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Globally Harmonized System 
 

นางสาวกฤติยา  เหมือนใจ 
กลุ่มความปลอดภยัสารเคม ี

 
ปัจจุบันได้มีการนําสารเคมีมาใช้อย่างหลากหลายท้ังในภาคเกษตรกรรม การสาธารณสุข และอุตสาหกรรม 

ซ่ึงทําให้การผลิต และการใช้สารเคมีมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว สารเคมีเหล่านี้ส่วนใหญ่มีสมบัติท่ีเป็นอันตรายต่อ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงเป็นความจําเป็นท่ีประเทศต่าง ๆ จะต้องช่วยกันป้องกันอันตรายจากสารเคมีท่ี
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

 

จากผลการประชุม Rio Earth Summit เม่ือปี พ.ศ. 2535 ณ กรุงริโอเดอจานิโร ประเทศบราซิล             
ท่ีประชุม มีความเห็นร่วมกันในการผลักดันให้ประเทศต่างๆ ดําเนินการในเรื่องการจัดการสารเคมีอย่างปลอดภัย 
ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) และผลการประชุมสุดยอดว่าด้วยการพัฒนาท่ียั่งยืนปี พ.ศ.2545 
ณ นครโจฮันเนสเบอร์ก  ประเทศแอฟริกา  ได้ยืนยันถึงพันธกิจของประเทศต่าง ๆ ในการจัดการกับสารเคมี
อย่างเป็นระบบ จนเป็นท่ีมาในการจัดต้ังคณะกรรมการ (Sub-Committee of Experts on the Globally 
Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals) เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสารเคมี
ในเรื่องของการจําแนกและสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมี ท่ีเรียกว่า Globally Harmonized System 
(GHS) of Classification and Labelling of Chemical โดยมีการตีพิมพ์คู่มือ GHS ฉบับแรกเม่ือปี พ.ศ. 2546 
และมีการทบทวนและปรับปรุงคู่มือดังกล่าวทุก ๆ 2 ปี 

 

Globally Harmonized System (GHS) คือ ระบบสากลในการจําแนกความเป็นอันตรายของสารเคมี 
และสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมี ในรูปของฉลาก (Label) และข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี Safety 
data sheet (SDS) ให้เป็นมาตรฐานสากล เพ่ือทําให้สามารถสื่อสารข้อมูลและอันตรายของสารเคมีให้ทุกคน
เข้าใจได้โดยง่าย ป้องกันอันตรายจากสารเคมีท่ีจะส่งผลต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ลดการซํ้าซ้อน อํานวยความ
สะดวกในการค้า และยังเป็นแนวทางให้กับประเทศท่ียังไม่มีระบบ เนื่องจากแต่ละประเทศมีระบบการจัดแบ่งกลุ่ม
สารเคมีและการติดฉลากแตกต่างกันหรือในบางครั้งประเทศเดียวกันก็ยังมีการจัดระบบการจัดแบ่งกลุ่มสารเคมี
และการติดฉลากท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงทําให้มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ มีความยุ่งยากสับสนในการปฏิบัติและการ
บังคับตามกฎหมาย ดังนั้นการนํา GHS มาใช้จะช่วยให้สามารถสื่อสารให้ทราบถึงอันตรายจากสารเคมีได้อย่าง
ถูกต้อง 

 

GHS ได้กล่าวถึงสาระสําคัญ 3 เรื่องด้วยกัน คือ การจําแนกความเป็นอันตรายของสารเคมี การติดฉลาก 
และการจัดทําข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี  จึงสามารถพิจารณาขอบเขตของ GHS ได้ตามประเภทของการแบ่ง 
ดังนี้ 

1. การจําแนกความเป็นอันตรายของสารเคมี  แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  
 

(1)  ความเป็นอันตรายทางกายภาพ (Physical Hazard) จําแนกได้16 ประเภท ได้แก่ วัตถุระเบิด 
(Explosives)  ก๊าซไวไฟ (Flammable gases)  ละอองลอยไวไฟ (Flammable aerosols)  ก๊าซออกซิไดซ์  
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(Oxidizing gases)  ก๊าซภายใต้ความดัน (Gases under pressure)  ของเหลวไวไฟ (Flammable liquids)
ของแข็งไวไฟ (Flammable solids)  สารเด่ียวและสารผสมท่ีทําปฏิกิริยาได้เอง (Self-reactive substances 
and mixtures)  ของเหลวท่ีลุกติดไฟได้เองในอากาศ (Pyrophoric liquids)  ของแข็งท่ีลุกติดไฟได้เองในอากาศ 
(Pyrophoric solids)  สารเด่ียวและสารผสมท่ีเกิดความร้อนได้เอง (Self-heating substances and mixtures)  
สารเด่ียวและสารผสมท่ีสัมผัสน้ําแล้วให้ก๊าซไวไฟ (Substances and mixtures, which in contact with water, 
emit flammable gases)  ของเหลวออกซิไดซ์ (Oxidizing liquids)  ของแข็งออกซิไดซ์ (Oxidizing solids) 
สารเพอร์ออกไซด์อินทรีย์ (Organic peroxides)  และ สารกัดกร่อนโลหะ (Corrosive to metals) 

(2)  ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Health hazards) จําแนกได้ 10 ประเภท ได้แก่ ความเป็นพิษ
เฉียบพลัน (Acute toxicity)  การกัดกร่อนและการระคายเคืองต่อผิวหนัง (Skin corrosion /irritation) การทําลาย
ดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา (Serious eye damage/eye irritation)  การทําให้ไวต่อการ
กระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง (Respiratory or skin sensitization)  การก่อให้เกิดการ
กลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์ (Germ cell mutagenicity)  การก่อมะเร็ง (Carcinogenicity)  ความเป็นพิษต่อ
ระบบสืบพันธุ์ (Reproductive toxicity)  ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัส
ครั้งเดียว (Specific target organ toxicity - Single exposure)  ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะ 
เจาะจงจากการรับสัมผัสซํ้า (Specific target organ toxicity - Repeated exposure) และความเป็นอันตราย
จากการสําลัก (Aspiration hazard) 

(3)  ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental hazards) จําแนกได้ 2 ประเภท ได้แก่ 
ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในน้ํา (Hazard to the aquatic environment) และความเป็นอันตรายต่อ
โอโซนในชั้นบรรยากาศ (Hazard to the ozone layer)  

 

2.  การติดฉลาก  ฉลากควรจะต้องบ่งบอก คําเตือน ข้อความแสดงอันตราย ข้อควรระวัง ชื่อสารเคมี 
ชื่อผู้ผลิต ชื่อผู้จําหน่าย และสัญลักษณ์แสดงอันตราย 

 

3.  การจัดทําข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี  ข้อมูลความปลอดภัยนี้จะประกอบด้วย 16 หัวข้อ ได้แก่ 
การบ่งชี้สารเด่ียวหรือสารผสมและผู้ผลิต การบ่งชี้ความเป็นอันตราย องค์ประกอบและข้อมูลเก่ียวกับส่วนผสม 
มาตรการปฐมพยาบาล มาตรการผจญเพลิง มาตรการจัดการเม่ือมีการหกรั่วไหลของสาร การขนถ่าย เคลื่อนย้าย 
ใช้งาน และเก็บรักษา การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี 
ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา ข้อมูลด้านพิษวิทยา ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา ข้อพิจารณาในการกําจัด ข้อมูลการ
ขนส่ง ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ และข้อมูลอ่ืนๆ รวมท้ังข้อมูลการจัดทําและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความ
ปลอดภัย  

ดังนั้น ขอบเขตของการนํา GHS ไปใช้ จึงเก่ียวข้องกับการขนส่ง ในรูปของฉลากของบรรจุภัณฑ์ขนส่ง 
การผลิต การจัดเก็บและผู้ผลิตในรูปของเรื่องฉลากท่ีติดบนภาชนะบรรจุ และ SDS  และผู้บริโภค ในรูปของฉลาก
บนผลิตภัณฑ์ 

 

สําหรับประเทศไทย ได้มีการนําระบบ GHS มาบังคับใช้ในการจําแนกความเป็นอันตราย และการสื่อสาร
ความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยออกเป็นกฎหมาย 
ได้แก่ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง ระบบการจําแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย 
พ.ศ. 2555 
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