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บทคัดย่อ

         ประเทศไทยก าลงัอยู่ในระหว่างการน าการจ าแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกนัทัว่โลก 

หรือระบบสากล GHS มาบงัคบัใช้โดยมีหลายหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาได้ด าเนินการ

ออกประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง ระบบการจ าแนกและการสือ่สารความเป็นอนัตรายของวตัถอุนัตรายที่ส านกังาน

คณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2558 และประกาศในราชกิจจานเุบกษาเมื่อวนัท่ี 19 มีนาคม 2558 ให้มีผลใช้

บงัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป ทัง้นี ้การเปลี่ยนผ่านการแสดงฉลากไปเป็นระบบสากล 

GHS ของสารเดี่ยวให้ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1  ปี และสารผสมให้ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5  

ปี 

         จากการทดสอบตวัอย่างฉลากผลิตภณัฑ์วตัถุอนัตรายที่ใช้ในบ้านเรือนตามระบบสากล GHS ในกลุ่มผู้บริโภค

ทัว่ไปพบว่า รูปสญัลกัษณ์บางอนัยงัสื่อความหมายไม่ชดัเจน ควรปรับให้มีความสอดคล้องกบัเนือ้หาความเป็นอนัตราย  

ข้อความแสดงความเป็นอนัตรายและข้อความแสดงข้อควรปฏิบตัิของสารเคมีควรชดัเจน สัน้ และเข้าใจง่ าย   ขนาดของ

ฉลากควรให้เหมาะสมกบัขนาดของผลติภณัฑ์ ข้อความบนฉลากควรสงัเกตเห็นได้ชดัเจน อา่นได้ง่าย  ฉลากควรเพิ่มสีสนั

ให้สะดุดตา และดึงดูดความสนใจ ดังนัน้ หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรรณรงค์ให้ประชาชนมีความเข้าใจและอ่านฉลาก

ผลิตภณัฑ์วตัถอุนัตรายที่ใช้ในบ้านเรือนเพื่อให้ตระหนกัถึงอนัตรายของสารเคมีทัง้ด้านกายภาพ อนัตรายต่อสขุภาพและ

อนัตรายต่อสิ่งแวดล้อม และควบคมุให้ผู้จดัท าหรือผู้ เป็นเจ้าของผลิตภณัฑ์ต้องตระหนกัถึงความปลอดภยัของผู้บริโภค

โดยต้องจดัท าฉลากให้เป็นไปตามระบบสากล GHS 

ค าส าคัญ:  ฉลาก ผลติภณัฑ์วตัถอุนัตรายทีใ่ช้ในบ้านเรือน ระบบสากล GHS

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลี่ยนแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 ม.ค.-มิ.ย.2558 เป็น ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 1 ม.ค.-มิ.ย.2558

เน่ืองจากมีความคลาดเคลื่อนในการเรียงลําดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้

หากมีข้อสงสยั กรุณาสอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9
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Abstract 

Since Thailand has been enforcing Globally Harmonized System of Classification and 

Labelling of Chemicals  (GHS) by relevant offices,  the Office of Food and Drug administration 

(FDA) has issued Announcement of Ministry of Public Health on Classification and Hazard 

Communication of Hazardous Substances under control of  the Office of Food and Drug 

administration  (2015). This Announcement has published in government gazette on 19 March 

2015 and effective after that day. The transition periods of GHS-based labelling were 1 and 5 

years for substances and mixture, respectively.  

            From the results of comprehensibility testing of GHS-based household hazardous 

product labels, the consumers had comments that some pictograms were ambiguous, in other 

words, they needed to be adapted in accordance with the hazard contents.  Chemical hazard 

statements and precautionary statements should be clear, concise, and understandable.  Label 

size should be suitable to product size. All label information should be noticeable, and readable. 

Label should be prominently colorful, and attractive. Therefore, the relevant offices should 

campaign in order to make all consumers comprehend and read the product label with 

awareness of chemical physical, health, and environmental hazards. Moreover, the label 

makers or the product owners should be made aware of consumers’ safety and they need to 

prepare their product labels in accordance with GHS. 

Keywords: Label, Household hazardous product, Globally Harmonized System of 

Classification and Labelling of Chemicals. 

 

จากการท่ีองค์การสหประชาชาติได้มีการพฒันา การจ าแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่

เป็นระบบเดียวกนัทัว่โลกหรือระบบสากล GHS  (Globally Harmonized System of Classification and 

Labelling of Chemicals ; GHS) ขึน้ ด้วยเหตผุลท่ีว่า ระบบการจ าแนกประเภทสารเคมีเดิมมีอยู่มีหลาย

ระบบ และมีมาตรฐานแตกต่างกัน ท าให้ต้องมีการพัฒนาให้เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก  โดยการสร้าง

มาตรฐานท่ีเหมือนกนัและใช้ร่วมกนัในการจ าแนกประเภทสารเคมี โดยค านงึถึงอนัตรายด้านกายภาพ ด้าน

สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม รวมทัง้จดัให้มีการส่ือสารความเป็นอนัตรายคือ  การติดฉลากบนภาชนะบรรจุ

และเอกสารข้อมลูความปลอดภยัของสารเคมี (Safety Data Sheet ; SDS) เพ่ือส่ือสารความเป็นอนัตราย

ของสารเคมีระบบสากล GHSให้ครอบคลมุผู้ ท่ีปฏิบตัิงานในสถานประกอบการ ผู้ปฏิบตัิงานเก่ียวกับการ

ขนส่ง  ผู้ปฏิบตัิการตอบโต้เหตฉุุกเฉิน และผู้บริโภค  ประเทศไทยได้น าระบบสากล GHS มาประยุกต์ ใช้

ภายใต้พระราชบญัญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2335 โดยมีหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบควบคุมสารเคมีท่ีใช้
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ในทางอตุสาหกรรมคือ กรมโรงงานอตุสาหกรรม สารเคมีท่ีใช้ในทางการเกษตรคือ กรมวิชาการเกษตร และ

สารเคมีท่ีใช้ในบ้านเรือนคือ ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา   

        อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 5 วรรคสาม มาตรา 44 (1) แห่งพระราชบญัญัติวตัถอุนัตราย พ.ศ. 

2535  และมาตรา 20 (1) แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช 

บญัญัติวตัถุอนัตราย (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2551 กระทรวงอตุสาหกรรมได้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

เร่ือง ระบบการจ าแนกและการส่ือสารความเป็นอนัตรายของวตัถุอนัตราย พ .ศ. 2555 ซึ่งประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี  12  กุมภาพนัธ์ 2555  ให้มีผลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป โดยให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก และผู้ มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอนัตรายมีหน้าท่ีต้อง

ส่ือสารความเป็นอนัตรายของวตัถุอนัตรายในรูปแบบของฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภยัท่ีผู้ผลิต

หรือผู้น าเข้าจดัท าขึน้ เพ่ือให้ผู้ เก่ียวข้องสามารถใช้วตัถอุนัตรายนัน้ ๆ ได้อยา่งปลอดภยั 

       ประกาศดงักล่าวได้ให้ค าจ ากัดความวัตถุอันตราย  ท่ีเป็นสารเคมีในรูปสารเด่ียว (Substance) ว่า

หมายความถึง ธาตหุรือสารประกอบท่ีอยู่ในสถานะธรรมชาติ หรือเกิดจากกระบวนการผลิตต่าง  ๆ ทัง้นี ้

รวมถึงสารเติมแตง่ท่ีจ าเป็นในการรักษาความเสถียรของสารเด่ียว หรือสารเจือปนท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการ

ผลิต แต่ไม่รวมถึงสารตวัท าละลายท่ีสามารถแยกออกมาจากสารเด่ียวได้โดยไม่มีผลต่อความเสถียรของ

สารเด่ียวหรือไมท่ าให้เกิดการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบของสารเดี่ยว ส่วนสารผสม  (Mixture) หมายความ

ถึง สารผสมหรือสารละลายท่ีประกอบด้วยสารเด่ียวสองชนิดหรือมากกวา่ท่ีไมท่ าปฏิกิริยาตอ่กนั 

           ผู้ผลิต หรือผู้น าเข้าซึ่งวตัถุอันตรายท่ีเป็นสารเด่ียวและสารผสมต้องด าเนินการจ าแนกความเป็น

อนัตรายทางกายภาพ 16 ประเภท และความเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ 10 ประเภท และความเป็นอนัตราย

ตอ่สิ่งแวดล้อม 2  ประเภท ตดิฉลากและจดัท าเอกสารข้อมลูความปลอดภยั ซึง่สารเด่ียวให้ด าเนินการแล้ว

เสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี และสารผสมให้ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีประกาศ

นีมี้ผลใช้บงัคบัคือ 13 มีนาคม 2555 

           ส าหรับผลิตภัณฑ์วัตถุอนัตรายท่ีใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขอยู่ภายใต้การดูแลของกลุ่ม
ควบคมุวตัถอุนัตราย ส านกัควบคมุเคร่ืองส าอางและวตัถอุนัตราย ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
ซึง่เป็นหนว่ยงานท่ีมีหน้าท่ีในการก ากบัดแูลวตัถอุนัตรายท่ีใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสขุให้มีคณุภาพ
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และปลอดภยั โดยอาศยัอ านาจตามพระราช บญัญตัวิตัถอุนัตราย พ.ศ.2535 วตัถอุนัตรายท่ีใช้ในบ้านเรือน
หรือทางสาธารณสขุแบง่ตามประเภทของผลิตภณัฑ์ได้ดงันี ้
            1)  ผลิตภณัฑ์ป้องกนัก าจัดแมลงและสตัว์อื่น  เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของสารท่ีใช้ในการ
ไล่หรือก าจัดแมลง ก าจัดหนูหรือสัตว์ฟันแทะ เช่น ยาจุดกันยุง ผลิตภัณฑ์ก าจัดยุง ผลิตภัณฑ์ทาไล่ ยุง 
ผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บหมดั ผลิตภณัฑ์ก าจดัหน ูผลิตภณัฑ์ก าจดัมด ผลิตภณัฑ์ก าจดัแมลงสาบ ผลิตภณัฑ์
ก าจดัปลวก เป็นต้น 
          2)  ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เพ่ือท าความสะอาดพืน้ผิวต่าง ๆ หรือวสัด ุเช่น 
ผลิตภณัฑ์ล้างจาน ผลิตภณัฑ์ซกัผ้า ผลิตภณัฑ์ล้างห้องน า้ ผลิตภณัฑ์เช็ดกระจก ผลิตภณัฑ์ล้างรถ เป็นต้น 
         3)  ผลิตภณัฑ์ฆ่าเชื้อโรค เช่น ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ฆ่าเชือ้โรคท่ีพืน้ผิวหรือวสัดตุา่ง ๆ สเปรย์ฆ่าเชือ้โรคใน
อากาศ เป็นต้น แตไ่มร่วมถึงผลิตภณัฑ์ฆา่เชือ้โรคท่ีใช้ทางยา และท่ีใช้เฉพาะกบัเคร่ืองมือแพทย์   
          4)  ผลิตภัณฑ์อุปโภคอื่น เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีไม่จดัอยู่ในกลุ่มข้างต้น เช่น ผลิตภัณฑ์แก้ไขการอุดตนั
ของท่อหรือทางระบายสิ่งปฏิกลู ผลิตภณัฑ์ลบค าผิด ผลิตภณัฑ์กาวประเภทเอทิลไซยาโนอะคริเลต (Alkyl 
Cyanoacrylate) เป็นต้น 
         ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ด าเนินการเพ่ือรองรับการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์วัตถุ

อันตรายท่ีใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขตามระบบสากล GHS โดยได้ออกประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เร่ือง ระบบการจ าแนกและการส่ือสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายท่ีส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ .ศ. 2558 ประกาศ ณ วันท่ี 16  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  และ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2558 ทัง้นี ้จะสามารถเปล่ียนผ่านการแสดงฉลากไป

เป็นระบบสากล GHS โดยสารเด่ียวให้ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา  1  ปี และสารผสมให้

ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5  ปี ทัง้นี ้ให้มีผลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจา

นเุบกษาเป็นต้นไป  
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เวลาที่มีผลบังคับใช้ กิจกรรม 
วนัท่ี 20  มีนาคม 2558 ระบบสากล GHS มีผลใช้บงัคบักบัฉลากผลิตภณัฑ์วตัถอุนัตรายท่ีใช้ใน

บ้านเรือนหรือทางสาธารณสขุท่ีเป็นสารเด่ียว แต ่ให้เวลาเปล่ียนผา่นการ
แสดงฉลากไปเป็นระบบสากล GHS 1 ปี นัน่คือ สารเด่ียวให้ด าเนินการแล้ว
เสร็จภายในวนัท่ี 19มีนาคม 2559  

วนัท่ี 20  มีนาคม 2558 ระบบสากล GHS มีผลใช้บงัคบักบัฉลากผลิตภณัฑ์วตัถอุนัตรายท่ีใช้ใน
บ้านเรือนหรือทางสาธารณสขุท่ีเป็นสารผสม แต ่ให้เวลาเปล่ียนผา่นการ
แสดงฉลากไปเป็นระบบสากล GHS 5  ปี นัน่คือ สารผสมให้ด าเนินการแล้ว
เสร็จภายในวนัท่ี 19มีนาคม 2563 

 

           การส่ือสารข้อมูลและความเป็นอนัตรายของสารเคมีด้วยฉลากตามระบบสากล GHS  จึงเป็นสิ่ง

ส าคัญส าหรับผู้ บริโภคทั่วไปซึ่งเก่ียวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายท่ีใช้ในบ้านเรือนหรือทาง

สาธารณสุขดงักล่าวในชีวิตประจ าวัน โดยหลักเกณฑ์ของระบบสากล GHS ได้ก าหนดว่า ฉลากต้องมี

ข้อมูลประกอบด้วย รูปสญัลกัษณ์ ค าสญัญาณ ข้อความแสดงความเป็นอันตราย และข้อควรระวังหรือ

ข้อความเตือน ซึ่งแตกต่างจากฉลากท่ีมีอยู่เดิมท่ีมีรูปสญัลกัษณ์ท่ีหลากหลายยากแก่ความเข้าใจตรงกนั  

และไมมี่ข้อความท่ีแสดงความเป็นอนัตรายของสารเคมีท่ีชดัเจน 
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         รูปสัญลกัษณ์ (Pictogram) เป็นขอ้มูลเชิงภาพท่ีประกอบดว้ยสัญลกัษณ์สีด าท่ีมีกรอบสีแดงรูปส่ีเหล่ียมขา้วหลามตดั

บนพื้นขาวซ่ึงมีการใชรู้ปสัญลกัษณ์ 9 รูปเพื่อความเขา้ใจตรงกนัทัว่โลกตามระบบสากล GHS สรุปไดด้งัน้ีสัญลกัษณ์แสดง

อนัตรายตามระบบสากล GHS 

อนัตรายทางกายภาพ 
                         สารไวไฟ 

                         สารเคมีท่ีท าปฏิกิริยาไดเ้อง 

                         สารท่ีท่ีลุกติดไฟไดเ้องใน  

                              อากาศ 

                         สารเคมีท่ีเกิดความร้อนไดเ้อง 

                         สารเคมีท่ีสมัผสัน ้ าแลว้ใหก๊้าซไวไฟ 

                        สารออกซิไดซ์ 

                        สารเพอร์ออกไซดอิ์นทรีย ์

                         วตัถุระเบิด 

                         สารเคมีท่ีท าปฏิกิริยาไดเ้อง 

                         สารเพอร์ออกไซดอิ์นทรีย ์

                        ก๊าซภายใตค้วามดนั  

อนัตรายต่อสุขภาพ 
                          เป็นอนัตรายถึงชีวติ 

 

                        ระวงักดักร่อน 

                         ระคายเคือง 

                             ท าใหเ้กิดการแพท่ี้ผิวหนงั 

                             เป็นพิษเฉียบพลนั 

                             อาจระคายเคืองทางเดินหายใจ 

                             อาจท าใหเ้กิดการง่วงซึม    

                           (ฤทธ์ิของวตัถุเสพติด) 

                         ก่อมะเร็ง 
                             หากสูดเขา้ไปท าใหเ้กิด 

   การแพห้รือหอบหืดหรือ 

                                 หายใจล าบาก 
                             เป็นพิษต่อระบบสืบพนัธ์ุ 
                             เป็นพิษต่ออวยัวะเป้าหมาย 
                             ก่อใหเ้กิดการกลายพนัธ์ุ 

                             อันตรายจากการส าลกั 

อนัตรายต่อ 

ส่ิงแวดลอ้ม 

 

                            เป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวติในน ้ า 

  

 
 

                                                                             ความเป็นอนัตรายต่อโอโซนในชั้นบรรยากาศ 
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ค าสัญญาณ แสดงระดบัความเป็นอนัตราย มี 2 ค า ได้แก่ “อนัตราย” และ “ระวงั” 

          ข้อความแสดงความเป็นอันตราย เพ่ืออธิบายลกัษณะความเป็นอนัตรายตามกลุม่ความเป็น

อนัตรายท่ีจ าแนกได้ ซึง่จะเป็นข้อความสัน้ๆ กระชบั และง่ายตอ่ความเข้าใจ 

          ข้อควรระวังหรือข้อความเตือน เป็นข้อควรปฏิบตัเิพ่ือป้องกนัอนัตราย การเก็บรักษา การก าจดั 

และการจดัการเม่ือมีเหตฉุกุเฉิน 

          ข้อมูลผู้ผลิต/ผู้จัดจ าหน่าย 

         จากองค์ประกอบดงักลา่ว อาจสรุปได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้

องค์ประกอบของฉลาก (Label) ตามระบบสากล GHS 

องค์ประกอบ ตัวอย่าง 

1.   ช่ือผลติภัณฑ์ ก ข ค 

2.   ช่ือผู้ผลติ    

3. ช่ือสารเคมีทีเ่ป็นส่วนประกอบส าคัญ  
     / ทีเ่ป็นอนัตรายในผลติภัณฑ์ 

   

4. สัญลกัษณ์แสดงความเป็นอันตรายของ 
      สารเคมี (Hazard  Pictogram) 

   

5.   ค าสัญญาณ (Signal  word) อนัตราย 
(Danger) 

อนัตราย 
 (Danger) 

ระวัง 
(Warning) 

6. ข้อความแสดงความเป็นอันตราย 
      (Hazard  Statement) 

-  ละอองลอยไวไฟ -  ท าให้ผวิหนังไหม้ 
และท าอนัตรายต่อ
ดวงตา   
-  อาจกดักร่อนโลหะ 

-  อาจก่อให้เกิด

การแพ้ที่ผิวหนัง 

7. ข้อควรระวงัหรือข้อความเตือน เพือ่
ป้องกนัอนัตราย  การเกบ็รักษา  ก าจัด
กาก  และจัดการเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน  
(Precautionary Statement)   

-  เกบ็ให้ห่างจากเปลว

ไฟ  แสงแดด  หรือที่

อุณหภูมิสูงกว่า 50oC  

-  ห้ามสูบบุหร่ี 

-  ใช้อุปกรณ์ป้องกนั
อนัตราย เช่น ถุงมือ  
เส้ือ  หน้ากาก  และ
แว่นเพือ่ความ
ปลอดภัย 
-  เก็บใหมิ้ดชิด 

-  ใช้ถุงมือป้องกัน 
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ตัวอย่างฉลากผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข 

 

 ในการทดสอบต ัวอย่างฉลากตามระบบสากล GHS ได้ใช้แบบส ารวจความเข้าใจวัตถุ
อ ันตราย ที ่ใ ช้ ใ นบ้ าน เ รื อนหรื อทางสาธ ารณส ุข ตามระบบ  GHS และน าฉลากผลิตภัณฑ์ข อง
ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดพืน้และผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลงชนิดฉีดพ่นอัดก๊าซทัง้ฉลากแบบเดิมและ
ฉลากแบบใหม่ไปทดสอบความเข้าใจ (Comprehensibility Test) ในกลุ ่ม ผู้ บ ริ โ ภ คทั ่ว ไ ป ที ่ เ ป็ น
นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ ่งมาเ ข้ารับการอบรมเ ข้มชุดวิชา ประสบการณ์
วิชาชีพของสาขาวิชาวิทยากาจัดการ  ตัวอย่างฉลากละ 100 คน ผลการทดสอบตัวอย่างฉลาก
ทัง้ 2 ฉลาก พบว่า สัญลักษณ์บางอันยังสื่อความหมายไม่ชัดเจน ได้แก่ 
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 สญัลกัษณ์ไมส่ื่อความหมายถึงการก๊าซภายใต้ความดนั ซึง่อาจระเบิดได้เม่ือได้รับความร้อน 

สญัลกัษณ์ไมส่ื่อความหมายถึงการระเบิดหรืออาจดแูล้วไมเ่ข้าใจโดยทัว่ไป 

 สญัลกัษณ์ไมส่ื่อความหมายถึงสารไวไฟ 

 สญัลกัษณ์มีความใกล้เคียงกบัสารไวไฟมาก ท าให้สบัสน 

 สญัลกัษณ์ส่ือความหมายถึงวา่ โดนแล้วตายมากกว่า ไมแ่ยกทางเข้าและเข้าใจวา่ เป็น 

                 อนัตรายแตไ่มเ่ข้าใจวา่ อนัตรายตอ่การสดูหายใจ 

  สญัลกัษณ์ไมช่ดัเจนท่ีจะส่ือถึงอนัตรายตอ่ผิวหนงัหรือดวงตา  

สญัลกัษณ์อาจไมช่ดัเจน ท่ีจะส่ือถึงอนัตรายตอ่ระบบสืบพนัธุ์ 

สญัลกัษณ์ไมช่ดัเจนท่ีจะส่ือถึงความเป็นพิษตอ่สิ่งมีชีวิตในน า้ 

สญัลกัษณ์ไมส่ื่อความหมายถึงอาจท าให้เกิดการแพ้ท่ีผิวหนงั 

            สญัลกัษณ์ดงักลา่วจงึควรท่ีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ โดยเฉพาะส านกังานคณะกรรมการอาหารและ
ยาจะต้องน ามาพิจารณาและต้องเร่งด าเนินการเผยแพร่ให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจและเกิดความคุ้นเคย
ตอ่ไป 
            ข้อ เสนอแนะส าหรับฉลากด้านส ัญลักษณ์คือ  ผลิตภัณฑ์ควรมีส ัญล ักษณ์ที่ เ ข้ า ใจ
ความหมายได้ทันที ต้องเป็นที่ เ ข้าใจของคนทั่วไปและควรปรับให้มีความสอดคล้องกับเนือ้หา  
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ข้อความแสดงความเป็นอันตรายของสารควรมีชัดเจน เข้าใจง่าย และข้อความสัน้    ข้อความ
แสดงข้อควรปฏิบัติควรสัน้และกระชับได้ใจความ เข้าใจง่าย  

ขนาดของฉลากควรให้เหมาะสมกบัขนาดของผลิตภณัฑ์ ข้อความบนฉลากควรสงัเกตเห็นได้ชดัเจน อา่นได้
ง่าย  รูปลกัษณ์ของฉลากควรเพิ่มสีสนัให้สะดดุตา ดงู่ายและชดัเจน 

           ข้อเสนอแนะด้านอ่ืนๆ ควรใช้สีแสดงระดบัความเป็นอนัตราย ควรมีสญัลกัษณ์ท่ีเข้าใจได้เลย ดีกวา่
ตวัอกัษรมาก ๆ 

            การท่ีจะจดัท าฉลากผลิตภณัฑ์ให้เหมาะสมกบัพฤตกิรรมของผู้บริโภคไทยนัน้ ส านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยาควรสอดแทรกความจ าเป็นของการอา่นฉลากก่อนใช้ผลิตภณัฑ์วตัถอุนัตรายท่ี
ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสขุให้แก่ผู้บริโภค โดยเฉพาะเด็กและคนรุ่นใหม ่ สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในฉลากควร
ท าให้เกิดความคุ้นเคยและความเข้าใจตรงกนั หากเป็นไปได้ฉลากควรมีสีสนั และภาพสญัลกัษณ์ควรมีขนาด
ใหญ่กว่าข้อความเพ่ือดงึดดูความสนใจและความตระหนกัในอนัตรายท่ีจะเกิดจากการใช้ผลิตภณัฑ์ เอกสาร
แนบเพิ่มเตมิจากฉลากอาจเป็นสิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ท่ีมีสญัลกัษณ์และความเป็นอนัตรายอย่าง
ชดัเจน โดยอาจอยูใ่นกล่องท่ีใสผ่ลิตภณัฑ์คล้ายฉลากยาหรือใช้เป็นเทปใสปิดทบัเอกสารแนบเพิ่มเตมิเข้า
กบัผลิตภณัฑ์  ข้อมลูบางอย่างท่ีมีในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (Safety Data Sheet; 
SDS) อาจน ามาแสดงเพิ่มเติมบนฉลากได้ด้วย เช่น การก าจดัหรือท าลายภาชนะบรรจผุลิตภณัฑ์หลงัการใช้  
สายดว่นในการสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมจากผู้บริโภค วนัเวลาท่ีหมดอายขุองผลิตภณัฑ์ (ถ้ามี) การป้องกนั
และการจดัการผลิตภณัฑ์เม่ือมีการหกหรือร่ัวไหลของผลิตภณัฑ์ การแก้พิษเบือ้งต้นเม่ือได้รับสมัผสั
ผลิตภณัฑ์   การป้องกนัการแพร่กระจายผลิตภณัฑ์ ในสิ่งแวดล้อม เป็นต้น   

          การจดัท าฉลากของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายท่ีใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขนบัว่า เป็น

สิ่งส าคญัในการส่ือสารความเป็นอนัตราย (Hazard Communication) เพ่ือให้ผู้ บริโภคได้มีความเข้าใจ

และตระหนักถึงอ ันตรายทัง้ ด้านกายภาพ อันตรายต่อสุขภาพและอันตรายต่อสิ ่งแวดล้ อม 

ผู้ จ ัดท าหรื อผู้ เ ป็ น เ จ้ าของผลิตภ ัณฑ์จ ึง ต้ อ งตระหน ักถึง ความปลอดภัยของผู้ บ ริ โภค เ ป็ น

เป้าหมายหลักโดยต้องจัดท าฉลากให้เป็นไปตามหลักการของระบบสากล GHS 
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