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สารเคมี มีทั้งประโยชน์และความเป็นอันตราย คนทั่วไปมักยินดีกับความสุข 
ในชีวิตที่ ได้รับประโยชน์ของสารเคมี ในทางกลับกันความเป็นอันตรายของ
สารเคมีอาจมีผลกระทบทางลบ หากมีการใช้อย่างไม่ถูกต้อง

เมื่อต้องเกี่ยวข้องกับสารเคมี สิ่งส�าคัญคือต้องประมาณการความเสี่ยง 
อันตราย และตัดสินความปลอดภัยในการใช้สารเคมีนั้น โดยการประเมิน
ความเสี่ยง                      

หนงัสอืเลม่นีจ้งึเป็นการเรียนรูเ้กีย่วกบัการประเมนิความเสีย่ง เรามาร่วมกนั
คิดถึงวิธีการท่ีจะท�าให้เกิดความปลอดภัยในการด�าเนนิกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับสารเคมีกันเถอะ

บทน�า



สารเคมีคืออะไร

ความเสี่ยงจากสารเคมีคืออะไร

ประเภทของความเป็นอันตราย

ผลกระทบขึ้นกับปริมาณสารเคมี

ที่ ได้รับเข้าสู่ร่างกาย

เส้นทางการเข้าสู่ร่างกายมนษุย์

การหลีกเลี่ยงอันตรายจากสารเคมี
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1. สารเคมคีืออะไร

ทุกสิ่งทุกอย่างในโลก            
ท�ามาจากสารเคมี

เมื่อคิดถึงสารเคมี
คุณนึกถึงอะไร?

สารเคมีอาจเกิดขึ้นได้
ทั้งตามธรรมชาติ หรือ
มนษุย์สงัเคราะห์ขึน้มา

ต้นไม้และปลา ภูเขาและก้อนหิน น�้า

เรามาดูว่าสารเคมีอะไรบ้างที่อยู่รอบตัวเรา



เครื่องใช้ไฟฟ้า

ผงซักฟอก ยาฆ่าแมลง เครื่องส�าอาง

ของเล่นภาชนะที่ ใช้บนโต๊ะอาหาร

สิ่งต่างๆรอบตัวเราเหล่านี ้ประกอบด้วยสารเคมี

ระลึกไว้เสมอว่าในความเป็นจริงแล้ว
เรามีชีวิตอยู่ท่ามกลางสารเคมี

Insecticide Insecticide



2. ความเสี่ยงจากสารเคมคีืออะไร

เราถูกล้อมรอบด้วยสารเคมี 

แม้สารเคมีที่เราคิดว่าไม่มีอันตราย ก็อาจมีความเสี่ยง (ที่จะเป็นอันตราย) 
ถ้าได้รับเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากเกนิไป ในทางตรงข้าม แม้จะเป็นสารเคมี 
อันตราย เราก็ไม่กังวล ถ้าเราไม่ยอมให้สารเคมีนั้นเข้าสู่ร่างกาย ดังตัวอย่าง
ข้างล่าง

การรับประทานสารเคมี 
มากเกินไป

เกลือ เกลือ

แม้ว่าเป็นปลาปักเป้า ถ้าเอาส่วนที่เป็นพิษออก
อย่างช�านาญ

สามารถรับประทานได้
โดยไม่มีอันตราย

ถึงแม้ว่าจะมีความ
จ�าเป็นต่อชีวิต

มีผลต่อสุขภาพมนษุย์

อันตราย ได้รับเข้าสู่ร่างกาย ความเสี่ยงอันตราย



ขนาดความเสี่ยงขึ้นกับศักยภาพความเป็นอันตรายและปริมาณที่เข้าสู ่
ร่างกาย 

เมื่อเราคิดถึงความเสี่ยงจากสารเคมี จุดส�าคัญที่ต้องค�านึงถึงคือ 
 • สารเคมีมีความเป็นอันตรายอะไรบ้าง 
 • สารเคมีปริมาณเท่าไรที่ ได้รับเข้าสู่ร่างกายแล้วก่อให้เกิดอันตราย
 • เราได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายในปริมาณเท่าไร

เรามาดูกันว่าสารเคมีมีความเป็น
อันตรายอะไรบ้าง

ท่านเคยได้ยินค�าว่า “ความเสี่ยง” หรือไม่ ? 
ความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดอันตรายเรียกว่า 
“ความเสี่ยง” ตัวอย่างเช่น สิงโตมีความเสี่ยงสูง
เนื่องจากเป็นสัตว์ที่อันตราย  อย่างไรก็ตาม 
ถ้าสิงโตถูกขังอยู่ในกรง ดังภาพด้านล่าง 
ก็จะปลอดภัยถ้าเราไม่เข้าไปใกล้เกินไป หรือกรงไม่ถูกท�าลาย 
ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงจากการถูกสิงโตท�าร้าย เราสามารถ            
ลดความเสี่ยงสูงด้วยการบริหารจัดการที่เพียงพอ 

หากเปรียบสิงโตเป็น
สารเคมี กรงก็เปรียบ
เสมือนเครื่องมือในการ
จัดการกับสารเคมี 

หัวข้อ
ความเสี่ยง : 
ความเป็นไปได้ที่จะ
เกิดอันตราย

*ดูหน้า12 และ 13 ส�าหรับข้อมูลการจัดการสารเคมี



3. ประเภทของความเป็นอันตราย

สารเคมีทุกชนดิมีความเป็นอันตรายในตัว

ตัวอย่างเช่น แม้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่
ไม่ได้ถ้าขาดน�้า แต่ถ้าเราดื่มน�า้มาก
จนเกินไปอาจท�าลายระบบทางเดิน
อาหาร และท�าให้ตัวบวมได้

เมื่อต้องเกี่ยวข้องกับสารเคมี เราจึงจ�าเป็นต้องทราบ              
ถึงอันตรายของสารเคมีด้วย



ถ้าเช่นนั้น อันตรายจากสารเคมีดังกล่าวข้างต้น
จะปรากฏเมื่อใด

หัวข้อ 
อันตรายของ
แอลกอฮอล์

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีสารเคมีที่เรียกว่าเอทานอล
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ที่มากเกินไปท�าให้เกิดอันตรายได้

พิษเฉียบพลัน : 
พิษเฉียบพลันของแอลกอฮอล์
จากการดืม่มากเกนิไป ในการดืม่ครั้งเดียว           
พิษเรื้อรัง : 
ตับถูกท�าลายเน่ืองจากการดื่มมากเกินไป
เป็นระยะเวลานาน
 
อันตรายจากแอลกอฮอล์ดังกล่าว
จัดแยกประเภทตามระยะเวลาตั้งแต่เริ่ม
จนปรากฏอาการ

อันตราย?
• เกิดอันตรายเมื่อใด 
อันตรายที่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด : พิษเฉียบพลัน 
อันตรายที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจาก
การสัมผัสระยะยาว : ความเป็นพิษเรื้อรัง

• อันตรายประเภทใด 
ท�าให้ผิวหนังอักเสบ : การกัดกร่อนผิวหนัง 
ท�าให้เกิดอาการแพ้ : ความไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้                       
ท�าให้เป็นมะเร็ง : สารก่อมะเร็ง                                               
ท�าให้ส่งผลกระทบต่อทารกแรกเกิด : การก่อเกิด                                                                                                                                  
การกลายพันธุ์ 
                                                                           
อื่นๆ ......... 

พิจารณาเกี่ยวกับชนดิของอันตราย



4. ผลกระทบขึ้นกับปริมาณสารเคมี                          
   ที่ ได้รับเข้าสู่ร่างกาย

ค่าการได้รับสัมผัสท่ี ใช้พิจารณาว่าสารเคมีนั้นจะปรากฏความเป็นอันตรายหรือไม่                
เรียกว่า No Observed Adverse Effect Level หรือ NOAEL หมายถึง ค่าระดับ
ความเป็นพษิสงูสดุ ที่ ไม่ก่อให้เกดิผลกระทบต่อสุขภาพที่ปรากฏอาการให้เหน็ ถ้าระดบั
ความเป็นพิษสูงกว่าค่า NOAEL ก็อาจมีอาการที่เกิดจากความเป็นอันตรายปรากฏขึ้น

เราสามารถตรวจสอบระดับ NOAEL ได้อย่างไร ?                                                                      
เราตรวจสอบระดับ NOAEL ได้โดยผ่านการทดลองสารเคมี ในสัตว์ทดลอง สมมติว่า
เราให้หนูกินขนมเค้กที่มีปริมาณสาร A อยู่เท่าๆ กัน ตามรูปด้านล่าง สมมติว่าหนูกิน
ขนมเค้ก 2 ชิ้นแล้ว ยังไม่ปรากฏอาการใดๆ แต่ถ้ากิน 3 ชิ้นจะท�าให้เกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพก่อให้เกิดอาการที่เป็นอันตรายปรากฏขึ้น

จ�านวนขนมเค้ก     = ขนมเค้กเทียบเท่ากับปริมาณสารเคมี A

จากรูปด้านบน แสดงให้เห็นว่า ระดับ NOAEL ของสารเคมี A คือปริมาณขนมเค้ก 
ที่ ไม่เกินกว่า 2 ชิ้น การรับสารเคมี A ไม่เกินปริมาณที่มีอยู่ในขนมเค้ก 2 ชิ้น 
เป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับสุขภาพของหนู

ป่วย ป่วยหนัก



หัวข้อ 
การปกป้องและ   คุ้มครองสวัสดิภาพของสัตว์

ต่อไป เรามาดูเส้นทางที่สารเคมี           
เข้าสู่ร่างกายของเรากันเถอะ

ระดับ NOAEL ของหนูและมนษุย์เท่ากันหรือไม่ ?

สัตว์ต่างชนดิกัน มีความทนต่ออันตรายแตกต่างกัน ในกรณีของมนษุย์ 
เด็กทารก ผู้สูงอายุ ผู้หญิง และผู้ชาย ก็มีความทนต่ออันตรายของ 
สารเคมีที่แตกต่างกัน

ดังนั้น ในการค�านวณปริมาณการได้
รับสารเคมีที่ปลอดภัยส�าหรับทุกคน 
เราจึงแยกระดับ NOAEL เป็น 100 
หรือ 1000 (1/100 หรือ 1/1000) 
ค่าดังกล่าวนี้ รวมถึงส่วนต่างเพื่อ
ความปลอดภัย เราเรียกว่า ปัจจัย
ความไม่แน่นอน (uncertainty  
factor)

สิ่งส�าคัญส�าหรับสุขภาพของเราก็คือ
ปริมาณสารเคมทีี่ ได้รับเข้าสูร่่างกาย
จะต้องไม่เกินกว่าระดับ NOAEL

หนู กระต่าย หรือ                  
สัตว์อื่นๆ ที่ ใช้ใน           
การทดสอบสารเคมี 
ซึ่งการทดสอบนีเ้พื่อ
ประโยชน์ของมนษุย์ แต่สร้าง
ความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน
ให้แก่สัตว์ เมื่อไม่นานมานี้ 
จึงได้มีการพัฒนาวิธีการทดสอบ 
โดยทางคอมพิวเตอร์ซึ่งพัฒนา
ขึ้นบนพื้นฐานของโครงสร้าง 
สารเคมี [วิธีนี ้เรียกว่า (Q)SAR] 
ในอนาคตเราอาจเข้าสู่ยุคใหม่ 
ที่ ไม่ต้องใช้สัตว์ทดลองในการ 
ทดสอบอันตรายของสารเคมี 
อีกต่อไป



5. เส้นทางการเข้าสูร่่างกายมนษุย์

ในส่วนนีจ้ะอธิบายว่าสารเคมีเข้าสู่ร่างกายของเราได้อย่างไร ? 
เรารับสารเคมโีดยการหายใจ การรับประทานอาหาร หรือการใช้สารเคมี 
อธิบายได้ดังภาพด้านล่าง ซึ่งเราเรียกว่า “การรับสัมผัส” ปริมาณที่เข้าสู่
ร่างกาย เรียกว่า “ปริมาณรับสัมผัส”

สถานที่ที่สารเคมจีะ 
ถูกปล่อยออกมา          

(จุดที่มีการปลดปล่อยสาร)

สารเคมีที่ปล่อยออกมา
จากยานพาหนะ

มลพิษและของเสีย
จากโรงงาน

มลพิษและของเสีย
จากครัวเรือน

อากาศ

ดิน

แม่น�้าและมหาสมุทร

ผักและข้าว

น�้าดื่ม

อาหารทะเล

เนื้อสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์จากนม

ปลดปล่อยออกสู่ 
สิ่งแวดล้อม

สารเคมีปนเปื้อน
ในอาหาร

อากาศบรรยากาศ

ดิน

แม่น�า้และทะเล



ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

เราหายใจ รับประทาน 
และใช้สารเคมี

เราเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มี
ส่วนประกอบของสารเคมี                    
ในชีวิตประจ�าวันของเรา

วันแล้ววนัเล่า ที่สารเคมเีข้าสูร่่างกายของเรา อย่างไรกต็าม เรายงัคงมสีขุภาพดี 
ทั้งนี้เนื่องจากสารเคมีนั้นยังไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเรา สารเคมี 
จะยังคงปลอดภยั ถ้าร่างกายได้รับสารเคมีไม่เกินกว่าปริมาณที่เป็นอนัตราย

ต่อไป มาดูว่าเราจะท�าอะไรได้บ้างเพื่อ
หลีกเลี่ยงอันตรายจากสารเคมี



6. การหลีกเลี่ยงอันตราย         
   จากสารเคมี

ความเป็นอันตรายของสารเคมีท�าให้เรารู้สึกหวาดกลัว
เราจ�าเป็นต้องตรวจสอบว่า มีความเสี่ยงหรือไม่

ในการประเมินความเสี่ยง ค่า No Observed Adverse Effect Level หรือ 
NOAEL (ความเข้มข้นสูงสุดของสารที่ ไม่ท�าให้เกิดผลข้างเคียงใด ๆ) และ
ปริมาณการรับสัมผัส (ปริมาณที่เข้าสู่ร่างกาย) จะถูกน�ามาเปรียบเทียบ  
ดังที่อธิบายไว้ในภาพประกอบด้านล่าง ซึ่งเรียกว่า การประเมินความเสี่ยง

เมื่อปริมาณการรับสัมผัส น้อยกว่า
ระดับ NOAEL อันตรายจะไม่ปรากฏ

เมื่อปริมาณการรับสัมผัส มากกว่า
ระดบั NOAEL อนัตรายอาจปรากฏขึน้

No Observed 
Adverse

Effect Level

ปริมาณการ
รับสัมผัส

ปริมาณการ
รับสัมผัส

No Observed               
Adverse 

Effect Level

เมื่อประเมินความเสี่ยงแล้วพบว่าสารเคมีมีความเสี่ยง เราจ�าเป็นจะต้อง
ควบคุมหรือก�ากับดูแลสารเคมีนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ซึ่งเรียกว่า  
การจัดการความเสี่ยง

ไม่เสี่ยง เสี่ยง



สารเคมีที่มีความเป็นอันตรายอย่างมีนัยส�าคัญ จะถูกควบคุมและจ�ากัด
ค่าปริมาณสารเคมี ในสิ่งแวดล้อมโดยการก�าหนดค่ามาตรฐานในการ 
ปลดปล่อยสารเคมอีอกจากโรงงาน และ ค่ามาตรฐานการปนเป้ือนสารเคมี 
ในอากาศ และน�า้ 
ซึ่งเป็นมาตรการควบคุม 
ก�ากับดูแลทางกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม สารเคมีทั่วโลกมีหลายแสนชนดิ
จึงยากที่กฎหมายจะก�าหนดมาตรฐานของ 
สารเคมีทุกชนดิได้

ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานจึงจ�าเป็น 
จะต้องประเมนิทั้งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
และผลกระทบต่อมนุษย์เม่ือมีการใช้และ
จัดการกับสารเคมี

ในขณะเดียวกัน เราจ�าเป็นต้องใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสมและต้อง     
อ่านคูมื่อการใช้และฉลากอย่างระมดัระวงั รวมทั้งพยายามไม่ท�าให้มกีารทิง้สารเคมี
สู่สิ่งแวดล้อมมากเกินไป

เพื่อการใช้งานสารเคมีอย่างปลอดภัย จ�าเป็นท่ีเราจะต้องเริ่มจากการพิจารณาให้
ชัดเจนว่าสารเคมนีัน้จะก่อให้เกดิผลท่ีเป็นอันตรายหรือไม่ (การประเมนิความเสีย่ง) 
การที่เราเข้าใจกลไกดังกล่าวจะท�าให้เราสามารถก�าหนดกฎเกณฑ์ในการท�างานกับ
สารเคมี (การจัดการความเสี่ยง) ในขณะเดียวกันก็จ�าเป็นต้องสร้างความตระหนัก
และวิเคราะห์แลกเปลีย่นความคดิเห็นระหว่างบคุลากรทั้งผูป้ฏิบตังิาน ฝ่ายบริหาร 
และผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงให้ทราบว่าเขาจะต้องด�าเนนิการเช่นไร มีบทบาทอย่างไร 
รวมทั้งทัศนคติที่ถูกต้องด้วย (การสื่อสารความเสี่ยง) 

ก๊าซที่ปลดปล่อย

น�้าเสีย



สารเคมี
(Chemical Substances)

ประเมินความเป็นอันตราย
(Hazard Assessment)

ประเมินการรับสัมผัส
(Exposure Assessment)

การประเมินความเสี่ยง
(Risk Assessment)

การจัดการความเสี่ยง
(Risk Management)

การสื่อสารความเสี่ยง          
(Risk Communication)
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