
การประเมินความเสี่ยการประเมินความเสี่ยงง  
(Risk Assessment)(Risk Assessment)



ความเความเสี่ยงสี่ยง  (Risk)(Risk)
 ความเปนไปได หรือ โอกาส  ที่สิ่งคุกคามแสดง
ความเปนอันตราย ตั้งแต ระดับเล็กนอย จนถึง          
มีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได



ความเสี่ยงนอย



ความเสี่ยงนอย



ความเสี่ยงสูง



ความเสี่ยง
(Risk)

ยอมรับได
(Accept)หลกีเลี่ยง

(Avoid)

ปองกนั
(Prevent)

ลด
(Mitigate)

ควบคุม
(Control)

ยังใหมีได
(Retain)



ความเสี่ยง
(Risk)

หลีกเลี่ยง
(Avoid)



ความเสี่ยง
(Risk)

ยังใหมีได
(Retain)

ยอมรับได
(Accept)



ความเสี่ยง
(Risk)

ปองกัน
(Prevent)

ลด
(Mitigate)

ควบคุม
(Control)



ความสําคัญของการประเมินความเสี่ยงความสําคัญของการประเมินความเสี่ยง
เปนเครื่องมือที่ใชสําหรบัตอบคําถามวา

  มีสิง่คุกคามสุขภาพ  หรือไมหรือไม และ
 มีความเสี่ยง อยูในระดับใดอยูในระดับใด



ระดับของความเสี่ยงระดับของความเสี่ยง  ขึน้อยูกบัขึน้อยูกบั
โอกาสที่สิ่งคุกคามจะทําใหเกิดอันตราย
ความรุนแรงของอันตรายที่จะเกิดขึ้น



ขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง
การเตรียมการ

การระบสุิ่งคุกคาม

จํานวนผูไดรับผลกระทบความรนุแรงโอกาส

จัดอันดบัความเสี่ยง

ดําเนินการตอไป
พรอมความเสี่ยงที่มีอยู

ลด/ขจัด/หลีกเลี่ยง

เฝาคุม

สื่อสารความเสี่ยง

ความเสี่ยง
ยอมรับได
หรือไม

ไมได ได



การเตรียมการ
แผนผัง/กระบวนการทํางาน/ขั้นตอนการทํางาน
รายชื่อสารเคมี
เครื่องจักร/อุปกรณ
บนัทกึขอมูลการบาดเจ็บ เจ็บปวย อุบัติเหตุ อุบัติการณ
กฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคบั
ขอมูลการตรวจสุขภาพ/ขอมูลสิ่งแวดลอม
ขอมูลระบบการปองกัน/ควบคมุที่ใชอยู
ขอรองเรียนจากผูปฏิบัติงาน



*มมีาตรการปองกัน คือเปนระบบปด                                           
* ผลการตรวจในบรรยากาศ/ในคนไมเกินมาตรฐาน                    
*แตไมมีกฎระเบียบความปลอดภัย                                               
*มี ppe แตไมเหมาะสม



การระบุสิ่งคุกคาม
 สิ่งคุกคาม/อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
 บุคคล/กลุมบุคคลที่เสี่ยง



ปจจัยทางเคมี



การประเมินความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยง
ระดบัความเปนอันตรายของสิ่งคุกคาม                          
(ลักษณะความรุนแรงเมื่อเกิดขึ้น)
แนวโนม/โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ อุบัติการณ และการเจ็บปวย



พิจารณาระดับความเปนอันตรายพิจารณาระดับความเปนอันตราย
พิจารณาถึงความเปนพิษ หรือลักษณะผลกระทบ
เฉพาะตัวของสิ่งคุกคามนั้นๆ
แบงออกเปน 3 ระดบั

เล็กนอยเล็กนอย
ปานกลางปานกลาง
มากมาก



ไมมีการบาดเจ็บ, มีการบาดเจ็บหรอืเจ็บปวยที่
ตองการเพียงการปฐมพยาบาลเบื้องตน (รวมถึง 
แผลที่ถูกของมคีมบาดเล็กนอย, แผลถลอก
เล็กนอย, ระคายเคือง, การเจ็บปวยแบบเกิดอาการ
ไมสบายกายเพียงชั่วคราว)

เล็กนอย 
(1)

รายละเอียดความรนุแรง



การบาดเจ็บที่ตองรักษา หรือการเจ็บปวยที่มีผลทํา
ใหเกิดความผิดปกติ ที่มีผลใหอวัยวะบางสวนไม
สามารถทําหนาที่ไดเหมือนเดมิ หรือสูญเสยี
ประสิทธิภาพการทํางาน (รวมถึง บาดแผลฉีกขาด 
แผลไฟไหม เคล็ดขัดยอก กระดูกหักเล็กนอย แขน
สวนบนผิดปกติ ผิวหนังอักเสบ หูหนวก)

ปานกลาง
(2)

รายละเอียดความรุนแรง



เสียชวีิต, บาดเจ็บรุนแรง หรือเกิดโรคที่เปนแลวมี
โอกาสเสยีชีวิต (รวมถึง พิการ กระดกูหักมาก 
มะเร็งที่เกิดจากการทํางาน โรคทีเ่กิดแบบ
เฉียบพลันและถึงแกชีวิต)

มาก
(3)

รายละเอียดความรุนแรง



ขอมลูที่นาํมาใชในการประเมนิความเสี่ยง



ผลกระทบตอสุขภาพ



1.1. การกระทบกระแทกโดยตรง  

3.3. สารเคมีกระเด็นเขาตา

2.2. สิ่งแปลกปลอมเขาตา

กรดกรด   ดางดาง





แผลไหม เกิดจากเกษตรกรฉีดพนสารเคมี 
โดยไมสวมรองเทาบูทปองกัน 

แผลที่ปากและลิ้น ที่เกิดจากการดื่มกิน 
พาราควอท

เล็บมือหลุดรอนเนื่องจากพิษของ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 



เด็กหญิงคนี้พิการ เรพาะสารเคมี เอ็นโดซัลแฟน 
(Endosulfan) ยาฆาหอยเชอรี่ 

ยอดฮิตของชาวนา ทีม่ารดาไดรับขณะตั้งครรภ 

เด็กคนนีพ้ิการ และเสียชีวิต ในเวลาไมนาน 
เนื่องจากพิษของสารเคมี เอ็นโดซัลแฟน (Endosulfan) 

ทีม่ารดาไดรับขณะตั้งครรภ 



ผลกระทบเรื้อรัง 
มักเกดิจากการไดรับสัมผัสสารบอย ๆ และสังเกตเห็นความ

เปลี่ยนแปลงไดชาระหวางการไดรับสัมผัสครั้งแรกจนถึงการเกิด
ผลรายตอสุขภาพ
- รางกายทรุดโทรม
- มีอาการที่ระบบประสาทสวนกลาง
- เปนโรคตับ
- แผลเปอย
-มะเร็ง
- มีผลทางกรรมพันธุ



Explosives – Division 1.4



ผลกระทบตอสุขภาพผลกระทบตอสุขภาพ
สูญเสยีการไดยนิชั่วคราวสูญเสยีการไดยนิชั่วคราว
Temporary hearing loss
สูญเสยีการไดยนิถาวรสูญเสยีการไดยนิถาวร 
Permanent hearing loss
 ผลกระทบตอจิตใจผลกระทบตอจิตใจ
  รบกวนการทํางานรบกวนการทํางาน//สนทนาสนทนา



ผลตอสุขภาพผลตอสุขภาพ
 เปนลมเปนลม    Heat stroke 
 ออนเพลียออนเพลีย  Heat exhaustion
 ตะคริวตะคริว    Heat cramp
  ผดผื่นคันผดผื่นคัน  Heat rash



ระคายเคืองตา เยื่อบุ ปวดศีรษะ 
หายใจลําบาก

เกิด Allergic eczema, 
ผลตอระบบประสาท

ปวดศีรษะ, คลื่นไส, ผิวหนัง
เยื่อบุ เปลี่ยนแปลง, มะเร็ง

หนวยอุบัติเหตุ

หนวยปอด และสรีร-
วิทยา
หนวย ENT,
หอง Lab

เตรียมยารักษามะเร็ง

Iodine

Glutaraldehyde

Antineoplastic

ผลกระทบตอสุขภาพแผนกทีใ่ชชื่อสารเคมี



เฉียบพลัน – ผวิหนังไหม, 
ผื่น, ปวดศีรษะ, คลื่นไส, 
ออนเพลีย,
แทง
เรื้อรัง – มะเร็ง

เฉียบพลัน – มึนงง, ปวด
ศีรษะ, คลื่นไส ออนเพลีย
เรื้อรัง – มะเร็ง, แทง

หนวยจายกลาง,
คลินิกทันตกรรม,
หนวยศัลยกรรม
หองผาตัด

Ethylene oxide

Waste anesthetic 
gases
-Nitrous oxide
-Halothane
-Enflurane
-Isoflurane

ผลกระทบตอสุขภาพแผนกทีใ่ชสารเคมีที่ใช



ผลการตรวจวัดสิ่งแวดลอมจากการทํางาน



การประเมินอันตรายจากสิ่งแวดลอมการทํางานการประเมินอันตรายจากสิ่งแวดลอมการทํางาน
((Evaluation of Hazards)Evaluation of Hazards)



บอ เรือ
o2 ต่ํากวามาตรฐาน H2S สูงกวามาตรฐาน



ไมเกินไมเกิน  1010 %**%**0%0%% % LELLEL

รอยละรอยละ  19.519.5--23.523.5  โดยปริมาตรโดยปริมาตร****20.3%20.3%OO22

2525 ppmppm..**----00 ppmppmCOCO

1010 ppmppm**1515 ppmppm**100100 ppmppm**383383 ppmppmHH22SS33ชองเรือที่ชองเรือที่  55

ไมเกินไมเกิน  1010 %**%**0%0%% % LELLEL

รอยละรอยละ  19.519.5--23.523.5  โดยปริมาตรโดยปริมาตร****20.3%20.3%OO22

2525 ppmppm..**----00 ppmppm..COCO

1010 ppmppm**1515 ppmppm**100100 ppmppm**337337 ppmppmHH22SS11ชองเรือที่ชองเรือที่  55

TWATWASTELSTELIDLHIDLH

คามาตรฐานคามาตรฐานผลการผลการ
ตรวจวัดตรวจวัด

สารเคมีสารเคมี
ที่ตรวจที่ตรวจ

ระดับความลึกจากระดับความลึกจาก
ฝาปดฝาปด((เมตรเมตร))

บริเวณที่บริเวณที่
ตรวจวัดตรวจวัด



ลักษณะงานการปฏิบัติงาน
งานเบา งานปานกลาง งานหนัก

ทํางานติดตอกันตลอดเวลา
-ทํางาน 75 % พัก 25% ใน 1 ช.ม.
-ทํางาน 50 % พัก 50% ใน 1 ช.ม.
-ทํางาน 25 % พัก 75% ใน 1 ช.ม.

30.0
30.6
31.4
32.2

26.7
28.0
29.4
31.1

25.0
25.9
27.9
30.0

หมายเหตุ : โดย ACGIH

คาแนะนําจากตางประเทศโดยหนวยงาน ACGIH





ผลการตรวจทางสุขภาพ



การตรวจพิเศษ                                             
เพื่อการวินิจฉัยโรคจากการประกอบ

อาชีพ

ตรวจสมรรถภาพปอด ตรวจสมรรถภาพการไดยนิ

ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น



AudiometerAudiometer





ขอมลูสารเคมี



MSDS 

คืออะไร



2

4

0
3





การพจิารณาโอกาสของการเกิดอันตรายการพจิารณาโอกาสของการเกิดอันตราย
วิธีการทํางานที่มคีวามปลอดภัย
มาตรการปองกนัควบคุมอนัตรายที่มีอยู
ความเครงครัดของผูปฏิบัตงิานในการปฏิบัตติามวิธกีารทํางานที่กําหนด
ความรูของผูปฏิบัตงิาน ในเรื่องอันตราย และวิธีการปองกนัตนเอง
การใช PPE



การพจิารณาโอกาสของการเกิดอันตรายการพจิารณาโอกาสของการเกิดอันตราย

แบงออกเปน 3 ระดบั
เกิดไดนอยมากเกิดไดนอยมาก
เกิดไดบางครั้งเกิดไดบางครั้ง//ปานกลางปานกลาง
เกิดไดบอยครั้งเกิดไดบอยครั้ง//มากมาก





การกําหนดคาระดับความเสี่ยง

99
ยอมรับไมไดยอมรับไมได

66
สูงสูง

33
ปานกลางปานกลาง

บอยครั้ง/มาก
(3)

66
สูงสูง

44
ปานกลางปานกลาง

22
ยอมรับไดยอมรับได

บางครัง้/ปาน
กลาง
(2)

33
ปานกลางปานกลาง

22
ยอมรับไดยอมรับได

11
เล็กนอยเล็กนอย

นอยมาก
(1)

รายแรง
(3)

ปานกลาง
(2)

เล็กนอย
(1)

ความเปนอันตราย
โอกาส



ทําการสื่อสารความเสี่ยง

และหามาตรการปองกัน





แบบฟอรมที่ใชในการประเมนิความเสี่ยง









ตัวอยางการประเมินความเสี่ยง                    
ที่โรงพยาบาลแหงหนึ่ง





หนวยจายกลาง
ผาปดจมูกที่ใชในหองอบเครือ่งมือมคีวามไมเหมาะสม



อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ชั้น 1 จุดที่วางกระติกน้ํารอนอยูในตําแหนงที่ไมเหมาะสม
ตูสายดับเพลิงมสีิ่งของกีดขวาง และไมมหีวัฉีดดับเพลิง
เกจถังดับเพลิงอยูในตําแหนงที่ไมพรอมจะใชงาน













 การหาที่ปดลอมเครื่องจกัร



2. การควบคุมเสียงที่ทางผานของเสียง
1) การเพิ่มระยะทาง

ระหวางแหลงกําเนดิเสยีง
กับบริเวณผูปฏิบัติงาน

2) การปดหองหรือฉากกําบัง
ขวางกัน้ทางเดนิของเสียง



ppe








