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“โอกาสทีจ่ะเกิดผลลัพธ์อย่างใดอย่างหน่ึง ทีมี่ผลเสียหรือ
ผลกระทบในทางทีไ่ม่ดีโดยผลลัพธ์ดังกล่าวอาจจะเกิดหรือไม่
เกิดขึน้กไ็ด้”
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Aerosol

Fog Mist เมด็ฝน
ฝุ่ นโลหะและฟูม
(Fume)ไวรสั B แบคทเีรยี

ละอองเกสร
ฝุ่ นแป้ง,ขา้วในโรงสี
ละอองทีท่ าใหจ้าม
(Sneezer)

Carbon  Black

ฝุ่ นสารเคมกี าจดั
แมลง

สปอรพ์ชื
ฝุ่ น
ปนูซเีมนต์

ควนับุหรี่
มองเหน็ดว้ยตา
เปลา่

3)  ฝุ่น























แหล่งของการติดเช้ือและวิธีการควบคมุ

เช้ือรา
มีหลกัฐานแสดงว่าเช้ือราบางชนิดเช่น Aspergillis จะส่ง
ผลร้ายกบัผูป่้วย
- มะเรง็เมด็เลือดขาวระยะรนุแรง (Advanced Leukemia), 

- ผูป่้วยท่ีได้รบัการปลกูถ่ายไขกระดกู (Bone Marrow 

Transplant)

- ผูป่้วยท่ีภมิูต้านทานเช้ือโรคของร่างกายต า่ผิดปกติ
(Immunocompromised) อ่ืนๆ



แอรท์ าอะไรได้อีกนอกจาก
ความเยน็





สารเคมีหก 
กระจาย

กระเดน็เข้าตา
ถูกผิวหนัง
สูดดมโดยตรง



• I nhalat ion

• Skin contact

• Eye contact



ยาเคมีบ าบดั







D: ชีวกลศาสตร(์BIOMECHNICAL)

















Exposure Assessment

Approaches

QuestionnairesModels
Env.

Monitoring

Biological

Monitoring

Personal

Monitoring
Diaries

Indirect MethodsDirect Methods

Pharmacokinetics

Pharmacodynamic 

Models

Exposure Models

Migration

Measures

Exposure Estimates





Issue Identification

Hazard Assessment

- Hazard Identification

- Dose-response Assessment

Exposure Assessment

Risk Characterisation

Risk Management

Review 

And 

Reality check

Review 

And 

Reality check



การเตรียมการ

การระบุส่ิงคุกคาม

จ านวนคนท่ีไดรั้บผลกระทบประมาณค่าความรุนแรงประมาณค่าโอกาสเส่ียง

การจดัระดบัความเส่ียง

ความเส่ียงยอมรับ
ไดห้รือไม่

ด าเนินการต่อไป
พร้อมกบัความเส่ียงท่ีมีอยู่

ไม่ได้ ได้





ความรุนแรง รายละเอียด
เลก็นอ้ย

(1)
ไม่มีการบาดเจบ็, บาดเจบ็ท่ีปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ (รวมถึง แผลท่ีถูกของมีคม
บาด, แผลถลอกเลก็นอ้ย, ระคายเคือง, การเจบ็ป่วยแบบเกิดอาการไม่สบายกาย
เพียงชัว่คราว)

ปานกลาง
(2)

การบาดเจบ็/ป่วยท่ีตอ้งรักษา มีผลท าใหอ้วยัวะบางส่วนไม่สามารถท าหนา้ท่ีได้
เหมือนเดิม หรือสูญเสียประสิทธิภาพการท างาน (รวมถึง บาดแผลฉีกขาด แผล
ไฟไหม ้เคลด็ขดัยอก กระดูกหกัเลก็นอ้ย แขนส่วนบนผดิปกติ ผวิหนงัอกัเสบ 
หูหนวก)

มาก
(3)

เสียชีวติ, บาดเจบ็รุนแรง หรือเกิดโรคท่ีเป็นแลว้มีโอกาสเสียชีวติ (รวมถึง 
พิการ กระดูกหกัมาก มะเร็งท่ีเกิดจากการท างาน โรคท่ีเกิดข้ึนแบบเฉียบพลนั
และถึงแก่ชีวติ)



โอกาส รายละเอียด
เกิดไดน้อ้ยมาก

(1)
แทบจะไม่มีโอกาสเกิด หรือคาดวา่เกิดข้ึนนอ้ยมาก เน่ืองจากผูป้ฏิบติังานได้
ปฏิบติัตามขั้นตอนการท างานท่ีปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด หรือมีมาตรการ
ป้องกนัควบคุมท่ีเหมาะสม

เกิดไดบ้างคร้ัง/
ปานกลาง

(2)

เป็นไปไดท่ี้จะเกิดข้ึน เน่ืองจากผูป้ฏิบติังานบางคนไปปฏิบติัตามขั้นตอนการ
ท างานท่ีปลอดภยั หรือมาตรการในการป้องกนัควบคุมมีขอ้บกพร่อง หรือยงั
ไม่มัน่ใจถึงประสิทธิภาพในการป้องกนัควบคุม

เกิดข้ึนบ่อยคร้ัง/
มาก
(3)

เป็นท่ีทราบวา่อนัตรายเกิดข้ึนบ่อย หรือมีสถิติการเจบ็ป่วย/อุบติัเหตุเกิดข้ึน 
หรือเกิดข้ึนกบัคนจ านวนมาก หรือเกือบจะเกิดอุบติัเหตุ (Near miss) บ่อยมาก 
แมย้งัไม่เห็นความสูญเสียท่ีแทจ้ริง แต่มีแนวโนม้ท่ีจะเกิด ท าใหเ้สียขวญั
ก าลงัใจในการท างาน



ความเส่ียง = คะแนนความเป็น
อนัตราย x คะแนนของโอกาส
เกิดอนัตราย

ความเป็นอนัตราย
อนัตราย

เลก็นอ้ย (1)
อนัตราย

ปานกลาง (2)
อนัตรายมาก

(3)
โอกาส
ของการ
เกิด
อนัตราย

โอกาสเกิดไดน้อ้ยมาก/
ไม่น่าจะเกิด (1)

ความเส่ียง
เลก็นอ้ย (1)

ความเส่ียงท่ี
ยอมรับได ้(2)

ความเส่ียง
ปานกลาง (3)

โอกาสเกิดข้ึนไดป้าน
กลาง/บางคร้ัง (2)

ความเส่ียงท่ี
ยอมรับได ้(2)

ความเส่ียง
ปานกลาง (4)

ความเส่ียงสูง
(6)

โอกาสเกิดข้ึนไดม้าก/
บ่อยคร้ัง (3)

ความเส่ียง
ปานกลาง (3)

ความเส่ียงสูง
(6)

ความเส่ียงท่ียอมรับ
ไม่ได้
(9)






