หนวยที่ 8 การสื่อสารเพื่อความปลอดภัย
การสื่อสารเพื่อความปลอดภัย หมายถึง กระบวนการสงหรือถายทอดขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับความปลอดภัยจากผูสงสาร
ไปยังผูรับสารโดยผานชองทางหรือสื่อตางๆ เพื่อใหเกิดสภาวะที่เปนอิสระหรือปราศจากภัยคุกคาม ไมมีอันตราย ไมเกิดการ
บาดเจ็บและการสูญเสียรวมถึงไมมีความเสี่ยงใดๆ เกิดขึน้
วัตถุประสงคของการสื่อสารเพื่อความปลอดภัย
1. เพื่อแจงขอมูลขาวสาร
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3. เพื่อใหความรูทางดานความปลอดภัย
4. เพื่อโนมนาวใหเกิดการปฏิบัติที่ปลอดภัย
5. เพื่อเตือนหรือหามการกระทําที่ไมปลอดภัย
ความสําคัญของการสื่อสารเพื่อความปลอดภัย
1. เปนองคประกอบในการดําเนินงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- การจัดใหมกี ารบูรนาการความรูจากสาขาวิชาตางๆ วางแผน กําหนด มาตรการปองกันอยางมีประสิทธิภาพ
- การใหความรูดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตระหนัก ทราบถึงอันตราย ปฐมนิเทศ อบรมอยางตอเนื่อง
- การกระตุน เตือนและจูงใจใหผูปฏิบัติงานไดปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง เชน ติดปาย สัญลักษณ ทําคูมือ
- การเฝาระวัง ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติ อยางตอเนื่อง
2. การสื่อสารเพื่อความปลอดภัยเปนขอกําหนดตามกฎหมายและอนุกรมมาตรฐานตางๆ
3. การสื่อสารเพื่อความปลอดภัยเปนการเสริมสรางความสัมพันธระหวางบุคคล
- เสริมสรางความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร
- เสริมสรางความสัมพันธระหวางบุคคลภายนอกองคกร
องคประกอบขั้นพื้นฐานที่สาํ คัญของการสือ่ สาร มี 4 องคประกอบคือ
1. ผูสงสาร (Sender/Source) คือผูเริ่มตนทําการสื่อสารกับบุคคลหรือกลุมบุคคลอื่น
2. สาร (Message) คือ สิ่งที่ผูสงสารใชสื่อความหมายใหแกผูรับสาร แบงเปน 3 สวน คือ
- รหัสของสาร คือภาษา สัญลักษณ สัญญาณ
- เนื้อหาของสาร ไดแก เรื่องราว ขอมูล ขอเท็จจริง ความรู ความคิดเห็น ความรูสกึ ที่ตองการถายทอด
- การจัดสาร คือการตัดสินใจของผูสงสารในการกระทําตอเนื้อหา รหัสของสาร กอนสงออกไป เชนเรียบเรียง ลําดับความ
3. สื่อ หรือชองทางสื่อสาร (Media/Channel) คือเครื่องมือหรือชองทางที่ผูสงสารจะใชเพื่อใหไปถึงผูรับสาร เชน
สื่อธรรมชาติ(บรรยากาศรอบตัวมนุษยตามธรรมชาติ) สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเลคทรอนิคส สือเฉพาะกิจ (ปายโฆษณา นิทรรศการ)
4. ผูรับสาร (Receiver) คือบุคลหรือกลุมบุคคลที่สามารถรับทราบสารของผูสงสารได เชน พนักงานหรือลูกจางในสถาน
ประกอบการ

ประเภทของการสื่อสารเพื่อความปลอดภัย
1. จําแนกตามทิศทางของการสื่อสาร
- การสื่อสารแบบทางเดียว เชนติดประกาศนโยบาย ขอบังคับ เสียงตามสาย
- การสื่อสารแบบสองทาง เชน การประชุมวางแผนการดําเนินการ แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น กัน
2. จําแนกตามการใชภาษา
- การสื่อสารโดยใชภาษาหรือวัจนภาษา อาจจะอยูในรูปภาษาพูดหรือภาษาเขียนก็ได
- การสื่อสารโดยไมใชภาษาหรืออวัจนภาษา สื่อสารดวยอากัปกิรยิ าทาทาง หรือสัญลักษณตางๆ
หลักการในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัย ที่สําคัญ 7 ประการคือ
1. ผูสงสารควรมีความนาเชือ่ ถือ และมีการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของสาร
2. ผูสงสารจะตองเลือกใชภาษาหรือสัญลักษณที่ชดั เจน งายตอการทําความเขาใจ
3. กรณีมุงเนนใหเกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม ควรมีการย้ําเตือนความทรงจําของผูรับสารอยางตอเนื่องและสม่าํ เสมอ
4. ควรกําหนดเนื้อหาสาระทีม่ ีความเหมาะสม และเปนประโยชนตอผูรบั สาร
5. ควรตองคํานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดลอม บุคคล เวลา สถานที่ ตลอดจนความสอดคลองกลมกลืนกับวัฒนธรรม
ความปลอดภัยขององคกรนัน้ ๆ
6. ควรเลือกใชสื่อหรือชองทางการสื่อสารใหเหมาะสมกับวัตถุประสงค เนื้อหาสาระ ผูรับสารรวมทั้ง สถานการณ
สิ่งแวดลอม
7. ผูสงสารจะตองคํานึงถึงความสามารถของผูรับสาร และเตรียมการสื่อสารใหเหมาะกับผูรับสาร
อุปสรรคในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัย มีดังนี้
1. อุปสรรคที่เกิดจากผูสงสาร เชน ขาดความรู ความเขาใจ ทักษะในการสื่อสาร ไมนาเชื่อถือ ขาดความมั่นใจในตนเอง
2. อุปสรรคที่เกิดจากตัวสาร เชน สารไมชัดเจน ไมสมบูรณ ไมนาสนใจ มากเกินไป หรือ ขาดการเรียบเรียง
3. อุปสรรคที่เกิดจากสื่อหรือชองทางการสือ่ สาร คือการเลือกสื่อไมเหมาะสม สื่อสารผิดชองทาง
4. อุปสรรคเกิดจากผูรับสาร เชน ขาดความสามารถในการรับสาร ทัศนคติไมดี ไมสนใจที่จะรับสาร
5. อุปสรรคที่เกิดจาดสิ่งแวดลอมของการสือ่ สาร ขาดความเหมาะสมในแงเวลา สถานที่ บุคคล เชน หัวหนาสื่อสารกับลูกนอง
ในสถานที่มีเสียงดังมาก ทําใหผูรับสารไมไดยิน หรือไมมสี มาธิที่จะฟงหัวหนา
เครื่องมือในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัย
เอกสารขอมูลความปลอดภัย (Material Safety Data Sheet: MSDS) หมายถึง เอกสารที่ใหรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับ
อันตรายของสารเคมี ทั้งในแงสุขภาพ อัคคีภัย การเกิดปฏิกิริยา สิ่งแวดลอม และขอมูลที่เปนประโยชนกับสารเคมีนนั้ ๆ
ขอมูลและรูปแบบของเอกสารขอมูลความปลอดภัย
แบบ ANSI (American National Standard Institute.) รูปแบบสถาบันมาตรฐานแหงประเทศสหรัฐอเมริกาประกอบดวย 16
สวน
1. ขอมูลผลิตภัณฑ 2. สวนประกอบที่สาํ คัญ 3. อันตรายของสาร 4. การปฐมพยาบาลเบื้องตน 5.มาตรการผจญเพลิง

6.มาตรการจัดการสารหกรั่วไหลโดยอุบัติเหตุ 7.การเคลือ่ นยายและการจัดเก็บ 8.การควบคุมการไดรับสารและการปองกัน
อันตรายสวนบุคคล 9.คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี 10.ความเสถียรและความไวในการทําปฏิกิริยา 11.ขอมูลดาน
พิษวิทยา 12.ขอมูลดานนิเวศวิทยา 13.การกําจัดสาร 14.ขอมูลดานการขนสง 15.ขอบังคับและระเบียบปฏิบัติทางกฎหมาย
16.ขอมูลอื่นๆ เชน รายชื่อเอกสารอางอิง การจัดระดับอันตรายของสาร
เอกสารขอมูลความปลอดภัยรูปแบบ ICSC (International Chemical Safety Card: ICSC) เปนเอกสารขอมูลความปลอดภัยที่
จัดทําขึ้นโดยองคการอนามัยโลก (WHO)รวมกับองคกรแรงงานระหวางประเทศ (ILO) และโครงการสิ่งแวดลอมแหง
สหประชาชาติ และคณะกรรมาธิการกลุมประเทศยุโรป คอนขางกระชับกวารูปแบบแรก ประกอบดวย 11 สวน
1. ขอมูลสารเคมี 2.องคประกอบสูตร 3.อันตรายของสาร 4.การหกรั่วไหลและการกําจัด 5.การจัดเก็บ 6.การบรรจุติดฉลาก
และขนสง 7.ขอมูลสําคัญ ระบุคาอันตรายทางกายภาพและเคมี 8.คุณสมบัติทางกายภาพ 9.ขอมูลดานสิ่งแวดลอม 11.หมาย
เหตุ
เอกสารขอมูลความปลอดภัย ตามแบบ วอ/อก3 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 กําหนดให ยึดตามมาตรฐาน ISO
11014-2 โดยประกอบดวยขอมูลสําคัญ 16 สวน
1. ขอมูลทั่วไป 2.สวนผสม 3.คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี 4.ขอมูลเกี่ยวกับอันตราย 5.การปฐมพยาบาล 6.การปฏิบัติเมื่อ
เกิดไฟไหม 7.การปฏิบัติเมื่อเกิดการรัว่ ไหล 8.การใชและการจัดเก็บ 9.คามาตรฐานความปลอดภัย 10.ความคงตัวและการ
เกิดปฏิกิริยา 11.ขอมูลดานพิษวิทยา 12.ขอมูลผลกระทบตอระบบนิเวศ 13.การกําจัด/ทําลาย 14.ขอมูลสําหรับการขนสง 15.
สัญลักษณหรือฉลาก 16.ขอมูลอื่นๆ
เอการขอมูลความปลอดภัย ตามแบบ สอ. 1 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับ
สารเคมีอันตราย พ.ศ. 2534 ประกอบดวยขอมูลสําคัญ 8 สวน
1. รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 2.การจําแนกสารเคมีอันตราย 3.สารประกอบที่เปนอันตราย 4.ขอมูลทางกายภาพและเคมี 5.
ขอมูลดานอัคคีภัยและการระเบิด 6.ขอมูลเกี่ยวกับอันตรายตอสุขภาพ 7.มาตรการดานความปลอดภัย 8.ขอปฏิบัติที่สําคัญ
แหลงขอมูลของเอกสารขอมูลความปลอดภัย สามารถหาไดจาก บริษัทผูผลิต หรือผูจําหนายสารเคมี และทางอินเทอรเน็ต
การจัดเอกสารขอมูลความปลอดภัยในสถานประกอบการ
1. สํารวจชนิดและปริมาณสารเคมี
2.การรวบรวมจัดทําบัญชีแสดงรายชื่อสารเคมีและเอกสารขอมูลความปลอดภัย
3.การจัดทําสําเนาเอกสารขอมูลความปลอดภัยและเผยแพรไปยังผูท่เี กีย่ วของ กลุมทีจ่ ําเปนตองใชขอมูลในเอกสารขอมูล
ความปลอดภัย (MSDS) มี
- ผูปฏิบัติงานที่สําผัสกับสารเคมี - ผูที่ทํางานเกีย่ วของกับการจัดการสารเคมี – ผูที่ทํางานเกีย่ วของกับความปลอดภัยและ
สุขภาพ
4.การฝกอบรม
5. การปรับปรุงแกไขเอกสารขอมูลความปลอดภัย กระทําไดใน2 ลักษณะคือ – เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใชสารเคมีในสถาน
ประกอบการ และ – เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญในเอกสารขอมูลความปลอดภัย เชน เปลีย่ นแปลงสวนผสมหรือ
สวนประกอบ และขอมูลสุขภาพ

สีและเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยโดยทั่วไปในสถานที่ทํางาน
นิยมใชกันอยางแพรหลายในสถานประกอบการวัตถุประสงค
1.เพื่อแสดงใหทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึน้ รวมถึงการหามและการบังคับตางๆ
2.เพื่อเตือนใหทราบถึงขอปฏิบัติในการปองกันอันตรายและเหตุฉกุ เฉิน
3.เพื่อบอกตําแหนงที่ตั้งของอุปกรณตางๆไ เชน อุปกรณดับเพลิง อุปกรณปฐมพยาบาล
4.เพื่อบอกขอมูลทิศทางใหผูปฏิบัติงานและผูมาเยี่ยมชมโรงงานทราบ
สีเพื่อความ
ความหมาย
ปลอดภัย
สีแดง
.- หยุด

สีเหลือง

สีฟา

.-ระวัง
.-มีอันตราย

.- บังคับใหตองปฏิบัติ

สีเพื่อความปลอดภัยและสีตัด
ตัวอยางการใชงาน
.- เครื่องหมายหยุด
.- เครื่องหมายอุปกรณหยุดฉุกเฉิน
.- เครื่องหมายหาม
.- ชี้บงวามีอันตราย(เชนไฟ วัตถุระเบิด กัมมันตภาพรังสี
วัตถุมีพิษ และอื่นๆ )
.- ชี้บงถึงเขตอันตราย ทางผานที่มีอันตราย เครื่องกีดขวาง
.- เครื่องหมายเตือน
.- บังคับใหตองสวมอุปกรณคม
ุ ครองความปลอดภัยสวนบุคคล

สีตัด
สีขาว

สีดํา

สีขาว

.- เครื่องหมายบังคับ

สีเขียว

.-แสดงภาวะปลอดภัย

.- ทางหนี
.- ทางออกฉุกเฉิน

สีขาว

.- ฝกบัวชําระลางฉุกเฉิน
.- หนวยปฐมพยาบาล
.- หนวยกูภัย

.- เครื่องหมายสารนิเทศแสดงภาวะปลอดภัย
หมายเหตุ 1. สีแดงยังใชเกีย่ วกับการปองกันอัคคีภัย อุปกรณดับเพลิง และตําแหนงทีต่ ั้งอีกดวย
2. อาจใชสีแดงสมวาวแทนสีเหลืองได แตไมใหใชแทนสีเหลืองกับเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย
เครื่องหมายเพือ่ ความปลอดภัย โดยทั่วไปมี 4 ประเภท

เครื่องหมายความปลอดภัยโดยทัว
่ ไปมี 4 ประเภท
ประเภท

สีที่ใช
สีพื้นเปนสีขาว
สีของแถบตามขอบ
วงกลม
และแถบขวางเปนสีแดง
สัญลักษณภาพเปนสีดํา

หมายเหตุ
.- พื้นที่ของสีแดงตองมี

สีพื้นเปนสีเหลือง
สีของแถบตามขอบเปนสี
ดํา
สีของสัญลักษณภาพเปน
สีดํา

.- พื้นทีสีเหลืองตองมีอยางนอย

เครื่องหมายบังคับ

สีพื้นเปนสีฟา
สีของสัญลักษณภาพ
เปนสีขาว

.- พื้นที่ของสีฟา ตองมีอยางนอย
รอยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด
ของเครื่องหมาย

เครื่องหมายสารนิเทศ
เกี่ยวกับสภาวะ
ความปลอดภัย

สีพื้นเปนสีเขียว
สีของสัญลักษณภาพ
เปนสีขาว

.- พื้นที่สีเขียวตองมีอยางนอย
รอยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด
ของเครื่องหมาย
.- อาจใชรูปแบบเปนสี่เหลี่ยมผืนผาได

เครื่องหมายหาม

เครื่องหมายเตือน

รูปแบบ

อยางนอยรอยละ 35
ของพื้นที่ทั้งหมดของเครื่องหมาย

รอยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมดของ
เครื่องหมาย

เครื่องหมายความปลอดภัยดานสารอันตราย
มีใชกันหลายระบบ ที่ใชแพรหลายในประเทศไทยมีดังนี้
1. ระบบ NFPA 704 M เปนระบบที่กําหนดขึ้นโดยสมาคมปองกันอัคคีภัยแหงชาติ (National Fire Protection Association:
NFPA) ของสหรัฐอเมริกา มีลักษณะเปนรูปเพชร หรือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรสั ทํามุม 45 องศา ซึ่งภายในแบงออกเปนสี่เหลี่ยมขาว
หลามตัดอีก 4 รูป จะมีสีแตกตางกันไปคือสีแดงแสดงอันตรายจากความไวไฟ สีน้ําเงินแสดงอันตรายตอสุขภาพ สีเหลือง
แสดงอันตรายจากปฏิกิริยาและสีขาวแสดงอันตรายพิเศษตางๆนอกจากนี้ภายในสี่เหลี่ยมยังมีหมายเลขกํากับ 0 ถึง 4 แสดง
ลําดับความรุนแรง 0 มารุนแรง ระดับ 4 อันตรายและรุนแรงที่สุด

2. ระบบ HMIS (Hazardous Materials Identification System) เปนระบบพัฒนาขึ้นมาจากสมาคมสีและการเคลือบแหงชาติ
สหรัฐอเมริกา ลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผามีแถบสี 4 สี คลายกับระบบ NFPA แถบสีน้ําเงินแสดงอันตรายตอสุขภาพ แถบสี
แดงแสดงอันตรายจากความไวไฟ แถบสีเหลืองแสดงอันตรายจากปฏิกิริยา แถบสีขาวแสดงอุปกรณคุมครองความปลอดภัย

สวนบุคคล จะระบุตัวเลข 0 ถึง 4 เรียงลําดับอันตรายจากนอยไปมาก นิยมใชกับภาชนะบรรจุขนาดเล็กที่มีการขนถาย
เคลื่อนยาย ภายในสถานประกอบการ
3. ระบบEU (European Union: EU) มักนิยมใชกับภาชนะบรรจุขนาดเล็ก โดยเฉพาะในประเทศกลุมสหภาพยุโรปเปนรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส มีภาพ ไดแก สารระเบิด (E) สารออกซิไดซ (O)สารไวไฟสูง (F) สารไวไฟสูงมาก (F+) สารมีพิษ(T) สารมีพิษ
รุนแรง(T+) สารอันตราย(Xn) สารระคายเคือง (Xi) สารกัดกรอน (C) สารที่เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม (N)

4. ระบบ UN เปนระบบที่องคการสหประชาชาติ (United Nations) จัดทําขึ้น เปนรูปสี่เหลี่ยมขาวหลามตัดมีภาพ ตัวหนังสือ
ประกอบ แบงเปน 9 ประเภท
ไดแก สารระเบิด มี 6ประเภทยอย กาซ มี 3ประเภทยอย ของเหลงไวไฟ ของแข็งไวไฟ มี 3 ประเภทยอย สารออกซิไดซและ
สารอินทรียเปอรออกไซด มี 2ประเภทยอย สารพิษและสารติดเชื้อมี 2 ประเภทยอย วัตถุกัมมันตรังสี สารกัดกรอน สาร
อันตรายอื่นๆ

องคการสหประชาชาติไดแบงวัตถุอันตรายเปน 9 ประเภท เพื่อประโยชนในการจัดเก็บและการขนสง และไดกําหนดสัญลักษณความเปนอันตรายดังตอไ
วัตถุระเบิด

กาซ

ของเหลวไวไฟ

ของแข็งไวไฟ วัตถุที่ทําใหเกิดการลุกไหมไดเอง วัตถุที่ถูกน้ําแลวใหกาซไวไฟ

วัตถุออกซิไดซ วัตถุออรแกนิกเปอรออกไซด

วัตถุมีพิษ วัตถุติดเชื้อ

วัตถุกัมมันตรังสี

วัตถุกัดกรอน

วัตถุอื่น ๆ ที่เปนอันตราย

การดําเนินการติดเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยดานสารอันตราย เพื่อเปนการชี้บงหรือแจงเตือนอันตรายของสารอันตรายมี
ขั้นตอนโดยสรุปดังนี้
1. การสํารวจขอมูลเบื้องตน เชน จํานวน ชนิด ลักษณะที่ใชสารอันตราย เพื่อขอมูลเบื้องตนในการจัดทําติดฉลาก
2. การจัดทําฉลากหรือเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยดานสารอันตราย
3. การติดฉลากหรือเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยดานสารอันตราย
4.การฝกอบรม เพื่อเขาใจการใชงานติดฉลาก สัญลักษณ
5.การตรวจสอบปรับปรุงขอมูล เมื่อมีการนําขอกําหนดใหมมาใช

เครื่องมือในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยอื่นๆ
ไดแก สื่อสิ่งพิมพ ปายประกาศ โปสเตอร การกระจายเสียงตามสาย ปายอิเลคทรอนิคส การสนทนาความปลอดภัย

เครื่องมือ
1.สื่อสิ่งพิมพ

2. ปายประกาศ

ขอดี
.- นําเสนอขาวสารไดละเอียด
.- กระจายไปยังกลุมเปาหมายจํานวนมาก
.- ผูอานสามารถเขาถึงไดในเวลา
และสถานทีท
่ ี่ตองการ
.- สามารถสื่อถึงผูอานไดครั้งละมากๆ

3. โปสเตอร

.- มีสีและรูปภาพที่ดึงดูดความสนใจ

4.การกระจายเสียงตามสาย

.- สื่อขอความที่เปนปจจุบันไดดี
.- ใชเสียงเพลงประกอบเพื่อสราง
ความนาสนใจและเสริมสรางการรับรู
ของผูปฏิบัตงิ านได
.- สื่อขอความที่เปนปจจุบันไดดี
.- งายตอการปรับเปลี่ยนขอมูลที่จะนํา
เสนอ
.- ผูปฏิบต
ั ิงานมีโอกาสซักถาม แสดง
ความคิดเห็น และเสนอขอมูลปอนกลับได
.- สามารถใชสอ
ื่ ที่เปนขอความภาพ
และเสียง ผสมผสานกัน

5. ปายอิเลคทรอนิคส

6. การสนทนาความปลอดภัย

ขอเสีย
.- ไมคุมคาในการจัดพิมพปริมาณนอยๆ
.- ใชงบประมาณสูงในการจัดพิมพ
ในรูปแบบทีม
่ ีสีรูปภาพจํานวนมาก
.- ตองมีผูปรับเปลี่ยนบทความ และ
ขอมูลในการนําเสนออยูเสมอ
.- สื่อขอความ หรืออธิบายเนื้อความได
นอย
.- ตองมีการปรับเปลี่ยน หรือ หมุนเวียน
ตําแหนงอยูเสมอ
.- ไมเหมาะสมในสถานที่ที่มีเสียงดัง
รบกวน
.- ผูปฏิบต
ั ิงานอาจไมมีสมาธิในการฟง
โดยเฉพาะในเวลาปฏิบัติงาน
.- ใชงบประมาณในการจัดทําและติดตั้ง
คอนขางสูง
.- ชวงเวลาในการอานขอความคอนขางสั้น
.- ผูนําเสนอจะตองมีความสามารถในการ
นําเสนอ และโนมนาวความสนใจของผู
เขารวมสนทนาไดดี

การจําแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เปนระบบเดียวกันทั่วโลก
GHS (Globally Harmonized System ) เปนระบบสากลวาดวยการแบงกลุมสารเคมี การติดฉลากและการจัดทําเอกสารความ
ปลอดภัย ใหเปนมาตรฐานสากลเพื่อทําใหสามารถสื่อสารขอมูลและอันตรายของสารเคมีใหทุกคนเขาใจไดโดยงาย
โดยเฉพาะผูบริโภค ผูปฏิบัติงานในการขนสง และผูปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉิน

วัตถุประสงคของ GHS
1. ทําใหระบบขอมูลที่บอกความเปนอันตรายของสารเคมีทั่วโลกเปนระบบเดียวกัน ลดความซ้ําซอน สื่อสารใหทุกคนเขาใจ
งาย
2.เพิ่มระดับการปกปองสุขภาพมนุษยและสิ่งแวดลอม เนื่องจากมีระบบสากลควบคุม
3.ลดภาระการทดสอบและประเมินสารเคมี และชวยอํานวยความสะดวกในการคาสารเคมีระหวางประเทศ
4. เปนแนวทางใหกับประเทศที่ยังไมมีระบบการจําแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมี
การแบงกลุมสารเคมีในระบบ GHS แบงเปนสองประเภท คือ อันตรายทางกายภาพ และอันตรายตอสุขภาพและสิง่ แวดลอม
อันตรายทางกายภาพ แบงออกเปน 16 ประเภทคือ 1.วัตถุระเบิด 2.กาซไวไฟ 3.สารละอองลอยไวไฟ 4.กาซออกซิไดซ 5.กาซ
ภายใตความดัน 6.ของเหลงไวไฟ 7.ของแข็งไวไฟ 8.สารที่ทําปฏิกิริยาไดเอง 9.ของเหลวที่ลุกติดไฟไดเองในบรรยากาศ
10.ของแข็งที่ลุกติดไฟไดเองในอากาศ 11.สารที่เกิดความรอนไดเอง 12.สารที่สัมผัสน้ําแลวใหกาซไวไฟ 13.ของเหลว
ออกซิไดซ 14.ของแข็งออกซิไดซ 15.สารอินทรียเปอรออกไซด 16.สารกัดกรอนโลหะ
อันตรายทางสุขภาพและสิ่งแวดลอม 11 ประเภทคือ

1. ความเปนพิษเฉียบพลัน
2. การกัดกรอนการระคายเคืองตอผิวหนัง
3. การทําลายดวงตาอยางรุนแรง / การละคายเคืองตอดวงตา
4. ความไวตอการแพกับระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง
5. การกลายพันธของเซลลสืบพันธ
6. ความสามารถในการกอมะเร็ง
7. ความเปนพิษตอระบบสืบพันธ
8. ความเปนพิษตอระบบอวัยวะเปาหมายอยางเฉพาะเจาะจง การไดรบั สัมผัสครั้งเดียว
9. ความเปนพิษตอระบบอวัยวะเปาหมายอยางเฉพาะเจาะจง การไดรบั สัมผัสซ้ํา
10. ความเปนอันตรายตอระบบทางเดินหายใจสวนลางหรือทําใหปอดอักเสบ
11. ความเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมทางน้ํา
การติดฉลากตามระบบ GHS ประกอบดวย ชื่อสารเคมี ชื่อผูผลิตและผูจําหนาย และการสื่อสารความเปนอันตราย ซึ่ง
ประกอบดวย 3 องคประกอบคือ
1.สัญลักษณแสดงอันตราย (Pictogram)
2.คําสัญญาณ (Signal Word) เชน ใชคําวา Danger หรืออันตราย คําวา Warning หรือ ระวัง
3.ขอความแสดงอันตราย (Hazard Statements)

รูปสัญลักษณ (Pictogram) ตาง ๆ ของสารเคมีตามมาตรฐาน GHSและความหมาย

รูปแบบของขอมูลที่ตองระบุในเอกสารขอมูลความปลอดภัยตราระบบ GHS (SDS : Safety Data Sheet) ประกอบดวย 16หัว
เรื่อง ที่สําคัญในดานตางๆ ดังนี้
1. ขอมูลเกี่ยวกับสารเคมีหรือสารผสม และบริษัทผูผลิตและ/หรือจําหนาย (Identification)
2. ขอมูลระบุความเปนอันตราย (Hazard (s) Identification
3.องคประกอบและขอมูลเกีย่ วกับสวนผสม (Composition/Information on Ingredients)
4.มาตรการปฐมพยาบาล (First-Aid Measures)
5. มาตรการผจญเพลิง (Fire-Fighting Measure)
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกและรัว่ ไหลของสารโดยอุบัติเหตุ (Accident Release Measure)
7. การขนถายเคลื่อนยายและการจัดเก็บ (Handling and Storage)
8. การควบคุมการสัมผัสและการปองกันสวนบุคคล (Exposure Controls/Personal Protection)
9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and Chemical Properties)
10. ความเสถียรและการไวตอปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)
11. ขอมูลดานพิษวิทยา (Toxicological Information)
12. ขอมูลผลกระทบตอระบบนิเวศน (Ecological Information)
13. ขอพิจารณาในการกําจัด (Disposal Considerations)
14. ขอมูลเกี่ยวกับการขนสง (Transport Information)
15. ขอมูลเกี่ยวกับกฎขอบังคับ (Regulatory Information)
16. ขอมูลอื่น ๆ (Other Information)
องคประกอบของโปรแกรมการสื่อสารเพื่อความปลอดภัย
วัตถุประสงค เพื่อใหแนใจไดมีการประเมินอันตรายจากสารเคมีทั้งหมดที่มีการผลิตหรือนําเขาใช และขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
อันตรายเหลานั้นไดถูกสื่อสารจากผูใชสารเคมี (ทั้งนายจางและลูกจาง) ซึ่งจะสงผลใหอัตราการเจ็บปวยจากสารเคมีลดลง
โดยในการสื่อสารขอมูลขาวสารใหประสบความสําเร็จจําเปนตองจัดใหมีโปรแกรมการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยขึน้
(Hazard Communication Programs : HCP) องคประกอบของโปรแกรมแบงตามหนาที่ความรับผิดชอบไดเปน2 ฝาย
1. องคประกอบของโปรแกรมในสวนของผูผลิต ผูจําหนาย และผูนําเขา มีหนาที่รับผิดชอบ
- การกําหนดความเปนอันตราย ของสารเคมี อันตรายตอสุขภาพ
- การจัดการเอกสารขอมูลความปลอดภัย (MSDS)
- การติดฉลาก (Label) ควรประกอบดวย การชี้บงอันตรายของสารเคมี การแจงเตือนถึงอันตรายที่เหมาะสม ชือ่ และที่อยู
ของบริษัทผูผลิต ผูนําเขา
2. องคประกอบของโปรแกรมในสวนของสถานประกอบการผูใชสารเคมี
การเขียนโปรแกรมการสื่อสารเพื่อความปลอดภัย นายจางตองจัดใหมีการเขียนหัวขอ เกี่ยวกับการติดฉลาก การจัดการ
เอกสารขอมูลความปลอดภัย การใหขอมูลขาวสารและฝกอบรมพนักงาน

การบริหารจัดการโปรแกรมการสื่อสารเพื่อความปลอดภัย
1. นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Policies and Procedures) ควรกําหนดเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน
เปนสวนหนึ่งของนโยบาย
2. ผูรับผิดชอบโปรแกรม(Program Responsibilities)เชนฝายไหน ทําหนาที่อะไร
3. การไหลของการสื่อสาร (Flow of Communication)
4. การควบคุมคุณภาพและปรับปรุงโปรแกรม (Quality Control and Program Improvement)
5. การดูแลรักษาบันทึกขอมูล (Record Keeping)
- บัญชีแสดงรายชื่อสารเคมี และเอกสารขอมูลความปลอดภัย (Chemical Lists and MSDS)
- บันทึกการฝกอบรม (Training Records)
- ผูรับเหมา (Contractors) บัญชีแสดงรายชื่อสารเคมีที่ผูรับเหมาใช ขอมูลความปลอดภัยจัดเตรียมโดยผูรับเหมา เอกสารวิธี
ปฏิบัติที่ผูรับเหมาจะปฏิบัติเพื่อปองกันอันตรายจากสารเคมี
การตรวจสอบโปรแกรมการสื่อสารเพื่อความปลอดภัย
การตรวจสอบโปรแกรม (Program Audit) เปนอีกขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญในการบริหารการจัดการโปรแกรมการสื่อสารเพื่อ
ความปลอดภัยใหประสบความสําเร็จอยางตอเนื่อง แนวทางในการตรวจสอบ
1. การตรวจสอบเอกสาร ที่เกี่ยวของ เชนแผนงาน/โปรแกรมการสื่อสารเพื่อความปลอดภัย เอกสารขอมูลความปลอดภัย
(MSDS) ระบบการติดฉลาก(Label) และบันทึกการฝกอบรมพนักงาน
2. การสัมภาษณพนักงาน เปนกลวิธีหนึ่งทีส่ ําคัญในการตรวจสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมการสื่อสารเพื่อความปลอดภัย
วามีผลในการสรางความตระหนักใหกับพนักงาน ความรู เขาใจ ปลอดภัยมากนอยเพียงไร เชน สารเคมีที่ใชอยูก อใหเกิด
อันตรายอะไรบาง ถาหก รั่ว ไหล ควรทําอยางไร
3. การสํารวจ โดยทั่วไปนิยมใชการสํารวจโดยใชแบบสํารวจ (Checklist) ชวยในการตรวจสอบ รูปแบบอาจจะงายๆสั้นๆ
เพื่อความรวดเร็ว หรือมีรายละเอียดคอนขางมากเพื่อความสมบูรณของการตรวจสอบ
manasu

