
แนวโน้มและทิศทางการดาํเนินการของภาครฐั
ด้านการประเมินความเสี �ยงสารเคมีในอนาคต

นางสาวอิสราภรณ์  วิจิตรจรรยากุล

ผู้อาํนวยการกลุ่มความปลอดภยัสารเคมี

สาํนักเทคโนโลยีความปลอดภยั

กรมโรงงานอุตสาหกรรม



หวัข้อบรรยายหวัข้อบรรยาย

� กฎหมายที�เกี�ยวข้อง
� แนวทางการจดัการสารเคมี
� โครงการความร่วมมือไทย-ญี�ปุ่ น� โครงการความร่วมมือไทย-ญี�ปุ่ น
� การประเมินความเสี�ยงสารเคมีภาครฐั
� แนวทางการดาํเนินการของภาครฐั
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หวัข้อบรรยายหวัข้อบรรยาย
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� แนวทางการดาํเนินการของภาครฐั
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กฎหมายที�เกี�ยวข้อง

☺ กฎหมายกระทรวงอตุสาหกรรม
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัที� 4439 (พ.ศ.2555)                     
ออกตามความใน พ.ร.บ.มาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม พ.ศ.2551 
เรื�อง กาํหนดมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม การประเมนิความเสี�ยงเรื�อง กาํหนดมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม การประเมนิความเสี�ยง
ดา้นสารเคมตี่อสขุภาพผูป้ฏบิตังิานในโรงงานอุตสาหกรรม 

     (กาํหนดขั 6นตอนวธิกีารในการประเมนิความเสี�ยงสารเคมตี่อสขุภาพ)
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กฎหมายที�เกี�ยวข้อง

☺กฎหมายกระทรวงแรงงาน
  กฎกระทรวง : กาํหนดมาตรฐานในการบรหิาร จดัการ และ
ดาํเนินการดา้นความปลอดภยั  อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม           
ในการทาํงานเกี�ยวกบัสารเคมอีนัตราย

     (หมวด 8 ขอ้ 31 ใหน้ายจา้งจดัใหม้กีารประเมนิความเสี�ยงต่อสขุภาพ     (หมวด 8 ขอ้ 31 ใหน้ายจา้งจดัใหม้กีารประเมนิความเสี�ยงต่อสขุภาพ
ลกูจา้งในกรณีที�มกีารใชส้ารเคมอีนัตรายตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที�
อธบิดปีระกาศกาํหนด และจดัทาํรายงานการประเมนินั 6นสง่ใหแ้ก่อธบิดี
หรอืผูซ้ึ�งอธบิดมีอบหมายภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัที�ทราบผลการ
ประเมนิ)
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หวัข้อบรรยายหวัข้อบรรยาย

� กฎหมายที�เกี�ยวข้อง
� แนวทางการจดัการสารเคมี
� โครงการความร่วมมือไทย-ญี�ปุ่ น� โครงการความร่วมมือไทย-ญี�ปุ่ น
� การประเมินความเสี�ยงสารเคมีภาครฐั
� แนวทางการดาํเนินการของภาครฐั
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อันตรายต่อสุขภาพอันตรายทางกายภาพ

สารเคมี

เพลิงไหม้

ระเบิด

ก่อมะเร็ง

ก่อให้เกิดการกลายพนัธุ์

มีผลต่อการเจริญพนัธ์

กดักร่อน / ระคายเคือง

ทําลายระบบประสาท

อันตรายต่อสิ$งแวดล้อม

สารเคมี
ทําลายระบบประสาท

อื'นๆ 

ทําลายระบบนิเวศน์

เป็นพษิสะสมในสิ'งมีชีวิตในนํ -า

ย่อยสลายใน
สิ'งแวดล้อมได้ยาก 7



การรับสัมผัสสารเคมี
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กระบวนการประเมินความเสี�ยง  4 ขั�นตอน

Hazard 

Identification

การชี -บ่งอนัตราย
(สารเคมีส่งผลกระทบต่อ
สขุภาพอย่างไร ?

Dose-Response

Assessment

ประเมินระดบัความเป็น
อนัตรายของสารเคมีที'มี
ผลกระทบต่อสขุภาพ
(NOAEL , LOAEL  

etc.)

Risk 

Assessment

การประเมิน
ความเสี'ยง

ความเสี$ยงสูง

Exposure 

Assessment

ประเมินระดบัการรับสมัผสั
สารเคมีเข้าสู่ร่างกาย

การประเมิน
ความเสี'ยง

ความเสี'ยงตํ'า
(ยอมรับได้)
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กระบวนการประเมินความเสี�ยง  4 ขั�นตอน

Hazard 

Identification

การชี -บ่งอนัตราย
(สารเคมีส่งผลกระทบต่อ
สขุภาพอย่างไร ?

Dose-Response

Assessment

ประเมินระดบัความเป็น
อนัตรายของสารเคมีที'มี
ผลกระทบต่อสขุภาพ
(NOAEL , LOAEL  

etc.)

Risk 

Assessment

การประเมิน
ความเสี'ยง

การจัดการ                 
ความเสี$ยง

ความเสี$ยงสูง

มาตรการควบคุม : 
กฎ ระเบียบ  กฎหมาย

Exposure 

Assessment

ประเมินระดบัการรับสมัผสั
สารเคมีเข้าสู่ร่างกาย

การประเมิน
ความเสี'ยง

ความเสี'ยงตํ'า
(ยอมรับได้)
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หวัข้อบรรยายหวัข้อบรรยาย

� กฎหมายที�เกี�ยวข้อง
� แนวทางการจดัการสารเคมี
� โครงการความร่วมมือไทย-ญี�ปุ่ น� โครงการความร่วมมือไทย-ญี�ปุ่ น
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โครงการความร่วมมอืไทย- ญี�ปุ่น                                        
ด้านการบริหารจัดการสารเคมีและวตัถุอนัตราย

Risk-based chemical management system in 

Thailand



MEMORANDUM OF COOPERATION

BETWEEN

THE DEPARTMENT OF INDUSTRIALS,MINISTRY OF INDUSTRY OF 

THAILAND

AND 

THE MINISTRY OF ECONOMY,TRADE AND INDUSTRY OFJAPANTHE MINISTRY OF ECONOMY,TRADE AND INDUSTRY OFJAPAN

ON STRENGTHENING OF RISK-BASED CHEMICAL MANAGEMENT 

SYSTEM IN THAILAND
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การลงนามในสัญญาความร่วมมือ 
(MOC)

Director General Deputy Director-GeneralDirector General

DIW , MOI 

Deputy Director-General

Manufacturing Industries 

Bureau, METI

f|zÇxw ÉÇ Tâzâáà f|zÇxw ÉÇ Tâzâáà f|zÇxw ÉÇ Tâzâáà f|zÇxw ÉÇ Tâzâáà FCFCFCFC? ? ? ? ECDE ECDE ECDE ECDE 

Duration  :   3  years, start on the date of signature
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ขอบเขตการดาํเนนิงานขอบเขตการดาํเนนิงานขอบเขตการดาํเนนิงานขอบเขตการดาํเนนิงาน
1. ศึกษาและวิเคราะหระบบการบริหารจัดการสารเคมี

ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของ
2. จัดทําแนวทางการพฒันาระบบบริหารจัดการสารเคมี

ในภาคอุตสาหกรรมบนพื้นฐานการประเมินความเสี่ยง และการ
จัดการความเสี่ยง

3. ฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง 
และการจัดการความเสี่ยงดานสขุภาพ แกเจาหนาที่ภาครัฐ และและการจัดการความเสี่ยงดานสขุภาพ แกเจาหนาที่ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
 4. พัฒนาระบบฐานขอมูลสารเคมีเพื่อรองรับระบบการ
บริหารจัดการสารเคมีตามแนวทางที่กําหนด

5. จัดทําขอเสนอแนะการพัฒนากฎหมายเพื่อให
สอดคลองกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการสารเคมีตาม
แนวทางที่กําหนด

6. วางแผนการดําเนินการตามแนวทางการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการสารเคมีเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ
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หวัข้อบรรยายหวัข้อบรรยาย

� กฎหมายที�เกี�ยวข้อง
� แนวทางการจดัการสารเคมี
� โครงการความร่วมมือไทย-ญี�ปุ่ น� โครงการความร่วมมือไทย-ญี�ปุ่ น
� การประเมินความเสี�ยงสารเคมีภาครฐั
� แนวทางการดาํเนินการของภาครฐั

16



แนวทางการประเมนิความเสี�ยงสารเคมีภาครัฐ

การประเมนิคัดกรองสารเคมี  
(Screening Assessment)

สารเคมีที$มีระดับความเสี$ยงสูง

1

การประเมนิความเสี$ยงเบื -องต้น  
(Initial Risk Assessment)

ความเสี$ยงสูง

มาตรการลดความเสี$ยง
  - กฎ  ระเบยีบ
  - กฎหมายควบคุมกาํกับ
ดูแล การนําเข้า  การผลิต  
การใช้  

(ปริมาณสารเคมีในสิ$งแวดล้อมเกินกว่า                   
ระดับที$ปลอดภยัต่อสุขภาพและสิ$งแวดล้อม)

2
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การประเมินคัดกรองสารเคมี (Screening Assessment)

ประเมนิระดับความเป็นอันตรายของสารเคมี

จาํแนกความเป็นอันตรายตามระบบGHS

และประเมินระดับความเป็นอันตรายสารเคมีโดย
พิจารณาความเป็นอนัตรายต่อสุขภาพใน 4  ประเภท 
ได้แก่  -  สารก่อมะเร็ง 
          -  สารก่อการกลายพนัธุ์   
          -  สารที'เป็นพิษต่อระบบสืบพนัธุ์   

ประเมินระดับ
ความเสี�ยง           
โดยใช้ตาราง 

1

          -  สารที'เป็นพิษต่อระบบสืบพนัธุ์   
          -  สารที'เป็นพิษเมื'อได้รับสมัผสัซํ -า
และความเป็นอนัตรายต่อสิ�งแวดล้อม โดยพิจารณา 
ค่าระดบัความเข้มข้นที'เป็นพิษเรื -อรังต่อสิ'งมีชีวิตในนํ -า

ประเมนิระดับการรับสัมผัสสารเคมี

ปริมาณการผลิตสารเคมี

ปริมาณการนําเข้าสารเคมี

ปริมาณการนําไปใช้ในแตล่ะลกัษณะการใช้งานสารเคมี

โดยใช้ตาราง 
Matrix

สูง ปานกลาง ตํ$า
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Hazard class (Unit : mg/kg2day) Classification 
criteria

Hazardous 
≤

property

Hazard class   
for human 

health
Classifing

Indenpendenti
y

with respect to 
the 4 

hazardous 
properties, the 
most severe 
class [the 

lowest number 
of class] is 

chosen

1 2 3 4 Out of classification

Not specified
Hazard evaluation value 

≤0.005
0.005<Hazard evaluation 

value ≤0.05
0.05<Hazard evaluation value ≤0.5 Hazard evaluation value >0.5

Repeated dose toxicity

28-day repeated NOEL < 25 25≤28-day repeated NOEL< 250 28-day repeated NOEL< 25 Criteria for Type II 
Monitoring 
Chemical 

Substances

[Category 1]
90-day repeated LOAEL ≤ 10

[Category 2]
10<90-day repeated LOAEL ≤

100

[Category 3]
100<90-day repeated LOAEL 

GHS Classification 
criteria [Specific 

target organ toxicity 
[Repeated 
exposurs]]

Not specified Hazard evaluation value 
≤0.005

0.005<Hazard evaluation 
value ≤0.05

0.05<Hazard evaluation value ≤0.5 Hazard evaluation value >0.5 Reproduction 
toxicity[High]

LOAEL ≤ 25
[Modurate]

50<LOAEL ≤ 250
[Low]

250<LOAEL
… EPA criteria

GHS Category 1A Any one of the following 
*GHS Catagory 1B,2 

Positive in all CSCL 
mutagenicity test* 1

Positive in any one of CSCL 
mutagenicity test* 1

Any one of the following      
*GHS Not Classified Catagory

การจัดระดับความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

*GHS Catagory 1B,2 
*Strongly positive by CSCL 

judgement *CSCL 
mutagenicity class 1 *Positive 
result with unknown intensity

mutagenicity test* 1 mutagenicity test* 1 *GHS Not Classified Catagory
*Negative in all CSCL mutagenicity

tests
* Negative from in vivo tests* 2

M
utagenicity

[Type II Monitoring chemical  
Substances]

Strongly positive in any one of
mutagenicity tests

[Type II Monitoring chemical  Substances in conjunction with the 
modurate toxicity in repeated dose study] 

Positive in any one of mutagenicity tests* 1

[Not Type II Monitoring chemical
Substances] 

Negative in all CSCL mutagenicity
tests

Criteria for Type II 
Monitoring 
Chemical 

Substances

[Category 1A]
Substances known to includes 

s mutations in human germ cells

[Catagory 1B,2]
Substances which should be   
regarded as include / have 
the potenlcial to include s 
mutations in human germ 

cells

[Not Classified] 
The substances which has data, but 

not classified neither Category 1 nor 2

GHS Classification 
criteria [germ cell 

mutagenicity]

IARC 1 
ACGIH 1 etc

IARC 2A, 2B
ACGIH A2, A3 etc

Not specified Not specified IARC 3, 4
ACGIH A4, A5 etc Carcinogenicity

[Category 1A]
Substances known to have 
carcinogenicity in humans 

[Category 1B, 2]
Substances presumed to have 

carcinogenicity in humans/ 
Suspected human 

carcinogens

[Not Classified]                     
The substances which has data, but 

not classified neither Category 1 nor 2

GHS Classification 
criteria 

[carcinogenicity]
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Hazard class (Unit : mg/L)

Classification criteria1 2 3 4 Out of Classification

PNEC≤0.001 0.001<PNEC≤0.01 0.01<PNEC≤0.1 0.1<PNEC≤1 PNEC>1

[Category Choric 1]
Chronic toxicity value
[Category Choric 1]

When the substances is not rapidity 
degradable and BCF ≥500 (logKow ≥4)

Any one of the following

[Category Choric 2]
0<Chronic toxicity 

value ≤1
[Category Choric 2]

When the substances 
is not rapidity 

-
[Category Choric 3]

When the substances is 
not rapidity degradable 
and         BCF ≥500 

(logKow ≥4)

[Not classified]
The substances which
Has data, but the left 

column
[Not classified]

The substances which

In case of
Chronic
Toxicity 
values 

available 
from 3 

specials

GHS (3rd

revised 
edition)

Classification 
criteria for 

chronic (not 

การจัดระดบัความเป็นอันตรายต่อสิ$งแวดล้อม

Any one of the following
Chronic toxicity value ≤0.1

Acute toxicity value from the species with lack 
of Chronic toxicity value ≤1

is not rapidity 
degradable and           

BCF ≥500 (logKow 
≥4)

Any one of the 
following

0<Chronic toxicity 
value ≤0.1

1<Acute toxicity value 
from the species with 
lack of Chronic toxicity 

value ≤10

(logKow ≥4)
10<Acute toxicity value 
≤100

The substances which
Has data, but the left 

column

specials
In case of
Chronic
Toxicity 
values 

available 
from 2 or 

less specials

chronic (not 
rapid 

degradability)
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ปริมาณการผลิตสารเคมี

ปริมาณการนําเข้าสารเคมี

ปริมาณการนําไปใช้ในแต่ละลักษณะการใช้งานสารเคมี
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ระดับการ
สัมผัส

ปริมาณการปลดปล่อย
สารเคมีสู่สิ$งแวดล้อม                

ระดบัการสัมผัส   
=  ปริมาณนําเข้า + ปริมาณการปลดปล่อยสารเคมีสู่สิ$งแวดล้อม 
    (การผลิต + การใช้งาน)  

สัมผัส สารเคมีสู่สิ$งแวดล้อม                
ทั$วประเทศ (ตัน)

Class 1 มากกว่า 10,000

Class 2 1,000-10,000

Class 3 100-1,000

Class 4 10-100

Class 5 1-10
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ปริมาณการปลดปล่อยสารเคมีสู่สิ�งแวดล้อม   
 

=  ปริมาณการปลดปล่อยจากการผลติ  (A)  + 

ปริมาณการปลดปล่อยจากการใช้สารเคมีตามแต่ละลักษณะการใช้งาน (B)

(A)   =  ปริมาณการผลิต  x คา่การปลดปล่อยสารเคมีจากขั -นตอนการผลิต

(B)   =  ผลรวมของปริมาณการนําไปใช้งานของแต่ละลักษณะการใช้งาน  x                                                                                         
               ค่าการปลดปล่อยสารเคมีของแตล่ะลกัษณะการใช้งานจากขั -นตอนการผลิต
                ตวัอย่างเช่น   
     B =  (ปริมาณการนําไปใช้เป็นตวัทําละลาย x emission factor ของการนําไปใช้เป็นตวัทําละลาย) +       

(ปริมาณการนําไปใช้เป็นสารตั -งต้นในการทําปฏิกิริยา x emission factor ของการนําไปใช้เป็นสารตั -งต้นฯ )  
+……+ 
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การประมาณค่าการปลดปล่อยสารเคมีออกสู่สิ�งแวดล้อม

ประมาณการบนพื�นฐานของข้อมูล
� ปริมาณการผลติ  
� การนําเข้า  
� การนําไปใช้งานในแตล่ะลกัษณะงานตา่งๆ ที'แตกตา่งกนั� การนําไปใช้งานในแตล่ะลกัษณะงานตา่งๆ ที'แตกตา่งกนั
� คา่การปลดปลอ่ยสารเคมีจากขั -นตอนการผลติ และ                     
     คา่การปลดปลอ่ยสารเคมีของแตล่ะลกัษณะการใช้งาน

(Emission factors for production) and

     (Emission factors for each use category)
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ประเมินระดับความเสี�ยง 
โดยใช้ตาราง Matrix 
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ตาราง Matrix ประเมินระดับความเสี�ยง          
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ตาราง Matrix ประเมินระดับความเสี�ยง          

ระดับการสัมผัส   =  ปริมาณนําเข้า + ปริมาณการปลดปล่อยสารเคมีสู่สิ$งแวดล้อม (การผลิต + การใช้งาน)  
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ตาราง Matrix ประเมินระดับความเสี�ยง          

ระดับความเสี$ยงสูง Initial Risk Assessment
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ความสาํคัญของข้อมูลที$นํามาประมาณค่าการปลดปล่อยสารเคมีสู่สิ$งแวดล้อม

ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ทั -งปริมาณการผลิต  นําเข้า  และ
ลักษณะการใช้งานที$ไม่ตรงตามข้อเทจ็จริง

ภาครัฐจาํเป็นต้องเลือกค่าการปลดปล่อยสารเคมี (emission factors)                                  

ที$มีค่าสูงไว้ก่อน เพื$อให้เกดิความปลอดภยัแก่สุขภาพมนุษย์ และสิ$งแวดล้อม

การประเมนิความเสี$ยงสารเคมีมีระดับสูงกว่าความเป็นจริง  (ค่าความเสี$ยงสูง)

ต้องมีการกาํหนด กฎ ระเบยีบ มาตรการความปลอดภยั รวมทั -งกฎหมาย                           
เพื$อควบคุม กาํกับ ดูแล ไม่ให้มีการปลดปล่อยสารเคมีเกนิกว่าระดับที$                              
เป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ และสิ$งแวดล้อม  

ผู้นําเข้า ผู้ผลติ ผู้ใช้ 30



หลักการหลักการประเมนิความเสี$ยงสารเคมีประเมนิความเสี$ยงสารเคมี

Initial Risk Assessment2

ระดบัความ 
ระดบัการ           
ได้รบัสมัผสั

ระดบัความ 
เป็นอนัตราย

ระดบัการ           
ได้รบัสมัผสั

ไม่เสี �ยง เสี �ยง

ระดบัความ 
เป็นอนัตราย

ได้รบัสมัผสั ได้รบัสมัผสั
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Initial Risk Assessment

ด้านสิ$งแวดล้อม

ด้านสุขภาพ
ระดับความเป็นอันตราย  VS ระดับปริมาณการรับสัมผัส
ต่อสุขภาพ                             -  ทางการกนิ (อาหาร/นํ -า)
                                           -  ทางการหายใจ                                                                

มาตรการ                     
ลดความเสี$ยง

ความเสี$ยงสูง

2

ด้านสิ$งแวดล้อม

ระดับความเป็นอันตราย   VS  ระดับปริมาณการปนเปื-อน 

ต่อสิ$งแวดล้อม                         ในสิ$งแวดล้อม 

มาตรการ                     
ลดความเสี$ยง

ความเสี$ยงสูง
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หวัข้อบรรยายหวัข้อบรรยาย

� กฎหมายที�เกี�ยวข้อง
� แนวทางการจดัการสารเคมี
� โครงการความร่วมมือไทย-ญี�ปุ่ น� โครงการความร่วมมือไทย-ญี�ปุ่ น
� การประเมินความเสี�ยงสารเคมีภาครฐั
� แนวทางการดาํเนินการของภาครฐั
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แนวทางการดาํเนนิการของภาครัฐแนวทางการดาํเนนิการของภาครัฐแนวทางการดาํเนนิการของภาครัฐแนวทางการดาํเนนิการของภาครัฐ
-  พัฒนาฐานขอมูลสารเคมีเพื่อการควบคุม กํากับดแูลโรงงาน 
และการประเมินความเสี่ยงสารเคมี

-  การใหผูประกอบกิจการโรงงานรายงานขอมูลเกี่ยวกับสารเคมี
ที่มีการผลิต /ใช (การออกกฎหมาย)

- ดําเนินการคัดกรองขอมูลจากการรายงานของผูประกอบกิจการ 
โรงงาน โดยใชหลักการประเมินความเสี่ยงสารเคมีที่อาจสงผลโรงงาน โดยใชหลักการประเมินความเสี่ยงสารเคมีที่อาจสงผล
กระทบตอสุขภาพอนามัยของมนุษย และสิ่งแวดลอมในภาพรวม
ของประเทศ

- การจัดการความเสี่ยงโดยกําหนดมาตรการการดําเนินการเพื่อ
ลดความเสี่ยง

- สงเสริม สนับสนุนใหผูประกอบกิจการโรงงานดําเนินการ
ประเมินความเสี่ยงสารเคมี

35



กลุม่ความปลอดภยัสารเคมี
สํานกัเทคโนโลยีความปลอดภยั
กรมโรงงานอตุสาหกรรม
โทร. 0-2202-4220 
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