
ระบบสากลการจัดกลุมความเปนอันตรายและการติดฉลากสารเคมี (ระบบ GHS)
กับฉลากผลิตภัณฑวัตถุอันตราย

กลุมควบคุมวัตถุอันตราย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ระบบสากลการจัดกลุมความเปนอันตรายและการติดฉลากสารเคมี หรือ ระบบ GHS (Globally 

Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) เปนระบบท่ีพัฒนาขึ้นโดยองคการสห
ประชาชาติเพ่ือใหท่ัวโลกมีระบบการจัดกลุมความเปนอันตรายและการติดฉลากสารเคมีท่ีเปนมาตรฐานเดียว
กันท่ัวโลก โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแกปญหาความแตกตางของระบบการจัดกลุมความเปนอันตรายและการ
ติดฉลากสารเคมีท่ีมีใชกันอยูหลายระบบท่ัวโลก ซ่ึงเปนผลใหระดับการปกปองคุมครองสุขภาพและส่ิงแวด
ลอมจากการใชสารเคมีในแตละประเทศอาจแตกตางกัน และยังเปนอุปสรรคกับการคาผลิตภัณฑเคมีระหวาง
ประเทศ  องคการสหประชาชาติไดสงเสริมและผลักดันใหเกิดการนําระบบ GHS มาใชปฏิบัติในประเทศ
ตางๆ ภายใน พ.ศ. 2551 และท่ีประชุมกลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก (APEC) ไดมีมติให
ประเทศสมาชิกเรงพัฒนาศักยะภาพเพ่ือปฏิบัติตามระบบ GHS

สําหรับประเทศไทยไดรับนโยบายการนําระบบ GHS มาใชกับวัตถุอันตรายภายใตพระราช
บัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  โดยมีกําหนดท่ีจะเริ่มประกาศใชกับวัตถุอันตรายท่ีเปนสารเดี่ยวหรือวัตถุดิบ 
(substances) ในป พ.ศ. 2551 และมีนโยบายท่ีจะนํามาใชกับผลิตภัณฑวัตถุอันตรายท่ีเปนสารผสม
(mixtures) ภายในป พ.ศ. 2554   ซ่ึงในขณะนี้หนวยงานท่ีเกี่ยวของอยูในระหวางการเตรียมความพรอมและ
พัฒนาศักยภาพผูเกี่ยวของเพ่ือรองรับระบบ GHS

เม่ือมีการประกาศใชระบบ GHS ในประเทศไทย   ผูผลิต  ผูนําเขา  ผูสงออก และผูมีไวใน
ครอบครองซ่ึงวัตถุอันตราย  มีหนาท่ีตองปฏิบัติตามขอกําหนดของระบบ GHS ดังตอไปนี้

1. การจัดกลุมความเปนอันตรายทางดานกายภาพ  สุขภาพ  และส่ิงแวดลอม
2. การติดฉลากวัตถุอันตราย
3. การจัดทําเอกสารขอมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet- SDS)
สําหรับผลิตภัณฑวัตถุอันตรายท่ีใชรับจางการจัดการแมลงและสัตวอ่ืนในบานเรือนและ

ทางสาธารณสุข  เปนผลิตภัณฑท่ีตองขอขึ้นทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดย ผูผลิต  ผู
นําเขา  ผูสงออก เปนผูขึ้นทะเบียนและจําแนกความเปนอันตราย จัดทําฉลาก และขอมูลความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ ซ่ึงตองปฏิบัติสอดคลองกับระบบ GHS ดวย สวนผูมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายพ่ือใชรับ
จางมีหนาท่ีตองส่ือสารความเปนอันตรายของวัตถุอันตรายในรูปของฉลากและเอกสารขอมูลความปลอดภัย 
เพ่ือใหผูใชผลิตภัณฑวัตถุอันตรายและผูเกี่ยวของสามารถดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายไดอยางปลอดภัย 
และเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการผลิต การมีไวในครอบ
ครองเพ่ือใชรับจางและการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอํานาจหนาท่ีรับ
ผิดชอบ พ.ศ.2538  ท่ีกําหนดผูประกอบการใชรับจางหรือ ผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพ่ือใชรับจาง ตอง
ปฏิบัติ เชนในการจัดการสงมอบฉลากและรายละเอียดของผลิตภัณฑวัตถุอันตรายท่ีใหบริการตามท่ีผูผลิต
หรือผูนําเขาจัดทําขึ้นใหแกลูกคา  ควบคุมการจัดเก็บและการใชวัตถุอันตรายใหเปนไปตามท่ีกําหนด  ควบ



คุมใหมีคําเตือน  วิธีปองกัน  อาการเกิดพิษ  วิธีแกพิษ  เก็บไว ณ สถานท่ีเก็บวัตถุอันตรายและยานพาหนะท่ี
ใชขนสงวัตถุอันตราย  ตลอดจนการใหคําปรึกษาแนะนําและใหขอมูลผลิตภัณฑวัตถุอันตรายท่ีอยูใน
ครอบครองแกผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเอกสารและแหลงขอมูลเหลานี้ก็คือฉลากและเอกสารขอมูลความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑซ่ึงผูใชวัตถุอันตราย จะตองเรียกจากผูผลิตหรือผูจัดจําหนายทุกครั้งท่ีมีการซ้ือผลิตภัณฑ
วัตถุอันตรายมาใชปฏิบัติงาน
ฉลากผลิตภัณฑวัตถุอันตรายตามระบบ GHS  องคประกอบของฉลากผลิตภัณฑวัตถุอันตรายตามระบบ 
GHS ประกอบดวย

1. ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ (product identifier) ไดแก  ช่ือการคา  ช่ือสารเคมีท่ีเปนสารสําคัญ
และสารอันตรายในผลิตภัณฑและปริมาณความเขมขน  วิธีการใช  เลขทะเบียนวัตถุอันตราย  และขนาด
บรรจ ุ เปนตน

2. รูปสัญลักษณแสดงความเปนอันตราย (hazard pictograms)
3. คําสัญญาณ (signal words)
4. ขอความแสดงความเปนอันตราย (hazard statement)
5. ขอควรปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตราย  การเก็บรักษา  การกําจัดกากและการจัดการเม่ือมีเหตุฉุก

เฉิน (precautionary statement)
6. ขอมูลเกี่ยวกับผูผลิต  และ/หรือผูจัดจําหนาย (supplier identifier)
ท่ีจริงแลวองคประกอบเหลานี้เปนขอบังคับทางกฎหมายท่ีผูผลิตหรือจัดจําหนายวัตถุอันตราย

จะตองแสดงบนฉลากวัตถุอันตรายอยูแลว  ดังนั้นโดยภาพรวมขององคประกอบของฉลากเม่ือมีการใชระบบ 
GHS จึงไมเปล่ียนแปลง  แตสวนท่ีจะเปล่ียนแปลงคือรายละเอียดและเนื้อหาของรูปสัญลักษณแสดงความ
เปนอันตราย  คําสัญญาณ  และขอความแสดงความเปนอันตราย  ท่ีจะตองเปล่ียนไปใชตามระบบ GHS กําหนด

รูปสัญลักษณแสดงความเปนอันตรายตามระบบ GHS เปนรูปสัญลักษณเพ่ือส่ือสารความเปน
อันตรายทางดานตางๆ ตามระบบ GHS ซ่ึงแบงกลุมความเปนอันตรายออกเปน 3 กลุม คือ
1) ความเปนอันตรายทางกายภาพ  แบงเปน 16 ประเภท   2)ความเปนอันตรายดานสุขภาพ  แบงเปน 10
ประเภท  3) ความเปนอันตรายดานส่ิงแวดลอม ประกอบดวย 1 ประเภท

ผลิตภัณฑวัตถุอันตรายแตละชนิดจะถูกจําแนกประเภทความเปนอันตรายและมีความเปน
อันตรายท่ีแตกตางกันไปขึ้นกับสารเคมีท่ีเปนสวนประกอบและความเขมขนในผลิตภัณฑ  รูปสัญลักษณ
แสดงความเปนอันตรายเพ่ือแสดงกลุมและประเภทความเปนอันตรายตามระบบ GHS  มีลักษณะเปนรูป
สัญลักษณสีดําบนพ้ืนขาวอยูภายในกรอบสีแดงรูปส่ีเหล่ียมขาวหลามตัด มีท้ังหมด 9 รูปสัญลักษณ ดังนี้  



                     1) รูปสัญลักษณแสดงความเปนอันตรายดานกายภาพ ไดแก  รูปเปลวไฟ รูปเปลวไฟเหนือ    วง
กลม  รูปวัตถุระเบิด  รูปถังบรรจุกาซ  และรูปกัดกรอน  (ใชรวมกับความเปนอันตรายดานสุขภาพ)

2) รูปสัญลักษณแสดงความเปนอันตรายดานสุขภาพ  ไดแก  รูปหัวกะโหลกและกระดูกไขว
รูปอันตรายตอสุขภาพ  รูปเครื่องหมายตกใจ  และรูปกัดกรอน

3) รูปสัญลักษณแสดงความเปนอันตรายดานส่ิงแวดลอม ไดแก  รูปอันตรายตอส่ิงแวดลอม
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
ความเปนอันตรายท่ีจําแนกไดตามระบบ GHS และตามขอบังคับของประเทศ / ระหวางประเทศ  รูป
สัญลักษณ  คําสัญญาณและขอความแสดงความเปนอันตราย  และขอควรระวัง ตามระบบ GHS

3.สวนผสมและขอมูลของสารเคมีท่ีเปนสวนผสมในผลิตภัณฑ (Composition / information
on ingredients) ไดแก ช่ือสารเคมี  เอกลักษณของสารเคมี และความเขมขนหรือปริมาณของสารเคมีทุกตัวท่ี
มีความเปนอันตรายตามระบบ GHS
               4. การปฐมพยาบาล (First-aid measures)

 5. การปฏิบัติเม่ือเกิดไฟไหม (Fire-fighting measures)
6. การจัดการเม่ือเกิดอุบัติเหตุรั่วไหล (Accidental release measures)

               7. การขนถาย  เคล่ือนยาย  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  ความเปนพิษตอส่ิงแวด

ลอม  การยอยสลายในส่ิงแวดลอม  การตกคางและการสะสมในส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม  เปนตน
13. การกําจัดกาก (Disposal considerations)
14. ขอมูลสําหรับการขนสง (Transport information)
15. กฎระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับผลิตภัณฑ (Regulatory information)
16. ขอมูลอ่ืนๆ (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.


