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สวสัดคีรบัในฉบบันีข้อตอ่เนือ่งเรือ่งการจดัทําฉลาก GHS ทีไ่ดก้ลา่วเป็นหวัขอ้ไวใ้นฉบบัทีแ่ลว้ซึง่มี

รายละเอยีดเพิม่เตมิ ดงันี ้
 
1.1 ) Physical Hazards (ความเป็นอนัตรายทางกายภาพ) แบง่เป็น 16 ประเภท (Classes) ดงันี ้
 

1. วตัถรุะเบดิ (Explosives) 
2. กา๊ซไวไฟ (Flammable gases) 
3. ละอองลอยไวไฟ (Flammable aerosols) 
4. กา๊ซออกซไิดส ์(Oxidizing gases) 
5. กา๊ซภายใตค้วามดนั (Gases under pressure) 
6. ของเหลวไวไฟ (Flammable liquids) 
7. ของแข็งไวไฟ (Flammable solids) 
8. สารทีทํ่าปฏกิริยิาไดเ้อง (Self-reactive substances and mixtures) 
9. ของเหลวทีล่กุตดิไฟไดเ้องในอากาศ (Pyrophoric liquids) 
10. ของแข็งทีล่กุตดิไฟไดเ้องในอากาศ (Pyrophoric solids) 
11. สารทีเ่กดิความรอ้นไดเ้อง (Self-heating substances and mixtures) 
12. สารทีส่มัผสันํา้แลว้ใหก้า๊ซไวไฟ (Substances and mixtures which,  

  in contact with water, emit flammable gases) 
13. ของเหลวออกซไิดส ์(Oxidizing liquids) 
14. ของแข็งออกซไิดส ์(Oxidizing solids) 
15. สารเปอรอ์อกไซดอ์นิทรยี ์(Organic peroxides) 
16. สารกดักรอ่นโลหะ (Corrosive to metals) 

 
1.2 ) Health Hazards (ความเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ) แบง่เป็น 10 ประเภท (Classes) ดงันี ้
 

1. ความเป็นพษิเฉยีบพลนั (Acute toxicity) 
2. การกดักรอ่นและระคายเคอืงตอ่ผวิหนงั (Skin corrosion/ Irritation) 
3. การทําลายดวงตาอยา่งรนุแรงและการระคายเคอืงตอ่ดวงตา (Serious eye damage/ 

eye irritation) 
4. การทําใหไ้วตอ่การกระตุน้อาการแพต้อ่ระบบทางเดนิหายใจหรอืผวิหนงั (Respiratory 

or skin sensitization) 
5. การกอ่ใหเ้กดิการกลายพนัธุข์องเซลสบืพนัธุ ์(Germ cell mutagenicity) 
6. การกอ่มะเร็ง (Carcinogenicity) 
7. ความเป็นพษิตอ่ระบบสบืพนัธุ ์(Reproductive toxicity) 
8. ความเป็นพษิตอ่ระบบอวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการสมัผสัคร ัง้เดยีว 

(Specific target organ systematic toxicity-Single exposure) 
9. ความเป็นพษิตอ่ระบบอวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการสมัผสัซํา้  

(Specific target organ systematic toxicity-Repeated exposure) 
10.  ความเป็นอนัตรายจากการสําลกั (Aspiration hazard) 
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1.3) Environmental Hazards (ความเป็นอนัตรายตอ่ส ิง่แวดลอ้ม) แบง่เป็น 1 ประเภท คอื 
 

    1. ความเป็นอันตรายตอ่สิง่แวดลอ้มในน้ํา (Hazardous to the aquatic environment) 
 

2.1) Labeling (การตดิฉลาก) 
 

 ระบบ GHS ใชฉ้ลากเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สารความเป็นอนัตรายจากสารเคม ี
โดยการแสดงคณุสมบัตทิางเคม ีเชน่ การระเบดิ ความไวไฟ ความเป็นพษิเฉียบพลัน ความสามารถ 
ในการกอ่มะเร็ง ความเป็นอันตรายตอ่สิง่แวดลอ้มในน้ํา เป็นตน้ โดยมกีารใชร้ปูสญัลกัษณ์ 
(Pictogram) เชน่ รปูกะโหลกและกระดกูไขว ้รปูเครือ่งหมายตกใจ รปูเปลวไฟ เป็นตน้ และ 
มคีา่สญัญาณทีบ่อกใหท้ราบวา่อันตราย หรอืระวงั รวมทัง้มขีอ้ความทีแ่สดงใหท้ราบถงึลักษณะ 
ความเป็นอันตราย ซึง่ทําใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งใชค้วามระมัดระวงัมากขึน้ เชน่ ความเป็นพษิเฉียบพลัน 
สารเคมทีีพ่จิารณาไดว้า่มคีวามเป็นอนัตรายในลกัษณะดงักลา่ว จะแบง่เป็น 5 กลุม่ ตาม 
ระดบัความเป็นอนัตราย และมกีารแสดง Pictogram หรอืคําเตอืนทีเ่ป็นฉลากดว้ย นอกจากนี ้
ทีฉ่ลากยังมกีารแสดงถงึขอ้มลูความเป็นอันตราย เชน่ (เสยีชวีติ ถา้กลนืกนิเขา้ไป) การปฐมพยาบาล 
วธิกํีาจัด ฯลฯ. 

 
2.2) Safety Data Sheet, SDS (เอกสารขอ้มลูความปลอดภยั) 

 
 SDS ใหข้อ้มลูเก ีย่วกบัสารหรอืสารผสมในลกัษณะเบ็ดเสร็จเพือ่ใชป้ระโยชนใ์น

สถานทีท่ํางาน (Workplace) เป็นขอ้สนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกับผลติภัณฑ ์ซึง่สถานประกอบการแตล่ะ
แหง่สามารถนําขอ้สนเทศทีอ่ยูใ่น SDS ไปพฒันามาตรการป้องกนัผูป้ฏบิตังิานใหเ้หมาะสม และ 
ยงัเป็นมาตรการป้องกนัส ิง่แวดลอ้มอกีดว้ย 

 
 รปูแบบ (Format) ของ SDS ม ี16 หวัขอ้ ตามลาํดบั ดงันี ้

 
1. การระบชุือ่สารเคมแีละชือ่ผูผ้ลติ 
2. การระบคุวามเป็นอันตราย 
3. สว่นประกอบของขอ้สนเทศของสว่นผสม 
4. การปฐมพยาบาล 
5. มาตรการในการดับเพลงิ 
6. มาตรการการจัดการเมือ่เกดิการหกร่ัวไหล 
7. การใชแ้ละการจัดเก็บรักษา 
8. การควบคมุการรับสมัผัส/ การป้องกันอันตรายสว่นบคุคล 
9. คณุสมบัตทิางกายภาพและทางเคม ี
10. ความคงตัวและการเกดิปฏกิริยิา 
11. ขอ้สนเทศดา้นพษิวทิยา 
12. ขอ้สนเทศดา้นนเิวศวทิยา 
13. ขอ้พจิารณาในการกําจัดหรอืทําลาย 
14. ขอ้สนเทศเกีย่วกับการขนสง่ 
15. ขอ้สนเทศดา้นกฎระเบยีบ 
16. ขอ้สนเทศอืน่ๆ 

 
ซ ึง่ฉลากแบบใหมน่ ี�จะเป็นประโยชนส์าํหรบัทกุๆ ฝ่ายอยา่งแทจ้รงิ แลว้พบกนัใหมน่ะครบั 
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