ระบบสากลการจัดกลุมความเปนอันตรายและการติดฉลากสารเคมี (ระบบ GHS)
กับฉลากผลิตภัณฑวัตถุอันตราย
กลุมควบคุมวัตถุอันตราย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ระบบสากลการจัดกลุมความเปนอันตรายและการติดฉลากสารเคมี หรือ ระบบ GHS (Globally
Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) เปนระบบที่พัฒนาขึ้นโดยองคการสห
ประชาชาติเพื่อใหทั่วโลกมีระบบการจัดกลุมความเปนอันตรายและการติดฉลากสารเคมีที่เปนมาตรฐานเดียว
กันทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแกปญหาความแตกตางของระบบการจัดกลุมความเปนอันตรายและการ
ติดฉลากสารเคมีที่มีใชกันอยูหลายระบบทั่วโลก ซึ่งเปนผลใหระดับการปกปองคุมครองสุขภาพและสิ่งแวด
ลอมจากการใชสารเคมีในแตละประเทศอาจแตกตางกัน และยังเปนอุปสรรคกับการคาผลิตภัณฑเคมีระหวาง
ประเทศ องคการสหประชาชาติไดสงเสริมและผลักดันใหเกิดการนําระบบ GHS มาใชปฏิบัติในประเทศ
ตางๆ ภายใน พ.ศ. 2551 และที่ประชุมกลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก (APEC) ไดมีมติให
ประเทศสมาชิกเรงพัฒนาศักยะภาพเพื่อปฏิบัติตามระบบ GHS
สําหรับประเทศไทยไดรับนโยบายการนําระบบ GHS มาใชกับวัตถุอันตรายภายใตพระราช
บัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 โดยมีกําหนดที่จะเริ่มประกาศใชกับวัตถุอันตรายที่เปนสารเดี่ยวหรือวัตถุดิบ
(substances) ในป พ.ศ. 2551 และมีน โยบายที่จะนํามาใชกับผลิตภัณฑวัตถุอันตรายที่เปนสารผสม
(mixtures) ภายในป พ.ศ. 2554 ซึ่งในขณะนี้หนวยงานที่เกี่ยวของอยูในระหวางการเตรียมความพรอมและ
พัฒนาศักยภาพผูเกี่ยวของเพื่อรองรับระบบ GHS
เมื่อมีการประกาศใชระบบ GHS ในประเทศไทย ผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก และผูมีไวใน
ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย มีหนาที่ตองปฏิบัติตามขอกําหนดของระบบ GHS ดังตอไปนี้
1. การจัดกลุมความเปนอันตรายทางดานกายภาพ สุขภาพ และสิ่งแวดลอม
2. การติดฉลากวัตถุอันตราย
3. การจัดทําเอกสารขอมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet- SDS)
สําหรับผลิตภัณฑวัตถุอันตรายที่ใชรับจางการจัดการแมลงและสัตวอื่นในบานเรือนและ
ทางสาธารณสุข เปนผลิตภัณฑที่ตองขอขึ้นทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดย ผูผลิต ผู
นําเขา ผูสงออก เปนผูขึ้นทะเบียนและจําแนกความเปนอันตราย จัดทําฉลาก และขอมูลความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ ซึ่งตองปฏิบัติสอดคลองกับระบบ GHS ดวย สวนผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายพื่อใชรับ
จางมีหนาที่ตองสื่อสารความเปนอันตรายของวัตถุอันตรายในรูปของฉลากและเอกสารขอมูลความปลอดภัย
เพื่อใหผูใชผลิตภัณฑวัตถุอันตรายและผูเกี่ยวของสามารถดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายไดอยางปลอดภัย
และเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการผลิต การมีไวในครอบ
ครองเพื่อใชรับจางและการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอํานาจหนาที่รับ
ผิดชอบ พ.ศ.2538 ที่กําหนดผูประกอบการใชรับจางหรือ ผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจาง ตอง
ปฏิบัติ เชนในการจัดการสงมอบฉลากและรายละเอียดของผลิตภัณฑวัตถุอันตรายที่ใหบริการตามที่ผูผลิต
หรือผูนําเขาจัดทําขึ้นใหแกลูกคา ควบคุมการจัดเก็บและการใชวัตถุอันตรายใหเปนไปตามที่กําหนด ควบ

คุมใหมีคําเตือน วิธีปองกัน อาการเกิดพิษ วิธีแกพิษ เก็บไว ณ สถานที่เก็บวัตถุอันตรายและยานพาหนะที่
ใชขนสงวัตถุอันตราย ตลอดจนการใหคําปรึกษาแนะนําและใหขอมูลผลิตภัณฑวัตถุอันตรายที่อยูใน
ครอบครองแกผูปฏิบัติงาน ซึ่งเอกสารและแหลงขอมูลเหลานี้ก็คือฉลากและเอกสารขอมูลความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑซึ่งผูใชวัตถุอันตราย จะตองเรียกจากผูผลิตหรือผูจัดจําหนายทุกครั้งที่มีการซื้อผลิตภัณฑ
วัตถุอันตรายมาใชปฏิบัติงาน
ฉลากผลิตภัณฑวัตถุอันตรายตามระบบ GHS องคประกอบของฉลากผลิตภัณฑวัตถุอันตรายตามระบบ
GHS ประกอบดวย
1. ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ (product identifier) ไดแก ชื่อการคา ชื่อสารเคมีที่เปนสารสําคัญ
และสารอันตรายในผลิตภัณฑและปริมาณความเขมขน วิธีการใช เลขทะเบียนวัตถุอันตราย และขนาด
บรรจุ เปนตน
2. รูปสัญลักษณแสดงความเปนอันตราย (hazard pictograms)
3. คําสัญญาณ (signal words)
4. ขอความแสดงความเปนอันตราย (hazard statement)
5. ขอควรปฏิบัติเพื่อปองกันอันตราย การเก็บรักษา การกําจัดกากและการจัดการเมื่อมีเหตุฉุก
เฉิน (precautionary statement)
6. ขอมูลเกี่ยวกับผูผลิต และ/หรือผูจัดจําหนาย (supplier identifier)
ที่จริงแลวองคประกอบเหลานี้เปนขอบังคับทางกฎหมายที่ผูผลิตหรือจัดจําหนายวัตถุอันตราย
จะตองแสดงบนฉลากวัตถุอันตรายอยูแลว ดังนั้นโดยภาพรวมขององคประกอบของฉลากเมื่อมีการใชระบบ
GHS จึงไมเปลี่ยนแปลง แตสวนที่จะเปลี่ยนแปลงคือรายละเอียดและเนื้อหาของรูปสัญลักษณแสดงความ
เปนอันตราย คําสัญญาณ และขอความแสดงความเปนอันตราย ที่จะตองเปลี่ยนไปใชตามระบบGHS กําหนด
รูปสัญลักษณแสดงความเปนอันตรายตามระบบ GHS เปนรูปสัญลักษณเพื่อสื่อสารความเปน
อันตรายทางดานตางๆ ตามระบบ GHS ซึ่งแบงกลุมความเปนอันตรายออกเปน 3 กลุม คือ
1) ความเปนอันตรายทางกายภาพ แบงเปน 16 ประเภท 2)ความเปนอันตรายดานสุขภาพ แบงเปน 10
ประเภท 3) ความเปนอันตรายดานสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 1 ประเภท
ผลิต ภัณ ฑวัต ถุอัน ตรายแตละชนิดจะถูกจําแนกประเภทความเปน อัน ตรายและมีความเปน
อันตรายที่แตกตางกันไปขึ้นกับสารเคมีที่เปนสวนประกอบและความเขมขนในผลิตภัณฑ รูปสัญลักษณ
แสดงความเปนอันตรายเพื่อแสดงกลุมและประเภทความเปนอันตรายตามระบบ GHS มีลักษณะเปนรูป
สัญลักษณสีดําบนพื้นขาวอยูภายในกรอบสีแดงรูปสี่เหลี่ยมขาวหลามตัด มีทั้งหมด 9 รูปสัญลักษณ ดังนี้

1) รูปสัญลักษณแสดงความเปนอันตรายดานกายภาพ ไดแก รูปเปลวไฟ รูปเปลวไฟเหนือ วง
กลม รูปวัตถุระเบิด รูปถังบรรจุกาซ และรูปกัดกรอน (ใชรวมกับความเปนอันตรายดานสุขภาพ)
2) รูปสัญลักษณแสดงความเปนอันตรายดานสุขภาพ ไดแก รูปหัวกะโหลกและกระดูกไขว
รูปอันตรายตอสุขภาพ รูปเครื่องหมายตกใจ และรูปกัดกรอน
3) รูปสัญลักษณแสดงความเปนอันตรายดานสิ่งแวดลอม ไดแก รูปอันตรายตอสิ่งแวดลอม
เอกสารขอมูลความปลอดภัยในการทํางานกับสารเคมี (Safety Data Sheet- SDS) ประกอบดวย 16 หัวขอ คือ
1. ขอมูลผลิตภัณฑวัตถุอันตรายและผูผลิต และ/หรือ ผูจัดจําหนาย (Identification of product
and of supplier)
2. ขอมูลความเปนอันตรายของผลิตภัณฑ (Hazard identification) ไดแก กลุมหรือประเภท
ความเปนอันตรายที่จําแนกไดตามระบบ GHS และตามขอบังคับของประเทศ / ระหวางประเทศ รูป
สัญลักษณ คําสัญญาณและขอความแสดงความเปนอันตราย และขอควรระวัง ตามระบบ GHS
3.สวนผสมและขอมูลของสารเคมีที่เปนสวนผสมในผลิตภัณฑ (Composition / information
on ingredients) ไดแก ชื่อสารเคมี เอกลักษณของสารเคมี และความเขมขนหรือปริมาณของสารเคมีทุกตัวที่
มีความเปนอันตรายตามระบบ GHS
4. การปฐมพยาบาล (First-aid measures)
5. การปฏิบัติเมื่อเกิดไฟไหม (Fire-fighting measures)
6. การจัดการเมื่อเกิดอุบัติเหตุรั่วไหล (Accidental release measures)
7. การขนถาย เคลื่อนยาย และการจัดเก็บ (Handling and storage)
8. การควบคุมการรับสัมผัสและการปองกันสวนบุคคล (Exposure controls / personal
protection)
9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของผลิตภัณฑ (Physical and chemical properties)
10. ความคงตัวและความไวตอการเกิดปฏิกิริยา (Stability and reactivity)
11. ขอมูลดานพิษวิทยา (Toxicological information) ไดแก ขอมูลความเปนพิษ อาการพิษ
ทางรับสัมผัสสารเคมี และคาความเปนพิษ เปนตน
12. ผลกระทบตอระบบนิเวศน (Ecological information) ไดแก ความเปนพิษตอสิ่งแวด
ลอม การยอยสลายในสิ่งแวดลอม การตกคางและการสะสมในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม เปนตน
13. การกําจัดกาก (Disposal considerations)
14. ขอมูลสําหรับการขนสง (Transport information)
15. กฎระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ (Regulatory information)
16. ขอมูลอื่นๆ (Other information)
เอกสารประกอบการเรียบเรียง United Nations. Globally Harmonized System of Classification and
Labeling of Chemicals (GHS) ST/SG/AC.10/30/Rev.2. Geneva: United Nations, 2007.

