ตัวอย่างการแสดงฉลากวัตถุอันตรายตามระบบสากล GHS
ความเป็นมา
การนาระบบสากลการจาแนกความเป็นอันตรายและการติดฉลากสารเคมีและเคมีภัณฑ์ หรือ ระบบ
GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) มาใช้ปฏิบัติใน
ประเทศไทยเป็นนโยบายสืบเนื่องจากที่ประชุมสุดยอดว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (World Summit on Sustainable
Development, WSSD) เมื่อปี พ.ศ. 2545 มีมติให้ทุกประเทศนาระบบ GHS ไปปฏิบัติ โดยกลุ่มสารเคมีเป้าหมาย
ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ภาคการขนส่ง และภาคผลิตภัณฑ์สาหรับผู้บริโภค ทั้งนี้ ประเทศไทยมี
นโยบายที่จะนาระบบ GHS มาใช้ปฏิบัติกับวัตถุอันตรายภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
ครอบคลุมวัตถุอันตรายที่ใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรม วัตถุอันตรายทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ใน
บ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข
การนาระบบสากล GHS มาใช้นอกจากจะทาให้ประเทศไทยมีระบบการแสดงฉลากสารเคมีที่เป็น
มาตรฐานสากลทัดเทียมกับต่างประเทศแล้ว ประโยชน์สาคัญที่สุด คือทาให้ผู้ใช้สารเคมีและผู้บริโภคได้รับข้อมูล
ความเป็นอันตรายของสารเคมีที่ใช้ ผ่านการแสดงรูปสัญลักษณ์และข้อความแสดงความเป็นอันตรายในรูปแบบที่
ชัดเจนและเข้าใจง่าย ซึ่งจะเป็นแรงผลักให้เกิดการตระหนักใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ลดความเสี่ยงอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้นเป็นการปกป้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากอันตรายของสารเคมี
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในฐานะผู้รับผิดชอบกากับดูแลผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ใน
บ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข เช่น ผลิตภัณฑ์กาจัดแมลงในบ้านเรือน ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคหรือทาความสะอาดพื้น
ฝาผนัง เครื่องสุขภัณฑ์ เป็นต้น จึงได้เร่งดาเนินการเพื่อรองรับการแสดงฉลากตามระบบสากล GHS โดยคาดว่าจะ
ประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และคาดว่าผู้ผลิตและผู้นาเข้าผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน
หรือทางสาธารณสุขจะสามารถเปลี่ยนผ่านการแสดงฉลากไปเป็นระบบ GHS ได้แล้วเสร็จภายใน ๕ ปี คือ ภายใน
พ.ศ. ๒๕๖๐
(ร่าง) กรอบระยะเวลาการมีผลใช้บังคับระบบ GHS
เวลาที่คาดว่า
จะมีผลใช้บังคับ
พ.ศ. ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๖
พ.ศ. ๒๕๖๐

กิจกรรม
ประกาศใช้ระบบสากล GHS กับวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข*
ระบบสากล GHS มีผลใช้บังคับกับวัตถุอันตรายที่เป็นสารเดี่ยว
ระบบสากล GHS มีผลใช้บังคับกับวัตถุอันตรายที่เป็นสารผสม**

หมายเหตุ * ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบบการจาแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายที่สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. …. มีผลใช้บังคับ
** ส่วนใหญ่วัตถุอันตรายในการกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นสารผสม
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สาระสาคัญของระบบสากล GHS สรุปได้ดังนี้
๑. เพื่อส่งเสริมการปกป้องสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโดยมีระบบการ
สื่อสารความเป็นอันตรายที่เป็นสากล
๒. เป็น แนวทางสาหรับประเทศที่ไม่มีระบบการจาแนกประเภทและการสื่อสาร
ความเป็นอันตรายของสารเคมี
วัตถุประสงค์ของ
๓. ลดความซ้าซ้อนของการทดสอบและการประเมินสารเคมี เนื่องจากระบบสากล
ระบบสากล GHS
GHS ไม่ ไ ด้ ก าหนดให้ มี ก ารทดสอบความเป็ น อั น ตรายด้ า นสุ ข ภาพและ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม แต่ให้จาแนกประเภทความเป็นอันตรายตามข้อมูลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน
๔. อานวยความสะดวกด้านการค้าสารเคมีระหว่างประเทศโดยมีการประเมินและ
ระบุความเป็นอันตรายของสารเคมีภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกัน
ครอบคลุ ม สารเคมี แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ คมี ทุ ก ชนิ ด ตลอดทั้ ง วงจรชี วิ ต ของสารเคมี
(chemical product lifecycle) ยกเว้น ยา วัตถุเจือปนอาหาร (food additive)
ขอบเขตของระบบสากล GHS
เครื่ อ งส าอาง และสารเคมี ตกค้ างในอาหาร ณ จุด บริโ ภค (at point of
consumption)
๑. หลักเกณฑ์การจาแนกประเภทความเป็นอันตรายทางกายภาพ (๑๖ ประเภท)
สุขภาพ (๑๐ ประเภท) และสิ่งแวดล้อม (๒ ประเภท)
๒. การสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมี ประกอบด้วย ฉลาก และเอกสาร
องค์ประกอบของ
ข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet; SDS)
ระบบสากล GHS
โดยสื่ อ สารในรู ป แบบที่ เ ข้ า ใจง่ า ยผ่ า นรู ป สั ญ ลั ก ษณ์ แ สดงความเป็ น อั น ตราย
(hazard pictogram) คาสัญญาณ (signal word) และข้อความแสดงความเป็น
อันตราย (hazard statement) ที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก

รูปสัญลักษณ์
แสดงความเป็นอันตราย
ตามระบบ GHS

ประโยชน์ของ
ระบบสากล GHS

ประโยชน์ต่อคนงาน ผู้ใช้สารเคมี และผู้บริโภค
๑. ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้สารเคมีผ่านการสื่อสารความเป็นอันตรายที่เป็น
รูปแบบเดียวกันและเข้าใจง่าย
๒. ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิด ความตระหนัก ถึ ง อัน ตรายของสารเคมี และใช้ส ารเคมีอ ย่ า ง
ปลอดภัย
ประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ
๑. ส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย ในการท างานและการขนส่ ง สารเคมี แ ละสร้ า ง
สัมพันธภาพที่ดีกับคนงานผู้ใช้สารเคมี
๒. เพิ่มประสิ ทธิภ าพและลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎระเบียบในภาคส่ ว น
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมีเนื่องจากทุกภาค
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ประโยชน์ของ
ระบบสากล GHS (ต่อ)

ส่วนใช้ระบบเดียวกัน
๓. ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวเนื่องจากการลดลงของอุบัติเหตุและการรักษาพยาบาล
ที่เกิดจากสารเคมี
๔. ส่งเสริมภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์
๕. อานวยความสะดวกด้านการค้าสารเคมีระหว่างประเทศ ลดความซ้าซ้อนในการ
จัดทาฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภัย
ประโยชน์ต่อภาครัฐ
๑. ลดอุบั ติ เหตุจากสารเคมีและภาระค่าใช้จ่ ายในการรัก ษาพยาบาลที่เ กิดจาก
สารเคมี
๒. ส่งเสริมการปกป้องสุขภาพคนงานและผู้บริโภคจากอันตรายของสารเคมี
๓. ลดค่ า ใช้ จ่ า ยและอ านวยความสะดวกในการประสานความร่ ว มมื อ ในด้ า น
กฎระเบียบ การบังคับใช้ และการเฝ้าระวัง
๔. ส่ ง เสริ ม การสื่ อสารความเป็ นอั น ตรายของสารเคมี ทั้ ง ในระดั บ ประเทศและ
ระหว่างประเทศ

ตัวอย่างการสื่อสารความเป็น
อันตรายตามระบบสากล GHS

การเปลี่ยนแปลงของฉลากวัตถุอันตรายเมื่อมีการนาระบบสากล GHS มาใช้ปฏิบัติ
โดยภาพรวมสิ่ งที่ต้องแสดงบนฉลากผลิ ตภัณฑ์วัตถุอันตรายจะไม่เปลี่ ยนแปลงมากนัก เนื่องจาก
องค์ประกอบของฉลากตามระบบสากล GHS เป็นข้อบังคับทางกฎหมายที่ผู้ผลิต/ผู้จัดจาหน่ายต้องจัดให้มีบนฉลาก
อยู่แล้ว เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สารสาคัญ และความเข้มข้น ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตหรือผู้จัดจาหน่าย เป็นต้น
แต่การเปลี่ยนแปลงที่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขจะสังเกตได้ชัดเจนเมื่อมีการนา
ระบบสากล GHS มาใช้ คือ การเปลี่ยนแปลงของรูปสัญลักษณ์และข้อความแสดงความเป็นอันตรายของสารเคมีที่
เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายตามระบบสากล GHS มีลักษณะเป็นรูปสัญลักษณ์สี
ดาบนพื้นขาวอยู่ภายในกรอบสีแดงรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด มีทั้งหมด ๙ รูปสัญลักษณ์ โดยหลายๆ รูปเป็นที่คุ้นเคย
ของผู้ใช้อยู่แล้ว เช่น รูปเปลวไฟบนฉลากวัตถุอันตรายไวไฟ รูปหัวกะโหลกและกระดูก ไขว้บนฉลากวัตถุอันตรายที่มี
ความเป็นพิษเฉียบพลัน รูปกัดกร่อนบนวัตถุอันตรายที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เป็นต้น
การแสดงรูปสัญลักษณ์บนฉลากจะมีคาสัญญาณและข้อความแสดงความเป็นอันตรายกากับอยู่ด้วยทุก
ครั้งเพื่อเป็นการแสดงความหมายของรูปสัญลักษณ์ให้ผู้ใช้เข้าใจอย่างชัดเจน ผู้ใช้ไม่ต้องคาดเดาหรือตีความเอง ซึ่ง
เป็นข้อดีข้อหนึ่งของระบบสากล GHS คาสัญญาณที่ใช้มี ๒ คา คือ “อันตราย” และ “ระวัง” ขึ้นอยู่กับระดับความ
เป็นอันตราย การแสดงคาสัญญาณจะอยู่ติดกับรูปสัญลักษณ์เพื่อเตือนและสร้างความตระหนักแก่ผู้ใช้ถึงอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นหากไม่ปฏิบัติตามคาเตือนบนฉลากอย่างเคร่งครัด ส่วนข้อความแสดงความเป็นอันตรายได้มีการกาหนด
ข้อความไว้ตามประเภทความเป็นอันตรายด้านกายภาพ ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และตามระดับความรุนแรง
ของความเป็นอันตราย และไม่ว่าจะแปลเป็นภาษาใดความหมายของรูปสัญลักษณ์ คาสั ญญาณ และข้อความแสดง
ความเป็นอันตรายจะสื่อความหมายเดียวกันเสมอ
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ตัวอย่างการแสดงฉลากวัตถุอันตรายตามระบบสากล GHS
๑.

ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงการแสดงรูปสัญลักษณ์และข้อความแสดงความเป็นอันตรายบนฉลากผลิตภัณฑ์
ฆ่าเชื้อโรคหรือกาจัดกลิ่นในสระว่ายน้าที่มี trichloroisocyanuric acid เป็นสารสาคัญ ๕๐ - ๙๙.๙ % W/W
(as available chlorine)

๒.

ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงรูปสัญลักษณ์และข้อความแสดงความเป็นอันตรายบนฉลากผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค
และทาความสะอาดพื้นผิ ววัสดุและสุ ขภัณฑ์ ประเภทสารลดแรงตึงผิว ที่มี benzalkonium chloride
๒.๔ %W/W เป็นสารสาคัญ

๓. ตัวอย่างการแสดงฉลากตามระบบสากล GHS
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แคลเซียม ไฮโปคลอไรต์
CALCIUM HYPOCHLORITE

ผู้นาเข้าและจัดจาหน่ายโดย (ชื่อและทีอ่ ยู)่

เลขที่รับแจ้ง

ชื่อและอัตราส่วนของสารสาคัญ
CALCIUM HYPOCHLORITE AS AVAILABLE CHLORINE 65% W/W
ประโยชน์
ใช้ฆ่าเชื้อในสระว่ายน้า
วิธีใช้
สาหรับการฆ่าเชื้อในสระว่ายน้า
1. ให้เติมแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ ลงในสระว่ายน้าในตอนค่า เมื่อปิดสระแล้ว ห้ามเติมลงในสระขณะที่มี
ผู้ใช้สระว่ายน้า
2. ให้ใช้แคลเซียมไฮโปคอลไรต์ 20 – 40 กรัมต่อน้าในสระ 10,000 ลิตร ซึ่งจะให้ความเข้มข้นของ
คลอรีนอิสระอยู่ระหว่าง 1 – 3 ppm
สาหรับการฆ่าเชื้อในสระว่ายน้า
3. นาแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ ตามปริมาณที่คานวณแล้วใส่ลงในถังเติมน้าลงไป 10 เท่า ของแคลเซียมไฮ
โปคลอไรต์ ผสมให้เข้ากัน แล้วนาไปเทลงสระให้ทั่วโดยรอบแล้วทิ้งไว้ค้างคืน
4. ในตอนเช้าให้ตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระว่าเป็นไปตามค่ามาตรฐาน ข้อ 2
วิธีเก็บรักษา
ปิดฝาให้สนิท เก็บไว้ในที่แห้ง และมิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ ความร้อน
สารประกอบพวกแอมโมเนีย และสารอ๊อกซิไดซ์
คาเตือน
1. ห้ามรับประทานหรือสูดดม
2. ขณะใช้ควรสวมถุงมือและรองเท้า (แล้วแต่กรณีของการใช้)
3. ระวังอย่าให้ถูกผิวหนังหรือเสื้อผ้าก่อนการเจือจาง และอย่าให้เข้าตาหรือสูดดมก่อนหรือหลังการเจือจาง
4. ห้ามใช้ แคลเซียมไฮโปรคลอไรต์ นี้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยแอมโมเนียมหรือกรด เช่น
ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดโถส้วม ผลิตภัณฑ์ขจัดสนิม น้าส้มสายชู
5. ภาชนะที่ใช้หมดแล้ว ควรทิ้งหรือทาลาย ห้ามทิ้งลงในแม่น้า คูคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ
อาการเกิดพิษ
ระคายเคืองผิวหนัง, นัยน์ตา, ทางเดินหายใจ และทางเดินอาหาร
วิธีแก้พิษเบื้องต้น
1. หากถูกผิวหนัง ให้ล้างด้วยน้าสะอาดจานวนมากๆ หากยังมีอาการระคายเคืองอยู่ ให้ไป
พบแพทย์
2. หากเข้าตา รีบล้างตาด้วยน้าสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์
3. หากได้รับพิษจากการสูดดม ให้รีบนาผูป้ ่วยออกไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์
4. หากกลืนกินแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ ให้รีบดื่มน้าหรือนมปริมาณมากๆ เพื่อเจือจาง จากนั้นรีบนาผู้ป่วย
ส่งแพทย์พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลาก หรือใบแทรก (แคลเซียมไฮโปรคลอไรต์) นี้
อันตราย
คาแนะนาสาหรับแพทย์
1. ห้ามทาให้อาเจียน และห้ามให้สารประเภท ACID ANTIDOTE
สารออกซิไดซ์ อาจเร่งการลุกไหม้ให้รุนแรงขึ้น
2. ให้รับประทาน นม ไข่ขาว ANTACID หรือสารละลาย 1% SODIUM THIOSULFATE ไม่ควรให้
เป็นอันตรายเมื่อกลืนกินและอาจเป็นอันตรายเมื่อสัมผัสผิวหนัง
SODIUM BICARBONATE เพราะจะทาให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ทาให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทาลายดวงตา
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แคลเซียม ไฮโปคลอไรต์
CALCIUM HYPOCHLORITE

