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บทความ 

เรื่อง การตรวจประเมนิตนเองด้านการจดัการความปลอดภัยในการท างานกับสารเคมี  
ผ่านระบบ Safety Application 

ปัจจุบันกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ออกแบบและพัฒนาระบบตรวจประเมินตนเองด้านความปลอดภัย 
Safety Application เพ่ือสนับสนุนภารกิจในการส่งเสริมการประกอบกิจการของโรงงานให้มีความปลอดภัยมุ่งสู่ 
Smart Safety Factory และการยกระดับความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
รวมทั้งเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับโรงงานส าหรับใช้ตรวจประเมินตนเอง เผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากรด้าน
ความปลอดภัยที่สนใจ และสนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าที่รัฐในการให้ค าแนะน าด้านความปลอดภัยต่าง ๆ 
ภายใต้พระราชบัญญัติโรงงาน  

การตรวจประเมินตนเองด้านการจัดการความปลอดภัยในการท างานกับสารเคมี เป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบ Safety Application ซ่ึงประกอบด้วยรายการตรวจประเมินที่เกี่ยวข้องกับการท างานกับสารเคมีจ านวน  
8 ชุดค าถาม สามารถน าไปใช้ในการตรวจประเมินในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปที่มีการน าสารเคมีมาใช้ภายใน
โรงงานตั้งแต่ การวิเคราะห์อันตรายจากสารเคมี การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงจากกิจกรรมและ
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมตีามลักษณะของกิจการ การควบคุมความปลอดภัยในการท างาน ขั้นตอนต่าง ๆ 
เริ่มจากการรับสารเคมีเข้าสู่โรงงาน การเคลื่อนย้าย การขนถ่าย การใช้งาน การอนุญาตท างานในพ้ืนที่เสี่ยง
อันตราย การป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ การจัดเกบ็ และการป้องกันอัคคีภัย โดยได้น าข้อกฎหมาย หรือข้อก าหนด
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความปลอดภัยของสารเคมีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างรายการตรวจประเมิน  พร้อมทั้ง
ข้อแนะน าส าหรับการปรับปรุงแก้ไข และรวบรวม Best Practice เพ่ือเป็นตัวอย่างให้โรงงานสามารถเรียนรู้เพ่ือ
ประยุกตใ์ช้ 
รายการตรวจประเมินตนเองด้านการจัดการความปลอดภัยในการท างานกับสารเคมีประกอบด้วย 8 ชุดค าถาม ได้แก ่

1. การวิเคราะห์อันตรายจากกระบวน (Process Hazard Analysis) 
2. การควบคุมความปลอดภัยในการท างาน (Operational Controls) 
3. ความปลอดภัยของอุปกรณ์ (Mechanical Integrity) 
4. การป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ (Health Hazard Prevention) 
5. ความรู้ความสามารถและการสื่อสารด้านความปลอดภัย (Safety Competence and Communication) 
6. การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response) 
7. การติดตามตรวจสอบ และตรวจวัด (Monitoring and Measurement) 
8. การทบทวนประสิทธิผลโดยผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง (Management Review) 

 การเริ่มต้นเข้าใช้งาน Safety Application เพื่อตรวจประเมินตนเองด้านการจัดการความปลอดภัยใน
การท างานกับสารเคมี 

1. ลงทะเบียนยืนยันตนเข้าใช้งาน แบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 ประเภท  
ประเภทแรก คือ ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่มีเลขทะเบียนโรงงาน สามารถใช้เลขทะเบียนโรงงานและ

รหัสผ่านที่ได้ลงทะเบียนไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็น username และ password เข้าใช้งาน หรือ 
username และ password ของเลขประจ าตัวผู้ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายของโรงงาน  
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ประเภทที่สอง คือ สถานประกอบการที่ไม่มีเลขทะเบียนโรงงาน หรือผู้เกี่ยวข้อง สามารถใช้อีเมล์ลงทะเบียน
เป็น username และตั้งค่า password ด้วยตนเอง เพ่ือเข้าใช้งาน 

2. ค าถามคัดกรองข้อมูลเพื่อเตรียมชุดแบบตรวจประเมินให้เหมาะสมกับประเภทกิจการ 
เมื่อผู้ใช้งานเข้าใช้งานระบบส าเร็จ จะต้องตอบค าถามคัดกรองเพ่ือให้ระบบ Safety Application 

ประเมินลักษณะการด าเนินงานของสถานประกอบการ และแสดงชุดแบบตรวจประเมินที่เหมาะสม โดยในระบบ
จะประกอบไปด้วย ชุดแบบตรวจประเมินด้านการจัดการความปลอดภัยในการท างานกับสารเคมี ชุดแบบตรวจ
ประเมินการป้องกันอัคคีภัย ชุดแบบตรวจประเมินการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและพลังงาน ชุดแบบตรวจ
ประเมินการป้องกันการระเบิดของฝุ่น และชุดแบบตรวจประเมินการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการทางเคมี 
เป็นต้น ซ่ึงค าถามคัดกรองไดแ้ก่ 

ค าถามคัดกรองที่หนึ่ง เป็นค าถามคัดกรองเกี่ยวกับสารไวไฟ โดยให้ระบุปริมาณรวมทั้งหมดที่มีใช้ใน
กระบวนการผลิต (ไม่รวมเชื้อเพลิง)  

ค าถามคัดกรองทีส่อง เป็นค าถามคัดกรองเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายร้ายแรงที่มีใช้ในกระบวนการผลิต  
ค าถามคัดกรองที่สาม เป็นค าถามคัดกรองเกี่ยวกับการระเบิดของฝุ่น  

3. การเริ่มท าแบบประเมิน  
 เมื่อผู้ใช้งานตอบค าถามคัดกรองเสร็จสิ้น ระบบจะแสดงชุดแบบตรวจประเมินที่ท่านเกี่ยวข้องจาก

ค าตอบ ในขั้นตอนนี้ผู้ใช้งานสามารถเลือกท าชุดแบบตรวจประเมินที่ต้องการก่อนได ้ 
เม่ือผู้ใช้งานเลือกชุดแบบตรวจประเมินด้านการจัดการความปลอดภัยในการท างานกับสารเคมี  

ระบบจะแสดงรายการตรวจประเมินตนเองด้านการจัดการความปลอดภัยในการท างานกับสารเคมี ประกอบด้วย  
8 ชุดค าถามข้างต้น ผู้ใช้งานสามารถกดเข้าไปสู่ค าถามของแต่ละรายการ เพ่ือตอบค าถามให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินการของโรงงาน หรือสถานประกอบการ โดยแต่ละค าถามจะมีกล่องข้อความด้านล่างเพ่ือให้สามารถกรอก
รายละเอียดประกอบไว้เป็นหลักฐานระหว่างท าการตรวจประเมินได้ จากนั้นให้กดบันทึกค าตอบทุกครั้ง 

เม่ือผู้ใช้งานท าการตอบค าถามครบถ้วนทุกข้อ ระบบจะแสดงเครื่องหมายถูกท้ายรายการตรวจประเมิน 
และเมื่อท าการประเมินครบทุกรายการ ระบบจะแสดงค าว่า “เสร็จสิ้น” ที่ชุดแบบตรวจประเมินด้านการจัดการความ
ปลอดภัยในการท างานกับสารเคมี หากผู้ใช้งานไม่สามารถเสร็จสิ้นการท าแบบประเมินในครั้งเดียว สามารถกดบันทึก
และออกจากระบบได้และสามารถเข้ามาท าการประเมินต่อในคราวต่อไป โดยระบบจะแสดงความคืบหน้าในการท าแบบ
ประเมินให้ผู้ใช้งานทราบ 

4. การประมวลผล จะด าเนินการเม่ือผู้ใช้งานท าการประเมินครบทุกชุดแบบตรวจประเมินที่ได้รับจากการ
ตอบค าถามคัดกรองในข้อที่ 2  และผู้ใช้งานต้องกดปุ่มประมวลผล เพื่อยืนยันค าตอบจากการท าแบบประเมินซ  า
อีกครั ง เมื่อประมวลผลเสร็จสิ้น ระบบจะแสดงระดับความปลอดภัยจากการท าแบบตรวจประเมิน (Safety Level)  
เพ่ือแสดงถึงความปลอดภัยของโรงงาน หรือสถานประกอบการนั้น ส าหรับ Safety Level แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 
ระดับดีเยี่ยม ระดับดี ระดับปานกลาง และระดับที่ต้องปรับปรุง และร้อยละความปลอดภัยในแต่ละชุดแบบตรวจ
ประเมิน ในขั้นตอนนี้ให้เข้าไปเลือกที่ชุดแบบตรวจประเมินด้านการจัดการความปลอดภัยในการท างานกับสารเคมี 
และเรียกดคู าถามข้อที่ท่านด าเนินการไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ท่านจะได้รับค าแนะน าในการด าเนินการปรับปรุง
แก้ไข (Corrective action) และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (Recommendation) ผู้ ใช้งานสามารถ download  
ในรูปแบบ pdf. ไฟล์ได ้
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ประโยชน์จากการตรวจประเมินตนเองด้านการจัดการความปลอดภัยในการท างานกับสารเคมี ผ่าน
ระบบ Safety Application  

ผู้ใช้งานสามารถทราบระดับความปลอดภัยของโรงงาน หรือสถานประกอบการ ณ ปัจจุบัน และสามารถ
ดาวน์โหลดน าผลจากการท าแบบตรวจประเมินตนเองออกมา เพ่ือทราบถึงสาเหตุหรือสิ่งที่อาจจะท าให้เกิด 
ความไม่ปลอดภัย ทั้งนี้หากผลจากการตรวจประเมินในหัวข้อใดมีประเด็นความไม่สอดคล้อง พบข้อบกพร่อง หรือ
ยังไม่มีการด าเนินการ ระบบจะแสดงแนวทางการปรับปรุงแก้ไข (Corrective Actions) รวมถึงข้อเสนอแนะ 
(Recommendations) เพ่ือให้น าไปพิจารณาก าหนดแผนการจัดการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมให้มีความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ระบบตรวจประเมินตนเองด้านความปลอดภัยยังมีฐานข้อมูลส าหรับเป็นคลังความรู้
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งรวบรวมเอกสารต่าง ๆ อาทิ กฎหมาย คู่มือ บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 
หรือผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดน าไปศึกษาเพ่ิมเติม     

ข้อแนะน าส าหรับผู้ใช้งานการตรวจประเมินตนเองด้านการจัดการความปลอดภัยในการท างานกับ
สารเคมี ผ่านระบบ Safety Application 

1. ก่อนท าการตรวจประเมินควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีที่มีอยู่ภายในโรงงาน โดยเฉพาะข้อมูลความ
ปลอดภัยของสารเคมีแต่ละชนิด หรือ SDS เพ่ือให้ท่านได้ทราบคุณสมบัติความเป็นอันตรายเบื้องต้นของสารเคมี
แต่ละชนิด รวมทั้งการจัดเก็บและการดูแลรักษา รวมทั้งการป้องกันอันตรายต่าง ๆ เพ่ือให้การตรวจประเมินเกิด
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

2. การท าแบบตรวจประเมินในแต่ละชุด โรงงานสามารถมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบด้านนั้น ๆ เป็นผู้ท าแบบ
ประเมิน โดยระบบเปิดโอกาสให้สามารถเข้าใช้งานได้พร้อมกัน และสามารถหยุดการท าแบบประเมินได้ในขณะที่
ยังท าไม่ครบถ้วน เพียงผู้ใช้งานกดบันทึก ค าตอบที่ผ่านมาจะถูกบันทึกเป็นข้อมูลล่าสุด เมื่อเข้ามาใช้งานครั้งต่อไป
ก็สามารถมาท าแบบประเมินต่อจนครบถ้วนได ้

เอกสารอ้างอิง คู่มือระบบตรวจประเมินด้านความปลอดภัย (Safety Application) ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม 

ผู้จัดท าและเรียบเรียง นางสาวขนิษฐา ใจจ้อง นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ  

                            กลุ่มความปลอดภัยสารเคมี กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน 


