ง ในกรณใีชส้ารเคมอีนัตราย 

ชื่อสถานประกอบกิจการ ............................................................................................................................................................................................................ 
คณะผู้ประเมินความเสี่ยง 1)..................................................................................................................  ตำแหน่ง .................................................................... 
 2).................................................................................................................  ตำแหน่ง .................................................................... 
วันท่ีดำเนินการประเมินความเสี่ยง .............................................................................................................................................................................................   
ผู้รับรอง  ............................................................................................................................  (ผู้ชำนาญการความปลอดภัย) 
วันท่ีดำเนินการรับรองความเสี่ยง ................................................................................................................................................................................................ 
พื้นที่/ หน่วยงาน/ แผนกการทำงาน ........................................................................................................................................................................................... 
      

สารเคมทีีส่มัผสัในการทำงาน 
 

ช่องทาง 
การสมัผสั 

 

แผนก 
 

รายกากจิกรรม/ 
งาน หรอื พืน้ที่

ทำงาน 

ตำแหนง่งาน 
 

จำนวน
ลกูจา้ง

ผูป้ฏบิตังิาน 
 

ขอ้มลูการทำงานเกีย่วกบั
สารเคม ี

 

มาตรการควบคมุ
การสมัผสัทีใ่ช้อยู ่

 

ตอ้งดำเนนิการ
ประเมนิความเสีย่ง 

(ใช/่ไมใ่ช)่ 
 

      ระยะเวลา 
การทำงานตอ่วนั

(ชม.) 

จำนวนกะ 
ในการทำงาน

ตอ่วนั 

  

สาร………. >100 % OEL          
 (SEGs: A)          
 75-99% OEL          
 (SEGs: B)          
 50-74% OEL          
 (SEGs: C)          



 

มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงสขุภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอนัตราย 
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ตาราง ค.2 

แบบการประเมินความเสีย่งสขุภาพของลกูจา้งในกรณใีชส้ารเคมอีนัตราย 
 

ชื่อสถานประกอบกิจการ ..................................................................................................................... .......................................................................................  
คณะผู้ประเมินความเสี่ยง 1)  ..................................................................................................................  ตำแหน่ง .................................................................  
           2)....................................................................................................... ..............  ตำแหน่ง ................................................................. 
วันที่ดำเนินการประเมินความเสี่ยง ........................................................................ ..................................................................................... ................................   
ผู้รับรอง  .................................................................................................................. ..........  (ผู้ชำนาญการความปลอดภัย) 
วันที่ดำเนินการรับรองความเสี่ยง ...................................................................................................................................................................................... .......... 
พ้ืนที/่ หน่วยงาน/ แผนกการทำงาน ............................................................................ ...............................................................................................................   

ชื่อสารเคม ี
แตล่ะ SEGs 

 
 

 

ตำแนง่งาน 
 
 
 
 
 

 

การชีบ้่งอนัตราย ลกัษณะของอนัตราย การประเมนิการสมัผสั ลกัษณะความเสีย่ง 

ประเภทผลกระทบตอ่สภุาพ 
 
 

 
 

รหสัขอ้มลู
แสดงความ
เปน็อนัตราย 
 

 

ระดบัอนัตราย
ตามลกัษณะ
ของสารเคมี

อนัตราย 
(HR) 

ระดบั
ความถี่ใน
การสมัผสั
สารเคม ี

(FR) 

ระดบั
ระยะเวลา
การสมัผสั 

(DR) 

ระดบัความ
เขม้ขน้ของ
สารเคม ี
(MR) 

คา่ปรบั
แกไ้ข  
(ถา้ม)ี 

 
  

ระดบั 
การสมัผสั
สารเคมี
อนัตราย 

(ER) 

ระดบั 
ความเสีย่ง 

(RR) 

ประเภท
ความเสีย่ง 

 
 

 

            
            
            
            
            



 

มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงสขุภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอนัตราย 
 
 

สถาบันส่งเสรมิความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) 

 


