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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

การประเมินความเสี่ยงดานสารเคมี 

ตอสุขภาพผูปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
1.  ขอบขาย 

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้กําหนดการประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นกับผูปฏิบัติงาน

เนื่องจากการสัมผัสหรือไดรับอันตรายทางเคมีจากการทํางาน การประเมินความเส่ียงตอสุขภาพมี 2 ประเภท 

คือ การประเมินความเส่ียงเชิงปริมาณ และการประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ แตละประเภทประกอบดวย  

4 ขั้นตอน คือ  

 (1)  การระบุวาเปนสารเคมีอันตราย (hazard identification) 

 (2)  การศึกษาผลกระทบตอสุขภาพหรือความสัมพันธระหวางปริมาณสารเคมีอันตรายที่ไดรับและการ 

       ตอบสนองของรางกาย (hazard characterization or dose-response assessment) 

 (3)  การประเมินการสัมผัส (exposure assessment)  

 (4)  การระบุลักษณะเฉพาะความเส่ียง (risk characterization) 

 การประเมินความเสี่ยงในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะการประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ ซึ่งแบงเปน 5 ระดับ 

 ไดแก ระดับยอมรับได ระดับต่ํา ระดับปานกลาง ระดับสูง และระดับสูงมาก  

2. บทนิยาม 

  ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดังตอไปนี้ 

2.1 การประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพ (health risk assessment) หมายถึง การประมาณคาความเปนไปไดหรือ

โอกาสท่ีผูปฏิบัติงานซ่ึงสัมผัสสารเคมีอันตรายจะแสดงผลกระทบดานสุขภาพจากการไดรับหรือสัมผัสกับ

สารเคมีอันตรายอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางพรอมกัน 

2.2 กลุมผูปฏิบัติงานที่สัมผัสสารเคมีอันตรายคลายกัน (similar exposure group, SEG) หมายถึง กลุมผู 

ปฏิบัติงานซ่ึงสัมผัสสารเคมีอันตรายเหมือนกัน เนื่องจากงานที่ทําและความถี่ในการทํางานที่เกี่ยวกับปจจัย

เสี่ยงนั้นเหมือนกัน (ปจจัยเสี่ยงนั้น ไดแก วัตถุดิบหรือสารเคมี กระบวนการผลิต และวิธีการทํางาน)

ผูปฏิบัติงานคนหนึ่งอาจอยูในกลุมของ SEG หลายกลุมก็ได 
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2.3 คาขีดจํากัดสารเคมีที่สัมผัสไดในสถานที่ทํางาน (occupational exposure limit, OEL) หมายถึง ระดับความ

เขมขนของสารเคมีอันตรายในสถานที่ทํางาน ซึ่งผูปฏิบัติงานสวนใหญสัมผัสไดวันละ 8 h สัปดาหละ 5 d 

โดยไมมีผลกระทบตอสุขภาพ  

หมายเหตุ  คา  OEL ซึ่งองคกรหรือหนวยงานตางๆ ประกาศใชหรือเสนอแนะอาจเรียกแตกตางกันและมีคา 

ตางกัน เชน อาจกําหนดเปนคาขีดจํากัดสารเคมีที่สัมผัสไดในสถานที่ทํางาน (threshold limit value, TLV) หรือ 

คาขีดจํากัดสารเคมีที่ยอมใหสัมผัสไดในสถานที่ทํางาน (permissible exposure limit, PEL)  

2.4 คาขีดจํากัดความเขมขนเฉลี่ยของสารเคมีในอากาศตลอดเวลาการทํางาน (occupational exposure limit-

time-weighted average, OEL-TWA) หมายถึง คาความเขมขนเฉลี่ยของสารเคมีในอากาศตลอดเวลาการ

ทํางาน ซึ่งโดยทั่วไป คือวันละ 8 h สัปดาหละ 5 d ที่ผูปฏิบัติงานสวนใหญสามารถสัมผัสไดโดยไม

กอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพ 

2.5 คาขีดจํากัดสําหรับการสัมผัสในระยะสั้น ๆ (short-term exposure limit, STELหรือ OEL-STEL) หมายถึง 

คาความเขมขนเฉลี่ยของสารเคมีที่พนักงานสัมผัสไดไมเกินวันละ 4 ครั้ง ในระยะเวลาไมเกินครั้งละ 15 min 

และแตละครั้งตองหางกันอยางนอย 1 h โดยคาเฉลี่ยความเขมขนที่สัมผัสท้ังหมดตองไมเกินคา OEL-TWA 

2.6 คาขีดจํากัดสูงสุด (ceiling, C หรือ OEL-C) หมายถึง คาความเขมขนสูงสุดของสารเคมีในอากาศที่

ผูปฏิบัติงานสัมผัสไดในขณะปฏิบัติงาน โดยคาเฉลี่ยความเขมขนที่สัมผัสท้ังหมดตองไมเกินคา OEL-TWA 

2.7 งานเกี่ยวกับปจจัยเส่ียง (risk task) หมายถึง งานที่ลูกจางทําเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 

2.8 ปจจัยอันตรายทางเคมี (chemical hazard) หมายถึง สารเคมีที่เม่ือเขาสูรางกายโดยทางปาก จมูก หรือผิวหนัง

แลวสามารถแสดงพิษหรือเปนอันตรายตอสุขภาพได 

2.9 สารเคมีอันตราย (hazardous chemical) หมายถึง สารทางเคมีที่อาจทําใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพอยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยางเมื่อสัมผัสหรือไดรับเขาสูรางกาย (ดูภาคผนวก ก.) 

3. หลักการ 

แนวทางการดําเนินการประเมินความเส่ียงตอสุขภาพ 4 ขั้นตอนมีดังตอไปนี้ 

3.1 การระบุวาเปนสารเคมีอันตราย คือ การระบุวาไดรับสารเคมีอันตรายในสิ่งแวดลอมการทํางานที่อาจมีผล 

กระทบตอสุขภาพผูปฏิบัติงาน โดยวิเคราะหงาน กิจกรรม กระบวนการผลิตที่ผูปฏิบัติงานจะไดรับการ

สัมผัสสารเคมีอันตรายโดยรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสารเคมีที่ใชทั้งหมด พื้นที่ที่ใชสารเคมี กิจกรรมที่เกี่ยวของ 

กระบวนการผลิต ขั้นตอนการผลิต มีดังนี้ 

(1)  บันทึกรายการกิจกรรมของผูปฏิบัติงานกลุมที่ตองการประเมินความเส่ียงตอสุขภาพ 

(2)  ระบุพื้นที่ทํางานสําหรับกิจกรรมนั้น 
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(3)  ระบุสารเคมีอันตรายตอสุขภาพในพื้นที่ดังกลาว 

(4)  ระบุความถี่และลักษณะการสัมผัส ไดแก 

(4.1)  ความถ่ีในการสัมผัส เชน เดือนละ 1 ครั้ง สัปดาหละ 1 ครั้ง ทุกวัน ทุกชั่วโมง 

(4.2)  ระยะเวลาที่สัมผัสในแตละครั้ง เชน 1 h  4 h ตลอดเวลาการทํางาน 

(4.3)  ลักษณะการสัมผัสสารเคมีอันตราย เชน ทางการหายใจ ทางผิวหนัง และทางปาก  

(5)  จัดทํารายการสารเคมีอันตรายที่ตองประเมินการสัมผัสเพื่อวางแผนการตรวจวัดการสัมผัสตอไป  

(6)  การสัมภาษณผูปฏิบัติงาน รายละเอียดของงานตามหนาที่รับผิดชอบของแตละตําแหนงงาน (job 

      description) การวิเคราะหกิจกรรมของแตละตําแหนงงาน (job task analysis) ขอมูลจากการ 

      เดินตรวจสอบดานสุขศาสตรอุตสาหกรรมในครั้งที่ผาน ๆ มา ฯลฯ เพื่อใหไดขอมูลประกอบการ 

      วิเคราะหงานหรือกิจกรรมของผูปฏิบัติงานอยางครบถวน 

ผลลัพธในขั้นตอนนี้ คือ รายชื่อพื้นที่ที่มีกิจกรรมหรืองานเกี่ยวกับปจจัยเส่ียงสารเคมีอันตรายที่เกี่ยวของและ

กลุมผูปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกลาว จากนั้นสํารวจพื้นที่หรือบริเวณที่มีการใชสารเคมีอันตรายเหลานั้น  

เพื่อกําหนดหนวยผลิตที่จะประเมินความเส่ียงตอสุขภาพผูปฏิบัติงาน โดยทั่วไปงานหรือกิจกรรมที่เขาขาย

ตองประเมินไดแก  

(1)  งานที่มีแนวโนมของการสัมผัสสูงเกินกวาคา OEL-TWA 

(2)  งานที่มีความรุนแรงถึงขั้นกอใหเกิดอุบัติเหตุหรือมีการรองเรียน หรือรองทุกขจากผูปฏิบัติงานใน

บริเวณดังกลาว 

(3)  งานหรือกิจกรรมใหมซ่ึงไมเคยมีการประเมินความเส่ียงตอสุขภาพมากอน 

(4)  งานที่เปนขอกําหนดตามกฎหมาย 

3.2 การศึกษาผลกระทบตอสุขภาพหรือความสัมพันธระหวางปริมาณสารเคมีอันตรายที่ไดรับและการ

ตอบสนองของรางกาย โดยการทบทวนวรรณกรรม (literature review) และสืบคนขอมูลทางระบาดวิทยา 

และ/หรือพิษวิทยาของสารซึ่งเปนสารเคมีอันตราย เชน บทความทางวิชาการ รายงานการเจ็บปวยของ

ผูปฏิบัติงานที่สัมผัสสารเคมีอันตรายที่ศึกษาผลกระทบตอสุขภาพของสารเคมีอันตรายปริมาณสารเคมี

อันตรายที่ไดรับการตอบสนองของรางกาย และคา OEL (ดูภาคผนวก ข.) 

3.3 การประเมินการสัมผัส สําหรับสารเคมีอันตรายที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพใหประเมินการสัมผัส โดยมี

ขั้นตอน ดังนี้  
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3.3.1 จําแนก SEG  

ในสถานประกอบการหนึ่งอาจมีผูปฏิบัติงานจํานวนมากและมีหลายขั้นตอนในแตละกระบวนการผลิต

และอาจมีสารเคมีอันตรายหลายชนิดเกี่ยวของ ทําใหการสัมผัสสารเคมีอันตรายของผูปฏิบัติงาน

แตกตางกัน ผูปฏิบัติงานที่อยูใน SEG เดียวกันยอมมีการสัมผัสเหมือนกัน กลาวคือ สัมผัสสารเคมี

อันตรายชนิดเดียวกันที่ระดับการสัมผัสเดียวกัน 

 โดยทั่วไปการจําแนก SEG ทําได 2 วิธี ดังนี้ 

3.3.1.1 วิธีที่หนึ่ง คือ การวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจากขอ 3.1 อาจจําแนก SEG ไดหลายแนวทาง และ

ในสถานประกอบการหนึ่งอาจตองใชมากกวาหนึ่งแนวทาง ไดแก  

(1) พิจารณาจากกระบวนการผลิตและสารเคมีอันตรายในสิ ่งแวดลอมการทํางานใน 

สถานประกอบการที่แบงกระบวนการผลิตออกเปนแผนกชัดเจน และผูปฏิบัติงานในแผนก 

มีการสัมผัสที่เหมือนกันดวยความถ่ีในการสัมผัสเหมือนกัน ผูปฏิบัติงานในแผนกนั้นอาจเปน 

SEG เดียวกัน  

(2)  พิจารณาหนาที่หรืองานที่ไดรับมอบหมาย  ผูปฏิบัติงานที่อยูในตําแหนงงาน หรือทําหนาที่

ตางกันแมจะอยูในแผนกและส่ิงแวดลอมการทํางานเดียวกันอาจมีการสัมผัสตางกันได ดังนั้น 

หากผูปฏิบัติงานที่อยูในกระบวนการผลิตเหมือนกันและมีสารเคมีอันตรายในสิ่งแวดลอม 

การงานเหมือนกันแลว ใหพิจารณาหนาที่หรืองานที่ไดรับมอบหมายหรือตําแหนงของ 

บุคคลดวย 

(3)  พิจารณางานที่ทํา ผูปฏิบัติงานซึ่งทํางานในสายการผลิตเดียวกันแตงานที่ทําตางกันอาจอยูใน 

SEG ตางกัน 

(4)  พิจารณาการเปนทีมงานเดียวกัน คนที่ทํางานในทีมเดียวกันอาจมีการสัมผัสเหมือนกันหรือ

ตางกันได จึงควรพิจารณางานที่ทําในการจําแนก SEG ดวยเชนกัน 

(5)  พิจารณาจากงานที่ทําไมซ้ํากัน ในบางสถานประกอบการการสัมผัสสารเคมีอันตราย อาจ

เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เชน สถานประกอบการที่รับจางผลิตสินคาชนิดหรือประเภทใด 

ประเภทหนึ่ง ซ่ึงตองผลิตตามสูตรหรือวิธีที่ลูกคากําหนด งานที่ผูปฏิบัติงานไดรับมอบหมาย

เปนครั้งคราวและแตละครั้งแตกตางกัน ในลักษณะเชนนี้ตองพิจารณาวัตถุประสงคของการ

จัด SEG เปนสําคัญ เชน เพื่อดูการปฏิบัติตามกฎหมาย ควรพิจารณาจากกรณีที่เลวรายที่สุด  

แตถามีวัตถุประสงคเพื่อการเฝาระวัง อาจตองพิจารณาในแตละชวงการผลิตสินคาแตละชนิด 
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3.3.1.2   วิธีที่สอง คือ การจําแนก SEG โดยการเก็บตัวอยางอากาศเพื่อประเมินการสัมผัสสารเคมีอันตราย 

เปนวิธีท่ีเปนรูปธรรมกวาแตส้ินเปลืองมากกวา  เนื่องจากตองเก็บตัวอยางอากาศจํานวนคอนขาง 

มาก และตองวิเคราะหขอมูลการสัมผัสทางสถิติเพื่อยืนยันวาผูปฏิบัติงานเหลานั้นอยูใน SEG 

เดียวกัน หาก 95% ของคนในกลุมมีการสัมผัสสารเคมีอันตรายเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางาน

แตกตางกันไมเกินสองเทาของคาเฉลี่ย  ถือวาคนในกลุมอยูใน SEG เดียวกัน  ทั้งนี้ ตองพิจารณา

คาเฉลี่ยการสัมผัสสารเคมีอันตรายของกลุมดวย ถาคาเฉล่ียการสัมผัสสารเคมีอันตรายของกลุมสูง

เชน 0.5 เทา ถึง 1 เทาของ OEL แสดงวาผูปฏิบัติงานของกลุมบางคนอาจสัมผัสสารเคมีอันตราย

เกินคา OEL ได จึงควรจําแนกกลุมใหมเพื่อลดชวงที่แตกตางนี้ลงเพื่อความเหมาะสมในการจัดการ 

ผูที่สัมผัสสารเคมีอันตรายในชวง 0.5 เทา ถึง 1 เทาของ OEL หรือสูงกวาไมควรอยูใน SEG 

เดียวกับกลุมที่สัมผัสต่ํากวา เนื่องจากทั้งสองกลุมนี้ควรมีมาตรการควบคุมการสัมผัสที่แตกตางกัน 

3.3.2 การประเมินการสัมผัสสารเคมีอันตราย เพื่อประเมินระดับการสัมผัสเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางาน 

และ/หรือการสัมผัสในระยะสั้น ๆ ของผูปฏิบัติงานแตละ SEG ซึ่งดูไดจากมาตรฐานตอไปนี้ 

(1)  มอก. 2536-2555  

(2)   มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการเก็บและวิเคราะหอนุภาคแขวนลอยในอากาศในสิ่งแวดลอม 

        การทํางาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (ในกรณีที่ยังมิไดมีการประกาศกําหนดมาตรฐาน 

        ดังกลาว ใหเปนไปตาม NIOSH manual of analytical method : method number 0500 และ method 

        number 0600)   

(3)   มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการเก็บและวิเคราะหไอระเหยในสิ่งแวดลอมการทํางาน ตาม 

       ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (ในกรณีที่ยังมิไดมีการประกาศกําหนดมาตรฐานดังกลาวใหเปน 

       ไปตาม NIOSH manual of analytical method : method number 1501) 

3.4 การระบุลักษณะเฉพาะความเส่ียง มี 3 ขั้นตอน ดังนี้   

3.4.1 การจัดระดับความรุนแรงของสารเคมีอันตรายที่มีผลกระทบตอสุขภาพ ตามที่กําหนดในตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1  ระดับความรุนแรงของสารเคมอีันตรายที่มีผลกระทบตอสุขภาพ 

(ขอ 3.4.1) 

ระดับ  ความรุนแรง ผลกระทบตอสุขภาพ 

1 ไมมี การสัมผัสที่ระดับดังกลาวไมมีผลกระทบตอสุขภาพ(1) 

2 นอย มีผลกระทบตอสุขภาพเล็กนอย ไมจําเปนตองรกัษา ไมมีการปวย 

จนตองลางาน ไมมีผลตอการปฏิบัติงานหรือเปนสาเหตุของการ 

ทุพพลภาพ หายไดโดยไมจําเปนตองรกัษาทางการแพทย 

3 ปานกลาง มีผลกระทบตอสุขภาพรนุแรงที่หายได แตตองไดรับการรกัษา  

มักขาดงานหรือลาปวย หรือมีผลกระทบสะสมจากการสัมผัสใน

ลักษณะซ้ํา ๆ หรือเปนระยะเวลานาน โดยไมมีอันตรายถึงชีวิต 

4 รุนแรง มีผลกระทบตอสุขภาพอยางถาวร บาดเจ็บอยางรุนแรง ไมสามารถ

รักษาใหหายได ตองปรับตัวเพื่อใหดําเนินชวีิตอยูกับความเจ็บปวย

หรือผลกระทบนั้น 

5 รุนแรงมาก เสียชีวิต หรือพิการ หรือปวยโดยชวยเหลือตนเองไมได 

หมายเหตุ (1)  ปจจุบันยังไมมีขอมูลระบุวามีผลกระทบตอสุขภาพ 

3.4.2 การจัดระดับการสัมผัส ที่แสดงในตารางที่ 4 นั้น พิจารณาจากความถี่ในการสัมผัสสารเคมีอันตราย

ดังกลาว ซึ่งเกณฑการจัดระดับความถี่การไดรับสัมผัสใหเปนไปตามตารางที่ 3 กับคาเฉลี่ยความเขมขน

สารเคมีอันตรายที่ผูปฏิบัติงานสัมผัสตามเกณฑการจัดระดับความเขมขนสารเคมีอันตรายเฉลี่ย

ตลอดเวลาการทํางานดังแสดงในตารางที่ 2 ซึ่งประมาณจากการเก็บตัวอยางอากาศตามมาตรฐาน

ตอไปนี้ 

(1) มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการเก็บและวิเคราะหอนุภาคแขวนลอยในอากาศในสิ่งแวดลอม

การทํางาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (ในกรณีที่ยังมิไดมีการประกาศกําหนดมาตรฐาน

ดังกลาว ใหเปนไปตาม NIOSH manual of analytical method : method number 0500 และ method 

number 0600) 

(2)   มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการเก็บและวิเคราะหไอระเหยในสิ่งแวดลอมการทํางานตาม 

       ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (ในกรณีที่ยังมิไดมีการประกาศกําหนดมาตรฐานดังกลาว  

       ใหเปนไป NIOSH manual of analytical method : method number 1501)  

(3)    มอก. 2536-2555 
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ตารางที่ 2  ระดับความเขมขนสารเคมีอนัตรายเฉลี่ยตลอดเวลาการทํางาน  

(ขอ 3.4.2) 

ระดับความเขมขน คาเฉลี่ยความเขมขนสารเคมีอันตรายที่ผูปฏิบัติงานสัมผัส(2) 

1 ต่ํากวา 10% ของ OEL-TWA  

2 ต่ํากวา 50% ของ OEL-TWA  

3 ต่ํากวา 75% ของ  OEL-TWA   

4 เทากับ 75% ถึง 100% ของ  OEL-TWA   

5 สูงกวา 100% ของ OEL-TWA  

หมายเหตุ (2) พิจารณาการสัมผัสสารเคมีอันตรายทางการหายใจโดยไมคํานึงถึงการสวมอุปกรณปกปองทางเดินหายใจ 

ตารางที่ 3  ระดับความถี่การไดรบัสัมผัส 

(ขอ 3.4.2) 

ระดับ ความถ่ี ความถ่ีการไดรับสัมผัส 

1 นาน ๆ ครั้ง สัมผัสปละ 1 ครั้ง (once per year) 

2 ไมบอย สัมผัสปละ 2 ครั้ง ถึงปละ 3 ครั้ง (a few times a year) 

3 คอนขางบอย สัมผัสเดือนละ 2 ครั้ง ถึงเดือนละ 3 ครั้ง (a few times per month) 

4 บอย สัมผัส 2 h ถึง 4 h ตอเนื่องกันใน 1 กะ  

(continuous for between 2 and 4 hours per shift) 

5 ประจํา  สัมผัสตอเนื่องตลอดทั้งกะ (continuous for 8 hours shift) 

หมายเหตุ   กะ หมายถึง เวลาทํางานปกติ 8 h ในสถานที่ทํางานที่มีการสัมผัสสารเคมีอันตราย 
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ตารางที่ 4  ระดับการสัมผัส 

(ขอ 3.4.2) 

ระดับ

ความถ่ี 

ระดับความเขมขน การสัมผัส 

1 2 3 4 5 คะแนน ผล ระดับ 

1 1 2 3 4 5 1 ถึง 5 ไมไดรับสัมผัส (1) 

2 2 4 6 8 10 6 ถึง 8 นอย (2) 

3 3 6 9 12 15 9 ถึง 15 ปานกลาง (3) 

4 4 8 12 16 20 16 ถึง 20 สูง (4) 

5 5 10 15 20 25 21 ถึง 25 สูงมาก (5) 

ตัวอยางที่ 1  การจัดระดับการสัมผัสของพนักงานซอมบํารุงที่ตองซอมบํารุงเครื่องจักรทุก 6 เดือน  

แตละครั้งสัมผัสสารโทลูอีนเฉลี่ยตลอดกะการทํางานเทากับ 100 µl/l  โดยคา PEL = 20 µl/l 

พิจารณาระดับความเขมขนจากตารางที่ 2 ไดระดับ 3 (ต่ํากวา 75% ของ OEL-TWA) และ

พิจารณาความถี่การไดรับสัมผัสจากตารางที่ 3 ไดระดับ 2 (ไมบอย) และเมื่อนํามาเทียบคา

ในตารางที่ 4 ไดคะแนน 6 หมายถึง ระดับการสัมผัส “นอย” (2) 

3.4.3 การจัดระดับความเสี่ยง เมื่อระบุระดับการสัมผัส ตามตารางที่ 4 และทราบระดับความรุนแรง ตาม 

ตารางที่ 1 แลวใหพิจารณาจัดระดับความเส่ียงตามตารางที่ 5  

ตารางที่ 5  ระดับความเสี่ยง 

(ขอ 3.4.3) 

ระดับความ

รุนแรง 

ระดับการสัมผัส ระดับความเส่ียง 

(1) (2) (3) (4) (5) คะแนน ผล ระดับ 

1 1 2 3 4 5 1 ถึง 3 ยอมรับได  0 

2 2 4 6 8 10 4 ถึง 9 ต่ํา  1 

3 3 6 9 12 15 10 ถึง 16 ปานกลาง  2 

4 4 8 12 16 20 17 ถึง 20 สูง  3 

5 5 10 15 20 25 21 ถึง 25 สูงมาก  4 
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ตัวอยางที่ 2   การจัดระดับความเสี่ยง เมื่อศึกษาผลกระทบของโทลูอีน (ดูภาคผนวก ข.) พบวาทําใหมี

อาการมึนเมา สะลึมสะลืออยางรุนแรง เหนื่อยลา ความคิดสับสน วิงเวียน ปวดศีรษะ คลื่นไส 

ระคายเคืองตาและทางเดินหายใจ เมื่อหยุดการสัมผัสสารเคมีอันตรายอาการเหลานี้จะ

หายไป เมื่อเทียบระดับความรุนแรงของสารเคมีอันตรายที่มีผลกระทบตอสุขภาพ  

ในตารางที่ 1 อยูในระดับ 2 และจากตัวอยางการจัดระดับการสัมผัสขางตน (2) ไดระดับ

คะแนนความเสี่ยง 4  ซึ่งหมายถึง ระดับความเสี่ยงต่ํา 

3.5   การจัดการความเส่ียง  

ผลการจัดระดับความเสี่ยงนํามาสูการจัดการความเสี่ยง ซึ่งมีแนวทางในการพิจารณาดําเนินการตาม 

ตารางที่ 6  และตัวอยางมาตรการควบคุมความเส่ียงในภาคผนวก ค. 

ตารางที่ 6  มาตรการควบคุมความเสี่ยง 

(ขอ 3.5) 

ระดับความเส่ียง คาคะแนน มาตรการควบคุมความเสี่ยง 

ยอมรับได 1 ถึง 3 มีการเฝาระวัง 

ต่ํา 4 ถึง 9 อาจมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง และ/หรือมีการเฝาระวังไมตอง

จัดการเพิ่มเติม ใหประเมินซํ้าเปนระยะๆ 

ปานกลาง 10 ถึง 16 ตองมีมาตรการควบคุมเร็วที่สุดเทาที่จะทําได   

สูง 17 ถึง 20 ตองดําเนินการควบคุมทันที เชน การใชอุปกรณปองกันอันตราย

สวนบุคคล  พรอมทั้งจัดทําแผนเพื่อดําเนินการควบคุมแบบถาวร

หรือโดยมาตรการทางวิศวกรรม  

สูงมาก 21 ถึง 25 ใหหยุดดําเนนิการทนัท ี
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ภาคผนวก ก. 

ผลกระทบตอสุขภาพจากสารเคมีอันตราย 

(ขอ 2.2) 

อันตรายตอสุขภาพของสารเคมีอันตรายในสิ่งแวดลอมการทํางานเกิดจากการไดรับสารเคมีอันตรายเขาสู

รางกายโดยการหายใจเอาสารเคมีอันตรายซึ่งแขวนลอยในอากาศเขาไป หรือโดยการสัมผัสและซึมผาน

ผิวหนังเขาสูรางกาย ในขณะที่การเขาสูรางกายทางปากนั้นในปจจุบันมีโอกาสนอยลง เนื่องจากนายจางมี

ความรูและความรับผิดชอบมากขึ้นและผูปฏิบัติงานมีสุขวิทยาสวนบุคคลดีขึ้น ฉะนั้นหากปราศจาก

มาตรการควบคุมใด ๆ แลว  ความเสี่ยงตอสุขภาพขึ้นกับความเขมขนของสารเคมีอันตรายในอากาศ  

ในสิ่งแวดลอมการทํางาน และระยะเวลาในการสัมผัสสารเคมีอันตรายนั้นเปนสําคัญ โดยไมคํานึงวา

สารเคมีอันตรายใด ๆ เปนอนุภาคกาซ หรือไอระเหยอาจทําใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพแบบเรื้อรังหรือ 

แบบเฉียบพลันหรือท้ังสองแบบ  ทั้งนี้ ผลกระทบที่อยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวาหนึ่งอยาง ดังตอไปนี้ 

ก.1   ระคายเคือง (irritation) การระคายเคืองเกิดจากการอักเสบของเนื้อเยื่อที่สัมผัสกับสารเคมีอันตรายโดย

โครงสรางของเนื้อเยื่อไมถูกทําลาย เนื้อเยื่อที่มักเกิดการระคาย คือ ผิวหนัง และเยื่อบุเมือกตาง ๆ 

ก.2   ขาดออกซิเจน (asphyxiation) การขาดออกซิเจนเกดิจากการที่เซลลไมไดรับออกซิเจนซึ่งเปนกาซที่จําเปนใน

การสรางพลังงาน สารเคมีอันตรายที่ทําใหเซลลหรือรางกายขาดออกซิเจน แบงออกเปน 2 ชนิด ตามลกัษณะ

ของการขัดขวางการนําออกซิเจนไปสูเซลล คือ 

(1)   สารเคมีที่ทําใหขาดออกซิเจนแบบธรรมดา (simple asphyxiant) คือ สารเคมีอันตรายที่ไมทําปฏิกิริยา

เคมีในรางกายเพื่อขัดขวางการนําออกซิเจนไปยังเซลล เชน ไฮโดรเจน มีเทนและคารบอนไดออกไซด 

หากมีกาซเหลานี้ปริมาณมากในบรรยากาศทําใหออกซิเจนในอากาศลดลงไมเพียงพอตอการหายใจ

เปนเหตุใหรางกายขาดออกซิเจน 

(2)   สารเคมีที่ทําใหขาดออกซิเจนแบบเกิดปฏิกิริยาทางเคมีในรางกาย (chemical asphyxiant) สารเคมี

อันตรายกลุมนี้จะทําปฏิกิริยาเคมีกับสารเคมีในรางกาย ทําใหรางกายไมสามารถนําออกซิเจนไปใชได 

แมวาในอากาศที่หายใจเขาไปนั้นจะมีออกซิเจนอยูในปริมาณปกติ ตัวอยางสารเคมีอันตรายในกลุมนี้ 

ไดแก คารบอนมอนออกไซด ซ่ึงจับกับฮีโมโกลบินไดดีกวาออกซิเจนถึง 300 เทา ไฮโดรเจนไซยาไนด

ซึ่งยับยั้งการแลกเปล่ียนออกซิเจนที่ระดับเซลลโดยการจับกับเอ็นไซมควบคุมการเกิดออกซิเดชันของ

เซลลและไฮโดรเจนซัลไฟดมีกระบวนการยับยั้งการรับออกซิเจนของเซลล เชนเดียวกับไฮโดรเจน

ไซยาไนด  
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ก.3 มึนเมา (narcotics) และหมดสติ  (anesthetics)  สารเคมีอันตรายที่ทําใหเกิดการมึนเมาและหมดสติ สารเคมี

อันตรายที่มีฤทธิ์ดังกลาวทําปฏิกิริยากับรางกายโดยกดระบบประสาทสวนกลาง ทําใหมีอาการปวดศีรษะ

วิงเวียน คลื่นไส หมดสติ และเสียชีวิตไดหากไดรับสารเคมีอันตรายเขาสูรางกายในปริมาณมากในเวลาส้ัน ๆ

ตัวอยางของสารเคมีอันตรายเหลานี้ ไดแก อะเซทิลีน เอทิลีน คลอโรฟอรม อีเธอร สารเคมีกลุมอลิเฟติก 

คีโทน และสารเคมีกลุมอลิเฟติกแอลกอฮอล  

ก.4   พังผืดที่ปอด (fibrosis) อนุภาคบางชนิดมีคุณสมบัติที่ทําใหเกิดพังผืดที่เนื้อปอดได เชน ฝุนทรายหรือซิลิกา 

เสนใยแอสเบสทอส ฝุน ถานหิน  อนุภาคเหลานี้ไมละลายหรือใชเวลานานในการละลายหรือถูกขจัดออก

จากปอด และทําใหปอดระคายเคือง รางกายจึงสรางเนื้อเยื่อมาหุมไว ทําใหเนื้อปอดหนาขึ้นและกลายเปน

พังผืด ขาดความยืดหยุน ปอดขยายและหดตัวเพื่อรับและขับอากาศออกไดนอย การแลกเปลี่ยนกาซ

ออกซิเจนจึงลดลง 

ก.5   มะเร็ง (cancer) สารเคมีอันตรายในอุตสาหกรรมที่ไดรับการยืนยันวาเปนสารกอมะเร็ง (carcinogen) เชน 

ไวนิลคลอไรดทําใหเกิดมะเร็งสมอง และแอสเบสทอสทําใหเกิดมะเร็งปอด มะเร็งเยื่อหุมปอดและเยื่อบุ 

ชองทอง เบนซีนทําใหเกิดมะเร็งเม็ดเลือด  

ก.6   ผลกระทบตอระบบตาง ๆ (systemic effect) เชน ผลกระทบตอระบบประสาท ระบบสรางเม็ดเลือด สารเคมี

อันตรายในอุตสาหกรรมที่เปนอันตรายตอระบบประสาท ไดแก คารบอนไดซัลไฟด เมทิลแอลกอฮอล และ

สารกําจัดแมลงกลุมออรกาโนฟอสเฟต ขณะที่ตะกั่ว เบนซีน และฟนอล เปนอันตรายตอระบบสรางเม็ดเลือด 

สารเคมีอันตรายบางชนิดทําอันตรายระบบตาง ๆ ทั่วรางกายไดมากกวาหนึ่งระบบ เชน ตะกั่ว ปรอท 

แคดเมียม และแมงกานีส  

ก.7   ความผิดปกติในทารกหรือวิรูป (teratogenic effect) เกิดจากสารเคมีอันตรายที่ทําใหการเจริญเติบโตของ

เซลลเนื้อเยื่อและการพัฒนาอวัยวะของตัวออนผิดปกติ ผลท่ีเกิดขึ้นทําใหการเจริญเติบโตของอวัยวะที่กําลัง

พัฒนาหยุดชะงักระยะเวลาที่วิกฤติ คือ 8 สัปดาหแรกของการตั้งครรภถึง 10 สัปดาหแรกของการตั้งครรภ 

นั่นคือ หากมารดาไดรับสารเคมีอันตรายในกลุมนี้ในชวงวิกฤติทารกในครรภมีโอกาสผิดปกติทางรางกายสูง

ตัวอยางของสารเคมีอันตรายเหลานี้ เชน เอทิลีนไดโบรไมด สารในกลุมพีซีบี (poly chlorinated biphenyls; 

PCB’s) และทาลิโดไมด 

ก.8   การผาเหลา (mutagenic effect) สารเคมีอันตรายที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในโครโมโซมในนิวเคลียสของ

เซลลและโครโมโซมที่ผิดปกตินี้ถูกถายทอดไปยังรุนลูก รุนหลานและแสดงความผิดปกติใหเห็นดวย

ระยะเวลาท่ียาวนานกวาผลกระทบหรือความผิดปกติจะปรากฏทําใหการศึกษาติดตามยากลําบาก อยางไร 

ก็ตาม สารเคมีอันตรายที่ทําใหเกิดผลกระทบนี้ซ่ึงเปนที่รูจักดี คือ สารกัมมันตรังสี ลักษณะการเกิดอันตราย

หรือผลกระทบตอสุขภาพอาจจําแนกเปนผลกระทบเฉียบพลัน (acute effect) หมายถึง อาการแสดงปรากฏ

ภายใน 24 h หลังจากการสัมผัสหรือรับสารเคมีอันตรายเขาสูรางกายมักเกิดจากการไดรับสารเคมีอันตราย
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ปริมาณมากเขาสูรางกายในครั้งเดียว (acute dose) เชน กรณีเกิดอุบัติเหตุสารเคมีอันตรายหกรั่วไหล และ

ผลกระทบเรื้อรัง (chronic effect) มักใชเวลานานเปนเดือนหรือหลาย ๆ ปจึงมีอาการแสดงปรากฏ ซึ่ง

โดยทั่วไปเกิดจากไดรับสารเคมีอันตรายเขาสูรางกายวันละเล็กละนอย (chronic dose) 
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ภาคผนวก ข. 

ตัวอยางปริมาณสารเคมีอันตรายที่ไดรับ การตอบสนองของรางกาย และคา OEL  

(ขอ 3.2 และ ขอ 3.4.3) 

สารเคมีอันตราย 

ผลกระทบตอสุขภาพ คา OEL 

เฉียบพลัน เรื้อรัง PEL TLV TLV-
STEL 

 เบนซีน มีอาการมึนเมา สะลึมสะลือ  

ที่ความเขมขน 200 µl/l 

เปนพิษตอไขกระดูกทําให 
การสรางเม็ดเลือดผิดปกติ 
โรคโลหิตจางและเสียชีวิต 

5.0  µl/l 5.0  µl/l 

 

2.5 µl/l 

 โทลูอีน มีอาการมึนเมา สะลึมสะลือ
อยางรุนแรง เหนื่อยลา  
ความคดิสับสน วิงเวียน 
ปวดศีรษะ คลื่นไส ที่ความ
เขมขนมากกวา 400 µl/l 

คลายกับผลกระทบ
เฉียบพลัน แตรุนแรง 
นอยกวาทีค่วามเขมขน 
นอยกวา 200 µl/l ระคาย
เคืองตาและทางเดินหายใจ 

20  µl/l 

 

20  µl/l 

 

- 

 ไซลีน มีอาการมึนเมาสะลึมสะลือ
อยางรุนแรง ที่ความเขมขน
มากกวา 200 µl/l 

ปวดศีรษะ  เหนื่อยลา 
คลื่นไส หงุดหงิด เบื่ออาหาร 
ระคายเคืองตา จมูก และคอ 

100  µl/l 

 

100  µl/l 150 µl/l 

 เมอรแคปเทน เยื่อบุตาอักเสบอยางรุนแรง  
กดระบบประสาทสวนกลาง  
ปอดบวม ทําอันตรายตอ
ระบบทางเดินหายใจเปนเหตุ
เสียชีวิตเนื่องจากระบบ
ทางเดินหายใจเปนอัมพาต 

ปวดศีรษะ วิงเวียน ระคาย
เคืองตาและเยื่อบุเมือกตาง  ๆ

10 µl/l 

(PEL-C) 

0.5  µl/l - 

 เคอรโรซีน ปวดศีรษะ เหนื่อยลา เสียงดัง
ในห ูระคายเคืองตาและ
ทางเดินหายใจ หมดสติ  

อาการเหมือนเฉียบพลัน 
แตรุนแรงนอยกวา เยื่อบุตา
และหลอดลมอักเสบ   
ระคายเคืองเยื่อบุเมือกตาง ๆ 

- คิดเปน
ไฮโดร 

คารบอน
ทั้งหมด 

200  
mg/m3 

- 

 อะโรมาติก
ไฮโดรคารบอน 

มีอาการมึนเมาสะลึมสะลือ
อยางรุนแรงและระคายเคือง
ตา จมูก คอและทางเดิน
หายใจ 

ปวดศีรษะ วิงเวียน  
เหนื่อยลา คลื่นไส  
ระคายเคืองตา จมูก คอ 
และทางเดินหายใจ    

- - - 
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ตัวอยางมาตรการควบคุมความเสี่ยง  

(ขอ 3.5) 

ความเส่ียง

ยอมรับได 

ความเส่ียงต่ํา ความเส่ียงปานกลาง ความเส่ียงสูง ความเส่ียงสูงมาก 

ไมตองมี

มาตรการ

ควบคุม 

   การกําจัดแหลงกําเนดิ

อันตราย 

    หาสิ่งทดแทนหรือทางเลือก

อื่น ที่ไมกอใหเกิดอันตราย 

หรืออันตรายนอยกวา 

   การควบคุมโดยใชอุปกรณปองกันอันตราย 

สวนบุคคลและมีแผนการควบคุมที่ถาวร เชน 

การควบคุมทางวิศวกรรม 

  การควบคุมโดยใชระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน ใหความรู และจัดหา

มาตรการควบคุมทางวิศวกรรมเมื่อทําได 

  การควบคุมปองกันเพื่อไมใหสัมผัสสารเคมีอันตรายโดยใชอุปกรณ 

ปองกันอันตรายสวนบุคคล (วิธีนี้มิไดลดอันตรายเพียงแตปองกันมิให

ผูปฏิบัติงานสัมผัสสารเคมีอันตราย) 

 เฝาระวัง 

 ทําการตรวจวัดปริมาณการสัมผัสโดยใชเครื่องมือทางดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม  

ทุกระดับตองมีการตรวจวัดดานสิ่งแวดลอม แตความถี่ขึ้นกับระดับความเส่ียง 

 จัดอบรมใหความรูพื้นฐาน 

 

-------------------------- 


	1.  ขอบข่าย
	1.1	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานเนื่องจากการสัมผัสหรือได้รับอันตรายทางเคมีจากการทำงาน การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพมี 2 ประเภท คือ การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ และการประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ แต่ละประเภทประกอบด้วย �4 ขั้นตอน คือ

	2. บทนิยาม
	2.1	การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ (health risk assessment) หมายถึง การประมาณค่าความเป็นไปได้หรือโอกาสที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งสัมผัสสารเคมีอันตรายจะแสดงผลกระทบด้านสุขภาพจากการได้รับหรือสัมผัสกับสารเคมีอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างพร้อมกัน
	2.2	กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่สัมผัสสารเคมีอันตรายคล้ายกัน (similar exposure group, SEG) หมายถึง กลุ่มผู้ ปฏิบัติงานซึ่งสัมผัสสารเคมีอันตรายเหมือนกัน เนื่องจากงานที่ทำและความถี่ในการทำงานที่เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงนั้นเหมือนกัน (ปัจจัยเสี่ยงนั้น ได้แก่ วัตถุดิบหรือสารเคมี กระบวนการผลิต และวิธีการทำงาน)ผู้ปฏิบัติงานคนหนึ่งอาจอยู่ในกลุ่มของ SEG หลายกลุ่มก็ได้
	2.3	ค่าขีดจำกัดสารเคมีที่สัมผัสได้ในสถานที่ทำงาน (occupational exposure limit, OEL) หมายถึง ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในสถานที่ทำงาน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่สัมผัสได้วันละ 8 h สัปดาห์ละ 5 d โดยไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
	2.4	ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นเฉลี่ยของสารเคมีในอากาศตลอดเวลาการทำงาน (occupational exposure limit-time-weighted average, OEL-TWA) หมายถึง ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของสารเคมีในอากาศตลอดเวลาการทำงาน ซึ่งโดยทั่วไป คือวันละ 8 h สัปดาห์ละ 5 d ที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่สามารถสัมผัสได้โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
	2.5	ค่าขีดจำกัดสำหรับการสัมผัสในระยะสั้น ๆ (short-term exposure limit, STELหรือ OEL-STEL) หมายถึง ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของสารเคมีที่พนักงานสัมผัสได้ไม่เกินวันละ 4 ครั้ง ในระยะเวลาไม่เกินครั้งละ 15 min และแต่ละครั้งต้องห่างกันอย่างน้อย 1 h โดยค่าเฉลี่ยความเข้มข้นที่สัมผัสทั้งหมดต้องไม่เกินค่า OEL-TWA
	2.6	ค่าขีดจำกัดสูงสุด (ceiling, C หรือ OEL-C) หมายถึง ค่าความเข้มข้นสูงสุดของสารเคมีในอากาศที่ผู้ปฏิบัติงานสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน โดยค่าเฉลี่ยความเข้มข้นที่สัมผัสทั้งหมดต้องไม่เกินค่า OEL-TWA
	2.7	งานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง (risk task) หมายถึง งานที่ลูกจ้างทำเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
	2.8	ปัจจัยอันตรายทางเคมี (chemical hazard) หมายถึง สารเคมีที่เมื่อเข้าสู่ร่างกายโดยทางปาก จมูก หรือผิวหนังแล้วสามารถแสดงพิษหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้
	2.9	สารเคมีอันตราย (hazardous chemical) หมายถึง สารทางเคมีที่อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเมื่อสัมผัสหรือได้รับเข้าสู่ร่างกาย (ดูภาคผนวก ก.)

	3. หลักการ
	3.1	การระบุว่าเป็นสารเคมีอันตราย คือ การระบุว่าได้รับสารเคมีอันตรายในสิ่งแวดล้อมการทำงานที่อาจมีผล กระทบต่อสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์งาน กิจกรรม กระบวนการผลิตที่ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับการสัมผัสสารเคมีอันตรายโดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ทั้งหมด พื้นที่ที่ใช้สารเคมี กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กระบวนการผลิต ขั้นตอนการผลิต มีดังนี้
	3.2	การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพหรือความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารเคมีอันตรายที่ได้รับและการตอบสนองของร่างกาย โดยการทบทวนวรรณกรรม (literature review) และสืบค้นข้อมูลทางระบาดวิทยา และ/หรือพิษวิทยาของสารซึ่งเป็นสารเคมีอันตราย เช่น บทความทางวิชาการ รายงานการเจ็บป่วยของผู้ปฏิบัติงานที่สัมผัสสารเคมีอันตรายที่ศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพของสารเคมีอันตรายปริมาณสารเคมีอันตรายที่ได้รับการตอบสนองของร่างกาย และค่า OEL (ดูภาคผนวก ข.)
	3.3	การประเมินการสัมผัส สำหรับสารเคมีอันตรายที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพให้ประเมินการสัมผัส โดยมีขั้นตอน ดังนี้
	3.3.1	จำแนก SEG
	โดยทั่วไปการจำแนก SEG ทำได้ 2 วิธี ดังนี้
	3.3.2	การประเมินการสัมผัสสารเคมีอันตราย เพื่อประเมินระดับการสัมผัสเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน และ/หรือการสัมผัสในระยะสั้น ๆ ของผู้ปฏิบัติงานแต่ละ SEG ซึ่งดูได้จากมาตรฐานต่อไปนี้

	3.4	การระบุลักษณะเฉพาะความเสี่ยง มี 3 ขั้นตอน ดังนี้
	3.4.1	การจัดระดับความรุนแรงของสารเคมีอันตรายที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ตามที่กำหนดในตารางที่ 1
	ตารางที่ 1  ระดับความรุนแรงของสารเคมีอันตรายที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

	3.4.2	การจัดระดับการสัมผัส ที่แสดงในตารางที่ 4 นั้น พิจารณาจากความถี่ในการสัมผัสสารเคมีอันตรายดังกล่าว ซึ่งเกณฑ์การจัดระดับความถี่การได้รับสัมผัสให้เป็นไปตามตารางที่ 3 กับค่าเฉลี่ยความเข้มข้นสารเคมีอันตรายที่ผู้ปฏิบัติงานสัมผัสตามเกณฑ์การจัดระดับความเข้มข้นสารเคมีอันตรายเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงานดังแสดงในตารางที่ 2 ซึ่งประมาณจากการเก็บตัวอย่างอากาศตามมาตรฐานต่อไปนี้
	ตารางที่ 2  ระดับความเข้มข้นสารเคมีอันตรายเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน
	ตารางที่ 3  ระดับความถี่การได้รับสัมผัส
	ตารางที่ 4  ระดับการสัมผัส
	ตัวอย่างที่ 1 	การจัดระดับการสัมผัสของพนักงานซ่อมบำรุงที่ต้องซ่อมบำรุงเครื่องจักรทุก 6 เดือน �แต่ละครั้งสัมผัสสารโทลูอีนเฉลี่ยตลอดกะการทำงานเท่ากับ 100 µl/l  โดยค่า PEL = 20 µl/l พิจารณาระดับความเข้มข้นจากตารางที่ 2 ได้ระดับ 3 (ต่ำกว่า 75% ของ OEL-TWA) และพิจารณาความถี่การได้รับสัมผัสจากตารางที่ 3 ได้ระดับ 2 (ไม่บ่อย) และเมื่อนำมาเทียบค่าในตารางที่ 4 ได้คะแนน 6 หมายถึง ระดับการสัมผัส “น้อย” (2)

	3.4.3	การจัดระดับความเสี่ยง เมื่อระบุระดับการสัมผัส ตามตารางที่ 4 และทราบระดับความรุนแรง ตาม�ตารางที่ 1 แล้วให้พิจารณาจัดระดับความเสี่ยงตามตารางที่ 5
	ตารางที่ 5  ระดับความเสี่ยง


	3.5  	การจัดการความเสี่ยง
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