หนวยที่ 6 การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงตอสุขภาพจากสารเคมี
ความหมาย ความสําคัญและวัตถุประสงคของการประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพจากสารเคมี
การประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพจากสารเคมีเปนเรื่องของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การสัมผัสสารเคมี และอธิบาย
ลักษณะความเสี่ยงนั้นๆ วาผูส ัมผัสจะเสี่ยงภัยหรือไม เรื่องนี้จึงมีความสําคัญตอความปลอดภัยของผูสัมผัสซึ่งอาจเปน
ผูปฏิบัติงานในโรงงานและประชาชนที่อาศัยอยูโดยรอบ
ความสําคัญของการประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพจากสารเคมี
1. ความปลอดภัยตอสุขภาพของผูสัมผัสสารกอมะเร็ง โดยทัว่ ไปการจัดการกับสารเคมี เชน กําหนดคามาตรฐานของสารเคมี
ในอากาศ คิดคาความปลอดภัย (Safety factor) เผื่อไว
2. การตัดสินใจเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงที่คุมคา ลดอยูในระดับต่ําสุดเทาที่จะเปนไปได หรือใชเทคโนโลยีดีที่สุด ดําเนินการ
ปองกันที่ใหผลคุมคากับการลงทุน
3. การประเมินผลการคุมครองสุขภาพประชาชน ผลการประเมินความเสี่ยงสุขภาพทําใหทราบวา ประชาชน โดยรอบโรงงาน
หรือนิคมอุตสาหกรรม มีความเสี่ยงตอการสัมผัสสารเคมีหรือไม
4. กฎหมายกําหนดใหทําการประเมินความเสี่ยง รายงานการวิเคราะหผลกระทบกับสิ่งแวดลอม
การสัมผัสสารเคมีโดยเฉพาะสารกอมะเร็ง จะไมมีเสนแบงวา สัมผัสในระดับใดจะปลอดภัย หรือไมปลอดภัย การ
ดําเนินการประเมินความเสี่ยงจะทําใหทราบวามีความเสีย่ งเกิดขึ้นหรือไม และสงผลตอเนื่องทําใหสามารถตัดสินใจในเรื่อง
การเลือกวิธีการปองกันควบคุมที่คุมคา นอกจากนี้ยังทําใหประเมินผลถึงความสําเร็จหรือลมเหลวในการคุมครองสุขภาพของ
ประชาชนที่หนวยงานภาครัฐดําเนินการอยู ความสําคัญอีกประการคือ กฎหมายกําหนดใหตองดําเนินการในเรื่องดังกลาว
วัตถุประสงคของการประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพจากสารเคมี
1. การหาขอสรุปเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการสัมผัสสารเคมี ปริมาณเทาใดและลักษณะใดที่ยอมรับได การประเมิน
ความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีของประชาชนที่อาศัยอยูโ ดยรอบโรงงาน
2. การตัดสินใจจัดการความเสี่ยงของผูบริหารทั้งภาครัฐและเอกชน ผลการประเมินความเสี่ยงเปนขอมูลสําคัญในการที่
บริหารตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม
รูปแบบการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสีย่ งตอสุขภาพจากสารเคมี
1. รูปแบบที่เสนอโดยสํานักงานนโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานภาครัฐของสหรัฐอเมริกา
การประเมินความเสี่ยงจะประกอบดวย 2 ขัน้ ตอน คือ ขั้นตอนการชี้บงอันตราย และขั้นตอนการอธิบายลักษณะความเสี่ยง
การชี้บงอันตราย จะอาศัยขอมูลพื้นฐานที่ไดมาจากการศึกษาทางวิทยาการระบาด พิษวิทยามีการทดลองในหลอดทดลอง
การศึกษาวิเคราะหถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสรางกิจกรรมตางๆ
การอธิบายลักษณะความเสีย่ ง เปนการศึกษาในเรื่องความแรง การสัมผัส และความไวตอการสัมผัส
การควบคุมความเสี่ยง ถือเปนการจัดการความเสี่ยง ที่ตองดําเนินการ ประกอบดวยหลักการสําคัญคือ ขอมูลขาวสาร การ
กําหนดกฎระเบียบ ตางๆ และการทดแทน เพื่อลดหรือกําจัดความเสีย่ ง
2. รูปแบบที่เสนอโดยคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (National Research Council : NCR) ในป 1983 คณะกรรมการการวิจยั
แหงชาติของสหรัฐอเมริกา ไดพัฒนารูปแบบการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงขึ้น รูปแบบนี้เปนทีน่ ิยมและ
ยอมรับกันอยางกวางขวาง NCR เสนอแนะรูปแบบการประเมินความเสี่ยงสุขภาพ ประกอบดวย 4 ขัน้ ตอน โดย 3 ขั้นตอน
แรกคือ การชีบ้ งอันตราย การประเมินความเปนพิษ และการประเมินการสัมผัส จะอาศัยงานวิจัยเปนตัวปอนขอมูลประกอบ

และขั้นตอนที่ 4 จะเปนการอธิบายลักษณะความเสีย่ งวาการสัมผัสสารเคมีนั้นๆ มีความเสี่ยงตอสุขภาพหรือไมอยางไร หาก
พบวามีความเสี่ยงก็ตองดําเนินการจัดการความเสี่ยงตอไป
3. รูปแบบที่เสนอโดยองคกรขึ้นทะเบียนสารพิษและโรค (Agency for Toxic Substances and Disease Registry: ATSDR)
ATSDR กําหนดวาในการประเมินสุขภาพสาธารณะ มีขอมูลขาวสารหลัก 3 ดานที่จําเปนตองนํามาใชในการประเมิน คือ
- ขอมูลดานสิ่งแวดลอม (Environmental) เชน ความเขมขนของสารเคมีในน้ําใตดินหรือตัวอยางในน้ําดื่ม เสนทางการ
ปนเปอนสารเคมี การสํารวจทางภูมิศาสตร
- ดานความหวงใยตอสุขภาพของชุมชน (Community health concerns) เชน ประชากรที่อาศัยใกลแหลงสารพิษ
สถานพยาบาลที่มีอยู ความคิดเห็นของประชาชนที่พักอาศัยใกลโรงงาน
- ขอมูลผลลัพธทางสุขภาพ (Health outcome date) เปนขอมูลที่เฉพาะเจาะจงเกีย่ วกับชุมชนที่อยู รายงานหรือบันทึก
ทางการแพทย อัตราปวย อัตราตาย
การชี้บงอันตราย (Hazard identification) เปนขั้นตอนแรกของการประเมินความเสีย่ ง มีกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ
1. การรวบรวมขอมูล ในเรื่องลักษณะทางกายภาพของสถานที่ การชี้บงสารเคมีที่จะทําการประเมินและแหลงกําเนิดรวมถึง
การแพรกระจาย และกลุมประชากรที่สัมผัสสารเคมีนั้นๆ พรอมพฤติกรรมการใชชีวิตที่จะมีโอกาสสัมผัสสารเคมี
2. การประเมินผลขอมูล เปนการจัดการกับขอมูลที่ไดรวบรวมมาเพื่อใหอยูใ นรูปแบบที่เหมาะสมตอการประเมินความเสี่ยง
สาเหตุที่ตอ งมีการชี้บงสารเคมีที่สัมผัส เนื่องจากสารเคมีที่ประชาชนสัมผัส จะมีหลายชนิด ประกอบกับเรื่องงบประมาณ
และระยะเวลาที่มีจํากัด ทําใหตองมีการชีบ้ งวาสารเคมีชนิดใดที่จะถูกนํามาประเมินความเสี่ยง
สารเคมีจะแพรกระจายจากแหลงกําเนิดสูสิ่งแวดลอมดวยกลไก ที่สาํ คัญ ดังนี้คือ การระเหยกลายเปนไอ ไฮโดรไลลิส (คือ
การทําปฏิกิริยากับน้ําของสารประกอบอินทรีย) การสลายดวยแสง การสลายทางชีวภาพ(มาจากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กทําหนาที่
ยอยสลายสารอินทรีย) และการเผาไหม
การประเมินความเปนพิษ เปนเปนขั้นตอนที่ 2 ของการประเมินความเสี่ยง ขั้นตอนทีจ่ ะทําการประเมินวา ผล (effect) ตอ
สุขภาพที่เกิดขึน้ จากการไดรบั สารเคมีเขาสูรางกายมนุษยนั้น มีอะไรบาง รุนแรงเพียงใด ถึงขั้นเปนมะเร็งหรือไม และกําหนด
ความสัมพันธระหวางปริมาณสารเคมีที่เขาสูรางกายและการตอบสนองของรางกาย
วัตถุประสงค
- เพื่อใหน้ําหนักความมั่นใจตอหลักฐานทีแ่ สดงถึงความเปนอันตรายตอสุขภาพของสารเคมี
- เพื่อกําหนดคาความสัมพันธระหวางปริมาณหรือขนาดของสารเคมีที่รางกายไดรับและการตอบสนองที่เกิดขึน้
การตอบสนองของรางกายแบบมีระดับกัน้ ในปริมาณสารเคมีนอยๆ รางกายจะไมมีผล ใด ๆ เกิดขึน้ จนถึง ณ ปริมาณหนึง่ ที่
รางกายเริ่มตอบสนอง
การตอบสนองแบบไมมีระดับกั้น ถึงแมจะมีปริมาณการไดรับนอยเพียงใดก็ตาม ก็เกิดการตอบสนองของรางกายแลว การ
ตอบสนองเชนนี้เกิดเมื่อไดรับสารกอมะเร็ง
แหลงขอมูลที่นํามาใชในการประเมินความเปนพิษ
1. ขอมูลจากมนุษย (Human data)
2. ขอมูลจากสัตวทดลอง (Animal data)
3. ขอมูลจากการศึกษาในหลอดทดลองและเซลลเพาะเนือ้ เยื้อระยะสั้น (Short term in vitro cell and tissue)

4. ขอมูลจากการวิเคราะหโครงสรางและการออกฤทธิ์ (Structure-activity and lyses) ศึกษาโครงสรางทางโมเลกุล
ความไมแนนอนที่เกิดจากอนุมานคาที่ไดจากการทดลองมาใชกับการประเมินความเปนพิษในมนุษย เกิดขึน้ ดวยปจจัยตางๆ
ดังนี้ – สัตวและมนุษย มีความไว ตอการเกิดโรคแตกตางกัน
- การทดลองในสัตวทดลอง จะใชปริมาณสารเคมีมาก เพื่อศึกษาผลหรือการตอบสนองที่เกิดขึ้น แตในขอเท็จจริง การ
สัมผัสสารเคมีของมนุษยจะสัมผัสในปริมาณที่นอย
- ระยะเวลาในการทดลองในสัตว จะเปนการสัมผัสคิดเปนชวงเวลา ตางกับมนุษยสัมผัสไมแนนอน
การประเมินความเปนพิษสําหรับสารกอมะเร็ง แบบไมมรี ะดับกั้น หรือ ไมมีปริมาณใดของสารเคมีที่กอมะเร็งที่จะปลอดภัย
ตอผูสัมผัส คืออาจมีผลตอเซลลเดียว และในเวลาตอมาเกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลลนั้นๆ จนไปสูก ารเกิดมะเร็ง
ขั้นตอนการประเมินความเปนพิษสําหรับสารกอมะเร็ง
1. การกําหนดคาความเชื่อมัน่ ตอน้ําหนักของหลักฐาน ประเมินขอมูลตางๆที่มีอยู กําหนดวาสารเคมีนั้นจัดอยูในกลุมสารกอ
มะเร็ง กลุมใดตามที่ US-EPA กําหนด
2. การกําหนดคา Slope Factor (SF) เปนคาความเปนพิษที่ใชในการประเมินความเปนพิษของสารกอมะเร็ง
- ขอมูลที่ใชกําหนดคา SF ใชขอมูลผลการศึกษาในมนุษยที่มีวิธีการที่นาเชื่อถือ ถาขอมูลจากสัตวทดลองก็จะเลือกสายพันธที่
มีการตอบสนองคลายมนุษยมากที่สุด พิจารณาในเรื่องเมตาบอลิซึม สรีรวิทยา และเภสัชจลศาสตร
- การอนุมานคาสําหรับการสัมผัสสารเคมีในปริมาณต่ํา เนื่องจากการสัมผัสสารเคมีของมนุษย จะสัมผัสในปริมาณต่ํา และใน
การทดลองในสัตวทดลองจะใชปริมาณสารเคมีคอนขางสูง ดังนั้นการประเมินความเปนพิษที่เกิดขึน้ จึงตองมีการอนุมานจาก
ผลจากผลที่ไดจากการใชปริมาณสารเคมีจาํ นวนมากมาใชกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากปริมาณสารเคมีปริมาณต่ํา
การประเมินการสัมผัส เปนการพิจารณาวาสารเคมีเขาสูรางกายไปมากนองเพียงใด จึงตองทราบวาสารเคมีนั้นๆ เขาสูรางกาย
ทางใด (ทางหายใจ ทางกิน ทางดูดซึม) ซึ่งอาจเขาสูรางกายโดยตรง หรือผานทางอาหารที่เปนสัตว/พืช ปริมาณทีร่ างกายไดรับ
จะมีมากแคไหน (โดยใชสูตรคํานวณ) จากนั้นจึงพิจารณาวาจะเปนความเสี่ยงหรือไมอยางไร (ซึ่งถือเปนขั้นตอนการอธิบาย
ความเสี่ยง) การประเมินการสัมผัสจึงมีขั้นตอนสําคัญ 3 ขั้นตอนคือ
1. การทําความเขาใจลักษณะพื้นทีแ่ ละประชากรที่สัมผัส
2. การชี้บงเสนทางการสัมผัส
3. การคํานวณปริมาณสารเคมีที่รางกายไดรับ
การอธิบายลักษณะของความเสี่ยง เปนขั้นตอนสุดทายของการปะเมินความเสี่ยงสุขภาพ เปนผลสรุปสุดทายวาสารเคมีที่ไดรับ
เขาสูรางกายนัน้ จะเปนอันตรายตอสุขภาพผูสัมผัสหรือไม การอธิบายลักษณะความเสี่ยงตอการสัมผัสสารเคมีที่ไมใช สารกอ
มะเร็ง จะดําเนินการดวยการเปรียบเทียบคาปริมาณสารเคมีที่รางกายไดรับ กับคาความเปนพิษของสารนั้นๆ แลวสรุปออกมา
วามีความเสีย่ งหรือไมซึ่งคํานวณเปนคาที่เรียกวา Hazard Quotient ในกรณีเปนสารกอมะเร็งการสรุปเรื่องความเสี่ยงจะ
พิจารณาโอกาส ที่ผูสัมผัสจะเปนมะเร็งตลอดระยะอายุขยั การประมาณโอกาสดังกลาวจะพิจารณาจากขอมูลปริมาณสารเคมีที่
รางกายไดรับและคาปริมาณและการตอบสนองของสารเคมีนั้นๆ (ซึ่งจะกําหนดเปนคา Slope Factor : SF)
เมื่อประเมินการสัมผัสสารกอมะเร็งพบวาปริมาณสารเคมีที่รางกายไดรับเทากับ A จงอธิบายวาจะอธิบายเรื่องลักษณะ
ความเสี่ยงอยางไร

เริ่มแรกควรทําการทบทวนผลที่ไดจาก 1) การประเมินความเปนพิษ คือน้ําหนักของหลักฐานประเภทสารกอมะเร็ง คา SF
ฯลฯ และ 2) การประเมินการสัมผัส คือความเขมขนของสารเคมี ณ จุดสัมผัส ความถี่และชวงระยะเวลาที่สัมผัส
จากนั้นจึงคํานวณคาความเสี่ยงโดยใชสูตร Risk = I x SF หากปรากฏวาคา Risk มากกวา 10-6 แสดงวาผูสัมผัสมีความเสี่ยง
ตอการเปนมะเร็ง I คือปริมาณสารเคมีที่ไดรับจากการหายใจไอระเหยเขาสูรางกาย
การจัดการความเสี่ยงตอสุขภาพจากสารเคมี
หลักการจัดการความเสี่ยงตอสุขภาพจากสารเคมี เมื่อผลการประเมินความเสี่ยงพบวา ผูสัมผัสมีความเสี่ยง จึงมีความ
จําเปนตองทําการจัดการมิใหความเสี่ยงนัน้ ทําความเสียหายตอสุขภาพผูสัมผัส
หลักการการจัดการในเรื่องนี้ จึงเริ่มดวยการพิจารณาวาจะมีทางเลือกใดบางที่จะมาควบคุมความเสี่ยงนั้น(จะใชวิธีทาง
วิศวกรรม หรือบริหารจัดการ) ตามดวยการประเมินวาทางเลือกใดเหมาะสมที่สุด เมือ่ เลือกไดแลวจึงมาจัดทําแผนควบคุม
ความเสี่ยง ดําเนินการตามแผน เฝาระวังและทบทวนการจัดการ
แนวทางการจัดการความเสีย่ งตอสุขภาพจากสารเคมี มีแนวทางดังนี้
1. ขอการสนับสนุนอยางจริงจังจากผูบริหารระดับสูง
2. จัดทํานโยบายการจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน สอดคลองกับยุทธศาสตรและระบบทีม่ ีอยูของโรงงาน
3. เสนอใหมีการตั้งผูแทนฝายบริหารมารับผิดชอบ
4. กําหนดความรับผิดชอบ และอํานาจของผูเกี่ยวของใหชัดเจน
5. สื่อสารนโยบายและความเสี่ยงดังกลาว ใหรับทราบและเขาใจ
6. ดําเนินการ ณ ระดับองคกรตางๆ ในโรงงาน
7. เฝาระวัง และทบทวนการจัดการ
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