
 
 
 

 

 
 

ปลอดพิษภัยสารเคมี  ดวยระบบมาตรฐาน  GHS 
 

สุภมาศ   วยัอุดมวุฒิ 
กองพัฒนาศกัยภาพผูบริโภค 

 

โลกปจจุบนั  สารเคมีถูกนํามาใชเปนสวนผสมในผลิตภัณฑตาง ๆ เปนจํานวนมาก  ทัง้

ผลิตภัณฑที่ใชในครัวเรือน  สํานักงาน  รานคา  เชน  น้าํยาลางหองน้าํ  น้าํยาเช็ดกระจก  สเปรยตางๆ 

รวมถึงผลิตภณัฑที่ใชในวงการอุตสาหกรรม  ซึ่งสารเคมีในผลิตภัณฑเหลานี้  หากใชอยางถูกตองก็จะ

เกิดประโยชนอยางมาก  แตหากใชอยางผิดวิธี  ก็อาจกอใหเกิดโทษได  ดังนั้น  ผลิตภัณฑเหลานี้จึงมี

สัญลักษณที่แสดงถึงความเปนอันตราย  โดยมีการกาํหนดเกณฑมาตรฐาน  เรียกวา  GHS 

 

GHS  คืออะไร 

GHS  (Globally  Harmonized  System  of  Classification  and  Labelling of  

Chemicals)  คือ  ระบบการจัดกลุมสารเคมี/เคมีภัณฑและการติดฉลาก  ถือเปนระบบมาตรฐาน      

ที่องคการสหประชาชาตพิฒันาขึน้เพื่อใหทัว่โลกจัดกลุมเคมีภัณฑ  โดยคํานงึถงึอันตรายของสารเคมี  

ที่เปนสวนประกอบทัง้ดานกายภาพ  ดานสุขภาพ  และสิ่งแวดลอม  รวมถึงมีระบบสื่อสารความเปน

อันตรายของสารเคมีที่เปนมาตรฐานสากลใหผูบริโภค คนงานในภาคอุตสาหกรรม  ภาคการขนสง  

และเกษตกรทราบ ในรูปของการติดฉลากบนภาชนะบรรจุ  และเอกสารขอมูลความปลอดภัยในการ

ทํางานกับสารเคมี (Safety  Data  Sheet  หรือ  SDS)  เพื่อบงบอกถึงความเปนอันตรายของสารเคมี   

 

ฉลาก  GHS  บอกอะไร 

ในฉลากเคมีภัณฑ จะแสดงขอมูลที่ชัดเจน  ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ชื่อผลิตภัณฑ 
2. ชื่อสารเคมีที่เปนสวนประกอบและปริมาณ 
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3. สัญลักษณแสดงความเปนอันตรายของสารเคมี  (Pictogram) มี 9 รูป 

-2- 

4. คําสัญญาณ  ไดแก  “อันตราย”  หรือ  “ระวัง”  เพื่อเนนความรุนแรงของอันตราย 

5. ขอความแสดงความเปนอันตราย  เชน  อาจระเบิดไดเมื่อไดรับความรอน  ระคาย

เคืองตอผิวหนัง  อาจกอใหเกิดมะเร็ง  เปนตน 

6. ขอควรปฏิบัติเพื่อปองกันอันตราย  การเก็บรักษา  การกําจัดกาก  และการจัดการ

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

7. ผูผลิต  และขอมูลอ่ืน ๆ ไดแก  วันเดือนปที่ผลิต  และหมดอายุ  รวมถึงหมายเลข

โทรศัพทฉุกเฉิน 

 

อะไรคือสัญลักษณแสดงอันตรายบนฉลาก  GHS 

นอกจากขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเคมีภัณฑแลว  ฉลาก  GHS  จะทําใหผูอานไดรับขอมูล  

ที่กระชับ  ชัดเจน  และเขาใจงายเกี่ยวกับความเปนอันตรายของสารเคมีที่ใชเปนองคประกอบ         

ซึ่งแสดงในรูปของสัญลักษณ  ดังนี้ 

• สารไวไฟ 

• สารที่ทําปฏิกิริยาไดดวยตนเอง 

• สารที่ลุกติดไฟไดเอง 

• สารที่เกิดความรอนไดเอง 

• สารที่ใหกาซไวไฟ 

• สารออกซิไดซ 
• สารเปอรออกไซด

อินทรีย                    

อันตราย  

ดานกายภาพ 

  

• วัตถุระเบิด 

• สารที่ทําปฏิกิริยาไดดวยตนเอง 

• สารเปอรออกไซดอินทรีย      

•   กาซภายใตความดัน 

                          

• เปนอันตรายถึงชีวิต 
                                                                                       

• ระวังกัดกรอน 
อันตราย 

ดานสุขภาพ 

• ระคายเคือง 

• ทําใหเกิดการแพที่ผิวหนัง 

• เปนพิษเฉียบพลัน 

• อาจระคายเคืองทางเดินหายใจ 

• อาจทําใหเกิดการงวงซึม 

           (ฤทธิ์ของวัตถุเสพติด) 

• กอมะเร็ง 
•  หากสูดเขาไปทําใหเกิด

การแพ หรือหอบหืด  

หรือหายใจลําบาก 

• เปนพิษตอระบบสืบพันธุ 
• เปนพิษตอระบบอวัยวะ
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เปาหมาย 

• กอใหเกิดการกลายพันธ 
• อันตรายตอระบบ

ทางเดินหายใจสวนลาง 

หรือทําใหปอดอักเสบ 
                  อันตรายดาน

ส่ิงแวดลอม 

 

• เปนพษิตอส่ิงแวดลอมทางน้ํา 

  

 

เอกสาร SDS ใหขอมูลอะไร 

เอกสารขอมูลความปลอดภัยในการทํางาน  หรือ  SDS  จะใหขอมูลที่เกี่ยวกับสารเคมี 

ในรายละเอียดที่ชัดเจนแกคนงาน และภาคธุรกิจ  เพื่อส่ือความเสี่ยง  การปองกัน  และวิธีใชสารเคมี

อยางปลอดภัย  รวมถึงสามารถจัดการกับสารเคมีนั้นไดเมื่อเกิดเหตุ  โดยแสดงใน 16 หัวขอหลัก  ดังนี้ 

1. ขอมูลทั่วไปของสารเคมีและผูผลิต (Identification) 

2. ขอมูลเกี่ยวกับอันตรายของสารเคมี  (Hazards Identification)  ไดแก  การจัดกลุม

และติดฉลากเคมีภัณฑ 

3. สวนผสม  ระบุชื่อสามัญทางเคมีและปริมาณ  (Composition / Information 

Ingredients) 

4. มาตรการปฐมพยาบาล  (First  Aid  Measures)  เชน  หากเกิดอาการพิษ ใหนํา

ผูปวยออกจากบริเวณที่ใชและใหพักผอนในที่อากาศถายเท  หรือ  ถาถูกผิวหนังหรือ

เขาตา ใหลางออกดวยน้ําสะอาดมาก ๆ  เปนตน 

5. มาตรการผจญเพลิง  หรือวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดไฟไหม   (Fire  Fighting  Measures) 

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสารโดยอุบัติเหตุ  (Accidental  Release  

Measures)  เชน  เมื่อมีการรั่วไหล  ตองมีการจัดการอยางถูกวิธีโดยผูชํานาญ 

7. การใชและการจัดเก็บ  (Handing  and  Storage)  เชน  เก็บใหหางจากบริเวณที่

อาจติดไฟ  หามสูบบุหร่ีขณะใช  เก็บใหหางจากเด็ก  เปนตน 

8. คามาตรฐานความปลอดภัย / การควบคุม / การปองกันสวนบุคคล  (Exposure  

Controls / Personal  Protection) 

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของสารเคมี (Physical and Chemical  Properties) 

10. ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยาของสารเคมี  (Stability  and  Reactivity) 
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11.  ขอมูลดานพิษวิทยาของสารเคมี  (Toxicological Information)  เชน  พิษเฉียบพลัน  

พิษเรื้อรัง  พิษในการกอมะเร็ง  พิษตอระบบประสาท 

12.  ขอมูลผลกระทบตอระบบนิเวศน  (Ecological  Information)  

13. การกําจัด / ทําลาย  (Disposal  Considerations)  เชน  หามนําภาชนะบรรจุเหลานี้ 

ไปเผาไฟ หรือนํากลับมาใชอีก 

14. ขอมูลสําหรับการขนสง   (Transport  Information) 

15. ขอมูลเกี่ยวกับการควบคุม และกฎระเบียบ   (Regulatory Information) 

16.  ขอมูลอ่ืน ๆ  (Other  Information)  ประกอบการจัดทําและการปรับปรุงแกไข  SDS 

 

อะไรคือประโยชนของระบบ  GHS 

การจัดระบบขอมูลเกี่ยวกับความเปนอันตรายของ

สารเคมี  จะเปนประโยชนในหลาย ๆ ดาน  ทั้งตอหนวยงานภาครัฐ  

ภาคธุรกิจ   และโดยเฉพาะประชาชนผูใชสารเคมี  ที่จะไดขอมูล        

ที่ชัดเจนและเขาใจงาย  เพื่อใหสามารถนําไปใชไดอยางถูกตองและ

ปลอดภัย  รวมถึงเพื่อเปนการลดความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น    

ตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม   สําหรับภาครัฐ จะสามารถดูแลควบคุม

สารเคมีหรือผลิตภัณฑวัตถุอันตราย และการติดฉลากของผลิตภัณฑ

ในประเทศไดตามระบบมาตรฐานสากล 

 

การจัดทําระบบ  GHS  ซึ่งเปนระบบสื่อสารเกี่ยวกับความเปนอันตรายของสารเคมี    

ในรูปของฉลากเคมีภัณฑ  เพื่อใหผูบริโภคได รับรู  เขาใจ  และสามารถนําไปปฏิบัติจริงได            

อยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  นับเปนสิทธิที่ผูบริโภคพึงจะไดรับการคุมครองตามกฎหมาย   

ตามขอ 1 และ ขอ 3  คือ  สิทธิที่ผูบริโภคจะไดรับขาวสารที่ถูกตองและเพียงพอเกี่ยวกับสินคา       

หรือบริการ  และสิทธิที่จะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการนั้น ๆ 

 

 

 

 

 

สนใจขอมูลขาวสารเพิม่เติม  คลิกไดที ่ กลุมพัฒนาความปลอดภัยดานสารเคมี 

สํานักความรวมมือระหวางประเทศ  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

http://203.157.72.102/csnet/chemfda.asp 
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