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ฉบับที่ 2 ปี ที่ 4

ฉบับ เดือนเมษายน 2552

้ อต่อเนือ
สว ัสดีคร ับในฉบ ับนีข
่ งเรือ
่ งการจ ัดทําฉลาก GHS ทีไ่ ด้กล่าวเป็นห ัวข้อไว้ในฉบ ับทีแ
่ ล้วซงึ่ มี
รายละเอียดเพิม
่ เติม ด ังนี้
1.1 ) Physical Hazards (ความเป็นอ ันตรายทางกายภาพ) แบ่งเป็น 16 ประเภท (Classes) ด ังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ว ัตถุระเบิด (Explosives)
ก๊าซไวไฟ (Flammable gases)
ละอองลอยไวไฟ (Flammable aerosols)
ก๊าซออกซไิ ดส ์ (Oxidizing gases)
ก๊าซภายใต้ความด ัน (Gases under pressure)
ของเหลวไวไฟ (Flammable liquids)
ของแข็งไวไฟ (Flammable solids)
สารทีท
่ ําปฏิกริ ย
ิ าได้เอง (Self-reactive substances and mixtures)
ของเหลวทีล
่ ก
ุ ติดไฟได้เองในอากาศ (Pyrophoric liquids)
ของแข็งทีล
่ ก
ุ ติดไฟได้เองในอากาศ (Pyrophoric solids)
สารทีเ่ กิดความร้อนได้เอง (Self-heating substances and mixtures)
ั ัสนํา้ แล้วให้กา
สารทีส
่ มผ
๊ ซไวไฟ (Substances and mixtures which,
in contact with water, emit flammable gases)
ของเหลวออกซไิ ดส ์ (Oxidizing liquids)
ของแข็งออกซไิ ดส ์ (Oxidizing solids)
สารเปอร์ออกไซด์อน
ิ ทรีย ์ (Organic peroxides)
สารก ัดกร่อนโลหะ (Corrosive to metals)

1.2 ) Health Hazards (ความเป็นอ ันตรายต่อสุขภาพ) แบ่งเป็น 10 ประเภท (Classes) ด ังนี้
1. ความเป็นพิษเฉียบพล ัน (Acute toxicity)
2. การก ัดกร่อนและระคายเคืองต่อผิวหน ัง (Skin corrosion/ Irritation)
3. การทําลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา (Serious eye damage/
eye irritation)
4. การทําให้ไวต่อการกระตุน
้ อาการแพ้ตอ
่ ระบบทางเดินหายใจหรือผิวหน ัง (Respiratory
or skin sensitization)
ื พ ันธุ ์ (Germ cell mutagenicity)
5. การก่อให้เกิดการกลายพ ันธุข
์ องเซลสบ
6. การก่อมะเร็ ง (Carcinogenicity)
ื พ ันธุ ์ (Reproductive toxicity)
7. ความเป็นพิษต่อระบบสบ
ั ัสครงเดี
8. ความเป็นพิษต่อระบบอว ัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการสมผ
ั้ ยว
(Specific target organ systematic toxicity-Single exposure)
ั ัสซํา้
9. ความเป็นพิษต่อระบบอว ัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการสมผ
(Specific target organ systematic toxicity-Repeated exposure)
10. ความเป็นอ ันตรายจากการสําล ัก (Aspiration hazard)

ระยะที่สอ

1.3) Environmental Hazards (ความเป็นอ ันตรายต่อสงิ่ แวดล้อม) แบ่งเป็ น 1 ประเภท คือ
1. ความเป็ นอันตรายต่อสงิ่ แวดล ้อมในนํ้ า (Hazardous to the aquatic environment)
2.1) Labeling (การติดฉลาก)
้ ลากเป็นเครือ
ื่ สารความเป็นอ ันตรายจากสารเคมี
ระบบ GHS ใชฉ
่ งมือในการสอ
่ การระเบิด ความไวไฟ ความเป็ นพิษเฉียบพลัน ความสามารถ
โดยการแสดงคุณสมบัตท
ิ างเคมี เชน
ั
ในการก่อมะเร็ง ความเป็ นอันตรายต่อสงิ่ แวดล ้อมในนํ้ า เป็ นต ้น โดยมีการใชร้ ป
ู สญล
ักษณ์
่
(Pictogram) เชน รูปกะโหลกและกระดูกไขว ้ รูปเครือ
่ งหมายตกใจ รูปเปลวไฟ เป็ นต ้น และ
ั ญาณทีบ
มีคา่ สญ
่ อกให ้ทราบว่าอันตราย หรือระวัง รวมทัง้ มีข ้อความทีแ
่ สดงให ้ทราบถึงลักษณะ
้
่ ความเป็ นพิษเฉียบพลัน
ความเป็ นอันตราย ซงึ่ ทําให ้ผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องใชความระมั
ดระวังมากขึน
้ เชน
สารเคมีทพ
ี่ จ
ิ ารณาได้วา
่ มีความเป็นอ ันตรายในล ักษณะด ังกล่าว จะแบ่งเป็น 5 กลุม
่ ตาม
ระด ับความเป็นอ ันตราย และมีการแสดง Pictogram หรือคําเตือนทีเ่ ป็ นฉลากด ้วย นอกจากนี้
่ (เสย
ี ชวี ต
ทีฉ
่ ลากยังมีการแสดงถึงข ้อมูลความเป็ นอันตราย เชน
ิ ถ ้ากลืนกินเข ้าไป) การปฐมพยาบาล
วิธก
ี ําจัด ฯลฯ.
2.2) Safety Data Sheet, SDS (เอกสารข้อมูลความปลอดภ ัย)
้ ระโยชน์ใน
SDS ให้ขอ
้ มูลเกีย
่ วก ับสารหรือสารผสมในล ักษณะเบ็ดเสร็ จเพือ
่ ใชป
สถานทีท
่ ํางาน (Workplace) เป็ นข ้อสนเทศทีเ่ กีย
่ วข ้องกับผลิตภัณฑ์ ซงึ่ สถานประกอบการแต่ละ
แห่งสามารถนํ าข ้อสนเทศทีอ
่ ยูใ่ น SDS ไปพ ัฒนามาตรการป้องก ันผูป
้ ฏิบ ัติงานให้เหมาะสม และ
ย ังเป็นมาตรการป้องก ันสงิ่ แวดล้อมอีกด ้วย
รูปแบบ (Format) ของ SDS มี 16 ห ัวข้อ ตามลําด ับ ด ังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ื่ สารเคมีและชอ
ื่ ผู ้ผลิต
การระบุชอ
การระบุความเป็ นอันตราย
สว่ นประกอบของข ้อสนเทศของสว่ นผสม
การปฐมพยาบาล
มาตรการในการดับเพลิง
มาตรการการจัดการเมือ
่ เกิดการหกรั่วไหล
้
การใชและการจั
ดเก็บรักษา
ั ผัส/ การป้ องกันอันตรายสว่ นบุคคล
การควบคุมการรับสม
คุณสมบัตท
ิ างกายภาพและทางเคมี
ความคงตัวและการเกิดปฏิกริ ย
ิ า
ข ้อสนเทศด ้านพิษวิทยา
ข ้อสนเทศด ้านนิเวศวิทยา
ข ้อพิจารณาในการกําจัดหรือทําลาย
ข ้อสนเทศเกีย
่ วกับการขนสง่
ข ้อสนเทศด ้านกฎระเบียบ
ข ้อสนเทศอืน
่ ๆ

ซ งึ่ ฉลากแบบใหม น
่ จี� ะเป็ นประโยช น ส
์ าํ หร ับทุก ๆ ฝ่ ายอย า่ งแท้จ ร งิ แล้ว พบก ันใหม น
่ ะคร ับ
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