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คํานํา
1.
การจําแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมี ที่เปนระบบเดียวกั นทั่วโลก (GHS) ในเอกสารฉบั บนี้นับ วาเป น
บทสรุปจากการทํางานที่ ยาวนานกวาทศวรรษ มีบุคคลที่มีสวนร วมในการจัดทํ าเอกสารชุดนี้ม ากมาย จากหลากหลาย
ประเทศ องคกรระหวางประเทศ และองคกรที่มีสวนเกี่ยวของในการออกเอกสารชุดนี้ ในชวงเวลาที่ทํางานตองอาศัยความ
เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา จากพิษวิทยาไปจนถึงการปองกันอัคคีภัย และยิ่งไปกวานั้นยังตองการความรวมแรงรวมใจ ไมตรี
จิตรและความตั้งใจในการประณีประนอมเพื่อที่จะผลักดันใหระบบนี้บรรลุผลสําเร็จ
2.
การทํางานนี้ไดเริ่มขึ้นดวยเหตุผลที่วาระบบเดิมที่มีอยูมีหลายระบบซึ่งจําเปนตองมีการพัฒนาใหเปนระบบเดียวกัน
ทั่วโลกในการจําแนกประเภทของสารเคมี การติดฉลากและเอกสารความปลอดภัย (SDS) ระบบนี้ไมถือวาเปนแนวคิดใหม
ทั้งหมดเพราะการผสมผสานระบบตาง ๆ ของการจําแนกประเภทและการติดฉลากนี้ไดมีการนํามาใชอยางแพรหลายแลวใน
ภาคของขอกําหนดเกี่ยวกับการขนสงซึ่งเกี่ยวของกับความเปนอันตรายทางกายภาพและความเปนพิษเฉียบพลัน โดยยึด
หลักการทํางานของคณะกรรมาธิการผูเชี่ยวชาญของสภาเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติภาคพื้นยุโรปวาดวยการ
ขนสงสินคาอันตราย (United Nations Economics and Social Council’s Committee of Experts on the Transport of
Dangerous Goods; UNCETDG) อยางไรก็ตาม การรวมใหเปนระบบเดียวกันดังกลาวยังไมประสบความสําเร็จในสวนของ
สถานประกอบการหรือผูบริโภคและพบวาขอกําหนดของการขนสงในประเทศตาง ๆ มักจะไมไดดําเนินการใหสอดคลอง
กับภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในประเทศนั้น ๆ
3.
ข อ ตกลงระหว า งประเทศที่ เป น ตั ว สร า งแรงขั บ เคลื่ อ นให ก ารทํ า งานชุ ดนี้ สํ า เร็ จ ได เกิ ด ขึ้ น ในที่ ป ระชุ ม
สหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (United Nations Conference on Environment and Development; UNCED)
ในป ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) ซึ่งสะทอนถึง Agenda 21 ขอที่ 19.27 ดังนี้
“ควรจัดใหมีระบบการจําแนกประเภทความเปนอันตรายและการติดฉลากที่ถูกตองที่เปนระบบเดียวกันทั่วโลกซึ่ง
ประกอบดวยเอกสารความปลอดภัย และสัญลักษณที่สามารถเขาใจไดงาย (ถาเปนไปได) ภายในป ค.ศ. 2000”
4.
การดําเนินงานนี้ไดรับความอุปถัมภในการประสานงานและจัดการโดยกลุมผูประสานงานภายใตแผนงานความ
รวมมือระหวางองคกรเกี่ยวกับการจัดการที่ถูกตองของสารเคมี (Interorganization Programme for the Sound Management
of Chemicals; IOMC) สําหรับระบบการจําแนกประเภทสารเคมีใหเปนระบบเดียวกันทั่วโลก (CG/HCCS) หนวยงานที่เปน
จุดรวมทางดานเทคนิคหรือดานวิชาการเพื่อดําเนินการใหแลวเสร็จไดแก องคกรแรงงานระหวางประเทศ (ILO) องคกรเพื่อ
ความร วมมื อ และพั ฒนาด านเศรษฐกิ จ (OECD) และคณะอนุ ก รรมาธิ ก ารผู เชี่ ย วชาญของสภาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห ง
สหประชาชาติวาดวยการขนสงสินคาอันตราย (UNSCETDG)
5.
เมื่องานนี้แลวเสร็จในป ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) ทาง IOMC ไดสงผานงานใหคณะอนุกรรมาธิการผูเชี่ยวชาญของ
สภาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง สหประชาชาติ ว า ด ว ยระบบการจํ า แนกประเภทสารเคมี ใ ห เ ป น ระบบเดี ย วกั น ทั่ ว โลก
(UNSCEGHS) ชุดใหมซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมติสภาฯ ฉบับที่ 1999/65 ลงวันที่ 26 ตุลาคม ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542) ในฐานะ
หนวยงานย อยภายใต UNCETDG เดิม ซึ่งถูกเปลี่ยนชื่อในที่ประชุมดั งกลาวเปน “คณะกรรมาธิการผูเชี่ ยวชาญแห ง
สหประชาชาติวาดวยการขนสงสินคาอันตรายและดานการจําแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีใหเปนระบบเดียวกันทั่ว
โลก” (UNCETDG/GHS) คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการดังกลาวนี้จะปรับปรุงงานออกมาทุกสองปและงานชิ้น
แรกของ UNSCEGHS คือการจัดทําคูมือ GHS เพื่อใหนําไปประยุกตใชทั่วโลก คูมือนี้ไดจากการจัดทําอยางละเอียดโดย
IOMC และคณะกรรมาธิการไดใหความเห็นชอบในการประชุมครั้งแรก (11 – 13 ธันวาคม ค.ศ. 2002) และมีวัตถุประสงค
เพื่อใชเปนหลักการเบื้องตนสําหรับนําไปปฏิบัติใหเปนระบบเดียวกันทั่วโลก
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6.
อยางไรก็ตาม ระบบในคูมือนี้จะตองเปนพลวัตรและมีการปรับปรุงใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อ
ไดรับประสบการณเพิ่มขึ้นในการนําไปปฏิบัติ ถึงแมวารัฐบาลในระดับประเทศและระดับภูมิภาคเปนหนวยหลักในการใช
คูมือนี้ ที่มีเนื้อหาและแนวทางเพียงพอสําหรับภาคอุตสาหกรรมซึ่งทายสุดจะเปนผูนําไปปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย
ภายในประเทศสามารถนําไปใชได UNSCEGHS มีหนาที่รับผิดชอบในการปรับปรุงระบบ GHS และสนับสนุนใหมีการ
นําไปปฏิบัติ คูมือนี้จะเพิ่มแนวทางเมื่อมีความจําเปนเพิ่มขึ้นในอนาคต ในขณะเดียวกันก็ทําการรักษาความมีเสถียรภาพของ
ระบบเพื่อสงเสริมใหมีการนําไปปฏิบัติ ภายใตการสนับสนุนดังกลาว คูมือนี้จะมีการทบทวนและปรับปรุงใหทันสมัยโดยรับ
ขอเสนอแนะจากประสบการณการนําไปปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและระหวางประเทศ
และพรอมที่จะปรับเปลี่ยนใหเปนกฎหมายภายในประเทศ ระดับภูมิภาค และระหวางประเทศ เชนเดียวกับกับการทบทวน
และปรับปรุงจากประสบการณของผูซึ่งทําการจําแนกประเภทและติดฉลากตามคูมือนี้
7.
เพื่อใหเปนไปตามยอหนา 23 (c) ของแผนการปฏิบัติงานจากที่ประชุมสุดยอดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (World
Summit on Sustainable Development) ที่กรุงโยฮันเนสเบิรก เมื่อวันที่ 4 กันยายน ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) ที่ประชุมได
สนับสนุนใหประเทศตาง ๆ มีการนําระบบ GHS ใหมนี้ไปปฏิบัติใหเร็วที่สุด โดยมีแนวทางใหสามารถนําระบบนี้ไปใชได
อยางสมบูรณภายในป 2008 พรอมกันนี้คณะกรรมาธิการหวังวาประเทศ และองคกรระหวางประเทศตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
ความปลอดภัยจากสารเคมีจะนําไปบังคับใชในอนาคตอันใกล การมีขอมูลเกี่ยวกับสารเคมี ความเปนอันตรายของสารเคมี
และวิธีการปองกันมนุษยจากอันตรายของสารเคมีนั้น ๆ จะเปนพื้นฐานสําหรับแผนแหงชาติเพื่อการจัดการสารเคมีอยาง
ปลอดภัย การจัดการเกี่ยวกับสารเคมีที่ครอบคลุมทั่วถึงในประเทศตาง ๆ ทั่วโลกจะนําไปสูสภาวะที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสําหรับ
มวลมนุษยชาติและสิ่งแวดลอม ในขณะเดียวกันประโยชนจากการใชสารเคมียังคงเปนไปอยางตอเนื่อง การทําใหเปนระบบ
เดียวกันดังกลาวจะยังใหประโยชนในลักษณะที่จะอํานวยความสะดวกใหกับการคาระหวางประเทศ โดยการสงเสริมใหมี
การบังคับใชขอกําหนดตาง ๆ ที่ใชภายในประเทศเพื่อการจําแนกความเปนอันตรายและการสื่อสารขอมูลความเปนอันตราย
ของสารเคมีใหเปนไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น ซึ่งบริษัทเอกชนที่ดําเนินธุรกิจการคาระหวางประเทศตองปฏิบัติตาม
8.
เอกสารชุดนี้ไดพิมพออกจําหนายโดยเลขาธิการของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจของสหประชาชาติแหงภาคพื้น
ยุโรป (UN/ECE) ซึ่งไดเปนเลขาธิการของคณะอนุกรรมาธิการผูเชี่ยวชาญของสภาเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติวา
ดวยระบบการจําแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมี
9.
สามารถดูขอมูลเพิ่มเติม รวมทั้งบัญชีแกคําผิดของเอกสารชุดนี้ (ถามี) ไดจากเว็ปไซดของ UN/ECE แผนกการ
ขนสงที่ http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm
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บทที่ 1.1
จุดมุงหมาย ขอบเขตและการนําคูมือ GHS ไปใชงาน
1.1.1

จุดมุงหมาย

1.1.1.1
การใชผลิตภัณฑเคมีเพื่อความสะดวกสบายและใหชีวิตความเปนอยูดีขึ้นเปนสิ่งที่ปฏิบัติกันอยางแพรหลาย
ทั่วโลก แตสิ่งที่เกิดขึ้นควบคูกับคุณประโยชนดังกลาวคือโอกาสที่จะเกิดผลรายตอคนหรือสิ่งแวดลอม จากผลดังกลาว
ประเทศและองค กรต าง ๆ จํ า นวนหนึ่ ง ได พั ฒ นากฎหมายและกฎระเบี ย บขึ้ น ในหลายป ที่ ผ า นมา โดยกฎดั ง กล า วได
กําหนดใหมีการจัดเตรียมขอมูลและสื่อสารใหผูใชสารเคมีทราบในรูปแบบของฉลากหรือเอกสารความปลอดภัย (SDS) แต
เมื่อพิจารณาถึงจํานวนของผลิตภัณฑเคมีที่มีอยูมากมาย มันเปนไปไดยากที่จะกําหนดกฎระเบียบเฉพาะใหกับผลิตภัณฑเคมี
ทั้งหมดที่มีอยูได การจัดใหมีขอมูลดังกลาวชวยใหผูใชสารเคมีทราบถึงลักษณะเฉพาะและความเปนอันตรายของสารเคมี
เหลานั้น และสามารถปฏิบัติโดยใชมาตรการปองกันที่เหมาะสมในพื้นที่ใชงานได
1.1.1.2
ถึงแมวากฎหมายหรือกฎระเบียบที่มีอยูจะมีความคลายคลึงกันในหลากหลายแงมุม แตก็มีความแตกตางกัน
มากพอที่จะมีผลตอการใชฉลากและเอกสารความปลอดภัย (SDS) ที่แตกตางกันสําหรับผลิตภัณฑเดียวกันในแตละประเทศ
โดยความหลากหลายในนิยามของความเปนอันตรายดังกลาว อาจพิจารณาไดวาสารเคมีชนิดหนึ่งเปนสารไวไฟในประเทศ
หนึ่ง แตอาจจะไมใชสารไวไฟในอีกประเทศหนึ่ง หรือสารเคมีชนิดหนึ่งอาจจัดไดวาเปนสารกอมะเร็งในประเทศหนึ่ง แต
อาจจะไมถือวาเปนสารกอมะเร็งในอีกประเทศหนึ่ง ดังนั้นการที่จะตัดสินใจวาจะสื่อความเปนอันตรายบนฉลากหรือใน
เอกสารความปลอดภัย (SDS) เมื่อใดหรืออยางไรนั้น อาจจะแตกตางกันไปทั่วโลก และบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับ
การคาระหวางประเทศจึงจําเปนตองใชบุคคลที่เชี่ยวชาญจํานวนมากในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและ
กฎระเบียบ และจัดเตรียมฉลากและเอกสารความปลอดภัย (SDS) ที่แตกตางกัน นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงความซับซอนใน
การพัฒนาและการดูแลรักษาระบบที่ครอบคลุมทั้งหมดสําหรับการจําแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมี ยังพบวามี
หลายประเทศที่ยังไมมีระบบดังกลาว
1.1.1.3
เมื่อพิจารณาถึงความเปนจริงของการคาระหวางประเทศซึ่งเกี่ยวของกับสารเคมีที่ขยายตัวออกไปอยาง
กวางขวาง และความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาแหงชาติเพื่อใหมั่นใจวามีความปลอดภัยในการใช การขนสงและการ
กําจัด จึงเปนที่ยอมรับวาการจัดทําระบบการจําแนกประเภทและติดฉลากที่เปนระบบเดียวกันทั่วโลกจะชวยวางรากฐานของ
การจัดทําแผนพัฒนาแหงชาติดังกลาว เมื่อประเทศตาง ๆ มีขอมูลสารเคมีที่นําเขาหรือผลิตเองภายในประเทศที่ตรงกันและ
ถูกตองเหมาะสม โครงสรางพื้นฐานที่จะควบคุมการไดรับสัมผัสสารเคมี ปกปองผูคนและสิ่งแวดลอมสามารถจัดทําให
สมบูรณแบบมากยิ่งขึ้น
1.1.1.4
ดังนั้นจะเห็นวา เหตุผลในการตั้งวัตถุประสงคของการจัดทําใหเปนระบบเดียวกันมีมากมาย มีการคาดหวัง
ไววาเมื่อไดมีการนําระบบ GHS ไปปฏิบัติแลวจะสามารถ
(a) เพิ่มระดับการปกปองสุขภาพมนุษยและสิ่งแวดลอมโดยจัดใหมีระบบสากลที่ครอบคลุมสําหรับการ
สื่อสารความเปนอันตราย
(b) เปนแนวทางที่ไดรับการรับรองสําหรับประเทศที่ยังไมมีระบบใด ๆ
(c) ลดความตองการในการทดสอบและประเมินสารเคมี และ
(d) ชวยเอื้ออํานวยใหการคาสารเคมีระหวางประเทศที่ไดมีการประเมินและระบุความเปนอันตรายไว
อยางถูกตองเหมาะสมภายใตมาตรฐานสากล
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1.1.1.5
การทํางานเริ่มตนจากการตรวจสอบระบบที่มีอยูเดิมและการกําหนดขอบเขตของงาน ถึงแมวามีหลาย
ประเทศที่มีขอกําหนดบังคับใชอยูแลว แตระบบตอไปนี้พิจารณาไดวาเปนระบบ “หลัก” ที่มีใชอยูและไดนํามาใชเปน
พื้นฐานเบื้องตนสําหรับการจัดทําระบบ GHS
(a) ขอ กํา หนดของระบบในประเทศสหรั ฐ อเมริ กาว าด วยสถานประกอบการ ผู บ ริ โภค และยาปราบ
ศัตรูพืช
(b) ขอกําหนดของประเทศแคนาดาวาดวยสถานประกอบการ ผูบริโภค และยาปราบศัตรูพืช
(c) ระเบียบของสหภาพยุโรปวาดวยการจําแนกประเภทและการติดฉลากสารและของผสม
(d) ขอกําหนดของสหประชาชาติวาดวยการขนสงสินคาอันตราย
1.1.1.6
ในขณะที่งานไดดําเนินไป ทางคณะทํางานก็ไดตรวจสอบขอกําหนดของประเทศอื่น ๆ ดวย แตอยางไรก็
ตามงานหลักก็คือการหาแนวทางที่ดีที่สุดของระบบที่มีอยูเดิมและพัฒนาไปสูการทําใหเปนไปตามแนวทางที่เปนระบบ
เดียวกัน งานนี้ไดดําเนินการภายใตหลักการที่ไดตกลงกันของการทําใหเปนระบบเดียวกันซึ่งไดมีการนํามาใชในชวงแรก ๆ
ของกระบวนการดังตอไปนี้
(a) ระดับการปกปองคนงาน ผูบริโภคและสาธารณชนทั่วไปและสิ่งแวดลอมตองไมลดลง หลังจากการทํา
ใหระบบการจําแนกประเภทและการติดฉลากที่เปนระบบเดียวกัน
(b) กระบวนการจําแนกประเภทความเปนอันตรายที่โดยหลักแลวอางถึงความเปนอันตรายที่เกิดจาก
คุณสมบัติเฉพาะตัวของสารหรือสวนประกอบของสารและของผสมไมวาจะเปนทางธรรมชาติหรือ
การสังเคราะห1ขึ้นมา
(c) การทําใหเปนระบบเดียวกันทั่วโลก (Harmonization) หมายถึง การสรางมาตรฐานที่เหมือนกันและใช
รวมกันในการสื่อสารและการจําแนกประเภทสารเคมี และสามารถนําสวนที่เหมาะสมของระบบนี้มา
ใชกับรูปแบบของการขนสง การบริโภค การปฏิบัติงาน และการปกปองสิ่งแวดลอม
(d) ขอบเขตของการทําใหเป นระบบเดีย วกันประกอบไปด วยเกณฑ ในการจําแนกประเภทความเป น
อันตรายและเครื่องมือในการสื่อสารความเปนอันตราย เชนฉลากและเอกสารความปลอดภัยของ
สารเคมี โดยเฉพาะอยางยิ่งการพิจารณาถึงระบบที่มีอยูเดิมสี่ระบบซึ่งระบุไวในรายงาน2ขององคกร
แรงงานระหวางประเทศ (ILO)
(e) เพื่อใหบรรลุไปสูระบบหนึ่งเดียวที่ใชเหมือนกันทั่วโลกจึงตองมีการเปลี่ยนแปลงในระบบเกาทั้งหมด
ดังกลาว อยางไรก็ดีควรมีมาตรการผอนผันในชวงของกระบวนการบังคับใชจากระบบเกาไปสูระบบ
ใหม
(f) ตองมั่นใจถึงการมีสวนรวมขององคกรระหวางประเทศที่เกี่ยวของของผูวาจาง คนงาน ผูบริโภค และ
องคกรที่เกี่ยวของอื่น ๆ เพื่อใหมีการประสานใหเปนระบบเดียว
(g) ขอมูลความเปนอันตรายของสารเคมีสามารถเขาใจไดโดยกลุมเปาหมายที่มีสวนเกี่ยวของ (target
audience) เชน คนงาน ผูบริโภค และสาธารณชนทั่วไป
(h) ขอมูลที่ผานการรับรองความถูกตองซึ่งไดจัดทําไวแลวสําหรับการจําแนกประเภทสารเคมีภายใต
ระบบเดิมควรไดรับการยอมรับเมื่อทําการจําแนกประเภทสารเคมีเหลานี้ใหมภายใตระบบที่ประสาน
ใหเปนระบบเดียวกันทั่วโลก
1

2

ในบางกรณีอาจจําเปนตองพิจารณาความเปนอันตรายที่เกิดขึ้นจากคุณสมบัตอิ ื่น ๆ เชนสถานะทางกายภาพของสารหรือของผสม (เชน
ความดันและอุณหภูมิ) หรือสมบัติอื่นของสารที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีบางอยาง (เชน ความไวไฟของกาซที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสน้ํา)
1992 ILO Report on the Size of the Task of Harmonizing Existing Systems of Classification and Labelling for Hazardous Chemicals
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(i) อาจจําเปนตองมีการดัดแปลงหรือปรับเปลี่ยนวิธีการที่มีอยูเดิมในการทดสอบสารเคมีในระบบการ
จําแนกประเภทใหมที่ไดประสานใหเปนระบบเดียวกัน
(j) ในขณะที่ มี ก ารปกป อ งข อ มู ล ลั บ ทางธุ ร กิ จ ต อ งมั่ น ใจถึ ง ความปลอดภั ย และสุ ข ภาพของคนงาน
ผูบริโภค และสาธารณชน รวมทั้งการปกปองสิ่งแวดลอมในสวนที่เกี่ยวของกับการสื่อสารความเปน
อันตรายของสารเคมีตามที่กําหนดโดยพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจ
1.1.2

ขอบเขต

1.1.2.1

ระบบ GHS มีองคประกอบดังตอไปนี้
(a) เกณฑที่มีการประสานใหเปนแบบเดียวกันสําหรับการจําแนกประเภทสารและของผสมตามความเปน
อันตรายตอสุขภาพ ตอสิ่งแวดลอมและทางกายภาพ และ
(b) องคประกอบของการสื่อสารความเปนอันตรายที่มีการประสานใหเปนแบบเดียวกัน ประกอบดวย
ขอกําหนดสําหรับการติดฉลากและเอกสารความปลอดภัย

1.1.2.2
เอกสารเลมนี้ใหขอมูลเกี่ยวกับเกณฑในการจําแนกประเภทและองคประกอบของการสื่อสารความเปน
อันตรายโดยชนิดของความเปนอันตราย (เชน ความเปนพิษเฉียบพลัน ความไวไฟ) นอกจากนี้ยังไดจัดทํากระบวนการ
ตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุม (decision logic) สําหรับความเปนอันตรายแตละประเภท ตัวอยางบางตัวอยางของการ
จําแนกประเภทสารเคมีในเอกสารชุดนี้ รวมทั้งในภาคผนวก 7 แสดงใหเห็นวาจะนําเกณฑไปใชไดอยางไร นอกจากนี้ยังมี
การอภิปรายกันเกี่ยวกับประเด็นที่ถูกยกขึ้นมาในระหวางการพัฒนาระบบนี้ซึ่งอาจจําเปนตองมีแนวทางเพิ่มเติมในการนํา
ระบบนี้ไปใช
1.1.2.3
ขอบเขตของ GHS มี พื้นฐานมาจากข อตกลงระหว างประเทศในการประชุ มสหประชาชาติวาดวย
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา (UNCED) ในป ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) เพื่อการพัฒนาระบบตามรายละเอียดที่ไดระบุไวในการ
ประชุม UNCED ในระเบียบวาระการประชุมที่ 21 (Agenda 21) ตามวรรคที่ 26 และ 27 ซึ่งมีนัยสําคัญดังตอไปนี้
“26. ยังไมมีการจําแนกประเภทความเปนอันตรายและการติดฉลากใหเปนระบบเดียวกันทั่วโลกเพื่อ
สงเสริมความปลอดภัยในการใชสารเคมี ไมวาในสถานประกอบการหรือในบาน การจําแนกประเภท
สารเคมีสามารถทําตามจุดประสงคที่แตกตางกันไปและเปนเครื่องมือที่พิเศษเฉพาะในการจัดทําระบบการ
ติดฉลาก จึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาระบบการจําแนกประเภทความเปนอันตรายและการติดฉลากซึ่ง
สรางใหเปนการทํางานอยางตอเนื่อง”
“27. ระบบการจําแนกประเภทความเปนอันตรายและการติดฉลากที่ถูกตองที่เปนระบบเดียวกันทั่วโลกซึ่ง
ประกอบดวยเอกสารความปลอดภัย และสัญลักษณที่สามารถเขาใจไดงาย ควรจัดใหมี (ถาเปนไปได)
ภายในป ค.ศ. 2000”
1.1.2.4
ในเวลาตอมา ขอตกลงระหวางประเทศดังกลาวไดผานการวิเคราะหและกลั่นกรองในกระบวนการทําให
เปนระบบเดียวเพื่อระบุคาพารามิเตอรตาง ๆ ของระบบ GHS จากผลดังกลาว เพื่อใหมั่นใจวาผูมีสวนรวมไดตระหนักถึง
ขอบเขตของความพยายามนี้ กลุมผูประสานงานของ IOMC ไดจัดทําคําอธิบายในรายละเอียดในเรื่องนี้ไวดังตอไปนี้
“การทํางานเพื่อใหการจําแนกประเภทความเปนอันตรายและการติดฉลากเปนไปในลักษณะเดียวกันได
มุงเนนทางดานการทําใหระบบสอดคลองกลมกลืนกันสําหรับสารเคมีและสารเคมีผสมทั้งหมด การนําเอา
องคประกอบของระบบมาใชงานอาจแตกตางไปตามชนิดของผลิตภัณฑหรือชวงของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ
ดังกลาว เมื่อสารเคมีไดรับการจําแนกแลว โอกาสที่จะเกิดผลกระทบที่รายแรงอาจนํามาพิจารณาในการ
ตัดสินวาขอมูลหรือขั้นตอนใดที่ควรนํามาใชสําหรับผลิตภัณฑหรือสภาพแวดลอมในการใชงานนั้น ระบบ
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GHS ไมครอบคลุมถึงยา สารปรุงแตงอาหาร เครื่องสําอางค และสารตกคางในอาหารจากยาปราบศัตรูพืช
ในรูปของฉลากที่จุดซึ่งนําไปบริโภค อยางไรก็ตาม จะตองดําเนินการใหครอบคลุมกับสารเคมีเหลานี้ดวย
หากมีการใชในที่ซึ่งผูปฏิบัติงานอาจไดรับสัมผัสได และอาจครอบคลุมถึงในภาคการขนสงถาพบวามี
โอกาสในการได รั บสั ม ผั ส กลุมประสานงานสํ าหรับการทํ าให ร ะบบการจํ าแนกประเภทสารเคมี เป น
รูปแบบเดียวกัน(CG/HCCS) ไดตระหนักถึงความจําเปนที่ตองมีการอภิปรายเพิ่มเติมเพื่อชี้แจงประเด็นการ
ใชงานที่เฉพาะเจาะจงลงไปสําหรับกลุมการใชผลิตภัณฑบางชนิดซึ่งอาจจําเปนตองใชความเชี่ยวชาญ
เฉพาะ3”
1.1.2.5
เพื่อพัฒนาคําอธิบายดังกลาว CG/HCCS ไดพิจารณาอยางระมัดระวังถึงหัวขอที่แตกตางกันที่เกี่ยวกับการ
นํา GHS ไปใช มีความกังวล ตัวอยางเชน เกี่ยวกับบางภาคหรือผลิตภัณฑบางชนิดควรไดรับการยกเวนหรือเกี่ยวกับวาระบบ
จะนําไปใชไดกับทุกชวงของวงจรชีวิตของสารเคมีหรือไม จึงไดมีการตกลงกันในที่ประชุมถึงพารามิเตอรสามตัวและ
สําคัญตอการนําระบบไปใชงานในระดับประเทศหรือภูมิภาคซึ่งมีดังตอไปนี้
(a) พารามิเตอร 1: GHS ครอบคลุมสารเคมีอันตรายทั้งหมด รูปแบบของการแสดงความเปนอันตรายของระบบ GHS
(ไดแก ฉลาก เอกสารความปลอดภัย) อาจเปลี่ยนแปลงไปตามกลุม (category) หรือชวงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑนั้น ๆ
กลุมผูมีสวนเกี่ยวของ (target audiences) ประกอบดวยผูบริโภค ผูปฏิบัติงานขนสง พนักงานขนสง และผูปฏิบัติงานตอบ
โตภาวะฉุกเฉิน
(i) ระบบการจําแนกประเภทความเปนอันตรายและการติดฉลากที่มีอยูเดิมกลาวถึงโอกาสในการรับสัมผัส
กับสารเคมีที่เปนอันตรายในทุกประเภทการใชงาน ซึ่งประกอบไปดวยการผลิต การจัดเก็บ การขนสง
การใชภายในสถานประกอบการ การใชโดยผูบริโภคและการกระจายอยู (presence) ในสิ่งแวดลอม
ระบบดังกลาวมีเพื่อปกปองมนุษย ทรัพยสิน และสิ่งแวดลอม ขอกําหนดที่มีการใชกันอยางแพรหลายใน
รูปของสารเคมีที่ครอบคลุม (อยูในระบบ) สามารถหาไดจากสวนตาง ๆ ของระบบที่มีอยูเดิม ซึ่งใชกับ
สถานประกอบการและการขนสง คําวาสารเคมี (chemical) ไดมีการใชอยางแพรหลายในขอตกลงของ
UNCED และเอกสารที่ อ อกมาโดยหน วยงานดั ง กล าวเพื่ อให ป ระกอบไปด วยสาร (substances)
ผลิตภัณฑ (products) สารผสม ของผสม หรือคําเฉพาะอื่น ๆ ที่อาจนํามาใชในระบบเดิมที่มีอยูเพื่อให
สามารถใชแทนครอบคลุมไดทั้งหมด
(ii) เนื่องจากสารเคมีหรือผลิตภัณฑเคมีเพื่อการพานิชยทั้งหมด (รวมถึงผลิตภัณฑเพื่อการบริโภค) ไดถูก
ผลิตในสถานประกอบการ ถูกขนถายเคลื่อนยาย ในระหวางการเคลื่อนยายและขนสงโดยผูปฏิบัติงาน
และบางครั้งก็ถูกนํามาใชโดยผูปฏิบัติงาน ดังนั้ นจึงไมมีขอยกเวนที่สมบูรณจากขอบเขตของ GHS
สําหรั บชนิดเฉพาะของสารเคมีห รือ ผลิ ตภั ณฑ ใด ๆ ตัวอย างเช นในบางประเทศ เวชภั ณฑ ได มีการ
ควบคุมโดยขอกําหนดในสถานประกอบการและขอกําหนดในการขนสง ในชวงวงจรชีวิตตั้งแตการ
ผลิต การจัดเก็บ และการขนสง ขอกําหนดในสถานประกอบการอาจนํามาใชกับลูกจางที่ทํางานเกี่ยวกับ
งานบริหารกับยาบางชนิดหรือการจัดการกับการหกรั่วไหลหรือโอกาสในการไดรับสัมผัสสารอื่น ๆ ซึ่ง
อาจมีผลตอขั้นตอนการรักษาทางการแพทย ตองมีเอกสารความปลอดภัย (SDS) และการฝกอบรมใหกับ
พนักงานเหลานี้ภายใตระบบที่เกี่ยวของ โดยมีความหวังวา GHS สามารถนําไปใชกับเวชภัณฑในตลาด
ดังกลาว

3

รายละเอียด IOMC และคําอธิบายอื่น ๆ ของการประยุกตใชที่คาดหวังของ GHS, IFCS/ISG3/98.32B
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(iii) ในวงจรชีวิตขั้นอื่น ๆ ของผลิตภัณฑที่เหมือนกันเหลานี้ ไมสามารถนํา GHS ไปใชไดเลย ตัวอยางเชน
ในสวนของการรับผลิตภัณฑหรือการนําเขาสูรางกายมนุษยโดยตั้งใจ หรือการฉีดสารเขาสูตัวสัตวโดย
ตั้งใจ ผลิตภัณฑเชนเวชภัณฑสําหรับมนุษยหรือสัตวเลี้ยง โดยทั่วไปเขาขายตองติดฉลากความเปน
อันตรายภายใตระบบเดิม ขอกําหนดดังกลาวโดยทั่วไปไมไดถูกนํามาใชกับผลิตภัณฑเหลานี้ตาม GHS
(ความเสี่ยงจากสิ่งของที่เปนเวชภัณฑไดมีการระบุไวบนหีบหอและไมถือเปนสวนของกระบวนการทํา
ใหเปนระบบเดียว) ในทํานองเดียวกัน ผลิตภัณฑเชน อาหารที่อาจมีรองรอยจํานวนของสารปรุงแตง
อาหารหรือยาปราบศัตรูพืชที่อยูในอาหารเหลานั้น ในปจจุบันไมมีการติดฉลากเพื่อแสดงความเปน
อันตรายของวัสดุเหลานั้น คาดหวังไววานําระบบ GHS ไปใชจะไมครอบคลุมถึงเรื่องดังกลาวที่
เกี่ยวของกับการตองติดฉลาก
(b) พารามิเตอร 2: อานัติของการพัฒนา GHS ไมไดรวมถึงการจัดตั้งวิธีการทดสอบที่เปนแบบแผนเดียวกัน หรือการ
สงเสริมใหมีการทดสอบอื่น ๆ เพื่อหาคาผลรายที่ออกมา
(i) การทดสอบเพื่ อหาค าสมบั ติความเป นอั นตรายซึ่ งทําตามหลั กการทางวิ ทยาศาสตร ที่ เป นที่ ยอมรั บ
สามารถนํามาใชเพื่อความมุงหมายของการกําหนดความเปนอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม เกณฑ
ของ GHS สําหรับการกําหนดความเปนอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมเปนวิธีการทดสอบที่เปน
กลางซึ่งยอมใหใชวิธีการที่แตกตางไดตราบเทาที่ถูกตองและถูกหลักทางวิทยาศาสตรตามเกณฑและ
กระบวนการสากลซึ่งไดถูกอางถึงในระบบที่มีอยูแลวสําหรับประเภทความเปนอันตรายของขอมูลที่
เกี่ยวของและผลิตออกมาใหเปนที่ยอมรับรวมกัน ถึงแมวา OECD เปนองคกรนําในการพัฒนาเกณฑใน
การทําใหเปนระบบเดียวกันจากอันตรายตอสุขภาพ GHS ไมไดยึดติดอยูกับแนวทางการทดสอบของ
OECD ตัวอยางเชน ยาถูกทดสอบตามเกณฑที่ตกลงกันซึ่งไดพัฒนาภายใตองคการอนามัยโลก (WHO)
ขอมูลที่เปนไปตามการทดสอบนี้สามารถยอมรับไดโดย GHS เกณฑที่ใชทดสอบความเปนอันตรายทาง
กายภาพภายใต UNSCETDG ถูกเชื่อมโยงกับวิธีการทดสอบเฉพาะสําหรับประเภทความเปนอันตราย
เชน ความไวไฟและความสามารถในการระเบิดได
(ii) GHS อาศัยขอมูลที่มีอยูในปจจุบัน เนื่องจากเกณฑภายใตการทําใหเปนระบบเดียวกันไดถูกพัฒนา
ภายใตพื้นฐานขอมูลที่มีอยูเดิม การดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑเหลานี้ไมจําเปนตองทําการทดสอบ
สารเคมีใหม ในกรณีที่มีขอมูลการทดสอบที่เปนที่ยอมรับอยูแลว
(c) พารามิเตอร 3: นอกเหนือจากขอมูลการทดสอบกับสัตวและกับการทดสอบในหลอดทดลอง (in vitro testing)
ประสบการณมนุษย ขอมูลระบาดวิทยา และการทดสอบทางคลินิค ใหขอมูลที่จําเปนซึ่งสามารถนํามาพิจารณาในการใช
GHS
(i) ระบบที่มีอยูในปจจุบันสวนใหญยอมรับและใชประโยชนจากขอมูลที่ไดจากมนุษยตามหลักจริยธรรม
หรือจากประสบการณที่ไดมนุษย การนํา GHS ไปใชตองไมปองกันการใชขอมูลนั้น และระบบ GHS
ยอมรับอยางชัดเจนถึงการใชและขอมูลที่มีอยูที่เหมาะสมและเกี่ยวเนื่องกันตามความเปนอันตรายหรือ
โอกาสในการเกิดผลที่เปนอันตราย (นั่นคือ ความเสี่ยง)
1.1.2.6

ขอจํากัดในขอบเขตอื่น ๆ

1.1.2.6.1
ระบบ GHS ไมไดผลิตขึ้นมาเพื่อกระบวนการประเมินความเสี่ยงหรือการบริหารความเสี่ยงใหเปนแบบ
เดียวกัน (เชน การจัดทําคา PEL; Permissible Exposure Limit สําหรับการรับสัมผัสสารของลูกจาง) ซึ่งโดยทั่วไปตองใชการ
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ประเมินความเสี่ยงที่เพิ่มเติมจากการจําแนกประเภทความเปนอันตราย นอกจากนี้ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดทําสารเคมีคง
คลังในหลายประเทศไมมีสวนเกี่ยวของกับ GHS4
1.1.2.6.2

ความเปนอันตราย กับ ความเสี่ยง (Hazard vs. Risk)

1.1.2.6.2.1 ระบบการจําแนกประเภทและการแสดงความเปนอันตรายแตละระบบ (สถานประกอบการ ผูบริโภค การ
ขนส ง) เริ่ ม ครอบคลุ ม จากการประเมิ น ความเป นอั น ตรายที่ เกิ ด จากผลิ ตภั ณฑ เ คมี ห รื อ สารเคมี ที่ เ กี่ ย วข อ ง ระดั บ ของ
ความสามารถในการเกิดอันตรายขึ้นอยูกั บสมบัติที่ติดตัวสารนั้ น ๆ เชน ความสามารถของสารในการที่จะแทรกแซง
กระบวนการทางชีววิทยาทั่วไปและความสามารถในการลุกไหม การระเบิด การกัดกรอน เปนตน ซึ่งขึ้นอยูโดยตรงกับ
การศึกษาทางดานวิทยาศาสตรที่มีอยู แนวคิดของความเสี่ยงหรือโอกาสในการเกิดความเปนอันตรายขึ้นและการสื่อสาร
ขอมูลนั้นไดนําเขามาเมื่อการรับสัมผัสสารถูกพิจารณาเชื่อมโยงกับขอมูลที่เกี่ยวของกับโอกาสการเกิดความเปนอันตราย
หลักการพื้นฐานสูการประเมินความเสี่ยงสามารถแสดงโดยสูตรงาย ๆ ดังนี้
ความเปนอันตราย (Hazard) X การไดรับสัมผัสสาร (Exposure) = ความเสี่ยง (Risk)
1.1.2.6.2.2 ดังนั้นถาสามารถลดทั้งความเปนอันตรายหรือการรับสัมผัสสารไดก็จะสามารถลดความเสี่ยงหรือโอกาสใน
การเกิดความเปนอันตรายได การสื่อสารถึงความเปนอันตรายที่ประสบความสําเร็จจะเตือนผูใชถึงความเปนอันตรายที่
เกิดขึ้นและความจําเปนในการลดการรับสัมผัสสารและผลจากความเสี่ยง
1.1.2.6.2.3 ระบบทุกระบบในการสื่อผานขอมูล (สถานประกอบการ ผูบริโภค การขนสง) ประกอบดวยทั้งความเปน
อันตรายและความเสี่ยงในบางรูปแบบ โดยอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่และลักษณะของขอมูลที่มี และระดับของ
รายละเอียดที่มีตามโอกาสในการับสัมผัส ตัวอยางเชน การรับสัมผัสสารของผูบริโภค เวชภัณฑ ประกอบดวยปริมาณ
เฉพาะที่แพทยกําหนดเพื่อจัดการสภาพบางอยาง การรับสัมผัสเปนไปไดโดยตั้งใจ ดังนั้นการกําหนดเปนไปตามหนวยงาน
กํากับดูแลยาซึ่งสําหรับผูบริโภคระดับที่ยอมรับไดของความเสี่ยงเกิดขึ้นจากการรับยาในปริมาณเฉพาะ ขอมูลซึ่งจัดหาให
บุคคลรับยานําไปสูความเสี่ยงที่ถูกประเมินโดยหนวยงานกํากับดูแลยามากกวาที่จะแสดงความเปนอันตรายในตัวในเองของ
สวนประกอบทางเวชภัณฑ
1.1.3

การนําคูมือ GHS ไปใชงาน

1.1.3.1

การนําคูมือ GHSไปใชงานใหเปนระบบเดียวกัน

1.1.3.1.1
จุดประสงคของ GHS คือการระบุอันตรายที่พบจากสารเคมีและของผสมเคมี และการสื่อสารถึงขอมูล
อันตรายที่บอกความเปนอันตรายของสารนั้น เกณฑในการจําแนกประเภทสินคาอันตรายถูกทําใหเปนรูปแบบเดียวกัน การ
แสดงความเปนอันตราย สัญลักษณและสัญญาณที่เปนอักษรไดทําใหเปนมาตรฐานและเปนแบบเดียวกันและในตอนนี้อยู
ในรูปของระบบการสื่อสารแสดงความเปนอันตรายที่เปนแบบเดียวกัน GHS จะชวยใหองคประกอบการสื่อสารความเปน
อันตรายของระบบเดิมมีการเปลี่ยนแปลง พนักงานเจาหนาที่จะตัดสินใจวาจะใชองคประกอบตาง ๆ ของ GHS ขึ้นอยูกับ
ความจําเปนของพนักงานเจาหนาที่และผูมีสวนเกี่ยวของ (ดู การสื่อสารความเปนอันตราย (Hazard Communication): การ
ติดฉลาก (Labelling) (บทที่ 1.4 ยอหนา 1.4.10.5.4.2) และภาคผนวก 4 การติดฉลากผลิตภัณฑบริโภคตามลักษณะความ
เสี่ยงตอการไดรบั บาดเจ็บ

4

รายละเอียด IOMC และคําอธิบายอื่น ๆ ของการประยุกตใชที่คาดหวังของ GHS, IFCS/ISC3/98.32B
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1.1.3.1.2
สําหรับการขนสง การใชระบบ GHS จะเหมือนกับการใชตามขอกําหนดการขนสงที่มีใชอยูปจจุบัน
ภาชนะบรรจุสินคาอันตรายจะถูกทําเครื่องหมายดวยรูปสัญลักษณซึ่งแสดงความเปนพิษเฉียบพลัน ความเปนอันตรายทาง
กายภาพและอันตรายตอสิ่งแวดลอม เหมือนกับผูปฏิบัติงานในสวนอื่น ๆ ผูปฏิบัติงานขนสงจะตองไดรับการฝกอบรม
องคประกอบของระบบ GHS ซึ่งแสดงเปนคําสัญญาณและขอความแสดงความเปนอันตรายคาดหวังวาจะไมมีการ
เปลี่ยนแปลงในสวนของการขนสง
1.1.3.1.3
ในสถานประกอบการ คาดหวังไววาจะตองนําสวนประกอบตาง ๆ ตาม GHS มาใช ซึ่งประกอบไปดวย
ฉลากที่มีขอมูลหลักที่เปนระบบเดียวกันภายใตระบบ GHS และเอกสารความปลอดภัย (SDS) ทั้งยังคาดหวังวาจะตองมี
การเพิ่มเติมในสวนของการฝกอบรมลูกจางเพื่อใหมั่นใจวาไดมีการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
1.1.3.1.4
สําหรับภาคผูบริโภค คาดหวังไววาฉลากจะเปนเปาหมายหลักสําหรับการนําระบบ GHS ไปใช ฉลาก
ดังกลาวประกอบดวยสวนประกอบหลักของระบบ GHS ซึ่งขึ้นอยูกับขอพิจารณาของภาคที่ใชงานเฉพาะในบางระบบ (ดู
ประกอบจากหัวขอ การสื่อสารความเปนอันตราย: การติดฉลาก (บทที่ 1.4 ยอหนา ที่ 1.4.10.5.4.2) และภาคผนวก 4: การติด
ฉลากผลิตภัณฑบริโภคตามลักษณะความเสี่ยงตอการไดรับบาดเจ็บ)
1.1.3.1.5

วิธีการจัดทําโครงการใหเปนขั้นเปนตอน (building block approach)

1.1.3.1.5.1 ในการใชวิธีการตามการตอตัวบล็อก ประเทศตาง ๆ จะมีอิสระในการกําหนดวาสวนตัวตอสวนใดที่จะ
นํามาใชในระบบ อยางไรก็ตามหากระบบครอบคลุมบางสิ่งที่อยูในระบบ GHS นําระบบ GHS ไปใช การครอบคลุม
ดังกลาวตองเปนไปในลักษณะเดียวกัน ตัวอยางเชน ถาระบบครอบคลุมการกอมะเร็งของสารเคมี ก็จะตองเปนไปตาม
รูปแบบการจําแนกประเภทที่เปนระบบเดียวกันและการติดฉลากที่เปนระบบเดียวกัน
1.1.3.1.5.2 ในการตรวจสอบข อ กํ า หนดของระบบเดิ ม ที่ มี อ ยู ควรสั ง เกตว า ระดั บ ของความเป น อั น ตรายอาจ
เปลี่ยนแปลงตามความตองการที่พบเห็นโดยผูมีสวนเกี่ยวของกับขอมูล โดยเฉพาะอยางยิ่ง ภาคการขนสงจะมุงเนนในสวน
ของผลตอสุขภาพเฉียบพลันและความเปนอันตรายทางกายภาพ แตไมมีผลเรื้อรังมาเกี่ยวของเนื่องจากชนิดของการรับ
สัมผัสที่เกิดขึ้นในสถานการณนั้น ๆ แตอาจมีขอแตกตางในสวนของประเทศที่ไมเลือกใชใหครอบคลุมทั้งหมดตามที่ได
ระบุไวโดยระบบ GHS ในแตละสภาพแวดลอมของการใชงาน
1.1.3.1.5.3 ดังนั้นองคประกอบที่สอดคลองกันของระบบ GHS อาจนํามาใชโดยวิธีการจัดทําโครงการใหเปนขั้นเปน
ตอนซึ่งทําเปนรูปรางใหไปสูการบังคับใชเปนกฎหมาย ถึงแมวาการใชระบบนี้เต็มรูปแบบเปนสิ่งที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได
และควรนํามาใชถาประเทศหรือองคกรเลือกที่จะปฏิบัติใหครอบคลุมใหเกิดผลในบางสวนเมื่อใชระบบ GHS อาจไมจําเปน
ที่นําระบบมาใชอยางเต็มรูปแบบก็ได ถึงแมวาความเปนอันตรายทางกายภาพจะสําคัญในสถานประกอบการและภาคการ
ขนสง ผูบริโภคอาจไมจําเปนที่จะตองรูถึงความเปนอันตรายทางกายจําเพาะบางอยางกับผลิตภัณฑชนิดที่เขานํามาใชงาน
ตราบเทาที่ความเปนอันตรายไดถูกกลาวถึงโดยภาคหรือระบบไดครอบคลุมในลักษณะเดียวกันกับเกณฑและขอกําหนด
ของระบบ GHS จะพิจารณาวาไดปฏิบัติตามระบบ GHS อยางเหมาะสม ถึงแมจากความจริงที่วาผูสงออกจําเปนตองปฏิบัติ
ตามขอกําหนดของประเทศที่นําเขาเกี่ยวกับระบบ GHS ไดมีความหวังไววาทายที่สุดการนําระบบ GHS ไปใชทั่วโลกจะ
นําไปสูสถานการณที่ใชระบบเดียวกันไดทั้งหมด
1.1.3.2

การนําระบบ GHS ไปใชและการดูแลรักษา

1.1.3.2.1
สําหรับจุดประสงคของการนําระบบ GHS ไปใช ECOSOC ไดมีการปรับคณะกรรมาธิการผูเชี่ยวชาญของ
สหประชาชาติวาดวยการขนสงสินคาอันตรายโดยมติที่ประชุมฉบับที่ 99/65 วันที่ 26 ตุลาคม ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542)
คณะกรรมาธิการผูเชี่ยวชาญชุดใหมวาดวยการขนสงสินคาอันตรายและการจําแนกประเภทและติดฉลากใหเปนระบบเดียว
ทั่วโลก (UNCETDG/GHS) โดยมีคณะอนุกรรมาธิการสองคณะไดแกคณะอนุกรรมาธิการผูเชี่ยวชาญวาดวยการขนสง
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สินคาอันตราย (UNSCETDG) ซึ่งเปนคณะเดิมและไดเพิ่มคณะใหมชื่อวาคณะอนุกรรมาธิการผูเชี่ยวชาญวาดวยการจําแนก
ประเภทและติดฉลากใหเปนระบบเดียวทั่วโลก (UNSCEGHS) โดย UNSCEGHS มีหนาที่ดังตอไปนี้
(a) เปนผูดูแลรักษาระบบ GHS จัดการและกําหนดทิศทางสูกระบวนการทําใหเปนระบบเดียวกัน
(harmonization process)
(b) ปรับปรุงระบบ GHS ใหทันสมัยตามความเหมาะสม โดยพิจารณาความจําเปนในการเปลี่ยนแปลง ให
ความมั่นใจวาระบบนี้ยังคงเสนคงวาและใชประโยชนในทางปฏิบัติได และโดยกําหนดความจําเปน
สําหรับและจังหวะเวลาของการปรับปรุงเกณฑทางดานเทคนิค ซึ่งตองทํางานกับกลุมเดิมที่ดําเนินการ
อยูแลวตามความเหมาะสม
(c) สงเสริมสนับสนุนใหเกิดความเขาใจและการใชระบบ GHS และกระตุนใหมีการตอบสนองตอขอมูล
การใชงาน
(d) จัดใหระบบ GHS มีและนําไปใชอยางแพรหลายทั่วโลก
(e) จัดใหมีแนวทางในการใชงานของระบบ GHS และในการตีความและการใชเกณฑทางเทคนิคเพื่อ
สนับสนุนการนําไปใชที่เปนลักษณะเดียวกัน และ
(f) จัดทําแผนการทํางานและยื่นขอเสนอแนะตอคณะกรรมาธิการ
1.1.3.2.2
ทั้ง UNSCEGHS และ UNSCETDG ทํางานภายใตคณะกรรมาธิการชุดใหญดวยความรับผิดชอบสําหรับ
สองพื้นที่นี้ คณะกรรมาธิการรับผิดชอบตองานเชิงกลยุทธมากกวางานเชิงเทคนิค ยังไมสามารถทํานายไดวาจะมีการ
ทบทวน เปลี่ยนแปลงหรือแกไขขอแนะนําทางเทคนิคของคณะอนุกรรมาธิการ ดังนั้น หนาที่หลักของคณะกรรมาธิการมี
ดังนี้
(a) ใหความเห็นชอบแผนการทํางานที่เสนอโดยคณะอนุกรรมาธิการภายใตแหลงการสนับสนุนที่มีอยู
(b) ประสานทิศทางเชิงนโยบายและเชิงกลยุทธในลักษณะของการแบงปนผลประโยชนและการคาบเกี่ยว
กัน
(c) ใหความเห็นชอบเปนลายลักษณอักษรตอขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการและใหกลไกสําหรับ
การสงผานตอไปยัง ECOSOC
(d) อํานวยความสะดวกและประสานเพื่อคณะอนุกรรมาธิการทั้งสองใหเกิดการทํางานที่ราบรื่น
1.1.4

เอกสารคูมือ GHS

1.1.4.1

เอกสารคูมือชุดนี้ไดอธิบายถึงระบบ GHS ซึ่งประกอบดวยเกณฑในการจําแนกประเภทและองคประกอบ
การสื่อสารความเปนอันตรายที่เปนระบบเดียวกัน นอกจากนี้ ไดรวมแนวทางไวในเอกสารคูมือนี้เพื่อชวย
ประเทศและองคกรตาง ๆ ในการพัฒนาเครื่องมือสําหรับการนําระบบ GHS ไปปฏิบัติ ระบบ GHS ได
ออกแบบมาเพื่ออนุญาตใหมีการทําการจําแนกประเภทไดเอง การเตรียมการสําหรับการนําระบบ GHS ไป
ปฏิบัติชวยใหนโยบายภายในประเทศเกิดการพัฒนาที่เปนรูปแบบเดียวกัน ในขณะเดียวกันก็ยังคงยืดหยุน
เพียงพอที่จะชวยใหเกิดความสะดวกกับขอกําหนดพิเศษตาง ๆ ซึ่งอาจตองปฏิบัติตาม นอกจากนี้ ระบบ
GHS ยังมุงไปสูแนวทางที่เปนมิตรกับผูใช เพื่ออํานวยความสะดวกในการดําเนินการของหนวยงานที่ทํา
หนาที่บังคับใชและลดภาระทางการจัดการที่มากเกินไป

1.1.4.2

ถึ งแม วา เอกสารคู มื อ ชุ ด นี้ ให พื้นฐานเบื้ องต นสํ า หรั บ คํ าอธิ บ ายระบบ GHS แต ยั งมุ งหวั งว าจะทํ าให มี
เครื่องมือความชวยเหลือทางดานเทคนิคเกิดขึ้นรวมทั้งชวยเหลือและสนับสนุนใหมีการนําไปใชงานตอไป
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บทที่ 1.2
คําจํากัดความ และคํายอ
สําหรับจุดมุงหมายของคูมือ GHS:
ขอกําหนด ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route) หมายถึง
ขอตกลงของยุโรปวาดวยการขนสงสินคาอันตรายระหวางประเทศทางถนน (ฉบับปรับปรุงลาสุด);
สารละอองลอย (Aerosols) หมายถึง สารละอองลอยที่บรรจุอยูในภาชนะปดที่ไมสามารถบรรจุใหมได โดยภาชนะดังกลาว
ทํามาจากโลหะ แกว หรือพลาสติก และบรรจุกาซอัด กาซเหลว หรือกาซละลายภายใตความดัน ที่มีหรือไมมีของเหลว ครีม
หรือผงฝุน และติดตั้งอุปกรณสําหรับปลอยสารออกมาในรูปอนุภาคที่เปนของแข็งหรือของเหลวที่แขวนลอยอยูในกาซใน
รูปของโฟม ครีม หรือผงฝุน หรือในสถานะของเหลว หรือในสถานะของกาซ;
โลหะผสม (Alloy) หมายถึง วัสดุโลหะ เปนเนื้อเดียวกันในระดับเห็นไดดวยตาเปลา (macroscopic scale) ประกอบดวยสอง
สวนหรือมากกวาประกอบกันจนไมสามารถแยกออกจากกันโดยทางกลไดงาย โลหะผสมพิจารณาไดวาเปนสารผสม
สําหรับจุดประสงคของการจําแนกประเภทภายใตระบบ GHS;
สมาคมการทดสอบและวัสดุของประเทศสหรัฐอเมริกา (ASTM: American Society of Testing and Materials);
คา BCF (bioconcentration factor) หมายถึง คาปจจัยความเขมขนทางชีวภาพ;
คา BOD/COD (biochemical oxygen demand/chemical oxygen demand) หมายถึง ความตองการออกซิเจนในการยอย
สลายทางชีวภาพ/ความตองการออกซิเจนในการยอยสลายทางเคมี;
พนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจ (CA: Competent Authority);
สารกอมะเร็ง (Carcinogen) หมายถึง สารเคมีหรือสารผสมที่เปนสาเหตุใหเกิดโรคมะเร็งหรือเพิ่มโอกาสการเกิดโรคมะเร็ง;
ชุดตัวเลขที่ใชชี้บงสารเคมีอันตราย (CAS: Chemical Abstract Service);
ขอมูลลับทางธุรกิจ (CBI: Confidential Business Information);
การระบุชื่อทางเคมี (Chemical identity) หมายถึง ชื่อใด ๆ ที่จะระบุสารเคมีที่เปนสารประเภทเดียวกัน (uniquely identify a
chemical) ซึ่งสามารถเปนชื่อที่เปนไปตามระบบการตั้งชื่อของ The International Union of Pure and Applied Chemistry
(IUPAC) หรือ The Chemical Abstracts Service (CAS) หรือ ชื่อทางเทคนิค;
พนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจ (Competent authority) หมายถึง หนวยงานหนึ่งหรือหลายหนวยงาน หรือองคกรหนึ่งหรือ
หลายองคกรที่ไดรับการแตงตั้งหรือไดรับการยอมรับในระดับประเทศในระบบที่เกี่ยวของกับการจําแนกประเภทและติด
ฉลากที่เปนระบบเดียวกันทั่วโลกตามระบบ GHS;
กาซภายใตความดัน (Compressed gas) หมายถึง กาซซึ่งเมื่อถูกบรรจุภายใตความดันจะมีสภาพเปนกาซทั้งหมดที่อุณหภูมิ
ลบ 50 องศาเซลเซียส รวมทั้งกาซที่มีอุณหภูมิวิกฤตต่ํากวาหรือเทากับลบ 50 องศาเซลเซียส;
ตัวเพิ่มความไวการกระตุนอาการแพจากการไดสัมผัส (Contact sensitizer) หมายถึง สารที่เปนตัวกอใหเกิดอาการแพ
หลังจากไดสัมผัสทางผิวหนัง คํานิยามนี้มีความหมายเดียวกับ “ตัวเพิ่มความไวการกระตุนอาการแพจากการไดสัมผัสทาง
ผิวหนัง” (skin sensitizer);
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สารกัดกรอนโลหะ (Corrosive to metal) หมายถึง สารหรือสารผสมที่โดยกิริยาเคมีจะทําใหเนื้อโลหะเสียหายตอเนื้อวัสดุ
หรือกระทั่งทําลายเนื้อวัสดุ;
อุณหภูมิวิกฤติ (Critical temperature) หมายถึง อุณหภูมิที่สูงจนทําใหกาซบริสุทธิ์ไมสามารถเปลี่ยนสถานะเปนของเหลว
ได โดยไมคํานึงถึงระดับของการอัด (หรือ ณ ความดันคงที่);
การกัดกรอนผิวหนัง (Dermal Corrosion): ดูคําอธิบายใน skin corrosion;
ระคายเคืองผิวหนัง (Dermal irritation): ดูคําอธิบายใน skin irritation;
กาซละลาย (Dissolved gas) หมายถึง กาซที่เมื่อบรรจุภายใตความดันจะละลายอยูในรูปของของเหลว (liquid phase
solvent);
คา EC50 (effective concentration) หมายถึง คาความเขมขนที่มีผลของสารที่เปนสาเหตุใหเกิดการตอบสนองสูงสุดรอยละ
50;
หมายเลข EC (EC Number หรือ ECNO) เปนหมายเลขอางอิงซึ่งใชโดยประชาคมยุโรปเพื่อระบุสารอันตราย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสารอันตรายที่ลงทะเบียนภายใต EINECS;
สภาเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ (ECOSOC: Economic and Social Council of the United Nations);
บัญชีรายชื่อสารเคมีของยุโรปที่ใชเพื่อการพาณิชย (EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical
Substances);
ErC50 หมายถึง EC50 ซึ่งเกี่ยวของกับอัตราการเจริญเติบโตที่ลดลง (reduction of growth rate);
สหภาพยุโรป (EU: European Union);
สิ่งของระเบิด (Explosive article) หมายถึง สิ่งของที่ประกอบดวยสารระเบิดชนิดหนึ่งหรือมากกวา;
สารระเบิด (Explosive substance) หมายถึง สารที่เปนของแข็งหรือของเหลว (หรือสารผสม) ซึ่งโดยการเกิดปฏิกิริยาทาง
เคมีของตัวมันเอง สามารถทําใหเกิดกาซที่อุณหภูมิและความดันระดับหนึ่งและที่ความเร็วระดับหนึ่งซึ่งเปนสาเหตุทําใหเกิด
ความเสียหายตอสิ่งที่อยูโดยรอบ สารดอกไมเพลิงถือเปนสารระเบิดแมวาจะไมทําใหเกิดกาซก็ตาม;
การระคายเคืองดวงตา (Eye irritation) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของดวงตา (anterior surface) ภายหลังการสัมผัสสาร
ทดสอบที่เยื่อดานหนาของดวงตา อาการนี้สามารถกลับสูสภาพเดิมได (fully reversible) ภายในเวลา 21 วันหลังการไดรับ
สัมผัสสารดังกลาว;
กาซไวไฟ (Flammable gas) หมายถึง กาซที่มีชวงความไวไฟเมื่อผสมกับอากาศที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส และที่ความ
ดันบรรยากาศมาตรฐานที่ 101.3 กิโลพาสคัล (kPa);
ของเหลวไวไฟ (Flammable liquid) หมายถึง ของเหลวที่มีจุดวาบไฟไมเกิน 93 องศาเซลเซียส;
ของแข็งไวไฟ (Flammable solid) หมายถึง ของแข็งที่ติดไฟไดงาย หรืออาจเปนสาเหตุหรือชวยสนับสนุนใหไฟติดขึ้นมา
จากการเสียดสีกัน;
จุดวาบไฟ (Flash point) หมายถึง อุณหภูมิต่ําสุด (ณ ความดันบรรยากาศมาตรฐาน 101.3 กิโลพาสคัล) ที่แหลงกําเนิด
ประกายไฟทําใหไอของของเหลวจุดติดไฟไดภายใตเงื่อนไขการทดสอบที่กําหนด;
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องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ

(FAO: Food and Agriculture Organization of the United

Nations);

กาซ (Gas) หมายถึง สารซึ่ง
(i)

ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส จะมีความดันไอมากกวา 300 กิโลพาสคัล หรือ

(ii)

เปนกาซอยางสมบูรณที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสที่ความดันบรรยากาศมาตรฐาน 101.3 กิโลพาสคัล;

กลุมผูเชี่ยวชาญรวม GESAMP หมายถึง กลุมผูเชี่ยวชาญรวมทางดานวิทยาศาสตรวาดวยการพิทักษสิ่งแวดลอมทางทะเล
ของ IMO/FAO/UNESCO/WMO/WHO/IAEA/UN/UNEP”;
ระบบ GHS (The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) หมายถึง การจําแนก
ประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เปนระบบเดียวกันทั่วโลก;
กลุมความเปนอันตราย (Hazard category) หมายถึง การแบงเกณฑภายในประเภทความเปนอันตราย เชน ความเปนพิษ
เฉียบพลันโดยผานทางปาก ประกอบดวยกลุมความเปนอันตรายจํานวน 5 กลุม และของเหลวไวไฟแบงไดเปน 4 กลุม กลุม
ความเปนอันตรายเหลานี้เปนการเปรียบเทียบความรุนแรงของความเปนอันตรายภายในประเภทความเปนอันตรายเดียวกัน
ดังนั้นจึงไมควรนํามาเปรียบเทียบกับกลุมความเปนอันตรายของประเภทความเปนอันตรายอื่น ๆ;
ประเภทความเปนอันตราย (Hazard class) หมายถึง ลักษณะความเปนอันตรายทางกายภาพ สุขภาพหรือสิ่งแวดลอม เชน
ของแข็งไวไฟ สารกอมะเร็ง ความเปนพิษเฉียบพลันโดยผานทางปาก;
ขอความบอกความเปนอันตราย (Hazard statement) หมายถึง ขอความบอกประเภทและกลุมความเปนอันตรายซึ่งระบุ
ลักษณะของความเปนอันตรายของผลิตภัณฑอันตรายที่ประกอบดวยระดับความเปนอันตราย (the degree of hazard) ตาม
ความเหมาะสม;
องคพลังงานปรมาณูสากล (IAEA: International Atomic Energy Agency);
องคกรเพื่อการวิจัยโรคมะเร็งระหวางประเทศ (IARC: International Agency for the Research on Cancer);
องคกรแรงงานระหวางประเทศ (ILO: International Labour Organization);
องคกรทางทะเลระหวางประเทศ (IMO: International Maritime Organization);
จุดเริ่มเดือด (Initial boiling point) หมายถึง อุณหภูมิของของเหลวที่ความดันไอมีคาเทากับความดันบรรยากาศมาตรฐาน
(101.3 กิโลพาสคัล) นั่นก็คือมีฟองอากาศฟองแรกผุดขึ้น;
โปรแกรมระหวางองคกรวาดวยการจัดการสารเคมี (IOMC: Inter-organization Programme on the Sound Management
of Chemicals);
โปรแกรมระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยจากสารเคมี (IPCS: International Programme on Chemical Safety);
องคกรมาตรฐานสากล (ISO: International for Organization Standardization);
สหภาพสากลเกี่ยวกับเคมีบริสุทธิ์และเคมีประยุกต (IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry);
ฉลาก (Label) หมายถึง กลุมที่เหมาะสมขององคประกอบสวนตาง ๆ ของขอมูลที่เขียน พิมพ หรือเปนรูปภาพที่แสดงความ
เปนอันตรายของผลิตภัณฑอันตราย ซึ่งคัดเลือกมาใหตรงกับกลุมเปาหมาย (เชน กลุมการขนสง กลุมจัดเก็บ กลุมผูบริโภค
เปนตน จากผูเรียบเรียง) ซึ่งใชปด พิมพหรือติดแนบกับภาชนะบรรจุที่สัมผัสกับผลิตภัณฑอันตรายนั้นโดยตรง หรือที่
ภายนอกหีบหอของผลิตภัณฑอันตรายนั้น;
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องคประกอบฉลาก (Label element) หมายถึง ขอมูลชนิดหนึ่งที่ไดมีการทําใหเปนระบบเดียวกันสําหรับใชระบุบนฉลาก
เชน รูปสัญลักษณ (pictogram) คําสัญญาณ (signal word);
คา LC50 (50% lethal concentration) หมายถึง คาความเขมขนของสารเคมีในอากาศหรือของสารเคมีในน้ําที่เปนเหตุทําให
กลุมของสัตวทดลองรอยละ 50 (ครึ่งหนึ่ง) ตายลง;
คา LD50 หมายถึง ปริมาณของสารเคมีที่ใหกับสัตวทดลองทั้งหมดเพียงครั้งเดียว แลวทําใหกลุมของสัตวทดลองรอยละ 50
(ครึ่งหนึ่ง) ตายลง;
คา LC50 หรือ คา EC50 : L(E)C50;
กาซเหลว (Liquefied gas) หมายถึง กาซซึ่งเมื่อบรรจุภายใตความดัน จะเปนของเหลวบางสวนที่อุณหภูมิสูงกวาลบ 50 องศา
เซลเซียส สามารถแยกความแตกตางระหวาง:
(i)

กาซเหลวความดันสูง (High pressure liquefied gas): กาซที่มีอุณหภูมิวิกฤติอยูระหวางลบ 50 องศา
เซลเซียส ถึง 65 องศาเซลเซียส; และ

(ii)

กาซเหลวความดันต่ํา (Low pressure liquefied gas): กาซที่มีอุณหภูมิวิกฤติสูงกวา 65 องศาเซลเซียส;

ของเหลว (Liquid) หมายถึง สารหรือของผสมที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส มีความดันไอไมเกินกวา 300 กิโลพาสคัล
(3 บาร) ซึ่งไมเปนกาซอยางสมบูรณที่ 20 องศาเซลเซียส และที่ความดันบรรยากาศมาตรฐาน (101.3 กิโลพาสคัล) และที่มี
จุดหลอมเหลวหรือจุดเริ่มหลอมเหลวที่ 20 องศาเซลเซียส หรือต่ํากวาที่ความดันบรรยากาศมาตรฐาน (101.3 กิโลพาสคัล)
สารหรือของผสมหนืดที่ไมสามารถหาคาจุดหลอมเหลวจําเพาะได ตองเปนไปตามการทดสอบ ASTM D 4359-90 หรือ
เปนไปตามการทดสอบสําหรับกําหนดคาความสามารถในการไหล (penetrometer test) ตามที่ระบุไวในตอนที่ 2.3.4 ของ
ภาคผนวก A ของขอกําหนด ADR (หรือขอกําหนดการขนสงสินคาอันตรายทางถนนสําหรับประเทศไทย (TP-II) ที่ออก
โดยกรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม, ผูเรียบเรียง);
อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการปกปองมลภาวะจากเรือ (MARPOL: International Convention for the Prevention of
Pollution from Ships);
สารผสม (Mixture) หมายถึง สารผสมหรือสารละลายที่ประกอบดวยสารสองตัวหรือมากกวา โดยที่ไมเกิดปฏิกิริยาซึ่งกัน
และกัน;
สารกอกลายพันธุ (Mutagen) หมายถึง สารที่ทําใหโอกาสในการเกิดการกลายพันธุของกลุมเซลลและ/หรือสิ่งมีชีวิตเพิ่ม
สูงขึ้น;
การกอกลายพันธุ (Mutation) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทั้งจํานวนหรือโครงสรางของสารพันธุกรรม (genetic material) ใน
เซลอยางถาวร;
องคกรที่ทําประโยชนเพื่อสังคมที่ไมใชของรัฐ (NGO: non-governmental organization);
ความเขมขนที่ไมปรากฏผลกระทบใด ๆ (NOEC: no observed effect concentration);
องคกรเพื่อความรวมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจ (OECD: The Organization for Economic Cooperation and
Development);
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สารเปอรออกไซดอินทรีย (Organic peroxide) หมายถึง สารอินทรียที่มีสถานะเปนของเหลวหรือของแข็งซึ่งมีโครงสราง
-0-0- และอาจพิจารณาไดวาเปนสารอนุพันธของไฮโดรเจนเปอรออกไซดซึ่งไฮโดรเจนหนึ่งหรือทั้งสองอะตอมถูกแทนที่
โดยอนุมูลอินทรีย ความหมายนี้รวมถึงสารผสม (ของผสม) เปอรออกไซดอินทรีย;
กาซออกซิไดส (Oxidizing gas) หมายถึง กาซใด ๆ ที่โดยทั่วไปจะปลอยกาซออกซิเจนออกมา อาจเปนสาเหตุหรือมีสวนทํา
ใหเกิดการเผาไหมวัสดุอื่นมากกวาที่อากาศทั่วไปสามารถทําได;
ของเหลวออกซิไดส (Oxidizing liquid) หมายถึง ของเหลวใด ๆ ที่โดยทั่วไปจะปลอยกาซออกซิเจนมา อาจเปนสาเหตุหรือ
มีสวนทําใหเกิดการเผาไหมวัสดุอื่นมากกวาที่อากาศทั่วไปสามารถทําได;
ของแข็งออกซิไดส (Oxidizing solid) หมายถึง ของแข็งใด ๆ ที่โดยทั่วไปจะปลอยกาซออกซิเจนมา อาจเปนสาเหตุหรือมี
สวนทําใหเกิดการเผาไหมวัสดุอื่นมากกวาที่อากาศทั่วไปสามารถทําได;
รูปสัญลักษณ (Pictogram) หมายถึง ขอมูลเชิงภาพที่อาจประกอบดวยสัญลักษณรวมกับองคประกอบที่เปนกราฟฟคอื่น ๆ
เชน ขอบ รูปแบบพื้นหลัง หรือสีซึ่งใชเพื่อสื่อขอมูลเฉพาะเกี่ยวกับสารอันตราย;
ขอควรระวัง (Precautionary statement) หมายถึง วลี (และ/หรือ รูปสัญลักษณ) ซึ่งระบุมาตรการแนะนําที่ควรปฏิบัติตาม
เพื่อลดหรือปองกันการเกิดผลรายที่เกิดจากการไดรับสัมผัสกับผลิตภัณฑอันตราย หรือการจัดเก็บหรือจัดการผลิตภัณฑ
อันตรายที่ไมถูกตองเหมาะสม;
สิ่งระบุตัวผลิตภัณฑ (Product identifier) หมายถึง ชื่อหรือหมายเลขที่ใชสําหรับผลิตภัณฑอันตรายซึ่งปรากฏอยูบนฉลาก
หรือในเอกสารความปลอดภัย (SDS) สิ่งระบุตัวผลิตภัณฑนี้จะบอกวิธีการเฉพาะที่เปนเอกลักษณซึ่งผูใชผลิตภัณฑสามารถ
ระบุสารหรือของผสมตามสภาพแวดลอมของการใชงาน (particular use setting) เชน การขนสง ผูบริโภค หรือสถาน
ประกอบการ;
ของเหลวที่ลุกติดไฟไดเองในอากาศ (Pyrophoric liquid) หมายถึง ของเหลวที่ถึงแมในปริมาณนอยอาจลุกไหมไดเอง
หลังจากสัมผัสกับอากาศภายในหานาที;
ของแข็งที่ลุกติดไฟไดเองในอากาศ (Pyrophoric solid) หมายถึง ของแข็งที่ถึงแมในปริมาณนอยอาจลุกไหมไดเองหลังจาก
สัมผัสกับอากาศภายในหานาที;
สิ่งของประเภทดอกไมเพลิง (Pyrotechnic article) หมายถึง สิ่งของที่ประกอบดวยสารประเภทดอกไมเพลิงหนึ่งชนิดหรือ
มากกวา;
สารประเภทดอกไมเพลิง (Pyrotechnic substance) หมายถึง สารหรือสวนผสมของสารที่ไดออกแบบมาเพื่อใหเกิดผลโดย
ความรอน แสงสวาง เสียง กาซ หรือ ควัน หรือการผสมผสานกันของสิ่งตาง ๆ เหลานี้ อันจะเปนผลมาจากปฏิกิริยาทางเคมี
ที่ใหความรอนซึ่งเกิดขึ้นดวยตัวเองโดยไมเกิดการระเบิด;
ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสาร
relationships);

(QSAR:

quantitative

structure-activity

ของแข็งที่ลุกติดไฟไดงาย (Readily combustible solid) หมายถึง สารหรือของผสมที่มีลักษณะเปนผง เปนเม็ด หรือเปนครีม
ที่เปนอันตรายถาสามารถลุกติดไฟไดงายโดยการสัมผัสกับแหลงกําเนิดประกายไฟเพียงระยะเวลาสั้น ๆ เชน ไมขีดไฟที่
กําลังลุกไหม และถาเปลวไฟลุกลามอยางรวดเร็ว;
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ขอแนะนําในการขนสงสินคาอันตราย: คูมือการทดสอบและเกณฑ (Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods, Manual of Tests and Criteria) หมายถึง เอกสารภายใตหัวเรื่องนี้ฉบับลาสุดที่ตีพิมพโดยสหประชาชาติ และฉบับ
แกไข;
ขอแนะนําในการขนสงสินคาอันตราย: ขอกําหนดตนแบบ (Recommendations on the Transport of Dangerous Goods,
Model Regulations) หมายถึง เอกสารภายใตหัวเรื่องนี้ฉบับลาสุดที่ตีพิมพโดยสหประชาชาติ และฉบับแกไข;
กาซเหลวอุณหภูมิต่ํา (Refrigerated liquefied gas) หมายถึง กาซซึ่งเมื่อถูกบรรจุจะเปนของเหลวบางสวน เนื่องจากอุณหภูมิ
ของกาซต่ํา;
ตัวเพิ่มความไวตอการกระตุนอาการแพตอระบบทางเดินหายใจ (Respiratory sensitizer) หมายถึง สารที่กอใหเกิดภาวะภูมิ
วัยเกิน (hypersensitivity of the airways) ของทางเดินหายใจหลังจากการหายใจเอาสารนี้เขาไป;
ขอกําหนด RID หมายถึง ขอกําหนดวาดวยการขนสงสินคาอันตรายระหวางประเทศทางรถไฟ [Annex 1 to Appendix B
(Uniform Rules concerning the Contract for International Carriage of Goods by Rail) (CIM) ของ COTIF (Convention
concerning international carriage by rail)] (ฉบับปรับปรุง);
ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์ของสาร (SAR: Structure Activity Relationship);
เอกสารความปลอดภัย (SDS: Safety Data Sheet);
อุณหภูมิในการสลายตัวแบบเรงปฏิกิริยาเอง (SADT: Self-Accelerating Decomposition Temperature) หมายถึง อุณหภูมิ
ต่ําสุดที่การสลายตัวแบบเรงปฏิกิริยาเองอาจจะเกิดขึ้นกับสารในบรรจุภัณฑ;
สารที่ใหความรอนไดเอง (Self-heating substance) หมายถึง สารที่อยูในสถานะของแข็งหรือของเหลว ที่ไมใชสารที่ลุกติด
ไฟไดเองในอากาศ (pyrophoric substance) ซึ่ง (โดยการทําปฏิกิริยากับอากาศและไมตองมีแหลงพลังงานอื่นมาชวย) เสี่ยง
ตอการใหความรอนดวยตัวเอง สารชนิดนี้แตกตางจากสารที่ลุกติดไฟไดเองในลักษณะที่จะลุกติดไฟไดเฉพาะเมื่อมีปริมาณ
มาก (กิโลกรัม) เทานั้น และตองใชเวลานานในการลุกติดไฟไดเอง (หลายชั่วโมงหรือหลายวัน);
สารที่ทําปฏิกิริยาไดเอง (Self-reactive substance) หมายถึง สารที่อยูในสถานะของเหลวหรือของแข็งที่ไมเสถียรทางความ
รอน เปนไปไดที่จะเกิดการแตกตัวโดยการคายความรอนอยางรุนแรง แมแตไมมีออกซิเจน (อากาศ) คําจํากัดความนี้ไม
รวมถึงสารหรือของผสมที่จําแนกภายใตระบบ GHS วาเปนวัตถุระเบิด เปอรออกไซดอนิ ทรีย หรือสารออกซิไดส;
อันตรายอยางรุนแรงตอดวงตา (Serious eye damage) หมายถึง การเกิดความเสียหายตอเนื้อเยื่อตา (anterior surface) การ
สลายตัวทางกายภาพอยางรุนแรงตอการมองเห็นหลังจากไดรับสารทดสอบสัมผัสกับเยื่อดานหนาของดวงตา อาการทั้งหมด
นี้ไมสามารถกลับสูสภาพเดิมได (fully reversible) ภายในเวลา 21 วันหลังการไดรับสัมผัสสารดังกลาว;
คําสัญญาณ (Signal word) หมายถึง คําที่ใชเพื่อบงชี้ระดับความรุนแรงของความเปนอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นไดและเตือน
ผูอานถึงความเปนอันตรายที่อาจเกิดขึ้นไดซึ่งปรากฏอยูบนฉลาก ระบบ GHS ใชคําวา ‘Danger หรือ อันตราย’ และ
‘Warning หรือ คําเตือน’ เปนคําสัญญาณ;
การกัดกรอนทางผิวหนัง (Skin corrosion) หมายถึง การเกิดความเสียหายที่ไมสามารถกลับคืนสูสภาพเดิมได (irreversible
damage) ตอผิวหนัง หลังจากการไดรับสัมผัสสารทดสอบเปนเวลา 4 ชั่วโมง;
การระคายเคืองตอผิวหนัง (Skin irritation) หมายถึง การเกิดความเสียหายที่สามารถกลับคืนสูสภาพเดิมได (reversible
damage) ตอผิวหนัง หลังจากการไดรับสัมผัสสารทดสอบเปนเวลา 4 ชั่วโมง;
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ตัวเพิ่มความไวตอการกระตุนอาการแพจากการไดสัมผัสทางผิวหนัง (Skin sensitizer) หมายถึง สารที่เปนตัวกอใหเกิด
อาการแพหลังจากไดสัมผัสทางผิวหนัง คําจํากัดความนี้มีความหมายเดียวกับ “ตัวเพิ่มความไวตอการกระตุนอาการแพจาก
การไดสัมผัส” (contact sensitizer);
ของแข็ง (Solid) หมายถึง สารหรือของผสมที่ไมเปนไปตามคําจํากัดความของคําวาของเหลวหรือกาซ;
ความสัมพันธระหวางโครงสรางและคุณสมบัติของสาร (SPR: Structure Property Relationship);
สาร (Substance) หมายถึง องคประกอบและสวนประกอบทางเคมีในลักษณะตามธรรมชาติหรือไดจากกระบวนการผลิต
ซึ่งรวมถึงสารปรุงแตงที่จําเปนในการรักษาความเสถียรของผลิตภัณฑและสิ่งเจือปนใด ๆ ที่ไดจากกระบวนการที่ใช แตไม
รวมถึงสารละลายที่อาจแยกตัวโดยไมมีผลกระทบตอความเสถียรของสารหรือการเปลี่ยนแปลงสวนประกอบของสาร;
สารที่สัมผัสกับน้ําใหกาซไวไฟ (Substance which, in contact with water, emits flammable gases) หมายถึง สารหรือของ
ผสมที่อยูในสถานะของแข็งหรือของเหลวที่เมื่อสัมผัสกับน้ําแลวมีความเปนไปไดที่จะกลายเปนเปนสารไวไฟไดเองหรือ
ใหกาซไวไฟออกมาในปริมาณที่เปนอันตราย;
องคประกอบเสริมของฉลาก (Supplemental label element) หมายถึง ชนิดของขอมูลซึ่งเพิ่มเติมเขามาที่ไมเปนขอมูลภายใต
ระบบ GHS ติดที่ภาชนะบรรจุผลิตภัณฑอันตรายซึ่งไมกําหนดหรือระบุไวภายใตระบบ GHS ในบางกรณีขอมูลดังกลาวนี้
อาจกํ าหนดให มีโ ดยพนั กงานเจาหน าที่ ผูมี อํานาจในส วนอื่ นหรืออาจเปนขอ มูลเพิ่ มเติ มโดยดุลยพิ นิจ ของผู ผลิ ต/ผู จั ด
จําหนาย;
สัญลักษณ (Symbol) หมายถึง องคประกอบที่เปนรูปภาพซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อสื่อขอมูลแบบยอ;
ชื่อทางเทคนิค (Technical name) หมายถึง ชื่อที่ใชโดยทั่วไปในทางการคา กฎหมายหรือประมวลกฎหมายเพื่อระบุสารหรือ
ของผสม ที่ไมใชชื่อภายใต IUPAC หรือ CAS และ ชื่อที่ไดรับการรับรองโดยกลุมนักวิทยาศาสตร ตัวอยางของชื่อทาง
เทคนิครวมถึงชื่อที่ใชสําหรับของผสมที่ซับซอน (complex mixtures) (เชน องคประกอบยอยของปโตรเลียม (petroleum
fractions) หรือ ผลิตภัณฑทางธรรมชาติ), ยาปราบศัตรูพืชหรือสารฆาตัวเบียน (pesticides) (เชน ระบบ ISO หรือ ANSI),
dyestuffs (Colour Index system) และแรธาตุ;
การประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (UNCED: United Nations Conference on Environment and
Development);
คณะกรรมาธิการผูเชี่ยวชาญแหงสหประชาชาติวาดวยการขนสงสินคาอันตรายและการจําแนกประเภทและการติดฉลาก
สารเคมีใหที่ระบบเดียวกันทั่วโลก (UNCETDG/GHS: United Nations Committee of Experts on the Transport of
Dangerous Goods and on the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals);
สหประชาชาติ (UN: United Nations);
โปรแกรมเพื่อสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP: United Nations Environment Programme);
องคกรเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO: United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization);
สถาบันเพื่อการฝกอบรมและวิจัยแหงสหประชาชาติ (UNITAR: United Nations Institute for Training and Research);
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คณะอนุกรรมาธิการผูเชี่ยวชาญแหงสหประชาชาติวาดวยระบบการจําแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เปนระบบ
เดียวกันทั่วโลก (UNSCEGHS: United Nations Sub-Committee of Experts on the Globally Harmonized System of
Classification and Labelling of Chemicals);
คณะอนุกรรมาธิการผูเชี่ยวชาญแหงสหประชาชาติวาดวยการขนสงสินคาอันตราย (UNSCETDG: United Nations SubCommittee of Experts on the Transport of Dangerous Goods);
องคการอนามัยโลก (WHO: World Health Organization);
องคการอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO: World Meteorological Organization)
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บทที่ 1.3
การจําแนกประเภทของสารอันตรายและของผสมอันตราย
1.3.1

บทนํา

การพัฒนาระบบ GHS เริ่มจากการทํางานในสวนของเกณฑการจําแนกประเภทโดยคณะทํางานเฉพาะกิจ
ขององคกรเพื่อความรวมมือและพัฒนาดานเศรษฐกิจ วาดวยการปรับการจําแนกประเภทและการติดฉลาก (OECD Task
Force on HCL) ที่เกี่ยวกับเรื่องความเปนอันตรายตอสุขภาพและตอสิ่งแวดลอมและโดยคณะทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องความเปน
อันตรายทางกายภาพภายใตคณะทํางานรวมระหวางคณะกรรมาธิการผูเชี่ยวชาญดานการขนสงสินคาอันตรายของสภา
เศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติภาคพื้นยุโรปและองคกรแรงงานระหวางประเทศ (UNCETDG/ILO Working
Group)
1.3.1.1

ประเภทความเปนอันตรายตอสุขภาพและตอสิ่งแวดลอม: คณะทํางานเฉพาะกิจของ OECD วาดวยการ
ปรับการจําแนกประเภทและการติดฉลาก (OECD Task Force on HCL)

1.3.1.1.1
ดังตอไปนี้:

งานของคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวย การปรับการจําแนกประเภทและการติดฉลากมี 3 สวนที่เกี่ยวเนื่องกัน
(a)
(b)

(c)

เปรียบเทียบระบบการจําแนกประเภทหลัก ๆ ระบุองคประกอบที่ตรงกันหรือคลายคลึงกัน และทํา
ประชามติสําหรับองคประกอบที่แตกตางกันเพื่อทําการปรับใหมีความสอดคลองกัน;
ตรวจสอบพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเกณฑท่ีกําหนดประเภทความเปนอันตรายที่เกี่ยวของ
(เชน ความเปนพิษเฉียบพลัน การกอมะเร็ง) โดยการหาประชามติจากผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิธีการ
ทดสอบ การตีความขอมูลและระดับที่เกี่ยวของ และหลังจากนั้นทําการหาประชามติเกี่ยวกับเกณฑ
สําหรับบางประเภทความเปนอันตราย รูปแบบที่ใชอยูเดิมยังไมมีเกณฑและเกณฑที่เกี่ยวของไดรับ
การพัฒนาโดยคณะทํางานเฉพาะกิจ (Task Force);
หากมีการแสดงวิธีการตัดสินใจโดยใชเหตุและผลหลายอยางมารวมกัน (decision-tree approach)
(เชน การระคายเคือง) หรือหากมีเกณฑที่ตองพึ่งสิ่งอื่นในรูปแบบการจําแนกประเภท (ความเปน
พิษเฉียบพลันทางน้ํา) การใชวิธีประชามติในกระบวนการหรือรูปแบบการใชเกณฑ

1.3.1.1.2
คณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการปรับการจําแนกประเภทและการติดฉลากไดดําเนินการตามขั้นตอนในการ
พัฒนาเกณฑในการจําแนกประเภท สําหรับประเภทความเปนอันตรายไดมีการดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้:
(a)

ขั้นที่ 1: ทําการวิเคราะหระบบการจําแนกประเภทที่มีอยูเดิมโดยละเอียด ซึ่งประกอบดวยพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตรสําหรับระบบและเกณฑตาง ๆ หลักการและเหตุผลตลอดจนคําอธิบายวิธีการใช
เอกสารของขั้นที่ 1 นี้ไดจัดทําและแกไขปรับปรุงตามที่กําหนดหลังจากไดมีการอภิปรายกันโดย
คณะทํ า งานเฉพาะกิ จ ว า ด ว ยการปรั บ การจํ า แนกประเภทและการติ ด ฉลากสํ า หรั บ ประเภท
ดังตอไปนี้: การระคายเคือง/ความเสียหายตอดวงตา, การระคายเคือง/การกัดกรอนตอผิวหนัง, สาร
ทําใหไวตอการกระตุนอาการแพ (Sensitising Substances), กระบวนการกอใหเกิดการกลายพันธุที่
มีฤทธิ์ตอเซลสืบพันธุได (Germ Cell Mutagenicity), ความเปนพิษตอระบบสืบพันธุ (Reproductive
Toxicity), ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมาย/ระบบทั่วรางกายอยางเฉพาะเจาะจง (Specific Target
Organ/Systemic Toxicity), และสารเคมีผสม (Chemical Mixtures);
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(b)

ขั้นที่ 2: พัฒนาขอเสนอสําหรับระบบการจําแนกประเภทใหเปนระบบเดียวกัน และเกณฑสําหรับ
แตละประเภทและกลุมความเปนอันตราย เอกสารของขั้นที่ 2 นี้ไดจัดทําและแกไขปรับปรุงตามที่
กําหนดหลังจากไดมีการอภิปรายกันโดยคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวย การปรับการจําแนกประเภท
และการติดฉลาก;

(c)

ขั้นที่ 3:
(i)
(ii)

(d)

1.3.1.2

คณะทํางานเฉพาะกิจวาดวย การปรับการจําแนกประเภทและการติดฉลากทําประชามติใน
สวนของขอเสนอขั้นที่ 2; หรือ
ถาความพยายามในการทําประชามติลมเหลว คณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการปรับการ
จําแนกประเภทและการติดฉลากจะระบุหัวขอเฉพาะที่ “ไมผานประชามติ” ใหเปนขอเสนอ
ที่ปรับปรุงแกไขในขอเสนอขั้นที่ 2 เพื่อทําการอภิปรายและลงมติตอไป

ขั้นที่ 4: ขอเสนอขั้นสุดทายนี้จะสงใหที่ประชุมรวมองคกรเพื่อความรวมมือและการพัฒนา
เศรษฐกิจระหวางคณะกรรมการดานสารเคมีและคณะทํางานดานสารเคมี ยาปราบศัตรูพืชและ
เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อใหความเห็นชอบและหลังจากนั้นจะสงตอไปยัง IOMC CG-HCCS เพื่อ
นําไปผนวกอยูในเอกสาร GHS

คณะทํางาน UNCETDG/ILO ดานความเปนอันตรายทางกายภาพ

คณะทํางาน UNCETDG/ILO ดานความเปนอันตรายทางกายภาพใชกระบวนการที่คลายคลึงกับที่
คณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการปรับการจําแนกประเภทและการติดฉลากใช งานที่ไดดําเนินการไดแกการเปรียบเทียบ
ระบบการจําแนกประเภทหลั ก ๆ การระบุ อ งค ป ระกอบที่ค ล า ยคลึ งกั น หรื อ เหมือ นกั นและสําหรั บองค ประกอบที่ ไม
เหมือนกันไดมีการจัดทําประชามติเพื่อหาขอตกลงรวม อยางไรก็ตาม สําหรับความเปนอันตรายทางกายภาพ คําจํากัดความ
ของการขนสง การทดสอบและเกณฑการจําแนกประเภทไดมีการนํามาใชเปนพื้นฐานในการทํางานตั้งแตสิ่งเหลานี้ไดมีการ
ทําใหเปนระบบที่เปนไปในแนวเดียวกันมากแลว การทํางานที่ดําเนินการผานการตรวจสอบพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตร
สําหรับเกณฑที่ไดรับประชามติในสวนของวิธีการทดสอบ การตีความขอมูล และเกณฑสําหรับประเภทความเปนอันตราย
สวนใหญ ระบบเดิมไดรับการพิจารณาวาเหมาะสมและไดมีการใชอยูแลวในภาคการขนสง ดวยพื้นฐานดังกลาว สวนหนึ่ง
ของงานที่มุงเนนไปในสวนของสถานประกอบการ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยของผูบริโภคไดมีการกลาวถึงอยาง
เพียงพอแลว
1.3.2

ขอพิจารณาทั่วไปเกี่ยวกับระบบ GHS

1.3.2.1

ขอบเขตของระบบ

1.3.2.1.1
ระบบ GHS นําไปใชกับสารเคมีบริสุทธิ์ สารละลายเจือจางของสารเคมีบริสุทธิ์นั้นและใชกับของผสม
“สิ่งของ” ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการสื่อสารความเปนอันตราย (Hazard Communication Standard) (29 CFR
1910.1200) ขององคกรบริหารงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (US Occupational
Safety and Health Administration) หรือโดยคําจํากัดความที่คลายคลึงกันถือไดวาอยูนอกเหนือขอบเขตของระบบนี้
1.3.2.1.2
วัตถุประสงคขอหนึ่งของระบบ GHS นี้คือทําใหงายและชัดเจนกับการแยกแยะความแตกตางที่เห็นเดนชัด
ระหวางประเภท (class) และกลุม (category) เพื่อเปน “การจําแนกประเภทดวยตัวเอง” ตราบเทาที่สามารถทําได สําหรับ
ประเภทความเปนอันตรายหลายตัว เกณฑกึ่งเชิงปริมาณหรือกึ่งเชิงคุณภาพ (semi-quantitative or qualitative) และ
จําเปนตองพึ่งการตัดสินใจของผูเชี่ยวชาญเพื่อจะตีความขอมูลสําหรับจุดประสงคในการจําแนกประเภท นอกจากนี้สําหรับ
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ความเปนอันตรายบางประเภท (เชน สารระคายเคืองตอตา สารระเบิด หรือสารที่ทําปฏิกิริยาไดเอง) ไดมีการจัดทํา
กระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุม (decision tree approach) ไวเพื่อใหงายตอการใชงาน
1.3.2.2

หลักการหรือแนวคิดของ “การจําแนกประเภท”

1.3.2.2.1
ระบบ GHS ใชคําวา “การจําแนกประเภทความเปนอันตราย” เพื่อระบุวาเปนคุณสมบัติอันตรายดั้งเดิมที่อยู
กับสารหรือของผสมเทานั้นที่นํามาพิจารณา
1.3.2.2.2

การจําแนกประเภทความเปนอันตรายประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก
(a)
ทําการพิสูจนขอมูลที่เกี่ยวของกับความเปนอันตรายของสารหรือของผสม
(b)
ทําการทบทวนขอมูลดังกลาวเพื่อใหมั่นใจวาความเปนอันตรายเกี่ยวเนื่องกับสารและของผสม
ดังกลาว และ
(c)
ทําการตัดสินใจวาสารหรือของผสมดังกลาวจะจําแนกเปนสารหรือของผสมอันตราย และระดับ
ความเปนอันตราย ตามความเหมาะสม โดยทําการเปรียบเทียบขอมูลกับเกณฑการจําแนกประเภท
ความเปนอันตรายที่ไดมีการตกลงไว

1.3.2.2.3
ตามที่ไดระบุไวในคําอธิบายของ IOMC และคําอธิบายอื่นที่เปนการคาดหวังถึงการนําระบบ GHS ไปใช
ตามหัวขอ จุดประสงค ขอบเขตและการนําไปใชงาน (บทที่ 1.1 ยอหนา 1.1.2.4) ซึ่งรับรูวาเมื่อสารเคมีไดมีการจําแนก
โอกาสของการเกิดผลรายอาจพิจารณาในการตัดสินใจไดวาขอมูลหรือขั้นตอนอื่นใดที่ควรนํามาใชกับผลิตภัณฑนั้นหรือ
สภาพแวดลอมในการใชงานนั้น
1.3.2.3

เกณฑการจําแนกประเภท (Classification criteria)

เกณฑการจําแนกประเภทสําหรับสารและสารผสมไดแสดงไวในภาคที่ 2 และ 3 ในคูมือนี้ซึ่งในแตละขอ
ของประเภทความเปนอันตรายเฉพาะหรือกลุมของประเภทความเปนอันตรายที่สัมพันธกัน กระบวนการที่แนะนําในการ
จําแนกประเภทความเปนอันตรายของของผสมเปนไปตามลําดับดังตอไปนี้:
(a)
(b)

หากมีขอมูลผลการทดสอบของของผสมที่สมบูรณ การจําแนกประเภทของผสมจะถือเปนไปตาม
ขอมูลนั้นเสมอ;
หากไมมีขอมูลผลการทดสอบของของผสม ใหพิจารณาใชหลักการเชื่อมโยง (bridging principles)
ที่รวมและอธิบายอยูในแตละบทเฉพาะเพื่อดูวาไดอนุญาตใหทําการจําแนกประเภทของของผสม
หรือไม;

นอกจากนี้ สําหรับประเภทความเปนอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม
(c)

1.3.2.4

หาก (i) ไมมีขอมูลผลการทดสอบในสําหรับของผสม และ (ii) มีขอมูลไมเพียงพอที่จะสามารถใช
หลักการเชื่อมโยง (bridging principles) ใหใชวิธีการที่ยอมรับกันตามที่ไดอธิบายไวในแตละบท
เพื่อคาดคะเนความเปนอันตรายโดยอาศัยขอมูลที่ทราบเพื่อทําการจําแนกของผสมดังกลาว

ขอมูลที่มี วิธีการทดสอบและคุณภาพของผลขอมูลการทดสอบ (Available data, test methods and test data
quality)

1.3.2.4.1
ระบบ GHS เองไมไดรวมขอกําหนดสําหรับการทดสอบสารหรือของผสมเอาไว ดังนั้นจึงไมมีขอกําหนด
ภายใตระบบ GHS เพื่อทําการใหไดมาซึ่งขอมูลการทดสอบสําหรับประเภทความเปนอันตรายใด ๆ เปนที่ทราบกันวาระบบ
กฎระเบียบบางสวนไดกําหนดใหมีขอมูลที่ผลิตขึ้นมา (เชน ยาปราบศัตรูพืช) แตขอกําหนดเหลานี้ไมเกี่ยวของเปนพิเศษกับ
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ระบบ GHS เกณฑที่กําหนดขึ้นมาสําหรับการจําแนกประเภทของผสมจะอนุญาตใหใชขอมูลที่มีอยูหรือที่หาไดของของ
ผสมเองและ/หรือของผสมที่เหมือนกัน และ/หรือขอมูลของสวนประกอบของของผสมนั้น
1.3.2.4.2
การจําแนกประเภทสารและของผสมเคมีขึ้นอยูกับทั้งเกณฑและความนาเชื่อถือของวิธีการทดสอบที่เปนตัว
รองรับใหเปนไปตามเกณฑดังกลาว ในบางกรณีการจําแนกประเภทกําหนดโดยผลการทดสอบเฉพาะวาผานหรือไมผาน
(เชน การทดสอบการยอยสลายทางชีวภาพไดงาย (ready biodegradation test) ของสารหรือองคประกอบของของผสม)
ในขณะที่ในกรณีอื่น ทําการตีความหมายจากความสัมพันธระหวางปริมาณและการตอบสนอง (dose/response curves) และ
การสังเกตการณในระหวางการทดสอบ ในทุก ๆ กรณี จําเปนที่จะตองใหเงื่อนไขการทดสอบเปนมาตรฐานเพื่อวาจะทํา
ใหผลการทดสอบสารเคมีตัวอื่น ๆ เปนไปตามมาตรฐานและใหคาที่ “ถูกตอง” สําหรับการกําหนดประเภทความเปน
อันตรายที่เกี่ยวของ ในความหมายนี้ การทําใหถูกตอง (validation) เปนกระบวนที่ทําใหเกิดความนาเชื่อถือและความ
เกี่ยวของของกระบวนการไดถูกจัดทําขึ้นเพื่อจุดประสงคเฉพาะ
1.3.2.4.3
การทดสอบที่กําหนดสมบัติอันตรายที่ทําตามหลักการทางวิทยาศาสตรที่เปนที่ยอมรับกันระหวางประเทศ
สามารถใชเพื่อจุดประสงคนี้ของการกําหนดความเปนอันตรายในสวนของความเปนอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม
เกณฑของ GHS ในการกําหนดความเปนอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมเปนวิธีการทดสอบที่เปนกลาง (test method
neutral) ซึ่งอนุญาตใหใชวิธีการที่แตกตางกันไดตราบเทาที่วิธีการเหลานั้นถูกตองเหมาะสมตามหลักวิทยาศาสตรที่เปนไป
ตามกระบวนการและเกณฑระหวางประเทศที่ไดอางถึงไวในระบบเดิมสําหรับความเปนอันตรายที่เกี่ยวของและใหขอมูลที่
ยอมรับไดรวมกัน วิธีการทดสอบเพื่อกําหนดความเปนอันตรายทางกายภาพโดยทั่วไปมีความชัดเจนกวาและไดระบุไวใน
คูมือ GHS
1.3.2.4.4

สารเคมีที่ไดทําการจําแนกกอนหนานี้ (Previously classified chemicals)

หนึ่งในบรรดาหลักการทั่ว ๆ ไปที่สรางโดย IOMC-CG-HCCS ระบุวาขอมูลการทดสอบที่ไดทําการสราง
ขึ้นมาแลวสําหรับการจําแนกประเภทสารเคมีภายใตระบบที่ใชอยูเดิมสามารถยอมรับไดเมื่อการจําแนกสารเคมีเหลานี้
ภายใตระบบที่เปนแบบเดียวกัน (harmonized system) เพื่อลดการทดสอบที่ซ้ําซอนและการใชสัตวทดลองที่เกินความ
จําเปน นโยบายดังกลาวมีนัยสําคัญในกรณีตาง ๆ ซึ่งเกณฑในระบบ GHS อาจแตกตางจากระบบเดิม ในบางกรณี อาจเปน
การยากที่จะทําการกําหนดคุณภาพของขอมูลเดิมจากการศึกษาที่เกากวา ในกรณีดังกลาว การตัดสินจากผูเชี่ยวชาญอาจมี
ความจําเปน
1.3.2.4.5

สาร/ของผสมที่แสดงปญหาพิเศษ (Mixtures posing special problems)

ผลของสารหรือของผสมที่มีตอระบบทางชีวภาพและสิ่งแวดลอมไดรับอิทธิพล (ในบรรดาปจจัยอื่น ๆ ) จาก
สมบัติทางเคมีกายภาพ (physico chemical properties) ของสารหรือของผสมและ/หรือสวนประกอบของของผสมนั้น และ
ลักษณะทางชีวภาพที่สารที่เปนสวนผสมมีอยู สารบางกลุมอาจแสดงปญหาพิเศษในลักษณะนี้ ตัวอยางเชน โพลิเมอรและ
โลหะบางชนิด สารและของผสมไมจําเปนตองทําการจําแนกหากสามารถแสดงขอมูลจากการทดลองจากวิธีการทดลองที่
ยอมรับระหวางประเทศซึ่งสารหรือของผสมนั้นไมสามารถหาขอมูลทางชีวภาพได ในลักษณะเดียวกันขอมูลความสามารถ
ทางชีวภาพของสวนประกอบของของผสมสามารถนํามาใชไดตามความเหมาะสมโดยเปนไปในลักษณะเดียวกันกับเกณฑ
ในการจําแนกประเภทที่เปนรูปแบบเดียวกันเมื่อทําการจําแนกประเภทของผสม
1.3.2.4.6

ความปลอดภัยและการดูแลสัตวทดลอง (Animal welfare)

ความปลอดภัยและการดูแลสัตวทดลองตองใหความสนใจและหวงใย ความหวงใยทางจริยธรรมดังกลาว
รวมถึงไมเพียงแตการลดความเครียดและความทรมาน แตในบางประเทศ ยังรวมถึงวิธีการใชและปริมาณการใชสัตวทดลอง
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ดวย หากเปนไปไดและมีความเหมาะสม การทดสอบและการทดลองที่ไมจําเปนตองใชสัตวมีชีวิตเปนสิ่งที่อยากใหเกิด
ขึ้นกับการใชสัตวเปน ๆ ทดสอบการรับความรูสึก เพื่อใหจบลงสําหรับความเปนอันตรายบางประเภท (การระคายเคือง/กัด
กรอนตอผิวหนังและตา หรือความเสียหายอยางรุนแรง) รูปแบบการทดสอบเริ่มจากการสังเกตุการณ/การตรวจวัดจากสิ่งที่
ไมใชสัตวไดถูกรวมไวเปนสวนหนึ่งของระบบการจําแนกประเภท สําหรับความเปนอันตรายอื่น ๆ เชน ความเปนพิษ
เฉียบพลัน การทดสอบสัตวโดยวิธีทางเลือกอื่น (alternative animal tests) โดยใชสัตวนอยตัวกวา หรือทําใหเกิดการทรมาน
นอยลงเปนวิธีการที่ยอมรับกันระหวางประเทศและควรนํามาใชมากกวาวิธีการทดสอบ LD50 แบบดั้งเดิม
1.3.2.4.7

หลักฐานจากมนุษย (Evidence from humans)

เพื่อจุดประสงคของการจําแนกประเภท ควรนําขอมูลดานระบาดวิทยาที่เชื่อถือไดและประสบการณจากผล
ของสารเคมีที่มีตอมนุษย (เชน ขอมูลดานอาชีวอนามัย ขอมูลจากฐานขอมูลอุบัติเหตุ) มาพิจารณาในการประเมินความเปน
อัน ตรายของสารเคมีตอ สุ ขภาพมนุ ษ ย การทดสอบเฉพาะแต กั บ มนุ ษ ยเพื่ อ จุ ด ประสงค ในการระบุ ความเป นอั นตราย
โดยทั่วไปไมสามารถยอมรับได
1.3.2.4.8

การตัดสินของผูเชี่ยวชาญ (Expert judgment)

วิธีการจําแนกประเภทของผสมประกอบดวยการนําการติดสินของผูเชี่ยวชาญในหลายแขนงมาใชเพื่อให
มั่นใจวาขอมูลที่มีอยูเดิมสามารถนํามาใชสําหรับของผสมใหมากที่สุดเทาที่สามารถทําไดเพื่อปกปองสุขภาพมนุษยและ
สิ่งแวดลอม การตัดสินของผูเชี่ยวชาญอาจจําเปนตองใชในการตีความขอมูลสําหรับการจําแนกความเปนอันตรายของสาร
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อจําเปนตองตัดสินจากน้ําหนักของหลักฐานที่มีอยู (weight of evidence determinations)
1.3.2.4.9.

น้ําหนักของหลักฐาน (Weight of evidence)

1.3.2.4.9.1 สําหรับความเปนอันตรายบางประเภท การจําแนกประเภทจะใหผลลัพธออกมาโดยตรงเมื่อขอมูลเปนไป
ตามเกณฑ สําหรับประเภทที่เหลืออื่นๆ การจําแนกประเภทของสารหรือของผสมดําเนินการโดยพื้นฐานของน้ําหนักของ
หลักฐานโดยรวม (total weight of evidence) นั่นหมายถึงวาตองนําขอมูลที่หาไดซึ่งอยูบนพื้นฐานการกําหนดความเปนพิษ
มาพิจารณารวมโดยรวมถึงผลจากการทดสอบในหลอดทดลองที่ถูกตอง ขอมูลจากสัตวที่เกี่ยวของและประสบการณมนุษย
เชนการศึกษาเกี่ยวกับระบาดวิทยาและการศึกษาทางคลีนิค (epidemiological and clinical studies) และรายงานและ
ขอสังเกตที่มีการจัดทําเปนรายงานที่มีเนื้อหาสาระเปนอยางดี
1.3.2.4.9.2 คุณภาพและความสม่ําเสมอของขอมูลเปนสิ่งสําคัญ ควรรวมการประเมินสารหรือของผสมที่เกี่ยวของกับ
วัสดุที่กําลังทําการจําแนกและควรบอกสถานที่การดําเนินการและกลไกหรือวิธีการดําเนินการในผล ควรรวบรวมผลทั้งเชิง
บวกและเชิงลบรวมในการตัดสินจากเหตุการณที่ทําครั้งเดียว (single weight of evidence determination)
1.3.2.4.9.3 ผลเชิงบวกที่ตรงตามเกณฑในการจําแนกประเภทในแตละบทนี้ ทั้งที่พบเห็นในมนุษยหรือสัตว โดยทั่วไป
จะสนับสนุนไดวาเปนการจําแนกประเภท หากมีหลักฐานจากทั้งสองแหลงและมีขอขัดแยงระหวางการประเมิน ตองนํา
คุณภาพและความนาเชื่อถือของหลักฐานจากทั้งสองแหลงมาประเมินเพื่อหามติที่ยังเปนคําถามในการจําแนกประเภท
โดยทั่วไปแลว ขอมูลที่มีคุณภาพดีและนาเชื่อถือจากการทดลองในมนุษยจะมีลําดับเหนือกวาขอมูลอื่น อยางไรก็ตาม
ถึงแมวาการศึกษาเกี่ยวกับระบาดวิทยาที่มีการออกแบบและดําเนินการมาอยางดีอาจมีเนื้อหาที่ไมเพียงพอในการตรวจสอบ
แตยังคงมีผลที่สําคัญ หรือในการประเมินปจจัยที่ยังสับสนอยู ผลเชิงบวกจากการศึกษาที่ทําอยางดีจากสัตวไมจําเปนตองละ
ทิ้งจากการที่ขาดขอมูลประสบการณมนุษย แตตองการการประเมินที่มั่นคงและมีคุณภาพของทั้งขอมูลจากมนุษยและสัตวที่
สัมพันธกับความถี่ที่คาดวาจะเกิดขึ้นของเหตุการณของผลและผลกระทบของปจจัยที่ยังสับสนอยู
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1.3.2.4.9.4 ทางรับสัมผัส (Route of exposure) ขอมูลดานกลไก (mechanistic information) และการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางของสาร (metabolism studies) เกี่ยวของกับกําหนดความสัมพันธของผลที่มีตอมนุษย เมื่อไดมีการ
ยกประเด็นเกี่ยวกับขอมูลดังกลาวที่ยังเปนที่สงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธกับมนุษย อาจยืนยันการจําแนกประเภทที่ต่ํากวา
หากยังไมชัดเจนวากลไกหรือวิธีการดําเนินงานไมตรงกับมนุษย ไมควรทําการจําแนกประเภทสารหรือของผสม
1.3.2.4.9.5 รวมผลทั้งเชิงบวกและเชิงลบเขาดวยกันในการใหน้ําหนักเพื่อประเมินหลักฐาน (weight of evidence
determination) อยางไรก็ตามการศึกษาและมีผลเชิงบวกครั้งเดียวที่กระทําตามหลักการทางวิทยาศาสตรที่ดีและมีผลทาง
สถิติและทางชีววิทยาที่ใหผลดีในเชิงบวกอาจนําไปสูการตัดสินในการจําแนกประเภท
1.3.3

ขอพิจารณาเฉพาะสําหรับการจําแนกประเภทของผสม (Specific considerations for the classification of
mixtures)

1.3.3.1

คําจํากัดความ

1.3.3.1.1
เพื่อใหเกิดความเขาใจที่กระจางชัดเกี่ยวกับขอกําหนดในการจําแนกประเภทของผสม จึงจําเปนตองมีคํา
จํากัดความสําหรับบางคํา คําจํากัดความดังกลาวสรางขึ้นเพื่อจุดประสงคในการประเมินหรือกําหนดความเปนอันตรายของ
ผลิตภัณฑสําหรับการจําแนกประเภทและการติดฉลาก และไมไดทําเพื่อใหนําไปใชในสถานการณอยางอื่น เชน การ
รายงานคงคลัง (inventory reporting) จุดประสงคของคําจํากัดความตามที่ไดระบุไวคือเพื่อใหมั่นใจวา (a) ทุกผลิตภัณฑ
ภายใตขอบเขตของ GHS ไดมีการประเมินเพื่อกําหนดความเปนอันตรายและถัดจากนั้นไดมีการจําแนกตามเกณฑของ GHS
ตามความเหมาะสม; และ (b) การประเมินกับผลิตภัณฑที่เกี่ยวของจริง เชน กับผลิตภัณฑที่เสถียร (stable product) ถา
เกิดปฏิกิริยาขึ้นในระหวางการผลิตและเกิดเปนผลิตภัณฑใหมขึ้นมา ตองทําการประเมินความเปนอันตรายและจําแนก
ประเภทใหมโดยการใช GHS กับผลิตภัณฑใหมดังกลาว
1.3.3.1.2
ไดมีการยอมรับคําจํากัดความการทํางาน (working definitions) สําหรับคําตอไปนี้ สาร (substance) ของ
ผสม (mixture) โลหะผสม (alloy) (ดูบทที่ 1.2 สําหรับคําจํากัดความและคํายออื่น ๆ ที่ใชในระบบ GHS)
สาร (Substance): องคประกอบและสวนประกอบทางเคมีในสภาพธรรมชาติหรือไดจากกระบวนการผลิต
รวมถึงสารปรุงแตงที่จําเปนในการรักษาความเสถียรของผลิตภัณฑและสิ่งเจือปนใด ๆ ที่ไดจากกระบวนการที่ใช แตไม
รวมถึงสารละลายที่อาจแยกตัวโดยปราศจากผลที่มีตอความเสถียรของสารหรือการเปลี่ยนแปลงในสวนประกอบ
ของผสม (Mixture): สารผสมหรือสารละลายที่ประกอบดวยสารสองตัวหรือมากกวา โดยที่ไมเกิดปฏิกิริยา
ซึ่งกันและกัน
โลหะผสม (Alloy): วัสดุโลหะ เปนเนื้อเดียวกันในระดับที่เห็นไดดวยตาเปลา )macroscopic scale (
ประกอบดวยแรธาตุสองชนิดหรือมากกวาประกอบกันจนไมสามารถแยกออกจากกันโดยทางกลไดงาย โลหะผสมพิจารณา
ไดวาเปนสารผสมสําหรับจุดประสงคของการจําแนกประเภทภายใต GHS
1.3.3.1.3
ควรใชคําจํากัดความเหลานี้เพื่อใหเปนไปในลักษณะเดียวกันเมื่อทําการจําแนกประเภทสารและของผสมใน
ระบบ GHS ใหสังเกตดวยวาเมื่อระบุคําวา สิ่งสกปรก (impurities) สารปรุงแตง (additives) หรือ องคประกอบเฉพาะของ
สารหรือสารผสม และมีการจําแนกในสิ่งเหลานี้ ควรมีการพิจารณาในระหวางการจําแนกประเภทเมื่อสิ่งตาง ๆ ดังกลาวมีคา
เกินกวาคาจุดตัด/คาขีดจํากัดความเขมขน (cut-off value/concentration limit) สําหรับประเภทความเปนอันตรายที่กําหนด
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1.3.3.1.4
ในทางปฏิบัติควรตระหนักวาสารบางชนิดอาจทําปฏิกิริยากับกาซในบรรยากาศ (atmospheric gases) ได
อยางชา ๆ เชน ออกซิเจน คารบอนไดออกไซด ไอน้ํา (water vapour) เพื่อกอใหเกิดสารชนิดใหม หรือสารเหลานั้นอาจทํา
ปฏิกิริยากับสารประกอบอื่น ๆ ของของผสม (ingredient substances of a mixture) ไดชามาก ๆ เพื่อกอใหเกิดสารชนิดใหม
หรือสารเหลานั้นอาจรวมตัวระดับโมเลกุลไดเอง (self-polymerise) เพื่อกอใหเกิดสารใหมเปนโอลิโกเมอร (oligomers)
หรือโพลิเมอร (polymers) อยางไรก็ตาม อาจพิจารณาวาความเขมขนของสารใหมที่เปลี่ยนรูปไปซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาต่ํา
จนกระทั่งสารเหลานั้นไมมีผลตอการจําแนกความเปนอันตรายของของผสม
1.3.3.2

การใชคาจุดตัด/คาขีดจํากัดความเขมขน (The Use of cut-off values/Concentration limits)

1.3.3.2.1
เมื่อทําการจําแนกของผสมที่ยังไมไดทําการทดสอบตามความเปนอันตรายของสวนผสม ใหใชคาจุดตัด/คา
ขีดจํากัดความเขมขนทั่วไป (generic cut-off values/concentration limits) สําหรับสวนผสมที่ไดรับการจําแนก (classified
ingredients) ของของผสมสําหรับความเปนอันตรายไดหลายประเภทตามระบบ GHS ถึงแมวาไดมีการระบุคาจุดตัด/คา
ขีดจํากัดความเขมขนที่เพียงพอสําหรับของผสม อาจยังมีสวนผสมบางอยางที่ประกอบดวยสวนผสมที่เปนอันตรายต่ํากวา
คาความเขมขนต่ํากวาคาจุดตัด/คาขีดจํากัดความเขมขนที่กําหนดซึ่งตกลงกันในระบบ GHS โดยที่คาดังกลาวยังคงแสดง
ความเปนอันตรายที่ระบุได (identifiable hazard) นอกจากนี้อาจมีกรณีที่คาจุดตัด/คาขีดจํากัดความเขมขนที่กําหนดซึ่งตกลง
กันในระบ GHS ซึ่งพิจารณาไดวาต่ํากวาที่คาดหวังไวบนพื้นฐานของระดับที่ไมเปนอันตรายสําหรับสวนผสม
1.3.3.2.2
โดยทั่วไปแลวคาจุดตัด/คาขีดจํากัดความเขมขนทั่วไป (generic cut-off values/concentration limits) ที่
นํามาใชในระบบ GHS ควรใชใหเปนแบบอยางเดียวกันในทุกการตัดสินใจและสําหรับทุกภาคที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตาม ถา
ผูทําการจําแนกมีขอมูลที่เปนหลักฐานวาสวนผสมมีความเปนอันตรายแตอยูต่ํากวาคาจุดตัด/คาขีดจํากัดความเขมขนทั่วไป
ของผสมที่ประกอบดวยสวนผสมดังกลาวควรไดรับการจําแนกใหเปนไปตามนั้น
1.3.3.2.3
ในกรณีที่ขอมูลสรุปอาจแสดงวาความเปนอันตรายของสวนผสมจะไมชัดเจนเมื่อแสดงที่ระดับเหนือกวาคา
คาจุดตัด/คาขีดจํากัดความเขมขนทั่วไปตามระบบ GHS ในกรณีดังกลาว สามารถทําการจําแนกของผสมตามขอมูลเหลานั้น
ขอมูลดังกลาวไมรวมถึงความเปนไปไดที่สวนผสมอาจมีพฤติกรรมกับของผสมในลักษณะที่จะไปเพิ่มความเปนอันตราย
เหนือกวาคาของสารบริสุทธิ์ (pure substance) นอกจากนี้ ของผสมไมควรประกอบดวยสวนผสมที่จะมีผลกระทบตอการ
ประเมิน
1.3.3.2.4
ควรเก็บเอกสารที่สนับสนุ นการนําคาใด ๆ มาใชที่ พอเพียง ที่นอกเหนือจากคาจุดตัด/คาขีดจํากัดความ
เขมขนทั่วไปและมีใหตรวจสอบไดในกรณีที่มีการรองขอ
1.3.3.3

การเกิดผลเสริมฤทธิ์หรือการตานฤทธิ์ (Synergistic or antagonistic effects)

เมื่อทําการประเมินตามขอกําหนดของ GHS ผูประเมินตองพิจารณาขอมูลที่มีอยูทั้งหมดเกี่ยวกับ
โอกาสการเกิดผลเสริมฤทธิ์ (synergistic effects) กับสวนผสมของของผสม การลดกลุมความเปนอันตรายของการจําแนก
ประเภทบนพื้นฐานของผลการตานฤทธิ์ (antagonistic effects) อาจกระทําไดถาหากวาการกําหนดมีการสนับสนุนโดย
ขอมูลที่เพียงพอ
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บทที่ 1.4
การสื่อสารความเปนอันตราย: การติดฉลาก
1.4.1

วัตถุประสงค ขอบเขต และการนําไปใชงาน (Objectives, scope and application)

1.4.1.1
หนึ่งในจํานวนวัตถุประสงคของการทํางานของระบบ GHS คือ การพัฒนาระบบการสื่อสารความเปน
อันตรายที่กลมกลืนเปนระบบเดียวกันซึ่งประกอบดวยการติดฉลาก เอกสารความปลอดภัยและสัญลักษณที่สามารถเขาใจ
ไดงายตามเกณฑที่พัฒนาขึ้นสําหรับระบบ GHS งานดังกลาวไดดําเนินการภายใตความอุปภัมภของ ILO โดยคณะทํางาน
การสื่อสารความเปนอันตราย (ILO Working Group) ตามที่ไดวางกรอบไวเปนกระบวนการ 3 ขั้นตอนสําหรับทําใหเปน
ระบบเดียวกันของการจําแนกประเภทใน การจําแนกประเภทของสารและของผสมอันตราย (Classification of Hazardous
Substances and Mixtures) (บทที่ 1.3, ยอหนาที่ 1.3.1.1.2)
1.4.1.2
ระบบที่ทําใหกลมกลืนเปนหนึ่งเดียวสําหรับการสื่อสารความเปนอันตรายประกอบดวยเครื่องมือที่เปน
ฉลากที่เหมาะสมเพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับแตละประเภทและกลุมความเปนอันตรายในระบบ GHS การใชสัญลักษณ คํา
สัญญาณ (signal words) หรือขอความบอกความเปนอันตรายที่นอกเหนือจากที่ไดกําหนดไวในแตละประเภทและกลุม
ความเปนอันตรายในระบบ GHS จะถือวาขัดแยงกับระบบที่ทําใหกลมกลืนเปนระบบเดียวกันดังกลาว
1.4.1.3
คณะทํางานภายใต ILO ซึ่งพิจารณาการนําหลักการทั่วไปใช ตามที่ระบุไวในขอบเขตของการดําเนินงาน
(Terms of Reference1) ของ IOMC CG/HCCS ที่ไดนํามาใชกับระบบการสื่อสารความเปนอันตรายและรับรูวาจะมี
สถานการณซึ่งอุปสงค (demand) และหลักการและเหตุผล (rationale) ของระบบเพื่อเปนหลักประกันตอความเปลี่ยนแปลง
ที่อาจจะเกิดขึ้ นทั้งนี้ เพื่อการรวมเกณฑ เพื่อ ใชตัดสินประเภทและกลุ มความเปนอั นตรายที่มี ตอกลุมเป าหมายที่ มีสวน
เกี่ยวของ (target audiences) ในบางกลุม
1.4.1.4
ตัวอยาง ขอบเขตของขอกําหนดของสหประชาชาติที่เปนตนแบบเกี่ยวกับการขนสงสินคาอันตราย ไดรวม
ไวเฉพาะกลุมความเปนอันตรายที่รุนแรงมากของประเภทความเปนพิษเฉียบพลัน ระบบนี้จะไมมีการติดฉลากสารหรือ
สิ่งของที่อยูภายใตขอบเขตของกลุมที่มีความเปนอันตรายนอยกวา (เชน สารหรือสิ่งของที่มีชวงคาความเปนพิษทางปาก >
300 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) อยางไรก็ตาม ถาขอบเขตของระบบดังกลาวมีการปรับปรุงแกไขเพื่อรวมสารและสารผสมที่เขาขาย
อยูในกลุมที่มีความเปนอันตรายนอยกวา สารและของผสมดังกลาวควรมีการติดฉลากดวยฉลากตามเครื่องมือระบบการติด
ฉลากที่เหมาะสมตาม GHS การใชคาจุดตัดที่แตกตางออกไปเพื่อกําหนดวาผลิตภัณฑใดมีการติดฉลากในกลุมความเปน
อันตรายจะถือวาขัดแยงตอระบบนี้
1.4.1.5
เปนที่ยอมรับวาขอกําหนดของสหประชาชาติที่เปนตนแบบเกี่ยวกับการขนสงสินคาอันตราย ไดมีการจัดทํา
ขอมูลฉลากสวนใหญในรูปแบบที่เปนภาพเขียน (graphic form) เนื่องจากความตองการของกลุมผูมีสวนเกี่ยวของ (target
audiences) ดังนั้นคณะอนุกรรมาธิการผูเชี่ยวชาญวาดวยการขนสงสินคาอันตรายของสหประชาชาติ (UN sub-Committee
of Experts on the Transport of Dangerous Goods) ไมควรเลือกคําสัญญาณ (signal words) และขอความบอกความเปน
อันตราย (hazard statements) เปนสวนหนึ่งของขอมูลที่จัดใหมีบนฉลากภายใตกฎระเบียบตนแบบมาตรฐานตามขอแนะนํา
ของสหประชาชาติ (UN Model Regulations) วาดวยการขนสงสินคาอันตราย

1

IOMC, กลุมประสานงานดานการจัดทําระบบการจําแนกประเภทสารเคมีใหเปนระบบเดียวกัน, Revised Terms of Reference and Work
Programme (IOMC/HCS/95 – 14 January 1996)
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1.4.2

คําศัพท (Terminology)

1.4.2.1
คําอธิบายของคําศัพทและคําจํากัดความทั่วไปที่เกี่ยวของกับการสื่อสารความเปนอันตรายไดบรรจุไวในบท
ที่ 1.2: คําจํากัดความและคํายอ (Definitions and Abbreviations)
1.4.3

กลุมผูมีสวนเกี่ยวของ (Target audiences)

1.4.3.1
ไดมีการระบุความตองการของกลุมผูมีสวนเกี่ยวของวาจะเปนผูใชหลัก (primary end-users) ในสวนของ
รูปแบบการสื่อสารความเปนอันตรายที่ทําใหกลมกลืนเปนระบบเดียวกัน ควรใหสนใจเปนพิเศษเกี่ยวกับการจัดใหมีการ
อภิปรายในลักษณะที่กลุมผูมีสวนรวมเหลานี้จะไดรับและใชขอมูลที่แสดงเกี่ยวกับสารเคมีที่มีอันตราย ปจจัยตาง ๆ ที่จะ
นํามาอภิปรายควรประกอบดวยการนําผลิตภัณฑไปใชอยางมีศักยภาพ การจัดใหมีขอมูลอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากฉลากและ
การจัดใหมีการฝกอบรม
1.4.3.2
เปนที่ยอมรับวายากที่จะแยกความตองการของกลุมผูมีสวนเกี่ยวของซึ่งแตกตางกันได ตัวอยางเชน ทั้ง
ผูปฏิบัติงานและผูปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉิน (emergency responders) ใชฉลากในสถานที่จัดเก็บ (storage facilities)
และผลิตภั ณฑ เชน สีและตัวทําละลายถูกนํ ามาใชทั้งผูบริ โภคและในสถานประกอบการ นอกจากนี้ ยาปราบศั ตรูพืช
(pesticides) สามารถใชในบริเวณที่พักอาศัยของผูบริโภค (consumer settings) (เชน สนามหญา และผลิตภัณฑที่ใชสวน)
และสถานประกอบการ (เชน ยาปราบศัตรูพืชที่ใชเพื่อรักษาเมล็ดพืชในโรงเพาะเมล็ดพืช) ดังนั้นจึงสามารถกลาวไดวามี
ลักษณะเฉพาะหลายอยางที่แตกตางออกไปตามกลุมผูมีสวนรวม บทความในขอตอไปนี้จะพิจารณาถึงกลุมผูมีสวนรวมและ
ชนิดของขอมูลที่พวกเขาตองการ
1.4.3.3
สถานประกอบการ (Workplace): ผูวาจาง และผูปฏิบัติงานตองการรูถึงความเปนอันตรายเฉพาะของสารเคมี
ที่ใชและ/หรือที่จัดการในสถานประกอบการ รวมถึงขอมูลที่เกี่ยวกับมาตรการเฉพาะในการปองกันเพื่อหลีกเลี่ยงผลรายที่
อาจเปนสาเหตุจากความเปนอันตราย ในกรณีของการจัดเก็บสารเคมี โอกาสเสี่ยงตออันตรายอาจลดไดโดยการบรรจุ
สารเคมีในบรรจุภัณฑ (packaging) ของสารเคมีนั้น แตในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ผูปฏิบัติงานและผูปฏิบัติการตอบโตภาวะ
ฉุกเฉินตองการทราบวาตองใชมาตรการใดที่เหมาะสมในการทําใหผลกระทบบรรเทาเบาบางลง ในกรณีดังกลาวเขาอาจ
ตองการขอมูลที่สามารถอานไดจากระยะไกล อยางไรก็ตาม ฉลากไมไดเปนแหลงขอมูลเดียวของขอมูลนี้ ยังอาจหาไดจาก
เอกสารความปลอดภัย (SDS) และระบบบริหารความเสี่ยงในสถานประกอบการ (workplace risk management system) ใน
สวนของระบบบริหารความเสี่ยงในสถานประกอบการควรจัดใหมีการฝกอบรมเกี่ยวกับการระบุความเปนอันตรายและการ
ปองกัน ลักษณะของการฝกอบรมที่จัดใหมีและความถูกตอง (accuracy) ความเขาใจ (comprehensibility) และความสมบูรณ
(completeness) ของขอมูลที่จัดใหใน SDS อาจแตกตางกันออกไป อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับผูบริโภคตัวอยางเชน
ผูปฏิบัติงานสามารถพัฒนาความเขาใจเชิงลึกในสัญลักษณและขอมูลในรูปแบบอื่น ๆ ไดมากกวา
1.4.3.4
ผูบริโภค (Consumers): โดยสวนใหญฉลากมีแนวโนมที่จะเปนแหลงขอมูลเดียวที่มีอยูสําหรับผูบริโภค
ดังนั้นฉลากจึงจําเปนตองมีรายละเอียดที่เพียงพอและตรงกับการใชงานของผลิตภัณฑนั้น ถือไดวามีความแตกตางดานหลัก
ปรัชญาในวิธีการจัดหาขอมูลแกผูบริโภค การติดฉลากตามโอกาสของการไดรับบาดเจ็บ (เชน การสื่อสารความเสี่ยง; risk
communication) อาจพิจารณาไดวาเปนวิธีที่ไดผล ซึ่งในกรณีนี้สัมพันธกับระบบการติดฉลากสําหรับผูบริโภคบางระบบ
ในขณะที่สิ่งอื่น ๆ พิจารณาจากหลักการ ‘สิทธิที่จะรับรู’ (‘right to know’ principle) ในการจัดใหมีขอมูลแกผูบริโภค
เกี่ยวกับความเปนอันตรายของผลิตภัณฑ การใหความรูแกผูบริโภคเปนสิ่งที่ยากและมีประสิทธิผลนอยกวาการใหความรูแก
ผูมีสวนเกี่ยวของอื่น ๆ การจัดใหมีขอมูลที่เพียงพอใหแกผูบริโภคดวยคําศัพทที่งายที่สุดและเขาใจไดงายที่สุด นับวาสิ่งที่
คอนขางทาทาย ประเด็นของความเขาใจ (comprehensibility) เปนสิ่งสําคัญสําหรับกลุมผูมีสวนเกี่ยวของกลุมนี้เพราะ
ผูบริโภคอาจอาศัยเฉพาะขอมูลจากฉลากเทานั้น
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1.4.3.5
ผูปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉิน (Emergency responders): ผูปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินตองการขอมูล
เปนระดับตามชวงเวลาที่ผานไปหลังจากเกิดอุบัติเหตุ เพื่อใหการตอบโตเปนไปอยางทันทีทันใด ผูปฏิบัติการตอบโตภาวะ
ฉุกเฉินจึงตองการขอมูลที่ถูกตอง มีรายละเอียดและชัดเจนเพียงพอ โดยขอมูลดังกลาวจะนํามาใชในกรณีเกิดอุบัติเหตุใน
ระหวางการขนสง ในอาคารจัดเก็บหรือที่สถานประกอบการ พนักงานดับเพลิงและผูอยูในเหตุการณเปนลําดับแรก ๆ คือ
ตัวอยางที่จําเปนตองใชขอมูลที่สามารถแยกความแตกตางและตีความจากระยะไกล บุคลากรดังกลาวไดรับการฝกอบรมมา
อยางดีในการใชขอมูลเชิงภาพและขอมูลรหัส (graphical and coded information) อยางไรก็ตาม ผูปฏิบัติการตอบโตภาวะ
ฉุกเฉินอาจตองการขอมูลที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับความเปนอันตรายและเทคนิคในการตอบโตซึ่งอาจไดจากหลากหลาย
แหลงขอมูล ขอมูลที่ตองการสําหรับบุคลากรทางการแพทยที่รับผิดชอบตอการบําบัดเหยื่อผูเคราะหรายจากอุบัติเหตุหรือ
เหตุฉุกเฉินอาจแตกตางไปจากที่ตองการโดยพนักงานดับเพลิง
1.4.3.6
การขนสง (Transport): ขอกําหนดของสหประชาชาติที่เปนตนแบบเกี่ยวกับการขนสงสินคาอันตราย จัดให
มีขอมูลแกผูมีสวนเกี่ยวของที่หลากหลาย ถึงแมวาไดคํานึงถึงผูปฏิบัติงานขนสงและผูปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินเปน
ลําดับแรก ในสวนอื่นรวมถึงผูวาจางซึ่งเสนอหรือยอมรับสินคาอันตรายเพื่อการขนสงหรือบรรทุกสินคาขึ้นหรือถาย
สินคาออกจากตัวรถหรือตูสินคา ทุกสวนของขั้นตอนการขนสงดังกลาวตองการขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อความ
ปลอดภัยทั่วไปที่เหมาะสมสําหรับสถานการณที่ขนสง ตัวอยางเชน พนักงานขับรถตองทราบวาในกรณีเกิดอุบัติเหตุที่
เกี่ยวของกับสารที่ขนสงจะตองปฏิบัติอยางไร: (เชน รายงานการเกิดอุบัติเหตุตอเจาหนาที่ เก็บรักษาเอกสารกํากับการขนสง
ในสถานที่ที่กําหนดไว เปนตน) พนักงานขับรถอาจตองการขอมูลที่จํากัดเกี่ยวกับความเปนอันตรายเฉพาะ เวนแตวามี
หนาที่ในการบรรทุกสินคาขึ้นรถและถายสินคาลงจากรถหรือทําการบรรจุสินคาลงแท็งก เปนตน ผูปฏิบัติงานที่อาจมีสวน
เกี่ยวของโดยตรงกับสินคาอันตราย เชน บนเรือ ตองการขอมูลที่มีรายละเอียดมากกวา
1.4.4

ความเขาใจ (Comprehensibility) เกี่ยวกับขอมูลขาวสาร

1.4.4.1
ความเขาใจในขอมูลขาวสารที่จัดไวใหนับวาเปนประเด็นที่สําคัญสูงสุดในการพัฒนาระบบการสื่อสารความ
เปนอันตราย (ดู ภาคผนวก 5 วิธีการในการทดสอบความเขาใจ; Comprehensibility Testing Methodology) จุดมุงหมายของ
ระบบที่ทําใหมีความกลมกลืนกันทั้งหมด (harmonized system) คือการแสดงขอมูลในลักษณะที่ทําใหผูมีสวนเกี่ยวของ
สามารถเขาใจไดงาย ระบบ GHS ไดระบุหลักการที่เปนแนวทางซึ่งชวยในกระบวนการดังกลาว:
(a)
ควรมีการสื่อสารขอมูลมากกวาหนึ่งทาง;
(b)
ความเขาใจในองคประกอบของระบบควรพิจารณาจากการศึกษาและเอกสารอางอิงที่มีอยูเดิม
รวมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ไดจากการทดสอบ;
(c)
วลีที่ใชในการระบุระดับ (ความรุนแรง) ของความเปนอันตรายควรมีการใชที่เหมือนกันสม่ําเสมอ
หรือใชใหเหมือนกันทุกครั้ง ถึงแมวาเปนชนิดของอันตรายที่แตกตางกัน
1.4.4.2
ในขอหลังสุดขางตนไดมีการอภิปรายกันเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความรุนแรงระหวางผลกระทบระยะยาว
(long-term effects) เชน การเกิดมะเร็ง และความเปนอันตรายทางกายภาพ เชน ความไวไฟ ในกรณีที่ไมสามารถ
เปรียบเทียบความเปนอันตรายทางกายภาพที่มีตอสุขภาพไดโดยตรง ควรใหขอมูลแกผูมีสวนเกี่ยวของดวยวิธีการบอกถึง
ระดับความเปนอันตรายลงในเนื้อหา และดังนั้นจึงถือวาสื่อถึงระดับความเปนอันตรายที่เปนไปในลักษณะเดียวกัน
1.4.4.3

วิธีการทดสอบความเขาใจ (Comprehensibility testing methodology)

การทบทวนเอกสารอางอิงขั้นตนที่ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยแหงมลรัฐแมรี่แลนด (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
ไดบงชี้วาหลักการทั่วไปที่เกี่ยวของกับความเขาใจควรนํามาใชในการพัฒนารูปแบบการสื่อสารความเปนอันตรายให
กลมกลืนเปนระบบเดียวกัน มหาวิทยาลัยแหงเมืองเคปทาวนไดพัฒนาสิ่งดังกลาวเพื่อใชประเมินความเขาใจของระบบการ
สื่อสารความเปนอันตราย (ดู ภาคผนวก 5) นอกจากการทดสอบสวนประกอบเดี่ยวของฉลาก วิธีการนี้ไดพิจารณาความ
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เขาใจของสวนประกอบฉลากแบบผสมกัน สิ่งดังกลาวนี้ถือวามีความสําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่งในการประเมินความเขาใจตอ
คําเตือนสําหรับผูบริโภคซึ่งสามารถพึ่งพิงการฝกอบรมเพื่อชวยในการทําความเขาใจไดนอย วิธีการทดสอบนี้อาจรวม
วิธีการประเมินความเขาใจเอกสารความปลอดภัย (SDS comprehensibility) คําบรรยายสรุปของวิธีการดังกลาวนี้ไดกลาวถึง
ในภาคผนวกที่ 5
1.4.5

การแปล (Translation)

ทางเลือกสําหรับการใชขอมูลที่เปนอักษรแสดงความทาทายเพิ่มเติมสําหรับการทําความเขาใจ จําเปนตอง
รักษาคําและวลีที่ชัดเจนใหงายตอการเขาใจเมื่อมีการแปล ในขณะเดียวกันก็ใหความหมายที่เหมือนกัน IPCS Chemical
Safety Card Programme ไดมีประสบการณในการแปลวลีมาตรฐานไปเปนหลากหลายภาษา EU มีประสบการณในการแปล
คําศัพทเพื่อใหมั่นใจวาไดสื่อสารขอมูลเดียวกันในหลายภาษา เชนคําวา ความเปนอันตราย (hazard) ความเสี่ยง (risk) เปน
ตน ประสบการณที่คลายคลึงกันไดจากอเมริกาเหนือเกี่ยวกับคูมือการตอบโตภาวะฉุกเฉินของอเมริกาเหนือ (North
American Emergency Response Guidebook) ซึ่งไดมีการแปลไวในหลายภาษาแลว
1.4.6

การทําใหเปนระบบมาตรฐาน (Standardization)

1.4.6.1
เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่วาใหมีการนําระบบ GHS ไปใชในหลายประเทศใหมากที่สุด จึงตองทําให
เนื้อหาใน GHS สวนใหญเปนมาตรฐานเพื่อใหงายสําหรับบริษัทในการปฏิบัติตามและใหงายสําหรับประเทศตาง ๆ ในการ
นําระบบไปบังคับใช การทําใหเปนระบบมาตรฐานสามารถนําไปใชกับ
¾ องคประกอบบางอยางของฉลาก – สัญลักษณ คําสัญญาณ (signal words) ขอความบอกความเปน
อันตราย (statements of hazard) คําเตือน (precautionary statements) – และ
¾ รูปแบบและสีของฉลาก และ
¾ รูปแบบของเอกสารความปลอดภัย (SDS format)
การประยุกตใชระบบมาตรฐานในระบบที่ทําใหเปนหนึ่งเดียวทั่วโลก (Application of standardization in the
harmonized system)
สําหรับตัวฉลาก สัญลักษณความเปนอันตราย คําสัญญาณ (signal words) และขอความบอกความเปน
อันตราย (hazard statements) ทุกสวนดังกลาวนี้ไดมีการทําใหเปนมาตรฐานและกําหนดไวในแตละกลุมความเปนอันตราย
(hazard categories) ไมควรทําการเปลี่ยนแปลงองคประกอบที่เปนมาตรฐานเหลานี้ และควรปรากฏอยูบนฉลากตามระบบ
GHS ตามที่ไดระบุไวในบทตาง ๆ ของแตละประเภทความเปนอันตรายในเอกสารนี้ สําหรับเอกสารความปลอดภัย ไดจัด
ใหมีรูปแบบมาตรฐานไวในบทที่ 1.5 การสื่อสารความเปนอันตราย (Hazard Communication: Safety Data Sheets) เพื่อ
นําเสนอขอมูล ถึงเมวาขอมูลคําเตือนไดมีการพิจาณาใหเปนระบบมาตรฐาน แตเนื่องจากมีขอจํากัดทางดานเวลาจึงไม
สามารถพัฒนาขอเสนอในรายละเอียดไดทัน อยางไรก็ตาม ไดมีการจัดทําตัวอยางคําเตือน (precautionary statements) และ
รูปสัญลักษณ (pictograms) ไวในภาคผนวก 3 และยังคงเปนเปาหมายในการพัฒนาองคประกอบฉลากใหเปนมาตรฐาน
อยางเต็มรูปแบบในอนาคต
1.4.6.2

1.4.6.3

การใชขอมูลที่ไมเปนมาตรฐานหรือขอมูลเสริม (Use of non-standardized or supplemental information)

1.4.6.3.1
นับไดวามีองคประกอบอื่น ๆ ที่ปรากฏบนฉลากซึ่งยังไมไดเปนมาตรฐานตามระบบที่ทําใหกลมกลืนกันนี้
ขอมูลบางสวนในองคประกอบดังกลาวจําเปนตองรวมไวในฉลาก เชน คําเตือน (precautionary statements) พนักงาน
เจาหนาที่ (Competent authorities) อาจตองการขอมูลเพิ่มเติมหรือผูจัดจําหนาย (suppliers) อาจเลือกที่จะเพิ่มขอมูลเสริม
ภายใตการตัดสินใจของเขาเอง เพื่อใหมั่นใจวาการใชขอมูลที่ไมไดเปนมาตรฐานจะไมนําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ไมจําเปน
ของขอมูลหรือทําใหระบบขอมูลของ GHS ดอยลง ควรจํากัดการใชขอมูลเสริมภายใตสถานการณดังตอไปนี้:
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(a)
(b)

ขอมูลเสริมดังกลาวใหรายละเอียดเพิ่มเติมและไมขัดแยงหรือสงสัย (cast doubt) วาขอมูลความเปน
อันตรายดังกลาวสามารถใชได; หรือ;
ขอมูลเสริมดังกลาวใหขอมูลเกี่ยวกับความเปนอันตรายที่ยังไมไดรวมอยูใน GHS

จากทั้งสองกรณี ขอมูลเสริมไมควรทําใหมาตรฐานที่ใชปกปองมีระดับต่ําลง
1.4.6.3.2
ผู ติดฉลากควรมี ทางเลื อ กในการจั ดให มี ข อ มู ล เสริ ม ที่ เกี่ ยวข องกั บความเป นอั นตราย เช น สถานะทาง
กายภาพหรือเสนทางของการรับสัมผัส (route of exposure) ที่เปนขอความบอกความเปนอันตราย (hazard statement)
มากกวาที่จะเปนสวนของขอมูลเสริมบนฉลาก ใหดูขอมูลประกอบในยอหนาที่ 1.4.10.5.4.1
1.4.7

การปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย (Updating information)

1.4.7.1
ระบบทุกระบบควรมีการระบุวิธีการในการตอบสนองกับขอมูลใหมที่เหมาะสมและเหมาะสมตามเงื่อนเวลา
(timely manner) และมีการปรับปรุงฉลากและเอกสารความปลอดภัยใหสอดคลองกัน ตัวอยางตอไปนี้จะแสดงใหเห็นวา
สามารถดําเนินการดังกลาวไดอยางไร
1.4.7.2

แนวทางทั่วไปในการปรับปรุงขอมูล2 ใหทันสมัย (General guidance on updating of information)

1.4.7.2.1
ผูจัดจําหนายควรยึดตามขอมูลที่ “ใหมและสําคัญ” ที่ไดรับเกี่ยวกับความเปนอันตรายของสารเคมี โดยการ
ปรับปรุงฉลากและเอกสารความปลอดภัยของสารเคมีนั้น ขอมูลที่ใหมและสําคัญคือขอมูลใด ๆ ที่เปลี่ยนการจําแนก
ประเภทสารหรือของผสมตาม GHS และนําไปสูการเปลี่ยนแปลงขอมูลบนฉลากหรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของกับสารเคมีและ
มาตรการควบคุมที่เหมาะสมซึ่งอาจมีผลตอเอกสารความปลอดภัย สิ่งดังกลาวอาจประกอบดวย ยกตัวอยางเชน ขอมูลใหม
เกี่ยวกับโอกาสในการเกิดผลรายโดยมีผลกระทบเรื้อรังตอสุขภาพจากการรับสัมผัสซึ่งเปนผลมาจากการตีพิมพในเอกสาร
หรือผลการทดสอบที่ผานมาลาสุด ถึงแมวายังไมมีการเปลี่ยนแปลงในการจําแนกประเภทออกมา
1.4.7.2.2
ควรดําเนินการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยทันทีที่ไดรับขอมูลวามีความจําเปนในการปรับปรุงแกไขใหม
พนักงานเจาหนาที่อาจเลือกที่จะระบุเพื่อจํากัดเวลาใหอยูภายในขอมูลที่ตองปรับปรุงใหม การปรับปรุงดังกลาวประยุกตใช
เฉพาะกับฉลากและเอกสารความปลอดภัยสําหรับผลิตภัณฑซึ่งไมขึ้นอยูกับกลไกการอนุมัติ เชน ยาปราบศัตรูพืช ในระบบ
ฉลากของยาปราบศัตรูพืช หากฉลากเปนสวนหนึ่งของกลไกการอนุมัติ ผูจัดจําหนายไมสามารถปรับปรุงขอมูลฉลากภายใต
การตัดสินใจดวยตนเอง อยางไรก็ตาม หากวาผลิตภัณฑตองเปนไปตามขอกําหนดการขนสงสินคาอันตราย ฉลากที่ใชควรมี
การปรับปรุงเมื่อไดรับขอมูลใหมตามที่ไดกลาวไวขางตน
1.4.7.2.3
ผูจั ดจํ าหน ายควรทบทวนเป นระยะ ๆ ในส วนของข อมู ลที่ เป นพื้ นฐานสําหรั บฉลากและเอกสารความ
ปลอดภัยของสารหรือของผสม ถึงแมวาไมมีขอมูลใหมหรือสําคัญที่เกี่ยวของกับสารหรือของผสม เชนตองมีการคนหาจาก
ฐานขอมูลสารเคมีสําหรับขอมูลใหม ๆ พนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจอาจเปนผูเลือกที่จะระบุระยะเวลา (โดยทั่วไป 3 – 5 ป)
โดยเริ่มนับจากวันที่ของการผลิตซึ่งผูจัดจําหนายควรทําการทบทวนฉลากและขอมูลเอกสารความปลอดภัย
1.4.8

ขอมูลลับทางธุรกิจ (Confidential business information)

1.4.8.1
ระบบที่นํา GHS ไปใชควรพิจารณาวาขอกําหนดใดจะเหมาะสมในการใชปกปองขอมูลความลับทางธุรกิจ
(Confidential Business Information; CBI) ขอกําหนดดังกลาวตองไมทําใหสุขภาพและความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานหรือ

2

ขอที่ 1.4.7.2 ไมไดเปนสวนของเอกสารการสื่อสารความเปนอันตรายที่ไดตกลงไวซึ่งพัฒนาโดยคณะทํางานของ ILO (ILO Working Group) วา
ดวยการสื่อสารความเปนอันตราย แตจดั ไวในที่นี้เพื่อเปนแนวทางเพิ่มเติมในหัวขอนี้เพื่อปรับปรุงขอมูลในบทนี้
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คนงานหรือการปกปองสิ่งแวดลอมดอยลง กฎหมายของประเทศที่นําเขา รวมทั้งสวนอื่นๆ ที่ระบุไวในระบบ GHS ควร
นําไปปฏิบัติใหเหมาะสมกับกติกาของ CBI ที่เกี่ยวกับสารและสารผสมที่นําเขา
1.4.8.2
ถามีการเลือกใชระบบเพื่อปองกันขอมูลลับทางธุรกิจ พนักงานเจาหนาที่ควรจัดใหมีกลไกที่เหมาะสมตาม
กฎหมายและวิธปี ฏิบัติในประเทศนั้น และใหพิจารณาขอตอไปนี้วา:
(a)

การรวมสารเคมีหรือประเภทของสารเคมีบางชนิดในกระบวนการเหมาะสมกับความตองการของ

ระบบหรือไม;
(b) คําจํากัดความของคําวา "ขอมูลลับทางธุรกิจ" ควรนําไปใชโดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ (factors) เชน
ความสามารถในการเขาถึงขอมูลของคูแขงทางธุรกิจ สิทธิตามกฎหมายทรัพยสินทางปญญา (intellectual property rights)
และการเปดเผยที่อาจทําใหเกิดความเสียหาย (potential harm disclosure) อาจเปนเหตุใหเกิดผลกระทบตอธุรกิจของผูวาจาง
หรือผูจัดจําหนาย; และ
(c) กระบวนการที่เหมาะสมสําหรับการเปดเผยขอมูลลับทางธุรกิจหากจําเปนเพื่อปองกันสุขภาพและ
ความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานหรือผูบริโภค หรือเพื่อปกปองสิ่งแวดลอม และมาตรการเพื่อปองกันการเปดเผยขอมูลอื่น ๆ
เพิ่มเติมจากนี้
1.4.8.3
ขอกําหนดเฉพาะเพื่อปกปองขอมูลลับทางธุรกิจอาจแตกตางกันไปตามระบบที่ใชขึ้นอยูกับกฎหมายและวิธี
ปฏิบัติในประเทศนั้น ๆ อยางไรก็ตาม ควรมีการดําเนินการใหสอดคลองกับหลักการทั่วไปดังตอไปนี้:
(a)

(b)
(c)
(d)

(e)

(f)

สําหรับขอมูลอื่นที่จําเปนตองใสลงบนฉลากหรือเอกสารความปลอดภัย ตามกติกาของ CBI ให
จํากัดเฉพาะชื่อของสารเคมีและความเขมขนในสารผสม ขอมูลอื่น ๆ ควรมีการเปดเผยที่ฉลากและ/
หรือเอกสารความปลอดภัย ตามที่กําหนด;
หาก CBI ไดถูกยกเลิกไป (withheld) ควรมีการระบุไวบนฉลากหรือเอกสารความปลอดภัยของ
สารเคมีนั้นดวย;
ควรเปดเผย CBI ตอพนักงานเจาหนาที่หากมีการรองขอ พนักงานเจาหนาที่ควรปกปองความลับ
ของขอมูลตามกฎหมายและวิธีปฏิบัติที่มีผลบังคับใช;
เมื่อผูเชี่ยวชาญทางการแพทยตัดสินใจประกาศสภาวะฉุกเฉินทางการแพทยเนื่องจากการไดรับ
สัมผัสสารเคมีอันตรายหรือสารเคมีผสม ควรมีกลไกเพื่อใหมั่นใจวาการเปดเผยขอมูลลับเฉพาะใด
ๆ โดยผูจัดจําหนายหรือผูวาจางหรือพนักงานเจาหนาที่มีความเหมาะสมกับชวงเวลาเพื่อนําไปสู
การรักษาที่จําเปน ผูเชี่ยวชาญทางการแพทยควรเก็บรักษาความลับของขอมูล;
สําหรับในสถานการณที่ไมถือวาเปนสถานการณฉุกเฉิน ผูจัดจําหนายหรือผูวาจางควรมั่นใจวาได
เปดเผยขอมูลลับเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพใหกับเจาหนาที่ดานความปลอดภัยหรือสุขภาพนั้น
โดยเป น ผู ที่ จั ด ให มี ก ารบริ ก ารทางการแพทย ห รื อ ความปลอดภั ย และสุ ข ภาพอื่ น ๆ ให กั บ
ผูปฏิบัติงานหรือผูบริโภคที่ไดรับสัมผัสสาร และใหกับผูปฏิบัติงานหรือตัวแทนผูปฏิบัติงาน บุคคล
ที่รองขอขอมูลควรมีเหตุผลที่ชัดเจนที่จะขอใหเปดเผยขอมูล และควรตกลงที่ใชขอมูลพิเศษนั้น
เพื่อจุดมุงหมายในการปกปองผูบริโภคหรือผูปฏิบัติงาน และตองทําการเก็บรักษาขอมูลนั้นใหเปน
ความลับไวดวย;
ในกรณีที่มีการปฏิเสธการเปดเผยขอมูล CBI พนักงานเจาหนาที่ควรอธิบายถึงการปฏิเสธดังกลาว
หรือจัดหากระบวนการที่เปนทางเลือกสําหรับการปฏิเสธนั้น ผูจัดจําหนายหรือผูวาจางตอง
รับผิดชอบในกรณีดังกลาว วาขอมูลที่ยกเลิกเปนไปตามกติกาการปกปองขอมูลลับทางธุรกิจ (CBI
protection)
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1.4.9

การฝกอบรม (Training)

การฝกอบรมผูใชเกี่ยวกับขอมูลความเปนอันตรายเปนสวนสําคัญในการสื่อสารความเปนอันตราย (hazard
communication) ระบบตาง ๆ ควรมีการระบุการฝกอบรมและการใหความรูที่เหมาะสมแกผูมีสวนเกี่ยวของกับระบบ GHS
ซึ่งจําเปนตองทราบความหมายของฉลากและ/หรือเอกสารความปลอดภัยและดําเนินการที่เหมาะสมในการตอบโตความ
เปนอันตรายจากสารเคมีนั้น ๆ ขอกําหนดในการฝกอบรมควรเหมาะสมและเพียงพอกับลักษณะของงานหรือการรับสัมผัส
กลุมผูเกี่ยวของหลักในการฝกอบรมประกอบดวยผูปฏิบัติงาน ผูตอบโตภาวะฉุกเฉิน และผูที่เกี่ยวของในการเตรียมฉลาก
เอกสารความปลอดภัยและกลยุทธการสื่อสารความเปนอันตรายที่เปนสวนหนึ่งของระบบการบริหารความเสี่ยง (risk
management systems) บุคคลอื่นที่เกี่ยวของในการขนสงและจัดเตรียมสารเคมีอันตรายก็กําหนดใหมีการฝกอบรมไปตาม
ระดับที่แตกตางกันออกไป นอกจากนี้ ระบบควรมีการพิจารณากลยุทธที่กําหนดใหมีการใหการศึกษาแกผูบริโภคในการ
ตีความขอมูลจากฉลากที่ติดอยูบนผลิตภัณฑที่ใช
1.4.10

ขั้นตอนการติดฉลาก (Labelling procedures)

1.4.10.1

ขอบเขต (Scope)
ตอไปนี้เปนการอธิบายกระบวนการในการจัดเตรียมฉลากในระบบ GHS ซึ่งประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้:
(a) การกําหนดองคประกอบของฉลาก (Allocation of label elements);
(b) การจัดทําแบบสัญลักษณขึ้นมาใหม (Reproduction of the symbol);
(c) การจัดทํารูปสัญลักษณแสดงความเปนอันตรายขึ้นมาใหม (Reproduction of the hazard pictogram);
(d) คําสัญญาณ (Signal words);
(e) ขอความบอกความเปนอันตราย (Hazard statements);
(f) ขอควรระวังและรูปสัญลักษณ (Precautionary statements and pictograms);
(g) การระบุผลิตภัณฑและผูจัดจําหนาย (Product and supplier identification);
(h) ความเปนอันตรายหลายอยางและการลําดับขอมูล (Multiple hazards and precedence of
information);
(i) การเตรียมการสําหรับการนําเสนอองคประกอบฉลากของ GHS (Arrangements for presenting the
GHS label elements);
(j) การเตรียมการในการติดฉลากแบบพิเศษ (Special labelling arrangements)

1.4.10.2

องคประกอบของฉลาก (Label elements)

ตารางที่ใหไวในแตละบทสําหรับแตละประเภทความเปนอันตรายไดใหรายละเอียดองคประกอบของฉลาก
(สัญลักษณ, คําสัญญาณ, ขอความบอกความเปนอันตราย) ซึ่งไดกําหนดไวในแตละกลุมความเปนอันตรายของระบบ GHS
กลุมความเปนอันตราย (hazard categories) สะทอนถึงเกณฑการจําแนกประเภทที่ทําใหเปนระบบเดียวกัน บทสรุปของการ
กําหนดองคประกอบฉลากไดอธิบายไดในภาคผนวก 1 การเตรียมการพิเศษเพื่อใชพิจารณาถึงความตองการขอมูลของกลุม
ผูมีสวนเกี่ยวของที่แตกตางกันออกไปไดอธิบายเพิ่มเติมไวในขอ 1.4.10.5.4
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1.4.10.3

การจัดทําสัญลักษณใหม (Reproduction of the symbol)

สัญลักษณความเปนอันตรายตอไปนี้เปนสัญลักษณมาตรฐานที่ควรนําไปใชในระบบ GHS หากไมนับ
รวมถึงสัญลักษณใหมที่ทําขึ้นมาใชสําหรับความเปนอันตรายตอสุขภาพบางชนิด เครื่องหมายตกใจ (exclamation mark)
และปลากับตนไม (fish and tree) สัญลักษณมาตรฐานดังกลาวไดมีการนํามาใชในขอกําหนดของสหประชาชาติที่เปน
ตนแบบเกี่ยวกับการขนสงสินคาอันตรายอยูแลว

1.4.10.4

เปลวไฟ
(Flame)

เปลวไฟเหนือวงกลม
(Flame over circle)

วัตถุระเบิด
(Exploding bomb)

การกัดกรอน
(Corrosion)

ทอกาซ
(Gas cylinder)

กะโหลกและกระดูกไขว
(Skull and crossbones)

เครื่องหมายตกใจ
(Exclamation Mark)

สิ่งแวดลอม
(Environment)

สัญลักษณความเปน
อันตรายตอสุขภาพ
(Health Hazard Symbol)

รูปสัญลักษณและการจัดทํารูปสัญลักษณความเปนอันตรายขึ้นมาใหม (Pictograms and reproduction of
the hazard pictograms)

1.4.10.4.1 รูปสัญลักษณ หมายถีง ขอมูลเชิงภาพที่อาจประกอบดวยสัญลักษณรวมกับองคประกอบที่เปนกราฟฟคอื่นๆ
เชน ขอบ รูปแบบพื้นหลัง หรือสี ซึ่งทั้งหมดใชเพื่อสื่อขอมูลเฉพาะเกี่ยวกับสารอันตราย
1.4.10.4.2

รูปรางและสี (Shape and colour)

1.4.10.4.2.1 รูปสัญลักษณที่ใชในระบบ GHS ทั้งหมดควรมีรูปรางเปนรูปสี่เหลี่ยมขาวหลามตัด (square set at a point)
1.4.10.4.2.2 รูปสัญลักษณที่กําหนดโดยขอกําหนดของสหประชาชาติที่เปนตนแบบเกี่ยวกับการขนสงสินคาอันตราย จะ
ใชพื้นหลังและสีสัญลักษณตามที่โดยขอกําหนดนั้น ตัวอยางรูปสัญลักษณที่ใชใน UN Model Regulations สําหรับของเหลว
ไวไฟเปนดังตอไปนี้
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รูปสัญลักษณที่ใชใน UN Model Regulations สําหรับของเหลวไวไฟ (สัญลักษณ: เปลวไฟ สีดําหรือขาว; พื้นหลัง: สีแดง;
ตัวเลข 3 ที่มุมดานลาง; ขนาดขั้นต่ํา 100 มิลลิเมตร x 100 มิลลิเมตร)
1.4.10.4.2.3 รูปสัญลักษณที่กําหนดโดยระบบ GHS แตไมไดกําหนดโดยขอกําหนดของสหประชาชาติที่เปนตนแบบ
เกี่ยวกับการขนสงสินคาอันตราย ควรใชสัญลักษณสีดําบนพื้นสีขาวและมีกรอบสีแดงที่มีความหนาเพียงพอที่จะสามารถ
เห็นไดอยาชัดเจน อยางไรก็ตาม เมื่อรูปสัญลักษณปรากฏบนฉลากสําหรับหีบหอซึ่งไมใชเพื่อการสงออก พนักงาน
เจาหนาที่อาจยอมจากการพิจารณาดีแลวใหผูจัดจําหนายและผูวาจางใชสีดําเปนขอบได นอกจากนี้ พนักงานเจาหนาที่อาจ
อนุญาตใหใชรูปสัญลักษณตามขอกําหนดของสหประชาชาติที่เปนตนแบบเกี่ยวกับการขนสงสินคาอันตราย ในการใชงาน
ในสถานที่อื่น ๆ (other use settings) ที่หีบหอดังกลาวไมไดครอบคลุมโดยการขนสงตาม UN Model Regulations ตัวอยาง
ของรูปสัญลักษณตามระบบ GHS ที่ใชสําหรับการระคายเคืองทางผิวหนังแสดงไวดังรูปตอไปนี้

รูปสัญลักษณตามระบบ GHS สําหรับการ
ระคายเคืองทางผิวหนัง
1.4.10.5

การกําหนดองคประกอบของฉลาก (Allocation of label elements)

ขอมูลที่กําหนดใหมีสําหรับหีบหอที่ครอบคลุมโดยขอกําหนดของสหประชาชาติที่เปนตนแบบเกี่ยวกับการ
ขนสงสินคาอันตราย
เมื่อรูปสัญลักษณตาม ขอกําหนดของสหประชาชาติที่เปนตนแบบเกี่ยวกับการขนสงสินคาอันตรายปรากฏ
บนฉลาก ตองไมแสดงรูปสัญลักษณตามระบบ GHS ที่มีความเปนอันตรายเหมือนกันบนหีบหอนั้น

1.4.10.5.1

1.4.10.5.2

ขอมูลที่กําหนดใหมีบนฉลากตามระบบ GHS
(a)

คําสัญญาณ3 (Signal words)

คําสัญญาณ หมายถึง คําที่ใชเพื่อกําหนดระดับความสัมพันธของความรุนแรงของอันตรายและเตือนผูอานถึง
โอกาสในการเกิดอันตรายซึ่งแสดงอยูบนฉลาก ระบบ GHS ใชคําวา ‘Danger หรือ อันตราย’ และ ‘Warning หรือ คําเตือน’
เปนคําสัญญาณ คําวา “Danger หรือ อันตราย” ใชสําหรับกลุมความเปนอันตรายที่รุนแรงกวา (ไดแก กลุมในความเปน
อันตรายหลักกลุม 1 และ 2) ในขณะที่คําวา “Warning หรือ คําเตือน” ใชสําหรับความรุนแรงที่ต่ํากวา ตารางที่ใหไวในแตละ

3

ยอหนา 1.4.10.5.2 (a) และ (b), และขอความบางสวนในยอหนา 1.4.10.5.2 (c) ไมเปนสวนของขอความที่ตกลงภายใตการสื่อสารความเปนอันตราย
ที่พัฒนาโดยคณะทํางานขององคกรแรงงานสากลภายใตการสื่อสารความเปนอันตราย (ILO Working Group on Hazard Communication) แตจัดให
มีไวในที่นี้เพื่อเปนขอมูลเพิ่มเติมสําหรับคําสัญญาณ ขอความแสดงความเปนอันตรายและขอความเตือน
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บทสําหรับแตละประเภทความเปนอันตรายไดใหรายละเอียดคําสัญญาณซึ่งไดกําหนดไวในแตละกลุมความเปนอันตราย
ของระบบ GHS
(b)

ขอความแสดงความเปนอันตราย3 (Hazard statements)

ขอความแสดงความเปนอันตราย หมายถึง วลีที่กําหนดขึ้นสําหรับประเภทและกลุมความเปนอันตรายที่
อธิบายถึงลักษณะของความเปนอันตรายของผลิตภัณฑ ซึ่งรวมถึงระดับความเปนอันตราย (degree of hazard) ตามความ
เหมาะสม ตารางองคประกอบฉลากที่ใหไวในแตละบทสําหรับแตละประเภทความเปนอันตรายไดใหรายละเอียดขอความ
แสดงความเปนอันตรายซึ่งไดกําหนดไวในแตละกลุมความเปนอันตรายของระบบ GHS
(c)

ขอควรระวังและรูปสัญลักษณ3 (Precautionary statements and pictograms)

ขอควรระวัง หมายถึง กลุมคํา (และ/หรือ รูปสัญลักษณ) ที่ระบุมาตรการแนะนําวาควรปฏิบัติตามเพื่อลด
หรือปองกันการเกิดผลรายที่เกิดจากการรับสัมผัสกับผลิตภัณฑอันตราย หรือการจัดเก็บหรือจัดการผลิตภัณฑอันตรายที่ไม
ถูกตองเหมาะสม ฉลากตามระบบ GHS ควรประกอบดวยขอมูลคําเตือนที่เหมาะสม ตัวเลือกของผูติดฉลากหรือพนักงาน
เจาหนาที่ ภาคผนวก 3 ประกอบดวยตัวอยางคําเตือน ที่สามารถใชและตัวอยางรูปสัญลักษณที่เปนคําเตือนซึ่งสามารถ
นํามาใชหากไดรับความเห็นชอบโดยพนักงานเจาหนาที่
(d)

ตัวบงชี้ผลิตภัณฑ (Product identifier)
(i)

ตัวบงชี้ผลิตภัณฑควรใชกับฉลากในระบบ GHS และควรสอดคลองตรงกับตัวบงชี้
ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ใ ช ใ นเอกสารความปลอดภั ย หากสารหรื อ ของผสมถู ก ครอบคลุ ม อยู ใ น
ขอกําหนดของสหประชาชาติที่เปนตนแบบเกี่ยวกับการขนสงสินคาอันตราย อาจใชชื่อที่
ถูกตองในการขนสง (UN proper shipping name) ที่หีบหอดวย;

(ii)

ฉลากสําหรับสารควรรวมเอกลักษณเฉพาะของสารเคมี (chemical identity of the substance)
สําหรับของผสมหรือโลหะผสม ควรรวมเอกลักษณเฉพาะของสารเคมีที่บอกสวนผสม
ทั้งหมดหรือธาตุที่ผสมทั้งหมดที่มีสวนในการเกิดความเปนพิษเฉียบพลัน กัดกรอนผิวหนัง
หรือเสียหายอยางรุนแรงตอดวงตา สารกอกลายพันธุที่มีฤทธิ์ตอเซลลสืบพันธุ (germ cell
mutagenicity) สารกอมะเร็ง (carcinogenicity) สารเปนพิษตอการสืบพันธุ (reproductive
toxicity) ความไวตอระบบทางเดินหายใจหรือทางผิวหนัง (skin or respiratory sensitisation)
หรือ เปนพิษเกี่ยวกับระบบอวัยวะเปาหมาย (Target Organ Systemic Toxicity; TOST) หาก
ความเปนอันตรายเหลานี้ปรากฎบนฉลาก เพื่อเปนอีกทางเลือกหนึ่ง พนักงานเจาหนาที่อาจ
กําหนดใหรวมขอมูลสวนผสมหรือธาตุผสมทั้งหมดที่มีสวนในการชวยใหเกิดความเปน
อันตรายจากของผสมหรือโลหะผสมนั้น;

(iii)

เมื่อสารหรือของผสมใชเฉพาะสําหรับในสถานประกอบการเทานั้น พนักงานเจาหนาที่อาจ
ใชดุลยพินิจในการใหผูจัดจําหนายรวมเอกลักษณเฉพาะทางเคมีในเอกสารความปลอดภัย
แทนการรวมทั้งหมดไวบนฉลาก;

(iv)

พนักงานเจาหนาที่ตัดสินให CBI อยูเหนือกวากฎของการแจงเอกลักษณผลิตภัณฑ ซึ่ง
หมายความว า โดยทั่ ว ไปข อ มู ล ส ว นผสมได ร วมไว ใ นฉลาก ถ า เป น ไปตามเกณฑ ข อง
พนักงานเจาหนาที่สําหรับ CBI เอกลักษณผลิตภัณฑดังกลาวก็ไมจําเปนตองรวมอยูในฉลาก

(e) การระบุผูจัดจําหนาย (Supplier identification)
ควรจัดใหมีชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูผลิตหรือผูจัดจําหนายสารหรือของผสมบนฉลาก
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ความเปนอันตรายหลายอยางและการลําดับของขอมูล (Multiple hazards and precedence of hazard
information)
การเตรียมการตอไปนี้ใชเมื่อสารหรือของผสมแสดงความเปนอันตรายที่มากกวาหนึ่งอันตรายตามระบบ
GHS โดยปฏิบัติอยางไมมีอคติตามหลักการตอตัวบล็อก (building block principle) ตามที่อธิบายไวใน จุดประสงค ขอบเขต
และการนําไปใชงาน (Purpose, Scope and Application) (บทที่ 1.1) ดังนั้นหากระบบไมไดจัดใหมีขอมูลบนฉลากสําหรับ
ความเปนอันตรายเฉพาะ ดังนั้น เมื่อระบบไมไดจัดใหมีขอมูลบนฉลากสําหรับความเปนอันตรายเฉพาะนั้น จึงควรมีการนํา
การเตรียมการมาดัดแปลงเพื่อประยุกตใช
1.4.10.5.3

1.4.10.5.3.1 ลําดับที่มากอนสําหรับการกําหนดสัญลักษณ (Precedence for the allocation of symbols)
สําหรับสารและสิ่งของที่ครอบคลุมโดยขอกําหนดของสหประชาชาติที่เปนตนแบบเกี่ยวกับการขนสงสินคา
อันตราย, ลําดับที่มากอนของสัญลักษณสําหรับความเปนอันตรายทางกายภาพควรเปนไปตามกฎของ UN Model
Regulations ในสถานประกอบการ พนักงานเจาหนาที่อาจกําหนดใหมีสัญลักษณทั้งหมดสําหรับความเปนอันตรายทาง
กายภาพที่จะใช สําหรับความเปนอันตรายตอสุขภาพ ใหใชหลักการของลําดับที่มากอนดังตอไปนี้:
(a) ถาใชสัญลักษณกะโหลกและกระดูกไขว ไมจําเปนตองใชเครื่องหมายตกใจอีก;
(b) ถาใชสัญลักษณแสดงการกัดกรอน ไมจําเปนตองใชเครื่องหมายตกใจซึ่งใชสําหรับการเกิดการ
ระคายเคืองตอผิวหนังหรือดวงตา;
(c) ถาใชสัญลักษณความเปนอันตรายตอสุขภาพสําหรับความไวตอระบบทางเดินหายใจ (respiratory
sensitization) ไมจําเปนตองใชเครื่องหมายตกใจซึ่งใชสําหรับความไวตอผิวหนังหรือสําหรับการ
ระคายเคืองตอผิวหนังหรือดวงตา
1.4.10.5.3.2 ลําดับที่มากอนสําหรับการกําหนดคําสัญญาณ (Precedence for allocation of signal words)
ถามีการใชคําสัญญาณคําวา ‘Danger หรือ อันตราย’ ไมจําเปนตองใชคําสัญญาณคําวา ‘Warning หรือ คํา
เตือน’
1.4.10.5.3.3 ลําดับที่มากอนสําหรับการกําหนดขอความแสดงความเปนอันตราย (Precedence for allocation of hazard
statements)
ควรแสดงขอความเปนอันตรายที่กําหนดไวบนฉลาก พนักงานเจาหนาที่อาจเลือกเพื่อระบุลําดับกอนหลังที่
แสดงออกมา
1.4.10.5.4

การเตรียมการสําหรับนําเสนอองคประกอบฉลากตามระบบ GHS

1.4.10.5.4.1 ตําแหนงของขอมูลตามระบบ GHS บนฉลาก
รูปสัญลักษณความเปนอันตรายตามระบบ GHS คําสัญญาณและขอความแสดงความเปนอันตรายควรอยู
ดวยกันบนฉลาก พนักงานเจาหนาที่อาจเลือกที่จะจัดใหมีแบบตามที่ไดมีการระบุสําหรับการนําเสนอและสําหรับการ
นําเสนอขอมูลที่เปนคําเตือน (precautionary information) หรือใหผูจัดจําหนายใชดุลยพินิจเอง ขอแนะนําและตัวอยาง
เฉพาะไดแสดงไวในบทตาง ๆ ที่เปนประเภทความเปนอันตรายแตละประเภท
จากการที่ไดมีความกังวลวาจะติดองคประกอบฉลากที่สวนใหนของภาชนะบรรจุที่แตกตางกัน จึงไดจัดให
มีตัวอยางเฉพาะไวในภาคผนวก 6
1.4.10.5.4.2 ขอมูลเสริม (Supplemental information)
พนักงานเจาหนาที่มีดุลยพินิจในการอนุญาตใหใชขอมูลเสริมตามพารามิเตอรที่กําหนดไวใน 1.4.6.3
พนักงานเจาหนาที่อาจเลือกในการระบุวาขอมูลดังกลาวควรปรากฏอยูที่ใดบนฉลากหรือใหเปนดุลยพินิจของผูจัดจําหนาย
ในทั้งสองกรณี ตําแหนงของขอมูลเสริมควรที่จะไมไปขัดขวางขอมูลเฉพาะของผลิตภัณฑตามระบบ GHS
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1.4.10.5.4.3 การใชสีภายนอกรูปสัญลักษณ (Use of colour outside pictograms)
นอกจากที่ใชในรูปสัญลักษณ สีสามารถใชกับพื้นที่อื่น ๆ ของฉลากเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนด
พิเศษในการติดฉลาก เชน การใชสายคาดสําหรับยาปราบศัตรูพืช (pesticide bands) ในคูมือการติดฉลากของ FAO (FAO
Labelling Guide) สําหรับคําสัญญาณและขอความแสดงความเปนอันตรายหรือสวนที่เปนพื้นหลังของสิ่งดังกลาว หรือถา
ไมไดจัดหาไวเปนอยางอื่นโดยพนักงานเจาหนาที่
การเตรียมการพิเศษสําหรับการติดฉลาก (Special labelling arrangements)
พนักงานเจาหนาที่อาจเลือกที่จะอนุญาตใหมีการสื่อสารขอมูลความเปนอันตรายบางชนิดสําหรับสารกอ
มะเร็ง (carcinogens) ความเปนพิษตอการสืบพันธุ (reproductive toxicity) และความเปนพิษเกี่ยวกับระบบอวัยวะเปาหมายที่
รับสัมผัสแบบซ้ํารอย (target organ systemic toxicity repeat exposure) บนฉลากและบนเอกสารความปลอดภัย หรือผาน
ทาง SDS ทางเดียว (ดูบทเฉพาะสําหรับรายละเอียดที่เกี่ยวของกับคาจุดตัด cut-offs สําหรับสารในประเภทเหลานี้)
ในทํานองเดียวกัน สําหรับโลหะและโลหะผสม (alloys) พนักงานเจาหนาที่อาจเลือกที่จะอนุญาตใหมีการ
สื่อสารขอมูลความเปนอันตรายผานทาง SDS เทานั้น โดยสารเหลานี้ไดมีการจัดจายในรูปแบบที่มีปริมาณมาก ไมมีการ
กระจายตัว (non-dispersible)

1.4.10.5.5

1.4.10.5.5.1 การติดฉลากสถานประกอบการ4 (Workplace labelling)
ผลิตภัณฑที่อยูภายใตขอบเขตของ GHS ตองมีการติดฉลากตามระบบ GHS ณ จุดซึ่งมีการจายผลิตภัณฑ
ดังกลาวในสถานประกอบการ และฉลากนั้นควรติดไวบนภาชนะที่บรรจุในสถานประกอบการดวย ควรใชฉลากตามระบบ
GHS หรือ องคประกอบฉลากกับภาชนะบรรจุในสถานประกอบการ (workplace containers) อยางไรก็ตาม พนักงาน
เจาหนาที่สามารถที่จะอนุญาตใหผูประกอบการใชทางเลือกในการที่จะใหผูปฏิบัติงานไดรับขอมูลที่เหมือนกันในรูปแบบที่
แตกตางออกไปไดในรูปแบบที่เปนตัวหนังสือหรือรูปภาพ (written or displayed format) ถารูปแบบดังกลาวเหมาะสม
สําหรับสถานประกอบการและสามารถสื่อสารขอมูลไดอยางมีประสิทธิผลเชนเดียวกับฉลากของระบบ GHS ตัวอยางเชน
ขอมูลฉลากสามารถแสดงในพื้นที่ทํางาน แทนที่จะแสดงเฉพาะภาชนะบรรจุใด ๆ เทานั้น
วิธีที่เปนทางเลือกในการใหขอมูลที่อยูในฉลากของระบบ GHS แกผูปฏิบัติงานโดยปกติจะนําไปใชเมื่อ
สารเคมีอันตรายถูกเปลี่ยนถายจากภาชนะบรรจุของผูจัดจําหนายไปยังภาชนะบรรจุหรือระบบในสถานประกอบการ หรือ
เมื่อมีการผลิตสารเคมีในสถานประกอบการแตยังไม ไดบรรจุในภาชนะบรรจุซึ่งใชสํ าหรับจําหนายหรือนํ าไปใชงาน
สารเคมีที่ผลิตในสถานประกอบการอาจบรรจุหรือจัดเก็บไดหลายแบบ เช น สารตัวอยางขนาดเล็กที่ใชสํ าหรับนําไป
ทดสอบหรือวิเคราะห ระบบทอทางที่ประกอบดวยวาลว ภาชนะที่อยูในกระบวนการหรือถังปฏิกิริยา (reaction vessels) รถ
สินแร (ore cars) ระบบสายพานลําเลียง (conveyer systems) หรือ ภาชนะจัดเก็บของแข็งขนาดใหญที่ตั้งยืนไดเอง (freestanding bulk storage of solids) ในกระบวนการผลิตแบบกลุม (In batch manufacturing processes) อาจใชถังผสมหนึ่งใบ
เพื่อบรรจุของผสมเคมีที่หลากหลายแตกตางกันไป
ในหลาย ๆ สถานการณ ในทางปฏิบัติไมสามารถสรางฉลากตามระบบ GHS ที่สมบูรณและติดไวที่บรรจุ
ภัณฑ ทั้งนี้เนื่องจาก เชน ขอจํากัดทางดานขนาดของภาชนะบรรจุ หรือไมมีชองทางเขาสูภาชนะบรรจุที่อยูในกระบวนการ
(lack of access to a process container) บางตัวอยางของสถานการณในสถานประกอบการซึ่งอาจมีการเปลี่ยนถายสารเคมี
จากภาชนะบรรจุของผูจัดจําหนายประกอบดวย: ภาชนะบรรจุสําหรับการทดสอบหรือการวิเคราะหในหองปฏิบัติการ
(laboratory testing or analysis) ถังจัดเก็บ (storage vessels) ทอทางหรือกระบวนการในระบบทําปฏิกิริยา (piping or process
reaction systems) หรือ ภาชนะบรรจุชั่วคราว (temporary containers) ซึ่งจะมีการใชสารเคมีโดยผูปฏิบัติงานหนึ่งคนภายใน
4

ขอ 1.4.10.5.5.1 ไมไดเปนสวนของคูมือนี้ที่เกี่ยวกับการสื่อสารความเปนอันตรายซึ่งจัดทําโดยคณะทํางานของ ILO วาดวยการสือ่ สารความเปน
อันตราย, แตจัดไวในที่นี้เพื่อเปนแนวทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดฉลากในสถานประกอบการ
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ระยะเวลาสั้น ๆ สารเคมีที่ตองมีการถาย (decanted chemicals) เพื่อใชงานโดยตรงสามารถติดฉลากดวยองคประกอบหลัก
(main components) และอางอิงใหผูใชดวยขอมูลฉลากและเอกสารความปลอดภัยจากผูจัดจําหนายไดโดยตรง
ตองมั่ นใจว าทุกระบบดั งที่กล าวมามีการสื่อสารความเป นอันตรายที่ ชัดเจน ผูป ฏิบัติงานควรไดรั บการ
ฝกอบรมเพื่อใหเขาใจถึงวิธีการสื่อสารเฉพาะที่ใชในสถานประกอบการ ตัวอยางวิธีการทางเลือกประกอบดวย: การใชตัว
บงชี้ผลิตภัณฑ (product identifiers) รวมกับสัญลักษณตามระบบ GHS และรูปสัญลักษณอื่น ๆ เพื่อระบุมาตรการในการ
เตือน (precautionary measures); การใชผังการไหลของกระบวนการ (process flow charts) สําหรับระบบที่ซับซอนเพื่อบงชี้
สารเคมีที่อยูในทอทางและถังบรรจุ (pipes and vessels) ดวยการใชเอกสารความปลอดภัยที่เหมาะสม; การใชรูปภาพที่เปน
สัญลักษณตามระบบ GHS สี และคําสัญญาณในระบบทอทางตาง ๆ และอุปกรณที่อยูในกระบวนการ; การใชวิธีการปดปาย
แบบถาวร (permanent placarding) สําหรับทอทางที่เปนแบบยึดติดตาย (fixed piping); การใชตั๋วหรือใบรับกลุม (batch
tickets or recipes) สําหรับติดฉลากบนถังผสม (mixing vessels) และการใชแถบคาดทอ (piping bands) ดวยสัญลักษณความ
เปนอันตรายและตัวชี้บงผลิตภัณฑ
1.4.10.5.5.2 การติดฉลากผลิตภัณฑสําหรับบริโภคตามความนาจะเปนของการเกิดอุบัติเหตุ (Consumer product labelling
based on the likelihood of injury)
ทุกระบบควรใชเกณฑในการจําแนกประเภทตามระบบ GHS ซึ่งอางอิงตามความเปนอันตราย อยางไรก็ตาม
พนักงานเจาหนาที่อาจอนุญาตใหใชระบบการติดฉลากสําหรับผลิตภัณฑผูบริโภคที่จัดใหมีขอมูลตามความนาจะเปนของ
การเกิดอันตราย (การติดฉลากตามความเสี่ยง หรือ risk based labelling) ในกรณีหลัง พนักงานเจาหนาที่จะจัดใหมี
กระบวนการเพื่อการกําหนดโอกาสในการรับสัมผัสและการเกิดความเสี่ยง (potential exposure and risk) ในการใช
ผลิตภัณฑนั้น ๆ ฉลากที่เปนไปตามวิธีการนี้จัดใหมีขอมูลเปาหมาย (targeted information) เกี่ยวกับความเสี่ยงที่ชี้บง
(identified risks) แตอาจจะไมรวมขอมูลบางอยางที่มีผลตอสุขภาพแบบเรื้อรัง (chronic health effects) (เชน (Target Organ
Systemic Toxicity (TOST)) ตามการรับสัมผัสแบบซ้ํา (repeated exposure) เปนพิษตอการสืบพันธุ (reproductive toxicity)
และ การกอมะเร็ง (carcinogenicity)) ซึ่งจะปรากฏบนฉลากที่มีเพียงความเปนอันตรายเดียว คําอธิบายเบื้องตนของหลักการ
กวาง ๆ ในการติดฉลากตามความเสี่ยงไดบรรจุไวในภาคผนวก 4
1.4.10.5.5.3 คําเตือนที่จับตองได (Tactile warnings)
ถามีการใชคําเตือนที่จับตองได (tactile warnings) แบบรายละเอียดทางเทคนิค (technical specifications)
ควรเปนไปตาม EN ISO standard 11683 (1997 edition) ซึ่งเกี่ยวของกับคําเตือนอันตรายที่จับตองได
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บทที่ 1.5
การสื่อสารความเปนอันตราย: เอกสารความปลอดภัย (SDS)
1.5.1

บทบาทของเอกสารความปลอดภัย (SDS) ในระบบ

1.5.1.1
SDS ควรจัดใหมีขอมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสารหรือของผสมเคมีเพื่อใชเปนแนวทางตามกฎหมายในการ
ควบคุมสารเคมีในสถานประกอบการ (workplace chemical control regulatory frameworks) ทั้งผูวาจางและผูปฏิบัติงานใช
ขอมูลดังกลาวเพื่อเปนแหลงขอมูลเกี่ยวกับความเปนอันตราย ซึ่งรวมถึงความเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม และเพื่อเปน
แหลงขอมูลสําหรับมาตรการดานความปลอดภัย (safety precautions) ขอมูลดังกลาวทําหนาที่เปนแหลงอางอิงสําหรับการ
จัดการสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ SDS เปนผลิตภัณฑที่เกี่ยวของและโดยทั่วไปไมสามารถจัดใหมีขอมูลเฉพาะ
ซึ่งตรงประเด็นในสถานประกอบการใด ๆ ซึ่งอาจเปนแหลงสุดทายที่มีการใชผลิตภัณฑ ถึงแมวาเมื่อผลิตภัณฑมีการใชขั้น
สุดทายที่พิเศษออกไป ขอมูลใน SDS อาจมุงเนนไปทางดานการใชงานในสถานประกอบการ ดังนั้นขอมูลจะชวยผูวาจาง
(i) พัฒนาโปรแกรมที่เปนผลสําหรับมาตรการปกปองผูปฏิบัติงาน (worker protection measures) ซึ่ง
ประกอบดวยการฝกอบรมที่เฉพาะเจาะจงตามแตละสถานประกอบการ และ
(ii) พิจารณามาตรการใด ๆ ที่อาจจําเปนในการปองกันสิ่งแวดลอม
1.5.1.2
นอกจากนี้ SDS ยังจัดใหมีแหลงสําคัญของขอมูลสําหรับกลุมผูมีสวนเกี่ยวของ (target audiences) อื่นๆ ใน
ระบบ GHS ขอมูลบางสวนอาจนําไปใชโดยผูมีสวนเกี่ยวของกับการขนสงสินคาอันตราย ผูตอบโตภาวะฉุกเฉิน (รวมถึง
ศูนยพิษวิทยา; poison centres) ผูซึ่งเกี่ยวของในการใชงานยาปราบศัตรูพืช และผูบริโภค อยางไรก็ตาม ผูมีสวนเกี่ยวของ
เหลานี้ไดรับขอมูลเพิ่มเติมจากแหลงขอมูลอื่นจากหลากหลายแหลง เชนเอกสารของขอกําหนดของสหประชาชาติที่เปน
ตนแบบเกี่ยวกับการขนสงสินคาอันตราย และชุดขอมูลสําหรับผูบริโภค (package inserts for consumers) และจะดําเนินการ
อยางตอเนื่องตอไป การนําระบบการติดฉลากที่เปนระบบเดียวกันมาใชจึงไมไดเปนการทําใหเกิดผลกระทบตอการใช
ขั้นตนของ SDS ซึ่งใชสําหรับผูใชงานในสถานประกอบการ
1.5.2

เกณฑสําหรับการกําหนดวาควรทํา SDS หรือไม

SDS ควรผลิตขึ้นมาใหครอบคลุมสารและของผสมซึ่งเปนไปตามเกณฑที่ทําใหเปนระบบเดียวสําหรับความ
เปนอันตรายทางกายภาพ ตอสุขภาพหรือตอสิ่งแวดลอมภายใตระบบ GHS และสําหรับของผสมทั้งหมดที่ประกอบดวยสาร
ซึ่งเปนไปตามเกณฑสําหรับสารกอมะเร็ง (carcinogenic) เปนพิษตอการสืบพันธุ (toxic to reproduction) หรือเปนพิษกับ
ระบบอวัยวะเปาหมาย (target organ systemic toxicity) ในความเขมขนเกินกวาคาจุดตัด (cut-off limits) สําหรับ SDS ที่
กําหนดโดยเกณฑสําหรับของผสม (ดู ยอหนา 1.5.3.1) พนักงานเจาหนาที่อาจเลือกใหจัดทํา SDS สําหรับของผสมที่ไม
เขาเกณฑการจําแนกประเภทวาเปนอันตราย แตประกอบดวยสารอันตรายในระดับความเขมขนระดับหนึ่ง (ดูยอหนาที่
1.5.3.1)
1.5.3

แนวทางทั่วไปในการรวบรวมเอกสารความปลอดภัย

1.5.3.1
1.5.3.1.1

คาจุดตัด (Cut-off values) / คาจํากัดความเขมขน (concentration limits)
ควรจัดใหมี SDS คาจุดตัด/คาจํากัดความเขมขน (generic cut-off values/concentration limit) ตามที่ระบุไว
ในตาราง 1.5.1
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ตาราง 1.5.1: คาจุดตัด (Cut-off values) / คาจํากัดความเขมขน (concentration limits) สําหรับประเภทความเปนอันตราย
ตอสุขภาพและตอสิ่งแวดลอม
ประเภทความเปนอันตราย

คาจุดตัด / คาจํากัดความเขมขน

เปนพิษเฉียบพลัน (Acute Toxicity)

≥ 1.0%

กัดกรอน/ระคายเคืองตอผิวหนัง (Skin Corrosion/Irritation)

≥ 1.0%

สรางความเสียหายตอดวงตาอยางรุนแรง/ระคายเคืองตอดวงตา (Serious damage to
eyes/eye irritation)

≥ 1.0%

ความไวตอระบบทางเดินหายใจ/ผิวหนัง (Respiratory/Skin Sensitization)

≥ 1.0%

สารกอกลายพันธุ: กลุม 1 (Mutagenicity: Category 1)

≥ 0.1%

สารกอกลายพันธุ: กลุม 2 (Mutagenicity: Category 2)

≥ 1.0%

สารกอมะเร็ง

≥ 0.1%

ความเปนพิษตอการสืบพันธุ (Reproductive Toxicity)

≥ 0.1%

ความเปนพิษตอระบบอวัยวะเปาหมายอยางเฉพาะเจาะจง – การไดรับสัมผัสครั้ง
เดียว (Target Organ Systemic Toxicity (Single Exposure))

≥ 1.0%

เปนพิษตอระบบอวัยวะเปาหมายอยางเฉพาะเจาะจง – การไดรับสัมผัสซ้ํา (Target
Organ Systemic Toxicity (Repeat Exposure))

≥ 1.0%

เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมทางน้ํา (Hazardous to the Aquatic Environment)

≥ 1.0%
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1.5.3.1.2
ตามที่กําหนดไวในการจําแนกของผสมอันตรายและสารอันตราย (ดู 1.3.3.2) อาจมีบางกรณีที่ขอมูลความ
เปนอันตรายที่มีอยูอาจพิสูจนการจําแนกประเภทบนพื้นฐานของคาจุดตัด/คาจํากัดความเขมขนอื่นแทนที่จะเปนคาทั่วไปที่
กําหนดไวในบทที่ตางที่แสดงความเปนอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม (บทที่ 3.2 ถึง 3.10) เมื่อใชคาจุดตัดเฉพาะ
ดังกลาวในการจําแนกประเภท คาดังกลาวควรใชดวยภาระหนาที่ความรับผิดชอบในการจัดทํารวบรวม SDS
1.5.3.1.3
พนักงานเจาหนาที่ (CA) บางแหงอาจตองการใหมีการจัดทํา SDS สําหรับของผสมที่ไมไดจําแนกเปนความ
เปนพิษเฉียบพลัน (acute toxicity) หรือเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา (aquatic toxicity) ซึ่งเปนผลของการประยุกตใชสูตรปรุง
แตง (additivity formula) แตซึ่งประกอบดวยสารเปนพิษเฉียบพลันหรือสารเปนพิษตอสิ่งแวดลอมทางน้ําในระดับความ
เขมขนที่เทากับหรือมากกวา 1 %1
1.5.3.1.4
ตามหลักการของการตอตัวบล็อก (building block principle) พนักงานเจาหนาที่บางแหงอาจเลือกที่จะไม
กําหนดบางกลุมใหอยูในประเภทความเปนอันตราย ในสถานการณดังกลาวถือวาไมเปนภาระหนาที่ที่จะตองจัดทํา SDS
1.5.3.1.5
เมื่อเปนที่ชัดเจนวาตองจัดทํา SDS สําหรับสารหรือของผสม ขอมูลที่จําเปนตองมีรวมอยูใน SDS ควรจัดให
มีตามขอกําหนดของ GHS ในทุกกรณี
1.5.3.2
1.5.3.2.1

1

รูปแบบของ SDS
ขอมูลใน SDS ควรเสนอโดยใชหัวขอทั้ง 16 ตามลําดับดังตอไปนี้
1.
ขอมูลเกี่ยวกับสารเคมี หรือสารผสม และบริษัทผูผลิต และ/หรือ จําหนาย (Identification)
2.
ขอมูลระบุความเปนอันตราย (Hazard(s) identification)
3.
องคประกอบและขอมูลเกี่ยวกับสวนผสม (Composition/information on ingredients)
4.
มาตรการปฐมพยาบาล (First-aid measures)
5.
มาตรการผจญเพลิง (Fire-fighting measures)
6.
มาตรการการจัดการเมื่อมีการหกและรั่วไหลของสารโดยอุบัติเหตุ (Accidental release measures)
7.
การขนถายเคลื่อนยายและการจัดเก็บ (Handling and storage)
8.
การควบคุมการรับสัมผัสและการปองกันสวนบุคคล (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 (Other information)

คาจุดตัดสําหรับการจําแนกประเภทของผสมโดยทั่วไปแสดงเปนคาความเขมขนเปน % ของสารองคประกอบ ในบางกรณี เชนความเปน
พิษเฉียบพลัน (สุขภาพมนุษย) คาจุดตัดแสดงเปนคาความเปนพิษเฉียบพลัน (acute toxicity values (ATE)) การจําแนกประเภทของผสม
กําหนดโดยการคํานวณสารปรุงแตงตามคาความเปนพิษเฉียบพลัน (ดู บทที่ 3.1) และคาความเขมขนของสารองคประกอบ ในลักษณะ
เดียวกันการจําแนกประเภทความเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตทางน้ําเฉียบพลัน (acute aquatic toxicity classification) อาจคํานวณภายใตพื้นฐาน
ของคาความเปนพิษทางน้ําเฉียบพลัน (ดู บทที่ 3.10) และหากเหมาะสม การกัดกรอน/ระคายเคืองโดยการเพิ่มคาความเขมขนของสาร
เฉพาะ (individual substances) (ดู บทที่ 3.2 และ3.3) สารองคประกอบนําไปใชในการพิจารณาเพื่อการประยุกตใชสูตรเมื่อคาความเขมขน
เทากับหรือมากกวา 1 % พนักงานเจาหนาที่ (CA)บางแหงอาจใชคาจุดตัดนี้เปนพื้นฐานในการปฏิบัติตามภาระหนาที่ในการจัดทํา SDS
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1.5.3.3

เนื้อหาของ SDS

1.5.3.3.1
SDS ควรใหขอมูลที่มีลักษณะที่ชัดเจนซึ่งใชระบุความเปนอันตราย หากสามารถใชไดและมีขอมูลอยู ในแต
ละหัวขอ2 ของ SDS ควรประกอบไปดวยขอมูลขั้นต่ําตามตาราง 1.5.2. ถาขอมูลจําเพาะที่อยูภายใตหัวขอยอยไมสามารถทํา
ไดหรือไมมีขอมูล ควรจะระบุใหชัดเจนลงไปใน SDS ดวย ขอมูลเพิ่มเติมอาจกําหนดใหมีโดยพนักงานเจาหนาที่
1.5.3.3.2
หัวขอยอยบางหัวขอเกี่ยวของกับขอมูลที่เปนลักษณะภายในประเทศหรือระดับภูมิภาค ตัวอยางเชน “EC
number” และ “occupational exposure limits” ผูจัดจําหนายหรือผูวาจางควรรวมขอมูลภายใตหัวขอยอยของ SDS ที่ถูกตอง
เหมาะสมและเปนไปตามขอกําหนดของประเทศหรือภูมิภาคที่ใช SDS นั้น และที่ซึ่งสินคานั้นไดมีการจัดจําหนาย 5
1.5.3.3.3
รูปแบบมาตรฐานของ SDS ที่รับรองกันระหวางประเทศมีอยูมากมายซึ่งสามารถนํามาใชเปนแนวทางใน
การจัดทํา SDS ประกอบดวยมาตรฐานขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO Standard) ภายใตขอแนะนํา 177 หัว
ขอความปลอดภัยในการใชสารเคมีในที่ทํางาน (Safety in the Use of Chemicals at Work) มาตรฐานสากล 11014 ของ
องคการมาตรฐานระหวางประเทศ (International Standard Organization (ISO)) คําแนะนําเกี่ยวกับเอกสารความปลอดภัย
ของสมาคมยุโรป (European Union Safety Data Sheet Directive) หมายเลข 91/155/EEC และสถาบันกําหนดมาตรฐานแหง
สหรัฐอเมริกา (American National Standard Institute (ANSI)) มาตรฐานที่ Z 400.1 แนวทางอื่น ๆ ในการจัดทํา SDS อาจ
พัฒนาโดยคณะกรรมาธิการยอยของ GHS โดยขึ้นอยูกับงานขององคกรตาง ๆ เหลานี้

2

เมื่อคําวา “หากสามารถใชได” หมายถึง หากขอมูลสามารถใชไดกับผลิตภัณฑจําเพาะที่ครอบคลุมในเอกสาร SDS
เมื่อคําวา “หากมีขอมูลอยู” หมายถึง หากขอมูลมีอยูใหกับผูผลิตหรือสวนอื่นที่เตรียมเอกสาร SDS
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ตาราง 1.5.2 ขอมูลขั้นต่ําของ SDS
1

2

ขอมูลเกี่ยวกับสารเคมี หรือ
สารผสม และบริษัทผูผลิต
และ/หรือ จําหนาย
(Identification of the
substance or mixture and
of the supplier)
ขอมูลระบุความเปน
อันตราย(Hazards
identification)

3

องคประกอบและขอมูล
เกี่ยวกับสวนผสม
(Composition /
information on
ingredients)

4

มาตรการปฐมพยาบาล
(First-aid measures)

5

มาตรการผจญเพลิง (Firefighting measures)

•
•
•
•

ตัวบงชี้ผลิตภัณฑตามระบบ GHS (GHS product identifier)
การบงชี้ดวยวิธีอื่น ๆ
ขอแนะนําในการใชสารเคมีและขอหามตาง ๆ ในการใช
รายละเอียดผูจําหนาย (ประกอบดวยชื่อ ที่อยู เบอรโทรศัพท ฯลฯ)
• หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน
• การจําแนกประเภทสาร/ของผสมตามระบบ GHS และขอมูลในระดับชาติหรือ
ระดับภูมิภาค
• องคประกอบฉลากตามระบบ GHS รวมถึงขอความที่เปนคําเตือน(precautionary
statements) (สัญลักษณความเปนอันตรายอาจจัดใหมีในลักษณะของสัญลักษณที่
นํามาใชใหมได (graphical reproduction) เปนสีดําและขาวหรือชื่อสัญลักษณ เชน
เปลวไฟ กะโหลกและกระดูกไขว)
• ความเปนอันตรายอื่นที่ไมมีผลในการจําแนกประเภท (เชน ความเปนอันตรายจาก
การระเบิดของผงฝุน (dust explosion hazard)) หรือที่ไมครอบคลุมโดยระบบ
GHS
สาร
• เอกลักษณของสารเคมี
• ชื่อทั่วไป ชื่อพอง ฯลฯ
• หมายเลข CAS, หมายเลข EC ฯลฯ
• สิ่งเจือปนและการทําสารปรุงแตงใหเสถียร (Impurities and stabilizing additives)
ที่ตัวเองตองผานการจําแนกประเภทและที่มีสวนในการจําแนกประเภทสาร
ของผสม
• เอกลักษณของสารเคมีและคาความเขมขนหรืออัตราความเขมขนของ
สวนประกอบที่เปนอันตรายภายใตความหมายของ GHS และแสดงคาสูงกวา
ระดับของจุดตัด
หมายเหตุ: สําหรับขอมูลสวนประกอบ พนักงานเจาหนาที่ออกกฎสําหรับ CBI ใหมี
ความสําคัญเหนือกวากฎสําหรับการบงชี้ผลิตภัณฑ
• บรรยายถึงมาตรการที่จําเปน โดยแยกยอยออกเปนขอ ๆ ตามเสนทางการรับสัมผัส
สาร เชน การสูดดม การสัมผัสทางดวงตาหรือทางผิวหนังและการกลืนกิน
• อาการ/ผลกระทบที่สําคัญ ๆ การเกิดผลเฉียบพลันหรือมีการหนวงเวลาการเกิด
• การระบุเกี่ยวกับขอควรพิจารณาทางการแพทยในทันทีทันใดและการบําบัดพิเศษ
ที่ตองดําเนินการ ถาจําเปน
• สารดับเพลิงที่เหมาะสม (และไมเหมาะสม)
• ความเปนอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี (เชน ลักษณะของผลิตภัณฑลุกติด
ไฟไดที่เปนอันตราย)
• อุปกรณปองกันพิเศษและการเตือนภัยสําหรับนักผจญเพลิง
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6

7

8

9

มาตรการจัดการเมื่อมีการ
หกและรั่วไหลของสารโดย
อุบัติเหตุ (Accidental
release measures)
การขนถายเคลื่อนยายและ
การจัดเก็บ (Handling and
storage)
การควบคุมการรับสัมผัส
และการปองกันสวนบุคคล
(Exposure
controls/personal
protection)
คุณสมบัติทางกายภาพและ
ทางเคมี (Physical and
chemical properties)

• มาตรการความปลอดภัยสวนบุคคล อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลและมาตรการ
ฉุกเฉิน
• มาตรการปองกันสิ่งแวดลอม
• วิธีการและวัสดุสําหรับกักเก็บและกอบกู
• มาตรการปองกันสําหรับการขนถายเคลื่อนยายอยางปลอดภัย
• เงื่อนไขการจัดเก็บอยางปลอดภัย รวมทั้งความเขากันไมไดของสาร
• การควบคุมตัวแปรตาง ๆ เชน คาที่ยอมใหสัมผัสไดในขณะปฏิบัติงาน
(occupational exposure limit values) หรือตัวบงชี้ทางชีวภาพ
• การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม
• มาตรการปองกันสวนบุคคล เชน อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10

ความเสถียรและการ
•
เกิดปฏิกิริยา (Stability and •
reactivity)
•
•
•

สภาพปรากฏ (สถานะทางกายภาพ สี เปนตน)
กลิ่น
ระดับคาขีดจํากัดของกลิ่น (Odour threshold)
คาความเปนกรดดาง (pH)
จุดหลอมละลาย/จุดเยือกแข็ง (melting point/freezing point)
จุดเริ่มเดือดและชวงของการเดือด (initial boiling point and boiling range)
จุดวาบไฟ (flash point)
อัตราการระเหย (evaporation rate)
ความสามารถในการลุกติดไฟได (ของแข็ง กาซ) (flammability (solid, gas))
ขีดจํากัดความไวไฟ ขีดบน/ขีดลาง หรือคาจํากัดการระเบิด (upper/lower
flammability or explosive limits)
ความดันไอ (vapour pressure)
ความหนาแนนไอ (vapour density)
ความหนาแนนสัมพัทธ (relative density)
ความสามารถในการละลายได (solubility(ies))
สัมประสิทธิ์การแบงสวนของ n-octanol ตอน้ํา (partition coefficient: noctanol/water)
อุณหภูมิที่จุดติดไฟไดเอง (auto-ignition temperature)
อุณหภูมิการแตกตัวระดับโมเลกุล (decomposition temperature)
ความเสถียรทางเคมี
ความเปนไปไดในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง (เชน การคายประจุไฟฟาสถิต แรงกระแทก หรือการ
สั่นสะเทือน)
วัสดุที่เขากันไมได
เกิดการแตกตัวเปนผลิตภัณฑที่เปนอันตราย
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11

ขอมูลดานพิษวิทยา
(Toxicological
information)

12

ขอมูลผลกระทบตอระบบ
นิเวศน (Ecological
information)

13

ขอพิจารณาในการกําจัด
(Disposal considerations)

14

ขอมูลสําหรับการขนสง
(Transport information)

15

ขอมูลเกี่ยวกับกฎขอบังคับ

16

ขอมูลอื่น (Other
information) ประกอบดวย
ขอมูลการจัดทําและการ
ปรับปรุงแกไข SDS

กระชั บ แต บ รรยายถึ ง ผลของความเป น พิ ษ ที่ ห ลากหลายและข อ มู ล ที่ มี อ ยู เ พื่ อ ระบุ
ผลกระทบอยางสมบูรณและเขาใจได ประกอบดวย:
• ขอมูลเกี่ยวกับเสนทางของการรับสัมผัสที่อาจเกิดขึ้น (การหายใจ การกลืนกิน การ
สัมผัสทางผิวหนังและดวงตา);
• อาการที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะทางกายภาพ ทางเคมีและทางพิษวิทยา;
• ผลกระทบฉับพลันและที่มีการหนวงเวลา (Delayed and immediate effects) และ
ผลเรื้อรัง (chronic effects) จากการรับสัมผัสระยะสั้นและระยะยาว (short- and
long-term exposure);
• มาตรการเชิงตัวเลข (Numerical measures) ของคาความเปนพิษ (เชน การคํานวณ
คาความเปนพิษเฉียบพลัน)
• ความเปนพิษตอระบบนิเวศน (ทางน้ําและบนพื้นโลก ถามี)
• ความคงอยูนาน (persistence) และความสามารถในการยอยสลาย (degradability)
• ความสามารถในการสะสมทางชีวภาพ (Bioaccumulative potential)
• สภาพที่เคลื่อนที่ไดในดิน (Mobility in soil)
• ผลรายกระทบรายแรงที่อาจเกิดขึ้นอื่น ๆ
• อธิบายถึงสิ่งตกคางและขอมูลเกี่ยวกับของเสียเพื่อการเคลื่อนยายอยางปลอดภัย
และใชวิธีการกําจัดที่ถูกตอง โดยรวมไปถึงการกําจัดบรรจุภัณฑที่ไดรับการ
ปนเปอน
• หมายเลข UN
• ชื่อที่ถูกตองในการขนสงตาม UN
• ประเภทความเปนอันตรายสําหรับการขนสง
• กลุมการบรรจุ (ถามี)
• การเกิดมลภาวะทางทะเล (มี/ไมมี)
• ขอควรระวังพิเศษที่ผูใชจําเปนตองตระหนักหรือจําเปนตองปฏิบัติตามในสวนที่
เกี่ยวของกับการขนสงหรือการบรรทุกทั้งภายในหรือภายนอกสถานประกอบการ
ใหระบุกฎระเบียบ ขอมูลทางดานสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม เฉพาะ
สําหรับผลิตภัณฑที่จัดทํา
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ภาคที่ 2
ความเปนอันตรายทางกายภาพ
(PHYSICAL HAZARDS)
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บทที่ 2.1
วัตถุระเบิด (EXPLOSIVES)
2.1.1

คําจํากัดความและขอพิจารณาทั่วไป

2.1.1.1
สาร (หรือของผสม) ระเบิดคือสาร (หรือของผสมของสาร) ในรูปของแข็งหรือของเหลว (หรือของผสม
ของสาร) ที่ในตัวของมันเองจากปฏิกิริยาทางเคมีสามารถสรางกาซที่มีอุณหภูมิและความดันและที่มีความเร็วจนสามารถทํา
ความเสียหายใหกับสิ่งโดยรอบ สารดอกไมเพลิงถือวาเปนสารระเบิดดวยถึงแมวาสารดังกลาวนี้ไมมีกาซมาเกี่ยวของ
สาร (หรือของผสม) ดอกไมเพลิง คือสารหรือสวนผสมของสารที่ไดออกแบบมาเพื่อใหเกิดผลโดยความ
รอน แสงสวาง เสียง กาซ หรือ ควัน หรือการผสมผสานกันของสิ่งตาง ๆ เหลานี้ อันจะเปนผลของการยืดการระเบิดดวย
ตัวเองดวยการคายความรอนโดยอาศัยปฏิกิริยาทางเคมี
สิ่งของระเบิด คือสิ่งของที่ประกอบดวยสารหรือของผสมระเบิดจํานวนหนึ่งอยางหรือมากกวา
สิ่งของประเภทดอกไมเพลิง คือสิ่งของที่ประกอบดวยสารหรือของผสมดอกไมเพลิงจํานวนหนึ่งอยางหรือ
มากกวา
2.1.1.2
ประเภทของวัตถุระเบิดประกอบดวย
(a) สารและของผสมระเบิด;
(b) สิ่งของระเบิด ยกเวนอุปกรณที่ประกอบดวยสารหรือของผสมระเบิดในปริมาณที่หรือลักษณะที่การ
จุดชนวนระเบิดหรือการจุดปะทุ (initiation) โดยบังเอิญหรือโดยอุบัติเหตุจะไมเปนเหตุใหเกิดผล
กระทบตอภายนอกของอุปกรณทั้งโดยการยิงออกไป เกิดไฟ ควัน ความรอน หรือเสียงดัง และ
(c) สาร ของผสมและสิ่งของที่ไมไดกลาวถึงภายใตขอ (a) และ (b) ขางตนซึ่งผลิตเพื่อใหเกิดการ
แสดงผลโดยการระเบิดหรือลักษณะปรากฏแบบดอกไมเพลิง
2.1.2

เกณฑการจําแนกประเภท

2.1.2.1
สาร ของผสม และสิ่งของที่จัดอยูในเกณฑการจําแนกประเภทนี้ไดจัดไวใหเปนไปตามชนิดความเปน
อันตรายที่แสดงออกมาโดยกําหนดใหอยูในหนึ่งจากทั้งหมดหกประเภทยอยดังตอไปนี้
(a)

ประเภทยอย 1.1

สารและสิ่งของที่กอใหเกิดอันตรายจากการระเบิดทั้งมวล (การระเบิดทั้งมวล
หมายถึง การระเบิดของมวลสารทั้งหมดอยางทันที)

(b)

ประเภทยอย 1.2

สารและสิ่งของที่มีความเปนอันตรายเกิดจากการยิงชิ้นสวนแตไมเกิดการ
ระเบิดทั้งมวล

(c)

ประเภทยอย 1.3

สารและสิ่งของที่มีความเสี่ยงในความเปนอันตรายจากการเกิดเพลิงไหม และ
มีอันตรายของการระเบิดเล็กนอยและมีอันตรายเล็กนอยจากการยิงชิ้นสวน
อยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยาง แตตองไมเกิดการระเบิดทั้งมวล
(i) การลุกไหมของสารและสิ่งของทําใหเกิดความรอนและการแผรังสีความ
รอนอยางมาก
(ii) ซึ่งเผาไหมติดตอกัน กอใหเกิดผลของการระเบิดบางเล็กนอย หรือการยิง
ชิ้นสวนหรือทั้งสองอยาง
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(d)

ประเภทยอย 1.4

สารและสิ่งของที่มีความเสี่ยงเพียงเล็กนอยในการระเบิด หากมีการจุดระเบิด
หรือปะทุในระหวางการขนสง ความเสียหายโดยสวนใหญจะอยูเฉพาะภายใน
หีบหอที่หอหุมอยู และไมมีการแตกกระจายหรือการยิงของชิ้นสวนออกไป
แหลงไฟจากภายนอกจะตองไมเปนตนเหตุใหเกิดการระเบิดอยางทันทีของสิ่ง
ที่บรรจุอยูในหีบหอทั้งหมด

(e)

ประเภทยอย 1.5

สารที่มีความไวต่ํามาก ซึ่งมีอันตรายจากการเกิดระเบิดทั้งมวลเปนไปไดต่ํา
มากจนการเกิดการปะทุหรือชวงเปลี่ยนสภาวะจากการเผาไหมไปสูการระเบิด
เปนไปไดนอยมากในระหวางการขนสงในสภาวะปกติ ตามขอกําหนดขั้นต่ํา
สารดังกลาวตองไมระเบิดในการทดสอบดวยไฟจากภายนอก

(f)

ประเภทยอย 1.6

สิ่งของที่มีความไวต่ํามาก ๆ ซึ่งไมมีอันตรายจากการระเบิดทั้งมวล สิ่งของที่
ประกอบดวยสารที่มีความไวในการระเบิดมาก ๆ และแทบจะไมมีโอกาสเกิด
การปะทุหรือการแตกกระจายโดยไมไดตั้งใจ

2.1.2.2
วัตถุระเบิดที่จําแนกเปนหนึ่งในหกประเภทยอยขางตนนั้นอาศัยการทดสอบลําดับที่ 2 ถึง 8 ในภาคที่ I ของ
เอกสาร คูมือการทดสอบและเกณฑตามขอแนะนําในการขนสงสินคาอันตรายของสหประชาชาติ ตามตารางตอไปนี้:
ตาราง 2.1.1: เกณฑสําหรับวัตถุระเบิด
กลุม (Category)

เกณฑ (Criteria)

วัตถุระเบิดที่ไมเสถียรa สําหรับวัตถุระเบิดประเภทยอยที่ 1.1 ถึง 1.6 การทดสอบตอไปนี้ถือเปนการทดสอบหลักที่ตอง
ปฏิบัติ:
หรือวัตถุระเบิด
ในประเภทยอยที่
การทดสอบการระเบิด (Explosibility): ตาม UN Test series 2 (Section 12 ของ คูมือการทดสอบและ
1.1 ถึง 1.6
เกณฑตามขอแนะนําในการขนสงสินคาอันตรายของสหประชาชาติ) Intentional
explosivesb ไมตองทําการทดสอบ UN Test series 2
การทดสอบความไว (Sensitiveness): ตาม UN Test series 3 (Section 13 ของ คูมือการทดสอบและ
เกณฑตามขอแนะนําในการขนสงสินคาอันตรายของสหประชาชาติ)
การทดสอบความเสถียรทางความรอน (Thermal stability): ตาม UN Test 3(c) (Sub-section 13.6.1
ของ คูมือการทดสอบและเกณฑตามขอแนะนําในการขนสงสินคาอันตรายของ
สหประชาชาติ)
การทดสอบอื่น ๆ อาจจําเปนในการกําหนดประเภทยอยที่ถูกตอง
a
วัตถุระเบิดไมเสถียร (Unstable explosives) คือวัตถุระเบิดที่ไมเสถียรทางความรอน (thermally unstable)
และ/หรือไวมากเกินไปสําหรับการเคลื่อนยายและใชงานแบบปกติ ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองใชความ
ระมัดระวังเปนพิเศษ
b

อนุโลมใหสาร ของผสมและสิ่งของที่ผลิตเพื่อการฝกฝนเกี่ยวกับการระเบิดหรือดอกไมเพลิง

หมายเหตุ 1: สารหรือของผสมระเบิดที่อยูในรูปหีบหอและสิ่งของระเบิดอาจจําแนกภายใตประเภทยอย 1.1 ถึง 1.6 และ
เพื่อจุดมุงหมายบางอยางทางกฎหมายไดมีการแยกยอยออกไปเปนกลุมที่เขากันไดกลุม A ถึง S เพื่อแยกแยะความแตกตาง
ดานขอกําหนดทางเทคนิค (ดูขอกําหนดของสหประชาชาติที่เปนตนแบบเกี่ยวกับการขนสงสินคาอันตราย บทที่ 2.1)
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หมายเหตุ 2: สารและของผสมระเบิดบางอยางที่เปยกน้ําหรือแอลกอฮอลหรือถูกทําใหเจือจางดวยสารอื่น ๆ เพื่อยับยั้ง
คุณสมบัติระเบิด อาจจัดการไดแตกตางกันไปจากสารและของผสมระเบิด (ที่เปนสารระเบิดที่ถูกทําใหความไวลดลง) เพื่อ
จุดมุงหมายบางอยางทางกฎหมาย (เชน การขนสง)
หมายเหตุ 3: สําหรับการทดสอบการจําแนกประเภทกับสารหรือของผสมที่เปนของแข็ง การทดสอบควรดําเนินการกับ
สารหรือของผสมตามที่นําเสนอ ตัวอยางเชนเพื่อจุดมุงหมายของการแจกจายหรือขนสง สารเคมีที่เหมือนกันจะแสดงใน
รูปแบบทางกายภาพที่แตกตางจากสิ่งที่ถูกทดสอบและถูกพิจารณาวามีโอกาสเปลี่ยนสมรรถนะทางวัสดุในการทดสอบเพื่อ
จําแนกประเภท สารหรือของผสมตองผานการทดสอบในรูปแบบใหมนั้น
การสื่อสารความเปนอันตราย

2.1.3

ไดจัดใหมีขอพิจารณาทั่วไปและขอพิจารณาเฉพาะเกี่ยวกับขอกําหนดในการติดฉลากไวใน การสื่อสาร
ความเปนอันตราย: การติดฉลาก (บทที่ 1.4) ไดจัดทําตารางสรุปเกี่ยวกับการจําแนกประเภทและการติดฉลากไวใน
ภาคผนวก 2 และในภาคผนวก 3 ไดจัดใหมีตัวอยางขอความที่เปนคําเตือนและรูปสัญลักษณซึ่งสามารถนําไปใชไดเมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากพนักงานเจาหนาที่
ตาราง 2.1.2: องคประกอบฉลากสําหรับวัตถุระเบิด
ประเภทยอย 1.1 ประเภทยอย 1.2 ประเภทยอย 1.3 ประเภทยอย 1.4 ประเภทยอย 1.5 ประเภทยอย 1.6
สัญลักษณ

วัตถุระเบิดที่
กําลังระเบิด

วัตถุระเบิดที่
กําลังระเบิด

วัตถุระเบิดที่
กําลังระเบิด

1.4 บนพื้นหลัง 1.5 บนพื้นหลัง 1.6 บนพื้นหลัง
สีสม a
สีสม a
สีสม a

คําสัญญาณ

อันตราย

อันตราย

อันตราย

คําเตือน

ขอความ
แสดงความ
เปน
อันตราย

วัตถุระเบิด;
วัตถุระเบิด;
อันตรายจากการ อันตรายจากการ
ระเบิดทั้งมวล ยิงชิน้ สวนอยาง
รุนแรง

a

2.1.4

ไฟหรือการยิง
วัตถุระเบิด;
อันตรายจากไฟ, ชิ้นสวน
การระเบิดหรือ
การยิงชิ้นสวน

คําเตือน

ไมมีคําสัญญาณ

อาจระเบิดได
เมื่อถูกไฟไหม

ไมมีขอความ
แสดงอันตราย

ใชกับสาร ของผสมและสิ่งของในกฎระเบียบบางแหง (เชน การขนสง)
แนวทางและกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุม

แนวทางและกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมตอไปนี้ไมไดเปนสวนของระบบการจําแนก
ประเภทตาม GHS แตไดจัดไวใหมีในที่นี้เพื่อเปนแนวทางเพิ่มเติม จึงขอแนะนําใหผูที่รับผิดชอบในการจําแนกประเภท
ศึกษาเกณฑกอนและในระหวางการใชกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมนี้
2.1.4.1

กระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุม

การจําแนกประเภทสาร ของผสมและสิ่งของในประเภทของวัตถุระเบิดและการกําหนดตอไปโดยแยกยอย
ออกเปนประเภทยอย (division) เปนกระบวนการสามขั้นตอนที่สลับซับซอนมาก มีความจําเปนที่จะตองอางถึงสวน I ของ
คูมือการทดสอบและเกณฑตามขอแนะนําในการขนสงสินคาอันตรายของสหประชาชาติ ขั้นตอนแรกคือการตรวจสอบวา
สารหรือของผสมมีผลทําใหเกิดการระเบิด (explosive effects) (ลําดับการทดสอบที่ 1) ขั้นตอนที่สองเปนกระบวนการใน
การยอมรับ (acceptance procedure) (ลําดับการทดสอบที่ 2 ถึง 4) และขั้นตอนที่สามเปนการกําหนดประเภทยอยของความ
เปนอันตราย (hazard division) (ลําดับการทดสอบที่ 5 ถึง 7) ขั้นตอนการจําแนกประเภทเปนไปตามกระบวนการตัดสินใจ
โดยใชผังการแบงกลุมดังตอไปนี้ (ดู รูปที่ 2.1.1 ถึง 2.1.3)
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รูปที่ 2.1.1:

ขั้นตอนการจําแนกของสาร ของผสม หรือสิ่งของ ที่จัดเปนวัตถุระเบิด (ประเภทที่ 1)
สาร ของผสม หรือสิ่งของ
สําหรับการจําแนกประเภท

กระบวนการในการยอมรับ

ไมยอมรับ
ไมเปนวัตถุระเบิด

ไมยอมรับ
วัตถุระเบิดไมเสถียร
ยอมรับ
อยูในประเภทที่ 1

การกําหนดเปน
ประเภทความเปนอันตรายยอย

การกําหนดกลุมความเขากันได

ประเภทยอย
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 หรือ 1.6

กลุมความเขากันได A, B, C, D, E,
F, G, H, J, K, L, N หรือ S

รหัสการจําแนกประเภท
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รูปที่ 2.1.2:

ขั้นตอนการจําแนกของสาร ของผสม หรือสิ่งของ ที่จัดเปนวัตถุระเบิด (ประเภทที่ 1)
สาร/ของผสม
สําหรับการจําแนกประเภท

เปนสาร/ของผสม
ที่ผานการผลิตเพื่อใหเกิดผลเปน
วัตถุระเบิดหรือเปนดอกไมเพลิง
ใชหรือไม

สิ่งของ
สําหรับการจําแนกประเภท

สาร/ของผสมผานการ
พิจารณาใหอยูในประเภทนี้

ใช

ลําดับการทดสอบที่ 3

ไมใช
เปนสาร/ของผสม
ที่ผานการผลิตเพื่อใหเกิดผลเปน
วัตถุระเบิดหรือเปนดอกไมเพลิง
ใช
ใชหรือไม
ลําดับการทดสอบที่ 8*
ดูรูปที่ 2.1.4

ไมใช

ใช

ไมใช

สาร/ของผสม
อันตรายเกินไปในรูปแบบที่
ทําการทดสอบ
ใชหรือไม

ลําดับการทดสอบที่ 1*

ไมใช

ใช

เปน
สาร/ของผสมระเบิด
ใชหรือไม

ไมใช

สาร/ของผสม
เสถียรทางอุณหภูมิ
ใชหรือไม

บรรจุสาร/ของผสมในแคปซูลและ/
หรือหีบหอ

ใช
ลําดับการทดสอบที่ 4

ลําดับการทดสอบที่ 2

ใช

สาร/ของผสมมีความไวนอย
มากจนไมยอมรับเปนสาร
ประเภทนี้ใชหรือไม

ไมใช

สิ่งของ
สิ่งของที่บรรจุหีบหอ
หรือสาร/ของผสมที่บรรจุหีบหอ
อันตรายเกินไป
หรือไม

ไมใช

ใช
ไมเปนวัตถุระเบิด

ไมยอมรับ
วัตถุระเบิดไมเสถียร

ไมยอมรับ
สิ่งของ สิ่งของที่บรรจุหีบหอหรือสาร/ของ
ผสมที่บรรจุหีบหอมีความเสถียรนอยเกินไป
ในรูปแบบการทดสอบนี้

* เพื่อจุดมุงหมายของการจําแนกประเภท ใหเริ่มจาก ลําดับการทดสอบที่ 2
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ยอมรับในขั้นตนใหจัดอยูใน
ประเภทนี้
(ดูรูปที่ 2.1.3 ตอไป)

รูปที่ 2.1.3: ขั้นตอนการกําหนดใหอยูในประเภทยอยของประเภทที่ 1
สิ่งของ หรือสาร/ของผสมยอมรับในขัน้ ตนใหอยูในประเภทนี้
(ตอจากรูปที่ 2.1.2)

สิ่งของถูกเสนอ
ใหเปนประเภทยอย 1.6
ใชหรือไม

สาร/ของผสม
ถูกเสนอใหเปนประเภทยอย
1.5 ใชหรือไม

ไมใช

ใช

ไมใช

บรรจุสาร/
ของผสมใน
หีบหอ

ลําดับการทดสอบที่ 6

ใช

ลําดับการทดสอบที่ 7

ผลออกมาเปน
การระเบิดทัง้ มวล
ใชหรือไม

ลําดับการทดสอบที่ 5

ใช

ไมใช
สิ่งของมีความไวต่ําอยางมาก
ใชหรือไม

ความเปน
อันตรายหลักที่มา
จากการยิงชิ้นสวนที่เปน
อันตรายใช
หรือไม

ไมใช
เปนสาร/ของผสม
ระเบิดที่มีความไวต่ํามากและมี
อันตรายจากการระเบิดทั้งมวล
ใชหรือไม

ใช
ใช

ใช

ไมใช

ไมใช

สาร/ของผสมหรือสิ่งของผาน
การผลิตเพือ่ ใหเกิดผลเปนวัตถุระเบิด
หรือเปนดอกไมเพลิงใชหรือไม

ใช

ใช

ไมใช

ผลิตภัณฑเปน
สิ่งของที่ไมจัดอยูภายใตคํา
จํากัดความของวัตถุระเบิด
ใชหรือไม

ความเปนอันตรายหลัก
จากการแผรังสีความรอนและ/หรือ
การลุกไหมอยางรุนแรงแตไมมีอันตราย
จากการระเบิดหรือยิงชิน้ สวน
ใชหรือไม

มีความเปนอันตราย
เล็กนอยจากการลุกไหม
หรือชวยใหเริ่มติดไฟ
ใชหรือไม

ไมใช

ไมใช

ใช

ใช

ใช

ความเปนอันตราย
จะเปนอุปสรรคตอการทํางาน
ของพนักงานดับเพลิงในพื้นที่
ใกลเคียงใชหรือ
ไม
ใช

ไมใช
ไมจัดเปน
วัตถุระเบิด

ประเภทยอย
1.6

ประเภทยอย
1.5

ประเภทยอย 1.4
กลุมความเขากันได S
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ประเภทยอย 1.4
กลุมความเขากันไดอนื่
ที่นอกเนือจาก S

ประเภทยอย
1.3

ประเภทยอย
1.2

ประเภทยอย
1.1

รูปที่ 2.1.4: ขั้นตอนการยอมรับขั้นตนของสาร ของผสมหรือสิ่งของที่เปนของเหลวหรือของแข็งออกซิไดสเปน ANE
ลําดับการทดสอบที่ 8

การทดสอบ 8 (a)
การทดสอบความเสถียรทางความรอน
เปนสารเสถียรทางความรอน
ใชหรือไม

ไมใช

ไมยอมรับ
วัตถุระเบิดไมเสถียร

ใช
การทดสอบ 8 (b)
ANE Large Scale Gap Test
สารมีความไวมากเกินไปตอการกระแทกเพื่อจะ
ยอมรับอยูในประเภทของสารออกซิไดส
ใชหรือไม

ใช

สาร/ของผสมจะถูกพิจารณาวาใหครอบคลุม
อยูในประเภทที่ 1

ใช

สาร/ของผสมจะถูกพิจารณาวาเสนอใหอยูใน
ประเภทยอยที่ 1.5 ดําเนินการทดสอบตอดวย
ลําดับการทดสอบที่ 5

ไมใช
การทดสอบ 8 (c)
Koenen Test
สารมีความไวมากเกินไปตอการเกิดผลทางความ
รอนที่รุนแรงภายในพื้นที่ปด
ใชหรือไม
ไมใช
สาร/สิ่งของยอมรับใหจัดอยูในประเภทของ
ของแข็งและของเหลวออกซิไดสเปน
อลูมิเนียมไนเตรทอีมัลชัน แขวนลอยหรือเจล
ซึ่งเปนผลผลิตระหวางทางสําหรับวัตถุระเบิด
(ANE)
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2.1.4.2

แนวทาง

2.1.4.2.1
คุณสมบัติการระเบิดเกี่ยวเนื่องกับการมีกลุมทางเคมีบางชนิดในระดับโมเลกุลทําใหเกิดปฏิกิริยาที่ทําให
อุณหภูมิแ ละความดันเพิ่มขึ้ นอยางรวดเร็ว ขั้นตอนการคัดแยกมีเป าหมายเพื่อบงชี้การมีอยู ของกลุม ที่ทําปฏิกิ ริยาและ
ศักยภาพในการปลอยพลังงานออกมาอยางรวดเร็ว ถาขั้นตอนการคัดแยกเพื่อบงชี้สารหรือของผสมวามีวัตถุระเบิดอยู
หรือไม ตองดําเนินการในกระบวนการยอมรับ (ดูตอนที่ 10.3 ของ คูมือการทดสอบและเกณฑตามขอแนะนําในการขนสง
สินคาอันตรายของสหประชาชาติ)
หมายเหตุ: ไมจําเปนตองทําการทดสอบความไวในการระเบิดจากการกระแทก (test of sensitivity to detonative shock) ทั้งการ
ทดสอบลําดับที่ 1 ชนิด (a) การแผกระจายของการทดสอบการระเบิดแบบ detonation (Series 1 type (a) propagation of
detonation test) และการทดสอบลําดับที่ 2 (a) (Series 2 type (a)) ถาพลังงานในการแตกตัวระดับโมเลกุลโดยการเกิดความ
รอน (exothermic decomposition energy) ของวัสดุอินทรียต่ํากวา 800 จูล/กรัม
2.1.4.2.2

สารหรือของผสมไมถูกจําแนกเปนวัตถุระเบิดถา:
(a)

ไมมีกลุมทางเคมีที่เกี่ยวของกับการแสดงคุณสมบัติวัตถุระเบิดในโมเลกุล ตัวอยางกลุมที่อาจระบุ
คุณสมบัติไดแสดงไวในตารางที่ A6.1 ในภาคผนวก 6 ของ คูมือการทดสอบและเกณฑตามขอแนะนํา
ในการขนสงสินคาอันตรายของสหประชาชาติ; หรือ

(b)

สารที่ประกอบดวยกลุมทางเคมีที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติวัตถุระเบิดที่รวมออกซิเจนและคาสมดุล
ของออกซิเจนที่คํานวณได (calculated oxygen balance) มีคาต่ํากวาลบ 200
oxygen balance ที่ใชคํานวณเพื่อปฏิกิริยาทางเคมี:
CxHyOz + [x + (y/4)-(z/2)]. O2 → x. CO2 + (y/2). H2O
โดยใชสูตร:
คาสมดุลออกซิเจน (oxygen balance) = -1600.[2.x +(y/2) -z]/น้ําหนักโมเลกุล;

(c)

เมื่ อ สารอิ นทรี ย ห รื อ ของผสมที่ เป น เนื้ อ เดี ย วกั น ของสารอิ น ทรี ย ป ระกอบด ว ยกลุ ม ทางเคมี ที่ มี
คุ ณ สมบั ติ เ ป น วั ต ถุ ร ะเบิ ด แต พ ลั ง งานแตกตั ว ระดั บ โมเลกุ ล ทางความร อ น
(exothermic
decomposition energy) มีคาต่ํากวา 500 จูล/กรัม และคาเริ่มตนของการแตกตัวทางความรอน
(exothermic decomposition) ต่ํากวา 500 องศาเซลเซียส (คาจํากัดทางอุณหภูมิมีเพื่อปองกัน
กระบวนการที่ใชกับวัสดุอินทรียในปริมาณมากที่ไมเปนวัตถุระเบิดแตที่จะแตกตัวอยางชา ๆ ที่
อุณหภูมิสูงกวา 500 องศาเซลเซียส เพื่อปลอยพลังงานมากกวา 500 จูล/กรัม) พลังงานที่เกิดจากการ
แตกตัวทางความรอน (exothermic decomposition energy) อาจกําหนดโดยเทคนิค calorimetric ที่
เหมาะสม; หรือ

(d)

สําหรับของผสมที่เปนสารออกซิไดสอนินทรียกับสารอินทรีย ความเขมขนของสารออกซิไดสอนิน
ทรีย คือ:
ต่ํากวา 15 %, โดยมวล ถาสารออกซิไดสจัดอยูในกลุม 1 หรือ 2;
ต่ํากวา 30 %, โดยมวล ถาสารออกซิไดสจัดอยูในกลุม 3

2.1.4.2.3

ในกรณีของของผสมที่ประกอบไปดวยสารที่รูวาเปนวัตถุระเบิดใด ๆ ตองดําเนินการตามขั้นตอนการยอมรับ
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บทที่ 2.2
กาซไวไฟ (FLAMMABLE GASES)
คําจํากัดความ

2.2.1

กาซไวไฟคือกาซที่มีชวงความไวไฟกับอากาศที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส และที่ความดันบรรยากาศ
101.3 กิโลพาสคัล
เกณฑการจําแนกประเภท

2.2.2

กาซไวไฟจําแนกไดเปนกลุมใดกลุมหนึ่งของสองกลุมที่อยูในประเภทนี้ตามตารางตอไปนี้
ตาราง 2.2.1: เกณฑสําหรับกาซไวไฟ
กลุม
1

เกณฑ
กาซ ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส และความดันบรรยากาศที่ 101.3 กิโลพาสคัล:
(a) จุดติดไฟไดเมื่อมีสวนผสม 13% หรือต่ํากวาโดยปริมาตรในอากาศ; หรือ
(b) มีชวงของความไวไฟกับอากาศอยางนอยที่ 12% (percentage points) โดยไมคํานึงถึงคาขีดจํากัดลาง
ของความไวไฟ (lower flammable limit; LFL)

2

กาซที่นอกเหนือจากกลุม 1 ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส และมีความดันบรรยากาศที่ 101.3 กิโลพาสคัล
มีชวงจุดวาบไฟถาผสมกับอากาศ

หมายเหตุ 1: แอมโมเนียและเมธิลโบรไมดอาจถือวาเปนกรณีพิเศษเพื่อวัตถุประสงคทางกฎหมายบางอยาง
หมายเหตุ 2: สําหรับการจําแนกประเภทสารละอองลอย ดูบทที่ 2.3
2.2.3

การสื่อสารความเปนอันตราย

ไดจัดใหมีขอพิจารณาทั่วไปและขอพิจารณาเฉพาะเกี่ยวกับขอกําหนดในการติดฉลากไวใน การสื่อสาร
ความเปนอันตราย: การติดฉลาก (บทที่ 1.4) ไดจัดทําตารางสรุปเกี่ยวกับการจําแนกประเภทและการติดฉลากไวใน
ภาคผนวก 2 และในภาคผนวก 3 ไดจัดใหมีตัวอยางขอความที่เปนคําเตือนและรูปสัญลักษณซึ่งสามารถนําไปใชไดเมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากพนักงานเจาหนาที่
ตารางที่ 2.2.2: องคประกอบฉลากสําหรับกาซไวไฟ
กลุม 1

กลุม 2

สัญลักษณ

เปลวไฟ

ไมมีสัญลักษณใช

คําสัญญาณ

อันตราย

คําเตือน

กาซไวไฟสูงมาก

กาซไวไฟ

ขอความแสดงความเปนอันตราย
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แนวทางและกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุม
แนวทางและกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมตอไปนี้ไมไดเปนสวนของระบบการจําแนก
ประเภทตาม GHS แตไดจัดไวใหมีในที่นี้เพื่อเปนแนวทางเพิ่มเติม จึงขอแนะนําใหผูที่รับผิดชอบในการจําแนกประเภท
ศึกษาเกณฑกอนและในระหวางการใชกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมนี้

2.2.4

2.2.4.1

กระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุม

เพื่ อ จํ า แนกก า ซไวไฟ จํ า เป น ต อ งมี ข อ มู ล ความไวไฟของสารนั้ น การจํ า แนกประเภทเป น ไปตาม
กระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมตอไปนี้
กระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุม 2.2 สําหรับกาซไวไฟ
สารที่เปนกาซหรือของผสมของกาซ

มีชวงการไวไฟกับอากาศ
ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส และที่ความดันบรรยากาศที่
101.3 กิโลพัสคาลใชหรือไม

ไมใช

ไมจัดเปนประเภทนี้

ใช

ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส และความดันบรรยากาศ
101.3 กิโลพัสคาล:
(a)
(b)

กลุม 1

จุดติดไฟไดเมื่อมีสว นผสม 13% หรือต่ํากวาโดย
ปริมาตรในอากาศใชหรือไม หรือ
มีชวงของการติดไฟเมื่อผสมกับอากาศอยางนอยที่รอย
ละ 12 (percentage points) โดยไมคํานึงถึงคาขีดจํากัด
ลางของการติดไฟใชหรือไม

ใช

อันตราย

กลุม 2

ไมใช

คําเตือน
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แนวทาง
ความไวไฟควรกําหนดโดยการทดลองหรือการคํานวณตามวิธีการที่นํามาจาก ISO (ดู ISO 10156:1996
Gases and gas mixtures – Determination of fire potential and oxidizing ability for the selection of cylinder valve outlets)
เมื่อมีขอมูลที่ไมเพียงพอในการนํามาใชกับวิธีเหลานี้ อาจนําวิธีการทดสอบเทียบเทาที่ยอมรับจากพนักงานเจาหนาที่มา
ใชได

2.2.4.2

ตัวอยาง: การจําแนกประเภทกาซผสมไวไฟโดยวิธีคํานวณตาม ISO 10156: 1996

2.2.5

สูตร
n

∑
i

V i%
T ci

โดยที่:
Vi %
Tci
i
n
Ki

คือ ปริมาณของกาซไวไฟเทียบเทา
คือ คาความเขมขนสูงสุดของกาซไวไฟในไนโตรเจนโดยที่ยังไมเปนสวนผสมไวไฟในอากาศ
คือ กาซตัวแรกในกาซผสม
คือ กาซตัวที่ n ในกาซผสม
คือ แฟคเตอรเทียบเทาสําหรับกาซเฉื่อยตอไนโตรเจน

เมื่อกาซผสมประกอบดวยตัวทําละลายเฉื่อย (inert diluent) แทนที่จะเปนกาซไนโตรเจน ปริมาตรของตัวทําละลาย
ดังกลาวจะถูกปรับเปลี่ยนตามปริมาตรเทียบเทาของไนโตรเจนโดยใชแฟคเตอรเทียบเทาสําหรับกาซเฉื่อย (Ki)
เกณฑ:
n

Vi %

∑T
i

>1

ci

กาซผสม
เพื่อจุดมุงหมายของตัวอยางนี้ ตอไปนี้เปนกาซผสมที่จะใช
2%(H2) + 6%(CH4) + 27%(Ar) + 65%(He)
การคํานวณ
1.
แฟคเตอรเทียบเทา (Ki) สําหรับกาซเฉื่อยตอไนโตรเจนทราบจาก
Ki (Ar) = 0.5
Ki (He) = 0.5
2.

คํานวณกาซผสมเทียบเทากับไนโตรเจนเปนกาซสมดุล (balance gas) โดยใชคา Ki สําหรับกาซเฉื่อย
2%(H2) + 6%(CH4) + [27%x0.5 + 65%x0.5](N2) = 2%(H2) + 6%(CH4) + 46%(N2) = 54%

3.

ปรับคาผลรวมของปริมาณเปนตอ 100%
100 x [2%(H ) + 6%(CH ) + 46%(N )] = 3.7%(H ) + 11.1%(CH ) + 85.2%(N )
2
4
2
2
4
2
54
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4.

คาสัมประสิทธิ์ Tci สําหรับกาซไวไฟทราบไดจาก
Tci H2 = 5.7%
Tci CH4 = 14.3%

5.

คํานวณคาความไวไฟของกาซผสมเทียบเทาโดยใชสูตร
n
Vi% = 3.7 + 11.1 = 1.42
∑
i

Tci

5.7

14.3

1.42 > 1,
ดังนั้น กาซผสมชนิดนี้มีความไวไฟในอากาศ
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บทที่ 2.3
สารละอองลอยไวไฟ (FLAMMABLE AEROSOLS)
2.3.1

คําจํากัดความ

สารละอองลอยที่บรรจุอยูในภาชนะปดที่ไมสามารถบรรจุใหมได โดยภาชนะดังกลาวทํามาจากโลหะ แกว
หรือพลาสติก และบรรจุกาซอัด กาซเหลว หรือกาซละลายภายใตความดัน ที่มีหรือไมมีของเหลว ครีม หรือผงฝุน และ
ติดตั้งอุปกรณสําหรับปลอยสารออกมาในรูปอนุภาคที่เปนของแข็งหรือของเหลวที่แขวนลอยอยูในกาซในรูปของโฟม ครีม
หรือผงฝุน หรือในสถานะของเหลว หรือในสถานะของกาซ
2.3.2

เกณฑในการจําแนกประเภท

2.3.2.1
ควรพิจารณาจําแนกประเภทสารละอองลอยที่บรรจุในภาชนะพน/ฉีดเปนสารไวไฟ หากประกอบดวย
องคประกอบใด ๆ ที่เปนสารไวไฟตามเกณฑของ GHS นั่นคือ:
ของเหลวไวไฟ (ดู บทที่ 2.6);
กาซไวไฟ (ดู บทที่ 2.2);
ของแข็งไวไฟ (ดู บทที่ 2.7)
หมายเหตุ: องคประกอบไวไฟไมครอบคลุมถึงสารดอกไมเพลิง (pyrophoric) สารที่ใหความรอนไดเอง (self-heating
substances) หรือทําปฏิกิริยากับน้ํา (water-reactive substances) เพราะองคประกอบดังกลาวไมมีการนํามาใชเปน
องคประกอบของสารละอองลอยที่บรรจุในภาชนะพน/ฉีด
2.3.2.2

สารละอองลอยไวไฟที่บรรจุในภาชนะพน/ฉีดสามารถจําแนกไดเปนสองกลุมภายใตประเภทนี้โดย
 สําหรับละอองลอยโฟม ใหพิจารณาจาก องคประกอบของสาร ความรอนทางเคมีของการลุกไหม และ
ถาเปนไปได ผลของการทดสอบโฟม และ
 สําหรับสารละอองลอยสเปรย ใหพิจารณาจาก การทดสอบระยะทางการลุกไหม (ignition distance test)
และ การทดสอบในพื้นที่ปด (enclosed space test)
ดูกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมใน 2.3.4.1 ประกอบ

2.3.3

การสื่อสารความเปนอันตราย

ไดจัดใหมีขอพิจารณาทั่วไปและขอพิจารณาเฉพาะเกี่ยวกับขอกําหนดในการติดฉลากไวใน การสื่อสาร
ความเปนอันตราย: การติดฉลาก (บทที่ 1.4) ไดจัดทําตารางสรุปเกี่ยวกับการจําแนกประเภทและการติดฉลากไวใน
ภาคผนวก 2 และในภาคผนวก 3 ไดจัดใหมีตัวอยางขอความที่เปนคําเตือนและรูปสัญลักษณซึ่งสามารถนําไปใชไดเมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากพนักงานเจาหนาที่
กลุม 1

กลุม 2

สัญลักษณ

เปลวไฟ

เปลวไฟ

คําสัญญาณ

อันตราย

คําเตือน

ขอความแสดงความเปนอันตราย

สารละอองลอยไวไฟสูงมาก

สารละอองลอยไวไฟ
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แนวทางและกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุม
แนวทางและกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมตอไปนี้ไมไดเปนสวนของระบบการจําแนก
ประเภทตาม GHS แตไดจัดไวใหมีในที่นี้เพื่อเปนแนวทางเพิ่มเติม จึงขอแนะนําใหผูที่รับผิดชอบในการจําแนกประเภท
ศึกษาเกณฑกอนและในระหวางการใชกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมนี้

2.3.4

กระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุม
เพื่อจําแนกประเภทสารละอองลอยที่บรรจุในภาชนะพน/ฉีด จําเปนตองทราบขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบ
ไวไฟ ความรอนทางเคมีของการลุกไหม และถาเปนไปได ผลของการทดสอบโฟม (สําหรับโฟมละอองลอย) และการ
ทดสอบระยะทางการลุกไหม (ignition distance test) และการทดสอบในพื้นที่ปด (enclosed space test) (สําหรับสารละออง
ลอยสเปรย) การจําแนกประเภทควรกระทําตามกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมดังตอไปนี้
2.3.4.1

กระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุม 2.3 (a) สําหรับสารละอองลอยไวไฟ
สารละอองลอย

ประกอบดวย ≤ 1% องคประกอบไวไฟ
และ
มีความรอนจากการเผาไหม < 20 กิโลจูล/กรัม ใชหรือไม

ใช

ไมจัดเปนประเภทนี้

ไมใช
กลุม 1

ประกอบดวย ≥ 85% องคประกอบไวไฟ
และ
มีความรอนจากการเผาไหม ≥ 30 กิโลจูล/กรัม ใชหรือไม

ใช
อันตราย

ไมใช

สําหรับสารละอองลอยสเปรย ดูกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุม 2.3. (b)
สําหรับสารละอองลอยโฟม ดูกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุม 2.3. (c)
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กระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุม 2.3 (b) สําหรับสารละอองลอยสเปรย
ละอองลอยสเปรย

กลุม 1
ในการทดสอบระยะทางการลุกไหม
การลุกไหมเกิดขึ้นที่ระยะทาง ≥ 75 เซนติเมตร ใชหรือไม

ใช
อันตราย

ไมใช
กลุม 2
มีความรอนจากการเผาไหม < 20 กิโลจูล/กรัมใชหรือไม

ไมใช
คําเตือน

ใช

กลุม 2

ในการทดสอบระยะทางการลุกไหม
การลุกไหมเกิดขึ้นที่ระยะทาง ≥ 15 เซนติเมตร ใชหรือไม

ใช
คําเตือน

ไมใช

จากการทดสอบในพื้นที่ปด
(a) เวลาเทียบเทา ≤ 300 วินาทีตอลูกบาศกเมตร; หรือ
(b) ความเขมขนของการระเบิด (deflagration density) ≤ 300
กรัมตอลูกบาศกเมตร ใชหรือไม
ไมใช

กลุม 2
ใช
คําเตือน

ไมจัดเปนประเภทนี้
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กระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุม 2.3 (c) สําหรับสารละอองลอยโฟม
สารละอองลอยโฟม

ในการทดสอบโฟม
(a) ความสูงเปลวไฟ ≥ 20 เซนติเมตร และไฟติดเปนระยะเวลา ≥ 2 วินาที; หรือ
(b) ความสูงเปลวไฟ ≥ 4 เซนติเมตร และไฟติดเปนระยะเวลา ≥ 7 วินาที ใช
หรือไม

กลุม 1
ใช

อันตราย

ไมใช
กลุม 2
ในการทดสอบโฟม ความสูงเปลวไฟ ≥ 4 เซนติเมตร และ
ไฟติดเปนระยะเวลา ≥ 2 วินาที ใชหรือไม

ใช
คําเตือน

ไมใช
ไมจัดเปนประเภทนี้

2.3.4.2

แนวทาง

2.3.4.2.1
ความรอนทางเคมีจากการเผาไหม (∆Hc) หนวยเปน กิโลจูลตอกรัม เปนผลผลิตจากความรอนทางทฤษฎี
ของการเผาไหม (∆Hcomb) และประสิทธิภาพการเผาไหม โดยทั่วไปมีคาต่ํากวา 1.0 (ประสิทธิภาพการเผาไหมโดยทั่วไปมี
คา 0.95 หรือ 95%)
สําหรับสูตรสารประกอบที่เปนสารละอองลอย (composite aerosol formulation) คาความรอนทางเคมีของ
การเผาไหมเปนผลรวมของคาความรอนเฉลี่ย (weighted heats) ของการเผาไหมสําหรับแตละองคประกอบ ดังนี้:
n

∆Hc (ผลิตภัณฑ) = ∑ [ wi% x ∆Hc(i)]
i

โดยที่:
∆Hc
wi%
∆Hc(i)

= คาความรอนทางเคมีของการเผาไหม (กิโลจูล/กรัม)
= รอยละการแตกตัวของมวลสารที่เปนสารละอองลอย ขององคประกอบ i ในผลิตภัณฑ
= คาความรอนจําเพาะของการเผาไหม (กิโลจูล/กรัม) ขององคประกอบ i ในผลิตภัณฑ

คาความรอนทางเคมีของการเผาไหมสามารถหาไดจากเอกสารอางอิง การคํานวณหรือการทดสอบ (ดู
ASTM D 240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F) 86.l ถึง 86.3 และ NFPA 30B)
2.3.4.2.2
ดูตอนยอย 31.4, 31.5, และ 31.6 ของ คูมือการทดสอบและเกณฑตามขอแนะนําในการขนสงสินคาอันตราย
ของสหประชาชาติ, สําหรับการทดสอบระยะทางการลุกไหม (Ignition Distance Test) การทดสอบการลุกไหมในพื้นที่ปด
(Enclosed Space Ignition Test) และการทดสอบความไวไฟของละอองลอยโฟม (Aerosol Foam Flammability Test)
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บทที่ 2.4
กาซออกซิไดส (OXIDIZING GASES)
2.4.1

คําจํากัดความ

กาซออกซิไดส คือ กาซใด ๆ ที่โดยทั่วไปจะใหออกซิเจนออกมา อาจเปนสาเหตุหรือมีสวนทําใหเกิดการ
เผาไหมวัสดุอื่นมากกวาที่อากาศทั่วไปสามารถทําได
2.4.2

เกณฑการจําแนกประเภท
กาซออกซิไดสจําแนกไดเพียงกลุมเดียว ตามตารางตอไปนี้:
ตาราง 2.4.1: เกณฑสําหรับการจําแนกกาซออกซิไดส
กลุม
1

เกณฑ
กาซใด ๆ ที่โดยทั่วไปจะใหออกซิเจนมา อาจเปนสาเหตุหรือมีสวนทําใหเกิดการเผาไหมวัสดุอื่น
มากกวาที่อากาศทั่วไปสามารถทําได

หมายเหตุ: อากาศที่ผลิตขึ้น (Artificial air) ซึ่งประกอบดวยออกซิเจน 23.5% โดยปริมาตร อาจพิจารณาวาไมเปนสาร
ออกซิไดสเพื่อวัตถุประสงคทางกฎหมายบางอยาง (เชน กฎระเบียบของการขนสง)
2.4.3

การสื่อสารความเปนอันตราย

ไดจัดใหมีขอพิจารณาทั่วไปและขอพิจารณาเฉพาะเกี่ยวกับขอกําหนดในการติดฉลากไวใน การสื่อสาร
ความเปนอันตราย: การติดฉลาก (บทที่ 1.4) ไดจัดทําตารางสรุปเกี่ยวกับการจําแนกประเภทและการติดฉลากไวใน
ภาคผนวก 2 และในภาคผนวก 3 โดยมีตัวอยางขอความที่เปนคําเตือนและรูปสัญลักษณซึ่งสามารถนําไปใชไดเมื่อไดรับ
ความเห็นชอบจากพนักงานเจาหนาที่
กลุม 1

2.4.4

สัญลักษณ

เปลวไฟอยูเหนือวงกลม

คําสัญญาณ

อันตราย

ขอความแสดงความเปน
อันตราย

อาจเปนสาเหตุหรือชวยใหไฟลุกโหมแรงขึ้น;
สารออกซิไดส

แนวทางและกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุม

แนวทางและกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมตอไปนี้ไมไดเปนสวนของระบบการจําแนก
ประเภทตาม GHS แตไดจัดไวใหมีในที่นี้เพื่อเปนแนวทางเพิ่มเติม จึงขอแนะนําใหผูที่รับผิดชอบในการจําแนกประเภท
ศึกษาเกณฑกอนและในระหวางการใชกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมนี้
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2.4.4.1

กระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุม

เพื่ อ จํ า แนกก า ซออกซิ ไ ดส ควรดํ า เนิ น การด ว ยวิ ธี ก ารทดสอบหรื อ คํ า นวณตามที่ กํ า หนดไว ใ น
ISO 10156:1996 Gases and gas mixtures – Determination of fire potential and oxidizing ability for the selection of
cylinder valve outlet
กระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุม 2.4 สําหรับกาซออกซิไดส
สารที่เปนกาซหรือกาซผสม

กลุม 1
ชวยสงเสริมในการเผาไหมวัสดุอื่นมากกวาที่อากาศทั่วไป
สามารถทําไดใชหรือไม

ใช
อันตราย

ไมใช

ไมจัดเปนประเภทนี้
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2.4.4.2

ตัวอยางการจําแนกประเภทของกาซผสมออกซิไดส (oxidizing gas mixture) โดยการคํานวณตาม
ISO-10156

สูตร

โดยที่:
Vi%
Ci
i
n

คือ ปริมาตรเปนรอยละของกาซ
คือ คาสัมประสิทธิ์เทียบเทาของออกซิเจน
คือ กาซตัวแรกในกาซผสม
คือ กาซตัวที่ n ในกาซผสม

หมายเหตุ: สมดุลยกาซ (Balance gas) ไมถูกนํามาพิจารณา
n

∑V % × C

เกณฑ:

i

i

> 21

i

กาซผสม
เพื่อจุดมุงหมายของตัวอยางนี้ ตอไปนี้คือสัดสวนกาซผสมที่นํามาใช
9%(O2) + 16%(N2O) + 75%(N2)
การคํานวณ
1.

คาสัมประสิทธิ์ของออกซิเจนเทียบเทา (Ci) สําหรับกาซผสมออกซิไดสทราบจาก
Ci (N2O)
Ci (O)
Ci (all other oxidizing gases)

2.

=
=
=

0.6 (nitrous oxide)
1 (oxygen)
40

คํานวณวากาซผสมเปนกาซออกซิไดสโดยใชคาสัมประสิทธิ์ของออกซิเจนเทียบเทา สําหรับกาซออกซิไดส
9%(O2) + 16%(N2O) + 75%(N2) = (9 x 1) + (16 x 0.6)
18.6 < 21
ดังนั้น พิจารณาไดวากาซผสมมีกาซออกซิไดสนอยกวาอากาศทั่วไป
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ถากาซผสมมีคา 0.6 % F2 ในไนโตรเจน การคํานวณเทียบเทาหาไดจาก
0.6%(F2) + 99.4%(N2)
คาสัมประสิทธิ์ของออกซิเจนเทียบเทา (Ci) สําหรับ F2 = 40
40 x 0.6 = 24 > 21
ดังนั้น พิจารณาไดวากาซผสมนี้ มีกาซออกซิไดสมากกวาอากาศ
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บทที่ 2.5
กาซภายใตความดัน (GASES UNDER PRESSURE)
2.5.1

คําจํากัดความ

กาซภายใตความดัน คือ กาซที่บรรจุอยูในภาชนะบรรจุที่มีความดันไมต่ํากวา 280 กิโลพาสคัล ที่อุณหภูมิ
20 องศาเซลเซียส หรือเปนของเหลวอุณหภูมิต่ํา (refrigerated liquid)
กาซภายใตความดันประกอบดวยกาซอัด (compressed gases); กาซเหลว (liquefied gases); กาซใน
สารละลาย (dissolved gases); กาซเหลวอุณหภูมิต่ํา (refrigerated liquefied gases)
2.5.2

เกณฑการจําแนกประเภท
กาซสามารถจํ าแนกไดเป นกลุมใดกลุม หนึ่งตามตารางตอไปนี้ (ตามสถานะทางกายภาพเมื่ อบรรจุ ใน

ภาชนะบรรจุ):
ตาราง 2.5.1: เกณฑสําหรับกาซภายใตความดัน
กลุม

เกณฑ

กาซอัด (Compressed gas)

ก า ซที่ เ มื่ อ บรรจุ ภายใต ค วามดั นมี ค วามเป นก า ซทั้ งหมดที่ อุ ณหภู มิ -50 องศา
เซลเซียส รวมถึงกาซทุกชนิดซึ่งมีอุณหภูมิวิกฤตนอยกวาหรือเทากับ -50 องศา
เซลเซียส

กาซเหลว (Liquefied gas)

กาซที่ทําการบรรจุภายใตความดันมีบางสวนที่เปนของเหลวที่อุณหภูมิสูงกวา 50 องศาเซลเซียส ซึ่งมีความแตกตางระหวาง:
(a) กาซเหลวความดันสูง (High pressure liquefied gas) หมายถึง กาซที่มี
อุณหภูมิวิกฤตระหวาง -50 องศาเซลเซียส และ +65 องศาเซลเซียส และ
(b) กาซเหลวความดันต่ํา (Low pressure liquefied gas) หมายถึงกาซที่มีอุณหภูมิ
วิกฤตสูงกวา +65 องศาเซลเซียส

กาซเหลวอุณหภูมิต่ํา (Refrigerated กาซที่เมื่อบรรจุถูกทําใหเปนของเหลวบางสวนเนื่องจากอุณหภูมิต่ํา
liquefied gas)
กาซในสารละลาย (Dissolved gas)

กาซที่เมื่อบรรจุภายใตความดันถูกละลายในตัวทําละลายที่เปนของเหลว

อุณหภูมิวิกฤติเปนอุณหภูมิที่กาซบริสุทธิ์ไมสามารถเปลี่ยนสถานะเปนกาซได โดยไมคํานึงถึงระดับของการอัด (degree of
compression)
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2.5.3

การสื่อสารความเปนอันตราย

ไดจัดใหมีขอพิจารณาทั่วไปและขอพิจารณาเฉพาะเกี่ยวกับขอกําหนดในการติดฉลากไวใน การสื่อสาร
ความเปนอันตราย: การติดฉลาก (บทที่ 1.4) ไดจัดทําตารางสรุปเกี่ยวกับการจําแนกประเภทและการติดฉลากไวใน
ภาคผนวก 2 และในภาคผนวก 3 ไดจัดใหมีตัวอยางขอความที่เปนคําเตือนและรูปสัญลักษณซึ่งสามารถนําไปใชไดเมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากพนักงานเจาหนาที่
ตาราง 2.5.2: องคประกอบฉลากสําหรับกาซภายใตความดัน
กาซอัด
(Compressed gas)

กาซเหลว
(Liquefied gas)

กาซเหลวอุณหภูมิต่ํา
(Refrigerated liquefied gas)

กาซในสารละลาย
(Dissolved gas)

สัญลักษณ

ทอกาซ

ทอกาซ

ทอกาซ

ทอกาซ

คําสัญญาณ

คําเตือน

คําเตือน

คําเตือน

คําเตือน

ขอความแสดง
ความเปน
อันตราย

บรรจุกาซภายใต
ความดัน; อาจ
ระเบิดไดเมื่อถูกทํา
ใหรอน

บรรจุกาซเหลว; อาจเปนสาเหตุ
บรรจุกาซภายใต
ความดัน; อาจระเบิด การไหมจากความเย็นจัด
ไดเมื่อถูกทําใหรอน (cryogenic burns) หรือบาดเจ็บ
จากความเย็นจัด (cryogenic
injury)
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บรรจุกาซภายใต
ความดัน; อาจ
ระเบิดไดเมื่อถูกทํา
ใหรอน

2.5.4

แนวทางและกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุม

แนวทางและกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมตอไปนี้ไมไดเปนสวนของระบบการจําแนก
ประเภทตาม GHS แตไดจัดไวใหมีในที่นี้เพื่อเปนแนวทางเพิ่มเติม จึงขอแนะนําใหผูที่รับผิดชอบในการจําแนกประเภท
ศึกษาเกณฑกอนและในระหวางการใชกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมนี้
2.5.4.1

กระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุม

การจําแนกประเภทสามารถทําไดตามกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมตอไปนี้
กระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุม 2.5 สําหรับกาซภายใตความดัน
สารหรือของผสม

เปน (a) ความดันไอที่ +50 องศาเซลเซียส มีคามากกวา 3 บาร ใชหรือไม; หรือ
(b) สารหรือของผสมเปนกาซอยางสมบูรณที่ +20 องศาเซลเซียสและ 103 กิโล
พาสคัลใชหรือไม

ไมใช

ใช

ไมจัดเปนประเภทนี้

กาซในสารละลาย
ใช

กาซละลายในตัวทําละลายที่เปนของเหลวภายใตความดันใชหรือไม

คําเตือน

ไมใช
กาซเหลว
อุณหภูมิวิกฤติสูงกวา +65 องศาเซลเซียส ใชหรือไม

ใช

คําเตือน
ไมใช
กาซเหลว
อุณหภูมิวิกฤติอยูระหวาง –50 องศาเซลเซียส และ +65 องศาเซลเซียสใชหรือไม

ใช

คําเตือน

ไมใช
กาซเหลวอุณหภูมิต่ํา
กาซเปนของเหลวบางสวนเนื่องจากมีอุณหภูมิต่ําใชหรือไม

ใช

คําเตือน

ไมใช
กาซอัด
กาซมีสถานะเปนกาซโดยสมบูรณที่อุณหภูมิ –50 องศาเซลเซียสใชหรือไม
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ใช

คําเตือน

2.5.4.2

แนวทาง
สําหรับกลุมของกาซ จําเปนตองทราบขอมูลตอไปนี้
ความดันไอที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส;
สถานะทางกายภาพที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ณ ความดันบรรยากาศมาตรฐาน;
อุณหภูมิวิกฤติ

ขอมูลขางตนมีความจําเปนในการจําแนกกาซ ขอมูลสามารถหาไดจากเอกสารอางอิงซึ่งมีการคํานวณและ
กําหนดโดยการทดสอบ กาซบริ สุทธิ์ สวนใหญ ไดมี การจําแนกไว แลวในข อกําหนดของสหประชาชาติที่เปนต นแบบ
เกี่ยวกับการขนสงสินคาอันตราย ของผสมใหมตองการการคํานวณเพิ่มเติมซึ่งอาจสลับซับซอนมาก
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บทที่ 2.6
ของเหลวไวไฟ (FLAMMABLE LIQUIDS)
2.6.1

คําจํากัดความ
ของเหลวไวไฟหมายถึงของเหลวที่มีจุดวาบไฟไมเกิน 93 องศาเซลเซียส

2.6.2

เกณฑการจําแนกประเภท
ของเหลวไวไฟจําแนกเปนกลุมใดกลุมหนึ่งในสี่กลุมตามตารางดังตอไปนี้:
ตารางที่ 2.6.1: เกณฑสําหรับของเหลวไวไฟ
กลุม

เกณฑ

1

จุดวาบไฟ < 23 องศาเซลเซียส และจุดเริ่มเดือด ≤ 35 องศาเซลเซียส

2

จุดวาบไฟ < 23 องศาเซลเซียส และจุดเริ่มเดือด > 35 องศาเซลเซียส

3

จุดวาบไฟ ≥ 23 องศาเซลเซียส และ ≤ 60 องศาเซลเซียส

4

จุดวาบไฟ > 60 องศาเซลเซียส และ ≤ 93 องศาเซลเซียส

หมายเหตุ 1: น้ํามันเชื้อเพลิงในตระกูลน้ํามันดีเซล (ไดแกแกสออยล น้ํามันดีเซลและน้ํามันเตา) ที่มีชวงจุดวาบไฟระหวาง
55 องศาเซลเซียส ถึง 75 องศาเซลเซียส อาจพิจารณาเปนกลุมพิเศษเพื่อวัตถุประสงคทางกฎหมายบางอยาง
หมายเหตุ 2: ของเหลวที่มีจุดวาบไฟสูงกวา 35 องศาเซลเซียส อาจพิจารณาเปนของเหลวไมไวไฟเพื่อวัตถุประสงคทาง
กฎหมายบางอยาง (เชน กฎระเบียบของการขนสง) ถาผลจากการทดสอบการเผาไหมแบบยั่งยืน (sustained combustibility
test) จาก L.2 ของ คูมือการทดสอบและเกณฑตามขอแนะนําในการขนสงสินคาอันตรายของสหประชาชาติ เปนลบ
หมายเหตุ 3: ของเหลวไวไฟที่มีความหนืด (Viscous flammable liquids) เชน สี สารเคลือบ แลคเกอร น้ํามันขัดเงา กาว
และน้ํายาขัด อาจพิจารณาวาเปนกลุมพิเศษเพื่อวัตถุประสงคทางกฎหมายบางอยาง (เชน กฎระเบียบการขนสง) การจําแนก
ประเภทหรือการตัดสินใจวาของเหลวไวไฟเหลานี้เปนวาเปนสารไมไวไฟอาจกําหนดโดยกฎหมายที่บังคับใชกับสาร
ดังกลาวหรือโดยพนักงานเจาหนาที่

- 75 -

2.6.3

การสื่อสารความเปนอันตราย

ไดจัดใหมีขอพิจารณาทั่วไปและขอพิจารณาเฉพาะเกี่ยวกับขอกําหนดในการติดฉลากไวใน การสื่อสาร
ความเปนอันตราย: การติดฉลาก (บทที่ 1.4) ไดจัดทําตารางสรุปเกี่ยวกับการจําแนกประเภทและการติดฉลากไวใน
ภาคผนวก 2 และในภาคผนวก 3 ไดจัดใหมีตัวอยางขอความที่เปนคําเตือนและรูปสัญลักษณซึ่งสามารถนําไปใชไดเมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากพนักงานเจาหนาที่
ตาราง 2.6.2: องคประกอบฉลากสําหรับของเหลวไวไฟ

2.6.4

กลุม 1

กลุม 2

กลุม 3

กลุม 4

สัญลักษณ

เปลวไฟ

เปลวไฟ

เปลวไฟ

ไมมีสัญลักษณใช

คําสัญญาณ

อันตราย

อันตราย

คําเตือน

คําเตือน

ขอความแสดงความ
เปนอันตราย

ของเหลวและไอ
ไวไฟสูงมาก

ของเหลวและไอ
ไวไฟสูง

ของเหลวและไอ
ไวไฟ

ของเหลวติดไฟได
(Combustible liquid)

แนวทางและกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุม

แนวทางและกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมตอไปนี้ไมไดเปนสวนของระบบการจําแนก
ประเภทตาม GHS แตไดจัดไวใหมีในที่นี้เพื่อเปนแนวทางเพิ่มเติม จึงขอแนะนําใหผูที่รับผิดชอบในการจําแนกประเภท
ศึกษาเกณฑกอนและในระหวางการใชกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมนี้
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2.6.4.1

กระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุม

เมื่อทราบคาจุดวาบไฟและจุดเริ่มเดือด สามารถทําการจําแนกประเภทสารและสิ่งของและทําการเลือกใช
ขอมูลฉลากที่เปนระบบเดียวกันไดตามกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมตอไปนี้
กระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุม 2.6 สําหรับของเหลวไวไฟ
สาร/ของผสมเปนของเหลว

มีจุดวาบไฟ ≤ 93 องศาเซลเซียส ใชหรือไม

ไมใช

ไมจัดเปนประเภทนี้

ใชa,b

กลุม 4
ไมมีสัญลักษณ
คําเตือน

ใช
มีจุดวาบไฟ > 60 องศาเซลเซียส ใชหรือไม
ไมใช

กลุม 3
ใชa,b

มีจุดวาบไฟ ≥ 23 องศาเซลเซียส ใชหรือไม

คําเตือน

ไมใช
กลมุ 2
ใช

มีจุดเริ่มเดือด > 35 องศาเซลเซียส ใชหรือไม

อันตราย
ไมใช
กลุม 1
อันตราย
a

b

น้ํามันเชื้อเพลิงในตระกูลน้ํามันดีเซล (เชน แกสออยล น้ํามันดีเซลและน้ํามันเตา) ที่มีชวงจุดวาบไฟอยูระหวาง
55 องศาเซลเซียส ถึง 75 องศาเซลเซียส อาจพิจารณาวาเปนกลุมพิเศษสําหรับบางกฎระเบียบเปนของผสม
ไฮโดรคารบอนที่มีชวงจุดวาบไฟในชวงดังกลาว ดังนั้นการจําแนกประเภทในกลุม 3 หรือ 4 ของผลิตภัณฑอาจ
กําหนดโดยขอกําหนดที่เกี่ยวของหรือพนักงานเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
ของเหลวที่มีจุดวาบไฟสูงกวา 35 องศาเซลเซียส อาจพิจารณาไดวาเปนของเหลวไมไวไฟสําหรับบางกฎระเบียบ
(เชน กฎระเบียบการขนสง) ถาผลออกมาเปนลบในการทดสอบการลุกไหมแบบตอเนื่อง (sustained combustibility
test) ใน L.2 ของ คูมือการทดสอบและเกณฑตามขอแนะนําในการขนสงสินคาอันตรายของสหประชาชาติ
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2.6.4.2

แนวทาง

2.6.4.2.1
เพื่อที่จะจําแนกประเภทของเหลวไวไฟ จําเปนตองทราบขอมูลจุดวาบไฟและจุดเริ่มเดือด ขอมูลสามารถ
กําหนดโดยการทดสอบที่หาไดจากหนังสืออางอิงหรือการคํานวณ
2.6.4.2.2
ในกรณีของของผสม1 ที่ประกอบดวยของเหลวไวไฟที่มีการกําหนดความเขมขน ถึงแมวาจะประกอบดวย
องคประกอบที่ไมระเหยเปนไอไดงาย (non-volatile components) เชน โพลิเมอร สารปรุงแตง ไมจําเปนตองกําหนดจุดวาบ
ไฟใหมโดยการทดลองถาจุดวาบไฟที่คํานวณของของผสมซึ่งใชวิธีการในขอ 2.6.4.2.3 ขางลางนี้ มีคามากกวาเกณฑการ
ทดสอบที่เกี่ยวของอยางนอย 5 องศาเซลเซียส และมีเงื่อนไขวา
(a)
(b)

(c)

(d)

สามารถทราบองคประกอบของของผสมอยางแมนยํา (ถาวัสดุมีการกําหนดชวงขององคประกอบ
โดยองคประกอบที่มีจุดวาบไฟคํานวณต่ําสุดจะไดรับการเลือกสําหรับการนําไปประเมิน);
ทราบคาจุดวาบไฟ (ที่มีการทดสอบแบบถวยปด ตามขอ 2.6.4.2.5 ขางลาง) ของแตละองคประกอบ
(ตองใชความสัมพันธที่เหมาะสมเมื่อคํานวณขอมูลดังกลาวจากคาอุณหภูมิอื่นที่นอกเหนือจากที่อยู
ในเงื่อนไขการทดสอบ);
ทราบคาสัมประสิทธิ์ของความสามารถในการทําปฏิกิริยาตอความเขมขน (activity coefficient)
สําหรับแตละองคประกอบตามที่แสดงในของผสมรวมทั้งการขึ้นอยูกับอุณหภูมิ (temperature
dependence);
สภาวะของของเหลวเปนเนื้อเดียวกัน

2.6.4.2.3
วิธีการที่เหมาะสมไดแสดงไวใน Gmehling and Rasmussen (Ind. Eng. Chem. Fundament, 21, 186, (1982))
สําหรับของผสมที่ประกอบดวยองคประกอบที่ไมระเหยเปนไอไดงาย เชน โพลิเมอร สารปรุงแตง จุดวาบไฟคํานวณจาก
องคประกอบที่ไมระเหยเปนไอไดงาย อาจพิจารณาไดวาองคประกอบที่ไมระเหยเปนไอไดงายไปลดความดันยอย (partial
pressure) ของตัวทําละลาย (solvents) เพียงเล็กนอย และจุดวาบไฟคํานวณมีคาต่ํากวาคาที่วัดไดเพียงเล็กนอย
2.6.4.2.4
ถาไมมีขอมูล ตองหาคาจุดวาบไฟและคาจุดเริ่มเดือดโดยการทดสอบ คาจุดวาบไฟตองทําการทดสอบโดย
วิธีทดสอบในถวยปด โดยยอมรับใหทําการทดสอบแบบถวยเปดไดเฉพาะกรณีพิเศษเทานั้น
2.6.4.2.5

ตอไปนี้เปนรายการเอกสารที่บรรยายวิธีการสําหรับกําหนดจุดวาบไฟของของเหลวไวไฟ

มาตรฐานสากล:
ISO 1516
ISO 1523
ISO 3679
ISO 3680
มาตรฐานของประเทศตาง ๆ:
American Society for Testing Materials International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C 700, West
Conshohocken,Pennsylvania, USA 19428-2959:
ASTM D 3828-93, Standard Test Methods for Flash Point by Small Scale Closed Tester
ASTM D 56-93, Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed Tester
ASTM D 3278-96, Standard Test Methods for Flash Point of Liquids by Setaflash Closed-Cup Apparatus
ASTM D 0093-96, Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester
1

ไดพัฒนากระบวนการคัดแยกสําหรับของผสมทางอุดมคติของสารทําละลาย เชน สารที่มีไฮโดรคารบอนเปนองคประกอบหลัก
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Association française de normalisation, AFNOR, Tour Europe, 92049 Paris La Défense:
มาตรฐานฝรั่งเศส NF M 07 - 019
มาตรฐานฝรั่งเศส NF M 07 - 011 / NF T 30 - 050 / NF T 66 - 009
มาตรฐานฝรั่งเศส NF M 07 - 036
British Standards Institution, Linford Wood, Milton Keynes, MK14 6LE:
มาตรฐานอังกฤษ BS EN 22719
มาตรฐานอังกฤษ BS 2000 Part 170
Deutsches Institut für Normung, Burggraffenst 6, D-10787 Berlin:

มาตรฐานเยอรมัน DIN 51755 (จุดวาบไฟต่ํากวา 65 องศาเซลเซียส)
มาตรฐานเยอรมัน DIN 51758 (จุดวาบไฟอยูระหวาง 65 องศาเซลเซียส ถึง 165 องศาเซลเซียส)
มาตรฐานเยอรมัน DIN 53213 (สําหรับวานิช แลคเกอรและของเหลวอื่นที่มีความหนืดใกลเคียงกัน โดยมีจุดวาบไฟต่ํากวา
65 องศาเซลเซียส)
State Committee of the Council of Ministers for Standardization, 113813, GSP, Moscow, M-49 Leninsky Prospect, 9:
GOST 12.1.044-84
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บทที่ 2.7
ของแข็งไวไฟ (FLAMMABLE SOLIDS)
2.7.1

คําจํากัดความ
ของแข็งไวไฟเปนของแข็งที่ลุกติดไฟไดงาย หรืออาจเปนสาเหตุหรือชวยใหเกิดไฟโดยอาศัยความเสียดทาน

ของแข็งที่ลุกติดไฟไดงายเปนสารที่เปนผงขนาดเล็ก (granular) หรือที่มีลักษณณะคลายแปงเปยก (pasty
substances) ซึ่งเปนอันตรายถาสารดังกลาวลุกติดไฟไดงายโดยการสัมผัสเพียงสั้น ๆ กับแหลงกําเนิดประกายไฟ เชน ไมขีด
ไฟที่กําลังลุกไหม และถาเปลวไฟลุกลามอยางรวดเร็ว
2.7.2

เกณฑการจําแนกประเภท

2.7.2.1
ตองจําแนกสารหรือของผสมที่เปนผงขนาดเล็ก (granular) หรือที่มีลักษณณะคลายแปงเปยก (pasty) เปน
ของแข็งที่ลุกติดไฟไดงาย เมื่อเวลาของการเผาไหมในการทดสอบหนึ่งครั้งหรือมากกวา (test runs) เปนไปตามวิธีการ
ทดสอบตามที่ระบุไวใน คูมือการทดสอบและเกณฑตามขอแนะนําในการขนสงสินคาอันตรายของสหประชาชาติ, Part III,
sub-section 33.2.1 มีคานอยกวา 45 วินาที หรือ อัตราการลุกไหมมีคามากกวา 2.2 มิลลิเมตรตอวินาที
2.7.2.2
ผงโลหะหรือโลหะผสมตองจําแนกเปนของแข็งไวไฟเมื่อสามารถลุกติดไฟไดและปฏิกิริยาลุกลามตลอด
ความยาวของวัสดุตัวอยางในเวลา 10 นาทีหรือต่ํากวา
2.7.2.3
ของแข็งที่อาจเปนสาเหตุใหไฟลุกขึ้นจากความเสียดทานตองจําแนกไวในประเภทนี้โดยวิธีเปรียบเทียบกับ
ตัวอยางที่มีอยูแลว (เชน ไมขีดไฟ) จนกวาจะไดเกณฑที่นาเชื่อถือมากที่สุด
2.7.2.4
ของแข็งไวไฟจําแนกไดเปนสองกลุมดังตอไปนี้โดยใชวิธี N.1 ตามที่แสดงไวใน 33.2.1 of the คูมือการ
ทดสอบและเกณฑตามขอแนะนําในการขนสงสินคาอันตรายของสหประชาชาติ ตามตารางตอไปนี้
กลุม

ตารางที่ 2.7.1: เกณฑสําหรับของแข็งไวไฟ
เกณฑ

1

การทดสอบอัตราการลุกไหม (Burning rate test):
สารหรือของผสมที่ไมใชผงโลหะ:
(a) โซนเปยก (wetted zone) ไมหยุดการลุกไหมของไฟ และ
(b) เวลาในการลุกไหม < 45 วินาที หรือ อัตราการลุกไหม > 2.2 มิลลิเมตร/วินาที
ผงโลหะ (Metal powders):
- เวลาในการลุกไหม ≤ 5 นาที

2

การทดสอบอัตราการลุกไหม (Burning rate test):
สารหรือของผสมที่นอกเหนือจากผงโลหะ:
(a) โซนเปยก (wetted zone) หยุดการลุกไหมของไฟอยางนอย 4 นาที และ
(b) เวลาในการลุกไหม < 45 วินาที หรือ อัตราการลุกไหม > 2.2 มิลลิเมตร/วินาที
ผงโลหะ (Metal powders):
- เวลาในการลุกไหม > 5 นาที และ ≤ 10 นาที
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หมายเหตุ: สําหรับการทดสอบการจําแนกประเภทสารหรือสิ่งของที่เปนของแข็ง ควรทําการทดสอบกับสารหรือของ
ผสมตามสถานะที่แสดง (as presented) ตัวอยางเชนในสวนของการจัดจําหนายหรือขนสง ถาสารเคมีเดียวกันมีสถานะทาง
กายภายแตกตางจากสถานะที่ทําการทดสอบและพิจารณาไดวามีการเปลี่ยนแปลงทางวัสดุตอผลการดําเนินการในการ
ทดสอบการจําแนกประเภท สารหรือของผสมนั้นตองผานการทดสอบในสถานะใหมดวย
2.7.3

การสื่อสารความเปนอันตราย

ไดจัดใหมีขอพิจารณาทั่วไปและขอพิจารณาเฉพาะเกี่ยวกับขอกําหนดในการติดฉลากไวใน การสื่อสาร
ความเปนอันตราย: การติดฉลาก (บทที่ 1.4) ไดจัดทําตารางสรุปเกี่ยวกับการจําแนกประเภทและการติดฉลากไวใน
ภาคผนวก 2 และในภาคผนวก 3 ไดจัดใหมีตัวอยางขอความที่เปนคําเตือนและรูปสัญลักษณซึ่งสามารถนําไปใชไดเมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากพนักงานเจาหนาที่
ตารางที่ 2.7.2: องคประกอบฉลากสําหรับของแข็งไวไฟ

2.7.4

กลุม 1

กลุม 2

สัญลักษณ

เปลวไฟ

เปลวไฟ

คําสัญญาณ

อันตราย

คําเตือน

ขอความแสดงความเปนอันตราย

ของแข็งไวไฟ

ของแข็งไวไฟ

กระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุม

แนวทางและกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมตอไปนี้ไมไดเปนสวนของระบบการจําแนก
ประเภทตาม GHS แตไดจัดไวใหมีในที่นี้เพื่อเปนแนวทางเพิ่มเติม จึงขอแนะนําใหผูที่รับผิดชอบในการจําแนกประเภท
ศึกษาเกณฑกอนและในระหวางการใชกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมนี้
ในการจําแนกประเภทของแข็งไวไฟ ใหปฏิบัติตามวิธีการทดสอบ N.1 ที่กําหนดไวในขอ 33.2.1 ของ คูมือ
การทดสอบและเกณฑตามขอแนะนําในการขนสงสินคาอันตรายของสหประชาชาติ ขั้นตอนการทดสอบประกอบดวยสอง
ขั้นตอน: การทดสอบคัดแยกขั้นตน (preliminary screening test) และการทดสอบอัตราการลุกไหม (burning rate test) การ
จําแนกประเภทใหเปนไปตามกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมตอไปนี้
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กระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุม 2.7 สําหรับของแข็งไวไฟ
สาร/ของผสมเปนของแข็ง

ทดสอบการคัดแยก

ผลเปนลบ

ไมจัดเปนประเภทนี้

ไมใช

ไมจัดเปนประเภทนี้

ผลเปนบวก

การทดสอบอัตราการเผาไหม
• สําหรับสารหรือของผสมที่นอกเหนือจากผงโลหะ:
เวลาในการลุกไหม < 45 วินาที หรือ อัตราการลุกไหม > 2.2 มิลลิเมตร/
วินาที ใชหรือไม
• ผงโลหะ:
เวลาในการลุกไหม ≤ 10 นาที ใชหรือไม
ใช

•
•

กลุม 1

สําหรับสารหรือของผสมที่นอกเหนือจากผงโลหะ:
โซนเปยกหยุดการลุกลามของเปลวไฟ ใชหรือไม
ผงโลหะ:
เวลาในการลุกไหม > 5 นาที ใชหรือไม

ไมใช

ใช

อันตราย

กลุม 2

คําเตือน
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บทที่ 2.8
สารเคมีที่ทําปฏิกิริยาไดเอง (SELF-REACTIVE CHEMICALS)
2.8.1

คําจํากัดความ

2.8.1.1
สารหรือของผสมที่ทําปฏิกิริยาไดเอง คือ สารหรือของผสมในสถานะของแข็งหรือของเหลวที่ไมเสถียรทาง
ความรอนซึ่งมีแนวโนมที่จะเกิดการสลายตัวระดับโมเลกุลทําใหเกิดความรอนขึ้นอยางรุนแรง (strongly exothermic
decomposition) แมกระทั่งไมมีออกซิเจน (อากาศ) เปนสวนรวม คําจํากัดความนี้ไมรวมถึงสารและของผสมที่จําแนกภายใต
ระบบ GHS วาเปนวัตถุระเบิด สารเปอรออกไซดอินทรีย หรือเปนสารออกซิไดส
2.8.1.2
สารหรือของผสมที่ทําปฏิกิริยาไดเองจะพิจารณาไดวามีคุณสมบัติเปนวัตถุระเบิดเนื่องจากผลการทดสอบที่
ไดในหองปฏิบัติการ สูตรผสมนี้มีแนวโนมที่จะเกิดระเบิด (detonate) จะเกิดการลุกไหมที่มีความรอนและประกายไฟอยาง
รวดเร็ว (deflagrate rapidly) หรือแสดงผลที่รุนแรงเมื่อไดรับความรอนภายในพื้นที่ปด (confinement)
2.8.2

เกณฑการจําแนกประเภท

2.8.2.1
ยกเวน:

สารหรื อของผสมที่ ทํ าปฏิ กิริ ยาได เองใด ๆ ควรพิ จารณาให ทําการจํ าแนกประเภทใหอ ยู ในประเภทนี้
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

2.8.2.2

สารดังกลาวเปนวัตถุระเบิดตามเกณฑการจําแนกตามระบบ GHS ในบทที่ 2.1;
สารดังกลาวเปนของแข็งหรือของเหลวออกซิไดสตามเกณฑการจําแนกตามระบบ GHS ในบทที่
2.13 หรือ 2.14;
สารดังกลาวเปนสารเปอรออกไซดอินทรียตามเกณฑการจําแนกตามระบบ GHS ในบทที่ 2.15;
สารดังกลาวมีความรอนจากการสลายตัวต่ํากวา 300 จูลตอกรัม; หรือ
สารดังกลาวมีอุ ณหภู มิ การสลายตั วแบบเรงปฏิกิ ริ ยาไดเ อง (self-accelerating decomposition
temperature (SADT)) สูงกวา 75 องศาเซลเซียส สําหรับหีบหอที่บรรจุที่ 50 กิโลกรัม

สารและของผสมที่ทําปฏิกิริยาไดเองจําแนกไดเปนเจ็ดกลุมจาก "ชนิด A ถึง G" ตามหลักการดังตอไปนี้:
(a) เปอรออกไซดอินทรีย ชนิด A หมายถึง เปอรออกไซดอินทรียใด ๆ ที่ (เมื่อบรรจุอยูในหีบหอ)
สามารถระเบิดอยางรวดเร็วรุนแรง (detonate) หรือเผาไหมกระทันหัน (deflagrate rapidly);
(b)

เปอรออกไซดอินทรีย ชนิด B หมายถึง เปอรออกไซดอินทรียใด ๆ ที่มีคุณสมบัติที่ระเบิดไดและที่
(เมื่อบรรจุอยูในหีบหอ) ไมทั้งเกิดการระเบิดอยางรวดเร็วรุนแรง (detonate) และไมทั้งเผาไหม
กระทันหัน (deflagrate rapidly) แตเสี่ยงตอการเกิดการระเบิดจากความรอน (thermal explosion) ใน
หีบหอนั้น;

(c)

เปอรออกไซดอินทรีย ชนิด C เปอรออกไซดอินทรียใด ๆ ที่มีคุณสมบัติที่ระเบิดไดเมื่อสารหรือของ
ผสม (เมื่อบรรจุอยูในหีบหอ) ไมสามารถเกิดการระเบิดอยางรวดเร็วรุนแรง (detonate) หรือไมเกิด
การเผาไหมกระทันหัน (deflagrate rapidly) หรือไมเกิดการระเบิดจากความรอน (thermal
explosion);

(d)

เปอร อ อกไซด อิ น ทรี ย ชนิ ด D หมายถึ ง เปอร อ อกไซด อิ น ทรี ย ใ ด ๆ ที่ จ ากผลการทดสอบใน
หองปฏิบัติการ:
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(i)
(ii)
(iii)

ระเบิดเพียงบางสวน ไมมีเผาไหมกระทันหัน และไมแสดงผลที่รุนแรงเมื่อไดรับความรอน
ภายใตพื้นที่ที่จํากัด (confinement); หรือ
ไมเกิดการระเบิด (detonate) เลย เกิดการเผาไหมอยางชา ๆ ไมแสดงผลที่รุนแรงเมื่อไดรับ
ความรอนภายใตพื้นที่ที่จํากัด (confinement); หรือ
ไมเกิดการระเบิด (detonate) หรือไมเกิดการเผาไหมอยางชา ๆ ขึ้นเลย และแสดงผลปาน
กลาง (medium effect) เมื่อไดรับความรอนภายใตพื้นที่ที่จํากัด (confinement);

(e)

เปอร อ อกไซด อิ น ทรี ย ชนิ ด E หมายถึ ง เปอร อ อกไซด อิ น ทรี ย ใ ด ๆ ที่ (จากการทดสอบใน
หองทดลอง) ไมทั้งเกิดการระเบิด (detonate) และไมทั้งเผาไหมกระทันหัน (deflagrate rapidly) ขึ้น
เลย และแสดงผลต่ําหรือไมมีการแสดงผลเมื่อไดรับความรอนภายใตพื้นที่ที่จํากัด (confinement);

(f)

เปอร อ อกไซด อิ น ทรี ย ชนิ ด F หมายถึ ง เปอร อ อกไซด อิ น ทรี ย ใ ด ๆ ที่ (จากการทดสอบใน
หองทดลอง) ไมเกิดทั้งการระเบิด (detonate) ในสภาพที่เปนรูพรุน (cavitated state) หรือไมเกิดทั้ง
การเผาไหมกระทันหันขึ้นเลย และแสดงเฉพาะผลต่ําหรือไมมีการแสดงผลเมื่อไดรับความรอน
ภายใตพื้นที่ที่จํากัด (confinement) รวมทั้งกําลังในการระเบิดต่ําหรือไมมีกําลังในการระเบิดเลย;

(g)

เปอรออกไซดอินทรี ย ชนิ ด G หมายถึง เปอรอ อกไซด อิน ทรีย ใด ๆ ที่ (จากการทดสอบใน
หองทดลอง) ไมทั้งเกิดการระเบิด ( detonate) ในสภาพที่เปนรูพรุน (cavitated state) หรือไมทั้งเกิด
การเผาไหมกระทันหันขึ้นเลย และไมมีการแสดงผลเมื่อไดรับความรอนภายใตพื้นที่ที่จํากัด
(confinement) ไมมีทั้งกําลังในการระเบิด โดยมีเงื่อนไขวามีความเสถียรทางความรอน (อุณหภูมิ
การสลายตัวแบบเรงปฏิกิริยาไดเอง (SADT) ที่ 60 องศาเซลเซียส หรือมากกวาสําหรับหีบหอหนัก
50 กิโลกรัม) และ สําหรับของผสมที่เปนของเหลว ใชตัวเจือจาง (diluent) ที่มีจุดเดือดไมต่ํากวา
150 องศาเซลเซียส สําหรับทําใหความไวลดลง (desensitisation) ถาเปอรออกไซดอินทรียไมเสถียร
ทางความรอน หรือใชตัวเจือจางที่มีจุดเดือดต่ํากวา 150 องศาเซลเซียส สําหรับทําใหความไวลดลง
(desensitisation) จะกําหนดใหเปน เปอรออกไซดอินทรีย ชนิด F

หมายเหตุ 1: ชนิด G ไมมีองคประกอบการสื่อสารความเปนอันตราย แตควรพิจารณาคุณสมบัติของความเปนอันตรายใน
ประเภทอื่น ๆ
หมายเหตุ 2: ชนิด A ถึง G อาจไมจําเปนสําหรับทุกระบบ
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2.8.3

การสื่อสารความเปนอันตราย

ไดจัดใหมีขอพิจารณาทั่วไปและขอพิจารณาเฉพาะเกี่ยวกับขอกําหนดในการติดฉลากไวใน การสื่อสาร
ความเปนอันตราย: การติดฉลาก (บทที่ 1.4) ไดจัดทําตารางสรุปเกี่ยวกับการจําแนกประเภทและการติดฉลากไวใน
ภาคผนวก 2 และในภาคผนวก 3 ไดจัดใหมีตัวอยางขอความที่เปนคําเตือนและรูปสัญลักษณซึ่งสามารถนําไปใชไดเมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากพนักงานเจาหนาที่
ตารางที่ 2.8.1: องคประกอบฉลากสําหรับสารและของผสมที่ทําปฏิกิริยาไดเอง

สัญลักษณ

ชนิด A

ชนิด B

ชนิด C และ D

ชนิด E และ F

วัตถุระเบิดที่กําลัง
ระเบิด

วัตถุระเบิดที่กําลัง
ระเบิดและเปลวไฟ

เปลวไฟ

เปลวไฟ

คําสัญญาณ อันตราย
ความรอนอาจเปน
ขอความ
แสดงความ สาเหตุใหเกิดการ
ระเบิด
เปน
อันตราย
a

2.8.4

ชนิด G a

ไมมีองคประกอบ
ฉลากกําหนดไว
ความรอนอาจเปน ความรอนอาจเปน ในกลุมความเปน
ความรอนอาจเปน
สาเหตุใหเกิดไฟไหม สาเหตุใหเกิดไฟ สาเหตุใหเกิดไฟ อันตรายนี้
ไหม
ไหม
หรือการระเบิด
อันตราย

อันตราย

คําเตือน

ชนิด G ไมมีองคประกอบการสื่อสารความเปนอันตราย แตควรพิจารณาคุณสมบัติของความเปนอันตรายในประเภท
อื่น ๆ
แนวทางและกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุม

แนวทางและกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมตอไปนี้ไมไดเปนสวนของระบบการจําแนก
ประเภทตาม GHS แตไดจัดไวใหมีในที่นี้เพื่อเปนแนวทางเพิ่มเติม จึงขอแนะนําใหผูที่รับผิดชอบในการจําแนกประเภท
ศึกษาเกณฑทั้งกอนและในระหวางการใชกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมนี้
2.8.4.1

กระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุม

ในการจําแนกประเภทของสารหรือของผสมที่ทําปฏิกิริยาไดเอง ตองทําการทดสอบดวยชุดการทดสอบ A
ถึง H (test series A to H) ตามที่กําหนดไวในภาคที่ II ของ คูมือการทดสอบและเกณฑตามขอแนะนําในการขนสงสินคา
อันตรายของสหประชาชาติ การจําแนกประเภทเปนไปตามกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมดังตอไปนี้
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กระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมที่ 2.8 สําหรับสารและของผสมที่ทําปฏิกิริยาไดเอง
สาร/ของผสม

Box 1
Test A

2.1 ใช

Box 2
Test B

1.1 ใช

สามารถระเบิด (detonate) ใน
หีบหอใชหรือไม
3.1 ใช
อยางรวดเร็ว

6.1 ใช

Box 6
Test D
ลุกไหมมีแสงและความรอน
อยางรวดเร็วในหีบหอใช
หรือไม
7.1 รุนแรง

เกิดการแผกระจายการระเบิดใช
หรือไม

2.2 ไมใช

1.2 บางสวน

Box 3
Test C
สามารถแผกระจายการระเบิด
(deflagration) ใชหรือไม

6.2 ไมใช

Box 4
Test C
3.2 ใช อยางชา ๆ
สามารถเกิดการระเบิด
3.3 ไมใช
(deflagration) แผกระจายใช
4.1 ใช
Box 5
หรือไม
อยางรวดเร็ว
Test C
4.2 ใช อยางชา ๆ
สามารถเกิดการระเบิด
4.3 ไมใช
(deflagration) แผกระจายใช
5.1 ใช
หรือไม
5.3 ไมใช
อยางรวดเร็ว
5.2 ใช อยางชา ๆ
Box 7
Test E

ผลของความรอนในพืน้ ที่ปด
เปนอยางไร
7.2 ปานกลาง
7.3 ต่ํา
7.4 ไมมี
8.1 รุนแรง

Box 8
Test E
ผลของความรอนในพืน้ ที่ปด
เปนอยางไร
8.2 ปานกลาง
8.3 ต่ํา
8.4 ไมมี

Box 10
Test G
สามารถระเบิดในหีบหอใช
หรือไม

1.3 ไมใช

Box 9
Test E
ผลของความรอนในพืน้ ที่ปด
เปนอยางไร

9.1 รุนแรง

9.3 ต่ํา
9.4 ไมมี

9.2 ปานกลาง

10.2 ไมใช

Box 11

10.1 ใช

บรรจุในหีบหอมากกวา 400
กิโลกรัม / 450 ลิตรหรือถูกพิจารณา
เปนขอยกเวนหรือไม

11.1 ใช
Box 12
Test F

11.2 ไมใช
12.1
ไมต่ํา

พลังการระเบิดเปนอยางไร

12.3 ไมมี

12.2 ต่ํา

Box 13
Test E
ผลที่เกิดจากการใหความรอน
ในพื้นที่ปด ที่กําหนดเปน
อยางไร
13.1
ต่ํา
13.2 ไมมี
ชนิด A

ชนิด B

ชนิด C

ชนิด D
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ชนิด E

ชนิด F

ชนิด G

คุณสมบัติของสารหรือของผสมที่ตัดสินใจสําหรับการจําแนกประเภทควรกําหนดโดยการทดลอง วิธีการ
ทดสอบดวยเกณฑการวิเคราะหที่เกี่ยวของไดแสดงไวใน คูมือการทดสอบและเกณฑตามขอแนะนําในการขนสงสินคา
อันตรายของสหประชาชาติ, ภาคที่ II (การทดสอบลําดับที่ A ถึง H)
2.8.4.2

แนวทาง
ไมจําเปนตองปฏิบัติตามขั้นตอนการจําแนกประเภทสําหรับสารและของผสมที่ทําปฏิกิริยาไดเอง ถา:
(a) ไมมีกลุมทางเคมีที่แสดงในโมเลกุลเกี่ยวเนื่องกับคุณสมบัติในการระเบิดหรือทําปฏิกิริยาไดเอง;
ตัวอยางของกลุมดังกลาวไดแสดงไวในตาราง A6.1 และ A6.2 ใน คูมือการทดสอบและเกณฑตาม
ขอแนะนําในการขนสงสินคาอันตรายของสหประชาชาติ, Appendix 6; หรือ
(b) สําหรับสารอินทรียเดี่ยว ๆ หรือของผสมที่เปนเนื้อเดียวกันของสารอินทรีย คาที่ไดจากการคํานวณ
ของ SADT มีคามากกวา 75 องศาเซลเซียส หรือพลังงานจากการสลายตัวระดับโมเลกุลทางความรอน
(exothermic decomposition energy) มีคานอยกวา 300 จูล/กรัม คาอุณหภูมิเริ่มตน (onset
temperature) และพลังงานการสลายตัวระดับโมเลกุล (decomposition energy) อาจทําการคํานวณโดย
การใชเทคนิคคาลอรีเมตริค (calorimetric technique) ที่เหมาะสม (ดูขอ 20.3.3.3 ของ คูมือการทดสอบ
และเกณฑตามขอแนะนําในการขนสงสินคาอันตรายของสหประชาชาติ)
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บทที่ 2.9
ของเหลวที่ลกุ ติดไฟไดเองในอากาศ (PYROPHORIC LIQUIDS)
2.9.1

คําจํากัดความ

ของเหลวที่ลุกติดไฟไดเองในอากาศ คือ ของเหลวที่ ถึงแมอยูในปริมาณที่นอย มีแนวโนมที่จะลุกติดไฟ
ภายในหานาทีหลังจากไดสัมผัสกับอากาศ
2.9.2

เกณฑการจําแนกประเภท
ของเหลวที่ลุกติดไฟไดเองในอากาศจําแนกไดเปนกลุมเดียวสําหรับประเภทนี้โดยการใชการทดสอบ N.3
ในหัวขอ 33.3.1.5 ของ คูมือการทดสอบและเกณฑตามขอแนะนําในการขนสงสินคาอันตรายของสหประชาชาติ ตามตาราง
ตอไปนี้:
ตารางที่ 2.9.1: เกณฑสําหรับของเหลวที่ลุกติดไฟไดเองในอากาศ

2.9.3

กลุม

เกณฑ

1

ของเหลวที่เมื่อเติมเขาไปในตัวกลางเฉื่อย (inert carrier) และเปดใหสัมผัสอากาศ (exposed to air)
จะลุกติดไฟไดภายใน 5 นาทีหรือลุกติดไฟหรือเผาไหมแผนกระดาษกรอง (filter paper) เมื่อ
สัมผัสกับอากาศภายใน 5 นาที
การสื่อสารความเปนอันตราย

ไดจัดใหมีขอพิจารณาทั่วไปและขอพิจารณาเฉพาะเกี่ยวกับขอกําหนดในการติดฉลากไวใน การสื่อสาร
ความเปนอันตราย: การติดฉลาก (บทที่ 1.4) ไดจัดทําตารางสรุปเกี่ยวกับการจําแนกประเภทและการติดฉลากไวใน
ภาคผนวก 2 และในภาคผนวก 3 ไดจัดใหมีตัวอยางขอความที่เปนคําเตือนและรูปสัญลักษณซึ่งสามารถนําไปใชไดเมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากพนักงานเจาหนาที่
ตารางที่ 2.9.2: องคประกอบฉลากสําหรับของเหลวที่ลุกติดไฟไดเองในอากาศ
กลุม 1
สัญลักษณ

เปลวไฟ

คําสัญญาณ

อันตราย

ขอความแสดงความเปนอันตราย ลุกติดไฟไดเองถาสัมผัสกับอากาศ
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2.9.4

แนวทางและกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุม
แนวทางและกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมตอไปนี้ไมไดเปนสวนของระบบการจําแนก
ประเภทตาม GHS แตไดจัดไวใหมีในที่นี้เพื่อเปนแนวทางเพิ่มเติม จึงขอแนะนําใหผูที่รับผิดชอบในการจําแนกประเภท
ศึกษาเกณฑทั้งกอนและในระหวางการใชกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมนี้

กระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุม
ในการจําแนกของเหลวที่ลุกติดไฟไดเองในอากาศ ตองทําการทดสอบดวยวิธีการทดสอบ N.3 ตามที่ระบุไว
ในขอ 33.3.1.5 ของ คูมือการทดสอบและเกณฑตามขอแนะนําในการขนสงสินคาอันตรายของสหประชาชาติ ขั้นตอนในการ
ทดสอบมีอยูดวยกันสองขั้นตอน การจําแนกประเภทเปนไปตามกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมตอไปนี้
2.9.4.1

กระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมที่ 2.9 สําหรับของเหลวที่ลุกติดไฟไดเองในอากาศ
สาร/ของผสมเปนของเหลว

กลุม 1
ลุกติดไฟภายใน 5 นาที เมื่อรินใสในถวยกระเบื้องเคลือบ (a porcelain cup) ที่มีดินเบา
(diatomaceous earth) หรือซิลิกาเจลใชหรือไม

ใช
อันตราย

ไมใช
กลุม 1
เมื่อนําไปวางบนกระดาษกรอง (filter paper) ทําใหกระดาษกรองลุกติดไฟหรือเผาไหมจน
เกรียมภายใน 5 นาทีใชหรือไม

ใช
อันตราย

ไมใช
ไมจัดเปนประเภทนี้

2.9.4.2

แนวทาง

ไมจําเปนตองดําเนินการตามขั้นตอนการจําแนกประเภทสําหรับของเหลวที่ลุกติดไฟไดเองในอากาศหาก
จากประสบการณในการผลิตหรือการขนถายเคลื่อนยายพบวาสารหรือของผสมไมลุกติดไฟดวยตัวมันเองเมื่อสัมผัสกับ
อากาศที่อุณหภูมิปกติ (เชน สารมีความเสถียรที่อุณหภูมิหองเปนชวงเวลาที่นาน (หลายวัน))
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บทที่ 2.10
ของแข็งที่ลกุ ติดไฟไดเองในอากาศ (PYROPHORIC SOLIDS)
2.10.1

คําจํากัดความ

ของแข็งที่ลุกติดไฟไดเองในอากาศ คือ ของแข็งที่มีแนวโนมที่จะลุกติดไฟภายในหานาทีหลังจากไดสัมผัส
กับอากาศ (ถึงแมอยูในปริมาณที่นอย)
2.10.2

เกณฑในการจําแนกประเภท
ของแข็งที่ลุกติดไฟไดเองในอากาศในประเภทนี้จําแนกไดเพียงกลุมเดียวโดยใชการทดสอบ N.2 ในขอ
33.3.1.4 ของ คูมือการทดสอบและเกณฑตามขอแนะนําในการขนสงสินคาอันตรายของสหประชาชาติ ตามตารางตอไปนี้:
ตารางที่ 2.10.1: เกณฑสําหรับของแข็งที่ลุกติดไฟไดเองในอากาศ
กลุม

เกณฑ
ของแข็งที่ลุกติดไฟภายใน 5 นาที เมื่อสัมผัสกับอากาศ

1

หมายเหตุ: สําหรับการทดสอบการจําแนกประเภทสารหรือของผสมที่เปนของแข็ง ควรทําการทดสอบกับสารหรือของ
ผสมตามสถานะที่แสดง (as presented) ตัวอยางเชนในสวนของการจัดจําหนายหรือขนสง ถาสารเคมีเดียวกันมีสถานะทาง
กายภาพแตกตางจากสถานะที่ทําการทดสอบและพิจารณาไดวามีการเปลี่ยนแปลงทางวัสดุตอผลการดําเนินการในการ
ทดสอบการจําแนกประเภท สารหรือของผสมนั้นตองผานการทดสอบในสถานะใหมดวย
2.10.3

การสื่อสารความเปนอันตราย

ไดจัดใหมีขอพิจารณาทั่วไปและขอพิจารณาเฉพาะเกี่ยวกับขอกําหนดในการติดฉลากไวใน การสื่อสาร
ความเปนอันตราย: การติดฉลาก (บทที่ 1.4) ไดจัดทําตารางสรุปเกี่ยวกับการจําแนกประเภทและการติดฉลากไวใน
ภาคผนวก 2 และในภาคผนวก 3 ไดจัดใหมีตัวอยางขอความที่เปนคําเตือนและรูปสัญลักษณซึ่งสามารถนําไปใชไดเมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากพนักงานเจาหนาที่
ตารางที่ 2.10.2: องคประกอบฉลากสําหรับของแข็งที่ลุกติดไฟไดเองในอากาศ
กลุม 1
สัญลักษณ

เปลวไฟ

คําสัญญาณ

อันตราย

ขอความแสดงความเปนอันตราย

ลุกติดไฟไดเองถาสัมผัสอากาศ
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2.10.4

แนวทางและกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุม

แนวทางและกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมตอไปนี้ไมไดเปนสวนของระบบการจําแนก
ประเภทตาม GHS แตไดจัดไวใหมีในที่นี้เพื่อเปนแนวทางเพิ่มเติม จึงขอแนะนําใหผูที่รับผิดชอบในการจําแนกประเภท
ศึกษาเกณฑทั้งกอนและในระหวางการใชกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมนี้
2.10.4.1

กระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุม

ในการจําแนกของแข็งที่ลุกติดไฟไดเองในอากาศ ตองทําการทดสอบดวยวิธีการทดสอบ N.2 ตามที่ระบุไว
ในขอ 33.3.1.4 ของ คูมือการทดสอบและเกณฑตามขอแนะนําในการขนสงสินคาอันตรายของสหประชาชาติ การจําแนก
ประเภทเปนไปตามกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมตอไปนี้
กระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมที่ 2.10 สําหรับของแข็งที่ลุกติดไฟไดเองในอากาศ
สาร/ของผสมเปนของแข็ง

กลุม 1

ลุกติดไฟไดเองภายใน 5 นาที เมื่อสัมผัสกับอากาศใชหรือไม

ใช

อันตราย

ไมใช
ไมจัดเปนประเภทนี้

2.10.4.2

แนวทาง

ไมจําเปนตองดําเนินการตามขั้นตอนการจําแนกประเภทสําหรับของเหลวที่ลุกติดไฟไดเองในอากาศหาก
จากประสบการณในการผลิตหรือการขนถายเคลื่อนยายพบวาสารหรือของผสมไมลุกติดไฟดวยตัวมันเองเมื่อสัมผัสกับ
อากาศที่อุณหภูมิปกติ (เชน สารมีความเสถียรที่อุณหภูมิหองเปนชวงเวลาที่นาน (หลายวัน))
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บทที่ 2.11
สารเคมีที่เกิดความรอนไดเอง (SELF HEATING CHEMICALS)
2.11.1

คําจํากัดความ

สารหรือของผสมที่ใหความรอนไดเองคือสารหรือของผสมที่เปนของแข็ง (ซึ่งไมใชของแข็งหรือของเหลว
ที่ลุกติดไฟไดเองในอากาศ) เมื่อเกิดปฏิกิริยากับอากาศและปราศจากการใหพลังงานจากภายนอก มีความเสี่ยงตอการเกิด
ความรอนดวยตัวเอง สารหรือของผสมนี้แตกตางจากของแข็งหรือของเหลวที่ลุกติดไฟไดเองในอากาศในลักษณะที่จะลุก
ติดไฟไดก็ตอเมื่ออยูในปริมาณมาก (หลายกิโลกรัม) และสะสมอยูดวยกันเปนระยะเวลานาน (หลายชั่วโมงหรือหลายวัน)
หมายเหตุ: การเกิดความรอนไดเองของสารหรือของผสมที่นําไปสูการลุกติดไฟไดเอง เกิดขึ้นจากการทําปฏิกิริยาของ
สารหรือของผสมกับออกซิเจน (ในอากาศ) และความรอนที่เกิดขึ้นไมไดถูกถายเทออกไปสูบรรยากาศโดยรอบอยางรวดเร็ว
เพียงพอ การลุกติดไฟไดเองเกิดขึ้นเมื่ออัตราการผลิตความรอนสูงเกินกวาอัตราความรอนที่ระบายออกไป และถึงจุดของ
อุณหภูมิที่ลุกติดไฟไดเอง (auto-ignition temperature)
2.11.2

เกณฑการจําแนกประเภท

2.11.2.1
จําแนกสารหรือของผสมเปนสารประเภทนี้ ถาไดดําเนินการตามวิธีการทดสอบที่กําหนดไวใน คูมือการ
ทดสอบและเกณฑตามขอแนะนําในการขนสงสินคาอันตรายของสหประชาชาติ, ภาค III, ตอนยอยที่ 33.3.1.6 พบวา:
(a)

ไดผลเปนบวกเมื่อใชตัวอยางโดยใชรูปทรงลูกบาศกขนาด 25 มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิ 140 องศา
เซลเซียส;

(b)

ไดผลเปนบวกเมื่อใชตัวอยางรูปทรงลูกบาศกขนาด 100 มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส
และไดผลเปนลบในการทดสอบโดยใชรูปทรงลูกบาศกขนาด 100 มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิ 120 องศา
เซลเซียส และ สารหรือของผสมบรรจุในหีบหอที่มีปริมาตรมากกวา 3 ลูกบาศกเมตร;

(c)

ไดผลเปนบวกเมื่อใชตัวอยางรูปทรงลูกบาศกขนาด 100 มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส
และไดผลเปนลบในการทดสอบโดยใชรูปทรงลูกบาศกขนาด 100 มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิ 100 องศา
เซลเซียส และ สารหรือของผสมบรรจุในหีบหอที่มีปริมาตรมากกวา 450 ลิตร;

(d)

ไดผลเปนบวกเมื่อใชตัวอยางรูปทรงลูกบาศกขนาด 100 มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส
และ ใหผลเปนบวกในการทดสอบโดยใชรูปทรงลูกบาศกขนาด 100 มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิ 100 องศา
เซลเซียส

2.11.2.2
สารหรือของผสมที่ใหความรอนไดเองจําแนกเปนกลุมใดกลุมหนึ่งในสองกลุมดังตอไปนี้ถาในการทดสอบ
ตามวิธีการทดสอบ N. 4 ในขอ 33.3.1.6 ของ คูมือการทดสอบและเกณฑตามขอแนะนําในการขนสงสินคาอันตรายของ
สหประชาชาติ, ผลการทดสอบเปนไปตามเกณฑที่แสดงไวในตารางที่ 2.11.1
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ตารางที่ 2.11.1: เกณฑสําหรับสารและของผสมที่ใหความรอนไดเอง
กลุม

เกณฑ

1

ไดผลเปนบวกในการทดสอบโดยใชตัวอยางรูปทรงลูกบาศกขนาด 25 มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส

2

(a) ไดผลเปนบวกเมื่อใชตัวอยางรูปทรงลูกบาศกขนาด 100 มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส และ
ใหผลเปนลบในการทดสอบรูปทรงลูกบาศกขนาด 25 มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส และ สาร
หรือของผสมบรรจุในหีบหอที่มีปริมาตรมากกวา 3 ลูกบาศกเมตร; หรือ
(b) ไดผลเปนบวกเมื่อใชตัวอยางรูปทรงลูกบาศกขนาด 100 มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส และ
ใหผลเปนลบในการทดสอบรูปทรงลูกบาศกขนาด 25 มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส ใหผล
เปนบวกในการทดสอบรูปทรงลูกบาศกขนาด 100 มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส และ สาร
หรือของผสมบรรจุในหีบหอที่มีปริมาตรมากกวา 450 ลิตร; หรือ
(c) ไดผลเปนบวกเมื่อใชตัวอยางรูปทรงลูกบาศกขนาด 100 มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียสและ
ใหผลเปนลบในการทดสอบรูปทรงลูกบาศกขนาด 25 มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียสและ
ใหผลเปนบวกในการทดสอบรูปทรงลูกบาศกขนาด 100 มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส

หมายเหตุ 1: สําหรับการทดสอบการจําแนกประเภทสารหรือของผสมที่เปนของแข็ง ควรทําการทดสอบกับสารหรือของ
ผสมตามสถานะที่แสดง (as presented) ตัวอยางเชนในสวนของการจัดจําหนายหรือขนสง ถาสารเคมีเดียวกันมีสถานะทาง
กายภาพแตกตางจากสถานะที่ทําการทดสอบและพิจารณาไดวามีการเปลี่ยนแปลงทางวัสดุตอผลการดําเนินการในการ
ทดสอบการจําแนกประเภท สารหรือของผสมนั้นตองผานการทดสอบในสถานะใหมดวย
หมายเหตุ 2: เกณฑขึ้นอยูกับอุณหภูมิที่ลุกติดไฟไดเองของถานหิน (charcoal) ที่มีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส สําหรับ
ลูกบาศกตัวอยางที่ปริมาตร 27 ลูกบาศกเมตร สารและของผสมที่มีอุณหภูมิการลุกติดไฟไดเองสูงกวา 50 องศาเซลเซียส ที่
ปริมาตร 27 ลูกบาศกเมตรไมควรกําหนดใหอยูในประเภทนี้ สารและของผสมที่อุณหภูมิการลุกติดไฟไดเองสูงกวา 50
องศาเซลเซียส ที่ปริมาตร 450 ลิตร ไมควรกําหนดใหอยูในกลุมความเปนอันตราย 1 ภายใตประเภทความเปนอันตรายนี้
2.11.3

การสื่อสารความเปนอันตราย

ไดจัดใหมีขอพิจารณาทั่วไปและขอพิจารณาเฉพาะเกี่ยวกับขอกําหนดในการติดฉลากไวใน การสื่อสาร
ความเปนอันตราย: การติดฉลาก (บทที่ 1.4) ไดจัดทําตารางสรุปเกี่ยวกับการจําแนกประเภทและการติดฉลากไวใน
ภาคผนวก 2 และในภาคผนวก 3 ไดจัดใหมีตัวอยางขอความที่เปนคําเตือนและรูปสัญลักษณซึ่งสามารถนําไปใชไดเมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากพนักงานเจาหนาที่
ตารางที่ 2.11.2: องคประกอบฉลากสําหรับสารและของผสมที่ใหความรอนไดเอง
กลุม 1

กลุม 2

สัญลักษณ

เปลวไฟ

เปลวไฟ

คําสัญญาณ

อันตราย

คําเตือน

ขอความแสดงความ
เปนอันตราย

ใหความรอนไดเอง; อาจลุกติดไฟได

ใหความรอนไดเองเมื่ออยูในปริมาณมาก;
อาจลุกติดไฟได
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2.11.4

แนวทางและกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุม

แนวทางและกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมตอไปนี้ไมไดเปนสวนของระบบการจําแนก
ประเภทตาม GHS แตไดจัดไวใหมีในที่นี้เพื่อเปนแนวทางเพิ่มเติม จึงขอแนะนําใหผูที่รับผิดชอบในการจําแนกประเภท
ศึกษาเกณฑทั้งกอนและในระหวางการใชกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมนี้
2.11.4.1

กระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุม

การจําแนกประเภทสารที่ใหความรอนไดเอง ใหดําเนินการตามวิธีการทดสอบ N.4 ตามที่ระบุไวใน 33.3.1.6
ของ คูมือการทดสอบและเกณฑตามขอแนะนําในการขนสงสินคาอันตรายของสหประชาชาติ การจําแนกประเภทใหเปนไป
ตามกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมที่ 2.11
2.11.4.2

แนวทาง

ไมจําเปนตองทําตามขั้นตอนการจําแนกประเภทสําหรับสารที่ใหความรอนไดเองถาผลการทดสอบการคัด
แยก (screening test) สามารถเทียบสัมพันธไดอยางเพียงพอกับการทดสอบการจําแนกประเภทและมีการใชคาเผื่อเพื่อความ
ปลอดภัยที่เหมาะสม ตัวอยางของการทดสอบการคัดแยก ไดแก:
(a)

(b)

การทดสอบ Grewer Oven test (VDI guideline 2263, part 1, 1990, Test methods for the
Determination of the Safety Characteristics of Dusts) โดยอุณหภูมิเริ่มตนสูงกวาอุณหภูมิอางอิง 80
เคลวิน (K) สําหรับที่ปริมาตร 1 ลิตร;
การทดสอบ Bulk Powder Screening Test (Gibson, N. Harper, D. J. Rogers, R. Evaluation of the fire
and explosion risks in drying powders, Plant Operations Progress, 4 (3), 181 - 189, 1985) โดย
อุณหภูมิเริ่มตนสูงกวาอุณหภูมิอางอิง 60 เคลวิน (K) สําหรับที่ปริมาตร 1 ลิตร
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กระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมที่ 2.11 สําหรับสารที่เกิดความรอนไดเอง
สาร/ของผสม

เกิดความรอนไดเองที่เปนอันตรายเมื่อทําการทดสอบสี่เหลี่ยมลูกบาศกขนาด 100
มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียสใชหรือไม

ไมใช

ไมจัดเปนประเภทนี้

ใช
กลุม 1
เกิดความรอนไดเองที่เปนอันตรายเมื่อทําการทดสอบสี่เหลี่ยมลูกบาศกขนาด 25
มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียสใชหรือไม

ใช

อันตราย

ไมใช
กลุม 2
บรรจุมากกวา 3 ลูกบาศกเมตร ใชหรือไม

ใช
คําเตือน
ไมใช

เกิดความรอนไดเองที่เปนอันตรายเมื่อทําการทดสอบสี่เหลี่ยมลูกบาศกขนาด 100
มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียสใชหรือไม

ไมจัดเปนประเภทนี้
ไมใช

ใช
กลุม 2

บรรจุในปริมาตรมากกวา 450 ลิตร ใชหรือไม

ใช
คําเตือน

ไมใช
เกิดความรอนไดเองที่เปนอันตรายเมื่อทําการทดสอบสี่เหลี่ยมลูกบาศกขนาด 100
มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียสใชหรือไม

กลุม 2
ใช
คําเตือน

ไมใช
ไมจัดเปนประเภทนี้
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บทที่ 2.12
สารเคมีที่สัมผัสน้ําแลวใหกาซไวไฟ (CHEMICALS WHICH, IN CONTACT WITH
WATER, EMIT FLAMMABLE GASES)
2.12.1

คําจํากัดความ

สารหรือของผสมที่เมื่อสัมผัสน้ําใหกาซไวไฟ คือ สารหรือของผสมที่เปนของแข็งหรือของเหลวซึ่งจากการ
ทําปฏิกิริยากับน้ํา มีความเสี่ยงที่จะไวไฟโดยตัวมันเองหรือปลอยกาซไวไฟออกมาในปริมาณที่เปนอันตราย
2.12.2

เกณฑการจําแนกประเภท

สารหรือของผสมที่เมื่อสัมผัสน้ําใหกาซไวไฟจําแนกอยูในกลุมใดกลุมหนึ่งในสามกลุมของการจําแนก
ประเภทตอไปนี้ โดยใชการทดสอบ N.5 ใน 33.4.1.4 ของ คูมือการทดสอบและเกณฑตามขอแนะนําในการขนสงสินคา
อันตรายของสหประชาชาติ ตามตารางตอไปนี้:
ตารางที่ 2.12.1: เกณฑสําหรับสารและของผสมที่เมื่อสัมผัสน้ําใหกาซไวไฟ
กลุม

เกณฑ

1

สารหรือของผสมใด ๆ ที่ทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับน้ําที่อุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบและโดยทั่วไปแสดง
แนวโนมที่จะปลอยกาซออกมาและลุกติดไฟไดเอง หรือที่ทําปฏิกิริยาไดงายกับน้ําที่อุณหภูมิบรรยากาศ
โดยรอบในระดับที่กาซไวไฟเทากับหรือมากกวา 10 ลิตรตอกิโลกรัมของสารในเวลาทุก ๆ หนึ่งนาที

2

สารหรือของผสมใด ๆ ที่ทําปฏิกิริยาไดงายกับน้ําที่อุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบซึ่งผลิตกาซออกมาใน
ระดับสูงสุดที่กาซไวไฟ เทากับหรือมากกวา 20 ลิตรตอกิโลกรัมของสารตอชั่วโมง และที่ไมเปนไปตาม
เกณฑสําหรับกลุม 1

3

สารหรือของผสมใด ๆ ที่ทําปฏิกิริยากับน้ําอยางชา ๆ ที่อุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบในลักษณะที่อัตรา
สูงสุดของการเกิดกาซไวไฟเทากับหรือมากกวา 1 ลิตรตอกิโลกรัมของสารตอชั่วโมง และที่ไมเปนไป
ตามเกณฑสําหรับกลุม 1 และ 2

หมายเหตุ 1: สารหรือของผสมจําแนกเปนสารที่เมื่อสัมผัสน้ําใหกาซไวไฟถาการลุกติดไฟไดเองเกิดขึ้นในขั้นตอนใด ๆ
ของกระบวนการทดสอบ
หมายเหตุ 2: สําหรับการทดสอบการจําแนกประเภทสารหรือของผสมที่เปนของแข็ง ควรทําการทดสอบกับสารหรือของ
ผสมตามสถานะที่แสดง (as presented) ตัวอยางเชนในสวนของการจัดจําหนายหรือขนสง ถาสารเคมีเดียวกันมีสถานะทาง
กายภายแตกตางจากสถานะที่ทําการทดสอบและพิจารณาไดวามีการเปลี่ยนแปลงทางวัสดุตอผลการดําเนินการในการ
ทดสอบการจําแนกประเภท สารหรือของผสมนั้นตองผานการทดสอบในสถานะใหมดวย
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2.12.3

การสื่อสารความเปนอันตราย

ไดจัดใหมีขอพิจารณาทั่วไปและขอพิจารณาเฉพาะเกี่ยวกับขอกําหนดในการติดฉลากไวใน การสื่อสาร
ความเปนอันตราย: การติดฉลาก (บทที่ 1.4) ไดจัดทําตารางสรุปเกี่ยวกับการจําแนกประเภทและการติดฉลากไวใน
ภาคผนวก 2 และในภาคผนวก 3 ไดจัดใหมีตัวอยางขอความที่เปนคําเตือนและรูปสัญลักษณซึ่งสามารถนําไปใชไดเมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากพนักงานเจาหนาที่
ตารางที่ 2.12.2: องคประกอบฉลากสําหรับสารและของผสมที่เมื่อสัมผัสน้ําใหกาซไวไฟ
กลุม 1

กลุม 2

กลุม 3

สัญลักษณ

เปลวไฟ

เปลวไฟ

เปลวไฟ

คําสัญญาณ

อันตราย

อันตราย

คําเตือน

ขอความแสดงความ เมื่อสัมผัสน้ําปลอยกาซไวไฟที่ เมื่อสัมผัสน้ําปลอยกาซไวไฟ เมื่อสัมผัสน้ําปลอยกาซไวไฟ
อาจลุกติดไฟไดเอง
เปนอันตราย
2.12.4

แนวทางและกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุม

แนวทางและกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมตอไปนี้ไมไดเปนสวนของระบบการจําแนก
ประเภทตาม GHS แตไดจัดไวใหมีในที่นี้เพื่อเปนแนวทางเพิ่มเติม จึงขอแนะนําใหผูที่รับผิดชอบในการจําแนกประเภท
ศึกษาเกณฑทั้งกอนและในระหวางการใชกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมนี้
2.12.4.1

กระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุม

ในการจําแนกสารหรือของผสมที่เมื่อสัมผัสน้ําใหกาซไวไฟ ใหทําการทดสอบ N.5 ตามที่ระบุไวในขอ
33.4.1.4 ของ คูมือการทดสอบและเกณฑตามขอแนะนําในการขนสงสินคาอันตรายของสหประชาชาติ การจําแนกประเภท
เปนไปตามกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมตอไปนี้
2.12.4.2

แนวทาง
ไมจําเปนตองดําเนินการตามขั้นตอนการจําแนกประเภทสําหรับประเภทนี้ถา
(a) โครงสร า งทางเคมี ข องสารหรื อ สิ่ ง ของไม มี อ งค ป ระกอบของโลหะหรื อ เป น ธาตุ อ โลหะ
(metalloids);
(b) ประสบการณในการผลิตหรื อการจัดการแสดงใหเห็นวาสารหรือของผสมไมทําปฏิกิริย ากับน้ํ า
ตัวอยางเชน สารผานการผลิตดวยน้ําหรือลางออกดวยน้ํา; หรือ
(c) สารหรือของผสมเปนที่ทราบวาละลายน้ําไดและกอรูปเปนของผสมที่เสถียร
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กระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมที่ 2.12 สําหรับสารและของผสมที่เมื่อสัมผัสน้ําใหกาซไวไฟ
สาร/ของผสม

เมื่อสัมผัสน้ํา ทําปฏิกิริยาอยางชา ๆ ที่อุณหภูมิโดยรอบโดยที่อัตราการเกิดกาซ
ไวไฟที่เกิดขึ้นสูงสุดมากกวาหรือเทากับ 1 ลิตรตอกิโลกรัมสารตอชั่วโมง ใช
หรือไม

ไมใช

ไมจัดเปนประเภทนี้

ใช

เมื่อสัมผัสน้ํา สารนี้ทําปฏิกิริยาอยางรวดเร็วรุนแรงกับน้ําที่อุณหภูมิโดยรอบและ
โดยทั่วไปมีแนวโนมที่จะเปนกาซที่ลุกไหมไดเอง หรือสารนี้ทําปฏิกิริยาไดงาย
กับน้ําที่อุณหภูมิโดยรอบ โดยที่อัตราการเกิดกาซไวไฟที่เกิดขึ้นสูงสุดมากกวา
หรือเทากับ 10 ลิตรตอกิโลกรัมสารตอหนึ่งนาที ใชหรือไม

กลุม 1
ใช

อันตราย

ไมใช

กลุม 2
เมื่อสัมผัสน้ํา สารนี้ทําปฏิกิริยาอยางรวดเร็วรุนแรงกับน้ําที่อุณหภูมิโดยรอบ โดย
ที่อัตราการเกิดกาซไวไฟที่เกิดขึ้นสูงสุดมากกวาหรือเทากับ 20 ลิตรตอกิโลกรัม
สารตอหนึ่งชั่วโมง ใชหรือไม

ไมใช

ใช

อันตราย

กลุม 3

คําเตือน
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บทที่ 2.13
ของเหลวออกซิไดส (OXIDIZING LIQUIDS)
2.13.1

คําจํากัดความ

ของเหลวออกซิไดส คือ ของเหลวใด ๆ ที่โดยทั่วไปจะปลอยกาซออกซิเจนมา อาจเปนสาเหตุหรือมีสวนทํา
ใหเกิดการเผาไหมวัสดุอื่นมากกวาที่อากาศทั่วไปสามารถทําได
2.13.2

เกณฑการจําแนกประเภท

ของเหลวออกซิไดสจําแนกไดเปนหนึ่งในสามกลุมสําหรับประเภทนี้ โดยใชการทดสอบ O.2 ในขอ 34.4.2
ของ คูมือการทดสอบและเกณฑตามขอแนะนําในการขนสงสินคาอันตรายของสหประชาชาติ ตามตารางตอไปนี้
ตารางที่ 2.13.1: เกณฑสําหรับของเหลวออกซิไดส

2.13.3

กลุม

เกณฑ

1

สารใด ๆ หรือของผสมใด ๆ (โดยอัตราสวนผสม 1:1 โดยมวลของสาร (หรือของผสม) กับเซลลูโลสที่
ถูกทดสอบ) สามารถลุกติดไฟไดเอง (spontaneously ignites); หรือคาเฉลี่ยของเวลาที่ความดันเพิ่มขึ้น
(mean pressure rise time) ของสวนผสม 1:1 โดยมวลของสารและเซลลูโลส มีคาต่ํากวาของสวนผสม
ระหวาง กรดเปอรคลอริค 50% (50% perchloric acid) และเซลลูโลส ที่อัตราสวน 1:1 โดยมวล

2

สารใด ๆ หรือของผสมใด ๆ ที่ (โดยอัตราสวนผสม 1:1 โดยมวลของสาร (หรือของผสม) กับเซลลูโลส
ที่ถูกทดสอบ) แสดงคาเฉลี่ยของเวลาที่ความดันเพิ่มขึ้น (mean pressure rise time) ต่ํากวาหรือเทากับ
คาเฉลี่ยของเวลาที่ความดันเพิ่มขึ้น (mean pressure rise time) ของสวนผสม 1:1 โดยมวลของ
สารละลายในน้ําของโซเดียมคลอเรท 40% ในน้ํา (40% aqueous sodium chlorate solution) และ
เซลลูโลส; และไมเปนไปตามเกณฑของกลุม 1

3

สารใด ๆ หรือของผสมใด ๆ ที่ (โดยอัตราสวนผสม 1:1 โดยมวลของสาร (หรือของผสม) กับเซลลูโลส
ที่ถูกทดสอบ) แสดงคาเฉลี่ยของเวลาที่ความดันเพิ่มขึ้น (mean pressure rise time) ต่ํากวาหรือเทากับ
คาเฉลี่ยของเวลาที่ความดันเพิ่มขึ้น (mean pressure rise time) ของสวนผสม 1:1 โดยมวลของกรดไน
ตริค 65% ในน้ํา (65% aqueous nitric acid) และเซลลูโลส; และไมเปนไปตามเกณฑของกลุม 1 และ 2
การสื่อสารความเปนอันตราย

ไดจัดใหมีขอพิจารณาทั่วไปและขอพิจารณาเฉพาะเกี่ยวกับขอกําหนดในการติดฉลากไวใน การสื่อสาร
ความเปนอันตราย: การติดฉลาก (บทที่ 1.4) ไดจัดทําตารางสรุปเกี่ยวกับการจําแนกประเภทและการติดฉลากไวใน
ภาคผนวก 2 และในภาคผนวก 3 ไดจัดใหมีตัวอยางขอความที่เปนคําเตือนและรูปสัญลักษณซึ่งสามารถนําไปใชไดเมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากพนักงานเจาหนาที่
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ตารางที่ 2.13.2: องคประกอบฉลากสําหรับของเหลวออกซิไดส
กลุม 1

กลุม 2

กลุม 3

สัญลักษณ

เปลวไฟเหนือวงกลม

เปลวไฟเหนือวงกลม

เปลวไฟเหนือวงกลม

คําสัญญาณ

อันตราย

อันตราย

คําเตือน

ขอความแสดงความเปน
อันตราย

อาจเปนสาเหตุใหเกิดไฟไหม อาจชวยใหไฟลุกโหมแรง
หรือการระเบิด; สารออกซิ ขึ้น; สารออกซิไดส
ไดสเขมขน (strong oxidizer)

2.13.4

อาจชวยใหไฟลุกโหมแรง
ขึ้น; สารออกซิไดส

แนวทางและกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุม

แนวทางและกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมตอไปนี้ไมไดเปนสวนของระบบการจําแนก
ประเภทตาม GHS แตไดจัดไวใหมีในที่นี้เพื่อเปนแนวทางเพิ่มเติม จึงขอแนะนําใหผูที่รับผิดชอบในการจําแนกประเภท
ศึกษาเกณฑทั้งกอนและในระหวางการใชกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมนี้
2.13.4.1

กระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุม

ในการจําแนกของเหลวออกซิไดส ควรดําเนินการตามวิธีการทดสอบ O.2 ตามที่ระบุไวในขอ 34.4.2 ของ
คูมือการทดสอบและเกณฑตามขอแนะนําในการขนสงสินคาอันตรายของสหประชาชาติ การจําแนกประเภทเปนไปตาม
กระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมตอไปนี้
2.13.4.2

แนวทาง

2.13.4.2.1 ประสบการณในการจัดการและใชงานของสารหรือของผสมที่แสดงใหเห็นวาเปนออกซิไดสเปนปจจัยเสริม
ที่สําคัญในการพิจารณาจําแนกในประเภทนี้ ในกรณีที่มีความแตกตางระหวางผลการทดสอบและประสบการณที่ทราบมา
ในการตัดสินควรใหน้ําหนักกับขอมูลประสบการณที่ผานมาเหนือกวาผลจากการทดสอบที่ได
2.13.4.2.2 ในบางกรณี สารหรือของผสมอาจเกิดความดันขึ้น (สูงเกินหรือต่ําเกินไป) ซึ่งเปนสาเหตุมาจากปฏิกิริยาทาง
เคมีที่ไมเปนลักษณะคุณสมบัติออกซิไดสของสารหรือของผสม ในกรณีเหลานี้ อาจจําเปนตองทําการทดสอบตามที่ระบุไว
ในขอ 34.4.2 ของ คูมือการทดสอบและเกณฑตามขอแนะนําในการขนสงสินคาอันตรายของสหประชาชาติ กับสารเฉื่อย
(inert substance) เชน ไดอะโทไมท (diatomite หรือ kieselguhr) แทนที่เซลลูโลสเพื่อที่จะหาลักษณะของปฏิกิริยาดังกลาว
2.13.4.2.3

ไมจําเปนตองดําเนินการตามขั้นตอนการจําแนกประเภทสําหรับสารหรือของผสมในประเภทนี้ ถา
(a)

สารหรือของผสมไมมีออกซิเจน ฟลูออรีนหรือคลอรีนเปนสวนประกอบ; หรือ

(b)

สารหรือของผสมประกอบดวยออกซิเจน ฟลูออรีนหรือคลอรีนและองคประกอบเหลานี้เปนพันธะ
ทางเคมีเฉพาะกับคารบอนหรือไฮโดรเจน

2.13.4.2.4 สําหรับสารหรือของผสมอนินทรีย ไมจําเปนตองดําเนินการตามขั้นตอนการจําแนกประเภทสําหรับประเภท
นี้ถาสารหรือของผสมดังกลาวไมประกอบดวยอะตอมของออกซิเจนหรือฮาโลเจน
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กระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมที่ 2.13 สําหรับของเหลวออกซิไดส
สาร/ของผสมเปนของเหลว

ที่สวนผสมระหวางสาร (หรือของผสม) กับเซลลูโลสที่ใชทดสอบที่อัตราสวน
1:1 โดยมวล แสดงความดันที่สูงขึ้น ≥ 2070 กิโลพัสคาล เกจ ใชหรือไม

ไมใช

ไมจําแนกเปนประเภทนี้

ไมใช

ไมจําแนกเปนประเภทนี้

ใช
ที่สวนผสมระหวางสาร (หรือของผสม) กับเซลลูโลสที่ใชทดสอบที่อัตราสวน 1:1
โดยมวล แสดงคาเฉลี่ยของเวลาที่ความดันเพิ่มขึ้นต่ํากวาหรือเทากับคาเฉลี่ยของ
เวลาที่ความดันเพิ่มขึ้นของสวนผสม 1:1 โดยมวลของกรดไนตริคละลายในน้ํา
65% และเซลลูโลส ใชหรือไม
ใช
ที่อัตราสวนผสม 1:1 โดยมวลของสาร (หรือของผสม) กับเซลลูโลสที่ถูกทดสอบ)
แสดงคาเฉลี่ยของเวลาที่ความดันเพิ่มขึ้นต่ํากวาหรือเทากับคาเฉลีย่ ของเวลาที่
ความดันเพิ่มขึ้นของสวนผสม 1:1 โดยมวลของสารละลายในน้ําของโซเดียมคลอ
เรท 40% และเซลลูโลส ใชหรือไม

กลุม 3
ไมใช
คําเตือน

ใช
ที่อัตราสวนผสม 1:1 โดยมวลของสาร (หรือของผสม) กับเซลลูโลสที่ถูกทดสอบ
ลุกติดไฟไดเอง; หรือคาเฉลี่ยของเวลาที่ความดันเพิ่มขึ้นของสวนผสม 1:1 โดย
มวลของสารและเซลลูโลส มีคาต่ํากวาของสวนผสมระหวาง กรดเปอรคลอริค
50% และเซลลูโลส ที่อัตราสวน 1:1 โดยมวล ใชหรือไม

ใช

กลุม 2
ไมใช

อันตราย

กลุม 1

อันตราย
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บทที่ 2.14
ของแข็งออกซิไดส (OXIDIZING SOLIDS)
2.14.1

คําจํากัดความ

ของแข็งออกซิไดส คือ ของแข็งใด ๆ ที่โดยทั่วไปจะปลอยกาซออกซิเจนมา อาจเปนสาเหตุหรือมีสวนทําให
เกิดการเผาไหมวัสดุอื่นมากกวาที่อากาศทั่วไปสามารถทําได
2.14.2

เกณฑการจําแนกประเภท

ของแข็งออกซิไดสจําแนกไดเปนหนึ่งในสามกลุมสําหรับประเภทนี้ โดยใชการทดสอบ O.1 ในขอ 34.4.1
ของ คูมือการทดสอบและเกณฑตามขอแนะนําในการขนสงสินคาอันตรายของสหประชาชาติ ตามตารางตอไปนี้:
ตารางเกณฑสําหรับของแข็งออกซิไดส
กลุม

เกณฑ

1

สารใด ๆ หรือของผสมใด ๆ เมื่อนํามาเปนสารตัวอยางผสมกับเซลลูโลสที่อัตราสวนผสม 4:1 หรือ 1:1
โดยมวล แสดงคาเฉลี่ยของเวลาที่ความดันเพิ่มขึ้น (mean burning time) ต่ํากวาคาเฉลี่ยของเวลาในการ
ลุกไหมของของผสมระหวางโปแตสเซียมโบรเมทและเซลลูโลสที่อัตราสวน 3:2 โดยมวล

2

สารใด ๆ หรือของผสมใด ๆ เมื่อนํามาเปนสารตัวอยางผสมกับเซลลูโลสที่อัตราสวนผสม 4:1 หรือ 1:1
โดยมวล แสดงคาเฉลี่ยของเวลาที่ความดันเพิ่มขึ้น (mean burning time) ต่ํากวาคาเฉลี่ยของเวลาในการ
ลุกไหมของของผสมระหวางโปแตสเซียมโบรเมทและเซลลูโลสที่อัตราสวน 2:3 โดยมวล; และไม
เปนไปตามเกณฑของกลุม 1

3

สารใด ๆ หรือของผสมใด ๆ เมื่อนํามาเปนสารตัวอยางผสมกับเซลลูโลสที่อัตราสวนผสม 4:1 หรือ 1:1
โดยมวล แสดงคาเฉลี่ยของเวลาที่ความดันเพิ่มขึ้น (mean burning time) ต่ํากวาคาเฉลี่ยของเวลาในการ
ลุกไหมของของผสมระหวางโปแตสเซียมโบรเมทและเซลลูโลสที่อัตราสวน 3:7 โดยมวล; และไม
เปนไปตามเกณฑของกลุม 1 และ 2

หมายเหตุ: สําหรับการทดสอบการจําแนกประเภทสารหรือสิ่งของที่เปนของแข็ง ควรทําการทดสอบกับสารหรือของ
ผสมตามสถานะที่แสดง (as presented) ตัวอยางเชนในสวนของการจัดจําหนายหรือขนสง ถาสารเคมีเดียวกันมีสถานะทาง
กายภายแตกตางจากสถานะที่ทําการทดสอบและพิจารณาไดวามีการเปลี่ยนแปลงทางวัสดุตอผลการดําเนินการในการ
ทดสอบการจําแนกประเภท สารหรือของผสมนั้นตองผานการทดสอบในสถานะใหมดวย
2.14.3

การสื่อสารความเปนอันตราย

ไดจัดใหมีขอพิจารณาทั่วไปและขอพิจารณาเฉพาะเกี่ยวกับขอกําหนดในการติดฉลากไวใน การสื่อสาร
ความเปนอันตราย: การติดฉลาก (บทที่ 1.4) ไดจัดทําตารางสรุปเกี่ยวกับการจําแนกประเภทและการติดฉลากไวใน
ภาคผนวก 2 และในภาคผนวก 3 ไดจัดใหมีตัวอยางขอความที่เปนคําเตือนและรูปสัญลักษณซึ่งสามารถนําไปใชไดเมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากพนักงานเจาหนาที่

- 107 -

ตารางที่ 2.14.2: องคประกอบฉลากสําหรับของแข็งออกซิไดส
กลุม 1

กลุม 2

กลุม 3

สัญลักษณ

เปลวไฟเหนือวงกลม

เปลวไฟเหนือวงกลม

เปลวไฟเหนือวงกลม

คําสัญญาณ

อันตราย

อันตราย

คําเตือน

ขอความแสดง
ความเปน
อันตราย

อาจเปนสาเหตุเกิดไฟไหมหรือ อาจชวยใหไฟลุกโหมแรงขึ้น; อาจชวยใหไฟลุกโหมแรงขึ้น;
สารออกซิไดส
สารออกซิไดส
การระเบิด; สารออกซิไดส
เขมขน (strong oxidizer)

2.14.4

แนวทางและกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุม

แนวทางและกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมตอไปนี้ไมไดเปนสวนของระบบการจําแนก
ประเภทตาม GHS แตไดจัดไวใหมีในที่นี้เพื่อเปนแนวทางเพิ่มเติม จึงขอแนะนําใหผูที่รับผิดชอบในการจําแนกประเภท
ศึกษาเกณฑทั้งกอนและในระหวางการใชกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมนี้
2.14.4.1

กระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุม

ในการจําแนกของเหลวออกซิไดส ควรดําเนินการตามวิธีการทดสอบ O.1 ตามที่ระบุไวในขอ 34.4.1 ของ
คูมือการทดสอบและเกณฑตามขอแนะนําในการขนสงสินคาอันตรายของสหประชาชาติ การจําแนกประเภทเปนไปตาม
กระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมตอไปนี้
2.14.4.2

แนวทาง

2.14.4.2.1
ประสบการณในการจัดการและใชงานของสารหรือของผสมที่แสดงใหเห็นวาเปนออกซิไดสเปนปจจัยเสริม
ที่สําคัญในการพิจารณาจําแนกในประเภทนี้ ในกรณีที่มีความแตกตางระหวางผลการทดสอบและประสบการณที่ทราบมา
ในการตัดสินควรใหน้ําหนักกับขอมูลประสบการณที่ผานมาเหนือกวาผลจากการทดสอบที่ได
2.14.4.2.2

สําหรับสารหรือของผสม ไมจําเปนตองดําเนินการตามขั้นตอนการจําแนกประเภทสําหรับประเภทนี้ถา:
(a) สารหรือของผสมไมมีออกซิเจน ฟลูออรีนหรือคลอรีนเปนสวนประกอบ; หรือ
(b) สารหรือของผสมประกอบดวยออกซิเจน ฟลูออรีนหรือคลอรีนและองคประกอบเหลานี้เปนพันธะทาง
เคมีเฉพาะกับคารบอนหรือไฮโดรเจน

2.14.4.2.3
สํ าหรั บ สารหรื อ ของผสมอนิ น ทรี ย ไม จํ าเป นต อ งดํ าเนิ น การตามขั้ น ตอนการจํ าแนกประเภทสํ าหรั บ
ประเภทนี้ถาสารหรือของผสมดังกลาวไมประกอบดวยอะตอมของออกซิเจนหรือฮาโลเจน

- 108 -

กระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมที่ 2.14 สําหรับของแข็งออกซิไดส
สาร/ของผสมเปนของแข็ง

ที่อัตราสวนผสม 4:1 หรือ 1:1 โดยมวลของสารตัวอยางตอเซลลูโลส ของผสมมี
การลุกไหมหรือเผาไหม ใชหรือไม

ไมใช

ไมจัดเปนประเภทนี้

ไมใช

ไมจัดเปนประเภทนี้

ใช

ที่อัตราสวนผสม 4:1 หรือ 1:1 โดยมวลของสารตัวอยางตอเซลลูโลส แสดงคา
เวลาเฉลีย่ การลุกไหมต่ํากวาหรือเทากับคาเวลาเฉลี่ยการลุกไหมของของผสมโดย
มวลที่อัตราสวน 3:7 ของโปแตสเซียมโบรเมทและเซลลูโลส ใชหรือไม
ใช

ที่อัตราสวนผสม 4:1 หรือ 1:1 โดยมวลของสารตัวอยางตอเซลลูโลส แสดงคา
เวลาเฉลีย่ การลุกไหมต่ํากวาหรือเทากับคาเวลาเฉลี่ยการลุกไหมของของผสมโดย
มวลที่อัตราสวน 2:3 ของโปแตสเซียมโบรเมทและเซลลูโลส ใชหรือไม

กลุม 3
ไมใช
คําเตือน

ใช

ที่อัตราสวนผสม 4:1 หรือ 1:1 โดยมวลของสารตัวอยางตอเซลลูโลส แสดงคา
เวลาเฉลีย่ การลุกไหมต่ํากวาหรือเทากับคาเวลาเฉลี่ยการลุกไหมของของผสมโดย
มวลที่อัตราสวน 3:2 ของโปแตสเซียมโบรเมทและเซลลูโลส ใชหรือไม

ใช

กลุม 2
ไมใช
อันตราย

กลุม 1

อันตราย
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บทที่ 2.15
สารเปอรออกไซดอินทรีย (ORGANIC PEROXIDES)
2.15.1

คําจํากัดความ

2.15.1.1
เปอรออกไซดอินทรีย คือ สารอินทรียที่เปนของแข็งหรือของเหลวซึ่งประกอบดวยโครงสรางที่มีออกซิเจน
สองอะตอมเกาะกัน (bivalent -0-0- structure) และอาจพิจารณาเปนอนุพันธของเปอรออกไซดอินทรีย เมื่อหนึ่งอะตอมหรือ
มากกวาของไฮโดรเจนถูกแทนที่โดยอนุมูลอินทรีย (organic radicals) คํานี้หมายรวมถึงสารผสม (formulation) หรือของ
ผสม (mixtures) ของเปอรออกไซดอินทรีย เปอรออกไซดอินทรียเปนสารหรือของผสมที่ไมเสถียรทางความรอนซึ่งมี
คุณสมบัติในการสลายตัวแบบเรงปฏิกิริยาไดเองโดยคายความรอนออกมา (exothermic self-accelerating decomposition)
นอกจากนี้สารดังกลาวอาจมีคุณสมบัติหนึ่งอยางหรือมากกวาดังตอไปนี้:
(a)
(b)
(c)
(d)

เสี่ยงตอการสลายตัวที่ทําใหระเบิดได (explosive decomposition);
ลุกไหมอยางรวดเร็ว;
ไวตอแรงกระแทกหรือการเสียดสี;
ทําปฏิกิริยากับสารอื่น ๆ และกอใหเกิดอันตราย

2.15.1.2
เปอรออกไซดอินทรียพิจารณาไดวามีคุณสมบัติที่ระเบิดไดหากผลการทดสอบทางหองปฏิบัติการใหผล
ออกมาวาเสี่ยงตอการระเบิด (detonate) ไปถึงการเผาไหมกระทันหันและรุนแรงรวดเร็ว (deflagrate rapidly) หรือแสดงผลที่
รุนแรงเมื่อไดรับความรอนในพื้นที่ที่จํากัด (confinement)
2.15.2

เกณฑการจําแนกประเภท

2.15.2.1
เปอรออกไซดอินทรียใด ๆ ตองไดรับการพิจารณาใหจําแนกอยูในประเภทความเปนอันตรายนี้ ยกเวนถา
ประกอบดวย:
(a)
(b)
หมายเหตุ:

เปอรออกไซดอินทรียที่มีคาออกซิเจนอยูไมเกิน 1.0% เมื่อประกอบดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซดไม
เกิน 1.0%; หรือ
เปอรออกไซดอินทรียที่มีคาออกซิเจนอยูไมเกิน 0.5% เมื่อประกอบดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซด
มากกวา 1.0% แตไมเกิน 7.0%

ปริมาณออกซิเจน (รอยละ) ที่ไดจากสูตรผสมของสารเปอรออกไซดอินทรีย คํานวณไดจากสูตร
n
⎛ n ×c
16 × ∑ ⎜⎜ i i
mi
i ⎝

⎞
⎟⎟
⎠

เมื่อ

2.15.2.2

ni = จํานวนหมู peroxygen ตอโมเลกุลของสารเปอรออกไซดอินทรียตัวที่ i
Ci = ความเขมขน )รอยละ โดยมวล (ของสารเปอรออกไซดอินทรียที่ i
mi = มวลโมเลกุลของสารเปอรออกไซดอินทรียตัวที่ i
เปอรออกไซดอินทรียจําแนกออกเปนหนึ่งในเจ็ดชนิด จากชนิด “A – G” ในประเภทนี้ ตามหลักการ
ดังตอไปนี้:

(a)

เปอร ออกไซด อินทรี ย ชนิด A หมายถึง เปอรอ อกไซดอิ นทรี ย ใด ๆ ที่ (เมื่ อ บรรจุอ ยู ในหี บห อ )
สามารถระเบิดอยางรวดเร็วรุนแรง (detonate) หรือเผาไหมกระทันหัน (deflagrate rapidly);
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(b)

เปอรออกไซดอินทรีย ชนิด B หมายถึง เปอรออกไซดอินทรียใด ๆ ที่มีคุณสมบัติที่ระเบิดไดและที่
(เมื่อบรรจุ อยูในหีบหอ ) ไมทั้งเกิดการระเบิดอยางรวดเร็ วรุนแรง (detonate) และไม ทั้งเผาไหม
กระทันหัน (deflagrate rapidly) แตเสี่ยงตอการเกิดการระเบิดจากความรอน (thermal explosion) ใน
หีบหอนั้น;

(c)

เปอรออกไซดอินทรีย ชนิด C เปอรออกไซดอินทรียใด ๆ ที่มีคุณสมบัติที่ระเบิดไดเมื่อสารหรือของ
ผสม (เมื่อบรรจุอยูในหีบหอ) ไมสามารถเกิดการระเบิดอยางรวดเร็วรุนแรง (detonate) หรือไมเกิด
การเผาไหมกระทันหัน (deflagrate rapidly) หรือไมเกิดการระเบิดจากความรอน (thermal
explosion);

(d)

เปอร อ อกไซด อิ น ทรี ย ชนิ ด D หมายถึ ง เปอร อ อกไซด อิ น ทรี ย ใ ด ๆ ที่ จ ากผลการทดสอบใน
หองปฏิบัติการ:
(i)
(ii)
(iii)

ระเบิดเพียงบางสวน ไมมีเผาไหมกระทันหัน และไมแสดงผลที่รุนแรงเมื่อไดรับความรอน
ภายใตพื้นที่ที่จํากัด (confinement); หรือ
ไมเกิดการระเบิด (detonate) เลย เกิดการเผาไหมอยางชา ๆ ไมแสดงผลที่รุนแรงเมื่อไดรับ
ความรอนภายใตพื้นที่ที่จํากัด (confinement); หรือ
ไมเกิดการระเบิด (detonate) หรือไมเกิดการเผาไหมอยางชา ๆ ขึ้นเลย และแสดงผลปาน
กลาง (medium effect) เมื่อไดรับความรอนภายใตพื้นที่ที่จํากัด (confinement);

(e)

เปอรออกไซดอินทรีย ชนิด E หมายถึง เปอรออกไซดอินทรียใด ๆ ที่ (จากการทดสอบใน
หองทดลอง) ไมทั้งเกิดการระเบิด (detonate) และไมทั้งเผาไหมกระทันหัน (deflagrate rapidly) ขึ้น
เลย และแสดงผลต่ําหรือไมมีการแสดงผลเมื่อไดรับความรอนภายใตพื้นที่ที่จํากัด (confinement);

(f)

เปอร อ อกไซด อิ น ทรี ย ชนิ ด F หมายถึ ง เปอร อ อกไซด อิ น ทรี ย ใ ด ๆ ที่ (จากการทดสอบใน
หองทดลอง) ไมทั้งเกิดการระเบิด (detonate) ในสภาพที่เปนรูพรุน (cavitated state) หรือไมทั้งเกิด
การเผาไหมกระทันหันขึ้นเลย และแสดงเฉพาะผลต่ําหรือไมมีการแสดงผลเมื่อไดรับความรอน
ภายใตพื้นที่ที่จํากัด (confinement) รวมทั้งกําลังในการระเบิดต่ําหรือไมมีกําลังในการระเบิดเลย;

(g)

เปอรออกไซดอินทรี ย ชนิ ด G หมายถึง เปอรอ อกไซด อิน ทรีย ใด ๆ ที่ (จากการทดสอบใน
หองทดลอง) ไมทั้งเกิดการระเบิด ( detonate) ในสภาพที่เปนรูพรุน (cavitated state) หรือไมทั้งเกิด
การเผาไหมกระทันหันขึ้นเลย และไมมีการแสดงผลเมื่อไดรับความรอนภายใตพื้นที่ที่จํากัด
(confinement) ไมมีทั้งกําลังในการระเบิด โดยมีเงื่อนไขวามีความเสถียรทางความรอน (อุณหภูมิ
การสลายตัวแบบเรงปฏิกิริยาไดเอง (SADT) ที่ 60 องศาเซลเซียส หรือมากกวาสําหรับหีบหอหนัก
50 กก) และ สําหรับของผสมที่เปนของเหลว ใชตัวเจือจาง (diluent) ที่มีจุดเดือดไมต่ํากวา 150 องศา
เซลเซียส สําหรับทําใหความไวลดลง (desensitisation) ถาเปอรออกไซดอินทรียไมเสถียรทางความ
ร อ น หรื อ ใช ตั วเจื อ จางที่ มี จุ ด เดื อ ดต่ํ า กว า 150 องศาเซลเซี ย ส สํ าหรั บ ทํ า ให ค วามไวลดลง
(desensitisation) จะกําหนดใหเปน เปอรออกไซดอินทรีย ชนิด F

หมายเหตุ 1: ชนิด G ไมมีองคประกอบฉลากกําหนดไวแตควรพิจารณาคุณสมบัติที่อาจจัดอยูในกลุมอื่น ๆ ได
หมายเหตุ 2: ชนิด A ถึง G อาจไมจําเปนสําหรับทุกระบบ
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2.15.3

การสื่อสารความเปนอันตราย

ไดจัดใหมีขอพิจารณาทั่วไปและขอพิจารณาเฉพาะเกี่ยวกับขอกําหนดในการติดฉลากไวใน การสื่อสาร
ความเปนอันตราย: การติดฉลาก (บทที่ 1.4) ไดจัดทําตารางสรุปเกี่ยวกับการจําแนกประเภทและการติดฉลากไวใน
ภาคผนวก 2 และในภาคผนวก 3 ไดจัดใหมีตัวอยางขอความที่เปนคําเตือนและรูปสัญลักษณซึ่งสามารถนําไปใชไดเมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากพนักงานเจาหนาที่
ตารางที่ 2.15.1: องคประกอบฉลากสําหรับเปอรออกไซดอินทรีย
ชนิด A
สัญลักษณ

ชนิด B

ชนิด C และ D

ชนิด E และ F

ระเบิดที่กําลังระเบิด ระเบิดที่กําลังระเบิด เปลวไฟอยูเหนือ
และเปลวไฟอยูเหนือ วงกลม
วงกลม

เปลวไฟอยูเหนือ
วงกลม

ชนิด G a

ไมมี
องคประกอบ
ฉลากกําหนด
อันตราย
อันตราย
อันตราย
คําเตือน
คําสัญญาณ
ไวในกลุม
ขอความแสดง ความรอนอาจทําให ความรอนอาจทําให ความรอนอาจทําให ความรอนอาจทําให ความเปน
เกิดไฟไหม
เกิดการระเบิด
เกิดไฟไหมหรือการ เกิดไฟไหม
อันตรายนี้
ความเปน
ระเบิด
อันตราย
a

ชนิด G ไมมีองคประกอบฉลากกําหนดไวแตควรพิจารณาคุณสมบัติที่อาจจัดอยูในกลุมอื่น ๆ ได

2.15.4

แนวทางและกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุม

แนวทางและกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมตอไปนี้ไมไดเปนสวนของระบบการจําแนก
ประเภทตาม GHS แตไดจัดไวใหมีในที่นี้เพื่อเปนแนวทางเพิ่มเติม จึงขอแนะนําใหผูที่รับผิดชอบในการจําแนกประเภท
ศึกษาเกณฑทั้งกอนและในระหวางการใชกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมนี้
2.15.4.1

กระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุม

ในการจําแนกเปอรออกไซดอินทรีย ควรทําการทดสอบอนุกรมการทดสอบ A ถึง H ตามที่ระบุไวใน ภาคที่
II ของ คูมือการทดสอบและเกณฑตามขอแนะนําในการขนสงสินคาอันตรายของสหประชาชาติ การจําแนกประเภทเปนไป
ตามกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมตอไปนี้:
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กระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมที่ 2.15 สําหรับเปอรออกไซดอินทรีย
สาร/ของผสม

Box 1
Test A

2.1 ใช

Box 2
Test B

1.1 ใช

สามารถระเบิด (detonate) ใน
หีบหอใชหรือไม
3.1 ใช
อยางรวดเร็ว

6.1 ใช

Box 6
Test D
ลุกไหมมีแสงและความรอน
อยางรวดเร็วในหีบหอใช
หรือไม
7.1 รุนแรง

เกิดการแผกระจายการระเบิดใช
หรือไม

2.2 ไมใช

1.2 บางสวน

Box 3
Test C
สามารถแผกระจายการระเบิด
(deflagration) ใชหรือไม

6.2 ไมใช

Box 4
Test C
3.2 ใช อยางชา ๆ
สามารถเกิดการระเบิด
3.3 ไมใช
(deflagration) แผกระจายใช
4.1 ใช
Box 5
หรือไม
อยางรวดเร็ว
Test C
4.2 ใช อยางชา ๆ
สามารถเกิดการระเบิด
4.3 ไมใช
(deflagration) แผกระจายใช
5.1 ใช
หรือไม
5.3 ไมใช
อยางรวดเร็ว
5.2 ใช อยางชา ๆ
Box 7
Test E

ผลของความรอนในพืน้ ที่ปด
เปนอยางไร
7.2 ปานกลาง
7.3 ต่ํา
7.4 ไมมี
8.1 รุนแรง

Box 8
Test E
ผลของความรอนในพืน้ ที่ปด
เปนอยางไร
8.2 ปานกลาง
8.3 ต่ํา
8.4 ไมมี

Box 10
Test G
สามารถระเบิดในหีบหอใช
หรือไม

1.3 ไมใช

Box 9
Test E
ผลของความรอนในพืน้ ที่ปด
เปนอยางไร

9.1 รุนแรง

9.3 ต่ํา
9.4 ไมมี

9.2 ปานกลาง

10.2 ไมใช

Box 11

10.1 ใช

บรรจุในหีบหอมากกวา 400
กิโลกรัม / 450 ลิตรหรือถูกพิจารณา
เปนขอยกเวนหรือไม

11.1 ใช
Box 12
Test F

11.2 ไมใช
12.1
ไมต่ํา

พลังการระเบิดเปนอยางไร

12.3 ไมมี

12.2 ต่ํา

Box 13
Test E
ผลที่เกิดจากการใหความรอน
ในพื้นที่ปด ที่กําหนดเปน
อยางไร
13.1
ต่ํา
13.2 ไมมี
ชนิด A

ชนิด B

ชนิด C

ชนิด D
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ชนิด E

ชนิด F

ชนิด G

2.15.4.2

แนวทาง

2.15.4.2.1 เปอรออกไซดอินทรียจําแนกโดยคําจํากัดความตามโครงสรางทางเคมีและปริมาณออกซิเจนและไฮโดรเจน
เปอรออกไซดของของผสม (ดูขอ 2.15.2.1).
2.15.4.2.2 คุณสมบัติของเปอรออกไซดอินทรียที่ตัดสินใจนํามาเพื่อทําการจําแนกประเภทควรกําหนดจากการทดลอง
วิธีการทดสอบกับเกณฑการประเมิณที่สอดคลองกันตามที่กําหนดไวใน คูมือการทดสอบและเกณฑตามขอแนะนําในการ
ขนสงสินคาอันตรายของสหประชาชาติ, ภาคที่ II (ลําดับการทดสอบที่ A ถึง H)
2.15.4.2.3 ของผสมของเปอรออกไซดอินทรียอาจจําแนกเปนเปอรออกไซดที่มีองคประกอบอันตรายที่สุด อยางไรก็
ตาม หากองคประกอบที่เสถียรสององคประกอบสามารถทําใหเปนของผสมที่เสถียรทางความรอนนอยกวา ตองมีการ
กําหนดอุณหภูมิการสลายตัวแบบเรงไดเอง (self-accelerating decomposition temperature; SADT) ของของผสม
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บทที่ 2.16
สารที่กัดกรอนโลหะ (CORROSIVE TO METALS)
2.16.1

คําจํากัดความ

สารหรือของผสมที่กัดกรอนโลหะ คือ สารหรือของผสมที่โดยผลจากการกระทําของสารเคมีจะทําความ
เสียหายหรือกระทั่งทําลายวัสดุที่เปนโลหะ
2.16.2

เกณฑการจําแนกประเภท

สารหรือของผสมที่กัดกรอนโลหะจําแนกเปนกลุมเดียวสําหรับประเภทนี้ โดยใชการทดสอบในภาค III
ตอนที่ 37 ขอที่ 37.4 ของ คูมือการทดสอบและเกณฑตามขอแนะนําในการขนสงสินคาอันตรายของสหประชาชาติ ตาม
ตารางตอไปนี้
ตารางที่ 2.16.1: เกณฑสําหรับสารและของผสมที่กัดกรอนโลหะ

2.16.3

กลุม

เกณฑ

1

อัตราการกัดกรอนตอผิวเหล็กหรืออลูมิเนียมเกินกวา 6.25 มิลลิเมตรตอป ที่อุณหภูมิการทดสอบ 55
องศาเซลเซียส
การสื่อสารความเปนอันตราย

ไดจัดใหมีขอพิจารณาทั่วไปและขอพิจารณาเฉพาะเกี่ยวกับขอกําหนดในการติดฉลากไวใน การสื่อสาร
ความเปนอันตราย: การติดฉลาก (บทที่ 1.4) ไดจัดทําตารางสรุปเกี่ยวกับการจําแนกประเภทและการติดฉลากไวใน
ภาคผนวก 2 และในภาคผนวก 3 ไดจัดใหมีตัวอยางขอความที่เปนคําเตือนและรูปสัญลักษณซึ่งสามารถนําไปใชไดเมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากพนักงานเจาหนาที่
ตารางที่ 2.16.2: องคประกอบฉลากสําหรับสารและของผสมที่กัดกรอนตอโลหะ
กลุม 1

2.16.4

สัญลักษณ

การกัดกรอน

คําสัญญาณ

คําเตือน

ขอความแสดงความ
เปนอันตราย

อาจกัดกรอนโลหะ

แนวทางและกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุม

แนวทางและกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมตอไปนี้ไมไดเปนสวนของระบบการจําแนก
ประเภทตาม GHS แตไดจัดไวใหมีในที่นี้เพื่อเปนแนวทางเพิ่มเติม จึงขอแนะนําใหผูที่รับผิดชอบในการจําแนกประเภท
ศึกษาเกณฑทั้งกอนและในระหวางการใชกระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมนี้
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2.16.4.1

กระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุม

กระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุมที่ 2.16 สําหรับสารและของผสมกัดกรอนตอโลหะ
สาร/ของผสม

กัดกรอนผิวโลหะหรืออลูมิเนียมที่อัตราสูงกวา 6.25 มิลลิเมตร/ป ใช
หรือไม

ไมใช

ไมจัดเปนประเภทนี้

ใช
กลุม 1
คําเตือน

2.16.4.2

แนวทาง

อัตราการกัดกรอนสามารถวัดไดโดยวิธีการทดสอบของตอนยอยที่ 37.4 ของ คูมือการทดสอบและเกณฑ
ตามขอแนะนําในการขนสงสินคาอันตรายของสหประชาชาติ ตัวอยางชิ้นงานทดสอบที่ใชควรทําจากวัสดุตอไปนี้:
(a)

สําหรับการทดสอบเหล็ก
S235JR+CR (1.0037 resp.St 37-2),
S275J2G3+CR (1.0144 resp.St 44-3), ISO 3574, Unified Numbering System (UNS) G
10200, หรือ SAE 1020

(b)

สําหรับการทดสอบอลูมิเนียม ตองทําการทดสอบชนิด non-clad types 7075-T6 หรือ AZ5GU-T6
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ภาคที่ 3
ความเปนอันตรายตอสุขภาพและสิง่ แวดลอม
(HEALTH AND
ENVIRONMENTAL HAZARDS)
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บทที่ 3.1
ความเปนพิษเฉียบพลัน
3.1.1

คําจํากัดความ
ความเปนพิษเฉียบพลันหมายถึงผลกระทบรายแรงที่เกิดขึ้นภายหลังจากการไดรับสารเคมีทางปากหรือทาง
ผิวหนังเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้งภายในเวลา 24 ชั่วโมง หรือไดรับทางการหายใจเปนเวลา 4 ชั่วโมง

3.1.2
เกณฑการจําแนกประเภท
3.1.2.1
สารเคมีสามารถจัดใหอยูในกลุมใดกลุมหนึ่งภายใน 5 กลุมความเปนพิษโดยขึ้นอยูกับคาความเปนพิษ
เฉียบพลันซึ่งไดรับผานทางปาก ผิวหนัง หรือการหายใจ ตามเกณฑที่แสดงเปนตัวเลข (โดยประมาณ) ของคา LD50 (ทาง
ปาก หรือทางผิวหนัง) หรือ LC50 (ทางการหายใจ) ดังแสดงในตารางขางลาง คําอธิบายเพิ่มเติมอยูใตตาราง
ตารางที่ 3.1.1: กลุมของความเปนอันตรายของความเปนพิษเฉียบพลัน
และคา (โดยประมาณ) ของ LD50/LC50 ในแตละกลุมของความเปนอันตราย
ทางรับสัมผัส
ทางปาก (มิลลิกรัม/กิโลกรัมของน้ําหนักตัว)
ทางผิวหนัง (มิลลิกรัม/กิโลกรัมของน้ําหนักตัว)
กาซ (สวนในลานสวนปริมาตร)
ดู:
หมายเหตุ (a)
ไอ (มิลลิกรัม/ลิตร)
ดู:
หมายเหตุ (a)
หมายเหตุ (b)
หมายเหตุ (c)
ฝุนและละอองไอ (มิลลิกรัม/ลิตร)
ดู:
หมายเหตุ (a)
หมายเหตุ (d)

กลุม 1
5
50
100

กลุม 2
50
200
500

กลุม 3
300
1000
2500

กลุม 4
2000
2000
5000

0.5

2.0

10

20

0.05

0.5

1.0

5

หมายเหตุ: ความเขมขนของกาซถูกแสดงในหนวยหนึ่งสวนในลานสวนตามปริมาตร (ppmV)
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กลุม 5
5000

ดู เกณฑ
ละเอียดใน
หมายเหตุ
(e)

หมายเหตุ ตารางที่ 3.1.1:
(a) คาขีดจํากัด ทางการหายใจในตารางใชคาที่ไดจากการทดสอบการรับสัมผัสซึ่งใชเวลา 4 ชั่วโมง ดังนั้น
เมื่อมีการปรับมาใชระยะเวลารับสัมผัส 1 ชั่วโมง จึงตองมีการปรับคาโดยใชตัวหาร เปน 2 สําหรับกาซ
และไอ ขณะที่ ตัวหาร เปน 4 สําหรับฝุนและละออง
(b) เปนที่ทราบกันแลววา ในบางครั้งคาความเขมขนไออิ่มตัวถูกนํามาใชเปนคาเพิ่มเติมในบางระบบทาง
กฎหมายบางระบบเพื่อความคุมครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย (เชน ขอกําหนดการขนสง
สินคาอันตรายขององคการสหประชาชาติ)
(c) สําหรับสารเคมีบางชนิด บรรยากาศการทดสอบมิไดมีแตไอเทานั้น แตยังมีสารผสมระหวางของเหลว
และไอรวมอยูดวย บรรยากาศการทดสอบสําหรับสารเคมีชนิดอื่นประกอบดวยไอซึ่งเกือบจะมีสถานะ
กาซ ในกรณีหลังนี้การจําแนกประเภทสารเคมีควรขึ้นอยูกับคาสวนในลานสวนดังตอไปนี้: กลุม 1
(100สวนในลานสวนปริมาตร) กลุม 2 (500สวนในลานสวนปริมาตร) กลุม 3 (2500สวนในลานสวน
ปริมาตร) กลุม 4 (5000สวนในลานสวนปริมาตร) ควรมีการใหคําจํากัดความกับ “ฝุน” “ ละออง” และ
“ไอ” ตาม กลุมการทํางานการทดสอบตามคําแนะนํา OECD ซึ่งเกี่ยวของกับการทดสอบความเปนพิษ
จากการหายใจ
(d) ควรมีการทบทวนคาของฝุนและละอองไอเพื่อปรับปรุงใหเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ของแนวทางการทดสอบOECD ในสวนที่เกี่ยวกับขอจํากัดทางดานเทคนิคของการสราง การคงสภาพ
และการตรวจวัดระดับความเขมขนของฝุนและละอองไอในขนาด รูปรางซึ่งสามารถเขาสูระบบทางเดิน
หายใจได
(e) เกณฑสําหรับกลุมที่ 5 มีจุดประสงคเพื่อใหสามารถระบุสารซึ่งมีความเปนอันตรายของความเปนพิษ
เฉียบพลันต่ํา แตภายใตสถานการณบางอยาง อาจทําใหเกิดอันตรายตอประชากรที่มีความเสี่ยงตอการ
ไดรับสารเคมีนั้น คาดวาสารเหลานี้นาจะมีคา LD50 ทางการกิน หรือทางผิวหนัง อยูในชวงระหวาง
2,000-5,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัมของน้ําหนักตัว และมีคาเทียบเทากับการไดรับจากการหายใจ เกณฑ
เฉพาะของกลุม 5 ไดแก
(i) สารไดรับการจําแนกใหอยูในกลุมนี้ถามีหลักฐานที่เชื่อถือไดวาคา LD50 (หรือ LC50) อยู
ในชวงที่กําหนดของกลุม 5 หรือจากการศึกษาในสัตวทดลองหรือผลกระทบที่เปนตอมนุษย
ซึ่ ง บ ง ชี้ ใ ห เ ห็ นถึ ง ความเกี่ ย วข อ งต อ สุ ข ภาพของมนุ ษ ย ใ นลั ก ษณะของความเป น พิ ษ แบบ
เฉียบพลันได
(ii) สารไดรับการจําแนกใหอยูในกลุมนี้โดยการอนุมาน การประมาณหรือการวัดผลขอมูล หาก
ไมสามารถจัดใหอยูในกลุมที่มีความเปนพิษสูงกวาได และ
- ขอมูลที่เชื่อถือไดบงบอกถึงความเปนพิษในมนุษยอยางเห็นไดเดนชัด หรือ
- พบการตายเกิดขึ้นเมื่อทําการทดสอบในกลุม 4 โดย การกิน หายใจหรือรับสัมผัสทาง
ผิวหนัง หรือ
- มีการยืนยันจากผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาการทางคลินิกของความเปนพิษที่เกิดขึ้น เมื่อทําการ
ทดสอบในกลุม 4 ยกเวน มีอาการ ทองเสีย ขนลุก หรือ
- มีการยืนยันจากผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับขอมูลที่เชื่อถือไดเกี่ยวกับการเกิดผลกระทบเฉียบพลัน
จากการศึกษาอื่น ๆ ในสัตวทดลอง
เมื่อตระหนักถึงความตองการในการคุมครองสวัสดิภาพของสัตว ดังนั้นการทดสอบสัตวเพื่อหาความเปนพิษ
ของสารในกลุม 5 นั้น จึงไมควรกระทําเปนอยางยิ่ง และควรพิจารณาเฉพาะเมื่อมีโอกาสสูงที่วาผลของการ
ทดสอบนั้นจะมีความเกี่ยวของโดยตรงสําหรับการปกปองสุขภาพของมนุษย
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3.1.2.2
ระบบการจําแนกประเภทที่ปรับใหเปนระบบเดียวกันสําหรับความเปนพิษเฉียบพลัน ไดมีการพัฒนาขึ้นเพื่อ
ตอบสนองความตองการตอระบบที่มีอยู หลักการพื้นฐานที่ไดกําหนดโดย IOMC Coordinatig Group/Harmonization of
Chemical Classification System (CG/HCCS) วา การสอดคลองกัน หมายถึงการจัดใหมีพื้นฐานที่สามัญและเปนแนวทาง
เดียวกันสําหรับการจําแนกและการสื่อสารความเปนอันตรายของสารเคมีจากองคประกอบที่เหมาะสมซึ่งสามารถเลือกตาม
วิธีการของการขนสง ผูบริโภค คนงานและการปองกันสิ่งแวดลอม” จึงสรุปไดวาทั้ง 5 กลุมนี้ไดจดั ใหอยูในกรอบของ
ความเปนพิษเฉียบพลัน
3.1.2.3
สัตวทดลองซึ่งนํามาใชเพื่อการทดสอบประเมินความเปนพิษเฉียบพลันโดยการกิน หายใจ ไดแก หนู ขณะที่
การทดสอบความเปนพิษเฉียบพลันตอผิวหนังมักใชหนูหรือกระตาย ขอมูลการทดสอบเพื่อการจําแนกประเภทจะไดรับการ
ยอมรับเมื่อมีการจําแนกประเภทโดยใชระบบที่สอดคลองกันนี้ เมื่อมีขอมูลเกี่ยวกับความเปนพิษเฉียบพลันจากการทดลองที่
ใชสัตวทดลองตางสายพันธุกันนั้น คา LD50 ที่เหมาะสมที่สุดจะไดจากการทดลองที่มีรูปแบบการทดลองความถูกตองและ
เชื่อถือได
3.1.2.4
กลุม 1 เปนกลุมที่ความเปนพิษสูงที่สุด คาจุดตัด (ดูตารางที่ 3.1.1) ในขณะนี้ใชในการจําแนกประเภทสารเคมี
สําหรับการขนสงและแบงกลุมบรรจุภัณฑ
3.1.2.5
กลุม 5 ซึ่งเปนกลุมที่มีความเปนพิษเฉียบพลันคอนขางต่ํา แตภายใตสถานการณบางอยางอาจเกิดอันตรายกับ
ประชากรบางกลุมได เกณฑการจําแนกประเภทดังแสดงในตารางแลวนั้น สารผสมเหลานี้คาดวาจะมีคา LD50ทางการกิน
หรือการรับสัมผัสทางผิวหนังอยูระหวาง 2,000-5,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัมของน้ําหนักตัว หรือมีปริมาณเทียบเทาสําหรับทาง
รับสัมผัสอื่น1 เมื่อตระหนักถึงความตองการในการคุมครองสวัสดิภาพของสัตว ดังนั้นการทดสอบสัตวเพื่อหาความเปนพิษ
ของสารในกลุม 5 นั้น จึงไมควรกระทําเปนอยางยิ่ง และควรไดรับการพิจารณาเฉพาะเมื่อมีความเปนไปไดสูงที่วาผลของ
การทดสอบนั้นจะมีความเกี่ยวของโดยตรงสําหรับการปกปองสุขภาพของมนุษย
3.1.2.6

ขอพิจารณาเฉพาะสําหรับความเปนพิษจากการหายใจ

3.1.2.6.1
คาความเปนพิษเมื่อไดรับทางการหายใจขึ้นอยูกับคาที่ไดจากการทดสอบการรับสัมผัสซึ่งใชเวลา 4 ชั่วโมง
เมื่อมีการนําที่ไดจากการทดลองคาซึ่งใชเวลารับสัมผัส 1 ชั่วโมงนั้น จึงตองมีการปรับเปลี่ยนคาใหเปน 4 ชั่วโมงโดยใช
ตัวหาร เปน 2 สําหรับกาซและไอ ขณะที่ ตัวหาร เปน 4 สําหรับฝุนและละออง
3.1.2.6.2
หนวยสําหรับความเปนพิษจากการหายใจมีความสัมพันธกับรูปแบบของวัสดุที่สามารถไดรับผานการหายใจ
คาที่ใชสําหรับฝุนและละอองไอแสดงเปนมิลลิกรัมตอลิตร คาที่ใชสําหรับกาซแสดงในรูปของสวนในลานสวนปริมาตร
เมื่อทราบถึงความยากในการทดสอบไอบางชนิดซึ่งอาจประกอบดวยสารผสมระหวางของเหลวและไอ จึงไดสรางตารางที่มี
หนวยเปนมิลลิกรัมตอลิตร อยางไรก็ตามพบวาสารทดสอบที่เปนไอบางครั้งอยูในสภาพกาซเกือบทั้งหมด ในกรณีนี้ในกลุม
จะมีหนวยเปนสวนในลานสวนปริมาตร เมื่อวิธีการทดสอบการรับสัมผัสผานทางเดินหายใจมีการปรับปรุงขึ้น แนวทางการ
ทดสอบ OECD และแนวทางการทดสอบอื่นๆ จึงมีความจําเปนตองกําหนดคาความสัมพันธระหวางไอตอละอองไอ ใหมี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น
3.1.2.6.3
คาของไอที่ไดรับทางการหายใจมีจุดประสงคเพื่อใชในการจําแนกประเภทความเปนพิษเฉียบพลันในทุกกลุม
งาน ทั้งเปนที่ยอมรับวาความเขมขนของไออิ่มตัวของสารเคมีไดถูกนํามาใชในภาคของการขนสงซึ่งใชเปนสวนเพิ่มเติมใน
การจําแนกประเภทสารเคมีเพื่อแบงกลุมการบรรจุ
3.1.2.6.4 สิ่งสําคัญเปนพิเศษคือ การใชขอมูลเกี่ยวกับกลุมสําหรับฝุนและละอองไอที่มีความเปนพิษสูง การหายใจเอา
อนุภาคขนาด ที่มีเสนผานศูนยกลางมวลเฉลี่ยแอรโรไดนามิก (mean mass aerodynamic diameter) 1 ถึง 4 ไมครอน จะ
เกาะติดอยูในทุกบริเวณทางเดินหายใจของหนูซึ่งมีขนาดของอนุภาคในชวงนี้ ใชสําหรับความเขมขนสูงสุดประมาณ 2
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มิลลิกรัมตอลิตร เพื่อที่จะใหขอมูลที่จะไดจากการทดลองจากสัตวใชไดในมนุษย ฝุนละอองที่มีขนาดในชวงนี้จะตองถูก
ทดสอบในหนู คาจุดตัด ในตารางสําหรับฝุนและละอองจะทําใหสามารถสรางวัตถุ ที่มีความแตกตางอยางชัดเจนซึ่งมีคา
ความเปนพิษในชวงกวางที่วัดภายใตการทดสอบที่สภาวะแตกตางกัน คาดังกลาวควรมีการทบทวนในอนาคตเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงใน OECD หรือแนวทางวิธีการทดสอบอยางอื่น ซึ่งสอดคลองขอจํากัดทางดานเทคนิค ในการสรางการคง
สภาพและการวัดความเขมขนฝุนและละอองในรูปแบบที่สามารถเขาสูทางเดินหายใจได
3.1.3
เกณฑการจําแนกประเภทสารผสม
3.1.3.1
ขอมูลความเขมขนที่ทําใหเกิดการตาย (จากการทดสอบหรือการแทนคา) ถูกนํามาใชเปนเกณฑสําหรับการ
จํ า แนกสารที่ มี ค วามเป น พิ ษ เฉี ย บพลั น สํ าหรั บ สารผสมมี ค วามจํ า เป น ที่ จ ะต อ งหาค า หรือ แทนค าข อ มู ลที่ จ ะสามารถ
ประยุกตใชเปนเกณฑสําหรับสารผสมเพื่อวัตถุประสงคในการจําแนกประเภท วิธีการจําแนกประเภทสําหรับความเปนพิษ
เฉียบพลันตองทําเปนขั้นตอน และขึ้นอยูกับปริมาณของขอมูลที่ไดสําหรับสารผสมและองคประกอบของสารผสมนั้น
แผนภูมิของรูป 3.1.1ขางลางนี้แสดงขั้นตอนการจําแนกประเภท
รูป 3.1.1 : วิธีการจําแนกประเภทสารผสมสําหรับความเปนพิษเฉียบพลันแบบเปนขั้นตอน
ขอมูลการทดสอบสารผสม
ไมมี
มีขอมูลเพียงพอของสารผสม
ที่คลายกันเพื่อการคาดคะเน
การจําแนกประเภทความเปน
อันตราย
ไมมี

มี

มี
ใชหลักการเชื่อมโยง ใน
3.1.3.5

จําแนก

ใชสูตร ใน 3.1.3.6.1

จําแนก

ใชสูตร ใน 3.1.3.6.1

จําแนก

มี

มีขอมูลของสวนผสมทั้งหมด
ไมมี
มีขอมูลอื่นๆของสารผสมที่
คลายกันเพื่อการคาดคะเนการ
จําแนกประเภทความเปน
อันตราย
ไมมี
จําแนกประเภทความเปน
อันตรายโดยใชขอมูลของ
สารผสมที่ทราบ

มี

• ใชสูตร ใน 3.1.3.6.1 (ในกรณีที่มีสวนผสม
ที่ไมทราบนอยกวาหรือเทากับ 10% หรือ

จําแนก

• ใชสูตร ใน 3.1.3.6.2.3 (ในกรณีที่มีสวนผสม
ที่ไมทราบมากกวา 10%)

3.1.3.2
การจําแนกประเภทความเปนอันตรายของสารผสมสําหรับความเปนพิษเฉียบพลันสามารถดําเนินการไดใน
แตละเสนทางรับสัมผัส แตการจําแนกประเภทนี้ตองดําเนินการทดสอบเฉพาะสําหรับทางรับสัมผัสทางเดียวตราบเทาที่ทาง
รับสัมผัสนี้เปนไปตาม (การประเมินหรือการทดสอบ) สําหรับองคประกอบของสารผสมทั้งหมด ถาความเปนพิษเฉียบพลัน
เกิดจากองคประกอบของสารผสมที่มีทางรับสัมผัสมากกวาหนึ่งทาง ตองทําการจําแนกประเภทใหอยูในกลุมที่มีความเปน
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อันตรายรุนแรงมากกวา ขอมูลที่หาไดทั้งหมดควรนํามาพิจารณาและควรบงชี้ถึงทางรับสัมผัสทั้งหมดเพื่อใชในการสื่อสาร
ความเปนอันตราย
3.1.3.3
เพื่อนําขอมูลที่มีอยูทั้งหมดไปใชใหเกิดประโยชนสําหรับวัตถุประสงคของการจําแนกประเภทของความเปน
อันตรายของสารผสม จึงไดมีการจัดทําสมมติฐานเฉพาะและใชสมมติฐานนี้ในการจําแนกประเภทแบบเปนขั้นตอนตาม
ความเหมาะสม
(a)

“องคประกอบหลัก” ของสารผสม หมายถึง องคประกอบหลักของสารผสมที่มีความเขมขน 1%
(น้ําหนัก/น้ําหนัก สําหรับของแข็ง ของเหลว ฝุน ละอองไอ และ ไอ และ ปริมาตร/ปริมาตร สําหรับ
กาซ) หรือสูงกวา ยกเวนมีเหตุผลที่นาสงสัยวาองคประกอบที่มีอยูในความเขมขนนั้นนอยกวา 1%
ยังคงเปนสวนประกอบหลักสําหรับการจําแนกประเภทของสารผสมที่มีความเปนพิษเฉียบพลัน
โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นนี้มีความเกี่ยวของเมื่อทําการจําแนกประเภทสารผสมที่ยังไมไดทําการ
ทดสอบซึ่งมีองคประกอบของสารผสมที่ไดรับการจําแนกใหอยูในกลุม 1 และ กลุม 2

(b)

การประมาณความเปนพิษเฉียบพลัน สําหรับองคประกอบของสารผสม แทนคาโดยใชขอ มูลตอไปนี้
- LD50/LC50 ถามี
- ค าที่ ได จากการแปลง จากตารางที่ 3.1.2 ซึ่ งมี ความสั ม พั นธ กั บ ผลการทดสอบช วงของค าที่
เหมาะสมขององคประกอบ หรือ
- ค า ที่ ไ ด จ ากการแปลง จากตารางที่ 3.1.2 ซึ่ ง มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การจํ า แนกประเภทของ
องคประกอบของสารผสม
หากใชสารผสมที่จําแนกประเภทแลวเปนองคประกอบหนึ่งของสารผสมอีกตัวหนึ่ง คาการประมาณ
ความเปนพิษเฉียบพลันที่แทจริงหรือจากการแทนคาสําหรับสารผสมนั้นอาจนํามาใชเมื่อทําการ
คํานวณเพื่อจําแนกประเภทของสารผสมตัวใหม โดยใช สูตร ในขอ 3.1.3.6.1 และ 3.1.3.6.2.3

(c)
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ตารางที่ 3.1.2 การแปลงจากคาของชวงความเปนพิษเฉียบพลันที่ไดจากการทดลอง (หรือกลุมความเปนอันตรายของความ
เปนพิษเฉียบพลัน) ไปเปนคาประมาณความเปนพิษเฉียบพลันโดยพิจารณาตามทางรับสัมผัส
ทางรับสัมผัส

ทางปาก
(มิลลิกรัม/กิโลกรัมของน้ําหนักตัว)

ทางผิวหนัง
(มิลลิกรัม/กิโลกรัมของน้ําหนักตัว)

กาซ
(สวนในลานสวนปริมาตร)

ไอ
(มิลลิกรัม/ลิตร)

ฝุน/ละอองไอ
(มิลลิกรัม/ลิตร)

หมายเหตุ:

กลุมการจําแนกประเภทหรือ
คาประมาณของชวงความเปนพิษ
เฉียบพลันที่ไดจากการทดลอง
(ดู หมายเหตุ 1)
0 < กลุม 1 ≤ 5
5 < กลุม 2 ≤ 50
50 < กลุม 3 ≤ 300
300 < กลุม 4 ≤ 2000
2000 < กลุม 5 ≤ 5000
0 < กลุม 1 ≤ 50
50 < กลุม 2 ≤ 200
200< กลุม 3 ≤ 1000
1000 < กลุม 4 ≤ 2000
2000 < กลุม 5 ≤ 5000
0 < กลุม 1
≤ 100
100 < กลุม 2 ≤ 500
500 < กลุม 3 ≤ 2500
2500 < กลุม 4 ≤ 5000
กลุม 5 ดูอธิบายเพิ่มเติม 3.1.2.5
0 < กลุม 1
≤ 0.5
0.5 < กลุม 2 ≤ 2.0
2.0 < กลุม 3 ≤ 10.0
10.0 < กลุม 4 ≤ 20.0
กลุม 5 ดูอธิบายเพิ่มเติม 3.1.2.5
0 < กลุม 1
≤ 0.05
0.05 < กลุม 2 ≤ 0.5
0.5 < กลุม 3 ≤ 1.0
1.0 < กลุม 4 ≤ 5.0
กลุม 5 ดูอธิบายเพิ่มเติม 3.1.2.5

คาประมาณความพิษเฉียบพลันที่ไดแปลงแลว
(ดู หมายเหตุ 2)

0.5
5
100
500
2500
5
50
300
1100
2500
10
100
700
3000
0.05
0.5
3
11
0.005
0.05
0.5
1.5

ความเขมขนของกาซถูกแสดงในหนวย สวนในลานสวนโดยปริมาตร

หมายเหตุ 1: กลุม 5 ซึ่งเปนกลุมที่มีความเปนพิษเฉียบพลันคอนขางต่ํา แตภายใตสถานการณบางอยางอาจเกิดอันตรายกับ
ประชากรบางกลุมได เกณฑการจําแนกประเภทดังแสดงในตารางแลวนั้น สารผสมเหลานี้คาดวาจะมีคา LD50ทางการกิน
หรือการรับสัมผัสทางผิวหนังอยูระหวาง 2,000-5,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัมของน้ําหนักตัว หรือมีปริมาณเทียบเทาสําหรับทาง
รับสัมผัสอื่น เมื่อตระหนักถึงความตองการในการคุมครองสวัสดิภาพของสัตว ดังนั้นการทดสอบสัตวเพื่อหาความเปนพิษ
ของสารในกลุม 5 นั้น จึงไมควรกระทําเปนอยางยิ่ง และควรไดรับการพิจารณาเฉพาะเมื่อมีความเปนไปไดสูงที่วาผลของ
การทดสอบนั้นจะมีความเกี่ยวของโดยตรงสําหรับการปกปองสุขภาพของมนุษย
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หมายเหตุ 2: คาเหลานี้ถูกกําหนดเพื่อใชในการคํานวณคาประมาณความเปนพิษเฉียบพลันสําหรับสารผสมโดยขึ้นกับ
สวนประกอบของสารผสมนั้นและมิไดเปนคาจากผลการทดลองใด คาเหลานี้ไดถูกกําหนดเปนคาต่ํากวาของชวงของกลุม 1
และ 2 และเปนคาโดยประมาณที่ 1 ใน 10 จากคาต่ํากวาของชวงสําหรับกลุม 3 -5
3.1.3.4

การจําแนกประเภทสารผสมเมื่อมีขอมูลความเปนพิษเฉียบพลันของสารผสมอยางสมบูรณ

หากทําการทดสอบสารผสมเพื่อหาคาความเปนพิษเฉียบพลัน ใหจําแนกสารผสมดังกลาวตามเกณฑเดียวกัน
กับที่ใชสําหรับการทดสอบสารที่แสดงไวในตารางที่ 3.1.1 หากไมมีขอมูลการทดสอบของสารผสม ควรดําเนินการตาม
กระบวนการที่แสดงไวขางลางนี้
3.1.3.5

การจําแนกประเภทสารผสมเมื่อไมมีขอมูลการทดสอบความเปนพิษเฉียบพลันของสารผสมที่สมบูรณ
หลักการเชื่อมโยง (Bridging Principles)

:

3.1.3.5.1
หากสารผสมมิไดรับการทดสอบความเปนพิษเฉียบพลัน แตมีขอมูลขององคประกอบของสารผสมหรือสาร
ที่คลายกับสารผสมอยางเพียงพอ ขอมูลเหลานี้สามารถนํามาใชในการจําแนกประเภทสารเคมีโดยใชหลักการเชื่อมโยง
แนวคิดนี้ยืนยันวากระบวนการการจําแนกประเภทสารผสมสามารถใชขอมูลที่มีอยูเพื่อบงบอกอันตรายของสารผสมโดยไม
จําเปนตองทําการทดลองใดๆเพิ่มเติมในสัตวทดลอง
3.1.3.5.2

การเจือจาง

ถาสารผสมถูกเจือจางดวยสารเคมีซึ่งมีความเปนพิษเทียบเทาหรือต่ํากวาองคประกอบของสารผสมเดิมที่มี
ความเปนพิษนอยที่สุดและสารผสมดังกลาวยังคาดวาไมสงผลกระทบตอความเปนพิษขององคประกอบตัวอื่นๆในสารผสม
ดังนั้นสารผสมตัวใหมอาจทําการจําแนกประเภทเปนสารผสมที่เทียบเทากับสารผสมตัวเดิม หรืออีกทางเลือกหนึ่งอาจ
ประยุกตใชสูตรดังอธิบายในหัวขอ 3.1.3.6.1
ถาสารผสมถูกเจือจางดวยน้ําหรือสารที่ไมมีความเปนพิษใดๆ ความเปนพิษของสารผสมใหมนี้สามารถ
คํานวณไดจากขอมูลการทดสอบของสารผสมที่มิไดเจือจาง เชน หากสารผสมที่มีคา LD50 เทากับ 1000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
ของน้ําหนักตัว ถูกเจือจางดวยน้ําที่มีปริมาตรเทากัน คา LD50 ของสารผสมที่เจือจางแลวจะมีคาเทากับ 2000 มิลลิกรัม/
กิโลกรัมของน้ําหนักตัว
3.1.3.5.3

การผลิตในแตละครั้ง

ความเปนพิษของสารผสมในการผลิตแตละครั้ง จะเทากับสารผสมจากการผลิตรุนอื่นๆที่เปนสินคาชนิด
เดียวกันและถูกผลิตภายใตการควบคุมของโรงงานเดียวกัน เวนเสียแตวามีเหตุผลซึ่งเชื่อไดวามีความแตกตางสําคัญอื่นๆที่
ทําใหความเปนพิษของสารในการผลิตนั้นเปลี่ยนแปลงไป เมื่อเปนเชนนี้จงึ จําเปนตองมีการจําแนกประเภทสารเคมีใหม
3.1.3.5.4

ความเขมขนของสารผสมที่มีความเปนพิษสูง

ในกรณีที่สารผสมถูกจัดใหอยูในกลุม 1 และเมื่อความเขมขนขององคประกอบสารผสมซึ่งอยูในกลุม 1 นั้น
สูงขึ้น สารผสมชนิดใหมนี้จะถูกจัดใหอยูในกลุม 1 โดยมิตองทําการทดสอบเพิ่มเติม
3.1.3.5.5

การตีความเพื่อใหอยูในกลุมของความเปนพิษกลุมใดกลุมหนึ่ง

สําหรับสารผสม 3 ชนิดซึ่งมีองคประกอบเหมือนกัน เมื่อ A และ B จัดอยูในกลุมความเปนพิษเดียวกัน และ
สารผสม C ประกอบมีองคประกอบที่มีความเปนพิษโดยมีคาความเขมขนอยูระหวางความเขมขนขององคประกอบในสาร
ผสม A และ B ดังนั้นใหพิจารณาวาสารผสม C อยูในกลุมความเปนพิษกลุมเดียวกับ สารผสม A และ B
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3.1.3.5.6

สารผสมที่มีคุณสมบัติคลายคลึงกัน
ดังแสดงขางลางนี้
(a) สารผสม 2 ชนิด (i) A+ B
(ii) C+ B ;
(b) ความเขมขนของ องคประกอบ B เทากันในสารผสมทั้ง 2 ชนิด
(c) ความเขมขนของ องคประกอบ A ในสารผสม (i) เทากับความเขมขนองคประกอบ C ในสารผสม (ii);;
(d) พบขอมูลความเปนพิษของ องคประกอบ A เทากับองคประกอบ C สารทั้งสองจัดอยูในกลุมเดียวกัน
และคาดวาองคประกอบ A และองคประกอบ C ไมสงผลกระทบตอความเปนพิษของ องคประกอบ B
เมื่อสารผสม (i) ถูกจําแนกประเภทโดยอาศัยขอมูลจากการทดสอบแลว ดังนั้น สารผสม (ii) สามารถจัดใหอยู
ในกลุมอันตรายกลุมเดียวกัน

3.1.3.5.7

สารละอองลอยที่บรรจุในภาชนะปด

สารละอองลอยที่อยูในรูปสารผสมอาจจําแนกประเภทใหเปนกลุมอันตรายกลุมเดียวกันกับสารผสมทดสอบ
ซึ่งมิไดประกอบดวยละอองลอย สําหรับความเปนพิษจากการกินและรับสัมผัสทางผิวหนัง โดยมีเงื่อนไขวากาซเฉื่อยที่มี
แรงดันซึ่งเติมลงไปในสารผสมไมมีผลกระทบตอความเปนพิษของสารผสมในขณะที่ทําการฉีดพน การจําแนกประเภทของ
สารผสมที่อยูในรูปของละอองลอยสําหรับความพิษจากการหายใจ ควรพิจารณาแยกตางหาก
3.1.3.6

การจําแนกประเภทของสารผสมขึ้นกับองคประกอบของสารผสม (สูตรที่ใชกับวิธีการเพิ่ม)

3.1.3.6.1

ขอมูลที่มีอยูสําหรับองคประกอบของสารผสมทั้งหมด

เพื่อใหมั่นใจวาการจําแนกประเภทสารผสมมีความถูกตองแมนยําและใหมั่นใจวาการคํานวณจําเปนตอง
ดําเนินการเพียงครั้งเดียวสําหรับทุกระบบ ทุกภาคและทุกกลุม ควรพิจารณาคาประมาณความเปนพิษเฉียบพลันของ
องคประกอบของสารผสม ดังตอไปนี้
-

ใหรวมองคประกอบสารผสมที่รูคาความเปนพิษเฉียบพลัน ซึ่งจัดอยูในกลุมใดกลุมหนึ่งของความเปน
พิษเฉียบพลันในระบบ GHS
ไมรวมองคประกอบของสารผสมที่ไมมีความเปนพิษเฉียบพลัน (เชน น้ํา น้ําตาล)
ไมรวมองคประกอบของสารผสมถาการทดสอบโดยวิธีการกินไมแสดงคาความเปนพิษเฉียบพลันที่
ความเขมขน 2000 มิลลิกรัม/กิโลกรัมของน้ําหนักตัว

องคประกอบของสารผสมที่อยูในเกณฑของหัวขอนี้ใหพิจารณาวาเปนองคประกอบของสารผสมที่ทราบ
คาประมาณความเปนพิษเฉียบพลันแลว
คาประมาณความเปนพิษเฉียบพลันของสารผสมสามารถพิจารณาไดโดยการคํานวณจากคาประมาณความ
เปนพิษเฉียบพลันสําหรับองคประกอบของสารผสมที่เกี่ยวของทั้งหมดตามสูตรขางลางนี้ สําหรับคาความเปนพิษจากการ
กิน สัมผัสทางผิวหนังและ การหายใจ
เมื่อ

Ci
=
ความเขมขนขององคประกอบสารผสม i
n จํานวนองคประกอบสารผสมและ i คือ ลําดับจาก 1 ถึง n
ATE i =
คาประมาณความเปนพิษเฉียบพลันของ องคประกอบ i
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3.1.3.6.2

ไมมีขอมูลสําหรับองคประกอบ 1 ตัวหรือมากกวาสารผสม

3.1.3.6.2.1 อาจนําสูตรใน 3.1.3.6.1 มาใชไดหาก ไมมีขอมูลของคาประมาณความเปนพิษเฉียบพลันขององคประกอบ
ของสารผสมแตละชนิด แตขอมูลที่มีอยูดังแสดงขางลางนี้สามารถใหคาแปลงที่แสดงในตารางที่ 3.1.3.6.1
ควรทําการประเมินดังตอไปนี้
(a) การประเมินคาระหวางการประมาณความเปนพิษเฉียบพลัน ทางการกิน สัมผัสและหายใจ1 การประเมิน
นั้นตองใชขอมูลทางเภสัชพลศาสตรและเภสัชจลศาสตรที่เหมาะสม
(b) หลักฐานจากการรับสัมผัสในมนุษย ที่ชี้บงวามีผลตอความเปนพิษแตไมไดใหขอมูลเกี่ยวกับขนาดความ
เขมขนที่ทําใหเกิดการตาย
(c) หลักฐานจากผลการทดสอบ/บทความเกี่ยวกับความเปนพิษอื่นๆที่มีอยูของสารนั้นที่ระบุถึงผลความ
ความเปนพิษเฉียบพลันแตไมจําเปนตองใหขอมูลเกี่ยวกับขนาดความเขมขนที่ทําใหเกิดการตาย
(d) ขอมูลจากสารคลายกันในเชิงโครงสรางโดยใชคาความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์
โดยทั่วไปการประมาณความเปนพิษเฉียบพลันนี้ตองอาศัยขอมูลเพิ่มเติมทางดานเทคนิค ที่เพียงพอและ
ผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณและไดรับการฝกอบรมมาอยางดี ในกรณีที่ไมพบขอมูลเหลานี้ ใหดําเนินการตามขอ 3.1.3.6.2.3
3.1.3.6.2.2 ในกรณีที่ใชองคประกอบของสารผสมปราศจากขอมูลใดๆสามารถใชไดในของผสมที่ความเขมขน 1% หรือ
สูงกวา สรุปไดวาสารผสมนี้ไมสามารถกําหนดคาตายตัวของคาประมาณความเปนพิษเฉียบพลัน ในสถานการณนี้ควร
จําแนกประเภทองคประกอบของสารผสมตามองคประกอบของสารผสมที่รูเทานั้น โดยใหมีขอความที่เพิ่มเติมวา “x
เปอรเซนตของสารผสมนี้ประกอบดวยองคประกอบของความเปนพิษที่ไมทราบคา”
3.1.3.6.2.3 หากความเขมขนรวมขององคประกอบที่ไมทราบคาความเปนพิษเฉียบพลันมีระดับ ≤ 10% ดังนั้นควรใช
สูตรที่ใหไวใน 3.1.3.6.1 หากความเขมขนรวมขององคประกอบที่ไมทราบความเปนพิษเฉียบพลันมีคา > 10 % ควรแกไข
สูตรที่ใหไวในขอ 3.1.3.6.1 เพื่อปรับคาเปอรเซนตรวมขององคประกอบที่ไมทราบคาดังแสดงดังตอไปนี้

1

สําหรับองคประกอบองคประกอบที่มคี าประมาณความเปนพิษเฉียบพลันสําหรับทางรับสัมผัสอื่นที่นอกเหนือจากทางรับสัมผัสที่
เหมาะสมที่สุด อาจประเมินคาไดจากทางรับสัมผัสที่มีอยูถึงทางรับสัมผัสที่มีความเกี่ยวของมากทีส่ ุดขอมูลทางรับสัมผัสทางผิวหนังและ
จากการหายใจ ไมจําเปนที่ตองใชเสมอไปสําหรับองคประกอบของสารผสมองคประกอบ อยางไรก็ตามในกรณีที่มีความตองการขอมูล
สําหรับองคประกอบองคประกอบเฉพาะซึ่งประกอบดวยคาประมาณความเปนพิษเฉียบพลันจากการสัมผัสทางผิวหนังและจากการหายใจ
คาที่จะใชในสูตรจําเปนตองเปนคาซึ่งมาจากทางรับสัมผัสที่กําหนดเทานั้น
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3.1.4

การสื่อสารความเปนอันตราย
ขอพิจารณาทั่วไปและขอพิจารณาเฉพาะเกี่ยวกับขอกําหนดการติดฉลากไดกําหนดไวใน การสื่อสารความ
เปนอันตราย : การติดฉลาก (บทที่ 1.4) ภาคผนวก 2 ประกอบดวยตารางสรุปการจําแนกประเภทและการติดฉลากภาคผนวก
3 แสดงตัวอยาง ขอควรระวัง และปายสัญลักษณซึ่งใชโดยพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจ ตารางขางลางแสดงการติดฉลาก
ของสารเคมีและสารผสมที่ถูกจําแนกเปนความเปนพิษเฉียบพลัน กลุม 1-5 โดยใชหลักการดังแสดงในบทนี้
ตารางที่ 3.1.3 : ฉลากแสดงความเปนพิษเฉียบพลัน
สัญลักษณ
คําสัญญาณ
ขอความบอก
ความเปน
อันตราย
ทางปาก
ทางผิวหนัง

ทางการหายใจ

กลุม 1
กลุม 2
กลุม 3
กลุม 4
กลุม 5
หัวกระโหลกและ หัวกระโหลกและ หัวกระโหลกและ
เครื่องหมายตกใจ ไมใชสัญลักษณ
กระดูกไขว
กระดูกไขว
กระดูกไขว
อันตราย
อันตราย
อันตราย
คําเตือน
คําเตือน
ตายในกรณีกลืน

ตายในกรณีกลืน

ตายในกรณี
สัมผัสทาง
ผิวหนัง

ตายในกรณี
สัมผัสทาง
ผิวหนัง

ตายกรณีไดรับ
ทางการหายใจ

ตายกรณีไดรับ
ทางการหายใจ

มีความเปนพิษ
กรณีกลืน

อันตรายกรณี
กลืน

อาจเปนอันตราย
กรณีกลืน

มีความเปนพิษ
กรณีสัมผัสทาง
ผิวหนัง
มีความเปนพิษ
กรณีไดรับ
ทางการหายใจ

อันตรายกรณี
สัมผัสทาง
ผิวหนัง
อันตรายกรณี
ไดรับทางการ
หายใจ

อาจเปนอันตราย
กรณีสัมผัสทาง
ผิวหนัง
อาจเปนอันตราย
กรณีสัมผัสทาง
ผิวหนัง
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3.1.5

กระบวนการตัดสินใจ
กระบวนการตัดสินใจดังแสดงขางลางนี้ มิไดเปนสวนของระบบการจัดการจําแนกประเภทที่ปรับใหเปน
ระบบเดียวกันทั่วโลก แตไดจัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทาง และขอแนะนําผูที่รับผิดชอบในการศึกษาการจําแนกประเภทสารเคมี
ใหทําการศึกษาวาเกณฑการจัดผังการจําแนกประเภททั้งกอนและขณะที่นํากระบวนการตัดสินใจนี้ไปใชงาน

กระบวนการตัดสินใจ 3.1.1 สําหรับความเปนพิษเฉียบพลัน
สารเคมี: มีขอมูล และหรือเอกสาร เพื่อใชในการประเมินความเปนพิษเฉียบพลัน
หรือไม?
มี

สารผสม: มีขอมูลของสารผสมนี้หรือมีขอมูลของสวนประกอบของสาร
ผสมนี้ เพื่อใชในการประเมินความเปนพิษเฉียบพลันหรือไม?

ไมสามารถ
จําแนกประเภท
ได

ไมมี

ไมมี

ไมสามารถ
จําแนกประเภท
ได

มี
สารผสม: มีขอมูลของสารผสมนี้เพื่อใชในการประเมินความเปนพิษ
เฉียบพลันหรือไม?

ดู หลักการ 3.1.2
เพื่อใชในการ
คํานวณ ATE จาก
สวนประกอบ

ไมมี

ATE จากกระบวนการตัดสินใจ 3.1.2

มี

จากหลักการ ใน 3.1.2 ถึง 3.1.3.4 ระบุคา LD50 หรือ LC50 ดังตอไปนี้หรือไม ?
• คา LD50 ทางปาก ≤ 5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมของน้ําหนักตัว หรือ
• คา LD50 ทางผิวหนัง ≤ 50 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมของน้ําหนักตัว หรือ
• ทางการหายใจ (กาซ) LC50 ≤ 100 สวนในลานสวน หรือ
• ทางการหายใจ (ไอ) LC50 ≤ 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร หรือ
• ทางการหายใจ (ฝุน/ละอองไอ) LC50 ≤ 0.05 มิลลิกรัมตอลิตร?

กลุม 1
มี

อันตราย

ไมมี

จากหลักการ ใน 3.1.2 ถึง 3.1.3.4 ระบุคา LD50 หรือ LC50 ดังตอไปนี้หรือไม ?
• คา LD50 ทางปาก > 5 แต ≤ 50 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมของน้ําหนักตัว หรือ
• คา LD50 ทางผิวหนัง > 50 แต ≤ 200 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมของน้ําหนักตัว หรือ
• ทางการหายใจ (กาซ) LC50 > 100 แต ≤ 500 สวนในลานสวน หรือ
• ทางการหายใจ (ไอ) LC50 > 0.5 แต ≤ 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร หรือ
• ทางการหายใจ (ฝุน/ละอองไอ) LC50 > 0.05 แต ≤ 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร

กลุม 2
มี
อันตราย

ตอหนาถัดไป
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ไมมี

จากหลักการ ใน 3.1.2 ถึง 3.1.3.4 ระบุ คา LD50 หรือ LC50 ดังตอไปนี้หรือไม?
• คา LD50 ทางปาก > 50 แต ≤ 300 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมของน้ําหนักตัว หรือ
• คา LD50 ทางผิวหนัง > 200 แต ≤ 1000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมของน้ําหนักตัว หรือ
• ทางการหายใจ (กาซ) LC50 > 500 แต ≤ 2500 สวนในลานสวน หรือ
• ทางการหายใจ (ไอ) LC50 > 2 แต ≤ 10.0 มิลลิกรัมตอลิตร หรือ
• ทางการหายใจ (ฝุน/ละอองไอ) LC50 > 0.5 แต ≤ 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร

กลุม 3
มี
อันตราย

ไมมี

จากหลักการ ใน 3.1.2 ถึง 3.1.3.4 ระบุ คา LD50 หรือ LC50 ดังตอไปนี้หรือไม?
• คา LD50 ทางปาก > 300 แต ≤ 2000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมของน้ําหนักตัว หรือ
• คา LD50 ทางผิวหนัง > 1000 แต ≤ 2000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมของน้ําหนักตัว
หรือ
• ทางการหายใจ (กาซ) LC50 > 2500 แต ≤ 5000 สวนในลานสวน หรือ
• ทางการหายใจ (ไอ) LC50 > 10 แต ≤ 20 มิลลิกรัมตอลิตร หรือ
• ทางการหายใจ (ฝุน/ละอองไอ) LC50 > 1 แต ≤ 5 มิลลิกรัมตอลิตร

กลุม 4
มี
คําเตือน

ไมมี
จากหลักการ ใน 3.1.2 ถึง 3.1.3.4 ระบุคา LD50 หรือ LC50 ดังตอไปนี้หรือไม ?
• คา LD50 ทางปาก > 2000 แต ≤ 5000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม น้ําหนักตัว หรือ
• คา LD50 ทางผิวหนัง > 2000 แต ≤ 5000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม น้ําหนักตัว หรือ
• ทางการหายใจ (กาซ, ไอ และ/หรือ ฝุน/ละอองไอ) LC50 อยูในชวงเทียบเทากับคา
LD50 ทางปากหรือทางผิวหนัง (เชน , 2000-5000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมของ
น้ําหนักตัว

กลุม 5
มี

คําเตือน

ไมมี

ตอหนาถัดไป
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•
•
•
•

มีขอมูลที่เชื่อถือได ซึ่งแสดงใหเห็นวามีความเปนพิษตอมนุษยหรือไม หรือ
มีการตายเกิดขึ้นเมือ่ ทําการทดสอบถึงคาในกลุม 4 โดยการกิน การหายใจหรือ
สัมผัสทางผิวหนัง หรือไม หรือ
มีคํายืนยันจากผูเชีย่ วชาญเกี่ยวกับอาการแสดงความเปนพิษ เมื่อมีการทดสอบ
ถึงคาในกลุม 4 ยกเวนเกิดอาการทองเสีย ขนลุก หรือไม หรือ
มีการตัดสินจากผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับขอมูลที่เชื่อถือไดซึ่งบงบอกถึงความเปน
พิษเฉียบพลันจากสัตวอื่นๆหรือไม

มี

กลุม 5
คําเตือน
ถาไมไดยืนยันวาได
จัดอยูในกลุมที่เปน
อันตรายกวา

ไมมี
ไมจัดเปนประเภทนี้

- 133 -

กระบวนการตัดสินใจ 3.1.2 สําหรับความเปนพิษเฉียบพลัน
(ดู เกณฑ ที่ 3.1.3.5 และ 3.1.3.6)
สามารถประยุกตหลักเชื่อมโยง ไดหรือไม ?

จําแนก
ประเภทอยูใน
กลุมที่
เหมาะสม

ได

ไมได
มีขอมูลความเปนพิษเฉียบพลันของ
สวนประกอบทั้งหมดของสารผสมหรือไม ?

มี

ใชการคํานวณคาประมาณของความเปนพิษ
เฉียบพลันเพื่อหาคา ATE ของสารผสม

ไมมี
มีความเปนไปไดในการประมาณคาความเปน
พิษเฉียบพลันของสวนประกอบของสารผสม
ที่ไมมีคา ATE เชน ใชการแปลงคาหรือไม?

มี

ไมมี
มีความเขมขนของสวนประกอบของสารผสม
ซึ่งไมทราบความเปนพิษเฉียบพลัน มากกวา
10% หรือไม?
3

มี 2
ใช

3

เมื่อ
• Ci = ความเขมขนของสารประกอบ
• n จํานวนองคประกอบของสารผสม
และ i คือตัวเลขจาก 1 ถึง n
• ATE i = คาประมาณความเปนพิษ
เฉียบพลันของ สวนประกอบ i

ATE
สารผสม
3.1.1

ไมม3ี

ใชการคํานวณคาประมาณของความเปนพิษ
เฉียบพลัน (เมื่อ มีความเขมขนของ
สวนประกอบของสารผสมซึ่งไมทราบ
ความเปนพิษเฉียบพลัน มากกวา 10%)

ATE สาร
ผสม
3.1.1

ในกรณี ที่ มี ก ารใช ส ว นประกอบของสารผสมที่ มี ค วามเข ม ข น ≥ 1 %ซึ่ ง ไม มี ข อ มู ล การจํ า แนกประเภทสารผสมนี้ จึ ง ให ขึ้ น กั บ
สวนประกอบของสารผสมที่ทราบขอมูลความเปนพิษเฉียบพลัน แตอยางไรก็ตาม ตองมีการติดฉลากเตือนวา ไมทราบความเปนพิษ
เฉียบพลันของสาร x % ในสารผสมนี้
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บทที่ 3.2
การกัดกรอน/ระคายเคืองตอผิวหนัง
3.2.1

คําจํากัดความ
การกัดกรอนตอผิวหนัง หมายถึง การเกิดอันตรายตอผิวหนังชนิดไมสามารถกลับคืนสูสภาพเดิมไดหรือ
สามารถกลาวไดวามีการตายของเซลลลผิวหนังชั้นนอกจนถึงเซลลลผิวหนังชั้นใน หลังจากมีการทดสอบกับสารทดสอบ
เปนระยะเวลา 4 ชั่วโมง1 ปฏิกิริยาการกัดกรอนมักจะปรากฏอาการของการเกิดแผล เลือดออก สะเก็ดแผลมีเลือดออก
หลังจากเฝาสังเกตอาการ 14 วัน จนถึงขั้นการเปลี่ยนแปลงสีของผิวจากการกัดสีผิว บริเวณไมมีขนขึ้น และเปนแผลเปน แต
อยางไรก็ตามควรมีการพิจารณาพยาธิสภาพของเซลลลเพื่อประเมินรอยโรค
การระคายเคืองตอผิวหนัง หมายถึง การเกิดอันตรายตอผิวหนังชนิดสามารถกลับคืนสูสภาพเดิมไดหลังจาก
ไดมีการทดสอบกับสารทดสอบเปนระยะเวลา 4 ชั่วโมง1
3.2.2
เกณฑการจําแนกประเภทของสารเคมี
3.2.2.1
ระบบที่ปรับใหเปนระบบเดียวกันประกอบดวยแนวทางในการใชองคประกอบขอมูลที่ทําการประเมินกอน
การทดสอบกับสัตวทดลองเพื่อหาผลการกัดกรอนและการระคายเคืองตอผิวหนัง ทั้งนี้ยังรวมถึงกลุมอันตรายสําหรับการกัด
กรอนและระคายเคือง
3.2.2.2
กอนการทดสอบสารเคมี ควรมีการพิจารณาปจจัยตางๆของสารเคมีเกี่ยวกับศักยภาพการเกิดการกัดกรอน
และระคายเคือง ขอมูลและประสบการณจากมนุษยที่มีอยูจากการรับสัมผัสครั้งเดียวหรือรับสัมผัสซ้ําและการสังเกตและ
ขอมูลจากสัตวควรเปนขั้นตอนแรกในการวิเคราะหสารเคมี เนื่องจากสิ่งเหลานี้สามารถใหขอมูลที่เกี่ยวของโดยตรงกับ
ผลกระทบตอผิวหนัง ในบางกรณีขอมูลที่เพียงพออาจหาไดจากสวนประกอบของโครงสรางที่เกี่ยวของเพื่อการตัดสินใจใน
การจําแนกประเภท สารเคมีที่มีความเปนกรดเปนดางสูงเชน มี ความเปนกรด-ดาง ≤ 2 และ ≥ 11.5 สามารถบงชี้ถึง
ผลกระทบตอผิวหนังได โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเขาใจถึงความสามารถในเรื่องการสะเทิน แมวาไมพบความสัมพันธกันอยาง
สมบูรณ ดังนั้นโดยทั่วไปแลวถือวาสารเหลานี้สามารถทําใหเกิดผลกระทบตอผิวหนังได และดวยเหตุผลนี้ในกรณีที่สารเคมี
มีความเปนพิษสูงตอการรับสัมผัสทางผิวหนัง การศึกษาการกัดกรอน/ระคายเคืองตอผิวหนังอาจไมสามารถปฏิบัติได
เนื่องจากคาปริมาณของสารทดสอบมีคาเกินกวาที่เกินคาทําใหสัตวทดลองตาย เมื่อมีการสังเกตการระคายเคือง / กัดกรอน
ตอผิวหนังในการศึกษาความเปนพิษเฉียบพลันและที่ระดับความเขมขนจํากัดของสารเคมี การทดสอบเพิ่มเติมใดๆ อาจไมมี
ความจํ า เป น สิ่ ง ที่ ต อ งเตรี ย ม คื อ ระดั บ ความเข ม ข น หรื อ เจื อ จางที่ ใ ช ต อ งเท า กั น และสายพั น ธุ ที่ ทํ า การทดสอบต อ ง
เหมือนกัน ขอมูลจากการทดสอบในหลอดทดลอง ที่มีความถูกตองและยอมรับไดอาจนํามาใชในการจําแนกประเภท
สารเคมี
ในกรณี ที่มี ขอมู ลข างตนที่กล าวมาสามารถนําข อมู ลดังกล าวมาใชเพื่อ พิจ ารณาความจํ าเปนสํ าหรับการ
ทดสอบการระคายเคืองของผิวหนังในรางกาย ถึงแมอาจจะไดรับขอมูลเพิ่มเติมจากการประเมินแตละตัวชี้วัดในแตละ
ขั้นตอน (ดู 3.2.2.3) เชน เปนดางซึ่งมีคาความเปนกรด-ดาง สูงมากอาจจะจัดใหอยูในกลุมสารกัดกรอน แตก็ตองพิจารณา
ขอมูลในหมดที่ปรากฏในภาพรวมและประเมินน้ําหนักของขอมูลจากหลักฐานทั้งหมดนั้น ประเด็นนี้คือขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น
นั่นคืออาจมีบางขอมูลสําหรับบางตัวชี้วัดเทานั้น แตไมพบจากทั้งหมด โดยทั่วไปแลว การพิจารณาขั้นตนจะเนนหลักฐาน
และขอมูลที่ไดจากมนุษย ตามดวย หลักฐานและขอมูลที่ไดจากสัตวทดลอง และตามดวยขอมูลจากแหลงอื่นๆ หรือแมแต
ขอมูลที่เปนกรณีไปก็มีความจําเปนตองใชประกอบการพิจารณา
3.2.2.3
วิธีการจําแนกประเภทลําดับขั้น เปนการประเมินขอมูลขั้นตนที่ตองใหความสําคัญ เมื่อ ขอมูลตาง ๆ
(รูป 3.2.1) ไมมีความเกี่ยวของในบางกรณี
1

คํานิยามนี้ใชเฉพาะในเอกสารนี้เทานั้น
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รูป 3.2.1 ขั้นตอนการทดสอบและการประเมินศักยภาพของสารกัดกรอนและสารระคายเคืองตอผิวหนัง
ขั้นตอน

ตัวชี้วัด

ผลที่พบ

สรุป

1a

มีผลในมนุษยและในสัตวทดลอง(g)

การกัดกรอน

จัดอยูในกลุมสารกัดกรอน (a)

การระคายเคือง

จัดอยูในกลุมสารระคายเคือง (a)

ไมกัดกรอนหรือไม
ระคายเคือง

ไมตองทดสอบตอไป ไมจําแนก
ประเภท

การกัดกรอน

จัดอยูในกลุมสารกัดกรอน (a)

การระคายเคือง

จัดอยูในกลุมสารระคายเคือง (a)

ความเปนกรด-ดาง ≤ 2
หรือ ≥ 11.5

จัดอยูในกลุมสารกัดกรอน (a)

ใช

เปนไปไดที่จะไมมกี ารทดสอบที่จะ
ระบุวาเปนสารกัดกรอน/ระคายเคือง

ผลเปนบวก

จัดอยูในกลุมสารกัดกรอน

ไมกัดกรอนหรือไมมีขอมูล
1b

มีผลในมนุษยและในสัตวทดลอง(g)
ไมระคายเคืองหรือไมมีขอมูล

1c

มีผลในมนุษยและสัตวทดลอง
ไมมีขอมูล

2a

ความสัมพันธระหวางโครงสราง
และการออกฤทธิ์ หรือความสัมพันธระหวางโครงสราง
และคุณสมบัติ (b)
ไมกัดกรอนหรือไมมีขอมูล

2b

ความสัมพันธระหวางโครงสราง
และความสามารถ หรือความสัมพันธระหวางโครงสราง
และคุณสมบัติ (b)
ไมระคายเคืองหรือไมมีขอมูล

3

ระดับความเปนกรด-ดาง กับสะเทิน (c)
ความเปนกรด-ดางไมรุนแรง หรือไมมีขอมูล

4

ผลที่แสดงตอผิวหนังของสัตวทดลอง
ชี้ใหเห็นวาไมจําเปนตองทําการทดลอง
ในสัตวทดลองอีกตอไป (d)
ไมแสดงผล หรือไมมีขอมูล

5

การทดสอบการกัดกรอนของผิวหนังที่เชื่อถือและ
ยอมรับได ในหลอดทดลอง

(e)

ผลเปนลบหรือไมมีขอมูล

ตอหนาถัดไป
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รูป 3.2.1: ขั้นตอนการทดสอบและประเมินศักยภาพของสารกัดกรอนและสารระคายเคืองตอผิวหนัง (ตอ)
ขั้นตอน

ตัวชี้วัด

ผลที่พบ

สรุป

6

การทดสอบการระคายเคืองผิวหนังที่เชื่อถือ

ผลเปนบวก

จัดอยูในกลุมสารระคายเคือง (a)

ผลเปนบวก

จัดอยูในกลุมสารกัดกรอน (a)

การทดสอบการกัดกรอนผิวหนัง ในรางกาย
(สัตวทดลอง 3 ตัว)

ผลเปนบวก

จัดอยูในกลุมสารระคายเคือง(a)

ผลเปนลบ

ไมตองทดสอบตอไป

ไมตองทดสอบตอไป ไมจําแนก
ประเภท

ทดสอบ การทดสอบภูมิแพ แบบใชแผนชุบ

ผลเปนบวก

จัดอยูในกลุมสารระคายเคือง(a)

ผลเปนลบ

ไมตองทดสอบตอไป
ไมจําแนกประเภท

และยอมรับไดในหลอดทดลอง (f)
ผลเปนลบหรือไมมีขอมูล
7

การทดสอบการกัดกรอนผิวหนัง ในรางกาย
(สัตวทดลอง 1 ตัว)
ผลเปนลบ

8

9

สารเคมีแปะ (patch test) ในมนุษย (g)
ไมมีทั้งหมดที่กลาวมาขางตน

(a) จัดอยูในกลุมที่เหมาะสม ดังแสดงในตารางที่ 3.2.1
(b) ความสัมพันธระหวาง โครงสรางและการออกฤทธิ์ และ โครงสรางและคุณสมบัติ มีการนําเสนอแยกไปแตไดมีการศึกษาไปพรอมๆกัน
(c) การวัดเพียงคา ความเปนกรด-ดาง อาจเพียงพอในบางครั้ง แตตองใหความสําคัญกับการประเมินความเปนกรด-ดาง; วิธีการที่จําเปนในการ
ประเมินศักยภาพในการสะเทิน
(d) ขอมูลของสัตวทดลองกอนการศึกษาควรมีการทบทวนอยางรอบคอบในกรณีที่ตองการทําการทดสอบการกัดกรอน/ระคายเคืองตอผิวหนัง
ในในรางกาย ตัวอยางเชนไมจําเปนตองมีการทดสอบใดๆ เมื่อสารที่ตองการทดสอบนั้นไมมีขอ มูลวาทําใหเกิดการกัดกรอน/ระคายเคือง
ตอผิวหนังที่ความเขมขนที่กําหนด หรือมีความเปนพิษมากในการทดสอบความเปนพิษเฉียบพลันตอผิวหนัง ในกรณีหลังนี้ สารนี้จะถูก
จําแนกประเภทใหอยูในกลุมความเปนพิษเฉียบพลันสูงโดยรับสัมผัสทางผิวหนัง แตก็ยังเปนที่สงสัยวาเปนพิษเกี่ยวกับการกัดกรอนหรือ
ระคายเคือง ควรจะตองมีการระลึกอยูเสมอวาในการประเมินความเปนพิษเฉียบพลันตอผิวหนังนั้นอาจจะไดรายงานเกี่ยวกับรอยโรคที่ไม
สมบูรณ การทดสอบและการสังเกตนั้นอาจทําการทดสอบในสายพันธุนอกเหนือจากในกระตายหรือสายพันธุที่แตกตางซึ่งสงผลถึงความ
ไวในการตอบสนองที่แตกตางกัน
(e) ตัวอยางของการทดสอบของการกัดกรอนผิวหนังใน ในหลอดทดลอง ที่ถูกตองและยอมรับไดในระดับนานาชาติไดแก แนวทางการ
ทดสอบ OECD 430 และ 431
(f) ในขณะนี้ยังไมมีการทดสอบของการระคายเคืองผิวหนังใน ในหลอดทดลอง ที่ถูกตองและยอมรับไดในระดับนานาชาติ
(g) หลักฐานนี้อาจไดมาจากการรับสัมผัสครั้งเดียวหรือรับสัมผัสซ้ําหลายครั้ง ในขณะนี้ยังไมมีการทดสอบของการระคายเคืองผิวหนังใน
มนุษยที่ถูกตองและยอมรับไดในระดับนานาชาติ แตมีแนวทางการทดสอบ OECD
(h) การทดสอบมักดําเนินการในสัตวทดลอง 3 ชนิด ซึ่ง 1 ชนิดจากผลลบจากการทดสอบการกัดกรอน
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3.2.2.4

การกัดกรอน

3.2.2.4.1 1 กลุมของสารกัดกรอนไดถูกนําเสนอในตารางที่ 3.2.1 การจัดนี้ขึ้นอยูกับขอมูลจากการทดลองในสัตวทดลอง
การกัดกรอนหมายถึงการที่สารทดสอบทําใหเกิดการทําลายผิวหนังหรือสามารถกลาวไดวามีการตายของเซลลลจากชั้นอิพิ
เดอรมิสจนถึงชั้นเดอรมิส ใชสัตวทดลองในการทดสอบอยางนอย 1 จาก 3 ตัวของสัตวทดลอง หลังจากมีการทดสอบกับ
สารทดสอบเปนระยะเวลา 4 ชั่วโมง ปฏิกิริยาการกัดกรอนมักจะปรากฏอาการของการเกิดแผล เลือดออก สะเก็ดแผลมี
เลือดออก หลังจากเฝาสังเกตอาการ 14 วัน จนถึงขั้นการเปลี่ยนแปลงสีของผิวจากการกัดสีผิว บริเวณไมมีขนขึ้น และเปน
แผลเปน แตอยางไรก็ตามควรมีการพิจารณาพยาธิสภาพของเซลลลเพื่อประเมินรอยโรค
3.2.2.4.2
ในบางหนวยงานตองการจัดใหมีกลุมสารกัดกรอนมากกวา 1 กลุม โดยจัดใหมี 3 กลุมยอย (กลุม 1 ดังตาราง
ที่ 3.2.1) กลุมยอย 1A แสดงผลการตอบสนองเมื่อรับสัมผัส 3 นาทีและใชระยะเวลาสังเกตจนถึง 1 ชั่วโมง กลุมยอย 1B
แสดงผลการตอบสนองเมื่อรับสัมผัส อยูระหวาง 3 นาทีถึง 1 ชั่วโมง และใชระยะเวลาสังเกตจนถึง 14 วัน และกลุมยอย 1C
แสดงผลการตอบสนองเมื่อรับสัมผัสระหวาง 1 ชั่วโมง ถึง 4 ชั่วโมงและใชระยะเวลาสังเกตจนถึง 14 วัน
ตารางที่ 3.2.1 กลุม และกลุมยอยของสารกัดกรอนผิวหนัง a
กลุม 1 : สารกัดกรอน
กลุมยอยสารกัดกรอน
กัดกรอนใน ≥ 1 ใน 3 ชนิดของสัตวทดลอง
(ใชเปนหลัก จะไมใชกลุมยอย)
(ใชในบางกรณี)
รับสัมผัส
ระยะเวลาสังเกต
1A
≤ 3 นาที
≤ 1 ชั่วโมง
1B
กัดกรอน
> 3 นาที ..≤ 1 ชั่วโมง
≤ 14 วัน
1C
> 1 ชั่วโมง ..≤ 4 ชั่วโมง
≤ 14 วัน
a

การใชขอมูลจากมนุษยไดถูกอธิบายใน 3.2.2.1 และใน “การจําแนกประเภทสารอันตรายและสารผสม” (1.3.2.4.7.1)

3.2.2.5

การระคายเคือง

3.2.2.5.1

กลุมของสารระคายเคืองไดถูกนําเสนอในตารางที่ 3.2.1 ซึ่ง
(a) ความไว ในระดับกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมอื่นๆ
(b) เปนที่ยอมรับวาสารทดสอบสงผลกระทบซึ่งคงที่ตลอดระยะเวลาการทดสอบ และ
(c) การตอบสนองของสัตวทดลองอาจแตกตางกัน การเพิ่มกลุมระคายเคืองอยางออน จึงจัดใหมีขึ้นสําหรับ
บางหนวยงานซึ่งตองการจําแนกประเภทสารระคายเคืองมากกวา 1 กลุม

3.2.2.5.2
ความสามารถกลับคืนสูสภาพเดิมไดของรอยโรคที่ผิวหนังเปนขอพิจารณาอีกขอหนึ่งในการประเมินผลของ
สารระคายเคือ งเมื่ อพบการอั กเสบที่เกิดขึ้นอยูตลอดระยะเวลาที่สังเกตอาการในสัตว ทดลอง 2 ตัว หรื อมากกวา ตอ ง
พิจารณาถึง ลักษณะอื่นๆ เชน บริเวณผิวหนังที่ปราศจากขน ผิวหนา แผลเปน ดังนั้นสารนี้จะถูกจัดใหเปนสารระคายเคือง
3.2.2.5.3
การตอบสนองตอการระคายเคืองของสัตวทดลองมีความแตกตางกัน เชนเดียวกับการกัดกรอน ดังนั้นจึงตอง
ใหความสําคัญเกณฑของการระคายเคืองซึ่งตองมีการตอบสนองที่เห็นอยางเดนชัด มากกวาจํานวนหลักฐานที่พบผลบวก
ตัวอยางเชน สารทดสอบสามารถจัดใหอยูในกลุมของสารระคายเคืองได แมเมื่อพบผลบวกจากสัตวทดลองเพียง 1 ตัว จาก
3 ตัวตลอดการทดลอง พรอมกับพบรอยโรคตลอดระยะเวลาการสังเกต และยังพบการตอบสนองอื่นๆ ซึ่งสอดคลองกับ
เกณฑที่กําหนด แตอยางไรก็ตามตองเชื่อถือไดวาการตอบสนองนี้มาจากการไดรับสัมผัส เกณฑเพิ่มเติมอื่นๆ ทําใหเพิ่ม
ความไวตอระบบการจําแนกประเภท
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3.2.2.5.4
กลุมของสารระคายเคือง (กลุม 2)ไดถูกนําเสนอในตารางซึ่งใชผลการทดสอบในสัตวทดลอง บางหนวยงาน
อาจทําการจําแนกประเภทระคายเคืองออนๆ (กลุม 3) เชน สารปราบศัตรูพืช มีการกําหนดเกณฑหลายชนิดในแบง กลุมสาร
ระคายเคือง 2 กลุม (ตารางที่ 3.2.2) ซึ่งมีความรุนแรงของปฏิกิริยาทางผิวหนังแตกตางกันมากสําหรับกลุมสารระคายเคือง
เกณฑหลักซึ่งใชคือ คาเฉลี่ย ≥ 2.3 ถึง < 4.0 จากอยางนอย 2 ตัวของสัตวทดลอง สําหรับกลุมระคายเคืองอยางออน ตองมี
คาเฉลี่ยมีคา ≥ 1.5 ถึง < 2.3 จากอยางนอย 2 ตัวของสัตวทดลอง สารทดสอบที่จัดเปนสารระคายเคือง ตองไมจัดเปนสาร
ระคายเคืองอยางออน

กลุม
ระคายเคือง
(กลุม 2)
(ใชกับทุกหนวยงาน)

ระคายเคืองอยางออน
(กลุม 3)
(ใชกับบางหนวยงาน)
a

ตารางที่ 3.2.2 กลุมสารระคายเคืองตอผิวหนังa
เกณฑ
(1) คาเฉลี่ยมีคา ≥ 2.3 - < 4.0 สําหรับการเกิดผื่นแดง/สะเก็ดหรือบวม ในสัตวทดลองอยาง
นอย 2 ใน 3 ตัวของสัตวทดลอง หลังจาก 24 , 48 และ 72 ชั่วโมงหลังจากนําแผน
ทดสอบออก หรือหากปฏิกิริยาชาออกไป 3 วันติดตอกัน
(2) มีอาการอักเสบปรากฏเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสังเกตอาการ 14 วัน จากการทดสอบใน
สัตวทดลองอยางนอย 2 ตัวของสัตวทดลอง อาการที่ควรพิจารณาไดแก ผิวหนังหนา
(3) เมื่อพบการตอบสนองในสัตวทดลองที่แตกตางกัน แตอยางไรก็ตามอาจกลาวไดวาเปน
ผลบวกจากการไดรับสัมผัสสารเคมีในสัตวทดลอง 1 ตัว แตปรากฏไมเดนชัดเทากับ
ขอ (1) และ (2)
คาเฉลี่ยมีคา ≥ 1.5 - < 2.3 สําหรับการเกิดรอยแดง/สะเก็ด ในสัตวทดลองอยางนอย 2
จาก 3 ตั วของสั ตว ท ดลอง หลั งจาก 24 ,48 และ 72 ชั่ ว โมงหรื อ ในกรณี ที่ ปรากฏที่
ผิวหนั งอาการช าออกไป 3 วั นติดตอกันหลังจากการทดสอบอยางตอ เนื่อง (เมื่อไม
ปรากฏการระคายเคืองซึ่งกลาวถึงในตารางขางบน)

การใชขอมูลในมนุษยอธิบายอยูในหัวขอ 3.2.2.1 และ ใน “การจําแนกประเภทสารอันตรายและสารผสม” (1.3.2.4.7.1)

3.2.3
เกณฑการจําแนกประเภทของสารผสม
3.2.3.1
การจําแนกประเภทสารผสมเมื่อมีขอมูลของสารผสมอยางสมบูรณ
3.2.3.1.1
สารผสมจะไดรับการจําแนกประเภทโดยใชเกณฑสําหรับสารเคมี และตองพิจารณาถึงวิธีการทดสอบและ
การประเมินขอมูลเพื่อพัฒนาขอมูลสําหรับสารอันตรายเหลานี้
3.2.3.1.2
การจําแนกประเภทของสารในกลุมนี้มีความแตกตางจากสารกลุมอื่นๆ กลาวคือ การจําแนกประเภทสารใน
กลุมนี้จะมีวิธีการทดสอบการกัดกรอนของผิวหนังซึ่งไดผลที่มีความถูกตองประกอบกับวิธีการทดสอบจัดเปนวิธีการที่งาย
และไมสิ้นเปลือง การจําแนกประเภทสารผสมนั้นมักใชหลักการจําแนกประเภทแบบขั้นตอนโดยใหน้ําหนักกับหลักฐานที่
พบร ว มกั บ เกณฑ สํ า หรั บ การจํ า แนกประเภทสารกั ด กร อ นและระคายเคื อ งต อ ผิ ว หนั ง และพยายามหลี ก เลี่ ย งการใช
สัตวทดลอง สารผสมจะถูกจัดใหเปนสารกัดกรอน (กลุม 1 ผิวหนัง) เมื่อมีคา ความเปนกรด-ดาง เทากับ 2 หรือนอยกวา
หรือเทากับ 11.5 หรือมากกวา แตถาพบวาถึงแมมีคาความเปนกรด-ดาง ต่ําหรือสูงแลวแตไมมีคุณสมบัติกัดกรอนก็ตาม ควร
ทําการทดสอบที่เหมาะสมและมีความถูกตองในหลอดทดลอง ตอไป
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3.2.3.2

การจําแนกประเภทสารผสมเมื่อไมมีขอมูลของสารผสมอยางสมบูรณ : ห ลั ก ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง ( Bridging
Principles)

3.4.3.2.1
เมื่อมิไดทดสอบคุณสมบัติการเปนสารกัดกรอน/ระคายเคืองตอผิวหนังของสารผสม แตมีขอมูลอันตรายของ
องคประกอบของสารผสมหรือสารที่คลายกับสารผสมอยางเพียงพอ ขอมูลเหลานี้สามารถนํามาใชในการจําแนกประเภท
สารเคมีโดยใชหลักการเชื่อมโยง แนวคิดนี้ยืนยันวากระบวนการการจําแนกประเภทสารเคมีสามารถใชขอมูลที่มีอยูเพื่อบง
บอกอันตรายของสารผสมโดยไมจําเปนตองทําการทดลองใดๆเพิ่มเติมในสัตวทดลอง
3.2.3.2.2

การเจือจาง

ถาสารผสมถูกเจือจางดวยตัวเจือจางซึ่งมีความสามารถในการกัดกรอน/ระคายเคืองเทียบเทาหรือต่ํากวา
องคประกอบของสารผสมเดิมที่มีความสามารถในการกัดกรอน/ระคายเคืองนอยที่สุดและสารผสมดังกลาวยังคาดวาไม
สงผลกระทบตอความสามารถในการกัดกรอน/ระคายเคืองขององคประกอบตัวอื่นๆในสารผสม ดังนั้นสารผสมตัวใหมอาจ
ทําการจําแนกประเภทเปนสารผสมที่เทียบเทากับสารผสมตัวเดิม หรืออีกทางเลือกหนึ่งอาจประยุกตใชวิธีการ ดังอธิบายใน
หัวขอ 3.2.3.3
3.2.3.2.3

การผลิตในแตละครั้ง

คุณสมบัติการทําใหเกิดการกัดกรอน/ระคายเคืองของสารผสมในการผลิตในแตละครั้ง จะเทากับสารผสม
จากการผลิตครั้งอื่นๆที่เปนสินคาชนิดเดียวกันและถูกผลิตภายใตการควบคุมของโรงงานเดียวกัน เวนเสียแตวามีเหตุผลซึ่ง
เชื่อไดวามีความแตกตางสําคัญอื่นๆที่ทําใหการเกิดความเปนพิษของสารในการผลิตนั้นเปลี่ยนแปลงไป เมื่อเปนเชนนี้จึง
จําเปนตองมีการจําแนกประเภทสารเคมีใหม
3.2.3.2.4

ความเขมขนของสารผสมของกลุมสารกัดกรอน/ระคายเคืองอยางรุนแรง

ในกรณีที่สารผสมซึ่งถูกจัดใหอยูในกลุมสารซึ่งกอใหเกิดการกัดกรอนสูงสุดถูกทําใหเขมขนขึ้น เมื่อสาร
ผสมนั้นมีความเขมขนสูงขึ้นแลวสารนี้จะถูกจัดอยูในกลุมที่กอใหเกิดการกัดกรอนสูงสุดโดยมิตองผานขั้นตอนการทดสอบ
อื่นใด ในกรณีที่สารผสมซึ่งถูกจัดอยูในกลุมยอยของสารที่กอใหเกิดความระคายเคืองสูงสุด ถูกทําใหเขมขนขึ้นและสาร
ผสมนี้มิไดมีสวนผสมอื่นที่มีคุณสมบัติเปนสารกัดกรอน เมื่อสารผสมนั้นมีความเขมขนสูงขึ้นแลวสารนี้จะถูกจัดอยูในกลุม
ที่กอใหเกิดความระคายเคืองสูงสุดโดยมิตองผานขั้นตอนการทดสอบอื่นใด
3.2.3.2.5

การตีความเพื่อใหอยูในกลุมของความเปนพิษกลุมใดกลุมหนึ่ง

สําหรับสารผสม 3 ชนิดซึ่งมีองคประกอบเหมือนกัน เมื่อ A และ B จัดอยูในกลุมความเปนพิษในการทําให
เกิดการระคายเคือง/การกัดกรอนกลุมเดียวกัน และ สารผสม C มีองคประกอบที่มีความเปนพิษโดยมีคาความเขมขนอยู
ระหวางความเขมขนขององคประกอบในสารผสม A และ B ดังนั้นใหพิจารณาวาสารผสม C อยูในกลุมความเปนพิษในการ
ทําใหเกิดการระคายเคือง/กัดกรอนกลุมเดียวกับ สารผสม A และ B
3.2.3.2.6

สารผสมที่มีคุณสมบัติคลายคลึงกัน
ดังแสดงขางลางนี้
(a) สารผสม 2 ชนิด (i) A+ B
(ii) C+ B ;
(b) ความเขมขนของ องคประกอบ B เทากันในสารผสมทั้ง 2 ชนิด
(c) ความเขมขนของ องคประกอบ A ในสารผสม (i) เทากับความเขมขนองคประกอบ C ในสารผสม (ii);;
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(d) พบขอมูลความเปนพิษในการทําใหเกิดการระคายเคือง/กัดกรอนของ องคประกอบ A เทากับ
องคประกอบ C สารทั้งสองจัดอยูในกลุมเดียวกัน และคาดวา องคประกอบ A และ องคประกอบ C
ไมสงผลกระทบตอความเปนพิษของ องคประกอบ B
เมื่อสารผสม (i) ถูกจําแนกประเภทโดยอาศัยขอมูลจากการทดสอบแลว ดังนั้น สารผสม (ii) สามารถจัดใหอยู
ในกลุมอันตรายกลุมเดียวกัน
3.2.3.2.7

สารละอองลอยที่บรรจุในภาชนะปด

สารละอองลอยที่อยูในรูปสารผสมอาจจําแนกประเภทใหเปนกลุมอันตรายกลุมเดียวกันกับ สารผสมทดสอบ
ซึ่งมิไดประกอบดวยละอองลอย โดยมีเงื่อนไขวากาซเฉื่อยที่มีแรงดันซึ่งเติมลงไปในสารผสมไมมีผลกระทบตอคุณสมบัติ
การระคายเคืองหรือการกัดกรอยของสารผสมในขณะที่ทําการฉีดพน
3.2.3.3

การจําแนกประเภทสารผสมเมื่อมีขอมูลของสารสวนผสมทั้งหมดหรือมีขอมูลของสารสวนผสมเพียงบาง
ชนิด

3.3.3.3.1
เพื่อทําใหเกิดการใชขอมูลที่มีอยูท้ังหมดในการจําแนกประเภทสารระคายเคือง/กัดกรอนตอผิวหนังของสาร
ผสม จึงไดมีการจัดทําขอตกลงดังแสดงขางลางนี้ และ ประยุกตใชอยางเหมาะสมตามหลักขั้นตอนการจําแนกประเภท
องคประกอบหลัก หมายถึง สารซึ่งมีความเขมขน 1% (น้ําหนัก/น้ําหนัก สําหรับของแข็ง ของเหลว ฝุน
ละอองไอ และ ไอ และ ปริมาตร/ปริมาตร สําหรับกาซ) หรือสูงกวา แมในกรณีที่คาดวา (เชน เมื่อองคประกอบเปนสารกัด
กรอน) องคประกอบมีความเขมขนต่ํากวา 1% ก็สามารถจัดเปนองคประกอบหลักสําหรับสารผสมที่ทําใหเกิดการระคาย
เคือง/กัดกรอนตอผิวหนัง
3.2.3.3.2
โดยทั่วไป การจําแนกประเภทของสารผสมเปนสารที่ทําใหเกิดการระคายเคือง/กัดกรอนตอผิวหนัง เมื่อมี
เฉพาะขอมูลขององคประกอบ ไมมีขอมูลของตัวสารผสม ทําใหการจําแนกประเภทสารผสมนี้ขึ้นอยูกับทฤษฎีการรวมกัน
เชนสวนประกอบของสารผสมซึ่งมีคุณสมบัติเปนสารกัดกรอนหรือระคายเคือง จะสงผลตอคุณสมบัติของสารผสมซึ่งเปน
สัดสวนกับความรุนแรงและความเขมขน ตัวเลข 10 ใชสําหรับองคประกอบซึ่งเปนสารกัดกรอนเมื่อสารนี้มีความเขมขนต่ํา
กวาคาขีดจํากัดความเขมขนการจําแนกประเภทสารในกลุม 1 แตที่ความเขมขนนี้จะจัดเปนสารระคายเคือง สารผสมจะถูก
จัดใหเปนสารกัดกรอนหรือสารระคายเคืองเมื่อคารวมความเขมขนของแตละองคประกอบมีคาสูงกวา จุดตัด/คาขีดจํากัด
ความเขมขน
3.2.3.3.3
ตารางที่ 3.2.3 นําเสนอคาขีดจํากัดความเขมขนเพื่อใชในการจําแนกประเภทสารผสมเขากลุมสารระคายเคือง
หรือสารกัดกรอนตอผิวหนัง
3.2.3.3.4
การจําแนกประเภทสารเคมีที่มีคุณสมบัติเปนกรด ดาง เกลืออนินทรีย อัลดีไฮด ฟนอล และสารลดแรงตึงผิว
เปนเรื่องที่ตองใหความสําคัญ สารกัดกรอนและสารระคายเคืองที่ความเขมขนต่ํากวา 1% จะไมสามารถจัดไดจาก 3.2.3.3.1
และ 3.2.3.3.2 สําหรับสารผสมซึ่งมีสวนประกอบของกรดและดางเขมขนนั้น คาความเปนกรด-ดาง จะถูกใชเปนเกณฑ (ดู
3.2.3.1.2) และคาความเปนกรด-ดาง นี้จะเปนตัวชี้ที่ดีกวาคาความขีดจํากัดเขมขน(ตารางที่ 3.2.3) สารผสมซึ่งประกอบดวย
องคประกอบที่มีคุณสมบัติเปนสารกัดกรอนและสารระคายเคืองไมสามารถถูกจัดเขากลุมไดโดยใชวิธีการเพิ่ม ดังตารางที่
3.2.3 ได เนื่องจากคุณสมบัติของสารเคมี แตสามารถจัดองคประกอบที่มีคุณสมบัติกัดกรอนซึ่งมีความเขมขน ≥ 1% อยูใน
กลุมอันตรายตอผิวหนังกลุม 1 และองคประกอบที่มีคุณสมบัติระคายเคืองซึ่งมีความเขมขน ≥ 3% อยูในกลุมอันตรายตอ
ผิวหนังกลุม 2/3 การจําแนกประเภทสารผสมโดยใชองคประกอบซึ่งไมสามารถประยุกตโดยใชตารางที่ 3.2.3 ไดนั้น มีการ
สรุปไวในตารางที่ 3.2.4
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3.2.3.3.5
ในบางครั้ ง พบว า ข อ มู ล ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได เ กี่ ย วกั บ การทดสอบการกั ด กร อ น/ระคายเคื อ งของผิ ว หนั ง สาร
องคประกอบที่มีความเขมขนสูงกวาจุดตัด/คาขีดจํากัดความเขมขนตามตารางที่ 3.2.3 และ 3.2.4 แตกลับไมพบหลักฐานการ
เกิดอันตรายใดๆ ในกรณีนี้สารผสมจะถูกจําแนกประเภทตามขอมูลที่ปรากฏ (ดู การจําแนกประเภทของสารอันตรายและ
สารผสม-การใช จุดตั ด/คาขีดจํ ากั ดความเข มข น (1.3.3.2)) ในบางครั้ง คาดว าจะไม เกิ ดการกั ดกรอ น/ระคายเคือ งจาก
องคประกอบเมื่อใชคาที่สูงกวาคาขีดจํากัดความเขมขนที่กําหนดในตารางที่ 3.2.3 และ 3.2.4 เมื่อเปนเชนนี้ยังตองให
ความสําคัญกับการทดสอบสารผสม ในกรณีเชนนี้ตองทําการพิจารณาน้ําหนักของหลักฐานตามขั้นตอนการทดสอบที่
อธิบายใน 3.2.3 และ แสดงไวในรูป 3.2.1
3.2.3.3.6
กรณีที่พบขอมูลที่องคประกอบ (อาจมากกวา 1 ชนิด)อาจเปนสารกัดกรอน/ระคายเคืองที่ความเขมขน < 1%
(กัดกรอน) หรือ< 3% (ระคายเคือง) ดังนั้นตองทําการจําแนกประเภทสารผสมตามขอมูลดังกลาว(ดู การจําแนกประเภทของ
สารอันตรายและสารผสม-การใชคาขีดจํากัดความเขมขน/ความเขมขนจํากัด (1.3.3.2))
ตารางที่ 3.2.3 ความเขมขนขององคประกอบของสารผสมที่จําแนกเปนสารที่มีผลตอผิวหนังกลุม 1,2 หรือ 3 ที่จะเปน
จุดเริ่มตนของการจําแนกสารผสมวาเปนอันตรายตอผิวหนัง (กลุม 1 , 2 หรือ 3)
กลุมขององคประกอบในสารผสม
จําแนกเปน
ผลตอผิวหนัง กลุม 1
ผลตอผิวหนัง กลุม 2
ผลตอผิวหนัง กลุม 3
มีผล (10 เทา ผิวหนัง กลุม 1) +
ผลตอผิวหนัง กลุม 2
มีผล(10 เทา ผิวหนัง กลุม 1) +
ผลตอผิวหนัง กลุม 2 +
ผลตอผิวหนัง กลุม 3

ความเขมขนที่จะเปนจุดเริ่มตน
สารกัดกรอนตอผิวหนัง
สารระคายเคืองตอผิวหนัง
กลุม 1
กลุม 2
กลุม 3
(ดูหมายเหตุขางลาง)
≥ 5%
≥ 1% แต < 5 %
≥ 10%
≥ 1% แต < 10%
≥ 10%
≥ 10%
≥ 1% แต < 10%
≥ 10%

หมายเหตุ: อาจมีบางหนวยงานเทานั้นที่ใชการจําแนกประเภทยอยของ สารอันตรายตอผิวหนัง กลุม 1 (กัดกรอน) ในกรณี
เชนนี้ผลรวมขององคประกอบทั้งหมดจะถูกจัดใหอยูในกลุม สารอันตรายตอผิวหนัง กลุม 1A 1B หรือ1C ตามลําดับ โดยที่
ความเขมขน ≥ 5% เพื่อการจัดใหเขาอยูในกลุม 1A 1B หรือ1C ในกรณีของผลรวมขององคประกอบของสารอันตรายตอ
ผิวหนัง กลุม 1A มีคา < 5 % แตขณะที่ผลรวมขององคประกอบของสารอันตรายตอผิวหนัง กลุม 1A + 1B มีคา ≥ 5 %
ดังนั้นสารผสมตองจัดใหอยูในกลุม สารอันตรายตอผิวหนัง 1B ซึ่งเหมือนกับในกรณีที่ ผลรวมขององคประกอบของสาร
อันตรายตอผิวหนัง กลุม 1A + 1B มีคา < 5 % แตผลรวมขององคประกอบของสารอันตรายตอผิวหนัง กลุม 1A + 1B+1C
มีคา ≥ 5 % ดังนั้นสารผสมตองจัดใหอยูในกลุม สารอันตรายตอผิวหนัง 1C
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ตารางที่ 3.2.4 การจําแนกประเภทของสารผสมจากความเขมขนขององคประกอบของสารผสมซึ่งมิไดใชแนวคิดการ
รวมกันของสารเคมีที่จะเปนจุดเริ่มตนของการจําแนกสารผสมวาเปนอันตรายตอผิวหนัง
องคประกอบของสารผสม

ความเขมขน

กรด ซึ่งมีความเปนกรด-ดาง ≤ 2
ดาง ซึ่งมี ความเปนกรด-ดาง ≥ 11.5
องคประกอบของสารกัดกรอนอื่นๆ (กลุม 1) ที่ไมมีการ
เติมสารปรุงแตงใดๆ
องคประกอบของสารระคายเคืองอื่นๆ (กลุม 2/3) ที่ไม
มีการเติมสารปรุงแตงใดๆ โดยที่รวมถึงกรดและดาง

≥ 1%

3.2.4

≥ 1%

การจําแนกประเภทความเปน
อันตรายของสารผสม: ผิวหนัง
กลุม 1
กลุม 1
กลุม 1

≥ 3%

กลุม 2

≥ 1%

การสื่อสารความเปนอันตราย

ข อ พิ จ ารณาทั่ วไปและข อ พิ จ ารณาเฉพาะเกี่ ย วกั บการติ ด ฉลากถู ก จั ด อยู ใ นหมวด การสื่ อสารความเป น
อันตราย : การติดฉลาก (บทที่ 1.4) ภาคผนวก 2 ประกอบดวยตารางสรุปกลุมสารเคมีและการติดฉลาก ภาคผนวก 3 แสดง
ตัวอยาง คําบรรยายขอควรระวัง และรูปประกอบซึ่งใชโดยพนักงานเจาหนาที่ รวมถึงแหลงอางอิงซึ่งใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
การใชขอมูลขอควรระวัง ตารางขางลางนี้นําเสนอฉลากเฉพาะของสารเคมีและสารผสมซึ่งถูกจัดอยูในการสารกัดกรอน
หรือระคายเคืองตอผิวหนังโดยใชเกณฑที่กลาวตอไปในบทนี้
ตารางที่ 3.2.5 การติดฉลากสารที่เปนสารกัดกรอน/ระคายเคืองตอผิวหนัง
กลุม 1
กลุม 2
1A
1B
1C
กัดกรอน
กัดกรอน
กัดกรอน
เครื่องหมายตกใจ
สัญลักษณ
อันตราย
อันตราย
คําเตือน
คําสัญญาณ อันตราย
กอใหเกิดการระคาย
ทําใหผิวหนัง
ทําใหผิวหนัง
ทําใหผิวหนัง
ขอความ
ไหมและดวงตา ไหมและดวงตา ไหมและดวงตา เคืองตอผิวหนัง
บอกความ
เปนอันตราย ไดรับอันตราย ไดรับอันตราย ไดรับอันตราย
อยางรุนแรง
อยางรุนแรง
อยางรุนแรง
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กลุม 3
ไมใชสัญลักษณ
คําเตือน
กอใหเกิดการระคาย
เคืองตอผิวหนังอยาง
ออน

3.2.5

กระบวนการตัดสินใจ
กระบวนการตัดสินใจดังแสดงขางลางนี้ มิไดเปนสวนของระบบการจัดการจําแนกประเภทที่เปนระบบ
เดียวกัน แตไดจัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทาง และขอแนะนําผูที่รับผิดชอบในการศึกษาการจําแนกประเภทสารเคมีให
ทําการศึกษาเกณฑการจัดผังการจําแนกประเภททั้งกอนและขณะที่นํากระบวนการตัดสินใจนี้ไปใชงาน

กระบวนการตัดสินใจ 3.2.1 สําหรับสารกัดกรอน/ระคายเคืองตอผิวหนัง
สารเคมี : มีขอมูล/เอกสาร เพื่อใชในการประเมินอันตรายจากการ
กัดกรอน/ระคายเคืองตอผิวหนังหรือไม?

มี

ไมจัดเปนประเภทนี้

ไมมี

สารผสม: มีขอมูลของสารผสมนี้หรือมีขอมูลของสวนประกอบ
ของสารผสมนี้ เพื่อใชในการประเมินอันตรายจากการกัดกรอน/
ระคายเคืองตอผิวหนัง หรือไม?

ไมจัดเปนประเภทนี้

ไมมี

มี
สารผสม: มีขอมูลของสารผสมนี้เพื่อใชในการประเมินอันตราย
จากการกัดกรอน/ระคายเคืองตอผิวหนังหรือไม?

ดู หลักการ 3.2.2 สําหรับ
สวนประกอบ

ไมมี

มี

3

สารเคมีหรือสารผสมนี้เปนสารระคายเคืองหรือไม (ดู 3.2.1 , 3.2.2.2 , 3.2.2.4 และ
3.2.3.1.2) โดยพิจารณา22 :
• พบในมนุษย ซึ่งแสดงอันตรายชนิดที่ผิวหนังไมสามารถคืนสูสภาพเดิมได
• พบในสัตว ทั้งใน การรับสัมผัสครั้งเดียวและรับสัมผัสหลายครั้ง
• มีขอมูล จากการทดลองในสิ่งมีชีวิต
• มีขอมูลจากสารเคมีซึ่งมีโครงสรางสัมพันธกัน
• ความเปนกรด-ดาง รุนแรง ในระดับ ความเปนกรด-ดาง ≤ 2 หรือ ≥ 11.53 2
• พบอันตรายตอผิวหนังในสัตวทดลอง 1 ชนิดหรือมากกวา 1 ชนิดหรือไม (ดู
หัวขอ 3.2.2.4.2 และ ตาราง 3.2.1 สําหรับเกณฑและการจําแนกประเภทยอย)

กลุม 1
มี
อันตราย

มีตอหนาถัดไป

2
3

รูป 3.2.1 นําเสนอรายละเอียดของการทดสอบและการประเมิน
พิจารณารวมถึงสภาวะความเปนกรด-ดาง ตามความเหมาะสม
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ไมมี

สารเคมีหรือสารผสมเปนสารระคายเคือง ( ดู 3.2.1 , 3.2.2.2-3.2.2.4 และ 3.2.2.5)
2
หรือไมโดยพิจารณา2:
• พบในมนุษย และมีขอมูล การรับสัมผัสครั้งเดียวและรับสัมผัสหลายครั้ง
• พบในสัตว ทั้งใน การรับสัมผัสครั้งเดียวและรับสัมผัสหลายครั้ง
• มีขอมูล จากการทดลองในสิ่งมีชีวิต
• มีขอมูลจากสารเคมีซึ่งมีโครงสรางสัมพันธกัน
• มีขอมูลการระคายเคืองตอผิวหนังในสัตวทดลอง(ดู หัวขอ 3.2.2.5.4
ตาราง 3.2.2 สําหรับหลักเกณฑ)

กลุม 2
มี
คําเตือน

ไมมี

สารเคมีหรือสารผสมนี้เปนสารระคายเคืองอยางออนหรือไม
พิจารณาเกณฑ ใน หัวขอ 3.2.2.5.4 ตาราง 3.3.2

มี

กลุม 3
คําเตือน

ไม

ไมจัดเปนประเภทนี้

มีตอหนาถัดไป

2

รูป 3.2.1 นําเสนอรายละเอียดของการทดสอบและการประเมิน
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กระบวนการตัดสินใจโดยใชผังการแบงกลุม 3.2.2 สําหรับสารกัดกรอนและสารระคายเคืองตอผิวหนัง
การแบงกลุมของสารผสมซึ่งใชขอมูลอันตรายของสารประกอบในสารผสมนั้น

3

ใชหลักการเชื่อมโยง ไดหรือไม ?
(ดูหนวยยอย 3.2.3.2)

จัดกลุมตามความ
เหมาะสม

ใชได

ไมได

4
5

6

ในสารผสมนี้ มีสารสวนประกอบ4,5 ซึ่งมีความเขมขน ≥ 1% ซึ่งมีคุณสมบัติเปน
สารกัดกรอน (ดู 3.2.1 และ 3.2.2.2 - 3.2.2.4) และสารนี้ไมใชวิธีการเพิ่มของสารเคมี
กับสารตัวอื่นๆ คุณสมบัติของสารนี้ไดแก
• มีความเปนกรด-ดางอยางรุนแรง ความเปนกรด-ดาง ≤ 2 หรือ ≥ 11.5 3
หรือ
• เกลืออนินทรีย หรือ
• อัลดีไฮด หรือ
• ฟนอล หรือ
• สารลดแรงตึงผิว หรื อ
• สารสวนประกอบตัวอื่นๆ

กลุม 1
มี
อันตราย

ไมมี

กลุม 2 6

4,5

ในสารผสมนี้มีสารสวนประกอบซึ่งมีความเขมขน ≥ 3% ซึ่งมีคุณสมบัติเปนสาร
ระคายเคือง (ดู 3.2.2.2 - 3.2.2.3) และสารนี้ไมใชวิธีการเพิ่มของสารเคมีกับสารตัว
อื่นๆ รวมทั้งสารที่เปนกรดและดาง

มี

คําเตือน

ไมมี

มีตอหนาถัดไป

3
4
5
6

พิจารณารวมถึงสภาวะความเปนกรด-ดาง ตามความเหมาะสม
หรือเมื่อความเขมขน < 1% ดู 3.2.3.3.1
ขีดจํากัดความเขมขนเฉพาะ ดู 3.2.3.3.6 ในบทนี้ และดู ที่ บท 1.3 หัวขอยอย 1.3.3.2 ในหัวขอเรื่อง การใชจุดตัด/ขีดจํากัดความเขมขน
ในกรณีที่สารผสมประกอบดวยสารสวนประกอบซึ่งเปนสารกัดกรอนและสารระคายเคืองซึง่ สามารถใชวิธีการเพิ่มของสารเคมี ขอใหใชการแบงกลุมดังแสดงขางลางนี้
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ไมมี
สารผสมนี้มีสารสวนประกอบ 1 ชนิดหรือมากกวานั้นซึ่งเปนสารกัดกรอนซึ่งใช
วิธีการเพิ่มได และเมื่อพิจารณาถึงความเขมขนรวมของสารสวนประกอบซึ5 ่งอยูใน
7
กลุมดังนี้หรือไม5 :
• ผลตอผิวหนัง กลุม 1 ≥ 5 %

กลุม 17
มี
อันตราย

ไมมี

สารผสมนี้มีองคประกอบ 1 ชนิดหรือมากกวานั้นซึ่งเปนสารกัดกรอนหรือสาร
ระคายเคือง ซึ่งใชวธิ ีการเพิ่มได และเมือ่ พิจารณาถึงความเขมขนรวมของ
องคประกอบซึ่งอยูใ นกลุมดังนี้หรือไม 5 :
• ผลตอผิวหนัง กลุม 1 ≥ 1% แต ≤ 5% หรือ
• ผลตอผิวหนัง กลุม 2 ≥ 10% หรือ
• ผลตอ (10 เทา ของสารอันตรายผิวหนังกลุม 1) + ผลตอผิวหนัง กลุม 2
≥ 10%

กลุม 2
มี
คําเตือน

ไมมี

สารผสมนี้มีองคประกอบ 1 ชนิดหรือมากกวานั้นซึ่งเปนสารกัดกรอนหรือสาร
ระคายเคือง ซึ่งใชวธิ ีการเพิ่มไดของสารเคมี และเมื่อพิจารณาถึงความเขมขนรวม
ขององคประกอบซึง่ อยูในกลุมดังนี้หรือไม 5
• ผลตอผิวหนัง กลุม 2 ≥ 1 % แต < 10% หรือ
• ผลตอสารอันตรายตอผิวหนัง กลุม 3 ≥ 10% หรือ
• ผลตอ (10 เทา สารอันตรายตอผิวหนัง กลุม 1) + ผลตอผิวหนังกลุม 2 ≥
1% แต < 10% หรือ
• ผลตอ(10 เทา สารอันตรายตอผิวหนัง กลุม 1) + สารอันตรายตอผิวหนัง
กลุม 2 + สารอันตรายตอผิวหนัง กลุม 3 ≥ 10% หรือไม

กลุม 3
มี

คําเตือน

ไมมี
ไมจัดเปนประเภทนี้

5
7

ขีดจํากัดความเขมขนเฉพาะ ดู 3.2.3.3.6 ในบทนี้ และดู ที่ บท 1.3 หัวขอยอย 1.3.3.2 ในหัวขอเรื่อง การใชจุดตัด/ขีดจํากัดความเขมขน
ดูหมายเหตุจากตาราง 3.2.3 สําหรับรายละเอียดการใชกลุมยอย กลุม 1
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บทที่ 3.3
การทําลายดวงตาอยางรุนแรง/การระคายเคืองตอดวงตา
3.3.1

คําจํากัดความ

อันตรายอยางรุนแรงตอดวงตาหมายถึงการเกิดความเสียหายตอเนื้อเยื่อตา การสลายตัวทางกายภาพอยาง
รุนแรงตอการมองเห็นหลังจากไดรับสารทดสอบสัมผัสกับเยื่อดานหนาของดวงตา อาการทั้งหมดนี้ไมสามารถกลับสูสภาพ
เดิมได ภายในวัน 21 วันของการไดรับสัมผัส1
การระคายเคืองดวงตาหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของดวงตาภายหลังการไดรับสัมผัสสารทดสอบที่เยื่อ
ดานหนาของดวงตา อาการนี้สามารถกลับสูสภาพเดิมได ภายในเวลา 21 วันหลังการไดรับสัมผัสสารดังกลาว
3.3.2

เกณฑของการจําแนกประเภทของสารเคมี

3.3.2.1
การทดสอบและการประเมินเปนลําดับขั้นแสดงโดยรวมขอมูลกอนการทดสอบของสารเกี่ยวกับการทําลาย
เนื้อเยื่อของเลนสอยางรุนแรงและการระคายเคืองอยางรุนแรง (รวมขอมูลที่เกี่ยวกับประวัติอาการที่เกิดในมนุษยและ
สัตวทดลอง) นอกจากนี้ควรพิจารณาขอมูลความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์ และความสัมพันธระหวาง
โครงสรางและคุณสมบัติของสารเคมี ผลการทดสอบที่เชื่อถือไดในหลอดทดลอง เพื่อหลีกเลี่ยงการทดสอบที่ไมจําเปนใน
สัตวทดลอง
3.3.2.2
ขอเสนอการจําแนกประเภทสารระคายเคืองและเปนอันตรายอยางรุนแรงตอดวงตาไดรวบรวมขอมูลที่
สอดคลองกันซึ่งมีการนําไปใชในทุกหนวยงานหรือในบางหนวยงาน เชนในการจําแนกประเภทยอยของสารเคมีบางชนิด
(การจําแนกประเภทสารกําจัดศัตรูพืช)
ระบบการจําแนกประเภทแบบสอดคลองนี้ครอบคลุมแนวทางการใชขอมูลเกี่ยวกับสารเคมีซึ่งไดรับการ
ประเมินกอนการทดสอบกับสัตวทดลองสําหรับการเกิดอันตรายอยางรุนแรงตอดวงตา ทั้งนี้ยังรวมถึงกลุมอันตรายเกี่ยวกับ
รอยโรคเฉพาะที่ดวงตาดวย
3.3.2.3
กอนดําเนินการทดสอบในรางกาย สําหรับการเกิดอันตรายอยางรุนแรง/การระคายเคืองดวงตานั้น ควรมีการ
ทบทวนขอมูลที่มีอยูทั้งหมดของสารเคมี การจําแนกประเภทขั้นตนนั้นอาจใชขอมูลที่มีอยูของสารเคมีวาสารนี้กอใหเกิด
อันตรายรายแรงตอดวงตา (ไมสามารถกลับคืนสูสภาพเดิมได) ในกรณีที่สารสามารถไดรับการจําแนกประเภทโดยวิธีนี้ไม
จําเปนที่จะตองทําการทดสอบแตอยางใด วิธีการที่ดีในการประเมินขอมูลที่มีอยูของสารใหมที่ยังไมไดรับการทดสอบไดแก
การใชการจําแนกประเภทแบบเปนขั้นตอนสําหรับอันตรายอยางรุนแรงและการระคายเคืองดวงตา
3.3.2.4
กอนการทดสอบสารเคมี ควรมีการพิจารณาปจจัยตางๆของสารเคมีเกี่ยวกับการทําใหเกิดอันตรายอยาง
รุนแรงหรือระคายเคืองดวงตา ขอมูลในมนุษยและสัตวทดลองควรเปนขั้นตอนแรกในการวิเคราะหสารเคมีนั้นวาทําให
เกิดผลกระทบที่เดนชัดตอดวงตาหรือไม ในบางกรณีการมีขอมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับสารเคมีที่มีโครงสรางคลายกันอาจชวย
ในการจําแนกประเภทสารเคมี สารเคมีที่มีความเปนกรด ดางสูงเชน มี ความเปนกรด-ดาง ≤ 2 และ ≥ 11.5 สามารถบงชี้ถึง
อันตรายอยางรุนแรงตอดวงตาได โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีความสามารถในเรื่องการสะเทินอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้นโดยทั่วไป
แลวคาดวาสารเหลานี้สามารถทําใหเกิดอันตรายอยางรุนแรงตอดวงตาอยางมีนัยสําคัญได ควรจัดใหมีการประเมินผลบวก
ตอการกัดกรอนของผิวหนังจากสารเคมีนั้นกอนที่จะพิจารณาเรื่องอันตรายอยางรุนแรง/ระคายเคืองตอดวงตา ทั้งนี้เพื่อ

1

คํานิยามนี้ใชเฉพาะในเอกสารนี้เทานั้น
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หลีกเลี่ยงการทดสอบอันตรายเฉพาะที่ดวงตาของสารกัดกรอนตอผิวหนัง ขอมูลจากการทดสอบในหลอดทดลอง ที่มีความ
ถูกตองและยอมรับไดอาจนํามาใชในการจําแนกประเภทสารเคมี
3.3.2.5
ในกรณีที่มีสามารถนําขอมูลขางตนมาใชเพื่อพิจารณาความจําเปนสําหรับการทดสอบการระคายเคืองตอ
ดวงตาในรางกาย ถึงแมอาจจะไดรับขอมูลเพิ่มเติมจากการประเมินแตละตัวชี้วัดในแตละขั้นตอน (ดู 3.2.2.3) เชน เปนดาง
ซึ่งมีคาความเปนกรด-ดาง สูงมากอาจจะจัดใหเป นสารกัดกรอนเฉพาะที่ แตก็ตองพิจารณาขอมูลในหมดที่ปรากฏใน
ภาพรวมและประเมินน้ําหนักของขอมูลจากหลักฐานทั้งหมดนั้น ประเด็นนี้คือขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั่นคืออาจมีบ างขอมูล
สําหรับบางตัวชี้วัดเทานั้น แตไมพบจากทั้งหมด โดยทั่วไปแลวการพิจารณาจะประกอบดวยขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ
หลักฐานและขอมูลที่ไดจากมนุษย ผลการทดสอบการระคายเคืองตอผิวหนังจากวิธีการทดสอบที่ยอมรับได ควรหลีกเลี่ยง
การทดสอบในสัตวทดลอง
3.3.2.6
วิธีการจําแนกประเภทลําดับขั้น เปนการประเมินขอมูลขั้นตนที่ตองใหความสําคัญ เมื่อ ขอมูลตางๆ ไมมี
ความชัดเจน ซึ่งพบในบางกรณี วิธีการจําแนกประเภทลําดับขั้นดังแสดงในรูป 3.3.1 ไดพัฒนาขึ้นจากการรวมตัวของ
ผูเชี่ยวชาญในและตางประเทศระหวางการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่ Solna ประเทศสวีเดน2
3.3.2.7
ในกรณีที่ไมมีขอมูลสําหรับการทดสอบ ไดมีการเสนอวิธีการจําแนกประเภทลําดับขั้นซึ่งมีแนวทางวิธีการ
จําแนกประเภทของขอมูลที่มีอยูของสารทดสอบรวมถึงแนะนําการใหน้ําหนักกับหลักฐานเพื่อการประเมินอันตรายและ
จําแนกประเภทอันตรายดวงตาอุดมคตินั้นไมตองการการทดสอบใดๆกับสัตวทดลอง
รูป 3.3.1 กลไกการทดสอบและการประเมินอันตรายอยางรุนแรง/ระคายเคืองตอดวงตา
(ดูประกอบที่ : กลไกการทดสอบและการประเมินสารระคายเคือง/กัดกรอนตอผิวหนัง รูป 3.2.1)
ลําดับที่
1a

ตัวชี้วัด
ขอมูลเกี่ยวกับหลักฐานในมนุษยและ
สัตว

ผลที่พบ
อันตรายอยางรุนแรงที่
ดวงตา
ระคายเคืองดวงตา

สรุป
กลุม 1
กลุม 2

กัดกรอนผิวหนัง

ไมมีการประเมินผลตอ
ดวงตา
ควรอยูกลุม 1

ไมหรือไมทราบ
1b

ขอมูลเกี่ยวกับหลักฐานในมนุษย
และสัตว
ไมหรือไมทราบ

ตอหนาถัดไป

2

OECD (1996) รายงานของการประชุมเชิงปฏิบัติการ Harmonisation of validation and Acceptance Criteria for Alternative
Toxicological Test Methods. Document ENV/MC/TG(96)9
(http://www.oecd.org/ehs/test/background.htm).
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รูป 3.3.1 (ตอ) กลไกการทดสอบและการประเมินอันตรายอยางรุนแรง/ระคายเคืองตอดวงตา

ลําดับ
ตัวชี้วัด
ที่
ขอมูลเกี่ยวกับหลักฐานในมนุษยและ
1c
สัตว
ไมหรือไมทราบ
2a

ความสัมพันธ โครงสรางและกลไกการ
ออกฤทธิ์ /โครงสรางและคุณสมบัติ

ผลที่พบ

สรุป

ระคายเคืองตอผิวหนัง

ไมมีการประเมินผลตอ
ดวงตา
ควรอยูกลุม 2

อันตรายอยางรุนแรง
ตอดวงตา

กลุม 1

ระคายเคืองตอดวงตา

ไมมีการประเมินผลตอ
ดวงตาควรอยูกลุม 2

กัดกรอนผิวหนัง

ไมมีการประเมินผลตอ
ดวงตาควรอยูกลุม 1

ไมหรือไมทราบ
2b

ความสัมพันธ โครงสรางและกลไกการ
ออกฤทธิ์ /โครงสรางและคุณสมบัติ
ไมหรือไมทราบ

2c

ความสัมพันธ โครงสรางและกลไกการ
ออกฤทธิ์ /โครงสรางและคุณสมบัติ
ไมหรือไมทราบ

3a

ความเปนกรด-ดาง

3b

2 < ความเปนกรด-ดาง < 11.5
(ไมมีศักยภาพของการสะเทิน)

4

มีขอมูลอื่นๆ ระบุวาเปนสารกัดกรอนตอ
ผิวหนัง

ความเปนกรด-ดาง ≥ 11.5
หรือ ความเปนกรด-ดาง ≤ 2
คํานึงถึงสภาวะความเปนกรดดาง

ใช

กลุม 1

ไมมีการประเมินผลตอ
ดวงตา
ควรอยูกลุม 1

ไม

ตอหนาถัดไป

- 151 -

ลําดับ
ที่

รูป 3.3.1 (ตอ) กลไกการทดสอบและการประเมินอันตรายอยางรุนแรง/ระคายเคืองตอดวงตา
ตัวชี้วัด
ผลที่พบ
สรุป
ไม

5

มีหลักฐานในหลอดทดลอง ในการประเมิน
อันตรายอยางรุนแรงตอดวงตา

ไม

ไปขั้นตอน 6

5a

ในหลอดทดลอง สําหรับการระคายเคือง
ดวงตา
ไมระคายเคืองดวงตาอยางรุนแรง

อันตรายอยางรุนแรง
ตอดวงตา

กลุม 1

6

มีหลักฐาน ในหลอดทดลอง การระคาย
เคืองดวงตา
ไม

ใช
6a

ไปขั้นตอน 8
- แตพบผลลบในในหลอด
ทดลอง สําหรับการระคายเคือง
ดวงตาอยางรุนแรง
ไปขัน้ ตอน 7
- ไมพบในการทดสอบใน
หลอดทดลองใดๆ

ในหลอดทดลอง สําหรับการระคายเคือง
ดวงตา

ระคายเคืองดวงตา

กลุม 2

กัดกรอนผิวหนัง

ไมมีการประเมินผลตอ
ดวงตา
ควรอยูกลุม 1

ไมมีขอบงชี้ของคุณสมบัติการระคายเคือง
ตอดวงตา
7

การประเมินศักยภาพของการกัดกรอน
ผิวหนังในการทดลอง(ดู กลไกการทดสอบ
สารระคายเคือง/กัดกรอนผิวหนัง)
ไมกัดกรอน

8

กระตาย 1 ตัวทดสอบที่ดวงตา

อันตรายอยางรุนแรง
ตอดวงตา

กลุม 1

ระคายเคืองตอดวงตา

กลุม 2

ไมมีอันตรายรุนแรง
9

ทําการทดสอบตอไป ในกระตายตัวที่ 1
หรือ ตัวที่ 2

ไมมีการระคายเคืองดวงตา
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ไมจัดเปนประเภทนี้

หมายเหตุ จาก รูป 3.3.1
ลําดับ 1a/b: ขอมูลเกี่ยวกับหลักฐานในมนุษยหรือสัตวทดลอง: แสดงขอมูลที่มีอยูเกี่ยวกับการระคายเคืองดวงตาและการกัดกรอนตอผิวหนัง
แยกกันเพราะตองมีการพิจารณาการประเมินการกัดกรอนตอผิวหนังในกรณีที่พบขอมูลการเปนอันตรายตอดวงตาเฉพาะที่ การ
วิเคราะหขอมูลอาจชวยในการแบงกลุมอันตรายอยางรุนแรงตอดวงตา คุณสมบัติการกัดกรอนและระคายเคืองตอดวงตาและ
ผิวหนัง
(i) ขั้นตอน 1a การพิจารณาการระคายเคืองดวงตานั้นขึ้นอยูกับหลักฐานที่ปรากฏในมนุษยหรือสัตวทดลองซึ่งวิเคราะหโดย
ผูเชี่ยวชาญ: โดยที่สวนใหญของหลักฐานที่ปรากฏในมนุษยมักจะขึ้นกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นดังนั้นอันตรายเฉพาะที่ที่พบ
หลังจากเกิดอุบัติเหตุตองไดรับการเปรียบเทียบกับของเกณฑของการจําแนกประเภทซึ่งไดจัดทําขึ้นมาเพื่อทําการประเมิน
ขอมูลในสัตวทดลอง
(ii) ขั้นตอน 2b การประเมินเกี่ยวกับการกัดกรอนผิวหนัง สารเคมีที่จัดเปนสารกัดกรอนตองไมทําการทดสอบโดยปายลงไปที่
ดวงตาของสัตวทดลอง สารเคมีเหลานี้สามารถจัดใหเปนสารที่เปนอันตรายอยางรุนแรงตอดวงตาดวยเชนกัน (กลุม 1)
ลําดับ 2a/b/c: ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์/ความสัมพันธระหวางโครงสรางและคุณสมบัติสําหรับการระคายเคืองตอ
ดวงตาและการกัดกรอนผิวหนังจะมีการนําเสนอแยกกันแตในความเปนจริงจะดําเนินไปพรอมๆ กัน ในขั้นตอนนี้จะเสร็จสมบูรณ
ตองใชขอมูลความสัมพันธดังกลาว การวิเคราะหความสัมพันธนี้อาจจะชวยในการจําแนกสารซึ่งเปนอันตรายอยางรุนแรงตอ
ดวงตา ศักยภาพการเกิดการกัดกรอนและระคายเคืองตอทั้งดวงตาและผิวหนัง : i )ขั้นตอน 2a การพิจารณาที่เชื่อถือไดเกี่ยวกับการ
ระคายเคืองตอดวงตาโดยการประเมินทางทฤษฎีเทานั้น –แตสวนใหญจะเหมาะสมเมื่อสารนั้นมีความคลายกันและมีคุณสมบัติ
แสดงอยางเดนชัด ii) ขั้นตอน 2c การประเมินทางทฤษฎีเกี่ยวกับการกัดกรอนผิวหนัง ตองไมทําการทดสอบโดยปายลงไปที่
ดวงตาของสัตวทดลองสารเคมีเหลานี้สามารถจัดใหเปนสารที่เปนอันตรายอยางรุนแรงตอดวงตาดวยเชนกัน (กลุม 1)
ลําดับ 3

คาความเปนกรด-ดางอยางรุนแรง โดยที่ ความเปนกรด-ดาง <2 และ > 11.5 อาจจะบงชี้ถึงอันตรายเฉพาะที่อยางรุนแรง
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อพิจารณารวมกับการประเมินความเปนกรด-ดาง ดังนั้นจึงตองพิจารณาคุณสมบัติดานกายภาพ-เคมี ซึ่ง
สามารถจัดเปนสารกอใหเกิดอันตรายอยางรุนแรงตอดวงตา (กลุม 1)

ลําดับ 4

ตองใหความสําคัญกับขอมูลทุกประเภท รวมทั้งหลักฐานที่พบในมนุษย แตควรจํากัดขอมูลเชนกัน เชน ตองพิจารณาขอมูลเฉพาะ
ของสารเคมี (เชน ผลการทดสอบ LD50 รับสัมผัสผานผิวหนัง หรือประวัติการเกิดการกัดกรอนที่ผิวหนัง)

ลําดับ 5

ควรมีวิธีการทางเลือกอื่นๆในการประเมินการระคายเคือง/อันตรายอยางรุนแรงที่ดวงตา (ความขุนของแกวตาแบบไมสามารถคืน
สูสภาพเดิมได) โดยที่วิธีการนั้นมีความถูกตอง สอดคลองตามหลักสากลและเกณฑ (ดู 1.3.2 ในบท 1.3)

ลําดับ 6

ในปจจุบันพบวาในขั้นตอนนี้อาจไมปฏิบัติในอนาคต วิธีทางเลือกอื่นๆ ในการประเมินการระคายเคืองตอดวงตา(สามารถคืนสู
สภาพเดิมได)ที่ถูกตองและเชื่อถือไดควรมีการพัฒนาตอไป

ลําดับ 7

เมื่อไมมีขอมูลใดๆปรากฏ ดังนั้นจึงตองทําการทดสอบที่ยอมรับไดเกี่ยวกับการกัดกรอน/ระคายเคือง กอนที่จะดําเนินการทดสอบ
กับการระคายเคืองในดวงตาของกระตายตอไป ดังนั้นตองดําเนินการเปนขั้นตอนไป ถาไปไดควรดําเนินการในการทดสอบ ใน
หลอดทดลอง สําหรับการกัดกรอนผิวหนังที่มีความถูกตองและยอมรับได ในกรณีที่ยังไมไดขอมูล ตองทําการทดสอบใน
สัตวทดลอง (ดู กลไกการระคายเคือง/กัดกรอนผิวหนัง หัวขอ 3.2.2)

ลําดับ 8

ขั้นตอนการประเมินการระคายเคืองดวงตา ในรางกาย ในกรณีที่พบผลบวกในการทดสอบอันตรายอยางรุนแรงตอดวงตาของ
กระตาย ไมจําเปนตองทําการทดสอบใดๆ ตอไป

ลําดับ 9

ทดสอบในสัตวเพียง 2 ตัว สําหรับการระคายเคือง (ประกอบ 1 ตัวซึ่งใชในการประเมินความเปนอันตรายอยางรุนแรง) ถาพบผล
จากสัตว 2 ตัว ซึ่งสอดคลองกันวา มีหรือไมมีการระคายเคือง แตในกรณีผลไมสอดคลองกันตองใชสัตวตัวที่ 3 ในการพิจารณา
ดังนั้นผลจึงขึ้นอยูกับผลที่พบในสัตวทั้ง 3 ตัวนี้ วาสามารถจําแนกประเภทไดหรือไม
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3.3.2.8

ผลกระทบตอดวงตาแบบที่ไมสามารถกลับคืนสภาพเดิมได/อันตรายอยางรุนแรงตอดวงตา (กลุม 1)

กลุมสารอันตรายอยางรุนแรงตอดวงตา ถูกจัดอยูเพียง 1 กลุมของสารอันตราย โดยที่การจัดเขา กลุม 1 นี้
(ผลกระทบที่ดวงตาไมสามารถกลับคืนสภาพเดิมได) มีเกณฑดังแสดงในตารางขางลาง ผลที่สังเกตได ไดแก เกิดรอยโรค
ระดับ 4 ที่กระจกตาในสัตวทดลอง และปฏิกิริยารุนแรงอื่นๆ (การทําลายกระจกตา) ซึ่งพบในขณะใดขณะหนึ่งระหวางที่ทํา
การทดลอง เชนเดียวกับความขุนของกระจกตา การเปลี่ยนสีกระจกตาโดยสียอม กาว พยาธิสภาพการมีเนื้อเยื่อที่มีเสน
โลหิตเกิดขึ้นที่กระจกตา และการรบกวนการทํางานของมานตา ซึ่งไมสามารถกลับคืนสภาพเดิมไดภายในระยะเวลาที่
สังเกต 21 วัน กลุมอันตราย : กลุม 1 ยังครอบคลุมถึงสารที่ทําใหเกิดความผิดปกติของความขุนของกระจกตา ที่ระดับ ≥ 3
หรือ > 1.5 สําหรับมานตา ในการทดสอบ Draize dye ในกระตาย เพราะรอยโรคอยางรุนแรงนี้ไมสามารถกลับคืนสูสภาพ
เดิมไดภายในระยะเวลาสังเกต 21 วัน
ตารางที่ 3.3.1 กลุมสารที่กออันตรายแบบไมสามารถกลับคืนสูสภาพเดิมได
-

สารระคายเคืองดวงตา กลุม 1 แบบไมสามารถกลับคืนสภาพเดิมได กอใหเกิด
อยางนอย ใน สัตว 1 ตัว เกิดความผิดปกติของกระจกตา มานตา เยื่อตา ซึ่งคาดวาไมสามารถกลับคืนสูสภาพ
เดิมไดอยางสมบูรณภายในระยะเวลาสังเกต 21 วัน และ/หรือ
อยางนอย ใน สัตว 2 ตัวจาก 3 ตัว มีอาการของ
ความขุนของกระจกตา ≥ 3 และ/หรือ
มานตาอักเสบ > 1.5
จากการคํานวณคาเฉลี่ยระดับ หลังจากที่มีการปายสารทดสอบ 24 , 48 และ 72 ชั่วโมง

การใชขอมูลจากมนุษยไดอธิบายใน จุดประสงค เกณฑ และการประยุกตใช (บทที่ 1.1 หัวขอ 1.1.2.5 (c))
และในการจําแนกประเภทสารอันตรายและสารผสม (บทที่ 1.3 หัวขอ 1.3.2.4.7)
3.3.2.9

ผลกระทบตอดวงตาที่สามารถกลับคืนสภาพเดิมได (กลุม 2)

ไดมีการจัดกลุมเดียวขึ้นสําหรับสารที่ทําใหเกิดการระคายเคืองแบบสามารถกลับคืนสูสภาพเดิมได ใน 1
กลุมนี้ แบงเปน กลุมยอย ซึ่งจัดสําหรับสารที่ทําใหเกิดการระคายเคืองดวงตาที่สามารถกลับคืนสูสภาพเดิมไดภายใน 7 วัน
บางหนวยงานที่ตองการกลุมเดี่ยวเพียงกลุมเดียวสําหรับการจําแนกประเภทของการระคายเคืองตอดวงตาอาจใชกลุม 2 ที่
ไดมีการปรับใหสอดคลองโดยรวมหรือบางหนวยงานอาจตองการแบงใหชัดเจนระหวาง กลุม 2A (ระคายเคืองดวงตา) และ
กลุม 2B (ระคายเคืองตอดวงตาอยางออน)
ตารางที่ 3.3.2 กลุมสารที่กออันตรายแบบสามารถกลับคืนสูสภาพเดิมได
สารระคายเคืองดวงตา กลุม 2 (ระคายเคืองดวงตา) กอใหเกิด
- อยางนอย ใน สัตว 2 ตัวจาก 3 ตัว มีอาการของ
ความขุนของกระจกตา ≥ 1 และ/หรือ
มานตาอักเสบ ≥ 1 และ/หรือ
เยื่อตาแดง ≥ 2 และ/หรือ
เยื่อตาบวม ≥ 2
- จากการคํานวณคาเฉลี่ยระดับ หลังจากที่มีการปายสารทดสอบ 24 48 และ 72 ชั่วโมง และ
- สามารถกลับคืนสูสภาพเดิมไดภายใน 21 วัน
สําหรับสารเคมีที่จัดเปนสารระคายเคืองอยางออนตอดวงตา (กลุม 2B ) ผลกระทบทั้งหมดที่แสดงสามารถกลับคืนสูสภาพ
เดิมไดภายใน 7 วันของการสังเกต
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สําหรับสารเคมีซึ่งทําใหเกิดการตอบสนองที่แตกตางในสัตวทดลองนั้น ตองนําขอมูลที่ไดเหลานี้สําหรับการ
จําแนกประเภทสารเคมี
3.3.3

เกณฑการจําแนกประเภทของสารผสม

การจําแนกประเภทสารผสมเมื่อมีขอมูลของสารผสมอยางสมบูรณ
สารผสมจะไดรับการจําแนกประเภทโดยใชเกณฑสําหรับสารเคมี และตองพิจารณาวิธีการทดสอบ การ
ประเมินขอมูลเพื่อกลุมของสารอันตรายเหลานี้
3.3.3.1

การจําแนกประเภทของสารในกลุมนี้มีความแตกตางจากสารกลุมอื่นๆ กลาวคือ การจําแนกประเภทสารใน
กลุมนี้จะมีวิธีการทดสอบการกัดกรอนของผิวหนังซึ่งไดผลที่มีความถูกตองประกอบกับวิธีการทดสอบจัดเปนวิธีการที่งาย
และไมสิ้นเปลือง การจําแนกประเภทสารผสมนั้นมักใชหลักการจําแนกประเภทแบบขั้นตอนโดยใหน้ําหนักกับหลักฐานที่
พบร ว มกั บ เกณฑ สํ า หรั บ การจํ า แนกประเภทสารกั ด กร อ นและระคายเคื อ งต อ ผิ ว หนั ง และพยายามหลี ก เลี่ ย งการใช
สัตวทดลอง สารผสมจะถูกจัดใหเปนสารกอใหเกิดอันตรายอยางรุนแรงตอดวงตา (กลุม 1 ดวงตา) เมื่อมีคา ความเปนกรดดาง นอยกวา 2 และ มากกวา 11.5 แตถาพบวาถึงแมมีคา ความเปนกรด-ดาง ต่ําหรือสูงแลวแตไมมีคุณสมบัติกัดกรอนก็ตาม
ควรทําการทดสอบที่เหมาะสมและมีความถูกตองในหลอดทดลอง ตอไป
3.3.3.2

การจําแนกประเภทสารผสมเมื่อไมมีขอมูลของสารผสมอยางสมบูรณ : หลักการเชื่อมโยง

3.3.3.2.1
เมื่อมิไดทดสอบคุณสมบัติการเปนสารกัดกรอนผิวหนังหรืออันตรายอยางรุนแรงตอดวงตาหรือระคายเคือง
ของสารผสม แตมีขอมูลอันตรายขององคประกอบของสารผสมหรือสารที่คลายกับสารผสมอยางเพียงพอ ขอมูลเหลานี้
สามารถนํามาใชในการจําแนกประเภทสารเคมีโดยใชหลักการเชื่อมโยง แนวคิดนี้ยืนยันวากระบวนการการจําแนกประเภท
สารเคมี ส ามารถใช ข อ มู ล ที่ มี อ ยู เ พื่ อ บ ง บอกอั น ตรายของสารผสมโดยไม จํ า เป น ต อ งทํ า การทดลองใดๆเพิ่ ม เติ ม ใน
สัตวทดลอง
3.3.3.2.2

การเจือจาง

ถาสารผสมถูกเจือจางดวยตัวเจือจางซึ่งมีความสามารถในการทําใหเกิดอันตรายอยางรุนแรง/ระคายเคืองตอ
ดวงตาเทียบเทาหรือต่ํากวาองคประกอบของสารผสมเดิมที่มีความสามารถในการทําใหเกิดอันตรายอยางรุนแรง/ระคาย
เคืองตอดวงตานอยที่สุดและสารผสมดังกลาวยังคาดวาไมสงผลกระทบตอความสามารถทําใหเกิดอันตรายอยางรุนแรง/
ระคายเคืองตอดวงตาขององคประกอบตัวอื่นๆในสารผสม ดังนั้นสารผสมตัวใหมอาจทําการจําแนกประเภทเปนสารผสมที่
เทียบเทากับสารผสมตัวเดิม หรืออีกทางเลือกหนึ่งอาจประยุกตใชวิธีการดังอธิบายในหัวขอ 3.3.3.3
3.3.3.2.3

การผลิตในแตละครั้ง

ศักยภาพการทําใหเกิดการระคายเคือง/อันตรายอยางรุนแรงตอดวงตาของสารผสมในการผลิตในแตละครั้ง
จะมีศักยภาพเทาเทียมกันกับสารผสมจากการผลิตครั้งอื่นๆที่เปนสินคาชนิดเดียวกันและถูกผลิตภายใตการควบคุมของ
โรงงานเดียวกัน เวนเสียแตวามีเหตุผลซึ่งเชื่อไดวามีความแตกตางสําคัญอื่นๆที่ทําใหความเปนพิษของสารในการผลิตนั้น
เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเปนเชนนี้จึงจําเปนตองมีการจําแนกประเภทสารเคมีใหม
3.3.3.2.4

ความเขมขนของสารผสมของกลุมสารที่มีความเปนอันตรายขั้นรุนแรงที่สุด/ระคายเคืองดวงตา

ในกรณีที่สารผสมซึ่งถูกจัดใหอยูในกลุมสารซึ่งกอใหเกิดความรุนแรงสูงสุดตอดวงตาถูกทําใหเขมขนขึ้น
เมื่อสารผสมนั้นมีความเขมขนสูงขึ้นแลวสารนี้จะถูกจัดอยูในกลุมที่กอใหเกิดความรุนแรงสูงสุดตอดวงตาโดยมิตองผาน
ขั้นตอนการทดสอบอื่นใด ในกรณีที่สารผสมซึ่งถูกจัดอยูในกลุมยอยของสารที่กอใหเกิดความระคายเคืองตอผิวหนัง/ดวงตา
สูงสุด ถูกทําใหเขมขนขึ้นและสารผสมนี้มิไดมีสวนผสมอื่นที่มีคุณสมบัติเปนอันตรายตอดวงตา เมื่อสารผสมนั้นมีความ
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เขมขนสูงขึ้นแลวสารนี้จะถูกจัดอยูในกลุมที่กอใหเกิดความระคายเคืองสูงสุดตอดวงตาโดยมิตองผานขั้นตอนการทดสอบ
เพิ่มเติม
3.3.3.2.5

การตีความเพื่อใหอยูในกลุมของความเปนพิษกลุมใดกลุมหนึ่ง

สําหรับสารผสม 3 ชนิดซึ่งมีองคประกอบเหมือนกัน เมื่อ A และ B จัดอยูในกลุมความเปนพิษในการทําให
เกิดการระคายเคือง/อันตรายอยางรุนแรงตอดวงตากลุมเดียวกัน และ สารผสม C มีองคประกอบที่มีความเปนพิษโดยมีคา
ความเขมขนอยูระหวางความเขมขนขององคประกอบในสารผสม A และ B ดังนั้นใหพิจารณาวาสารผสม C อยูในกลุม
ความเปนพิษในการทําใหเกิดการระคายเคือง/อันตรายอยางรุนแรงตอดวงตากลุมเดียวกับ สารผสม A และ B
3.3.3.2.6

สารผสมที่มีคุณสมบัติคลายคลึงกัน
ดังแสดงขางลางนี้
(a) สารผสม 2 ชนิด (i) A+ B
(ii) C+ B ;
(b) ความเขมขนของ องคประกอบ B เทากันในสารผสมทั้ง 2 ชนิด
(c) ความเขมขนของ องคประกอบ A ในสารผสม (i) เทากับความเขมขนองคประกอบ C ในสารผสม (ii);
(d) พบขอมูลความเปนพิษในการทําใหเกิดการระคายเคือง/อันตรายอยางรุนแรงตอดวงตาของ
องคประกอบ A เทากับ องคประกอบ C สารทั้งสองจัดอยูในกลุมเดียวกัน เมื่อสารผสม (i) ถูกจําแนก
ประเภทโดยอาศัยขอมูลจากการทดสอบแลว ดังนั้น สารผสม (ii) สามารถจัดใหอยูในกลุมอันตรายกลุม
เดียวกัน

3.3.3.2.7

สารละอองลอยที่บรรจุในภาชนะปด

สารละอองลอยที่อยูในรูปสารผสมอาจจําแนกประเภทใหเปนกลุมอันตรายกลุมเดียวกันกับ สารผสมทดสอบ
ซึ่งมิไดประกอบดวยละอองลอย โดยมีเงื่อนไขวากาซเฉื่อยที่มีแรงดันซึ่งเติมลงไปในสารผสมไมมีผลกระทบตอคุณสมบัติ
การระคายเคืองหรือการกัดกรอยของสารผสมในขณะที่ทําการฉีดพน3
3.3.3.3

การจําแนกประเภทสารผสมเมื่อมีขอมูลของสารสวนผสมทั้งหมดหรือมีขอมูลของสารสวนผสมเพียงบาง
ชนิด

3.3.3.3.1
เพื่อทําใหเกิดการใชขอมูลที่มีอยูทั้งหมดในการจําแนกประเภทสารระคายเคือง/อันตรายอยางรุนแรงตอ
ดวงตา ของสารผสม จึงไดมีการจัดทําขอตกลงดังแสดงขางลางนี้ และ ประยุกตใชอยางเหมาะสมตามหลักขั้นตอนการ
จําแนกประเภท
องคประกอบหลัก หมายถึง สารซึ่งมีความเขมขน 1% (น้ําหนัก/น้ําหนัก สําหรับของแข็ง ของเหลว ฝุน
ละออง และ ไอ และ ปริมาตร/ปริมาตร สําหรับกาซ) หรือสูงกวา แมในกรณีที่คาดวา (เชน เมื่อองคประกอบเปนสารกัด
กรอน) องคประกอบมีความเขมขนต่ํากวา 1% ก็สามารถจัดเปนองคประกอบหลักสําหรับสารผสมที่ทําใหเกิดการระคาย
เคือง/อันตรายตอดวงตา
3.3.3.3.2
โดยทั่วไป การจําแนกประเภทของสารผสมเปนสารที่ทําใหเกิดการระคายเคือง/อันตรายตอดวงตา เมื่อมี
เฉพาะขอมูลขององคประกอบ ไมมีขอมูลของตัวสารผสม ทําใหการจําแนกประเภทสารผสมนี้ขึ้นอยูกับทฤษฎีการรวมกัน
เชนสวนประกอบของสารผสมซึ่งมีคุณสมบัติเปนสารกัดกรอนหรือระคายเคือง จะสงผลตอคุณสมบัติของสารผสมซึ่งเปน
3

การประยุกตใช หลักการเชื่อมโยง สําหรับการจําแนกประเภทสารอันตรายของละอองลอยอยางไรก็ตามใหคําถึงความจําเปนในการ
ประเมินศักยภาพ “เชิงกล” ของการทําใหเกิดอันตรายตอดวงตา จากคุณสมบัติทางกายภาพของสเปรย
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สัดสวนกับความรุนแรงและความเขมขน ตัวเลข 10 ใชสําหรับองคประกอบซึ่งเปนสารกัดกรอนเมื่อสารนี้มีความเขมขนต่ํา
กวาคาขีดจํากัดความเขมขนการจําแนกประเภทสารในกลุม 1 แตที่ความเขมขนนี้จะจัดเปนสารระคายเคือง สารผสมจะถูก
จัดใหอยูในกลุมสารที่ทําใหเกิดอันตรายอยางรุนแรงตอดวงตาเมื่อคารวมความเขมขนของแตละองคประกอบมีคาสูงกวา
จุดตัด/คาขีดจํากัดความเขมขน
3.3.3.3.3
ตารางที่ 3.3.3 นําเสนอจุดตัด/คาขีดจํากัดความเขมขนเพื่อใชในการจําแนกประเภทสารผสมเขากลุมสาร
ระคายเคืองหรือกลุมสารที่เปนอันตรายอยางรุนแรงตอดวงตา
3.3.3.3.4
การจําแนกประเภทสารเคมีที่มีคุณสมบัติเปนกรด ดาง เกลืออนินทรีย อัลดีไฮด ฟนอล และสารลดแรงตึงผิว
เปนเรื่องที่ตองใหความสําคัญ สารกัดกรอนและสารระคายเคืองที่ความเขมขนต่ํากวา 1% จะไมสามารถจัดไดจาก 3.3.3.3.1
และ 3.3.3.3.2 สําหรับสารผสมซึ่งมีสวนประกอบของกรดและดางเขมขนนั้น คา ความเปนกรด-ดาง จะถูกใชเปนเกณฑ (ดู
3.3.3.1) และคาความเปนกรด-ดาง นี้จะเปนตัวชี้ที่ดีกวาคาความขีดจํากัดเขมขน (ตารางที่ 3.3.3) ตอความเปนอันตรายอยาง
รุนแรงตอดวงตา สารผสมซึ่งประกอบดวยองคประกอบที่มีคุณสมบัติเปนสารกัดกรอนและสารระคายเคืองไมสามารถถูก
จัดเขากลุมไดโดยใชหลักการการรวมตามตารางที่3.3.3ไดเนื่องจากคุณสมบัติของสารเคมีแตสามารถจัดองคประกอบที่มี
คุณสมบัติกัดกรอนซึ่งมีความเขมขน ≥ 1% อยูในกลุมอันตรายตอดวงตากลุม 1 และองคประกอบที่มีคุณสมบัติระคายเคือง
ซึ่งมีความเขมขน ≥ 3% อยูในกลุมอันตรายตอดวงตากลุม 2 การจําแนกประเภทสารผสมโดยใชองคประกอบซึ่งไมสามารถ
ประยุกตโดยใชตารางที่ 3.3.3 ไดนั้น มีการสรุปไวในตารางที่ 3.3.4
3.3.3.3.5
ในบางครั้งขอมูลขององคประกอบที่มีอยูไมสามารถแสดงผลกระทบตอดวงตาแบบกลับคืนสูสภาพเดิมได/
ไมได ที่ความเขมขนสูงกวาจุดตัด/คาขีดจํากัดความเขมขน ตามตารางที่ 3.3.3 และ 3.3.4 ในกรณีดังกลาวนี้สารผสมนี้
สามารถจําแนกประเภทไดโดยใชขอมูล ดังแสดงใน 1.3.3.2 การใชคาขีดจํากัดความเขมขน หรือในบางครั้ง ขอมูลของ
องคประกอบที่มีอยูไมสามารถแสดงคุณสมบัติการกัดกรอน/ระคายเคืองผิวหรือ หรือผลกระทบตอดวงตาที่กลับคืนสูสภาพ
เดิมได/ไมได ที่ความเขมขนสูงกวาจุดตัด/คาขีดจํากัดความเขมขน ตามตารางที่ 3.3.3 และ 3.3.4 ในกรณีดังกลาวนี้ตอง
คํานึงถึงการทดสอบสารผสมนี้ และในกรณีเชนนี้ใหใชการจําแนกประเภทโดยคํานึงถึงอุบัติการณท่เี กิดขึ้นตาม 3.3 และได
อธิบายไวอยางละเอียดในรูป 3.3.1 ในบทนี้
3.3.3.3.6
ในกรณีที่กลุมขององคประกอบแสดงขอมูลซึ่งอาจเปนสารกัดกรอนหรือสารระคายเคืองที่ความเขมขน < 1%
(กัดกรอน) หรือ < 3% (ระคายเคือง) สารผสมนี้สามารถจําแนกประเภทไดตาม 1.3.3.2 “การใชจุดตัด/ขีดจํากัดความเขมขน”
ตารางที่ 3.3.3 การนําความเขมขนขององคประกอบของสารผสมซึ่งถูกจัดอยูในกลุม 1 ในผิวหนังและ/หรือ กลุม1 หรือกลุม
2 ตอดวงตา มาใชในการจําแนกประเภทความเปนอันตรายของสารผสมตอดวงตา (กลุม 1 หรือ กลุม 2)
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ตาราง 3.3.3 ความเขมขนขององคประกอบของสารผสมที่จําแนกเปนสารที่มีผลตอดวงตากลุม 1และ / หรือ 2 ดวงตากลุมที่
1 และ 2 ที่จะเปนจุดเริ่มตนของการจําแนกสารผสมวาเปนอันตรายตอดวงตา (กลุม 1 หรือ 2 )
การจําแนกประเภทตามความเขมขนในสารผสม
ผลกระทบตอดวงตาแบบ
ผลกระทบตอดวงตาแบบ
กลุมขององคประกอบในสารผสม
ไมสามารถคืนสูสภาพเดิมได
สามารถคืนสูสภาพเดิมได
กลุม 1
กลุม 2
≥ 3%
≥ 1% แต < 3%
ตอดวงตาหรือผิวหนัง กลุม 1
≥ 10%
ตอดวงตา กลุม 2/2a
≥ 10%
10 เทา ตอดวงตากลุม 1 + ตอดวงตา กลุม 2/2a
≥ 3%
≥ 1% แต < 3%
ตอผิวหนัง กลุม 1 + ตอดวงตา กลุม 1
≥ 10%
10 เทา (ตอผิวหนัง กลุม 1 + ตอดวงตา กลุม 1)
+ ตอดวงตา กลุม 2A/B
ตารางที่ 3.3.4 การจําแนกประเภทของสารผสมจากความเขมขนขององคประกอบของสารผสมซึ่งมิไดใชแนวคิดการ
รวมกันของสารเคมีที่จะเปนจุดเริ่มตนของการจําแนกสารผสมวาเปนอันตรายตอดวงตา
องคประกอบของสารผสม
ความเขมขน การจําแนกประเภทความเปนอันตรายของสาร
ผสมตอดวงตา
≥ 1%
กลุม 1
กรด ที่ความเปนกรด-ดาง ≤ 2
≥ 1%
กลุม 1
ดาง ที่ความเปนกรด-ดาง ≥ 11.5
≥ 1%
กลุม 1
สารกัดกรอนอื่นๆ (กลุม 1) ซึ่งไมมีปฏิกิริยาตอ
กัน
≥ 3%
กลุม 2
สารระคายเคืองอื่นๆ (กลุม 2) ซึ่งไมมีปฏิกิริยา
ตอกันซึ่งรวมทั้งกรดและดาง
3.3.4

การสื่อสารความเปนอันตราย
ข อ พิ จ ารณาทั่ วไปและข อ พิ จ ารณาเฉพาะเกี่ ย วกั บการติ ด ฉลากถู ก จั ด อยู ใ นหมวด การสื่ อสารความเป น
อันตราย : การติดฉลาก (บทที่ 1.4) ภาคผนวก 2 ประกอบดวยตารางสรุปกลุมสารเคมีและการติดฉลาก ภาคผนวก 3 แสดง
ตัวอยาง คําบรรยายขอควรระวัง และรูปประกอบซึ่งใชโดยพนักงานเจาหนาที่

ตารางที่ 3.3.5 การติดฉลากสารที่เปนอันตรายอยางรุนแรงตอดวงตา และสารระคายเคืองตอดวงตา
กลุม 1
กลุม 2A
กลุม 2B
การกัดกรอน
เครื่องหมายตกใจ
ไมใชสัญลักษณ
สัญลักษณ
อันตราย
คําเตือน
คําเตือน
คําสัญญาณ
กอใหเกิดการระคายเคือง
กอใหเกิดการระคายเคืองตอ
ขอความบอกความ กอใหเกิดความเสียหายอยาง
รุนแรงตอดวงตา
อยางรุนแรงตอดวงตา
ดวงตา
เปนอันตราย
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3.3.5

กระบวนการตัดสินใจ

กระบวนการตัดสินใจ ดังแสดงขางลางนี้ มิไดเปนสวนของระบบการจัดการจําแนกประเภท ระบบเดียวกัน
แตไดจัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทาง และขอแนะนําผูที่รับผิดชอบในการศึกษาการจําแนกประเภทสารเคมีใหทําการศึกษา
กระบวนการตัดสินใจทั้งกอนใชงานและขณะที่นําไปใชงาน
ผังการจําแนกประเภท 3.3.1 สําหรับอันตรายอยางรุนแรงตอดวงตา/ระคายเคืองตอดวงตา
4

สารเคมี : มีขอมูล/เอกสาร เพื่อใชในการประเมินอันตรายอยางรุนแรงตอดวงตา/
ระคายเคืองตอดวงตา หรือไม?

มี
5

สารผสม: มีขอมูลของสารผสมนี้หรือมีขอมูลของสวนประกอบของสาร
ผสมนี้ เพื่อใชในการประเมินอันตรายอยางรุนแรงตอดวงตา/ระคายเคือง
ตอดวงตาหรือไม?

ไมมี

ไมสามารถจําแนกประเภท
ได

ไมมี

ไมสามารถจําแนกประเภท
ได

มี

สารผสม: มีขอมูลของสารผสมนี้เพื่อใชในอันตรายอยางรุนแรงตอ
ดวงตา/ระคายเคืองตอดวงตาหรือไม?

ไมมี

ดู หลักการ 3.3.2 สําหรับ
สวนประกอบ

มี

สารเคมีหรือสารผสมมีศักยภาพในการกอใหเกิดอันตรายตอดวงตาซึง่ ไมสามารถ
คืนสูสภาพเดิมได (อันตรายอยางรุนแรงตอดวงตา, ดู 3.3.1 และ – 3.3.2.23.3.2.5) โดยพิจารณา4:
• พบในมนุษย
• พบในสัตว ทั้งใน การรับสัมผัสครั้งเดียวและรับสัมผัสหลายครั้ง
• มีขอมูล จากการทดลองในหลอดทดลอง
• มีขอมูลจากสารเคมีซึ่งมีโครงสรางสัมพันธกัน
• ความเปนกรด-ดาง รุนแรง ในระดับความเปนกรด- ดาง ≤ 2 หรือ ≥
11.5 5
• พบอันตรายตอตาที่ไมสามารถคืนสูสภาพเดิมไดในสัตวทดลอง 1
ชนิดหรือมากกวา 1 ชนิดหรือไม
(ดู ยอหนา 3.3.2.5 และ ตาราง 3.3.1 สําหรับเกณฑและการจําแนกประเภทยอย)

กลุม 1
มี
อันตราย

มีตอหนาถัดไป

4
5

รูป 3.3.1 นําเสนอรายละเอียดของการทดสอบและการประเมิน
พิจารณารวมถึงสภาวะความเปนกรด-ดาง ตามความเหมาะสม
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ไมมี

สารเคมีหรือสารผสมเปนสารระคายเคืองตอตา ( ดู 3.3.1 , 3.3.2.2-3.3.2.4 4และ 3.3.2.6)
โดยพิจารณา4:
• พบในมนุษย และมีขอมูล การรับสัมผัสครั้งเดียวและรับสัมผัสหลายครั้ง
• พบในสัตว ทั้งใน การรับสัมผัสครั้งเดียวและรับสัมผัสหลายครั้ง
• มีขอมูล จากการทดลองในสิ่งมีชีวิต
• มีขอมูลจากสารเคมีซึ่งมีโครงสรางสัมพันธกัน
• มีขอมูลการระคายเคืองตอตาในสัตวทดลอง(ดู ยอหนา 3.3.2.6 ตาราง 3.3.2
สําหรับเกณฑและการจําแนกประเภทยอย 2A)

กลุม 2 A
มี

คําเตือน

ไมมี

สารเคมีหรือสารผสมนี้เปนสารระคายเคืองอยางออน (ดู 3.3.2.6) กลุม 2B พิจารณาเกณฑ
ใน ยอหนา 3.3.2.6 ตาราง 3.3.2 หรือไม

มี

กลุม 2 B
คําเตือน

ไม

ไมจัดเปนประเภทนี้

มีตอหนาถัดไป

4

รูป 3.3.1 นําเสนอรายละเอียดของการทดสอบและการประเมิน
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กระบวนการตัดสินใจ 3.3.2 สําหรับอันตรายอยางรุนแรงตอดวงตา/ระคายเคืองตอดวงตา
การจําแนกประเภทของสารผสมซึ่งใชขอมูลอันตรายขององคประกอบในสารผสมนั้น
ใชหลักการเชื่อมโยง ไดหรือไม?
(ดู 3.3.3.2)

จําแนกประเภทอยูใน
กลุมที่เหมาะสม

ได

ไมได

5
6

7
8

ในสารผสมนี้มีองคประกอบซึ่งมีความเขมขน ≥ 1%5ซึ่งมีคุณสมบัติเปนอันตรายตอตา
แบบไมยอนกลับ (ดู 3.3.2.4 และ 3.3.2.6) และสารนี้ไมมีปฏิกิริยาชนิดบวกกับสารตัว
อื่นๆ คุณสมบัติของสารนี้ไดแก
• มีความเปนกรด-ดางอยางรุนแรง ความเปนกรด-ดาง ≤ 2 หรือ ≥ 11.5 6 หรือ
• เกลืออนินทรีย หรือ
• อัลดีไฮด หรือ
• ฟนอล หรือ
• สารลดแรงตึงผิว หรือ
• องคประกอบตัวอื่นๆ

กลุม 1
มี
อันตราย

ไมมี

ในสารผสมนี้มีองคประกอบซึ่งมีความเขมขน ≥ 3% 7ซึ่งมีคุณสมบัติเปนสารระคาย
เคือง (ดู 3.3.2.4 และ 3.3.2.6) และสารนี้ไมมีปฏิกิริยาชนิดบวกกับสารตัวอื่นๆ รวมทั้ง
สารที่เปนกรดและดาง

กลุม 2 8
มี
คําเตือน

ไมมี

มีตอหนาถัดไป

5
6
7
8

หรือเมื่อความเขมขน < 1% ดู 3.3.3.3.1
พิจารณารวมถึงสภาวะความเปนกรด-ดาง ตามความเหมาะสม
คาขีดจํากัดความเขมขนเฉพาะ ดู 3.3.3.3.4 ในบทนี้ และดู ที่ บท 1.3 หัวขอยอย 1.3.3.2 ในหัวขอเรื่อง การใชจุดตัดคาขีดจํากัดความเขมขน
ในกรณีที่สารผสมประกอบดวยองคประกอบซึ่งเปนสารกัดกรอนและสารระคายเคืองซึ่งมีปฏิกริ ิยาชนิดบวกตอกัน ขอใหใชการจําแนก
ประเภทดังแสดงขางลางนี้
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ไม

สารผสมนี้มีองคประกอบ 1 ชนิดหรือมากกวานั้นซึ่งเปนสารกัดกร7อนหรือสาร
ระคายเคือง ซึ่งใชวธิ ีการเพิ่ม และเมื่อพิจารณาถึงความเขมขนขององคประกอบซึ่ง
อยูในกลุมดังนี้หรือไม7 :
• ผลตอตาหรือผิวหนังกลุม 1 ≥ 3% หรือ
• ผลตอผิวหนัง กลุม 1 + ผลตอดวงตา กลุม 1 ≥ 3%

กลุม 1
มี
อันตราย

ไม

สารผสมนี้มีองคประกอบ 1 ชนิดหรือมากกวานั้นซึ่งเปนสารกัดกรอนหรือสาร
ระคายเคือง ซึ่งใชวธิ ีการเพิ่ม และเมื่อพิจารณาถึงความเขมขนขององคประกอบซึ่ง
อยูในกลุมดังนี้หรือไม 7
• ผลตอตาหรือผิวหนัง กลุม 1 ≥ 1 % แต < 3% หรือ
• ผลตอดวงตา กลุม 2/2A ≥ 10% หรือ
• ผลตอ(10 เทา สารอันตรายตอดวงตากลุม 1) + ผลตอดวงตา กลุม 2/2A
≥ 10% หรือ
• ผลตอผิวหนัง กลุม 1 + ผลตอดวงตากลุม 1 ≥ 1 % แต < 3% หรือ
• 10 เทา (ผลตอผิวหนัง กลุม 1 + ผลตอดวงตากลุม 1) + ผลตอดวงตา กลุม
2A/2B ≥ 10%

ไมมี

7

กลุม 2A
มี
เตือน

ไมจัดเปนประเภทนี้

คาขีดจํากัดความเขมขนเฉพาะ ดู 3.3.3.3.4 ในบทนี้ และดู ที่ บท 1.3 หัวขอยอย 1.3.3.2 ในหัวขอเรื่อง การใชจุดตัด/คาขีดจํากัดความ
เขมขน
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บทที่ 3.4
การทําใหไวตอการกระตุนอาการแพตอระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง
3.4.1

คําจํากัดความ

สารกระตุนอาการแพตอระบบทางเดินหายใจหมายถึงสารเคมีซึ่งทําใหเกิดภาวะภูมิไวเกินในทางเดินหายใจ
หลังจากไดรับสารเคมีจากการหายใจ1
สารกระตุนอาการแพตอผิวหนังหมายถึงสารเคมีซึ่งทําใหเกิดอาการภูมิแพหลังจากไดรับสารเคมีหลังจากมี
การรับสัมผัสทางผิวหนัง1
3.4.2

เกณฑการจําแนกประเภทของสารเคมี

3.4.2.1

สารกระตุนอาการแพตอระบบทางเดินหายใจ

กลุมความเปนอันตราย
สารเคมีตางๆสามารถถูกจัดเขาอยูในกลุมสารกระตุนอาการแพตอระบบทางเดินหายใจ (กลุม 1) ตามเกณฑที่
กําหนดขางลางนี้
• ในกรณีที่มีหลักฐานในมนุษยวาสารเคมีทําใหเกิดภาวะภูมิไวเกินที่เฉพาะเจาะจงตอระบบทางเดิน
หายใจ และ/หรือ
• ในกรณีที่พบผลการทดลองเปนบวกในสัตวทดลอง
3.4.2.1.1

3.4.2.1.2

หลักฐานในมนุษย

3.4.2.1.2.1 หลักฐานที่แสดงวาสารเคมีสามารถทําใหเกิดภาวะภูมิไวเกินที่เฉพาะเจาะจงตอระบบทางเดินหายใจ มักจะ
ขึ้นกับหลักฐานที่พบในมนุษย อาการที่ปรากฏของภาวะภูมิไวเกินไดแก หืด ปฏิกิริยาอื่นๆ ที่อาจพบได ไดแก ชองจมูก
อักเสบ /เยื่อตาอักเสบ และถุงลมอักเสบ ซึ่งปฏิกิริยาเหลานี้จัดเปนลักษณะอาการแสดงทางคลินิกของอาการภูมิแพ แต
อยางไรก็ตามอาจจะไมแสดงผลกลไกทางภูมิคุมกันวิทยา
3.4.2.1.2.2 เมื่อพิจารณาหลักฐานในมนุษย ปจจัยอื่นๆ ที่ตองใหความสําคัญในการจําแนกประเภทสารเคมี นอกจาก
หลักฐานที่พบแลว ไดแก
- ขนาดของกลุมรับสัมผัส
- ระยะเวลาของการรับสัมผัส
3.4.2.1.2.3

หลักฐานที่มีการอางถึง อาจไดแก
• ประวัติอาการแสดงทางคลินิกและขอมูลการทดสอบสมรรถภาพของปอด เกี่ยวกับการรับสัมผัสสารเคมี
ซึ่งอาจยืนยันโดยหลักฐานสนับสนุน ไดแก
- การทดสอบทางภูมิคุมกันวิทยาในรางกาย (เชน การทดสอบภูมิแพแบบใชเข็มสะกิดใตผิวหนังแลวใช
แผนชุบสารเคมีแปะ (prick test)บนผิวหนัง);
- การทดสอบทางภูมิคุมกันวิทยาในหลอดทดลอง (เชนการวิเคราะหทางน้ําเหลือง โลหิตวิทยา)

1

นิยามนี้มีจุดประสงคใชในเอกสารฉบับนี้
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- การศึกษาอื่นๆ ซึ่งอาจบงชี้ถึงปฏิกิริยาภูมิไวเกินเฉพาะเจาะจงที่กลไกทางภูมิคุมกันวิทยาไมสามารถ
พิสูจนได เชน การระคายเคืองเมื่อไดรับสัมผัสที่ความเขมขนต่ําซ้ําหลายครั้งและผลกระทบอัน
เนื่องจากปฏิกิริยาทางเภสัชวิทยา
- โครงสรางของทางเคมีมีความสัมพันธกับสารเคมีซึ่งเปนที่ทราบดีวาทําใหเกิดภาวะภูมิไวเกินตอ
ระบบทางเดินหายใจ
• ขอมูลบวกตอการทดสอบของหลอดลม (broncial challenge test) เมื่อรับสัมผัสสารเคมี ตามแนวทางเพื่อ
การวิเคราะหปฏิกิริยาภาวะภูมิไวเกินเฉพาะเจาะจง
3.4.2.1.2.4 ประวัติอาการแสดงทางคลินิกควรรวมทั้งประวัติทางการแพทยและอาชีวอนามัย เพื่อจุดประสงคในการ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับสัมผัสของสารเคมีเฉพาะและการเกิดภาวะภูมิไวเกินของระบบทางเดินหายใจ คําถาม
ควรคํานึงถึงปจจัยเสี่ยงซึ่งกอใหเกิดความรุนแรงมากขึ้นทั้งจากบาน ที่ทํางาน ระยะเวลาเกิดอาการภายหลังจากการรับสัมผัส
อาการตางๆ ของโรค ประวัติครอบครัวและทางการแพทย ประวัติทางการแพทยควรรวมถึงขอสังเกตอาการแพที่เกิดขึ้น
หรือความผิดปกติของทางเดินหายใจในวัยเยาวและประวัติการสูบบุหรี่
3.4.2.1.2.5 ขอมูลบวกตอการทดสอบของหลอดลม (broncial challenge test)จัดเปนหลักฐานที่สําคัญในการจําแนก
ประเภทสารเคมี อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติอาจทําการทดสอบหลายชนิดดังที่กลาวมาแลวขางตน
3.4.2.1.3

การศึกษาในสัตวทดลอง

ขอมูลจากการศึกษา2ที่เหมาะสมอาจใชบงชี้ศักยภาพของสารเคมีในการทําใหเกิดการกระตุนอาการแพใน
ระบบทางเดินหายใจของมนุษย3 อันไดแก
-

การวัดระดับของ Ig E และตัวชี้วัดอื่นๆทางดานภูมิคุมกันวิทยา ในหนู
อาการตอบสนองของปอดที่เฉพาะเจาะจงในหนูตะเพา

3.4.2.2

สารกระตุนอาการแพตอผิวหนัง

3.4.2.2.1

กลุมความเปนอันตราย
สารเคมีตางๆสามารถถูกจัดเขาอยูในกลุมสารกระตุนอาการแพจากการสัมผัส (กลุม 1) ตามเกณฑที่กําหนด

ขางลางนี้
• ในกรณีที่มีหลักฐานในมนุษยพบวาสารเคมีทําใหเกิดอาการแพจากการสัมผัสทางผิวหนัง ในจํานวน
หลักฐานที่เชื่อถือได หรือ
• ในกรณีที่พบผลการทดลองเปนบวกในสัตวทดลอง
3.4.2.1.2

ขอพิจารณาเฉพาะ

3.4.2.2.2.1

หลักฐานตางๆ สําหรับการจําแนกประเภทสารเคมี

2

3

ในปจจุบันนี้ยังไมมีขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบการศึกษาในสัตวทดลองเรื่องภาวะภูมิไวเกินตอระบบทางเดินหายใจที่ชัดเจน แตสามารถใช
การทดสอบในสัตวทดลองในเรื่องที่เฉพาะเจาะจง เชน การทดสอบการแพตอโปรตีนในหนูตะเภา แตอยางไรก็ตามการทดสอบเหลานี้
ควรพิสูจนความถูกตองตอไป
กลไกการเกิดอาการหอบหืดยังไมเปนที่ยืนยันแนชัด จึงมีการจัดใหเปนสารกระตุนอาการแพตอระบบทางเดินหายใจ อยางไรก็ตามใน
กรณีมีหลักฐานที่สามารถแสดงชัดเจนวาสารนี้ทําใหเกิดอาการหอบหืดและภูมิไวเกินของหลอดลมในมนุษยโดยการทําใหเกิดการ
ระคายเคือง สารเหลานี้จะไมถูกจัดใหเปนสารกระตุนอาการแพตอระบบทางเดินหายใจ
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-

ผลบวกจากการทดสอบภูมิแพแบบใชแผนชุบสารเคมีแปะบนผิวหนัง (patch test) ไดมาจากหอง
ทดสอบทางคลินิกเกี่ยวกับผิวหนังมากกวา 1 หองทดลอง
การศึกษาทางระบาดวิทยาแสดงอาการภูมิแพ ผิวหนังอักเสบจากการสัมผัส สถานการณที่ควรใหความ
สนใจไดแกมีอัตราการเกิดอุบัติการณสูง ถึงแมวาจํานวนหลักฐานนอยก็ตาม
พบผลการทดลองเปนบวกจากการศึกษาที่เหมาะสมในสัตวทดลอง
พบผลการทดลองเปนบวกจากการศึกษาที่เหมาะสมในมนุษย (ดู บท 1.3 ในหัวขอ 1.3.2.4.7)
หลักฐานที่เชื่อถือไดของการเกิดภูมิแพ ผิวหนังอักเสบจากการสัมผัส ซึ่งไดมาจากหองทดลองทางคลินิก
เกี่ยวกับผิวหนังมากกวา 1 หองทดลอง

3.4.2.2.2.2 ผลกระทบของสารเคมีที่แสดงทั้งในมนุษยและสัตวทดลองนํามาใชในการจําแนกประเภทสารเคมี หลักฐาน
ที่พบในสัตวทดลองมักจะเปนที่นาเชื่อถือกวาหลักฐานจากการไดรับสัมผัสของมนุษย อยางไรก็ตามเมื่อมีขอมูลปรากฏจาก
แหลงขอมูลทั้งสอง ในกรณีที่ผลมีความขัดแยงกัน ควรทําการประเมินคุณภาพและความเชื่อถือไดของหลักฐาน เพื่อใชใน
การจําแนกประเภทของสารเคมีโดยใชหลักการของแตละกรณี โดยทั่วไปขอมูลที่ไดจากมนุษยโดยอาสาสมัครนั้นจะมิไดทํา
เพื่อใชในการจําแนกประเภทความเปนอันตรายของสารเคมีโดยตรงแตมักจะใชเปนขอมูลเพิ่มเติมซึ่งจะไมพบจากการ
ทดสอบในสัตวทดลองเพื่อประกอบสําหรับประเมินความเสี่ยง เพราะฉะนั้นขอมูลในมนุษยที่เปนบวกตอการกระตุนอาการ
แพจากการสัมผัสมักมาจากการศึกษาชนิดเปรียบเทียบ การประเมินขอมูลจากมนุษยจึงเปนเรื่องที่ตองใหความสําคัญไป
พรอมๆกับจํานวนความถี่ของกรณีที่พบ นอกจากนี้ปจจัยอื่นๆ อันไดแก คุณสมบัติเฉพาะตัวของสารเคมี สภาวะการไดรับ
สัมผัส สภาพพรอมใชทางชีวภาพ ความแตกตางของแตละบุคคลกอนรับสัมผัส มาตรการปองกัน ก็มีความสําคัญซึ่งตอง
นํามาพิจารณา ขอมูลที่เปนลบในมนุษยไมสามารถนํามาใชหักลางผลบวกจากการทดสอบในสัตวทดลอง
3.4.2.2.2.3 กรณีที่สารเคมีไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวขางตน ตองจัดสารเคมีนี้เปนสารกระตุนอาการภูมิแพจากการ
สัมผัส แตอยางไรก็ตามยังมีตัวชี้วัดรวมของสารกระตุนอาการภูมิแพจากการสัมผัส ซึ่งพิจารณาตามกรณีไป ดังแสดง
ขางลาง
- มีอาการแสดงของผิวหนังอักเสบ ภูมิแพจากการสัมผัส
- มีขอจํากัดทางระบาดวิทยา เชน โอกาสเกิดที่ไหน, มีปจจัยโนมเอียง หรือมีอคติ
- ขอมูลจากสัตวทดลอง ซึ่งดําเนินการทดลองตามขอกําหนดที่มี ขอมูลนี้ไมเขาขายผลที่เปนบวกดัง
อธิบาย ในหัวขอ 3.4.2.2.4.1 ในบทนี้ แตขอมูลมีความใกลเคียงกับขอกําหนดที่มีอยู
- ขอมูลที่เปนบวกจากวิธีที่ไมไดมาตรฐาน
- ผลบวกจากสารเคมีซึ่งมีโครงสรางคลายกัน
3.4.2.2.3

ผื่น เกิดจากกระบวนการทางภูมิคุมกันผานการสัมผัส

สารเคมีซึ่งถูกจัดเปนสารกระตุนอาการแพของระบบทางเดินหายใจอาจทําใหเกิดผื่นจากกระบวนการทาง
ภูมิคุมกันผานการสัมผัส สารเหลานี้อาจจัดอยูในกลุมของสารกระตุนอาการแพจากการสัมผัส แตอยางไรก็ตามสารเคมีที่ทํา
ใหเกิดผื่นจากกระบวนการทางภูมิคุมกันผานการสัมผัสโดยไมเขาเกณฑของสารกระตุนอาการแพของระบบทางเดินหายใจ
ก็สามารถจัดใหอยูในกลุมสารกระตุนอาการแพจากการสัมผัสได
ไมมีขอมูลรูปแบบการทดลองในสัตวทดลองที่ชัดเจนเพื่อจัดสารกลุมผื่นจากกระบวนการทางภูมิคุมกันผาน
การสัมผัส เพราะฉะนั้น การจําแนกประเภทสารเคมียังขึ้นอยูกับขอมูลหลักฐานในมนุษยซึ่งคลายกับสารกลุมสารกระตุน
อาการภูมิแพจากการสัมผัส
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3.4.2.2.4

การศึกษาในสัตวทดลอง

3.4.2.2.4.1 เมื่อใชการทดสอบประเภท adjuvant type test กับสารกระตุนอาการแพตอผิวหนังจะไดรับผลบวกอยางนอย
30% ในสัตวทดลอง ขณะที่การทดสอบประเภท non-adjuvant type test จะไดรับผลบวกอยางนอย 15% ในสัตวทดลอง
วิธีการทดสอบสารกระตุนอาการแพตอผิวหนังทําตามแนวทางของ OECD 406 (Guinea pig maximisation test และ Buehler
guinea pig test) และ แนวทาง 429 (Local Lymph Node assay) โดยที่มีวิธีการในการตรวจสอบความถูกตองของวิธีทดสอบ
เหลานี้ดวย การทดสอบการบวมที่หูในหนู (Mouse Ear Swelling Test, MEST) เปนวิธีการทดสอบเบื้องตนที่เชื่อถือไดใน
การทดสอบสารกระตุนอาการแพ
และสามารถใชเปนวิธีการขั้นตนในการประเมินศักยภาพการกระตุนอาการแพของ
ผิวหนัง ในกรณีที่ไดผลการทดสอบเปนบวกนั้นไมจําเปนตองทดสอบในหนูตะเภาตอไป
3.4.2.2.4.2 การประเมินขอมูลของการทดสอบสารกระตุนอาการแพของผิวหนังในสัตวทดลองตามแนวทางของ OECD
หรือวิธีอื่นที่เทียบเทานั้นจะตองคํานึงระดับความรุนแรงที่พบเชนกัน เพราะระดับความรุนแรงนี้แสดงความสามารถของการ
กระตุนอาการแพซึ่งมีความสัมพันธกับระดับความเขมขนของสารที่ทําใหเกิดการระคายเคืองอยางออน ระดับความเขมขนนี้
มีความแตกตางกันในสารเคมีที่แตกตางกัน ควรจัดใหมีการประเมินความสามารถของสารเคมีในการทําใหเกิดการกระตุน
อาการแพที่เหมาะสมเมื่อรูขอมูลความสัมพันธระหวางความเขมขนและการตอบสนองของสารเคมี แนวความคิดทั้งหมดนี้
ควรพัฒนาตอไป
3.4.2.2.4.3 สารเคมีบางชนิดสามารถกอใหเกิดการกระตุนอาการแพที่ความเขมขนต่ํา ในขณะที่สารเคมีบางประเภทตอง
ใชความเขมขนสูงและระยะเวลานานในการรับสัมผัส ในการจําแนกประเภทความเปนอันตรายนั้นมีการจําแนกเปนสาร
กระตุนอาการแพระดับรุนแรงและระดับปานกลาง อยางไรก็ตามในปจจุบันนี้ยังไมมีการทดสอบในสัตวทดลองหรือการ
ทดสอบเพื่อใชในการจําแนกประเภทยอยของสารกระตุนอาการแพที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับ ดังนั้นการจัดแบงกลุมยอยนี้
จึงมิไดรับการบรรจุอยูในระบบการจําแนกประเภท
3.4.3

เกณฑการจําแนกประเภทของสารผสม

3.4.3.1

การจําแนกประเภทสารเคมีเมื่อมีขอมูลของสารผสมที่สมบูรณ

เมื่อมีขอมูล หลักฐานที่เชื่อถือได และมีคุณภาพ จากมนุษยหรือการศึกษาทดสอบในสัตวทดลองดังได
กําหนดในเกณฑของสารเคมี ของสารผสม การจําแนกประเภทสารผสมสามารถทําไดโดยคํานึงถึงน้ําหนักของขอมูลที่ได
จากการประเมินขอมูล ขณะที่ความเขมขนของสารเคมีมิไดเปนเกณฑในการตัดสินเสมอไป (การติดฉลากพิเศษกําหนดโดย
พนักงานเจาหนาที่ ดู ขอสังเกต 1 3 และ 5 ถึง ตารางที่ 3.4.1 ในบทนี้)
3.4.3.2

การจําแนกประเภทสารเคมีเมื่อไมมีขอมูลของสารผสมอยางสมบูรณ : หลักการเชื่อมโยง (Bridging
Principles)

3.4.3.2.1
เมื่อมิไดทดสอบคุณสมบัติการเปนสารกระตุนอาการแพของสารผสม แตมีขอมูลอันตรายขององคประกอบ
ของสารผสมหรือสารที่คลายกับสารผสมอยางเพียงพอ ขอมูลเหลานี้สามารถนํามาใชในการจําแนกประเภทสารเคมีโดยใช
หลักการเชื่อมโยง แนวคิดนี้ยืนยันวากระบวนการการจําแนกประเภทสารเคมีสามารถใชขอมูลที่มีอยูเพื่อบงบอกอันตราย
ของสารผสมโดยไมจําเปนตองทําการทดลองใดๆเพิ่มเติมในสัตวทดลอง
3.4.3.2.2

การเจือจาง

ถาสารผสมถูกเจือจางดวยตัวเจือจางซึ่งมิไดจัดเปนสารกระตุนอาการแพและยังคาดวาไมสงผลกระทบตอการ
กระตุนอาการแพขององคประกอบตัวอื่นๆในสารผสม ดังนั้นสารผสมตัวใหมอาจทําการจําแนกประเภทเปนสารผสมที่
เทียบเทากับสารผสมตัวเดิม
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3.4.3.2.3

การผลิตในแตละครั้ง

คุณสมบัติการทําใหเกิดการกระตุนอาการแพของสารผสมในการผลิตในแตละครั้ง จะเทากับสารผสมจาก
การผลิตครั้งอื่นๆที่เปนสินคาชนิดเดียวกันและถูกผลิตภายใตการควบคุมของโรงงานเดียวกัน เวนเสียแตวามีเหตุผลซึ่งเชื่อ
ไดวามีความแตกตางสําคัญอื่นๆที่ทําใหการเกิดการกระตุนอาการแพของสารในการผลิตนั้นเปลี่ยนแปลงไป เมื่อเปนเชนนี้
จึงจําเปนตองมีการจําแนกประเภทสารเคมีใหม
3.4.3.2.6

สารผสมที่มีคุณสมบัติคลายคลึงกัน
ดังแสดงขางลางนี้
(a) สารผสม 2 ชนิด (i) A+ B
(ii) C+ B ;
(b) ความเขมขนของ องคประกอบ B เทากันในสารผสมทั้ง 2 ชนิด
(c) ความเขมขนของ องคประกอบ A ในสารผสม (i) เทากับความเขมขนองคประกอบ C ในสารผสม (ii);;
(d) พบวาองคประกอบ B เปนสารกระตุนอาการแพ และองคประกอบ A และ C ไมจัดเปนสารกระตุน
อาการแพ
(e) คาดวาองคประกอบ A และ C ไมสงผลกระทบตอคุณสมบัติการกระตุนอาการแพขององคประกอบ B
เมื่อสารผสม (i) ถูกจําแนกประเภทโดยอาศัยขอมูลจากการทดสอบแลว ดังนั้น สารผสม (ii) สามารถจัดใหอยู
ในกลุมอันตรายกลุมเดียวกัน

3.4.3.2.5

สารละอองลอยที่บรรจุในภาชนะปด

สารละอองลอยที่อยูในรูปสารผสมอาจจําแนกประเภทใหเปนกลุมอันตรายกลุมเดียวกันกับ สารผสมทดสอบ
ซึ่งมิไดประกอบดวยละอองลอย โดยมีเงื่อนไขวากาซเฉื่อยที่มีแรงดันซึ่งเติมลงไปในสารผสมไมมีผลกระทบตอคุณสมบัติ
การกระตุนอาการแพของสารผสมในขณะที่ทําการฉีดพน
3.4.3.3

การจําแนกประเภทสารผสมเมื่อมีขอมูลขององคประกอบสารผสมทั้งหมดหรือมีขอมูลขององคประกอบสาร
ผสมเพียงบางชนิด

ควรจัดสารผสมใหเปนสารกระตุนอาการแพของระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนังเมื่อองคประกอบอยางนอย
1 ชนิดในสารผสมจัดเปนสารกระตุนอาการแพของระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง และมีความเขมขนสูงกวาคาจุดตัด/
ขีดจํากัดความเขมขนสําหรับจุดสิ้นสุดปฏิกิริยา ดังแสดงในตารางที่ 3.4.1 สําหรับของแข็ง/ของเหลว และ กาซ ตามลําดับ
ตารางที่ 3.4.1 การนําคาจุดตัด/ขีดจํากัดความเขมขนขององคประกอบของสารผสมซึ่งไดถูกจัดอยูในกลุมสารกระตุนอาการ
แพตอผิวหนัง หรือกลุมสารกระตุนอาการแพตอระบบทางเดินหายใจ มาใชในการจําแนกประเภทสารผสม
กลุมขององคประกอบ
สารกระตุนการแพตอ
ผิวหนัง
สารกระตุนการแพตอ
ระบบทางเดินหายใจ

การนําคาจุดตัด/ขีดจํากัดความเขมขนขององคประกอบมาใชในการจําแนกประเภทสารผสม
สารกระตุนอาการแพตอผิวหนัง
สารกระตุนอาการแพตอระบบทางเดินหายใจ
ทุกกลุม
ของแข็ง/ของเหลว
กาซ
≥ 0.1 % (หมายเหตุ 1)
≥ 1 .0 %(หมายเหตุ 2)
≥ 0.1 % (หมายเหตุ 3)
≥ 0.1 % (หมายเหตุ 5)
≥ 1 .0 %(หมายเหตุ 4) ≥ 0.2 % (หมายเหตุ 6)
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หมายเหตุ 1 ถาองคประกอบของสารผสมมีคุณสมบัติเปนสารกระตุนอาการแพของผิวหนังมีความเขมขนระหวาง 0.1% และ 1.0% ตองจัดใหมี
ขอมูลความปลอดภัยและฉลาก นอกจากนี้พนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของอาจตองการใหจัดทําฉลากเพิ่มเติมสําหรับสารผสมซึ่งประกอบดวย
องคประกอบที่มีคณ
ุ สมบัติกระตุนอาการแพสูงกวา 0.1% ฉลากสําหรับเตือนสารกระตุนอาการแพของผิวหนังที่มีความเขมขนระหวาง 0.1%
และ 1.0% อาจแตกตางจากคําเตือนที่เปนฉลากสําหรับสารกระตุนอาการแพตอผิวหนังที่ความเขมขน ≥ 1.0% ขึ้นกับพนักงานเจาหนาที่ เมื่อมี
กรณีพิเศษใดๆ อาจจะตองคํานึงถึงคาที่ต่ํากวาคาขีดจํากัดซึ่งแสดงในระบบนี้
หมายเหตุ 2 ถาองคประกอบของสารผสมมีคุณสมบัติเปนสารกระตุนอาการแพของผิวหนังมีความเขมขน ≥ 1.0% ตองจัดใหมีขอมูลความ
ปลอดภัยและฉลาก
หมายเหตุ 3 ถาองคประกอบของสารผสมซึ่งเปนของแข็งหรือของเหลวมีคณ
ุ สมบัติเปนสารกระตุนอาการแพของระบบทางเดินหายใจมีความ
เขมขนระหวาง 0.1% และ 1.0% ตองจัดใหมีขอมูลความปลอดภัยและฉลาก นอกจากนี้พนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของอาจตองการใหจัดทําฉลาก
เพิ่มเติมสําหรับสารผสมซึ่งประกอบดวยองคประกอบที่มคี ุณสมบัติกระตุนอาการแพสูงกวา 0.1% ฉลากสําหรับเตือนสําหรับของแข็งหรือ
ของเหลวที่มีคุณสมบัติกระตุนอาการแพของระบบทางเดินหายใจที่มีความเขมขนระหวาง 0.1% และ 1.0% อาจแตกตางจาก ณ ความเขมขน ≥
1.0% ขึ้นกับพนักงานเจาหนาที่ เมื่อมีกรณีพิเศษใดๆ อาจจะตองคํานึงถึงคาที่ต่ํากวาคาขีดจํากัดซึ่งแสดงในระบบนี้
หมายเหตุ 4 ถาองคประกอบของสารผสมที่เปนของแข็งหรือของเหลวมีคุณสมบัติเปนสารกระตุนอาการแพของระบบทางเดินหายใจมีความ
เขมขน ≥ 1.0% ตองจัดใหมีขอมูลความปลอดภัยและฉลาก
หมายเหตุ 5 ถาองคประกอบของสารผสมซึ่งเปนกาซมีคณ
ุ สมบัติเปนสารกระตุนอาการแพของระบบทางเดินหายใจมีความเขมขนระหวาง 0.1%
และ 0.2 % ตองจัดใหมีขอมูลความปลอดภัยและฉลาก นอกจากนี้พนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของอาจตองการใหจัดทําฉลากเพิ่มเติมสําหรับสาร
ผสมซึ่งประกอบดวยองคประกอบที่มคี ุณสมบัติกระตุนอาการแพสูงกวา 0.1% ฉลากสําหรับเตือนสําหรับกาซที่มีคุณสมบัติกระตุนอาการแพ
ของระบบทางเดินหายใจที่มีความเขมขนระหวาง 0.1% และ 0.2 % อาจแตกตางจาก ณ ความเขมขน ≥ 0.2 % ขึ้นกับพนักงานเจาหนาที่ เมื่อมี
กรณีพิเศษใดๆ อาจจะตองคํานึงถึงคาที่ต่ํากวาคาขีดจํากัดซึ่งแสดงในระบบนี้
หมายเหตุ 6 ถาองคประกอบของสารผสมที่เปนกาซมีคุณสมบัติเปนสารกระตุนอาการแพของระบบทางเดินหายใจมีความเขมขน ≥ 0.2 % ตอง
จัดใหมีขอมูลความปลอดภัยและฉลาก

3.4.4

การสื่อสารความเปนอันตราย

ขอพิจารณาทั่วไปและขอพิจารณาเฉพาะเกี่ยวกับการติดฉลากถูกจัดอยูในหมวด การสื่อสารความเปน
อันตราย : การติดฉลาก (บทที่ 1.4) ภาคผนวก 2 ประกอบดวยตารางสรุปกลุมสารเคมีและการติดฉลาก ภาคผนวก 3 แสดง
ตัวอยาง คําบรรยายขอควรระวัง และรูปประกอบซึ่งใชโดยพนักงานเจาหนาที่ ตารางที่ 3.4.2 ขางลางนี้แสดงการติดฉลาก
เฉพาะสําหรับสารเคมีและสารผสมซึ่งถูกจัดอยูในกลุมสารกระตุนการแพตอระบบทางเดินหายใจและผิวหนังแบงตาม
เกณฑซึ่งถูกกลาวถึงในบทนี้

สัญลักษณ
คําสัญญาณ
ขอความบอกความ
เปนอันตราย

ตารางที่ 3.4.2 การติดฉลากสารกระตุนอันตรายตอระบบหายใจและผิวหนัง
สารกระตุนอาการแพตอระบบทางเดินหายใจ
สารกระตุนอาการแพตอผิวหนัง
กลุม 1
กลุม 1
อันตรายตอสุขภาพ
เครื่องหมายตกใจ
อันตราย
คําเตือน
อาจทําใหเกิดภูมิแพหรืออาการหอบหืด หรือทําให อาจทําใหเกิดปฏิกิริยาภูมิแพที่
หายใจลําบาก
ผิวหนัง
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3.4.5

กระบวนการตัดสินใจ
กระบวนการตัดสินใจ ดังแสดงขางลางนี้ มิไดเปนสวนของระบบการจัดการจําแนกประเภท ระบบเดียวกัน
แตไดจัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทาง และขอแนะนําผูที่รับผิดชอบในการศึกษาการจําแนกประเภทสารเคมีใหทําการศึกษา
กระบวนการตัดสินใจทั้งกอนใชงานและขณะที่นําไปใชงาน
กระบวนการตัดสินใจ 3.4.1 สําหรับการกระตุนอาการแพตอระบบหายใจ

3.4.5.1
4

สารเคมี :สารชนิดนี้มีขอมูลวาเปนสารกระตุนอาการแพระบบทางเดินหายใจหรือไม?

ไมจัดเปน
ประเภทนี้

ไมจัดเปนประเภทนี้

มี

สารผสม :สารผสมนี้หรือสวนประกอบของสารผสมมีขอมูลวาเปนสาร
กระตุนอาการแพระบบทางเดินหายใจหรือไม?
ไมมี

ไมมี

มี
สารผสมมีขอมูลวาเปนสารกระตุนอาการแพระบบ
ทางเดินหายใจหรือไม?
(ดู 3.4.3.1)
มี

ไมมี

กลุม 1

• มีหลักฐานยืนยันในมนุษยวาสารเคมี/สารผสมนี้ทําให
เกิดภูมิไวเกินตอระบบทางเดินหายใจ และ/หรือ
• พบผลบวกในสัตวทดลอง
(ดูเกณฑ ใน 3.4.2.1)

มี
อันตราย

ไมมี
ไมจัดเปนประเภทนี้
จําแนกประเภท
อยูในกลุมที่
เหมาะสม

ได

สามารถใชหลักการเชื่อมโยง ไดหรือไม ? (ดู 3.4.3.2)
ไมมี
สารผสมประกอบดวยสารประกอบของสารผสม 1 ชนิดหรือมากกวา 1 ชนิดซึ่ง
ถูกจัดวาเปนสารกระตุนอาการแพตอระบบทางเดินหายใจที่ระดับ4
• ≥ 1 % น้ําหนัก/น้ําหนัก (ของแข็ง/ของเหลว) หรือ
• ≥ 0.2 % ปริมาตร/ปริมาตร (กาซ)? (ดู 3.4.3.3) หรือไม

กลุม 1
มี

ไมมี
ไมจัดเปนประเภทนี้

4

สําหรับคาขีดจํากัดความเขมขนเฉพาะ ดูที่ การใชจุดตัด/คาขีดจํากัดความเขมขน ในบท 1.3 หัวขอ 1.3.3.2
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อันตราย

กระบวนการตัดสินใจ 3.4.2 สําหรับการกระตุนอาการแพตอผิวหนัง

3.4.5.2

ไมมี

สารเคมี :สารชนิดนี้มีขอมูลวาเปนสารกระตุนอาการแพตอผิวหนังหรือไม?
4

สารผสม :สารผสมนี้โดยทั้งหมดหรือสวนประกอบของสารผสมมี
ขอมูลวาเปนสารกระตุนอาการแพตอผิวหนังหรือไม?

มี

มี

ไมมี
ไมสามารถ
จําแนก
ประเภทได

ไมจัดเปนประเภทนี้

สารผสมนี้โดยทั้งหมดมีขอมูลวาเปนสาร
กระตุนอาการแพตอผิวหนังหรือไม?
(ดู 3.4.3.1)
มี

ไมมี

กลุม 1

• มีหลักฐานยืนยันถึงจํานวนหลักฐานในมนุษยวา
สารเคมี/สารผสมนี้ทําใหเกิดความผิดปกติของ
ผิวหนังจากการสัมผัสหรือ
• พบผลบวกในสัตวทดลอง
(ดูเกณฑ ใน 3.4.2.2.1และ 3.4.2.2.2)

มี
อันตราย

ไมมี
ไมจัดเปนประเภทนี้
สามารถใชหลักการเชื่อมโยง ได
หรือไม ? (ดู 3.4.3.2)

จําแนกประเภท
อยูในกลุมที่
เหมาะสม

ได

ไมมี
กลุม 1
สารผสมประกอบดวยองคประกอบ 1 ชนิดหรือมากกวาที่จําแนกเปนสาร
กระตุนอาการแพของผิวหนังที่ระดับคาดังตอไปนี้หรือไม4
• ≥ 1 % น้ําหนัก/น้ําหนัก (ของแข็ง/ของเหลว) หรือ
• ≥ 1 % ปริมาตร/ปริมาตร (กาซ)? (ดู 3.4.3.3)

มี

ไมมี
ไมจัดเปนประเภทนี้

4

สําหรับขีดจํากัดความเขมขนเฉพาะ ดูที่ การใชจุดตัด/คาขีดจํากัดความเขมขนในบท 1.3 หัวขอ 1.3.3.2
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เตือน

บทที่ 3.5
การกลายพันธุของเซลลสืบพันธุ
3.5.1

คําจํากัดความและขอพิจารณาทั่วไป

สารเคมีในกลุมนี้สามารถทําใหเกิดอันตรายโดยทําใหเกิดการกลายพันธุของเซลลสืบพันธุของมนุษยซึ่ง
สามารถถายทอดสูลูกหลานได อยางไรก็ตามการทดสอบการเกิดการกลายพันธุ/การเปนพิษตอระบบพันธุกรรมใน ใน
หลอดทดลอง และ ในรางกาย ในเซลลของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม จะถูกนํามาใชเปนขอมูลในการจัดแบงกลุมอันตราย
มีคําจํากัดความหลายคําซึ่งนิยมใช ไดแก อันตรายตอการกลายพันธุ สารที่ทําใหเกิดการกลายพันธุ การกลาย
พันธุ สารที่ทําใหเกิดอันตรายตอพันธุกรรม ซึ่งการกลายพันธุ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงจํานวนหรือโครงสรางของสาร
พันธุกรรมในเซลลอยางถาวร
“การกลายพันธุ” ประยุกตใชไดทั้งการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมซึ่งสามารถถายทอดลงสูลูกหลานในแสดง
ลักษณะตางๆไดและการเปลี่ยนแปลง DNA (ตัวอยางเชน การเปลี่ยนคูของเบส และการเปลี่ยนแทงโครโมโซม) คําวา มี
ความเปนพิษตอการกลายพันธ และ สารกลายพันธุ ใชในกรณีที่สารเหลานี้ทําใหเกิดการกลายพันธในกลุมเซลลและ/หรือ
อวัยวะตางๆ
คําจํากัดความที่มักพบทั่วๆ ไป เชน อันตรายตอสารพันธุกรรม และความเปนพิษตอสารพันธุกรรม นั้นจะ
หมายถึง สารเคมีหรือวิธีการที่ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงโครงสราง รหัสพันธุกรรม DNA รวมถึง การเกิดอันตรายกับ DNA
โดยกระบวนการจําลอง DNA หรือการจําลอง DNA แบบชั่วคราว การทดสอบความเปนพิษตอสารพันธุกรรมจะเปน
ตัวชี้วัดผลกระทบของอันตรายตอการกลายพันธุ
3.5.2

เกณฑการจําแนกประเภทของสารเคมี

3.5.2.1
ระบบการจําแนกประเภทของสารเคมี ทําการจัดแบงสารกลายพันธุของเซลลสืบพันธุเปนสองกลุมที่แตกตาง
กันโดยใชหลักฐานอางอิง ขอมูลที่ปรากฏ ระบบการจัด 2 กลุมสารเคมี ดังแสดง ขางลางนี้
3.5.2.2
ในการจําแนกประเภทสารเคมีนั้น นอกจากจะพิจารณาจากผลการทดสอบผลกระทบตอการกลายพันธุและ
สารพันธุกรรม ในเซลลสืบพันธุและเซลลรางกายในสัตวทดลอง ยังพิจารณาผลการทดสอบ ใน ในหลอดทดลอง อีกดวย
3.5.2.3
ระบบนี้ จะขึ้น อยู กั บ อั นตรายเป น หลัก ดั งนั้ นการจํ าแนกประเภทสารเคมี จึ งต องคํ านึ งถึ งคุณ สมบั ติข อง
สารเคมีซึ่งสามารถกอใหเกิดการกลายพันธุในเซลลสืบพันธุ ดวยเหตุนี้ ในระบบนี้จึงไมเกี่ยวของกันการประเมินความเสี่ยง
ในเชิงปริมาณของสารเคมี
3.5.2.4
การจําแนกประเภทสารเคมีที่มีผลกระทบตอการถายทอดพันธุกรรมในเซลลสืบพันธุของมนุษยขึ้นอยูกับผล
จากการทดสอบที่มีความถูกตอง เที่ยงตรง ตามคําแนะนําของ OECD การประเมินการทดสอบทําขึ้นภายใตคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญ และใหน้ําหนักกับหลักฐานที่มีอยูเพื่อใชในการจําแนกประเภทสารเคมี
3.5.2.5

ตัวอยางของ การทดสอบอันตรายตอการกลายพันธุที่ถายทอดไดตอเซลลสืบพันธุ ไดแก
Rodent dominant lethal mutation test (OECD 478)
Mouse heritable translocation assay (OECD 485)
Mouse specific locus test
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3.5.2.6

ตัวอยางของ การทดสอบอันตรายตอการกลายพันธุที่ถายทอดไดตอเซลลรางกาย ไดแก
Mammalian bone marrow chromosome aberration test (OECD 475)
Mouse spot test (OECD 484)
Mammalian erythrocyte micronucleaus test (OECD 474)

กลุม 1:
กลุม 1A
กลุม 1 B

กลุม 2 :

3.5.2.7

รูป 3.5.1: กลุมอันตรายของสารกลายพันธุของเซลลสืบพันธุ
สารเคมีที่ทราบแนชัดวาทําใหเกิดการกลายพันธุที่ถายทอดไดหรือเกี่ยวของกันในกรณีที่สารนี้ทําใหเกิดการ
กลายพันธุในเซลลสืบพันธุของมนุษย
สารเคมีที่ทราบแนชัดวาทําใหเกิดการกลายพันธุที่ถายทอดไดในเซลลสืบพันธุของมนุษย
เกณฑ: มีหลักฐานเปนบวกจากการศึกษาระบาดวิทยาในมนุษย
สารเคมีซึ่งมีความเกี่ยวของกับการกลายพันธุที่ถายทอดไดในเซลลสืบพันธุของมนุษย
เกณฑ:
- ผลบวกจากการทดสอบ ในรางกาย ของการกลายพันธุที่ถายทอดไดในเซลลสืบพันธุในสัตวเลี้ยงลูกดวย
นม หรือ
- ผลบวกจากการทดสอบ ในรางกาย ของการกลายพันธุในเซลลรางกายในสัตวเลี้ยงลูกดวยนม รวมกับ
หลักฐานศักยภาพของสารในการทําใหเกิดการกลายพันธุในเซลลสืบพันธุ หลักฐานสนับสนุนเหลานี้
อาจมาจากการทดสอบการกลายพันธุหรือความเปนพิษของสารพันธุกรรมชนิด ในรางกาย ในเซลล
สืบพันธุ หรือโดยการแสดงความสามารถในการที่สารหรือสารเมตาโบไลทเขาทําปฏิกริ ิยากับสาร
พันธุกรรมในเซลลสืบพันธุ หรือ
- ผลบวกจากการทดสอบการกลายพันธุในเซลลสืบพันธุของมนุษย โดยไมมีการถายทอดสูลูกหลาน เชน
เพิ่มความถี่ของการเปลี่ยนแปลงจํานวนโครโมโซม ชนิด aneuploidy ในเซลลสืบพันธุเพศชายของกลุม
รับสัมผัส
สารเคมีซึ่งมีความเปนไปในการทําใหเกิดการกลายพันธุที่ถายทอดไดในเซลลสืบพันธุของมนุษย
เกณฑ:
ผลบวกจากการทดลองในสัตวเลี้ยงลูกดวยนม และหรือ ในบางกรณีจากการทดลองในหลอดทดลอง และจาก
- การทดสอบการกลายพันธุในเซลลรางกาย ชนิด ในรางกาย , ในสัตวเลี้ยงลูกดวยนม หรือ
- การทดสอบอันตรายตอสารพันธุกรรม ในเซลลรางกาย ในรางกาย ซึ่งสนับสนุนโดยผลบวกจากการ
ทดสอบการกลายพันธุในหลอดทดลอง
หมายเหตุ:
- สารเคมีที่ใหผลบวกจากการทดสอบ ในหลอดทดลองของการกลายพันธุในสัตวเลี้ยงลูกดวยนม และ
แสดงความสัมพันธและสารนี้มีโครงสรางซึ่งสัมพันธกบั สารที่เปนที่ทราบแนชัดวาเปนสารกลายพันธุ
ดังนั้นควรจัดวาสารนี้เปนสารกลายพันธุ กลุม 2
ตัวอยางของ การทดสอบการกลายพันธุ/อันตรายตอสารพันธุกรรมในเซลลสืบพันธุ ไดแก
(a)

การทดสอบการกลายพันธุ
Mammalian spermatogonial chromosome aberration test (OECD 483)
Spermatid micronucleus assay
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(b)

3.5.2.6

การทดสอบอันตรายตอสารพันธุกรรม
Sister chromatid exchange analysis in spermatogonia
Unschedules DNA synthesis test (UDS) in testicular cells

ตัวอยางของ การทดสอบอันตรายตอสารพันธุกรรม ในเซลลรางกาย ไดแก
Liver Unschedules DNA synthesis test (UDS) ในรางกาย (OECD 486)
Mammalian bone marrow Sister chromatid Exchange (SCE)

3.5.2.9

ตัวอยางของการทดสอบการกลายพันธุ ใน vitro ไดแก
In vitro mammalian chromosome aberration test (OECD 473)
In vitro mammalian cell gene mutation test (OECD 476)
Bacterial reverse mutation tests (OECD 471)

3.5.2.10
การจําแนกประเภทสารเคมีควรขึ้นอยูกับน้ําหนักจากหลักฐานที่มีอยู โดยอาศัยคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ ใน
กรณีที่ใชผลการทดลองจากเพียง 1 การทดลองนั้น ผลการทดลองตองเปนผลบวกที่มีความชัดเจน วิธีการทดลองใหมและ
การทดลองที่มีความเที่ยงจะเปนปจจัยที่ใชในการพิจารณาใหน้ําหนักกับหลักฐานที่พบ ปจจัยอื่นๆ เชนทางเขา ทางรับ
สัมผัสของสารเคมีที่ใชในการทดลอง เปนทางเดียวกับการสัมผัสจริงในมนุษย ก็จัดเปนปจจัยที่ตองคํานึงถึงเชนกัน
3.5.3

เกณฑการจําแนกประเภทของสารผสม

3.5.3.1

การจําแนกประเภทสารเคมีเมื่อมีขอมูลของสารผสมที่สมบูรณ

การจําแนกประเภทสารผสมขึ้นอยูขอมูลขององคประกอบแตละตัวในสารผสมซึ่งเปนสารกลายพันธุทั้งนี้ใช
คาขีดจํากัด/ขีดความเขมขนขององคประกอบ การจําแนกประเภทสารนั้นสามารถปรับเปลี่ยนเปนกรณีไปขึ้นอยูกับขอมูล
ของตัวสารผสมนั้น เชนผลของการทดสอบการกลายพันธุในเซลลสืบพันธุของสารผสมนั้น ตองคํานึงถึง ความเขมขน
ปจจัยอื่นๆ เชนระยะเวลา การสังเกตและการวิเคราะห (เชน การวิเคราะหทางสถิติ ความไวของการทดสอบ) ควรทําการเก็บ
ขอมูลตางๆ ที่ใชในการพิจารณาไว และสามารถนํามาพิจารณาซ้ําไดเมื่อมีการรองขอ
3.5.3.2

การจําแนกประเภทสารเคมีเมื่อไมมีขอมูลของสารผสมอยางสมบูรณ :
Principles)

หลักการเชื่อมโยง (Bridging

3.5.3.2.1
เมื่อมิไดทดสอบคุณสมบัติการเปนสารกลายพันธุของสารผสม แตมีขอมูลอันตรายขององคประกอบของสาร
ผสมหรือสารที่คลายกับสารผสมอยางเพียงพอ ขอมูลเหลานี้สามารถนํามาใชในการจําแนกประเภทสารเคมีโดยใชหลักการ
เชื่อมโยง แนวคิดนี้ยืนยันวากระบวนการการจําแนกประเภทสารเคมีสามารถใชขอมูลที่มีอยูเพื่อบงบอกอันตรายของสาร
ผสมโดยไมจําเปนตองทําการทดลองใดๆเพิ่มเติมในสัตวทดลอง
3.5.3.2.2

การเจือจาง

ถาสารผสมถูกเจือจางดวยตัวเจือจางซึ่งคาดวาไมสงผลกระทบตอการกลายพันธุขององคประกอบตัวอื่นๆใน
สารผสม ดังนั้นสารผสมตัวใหมอาจทําการจําแนกประเภทเปนสารผสมที่เทียบเทากับสารผสมตัวเดิม
3.5.3.2.3

การผลิตในแตละครั้ง

คุณสมบัติการทําใหเกิดการกลายพันธุของสารผสมในการผลิตในแตละครั้ง จะเทากับสารผสมจากการผลิต
ครั้งอื่นๆที่เปนสินคาชนิดเดียวกันและถูกผลิตภายใตการควบคุมของโรงงานเดียวกัน เวนเสียแตวามีเหตุผลซึ่งเชื่อไดวามี
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ความแตกตางสําคัญอื่นๆที่ทําใหการเกิดการกลายพันธุของสารในการผลิตนั้นเปลี่ยนแปลงไป เมื่อเปนเชนนี้จึงจําเปนตอง
มีการจําแนกประเภทสารเคมีใหม
3.5.3.2.4

สารผสมที่มีคุณสมบัติคลายคลึงกัน
ดังแสดงขางลางนี้
(a) สารผสม 2 ชนิด (i) A+ B
(ii) C+ B ;
(b) ความเขมขนของ องคประกอบ B เทากันในสารผสมทั้ง 2 ชนิด
(c) ความเขมขนของ องคประกอบ A ในสารผสม (i) เทากับความเขมขนองคประกอบ C ในสารผสม (ii);;
(d) จากขอมูลที่มีอยูพบวาความเปนพิษขององคประกอบ A และ C เทาเทียมกันและคาดวาไมสงผลกระทบ
ตอคุณสมบัติการเกิดการกลายพันธุของเซลลสืบพันธุขององคประกอบ B
เมื่อสารผสม (i) ถูกจําแนกประเภทโดยอาศัยขอมูลจากการทดสอบแลว ดังนั้น สารผสม (ii) สามารถจัดใหอยู
ในกลุมอันตรายกลุมเดียวกัน

การจําแนกประเภทสารผสมเมื่อมีขอมูลขององคประกอบสารผสมทั้งหมดหรือมีขอมูลขององคประกอบสาร
ผสมเพียงบางชนิด
สารผสมจะถูกจัดใหเปนสารกลายพันธุเมื่อองคประกอบอยางนอย 1 ชนิดในสารผสมจัดใหอยูในกลุม 1 หรือ
กลุม 2 และมีความเขมขนสูงกวาคาจุดตัด/ขีดจํากัดความเขมขนดังแสดงในตารางที่ 3.5.1 ขางลางนี้ โดยจัดเปนกลุม 1 และ
2 ตามลําดับ
3.5.3.3

ตารางที่ 3.5.1 การนําคาจุดตัด/ขีดจํากัดความเขมขนขององคประกอบในสารผสมซึ่งเปนสารกลายพันธุตอเซลลสืบพันธุมา
ใชในการจําแนกประเภทสารผสม
กลุมขององคประกอบ
ของสารผสม
สารกลายพันธุ กลุม 1
สารกลายพันธุ กลุม 2

คาจุดตัด/ขีดจํากัดความเขมขนขององคประกอบมาใชในการจําแนกประเภทสารผสม
สารกลายพันธุ กลุม 1
สารกลายพันธุ กลุม 2
≥ 0.1%
≥ 0.1%

หมายเหตุ คาจุดตัด/ขีดจํากัดความเขมขนตามตารางขางบนใชไดกับสารที่เปนของแข็ง ของเหลว (น้ําหนัก/น้ําหนัก หนวย)
และ กาซ (ปริมาตร/ปริมาตร หนวย)
3.5.4

การสื่อสารความเปนอันตราย
ข อ พิ จ ารณาทั่ วไปและข อ พิ จ ารณาเฉพาะเกี่ ย วกั บการติ ด ฉลากถู ก จั ด อยู ใ นหมวด การสื่ อสารความเป น
อันตราย : การติดฉลาก (บทที่ 1.4) ภาคผนวก 2 ประกอบดวยตารางสรุปกลุมสารเคมีและการติดฉลาก ภาคผนวก 3 แสดง
ตัวอยาง คําบรรยายขอควรระวัง และรูปประกอบซึ่งใชเมื่อไดรับอนุญาตโดยพนักงานเจาหนาที่ ตารางที่ 3.4.2 ขางลางนี้
แสดงการติดฉลากเฉพาะสําหรับสารเคมีและสารผสมซึ่งถูกจัดอยูในกลุมสารกลายพันธุตอเซลลสืบพันธุแบงตามเกณฑซึ่ง
ถูกกลาวถึงในบทนี้
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สัญลักษณ
คําสัญญาณ
ขอความบอกความ
เปนอันตราย

ตารางที่ 3.5.2 การติดฉลากสารกลายพันธุตอเซลลสืบพันธุ
กลุม 1 A
กลุม 1B
อันตรายตอสุขภาพ
อันตรายตอสุขภาพ
อันตราย
อันตราย
อาจทําใหเกิดความผิดปกติ อาจทําใหเกิดความผิดปกติตอ
ตอพันธุกรรม (ระบุทางรับ พันธุกรรม (ระบุทางรับสัมผัส
สัมผัสของสารเคมี ในกรณีที่ ของสารเคมี ในกรณีที่มีการ
มีการพิสูจนวาทางรับสัมผัส พิสูจนวาทางรับสัมผัสอื่นๆ มิได
อื่นๆ มิไดทําใหเกิดอันตราย ทําใหเกิดอันตรายใดๆ)
ใดๆ)

3.5.5

แนวทางและกระบวนการตัดสินใจ

3.5.5.1

กระบวนการตัดสินใจ สารกลายพันธุตอเซลลสืบพันธุ

กลุม 2
อันตรายตอสุขภาพ
คําเตือน
คาดวาทําใหเกิดความ
ผิดปกติตอพันธุกรรม (ระบุ
ทางรับสัมผัสของสารเคมี
ในกรณีที่มีการพิสูจนวาทาง
รับสัมผัสอื่นๆ มิไดทําใหเกิด
อันตรายใดๆ)

กระบวนการตัดสินใจ ดังแสดงขางลางนี้ มิไดเปนสวนของระบบการจัดการจําแนกประเภท ระบบเดียวกัน
แตไดจัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทาง และขอแนะนําผูที่รับผิดชอบในการศึกษาการจําแนกประเภทสารเคมีใหทําการศึกษา
กระบวนการตัดสินใจทั้งกอนใชงานและขณะที่นําไปใชงาน
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กระบวนการตัดสินใจ 3.5.1 สําหรับการกลายพันธุของเซลลสืบพันธุ : สารเคมี
สารเคมี :สารนี้มีขอมูลวาเปนสารกลายพันธุหรือไม?

ไมมี

ไมจัดเปนประเภทนี้

มี
ตามเกณฑ (ดู 3.5.2)
• ทราบแนชัดวาสารนี้ทําใหเกิดการกลายพันธุตอเซลลสืบพันธในมนุษย
หรือไม
• มีความเกี่ยวของกับการเกิดการกลายพันธุในเซลลสืบพันธของมนุษย

กลุม 1
มี

การนําเกณฑนี้ไปใชจําเปนตองไดรับการวินิจฉัยจากผูเชี่ยวชาญในสวนของ
น้ําหนักของหลักฐาน

อันตราย

ไมมี
ตามหลักเกณฑ (ดู 3.5.2) สารนี้มีความเปนไปไดในการทําใหเกิดการกลาย
พันธุของเซลลสืบพันธในมนุษย หรือไม
การนําเกณฑนี้ไปใชจําเปนตองไดรับการวินิจฉัยจากผูเชี่ยวชาญในสวนของ
น้ําหนักของหลักฐาน

กลุม 2
มี
คําเตือน

ไมมี
ไมจัดเปนประเภทนี้

มีตอหนาถัดไป
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การจําแนกประเภท 3.5.2 สําหรับการกลายพันธุของเซลลสืบพันธุ : สารผสม
สารผสม:
การจําแนกประเภทของสารผสมขึ้นกับขอมูลการทดสอบองคประกอบแตละชนิดในสารผสมนั้นโดยใชคาขีดจํากัด/ความเขมขนของ
องคประกอบเหลานั้น การจําแนกประเภทนั้นอาจจะทําการประยุกตจากหลักการศึกษาแตละกรณีของสารผสมหรือขึ้นอยูกับหลักการ
เชื่อมโยง แผนภูมิขา งลางแสดงการประยุกตการจําแนกประเภทโดยใชหลักการศึกษาแตละกรณี เกณฑของหลักการจําแนกประเภทใน
รายละเอียด แสดงใน 3.5.3 ตอไป

การจําแนกประเภทสารเคมีขึ้นกับองคประกอบของสารผสม
12

กลุม 1

สารผสมประกอบดวยสารประกอบของสารผสม 1 ชนิดหรือมากกวา
1 ชนิดซึ่งถูกจัดเปนสารผาเหลา กลุม 1 ที่ระดับ
• ≥ 0.1 % 1 หรือไม

ใช
อันตราย

ไม
กลุม 2

สารผสมประกอบดวยสารประกอบของสารผสม 1 ชนิดหรือมากกวา
1 ชนิดซึ่งถูกจัดเปนสารผาเหลา กลุม 2 ที่ระดับ
• ≥ 1.0% 1 หรือไม

ใช
คําเตือน

ไม

ไมจัดเปนประเภทนี้

การจําแนกประเภทประยุกต หลักการศึกษาแตละกรณี
มีขอมูลการทดสอบของ
สารผสมหรือไม
ไมมี

มี

ผลการทดสอบของสารผสมใหความสําคัญกับ
ความเขมขนของสารเคมีและปจจัยอื่นๆ เชน
ระยะเวลา การสังเกต และการวิเคราะห (ทาง
สถิติ และ ความไวของการทดสอบ) ของระบบ
การทดสอบการกลายพันธุของเซลลสบื พันธุ
ไม

ใช

จัดอยูในกลุมที่
เหมาะสม
ใช
อันตรายหรือ
คําเตือนหรือ
ไมสามารถจัด
กลุมได

ใชหลักการเชื่อมโยง ไดหรือไม2 ? ดูเกณฑ 3.5.3.2
ไม

1
2

ดู แผนภูมิขางบน : การจําแนกประเภทขึ้นกับองคประกอบแตละ
ตัวในสารผสม

สําหรับคาขีดจํากัดความเขมขนเฉพาะ ดูที่ “คาจุดตัด/ขีดจํากัดความเขมขน” ในบท 1.3 หัวขอ 1.3.3.2 และตาราง 3.5.1 ในบทนี้
ในกรณีที่ขอมูลของสารผสมใชหลักการเชื่อมโยง ขอมูลนั้นจําเปนตองสอดคลองกับ 3.5.3.2
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แนวทาง
เปนที่ยอมรับกันวา กระบวนการเกิดกอนเนื้องอกจากการไดรับสารเคมีในมนุษย และสัตว มีความเกี่ยวของ
กับการเปลี่ยนแปลงของ โปรโต อองโคยีน (proto-oncogene) และ หรือยีนกดการเกิดกอนเนื้องอก (tumour suppressor
gene) ในเซลลของรางกาย เพราะฉะนั้นการแสดงคุณสมบัติการกลายพันธุของสารในเซลลรางกายและหรือเซลลสืบพันธุ
ในสัตวเลี้ยงลูกดวยนมในการทดสอบในรางกาย จึงทําใหเกิดความเกี่ยวของกับการจําแนกประเภทสารเหลานี้ในกลุมของ
สารกอมะเร็ง (ดู อันตรายจากมะเร็ง บทที่ 3.6 หัวขอ 3.6.2.5.3)
3.5.5.2
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บทที่ 3.6
ความสามารถในการกอมะเร็ง
3.6.1

คําจํากัดความ

คําวา สารกอมะเร็ง หมายถึงสารเคมีหรือสารผสมซึ่งสามารถทําใหเกิดมะเร็งหรือเพิ่มอุบัติการณของการเกิด
มะเร็ง สารเคมีซึ่งสามารถทําใหเกิดกอนเนื้องอกชนิดไมรุนแรง (benign) และรุนแรง ลุกลาม (malignant) จากการศึกษาที่มี
การจัดการทดลองอยางดีเหมาะสมในสัตวทดลองจัดเปนสารที่คาดวาสามารถทําใหเกิดมะเร็งในมนุษย ยกเวนแตมีหลักฐาน
ที่แนชัดวากลไกการเกิดกอนเนื้อไมแสดงอยางชัดเจนในมนุษย
การจัดแบงกลุมสารกอมะเร็งขึ้นอยูกับคุณสมบัติของสารเคมีและไมบงบอกถึงระดับความเสี่ยงของการเกิด
มะเร็งในมนุษยซึ่งจะพบไดจากการใชสารเคมีนั้น
3.6.2

เกณฑการจําแนกประเภทของสารเคมี

3.6.2.1
ในการจําแนกประเภทสารกอมะเร็ง สารเคมีจะถูกจัดเปน 2 กลุมขึ้นอยูกับความชัดเจนของหลักฐานและ
ขอพิจารณาอื่นๆ (น้ําหนักของหลักฐาน) ตองมีการระบุถึง สถานการณการรับสัมผัส ทางรับสัมผัส ดวยเชนกัน
รูป 3.6.1 กลุมสารกอมะเร็ง
กลุม 1 :

กลุม 1A:
กลุม 1B:

กลุม 2:

ทราบแนชัดหรืออาจทําใหเกิดมะเร็ง
การจัดสารเคมีเขาอยูในกลุมนี้ขึ้นอยูกับขอมูลทางระบาดวิทยาและหรือขอมูลจากสัตวทดลอง สารเคมีแต
ละตัวจะถูกจําแนกประเภทตอไป
ทราบแนชัดวาทําใหเกิดมะเร็งในมนุษย ; การจัดเขากลุมนี้จะขื้นอยูกับหลักฐานในมนุษย
คาดวาทําใหเกิดมะเร็งในมนุษย ; การจัดเขากลุมนี้จะขื้นอยูกับหลักฐานในสัตวทดลอง
ขึ้นอยูกับความแนชัดของหลักฐานรวมทั้งขอพิจารณาอื่นๆ เชน หลักฐานจากการศึกษาในมนุษยซึ่งแสดง
ความสัมพันธระหวางการรับสัมผัสของสารเคมีและการเกิดมะเร็ง (ทราบแนชัดวาเปนสารกอมะเร็งใน
มนุษย) สําหรับอีกกลุมนั้น หลักฐานอาจมาจากการทดลองในสัตวทดลองซึ่งพบวามีหลักฐานคอนขางแน
ชัดวาทําใหเกิดมะเร็งในสัตวทดลอง (คาดวาเปนสารกอมะเร็งในมนุษย) นอกจากนี้ จากหลักการของ
การศึกษาแตละกรณี ตองระบุหลักฐาน ขอพิจารณาทางวิทยาศาสตรซึ่งใชเปนเกณฑในการจัดแบงกลุมสาร
ที่คาดวากอใหเกิดมะเร็งในมนุษยจะมาจากการศึกษาซึ่งมีขอจํากัดของการเกิดมะเร็งในมนุษยพรอมกับ
ขอจํากัดเกี่ยวกับการเกิดมะเร็งในสัตวทดลอง
กลุม: สารกอมะเร็งกลุม 1 (A และ B)
อาจทําใหเกิดมะเร็งในมนุษย
การจัดสารเคมีใหเขาอยูในกลุมนี้จะขึ้นอยูกับหลักฐานซึ่งไดจากการศึกษาในมนุษยและหรือใน
สัตวทดลองแตไมมีหลักฐานเพียงพอที่จะจัดใหเขาอยูในกลุม 1 และยังขึ้นอยูกับความแนชัดของหลักฐาน
และขอพิจารณาอื่นๆ โดยที่หลักฐานนั้นมีขอจํากัดทั้งในหลักฐานการเกิดมะเร็งที่ไดจากการศึกษาในมนุษย
หรือจากสัตวทดลอง
กลุม: สารกอมะเร็งกลุม 2
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3.6.2.2
การจําแนกประเภทสารกอมะเร็งขึ้นอยูกับหลักฐานจากวิธีที่เชื่อถือและยอมรับได โดยที่สารเคมีนั้นจะตองมี
คุณสมบัติที่สามารถเหนี่ยวนําใหเกิดมะเร็งได นอกจากนี้ควรดําเนินการประเมินขอมูลที่มีอยู วิเคราะหทบทวนการศึกษาที่มี
การตีพิมพโดยองคกรที่เชื่อถือได
3.6.2.3
การจําแนกประเภทสารกอมะเร็งนั้นเปนกระบวนการ 1 ขั้นตอนและขึ้นอยูกับเกณฑในการจําแนกประเภท
ซึ่งเกี่ยวกับการประเมินความชัดเจนของหลักฐานและขอควรพิจารณาจากขอมูลอื่นๆซึ่งทําใหสามารถจัดสารนั้นจัดเปนสาร
ที่มีศักยภาพทําใหกอมะเร็งในมนุษยได
3.6.2.4
ความชัดเจนของหลักฐานยังรวมถึงจํานวนอุบัติการณการเกิดกอนเนื้อในมนุษยและสัตวทดลองและความมี
นัยสําคัญทางสถิติ จํานวนหลักฐานที่เพียงพอจะแสดงถึงความสัมพันธของสาเหตุจากการสัมผัสและผลของเกิดมะเร็ง
ในขณะที่หลักฐานเพียงพอในสัตวทดลองแสดงถึงความสัมพันธของเหตุจากสารเคมีและจํานวนอุบัติการณของการเกิดเนื้อ
งอก หลักฐานที่จํากัดแสดงถึงความสัมพันธเชิงบวกของการรับสัมผัสและการเกิดมะเร็งและมิไดแสดงถึงความสัมพันธใน
เชิงเหตุผล หลักฐานที่จํากัดนั้นสามารถนําเสนอขอมูลผลการเกิดมะเร็งไดนอยกวาหลักฐานที่เพียงพอ คําวา เพียงพอ และ
จํากัด ซึ่งใชในบทนี้ใหคําจํากัดความโดยThe Internation research on Cancer (IARC) และอธิบายอยูในหัวขอ 3.6.5.3.7
3.6.2.5
ขอควรพิจารณาอื่นๆ (น้ําหนักของหลักฐาน) นอกเหนือจากการใหความสําคัญตอความชัดเจนของหลักฐาน
ในการเกิดมะเร็งแลว ปจจัยที่สงผลตอการเกิดมะเร็งของสารเคมีในมนุษยก็เปนขอที่ควรคํานึงถึง มีปจจัยหลากหลายซึ่งมีผล
ตอการจัดแบงกลุมสารกอมะเร็ง แตจะมีการอธิบายในบางปจจัยในบทนี้
3.6.2.5.1
ปจจัยตางๆ อาจสงผลตอการเพิ่มหรือลดการเกิดมะเร็งในมนุษย ทั้งนี้ใหพิจารณาที่หลักฐานหรือกรณีที่
เกิดขึ้น โดยทั่วไปมีความจําเปนตองใชขอมูลที่สมบูรณเพื่อยืนยันการลดมากกวาเพิ่มการเกิดมะเร็ง ขอพิจารณาเพิ่มเติมควร
นํามาใชในการประเมินการพบกอนเนื้องอกหรือปจจัยอื่นๆ เปนกรณีไป
3.6.2.5.2

ปจจัยที่มีความสําคัญที่ตองพิจารณาในการประเมินโดยภาพรวม ไดแก
•
•
•
•

ชนิดกอนเนื้องอก และ อุบัติการณพื้นฐาน
การเกิดกอนเนื้อในจุดตางๆ
การพัฒนาของรอยโรคไปสูการเปนมะเร็ง
การลดระยะเวลาแฝงของเกิดกอนเนื้องอก
ปจจัยซึ่งอาจลดหรือเพิ่มการเกิดมะเร็ง

•
•
•
•
•

ไมวาการเกิดนั้นจะเกิดในเพศเดียวหรือทั้งสองเพศ
ไมวาการเกิดนั้นจะเกิดในสายพันธุเดียวหรือหลายสายพันธุ
โครงสรางของสารเคมีมีความคลายกันกับสารที่พบหลักฐานการเกิดมะเร็ง
ทางรับสัมผัส
การเปรียบเทียบการดูดซึม การกระจาย การเปลี่ยนแปลงโครงสรางและการขับออกของสารนั้นระหวาง
ในสัตวทดลองและในมนุษย
• ความเปนไปไดจากผลกระทบของความเปนพิษในระดับสูงจากความเขมขนที่ทดสอบ
• การเกิดความเปนพิษที่เดนชัดในมนุษย เชน การกลายพันธุ เปนพิษตอเซลลพรอมกับการกระตุนการ
เจริญเติบโต การแบงเซลล การกดภูมิคุมกัน
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3.6.2.5.3
การกลายพั น ธุ เ ป น ที่ ท ราบกั น ดี ว า การเปลี่ ย นแปลงของหน ว ยพั น ธุ ก รรมจะเป น ประเด็ น สํ า คั ญ ของ
กระบวนการเกิดมะเร็ง เพราะฉะนั้นการทดสอบการกลายพันธุ จากการศึกษาในรางกายอาจใชเปนดัชนีในการบงบอก
ศักยภาพของการเปนสารกอมะเร็ง
3.6.2.5.4
ขอควรพิ จารณาอื่นๆตอไปนี้จะทําใหเกิ ดการจํ าแนกประเภทสารกอมะเร็ง เขาอยู ในกลุม 1 หรื อกลุม 2
สารเคมีซึ่งไมไดรับการทดสอบเกี่ยวกับการกอมะเร็งอาจจะถูกแบงกลุมโดยใชขอมูลการเกิดกอนเนื้องอกจากสารเคมีซึ่งมี
โครงสรางคลายกัน พรอมกับขอควรพิจารณาอื่นๆ เชน การเกิดเมตาโบไลท เชน ในสียอมผากลุมเบนซิดีน
3.6.2.5.5
การจัดแบงกลุมสารเคมียังตองคํานึงถึงความสามารถในการดูดซึมเขาสูรางกายจากทางรับสัมผัสนั้น หรือ
การเกิดกอนเนื้องอกเฉพาะที่ที่รับสัมผัสเทานั้นและจากการทดสอบอื่นๆไมพบมะเร็งจากทางรับสัมผัสหลัก
3.6.2.5.6
ควรนําปจจัยดานคุณสมบัติทางกายภาพ-เคมี พิษวิทยาจลศาสตร พิษวิทยาพลศาสตร และขอมูลอื่นๆ เชน
สารเคมีที่มีโครงสรางคลายกัน เชน ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์ มาพิจารณาเพื่อการจําแนกประเภท
สารเคมี
3.6.2.6
ในบางครั้งขอกําหนดจากสถาบันอื่นๆอาจตองการความเหมาะสมอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่กําหนดไวนี้ ดังนั้น
เพื่อ เป นการสรุ ปในเอกสารความปลอดภัย ถึงความสามารถในการทํ าใหเกิดมะเร็งได นั้นตอ งคํ านึ งถึ งหลักขอ มูลทาง
วิทยาศาสตรที่มีนัยสําคัญทางสถิติ
3.6.2.7
ศักยภาพในการทําใหเกิดอันตรายเปนคุณสมบัติเฉพาะตัวของสารเคมี ซึ่งสารเคมีมักมีคุณสมบัติที่แตกตาง
กัน ดังนั้นจึงตองใหความสําคัญความแตกตางกันของสารเคมีนี้ งานที่ควรดําเนินการตอไปคือศึกษาวิธีการในการตรวจสอบ
ศักยภาพในการกอมะเร็งของสารเคมีซึ่งมิไดรวมอยูในการกระบวน การประเมินความเสี่ยง จากเอกสารประกอบการ
ประชุม WHO/IPCS workshop on the Harmonization of Risk Assessment for Carcinogenicity and Mutagenicity (Germ
cells)-A Scoping Meeting (1995,Carshalton, UK) แนะนําประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตรเพื่อการจําแนก
ประเภทสารเคมี เชน การเกิดกอนเนื้องอกที่ตับในหนู การพัฒนาของเปอรออกซิโซม ปฏิกิริยาที่ผานตัวรับ สารเคมีซึ่งแสดง
คุณสมบัติกอมะเร็งที่ระดับความเขมขนที่เปนพิษแตไมแสดงคุณสมบัติการกลายพันธุ ดังนั้นจําเปนตองมีหลักการที่แนชัด
เพื่อแกปญหาในการจําแนกประเภทสารเคมีที่ผานมาในอดีต เมื่อมีการแกปญหาจะทําใหพื้นฐานการจําแนกประเภทสารกอ
มะเร็งจํานวนหนึ่งมีความชัดเจนขึ้น
3.6.3

เกณฑการจําแนกประเภทของสารผสม

การจําแนกประเภทสารเคมีเมื่อมีขอมูลของสารผสมที่สมบูรณ
การจําแนกประเภทสารผสมขึ้นอยูขอมูลขององคประกอบแตละตัวในสารผสมโดยใชคาขีดจํากัด/ขีดความ
เขมขนขององคประกอบ การจําแนกประเภทสารนั้นสามารถปรับเปลี่ยนเปนกรณีไปขึ้นอยูกับขอมูลของตัวสารผสมนั้น
เชนผลของการทดสอบสารผสมนั้น ตองคํานึงถึง ความเขมขน ปจจัยอื่นๆ เชนระยะเวลา การสังเกตและการวิเคราะห (เชน
การวิเคราะหทางสถิติ ความไวของการทดสอบ) ควรทําการเก็บขอมูลตางๆ ที่ใชในการพิจารณาไว และสามารถนํามา
พิจารณาซ้ําไดเมื่อมีการรองขอ

3.6.3.1

การจําแนกประเภทสารเคมีเมื่อไมมีขอมูลของสารผสมอยางสมบูรณ : หลักการเชื่อมโยง (Bridging
Principles)
3.6.3.2.1
เมื่อมิไดทดสอบคุณสมบัติการเปนสารกอมะเร็งของสารผสม แตมีขอมูลอันตรายขององคประกอบของสาร
ผสมหรือสารที่คลายกับสารผสมอยางเพียงพอ ขอมูลเหลานี้สามารถนํามาใชในการจําแนกประเภทสารเคมีโดยใชหลักการ
เชื่อมโยง แนวคิดนี้ยืนยันวากระบวนการการจําแนกประเภทสารเคมีสามารถใชขอมูลที่มีอยูเพื่อบงบอกอันตรายของสาร
ผสมโดยไมจําเปนตองทําการทดลองใดๆเพิ่มเติมในสัตวทดลอง
3.6.3.2
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3.6.3.2.2

การเจือจาง

ถาสารผสมถูกเจือจางดวยตัวเจือจางซึ่งคาดวาไมสงผลกคุณสมบัติของการทําใหเกิดมะเร็งขององคประกอบ
ตัวอื่นๆในสารผสม ดังนั้นสารผสมตัวใหมอาจทําการจําแนกประเภทเปนสารผสมที่เทียบเทากับสารผสมตัวเดิม
3.6.3.2.3

การผลิตในแตละครั้ง

คาดวาคุณสมบัติการทําใหเกิดมะเร็งของสารผสมในการผลิตในแตละครั้ง จะเทากับสารผสมจากการผลิต
ครั้งอื่นๆที่เปนสินคาชนิดเดียวกันและถูกผลิตภายใตการควบคุมของโรงงานเดียวกัน เวนเสียแตวามีเหตุผลซึ่งเชื่อไดวามี
ความแตกตางสําคัญอื่นๆที่ทําใหคุณสมบัติการกอมะเร็งของสารในการผลิตนั้นเปลี่ยนแปลงไป เมื่อเปนเชนนี้จึงจําเปนตอง
มีการจําแนกประเภทสารเคมีใหม
3.6.3.2.4

สารผสมที่มีคุณสมบัตคิ ลายคลึงกัน
ดังแสดงขางลางนี้
(a) สารผสม 2 ชนิด (i) A+ B
(ii) C+ B ;
(b) ความเขมขนของ องคประกอบ Bซึ่งเปนสารกอมะเร็งเทากันในสารผสมทั้ง 2 ชนิด
(c) ความเขมขนของ องคประกอบ A ในสารผสม (i) เทากับความเขมขนองคประกอบ C ในสารผสม (ii);;
(d) ขอมูลความเปนพิษของ องคประกอบ A เทากับ องคประกอบ C ละจัดอยูในกลุมเดียวกันและคาดวา
คาดวาองคประกอบ A และ C ไมสงผลกระทบตอคุณสมบัติการกอใหเกิดมะเร็งขององคประกอบ B

เมื่อสารผสม (i) ถูกจําแนกประเภทอาศัยขอมูลจากการทดสอบแลว ดังนั้น สารผสม (ii) สามารถจัดใหอยูใน
กลุมอันตรายกลุมเดียวกัน
3.6.3.3

การจําแนกประเภทสารผสมเมื่อมีขอมูลขององคประกอบสารผสมทั้งหมดหรือมีขอมูลขององคประกอบสาร
ผสมเพียงบางชนิด

สารผสมจะถูกจัดใหเปนสารกอมะเร็งเมื่อองคประกอบอยางนอย 1 ชนิดในสารผสมจัดใหอยูในสารกอ
มะเร็งกลุม 1 หรือ กลุม 2 และมีความเขมขนสูงกวาคาจุดตัด/ขีดจํากัดความเขมขนดังแสดงในตารางที่ 3.6.1 ขางลางนี้ โดย
จัดเปนกลุม 1 และ 2 ตามลําดับ
ตารางที่ 3.6.1 การนําคาจุดตัด/ขีดจํากัดความเขมขนขององคประกอบในสารผสมซึ่งเปนสารกอมะเร็งมาใชในการจําแนก
ประเภทสารผสม1
กลุมขององคประกอบ
ของสารผสม
สารกอมะเร็ง กลุม 1
สารกอมะเร็ง กลุม 2

คาจุดตัด/ขีดจํากัดความเขมขนขององคประกอบมาใชในการจําแนกประเภทสารผสม
สารกอมะเร็ง กลุม 1
สารกอมะเร็ง กลุม 2
≥ 0.1%
≥ 0.1% (หมายเหตุ 1)
≥ 1.0% (หมายเหตุ 2)

ขอตกลงในการจัดรูปแบบการจําแนกประเภทสารเคมีนเี้ กี่ยวของกับขอพิจารณาในความแตกตางกันของการสื่ออันตรายที่ปรากฏใน
ระบบนี้ คาดวาจํานวนสารผสมที่มีอันตรายนั้นมีนอยการใชฉลากเตือนจะถูกจํากัดดวยความแตกตางดังกลาว และจะพัฒนาในทางเดียวกัน
1
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หมายเหตุ 1: องคประกอบของสารผสมนั้นจัดเปนสารกอมะเร็ง กลุม 2 มีความเขมขนระหวาง 0.1% และ 1.0% ทุกพนักงานเจาหนาที่ตอง
ขอใหจัดใหมีขอมูลความปลอดภัย อยางไรก็ตามปายเตือนอาจจัดเปนทางเลือกได บางสถาบันอาจเลือกใหจัดทําฉลากเมื่อองคประกอบของสาร
ผสมมีความเขมขนระหวาง 0.1% และ 1.0% ซึ่งบางสถาบันอาจไมจําเปนตองรองขอเพื่อจัดใหมที ี่ความเขมขนนี้ได
หมายเหตุ 2: องคประกอบของสารผสมนั้นจัดเปนสารกอมะเร็ง กลุม2 มีความเขมขน ≥1.0% ตองจัดใหมีทั้งขอมูลความปลอดภัยและฉลาก

3.6.4

การสื่อสารความเปนอันตราย

ข อ พิ จ ารณาทั่ วไปและข อ พิ จ ารณาเฉพาะเกี่ ย วกั บการติ ด ฉลากถู ก จั ด อยู ใ นหมวด การสื่ อสารความเป น
อันตราย : การติดฉลาก (บทที่ 1.4) ภาคผนวก 2 ประกอบดวยตารางสรุปกลุมสารเคมีและการติดฉลาก ภาคผนวก 3 แสดง
ตัวอยาง คําบรรยายขอควรระวัง และรูปประกอบซึ่งใชเมื่อไดรับอนุญาตโดยพนักงานเจาหนาที่ ตารางที่ 3.6.2 ขางลางนี้
แสดงการติดฉลากเฉพาะสําหรับสารเคมีและสารผสมซึ่งถูกจัดอยูในกลุมสารกอมะเร็งแบงตามเกณฑซึ่งถูกกลาวถึงในบทนี้
ตารางที่ 3.5.2 การติดฉลากสารกอมะเร็ง
สัญลักษณ
คําสัญญาณ
ขอความบอกความ
เปนอันตราย

กลุม 1 A
อันตรายตอสุขภาพ
อันตราย
อาจทําใหเกิดมะเร็ง(ระบุทาง
รับสัมผัสของสารเคมี ใน
กรณีที่มีการพิสูจนวาทางรับ
สัมผัสอื่นๆ มิไดทําใหเกิด
อันตรายใดๆ)

กลุม 1B
อันตรายตอสุขภาพ
อันตราย
อาจทําใหเกิดมะเร็ง(ระบุทาง
รับสัมผัสของสารเคมี ในกรณี
ที่มีการพิสูจนวาทางรับสัมผัส
อื่นๆ มิไดทําใหเกิดอันตราย
ใดๆ)
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กลุม 2
อันตรายตอสุขภาพ
คําเตือน
คาดวาทําใหเกิดมะเร็ง(ระบุทาง
รับสัมผัสของสารเคมี ในกรณี
ที่มีการพิสูจนวาทางรับสัมผัส
อื่นๆ มิไดทําใหเกิดอันตราย
ใดๆ)

3.6.5

กระบวนการตัดสินใจ และแนวทางสําหรับสารกอมะเร็ง
กระบวนการตัดสินใจ ดังแสดงขางลางนี้ มิไดเปนสวนของระบบการจัดการจําแนกประเภท ระบบเดียวกัน
แตไดจัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทาง และขอแนะนําผูที่รับผิดชอบในการศึกษาการจําแนกประเภทสารเคมีใหทําการศึกษาเกณฑ
การจัดผังการจําแนกประเภททั้งกอนและขณะที่นําขอกระบวนการติดสินใชที่อิงเหตุและผลนี้ไปใชงาน
3.6.5.1

กระบวนการตัดสินใจ 3.6.1 สําหรับ สารเคมี
ไมสามารถจําแนก
ประเภทได

ไมมี

สารเคมี : มีขอมูลวาเปนสารกอมะเร็งหรือไม?
มี
ตามเกณฑ (ดู 3.6.2) สารมีคุณสมบัติดังนี้หรือไม
• ทราบแนชัดวามีศักยภาพทําใหเกิดมะเร็งในมนุษย หรือ
• สันนิษฐานวามีศักยภาพทําใหเกิดมะเร็งในมนุษย
การประยุกตใชงานตองการคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยจาก
น้ําหนักของอุบัติการณ

กลุม 1
มี
อันตราย

ไมมี
ตามเกณฑ (ดู 3.5.2) สารนี้มีความเปนไปไดในการทําใหเกิดมะเร็ง
ในมนุษย หรือไม
การประยุกตใชงานตองการคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญในการวินิจฉัย
จากน้ําหนักของอุบัติการณ

กลุม 2
มี
อันตราย

ไม
ไมจัดเปนประเภทนี้
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กระบวนการตัดสินใจ 3.6.2 สําหรับสารผสม

3.6.5.2

สารผสม:
การจําแนกประเภทของสารผสมขึ้นกับขอมูลการทดสอบองคประกอบแตละชนิดในสารผสมนั้นโดยใชคาขีดจํากัด/ความเขมขนของ
องคประกอบเหลานั้น การจําแนกประเภทนั้นอาจจะทําการประยุกตจากหลักการศึกษาแตละกรณีของสารผสมหรือขึ้นกับหลักการ
เชื่อมโยง แผนภูมิขา งลางแสดงการประยุกตการจําแนกประเภทโดยใชหลักการศึกษาแตละกรณี เกณฑของหลักการจําแนกประเภทใน
รายละเอียด แสดงใน 3.6.2.7 , 3.6.3.1-3.6.3.2 ตอไป

การจําแนกประเภทสารเคมีขึ้นกับองคประกอบของสารผสม
2
3

สารผสมประกอบดวยสารประกอบของสารผสม 1 ชนิดหรือมากกวา 1 ชนิดซึ่งถูกจัดเปน
สารกอมะเร็ง กลุม 1 ที่ระดับ
• ≥ 0.1 % 2 หรือไม

กลุม 1
ใช
อันตราย

ไม
สารผสมประกอบดวยสารประกอบของสารผสม 1 ชนิดหรือมากกวา
1 ชนิดซึ่งถูกจัดเปนสารกอมะเร็ง กลุม 2 ที่ระดับ
• ≥ 0.1% 2 หรือไม
• ≥ 1.0% 2 หรือไม

กลุม 2
ใช
อันตราย

ไม
ไมจัดเปน
ประเภทนี้

การจําแนกประเภทประยุกต หลักการศึกษาแตละกรณี
มีขอมูลการทดสอบของ
สารผสมหรือไม
ไม

มี

ผลการทดสอบของสารผสมใหความสําคัญกับความ
เขมขนของสารเคมีและปจจัยอื่นๆ เชน ระยะเวลา การ
สังเกต และการวิเคราะห (ทางสถิติ และ ความ
เฉพาะเจาะจงของการทดสอบ) ของระบบการทดสอบ
การกอมะเร็ง
มี

ใช

จัดอยูในกลุมที่
เหมาะสม
ใช
หรือ
ไมจัดเปน
ประเภทนี้

ใชหลักการเชื่อมโยง ไดหรือไม3? ดูเกณฑ 3.6.3.2
ไม
ดูแผนภูมิขางบน : การจําแนกประเภทขึ้นกับองคประกอบแตละตัว
ในสารผสม

2

3

สําหรับคาขีดจํากัดความเขมขนเฉพาะ ดูที่ “คาจุดตัด/คาขีดจํากัดความเขมขน” ในบท 1.3 หัวขอ 1.3.3.2 และตาราง 3.6.1 ในบทนี้ ในกรณีที่ขอมูลของสารผสมใช
หลักการเชือ่ มโยง ขอมูลนั้นจําเปนตองสอดคลองกับ 3.6.3.1
ถาใชขอมูลของสารผสมอีกตัวหนึง่ ในการประยุกตใชหลักการเชือ่ มโยง ตองสรุปขอมูลของสารผสมนั้นตามยอหนาที่ 3.6.3.1
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แนวทางพื้นฐาน4
เปนขอความที่ตัดมาจากเอกสารของ the International Agency for research on Cancer (IARC) ในหัวขอเรื่อง
การประเมินความชัดเจนของหลักฐานของความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งในมนุษย ดังปรากฏในหัวขอ 3.6.5.3.1 และ
3.6.5.3.25

3.6.5.3

3.6.5.3.1

การเกิดมะเร็งในมนุษย

3.6.5.3.1.1

หลักฐานที่ชัดเจนบงบอกถึงสามารถในการกอมะเร็งจากการศึกษาในมนุษย แบงเปน 2 กลุม :
(a)

หลักฐานที่เพียงพอของการกอมะเร็ง : คณะทํางานไดพิจารณาถึงสาเหตุความสัมพันธระหวางการรับ
สั ม ผั ส ของสารเคมี สารผสม สถานการณ ก ารรั บ สั ม ผั ส และการเกิ ด มะเร็ ง ในมนุ ษ ย พบว า มี
ความสัมพันธในเชิงบวกระหวางการรับสัมผัสและการเกิดมะเร็ง โดยที่มีการกําจัดปจจัยเบี่ยงเบน
ตางๆ อยางเหมาะสม

(b)

หลั กฐานที่จํ ากั ดของการเกิ ดมะเร็ ง: พบวา มี ความสั มพั นธ ในเชิงบวกระหวางการรั บสั มผั ส ของ
สารเคมี สารผสม หรือสถานการณการรับสัมผัส และการเกิดมะเร็งจากการศึกษาถึงสาเหตุของการ
เกิดมะเร็งซึ่งทําการศึกษาและพิจารณาโดยคณะทํางาน การศึกษานี้ไมสามารถกําจัดปจจัยเบี่ยงเบน
ตางๆ อยางเหมาะสมไปได

3.6.5.3.1.2 ในบางกรณีมีการใชการจําแนกประเภทดังแสดงขางบนนี้ในการจัดระดับของหลักฐานซึ่งมีความสัมพันธกับ
การเกิดมะเร็งในอวัยวะหรือเนื้อเยื่อที่เฉพาะเจาะจง
3.6.5.3.2

การเกิดมะเร็งในสัตวทดลอง
หลักฐานที่ชัดเจนบงบอกถึงสามารถในการกอมะเร็งในสัตวทดลองจะถูกจัดเปน 3 กลุมดังนี้
(a) หลักฐานที่เพียงพอของการกอมะเร็ง : คณะทํางานไดพิจารณาถึงสาเหตุ ความสัมพันธระหวาง
สารเคมีหรือสารผสมและการเพิ่มขึ้นของอุบัติการณการเกิดกอนเนื้องอก ชนิดรุนแรงและลุกลามหรือ
ภาวะร ว มของ ก อ นเนื้ อ งอก ประเภทไม รุ น แรง และ รุ น แรงและลุ ก ลาม ใน (i) 2 สายพั นธุ ห รื อ
มากกวาในสัตวทดลอง (ii) ใน 2 การศึกษาทดลองที่เปนอิสระตอกันหรือมากกวา 2 การศึกษาใน 1
สายพันธุ ซึ่งจัดการทดลองในชวงเวลาที่แตกตางกัน หรือ ในหองทดลองที่ตางกัน หรือ วิธีการที่
แตกตางกัน
(b) ขอยกเวน จาก 1 การศึกษาทดลอง ใน 1 สายพันธุ ซึ่งพบหลักฐานที่เพียงพอของการเกิดมะเร็ง กรณีที่
เป น ก อ นเนื้ อ งอกชนิ ด รุ น แรงและลุ ก ลามแต มี ลั ก ษณะที่ ร ะดั บ ความไม แ น น อน (ไม ป กติ ) ต อ
อุบัติการณ ตําแหนงที่เกิด ลักษณะชนิดของมะเร็ง อายุ และระยะเวลาที่เกิดมะเร็ง
(c) หลักฐานที่ มีขอจํากัด : ขอมูลที่ไดนั้นระบุ ไดวาเปนมะเร็งแต มีขอจํากั ดในการประเมิน เพราะ (i)
หลักฐานที่พบ ไดมากจากเพียง 1 การทดลองเทานั้น หรือ (ii) ไมสามารถตอบคําถามเกี่ยวกับ การ
ออกแบบ วิธีการ และการแปรผลของการทดลองได หรือ (iii) สารเคมี หรือสารผสม เพิ่มหลักฐาน
เพียงในมะเร็งชนิดรุนแรงและลุกลามหรือ กอนเนื้องอกที่ไมสามารถระบุไดอยางแนชัด หรือ กอน
เนื้องอกที่ระบุแนชัดแตเปนชนิดที่สามารถเกิดขึ้นเองไดโดยไมตองสัมผัสสารเคมีในสัตวทดลองชนิด
นี้

4

5

บทคัดยอจาก IARC Monograph, ตามนี้ ไดมาจาก OECD Integrated Document on Harmonisation of Classification and Labelling
เปนสวนที่เพิ่มเติมมาเทานั้น มิไดเปนสวนของการพัฒนา harmonised classification system โดย OECDTask Force-H
ดูหัวขอ 3.6.2.4 ในบทนี้
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บทที่ 3.7
ความเปนพิษตอระบบสืบพันธุ
3.7.1

คําจํากัดความและขอพิจารณาทั่วไป

3.7.1.1

ความเปนพิษตอระบบสืบพันธุ

ความเปนพิษตอระบบสืบพันธุหมายถึงการเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับสมรรถภาพทางเพศ และการปฏิสนธิใน
เพศชายและหญิง รวมถึงความผิ ดปกติเกี่ ยวกั บการพัฒนาการเด็ ก คํ าจํากัดความที่นําเสนอนี้คัดมาจากการประชุ มเชิ ง
ปฏิบัติการ IPCS/OECD Workshop for the Harmonization of Risk Assessment for Reproductive and Development
Toxicity ณ Carshalton สหราชอาณาจักร 17-21 ตุลาคม 19941 สําหรับจุดประสงคการจําแนกประเภทสารเคมีที่ทําใหเกิด
ความผิดปกติชนิดถายทอดสูลูกหลานไดนั้นไดอธิบายไวใน การกลายพันธุตอเซลลสืบพันธุ (บทที่ 3.5) แตในบทนี้จะ
กลาวถึงอันตรายซึ่งแยกจากการกลายพันธุของระบบสืบพันธุ
ในระบบการจําแนกประเภทสําหรับความเปนพิษตอระบบสืบพันธุนี้จะแบงเปน 2 กลุมยอย
• อันตรายตอสมรรถภาพทางเพศหรือความบกพรองทางเพศ
• อันตรายตอการพัฒนาของเด็ก
3.7.1.2

อันตรายตอสมรรถภาพทางเพศหรือความบกพรองทางเพศ

สารที่ทําใหเกิดอันตรายตอความสามารถในระบบสืบพันธุนั้นหมายถึงสารที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอ
ระบบสืบพันธุของทั้งเพศหญิงและเพศชาย ระยะเวลาการเขาสูวัยเจริญพันธุ การสรางและการขนสงเซลลสืบพันธุ วงจรของ
ระบบสืบพันธุ ความสามารถทางเพศ การปฏิสนธิ การคลอด การเจริญพันธุ การเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาความสมบูรณ
ระบบสืบพันธุ
อันตรายในระบบสืบพันธุอาจเกิดกับหรือเกิดผานการหลั่งน้ํานมซี่งจะมีการจําแนกประเภทแยกจากกลุมอื่นๆ
(ดู 3.7.2.1) ทั้งนี้เนื่องจากเพื่อใหเกิดความเฉพาะเจาะจงความเปนอันตรายตอการหลั่งน้ํานมเพื่อเปนการเตือนอันตราย
สําหรับแมที่ตองใหนมลูก
3.7.1.3

อันตรายตอการพัฒนาของเด็ก

ในความหมายทั่วๆ ไป อันตรายตอการพัฒนานั้นครอบคลุมความผิดปกติใดๆ ก็ตามที่รบกวนการพัฒนาปกติ
ของมนุษย ไมวาจะกอนหรือหลังคลอด จากการไดรับสารเคมีโดยแมรับสัมผัสหรือรับชวงกอนหรือแมแตหลังคลอดจนถึง
ชวงวัยเจริญพันธุ อยางไรก็ตามจุดประสงคของการจําแนกประเภทนี้เพื่อใหขอมูลกับหญิงตั้งครรภ และความสามารถใน
ระบบสืบพันธุของทั้งชายและหญิง ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาในกลุมนี้เนนอันตรายอันมักจะเกิดขึ้นระหวางตั้งครรภอันเปน
ผลจากการรับสัมผัสสารเคมีของพอแม อาการที่แสดงนั้นอาจเกิดในระยะเวลาใดๆ ในชวงชีวิต อาการหลักที่เกิดขึ้นไดแก
(a) เสียชีวิต (b) โครงสรางผิดปกติ (c) การเจริญเติบโตผิดปกติ (d) เสื่อมสมรรถภาพ

1
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3.7.2

เกณฑการจําแนกประเภทสารเคมี

3.7.2.1

กลุมอันตราย

เพื่อการจําแนกประเภทสารเคมีที่เปนอันตรายตอระบบสืบพันธุมีการแบงสารเคมีเปน 2 กลุมคือ กลุมที่เปน
อันตรายตอสมรรถภาพทางเพศหรือความบกพรองทางเพศ อันตรายตอการพัฒนาของเด็ก และกลุมผลกระทบของการหลั่ง
น้ํานม ซึ่งแบงเปนกลุมแยกตางหาก
รูป 3.7.1 : กลุมสารอันตรายตอระบบสืบพันธุ
กลุม 1:

กลุม 1A:
กลุม 1B:

กลุม 2:

ทราบชัดเจนหรือคาดวาทําใหเกิดอันตรายตอระบบสืบพันธุในมนุษยหรือการพัฒนา
สารเคมีในกลุมนี้รวมถึงสารเคมีซึ่งทราบแนชัดวาทําใหเกิดอันตรายตอความสามารถในระบบสืบพันธุหรือ
อันตรายตอการพัฒนาของมนุษยซึ่งมีหลักฐานจากการศึกษาในสัตวทดลอง หรือจากขอมูลอื่นๆ ซึ่งแสดง
อยางชัดเจนวาสารเคมีเหลานี้รบกวนการทํางานของสืบพันธุในมนุษย สําหรับจุดประสงคของขอกําหนด
สารเคมีเหลานี้สามารถแบงไดอยางชัดเจนจากหลักฐานวามีขอมูลขั้นพื้นฐานจากมนุษย (กลุม 1A) หรือ จาก
สัตวทดลอง (1B)
ทราบชัดเจนวาทําใหเกิดอันตรายตอระบบสืบพันธุหรือการพัฒนาในมนุษย
การจัดสารเคมีเขากลุมนี้ขึ้นกับหลักฐานที่ปรากฏในมนุษย
คาดวาทําใหเกิดอันตรายตอระบบสืบพันธุหรือการพัฒนาในมนุษย
การจัดสารเคมีเขากลุมนี้ขึ้นกับหลักฐานที่ปรากฏในสัตวทดลอง หลักฐานดังกลาวตองแสดงชัดเจนวา
อันตรายที่เกิดขึ้นนี้มีความเฉพาะเจาะจง กับสารนั้น ไมปรากฏสารเคมีอื่นๆ หรือในกรณีที่พบวามีสารเคมี
อื่นปนอยูดวยนั้นตองมั่นใจวาการเกิดอันตรายตอระบบสืบพันธุมิไดเปนอันตรายที่ไมเฉพาะเจาะจงจาก
สารเคมีอื่นที่ปนอยู อยางไรก็ตาม ในกรณีที่กลไกการเกิดอันตรายที่ชัดเจนในมนุษยยังไมเปนที่ทราบแนชัด
ควรจําแนกประเภทสารนี้เปน กลุม 2 เพื่อความเหมาะสมตอไป
อาจทําใหเกิดอันตรายตอระบบสืบพันธุหรือการพัฒนาในมนุษย
สารเคมีในกลุมนี้รวมถึงสารเคมีที่กอใหเกิดอันตรายซึ่งอาจปรากฏหลักฐานจากมนุษยและสัตวทดลอง หรือ
บางครั้งอาจเป นข อ มูลเพิ่ ม เติ มว าก อ ให เกิ ดอั นตรายระบบสื บพั นธุห รือ การพัฒนาในมนุษ ย ไมปรากฏ
สารเคมีอื่นๆ หรือในกรณีท่ีพบวามีสารเคมีอื่นปนอยูดวยนั้นตองมั่นใจวาการเกิดอันตรายตอระบบสืบพันธุ
มิไดเปนอันตรายที่ไมเฉพาะเจาะจงจากสารเคมีอื่นที่ปนอยู และมีหลักฐานไมเพียงพอในการจัดสารเคมีนี้
เปน สารกลุม 1 ตัวอยางเชน ขาดการศึกษาที่ทําใหหลักฐานนั้นมีคุณภาพ ดังนั้นเพื่อความเหมาะสมจึงจัดให
สารนี้อยู ในกลุม 2
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รูป 3.7.1 : (b) กลุมสารอันตรายตอการหลั่งน้ํานม
อันตรายตอหรือทางการหลั่งน้ํานม
มีการจําแนกประเภทสารที่กออันตรายตอหรือทางการหลั่งน้ํานมแยกจากกลุมอื่นๆ เพื่อความเหมาะสมในการจัดแบงกลุม
สารเคมีซึ่งไมมีขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพในการทําใหเกิดอันตรายตอลูกหลานผานทางน้ํานม อยางไรก็ตามสารเคมีในกลุมนี้
สามารถถูกดูดซึมโดยแมและพบวารบกวนการหลั่งน้ํานมหรืออาจพบสารนี้(รวมทั้งเมตาโบไลท) ในน้ํานมในปริมาณที่
สามารถทําใหเกิดอันตรายตอทารกที่ดื่มนมได ดังนั้นควรมีการจําแนกประเภทนี้เพื่อปองกันอันตรายตอเด็กที่ดื่มนมแม
การจัดแบงกลุมสารเคมีนี้ขึ้นอยูกับ
(a) การศึกษา การดูดซึม การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสารเคมี การกระจายตัว และการกําจัดสารเคมี
บอกถึงการพบสารเคมีนี้ในน้ํานมและพบในระดับความเปนพิษในน้ํานม และ/หรือ
(b) ผลจากการศึกษาใน 1 หรือ 2 รุน ในสัตวทดลองซึ่งใหหลักฐานชัดเจนเกี่ยวกับอันตรายในลูกซึ่ง
สามารถผานจากนม หรือ อันตรายตอคุณภาพของน้ํานมแม และ/หรือ
(c) หลักฐานในมนุษยบงบอกอันตรายตอทารกชวงการใหนม
3.7.2.2

พื้นฐานของการจําแนกประเภทสารเคมี

3.7.2.2.1
การจําแนกประเภทสารเคมีขึ้นกับเกณฑพื้นฐานที่เหมาะสม ตามโครงรางดังแสดงขางบน และการประเมิน
น้ําหนักของหลักฐานที่ปรากฏ การจําแนกประเภทสารเคมีที่เปนอันตรายตอระบบสืบพันธุหรือตอการพัฒนาการนั้นเพื่อให
ขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะตัวของสารเคมีเหลานี้ในการทําใหเกิดอันตรายดังกลาว โดยเนนวาอันตรายที่เกิดขึ้นนี้มิไดมา
จากผลที่ไมเฉพาะเจาะจงของสารเคมีอื่นๆ
3.7.2.2.2
พิษในแม

ในการประเมินความเปนพิษตอการพัฒนาการนั้นมีความจําเปนตองพิจารณาปจจัยที่เปนไปไดของความเปน

3.7.2.2.3
หลักฐานที่ปรากฏในมนุษยใหขอมูลพื้นฐานในการจัดสารเคมี กลุม 1A ควรเปนหลักฐานอันตรายตอระบบ
สืบพันธุที่เชื่อถือได หลักฐานดังกลาวตามอุดมคติแลวยังควรไดมาจากการศึกษาทางดานระบาดวิทยาที่ดี รวมถึงมีการ
ควบคุมตัวแปรที่เหมาะสม การประเมินที่มีความสมดุล ใหพิจารณาเกี่ยวกับปจจัยโนมเอียงอื่นๆ ในกรณีที่พบวาขอมูลจาก
มนุษยยังมีความคลาดเคลื่อนควรเพิ่มขอมูลจากการศึกษาในสัตวทดลองและพิจารณาจําแนกประเภทสารเคมี เปน กลุม 1B
3.7.2.3

น้ําหนักของหลักฐาน

3.7.2.3.1
การจําแนกประเภทสารเคมีที่เปนอันตรายตอระบบสืบพันธุนั้นขึ้นอยูกับพื้นฐานในการประเมินน้ําหนักของ
หลักฐานที่ปรากฏ นั้นหมายถึง ตองมีการใชหลักฐานขอมูลทั้งหมดที่มีอยูในการประเมินความเปนพิษดังกลาว ขอมูลเหลานี้
ไดแกขอมูลทางการศึกษาดานระบาดวิทยา รายงานกรณีศึกษาในมนุษย การศึกษาผลเฉพาะเจาะจงตอระบบสืบพันธุใน
การศึกษากึ่งเรื้อรัง เรื้อรัง และการศึกษาพิเศษในสัตวทดลองซึ่งแสดงขอมูลสําคัญของอันตรายตอระบบสืบพันธุและ
เกี่ยวกับตอมไรทอ และยังครอบคลุมถึงการประเมินคุณสมบัติทางดานเคมีโดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่มีขอมูลไมเพียงพอ
ปจจัยที่มีผลตอการใหน้ําหนักกับหลักฐานไดแกคุณภาพของการศึกษาทดลอง ความคงที่ของผลการการทดลอง ลักษณะ
และความรุนแรงของอันตรายที่เกิด ระดับความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ จํานวนที่เกิดอันตราย ทางรับสัมผัสหลักในมนุษย
ทั้งนี้โดยปราศจากปจจัยโนมเอียงใดๆ ผลการศึกษาทั้งในเชิงบวกและลบ จะถูกนํามาเปนขอมูลในการพิจารณาน้ําหนักของ
หลักฐาน แตอยางไรก็ตาม ผลบวกจากการศึกษาเพียงครั้งเดียวซึ่งสอดคลองกับหลักการทางวิทยาศาสตรประกอบกับ
ผลบวกนี้แสดงความมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลดังกลาวนี้ก็สามารถใชในการจําแนกประเภทสารเคมีได (ดู หัวขอ 3.7.2.2.3)
3.7.2.3.2
การศึกษาพิษวิทยาจลศาสตรในสัตวทดลองและมนุษย นํามาซึ่งขอมูลเกี่ยวกับบริเวณที่ออกฤทธิ์ กลไกหรือ
ชองทางการออกฤทธิ์ของสารเคมีซึ่งนําไปสูขอมูลที่สําคัญสงผลตอการเพิ่มหรือลดอันตรายอันจะเกิดขึ้นกับสุขภาพของ
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มนุษยได ในกรณีที่แสดงอยางชัดเจนวากลไกหรือชองทางการเกิดฤทธิ์ของสารเคมีในมนุษยไมพบอยางเดนชัด หรือเมื่อ
ขอมูลทางพิษวิทยาจลศาสตรที่แตกตางกันและไมแสดงความเปนพิษใดๆ ตอมนุษยนั้น ดังนั้นไมจัดใหสารนี้เปนสารที่เปน
อันตรายตอระบบสืบพันธุในสัตวทดลอง
3.7.2.3.3
ความเปนพิษตอระบบสืบพันธุในบางกรณีที่พบในสัตวทดลองนั้นเปนความเปนพิษที่มีนัยต่ําในเชิงพิษวิทยา
จึงไมจําเปนตองทําการจําแนกประเภทเฉพาะใดๆ ยกตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลงเล็กนอยสําหรับน้ําอสุจิ หรือ อุบัติการณ
การเกิดการเปลี่ยนแปลงเองของตัวออน การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยของตัวออนเชน โครงสรางกระดูก น้ําหนัก หรือการ
ประเมินพัฒนาการหลังการคลอดที่แตกตาง
3.7.2.3.4
ตามอุดมคติของการศึกษาในสัตวทดลองนั้นตองแสดงชัดเจนวาเปนอันตรายที่เกิดตอระบบสืบพันธุอยาง
เฉพาะเจาะจงโดยปราศจากอันตรายอันสืบเนื่องมาจากระบบอื่นๆ แตอยางไรก็ตามในกรณีที่เกิดอันตรายตอการพัฒนาการ
พรอมกับเกิดอันตรายในระบบอื่นๆดวยนั้น ถาเปนไปไดตองทําการประเมินศักยภาพการเกิดอันตรายทั้งหมดทุกระบบใน
ภาพรวม ในเรื่องของอันตรายตอระบบสืบพันธุนี้เนนที่ความผิดปกติตอตัวออนเปนลําดับแรก ตอมาพิจารณาถึงความเปน
อันตรายตอแม พรอมกับศึกษาปจจัยอื่นๆ ซึ่งมีผลตอการเกิดอันตรายนี้อันเปนการใหน้ําหนักตอหลักฐานในการพิจารณา
จําแนกประเภท โดยทั่วไปแลวจะไมใหความสําคัญกับการเกิดความผิดปกติของการพัฒนาการในเด็กที่พบระดับสารเคมีซึ่ง
สามารถกอความเปนพิษตอแม ในกรณีเชนนี้มักจะทําการศึกษาเปนกรณีไปเมื่อพบความสัมพันธเทานั้น
3.7.2.3.5
ขอมูลที่เหมาะสมนั้นมีความสําคัญตอการพิจารณาความเปนพิษตอการพัฒนาการวาเกิดจากกลไกความเปน
พิษที่เฉพาะเจาะจงจากแมหรือความเปนพิษที่ไมเฉพาะเจาะจงเชนในกรณีที่แมมีความเครียดและรบกวนตอสภาวะสมดุล
โดยทั่วไปการพบขอมูลความเปนพิษในแม จะไมนํามาใชในการบงชี้ผลลบตอตัวออนจนกวามีการแสดงที่ชัดเจนวาเปนผล
ที่ไมเฉพาะเจาะจง โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อพบในกรณีที่เกิดอันตรายตอตัวออนอยางมีนัยสําคัญเชนการเปลี่ยนแปลงชนิดที่
ไมสามารถคืนสูสภาพเดิมไดของโครงสรางหรือพิการ ในบางสถานการณสามารถยืนยันไดชัดเจนวาความผิดปกติที่พบกับ
ระบบสืบพันธุนั้นเปนผลกระทบสืบเนื่องจากความผิดปกติของแม ตัวอยางเชน สารเคมีที่มีความเปนพิษตอการเจริญเติบโต
ของทารกในครรภ
3.7.2.4

เปนอันตรายตอแม

3.7.2.4.1
การพัฒนาการของเด็กตลอดระยะเวลาตั้งครรภและในชวงแรกของการตั้งครรภนั้นเปนชวงที่มีความเสี่ยงตอ
สารเคมีในแมทั้งจากกลไกที่ไมเฉพาะเจาะจงเชน แมเกิดความเครียดหรือมีการรบกวนสภาวะสมดุลและกลไกที่มีความ
เฉพาะเจาะจงจากแม ดังนั้นการแปลผลการจําแนกประเภทของสารที่เปนอันตรายตอการพัฒนาการตองพิจารณาปจจัยที่
เปนไปไดที่ทําใหเกิดอันตรายตอแม ซึ่งจัดเปนเรื่องที่ซับซอนเพราะมีความไมแนนอนตอความสัมพันธระหวางความเปน
พิษตอแมและการพัฒนาการของลูก ขอมูลคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญประกอบกับน้ําหนักของหลักฐานจากการศึกษาที่พบจะ
ชวยในการจําแนกประเภทสารที่เปนอันตรายตอการพัฒนาการของลูกใหเหมาะสมขึ้น อันตรายตอระบบสืบพันธุนี้เนนที่
ความผิดปกติตอตัวออนเปนลําดับแรก ตอมาพิจารณาถึงความเปนอันตรายตอแม พรอมกับศึกษาปจจัยอื่นๆ ซึ่งมีผลตอการ
เกิดอันตรายนี้อันเปนการใหน้ําหนักตอหลักฐานเพื่อใชสรุปในการพิจารณาจําแนกประเภท
3.7.2.4.2
ขอมูลการสังเกตในชวงตั้งครรภพบวาความเปนพิษตอแม จะสงผลตอการพัฒนาการของลูกผานกลไกที่ไม
เฉพาะเจาะจงซึ่งทําใหเกิดอันตรายตางๆ อันไดแก ตัวออนมีน้ําหนักต่ํา ความลาชาในการเชื่อมกันของกระดูก การสลาย
โครงสร า ง การเกิ ด โครงสร า งที่ ผิ ด ปกติ ใ นบางสายพั น ธุ อย า งไรก็ ต าม ความจํ า กั ด ในจํ า นวนของการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
ความสัมพันธ ระหวางการพัฒนาการในลูกและความเปนพิษตอแมสงผลตอความลมเหลวในการนําเสนอความสัมพันธที่มี
ความคงที่ และพิสูจนซ้ําไดของการศึกษาขามสายพันธุ อันตรายตอการพัฒนาการอาจเกิดขึ้นไดแมในการเกิดความเปนพิษ
ตอแมซึ่งเชื่อวามาจากอันตรายตอการพัฒนาการ ยกเวนแตไมสามารถจะแปลผลเปนบางกรณีวาอันตรายตอการพัฒนาการนี้
เกิดจากอันตรายที่มีตอแม นอกเหนือไปกวานั้น การจําแนกประเภทของสารเคมีควรใพิจารณาถึงอันตรายซึ่งมีนัยสําคัญตอ
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ลูกหลาน เชน ความผิดปกติซึ่งไมสามารถกลับคืนสภาพเดิมได ดังกรณีของโครงสรางที่ผิดปกติ การตายของตัวออน ความ
บกพรองของหนาที่หลังการเกิดของทารก
3.7.2.4.3
การจํ า แนกประเภทสารเคมี ไ ม ค วรที่ จ ะมองข า มความสํ า คั ญ กั บ สารเคมี ซึ่ ง ก อ ให เ กิ ด อั น ตรายต อ การ
พัฒนาการพรอมกับการเกิดอันตรายตอแม ถึงแมแตในกรณีที่มีการแสดงกลไกที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีเชนนี้เพื่อความ
เหมาะสมควรจัดใหสารเคมีนี้อยูในกลุม 2 มากกวากลุม 1 อยางไรก็ตามเมื่อสารเคมีชนิดนี้มีความเปนพิษอยางรายแรงตอแม
สงผลใหแมเสียชีวิต เซลลตาย อาจจะสงผลใหเกิดการพัฒนาการที่ผิดปกติอันเปนผลมาจากความเปนพิษตอแม และไม
จัดเปนผลกระทบของการพัฒนาการ จึงไมจําเปนตองจําแนกประเภทสารเคมีชนิดนี้ในกรณีที่การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงต่ํา
เชน ตัวออนน้ําหนักตัวลดในระดับต่ํา การลาชาในการเชื่อมตอของกระดูก ซึ่งเกิดพรอมกับความเปนพิษของแม
3.7.2.4.4
อาการที่พบในการประเมินความเปนพิษตอแม ดังแสดงขางลางนี้ ถาเปนไปไดควรทําการประเมินดาน
นัยสําคัญทางสถิติ หรือ ชีวภาพ และความสัมพันธระหวางการตอบสนองและขนาดของสารเคมี
การเสียชีวิตของแม: พิจารณาเมื่อการเพิ่มจํานวนการตายกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมโดยที่ลักษณะของ
การเกิดนี้ขึ้นอยูกับความเขมขนของสารเคมี และอันตรายนี้อาจจะนําไปสูอันตรายตอระบบได การเสียชีวิต
ของแมที่สูงกวา 10% เปนคาที่ตองใหความสําคัญ และระดับสารเคมีที่ทําใหเกิดอันตรายนี้ไมควรนําไป
ประเมินตอไป
ดัชนีการจับคู (Mating Index) (จํานวนของสัตวทดลองที่พบคราบเซลลตายที่ ทอเซมินอล หรืออสุจ/ิ จํานวนคู
x 100)22
ดัชนีการปฏิสนธิ (Fertility Index) (จํานวนของสัตวทดลองที่พบการฝงตัว/จํานวนคู x 100)2
ระยะเวลาการตั้งครรภ (จนถึงระยะคลอด)
น้ําหนักตัวและการเปลี่ยนแปลงของน้ําหนักตัว: ควรพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของน้ําหนักตัวของแมและ/
หรือ คาแปลงน้ําหนักตัวของแม และครอบคลุมถึงการประเมินอันตรายตอแมในกรณีที่มีขอมูล คาแปลง
น้ําหนักตัวหมายถึงการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักตัวซึ่งเปนความแตกตางระหวางน้ําหนักตัวกอนและหลังคลอด
หักออกดวยคา น้ําหนักของมดลูก(หรืออาจใช คาผลรวมน้ําหนักของตัวออน) ซึ่งอาจใชเปนตัวชี้วัดผล
อัน ตรายต อ แมห รื อ มดลู กได แต สํ าหรั บ กระต า ยแลวน้ํ าหนั กตั วที่เพิ่ ม ขึ้ นมิ ได เปนตั วชี้ วัดที่ มี ประโยชน
สําหรับอันตรายที่มีตอแมเพราะคาน้ําหนักมีคาแปรปรวนมากระหวางการตั้งครรภ
การกินอาหารและน้ํา (ในกรณีที่ชัดเจน): การกินอาหารและดื่มน้ําที่ลดลงของกลุมทดลองเมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุมควบคุมอาจใชเปนตัวชี้วัดที่พบสําหรับอันตรายที่มีตอแมโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อผสมสารทดสอบลงไป
ในอาหารและน้ําดื่ม การเปลี่ยนแปลงในการกินอาหารและน้ําดื่มควรทําการประเมินควบคูไปกับน้ําหนักตัว
ของแมเมื่อปรากฎผลชัดเจนตอความเปนพิษตอแม
การประเมินอาการทางคลินิก (รวมถึง อาการทางคลินิก โลหิตวิทยา และการศึกษาทางเคมีคลินิก): การเพิ่ม
อุบัติการณของความเปนพิษซึ่งแสดงโดยอาการทางคลินิกในกลุมทดลองเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมทดลองอาจ
ใชเปนตัวชี้วัดของการประเมินความเปนพิษตอแม เมื่อเปนเชนนี้ควรจัดใหมีการรายงาน ชนิด อุบัติการณ
ระดั บ และระยะเวลาของอาการที่ เกิ ด ตั ว อย า งอาการทางคลิ นิ กที่ เกิ ดขึ้ น ในอั น ตรายต อ แม ได แ ก โคม า
กระตือรือรนมากกวาปกติ สูญเสียการทรงตัว เดินลําบาก หายใจลําบาก
ขอมูลหลังการเสียชีวิต : การเพิ่มขึ้นของอุบัติการณ และ/หรือ ความรุนแรงของรอยโรคที่พบหลังการเสียชีวิต
อาจใชเปนตัวชี้วัดของความเปนพิษตอแม ทั้งนี้ยังรวมถึงความผิดปกติทางพยาธิวิทยาหรือน้ําหนักของอวัยวะ
เชน น้ําหนักอวัยวะ สัดสวนน้ําหนักอวัยวะตอน้ําหนักรางกาย หรือสัดสวนน้ําหนักอวัยวะตอน้ําหนักสมอง
2

ทราบวาดัชนีนี้สามารถเกิดผลกับเพศชายดวย
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และเมื่อมีการยืนยันผลความผิดปกติทางพยาธิวิทยาในอวัยวะที่ไดรับผลกระทบนั้น การเปลี่ยนแปลงของ
น้ําหนักอวัยวะเปาหมายอยางมีนัยสําคัญของกลุมทดลองเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม จะชวยในการ
พิจารณาเกี่ยวกับอันตรายตอแมอีกดวย
3.7.2.5

ขอมูลจากสัตวและการทดลอง

3.7.2.5.1
มีวิธีการทดลองที่เปนที่ยอมรับมากมาย ไดแก การทดสอบอันตรายตอการพัฒนาการ (เชนแนวทางการ
ทดสอบ OECD 414, แนวทาง ICH S5A,1993) วิธีการทดสอบความเปนอันตรายกอนและหลังคลอด (เชน ICH S5B,1995)
และการทดสอบความเปนพิษใน 1 หรือ 2 รุน (เชน แนวทางการทดสอบ OECD 414, 416)
3.7.2.5.2
ผลจากการทดสอบเบื้องตน (เชน แนวทางการทดสอบ OECD 421 การทดสอบเบื้องตนของอันตรายตอ
ระบบสืบพันธุ/การพัฒนาการ และ 422 การทดสอบรวมความเปนพิษเมื่อไดรับสารเคมีซ้ําและอันตรายตอระบบสืบพันธุ/
การพัฒนาการ) สามารถใชประกอบในการพิจารณาการจําแนกประเภท ถึงแมวาเปนที่ยอมรับวาคุณภาพของหลักฐานนี้มี
ความเชื่อถือไดต่ําวาหลักฐานจากการศึกษาอยางเต็มรูปแบบ
3.7.2.5.3
การพบอันตรายหรือความเปลี่ยนแปลงในการศึกษาของการไดรับสารเคมีซ้ําทั้งในระยะสั้นและระยะยาวซึ่ง
บงบอกถึงความเปนพิษตอระบบสืบพันธุในขณะที่ไมพบความเปนอันตรายตอระบบอื่นๆดวยทั่วไปนั้นสามารถใชเปน
พื้นฐานในการจําแนกประเภทสารเคมี เชน การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของอวัยวะสืบพันธุ
3.7.2.5.4
หลักฐานจากศึกษา ในหลอดทดลอง หรือจากการทดสอบจากสัตวซึ่งมิไดเลี้ยงลูกดวยนม และจากสารเคมีซึ่ง
มีโครงสรางคลายกัน ขอมูลทั้งหมดเหลานี้สามารถนํามาใชในการจําแนกประเภทสารเคมี ซึ่งผูเชี่ยวชาญตองมีการประเมิน
ขอมูลที่มีอยู ขอมูลที่ไมเพียงพอไมควรนํามาใชเปนการสนับสนุนเบื้องตนในการจําแนกประเภทสารเคมี
3.7.2.5.5
ควรใหความสําคัญกับทางรับสัมผัสของสัตวทดลองซึ่งตองมีความสัมพันธกับสภาวะการไดรับสารเคมีใน
มนุษย แตอยางไรก็ตามในทางปฏิบัติการทดสอบความเปนพิษตอระบบสืบพันธุน้ันมักทดสอบสารเคมีโดยผานการกิน ซึ่ง
การศึกษานี้ มีความเหมาะสมสําหรั บประเมินอั นตรายตอระบบสืบพันธุ ในกรณีที่แสดงอยางชั ดเจนวากลไกหรือชอ ง
ทางการเกิดฤทธิ์ของสารเคมีในมนุษยไมพบอยางเดนชัด หรือเมื่อขอมูลทางพิษวิทยาจลศาสตรที่แตกตางกันและไมแสดง
ความเปนพิษใดๆ ตอมนุษยนั้น ดังนั้นไมจัดใหสารนี้เปนสารที่เปนอันตรายตอระบบสืบพันธุในสัตวทดลอง
3.7.2.5.6
การศึกษาซึ่งเกี่ยวกับทางรับสัมผัสของสารเคมี เชนการฉีดเขาเสนเลือดดํา หรือเขาชองทอง อาจทําใหเกิดการ
รับสัมผัสตออวัยวะในระบบสืบพันธุในระดับความเขมขนของสารทดสอบที่สูงเกินความเปนจริง หรืออาจทําใหเกิดการ
ทําลายเฉพาะที่ตออวัยวะสืบพันธุ เชน โดยการระคายเคือง ดังนั้นจึงควรใหความระมัดระวังตอการแปลผล ซึ่งอาจไมจัดเปน
พื้นฐานสําหรับการจําแนกประเภทสารเคมี
3.7.2.5.7
มีการตกลงรวมกันระหวางเกณฑของการจํากัดความเขมขนของสารเคมี ในกรณีที่ความเขนขนสูงกวาที่
กําหนดและทําใหเกิดอันตรายตอระบบสืบพันธุดังนั้นจึงอยูนอกเหนือจากเกณฑที่กําหนด อยางไรก็ตามไมมีขอกําหนด
เกี่ยวกับระดับขนาดของความเขมขนในกลุมงาน OECD ในบางแนวทางของการทดสอบมีการกําหนดความเขมขน แตใน
บางแนวทางการทดสอบกลาววาสามารถเพิ่มขนาดความเขมขนไดเมื่อพบวาการรับสัมผัสสูงในมนุษยซึ่งระดับปกติไม
สามารถใหผลลัพธใดๆได ประกอบกับความแตกตางของสายพันธุทําใหเกิดความแตกตางพิษวิทยาจลศาสตร การจํากัด
ขนาดความเขมขนอาจไมเพียงพอและเหมาะสมตอบางสถานการณเนื่องจากมนุษยมีความไวกวาสัตวทดลอง
3.7.2.5.8
ตามหลักการพบวา การเกิดอันตรายตอระบบสืบพันธุมักจะพบไดในกรณีที่มีการศึกษาในสัตวทดลองใน
ระดับความเขมขนสูงเทานั้น (เชน ขนาดที่ทําใหเกิดความผิดปกติของตอมลูกหมากอยางรุนแรง เสียชีวิต) ซึ่งไมสามารถทํา
ใหจํ าแนกประเภทได ยกเว นแต ในกรณีที่ มีขอ มูลเกี่ ยวกับ พิษ วิท ยาจลศาสตร ซึ่งบงชี้วามนุ ษย แสดงไดเดนชัดกว าใน
สัตวทดลอง เมื่อเปนดังนี้จึงสามารถจําแนกประเภทได และขอใหพิจารณาเกี่ยวกับความเปนพิษตอแมเพื่อแนวทางตอไป
- 192 -

3.7.2.5.9
อยางไรก็ตาม ความเฉพาะเจาะจงตอการจํากัดความเขมขนจะขึ้นอยูกับวิธีการทดสอบซึ่งใชในการใหไดมา
ของผลการทดสอบ เชน ในแนวทางการทดสอบ OECD สําหรับการทดสอบเมื่อไดรับสัมผัสสารเคมีซ้ําโดยทางการกิน ที่
ระดั บ ความเข ม ข น สู ง ของ 1000 มิ ล ลิ ก รั ม /กิ โ ลกรั ม ของน้ํ า หนั ก ตั ว เว น แต ว า คาดว า ที่ ร ะดั บ ความเข ม ข น สู ง จึ ง มี ก าร
ตอบสนองในมนุษย จึงจัดระดับนี้ใหเปนระดับที่จํากัดไว
3.7.2.5.10

ตองการการอภิปรายผลรวมตอไปในเรื่องเกณฑของระดับความเขมขนจํากัด

3.7.3

เกณฑการจําแนกประเภทของสารผสม

3.7.3.1

การจําแนกประเภทสารเคมีเมื่อมีขอมูลของสารผสมที่สมบูรณ

การจําแนกประเภทสารผสมขึ้นอยูขอมูลขององคประกอบแตละตัวในสารผสมโดยใชคาขีดจํากัด/ขีดความ
เขมขนขององคประกอบ การจําแนกประเภทสารนั้นสามารถปรับเปลี่ยนเปนกรณีไปขึ้นอยูกับขอมูลของตัวสารผสมนั้น
เชนผลของการทดสอบสารผสมนั้น ตองคํานึงถึง ความเขมขน ปจจัยอื่นๆ เชนระยะเวลา การสังเกตและการวิเคราะห (เชน
การวิเคราะหทางสถิติ ความไวของการทดสอบ) ควรทําการเก็บขอมูลตางๆ ที่ใชในการพิจารณาไว และสามารถนํามา
พิจารณาซ้ําไดเมื่อมีการรองขอ
3.7.3.2
การจําแนกประเภทสารเคมีเมื่อไมมีขอมูลของสารผสมอยางสมบูรณ : หลักการเชื่อมโยง (Bridging
Principles)
3.7.3.2.1
เมื่อมิไดทดสอบคุณสมบัติอันตรายตอระบบสืบพันธุของสารผสม แตมีขอมูลอันตรายขององคประกอบของ
สารผสมหรือสารที่คลายกับสารผสมอยางเพียงพอ ขอมูลเหลานี้สามารถนํามาใชในการจําแนกประเภทสารเคมีโดยใช
หลักการเชื่อมโยง แนวคิดนี้ยืนยันวากระบวนการการจําแนกประเภทสารเคมีสามารถใชขอมูลที่มีอยูเพื่อบงบอกอันตราย
ของสารผสมโดยไมจําเปนตองทําการทดลองใดๆเพิ่มเติมในสัตวทดลอง
3.7.3.2.2

การเจือจาง

ถ า สารผสมถู ก เจื อ จางด ว ยตั ว เจื อ จางซึ่ ง คาดว า ไม ส ง ผลกระทบต อ ความเป น พิ ษ ต อ ระบบสื บ พั น ธุ ข อง
องคประกอบตัวอื่นๆในสารผสม ดังนั้นสารผสมตัวใหมอาจทําการจําแนกประเภทเปนสารผสมที่เทียบเทากับสารผสมตัว
เดิม
3.7.3.2.3

การผลิตในแตละครั้ง

คาดวาคุณสมบัติการทําใหเกิดอันตรายตอระบบสืบพันธุของสารผสมในการผลิตครั้งหนึ่ง จะเทากับสารผสม
จากการผลิตครั้งอื่นๆที่เปนสินคาชนิดเดียวกันและถูกผลิตภายใตการควบคุมของโรงงานเดียวกัน เวนเสียแตวามีเหตุผลซึ่ง
เชื่อไดวามีความแตกตางสําคัญอื่นๆที่ทําใหคุณสมบัติการเกิดอันตรายตอระบบสืบพันธุของสารในการผลิตนั้นเปลี่ยนแปลง
ไป เมื่อเปนเชนนี้จึงจําเปนตองมีการจําแนกประเภทสารเคมีใหม
3.7.3.2.4

สารผสมที่มีคุณสมบัติคลายคลึงกัน
ดังแสดงขางลางนี้
(a) สารผสม 2 ชนิด (i) A+ B
(ii) C+ B ;
(b) ความเขมขนของ องคประกอบ Bซึ่งสารที่มีความเปนพิษตอระบบสืบพันธุเทากันในสารผสมทั้ง 2 ชนิด
(c) ความเขมขนของ องคประกอบ A ในสารผสม (i) เทากับความเขมขนองคประกอบ C ในสารผสม (ii);;
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(d) ขอมูลความเปนพิษของ องคประกอบ A เทากับ องคประกอบ C และจัดอยูในกลุมเดียวกันคาดวา
องคประกอบ A และ C ไมสงผลกระทบตอคุณสมบัติการกอใหเกิดความเปนพิษตอระบบสืบพันธุของ
องคประกอบ B
เมื่อสารผสม (i) ถูกจําแนกประเภทโดยอาศัยขอมูลจากการทดสอบแลว ดังนั้น สารผสม (ii) สามารถจัดใหอยู
ในกลุมอันตรายกลุมเดียวกัน
3.7.3.3
การจําแนกประเภทสารผสมเมื่อมีขอมูลขององคประกอบสารผสมทั้งหมดหรือมีขอมูลขององคประกอบสาร
ผสมเพียงบางชนิด
สารผสมจะถูกจัดใหเปนสารอันตรายตอระบบสืบพันธุเมื่อองคประกอบอยางนอย 1 ชนิดในสารผสมจัดให
อยูในสารอันตรายตอระบบสืบพันธุกลุม 1 หรือ กลุม 2 และมีความเขมขนสูงกวาคาจุดตัด/ขีดจํากัดความเขมขนดังแสดง
ในตารางที่ 3.6.1 ขางลางนี้ โดยจัดเปนกลุม 1 และ 2 ตามลําดับ
ตารางที่ 3.7.1 การนําคาขีดจํากัด/ความเขมขนจํากัดขององคประกอบในสารผสมซึ่งเปนสารที่เปนอันตรายตอระบบ
สืบพันธุมาใชในการจําแนกประเภทสารผสม3
กลุมขององคประกอบ
คาจุดตัด/ขีดจํากัดความเขมขนขององคประกอบมาใชในการจําแนกประเภทสารผสม
ของสารผสม
สารอันตรายตอระบบสืบพันธุ กลุม 1
สารอันตรายตอระบบสืบพันธุ กลุม 2
สารอันตรายตอระบบสืบพันธุ
≥ 0.1% (หมายเหตุ 1)
กลุม 1
≥ 0.3% (หมายเหตุ 2)
สารอันตรายตอระบบสืบพันธุ
≥ 0.1% (หมายเหตุ 3)
กลุม 2
≥ 3.0% (หมายเหตุ 4)
หมายเหตุ 1 องคประกอบของสารผสมนั้นจัดเปนสารอันตรายตอระบบสืบพันธุ กลุม 1 มีความเขมขนระหวาง 0.1% และ 0.3% ทุกพนักงาน
เจาหนาที่ตองขอใหจัดใหมีขอมูลความปลอดภัย อยางไรก็ตามปายเตือนอาจจัดเปนทางเลือกได บางสถาบันอาจเลือกใหจัดทําฉลากเมื่อ
องคประกอบของสารผสมมีความเขมขนระหวาง 0.1% และ 0.3% ซึ่งบางสถาบันอาจไมจําเปนตองรองขอเพื่อจัดใหมีที่ความเขมขนนี้ได
หมายเหตุ 2 องคประกอบของสารผสมนั้นจัดเปนสารอันตรายตอระบบสืบพันธุ กลุม1 มีความเขมขน ≥ 0.3 % ตองจัดใหมีทั้งขอมูลความ
ปลอดภัยและฉลาก
หมายเหตุ 3 องคประกอบของสารผสมนั้นจัดเปนสารอันตรายตอระบบสืบพันธุ กลุม 2 มีความเขมขนระหวาง 0.1% และ 3.0% ทุกพนักงาน
เจาหนาที่ตองขอใหจัดใหมีขอมูลความปลอดภัย อยางไรก็ตามปายเตือนอาจจัดเปนทางเลือกได บางสถาบันอาจเลือกใหจัดทําฉลากเมื่อ
องคประกอบของสารผสมมีความเขมขนระหวาง 0.1% และ 3.0% ซึ่งบางสถาบันอาจไมจําเปนตองรองขอเพื่อจัดใหมีที่ความเขมขนนี้ได
หมายเหตุ 4 องคประกอบของสารผสมนั้นจัดเปนสารอันตรายตอระบบสืบพันธุ กลุม2 มีความเขมขน ≥ 3.0 % ตองจัดใหมีทั้งขอมูลความ
ปลอดภัยและฉลาก

ขอตกลงในการจัดรูปแบบการจําแนกประเภทสารเคมีนี้เกี่ยวของกับขอพิจารณาในความแตกตางกันของการสื่ออันตรายที่ปรากฏใน
ระบบนี้ คาดวาจํานวนสารผสมที่มีอันตรายนั้นมีนอยการใชฉลากเตือนจะถูกจํากัดดวยความแตกตางดังกลาว และจะพัฒนาในทางเดียวกัน

3
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เกณฑการจําแนกประเภทสารผสมที่เปนอันตรายตอการหลั่งน้ํานม4
เกณฑการจําแนกประเภทสารผสมสารที่เปนอันตรายตอการหลั่งน้ํานม ขอมูลสําหรับการจําแนกประเภท
ความเปนอันตรายยังมีอยูอยางจํากัด คาดวาอาจมีขอมูลเพิ่มเติมระหวางการใชการจําแนกประเภทนี้กอนที่จะมีการจัด
แบงกลุมสารอันตรายซึ่งอาจปนเปอนในน้ํานมได ดังนั้นเกณฑสําหรับการจัดสารเคมีประเภทจะมีการพิจารณาตอไปใน
อนาคต

3.7.3.4

3.7.4

การสื่อสารความเปนอันตราย

ข อ พิ จ ารณาทั่ วไปและข อ พิ จ ารณาเฉพาะเกี่ ย วกั บการติ ด ฉลากถู ก จั ด อยู ใ นหมวด การสื่ อสารความเป น
อันตราย : การติดฉลาก (บทที่ 1.4) ภาคผนวก 2 ประกอบดวยตารางสรุปกลุมสารเคมีและการติดฉลาก ภาคผนวก 3 แสดง
ตัวอยาง คําบรรยายขอควรระวัง และรูปประกอบซึ่งใชเมื่อไดรับอนุญาตโดยพนักงานเจาหนาที่
ตารางที่ 3.7.2 การติดฉลากสารอันตรายตอระบบสืบพันธุ
กลุม 1A
กลุม 1B
กลุม 2

สัญลักษณ
คําสัญญาณ
ขอความบอก
ความเปน
อันตราย

อันตรายตอสุขภาพ
อันตราย
อาจทําใหเกิดอันตราย
ตอการปฏิสนธิหรือ
ทารกในครรภ (กรณีที่
ทราบตองใหขอมูล
อันตรายอยาง
เฉพาะเจาะจง) หรือ
(ระบุทางรับสัมผัส
ของสารเคมี ในกรณีที่
มีการพิสูจนวาทางรับ
สัมผัสอื่นๆ มิไดทําให
เกิดอันตรายใดๆ)

อันตรายตอสุขภาพ
อันตราย
อาจทําใหเกิดอันตราย
ตอการปฏิสนธิหรือ
ทารกในครรภ (กรณีที่
ทราบตองใหขอมูล
อันตรายอยาง
เฉพาะเจาะจง) หรือ
(ระบุทางรับสัมผัสของ
สารเคมี ในกรณีที่มี
การพิสูจนวาทางรับ
สัมผัสอื่นๆ มิไดทําให
เกิดอันตรายใดๆ)

4

อันตรายตอสุขภาพ
คําเตือน
คาดวามีอันตรายตอ
การปฏิสนธิหรือ
ทารกในครรภ (กรณี
ที่ทราบตองใหขอมูล
อันตรายอยาง
เฉพาะเจาะจง) หรือ
(ระบุทางรับสัมผัส
ของสารเคมี ในกรณี
ที่มีการพิสูจนวาทาง
รับสัมผัสอื่นๆ มิได
ทําใหเกิดอันตราย
ใดๆ)

กลุมอันตรายตอการ
หลั่งน้ํานมหรือโดยการ
หลั่งน้ํานม
ไมมี
ไมมี
อาจทําใหเกิดอันตราย
กับเด็กที่เลี้ยงดวยนมแม

เนื้อหาสวนนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหมีการตระหนัก ใหความสนใจในประเด็นนี้ แตมิไดเปนขอตกลงในการพัฒนาการจําแนกประเภทสารเคมี
ในทางเดียวกัน (ระบบเดียวกัน) โดย กลุมการทํางาน OECD -HCL
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3.7.5

กระบวนการตัดสินใจ สารอันตรายตอระบบสืบพันธุ

กระบวนการตัดสินใจ ดังแสดงขางลางนี้ มิไดเปนสวนของระบบการจัดการจําแนกประเภท ระบบเดียวกัน
แตไดจัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทาง และขอแนะนําผูที่รับผิดชอบในการศึกษาการจําแนกประเภทสารเคมีใหทําการศึกษา
กระบวนการตัดสินใจทั้งกอนและขณะที่นําไปใชงาน
3.7.5.1

กระบวนการตัดสินใจ 3.7.1 สําหรับ สารเคมี

สารเคมี : มีขอมูลวาเปนสารอันตรายตอระบบสืบพันธหรือไม?

ไมมี

ไมสามารถจําแนก
ประเภทได

มี
ตามเกณฑ (ดู 3.7.2) สารมีคุณสมบัติดังนี้หรือไม
•
ทราบแนชัดวามีศักยภาพทําใหเกิดอันตรายตอระบบสืบพันธ และการ
พัฒนาการในมนุษย หรือ
•
สันนิษฐานวามีศักยภาพทําใหเกิดอันตรายตอระบบสืบพันธ และการ
พัฒนาการในมนุษย
การประยุกตใชงานตองการคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยจากหลักฐานที่พบ

กลุม 1
มี
อันตราย

ไมมี

ตามหลักเกณฑ (ดู 3.7.2) คาดวาสารนี้ทําใหเกิดอันตรายตอระบบสืบพันธ และการ
พัฒนาการในมนุษย หรือไม
การประยุกตใชงานตองการคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยจากน้ําหนัก
ของอุบัติการณ

กลุม 2
มี
อันตราย

ไม
ไมจัดเปนประเภทนี้

ตอหนาถัดไป
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กระบวนการตัดสินใจ 3.7.2 สําหรับ สารผสม

3.7.5.2

สารผสม:
การจําแนกประเภทของสารผสมขึ้นอยูกับขอมูลการทดสอบองคประกอบแตละชนิดในสารผสมนั้นโดยใชคาขีดจํากัด/
ความเขมขนขององคประกอบเหลานั้น การจําแนกประเภทนั้นอาจจะทําการประยุกตจากหลักการศึกษาแตละกรณีของสารผสมหรือขึ้นกับ
หลักการเชื่อมโยง แผนภูมิขางลางแสดงการประยุกตการจําแนกประเภทโดยใชหลักการศึกษาแตละกรณี เกณฑของหลักการจําแนก
ประเภทในรายละเอียด แสดงใน 3.7.3.1 , 3.7.3.2 และ 3.7.3.3 ตอไป

การจําแนกประเภทสารเคมีขึ้นกับโดยใชองคประกอบของสารผสม

กลุม 1

สารผสมประกอบดวยสารประกอบของสารผสม 1 ชนิดหรือมากกวา 1 ชนิดซึ่งถูก
56 จัดเปนสารกอมะเร็ง กลุม 1 ที่ระดับ
•
≥ 0.1 % 5 หรือไม
•
≥ 0.3 % 5 หรือไม

ใช
อันตราย

ไม
กลุม 2

สารผสมประกอบดวยสารประกอบของสารผสม 1 ชนิดหรือมากกวา 1 ชนิดซึ่งถูก
จัดเปนสารกอมะเร็ง กลุม 2 ที่ระดับ
•
≥ 0.1 % 5 หรือไม
•
≥ 0.3 % 5 หรือไม

ใช
คําเตือน

ไม

ไมจัดเปนประเภทนี้

การจําแนกประเภทประยุกต หลักการศึกษาแตละกรณี
มีขอมูลการทดสอบ
ของสารผสมหรือไม
ไม

มี

ผลการทดสอบของสารผสมใหความสําคัญกับ
ความเขมขนของสารเคมีและปจจัยอื่นๆ เชน
ระยะเวลา การสังเกต และการวิเคราะห (ทางสถิติ
และ ความเฉพาะเจาะจงของการทดสอบ) ของ
ระบบการทดสอบอันตรายตอระบบสืบพันธุ
ไม

ใชหลักการเชื่อมโยง ไดหรือไม6 ? ดูเกณฑ 3.7.3.2.1-3.7.3.2.4

จัดอยูในกลุมที่
เหมาะสม
ใช
อันตรายหรือ
คําเตือนหรือ
ไมจัดเปนประเภทนี้

ใช

ไม
ดูแผนภูมิขางบน : การจําแนกประเภทขึ้นกับองคประกอบแตละตัวในสารผสม

ตอหนาถัดไป
5
6

สําหรับขีดจํากัดความเขมขนเฉพาะ ดูที่ “คาจุดตัด/ขีดจํากัดความเขมขน” ในบท 1.3 หัวขอ 1.3.3.2 และตาราง 3.5.1 ในบทนี้
ในกรณีที่ขอมูลของสารผสมใชหลักการเชื่อมโยง ขอมูลนั้นจําเปนตองสอดคลองกับ 3.5.3.2
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3.7.6
กลุมอันตรายตอการหลั่งน้ํานมหรือโดยการหลั่งน้ํานม
ผังการจําแนกประเภท 3.7.3
สารเคมีนี้ทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพเด็กที่เลี้ยงดวยนมแม ตามเกณฑ
3.7.2 หรือไม

ไม

มี

จัดอยูในกลุมอันตรายตอการหลั่งน้ํานม
หรือโดยการหลั่งน้ํานม

ไมจัดอยูในกลุมอันตรายตอการหลั่ง
น้ํานมหรือโดยการหลั่งน้ํานม
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บทที่ 3.8
ความเปนพิษตอระบบอวัยวะเปาหมายอยางเฉพาะเจาะจง – การไดรับสัมผัสครั้งเดียว
3.8.1

คําจํากัดความและขอพิจารณาทั่วไป

3.8.1.1
จุดประสงคของบทนี้เพื่ออธิบายวิธีการจําแนกประเภทสารเคมีที่เปนอันตรายตอระบบอวัยวะเปาหมายอยาง
เฉพาะเจาะจง แตไมถึงระดับการเสียชีวิตจากการไดรับสัมผัสครั้งเดียว อันตรายที่เกิดขึ้นไดแกความผิดปกติของระบบตางๆ
ของรางกาย ทั้งประเภทสามารถกลับคืนสูสภาพเดิมไดและไมสามารถกลับคืนสูสภาพเดิมได แบบเฉียบพลันและ/หรือ
เรื้อรัง
3.8.1.2.
กลุมของสารเคมีนี้หมายถึงสารเคมีที่มีความเปนพิษตออวัยวะเปาหมายอยางเฉพาะเจาะจง/ระบบ ความ
ผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นไดในกลุมคนที่รับสัมผัส
3.8.1.3
การจํ า แนกประเภทสารเคมี นี้ ขึ้ น อยู กั บ หลั ก ฐานที่ เ ชื่ อ ถื อ ได จ ากการได รั บ สั ม ผั ส สารเคมี ห นึ่ ง ครั้ ง และ
กอใหเกิดอันตรายดังเดิมและสามารถพบไดในมนุษย หรือ ในสัตวทดลอง การเปลี่ยนแปลงทางพิษวิทยาอยางมีนัยสําคัญนี้
มีผลตอหนาที่และสัณฐาน รูปราง ของเนื้อเยื่อ/อวัยวะ หรือการเกิดเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงของชีวเคมีหรือโลหิตวิทยาใน
สิ่งมีชีวิต ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสงผลที่สําคัญตอสุขภาพของมนุษย เปนที่ยอมรับวาขอมูลที่พบในมนุษยจะเปนหลักฐาน
เบื้องตนในการจําแนกประเภทความเปนอันตราย
3.8.1.4
ประเมินการเปนอันตรายนั้นมิไดพิจารณาเฉพาะการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญใน 1 อวัยวะหรือระบบ
เทานั้น แตยังตองคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั่วไปซึ่งต่ํากวาระดับรายแรงโดยปกติในหลายอวัยวะดวย
3.8.1.5
การเกิดอันตรายตออวัยวะเปาหมาย/ระบบ อยางเฉพาะเจาะจง สามารถเกิดจากการรับสัมผัสทางหลักของ
มนุษย เชน ปาก ผิวหนัง หรือหายใจ
3.8.1.6
ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมาย/ระบบ จากการรับสัมผัสซ้ํา ไดถูกจําแนกประเภทใน GHS และถูกอธิบายอยู
ใน ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมาย/ระบบ จากการรับสัมผัสซ้ํา (บทที่ 3.9) ซึ่งแยกจากบทนี้ ความเปนพิษเฉพาะ อันไดแก
อันตรายถึงแกชีวิต/เฉียบพลัน อันตรายอยางรุนแรงตอดวงตา/ระคายเคือง และ กัดกรอน/ระคายเคืองตอผิวหนัง การกระตุน
อาการแพ ผิวหนังและระบบทางเดินหายใจ การเกิดมะเร็ง การเกิดการกลายพันธุ และอันตรายตอระบบสืบพันธุ ไดถูก
ประเมินแยกในระบบ GHS และมิไดรวมอยูในบทนี้
3.8.2

เกณฑสําหรับสารเคมี

3.8.2.1
สารเคมีถูกจัดแบงเปนสารที่ทําใหเกิดอันตรายเฉียบพลันหรือ เรื้อรัง โดยคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญซึ่งอยูบน
พื้นฐานของน้ําหนักของหลักฐานที่ปรากฏ รวมถึงแนวทางอื่นๆ (ดู 3.8.2.9) ดังนั้นสารเคมีจึงถูกจัดแบงออกเปนสองกลุม
ขึ้นกับการเกิดตามธรรมชาติหรือระดับความรุนแรงของอันตรายที่ปรากฏ
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กลุม 1:

กลุม 2:

รูป 3.8.1 กลุมของสารเคมีที่มีความเปนพิษตอระบบอวัยวะเปาหมาย/รับสัมผัสครั้งเดียว
สารเคมีซึ่งทําใหเกิดอันตรายในมนุษยอยางชัดเจน หรือ จากหลักฐานในการศึกษากับสัตวทดลองซึ่งคาดได
วามีศักยภาพกอใหเกิดอันตรายตอมนุษยอยางชัดเจนหลังจากรับสัมผัสครั้งเดียว
สารเคมีถูกจัดใหอยูในกลุม 1 เนื่องจาก
• หลักฐานมีคุณภาพดี มีความเชื่อถือไดจากมนุษยหรือการศึกษาทางระบาดวิทยา หรือ
• การสังเกตจากการศึกษาที่เหมาะสมในสัตวทดลองและ/หรือปรากฏอันตรายที่เดนชัดในมนุษยที่
ระดับรับสัมผัสต่ํา แนวทางของระดับรับสัมผัสไดนําเสนอขางลางนี้(ดู 3.8.2.9) นํามาใชเปนสวนใน
การพิจารณาน้ําหนักของหลักฐาน
สารเคมีซึ่งกอใหเกิดหลักฐานในการศึกษากับสัตวทดลองซึ่งคาดไดวามีศักยภาพกอใหเกิดอันตรายตอ
มนุษยอยางชัดเจนหลังจากรับสัมผัสครั้งเดียว
สารเคมีถูกจัดใหอยูในกลุม 2 นี้ขึ้นกับหลักฐานที่มีนัยสําคัญจากการสังเกตที่พบในการศึกษาที่เหมาะสมใน
สัตวทดลอง มีความสําคัญตอสุขภาพอนามัยของมนุษย พบเมื่อไดรับสัมผัสที่ความเขมขนระดับปานกลาง
แนวทางของระดับรับสัมผัสไดนําเสนอขางลางนี้(ดู 3.8.2.9) นํามาใชเพื่อชวยพิจารณาการจําแนกประเภท
ขอยกเวน สําหรับสารที่ทําใหเกิดอันตรายและพบหลักฐานในมนุษยซึ่งจัดใหเปนสารกลุม 2 (ดู 3.8.2.9)

หมายเหตุ: สําหรับสารเคมีทั้ง 2 กลุมนี้ จะพบอันตรายตออวัยวะเปาหมาย/ระบบเปนอันตรายเบื้องตน หรือสารเคมีนี้อาจ
กอใหเกิดอันตรายตอระบบได ในจุดประสงคของการจําแนกประเภทนี้ตองการคํานึงถึงอันตรายตออวัยวะเปาหมาย/ระบบ
เชน สารที่เปนอันตรายตอตับ สารที่เปนอันตรายตอระบบประสาท ขอที่ควรระวังในการประเมินผลคือขอมูลการเกิด
อันตรายนั้นตองไมเปนขั้นตอนสืบเนื่องจากความเปนพิษของระบบอื่น เชน สารพิษตอตับและกอใหเกิดอันตรายตอระบบ
ประสาทและระบบทางเดินอาหาร
3.8.2.2

ควรระบุทางรับสัมผัสหลักของสารเคมีที่จะกอใหเกิดอันตราย

3.8.2.3
การจัดแบงกลุมความเปนอันตรายอยูภายใตคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ซึ่งขึ้นอยูกับน้ําหนักของหลักฐานที่
ปรากฏรวมทั้งแนวทางที่ไดนําเสนอไวขางลาง
3.8.2.4.
น้ําหนักของหลักฐานรวมถึงอุบัติการณที่ปรากฏในมนุษย ขอมูลทางดานระบาดวิทยา และขอมูลการศึกษา
ในสัตวทดลอง นํามาใชในการจําแนกประเภทสารเคมีที่กอใหเกิดอันตรายตออวัยวะเปาหมาย/ระบบอยางเฉพาะเจาะจง
3.8.2.5
ขอมูลที่ใชในการประเมินความเปนพิษตออวัยวะเปาหมาย/ระบบ อาจมาจากทั้งการรับสัมผัสครั้งเดียวของ
มนุษย เชน รับสัมผัสที่บาน ที่สถานประกอบการหรือสิ่งแวดลอม หรือจากการศึกษาทดลองในมนุษย วิธีการมาตรฐานใน
การศึกษาในหนู คือการศึกษาความเปนพิษเฉียบพลัน สําหรับขอมูลนั้นไดแกการสังเกตอาการทางคลินิก การตรวจสอบ
ทางกายวิภาคและจุลทรรศนวิทยาซึ่งสามารถทดสอบอั นตรายต อเนื้อเยื่อ/อวัย วะเปาหมาย ผลการศึกษาความเปนพิ ษ
เฉียบพลันจากสัตวสายพันธุสามารถนํามาเปนขอมูลประกอบการจําแนกประเภทได
3.8.2.6
ยกเวนในบางกรณีซึ่งผูเชี่ยวชาญไดวินิจฉัยวาเพื่อใหเกิดความเหมาะสมจึงมีการจัดสารเคมีนี้เขาอยูในสารที่
กอใหเกิดอันตรายตออวัยวะ/ระบบเปาหมาย กลุม2 เมื่อ 1. น้ําหนักของหลักฐานในมนุษยมีไมเพียงพอในการจําแนกตัวกลุม
นี้เขาอยูในกลุม 1 และ/หรือ ขึ้นอยูกับสภาพตามธรรมชาติหรือความรุนแรงของอันตรายที่เกิดขึ้น ในกรณีไมควรนําคา
ขนาด/ความเขมขนในมนุษยมาพิจารณาในการจําแนกประเภทและหลักฐานที่พบในสัตวทดลองควรคงที่สําหรับการจัดเขา
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กลุม 2 หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ ในกรณีที่มีหลักฐานในสัตวทดลองเกี่ยวกับสารเคมีซึ่งจัดเขากลุม 1 ไดอยางชัดเจน สารเคมี
นี้ก็สามารถจัดเปนสารกลุม 1 ได
3.8.2.7
ผลกระทบที่ควรนํามาพิจารณาเพื่อสนับสนุนการจําแนกประเภทสารเคมี
3.8.2.7.1
หลักฐานที่เกิดขึ้นจากการรับสัมผัสสารเคมีครั้งเดียวกับอยางชัดเจน และ คงที่ ในการสนับสนุนการจําแนก
ประเภทสารเคมี
3.8.2.7.2
เปนที่ยอมรับวาหลักฐาน/อุบัติการณที่พบในมนุษยคอนขางจะมีรายงานผลกระทบตอสุขภาพอยางจํากัดและ
มักจะพบพรอมกับความไมแนนอนของสิ่งแวดลอมของการรับสัมผัส ซึ่งสงผลตอความไมสามารถในการนําเสนอขอมูล
ทางวิทยาศาสตรที่ดีซึ่งมักจะไดจากการศึกษาที่มีการจัดการทดลองอยางดีในสัตวทดลอง
3.8.2.7.3
หลักฐานซึ่งไดมาจากการทดลองที่มีความเหมาะสมในสัตวทดลองสามารถใหรายละเอียดขอมูลจากการ
สังเกตการณทางคลินิก การตรวจพยาธิวิทยาทั้งทางกายวิภาคและจุลทรรศนวิทยา ซึ่งมิไดใหขอมูลเกี่ยวกับอันตรายถึงแก
ชีวิตแตใหขอมูลในแงของการสูญเสียหนาที่การทํางาน ขั้นตอนตอไปนั้นตองใหความสําคัญตอขอมูลทั้งหมด รวมถึงขอมูล
หลักเกี่ยวกับสุขภาพของมนุษย ในการนําไปจําแนกประเภทสารเคมี ตัวอยางของอันตรายอันอาจจะเกิดตอมนุษยและ/หรือ
ในสัตวทดลองไดนําเสนอขางลางนี้
• การเสียชีวิตของการรับสัมผัสครั้งเดียว
• การเปลีย่ นแปลงของหนาที่ของระบบประสาทอยางมีนัยสําคัญหรืออวัยวะในระบบ รวมถึง อาการของ
การกดการทํางานของระบบประสาทสวนกลาง และผลกระทบตอสวนรับสัมผัส (เชน การมองเห็น การ
ไดยิน และ การไดรับกลิ่น)
• การเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนและคงที่ของการตรวจชีวเคมีคลินิก โลหิตวิทยา หรือ ตัวชี้วัดในปสสาวะ
• การเกิดอันตรายตออวัยวะอยางชัดเจน ซึ่งอาจแสดงถึงเซลลตาย และ/หรือ สามารถยืนยันโดยการตรวจ
ทางกลองจุลทรรศน
• การเกิดเซลลตาย แบบพบกอนหรือจุดหลายที่ หรือกระจาย พังพืด หรือการเกิดกอนเนื้อในอวัยวะพรอม
กับความสามารถในการเจริญและพัฒนาได
• การเปลี่ยนแปลงทางรูปพรรณหรือโครงสราง ซึ่งอาจกลับคืนสูสภาพเดิมไดแตแสดงหลักฐานชัดเจนวา
เปนผลใหอวัยวะทํางานผิดปกติ
• หลักฐานที่แสดงเซลลตายอยางชัดเจน (รวมถึงความผิดปกติในการพัฒนาและลดจํานวนเซลล)ใน
อวัยวะซึ่งไมสามารถพัฒนาและเจริญได
3.8.2.8

ผลกระทบซึ่งไมสามารถใชสนับสนุนการจําแนกประเภท

เปนที่ยอมรับวา ผลที่เกิดขึ้นในบางครั้งไมสามารถนํามาใชในการพิจารณาการจําแนกประเภทสารเคมีได
ตัวอยางของอันตรายอันอาจจะเกิดตอมนุษยและ/หรือ ในสัตวทดลองดังกลาวไดนําเสนอขางลางนี้
• การสังเกตทางคลินิกหรือการเพิ่มน้ําหนักตัว การเปลี่ยนแปลงในการกินอาหารและน้ํา เพียงเล็กนอย
แสดงใหเห็นถึงอันตรายแตมิไดแสดงใหเห็นอยางเดนชัดวามีความเปนพิษอยาง “มีนัยสําคัญ”
• การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยของการตรวจชีวเคมีคลินิก โลหิตวิทยา หรือ ตัวชี้วัดในปสสาวะ และ/
หรือ การเกิดผลกระทบชั่วคราว ซึ่งกลาวไดวาเปนผลกระทบไมมีปญหาและสําคัญหรือเปนพิษนอย
ที่สุด
• พบการเปลี่ยนแปลงของน้ําหนักของอวัยวะแตไมมีหลักฐานการทํางานที่ผิดปกติของอวัยวะ
• พบการเปลี่ยนแปลงแตไมแสดงถึงความเปนพิษอยางชัดเจน
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• พบวาสารเคมีสามารถทําใหเกิดกลไกซึ่งทําใหเกิดอันตรายเฉพาะเจาะจงตอสายพันธุเทานั้น เชน พบผล
เปลี่ยนแปลงที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษย
• เกิดผลกระทบเฉพาะที่ เฉพาะบริเวณที่รับสัมผัสสารเคมี และโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อทําการทดสอบ
ตอไปโดยใชทางรับสัมผัสอื่นๆ ไมพบอันตรายใดๆ ตออวัยวะ/ระบบเปาหมาย
3.8.2.9

คาแนะนําในการจําแนกประเภทสารเคมีซึ่งขึ้นกับผลการศึกษาในสัตวทดลอง

3.8.2.9.1
ขนาด/ความเขมขน ‘คาแนะนํา’ เปนขอมูลเพื่อใชในการจัดแบงกลุมสารเคมีและระดับ (กลุม 1 หรือ กลุม 2)
โดยที่คานี้แสดงถึงคาที่ทําใหเกิดอันตรายอยางมีนัยสําคัญ หลักการการนําเสนอคานี้ขึ้นกับขอเท็จจริงที่วาสารทุกชนิดนั้นมี
ความเปนพิษและตองมีระดับ/ความเขมขนของสารเคมีซึ่งแสดงความเปนอยางชัดเจน
3.8.2.9.2
ดังนั้น ในการศึกษาในสัตวทดลองเมื่อพบอันตรายที่มีนัยสําคัญนั้นจะแสดงถึงกลุม ระดับ/ความเขมขน ซึ่งมี
ความสัมพันธกับคาแนะนํานี้ ในการพบนี้จึงใชเปนขอมูลที่มีประโยชนสําหรับการจําแนกประเภท (เมื่อ อันตรายที่พบเปน
ผลสืบเนื่องมาจากคุณสมบัติอันตรายของสารเคมีและ ระดับ/ความเขมขน)
3.8.2.9.2
ชวงคาแนะนําสําหรับการรับสัมผัสครั้งเดียวซึ่งทําใหเกิดอันตราย แตไมถึงขั้นเสียชีวิตในการทดสอบความ
เปนพิษเฉียบพลัน ดังในแสดงในตารางที่ 3.8.1
ตารางที่ 3.8.1 : แนวทางสําหรับชวงความเขมขนของสารเคมีในการรับสัมผัสครั้งเดียว
แนวทางชวงความเขมขนของสารเคมี
ทางรับสัมผัส
หนวย
กลุม 1
กลุม 2
มิลลิกรัม/กิโลกรัมของ ความเขมขน ≤ 300 2000 ≥ความเขมขน > 300
ปาก (หนู)
น้ําหนักตัว
ผิวหนัง (หนูหรือกระตาย) มิลลิกรัม/กิโลกรัมของ ความเขมขน ≤ 1000 2000 ≥ความเขมขน > 1000
น้ําหนักตัว
หนึ่งสวนในลานสวน ความเขมขน ≤ 2500 5000 ≥ ความเขมขน > 2500
หายใจ (หนู) กาซ
มิลลิกรัม/ลิตร
ความเขมขน ≤ 10
20 > ความเขมขน > 10
หายใจ (หนู) ไอ
มิลลิกรัม/ลิตร/4ชั่วโมง ความเขมขน ≤ 1.0 5.0 > ความเขมขน > 1.0
หายใจ (หนู)
ฝุน/ละอองไอ/ฟูม
คาแนะนําและชวงที่ปรากฏในตารางที่ 3.8.1 ขางบนนี้มีจุดมุงหมายเพื่อใชเปนแนวทาง เชน ใชเปนสวนหนึ่ง
ของน้ําหนักของหลักฐานที่ปรากฏ และชวยในการจําแนกประเภทสารเคมี คาที่ปรากฏมิไดจัดเปนคาที่เปนเกณฑแนนอน
3.8.2.9.4
เพราะฉะนั้นจึงเปนไปไดวาสามารถพบอันตรายไดแมในระดับ/ความเขมขนต่ํากวาคาแนะนํา เชน เมื่อไดรับ
สารเคมี < 2000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมของน้ําหนักตัว ทางการกินยางไรก็ตามอาจเปนภาวะปกติของสารนี้ในกรณีนี้ไมมีการ
จําแนกประเภท ในทางตรงกันขาม อาจพบอันตรายในระดับ/ความเขมขนที่สูงกวาคาแนะนํา เชน ที่หรือสูงกวา 2000
มิลลิกรัมตอกิโลกรัมของน้ําหนักตัว ทางการกิน และยังพบหลักฐานจากแหลงอื่นๆ เชน การศึกษาการรับสัมผัสครั้งเดียว
ตางๆ หรือหลักฐานในมนุษย ซึ่งมีน้ําหนักเพียงพอในการสรุป และสามารถจําแนกประเภทสารชนิดนี้
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3.8.2.10

ขอพิจารณาอื่นๆ

3.8.2.10.1 เมื่อมีการจัดลักษณะของสารเคมี โดยใชขอมูลจากสัตว (โดยเฉพาะอยางยิ่ง สารเคมีชนิดใหม หรือ สําหรับ
สารเคมีที่มีการใชอยู) กระบวนการจําแนกประเภทสารเคมีควรประกอบดวยคาอางอิง เกี่ยวกับคาระดับ/ความเขมขนที่
แนะนํา ซึ่งเปนขอมูลประเภทหนึ่งซึ่งใชในการใหน้ําหนักกับหลักฐานที่พบ
3.8.2.10.2 เมื่อปรากฏขอมูลที่ชัดเจนจากมนุษยแสดงถึงอันตรายตออวัยวะ/ระบบเฉพาะเจาะจงซึ่งเชื่อไดวามาจากการ
รับสัมผัสครั้งเดียวของสารเคมีนั้น สารเคมีชนิดนี้ควรจัดใหมีการจําแนกประเภท ขอมูลบวกที่พบในมนุษย และขอมูล
เกี่ยวกับความระดับความเขนขน จะดีกวาขอมูลจากสัตวทดลอง ดังนั้นในกรณีที่ไมสามารถแบงกลุมสารเคมีนี้ไดเพราะ
หลักฐานการเกิดอันตรายตออวัยวะ/ระบบเฉพาะเจาะจงไมชัดเจนในมนุษย แตเมื่อตอๆ ไปพบหลักฐานในมนุษยเกี่ยวกับ
อันตรายชัดเจนขึ้น ก็สามารถทําการจําแนกประเภทสารเคมีนี้ได
3.8.2.10.3 สําหรับสารเคมีซึ่งมิไดทําการทดสอบเกี่ยวกับอันตรายตออวัยวะ/ระบบเฉพาะเจาะจงนั้น สามารถจําแนก
ประเภทไดโดยใชขอมูลความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์ และ คําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสารเคมี
ซึ่งมีโครงสรางคลายกับสารเคมีที่ศึกษานั้นไดถูกจําแนกประเภทแลวพรอมกับขอมูลสําคัญหรือปจจัยอื่นๆ เชน เมตาโบไลท
สําคัญของสาร
3.8.2.10.4 เปนที่ยอมรับวาความเขนขนไออิ่มตัว สามารถใชเปนตัวชี้วัดในบางระบบเพื่อใหขอมูลการปองกันอันตราย
ตอสุขภาพและความปลอดภัยได
3.8.3

เกณฑการจําแนกประเภทสารผสม

3.8.3.1 การจําแนกประเภทสารผสมใชเกณฑเดียวกันกับการจําแนกประเภทสารเคมี หรือมีวิธีอื่นๆ ดังอธิบายขางลางนี้
สารเคมีหรือสารผสมอาจถูกจัดเปนสารที่เปนอันตรายตออวัยวะ/ระบบเปาหมายจากการรับสัมผัสครั้งเดียว การรับสัมผัสซ้ํา
หรือ ทั้งสองประเภทของการรับสัมผัส
3.8.3.2

การจําแนกประเภทสารผสมเมื่อมีขอมูลของสารผสมอยางสมบูรณ

เมื่อปรากฏหลักฐานที่ดีและเชื่อถือจากมนุษยหรือจากการศึกษาที่เหมาะสมในสัตวทดลองก็สามารถทําการ
แบงกลุมสารเคมีได เชนเดียวกันกับสารผสม ถาสารผสมมีหลักฐานดังกลาว จากน้ําหนักของการประเมินหลักฐาน สารผสม
นี้ก็สามารถถูกจําแนกประเภทได สิ่งที่สําคัญคือตองมีการประเมินขอมูลอยางระมัดระวัง ปจจัยตางๆ เชน ระดับเขมขน
ระยะเวลา การสังเกต หรือการวิเคราะห มิไดสงผลใหเกิดขอสรุปใดๆ
3.8.3.3

การจําแนกประเภทสารผสมเมื่อไมมีขอมูลของสารผสมอยางสมบูรณ : หลักการเชื่อมโยง (Bridging
Principles)

3.8.3.3.1
เมื่อมิไดทดสอบอันตรายตออวัยวะ/ระบบเปาหมายของสารผสม แตมีขอมูลอันตรายขององคประกอบของ
สารผสมหรือสารที่คลายกับสารผสมอยางเพียงพอ ขอมูลเหลานี้สามารถนํามาใชในการจําแนกประเภทสารเคมีโดยใช
หลักการเชื่อมโยง แนวคิดนี้ยืนยันวากระบวนการการจําแนกประเภทสารเคมีสามารถใชขอมูลที่มีอยูเพื่อบงบอกอันตราย
ของสารผสมโดยไมจําเปนตองทําการทดลองใดๆเพิ่มเติมในสัตวทดลอง
3.8.3.3.2

การเจือจาง

ถาสารผสมถูกเจือจางดวยตัวเจือจางซึ่งมีความเปนพิษเทียบเทาหรือต่ํากวาองคประกอบของสารผสมเดิมที่มี
ความเปนพิษนอยที่สุดและสารผสมดังกลาวยังคาดวาไมสงผลกระทบตอความเปนพิษขององคประกอบตัวอื่นๆในสารผสม
ดังนั้นสารผสมตัวใหมอาจทําการจําแนกประเภทเปนสารผสมที่เทียบเทากับสารผสมตัวเดิม
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3.8.3.3.3

การผลิตในแตละครั้ง

ศักยภาพการทําใหเกิดอันตรายของสารผสมในการผลิตในแตละครั้ง จะมีศักยภาพเทาเทียมกันกับสารผสม
จากการผลิตครั้งอื่นๆที่เปนสินคาชนิดเดียวกันและถูกผลิตภายใตการควบคุมของโรงงานเดียวกัน เวนเสียแตวามีเหตุผลซึ่ง
เชื่ อ ได ว า มี ค วามแตกต า งสํ า คั ญ อื่ น ๆที่ ทํ า ให ค วามเป น พิ ษ ของสารในการผลิ ต นั้ น เปลี่ ย นแปลงไป เมื่ อ เป น เช น นี้ จึ ง
จําเปนตองมีการจําแนกประเภทสารเคมีใหม
3.8.3.3.4

ความเขมขนของสารผสมที่มีความเปนพิษสูง

ในกรณีที่สารผสมกลุม 1 ความเขมขนขององคประกอบของสารผสมที่มีความเปนพิษเพิ่มขึ้น สารผสมนั้นจะ
ถูกจัดอยูในกลุม 1 โดยมิตองผานขั้นตอนการทดสอบอื่นใด
3.8.3.3.5

การตีความ ในกลุมที่มีความเปนพิษเดียวกัน

สําหรับสารผสม 3 ชนิดซึ่งมีสวนผสมเดียวกัน เมื่อ สาร A และ B อยูในกลุมความเปนพิษกลุมเดียวกัน และ
สารผสม C มีความเขมขนของสารตัวกลางที่มีคุณสมบัติทางพิษวิทยาเหมือนกับความเขมขนของสวนผสมของสาร A และ
B ดังนั้น สาร C จึงสามารถถูกจัดอยูในกลุมความเปนพิษเชนเดียวกับ เชน สาร A และ B
3.8.3.3.6

สารผสมที่มีคุณสมบัติคลายคลึงกัน
ดังแสดงขางลางนี้
(a) สารผสม 2 ชนิด (i) A+ B
(ii) C+ B ;
(b) ความเขมขนของ องคประกอบ B เทากันในสารผสมทั้ง 2 ชนิด
(c) ความเขมขนของ องคประกอบ A ในสารผสม (i) เทากับความเขมขนองคประกอบ C ในสารผสม (ii);;
(d) ขอมูลความเปนพิษของ องคประกอบ A เทากับ องคประกอบ C และจัดอยูในกลุมเดียวกันและคาดวา
องคประกอบ A และ C ไมสงผลกระทบตอความเปนพิษขององคประกอบ B
เมื่อสารผสม (i) ถูกจําแนกประเภทโดยอาศัยขอมูลจากการทดสอบแลว ดังนั้น สารผสม (ii) สามารถจัดใหอยู
ในกลุมอันตรายกลุมเดียวกัน

3.8.3.3.7

สารละอองลอยที่บรรจุในภาชนะปด

สารละอองลอยที่อยูในรูปสารผสมอาจจําแนกประเภทใหเปนกลุมอันตรายกลุมเดียวกันกับ สารผสมทดสอบ
ซึ่งมิไดประกอบดวยละอองลอย สําหรับความเปนพิษจากการกินและรับสัมผัสทางผิวหนัง โดยมีเงื่อนไขวากาซเฉื่อยที่มี
แรงดันซึ่งเติมลงไปในสารผสมไมมีผลกระทบตอความเปนพิษของสารผสมในขณะที่ทําการฉีดพน การจําแนกประเภทของ
สารผสมที่อยูในรูปของละอองลอยสําหรับความพิษจากการหายใจ ควรพิจารณาแยกตางหาก
3.8.3.4

การจําแนกประเภทสารผสมเมื่อมีขอมูลของสารสวนผสมทั้งหมดหรือมีขอมูลของสารสวนผสมเพียงบาง
ชนิด

3.8.3.4.1
เมื่อไมมีขอมูลหลักฐานความเปนพิษที่เชื่อถือไดของสารผสม หรือ ถึงแมวาใชหลักการเชื่อมโยง ก็ยังไม
สามารถใชในการจําแนกประเภทสารเคมีไดนั้น ดังนั้นการจําแนกประเภทสารผสมจะขึ้นอยูกับการจําแนกประเภทของ
องคประกอบของสารผสม ในกรณีเชนนี้ สารผสมจะถูกจัดเปนสารที่เปนอันตรายตออวัยวะ/ระบบเปาหมาย(ระบุอวัยวะ
เฉพาะเจาะจง) หลังจากการรับสัมผัสครั้งเดียว ซ้ํา หรือทั้งสองกรณีเมื่อองคประกอบของสารผสมอยางนอย 1 ชนิดจัดอยูใน
กลุม 1 หรือกลุม 2 ของกลุมสารที่เปนอันตรายตออวัยวะ/ระบบเปาหมายที่ความเขมขนหรือสูงกวาขีดจํากัด/ความเขมขน ดัง
นําเสนอในตารางที่ 3.8.2 ขางลางนี้ สําหรับกลุม 1 และกลุม 2 ตามลําดับ
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ตารางที่ 3.8.2 การนําคาจุดตัด/คาขีดจํากัดความเขมขนจํากัดขององคประกอบในสารผสมซึ่งเปนสารที่เปนอันตรายตอ
อวัยวะเปาหมาย/ระบบตางๆ ของรางกาย มาใชในการจําแนกประเภทสารผสม1
กลุมขององคประกอบ
ของสารผสม
กลุม 1 อันตรายตออวัยวะ
เปาหมาย ระบบตางๆ
กลุม 2 อันตรายตออวัยวะ
เปาหมาย ระบบตางๆ

คาจุดตัด/ขีดจํากัดความเขมขนขององคประกอบมาใชในการจําแนกประเภทสารผสม
กลุม 1
กลุม 2
≤ องคประกอบ < 10 %
≥ 1.0% (หมายเหตุ 1)
(หมายเหตุ 3)
≥ 10 % (หมายเหตุ 2)
≥ 1.0 % (หมายเหตุ 4)
≥ 10 % (หมายเหตุ 5)

หมายเหตุ 1 ถาองคประกอบของสารผสมจัดเปน กลุม 1 สารที่เปนอันตรายตออวัยวะ/ระบบเปาหมายมีความเขมขนระหวาง 1.0% และ 10% ทุก
พนักงานเจาหนาที่ตองเรียกรองจัดใหมีขอมูลความปลอดภัย อยางไรก็ตาม การจัดทําฉลากอาจะเปนทางเลือก ซึ่งบางพนักงานเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของอาจตองการใหจัดทําฉลากเพิ่มเติมสําหรับเมื่อองคประกอบมีความเขมขนระหวาง 1.0% และ 10% ขณะที่บางสถาบันอาจไมตองการ
ฉลากในกรณีเชนนี้
หมายเหตุ 2 ถาองคประกอบของสารผสมเปนกลุม 1 สารที่เปนอันตรายตออวัยวะ/ระบบเปาหมายมีความเขมขน ≥ 10% ตองจัดใหมีขอมูล
ความปลอดภัยและฉลาก
หมายเหตุ 3 ถาองคประกอบของสารผสมจัดเปน กลุม 1 สารที่เปนอันตรายตออวัยวะ/ระบบเปาหมายมีความเขมขนระหวาง 1.0% และ 10.0%
หรือบางสถาบันจะจัดสารกลุมนี้เปน กลุม 2 สารที่เปนอันตรายตออวัยวะ/ระบบเปาหมาย ขณะที่บางสถาบันจะไมมีการจัด
หมายเหตุ 4 ถาสารองคประกอบของสารผสมจัดเปน กลุม 2 สารที่เปนอันตรายตออวัยวะ/ระบบเปาหมายมีความเขมขนระหวาง 1.0% และ 10%
พนักงานเจาหนาที่ทั้งหมดตองเรียกรองจัดใหมีขอมูลความปลอดภัย อยางไรก็ตาม การจัดทําฉลากอาจะเปนทางเลือก ซึ่งบางพนักงานเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของอาจตองการใหจัดทําฉลากเพิ่มเติมสําหรับเมื่อองคประกอบมีความเขมขนระหวาง 1.0% และ 10% ขณะที่บางสถาบันอาจไมตองการ
ฉลากในกรณีเชนนี้
หมายเหตุ 5 ถาองคประกอบของสารผสมเปนกลุม 2 สารที่เปนอันตรายตออวัยวะ/ระบบเปาหมายมีความเขมขน ≥ 10% ตองจัดใหมีขอมูลความ
ปลอดภัยและฉลาก

ควรจัดใหมีการประยุกตใชคาขีดจํากัด การจําแนกประเภท อยางเหมาะสม คงที่ ทั้งในสารพิษจากการรับสัมผัส
ครั้งเดียวและการรับสัมผัสซ้ํา
3.8.3.4.3
สารผสมควรถูกจําแนกประเภทสําหรับความเปนพิษจากการรับสัมผัสครั้งเดียว หรือการรับสัมผัสซ้ํา หรือทั้ง
สองชนิดโดยไมขึ้นตอกัน
3.8.3.4.4
ควรให ค วามระมั ด ระวั ง เมื่ อ สารพิ ษ ทํ า ให เ กิ ด อั น ตรายต อ อวั ย วะมากกว า 1 ซึ่ ง ต อ งพิ จ ารณาเรื่ อ งการ
เกิดปฏิกิริยาตอกัน แบบเพิ่มฤทธิ์หรือเสริมฤทธิ์ เพราะสารเคมีเฉพาะบางชนิดสามารถทําใหเกิดอันตรายตออวัยวะที่ความ
เขมขน < 1 % ในขณะที่องคประกอบตัวอื่นๆ จะทําหนาที่เสริมฤทธิ์

1

โครงสรางการจําแนกประเภทนี้เกี่ยวของกับการพิจาณาในเรื่องความแตกตางของการสื่ออันตรายที่ปรากฏในระบบนี้ คาดวาจํานวนสาร
ผสมมีจํานวนไมมากนัก ความแตกตางจะถูกจํากัดเรื่องการติดฉลากเตือน และสถานการณจะทําใหเกิดการสอดคลองมากขึ้น
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3.8.4
การสื่อสารความเปนอันตราย
3.8.4.1
ข อ พิ จ ารณาทั่ วไปและข อ พิ จ ารณาเฉพาะเกี่ ย วกั บการติ ด ฉลากถู ก จั ด อยู ใ นหมวด การสื่ อสารความเป น
อันตราย : การติดฉลาก (บทที่ 1.4) ภาคผนวก 2 ประกอบดวยตารางสรุปกลุมสารเคมีและการติดฉลาก ภาคผนวก 3 แสดง
ตัวอยาง คําบรรยายขอควรระวัง และรูปประกอบซึ่งใชเมื่อไดรับอนุญาตโดยพนักงานเจาหนาที่
ตารางที่ 3.8.3 การติดฉลากสารอันตรายตออวัยวะเปาหมาย ระบบตางๆของรางกายโดยไดรับสัมผัสครั้งเดียว

สัญลักษณ
คําสัญญาณ
ขอความบอกความเปนอันตราย

กลุม 1
อันตรายตอสุขภาพ
อันตราย
ทําใหเกิดอันตรายตออวัยวะ (ในกรณีที่
ทราบ ตองระบุอวัยวะทุกประเภทที่จะ
ไดรับอันตราย) และในกรณี (ระบุทาง
รับสัมผัสของสารเคมี ในกรณีที่มีการ
พิสูจนวาทางรับสัมผัสอื่นๆ มิไดทําให
เกิดอันตรายใดๆ)
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กลุม 2
อันตรายตอสุขภาพ
คําเตือน
อาจทําใหเกิดอันตรายตออวัยวะ (ใน
กรณีที่ทราบ ตองระบุอวัยวะทุก
ประเภทที่จะไดรับอันตราย) และใน
กรณี (ระบุทางรับสัมผัสของสารเคมี
ในกรณีที่มีการพิสูจนวาทางรับสัมผัส
อื่นๆ มิไดทําใหเกิดอันตรายใดๆ)

3.8.5

กระบวนการตัดสินใจ สารอันตรายตออวัยวะเปาหมาย ระบบตางๆของรางกาย จากการรับสัมผัสครั้งเดียว

กระบวนการตัดสินใจ ดังแสดงขางลางนี้ มิไดเปนสวนของระบบการจัดการจําแนกประเภท ระบบเดียวกัน
แตไดจัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทาง
และขอแนะนําผูที่รับผิดชอบในการศึกษาการจําแนกประเภทสารเคมีใหทําการศึกษา
กระบวนการตัดสินใจ ทั้งกอนและขณะที่นํากระบวนการติดสินใจที่อิงเหตุและผลนี้ไปใชงาน
กระบวนการตัดสินใจ 3.8.1
สารเคมี : มีขอมูลวาเปนสารอันตรายตออวัยวะเปาหมาย ระบบ จากการรับสัมผัสครั้ง
เดียวหรือไม?
มี

สารผสม : สารผสมนี้หรือองคประกอบของสารผสมมีขอมูลวาเปนสารอันตราย
ตออวัยวะเปาหมาย ระบบ จากการรับสัมผัสครั้งเดียวหรือไม?

ไมมี

ไมสามารถจําแนกประเภท
ได

ไมมี

ไมสามารถจําแนกประเภท
ได

ไมมี

ดู การจําแนกประเภท

มี
สารผสม : สารผสมนี้มีขอมูลวาเปนสารอันตรายตออวัยวะเปาหมาย ระบบ
จากการรับสัมผัสครั้งเดียวหรือไม?
มี
หลังจากการไดรับสัมผัสครั้งเดียว
• สารเคมีหรือสารผสมชนิดนี้สามารถทําใหเกิดอันตรายในมนุษย ได หรือ
• สามารถสันนิษฐานไดวาทําใหเกิดอันตรายอยางแนนอนตอมนุษยหรือมีขอมูล
จากการศึกษาในสัตวทดลอง
ดูเกณฑและขอแนะนํา ใน 3.8.2. การประยุกตใชงานตองการคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญใน
การวินิจฉัยจากน้ําหนักของอุบัติการณ

กลุม 1
ได
อันตราย

ไมไดมี
หลังจากการไดรับสัมผัสครั้งเดียว
• สารเคมีหรือสารผสมนี้สามารถสันนิษฐานไดวามีศักยภาพทําใหเกิดอันตรายตอ
มนุษยหรือมีขอมูลจากการศึกษาในสัตวทดลอง
ดูเกณฑและขอแนะนํา ใน 3.8.2. การประยุกตใชงานตองการคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ
ในการวินิจฉัยจากน้ําหนักของอุบัติการณ

กลุม 2

ได

อันตราย

ไม
ไมจัดเปนประเภทนี้
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กระบวนการตัดสินใจ 3.8.2
ใชหลักการเชื่อมโยง ใน 3.8.3.3 ไดหรือไม ?

23

จัดอยูในกลุมที่
เหมาะสม

ใช

ไม
สารผสมประกอบดวยองคประกอบของสารผสม 1 ชนิดหรือมากกวา 1 ชนิดซึ่งถูก
จัดเปนสารที่เปนอันตรายตอ อวัยวะ และระบบ กลุมที่ 1 ที่ระดับความเขมขน 2
• ≥ 1.0 % หรือไม
• ≥ 10 % 5 หรือไม
ดูตาราง 3.8.2 ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับคาขีดจํากัด/ความเขมขน

กลุม 1
ใช
คําเตือน

ไม
สารผสมประกอบดวยองคประกอบของสารผสม 1 ชนิดหรือมากกวา 1 ชนิดซึ่งถูกจัดเปน
สารที่เปนอันตรายตอ อวัยวะ และระบบ กลุมที่ 1 ที่ระดับความเขมขน 2
•
≥ 1.0 และ < 10 % หรือไม
ดูตาราง 3.8.2 ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับคาคาตัด/ขีดจํากัดความเขมขน

กลุม 2
ใช
อันตราย

ไม

สารผสมประกอบดวยองคประกอบของสารผสม 1 ชนิดหรือมากกวา 1 ชนิดซึ่งถูกจัดเปน
สารที่เปนอันตรายตอ อวัยวะ และระบบ กลุมที่ 2 ที่ระดับความเขมขน 2
•
≥ 1.0 % หรือไม
•
≥ 10 % 5 หรือไม
ดูตาราง 3.8.2 ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับคาขีดจํากัด/ความเขมขน

กลุม 2
ใช
อันตราย

ไม
ไมจัดเปนประเภทนี้

2
3

ดู 3.8.2 ในบทนี้ และ “คาจุดตัด/ขีดจํากัดความเขมขน ในบท 1.3 หัวขอ 1.3.3.2
ดู 3.8.3.4 และตาราง 3.8.2 สําหรับคําอธิบายและคําแนะนํา
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บทที่ 3.9
ความเปนพิษตอระบบอวัยวะเปาหมายอยางเฉพาะเจาะจง – การไดรับสัมผัสซ้ํา
3.9.1

คําจํากัดความและขอพิจารณาทั่วไป

3.9.1.1
จุดประสงคของบทนี้เพื่ออธิบายวิธีการจําแนกประเภทสารเคมีที่เปนอันตรายตอระบบอวัยวะเปาหมายอยาง
เฉพาะเจาะจง แตไมถึงระดับการเสียชีวิตจากการไดรับสัมผัสซ้ํา อันตรายที่เกิดขึ้นไดแกความผิดปกติของระบบตางๆของ
รางกาย ทั้งประเภทสามารถกลับคืนสูสภาพเดิมไดและไมสามารถกลับคืนสูสภาพเดิมได แบบเฉียบพลันและ/หรือเรื้อรัง
3.9.1.2.
กลุมของสารเคมีนี้ หมายถึงสารเคมี ที่มีความเปนพิษต อระบบอวัยวะเป าหมายอยางเฉพาะเจาะจง ความ
ผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นไดในกลุมคนที่รับสัมผัส
3.9.1.3
การจําแนกประเภทสารเคมีนี้ขึ้นอยูกับหลักฐานที่เชื่อถือไดจากการไดรับสัมผัสสารเคมีซ้ําและกอใหเกิด
อันตรายเชนเดิมและสามารถพบไดในมนุษย หรือ ในสัตวทดลอง การเปลี่ยนแปลงทางพิษวิทยาอยางมีนัยสําคัญนี้มีผลตอ
หนาที่และรูปรางหรือโครงสราง ของเนื้อเยื่อ/อวัยวะ หรือการเกิดเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงของชีวเคมีหรือโลหิตวิทยาใน
สิ่งมีชีวิต ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสงผลที่สําคัญตอสุขภาพของมนุษย เปนที่ยอมรับวาขอมูลที่พบในมนุษยจะเปนหลักฐาน
เบื้องตนในการจําแนกประเภทความเปนอันตราย
3.9.1.4
ประเมินการเปนอันตรายนั้นมิไดพิจารณาเฉพาะการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญใน 1 อวัยวะหรือระบบ
เทานั้น แตยังตองคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั่วไปซึ่งต่ํากวาระดับรายแรงโดยปกติในหลายอวัยวะดวย
3.9.1.5
การเกิดอันตรายตอระบบอวัยวะเปาหมายอยางเฉพาะเจาะจง สามารถเกิดจากการรับสัมผัสทางหลักของ
มนุษย เชน ปาก ผิวหนัง หรือหายใจ
3.9.1.6
ความเปนพิษตอระบบอวัยวะเปาหมายจากการรับสัมผัสครั้งเดียว ไดถูกจําแนกประเภทใน GHS และถูก
อธิบายอยูใน ความเปนพิษตอระบบอวัยวะเปาหมายจากการรับสัมผัสครั้งเดียว (บทที่ 3.8) ซึ่งแยกจากบทนี้ ความเปนพิษ
เฉพาะ อันไดแก อันตรายถึงแกชีวิต/เฉียบพลัน อันตรายอยางรุนแรงตอดวงตา/ระคายเคือง และ กัดกรอน/ระคายเคืองตอ
ผิวหนัง การกระตุนอาการแพ ผิวหนังและระบบทางเดินหายใจ การเกิดมะเร็ง การเกิดการกลายพันธุ และอันตรายตอระบบ
สืบพันธุ ไดถูกประเมินแยกในระบบ GHS และมิไดรวมอยูในบทนี้
3.9.2

เกณฑสําหรับสารเคมี

3.8.2.1
สารเคมีถูกจัดแบงเปนสารที่ทําใหเกิดอันตรายเฉียบพลันหรือ เรื้อรัง โดยคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญซึ่งอยูบน
พื้นฐานของน้ําหนักของหลักฐานที่ปรากฏ รวมถึงแนวทางอื่นๆ (ดู 3.9.2.9) ดังนั้นสารเคมีจึงถูกจัดแบงออกเปนสองกลุม
ขึ้นกับการเกิดตามธรรมชาติหรือระดับความรุนแรงของอันตรายที่ปรากฏ
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รูป 3.9.1 กลุมของสารเคมีที่มีความเปนพิษตออวัยวะเปาหมาย ระบบ รับสัมผัสครั้งเดียว
กลุม 1:

สารเคมีซึ่งทําใหเกิดอันตรายในมนุษยอยางชัดเจน หรือ จากหลักฐานในการศึกษากับสัตวทดลองซึ่ง
คาดไดวามีศักยภาพกอใหเกิดอันตรายตอมนุษยอยางชัดเจนหลังจากรับสัมผัสซ้ํา
สารเคมีถูกจัดใหอยูในกลุม 1 เนื่องจาก
• หลักฐานมีคุณภาพดี มีความเชื่อถือไดจากมนุษยหรือการศึกษาทางระบาดวิทยา หรือ
• การสังเกตจากการศึกษาที่เหมาะสมในสัตวทดลองและ/หรือปรากฏอันตรายที่เดนชัดใน
มนุษยที่ระดับรับสัมผัสต่ํา แนวทางของระดับรับสัมผัสไดนําเสนอขางลางนี้(ดู 3.9.2.9)
นํามาใชเปนสวนในการพิจารณาน้ําหนักของหลักฐาน

กลุม 2:

สารเคมีซึ่งกอใหเกิดหลักฐานในการศึกษากับสัตวทดลองซึ่งคาดไดวามีศักยภาพกอใหเกิดอันตรายตอ
มนุษยหลังจากรับสัมผัสซ้ํา
สารเคมีถูกจัดใหอยูในกลุม 2 นี้ขึ้นกับหลักฐานที่มีนัยสําคัญจากการสังเกตที่พบในการศึกษา
ที่เหมาะสมในสัตวทดลอง มีความสําคัญตอสุขภาพอนามัยของมนุษย พบเมื่อไดรับสัมผัสที่ความ
เขมขนระดับปานกลาง แนวทางของระดับรับสัมผัสไดนําเสนอขางลางนี้(ดู 3.9.2.9) นํามาใชเพื่อชวย
การพิจารณาการจําแนกประเภท
ขอยกเวน สําหรับสารที่ทําใหเกิดอันตรายและพบหลักฐานในมนุษยซึ่งจัดใหเปนสารกลุม 2
(ดู 3.9.2.9)

หมายเหตุ: สําหรับสารเคมีทั้ง 2 กลุมนี้ จะพบอันตรายตออวัยวะเปาหมาย/ระบบเปนอันตรายเบื้องตน หรือสารเคมีนี้อาจ
กอใหเกิดอันตรายตอระบบโดยทั่วไปได ในจุดประสงคของการจําแนกประเภทนี้ตองการคํานึงถึงอันตรายตออวัยวะ
เปาหมาย/ระบบเชน สารที่เปนอันตรายตอตับ สารที่เปนอันตรายตอระบบประสาท ขอที่ควรระวังในการประเมินผลคือ
ขอมูลการเกิดอันตรายนั้นตองไมเปนขั้นตอนสืบเนื่องจากความเปนพิษของระบบอื่น เชน สารพิษตอตับและกอใหเกิด
อันตรายตอระบบประสาทและระบบทางเดินอาหาร
3.9.2.2

ควรระบุทางรับสัมผัสหลักของสารเคมีที่จะกอใหเกิดอันตราย

3.9.2.3
การจัดแบงกลุมความเปนอันตรายอยูภายใตคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ซึ่งขึ้นอยูกับน้ําหนักของหลักฐานที่
ปรากฏรวมทั้งแนวทางที่ไดนําเสนอไวขางลาง
3.9.2.4.
น้ําหนักของหลักฐานรวมถึงอุบัติการณที่ปรากฏในมนุษย ขอมูลทางดานระบาดวิทยา และขอมูลการศึกษา
ในสัตวทดลอง นํามาใชในการจําแนกประเภทสารเคมีที่กอใหเกิดอันตรายตออวัยวะเปาหมาย/ระบบอยางเฉพาะเจาะจง
ขอมูลตางๆยังรวมถึงขอมูลจากพิษวิทยาอุตสาหกรรมซึ่งมีการเก็บรวมรวมขอมูลใชระยะเวลานานเปนป นอกจากนี้การ
ประเมินขอมูลควรรวมขอมูลที่มีอยูทั้งหมด การศึกษาที่มีผานการทบทวน มีการตีพิมพและขอมูลอื่นที่มีการยอมรับโดย
องคกรตางๆ
3.9.2.5
ขอมูลที่ใชในการประเมินความเปนพิษตออวัยวะ/ระบบเปาหมายอาจมาจากทั้งการรับสัมผัสซ้ําของมนุษย
เช น รั บ สั ม ผั ส ที่ บ า น ที่ ส ถานประกอบการหรื อ สิ่ ง แวดล อ ม หรื อ จากการศึ ก ษาทดลองในมนุ ษ ย วิ ธี ก ารมาตรฐานใน
การศึกษาในหนู คือการศึกษาที่ใชระยะเวลา 28 วัน 90 วัน หรือตลอดอายุขัย (ถึง 2 ป) สําหรับขอมูลนั้นไดแกการสังเกต
อาการทางคลินิก การตรวจสอบทางกายวิภาคและจุลทรรศนวิทยาซึ่งสามารถทดสอบอันตรายตอเนื้อเยื่อ/อวัยวะเปาหมาย
ขอมูลจากการศึกษาผลการรับสัมผัสซ้ําจากสัตวสายพันธุอื่นๆ สามารถนํามาเปนขอมูลประกอบการจําแนกประเภทได
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การศึกษาการรับสัมผัสในระยะยาว เชน การเกิดมะเร็ง ความเปนพิษตอระบบประสาท และ ความเปนพิษตอระบบสืบพันธุ
อาจทําใหไดหลักฐานตอความเปนพิษตออวัยวะ/ระบบเปาหมายซึ่งนํามาใชในการประเมินการจําแนกประเภทสารเคมีได
3.9.2.6
ยกเวนในบางกรณีซึ่งผูเชี่ยวชาญไดวินิจฉัยวาเพื่อใหเกิดความเหมาะสมจึงมีการจัดสารเคมีนี้เขาอยูในสารที่
กอใหเกิดอันตรายตออวัยวะ/ระบบเปาหมาย กลุม2 เมื่อ 1. น้ําหนักของหลักฐานในมนุษยมีไมเพียงพอในการจําแนกตัวกลุม
นี้เขาอยูในกลุม 1 และ/หรือ 2.ขึ้นอยูกับสภาพตามธรรมชาติหรือความรุนแรงของอันตรายที่เกิดขึ้น ในกรณีนี้ไมควรนําคา
ขนาด/ความเขมขนในมนุษยมาพิจารณาในการจําแนกประเภทและหลักฐานที่พบในสัตวทดลองควรคงที่สําหรับการจัดเขา
กลุม 2 หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ ในกรณีที่มีหลักฐานในสัตวทดลองเกี่ยวกับสารเคมีซึ่งจัดเขากลุม 1 ไดอยางชัดเจน สารเคมี
นี้ก็สามารถจัดเปนสารกลุม 1 ได
3.9.2.7

ผลกระทบที่ควรนํามาพิจารณาเพื่อสนับสนุนการจําแนกประเภทสารเคมี

3.9.2.7.1
สารเคมี

หลักฐานที่เกิดขึ้นจากการรับสัมผัสสารเคมีซ้ําอยางชัดเจน และ คงที่ ในการสนับสนุนการจําแนกประเภท

3.9.2.7.2
เปนที่ยอมรับวาหลักฐาน/อุบัติการณที่พบในมนุษยคอนขางจะมีรายงานผลกระทบตอสุขภาพอยางจํากัดและ
มักจะพบพรอมกับความไมแนนอนของสิ่งแวดลอมของการรับสัมผัส ซึ่งสงผลตอความไมสามารถในการนําเสนอขอมูล
ทางวิทยาศาสตรที่ดีซึ่งมักจะไดจากการศึกษาที่มีการจัดการทดลองอยางดีในสัตวทดลอง
3.9.2.7.3
หลักฐานซึ่งไดมาจากการทดลองที่มีความเหมาะสมในสัตวทดลองสามารถใหรายละเอียดขอมูลจากการ
สังเกตการณทางคลินิก การตรวจพยาธิวิทยาทั้งทางกายวิภาคและจุลทรรศนวิทยา ซึ่งมิไดใหขอมูลเกี่ยวกับอันตรายถึงแก
ชีวิตแตใหขอมูลในแงของการสูญเสียหนาที่การทํางาน ขั้นตอนตอไปนั้นตองใหความสําคัญตอขอมูลทั้งหมด รวมถึงขอมูล
หลักเกี่ยวกับสุขภาพของมนุษย ในการนําไปจําแนกประเภทสารเคมี ตัวอยางของอันตรายอันอาจจะเกิดตอมนุษยและ/หรือ
ในสัตวทดลองไดนําเสนอขางลางนี้
• การเสียชีวิตของการรับสัมผัสซ้ําหรือการรับสัมผัสในระยะยาว การตายนี้อาจเปนผลจากการรับสัมผัส
ซ้ํา ถึงแมวาไดรับที่ความเขมขนต่ําแตอันตรายที่เกิดขึ้นอาจมาจากการสะสมของสารนี้หรือเมตาโบไลท
ของสารนี้ หรือ การจากการกําจัดสารพิษในกรณีรับสัมผัสซ้ํา
• การเปลี่ยนแปลงของหนาที่ของระบบประสาทอยางมีนัยสําคัญหรืออวัยวะในระบบ รวมถึง อาการของ
การกดการทํ า งานของระบบประสาทส วนกลาง และผลกระทบต อ ส ว นรั บ สั ม ผั ส พิ เศษ (เช น การ
มองเห็น การไดยิน และ การไดรับกลิ่น)
• การเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนและคงที่ของการตรวจชีวเคมีคลินิก โลหิตวิทยา หรือ ตัวชี้วัดในปสสาวะ
• การเกิดอันตรายตออวัยวะอยางชัดเจน ซึ่งอาจแสดงถึงเซลลตาย และ/หรือ สามารถยืนยันโดยการตรวจ
ทางกลองจุลทรรศน
• การเกิดเซลลตาย แบบพบกอนหรือจุดหลายที่ หรือ กระจาย พังพืด หรือการเกิดกอนเนื้อในอวัยวะ
พรอมกับความสามารถในการเจริญและพัฒนาได
• การเปลี่ยนแปลงทางรูปพรรณหรือโครงสราง ซึ่งอาจกลับคืนสูสภาพเดิมไดแตแสดงหลักฐานชัดเจนวา
เปนผลใหอวัยวะทํางานผิดปกติ
• หลักฐานที่แสดงเซลลตายอยางชัดเจน (รวมถึงความผิดปกติในการพัฒนาและลดจํ านวนเซลล)ใน
อวัยวะซึ่งไมสามารถพัฒนาและเจริญได
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3.9.2.8

ผลกระทบซึ่งไมสามารถใชสนับสนุนการจําแนกประเภท

เปนที่ยอมรับวา ผลที่เกิดขึ้นในบางครั้งไมสามารถนํามาใชในการพิจารณาการจําแนกประเภทสารเคมีได
ตัวอยางของอันตรายอันอาจจะเกิดตอมนุษยและ/หรือ ในสัตวทดลองดังกลาวไดนําเสนอขางลางนี้
• การสังเกตทางคลินิกหรือการเพิ่มน้ําหนักตัว การเปลี่ยนแปลงในการกินอาหารและน้ํา เพียงเล็กนอย
แสดงใหเห็นถึงอันตรายแตมิไดแสดงใหเห็นอยางเดนชัดวามีความเปนพิษอยาง “มีนัยสําคัญ”
• การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยของการตรวจชีวเคมีคลินิก โลหิตวิทยา หรือ ตัวชี้วัดในปสสาวะ และ/
หรือ การเกิดผลกระทบชั่วคราว ซึ่งกลาวไดวาเปนผลกระทบไมมีปญหาและสําคัญหรือเปนพิษนอย
ที่สุด
• พบการเปลี่ยนแปลงของน้ําหนักของอวัยวะแตไมมีหลักฐานการทํางานที่ผิดปกติของอวัยวะ
• พบการเปลี่ยนแปลงแตไมแสดงถึงความเปนพิษอยางชัดเจน
• พบวาสารเคมีสามารถทําใหเกิดกลไกซึ่งทําใหเกิดอันตรายเฉพาะเจาะจงตอสายพันธุเทานั้น เชน พบผล
เปลี่ยนแปลงที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษย
3.9.2.9

คาแนะนําในการจําแนกประเภทสารเคมีซึ่งขึ้นกับผลการศึกษาในสัตวทดลอง

3.9.2.9.1
ในการศึกษาในสัตวทดลองเมื่อไดรับเพียงผลจากการสังเกตผลกระทบโดยปราศจากขอมูลเกี่ยวกับระยะเวลา
ความเขมขนของการรับสัมผัส การศึกษานี้จะไมครอบคลุมงานดานพิษวิทยา เชน สารเคมีทุกชนิดที่มีความเปนพิษ ผลของ
ความเป น พิ ษ นั้ น เนื่ อ งมาจากคุ ณ สมบั ติ ข องระดั บ /ความเข ม ข น และระยะเวลารั บ สั ม ผั ส ในการทดลองส ว นใหญ ใ น
สัตวทดลองจะใชที่ระดับความเขมขนสูงสุดของแนวทางที่กําหนดไว
3.9.2.9.2
ขนาด/ความเขมขน ‘คาแนะนํา’ เปนขอมูลเพื่อใชในการจัดแบงกลุมสารเคมีและระดับ (กลุม 1 หรือ กลุม 2)
โดยที่คาแนะนําซึ่งแสดงไวในตารางที่ 3.9.1 นี้แสดงถึงคาที่ทําใหเกิดอันตรายอยางมีนัยสําคัญ หลักการการนําเสนอคานี้
ขึ้นกับขอเท็จจริงที่วาสารทุกชนิดนั้นมีความเปนพิษและตองมีระดับ/ความเขมขนของสารเคมีซึ่งแสดงความเปนพิษอยาง
ชัดเจน พรอมกันนั้นการศึกษาผลจากการรับสัมผัสซ้ําในสัตวทดลองนั้นถูกออกแบบมาเพื่อศึกษาความเปนพิษที่ระดับความ
เขมขนสูงสุด เพราะฉะนั้นการพิจารณาการศึกษานั้นมิไดสนใจเพียงแตอันตรายที่เกิดขึ้นเทานั้น แตตองใหความสนใจกับ
ระดับความเขมขนที่เกิดอันตรายนั้นและเกิดอันตรายหลักอยางไรในมนุษย
3.9.2.9.3
ดังนั้น ในการศึกษาในสัตวทดลองเมื่อพบอันตรายที่มีนัยสําคัญนั้นจะแสดงถึงกลุม ระดับ/ความเขมขน ซึ่งมี
ความสัมพันธกับคาแนะนํานี้ ในการพบนี้จึงใชเปนขอมูลที่มีประโยชนสําหรับการจําแนกประเภท (เมื่อ อันตรายที่พบเปน
ผลสืบเนื่องมาจากคุณสมบัติอันตรายของสารเคมีและ ระดับ/ความเขมขน)
3.9.2.9.4
การพิจารณาจําแนกประเภทสารเคมีอาจไดรับอิทธิพลจากคาแนะนําที่ความเขมขนระดับที่หรือต่ํากวาที่
กําหนด แตก็ปรากฏอันตรายที่ชัดเจนซึ่งมีการศึกษาไว
3.9.2.9.5
คาแนะนําที่นําเสนอนี้ใชพื้นฐานของการพบอันตรายจากการศึกษาในสัตวทดลองในระยะเวลา 90 วัน และ
สามารถใชคาที่กําหนดนี้สําหรับการศึกษาที่ยาวหรือสั้นกวาไดโดยใชการปรับเปลี่ยนระดับความเขมขนและระยะเวลาการ
รับสัมผัสซึ่งคลายกับกฎ Haber สําหรับการหายใจซึ่งกลาววาอันตรายที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธกับความเขมขนและ
ระยะเวลาการรับสัมผัส การประเมินนั้นควรทําบนพื้นฐานของการเกิดเปนรายกรณีไป เชน สําหรับการศึกษาสําหรับ 28 วัน
คาความเขมขนที่ใช จะเพิ่มขึ้น 3 เทา
3.9.2.9.6
ดังนั้นเกณฑในการจัดสารเคมีในกลุม 1 จะสังเกตอันตรายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 90 วันของการไดรับ
สัมผัสซ้ําจากการทดลองในสัตวทดลอง และพบที่หรือต่ํากวาระดับความเขมขนที่ระบุไวในตารางที่ 3.9.1
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ทางรับสัมผัส
ปาก (หนู)
ผิวหนัง (หนูหรือกระตาย)
หายใจ (หนู) กาซ
หายใจ (หนู) ไอ
หายใจ (หนู)
ฝุน/ละอองไอ/ฟูม

ตารางที่ 3.9.1: คาความเขมขนแนะนํา ในการจําแนกประเภท 1
คาความเขมขนแนะนํา
หนวย
(ขนาด/ความเขมขน)
มิลลิกรัม/กิโลกรัมของน้ําหนักตัว/วัน
10
มิลลิกรัม/กิโลกรัมของน้ําหนักตัว/วัน
20
หนึ่งสวนในลานสวน/6ชั่วโมง/วัน
50
มิลลิกรัม/ลิตร/6ชั่วโมง/วัน
0.2
มิลลิกรัม/ลิตร/6ชั่วโมง/วัน
0.02

3.9.2.9.7
ดังนั้นเกณฑในการจัดสารเคมีในกลุม 2 จะสังเกตอันตรายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 90 วันของการไดรับ
สัมผัสซ้ําจากการทดลองในสัตวทดลอง และพบที่หรือต่ํากวาระดับความเขมขนที่ระบุไวในตารางที่ 3.9.2

ทางรับสัมผัส
ปาก (หนู)
ผิวหนัง (หนูหรือกระตาย)
หายใจ (หนู) กาซ
หายใจ (หนู) ไอ
หายใจ (หนู)
ฝุน/ละอองไอ/ฟูม

ตารางที่ 3.9.2 คาความเขมขนแนะนํา ในการจําแนกประเภท 2
คาความเขมขนแนะนํา
หนวย
(ขนาด/ความเขมขน)
มิลลิกรัม/กิโลกรัมของน้ําหนักตัว/วัน
10-100
มิลลิกรัม/กิโลกรัมของน้ําหนักตัว/วัน
20-200
หนึ่งสวนในลานสวน/6ชั่วโมง/วัน
50-250
มิลลิกรัม/ลิตร/6ชั่วโมง/วัน
0.2-1.0
มิลลิกรัม/ลิตร/6ชั่วโมง/วัน
0.02-0.2

3.9.2.9.8
คาแนะนําและชวงที่ปรากฏในหัวขอ 3.2.9.9.6 และ 3.2.9.9.7 นี้มีจุดประสงคในการเสนอแนะ เชน ใชเปน
สวนหนึ่งของน้ําหนักของหลักฐานที่ปรากฏ และชวยในการจําแนกประเภทสารเคมี คาที่ปรากฏมิไดจัดเปนคาที่เปนเกณฑ
แนนอน
3.9.2.9.9
เพราะฉะนั้นจึงเปนไปไดวาสามารถพบอันตรายไดแมในการทดลองในสัตวทดลองหลังจากรับสัมผัสซ้ําที่
ขนาด/ความเขมขนต่ํากวาคาแนะนํา เชน เมื่อไดรับสารเคมี < 100 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมของน้ําหนักตัว ทางการกินอยางไร
ก็ตามเมื่อกลาวถึงธรรมชาติของการเกิดอันตรายนั้น เชน การเกิดอันตรายตอไตนั้นมักจะเกิดเปนปกติอยูแลวนั้นก็จะไมทํา
การจําแนกประเภทของสาร ในทางตรงขามเมื่อปรากฏอันตรายที่เฉพาะเจาะจงในการศึกษาในสัตวทดลองที่ความเขมขนสูง
กวา เชน ที่ระดับหรือสูงกวาโดยการกินและมีขอมูลเพิ่มเติมจากแหลงขอมูล เชน ในการศึกษาการไดรับสารเคมีในระยะยาว
หรือจากหลักฐานที่ปรากฏในมนุษย ซึ่งสามารถนํามาสนับสนุนขอสรุปในเชิงเพิ่มน้ําหนักของหลักฐาน
3.9.2.10

ขอพิจารณาอื่นๆ

3.9.2.10.1 เมื่อมีการจัดลักษณะของสารเคมี โดยใชขอมูลจากสัตว (โดยเฉพาะอยางยิ่ง สารเคมีชนิดใหม หรือ สําหรับ
สารเคมีที่มีการใชอยู) กระบวนการจําแนกประเภทสารเคมีควรประกอบดวยคาอางอิง เกี่ยวกับระดับ/ความเขมขน คา
แนะนํา ซึ่งเปนขอมูลประเภทหนึ่งซึ่งใชในการใหน้ําหนักกับหลักฐานที่พบ
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3.9.2.10.2 เมื่อปรากฏขอมูลที่ดีจากมนุษยแสดงถึงอันตรายตออวัยวะ/ระบบเฉพาะเจาะจงซึ่งเชื่อไดวามาจากการรับ
สัมผัสซ้ําหรือระยะยาวของสารเคมีนั้น สารเคมีชนิดนี้ควรจัดใหมีการจําแนกประเภท ขอมูลบวกที่พบในมนุษย ขอเกี่ยวกับ
ความระดับความเขมขนจะใชไดดีกวาขอมูลจากสัตวทดลอง ดังนั้นในกรณีที่ไมสามารถแบงกลุมสารเคมีนี้ไดเพราะ
หลักฐานการเกิดอันตรายตออวัยวะ/ระบบเฉพาะเจาะจงไมชัดเจนในมนุษย แตเมื่อตอๆ ไปพบหลักฐานในมนุษยเกี่ยวกับ
อันตรายชัดเจนขึ้น ก็สามารถทําการจําแนกประเภทสารเคมีนี้ได
3.9.2.10.3 สําหรับสารเคมีซึ่งมิไดทําการทดสอบเกี่ยวกับอันตรายตออวัยวะ/ระบบเฉพาะเจาะจงนั้น สามารถจําแนก
ประเภทได โ ดยใช ขอ มู ลความสั ม พั นธ ร ะหว างโครงสร าง-กลไก และ คํ าแนะนําจากผู เชี่ ยวชาญเกี่ ยวกั บ สารเคมี ซึ่ งมี
โครงสรางคลายกับสารเคมีที่ศึกษานั้นไดถูกจําแนกประเภทแลวพรอมกับขอมูลสําคัญหรือปจจัยอื่นๆ เชน เมตาโบไลท
สําคัญของสาร
3.9.2.10.4 เปนที่ยอมรับวาความเขนขนไออิ่มตัว สามารถใชเปนตัวชี้วัดในบางระบบเพื่อใหขอมูลการปองกันอันตราย
ตอสุขภาพและความปลอดภัยได
3.9.3

เกณฑการจําแนกประเภทสารผสม

3.9.3.1
การจําแนกประเภทสารผสมใชเกณฑเดียวกันกับการจําแนกประเภทสารเคมี หรือมีวิธีอื่นๆ ดังอธิบายขางลาง
นี้ สารเคมีหรือสารผสมอาจถูกจัดเปนสารที่เปนอันตรายตออวัยวะ/ระบบเปาหมายจากการรับสัมผัสครั้งเดียว การรับสัมผัส
ซ้ํา หรือ ทั้งสองประเภทของการรับสัมผัส
3.9.3.2

การจําแนกประเภทสารผสมเมื่อมีขอมูลของสารผสมอยางสมบูรณ

เมื่อปรากฏหลักฐานที่ดีและเชื่อถือจากมนุษยหรือจากการศึกษาที่เหมาะสมในสัตวทดลองก็สามารถทําการ
จําแนกประเภทสารเคมีได เชนเดียวกันกับสารผสม ถาสารผสมมีหลักฐานดังกลาว จากน้ําหนักของการประเมินหลักฐาน
สารผสมนี้ก็สามารถถูกจําแนกประเภทได สิ่งที่สําคัญคือตองมีการประเมินขอมูลอยางระมัดระวัง ปจจัยตางๆ เชน ความ
เขมขน ระยะเวลา การสังเกต หรือการวิเคราะห มิไดทําใหเกิดผลสรุปอยางเด็ดขาด
3.9.3.3
การจําแนกประเภทสารผสมเมื่อไมมีขอมูลของสารผสมอยางสมบูรณ : หลักการเชื่อมโยง (Bridging
Principles)
3.9.3.3.1
เมื่อมิไดทดสอบอันตรายตออวัยวะ/ระบบเปาหมายของสารผสม แตมีขอมูลอันตรายขององคประกอบของ
สารผสมหรือสารที่คลายกับสารผสมอยางเพียงพอ ขอมูลเหลานี้สามารถนํามาใชในการจําแนกประเภทสารเคมีโดยใช
หลักการเชื่อมโยง แนวคิดนี้ยืนยันวากระบวนการการจําแนกประเภทสารเคมีสามารถใชขอมูลที่มีอยูเพื่อบงบอกอันตราย
ของสารผสมโดยไมจําเปนตองทําการทดลองใดๆเพิ่มเติมในสัตวทดลอง
3.9.3.3.2

การเจือจาง

ถาสารผสมถูกเจือจางดวยตัวเจือจางซึ่งมีความเปนพิษเทียบเทาหรือต่ํากวาองคประกอบของสารผสมเดิมที่มี
ความเปนพิษนอยที่สุดและสารผสมดังกลาวยังคาดวาไมสงผลกระทบตอความเปนพิษขององคประกอบตัวอื่นๆในสารผสม
ดังนั้นสารผสมตัวใหมอาจทําการจําแนกประเภทเปนสารผสมที่เทียบเทากับสารผสมตัวเดิม
3.9.3.3.3

การผลิตในแตละครั้ง

ศักยภาพการทําใหเกิดอันตรายของสารผสมในการผลิตในแตละครั้ง จะมีศักยภาพเทาเทียมกันกับสารผสม
จากการผลิตครั้งอื่นๆที่เปนสินคาชนิดเดียวกันและถูกผลิตภายใตการควบคุมของโรงงานเดียวกัน เวนเสียแตวามีเหตุผลซึ่ง
เชื่อไดวา มีความแตกตางสําคัญอื่นๆที่ทําใหความเปนพิษของสารในการผลิตนั้นเปลี่ยนแปลงไป เมื่อเปนเชนนี้จึงจําเปนตอง
มีการจําแนกประเภทสารเคมีใหม
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3.9.3.3.4

ความเขมขนของสารผสมที่มีความเปนพิษสูง

ในกรณีที่สารผสมของกลุม 1 มีความเขมขนขององคประกอบของสารผสมที่มีความเปนพิษเพิ่มขึ้น สารผสม
นั้นจะถูกจัดอยูในกลุม 1 โดยมิตองผานขั้นตอนการทดสอบอื่นใด
3.9.3.3.5

การตีความเพื่อใหอยูในกลุมของความเปนพิษกลุมใดกลุมหนึ่ง

สําหรับสารผสม 3 ชนิดซึ่งมีองคประกอบเหมือนกัน เมื่อ A และ B จัดอยูในกลุมความเปนพิษกลุมเดียวกัน
และ สารผสม C ประกอบมีองคประกอบที่มีความเปนพิษโดยมีคาความเขมขนอยูระหวางความเขมขนขององคประกอบใน
สารผสม A และ B ดังนั้นใหพิจารณาวาสารผสม C อยูในกลุมความเปนพิษในกลุมเดียวกับ สารผสม A และ B
3.9.3.3.6

สารผสมที่มีคุณสมบัติคลายคลึงกัน
ดังแสดงขางลางนี้
(a) สารผสม 2 ชนิด (i) A+ B
(ii) C+ B ;
(b) ความเขมขนของ องคประกอบ B เทากันในสารผสมทั้ง 2 ชนิด
(c) ความเขมขนของ องคประกอบ A ในสารผสม (i) เทากับความเขมขนองคประกอบ C ในสารผสม (ii);;
(d) ขอมูลความเปนพิษของ องคประกอบ A เทากับ องคประกอบ C และจัดอยูในกลุมเดียวกันและคาดวา
องคประกอบ A และ C ไมสงผลกระทบตอความเปนพิษขององคประกอบ B

เมื่อสารผสม (i) ถูกจําแนกประเภทโดยอาศัยขอมูลจากการทดสอบแลว ดังนั้น สารผสม (ii) สามารถจัดใหอยูใน
กลุมอันตรายกลุมเดียวกัน
3.9.3.3.7

สารละอองลอยที่บรรจุในภาชนะปด

สารละอองลอยที่อยูในรูปสารผสมอาจจําแนกประเภทใหเปนกลุมอันตรายกลุมเดียวกันกับ สารผสมทดสอบ
ซึ่งมิไดประกอบดวยละอองลอย สําหรับความเปนพิษจากการกินและรับสัมผัสทางผิวหนัง โดยมีเงื่อนไขวากาซเฉื่อยที่มี
แรงดันซึ่งเติมลงไปในสารผสมไมมีผลกระทบตอความเปนพิษของสารผสมในขณะที่ทําการฉีดพน การจําแนกประเภทของ
สารผสมที่อยูในรูปของละอองลอยสําหรับความพิษจากการหายใจ ควรพิจารณาแยกตางหาก
3.9.3.4

การจําแนกประเภทสารผสมเมื่อมีขอมูลของสารสวนผสมทั้งหมดหรือมีขอมูลของสารสวนผสมเพียงบาง
ชนิด

3.9.3.4.1
เมื่อไมมีขอมูลหลักฐานความเปนพิษที่เชื่อถือไดของสารผสม หรือ ถึงแมวาใชหลักการเชื่อมโยง ก็ยังไม
สามารถใชในการจําแนกประเภทสารเคมีไดนั้น ดังนั้นการจําแนกประเภทสารผสมจะขึ้นอยูกับการจําแนกประเภทของ
องคประกอบของสารผสม ในกรณีเชนนี้ สารผสมจะถูกจัดเปนสารที่เปนอันตรายตออวัยวะ/ระบบเปาหมาย(ระบุอวัยวะ
เฉพาะเจาะจง) หลังจากการรับสัมผัสครั้งเดียว ซ้ํา หรือทั้งสองกรณีเมื่อองคประกอบของสารผสมอยางนอย 1 ชนิดจัดอยูใน
กลุม 1 หรือกลุม 2 ของกลุมสารที่เปนอันตรายตออวัยวะ/ระบบเปาหมายที่ความเขมขนหรือสูงกวาคาจุดตัด/ขีดจํากัดความ
เขมขน ดังนําเสนอในตารางที่ 3.9.3 สําหรับกลุม 1 และกลุม 2 ตามลําดับ
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ตารางที่ 3.9.3: การนําคาขีดจํากัด/ความเขมขนจํากัดขององคประกอบในสารผสมซึ่งเปนสารที่เปนอันตรายตออวัยวะ
เปาหมาย/ระบบตางๆ ของรางกาย มาใชในการจําแนกประเภทสารผสม1
กลุมขององคประกอบ
ของสารผสม
กลุม 1 อันตรายตออวัยวะ
เปาหมาย ระบบตางๆ
กลุม 2 อันตรายตออวัยวะ
เปาหมาย ระบบตางๆ

คาจุดตัด/ขีดจํากัดความเขมขนขององคประกอบมาใชในการจําแนกประเภท
สารผสม
กลุม 1
กลุม 2
≤ องคประกอบ < 10 %
≥ 1.0% (หมายเหตุ 1)
(หมายเหตุ 3)
≥ 10 % (หมายเหตุ 2)
≥ 1.0 % (หมายเหตุ 4)
≥ 10 % (หมายเหตุ 5)

หมายเหตุ 1 ถาองคประกอบของสารผสมจัดเปน กลุม 1 สารที่เปนอันตรายตออวัยวะ/ระบบเปาหมายมีความเขมขนระหวาง
1.0% และ 10% ทุกพนักงานเจาหนาที่ตองเรียกรองจัดใหมีขอมูลความปลอดภัย อยางไรก็ตาม การจัดทําฉลากอาจะเปน
ทางเลือก ซึ่งบางพนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของอาจตองการใหจัดทําฉลากเพิ่มเติมสําหรับเมื่อองคประกอบมีความเขมขน
ระหวาง 1.0% และ 10% ขณะที่บางสถาบันอาจไมตองการฉลากในกรณีเชนนี้
หมายเหตุ 2 ถาองคประกอบของสารผสมเปนกลุม 1 สารที่เปนอันตรายตออวัยวะ/ระบบเปาหมายมีความเขมขน ≥ 10%
ตองจัดใหมีขอมูลความปลอดภัยและฉลาก
หมายเหตุ 3 ถาองคประกอบของสารผสมจัดเปน กลุม 1 สารที่เปนอันตรายตออวัยวะ/ระบบเปาหมายมีความเขมขน
ระหวาง 1.0% และ 10.0% หรือบางสถาบันจะจัดสารกลุมนี้เปน กลุม 2 สารที่เปนอันตรายตออวัยวะ/ระบบเปาหมาย ขณะที่
บางสถาบันจะไมมีการจัด
หมายเหตุ 4 ถาสารองคประกอบของสารผสมจัดเปน กลุม 2 สารที่เปนอันตรายตออวัยวะ/ระบบเปาหมายมีความเขมขน
ระหวาง 1.0% และ 10% ทุกพนักงานเจาหนาที่ตองเรียกรองจัดใหมีขอมูลความปลอดภัย อยางไรก็ตาม การจัดทําฉลากอา
จะเปนทางเลือก ซึ่งบางพนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของอาจตองการใหจัดทําฉลากเพิ่มเติมสําหรับเมื่อองคประกอบมีความ
เขมขนระหวาง 1.0% และ 10% ขณะที่บางสถาบันอาจไมตองการฉลากในกรณีเชนนี้
หมายเหตุ 5 ถาองคประกอบของสารผสมเปนกลุม 2 สารที่เปนอันตรายตออวัยวะ/ระบบเปาหมายมีความเขมขน ≥ 10%
ตองจัดใหมีขอมูลความปลอดภัยและฉลาก
3.9.3.4.2
ควรจัดใหมีการประยุกตใชคาขีดจํากัด การจําแนกประเภท อยางเหมาะสม คงที่ ทั้งในสารพิษจากการรับ
สัมผัสครั้งเดียวและการรับสัมผัสซ้ํา
3.9.3.4.3
สารผสมควรถูกจําแนกประเภทสําหรับความเปนพิษจากการรับสัมผัสครั้งเดียว หรือการรับสัมผัสซ้ํา หรือทั้ง
สองชนิดโดยไมขึ้นตอกัน
3.9.3.4.4
ควรใหความระมัดระวังเมื่อสารพิษทําใหเกิดอันตรายตออวัยวะมากกวา 1 อวัยวะซึ่งตองพิจารณาเรื่องการ
เกิดปฏิกิริยาตอกัน แบบเพิ่มฤทธิ์หรือเสริมฤทธิ์ เพราะสารเคมีเฉพาะบางชนิดสามารถทําใหเกิดอันตรายตออวัยวะที่ความ
เขมขน < 1 % ในขณะที่องคประกอบตัวอื่นๆ จะทําหนาที่เสริมฤทธิ์

1

โครงสรางการจําแนกประเภทนี้เกี่ยวของกับการพิจาณาในเรื่องความแตกตางของการสื่ออันตรายที่ปรากฏในระบบนี้ คาดวาจํานวนสาร
ผสมมีจํานวนไมมากนัก ความแตกตางจะถูกจํากัดเรื่องการติดฉลากเตือน และสถานการณจะทําใหเกิดการสอดคลองมากขึ้น
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3.9.4

การสื่อสารความเปนอันตราย

ข อ พิ จ ารณาทั่ วไปและข อ พิ จ ารณาเฉพาะเกี่ ย วกั บการติ ด ฉลากถู ก จั ด อยู ใ นหมวด การสื่ อสารความเป น
อันตราย : การติดฉลาก (บทที่ 1.4) ภาคผนวก 2 ประกอบดวยตารางสรุปกลุมสารเคมีและการติดฉลาก ภาคผนวก 3 แสดง
ตัวอยาง คําบรรยายขอควรระวัง และรูปประกอบซึ่งใชเมื่อไดรับอนุญาตโดยพนักงานเจาหนาที่
ตารางที่ 3.9.3 การติดฉลากสารอันตรายตออวัยวะเปาหมาย ระบบตางๆของรางกายโดยไดรับสัมผัสหลายครั้ง
สัญลักษณ
คําสัญญาณ
ขอความบอกความเปนอันตราย

กลุม 1
อันตรายตอสุขภาพ
อันตราย
ทําใหเกิดอันตรายตออวัยวะ (ในกรณี
ที่ทราบ ตองระบุอวัยวะทุกประเภทที่
จะไดรับอันตราย)โดยไดรับเปนระยะ
เวลานานหรือรับสัมผัสหลายครั้ง(ระบุ
ทางรับสัมผัสของสารเคมี ในกรณีที่มี
การพิสูจนวาทางรับสัมผัสอื่นๆ มิได
ทําใหเกิดอันตรายใดๆ)
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กลุม 2
อันตรายตอสุขภาพ
คําเตือน
อาจทําใหเกิดอันตรายตออวัยวะ (ในกรณี
ที่ทราบ ตองระบุอวัยวะทุกประเภทที่จะ
ได รั บ อั น ตราย)โดยได รั บ เป น ระยะ
เวลานานหรือรับสัมผัสหลายครั้ง (ระบุ
ทางรับสัมผัสของสารเคมี ในกรณีที่มีการ
พิ สู จ น วา ทางรั บ สั ม ผั ส อื่ น ๆ มิ ได ทํ า ให
เกิดอันตรายใดๆ)

3.9.5

กระบวนการตัดสินใจ สารอันตรายตออวัยวะเปาหมาย ระบบตางๆของรางกาย จากการรับสัมผัสครั้งเดียว
กระบวนการตัดสินใจ ดังแสดงขางลางนี้ มิไดเปนสวนของระบบการจัดการจําแนกประเภท ระบบเดียวกัน
แตไดจัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทาง และขอแนะนําผูที่รับผิดชอบในการศึกษาการจําแนกประเภทสารเคมีใหทําการศึกษา
กระบวนการตัดสินใจทั้งกอนและขณะที่นําไปใชงาน
การจําแนกประเภท 3.9.1
สารเคมี : มีขอมูลวาเปนสารอันตรายตออวัยวะเปาหมาย ระบบ จากการ
รับสัมผัสหลายครั้งหรือไม?
มี

สารผสม : สารผสมนี้หรือองคประกอบของสารผสมมีขอมูลวาเปนสาร
อันตรายตออวัยวะเปาหมาย ระบบ จากการรับสัมผัสหลายครั้งหรือไม?

ไมสามารถจําแนก
ประเภทได

ไมมี

ไมมี

ไมสามารถจําแนก
ประเภทได

ไมมี

ดู การจําแนก

มี
สารผสมนี้มีขอมูลวาเปนสารอันตรายตออวัยวะเปาหมาย ระบบ จาก
การรับสัมผัสหลายครั้งหรือไม?
มี
หลังจากการไดรับสัมผัสหลายครั้ง
• สารเคมีหรือสารผสมชนิดนี้สามารถทําใหเกิดอันตรายในมนุษย ได หรือ
• สามารถสันนิษฐานไดวาทําใหเกิดอันตรายอยางแนนอนตอมนุษยหรือมีขอมูล
จากการศึกษาในสัตวทดลอง
ดูเกณฑและขอแนะนําความเขมขน2 ใน 3.9.2. การประยุกตใชงานตองการคําแนะนํา
จากผูเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยจากน้ําหนักของอุบัติการณ

กลุม 1
ได
อันตราย

ไมมี
หลังจากการไดรับสัมผัสหลายครั้ง
• สารเคมีหรือสารผสมนี้สามารถสันนิษฐานไดวามีศักยภาพทําใหเกิดอันตราย
ตอมนุษยหรือมีขอมูลจากการศึกษาในสัตวทดลอง
ดูเกณฑและขอแนะนําความเขมขน2 ใน 3.8.2. การประยุกตใชงานตองการคําแนะนํา
จากผูเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยจากน้ําหนักของอุบัติการณ

กลุม 2
ได
อันตราย

ไมมี
ไมจัดเปนประเภทนี้

ตอหนาถัดไป
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กระบวนการตัดสินใจ 3.9.2
23

ใชหลักการเชื่อมโยง ใน 3.9.3.3 ไดหรือไม ?

จัดอยูในกลุมที่
เหมาะสม

ใช

ไม
กลุม 1

สารผสมประกอบดวยองคประกอบของสารผสม 1 ชนิดหรือมากกวา 1 ชนิดซึ่งถูก
จัดเปนสารที่เปนอันตรายตอ อวัยวะ และระบบ กลุมที่ 1 ที่ระดับความเขมขน 2
• ≥ 1.0 % หรือไม
• ≥ 10 % หรือไม
ดูตาราง 3.9.3 ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับคาขีดจํากัด/ความเขมขน

ใช

คําเตือน

ไม
กลุม 2

สารผสมประกอบดวยองคประกอบของสารผสม 1 ชนิดหรือมากกวา 1 ชนิดซึ่งถูก
จัดเปนสารที่เปนอันตรายตอ อวัยวะ และระบบ กลุมที่ 1 ที่ระดับความเขมขน 2
• ≥ 1.0 และ < 10 % หรือไม
ดตาราง 3.9.3 ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับคาขีดจํากัด/ความเขมขน

ใช
อันตราย

ไม

สารผสมประกอบดวยองคประกอบของสารผสม 1 ชนิดหรือมากกวา 1 ชนิดซึ่งถูก
จัดเปนสารที่เปนอันตรายตออวัยวะ และระบบ กลุมที่ 2 ที่ระดับความเขมขน 2
• ≥ 1.0 % หรือไม
• ≥ 10 % หรือไม
ดูตาราง 3.9.3 ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับคาขีดจํากัด/ความเขมขน

กลุม 2
ใช
อันตราย

ไม
ไมจัดเปนประเภทนี้

2
3

ในบทนี้ ดูที่ 3.9.2 ตาราง 3.9.1 และ 3.9.2 และในบท 1.3 หัวขอ 1.3.3.2 “คาจุดตัด/ขีดจํากัดความเขมขน”
3.9.3.4 และตาราง 3.9.4 และตาราง 3.9.3 สําหรับคําอธิบายและคําแนะนํา
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บทที่ 3.10
ความเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมทางน้ํา
3.10.1
3.10.1.1

คําจํากัดความและขอพิจารณาทั่วไป
คําจํากัดความ
ความเปนพิษเฉียบพลันตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา หมายถึง คุ ณ สมบั ติ ข องสารเคมี ซึ่ ง ทํ า ให เ กิ ด อั น ตรายต อ
สิ่งมีชีวิตเมื่อรับสัมผัสกับสารเคมีในระยะสั้น
สภาพพรอมใชของสารเคมี
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของสารเคมีเปนสารที่สามารถละลายหรือแตก
ตัว ได เชนในกรณีของการเปลี่ยนแปลง ของโลหะ หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของโลหะในรูปธาตุโลหะ (M˚) เปนโลหะใน
รูปของโมเลกุล
สภาพพรอมใชทางชีวภาพ (Bioavailability หรือ biological availability) หมายถึงกระบวนการตั้งแตการรับ
สารเคมีเขาสูรางกาย กระจายตัวในสิ่งมีชีวิต ซึ่งขึ้นอยูคุณสมบัติทางกายภาพ-เคมีของสารเคมี รวมถึงกายวิภาค และสรีระ
ของสิ่งมีชีวิต เภสัชจลศาสตรและทางรับสัมผัส การเปลี่ยนแปลงมิไดเปนขั้นตอนขั้นตนของการเปลี่ยนแปลงในสิ่งมีชีวิต
การสะสมในสิ่งมีชีวิต หมายถึง ผลสุทธิของการรับเขาสูรางกาย การเปลี่ยนแปลงสารและการกําจัดสารเคมี
เนื่องจากทางรับสัมผัส (เชน อากาศ น้ํา ตะกอน/ของแข็ง และอาหาร)
ความเข ม ข น ในสิ่ งมี ชี วิ ต ผลสุ ท ธิ ข องการรั บ เขา สู ร า งกาย การเปลี่ ย นแปลงสารและการกํ าจั ด สารเคมี
เนื่องจากทางรับสัมผัสทางน้ํา
ความเปนพิษเรื้อรัง หมายถึงศักยภาพหรือคุณสมบัติของสารเคมีซึ่งทําใหเกิดอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา
ระหวางการรับสัมผัสซึ่งมีความสัมพันธกับวงจรชีวิตของสิ่งมีชีวิต
สารผสม หรื อ สารประกอบเชิ งซ อ นหรื อ สารเคมี ซึ่ งประกอบด วยสารหลายชนิ ด หมายถึ ง สารผสมซึ่ ง
ประกอบดวยสารประกอบหรือสารเคมีซึ่งมีความสามารถในการละลาย คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีแตกตางกัน สวน
ใหญแลวสารเหลานี้จะถูกจําแนกประเภทโดยความเปนเนื้อเดียวกันสารเคมีพรอมกับจํานวนที่แนนอนของคารบอน/จํานวน
ของกลุม
การสลายตั ว หมายถึ ง การแตกตั ว ของโมเลกุ ล สารอิ น ทรี ย เ ป น โมเลกุ ล เล็ ก ๆและบางครั้ ง เป น
คารบอนไดออกไซด น้ําและเกลือ
3.10.1.2

ขอกําหนดพื้นฐาน

3.10.1.2.1

ขอกําหนดพื้นฐานที่กําหนดในระบบการจําแนกประเภทนี้ไดแก
• ความเปนพิษเฉียบพลันตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา
• ศักยภาพสําหรับหรือในการเกิดการสะสมในสิ่งมีชีวิต
• การสลาย (ในสิ่งมีชีวิตหรือมิใชในสิ่งมีชีวิต) สําหรับสารอินทรีย และ
• ความเปนพิษเรื้อรังตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา

3.10.1.2.2 ในขณะที่มีการใชวิธีทดสอบระบบเดียวกัน ระหวางประเทศนี้ ขอมูลจากวิธีการที่ใชในประเทศเองก็ยัง
สามารถใชงานไดเทียบเทากัน โดยทั่วไปเปนที่ยอมรับวาขอมูลความเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในน้ําจืดและน้ําเค็มไมแตกตางกัน
และใชวิธีการทดสอบจากแนวทางของ OECD ซึ่งมีหลักการเหมือนกับ หลักปฏิบัติที่ดีในหองปฏิบัติการ ในกรณีที่ไมมี
ขอมูลดังกลาวการจําแนกประเภทจะขึ้นอยูกับขอมูลที่ดีที่สุดที่มีอยู
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3.10.1.3

ความเปนพิษเฉียบพลันตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา

โดยทั่วไปการพิจารณาความเปนพิษเฉียบพลันตอสิ่งมีชีวิตในน้ําใชคา LC50 ในปลา 96 ชั่วโมง (แนวทางการ
ทดสอบ OECD 203 หรือเทียบเทา) EC50 ในสัตวเปลือกแข็ง 48 ชั่วโมง ชั่วโมง (แนวทางการทดสอบ OECD 202 หรือ
เทียบเทา)และ/หรือ EC50 ในสาหราย 72 หรือ 96 ชั่วโมง ชั่วโมง (แนวทางการทดสอบ OECD 201 หรือเทียบเทา) สายพันธุ
ของสิ่งมีชีวิตเหลานี้เปนตัวแทนของสิ่งมีชีวิตในน้ําทั้งหมดและขอมูลจากสายพันธุอื่นๆเชน จากแหน ก็สามารถใชเปน
ขอมูลประกอบการพิจารณาไดเมื่อวิธีการทดสอบมีความเหมาะสม
3.10.1.4

ศักยภาพการสะสมในสิ่งมีชีวิต

ตัวชี้วัดสําหรับศักยภาพการสะสมในสิ่งมีชีวิตไดแกคาสัมประสิทธ ออกทานอล/น้ํา ซึ่งปกติจะแสดงในรูป
ของ log Kow ซึ่งแนะนําโดย แนวทางการทดสอบ OECD 107 หรือ 117 นอกจากนี้แลวคาปจจัยความเขมขนชีวภาพ (BCF)
ที่ไดจากการทดลองก็สามารถใหขอมูลที่ดีกวา คา BCF เปนคาที่ถูกแนะนําไวตามแนวทางการทดสอบ OECD 305
3.10.1.5

การสลายตัวอยางรวดเร็ว

3.10.1.5.1 การสลายตัวในสิ่งแวดลอมซึ่งอาจเกิดในสิ่งมีชีวิตหรือมิใชในสิ่งมีชีวิต (เชน กระบวนการไฮโดรไลซิส) และ
เกณฑซึ่งแสดงสลายตัวนี้ (ดู 3.10.2.10.3) การใหคําจํากัดความของความพรอมในการสลายตัวนั้นไดกําหนดโดยแนว
ทางการทดสอบ OECD 301 (A-F) การทดสอบความสามารถในการสลายตัว คาที่สูงที่ในการทดสอบนี้บงบอกถึงการ
สลายตัวอยางรวดเร็วในสิ่งแวดลอม การทดสอบเหลานี้เปนการทดสอบตอสิ่งมีชีวิตในน้ําจืดดังนั้นการใชผลจากการ
ทดสอบตามแนวทางการทดสอบ OECD 306 ซึ่งเหมาะสําหรับสิ่งแวดลอมทางน้ําเค็มจึงมิไดรวมอยูในการทดสอบดังกลาว
และเมื่อไมปรากฏขอมูล คาที่ควรนํามาใชในการพิจารณาการสลายตัวอยางรวดเร็วคืออัตราสวน BOD (5 วัน) /COD > 0.5
3.10.1.5.2 การสลายตัวในสิ่งมีชีวิต เชน ไฮโดรไลซิส การสลายตัวขั้นตน การสลายทั้งแบบไมใชในสิ่งมีชีวิต และใน
สิ่งมีชีวิต การสลายตัวในตัวกลางที่มิใชน้ํา และ การสลายตัวในสิ่งแวดลอมที่ชัดเจน ที่กลาวมาทั้งหมดนี้เปนภาวะของการ
สลายตัวอยางรวดเร็ว แนวทางการแปลผลไดนําเสนอใน แนวทางของเอกสารนี้ (ภาคผนวก 8)
3.10.1.6

ความเปนพิษเรื้อรังสิ่งมีชีวิตในน้ํา

ขอมูลความเปนพิษเรื้อรังมีนอยกวาขอมูลความเปนพิษเฉียบพลันและชวงของการวิธีการทดสอบต่ํากวา
มาตรฐาน ขอมูลที่มีอยูตามแนวทางการทดสอบ OECD 210 (ปลาในระยะเริ่มตน) หรือ 211 (อนามัยเจริญพันธุของไรน้ํา)
และ 201 (การยับยั้งการเจริญเติบโตของสาหราย) สามารถยอมรับได (ดูภาคผนวก 8 ขอ A8.3.3.2 ของ) และยังสามารถใช
การทดสอบที่เปนที่ยอมรับระหวางประเทศ และควรมีการใชคา NOECs หรือคาอื่นที่เทียบเทา L(E)Cx
3.10.1.7

ขอพิจารณาอื่นๆ

3.10.1.7.1 ระบบการจําแนกประเภทสารเคมีแบบระบบเดียวกัน สําหรับอันตรายตอสิ่งแวดลอมทางน้ํานี้ขึ้นอยูกับ
ขอพิจารณาของระบบซึ่งกลาวไวใน 3.10.1.7.4 สิ่งแวดลอมทางน้ําอาจหมายถึงสิ่งมีชีวิตซึ่งอาศัยอยูในน้ํา และระบบนิเวศน
ทางน้ํา และยังขยายเกณฑ ไมเพียงแตใหความสําคัญกับมลภาวะที่เกิดกับน้ําเทานั้นแตยังตองใหความสําคัญกับผลกระทบที่
นอกเหนือจากสิ่งแวดลอมทางน้ํา ซึ่งไดแกผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของมนุษย โดยพื้นฐานแลวดังนั้นการระบุถึง
อันตรายตอสิ่งแวดลอมทางน้ําของสารเคมีอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขอมูลอื่นๆเกี่ยวกับการสลายตัวหรือพฤติกรรมการ
สะสมในสิ่งมีชีวิต
3.10.1.7.2 ในขณะที่ผังการจําแนกประเภทนั้นมีจุดประสงคเพื่อใหใชไดรับทุกสารเคมีและสารผสม จึงเปนที่ยอมรับวา
สารเคมีบางชนิดเชน โลหะ สารซึ่งละลายยาก จึงจําเปนตองมีแนวทางพิเศษ เชน การประยุกตใชเกณฑของสารกลุมโลหะ
และสารประกอบโลหะซึ่งมีผลตอความถูกตองขอมูลตางๆ ดังไดนําเสนอในการชุดทดสอบและการประเมิน OECD 29
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3.10.1.7.3 แนวทาง 2 ฉบับ (ดู ภาคผนวก 8 และ 9) นําเสนอการแปลผลและการประยุกตใชเกณฑสําหรับกลุมของ
สารเคมี จากความซับซอนของการพิจารณาและการประยุกตใชระบบ คําแนะนําของเอกสารนี้จะเปนเอกสารที่มีความสําคัญ
ตอการใชหลักการจําแนกประเภทสารเคมี (ดูหมายเหตุขางตน และปรากฎใน ภาคผนวก 9)
3.10.1.7.4 ขอมูลประกอบการพิจารณาซึ่งใชในระบบการจําแนกประเภท ไดแก รูปแบบของการจัดจําหนายและการใช
ของสหภาพยุโรป (EU Supply and Use Scheme) วิธีการประเมินความเปนอันตรายของ GESAMP ชุดปรับปรุงใหม
รูปแบบขององคกรทางทะเลระหวางประเทศ (IMO) วาดวยมลภาวะทางทะเล รูปแบบขอตกลงของยุโรปวาดวยการขนสง
สินคาอันตรายระหวางประเทศทางถนนและทางรถไฟ (RID/ADR), ระบบสารฆาตัวเบียนของสหรัฐอเมริการและแคนาดา
(Canada and US Pesticide System) และการขนสงทางถนนของสหรัฐอเมริกา (US Land Transport) ระบบการจําแนก
ประเภทระบบเดียวกันนี้มีความเหมาะสมในการใชสําหรับสินคาที่บรรจุในหีบหอทั้งเพื่อจัดจําหนายและใชงานในการ
ขนสงแบบหลายระบบ ซึ่งใชไดกับการขนสงทั้งทางบกและทางทะเลในปริมาณมาก ภายใตแนวทางในภาคผนวก 2 ของ
MARPOL 73/78 ซึ่งขณะนี้ใชสําหรับกลุมความเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมทางน้ํา
3.10.2
เกณฑการจําแนกประเภทสารเคมี
3.10.2.1
การจําแนกประเภทสารเคมีแบบ ระบบเดียวกัน นี้ประกอบดวย 3 กลุมอันตรายเฉียบพลันและ 4 กลุม
อันตรายเรื้อรัง (ดู รูป 3.10.1) การจําแนกประเภทความเปนอันตรายเฉียบพลันและเรื้อรังมีการประยุกตใชโดยเปนอิสระตอ
กัน เกณฑการจําแนกประเภทสารเคมีในกลุมของอันตรายเฉียบพลัน กลุม 1-3 นั้นขึ้นกับขอมูลความเปนพิษเฉียบพลัน
เทานั้น (EC50หรือ LC50) เกณฑการจําแนกประเภทสารเคมีสําหรับความเปนพิษเรื้อรังใชขอมูลรวมของ 2 ขอมูลไดแก
ขอมู ลความเปนพิ ษเฉียบพลันและขอ มูลเกี่ยวกับสิ่ งแวดล อม (ขอ มูลการสลายตัวและการสะสมสารเคมี ในสิ่ งมีชีวิต)
สําหรับการจําแนกประเภทสารผสมเขาอยูในกลุมของอันตรายเรื้อรังนั้น ตองพิจารณาถึงคุณสมบัติการสลายตัวและการ
สะสมในสิ่งมีชีวิต
3.10.2.2
สารเคมีซึ่งอยูในกลุมของสารอันตรายตอสิ่งแวดลอมทางน้ําภายใตเกณฑที่กําหนดขางลางนี้ ซึ่งแสดงอยูใน
ตารางที่ 3.10.1
รูป 3.10.1 กลุมของสารเคมีอันตรายตอสิ่งแวดลอมทางน้ํา
ความเปนพิษเฉียบพลัน
กลุม : เฉียบพลัน 1
≤ 1 มิลลิกรัม/ลิตร และ/หรือ
96 ชั่วโมง LC50(สําหรับ ปลา)
≤ 1 มิลลิกรัม/ลิตร และ/หรือ
48 ชั่วโมง EC50(สําหรับ สัตวเปลือกแข็ง)
≤ 1 มิลลิกรัม/ลิตร
72หรือ96 ชั่วโมง ErC50(สําหรับสาหรายหรือพืชน้ําอื่นๆ)
กลุม: เฉียบพลัน 1 อาจจะถูกแบงเปนกลุมยอยในการจําแนกประเภทของบางหนวยงานซึ่งรวมชวงคาต่ํา ที่ L(E)C50≤ 0.1
มิลลิกรัม/ลิตร
กลุม : เฉียบพลัน 2
> 1 - ≤ 10 มิลลิกรัม/ลิตร และ/หรือ
96 ชั่วโมง LC50(สําหรับ ปลา)
> 1 - ≤ 10 มิลลิกรัม/ลิตร และ/หรือ
48 ชั่วโมง EC50(สําหรับ สัตวเปลือกแข็ง)
> 1 - ≤ 10 มิลลิกรัม/ลิตร
72หรือ96 ชั่วโมง ErC50(สําหรับสาหรายหรือพืชน้ําอื่นๆ)
กลุม : เฉียบพลัน 3
> 10 - ≤ 100 มิลลิกรัม/ลิตร และ/หรือ
96 ชั่วโมง LC50(สําหรับ ปลา)
> 10 - ≤ 100 มิลลิกรัม/ลิตร และ/หรือ
48 ชั่วโมง EC50(สําหรับ สัตวเปลือกแข็ง)
> 10 - ≤ 100 มิลลิกรัม/ลิตร
72หรือ96 ชั่วโมง ErC50(สําหรับสาหรายหรือพืชน้ําอื่นๆ)
ในการจําแนกประเภทของบางหนวยงานอาจกําหนดคา L(E)C50สูงกวา 100 มิลลิกรัม/ลิตร โดยจัดใหอยูในกลุมแยกไป
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รูป 3.10.1 กลุมของสารเคมีอันตรายตอสิ่งแวดลอมทางน้ํา (ตอ)
ความเปนพิษเรื้อรัง
กลุม : เรื้อรัง 1
96 ชั่วโมง LC50(สําหรับ ปลา)
48 ชั่วโมง EC50(สําหรับ สัตวเปลือกแข็ง)
72หรือ96 ชั่วโมง ErC50(สําหรับสาหรายหรือพืชน้ําอื่นๆ)

≤ 1 มิลลิกรัม/ลิตร และ/หรือ
≤ 1 มิลลิกรัม/ลิตร และ/หรือ
≤ 1 มิลลิกรัม/ลิตร

และสารเคมีนี้สลายตัวไมเร็ว และ/หรือ คา log Kow≥ 4 (หรือในกรณีที่จากการทดลองพบวา BCF <500)
กลุม : เรื้อรัง 2
96 ชั่วโมง LC50(สําหรับ ปลา)
48 ชั่วโมง EC50(สําหรับ สัตวเปลือกแข็ง)
72หรือ96 ชั่วโมง ErC50(สําหรับสาหรายหรือพืชน้ําอื่นๆ)
และสารเคมีนี้สลายตัวไมเร็ว และ/หรือ คา log Kow
BCF <500) หรือในกรณีที่คาความเปนพิษเรื้อรัง NOECs

> 1 - ≤ 10 มิลลิกรัม/ลิตร และ/หรือ
> 1 - ≤ 10 มิลลิกรัม/ลิตร และ/หรือ
> 1 - ≤ 10 มิลลิกรัม/ลิตร
≥ 4 (หรือในกรณีที่จากการทดลองพบวา
> 1 มิลลิกรัม/ลิตร

กลุม : เรื้อรัง 3
96 ชั่วโมง LC50 (สําหรับ ปลา)
> 10 - ≤ 100 มิลลิกรัม/ลิตร และ/หรือ
48 ชั่วโมง EC50 (สําหรับ สัตวเปลือกแข็ง)
> 10 - ≤ 100 มิลลิกรัม/ลิตร และ/หรือ
> 10 - ≤ 100 มิลลิกรัม/ลิตร
72 หรือ 96 ชั่วโมง ErC50 (สําหรับสาหรายหรือพืชน้ําอื่นๆ)
≥ 4 (หรือในกรณีที่จากการทดลองพบวา
และสารเคมีนี้สลายตัวไมเร็ว และ/หรือ คา log Kow
> 1 มิลลิกรัม/ลิตร
BCF <500) หรือในกรณีที่คาความเปนพิษเรื้อรัง NOECs
ในการจําแนกประเภทของบางหนวยงานอาจกําหนดคาL(E)C50สูงกวา 100 มิลลิกรัม/ลิตร โดยจัดใหอยูในกลุมแยกไป
กลุม : เรื้อรัง 4
สารที่มีความสามารถในการละลายต่ําซึ่งมีการรายงานวาไมมีความเปนพิษเฉียบพลันจนระดับที่สามารถละลายในน้ําได และ
สารที่แตกตัวชา และมีคา log Kow ≥ 4 ซึ่งบงชี้ถึงศักยภาพในการสะสมในสิ่งมีชีวิต จะถูกจัดไวในกลุมนี้เวนแตวาจะมี
หลักฐานทางวิทยาศาสตรอื่นๆ แสดงความไมจําเปนในการจําแนกประเภท หลักฐานดังกลาวไดแก คาจากการทดลองของ
BCF <500 และความเปนพิษเรื้อรัง NOECs > 1 มิลลิกรัม/ลิตร หรือหลักฐานของการสลายตัวเร็วในสิ่งแวดลอม

- 224 -

ตารางที่ 3.10.1 : ระบบการจําแนกประเภทความเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมทางน้ํา
เกณฑการจําแนกประเภทสารเคมี
ความเปนพิษ
การแตกตัว
(หมายเหตุ 3)
เฉียบพลัน
(หมายเหตุ 1a และ1b)
ชอง 1:
คา ≤1.00 มิลลิกรัม/ลิตร

การสะสมใน
สิ่งมีชีวิต
(หมายเหตุ 4)

เรื้อรัง
(หมายเหตุ 2a และ 2b)

ชอง 1:
1.0 < คา ≤10.0 มิลลิกรัม/
ลิตร

เฉียบพลัน
ชอง 5:

ชอง 6:

กลุม:
เฉียบพลัน 1
ชอง 1

ไมมีการแตก
ตัวอยางรวดเร็ว

BCF ≥ 500
หรือ ถาไมมี
Log Kow ≥ 4

กลุม:
เฉียบพลัน 2
ชอง 2

ชอง 1:
10.0 < คา ≤100 มิลลิกรัม/
ลิตร

ชอง 1:
ไมมีพิษเฉียบพลัน
(หมายเหตุ 5)

กลุมสารเคมี

กลุม:
เฉียบพลัน 3
ชอง 3

ชอง 7:
คา > 1.00 มิลลิกรัม/
ลิตร

เรื้อรัง
กลุม:เรื้อรัง1
ชอง 1+5+6
ชอง 1+5
ชอง 1+6
กลุม:เรื้อรัง2
ชอง 2+5+6
ชอง 2+5
ชอง 2+6
ยกเวน ชอง 7
กลุม:เรื้อรัง3
ชอง 3+5+6
ชอง 3+5
ชอง 3+6
ยกเวน ชอง 7
กลุม:เรื้อรัง4
ชอง 4+5+6
ยกเวน ชอง 7

หมายเหตุสําหรับตารางที่ 3.10.1
หมายเหตุ 1a ความเปนพิษเฉียบพลันขึ้นกับคา L(E)C-50 สําหรับปลา สัตวเปลือกแข็ง และ/หรือสาหรายหรือพืชน้ําอื่นๆ
หนวยเปนมิลลิกรัม/ลิตร (หรือ คาประมาณ ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณ เมื่อไมมีขอมูล
จากการทดลอง)
หมายเหตุ 1b เมื่อคาความเปนพิษตอสาหราย ErC-50 [= Er-50 (อัตราการเติบโต)] มีคาต่ําเปน100 เทาในสัตวสายพันธุที่มี
ความไวตอสารเคมีและผลของการจําแนกประเภทขึ้นอยูอันตรายอันอาจจะเกิดเพียงอยางเดียว นอกจากนี้ยังตองพิจารณาวา
อันตรายนี้เปนตัวแทนของอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในน้ําหรือไม เมื่อไมพบหลักฐานดังกลาว ใหใชคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
การจําแนกประเภทสารเคมีควรขึ้นกับคา ErC-50 กรณีที่คา EC-50 ไมระบุและไมมีการรายงาน ErC-50 การจําแนกประเภท
สารเคมีใหขึ้นอยูกับคาต่ําสุดของ EC-50 ที่มีอยู
หมายเหตุ 2a ความเปนพิษเรื้อรังขึ้นกับคา NOEC สําหรับปลา สัตวเปลือกแข็ง และ/หรือสาหรายหรือวิธีการ อื่นๆซึ่งเปนที่
ยอมรับสําหรับความเปนพิษเรื้อรัง หนวยเปนมิลลิกรัม/ลิตร
หมายเหตุ 2b จะมีการพัฒนาระบบนี้ตอไปซึ่งรวมขอมูลความเปนพิษเรื้อรัง
หมายเหตุ 3 ขาดขอมูลความสามารถในสลายตัวอยางรวดเร็วซึ่งขึ้นอยูกับการขาดขอมูลความพรอมในการสลายตัวใน
สิ่งมีชีวิตหรือขาดหลักฐานการสลายตัวอยางรวดเร็ว
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หมายเหตุ 4 ศักยภาพของการสะสมในสิ่งมีชีวิต ซึ่งขึ้นกับคา BCFจากการทดลอง ≥ 500 หรือ ในกรณีที่ไมมี ใหใชคา log
Kow≥ 4 คา log Kow เปนคาที่เหมาะสมที่ใชบงบอกศักยภาพของการสะสมในสิ่งมีชีวิต คา log Kow ที่วัดไดใชมากกวาคา
โดยประมาณ และ คา BCF ที่วัดไดใชมากกวาคา log Kow
หมายเหตุ 5 “ไมมีความเปนพิษเฉียบพลัน” ใชในกรณีที่ L(E)C-50 สูงกวาคาความสามารถที่ละลายน้ําได และเชนเดียวกัน
กับสารที่มีความสามารถละลายได(ความสามารถในการละลายในน้ํา < 1.00 มิลลิกรัม/ลิตร) เมื่อมีหลักฐานที่แสดงวาการ
ทดสอบความเปนพิษเฉียบพลันมิไดแสดงคุณสมบัติที่แทจริงของการเกิดอันตราย
3.10.2.3
ระบบในการจําแนกประเภทสารเคมีระบุการเกิดอันตรายหลักตอสิ่งแวดลอมทางน้ําซึ่งแสดงโดยความเปน
พิษเฉียบพลันและเรื้อรัง แตอยางไรก็ตามสิ่งที่สําคัญที่ตองคํานึงถึงคือระบบขอกําหนดเฉพาะเจาะจงในนําไปใชงาน ซึ่ง
สามารถบอกถึงความแตกตางระหวางอันตรายเฉียบพลันและอันตรายเรื้อรัง ดังนั้นจึงมีการจําแนกประเภทของสารเคมี
สําหรับคุณสมบัติของสารทั้ง 2 กลุม โดยแสดงถึงระดับของอันตรายดังกลาว คาที่ต่ําที่สุดของคาที่ทําใหเกิดอันตรายจะถูก
ใชเปนคาที่เหมาะสมในการระบุกลุมอันตราย แตอยางไรก็ตามอาจเกิดกรณีที่ตองมีการใชน้ําหนักของหลักฐาน ขอมูลความ
เปนพิษเฉียบพลันเปนขอมูลที่เปนพื้นฐานสําหรับสารเคมีทั่วไปประกอบการวิธีทดสอบเปนวิธีที่มีมาตรฐาน ดวยเหตุผลนี้
ขอมูลเหลานี้จะเปนเกณฑหลักในการจําแนกประเภท
3.10.2.4
ความเปนพิษเฉียบพลันแสดงถึงคุณสมบัติหลักในการจําแนกประเภทสารอันตรายขณะที่การขนสงสารเคมี
ในปริมาณมากนั้นอาจทําใหเกิดอันตรายในระยะเวลาอันสั้นจากอุบัติเหตุหรือการหกรั่วไหล เกณฑที่ใชในกลุมอันตรายนั้น
ใชคา L(E)C50 ซึ่งมีคา 100 มิลลิกรัม/ลิตร ถึง 1000 มิลลิกรัม/ลิตร กลุมอันตรายเฉียบพลัน 1 สามารถแบงออกเปนกลุมยอย
โดย MARPOL 73/78 ภาคผนวก 2 ในการแบงนี้ยังครอบคลุมถึงขอกําหนดในการขนสงในปริมาณมาก
3.10.2.5
สําหรับเคมีบรรจุภัณฑนั้นเกณฑที่ใชสําหรับอันตรายคือความเปนพิษเรื้อรัง แมวาสารเคมีแสดงความเปนพิษ
เฉียบพลันที่ L(E)C50 ≤ 1 มิลลิกรัม/ลิตร ก็จัดเปนสารอันตราย อาจพบระดับสารเคมี ที่ระดับ 1 มิลลิกรัม/ลิตรใน
สิ่งแวดลอมหลังจากมีการใชที่ระดับปกติ ที่ความเปนพิษที่สูงกวานี้ ความเปนพิษในระยะเวลาสั้นมิไดนํามาเปนเกณฑของ
การจําแนกประเภทความเปนอันตรายซึ่งไดรับที่ระดับความเขมขนต่ําในระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นกลุมอันตรายจึงถูกจัดขึ้นโดย
ขึ้นอยูกับระดับความเปนพิษเรื้อรังตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา ในกรณีที่ไมปรากฏขอมูลความเปนพิษเรื้อรังของสารเคมี สามารถใช
ขอมูลความเปนพิษเฉียบพลันเพื่อการคาดคะเนคุณสมบัติของสารเคมีได จากคุณสมบัติของสารเคมีที่ขาดการสลายตัวอยาง
รวดเร็ว และ/หรือ ศักยภาพในการสะสมไดในสิ่งมีชีวิตและความเปนพิษเฉียบพลันอาจจัดใหสารนี้อยูในกลุมอันตราย
เรื้อรัง เมื่อความเปนพิษเรื้อรังแสดงคา NOECs>1 มิลลิกรัม/ลิตร อาจจะบอกไดวาสารนี้อยูในกลุมของอันตรายเรื้อรัง
สําหรับสารทุกชนิดที่มีคา L(E)C50 ≥ 100 มิลลิกรัม/ลิตร นั้น มีความเปนพิษไมเพียงพอในการจัดเขากลุมสารอันตราย
3.10.2.6
ระบบการจําแนกประเภทนี้ใชขอมูลความเปนพิษเฉียบพลันประกอบกับการขาดความเร็วในการสลายตัว
และ/หรือ ความมีศักยภาพในการสะสมไดในสิ่งมีชีวิต เปนพื้นฐานในการจัดสารเคมีเขากลุมอันตรายเรื้อรัง อยางไรก็ตาม
ขอมูลจากการศึกษาความเปนพิษเรื้อรังเองก็จะเปนขอมูลที่ดีสําหรับการจําแนกประเภท ดังนั้นจึงมีแผนงานที่จะพัฒนาใหมี
ขอมูลเหลานี้ โดยที่ขอมูลความเปนพิษเรื้อรังนั้นจะเหมาะสมในการจําแนกประเภทสารจากเกณฑของการใชขอมูลความ
เปนพิษเฉียบพลันรวมกับการขาดคุณสมบัติสลายตัวอยางรวดเร็วและศักยภาพในการสะสมในสิ่งมีชีวิต
3.10.2.7
การจําแนกประเภทสารเคมีตาม MARPOL 73/78 ภาคผนวก 2 เกี่ยวกับการขนสงในปริมาณมากในระวางเรือ
เรือบรรทุกในถังระวางซึ่งมีจุดประสงคในการควบคุมการจัดการของเสีย จากเรือและจัดประเภทของเรือใหเหมาะสมกับ
การขนสง รวมถึงการปองกันมลภาวะทางน้ํา จําแนกประเภทอันตรายเพิ่มเติมซึ่งคํานึงถึงปจจัยคุณสมบัติกายภาพ-เคมีและ
อันตรายตอสัตวเลี้ยงลูกดวยนม
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3.10.2.8

ความเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา

3.10.2.8.1 สิ่งมีชีวิตเชน ปลา สัตวเปลือกแข็ง และสาหรายเปนตัวแทนของสิ่งมีชีวิตในน้ําสําหรับการทดสอบนั้นตอง
เปนการทดสอบที่มีมาตรฐานสูง แตอยางไรก็ตามขอมูลที่ไดจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆซึ่งแสดงผลลัพธของการทดสอบและระดับ
ของสายพันธุนั้นตองนํามาพิจารณาเชนกัน การทดสอบการยับยั้งการเจริญเติบโตของสาหรายใชในการทดสอบความเปน
พิษเรื้อรัง ขณะที่ EC50 เปนคาที่บอกเกี่ยวกับผลเฉียบพลันในการจําแนกประเภทสารเคมี คา EC50 มักจะขึ้นอยูกับการยับยั้ง
การเจริญเติบโต ในกรณีที่มีเพียงคาของ EC50 ซึ่งขึ้นกับการลดลงของมวลชีวภาพเทานั้น หรือไมมีการระบุวา มีการรายงาน
คา EC50 ในกรณีเชนนี้คานี้จะใชไดในทางเดียวกัน
3.10.2.8.2 การทดสอบความเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา เกี่ยวของกับการละลายของสารเคมีในสวนประกอบของน้ําที่ใช
ในการทดสอบและการรักษาสภาะคงตัวของความเขมขนรับสัมผัสตลอดระยะเวลาการทดลอง บางครั้งพบวามีเกิดอุปสรรค
ในการทดสอบสารเคมีบางชนิด ดังนั้นจึงตองมีการพัฒนาแนวทางพิเศษสําหรับการแปลผลและการประยุกตใชขอมูล
สําหรับการจําแนกประเภทตามเกณฑการจําแนกประเภท
3.10.2.9

การสะสมทางชีววิทยา

เปนการสะสมทางระบบชีววิทยาของสารตาง ๆ ในสิ่งมีชีวิตทางน้ําซึ่งสามารถทําใหผลกระทบของพิษ
เพิ่มขึ้นในระยะเวลาตาง ๆ แมวาความเขมขนของสารพิษที่วัดไดในน้ําจะต่ํา ศักยภาพในการสะสมทางชีววิทยาสามารถ
ตรวจวัดไดจากการแปรเปลี่ยนรูประหวาง เอน-ออคทานอล และ น้ํา ความสัมพันธระหวางสัมประสิทธิ์ของการแปรรูปของ
สารอินทรียและความเขมขนทางชีววิทยาที่วัดโดยปริมาณ BCF ในปลาไดมีการสนับสนุนโดยเอกสารทางวิทยาศาสตร การ
ใชจุดตัดของคา log Kow ≥ 4 คือการแสดงถึงเฉพาะสารตาง ๆ ที่มีศักยภาพจริงในการสะสมทางระบบชีววิทยา โดยตอง
ตระหนักวา คา log Kow เปนเพียงคาที่วัดเพื่อเทียบเคียงสําหรับการวัด BCF ซึ่งควรมีการวัดปริมาณจริงกอนหนานี้ คา BCF
ในปลาที่นอยกวา 500 เปนคาที่บงบอกการมีความเขมขนทางชีววิทยาในระดับต่ํา
3.10.2.10

การสลายตัวอยางรวดเร็ว

3.10.2.10.1 สารตาง ๆ ที่มีการสลายตัวเร็วสามารถกําจัดออกจากสิ่งแวดลอมไดเร็ว ในขณะที่ผลกระทบตาง ๆ เกิดขึ้น
โดยเฉพาะในกรณีเหตุการณการรั่วไหลของสารเคมีหรืออุบัติเหตุ สารเหลานี้จะอยูเฉพาะในพื้นที่นั้นและเปนระยะเวลา
สั้น ๆ การหายไปของสารที่สลายตัวเร็วในสิ่งแวดลอมหมายถึง สารนี้เมื่ออยูในน้ํามีศักยภาพที่ขยายความเปนพิษไปวงกวาง
ทั้งสเกลทางภาคพื้ นและอากาศ วิธี การหนึ่งในการแสดงการสลายตัวอยางรวดเร็ วคือ การใชการทดสอบคัดกรองการ
สลายตัวทางชีววิทยาที่ถูกออกแบบสําหรับการตรวจวัดวา สารนั้นเปนสาร “สลายตัวทางชีววิทยาเร็ว” หรือไม ดังนั้นสารที่
ผานการทดสอบคัดกรองนี้คือ สิ่งซึ่งเสมือนวาจะมีการสลายตัวทางชีววิทยาเร็วในสิ่งแวดลอมทางน้ําและเปนสารที่ไมคงทน
ในสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตามความลมเหลวในการทดสอบอาจไม จําเปนตองหมายถึงวา สารนั้นจะไมส ลายตัวเร็วใน
สิ่งแวดลอม ดังนั้นจึงมีการเพิ่มเกณฑในการพิจารณาโดยยินยอมใหใชขอมูลที่แสดงวาสารนี้มีการยอยสลายทางชีววิทยา
จริง หรือยอยสลายดวยระบบอื่นในสิ่งแวดลอมทางน้ําดวยปริมาณที่มากกวา 70% ในเวลา 28 วัน ดังนั้นถาการสลายตัวนี้
สามารถแสดงใหเห็นไดในสภาวะสิ่งแวดลอมตาง ๆ จริง การใหความจํากัดความวาเปนสารที่สลายตัวเร็วก็สามารถทําได
ขอมูลการสลายตัวของสารมักอยูในรูปแบบของคาการสลายตัวครึ่งหนึ่ง และสามารถใชในการใหคําจํากัดความของสารที่
สลายตัวเร็วได รายละเอียดการแปรความหมายขอมูลไดอธิบายไวในเอกสารแนะนําของเอกสารแนบทายที่ 8 การทดสอบ
บางอยางจะวัดปริมาณการสลายตัวสูงสุดของสาร เชน ในกรณีสารมีการเปลี่ยนแปลงธาตุตาง ๆ สมบูรณ การสลายตัวใน
ระยะแรกจะไมสามารถใชในการประเมินคุณสมบัติการสลายตัวเร็วของสารนั้นได ถาไมสามารถแสดงถึงการยอยสลายที่
ผานเกณฑที่กําหนดขึ้นสําหรับใชในการจัดแบงประเภทอันตรายที่มีตอสิ่งแวดลอมทางน้ําได
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3.10.2.10.2 ควรมี ก ารตระหนั ก ว า การสลายตั ว ในสิ่ ง แวดล อ มอาจเป น แบบชี ว วิ ท ยา หรื อ ไม ใ ช ชี ว วิ ท ยา (เช น
กระบวนการสลายตัว) และเกณฑที่ใชควรสะทอนขอเท็จจริงเรื่องนี้ดวย เชนเดียวกันกับในกรณีที่ตองตะหนักวา อาจมีความ
ผิดพลาดของเกณฑในการคัดเลือกสารที่สลายตัวไดเร็วในวิธีการทดสอบของ OECD ซึ่งไมไดหมายความวาสารนั้น ๆ จะ
ไมสามารถสลายตัวไดอยางรวดเร็วในสภาวะแวดลอมจริง ดังนั้นหากพบวา สารใดมีการสลายตัวไดเร็ว จึงควรถือวาสารนั้น
จัด อยู ในกลุ มสารที่ส ามารถสลายตั วเร็ วด วย ส วนกระบวนการสลายตั ว ก็ค วรนํามาพิจารณาด วยหากสารจากผลของ
กระบวนการสลายตัวไมไดอยูในเกณฑที่ใชจัดแบงความเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมทางน้ํา คําจัดกัดความของสารที่สลาย
ตังไดเร็วจึงแสดงดังรายละเอียดตอไป หลักฐานอื่น ๆ ของการสลายตัวอยางรวดเร็วในสิ่งแวดลอมอาจตองนํามาพิจารณา
ดวยและคอนขางเปนประเด็นที่สําคัญในกรณีที่สารเหลานั้นมีผลยับยั้งกิจกรรมของจุลชีพตาง ๆที่ระดับความเขมขนที่ใชใน
การทดสอบ รายละเอียดของขอมูลและแนวทางการแปรผลขอมูลไดจัดแสดงในเอกสารแนะนําของเอกสารแนบทายที่ 8
3.10.2.10.3 สารที่พิจารณาใหเปนสารที่สามารถสลายตัวไดเร็วในสิ่งแวดลอม ควรผานเกณฑดังตอไปนี้
(a) ในการศึกษาการสลายตัวของสารในระยะเวลา 28 วัน พบระดับการสลายตัวดังนี้
• ทดสอบจากปริมาณอินทรียคารบอนที่ละลายได: 70%
• ทดสอบจากการลดลงของปริมาณออกซิเจน หรือ การผลิตคารบอนไดออกไซด: 60% ของปริมาณ
สูงสุดตามทฤษฎี
โดยระดับการสลายตัวนี้ควรเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 10 วันนับตั้งแตเริ่มตนสลายตัว ซึ่งเปนระยะเวลาที่
สารมีการสลายตัว 10% ของปริมาณทั้งหมด หรือ
(b) ในกรณีที่มีขอมูลเฉพาะคา BOD และ COD สารนี้ควรมีสัดสวนคา BOD5/COD ≥ 0.5 หรือ
(c) มีหลักฐานทางวิทยาศาสตรอื่น ๆมาขัดแยงที่แสดงในเห็นวา สารนั้นสามารถสลายตัวได (ทางชีววิทยา
หรือไมใชทางชีววิทยา) ในสิ่งแวดลอมทางน้ําที่ระดับ > 70% ในระยะเวลา 28 วัน
3.10.2.11

สารประกอบอนินทรียและสารโลหะ

3.10.2.11.1 สําหรับสารประกอบอนินทรียและสารโลหะ การนําแนวคิดที่ใชสําหรับความสามารถในการสลายตัวไดของ
สารประกอบอินทรียมาใชคอนขางมีขอจํากัดและไมคอยมีความหมาย สารกลุมนี้มกั จะมีการเปลี่ยนรูปตามกระบวนการทาง
สิ่งแวดลอมโดยอาจเพิ่มหรือลดระดับสภาพพรอมใชของสารพิษรูปแบบตางๆไดเชนเดียวกัน ควรมีการใหความสําคัญใน
การใชขอมูลเกี่ยวกับการสะสมทางชีววิทยา จะใหมีการจัดแนวทางพิเศษเพื่อจะไดทราบวา ขอมูลตาง ๆ ของสารเหลานี้ควร
มีการนํามาใชอยางไรเพื่อใหเขาเกณฑการพิจารณาแบงประเภทสารตอไป
3.10.2.11.2 สารประกอบอนินทรียและสารโลหะที่ละลายไดนอย อาจเปนสารกอพิษเฉียบพลันหรือเรื้อรังในสิ่งแวดลอม
ทางน้ําขึ้นอยูกับลักษณะของระดับความเปนพิษของสารอนินทรียรูปแบบตาง ๆ และอัตราและปริมาณของสารรูปแบบ
นั้น ๆ ที่ละลายอยูในสารละลาย วิธีการทดสอบสารที่ละลายไดนอยเหลานี้ไดรวมรวมไวในภาคผนวก 9 วิธีการทดสอบนี้ได
ผานการสอบเทียบภายใตความอนุเคราะหของ OECD
3.10.2.12

กลุมสารอันตรายเรื้อรัง 4

ระบบยังไดมีการแบงประเภทสารเปนกลุมที่อยูในขายปลอดภัย (กลุมสารอันตรายเรื้อรัง 4) สําหรับใชใน
กรณีที่ขอมูลที่มีอยูไมเปนไปตามเกณฑที่ตั้งขึ้น แตกระนั้นก็ตามยังอยูในความสนใจอยู เกณฑที่ถูกตองจึงไมสามารถใชได
กับสารทั้งหมดในบางกรณี สําหรับสารอินทรียที่สามารถละลายน้ําไดนอยซึ่งไมพบความเปนพิษ อาจจัดแบงในกลุมนี้ถา
สารนี้ไมสลายตัวไดเร็วและมีศักยภาพในการสะสมทางชีววิทยา จึงถูกพิจารณาวา สําหรับสารที่สามารถละลายไดนอย อาจ
ไมเพียงพอในการประเมินความเปนพิษในการทดสอบระยะเวลาสั้น เนื่องจากมีระดับสารที่ไดรับนอยและมีศักยภาพในการ
ดูดดึงนอยในสิ่งมีชีวิต ความตองการสําหรับการจัดประเภทของสารในกลุมนี้ คือ การแสดงขอมูลที่ปราศจากผลกระทบใน
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ระยะยาว เชน คาระยะยาวของ NOECs > ความสามารถในการละลายน้ํา หรือ 1 มิลลิกรัม/ลิตร, หรือ การสลายตัวเร็วใน
สิ่งแวดลอม
3.10.2.13

การใช ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณ

ตามปกติการนําขอมูลจากการทดลองตาง ๆ มาประมวลผลมักไดรับความนิยม แตในกรณีที่ไมสามารถหา
ขอมูลจาการทดลองไดอาจใชคา ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณที่เชื่อถือไดสําหรับความเปน
พิษกับสิ่งมีชีวิตในน้ําและ log Kow มาใชกระบวนการจัดแบงประเภทกลุมสาร คา ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการ
ออกฤทธิ์เชิงปริมาณ อาจนํามาใชไดเลยโดยไมจําเปนตองดัดแปลงใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว หากเฉพาะเจาะจงกับ
สารนั้นและมีการแจกแจงขั้นตอนและการนําไปใชไดอยางชัดเจน คาความเปนพิษและ log Kow ที่คํานวณอยางเชื่อถือได
ควรนําไปแสดงคาไวในกลุมเรื่องที่อยูในขายปลอดภัย สวนคา ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิง
ปริมาณ สําหรับการทํานายการสลายตัวทางชีววิทยายังมีความถูกตองไมเพียงพอที่จะทํานายความเร็วของการสลายตัว
3.10.3

เกณฑการจัดแบงประเภทสําหรับสารผสม

3.10.3.1
เกณฑ ก ารจั ด แบ ง ประเภทสํ าหรั บ สารผสมครอบคลุ มกลุ ม สารต าง ๆ ที่ ถู กใช สํ าหรั บสารกลุ ม อั น ตราย
เฉียบพลัน 1 ถึง 3 และกลุมสารอันตรายเรื้อรัง 1 ถึง 4 เพื่อที่จะใชขอมูลที่มีอยูทั้งหมดเพื่อวัตถุประสงคในการแบงความเปน
อันตรายตอสิ่งแวดลอมทางน้ําของสารผสมจึงไดตั้งขอกําหนดขึ้นดังจะกลาวตอไปและใหนําไปใชตามความเหมาะสม
“องคประกอบที่เกี่ยวของ” ของสารผสมคือสารที่ปรากฏอยูในความเขมขน 1% (น้ําหนัก/น้ําหนัก) หรือ
มากกวา ยกเวนในกรณีที่มีขอสันนิษฐาน (เชน กรณีองคประกอบที่มีความเปนพิษสูง) วา สารที่มีอยูในปริมาณที่นอยกวา
1%นั้น สามารถเกี่ยวของกับการจัดประเภทกลุมสารผสมที่เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมทางน้ํา
3.10.3.2
มาตรการสําหรับการจัดแบงประเภทกลุมสารที่เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมทางน้ําไดทําเปนลําดับขั้นตอนไว
และขึ้นอยูกับชนิดของขอมูลของสารผสมและองคประกอบที่มีอยู ขั้นตอนตามลําดับชั้นในมาตรการประกอบดวย: (a) การ
จัดประเภทตามพื้นฐานของสารผสมที่ทดสอบ; (b) การจัดประเภทตามพื้นฐานของหลักการที่เกี่ยวของ; (c) การใช “ขอสรุป
ขององคประกอบที่ถูกจัดแบง” และ/หรือ “สูตรที่คํานวณเพิ่ม”
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รูปที่ 3.10.2ขั้นตอนจากจัดแบงสารผสมสําหรับความเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมทางน้ําแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง
ขอมูลการทดสอบความเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมทางน้ําของสารผสม
มี

ไมมี
ไมมี
มีขอมูลเพียงพอของสารผสมที่
คลายกันเพื่อการคาดคะเนการ
จําแนกประเภทความเปนอันตราย
ไมมี
มีขอมูลความเปนพิษตอ
สิ่งมีชีวิตในน้ําหรือมีขอมูลการ
จําแนกประเภทของสวนผสม

ไมมี

ใชขอมูลความเปนอันตรายของ
สารผสมที่ทราบ

3.10.3.3

มี

มี

ใชหลักการเชื่อมโยง ใน 3.10.3.4

จําแนกประเภทสําหรับ
อันตรายเฉียบพลัน /
เรื้อรัง
จําแนกประเภทสําหรับ
อันตรายเฉียบพลัน /

ประยุกตวิธีการคนหาขอสรุป (ดู
3.10.3.5.5) โดยใช
• เปอรเซ็นตของสวนประกอบ
ทั้งหมดที่ถูกจัดวาเปน “อันตราย
เรื้อรัง”
• เปอรเซ็นตของสวนประกอบที่ถูก
จัดวาเปน “อันตรายเฉียบพลัน”
• เปอรเซ็นตของสวนประกอบที่ถูก
จัดวาเปนอันตรายเฉียบพลัน: โดย
ประยุกตใชสูตรที่คํานวณเพิ่ม (ดู
3.10.3.5.2)และการปรับคา
L(E)C50 ใหเหมาะสมกับกลุม
“อันตรายเฉียบพลัน”

จําแนกประเภท
สําหรับอันตราย
เฉียบพลัน / เรื้อรัง

ประยุกตวิธีคนหาขอสรุปและ/หรือ
สูตรที่คํานวนเพิ่ม (ดู 3.10.3.5) และ
ประยุกตใช 3.10.3.6

จําแนกประเภทสําหรับ
อันตรายเฉียบพลัน /

การจัดแบงประเภทของสารผสมกรณีมีขอมูลสําหรับการผสมแบบสมบูรณ

3.10.3.3.1 เมื่อสารผสมทั้งหมดไดรับการทดสอบเพื่อตรวจวัดคาความเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา สารนี้จะถูกจัดแบงกลุม
ตามเกณฑที่กําหนดไวสําหรับกรณีความเปนพิษเฉียบพลันเทานั้น การจัดประเภทกลุมสารควรแบงตามพื้นฐานของขอมูล
สําหรับปลา, สัตวเปลือกแข็ง และสาหราย/พืชตาง ๆ การจําแนกประเภทของสารผสมตาง ๆ โดยการใชขอมูลคา LC50 หรือ
EC50 สําหรับสารผสมทั้งหมด อาจเปนไปไมไดสําหรับกลุมสารที่ใหผลอันตรายเรื้อรังเนื่องจากจากยังตองการขอมูลทั้ง
ความเปนพิษและผลกระทบของสิ่งแวดลอม และไมมีขอมูลการสลายและการสะสมทางชีววิทยาสําหรับสารผสมทั้งหมด
ดวย มีความเปนไปไมไดที่จะกําหนดเกณฑสําหรับกลุมสารที่อันตรายเรื้อรัง เพราะวา ขอมูลจากการทดสอบความสามารถ
ในการสลายตัว และการสะสมทางชีววิทยาไมสามารถแปรผลออกมาได เกณฑดังกลาวจึงมีความหมายที่ใชไดกับสารตาง ๆ
ชนิดเดียวเทานั้น
3.10.3.3.2 หากเมื่อมีขอมูลการทดสอบความเปนพิษเฉียบพลัน (LC50 หรือ EC50) สําหรับสารผสมทั้งหมด ขอมูลเหลานี้
เชนเดียวกับขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดประเภทกลุมสารที่อันตรายเรื้อรังควรมีการนํามาใชในการจําแนกประเภทสารดัง
แสดงตอไป สวนกรณีเมื่อมีขอมูลความเปนพิษเรื้อรัง (ระยะยาว) ขอมูลเหลานี้ก็ควรถูกนํามาใชเชนเดียวกัน
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• L(E)C50 (LC50 หรือ EC50) ของสารผสมที่ทดสอบ ≤ 100 มิลลิกรัม/ลิตร และ NOEC ของสารผสมที่
ทดสอบ ≤ 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร หรือ ไมทราบ
→ จัดแบงสารผสมอยูในกลุมสารอันตรายเฉียบพลัน 1, 2 หรือ 3
→ ใชมาตรการจัดแบงประเภทขององคประกอบโดยรวม (ดูขอ 3.10.3.5.5) สําหรับการแบงประเภท
สารอันตรายเรื้อรัง (กลุมสารอันตรายเรื้อรัง 1, 2, 3, 4 หรือ ไมจําเปนตองจัดแบงเปนกลุมสารอันตราย
เรื้อรัง)
• L(E)C50 (LC50 หรือ EC50) ของสารผสมที่ทดสอบ ≤ 100 มิลลิกรัม/ลิตร และ NOEC ของสารผสมที่
ทดสอบ > 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร
→ จัดแบงสารผสมอยูในกลุมสารอันตรายเฉียบพลัน 1, 2 หรือ 3
→ ใชมาตรการจัดแบงประเภทขององคประกอบโดยรวม (ดูขอ 3.10.3.5.5) สําหรับแบงเปนประเภท
สารอันตรายเรื้อรัง 1 ถาสารผสมไมสามารถจัดอยูในประเภทสารอันตรายเรื้อรัง 1 ได จึงไมมีความ
จําเปนที่จะตองแบงใหอยูในประเภทสารอันตรายเรื้อรัง
• L(E)C50 (LC50 หรือ EC50) ของสารผสมที่ทดสอบ > 100 มิลลิกรัม/ลิตรหรือสูงกวาความสามารถในการ
ละลายน้ํา และ NOEC ของสารผสมที่ทดสอบ ≤ 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร หรือ ไมทราบ
→ ไมมีความจําเปนที่จะตองแบงใหอยูในประเภทสารมีอันตรายเฉียบพลัน
→ ใชมาตรการจัดแบงประเภทขององคประกอบโดยรวม (ดูขอ 3.10.3.5.5) สําหรับการแบงเปน
ประเภทสารอันตรายเรื้อรัง (กลุมสารอันตรายเรื้อรัง 4 หรือ ไมจําเปนตองจัดแบงเปนกลุมสารอันตราย
เรื้อรัง)
• L(E)C50 (LC50 หรือ EC50) ของสารผสมที่ทดสอบ > 100 มิลลิกรัม/ลิตรหรือสูงกวาความสามารถในการ
ละลายน้ํา และ NOEC ของสารผสมที่ทดสอบ > 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร หรือ ไมทราบ
→ ไมมีความจําเปนที่จะตองแบงใหอยูในประเภทสารอันตรายเฉียบพลันหรือเรื้อรัง
3.10.3.4

การจําแนกประเภทสารผสมเมื่อไมมีขอมูลของสารผสมอยางสมบูรณ : หลักการเชื่อมโยง (Bridging
Principles)

3.10.3.4.1 เมื่อมิไดทดสอบอันตรายสิ่งแวดลอมทางน้ําของสารผสม แตมีขอมูลอันตรายขององคประกอบของสารผสม
หรือสารที่คลายกับสารผสมอยางเพียงพอ
ขอมูลเหลานี้สามารถนํามาใชในการจําแนกประเภทสารเคมีโดยใชหลักการ
เชื่อมโยง แนวคิดนี้ยืนยันวากระบวนการการจําแนกประเภทสารเคมีสามารถใชขอมูลที่มีอยูเพื่อบงบอกอันตรายของสาร
ผสมโดยไมจําเปนตองทําการทดลองใดๆเพิ่มเติมในสัตวทดลอง
3.10.3.4.2

การเจือจาง

ถ า มี ก ารเตรี ย มสารผสมโดยการเจื อ จางสารผสมกลุ ม อื่ น หรื อ สารด ว ยตั ว เจื อ จางซึ่ ง มี ค วามเป น พิ ษ ต อ
สิ่งแวดลอมทางน้ําเทียบเทาหรือต่ํากวาองคประกอบของสารผสมเดิมที่มีความเปนพิษนอยที่สุดและสารผสมดังกลาวยังคาด
วาไมสงผลกระทบตอความเปนพิษตอสิ่งแวดลอมทางน้ําขององคประกอบตัวอื่นๆในสารผสม ดังนั้นสารผสมตัวใหมอาจ
ทําการจําแนกประเภทเปนสารผสมที่เทียบเทากับสารผสมหรือสารตัวเดิม
ถามีการเตรียมสารผสมโดยการเจือจางสารผสมในกลุมอื่นหรือสารดวยน้ําหรือสารซึ่งไมมีความเปนพิษใดๆ
ความเปนพิษของสารผสมตัวใหมนี้สามารถคํานวณจากสารผสมหรือสารตัวเติม
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3.10.3.4.3

การผลิตในแตละครั้ง

ศักยภาพการทําใหเกิดอันตรายตอสิ่งแวดลอมทางน้ําของสารผสมในการผลิตในแตละครั้ง จะมีศักยภาพเทา
เทียมกันกับสารผสมจากการผลิตครั้งอื่นๆที่เปนสินคาชนิดเดียวกันและถูกผลิตภายใตการควบคุมของโรงงานเดียวกัน
เวนเสียแตวามีเหตุผลซึ่งเชื่อไดวามีความแตกตางสําคัญอื่นๆที่ทําใหความเปนพิษตอสิ่งแวดลอมทางน้ําของสารในการผลิต
นั้นเปลี่ยนแปลงไป เมื่อเปนเชนนี้จึงจําเปนตองมีการจําแนกประเภทสารเคมีใหม
3.10.3.3.4

ความเขมขนของสารผสมที่มีความเปนพิษสูง

ในกรณีที่สารผสมของกลุม 1 มีความเขมขนขององคประกอบของสารผสมที่มีความเปนพิษเพิ่มขึ้น สารผสม
นั้นจะถูกจัดอยูในกลุม 1 โดยมิตองผานขั้นตอนการทดสอบอื่นใด
3.10.3.4.5

การตีความเพื่อใหอยูในกลุมของความเปนพิษกลุมใดกลุมหนึ่ง

สําหรับสารผสม 3 ชนิดซึ่งมีองคประกอบเหมือนกัน เมื่อ A และ B จัดอยูในกลุมความเปนพิษกลุมเดียวกัน
และ สารผสม C มีองคประกอบที่มีความเปนพิษโดยมีคาความเขมขนอยูระหวางความเขมขนขององคประกอบในสารผสม
A และ B ดังนั้นใหพิจารณาวาสารผสม C อยูในกลุมความเปนพิษในกลุมเดียวกับ สารผสม A และ B
3.10.3.4.6

สารผสมที่มีคุณสมบัติคลายคลึงกัน
ดังแสดงขางลางนี้
(a) สารผสม 2 ชนิด (i) A+ B
(ii) C+ B ;
(b) ความเขมขนของ องคประกอบ B เทากันในสารผสมทั้ง 2 ชนิด
(c) ความเขมขนของ องคประกอบ A ในสารผสม (i) เทากับความเขมขนองคประกอบ C ในสารผสม (ii);;
(d) ขอมูลความเปนพิษของ องคประกอบ A เทากับ องคประกอบ C และจัดอยูในกลุมเดียวกันและคาดวา
องคประกอบ A และ C ไมสงผลกระทบตอความเปนพิษขององคประกอบ B

ไมจําเปนตองทําการทดสอบสารผสม (ii) เมื่อสารผสม (i) ถูกจําแนกประเภทโดยอาศัยขอมูลจากการทดสอบ
แลว ดังนั้น สารผสม (ii) สามารถจัดใหอยูในกลุมอันตรายกลุมเดียวกัน
3.10.3.5

การจัดแบงประเภทของสารผสมกรณีมีขอมูลองคประกอบของสารผสมทั้งหมดหรือบางสวน

3.10.3.5.1 การจัดแบงประเภทของสารผสมขึ้นอยูกับขอสรุปของการจัดแบงประเภทขององคประกอบตาง ๆ ในสาร
ผสม เปอรเซ็นขององคประกอบที่ถูกจัดแบงประเภทใหอยูในกลุมของสารอันตราย “เฉียบพลัน” หรือ “เรื้อรัง” จะถูกนําเขา
ไปรวบรวมในวิธีการจัดแบง รายละเอียดของวิธีการจัดแบงโดยรวมไดอธิบายไวในขอ 3.10.3.5.5
3.10.3.5.2 สารผสมตาง ๆ สามารถทํามาจากการรวมสารประกอบตาง ๆ ทั้งที่เปนสารอันตรายเฉียบพลัน 1, 2, 3 และ/
หรือ เรื้อรัง 1, 2, 3, 4 และสารเหลานี้ไดมีขอมูลของการทดสอบอยางเพียงพอ เมื่อมีขอมูลความเปนพิษสําหรับองคประกอบ
ในสารผสมมากกวาหนึ่งชนิด การคิดคาความเปนพิษรวมขององคประกอบเหลานี้อาจทําไดดวยการคํานวณโดยใชสมการที่
เพิ่มเติมใหดังแสดงตอไป
และคาความเปนพิษที่คํานวณไดอาจนํามาใชบงชี้สัดสวนของสารผสมที่อยูในกลุมอันตราย
เฉียบพลัน ซึ่งในขั้นตอไปตองถูกใชในวิธีการจัดแบงประเภทสารโดยรวม
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โดยที่
Ci = ความเขมขนของสารสวนประกอบ องคประกอบi (เปอรเซนตโดยน้ําหนัก)
L(E)C50i = (มิลลิกรัม/ลิตร) LC50 หรือ EC50 ขององคประกอบi
n = จํานวนขององคประกอบ
L(E)C50m = L(E)C50 ของสวนของสารผสมพรอมกับขอมูลการทดสอบ
3.10.3.5.3 เมื่อนําสมการที่เพิ่มเติมใหสําหรับบางสวนของสารผสม จึงเปนการนิยมที่จะคํานวณคาความเปนพิษของสาร
นี้ในสารผสม เพื่อใชสําหรับหาคาความเปนพิษของแตละสารที่มีความสัมพันธตอสิ่งมีชีวิตสายพันธเดียวกัน (เชน ปลา แดป
เนีย หรือ สาหราย) และใชคาความเปนพิษสูงสุด (ปริมาณความเขมขนต่ําสุด) ที่หามาได (เชน คาที่มีความไวสูงสุดของ
สิ่งมีชีวิตสามสายพันธ) อยางไรก็ตามเมื่อไมสามารถหาขอมูลคาความเปนพิษของแตละสารประกอบในสายพันธสิ่งมีชีวิต
เดียวกัน คาความเปนพิษของแตละองคประกอบควรมีการคัดเลือกมาจากวิธีการคํานวณลักษณะเดียวกัน ซึ่งเปนคาที่ถูก
คัดเลือกเพื่อการจัดแบงประเภทกลุมสาร เชน ใชคาความเปนพิษสูง (จากสิ่งมีชีวิตที่มีความไวตอการทดสอบสูงสุด) ความ
เปนพิษเฉียบพลันที่คํานวณไดอาจใชเพื่อจัดแบงสวนของสารผสมเปน สารอันตรายเฉียบพลัน 1, 2, หรือ 3 โดยใชเกณฑ
การแบงเดียวกันกับสารชนิดตาง ๆ
3.10.3.5.4

ถาสารผสมถูกแบงไดมากกวาหนึ่งวิธี ควรเลือกใชวิธีการที่ใหผลชัดเจนมากที่สุด

3.10.3.5.5

วิธีการโดยรวม

3.10.3.5.5.1 หลักการและเหตุผล
3.10.3.5.5.1.1 ในกรณีของสารที่จัดแบงใหอยูในประเภทสารอันตรายเฉียบพลัน 1 /เรื้อรัง 1 ถึง เฉียบพลัน 3 /เรื้อรัง 3 คา
เกณฑความเปนพิษจะแตกตางกันโดยเทากับ ใชตัวเลข 10 ในการเปลี่ยนแปลงจากกลุมหนึ่งไปอีกกลุมหนึ่ง สารที่จัด
ประเภทอยูในขอบขายที่มีความเปนพิษสูง อาจถูกจัดใหอยูในประเภทกลุมสารที่มีความเปนพิษต่ํากวากรณีเปนสารผสม
การคํานวณจําแนกประเภทตาง ๆ จึงจําเปนที่จะตองพิจารณาการอันตรายของสารตาง ๆ ที่จัดอยูเปนสารกลุมอันตราย
เฉียบพลัน 1 /เรื้อรัง 1 ถึง เฉียบพลัน 3 /เรื้อรัง 3 ดวยกัน
3.10.3.5.5.1.2 เมื่ อสารผสมประกอบดวยองคประกอบที่ ถูกจั ดแบงในกลุม สารอั นตรายเฉี ยบพลัน 1 การพิจารณาควร
คํานึงถึงขอเท็จจริงของสารตาง ๆ นั้น เชน เมื่อคาความเปนพิษเฉียบพลันนอยกวา 1 มิลลิกรัม/ลิตร อาจนําไปสูความเปนพิษ
ของสารผสมไดถึ งแมวาจะมีความเขมขนต่ํา (ดูการจัดแบ งประเภทสารอั นตรายและสารผสมในบทที่ 1.3, 1.3.3.2.1)
สวนประกอบสําคัญในสารกําจัดแมลงมักจะมีคาความเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในน้ําสูงเหมือนสารอื่น ๆ เชน สารประกอบ
อินทรีย-โลหะ ภายใตสิ่งที่กลาวมานี้การใชคา/ความเขมขนปกติอาจนําไปสู “การจัดแบงกลุมสารที่ต่ํากวากลุมที่ควรจะ
เปน” ของสารผสม ดังนั้นควรมีการนําคาของปจจัยที่เปนตัวคูณมาใชเพื่อหาองคประกอบที่มีความเปนพิษสูงสุด ดังที่ได
อธิบายในขอ 3.10.3.5.5.5
3.10.3.5.5.2 วิธีการจําแนกประเภท
โดยทั่วไปกลุมสารที่มีความรุ นแรงมากจะอยูระหวางกลุ มสารที่มีค วามรุนแรงนอยกว า เชน กลุมสารที่
จัดแบงออกเปนสารอันตรายเรื้อรัง 1 จะอยูระหวางกับกลุมสารที่อันตรายเรื้อรัง 2 ในขั้นตอนการจัดแบงประเภทสารหากมี
การดําเนินการเสร็จสิ้นแลวพบวา ใหผลอยูในกลุมสารที่อันตรายเรื้อรัง 1 การที่จะมีกลุมที่ใหผลรุนแรงกวาสารอันตราย
เรื้อรัง 1 จึงเปนไปไมได ดังนั้นจึงไมมีความจําเปนที่จะตองทําการแบงแยกกลุมอีกตอไป
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3.10.3.5.5.3 การจัดแบงประเภทสารในกลุมอันตรายเฉียบพลัน 1, 2, และ 3
3.10.3.5.5.3.1 เริ่มแรกใหพิจารณาองคประกอบตาง ๆ ที่ถูกแบงเปนสารอันตรายเฉียบพลัน 1 ถาผลรวมขององคประกอบ
ตางๆ ของสวนผสมทั้งหมดมีมากกวา 25% ใหแบงอยูในกลุมสารอันตรายเฉียบพลัน 1 ถาผลการคํานวณคือการจัดแบงสาร
ผสมใหเปนกลุมสารอันตรายเฉียบพลัน 1 ใหถือวา กระบวนการจัดประเภทกลุมเสร็จสิ้นแลว
3.10.3.5.5.3.2 ในกรณีที่สารผสมไมไดจัดใหอยูในกลุมสารอันตรายเฉียบพลัน 1 ใหพิจารณาจัดแบงกลุมเปนสารอันตราย
เฉียบพลัน 2 สารผสมจะถูกจัดใหอยูในกลุมสารอันตรายเฉียบพลัน 2 ก็ตอเมื่อมีคาสิบเทาของผลรวมขององคประกอบ
ทั้งหมดที่ถูกจัดอยูในกลุมสารอันตรายเฉียบพลัน 1 บวกกับ ผลรวมขององคประกอบทั้งหมดที่ถูกจัดอยูในกลุมสารอันตราย
เฉียบพลัน 2 อยูมากกวา 25% ถาผลการคํานวณคือการจัดแบงสารผสมใหเปนกลุมสารอันตรายเฉียบพลัน 2 ใหถือวา
กระบวนการจัดประเภทกลุมเสร็จสิ้นแลว
3.10.3.5.5.3.3 ในกรณีที่สารผสมไมไดจัดใหอยูในกลุมสารอันตรายเฉียบพลัน 1 และ เฉียบพลัน 2 ใหพิจารณาจัดแบงกลุม
เปนสารอันตรายเฉียบพลัน 3 สารผสมจะถูกจัดใหอยูในกลุมสารอันตรายเฉียบพลัน 3 ก็ตอเมื่อมีคาหนึ่งรอยเทาของผลรวม
ขององคประกอบทั้งหมดที่ถูกจัดอยูในกลุมสารอันตรายเฉียบพลัน 1 บวกกับ คาสิบเทาของผลรวมขององคประกอบ
ทั้งหมดที่ถูกจัดอยูในกลุมสารอันตรายเฉียบพลัน 2 บวกกับ ผลรวมขององคประกอบทั้งหมดที่ถูกจัดอยูในกลุมสารอันตราย
เฉียบพลัน 3 อยูมากกวา 25%
3.10.3.5.5.3.4 การจัดแบงประเภทของสารผสมตาง ๆ สําหรับอันตรายเฉียบพลันตามหลักการพื้นฐานของวิธีการโดยรวม
ในการแบงประเภทองคประกอบตาง ๆ ไดสรุปอยูในตารางที่ 3.10.2
ตารางที่ 3.10.2 : การจําแนกประเภทสารผสมสําหรับอันตรายเฉียบพลัน
โดยขึ้นอยูกับการรวมกันของสวนประกอบที่ถูกจําแนกประเภท
การรวมกันขององคประกอบ
สารผสมถูกจัดอยูในกลุมอันตราย
a
เฉียบพลัน 1
เฉียบพลัน 1 x M
>25%
(M x 10 x เฉียบพลัน 1) + เฉียบพลัน 2
>25%
(M x 100 x เฉียบพลัน 1) + (10 x เฉียบพลัน 2) + เฉียบพลัน 3 >25%
a
สําหรับการอธิบายปจจัยที่เปนตัวคูณ ดู 3.10.3.5.5.5

เฉียบพลัน 2
เฉียบพลัน 3

3.10.3.5.5.4 การจัดแบงประเภทสารในกลุมอันตรายเรื้อรัง 1, 2, 3, และ 4
3.10.3.5.5.4.1 เริ่มแรกใหพิจารณาองคประกอบตาง ๆ ที่ถูกแบงเปนประเภทสารอันตรายเรื้อรัง 1 ถาผลรวมของ
องคประกอบเหลานี้มีมากกวา 25% ของสารผสม ใหจัดแบงอยูในกลุมสารอันตรายเรื้อรัง 1 ถาผลการคํานวณคือการจัดแบง
สารผสมใหเปนกลุมสารอันตรายเรื้อรัง 1 ใหถือวา กระบวนการจัดประเภทกลุมเสร็จสิ้นแลว
3.10.3.5.5.4.2 ในกรณีท่ีสารผสมไมไดจัดใหอยูในกลุมสารอันตรายเรื้อรัง 1 ใหพิจารณาจัดแบงกลุมเปนสารอันตรายเรื้อรัง
2 สารผสมจะถูกจัดใหอยูในกลุมสารอันตรายเรื้อรัง 2 ก็ตอเมื่อมีคาสิบเทาของผลรวมขององคประกอบทั้งหมดที่ถูกจัดอยู
ในกลุมสารอันตรายเรื้อรัง 1 บวกกับ ผลรวมขององคประกอบทั้งหมดที่ถูกจัดอยูในกลุมสารอันตรายเรื้อรัง 2 อยูมากกวา
25% ถาผลการคํานวณคือการจัดแบงสารผสมใหเปนกลุมสารอันตรายเรื้อรัง 2 ใหถือวา กระบวนการจัดประเภทกลุมเสร็จ
สิ้นแลว
3.10.3.5.5.4.3 ในกรณีที่สารผสมไมไดจัดใหอยูในกลุมสารอันตรายเรื้อรัง 1 และ เรื้อรัง 2 ใหพิจารณาจัดแบงกลุมเปนสาร
อันตรายเรื้อรัง 3 สารผสมจะถูกจัดใหอยูในกลุมสารอันตรายเรื้อรัง 3 ก็ตอเมื่อมีคาหนึ่งรอยเทาของผลรวมขององคประกอบ
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ทั้งหมดที่ถูกจัดอยูในกลุมสารอันตรายเรื้อรัง 1 บวกกับ คาสิบเทาของผลรวมขององคประกอบทั้งหมดที่ถูกจัดอยูในกลุม
สารอันตรายเรื้อรัง 2 บวกกับ ผลรวมขององคประกอบทั้งหมดที่ถูกจัดอยูในกลุมสารอันตรายเรื้อรัง 3 อยูมากกวา 25%
3.10.3.5.5.4.4 ในกรณีที่สารผสมไมไดจัดใหอยูในกลุมสารอันตรายเรื้อรัง 1, 2 และ 3 ใหพิจารณาจัดแบงกลุมเปนสาร
อันตรายเรื้อรัง 4 สารผสมจะถูกจัดใหอยูในกลุมสารอันตรายเรื้อรัง 4 ก็ตอเมื่อมีคาผลรวมของเปอรเซ็นขององคประกอบที่
ถูกจัดอยูในกลุมสารอันตรายเรื้อรัง 1, 2, 3 และ 4 มากกวา 25%
3.10.3.5.5.4.5 การจัดแบงประเภทของสารผสมตาง ๆ สําหรับอันตรายเรื้อรังตามหลักการพื้นฐานของวิธีการโดยรวมในการ
แบงประเภทองคประกอบตาง ๆ ไดสรุปอยูในตารางที่ 3.10.3
ตารางที่ 3.10.3 : การจําแนกประเภทสารผสมสําหรับอันตรายเรื้อรัง
โดยขึ้นอยูกับการรวมกันของสวนประกอบที่ถูกจําแนกประเภท
การรวมกันขององคประกอบ
สารผสมถูกจัดอยูในกลุม
a
เรื้อรัง 1 x M >25%
เรื้อรัง 1
(M x 10 x เรื้อรัง 1) + เรื้อรัง 2 >25%
เรื้อรัง 2
(M x 100 x เรื้อรัง 1) + (10 x เรื้อรัง 2) + เรื้อรัง 3 >25%
เรื้อรัง 3
เรื้อรัง 1 + เรื้อรัง 2 + เรื้อรัง 3 + เรื้อรัง 4
>25%
เรื้อรัง 4
a
สําหรับการอธิบายปจจัยที่เปนตัวคูณ ดู 3.10.3.5.5.5
3.10.3.5.5.5 สารผสมที่มีสารมีพิษสูงเปนองคประกอบ
องคประกอบที่อยูในกลุมสารอันตรายเฉียบพลัน 1 ซึ่งมีความเปนพิษต่ํากวา 1 มิลลิกรัม/ลิตร อาจมีอิทธิพล
ตอความเปนพิษของสารผสม จึงควรมีการเพิ่มน้ําหนักใหกรณีใชมาตรการโดยรวมในการจัดแบงประเภท เมื่อสารผสมมี
องคประกอบอยูในกลุมสารอันตรายเฉียบพลัน 1 หรือเรื้อรัง 1 การแบงสารตามลําดับชั้นในวิธีที่อธิบายไวในขอ
3.10.3.5.5.3 และ 3.10.3.5.5.4 ควรนํามาใชโดยการถวงน้ําหนักรวมดวยการคูณความเขมขนขององคประกอบที่อยูในกลุม
สารอันตรายเฉียบพลัน 1 ดวยปจจัยที่เปนตัวคูณแทนการเพิ่มคาเปอรเซ็นตแตอยางเดียว นี่หมายความวาความเขมขนของ
“สารอันตรายเฉียบพลัน 1” ในคอลัมนซายของตารางที่ 3.10.2 และความเขมขนของ “สารอันตรายเรื้อรัง 1” ในคอลัมนซาย
ของตารางที่ 3.10.3 จะตองถูกคูณดวยปจจัยที่เปนตัวคูณที่เหมาะสม ปจจัยที่เปนตัวคูณที่ใชสําหรับองคประกอบเหลานี้ถูก
กําหนดขึ้นโดยใชคาความเปนพิษดังสรุปในตารางที่ 3.10.4 ขางลาง ดังนั้นเพื่อที่จะจัดแบงประเภทสารผสมที่มี
องคประกอบกลุมสารอันตรายเฉียบพลัน 1 / เรื้อรัง 1 ผูที่ทําการแบงจะตองทราบคาปจจัยที่เปนตัวคูณ ในการใชวิธีการโดย
สรุป ในทางเลือกอื่น ๆ สมการที่ใหเพิ่มมา (3.10.3.5.2) อาจนํามาใชไดเมื่อมีขอมูลความเปนพิษสําหรับองคประกอบที่มีพิษ
สูงทั้งหมดในสารผสม และมีหลักฐานยืนยันวา องคประกอบอื่น ๆ ทั้งหมดรวมถึงสารที่มมีขอมูลความเปนพิษเฉียบพลัน
โดยเฉพาะ เปนสารที่มีคาความเปนพิษต่ําหรือไมมีความเปนพิษและไมมีสวนสําคัญในการทําใหเกิดอันตรายตอสิ่งแวดลอม
ของสารผสม
ตารางที่ 3.10.4 คาปจจัยที่เปนตัวคูณสําหรับสารผสมซึ่งมีความเปนพิษสูง
คา L(E)C50
ตัวคูณ (M)
0.1 < L(E)C50 ≤ 1
1
0.01 < L(E)C50 ≤ 1
10
0.001 < L(E)C50 ≤ 0.01
100
0.0001 < L(E)C50 ≤ 0.001
1000
0.00001 < L(E)C50 ≤ 0.0001
10000
คาอยูในชวง 10 เทาตอไป
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3.10.3.6

การจําแนกประเภทของสารผสมเมื่อไมมีขอมูลขององคประกอบของสารผสม

ในกรณีที่ไมมีขอมูลของสารประกอบหลักหรือองคประกอบอื่นใดเกี่ยวกับความเปนอันตรายเฉียบพลันหรือ
เรื้อรังตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา ดังนั้นจึงไมสามารถจัดแบงสารผสมนี้ได จากหลักการของการจําแนกประเภทของสารผสมนี้โดย
ขึ้นกับองคประกอบของสารผสมที่ทราบเทานั้นในกรณีเชนนี้ตองมีการแจงเกี่ยวกับ x เปอรเซนตขององคประกอบของสาร
ผสมที่ไมทราบความเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา
3.10.4

การสื่อสารความเปนอันตราย

ขอพิจารณาทั่วไปและขอพิจารณาเฉพาะเกี่ยวกับการติดฉลากถูกจัดอยูในหมวด การสื่อสารความเปน
อันตราย : การติดฉลาก (บทที่ 1.4) ภาคผนวก 2 ประกอบดวยตารางสรุปกลุมสารเคมีและการติดฉลาก ภาคผนวก 3 แสดง
ตัวอยาง คําบรรยายขอควรระวัง และรูปประกอบซึ่งใชเมื่อไดรับอนุญาตโดยพนักงานเจาหนาที่

สัญลักษณ
คําสัญญาณ
ขอความบอก
ความเปน
อันตราย

สัญลักษณ
คําสัญญาณ
ขอความบอก
ความเปน
อันตราย

ตารางที่ 3.10.5 การติดฉลากสารอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา
อันตรายเฉียบพลัน
กลุม 1
กลุม 2
กลุม 3
รูปปลาและรูปตนไม
ไมมี
ไมมี
คําเตือน
ไมมี
ไมมี
เปนพิษสูงตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา
เปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา
เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา

กลุม 1
รูปปลาและ
รูปตนไม
คําเตือน
เปนพิษสูงตอ
สิ่งมีชีวิตในน้ําและมี
ผลในระยะเรื้อรัง

อันตรายเรื้อรัง
กลุม 2
กลุม 3
กลุม 4
รูปปลาและ
ไมมี
ไมมี
รูปตนไม
ไมมี
ไมมี
ไมมี
อาจเปนอันตรายอยาง
เปนอันตรายตอ
เปนพิษตอสิ่งมีชีวิต
ในน้ําและมีผลใน สิ่งมีชีวิตในน้ําและมีผล เรื้อรังตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา
ในระยะเรื้อรัง
ระยะเรื้อรัง

3.10.5

กระบวนการตัดสินใจ
กระบวนการตัดสินใจ ดังแสดงขางลางนี้ มิไดเปนสวนของระบบการจัดการจําแนกประเภท ระบบเดียวกัน
แตไดจัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทาง และขอแนะนําผูที่รับผิดชอบในการศึกษาการจําแนกประเภทสารเคมีใหทําการศึกษา
กระบวนการตัดสินใจทั้งกอนและขณะที่นําไปใชงาน
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3.10.5

กระบวนการตัดสินใจ 3.10.1 สําหรับสารอันตรายตอสิ่งมีชีวิตทางน้ํา

123

สารเคมี มีขอมูล(ความเปนพิษ การสลายตัว การสะสมในสิ่งมีชีวิต)
เพียงพอในการจําแนกประเภทหรือไม?

คา L(E)C50 ของ
สารผสม จาก
3.10.2

ไมมี

และ
เฉียบพลัน : มีขอมูลดังตอไปนีห้ รือไม
• 96 ชั่วโมง LC50 (ปลา) ≤ 1 มิลลิกรัม/ลิตร และ/หรือ
• 48 ชั่วโมง EC50 (สัตวเปลือกแข็ง) ≤ 1 มิลลิกรัม/ลิตร และ/หรือ
• 72 หรือ 96 ชั่วโมง ErC50 (สาหรายหรือพืชน้ําชนิดอื่น) ≤ 1 มิลลิกรัม/ลิตร
ไม

ใช
คําเตือน

และ
เรื้อรัง
สารชนิดนี้ขาดคุณสมบัติในการแตกตัวอยางรวดเร็วหรือไม และ/หรือ
สารชนิดนี้มีคุณสมบัติในการสะสมตัวในสิ่งมีชีวิต หรือไม
(BCF≥ 500 หรือ ในกรณีไมมีคานี้ คา log Kow ≥4) หรือไม 3

เฉียบพลัน: มีขอมูลดังตอไปนี้หรือไม
• 96 ชั่วโมง LC50 (ปลา) ≤ 10 มิลลิกรัม/ลิตร และ/หรือ
• 48 ชั่วโมง EC50 (สัตวเปลือกแข็ง) ≤ 10 มิลลิกรัม/ลิตร และ/หรือ
• 72 หรือ 96 ชั่วโมง ErC50 (สาหรายหรือพืชน้ําชนิดอื่น) ≤ 10 มิลลิกรัม/ลิตร
ไม

เฉียบพลัน
กลุม 1

เรื้อรัง
กลุม 1
ใช
คําเตือน

ใช

เฉียบพลัน
กลุม 22

เรื้อรัง
กลุม 2

และ
เรื้อรัง
• สารชนิดนี้ขาดคุณสมบัติในการแตกตัวอยางรวดเร็วหรือไม และ/หรือ
• สารชนิดนี้มีคุณสมบัติในการสะสมตัวในสิ่งมีชีวิต หรือไม
(BCF≥ 500 หรือ ในกรณีไมมีคานี้ คา log Kow ≥4) หรือไม 3

ใช

นอกจากเปน
เรื้อรัง
เมื่อ NOEC(s) > 1

ตอหนาถัดไป

1

2
3

การจําแนกประเภทอาจขึ้นอยูกับขอมูลที่วัดไดหรือขอมูลที่คํานวณได (ดู 3.10.2.13 ในบทนี้ และ ภาคผนวก 8 ) และ/หรือ ผังการศึกษา
(A8.6.4.5 ใน ภาคผนวก 8)
การติดฉลากมีความแตกตางกันในกฏหมายขอบังคับแตละฉบับ และการจําแนกประเภทจะถูกนําไปใชในกฎหมายบางฉบับ
ดูหมายเหตุ ของตาราง 3.10.1 และบทA8.5 ของ ภาคผนวก 8
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ไม
2345

เฉียบพลัน : มีขอมูลดังตอไปนี้หรือไม
• 96 ชั่วโมง LC50 (ปลา) ≤ 100 มิลลิกรัม/ลิตร และ/หรือ
• 48 ชั่วโมง EC50 (สัตวเปลือกแข็ง) ≤ 100 มิลลิกรัม/ลิตร และ/หรือ
• 72 หรือ 96 ชั่วโมง ErC50 (สาหรายหรือพืชน้ําชนิดอื่น) ≤ 100 มิลลิกรัม/ลิตร
ไม

เฉียบพลัน
กลุม 32

ใช

และ

เรื้อรัง
• สารชนิดนี้ขาดคุณสมบัติในการแตกตัวอยางรวดเร็วหรือไม และ/หรือ
• สารชนิดนี้มีคุณสมบัติในการสะสมตัวในสิ่งมีชีวิต หรือไม
(BCF≥ 500 หรือ ในกรณีไมมีคานี้ คา log Kow ≥4) หรือไม 3

เรื้อรัง5
• สารชนิดนี้มีความสามารถในการละลายต่ํา และไมมีความเปนพิษเฉียบพลัน4 หรือไม
และ
• สารชนิดนี้ขาดคุณสมบัติในการแตกตัวอยางรวดเร็วหรือไม และ/หรือ
• สารชนิดนี้มีคุณสมบัติในการสะสมตัวในสิ่งมีชีวิต หรือไม
(BCF ≥ 500 หรือ ในกรณีไมมีคานี้ คา log Kow ≥4) หรือไม3

ใช

ใช

ไม

เรื้อรัง
กลุม 3
นอกจากเปน
เรื้อรัง
เมื่อ NOEC(s) > 1
มิลลิกรัม/ลิตร

เรื้อรัง
กลุม 45
นอกจากเปน
เรื้อรัง
เมื่อ NOEC(s) > 1
มิลลิกรัม/ลิตร

ไมจัดเปน
ตอประเภทนี
หนาถัด้ ไป

ตอหนาถัดไป

2
3
4
5

การติดฉลากมีความแตกตางกันในกฏหมายขอบังคับแตละฉบับ และการจําแนกประเภทจะถูกนําไปใชในกฎหมายบางฉบับ
ดูหมายเหตุ ของตาราง 3.10.1 และบทA8.5 ของ ภาคผนวก 8
ดูตาราง 3.10.1 หมายเหตุ มีการพัฒนาใน ภาคผนวก 8, หนวยยอย A8.3.5.7
ดู หัวขอ 3.10.2.12
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2

สารผสม สารผสมนี้มีขอมูลความเปนพิษ ตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา ปลา สัตวเปลือกแข็ง
และสาหราย พืชน้ําอื่นๆ หรือไม
มี

ไม

คาจากสารผสม / ผังการจําแนกประเภท 3.10.2

เฉียบพลัน
สารนี้มีคา 96 ชั่วโมง LC50 (ปลา) 48 ชั่วโมง EC50 (สัตวเปลือกแข็ง) หรือ 72 หรือ
96 ชั่วโมง ErC50(สาหรายหรือพืชน้ําชนิดอื่น)
• ≤ 1 มิลลิกรัม/ลิตร หรือไม

เฉียบพลัน
กลุม 1
ใช
เตือน

ไม
และ
เฉียบพลัน
สารนี้มีคา 96 ชั่วโมง LC50 (ปลา) 48 ชั่วโมง EC50 (สัตวเปลือกแข็ง)
หรือ 72 หรือ 96 ชั่วโมง ErC50(สาหรายหรือพืชน้ําชนิดอื่น)
• ≤ 10 มิลลิกรัม/ลิตร หรือไม
และ

ใช

เฉียบพลัน
กลุม 22

ใช

เฉียบพลัน
กลุม 32

ไม

เฉียบพลัน
สารนี้มีคา 96 ชั่วโมง LC50 (ปลา)
48 ชั่วโมง EC50 (สัตวเปลือกแข็ง)
หรือ 72 หรือ 96 ชั่วโมง ErC50
(สาหรายหรือพืชน้ําชนิดอื่น)
• ≤ 100 มิลลิกรัม/ลิตร หรือไม
และ

ไม
ไมจัดเปน
ประเภทนี้

เรื้อรัง
ดู 3.10.3 สําหรับการจําแนกประเภทความเปนอันตรายเรือ้ รัง

ตอหนาถัดไป
2

การติดฉลากมีความแตกตางกันในกฏหมายขอบังคับแตละฉบับ และการจําแนกประเภทจะถูกนําไปใชในกฎหมายบางฉบับ
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ไม
267สามารถประยุกตใชหลักการเชื่อมโยง ไดหรือไม

จัดอยูในกลุมที่
เหมาะสม

ได

ไม
ใชวิธีการรวมขอมูลขององคประกอบทั้งหมดที่มี ดังนี้ 6
• สําหรับองคประกอบใชคาความเปนพิษเทาที่มีในการประยุกตสูตรการรวมกัน (ดู 3.10.2) พรอมกับพิจารณาความเปนพิษของ
สารผสม และใชขอมูลเหลานี้ในวิธีการรวมขอมูลดังแสดงขางลาง
• ใชกลุมขององคประกอบลงในวิธีการรวมขอมูลโดยตรง ดังแสดงขางลาง
ได

เฉียบพลัน
กลุม 1

การรวมกันขององคประกอบจัดอยูในกลุม
• เฉียบพลัน 1 x M7 ≥ 25 % หรือไม
และ

ใช

เตือน

ไม
การรวมกันขององคประกอบจัดอยูในกลุม
• (เฉียบพลัน 1 x M7x 10) + (เฉียบพลัน 2 ≥ 25 % หรือไม

ใช

เฉียบพลัน
กลุม 2 2

ใช

เฉียบพลัน
กลุม 3 2

ไม

และ

การรวมกันขององคประกอบจัดอยูในกลุม
• (เฉียบพลัน 1 x M7x 10) + (เฉียบพลัน 2 x 10 ) +
(เฉียบพลัน 3) ≥ 25 % หรือไม
และ

ไม

ไมจัดเปน
ประเภทนี้

เรื้อรัง
ดู 3.10.3 สําหรับการจําแนกประเภทสารอันตรายเรื้อรัง

ตอหนาถัดไป
2
6

7

การติดฉลากมีความแตกตางกันในกฏหมายขอบังคับแตละฉบับ และการจําแนกประเภทจะถูกนําไปใชในกฎหมายบางฉบับ
ถาไมมีขอมูลขององคประกอบ ใหระบุ “ x % ของสารผสมประกอบดวยองคประกอบที่ไมทราบขอมูลอันตราย” บนฉลาก หรือ
มิฉะนั้นในกรณีที่สารผสมประกอบดวยองคประกอบที่มคี วามเปนพิษสูง และทราบคาความเปนพิษของสารเหลานี้ ในขณะที่
องคประกอบอื่นๆ มิไดสงผลอยางเดนชัดตอความเปนพิษของสารผสม ในกรณีเชนนี้ใหประยุกตใชสูตรการรวมกัน (ดู 3.20.3.5.5.5)
กรณีนี้และกรณีอื่นๆ กลาวไดวาเมื่อทราบคาความเปนพิษของสวนผสมในการจําแนกประเภทความเปนอันตรายเฉียบพลันโดยขึ้นกับ
สูตรการรวมกัน
การอธิบาย ปจจัยทีเ่ ปนตัวคูณ ใหดูที่ 3.10.3.5.5.5
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กระบวนการตัดสินใจ สาร ผสม 3.10.2 วิธีรวม
7

การประยุกตใชวิธีการรวมความเปนอันตราย
โดยที่
Ci
L(E)Cocc
n
L(E)C50m

= ความเขมขนขององคประกอบi (เปอรเซนตโดยน้ําหนัก)
= (มิลลิกรัม/ลิตร) LC50 หรือ EC50 ขององคประกอบi
= จํานวนขององคประกอบ
= L(E)C50 ของสวนของสารผสมพรอมกับขอมูลการทดสอบ

คา ของสารผสม
ผังการจําแนกประเภทที่ 3.10.1

เรื้อรัง
กลุม 1

กระบวนการตัดสินใจ สารผสม 3.10.3 (การจําแนกประเภทอันตรายเรื้อรัง)
การรวมกันขององคประกอบจัดอยูในกลุม
• เรื้อรัง 1 x M7 ≥ 25 % หรือไม

ใช

คําเตือน

ไม
เรื้อรัง
กลุม 2

การรวมกันขององคประกอบจัดอยูในกลุม
• (เรื้อรัง 1 x M7x 10) + เรื้อรัง 2 ≥ 25 % หรือไม

ใช
คําเตือน

ไม
การรวมกันขององคประกอบจัดอยูในกลุม
• (เรื้อรัง 1 x M7x 100) + (เรื้อรัง 2 x 10) + เรื้อรัง 3 ≥ 25 % หรือไม

ใช

เรื้อรัง
กลุม 3 2

ไม
การรวมกันขององคประกอบจัดอยูในกลุม
• เรื้อรัง 1 + เรื้อรัง 2 + เรื้อรัง 3 + เรื้อรัง 4 ≥ 25 % หรือไม

ใช

ไม

7

เรื้อรัง
กลุม 4

ไมจัดเปน
ประเภทนี้

การอธิบาย ปจจัยทีเ่ ปนตัวคูณ ใหดูที่ 3.10.3.5.5.5
- 241 -

- 242 -

ภาคผนวก
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ภาคผนวก 1
การกําหนดองคประกอบของฉลาก
(ALLOCATION OF LABEL ELEMENTS)
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ภาคผนวก 1
การกําหนดองคประกอบของฉลาก
(ALLOCATION OF LABEL ELEMENTS)
ในระบบ GHS ไดมีการกําหนดรูปสัญลักษณ คําสัญญาณ และขอความแสดงความเปนอันตรายเรียงลําดับตามกลุมความเปน
อันตรายในแตละประเภทความเปนอันตราย และถาประเภทความเปนอันตรายและกลุมความเปนอันตรายในระบบ GHS
ถูกครอบคลุมอยูภายใต กฎระเบียบตนแบบมาตรฐานตามขอแนะนําของสหประชาชาติวาดวยการขนสงสินคาอันตราย ก็จะมี
รูปสัญลักษณตามการขนสงที่สอดคลองกับ GHS แสดงอยูใตแผนภาพที่เปนขอกําหนดของ GHS

วัตถุระเบิด (EXPLOSIVES)
ไมเสถียร /
ประเภทยอย 1.1

อันตราย

ประเภทยอย 1.2

อันตราย

ประเภทยอย 1.3

ประเภทยอย 1.4

ประเภทยอย 1.5

ประเภทยอย 1.6

1.4 *

1.5 *

1.6 *

คําเตือน

คําเตือน

อันตราย

วัตถุระเบิด
อันตรายจากไฟ อาจระเบิดไดเมื่อ
วัตถุระเบิด
วัตถุระเบิด
อันตรายจากการ อันตรายจากการยิง อันตรายจากไฟ หรือการยิงชิ้นสวน
ถูกไฟไหม
ระเบิดทั้งมวล
ชิ้นสวนอยาง การระเบิด หรือการ * ใชเฉพาะสารหรือของผสมที่เปนไปตามขอกําหนดของ
รุนแรง
ยิงชิ้นสวน
กฎระเบียบตนแบบมาตรฐานตามขอแนะนําของ
สหประชาชาติวาดวยการขนสงสินคาอันตราย (ดูยอหนาที่
1.4.10.5.1 (d) (ii))

หมายเหตุ สีที่ใชกับองคประกอบของรูปสัญลักษณตาม กฎระเบียบตนแบบมาตรฐานตามขอแนะนําของสหประชาชาติวา
ดวยการขนสงสินคาอันตราย:
(1)
สําหรับประเภทยอย 1.1, 1.2 และ 1.3: สัญลักษณ (กําลังระเบิด) ใชสีดํา สีพื้นใชสีสม หมายเลขใชสีดํามีหมายเลข
“1”ที่มุมลาง
(2)
สําหรับประเภทยอย 1.4, 1.5 และ 1.6: สีพื้นใชสีสม หมายเลขใชสีดํา มีหมายเลข“1”ที่มุมลาง
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กาซไวไฟ (FLAMMABLE GASES)
กลุม 1

กลุม 2

-

-

ภายใต กฎระเบียบ
ตนแบบมาตรฐานตาม
ขอแนะนําของ
สหประชาชาติวาดวย
การขนสงสินคา
อันตราย, สัญลักษณ
หมายเลขและเสนขอบ
อาจใชสีดําแทนสีขาวก็
ได สําหรับสีพื้นใหใชสี
แดงในทั้งสองกรณี

ไมมีสัญลักษณ
อันตราย

คําเตือน

กาซไวไฟสูงมาก

กาซไวไฟ

หมายเหตุ

ไมเขาขายภายใต UN
Model Regulations

สารละอองลอยไวไฟ (FLAMMABLE AEROSOLS)
กลุม 1

อันตราย
สารละอองลอย
ไวไฟ
สูงมาก

กลุม 2

-

-

หมายเหตุ
ภายใต กฎระเบียบ
ตนแบบมาตรฐานตาม
ขอแนะนําของ
สหประชาชาติวาดวย
การขนสงสินคา
อันตราย, สัญลักษณ
หมายเลขและเสนขอบ
อาจใชสีดําแทนสีขาวก็
ได สําหรับสีพื้นใหใชสี
แดงในทั้งสองกรณี

คําเตือน
สารละอองลอย
ไวไฟ
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กาซออกซิไดซ (OXIDIZING GASES)
กลุม 1

-

-

-

หมายเหตุ

อันตราย
อาจเปนสาเหตุหรือชวย
ใหไฟลุกโหมเร็วขึ้น;
สารออกซิไดซ
สีรูปสัญลักษณ
สัญลักษณและหมายเลข
ใชสีดํา
สีพื้นใชสีเหลือง
กาซภายใตความดัน (GASES UNDER PRESSURE)

กาซอัด

กาซเหลว

กาซเหลวอุณหภูมิต่ํา

กาซในสารละลาย

หมายเหตุ
องคประกอบของรูป
สัญลักษณภายใต กฎระเบียบตนแบบมาตรฐานตามขอแนะนําของ
สหประชาชาติวาดวย
การขนสงสินคา
อันตราย:

(1)
ไมใชสําหรับ
กาซพิษหรือกาซไวไฟ
(2)
สัญลักษณ
คําเตือน
หมายเลข และเสนขอบ
คําเตือน
คําเตือน
คําเตือน
อาจใชสีขาวแทนสีดําก็
กาซภายใตความดัน; กาซภายใตความดัน; กาซเหลวอุณหภูมิต่ํา; กาซภายใตความดัน; ได สําหรับสีพื้นใหใชสี
อาจระเบิดไดเมื่อถูกทํา อาจระเบิดไดเมื่อถูกทํา อาจเปนสาเหตุใหเกิด อาจระเบิดไดเมื่อถูกทํา เขียวในทั้งสองกรณี
ใหรอน
ใหรอน
การไหมหรือบาดเจ็บ
ใหรอน
จากความเย็นจัด
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ของเหลวไวไฟ (FLAMMABLE LIQUIDS)
กลุม 1

กลุม 2

กลุม 3

กลุม 4

หมายเหตุ

ภายใต กฎระเบียบ
ไมมีสัญลักษณ
ตนแบบมาตรฐานตาม
ขอแนะนําของ
อันตราย
อันตราย
คําเตือน
คําเตือน
สหประชาชาติวาดวย
การขนสงสินคา
ของเหลวและไอไวไฟ ของเหลวและไอไวไฟ ของเหลวและไอไวไฟ
ของเหลวติดไฟ อันตราย, สัญลักษณ
สูงมาก
สูง
หมายเลขและเสนขอบ
ไมใชภายใต กฎระเบียบ อาจใชสีดําแทนสีขาวก็
ตนแบบมาตรฐานตาม ได สําหรับสีพื้นใหใชสี
แดงในทั้งสองกรณี
ขอแนะนําของ
สหประชาชาติวาดวย
การขนสงสินคา
อันตราย

ของแข็งไวไฟ (FLAMMABLE SOLIDS)
กลุม 1

อันตราย
ของแข็งไวไฟ

กลุม 2

-

-

หมายเหตุ
สีสําหรับรูปสัญลักษณ
ภายใต กฎระเบียบ
ตนแบบมาตรฐานตาม
ขอแนะนําของ
สหประชาชาติวาดวย
การขนสงสินคา
อันตราย:
สัญลักษณและตัวเลขใช
สีดํา สีพื้นใชสีขาวมี
แถบสีแดงในแนวตั้งเจ็ด
แถบ

คําเตือน
ของแข็งไวไฟ
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สารเคมีที่ทําปฏิกิริยาไดเอง (SELF-REACTIVE CHEMICALS)
ชนิด A

ชนิด B

ชนิด C และ D

ชนิด E และ F

ชนิด G

ไมมีองคประกอบของ
ฉลากสําหรับกลุมนี้

อันตราย

อันตราย

ความรอนอาจเปน
ความรอนอาจเปน
สาเหตุใหเกิดการระเบิด สาเหตุใหเกิดไฟไหม
หรือการระเบิด

อันตราย

คําเตือน

ความรอนอาจเปน
สาเหตุใหเกิดไฟไหม

ความรอนอาจเปน
สาเหตุใหเกิดไฟไหม
ไมใชภายใต กฎระเบียบ
ตนแบบมาตรฐานตาม
ขอแนะนําของ
สหประชาชาติวาดวย
การขนสงสินคาอันตราย

รูปสัญลักษณเหมือนกับ
วัตถุระเบิด (เลือกรูป
สัญลักษณตามวิธีที่ใช
เหมือนกันกับวัตถุ
ระเบิด)

หมายเหตุ:
(1)

(2)

สําหรับชนิด B ภายใต กฎระเบียบตนแบบมาตรฐานตามขอแนะนําของสหประชาชาติวาดวยการขนสงสินคา
อันตราย อาจใชขอกําหนดพิเศษหมายเลข 181 ได (ขอยกเวนสําหรับฉลากวัตถุระเบิดโดยการอนุมัติจาก
พนักงานเจาหนาที่ ดูบทที่ 3.3 ของ UN Model Regulations สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม)
สําหรับสีของรูปสัญลักษณตาม UN Model Regulations ดูรายละเอียดจากของแข็งไวไฟและวัตถุระเบิด
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ของเหลวที่ลุกติดไฟไดเองในอากาศ (PYROPHORIC LIQUIDS)
กลุม 1

-

-

-

หมายเหตุ
สีของรูปสัญลักษณตาม
กฎระเบียบตนแบบ
มาตรฐานตาม
ขอแนะนําของ
สหประชาชาติวาดวย
การขนสงสินคา
อันตราย:
สัญลักษณและตัวเลขใช
สีดํา
สีพื้นครึ่งบนใชสีขาว
ครึ่งลางใชสีแดง

อันตราย
ลุกติดไฟไดเองถาสัมผัส
กับอากาศ

ของแข็งที่ลุกติดไฟไดเองในอากาศ (PYROPHORIC SOLIDS)
กลุม 1

-

-

-

หมายเหตุ
สีของรูปสัญลักษณ
กฎระเบียบตนแบบ
มาตรฐานตาม
ขอแนะนําของ
สหประชาชาติวาดวย
การขนสงสินคา
อันตราย:
สัญลักษณและตัวเลขใช
สีดํา
สีพื้นครึ่งบนใชสีขาว
ครึ่งลางใชสีแดง

อันตราย
ลุกติดไฟไดเองถาสัมผัส
กับอากาศ
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สารเคมีที่เกิดความรอนไดเอง (SELF-HEATING CHEMICALS)
กลุม 1

อันตราย

กลุม 2

-

-

หมายเหตุ
สีของรูปสัญลักษณ
กฎระเบียบตนแบบ
มาตรฐานตาม
ขอแนะนําของ
สหประชาชาติวาดวย
การขนสงสินคา
อันตราย:
สัญลักษณและตัวเลขใช
สีดํา
สีพื้นครึ่งบนใชสีขาว
ครึ่งลางใชสีแดง

คําเตือน

ใหความรอนไดเอง; อาจ ใหความรอนไดเองเมื่อ
ลุกติดไฟได
อยูในบรรจุภัณท
ปริมาณมาก; อาจลุก
ติดไฟได
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สารที่สัมผัสน้ําแลวใหกาซไวไฟ
(CHEMICALS, WHICH IN CONTACT WITH WATER, EMIT FLAMMABLE GASES)
กลุม 1

อันตราย

กลุม 2

อันตราย

กลุม 3

-

หมายเหตุ
ภายใต กฎระเบียบ
ตนแบบมาตรฐานตาม
ขอแนะนําของ
สหประชาชาติวาดวย
การขนสงสินคา
อันตราย, สัญลักษณ
หมายเลขและเสนขอบ
อาจใชสีดําแทนสีขาวก็
ได สําหรับสีพื้นใหใชสี
ฟาในทั้งสองกรณี

คําเตือน

เมื่อสัมผัสน้ําปลอยกาซ เมื่อสัมผัสน้ําปลอยกาซ เมื่อสัมผัสน้ําปลอยกาซ
ไวไฟซึ่งอาจจุดติดไฟ
ไวไฟ
ไวไฟ
ไดอยางตอเนื่อง

ของเหลวออกซิไดส (OXIDIZING LIQUIDS)
กลุม 1

อันตราย

กลุม 2

อันตราย

กลุม 3

คําเตือน

อาจทําใหเกิดไฟไหม อาจชวยใหไฟลุกโหม อาจชวยใหไฟลุกโหม
หรือการระเบิด;
รุนแรงขึ้น;
รุนแรงขึ้น;
สารออกซิไดสเขมขน
สารออกซิไดส
สารออกซิไดส
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-

หมายเหตุ
สีสําหรับรูปสัญลักษณ
ภายใต กฎระเบียบ
ตนแบบมาตรฐานตาม
ขอแนะนําของ
สหประชาชาติวาดวย
การขนสงสินคา
อันตราย:
สัญลักษณและตัวเลขใช
สีดํา
สีพื้นใชสีเหลือง

ของแข็งออกซิไดส (OXIDIZING SOLIDS)
กลุม 1

อันตราย

กลุม 2

อันตราย

กลุม 3

คําเตือน

อาจทําใหเกิดไฟไหม อาจชวยใหไฟลุกโหม อาจชวยใหไฟลุกโหม
หรือเกิดการระเบิด; สาร รุนแรงขึน้ ; สารออกซิ รุนแรงขึน้ ; สารออกซิ
ออกซิไดสเขมขน
ไดส
ไดส
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-

หมายเหตุ
สีสําหรับรูปสัญลักษณ
ภายใต กฎระเบียบ
ตนแบบมาตรฐานตาม
ขอแนะนําของ
สหประชาชาติวาดวย
การขนสงสินคา
อันตราย:
สัญลักษณและตัวเลขใช
สีดํา
สีพื้นใชสีเหลือง

สารเปอรออกไซดอินทรีย (ORGANIC PEROXIDES)
ชนิด A

ชนิด B

ชนิด C และ D

ชนิด E และ F

ชนิด G
ไมมีองคประกอบฉลาก
สําหรับกลุมนี้

อันตราย

อันตราย

อันตราย

คําเตือน

ความรอนอาจทําใหเกิด ความรอนอาจทําใหเกิด ความรอนอาจทําใหเกิด ความรอนอาจทําใหเกิด
ไฟไหมหรือการระเบิด
การระเบิด
ไฟไหม
ไฟไหม
ไมใชภายใต กฎระเบียบ
ตนแบบมาตรฐานตาม
ขอแนะนําของ
สหประชาชาติวาดวย
การขนสงสินคา
อันตราย

รูปสัญลักษณเหมือนกับ
วัตถุระเบิด (เลือกรูป
สัญลักษณตามวิธีที่ใช
เหมือนกันกับวัตถุ
ระเบิด)

หมายเหตุ:
(1)

(2)

สําหรับชนิด B ภายใต กฎระเบียบตนแบบมาตรฐานตามขอแนะนําของสหประชาชาติวาดวยการขนสงสินคา
อันตราย อาจใชขอกําหนดพิเศษหมายเลข 181 ได (ขอยกเวนสําหรับฉลากวัตถุระเบิดโดยการอนุมัติจาก
พนักงานเจาหนาที่ ดูบทที่ 3.3 ของ UN Model Regulations สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม)
สําหรับสีของรูปสัญลักษณตาม UN Model Regulations ดูรายละเอียดจากของแข็งไวไฟและวัตถุระเบิด
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สารที่กัดกรอนโลหะ (CORROSIVE TO METALS)
กลุม 1

-

-

-

Note
สีสําหรับรูปสัญลักษณ
ภายใต กฎระเบียบ
ตนแบบมาตรฐานตาม
ขอแนะนําของสหประชาชาติวาดวยการขนสง
สินคาอันตราย:
สัญลักษณและตัวเลขใช
สีดํา
สีพื้นครึ่งบนใชสีขาว;
ครึ่งลางใชสีดํา มีขอบสี
ขาว; ตัวเลข 8: สีขาว

คําเตือน
อาจกัดกรอนโลหะ

ความเปนพิษเฉียบพลัน: ทางปาก (ACUTE TOXICITY: ORAL)
กลุม 1

กลุม 2

กลุม 3

กลุม 4

กลุม 5
ไมมีสัญลักษณ

อันตราย

อันตราย

อันตราย

คําเตือน

คําเตือน

เสียชีวิต
ถากลืนกินเขาไป

เสียชีวิต
ถากลืนกินเขาไป

เปนพิษ
ถากลืนกินเขาไป

เปนอันตราย
ถากลืนกินเขาไป

อาจเปนอันตราย
ถากลืนกินเขาไป

ไมใชภายใต กฎระเบียบตนแบบมาตรฐานตาม
ขอแนะนําของสหประชาชาติวาดวยการขนสง
สินคาอันตราย
หมายเหตุ:
สําหรับกาซภายใต UN Model
Regulations ใหเปลี่ยนหมายเลข 6 ที่มุม
ดานลางของรูปสัญลักษณดวยหมายเลข 2
สีของรูปสัญลักษณตาม UN Model
Regulations:
สัญลักษณและตัวเลขใชสีดํา
สีพื้นใชสีขาว
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ความเปนพิษเฉียบพลัน: ทางผิวหนัง (ACUTE TOXICITY: SKIN)
กลุม 1

กลุม 2

กลุม 3

กลุม 4

กลุม 5
ไมมีสัญลักษณ

อันตราย

อันตราย

อันตราย

คําเตือน

คําเตือน

เสียชีวิตถาสัมผัส
ผิวหนัง

เสียชีวิตถาสัมผัส
ผิวหนัง

เปนพิษถาสัมผัส
ผิวหนัง

เปนอันตรายถาสัมผัส
ผิวหนัง

อาจเปนอันตรายถา
สัมผัสผิวหนัง

ไมใชภายใต กฎระเบียบตนแบบมาตรฐานตาม
ขอแนะนําของสหประชาชาติวาดวยการขนสง
สินคาอันตราย
หมายเหตุ:
สําหรับกาซภายใต UN Model Regulations
ใหเปลี่ยนหมายเลข 6 ที่มุมดานลางของรูป
สัญลักษณดวยหมายเลข 2
สีของรูปสัญลักษณตาม UN Model
Regulations:
สัญลักษณและตัวเลขใชสีดํา
สีพื้นใชสีขาว
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ความเปนพิษเฉียบพลัน: ทางการสูดดม/หายใจเขาไป (ACUTE TOXICITY: INHALATION)
กลุม 1

กลุม 2

กลุม 3

กลุม 4

กลุม 5
ไมมีสัญลักษณ

อันตราย

อันตราย

อันตราย

คําเตือน

คําเตือน

เสียชีวิตถาสูดดมเขาไป เสียชีวิตถาสูดดมเขาไป เปนพิษถาสูดดมเขาไป เปนอันตรายถาสูดดม อาจเปนอันตรายถาสูด
เขาไป
ดมเขาไป
ไมใชภายใต กฎระเบียบตนแบบมาตรฐานตาม
ขอแนะนําของสหประชาชาติวาดวยการขนสง
สินคาอันตราย
หมายเหตุ:
สําหรับกาซภายใต UN Model Regulations
ใหเปลี่ยนหมายเลข 6 ที่มุมดานลางของรูป
สัญลักษณดวยหมายเลข 2
สีของรูปสัญลักษณตาม UN Model
Regulations:
สัญลักษณและตัวเลขใชสีดํา
สีพื้นใชสีขาว
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การกัดกรอน/ระคายเคืองตอผิวหนัง (SKIN CORROSION/IRRITATION)
กลุม 1A

กลุม 1B

กลุม 1C

กลุม 2

กลุม 3
ไมมีสัญลักษณ

อันตราย

อันตราย

อันตราย

คําเตือน

คําเตือน

ทําใหผิวหนังไหมอยาง ทําใหผิวหนังไหมอยาง ทําใหผิวหนังไหมอยาง ทําใหเกิดการระคาย ทําใหเกิดการระคาย
รุนแรง
รุนแรง
รุนแรง
เคืองตอผิวหนัง เคืองตอผิวหนังเล็กนอย
ไมใชภายใต กฎระเบียบตนแบบมาตรฐานตาม
ขอแนะนําของสหประชาชาติวาดวยการขนสง
สินคาอันตราย
หมายเหตุ:
สีของรูปสัญลักษณตาม UN Model
Regulations:
สัญลักษณใชสีดํา
สีพื้นครึ่งบนใชสีขาว; ครึ่งลางใชสีดํา
มีขอบเปนสีขาว; ตัวเลข 8 ใชสีขาว
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การทําลายดวงตาอยางรุนแรง/การระคายเคืองตอดวงตา
(SERIOUS EYE DAMAGE/ EYE IRRITATION)
กลุม 1

กลุม 2A

กลุม 2B

-

-

ไมมีสัญลักษณ
อันตราย

คําเตือน

คําเตือน

ทําใหเกิดการเสียหายตอ
ดวงตาอยางรุนแรง

ทําใหเกิดการระคาย
เคืองตอดวงตาอยาง
รุนแรง

ทําใหเกิดการระคาย
เคืองตอดวงตา

ไมใชภายใต กฎระเบียบตนแบบมาตรฐานตามขอแนะนําของสหประชาชาติวาดวยการขนสงสินคาอันตราย
การทําใหไวตอการกระตุนอาการแพตอระบบทางเดินหายใจ*
(RESPIRATORY SENSITIZATION)
กลุม 1

-

-

-

-

อันตราย
อาจเกิดอาการแพหรือ
หอบหืดหรือหายใจ
ลําบากถาสูดดมสารนี้
เขาไป
ไมใชภายใต กฎระเบียบตนแบบมาตรฐานตามขอแนะนําของสหประชาชาติวาดวยการขนสงสินคาอันตราย
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การทําใหไวตอการกระตุนอาการแพทางผิวหนัง* (SKIN SENSITIZATION)
กลุม 1

-

-

-

-

คําเตือน
อาจทําใหเกิดอาการ
ภูมิแพทางผิวหนัง
ไมใชภายใต กฎระเบียบตนแบบมาตรฐานตามขอแนะนําของสหประชาชาติวาดวยการขนสงสินคาอันตราย

*

ไดมีการรวมงานอื่นทีต่ องดําเนินการไวในแผนการทํางานของคณะอนุกรรมาธิการผูเชี่ยวชาญของ GHS
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การกลายพันธุของเซลสืบพันธุ (GERM CELL MUTAGENICITY)
กลุม 1A

กลุม 1B

กลุม 2

อันตราย

อันตราย

คําเตือน

อาจทําใหเกิดความ
บกพรองทางพันธุกรรม
(ใหระบุเสนทางการรับ
สัมผัสถามีหลักฐานประ
จักชัดวาไมมีเสนทางการ
รับสัมผัสอื่นเปนเหตุให
เกิดความเปนอันตราย
ดังกลาว)

-

-

อาจทําใหเกิดความ คาดวาเปนสาเหตุของ
บกพรองทางพันธุกรรม ความบกพรองทาง
(ใหระบุเสนทางการรับ
พันธุกรรม
สัมผัสถามีหลักฐานประ (ใหระบุเสนทางการรับ
จักชัดวาไมมีเสนทางการ สัมผัสถามีหลักฐานประ
รับสัมผัสอื่นเปนเหตุให จักชัดวาไมมีเสนทางการ
เกิดความเปนอันตราย รับสัมผัสอื่นเปนเหตุให
ดังกลาว)
เกิดความเปนอันตราย
ดังกลาว)

ไมใชภายใต กฎระเบียบตนแบบมาตรฐานตามขอแนะนําของสหประชาชาติวาดวยการขนสงสินคาอันตราย

ความสามารถในการกอมะเร็ง (CARCINOGENICITY)
กลุม 1A

กลุม 1B

กลุม 2

อันตราย

อันตราย

คําเตือน

อาจเปนสาเหตุในการกอ
มะเร็ง
(ใหระบุเสนทางการรับ
สัมผัสถามีหลักฐานประ
จักชัดวาไมมีเสนทางการ
รับสัมผัสอื่นเปนเหตุให
เกิดความเปนอันตราย
ดังกลาว)

-

-

อาจเปนสาเหตุในการกอ คาดวาเปนสาเหตุในการ
กอมะเร็ง
มะเร็ง
(ใหระบุเสนทางการรับ (ใหระบุเสนทางการรับ
สัมผัสถามีหลักฐานประ สัมผัสถามีหลักฐานประ
จักชัดวาไมมีเสนทางการ จักชัดวาไมมีเสนทางการ
รับสัมผัสอื่นเปนเหตุให รับสัมผัสอื่นเปนเหตุให
เกิดความเปนอันตราย เกิดความเปนอันตราย
ดังกลาว)
ดังกลาว)

ไมใชภายใต กฎระเบียบตนแบบมาตรฐานตามขอแนะนําของสหประชาชาติวาดวยการขนสงสินคาอันตราย
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ความเปนพิษตอระบบสืบพันธุ (TOXIC TO REPRODUCTION)
กลุม 1A

อันตราย

กลุม 1B

อันตราย

กลุม 2

กลุมเสริม

คําเตือน

มีผลตอหรือผานทาง การ
ใหนมบุตร (lactation)

-

อาจทําใหเกิดอันตรายตอ อาจทําใหเกิดอันตรายตอ คาดวาเปนสาเหตุที่ทําให อาจทําใหเกิดอันตรายตอ
การปฏิสนธิหรือทารกใน การปฏิสนธิหรือทารกใน เกิดอันตรายตอการ เด็กที่ถูกเลี้ยงดวยนม
ครรภ
ครรภ
ปฏิสนธิหรือทารกใน มารดา
ครรภ
(ใหระบุผลกระทบเฉพาะ (ใหระบุผลกระทบเฉพาะ (ใหระบุผลกระทบเฉพาะ
ถาทราบ)
ถาทราบ)
ถาทราบ)
(ใหระบุเสนทางการรับ (ใหระบุเสนทางการรับ (ใหระบุเสนทางการรับ
สัมผัสถามีหลักฐานประ สัมผัสถามีหลักฐานประ สัมผัสถามีหลักฐานประ
จักชัดวาไมมีเสนทางการ จักชัดวาไมมีเสนทางการ จักชัดวาไมมีเสนทางการ
รับสัมผัสอื่นเปนเหตุให รับสัมผัสอื่นเปนเหตุให รับสัมผัสอื่นเปนเหตุให
เกิดความเปนอันตราย เกิดความเปนอันตราย เกิดความเปนอันตราย
ดังกลาว)
ดังกลาว)
ดังกลาว)
ไมใชภายใต กฎระเบียบตนแบบมาตรฐานตามขอแนะนําของสหประชาชาติวาดวยการขนสงสินคาอันตราย
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ความเปนพิษตอระบบอวัยวะเปาหมายอยางเฉพาะเจาะจง - การไดรับสัมผัสครั้งเดียว
(TARGET ORGAN SYSTEMIC TOXICITY (SINGLE EXPOSURE))
กลุม 1

กลุม 2

อันตราย

คําเตือน

-

-

-

เปนสาเหตุใหเกิดความ อาจเปนสาเหตุใหเกิด
เสียหายตอ................. ความเสียหายตอ........
(ใหระบุอวัยวะทั้งหมดที่ (ใหระบุอวัยวะทั้งหมดที่
ไดรับผลกระทบ หรือใช ไดรับผลกระทบ หรือใช
ขอความทั่วไปหากไมมี ขอความทั่วไปหากไมมี
หลักฐานเดนชัดแนนอน หลักฐานเดนชัดแนนอน
วาอวัยวะอื่นไมไดรับ วาอวัยวะอื่นไมไดรับ
ผลกระทบ) ถา........... ผลกระทบ) ถา...........
(ใหระบุเสนทางการรับ (ใหระบุเสนทางการรับ
สัมผัสถามีหลักฐานประ สัมผัสถามีหลักฐานประ
จักชัดวาไมมีเสนทางการ จักชัดวาไมมีเสนทางการ
รับสัมผัสอื่นเปนเหตุให รับสัมผัสอื่นเปนเหตุให
เกิดความเปนอันตราย เกิดความเปนอันตราย
ดังกลาว)
ดังกลาว)
ไมใชภายใต กฎระเบียบตนแบบมาตรฐานตามขอแนะนําของสหประชาชาติวาดวยการขนสงสินคาอันตราย
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ความเปนพิษตอระบบอวัยวะเปาหมายอยางเฉพาะเจาะจง – การไดรับสัมผัสซ้ํา
TARGET ORGAN SYSTEMIC TOXICITY (REPEATED EXPOSURE)
กลุม 1

กลุม 2

อันตราย

คําเตือน

เปนสาเหตุให..............
(ใหระบุอวัยวะทั้งหมดที่
ไดรับผลกระทบ หรือใช
ขอความทั่วไปหากไมมี
หลักฐานเดนชัดแนนอน
วาอวัยวะอื่นไมไดรับ
ผลกระทบ) ไดรับความ
เสียหายโดยการรับ
สัมผัสซ้ํา.............. (ให
ระบุเสนทางการรับ
สัมผัสถามีหลักฐานประ
จักชัดวาไมมีเสนทางการ
รับสัมผัสอื่นเปนเหตุให
เกิดความเปนอันตราย
ดังกลาว)

เปนสาเหตุให..............
(ใหระบุอวัยวะทั้งหมดที่
ไดรับผลกระทบ หรือใช
ขอความทั่วไปหากไมมี
หลักฐานเดนชัดแนนอน
วาอวัยวะอื่นไมไดรับ
ผลกระทบ) ไดรับความ
เสียหายโดยการรับ
สัมผัสซ้ํา ................ (ให
ระบุเสนทางการรับ
สัมผัสถามีหลักฐานประ
จักชัดวาไมมีเสนทางการ
รับสัมผัสอื่นเปนเหตุให
เกิดความเปนอันตราย
ดังกลาว)

-

-

-

ไมใชภายใต กฎระเบียบตนแบบมาตรฐานตามขอแนะนําของสหประชาชาติวาดวยการขนสงสินคาอันตราย
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ความเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมทางน้ํา (เฉียบพลัน)
(AQUATIC TOXICITY (ACUTE))
กลุม 1

กลุม 2
ไมมีสัญลักษณ

คําเตือน

กลุม 3
ไมมีสัญลักษณ

ไมมีคําที่บอกสัญญาณ ไมมีคําที่บอกสัญญาณ

เปนพิษสูงตอสิ่งมีชีวิต เปนพิษตอสิ่งมีชีวิตใน เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิต
ในน้ํา
น้ํา
ในน้ํา
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-

หมายเหตุ
ปจจุบันความเปน
อันตรายนี้ไมถูก
ครอบคลุมอยูภายใต
กฎระเบียบตนแบบ
มาตรฐานตามขอแนะนํา
ของสหประชาชาติวา
ดวยการขนสงสินคา
อันตราย ถาสารนี้มีความ
เปนอันตรายประเภทอื่น
ๆ ที่ครอบคลุมโดย UN
Model Regulations
ทั้งนี้หากสารนี้ไมมีความ
เปนอันตรายประเภทอื่น
ก็ใหนําฉลากประเภทที่ 9
ของ UN Model
Regulationsมาใช
ขอกําหนดของ UN
Model Regulations
กําลังมีการปรับปรุงอยู

ความเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมทางน้ํา (เรื้อรัง)
(AQUATIC TOXICITY (CHRONIC))
กลุม 1

กลุม 2

กลุม 3

กลุม 4

หมายเหตุ

ปจจุบันความเปน
ไมมีสัญลักษณ
ไมมีสัญลักษณ
อันตรายนี้ไมถูก
ครอบคลุมอยูภายใต
คําเตือน
ไมมีคําที่บอกสัญญาน ไมมีคําที่บอกสัญญาน ไมมีคําที่บอกสัญญาน กฎระเบียบตนแบบ
มาตรฐานตามขอแนะนํา
เปนพิษสูงตอสิ่งมีชีวิต เปนพิษตอสิ่งมีชีวิต เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิต อาจเปนอันตรายตอ ของสหประชาชาติวา
ในน้ําโดยมีผลที่กระทบ ในน้ําโดยมีผลที่กระทบ ในน้ําโดยมีผลที่กระทบ สิ่งมีชีวิตในน้ําโดยมีผลที่ ดวยการขนสงสินคา
เปนระยะเวลานาน
เปนระยะเวลานาน
เปนระยะเวลานาน
กระทบเปนระยะ อันตราย ถาสารนี้มีความ
เวลานาน
เปนอันตรายประเภทอื่น
ๆ ที่ครอบคลุมโดย UN
Model Regulations
ทั้งนี้หากสารนี้ไมมีความ
เปนอันตรายประเภทอื่น
ก็ใหนําฉลากประเภทที่ 9
ของ UN Model
Regulationsมาใช
ขอกําหนดของ UN
Model Regulations
กําลังมีการปรับปรุงอยู
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ภาคผนวก 2
ตารางสรุปการจําแนกประเภทและการติดฉลาก
(CLASSIFICATION AND LABELLING SUMMARY
TABLES)
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ภาคผนวก 2
ตารางสรุปการจําแนกประเภทและการติดฉลาก (Classification and labelling summary tables)
A2.1
วัตถุระเบิด (Explosives) (สําหรับรายละเอียด ดูบทที่ 2.1)
กลุมความเปน
เกณฑ
องคประกอบการสื่อสารความเปนอันตราย
อันตราย
ตามผลการทดสอบในภาคที่ I ของ สัญลักษณ
ประเภทยอย Manual of Tests and Criteria, UN
Recommendations on the Transport คําสัญญาณ
1.1
of Dangerous Goods
ขอความแสดงอันตราย

อันตราย
วัตถุระเบิด; อันตรายจากการระเบิดทั้งมวล

ตามผลการทดสอบในภาคที่ I ของ สัญลักษณ
ประเภทยอย Manual of Tests and Criteria, UN
อันตราย
Recommendations on the Transport คําสัญญาณ
1.2
วัตถุระเบิด; อันตรายจากการยิงชิ้นสวนอยาง
of Dangerous Goods
ขอความแสดงอันตราย
รุนแรง
ตามผลการทดสอบในภาคที่ I ของ สัญลักษณ
ประเภทยอย Manual of Tests and Criteria, UN
อันตราย
Recommendations on the Transport คําสัญญาณ
1.3
วัตถุระเบิด; อันตรายจากไฟ, การระเบิดหรือ
of Dangerous Goods
ขอความแสดงอันตราย
การยิงชิ้นสวน
ตามผลการทดสอบในภาคที่ I ของ สัญลักษณ
ประเภทยอย Manual of Tests and Criteria, UN
Recommendations on the Transport คําสัญญาณ
1.4
of Dangerous Goods
ขอความแสดงอันตราย
ตามผลการทดสอบในภาคที่ I ของ สัญลักษณ
ประเภทยอย Manual of Tests and Criteria, UN
Recommendations on the Transport คําสัญญาณ
1.5
of Dangerous Goods
ขอความแสดงอันตราย
ตามผลการทดสอบในภาคที่ I ของ สัญลักษณ
ประเภทยอย Manual of Tests and Criteria, UN
Recommendations on the Transport คําสัญญาณ
1.6
of Dangerous Goods
ขอความแสดงอันตราย
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1.4
คําเตือน
ไฟหรือการยิงชิ้นสวน
1.5
คําเตือน
อาจระเบิดเมื่อสัมผัสไฟ
1.6
ไมมีคําสัญญาณ
ไมมีขอความแสดงอันตราย

กาซไวไฟ (Flammable gases) (สําหรับรายละเอียด ดูบทที่ 2.2)

A2.2.

กลุมความเปน
อันตราย

เกณฑ

องคประกอบการสื่อสารความเปนอันตราย

กาซหรือกาซผสม ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส และความดัน
บรรยากาศที่ 101.3 กิโลพาสคัล:
(a)
1
(b)

2

สัญลักษณ

จุดติดไฟไดเมื่อมีสวนผสมโดยปริมาตรกับอากาศที่ 13%
หรือต่ํากวา; หรือ
คําสัญญาณ
มีชวงของความไวไฟเมื่อผสมกับอากาศที่อยางนอย 12%
โดยไมคํานึงถึงคาขีดจํากัดลางของความไวไฟ (lower ขอความแสดง
อันตราย
flammable limit; LFL)

กาซหรือกาซผสมที่นอกเหนือจากกลุม 1 ที่อุณหภูมิ 20 องศา สัญลักษณ
เซลเซียส และมีความดันบรรยากาศที่ 101.3 กิโลพาสคัล มีชวง
คําสัญญาณ
ของความไวไฟเมื่อผสมกับอากาศ
ขอความแสดง
อันตราย

อันตราย
กาซไวไฟสูงมาก
ไมมีสัญลักษณใช
คําเตือน
กาซไวไฟ

สารละอองลอยไวไฟ (Flammable aerosols) (สําหรับรายละเอียด ดูบทที่ 2.3)

A2.3
กลุมความ
เปนอันตราย

เกณฑ

1

ตามพื้นฐานขององคประกอบ ของความรอนทางเคมีของการลุก
ไหม และถาเปนไปไดของผลของการทดสอบโฟม (สําหรับโฟม
ละอองลอย) และของการทดสอบระยะทางการลุกไหม (ignition
distance test) และการทดสอบในพื้นที่ปด (enclosed space test)
สําหรับสารละอองลอยสเปรย (ดูผังการแบงกลุมใน 2.3.4.1 ของ
บทที่ 2.3)

2

องคประกอบการสื่อสารความเปนอันตราย
สัญลักษณ
คําสัญญาณ
ขอความแสดง
อันตราย

ตามพื้นฐานขององคประกอบ ของความรอนทางเคมีของการลุก
สัญลักษณ
ไหม และถาเปนไปได ของผลของการทดสอบโฟม (สําหรับโฟม
ละอองลอย) และของการทดสอบระยะทางการลุกไหม (ignition
distance test) และการทดสอบในพื้นที่ปด (enclosed space test) คําสัญญาณ
สําหรับสารละอองลอยสเปรย (ดูผังการแบงกลุมใน 2.3.4.1 ของ
ขอความแสดง
บทที่ 2.3)
อันตราย
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อันตราย
สารละอองลอยไวไฟ
สูงมาก

คําเตือน
สารละอองลอยไวไฟ

กาซออกซิไดส (Oxidizing gases) (สําหรับรายละเอียด ดูบทที่ 2.4)

A2.4
กลุมความเปน
อันตราย

เกณฑ

องคประกอบการสื่อสารความเปนอันตราย

สัญลักษณ

1

กาซใด ๆ ที่โดยทั่วไปจะใหออกซิเจนออกมา อาจเปนสาเหตุหรือ
คําสัญญาณ
มีสวนทําใหเกิดการเผาไหมวัสดุอื่นมากกวาที่อากาศทั่วไป
สามารถทําได
ขอความแสดง
อันตราย
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อันตราย
อาจเปนสาเหตุหรือ
ชวยใหไฟลุกโหม
แรงขึ้น; สารออกซิ
ไดส

A2.5
กาซภายใตความดัน (Gases under pressure) (สําหรับรายละเอียด ดูบทที่ 2.5)
กลุมความเปน
เกณฑ
องคประกอบการสื่อสารความเปนอันตราย
อันตราย

กาซอัด
(Compressed
gas)

กาซเหลว
(Liquefied gas)

กาซที่เมื่อบรรจุภายใตความดันมีความเปน
กาซทั้งหมดที่อุณหภูมิ -50 องศาเซลเซียส กาซ สัญลักษณ
ประเภทนี้รวมถึงกาซทุกชนิดซึ่งมีอุณหภูมิ
วิกฤตนอยกวาหรือเทากับ -50 องศาเซลเซียส คําสัญญาณ
ขอความแสดง
อันตราย
กาซที่ทําการบรรจุภายใตความดันมีบางสวนที่
สัญลักษณ
เปนของเหลวที่อุณหภูมิสูงกวา -50 องศา
เซลเซียส ซึ่งมีความแตกตางระหวาง:
คําสัญญาณ
(a) กาซเหลวความดันสูง (High pressure
liquefied gas) หมายถึง กาซที่มีอุณหภูมิ
วิกฤตระหวาง -50 องศาเซลเซียส และ
+65 องศาเซลเซียส และ
ขอความแสดง
(b) กาซเหลวความดันต่ํา (Low pressure
liquefied gas) หมายถึงกาซที่มีอุณหภูมิ
วิกฤตสูงกวา +65 องศาเซลเซียส

กาซเหลว
อุณหภูมิต่ํา
(Refrigerated
liquefied gas)

กาซใน
สารละลาย
(Dissolved gas)

สัญลักษณ

กาซที่เมื่อบรรจุถูกทําใหเปนของเหลว
บางสวนเนื่องจากอุณหภูมิต่ํา

คําสัญญาณ

ขอความแสดง
อันตราย

คําเตือน
บรรจุกาซภายใตความดัน;
อาจระเบิดไดเมื่อถูกทําใหรอน

คําเตือน
บรรจุกาซเหลว; อาจเปน
สาเหตุการไหมจากความเย็น
จัด (cryogenic burns) หรือ
บาดเจ็บจากความเย็นจัด
(cryogenic injury)

สัญลักษณ
คําสัญญาณ
ขอความแสดง
อันตราย
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บรรจุกาซภายใตความดัน;
อาจระเบิดไดเมื่อถูกทําใหรอน

อันตราย

กาซที่เมื่อบรรจุถูกทําใหเปนของเหลว
บางสวนเนื่องจากอุณหภูมิต่ํา

กาซที่เมื่อบรรจุภายใตความดันถูกละลายใน
ตัวทําละลายที่เปนของเหลว

คําเตือน

คําเตือน
บรรจุกาซภายใตความดัน;
อาจระเบิดไดเมื่อถูกทําใหรอน

ของเหลวไวไฟ (Flammable liquids) (สําหรับรายละเอียด ดูบทที่ 2.6)

A2.6

กลุมความเปน
อันตราย

1

เกณฑ

องคประกอบการสื่อสารความเปนอันตราย
สัญลักษณ

จุดวาบไฟ < 23 องศาเซลเซียส และ
จุดเริ่มเดือด ≤ 35 องศาเซลเซียส

คําสัญญาณ
ขอความแสดง
อันตราย

อันตราย
ของเหลวและไอไวไฟสูง
ยิ่งยวด

สัญลักษณ
2

จุดวาบไฟ < 23 องศาเซลเซียส และ
จุดเริ่มเดือด > 35 องศาเซลเซียส

คําสัญญาณ
ขอความแสดง
อันตราย

3

จุดวาบไฟ ≥ 23 องศาเซลเซียส และ ≤ 60 องศา
เซลเซียส

จุดวาบไฟ > 60 องศาเซลเซียส และ ≤ 93 องศา
เซลเซียส
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ของเหลวและไอไวไฟสูง

สัญลักษณ
คําสัญญาณ
ขอความแสดง
อันตราย

4

อันตราย

คําเตือน
ของเหลวและไอไวไฟ

สัญลักษณ

ไมมีสัญลักษณใช

คําสัญญาณ

อันตราย

ขอความแสดง
อันตราย

ของเหลวติดไฟได
(Combustible liquid)

ของแข็งไวไฟ (Flammable solids) (สําหรับรายละเอียด ดูบทที่ 2.7)

A2.7
กลุมความ
เปนอันตราย

1

2

เกณฑ

องคประกอบการสื่อสารความเปนอันตราย

การทดสอบอัตราการลุกไหม (Burning rate test):
สารหรือสารผสมที่นอกเหนือจากผงโลหะ:
- โซนเปยก (wetted zone) ไมไปหยุดการลุก
ไหมของไฟ และ
- เวลาในการลุกไหม (burning time) < 45
วินาที หรือ อัตราการลุกไหม (burning rate)
> 2.2 มิลลิเมตร/วินาที
ผงโลหะ (Metal powders):
- เวลาในการลุกไหม ≤ 5 นาที
การทดสอบอัตราการลุกไหม (Burning rate test):
สารหรือสารผสมที่นอกเหนือจากผงโลหะ:
- โซนเปยก (wetted zone) หยุดการลุกไหม
ของไฟอยางนอย 4 นาที และ
- เวลาในการลุกไหม (burning time) < 45
วินาที หรือ อัตราการลุกไหม (burning rate)
> 2.2 มม./วินาที
ผงโลหะ (Metal powders):
- เวลาในการลุกไหม > 5 นาที และ ≤ 10 นาที
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สัญลักษณ
คําสัญญาณ

ขอความแสดงอันตราย

อันตราย

ของแข็งไวไฟ

สัญลักษณ
คําสัญญาณ

ขอความแสดงอันตราย

คําเตือน

ของแข็งไวไฟ

A2.8
กลุมความเปน
อันตราย

ชนิด A

ชนิด B

สารเคมีที่ทําปฏิกิริยาไดเอง (Self-reactive chemicals) (สําหรับรายละเอียด ดูบทที่ 2.8)
เกณฑ

องคประกอบการสื่อสารความเปนอันตราย

สัญลักษณ
ตามผลการทดสอบในภาคที่ II ของ Manual of
Tests and Criteria, UN Recommendations on the
คําสัญญาณ
Transport of Dangerous Goods และการใชผังการ
แบงกลุมภายใต 2.8.4.1 ของบทที่ 2.8
ขอความแสดง
อันตราย
สัญลักษณ
ตามผลการทดสอบในภาคที่ II ของ Manual of
Tests and Criteria, UN Recommendations on the
Transport of Dangerous Goods และการใชผังการ คําสัญญาณ
แบงกลุมภายใต 2.8.4.1 ของบทที่ 2.8
ขอความแสดง
อันตราย

สัญลักษณ
ตามผลการทดสอบในภาคที่ II ของ Manual of
Tests and Criteria, UN Recommendations on the
ชนิด C และ D
Transport of Dangerous Goods และการใชผังการ คําสัญญาณ
แบงกลุมภายใต 2.8.4.1 ของบทที่ 2.8
ขอความแสดง
อันตราย
สัญลักษณ
ตามผลการทดสอบในภาคที่ II ของ Manual of
Tests and Criteria, UN Recommendations on the
ชนิด E และ F
Transport of Dangerous Goods และการใชผังการ คําสัญญาณ
แบงกลุมภายใต 2.8.4.1 ของบทที่ 2.8
ขอความแสดง
อันตราย

ชนิด G

ตามผลการทดสอบในภาคที่ II ของ Manual of
Tests and Criteria, UN Recommendations on the
Transport of Dangerous Goods และการใชผังการ
แบงกลุมภายใต 2.8.4.1 ของบทที่ 2.8
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อันตราย
ความรอนอาจเปนสาเหตุใหเกิด
การระเบิด

อันตราย
ความรอนอาจเปนสาเหตุใหเกิด
ไฟไหมหรือการระเบิด

อันตราย
ความรอนอาจเปนสาเหตุใหเกิด
ไฟไหม

คําเตือน
ความรอนอาจเปนสาเหตุใหเกิด
ไฟไหม

สัญลักษณ
คําสัญญาณ
ขอความแสดง
อันตราย

ไมมีองคประกอบฉลากกําหนด
ไวในกลุมความเปนอันตรายนี้

ของเหลวที่ลุกติดไฟไดเองในอากาศ (Pyrophoric liquids) (สําหรับรายละเอียด ดูบทที่ 2.9)

A2.9
กลุมความเปน
อันตราย

1

เกณฑ

องคประกอบการสื่อสารความเปนอันตราย

ของเหลวที่เมื่อเติมเขาไปในตัวกลางเฉื่อย (inert
สัญลักษณ
carrier) และเปดใหสัมผัสอากาศ (exposed to air)
จะลุกติดไฟไดภายใน 5 นาทีหรือลุกติดไฟหรือเผา
คําสัญญาณ
อันตราย
ไหมแผนกระดาษกรอง (filter paper) เมื่อสัมผัส
กับอากาศภายใน 5 นาที
ขอความแสดงอันตราย ติดไฟไดเองถาสัมผัสกับอากาศ

ของแข็งที่ลุกติดไฟไดเองในอากาศ (Pyrophoric solids) (สําหรับรายละเอียด ดูบทที่ 2.10)

A2.10
กลุมความ
เปนอันตราย

เกณฑ

องคประกอบการสื่อสารความเปนอันตราย
สัญลักษณ

1

ของแข็งลุกติดไฟภายใน 5 นาที เมื่อสัมผัสกับ
อากาศ

คําสัญญาณ

อันตราย

ขอความแสดงอันตราย ลุกติดไฟไดเองถาสัมผัสอากาศ
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สารเคมีที่เกิดความรอนไดเอง (Self-heating chemicals) (สําหรับรายละเอียด ดูบทที่ 2.11)

A2.11
กลุมความ
เปนอันตราย

เกณฑ

องคประกอบการสื่อสารความเปนอันตราย
สัญลักษณ

1

ทดสอบสารในแทงลูกบาศกขนาด 25 มิลลิเมตร
ที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส ไดผลการเปนบวก คําสัญญาณ
ขอความแสดง
อันตราย

2

(a) ไดผลเปนบวกเมื่อใชตัวอยางรูปทรง
ลูกบาศกขนาด 100 มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิ
140 องศาเซลเซียส และใหผลเปนลบใน สัญลักษณ
การทดสอบรูปทรงลูกบาศกขนาด 25
มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส
และ สารหรือของผสมบรรจุในหีบหอที่มี
ปริมาตรมากกวา 3 ลูกบาศกเมตร; หรือ คําสัญญาณ
(b) ไดผลเปนบวกเมื่อใชตัวอยางรูปทรง
ลูกบาศกขนาด 100 มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิ
140 องศาเซลเซียส และใหผลเปนลบใน
การทดสอบรูปทรงลูกบาศกขนาด 25
มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส
ใหผลเปนบวกในการทดสอบรูปทรง
ลูกบาศกขนาด 100 มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิ
120 องศาเซลเซียส และ สารหรือของ
ผสมบรรจุในหีบหอที่มีปริมาตรมากกวา
450 ลิตร; หรือ
ขอความแสดง
(c) ไดผลเปนบวกเมื่อใชตัวอยางรูปทรง
ลูกบาศกขนาด 100 มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิ
140 องศาเซลเซียสและ ใหผลเปนลบใน
การทดสอบรูปทรงลูกบาศกขนาด 25
มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส
และ ใหผลเปนบวกในการทดสอบ
รูปทรงลูกบาศกขนาด 100 มิลลิเมตร ที่
อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส
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อันตราย

อันตราย
ใหความรอนไดเอง; อาจลุกติดไฟ

คําเตือน

ใหความรอนไดเองเมื่ออยูใน
ปริมาณมาก; อาจลุกติดไฟ

A2.12

สารเคมีที่เมื่อสัมผัสน้ําใหกาซไวไฟ (Chemicals, which on contact with water, emit flammable gases)
(สําหรับรายละเอียด ดูบทที่ 2.12)

กลุมความเปน
อันตราย

1

2

3

เกณฑ

องคประกอบการสื่อสารความเปนอันตราย

สารเคมีใด ๆ ที่ทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับน้ํา
ที่อุณหภูมิโดยรอบและกาซที่ผลิตออกมา
โดยทั่วไปมีแนวโนมที่จะเกิดการลุกติดไฟได
เอง หรือที่ทําปฏิกิริยาไดงายกับน้ําที่อุณหภูมิ
โดยรอบ โดยอัตราการผลิตกาซไวไฟเทากับ
หรือมากกวา 10 ลิตรตอกิโลกรัมของสารใน
เวลาทุก ๆ หนึ่งนาที

สัญลักษณ
คําสัญญาณ
ขอความแสดง
อันตราย

สารเคมีใด ๆ ที่ทําปฏิกิริยาไดงายกับน้ําที่
อุณหภูมิโดยรอบซึ่งผลิตกาซออกมาในระดับ สัญลักษณ
สูงสุดที่กาซไวไฟ เทากับหรือมากกวา 20 ลิตร
คําสัญญาณ
ตอกิโลกรัมของสารตอชั่วโมง และที่ไม
เปนไปตามเกณฑสําหรับกลุม 1
ขอความแสดง
อันตราย
สารเคมีใด ๆ ที่ทําปฏิกิริยาอยางกับน้ําอยางชา
ๆ ที่อุณหภูมิโดยรอบและอัตราการผลิตกาซ
ไวไฟมากกวาหรือเทากับ 1 ลิตรตอกิโลกรัม
ของสารตอชั่วโมง และที่ไมเปนไปตามเกณฑ
สําหรับกลุม 1 และ 2
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อันตราย
เมื่อสัมผัสน้ําปลอยกาซไวไฟที่อาจ
ลุกไหมไดเอง

อันตราย
เมื่อสัมผัสน้ําปลอยกาซไวไฟ

สัญลักษณ
คําสัญญาณ
ขอความแสดง
อันตราย

คําเตือน
เมื่อสัมผัสน้ําปลอยกาซไวไฟ

ของเหลวออกซิไดส (Oxidizing liquids) (สําหรับรายละเอียด ดูบทที่ 2.13)

A2.13
กลุมความเปน
อันตราย

เกณฑ

1

สารหรือสารผสมใด ๆ ที่ (โดยอัตราสวนผสม 1:1
โดยมวลของสาร (หรือสารผสม) กับเซลลูโลสที่ถูก
ทดสอบ) ลุกติดไฟไดเอง (spontaneously ignites);
หรือคาเฉลี่ยของเวลาที่ความดันเพิ่มขึ้น (mean
pressure rise time) ของสวนผสม 1:1 โดยมวลของ
สารและเซลลูโลส มีคาต่ํากวาของสวนผสมระหวาง
กรดเปอรคลอริค 50% (50% perchloric acid) และ
เซลลูโลส ที่อัตราสวน 1:1 โดยมวล

2

3

องคประกอบการสื่อสารความเปนอันตราย

สารหรือสารผสมใด ๆ ที่ (โดยอัตราสวนผสม 1:1
โดยมวลของสาร (หรือสารผสม) กับเซลลูโลสที่ถูก
ทดสอบ) แสดงคาเฉลี่ยของเวลาที่ความดันเพิ่มขึ้น
(mean pressure rise time) ต่ํากวาหรือเทากับคาเฉลี่ย
ของเวลาที่ความดันเพิ่มขึ้น(mean pressure rise time)
ของสวนผสม 1:1 โดยมวลของสารละลายในน้ําของ
โซเดียมคลอเรท 40% (40% aqueous sodium
chlorate solution) และเซลลูโลส; และไมเปนไปตาม
เกณฑของกลุม 1
สารหรือสารผสมใด ๆ ที่ (โดยอัตราสวนผสม 1:1
โดยมวลของสาร (หรือสารผสม) กับเซลลูโลสที่ถูก
ทดสอบ) แสดงคาเฉลี่ยของเวลาที่ความดันเพิ่มขึ้น
(mean pressure rise time) ต่ํากวาหรือเทากับคาเฉลี่ย
ของเวลาที่ความดันเพิ่มขึ้น(mean pressure rise time)
ของสวนผสม 1:1 โดยมวลของกรดไนตริคละลายใน
น้ํา 65% (65% aqueous nitric acid) และเซลลูโลส;
และไมเปนไปตามเกณฑของกลุม 1 และ 2
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สัญลักษณ
คําสัญญาณ
ขอความแสดง
อันตราย

อันตราย
อาจเปนสาเหตุเกิดไฟไหมหรือการ
ระเบิด; สารออกซิไดสเขมขน
(strong oxidizer)

สัญลักษณ
คําสัญญาณ
ขอความแสดง
อันตราย

อันตราย
อาจชวยใหไฟลุกโหมแรงขึ้น; สาร
ออกซิไดส

สัญลักษณ
คําสัญญาณ
ขอความแสดง
อันตราย

คําเตือน
อาจชวยใหไฟลุกโหมแรงขึ้น; สาร
ออกซิไดส

ของแข็งออกซิไดส (Oxidizing solids) (สําหรับรายละเอียด ดูบทที่ 2.14)

A2.14
กลุมความ
เปนอันตราย

1

2

3

เกณฑ

องคประกอบการสื่อสารความเปนอันตราย

สารหรือสารผสมใด ๆ ที่โดยอัตราสวนผสม
สัญลักษณ
4:1 หรือ 1:1 โดยมวลของสารตัวอยางกับ
เซลลูโลสที่ถูกทดสอบ) แสดงคาเวลาเฉลี่ยใน
การลุกไหม (mean burning time) ต่ํากวาคา คําสัญญาณ
เวลาเฉลี่ยในของสารผสมที่ 3:2 โดยมวล ของ
โปแตสเซียมโบรเมทและเซลลูโลส
ขอความแสดง
อันตราย
สารหรือสารผสมใด ๆ ที่โดยอัตราสวนผสม
4:1 หรือ 1:1 โดยมวลของสารตัวอยางกับ
เซลลูโลสที่ถูกทดสอบ) แสดงคาเวลาเฉลี่ยใน
การลุกไหม (mean burning time) ต่ํากวาคา
เวลาเฉลี่ยในของสารผสมที่ 2:3 โดยมวล ของ
โปแตสเซียมโบรเมทและเซลลูโลส; และไม
เปนไปตามเกณฑของกลุม 1
สารหรือสารผสมใด ๆ ที่โดยอัตราสวนผสม
4:1 หรือ 1:1 โดยมวลของสารตัวอยางกับ
เซลลูโลสที่ถูกทดสอบ) แสดงคาเวลาเฉลี่ยใน
การลุกไหม (mean burning time) ต่ํากวาคา
เวลาเฉลี่ยในของสารผสมที่ 3:7 โดยมวล ของ
โปแตสเซียมโบรเมทและเซลลูโลส; และไม
เปนไปตามเกณฑของกลุม 1 และ 2
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อันตราย
อาจเปนสาเหตุเกิดไฟไหมหรือการ
ระเบิด; สารออกซิไดสเขมขน (strong
oxidizer)

สัญลักษณ
คําสัญญาณ
ขอความแสดง
อันตราย

อันตราย
อาจชวยใหไฟลุกโหมแรงขึ้น; สาร
ออกซิไดส

สัญลักษณ
คําสัญญาณ
ขอความแสดง
อันตราย

คําเตือน
อาจชวยใหไฟลุกโหมแรงขึ้น; สาร
ออกซิไดส

A2.15

เปอรออกไซดอินทรีย (Organic peroxides) (สําหรับรายละเอียด ดูบทที่ 2.15)

กลุมความเปน
อันตราย

เกณฑ

Type A

ตามผลการทดสอบอนุกรมการทดสอบ A ถึง
H ตามที่ระบุไวใน ภาคที่ II ของ UN
Recommendations on the Transport of
Dangerous Goods, Manual of Tests and
Criteria และการใชผังการแบงกลุมภายใตขอ
2.15.4.1 ของบทที่ 2.15

Type B

องคประกอบการสื่อสารความเปนอันตราย

ตามผลการทดสอบอนุกรมการทดสอบ A ถึง
H ตามที่ระบุไวใน ภาคที่ II ของ UN
Recommendations on the Transport of
Dangerous Goods, Manual of Tests and
Criteria และการใชผังการแบงกลุมภายใตขอ
2.15.4.1 ของบทที่ 2.15

ตามผลการทดสอบอนุกรมการทดสอบ A ถึง
H ตามที่ระบุไวใน ภาคที่ II ของ UN
Recommendations on the Transport of
Type C and D
Dangerous Goods, Manual of Tests and
Criteria และการใชผังการแบงกลุมภายใตขอ
2.15.4.1 ของบทที่ 2.15
ตามผลการทดสอบอนุกรมการทดสอบ A ถึง
H ตามที่ระบุไวใน ภาคที่ II ของ UN
Recommendations on the Transport of
Type E and F
Dangerous Goods, Manual of Tests and
Criteria และการใชผังการแบงกลุมภายใตขอ
2.15.4.1 ของบทที่ 2.15
ตามผลการทดสอบอนุกรมการทดสอบ A ถึง
H ตามที่ระบุไวใน ภาคที่ II ของ UN
Recommendations on the Transport of
Type G
Dangerous Goods, Manual of Tests and
Criteria และการใชผังการแบงกลุมภายใตขอ
2.15.4.1 ของบทที่ 2.15
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สัญลักษณ
คําสัญญาณ
ขอความแสดง
อันตราย

อันตราย
ความรอนอาจทําใหเกิดการระเบิด

สัญลักษณ

คําสัญญาณ
ขอความแสดง
อันตราย

อันตราย
ความรอนอาจทําใหเกิดไฟไหม
หรือการระเบิด

สัญลักษณ
คําสัญญาณ
ขอความแสดง
อันตราย

อันตราย
ความรอนอาจทําใหเกิดไฟไหม

สัญลักษณ
คําสัญญาณ
ขอความแสดง
อันตราย

คําเตือน
ความรอนอาจทําใหเกิดไฟไหม

สัญลักษณ
คําสัญญาณ
ขอความแสดง
อันตราย

ไมมีองคประกอบฉลากกําหนดไว
ในกลุมความเปนอันตรายนี้

สารกัดกรอนโลหะ (Corrosive to metals) (สําหรับรายละเอียด ดูบทที่ 2.16)

A2.16
กลุมความ
เปนอันตราย

เกณฑ

องคประกอบการสื่อสารความเปนอันตราย
สัญลักษณ

1

อัตราการกัดกรอนตอผิวโลหะหรืออลูมิเนียมเกิน
กวา 6.25 มิลลิเมตร ตอป ที่อุณหภูมิการทดสอบ 55 คําสัญญาณ
องศาเซลเซียส
ขอความแสดง
อันตราย
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คําเตือน
อาจกัดกรอนโลหะ

ความเปนพิษเฉียบพลัน (Acute toxicity) (สําหรับรายละเอียด ดูบทที่ 3.1)

A2.17

กลุมความเปน
อันตราย

เกณฑ

องคประกอบการสื่อสารความเปนอันตราย

LD50 < 5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้ําหนักตัว (ทางปาก)

1

LD50 < 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้ําหนักตัว (ทางผิวหนัง/
เนื้อเยื่อผิวหนัง)
LC50 < 100 สวนตอลานสวนปริมาตร (กาซ)
LC50 < 0.5 (มิลลิกรัม/ลิตร) (ไอ)
LC50 < 0.05 (มิลลิกรัม/ลิตร) (ฝุน ละออง)

2

สัญลักษณ
คําสัญญาณ
ขอความ
แสดง
อันตราย

LD50 ระหวาง 5 และต่ํากวา 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้ําหนักตัว
(ทางปาก)

สัญลักษณ

LD50 ระหวาง 50 และต่ํากวา 200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้ําหนัก
ตัว (ทางผิวหนัง/เนื้อเยื่อผิวหนัง)

คําสัญญาณ

LC50 ระหวาง 100 และต่ํากวา 500 สวนตอลานสวนปริมาตร
(กาซ)
LC50 ระหวาง 0.5 และต่ํากวา 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ไอ)

ขอความ
แสดง
อันตราย

LC50 ระหวาง 0.05 และต่ํากวา 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร (ฝุน ละออง)

3

LD50 ระหวาง 50 และต่ํากวา 300 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้ําหนัก
ตัว (ทางปาก)

สัญลักษณ

LD50 ระหวาง 200 และต่ํากวา 1000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
น้ําหนักตัว (ทางผิวหนัง/เนื้อเยื่อผิวหนัง)

คําสัญญาณ

LC50 ระหวาง 500 และต่ํากวา 2500 สวนตอลานสวนปริมาตร
(กาซ)
LC50 ระหวาง 2.0 และต่ํากวา 10.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ไอ)
LC50 ระหวาง 0.5 และต่ํากวา 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ฝุน ละออง)
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ขอความ
แสดง
อันตราย

อันตราย
ตายในกรณีกลืน
(ทางปาก)
ตายในกรณีสัมผัสผิวหนัง
(เนื้อเยื่อผิวหนัง)
ตายกรณีไดรับทางหายใจ
(กาซ ไอ ฝุน ละออง)

อันตราย
ตายในกรณีกลืน
(ทางปาก)
ตายในกรณีสัมผัสผิวหนัง
(เนื้อเยื่อผิวหนัง)
ตายในกรณีไดรับทาง
หายใจ (กาซ ไอ ฝุน
ละออง)

อันตราย
เปนพิษกรณีกลืน (ทาง
ปาก)
เปนพิษกรณีสัมผัสผิวหนัง
(เนื้อเยื่อผิวหนัง)
เปนพิษกรณีไดรับทาง
หายใจ (กาซ ไอ ฝุน
ละออง)
ตอหนาถัดไป

กลุมความเปน
อันตราย
(ตอ)

4

เกณฑ

องคประกอบการสื่อสารความเปนอันตราย

LD50 ระหวาง 300 และต่ํากวา 2000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
น้ําหนักตัว (ทางปาก)

สัญลักษณ

LD50 ระหวาง 1000 และต่ํากวา 2000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
น้ําหนักตัว (ทางผิวหนัง/เนื้อเยื่อผิวหนัง)

คําสัญญาณ

สัญลักษณ

อันตรายกรณีกลืน (ทาง
ปาก)
อันตรายกรณีสัมผัส
ผิวหนัง (เนื้อเยื่อผิวหนัง)
อันตรายกรณีไดรับทาง
หายใจ (กาซ ไอ ฝุน
ละออง)
ไมมีสัญลักษณใช

คําสัญญาณ

คําเตือน

LC50 ระหวาง 2500 และต่ํากวา 5000 สวนตอลานสวนปริมาตร
(กาซ)
ขอความแสดง
อันตราย
LC50 ระหวาง 10.0 และต่ํากวา 20.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ไอ)
LC50 ระหวาง 1.0 และต่ํากวา 5.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ฝุน ละออง)
LD50 ระหวาง 2000 และ 5000 (ทางปาก หรือ ทางผิวหนัง/
เนื้อเยื่อผิวหนัง)

5

สําหรับกาซ ไอ ฝุน ละออง LC50 ในชวงที่เทียบเทาของ LD50
ทางปากและทางผิวหนัง (นั่นก็คือ มีคาระหวาง 2000 และ
5000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้ําหนักตัว)
ใหดูเกณฑเพิ่มเติมดวยดังนี้
•
•
•
•

มีการบงชี้วามีผลที่มีนัยสําคัญในมนุษย
มีการตายเกิดขึ้นในกลุม 4
Significant clinical signs ในกลุม 4
มีการบงชี้จากผลการศึกษาอื่น ๆ
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คําเตือน

ขอความแสดง
อันตราย

อาจเปนอันตรายกรณี
กลืน (ทางปาก)
อาจเปนอันตรายกรณี
สัมผัสผิวหนัง (เนื้อเยื่อ
ผิวหนัง)
อาจเปนอันตรายกรณี
ไดรับทางหายใจ (กาซ
ไอ ฝุน ละออง)

สารกัดกรอน/ระคายเคืองตอผิวหนัง (สําหรับรายละเอียด ดูบทที่ 3.2)

A2.18
กลุมความ
เปนอันตราย

องคประกอบการสื่อสารความเปน
อันตราย

เกณฑ
1. สําหรับสารและสารผสมที่ทําการทดสอบ:
• ประสบการณกับมนุษยแสดงความเสียหายตอผิวหนังที่ไม
สามารถกลับคืนสภาพเดิม;
• ความสัมพันธระหวางโครงสราง/การออกฤทธิ์
(Structure/activity) หรือ คุณสมบัติโครงสราง (structure
property) ของสารหรือสารผสมที่ไดทําการจําแนกแลววา
เปนสารกัดกรอน;

1
กัดกรอน
ประกอบดวย
กลุมยอย
A, B, และ C;
ดูบทที่ 3.2,
ตาราง 3.2.1

สัญลักษณ
คําสัญญาณ

อันตราย

• คา pH extremes < 2 และ > 11.5 ประกอบดวย acid/alkali
reserve capacity;
• ผลที่เปนบวกในการทดสอบการกัดกรอนตอผิวหนังที่
ทดลองในหลอดทดลอง (ซึ่งถูกตองและไดรับการยอมรับ);
หรือ
• ประสบการณกับสัตวหรือขอมูลการทดสอบที่ชี้ชัดวาสาร/
ทําใหเกิดไหม
สารผสมเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอผิวหนังที่ไม
ขอความแสดง
ผิวหนังและตาไดรับ
สามารถกลับคืนสภาพเดิมหลังจากไดรับสัมผัสเปนเวลามาก
อันตราย
อันตรายอยางรุนแรง
สุดที่ 4 ชั่วโมง (ดูตาราง 3.2.1)
2. ถาไมมีขอมูลสําหรับสารผสม ใหใชหลักการ bridging
principles ตามขอ 3.2.3.2.
3. ถาไมใชหลักการ bridging principles,
(a) สําหรับสารผสมที่สามารถเติมสารเพิ่มได: ใหจําแนกเปน
สารกัดกรอนถาผลรวมของความเขมขนของสารกัดกรอน
ในสารผสมนั้นมีคา > 5% (สําหรับสารปรุงแตง); หรือ
(b) สําหรับสารผสมที่ไมสามารถเติมสารเพิ่มได: > 1% ใหดูขอ
3.2.3.3.4
ตอหนาถัดไป
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กลุมความ
เปนอันตราย
(ตอ)

องคประกอบการสื่อสารความเปน
อันตราย

เกณฑ
1. สําหรับสารและสารผสมที่ทําการทดสอบ:
• ประสบการณกับมนุษยแสดงความเสียหายตอผิวหนังที่ไม
สามารถกลับคืนสภาพเดิมหลังจากไดรับสัมผัสเปนเวลามาก
สุดที่ 4 ชั่วโมง;

สัญลักษณ
คําสัญญาณ

คําเตือน

ขอความ
แสดง
อันตราย

กอใหเกิดการระคาย
เคืองผิวหนัง

• ความสัมพันธระหวางโครงสราง/การออกฤทธิ์
(Structure/activity) หรือ คุณสมบัติโครงสราง (structure
property) ของสารหรือสารผสมที่ไดทําการจําแนกแลววาเปน
สารทําใหระคายเคือง;
• ผลที่เปนบวกในการทดสอบการกัดกรอนตอผิวหนังที่ทดลอง
ในหลอดทดลอง (ซึ่งถูกตองและไดรับการยอมรับ); หรือ

2

ระคายเคือง
(ใชกับทุก
หนวยงาน)

• ประสบการณกับสัตวหรือขอมูลการทดสอบที่ชี้ชัดวาสาร/สาร
ผสมเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอผิวหนังที่ไมสามารถ
กลับคืนสภาพเดิมหลังจากไดรับสัมผัสเปนเวลามากสุดที่ 4
ชั่วโมง (ดูตาราง 3.2.1) มีคาเฉลี่ยของ erythema/eschar
หรือ oedema หรือ inflammation > 2.3 < 4.0 ที่คงอยูตลอด
ชวงเวลาที่สังเกตุการณ จาก 2 ใน 3 ของสัตวทดลอง (ดูตาราง
3.2.2)
2. ถาไมมีขอมูลสําหรับสารผสม ใหใชหลักการ bridging principles
ตามขอ 3.2.3.2
3. ถาไมใชหลักการ bridging principles ใหจําแนกเปนสารระคาย
เคืองถา:
(a) สําหรับสารผสมที่สามารถเติมสารเพิ่มได: ใหจําแนกเปนสาร
กัดกรอนถาผลรวมของความเขมขนของสารกัดกรอนในสาร
ผสมนั้นมีคา > 1% แต < 5%; ผลรวมของคาความเขมขนของ
สารระคายเคืองมีคา > 10%; หรือผลรวมของ (10 x ความ
เขมขนของสวนผสมที่กัดกรอน) + (ความเขมขนของ
สวนผสมที่ระคายเคือง) มีคา > 10%; หรือ
(b) สําหรับสารผสมที่สามารถเติมสารเพิ่มได: > 3%. (ดูขอ
3.2.3.3.4)

ตอหนาถัดไป
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กลุมความ
เปนอันตราย
(ตอ)

องคประกอบการสื่อสารความเปน
อันตราย

เกณฑ
1. สําหรับสารและสารผสมที่ทําการทดสอบ:
• ประสบการณกับมนุษยแสดงความเสียหายตอผิวหนังที่ไม
สามารถกลับคืนสภาพเดิมหลังจากไดรับสัมผัสเปนเวลา
มากสุดที่ 4 ชั่วโมง, โดยมีคาเฉลี่ย erythema/eschar
> 1.5 < 2.3 ที่ 2 ใน 3 ของสัตวทดลอง (ดูตาราง 3.2.2)

สัญลักษณ

ไมมี

คําสัญญาณ

คําเตือน

2. ถาไมมีขอมูลสําหรับสารผสม ใหใชหลักการ bridging
principles ตามขอ 3.2.3.2
3
ระคายเคือง
เล็กนอย
(ใชกับบาง
หนวยงาน)

3. ถาไมใชหลักการ bridging principles ใหจําแนกเปนสารระคาย
เคืองเล็กนอยถา:
• สําหรับสารผสมที่สามารถเติมสารเพิ่มได: ผลรวมของ
ความเขมขนของสารกัดกรอนในสารผสมนั้นมีคา > 1% แต
< 10%;
• สําหรับสารผสมที่ไมสามารถเติมสารเพิ่มได: ผลรวมของ
ความเขมขนของสารกัดกรอนเล็กนอยในสารผสมนั้นมีคา
> 10%;
• ผลรวมของ (10 x ความเขมขนของสวนผสมที่กัดกรอน) +
(ความเขมขนของสวนผสมที่ระคายเคือง) มีคา > 1% แต <
10%; หรือ
• ผลรวมของ (10 x ความเขมขนของสวนผสมที่กัดกรอน) +
(ความเขมขนของสวนผสมที่ระคายเคือง) มีคา > 10%
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ขอความแสดง
อันตราย

กอใหเกิดการ
ระคายเคือง
ผิวหนังอยาง
ออน

A2.19
กลุมความเปน
อันตราย

ทําลายดวงตาอยางรุนแรง / ระคายเคืองตอดวงตา (สําหรับรายละเอียด ดูบทที่ 3.3)
องคประกอบการสื่อสารความเปน
อันตราย

เกณฑ
1. สําหรับสารและสารผสมที่ทําการทดสอบ:
• ทําการจําแนกประเภทเปนสารกัดกรอนตอผิวหนัง;

สัญลักษณ

• จากประสบการณมนุษยหรือขอมูลแสดงวาทําลายดวงตาซึ่งไม
สามารถกลับคืนสูสภาพเดิมไดภายใน 21 วัน;
• ความสัมพันธระหวางโครงสราง/การออกฤทธิ์ (Structure/activity) คําสัญญาณ
หรือ คุณสมบัติโครงสราง (structure property) ของสารหรือสาร
ผสมที่ไดทําการจําแนกแลววาเปนสารกัดกรอน;

อันตราย

• pH extremes อยูระหวาง < 2 ถึง > 11.5 รวมทั้งคา buffering
capacity;
1
ผลที่ทําให
กลับคืนสภาพ
เดิมไมได

• ผลที่เปนบวกในการทดสอบการทําลายดวงตาที่ทดลองในหลอด
ทดลอง (ซึ่งถูกตองและไดรับการยอมรับ); หรือ
• ประสบการณกับสัตวหรือขอมูลการทดสอบที่ชี้ชัดวาสาร/สารผสม
ทําใหเกิดทั้ง (1) ผลตอกระจกตา มานตา หรือเยื่อตา อยางนอยใน
สัตวหนึ่งชนิด ซึ่งไมคาดวาจะกลับคืนสภาพเดิมไดหรือไมกลับคืน
สภาพเดิม; และ (2) ใหผลเปนบวกกับสัตวทดลองอยางนอยจาก 2 ขอความ
ใน 3 ชนิดในการทําใหกระจกตาทึบแสง (corneal opacity) > 3
แสดง
และ/หรือมานตาอักเสบ >1.5. ( ดูตาราง 3.3.1)
อันตราย

กอใหเกิดอันตราย
อยางรุนแรงตอ
ดวงตา

2. ถาไมมีขอมูลสําหรับสารผสม ใหใชหลักการ bridging principles ตาม
ขอ 3.3.3.2
3. ถาไมใชหลักการ bridging principles,
(a) สําหรับสารผสมที่สามารถเติมสารเพิ่มได:
ใหจําแนกเปนกลุม 1 ถาผลรวมของความเขมขนของสารที่ถูก
จําแนกเปนสารกัดกรอนตอผิวหนังและ/หรือตา สารในกลุม 1 ใน
สารผสมมีคา > 3% หรือ
(b) สําหรับสารผสมที่ไมสามารถเติมสารเพิ่มได: > 1 ใหดูขอ
3.3.3.3.4.
ตอหนาถัดไป
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กลุมความเปน
อันตราย
(ตอ)

2A
ระคายเคือง

องคประกอบการสื่อสารความเปน
อันตราย

เกณฑ
1. สําหรับสารและสารผสมที่ทําการทดสอบ:
• จําแนกประเภทเปนสารระคายเคืองตอผิวหนังอยางรุนแรง;
• จากประสบการณมนุษยหรือขอมูลแสดงวาทําลายดวงตาซึ่งไม
สามารถกลับคืนสูสภาพเดิมไดเต็มที่ภายใน 21 วัน;
• ความสัมพันธระหวางโครงสราง/การออกฤทธิ์ (Structure/activity)
หรือ คุณสมบัติโครงสราง (structure property) ของสารหรือสาร
ผสมที่ไดทําการจําแนกแลววาเปนสารระคายเคืองตอดวงตา;
• ผลที่เปนบวกในการทดสอบการระคายเคืองตอดวงตาที่ทดลองใน
หลอดทดลอง (ซึ่งถูกตองและไดรับการยอมรับ); หรือ
• ประสบการณกับสัตวหรือขอมูลการทดสอบที่ชี้ชัดวาสาร/สารผสม
ทําใหเกิดผลเปนบวกกับสัตวทดลองอยางนอยจาก 2 ใน 3 ชนิดใน
การทําใหกระจกตาทึบแสงหรือคอรเนียว (corneal opacity) > 1
มานตาอักเสบ (iritis) >1 หรือ เยื่อตาบวมน้ํา (conjunctival edema)
หรือเยื่อตาบวม (chemosis) >2 (ดูตาราง 3.3.2)
2. ถาไมมีขอมูลสําหรับสารผสม ใหใชหลักการ bridging principles ตาม
ขอ 3.3.3.2
3. ถาไมใชหลักการ bridging principles, ใหจําแนกประเภทเปนสารระคาย
เคือง (2A) เมื่อ:
(a) สําหรับสารผสมที่สามารถเติมสารเพิ่มได: ถาผลรวมของความ
เขมขนของสารที่ถูกจําแนกเปนสารกัดกรอนตอผิวหนังและ/หรือ
ตา สารในกลุม 1 ในสารผสมมีคา > 1% แต < 3%; ผลรวมของ
ความเขมขนของสารที่ถูกจําแนกเปนสารระคายเคืองตอดวงตามีคา
> 10%; หรือผลรวมของ (10 x คาความเขมขนของสารกลุม 1 ที่มี
ผลตอผิวหนังและ/หรือตอดวงตา) + (คาความเขมขนของสาร
ระคายเคืองตอตา) มีคา > 10%
(b) สําหรับสารผสมที่ไมสามารถเติมสารเพิ่มได: ผลรวมของความ
เขมขนของสารระคายเคืองตอดวงตาในสารผสมนั้นมีคา > 3% (ดู
ขอ 3.3.3.3.4)

สัญลักษณ
คําสัญญาณ

ขอความ
แสดง
อันตราย

คําเตือน

กอใหเกิดการ
ระคายเคืองอยาง
รุนแรงตอตา

ตอหนาถัดไป
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กลุมความเปน
อันตราย
(ตอ)

2B
ระคายเคือง
เล็กนอย

องคประกอบการสื่อสารความเปน
อันตราย

เกณฑ
1. สําหรับสารและสารผสมที่ทําการทดสอบ:
• จากประสบการณมนุษยหรือขอมูลแสดงวามีการทําใหเกิดการระคาย
เคืองตอดวงตาเล็กนอย;
• ประสบการณกับสัตวหรือขอมูลการทดสอบที่ชี้ชัดวารอยโรค (lesions)
กลับคืนสภาพเดิมไดภายใน 7 วัน (ดูตารางที่ 3.3.2)
2. ถาไมมีขอมูลสําหรับสารผสม, ใหใชหลักการ bridging principles ตาม
ขอ 3.3.3.2
3. ถาไมใชหลักการ bridging principles, ใหจําแนกประเภทเปนสารระคาย
เคือง (2B) เมื่อ:
(a) สําหรับสารผสมที่สามารถเติมสารเพิ่มได: ผลรวมของความเขมขน
ของสารที่ถูกจําแนกเปนสารกัดกรอนตอผิวหนังและ/หรือตา สาร
ในกลุม 1 ในสารผสมมีคา > 1% แต < 3%; ผลรวมของความ
เขมขนของสารที่ถูกจําแนกเปนสารระคายเคืองตอดวงตามีคา >
10%; หรือผลรวมของ (10 x คาความเขมขนของสารกลุม 1 ที่มีผล
ตอผิวหนังและ/หรือตอดวงตา) + (คาความเขมขนของสารระคาย
เคืองตอตา) มีคา > 10%
(b) สําหรับสารผสมที่ไมสามารถเติมสารเพิ่มได: ผลรวมของความ
เขมขนของสารระคายเคืองตอดวงตาในสารผสมนั้นมีคา > 3% (ดู
ขอ 3.3.3.3.4)
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สัญลักษณ

ไมมีสัญลักษณใช

คําสัญญาณ

คําเตือน

ขอความ
แสดง
อันตราย

กอใหเกิดการ
ระคายเคืองตอตา

A2.20

การทําใหไวตอการกระตุนอาการแพตอระบบทางเดินหายใจ (สําหรับรายละเอียด ดูบทที่ 3.4)
กลุมความ
เปนอันตราย

องคประกอบการสื่อสารความ
เปนอันตราย

เกณฑ
1. สําหรับสารและสารผสมที่ทําการทดสอบ:

สัญลักษณ
ถามีหลักฐานจากมนุษยวาสารรายตัว (individual
substance) ทําใหไวสูงตอ (hypersensitivity) ระบบทางเดิน
หายใจเฉพาะ (specific respiratory), และ/หรือ
คําสัญญาณ
เมื่อมีผลเปนบวกจากการทดสอบที่เหมาะสมในสัตว

อันตราย

2. ถาสารผสมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวใน “Bridging
Principles” ตามหนึ่งในขอตอไปนี้:
1

(a) การทําใหเจือจาง (Dilution)
(b) Batching
(c) Substantially Similar Mixture
3. ถาไมใชหลักการ bridging principles, ใหจําแนกประเภท
เปนสารไวตอการกระตุนอาการแพตอระบบทางเดินหายใจ
ถาสารดังกลาวมีคาความเขมขนในสวนผสมของสารผสม:
≥
≥

1.0% ของแข็ง/ของเหลว
0.2% กาซ
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ขอความ
แสดง
อันตราย

อาจทําใหเกิด
ภูมิแพหรือ
หอบหืด หรือ
ทําใหหายใจ
ลําบาก

การทําใหไวตอการกระตุนอาการแพตอผิวหนัง (สําหรับรายละเอียด ดูบทที่ 3.4)

A2.21
กลุมความ
เปนอันตราย

องคประกอบการสื่อสารความเปน
อันตราย

เกณฑ
1. สําหรับสารและสารผสมที่ทําการทดสอบ:
ถามีหลักฐานจากมนุษยวาสารรายตัว (individual substance) ทําใหไว
(sensitization) เมื่อสัมผัสผิวหนังมนุษยในจํานวนบุคคลที่พิจารณาวา
มาก, หรือเมื่อมีผลเปนบวกจากการทดสอบที่เหมาะสมในสัตว
2. ถาสารผสมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวใน “Bridging Principles”
ตามหนึ่งในขอตอไปนี้:

1

(a) การทําใหเจือจาง (Dilution)
(b) Batching
(a) Substantially Similar Mixture
3. ถาไมใชหลักการ bridging principles, ใหจําแนกประเภทเปนสารไว
ตอการกระตุนอาการแพตอระบบทางเดินหายใจ ถาสารดังกลาวมีคา
ความเขมขนในสวนผสมของสารผสม: ≥ 1.0% ของแข็ง/ของเหลว/
กาซ
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สัญลักษณ

คําสัญญาณ

ขอความแสดง
อันตราย

คําเตือน

อาจทําให
เกิดปฏิกิริยา
ภูมิแพที่ผิวหนัง

การผาเหลาของเซลสืบพันธุ (สําหรับรายละเอียด ดูบทที่ 3.5)

A2.22

กลุมความเปน
อันตราย

เกณฑ

องคประกอบการสื่อสารความเปนอันตราย

สัญลักษณ

1
(ทั้ง 1A และ
1B)

มีหลักฐานใหเชื่อวาทําใหเกิดการผาเหลาที่ถายทอดผานทาง
พันธุกรรม (heritable mutations) หรือ พิจารณาไดวาเกิดการ คําสัญญาณ
ผาเหลาทางพันธุกรรมในเซลสืบพันธุของมนุษย (ดูเกณฑ
ในขอ 3.5.2)
หรือสารผสมที่ประกอบดวยสารดังกลาว ≥0.1 %

ขอความแสดง
อันตราย

อันตราย
อาจทําใหเกิดความ
ผิดปกติตอพันธุกรรม
(ระบุทางรับสัมผัสของ
สารเคมี ในกรณีที่มีการ
พิสูจนวาทางรับสัมผัส
อื่นๆ มิไดทําใหเกิด
อันตรายใดๆ)

สัญลักษณ

2

มีสาเหตุเกี่ยวของกับมนุษยถึงโอกาสที่อาจทําใหเกิดการผา
เหลาทางพันธุกรรมในเซลสืบพันธุของมนุษย (ดูเกณฑใน
ขอ 3.5.2)

คําสัญญาณ

หรือสารผสมที่ประกอบดวยสารดังกลาว ≥1.0 %

ขอความแสดง
อันตราย
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คําเตือน
คาดวาทําใหเกิดความ
ผิดปกติตอพันธุกรรม
(ระบุทางรับสัมผัสของ
สารเคมี ในกรณีที่มีการ
พิสูจนวาทางรับสัมผัส
อื่นๆ มิไดทําใหเกิด
อันตรายใดๆ)

A2.23

ความสามารถในการกอมะเร็ง (สําหรับรายละเอียด ดูบทที่ 3.6)

กลุมความ
เปนอันตราย

องคประกอบการสื่อสารความเปน
อันตราย

เกณฑ

สัญลักษณ
คําสัญญาณ
1
มีหลักฐานใหเชื่อหรือสันนิษฐานวาเปนสารกอใหเกิดมะเร็งในมนุษย
(ทั้ง 1A และ
ซึง่ สารนี้จะประกอบเปนสวนผสมในสารผสม ≥ 0.1%
1B)

ขอความแสดง
อันตราย

อันตราย
อาจทําใหเกิด
มะเร็ง (ระบุทาง
รับสัมผัสของ
สารเคมี ในกรณีที่
มีการพิสูจนวา
ทางรับสัมผัสอื่นๆ
มิไดทําใหเกิด
อันตรายใดๆ)

สัญลักษณ
คําสัญญาณ

2

*

คาดวาเปนสารกอใหเกิดมะเร็งในมนุษย ซึ่งสารนี้จะประกอบเปน
สวนผสมในสารผสม ≥ 0.1 หรือ ≥1.0 %
(ดูหมายเหตุ 1 และ 2 ในตาราง 3.6.1 ของบทที่ 3.6)

ขอความแสดง
อันตราย

บางหนวยงานจะเลือกที่จะติดฉลากตามขอกําหนดนี้ ในขณะที่บางหนวยงานอาจจะไมติดฉลากตามนี้

- 296 -

คําเตือน
คาดวาทําใหเกิด
มะเร็ง (ระบุทาง
รับสัมผัสของ
สารเคมี ในกรณีที่
มีการพิสูจนวา
ทางรับสัมผัสอื่นๆ
มิไดทําใหเกิด
อันตรายใดๆ*)

A2.24 (a)

ความเปนพิษตอระบบสืบพันธุ (สําหรับรายละเอียด ดูบทที่ 3.7)

กลุมความเปน
อันตราย

เกณฑ

องคประกอบการสื่อสารความเปนอันตราย
สัญลักษณ

1
(ทั้ง 1A และ
1B)

มีหลักฐานใหเชื่อหรือสันนิษฐานวาความเปนพิษตอระบบ
สืบพันธุของมนุษย (ดูเกณฑในขอ 3.7.2.2.1 ถึง 3.7.2.6.0
ของบทที่ 3.7)
หรือสารผสมที่ประกอบดวยสารดังกลาว ≥ 0.1% or ≥0.3
%
(ดูหมายเหตุ 1 และ 2 ในตาราง 3.7.1 ของบทที่ 3.7)

คําสัญญาณ

อันตราย

อาจทําใหเกิดอันตรายตอการ
ปฏิสนธิหรือทารกในครรภ
(กรณีที่ทราบตองใหขอมูล
ขอความแสดง อันตรายอยางเฉพาะเจาะจง)
อันตราย
หรือ (ระบุทางรับสัมผัสของ
สารเคมี ในกรณีที่มีการพิสูจน
วาทางรับสัมผัสอื่นๆ มิไดทํา
ใหเกิดอันตรายใดๆ)
สัญลักษณ

คาดวามีความเปนพิษตอระบบสืบพันธุของมนุษย (ดูเกณฑ
ในขอ 3.7.2.2.1 ถึง 3.7.2.6.0 ของบทที่ 3.7)
2

คําสัญญาณ

หรือสารผสมที่ประกอบดวยสารดังกลาว ≥ 0.1% or ≥3.0
%
(ดูหมายเหตุ 3 และ 4 ในตาราง 3.7.1 ของบทที่ 3.7)

ขอความแสดง
อันตราย

คําเตือน
คาดวามีอันตรายตอการ
ปฏิสนธิหรือทารกในครรภ
(กรณีที่ทราบตองใหขอมูล
อันตรายอยาง
เฉพาะเจาะจง) หรือ (ระบุ
ทางรับสัมผัสของสารเคมี
ในกรณีที่มีการพิสูจนวา
ทางรับสัมผัสอื่นๆ มิไดทํา
ใหเกิดอันตรายใดๆ)
ตอหนาถัดไป
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A2.24 (b)
กลุมความ
เปนอันตราย
(ตอ)

กลุมพิเศษ

มีผลตอหรือผานทางการเลี้ยงลูกดวยนม (Effects on or via lactation) (สําหรับรายละเอียด ดูบทที่ 3.7)

เกณฑ

องคประกอบการสื่อสารความเปนอันตราย

สารที่เปนสาเหตุใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพของเด็กที่ไดรับ
การเลี้ยงดวยนมมารดา (ดูเกณฑในขอ 3.7.2.2.1 ถึง 3.7.2.6.0
และ 3.7.3.4 ของบทที่ 3.7)
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สัญลักษณ

ไมมีสัญลักษณใช

คําสัญญาณ

ไมมีคําสัญญาณ

ขอความแสดง
อันตราย

อาจทําใหเกิดอันตรายกับ
เด็กที่เลี้ยงดวยนมแม

A2.25

ความเปนพิษตออวัยวะ ระบบ เปาหมายรับสัมผัสครั้งเดียว (สําหรับรายละเอียด ดูบทที่ 3.8)

กลุมความ
เปนอันตราย

องคประกอบการสื่อสารความเปน
อันตราย

เกณฑ

สัญลักษณ

1

หลักฐานที่เชื่อถือไดวาสารหรือสารผสม (รวมถึงการทํา bridging) มี คําสัญญาณ
ผลรายกับระบบ/อวัยวะ หรือความเปนพิษที่เปนระบบ (systemic
toxicity) ตอมนุษยหรือสัตว อาจใชคาแนะนํา (guidance values) ใน
ตาราง 3.8.1, เกณฑในกลุม 1 เปนสวนหนึ่งในการประเมินน้ําหนัก
ของหลักฐาน อาจเรียกชื่อระบบ/อวัยวะเฉพาะ
สารผสมที่ไมมีขอมูลที่เพียงพอ แตประกอบดวยสวนผสมของสาร
ในกลุม 1 ที่มีคาความเขมขน > 1.0 ถึง < 10.0% สําหรับบาง
หนวยงาน; และ >10.0% สําหรับทุกหนวยงาน

ขอความ
แสดง
อันตราย

อันตราย
ทําใหเกิดอันตรายตอ
อวัยวะ (ในกรณีที่ทราบ
ตองระบุอวัยวะทุก
ประเภทที่จะไดรับ
อันตราย) ผานการรับ
สัมผัสครั้งเดียว (ระบุ
ทางรับสัมผัสของ
สารเคมี ในกรณีที่มีการ
พิสูจนวาทางรับสัมผัส
อื่นๆ มิไดทําใหเกิด
อันตรายใดๆ)

สัญลักษณ

2

หลักฐานจากการศึกษากับสัตวหรือมนุษยกับสารหรือสารผสม
(รวมถึงการทํา bridging) มีผลรายกับระบบ/อวัยวะ หรือความเปน
พิษที่เปนระบบ (systemic toxicity) ตอมนุษยหรือสัตว โดยพิจารณา
จากน้ําหนักของหลักฐานและคาแนะนํา (guidance values) ในตาราง
3.8.1, เกณฑในกลุม 2 อาจเรียกชื่อระบบ/อวัยวะที่ไดรับผลกระทบ
สารผสมที่ไมมีขอมูลที่เพียงพอ แตประกอบดวยสวนผสมของสาร
ในกลุม 1 ที่มีคาความเขมขน > 1.0 ถึง < 10.0% สําหรับบาง
หนวยงาน; และ/หรือประกอบดวยสวนผสมสารในกลุม 2 > 1 ถึง
<10% สําหรับบางหนวยงาน; และ >10% สําหรับทุกหนวยงาน
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คําสัญญาณ

ขอความ
แสดง
อันตราย

คําเตือน
อาจทําใหเกิดอันตราย
ตออวัยวะ (ในกรณีที่
ทราบ ตองระบุอวัยวะ
ทุกประเภทที่จะไดรับ
อันตราย) ผานการรับ
สัมผัสครั้งเดียว (ระบุ
ทางรับสัมผัสของ
สารเคมี ในกรณีที่มีการ
พิสูจนวาทางรับสัมผัส
อื่นๆ มิไดทําใหเกิด
อันตรายใดๆ)

ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมาย/ระบบทั่วรางกายอยางเฉพาะเจาะจง - การไดรับสัมผัสซ้ํา (สําหรับรายละเอียด ดู
บทที่ 3.9)

A2.26

กลุมความเปน
อันตราย

เกณฑ

องคประกอบการสื่อสารความเปนอันตราย
สัญลักษณ

1

หลักฐานที่เชื่อถือไดวาสารหรือสารผสม (รวมถึงการทํา
bridging) มีผลรายจากความเปนพิษตออวัยวะเปาหมาย/
ระบบทั่วรางกายอยางเฉพาะเจาะจง ตอมนุษยหรือสัตว
อาจใชคาแนะนํา (guidance values) ในตาราง 3.9.1, เกณฑ
ในกลุม 1 เปนสวนหนึ่งในการประเมินน้ําหนักของ
หลักฐาน อาจเรียกชื่อระบบ/อวัยวะเฉพาะ
สารผสมที่ไมมีขอมูลที่เพียงพอ แตประกอบดวยสวนผสม
ของสารในกลุม 1: > 1.0 ถึง < 10.0% สําหรับบาง
หนวยงาน; และ >10.0% สําหรับทุกหนวยงาน

2

คําสัญญาณ

ขอความแสดง
อันตราย

สัญลักษณ
หลักฐานที่เชื่อถือไดวาสารหรือสารผสม (รวมถึงการทํา
bridging) มีผลรายจากความเปนพิษตออวัยวะเปาหมาย/
ระบบทั่วรางกายอยางเฉพาะเจาะจง ตอมนุษยหรือ
คําสัญญาณ
การศึกษาจากสัตว อาจใชคาแนะนํา (guidance values) ใน
ตาราง 3.9.2, เกณฑในกลุม 1 เปนสวนหนึ่งในการประเมิน
น้ําหนักของหลักฐาน อาจเรียกชื่อระบบ/อวัยวะเฉพาะ
สารผสมที่ไมมีขอมูลที่เพียงพอ แตประกอบดวยสวนผสม
ของสารในกลุม 1: > 1.0 แต < 10.0% สําหรับบาง
หนวยงาน (ดูหมายเหตุ 3 ของตาราง 3.9.3)
และ/หรือ
ประกอบดวยสวนผสมของสารในกลุม 2: > 1.0 หรือ
>10%
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ขอความแสดง
อันตราย

อันตราย
ทําใหเกิดอันตรายตออวัยวะ
(ในกรณีที่ทราบ ตองระบุ
อวัยวะทุกประเภทที่จะ
ไดรับอันตราย) โดยไดรับ
เปนระยะเวลานานหรือรับ
สัมผัสหลายครั้ง (ระบุทาง
รับสัมผัสของสารเคมี ใน
กรณีที่มีการพิสูจนวาทางรับ
สัมผัสอื่นๆ มิไดทําใหเกิด
อันตรายใดๆ)

คําเตือน
อาจทําใหเกิดอันตรายตอ
อวัยวะ (ในกรณีที่ทราบ
ตองระบุอวัยวะทุกประเภท
ที่จะไดรับอันตราย) โดย
ไดรับเปนระยะเวลานาน
หรือรับสัมผัสหลายครั้ง
(ระบุทางรับสัมผัสของ
สารเคมี ในกรณีที่มีการ
พิสูจนวาทางรับสัมผัสอื่นๆ
มิไดทําใหเกิดอันตรายใดๆ)

ความเปนพิษเฉียบพลันตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา (สําหรับรายละเอียด ดูบทที่ 3.10)

A2.27

กลุมความเปน
อันตราย

เกณฑ

องคประกอบการสื่อสารความเปนอันตราย

1. สําหรับสารและสารผสมที่ทําการทดสอบ:
สัญลักษณ
• L(E)C50 ≤ 1 มิลลิกรัม/ลิตร
เมื่อ L(E)C50 เปนไดทั้ง 96 ชั่วโมง LC50 สําหรับ ปลา (fish 96hr
LC50), 48 ชั่วโมง EC50 สําหรับ คลัสเตเซียน (crustacean 48hr
EC LC50) หรือ 72 หรือ96 ชั่วโมง ErC50 สําหรับสาหรายหรือพืช คําสัญญาณ
น้ําอื่นๆ (aquatic plant 72 or 96hr ErC50)

คําเตือน

2. ถาไมมีขอมูลสําหรับสารผสม ใหใชวิธีการ bridging
principles (ดู 3.10.3.4)
3. ถาไมใชวิธีการ bridging principles,
(a) สําหรับสารผสมที่มีสวนผสมซึ่งไดจําแนกประเภทแลว:
วิธีการโดยรวม (summation method) (ดู 3.10.3.5.5) พบวา:
• [Concentration of Acute 1] x M > 25%
เมื่อ M เปนแฟคเตอรคูณ (ดู 3.10.3.5.5).
1

(b) สําหรับสารผสมที่มีสวนผสมซึ่งไดผานการทดสอบแลว:
สูตรการปรุงแตง (additivity formula) (ดู 3.10.3.5.2 และ
3.10.3.5.3) แสดงวา:
• L(E)C50 ≤ 1มิลลิกรัมตอลิตร

ขอความแสดง
อันตราย

เปนพิษสูงตอสิ่งมีชีวิต
ในน้ํา

(c) สําหรับสารผสมที่มีสวนผสมซึ่งผานการจําแนกประเภท
และผานการทดสอบแลว:
คาผลรวมของสูตรการปรุงแตง (additivity formula) และ
วิธีการโดยรวม (summation method) (ดูขอ 3.10.3.5.2 ถึง
3.10.3.5.5.3) แสดงวา:
• [Concentration of Acute 1] x M > 25%
4. สําหรับสารผสมที่ไมมีขอมูลที่นํามาใชไดสําหรับสวนผสมที่
เกี่ยวของหนึ่งชนิดหรือมากกวา ใหทําการจําแนกโดยใชขอมูลที่
มีอยูและเพิ่มขอความวา: "x percent of the mixture consists of
component(s) of unknown hazards to the aquatic
environment".
ตอหนาถัดไป
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กลุมความเปน
อันตราย
(ตอ)

เกณฑ

องคประกอบการสื่อสารความเปนอันตราย

1. สําหรับสารและสารผสมที่ทําการทดสอบ:
• 1มิลลิกรัมตอลิตร < L(E)C50 ≤ 10มิลลิกรัมตอลิตร
เมื่อ L(E)C50 เปนทั้ง fish 96hr LC50, crustacea 48hr EC
LC50 or aquatic plant 72 or 96hr ErC50

สัญลักษณ

ไมมีสัญลักษณใช

คําสัญญาณ

ไมมีคําสัญญาณ

2. ถาไมมีขอมูลสําหรับสารผสม ใหใชวิธีการ bridging
principles (ดู 3.10.3.4)
3. ถาไมใชวิธี bridging principles,
(a) สําหรับสารผสมที่สวนผสมมีการจําแนกประเภท:
วิธีการ summation method (ดูขอ 3.10.3.5.5.1 ถึงขอ
3.10.3.5.5.3) แสดงใหเห็นวา:
• [ความเขมขนของความเปนพิษเฉียบพลัน 1] x M x 10
+ [ความเขมขนของความเปนพิษเฉียบพลัน 2] > 25%
เมื่อ M เปนแฟคเตอรตัวคูณ (ดูขอ 3.10.3.5.5.5).
2

(b) สําหรับสารผสมที่สวนผสมมีการทดสอบ:
การใชสูตร additivity formula (ดูขอ 3.10.3.5.2-3.10.3.5.3)
แสดงใหเห็นวา:
ขอความแสดง
• 1มิลลิกรัมตอลิตร < L(E)C50 ≤ 10มิลลิกรัมตอลิตร
อันตราย

เปนพิษตอสิ่งมีชีวิต

(c) สําหรับสารผสมที่สวนผสมผานทั้งการจําแนกประเภทและ
ทดสอบ:
การใช additivity formula และ summation method รวมกัน
(ดูขอ 3.10.3.5.2-3.10.3.5.5.3) พบวา:
• [ความเขมขนของความเปนพิษเฉียบพลัน 1] x M x 10
+ [ความเขมขนของความเปนพิษเฉียบพลัน 2] > 25%
4. สําหรับสารผสมที่ไมมีขอมูลของสวนผสมตัวใดตัวหนึ่งหรือ
มากกวาที่สามารถนํามาใชได, ใหทําการจําแนกโดยใชขอมูล
ที่มีอยูและเพิ่มขอความวา: "x percent of the mixture consists
of component(s) of unknown hazards to the aquatic
environment".
ตอหนาถัดไป
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กลุมความเปน
อันตราย
(ตอ)

เกณฑ

องคประกอบการสื่อสารความเปนอันตราย

1.สําหรับสารและสารผสมที่ผานการทดสอบ:
• 10 มิลลิกรัมตอลิตร < L(E)C50 ≤ 100 มิลลิกรัมตอลิตร
เมื่อ L(E)C50 คือ fish 96hr LC50, crustacea 48hr EC LC50
หรือ aquatic plant 72 หรือ 96hr ErC50

สัญลักษณ

ไมมีสัญลักษณใช

คําสัญญาณ

ไมมีคําสัญญาณ

ขอความแสดง
อันตราย

เปนอันตรายตอ
สิ่งมีชีวิตในน้ํา

2.ถาไมมีขอมูลสําหรับสารผสม, ใหใชวิธี bridging principles
(ดู 3.10.3.4)
3.ถาไมใชวิธี bridging principles,
(d) สําหรับสารผสมที่มีการจําแนกสวนผสม:
วิธีการ summation method (ดูขอ 3.10.3.5.5.1 ถึงขอ
3.10.3.5.5.3) แสดงใหเห็นวา:
• [ความเขมขนของความเปนพิษเฉียบพลัน 1] x M x 100
+ [ความเขมขนของความเปนพิษเฉียบพลัน 2] x 10
+ [ความเขมขนของความเปนพิษเฉียบพลัน 3] > 25%
เมื่อ M เปนแฟคเตอรตัวคูณ (ดูขอ 3.10.3.5.5.5).
3

(e) สําหรับสารผสมที่สวนผสมมีการทดสอบ:
การใชสูตร additivity formula (ดูขอ 3.10.3.5.2-3.10.3.5.3)
แสดงใหเห็นวา:
• 10มิลลิกรัมตอลิตร < L(E)C50 ≤ 100มิลลิกรัมตอลิตร
(f) สําหรับสารผสมที่สวนผสมมีการจําแนกประเภทและ
ทดสอบ:
การใช additivity formula และ summation method รวมกัน
(ดูขอ 3.10.3.5.2 to 3.10.3.5.5.3) แสดงใหเห็นวา:
• [ความเขมขนของความเปนพิษเฉียบพลัน 1] x M x 100
+ [ความเขมขนของความเปนพิษเฉียบพลัน 2] x 10
+ [ความเขมขนของความเปนพิษเฉียบพลัน 3] > 25%
4. สําหรับสารผสมที่ไมมีขอมูลของสวนผสมตัวใดตัวหนึ่งหรือ
มากกวาที่สามารถนํามาใชได, ใหทําการจําแนกโดยใชขอมูล
ที่มีอยูและเพิ่มขอความวา: "x percent of the mixture consists
of component(s) of unknown hazards to the aquatic
environment".
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A2.28
ความเปนพิษเรื้อรังตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา (สําหรับรายละเอียด ดูบทที่ 3.10)
กลุมความเปน
เกณฑ
องคประกอบการสื่อสารความเปนอันตราย
อันตราย
1. สําหรับสาร:
• L(E)C50 ≤ 1มิลลิกรัมตอลิตร; และ
สัญลักษณ
• ไมมีโอกาสที่จะยอยสลายทางชีวภาพอยางรวดเร็ว
(rapidly biodegrade) และ/หรือ มีโอกาสที่จะสะสมตัวทาง
ชีวภาพ (bioaccumulate) (BCF≥ 500 หรือถาไมมีใหใช
คําสัญญาณ
คําเตือน
log Kow ≥ 4).
เมื่อ L(E)C50 เปน fish 96hr LC50, crustacea 48hr EC LC50
หรือ aquatic plant 72 หรือ 96hr ErC50
2. สําหรับสารผสม, ใชวิธี bridging principles (ดูขอ 3.10.3.4).
1
3. ถาไมใชวิธี bridging principles,
• [ความเขมขนของความเปนพิษเรื้อรัง 1] x M > 25%
เปนพิษสูงตอสิ่งมีชีวิต
ขอความแสดง
เมื่อ M เปนแฟคเตอรตัวคูณ (ดูขอ 3.10.3.5.5.5).
ในน้ําและมีผลในระยะ
อันตราย
4. สําหรับสารผสมที่ไมมีขอมูลของสวนผสมตัวใดตัวหนึ่งหรือ
เรื้อรัง
มากกวาที่สามารถนํามาใชได, ใหทําการจําแนกโดยใชขอมูล
ที่มีอยูและเพิ่มขอความวา: "x percent of the mixture consists
of component(s) of unknown hazards to the aquatic
environment"

2

1. สําหรับสาร:
• 1 มิลลิกรัมตอลิตร < L(E)C50 ≤ 10 มิลลิกรัมตอลิตร; และ
• ไมมีโอกาสที่จะยอยสลายทางชีวภาพอยางรวดเร็ว
(rapidly biodegrade) และ/หรือ มีโอกาสที่จะสะสมตัวทาง
ชีวภาพ (bioaccumulate) (BCF≥ 500 หรือถาไมมีใหใช
log Kow ≥ 4); หากไมเชนนั้น
• Chronic NOECs > 1มิลลิกรัมตอลิตร
2. สําหรับสารผสม, ใชวิธี bridging principles (ดูขอ 3.10.3.4).
3. ถาไมใชวิธี bridging principles,
• [ความเขมขนของความเปนพิษเรื้อรัง 1] x M x 10
+ [ความเขมขนของความเปนพิษเรื้อรัง 2] > 25%
เมื่อ M เปนแฟคเตอรตัวคูณ (ดูขอ 3.10.3.5.5.5).
4. สําหรับสารผสมที่ไมมีขอมูลของสวนผสมตัวใดตัวหนึ่งหรือ
มากกวาที่สามารถนํามาใชได, ใหทําการจําแนกโดยใชขอมูล
ที่มีอยูและเพิ่มขอความวา: "x percent of the mixture consists
of component(s) of unknown hazards to the aquatic
environment".

สัญลักษณ
คําสัญญาณ

ขอความแสดง
อันตราย

ไมมีคําสัญญาณ

เปนพิษตอสิ่งมีชีวิตใน
น้ําและมีผลในระยะ
เรื้อรัง

ตอหนาถัดไป
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กลุมความ
เปนอันตราย
(ตอ)

3

4

เกณฑ

องคประกอบการสื่อสารความเปนอันตราย

1. สําหรับสาร:
• 10 มิลลิกรัมตอลิตร < L(E)C50 ≤ 100 มิลลิกรัมตอลิตร;
และ
• ไมมีโอกาสที่จะยอยสลายทางชีวภาพอยางรวดเร็ว (rapidly
biodegrade) และ/หรือ มีโอกาสที่จะสะสมตัวทางชีวภาพ
(bioaccumulate) (BCF≥ 500 หรือถาไมมีใหใช log Kow
≥ 4); เวนแตวา
• Chronic NOECs > 1มิลลิกรัมตอลิตร
2. สําหรับสารผสม, ใชวิธี bridging principles (ดูขอ 3.10.3.4).
3. ถาไมใชวิธี bridging principles,
• [ความเขมขนของความเปนพิษเรื้อรัง 1] x M x 100
+ [ความเขมขนของความเปนพิษเรื้อรัง 2] x 10
+ [ความเขมขนของความเปนพิษเรื้อรัง 3] > 25%
เมื่อ M เปนแฟคเตอรตัวคูณ (ดูขอ 3.10.3.5.5.5).
4.สําหรับสารผสมที่ไมมีขอมูลของสวนผสมตัวใดตัวหนึ่งหรือ
มากกวาที่สามารถนํามาใชได, ใหทําการจําแนกโดยใชขอมูลที่
มีอยูและเพิ่มขอความวา: "x percent of the mixture consists of
component(s) of unknown hazards to the aquatic
environment".
1. สําหรับสาร:
• ละลายไดยาก (poorly soluble) และไมมีคาความเปนพิษ
เฉียบพลัน
• ไมมีโอกาสที่จะยอยสลายทางชีวภาพอยางรวดเร็ว (rapidly
biodegrade) และ/หรือ มีโอกาสที่จะสะสมตัวทางชีวภาพ
(bioaccumulate) (BCF≥ 500 หรือถาไมมีใหใช log Kow
≥ 4); เวนแตวา
• Chronic NOECs > 1 มิลลิกรัมตอลิตร
2. สําหรับสารผสม, ใชวิธี bridging principles (ดูขอ 3.10.3.4).
3. ถาไมใชวิธี bridging principles,
• ผลรวมของความเขมขนของสวนผสมที่จําแนกเปน
Chronic 1, 2, 3 หรือ 4 > 25%
4. สําหรับสารผสมที่ไมมีขอมูลของสวนผสมตัวใดตัวหนึ่งหรือ
มากกวาที่สามารถนํามาใชได, ใหทําการจําแนกโดยใชขอมูลที่
มีอยูและเพิ่มขอความวา: "x percent of the mixture consists of
component(s) of unknown hazards to the aquatic
environment".
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สัญลักษณ

ไมมีสัญลักษณใช

คําสัญญาณ

ไมมีคําสัญญาณ

ขอความแสดง ปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตใน
อันตราย
น้าํ และมีผลในระยะเรื้อรัง

สัญลักษณ

ไมมีสัญลักษณใช

คําสัญญาณ

ไมมีคําสัญญาณ

ขอความแสดง
อันตราย

อาจเปนอันตรายอยาง
เรื้อรังตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา
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ภาคผนวก 3
ขอควรระวังและรูปสัญลักษณ
(PRECAUTIONARY STATEMENTS,
PICTOGRAMS)
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ภาคผนวก 3
ขอควรระวังและรูปสัญลักษณ (PRECAUTIONARY STATEMENTS, PICTOGRAMS)
ภาคผนวกนี้แสดงรายการขอความที่ใชบอย ๆ ในระบบที่มีอยูเดิมเพื่อใหขอมูลที่เปนคําเตือน รายการนี้ไมได
แสดงไวอยางครบถวน แตไดออกแบบขึ้นมาเพื่อเปนตัวอยางขอความที่อาจเหมาะสมที่จะนําไปใชเปนฉลากสําหรับสาร
หรือของผสมเฉพาะ ระบบหรือผูจัดจําหนาย (Systems or suppliers) ควรนําขอความเหลานี้ไปใชตามแตเหมาะสมกับ
สถานการณเฉพาะนั้น ๆ
เมื่อขอความประกอบดวยคําหลายคําในวงเล็บ คําที่อยูในวงเล็บนั้นอาจใชเสริมขอมูลหลักที่ประกอบอยูใน
ขอความหรือวลี (phrase) หรือใชแทนขอมูลนี้บางอยางแลวแตกรณีตามความเหมาะสม เชน “เก็บใหหางจากความรอน:
Keep away from heat” หรือ “เก็บใหหางจากความรอนและประกายไฟ: Keep away from heat and sparks” หรือ “เก็บให
หางจากความรอน ประกายไฟ และเปลวไฟ: Keep away from heat, sparks, and flame” หรือ “เก็บใหหางจากประกายไฟ
และเปลวไฟ: Keep away from sparks and flame” เปนตน ในลักษณะเดียวกัน ขอความที่ตางกลุมกันอาจนํามาใชรวมกัน
ได เชน “เก็บใหหางจากความรอนและแหลงกําเนิดประกายไฟและเก็บในที่เย็นที่มีการระบายอากาศดี: Keep away from
heat and ignition sources and store in a cool well-ventilated place”
โปรแกรม IPCS Chemical Safety Cards ไดรวมคูมือผูรวบรวม (compilers guide) ซึ่งจัดใหมีคําอธิบาย
บางอยางในขอความคําเตือนและบริบทสําหรับการใชงาน
A3.1

ขอความสําหรับความเปนอันตรายทางกายภาพ (Statements for physical hazards)

A3.1.1

ของเหลว ของแข็งและกาซไวไฟ (Flammable liquids, solids and gases)
(a)

หลีกเลี่ยงแหลงกําเนิดประกายไฟ (Avoidance of ignition sources)
เก็บใหหางจากไฟ [- หามสูบบุหรี่] (Keep away from fire [– No Smoking])
เก็บใหหางจากความรอน [ประกายไฟ] [และเปลวไฟ] [- หามสูบบุหรี่] (Keep away from heat,
[sparks] [and flame] [– No Smoking])
เก็บใหหางจากความรอนและแหลงกําเนิดประกายไฟ [- หามสูบบุหรี่] (Keep away from heat and
ignition sources [– No Smoking])
เก็บใหหางจากแหลงกําเนิดประกายไฟ – หามสูบบุหรี่ (Keep away from sources of ignition – No
Smoking)
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับความรอนและแหลงกําเนิดประกายไฟ [และสารออกซิไดส] [- หามสูบบุหรี่]
(Avoid contact with heat and ignition sources [and oxidizers] [– No Smoking])
หามจุดไฟ หามทําใหเกิดประกายไฟและหามสูบบุหรี (No open flames, no sparks and no smoking)
ใชมาตรการปองกันการเกิดประจุไฟฟาสถิตย (Take precautionary measures against static charges)
หามใชเครื่องมือที่กอใหเกิดประกายไฟ (Do not use sparking tools)
เก็บใหหางจากแสงแดดโดยตรง (Keep from direct sunlight)
ก็บใหหางจากไฟ ประกายไฟและพื้นผิวที่รอน (Keep away from fire, sparks and heated surfaces)
หามใชหรือเก็บใกลความรอนหรือเปลวไฟ (Do not use or store near heat or open flame)

(b)

ขอควรระวังเกี่ยวกับภาชนะบรรจุ (Precautions regarding the container)
ปดภาชนะบรรจุ (Keep container closed)
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ปดภาชนะบรรจุใหแนน (Keep container tightly closed)
ปดภาชนะบรรจุเมื่อไมไดใชงาน (Keep container closed when not in use)
จัดเก็บในภาชนะบรรจุที่ปดแนน (Store in a tightly closed container)
เก็บในภาชนะบรรจุเดิมเทานั้น (Keep only in the original container)
(c)

การจัดเก็บภาชนะบรรจุหรือหีบหอ (Storage of the container or package)
เก็บในที่เย็น (Keep in a cool place)
เก็บที่อุณหภูมิไมเกิน […] องศาเซลเซียส (Keep at a temperature not exceeding […]°C)
แตกสลายตัวที่อุณหภูมิต่ํากวาจุดเดือดที่ […] องศาเซลเซียส (Decomposes below boiling point at [
]°C)
แตกสลายตัวที่อุณหภูมิต่ํากวาจุดหลอมเหลวที่ […] องศาเซลเซียส Decomposes below melting
point at [ ] °C
เก็บภาชนะบรรจุ/หีบหอในที่มีการถายเทอากาศดี (Keep container/package in a well-ventilated
place)
เก็บภาชนะบรรจุ/หีบหอใหแนนในที่เย็น [ที่มีการถายเทอากาศดี] (Keep container/package tightly
closed in a cool [, well-ventilated] place)
ปดภาชนะบรรจุ/หีบหอใหแนนและเก็บในที่ที่มีการถายเทอากาศดี (Keep only in the original
container/package in a cool well-ventilated place)
ปดภาชนะบรรจุ/หีบหอใหสนิทแนนและเก็บไวในที่ที่มีการถายเทอากาศที่ดี (Keep
container/package tightly closed and in a well-ventilated place)
เก็บในที่เย็น/ที่อุณหภูมิต่ํา ที่มีการถายเทอากาศดี [แหง] [หางจากแหลงความรอนและแหลงกําเนิด
ประกายไฟ] (Store in a cool/low-temperature, well-ventilated [dry] place [away from heat and
ignition sources])
จัดเก็บและขนสงตามวิธีที่ระบุในรายการการบรรจุสารเคมีอันตราย (Store and transport according
to packing list of dangerous chemicals)
ชวงความเขมขนของสารในอากาศที่สามารถจุดระเบิดได (Explosive limit ranges)
การสัมผัสอุณหภูมิประมาณ 130 องศาฟาเรนไฮต อาจกอใหเกิดการระเบิด (Exposure to
temperatures about 130 degrees F may cause bursting)

(d)

เก็บแยกบริเวณจากสารที่เขากันไมได (Storage separately from incompatible materials)
หามเก็บและขนสงรวมกับสารออกซิไดส เปนตน (Do not store and transport with oxidizers etc)
เก็บแยกบริเวณจากสารออกซิไดส [ออกซิเจน] [วัตถุระเบิด] [สารฮาโลเจน] [อากาศภายใตความดัน]
[กรด] [ดาง] [และสารเคมีที่ใชผสมอาหาร] เปนตน ในการขนสง [และจัดเก็บ] Separate from
oxidizers [oxygen], [explosives], [halogens], [compressed air] [acids], [bases] [and food
chemicals] etc in transport [and storage]
หามเก็บและขนสงรวมกับสารออกซิไดส [กรด] [และดาง] เปนตน (Do not store and transport with
oxidizers, [acids] [and bases] etc)

(e)

การผจญเพลิง (Fire-fighting)
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ใชคารบอนไดออกไซดผงเคมีแหง หรือโฟม (Use CO2, dry chemical, or foam)
ในกรณีเกิดเพลิงไหม ใช [] In case of fire, use []
A3.1.2

ของเหลวและของแข็งที่ลุกติดไฟไดเองในอากาศ (Pyrophoric liquids and solids)
ใชรวมกับขอความใด ๆ ในขอ A311 บวกกับขอความหนึ่งขอความหรือมากกวาดังตอไปนี้:
เก็บไวภายใต [ใหใสชื่อกาซเฉื่อยที่ใช] (Keep under [insert name of inert gas])
หามใหสัมผัสกับอากาศ (Do not allow contact with air)
ปองกันการสัมผัสกับแสงสวาง ความชื้นและการเกิดความเสียหาย (Protect from light, moisture and
damage)

A3.1.3

สารที่ใหความรอนไดดวยตัวเอง (Self-heating substances)
ใชรวมกับขอความใด ๆ ในขอ A311 โดยเฉพาะอยางยิ่งขอความที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บใหหางกันจาก
วัสดุที่เขากันไมได บวกกับขอความหนึ่งขอความหรือมากกวาดังตอไปนี้:
เก็บไวที่อุณหภูมิไมเกิน [] (Keep at a temperature not exceeding [ ])

A3.1.4

สารที่เมื่อสัมผัสน้ําใหกาซไวไฟ (Substances which, in contact with water, emit flammable gases)
ใชรวมกับขอความในขอ A311 ที่เหมาะสม บวกกับขอความหนึ่งขอความหรือมากกวาดังตอไปนี้:
เก็บใหหางจากน้ํา (Keep away from water)
รักษาภาชนะบรรจุใหแหง (Keep container dry)
หามเติมน้ําลงในผลิตภัณฑนี้ (Never add water to this product)
เก็บใหหางจากโอกาสที่จะสัมผัสกับน้ํา (Keep from any possible contact with water)
หามสัมผัสน้ํา (No contact with water)
หามเติมน้ําลงในสิ่งนี้ในขณะที่อยูในภาชนะบรรจุเพราะวาปฏิกิริยาที่รุนแรงและโอกาสในการเกิดไฟวา
ปขึ้นมา (Do not add water to contents while in a container because of violent reaction and possible flash
fire)
จัดเก็บในที่แหง [ปองกันความชื้น] (Store in a dry place, [protect from moisture])
ปองกันไมใหถูกความชื้นและเกิดความเสียหาย (Protect from moisture and damage)
จัดการภายใตกาซไนโตรเจน [ปองกันไมใหถูกความชื้น] (Handle under nitrogen, [protect from moisture])

A3.1.5

ของแข็งและกาซออกซิไดส (Oxidising liquids, solids and gases)
ใชรวมกับขอความในขอ A311 ที่เกี่ยวของกับการระมัดระวัง (precautions) เกี่ยวกับภาชนะบรรจุและการ
จัดเก็บภาชนะบรรจุหรือหีบหอตามความเหมาะสม บวกกับขอความหนึ่งหรือมากกวาดังตอไปนี้:
อยูใหหางจากวัสดุที่ลุกติดไฟได (Keep away from combustible material)
อยูใหหางจาก (วัสดุที่เขากันไมไดซึ่งจะระบุโดยผูผลิต) (Keep away from (incompatible material to be
specified by manufacturer))
เก็บใหหางจากการสัมผัสกับผาและวัสดุเชื้อเพลิงอื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟไหม (Keep from contact
with clothing and other combustible materials to avoid fire)
ปองกันการปนเปอนตอวัสดุที่จะเกิดออกซิไดสไดงาย และตัวเรงการเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชัน (Prevent
contamination with readily oxidizable materials and polymerization accelerators)
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หามเก็บรักษาใกลกับวัสดุเชื้อเพลิง (Do not store near combustible materials)
การทําใหผลิตภัณฑนี้แหงบนผาหรือวัสดุเชื้อเพลิงอาจเปนสาเหตุใหเกิดไฟไหม (Drying of this product on
clothing or combustible materials may cause fire)
ใสฝาปดนิรภัยและแหวนยางปองกันการกระแทกใหกับทอไซลินเดอรในระหวางการขนสง (Put safety
caps and shockproof rubber rings on cylinders in transport)
หามเก็บรักษาและขนสงกับวัสดุไวไฟ/ลุกติดไฟได เปนตน (Do not store and transport with
flammable/combustible materials etc)
กั้นแยกจากทอทางลดและวัสดุไวไฟ/ลุกติดไฟได เปนตน ในการจัดเก็บ (Isolate from reducers and
flammable/combustible materials etc in storage)
หามเก็บรักษาและขนสงกับฮาโลเจนและกรด เปนตน (Do not store and transport with halogens and acids
etc)
แยกหางจากทอทางลดและโลหะผงละเอียด เปนตน ในการเก็บรักษาและขนสง (Separate from reducers
and finely powdered metals etc in storage and transport)
A3.1.6

เปอรออกไซดอินทรีย (Organic peroxides)
ใชขอความรวมในขอ A311 ที่เกี่ยวของกับคําเตือนเกี่ยวกับภาชนะบรรจุและการเก็บรักษาภาชนะบรรจุหรือ
หีบหอตามความเหมาะสม บวกกับขอความหนึ่งหรือมากกวาดังตอไปนี้:
เก็บใหหางจากความรอน (Keep away from heat)
เก็บใหหางจากวัสดุที่ลุกติดไฟไดหรือวัสดุเชื้อเพลิง (Keep away from combustible material)
เก็บใหหางจาก (วัสดุที่เขากันไมไดซึ่งจะระบุโดยผูผลิต) (Keep away from (incompatible material to be
specified by manufacturer))
เก็บใหหางจากผาและวัสดุเชื้อเพลิงอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟไหม (Keep from contact with clothing and
other combustible materials to avoid fire)
ปองกันการปนเปอนกับวัสดุที่เกิดการออกซิ ไดสไดงายและตัวเรงการเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชัน
(Prevent contamination with readily oxidizable materials and polymerization accelerators)
หามเก็บรักษาใกลวัสดุเชื้อเพลิง (Do not store near combustible materials)
การทําใหผลิตภัณฑนี้แหงบนผาหรือวัสดุเชื้อเพลิงอาจเปนสาเหตุใหเกิดไฟไหม (Drying of this product on
clothing or combustible materials may cause fire)
ใสฝาปดนิรภัยและแหวนยางปองกันการกระแทกใหกับทอไซลินเดอรในระหวางการขนสง (Put safety
caps and shockproof rubber rings on cylinders in transport)
หามเก็บรักษาและขนสงกับวัสดุไวไฟ/ลุกติดไฟได เปนตน (Do not store and transport with
flammable/combustible materials etc)
กั้นแยกจากทอทางลดและวัสดุไวไฟ/ลุกติดไฟได เปนตน ในการจัดเก็บ (Isolate from reducers and
flammable/combustible materials etc in storage)
หามเก็บรักษาและขนสงกับฮาโลเจนและกรด เปนตน (Do not store and transport with halogens and acids
etc)
แยกหางจากทอทางลดและโลหะผงละเอียด เปนตน ในการเก็บรักษาและขนสง (Separate from reducers
and finely powdered metals etc in storage and transport)
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A3.1.7

สารที่ทําปฏิกิริยาไดเอง (Self reactive substances)
เก็บใหหางจากความรอน (Keep away from heat)
เก็บที่อุณหภูมิไมเกิน …… °C (Keep at temperature not exceeding ……°C)
เก็บใหหางจากไฟ (Keep away from fire)
เก็บใหหางจากความรอน [ประกายไฟ] [และเปลวไฟ] (Keep away from heat, [sparks] [and flame])
เก็บใหหางจากความรอนและแหลงกําเนิดประกายไฟ (Keep away from heat and ignition sources)
เก็บใหหางจากแหลงกําเนิดประกายไฟ (Keep away from sources of ignition)
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับความรอนและแหลงกําเนิดประกายไฟ (Avoid contact with heat and ignition
sources)
หามจุดไฟ หามทําใหเกิดประกายไฟ และหามสูบบุหรี่ (No open flames, no sparks and no smoking)
เก็บใหหางจากวัสดุเชื้อเพลิง (Keep away from combustible material)
เก็บใหหางจาก (วัสดุที่เขากันไมไดซึ่งจะระบุโดยผูผลิต) (Keep away from (incompatible material to be
specified by manufacturer))
เก็บใหหางจากผาและวัสดุเชื้อเพลิงอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟไหม (Keep from contact with clothing and
other combustible materials to avoid fire)
ปองกันการปนเปอนกับวัสดุที่เกิดการออกซิ ไดสไดงายและตัวเรงการเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชัน
(Prevent contamination with readily oxidizable materials and polymerization accelerators)
หามเก็บรักษาใกลวัสดุเชื้อเพลิง (Do not store near combustible materials)
การทําใหผลิตภัณฑนี้แหงบนผาหรือวัสดุเชื้อเพลิงอาจเปนสาเหตุใหเกิดไฟไหม (Drying of this product on
clothing or combustible materials may cause fire)
ใสฝาปดนิรภัยและแหวนยางปองกันการกระแทกใหกับทอไซลินเดอรในระหวางการขนสง (Put safety
caps and shockproof rubber rings on cylinders in transport)
หามเก็บรักษาและขนสงกับวัสดุไวไฟ/ลุกติดไฟได เปนตน (Do not store and transport with
flammable/combustible materials etc)
กั้นแยกจากทอทางลดและวัสดุไวไฟ/ลุกติดไฟได เปนตน ในการจัดเก็บ (Isolate from reducers and
flammable/combustible materials etc in storage)
หามเก็บรักษาและขนสงกับฮาโลเจนและกรด เปนตน (Do not store and transport with halogens and acids
etc)
แยกหางจากทอทางลดและโลหะผงละเอียด เปนตน ในการเก็บรักษาและขนสง (Separate from reducers
and finely powdered metals etc in storage and transport)

A3.1.8

วัตถุระเบิด (Explosives)
ใชขอความรวมในขอ A311 ที่เกี่ยวของเพื่อหลีกเลี่ยงแหลงกําเนิดประกายไฟ บวกกับขอความหนึ่งหรือ
มากกวาดังตอไปนี้:
หลีกเลี่ยงการกระแทก [กระทบ] [การเสียดสี] [และการเคลื่อนยายที่ไมระมัดระวัง] Avoid shock,
[impact],[friction] [and rough handling]
เก็บใหหางจากไฟ (Keep away from fire)
หามจุดไฟ หามทําใหเกิดประกายไฟ และหามสูบบุหรี่ (No open flames, no sparks and no smoking)
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เก็บใหหางจากแหลงกําเนิดประกายไฟ – หามสูบบุหรี่ (Keep away from sources of ignition – No
Smoking)
หามใชเครื่องมือที่ทําใหเกิดประกายไฟ (Do not use sparking tools)
จัดเก็บและขนสงตามรายการการบรรจุของสารเคมีอันตราย (Store and transport according to packing list
of dangerous chemicals)
เหนือ [] สวนผสมอากาศ/ไอที่ระเบิดไดอาจกอตัวขึ้น (Above [ ] explosive vapour/air mixtures may be
formed)
สวนผสมระหวาง กาซ/อากาศ หรือ ไอ/อากาศ มีคุณสมบัติระเบิดได (Gas/air or vapour/air mixtures are
explosive)
อนุภาคที่เปนผงละเอียดกระจัดกระจายกอใหเกิดสวนผสมที่ระเบิดไดกับอากาศ (Finely dispersed particles
form explosive mixtures with air)
หามใชอากาศอัดสําหรับการเติม การจายหรือการเคลื่อนยาย (Do not use compressed air for filling,
discharging or handling)
A3.1.9

กัดกรอนโลหะ (Corrosive to metal)
จัดเก็บและขนสงตามรายการการบรรจุของสารเคมีอันตราย (Store and transport according to packing list
of dangerous chemicals)
รายชื่อวัสดุที่เหมาะสมสําหรับการกักเก็บหรือบรรจุอยูในเอกสารความปลอดภัย (Suitable materials for
containment (storage and transport) are listed in the (M)SDS)
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังหรือตาดวงตา (Avoid contact with skin and eyes)
หามใหสัมผัสผิวหนัง (Do not get on skin)
หามใหสัมผัสดวงตา (Do not get in eyes)

A3.2

ขอความเพื่อปองกันโอกาสในการใชที่ผิดและการรับสัมผัสตอสุขภาพ (Statements to prevent potential
misuse and exposure to health)

A3.2.1

การควบคุมการระบายอากาศ (Ventilation controls)
ใชเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี (Use only in well ventilated areas)
ใชเฉพาะกับการระบายอากาศที่เพียงพอ [หรือการระบายอากาศในระบบปด] (Use only with adequate
ventilation [or closed system ventilation])
หามเขาพื้นที่ที่มีการใชหรือจัดเก็บสารจนกระทั่งมีการระบายอากาศที่เพียงพอ (Do not enter areas where
used or stored until adequately ventilated)
ใชเฉพาะกับการระบายอากาศที่เพียงพอเพื่อรักษาการรับสัมผัส (ระดับของฝุน ฟูม ไอ เปนตน ที่อยูใน
อากาศ) ใหต่ํากวาคาจํากัดการรับสัมผัสที่แนะนํา (Use only with adequate ventilation to keep exposures
(airborne levels of dust, fume, vapour etc) below recommended exposure limits)
การการระบายอากาศที่เพียงพอเพื่อขับไลไอ (ฟูม ฝุน เปนตน) (Use adequate ventilation to remove
vapours (fumes, dust etc))
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ใชการระบายอากาศที่เพียงพอ และ/หรือ การควบคุมทางวิศวกรรมโดยกระบวนทางความรอนสูงเพื่อ
ปองกันการรับสัมผัสกับไอ (Use adequate ventilation and/or engineering controls in high temperature
processing to prevent exposure to vapours)
ปองกันไอที่เกิดขึ้นโดยการระบายอากาศที่เพียงพอในระหวางและหลังการใช (Prevent vapour build up by
providing adequate ventilation during and after use)
[ใชกับ] [การระบายอากาศ] การระบายอากาศเฉพาะที่ [หรือการปองกันการหายใจเขาไป] ([Use with]
[ventilation], local exhaust ventilation [or breathing protection])
หามใชในพื้นที่ที่ไมมีการระบายอากาศที่เพียงพอ (Do not use in areas without adequate ventilation)
หามหายใจเอา (ฝุน ไอ หรือละอองไอ) เขาไป (Do not breathe (dust, vapour or spray mist))
A3.2.2

A3.2.3

A3.2.4

มาตรการดานสุขอนามัย (Hygiene measures)
เมื่อใช หาม [สูบบุหรี่] [กิน] [หรือดื่ม] (When using do not [smoke][eat] [or drink])
หามกิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่ในขณะทํางาน (Do not eat, drink or smoke during work)
ลางมือกอนการกิน [ดื่ม] [หรือสูบบุหรี่] (Wash hands before eating [drinking] [or smoking])
ลางใหสะอาดอยางทั่วถึงหลังจากการขนถายเคลื่อนยาย (Wash thoroughly after handling)
หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยสิ้นเชิง ปฏิบัติตามสุขอนามัยอยางเขมงวด (Avoid all contact Strict hygiene)
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา (Avoid contact with skin and eyes)
หามใหสัมผัสผิวหนัง (Do not get on skin)
หามใหสัมผัสดวงตา (Do not get in eyes)
ลางใหสะอาดหมดจดดวยสบูและน้ําหลังจากเคลื่อนยายและกอนการกิน ดื่ม หรือใชยาสูบ (Wash
thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, or using tobacco)
ลางใหสะอาดหมดจดดวยสบูและน้ําหลังจากเคลื่อนยาย (Wash thoroughly with soap and water after
handling)
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาหรือเสื้อผา (Avoid contact with skin, eyes or clothing)
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง (ดวงตาหรือเสื้อผา) (Avoid contact with skin (eyes or clothing))
หามใหสัมผัสดวงตา (ผิวหนัง) หรือ กับเสื้อผา (Do not get in eyes (skin) or on clothing)
อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล (Personal protective equipment)
สวมใส [ชุดปองกัน] [ถุงมือ] [และอุปกรณปองกันดวงตา/หนา] ที่เหมาะสม (Wear suitable [protective
clothing] [gloves] [and eye/face protection])
สวมใสชุดปองกันและถุงมือ (ระบุชุดปองกันและชนิดของถุงมือ) (Wear protective clothing and gloves
(specify protective clothing and type of gloves))
สวมใสอุปกรณปองกันดวงตา (แวนตา หนากาก หรือแวนตานิรภัย) (Wear protective eyewear (goggles,
face shield, or safety glasses))
สวมใสอุปกรณปองภัยสวนบุคคลที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง (Wear appropriate personal
protective equipment, avoid direct contact)
อุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจ (Respiratory protective equipment)
ในกรณีที่ระบบระบายอากาศไมเพียงพอ ใหสวมใสอุปกรณระบบทางเดินหายใจที่เหมาะสม (In case of
insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment)
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ในระหวางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรมยาฆาเชื้อ ใหสวมใสอุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจที่
เหมาะสม (คําที่เหมาะสมจะกําหนดโดยผูผลิต) (During fumigation/spraying, wear suitable respiratory
equipment (appropriate wording to be specified by the manufacturer))
จัดใหมีอุปกรณชวยหายใจฉุกเฉินชนิด SCBA หรือ เครื่องชวยหายใจแบบปดเต็มหนา เมื่อใชสารเคมีชนิดนี้
(Have available emergency self-contained breathing apparatus or full-face airline respirator when using
this chemical)
สวมใส SCBA หรือเครื่องชวยหายใจแบบเต็มหนา เมื่อใชสารเคมีชนิดนี้ (Always wear a self-contained
breathing apparatus or full-face airline respirator when using this chemical)
สวมหนากากหรือเครื่องชวยหายใจสําหรับยาปราบศัตรูพืชซึ่งรวมอนุมัติโดยองคการเพื่อสุขภาพและความ
ปลอดภัยในเหมืองและNIOSH [US EPA]) (Wear a mask or pesticide respirator jointly approved by the
Mine Safety and Health Administration and NIOSH [US EPA])
สวมใส (ระบุอุปกรณเครื่องชวยหายใจเฉพาะที่อนุมัติโดยองคการเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยในเหมือง
และNIOSH [US EPA]) (Wear (identify specific respiratory device approved by the Mine Safety and
Health Administration and NIOSH) [US EPA])
ใชการปองกันทางเดินหายใจที่อนุมัติ (ขอกําหนดของสหรัฐอเมริกา) โดย NIOSH Use NIOSH approved
respiratory protection (US requirements)
A3.3

ขอความอธิบายการปฏิบัติที่เหมาะสมในกรณีเกิดอุบัติเหตุ (Statements explaining appropriate action in
the event of an accident)

A3.3.1

การหกรั่วไหล (Spills)
ในกรณีหกรั่วไหล ใหอพยพออกจากพื้นที่อันตราย (In event of a spill, evacuate danger area)
ในกรณีหกรั่วไหล ใหปรึกษาผูเชี่ยวชาญ (In event of a spill, consult an expert)
ทําความสะอาดพื้นและสิ่งของทั้งหมดที่ไดรับการปนเปอนจากการใชวัสดุนี้ (ระบุโดยผูผลิต) (To clean the
floor and all objects contaminated by this material use (to be specified by manufacturer))
คลุมดวยวัสดุดูดซับ หรือกักเก็บ รวบรวมและกําจัด (Cover with absorbent or contain Collect and dispose)
คลุมวัสดุที่หกรั่วไหลดวย […] Cover the spilled material with […]
ดูดซับของเหลวที่ตกคางในทรายหรือวัสดุดูดซับและยายไปสูที่ปลอดภัย (Absorb remaining liquid in sand
or inert absorbent and remove to safe place)
บําบัดของเหลวที่ตกคางดวย […] (Treat remaining liquid with […])
ลางของเหลวที่หกรั่วไหล [ที่ตกคางอยู] ออกดวยน้ําในปริมาณมาก (Wash away spilled liquid [remainder]
with plenty of water)
หาม ชะลางลงสูทอระบายน้ํา (Do NOT wash away into sewer)
หลีกเลี่ยงไมใหใหลสูทางน้ําและทอระบายน้ํา (Avoid run off to waterways and sewers)
จัดเก็บทําความสะอาดสิ่งหกรั่วไหลทันที (Clean up spill immediately)
ปลอยใหผลิตภัณฑเย็นตัวลง/กลายเปนของแข็งและเก็บออกไปในสภาพของแข็ง (Allow product to
cool/solidify and pick up as a solid)
กวาดและนําออกไปทันที (Sweep up and remove immediately)
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ใชอุปกรณที่ไมเกิดประกายไฟเมื่อเก็บสารหกรั่วไหลที่ไวไฟ [เคลื่อนยายแหลงกําเนิดประกายไฟ] (Use
non-sparking equipment when picking up flammable spill, [remove all ignition sources])
มั่นใจวาระบายอากาศเพียงพอเพื่อไลไอ ฟูม ฝุน เปนตน (Ensure adequate ventilation to remove vapours,
fumes, dust etc)
เก็บของเหลวที่รั่วไหลในภาชนะบรรจุที่กันการรั่วไหลได (โลหะ/พลาสติก) (Collect leaking liquid in
sealable (metal/plastic) containers)
ทําของเหลวที่หกรั่วไหลใหเปนกลางอยางระมัดระวัง (Cautiously neutralize spilled liquid)
เก็บรวบรวมของเหลวที่หกและรั่วไหลในภาชนะบรรจุที่กันการรั่วไหลได (โลหะ/พลาสติก) หากสามารถ
ทําได (Collect leaking and spilled liquid in sealable (metal/plastic) containers as far as possible)
หามใสวัสดุที่หกรั่วไหลกลับในภาชนะบรรจุท่บี รรจุอยูเดิม (Do not place spilled materials back in the
original container)
ดูดวัสดุที่หกรั่วไหลดวยสุญญากาศ (Vacuum spilled material)
กวาดสารที่หกรั่วไหลลง [] ภาชนะบรรจุ (Sweep spilled substances into [ ] containers)
กวาดสารที่หกรั่วไหลลง [] ภาชนะบรรจุ ถาเปนไปไดใหทําใหชื้นกอนเพื่อปองกันฝุน (Sweep spilled
substances into [ ] containers; if appropriate moisten first to prevent dusting)
ทําของหกรั่วไหลที่เหลืออยูใหเปนกลางอยางระมัดระวัง จากนั้นทําความสะอาดดวยน้ําในปริมาณมาก
(Cautiously neutralize remainder, then wash away with plenty of water)
ใหเก็บสวนที่เหลืออยางระมัดระวัง (Carefully collect remainder)
กวาดสิ่งที่เหลือใน [] จากนั้นเคลื่อนยายไปสูที่ปลอดภัย (Wipe up remainder in [ ] then remove to safe
place)
หาม ดูดซับดวยขี้เลื่อยหรือวัสดุดูดซับที่ลุกติดไฟไดอื่น ๆ (Do NOT absorb in saw-dust or other
combustible absorbents)
หามฉีดน้ําโดยตรงบนของเหลว (NEVER direct water jet on liquid)

A3.3.2

การผจญเพลิง (Fire-fighting)
ในกรณีเกิดเพลิงไหม ใช (ระบุชนิดอุปกรณดับเพลิงที่ถูกตอง) (In case of fire, use (indicate the precise
type of fire fighting equipment))
ถาน้ําไปเพิ่มความเสี่ยง หามใชน้ําเด็ดขาด (If water increases the risk, never use water)
ใชคารบอนไดออกไซด สารเคมีแหง หรือโฟม (Use CO2, dry chemical, or foam)
สามารถใชน้ําเพื่อใหวัสดุที่รับสัมผัสเย็นลงหรือปองกันวัสดุจากการรับสัมผัส (Water can be used to cool
and protect exposed material)
ปลอยใหกาซเผาไหมถาไมสามารถตัดการไหลได (Allow gas to burn if flow cannot be shut off)
ตัดแหลงกําเนิด; ถาไมสามารถทําไดและไมมีความเสี่ยงกับสิ่งที่อยูโดยรอบ ปลอยใหไฟไหมเองใหหมด ใน
กรณีอื่น ดับดวย (ใชสารดับเพลิงที่เหมาะสมจากรายการ) (Shut off supply; if not possible and no risk to
surroundings, let the fire burn itself out; in other cases, extinguish with (select appropriate medium from
list))
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ในกรณีเกิดเพลิงไหมสิ่งที่อยูโดยรอบ: ใชสารดับเพลิงไดทุกชนิดที่สามารถใชได (In case of fire in the
surroundings: all extinguishing agents allowed)
ในกรณีเกิดเพลิงไหมสิ่งที่อยูโดยรอบ: (ใชสารที่เหมาะสม) (In case of fire in the surroundings: (use the
appropriate agent))
พนักงานดับเพลิงควรใสชุดปองกันที่เหมาะสมเต็มชุด รวมทั้งอุปกรณ SCBA (Fire fighters should wear
complete protective clothing including self-contained breathing apparatus)
A3.3.3

การปฐมพยาบาล (First aid)

A3.3.3.1

ทั่วไป (General)
ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือถารูสึกไมดี ใหหาคําแนะนําทางการแพทยทันที (แสดงฉลากหากเปนไปได) (In
case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible))
เก็บขอมูลเกี่ยวกับภาชนะบรรจุผลิตภัณฑหรือฉลากเมื่อโทรหาศูนยควบคุมพิษหรือแพทย หรือ เพื่อการ
บําบัด (Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or
going for treatment)

A3.3.3.2

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยการหายใจเขาไป (Accident caused by inhalation)
ในกรณีเกิดอุบัติเหตุโดยการหายใจเขาไป เคลื่อนยายผูปวยใหไดรับอากาศบริสุทธิ์และปลอยใหพัก (In
case of accident by inhalation, remove casualty to fresh air and keep at rest)
ใหนําไปพบแพทยทันทีถาหายใจเขาไป (Obtain medical attention immediately if inhaled)
[เคลื่อนยายผูปวยไปสู] อากาศบริสุทธิ์ [ใหพัก] ([Remove person to] fresh air, [rest])
เคลื่อนยายใหไดรับอากาศบริสุทธิ์ทันที ใหนําไปพบแพทยทันที (Remove to fresh air immediately Get
medical attention immediately)
ถาอาการแสดง/อาการยังคงตอเนื่อง ใหนําไปพบแพทย (If signs/symptoms continue, get medical
attention)
ถาหยุดหายใจ ใหใชเครื่องชวยหายใจ (If breathing has stopped, apply artificial respiration)
ถาหายใจลําบากหรือเหนื่อย ใหใชเครื่องชวยหายใจ (If breathing is labored, administer oxygen)
ใหนั่งตัวตรง (Half upright position)
ใชเครื่องชวยหายใจถามีอาการ (Artificial respiration if indicated)
หามชวยหายใจโดยการเปาปาก (No mouth-to-mouth respiration)
ถาหายใจเขาไป ใหใชออกซิเจนหรือเครื่องชวยหายใจ โทรศัพทหาแพทย (If inhaled, give oxygen or
artificial respiration, call a physician)
ถาหายใจเขาไป ให amylis nitris โทรศัพทหาแพทย (If inhaled, give amylis nitris, call a physician)
เคลื่อนยายผูปวยสูอากาศบริสุทธิ์ (Move person to fresh air)
ถาผูปวยไมหายใจ โทรหา 191 หรือเรียกรถพยาบาล จากนั้นใหใชเครื่องชวยหายใจ ควรใชวิธีเปาปากหาก
เปนไปได (If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably
mouth-to-mouth if possible)
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โทรหาศูนยควบคุมพิษหรือแพทยเพื่อรับคําแนะนําในการรักษาเพิ่มเติม (Call a poison control centre or
doctor for further treatment advice)
A3.3.3.3

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยการกลืนกินเขาไป (Accident caused by ingestion)
ใหรีบนําผูปวยไปพบแพทยทันทีถากลืนกินเขาไป (Obtain medical attention immediately if ingested)
ถากลืนเขาไป หามทําใหอาเจียร: ใหรีบปรึกษาแพทยทันทีและบอกใหทราบถึงภาชนะบรรจุและฉลาก (If
swallowed, do not induce vomiting: seek medical advice immediately and show this container or label)
ถากลืนเขาไป ใหรีบปรึกษาแพทยทันทีและบอกใหทราบถึงภาชนะบรรจุและฉลาก (If swallowed, seek
medical advice immediately and show this container or label)
ถากลืนเขาไป บวนปากดวยน้ํา (เฉพาะถาผูปวยมีสติอยู) (If swallowed, rinse mouth with water (only if the
person is conscious))
ถากลืนเขาไป และผูบาดเจ็บยังมีสติและตื่นตัวอยู ใหทําใหอาเจียรทันที ตามที่แพทยสั่ง (If swallowed, and
the victim is conscious and alert, induce vomiting immediately, as directed by medical personnel)
[หาทําใหอาเจียร] [ถามีสติ ใหดื่มน้ํา 2 แกว รีบนําพบแพทยทันที] ([Do not induce vomiting] [If conscious,
give 2 glasses of water Get immediate medical attention])
ดื่มน้ํา (หนึ่งแกว) (สองแกว) โทรหาแพทย (หรือศูนยควบคุมพิษทันที) (Drink (one glass) (two glasses) of
water Call a physician (or poison control center immediately))
บวนปาก (Rinse mouth)
ใหดื่มสวนที่เปนลักษณะคลายครีมของผงถานกรองน้ํา (Give a slurry of activated charcoal in water to
drink)
ทําใหอาเจียร (เฉพาะผูปวยที่มีสติ) (Induce vomiting (only in conscious persons))
หาม ทําใหอาเจียร (Do NOT induce vomiting)
หามใหดื่มสิ่งใด ๆ (Give nothing to drink)
ใหดื่มน้ํามาก ๆ (Give plenty of water to drink)
ใหพัก (Rest)
ใหสวมถุงมือเมื่อทําใหอาเจียร (Wear protective gloves when inducing vomiting)
ถากลืนกินเขาไป ดื่มน้ําอุน ทําใหอาเจียร ลางทอง โทรหาแพทย (If ingested, drink lukewarm water,
induce vomiting, gastric irrigate, call a physician)
ถากลืนกินเขาไป ดื่มน้ําอุน ทําใหอาเจียร ลางทอง ถายทอง โทรหาแพทย (If ingested, drink lukewarm
water, induce vomiting, gastric irrigate, catharsis, call a physician)
ถากลืนกินเขาไป ดื่มน้ํามันพืช ทําใหอาเจียร โทรหาแพทย (If ingested, drink plant oil, induce vomiting,
call a physician)
ถากลืนกินเขาไป ลางปากดวยน้ํา ดื่มนมหรือไขขาว (If ingested, wash out mouth with water, drink milk or
egg white)
ถากลืนกินเขาไป ลางวัสดุในทองดวยโซเดียมธิโอซัลเฟท 5% (If ingested, flush the material in stomach
with 5% sodium thiosulfate)
ถากลืนกินเขาไป ลางวัสดุในทองดวยโซเดียมธิโอซัลเฟท 1% (If ingested, flush the material in stomach
with 1% sodium thiosulfate)
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ถากลืนกินเขาไป ทําใหอาเจียร ลางวัสดุในทองดวยสารละลายโซเดียมไบคารบอเนต (If ingested, induce
vomiting, flush the material in stomach with sodium bicarbonate solution)
ถากลืนกินเขาไป ทําใหอาเจียร ลางวัสดุในทองดวยน้ํามันพืช (If ingested, induce vomiting, clyster and
flush the material in stomach with plant oil)
ถากลืนกินเขาไป ลางวัสดุในทองดวยคอปเปอรซัลเฟท 2% ทันที (If ingested, flush the material in
stomach immediately with 2% copper sulphate)
ถากลืนกินเขาไป ลางวัสดุในทองดวยสารละลายคอปเปอรซัลเฟท ถายทอง (If ingested, flush the material
in stomach with sodium sulfate solution, catharsis)
ถากลืนกินเขาไป ทําใหอาเจียร ลางวัสดุในทองดวยสารละลายดางทับทิม (If ingested, induce vomiting,
flush the material in stomach with potassium permanganate solutions)
ถากลืนกินเขาไป ดื่มนมหรือไขขาว ลางทอง โทรหาแพทย (If ingested, drink milk or egg white, gastric
irrigate, call a physician)
ถากลืนกินเขาไป โทรหาศูนยควบคุมหรือแพทยเพื่อขอคําแนะนําทันที (If ingested, call control center or
doctor immediately for treatment advice)
ใหผูปวยจิบน้ําหนึ่งแกวถาสามารถกลืนลงไปได (Have person sip a glass of water if able to swallow)
หามทําใหอาเจียร ลางปากดวยน้ํา ลางวัสดุในทองของผูปวยที่ไมมอี าการของการกัดกรอน (Do not induce
vomiting wash out mouth with water Flush with water the material in stomach of victim, which has not
corrosion symptoms)
ถากลืนกินเขาไป ทําใหอาเจียร ลางวัสดุในทองดวยโปแตสเซียมไอโอไดด 1% จํานวน 60 มก. (If ingested,
induce vomiting, flush the material in stomach with 60 ml of 1% potassium iodide)
โทรหานักพิษวิทยายกเวนไดรับการบอกใหดําเนินการดังกลาวโดยศูนยควบคุมพิษ หรือแพทย (Call a
poison unless told to do so by a poison control center or doctor)
หามใหสิ่งใด ๆ ผานทางปากผูปวยที่ไมมีสติ (Do not give anything by mouth to an unconscious person)
A3.3.3.4

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยการสัมผัสทางผิวหนัง (Accident caused by skin contact)
หลังจากสัมผัสกับผิวหนัง ใหถอดเสื้อผาที่ไดรับการปนเปอนทั้งหมดทันทีและลางออกดวย (ระบุโดย
ผูผลิต) ในปริมาณมากทันที [ถามีการระคายเคืองเกิดขึ้นและเกิดตอเนื่อง ใหพบแพทย] (After contact with
skin, take off immediately all contaminated clothing and wash immediately with plenty of (to be
specified by manufacturer) [If irritation develops and persists, get medical attention])
การมีการระคายเคืองและเกิดตอเนื่อง ใหนําไปพบแพทย (If irritation develops and persists, get medical
attention)
ลางดวยทิงเจอรของสบูเขียวดวยน้ําที่ไหลตลอดเวลาเปนเวลา 15 นาที ลางผิวหนังดวยน้ําในปริมาณมาก
[การมีการระคายเคืองและเกิดตอเนื่อง ใหนําไปพบแพทย] (Immediately wash with tincture of green soap
in flowing water for 15 minutes Flush skin with large amounts of water [If irritation develops and
persists, get medical attention])
ลางผิวหนังดวยน้ําในปริมาณมาก ถอดเสื้อผาที่ไดรับการปนเปอน ถาระคายเคือง (ผื่นแดง ผื่น ตุมพอง)
เกิดขึ้น ใหนําไปพบแพทย (Immediately flush skin with large amounts of water Remove contaminated
clothing If irritation (redness, rash, blistering) develops, get medical attention)
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ลางทําความสะอาดเสื้อผาที่ไดรับการปนเปอนกอนนํากลับมาใชใหม (Wash contaminated clothing before
reuse)
ถอดเสื้อผาและลางใหสะอาดกอนนํามาใช (Remove clothing and wash thoroughly before use)
ถอดเสื้อผาที่ไดรับการปนเปอนและลางทําความสะอาดกอนนํากลับมาใชใหม ชะลางสวนที่ไดรับการ
ปนเปอนบนรางกายดวยน้ําในปริมาณมาก (Remove contaminated clothing and wash clothing before
reuse Flush the contaminated area of body with large amounts of water)
ทําความสะอาดสวนที่ไดรับการปนเปอนบนรางกายดวยสบูและน้ําสะอาด (Wash the contaminated area of
body with soap and fresh water)
ถาสัมผัสกับรางกายโดยตรง ใหรีบนําไปพบแพทยทันที (If contact with body directly, immediately obtain
medical attention)
ชะลางดวยน้ําสะอาดถาสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา (Flush with fresh water if contact with skin or eyes)
ถาถูกความเย็นกัด ใหโทรปรึกษาแพทย (If frostbite, call a physician)
ถาสัมผัสผิวหนัง ใหลางใหแผออกไปดวยซิลเวอรไนเตรท 2% (If skin contact, spread immediately with
2% silver nitrate)
ถอดเสื้อผาที่ไดรับการปนเปอน (Take off contaminated clothing)
ลางผิวหนังทันทีดวยน้ําในปริมาณมากตอเนื่องเปนเวลา 15 – 20 นาที (Rinse skin immediately with plenty
of water for 15-20 minutes)
A3.3.3.5

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยการสัมผัสทางตา (Accident caused by contact with eyes)
ในกรณีที่สัมผัสกับดวงตา ใหลางดวย (ระบุโดยผูผลิต) ในปริมาณมากทันที (In case of contact with eyes
rinse immediately with plenty of (to be specified by manufacturer))
ลางตาทันทีเปนเวลาอยางนอย 15 นาที นําไปพบแพทย (Immediately flush eyes for at least 15 minutes
Get medical attention)
ลางตาดวยน้ําเปนเวลาอยางนอย 15 นาที นําไปพบแพทยถาการระคายเคืองที่ตาเกิดขึ้นและเกิดตอเนื่อง
(Flush eyes with water for at least 15 minutes Get medical attention if eye irritation develops or persists)
ดึงเปลือกตาขึ้นและลางดวยน้ําในปริมาณมากเปนเวลาอยางนอย 15 นาที นําพบแพทย (Hold eyelids apart
and flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes Get medical attention)
ลางตาดวยน้ําเปนเวลาอยางนอย 15 นาทีในขณะที่ดึงเปลือกตาขึ้น (Flush eyes with water for at least 15
minutes while holding eyelids open)
ถอดคอนแทกเลนสถามีการสึกหรือกัดกรอน ใหรีบนําพบแพทยทันที (Remove contact lenses if worn Get
medical attention immediately)
ลําดับแรกใหลางดวยน้ําในปริมาณมากเปนเวลาสองสามนาที (ถอดคอนแทกเลนสออกถาสามารถทําได
งาย) จากนั้นใหนําไปพบแพทย (First rinse with plenty of water for several minutes (remove contact
lenses if easily possible), then take to a doctor)
ถาสัมผัสตาโดยตรง ใหลางออกดวยน้ําสะอาดที่ไหลชา ๆ นุมนวล อยางทั่วถึง (If contact with eyes
directly, flush with gently flowing fresh water thoroughly)
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เปดตาขึ้นและลางชา ๆ และนุมนวลดวยน้ําเปนเวลา 15 – 20 นาที ถอดคอนแทกเลนสออก ถามี หลังจากหา
นาทีแรก จากนั้นใหลางตาตอไป (Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20
minutes Remove contact lenses, if present, after the first five minutes, then continue rinsing eye)
A3.4

ขอความสําหรับการปกปองสิ่งแวดลอมและการกําจัดที่เหมาะสม (Statements for environmental
protection and appropriate disposal)

A3.4.1

การปกปองสิ่งแวดลอม (Environment protection)
ใชการกักเก็บที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปอนตอสิ่งแวดลอม (Use appropriate containment to avoid
environmental contamination)
หลีกเลี่ยงการปลอยสูสิ่งแวดลอม อางอิงตามคําแนะนําพิเศษ/เอกสารความปลอดภัย (Avoid release to the
environment Refer to special instructions/safety data sheet)
หลีกเลี่ยงการปลอยสูสิ่งแวดลอม (Avoid release to the environment)
ปองกันการปลอยสูสิ่งแวดลอม (Prevent release to the environment)
ใชการกักเก็บที่เหมาะสม (Use appropriate containment)
หามปลอยใหสารเคมี/ผลิตภัณฑเขาสูสิ่งแวดลอม (Do not let this chemical/product enter the environment)
หามใชกับน้ําโดยตรง หรือในพื้นที่ที่เปนพื้นผิวน้ําหรือพื้นที่ที่มีน้ําขึ้นน้ําลงต่ํากวาคาเฉลี่ยสูงสุด high water
mark (Do not apply directly to water, or to areas where surface water is present or to intertidal areas below
the mean high water mark)
หามทําใหปนเปอนน้ําเมื่อทําความสะอาดอุปกรณหรือกําจัดอุปกรณลางน้ํา (Do not contaminate water
when cleaning equipment or disposing of equipment wash waters)
หามใชกับน้ําโดยตรง (Do not apply directly to water)
สารเคมีนี้มีคุณสมบัติและคุณลักษณะที่เกี่ยวของกับสารเคมีที่ตรวจจับไดในน้ําใตดิน การใชสารเคมีนี้ใน
พื้นที่ซึ่งสารสามารถซึมลงใตดินได โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อระดับน้ําใตดินอยูตื้น อาจเปนผลใหเกิดการ
ปนเปอนตอระบบน้ําใตดินได (This chemical has properties and characteristics associated with chemicals
detected in ground water. The use of this chemical in areas where soils are permeable, particularly where
the water table is shallow, may result in ground-water contamination)
สารเคมีนี้รูจักในลักษณะที่ชะลางสูดินลงสูน้ําใตดินภายใตเงื่อนไขบางอยางที่เปนผลจากการใชฉลาก (This
chemical is known to leach through soil into ground water under certain conditions as a result of label use)
การใชสารเคมีนี้ในพื้นที่ที่สารอาจซึมลงใตดินได โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อระดับน้ําใตดินอยูตื้น (Use of this
chemical in areas where soils are permeable, particularly where the water table is shallow, may result in
ground-water contamination)

A3.4.2

การกําจัด (Disposal)
กําจัดภาชนะบรรจุนี้ในจุดรวบรวมของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ (Dispose of this container to
hazardous or special waste collection point)
กําจัดวัสดุและภาชนะบรรจุของวัสดุนี้เปนของเสียอันตราย (Dispose of this material and its container as
hazardous waste)
- 322 -

วัสดุและภาชนะบรรจุของวัสดุนี้ตองกําจัดเปนของเสียอันตราย (This material and its container must be
disposed of as hazardous waste)
หามกําจัดรวมกับของเสียในครัวเรือน ถังขยะ หรือของเสียที่เปนของแข็ง (Do not dispose of with
household waste, trash or other solid waste)
กําจัดของเสียในอุปกรณกําจัดของเสียที่ไดรับอนุมัติ (Dispose of wastes in an approved waste disposal
facility)
หามถายออกลงทอระบายน้ํา (Do not empty into drains)
หามถายออกลงทอระบายน้ํา (Do not empty into drains); กําจัดวัสดุและภาชนะบรรจุของวัสดุนี้ในลักษณะ
ที่ปลอดภัย (dispose of this material and its container in a safe way)
หามถายออกลงทอระบายน้ํา (Do not empty into drains); กําจัดภาชนะบรรจุนี้ในจุดรวบรวมของเสีย
อันตรายหรือของเสียพิเศษ (dispose of this material and its container to hazardous or special waste
collection point)
ตองกําจัดวัสดุและภาชนะบรรจุนี้ในลักษณะที่ปลอดภัย (This material and its container must be disposed
of in a safe way)
หามทําใหน้ํา อาหารปนเปอน หรือเลี้ยงดวย storage disposal (Do not contaminate water, food, or feed by
storage disposal)
หามปลอยลงสูทางระบายน้ําบนพื้นดิน หรือลงสูทางน้ําใด ๆ (Do not allow into any sewer on the ground,
or into any body of water)
อางถึงขอมูลในการกอบกู/รีไซเคิลจากผูผลิต (Refer to manufacturer/supplier for information on
recovery/recycling)
ทางเลือกในการจัดการของเสีย (ที่เห็นชอบ) ให (เลือกจากขอความที่เหมาะสมขางลางนี้) (The (preferred)
waste management option(s) is (are) to (select the appropriate statement listed below)):
นํากลับมาใชใหม (Reuse)
รีไซเคิล (Recycle)
นํากลับมาใชใหมหรือรีไซเคิล (Reuse or recycle)
สงใหผูรีไซเคิล ผูเอากลับมาทําใหม หรือเตาเผาขยะที่มีใบอนุญาต (Send to a licensed recycler, reclaimer
or incinerator)
เผาทําลาย (Burn)
เผาทําลายในเตาเผาขยะของเทศบาล (Burn in a municipal incinerator)
กําจัดในพื้นที่ฝงกลบที่ไดรับอนุมัติ (Dispose of in an approved landfill)
โทรหาหนวยงานรับกําจัดของเสียในพื้นที่ หรือ (เบอรโทรศัพทโทลฟรี) เพื่อขอทราบขอมูลการกําจัด (Call
your local solid waste agency or (toll free phone number) for disposal information)
หามปลอยผลิตภัณฑที่ไมใชแลวลงสูรางระบายน้ําฝนทั้งภายในและภายนอกอาคาร (Never place unused
product down any indoor or outdoor drain)
A3.5

ขอความพิเศษสําหรับผลิตภัณฑผูบริโภค (Special statements for consumer products)
เก็บใสกุญแจไว (Keep locked up)
เก็บใหหางจากมือเด็ก (Keep out of the reach of children)
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เก็บใสกุญแจไวและใหหางจากมือเด็ก (Keep locked up and out of the reach of children)
เก็บใหหางจากอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารสัตว (Keep away from food, drink, and animal feedstuffs)
เก็บใหหางจากมือเด็ก (Keep out of the reach of children)
หลีกเลี่ยงการรับสัมผัสในระหวางตั้งครรภ (Avoid exposure during pregnancy)
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A3.6

รูปสัญลักษณที่เปนคําเตือน (Precautionary pictograms) ของสหภาพยุโรป (COUNCIL DIRECTIVE
92/58/EEC ลงวันที่ 24 มิถุนายน คศ 1992)

ขอมูลจาก South African Bureau of Standards (SABS 0265:1999)
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ภาคผนวก 4
การติดฉลากผลิตภัณฑบริโภคตามลักษณะความเสี่ยงตอ
การไดรับบาดเจ็บ
(CONSUMER PRODUCT LABELLING BASED
ON THE LIKELIHOOD OF INJURY)
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ภาคผนวก 4
การติดฉลากผลิตภัณฑบริโภคตามลักษณะความเสี่ยงตอการไดรับบาดเจ็บ
(CONSUMER PRODUCT LABELLING BASED ON THE LIKELIHOOD OF INJURY)
A4.1

บทนํา

A4.1.1
การจําแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เปนระบบเดียวกันทั่วโลก (GHS) อาศัยพื้นฐานการประเมิน
คุณสมบัติความเปนอันตรายจากภายในตัวของสารเคมีที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตาม เปนที่ทราบกันวาบางระบบไดมีการให
ขอมูลเกี่ยวกับความเปนอันตรายเรื้อรังตอสุขภาพในผลิตภัณฑสําหรับผูบริโภคเฉพาะหลังจากพิจารณาขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับโอกาสในการไดรับสัมผัสของผูบริโภคภายใตสภาวะปกติทั่วไปในการใชงานหรือการใชงานผิด ๆ ที่สามารถ
คาดการณได ดังนั้น ระบบเหลานี้ไดจัดใหมีขอมูลตามการประเมินความเสี่ยง หรือโอกาสในการไดรับบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจาก
การรับสัมผัสกับผลิตภัณฑเหลานี้ เมื่อการประเมินผลและการกําหนดการรับสัมผัสนี้ตอโอกาสในการไดรับบาดเจ็บพบวา
โอกาสสําหรับความเปนอันตรายที่เกิดขึ้นในผลของการรับสัมผัสที่คาดหวังมีคานอยมาก ความเปนอันตรายเรื้อรังตอ
สุขภาพอาจไมรวมไวบนฉลากของผลิตภัณฑสําหรับการใชงานของผูบริโภค
ชนิดของระบบนี้ เปนที่ทราบกันในเอกสารที่อธิบายขอบเขตของงาน GHS ในป ค.ศ. 19981:
“การนําเอาองคประกอบของระบบมาใชงานอาจแปรผันไปตามชนิดของผลิตภัณฑหรือชวงวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ
ดังกลาว เมื่อสารเคมีไดรับการจําแนกแลว โอกาสของผลรายอาจถูกนํามาพิจารณาในการตัดสินวาขอมูลหรือขั้นตอนอื่น ๆ
สําหรับผลิตภัณฑที่กําหนดหรือสภาพการใชงานในพื้นที่”
A4.1.2
การทํางานของ GHS ไมไดกลาวถึงแนวทางชนิดนี้ ดังนั้นจึงตองมีการพัฒนากระบวนการเฉพาะเพื่อ
นํามาใชและประยุกตใชโดยพนักงานเจาหนาที่ อยางไรก็ตาม การรับรองวามันเปนวิธีการที่ไดผานการนํามาใชและจะ
นําไปใชอยางตอเนื่องในอนาคต ภาคผนวกนี้ที่กําลังพูดถึงนี้ไดใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางแสดงวารูปแบบนี้จะ
ทํางานอยางไรในทางปฏิบัติ
A4.1.3
การประเมินการรับสัมผัสสําหรับผลิตภัณฑผูบริโภคบางชนิดไดถูกนํามาใชเพื่อกําหนดวาขอมูลใดรวมอยู
บนฉลากในชนิดของแนวทางนี้ ผูออกกฎหมายและผูผลิตไดรับขอมูลการรับสัมผัสหรือสรางขอมูลสมมุติฐานในการรับ
สัมผัสโดยอาศัยการใชงานที่คุนเคยหรือการใชงานผิด ๆ ที่สามารถคาดการณได ขอสมมุติฐานเหลานี้ไดนําไปใชเพื่อ
กําหนดวาจะใหมีขอมูลความเปนอันตรายเรื้อรังตอสุขภาพอยูบนฉลากผลิตภัณฑผูบริโภคหรือไม และคําเตือนใดบางที่
จะตองตามมา ภายใตวิธีการที่ขึ้นอยูกับความเสี่ยง (risk-based approach) ดังนั้น คําตัดสินเหลานี้จึงไดเกิดขึ้นภายใตพื้นฐาน
การพิจารณาเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานการณการรับสัมผัสของผูบริโภคที่ไดมีการระบุ
A4.1.4
ฉลากผลิตภัณฑผูบริโภคในบางระบบอาศัยพื้นฐานจากการนําเอาความเปนอันตรายและความเสี่ยงมาใช
รวมกัน อยางไรก็ตาม ความเปนอันตรายทางกายภาพและเฉียบพลันอาจระบุไวบนฉลาก ในขณะที่ผลกระทบตอสุขภาพ
เรื้อรังที่ติดฉลากตามความเสี่ยงไมไดมีการระบุไว ทั้งนี้อาจเนื่องจากในสวนของความคาดหวังที่วาการรับสัมผัสในบาง
ผลิตภัณฑผูบริโภคมีระยะเวลาที่สั้น และดังนั้นอาจไมเพียงพอที่จะนําไปสูการพัฒนาผลตอสุขภาพเรื้อรังที่เปนผลของการ
รับสัมผัสเหลานั้น ความคาดหวังเหลานี้อาจไมแมนยําเพียงพอเมื่อใชผลิตภัณฑผูบริโภคในสถานประกอบการณ เชน สีหรือ
กาว ที่ใชโดยคนงานกอสรางอยูเปนประจํา
1

IOMC Description and Further Clarification of the Anticipated Application of the Globally Harmonized
System (GHS), IFCS/ISG3/98.32B.
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A4.1.5
ในขณะที่ความเปนอันตรายจากตัวของสารเคมีสามารถกําหนดไดในทุกภาคที่เกี่ยวของ ขอมูลเกี่ยวกับการรับ
สัมผัสและความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทามกลางภาคที่ครอบคลุมโดย GHS ยานหาหนะที่ขอมูลนี้ใชสงผานไป
ยังผูใชจึงแตกตางกันไป ในบางกรณี โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของผูบริโภค ฉลากเปนเพียงแหลงขอมูลเดียวที่หาได
ในขณะที่สวนอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานประกอบการ มีระบบที่ครบถวนอยูและยังเสริมดวยเอกสารความปลอดภัย
(SDSs) และการฝกอบรมผูปฏิบัติงาน ในสวนการขนสง ฉลากใหขอมูลขั้นตน แตขอมูลเพิ่มเติมสามารถหาไดจากเอกสาร
กํากับการขนสง
A4.2

หลักการทั่วไป

A4.2.1
ในขณะที่วิธีการประเมิรความเสี่ยงเฉพาะไมไดกลาวถึงหรือทําใหสอดคลองกันในระบบ GHS หลักการ
เบื้องตนทั่วไปเปนดังตอไปนี้:
(a)

สารเคมีทั้งหมดควรจําแนกโดยอาศัยเกณฑการจําแนกประเภทตามระบบ GHS
ขั้นตอนแรกในกระบวนการของการจําแนกความเปนอันตรายและการสื่อสารขอมูลควรเปนการ
จําแนกประเภทความเปนอันตรายที่ตัวสารนั้นโดยอาศัยเกณฑจากระบบ GHS สําหรับสารและของ
ผสม;

(b)

การติดฉลากตามความเสี่ยง (Risk-based labeling) สามารถนําไปใชไดเฉพาะโดยพนักงานเจาหนาที่
กับความเปนอันตรายตอสุขภาพเรื้อรังของสารเคมีในผลิตภัณฑ ผูบริโภค ความเปนอันตรายต อ
สุขภาพเฉียบพลัน ความเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมและทางกายภาพควรติดฉลากตามความเปน
อันตรายที่อยูกับตัวสารนั้น ๆ
การจําแนกความเปนอันตรายควรนําโดยตรงไปสูการติดฉลากของผลตอสุขภาพเฉียบพลัน ความ
เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมและทางกายภาพ วิธีการติดฉลากที่เกี่ยวของกับการประเมินความเสี่ยง
ควรใชเฉพาะความเปนอันตรายตอสุขภาพเรื้อรัง เชน การเกิดมะเร็ง ความเปนพิษตอระบบสืบพันธุ
(reproductive toxicity) หรือความเปนพิษตอระบบอวัยวะเปาหมาย (target organ systemic toxicity)
ตามการรับสัมผัสแบบซ้ํา (repeated exposure) สารเคมีเฉพาะที่อาจใชไดคือสารเคมีที่ในการใชงาน
ผลิตภัณฑผูบริโภคโดยทั่วไปอาจจํากัดในปริมาณและระยะเวลาในการใช;

(c)

การประมาณการรับสัมผัสและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นควรเปนไปตามขอสมมุติฐานเชิงอนุรักษนิยม
หรือในลักษณะปกปองไวกอนเพื่อลดความเปนไปไดของการประเมินคาการรับสัมผัสหรือความ
เสี่ยงต่ํากวาความเปนจริง
การประเมินหรือการประมาณการของการรับสัมผัสควรอาศัยขอมูลและ/หรือขอสมมุติฐานเชิง
อนุรักษนิยม การประเมินความเสี่ยงและวิธีการที่ใชขอมูลจากสัตวทดลอง ไปจนถึงมนุษยควรนํามา
เกี่ยวของในการหาคาเผื่อเพื่อความปลอดภัยไปจนถึงการกําหนดคาแฟคเตอรความไมแนนอน
(uncertainty factors)
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A4.2.2
ตัวอยางของการติดฉลากตามความเสี่ยงที่ใชโดยคณะกรรมการความปลอดภัยผลิตภัณฑผูบริโภคในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (An example of risk-based labelling used in the United States Consumer Product Safety Commission)
A4.2.2.1
โดยทั่วไป ผูบริโภคอาศัยฉลากบนผลิตภัณฑสําหรับขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบของผลิตภัณฑเคมี ในขณะที่
ภาคอื่น ๆ มีแหลงขอมูลเพิ่มเติม (เชน เอกสารความปลอดภัย เอกสารกํากับการขนสง) เพื่อขยายผลหรือกลั่นกรองขอมูล
ผลิตภัณฑและความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับขอมูลความเปนอันตรายที่ให โดยที่สวนของผูบริโภคไมไดรับ
A4.2.2.2
ตามที่ไดหมายเหตุไวขางตน กฎทั่วไปสําหรับระบบ GHS คือวาขอมูลฉลากจะอาศัยขอมูลคุณสมบัติ (ความ
เปนอันตราย) ที่อยูกับตัวของสารเคมีในทุกภาคที่เกี่ยวของ เหตุผลสําหรับการติดฉลากตามความเปนอันตรายในระบบ GHS
ไดมีการกลาวไวในตอนตนของเอกสารชุดนี้แลว และอาจใชกับผลิตภัณฑผูบริโภครวมทั้งผลิตภัณฑในภาคอื่น ๆ
A4.2.2.3
โดยเฉพาะอยางยิ่ง หลักการของผูใชที่มี “สิทธิ์ในการรับรู (right-to-know)” เกี่ยวกับความเปนอันตรายที่อยู
กับสารเคมีนั้นมีความจําเปนและสนับสนุนอยางกวางขวางโดยผูมีสวนเกี่ยวของตาง ๆ ขอมูลความเปนอันตรายเปนสิ่งจูงใจ
ใหเลือกใชสารเคมีที่อันตรายนอยกวา มันอาจเปนไปไมไดที่จะทํานายอยางแมนยําเกี่ยวกับการรับสัมผัสเมื่อใชผลิตภัณฑ
และมาตรการปกปองผูบริโภคใหความมั่นใจนอยกวาในภาคที่มีโครงสรางเกี่ยวของอื่น ๆ
A4.2.2.4
ในอีกมุมหนึ่ง การวิจัยบางอยางไดชี้บง 2-7 วาความสนใจของผูบริโภคสามารถเบี่ยงเบนโดยขอมูลที่มาก
เกินไปบนฉลากที่เกี่ยวของกับความเปนอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมด ปรากฏวาหลักฐานบางอยางที่เปนคําเตือนซึ่งเนน
ในสวนของความเปนอันตรายเฉพาะที่มีโอกาสในการไดรับบาดเจ็บซึ่งจะชวยในการปกปองผูบริโภค
A4.2.2.5
เพื่อใหมั่นใจวาผูบริโภคไดรับขอมูลที่จําเปนเพื่อนําไปสูการใชมาตรการปองกันที่เหมาะสม วิธีการติดฉลาก
ตามความเสี่ยงพิจารณาโอกาสหรือความเปนไปไดของการรับสัมผัสและสื่อสารขอมูลที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง
ของการรับสัมผัส การรับสัมผัสจากการใช การใชและการเกิดอุบัติเหตุที่คาดการณไดสามารถประมาณไดเพราะผลิตภัณฑ
ไดผานการออกแบบมาเพื่อการใชงานเฉพาะ
A4.2.2.6
กระบวนการตอไปนี้ยังไมไดทําใหเปนระบบเดียวกับระบบ GHS มันเปนไปตามคู มือฉบับ ที่ 8 ของ
คณะกรรมการความปลอดภัยสําหรับผูบริโภคของประเทศสหรัฐอเมริกา(US Consumer Product Safety Commission
Guidelines 8) และ คูมือแหงชาติและนานาชาติอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง ฉบับที่ 9-11 (national and
international guidelines on conducting risk assessments9-11) สารหรือผลิตภัณฑภายใตการประเมินเพื่อการติดฉลากความ
เปนอันตรายเรื้อรังสําหรับการใชของผูบริโภคในประเทศสหรัฐอเมริกาตองผานการทดสอบสองสวน สวนแรก สารหรือ
ผลิตภัณฑดังกลาวตองแสดงความเปนอันตรายหนึ่งในความเปนอันตรายเรื้อรังที่ครอบคลุม เชน จําแนกเปนความเปน
อันตรายเรื้อรังตามเกณฑเฉพาะ สวนที่สอง ตองทําการประเมินความเสี่ยงเพื่อกําหนดวามันมีโอกาสที่จะเกิดการเจ็บปวย
หรือบาดเจ็บที่แทจริงในระหวางหรือที่เปนผลของ “การจัดการเคลื่อนยายหรือการใชที่สามารถมองเห็นไดอยางมีเหตุผล
หรือจากการกลืนกินเขาไปโดยเด็ก” ถาผลของการประเมินความเสี่ยงระบุวาความเสี่ยงต่ํามาก สารหรือผลิตภัณฑนั้นไม
จําเปนตองติดฉลากสําหรับความเปนอันตรายเรื้อรัง ในทางกลับกันสารที่กําหนดมีการติดฉลากสําหรับผลเรื้อรังหรือไมนั้น
ไมเพียงแตขึ้นอยูกับวามันเปนอันตรายหรือไมแตยังขึ้นอยูกับการรับสัมผัสและความเสี่ยงดวย
A4.2.2.7
ระดับของการประเมินการรับสัมผัสจะขึ้นอยูกับความเปนอันตราย ตัวอยางเชน สําหรับจุดสุดทายของโรค
เรื้อรังที่ไมใชมะเร็ง (noncancer chronic endpoints) “คาที่ยอมรับไดในการรับตอวัน (acceptable daily intake; ADI)” จะ
คํานวณไดจาก “ระดับผลรายที่ไมไดสังเกตุการณ (no observed adverse effect level; NOAEL)” สําหรับการประมาณการ
เชิงอนุรักษนิยม (conservative estimate) ของการรับสัมผัส สามารถอนุมานไดวาผูบริโภคจะใชผลิตภัณฑสําหรับบริโภค
ทั้งหมดภายในวันเดียวและ/หรืออนุมานไดวาสาร/ของผสมอันตรายทั้งหมดที่รับสัมผัสโดยผูบริโภคจะถูกดูดกลืนเขาไป ถา
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ผลการรับสัมผัสมีคาต่ํากวา “ADI” ไมจําเปนตองมีการสื่อสารความเปนอันตราย ถาระดับการรับสัมผัสสูงกวาคา ADI ตอง
ทําการประเมินเชิงปริมาณใหละเอียดขึ้นกอนที่จะตัดสินใจติดฉลากขั้นสุดทาย ถาขอมูลที่ผานการกลั่นกรองไมมี หรือการ
วิเคราะหละเอียดไมแลวเสร็จ ตองมีการสื่อสารความเปนอันตรายฉลากนั้น
A4.2.2.8
สําหรับสารกอมะเร็ง หนวยความเสี่ยงจากการรับสัมผัสกับสารกอมะเร็งนั้นจะคํานวณไดโดยอาศัยการ
ประมาณคานอกชวงเชิงเสน (linear extrapolation) ดวยวิธีการแบบหลายขั้นตอนตามการจําลองที่เปนคาตั้งตน (default
model) การรับสัมผัสตลอดชีวิต (Life time exposures) สามารถคํานวณไดทั้งโดยการอนุมานจากกรณีที่แยที่สุด (worst case
scenarios) (เชน สารทั้งหมดในผลิตภัณฑมีการเขาถึงเนื้อเยื่อเปาหมาย (target tissue) ในการใชแตละครั้ง การรับสัมผัสเปน
ตอวัน/ตอสัปดาห/ตอเดือน) โดยการกําหนดคาการรับสัมผัสจริงในระหวางการใช หรือการนําวิธีการเหลานี้มาใชรวมกัน
A4.2.2.9
พนั กงานเจ าหนาที่จํ าเปนตอ งกํ าหนดระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับ ได เพื่อ นําวิธี การไปใชกั บการติดฉลาก
ผลิตภัณฑผูบริโภคสําหรับผลเรื้อรัง ตัวอยางเชน CPSC เสนอแนะการติดฉลากสําหรับความเปนอันตรายในการเกิดมะเร็ง
ถาคาความเสี่ยงจากการรับสัมผัสตลอดชีวิต (lifetime excess risk) มีคาเกิน หนึ่งในลาน จากการรับสัมผัสในระหวาง “การ
จัดการเคลื่อนยายหรือการใชที่สามารถมองเห็นไดอยางมีเหตุผล (reasonably foreseeable handling and use)"
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ภาคผนวก 5
วิธีการทดสอบความเขาใจ

- 335 -

- 336 -

ภาคผนวก 5
วิธีการทดสอบความเขาใจ*
A5.1
เครื่องมือนี้มีจุดมุงหมาย เพื่อใหเปนวิธีในการประเมินความเขาใจเกี่ยวกับฉลากและขอมูลความปลอดภัย
(เอกสารขอมูลความปลอดภัย) ของความเปนอันตรายจากสารเคมี เครื่องมือนี้ไดพัฒนาขึ้นโดยเนนเฉพาะความตองการของ
ผูปฏิบัติงานและผูบริโภคในประเทศกําลังพัฒนา จุดมุงหมายในการพัฒนาเครื่องมือนี้คือเพื่อใหเปนเครื่องมือที่ใชไดทั่วโลก
โดยพิจารณาถึงความสามารถในการอานและเขียนที่ระดับตางๆ กันและความแตกตางกันทางวัฒนธรรม
A5.2
ภาพรวมของเครื่องมือที่ใชในการทดสอบ
A5.2.1
เครื่องมือนี้จัดทําขึ้นโดยแบงเปนหนวยตางๆ ซึ่งทิศทางของแตละหนวยไดอธิบายไวในภาคผนวกนี้ กลาว
อยางกวางๆ ก็คือเครื่องมือนี้ประกอบดวย 4 หนวย ดังนี้
(a) หนวยที่ 1: เปนกลุมรวมซึ่งวัตถุประสงคหลักคือเพื่อใหมั่นใจไดวา เครื่องมือที่ใชในหนวยที่ 2 ถึง 11
สามารถสื่อความหมายขามวัฒนธรรมที่หลากหลายได การใชเครื่องมือที่แนะนําใหใชในทุกกลุมของ
ประชากรเปาหมาย (ดูตาราง A5.2 ดานลาง) แตควรบังคับใหเริ่มใชหนวยนี้กับกลุมผูปฏิบัติงานและ
สมาชิกของชุมชนตางๆ ที่มีวัฒนธรรมที่แตกตางจากแหลงที่จัดทําฉลากและขอมูลความปลอดภัย
(b) หนวยที่ 2 ถึง 8: ประกอบดวยชุดคําถามทั่วไป (หนวยที่ 2) และชุดคําถามเกี่ยวกับฉลากและขอมูล
ความปลอดภัยรวมทั้งแบบฝกหัด (หนวยที่ 3 ถึง 8) บางสวนของหนวยนี้อาจจะไมไดใชขึ้นอยูกับวา
เปนเรื่องของผูปฏิบัติงานและตองใชขอมูลความปลอดภัยหรือไม
(c) หนวยที่ 9: หนวยนี้เปนการฝกหัดแบบจําลอง สวนหนึ่งใหใชสําหรับผูปฏิบัติงานและสามารถใชได
กับคนสวนใหญที่เกี่ยวของในระบบการผลิต ในขณะที่อีกสวนหนึ่ง (หนวยที่ 9a) ปรับใหใชสําหรับ
ผูบริโภค
(d) หนวยที่ 10: ประกอบดวยคําถามชุดสุดทายภายหลังการทดสอบ สามารถใชไดกับผูเขารวมทุกคนใน
คําถาม (หนวยที่ 2 ถึง 8) และในการฝกหัดแบบจําลอง (หนวยที่ 9) นอกจากนี้ยังใชไดกับผูเขารวมใน
การฝกหัดเปนกลุม (หนวยที่ 11) ชุดคําถามมุงเนนที่การฝกอบรมและประสบการณในอดีต และยังเปด
โอกาสใหสําหรับคําแนะนําและคําวิจารณที่เปดกวางเกี่ยวกับกระบวนการทดสอบอีกดวย
(e) หนวยที่ 11: เปนการฝกหัดแบบกลุมสําหรับผูปฏิบัติงาน ซึ่งดึงสวนตางๆ ทั้งหมดที่อยูในหนวยกอนๆ
และมุ ง ให ใ ช ท ดสอบความเข า ใจในกรณี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การเรี ย นรู เ ป น กลุ ม ๆ หน ว ยนี้ ไ ด รั บ การ
ออกแบบเพื่อใชเสริมกับหนวยที่ 2 ถึง 10 แตจัดใหกับกลุมที่ตางจากกลุมในหนวยที่ 1, หนวยที่ 2 ถึง
8 และหนวยที่ 9
A5.2.3
มีขอเสนอวา ควรจัดใหมีการทดสอบเพื่อติดตามผล (follow-up test) ในเวลา 1 และ 12 เดือน ภายหลังจากได
มีการทดสอบความเขาใจ ควรทําการทดสอบนี้ซ้ําอีกครั้งกับกลุมเดิมซึ่งไดผานการทดสอบเบื้องตนไปแลว อาจจะเปนไป
ไดที่จะตองหลีกเลี่ยงการทดสอบอีกครั้งสําหรับหนวยที่ไดดําเนินการเสร็จสิ้นไปแลวในระดับพื้นฐาน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ปริมาณทรัพยากร การทดสอบซ้ําๆเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้ง และเกิดประโยชนที่แทจริงเกี่ยวกับ
ขอมูลความเปนอันตราย
*

จัดทําขึ้นโดยทีมงานของมหาวิทยาลัยเคปทาวน (University of Cape Town) สําหรับคณะทํางานของสํานักงานแรงงานสากลที่ทํางาน
เกี่ยวกับการสื่อสารขอมูลความเปนอันตราย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของความพยายามที่จะสนับสนุนระบบ GHS เพื่อการสื่อสารขอมูล
ความเปนอันตราย
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A5.2.4
ตาราง A5.1 สรุปยอเกี่ยวกับหนวยงานตางๆ ในเครื่องมือนี้ รวมถึงกิจกรรมหลัก วัตถุประสงคและผลที่
ไดรับจากงานในหนวยงานตางๆ
A5.2.5
แมวาเครื่องมือในการทดสอบจะไดรับการออกแบบมาใหครบสมบูรณในตัวเองแลวก็ตาม แตอาจเปนไปได
ที่ตองใชหนวยที่เลือกจาก battery ที่มีการจัดอันดับความสําคัญและความตองการในทองถิ่น ยิ่งกวานั้น เปนสิ่งที่รับรูกันดีวา
การสื่อสารขอมูลความเปนอันตรายที่ปรับเปลี่ยนใหเปนระบบเดียวกันทวโลกไดพัฒนาขึ้นแลว ความตองการที่จะใหมีการ
ทดสอบก็อาจจะเกิดขึ้นดวย เครื่องมือนี้อาจจะปรับเพื่อพิจารณาถึงลําดับความสําคัญของการทดสอบใหมๆโดยใชวัสดุ
อุปกรณในการทดสอบที่ปรับใหเหมาะสม (ฉลากและขอมูลความปลอดภัย) ในรูปแบบการทดสอบเดิม ตัวอยางเชน ถา
รูปแบบสัญลักษณของความเปนอันตรายกําลังอยูในระหวางการพิจารณา หนวยที่ 4 ก็สามารถที่จะแกไขเพื่อรวมเอา
สัญลักษณใหมเขาไวดวย
A5.3

ประโยชนของภาคผนวก 5 และเครื่องมือในการทดสอบ

A5.3.1
แตละหนวยเปนชุดคําถามในการทดสอบจริงและเปนชุดคําถามเฉพาะของวัตถุประสงคของการทดสอบ
ความเขาใจ โครงรางของหนวยตางๆ เปนในลักษณะที่ มีขอแนะนําเขียนไวชัดเจนในชุดคําถามสําหรับผูที่จะดําเนินการกับ
ขอสอบความเขาใจ ในแตละหนวยมีชุดขอมูลที่เปนแนวทางโดยละเอียดซึ่งประกอบดวย คูมือสําหรับหนวยเฉพาะเสนอ
แยกไวตางหาก คูมือนี้จะอธิบายถึงฉลากและ/หรือขอมูลความปลอดภัยที่แตกตางกัน ซึ่งจะใชในแตละหนวย และอธิบายถึง
ผลที่ไดและขอกําหนดในเรื่องเวลาของแตละหนวย
A.5.3.2
เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหหนวยตางๆ มีเนื้อหาที่ยาวเกินไป ขอแนะนําในแตละหนวยควรตองใหมีขอความที่สั้น
ที่สุด เพื่อเตรียมไวสําหรับการจัดทําขอแนะนําสําหรับสวนตางๆ ของคูมือ เมื่อมีขอแนะนําสําคัญปรากฏอยูในหนวยที่ 3 ถึง
11 ขอแนะนํานี้จะตองเปนอักษรตัวหนาอยูในกรอบที่ทําสีเขม เพื่อใหการดําเนินการงายขึ้น อักษรตัวเอนจะใชตลอดทั้ง
หนวย สําหรับขอความทั้งหมดที่จะอานในหัวขอเรื่องนั้นๆ
A5.3.3
บางหนวย (หนวยที่ 3, 4, 6, 7, 8 และ 9) ตองมีการสุมเลือกฉลาก และ/หรือขอมูลความปลอดภัย กลองใส
บัตรจะจัดเตรียมไวใหกับผูสัมภาษณเพื่อเรงใหทําการเลือก ฉลาก/ขอมูลความปลอดภัย หรือชุดของฉลาก/ขอมูลความ
ปลอดภัย ผูสัมภาษณจะมีกลองพิเศษเฉพาะของบัตรที่ทําเครื่องหมายไวสําหรับหนวยที่เกี่ยวของทุกๆ หนวย
A5.3.4
ฉลากและเอกสารความปลอดภัยมีจัดเตรียมไว แตควรจะตองเปนไปตามลักษณะของขอบังคับและการ
นําเสนอที่มีอยูในประเทศที่จะใชเครื่องมือนี้ ระบบ GHS จะปรับเนื้อหาและโครงราง ของวิธีการสื่อสารขอมูลความเปน
อันตรายใหมีมาตรฐานระดับหนึ่ง แตความแตกตางอีกมากมายก็ยังเกิดขึ้นไดโดยเกี่ยวเนื่องกับธรรมเนียมของทองถิ่น
ลักษณะ ขนาด และความชอบ ฉลากและขอมูลความปลอดภัยที่ใชในการทดสอบตองสะทอนใหเห็นถึงรูปแบบการใชที่
เปนแบบฉบับของทองถิ่นใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได ดังนั้น แมวาจะมีตัวอยางฉลาก และขอมูลความปลอดภัยใหมากับ
คูมือเลมนี้ ผูใชก็ควรจะกระตุนใหมีการปรับวัสดุอุปกรณการทดสอบใหอยูภายในขอจํากัดของขอกําหนดการออกแบบการ
ทดลอง เพื่อวาวัสดุอุปกรณดังกลาวจะไดปรากฏเปนรูปแบบที่แทจริงของทองถิ่นไดมากที่สุด
A5.3.5
แมวาความพยายามที่จะทําใหกระบวนการทดสอบที่ซับซอนเปนเรื่องที่งายขึ้น เพื่อใชวัดความเขาใจในการ
สื่อสารขอมูลความเปนอันตราย เครื่องมือในการทดสอบก็จําเปนตองมีการจัดการอยางระมัดระวังและมีการควบคุมคุณภาพ
ดังนั้นการอบรมผูสัมภาษณจึงเปนเรื่องสําคัญ รายละเอียดของเรื่องนี้จะอยูในคูมือสําหรับ หนวยที่ 1 และ 2
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หนวย
หนวยที่ 1

เนื้อหา
กลุมรวม

•
•
•

•
•

ตาราง A5.1 การทดสอบความเขาใจ : วัตถุประสงคและผลลัพธของแตละหนวย
วัตถุประสงค
ผลลัพธ
เพื่อกําหนดเครื่องมือการวิจัยสําหรับการแปลเนื้อหา ภาษา และ • คําอธิบายที่เปนไปในทิศทางเดียวกันทางวัฒนธรรม สําหรับคําที่ยาก
วัฒนธรรมของกลุมเปาหมายเฉพาะ
• การใชสีที่เหมาะสมกับเนื้อหาของทองถิ่น
เพื่อกําหนดคํานิยามเฉพาะ ที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมของคํา
• รายละเอียดของปจจัยทางวัฒนธรรมที่จะทําใหการทดสอบความ
เพื่อทดสอบวาการจัดอันดับ การใชสีเพื่อบอกลักษณะความเปน • เขาใจที่มีความโนมเอียง
อันตรายและการคาดคะเนเชิงปริมาณของตัวแปรที่กํากวมสามารถ • การพิสูจนวิธีการทดสอบความสามารถในการบอกสี
สงผานถึงกันทางวัฒนธรรมไดหรือไม
• ความสามารถในการแปลระดับขั้นตอนของการคิดสําหรับ
ทดลองกลยุ ท ธ ก ารทดสอบที่ ใ ช ใ นหน ว ยต อ ไปสํ า หรั บ face • ประชาชนที่ไมใชชาวตะวันตก
validity และกําหนดทางเลือกอื่น
• การทดสอบเกี่ยวกับเนื้อหา
เพื่ อ บ ง ชี้ ค วามมี อ คติ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได ใ นสถานการณ ข องการ • เครื่องมือในการจับประสบการณของคนทํางาน
ทดสอบที่เกิดจากการใชสิ่งตางๆ ทางวัฒนธรรม
• สัญลักษณ “ปลอม”
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หนวยที่ 2

การสัมภาษณทั่วไป

•
•
•
•

เพื่อจัดทําขอมูลที่เกี่ยวกับกลุมคนในสังคม และขอมูลอื่นๆ
เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการวิเคราะหความเขาใจ
เพื่อใหความกระจางเกี่ยวกับความสามารถในเรื่องความเฉียบ
คมของสีและการมองเห็น ซึ่งจําเปนสําหรับการทดสอบบางอยาง
ตอไป
• เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประสบการณของการทํางาน ซึ่ง
• สําคัญตอการแปลการประเมินผลความสามารถในการเขาใจ

•
•
•
•

ขอมูลที่เกี่ยวกับกลุมคนในสังคมและขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของสําหรับ
เชื่อมตอกับผลและการวิเคราะหการศึกษา
ไดประเมินความเฉียบคมของสี และการมองเห็น
ประสบการณการทํางานมีบทบาทตอความสามารถในการเขาใจ

หนวย
หนวยที่ 3

เนื้อหา
การจํา การอาน และ
ความเข า ใจฉลาก
และ เอกสารขอมูล
ความปลอดภัย

•
•
•
•
•
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•
•
•
•

ตาราง A5.1 การทดสอบความเขาใจ : วัตถุประสงคและผลลัพธของแตละหนวย
วัตถุประสงค
ผลลัพธ
เพื่ อ ประเมิ น ความคุ น เคยของกลุ ม ทดสอบเกี่ ย วกั บ ฉลาก และ • ระบุความคุนเคยเกี่ยวกับฉลาก และ เอกสารขอมูลความปลอดภัย
เอกสารขอมูลความปลอดภัย
• การประเมินผลกระทบของตัวอักษรที่ตางกันของฉลาก
เพื่อทดสอบความจําของกลุมทดสอบเกี่ยวกับองคประกอบของ • การระบุถึงสวนขององคประกอบฉลากที่เขาใจไดยาก
ฉลาก
• ระบุขอความที่เขาใจไดมากที่สุด
เพื่อทดสอบความเขาใจ คําสัญญาณ สี สัญลักษณ และขอความที่ • การจัดเรียงลําดับความเปนอันตราย และความตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติ
บอกความเปนอันตราย
ตนอันเปนผลมาจากฉลาก
เพื่ อ ประเมิ น ผลกระทบของฉลากที่ มี ใ นเรื่ อ งต อ ไปนี้ ข องกลุ ม • ผลกระทบของคําถามที่เกี่ยวกับความเขาใจโดยละเอียดที่มีตอการรับรู
ทดสอบ
ถึงความเปนอันตรายของกลุมทดสอบเพื่อเปนเสมือนการอบรม
- การจั ด เรี ย งลํ า ดั บ ความเป น อั น ตราย ทั้ ง ต อ ตนเองและสามี / • วัด/คํานวณ ผลกระทบ Hawthrone
ภรรยา หรือลูก
• การเปรียบเทียบการจัดเรียงลําดับความเปนอันตรายตอตนเองวาแตกตาง
- ความตั้งใจที่จะใช จัดเก็บ และกําจัดสารเคมี
จากการจัดเรียงลําดับความเปนอันตรายตอญาติสนิทหรือไม
มีความเปลี่ยนแปลงของการเรียงลําดับ และการรายงานหลังจาก • ระบุ ได วา กลุ ม ทดสอบสามารถเชื่ อ มข อ มู ลจากฉลากเข ากั บ เอกสาร
ถามคําถามเกี่ยวกับความเขาใจหรือไม
ขอมูลความปลอดภัยที่เหมาะสมไดในลักษณะที่มีความหมายตรงกัน
กลุมทดสอบสามารถระบุเอกสารขอมูลความปลอดภัย ที่เหมาะสม
หรือไม
ไดหรือไม
กลุ ม ทดสอบสามารถระบุ ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ชื่ อ สารเคมี ความเป น
อันตรายตอสุขภาพ ความเปนอันตรายตอรางกาย และการใชชุด
ปองกันภัยไดหรือไม

หนวย
หนวยที่ 4

เนื้อหา
การจั ด ระดั บ และ
ความเขาใจถึงความ
เปนอันตราย: คํา
สั ญ ญ า ณ สี แ ล ะ
สัญลักษณ

•

•
•
•
•
•
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•
•

หนวยที่ 5

ค ว า ม เ ข า ใ จ
สั ญ ลั ก ษ ณ ข อ ง
ความเป น อั น ตราย
ทั้ ง ที่ มี แ ล ะ ไ ม มี
ขอความ

ตาราง A5.1 การทดสอบความเขาใจ : วัตถุประสงคและผลลัพธของแตละหนวย
วัตถุประสงค
ผลลัพธ
เพื่อทดสอบการจัดเรียงลําดับความรุนแรงของความเปนอันตราย • จัดระดับความสามารถของคําสัญญาณ สี และสัญลักษณใน
ของกลุมทดสอบจาก
• การบอกระดับความเปนอันตราย และจัดระดับความเขาใจทั้งที่เมื่ออยู
- คําสัญญาณ สี และสัญลักษณ
แยกกันและที่รวมองคประกอบตางๆที่เลือกแลว
- การรวมสัญลักษณ และสัญลักษณหลายๆอัน
• ประเมินการควบคุมภาพของ face validity ของการจัดเรียงลําดับ
- การรวมสัญลักษณ สี และคําสัญญาณที่คัดเลือกแลว
• ความสามารถขององคประกอบฉลากที่จะดึงดูดความสนใจ
เพื่อทดสอบความเขาใจคําสัญญาณ สี และสัญลักษณ
• สํารวจฉลากที่ดึงดูดความสนใจไดมากที่สุดวาสามารถ
เพื่อทดสอบความคิดเห็นเกี่ยวกับ คําบอกสัญลักษณ สี และ
- กระตุนใหกลุมทดสอบรับรูขอมูลมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูล
สัญลักษณ เพื่อดึงดูดความสนใจได
ความเปนอันตรายตอสุขภาพ
- มีอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ปลอดภัย
เพื่อทดสอบการรับรูของกลุมทดสอบถึงความหมายของฉลาก
ตามที่รายงานไว
วาจะมีอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะใช จัดเก็บ หรือ กําจัดสารเคมี
ตามที่รายงานไวหรือไม
เพื่อสํารวจความคิดเห็นของกลุมทดสอบวาทําไมถึงมี
องคประกอบของความเปนอันตรายปรากฏอยูบนฉลาก

• เพื่อทดสอบความเขาใจสัญลักษณที่บอกประเภทของความเปน
อันตรายของกลุมทดสอบ
• เพื่ อ ทดสอบความเข า ใจของลุ ม ทดสอบในหลั ก การ/แนวคิ ด
เกี่ยวกับประเภทของความเปนอันตราย

• ความสามารถในการระบุ สั ญ ลั กษณ ที่ ถูกต อ งของประเภทความเป น
อันตราย
• การระบุประเภทความเปนอันตรายที่มีสัญลักษณที่ไมถูกตอง/ไมเดนชัด
และการระบุ ถึ ง สั ญ ลั ก ษณ ที่ ไ ม ถู ก ต อ ง/ไม เ ด น ชั ด ที่ จ ะเป น ตั ว บ ง ชี้
ประเภทความเปนอันตราย

หนวย
หนวยที่ 5 (ตอ)

เนื้อหา
•
•

•
•

หนวยที่ 6
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ขนาด ที่ติด สีพื้น
และสีขอบ ของ
สัญลักษณ ปาย
สัญลักษณ

ตาราง A5.1 การทดสอบความเขาใจ : วัตถุประสงคและผลลัพธของแตละหนวย
วัตถุประสงค
ผลลัพธ
• ระบุสัญลักษณที่การแปลความหมายกํากวม
เพื่อระบุวาการเพิ่มขอความลงไปจะชวยพัฒนาความเขาใจ
• ประสิทธิผลของการเพิ่มขอความลงในสัญลักษณเพื่อบอกความเปน
สัญลักษณที่เลือกไวเพื่อบอกประเภทของความเปนอันตรายได
อันตรายตอการใหกําเนิด การกอมะเร็ง และการกลายพันธุ
หรือไม เชน ความเปนอันตรายตอการใหกําเนิด การกอมะเร็ง
และการกลายพันธุ
• ประสิ ท ธิ ผ ลของการเพิ่ ม คํ า สั ญ ญาณลงในสั ญ ลั ก ษณ เ พื่ อ ระบุ ถึ ง
ประเภทของความเปนอันตราย
เพื่อระบุวาการเพิ่มคําสัญญาณลงไป จะชวยพัฒนา
ความเขาใจสัญลักษณที่บอกประเภทของความเปนอันตรายได
หรือไม

• เพื่อทดสอบผลกระทบของขนาดสัญลักษณ ขอบ และที่ติด
สัญลักษณที่ตางกัน
• เพื่อทดสอบผลกระทบของสีพื้นที่ตางกัน และขนาดของรูปที่
ตางกันในปายสัญลักษณเมื่อเปรียบเทียบกับขอบปาย

•
•
•
•
•

ผลกระทบของขนาด ขอบ และที่ติดสัญลักษณ
ความสามารถที่จะระบุชื่อสารเคมี
การรับรูถึงความเสี่ยง
การจําสัญลักษณได เปนเสมือนความสนใจตอสัญลักษณ
การจําขอความบอกความเปนอันตรายได เปนเสมือนความสนใจตอ
ขอความบอกความเปนอันตราย
• ความตั้งใจที่จะประพฤติตนดังที่รายงานไว
• ลําดับการอาน
• การเปรี ยบเที ย บการจัดเรี ยงลํ าดั บความเปนอั นตรายต อตนเองว า
แตกตางจากการจัดเรียงลําดับความเปนอันตรายที่สัมพันธกันหรือไม

หนวย
หนวยที่ 7

หนวยที่ 8

เนื้อหา
ความเขาใจ ปาย
สัญลักษณ – การ
ทดสอบเพิ่มเติม
(สารฆาตัวเบียน)
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ความสามารถที่จะ
เขาใจเอกสารขอมูล
ความปลอดภัย
(เ อ ก ส า ร ข อ มู ล
ความปลอดภั ย ’s)
จากโครงสร า งของ
ขอมูล

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

ตาราง A5.1 การทดสอบความเขาใจ : วัตถุประสงคและผลลัพธของแตละหนวย
วัตถุประสงค
ผลลัพธ
เพื่อทดสอบความสามารถของกลุมทดสอบในการระบุขอมูล - ความสามารถที่ จะเขาใจป ายสั ญลั กษณ ความเขาใจ การจัดเรี ยงลํ าดั บ
ความเปนอันตราย ความสนใจ และการเขาถึงขอมูลที่สําคัญ
ดังนี้
- การเปรียบเทียบการจัดเรียงลําดับความเปนอันตรายตอตนเองวาแตกตาง
- สารเคมี
จากการจัดเรียงลําดับความเปนอันตรายที่สัมพันธกันหรือไม
- ความเปนอันตรายตอสุขภาพ
เพื่อประเมินการจัดระดับความเปนอันตรายของกลุมทดสอบ
เพื่อทดสอบความเขาใจปายสัญลักษณของกลุมทดสอบ
เพื่อประเมินลําดับการอานของกลุมทดสอบ
• ความเขาใจขอมูลความเปนอันตรายในเอกสารขอมูลความปลอดภัย
เพื่อทดสอบความสามารถของกลุมทดสอบในการระบุขอมูล
ที่ประเมินจากสิ่งที่แตกตางกันดังนี้
ความปลอดภัยจากเอกสารขอมูลความปลอดภัย
1. การแปลขอมูลความเปนอันตรายตอสุขภาพ
เพื่อทดสอบความเขาใจขอมูลความปลอดภัยในเอกสารขอมูล
2. การประเมินความสามารถในการเขาใจของตนเองตอผูอื่น
ความปลอดภัย
3. ประเมินวากลุมทดสอบอธิบายขอวามบอกความเปนอันตราย
เพื่ อ ประเมิ น สิ่ ง ที่ ก ลุ ม ทดสอบอ า นในเอกสารข อ มู ล ความ
ตอบุคคลที่สามอยางไร
ปลอดภัยและลําดับการอานสวนตางๆในเอกสารขอมูลความ
4. ประเมิ น ความตั้ ง ใจที่ จ ะประพฤติ ต ามข อ ตกลงระหว า ง
ปลอดภัยที่กลุมทดสอบรายงาน
มาตรการ
เพื่อประเมินขอมูลที่มีประโยชน เหมาะสม และสามารถเขาใจ
5. ความเขาใจทั้ง 4 ประการ
ได
• ประเมินผลกระทบของวิธีการจัดโครงสรางขอมูลในเอกสารขอมูล
เพื่ อประเมินว าข อมู ลใน เอกสารข อมู ลความปลอดภั ย มี
ความปลอดภัย ที่แตกตางกัน
ความสัมพันธกับความตั้งใจที่จะปฏิบัติประพฤติตนในทางที่
• ประเมินความมีประโยชน และความเหมาะสมของสวนยอยที่จะระบุ
ปลอดภัยหรือไม
สวนตางๆ เพื่อทบทวนการพัฒนาเอกสารขอมูลความปลอดภัยตอไป
เพื่อประเมินผลกระทบของโครงสรางขอมูลในเอกสารขอมูล
ความปลอดภัย ที่แตกตางกันตามที่กลาวไวขางตน

หนวย
หนวยที่ 9

เนื้อหา
การฝกหัด
แบบจําลอง :
ผลกระทบของการ
ใชฉลาก และ
เอกสารขอมูลความ
ปลอดภัย
สัญลักษณและคํา
สัญญาณบนฉลากที่
มีตอการฝกปฏิบัติ
กับสารเคมีอยาง
ปลอดภัย
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หนวยที่ 10

การสัมภาษณ
ภายหลัง/ การ
สัมภาษณเพื่อ
กระตุนภายหลัง

•
•

•
•

ตาราง A5.1 การทดสอบความเขาใจ : วัตถุประสงคและผลลัพธของแตละหนวย
วัตถุประสงค
ผลลัพธ
• มาตรการของพฤติกรรมจริงที่สังเกตได และที่สัมพันธกับการใช
เพื่อประเมินการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยเมื่อเปรียบเทียบกับ
การฝกแบบจําลองซึ่งมีการขนถายและเคลื่อนยายสารเคมี
• ฉลาก การใช เอกสารขอมูลความปลอดภัย กอนและระหวางการ
ปฏิบัติงาน
เพื่อประเมินวาการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยพัฒนาไดโดยการ
มีคําสัญญาณ “อันตราย” และ/หรือ โดยขนาดของสัญลักษณ
• พฤติกรรมของความปลอดภัยประกอบดวยการใชอุปกรณปองกันภัย
แสดงความเปนอันตราย (รูปหัวกระโหลกและกระดูกไขว)
สวนบุคคล PPE และการปฏิบัติ เพื่อปองกันสุขอนามัย
เพื่อระบุวาประสบการณในอดีตที่เกี่ยวของกับสารเคมีมี
• ผลกระทบขององคประกอบของฉลากที่หลากหลาย (มีหรือไมมีคํา
วา “อันตราย” ขนาดของสัญลักษณความเปนอันตรายที่ตางกัน และ
บทบาทสํ า คั ญ ทั้ ง ในการปฏิ บั ติ เ พื่ อ ความปลอดภั ย และ
ผลกระทบของการใชคําสัญญาณและสัญลักษณในการปฏิบัติ
โครงรางของเอกสารขอมูลความปลอดภัย (หัวเรื่องที่บอกความเปน
เพื่อความปลอดภัยหรือไม
อันตรายตอสุขภาพชัดเจนและเปดเผยกับขอมูลขอความเปนอันตราย
ตอสุขภาพ ภายใตขอมูลที่เปนกฎขอบังคับ))
• สํารวจความสัมพันธระหวางความเขาใจ การปฏิบัติ และเงื่อนไขการ
ทดลอง

• เพื่อ จัดทํ าประวั ติในอดี ตที่ เคยยุงสั มผั สกับสารเคมี และการ
ฝกอบรม
• เพื่อทดสอบผลกระทบของคําอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับสัญลักษณ
คําสัญญาณ สี และขอความบอกความเปนอันตรายในการจัด
อันดับความรุนแรงของความเปนอันตราย และความเขาใจ
• เพื่อระบุความตองการขอมูลของสารเคมีจากกลุมทดสอบ

• ตั ว แปรที่ ได จากการฝ ก อบรม และประสบการณ ในอดี ต เพื่ อ การ
วิเคราะหการแบงประเภทของคําตอบของหนวยที่ 3 ถึง 9
• ผลลั พ ธ จ ะช ว ยบ ง ชี้ ไ ด ว า การฝ ก อบรมควรเป น หั ว ข อ ของการ
ประเมินผลโดยละเอียดยิ่งขึ้นในระยะยาวหรือไม
• คําตอบของคําถามที่เกี่ยวกับความตองการขอมูลของสารเคมีจะมี
ประโยชนตอความพยายามระบบ GHS ในเรื่องความปลอดภัยของ
สารเคมี

หนวย
หนวยที่ 11

เนื้อหา
การฝ กหั ด เป นกลุ ม
- ความเขาใจ

ตาราง A5.1 การทดสอบความเขาใจ : วัตถุประสงคและผลลัพธของแตละหนวย
วัตถุประสงค
ผลลัพธ
• การประเมินการควบคุม คุณภาพของผลกระทบของการเรีย นเป น
• เพื่อทดสอบวาการเรียนรูเกี่ยวกับการสื่อสารขอมูลความเปน
กลุมตอการเรียนเปนรายบุคคล
อันตรายที่เกิดขึ้นในการทํางานเปนกลุมแตกตางจากที่เกิดขึ้น
ในรายบุคคลหรือไม
• กลุมที่ไดคําตอบที่แตกตางจากคําตอบของรายบุคคลเปนเครื่องบงชี้
วาจําเปนตองมีการแกไขรูปแบบการทดสอบ
• เพื่ อ ทดสอบว า กลุ ม ทดสอบที่ ทํ า งานเป น กลุ ม ได คํ า ตอบที่
แตกต า งจากเมื่ อ กลุ ม ทดสอบได รั บ คํ า ถามเป น รายบุ ค คล
• คําแนะนํา สําหรับการฝกอบรมวาควรดําเนินการอยางไรในอนาคต
หรือไม
เพื่อเปนสวนหนึ่งของการสื่อสารขอมูลความเปนอันตราย
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A5.3.6
การยอมรับ: กอนที่จะดําเนินการหนวยใดๆ ของเครื่องมือนี้ ผูเขารวมควรใหการยอมรับกอน ในการทํา
เชนนี้ควรมีการอธิบายจุดประสงคของการฝกหัดใหแกผูเขารวม และขั้นตอนที่พวกเขาตองปฏิบัติตาม ผูเขารวมไมควรถูก
บีบบังคับใหเขารวม และควรรับทราบวาพวกเขามีสิทธิ์ที่จะถอนตัวจากการเขารวมนี้ไดตลอดเวลา ลักษณะของขอมูลที่ให
ไวในขั้นตอนการยอมรับเปนเรื่องทั่วๆ ไปเพื่อไมใหเปนการเปดเผยสมมุติฐานที่ชัดเจนซึ่งกําลังทําการทดสอบอยู
A5.3.7
ขั้นตอนการยอมรับอธิบายไวในสวนแรกของหนวยที่ 1 (กลุมรวม) หนวยที่ 2 (เริ่มทําการสัมภาษณ) และ
หนวยที่ 10 (การฝกหัดแบบจําลอง) โดยที่ไมตองคํานึงถึงวากลุมทดสอบกลุมเดิมจะทําทุกหนวยไดจบสมบูรณหรือไม
ขั้นตอนการยอมรับทั้ง 3 หนวยควรนํามาใชเมื่อจําเปน ขั้นตอนการยอมรับสําหรับการฝกหัดแบบจําลองคือความจําเปนที่
จะตองใหคําอธิบาย เพื่อตัดความมีอคติที่จะเกิดขึ้น โดยการเตือนใหกลุมทดสอบตระหนักถึงจุดประสงคของการฝกหัด
A5.3.8
นโยบายเกี่ยวกับรางวัลหรือคาชดเชยแกผูรวม : ผูตอบคําถามแตละคนที่เขารวมในการศึกษาครั้งนี้จะไดรับ
คาชดเชยหรือสิ่งลอใจบางรูปแบบ สําหรับการเขารวมในการศึกษาครั้งนี้ ผูตอบคําถามที่เขารวมควรไดรับการบอกกลาว
เมื่อยอมรับทําการทดสอบพวกเขาจะไดรับคาชดเชยในบางรูปแบบ เมื่อการศึกษาไดดําเนินการจบสิ้นแลว คาชดเชยอาจจะ
แตกตางกันไปในแตละประเทศขึ้นอยูกับความเหมาะสมทางวัฒนธรรม และสิ่งที่หาไดในทองถิ่นนั้นๆ จากคําแนะนํา
บางอยาง (บนพื้นฐานของการศึกษาอื่นๆ) คาชดเชยอาจเปนอาหาร (กลางวัน) หมวก แกวน้ํามีมือจับ อาหาร (น้ําตาล ขาว
เนื้อ) และใบประกาศนียบัตร เปนตน เปนเรื่องที่ขึ้นอยูกับประเทศตางๆ ที่จะใช เครื่องมือเพื่อพัฒนานโยบายที่เหมาะสม
ของการใหคาชดเชยแกผูเขารวม
A5.4
การสุมตัวอยาง
A5.4.1
กลุมประชากรเปาหมาย
A5.4.1.1
กลุมประชากรเปาหมายอธิบายไวในตาราง A5.2 ดานลางนี้ สวนใหญจะเปนกลุมคนทํางาน กลุมคนที่ใช
จําหนาย หรือจัดการเกี่ยวกับสารเคมีไมทางตรงก็ทางออม เด็กก็เปนกลุมสําคัญอีกกลุมหนึ่งที่จะตองคํานึงถึง อยางไรก็ตาม
แมวาความสามารถที่จะใหขาวสารขอมูลความปลอดภัยที่เขาใจไดงายแกเด็กเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง แตก็เปนไปไมไดที่จะ
กลาวถึงเรื่องนี้ไวในคูมือเลมนี้ เพราะวาจําเปนตองมีวิธีการเฉพาะสําหรับการประเมินผล การพัฒนาตอไปในอนาคต อาจจะ
สามารถขยายการทดสอบความเขาใจใหมีวิธีการที่เหมาะสมสําหรับเด็ก
A5.4.1.2
วิธีการที่เสนอไวเพื่อใหไดตัวอยางที่เปนกลุมตัวแทนอธิบายไวในสวนคูมือในหนวยที่ 1 และหนวยที่ 2 ไม
ควรใชนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนกลุมตัวแทนเนื่องจากไดใชไปแลวในการศึกษาการสื่อสารขอมูลความเปนอันตราย
ครั้งกอนๆ และไมถือวาเปนตัวแทนของกลุมเปาหมายตามที่กําหนดไวในการศึกษาครั้งนี้
A5.4.2
กลุมรวม
A5.4.2.1
พิจารณาจากจุดมุงหมายของกลุมรวมที่จะใหเครื่องมือซึ่งใชในหนวยที่ 2 ถึงหนวยที่ 11 เปนที่รับรูไดใน
วัฒนธรรมและสภาพแวดลอมที่ตางกัน ผูเขารวมในกลุมรวมควรเปนแบบฉบับของกลุมเปาหมายที่จะทําการประเมินเทาที่
จะเป น ไปได ม ากที่ สุ ด ควรเน น ถึ ง กลุ ม เป า หมายของคนทํ า งานและสมาชิ ก ของชุ ม ชนในวั ฒ นธรรมที่ แ ตกต า งจาก
สภาพแวดลอมที่ฉลากและเอกสารขอมูลความปลอดภัยไดจัดทําขึ้นมา โดยหลักแลวควรใชกับคนงานในฟารม คนงานและ
ชุมชนที่ไมเกี่ยวของกับเกษตรกรรม ผูอยูอาศัย/กลุมผูบริโภค ทั้งที่มีการศึกษาและดอยการศึกษา กลุมที่มีพื้นฐานทาง
วัฒนธรรมและภาษาที่อาจจะทําใหการสื่อสารขอมูลความเปนอันตรายเปนเรื่องที่ยุงยากซับซอน ประเภทสําหรับกลุมรวม
เสนออยูในตาราง A5.2 ดานลางนี้
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A5.4.2.2
เสนอแนะวาควรมีอยางนอย 2 กลุมรวมตอประเภท อยางไรก็ตามหากผลลัพธจากกลุมรวมใน 1 ประเภท
(เชน คนงานในฟารมที่ดอยการศึกษา) เหมือนกับกลุมที่เทาเทียมกันกลุมหนึ่ง (เชน คนทํางานที่ไมเกี่ยวของกับเกษตรกรรม
ที่ดอยการศึกษา) อาจเปนไปไดที่ตองกระจายไปอยูกับกลุมอื่น ซึ่งเรื่องนี้ควรกระทําหากผูทําการทดสอบมั่นใจวาจะไมมี
ผลลัพธที่ตางกันจากการทดสอบเพิ่มเติม โดยทั่วไปทันทีที่พบวาผลลัพธที่ไดจากกลุมรวมที่ตางมีความตรงกัน/สอดคลอง
กัน แนะนําใหดําเนินการตอไปยังการประเมินผลหลักไดโดยตรง(หนวยที่ 2 ตอไป) หากผลลัพธที่ไดมีความขัดแยงกันมาก
หรือหากไมมีขอมูลเพียงพอที่จะบอกถึงสวนที่เหลือของเครื่องมือ แนะนําใหรวมกลุมรวมเขาดวยกันจนกวาจะไดขอมูลนั้น
ภายใตสถานการณเชนนี้ การทดสอบจนกวาจะไดผลลัพธที่ตรงกัน/สอดคลองกัน หรือมีความกระจางอาจจําเปนตองจัดให
มีกลุมมากกวา 2 กลุมตอประเภทตามที่ไดเสนอแนะไว
A5.4.2.3
ผูเขารวมในกลุมรวมไมควรเปนคนทํางานกลุมเดิมที่อยูในการทดสอบภายใตหนวยที่ 2 ถึงหนวยที่ 11
เนื่องจากการเรียนรูบางอยางจะเกิดขึ้นโดยกลุมรวมเอง หากเปนไปไดกลุมควรมีความเหมือนกันในเรื่องภาษา เพื่อให
ผูเขารวมทุกคนสามารถสื่อสารกันไดดวยภาษาเดียวกันอยางนอย 1 ภาษา
A5.5
ชุดคําถามและแบบการทดลอง
A5.5.1
ประชากรกลุมยอยของคนทํางานและคนที่ไมไดทํางานจะมีประสบการณที่ตางกันซึ่งมีอิทธิพลตอความ
เขาใจขอมูลการสื่อสารความเปนอันตรายของคนในกลุม หนวยที่ 2 ถึงหนวยที่ 8 และหนวยที่ 10 จะเปนการทดสอบความ
เขาใจภายใตเงื่อนไขการทดลองที่แตกตางกัน การคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางรวมกับขอพิจารณาถึงความงายในการ
จัดการเปนสิ่งที่บงบอกถึงจํานวนต่ําสุดของกลุมที่จะทดสอบวาคือกลุมที่ใหไวในตาราง A5.2 ดานลางนี้ หนวยที่ 6
(ตัวอักษรที่ใชในฉลากและโครงรางของฉลากที่มีผลกระทบตอความเขาใจ) และหนวยที่ 9 (การทดสอบแบบจําลอง)
ประกอบดวยการเปรียบเทียบระหวางประเภทของฉลากที่ตางกัน (หนวยที่ 8 และ 11 /กลุมที่เหมือนกันตามลําดับ) ดังนั้นจึง
จําเปนที่จะตองมีจํานวนสมาชิกของกลุมทดสอบที่มากกวานี้เพื่อใหไดสถานการณที่เพียงพอในแตละประเภทที่เหมือนกัน
หนวยสัมภาษณอื่นๆ (หนวยที่ 3, 4, 5, 7 และ 8)มีกลุมที่เหมือนกันนอยกวา (จาก 1 ถึง 4 กลุมมากที่สุด) จึงสามารถบริหาร
กลุมทดสอบที่นอยกวาได ผูใชเครื่องมือนี้อาจเลือกที่จะใชทุกหนวยกับผูเขารวมทุกคนซึ่งในกรณีนี้จํานวนต่ําสุดของ
ผูเขารวมที่เสนอแนะไวจะเหมือนกับหนวยที่ 6 และหนวยที่ 9 ในตารางA5.2 หนวยที่ 2 และหนวยที่ 10 ตองใหผูเขารวมทุก
คนทําใหเสร็จสมบูรณตามที่กําหนดไว
A5.5.2
พิจารณาจากความยาวของแบบทดสอบจํานวนมาก (ดูตาราง A5.3) อาจจะจําเปนดวยเหตุผลที่ควรหยุด
เครื่องมือนี้โดยใหกลุมทดสอบอื่นทําเพียงบางหนวยตอจนเสร็จสมบูรณ
โดยลักษณะนี้ตองรับผูเขารวมมาเพิ่มสําหรับ
การศึกษานี้แตตองทําเฉพาะเพียงบางสวนของการประเมินผลใหสมบูรณ หากเปนดังกรณีนี้ใหจําไววาทุกกลุมทดสอบตอง
ทําหนวยที่ 2 และหนวยที่ 10 ใหเสร็จสมบูรณโดยไมตองคํานึงถึงวาจะตองทําหนวยอื่นๆใหจบสมบูรณเปนจํานวนเทาไหร
ยกตัวอยางเชน ควรแบงหนวยจํานวนมากๆออกเปนชุดยอยที่ประกอบดวย
a) หนวยที่ 2, 3, 8 และ10
b) หนวยที่ 2, 4 และ10
c) หนวยที่ 2, 5, 7 และ10
d) หนวยที่ 2 และ11
e) หนวยที่ 9, 2 และ10
อยางไรก็ตามถาเปนไปไดควรใหผูเขารวมทุกคนทําแบบทดสอบทั้งหมดที่อยูในเครื่องมือนี้และใหคาชดเชย
ที่เหมาะสมและเพียงพอตอความพยายามของผูเขารวมทุกคน
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ตาราง A5.2 ขนาดของกลุมตัวอยาง – จํานวนที่แนะนํา
การสัมภาษณ: หนวย การสั ม ภาษณ :
กลุม
กลุมยอย
กลุมรวม
ที่2, 6 และ 10, การ หนวยที่ 3, 4, 5,
หนวยที่ 1
ทดสอบแบบจํ า ลอง 7 และ 8
หนวยที่ 9
กลุมเปาหมายที่ 1 ประชากร 1: ผูจัดการฝายผลิต วิศวกร เลือกได
30-50*
25
สถานที่ทํางาน
และชางเทคนิค
a) ผูบริหาร
ประชากร 2: ผูจัดการควบคุมใน เลือกได
30-50*
25
ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
b) คนงาน
ประชากร:
3. มีการศึกษา
อยางนอย 1 กลุม
100
50
คนงานในฟารม 4. ดอยการศึกษา
อยางนอย 1 กลุม
100*
50
ป ร ะ ช า ก ร : 5. มีการศึกษา
อยางนอย 1 กลุม
100
50
คนงานในส ว น
6. ดอยการศึกษา
อยางนอย 1 กลุม
100*
50
อื่
น
ที่
นอกเหนื อ จาก
งานเกษตรกรรม
กลุมเปาหมายที่ 2: ประชากร 7 : คนทํางานดานการขนสง เลือกได
30-50
25
การขนสง
กลุ ม เป า หมายที่ 3: ประชากร 8: มีการศึกษา
อยางนอย 1 กลุม
100
50
ชุ ม ชน ผู อ ยู อ าศั ย /
อยางนอย 1 กลุม
100*
50
ผูบริโภค/ประชาชน ประชากร 9 : ดอยการศึกษา
ทั่วไป
ประชากร 10 :
เลือกได
30-50*
25
ผูคาปลีกและผูจําหนาย
กลุมเปาหมายที่ 4 : ผู ประชากร 11 : ผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพ เลือกได
30-50*
25
ปฏิ บั ติ ก ารตอบโต เจาหนาที่ดานเทคนิคและผูปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน
ตอบโตภาวะฉุกเฉิน
กลุ ม เป า หมายที่ 5 : ประชากร 12 : เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับ เลือกได
30-50*
25
อื่น ๆ
การออกกฎระเบียบขอบังคับเพื่อใหมี
ผลบังคับใช
* ดังที่รูกันวาการจัดการทดสอบแบบจําลองยากตอการปฏิบัติ จึงแนะนําใหจัดการทดสอบแบบจําลอง เฉพาะที่ที่มีทรัพยากรพรอมและที่ที่
เหมาะสมในการปฏิบัติ

A5.5.3
การเลือกกลุมยอยควรเลือกใหกลุมตัวอยางเปนตัวแทนไดมากที่สุด โดยการสุมเลือกประชากรเพื่อใหเขา
รวมซึ่งเรื่องนี้สําคัญมากสําหรับการทําใหผลลัพธมีความเปนทั่วไป แมแตวาถาเลือกผูเขารวมที่ตางจากกลุมยอยเดิมเพื่อทํา
สวนตางๆของเครื่องมือนี้ใหเสร็จสิ้นสมบูรณ ดวยเหตุผลของความยาวของการทดสอบ การเลือกผูเขารวมจึงควรเนนถึง
ความเปนตัวแทน อยางไรก็ตามเปนที่ยอมรับวาการสุมเลือกอาจเปนเรื่องที่ยากมากในทางปฏิบัติ ดังนั้นจึงควรตระหนักวา
ไมวาจะใชวิธีการเลือกแบบใดก็ตาม ควรเลือกใหไดกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนใหไดมากที่สุดเทาที่จะเปนได
A5.5.4
ภายในแตละหนวย การสุมเลือกตัวแทนภายในกลุมเปนเรื่องสําคัญและไมสามารถประนีประนอมได การ
สุมเลือกจําเปนสําหรับ internal validity ของการเปรียบเทียบและไมเหมือนกับการสุมเลือกตัวอยางซึ่งจําเปนสําหรับการทํา
ใหผลของการศึกษามีความเปนทั่วไป
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A5.5.5
การศึกษาแบบจําลอง: เนื่องจากการศึกษาแบบจําลองเปนการฝกหัดกลุมทรัพยากรที่เขมมาก จึงเสนอวาควร
จัดการศึกษาแบบจําลองเฉพาะกับประชากรเปาหมายที่จํากัดเทานั้นคือ คนงานทั้งในดานเกษตรกรรมและไมใชเกษตรกรรม
ผูทําการขนสงและผูบริโภค อยางไรก็ตามถามีทรัพยากรเพียงพอ การศึกษาแบบจําลองสามารถใชไดกับกลุมอื่นๆที่
เหมือนกันตามตองการ
A5.5.6
การปะปนและการรวมแทรกแซง
A5.5.6.1
การออกแบบการทดสอบจําเปนตองมีสภาพแวดลอมที่ควบคุมได ดวยเหตุผลนี้ควรหลีกเลี่ยงสถานการณที่
ผูเขารวมจะสามารถมองเห็นหรือไดรับการบอกกลาวเกี่ยวกับวัสดุที่ใชในการทดลองของผูเขารวมคนอื่นซึ่งเรื่องนี้จะทํา
ใหผลการเปรียบเทียบที่กําลังทําเปนโมฆะ หากการใชตัวแปรอิสระมีความสําคัญตอการประเมินผล เหตุการณเชนนี้ที่
เกิดขึ้นในการทดลองเรียกวาการปะปน
A5.5.6.2
เพื่อหลีกเลี่ยงการปะปน ผูเขารวมควรหลีกเลี่ยงการติดตอถึงกันและกันในระหวางที่กําลังทําการทดสอบ ซึ่ง
เรื่องนี้อาจตองใชความพยายามอยางสูงในสวนของทีมผูทดสอบเพื่อใหแนใจวากลุมที่ทดสอบไมมีโอกาสไดพบปะพูดคุย
กัน ถึงแมวาจะเปนเรื่องยาก แตก็ตองใชความพยายามใหมากที่สุด เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการปะปนใหนอยที่สุด
A5.5.6.3
ปญหาที่ชัดเจนและเกี่ยวของก็คือการเขารวมแทรกแซง
ซึ่งกลุมทดสอบทั้งสองกลุมถูกกําหนดใหอยูใน
ภาวะการแทรกแซงซึ่งเกิดขึ้นเปนอิสระจากสถานการณของการทดลอง เรื่องนี้จะเกิดขึ้นไดเมื่อยกตัวอยางเชนคนงานทุกคน
ในโรงงานไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยจากความเปนอันตรายโดยละเอียดกอนที่จะทําการทดสอบซึ่งอาจ
สงผลใหเกิดผลกระทบของการสื่อสารขอมูลความเปนอันตรายที่แตกตางกันและอาจนําไปสูการคาดคะเนผลที่ต่ํากวาความ
เปนจริงของเกณฑการจัดทําฉลากและเอกสารขอมูลความปลอดภัย หากเรื่องนี้ไมสามารถปองกันได ควรตองสังเกตถึง
ความเปนไปไดที่จะเกิดการเขารวมแทรกแซง
A5.5.7

การเรียนรูเปนกลุม
หนวยที่ 11 เปนการทดสอบความเขาใจในเรื่องของการเรียนเปนกลุม ใชกับคนงาน (ประชากรที่ 3 ถึง 6 ใน
ตาราง A5.2 ขางตน และตองการกลุมตัวอยางที่แยกตางหากจากกลุมคนงานที่ผานการทําหนวยที่ 2 ถึง 8 เสร็จเรียบรอยแลว
กลุมนี้ควรมีระดับความสามารถในการอานและเขียนที่เหมือนกัน และมีจํานวนกลุมของคนที่มีการศึกษาและดอยการศึกษา
ที่เทากันโดยประมาณ แตละกลุมไมควรมีสมาชิกมากกวา 10 คน และไมนอยกวา 6 คน
A5.5.8
เนื้อหา
A5.5.8.1
เนื้อหาของการทดสอบความเขาใจมีความสําคัญตอการประเมินผลที่แมนยําของความหมายและความเขาใจ
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับกลุมคนงานที่มีการศึกษานอยซึ่งตองใชเนื้อหาขางเคียงเปนเครื่องมือในการพัฒนาความเขาใจขอมูล
ขาวสารความเปนอันตราย ดวยเหตุผลนี้ การทดสอบปริมาณมากในเครื่องมือนี้ควรใชประโยชนจากฉลากที่สมบูรณ
มากกวาใชองคประกอบของฉลากหรือของเอกสารขอมูลความปลอดภัย ในขณะที่กลุมตัวแทนที่มีการศึกษาดีพบวาเปน
เรื่องงายที่จะตอบรับกับองคประกอบของฉลากที่อยูโดดๆ แตการแปลความหมายขององคประกอบนั้นๆอาจจะมีหลักของ
สถานการณการเรียนรูกับโลกของของจริงอยูเพียงนอยนิด ดวยเหตุผลนี้ การทดสอบจึงควรจัดใหมีการใชฉลากและเอกสาร
ขอมูลความปลอดภัย ที่เปนของจริง
A5.5.8.2
เพื่อใหเหมือนจริงมากที่สุด จะนําฉลากที่ติดอยูบนตูสินคาในพื้นที่จริงมาใช การติดฉลากบนตูสินคาแตละ
ใบอาจเปนภาระที่ไมจําเปนของผูทดสอบ ดังนั้นจึงเสนอใหติดฉลากบนตูสินคามาตรฐานไว แลวคอยแกะออกหลังการ
ทดสอบ ขั้นตอนนี้อาจจําเปนตองมีผูชวยใหกับผูสัมภาษณหากผูสัมภาษณมีภาระที่ตองทํามากเกินไป เปนสิ่งสําคัญที่ควรมี
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การใบขอมูลแกกลุมตัวแทนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทําความเขาใจใหกลุมตัวแทนไดมากที่สุด ดังนั้นจึงควรติดฉลากไวที่ตู
สินคาตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับคนงานที่มีระดับการศึกษานอยซึ่งจะยึดขอมูลขางเคียงเปนหลักในการทําความ
เขาใจ แผน Velcro ที่ติดอยูที่ตูสินคาอาจทําใหขั้นตอนนี้เปนเรื่องที่งายขึ้น
A5.5.8.3
เพื่อเปนการปรับโอกาสของการทําความเขาใจใหเปนมาตรฐานยิ่งขึ้น สารเคมีจริงที่ระบุอยูบนฉลากจะเปน
สารเคมีปลอม แมจะทําใหดูเหมือนวาเปนสารเคมีจริง การทําเชนนี้มีจุดมุงหมายเพื่อรักษาเนื้อหาของฉลากไว ในขณะที่จะ
ไมเปนการทําใหผูที่ไมคุนเคยกับสารนี้มีขอเสียเปรียบ
A5.5.8.4
ตามที่ ร ะบุ ไ ว ข า งต น ผู ใ ช จ ะสามารถปรั บ วั ส ดุ / สื่ อ การทดสอบได ภ ายในขี ด จํ า กั ด ของข อ กํ า หนดการ
ออกแบบการทดลองเพื่อใหกลุมตัวแทนเห็นวัสดุ/สื่อการทดสอบที่เหมือนของจริงมากที่สุดเพื่อเปนการเพิ่มความหมายของ
เนื้อหาใหมากที่สุดดวย
A5.5.9

ขนาดของกลุมตัวอยางสําหรับการศึกษายอย
ขนาดของกลุมตัวอยางสําหรับการศึกษายอยคํานวณไดจาก two-sided alpha error ที่คา 0.1 และ power ที่ 0.8
แตทําใหมั่นคงขึ้นดวยขอพิจารณาของความเหมาะสม การทดลองขั้นตนของเครื่องมือนี้ยืนยันคาที่คํานวณได โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การฝกหัดเลียนแบบจําลองไดรับการพิจารณาใหเลือกตัวแทนและกลุมเปาหมายจํานวนนอยลงเนื่องจากขอจํากัดที่
ไดคาดคะเนไว

A5.5.10
การแปลความหมาย
A5.5.10.1 ภาษาเปนสิ่งสําคัญของการสื่อสารขอมูลความเปนอันตราย แมวาเครื่องมือนี้จะนําความแตกตางทางภาษา
มาพิจารณา แตการแปลที่ไมไดความหมายแทจริงและไมไดมาตรฐานอาจทําใหเกิดความผิดพลาดในการทดสอบอยางใหญ
หลวง ดวยเหตุผลนี้ จึงจําเปนตองระมัดระวังเปนพิเศษในเรื่องการแปลความหมายที่แมนยํา โดยปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้
- ตัวแทนสองคนที่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ (ภาษาที่ใชในเครื่องมือชุดปจจุบัน) ตางคนตางแปลชุดคําถาม
ใหเปนภาษาที่ใชในกลุมเปาหมาย
- บทแปลทั้งสองบทจากตัวแทนทั้งสองคนขางตนจะถูกแปลกลับไปเปนภาษาอังกฤษโดยคนแปลอีกสอง
คนซึ่งจะแปลโดยเปนอิสระตอกัน และไมใชคนแปลคูเดิม
A5.5.10.2 บทแปลกลับเปนภาษาอังกฤษทั้งสองบทควรมีขอผิดพลาดไดไมเกินรอยละ 50 ในรอบแรก การแกไข
เพื่อใหเกิดความกระจางในขอผิดพลาดของการแปลควรจัดใหมีขึ้นเพื่อแกไขความหมายที่กํากวม หากเปนไปได ควรรวม
สวนตางๆที่แปลไดถูกตองและแปลกลับไดถูกตองจากชุดคําถามชุดใดชุดหนึ่งไวในบทแปลที่รวมกัน
A5.5.10.3 หากการกระทําในสวนหลังเปนไปไมได บทแปลที่มีอัตราของขอผิดพลาดที่ต่ํากวาจะถือเปนบทแปลที่ใชได
และจําเปนตองมีการแปลกลับรอบสองหากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นเกินรอยละ 5
A5.5.11
กําหนดเวลาของการสัมภาษณและกลุมรวม
A5.5.11.1 การสัมภาษณและกลุมรวมตองจัดในชวงเวลาที่สะดวกสําหรับทั้งผูถูกสัมภาษณและนายจางของพวกเขา
(เมื่อนํามาใช) ไมควรขอรองใหคนงานในฟารมมารวมการสัมภาษณในระหวางชวงฤดูการทํางาน (เชน ปลูกพืช ไถหวาน
ฉีดยาฆาแมลง หรือเก็บเกี่ยวพืชผล) ควรสัมภาษณคนงานในระหวางเวลาการทํางานและไมควรใหตองเสียเงินคาจางไป
จากการเขารวม ไมแนะนําใหคนงานเขารวมสัมภาษณในชวงเวลาสวนตัว (พักกลางวัน หรือหลังเลิกงาน) โดยไมมี
คาชดเชยใหอยางเพียงพอ หากคนงานตกลงที่จะเขารวมในชวงเวลาพักกลางวัน ตองจัดใหมีเวลาพอและจายคาชดเชยจาย
ให (ชดเชยเวลาให หรือจัดอาหารกลางวันให เปนตน)
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A5.5.11.2 ตาราง A5.3 บอกเวลาที่ประมาณไวสําหรับการปฏิบัติในแตละหนวยใหเสร็จสมบูรณโดยอยูบนพื้นฐานของ
การทดลองปฏิบัติในขั้นตนกับโรงงานในประเทศแอฟริกาใตจํานวน 2 โรงงาน เวลาในการทดสอบโดยรวมอาจจะแตกตาง
กันไดจาก 20 นาทีเปน 2 ชั่วโมงขึ้นอยูกับแตละหนวยและความเชี่ยวชาญของผูบริหารในแตละหนวยนั้นๆ เวลาในการ
ทดสอบจะยืดออกไปไดเมื่อใชปฏิบัติกับคนงานที่ดอยการศึกษา
ตาราง A5.3: เวลาโดยประมาณที่ใชในการทดสอบความเขาใจเกี่ยวกับการสื่อสารขอมูลความเปนอันตราย
หนวยที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

เวลา(เปนนาที)
60-120
30-45
45-75
75-105
20-30
20-30
20-30
45-75
30
30-45
120-180

A5.5.12
การใหคะแนนและการกําหนดรหัสของคําตอบ
A5.5.12.1 การใหคะแนนคําตอบที่ไดจากการทดสอบความเขาใจ ตองใหผูเชี่ยวชาญตัดสินในเรื่องของความถูกตอง
ของคําตอบ ประสบการณที่ผานมาในประเทศซิมบับเวแสดงใหเห็นวาการวิเคราะหเนื้อหาของคําตอบที่เปดโอกาสให
แสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระอาจจะเหมาะสมหากผูสังเกตการณปฏิบัติตามวิธีการอยางมีมาตรฐาน
A5.5.12.2 เครื่องมือนี้จําเปนตองมีคณะผูเชี่ยวชาญในการใหคะแนนการทดสอบความเขาใจและควรมีการคัดเลือกคณะ
ผูเชี่ยวชาญตามขั้นตอนดังตอไปนี้กอนที่จะเริ่มทําการศึกษา
(a) เลือกคณะผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตางกันซึ่งประกอบดวยลูกจาง (1 คนหรือมากกวา) นายจางและผู
ฝกงาน รวมทั้งนักวิจัยผูมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการกําหนดรหัสและการใหคะแนน
(b) จัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการกับคณะผูเชี่ยวชาญเพื่อทบทวนถึงลักษณะของคําตอบที่มีความเปนไป
ไดตอคําถามในแตละหนวย ใหทบทวนเอกสารตามขั้นตอนของระบบ GHSและตั้งจุดมุงหมายเพื่อใหไดขอตกลงเกี่ยวกับ
คําตอบที่จะอยูในกลุมตางๆดังตอไปนี้
- ถูกตอง : มีความหมายเหมือนกันหรือตรงกันกับความตั้งใจของโครงสรางระบบ GHS คําตอบที่อยูใน
กลุมนี้ยังรวมถึงคําตอบที่ไมไดมีความหมายเหมือนกับคําตอบของระบบ GHS ทั้งหมด (รอยละ100) แตมีความหมายเพียง
พอที่จะใชเปนพื้นฐานสําหรับการปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยหรือความระมัดระวัง
- ถูกตองบางสวน : บางสวนของความหมายถูกตองแตไมเพียงพอสําหรับการปฏิบัติการเพื่อความ
ปลอดภัยหรือความระมัดระวัง
- ไมถูกตอง : ความหมายที่ไดอาจจะผิดทั้งหมดหรือไมถูกตองตามความหมายของระบบ GHS
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- ความหมายตรงกันขาม (มีความสับสนมาก) : ความหมายที่ไดไมเพียงแตจะผิดพลาดเทานั้น แตยังบง
บอกถึงความเขาใจที่ตรงกันขามกับความหมายของระบบ GHS ความสับสนของความหมายนั้นอาจจะสงผลใหเกิด
พฤติกรรมหรือการปฏิบัติการที่อันตราย
- ตอบไมได/ไมรู
(c) ทดลองใชชุดคําถามนี้กับตัวแทน 5 หรือ 10 คน ทบทวนผลลัพธที่ไดในสวนที่สัมพันธกับเกณฑที่เลือก
(d) หากผลลัพธที่ไดแสดงใหเห็นถึงความขัดแยง ใหเริ่มปฏิบัติตามขั้นตอนใหม จนกวาขอตกลงจะบรรลุ
ตามเกณฑ
A5.5.12.3 การกําหนดรหัสใหกับคําตอบของคําถามในหนวยตางๆ จะพิจารณาภายใตหนวยนั้นๆ ตามความเหมาะสม
A5.5.13

ผลการวิเคราะห
ผลการวิเคราะหที่เสนอสําหรับหนวยตางๆเปนการคํานวณตามสัดสวนรอยละแบบธรรมดาและเปนคาเฉลี่ย
ที่สัมพันธกับกลุมที่เหมือนกันหลายๆกลุม ผลการวิเคราะหที่ซับซอนอาจจะตองจัดการและบงชี้ไวในหนวยที่ตางกัน การ
คํานวณความเขาใจโดยรวมอาจจะพยายามทําใหเกิดขึ้นไดโดยรวมผลลัพธจากตัวแทนในกลุมที่เหมือนกันเขาดวยกัน แต
ควรจะปรับน้ําหนักโดยกลุมที่เหมือนกันและโดย Demographic factors อื่นๆที่รูวามีผลตอความเขาใจ
A5.5.14

ผลสะทอนกลับและการติดตามผล
ตัวแทนทุกคนควรมีโอกาสไดเห็นผลการประเมินความเขาใจ และใหขอคิดเห็นสะทอนกลับถึงขั้นตอนการ
สัมภาษณและการทดสอบ
A5.5.15

ติดตามการประเมินผล
ตัวแทนที่เขารวมในการประเมินผลควรไดรับการสัมภาษณอีกครั้งหลังจากเวลาผานไป 1 เดือนและ 1 ป เพื่อ
ประเมินขอมูลที่พวกเขายังคงเก็บไว สื่อการทดสอบและประโยชนในระยะยาวของการไดรับรูความเปนอันตรายตามระบบ
GHS อาจเปนไปไดที่ตองหลีกเลี่ยงการทดสอบหนวยตางๆทั้งหมด ที่เสร็จสมบูรณแลวในระดับพื้นฐานอีก ซึ่งขึ้นอยูกับ
ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนอื่นๆ
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ภาคผนวก 6
ตัวอยางการจัดองคประกอบของฉลากตาม
ระบบ GHS
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ภาคผนวก 6
ตัวอยางการจัดองคประกอบของฉลากตามระบบ GHS
ตัวอยางตอไปนี้แสดงไวโดยมีจุดประสงคเพื่อใหเปนภาพประกอบ และอาจมีการเปลี่ยนปลงซึ่งขึ้นอยูกับการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการของระบบ GHS ตอไป
ตัวอยางที่ 1: บรรจุภัณฑรวมสําหรับของเหลวไวไฟกลุมที่ 2
บรรจุภัณฑภายนอก: ติดฉลากของการขนสงของเหลวไวไฟที่กลอง*
บรรจุภัณฑภายใน: ติดฉลากเตือนอันตรายตามระบบ GHS ที่ขวดพลาสติก **

2- METHYL FLAMMLINE

ตัวระบุผลิตภัณฑ
( ดู 1.4.10.5.2 (d))

คําบอกสัญญาณ ( ดู 1.4.10.5.2(a )) (d))
ขอความบอกความเปนอันตราย( ดู 1.4.10.5.2(b))
ขอควรระวัง ( ดู 1.4.10.5.2(c))
ขอมูลเพิ่มเติมที่พนักงานเจาหนาที่กําหนดตามความเหมาะสม
การระบุผูจําหนาย ( ดู 1.4.10.5.2(e))

หมายเหตุ * ฉลากและเครื่องหมายของการขนสงตามขอกําหนดของสหประชาชาติใชติดที่บรรจุภัณฑภายนอกเทานั้น
** อาจใชปายสัญลักษณของของเหลวไวไฟที่ระบุไวใน “UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods, Model Regulation” แทนปายสัญลักษณตามระบบ GHS ที่แสดงอยูบนฉลากของบรรจุภัณฑภายใน
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ตัวอยางที่ 2: บรรจุภัณฑรวมสําหรับ Target organ/ Systemic Toxicant กลุมที่ 1 และของเหลวไวไฟกลุมที่ 2
บรรจุภัณฑภายนอก: ติดฉลากของการขนสงของเหลวไวไฟที่กลอง*
บรรจุภัณฑภายใน: ติดฉลากเตือนอันตรายตามระบบ GHS ที่ขวดพลาสติก **

PAINT (FLAMMALINE,
LEAD CHROMOMIUM)

ตัวระบุผลิตภัณฑ
( ดู 1.4.10.5.2 (d))

คําบอกสัญญาณ ( ดู 1.4.10.5.2(a)) (d))
**

ขอความบอกความเปนอันตราย( ดู 1.4.10.5.2(b))

ขอควรระวัง ( ดู 1.4.10.5.2(c))
ขอมูลเพิ่มเติมที่พนักงานเจาหนาที่กําหนดตามความเหมาะสม
การระบุผูจําหนาย ( ดู 1.4.10.5.2(e))

หมายเหตุ * ฉลากและเครื่องหมายของการขนสงตามขอกําหนดของสหประชาชาติใชติดที่บรรจุภัณฑภายนอกเทานั้น
** อาจใชปายสัญลักษณของของเหลวไวไฟที่ระบุไวใน “UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods, Model Regulation” แทนปายสัญลักษณตามระบบ GHS ที่แสดงอยูบนฉลากของบรรจุภัณฑภายใน
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ตัวอยางที่ 3: บรรจุภัณฑรวมสําหรับสารระคายเคืองผิวหนังกลุมที่ 2 และสารระคายเคืองดวงตา กลุมที่ 2A
บรรจุภัณฑภายนอก: ไมตองติดฉลากของการขนสงที่กลอง *
บรรจุภัณฑภายนอก: ติดฉลากเตือนอันตรายตามระบบGHS ที่ขวดพลาสติก

BLAHZENE SOLUTION

ตัวระบุผลิตภัณฑ
( ดู 1.4.10.5.2 (d))

คําบอกสัญญาณ ( ดู 1.4.10.5.2(a)) (d))
ขอความบอกความเปนอันตราย( ดู 1.4.10.5.2(b))
ขอควรระวัง ( ดู 1.4.10.5.2(c))
ขอมูลเพิ่มเติมที่พนักงานเจาหนาที่กําหนดตามความเหมาะสม
การระบุผูจําหนาย ( ดู 1.4.10.5.2(e))

หมายเหตุ *

พนักงานเจาหนาที่อาจกําหนดใหติดฉลากตามระบบ GHS บนบรรจุภัณฑภายนอกไดในกรณีที่ไมมี
ฉลากของการขนสง
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ตัวอยางที่ 4: บรรจุภัณฑเดี่ยว (ดรัม 200 ลิตร) สําหรับของเหลวไวไฟ กลุมที่ 2

2-METHYL FLAMMALINE

ตัวระบุผลิตภัณฑ
( ดู 1.4.10.5.2 (d))
คําบอกสัญญาณ ( ดู 1.4.10.5.2( a)) (d))
ขอความบอกความเปนอันตราย( ดู 1.4.10.5.2(b))

ขอควรระวัง ( ดู 1.4.10.5.2(c))
ขอมูลเพิ่มเติมที่พนักงานเจาหนาที่กําหนดตามความเหมาะสม
การระบุผูจําหนาย ( ดู 1.4.10.5.2(e))

หมายเหตุ :

อาจจะแสดงฉลากตามระบบ GHS และเครื่องหมายและปายสัญลักษณของของเหลวไวไฟที่กําหนดโดย
“UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulation” ควบคูกันไปก็ได
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ตัวอยางที่ 5: บรรจุภัณฑเดี่ยวสําหรับความเปนพิษตอระบบอวัยวะเปาหมายอยางเฉพาะเจาะจงกลุมที่ 1 และของเหลว
ไวไฟ กลุมที่ 2

PANT (METHYL FLAMMALINE,
LEAD CHROMOMIUM

ตัวระบุผลิตภัณฑ
( ดู 1.4.10.5.2 (d))

คําบอกสัญญาณ ( ดู 1.4.10.5.2( a)) (d))
ขอความบอกความเปนอันตราย( ดู 1.4.10.5.2(b))

ขอควรระวัง ( ดู 1.4.10.5.2(c))
ขอมูลเพิ่มเติมที่พนักงานเจาหนาที่กําหนดตามความเหมาะสม
การระบุผูจําหนาย ( ดู 1.4.10.5.2(e))

หมายเหตุ :

ฉลากตามระบบ GHS และเครื่องหมายและปายสัญลักษณของของเหลวไวไฟที่กําหนดโดย “UN
Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulation” อาจจะแสดงไวใน
รูปแบบผสม
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ตัวอยางที่ 6: บรรจุภัณฑเดี่ยวสําหรับสารระคายเคืองตอผิวหนังกลุมที่ 2 และสารระคายเคืองตอดวงตากลุมที่ 2 A

BLAHZENE SOLUTION

ตัวระบุผลิตภัณฑ
( ดู 1.4.10.5.2 (d))

คําบอกสัญญาณ ( ดู 1.4.10.5.2(a)) (d))
ขอความบอกความเปนอันตราย( ดู 1.4.10.5.2(b))

ขอควรระวัง ( ดู 1.4.10.5.2(c))
ขอมูลเพิ่มเติมที่พนักงานเจาหนาที่กําหนดตามความเหมาะสม
การระบุผูจําหนาย ( ดู 1.4.10.5.2(e))
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ภาคผนวก 7
ตัวอยางการจําแนกประเภท
ในระบบ GHS
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ภาคผนวก 7
ตัวอยางการจําแนกประเภทในระบบเดียวกันทั่วโลก
A7.1

ขอเสนอการจําแนกประเภท
ขอเสนอการจําแนกประเภทตอไปนี้อยูบนพื้นฐานของเกณฑตามระบบ GHS ในเอกสารฉบับนี้ประกอบดวย
ขอความสั้นๆ เกี่ยวกับขอเสนอสําหรับประเภทความเปนอันตรายตอสุขภาพแตละประเภท และรายละเอียดของหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตรทั้งหมด
การจําแนกประเภทเสนอทั้งในเรื่องของความเปนพิษเฉียบพลัน และความกัดกรอนของสารโดยยึดตาม
การศึกษาจากสัตวที่ไดมาตรฐานและไมไดมาตรฐาน
การจําแนกประเภทที่เสนอ

A7.2

GHS:

ความเปนพิษทางปากเฉียบพลันกลุมที่ 4
ความเปนพิษทางผิวหนังเฉียบพลันกลุมที่ 3
การระคายเคือง/กัดรอนผิวหนังกลุมที่ 1C
การระคายเคืองดวงตา/ความเสียหายตอดวงตาอยางรุนแรงกลุมที่ 1
ของเหลวไวไฟกลุมที่ 4

คุณลักษณะเฉพาะสาร

1.1 ชื่อตาม EINECS หากไมใช Globalene Hazexyl Systemol
ชื่อใน EINECS ใหใชชื่อ
ตาม IUPAC
Cas No. 999-99-9
EINECS No. 222-22-2
2- Hazanol
1.2 ชื่อที่เหมือนกัน
(ใหบอกชื่อตาม ISO ถามี) Globalethylene
CxHyOz
1.3 สูตรโมเลกุล
1.4 สูตรโครงสราง
1.5 ความบริสุทธิ์ (W/W)
1.6 สิ่งสกปรกหรือสิ่งที่เติมแตง
ภาคอุตสาหกรรม : สารทําละลายสําหรับการเคลือบผิวและสารละลายในการทําความ
1.7 การนําไปใชที่ทราบ
สะอาด ตัวกลางของสารเคมีสําหรับ Globalexyl UNoxy ILOate
ประชาชนทั่วไป : น้ํายาทําความสะอาดหองน้ํา
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A7.3

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

ลักษณะทางเคมีกายภาพ
การจําแนกประเภทเปนของเหลวไวไฟกลุมที่ 4 เปนขอเสนอสําหรับจุดสิ้นสุดปฏิกิริยาทางเคมีกายภาพ

รูปแบบทางกายภาพ
น้ําหนักโมเลกุล
จุด/ ชวงหลอมละลาย
จุดเดือดเริ่มแรก/ ชวงเดือด (oC)
อุณหภูมิในการสลายตัว
ความดันไอ (Pa(oC))
ความหนาแนนสัมพัทธ (g/cm3)
ความหนาแนนไอ (อากาศ= 1)
ความสามารถในการละลายใน
ไขมัน (mg/kg,oC)
2.10 ความสามารถในการละลายน้ํา
2.11 คาสัมประสิทธิ์ (log Pow)
2.12 จุดวาบไฟของความสามารถใน
การติดไฟ
ขีดจํากัดของความสามารถใน
การระเบิด (%, v/v)
อุณหภูมิของความสามารถติด
ไฟไดเอง
2.13 ความสามารถในการระเบิด
2.14 คุณสมบัติในการออกซิไดส
2.15 คุณสมบัติทางเคมีกายภาพอื่นๆ

ของเหลว
146.2
-45
208.3
7
0.887-0.890
5.04

ละลายน้ําไดเล็กนอย (0.99%W/W)
ปดถวย : 81.7
ขีดจํากัดขั้นต่ํา : 1.2

ไมมีขอมูล
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เปดถวย : 90.6
ขีดจํากัดขั้นสูง : 8.4

A7.4
A7.4.1
A7.4.1.1

ลักษณะตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม
ความเปนพิษเฉียบพลัน
ทางปาก
การจําแนกประเภทภายใตกลุมที่ 4 ของระบบ GHS (300-200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ถือวาเหมาะสม

สายพันธุสัตว
หนู
หนู

LD50 (มิลลิกรัม/
กิโลกรัม)
1480
1500 (เพศผู)
740 (เพศเมีย)

ขอสังเกตและหมายเหตุ
ไมมีรายละเอียดเพิ่มเติม
คํานวณคา LD50 จาก มิลลิกรัม/กิโลกรัม เปนมิลลิกรัม/
กิโลกรัม โดยใชความหนาแนนสําหรับ EGHE ที่ 0.89
กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร

หมายเลขอางอิง
2
8

A7.4.1.2

ทางการหายใจ
ไมมีการตายหรืออาการจากการไดรับพิษที่เดนชัดในตัวสัตวที่ไดรับสัมผัสกับไอที่อิ่มตัว ที่มีความเขมขน
ประมาณ 0.5มิลลิกรัม/ลิตร ดังนั้นขอมูลที่มีอยูจึงไมสามารถสนับสนุนการจําแนกประเภทได
สายพันธุสัตว
หนู

LD50 (มิลลิกรัม/
ลิตร)
> 83 ppm
(ประมาณวาเทากับ
0.5 มิลลิกรัม/ลิตร)

ระยะเวลาที่ไดรับ
สัมผัส(ชั่วโมง)
4

หนู

ไมระบุ

6

หนู

ไมระบุ

8

ขอสังเกตและหมายเหตุ

หมายเลขอางอิง

ไมมีการตาย ไมมีอาการเจ็บปวย
หรือแผลฟกช้ําที่ 83 ppm (85 ppm
เปนความเขมขนของไออิ่มตัวที่
อุณหภูมิของหอง)
สัตวไดรับสัมผัสความเขมขนของ
ไออิ่มตัวที่อุณหภูมิของหอง
(ประมาณวาที่ 85 ppm) สังเกตไดวา
ไมมีการตายและไมมีอาการเปนโรค
ไมมีการตายจากการสัมผัส “ความ
เขมขนของไออิ่มตัว” ที่อุณหภูมิของ
หอง(ประมาณวาที่ 85 ppm)

3
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8

2

A7.4.1.3

สายพันธุสัตว
หนู
กระตาย
(5/เพศ/กลุม)

ทางผิวหนัง
การจําแนกประเภทภายใตกลุมที่ 3 ของระบบ GHS (200-1000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ถือวาเหมาะสม
LD50 (มิลลิกรัม/
กิโลกรัม)
790
720 (เพศผู)
830 (เพศเมีย)

ขอสังเกตและหมายเหตุ

หมายเลขอางอิง

ไมมีรายละเอียดเพิ่มเติม
สัตวไดรับสัมผัสสารในปริมาณ 3560 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
เปนเวลา 24 ชั่วโมง สัตวทั้งหมดที่ตายไดรับสัมผัสใน
ชวงเวลาที่ใชสารหลังจากชวงที่ไดรับสัมผัส มีการรายงาน
ถึงความเปนพิษเฉพาะที่ (erythema, oedema, necrosis
และ ecchymoses) ซึ่งไมไดระบุจํานวนสัตว และตอเนื่อง
ไปตลอด 14 วันจากชวงการเฝาสังเกตหลังการใชสาร และ
ยังไดรับรายงานเกี่ยวกับ Ulceration ในสัตวซึ่งไมไดระบุ
จํานวนในชวงสุดทายของการเฝาสังเกต

2
8

A7.4.2

การระคายเคือง/ การกัดกรอนผิวหนัง
มีรายงานที่ขั ดแยงกันเกี่ ยวกับ ลักษณะของการระคายเคือ งที่ เกิ ดจากสารนี้ ในการศึ กษาการระคายเคือ ง
ผิวหนังที่อยูในรายงานเดียวกันกับการศึกษาความเปนพิษทางผิวหนังอยางเฉียบพลัน ผูทําการศึกษากลาววา สังเกตไดวามี
“necrosis” ในกระตาย 3 ใน 6 ตัว ที่ทําการทดลองซึ่งยังคงปรากฏใหเห็นในวันสุดทายของการเฝาสังเกต (วันที่ 7) พรอมกับ
มี erythema ในระดับออนๆ จนถึงระดับกลาง และยังสังเกตเห็น oedema ในระดับออนๆ จนถึงระดับที่ชัดเจนไดเหมือนกัน
ในระหวางทําการศึกษา แตก็หายไปภายในชวงการเฝาสังเกตเปนเวลา 7 วัน ดวยเหตุที่สัตวตัวหนึ่งไมแสดงอาการใดๆ ที่
ผิวหนังเลยในการศึกษาครั้งนี้และมีเพียงการระคายเคืองที่ผิวหนังในระดับออนๆ จนถึงระดับกลางในสัตวอื่นเทานั้น การ
เฝาสังเกตเห็น “ necrosis” ในกระตาย 3 ตัว จึงเปนสิ่งที่นาแปลกใจ การศึกษาความเปนพิษทางผิวหนังอยางเฉียบพลันใน
กระตายฉบับหนึ่งรายงานวามีอาการทางผิวหนัง รวมทั้งมีคําอธิบาย “necrosis” และ ulceration ดวยแตไมไดระบุจํานวน
ของสัตวที่ไดรับผลกระทบ ตรงกันขามกับการคนพบสิ่งเหลานี้ มีรายงานสั้นๆ ในการศึกษาฉบับเกาฉบับหนึ่งระบุวามีการ
ระคายเคืองทางผิวหนังมีเพียงเล็กนอยหรือไมมีเลยในกระตาย
ในลักษณะเดียวกันการคนพบการระคายเคืองทางผิวหนังที่ผสมปนเปกันนี้ สังเกตไดจากสารที่เกี่ยวพันกัน
อยางใกลชิดซึ่งมีรายงานทั้ง “necrosis” และไมมีการระคายเคืองทางผิวหนัง นอกจากนี้แหลงขอมูลระดับรองลงมาระบุวา
สารที่คลายกันบางอยางเปนสาเหตุของการระคายเคืองทางผิวหนัง “ระดับปานกลาง” การไดรับสัมผัสสารในกลุมนี้เปน
เวลานานอาจทําใหผิวหนังไหม อยางไรก็ตาม สารที่คลายกันที่มีลูกโซที่สั้นกวามากจะไมถือวาเปนการระคายเคืองผิวหนัง
จึงพิจารณาไดวา necrosis ที่รายงานไวในการศึกษาเกี่ยวกับความเปนพิษทางผิวหนังอยางเฉียบพลันและ
การศึกษาเกี่ยวกับการระคายเคืองทางผิวหนังไมสามารถละเลยได และนํามาพิจารณารวมกับการคนพบสารที่มีโครงสราง
ใกลเคียงกัน และนี่จะเปนการตัดสินการจําแนกประเภท การจําแนกประเภทเปนสารกัดกรอนภายใตระบบ GHS แบงเปน 3
กลุม ขอมูลไมไดตรงกับเกณฑแตกลุม 1C จะเหมาะสมกวาเนื่องจากสามารถสังเกตเห็น necrosis lesions ไดหลังชวงการ
ไดรบั สัมผัสเปนเวลา 4 ชั่วโมง ไมมีหลักฐานที่ยืนยันวาการไดรับสัมผัสในเวลาสั้นลงจะทําใหเกิดการกัดกรอนผิวหนัง
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สาย
พันธุ
สัตว

จํานวน ระยะเวลาที่
สัตว ไดรับสัมผัส
(ชั่วโมง)

ความ
เขมขน

กระตาย

6

4

0.5
มิลลิลิตร
ของ
100%

กระตาย
เผือก

5

24

100%
(ไมระบุ
ปริมาตร)

Dressing: ขอสังเกตและหมายเหตุ(ระบุระดับและ
(occlusive, ลักษณะของการระคายเคืองและการกลับคืนสู
semiสภาพเดิม)
occlusive,
open
ไมมีการระคายเคืองที่สังเกตเห็นไดในสัตว มี
เพียงอาการ erythema (grade 1) เล็กนอย
เทานั้นในสัตวอีกตัวหนึ่งในวันแรกซึ่งก็จาง
หายไปในวันที่ 7 สัตว 4 ตัวแสดงอาการ
erythema (grade 1-2) ในระดับออนๆ จนถึง
ระดับกลาง และอาการ oedema (gread 1-3)
ในระดับออนๆ ถึงระดับที่ชัดเจนมากขึ้น
หลังจากถอด dressing ออก อาการ oedema จะ
หายไปภายในวันที่ 7 หลังการไดรับรายงานวา
มี “necrosis” ในกระตาย 3 ตัวจากทั้งหมด 6
ตัวจากวันที่ 1 จนถึงวันสุดทายของการเฝา
สังเกตในวันที่ 7 อาการผิวลอกตกสะเก็ด
สังเกตเห็นไดในกระตาย 4 จาก 6 ตัวในวันที่ 7
ไมระบุ มีอาการระคายเคืองผิวหนังเพียงเล็กนอย
หรือไมมีเลยรายงานไวในการศึกษาครั้งนี้

A7.4.3

หมายเลข
อางอิง

8

2

ความเสียหายตอดวงตาอยางรุนแรง/ การระคายเคืองดวงตา
การศึกษาฉบับเดียวที่หาไดคือการที่กระตายไดรับสัมผัสสารทดสอบในปริมาณนอยกวาที่การทดสอบ
มาตรฐานกําหนดไวมากและปรากฏผลกระทบที่รุนแรง (เชน เยื่อบุนัยนตาแดงระดับ 3 ) แตกลับคืนสูสภาพเดิมได ภายใต
สภาพการทดสอบมาตรฐาน สามารถคาดเดาไดวาผลกระทบที่มีตอดวงตารุนแรงมาก ดังนั้น GHS กลุมที่ 1 (ผลกระทบตอ
ดวงตาที่ไมกลับสูสภาพเดิม) จึงถือวาเหมาะสม
สายพันธุ จํานวน ความเขมขน ขอสังเกตและหมายเหตุ (ระบุระดับและลักษณะของการระคายเคือง หมายเลข
สัตว
สัตว
(น้ําหนัก/ แผลฟกช้ําที่รุนแรง และการกลับคืนสูสภาพเดิม)
อางอิง
น้ําหนัก)
8
สังเกตเห็นอาการเยื่อบุนัยนตาแดง (ระดับ 3) และdischarge (ระดับ
กระตาย
6
0.005
มิลลิลิตร 2.8) คะแนนเฉลี่ยของผลการอานคา corneal opacity, iris, เยื่อบุ
ของ 100 % นัยนตาแดง chemosis และ discharge ในชวง 24, 48 และ 72 ชั่วโมง
คือประมาณ 0.5 แผลฟกช้ําไดหายไปภายในวันที่ 7
1
กระตาย
60
1 และ 5% รายงานในขอมูลระดับรองลงมาเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บที่ตาอยาง
รุนแรงที่สังเกตไดจากกระตาย พรอมกับ instillation ของปริมาณที่ได
ระบุไวของ รอยละ 5% ไมสามารถเปนสิ่งยืนยันไดเนื่องจากไมพบ
ขอมูลในหมายเลขอางอิงที่ระบุ
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A7.4.4

ความไวตอผิวหนังและระบบทางเดินหายใจ

ไมมีขอมูล และไมมีเหตุผลเพิ่มเติมสําหรับความเกี่ยวของ (เชน ความสัมพันธของการออกฤทธิ์และ
โครงสราง) และไมมีขอเสนอของการจําแนกประเภท
A7.4.5

ความเปนพิษตอระบบอวัยวะเปาหมายอยางเฉพาะเจาะจงจากไดรับสัมผัสครั้งเดียวหรือหลายครั้ง

A7.4.5.1

ความเปนพิษหลังจากไดรับสัมผัสครั้งเดียว

ไมมีขอมูลที่เชื่อไดเกี่ยวกับศักยภาพของสารนี้ที่จะไมทําให Target organ เปนอันตรายอยางมาก/ความเปน
พิษตอรางกายทั้งระบบจากการไดรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว ดังนั้นจึงไมมีขอเสนอของการจําแนกประเภทภายใตระบบ GHS
สําหรับ Target organ/ ความเปนพิษตอรางกายทั้งระบบ (Target organ/systemic toxicity - TOST) หลังจากไดรับสัมผัสเพียง
ครั้งเดียว
A7.4.5.2

ความเปนพิษที่เกิดจากการไดรับสัมผัสติดตอกันหลายครั้ง

A7.4.5.2.1

ทางปาก
ไมมีการศึกษาเกี่ยวกับปริมาณของสารที่ใชติดตอกันหลายครั้งทางปาก หรือไมมีหลักฐานที่ไดจากคน ดั้งนั้น
จึงไมมีขอเสนอของการจําแนกประเภท
A7.4.5.2.2 ทางการหายใจ
ไมมีหลักฐานเกี่ยวกับความเปนพิษรายแรงจากการศึกษาที่ใหหนูหายใจเอาสารเขาไปปริมาณ 0.43มิลลิกรัม/
ลิตร (ประมาณ 72 ppm) เปนเวลา 13 สัปดาหซึ่งเปนการไดรับสัมผัสในระดับที่ใกลเคียงกับความเขมขนของไออิ่มตัว จึง
ไมมีการจําแนกประเภทที่เหมาะสมตามเกณฑของระบบ GHS
สายพันธุสัตว

ความเขมขน
มล./ลิตร

หนู (F344) 20/
เพศ/กลุม/ (รวม
10/เพศ/กลุมกลุมที่ฟนใน 4
สัปดาห

0.12, 0.24
และ 0.425

ระยะเวลา
ที่ไดรับ
สัมผัส
(ชั่วโมง)
6

ระยะเวลาใน ขอสังเกตและหมายเหตุ(ระบุขนาดของกลุม,
การทดลอง NOEL และผลกระทบของความเปนพิษหลัก

5 วัน/
สัปดาหเปน
เวลา 13
สัปดาห
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ไมมีการตายเกิดขึ้น สังเกตไดวาสัตวที่ไดรับ
สารปริมาณมากทั้งเพศผูและเพศเมีย และที่
ไดรับสารปริมาณกลางๆ เฉพาะเพศเมียมี
น้ําหนักลดลง ไมมีความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
ทางดานความเปนพิษใน hematological or
urinalysis parameter สัตวเพศเมียที่ไดรับสาร
ปริมาณมากจะมี alkaline phosphatase สูงขึ้น
สัตวเพศผูที่ไดรับสารปริมาณมากและ
ปริมาณกลางๆ จะมีน้ําหนักของไต (absolute
and relative kidney) เพิ่มขึ้น สัตวเพศเมียที่
ไดรับสารปริมาณมากตับจะมีน้ําหนักเพิ่ม
สูงขึ้นเล็กนอย (รอยละ 12) อยางไรก็ตาม
ตรวจไมพบความเปลี่ยนแปลงดาน
histopathologicalในอวัยวะสวนใดเลย

หมายเลข
อางอิง

3

A7.4.5.2.3

ทางผิวหนัง
มี ร ายงานว า กระต า ยที่ ไ ด รั บ สั ม ผั ส สารทางผิ ว หนั ง 444 มิ ล ลิ ก รั ม /กิ โ ลกรั ม เป น เวลา 11 วั น เกิ ด ความ
เปลี่ยนแปลงทางดาน haematological ที่ไมระบุปริมาณ อยางไรก็ตามเนื่องจากมีขอมูลจํากัดจึงไมสามรถใหขอสรุปจาก
การศึกษานี้ได และไมมีขอเสนอของการจําแนกประเภท
สายพันธุ
สัตว
กระตาย

A7.4.6

ปริมาณ
ระยะเวลาที่
ระยะเวลาใน
มิลลิกรัม/ ไดรับการสัมผัส การทดลอง
กิโลกรัม
(ชั่วโมง)
6
ใหสาร 9 ครั้ง
0, 44,
ในเวลาเกิน
222 และ
กวา 11 วัน
444

ขอสังเกตและหมายเหตุ (ระบุขนาดของ
กลุม, NOEL และผลกระทบของความเปน
พิษหลัก
เปนรายงานที่ไมไดจัดพิมพซึ่งรายงาน ไว
ในขอมูลระดับรองลงมา พบวาสัตวที่ไดรับ
สารปริมาณมากที่สุดมี hematological
parameters ลดลงโดยไมระบุปริมาณ ไมมี
คําอธิบายเกี่ยวกับผลกระทบเฉพาะที่

หมายเลข
อางอิง
1

ความเปนสารกอมะเร็ง (รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับความเปนพิษเรื้อรัง)
ไมมีขอมูล จึงไมมีขอเสนอของการจําแนกประเภท

A7.4.7

การทําใหกลายพันธุในเซลล

มีการรายงานผลดานลบในการศึกษาในหลอดทดลอง (in vitro) เกี่ยวกับ Ames, cytogenetics และการ
ทดสอบการกลายพันธุของยีน ไมมีขอมูลการศึกษาในหลอดทดลอง (in vitro) ขอมูลเหลานี้ไมสนับสนุนการจําแนก
ประเภท
การศึกษาในหลอดทดลอง (In vitro)
การ
ทดสอบ
Ames

IVC

การกลาย
พันธุของ
ยีนส
SCE

ชนิดของ
ความเขมขน
เซลล
Salmonella 0.3-15มิลลิกรัม/
แผน
(strains
unstated)
CHO
0.1-0.8มิลลิกรัม/
มก. (-S9) 0.08-0.4
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
(+S9)
CHO
ไมระบุ

CHO

ไมระบุ

ขอสังเกตและหมายเหตุ
ผลดานลบ ทั้งในสวนที่มีและไมมีการกระตุนระบบการยอย
อาหาร เปนรายงานการศึกษาซึ่งอธิบายไวในแหลงขอมูลรอง
ที่ไมไดมีการจัดพิมพและไมมีขอมูลเพิ่มเติม
ผลดานลบ ทั้งในสวนที่มีและไมมีการกระตุนระบบการยอย
อาหาร เปนรายงานการศึกษาซึ่งอธิบายไวในแหลงขอมูลรอง
ที่ไมไดมีการจัดพิมพและไมมีขอมูลเพิ่มเติม

หมายเลข
อางอิง
5

6

ผลดานลบ เปนรายงานการศึกษาที่อธิบายไวในแหลงขอมูล
รองที่ไมไดมีการจัดพิมพ และไมมีขอมูลเพิ่มเติม

7

ผลดานลบ เปนรายงานการศึกษาที่อธิบายไวในแหลงขอมูล
รองที่ไมไดมีการจัดพิมพ และไมมีขอมูลเพิ่มเติม

7
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A7.4.8

Reproductive toxicity – Fertility
ไมมีขอมูล ไมมีขอสนอของการจําแนกประเภท

A7.4.9

Reproductive toxicity – developmental toxicity

ไมมีหลักฐานของความเปนพิษที่พัฒนาขึ้นในหนูหรือกระตายหลังจากไดรับสัมผัสสารทางการหายใจใน
ระดับที่จะทําใหเกิดความเปนพิษเล็กนอยตอวัสดุ แมวาสารที่เปนลูกโซที่สั้นกวาจะถูกจําแนกเปนความเปนพิษที่พัฒนาขึ้น
แตความเปนพิษนี้จะลดลงโดยมีความยาวของลูกโซที่เพิ่มขึ้นในลักษณะไมมีหลักฐานของความเปนอันตราย ไมมีขอเสนอ
ของการจําแนกประเภท
สายพันธุ
สัตว
หนู

ไดรับสัมผัส
โดยทาง
การหายใจ

กระตาย

การหายใจ

A7.5

ปริมาณสาร
21, 41 และ
80 ppm
(0.12, 0.24
และ 0.48
มิลลิกรัม/
ลิตร
21, 41 และ
80 ppm
(0.12, 0.24
และ 0.48
มิลลิกรัม/
ลิตร

การไดรับสัมผัส
วันที่ 6-15 ของ
การตั้งครรภ

วันที่ 6-18 ของ
การตั้งครรภ

ขอสังเกตและหมายเหตุ

หมายเลข
อางอิง
4
ทําการทดสอบสารถึงระดับความเขมขนของ
ไออิ่มตัวโดยประมาณ สังเกตไดวาสัตวกลุม
ที่ไดรับสารปริมาณมากและปริมาณกลางๆ
ในชวงระหวางการไดรับสัมผัสจะมีน้ําหนัก
ตัวลดลงประกอบกับการกินอาหารไดนอยลง
ไมมีหลักฐานของความเปนพิษที่พัฒนาขึ้น
4
ทําการทดสอบสารถึงระดับความเขมขนของ
ไออิ่มตัวโดยประมาณ สังเกตพบวาสัตวกลุม
ที่ไดรับสารปริมาณมากในชวงระหวางการ
ไดรับสัมผัสจะมีน้ําหนักตัวลดลง ไมมี
หลักฐานของของความเปนพิษที่พัฒนาขึ้น

เอกสารอางอิง
1. Patty,F. (Ed.) (1994). Industrial Hygiene and Toxicology. 4th Ed.pxxxx-xx New York
2. Smyth, H.F., Carpenter, C.P., Weil, C.S. and Pozzani, U.S. (1954). Range finding toxicity data. Arch.
Ind. Hyg. Occ. Med.
3. Fasey, Headrick, Silk and Sundquist (1987). Acute, 9-day, and 13-week vapour inhalation studies on
Globaleane Hazexyl Systemol. Fundamental and Applied Toxicology.
4. Wyeth, Gregor, Pratt and Obadia (1989). Evaluation of the development toxicity of Globaleane
Hazexyl Systemol in Frischer 344 rats and New Zealand White rabbits. Fundamental and Applied
Toxicology.
5. Etc.
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ภาคผนวก 8
แนวทางการวิเคราะหความเปนอันตรายตอ
สิ่งแวดลอมทางน้ํา
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ภาคผนวก 8
แนวทางการวิเคราะหความเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมทางน้ํา
สารบัญ
หนา
A8.1
A8.2

A8.3

A8.4

A8.5

A8.6

บทนํา
ระบบการจําแนกประเภทที่เปนระบบเดียวกันทั่วโลก
A8.2.1 ขอบเขต
A8.2.2 กลุมและเกณฑการจําแนกประเภท
A8.2.3 หลักการและเหตุผล
A8.2.4 การนําไปใช
A8.2.5 ขอมูลที่หาได
A8.2.6 คุณภาพของขอมูล
ความเปนพิษทางน้ํา
A8.3.1 บทนํา
A8.3.2 คําอธิบายการทดสอบ
A8.3.3 หลักการ / แนวคิดของความเปนพิษทางน้ํา
A8.3.4 น้ําหนักของหลักฐาน
A8.3.5 สารที่ยากตอการทดสอบ
A8.3.6 คุณภาพของขอมูลที่แปล
การยอยสลาย
A8.4.1 บทนํา
A8.4.2 การแปลขอมูลความสามารถในการยอยสลาย
A8.4.3 ปญหาทั่วไปในการแปลขอมูล
A8.4.4 แผนการตัดสินใจ
การสะสมทางชีวภาพ
A8.5.1 บทนํา
A8.5.2 การแปลขอมูลความเขมขนทางชีวภาพ
A8.5.3 ประเภทของสารเคมีที่ตองระมัดระวังเปนพิเศษในสวนของคาบีซีเอฟ และคา KOW
A8.5.4 ขอมูลที่ขัดแยงกันและการขาดขอมูล
A8.5.5 กระบวนการตัดสินใจที่อิงเหตุและผล
การใชความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสาร
A8.6.1 ที่มา
A8.6.2 สิ่งรบกวนในการทดลองที่เปนสาเหตุใหคํานวณความเปนอันตรายไดต่ํา
A8.6.3 ประเด็นเรื่องรูปแบบของ ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของ
สาร
A8.6.4 การใช ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสารในการจําแนก
ประเภทที่เกี่ยวกับน้ํา
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A8.7

เอกสารแนบทาย
เอกสารแนบทาย
เอกสารแนบทาย
เอกสารแนบทาย
เอกสารแนบทาย
เอกสารแนบทาย

การจําแนกประเภทโลหะและสารประกอบโลหะ
A8.7.1 บทนํา
A8.7.2 การใชขอมูลความเปนพิษทางน้ําและขอมูลความสามารถในการละลายเพื่อการจําแนก
ประเภท
A8.7.3 การประเมินการเปลี่ยนรูปทางสิ่งแวดลอม
A8.7.4 การสะสมทางชีวภาพ
A8.7.5 การใชเกณฑการจําแนกประเภทสําหรับโลหะและสารประกอบโลหะ
I
การหาความสามารถในการยอยสลายของสารอินทรีย
II
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการยอยสลายในสิ่งแวดลอมทางน้ํา
III
หลักการเบื้องตนของวิธีการทดลองและการประเมินสําหรับการหาคาบีซีเอฟ
และ KOW ของสารอินทรีย
IV
อิทธิพลของปจจัยภายในและภายนอกที่มีตอศักยภาพของความเขมขนทางชีวภาพ
ของสารอินทรีย
V
แนวทางการทดสอบ
VI
เอกสารอางอิง
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ภาคผนวก 8
แนวทางการวิเคราะหความเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมทางน้ํา
A8.1
บทนํา
A8.1.1
ในการพัฒนาเกณฑเพื่อใชระบุสารที่เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมทางน้ํานั้น เปนที่ยอมรับกันวา
รายละเอียดที่จําเปนเพื่อใชกําหนดความเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมอยางถูกตองจะสงผลใหเกิดระบบที่
ซับซอนซึ่งอาจจําเปนตองมีแนวทางที่เหมาะสม ดังนั้นวัตถุประสงคของเอกสารนี้จึงแบงออกเปน 2 ประการ คือ
-*ใหคําอธิบายและแนวทางของวิธีการทํางานในระบบ
- ใหแนวทางในการในการแปลขอมูลเพื่อใชเปนเกณฑการจําแนกประเภท
A8.1.2
ระบบการจําแนกประเภทความเปนอันตรายไดพัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชระบุสารเคมีที่มีคุณสมบัติ
ดั้งเดิมเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมทางน้ํา ในเนื้อหานี้ สิ่งแวดลอมทางน้ําหมายถึง ระบบนิเวศทางน้ํา ทั้งในน้ําจืดและน้ํา
ทะเลรวมทั้งสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในน้ํา สําหรับสารโดยสวนใหญ ขอมูลสวนมากที่มีจะเนนถึงสิ่งแวดลอมในสวนนี้ คําจํากัด
ความดังกลาวจํากัดอยูในขอบเขตที่ยังไมรวมถึงตะกอนในน้ํา และสิ่งมีชีวิตในระดับสูงกวาที่อยูบนสุดของโซอาหารทางน้ํา
แมวาสิ่งเหลานี้อาจจะอยูในเกณฑที่เลือกก็ตาม
A8.1.3
แมวาจะจํ ากั ดอยูในขอบเขตขางต น แต ก็เปนที่ยอมรั บกั นว าสิ่ งแวดลอมในสวนนี้ งายต อการที่จ ะไดรั บ
ผลกระทบเพราะเปนสิ่งแวดลอมขั้นสุดทายที่จะตองรับสารอันตรายตางๆ มากมาย อีกทั้งสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในสิ่งแวดลอม
มีความไวตอผลกระทบ และยังเปนเรื่องที่ซับ ซอนดวยเนื่องจากไมวาระบบใดๆ ก็ตามที่ใชระบุความเปนอั นตรายต อ
สิ่งแวดลอมจะระบุถึงผลกระทบอยางกวางๆตอระบบนิเวศมากกวาจะระบุเปนเรื่องเฉพาะภายในกลุมหนึ่งๆ คุณสมบัติ
เฉพาะของสารเคมีในกลุมที่จํากัด ดังที่จะอธิบายถึงรายละเอียดในบทตอไปไดคัดเลือกจากความเปนอันตรายที่สามารถ
อธิบายไดอยางชัดเจนที่สุด คือ ความเปนพิษทางน้ํา ไมมีความสามารถในการยอยสลาย และศักยภาพที่จะเกิดการสะสมทาง
ชีวภาพ หรือเกิดการสะสมทางชีวภาพไดจริง หลักการและเหตุผลสําหรับการเลือกขอมูลเหลานี้ใหเปนวิธีการกําหนดความ
เปนอันตรายทางน้ําจะอธิบายอยางละเอียดในบทที่ A8.2
A8.1.4
การใชเกณฑดังกลาวในขั้นนี้จํากัดอยูเฉพาะกับสารเคมี คําวาสารครอบคลุมถึงสารเคมีในวงกวาง ซึ่งมีอยู
หลายชนิดที่ยากตอระบบการจําแนกประเภทที่ไมมีการยืดหยุน ในบทตอไปจะบอกถึงแนวทางการจัดการในเรื่องนี้โดยยึด
ประสบการณในการใช อีกทั้งหลักการและเหตุผลทางวิทยาศาสตรที่ชัดเจน ในขณะที่เกณฑนี้ใชไดอยางงายดายที่สุดในการ
จําแนกประเภทสารแตละชนิดที่มีโครงสรางตามที่กําหนด (ดูคําจํากัดความในบทที่ 1.2) แตวัสดุบางอยางที่อยูในกลุมนี้
มักจะกลาวถึงวาเปน “สารผสมที่มีโครงสรางซับซอน” สวนใหญแลววัสดุเหลานี้สามารถจัดเปนสารในชุดเดียวกันที่มีความ
ยาว จํานวน หรือระดับการแทนที่ของโซคารบอนในตําแหนงเฉพาะ ไดมีการพัฒนาวิธีพิเศษสําหรับทดสอบซึ่งจะใหขอมูล
เพื่อทําการประเมินความเปนอันตรายดั้งเดิมตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา การสะสมทางชีวภาพ และการยอยสลาย แนวทางที่เฉพาะ
มากกวานี้จะใหไวในบทอื่นๆ ที่กลาวถึงคุณสมบัติเหลานี้ ตามวัตถุประสงคของเอกสารแนวทางนี้จะกลาวถึงวัสดุที่เปน
“สารที่มีโครงสรางที่ซับซอน” หรือ “สารที่มีสว นประกอบตางๆ มากมาย”
A8.1.5
คุณสมบัติแตละอยาง (เชน ความเปนพิษของน้ํา ความสามารถในการยอยสลาย การสะสมทางชีวภาพ)
สามารถทําใหเกิดปญหาในการแปลขอมูลที่ซับซอนไดแมแตกับผูเชี่ยวชาญก็ตาม ในขณะที่มีแนวทางการทดสอบที่ยอมรับ
กันในระดับสากลเกิดขึ้นและควรใชสําหรับขอมูลตางๆ รวมทั้งขอมูลใหมทั้งหมด แตกลับไมเคยมีขอมูลที่ใชในการจําแนก
ประเภทไดตามการทดสอบที่ไดมาตรฐานนี้เลย แมแตหากเมื่อมีการใชการทดสอบนี้ สารบางอยาง เชน สารที่มีโครงสราง
ซับซอน สารที่ไมเสถียรเมื่อทําปฎิกิริยากับน้ํา และโพลิเมอร เปนตน ก็มีปญหาในการแปลขอมูลเมื่อผลการทดสอบที่ได
ต อ งใช ใ นการจํ า แนกประเภท ดั งนั้ น จึ ง มี ข อ มู ล มากมายสํ าหรั บ สิ่ ง มี ชีวิ ตที่ ผ า นการทดสอบที่ ได ม าตรฐานและไม ไ ด
มาตรฐานทั้งที่อยูในน้ําทะเลและในน้ําจืด และในชวงระยะเวลาที่แตกตางกันรวมทั้งการใชจุดสิ้นสุดปฏิกิริยาที่หลากหลาย
- 375 -

ดวย ขอมูลการยอยสลายอาจเปนชีวภาพหรือไมเปนชีวภาพ และสามารถแตกตางกันไดในสวนที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
โอกาสที่จะเกิดการสะสมทางชีวภาพสําหรับสารเคมีอินทรียสามารถระบุไดโดยคาสัมประสิทธิ์ของการแบงชั้นระหวางน้ํา
กับแอลกอฮอลชนิดออกทานอล อยางไรก็ตามสามารถเกิดผลกระทบไดจากปจจัยอื่นๆ อีกมาก และจําเปนตองพิจารณา
เรื่องนี้ดวยเชนกัน
A8.1.6
เปนวัตถุประสงคที่ชัดเจนของระบบที่ปรับใหเปนระบบเดียวกันทั่วโลกวาเมื่อยอมรับชุดเกณฑทั่วไปแลวชุด
ขอมูลทั่วไปควรนํามาใชเพื่อวาเมื่อมีการจําแนกประเภทเกิดขึ้น การจําแนกประเภทนั้นจะเปนที่ยอมรับกันทั่วโลกดังนั้นเพื่อ
ผลักดันใหเรื่องนี้เกิดขึ้น ในขั้นแรกตองมีความเขาใจรวมกันถึงประเภทของขอมูลที่สามารถใชในเกณฑนี้ไดทั้งในเรื่อง
ประเภทและคุณภาพของขอมูล และตอมาก็คือการแปลขอมูล เมื่อไดวัดตามเกณฑนั้นแลว ดวยเหตุผลนี้ จึงจําเปนตองทํา
เอกสารแนวทางที่ชัดเจนเพื่อหาทางขยายและอธิบายเกณฑในลักษณะที่สามารถทําใหเขาใจถึงหลักการและเหตุผล อีกทั้ง
การเขาถึงการแปลขอมูลไดอยางดี ซึ่งเรื่องนี้นับวามีความสําคัญอยางยิ่งเนื่องจากระบบใดๆ ที่ใชกับ “จักรวาลของสารเคมี”
จะขึ้นอยูกับการจําแนกประเภทไดเองของผูผลิตและผูจําหนาย รวมทั้งการจําแนกประเภทที่ตองยอมรับกันระหวางประเทศ
โดยไมตองมีการพิจารณา/ศึกษากฎระเบียบใดๆอีก ดังนั้นเอกสารแนวทางนี้จึงเปนหนทางที่จะบอกผูอานถึงสวนที่สําคัญ
ตางๆ และผลที่ไดก็จะนําไปสูการจําแนกประเภทในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจะเอื้อใหเกิดระบบที่สอดคลองกันและดําเนินการ
ไดเองอยางแทจริง
A8.1.7
ในขั้นแรกจะเปนการใหคําอธิบายเกณฑโดยละเอียด หลักการและเหตุผลของเกณฑที่เลือก และคําอธิบาย
เกี่ยวกับการทํางานของระบบในทางปฏิบัติ (บทที่ A8.2) ในบทนี้จะกลาวถึงแหลงทั่วไปของขอมูล ความจําเปนที่จะตองใช
เกณฑอยางมีคุณภาพ วิธีการจําแนกประเภทเมื่อมีชุดขอมูลที่ไมสมบูรณหรือเมื่อมีชุดขอมูลในปริมาณมากทําใหการจําแนก
ประเภทไมชัดเจนและปญหาอื่นๆ ในการจําแนกประเภท
A8.1.8
ในขั้นที่สอง จะเปนการใหคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญโดยละเอียดเกี่ยวกับการแปลขอมูลที่ไดจากฐานขอมูล
รวมถึงวิธีการใชขอมูลที่ไมไดมาตรฐาน และเกณฑที่มีคุณภาพเฉพาะที่อาจจะใชไดกับคุณสมบัติแตละอยาง ปญหาของการ
แปลขอมูลสําหรับ “สารที่ยากตอการทดสอบ” ซึ่งหมายถึง สารที่ไมสามารถใชวิธีการทดสอบมาตรฐานไดหรือสารที่ทําให
เกิดปญหาในการแปลขอมูล จะอธิบายและใหคําแนะนําไวสําหรับการแกปญหาที่เหมาะสม การแปลขอมูลจะมีความสําคัญ
กวาการทดสอบเพราะวา ระบบจะตองอาศัยขอมูลที่ดีที่สุดที่จะหาได และขอมูลที่จําเปนสําหรับการวางกฎระเบียบขอบังคับ
คุณสมบัติหลักสามประการ คือความเปนพิษทางน้ํา (บทที่ A8.3 ) ความสามารถในการยอยสลาย(บทที่ A8.4 ) และการ
สะสมทางชีวภาพ(บทที่ A8.5) จะอธิบายไวแยกกัน
A8.1.9
ปญหาในการแปลขอมูลสามารถขยายวงไดกวางขึ้น และดวยเหตุผลนี้ทําใหการแปลตองอาศัยความสามารถ
และความชํานาญของผูที่รับผิดชอบการจําแนกประเภท อยางไรก็ตาม เปนไปไดที่จะระบุความยากบางอยางที่เกิดขึ้นทั่วไป
และใหแนวทางที่เปนการตัดสินของผูเชี่ยวชาญที่เปนที่ยอมรับซึ่งจะชวยใหบรรลุผลที่เชื่อถือไดและถูกตองตรงกัน ความ
ยากดังกลาวสามารถเปนประเด็นที่คาบเกี่ยวกันไดดังนี้
(a) ความยากในการใชขั้นตอนการทดสอบในปจจุบันกับสารหลายๆ ประเภท
(b) ความยากในการแปลขอมูลที่ไดจากสาร “ที่ยากในการทดสอบ” และจากสารอื่นๆ
(c) ความยากในการแปลขอมูลชุดขอมูลตางๆ ที่ไดจากแหลงขอมูลตางๆมากมาย
A8.1.10
สําหรับสารอินทรียหลายชนิด การทดสอบและการแปลขอมูลจะไมมีปญหาใดๆ เมื่อใชแนวทางของ OECD
และเกณฑการจําแนกประเภท มีปญหาในการแปลที่เหมือนๆ กันซึ่งสามารถอธิบายลักษณะไดจากประเภทของสารที่กําลัง
ทําการศึกษา สารเหลานี้จึงเรียกกันทั่วไปวา “สารที่ยากตอการทดสอบ”
- สารที่ละลายไดต่ํา สารเหลานี้ยากที่จะทําการทดสอบเนื่องจากมีปญหาในของผสมที่เปนสารละลาย
และในการรักษาและตรวจสอบความเขมขนระหวางทําการทดสอบความเปนพิษทางน้ํา นอกจากนั้น
ขอมูลที่มีอยูของสารนี้ไดมาจากการใช “สารละลาย” มากกวาความสามารถในการละลายของน้ําซึ่ง
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สงผลใหเกิดปญหาในการแปลขอมูลเพื่อกําหนดคา L(E)C50 ที่แทจริงเพื่อวัตถุประสงคของการจําแนก
ประเภท การตีความพฤติกรรมการแยกสวน ก็เปนปญหาดวยเชนกันหากความสามารถในการละลายใน
น้ํา และในออกทานอลไดต่ํา อาจจะผนวกดายความไวที่ไมเพียงพอในวิธีวิเคราะห ความสามารถในการ
ละลายน้ําอาจจะยากที่จะกําหนดและมักจะถูกบันทึกไววาต่ํากวาขีดจํากัดของการตรวจสอบซึ่งสราง
ปญหาในการแปลขอมูลทั้งในการศึกษาเรื่องการสะสมทางชีวภาพและความเปนพิษทางน้ํา
ใน
การศึกษาเรื่องการยอยสลายทางชีวภาพ ความสามารถในการละลายต่ําอาจสงผลใหเกิดสภาพพรอมใช
ทางชีวภาพ (สภาพพรอมใชทางชีวภาพ) ต่ําและต่ํากวาอัตราการยอยสลายทางชีวภาพที่คาดไว วิธีการ
ทดสอบเฉพาะหรือการเลือกใชขั้นตอนตางๆ จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง
- สารไมเสถียร คือสารที่ยอยสลาย (หรือทําปฏิกิริยา) อยางรวดเร็วในระบบการทดสอบจะมีปญหาทั้งใน
เรื่องของการทดสอบและการแปลขอมูล ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองตัดสินวาวิธีการที่ใชถูกตองหรือไม สิ่ง
ที่ทําการทดสอบเปนสารหรือเปนผลิตภัณฑที่ยอยสลาย/ทําปฏิกิริยาหรือไม และเปนขอมูลที่ไดเกี่ยวของ
กับการจําแนกประเภทสารหลักหรือไม
- สารระเหย สารที่เกิดปญหาในการทดสอบอยางชัดเจนเมื่อใชในระบบเปดควรทําการประเมินเพื่อให
แนใจวามีการรักษาความเขมขนของการไดรับสัมผัสที่เพียงพอ การขาดวัสดุทดสอบในระหวางทําการ
ทดสอบการยอยสลายทางชีวภาพเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดในวิธีการทดสอบบางอยาง และจะนําไปสูการ
แปลผลทดสอบที่ไมถูกตอง
- สารซับซอนหรือสารที่มีสวนประกอบหลากหลาย สารเหลานี้ไดแก สารผสมไฮโดรคารบอน มักจะไม
สามารถละลายเปนสารละลายที่มีสวนประกอบเดียวไดและสวนประกอบหลายๆสวนนั้นทําใหไม
สามารถตรวจสอบไดเลย ดังนั้นจึงจําเปนตองพิจารณาถึงการใชขอมูลที่ไดจากการทดสอบ (water
accommodation fraction (WAFs)) เพื่อหาความเปนพิษทางน้ําและการใชขอมูลดังกลาวในระบบการ
จําแนกประเภท การยอยสลายทางชีวภาพ การสะสมทางชีวภาพ พฤติกรรมการแยกสวน
และ
ความสามารถในการละลายน้ําลวนแตมีปญหาในการแปลขอมูล ซึ่งสวนประกอบแตละสวนของสาร
ผสมอาจจะมีพฤติกรรมที่แตกตางกัน
- โพลิเมอร เปนสารซึ่งมักจะมีมวลโมเลกุลมากมายแตมีเพียงสวนเดียวที่ละลายน้ําได มีวิธีการทดสอบ
พิเศษที่จะใชกําหนดสวนที่ละลายน้ําไดและขอมูลนี้จําเปนตองใชในการแปลขอมูลการทดสอบเทียบกับ
เกณฑการจําแนกประเภท
- สารผสมอนินทรียและโลหะ เปนสารที่สามารถทําปฏิกิริยาระหวางกันกับสื่อ และทําใหเกิดความเปน
พิษทางน้ํา ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน คาความเปนกรด-ดาง และความกระดางของน้ํา เปนตน ปญหา
ความยากในการแปลขอมูลเกิดขึ้นไดจากการทดสอบสวนประกอบที่สําคัญซึ่งมีประโยชนในระดับหนึ่ง
สําหรับโลหะและสารผสมโลหะอนินทรีย แนวคิดของความสามารถในการยอยสลายตามที่ใชกับสาร
ผสมอินทรียมีความหมายที่จํากัดหรือไมมีเลย การใชขอมูลการสะสมทางชีวภาพจึงควรไดรับการดูแล
อยางเทาเทียมกัน
- สารที่พื้นผิวมีความไว เปนสารที่สามารถกอตัวเปนอิมัลชั่น ซึ่งสภาพพรอมใชทางชีวภาพที่อยูภายใน
ยากที่จะแนใจไดแมกับของผสมที่เปนสารละลายของการรวมตัวของสารที่มีประจุ สามารถสงผลใหเกิด
การประเมินคาที่สูงเกินไปของสัดสวนของสภาพพรอมใชทางชีวภาพ แมแตเมื่อ “สารละลาย” กอตัว
ขึ้นอยางเห็นไดชัด และนี่คือปญหาที่สําคัญของการแปลขอมูลในแตละเรื่องของความสามารถในการ
ละลายน้ํา คาสัมประสิทธื์ของการแยกสวน การศึกษาเกี่ยวกับการสะสมทางชีวภาพและความเปนพิษ
ทางน้ํา
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- สารที่สามารถแตกตัวเปนอนุมูล เปนสารที่สามารถเปลี่ยนปริมาณของการเกิดอนุมูลตามระดับของ
การแลกเปลี่ยนประจุ ในสื่อ ตัวอยางเชน กรดและดางจะแสดงใหเห็นรากลึกของ พฤติกรรมการแยก
สวน ที่แตกตางกันโดยขึ้นอยูกับคาความเปนกรด-ดาง
- สารสี เปนสารที่เปนสาเหตุของปญหาในการทดสอบสาหราย / พืชน้ํา เนื่องจากการปดกั้นแสง
- สิ่งสกปรก สารบางชนิดมีสิ่งสกปรกปะปนอยูซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงในจํานวน % ของลักษณะ
ในทางเคมี ระหวางการผลิต ปญหาในการแปลขอมูลเกิดขึ้นไดหากความเปนพิษและความสามารถใน
การละลายน้ําอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยางของสิ่งสกปรกที่มากกวาสารหลัก ดังนั้นจึงเปนไปไดที่
จะมีอิทธิพลตอขอมูลความเปนพิษอยางมาก
A8.1.11
สิ่งเหลานี้เปนปญหาที่ตองเผชิญในการสรางขอมูลที่เพียงพอ
ในการแปลขอมูลและในการใชขอมูลนี้ใน
ระบบการจําแนกประเภท แนวทางโดยละเอียดในการจัดการปญหาเหลานี้ รวมทั้งประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวของจะอยูในบท
ตอไป การแปลขอมูลความเปนพิษทางน้ําอธิบายไวในบทที่ A8.3 สวนบทนี้จะกลาวถึงปญหาในการแปลขอมูลเฉพาะที่ตอง
เผชิญกับ “สารที่ยากตอการทดสอบ” ดังที่กลาวไวขางตนรวมทั้งใหคําแนะนําเกี่ยวกับวาจะสามารถใชขอมูลดังกลาว
ภายในแผนการจําแนกประเภทไดเมื่อไรและอยางไรเพื่อใหไดขอมูลที่ตองการ
A8.1.12
ขอมูลการยอยสลายมีอยูหลากหลายซึ่งตองทําการแปลตามเกณฑที่กําหนดไวสําหรับความสามารถในการ
ยอยสลายอยางรวดเร็ว
ดังนั้นจึงจําเปนตองมีแนวทางการใชขอมูลที่ไดรับจากการใชวิธีการทดสอบที่ไมไดมาตรฐาน
รวมทั้งการใชขอมูลครึ่งชีวิต (ถามี) ของการยอยสลายเบื้องตน ของอัตราการยอยสลายในดินและความเหมาะสมของขอมูล
ดังกลาวสําหรับการอนุมานการยอยสลายในน้ํา และทายสุดคืออัตราการยอยสลายในสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ยังรวมถึง
คําอธิบายสั้นๆของเทคนิคการประมาณคาสําหรับการประเมินความสามารถในการยอยสลายที่สัมพันธกับเกณฑการจําแนก
ประเภท แนวทางดังกลาวนี้ใหไวในบทที่ A8.4
A8.1.13
วิธีการที่ใชกําหนดศักยภาพของการสะสมทางชีวภาพจะอธิบายไวในบทที่
5
ในบทนี้จะอธิบายถึง
ความสัมพันธระหวางเกณฑ คาสัมประสิทธื์ของการแยกสวน และปจจัยความเขมขนทางชีวภาพ ใหแนวทางสําหรับการ
แปลขอมูลที่มีอยู และวิธีการประมาณคา คาสัมประสิทธื์ของการแยกสวน โดยการใช ความสัมพันธระหวางโครงสราง
และการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสาร เมื่อไมมีขอมูลจากการทดลอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง จะจัดการกับปญหาเฉพาะดังที่กลาว
ไวขางตนสําหรับสารที่ยากตอการทดสอบ นอกจากนี้ยังคลอบคลุมถึงปญหาที่พบเมื่อจัดการกับสารที่มีมวลโมเลกุลสูงอีก
ดวย
A8.1.14
มีบทหนึ่งที่กลาวถึงประเด็นทั่วๆไปเกี่ยวกับการใชความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิง
ปริมาณของสารภายในระบบ รวมทั้งเวลาและวิธีการใชสําหรับแตละคุณสมบัติของทั้งสามคุณสมบัติที่เกี่ยวของ
โดย
วิธีการทั่วไปเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางวาควรใชขอมูลจากการทดลองมากกวาใชความสัมพันธระหวางโครงสราง
และการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสารถาสามารถหาขอมูลจากการทดลองได ดังนั้นการใชความสัมพันธระหวางโครงสราง
และการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสารจึงจํากัดไวเฉพาะเมื่อไมมีขอมูลที่เชื่อถือได
การใชการประมาณคาความสัมพันธ
ระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสาร ไมไดเหมาะสมกับสารทุกชนิด อยางไรก็ตามแนวทางในเรื่องนี้ได
กลาวไวในบทที่ A8.6
A8.1.15
และทายสุดมีบทหนึ่งที่เนนถึงปญหาพิเศษที่พวงมากับการจําแนกประเภทโลหะและสารประกอบโลหะ
เกณฑเฉพาะตางๆ เชน ความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพ และการแบงชั้นระหวางน้ํากับแอลกอฮอลชนิดออกทา
นอล คาสัมประสิทธื์ของการแยกสวน ไมสามารถใชกับสารประกอบโลหะเหลานี้อยางเห็นไดชัด แมวาหลักการของการ
ไมทําลายโดยผานทางการสลายตัวและการสะสมทางชีวภาพจะยังคงเปนแนวคิดที่สําคัญ ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองพัฒนา
วิธีการที่แตกตางกันออกไปโลหะและสารประกอบโลหะสามารถทําปฏิกิริยาระหวางกันกับสื่อที่มีผลกระทบตอ
ความสามารถในการละลายของอนุมูลโลหะ ซึ่งกั้นแยกจาก ชั้นน้ําที่แยกในแนวตั้งของแทงมวลน้ํา (water column) และ
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กระทบตออนุมูลโลหะที่อยูใน ชั้นน้ําที่แยกในแนวตั้งของแทงมวลน้ํา (water column) โดยทั่วไปแลวจะเปนอนุมูลของ
โลหะที่ละลายน้ําซึ่งมีความเกี่ยวของกับความเปนพิษ ปฏิกิริยาระหวางกันของสารกับสื่ออาจทําใหระดับของอนุมูลเพิ่มขึ้น
หรือลดลง และนั่นก็คือความเปนพิษ ดังนั้นจึงจําเปนตองพิจารณาวาอนุมูลของโลหะนาจะกอตัวจากสารและละลายในน้ํา
และถาเปนเชนนั้นมันกอตัวไดรวดเร็วพอที่จะเปนสาเหตุของความเกี่ยวของนั้นหรือไม
แผนของการแปลผลที่ไดจาก
การศึกษาประเภทนี้อยูในบทที่ A8.7
A8.1.16
ในขณะที่เอกสารที่ใชเปนแนวทาง
จะใหคําแนะนําที่มีประโยชนเกี่ยวกับวิธีการใชเกณฑกับสถานการณ
ตางๆ ได แตก็ยังเปนเพียงแคแนวทางเทานั้นซึ่งไมสามารถคาดหวังไดวาจะครอบคลุมทุกสถานการณที่เกิดขึ้นในการ
จําแนกประเภท ดังนั้นจึงควรมองวาเปนเอกสารที่เกี่ยวของกัน ซึ่งบางสวนใหคําอธิบายเกี่ยวกับหลักการขั้นพื้นฐานของ
ระบบ เชน อยูบนพื้นฐานของความเปนอันตรายมากกวาความเสี่ยง และเปนเกณฑตายตัว และบางสวนจะตองเปนที่เก็บ
ขอมูลประสบการณที่สั่งสมมาในการใชระบบเพื่อรวบรวมการแปลขอมูลที่จะชวยใหเกณฑตายตัวนี้ใชไดในสถานการณที่
ยังไมไดมาตรฐานอีกมากมาย
A8.2
A8.2.1

แผนการจําแนกประเภทที่ปรับใหเปนระบบเดียวกันทั่วโลก
ขอบเขต
เกณฑนี้ไดพัฒนาขึ้นมาโดยพิจารณาจากระบบการจําแนกประเภทความเปนอันตรายตางๆ ที่มีอยู เชน EUSupply และ Use System ระบบสารฆาตัวเบียนของประเทศแคนนาดาและสหรัฐอเมริกา ขั้นตอนการประเมินความเปน
อันตรายของ GESAMP แผนการประเมินมลพิษทางทะเลของ องคการทางทะเลระหวางประเทศ ระบบการขนสงสินคา
อั น ตรายทางถนนและทางรถไฟของกลุ ม ประเทศยุ โ รป (RID/ADR) รวมถึ ง การขนส ง สารเคมี ท างบกของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ระบบเหลานี้รวบรวมทั้งการจําหนายและการใชสารเคมี การขนสงสารเคมีทางทะเล ทางถนน และทางรถไฟ
ดวย เกณฑที่เปนระบบเดียวกันทั่วโลกจึงมีจุดมุงหมายเพื่อใชระบุสารเคมีอันตรายในวิธีทั่วไปเพื่อใชไดตลอดทั้งระบบ เพื่อ
เนนถึงความจําเปนสําหรับการใชงานในทุกภาคที่ตางกัน (1การขนสงและจําหนาย และการใช) จึงจําเปนตองแบงกลุมการ
จําแนกประเภทออกเปน 2 กลุม คือ กลุมเฉียบพลันประกอบดวยความเปนอันตรายเฉียบพลัน 3 ประเภท และกลุมเรื้อรัง
ประกอบดวยความเปนอันตรายเรื้อรัง 4 ประเภท กลุมการจําแนกประเภทความเปนอันตรายเฉียบพลันมีขอกําหนดสําหรับ
ประเภทความเปนอันตรายเฉียบพลัน 2 ประเภท (เฉียบพลันกลุม 2 และเฉียบพลันกลุม 3 ) ซึ่งโดยทั่วไปจะไมใชเมื่อ
พิจารณาสินคาบรรจุหีบหอ สําหรับสารที่ขนสงแบบเทกอง (ปริมาณมาก) จะมีขอตัดสินใจที่เปนขอบังคับทางกฎระเบียบ
เกิดขึ้นมากมายเนื่องจากปริมาณที่ขนสงแบบเทกองซึ่งกําลังพิจารณาอยู ในสถานการณเชนนี้ ตัวอยางเชน เมื่อตองตัดสินใจ
เรื่องประเภทเรือที่จะใช การพิจารณาถึงประเภทของการจําแนกประเภทความเปนอันตรายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังเปนสิ่ง
สําคัญ ในยอหนาตอไปจะอธิบายถึงรายละเอียดของเกณฑที่จะนําไปใชในการระบุประเภทความเปนอันตรายแตละประเภท
เหลานี้
A8.2.2
กลุมและเกณฑการจําแนกประเภท
ประเภทความเปนอันตรายสําหรับความเปนพิษทางน้ําแบบเฉียบพลันและเรื้อรังและเกณฑที่เกี่ยวของ
กับทั้งสองกลุมนี้อยูในบทที่ 3.10 ยอหนาที่ 3.10.2.2 และรูปที่ 3.10.1
A8.2.3
หลักการและเหตุผล
A8.2.3.1
ระบบการจําแนกประเภทที่เปนระบบเดียวกันทั่วโลกตระหนักไดวา ความเปนอันตรายดั้งเดิมตอสิ่งมีชีวิตใน
น้ําเกิดจากความเปนพิษทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังหรือความเปนพิษของสารในระยะยาว
ซึ่งสาระสําคัญของเรื่องนี้
กําหนดโดยกฎระเบียบเฉพาะในทางปฏิบัติ ความแตกตางระหวางความเปนอันตรายเฉียบพลันและความเปนอันตรายเรื้อรัง
สามารถแยกแยะใหเห็นชัดเจนได ดังนั้นประเภทความเปนอันตรายจึงระบุไดโดยคุณสมบัติทั้ง 2 ประการนี้ ซึ่งบอกไดถึง
ความเปลี่ยนแปลงของระดับความเปนอันตรายที่ระบุ ความเปนอันตรายที่ระบุวาเปน เรื้อรังกลุม I มีความรุนแรงมากกวา
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เรื้อรังกลุม 2 เนื่องจากความเปนอันตรายเฉียบพลันและความเปนอันตรายเรื้อรังเปนประเภทของความเปนอันตรายที่แยกได
อยางชัดเจนแตก็ไมสามารถเปรียบเทียบกันไดในเรื่องของความรุนแรง ประเภทของความเปนอันตรายทั้ง 2 นี้ใชไดอยาง
เปนอิสระตอกัน สําหรับการจําแนกประเภทสารเพื่อเปนการวางรากฐานของระบบกฎขอบังคับทั้งหมด
A8.2.3.2
คาความเปนอันตรายหลักที่ระบุโดยเกณฑที่มีความสัมพันธกับความเปนไปไดที่จะเกิดความเปนอันตราย
เรื้อรัง เรื่องนี้สะทอนใหเห็นถึงความเกี่ยวของที่สําคัญในเรื่องของสารเคมีในสิ่งแวดลอม กลาวถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นมัก
เปนอันตรายตอชีวิต เชน ผลกระทบตอการใหกําเนิด และผลกระทบที่เกิดจากการไดรับสัมผัสเปนระยะเวลานาน ในขณะที่
สามารถระบุไดวา ความเปนอันตรายเรื้อรังมีความเกี่ยวของที่สําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาที่บรรจุหีบหอซึ่งการรั่วไหลสู
ธรรมชาติจํากัดอยูในขอบเขต แตก็ตองตระหนักไวดวยวา การจัดทําขอมูลความเปนพิษเรื้อรังมีราคาแพงและโดยทั่วไปจะ
หาไมไดในสารสวนใหญ ในทางตรงกันขามขอมูลความเปนพิษเฉียบพลันมักจะมีอยูพรอม หรือสามารถจัดทําไดตาม
มาตรฐานระดับสูง ดังนั้นความเปนพิษเฉียบพลันจึงมักใชเปนคุณสมบัติหลักในการระบุทั้งความเปนอันตรายเฉียบพลัน
และความเปนอันตรายเรื้อรัง อยางไรก็ตามเปนที่รับรูกันวาเมื่อมีขอมูลความเปนพิษเรื้อรังจึงเปนไปไดที่จะใชขอมูลนี้เพื่อ
ระบุความเปนอันตรายที่เหมาะสม การพัฒนาเกณฑเฉพาะที่ใชขอมูลดังกลาวจึงมีความสําคัญมากในการพัฒนาระบบใน
อนาคต
A8.2.3.3
ในขณะที่รูวาความเปนพิษเฉียบพลันโดยตัวมันเองไมไดเปนตัวทํานายที่แมนยําเพียงพอของความเปนพิษ
เรื้อรังที่จะทําใหเกิดความเปนอันตรายโดยตรง แตตองพิจารณาวาความเปนพิษเฉียบพลันสามารถใชเปนตัวแทนที่เหมาะสม
สําหรับการจําแนกประเภทไดเมื่อรวมกับศักยภาพที่จะเกิดการสะสมทางชีวภาพ (เชน คา log KOW มากกวาหรือเทากับ 4 ถา
คาบีซีเอฟไมนอยกวา 500) หรือศักยภาพของการไดรับสัมผัสเปนระยะเวลานาน (เชน การขาดการยอยสลายอยางรวดเร็ว)
สารที่มีความเปนพิษเฉียบพลันและมีการสะสมทางชีวภาพในระดับสูง โดยปกติจะมีความเปนพิษเรื้อรังที่ความเขมขนต่ํา
มาก เปนเรื่องยากที่จะทํานายอัตราสวนความเปนพิษเฉียบพลัน : ความเปนพิษเรื้อรัง ดังนั้นขอมูลที่ใชแทนกันจึงตองใช
อยางระมัดระวัง ในลักษณะที่เทาเทียมกันสารที่ไมยอยสลายอยางรวดเร็วมีศักยภาพสูงที่จะทําใหการไดรับสัมผัสเปนระยะ
เวลานานเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจจะสงผลใหเกิดความเปนพิษในระยะยาว ตัวอยางเชน ควรระบุใหเปนกลุม เรื้อรังกลุม I หากไม
เปนไปตามเกณฑใดเกณฑหนึ่งดังตอไปนี้
(i) L(E)C50 สําหรับสายพันธุพืช/สัตวทางน้ําที่เหมาะสมนอยกวาหรือเทากับ 1 มิลลิกรัม/ลิตร และมี
ศักยภาพของการสะสมทางชีวภาพ ( log KOW มากกวาหรือเทากับ 4 ถา คาบีซีเอฟไมนอยกวา 500)
(ii) L(E)C50 สําหรับสายพันธุพืช/สัตวทางน้ําที่เหมาะสมนอยกวาหรือเทากับ 1 มิลลิกรัม/ลิตร และการ
ขาดการยอยสลายอยางรวดเร็ว
A8.2.3.4
คําจํากัดความของความเปนพิษเฉียบพลันของสายพันธุพืช/สัตวที่เหมาะสม
การขาดการยอยสลายอยาง
รวดเร็ว และศักยภาพของการเกิดการสะสมทางชีวภาพ มีรายละเอียดอยูในบทที่ A8.3 A8.4 และ A8.5 ตามลําดับ
A8.2.3.5
สําหรับสารที่สามารถละลายไดต่ําบางชนิดโดยปกติถือเปนสารที่มีความสามารถในการละลายไดนอยกวา 1
มิลลิกรัม/ลิตร จะไมแสดงความเปนพิษเฉียบพลันในการทดสอบความเปนพิษที่ขีดจํากัดของความสามารถในการละลาย
สําหรับสารลักษณะนี้ที่มี คาบีซีเอฟมากกวาหรือเทากับ 500 หรือไมมีเลย และคา log KOW มากกวาหรือเทากับ 4 (บงถึง
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ) และสารที่ไมสามารถยอยสลายไดอยางรวดเร็ว ตองใชการจําแนกประเภทความปลอดภัย
เปน สารเรื้อรังกลุม IV สําหรับสารเหลานี้ ระยะเวลาของการไดรับสัมผัสในการทดสอบระยะสั้นอาจจะสั้นเกินไป สําหรับ
สิ่งมีชีวิตที่ใชทดสอบที่จะไดรับความเขมขนของสารที่อยูในสภาวะมั่นคง ดังนั้นแมวาจะไมมีความเปนพิษเฉียบพลันให
ตรวจวัดในการทดสอบ(ความเฉียบพลัน) ระยะสั้น แตก็ยังคงเปนไปไดวาสารที่ไมสามารถยอยสลายไดอยางรวดเร็ว และมี
การสะสมทางชีวภาพอาจทําใหเกิดผลกระทบเรื้อรัง โดยเฉพาะอยางยิ่งเนื่องจากความสามารถในการยอยสลายต่ําอาจ
นําไปสูระยะเวลาของการไดรับสัมผัสที่ยาวนานขึ้นในสิ่งแวดลอมทางน้ํา
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A8.2.3.6
ในการระบุความเปนพิษเฉียบพลันทางน้ํา เปนไปไมไดที่จะทําการทดสอบสายพันธุพืช / สัตวทุกชนิดใน
ระบบนิเวศทางน้ํา ดังนั้นจึงตองเลือกสายพันธุพืช / สัตวที่เปนตัวแทนซึ่งครอบคลุมระดับที่มีคุณคาทางโภชนาการ และ
กลุมสิ่งมีชีวิต กลุมสิ่งมีชีวิตที่เลือก ไดแก ประเภทปลา สัตวเปลือกแข็ง และพืชน้ํา ซึ่งเปน “ชุดพื้นฐาน” ในความเปน
อันตรายสวนใหญ ถือวาเปนชุดขอมูลขั้นต่ําสุดสําหรับคําอธิบายความเปนอันตรายที่ถูกตอง
โดยปกติคาความเปนพิษ
ต่ําสุดที่หาไดจะใชระบุกลุมความเปนอันตราย เมื่อพิจารณาจากสายพันธุพืช / สัตวที่มีอยูอยางมากมายในสิ่งแวดลอม
ตัวแทนทั้งสามที่ไดรับการทดสอบสามารถเปนไดเพียงตัวแทนระดับต่ํา ดังนั้นคาต่ําสุดจึงถือเปนเหตุผลที่จะใชระบุกลุม
ความเปนอันตราย ในการทําเชนนี้ตองตระหนักวาการแพรกระจายของความไวของสายพันธุพืช / สัตวมีความสําคัญมาก
และจะมีสายพันธุพืช / สัตว ที่มีความไวทั้งมากและนอยอยูในสิ่งแวดลอม ดังนั้นเมื่อขอมูลมีจํากัด การใชสายพันธุพืช/สัตว
ที่มีความไวมากที่สุดเพื่อทดสอบจะใหคําจํากัดความของความเปนอันตรายที่ตองระวังแตก็ยอมรับได
มีสภาพแวดลอม
บางอยางที่อาจจะไมเหมาะสม ในการใชคาความเปนพิษต่ําสุดเปนพื้นฐานของการจําแนกประเภท เรื่องนี้มักจะเกิดขึ้นหาก
เปนไปไดที่จะระบุการแพรกระจายของความไวที่มีความแมนยํามากกวาที่เปนไปตามโดยปกติ เชน เมื่อมีชุดขอมูลชุดใหญ
ชุดขอมูลชุดใหญดังกลาวควรไดรับการประเมินอยางระมัดระวัง
A8.2.4
การนําไปใช
A8.2.4.1
กลาวโดยทั่วไป การตัดสินใจวาควรจําแนกประเภทสารหรือไมนั้น ควรตองทําการคนหาขอมูลที่เหมาะสม
และแหลงขอมูลอื่นๆ เพื่อใหไดขอมูลดังตอไปนี้
- ความสามารถในการละลายน้ํา
- คาสัมประสิทธิ์ของการแบงชั้นระหวางน้ํากับแอลกอฮอลชนิดออกทานอล (คา log KOW)
- ปจจัยความเขมขนทางชีวภาพของปลา (คาบีซีเอฟ)
- ความเปนพิษเฉียบพลันทางน้ํา ( L(E) C50S)
- ความเปนพิษเรื้อรังทางน้ํา (ความเขมขนที่ไมปรากฎผลกระทบใดๆ)
- ความยอยสลายที่มี (และโดยเฉพาะอยางยิ่ง หลักฐานของการยอยสลายทางชีวภาพไดงาย)
- ขอมูลความเสถียรในน้ํา
อยางไรก็ตาม ความสามารถในการละลายน้ําและขอมูลความเสถียร แมวาจะไมใชในเกณฑนี้โดยตรงก็ตาม
แตก็นับวามีความสําคัญเพราะวาเปนตัวชวยในการแปลขอมูลของคุณสมบัติอื่นๆ ไดอยางดียิ่ง (ดูยอหนาที่ A8.1.11)
A8.2.4.2
ในการจําแนกประเภท สิ่งที่ควรจะตองทบทวนเปนอันดับแรกคือ ขอมูลความเปนพิษทางน้ําที่มี ซึ่งจําเปนที่
จะตองพิจารณาขอมูลทั้งหมดที่มีและเลือกเฉพาะขอมูลที่ตรงกับเกณฑที่มีคุณภาพที่จําเปนสําหรับการจําแนกประเภท หาก
ไมมีขอมูลที่ตรงกับเกณฑที่มีคุณภาพที่กําหนดโดยวิธีการที่ไดมาตรฐานสากล ก็จําเปนที่จะตองตรวจสอบขอมูลที่มีอยูเพื่อ
กําหนดวาสามารถทําการจําแนกประเภทไดหรือไม หากขอมูลบงชี้ความเปนพิษเฉียบพลันทางน้ํา L(E) C50 มากกวา 100
มิลลิกรัม/ลิตร สําหรับสารละลาย สารนี้จะไมจําแนกวาเปนอันตราย มีหลายกรณีที่ไมสามารถสังเกตเห็นผลกระทบใดๆ
จากการทดสอบและความเปนพิษทางน้ําจะถูกบันทึกวา มีคามากกวาคาของความสามารถในการละลายน้ํา เชนไมมีความ
เปนพิษเฉียบพลันภายในชวงของความสามารถในการละลายน้ําในสื่อที่ใชทดสอบ หากเปนกรณีเชนนี้ และความสามารถ
ในการละลายน้ําในสื่อที่ใชทดสอบมากกวาหรือเทากับ 1 มิลลิกรัม/ลิตร ไมจําเปนตองทําการจําแนกประเภท
A8.2.4.3
หากขอมูลความเปนพิษทางน้ําที่ต่ําที่สุดมีคาต่ํากวา 100 มิลลิกรัม/ลิตร จําเปนตองตัดสินกอนวาความเปนพิษ
นี้จะอยูในกลุมความเปนอันตรายใด จากนั้นตองกําหนดวาประเภทของความเปนพิษเรื้อรัง และ / หรือเฉียบพลันควร
นํามาใชหรือไม ซึ่งสามารถทําไดโดยตรวจสอบขอมูลของ คาสัมประสิทธื์ของการแยกสวน คา log KOW และขอมูลการยอย
สลายที่หาได หากคา log KOW มากกวาหรือเทากับ 4 หรือไมสามารถพิจารณาไดวาสารสามารถยอยสลายไดอยางรวดเร็ว
ใหนําประเภทความเปนอันตรายเรื้อรังที่เหมาะสมและประเภทความเปนอันตรายเฉียบพลันที่สอดคลองกันมาใชโดยไมขึ้น
ตอกัน ควรตองตระหนักดวยวาแมวา คา log KOW จะเปนตัวบงชี้ศักยภาพของการสะสมทางชีวภาพที่หาไดงายที่สุดก็ตาม
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แตคาบีซีเอฟ ที่ไดจากการทดลองเหมาะสมที่จะนํามาใชมากกวา หากสามารถหาคาบีซีเอฟ ไดควรนํามาใชมากกวาที่จะใช
คาสัมประสิทธิ์ของการแยกสวน ในสภาพการณเชนนี้ คาบีซีเอฟที่มากกวาหรือเทากับ 500 จะเปนตัวบงชี้การสะสมทาง
ชีวภาพที่เพียงพอตอการจําแนกในประเภทความเปนอันตรายเรื้อรังที่เหมาะสม หากสารสามารถละลายไดอยางรวดเร็วและ
มีศักยภาพของการสะสมทางชีวภาพต่ํา ( คาบีซีเอฟ มากกวา 500 หรือถาไมมี ก็เปนคา log KOW ที่นอยกวา 4) ไมควรจําแนก
สารอยูเปนกลุมความเปนอันตรายเรื้อรัง ใหใชกลุมอันตรายเฉียบพลันเทานั้น (ดู A8.2.1)
A8.2.4.4
สําหรับสารที่ละลายไดต่ํากลาวโดยทั่วไปก็คือสารที่มีความสามารถละลายน้ําไดในสื่อที่ใชทดสอบที่นอย
กวา 1 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งไมพบความเปนพิษทางน้ํา ควรทําการตรวจสอบตอไปเพื่อที่จะกําหนดวาจําเปนตองใช ความเปน
พิษเรื้อรังกลุม 4 หรือไม ดังนั้นหากสารไมสามารถสลายตัวไดอยางรวดเร็วและมีศักยภาพของการสะสมทางชีวภาพ (คาบีซี
เอฟ มากกวาหรือเทากับ 500 ถาไมมีคา log KOW ที่มากวาหรือเทากับ 4) ควรใชความเปนพิษเรื้อรังกลุม 4
A8.2.5
ขอมูลที่หาได
ขอมูลที่ใชจําแนกประเภทสารสามารถนํามาจากขอมูลที่มีจุดประสงคใชเปนกฎขอบังคับ และจากเนื้อหาที่
เกี่ยวของถึงแมวาจะมีฐานขอมูลที่ยอมรับในระดับสากลซึ่งสามารถใชเปนจุดเริ่มตนที่ดีก็ตาม ฐานขอมูลเหลานี้มี ความ
แตกตางกันในระดับคุณภาพและความสมบูรณ และไมนาจะมีฐานขอมูลใดจะมีขอมูลที่ครบถวนที่จําเปนสําหรับการจําแนก
ประเภท ฐานขอมูลบางอยางเนนเฉพาะความเปนพิษทางน้ําและฐานขอมูลอื่นที่เนนเฉพาะในเรื่องสิ่งแวดลอม ขอผูกมัดที่ผู
จําหนายสารเคมีตองปฏิบัติคือการสืบคนและตรวจสอบเพื่อกําหนดคุณภาพและขนาดของขอมูลที่หาไดนั้นในการกําหนด
กลุมความเปนอันตรายที่เหมาะสม
A8.2.6
คุณภาพของขอมูล
A8.2.6.1
การใชขอมูลที่หาไดจะอธิบายในบทที่เกี่ยวเนื่องกัน แตโดยกฎทั่วไป ขอมูลที่เปนแนวทางสากลที่ได
มาตรฐานและขอมูลตามหลักการปฏิบัติที่ดีในหองปฏิบัติการ เปนที่นิยมใชมากกวาขอมูลประเภทอื่นๆ อยางไรก็ตาม เปน
สิ่งสําคัญที่ตองยอมรับวาการจําแนกประเภทสามารถทําไดโดยอยูบนพื้นฐานของขอมูลที่ดีที่สุดที่หาได ดังนั้นหากไมมี
ขอมูลซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานที่ใหรายละเอียดไวขางตน ก็ยังสามารถจําแนกประเภทไดโดยขอมูลที่ใชนั้นไมถูกพิจารณา
วาเปนขอมูลที่ใชไมได เพื่อชวยใหเปนไปตามขั้นตอนนี้ จึงไดมีการพัฒนาคูมือแนวทางจัดอันดับของคุณภาพและ
โดยทั่วไปตองสอดคลองกับกลุมดังตอไปนี้
(a) ขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลของทางราชการซึ่งไดพิสูจนแลววาถูกตองโดยหนวยงานที่วางกฎ
ขอบังคับ เชน เอกสารเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพน้ําของสหภาพยุโรป (EU Water Quality Monogra
คาความเปนกรด-ดางs) และขอเสนอแนะของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับเกณฑคุณภาพน้ํา (USEPA Water
Quality Criteria) ขอมูลเหลานี้ถือไดวาเหมาะสมสําหรับใชเพื่อการจําแนกประเภท อยางไรก็ตามไม
ควรทําสมมติฐานใดๆ วาขอมูลเหลานี้เปนเพียงขอมูลที่หาไดเทานั้นและควรระบุวันที่ครบกําหนด
ของขอมูลในรายงานนั้นดวย ขอมูลที่หาไดใหมอาจจะไมตองนํามาพิจารณา
(b) ขอมูลที่ไดมาจากคูมือของตางประเทศที่ไดรับการยอมรับ (เชน OECD Test Guideline) หรือขอมูลใน
ประเทศที่มีคุณภาพเทาเทียมกัน ขอมูลเหลานี้สามารถใชเพื่อการจําแนกประเภทไดขึ้นอยูกับประเด็น
การแปลขอมูลที่เสนอไวในบทตอไป
(c) ขอมูลที่ไดจากการทดสอบซึ่งไมไดสอดคลองกับคูมือที่ใหรายละเอียดไวขางบนอยางเครงครัดแต
เปนไปตามหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ไดรับการยอมรับ และ / หรือผานการ
ทบทวน/ ตรวจสอบกอนนําไปพิมพเผยแพร สําหรับขอมูลที่ไมไดมีการบันทึกรายละเอียดของการ
ทดลองไว อาจจําเปนตองตัดสินวาสามารถนํามาใชไดหรือไม โดยปกติแลวขอมูลดังกลาวอาจจะ
ใชไดในระบบของการจําแนกประเภท
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(d) ขอมูลที่ไดจากขั้นตอนการทดสอบซึ่งบิดเบือนไปจากคูมือที่ไดมาตรฐานและถูกพิจารณาวาไม
นาเชื่อถือไมควรนํามาใชในการจําแนกประเภท
(e) ขอมูลความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสาร สภาพแวดลอมของการ
ใชและความสามารถในการใชงานไดของขอมูลความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์
เชิงปริมาณของสาร อยูในบทที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้
(f) ขอมูลที่ไดจากแหลงอื่นรองลงมา เชน หนังสือคูมือ บททบทวน และเอกสารอางอิง เปนตน ซึ่งไม
สามารถประเมินคุณภาพของขอมูลนั้นไดโดยตรง
ควรตรวจสอบขอมูลนี้ดวยหากไมเปนไปตาม
คุณภาพของขอมูลขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 เพื่อระบุวาสามารถใชขอมูลนี้ไดหรือไม และควรมี
รายละเอียดที่เพียงพอตอการประเมินคุณภาพของขอมูล ในการกําหนดใหขอมูลเหลานี้เปนที่ยอมรับ
สําหรับใชเพื่อการจําแนกประเภทได ควรพิจารณาถึงความยากในการทดสอบที่อาจจะมีผลกระทบตอ
คุณภาพของขอมูลและนัยสําคัญของผลลัพธที่ไดรายงานไวในสวนของระดับของความเปนอันตรายที่
กําหนด(ดู A8.3.6.2.3)
A8.2.6.2
การจําแนกประเภทอาจจะทําไดจาดชุดขอมูลความเปนพิษที่ไมสมบูรณ เชนไมมีขอมูลทั้ง 3 ระดับของ ที่มี
คุณคาทางโภชนาการ ในกรณีนี้ อาจพิจารณาการจําแนกประเภทไวเปน “ชั่วคราว” ขึ้นอยูกับวาจะหาขอมูลเพิ่มเติมได
โดยทั่วไปจําเปนตองพิจารณาขอมูลที่หาไดกอนทําการจําแนกประเภท หากไมสามารถหาขอมูลที่มีคุณภาพดีได ขอมูลมี
คุณภาพต่ํากวาอาจถูกนํามาพิจารณา
ในสภาวะเชนนี้จําเปนตองตัดสินเกี่ยวกับระดับที่ถูกตองของความเปนอันตราย
ยกตัวอยางเชน ถาหาขอมูลคุณภาพดีสําหรับสายพันธุพืช / สัตว หรือ กลุมสิ่งมีชีวิตได ควรใชขอมูลนี้ดีกวาจะใชขอมูลที่มี
คุณภาพต่ํากวาซึ่งอาจจะสามารถหาไดดวยสําหรับสายพันธุพืช / สัตว หรือ กลุมสิ่งมีชีวิตนี้ อยางไรก็ตามอาจจะไมสามารถ
หาขอมูลคุณภาพดีไดเสมอไปสําหรับชุดขอมูลเบื้องตนทั้งหมดในระดับที่มีคุณคาทางโภชนาการ จึงจําเปนตองพิจารณา
ขอมูลที่มีคุณภาพต่ํากวาสําหรับขอมูลในระดับที่มีคุณคาทางโภชนาการ
ที่ไมสามารถหาขอมูลดีได ทั้งนี้จําเปนตอง
พิจารณาขอมูลเหลานี้ดวยเพื่อพิจารณาถึงความยากที่อาจจะมีผลกระทบถึงความเปนไปไดท่จี ะไดผลลัพธที่ถูกตอง
ตัวอยางเชน รายละเอียดของการทดสอบและการออกแบบการทดลองอาจมีความสําคัญตอการประเมินการใชงานไดของ
ขอมูลบางอยาง เชน ของสารเคมีที่ไมเสถียรเมื่อทําปฏิกิริยากับน้ํา ในขณะที่สารเคมีอื่นอาจมีนอยกวา ความยากดังกลาวมี
อธิบายเพิ่มเติมอยูในบทที่ A8.3
A8.2.6.3
โดยปกติการระบุความเปนอันตรายและการจําแนกประเภทจะอยูบนพื้นฐานของขอมูลที่ไดโดยตรงจากการ
ทดสอบสารที่กําลังพิจารณา อยางไรก็ตามมีโอกาสเปนไปไดวาอาจเกิดความยากในการทดสอบหรือผลที่ไดไมสอดคลอง
กับสามัญสํานึกทั่วไป ยกตัวอยางเชน สารเคมีบางชนิด แมวาจะมีความเสถียรเมื่ออยูในขวดก็จะทําปฏิกิริยาอยางรวดเร็ว
(หรืออยางชาๆ ) ในน้ํา ทําใหเกิดผลิตภัณฑที่ยอยสลายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจมีคุณสมบัติที่แตกตางกันออกไป หากการยอย
สลายนี้เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ขอมูลการทดสอบที่ไดมักจะระบุความเปนอันตรายของผลิตภัณฑที่ยอยสลาย เนื่องจาก
กลายเปนผลิตภัณฑที่ถูกทดสอบ ขอมูลเหลานี้อาจจะใชเพื่อจําแนกประเภทสารหลักในวิธีปกติ อยางไรก็ตามหากการยอย
สลายเปนไปอยางชาๆ อาจเปนไปไดที่จะทดสอบสารหลักและใหขอมูลความเปนอันตรายในลักษณะปกติ การยอยสลายที่
ตามมาอาจจะถูกพิจารณาเพื่อกําหนดวาควรใชประเภทความเปนอันตรายเฉียบพลันหรือความเปนอันตรายเรื้อรังหรือไม
อยางไรก็ตามมีโอกาสเกิดขึ้นไดเมื่อสารที่ถูกทดสอบแบบนั้นอาจยอยสลายเพื่อใหผลิตภัณฑที่เปนอันตรายเพิ่มมากขึ้น ใน
สภาพการณเชนนี้ ควรนําความเปนอันตรายของผลิตภัณฑที่ยอยสลายและอัตราซึ่งความเปนอันตรายนี้สามารถกอตัวขึ้นได
ภายใตสภาพแวดลอมปกติมาพิจารณาในการจําแนกประเภทสารหลัก
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A8.3
A8.3.1

ความเปนพิษทางน้ํา
บทนํา
พื้นฐานของการระบุความเปนอันตรายของสารที่มีตอสิ่งแวดลอมทางน้ําก็คือ ความเปนพิษทางน้ําของสาร
นั้น การจําแนกประเภทสารจะขึ้นอยูกับการมีขอมูลความเปนพิษตอปลา สัตวเปลือกแข็ง สาหราย/ พืชน้ํา โดยทั่วไป กลุม
สิ่งมีชีวิตเหลานี้เปนที่ยอมรับใหเปนตัวแทนของสัตวน้ําและพืชน้ําสําหรับการจําแนกประเภทความเปนอันตราย เปนไป
ได ม ากที่ จ ะพบข อ มู ล เกี่ ย วกั บ กลุ ม สิ่ ง มี ชี วิ ตเหล า นี้ เ นื่ อ งจากเป น ที่ ย อมรั บ ของหน ว ยงานที่ อ อกกฎข อ บั ง คั บ และของ
อุตสาหกรรมเคมี ขอมูลอื่นที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของการยอยสลายและการสะสมทางชีวภาพมักจะใชเพื่อระบุความเปน
อันตรายทางน้ําไดดีกวา ในบทนี้จะอธิบายถึงการทดสอบที่เหมาะสมสําหรับความเปนพิษทางระบบนิเวศ ใหหลักการ /
แนวคิดพื้นฐานบางอยางในการประเมินขอมูลและในการใชผลการทดสอบแบบรวมเพื่อการจําแนกประเภท สรุปย อ
เกี่ยวกับวิธีที่ใชจัดการกับสารที่ยากตอการทดสอบและประกอบดวยคําอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับการแปลใหไดคุณภาพของ
ขอมูล
A8.3.2
คําอธิบายการทดสอบ
A8.3.2.1
สําหรับการจําแนกประเภทสารในระบบที่ปรับใหเปนระบบเดียวกันทั่วโลกนี้ ขอมูลความเปนพิษของสาย
พันธุพืช / สัตวในน้ําจืดและน้ําทะเลถือวาเปนขอมูลที่เทาเทียมกัน จึงควรสังเกตวาสารบางประเภท เชน สารเคมีอินทรียที่
สามารถแตกตัว หรือสารอินทรียที่มีโลหะผสม อาจแสดงความเปนพิษที่ตางกันในสิ่งแวดลอมในน้ําจืดและในน้ําทะเล
เนื่องจากวัตถุประสงคของการจําแนกประเภทคือ การระบุความเปนอันตรายในสิ่งแวดลอมทางน้ําดังนั้นจึงควรเลือกผลการ
ทดสอบที่แสดงความเปนพิษที่สูงที่สุด
A8.3.2.2
เกณฑของระบบ GHS สําหรับการระบุความเปนอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมควรเปนวิธีการทดสอบ
ที่เปนกลางซึ่งยอมใหมีวิธีอื่นๆไดเทาที่วิธีนั้นๆจะมีความนาเชื่อถือทางวิทยาศาสตรและพิสูจนแลววาใชงานไดตามขั้นตอน
ของสากล และตามเกณฑที่ไดอางอิงไวในระบบที่มีอยูสําหรับจุดสิ้นสุดปฏิกิริยาที่เกี่ยวของ และใหขอมูลที่เปนที่ยอมรับ
รวมกัน ตามระบบที่เสนอไว (OECD 1988) กลาววา:
“โดยปกติความเปนพิษเฉียบพลันจะถูกกําหนดโดยการใชปลา ที่ 96 ชั่วโมงของ LC50 (OECD Test
Guideline 203 หรือที่เทาเทียมกัน) สายพันธสัตวเปลือกแข็งที่ 48 ชั่วโมงของ EC 50 (OECD Test Guideline 201 หรือที่เทา
เทียมกัน) และ / หรือ สายพันธุสาหรายที่ 72 หรือ 96 ชั่วโมงของ EC 50 (OECD Test Guideline 201 หรือที่เทาเทียมกัน)
สายพันธุพืช / สัตว เหลานี้ถือวาเปนตัวแทนสําหรับสิ่งมีชีวิตทางน้ําทั้งหมด และขอมูลสายพันธุพืช / สัตวอื่นๆ เชน แหน
ก็อาจจะนํามาพิจารณาไดหากมีวิธีการทดสอบที่เหมาะสม”
การทดสอบความเปนพิษเรื้อรังจะเกี่ยวของกับการไดรับสัมผัสอยางตอเนื่องและเปนระยะเวลานาน
ซึ่งสามารถใหความหมายของชวงระยะเวลาจากวันเปนป
หรือมากกวานั้นขึ้นอยูกับวงจรการเกิดสิ่งมีชีวิตทางน้ําการ
ทดสอบความเปนพิษเรื้อรัง สามารถทําเพื่อประเมินจุดสิ้นสุดปฏิกิริยาบางอยางที่สัมพันธกับการเจริญเติบโต การมีชีวิตอยู
การเกิดใหมและการพัฒนา
“ขอมูลความเปนพิษเรื้อรังหาไดนอยกวาขอมูลความเปนพิษเฉียบพลันและขั้นตอนการทดสอบก็มีมาตรฐาน
ต่ํากวา ขอมูลที่เกิดจาก OECD Test Guideline 210 (ชวงตนของชีวิตปลา) หมายเลข 202 สวนที่ 2 หรือ หมายเลข 211 (การ
เกิดไรน้ํา) และ หมายเลข 201 (การยับยั้งการเจริญเติบโตของสาหราย) เปนที่ยอมรับได การทดสอบอื่นๆ ที่ผานการพิสูจน
และเปนที่ยอมรับในระดับสากลสามารถนํามาใชไดเชนกัน ควรใช ความเขมขนที่ไมปรากฏผลกระทบใดๆ หรือ L(E) CX
อื่นๆ ที่เทาเทียมกัน
A8.3.2.3
เปนที่สังเกตวาตัวอยางหลายๆ ตัวอยางที่อางอิงถึงใน OECD Test Guideline สําหรับการจําแนกประเภท
กําลังที่มีการปรับแกหรือกําลังวางแผนเพื่อใหมีการปรับใหเปนปจจุบัน การปรับแกเหลานี้อาจนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
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เล็กนอยของสภาพการทดสอบ ดังนั้นกลุมผูเชี่ยวชาญที่พัฒนาเกณฑการจําแนกประเภทจึงตั้งใจใหมีความยืดหยุนใน
ระยะเวลาของการทดสอบหรือแมกระทั่งสายพันธุพืช/ สัตวที่ใช
A8.3.2.4
แนวทางสําหรับการจัดการทดสอบที่เปนที่ยอมรับโดยใช ปลา สัตวเปลือกแข็ง และสาหราย สามารถหาได
จากแหลงตางๆ มากมาย (OECD 1999; องคกรพิทักษสิ่งแวดลอม 1996; สมาคมการทดสอบวัสดุของสหรัฐอเมริกา 1999;
องคกรมาตรฐานสากลของสหภาพยุโรป) เอกสารเฉพาะเรื่องของ OECD 11 และรายงานการทบทวนโดยละเอียดเกี่ยวกับ
การทดสอบความเปนพิษทางน้ําสําหรับสารเคมีในภาคอุตสาหกรรมและสารฆาตัวเบียน
เปนรายงานที่รวบรวมวิธีการ
ทดสอบทางทะเล และแหลงของแนวทางการทดสอบตางๆ เอกสารชุดนี้ยังเปนแหลงของวิธีการทดสอบที่เหมาะสมอีกดวย
A8.3.2.5
การทดสอบปลา
A8.3.2.5.1 การทดสอบความเปนพิษเฉียบพลัน
โดยทั่วไปการทดสอบความเปนพิษเฉียบพลันจะทดสอบกับปลาที่มีอายุนอยๆ มีขนาด 0.1-5 กรัมในชวงเวลา
96 ชั่วโมง ผลลัพธสุดทายของการเฝาสังเกตการทดสอบนี้ก็คือ ปลาตาย ปลาที่มีขนาดใหญกวาและ / หรือ ระยะเวลาของ
การทดสอบนอยกวา 96 ชั่วโมงจะมีความไวนอยกวา อยางไรก็ตาม ควรใชการทดสอบนี้หากไมมีขอมูลที่สามารถยอมรับ
ไดโดยการใชปลาขนาดเล็กกวาเปนเวลา 96 ชั่วโมงหรือผลของการทดสอบโดยใชปลาที่มีขนาดตางกันหรือระยะเวลาของ
การทดสอบตางกันจะมีอิทธิพลตอกลุมจําแนกประเภทอันตรายที่สูงขึ้น ควรใชการทดสอบที่สอดคลองกับ OECD Test
Guideline 203 (ใชปลาที่ 96 ชั่วโมงของ LC50) หรือการทดสอบที่เทาเทียมกันสําหรับการจําแนกประเภท
A8.3.2.5.2 การทดสอบการเปนพิษเรื้อรัง
การทดสอบความเปนพิษเรื้อรังหรือในระยะยาวกับปลาสามารถเริ่มไดจากไขที่ผสมแลว ตัวออน ปลาอายุ
นอยๆ หรือปลาในวัยเจริญพันธุ การทดสอบที่สอดคลองกับ OECD Test Guideline 210 (ชวงตนชีวิตของปลา) การทดสอบ
วงจรชีวิตของปลา (องคกรพิทักษสิ่งแวดลอมของสหรัฐอเมริกา 850.1500) หรือการทดสอบที่เทาเทียมกันสามารถนํามาใช
ในระบบการจําแนกประเภทได ชวงเวลาการทดสอบแตกตางกันไดขึ้นอยูกับจุดประสงคของการทดสอบ (ชวงจาก 7 วันถึง
มากกวา 200 วัน ) ผลลัพธสุดทายของการเฝาสังเกตคือ ความสําเร็จของการฟกไขเปนตัว การเจริญเติบโต (การ
เปลี่ยนแปลงความยาวและน้ําหนักของปลา) ความสําเร็จในการวางไขและการมีชีวิต ในทางเทคนิค OECD Test Guideline
210 (ชวงตนชีวิตของปลา)ไมไดเปนการทดสอบความเปนพิษ “เรื้อรัง” แตเปนการทดสอบความเปนพิษเรื้อรังที่ยอยลงมา
ในชวงชีวิตที่มีความไว ซึ่งไดรับการยอมรับอยางกวางขวางวาเปนตัวทํานายความเปนพิษเรื้อรังและใชเพื่อวัตถุประสงคของ
การจําแนกประเภทที่ปรับใหเปนระบบเดียวกันทั่วโลก
ขอมูลความเปนพิษในชวงตนชีวิตของปลาเปนขอมูลที่หาได
มากกวาการศึกษาเกี่ยวกับวงจรชีวิตของปลาหรือการเกิดชีวิตใหม
A8.3.2.6
การทดสอบสัตวเปลือกแข็ง
A8.3.2.6.1 การทดสอบความเปนพิษเฉียบพลัน
โดยทั่วไปการทดสอบความเปนพิษเฉียบพลันกับสัตวเปลือกแข็ง จะเริ่มตนกับไรน้ําในชวงแรกของการเปน
ตัวออน สําหรับไรน้ํา จะใชเวลาทดสอบที่ 48 ชั่วโมง สําหรับ สัตวเปลือกแข็ง ชนิดอื่นๆ เชน สัตวที่มีเปลือกขนาดเล็ก หรือ
อื่นๆ จะทดสอบที่ระยะเวลา 96 ชั่วโมงผลลัพธสุดทายของการเฝาสังเกต คือ การตายหรือรางกายหยุดทํางานซึ่งถือวาเปน
การตาย รางกายหยุดทํางาน / หยุดนิ่ง หมายถึงไมตอบโตตอการเขยาหรือแตะดวยนิ้วเพียงเบาๆ ควรใชการทดสอบที่
สอดคลองกับ OECD Test Guideline 202 สวนที่ 1 (ความเปนพิษเฉียบพลันกับไรน้ํา) หรือองคกรพิทักษสิ่งแวดลอมของ
สหรัฐอเมริกา OPPTS 850.1035 (ความเปนพิษเฉียบพลันกับ สัตวที่มีเปลือกขนาดเล็ก) หรือการทดสอบที่เทาเทียมกัน
สําหรับการจําแนกประเภท
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A8.3.2.6.2

การทดสอบความเปนพิษเรื้อรัง
โดยทั่วไปการทดสอบความเปนพิษเรื้อรังกับสัตวเปลือกแข็ง เริ่มตนกับไรน้ําในชวงแรกของการเปนตัวออน
และดําเนินไปอยางตอเนื่อง จนเจริญเติบโตขึ้นและใหกําเนิดชีวิตใหม สําหรับไรน้ํา เวลา 21 วันก็เพียงพอตอการ
เจริญเติบโตขึ้น และใหกําเนิดชีวิตใหมได 3 ครอก สําหรับสัตวที่มีเปลือกขนาดเล็ก จะจําเปนตองใชเวลา 28 วันผลลัพธ
สุดทายของการเฝาสังเกตคือ ระยะเวลาที่ใหกําเนิดลูกครอกแรก จํานวนลูกที่ใหกําเนิดโดยเพศเมีย การเจริญเติบโต และการ
มีชีวิต มีการเสนอใหใชการทดสอบที่สอดคลองกับ OECD Test Guideline 202 สวนที่ 2 (การใหกําเนิดไรน้ํา) หรือ องคกร
พิทักษสิ่งแวดลอมของสหรัฐอเมริกา 850.1350 (ความเปนพิษเรื้อรัง กับสัตวที่มีเปลือกขนาดเล็ก) หรือการทดสอบที่เทา
เทียมกันในระบบการจําแนกประเภท
A8.3.2.7
การทดสอบสาหราย / พืช
A8.3.2.7.1 การทดสอบในสาหราย
ปลูกสาหรายและใหไดรับสัมผัสกับสารที่ใชทดสอบในสื่อที่เขมขนดวยสารอาหาร ควรใชการทดสอบที่
สอดคลองกับ OECD Test Guideline 201 (การยับยั้งการเจริญเติบโตของสาหราย) วิธีทดสอบที่ไดมาตรฐานจะใชความ
หนาแนนของเซลลในการเพาะเลี้ยงเชื้อเพื่อใหแนใจวามีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วผานการทดสอบโดยทั่วไปจะเปน
ระยะเวลา 3 ถึง 4 วัน
การทดสอบสาหรายเปนการทดสอบในระยะสั้น
และแมวาจะใหผลลัพธสุดทายที่เปนทั้งความเปนพิษ
เฉียบพลันและความเปนพิษเรื้อรัง ก็จะใชเฉพาะ EC50 ของความเปนพิษเฉียบพลันเทานั้นสําหรับการจําแนกประเภทที่ปรับ
ใหเปนระบบเดียวกันทั่วโลก ผลลัพธสุดทายของการเฝาสังเกตที่นาพอใจในการศึกษานี้ คือ การยับยั้งอัตราการเจริญเติบโต
ของสาหราย เนื่องจากวาไมไดขึ้นอยูกับการออกแบบทดสอบ ในขณะที่ชีวมวล (biomass) ขึ้นอยูกับอัตราการเจริญเติบโต
ของสายพันธุพืช / สัตวที่ใชทดสอบ รวมทั้งระยะเวลาของการทดสอบและองคประกอบอื่นๆ ของการออกแบบทดสอบ
หากผลลัพธสุดทายของการเฝาสังเกตไดรายงานไวเปนเพียงมวลทางชีวภาพลดลง หรือ ไมมีการระบุไวเฉพาะ คานี้อาจจะ
แปลวาเปนผลลัพธสุดทายที่เทาเทียมกันได
A8.3.2.7.2 การทดสอบในพืชน้ําขนาดใหญ (aquatic macroคาความเปนกรด-ดางytes)
พืชที่นิยมใชทดสอบความเปนพิษทางน้ํามากที่สุดคือ “แหน” (Lemna gibba and Lemna minor) การทดสอบ
“แหน” เปนการทดสอบระยะสั้น และแมวาจะใหผลลัพธสุดทายที่เปนทั้งความเปนพิษเฉียบพลันและความเปนพิษเรื้อรังที่
ยอยลงมา ก็จะใชเฉพาะ EC50 ของความเปนพิษเฉียบพลันเทานั้นสําหรับการจําแนกประเภทในระบบที่เปนระบบเดียวกัน
ทั่วโลก การทดสอบใชเวลาถึง 14 วันในสื่อที่เขมขนดวยสารอาหารซึ่งเหมือนกับสื่อที่ใชทดสอบในสาหราย แตอาจจะมี
ความแข็งแรงมากขึ้น ผลลัพธสุดทายของการเฝาสังเกตอยูบนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงจํานวนแขนงที่ผลิตขึ้นมา ควรใช
การทดสอบที่สอดคลองกับ OECD Test Guideline โดยใช “แหน” (ในของผสม) และ องคกรพิทักษสิ่งแวดลอมของ
สหรัฐอเมริกา 850.4400 (ความเปนพิษตอพืชน้ํา “แหน”)
A8.3.3
หลักการ / แนวคิดของความเปนพิษทางน้ํา
ในสวนนี้จะอธิบายถึงการใชขอมูลความเปนพิษเฉียบพลันและความเปนพิษเรื้อรังในการจําแนกประเภทและ
ขอพิจารณาพิเศษเกี่ยวกับวิธีการไดรับสัมผัส การทดสอบความเปนพิษตอสาหราย และการใชความสัมพันธระหวาง
โครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสาร สําหรับขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของหลักการ / แนวคิดของความเปนพิษ
ทางน้ํา สามารถอางอิงไดจากผลงานของ Rand (1996)
A8.3.3.1
ความเปนพิษเฉียบพลัน
A8.3.3.1.1 ความเปนพิษเฉียบพลันเพื่อจุดประสงคในการจําแนกประเภทหมายถึง คุณสมบัติดั้งเดิมของสารที่จะเปน
อันตรายตอสิ่งมีชีวิตที่ไดรับสัมผัสสารนั้นในระยะสั้น โดยทั่วไปความเปนพิษเฉียบพลันจะแสดงออกในลักษณะความ
เขมขนที่จะทําใหสิ่งมีชีวิตที่ใชทดสอบตายถึงรอยละ50 (LC50) เปนสาเหตุใหเกิดผลกระทบที่รายแรงตอสิ่งมีชีวิตที่ใช
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ทดสอบถึงรอยละ 50 (เชน ระบบของตัวไรน้ําหยุดทํางาน) หรือ ทําใหระบบการตอบรับของสิ่งมีชีวิตที่ทดสอบลดลงจาก
ระบบการตอบรับของสิ่งมีชีวิตที่ไมไดทดสอบถึงรอยละ 50 (เชน อัตราการเจริญเติบโตของสาหราย)
A8.3.3.1.2 สารที่มีความเปนพิษเฉียบพลันที่ถูกระบุวามีนอยกวา 1 สวนตอลานสวน (1 มิลลิกรัม/ลิตร) โดยทั่วไปจะถือ
วาเปนสารที่มีความเปนพิษสูงมาก การจักการ การใช หรือการปลอยสารออกสูสิ่งแวดลอมจะเกิดอันตรายในระดับสูงและ
สารเหลานี้จะจําแนกประเภทใหอยูในกลุมความเปนพิษเรื้อรังและ / หรือเฉียบพลันกลุม 1 Decimal brands ถูกยอมรับให
จัดเปนกลุมความเปนพิษเฉียบพลันที่อยูสูงกวากลุมนี้ สารที่มีความเปนพิษเฉียบพลันที่วัดจาก 1 ถึง 10 สวนตอลานสวน (110 มิลลิกรัม/ลิตร) ถูกจําแนกเปนความเปนพิษเฉียบพลันกลุม II จาก 10 ถึง 100 สวนตอลานสวน (10-100 มิลลิกรัม/ลิตร)
ถูกจําแนกเปนความเปนพิษเฉียบพลันกลุม 3 และสารที่วัดไดเกินกวา 100 สวนตอลานสวนในทางปฏิบัติถือวาเปนสารไม
เปนพิษ
A8.3.3.2
ความเปนพิษเรื้อรัง
A8.3.3.2.1 ความเปนพิษเรื้อรังเพื่อจุดประสงคในการจําแนกประเภทหมายถึง คุณสมบัติที่มีอยูจริงหรือที่เปนไปไดวาจะ
มีของสารที่เปนสาเหตุใหเกิดผลกระทบที่รายแรงตอสิ่งมีชีวิตทางน้ําระหวางการไดรับสัมผัสซึ่งระบุวามีความสัมพันธกับ
วงจรชีวิตของสิ่งมีชีวิต ผลกระทบเรื้อรังนี้มักจะรวมถึงผลลัพธสุดทายของการเปนอันตรายเบื้องตน โดยทั่วไปจะแสดงออก
ในลักษณะของความเขมขนที่ไมปรากฎผลกระทบใดๆ หรือ ECX ที่เทาเทียมกัน ผลลัพธสุดทายของการเฝาสังเกตคือ การมี
ชีวิต การเจริญเติบโต และ/ หรือการใหกําเนิดใหม ระยะเวลาของการไดรับสัมผัสความเปนพิษเรื้อรังแตกตางกันอยางมาก
ขึ้นอยูกับผลลัพธสุดทายของการทดสอบที่วัดไดและสายพันธุพืช / สัตว ที่ใชทดสอบ
A8.3.3.2.2 เนื่องจากขอมูลความเปนพิษเรื้อรังในบางสวนที่นอยกวาความเปนพิษเฉียบพลันสําหรับระบบการจําแนก
ประเภท ศักยภาพสําหรับความเปนพิษเรื้อรังจึงถูกกําหนดโดยการผสมของความเปนพิษเฉียบพลันที่เหมาะสมการขาด
ความสามารถในการยอยสลาย และ / หรือการสะสมทางชีวภาพที่เกิดขึ้นจริงหรือที่เปนไปไดวาจะเกิด ถาขอมูลนี้มีอยูและ
แสดงลักษณะ ความเขมขนที่ไมปรากฎผลกระทบใดๆS มากกวา 1 มิลลิกรัม/ลิตร สามารถนําขอมูลนี้มาพิจารณาไดเมื่อตอง
ตัดสินใจวาการจําแนกประเภทที่อยูบนพื้นฐานของขอมูลความเปนพิษเฉียบพลันควรนํามาใชหรือไม ในเนื้อหานี้ ควรใช
วิธีการทั่วไปดังตอไปนี้ เพื่อเปลี่ยนจากการจําแนกประเภทเปนความเปนพิษเรื้อรัง จําเปนตองแสดงวา ความเขมขนที่ไม
ปรากฎผลกระทบใดๆ ที่ใชเหมาะสมกับการเปลี่ ยนการยอมรับจากกลุม สิ่งมีชีวิต ทั้ งหมดซึ่งสงผลให เกิ ดการจําแนก
ประเภท ซึ่งสามารถทําไดโดยพิสูจน ความเขมขนที่ไมปรากฎผลกระทบใดๆ มากกวา 1 มิลลิกรัม/ลิตร ในระยะยาวสําหรับ
สายพันธุพืช / สัตว ที่มีความไวที่สุดซึ่งระบุโดยความเปนพิษเฉียบพลัน ดังนั้นถาไดใชการจําแนกประเภทที่อยูบนพื้นฐาน
ของการทดสอบความเปนพิษเฉียบพลันกับปลาที่ LC50 โดยทั่วไปเปนไปไมไดที่จะเปลี่ยนการจําแนกประเภทโดยใช ความ
เขมขนที่ไมปรากฎผลกระทบใดๆ ในระยะยาวจากการทดสอบความเปนพิษกับสัตวที่ไมมีกระดูกสันหลัง ในกรณีนี้ ความ
เขมขนที่ไมปรากฎผลกระทบใดๆ จําเปนตองไดการทดสอบในระยะยาวกับปลาสายพันธุเดียวกันหรือที่มีความไวเทาเทียม
กันหรือมากกวา หากการจําแนกประเภทมีผลมาจากความเปนพิษกับ กลุมสิ่งมีชีวิต มากกวา 1 ชนิดเปนไปไดวาจําเปนตอง
พิสูจนวา ความเขมขนที่ไมปรากฎผลกระทบใดๆ มากกวา 1 มิลลิกรัม/ลิตร จาก กลุมสิ่งมีชีวิตแตละตัว ในการจําแนก
ประเภทสารเป น ความเป น พิ ษ เรื้ อ รั ง กลุ ม 4 การพิ สู จ น ใ ห เ ห็ น ว า ความเข ม ข น ที่ ไ ม ป รากฎผลกระทบใดๆ มากกว า
ความสามารถในการละลายน้ําของสารที่กําลังพิจารณาก็เพียงพอแลว
A8.3.3.2.3 การทดสอบสาหราย / แหนไมสามารถนํามาใชกับสารเคมีที่ไมไดจําแนกประเภทเพราะวา (1) การทดสอบ
สาหราย / แหน เปนการศึกษาระยะยาว (2) โดยทั่วไปอัตราสวนของความเปนพิษเฉียบพลันถึงความเปนพิษเรื้อรังแคบ และ
(3) ผลลัพธสุดทายจะสอดคลองกับผลลัพธสุดทายสําหรับสิ่งมีชีวิตอื่นมากกวา
อยางไรก็ตาม หากใชการจําแนกประเภทเนื่องจากความเปนพิษเฉียบพลัน (L(E) C50) ที่สังเกตไดจากการ
ทดสอบพืชน้ํา / สาหรายอยางเดียวเทานั้น แตมีหลักฐานจากการทดสอบสาหรายชนิดอื่นวาความเปนพิษเรื้อรัง (ความ
เขมขนที่ไมปรากฎผลกระทบใดๆS) สําหรับกลุมสิ่งมีชีวิต สูงกวา 1 มิลลิกรัม/ลิตร สามารถใชหลักฐานนี้เพื่อพิจารณาการ
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ไมจําแนกประเภท ในปจจุบันวิธีนี้สามารถใชกับพืชน้ําได เนื่องจากยังไมมีการพัฒนาการทดสอบความเปนพิษเรื้อรังที่ได
มาตรฐาน
A8.3.3.2.4 ระบบ GHS กําหนดที่จะใหมีคาเฉพาะของความเปนพิษเรื้อรังซึ่งอยูภายใตคานี้สารจะถูกจําแนกประเภทให
เปนสารเปนพิษเรื้อรัง แตยังไมไดมีการตั้งเกณฑนี้ขึ้น
A8.3.3.3
การไดรบั สัมผัส
สภาพการไดรับสัมผัส 4 ประเภทใชในการทดสอบทั้งความเปนพิษเฉียบพลันและความเปนพิษเรื้อรังและใน
สื่อน้ําจืดและน้ําเค็ม : ไฟฟาสถิตย กึ่งสถิตย การไหลเวียนกลับ และการไหลผาน การเลือกวาจะใชประเภทการทดสอบใด
ขึ้นอยูกับคุณลักษณะของสารที่ใชทดสอบ ระยะเวลาในการทดสอบสายพันธุพืช / สัตวที่ใชทดสอบ และขอกําหนดวาดวย
กฎ ขอบังคับตางๆ
A8.3.3.4
สื่อที่ใชทดสอบสาหราย
การทดสอบสาหรายทําในสื่อที่เขมขนดวยสารอาหารและควรพิจารณาการใชสวนประกอบทั่วไปหนึ่งอยาง
EDTA หรือ ตัวจับสารพิษอื่นๆอยางรอบคอบ เมื่อทําการทดสอบความเปนพิษของสารเคมีอินทรีย จําเปนตองใชจํานวน
รองรอยของ ตัวจับสารพิษ เชน EDTA เพื่อตออนุภาคของสารอาหารในอาหารเลี้ยงเชื้อ (culture medium) ถาหากไมใชการ
เจริญเติบโตของสาหรายจะลดลงอยางมากและเขากับสิ่งที่ใชทดสอบ อยางไรก็ตาม ตัวจับสารพิษ สามารถลดความเปนพิษ
ที่สังเกตไดของสารที่ใชทดสอบโลหะ ดังนั้นสําหรับโลหะผสมเปนที่ตองการวาควรมีการประเมินขอมูลจากการทดสอบกับ
ความเขมขนสูงของ ตัวจับสารพิษs และ / หรือการทดสอบกับ stichiometrical excess ของ ตัวจับสารพิษs ที่สัมพันธกับ
เหล็ก ตัวจับสารพิษ อาจปกปดความเปนพิษของโลหะหนักโดยเฉพาะกับ ตัวจับสารพิษ ที่แข็งแรง เชน EDTA อยางไรก็
ตามในการไมมีเหล็กในสื่อ การเจริญเติบโตของสาหรายจะกลายเปนเหล็กที่ถูกจํากัดปริมาณ (iron limited) ดังนั้นขอมูลที่
ไดจากการทดสอบที่ไมมีเหล็กหรือมีเหล็กลดลงและ EDTA ควรดูแลจัดการดวยความระมัดระวัง
A8.3.3.5
การใช ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสาร
เพื่อจุดประสงคของการจําแนกประเภทและในการขาดขอมูลจากการทดลองสามารถวางใจให ความสัมพันธ
ระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสารเปนตัวทํานายความเปนพิษเฉียบพลัน สําหรับปลา ไรน้ําและ
สาหราย ของสารที่ไฟฟาไหลผานไมได (non-electrolyte) non-electroคาความเปนกรด-ดางilic และสารที่ไมทําปฏิกิริยา (ดู
บทที่ A8.6 ที่เกี่ยวของกับการใชความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสาร) ยังมีปญหาสําหรับ
สาร เชน ออรกาโนฟอสเฟต (organoคาความเปนกรด-ดางosคาความเปนกรด-ดางates) ซึ่งทํางานโดยใชกลไกพิเศษ เชน
กลุมที่ทําปฏิกิริยากับ ตัวรับถายทอดสัญญาณทางชีวะระบบประสาทรับความรูสึก (biological receptors) หรือกอตัวเปน
พันธะที่เปนกลุมซัลไฟดริล (sulfhydryl) ที่มีกลุมของโปรตีนที่มี่แขนยื่นออกมา (cellular proteins) ความสัมพันธระหวาง
โครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสาร ที่ ไ ว ใ จได ไ ด ม าเพื่ อ ให ส ารเคมี ทํ า ปฏิ กิ ริ ย าโดยกลไกประสาทพื้ น ฐาน
สารเคมีเหลานี้เปนสารที่ไฟฟาไหลผานไมไดที่มีปฏิกิริยาต่ํา เชน ไฮโดรคารบอน แอลกอฮอล คีโตนและ อะรีฟาติค คลอริ
เนต ไฮโดรคารบอน (aliคาความเปนกรด-ดางatic chlorinated hydrocarbons) ซึ่งทําใหเกิดผลกระทบทางชีววิทยาเปนการ
ทํางานของ คาสัมประสิทธื์ของการแยกสวน สารเคมีอินทรียทุกตัวสามารถผลิตสารที่มีผลตอระบบประสาทได อยางไรก็
ตามหากสารเคมีเปนสารที่ไฟฟาไหลผานได หรือมีกลุมทํางานเฉพาะที่นําไปสูกลไกที่ไมทําใหเกิดการเสพติด ดวยการ
คํานวณความเปนพิษใดๆ ที่อยูบนพื้นฐานของ คาสัมประสิทธื์ของการแยกสวนอยางเดียว จะทําใหประมาณคาความเปนพิษ
ต่ํา ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสารS สําหรับความเปนพิษเฉียบพลันทางน้ําของสาร
ผสมหลักไมสามารถใชเพื่อทํานายผลกระทบของ สารยอยสลายที่เปนพิษ หรือ การยอยสลาย/การลดความซับซอนของ
โครงสราง หากเกิดขึ้นหลังจากชวงเวลาที่ยาวนานกวาระยะเวลาในการทดสอบความเปนพิษเฉียบพลัน

- 388 -

A8.3.4
น้ําหนักของหลักฐาน
A8.3.4.1
ข อ มู ล ที่ มี คุ ณ ภาพดี ที่ สุ ด ควรใช เ ป น พื้ น ฐานสํ า หรั บ การจํ า แนกประเภท การจํ า แนกประเภทควรยึ ด
แหลงขอมูลที่สําคัญเปนหลัก และเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่เปนเงื่อนไขของการทดสอบจะมีความชัดเจนสมบูรณ
A8.3.4.2
หากสามารถหาขอมูลการศึกษาที่หลากหลายเกี่ยวกับ กลุมสิ่งมีชีวิตไดตองมีการตัดสินใจวาอะไรคือคุณภาพ
ที่ สู ง ที่ สุ ด และต อ งดู แ ลอย า งดี ที่ สุ ด การตั ด สิ น ต อ งทํ า เป น รายกรณี ว า การศึ ก ษาแบบที่ ไ ม ใ ช ห ลั ก การปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ น
หองปฏิบัติการที่มีการสังเกตการณที่ละเอียดจะใชแทนการศึกษาแบบหลักการปฏิบัติที่ดีในหองปฏิบัติการไดหรือไม ควร
ใชสําหรับการจําแนกประเภทได ในขณะที่การศึกษาซึ่งบงชี้ความเปนพิษที่นอยมากตองไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบ
สารที่ยากตอการทดสอบอาจใหผลที่มีความรายแรงมากกวาความเปนพิษที่แทจริงไมมากก็นอย ในกรณีเหลานี้จําเปนตองมี
การตัดสินจากผูเชี่ยวชาญสําหรับการจําแนกประเภท
A8.3.4.3
หากมีการทดสอบที่ยอมรับไดสําหรับ กลุมสิ่งมีชีวิต ที่เหมือนกันมากกวาหนึ่งการทดสอบ โดยปกติจะเลือก
การทดสอบที่สามารถวัดหรือบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เล็กสุดได (การทดสอบที่ไดคา L(E)C50 หรือ ความเขมขนที่ไม
ปรากฎผลกระทบใดๆ ที่ต่ําที่สุด) เมื่อมีชุดขอมูลที่กวางกวาสําหรับการจําแนกประเภท อยางไรก็ตามตองจัดการเปนกรณีๆ
ไป (4 คาหรือมากกวา) สําหรับสายพันธุ เดียวกัน อาจใชคาเฉลี่ยทางเรขาคณิตของความเปนพิษเปนคาความเปนพิษที่เปน
ตัวแทนของสายพันธุ นั้น ในการคํานวณคาเฉลี่ย ไมแนะนําใหรวมการทดสอบของสายพันธุที่ตางกันภายในกลุมสิ่งมีชีวิต
หนึ่งหรือในชวงระยะชีวิตที่ตางกันหรือทดสอบภายใตเงื่อนไขที่ระยะเวลาที่ตางกัน
A8.3.5
สารที่ยากตอการทดสอบ
A8.3.5.1
การทดสอบความเปนพิษทางน้ําที่ใชไดจําเปนตองมีการละลายสารที่ทดสอบในสื่อที่เปนน้ําภายใตเงื่อนไข
การทดสอบที่เสนอแนะไวในแนวทางการทดสอบ นอกจากนั้นควรรักษา ความเขมขนของสารที่สัมผัสกับสิ่งมีชีวิตใหคงที่
(bioavailable exposure concentration) ไวตลอดระยะเวลาการทดสอบ สารเคมีบางชนิดยากที่จะทดสอบในระบบที่เกี่ยวกับ
น้ําและไดมีการพัฒนาจัดทําแนวทางเพื่อชวยในการทดสอบวัสดุเหลานี้ (DOE 1996 ; ECETOC 1996 ; และ องคกรพิทักษ
สิ่งแวดลอมของสหรัฐอเมริกา 1996) OECD กําลังอยูในขั้นตอนสุดทายของการจัดทําเอกสารแนวทางการทดสอบความ
เปนพิษทางน้ําของสารและสารผสมที่ยากตอการทดสอบ (OECD 2000)] เอกสารฉบับหลังนี้เปนเแหลงขอมูลที่ดีสําหรับ
ประเภทของสารที่ยากตอการทดสอบและขั้นตอนที่จําเปนเพื่อใหไดขอสรุปที่ใชไดจากการทดสอบวัสดุเหลานี้
A8.3.5.2
อยางไรก็ตาม มีขอมูลการทดสอบอีกมากที่อาจจะใชวิธีการทดสอบที่ไมสอดคลองกับวิธีการที่พิจารณาแลว
วาเปนการปฏิบัติที่ดีที่สุดในปจจุบัน แตใหขอมูลที่เหมาะสมสําหรับใชเปนเกณฑการจําแนกประเภท ขอมูลดังกลาวนี้เปน
จําเปนตองเปนแนวทางพิเศษในการแปลขอมูล แมวาในที่สุดตองใชการตัดสินใจของผูเชี่ยวชาญเพื่อยืนยันการนําขอมูลไป
ใชไดสารที่ยากตอการทดสอบอาจจะมีความสามารถในการละลายไดต่ํา ไมเสถียร หรือขึ้นกับการยอยสลายไดรวดเร็ว
เนื่องจากกระบวนการการเปลี่ยนรูปเมื่อไดรับแสง การเกิดปฏิกิริยากับน้ํา การเกิดออกซิเดชั่น หรือการยอยสลายทาง
ชีวภาพ เมื่อทําการทดสอบสาหรายวัสดุมีสีอาจเขามายุงเกี่ยวกับผลลัพธสุดทายของการทดสอบโดยการลดแสงสวางที่
จํ า เป น สํ า หรั บ การเจริ ญ เติ บ โตของเซลล ในลั ก ษณะเดี ย วกั น สารที่ ท ดสอบที่ ก ารแพร ก ระจายเป น หมอกอยู เ หนื อ
ความสามารถในการละลายอาจทําใหการวัดคาความเปนพิษมีความผิดพลาดสูงขึ้น อาจใส ชั้นน้ําที่แยกในแนวตั้งของแทง
มวลน้ํา (water column) ลงในวัสดุทดสอบเปนประเด็นสําหรับ สารขนาดเล็กมาก หรือของแข็ง เชนโลหะ เศษจากการกลั่น
ปโตรเลียมสามารถเปนปญหาในการเติมใสและปญหาในการแปลขอมูลที่ยากเมื่อตองตัดสินใจเกี่ยวกับความเขมขนที่
เหมาะสมสําหรับกําหนดคา L(E)C50 เอกสารแนวทางการทดสอบความเปนพิษทางน้ําของสารและสารผสมที่ยาก (ฉบับ
ราง) จะอธิบายคุณสมบัติทั่วๆ ไปของสารหลายประเภทที่ยากตอการทดสอบ
ความเสถียร
หากคาดวาความเขมขนของสารเคมีทดสอบจะตกลงมาต่ํากวารอยละ 80 การทดสอบเพื่อใหความ
เขมขนอยูในระดับที่ใชไดอาจจําเปนตองมีรูปแบบของการสัมผัสของสาร (exposure regimes) ซึ่งจะตอเวลาการใชวัสดุ
ทดสอบ และควรใหมีสภาพกึ่งสถิตยหรือไหลผาน ดังนั้นจึงเกิดปญหาพิเศษขึ้นในการทดสอบสาหรายซึ่งโดยทั่วไปแนว
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ทางการทดสอบมาตรฐานจะใหรวมการทดสอบความสถิตยไวดวย ในขณะที่ทางเลือกของรูปแบบของการสัมผัสของสาร
(exposure regimes) เปนไปไดสําหรับ สัตวเปลือกแข็ง และปลา การทดสอบเหลานี้จึงมักดําเนินการในสภาพสถิตยตามที่
กําหนดไวในแนวทางการทดสอบที่ตกลงกันในระดับสากล ในการทดสอบ ตองยอมรับวาการยอยสลายในระดับหนึ่ง
รวมทั้งปจจัยที่เกี่ยวของอื่นๆ และตองนํารายละเอียดที่เหมาะสมมาคํานวณความเขมขนมีพิษวิธีบางอยางในการจัดการกับ
เรื่องนี้มีอยูในขอ A8.3.5.6 หากมีการยอยสลายเกิดขึ้น เปนเรื่องสําคัญที่ตองพิจารณาอิทธิพลของความเปนพิษของ
ผลิตภัณฑที่เกิดจากการยอยสลายที่จะมีตอความเปนพิษที่บันทึกไดจาการทดสอบ ดังนั้นตองใชการตัดสินของผูเชี่ยวชาญ
เพื่อตัดสินใจวา ขอมูลนี้สามารถใชเพื่อการจําแนกประเภทไดหรือไม
การยอยสลาย
เมื่อสารประกอบเกิดการแยกตัวหรือยอยสลายภายใตการทดสอบ ควรใชการตัดสินของผูเชี่ยวชาญใน
การคํานวณความเปนพิษเพื่อการจําแนกประเภท
รวมถึงการพิจารณาผลิตภัณฑที่รูชัดวาเกิดหรือเปนไปไดวาจะเกิดการ
แยกตัว ความเขมขนของวัสดุหลักและสวนยอยสลายที่เปนพิษถือวาเปนที่ตองการ หากคาดวาสวนที่ยอยสลายไมเปนพิษ
ใหใช รูปแบบของการสัมผัสของสาร (exposure regimes) ใหมเพื่อใหแนใจวามีการักษาระดับของสารประกอบหลัก
ความอิ่มตัว
สําหรับสารประกอบเดียว การจําแนกประเภทควรอยูบนพื้นฐานของความเปนพิษที่สังเกตไดจากชวง
ของการละลายเทานั้น ไมใชความสามารถในการละลายที่สูงกวาปกติ บอยครั้งที่หาขอมูลที่บงชี้ความเปนพิษในระดับที่
มากกวาความสามารถในการละลาย และในขณะที่ขอมูลเหลานี้มักจะถือวาใชไมได จึงอาจเปนไปไดที่ตองมีการแปลขอมูล
บางอยาง โดยทั่วไปปญหาจะเกิดเมื่อทําการทดสอบสารที่ละลายไดต่ํา และแนวทางการแปลขอมูลเหลานี้มีอยูในขอ
A8.3.5.7 (ใหดูเอกสารแนวทางการทดสอบความเปนพิษทางน้ําของสารและสารผสมที่ยากตอการทดสอบ
ความเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยของสื่อที่ใชในการทดสอบ
อาจจําเปนตองมีขอกําหนดพิเศษเพื่อใหแนใจในเรื่อง
การละลายของสารที่ยากตอการทดสอบ มาตรการนี้ไมควรนํามาสูการเปลี่ยนแปลงอยางมากของสื่อที่ใชทดสอบเมื่อเปนไป
ไดวาการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ อาจทําใหความเปนพิษที่เห็นเพิ่มขึ้นหรือลดลงและมีผลตอระดับการจําแนกประเภทของสารที่
ทดสอบ
สารผสม
สารจํานวนมากที่อยูในระบบการจําแนกประเภทโดยแทจริงแลวเปนสารผสมซึ่งยากที่จะวัดความ
เขมขนของการไดรับสัมผัสและในบางกรณีที่ไมสามารถวัดไดเลย สารดังกลาวเชน การกลั่นลําดับสวน (Petroleum
distillate fraction) โพลีเมอร และสารที่มีสิ่งสกปรกอยูในระดับสูง เปนตน สามารถเกิดปญหาพิเศษไดเนื่องจากยากที่จะ
ระบุหรือเปนไปไมไดเลยที่จะพิสูจน / ยืนยัน ความเขมขนเปนพิษ ขั้นตอนการทดสอบที่เปนแบบฉบับมักขึ้นอยูกับการกอ
ตัวของ Water Solution Fraction (WSF) หรือ Water Accommodate Fraction (WAF) และขอมูลที่รายงานในเรื่องของ อัตรา
ที่ยอมรับได ขอมูลเหลานี้อาจใชเปนเกณฑในการจําแนกประเภท
A8.3.5.3
สําหรับการจําแนกประเภทสารประกอบอินทรีย ควรมีความเขมขนของการทดสอบที่เสถียรและที่วัดจากการ
วิเคราะหแมวาจะตองการความเขมขนที่วัดได แตการจําแนกประเภทอาจจะอยูบนพื้นฐานของการศึกษาความเขมขนเมื่อ
ขอมูลเหลานี้เปนขอมูลที่ใชได ภายใตสถานการณแวดลอมบางอยางเทานั้น หากมีความเปนไปไดที่วัสดุจะเกิดการยอย
สลายอยางมากหรือมิฉะนั้นก็หายไปจาก ชั้นน้ําที่แยกในแนวตั้งของแทงมวลน้ํา (water column) จะตองดูแลในการแปล
ขอมูล และควรจําแนกประเภทโดยการพิจารณาการสูญเสียสารพิษในระหวางการทดสอบ ถาเกี่ยวของและเปนไปได
นอกจากนั้นโลหะจะแสดงความยากตอการทดสอบและจะพิจารณาแยกตางหากในตาราง A8.3.1 จะระบุคุณสมบัติหลาย
ประการของสารที่ยากตอการทดสอบและความเกี่ยวของกับการจําแนกประเภท
A8.3.5.4
ในสภาพที่ยากตอการทดสอบมากที่สุด มีความเปนไปไดวาความเขมขนของการทดสอบที่แทจริงจะนอยกวา
ความเขมขนของการทดสอบที่ต่ําสุดหรือที่คาดไว หากความเปนพิษ (L(E)C50S) คํานวณไดนอยกวา 1 มิลลิกรัม/ลิตร
สําหรับสารที่ยากตอการทดสอบ สามารถมั่นใจไดวาการจําแนกประเภทอาจจะอยูในความเปนพิษเฉียบพลันกลุม I (และ
ความเปนพิษเรื้อรังกลุม I ถาเหมาะสม) อยางไรก็ตามหากความเปนพิษที่คํานวณไดมากกวา 1 มิลลิกรัม/ลิตร เปนไปไดวา
ความเปนพิษที่คํานวณไดนั้นจะแสดงความเปนพิษที่ต่ํากวาความเปนพิษแทจริง
ในสภาพการณเชนนี้จําเปนตองใชการ
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ตัดสินของผูเชี่ยวชาญที่จะยอมรับใหใชการทดสอบที่ยากตอการทดสอบในการจําแนกประเภท หากเชื่อวาธรรมชาติของ
ความยากตอการทดสอบมีอิทธิพลอยางมากตอความเขมขนของการทดสอบที่แทจริงเมื่อคํานวณความเปนพิษไดมากกวา 1
มิลลิกรัม/ลิตร และไมไดวัดความเขมขนของการทดสอบควรใชการทดสอบนี้ดวยความรอบคอบในการจําแนกประเภท
A8.3.5.5
ในยอหนาตอไปนี้จะใหแนวทางโดยละเอียดเกี่ยวกับปญหาในการแปลขอมูลบางอยาง ในการนี้ควรตอง
ระลึกวานี่คือแนวทางปฏิบัติ ดังนั้นจึงตองใชกฎระเบียบที่ยากและเร็วเกินไป ธรรมชาติของความยากหลายๆ ประการ
หมายความวาตองใชการตัดสินของผูเชี่ยวชาญเสมอในการกําหนดวามีขอมูลของการทดสอบที่เพียงพอในการตัดสินใหเปน
การทดสอบที่ใชไดหรือไมและระดับความเปนพิษเหมาะสมที่จะใชเปนเกณฑการจําแนกประเภทหรือไม
A8.3.5.6
สารไมเสถียร
A8.3.5.6.1 ในขณะที่นาจะมีการคิดคนรูปแบบกระบวนการทดสอบที่ลดผลกระทบของความเสถียรในสื่อที่ใชทดสอบ
ใหเหลือนอยที่สุด แตในทางปฏิบัติการทดสอบบางอยาง แทบเปนไปไมไดเลยที่จะรักษาระดับความเขมขนไดตลอดการ
ทดสอบ สาเหตุโดยทั่วไปความไมเสถียรคือการเกิดออกซิเดชั่น ทําปฏิกิริยากับน้ํา การยอยสลายเมื่อไดรับแสง และการยอย
สลายทางชีวภาพ ในการยอยสลายทางชีวภาพสามารถควบคุมไดมากกวา แตก็มักจะขาดการควบคุมดังกลาวในการทดสอบ
ที่เกิดขึ้นสวนใหญ อยางไรก็ตามสําหรับการทดสอบบางอยาง โดยเฉพาะอยางยิ่งการทดสอบความเปนพิษตอปลาอยาง
เฉียบพลันเรื้อรัง ยังมี รูปแบบของการสัมผัสของสาร (exposure regimes) เปนทางเลือกเพื่อลดการสูญเสียเนื่องจากความไม
เสถียร และควรพิจารณาถึงเรื่องนี้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับความถูกตอง / ใชไดของขอมูลที่ไดจากการทดสอบ
A8.3.5.6.2 หากความไมเสถียรเปนปจจัยหนึ่งในการกําหนดระดับของการไดรับสัมผัสระหวางการทดสอบสิ่งสําคัญ
อันดับแรกสําหรับการแปลขอมูลก็คือ ความเขมขนของการไดรับสัมผัสที่วัดไดในชวงเวลาที่เหมาะสมตลอดการทดสอบ
หากไมมีความเขมขนที่วัดไดทางการวิเคราะหอยางนอยที่สุดตั้งแตเริ่มตนจนถึงสิ้นสุดการทดสอบ ก็ไมสามารถแปลขอมูล
ได และการทดสอบก็จะถูกพิจารณาวาใชไดสําหรับการจําแนกประเภท หากขอมูลที่วัดไดใหพิจารณากฎระเบียบการปฏิบัติ
ที่เปนแนวทางสําหรับการแปลขอมูลดังตอไปนี้
- หากขอมูลที่วัดไดตั้งแตเริ่มตนจนถึงสิ้นสุดการทดสอบ (ซึ่งเปนเรื่องปกติสําหรับการทดสอบไรน้ําและ
สาหรายอาจคํานวณคา L(E)C50 สําหรับการจําแนกประเภทบนพื้นฐานคาเฉลี่ยทางเรขาคณิตของความ
เขมขนตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการทดสอบ หากความเขมขนเมื่อสิ้นสุดการทดสอบต่ํากวาขีดจํากัดของการ
คนพบทางการวิเคราะห (analytical detection limit) ตองพิจารณาความเขมขนนั้นเปนครึ่งหนึ่งของ
ขีดจํากัด
- หากขอมูลที่วัดไดตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดชวงตอเวลาการใชสื่อทดสอบ (media renewal periods) อาจพบ
ไดในการทดสอบกึ่งสถิตย ควรทําการคํานวณคาเฉลี่ยทางเรขาคณิตสําหรับชวงเวลาตอการใชสื่อแตละ
ชวงและคํานวณการไดรับสัมผัสเฉลี่ยตอชวงเวลาการไดรับสัมผัสทั้งหมดจากขอมูลนี้
- หากความเปนพิษสามารถเกิดจากผลิตภัณฑของการแยกตัว / การยอยสลายและรูคาความเขมขนของ
ผลิตภัณฑนี้ อาจคํานวณคา L(E)C50 บนพื้นฐานของคาเฉลี่ยเรขาคณิตของความเขมขนของผลิตภัณฑการ
ยอยสลาย และคํานวณกลับไปยังสารหลักเพื่อจุดประสงคของการจําแนกประเภท
- อาจใชหลักการเดียวกันนี้กับขอมูลที่วัดไดในการทดสอบความเปนพิษเรื้อรัง
A8.3.5.7
สารละลายไดต่ํา
A8.3.5.7.1 สารเหลานี้ซึ่งโดยปกติเปนสารที่มีความสามารถละลายในน้ําไดนอยกวา 1 มิลลิกรัม/ลิตร มักยากที่จะละลาย
ในสื่อที่ใชทดสอบและความเขมขนที่ละลายก็ยากที่จะวัดไดที่ความเขมขนต่ําที่คาดไวลวงหนา สําหรับสารจํานวนมากจะ
ไมรูความสามารถที่แทจริงในการละลายในสื่อที่ใชทดสอบและมักจะบันทึกวาต่ํากวาขีดจํากัดที่คนพบของการละลายในน้ํา
บริสุทธิ์ อยางไรก็ตามสารเหลานี้จะสามารถแสดตงความเปนพิษ และหากไมพบความเปนพิษ ก็ตองมีการตัดสินใจวาผล
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การทดสอบจะไดรับการพิจารณาวาใชไดสําหรับการจําแนกประเภทหรือไม การตัดสินควรกระทําอยางรอบคอบและไม
ควรประเมินความเปนอันตรายต่ํากวาที่แทจริง
A8.3.5.7.2 โดยหลักการแลว
ควรใชการทดสอบที่ใชเทคนิคการละลายที่เหมาะสมและมีความเขมขนที่วัดไดอยาง
แมนยําภายในชวงของความสามารถในการละลายน้ํา หากมีขอมูลการทดสอบนี้ ควรนํามาใชมากกวาการใชขอมูลอื่น เปน
เรื่องปกติโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อพิจารณาขอมูลเกาๆ ที่จะพบสารที่มีระดับความเปนพิษที่บนั ทึกไวมากเกินกวาความสามารถ
ในการละลายน้ําหรือระดับในการละลายต่ํากวาขีดจํากัดที่คนพบของวิธีการวิเคราะห ดังนั้นในสภาพการณทั้งสองเชนนี้ จึง
เปนไปไมไดที่จะยืนยันความเขมขนของการไดรับสัมผัสที่แทจริงโดยการใชขอมูลที่วัดไดหากขอมูลนี่เปนเพียงขอมูลเดียว
เทานั้นที่จะใชเพื่อการจําแนกประเภท ใหพิจารณากฎระเบียบปฏิบัติที่เปนแนวทางทั่วไปดังตอไปนี้
- หากมีการบันทึกความเปนพิษเฉียบพลันไวที่ระดับที่มากเกินกวาความสามารถในการละลายน้ํา คา
L(E)C50 สําหรับการจําแนกประเภทอาจพิจารณาวาเทากับหรือต่ํากวาความสามารถในการละลายน้ําที่วัด
ไดในสภาพการณเชนนี้ เปนไดวาควรจําแนกประเภทเปนความเปนพิษเรื้อรังกลุม I และ / หรือ ความ
เปนพิษเฉียบพลันกลุม 1 ในการตัดสินใจดังกลาวควรพิจารณาถึงความเปนไปไดวาสารที่ไมละลาย
สวนเกินนี้อาจเกิดผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตที่ทดสอบ และหากมีการพิจารณาสารที่ไมละลายสวนเกินนี้
เปนสาเหตุของผลกระทบที่สังเกตได การทดสอบจะถูกพิจารณาวาใชไมไดสําหรับการจําแนกประเภท
- หากไมมีการบันทึกหากมีการบันทึกความเปนพิษเฉียบพลันไวที่ระดับที่มากเกินกวาความสามารถใน
การละลายน้ํา คา L(E)C50 สําหรับการจําแนกประเภทอาจพิจารณาวามากกวาความสามารถในการ
ละลายน้ําที่วัดไดในสภาพการณเชนนี้ควรพิจารณาวาจะจําแนกเปนประเภทความเปนพิษเรื้อรังกลุม IV
หรือไม ในการตัดสินใจวาสารไมแสดงความเปนพิษเฉียบพลัน ควรพิจารณาใชเทคนิคเพื่อใหไดความ
เขมขนที่ละลายสูงสุด หากพิจารณาแลววาสิ่งเหลานี้ไมเพียงพอ การทดสอบจะถูกพิจารณาวาใชไมได
สําหรับการจําแนกประเภท
- หากความสามารถในการละลายน้ําต่ํากวาขีดจํากัดที่คนพบจากวิธีการวิเคราะหสารชนิดหนึ่งและมี
การบันทึกความเปนพิษเฉียบพลัน อาจพิจารณาคา L(E)C50 สําหรับการจําแนกประเภทใหต่ํากวาที่
คนพบทางการวิเคราะห หากไมสังเกตเห็นความเปนพิษ อาจตองพิจารณาคา L(E)C50 สําหรับการ
จําแนกประเภทใหสูงกวาความสามารถในการละลายน้ํา ควรพิจารณาเกณฑคุณภาพที่กลาวไวขางตน
อยางรอบคอบและถูกตอง
- หากขอมูลความเปนพิษเรื้อรัง ควรใชกฎระเบียบทั่วไปที่เหมือนกัน โดยหลักการจําเปนตองพิจารณา
ขอมูลที่แสดงผลกระทบที่ขีดจํากัดของความสามารถในการละลายน้ําหรือมากกวา 1 มิลลิกรัม/ลิตร
เทานั้นหากขอมูลเหลานี้ไมสามารถยืนยันไดโดยการพิจารณาความเขมขนที่วัดได เทคนิคที่ใชเพื่อใหได
ความเขมขนที่ละลายสูงสุดตองไดรับการพิจารณาวาเหมาะสม
A8.3.5.8
ปจจัยอื่นที่เอื้อใหเกิดการสูญเสียความเขมขน
มีปจจัยอื่นๆ อีกมากที่สามารถทําใหเกิดการสูญเสียเขมขน และในเกณฑที่สามารถหลีกเลี่ยงปจจัยบางอยาง
ไดโดยการออกแบบการศึกษาที่ถูกตอง แตการแปลขอมูลที่ปจจัยเหลานั้นทําใหเกิดในบางครั้งก็มีความจําเปน
- การตกตะกอน: สามารถเกิดขึ้นไดในระหวางการทดสอบดวยเหตุผลหลายประการ คําอธิบายทั่วๆ ไป
ก็คือ สารที่ละลายไดไมหมดแมวาจะไมมีชิ้นสวนเล็กๆ หลงเหลืออยูก็ตาม และการสะสมไดเกิดขึ้นใน
ระหวางการทดสอบซึ่งนําไปสูกระบวนการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีซึ่งแยกชิ้นสวนที่เปนของแข็งออกจาก
ของเหลว (precipitation) ในสภาพการณเชนนี้ อาจตองพิจารณาคา L(E)C50 สําหรับการจําแนกประเภท
บนพื้นฐานของความเขมขนเมื่อสิ้นสุดการทดสอบ ในลักษณะเดียวกัน กระบวนการเกิดปฏิกิริยาทาง
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เคมีซึ่งแยกชิ้นสวนที่เปนของแข็งออกจากของเหลวสามารถเกิดขึ้นไดโดยผานทางปฏิกิริยากับสื่อที่ใช
ทดสอบ ซึ่งเรื่องนี้พิจารณาวาอยูภายใตความไมเสถียรดังกลาวขางตน
- การดูดซับ : สามารถเกิดขึ้นกับสารที่มีลักษณะสมบัติการดูดซับสูง เชน สารที่มึคา log KOW สูงหาก
การดูดซับเกิดขึ้น
การสูญเสียความเขมขนจะเปนไปอยางรวดเร็วและความเขมขนเมื่อสิ้นสุดการ
ทดสอบจะเปนตัวกําหนดลักษณะของการไดรับสัมผัสไดดีที่สุด
- การสะสมทางชีวภาพ : การสูญเสียอาจเกิดขึ้นโดยการสะสมทางชีวภาพของสารในสิ่งมีชีวิตที่
ทดสอบ ซึ่งเรื่องนี้มีความสําคัญอยางยิ่งหากความสามารถในการละลายน้ําไดต่ํา และคา log KOW กลับ
สูง คา L(E)C50 สําหรับการจําแนกประเภทอาจจะตองคํานวณโดยอยูบนพื้นฐานของคาเฉลี่ยทาง
เรขาคณิตของความเขมขนตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการทดสอบ
A8.3.5.9
การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยของสื่อที่ใชทดสอบ
A8.3.5.9.1 กรดแกและดางแกอาจเปนพิษเพราะวาไปเปลี่ยนแปลงคาความเปนกรด-ดาง อยางไรก็ตาม โดยทั่วไปการ
เปลี่ยนแปลงคาความเปนกรด-ดาง ในระบบทางน้ําจะมีการปองกันดวยระบบสะเทิน ในสื่อที่ใชทดสอบ หากไมมีขอมูล
เกี่ยวกับเกลือ เกลือจะถูกจําแนกประเภทในลักษณะเดี่ยวกันกับประจุบวก หรือประจุลบ เชน เปนไอออนที่ไดรับการจําแนก
ประเภทอยางเขมงวดที่สุดหากความเขมขนที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวของกับอนุมูลเพียงตัวเดียวเทานั้น การจําแนกประเภทของ
เกลือจะนําความแตกตางของน้ําหนักโมเลกุลมาพิจารณาโดยการแกไขความเขมขนที่เปลี่ยนแปลงโดยการใชอัตราสวน
ทวีคูณ : MWSALT / MW ion
A8.3.5.9.2 โดยทั่วไปจะไมมีโพลิเมอร ในระบบทางน้ํา โพลีเมอรที่กระจายและวัสดุอื่นๆ ที่มีมวลโมเลกุลสูงจะสามารถ
รบกวนระบบการทดสอบและมีผลกระทบกับปริมาณการใชออกซิเจน และเกิดผลกระทบทางกลหรือผลกระทบขั้นทุติยภูมิ
ดังนั้นจึงจําเปนตองพิจารณาปจจัยตางๆ เหลานี้ดวยเมื่อพิจารณาขอมูลจากสารเหลานี้ โพลีเมอรจํานวนมากมีพฤติกรรม
เหมือนสารผสม อยางไรก็ตามก็มีเศษโมเลกุลต่ํากวาหรือสามารถสกัดสารออกจากโพลีเมอรปริมาณมาก มีการพิจารณา
เพิ่มเติมในเรื่องนี้อยูดานลาง
A8.3.5.10 สารผสม
A8.3.5.10.1 โครงสรางทางเคมีเปนตัวกําหนดลักษณะของของผสม ซึ่งมักจะอยูใน คูที่เหมือนกัน series แตครอบคลุม
ความสามารถในการละลายน้ําที่ตางๆ กันลักษณะทางเคมีฟสิกส (คาความเปนกรด-ดางysico- chemical) อื่นๆ
นอกเหนือจากน้ํา ความสมดุลยจะเกิดขึ้นระหวางเศษที่ละลายกับไมละลายซึ่งจะเปนลักษณะของปริมาณการเติมใสสาร
ดวยเหตุผลนี้ สารผสมดังกลาวจึงทดสอบเปน WSF หรือ WAF และบันทึกคา L(E)C50 โดยอยูบนพื้นฐานความเขมขนที่มี
หรือที่นอยสุด โดยปกติจะไมมีขอมูลสนับสนุนทางการวิเคราะหเนื่องจากเศษที่ละลายจะเปนสวนผสมของสวนประกอบ
โดยตรง บางครั้งพารามิเตอรของความเปนจะพิษอางถึงวาเปน LL50 ที่สัมพันธกับระดับที่ทําใหถึงตาย ซึ่งอาจจะใชระดับที่
ยอมรับไดนี้จาก WSF หรือ WAF เปนเกณฑการจําแนกประเภทไดโดยตรง
A8.3.5.10.2 โพลิเมอร เปนตัวแทนของสารผสมชนิดพิเศษที่ติองมีการพิจารณาชนิดของโพลิเมอรและพฤติกรรมการ
ละลาย/ การแพรกระจาย โพลีเมอรอาจอาจละลายโดยปราศจากการเปลี่ยนแปลง (ความสามารถในการละลายอยางแทจริงที่
เกี่ ย วข องกั บ ขนาดของชิ้ น ส ว นย อ ย) สามารถแพร ก ระจายได ห รื อ ส วนที่ ป ระกอบด วยเศษที่ มี น้ํ าหนั ก โมเลกุ ล ต่ํ า อาจ
กลายเปนสารละลายได ในกรณีหลังนี้ การทดสอบโพลีเมอรเปนการทดสอบความสามารถของวัสดุมวลโมเลกุลต่ําไหลชะ
จากโพลีเมอรปริมาณมาก และน้ําที่ไหลชะนี้เปนพิษหรือไม ดังนั้นจึงสามารถพิจารณาไดในทางเดียวกันกับสารผสมวา
ปริมาณการเติมโพลีเมอรสามารถกําหนดลักษณะของน้ําไหลชะที่เกิดขึ้น และความเปนพิษจะสัมพันธกับปริมาณการเติม
โพลีเมอร
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คุณสมบัติ
ละลายไดต่ํา

เปนพิษที่ความ
เขมขนต่ํา
ระเหิด
เกิดการยอยสลาย
เมื่อไดรับแสง

ไมเสถียรเมื่อทํา
ปฏิกิริยากับน้ํา

ออกซิเดชั่น

ขึ้นอยูกับการกัด
กรอน/ การเปลี่ยน
รูป (อางถึงโลหะ/
สารประกอบโลหะ
ยอยสลายทาง
ชีวภาพ

ตารางที่ A8.3.1 การจําแนกประเภทสารที่ยากตอการทดสอบ
ลักษณะของความยาก
ความสําคัญสําหรับการจําแนกประเภท
ได / รักษาความเขมขนของการไดรับสัมผัส เมื่อสังเกตเห็นความเปนพิษอยูเหนือความสามารถ
ในการละลาย จําเปนตองใชการตัดสินใจของ
ตามที่ตองการ
ผูเชี่ยวชาญเพื่อยืนยันวาผลกระทบเกิดขึ้นเนื่องจาก
วิเคราะหการไดรับสัมผัส
ความเปนพิษของสารเคมีหรือไม หรือเปน
ผลกระทบทางกายภาพ หากไมสังเกตเห็นผลกระทบ
ใดๆ ควรแสดงใหเห็นวา การละลายที่อิ่มตัวเอยางต็ม
ที่เกิดขึ้นเปนผลสําเร็จ
ได / รักษาความเขมขนของการไดรับสัมผัส การจําแนกประเภทขึ้นอยูกับความเปนพิษนอยกวา 1
มิลลิกรัม/ลิตร
ตามที่ตองการ
วิเคราะหการไดรับสัมผัส
รักษาและวัดความเขมขนของการไดรับ
การจําแนกประเภทควรอยูบนพื้นฐานของการวัด
สัมผัส
ความเขมขนที่เชื่อถือได
การจําแนกประเภทจําเปนตองใชการตัดสินใจของ
รักษาความเขมขนของการไดรับสัมผัส
ความเปนพิษของผลิตภัณฑที่แยกตัว / ยอย ผูเชี่ยวชาญและควรอยูบนพื้นฐานของความเขมขนที่
วัดได ควรกําหนดลักษณะความเปนพิษของ
สลาย
ผลิตภัณฑที่แยกตัวยอยสลาย
การจําแนกประเภทจําเปนตองใชการตัดสินใจของ
รักษาความเขมขนของการไดรับสัมผัส
ความเปนพิษของผลิตภัณฑที่แยกตัว / ยอย ผูเชี่ยวชาญควรอยูบนพื้นฐานของความเขมขนที่วัด
สลาย เปรียบเทียบการยอยสลายครึ่งชีวิตกับ ได และจําเปนตองกําหนดความเปนพิษของ
กฎของการไดรับสัมผัสที่ใชในการทดลอง ผลิตภัณฑที่แยกตัว / ยอยสลาย
ได รักษา และวัดความเขมขนของการไดรับ การจําแนกประเภทจําเปนตองใชการตัดสินใจของ
สัมผัส ความเปนพิษของโครงสรางทางเคมี ผูเชี่ยวชาญควรอยูบนพื้นฐานของความเขมขนที่วัด
ที่เปลี่ยนแปลงหรือผลิตภัณฑการแยกตัว/ ได และจําเปนตองกําหนดความเปนพิษของ
ผลิตภัณฑที่แยกตัว / ยอยสลาย
ยอยสลาย
เปรียบเทียบการยอยสลายครึ่งชีวิตกับกฎ
การไดรับสัมผัสที่ใชในการทดสอบ
ได รักษา และวัดความเขมขนของการไดรับ การจําแนกประเภทจําเปนตองใชการตัดสินใจของ
ผูเชี่ยวชาญควรอยูบนพื้นฐานของความเขมขนที่วัด
สัมผัส การเปรียบเทียบการแยกสวนจาก
ชั้นน้ําที่แยกในแนวตั้งของแทงมวลน้ําครึ่ง ได และจําเปนตองกําหนดความเปนพิษของ
ผลิตภัณฑที่แยกตัว/ ยอยสลาย
ชีวิตกับรูปแบบของการสัมผัสสาร
การจําแนกประเภทจําเปนตองใชการตัดสินใจของ
รักษาความเขมขนของการไดรับสัมผัส
ความเปนพิษของผลิตภัณฑที่แยกตัว/ ยอย ผูเชี่ยวชาญควรอยูบนพื้นฐานของความเขมขนที่วัด
สลาย เปรียบเทียบการยอยสลายครึ่งชีวิตกับ ได และจําเปนตองกําหนดความเปนพิษของ
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ตารางที่ A8.3.1 การจําแนกประเภทสารที่ยากตอการทดสอบ
คุณสมบัติ
ดูดซับ

การจับ
มีสี

ไมชอบน้ํา
แตกตัว

สวนประกอบ
หลากหลาย

ลักษณะของความยาก
กฎของการไดรับสัมผัสที่ใชในการทดลอง
รักษาความเขมขนของการไดรับสัมผัส
วิเคราะหการไดรับสัมผัส
ความเปนพิษบรรเทาลงเนื่องจากสาร
ทดสอบลดลง
แยกสวนที่ถูกจับและสวนที่ไมถูกจับในสื่อ
ที่ใชทดสอบ
การลดลงเล็กนอย (ปญหาของการทดสอบ
สาหราย)
รักษาความเขมขนของการไดรับสัมผัสที่
ตอเนื่องตลอดเวลา
รักษาความเขมขนของการไดรับสัมผัส
ความเปนพิษของผลิตภัณฑที่แยกตัว / ยอย
สลาย เปรียบเทียบการยอยสลายครึ่งชีวิตกับ
กฎของการไดรับสัมผัสที่ใชในการทดลอง
จัดเตรียมการทดสอบที่เปนตัวแทน

A8.3.6
A8.3.6.1

ความสําคัญสําหรับการจําแนกประเภท
ผลิตภัณฑที่แยกตัว/ ยอยสลาย
การจําแนกประเภทควรใชความเขมขนที่วัดไดของ
วัสดุ

การจําแนกประเภทควรใชการวัดความเขมขนของ
สารชีวภาพที่พรอมจะออกฤทธิ์
การจําแนกประเภทตองแยกผลสกระทบที่เปนพิษ
จากการเจริญเติบโตที่ลดลงเนื่องจาก การลดปริมาณ
แสง
การจําแนกประเภทควรใชความเขมขนที่วัดได
การจําแนกประเภทจําเปนตองใชการตัดสินใจของ
ผูเชี่ยวชาญควรอยูบนพื้นฐานของความเขมขนที่วัด
ได และจําเปนตองกําหนดความเปนพิษของ
ผลิตภัณฑที่แยกตัว / ยอยสลาย
พิจารณาเชนเดียวกันกับสารผสม

การแปลคุณภาพของขอมูล
การทําใหเปนมาตรฐาน
มีปจจัยบางประการที่มีอิทธิพลตอผลการทดสอบความเปนพิษกับสิ่งมีชีวิตในน้ํา ปจจัยเหลานี้ประกอบดวย
คุณภาพของน้ําที่ใชทดสอบ การออกแบบการทดสอบ ลักษณะทางเคมีของวัสดุที่ใชทดสอบ และลักษณะทางชีวภาพของ
สิ่งมีชีวิตที่ทดสอบ ดังนั้นในการทดสอบความเปนพิษทางน้ําจึงเปนเรื่องสําคัญที่ใชกระบวนการทดสอบที่ไดมาตรฐานเพื่อ
ลดอิทธิพลของแหลงความแปรปรวนภายนอกเหลานี้ เปาหมายของการทําใหการทดสอบไดมาตรฐานและปรับมาตรฐาน
ใหสอดคลองกับระบบที่เปนสากลนี้คือ เพื่อลดความแปรปรวนของการทดสอบและพัฒนาผลการทดสอบใหมีความแมนยํา
คงที่ และมั่นคง
A8.3.6.2
ระบบการเรียงลําดับความสําคัญของขอมูล
A8.3.6.2.1 การจําแนกประเภทควรอยูบนพื้นฐานของคุณภาพที่ดีของขอมูลหลัก ซึ่งขอมูลที่เลือกมักจะเปนขอมูลที่
สอดคลองกับ OECD Test Guideline หรือการทดสอบที่เทาเทียมกัน และสอดคลองกับหลักการปฏิบัติท่ีดีในหองปฏิบัติการ
ในขณะที่ขอมูลจากวิธีการทดสอบที่สอดคลองกับระบบสากลเปนขอมูลที่ไดรับคัดเลือก แตผลการทดสอบที่ใชวิธีการ
ทดสอบของในประเทศ หรือตางประเทศที่เปนที่ยอมรับอยางกวางขวางก็อาจนํามาใชได เชนวิธีการทดสอบมาตรฐานสากล
หรือวิธีการทดสอบของสมาคมการทดสอบวัสดุของสหรัฐอเมริกา ขอมูลจากการทดสอบที่ดูเหมือนวาจะสอดคลองกับแนว
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ทางการทดสอบที่เปนที่ยอมรับแตขาดขอกําหนดตาม หลักการปฏิบัติที่ดีในหองปฏิบัติการ สามารถนํามาใชไดในกรณีที่ไม
มีขอมูล หลักการปฏิบัติที่ดีในหองปฏิบัติการ ที่เกี่ยวของ
A8.3.6.2.2 Presentation et al (1995) ไดจัดทํารายการใหคุณภาพขอมูล ซึ่งเขากันไดกับระบบอื่นๆ ที่ใชอยูในปจจุบัน
รวมถึงที่ใชโดยองคกรพิทักษสิ่งแวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา สําหรับมาตรฐานของขอมูล AQUIRE ใหดูผลงานของ
Mensink et al (1995) สําหรับการอภิปรายเรื่องคุณภาพของขอมูลดวย ระบบการใหคะแนนคุณภาพของขอมูลที่อธิบายไวใน
Pedersen et al ประกอบดวยระบบการจัดอันดับความนาเชื่อถือซึ่งเปนรูปแบบสําหรับใชในการการจําแนกประเภทภายใต
ระบบเดียวกันทั่วโลก ขอมูล 3 ระบบแรกที่อธิบายโดย Pederson เปนขอมูลที่ไดรับการคัดเลือก
A8.3.6.2.3 ขอมูลสําหรับการจําแนกประเภทภายใตระบบเดียวกันทั่วโลกควรมาจากแหลงขอมูลหลัก
อยางไรก็ตาม
เนื่องจากหลายๆ ประเทศและหลายๆ หนวยงานที่ออกกฎขอบังคับจะทําการจําแนกประเภทโดยใชระบบที่สอดคลองกันทั่ว
โลก แตการจําแนกประเภทควรใหโอกาสหนวยงานของประเทศและคณะผูเชี่ยวชาญที่ไดทบทวนการใชระบบนานเทาที่
การทบทวนนั้นอยูบนพื้นฐานของแหลงขอมูลหลัก การทบทวนนั้นควรรวมถึงบทสรุปยอของเงื่อนไขการทดสอบ ซึ่งมี
รายละเอียดเพียงพอเพื่อเปนน้ําหนักของหลักฐานและการตัดสินใจเกี่ยวกับการจําแนกประเภท อาจเปนไปไดที่จะใชการ
ทบทวนซึ่งดําเนินการโดยกลุมที่รูจักกันดี เชน GESAMP ที่สามารถเขาถึงขอมูลหลักได
A8.3.6.2.4 ในกรณีที่ไมมีขอมูลการทดสอบที่ไดจากประสบการณในการปฏิบัติ อาจใชความสัมพันธระหวางโครงสราง
และการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสาร สําหรับความเปนพิษทางน้ําได ขอมูลการทดสอบมักมีความสําคัญเหนือการทํานาย
ของ ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสารเสมอ หากขอมูลการทดสอบนั้นไดรับการยืนยัน
วาใชได
A8.4
การยอยสลาย
A8.4.1
บทนํา
A8.4.1.1
ความสามารถในการยอยสลายเปนคุณสมบัติดั้งเดิมที่สําคัญของสารเคมีที่บงชี้ถึงศักยภาพของความเปน
อันตรายตอสิ่งแวดลอม สารที่ไมสามารถยอยสลายไดจะยังคงอยูในสิ่งแวดลอมและอาจมีศักยภาพที่จะเปนสาเหตุใหเกิดผล
กระทบที่รายแรงในระยะยาวตอสิ่งมีชีวิต ในทางตรงกันขาม สารที่สามารถยอยสลายไดอาจกําจัดไดในทอระบายน้ําทิ้งใน
โรงบําบัดน้ําเสียหรือในสิ่งแวดลอม
การจําแนกประเภทสารเคมีขึ้นอยูกับคุณสมบัติดั้งเดิมของสารเปนหลัก อยางไรก็ตามลําดับของการยอยสลาย
ไมไดขึ้นอยูกับความไมเปนระเบียบของโมเลกุลเทานั้น แตยังขึ้นอยูกับสภาพที่แทจริงในสวนของสิ่งแวดลอม เชน redox
potential คาความเปนกรด-ดาง จุลินทรียที่มีอยูอยางเหมาะสม ความเขมขนของสาร และการปรากฏ และความเขมขนของ
substrates อื่นๆ การแปลคุณสมบัติการยอยสลายในเนื้อหาของการจําแนกประเภทความเปนอันตรายทางน้ําจําเปนตองมี
เกณฑอยางละเอียดที่ทําใหเกิดความสมดุลยระหวางคุณสมบัติดั้งเดิมของสารและสภาพแวดลอมเพื่อใหไดขอสรุปเกี่ยวกับ
ศักยภาพที่จะเกิดผลกระทบที่รายแรงในระยะยาว จุดประสงคของการนําเสนอเนื้อหาในบทนี้คือ เพื่อใหแนวทางสําหรับ
การแปลขอมูลความสามารถในการยอยสลายสารอินทรีย แนวทางนี้อยูบนพื้นฐานของการวิเคราะหดังกลาวขางตนเกี่ยวกับ
การยอยสลายในสิ่งแวดลอมทางน้ํา และใหขอเสนอในเรื่องแผนการตัดสินใจอยางถี่ถวนเพื่อใชขอมูลการสลายที่มีอยูเพื่อ
วัตถุประสงคของการจํ าแนกประเภท ประเภทของข อมู ลการสลายที่ อยู ในเอกสารแนวนี้ ประกอบดวยขอ มู ลเกี่ ยวกั บ
ความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพ ขอมูลจําลองสําหรับการการเปลี่ยนรูปในน้ํา ตะกอนในน้ําและดิน ขอมูลคาบีโอ
ดี/ซีโอดี และเทคนิคสําหรับการคํานวณความสามารถในการยอยสลายอยางรวดเร็วในสิ่งแวดลอมทางน้ํา นอกจากนี้ยัง
พิจารณาถึงความสามารถในการยอยสลายโดยไมตองการออกซิเจน ความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพที่มีโดย
ธรรมชาติ ขอมูลการทดสอบแบบจําลองของโรงบําบัดน้ําเสีย ขอมูลการเปลี่ยนรูป สิ่งไมมีชีวิต เชน ทําปฏิกิริยากับน้ํา และ
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ทําปฏิกิริยากับแสง ขั้นตอนการกําจัด เชนการทําใหระเหิด และทายสุด ขอมูลที่ไดจากการทดสอบในพื้นที่จริงและ
การศึกษาเพื่อติดตามผล
A8.4.1.2
ความหมายของคําวายอยสลายที่อยูในบทที่ 1-2 หมายถึงการสลายตัวของโมเลกุลของสารอินทรียเปน
โมเลกุลขนาดเล็กและในที่สุดเปน คารบอนไดออกไซด น้ําและเกลือ สําหรับสารอนินทรียและโลหะ หลักการของการยอย
สลายจะเหมือนกับสารประกอบอินทรีย คือมีเพียงขอจํากัดหรือไมมีความหมายใดๆ เลย ซึ่งอาจเปนการเปลี่ยนรูปของสาร
โดยกระบวนการของสิ่งแวดลอมตามปกติมากกวาจะเปนการเพิ่มหรือลดสภาพพรอมใชทางชีวภาพของสายพันธที่เปนพิษ
ดังนั้น ในบทนี้จะกลาวถึงเฉพาะสารอินทรียที่และสารโลหะอินทรีย การกลั่นแยกสิ่งแวดลอมจาก ชั้นน้ําที่แยกในแนวตั้ง
ของแทงมวลน้ํา (water column) ปรากฏอยูในบทที่ A8.7
A8.4.1.3
ขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติในการยอยสลายของสารหาไดจากการทดสอบที่ไดมาตรฐานหรือจากการทดสอบ
ประเภทอื่นๆ หรืออาจไดจากการคํานวณโครงสรางของโมเลกุล การแปลขอมูลการยอยสลายเพื่อจุดประสงคของการ
จําแนกประเภทตองมีการประเมินผลขอมูลการทดสอบโดยละเอียด ในบทนี้ไดใหแนวทางดังกลาวนี้ไวดวยและยังสามารถ
หารายละเอียดเพิ่มเติมที่อธิบายถึงวิธีการไดใน เอกสารแนบทาย A8.I และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอยสลายในสิ่งแวดลอม
ทางน้ําใน เอกสารแนบทาย A8.II
A8.4.2
การแปลขอมูลความสามารถในการยอยสลาย
A8.4.2.1
ความสามารถในการยอยสลายอยางรวดเร็ว
การแยกประเภทความเปนอันตรายทางน้ําของสารเคมี โดยปกติจะอยูบนพื้นฐานของขอมูลที่เกี่ยวของกับ
คุณสมบัติทางสิ่งแวดลอมของสาร มีเพียงบางครั้งเทานั้นที่จะผลิตขอมูลการทดสอบโดยมีจุดประสงคหลักเพื่อเอื้อตอการ
จําแนกประเภท และบอยครั้งที่ขอมูลการทดสอบที่หลากหลายซึ่งไมเหมาะสมกับเกณฑการจําแนกประเภทโดยตรง ดังนั้น
จึงจําเปนตองมีแนวทางสําหรับการแปลขอมูลการทดสอบที่มีอยูในเนื้อหาของการจําแนกประเภทความเปนอันตรายทางน้ํา
แนวทางสําหรับการแปลขอมูลการยอยสลายบนพื้นฐานของเกณฑที่เปนระบบเดียวกันทั่วโลกนี้ไดจัดทําขึ้นเปนขอมูล 3
ประเภทโดยใชคําวา “การยอยสลายอยางรวดเร็ว” ในสิ่งแวดลอมทางน้ํา (ดูบทที่ A8.1.8, A8.1.9, A8.1.2.3.1 ถึง A8.2.3.3
และคําจํากัดความอยูในภาคที่ 3 ขอ 3.10.2.10.3
A8.4.2.2
ความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพอยางงายดาย
A8.4.2.2.1 ความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพอยางงายดายระบุไวใน OECD Test Guideline 301 (OECD ป 1992)
สารอินทรียทุกชนิดที่ยอยสลายในระดับที่สูงกวาระดับที่ถือวาผานของการทดสอบความสามารถในการยอยสลายทาง
ชีวภาพไดอยางงายดายและสามารถยอยสลายไดอยางรวดเร็วดวย อยางไรก็ตามขอมูลการทดสอบที่เกี่ยวของอื่นๆ อีกมากที่
ไมไดระบุเงื่อนไขทั้งหมดที่ควรทําการประเมินเพื่อแสดงวาการทดสอบเปนไปไดตามขอกําหนดของการทดสอบ
ความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพอยางงายดายโดยสมบูรณหรือไม
ดังนั้นจึงจําเปนตองใชการตัดสินใจของ
ผูเชี่ยวชาญเพื่อยืนยันวาเปนขอมูลที่ใชได กอนที่จะใชเพื่อจุดประสงคของการจําแนกประเภท อยางไรก็ตามกอนสรุปวา
เปนความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพอยางงายดายของสาร อยางนอยที่สุดควรพิจารณาถึงพารามิเตอรดังตอไปนี้
A8.4.2.2.2 ความเขมขนของสารทดสอบ
ในการทดสอบความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพอยางงายดายของ OECD จะใชสารทดสอบที่มี
ความเขมขนสูง (มิลลิกรัม/ลิตร) อยางไรก็ตามสารจํานวนมากอาจเปนพิษเมื่อไดรับสารโดยตรงที่ความเขมขนสูงซึ่งเปน
สาเหตุใหเกิดการยอยสลายไดต่ําในการทดสอบ แมวาสารนั้นอาจจะสามารถยอยสลายไดอยางรวดเร็วที่ความเขมขนไมเปน
พิษต่ํา การทดสอบความเปนพิษกับจุลินทรีย (เชน OECD Test Guideline 209 หรือ มาตรฐานสากล ISO 11348 การทดสอบ
การยับยั้งของการเรืองแสงของแบคทีเรีย) อาจแสดงใหเห็นความเปนพิษของสารทดสอบ เมื่อเปนไปไดการยับยั้ง เปน
เหตุผลที่ทําใหสารไมสามารถยอยสลายไดอยางงายดาย จึงควรใชผลการทดสอบที่ใชสารทดสอบที่มีความเขมขนไมเปนพิษ
ต่ําถามี ผลการทดสอบควรพิจารณาเปนรายกรณีที่เกี่ยวของกับเกณฑการจําแนกประเภทสําหรับการยอยสลายอยางรวดเร็ว
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แมวาขอมูลการยอยสลายบนผิวน้ํากับ มวลชีวภาพของจุลินทรีย ที่เปนจริงทางสิ่งแวดลอมและความเขมขนต่ําไมเปนพิษ
มักจะไดรับการคัดเลือกถามี
A8.4.2.2.3 กรอบเวลา
เกณฑที่เปนระบบเดียวกันทั่วโลกไดรวมขอกําหนดทั่วไปสําหรับการทดสอบความสามารถในการยอยสลาย
ทางชีวภาพอยางงายดายทั้งหมดที่สามารถถึงระดับที่ผานภายใน 10 วันนี้ใชกับการทดสอบความสามารถในการยอยสลาย
ทางชีวภาพอยางงายของ OECD แตยกเวนไมไดใชกับการทดสอบ MITI I (OECD Test Guideline 301C) ในการทดสอบ
แบบขวดปด (OECD Test Guideline 301D) อาจจะใชกรอบ 14 วันแทนเมื่อวัดคาหลังจากกรอบเวลา 10 วันแลวยิ่งกวานั้น
ขอมูลที่อางอิงถึงการทดสอบการทดสอบทางชีวภาพมักมีอยูอยางจํากัด ดังนั้นในทางปฏิบัติอาจใชจํานวนรอยละของการ
ยอยสลายหลังจาก 28 วันเพื่อประเมินคาความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพอยางงายดายไดโดยตรงหากไมสามารถ
หาขอมูลที่อยูในกรอบเวลา 10 วันได อยางไรก็ตามควรยอมรับไดเฉพาะขอมูลการทดสอบที่มีอยูและขอมูลจาสกการ
ทดสอบที่ไมไดใชกรอบเวลา 10 วัน
A8.4.2.3
คาบีโอดี/ซีโอดี
ข อ มู ล ค า บี โ อดี จํ า นวน 5 วั น จะใช เ พื่ อ จุ ด ประสงค ข องการจํ า แนกประเภทเมื่ อ ไม ส ามารถหาข อ มู ล
ความสามารถในการยอยสลายที่วัดคาไดเทานั้น ดังนั้นขอมูลการทดสอบการยอยสลายทางชีวภาพอยางงายดายและจาก
การศึกษาแบบจําลองเกี่ยวกับความสามารถในการยอยสลายในสิ่งแวดลอมทางน้ําจึงเปนขอมูลที่มีความสําคัญระดับแรก
การทดสอบคาบีโอดีจํานวน 5 วันเปนการทดสอบการยอยสลายทางชีวภาพแบบเกาซึ่งในปจจุบันความสามารถในการยอย
สลายอยางงายดายไดเขามาแทนที่แลว ดังนั้นจึงไมควรทําการทดสอบแบบเกานี้ในปจจุบันเพื่อประเมินความสามารถในการ
ยอยสลายทางชีวภาพอยางงายดายของสาร อยางไรก็ตามขอมูลการทดสอบเกานี้อาจใชไดเมื่อขอมูลไมสามารถหาขอมูล
ความสามรถในการยอยสลายอื่นๆ ได สําหรับสารที่รูโครงสรางทางเคมีสามารถคํานวณคาความตองการใชออกซิเจนทาง
ทฤษฎีไดและควรใชคํานี้แทนคาซีโอดี
A8.4.2.4
หลักฐานทางวิทยาศาสตรที่นาเชื่อถืออื่นๆ
A8.4.2.4.1 การยอยสลายอยางรวดเร็วในสิ่งแวดลอมทางน้ํา อาจแสดงใหเห็นไดโดยใชขอมูลอื่นที่นอกเหนือจากขอมูล
ที่อางอิงในบทที่ 3.10 ขอ 3.10.2.10.3 (a) และ (b) ขอมูลเหลานี้อาจเปนขอมูลการยอยสลาย สิ่งมีชีวิต และ / หรือ
สิ่งไมมีชีวิต ขอมูลการยอยสลายหลักสามารถใชไดหากแสดงใหเห็นวาผลิตภัณฑจากการยอยสลายตองไมจําแนกประเภท
วาเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมทางน้ําเทานั้น เชน ไมเปนไปตามเกณฑการจําแนกประเภทที่สมบูรณ
A8.4.2.2
การบรรลุตามเกณฑ (C) ของบทที่ 3.10 ขอ 3.10.2.10.3 สารตองยอยสลายสิ่งแวดลอมทางน้ําที่ระดับมากกวา
รอยละ 70 ภายในชวงเวลา 28 วัน หากคาดวามี ปฏิกิริยาทางจลนศาสตรลําดับที่หนึ่ง ซึ่งเปนสิ่งปกติที่ความเขมขนของสาร
ต่ําจะอยูในสิ่งแวดลอมทางน้ําเปนสวนมาก อัตราการยอยสลายจะอยูคงที่ในชวงเวลา 28 วัน ดังนั้นขอกําหนดการยอยสลาย
จะสมบูรณไดดวยอัตราการยอยสลายเฉลี่ยคงที่ k > - (In 0.3- In1 )/28 = 0.043 day-1 ซึ่งอัตราเฉลี่ยที่นี้สอดคลองกับการยอย
สลายครึ่งชีวิต t1/2 < In 2/0.043 = 16 days
A8.4.2.4.4 นอกจากนั้น ดวยเหตุที่กระบวนการยอยสลายขึ้นอยูกับอุณหภูมิ จึงควรตองพิจารณาพารามิเตอรนี้ดวยเมื่อ
ประเมินการยอยสลายในสิ่งแวดลอม
ขอมูลจากการศึกษาที่ใชอุณหภูมิจริงทางสิ่งแวดลอมควรใชเพื่อประเมินผลเมื่อ
จําเปนตองเปรียบเทียบขอมูลจากการศึกษาที่ใชอุณหภูมิตางๆ กัน สามารถใชวิธี Q10 แบบเกาได เชน อัตราการยอยสลายจะ
เหลือครึ่งหนึ่งเมื่ออุณหภูมิลดลง 10 องศาเซลเซียส
A8.4.2.4.4 ควรประเมินขอมูลที่เปนไปตามเกณฑนี้อยางสมบูรณในรายกรณีโดยผูเชี่ยวชาญตัดสิน อยางไรก็ตามแนว
ทางการแปลขอมูลประเภทตางๆ ที่อาจใชเพื่อแสดงใหเห็นการยอยสลายอยางรวดเร็วในสิ่งแวดลอมทางน้ําโดยอธิบายไว
ดานขางนี้ โดยทั่วไป ขอมูลการทดสอบแบบจําลองเกี่ยวกับการยอยสลายทางชีวภาพในน้ําจะไดรับการพิจารณาวาใชได
- 398 -

โดยตรงเทานั้น อยางไรก็ตามขอมูลการทดสอบแบบจําลองจากสวนของสิ่งแวดลอมอื่นๆ สามารถนํามาพิจารณาไดเชนกัน
แตขอมูลเหลานี้ตองไดรับการตัดสิน/ ยอมรับทางวิทยาสาสตรกอนนํามาใช
A8.4.2.4.5 การทดสอบแบบจําลองทางน้ํา
การทดสอบแบบจํ าลองทางน้ํ าเป น การทดสอบในห อ งทดลอง แต จํ าลองสภาพสิ่ ง แวดล อ มจริ ง และใช
ตัวอยางที่มาจากธรรมชาติ เชน การเพาะเลี้ยงเชื้อ ผลการทดสอบแบบจําลองทางน้ําอาจใชเพื่อจุดประสงคของการจําแนก
ประเภทไดโดยตรง เมื่อมีการจําลองสภาพทางสิ่งแวดลอมที่เปนจริงบนผิวน้ํา เชน
- ความเขมขนของสารที่เกิดขึ้นจริงในสิ่งแวดลอมทางน้ําทั่วไป (อยูในชวง µg/Lต่ํา)
- การเพาะเลี้ยงเชื้อจากสิ่งแวดลอมทางน้ําที่เกี่ยวของ
- ความเขมขนจริงของการเพาะเลี้ยงเชื้อ (103 – 106 เซลล/มิลลิลิตร)
- อุณหภูมิจริง (เชน 5 ถึง 25 องศาเซลเซียส) และ
- กําหนดการยอยสลายสุดทาย (เชน การกําหนดอัตราการทําใหเปนแร หรืออัตราการยอยสลายของการ
ยอยสลายทางชีวภาพทั้งหมด
สารที่อยูภายใตเงื่อนไขดังกลาวนี้ซึ่งยอยสลายอยางนอยที่สุดรอยละ 70 ภายใน 28 วัน เชน มีครึ่งชีวิต
นอยกวา 16 วัน พิจารณาวาเปนสารที่สามารถยอยสลายไดอยางรวดเร็ว
A8.4.2.4.6 การทดสอบในพื้นที่จริง
สิ่งที่ขนานไปกับการทดสอบแบบจําลองในหองทดลองคือ การตรวจสอบในพื้นที่จริง หรือ mesocosm
experiment ในการศึกษาดังกลาวอาจตองตรวจสอบ fate และ / หรือ ผลกระทบของสารเคมีในสิ่งแวดลอมหรือพื้นที่ปดใน
สิ่งแวดลอม fate data จากการทดสอบนี้อาจใชเพื่อการประเมินศักยภาพของการยอยสลายอยางรวดเร็วอยางไรก็ตาม อาจ
เปนเรื่องยากเนื่องจากตองสามารถแสดงใหเห็นการยอยสลายขั้นสุดทายได เรื่องนี้อาจบันทึกรายละเอียดเปนเอกสารไดโดย
การเตรียมมวลสวนที่เหลือซึ่งแสดงใหเห็นวาไมมีตัวกลางใดๆ ที่ไมสามารถยอยสลายเกิดขึ้น และพิจารณาเศษที่เหลือที่
กําจัดออกจากระบบทางน้ําไดเนื่องจากกระบวนการอื่นๆ เชน กระบวนการดูดซับ จนถึงการตกตะกอน หรือ การระเหิดจาก
สิ่งแวดลอมทางน้ํา
A8.4.2.4.7 ขอมูลการตรวจสอบ
ขอมูลการตรวจสอบอาจแสดงใหเห็นการกําจัดสิ่งปนเปอนออกจากสิ่งแวดลอมทางน้ําอยางไรก็ตาม ขอมูลนี้
ยากที่จะใชเพื่อจุดประสงคของการจําแนกประเภท ดังนั้นจึงควรพิจารณาขอตางๆ ดังตอไปนี้กอนนําไปใช
- การกําจัดเปนผลของการยอยสลายหรือเปนผลของกระบวนการอื่นๆ เชน การทําลายละลาย หรือการ
แพรกระจายระหวางสวนตางๆ (กระบวนการดูดซับ การระเหิด)
- ไมมีการกอตัวของตัวกลางที่ไมสามารถยอยสลายไดใชหรือไม
ขอมูลดังกลาวจะจะนํามาพิจารณาเพื่อจุดประสงคของการจําแนกประเภทไดก็ตอเมื่อสามารถแสดงให
เห็นวาการกําจัดที่เปนผลของการยอยสลายขั้นสุดทายเปนไปตามเกณฑของความสารถในการยอยสลายอยางรวดเร็วเทานั้น
โดยทั่วไปควรใชขอมูลการตรวจสอบนี้เปนหลักฐานสนับสนุนสําหรับการบงชี้วายังคงมีสารอยูในสิ่งแวดลอมทางน้ําหรือ
ยอยสลายอยางรวดเร็วไปแลว
A8.4.2.4.8 การทดสอบความสามรถในการยอยสลายทางชีวภาพโดยชีวภาพ
สารที่ยอยสลายไดมากกวารอยละ 70 ในการทดสอบความสามารถในการยอยสลายในการชีวภาพโดย
ธรรมชาติ (OECD Test Guideline 302) มีศักยภาพของการยอยสลายทางชีวภาพขั้นสุดทายได อยางไรก็ตามเนื่องจากการ
ทดสอบมีเงื่อนไขสูงมาก จึงไมสามารถตั้งสมมุติฐานของความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพไดอยางรวดเร็วของสาร
ที่ยอยสลายไดโดยธรรมชาติในสิ่งแวดลอมเงื่อนไขที่สูงของการทดสอบความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพโดย
ธรรมชาติ กระตุนใหมีการเปลี่ยนแปลงจุลินทรีย ซึ่งเปนการเพิ่มศักยภาพของการยอยสลายทางชีวภาพเมื่อเปรียบเทียบกับ
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สิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ ดังนั้นจึงไมควรแปลผลในทางบวกนี้ใหเปนหลักฐานของการยอยสลายอยางรวดเร็วใน
สิ่งแวดลอม*
A8.4.2.4.9 การทดสอบที่จําลองสภาพในโรงบําบัดน้ําเสีย
ผลจากการทดสอบที่จําลองสภาพในโรงบําบัดน้ําเสีย (เชน OECD Test Guideline 303) ไมสามารถใชเพื่อ
ประเมินการยอยสลายในสิ่งแวดลอมทางน้ําได เหตุผลหลักก็คือ มวลชีวภาพของจุลินทรีย ในโรงบําบัดน้ําเสียที่ตางกันมาก
และการมีสารอินทรียที่กลายเปนแรไดอยางรวดเร็วในน้ําเสียเปนสิ่งเอื้อใหการยอยสลายของสารทดสอบโดยกระบวนการ
เมตาบอลิสมเกิดไดงายขึ้น
A8.4.2.4.10 ขอมูลการยอยสลายของดินและตะกอน
มีการโตเถียงกันวาสําหรับสาร ไมถูกดูดซับ (ไมละลายในไขมัน) มีอัตราการยอยสลายที่เหมือนกันไมมากก็
นอยที่พบไดในดินและบนผิวน้ํา สําหรับสารที่ละลายในไขมัน โดยทั่วไปอาจมีอัตราการยอยสลายในดินต่ํากวาในน้ํา
เนื่องจากเนื่องจากไมมีการเคลื่อนที่บางสวนซึ่งมีสาเหตุมาจาก กระบวนการดูดซับ ดังนั้นเมื่อผลการศึกษาแบบจําลองในดิน
แสดงวาสารสามารถยอยไดอยางรวดเร็ว จึงเปนไปไดมากที่สุดวาสารจะยอยสลายไดอยางรวดเร็วในสิ่งแวดลอมทางน้ําดวย
จึงมีการเสนอวาการยอยสลายอยางรวดเร็วในดินที่บงชี้ ไดจากการทดลองถือวาเปนเอกสารหลักฐานที่เพียงพอสําหรับการ
ยอยสลายอยางรวดเร็วบนผิวน้ํา เมื่อ
- จุลินทรียในดินไมไดรับสัมผัสสารมากอน (pre – adapted)
- ไมไดทดสอบความเขมขนที่แทจริงทางสิ่งแวดลอมของสาร และ
- สารยอยสลายขั้นสุดทายภายใน 28 วันโดยมีครึ่งชีวิต < 16 วันโดยสอดคลองกับอัตราการ ย อ ย ส ล า ย >
0.043 วัน-1
การโตตอบในลักษณะเดียวกันนี้ไดรับการพิจารณาใหใชไดสําหรับขอมูลการยอยสลายในตะกอนภายใต
เงื่อนไขของการมีออกซิเจน
A8.4.2.4.11 ขอมูลการยอยสลายโดยไมมีออกซิเจน
ขอมูลการยอยสลายโดยไมมีออกซิเจนไมสามารถใชเพื่อตัดสินสารวาควรควรเปนสารที่ยอยสลายไดอยาง
รวดเร็วไดหรือไม เพราะวาโดยทั่วไปสิ่งแวดลอมทางน้ําถือเปนสวนที่ตองมีออกซิเจนซึ่งเปนแหลงที่สิ่งมีชีวิตทางน้ําอาศัย
อยู เชนสิ่งมีชีวติ ที่ใชเพื่อการจําแนกประเภทความเปนอันตรายของน้ํา
A8.4.5.4.12 การทําปฏิกิริยากับน้ํา
ขอมูลเกี่ยวกับการทําปฏิกิริยากับน้ํา (เชน OECD Test Guideline 111) อาจนํามาพิจารณาเพื่อวัตถุประสงค
ของกรจําแนกประเภทได เมื่อครั้งครึ่งชีวิตที่ยาวที่สุด t1/2 ที่ระบุไดภายในชวงคาความเปนกรด-ดาง 4-9 นั้นสั้นกวา 16 วัน
เทานั้นอยางไรก็ตาม การทําปฏิกิริยากับน้ํา ไมไดเปนการยอยสลายขั้นสุดทายและอาจเกิดการกอตัวของผลิตผลจากการยอย
*

เกี่ยวเนื่องกับการแปลขอมูลการยอยสลายที่เทียบเทากับเกณฑของ OECD สําหรับความเปนพิษเรื้อรังกลุม คณะทํางานของสหภาพยุโรปในเรื่อง
การจําแนกประเภทความเปนอันตรายทางสิ่งแวดลอมของสารกําลังพิจารณาวาขอมูลบางประเภทจากการทดสอบความสามารถในการยอยสลาย
ทางชีวภาพโดยธรรมชาติอาจนํามาใชในการประเมินผลเปนรายกรณีเพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการไมจําแนกประเภทสารหากไมเปนตามเกณฑ
ของการจําแนกประเภทนี่หรือไม
การทดสอบความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพโดยธรรมชาติที่เกี่ยวของคือ การทดสอบZahn wellens (OECD TG 302 B) และการ
ทดสอบ MITI II ((OECD TG 302 C) เงื่อนไขในการใชคือ
(b) ตองเปนวิธีการที่ไมใชจุลินทรีย ที่ไดรับการสัมผัสมากอน (pre – adapted)
(a) ควรจํากัดเวลาที่ใชปรับภายในการทดสอบแตละครั้ง จุดสิ้นสุดการทดสอบควรอางถึงการกลายเปนแรเทานั้นสวนระดับการผานและ
เวลาที่ถึงจุดนี้ควรเปนดังนี้ตามลําดับ
• ระดับการผาน MITI II มากกวารอยละ 60 ภายใน 14 วัน
• การทดสอบ Zahn Wellens มากกวารอยละ 70 ภายใน 7 วัน
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สลายไดมากมายซึ่งในบางตัวอาจจะยอยสลายไดอยางชาๆ เทานั้น เพียงเมื่อสามารถแสดงใหเห็นไดเปนที่นาพอใจวา
ผลิตผลของ การทําปฏิกิริยากับน้ํา ที่กอตัวขึ้นไมเปนไปตามเกณฑของการจําแนกประเภทวาเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม
ทางน้ํา จึงจะสามารถนําขอมูลจากการศึกษา การทําปฏิกิริยากับน้ํา มาพิจารณาได
เมื่อสารเกิดการ การทําปฏิกิริยากับน้ํา ไดอยางรวดเร็ว (เชน มี t1/2 นอยกวา 2-3 วัน) กระบวนการนี้จะเปน
สวนหนึ่งของการยอยสลายทางชีวภาพ การทําปฏิกิริยากับน้ํา อาจเปนกระกวนการเปลี่ยนรูปขั้นตนในการยอยสลายทาง
ชีวภาพ
A8.4.2.4.13 การยอยสลายโดยใชแสง
ขอมูลการยอยสลายโดยใชแสง (เชน OECD ป 1997) ยากที่จะใชสําหรับการจําแนกประเภทระดับการยอย
สลายโดยใชแสงที่เกิดขึ้นจริงในสิ่งแวดลอมทางน้ํา ขึ้นอยูกับเงื่อนไขเฉพาะ (เชนความลึก ของแข็ง ของแข็งแขวนลอย
ความขุน) และความเปนอันตรายของผลผลิตของการยอยสลายที่มักไมทราบชัดเจนนอยครั้งที่จะมีขอมูลเพียงพอ สําหรับ
การประเมินผลอยางถี่ถวนของการยอยสลายโดยใชแสง
A8.4.2.4.14 การประเมินการยอยสลาย
A8.4.2.4.14.1 ไดมีการพัฒนาความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสารบางตัวเพื่อใชทํานาย
การทําปฏิกิริยากับน้ําครึ่งชีวิตโดยประมาณซึ่งนํามาพิจารณาเมื่อไมมีขอมูลการทดลอง อยางไรก็ตามสามารถใช การทํา
ปฏิกิริยากับน้ํา ครึ่งชีวิตเพื่อการจําแนกประเภทไดโดยตองมีความระวัดระวังเปนอยางมาก เนื่องจาก การทําปฏิกิริยากับน้ํา
ไมความเกี่ยวของกับความสามารถในการยอยสลายขั้นสุดทาย (ดูหัวขอ “การทําปฏิกิริยากับน้ํา” ที่อยูในสวนนี้) ยิ่งกวานั้น
ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสารS ที่ไดพัฒนามาจนถึงปจจุบันนี้ยังใชงานไดจํากัดและ
สามารถทํานายศักยภาพของ การทําปฏิกิริยากับน้ํา ของสารเคมีจํากัดเฉพาะบางประเภทเทานั้น ยกตัวอยางเชน โปรแกรม
ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสาร HYDROWIN (version 1.67,Syracuse Research
Corporation ) สามารถใชทํานายศักยภาพของ การทําปฏิกิริยากับน้ํา ไดนอยกวาหนึ่งในหาของสร EU ที่มีอยูซึ่งทั้งหมดมี
โครงสรางโมเลกุลที่ถูกตองชัดเจน (Niemelä , 2000)
A8.4.2.4.14.2 โดยทั่วไป ยังไมมีวิธีการประเมินเชิงปริมาณ (ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณ
ของสาร) สําหรับการประเมินระดับความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพของสารอินทรียที่แมนยําเพียงพอตอการ
ทํานายการยอยสลายอยางรวดเร็ว อยางไรก็ตามอาจจะใชผลจากวิธีการดังกลาวนี้เพื่อทํานายวาสารไมสามารถยอยสลายได
อยางรวดเร็ว ยกตัวอยางเชน โปรแกรมความเปนไปไดในการยอยสลายทางชีวภาพ (e.g. BIWIN version 3.67, Syracuse
Research Corporation) เมื่อความนาจะเปนซึ่งประเมินดวยวิธีการเปนเสนตรงหรือไมเปนเสนตรงนอยกวา 0.5 ควรพิจารณา
สารนั้นวาสามารถยอยสลายไดอยางรวดเร็ว (OECD , 1994; Pedersen et al., 1995 & Langenberg et at ., 1996) วิธี
ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสาร อื่นๆ อาจยังใชรวมกับการตัดสินของผูเชี่ยวชาญได
อีกดวย ตัวอยางเชน เมื่อมีขอมูลการยอยสลายของสารผสมที่มีโครงสรางเหมือนกัน แตการตัดสินควรตองกระทําอยาง
ระมัดระวังเปนอยางยิ่ง โดยทั่วไปเมื่อไมมีขอมูลการยอยสลายที่มีประโยชนการทํานาย ความสัมพันธระหวางโครงสราง
และการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสาร วาสารไมสามารถยอยสลายไดอยางรวดเร็วถือเปนขอมูลเอกสารที่ดีสําหรับการ
จําแนกประเภทมากกวาวิธีการใชการจําแนกประเภทที่ไมไดมีการพิสูจน / ยืนยัน
A8.4.2.4.15 การระเหย
สารเคมีอาจเคลื่อนออกจากสิ่งแวดลอมทางน้ําบางอยางไดโดยการระเหย ศักยภาพดั้งเดิมของการระเหยของ
สารถูกกําหนดโดย Henry’s Law constant (H) การระเหยออกจากสิ่งแวดลอมทางน้ําขึ้นอยูกับเงื่อนไขทางสิ่งแวดลอมของ
น้ําเชน ความลึกของน้ํา คาสัมประสิทธิ์ของการแลกเปลี่ยนแกส (ขึ้นอยูกับความเร็วของลมและการไหลของน้ํา) และการ
แยกชั้นของน้ํา เนื่องจากการระเหยเปนการเคลื่อนตัวของสารเคมีออกจากน้ําเทานั้น จึงไมสามารถใช Henry’s Law constant
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เพื่อประเมินการยอยสลายที่เกี่ยวเนื่องกับการจําแนกประเภทความเปนอันตรายทางน้ําของสาร อยางไรก็ตามยกตัวอยางเชน
สารที่เปนกาซในอุณหภูมิบรรยากาศอาจตองพิจารณาเพิ่มเติม ในเรื่องนี้ (ดู Pedersen et al., 1995)
A8.4.2.5
ไมมีขอมูลการยอยสลาย
เมื่อไมมีขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับความสามารถในการยอยสลาย ไมวาจะเปนขอมูลจากการทดลองหรือ
การประเมินก็ตาม ควรถือวาสารนั้นเปนสารที่ไมสามารถยอยสลายไดอยางรวดเร็ว
A8.4.3
ปญหาทั่วไปในการแปลความหมายขอมูล
A8.4.3.1
สารผสม
เกณฑที่เปนระบบเดียวกันทั่วโลกสําหรับการจําแนกประเภทสารเคมีที่เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมทางน้ําจะ
เนนที่สารเดี่ยว สารผสมโดยธรรมชาติบางประเภทจะเปนสารที่มีองคประกอบหลากหลาย ตามลักษณะทั่วไปแลวจะเปน
สารที่กําเนิดจากธรรมชาติและตองพิจารณาเปนบางโอกาส ซึ่งอาจเปนกรณีของสารเคมีที่ถูกผลิตหรือถูกดึงมาจากน้ํามันแร
หรือวัสดุจากพืช โดยปกติสารเคมีผสมเหลานี้จะพิจารณาวาเปนสารเดี่ยวตามเนื้อหาในกฎระเบียบและสวนใหญจะถูกระบุ
วาเปน องคประกอบทางเคมีที่เกี่ยวของของสารภายในชวงหนึ่งของความยาวของลูกโซคารบอน และ / หรือ ระดับที่
ทดแทนกั น เมื่ อ เป น ในลั ก ษณะนี้ จะไม เห็ นความแตกต างของความสามารถในการย อ ยสลายที่ สํ าคั ญ และระดั บ ของ
ความสามารถในการยอยสลายสามารถกําหนดไดจากการทดสอบสารเคมีผสม มีขอยกเวนคือ เมื่อพบการยอยสลายที่มีเสน
แบงเนื่องจากในกรณีนี้สารเดี่ยวบางตัวอาจสามารถยอยสลายไดอยางรวดเร็วในขณะที่สารตัวอื่นอาจจะไมสามารถยอย
สลายไดอยางรวดเร็ว ดังนั้นจึงจําเปนตองประเมินความสามารถในการยอยสลายของสารประเภทเดี่ยวในสารผสมให
ละเอียดถี่ถวนมากขึ้น หากสารผสมนี่มีสารประกอบที่ไมสามารถยอยสลายไดอยางรวดเร็วเปนหลัก (เชน มากกวารอยละ
20 หรือต่ํากวาสําหรับสารประกอบที่เปนอันตราย) ใหเห็นวาสารนี้เปนสารที่ไมสามารถยอยสลายไดอยางรวดเร็ว
A8.4.3.2
การมีสาร
A8.4.3.2.1 การยอยสลายของสารอินทรียในสิ่งแวดลอมสวนใหญเกิดขึ้นในน้ํา หรือสวนที่เปนน้ําในดินหรือตะกอน
และแนนอนวาการเกิดปฏิกิริยากับน้ําจําเปนตองมีน้ํา กิจกรรมของจุลินทรียขึ้นอยูกับน้ํา ยิ่งกวานั้นการยอยสลายทางชีวภาพ
ตองใหจุลินทรียสัมผัสกับสารโดยตรง ดังนั้นการละลายของสารในน้ําที่อยูลอมรอบจุลินทรียจึงเปนหนทางที่จะใหเกิดการ
สัมผัสระหวางแบคทีเรีย และรา และ substrate ไดโดยตรงที่สุด
A8.4.3.2.2 วิธีตามมาตรฐานในปจจุบันสําหรับการตรวจสอบความสามรถในการยอยสลายของสารเคมีไดพัฒนาขึ้น
สําหรับสารประกอบทดสอบที่ละลายไดงาย อยางไรก็ตาม สารอินทรียหลายชนิดที่สามารถละลายในน้ําไดนอยดวยเหตุที่
การทดสอบตามมาตรฐานตองการสารทดสอบที่ 2-10 มิลลิกรัม/ลิตร ดังนั้นปริมาณดังกลาวจึงไมเพียงพอสําหรับสารที่มี
ความสามารถละลายน้ําไดต่ํา การทดสอบที่มีการผสมอยางตอเนื่อง และ / หรือ ที่มีระยะเวลาของการไดรับสัมผัสมากขึ้น
หรือการทดสอบที่มีการออกแบบมาเปนพิเศษซึ่งใชความเขมขนของสารทดสอบต่ํากวาความสามารถในการละลายน้ํา อาจ
ใชไดสําหรับสารประกอบที่ละลายน้ําไดนอย
A8.4.3.3
ระยะเวลาการทดสอบนอยกวา 28 วัน
A8.4.3.3.1 บางครั้งมีรายงานการยอยสลายจากการทดสอบที่เสร็จสิ้นกอนเวลา 28 วันที่กําหนดตามมาตรฐาน (เชน MITI,
1992) ขอมูลดังกลาวนี้ใชไดโดยตรง เมื่อไดการยอยสลายที่มากกวาหรือเทากับระดับผาน หากถึงระดับการยอยสลายที่ต่ํา
กวา จําเปนตองแปลขอมูลผลการทดสอบดวยความระมัดระวัง ความเปนไปไดอยางหนึ่งคือระยะเวลาในการทดสอบสั้น
เกินไปและโครงสรางทางเคมีนาจะยอยสลายไดในการทดสอบความสามารถในการยอยสลายแบบ 28 วัน หากการยอย
สลายเกิดขึ้นไดมากภายในชวงเวลาอันสั้น อาจเปรียบเทียบสถานการณนี้กับเกณฑ คาบีโอดี/ซีโอดี ที่มากกวาหรือกับ
ขอกําหนดของการยอยสลายภายในกรอบเวลา 10 วัน ในกรณีนี้อาจพิจารณาวาเปนสารที่สามารถยอยสลายไดโดยงาย (และ
สามารถยอยสลายไดอยางรวดเร็ว) หาก
- ความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพขั้นสุดทายเกินรอยละ 50 ภายใน 5 วัน หรือ
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- อัตราของการยอยสลายขั้นสุดทายในชวงเวลานี่มากกวา 0.1 วัน-1 ซึ่งสอดคลองกับคาครึ่ง
ชีวิต 7 วัน
A8.4.3.3.2 เกณฑดังกลาวนี้เสนอขึ้นมาเพื่อใหมั่นใจไดวา การทําใหเปนแรตองเกิดขึ้นแมวาการทดสอบจะจบสิ้นกอน
เวลา 28 วัน และกอนถึงระดับผาน การแปลขอมูลทดสอบที่ไมเปนไปตามระดับผานที่กําหนดตองกระทําอยางระมัดระวัง
เป น อยางยิ่ ง เป นสิ่ งที่ บังคั บ ให ตอ งพิ จารณาว าความสามารถในการยอยสลายทางชี วภาพที่ ต่ํากว าระดั บผ านที่เกิ ดขึ้ น
เนื่องจาก การยอยสลายของสารเพียงบางสวนและไมกลายเปนแรโดยสมบูรณหรือไม หากการยอยสลายเพียงบางสวนเปน
คําอธิบายที่นาจะเปนสําหรับความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพที่สังเกตเห็นไดใหพิจารณาสารนี้วาเปนสารที่ยอย
สลายไดโดยงาย
A8.4.3.4
การยอยสลายทางชีวภาพขั้นตน
ในการทดสอบบางครั้ง การไมปรากฏสารประกอบดั้งเดิม (เชน การยอยสลาย ขั้นตน) บงชี้ไดโดยการ
วิเคราะหทางเคมีเฉพาะหรือทางเคมีเฉพาะกลุมของสารทดสอบ ตัวอยางเชน โดยการติดตามการยอยสลายอาจใชขอมูล
ความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพขั้นตนเพื่อแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการยอยสลายอยางรวดเร็วเฉพาะเพื่อ
สามารถแสดงใหเห็นเปนที่นาพอใจวาผลผลิตของการยอยสลายที่กอตัวขึ้นไมเปนตามเกณฑของการจําแนกประเภทวาเปน
อันตรายตอสิ่งแวดลอมทางน้ํา
A8.4.3.5
ผลที่ขัดแยงกันจากการทดสอบแบบคัดกรองเบื้องตน
A8.4.3.5.1 ในสถานการณที่มีขอมูลการยอยสลายมากขึ้นสําหรับสารเดียวกัน มีความเปนไปไดที่จะเกิดผลการทดสอบที่
ขัดแยงกัน โดยทั่วไปผลที่ขัดแยงกันของสารที่ทําการทดสอบหลายๆ ครั้งโดยการทดสอบความสามารถในการยอยสลาย
ทางชีวภาพที่เหมาะสมสามารถแปลขอมูลไดโดย “วิธกี ารใชน้ําหนักของหลักฐาน” ซึ่งอาจใหความหมายวาหากไดรับผล
การทดสอบที่เปนทั้งบวก (เชน การยอยสลายสูงกวาระดับผาน) และลบสําหรับสารในการทดสอบความสามารถในการยอย
สลายไดโดยงาย ควรใชขอมูลที่มีคุณภาพสูงที่สุดและเปนเอกสารขอมูลที่ดีที่สุด เพื่อบงชี้ความสามารถในการยอยสลายได
โดยงายของสาร อยางไรก็ตาม สามารถพิจารณาใหผลลัพธในทางบวกของการทดสอบของความสามารถในการยอยสลาย
ทางชีวภาพไดงายนี้เปนขอมูลที่ใชไดโดยไมตองคํานึงถึงผลในทางลบเมื่อมีคุณภาพทางวิทยาศาสตรที่ดี และเงื่อนไขในการ
ทดสอบกําหนดไวอยางดี เชน เปนไปตามเกณฑที่เปนแนวทาง รวมถึงการใชการเพาะเลี้ยงเชื้อที่ไมไดสัมผัสมาสารกอน ไม
มีการทดสอบแบบคัดกรองเบื้องตน ใดๆ ที่เหมาะสมสําหรับทดสอบสารไดทุกชนิด และควรประเมินผลที่ไดจากการใช
ขั้นตอนการทดสอบที่ไมเหมาะสมสําหรับสารเฉพาะอยางระมัดระวังกอนที่จะตัดสินใจนําไปใช
A8.4.3.5.2 มีปจจัยมากมายที่อาจจะอธิบายขอมูลความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพที่ขัดแยงกันจากการทดสอบ
แบบคัดกรองเบื้องตน
- การเพาะเลี้ยงเชื้อ
- ความเปนพิษของการทดสอบ
- เงื่อนไขของการทดสอบ
- ความสามารถในการละลายของการทดสอบ และ
- การระเหยของสารทดสอบ
A8.4.3.5.3 ความเหมาะสมของ การเพาะเลี้ยงเชื้อ เพื่อยอยสลายสารทดสอบขึ้นอยูกับการมีและปริมาณของตัวที่ทําให
ยอยสลาย เมื่อไดรับ การเพาะเลี้ยงเชื้อจากสิ่งแวดลอมที่ไดรับสัมผัสสารทดสอบมากอน การเพาะเลี้ยงเชื้อ อาจจะถูกปรับให
มีมากกวา การเพาะเลี้ยงเชื้อ จากสิ่งแวดลอมที่ไมไดรับสัมผัส เทาที่เปนไปไดตองสุมตัวอยางของ การเพาะเลี้ยงเชื้อ จาก
สิ่งแวดลอมที่ไมไดรับสัมผัสสาร
แตสําหรับสารที่ใชในปริมาณมากในทุกหนทุกแหงและแพรกระจายทั่วไปหรือ
แพรกระจายอยางตอเนื่อง เรื่องนี้อาจจะยากหรือเปนไปไมไดเลย เมื่อเกิดผลที่ขัดแยงกัน ควรตรวจสอบตนกําเนิดของ การ
เพาะเลี้ยงเชื้อ เพื่อใหกระจางวาความแตกตางในการปรับของกลุมจุลินทรีย อาจเปนผลหรือไม
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A8.4.3.5.4 ตามที่กลาวไวขางตน สารหลายชนิดอาจเปนพิษ หรือยับยั้ง การเพาะเลี้ยงเชื้อ ที่ระดับความเขมขนสูงที่
ทดสอบในการทดสอบความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพไดงาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในการทดสอบ Modified MITI
(I) (OECD Test Guideline 301C) และการทดสอบเครื่องมือที่ใชวัดความดันของการหายใจ (OECD Test Guideline 301F)
จะกําหนดความเขมขนไวสูง (100 มิลลิกรัม/ลิตร) ความเขมขนของสารทดสอบที่ต่ําที่สุดถูกกําหนดไวในการทดสอบใน
ขวดปด (OECD Test Guideline 301D) ที่ใช 2-10 มิลลิกรัม/ลิตร อาจประเมินความเปนไปไดของผลกระทบเปนพิษโดยเพิ่ม
การควบคุมความเปนพิษในการทดสอบความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพ หรือโดยเปรียบเทียบความเขมขนของ
การทดสอบกับขอมูลการทดสอบความเปนพิษกับจุลินทรีย เชน การทดสอบการปดกั้นการหายใจ (OECD Test Guideline
209) การทดสอบ nitrification inhibition (ISO 9509) หรือการทดสอบการปดกั้นแสงทางชีวภาพ (มาตรฐานสากล ISO
11348) หากไมมีการทดสอบความเปนพิษของจุลินทรียอื่นๆ เมื่อไดผลที่ขัดแยงกันอาจเปนเพราะความเปนพิษของสาร หาก
สารไมยับยั้งความเขมขนที่เปนจริงทางสิ่งแวดลอม การยอยสลายมากสุดที่วัดไดในการทดสอบแบบคัดกรองเบื้องตน อาจ
ใชเปนพื้นฐานของการจําแนกประเภท หากมีขอมูลการทดสอบแบบจําลองในกรณีเชนนี้ การพิจารณาขอมูลเหลานี้อาจมี
ความสําคัญเปนการเฉพาะเนื่องจากนาจะใชความเขมขนของสารที่ต่ําและไมยับยั้ง ดังนั้นจึงเปนตัวบงชี้ที่นาเชื่อถือของการ
ยอยสลายทางชีวภาพครึ่งชีวิตของสารภายใตเงื่อนไขที่เปนจริงทางสิ่งแวดลอม
A8.4.3.5.5 หากความสามารถในการละลายของสารทดสอบต่ํากวาความเขมขนที่ใชในการทดสอบ พารามิเตอรนี้อาจ
เปนปจจัยจํากัดสําหรับการยอยสลายจริงที่วัดได ในกรณีนี้ผลจากการทดสอบที่ใชเขมขนที่ต่ําที่สุดของสารทดสอบควรเปน
ที่ยอมรับ เชน การทดสอบในขวดปด (OECD Test Guideline 310D) โดยทั่วไปการทดสอบ DOC Die-Away (OECD Test
Guideline 301A) และการทดสอบแบบคัดกรองเบื้องตนของ OECD ฉบับปรับปรุง (OECD Test Guideline 301E) ไม
เหมาะสมสําหรับทดสอบความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพของสารที่ละลายไดต่ํา (เชน (OECD Test Guideline
301)
A8.4.3.5.6 ควรทําการทดสอบสารระเหยในระบบปดเทานั้น เชน การทดสอบในขวดปด (OECD Test Guideline 301D)
การทดสอบ MITI (I) (OECD Test Guideline 301C) และการทดสอบเครื่องมือที่ใชวัดความดันของการหายใจ (OECD Test
Guideline 301F) ควรทําการประเมินผลที่ไดจากการทดสอบอื่นๆ อยางระมัดระวัง และควรพิจารณาเฉพาะเมื่อสามารถ
แสดงใหเห็นได เชน โดยคาประมาณคงเหลือของมวลที่การเคลื่อนตัวออกของสารทดสอบไมไดเปนผลของการระเหย
A8.4.3.6
ความแปรปรวนของขอมูลการทดสอบแบบจําลอง
อาจจะมีขอมูลการทดสอบแบบจําลองจํานวนมากสําหรับสารเคมีที่มีความสําคัญอยูในระดับ
สูงบางตัว ขอมูลเหลานี้มักจะใหชวงของครึ่งชีวิตในสื่อทางสิ่งแวดลอม เชน ดิน ตะกอน และ / หรือผิวน้ํา ความแตกตางใน
ครึ่งชีวิตที่สังเกตไดจากการทดสอบแบบจําลอง ที่ทดสอบสารชนิดเดียวกันอาจสะทอนใหเห็นถึงความแตกตางในเงื่อนไข
ของการทดสอบซึ่งทั้งหมดนี่อาจจะเกี่ยวของทางสิ่งแวดลอม ควรเลือกครึ่งชีวิตที่เหมาะสมในชวงของครึ่งชีวิตที่สังเกตไดที่
จุดปลายที่สูงกวาจาการทดสอบดังกลาวเพื่อการจําแนกประเภทโดยการใชวิธีชั่งน้ําหนักของหลักฐาน โดยการพิจารณาถึง
ความเปนจริงและความเกี่ยวของของการทดสอบที่ใชโดยสัมพันธกับเงื่อนไขทางสิ่งแวดลอม โดยทั่วไปขอมูลการทดสอบ
แบบจําลองของผิวน้ําเปนที่ยอมรับมากกวาเมื่อเทียบขอมูลการทดสอบแบบจําลองของตะกอนน้ําหรือดินในลักษณะที่
เกี่ยวของกับการประเมินความสามารถในการยอยสลายไดอยางรวดเร็วในสิ่งแวดลอมทางน้ํา
A8.4.4
กระบวนการตัดสินใจที่อิงเหตุและผล
กระบวนการตัดสินใจที่อิงเหตุและผลตอไปนี้อาจใชเปนแนวทางทั่วไปที่เอื้อประโยชนตอการตัดสินใจใน
สวนที่เกี่ยวของกับความสามารถในการยอยสลายไดอยางรวดเร็วในสิ่งแวดลอมทางน้ําและการจําแนกประเภทสารเคมีที่
เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมทางน้ํา
สารจะไดรับการพิจารณาวาเปนสารที่ไมสามารถยอยสลายไดอยางรวดเร็วยกเวนวาเปนไปตามขอกําหนดใด
ขอหนึ่งดังตอไปนี้อยางนอยที่สุด
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(a) สารสามารถยอยสลายทางชีวภาพไดงายในการทดสอบความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพแบบ
28 วัน หากเปนไปไดที่จะทําการประเมินตามขอมูลการทดสอบที่หาไดตองใหผานถึงระดับผานของ
การทดสอบ (รอยละ 70 ของ DOC removal หรือ รอยละ 60 ของ ความตองการใชออกซิเจนทาง
ทฤษฎี) ภายในเวลา 10วันนับจากเริ่มการยอยสลายทางชีวภาพหากเปนไปไมได ควรประเมินระดับ
ผานภายในกรอบเวลา 14 วันหรือหลังจากสิ้นสุดการทดสอบ หรือ
(b) สามารถยอยสลายไดขั้นสุดทายในการทดสอบแบบจําลองบนผิวน้ํา* โดยมีครึ่งชีวิตนอยกวา 16 วัน
(สอดคลองกับการยอยสลายที่มากกวารอยละ 70 ภายใน 28 วัน) หรือ
(c) สารสามารถยอยสลายไดในระดับตน (ทางชีวภาพหรือไมใชทางชีวภาพ) ในสิ่งแวดลอมทางน้ําโดยมี
ครึ่งชีวิตนอยกวา 16 วัน (สอดคลองกับการยอยสลายที่มากกวารอยละ 70 ภายใน เวลา 28 วัน) และ
สามารถแสดงใหเห็นวาผลิตผลของการยอยสลายไมเปนไปตามเกณฑของการจําแนกวาเปนอันตราย
ตอสิ่งแวดลอมทางน้ํา
หากไมมีขอมูลเหลานี้ การยอยสลายไดอยางรวดเร็วอาจแสดงใหเห็นไดหากมีการพิสูจนเกณฑใด
เกณฑหนึ่งดังตอไปนี้
(d) สารสามารถยอยสลายไดขั้นสุดทายในการทดสอบแบบจําลองในตะกอนน้ําหรือดิน* โดยมีครึ่งชีวิต
นอยกวา 16 วัน(สอดคลองกับการยอยสลายที่มากกวารอยละ 70 ภายใน 28 วัน) หรือ
(e) ในกรณีที่มีขอมูล BOD5 และ COD เทานั้น อัตราสวน BOD5 ตอ COD จะมากกวาหรือเทากับ 0.5
เกณฑเดียวกันใชไดกับการทดสอบความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพไดงายในระยะเวลาที่
สั้นกวา 28 วัน หากคาครึ่งชีวิตนอยกวา 7 วัน
หากไมมีขอมูลดังกลาวขางตน ตองพิจารณาใหเปนสารที่ไมสามารถยอยสลายไดอยางรวดเร็ว
การตัดสินใจเชนนี้อาจตองสนับสนุนดวนเกณฑขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้อยางนอยที่สุด
(i) สารไมสามารถยอยสลายไดโดยธรรมชาติในการทดสอบความสามารถในการยอยสลาย ทางชีวภาพ
โดยธรรมชาติหรือ
(ii) ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสาร ทํานายวาสารสามารถยอยสลาย
ทางชีวภาพไดอยางชาๆ เชน สําหรับโปรแกรมความเปนไปไดที่จะยอยสลายทางชีวภาพ คะแนนของ
การยอยสลายไดอยางรวดเร็ว (เปนแบบที่เปนเสนตรง) นอยกวา 0.5 หรือ
(iii) สารไดรับการพิจารณาวาไมสามารถยอยสลายไดอยางรวดเร็วโดยยึดหลักฐานทางออม เชน ความรู
จากสารที่มีโครงสรางที่เหมือนกัน หรือ
(iv) ไมมีขอมูลอื่นใดเลยที่เกี่ยวกับความสามารถในการยอยสลาย
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A8.5
การสะสมทางชีวภาพ
A8.5.1
บทนํา
A8.5.1.1
การสะสมทางชีวภาพเปนคุณสมบัติดั้งเดิมที่สําคัญประการหนึ่งของสารเคมีที่บงชี้ถึงศักยภาพของความเปน
อันตรายตอสิ่งแวดลอม การสะสมทางชีวภาพของสารในสิ่งมีชีวิตไมไดเปนอันรายในตัวมันเอง แตความเขมขนทางชีวภาพ
และการสะสมทางชีวภาพจะสงผลใหเกิดการยุงยากของรางกายซึ่งนําไปสูผลกระทบที่เปนพิษหรือไมก็ได ในระบบการ
จําแนกประเภทความเปนอันตรายที่บูรณาการเปนระบบเดียวกันทั่วโลกที่มีตอสุขภาพของมนุษยและผลกระทบของสารเคมี
ที่มีตอสิ่งแวดลอม (OECD ,1998) ไดใหคําวา “ศักยภาพของการสะสมทางชีวภาพ” ไวอยางไรก็ตาม ความแตกตางควร
พิจารณาระหวางความเขมขนทางชีวภาพและการสะสมทางชีวภาพ
ในที่นี้ความเขมขนทางชีวภาพระบุไดผลสุทธิของ
ปริมาณการไดรับการเปลี่ยนรูป และการกําจัดสารในสิ่งมีชีวิตเนื่องจากการไดรับสัมผัสที่เกิดจากน้ํา ในขณะที่การสะสม
ทางชีวภาพประกอบดวยทุกชองทางของการไดรับสัมผัส (เชน ทางอากาศ น้ํา ตะกอน / ดิน และอาหาร) ในที่สุดการ
ขยายตัวทางชีวภาพ (biomagnification) จะระบุเปนการสะสมและการสงผานสารทางหวงโซอาหาร ซึ่งสงผลใหเกิดความ
เขมขนภายในที่เพิ่มขึ้นในสิ่งมีชีวิตในระดับที่สูงกวาของ ที่มีคุณคาทางโภชนาการ Chain (European Commission ,1996)
สําหรับสารเคมีอินทรียสวนใหญ การไดรับจากน้ํา (ความเขมขนทางชีวภาพ) เชื่อวาเปนชองทางหลักของการไดรับ สําหรับ
สารที่ไมละลายในน้ํามากๆ เทานั้นที่การไดรับจากอาหารกลายเปนเรื่องสําคัญ และเชนกันเกณฑการจําแนกประเภทที่เปน
ระบบเดียวกันทั่วโลกใชปจจัยของความเขมขนทางชีวภาพเทานั้น
และไมมีคําอธิบายถึงการไดรับผานทางอาหารหรือ
ชองทางอื่นๆ
A8.5.1.2
การจําแนกประเภทสารเคมีจะยึดคุณสมบัติดั้งเดิมของสารเปนหลัก อยางไรก็ตามระดับของความเขมขนทาง
ชีวภาพก็ยังขึ้นกับปจจัยตางๆ เชน ระดับของ สภาพพรอมใชทางชีวภาพ ลักษณะทางกายภาพของสิ่งมีชีวิตที่ทดสอบ การ
รักษาความเขมขนของสารไดรับสัมผัสใหคงที่ ระยะเวลาของการไดรับสัมผัส ระบบเมตาโบลิสมภายในรางกายของ
สิ่งมีชีวิตที่เปนเปาหมาย และระบบการกําจัดออกจากรางกาย ดังนั้นการแปลขอมูลศักยภาพของความเขมขนทางชีวภาพใน
การจําแนกประเภทสารเคมีจึงตองประเมินคุณสมบัติดั้งเดิมของสารรวมทั้งประเมินเงื่อนไขของการทดสอบที่ปจจัยของ
ความเขมขนทางชีวภาพ (คาบีซีเอฟ)ไดถูกกําหนดขึ้น แผนการตัดสินใจที่จะใชขอมูลความเขมขนทางชีวภาพหรือขอมูล log
KOW สําหรับวัตถุของการจําแนกประเภทจึงไดพัฒนาขึ้นโดยยึดแนวทางนี้เปนหลัก ในบทนี้จะเนนสารอินทรียและโลหะ
อินทรีย สําหรับการสะสมทางชีวภาพของโลหะมีคําอธิบายอยูในบทที่ A8.7 ดวย
A8.5.1.3
ขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติความเขมขนทางชีวภาพของสารอาจจะไดจากการทดสอบที่ไดมาตรฐานหรืออาจ
ประเมินจากโครงสรางทางโมเลกุลของสาร
การแปลขอมูลความเขมขนทางชีวภาพเพื่อวัตถุประสงคของการจําแนก
ประเภทมักตองมีการประเมินขอมูลจากการทดสอบอยางละเอียด เพื่อเอื้อประโยชนตอการประเมิน จึงไดมีเอกสารแนบทาย
เพิ่มเติมมาสอบฉบับ ซึ่งอธิบายถึงวิธีการ (เอกสารแนบทาย III ของภาคผนวก 8) และปจจัยที่มีอิทธิพลตอศักยภาพของ
ความเขมขนทางชีวภาพ (เอกสารแนบทาย IV ของภาคผนวก 8) ทายที่สุดยังมีบัญชีแสดงวิธีการทดลองที่ไดมาตรฐาน
สําหรับการหาความเขมขนทางชีวภาพ และ KOW แนบมาดวย (เอกสารแนบทาย V ของภาคผนวก 8) พรอมกับบัญชีรายการ
เอกสารอางอิง (เอกสารแนบทาย IV ของภาคผนวก 8)
A8.5.2
การแปลขอมูลความเขมขนทางชีวภาพ
A8.5.2.1
โดยปกติการจําแนกประเภทความเปนอันตรายทางสิ่งแวดลอมทางเคมี
จะยึดขอมูลดานคุณสมบัติทาง
สิ่งแวดลอมที่มีอยูของสารเปนหลัก ขอมูลการทดสอบมักจะไมไดทําขึ้นเพื่อวัตถุหลักของการจําแนกประเภทและขอมูลการ
ทดสอบที่มีอยูมากมายก็ไมตรงกับเกณฑการจําแนกประเภท ดังนั้นจึงจําเปนตองใชแนวทางนี้สําหรับแปลขอมูลผลการ
ทดสอบที่มีอยูในเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการจําแนกประเภทความเปนอันตราย
A8.5.2.2
ความเขมขนทางชีวภาพของสารอินทรียสามารถหาไดจากการทดสอบความเขมขนทางชีวภาพ ซึ่งระหวาง
การทดสอบไดมีการวัด คาบีซีเอฟ เปนความเขมขนในสิ่งมีชีวิตซึ่งเทียบเคียงไดกับความเขมขนในน้ําภายใตสภาวะคงที่
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และ / หรือประเมินจากอัตราของการไดรับคงที่ (k1) และอัตราการจํากัดคงที่ (k2) (OECD 305 ,1996) โดยทั่วไปศักยภาพ
ของสารอินทรียที่จะเกิดความเขมขนทางชีวภาพจะเกี่ยวของกับความสามารถในการละลายไดในไขมัน (ที่ละลายในไขมัน)
ของสารเปนสําคัญ มาตรการของความสามารถในการละลายไดในไขมัน คือ คาสัมประสิทธิ์ของการแบงชั้นระหวางน้ํากับ
แอลกอฮอลชนิดออกทานอล (KOW) ซึ่งสําหรับสารอินทรียที่ละลายในไขมันที่ไมแตกตัวที่ผานกระบวนการเมตาบอลิสมที่
นอยที่สุด หรือการเปลี่ยนรูปทางชีวภาพภายในสิ่งมีชีวิตจะเกี่ยวพันอยางใกลชิดกับปจจัยความเขมขนทางชีวภาพ ดังนั้น
KOW จึงมักใชเพื่อประเมินความเขมขนทางชีวภาพของสารอินทรียโดยยึดความสัมพันธทางการปฏิบัติระหวาง log คาบีซี
เอฟ และ log KOW สําหรับสารอินทรียสวนใหญจะมีวิธีการประเมินเพื่อคํานวณคา KOW ดังนั้นขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติความ
เขมขนทางชีวภาพของสารอาจนะเปนดังนี้
(i)
กําหนดโดยการทดลอง
(ii)
ประเมินจากคา KOW ที่หาไดจากการทดลอง หรือ
(iii)
ประเมินจากคา KOW ที่ไดจากการใชความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิง
ปริมาณของสาร (QASRS)
แนวทางการแปลขอมูลดังกลาวนี้ใหไวดานลาง พรอมกับแนวทางการประเมินประเภทของสารเคมีซึ่ง
ตองการความระมัดระวังเปนพิเศษ
A8.5.2.3
ปจจัยความเขมขนทางชีวภาพ (คาบีซีเอฟ)
A8.5.2.3.1 ปจจัยความเขมขนทางชีวภาพ คือ สัดสวนบนพื้นฐานของน้ําหนักระหวางความเขมขนของสารเคมีใน
สิ่งมีชีวิต และความเขมขนในสื่อที่อยูลอมรอบ คือ น้ําในสภาวะที่คงที่ คาบีซีเอฟ จึงไดจากการทดลองภายใตสภาวะคงที่
บนพื้นฐานของความเขมขนที่วัดได อยางไรก็ตามสามารถคํานวณเปน คาบีซีเอฟ เปนสัดสวนระหวางอัตราการไดรับอันดับ
แรกและอัตราการกําจัดออกคงที่ ซึ่งเปนวิธีการที่ไมตองการเงื่อนไขของความสมดุลย
A8.5.2.3.2 แนวทางการทดสอบตางๆ เพื่อหาความเขมขนทางชีวภาพในปลา ไดมีการจัดทําเปนเอกสารและฉบับที่
นําไปใชมากที่สุดก็คือ OECD Test Guideline (OECD 305, 1996)
A8.5.2.3.3 ในขั้นตอนสุดทาย คาบีซีเอฟคุณภาพสูงที่ไดจาการทดลองจะใชเพื่อวัตถุประสงคของการจําแนกประเภท
เพราะขอมูลนี้มีความสําคัญมากกวาขอมูลที่ใชแทนกัน เชน KOW
A8.5.2.3.4 ขอมูลคุณภาพสูงคือ ขอมูลที่เปนไปตามเกณฑที่ไดรับการยอมรับของวิธีการทดสอบที่ใชและเปนเกณฑมี
การอธิบายไว เชน การรักษาความเขมขนของการไดรับสัมผัสใหคงที่ ความแปรปรวนของอุณหภูมิและออกซิเจนและ
เอกสารขอมูลที่แสดงวาไดถึงสภาวะคงที่แลว เปนตน การทดลองจะถือวาเปนการศึกษาที่มีคุณภาพสูงหากคําอธิบายที่
ถูกตองชัดเจน (เชนโดยหลักการปฏิบัติที่ดีในหองปฏิบัติการ) ซึ่งจะทําใหสามารถพิสูจนไดวาเปนไปตามเกณฑที่ไดรับการ
ยอมรับ นอกจากนั้นตองใชวิธีการวิเคราะหที่เหมาะสมเพื่อคํานวณ หาปริมาณของสารเคมีและ กระบวนการเมตาบอลิสม ที่
เปนพิษของสารที่อยูในน้ําและในเนื้อเยื่อของปลา (สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมใหดูในสวนที่1 และเอกสารแนบทาย)
A8.5.2.3.5 คาบีซีเอฟ ที่ต่ําและมีคุณภาพไมแนนอนอาจทําใหเกิดความผิดพลาดและใหคาบีซีเอฟ ที่ต่ําเกินไป เชน การ
ใชคาความเขมขนที่วัดไดของสารประกอบในปลาและในน้ํา แตเปนคาที่วัดไดหลังจากชวงเวลาของการไดรับสัมผัสที่สั้น
เกินไป ซึ่งยังไมถึงสภาวะคงที่ (OECD 306, 1996 เกี่ยวกับการคํานวณเวลาใหสมดุลย) ดังนั้นจึงควรประเมินขอมูลดังกลาว
อยางระมัดระวังกอนนําไปใชและควรพิจารณาใชคา KOW แทน
A8.5.2.3.6 หากไมมีคาบีซีเอฟ สําหรับปลา อาจใชขอมูลคุณภาพสูงเกี่ยวกับคาบีซีเอฟ ของสายพันธุสัตวอื่นได (เชน คา
บีซีเอฟ ที่หาไดจากหอยสีฟา หอยนางรม หอยทาก (ASTME 1022-94) ควรใชคาบีซีเอฟ ที่รายงานไวสําหรับ microalgae
ดวยความระมัดระวัง
A8.5.2.3.7 สําหรับสารที่ละลายในไขมันไดสูง เชน ที่มีคา log Kow สูงกวา 6 คาบีซีเอฟ ที่ไดจาการทดลองมีแนวโนมวา
จะต่ําแตมีคา log KOW สูงขึ้น คําอธิบายที่เปนแนวคิดของความไมเปนเสนตรงที่จะอางถึงสําหรับโมเลกุลขนาดจลนศาสตรที่
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ยอมใหสารซึมเขาทางผนังเซลลลดลง หรือความสามารถละลายในไขมันในสิ่งมีชีวิตลดลงใหญ ดังนั้นจึงเกิด สภาพพรอม
ใชทางชีวภาพ และการไดรับสารในสิ่งมีชีวิตไดต่ํา ปจจัยอื่นๆ ประกอบดวยความผิดปกติจากการทดลอง เชน ไมเกิดความ
สมดุล สภาพพรอมใชทางชีวภาพลดลงเนื่องจาก กระบวนการดูดซับในสารอินทรียในสวนที่เปนน้ํา และความผิดพลาด
ทางการวิเคราะห จึงควรตองระมัดระวังเปนพิเศษเมื่อประเมินผลการทดลองคาบีซีเอฟ สําหรับสารที่ละลายในไขมันไดสูง
เพราะวาขอมูลนี้ระดับของความไมแนนอนสูงกวาคาบีซีเอฟ ที่หาไดจากสารที่ละลายในไขมันไดต่ํา
A8.5.2.3.8 คาบีซีเอฟ ในสายพันธุสัตวทดลองที่แตกตางกัน
A8.5.2.3.8.1 คาบีซีเอฟที่ใชเพื่อการจําแนกประเภทยึดการวัดคาทั้งตัวเปนหลัก ตามที่กลาวมาแลว ขอมูลสําหรับการ
จําแนกประเภทที่ดีที่สุดคือคาบีซีเอฟ ที่ไดจากการใชวิธีการทดสอบ OECD 305 หรือวิธีการของสากลที่เทาเทียมกันซึ่งจะ
ใชปลาตัวเล็กเปนสัตวทดลอง เนื่องจากผิวเหงือก (grill surface) ที่จะวัดสัดสวนของน้ําหนักสําหรับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กสูง
กวาของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ จึงทําใหสภาวะคงที่ในสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กถึงกอนในสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ ขนาดของสิ่งมีชีวิต
(ปลา) ที่ใชในการศึกษาความเขมขนทางชีวภาพจึงเปนสิ่งที่สําคัญมากโดยเทียบกับระยะเวลาที่ไดรับสารเมื่อคาบีซีเอฟ ที่
ตองรายงานขึ้นอยูกับความเขมขนที่วัดไดในปลาและในนี่สภาวะคงที่เทานั้น ดังนั้นหากใชปลาตัวใหญ เชน ปลาแซลมอนที่
โตเต็มที่ในการศึกษาความเขมขนทางชีวภาพควรทําการประเมินวาชวงเวลาที่ไดรับสารนานเพียงพอที่จะทําใหถึงสภาวะ
คงที่หรือทําใหอัตราการไดรับทางจลนศาสตร คงที่เพื่อจะไดคาที่ถูกตองแมนยําหรือไม
A8.5.2.3.8.2 ยิ่งกวานั้น เมื่อใชขอมูลที่มีอยูสําหรับการจําแนกประเภทจึงเปนไปไดที่คาบีซีเอฟ จะไดจากปลาที่ตางกันหรือ
สายพันธุสัตวน้ําอื่นๆ (เชน shell fish) และจากอวัยวะสวนตางๆ ของปลา ดังนั้นจึงจําเปนตองมีหลักของความเปนปกติ
ทั่วไปเปนพื้นฐานในการเปรียบเทียบขอมูลซึ่งกันและกันและเปรียบเทียบกับเกณฑ
สังเกตไดวาความสัมพันธกันอยาง
ใกลชิดระหวางปริมาณไขมันของปลาหรือสิ่งมีชีวิตในน้ําอื่นๆ กับคาบีซีเอฟ ที่ได ดังนั้นเมื่อทําการเปรียบเทียบคาบีซีเอฟ
ระหวางสายพันธุปลาตางๆ กันหรือเมื่อจะเปลี่ยนคาบีซีเอฟ ของอวัยวะเฉพาะสวนไปเปนคาบีซีเอฟ ของปลาทั้งตัว วิธีการ
ปกติทั่วไปจะแสดงคาบีซีเอฟในปริมาณไขมัน ทั่วไป เชนหากพบคาบีซีเอฟ ของปลาทั้งตัวหรือคาบีซีเอฟ ของอวัยวะเฉพาะ
สวนในหนังสือ ขั้นตอนแรกในการคํานวณคาบีซีเอฟ บนพื้นฐานของไขมันคิดเปนจํานวนรอยละโดยใชปริมาณไขมันใน
ปลาหรือในอวัยวะเฉพาะสวนเปนเนื้อหาเปรียบเทียบ (เปรียบเทียบหนังสือ/ แนวทางสําหรับเนื้อหาที่เกี่ยวของกับปริมาณ
ไขมันปกติของสายพันธุสัตวทดลอง) ขั้นตอนที่สองใชคํานวณคาบีซีเอฟ ทั้งตัวสําหรับสิ่งมีชีวิตในน้ํา (เชน ปลาตัวเล็ก)
โดยพิจารณาปริมาณไขมัน ที่กําหนดทั่วไป คาที่กําหนดไวรอยละ 5 เปนคาที่ใชกันมากที่สุด (Pederson et al., 1996) เพราะ
เปนคาที่แสดงปริมาณไขมันโดยเฉลี่ยของปลาขนาดเล็กซึ่งใชในการทดสอบ OECD 305 (1996)
A8.5.2.3.8.3 โดยทั่วไป คาบีซีเอฟ ที่ใชไดซึ่งเปนคาสูงสุดบนพื้นฐานของ ไขมันทั่วไปจะใชเพื่อหาคาบีซีเอฟ ที่นําหนัก
เปยกเปรียบเทียบกับคาบีซีเอฟ ที่แยกจากคา 500 ของเกณฑการจําแนกประเภทที่เปนระบบเดียวกันทั่วโลก (ดูบทที่ 3.10 รูป
ที่ 3.10.1)
A8.5.2.3.9 การใชสารที่ติดรังสี (radiolabelled substance)
A8.5.2.3.9.1 การใชสารที่ติดรังสีเปนสารทดสอบสามารถเอื้อประโยชนตอการวิเคราะหน้ําและตัวอยางปลาอยางไรก็ตาม
หากไมใชรวมกับวิธีวิเคราะหเฉพาะการวัดคากัมมัตรังสีทั้งหมดอาจจะสะทอนใหเห็นถึงสารดั้งเดิมที่ปรากฏอยูรวมทั้ง สาร
ที่ถูกเปลี่ยนแปลงโครงสราง และ สารคารบอนที่ถูกเปลี่ยนแปลงโครงสราง ที่เปนไปได ซึ่งรวมอยูในเนื้อเยื่อของปลาใน
โมเลกุลโครงสรางอินทรีย ดังนั้นคาบีซีเอฟ ที่ไดจากการใชสารทดสอบติดรังสีจึงเปนคาประเมินที่สูงเกินไป
A8.5.2.3.9.2 เมื่อใชสารติดรังสี การติดรังสีมักจะติดที่สวนที่เสถียรของโมเลกุล ซึ่งดวยเหตุผลคาบีซีเอฟ ที่วัดไดจะรวมคา
บีซีเอฟของสารที่ถูกเปลี่ยนแปลงโครงสราง ดวยสําหรับสารบางชนิด สารที่ถูกเปลี่ยนแปลงโครงสรางจะเปนพิษมากที่สุด
และมีศักยภาพของความเขมขนทางชีวภาพที่สูงที่สุด ดังนั้นการวัดสารดั้งเดิมรวมทั้งการวัดสารที่ถูกเปลี่ยนแปลงโครงสราง
จึงอาจมีความสําคัญตอการแปลขอมูลความเปนอันตรายทางน้ํา (รวมทั้งศักยภาพของความเขมขนทางชีวภาพ)
ของสารนั้น
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A8.5.2.3.9.3 ในการทดสอบที่ใชสารติดรังสีมักจะพบความเขมขนของรังสีที่ติดสูงในถุงน้ําดี (gall bladder) ซึ่งในเรื่องนี้
แปลไดวามีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนรูปทางชีวภาพในตับและตอมาก็คือการกําจัดสารที่ถูกเปลี่ยนแปลงโครงสราง ในถุง
น้ําดี (Comotto et al., 1979; Wakabayashi et al., 1987; Goodrich et al., 1991; Tashima et al., 1992) เมื่อปลาไมกินสิ่งที่อยู
ในถุงน้ําดีจะไมถายไปสูลําไสและอาจเกิดความเขมขนที่สูงของ สารที่ถูกเปลี่ยนแปลงโครงสราง ไดในถุงน้ําดี ดังนั้นการ
เลี้ยงอาหารปลาจึงมีผลกระทบตอคาบีซีเอฟ ที่วัดได มีการศึกษามากมายในหนังสือที่รายงานถึงการใชสารประกอบติดรังสี
และไมมีการเลี้ยงอาหารปลา ผลก็คือมีความเขมขนของวัสดุกัมมันตรังสีอยูในถุงน้ําดี ในการศึกษาเหลานี้สวนมากจะ
ประเมินความเขมขนทางชีวภาพไวสูงเกินไป ดังนั้นเมื่อประเมินผลการทดลองตางๆ ที่ใชสารประกอบติดรังสี จึงเปนเรื่อง
สําคัญที่ตองประเมินถึงอาหารเลี้ยงปลาดวย
A8.5.2.3.9.4 หากคาบีซีเอฟ ของสารตกคางที่ติดรังสีกําหนดในเอกสารวา มากกวาหรือเทากับ 1000 การ วัดปริมาณ
ผลิตผลของการยอยสลายที่มากกวาหรือเทากับรอยละ 10 ของสารตกคางทั้งหมดในเนื้อเยื่อปลาที่สภาวะคงที่ เชนสารฆาตัว
เบียน ไดแนะนําไวใน OECD Guideline No.305 (1996) หากไมมีการบงชี้และการวัดปริมาณของ สารที่ถูกเปลี่ยนแปลง
โครงสราง การประเมินความเขมขนทางชีวภาพสูง (คาบีซีเอฟมากกวาหรือเทากับ 500) หากมีคาเพียง คาบีซีเอฟ ที่ยึด
สารประกอบดั้งเดิมและการวัดคาที่ติดรังสีเปนหลัก ใหใชคาบีซีเอฟ ที่ติดรังสี ในการจําแนกประเภท
A8.5.2.4
คาสัมประสิทธิ์ของการแบงชั้นระหวางน้ํากับแอลกอฮอลชนิดออกทานอล (KOW)
A8.5.2.4.1 สําหรับสารอินทรีย คา KOW คุณภาพสูงที่ไดจากการทดลองหรือคาที่ประเมินจากการทบทวนและตั้งเปน
“คาที่แนะนํา” เปนที่ยอมรับมากกวาการกําหนดคา KOW อื่นๆ เมื่อไมมีคุณภาพสูงจากการทดลอง อาจใช ความสัมพันธ
ระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสาร (QSAR) ที่พิสูจนแลวสําหรับ log KOW ในขั้นตอนการจําแนก
ประเภท ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสาร ที่พิสูจนแลวดังกลาวนี้อาจใชโดยไมมีการ
เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบเกณฑที่ตกลงหากจํากัดอยูเฉพาะกับสารเคมีที่กําหนดลักษณะการใชเปนอยางดี สําหรับสาร เชน กรด
แก หรือดางแก สารที่ทําปฏิกิริยากับ eluent หรือสารที่พื้นผิวมีความไว ควรใหคา KOW จากการวิเคราะห (EEC A8., 1992;
OECD 117,1989) การวัดควรทํากับสารที่สามารถแตกตัวเปนอนุมูลไดในรูปแบบที่ไมแตกตัว (กรดอิสระหรือดางอิสระ)
โดยใชระบบสะเทินที่เหมาะสมกับคาความเปนกรด-ดาง ซึ่งต่ํากวาคา pK สําหรับกรดอิสระหรือสูงกวา pK สําหรับดาง
อิสระเทานั้น
A8.5.2.4.2 การหาคา KOW จากการทดลอง
สําหรับการหาคา KOW จากการทดลอง มีหลายวิธีการแตกตางกันวิธีเขยาขวดทดลองอธิบายอยูในแนวทาง
มาตรฐาน เชน OECD Test Guideline 107 (1995); OECD Test Guideline 117 (1989); EEC A.8.(1992); EPA-OTS (1982);
EPA-FIFRA (1982); ASTM (1993); the คาความเปนกรด-ดาง-metric method (OECD Test Guideline in preparation)
แนะนําใหใชวิธีเขยาขวดทดลองเมื่อคา log KOW ตกลงอยูในชวง -2 ถึง 4 วิธีเขยาขวดทดลองใชเฉพาะกับสารบริสุทธิ์ที่
ละลายในน้ําและแอลกอฮอลชนิดออกทานอล สําหรับสารที่ละลายในไขมันไดสูงซึ่งละลายไดอยางชาๆ ในน้ํา โดยทั่วไป
ขอมูลที่ไดจากการใชวิธีคนอยางชาๆ จะนาเชื่อถือมากกวา ยิ่งกวานั้น ความยากลําบากในการทดลองประกอบกับการเกิดน้ํา
หยดในระหวางการทดลองเขยาขวดทดลองในบางครั้งไมดีเทาวิธีการคนอยางชาๆ ที่น้ํา แอลกอฮอลชนิดออกทานอล และ
สารประกอบที่ใชทดลองถูกทําใหเกิดความสมดุลยไดโดยการคนอยางเบาๆ ดวยวิธีการคนอยางชาๆ (OECD Test
Guideline in preparation) จะไดคา KOW ที่ถูกตองและแมนยําของสารประกอบกับคา log KOW สูงถึง 8.2 (OECD draft
Guideline,1998) เชนเดียวกับวิธีเขยาขวดทดลอง วิธีการคนอยางชาๆ ใชเฉพาะกับสารบริสุทธิ์ที่ละลายในน้ําและ
แอลกอฮอลชนิดออกทานอล วิธี HPLC แนะนําใหใชเมื่อคา log KOW ตกลงมาอยูชวง 0 ถึง 6 วิธี HPLC มีความไวตอการมี
สิ่งสกปรกอยูในสารประกอบที่ใชทดสอบ นอยกวาเมื่อเทียบกับวิธีเขยาขวดทดลอง อีกวิธีการหนึ่งที่ใชวัดคา log KOW ก็คือ
วิธี generator column (USEPA 1985)
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ดวยเหตุที่การหาคา KOW จาการทดลองไมสามารถเปนไปไดเสมอไป เชน สําหรับสารที่ละลายน้ําไดมาก สาร
ที่ละลายในไขมันมาก สารลดแรงตึงผิว จึงอาจใชคา KOW ที่ไดจากความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิง
ปริมาณของสาร
A8.5.2.4.3 การใชคาความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสาร เพื่อหาคา log KOW
เมื่อพบคา KOW ที่ไดจากการประมาณแลว ตองทําการพิจารณาถึงวิธีการประมาณคาดวย ความสัมพันธ
ระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสารจํานวนมากไดพัฒนาขึ้นและยังคงพัฒนาอยูตอไปเพื่อประเมินหาคา
KOW โปรมแกรมทางธุรกิจของเครื่องคอมพิวเตอรที่มีอยู (CLOGP, LOGKOW (KOWWIN), AUTOLOGP, SPARC) มักจะ
ใชเพื่อประเมินความเสี่ยงหากไมมีขอมูลที่ไดจาการทดลอง โปรมแกรม CLOGP, LOGKOW และ AUTOLOGP ยึดการ
เพิ่มการสนับสนุนของกลุมเปนพื้นฐาน ในขณะที่ SPARC ยึดโครงสรางของสารเคมีมากกวา เฉพาะ SPARC เทานั้นที่ใชได
สําหรับสารประกอบอนินทรียหรือโลหะอินทรีย วิธีพิเศษจําเปนตองใชเพื่อประเมินคา log KOW สําหรับสารประกอบ ที่
พื้นผิวมีความไว ที่เปนตัวจับ และสําหรับสารผสม โปรมแกรม CLOGP ใชในโครงการรวม US EPA/ EC เกี่ยวกับการ
พิสูจนวิธีการประเมิน ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสาร (US EPA / EC.1993)
Pedersen et al. (1995) แนะนําใหใชโปรมแกรม CLOGP และ LOGKOW เพื่อวัตถุประสงคของการจําแนกประเภท
เนื่องจากเปนโปรมแกรมที่นาเชื่อถือ
หาซื้อไดและสะดวกตอการใชงาน
วิธีการประเมินตอไปนี้แนะนําใหใชเพื่อ
วัตถุประสงคของการจําแนกประเภท
ตาราง A8.5.1 ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสารที่แนะนําสําหรับการประมาณคา KOW
รูปแบบ
CLOGP
LOGKOW
(KOWWIN)

ชวงคา log KOW
จาก log KOW < 0tolog KOW >91
-4 < log KOW < 82

AUTOLOGP

log KOW > 5

SPARC

ใหผลที่มีการ
พัฒนาขึ้นมากกวา
KOWWIN และ
CLOGP สําหรับ
สารประกอบที่มี log
KOW > 5

การใชสาร
โปรแกรมการคํานวณ log KOW สําหรับสารประกอบอินทรียที่มี C, H, N, O, Hal,
P, and / or S
โปรแกรมคํานวณ log KOW สําหรับสารประกอบอินทรียที่มี C, H, N, O, Hal, P, Se,
Li, Na, K และ/หรือ Hg สารลดแรงตึงผิว บางตัว (เชน แอลกอฮอล เอทโธซีเลท
(ethoxylate) และ สารที่แยกตัวออก อาจจะทํานายไดดวยโปรมแกรมนี้เชนกัน
โปรแกรมคํานวณ log KOW สําหรับสารประกอบอินทรียที่มี C, H, N, O, Hal, P
และ S กําลังมีการพัฒนาเพื่อขยายการใชงานของโปรแกรม AUTOLOGP
SPARC เปนรูปแบบที่เหมือนเครื่องจักรที่ยึดหลักการของ อุณหพลศาสตรทางเคมี
มากกวาเปนรูปแบบที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได ซึ่งมีรากฐานของความรูมี่ไดจาก
ขอมูลการเฝาสังเกตการณ ดังนั้น SPARC จึงแตกตางจากรูปแบบที่ใช
ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสาร (เชน
โปรแกรม KOWWIN, CLOGP, AUTOLOGP) ที่วาไมตองการขอมูล log KOW ที่
วัดไดสําหรับชุดสารเคมี โปรแกรม SPARC สามารถใชไดดวยวิธีทั่วไปสําหรับ
สารประกอบอนินทรีย หรือสารประกอบโลหะอินทรีย

1

การศึกษาที่ถูกตองโดย Niemelä ผูซึ่งเปรียบเทียบคา log KOW ที่ไดจากการทดลองกับคาที่คํานวณแสดงใหเห็นวาโปรม
แกรมนี้ทํานายคา log KOW ไดอยางแมนยําสําหรับสารอินทรียจํานวนมากในชวงคา log KOW จากต่ํากวา 0 ถึงสูงกวา 9 (n =
501 , r2 = 0.967 ) ( TemaNord 1995 : 581)
2
บนพื้นฐานของคา log KOW ที่คํานวณกับการทดลอง (Syracuse Research Corporation , 1999) ซึ่งไดทดสอบสารประกอบ
13058 GKOW ซึ่งประเมินวาใชไดสําหรับสารประกอบที่มีคา log KOW ในชวง -4 ถึง 8
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A8.5.3
ประเภทของสารเคมีที่ตองระมัดระวังเปนพิเศษในเรื่องของคาบีซีเอฟ และคา KOW
A8.5.3.1
มีคุณสมบัติทางเคมี - กายภาพบางอยางที่สามารถทําใหการหาคาบีซีเอฟ หรือการวัดคาบีซีเอฟ เปนเรื่องยาก
ซึ่งอาจเปนสารที่ไมมีความเขมขนทางชีวภาพในลักษณะที่ตรงกับคุณสมบัติเคมี- กายภาพอื่นๆ ของสารนั้นเอง เชน การปด
กั้นชองวางระหวางอะตอม หรือสารที่ทําใหการใชตัวบงชี้ไมเหมาะสม เชน สารที่พื้นผิวมีความไว ซึ่งทําใหทั้งการวัดและ
การใช log KOW ไมเหมาะสม
A8.5.3.2
สารที่ยากตอการทดสอบ
A8.5.3.2.1 สารเคมีบางชนิดพบยากที่จะทดสอบในระบบทางน้ํา จึงไดมีการพัฒนาแนวทางที่จะชวยทดสอบสารเหลานี้
(DOE,1996; ECETOC 1996; และ US EPA 1996) OECD กําลังอยูในกระบวนการขั้นสุดทายของการจําทําเอกสารแนวทาง
เพื่อทําการทดสอบในระบบทางน้ําสําหรับสารที่ยากตอการทดสอบ (OECD, 2000 ) เอกสารแนวนี้จะเปนแหลงขอมูลที่ดี
สําหรับการศึกษาความเขมขนทางชีวภาพของสารที่ยากตอการทดสอบ และขั้นตอนที่จําเปนเพื่อใหแนใจวาขอสรุปจาการ
ทดสอบเหลานั้นสามารถนําไปใชได สารที่ยากตอการทดสอบอาจจะละลายไดต่ํา ระเหย หรือขึ้นกับการยอยสลายไดเร็ว
เนื่องจากกระบวนการตางๆ เชน การเปลี่ยนรูปโดยใชแสง การทําปฏิกิริยากับน้ํา ออกซิเดชัน และการยอยสลายในสิ่งมีชีวิต
A8.5.3.2.2 เพื่อใหสารประกอบอินทรียเกิดความเขมขนทางชีวภาพ สารตองละลายไดในไขมันปรากฏอยูในน้ํา และซึม
ผานทางเหงือกของปลาได คุณสมบัติที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหลานี้จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของความเขมขนทางชีวภาพที่
แมจริงของสาร เมื่อเปรียบเทียบกับผลที่ทํานาย ยกตัวอยางเชน สารที่ยอยสลายทางชีวภาพไดงายอาจจะปรากฏอยูในน้ําใน
ระยะสั้นๆ ในลักษณะที่เหมือนกัน ความสามารถในการระเหย และ การทําปฏิกิริยากับน้ํา จะลดความเขมขนและลดเวลาที่
จะใหสารเกิดความเขมขนทางชีวภาพ พารามิเตอรที่สําคัญที่อาจจะชวยลดความเขมขนของการไดรับสัมผัสที่แทจริงของ
สาร ก็คือการดูดซับที่ชิ้นสวนยอยหรือที่พื้นผิว มีสารหลายชนิดที่แสดงใหเห็นวาสามารถเปลี่ยนรูปไดอยางรวดเร็วใน
สิ่งมีชีวิต ซึ่งจะนําไปสูการไดคาบีซีเอฟ ต่ํากวาที่คาด สารที่กอตัวเปนไมเซลล (ไมเซลล (micelle) (ไมเซลล)s) หรือ สารที่
รวมตัวกัน อาจเกิด ความเขมขนทางชีวภาพต่ํากวาที่จะทํานายไดจากคุณสมบัติทางเคมี – กายภาพธรรมดา กรณีเชนนี้เกิด
ขึ้นกับสารที่ไมละลายน้ําที่อยูใน ไมเซลล (ไมเซลล (micelle) (ไมเซลล)s) ซึ่งเปนผลมาจากการใชสารที่แพรกระจาย
ออกไป ดังนั้นจึงไมแนะนําใหใชสารที่แพรกระจายออกไปในการทดสอบการสะสมทางชีวภาพ
A8.5.3.2.3 โดยทั่วไปสําหรับสารที่ยากตอการทดสอบคาบีซีเอฟ และ KOW ที่ยึดสารดั้งเดิมเปนหลักมีความสําคัญอยางยิ่ง
สําหรับการหาศักยภาพของความเขมขนทางชีวภาพ ยิ่งกวานั้นเอกสารที่ถูกตองของความเขมขนที่ไดจากการทดสอบก็มี
ความสําคัญอยางยิ่งสําหรับการพิสูจนคาบีซีเอฟที่ให
A8.5.3.3
สารที่ละลายไดต่ําและสารผสม
สารที่ละลายไดต่ําควรตองระมัดระวังเปนพิเศษ บอยครั้งมีการบันทึกความความสามารถในการละลายของ
สารเหลานี้ไวต่ํากวาขีดจํากัดซึ่งกอใหเกิดปญหาในการแปลศักยภาพของความเขมขนทางชีวภาพ
สําหรับสารเหลานั้น
ศักยภาพของความเขมขนชีวภาพควรยึดคา log KOW ที่ไดจาการทดลองหรือคา log KOW ที่คํานวณจาก ความสัมพันธ
ระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสาร
เมื่อสารที่มีองคประกอบหลากหลายไมสามารถละลายในน้ําไดหมด ตองพยายามบงชี้องคประกอบของสาร
ผสมใหไดเร็วสุดและตรวจสอบความเปนไปไดที่จะหาศักยภาพของความเขมขนทางชีวภาพของสารนี้ใหไดโดยใชขอมูลที่
มีอยูขององคประกอบของสาร หากองคประกอบที่เกิดจากการสะสมทางชีวภาพไดเปนองคประกอบสําคัญของสารผสมนี้
(เชน มากกวารอยละ 20 หรือต่ํากวาสําหรับองคประกอบที่เปนอันตราย) ในถือวาสารผสมนี้เปนสารที่เกิดการสะสมทาง
ชีวภาพได
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A8.5.3.4

สารที่มีโลหะโมเลกุลสูง
ขนาดของโมเลกุลที่สูงเกินระดับหนึ่งจะทําใหศักยภาพของสารที่เกิดความเขมขนทางชีวภาพลดลง ซึ่งอาจ
เกิดขึ้นไดเนื่องจาก การปดกั้นชองวางระหวางอะตอม ของการเคลื่อนที่ของสารผานผนังเซลลเหงือก ไดเสนอการเสนอวา
ใหใชคาจุดตัด ที่ 700 สําหรับน้ําหนักของโมเลกุล (เชน European Commission, 1996) อยางไรก็ตาม คาจุดตัดนี้ ขึ้นอยูกับ
ขอวิจารณและมีขอเสนอใหคาจุดตัด เปนทางเลือกที่ 100 เปรียบเทียบกับการไมพิจารณาสารที่มีผลกระทบทางน้ําโดยออม
(CSTEE, 1999) โดยทั่วไปควรพิจารณาถึงความเขมขนทางชีวภาพของสารที่ถูกเปลี่ยนแปลงโครงสราง ที่เปนไปได หรือ
ผลผลิตของการยอยสลายทางสิ่งแวดลอมของโมเลกุลใหญ ดังนั้นควรประเมินขอมูลความเขมขนทางชีวภาพของโมเลกุลที่
มีน้ําหนักของโมเลกุลสูงอยางระมัดระวัง และใชไดเฉพาะเมื่อพิจารณาแลววาสามารถใชไดทั้งในสวนของสารประกอบ
ดั้งเดิมและ สารที่ถูกเปลี่ยนแปลงโครงสราง ของสารและผลผลิตการยอยสลายของสิ่งแวดลอม
A8.5.3.5
สารที่พื้นผิวมีความไว
A8.5.3.5.1 สารลดแรงตึงผิว ประกอบดวยสวนที่ละลายไดในไขมัน (สวนมากเปนหมูอัลคิล (alkyl)) และละลายไดในน้ํา
(สารมีขั้ว) ขึ้นอยูกับการมีขั้ว สารลดแรงตึงผิวจะแบงยอยออกเปนประเภทของ ไอออนประจุลบ ไอออนประจุบวก ไอออน
ที่ไมมีประจุ หรือ เนื่องจากการมีขั้วที่แตกตางกัน สารลดแรงตึงผิวจึงเปนประเภทสารประกอบที่แตกตางกันทางโครงสราง
ซึ่งระบุไดโดยการมีความไวที่พื้นผิวมากกวาโดยโครงสรางทางเคมีศักยภาพของ สารลดแรงตึงผิว ที่จะเกิดจากการสะสม
ทางชีวภาพควรพิจารณาเปรียบเทียบกับประเภทยอยที่แตกตางกัน (ไอออนประจุลบ ไอออนประจุบวก ไอออนที่ไมมีประจุ
หรือ สภาพที่เปนทั้งกรด-ดาง) แทนที่จะเปรียบเทียบกับกลุม สารที่พื้นผิวมีความไวอาจกอตัวเปน อีมัลชัน (emulsion)ซึ่ง
เปนเรื่องยากที่จะหาสภาพพรอมใชทางชีวภาพ การกอตัวไมเซลล (ไมเซลล (micelle) (ไมเซลล)) สามารถสงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงสัดสวนของสภาพพรอมใชทางชีวภาพ แมแตเมื่อเกิดสารละลายอยางเห็นไดชัด ดังนั้นจึงเกิดปญหาในการแปล
ศักยภาพของการสะสมทางชีวภาพ
A8.5.3.5.2 ปจจัยของความเขมขนทางชีวภาพที่ไดจากการทดลอง
คาบีซีเอฟ ที่วัดไดจาก สารลดแรงตึงผิว แสดงใหเห็นวาคาบีซีเอฟ อาจจะเพิ่มสูงขึ้นพรอมกับความยาวของ
หมูอัลคิล (alkyl) และขึ้นอยูตําแหนงที่จับของสารมีขั้ว และลักษณะโครงสรางอื่นๆ
A8.5.3.5.3 คาสัมประสิทธิ์ของการแบงชั้นระหวางน้ํากับแอลกอฮอลชนิดออกทานอล สําหรับสารลดแรงตึงผิว ไม
สามารถหาไดโดยการใชวิธีเขยาขวดทดลองหรือวิธีคนอยางชาๆ เนื่องจากจะเกิดการกอตัวของ อีมัลชัน (emulsion)
นอกจากโมเลกุลของ สารลดแรงตึงผิว จะเกิดขึ้นในน้ําเปนไอออนในขณะที่ก็จะตองจับคูกับประจุที่ตานทานกัน เพื่อละลาย
ในแอลกอฮอลออกทานอล ดังนั้นคา KOW ที่ไดจากการทดลองจึงไมสามารถอธิบายลักษณะของ การแยกสวนของไอออน
สารลดแรงตึงผิว (Tolls, 1998) ในทางตรงกันขามความเขมขนทางชีวภาพของ ไอออนประจุลบ และ ไอออนที่ไมมีประจุ
สารลดแรงตึงผิวจะเพิ่มขึ้นสูงพรอมกับความสามารถละลายไดในไขมันที่เพิ่มสูงขึ้นดวย (Toll, 1998) Toll (1998) แสดงให
เห็นวาสําหรับสาร สารลดแรงตึงผิวบางตัว คา log KOW ที่คํานวณไดโดยใชโปรแกรม LOGKOW สามารถแสดงศักยภาพ
ของการสะสมทางชีวภาพได อยางไรก็ตามสําหรับ สารลดแรงตึงผิว อื่นๆ จําเปนตอง “แกไข” คา log KOW ที่คํานวณไดโดย
ใชวิธีของ Roberts (1989) ผลที่ไดเหลานี้แสดงใหเห็นวาคุณภาพของความสัมพันธระหวางคา log KOW ที่คํานวณได และ
ความเขมขนทางชีวภาพขึ้นอยูกับประเภทและชนิดของ สารลดแรงตึงผิวที่เกี่ยวของเฉพาะ ดังนั้นควรใชการจําแนกประเภท
ศักยภาพของความเขมขนทางชีวภาพที่ยึดคา log KOW เปนหลักอยางระมัดระวัง
A8.5.4
ปจจัยที่ขัดแยงกันและการขาดขอมูล
A8.5.4.1
ขอมูล คาบีซีเอฟ ที่ขัดแยงกัน
ในสถานการณที่มีขอมูล คาบีซีเอฟ อยูมากมายสําหรับสารตัวเดียวกัน จึงเปนไปไดที่ผลการทดสอบที่ขัดแยง
กันโดยทั่วไป ผลของสารที่ทดสอบหลายๆ ครั้งโดยใชการทดสอบความเขมขนทางชีวภาพที่เหมาะสม ควรแปลโดยใชวิธี
เทียบน้ําหนักของหลักฐาน” ซึ่งเรื่องนี้มีนัยสําคัญวาหากไดขอมูล คาบีซีเอฟ ที่ไดจากการทดลองทั้งมากกวาหรือเทากับหรือ
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นอยกวา 500 ของสารตัวหนึ่ง ควรใชขอมูลที่มีคุณภาพสูงสุดและมีเอกสารที่ดีที่สุด เพื่อหาศักยภาพของความเขมขนทาง
ชีวภาพของสารตัวนั้น หากความแตกตางยังคงอยู เชน หากมีคาบีซีเอฟ คุณภาพสูง สําหรับสายพันธุปลาที่แตกตางกัน ควร
ใชคาใชไดที่สูงสุดเปนพื้นฐานของการจําแนกประเภท
เมื่อมีขอมูลขนาดใหญกวา (4 คาหรือมากกวา) สําหรับสายพันธุสัตวเดียวกัน และระยะของชีวิตเดียวกันอาจ
ใชคาเฉลี่ยทางเรขาคณิตของคาบีซีเอฟ เปนตัวแทนคาบีซีเอฟ สําหรับสารพันธุสัตวนั้นๆ
A8.5.4.2
ขอมูลคา log KOW ที่ขัดแยงกัน
ในสถานการณที่มีขอมูลคาบีซีเอฟ อยูมากมายสําหรับสารตัวเดียวกัน จึงเปนไปไดที่ผลการทดสอบที่ขัดแยง
กัน หากไดขอมูลคา log KOW ทั้งมากกวาหรือเทากับและนอยกวา 4 สําหรับสารตัวหนึ่ง ใหใชขอมูลคุณภาพสูงที่สุดและ
เอกสารที่ดีที่สุด เพื่อหาศักยภาพของความเขมขนทางชีวภาพของสารนั้น หากความแตกตางยังคงอยูคาที่ใชไดสูงสุดควร
ไดรับการพิจารณานํามาใชกอน ในสถานการณเชนนี้ คา log KOW ที่คํานวณไดจาก ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการ
ออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสาร สามารถใชเปนแนวทางได
A8.5.4.3
การตัดสินใจของผูเชี่ยวชาญ
หากไมมีขอมูล คาบีซีเอฟ และ log KOW ที่ไดจากการทดลองหรือไมมีขอมูล log KOW ที่ไดจากการทํานายอาจ
ประเมินศักยภาพของความเขมขนทางชีวภาพในสิ่งแวดลอมทางน้ําไดโดยการตัดสินใจของผูเชี่ยวชาญ
ซึ่งอาจจะยึด
หลักการเปรียบเทียบโครงสรางโมเลกุลกับโครงสรางของสารอื่นๆ ซึ่งมีขอมูลความเขมขนทางชีวภาพจากการทดลอง หรือ
ขอมูล log KOW หรือขอมูล KOW จากการทํานาย
A8.5.5
กระบวนการตัดสินใจที่อิงเหตุและผล
A8.5.5.1
กระบวนการตัดสินใจที่อิงเหตุและผลไดพัฒนาขึ้นโดยยึดรายละเอียดและขอสรุปขางตนเปนหลัก ซึ่งจะเอื้อ
ประโยชนตอการตัดสินใจวาสารมีศักยภาพความเขมขนทางชีวภาพตอสายพันธุสัตวน้ําหรือไม
A8.5.5.2
ในขั้นสุดทาย คาบีซีเอฟ คุณภาพสูงที่ไดจากการทดลองจะใชเพื่อวัตถุประสงคของการจําแนกประเภท ไม
ควรใชคาบีซีเอฟ ที่ต่ําหรือคุณภาพไมแนนอนเพื่อวัตถุประสงคของการจําแนกประเภทหากสามารถหาขอมูล log KOW ได
เพราะวาอาจใหคาที่ผิดและคาบีซีเอฟ ที่ต่ําเกินไป เชน เนื่องจากเวลาการไดรับสัมผัสสั้นเกินไปที่จะถึงสภาวะคงที่ หากไม
สามารถหาคาบีซีเอฟ สําหรับสายพันธุปลาได ขอมูล คาบีซีเอฟ คุณภาพสูงสําหรับสายพันธุสัตวอื่นๆ (เชน หอยแมลงภู) ก็
อาจจะมานิยมกันได
A8.5.5.3
สําหรับสารอินทรีย คา KOW คุณภาพสูงที่ไดจากการทดลองหรือคาที่ประเมินจากการทบทวนและตั้งเปน
“คาที่แนะนํา” เปนที่ยอมรับมากกวาการกําหนดคา KOW อื่นๆ เมื่อไมมีคุณภาพสูงจากการทดลอง อาจใช ความสัมพันธ
ระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสาร (QSAR) ที่พิสูจนแลวสําหรับ log KOW ในขั้นตอนการจําแนก
ประเภท ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสารที่พิสูจนแลวดังกลาวนี้อาจใชโดยไมมีการ
เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบเกณฑที่ตกลงหากจํากัดอยูเฉพาะกับสารเคมีที่กําหนดลักษณะการใชเปนอยางดี สําหรับสาร เชน กรด
แก หรือดางแก สารผสมโลหะและสารที่พื้นผิวมีความไว ควรใหคา KOW ที่คํานวณไดจาก ความสัมพันธระหวางโครงสราง
และการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสาร หรือการคํานวณที่ยึดความสามารถในการละลายน้ําเปนหลัก และใน แอลกอฮอลชนิด
ออกทานอล เปนหลักแทนที่จะใชคา KOW ที่ไดจากการวิเคราะห
A8.5.5.4
หากมีขอมูลแตเปนขอมูลที่ไมไดพิสูจน ใหใชการตัดสินใจของผูเชี่ยวชาญ
A8.5.5.5
การที่สารจะมีศักยภาพของความเขมขนทางชีวภาพในสิ่งมีชีวิตในน้ําหรือไมสามารถตัดสินไดจากแผน
ดังตอไปนี้
คาบีซีเอฟ คุณภาพสูงที่ไดจากกาทดลองใชได Æ ใช:
คาบีซีเอฟ มากกวาหรือเทากับ 500: สารที่มีศักยภาพของความเขมขนทางชีวภาพ
คาบีซีเอฟ นอยกวา 500: สารไมมีศักยภาพของความเขมขนทางชีวภาพ
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คาบีซีเอฟ คุณภาพสูงที่ไดจากการทดลองใชได Æ ไม:
คา log KOW คุณภาพสูงที่ไดจากการทดลอง/ ใชได Æ ใช:
log KOW มากกวาหรือเทากับ 4: สารมีศักยภาพของความเขมขนทางชีวภาพ
log KOW นอยกวา 4: สารไมมีศักยภาพของความเขมขนทางชีวภาพ
คาบีซีเอฟ คุณภาพสูงที่ไดจากการทดลองใชได Æ ไม:
คา log KOW คุณภาพสูงที่ไดจากการทดลอง/ ใชได Æ ไม:
ใช ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสาร (QSAR) ที่พิสูจนแลวเพื่อ
คํานวณคา log KOW Æ ใช:
log KOW มากกวาหรือเทากับ 4: สารมีศักยภาพของความเขมขนทางชีวภาพ
log KOW นอยกวา 4: สารไมมีศักยภาพของความเขมขนทางชีวภาพ
A8.6
การใชความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสาร
A8.6.1
ที่มา
A8.6.1.1
ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสาร (QSAR) ในพิษวิทยาทางน้ําเปนเรื่องที่
ตองยอนกลับไปที่งานของ Overton ในเมืองซูริค (Lipnick, 1986) และไมเจอรในเมืองมาเบิรก (Lipnick, 1989a) ทั้งสองได
แสดงพลังของสารที่ผลิตการมีผลตอระบบปราสาทในลูกออดและปลาตัวเล็ก อยูในสัดสวนโดยตรงกับ คาสัมประสิทธื์ของ
การแยกสวนที่วัดระหวางน้ํามันมะกอกและน้ํา Overton วางทฤษฏีพื้นฐานไวในหนังสือของเขาป 1901 “studien über die
Narkose” วาความสัมพันธที่สะทอนถึงความเปนพิษ ที่เกิดขึ้นที่ความเขมขนมาตรฐานโดยโมล หรือปริมาตรโดยโมล
ภายในโมเลกุลภายในสิ่งมีชีวิต (Lipnick,1991a) นอกจากนี้เคายังใหขอสรุปวาเรื่องนี้สอดคลองกับความเขมขนหรือปริมาณ
เดียวกัน สําหรับสิ่งมีชีวิตตางๆ โดยไมคํานึงถึงวาการไดรับมาจากน้ําหรือผานทางการหายใจเอากาซเขาไป ความเขมขนนี้
จะกลายเปนที่รูจักในเรื่องของการวางยาสลบวาเปนทฤษฎีของ Meyer – Overton
A8.6.1.2
Corwin Hansch และทีมงานที่มหาวิทยาลัยโพโนมา เสนอการใช แอลกอฮอลชนิดออกทานอล / น้ําใหเปน
ระบบการแยกสวนที่ไดมาตรฐาน และพบวาคาสัมประสิทธื์ของการแยกสวนนี้เปนคุณสมบัติของการเติมแตงและการ
ประกอบที่สามารถคํานวณไดโดยตรงจากโครงสรางทางเคมี นอกจากนี้พวกเขายังพบวา สามารถใชการวิเคราะหการถด
ทอยเพื่อใหไดรูปแบบความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสาร 137 ในรูปแบบการเขียน (1/C
= A log KOW + B ที่ KOW เปน คาสัมประสิทธิ์ของการแบงชั้นระหวางน้ํากับแอลกอฮอลชนิดออกทานอล และ C เปน ความ
เขมขนโดยโมลของโมเลกุลที่ควบคุมการตอบรับทางชีววิทยาที่ไดมาตรฐานสําหรับผลกระทบของสารประกอบอินทรียที่
เปนอิเล็กทรอไลท และไมมีปฏิกิริยากับสัตวทั้งตัว อวัยวะ เซลล หรือแมแตเอนไซมบริสุทธิ์ สมการทั้ง 5 สมการซึ่งเกี่ยวพัน
กับความเปนพิษของ โมโนไฮดริก แอลกอฮอล (monohydric alcohols) ธรรมดา 5 ชนิดที่มีตอปลา 5 สายพันธุเกือบจะ
เหมือนกับความชัน และ จุดตัด ที่โดยความเปนจริงเปนเรื่องเดียวกันกับที่ Könemann คนพบในป 1981 ผูซึ่งไมเคยรูเกี่ยวกับ
งานของ Hansch มากอน Könemann และคนอื่นไดชี้ชัดวาการไมทําปฏิกิริยา การที่ไฟฟาไหลผานไมได ลวนทํางานดวย
กลไกของสารที่มีผลตอระบบประสาท ในการทดสอบความเปนพิษของปลาอยางเฉียบพลัน ซึ่งทําใหความเปนพิษใน
ระดับสุดหรือระดับพื้นฐานเพิ่มสูงขึ้น (Lipnick, 1989b)
A8.6.2
สิ่งรบกวนในการทดลองที่เปนสาเหตุใหคํานวณความเปนอันตรายไดต่ํา
A8.6.2.1
สารที่ไฟฟาไหลผานไมไดอื่นๆ สามารถเปนพิษไดมากกวาที่ทํานายโดย ความสัมพันธระหวางโครงสราง
และการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสาร แตเปนพิษนอยกวายกเวนวาเปนผลที่เกิดจากสิ่งรบกวนในการทดสอบ สิ่งรบกวนใน
การทดสอบนี้ประกอบดวยขอมูลที่ไดรับสําหรับสารประกอบ เชน ไฮโดรคารบอน (Hydrocarbons) ซึ่งมีแนวโนมที่จะ
ระเหยในระหวางการทดสอบ รวมทั้งสารที่ไมละลายในน้ํา ซึ่งระยะเวลาในการทดสอบ อาจจะไมเพียงพอที่จะไดรับการ
แยกสวนที่ความสมดุลยอยูในสภาวะคงที่ระหวางความเขมขนในน้ํา (สารละลายที่ทดสอบในน้ํา) และสวนที่ไมละลายน้ํา
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ภายในของ การทํางานของ narcosis จุดความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์ (QASR plot) ของ log KOW ตอ
log C สําหรับ สารไมทําปฏิกิริยา ที่ไฟฟาไหลผานไมไดแสดงความสัมพันธเปนเสนตรงไดยาวเทาที่จะเกิดความสมดุลย
ภายในระยะเวลาการทดสอบ หลังจากจุดนี้จะสังเกตเห็นความสัมพันธแบบ เปนไปไดสองทาง กับสารเคมีที่เปนพิษมาก
ที่สุดเปนสารที่มีคา log KOW สูงสุด ซึ่งความสมดุลยดังกลาวจะเกิดขึ้น (Lipnick, 1990)
A8.6.2.2
ปญหาในการทดสอบอีกเรื่องหนึ่งก็คือ คาจุดตัดของความสามารถในการละลายน้ํา หากความเขมขนเปนพิษ
ที่ตองการใหเกิดผลกระทบสูงกวาความสามารถในการละลายน้ําของสารประกอบจะไมสังเกตเห็นผลกระทบใดๆ เลย
แมแตที่จุดอิ่มน้ํา สารประกอบที่มีความเมขนเปนพิษที่ทํานายไวใกลกับความสามารถในการละลายน้ําจะไมเกิดผลกระทบ
ใดๆ เลยเหมือนกัน หากระยะเวลาในการทดสอบเพียงพอที่จะไดการแยกสวนที่สมดุลย คาจุดตัดที่เหมือนกันจะสังเกตเห็น
ไดสําหรับ สารลดแรงตึงผิว หากทํานายความเปนพิษที่เขมขนหลังจากความเขมขนวิกฤตของ ไมเซลล (micelle) (ไมเซลล)
แมวาสารประกอบดังกลาวอาจจะไมแสดงความเปนพิษภายใตเงื่อนไขเหลานี้เมื่อทดสอบเดี่ยว แตการสงพิษมาที่สารผสม
จะยังคงปรากฎอยู สําหรับสารประกอบที่คา log KOW เหมือนกันความแตกตางในความสามารถละลายน้ําไดจะสะทอนถึง
ความแตกตางในเอนธาลป (enthalpy) ของ fusion ที่เกี่ยวพันกับจุดหลอมละลาย จุดหลอมละลายเปนผลสะทอนของระดับ
ความเสถียรของ crystal lattice และถูกควบคุมโดย intermolarcular hydrogen พันธะing จะขาดความสามารถในการยืดหยุน
และความสมมาตรที่สอดคลองกัน ความสมมาตรของสารประกอบยิ่งสูงมากเพียงใด จุดหลอมละลายก็จะยิ่งสูงขึ้นมาก
เทานั้น (Lipnick, 1990)
A8.6.3
ประเด็นเรื่องรูปแบบของ ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสาร
A8.6.3.1
การเลือกความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสารที่เหมาะสม หมายถึงวา
รูปแบบนี้จะใหการทํานายที่นาเชื่อถือเกี่ยวกับความเปนพิษหรือกิจกรรมทางชีวภาพของสารเคมีที่ไมไดทําการทดสอบ
กล า วโดยทั่ ว ไปก็ คื อ ความน า เชื่ อ ถื อ จะลดลงเมื่ อ โครงสร า งทางเคมี ข องสารมี ค วามสั บ ซ อ นมากขึ้ น ยกเว น ว า จะได
ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสารจากสารเคมีที่ระบุไวอยางละเอียด ซึ่งมีโครงสราง
เหมือนกับสารที่จะทํานาย รูปแบบ ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสาร ที่ไดจาก
สารประกอบของสารเคมีที่ระบุไวอยางละเอียดมักจะใชโดยทั่วไปในการพัฒนายารักษาโรคเมื่อมีการบงชี้ถึงสารประกอบ
หลักตัวใหม และมีความจําเปนที่จะตองเปลี่ยนแปลงโครงสรางเล็กนอยเพื่อใหกิจกรรมเปนไปอยางดีที่สุด (และลดความ
เปนพิษ) โดยรวมแลววัตถุประสงคก็คือ เพื่อทําการคํานวณโดย interpolalation มากกวา การคาดคะเนตัวเลขนอกชวง
A8.6.3.2
ยกตัวอยางเชน หากมีขอมูลการทดสอบ 96- h LC50 ของ ปลามินโน สําหรับ เอ็ทธานอล(ethanol) เอ็น-บู
ทานอล (n-butanol) เอ็น เฮกซานอล (n-hexanol) และ เอ็น-โนนานอล (n- nonanol) จะมีความมั่นใจในการทํานายจุดสิ้นสุด
ปฏิกิริยา สําหรับ เอ็น-โพรพานอล (n- propanol) และ เอ็น-เพนทานอล (n- pentanol) ไดในทางตรงกันขามจะมีความมั่นใจ
นอยลงในการทํานายสําหรับ เมทธานอล (methanol) ซึ่งเปนวิธีการ การคาดคะเนตัวเลขนอกชวง และ เมทธานอล
(methanol) มีคารบอนอะตอมนอยกวาสารเคมีอื่นๆ ที่ไดทําการทดสอบมาแลว ในความเปนจริงพฤติกรรมของสมาชิก
อันดับแรกของคูที่เหมือนกันนั้นเปนสวนที่ไมปกติที่สุด และไมควรทํานายโดยใชขอมูลจากสมาชิกสวนที่เหลือของชุดนั้น
แมแตความเปนพิษของแอลกอฮอลที่เปนกิ่งโซก็อาจจะเปนการคาดคะเนตัวเลขนอกชวงที่ไมสมเหตุสมผลซึ่งขึ้นอยูกับ
จุดสิ้นสุดปฏิกิริยาที่กําลังพิจารณา การคาดคะเนตัวเลขนอกชวงนี้กลับไมนาเชื่อถือถึงระดับที่ความเปนพิษจะเกี่ยวของกับ
การผลิตสารที่ถูกเปลี่ยนแปลงโครงสรางสําหรับจุดสิ้นสุดปฏิกิริยาเฉพาะโดยตรงกันขามกับคุณสมบัติของสารประกอบ
ดั้งเดิม หากความเปนพิษเกิดขึ้นโดยกลไกการจับตัวรับเฉพาะ อาจสังเกตเห็นผลกระทบที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทาง
เคมีเพียงเล็กนอย
A8.6.3.3
สิ่ ง ที่ จ ะควบคุ ม ความมี เ หตุ ผ ลของการทํ า นายนี้ ใ นท า ยที่ สุ ด ก็ คื อ ระดั บ ซึ่ ง สารประกอบที่ ใ ช เ พื่ อ ได
ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสาร สําหรับจุดสิ้นสุดทางชีววิทยาเฉพาะทํางานโดยกลไก
- 415 -

ของโมเลกุลทั่วไป โดยหลายกรณี ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสาร ไมไดเปนรูปแบบ
ที่เหมือนเครื่องกล แตเปนเพียงรูปแบบที่มีความสัมพันธกัน รูปแบบที่เปนเหมือนเครื่องกลอยางแทจริงตองไดจากชุด
สารเคมีที่ลวนทํางานโดยกลไกของโมเลกุลทั่วไป และเขากับ สมการ ที่ใชพารามิเตอรหนึ่งพารามิเตอรหรือมากกวาที่เชื่อ
โดยตรงขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนหรือมากกวาของกลไกที่กําลังพิจารณา พารามิเตอรหรือคุณสมบัติดังกลาวรูจักกันโดยทั่วไปวา
เปนตัวแสดงของโมเลกุลเปนเรื่องสําคัญที่ตองระลึกไดวาตัวแสดงของโมเลกุลดังกลาวอาจไมมีการแปลขอมูลทางกายภาพ
โดยตรงในการใชโดยทั่วไป สําหรับรูปแบบที่สัมพันธนั้น ความนาเชื่อถือของการทํานายจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการระบุสารแตละ
ประเภทโดยละเอียด เชน กลุมของสารเคมีที่ชอบประจุลบ เชน อะครีเลท (acrylates) ซึ่งระดับการเกิดปฏิกิริยาอาจจะ
คลายคลึงกันและสามารถคํานวณความเปนพิษสําหรับสารเคมี “ใหม” โดยใชรูปแบบที่ยึดพารามิเตอรของ log KOW เปน
หลักเพียงอยางเดียวเทานั้น
A8.6.3.4
ยกตัวอยาง แอลกอฮอลปฐมภูมิและทุติยภูมิที่มีพันธะสองเทาหรือสามเทาที่ผันใหเขากับการทํางานของ ไฮด
รอกซิล (Hydroxyl) (เชน อะไลลิค (allylic) หรือ โพรพาไกทิค (propargytic)) มีความเปนพิษมากกวาที่จะทํานายไดโดย
ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสาร สําหรับสารประกอบอิ่มตัวที่สอดคลองกัน
พฤติกรรมนี้พิจารณาไดมีสาเหตุมาจากกลไกของ สารเคมีที่ชอบประจุลบ ใหสอดคลองกันกับ a, B – สารอัลดีไฮด และ คี
โตนชนิดไมอิ่มตัว (unsaturated aldehydes and ketones) ซึ่งทําหนาที่เปนสารเคมีที่ชอบประจุลบผานกลไกการยอมรับของ
Michael (Veith et al., 1989) เมื่อมีตัวยับยั้งเอ็นไซมแอลกอฮอล ดีไฮโดรเกนเนส (alcohol dehydrogennase) สารประกอบ
เหลานี้จะมีพฤติกรรมเหมือนแอลกอฮอลอื่นๆ แ ละไมแสดงความเปนอันตรายที่มากเกินไป ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่เปน
เหมือนเครื่องกล
A8.6.3.5
สถานการณนี้จะกลายเปนเรื่องที่ซับซอนยิ่งขึ้นเมื่อไปเกินกวาองคประกอบทางเคมีในกลุมเดียวกันของ
สารประกอบ ใหพิจารณาไดจากเบนซินธรรมดาเปนตัวอยาง ชุดของคลอโรเบนซิน (cholorobenzenes) อาจมองวาคลายคลึง
กั บ ชุ ด คู ที่ เ หมื อ นกั น
ไม มี ค วามแตกต า งมากในความเป น พิ ษ ของ ไอโซเมอริ ค ไดโครโรเบนซิ น (isomeric
dichlorobenzene) ทั้งสามเพื่อวาความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสาร (QSAR) สําหรับ
โครโรเบนซิน (cholobenzenes) ที่ยึดขอมูลการทดสอบสําหรับหนึ่งไอโซเมอร (isomers) เปนหลัก ก็ดูเหมือนวาจะเพียงพอ
แลว การแทนที่ของกลุมทํางานอื่นที่เกี่ยวกับแหวนเบนซิล (benzene ring) จะทําใหเกิดสารฟนอล (phenol) ซึ่งจะไมเปน
กลางอีกตอไปแตเปนสารละลายกรดที่แตกตัว (ionization acidic compound) เนื่องจากการทําใหเสถียรของประจุลบ
(resulting negative charge) ดวยเหตุผลนี้ สารฟนอล (phenol) จึงไมทําหนาที่เปนสารเสพติดที่แทจริงโดยการเติมประจุลบ
ที่ถอน substituents to pheenol (เชน อะตอมคลอรีน) จะมีการยายสารประกอบเหลานี้ที่ทําหนาที่เปน uncouplers of
ออกซิเดชัน phosphorylation (เชน herbicide dinoseb) การแทนที่ของกลุม aldehyde ทําใหความเปนพิษเพิ่มขึ้น โดยผาน
กลไกสารที่ชอบประจุลบ (electrophile) เพราะสารประกอบนั้นทําปฏิกิริยากับกลุม amino เชน กลุม lysine E- amino
เพื่อผลิต Schiff Base adduct โดยคลายคลึงกัน benzylic choloride ทําหนาที่เปน electrophile เพื่อกอ covalent abduct กับ
กลุม sulfhydryl ในการจัดการกับการทํานายสารประกอบที่ไมไดทดสอบ ควรศึกษาปฏิกิริยาทางเคมีของกลุมทํางานเหลานี้
และกลุมทํางานอื่นๆ อีกมากและตองควรศึกษาปฏิสัมพันธระหวางกลุมตอกลุมอยางระมัดระวังอีกดวย รวมทั้งควรพยายาม
หาเอกสารขอมูลจากหนังสือเกี่ยวกับสารเคมีเลมอื่นๆ ดวย (Lipnick, 1991b)
A8.6.3.6 เมื่อพิจารณาถึงขอจํากัดของการใช ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสารS
ในการทํานายผล ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสาร จะใชไดดีที่สุดเพื่อเปนวิธีกําหนด
ลําดับความสําคัญของการทดสอบ มากกวาจะเปนวิธีที่ใชแทนการทดสอบยกเวนวาจะเปนขอมูลที่เปนเครื่องกลสําหรับ
สารประกอบที่ไมไดทดสอบ ที่จริงแลวความไมสามารถที่จะทํานายไปพรอมกับการแพรกระจายสูสิ่งแวดลอมและการ
ไดรับสัมผัสอาจจะเพียงพอโดยตัวมันเองแลวที่จะกระตุนใหทําการทดสอบหรือพัฒนา ความสัมพันธระหวางโครงสราง
และการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสาร ใหมสําหรับประเภทของสารเคมีที่จําเปนที่ตองตัดสินใจทําการทดสอบ รูปแบบ
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ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสาร สามารถไดจากการวิเคราะหทางสถิติจากชุดขอมูล
นั้น เชน การวิเคราะหการถดถอย log KOW ซึ่งเปนตัวแสดงของโมเลกุลที่ใชกันมากที่สุดอาจจะนํามาทดลองใชเปนความ
พยายามในครั้งแรกได
A8.6.3.7
ในทางตรงกันขาม สิ่งที่ไดจากกลไกที่ยึดรูปแบบ ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิง
ปริมาณของสาร เปนหลักจําเปนตองเขาใจหรือเรียนรูสมมติฐานในการทํางานของกลไกโมเลกุลและรูวาพารามิเตอรใดที่จะ
อธิบายการทํางานนี้ไดอยางถูกตองทางทฤษฏีเปนสิ่งสําคัญที่ตองระลึกไววาเรื่องนี้แตกตางจากสมติฐานเกี่ยวกับลักษณะ
ของการทํางานซึ่งเกี่ยวของกับการตอบสนองทางชีววิทยา / สรีรวิทยาแตไมใชกลไกของโมเลกุล
A8.6.4
การใช ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสาร ในการจําแนกประเภทที่
เกี่ยวกับน้ํา
A8.6.4.1
คุณสมบัติโดยธรรมชาติของสารดังตอไปนี้สัมพันธกับวัตถุประสงคของการจําแนกประเภทที่เกี่ยวของกับ
สิ่งแวดลอมทางน้ํา
- คาสัมประสิทธิ์ของการแบงชั้นระหวางน้ํากับแอลกอฮอลชนิดออกทานอล (log KOW)
- ปจจัยของความเขมขนทางชีวภาพ (คาบีซีเอฟ)
- ความสามารถในการยอยสลายของสิ่งไมมีชีวิต และการยอยสลายทางชีวภาพ
- ความเปนพิษทางน้ําอยางเฉียบพลันสําหรับปลา ไรน้ําและสาหราย
- ความเปนพิษอยางตอเนื่องสําหรับปลาและไรน้ํา
A8.6.4.2
ขอมูลการทดสอบมีความสัมพันธเหนือการทํานายของ ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์
เชิงปริมาณของสาร เสมอ ซึ่งขอมูลตองมีความถูกตองโดยใช ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณ
ของสารS สําหรับปดชองวางของขอมูลเพื่อวัตถุประสงคของการจําแนกปลา เนื่องจากความสัมพันธระหวางโครงสรางและ
การออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสารที่มีอยูมีความนาเชื่อถือและการใชงานที่แตกตางกัน ดังนั้นจึงใชขอจํากัดที่แตกตางกันใน
การทํานายจุดสิ้นสุดปฏิกิริยาแตละเรื่อง อยางไรก็ตาม หากสารประกอบที่ทดสอบอยูในประเภทของสารเคมีหรือลักษณะ
โครงสราง (ดูขางตน) ซึ่งมีความมั่นใจไดในการใชรูปแบบความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณ
ของสาร (QSAR) เพื่อทําการทํานาย ก็คุมคาแลวที่จะเปรียบเทียบการทํานายนี้กับขอมูลการทดลอง เนื่องจากเปนเรื่องไม
ปกติที่จะใชวิธีการนี้เพื่อหาสิ่งรบกวนบางอยางทางการทดลอง (การระเหย ระยะเวลาของการทดสอบไมเพียงพอที่จะใหได
ความสมดุลและคาจุดตัดของความสามารถในการละลายน้ํา) ในขอมูลที่วัดได ซึ่งสวนมากจะสงผลใหจําแนกประเภทสารที่
มีความเปนพิษไดต่ํากวาความเปนพิษที่แทจริงของสาร
A8.6.4.3
เมื่อมีความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสาร สองรูปแบบหรือมากกวาที่
สามารถใชไดหรือดูเหมือนวาจะสามารถใชได จึงเปนประโยชนที่จะเปรียบเทียบการทํานายของรูปแบบหลากหลายเหลานี้
ในลักษณะเดียวกับที่ควรเปรียบเทียบขอมูลจากการทํานายกับขอมูลที่วัดไดจากการทดลอง (ตามที่กลาวไวขางตน) หากไม
มีความแตกตางกันระหวางรูปแบบเหลานี้ ผลที่ไดก็จะสนับสนุนความถูกตองของการทํานายผลซึ่งแนนอนกวาอาจจะ
หมายความวาไดรูปแบบเหลานี้พัฒนามาจากการใชขอมูลของสารประกอบและวิธีทางสถิติที่คลายคลึงกัน ในทางตรงกัน
ขามหากการทํานายผลมีความแตกตางกันมาก ก็จําเปนตองตรวจสอบผลลัพธที่ไดเพิ่มเติม มีความเปนไปไดเสมอวาไมมี
รูปแบบที่ใหการทํานายผลที่ถูกตอง ในขั้นแรกควรตรวจสอบโครงสรางและคุณสมบัติของสารเคมีที่ใชเพื่อใหไดรูปแบบ
การทํานายแตละรูปแบบเพื่อหาวามีรูปแบบใดที่ยึดสารเคมีที่เหมือนกันทั้งสองลักษณะกับสารเคมีที่จําเปนตองมีการทํานาย
หรือไม หากชุดขอมูลหนึ่งมีลักษณะที่เหมือนกันที่เหมาะสมที่ใชเพื่อใหไดรูปแบบ ควรทําการตรวจสอบคาที่วัดไดใน
ฐานขอมูลสําหรับสารประกอบนั้นเปรียบเทียบกับการทํานายของรูปแบบ หากผลลัพธเขากันไดดีกับรูปแบบทั้งหมด
โดยรวม รูปแบบนี้ถือเปนรูปแบบที่นาเชื่อถือที่สุดที่จะนําไปใช ในลักษณะเดียวกัน หากไมมีรูปแบบใดเลยที่มีขอมูลการ
ทดสอบสําหรับลักษณะที่เหมือนกัน นั้น แนะนําใหทําการทดสอบสารเคมี
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A8.6.4.4 เมื่อไมนานมานี้ องคการพิทักษสิ่งแวดลอมของสหรัฐอเมริกา (USEPA) ไดรางเอกสารชุดหนึ่งขึ้นมาบนเว็บ
ไซด “Development of chemical Categories in the HPV Challenge Program” ที่เสนอการใชกลุมสารเคมีเพื่อรวบรวมชุด
ขอมูลของสารเคมีทั้งหมด (Screening Information Data Set (SIDS))ในบัญชีรายการของ US HPV และเพื่อใหขอมูล
พื้นฐานที่จําเปนสําหรับการประเมินคุณสมบัติทางเคมีกายภาพขั้นตน สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม และผลกระทบของ
สารเคมีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม (US EPA, 1999) บัญชีรายการนี้ประกอบดวย สารเคมี HPV ประมาณ 2800 ชนิดซึ่ง
รายงานไวใน toxic substance Control Act’s 1990 Inventory Update Rule (IUR)
A8.6.4.5
มีวิธีการที่เสนอไววา “หากสามารถพิสูจนไดทางวิทยาศาสตร” เปนวิธีการเพื่อพิจารณาสารเคมีที่สัมพันธกัน
อย า งใกล ชิ ด ให เ ป น กลุ ม หรื อ ประเภทมากกว า จะตรวจสอบเป น สารเคมี เ ดี่ ย ว ในวิ ธี ก ารจั ด การสารเคมี เ ป น กลุ ม ไม
จําเปนตองทดสอบสารเคมีทุกตัวเพื่อหาผลลัพธสุดทายสําหรับ SIDS ทุกชุด การทดสอบที่จํากัดนี้สามารถพิสูจนได
เว นเสี ย แต วา “ชุ ดข อ มู ลสุ ดท ายต อ งอนุญาตให ทํ าการประเมิ นผลลั พธ สุ ดท ายที่ ไม ได ทํ าการทดลองได โ ดยใช วิธีการ
คาดคะเนตัวเลขภายในชวง ระหวางสมาชิกในกลุม” กระบวนการเพื่อระบุกลุมตางๆ ดังกลาวนี้และขบวนการในการพัฒนา
ขอมูลไดมีการอธิบายไวในขอเสนอ
A8.6.4.6
วิธีการที่สองที่เนนใชขอมูลนอยลงที่กําลังพิจารณา (US EPA, 2000a) คือการใชหลักการของความสัมพันธ
ระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์กับสารเคมีเดี่ยวที่มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับสารเคมีที่อธิบายลักษณะไวดีกวาจํา
หนวนหนึ่งชนิดหรือมากกวา (“analogs”) วิธีการที่สามเสนอไวประกอบดวยการใช “…การรวมวิธีการ ลักษณะที่เหมือนกัน
และวิธีการจัดกลุมสารเคมี... (สําหรับสารเคมีเดี่ยว...ที่คลายคลึงกับที่ใชใน ECOSAR (US EPA, 2000b) คือโปรแกรม
คอมพิวเตอรของความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์ที่คํานวณคาความเปนพิษทางระบบนิเวศ” เอกสารนี้
ยังใหรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาของการใชความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์ภายในโปรแกรมสารเคมีใหม
ขององคการพิทักษสิ่งแวดลอมของสหรัฐอเมริกา (USEPA และวิธีเก็บและการวิเคราะหขอมูลสําหรับผลลัพธของวิธีการ
ของความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์
A8.6.4.7
คณะรัฐมนตรีของประเทศนอรเวย (The Nordic council of Minister) ไดจัดทํารายงาน (Pederson et al.,
1995) ในหัวขอ “การจําแนกความเปนอันตรายทางสิ่งแวดลอม (Environmental Hazard Classification)” ที่รวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับการจัดเก็บและการแปลขอมูลรวมทั้งบทความอีกตอนหนึ่ง (ขอ 5.2.8) ในหัวขอ “การคํานวณความสามารถในการ
ละลายน้ําและความเปนพิษตอน้ําอยางเฉียบพลันโดยใช ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของ
สาร” บทความตอนนี้ยังอธิบายถึงการประมาณคุณสมบัติทางเคมีกายภาพที่รวมถึง log KOW เพื่อวัตถุประสงคของการ
จํ า แนกประเภท วิ ธี นี้ แ นะนํ า ให สํ า หรั บ การทํ า นายผล “ความเป น พิ ษ ทางน้ํ า อย า งเฉี ย บพลั น ที่ น อ ยที่ สุ ด ” สํ า หรั บ
สารประกอบเปนกลางสารประกอบอินทรีย สารประกอบไมเกิดปฏิกิริยา และสารประกอบไมแตกตัว เชน แอลกอฮอล, คี
โตน (ketones), เอทเธอร (ether), อัลคิล (alkyl), และ อารคริล ฮาไลด (aryl halides) และยังสามารถใชกับ สารประกอบ อะ
โรเมติค ไฮโดรคารบอน (aromatic hydrocarbon), ฮาโลเกเนต อะโรเมติค (halogenate aromatric) และอะลิฟาติค
ไฮโดรคารบอน (aliphatic hydrocarbons) รวมทั้ง ซัลไฟด (sulfide) และ ไดซัลไฟด (disulfides)” ตามที่กลาวไวใน OECD
Guidance Document (OECD , 1995) ในชวงตน เอกสารของคณะรัฐมนตรีของประเทศนอรเวยยังประกอบดวยแผนดิสก
สําหรับการใชงานทางระบบคอมพิวเตอรของวิธีการเหลานี้
A8.6.4.8
หนวยงานกลางของยุโรปสําหรับพิษวิทยาและพิษวิทยาทางระบบนิเวศของสารเคมี (The European Center
for Ecotoxicology and toxicology of chemical (ECETOC) ไดจัดพิมพรายงานฉบับหนึ่งภายใตหัวขอ “ความสัมพันธ
ระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสารในการประเมินสิ่งที่จะเกิดกับสิ่งแวดลอมและผลกระทบของ
สารเคมี (QSAR in the Assessment of the Environment Fate and Effect of Chemical)” ที่อธิบายการใช ความสัมพันธ
ระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสาร เพื่อ ... “ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลหรือเพื่อปดชองวางของ
ขอมูลสําหรับการจัดการที่มีความสําคัญอันดับแรก การประเมินความเสี่ยงและการจําแนกประเภท” (ECETOC, 1998) มีการ
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อธิบายการใช ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสาร เพื่อทํานายผลสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับ
สิ่งแวดลอมและความเปนพิษทางน้ํา ในรายงานเขียนไววา “ครอบคลุมชุดขอมูลที่ตรงกันสําหรับ (จุดสิ้นสุดปฏิกิริยา)...
สําหรับโครงสรางทางเคมีที่ระบุขอบเขตอยางดี (“domain”) ซึ่งจากเรื่องนี้จึงไดมีการพัฒนาชุดการฝกอบรมไว เอกสารชุดนี้
ยังอธิบายถึงขอดีของกลไกที่ยึดรูปแบบการใชวิธีการวิเคราะหทางสถิติในการพัฒนา ความสัมพันธระหวางโครงสรางและ
การออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสาร และวิธีประเมิน “โครงราง” เปนหลัก
A8.6.4.9
คาสัมประสิทธิ์ของการแบงชั้นระหวางน้ํากับแอลกอฮอลชนิดออกทานอล (KOW)
A8.6.4.9.1 มีวิธีการทางระบบคอมพิวเตอร เชน CLOGP (US EPA, 1999), LOGKOW (US EPA, 2000a) และSPARC
(US EPA, 2000b) ที่จะคํานวณคา log KOW ไดโดยตรงจากโครงสรางทางเคมี CLOGP และ LOGKOW ยึดการเพิ่มกลุมเปน
หลักในขณะที่ SPARC ยึดวิธีของโครงสรางทางเคมีพื้นฐานเปนหลัก ควรระมัดระวังในการใชคาที่คํานวณไดของ
สารประกอบที่สามารถเกิด การทําปฏิกิริยากับน้ํา ในน้ําหรือปฏิกิริยาอื่นๆ เนื่องจากการแปรรูปเหลานี้จําเปนตองพิจารณา
ในการแปลขอมูลการทดสอบความเปนพิษทางน้ําของสารเคมีที่ทําปฏิกิริยาดังกลาว เฉพาะ SPARC ที่สามารถใชในวิธี
ทั่วไปสําหรับสารประกอบอนินทรียหรือโลหะอินทรีย จําเปนตองใชวิธีพิเศษในการคํานวณคา log KOW หรือความเปนพิษ
ทางน้ําสําหรับสารประกอบที่พื้นผิวมีความไว สารประกอบที่เปนตัวจับ และสารผสม
A8.6.4.9.2 คา log KOW สามารถคํานวณไดสําหรับสารประกอบเพนทาคลอโรฟนอล (pentachlorophenol) และ
สารประกอบที่คลายคลึงกัน ทั้งในรูปแบบ (เปนกลาง) ที่แตกตัวและไมแตกตัว คานี้สามารถคํานวณไดสําหรับโมเลกุลบาง
ตัวที่ทําปฏิกิริยา (เชน เบนโซไตรคลอไรด (benzotrichloride)) แตก็ตองพิจารณาถึงปฏิกิริยาและ การทําปฏิกิริยากับน้ํา ที่จะ
ตามมาดวย สําหรับสารฟนอลที่แตกตัวได pKa เปนพารามิเตอรที่สอง รูปแบบเฉพาะสามารถใชเพื่อคํานวณคา log KOW
สําหรับสารประกอบโลหะอินทรีย แตตองใชอยางระมัดระวังเนื่องจากสารประกอบเหลานี้จะปรากฏในรูปแบบของไอออน
เปนคูในน้ํา
A8.6.4.9.3 สําหรับสารประกอบที่มีความสามารถในการละลายในไขมันไดสูงมาก คาวัดที่ประมาณ 6 ถึง 6.5 สามารถทํา
ไดโดยการใชวิธีการเขยาขวดทดลอง และสามารถขยายไปถึงคา log KOW ที่ประมาณ 8 ไดโดยวิธีการคนอยางชาๆ (Bruijn et
al., 1998) คาคํานวณนี้มีประโยชน แมแตในการคาดคะเนตัวเลขภายนชวงที่ไมสามารถวัดไดโดยวิธีใดวิธีหนึ่งเหลานี้ ควร
ระลึกไวเสมอวาหากรูปแบบ ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสาร สําหรับความเปนพิษ
เชน ที่ยึดสารเคมีที่มีคา log KOW ต่ํากวาเปนหลัก การทํานายผลโดยตัวมันองจะเปนการอนุมาน โดยที่จริงแลวเปนที่รูกันวา
ในกรณีความเขมขนทางชีวภาพ ความสัมพันธกับคา log KOW จะกลายเปนเปนเสนตรงในระดับคาที่สูงกวา สําหรับ
สารประกอบที่มีคา log KOW ต่ํา สามารถใชวิธีการสนับสนุนของกลุมไดเชนกัน แตจะไมมีประโยชนมากสําหรับ
วัตถุประสงคของการเปนอันตราย เนื่องจากสําหรับสารเหลานี้โดยเฉพาะอยางยิ่งที่มีคา log KOW เปนลบ มีเพียงเล็กนอยมาก
partitioning สามารถเกิดขึ้นไดในสวนที่ละลายในไขมัน และตามที่ Overton รายงานไว สารเหลานี้ใหความเปนพิษผานทาง
ผลกระทบ osmetic (Lipnick,1998)
A.8.6.4.10 ปจจัยความเขมขนทางชีวภาพ (คาบีซีเอฟ)
A8.6.4.10.1 หากมีคาบีซีเอฟที่ไดจากการทดลอง ควรใชคาเหลานี้สําหรับการจําแนกประเภท การวัคความเขมขนทาง
ชีวภาพตองทําไดโดยใชตัวอยางบริสุทธิ์ ที่ความเขมขนทดสอบภายในความสามารถของการละลายน้ําไดและใชเวลาในการ
ทดสอบเพียงพอเพื่อใหไดความสมดุลยของสภาวะคงที่ระหวางความเขมขนของน้ําและความเขมขนในเนื้อเยื่อของปลา
ยิ่งกวานั้นกับการทดสอบความเขมขนทางชีวภาพที่ใชเวลามากขึ้น จะไมไดระดับของ log KOW ที่สัมพันธกันและในที่สุดก็
จะลดลง ภายใตเงื่อนไขของสิ่งแวดลอม ความเขมขนทางชีวภาพของสารเคมีที่ละลายไดในไขมันไดสูงจะเกิดขึ้นจากการ
ไดรับสารจากอาหารและน้ํารวมกันโดยเปลี่ยนเปนไดรับจากอาหารเกิดขึ้นที่คา log KOW ≈ 6 มิฉะนั้นคา log KOW จะ
สามารถใชกับรูปแบบ ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสาร ในฐานะเปนตัวแทนผล
ศักยภาพของการสะสมทางชีวภาพของสารประกอบอินทรียความเบี่ยงเบนจาก ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการ
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ออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสารSเหลานี้มีแนวโนมที่จะสะทอนใหเห็นความแตกตางในสวนที่สารเคมีจะผานระบบ
กระบวนการเมตาบอลิสม ในปลา ดังนั้นดวยเหตุผลนี้สารเคมีบางชนิดเชน ฟาธาเลท (phthalate) สามารถทําใหเกิดความ
เขมขนทางชีวภาพไดนอยกวาผลที่ทํานายไว จึงควรใชความระวังในการเปรียบเทียบคาบีซีเอฟที่ทํานายไวกับคาบีซีเอฟที่ใช
สารประกอบติดรังสี หากความเขมขนของเนื้อเยื่อที่พบอาจแสดงถึงการสะสมของสารประกอบดั้งเดิมและสารเมตาบอไลท
ได หรือแมแตสารประกอบดั้งเดิมหรือสารเมตาบอไลทท่ผี ูกติดกัน
A8.6.4.10.2 คา log KOW ที่ไดจากการทดลองจะนําไปใชมากกวา อยางไรก็ตามคาที่ไดจากวิธีเขยาขวดทดลองแบบเกาที่
มากกวา 5.5 เปนคาที่ไมนาเชื่อถือและในหลายๆ กรณีมักจะใชคาคํานวณเฉลี่ยมากกวาหรือวัดคาใหมอีกครั้งโดยใชวิธีคน
อยางชาๆ (Bruijn et al., 1989) หากมีขอสงสัยที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับความแมนยําของขอมูลที่วัดได ตองใชคา log KOW ที่
คํานวณได
A8.6.4.11 ความสามารถในการยอยสลาย – สิ่งไมมีชีวิต และการยอยสลายทางชีวภาพ
ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสารสําหรับการยอยสลายสิ่งไมมีชีวิต ใน
น้ําเปน narrowly defined linear free energy relationships (LFERS) สําหรับกลไกและสารเคมีเฉพาะประเภท ยกตัวอยางเชน
สามารถหา LFERS นี้ไดสําหรับ การทําปฏิกิริยากับน้ําของสารเบนซิลิค คลอไรด (benzylic chlorides) ที่มีสวนประกอบยอย
มากมายในแหวนอะโรเมติค (aromatic ring) รูปแบบ LFERS ที่ระบุรายละเอียดไวอยางแคบๆ นี้มีความนาเชื่อถือมากหากมี
พารามิเตอรที่ตองการสําหรับสวนประกอบยอย การยอยสลายโดยแสง เชน ทําปฏิกิริยากับรังสีอุลตราไวโอเลต อาจจะ
อนุมานไดจากคาคํานวณสําหรับสารที่เปนอากาศ ในขณะที่กระบวนการ สิ่งไมมีชีวิต นี้จะสงผลใหเกิดการยอยสลายที่
สมบูรณของสารประกอบอินทรีย กระบวนการนี้มักจะเปนจุดเริ่มตนและอาจจะเปนการจํากัดอัตรา ความสัมพันธระหวาง
โครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสาร
สําหรับการคํานวณความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพเปน
สวนประกอบเพาะหรือไมก็เปนรูปแบบการสนับสนุนของกลุม เหมือนกับโปรแกรม BIODEG (Hansch and Leo, 1995;
Meylan and Howard 1995; Halai et al., 1994 Howard et al., 1992; Boething et al., 1994; Howard and Meylan, 1992;
Loonen et al., 1999) ในกรณีที่รูปแบบเฉพาะของประเภทของสารประกอบที่ไดรับการพิสูจนแลวมีการใชงานที่จํากัดมาก
การใชงานของรูปแบบ การสนับสนุนของกลุม เพื่อทํานายผลของ “ความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพที่ไมงาย”
(Perderson et al., 1995; Langenberg et al., 1996; USEPA, 1993) และเปรียบเทียบกับการจําแนกประเภทความเปนอันตราย
ทางน้ํา “ความสามรถในการยอยสลายที่ไมงาย”
A8.6.4.12 ความเปนพิษทางน้ําอยางเฉียบพลันสําหรับปลา ไรน้ํา และสาหราย
ความเปนพิษทางน้ําอยางเฉียบพลนของสารเคมีอินทรียที่ไมทําปฏิกิริยาและไมนําไฟฟา (ความเปนพิษขั้น
ต่ําสุด) สามารถทํานายไดจากคา log KOWของสารโดยมีระดับความมั่นในที่สูงมาก เวนเสียแตวาไมมีการคนพบการปรากฏ
อยูของกลุมการทํางานของสารที่ชอบประจุลบ สารตั้งตนกอนแปรสภาพเปนสารที่ชอบประจุลบ หรือกลไกพิเศษปญหา
ยังคงมีอยูสําหรับสารพิเศษเฉพาะนั้น ซึ่งตองเลือก ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสาร ที่
เหมาะสมใหในลักษณะที่ควรจะเปน เนื่องจากการเกณฑที่ตรงไปตรงมาสําหรับการบงชี้ลักษณะของการทํางานที่เกี่ยวของ
ยังคงขาดแคลนอยู การตัดสินใจของผูเชี่ยวชาญ จากประสบการณในการปฏิบัติจําเปนตองใชรูปแบบที่เหมาะสม ดังนั้นหาก
ใช ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณของสาร ที่ไมเหมาะสม การทํานายอาจจะเกิดผิดพลาดขึ้น
ในระดับความสําคัญตางๆ กันแตในกรณีของความเปนพิษต่ําสุด อาจจะทํานายวาเปนพิษนอยมากกวาที่จะเปนพิษมาก
A8.6.4.13 ความเปนพิษที่ตอเนื่องสําหรับปลาและไรน้ํา
คาที่คํานวณความเปนพิษเรื้อรังตอปลาและไรน้ําไมควรใชเพื่อปฏิเสธการจําแนกประเภทประเภทที่ยึดขอมูล
ความเปนพิษอยางเฉียบพลันที่ไดจากการทดลองเปนหลัก มีรูปแบบที่ไดรับการพิสูจนแลวเพียง 2-3 รูปแบบเทานั้นที่ใชเพื่อ
คํานวณความเปนพิษที่ตอเนื่องสําหรับปลาและไรน้ํา รูปแบบเหลานี้อยูบนพื้นฐานของความสัมพันธกับคา log KOW เพียง
เทานั้นและจํากัดใหใชเฉพาะสารประกอบอินทรียที่ไมทําปฏิกิริยาและ non- electrolyte และไมเหมาะสําหรับสารเคมีที่มี
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ลักษณะการทํางานเฉพาะภายใตเงื่อนไขการไดรับสัมผัสอยางตอเนื่อง การคํานวณที่นาเชื่อถือของความเปนพิษเรื้อรังขึ้นอยู
กับการแยกแยะที่ถูกตองระหวางกลไกความเปนพิษเรื้อรังที่เฉพาะกับไมเฉพาะ มิฉะนั้นความเปนพิษที่ทํานายไวสามารถ
ผิดพลาดไดในลําดับความสําคัญตางๆ กัน ควรตระหนักวาแมวาสําหรับสารประกอบจํานวนมาก ความเปนพิษที่มากเกิน †
ในการทดสอบความเปนพิษเรื้อรังจะสัมพันธกับความเปนพิษที่มากเกินในการทดสอบความเปนพิษเฉียบพลันซึ่งมักจะเปน
เชนนี้เสมอ

†

ความเปนพิษที่มากเกิน Te = ความเปนพิษต่ําสุดที่ทํานายไว / ความเปนพิษทีส่ ังเกตได
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A8.7
การจําแนกประเภทโลหะและโลหะผสม
A8.7.1
บทนํา
A8.7.1.1
ระบบที่เปนระบบเดียวกันทั่วโลกสําหรับการจําแนกประเภทสารเคมีเปนระบบที่ยึดความเปนอันตรายเปน
หลักและพื้นฐานของการบงชี้ความเปนอันตรายก็คือความเปนพิษของสารที่มีตอน้ํา และขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของการ
ยอยสลายและการสะสมทางชีวภาพ (OECD 1998) เนื่องจากเอกสารฉบับนี้จะจัดการความเปนอันตรายที่ติดมากับสารเมื่อ
สารละลายใน ชั้นน้ําที่แยกในแนวตั้งของแทงมวลน้ํา (water column) การไดรับสัมผัสสารจากแหลงนี้จึงถูกจํากัดโดย
ความสามารถในการละลายของสารในน้ําและ สภาพพรอมใชทางชีวภาพ ของสารในสายพันธุสัตว / พืชในสิ่งแวดลอมทาง
น้ํา ดังนั้นแผนการจําแนกประเภทความเปนอันตรายสําหรับโลหะและโลหะผสมจึงจํากัดอยูท่ีความเปนอันตรายของโลหะ
และสารประกอบโลหะเมื่อมีอยู (เชน ปรากฏอยูเปนไอออนของโลหะที่ละลาย เชน เปน M+ เมื่อปรากฏเปน M- NO3 ) และ
ไมพิจารณาถึงการไดรับสัมผัสโลหะและสารประกอบโลหะที่ไมละลายใน ชั้นน้ําที่แยกในแนวตั้งของแทงมวลน้ํา (water
column) แตอาจจะยังคงมีอยูในชีวภาพ เชน โลหะในอาหาร บทนี้จะไมพิจารณาไอออนที่ไมเปนโลหะ (เชน CN-) ของ
สารประกอบโลหะซึ่งอาจจะเปนพิษหรือเปนสารประกอบอินทรียและอาจจะมีการสะสมทางชีวภาพหรือมีความเปนพิษ
ตอเนื่องยาวนาน สําหรับสารประกอบโลหะดังกลาว ตองพิจารณาถึงความเปนอันตรายของไอออนที่ไมเปนโลหะดวย
A8.7.1.2
ระดับของไอออนโลหะซึ่งอาจจะปรากฏในสารละลายหลังจากเติมโลหะและ / หรือ สารประกอบโลหะจะ
กําหนดอยางกวางๆ ไดโดยกระบวนการสองแบบ คือ ระดับที่สามารถละลายได เชน ความสามารถในการละลายน้ําและ
ระดับที่สามารถทําปฏิกิริยากับสื่อเพื่อเปลี่ยนรูปเปนแบบที่สามารถละลายไดในน้ํา อัตราและระดับที่ซึ่งกระบวนการแบบ
หลังรูจักกันวาเปน “การเปลี่ยนรูป” สําหรับวัตถุประสงคของแนวทางนี้ไดเกิดขึ้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงไดมากระหวาง
สารประกอบและโลหะที่แตกตางกัน และเปนปจจัยที่สําคัญในการบงชี้ประเภทของความเปนอันตรายที่เหมาะสม หากมี
ขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูป ควรนํามาพิจารณาเพื่อบงชี้การจําแนกประเภท วิธีการบงชี้นี้อัตรานี้มีอยูในภาคผนวก 9
A8.7.1.3
กลาวโดยทั่วไป อัตราที่สารสารละลายไมพิจารณาเกี่ยวของกับการบงชี้ความเปนพิษโดยธรรมชาติของสาร
อยางไรก็ตามสําหรับโลหะและสารประกอบโลหะอนินทรียที่ละลายไดต่ําจํานวนมาก ความบากลําบากในการทําใหละลาย
โดยผานเทคนิคของการทําละลายปกติเปนเรื่องที่รุนแรงมากจนทําใหกระบวนการทั้งสอง การละลายและการเปลี่ยนรูป
กลายเปนสิ่งที่ไมสามารถสังเกตได ดังนั้นหากสารประกอบละลายไดต่ําพอที่ระดับการละลายหลังจากความพยายามปกติที่
จะทําใหละลายไมเกินคา L(E)C50 ที่มีจึงเปนอัตราและระดับของการเปลี่ยนรูปที่ตองพิจารณา การเปลี่ยนรูปจะไดรับ
ผลกระทบจากหลายปจจัย ซึ่งสวนใหญจะเปนคุณสมบัติของสื่อที่เกี่ยวกับคาความเปนกรด-ดาง ความกระดางของน้ํา
อุณหภูมิ เปนตน นอกเหนือจากคุ ณสมบัติเหลานี้ป จจัยอื่นๆ เชน ขนาดและพื้นที่ผิวเฉพาะของชิ้นส วนขนาดเล็กที่ได
ทดสอบ ระยะเวลาที่เกิดการไดรับสัมผัสของสื่อและมวลหรือพื้นที่ผิวที่ไดรับสารในสื่อลวนเปนสวนหนึ่งในการกําหนด
ระดั บ ของไอออนโลหะที่ ล ะลายในน้ํ า ดั ง นั้ น โดยทั่ ว ไปข อ มู ล การเปลี่ ย นรู ป สามารถพิ จ ารณาว า น า เชื่ อ ถื อ สํ า หรั บ
วัตถุประสงคของการจําแนกประเภทไดหากดําเนินการ ตามพิธีการมาตรฐานในภาคผนวก 9
A8.7.1.4
พิธีการนี้มีเปาหมายเพื่อปรับความแปรปรวนใหไดมาตรฐาน เชน วาระดับของไอออนที่ละลายสามารถ
สัมพันธกับการเติมสารไดโดยตรง เปนระดับของการเติมที่จะไดระดับของไอออนโลหะที่เทาเทียมกับคา L(E)C50 ที่
สามารถใชเพื่อบงชี้ความเปนอันตรายที่เหมาะสมสําหรับการจําแนกประเภท รายละเอียดของวิธีการทดสอบอยูใน
ภาคผนวก 9 และจะมีการอธิบายถึงกลยุทธที่จะพัฒนาขึ้นในการใชขอมูลจากพิธีการทดสอบและความตองการขอมูลที่
จําเปนเพื่อใหกลยุทธนั้นทํางานไดจริง
A8.7.1.5
ในการพิจารณาจําแนกประเภทโลหะและสารประกอบโลหะทั้งที่ละลายไดงายและละลายไดต่ํา ตองรับรูถึง
ปจจัยตางๆจํานวนมาก ตามที่ระบุไวในบทที่ 3.10 คําวา “การยอยสลาย” หมายถึงการสลายตัวของโมเลกุลอินทรีย แนวคิด
ของความสามารถในการยอยสลายตามที่พิจารณาและใชกับสารอินทรีย มีความชัดเจนวามีความหมายที่จํากัดหรือไมมี
ความหมายใดๆ เลยสําหรับสารประกอบอินทรียและโลหะ ที่มากกวานั้นสารอาจจะถูกเปลี่ยนรูปโดยกระบวนการทาง
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สิ่งแวดลอมปกติเพื่อเพิ่มหรือไมก็ลดสภาพพรอมใชทางชีวภาพ ของสายพันธุที่เปนพิษในลักษณะที่เทากัน คา Log KOW ไม
สามารถพิจารณาใหเปนมาตรการของศักยภาพที่จะเกิดการสะสม อยางไรก็ตาม แนวคิดที่วาสารหรือสารเมตาบอไลทเปน
พิษ/ผลผลิตที่ทําปฏิกิริยาอาจจะไมสูญหายไปจากสิ่งแวดลอมไดอยางรวดเร็ว และ / หรืออาจจะสะสมเปนแนวคิดที่ใชได
กับโลหะและสารประกอบโลหะเทาที่ยังเปนสารอินทรีย
A8.7.1.6
ความเปนพิเศษของรูปแบบที่สามารถละลายได สามารถไดรับผลกระทบจากคาความเปนกรด-ดาง ความ
กระดางของน้ําและความแปรปรวนอื่นๆ และอาจไดรูปแบบเฉพาะของไอออนโลหะซึ่งเปนพิษไมมากก็นอย นอกจากนั้น
ไอออนโลหะสามารถทําให ไมเกิดขึ้นจากชั้นน้ําที่แยกในแนวตั้งของแทงมวลน้ํา (water column) โดยกระบวนกระบวนการ
ตางๆจํานวนมาก (เชน การกลายเปนแร และการแยกสวน) บางครั้งกระบวนการเหลานี้สามารถเกิดขึ้นไดเร็วพอที่จะ
เทียบเทาไดกับการยอยสลายในการประเมินการจําแนกประเภทเรื้อรัง อยางไรก็ตาม การแยกสวนของไอออนโลหะจาก ชั้น
น้ําที่แยกในแนวตั้งของแทงมวลน้ํา (water column) ไปยังสื่อทางสิ่งแวดลอมอื่นๆ ไมไดหมายความวาจะไมมีทางชีวภาพอีก
ตอไป และไมไดหมายความวาโลหะถูกทําใหไมมีไดอยางถาวร
A8.7.1.7
ขอมูลที่เกี่ยวกับระดับขนาดของการแยกสวนของไอออนโลหะจากชั้นน้ําที่แยกในแนวตั้งของแทงมวลน้ํา
(water column) หรือระดับที่โละเปนหรือสามารถทําใหกลายเปนรูปแบบที่เปนพิษนอยหรือไมเปนพิษมักจะไมมีเหนือชวง
ที่กวางเพียงพอของเงื่อนไขที่เกี่ยวของทางสิ่งแวดลอม และดังนั้นจําเปนตองตั้งสมมติฐานเปนตัวชวยในการจําแนกประเภท
สมมติฐานเหลานี้อาจจะตองปรับเปลี่ยนหากขอมูลที่มีแสดงเปนอยางอื่น ในขั้นแรกควรตั้งสมมติฐานวาไอออนโลหะเมื่อ
อยูในน้ําจะไมแยกตัวอยางรวดเร็วจาก ชั้นน้ําที่แยกในแนวตั้งของแทงมวลน้ํา (water column) จึงทําใหสารประกอบนี้ไม
เปนไปตามเกณฑ และนี่คือสมมติฐานที่ยังไมแนชัดวาสายพันธุนี้จะยังคงมีอยูภายใตเงื่อนไขที่เกี่ยวของทางสิ่งแวดลอม
แมวาจะเกิดเหตุการณพิเศษขึ้น และคงไมไดเปนเชนนี้เสมอไปดังที่กลาวขางตน และควรตองตรวจสอบหลักฐานใดๆก็
ตามที่มีอยูที่จะบงชี้ถึงการเปลี่ยนแปลง สภาพพรอมใชทางชีวภาพ ในชวงเวลา 28 วัน การสะสมทางชีวภาพของโลหะและ
สารประกอบโลหะเปนกระบวนการที่ซับซอนและควรใชขอมูลการสะสมทางชีวภาพอยางระมัดระวัง การใชเกณฑการ
สะสมทางชีวภาพจําเปนตองพิจารณาเปนรายกรณีโดยพิจารณาขอมูลที่มีอยูทั้งหมด
A8.7.1.8
สมมติฐานที่สามารถตั้งขึ้นไดเพิ่มเติมซึ่งแสดงถึงวิธีการที่รอบคอบก็คือเมื่อไมมีขอมูลความสามารถในการ
ละลายใดๆ สําหรับสารประกอบโลหะ ไมวาจะไดจากการวัดหรือการคํานวณก็ตาม สารนั้นจะสามารถละลายไดอยางเพียง
พอที่จะทําใหเกิดความเปนพิษที่ระดับของ L(E)C50 ดังนั้นจึงอาจจะจําแนกประเภทในทางเดียวกันใหเปนเกลือที่ละลายได
ย้ําอีกครั้งวานี่อาจจะไมใชกรณีที่ชัดเจนเสมอ
และอาจเปนการกระทําที่ฉลาดกวาในการทําขอมูลความสามารถในการ
ละลายที่เหมาะสม
A8.7.1.9
ในบทนี้กลาวถึงโลหะและสารประกอบโลหะ ภายในเนื้อหาของเอกสารแนวทางฉบับนี้จะอธิบายลักษณะ
ของโลหะและสารประกอบโลหะไวดังตอไปนี้ โลหะอินทรียไมอยูในขอบเขตเนื้อหาของบทนี้
(a) โลหะ M0 ในลักษณะที่เปนสวนยอยไมสามารถละลายไดในน้ํา แตอาจจะเปลี่ยนรูปเพื่อใหไดรูปแบบที่
เปนอยู ซึ่งหมายความวาโลหะในลักษณะที่เปนสวนยอยอาจจะทําปฏิกิริยากับน้ํา หรือตัวนําไฟฟาที่เปนสารละลายเจือจาง
เพื่อกอตัวเปนผลผลิตของไอออนประจุบวกหรือไอออนประจุลบ ที่ละลายได และในกระบวนการนี้ โละจะเกิดปฏิกิริยา
ออกซิไดซหรือเปลี่ยนรูปจากสภาวะ ออกซิเดชัน เปนกลางหรือเปนศูนยไปเปนสภาวะที่สูงกวา
(b) ในโลหะประกอบธรรมดา เชน ออกไซด (oxide) หรือ ซัลไฟด (sulphide) โลหะจะอยูในสภาวะที่
เกิดปฏิกิริยาออกซิไดซแลวเพื่อวา ออกซิเดชันของโลหะจะไดไมเกิดอีกเมื่อใสสารประกอบลงในสื่อที่เปนน้ํา
อยางไรก็ตามในขณะที่ ออกซิเดชัน อาจจะไมเปลี่ยนแปลง แตการมีปฏิสัมพันธกับน้ําอาจทําใหได
รู ป แบบที่ ล ะลายน้ํ า ได ม ากขึ้ น สารประกอบโลหะที่ ล ะลายได น อ ยมากสามารถพิ จ ารณาให เ ป น สารที่ ผ ลผลิ ต ของ
ความสามารถในการละลายสามารถคํานวณหาคาได และที่จะทําใหเกิดปริมาณเพียงเล็กนอยของรูปแบบที่มีอยูโดยการ
ละลาย อยางไรก็ตาม งตระหนักวาความเขมขนของสารละลายสุดทายอาจไดรับอิทธิพลจากปจจัยตางๆ รวมถึงผลผลิตที่เกิด
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จากความสามารถในการละลายของสารประกอบโลหะบางชนิดที่เกิดขึ้นในทันทีทันใด ระหวางการทดสอบการเปลี่ยนรูป /
การละลาย เชน อลูมิเนียมไฮดรอกไซด (aluminium hydroxide)
A8.7.2
การใชขอมูลความเปนพิษทางน้ําและขอมูลความสามารถในการะละลายเพื่อการจําแนกประเภท
A8.7.2.1
การแปลขอมูลความเปนพิษทางน้ํา
A8.7.2.1.1 การศึกษาความเปนพิษทางน้ําที่ดําเนินการตามกฎที่ไดรับการอนุมัติเปนที่ยอมรับวาถูกตองสําหรับ
จุดประสงคของการจําแนกประเภท ใหดูตอนที่ A8.3 สําหรับประเด็นทั่วไปที่ประเมินขอมูลความเปนพิษทางน้ําเพื่อ
จุดประสงคของการจําแนกประเภท
A8.7.2.1.2 ความซับซอนและความพิเศษของโลหะ
A8.7.2.1.2.1 ความเปนพิษของโลหะในสารละลายขึ้นอยูกับระดับของประจุโลหะที่ไมละลายเปนสําคัญ
(แตไมจํากัด
เฉพาะ) ปจจัยของสิ่งไมมีชีวิต ที่ประกอบดวย ความเปนดาง ความเขมขนของประจุ และคาความเปนกรด-ดาง มีอิทธิพลตอ
ความเปนพิษของโลหะไดสองทางคือ
(i) โดยการมีอิทธิพลตอความพิเศษทางเคมีของโลหะเมื่ออยูในน้ํา(และมีผลกระทบตอความพรอม)
(ii) โดยการมีอิทธิพลตอการไดรับและการที่โลหะที่มีอยูติดกับเนื้อเยื่อทางชีววิทยา
A8.7.2.1.2.2 หากความพิเศษมีความสําคัญอาจเปนไปไดที่จะสรางรูปแบบความเขมขนที่แตกตางกันของโลหะรวมถึง
ความเขมขนที่อาจเปนสาเหตุของความเปนพิษ วิธีการวิเคราะหเพื่อหาปริมาณของความเขมขนที่ไดรับสัมผัสซึ่งสามารถ
แยกระหวางเศษของสารทดสอบที่ซับซอนและไมซับซอน อาจจะหาไมไดหรือไมมีประโยชน
A8.7.2.1.2.3 ความซับซอนของโลหะที่มีตอแขนงโครงสรางทางอินทรียและอนินทรียในสิ่งทดสอบและสิ่งแวดลอมทาง
ธรรมชาติสามารถคํานวณไดจากรูปแบบความพิเศษของโลหะ รูปแบบความพิเศษของโลหะประกอบดวย คาความเปน
กรด-ดาง ความกระดาง DOC และสารอนินทรีย เชน MINTEQ (Brown and Allison,1987),WHAM(Tipping,1994) และ
CHESS (Santore and Driscoll,1995) สามารถใชคํานวณเศษของไอออนโลหะที่ซับซอนและไมซับซอนได สิ่งมีชีวิต
Ligand Model (BLM) เปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับการคํานวณความเขมขนของไอออนโลหะซึ่งมีผลกระทบที่เปนพิษใน
ระดับของสิ่งมีชีวิต ในปจจุบันรูปแบบของ BLMไดรับการพิสูจนวาใชไดเฉพาะกับโลหะ สิ่งมีชีวิต และจุดสิ้นสุดปฏิกิริยาที่
จํากัดเทานั้น (Santore และ Di Toro, 1999) รูปแบบและสูตรที่ใชเพื่ออธิบายลักษณะของความซับซอนของโลหะในสื่อควร
ตองรายงานใหชัดเจนเพื่อใหสามารถแปลกลับไปสูสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติได
A8.7.2.2
การแปลขอมูลความสามรถในการละลาย
A8.7.2.2.1 เมื่อพิจารณาถึงขอมูลที่มีเกี่ยวกับความสามารถในการละลาย ควรประเมินความถูกตองและความสามารถใน
การใชขอมูลเพื่อบงชี้ความเปนอันตรายของสารประกอบโลหะ โดยเฉพาะอยางยิ่งควรตองรูเกี่ยวกับคาความเปนกรด-ดาง ที่
ทําใหไดขอมูลนี้มาดวย
A8.7.2.2.2 การประเมินขอมูลที่มี
ขอมูลที่มีจะเปนหนึ่งในสามรูปแบบ สําหรับโลหะที่ทําการศึกษามาอยางดี จะมีผลผลิตของความสามารถใน
การละลายและ/หรือขอมูลความสามารถในการละลายสําหรับสารประกอบโลหะอนินทรียตางๆ เปนไปไดดวยเชนกันที่จะ
รูถึงความสัมพันธของคาความเปนกรด-ดาง กับความสามารถในการละลาย อยางไรก็ตามสําหรับโลหะและสารประกอบ
โลหะจํานวนมาก ขอมูลที่มีอยูจะเปนเพียงการอธิบายลักษณะเทานั้น เชน ละลายไดต่ํา ซึ่งการอธิบายลักษณะดังกลาวนี้เปน
เพียงแนวทางที่เล็กนอยมากสําหรับชวงของความสามารถในการละลาย หากขอมูลที่มีอยูเพียงแคนี้เทานั้น จึงมีความนาจะ
เปนวาขอมูลของความสามารถในการละลายจําเปนตองทําขึ้นโดยใชกฎเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูป/การละลาย
(Transformation/Dissolution Protocol) (ภาคผนวก 9 )
A8.7.2.2.3 การทดสอบแบบคัดกรองเบื้องตน สําหรับประเมินความสามารถในการละลายของสารประกอบโลหะ
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หากไมมีขอมูลความสามารถในการละลาย สามารถใช “การทดสอบแบบคัดกรองเบื้องตน” เพื่อประเมิน
ความสามารถในการละลายสําหรับสารประกอบโลหะโดยยึดอัตราที่สูงของการเติมสารสําหรับ 24 ชั่วโมงเปนหลักตามที่
อธิบายในกฎเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูป / การละลาย (Transformation / Dissolution Protocol) (ภาคผนวก 9 ) หนาที่ของ
Screening Test คือเพื่อระบุสารประกอบโลหะที่ผานการละลายหรือไมก็การเปลี่ยนรูปอยางรวดเร็วในลักษณะที่ไมสามารถ
แยกสารประกอบโลหะจากรูปแบบของสารที่ละลายได
ดังนั้นจึงอาจจําแนกประเภทโดยยึดความเขมขนของไอออนที่
ละลายเปนหลัก หากมีขอมูลจากการทดสอบแบบคัดกรองเบื้องตนที่มีรายละเอียดอยูในกฎเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูป / การ
ละลาย (Transformation/Dissolution Protocol) (ภาคผนวก 9 ) ควรใชความสามารถในการละลายสูงสุดที่ไดเหนือชวงคา
ความเปนกรด-ดาง ที่ทดสอบ หากไมมีขอมูลที่เหนือชวงคาความเปนกรด-ดาง เพิ่ม ควรทําการตรวจสอบวาความสามารถ
ในการละลายสูงสุดไดเกิดขึ้นโดยอางอิงถึงแบบจําลองทางอุณหพลศาสตร (thermodynamic speciation models) หรือวิธีการ
ที่เหมาะสมอื่นๆ (ดูขอ A8.7.2.1.2.3) ควรตระหนักไววาการทดสอบนี้ใหใชสําหรับสารประกอบโลหะเทานั้น
A8.7.2.2.4 การทดสอบเต็มรูปแบบ สําหรับประเมินความสามารถในการละลายของโลหะและสารประกอบโลหะ
ในขั้นตอนแรกของการศึกษาในสวนนี้คือการประเมินคาความเปนกรด-ดาง(s)
ที่ควรทําการศึกษานี้ซึ่ง
เหมือนกับ Screening Test ตามปกติ Full Test จะทําที่คาความเปนกรด-ดาง ที่เพิ่มความเขมขนของไอออนดลหะที่ละลายใน
สารละลายใหสูงที่สุด ในกรณีนี้ อาจเลือกคาความเปนกรด-ดาง ตามแนวทางเดียวกันกับที่ใหไวสําหรับการทดสอบแบบคัด
กรองเบื้องตน
เมื่อยึดตามขอมูลการทดสอบเต็มรูปแบบเปนไปไดที่จะไดความเขมขนของไอออนโลหะในสารละลาย
หลังจาก 7 วันของการเติมสารแตละระดับใน 3 ระดับที่ใชในการทดสอบ เชน 1 มิลลิกรัม/ลิตร “ระดับต่ํา” , 10 มิลลิกรัม/
ลิตร “ระดับกลาง” และ 100 มิลลิกรัม/ลิตร “ระดับสูง” หากจุดประสงคของการทดสอบคือเพื่อประเมินความเปนอันตราย
ของสารในระยะยาว อาจตองขยายเวลาการทดสอบที่ระดับของการเติมสารต่ําออกไปเปน 28 วันทีค่ าความเปนกรด-ดาง

ที่เหมาะสม
A8.7.2.3

การเปรียบเทียบขอมูลความเปนพิษทางน้ําและขอมูลความสามารถในการละลาย
การตัดสินใจวาจะจําแนกประเภทสารหรือไมจะตองทําโดยการเปรียบเทียบขอมูลความเปนพิษทางน้ําและ
ขอมูลความสามารถในการละลาย หากคา L(E)C50 เกินกวาที่กําหนดโดยไมคํานึงถึงวาความเปนพิษและขอมูลของการ
ละลายอยูที่คาความเปนกรด-ดางเดียวกันหรือไม และหากเปนขอมูลเดียวที่มีอยูเทานั้นใหทําการจําแนกประเภทสารนี้ หาก
มีขอมูลความสามารถในการละลายอื่นที่แสดงวาความเขมขนของการละลายไมเกินคา L(E)C50 ในชวงคาความเปนกรดดาง ทั้งหมด ไมควรจําแนกประเภทสารในรูปแบบที่ละลายได เรื่องนี้อาจเกี่ยวของกับการใชขอมูลเพิ่มเติมจากการทดสอบ
พิษวิทยาทางระบบนิเวศ (ecotoxicological testing) หรือจากรูปแบบที่มีผลกระทบตอสภาพพรอมใชทางชีวภาพ
(bioavailable effect models)
A8.7.3
การประเมินการเปลี่ยนรูปทางสิ่งแวดลอม
A8.7.3.1
การเปลี่ยนรูปทางสิ่งแวดลอมของโลหะจากประเภทหนึ่งไปอีกประเภทหนึ่งของโลหะเดิมไมเปนการยอย
สลายตามที่ใชกับสารประกอบอนินทรียและอาจเปนการเพิ่มหรือลดความพรอม และสภาพพรอมใชทางชีวภาพ ของ
species ที่เปนพิษอยางไรก็ตามโลหะสามารถแยกจาก ชั้นน้ําที่แยกในแนวตั้งของแทงมวลน้ํา (water column)ได ซึ่งเปนผล
ของกระบวนทางเคมีที่เกิดขึ้นทั่วโลกตามธรรมชาติ ขอมูลเกี่ยวกับ ชั้นน้ําที่แยกในแนวตั้งของแทงมวลน้ํา (water column)
residence time กระบวนการที่เกี่ยวของกับการเชื่อมตอของน้ํา - ตะกอน (เชน การแบงชั้นและการเคลื่อนตัว) เปนเรื่องที่
กวางแตไมไดรวมกันเปนฐานขอมูลที่มีความหมาย อยางไรก็ตามการใชหลักการและสมมติฐานตามที่กลาวขางตนในขอ
A8.7.1 จึงเปนไปไดที่จะรวมวิธีการนี้ใหอยูนากรจําแนกประเภท
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A8.7.3.2
การประเมินดังกลาวเปนเรื่องยากมากที่จะใหแนวทางปฏิบัติไดและโดยปกติจะพิจารณาจัดการเปนรายกรณี
อยางไรก็ตามอาจจะตองพิจารณาสิ่งตอไปนี้
- การเปลี่ยนแปลงกลุม ถาเปนรูปแบบที่ไมมีอยู อยางไรก็ตาม ตองพิจารณาถึงศักยภาพของการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันขามที่อาจเกิดขึ้นดวย
- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับสารประกอบโลหะซึ่งละลายไดนอยกวาสารประกอบโลหะที่กําลังพิจารณา
แนะนําใหตองใชความระมัดระวัง ดูขอ A8.7.1.5 และ A8.7.1.6
A8.7.4
การสะสมทางชีวภาพ
A8.7.4.1
ในขณะที่คา log Kow เปนตัวทํานาย คาบีซีเอฟ สําหรับสารประกอบอินทรียบางประเภท เชนสารอินทรียไมมี
ประจุ ดังนั้นจึงไมมีความเกี่ยวของกับสารอนินทรีย เชนสารประกอบโลหะอนินทรีย
A8.7.4.2
กลไกของการไดรับโลหะ และอัตราการขับโลหะออกมีความซับซอนและปรวนแปรมาก และในปจจุบันยัง
ไมมีรูปแบบทั่วไปที่จะอธิบายเรื่องนี้
ดังนั้นการสะสมทางชีวภาพของโลหะตามเกณฑของการจําแนกประเภทจึงควร
ประเมินเปนรายกรณีโดยใชการตัดสินของผูเชี่ยวชาญ
A8.7.4.3
ในขณะที่ คาบีซีเอฟ เปนตัวบงชี้ถึงศักยภาพของการสะสมทางชีวภาพ จึงอาจมีความสับสนเกิดขึ้นในการ
แปลคาบีซีเอฟ ที่วัดไดสําหรับโลหะและสารประกอบโลหะอนินทรีย สําหรับโลหะและสารประกอบโลหะอนินทรียบาง
ชนิด ความสัมพันธระหวางความเขมขนของน้ําและคาบีซีเอฟ ในสิ่งมีชีวิตทางน้ําบางประเภทมีสัดสวนไมเทากัน และควร
ตองใชขอมูลความเขมขนทางชีวภาพดวยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องนี้มีความเกี่ยวของสําหรับโลหะที่มี
ความสําคัญทางชีววิทยา โลหะที่มีความสําคัญทางชีววิทยาถูกควบคุมอยางเครงครัดในสิ่งมีชีวิตซึ่งโลหะมีความสําคัญ
เนื่องจากความตองการสารอาหารของสิ่งมีชีวิตสูงกวาความเขมขนทางสิ่งแวดลอม การควบคุมอยางเครงครัดนี้สามารถ
สงผลใหคาบีซีเอฟs สูงและเกิดความสัมพันธที่ตรงกันขามระหวางคาบีซีเอฟs ที่สูงจะเปนผลลัพธทางธรรมชาติของการ
ได รั บ โลหะเพื่ อ ให เ ป น ไปตามความต อ งการสารอาหารและสามารถมองเหตุ ก ารณ เ หล า นี้ เ ป น ปรากฏการณ ป กติ
นอกจากนั้นหากความเขมขนภายในถูกควบคุมดวยสิ่งมีชีวิต คาบีซีเอฟs ที่วัดไดอาจต่ําลงในขณะที่ความเขมขนภายนอก
สูงขึ้น เมื่อความเขมขนภายนอกสูงขึ้นมากจนเกิดระดับจํากัดหรือมีผลกระทบตอกลไกการควบคุม สามารถเปนอันตรายตอ
สิ่งมีชีวิตได ในขณะที่โลหะมีความสําคัญในสิ่งมีชีวิตหนึ่ง แตอาจไมมีความสําคัญในสิ่งมีชีวิตอื่น ดังนั้นหากโลหะไมมี
ความสําคัญหรือเมื่อความเขมขนของโลหะที่มีความสําคัญสูงกวาระดับสารอาหาร ควรตองพิจารณาเปนการพิเศษถึง
ศักยภาพของความเขมขนทางชีวภาพและความหวงใยตอสิ่งแวดลอม
A8.7.5
การใชเกณฑการจําแนกประเภทกับโลหะและสารประกอบโลหะ
A8.7.5.1
บทนําของกลยุทธการจําแนกประเภทสําหรับโลหะและสารประกอบโลหะ
A8.7.5.1.1 แผนการจําแนกประเภทโลหะและสารประกอบโลหะอธิบายไวดานลางนี้และสรุปเปนไดอะแกรมไวในรูป
A8.7.1 ในแผนงานดังกลาวนี้ประกอบดวยขั้นตอนตางๆที่จะใชขอมูลเพื่อการตัดสินใจ แผนการจําแนกประเภทนี้มิไดมี
จุดประสงคเพื่อผลิตขอมูลใหม ในกรณีที่ไมมีขอมูลที่ถูกตอง จึงจําเปนที่จะตองใชขอมูลทั้งหมดที่มีและใชการตัดสินของ
ผูเชี่ยวชาญ
ในสวนตอไปนี้ การอางอิงถึง L(E)C50 หมายถึงคะแนนของขอมูลที่จะใชเพื่อเลือกการจําแนกประเภท
สําหรับโลหะและสารประกอบโลหะ
A8.7.5.1.2 เมื่อพิจารณาขอมูลของ L(E)C50 สําหรับสารประกอบโลหะจําเปนตองแนใจวาคะแนนของขอมูลที่จะใชเปน
ขอมูลที่ถูกตองสําหรับการจําแนกประเภทตองแสดงเปนน้ําหนักของโมเลกุลของสารประกอบโลหะที่จะจําแนกประเภท
ขอมูลนี้ตองรูเพื่อเปนการแกไขน้ําหนักของโมเลกุล
ดังนั้นในขณะที่ขอมูลของโลหะสวนมากแสดงเปนยกตัวอยางเชน
มิลลิกรัม/ลิตร ของโลหะจึงจําเปนตองปรับคานี้ใหสอดคลองกับน้ําหนักของสารประกอบโลหะ ดังนั้น
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L(E)C50 สารประกอบโลหะ = L(E)C50 ของโลหะ x (น้ําหนักโมเลกุลของสารประกอบโลหะ /น้ําหนักอะตอมของโลหะ)
ขอมูล ความเขมขนที่ไมปรากฎผลกระทบใดๆ อาจจําเปนตองปรับใหสอดคลองกับน้ําหนักของสารประกอบโลหะดวย
เชนกัน
A8.7.5.2
กลยุทธการจําแนกประเภทสําหรับโลหะ
A8.7.5.2.1 หากคา L(E)C50 สําหรับไอออนโลหะที่เกี่ยวของมากกวา 100 มิลลิกรัม/ลิตร ตองพิจารณาโลหะนั้นเพิ่มเติม
ในแผนการจําแนกประเภท
A8.7.5.2.2 หากคา L(E)C50 สําหรับไอออนโลหะที่เกี่ยวของนอยกวาหรือเทากับ 100 มิลลิกรัม/ลิตร ตองพิจารณาขอมูลที่
มีเกี่ยวกับอัตราและขนาดที่ไอออนจะสามารถผลิตไดจากโลหะ ขอมูลนี้ที่จะถูกตองหรือสามารถใชไดควรไดจากการใชกฎ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนรูป/การละลาย (ภาคผนวก9)
A8.7.5.2.3 หากไมมีขอมูลดังกลาว เชน ไมมีขอมูลที่ถูกตองชัดเจนเพียงพอที่จะแสดงวาจะไมมีการเปลี่ยนรูปของโลหะ
เกิดขึ้น ควรใชการจําแนกประเภทเครือขายของความปลอดภัย (chronic IV) เนื่องจากความเปนพิษที่สามารถจําแนก
ประเภทไดของรูปแบบที่ละลายไดนี้มีโอกาสที่จะทําใหเกิดเหตุการณที่นาเปนกังวล
A8.7.5.2.4 หากมีขอมูลจากกฎของการละลาย ควรใชผลขอมูลนั้นเพื่อชวยในการจําแนกประเภทตามกฎตอไปนี้
A8.7.5.2.4.1 การทดสอบการเปลี่ยนรูปเปนเวลา 7 วัน
หากความเขมขนของไอออนโลหะที่ละลายหลังจากชวงเวลา 7 วัน (หรือกอนหนานั้น) เกินกวาความเขมขน
ของคา L(E)C50 การจําแนกประเภทที่กําหนดสําหรับโลหะจะถูกแทนที่โดยการจําแนกประเภทตอไปนี้
(i) หากความเขมขนของไอออนโลหะที่ละลายที่อัตราการเติมสารระดับต่ํามากกวาหรือเทากับคา
L(E)C50 ใหจําแนกประเภทเปนความเปนพิษเฉียบพลันกลุม 1 หากไมมีหลักฐานของการแยกตัวอยาง
รวดเร็วจาก ชั้นน้ําที่แยกในแนวตั้งของแทงมวลน้ํา (water column) และไมมีการสะสมทางชีวภาพ
ใหจําแนกประเภทเปน ความเปนพิษเรื้อรังกลุม 1
(ii) หากความเขมขนของไอออนโลหะที่ละลายที่อัตราการเติมสารระดับกลางมากกวาหรือเทากับคา
L(E)C50 ใหจําแนกประเภทเปน ความเปนพิษเฉียบพลันกลุม 2 หากไมมีหลักฐานของการแยกตัวอยาง
รวดเร็วจาก ชั้นน้ําที่แยกในแนวตั้งของแทงมวลน้ํา (water column) และไมมีการสะสมทางชีวภาพ
ใหจําแนกประเภทเปน ความเปนพิษเรื้อรังกลุม 2
(iii) หากความเขมขนของไอออนโลหะที่ละลายที่อัตราการเติมสารระดับสูงมากกวาหรือเทากับคา
L(E)C50 ใหจําแนกประเภทเปน ความเปนพิษเฉียบพลันกลุม 3 หากไมมีหลักฐานของการแยกตัวอยาง
รวดเร็วจาก ชั้นน้ําที่แยกในแนวตั้งของแทงมวลน้ํา (water column) และไมมีการสะสมทางชีวภาพ
ใหจําแนกประเภทเปน ความเปนพิษเรื้อรังกลุม 3
A8.7.5.2.4.2 การทดสอบการเปลี่ยนรูปเปนเวลา 28 วัน
หากกระบวนการที่อธิบายในขอ A8.7.5.2.4.1 สงผลใหจําแนกประเภทเปนความเปนพิษเรื้อรังกลุม 1 ไม
จําเปนตองทําการประเมินเพิ่มเติมเนื่องจากโลหะจะถูกจําแนกประเภทโดยไมตองคํานึงถึงขอมูลเพิ่มเติมใดๆ
ในกรณีอื่นๆทั้งหมด อาจไดขอมูลเพิ่มเติมผานการทดสอบการละลาย/การเปลี่ยนรูปเพื่อแสดงวาอาจมีการ
แกไขการจําแนกประเภท หากสารที่จําแนกประเภทเปนความเปนพิษเรื้อรังกลุม 2, 3 หรือ 4 มีความเขมขนของไอออน
โลหะที่ละลายที่อัตราการเติมระดับต่ําหลังชวงเวลา 28 วันนอยกวาหรือเทากับความเขมขนที่ไดจาก ความเขมขนที่ไม
ปรากฎผลกระทบใดๆs ในระยะยาวใหเปลี่ยนการจําแนกประเภท
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A8.7.5.3
กลยุทธการจําแนกประเภทสําหรับสารประกอบโลหะ
A8.7.5.3.1 หากคา L(E)C50 สําหรับไอออนโลหะที่เกี่ยวของมากกวา 100 มิลลิกรัม/ลิตร ไมจําเปนตองพิจารณา
สารประกอบโลหะเพิ่มเติมในแผนการจําแนกประเภท
A8.7.5.3.2 หากความสามารถในการละลายมากกวาหรือเทากับ L(E)C50 ใหจําแนกประเภทโดยยึดไอออนที่ละลายได
เปนหลัก
A8.7.5.3.2.1 สารประกอบโลหะทุกชนิดที่มีความสามารถในการละลายน้ํา(ไมวาจากการวัด เชน ผานการทดสอบ
Dissolution Screening Test เปนเวลา24 ชั่วโมง หรือจากการคํานวณเชน จากผลผลิตที่ไดจากความสามารถในการละลาย)
มากกวาหรือเทากับคา L(E)C50 ของความเขมขนของไอออนโลหะที่ละลายใหพิจารณาวาเปนสารประกอบโลหะที่ละลายได
งาย ควรใชความระมัดระวังสําหรับสารประกอบที่มีความสามารถในการละลายใกลเคียงกับคาความเปนพิษเฉียบพลันได
อยางมาก ในกรณีนี้ยอมรับใหใชผลจากการทดสอบแบบคัดกรองเบื้องตนมากกวา
A8.7.5.3.2.2 สารประกอบโลหะที่ละลายไดงายจะจําแนกประเภทโดยยึดคา L(E)C50 เปนหลัก (หากจําเปนตองแกไขเพื่อ
น้ําหนักของโมเลกุล)
(i) หากคา L(E)C50 ของไอออนโลหะที่ละลายนอยกวาหรือเทากับ 1 มิลลิกรัม/ลิตร ใหจําแนกประเภท
เปน ความเปนพิษเฉียบพลันกลุม 1 หากไมมีหลักฐานของการแยกตัวอยางรวดเร็วจาก ชั้นน้ําที่แยกใน
แนวตั้งของแทงมวลน้ํา (water column) และไมมีการสะสมทางชีวภาพใหจําแนกประเภทเปน ความ
เปนพิษเรื้อรังกลุม 1
(ii) หากคา L(E)C50 ของไอออนโลหะที่ละลายมากกวา 1 มิลลิกรัม/ลิตร แตนอยกวาหรือเทากับ 10
มิลลิกรัม/ลิตร ใหจําแนกประเภทเปน ความเปนพิษเฉียบพลันกลุม 2 หากไมมีหลักฐานของการ
แยกตัวอยางรวดเร็วจาก ชั้นน้ําที่แยกในแนวตั้งของแทงมวลน้ํา (water column) และไมมีการสะสม
ทางชีวภาพใหจําแนกประเภทเปน ความเปนพิษเรื้อรังกลุม 2
(iii) หากคา L(E)C50 ของไอออนโลหะที่ละลายมากกวา 10 มิลลิกรัม/ลิตร แตนอยกวาหรือเทากับ 100
มิลลิกรัม/ลิตร ใหจําแนกประเภทเปน ความเปนพิษเฉียบพลันกลุม 3 หากไมมีหลักฐานของการ
แยกตัวอยางรวดเร็วจาก ชั้นน้ําที่แยกในแนวตั้งของแทงมวลน้ํา (water column) และไมมีการสะสม
ทางชีวภาพใหจําแนกประเภทเปน ความเปนพิษเรื้อรังกลุม 3
A8.7.5.3.3 หากความสามารถในการละลายนอยกวา L(E)C50 ใหจําแนกประเภทเปน chronic IV
A8.7.5.3.3.1 ในเนื้อหาของเกณฑการจําแนกประเภท สารประกอบที่ละลายไดต่ําของโลหะระบุไดวาเปนสารประกอบที่มี
ความสามารถในการละลาย(ไมวาจากการวัด เชน ผานการทดสอบ Dissolution Screening Test เปนเวลา24 ชั่วโมง หรือจาก
การคํานวณเชน จากผลผลิตที่ไดจากความสามารถในการละลาย) นอยกวาคา L(E)C50 ของไอออนโลหะที่ละลายได ในกรณี
เชนนี้ เมือโลหะในรูปแบบที่ละลายไดของสารประกอบโลหะที่ละลายไดมีคา L(E)C50 ที่นอยกวาหรือเทากับ 100 มิลลิกรัม/
ลิตร และสารไดรับการพิจารณาวาละลายไดต่ํา ควรใชการจําแนกประเภทเครือขายความปลอดภัย (Chronic IV) ที่กําหนด
A8.7.5.3.3.2 การทดสอบการเปลี่ยนรูปเปนเวลา 7 วัน
สําหรับสารประกอบโลหะที่ละลายไดต่ําซึ่งจําแนกประเภทอยูในเครือขายความปลอดภัยที่กําหนด สามารถ
ใชขอมูลเพิ่มเติมที่อาจไดจากการทดสอบการเปลี่ยนรูป/การละลายเปนเวลา 7 วัน ขอมูลดังกลาวควรรวมถึงระดับการ
เปลี่ยนรูปที่การเติมสารระดับต่ํา กลาง และสูงดวย
หากความเขมขนของไอออนโลหะที่ละลายหลังจากชวงเวลา 7 วัน (หรือกอนหนานั้น) เกินกวาความเขมขน
ของคา L(E)C50 การจําแนกประเภทที่กําหนดสําหรับโลหะจะถูกแทนที่โดยการจําแนกประเภทตอไปนี้
(i)หากความเขมขนของไอออนโลหะที่ละลายที่อัตราการเติมสารระดับต่ํามากกวาหรือเทากับคา L(E)C50
ใหจําแนกประเภทเปน ความเปนพิษเฉียบพลันกลุม 1 หากไมมีหลักฐานของการแยกตัวอยางรวดเร็ว
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จาก ชั้นน้ําที่แยกในแนวตั้งของแทงมวลน้ํา (water column) และไมมีการสะสมทางชีวภาพ ใหจําแนก
ประเภทเปน ความเปนพิษเรื้อรังกลุม 1 หากความเขมขนของไอออนโลหะที่ละลายที่อัตราการเติม
สารระดับกลางมากกวาหรือเทากับคา L(E)C50 ใหจําแนกประเภทเปน ความเปนพิษเฉียบพลันกลุม 2
หากไมมีหลักฐานของการแยกตัวอยางรวดเร็วจาก ชั้นน้ําที่แยกในแนวตั้งของแทงมวลน้ํา (water
column) และไมมีการสะสมทางชีวภาพ ใหจําแนกประเภทเปน ความเปนพิษเรื้อรังกลุม 2
(ii) หากความเขมขนของไอออนโลหะที่ละลายที่อัตราการเติมสารระดับสูงมากกวาหรือเทากับคา
L(E)C50 ใหจําแนกประเภทเปน ความเปนพิษเฉียบพลันกลุม 3 หากไมมีหลักฐานของการแยกตัวอยาง
รวดเร็วจาก ชั้นน้ําที่แยกในแนวตั้งของแทงมวลน้ํา (water column) และไมมีการสะสมทางชีวภาพ
ใหจําแนกประเภทเปน ความเปนพิษเรื้อรังกลุม 3
A8.7.5.3.3.3 การทดสอบการเปลี่ยนรูปเปนเวลา 28 วัน
หากกระบวนการที่อธิบายในขอ A8.7.5.2.4.1 สงผลใหจําแนกประเภทเปน Chronic I ไมจําเปนตองทําการ
ประเมินเพิ่มเติมเนื่องจากโลหะจะถูกจําแนกประเภทโดยไมตองคํานึงถึงขอมูลเพิ่มเติมใดๆ
ในกรณีอื่นๆ ทั้งหมด อาจไดขอมูลเพิ่มเติมผานการทดสอบการละลาย/การเปลี่ยนรูปเพื่อแสดงวาอาจมีการ
แกไขการจําแนกประเภท หากสารประกอบโลหะที่ละลายไดต่ําจําแนกเปนความเปนพิษเรื้อรังกลุม 2, 3 หรือ 4 มีความ
เขมขนของไอออนโลหะที่ละลายที่อัตราการเติมระดับต่ําหลังชวงเวลา 28 วันนอยกวาหรือเทากับความเขมขนที่ไดจาก
ความเขมขนที่ไมปรากฎผลกระทบใดๆs ในระยะยาวใหเปลี่ยนการจําแนกประเภท
A8.7.5.4
ขนาดอนุภาค และพื้นที่ผิว
A8.7.5.4.1 ขนาดของชิ้นสวนยอยหรือยิ่งกวานั้นบริเวณพื้นผิวเปนพารามิเตอรที่สําคัญในเรื่องที่วาความปรวนแปรของ
ขนาดหรือบริเวณพื้นผิวที่ทดสอบอาจเปนสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในระดับของไอออนโลหะที่ปลอยออกมาใน
กรอบเวลาที่กําหนด ดังนั้นขนาดของชิ้นสวนยอยและบริเวณพื้นผิวจึงอยูคงที่เพื่อจุดประสงคของการทดสอบการเปลี่ยนรูป
ที่ยอมใหการจําแนกประเภทที่ตองเปรียบเทียบยึดระดับของการเติมสารเปนหลักเพียงอยางเดียว โดยปกติขอมูลการจําแนก
ประเภทใชขนาดชิ้นสวนยอยที่เล็กที่สุดเพื่อกําหนดขนาดของการเปลี่ยนรูป
อาจมีบางกรณีที่ขอมูลที่ผลิตขึ้นสําหรับผง
โลหะบางชนิดจะไมพิจารณาวาเหมาะสมสําหรับการจําแนกประเภทโลหะที่มีขนาดใหญ ยกตัวอยางเชน หากสามารถแสดง
ไดวาผงโลหะที่ทดสอบเปนวัสดุอื่นที่แตกตางกันทางโครงสราง (เชน โครงสราง crystallograคาความเปนกรด-ดางic
แตกตางกัน) และ / หรือผลิตโดยกระบวนการพิเศษและไมสามารถผลิตไดจากโลหะขนาดใหญ การจําแนกประเภทโลหะ
ขนาดใหญสามารถยึดการทดสอบชิ้นสวนยอยหรือบริเวณพื้นผิวที่เปนตัวแทนได หากมีขอมูลดังกลาวอยู ผงโลหะอาจ
จําแนกประเภทแยกตางหากโดยยึดขอมูลที่ผลิตจากผงโลหะ อยางไรก็ตามในสถานการณปกติ ไมสามารถคาดการณ
ลวงหนาไดวาจะทําขอเสนอการจําแนกประเภทไดสองขอเสนอสําหรับโลหะชนิดเดียวกัน
A8.7.5.4.2 โลหะที่มีขนาดของชิ้นสวนยอยเล็กกวาคาของเสนผาศูนยกลางที่กําหนดคือ 1 มม. สามารถทดสอบไดเปน
รายกรณี ตัวอยางหนึ่งของเรื่องนี้ก็คือหากผงโลหะผลิตโดยเทคนิคการผลิตที่แตกตางกันหรือผงโลหะทําใหอัตราการละลาย
(ปฏิกิริยา) สูงกวาโลหะขนาดใหญ จะนําไปสูการจําแนกประเภทที่ตองควบคุมอยางเครงครัดมากขึ้น
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A8.7.5.4.3

ขนาดของชิ้นสวนยอยที่ทดสอบขึ้นอยูกับสารที่กําลังประเมินและไดแสดงไวในตารางดานลางนี้

ประเภท
สารประกอบโลหะ
ผงโลหะ
โลหะขนาดใหญ

ขนาดของชิ้นสวนยอย
ขนาดตัวแทนที่เล็กที่สุด
ขนาดตัวแทนที่เล็กที่สุด
1 มิลลิเมตร

ขอแนะนํา
ไมใหญกวา 1 มิลลิเมตร
อาจจําเปนตองพิจารณาแหลงที่ตางกัน หากไดคุณสมบัติ
crystallographic/morphologic ที่ตางกัน
คาที่กาํ หนดอาจเปลี่ยนแปลงไดหากมีเหตุผลที่เพียงพอ

A8.7.5.4.4 สําหรับรูปแบบบางอยางของโลหะ อาจเปนไปไดที่จะไดความสัมพันธระหวางความเขมขนของโลหะ
หลังจากชวงเวลาที่กําหนดเฉพาะและปริมาณของการเติมรูปแบบสารที่ทดสอบบนบริเวณพื้นผิวโดยการใชกฎการเปลี่ยน
รูป / การละลาย (OECD 2001) ในกรณีนี้จึงเปนไปไดที่จะคํานวณระดับความเขมขนของไอออนโลหะที่ละลายของ
โลหะที่มีชิ้นสวนยอยตางกันโดยการใชวิธีการของบริเวณพื้นผิววิกฤตที่เสนอโดย Skeaff et al. (2000)(ดูเอกสารอางอิงใน
เอกสารแนบทาย VI ภาคที่ 5 ,โลหะและสารประกอบโลหะ) นั่นคือจากความสัมพันธนี้และการเชื่อมตอถึงขอมูลความเปน
พิษที่เหมาะสม อาจเปนไปไดที่จะกําหนดบริเวณพื้นผิววิกฤตของสารที่ใหคา L(E)C50 ไปยังสื่อและเปลี่ยนบริเวณพื้นผิว
วิกฤตไปยังการเติมมวลสารระดับต่ํา ระดับกลาง และระดับสูงที่ใชในการบงชี้ความเปนอันตราย ในขณะที่วิธีการนี้โดย
ปกติไมไดใชเพื่อการจําแนกประเภทแตอาจเปนการใหขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับการติดฉลากและการตัดสินใจในที่สุด
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รูปที่ A8.7.1: กลยุทธการจําแนกประเภทสําหรับโลหะและสารประกอบโลหะ
โลหะและสารประกอบโลหะ
ใช
L(E)C50 ของไอออนโลหะที่ละลายไดมากกวา 100 มิลลิกรัม/ลิตร
ไม(สารประกอบโลหะ)
ไม (โลหะ)
ความสามารถในการละลายของสารประกอบโลหะ
มากกวาหรือเทากับ L(E)C50 จากขอมูลที่มี

ไมจําแนกประเภท

ใช

ไมหรือไมมีขอมูล
การทดสอบแบบคัดกรองเบื้องตนสําหรับการเปลี่ยนรูป
/ การละลาย แสดงใหเห็นวาความเขมขนมากกวา
หรือเทากับ L(E)C50 ของรูปแบบที่ละลาย
ไม

ใหจําแนกประเภทความเปนพิษเรื้อรังและ
เฉียบพลันโดยยึดL(E)C50 ของไอออนโลหะ
ที่แกไขสําหรับ น้ําหนักของโมเลกุล
(ดูขอ A8.7.5.1)

ใช

ขอมูลจากการทดสอบเต็มรูปแบบเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูป/
การละลายเปนเวลา 7 วัน
ไม
ใช
ความเขมขนทีอ่ ัตราการเติมสารระดับต่ํา
มากกวาหรือเทากับ L(E)C50 ของ
รูปแบบที่ละลาย
ไม

ใช

ความเขมขนทีอ่ ัตราการเติมสารระดับกลาง
มากกวาหรือเทากับ L(E)C50 ของ
รูปแบบที่ละลาย

จําแนกประเภทเปน
ความเปนพิษเฉียบพลัน
กลุม 1

ใช

จําแนกประเภทเปน
ความเปนพิษเฉียบพลัน
กลุม 2

ไม
ใช
ความเขมขนที่อัตราการเติมสารระดับสูง
มากกวาหรือเทากับ L(E)C50 ของ
รูปแบบที่ละลาย
ไม

จําแนกประเภท เปน
ความเปนพิษเฉียบพลัน
กลุม 3

ใหจําแนกประเภทเปน ความเปน พิษเรื้อรังกลุม4 หากการทดสอบ Full Test
ไมไดแสดงใหเห็นวาหลังจาก 28 วัน ความเขมขนนอยกวา
หรือเทากับ NOECs ในระยะยาวของรูปแบบที่ละลาย
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จําแนกประเภทเปนความเปน พิษเรื้อรังกลุม 1
ดวยหากไมมีหลักฐานของการแยกตัวอยาง
รวดเร็วและไมมีการสะสมทางชีวภาพ
จําแนกประเภทเปน ความเปน พิษเรื้อรังกลุม 2
ดวยหาก
(1) ไมมีหลักฐานของการแยกตัวอยางรวดเร็ว
และไมมีการสะสมทางชีวภาพ
(2) หากการทดสอบเต็มรูปแบบไมไดแสดงให
เห็นวาหลังจาก 28 วันความเขมขนนอยกวา
หรือเทากับ NOECs ในระยะยาวของรูปแบบ
ที่ละลายความเขมขนที่อัตราการเติมสารต่ํา
จําแนกประเภทเปน ความเปน
พิษเรื้อรังกลุม 3 ดวยหาก
(1) ไมมีหลักฐานของการแยกตัวอยางรวดเร็ว
และไมมีการสะสมทางชีวภาพ
(2) หากการทดสอบเต็มรูปแบบไมไดแสดงให
เห็นวาหลังจาก 28 วันความเขมขนนอยกวา
หรือเทากับ NOECs ในระยะยาวของรูปแบบ
ที่ละลายความเขมขนที่อัตราการเติมสารต่ํา
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ภาคผนวก 8
เอกสารแนบทาย I
การกําหนดความสามารถในการยอยสลายสารอินทรีย
1.
สารอินทรียอาจจะยอยสลายโดยกระบวนการทางชีวภาพ (biotic) หรือไมใชทางชีวภาพ (abiotic) หรือทั้งสอง
กระบวนการรวมกัน ขั้นตอนและการทดสอบที่ไดมาตรฐานสําหรับการกําหนดความสามารถในการยอยสลายมีอยูมากมาย
หลักการโดยทั่วไปของขั้นตอนและทดสอบบางอยางไดอธิบายไวดานลางนี้ การทบทวนวิธีการทดสอบความสามารถในการ
ยอยสลายโดยละเอียดไมสามารถกระทําได เพียงแตเปนการนําวิธีการมาอยูในเนื้อหาของการจําแนกประเภทความเปน
อันตรายทางน้ําเทานั้น
2.
ความสามารถในการยอยสลายโดยกระบวนการไมใชทางชีวภาพ (abiotic)
2.1
การยอยสลายโดยกระบวนการไมใชทางชีวภาพประกอบดวยการเปลี่ยนรูปทางเคมี (chemical transformation)
และการเปลี่ยนรูปทางเคมีโดยใชแสง (photochemical transformation) โดยปกติการเปลี่ยนรูปโดยกระบวนการนี้จะได
สารประกอบอินทรียอื่น แตจะไมทําใหเกิดการเปลี่ยนเปนแรโดยสมบูรณ (Schwarzenbach et al. , 1993) การเปลี่ยนรูปทาง
เคมีเปนการเปลี่ยนรูปที่เกิดขึ้นโดยไมใชแสงและไมมสี ิ่งมีชีวิตเปนตัวกลางในขณะที่การเปลี่ยนรูปทางเคมีโดยใชแสง
จําเปนตองมีแสง
2.2
ตัวอยางของกระบวนการเปลี่ยนรูปทางเคมีในสิ่งแวดลอมทางน้ําก็คือกระบวนการไฮโดรไลซิส(hydrolysis),
การแทนที่ (nucleophilic substitution), การกําจัด (elimination), ออซิเดชัน (oxidation) และรีดักชัน (reduction)
(Schwarzenbach และคณะ, 1993) ในกระบวนการเหลานี้กระบวนการไฮโดรไลซิสมีความสําคัญมากที่สุด และเปน
กระบวนการเปลี่ยนรูปทางเคมีกระบวนการเดียวที่มีแนวทางการทดสอบของสากล การทดสอบการยอยสลายของสารเคมีโดย
กระบวนการไมใชทางชีวภาพ โดยทั่วไปจะอยูในรูปของการกําหนดอัตราการเปลี่ยนรูปภายใตเงื่อนไขที่เปนมาตรฐาน
2.3
กระบวนการไฮโดรไลซิส (Hydrolysis)
2.3.1
กระบวนการไฮโดรไลซิสเปนปฏิกิริยาระหวางนิวเคลียสของ H2O หรือกลุม OH- กับสารเคมีซึ่งจะเกิดการ
แลกเปลี่ยนกับกลุม OH- สารประกอบจํานวนมากโดยเฉพาะอยางยิ่งสารอนุพันธที่ไดจากรดมักไวตอปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส
กระบวนการนี้สามารถเปนไดทั้งกระบวนการทางชีวภาพและไมใชทางชีวภาพ แตเมื่อเกี่ยวกับการทดสอบจะพิจารณาเฉพาะ
กระบวนการที่ไมใชทางชีวภาพ กระบวนการไฮโดรไลซิสสามารถเกิดขึ้นโดยกลไกตางๆที่คา pH ตางกัน เปนกลาง เปนกรด
หรือเปนเบสและอัตราของกระบวนการอาจขึ้นอยูกับคา pH
2.3.2
ในปจจุบันมีแนวทางสําหรับการประเมินกระบวนไฮโดรไลซิสสําหรับกระบวนการไมใชทางชีวภาพอยูสอง
แนวทางคือ OECD Test Guideline 11 (กระบวนการไฮโดรไลซิสซึ่งขึ้นอยูกับคา pH สอดคลองกับ OPPTS 835.2110และ
OPPTS 835.2130 กระบวนการไฮโดรไลซิสซึ่งขึ้นอยูกับคา pHและอุณหภูมิ) ในแนวทางการทดสอบของ OECD มีการ
กําหนดอัตราของไฮโดรไลซิสโดยรวมที่คา pH ตางกันในน้ําบริสุทธิ์ การทดสอบแบงออกเปนสองแบบคือ การทดสอบ
ขั้นตนที่ทํากับสารเคมีที่ไมรูอัตราของไฮโดรไลซิส และการทดสอบที่ละเอียดขึ้นซึ่งทํากับสารเคมีที่รูวามีสภาวะที่เสถียรกับ
การไฮโดรไลซิส (hydrolytically stable) และกับทําสารเคมีที่ทําการทดสอบขั้นตนแสดงใหเห็นวาเปนเปนกระบวนการที่เร็ว
(fast hydrolysis) ในการทดสอบขั้นตนจะทําการวัดความเขมขนของสารเคมีในสารละลายสะเทิน (buffered solution) ที่คา pH
อยูในชวงที่พบไดตามปกติในสิ่งแวดลอม (pH ที่ 4, 7 และ 9) ที่ 50 องศาเซลเซียส หลังจากเวลา 5 วันหากความเขมขนของ
สารเคมีลดลงนอยกวารอยละ 10 จะพิจารณาวาเปนสภาวะที่เสถียรกับการไฮโดรไลซิส (hydrolytically stable) มิฉะนั้น
อาจจะตองทําการทดสอบที่ละเอียดขึ้น ในการทดสอบที่ละเอียดอัตราของไฮโดรไลซิสโดยรวมจะกําหนดที่คา pH สามระดับ
(4, 7และ 9) โดยการวัดความเขมขนของสารเคมีซึ่งปริมาณขึ้นอยูกับเวลา อัตราของไฮโดรไลซิสจะถูกหาที่อุณหภูมิตางกัน
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เพื่อใหสามารถทําอนุมานภายใน (interpolations) หรืออนุมาณภายนอก (extrapolations) ของอุณหภูมิในสิ่งแวดลอมที่
ตางๆกันได การออกแบบการทดสอบ OPPTS 835.2130 เกือบจะเหมือนกันกับแนวทางการทดสอบ OECD ความแตกตางจะ
อยูที่การจัดการกับขอมูลเปนหลัก
2.3.3
ควรตองหมายเหตุดวยวานอกเหนือจากการไฮโดรไลซิสแลวคาคงที่ของอัตราการเกิดไฮโดรไลซิสที่ถูกกําหนด
โดยการทดสอบจะรวมถึงกระบวนการเปลี่ยนรูปโดยกระบวนการไมใชทางชีวภาพที่อาจเกิดขึ้นโดยปราศจากแสงภายใต
เงื่อนไขของการทดสอบที่ใหไว
ซึ่งพบวามีความสอดคลองกันระหวางอัตราการเกิดไฮโดรไลซิสในธรรมชาติและในน้ํา
บริสุทธิ์ (OPPTS 835.2110)
2.4
การยอยสลายโดยใชแสง (Photolysis)
2.4.1
ในปจจุบัน ไมมีแนวทางของ OECD ที่เกี่ยวกับการสลายตัวทางน้ําโดยใชแสง (aqueous photodegradation) มี
แตเอกสารแนวทางเกี่ยวกับการยอยสลายในน้ําโดยใชแสง (aquatic direct photolysis) (OECD,1997) เอกสารฉบับนี้ใชเปน
แบบอยางสําหรับขอกําหนดแนวทาง สอดคลองกับนิยามของขอกําหนดนี้การเปลี่ยนรูปโดยใชแสงสามารถแบงออกไดเปน
การเปลี่ยนรูปขั้นปฐมภูมิ (primary phototransformation) และขั้นทุติยภูมิ (secondary phototransformation) ซึ่งการเปลี่ยนรูป
ขั้นปฐมภูมิสามารถไดอีกเปนทางตรง (direct photolysis) หรือทางออม (indirect photolysis) การเปลี่ยนรูปโดยใชแสง
ทางตรงเปนกรณีที่สารเคมีดูดซับแสงแลวทําใหเกิดการเปลี่ยนรูป การเปลี่ยนรูปโดยใชแสงทางออมคือกรณีที่ตัวกลางอื่น
(species) ที่ถูกกระตุนสงผานพลังงานอิเล็คตรอน (electrons) หรือไฮโดรเจนอะตอม (H-atoms) ไปยังสารเคมีและกอใหเกิด
การเปลี่ยนรูป (sensitised photolysis) การเปลี่ยนรูปโดยใชแสงขั้นทุติยภูมิคือกรณีที่เกิดปฏิกิริยาทางเคมีระหวางสารเคมีและ
ตัวกลางที่วองไวในระยะสั้นๆ เชน ไฮดรอกซี่เรดดิคอล เปอรออกซี่เรดดิคอล หรือ ตัวดูดซับออกซิเจน (singlet oxygen) ที่กอ
ตัวขึ้นเมื่อมีแสงโดยปฏิกิริยาของตัวกลางที่ถูกกระตุน เชน กรด excited humic หรือกรด fulvic หรือไนเตรท
2.4.2
แนวทางเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปโดยใชแสงของสารเคมีในน้ําในปจจุบันมีเพียง OPPTS 835.2110 Direct
Photolysis rate in water by sunlight, และ OPPTS 835.5270 Indirect Photolysis screening test การทดสอบ OPPTS
835.2110 ใชวิธีการที่เปนระดับขั้น ในระดับที่ 1 คาคงที่ของอัตราการเกิดไฮโดรไลซิสโดยตรงมากที่สุด (ครึ่งชีวิตต่ําสุด)
คํานวณไดจากคาความสามารถในการดูดซับโดยโมล (molar absorptivity) ที่วัดได ในระดับที่ 2 แบงเปนสองระยะ ในระยะที่
1 สารเคมีถูกยอยโดยแสงอาทิตยและคาคงที่ของอัตราสามารถหาคาไดโดยประมาณ ในระยะที่ 2 จะสามารถหาคาคงที่ของ
อัตราที่แมนยํามากขึ้นโดยการใชแอคตินอมิเตอร (actinometer) ที่วัดปริมาณความหนาแนนของแสงที่สารเคมีไดรับสัมผัส
จริงๆ จากพารามิเตอรที่วัดไดสามารถนํามาคํานวณอัตราการยอยสลายโดยใชแสงทางตรงที่เกิดขึ้นจริงที่อุณหภูมิตางๆกัน
และที่เสนรุงที่ตางๆกัน อัตราการยอยสลายนี้จะใชไดกับชั้นบนสุดของน้ําเทานั้น เชนระยะ 50 ซม.แรกหรือนอยกวาและ
เมื่อน้ําบริสุทธิ์และอากาศอิ่มตัวเทานั้นซึ่งอาจไมใชกรณีที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน อยางไรก็ตามผลลัพธนี้สามารถ
ขยายผลไปยังเงื่อนไขทางสิ่งแวดลอมอื่นๆโดยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรรวมกับการเจือจางในน้ําธรรมชาติและปจจัยที่
เกี่ยวของอื่นๆ
2.4.3
OPPTS 835.5270 screening test จะเกี่ยวกับการยอยสลายโดยใชแสงโดยออมของสารเคมีในน้ําที่มีสสารทาง
ชีวภาพ (humic substances) หลักการของการทดสอบก็คือทําในน้ําธรรมชาติที่ไดรับสัมผัสแสงแดดธรรมชาติ อัตราการ
เปลี่ยนรูปโดยใชแสงที่วัดไดจะรวมการเปลี่ยนรูปโดยใชแสงทั้งทางตรงและทางออมในขณะที่การเปลี่ยนรูปโดยใชแสง
ทางตรงจะเกิดขึ้นในน้ําบริสุทธิ์เทานั้น ดังนั้นความแตกตางระหวางอัตราการยอยสลายโดยใชแสงโดยตรงในน้ําบริสุทธิ์และ
การยอสลายโดยใชแสงทั้งหมดในน้ําธรรมชาติคือ ผลรวมของอันตราการยอยสลายโดยแสงโดยออมกับอัตราการยอยสลาย
โดยใชแสงขั้นทุติยภูมิตามคําจํากัดความที่กําหนดไวในภาคผนวก 8 ในการใชการทดสอบเชิงปฏิบัติจะใชสสารทางชีวภาพ
ในทางการคาเพื่อทําการสังเคราะหน้ําทางชีวภาพ (humic water) ซึ่งเปนการเลียนแบบน้ําธรรมชาติ ควรหมายเหตุไวดวยวา
อัตราการเปลี่ยนรูปโดยใชแสงโดยออมที่หาไดจะใชไดสําหรับฤดูและเสนรุงที่ใชกําหนดอัตรานั้นและไมสามารถจะยายผล
ไปใชกับเสนรุงและฤดูอื่นๆ
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3.
ความสามารถในการยอยสลายโดยกระบวนการทางชีวภาพ (Biotic degradability)
3.1
มุมมองโดยยอเกี่ยวกับวิธีการทดสอบอธิบายไวดานลางนี้ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมสามารถหาไดใน OECD
Detailed Review on Biodegradability Testing (OECD ,1995)
3.2
ความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพไดงาย (Ready biodegradability)
3.2.1
การทดสอบที่ไดมาตรฐานเพื่อหาความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพไดงายของสารอินทรียไดพัฒนาขึ้น
โดยหลายองคกรประกอบดวย OECD (OECD Test Guideline 301A-F), EU(C.4Tests),OPPTS (835.3110) และ ISO
(9408,9439,10707)
3.2.2
การทดสอบความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพไดงายเปนการทดสอบที่เครงครัดซึ่งจํากัดโอกาสที่จะ
เกิดการยอยสลายทางชีวภาพและการปรับตัวตามอากาศ เงื่อนไขการทดสอบขั้นพื้นฐานคือ:
- ความเขมขนของสารทดสอบสูง (2-100 มก./ล)
- สารทดสอบเปนแหลงของคารบอนและพลังงานเทานั้น
- ความเขมขนของสารเพาะเชื้อ (inoculum) ระดับต่ําถึงปานกลาง (104-108 เซลล/มล.)
- ไมอนุญาตใหปรับสารเพาะเชื้อมากอน
- ระยะเวลาการทดสอบ 28 วันโดยมีกรอบเวลา 10 วัน สําหรับการเกิดการยอยสลาย (ยกเวนสําหรับ
วิธีการ MITII(OECD Test Guidelines 301C))
- อุณหภูมิทดสอบนอยกวา 25 องศาเซลเซียส และ
- ระดับผานอยูที่รอยละ 70 (DOC removal) หรือรอยละ60 (O2 demand or CO2 evolution) ที่แสดงการ
เปลี่ยนเปนแรโดยสมบูรณ (คารบอนที่เหลืออยูของสารทดสอบคาดวาจะถูกสรางขึ้นเปนชีวมวลที่
กําลังเติบโต)
3.2.3
เปนที่คาดไดวาผลเชิงบวกในการทดสอบความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพไดงายจะแสดงใหเห็นวา
สารจะยอยสลายอยางรวดเร็วในสิ่งแวดลอม (OECD Test Guidelines)
3.2.4
การทดสอบ BODs (เชน การทดสอบ EU C.5) อาจจะแสดงใหเห็นดวยวาสารสามารถยอยสลายไดงายหรือไม
ในการทดสอบนี้ความตองการออกซิเจนเคมีชีวภาพในชวงเวลา 5 วัน จะถูกเปรียบเทียบกับความตองการออกซิเจนโดยทฤษฎี
(ThOD หรือหากไมมีคานี้ก็เปรียบเทียบกับความตองการออกซิเจนเคมี (COD) เนื่องจากการทดสอบนี้จะสมบูรณภายใน 5 วัน
ดังนั้นระดับผานที่ระบุในเกณฑการจําแนกประเภทความเปนอันตรายที่รอยละ 50 จะต่ํากวาการทดสอบความสามารถในการ
ยอยสลายทางชีวภาพไดงาย
3.2.5
การทดสอบการคัดเลือก (Screening test) สําหรับความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพในน้ําทะเล
(OECD Test Guideline 306) อาจทําการทดสอบขนานไปกับการทดสอบความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพไดงาย
สารที่ถึงระดับผานใน OECD Test Guideline 306 (เชน มากกวารอยละ 70 DOC removal หรือมากกวารอยละ 60 ของความ
ตองการออกซิเจนโดยทฤษฎี) อาจถือไดวาสามารถยอยสลายทางชีวภาพไดงาย เนื่องจากศักยภาพของการยอยสลายในน้ํา
ทะเลโดยปกติจะต่ํากวาการทดสอบการยอยสลายในน้ําจืด
3.3
ความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพโดยธรรมชาติ (Inherent biodegradability)
3.3.1
การทดสอบความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพโดยธรรมชาติ ออกแบบมาเพื่อประเมินวาสารมีศักยภาพ
ในการยอยสลายทางชีวภาพหรือไม ตัวอยางของการทดสอบดังกลาวคือ OECD Test Guidelines 302A-C tests, การทดสอบ
EU C.9 และ C.12 และ ASTM E 1625-94 Test
3.3.2
เงื่อนไขของการทดสอบขั้นพื้นฐานที่เอื้อตอการประเมินศักยภาพของการยอยสลายทางชีวภาพโดยธรรมชาติ
คือ
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- การไดรับสัมผัสของสารทดสอบตอสารเพาะเชื้อ (inoculum) เปนเวลานานขึ้นเพื่อยอมใหมีการปรับตัว
ภายในชวงระยะเวลาทดสอบ
- ความเขมขนของจุลินทรียสูง
- อัตราสวนสาร / ชีวมวลที่เหมาะสม
3.3.3
ผลในเชิงบวกของการทดสอบบงชี้วาสารทดสอบจะไมคงอยูในสิ่งแวดลอมตลอดไป อยางไรก็ตามการยอย
สลายทางชีวภาพที่รวดเร็วและสมบูรณไมสามารถคาดหวังไดวาจะเกิดขึ้นจริง ผลการทดสอบที่แสดงคาการเปลี่ยนเปนแร
มากกวารอยละ 70 บงชี้ถึงศักยภาพของการยอยสลายทางชีวภาพที่ดีมาก (ultimate biodegradability) การยอยสลายที่มากกวา
รอยละ 20 บงชี้วาเปนการยอยสลายทางชีวภาพโดยธรรมชาติ (ขั้นแรก) และผลการทดสอบที่นอยกวารอยละ 20 บงชี้วาสาร
นั้นยังคงอยูตอไป ดังนั้นผลการทดสอบในเชิงลบจึงหมายความวา มีความไมสามารถยอยสลายไดทางชีวภาพ (มีอยูตอไป)
(OECD Test Guidelines)
3.3.4
ในหลายๆการทดสอบความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพโดยธรรมชาติจะสามารถวัดการหายไปของ
สารทดสอบไดเทานั้น ผลการทดสอบเหลานี้จะแสดงถึงความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพขั้นแรกเทานั้นไมใชการ
เปลี่ยนแรทั้งหมด ดังนั้นผลผลิตที่เกิดจากการยอยสลายที่ยังคงมีอยูอาจจะเกิดขึ้นไมมากก็นอย การยอยสลายทางชีวภาพขั้น
แรกของสารไมใชการบงชี้ถึงความสามารถในการยอยสลายขั้นสุดทาย (ดีที่สุด) ในสิ่งแวดลอม
3.3.5
การทดสอบความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพโดยธรรมชาติของ OECD มีวิธีการที่แตกตางกันมาก
โดยเฉพาะอยางยิ่งการทดสอบ MITI II (OECD Test Guideline 302(C) ใชความเขมขนของสารเพาะเชื้อ (inoculum) ที่สูงกวา
ในการทดสอบความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพไดงายที่สอดคลองกันของ MITI (OECD Test Guideline 301 C) ถึง
สามเทา การทดสอบของ Zahn-Wellens (OECD Test Guideline 302 B) ก็เปนการทดสอบความสามารถในการยอยสลายทาง
ชีวภาพโดยธรรมชาติที่ไมดีเชนกัน
อยางไรก็ตามแมวาศักยภาพของการยอยสลายในการทดสอบเหลานี้จะไมแยกวาการ
ทดสอบความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพไดงายมากนัก แตผลการทดสอบก็ไมสามารถอนุมานใหใชกับเงื่อนไขใน
การทดสอบความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพไดงายและในสิ่งแวดลอมได
3.4
การทดสอบแบบจําลองทางน้ํา (Aquatic simulation test)
3.4.1
การทดสอบแบบจําลองเปนการทดสอบที่พยายามจําลองการยอยสลายในสิ่งแวดลอมทางน้ําเฉพาะ ตัวอยาง
ของการทดสอบที่ไดมาตรฐานสําหรับการจําลองการยอยสลายในสิ่งแวดลอมทางน้ําที่อาจกลาวไดคือ การทดสอบแบบเขยา
ขวดทดลอง (ISO/DS14592 Shake flask batch test) ที่มีสารแขวนลอยที่ผิวน้ําหรือผิวน้ํา/ตะกอน (Nyholm และ Toräng,1999)
การทดสอบการยอยสลายทางชีวภาพโดยวิธีคอยๆเขยาขวดทดลองจนหยุด (shake –flask die-away) และการทดสอบ OPPTS
835.3170 ที่คลายคลึงกัน วิธีการทดสอบเหลานี้มักจะถูกอางวาเปนการทดสอบแบบแมน้ํา (river die away tests)
3.4.2
ลักษณะของการทดสอบที่แนใจไดวาเปนการจําลองเงื่อนไขในสิ่งแวดลอมทางน้ํา คือ
- การใชตัวอยางน้ําธรรมชาติ (และตะกอน) เปนสารเพาะเชื้อและ
- ความเขมขนของสารทดสอบที่ต่ํา(1-100 µg/l) ที่แนใจวาจะเกิดจลนศาสตรการยอยสลายลําดับที่
หนึ่ง
3.4.3
แนะนําใหใชสารประกอบทดสอบที่ติดวิธี (radio labeled) เพราะเอื้อตอการประมาณการยอยสลายขั้นสุดทาย
ถาสามารถกําหนดการกําจัดสารทดสอบไดโดยการวิเคราะหทางเคมีเทานั้น ก็จะสามารถทําการทดสอบความสามารถในการ
ยอยสลายขั้นแรกไดเทานั้นเชนกัน จากการสังเกตจลนศาสตรของการยอยสลายก็จะสามารถทราบคาคงที่ของอัตราการยอย
สลายเนื่องจากความเขมขนที่ต่ําของสารทดสอบ จลนศาสตรของการยอยสลายลําดับแรกนั้นคาดวาจะสามารถยอมรับได
3.4.4
การทดสอบนี้อาจจะทําไดกับตะกอนธรรมชาติที่จําลองสภาวะในสวนของตะกอนได ยิ่งกวานั้นโดยการสเตอริ
ไลซสารตัวอยางจะสามารถทําการทดสอบการยอยสลายโดยกระบวนการที่ไมใชทางชีวภาพ (abiotic) ภายใตเงื่อนไขของการ
ทดสอบได
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3.5

การทดสอบแบบจําลอง STP (Sewage treatment plant)
การทดสอบที่สามารถใชสําหรับจําลองแบบความสามารถในการยอยสลายในโรงงานบําบัดน้ําเสียได (STP)
เชน OECD Test Guideline 303A Coupled Unit test, ISO 11733 Activated sludge simulation test และ EU C.10 test เมื่อ
เร็วๆ นี้ไดมีการเสนอการทดสอบแบบจําลองใหมที่ใชความเขมขนต่ําของสารมลพิษอินทรีย (Nyholm และคณะ,1996)
3.6
ความสามารถในการยอยสลายโดยไมมีอากาศ
3.6.1
วิธีการทดสอบสําหรับความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพโดยไมมีอากาศจะสามารถใชทดสอบหา
ศักยภาพโดยธรรมชาติของสารทดสอบที่จะเกิดการยอยสลายภายใตสภาวะที่ไมมีอากาศได ตัวอยางของการทดสอบนี้ไดแก
ISO 11734:1995 (E) Test, ASTME 1196-92 test และ OPPTS 835.3400 test
3.6.2
ศักยภาพของการยอยสลายโดยไมมีอากาศจะสามารถหาไดในระหวางชวงการทดสอบเปนเวลา 8 สัปดาหโดย
มีเงื่อนไขของการทดสอบดังนี้
- การทดสอบทําในภาชนะปดโดยปราศจากออกซิเจน (ขั้นแรกทําในบรรยากาศที่มีไนโตรเจนบริสุทธิ์)
- ใชกากตะกอน (sludge) ที่ยอยสลายแลว
- อุณหภูมิการทดสอบที่ 35 องศาเซลเซียส และ
- การกําหนดความดันของกาซบริเวณชองวาง (head-space gas pressure) (การเกิดกาซ CO2 และ CH4)
3.6.3
การยอยสลายขั้นสุดทายสามารถหาไดโดยการทดสอบการผลิตกาซ อยางไรก็ตามการยอยสลายในขั้นแรกอาจ
หาไดโดยการวัดสารดั้งเดิมที่หลงเหลืออยู
3.7
การยอยสลายในดินและตะกอน
3.7.1
สารเคมีจํานวนมากยอยสลายในดินหรือตะกอน
ดังนั้นการประเมินความสามารถในการยอยสลายใน
สิ่งแวดลอมลักษณะนี้จึงเปนสิ่งสําคัญ ในจํานวนวิธีการที่ไดมาตรฐานอาจกลาวถึง OECD Test Guideline 304A ที่เปนการ
ทดสอบความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพโดยธรรมชาติในดินซึ่งสอดคลองกับการทดสอบ OPPTS 835.3300
3.7.2
ลักษณะพิเศษของการทดสอบที่ทําใหแนใจถึงการทดสอบความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพโดย
ธรรมชาติในดินมีดังนี้
- ใชตัวอยางดินธรรมชาติโดยปราศจากการเพาะเชื้อ (inoculation) เพิ่มเติม
- ใชสารทดสอบติดแสง (radiolabel) และ
- กําหนดการพัฒนาของคารบอนไดออกไซดที่ติดแสง
3.7.3
วิธีการมาตรฐานสําหรับการทดสอบการยอยสลายทางชีวภาพในตะกอนคือ
การทดสอบการยอยสลายทาง
ชีวภาพบริเวณขนาดเล็ก(microcosm)ของตะกอน / น้ํา (OPPTS 835.3180) บริเวรขนาดเล็กนี้ซึ่งประกอบดวยตะกอน/น้ําจะ
ถูกเก็บจากสถานที่เก็บสารตัวอยางและสารตัวอยางนี้จะถูกกําหนดไวในการทดสอบดวย การหายไปของสารประกอบดั้งเดิม
(เชน การยอยสลายทางชีวภาพขั้นแรก) และหากเปนไปไดการเกิดสารเมตาบอไลทหรือการวัดการยอยสลายทางชีวภาพขั้น
สุดทายอาจจะสามารถทําได
3.7.4
ในปจจุบันกําลังมีการรางแนวทางของ OECD ใหมอยูสองแนวทางเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปโดยใชอากาศและไม
ใชอากาศในดิน(OECD Test Guideline,1999) และในระบบตะกอนทางน้ํา(OECD Test Guideline,1999b) ตามลําดับ การ
ทดลองทําขึ้นเพื่อหาอัตราการเปลี่ยนรูปของสารทดสอบและธรรมชาติและอัตราของการกอตัวและการลดลงของผลผลิตที่เกิด
จากการเปลี่ยนรูปภายใตสภาวะที่เปนจริงทางสิ่งแวดลอมรวมถึงความเขมขนจริงของสารทดสอบ ไมวาจะเปนการเปลี่ยนเปน
แรโดยสมบูรณหรือการยอยสลายขั้นแรกอาจหาไดโดยขึ้นอยูกับวิธีการวิเคราะหที่ใชสําหรับการหาการเปลี่ยนรูปของสาร
ทดสอบ
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3.8
วิธีคํานวณความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพ
3.8.1
เมื่อไมนานมานี้ไดมีการพัฒนาความเปนไปไดในการคํานวณคุณสมบัติทางสิ่งแวดลอมของสารเคมีและใน
จํานวนนี้ก็คือวิธีการทํานายศักยภาพของความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพของสารอินทรีย เชน การทดสอบ syracuse
Research Corporation’s Biodegradability Probability Program,BIOWIN การทบทวนวิธีการไดดําเนินการโดย OECD (1993)
และโดย Langenburg และคณะ (1996) ซึ่งพวกเขาเหลานี้ไดแสดงใหเห็นวาวิธีการกระจายกลุม (group contribution method)
เปนวิธีที่ประสบผลสําเร็จมากที่สุด และในจํานวนนี้การทดสอบความเปนไปไดในการยอยสลายสารชีวภาพ (Biodegradation
Probability Program (BIOWIN)) ดูเหมือนจะใชไดกวางที่สุด วิธีการนี้ใหการคํานวณเชิงคุณภาพของความนาจะเปนในการ
ย อ ยสลายทางชี วภาพได ชา หรื อ เร็ ว โดยมี ป ระชากรผสมของจุ ลิ น ทรี ย ใ นสิ่ งแวดล อ ม ความสามารถในการใช ง านของ
โปรแกรมนี้ถูกประเมินโดย US EPA/EC Joint Project on the Evaluation of (Q) SARs (OECD,1994) และโดย Pedersen
และคณะ (1995) การประเมินของ Pedersen และคณะ (1995) ไดกลาวถึงอยางยอๆไวดานลางนี้
3.8.2
ชุดขอมูลการยอยสลายทางชีวภาพที่ไดจากการทดลองที่ไดรับพิสูจนแลวไดรับการคัดเลือกจากกลุมขอมูลจาก
MITI (1992) แตไมรวมสารที่ไมมีขอมูลการยอยที่แมนยําและสารที่ใชสําหรับการพัฒนาโปรแกรมแลว ชุดขอมูลที่ไดพิสูจน
แลวประกอบดวยสาร 304 ชนิด ความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพของสารเหลานี้คํานวณโดยการใชโปรแกรมการ
ประมาณที่ไมเปนเสนตรง (นาเชื่อถือที่สุด) และผลการคํานวณจะถูกนําไปเปรียบเทียบกับขอมูลที่วัดได สารจํานวน 162 ชนิด
ถูกทํานายวายอยสลายได “รวดเร็ว” แตสารเพียง 41 ชนิด (รอยละ 25) ที่สามารถยอยสลายไดงายสําหรับการทดสอบ MITI I
สาร142 ชนิดถูกทํานายวายอยสลายได “อยางชาๆ” ซึ่งสามารถยืนยันไดโดยพบวาสาร 138 ชนิด (รอยละ 97) ไมสามารถยอย
สลายไดงายในการทดสอบ MITI I ดังนั้นจึงสรุปไดวาโปรแกรมนี้อาจจะใชเพื่อจุดประสงคของการจําแนกประเภทไดเฉพาะ
เมื่อขอมูลการยอยสลายจากการทดลองไมสามารถหาไดและเมื่อโปรแกรมทํานายวาสารจะยอยสลายได “อยางชาๆ” ในกรณี
นี้สารจะไดรับการพิจารณาวาเปนสารที่ไมสามารถยอยสลายไดรวดเร็ว
3.8.3
ขอสรุปที่ไดเหมือนกันกับโปรเจค US EPA/EC Joint Project on the Evaluation of Q(SARs) โดยใชขอมูลจาก
การทดลองและ QSAR ของสารใหมที่ระบุใน EU การประเมินอยูบนพื้นฐานของการวิเคราะหการทํานาย QSAR ของสาร
ใหม 115 ชนิด และไดรับการทดสอบความสามารถในการยอยสลายไดงาย (ready biodegradability) แลว สารเพียง 9 ชนิดที่
รวมอยูในการวิเคราะหนี้ที่สามารถยอยสลายทางชีวภาพไดงาย วิธีการที่ใช QSAR ที่สมบรูณ ไมไดระบุอยูในรายงานฉบับ
สุดทายของ US EPA/EC Joint Project (OECD,1994) แตดูเหมือนวาการทํานายสวนใหญเกิดจากการใชวิธีการซึ่งไดรวมอยูใน
โปรแกรมความนาจะเปนในการยอยสลายทางชีวภาพ (Biodegradation Probability Program)
3.8.4
ใน EU TGD (EC,1996) แนะนําวาคาประมาณความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพที่คํานวณไดโดยการ
ใช โปรแกรมความนาจะเปนในการยอยสลายทางชีวภาพ (Biodegradation Probability Program) จะใชเฉพาะวิธีแบบเดิม
เทานั้น เชนเมื่อโปรแกรมทํานายวาเปนการยอยสลายทางชีวภาพอยางรวดเร็ว ผลการทํานายนี้ไมควรนํามาพิจารณา ในขณะที่
ถาผลการทํานายวาเปนการยอยสลายทางชีวภาพอยางชาๆอาจนํามาพิจารณา (EC,1996)
3.8.5
ดังนั้นการใชผลของโปรแกรมความนาจะเปนในการยอยสลายทางชีวภาพ (Biodegradability Probability
Program) ในแบบเกาอาจจะสามารถใชในการเสริมการประเมินความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพของสารจํานวนมาก
ที่ไมมีขอมูลการยอยสลายที่ไดจากการทดลอง
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ภาคผนวก 8
เอกสารแนบทาย II
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสามารถในกายอยสลายในสิ่งแวดลอมทางน้ํา
1.
บทนํา
1.1
เกณฑการจําแนกประเภทของ OECD จะพิจารณาเฉพาะความเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมทางน้ําเทานั้น
อยางไรก็ตาม การจําแนกประเภทความเปนอันตรายจะยึดขอมูลที่ไดจากการทดสอบภายใตเงื่อนไขของการทดลองในหอง
วิทยาศาสตรเปนหลักซึ่งแทบจะไมเหมือนกับเงื่อนไขในสิ่งแวดลอมสักเทาใดนัก ดังนั้นการทํานายผลจากการทดลองสําหรับ
ความเปนอันตรายในสิ่งแวดลอมทางน้ําควรทําการพิจารณาโดยรอบคอบ
1.2
การแปลผลการทดสอบเกี่ยวกับความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพของสารอินทรียมีการพิจารณาอยูใน
OECD Detailed Review Paper on Biodegradability Testing (OECD,1995)
1.3
เงื่อนไขในสิ่งแวดลอมมีความแตกตางจากเงื่อนไขในระบบการทดสอบที่ไดมาตรฐานมากซึ่งทําใหการอนุมาน
ขอมูลการยอยสลายจากการทดสอบในหองทดลองทางวิทยาศาสตรไปสูสิ่งแวดลอมเปนเรื่องยาก ทามกลางความแตกตางสิ่ง
ตอไปนี้จะมีอิทธิพลสูงตอความสามารถในการยอยสลาย
- ปจจัยที่เกี่ยวของกับสิ่งมีชีวิต (การมีจุลินทรียที่มีความสามารถ)
- ปจจัยที่เกี่ยวของกับสารอาหาร (substrate) (ความเขมขนของสารและการมีสารอาหารอื่นๆ)
- ปจจัยที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม (เงื่อนไขทางเคมี-กายภาพ การมีสารอาหาร และสภาพพรอมใชทาง
ชีวภาพของสาร)
สิ่งเหลานี้จะอธิบายเพิ่มเติมดานลาง
2.
การมีจุลินทรียที่มีความสามารถ (competent micro-organism)
2.1
การยอยสลายทางชีวภาพในสิ่งแวดลอมทางน้ําขึ้นอยูกับการมีจุลินทรียที่มีความสามารถในปริมาณที่เพียงพอ
กลุมของจุลินทรียโดยธรรมชาติ (natural microbial communities) ประกอบดวยชีวมวลที่แตกตางกันมากและเมื่อมีสารใหมที่
มีความเขมขนสูงเพียงพอเขาไป ชีวมวลเหลานี้ก็อาจจะปรับตัวเพื่อยอยสลายสารนี้ บอยครั้งที่การปรับตัวของประชากรจุลินท
รีย (microbial population) มีสาเหตุมาจากการเจริญเติบโตของตัวยอยสลายเฉพาะที่โดยธรรมชาติสามารถยอยสลายสาร
เหลานี้ได อยางไรก็ตามยังมีกระบวนการอื่นๆที่เขามาเกี่ยวของดวย เชน การเหนี่ยวนําของเอนไซม (enzyme induction) การ
แลกเปลี่ยนสารพันธุกรรม (genetic materials) และการพัฒนาความทนตอความเปนพิษ
2.2
การปรับตัวเกิดขึ้นในระหวาง “ชวงเวลาลาชา(lag phase)” คือชวงเวลาจากการเริ่มไดรับสัมผัสไปจนถึงการ
เริ่มตนการยอยสลาย จึงเปนที่ชัดเจนวาระยะเวลาในชวงเวลาลาชาขึ้นอยูกับการมีตัวยอยสลายในขั้นตน ซึ่งจะขึ้นอยูกับ
ประวัติของกลุมประชากรจุลินทรีย (microbial community) เชน ประชากรเหลานี้เคยไดรับสัมผัสสารมากอนหรือไม ซึ่ง
หมายความวาเมื่อมีการใชสารชีวภาพแปลกปลอม (xenobiotic) และปลอยกระจายไปทั่วเปนเวลาหลายป ความเปนไปไดที่จะ
พบตัวยอยสลายก็จะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในสิ่งแวดลอมที่ไดรับการปลอยมลพิษ เชน ในโรงบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ
โดยปกติผลการทดสอบการยอยสลายที่คงที่สวนใหญจะพบในการทดสอบที่ใชสารเพาะเชื้อ (inocula) จากน้ําเสียโดย
เปรียบเทียบกับการทดสอบที่ใชสารเพาะเชื้อมาจากน้ําดี (OECD,1995; Nyholm และ Ingerslev,1997)
2.3
มีปจจัยหลายๆอยางที่จะกําหนดวาศักยภาพของการปรับตัวในสิ่งแวดลอมทางน้ําสามารถเปรียบเทียบไดกับ
ศักยภาพของการทดสอบในหองทดลองทางวิทยาศาสตรหรือไม ปจจัยของการปรับตัวขึ้นอยูกับ
- จํานวนของตัวยอยสลายเริ่มตนในชีวมวล (สัดสวนและจํานวน)
- การมีพื้นที่ผิวสําหรับการเกาะติด
- ความเขมขนและสภาพพรอมใชของสารอาหาร (substrate) และ
- การมีสารอาหาร (substrate) อื่นๆ
- 439 -

2.4
ระยะเวลาชวงลาชา (lag phase) ขึ้นอยูกับจํานวนเริ่มตนของตัวยอยสลาย และสําหรับสารที่มีพิษคือการมีชีวิต
อยูและการฟนคืนของตัวยอยสลาย ในการทดสอบความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพไดงายตามมาตรฐาน (ready
biodegradability test) จะเก็บตัวอยางของสารเพาะเชื้อ (inoculum) ในโรงงานบําบัดน้ําเสีย เนื่องจากปริมาณมลพิษ (load)
โดยปกติมีคาสูงกวาในสิ่งแวดลอม ดังนั้นสัดสวนและจํานวนของตัวยอยสลายอาจจะสูงกวาในสิ่งแวดลอมทางน้ําที่มีมลพิษ
นอย อยางไรก็ตามเปนเรื่องยากที่จะคํานวณวาชวงเวลาลาชานี้ในสิ่งแวดลอมทางน้ําจะนานกวาในการทดสอบในหองทดลอง
ทางวิทยาศาสตรเปนเวลาเทาใดเนื่องจากจํานวนเริ่มตนของตัวยอยสลายที่นอยกวา
2.5
เมื่อผานไปเปนเวลานานความเขมขนเริ่มตนของตัวยอยสลายจะไมสําคัญเพราะวาตัวยอยสลายจะเติบโตขึ้นเมื่อ
มีสารอาหาร (substrate) ที่เหมาะสมในความเขมขนที่เพียงพอ อยางไรก็ตามหากความสามารถในการยอยสลายในชวงเวลาสั้น
เปนสิ่งที่สําคัญ ความเขมขนเริ่มตนของจุลินทรียที่จะยอยสลายเปนสิ่งที่ตองพิจารณา (Scow,1982)
2.6
การเกิดการเกาะกลุมกันของจุลินทรีย อาจชวยสนับสนุนการปรับตัวเชน การพัฒนาสภาวะที่เหมาะสมในการ
เจริญเติบโต (microbial niches) ในกลุมของจุลินทรีย เรื่องนี้เปนสิ่งสําคัญเมื่อพิจารณาถึงความสามารถในการปรับตัวใน
สิ่งแวดลอมที่ตางๆกันของโรงงานบําบัดน้ําเสียหรือในตะกอนหรือในดิน อยางไรก็ตามจํานวนของจุลินทรียทั้งหมดในการ
ทดสอบความสามารถในการยอยสลายไดงายและในสิ่งแวดลอมทางน้ํามีปริมาณที่ใกลเคียงกัน (104-108 เซลล/มล.ในการ
ทดสอบความสามารถในการยอยสลายไดงาย และ 103 —106 เซลล/มล.หรือมากกวาในบริเวณผิวน้ํา (Scow,1982)) ดังนั้นปจจัย
นี้จึงนาจะมีความสําคัญเพียงเล็กนอย
2.7
เมื่ อ อธิ บ ายถึ ง การอนุ ม านเงื่ อ นไขทางสิ่ ง แวดล อ ม อาจเป น สิ่ ง ที่ เ ป น ประโยชน ที่ ต อ งแบ ง แยกระหว า ง
สิ่งแวดลอมที่มีความสมบรูณทางอาหารนอย (oligotrophic) และความสมบรูณทางอาหารมาก (eutrophic) จุลินทรียที่
เหมาะสมภายใตเงื่อนไขของความสมบรูณทางอาหารนอยจะสามารถทําใหสารอาหาร (substrate) อินทรียกลายเปนแรที่ความ
เขมขนต่ํา (เศษสวนของ มก C/L) และโดยปกติจะมีการดึงดูดมากกวาสําหรับสารตัวกลาง แตมีอัตราการเติบโตต่ํากวาและ
ชวงเวลาของการผลิตที่สูงกวาสิ่งแวดลอมที่ความสมบรูณทางอาหารมาก (eutrophic) (OECD,1995) ยิ่งกวานั้นสิ่งแวดลอมที่มี
ความสมบรูณทางอาหารนอยไมสามารถยอยสลายสารเคมีในความเขมขนที่สูงกวา 1 มก./ล และอาจถูกยับยั้งที่ความเขมขน
สูง ในทางตรงกันขามสิ่งแวดลอมที่ความสมบรูณทางอาหารมากตองการความเขมขนของสารตัวกลางที่สูงกวากอนเริ่มการ
ทําใหเปนแร (minerialisation) และไปไดดีที่ความเขมขนของสารเคมีสูงกวา ดังนั้นขีดจํากัดระดับต่ํา (lower threshold limit)
สําหรับการยอยสลายในสิ่งแวดลอมทางน้ําจะขึ้นอยูกับวาประชากรจุลินทรียเปนประชากรในสิ่งแวดลอมแบบความสมบรูณ
ทางอาหารนอยหรือมาก อยางไรก็ตามยังเปนเรื่องที่ไมชัดเจนวาประชากรทั้ง 2 แบบเปนสายพันธุท่ีตางกัน หรือเปนเพียงวิถี
ชีวิตของสิ่งแวดลอมทั้ง 2 แบบเทานั้น (OECD,1995) มลพิษสวนใหญจะเขาสูสิ่งแวดลอมไดโดยตรงโดยผานการปลอยของ
น้ําเสีย ดังนั้นสิ่งแวดลอมเหลานี้จึงเปนสิ่งแวดลอมที่มีความสมบรูณทางอาหารมาก
2.8
จากการอธิบายขางตนจึงอาจสรุปไดวาโอกาสของการมีตัวยอยสลายจะมากที่สุดในสิ่งแวดลอมที่มีการรับ
สัมผัสสูง เชนในสิ่งแวดลอมที่ไดรับสารอยางตอเนื่อง (ซึ่งเกิดขึ้นบอยสําหรับสารเคมีที่มีปริมาณการผลิตสูงกวาสารเคมีที่มี
ปริมาณการผลิตต่ํา) สิ่งแวดลอมเหลานี้มักจะเปนสิ่งแวดลอมที่ความสมบรูณทางอาหารมาก (eutrophic) และดังนั้นการยอย
สลายอาจตองการความเขมขนของสารอาหารสูงกอนเริ่มตนยอยสลาย ในทางตรงกันขามในน้ําที่สะอาดมากๆอาจจะขาด
แคลนสายพันธุตัวยอยสลายที่มีความสามารถ โดยเฉพาะอยางยิ่งสายพันธุที่สามารถยอยสลายสารเคมีที่ถูกปลอยออกมาเปน
บางโอกาสในปริมาณการผลิตที่ต่ํา
3.
ปจจัยที่เกี่ยวของกับสารอาหาร (substrate)
3.1
ความเขมขนของสารทดสอบ
3.1.1
ในการทดสอบในห อ งทดลองทางวิ ทยาศาสตร ส วนใหญ จ ะใช ส ารทดสอบที่ ค วามเข ม ข น สู ง มาก (2-100
มิลลิกรัม/ลิตร) เปรียบเทียบกับความเขมขนในชวงไมโครกรัม/ลิตรที่ต่ําซึ่งคาดไดวาเปนความเขมขนในสิ่งแวดลอมทางน้ํา
โดยทั่วไปการเติบโตของจุลินทรียจะไมไดรับการสนับสนุนเมื่อมีสารอาหารในความเขมขนต่ํากวาระดับจํากัด (threshold
level) ประมาณ 10 ไมโครกรัม/ลิตรและที่ความเขมขนต่ํากวา แมวาไมมีพลังงานที่ตองการสําหรับการบํารุงรักษา
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(OECD,1995) เหตุผลสําหรับการกําหนดระดับจํากัดที่ต่ํานี้คือความเปนไปไดในการขาดตัวกระตุนที่เพียงพอเพื่อเริ่มการ
ตอบสนองของเอนไซม (Scow,1982) ซึ่งหมายความโดยทั่วไปวาความเขมขนของสารตางๆในสิ่งแวดลอมทางน้ําอยูที่ระดับ
ซึ่งยากที่จะเปนสารอาหารหลักสําหรับจุลินทรียในการยอยสลาย
3.1.2
ยิ่งกวานั้นจลนศาสตรของการยอยสลายขึ้นอยูกับความเขมขนของสาร (S0) เมื่อเปรียบเทียบกับคาคงที่ของ
ความอิ่มตัว (Ks) ตามที่อธิบายในสมการของโมนอต (Monod equation) คาคงที่ของความอิ่มตัวคือความเขมขนของสารอาหาร
ที่สงผลใหเกิดอัตราการเติบโตเฉพาะรอยละ 50 ของอัตราการเติบโตเฉพาะสูงสุด ที่ความเขมขนของสารอาหารต่ํากวาคาคงที่
ของความอิ่มตัวมากซึ่งเปนสถานการณปกติในสิ่งแวดลอมทางน้ําสวนใหญซึ่งการยอยสลายนี้จะอธิบายไดดวยจลนศาสตร
อันดับหนึ่ง (first order kinetics) หรือจลนศาสตรซับซอน (logistic kinetics) (OECD,1995) เมื่อความหนาแนนของจุลินทรีย
อยูในระดับต่ํา (ต่ํากวา 103-105เซลล/มล.) เปนที่เดนชัด (เชนในน้ําที่มีความสมบรูณของอาหารต่ํา) ประชากรจะเติบโตดวย
อัตราที่ลดลงซึ่งเปนลักษณะทั่วไปของจลนศาสตรซับซอน ที่ความหนาแนนของจุลินทรียในระดับสูง (เชนในน้ําที่มีความ
สมบรูณของอาหารสูง) ความเขมขนของสารอาหาร (substrate) จะไมสูงพอที่จะสนับสนุนการเติบโตของเซลลและจัดวาเปน
จลนศาสตรอันดับหนึ่งเชน อัตราการยอยสลายเปนสัดสวนโดยตรงกับความเขมขนของสารอาหาร ในทางปฏิบัติอาจเปนไป
ไม ไ ด ที่ จ ะแยกความแตกต า งระหว า งจลน ศ าสตร ก ารย อ ยสลายทั้ ง สองประเภทเนื่ อ งจากความไม แ น น อนของข อ มู ล
(OECD,1995)
3.1.3
โดยสรุปแลวสารที่ความเขมขนต่ํา (เชนต่ํากวา 10 ไมโครกรัม/ลิตร) อาจจะไมถูกยอยสลายเปนสารอาหารหลัก
ในสิ่งแวดลอมทางน้ํา เมื่อความเขมขนสูงขึ้นสารอาหารที่สามารถยอยสลายไดงายจะถูกยอยสลายเปนอันดับแรก (primary
substrate) ในสิ่งแวดลอมที่อัตราการยอยสลายเปนสัดสวนไมมากก็นอยกับความเขมขนของสารอาหาร การยอยสลายของ
สารอาหารเปนลําดับ รอง (secondary substrate) อธิบายไวดานลาง
3.2
การมีสารอาหารอื่น ๆ
3.2.1
ในการทดสอบมาตรฐาน สารทดสอบอาจจะใชเปนสารอาหารเพียงอยางเดียวสําหรับจุลินทรีย ในขณะที่ใน
สิ่งแวดลอมมีสารอาหารอื่นๆเปนจํานวนมาก ในน้ําธรรมชาติความเขมขนของคารบอนอินทรียที่ละลายน้ํา (dissolved organic
carbon) มักพบในชวง 1-10เซลล C/L เชนมีปริมาณมากวาในมลพิษถึง 1,000 เทา อยางไรก็ตามคารบอนอินทรียเหลานี้
สวนมากจะคงอยูอยางตอเนื่องตามการเพิ่มปริมาณสารอินทรียและการเพิ่มระยะทางจากชายฝง
3.2.2
แบคทีเรียในน้ําธรรมชาติจะถูกหลอเลี้ยงดวยอาหารที่เปนประโยชนจากสารที่ซึมออกมาจากสาหราย สารที่ซึม
ออกมาจากสาหรายเหลานี้เปลี่ยนเปนแรไดรวดเร็วมาก(ภายในเวลาเปนนาที) ซึ่งแสดงใหเห็นวามีศักยภาพของการยอยสลาย
สูงในกลุมจุลินทรียธรรมชาติ ดังนั้นการที่จุลินทรียมีการแขงขันเพื่อใหไดสารอาหารที่หลากหลายในน้ําธรรมชาติ จึงมีความ
กดดันในการเลือกกลุมจุลินทรียที่มีผลใหเกิดการเติบโตของสายพันธุที่สามารถยอยอาหารใหกลายเปนแรอยางรวดเร็ว
ในขณะที่การเติบโตของสายพันธุพิเศษอื่นๆมีการหยุดลง ประสบการณจากการแยกแบคทีเรียที่สามารถยอยสลายสารชีวภาพ
แปลกปลอม (xenobiotics) ตางๆแสดงใหเห็นวาสิ่งมีชีวิตเหลานี้มักเติบโตขึ้นอยางชาๆและมีชีวิตอยูกับแหลงคารบอน
ซับซอนในการแขงขันกับแบคทีเรียที่เติบโตไดรวดเร็วกวา เมื่อจุลินทรียที่มีความสามารถ (competent micro-organism) มีอยู
ในสิ่งแวดลอม จุลินทรียเหลานี้อาจเพิ่มจํานวนขึ้นหากสารอาหารชีวภาพแปลกปลอม(xenobiotic substrate )ถูกปลอยออกมา
อยางตอเนื่องและถึงระดับของความเขมขนในสิ่งแวดลอมที่เพียงพอจะสนับสนุนการเติบโต อยางไรก็ตาม มลพิษอินทรียสวน
ใหญในสิ่งแวดลอมทางน้ํามีอยูที่ระดับความเขมขนต่ํา และจะถูกยอยสลายเปนสารอาหารรองซึ่งไมไดสนับสนุนการเติบโต
3.2.3
ในทางตรงกันขาม การมีสารอาหารที่กลายเปนแรอยางรวดเร็วในความเขมขนที่สูงขึ้นอาจเอื้อใหเกิดการ
เปลี่ยนรูปของโมเลกุลของสารชีวภาพแปลกปลอมในเบื้องตนโดยกระบวนการเมตาโบลิซึมรวม (co-metabolism) สารเมตา
โบลิซึมรวมนี้อาจถูกยอยสลายและการกลายเปนแรเพิ่มขึ้น ดังนั้นการมีสารอาหาร (substrate) อื่น ๆ อาจเพิ่มความเปนไปได
ที่ทําใหสาร (substance) เกิดการยอยสลาย
3.2.4
อาจสรุปไดวาการมีสารอาหารที่หลากหลายในน้ําธรรมชาติและสารอาหารเหลานี้สามารถกลายเปนแรไดอยาง
รวดเร็ว อาจทําใหเกิดความกดดันที่หยุดการเติบโตของจุลินทรียที่สามารถยอยสลายจุลมลพิษ ในทางตรงกันขามมันอาจเอื้อ
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ใหเกิดการยอยสลายเพิ่มขึ้นโดยกระบวนการเมตาโบลิซึมรวมเบื้องตนตามมาดวยการกลายเปนแรมากขึ้น ความสําคัญของ
กระบวนการเหลานี้ภายใตเงื่อนไขของธรรมชาติอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับเงื่อนไขทางสิ่งแวดลอมและสารตางๆ และยังไม
สามารถจัดทําขอสรุปทั่วไปได
4.
ปจจัยที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
4.1
ตัวแปรทางสิ่งแวดลอมจะควบคุมกิจกรรมของจุลินทรียท่วั ไป (general microbial) มากกวาที่จะควบคุม
กระบวนการยอยสลายเฉพาะ อยางไรก็ตามความสําคัญของอิทธิพลนี้แตกตางกันระหวางระบบนิเวศที่แตกตางกันและสาย
พันธุของจุลินทรีย (Scow, 1982)
4.2
ศักยภาพในการเกิดปฏิกิริยารีดอกซ (Redox Potential)
ปจจัยอยางหนึ่งที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมที่สําคัญที่สุดซึ่งมีอิทธิพลตอความสามารถในการยอยสลายนาจะเปน
การมีออกซิเจน ปริมาณออกซิเจนและศักยภาพในการเกิดปฏิกิริยารีดอกซจะกําหนดการมีอยูของจุลินทรียประเภทตางๆใน
สิ่งแวดลอมทางน้ํากับจุลินทรียที่ใชอากาศอื่น (aerobic organisms) ที่ปรากฏอยูในชั้นน้ํา ในชั้นบนของตะกอนและบางสวน
ของน้ําจากโรงบําบัดน้ําเสีย และกับจุลินทรียที่ไมใชอากาศอื่น (anaerobic organisms) ที่ปรากฏอยูในตะกอนและบางสวน
ของน้ําจากโรงบําบัดน้ําเสีย ในชั้นของน้ําโดยทั่วไป เงื่อนไขที่ใชอากาศจะเปนที่เดนชัดกวา และการทํานายความสามารถใน
การยอยสลายทางชีวภาพควรยึดผลจากการทดสอบที่ใชอากาศ (aerobic tests) อยางไรก็ตามในสิ่งแวดลอมทางน้ําบางอยาง
ปริมาณออกซิเจนอาจจะต่ํามากในชวงตางๆของป ทั้งนี้เนื่องจากสิ่งแวดลอมมีความสมบรูณของอาหารมาก (eutrophication)
และมีการยอยสลายของวัสดุอินทรียที่ผลิตขึ้นมา ในชวงเวลาเหลานี้จุลินทรียที่ใชอากาศจะไมสามารถยอยสลายสารเคมีได
แตกระบวนการที่ไมใชอากาศอาจใชแทนหากสารเคมีนั้นสามารถยอยสลายไดภายใตเงื่อนไขที่ไมใชอากาศ
4.3
อุณหภูมิ
พารามิเตอรที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ อุณหภูมิ การทดสอบในหองทดลองทางวิทยาศาสตรสวนมากจะทําที่
อุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส (การทดสอบความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพงายตามมาตรฐานโดยใชอากาศ) แตการ
ทดสอบที่ไมใชอากาศอาจทําที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เนื่องจากเปนการเลียนแบบสภาพในถังปฏิกรณตะกอน (sludge
reactor) ไดดีกวา กิจกรรมของจุลินทรียจะพบไดในสิ่งแวดลอมที่ชวงอุณหภูมิจากต่ํากวา 0 ถึง 100 องศาเซลเซียส อยางไรก็
ตามอุณหภูมิที่ดีที่สุดจะอยูในชวง 10 – 30 องศาเซลเซียส และอัตราการยอยสลายจะมากขึ้นเปนสองเทาทุกๆอุณหภูมิที่
เพิ่มขึ้น 10 องศาเซลเซียสในชวงอุณหภูมนิ ี้ (de Henau,1993) นอกชวงอุณหภูมิที่เหมาะสมนี้ กิจกรรมของตัวยอยสลายจะ
ลดลงอยางมากแมวาสายพันธุพิเศษบางอยางอาจทํางานไดดีอยู
เมื่อทําการอนุมานเงื่อนไขแตกตางจากหองทดลองทาง
วิทยาศาสตรแลวควรตองพิจารณาวาสิ่งแวดลอมทางน้ําบางอยางอาจถูกปกคลุมดวยน้ําแข็งในชวงตางๆของป และนั่นก็คือ
การยอยสลายที่อาจเกิดไดบางหรือไมสามารถเกิดขึ้นไดเลยในชวงฤดูหนาว
4.4
คา pH
จุลินทรียที่ทํางานไดดีพบไดในชวงคา pH ทั้งหมดในสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตามสําหรับกลุมแบคทีเรียซึ่งเปน
กลุมที่ชอบสภาวะดางออนๆ (slightly alkaline conditions) กิจกรรมและชวงคา pH ที่เหมาะสมที่สุดอยูที่ 6-8 ที่คา pH ต่ํากวา
5 กิจกรรมเมตาโบลิซึม (metabolic activity) ในแบคทีเรียจะลดลงอยางมาก สําหรับเชื้อราเปนกลุมที่ชอบสภาพกรดออนๆ
(slightly acidic conditions) กิจกรรมและชวงคา pH สูงสุดอยูที่ 5-6 (Scow,1982) ดังนั้นคาสูงสุดสําหรับกิจกรรมการยอยสลาย
ของจุลินทรียอาจอยูภายในชวงคา pH ระหวาง 5-8 ซึ่งเปนชวงคาที่เกิดขึ้นไดบอยที่สุดในสิ่งแวดลอมทางน้ํา
4.5
การมีสารอาหาร
การมีสารอาหารอนินทรีย (ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส) มักเปนที่ตองการสําหรับการเติบโตของจุลินทรีย
อยางไรก็ตามจะมีปจจัยไมกี่อยางที่จํากัดการเกิดกิจกรรมในสิ่งแวดลอมทางน้ําซึ่งการเติบโตของจุลินทรียจะมีสารอาหารอยาง
จํากัด อยางไรก็ตามการมีสารอาหารจะมีอิทธิพลตอการเติบโตของผูผลิตหลัก (primary producer) และความสามารถในการ
ทําใหเปนแรไดงาย
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ภาคผนวก 8
เอกสารแนบทาย III
หลักการพื้นฐานของวิธีทดลองและวิธีคํานวณการหาคา BCF และ KOW ของสารอินทรีย
1.
1.1

ปจจัยความเขมขนทางชีวภาพ (BCF)
คําจํากัดความ
ปจจัยความเขมขนทางชีวภาพถูกระบุใหเปนอัตราสวนระหวางความเขมขนของสารเคมีในสิ่งมีชีวิต (biota)
และความเขมขนในตัวกลางอยูรอบๆ ในที่นี้คือน้ําที่สภาวะคงที่ (steady state) คา BCF สามารถวัดไดโดยตรงจากการทดลอง
ภายใตสภาวะคงที่หรือคํานวณจากอัตราสวนระหวางคาคงที่ของอัตราการไดรับครั้งแรกและอัตราของการกําจัดออกซึ่งเปน
วิธีที่ไมตองการสภาวะสมดุลย
1.2
วิธีที่เหมาะสมสําหรับการหาคา BCF จากการทดลอง
1.2.1
มีแนวทางการทดสอบมากมายสําหรับการหาคาความเขมขนทางชีวภาพจากการทดลองในปลาที่ไดจัดทําเปน
เอกสารขึ้น และที่ใชมากที่สุดคือ OECD Test Guidelines (OECD 305,1996)และ ASTM Standard Guide (ASTM E 1022-94)
OECD 305 (1996) ไดถูกปรับปรุงและนํามาใชแทน OECD 305A-E,(1981) ฉบับเกา แมวาการทดสอบในชวงของการไหล
ผานเปนจะที่ยอมรับ (OECD 305,1996) แตระบบกึ่งสถิตก็ยอมใหสามารถทําได (ASTM E 1022-94) โดยมีเงื่อนไขวาตองทํา
ไดตามเกณฑที่ถูกตองเกี่ยวกับจํานวนปลาที่ตายและการรักษาสภาพของการทดสอบ สําหรับสารที่ละลายในไขมัน (lipophilic
substance) (log KOW มากกวา 3) วิธีทดสอบแบบไหลผานเปนที่ยอมรับมากกวา
1.2.2
หลักการของแนวทาง OECD 305 และ ASTM มีความคลายคลึงกัน แตสภาวะของการทดลองาจะแตกตางกัน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องตอไปนี้
- วิธีการจายน้ําทดสอบ(สถิต กึ่งสถิต หรือไหลผาน)
- ขอกําหนดสําหรับการศึกษาหลังการไดรับสัมผัส (depuration study)
- วิธีทางคณิตศาสตรสําหรับคํานวณคา BCF
- ความถี่ของการเก็บตัวอยาง:จํานวนครั้งของการวัดในน้ําและจํานวนตัวอยางของปลา
- ขอกําหนดสําหรับการวัดไขมันของปลา
- ระยะเวลาที่นอยที่สุดของการไดรับสัมผัส
1.2.3
โดยทั่วไปการทดสอบประกอบดวยสองระยะ คือระยะการไดรับสัมผัส (uptake) และระยะหลังการไดรับ
สัมผัส (depuration) ในระหวางระยะของการไดรับสัมผัส ปลาสายพันธุหนึ่งซึ่งถูกแยกกลุมจะไดรับสัมผัสสารทดสอบอยาง
นอยที่ความเขมขนสองระดับ ระยะของการไดรับสัมผัสบังคับใหเปน 28 วันหากสภาวะคงที่ไมเกิดขึ้นภายในระยะนี้ เวลาที่
ตองการใหถึงสภาวะคงที่อาจตั้งขึ้นไดโดยอยูบนพื้นฐานของความสัมพันธ KOW-k2 (เชน log k2= 1.47-0.41 log KOW(Spacie
และ Hamelink,1982)หรือ log k2=1.69-0.53 log KOW (Gobas และคณะ,1989)) เวลาที่คาดไว(d) เชนสําหรับรอยละ 95 ของ
สภาวะคงที่อาจคํานวณไดโดย –ln (1-0.95)/k2 โดยมีเงื่อนไขวาความเขมขนทางชีวภาพเปนไปตามจลนศาสตรอันดับหนึ่ง
(first order kinetics) ในระยะหลังการไดรับสัมผัสปลาจะถูกยายไปยังตัวกลางอื่นที่ไมมีสารทดสอบ ความเขมขนของสาร
ทดสอบในปลาจะถูกติดตามตลอดการทดสอบทั้งสองระยะของการทดสอบ คา BCF แสดงเปนฟงกชันของจํานวนน้ําหนัก
ของปลาที่เปยกทั้งหมด สําหรับสารอินทรียจํานวนมากจะมีความสัมพันธที่สําคัญระหวางศักยภาพของความเขมขนทาง
ชีวภาพและความสามารถละลายไดในไขมัน (lipophilicity) และมากกวานั้นยังมีความสัมพันธที่สอดคลองกันระหวางไขมัน
ของปลาที่ถูกทดสอบและความเขมขนทางชีวภาพที่สังเกตไดของสารทดสอบนั้น ดังนั้นเพื่อเปนการลดแหลงความปรวนแปร
ในผลการทดสอบสําหรับสารที่มีความสามารถละลายในไขมันไดสูง จึงควรแสดงคาความเขมขนทางชีวภาพเปรียบเทียบกับ
ไขมันที่เพิ่มเติมจากน้ําหนักทั้งหมดของตัวปลา (OECD 305(1996), ECETOC(1995)) แนวทางที่กลาวนี้ยึดสมมติฐานที่วา
ความเขมขนทางชีวภาพอาจประมาณคาไดโดยกระบวนการจลนศาสตรลําดับที่ 1 (one-compartment model) และดังนั้น BCF
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เทากับ k1/ k2 (เมื่อ k1คือ อัตราอันดับที่ 1 ชวงการไดรับสัมผัส ,k2 คือ อัตราอันดับที่ 1 ชวงหลังการไดรับสัมผัส ซึ่งอธิบายโดย
การประมาณแบบลอการิธึม-เสนตรง (log-linear approximation)) หากระยะหลังการไดรับสัมผัสเปนไปตามจลนศาสตรสอง
อัตรา เชนอัตราในชวงไดรับสัมผัสมี 2 คาแตกตางชัดเจน การประมาณคา k1/ k2 อาจทําใหคํานวณคาBCF ไดต่ํากวาที่เปนจริง
หากมีการบงชี้วาเปนจลศาสตรอันดับสอง (second order kinetic) คา BCF อาจคํานวณไดจากความสัมพันธ: Cfish/ Cwater โดยมี
เงื่อนไขวาระบบปลา-น้ําไดถึงสภาวะคงที่แลว
1.2.4
เชนเดียวกับรายละเอียดการเตรียมและการเก็บรักษาตัวอยาง วิธีการวิเคราะหที่เหมาะสมจะตองทราบความ
ถูกตองแมนยําและความไวตอปฏิกิริยาสําหรับการใชหาปริมาณของสาร (substance) ในสารละลายทดสอบและในวัสดุทาง
ชีววิทยา หากขาดสิ่งเหลานี้การหาคา BCF ที่แทจริงจะเปนไปไมได การใชสารทดสอบที่ติดรังสี (radialabelled test
substance) จะเอื้อตอการวิเคราะหตัวอยางน้ําและปลา อยางไรก็ตามหากไมรวมกับวิธีวิเคราะหเฉพาะ การวัดกัมมันตรังสี
ทั้งหมดมีความเปนไปไดที่จะสะทอนถึงการมีสารดั้งเดิม สารเมตาโบไลทและสารเมตาโบไลทคารบอน ซึ่งอาจจะรวมอยูใน
เนื้อเยื่อของปลาในโมเลกุลอินทรีย สําหรับการหาคา BCF ที่แทจริงเปนเรื่องสําคัญที่ตองแยกแยะสารดั้งเดิมออกจากสารเมตา
บอไลทใหเดนชัด หากมีการใชวัสดุติดรังสีในการทดสอบอาจเปนไปไดที่จะวิเคราะหวัสดุติดรังสีทั้งหมด (เชน สารดั้งเดิม
และสารเมตาบอไลท) หรือสารตัวอยางอาจตองทําใหบริสุทธิ์เพื่อใหสามารถวิเคราะหสารประกอบดั้งเดิมแยกตางหากได
1.2.5
ในชวง log KOW สูงกวา 6 คา BCF ที่วัดไดมีแนวโนมที่จะลดลงเมื่อคา log KOW มีคาสูงขึ้น คําอธิบายแนวคิด
ของความไมเปนเสนตรงโดยหลักแลวจะอางถึงการเปลี่ยนรูปทางชีวภาพเชนจลนศาสตรการซึมผานเนื้อเยื่อลดลง หรือ
ความสามารถในการละลายในไขมันของสารทางชีวภาพลดลงสําหรับโมเลกุลขนาดใหญ ปจจัยอื่นที่พิจารณาเปนสิ่งรบกวน
ในการทดลองเชนการไมถึงจุดสมดุลย สภาพพรอมใชทางชีวภาพลดลงเนื่องจากการดูดซับสารอินทรียในน้ํา และความ
ผิดพลาดของการวิเคราะห นอกจากนั้นควรตองใหความระมัดระวังเมื่อทําการประเมินขอมูลคา BCF ซึ่งไดจากการทดลองซึ่ง
มีคา log KOW สูงกวา 6 เนื่องจากขอมูลเหลานี้จะมีระดับของความไมแนนอนสูงกวาคา BCF ที่หาไดจากสารที่มีคา log KOW ต่ํา
กวา 6
2.
log KOW
2.1
คําจํากัดความและขอพิจารณาทั่วไป
2.1.1
คาลอการิธึมของสัมประสิทธิ์การแยกสัดสวนระหวางนอรมอลออกทานอล-น้ํา (log n-octanol-water partition
coefficient) หรือ คา log KOW เปนการวัดความสามารถในการละลายในไขมันของสาร คา log KOW จึงเปนพารามิเตอรที่สําคัญ
ในการประเมินสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสิ่งแวดลอม กระบวนการแพรกระจายหลายๆกระบวนการผลักดันดวย log KOW เชน การดูด
ซึมในดินและตะกอนและความเขมขนทางชีวภาพในจุลินทรีย
2.1.2
พื้นฐานของความสัมพันธระหวางความเขมขนทางชีวภาพและคา log KOW มีความคลายคลึงกันคือ
กระบวนการแยกสัดสวนระหวางไขมันของปลาและน้ํา และกระบวนการแยกสัดสวนระหวางนอรมอลออกทานอลและน้ํา
เหตุผลที่ใช log KOW เกิดจากความสามารถของออกทานอลที่จะเปนตัวแทนของไขมันในเนื้อเยื่อปลาไดเปนอยางดี มี
ความสัมพันธที่เดนชัดมากระหวาง log KOW และความสามารถในการละลายของสารในน้ํามันตับปลาและไตรโอลิน (triolin)
(Niimi,1991) ไตรโอลินเปนหนึ่งในสารไตรเอซิลกรีเซอรอล (triacylglycerols) ที่พบมากที่สุดในไขมันของปลาน้ําจืด
(Henderson และ Tocher,1987)
2.1.3
การหาคาสัมประสิทธิ์การแยกสัดสวนระหวางนอรมอลออกทานอล-น้ํา (KOW) เปนขอกําหนดของขอมูล
พื้นฐานที่ตองเสนอเพื่อแจงสารที่เกิดใหมและมีอยูกอนแลวภายในสภาพยุโรป เนื่องจากการหาคา KOW จากการทดลองไม
สามารถเปนไปไดเสมอไปเชนสารที่ละลายน้ําไดดีและสารที่ละลายในไขมันไดสูง คา KOW ที่พัฒนาจาก QSAR อาจสามารถ
ใชได อยางไรก็ตามควรตองใชความระมัดระวังเปนอยางยิ่งเมื่อใช QSAR สําหรับสารที่ไมสามารถหาคาจากการทดลองได
(เชน สารลดแรงตึงผิว)
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2.2
วิธีการที่เหมาะสมสําหรับการหาคา KOW จากการทดลอง
2.2.1
สําหรับการทดลองหาคา KOW มีสองวิธีการคือ การเขยาขวดทดลอง (Shake-flask) และวิธี HPLC ซึ่งอธิบายไว
ในแนวทางมาตรฐาน เชน OECD 107(1995) ; OECD 117 (1983);EEC A.8.(1992) ;EPA-OTS(1982); EPA-FIFRA(1982);
ASTM (1993) ไมเพียงแตเฉพาะขอมูลที่ไดจากการใชวิธีการเขยาขวดทดลองหรือวิธี HPLC ที่สอดคลองกับวิธีแนวทาง
มาตรฐานเทานั้นที่แนะนําไว สําหรับสารที่ละลายในไขมันไดสูงซึ่งเปนสารที่ละลายในน้ําไดชา ขอมูลที่ไดจากการใชวิธีการ
คนอยางชาๆ (slow-stirring method) จะเปนขอมูลที่นาเชื่อถือมากกวา (De Brujin และคณะ,1989; Totls และ Sijm,1993;
OECD draft Guideline,1998) วิธีการคนอยางชาๆนี้กําลังมีการทดสอบอยูในปจจุบันเพื่อพัฒนาเปนแนวทางของOECD ฉบับ
สุดทาย
2.2.2
วิธีการเขยาขวดทดลอง (Shake-flask method)
หลักการพื้นฐานของวิธีการนี้คือเพื่อวัดการละลายของสารในสองเฟสที่ตางกันคือในน้ําและนอรมอล-ออก
ทานอล n-octanol การหาคาสัมประสิทธิ์ของการแยกสัดสวน (partition coefficient) ตองใหไดความสมดุลยระหวาง
องคประกอบที่มีปฏิกิริยาตอกันทั้งหมดของระบบซึ่งหลังจากนี้จะไดความเขมขนของสารที่ละลายในทั้งสองเฟสที่แตกตาง
กัน วิธีการเขยาขวดทดลองจะใชเมื่อคา log KOW อยูในชวงจาก –2 ถึง 4 (OECD 107,1995) วิธีการเขยาทดลองใชเฉพาะกับ
สารบริสุทธิ์ที่ละลายในน้ําและนอรมอล-ออกทานอลเทานั้นและควรทําที่อุณหภูมิคงที่ (+ 1องศาเซลเซียส) ในชวง 20-25
องศาเซลเซียส
2.2.3
วิธี HPLC
วิธี HPLC เปนวิธีที่กระทําบนคอลัมนวิเคราะหสาร (analytical columns) ซึ่งถูกแพ็คกับตัวกลางของแข็งทาง
การคาซึ่งประกอบดวยสารไฮโดรคารบอนโซยาว (เชน C8, C18) ซึ่งเกิดพันธะทางเคมีบนตัวซิลิกา สารเคมีที่ถูกฉีดบนคอลัมน
จะเคลื่อนที่ดวยอัตราที่แตกตางกันเพราะมีการแบงแยกเฟสระหวางเฟสเคลื่อนที่และเฟสอยูกับที่
2.2.4
วิธีการกวนอยางชาๆ (Slow stirring method)
ดวยวิธีการกวนอยางชาๆ คา KOW ที่ถูกตองและแมนยําของสารประกอบและคา log KOW มีคาถึง 8.2 สามารถ
ยอมใหมีได (De Brujin และคณะ,1989) สําหรับสารประกอบที่สามารถละลายในไขมันไดสูง วิธีการเขยาขวดทดลองมี
แนวโนมที่จะทําใหเกิดสิ่งรบกวนได (เกิดหยดน้ําขนาดเล็ก)และดวยวิธี HPLC คา KOW จําเปนตองอนุมานใหเกินชวงคาที่ตั้ง
ไว (calibration range) เพื่อใหไดคาประมาณของ KOW
ในการหาคาสัมประสิทธิ์การแยกสวน (partition coefficient) ตองใหน้ํา นอรมอล-ออกทานอลและ
สารประกอบทดสอบอยูในสภาวะสมดุลยซึ่งกันและกัน ซึ่งหลังจากนั้นจะสามารถหาความเขมขนของสารประกอบทดสอบ
ในทั้งสองเฟสได ความยุงยากของการทดลองผนวกกับการเกิดหยดน้ําในระหวางการทดลองดวยวิธีเขยาขวดทดลองสามารถ
แกไขไดในระดับหนึ่งโดยใชการทดลองแบบคนชาๆ โดยใหน้ํา ออกทานอลและสารประกอบทดสอบเกิดความสมดุลภายใน
ถังกวนที่กวนชาๆ การกวนจะทําใหเกิดการไหลแบบที่มากหรือนอยกวาลามินาหระหวางออกทานอลและน้ํา
และการ
แลกเปลี่ยนระหวางเฟสก็สามารถทําไดโดยปราศจากการเกิดหยดน้ํา
2.2.5
วิธีการสรางคอลัมน (Generator Column Method)
อีกวิธีหนึ่งที่ใชประโยชนไดดีมากสําหรับวัดคา log KOW ก็คือวิธีการสรางคอลัมน วิธีนี้จะใชเพื่อแยกสาร
ทดสอบระหวางในเฟสออกทานอลและน้ํา คอลัมนนี้จะบรรจุตัวพยุงของแข็ง (solid support) และถูกทําใหอิ่มตัวดวยสาร
ทดสอบ ในนอรมอล-ออกทานอลที่มีความเขมขนคงที่ สารทดสอบจะถูกชะลางจากคอลัมนที่อิ่มตัวดวยออกทานอลกับน้ํา
สารละลายน้ําที่ออกมาจากคอลัมน แสดงถึงความเขมขนที่สมดุลของสารทดสอบที่แยกจากออกทานอลไปยังน้ํา ขอดีหลัก
ของวิธีการสรางคอลัมนที่ดีกวาวิธีเขยาขวดทดลองคือ อยางแรกจะหลีกเลี่ยงไมใหเกิดอีมัลชันขนาดเล็ก (micro-emulsions)
ดังนั้นวิธีนี้จึงมีประโยชนสําหรับการวัดคา KOW ของสารที่มีคาสูงกวา 4.5 (Doucette และ Andren,1987 and 1988; Shiu และ
คณะ,1988) เชนเดียวกับสารที่มีคา log KOW นอยกวา 4.5 ขอเสียของวิธีการสรางคอลัมน คือจําเปนตองใชอุปกรณที่ทันสมัย
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รายละเอียดของวิธีการสรางคอลัมนมีอยูในแนวทางการทดสอบ “Toxic Substances Control Act Test Guidelines” (USEPA
1985)
2.3
การใช QSARSเพื่อหา log KOW (ดูใน A8.6 <การใช QSARS>)
QSARS จํานวนมากไดถูกพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใชคํานวณคา KOW วิธีที่ใชทั่วไปยึดคาคงที่ของการแยกสวน
เปนหลัก (fragment constants) เปนหลัก วิธีการที่เกี่ยวกับการแยกสวนนี้อยูบนพื้นฐานของการเพิ่มความสามารถในการ
ละลายในไขมันของแตละชิ้นสวนโมเลกุลเดี่ยวของโมเลกุลที่กําหนดให มีโปรแกรมคอมพิวเตอรสามโปรแกรมที่สามารถ
แนะนําในเอกสาร European Commissin’s Technical Guidance Document (European Commission,1996) เพื่อใชสําหรับ
ประเมินความเสี่ยงภาค III หากขอมูลที่ไดจากการทดลองไมสามารถหาได
2.3.2
โปรแกรม CLOGP (Delight Chemical Information System,1995) ไดพัฒนาขึ้นมาในระยะแรก เพื่อใชในการ
ออกแบบยาซึ่งเปนรูปแบบที่ยึดขั้นตอนการคํานวณของ Hansch และ Leo(Hansch และ Leo,1979) โปรแกรมนี้ใชคํานวณคา
log KOW สําหรับสารประกอบอินทรียที่ประกอบดวยธาตุ C, H, N, O, Hal, P และ/หรือ S คา log KOW สําหรับเกลือและ
สําหรับสารประกอบที่มีประจุเปนรูปแบบ (formal charges) จะไมสามารถคํานวณได (ยกเวนสําหรับสารประกอบไนโตรเจน
และไนโตรเจนออกไซด) ผลการคํานวณคา log KOW สําหรับสารที่แตกตัวได เชน ฟนอล (phenols), เอมีน (amines) และกรด
คารบอกซิลิก (carboxylic acids) จะแสดงถึงรูปแบบที่เปนกลางหรือไมแตกตัว และจะขึ้นอยูกับคา pH โดยทั่วไปโปรแกรมจะ
ใหผลการคํานวณที่ชัดเจนในชวงของคา log KOW ระหวาง 0 ถึง 5 (European Commission,1996 part III) อยางไรก็ตาม
การศึกษาความถูกตองที่ทําโดย Niemalä (1993) ผูซึ่งเปรียบเทียบคา log KOW ที่ไดจากการทดลองกับคาที่คํานวณไดพิสูจนให
เห็นวาโปรแกรมสามารถทํานายคา log KOW ไดอยางแมนยําสําหรับสารเคมีอินทรียจํานวนมากในชวงคา log KOW ต่ํากวา 0 ถึง
สูงกวา9 (n=501, r2 = 0.967) ในการศึกษาความถูกตองที่คลายคลึงกันกับสารมากกวา 7,000 ชนิด ผลที่ไดจากโปรแกรม
CLOGP (PC version 3.32 ,EPA version 1.2) พบวามีคา r2 = 0.89,s.d.=0.58,n=7221 ผลจาการพิสูจนนี้แสดงใหเห็นวา
โปรแกรม CLOGP อาจใชสําหรับคํานวณคา log KOW ที่นาเชื่อถือเมื่อไมมีขอมูลจากการทดลอง สําหรับสารประกอบคีเลต
(chelating compounds) และสารลดแรงตึงผิว (surfactants) โปรแกรม CLOGP มีความนาเชื่อถือที่จํากัด(OECD,1993) อยางไร
ก็ตามสําหรับสารลดแรงตึงผิวแอนไอออนิก (LAS) วิธีที่ถูกตองเพื่อคํานวณคา CLOGP ไดเสนอไวในงานของ Roberts,1989
2.3.3
โปรแกรม LOGKOW หรือ KOWWIN (Syracuse Research Corporation ) ใชปจจัยของชิ้นสวนทางโครงสราง
และการแกไขความถูกตอง โปรแกรมนี้จะคํานวณคา log KOW สําหรับสารประกอบอินทรียซึ่งมีอะตอมดังนี้คือ : C, H, N, O,
Hal, Si, P, Se Li, Na, K,และ / หรือ Hg และยังสามารถคํานวณคา log KOW สําหรับสารประกอบที่มีประจุเปนรูปแบบ (เชน
ไนโตรเจนออกไซดและสารประกอบไนโตร) ผลการคํานวณคา log KOW สําหรับสารที่แตกตัวได เชน ฟนอล (phenols) , เอ
มีน (amines) และ กรดคารบอกซิลิก (carboxylic acids) แสดงถึงรูปแบบที่เปนกลางหรือไมแตกตัว และจะขึ้นอยูกับคา pH
สารลดแรงตึงผิวบางตัว(เชน alcohol ethoxylates (Tolls,1998)) ,dyestuffs และ dissociated substances อาจทํานายไดโดย
โปรแกรม LOGKOW (Pedersen และคณะ,1995) โดยทั่วไปโปรแกรมจะใหผลการคํานวณที่ชัดเจนในชวงของคา log KOW
ระหวาง 0 และ 9 (TemaNord 1995:581) โปรแกรม LOGKOW ไดรับการพิสูจนแลวเชนเดียวกับโปรแกรม CLOGP (ตารางที่
2 )และแนะนําใหใชเพื่อจุดประสงคของการจําแนกประเภทเนื่องจากมีความนาเชื่อถือ หาไดทั่วไปในตลาดและใชไดสะดวก
2.3.4
โปรแกรม AUTOLOGP (Devillers และคณะ,1995) ไดจากชุดขอมูลผสมที่ประกอบดวยสารเคมีอินทรีย 800
ชนิดที่รวบรวมมาจากงานวิจัยกอนหนานี้ โปรแกรมจะคํานวณคา log KOW สําหรับสารเคมีอินทรียที่มี C, H, N, O, Hal, P
และ S คา log KOW ของเกลือไมสามารถคํานวณไดและคา log KOW ของสารประกอบบางชนิดที่มีประจุเปนรูปแบบก็ไม
สามารถคํานวณได ยกเวนสารประกอบไนโตร คา log KOW ของสารเคมีที่แตกตัวได เชน ฟนอล (phenols) , เอมีน (amines)
และ กรดคารบอกซิลิก (carboxylic acids) สามารถคํานวณไดแมวาตองขึ้นอยูกับคา pH ในปจจุบันกําลังมีการพัฒนาเพื่อขยาย
ความสามารถในการใชงานของโปนแกรม AUTOLOGP ตามขอมูลที่มีอยูในขณะนี้ AUTOLOGP สามารถใหคาที่แมนยํา
โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับสารที่ละลายในไขมันไดสูง (log KOW มากกวา 5)(European commission,1996)
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2.3.5
โปรแกรม SPARC ยังคงอยูในระหวางการพัฒนาโดยหองทดลองวิจัยทางสิ่งแวดลอมของ EPA (EPA’s
Enviromental Research Laboratory) ในกรุงเอเธนสและจอรเจียและยังไมไดเผยแพร โปรแกรม SPARC เปนรูปแบบที่ยึด
หลักการของเทอรโมไดนามิกสทางเคมีมากกวารูปแบบที่มีรากฐานอยูในความรูที่ไดมาจากขอมูลการสังเกต ดังนั้น SPARC
จึงตางจากรูปแบบที่ใช QSARS (เชน KOWWIN,LOGP) ตรงที่วาไมจําเปนตองมีการวัดคา log KOW สําหรับชุดทดลองสารเคมี
(training set of chemicals) EPA จะใชรูปแบนี้เปนครั้งคราวสําหรับสารเคมีที่มี CAS number SPARC ยังมีผลที่ปรับปรุง
มากกวา KOWWIN และ CLOGP สําหรับสารที่มีคา log KOW มากกวา 5 โดยทั่วไป SPARC ใชไดเฉพาะสารอนินทรียหรือ
สารประกอบโลหะอินทรีย (organomettalic compound) เทานั้น
ในตารางที่ 1 ของเอกสารแนบทายนี้ไดเสนอภาพรวมของวิธีการคํานวณคา log KOW ที่ยึดวิธีการแยกชิ้นสวน
(fragmentation method) เปนหลัก สําหรับวิธีอื่นๆที่ใชเพื่อคํานวณคา log KOW ก็มีดวยเชนกัน แตควรจะใชเปนกรณีๆไปและ
เมื่อมีการอธิบายทางวิทยาศาสตรที่เหมาะสมเทานั้น
ตารางที่ 1 ภาพรวมของวิธี QSAR สําหรับการคํานวณคา log KOW ที่ยึดวิธีการแยกชิ้นสวนเปนหลัก (Howard และ Meylan
(1997))
Method
Methodology
Statistics
Total n = 8942, r2= 0,917, sd = 0,482
Fragments +
CLOGP
Validation: n = 501, r2 = 0,967
correction factors
Hansch and Leo (1979),
Validation: n = 7221, r2 = 0,89, sd = 0,58
CLOGP Daylight (1995)
Calibration: n = 2430, r2= 0,981, sd = 0,219, me = 0,161
140 fragments
LOGKOW (KOWWIN)
Validation: n = 8855, r2= 0,95, sd = 0,427, me = 0,327
260 correction factors
Meylan and Howard (1995),
SRC
Calibration: n = 800, r2= 0,96, sd = 0,387
66 atomic and group
AUTOLOGP
contributions from
Devillers et al. (1995)
Rekker and Manhold(1992)
No measured log Kow data are needed for a training
Based upon
SPARC
set of chemicals.
fundamental chemical
Under development by
structure algorithm.
EPA, Athens, Georgia.
Rekker and De Kort
Fragments +
Calibration n = 1054, r2 = 0,99
(1979)
correction factors
Validation: n = 20, r2 = 0,917, sd = 0,53, me = 0,40
Niemi et al. (1992)
MCI
Calibration n = 2039, r2 = 0,77
Validation: n = 2039, r2 = 0,49
Klopman et al (1994)
98 fragments +
Calibration n = 1663, r2 = 0,928, sd = 0,3817
correction factors
Suzuki and Kudo (1990)
424 fragments
Total: n= 1686, me = 0,35
Validation: n = 221, me = 0,49
Ghose et al. (1988)
110 fragments
Calibration: n = 830, r2 = 0,93, sd = 0,47
ATOMLOGP
Validation: n = 125, r2 = 0,87, sd = 0,52
Bodor and Huang (1992)
Molecule orbital
Calibration: n = 302, r2 = 0,96, sd = 0,31, me = 0,24
Validation: n = 128, sd = 0,38
Broto et al. (1984) ProLogP
110 fragments
Calibration: n = 1868, me= ca. 0,4
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ภาคผนวก 8
เอกสารแนบทาย IV
อิทธิพลของปจจัยภายในและภายนอกที่มีตอศักยภาพที่จะเกิดความเขมขนทางชีวภาพของสารอินทรีย
1.

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการไดรับสาร
อัตราการไดรับสารที่ละลายในไขมันขึ้นอยูกับขนาดของสิ่งมีชีวิตเปนหลัก (Sijm และ Linde,1995) ปจจัยภายนอก
เชนขนาดของโมเลกุล ปจจัยที่มีอิทธิพลตอสภาพพรอมใชทางชีวภาพ (bioavailability) และปจจัยทางสิ่งแวดลอมที่ตางกัน
ลวนมีความสําคัญตออัตราการไดรบั สารเชนเดียวกัน
1.1
ขนาดของสิ่งมีชีวิต
เนื่องจากปลาขนาดใหญมีพื้นที่ผิวเหงือกที่ต่ําเมื่อเทียบตอหนวยน้ําหนัก ดังนั้นปลาขนาดใหญจึงมีคาคงที่ของอัตรา
การไดรับ(k1)ต่ํากวาเมื่อเปรียบเทียบกับปลาขนาดเล็ก (Sijm และ Linde,1995; Opperhuizen และ Sijm,1990) นอกจากนี้การ
ไดรับสารในปลาถูกควบคุมโดยน้ําที่ไหลผานเหงือก การแพรกระจายของสารผานชั้นเยื่อบุผิวที่บริเวณเหงือก อัตราของเลือด
ที่ไหลผานเหงือก และความสามารถในการจับตัวของเลือด(ECETOC,1995)
1.2
ขนาดของโมเลกุล
สารที่แตกตัวไดไมสามารถเขาไปในเนื้อเยื่อไดงายเพราะคา pH ของน้ํามีอิทธิพลตอการไดรับสาร สารที่มี
พื้นที่หนาตัดกวาง (Opperhuizen และคณะ.,1985;Anliker และคณะ,1988) หรือมีลูกโซยาว (มากกวา 4.3 นาโนเมตร)
(Opperhuizen,1986) จะไมสามารถซึมผานเขาไปในเนื้อเยื่อได ดังนั้นความไมสามารถซึมผานเขาไปในเนื้อเยื่อไดเนื่องจาก
ขนาดของโมเลกุลสงผลใหสูญเสียการไดรับสารทั้งหมด ผลกระทบของน้ําหนักโมเลกุลที่มีตอความเขมขนทางชีวภาพเกิดขึ้น
เนื่องจากอิทธิพลตอคาสัมประสิทธิ์การแพร (diffusion coefficient) ของสารที่จะไปลดคาาคงที่ของอัตราการไดรับสาร
(Gobas และคณะ,1986)
1.3
สภาพพรอมใช (Availability)
กอนที่สารจะสามารถเกิดความเขมขนทางชีวภาพในสิ่งมีชีวิตได สารนั้นจําเปนตองปรากฏอยูในน้ําและพรอมจะ
ผานเขาไปยังเหงือกปลา ปจจัยที่มีผลกระทบตอการเกิดเชนนี้ภายใตเงื่อนไขของสภาวะธรรมชาติและสภาวะการทดสอบจะ
เปนตัวเปลี่ยนแปลงความเขมขนทางชีวภาพที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเปรียบเทียบกับคา BCF ที่คํานวณได เนื่องจากปลาจะไดรับ
อาหารในระหวางการศึกษาความเขมขนทางชีวภาพจึงอาจเกิดความเขมขนที่สูงมากของสารอินทรียละลายหรืออนุภาคทําให
เกิดการลดสวนของสารเคมีที่ปลาจะไดรับทางผานเหงือก McCarthy และ Jimenez (1985) เปดเผยวาการดูดซับของสารที่
ละลายไดในไขมันไปยังสารจากรางกายมนุษยที่ละลายจะไปลดสภาพพรอมใชของสาร ดังนั้นยิ่งสารละลายในไขมันไดมาก
เทาไรก็จะยิ่งลดการมีสารอยูไดมากเทานั้น (Scharp และ Opperhuizen,1990) ยิ่งกวานั้นการดูดซับของสารไปยังสารอินทรียที่
ละลายอยูหรือเปนอนุภาค โดยทั่วไปอาจจะไปรบกวนในระหวางการวัดคา BCF (และคุณสมบัติเคมีกายภาพอื่นๆ ) ทําให
การหาคา BCF หรือคําอธิบายที่เหมาะสมเปนเรื่องยาก ถึงแมวาที่ความเขมขนทางชีวภาพในปลามีความสัมพันธโดยตรงกับ
สารเคมีที่มีอยูในน้ํา ดังนั้นจึงจําเปนที่สารที่ละลายในไขมันไดสูงตองรักษาความเขมขนที่มีอยูของสารเคมีทดสอบภายใน
ขีดจํากัดแคบๆในระหวางชวงเวลาของการไดรับสาร
สารที่สามารถยอยสลายไดงายอาจปรากฏอยูในน้ําทดสอบเปนชวงเวลาสั้นๆ เทานั้น ดังนั้นความเขมขนทางชีวภาพ
ของสารเหลานี้อาจจะไมมีความสําคัญมากนัก ความสามารถในการระเหยและการไฮโดรไลซิสจะลดความเขมขนและลด
เวลาที่สารจะมีอยูเพื่อเกิดความเขมขนทางชีวภาพ
1.4
ปจจัยทางสิ่งแวดลอม
พารามิเตอรทางสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตางสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิตอาจมีผลกระทบตอการไดรับสารดวยเหมือนกัน
ยกตัวอยางเชน เมื่อออกซิเจนในน้ําลดต่ําลง ปลาตองรับน้ําผานเหงือกเพิ่มมากขึ้นเพื่อใหหายใจไดเพียงพอ(McKim and
Goeden, 1982) อยางไรก็ตามอาจขึ้นอยูกับสายพันธุปลาดวยตามที่ระบุไวโดย opperhuizen และ Schrap (1987) ยิ่งกวานั้น ยัง
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พบวาอุณหภูมิอาจมีอิทธิพลตอคาคงที่ของอัตราการไดรับสารสําหรับสารที่ละลายไดในไขมัน (Sijm et al.,1993) ในขณะที่
นักวิจัยคนอื่นๆยังไมพบวามีผลกระทบใดๆจากการเปลี่ยนเปลี่ยนอุณหภูมิ (Black et al.,1991)
2.

ปจจัยที่มีอิทธิพลตออัตราการกําจัดสาร
อัตราการกําจัดสารขึ้นอยูกับขนาดของสิ่งมีชีวิต ปริมาณไขมัน กระบวนการเปลี่ยนรูปทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต และ
ความสามารถละลายไดในไขมันของสารทดสอบ
2.1
ขนาดของสิ่งมีชีวิต
เชนเดียวกับอัตราการไดรับสาร อัตราการกําจัดสารก็ขึ้นอยูกับขนาดของสิ่งมีชีวิต เนื่องจากอัตราสวนพื้นผิวเหงือก
ตอน้ําหนักสําหรับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก (เชน ตัวออนของปลา) สูงกวาของปลาขนาดใหญ จึงแสดงใหเห็นวาที่สภาวะคงตัว
“ความสมดุลของปริมาณที่เปนพิษ” จะถึงในชวงตนชีวิตของปลาไดเร็วกวาในชวงที่ปลาเติบโตขึ้นจนถึงโตเต็มที่ (Pedersen
และ Kristensen.1998) เนื่องจากเวลาที่ตองการใหถึงเงื่อนไขของสภาวะคงตัวขึ้นอยูกับคา k2 ดังนั้นขนาดของปลาที่ใชใน
การศึกษาความเขมขนทางชีวภาพจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยถวงเวลาใหไดถึงเงื่อนไขของสภาวะคงตัวได
2.2
เนื้อไขมัน
เนื่องจากความสัมพันธแบบสัดสวนทําใหสิ่งมีชีวิตที่มีเนื้อไขมันสูงมีแนวโนมที่จะสะสมความเขมขนของสารที่
ละลายในไขมันไดสูงกวาสิ่งมีชีวิตที่ผอมบาง ภายใตเงื่อนไขของสภาวะคงที่ ดังนั้นภาระของรางกายสําหรับปลาที่เต็มไปดวย
ไขมัน เชน ปลาไหลจึงมักจะสูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับปลา “ผอม” เชน ปลาค็อด นอกจากนี้ “บอ”ไขมันในปลาจึงเปนเหมือน
ที่กักเก็บสารที่ละลายในไขมันไดสูง การใหอดอาหารหรือการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาอื่นๆอาจเปลี่ยนแปลงสมดุลของ
ไขมันและปลอยสารนั้นออกมาและสงผลใหเกิดผลกระทบชาลง
2.3
เมตาโบลิซึม
2.3.1 โดยทั่วไปเมตาโบลิซึมหรือการเปลี่ยนรูปทางชีวภาพนําไปสูการแปลงสารประกอบดั้งเดิม ใหเปนสารเมตาบอไลท
ที่ละลายน้ําได ดวยเหตุผลนี้ สารเมตาบอไลทที่ละลายน้ําไดมากกวาจึงอาจจะถูกขับออกจากรางกายไดงายกวาสารประกอบ
ดั้งเดิม เมื่อโครงสรางทางเคมีของสารประกอบเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติตางๆมากมายของสารประกอบก็เปลี่ยนแปลงดวย
เชนกัน ดังนั้นสารเมตาบอไลทจะมีพฤติกรรมที่แตกตางกันภายในสิ่งมีชีวิตสอดคลองกับการกระจายของเนื้อเยื่อ การสะสม
ทางชีวภาพ ความคงอยูตอไป และชองทางรวมทั้งอัตราของการขับถาย การเปลี่ยนรูปทางชีวภาพอาจเปลี่ยนแปลงความเปน
พิษของสารประกอบดวยเชนกัน การเปลี่ยนแปลงของความเปนพิษนี้อาจเปนประโยชนหรือไมก็เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตการ
เปลี่ยนรูปทางชีวภาพอาจปองกันความเขมขนในสิ่งมีชีวิตไมใหสูงจนเกิดการตอบสนองที่เปนพิษ(การลางพิษ) อยางไรก็ตาม
สารเมตาบอไลทอาจกอตัวขึ้นซึ่งจะเปนพิษมากกวาสารประกอบดั้งเดิม(การกระตุนทางชีวภาพ)ตามที่รูกัน
เชน
benzo(a)pyrene
2.3.2 สิ่งมีชีวิตที่อยูบนพื้นดินไดพัฒนาระบบการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพซึ่งจะดีกวาสิ่งมีชีวิตที่อยูในน้ํา ความแตกตางนี้
อาจมาจากความจริงที่วาการเปลี่ยนรูปทางชีวภาพของสิ่งแปลกปลอม (xenobiotics) อาจมีความสําคัญเพียงเล็กนอยใน
สิ่งมีชีวิตที่หายใจทางเหงือก เพราะวาสิ่งมีชีวิตเหลานี้สามารถขับถายสารประกอบลงในน้ําได (Van Den Berg และคณะ, 1995)
สอดคลองกับความสามารถของการเปลี่ยนรูปทางชีวภาพในสิ่งมีชีวิตทางน้ํา โดยทั่วไปความสามารถของการเปลี่ยนรูปทาง
ชีวภาพของสารแปลกปลอมจะเพิ่มขึ้นดังนี้ Molluscs < crustaceans < fish (Wofford และคณะ, 1981)
3.

ความสามารถในการละลายไดในไขมันของสาร
นักวิจัยหลายๆ คน(เชน Spacie และ Hamelink, 1982; Gobas และคณะ,1989;Petersen และ Kristemsem,1998)พบวา
มีความสัมพันธแบบเสนตรงเชิงลบระหวาง k2 (คาคงที่ของการทําใหบริสุทธิ์) กับ log KOW (หรือ BCF) ในปลาในขณะที่ k1
(อัตราการไดรับสารคงที่)ไมขึ้นอยูกับความสามารถในการละลายไดในไขมันของสาร (Connell,1990) คา BCF ที่ไดจึงเพิ่มขึ้น
ไปตามความสามารถในการละลายไดในไขมันของสารที่เพิ่มขึ้น ตัวอยางเชนความสัมพันธระหวาง log BCF และ log KOW
สําหรับสารซึ่งไมเกิดเมตาโบไลทที่ขยายตัว
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ภาคผนวก 8
เอกสารแนบทาย V
แนวทางการทดสอบ
1.

แนวทางสวนใหญที่กลาวไวพบไดจากหนวยงานที่เปนผูจัดทําตางๆ ดังนี้
- EC guidelines: European Commission (1996). Classification, Packaging and Labelling of
Dangerous Substances in the European Union. Part 2 – Testing Methods. European
Commission. 1997. ISBN92-828-0076-8. (Homepage: http://ecb.ei.jrc.it/testingmethods/);
- ISO guidelines: Available from the national standardisation organisations or ISO
(Homepage: http://www.iso.ch/);
- OECD guidelines for the testing of chemicals. OECD, Paris, 1993 with regular updates
(Homepage: http://www.oecd.org/ehs/test/testlist.htm);
- OPPTS guidelines: US-EPA homepage:http://www.epa.gov/opptsfrs/home/guidelin.htm
and (http://www.epa.gov/OPPTS_Harmonized/850_Ecological_Effects_Test_Guidelines
/ Drafts);
- ASTM: ASTM's homepage: http://www.astm.org. Further search via “standards”.

2.
แนวทางการทดสอบสําหรับความเปนพิษทางน้ํา*
OECD Test Guideline 201 (1984) Alga, Growth Inhibition Test
OECD Test Guideline 202 (1984) Daphnia sp. Acute Immobilisation Test and Reproduction Test
OECD Test Guideline 203 (1992) Fish, Acute Toxicity Test
OECD Test Guideline 204 (1984) Fish, Prolonged Toxicity Test: 14-Day Study
OECD Test Guideline 210 (1992) Fish, Early-Life Stage Toxicity Test
OECD Test Guideline 211 (1998) Daphnia magna Reproduction Test
OECD Test Guideline 212 (1998) Fish, Short-term Toxicity Test on Embryo and Sac-Fry Stages
OECD Test Guideline 215 (2000) Fish, Juvenile Growth Test
OECD Test Guideline 221 (in preparation) Lemna sp. Growth inhibition test
EC C.1: Acute Toxicity for Fish (1992)
EC C.2: Acute Toxicity for Daphnia (1992)
EC C.3: Algal Inhibition Test (1992)
EC C.14: Fish Juvenile Growth Test (2001)
EC C.15: Fish, Short-term Toxicity Test on Embryo and Sac-Fry Stages (2001)
EC C.20: Daphnia Magna Reproduction Test (2001)
OPPTS Testing Guidelines for Environmental Effects (850 Series Public Drafts):
850.1000 Special consideration for conducting aquatic laboratory studies (Adobe PDF)
* The list below is as of September 2000 and will need to be regularly updated as new guidelines are adopted or
draft guidelines are elaborated.
850.1000 Special consideration for conducting aquatic laboratory studies (Text to HTML)
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850.1010 Aquatic invertebrate acute toxicity, test, freshwater daphnids (Adobe PDF)
850.1010 Aquatic invertebrate acute toxicity, test, freshwater daphnids (Text to HTML)
850.1020 Gammarid acute toxicity test (Adobe PDF)
850.1020 Gammarid acute toxicity test (Text to HTML)
850.1035 Mysid acute toxicity test (Adobe PDF)
850.1035 Mysid acute toxicity test (Text to HTML)
850.1045 Penaeid acute toxicity test (Adobe PDF)
850.1045 Penaeid acute toxicity test (Text to HTML)
850.1075 Fish acute toxicity test, freshwater and marine (Adobe PDF)
850.1075 Fish acute toxicity test, freshwater and marine (Text to HTML)
850.1300 Daphnid chronic toxicity test (Adobe PDF)
850.1300 Daphnid chronic toxicity test (Text to HTML)
850.1350 Mysid chronic toxicity test (Adobe PDF)
850.1350 Mysid chronic toxicity test (Text to HTML)
850.1400 Fish early-life stage toxicity test (Adobe PDF)
850.1400 Fish early-life stage toxicity test (Text to HTML)
850.1500 Fish life cycle toxicity (Adobe PDF)
850.1500 Fish life cycle toxicity (Text to HTML)
850.1730 Fish BCF (Adobe PDF)
850.1730 Fish BCF (Text to HTML)
850.4400 Aquatic plant toxicity test using Lemna spp. Tiers I and II (Adobe PDF)
850.4400 Aquatic plant toxicity test using Lemna spp. Tiers I and II (Text to HTML)
850.4450 Aquatic plants field study, Tier III (Adobe PDF)
850.4450 Aquatic plants field study, Tier III (Text to HTML)
850.5400 Algal toxicity, Tiers I and II (Adobe PDF)
850.5400 Algal toxicity, Tiers I and II (Text to HTML)
3.
แนวทางการทดสอบสําหรับการยอยสลาย biotic และ abiotic*
ASTM E 1196-92
ASTM E 1279-89(95) Standard test method for biodegradation by a shake-flask die-away method
ASTM E 1625-94 Standard test method for determining biodegradability of organic chemicals in semicontinuous
activated sludge (SCAS)
EC C.4. A to F: Determination of ready biodegradability. Directive 67/548/EEC, Annex V. (1992)
EC C.5. Degradation: biochemical oxygen demand. Directive 67/548/EEC, Annex V. (1992)
EC C.7. Degradation: abiotic degradation: hydrolysis as a function of pH. Directive 67/548/EEC, Annex V.
* The

list below is as of September 2000 and will need to be regularly updated as new guidelines are adopted or
draft guidelines are elaborated.

(1992)
EC C.9. Biodegradation: Zahn-Wellens test. Directive 67/548/EEC, Annex V. (1988)
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EC C.10. Biodegradation: Activated sludge simulation tests. Directive 67/548/EEC, Annex V. (1998)
EC C.11. Biodegradation: Activated sludge respiration inhibition test. Directive 67/548/EEC,
AnnexV.(1988)
EC C.12. Biodegradation: Modified SCAS test. Directive 67/548/EEC, Annex V. (1998)
ISO 9408 (1991). Water quality - Evaluation in an aqueous medium of the "ultimate" biodegradability of
organic compounds - Method by determining the oxygen demand in a closed respirometer
ISO 9439 (1990). Water quality - Evaluation in an aqueous medium of the "ultimate" biodegradability of
organic compounds - Method by analysis of released carbon dioxide
ISO 9509 (1996). Water quality - Method for assessing the inhibition of nitrification of activated sludge
micro-organisms by chemicals and wastewaters
ISO 9887 (1992). Water quality - Evaluation of the aerobic biodegradability of organic compounds in an
aqueous medium - Semicontinuous activated sludge method (SCAS)
ISO 9888 (1991). Water quality - Evaluation of the aerobic biodegradability of organic compounds in an
aqueous medium - Static test (Zahn-Wellens method)
ISO 10707 (1994). Water quality - Evaluation in an aqueous medium of the "ultimate" biodegradability of
organic compounds - Method by analysis of biochemical oxygen demand (closed bottle test)
ISO 11348 (1997). Water quality - Determination of the inhibitory effect of water samples on the light
emission of Vibrio fischeri (Luminescent bacteria test)
ISO 11733 (1994). Water quality - Evaluation of the elimination and biodegradability of organic compounds
in an aqueous medium - Activated sludge simulation test
ISO 11734 (1995). Water quality - Evaluation of the "ultimate" anaerobic biodegradability of organic
compounds in digested sludge - Method by measurement of the biogas production
ISO/DIS 14592 .(1999) Water quality - Evaluation of the aerobic biodegradability of organic compounds at
low concentrations in water. Part 1: Shake flask batch test with surface water or surface water/sediment
suspensions (22.11.1999)
OECD Test Guideline 111 (1981). Hydrolysis as a function of pH. OECD guidelines for testing of chemicals
OECD Test Guideline 209 (1984). Activated sludge, respiration inhibition test. OECD guidelines for testing
of chemicals
OECD Test Guideline 301 (1992). Ready biodegradability. OECD guidelines for testing of chemicals
OECD Test Guideline 302A (1981). Inherent biodegradability: Modified SCAS test. OECD guidelines for
testing of chemicals
OECD Test Guideline 302B (1992). Zahn-Wellens/EMPA test. OECD guidelines for testing of chemicals
OECD Test Guideline 302C (1981). Inherent biodegradability: Modified MITI test (II). OECD guidelines for
testing of chemicals
OECD Test Guideline 303A (1981). Simulation test - aerobic sewage treatment: Coupled units test. OECD
guidelines for testing of chemicals. Draft update available 1999
OECD Test Guideline 304A (1981). Inherent biodegradability in soil. OECD guidelines for testing of
chemicals
OECD Test Guideline 306 (1992). Biodegradability in seawater. OECD guidelines for testing of chemicals
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OECD (1998b). Aerobic and anaerobic transformation in aquatic sediment systems. Draft proposal for a new
guideline, December 1999
OECD (1999). Aerobic and anaerobic transformation in soil. Final text of a draft proposal for a new
guideline, October. 1999
OECD (2000). Simulation test - Aerobic Transformation in Surface Water. Draft proposal for a new
guideline, May 2000
OPPTS 835.2110 Hydrolysis as a function of pH
OPPTS 835.2130 Hydrolysis as a function of pH and temperature
OPPTS 835.2210 Direct photolysis rate in water by sunlight
OPPTS 835.3110 Ready biodegradability
OPPTS 835.3170 Shake flask die-away test
OPPTS 835.3180 Sediment/water microcosm biodegradability test
OPPTS 835.3200 Zahn-Wellens/EMPA test
OPPTS 835.3210 Modified SCAS test
OPPTS 835.3300 Soil biodegradation
OPPTS 835.3400 Anaerobic biodegradability of organic chemicals
OPPTS 835.5270 Indirect photolysis screening test: Sunlight photolysis in waters containing dissolved
humic substances
4.

แนวทางการทดสอบสําหรับการสะสมทางชีวภาพ*

ASTM, 1993. ASTM Standards on Aquatic Toxicology and Hazard Evaluation. Sponsored by ASTM
Committee E-47 on Biological Effects and Environmental Fate. American Society for Testing and Materials.
1916 Race Street, Philadelphia, PA 19103. ASTM PCN: 03-547093-16., ISBN 0-8032-1778-7
ASTM E 1022-94. 1997. Standard Guide for Conducting Bioconcentration Tests with Fishes and Saltwater
Bivalve Molluscs. American Society for Testing and Materials
EC, 1992. EC A.8. Partition coefficient. Annex V (Directive 67/548/EEC). Methods for determination of
physico-chemical properties, toxicity and ecotoxicity
EC, 1998. EC.C.13 Bioconcentration: Flow-through Fish Test
EPA-OTS, 1982. Guidelines and support documents for environmental effects testing. Chemical fate test
guidelines and support documents. United States Environmental Protection Agency. Office of Pesticides and
Toxic Substances, Washington, D.C. 20960. EPA 560/6-82-002. (August 1982 and updates), cf. also Code of
Federal Regulations. Protection of the Environment Part 790 to End. Revised as of July 1, 1993. ONLINE
information regarding the latest updates of these test guidelines: US National Technical Information System
EPA-FIFRA, 1982. The Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act. Pesticide Assessment
Guidelines, subdivision N: chemistry: Environmental fate, and subdivision E, J & L: Hazard Evaluation.
*

รายการดานลางนี้สิ้นสุดถึงเดือนกันยายน 2543 และจะตองปรับใหเปนปจจุบันเสมอ เนื่องจากมีแนวทางใหมๆเกิดขึ้นหรือมีการจัดราง
แนวทางใหมขึ้นดวย
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Office of Pesticide Programs. US Environmental Protection Agency, Washington D.C. (1982 and updates).
ONLINE information regarding the latest updates of these test guidelines: US National Technical
Information System
OECD Test Guideline 107, 1995. OECD Guidelines for testing of chemicals. Partition Coefficient (noctanol/
water): Shake Flask Method
OECD Test Guideline 117, 1989. OECD Guideline for testing of chemicals. Partition Coefficient (noctanol/
water), High Performance Liquid Chromatography (HPLC) Method
OECD Test Guideline 305, 1996. Bioconcentration: Flow-through Fish Test. OECD Guidelines for testing of
Chemicals
OECD Test Guidelines 305 A-E, 1981. Bioaccumulation. OECD Guidelines for testing of chemicals
OECD draft Test Guideline, 1998. Partition Coefficient n-Octanol/Water Pow. Slow-stirring method for
highly hydrophobic chemicals. Draft proposal for an OECD Guideline for Testing of Chemicals
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ภาคผนวกที่ 9
เอกสารแนวทางการเปลี่ยนรูป / การละลายของโลหะและสารประกอบโลหะในสื่อที่เปนน้ํา*
A9.1
บทนํา
A9.1.1
แนวทางการทดสอบนี้ออกแบบมาเพื่อหาอัตราและปริมาณที่โลหะและสารประกอบโลหะที่ละลายไดนอยจะ
สามารถผลิตกลุมโลหะที่ละลายและมีประจุและกลุมอื่นๆที่ทนตอโลหะ ในสื่อที่เปนน้ําภายใตเงื่อนไขของการทดลองใน
หองทดลองทางวิทยาศาสตรที่ไดมาตรฐานซึ่งเทียบไดกับสภาพที่เกิดขึ้นไดโดยทั่วไปในสภาพแวดลอมจริง เมื่อหาขอมูลได
แลว
จะสามารถใชขอมูลนี้เพื่อประเมินความเปนพิษทางน้ําในระยะสั้นและระยะยาวของโลหะหรือสารประกอบโลหะที่
ละลายไดนอยซึ่งเปนที่มาของกลุมที่ละลายได แนวทางการทดสอบนี้เปนผลของความพยายามของนานาชาติภายใต OECD ที่
จะพัฒนาวิธีทดสอบความเปนพิษและการแปลขอมูลของโลหะและสารประกอบโลหะอนินทรียที่ละลายไดนอย (SSIMS)
(ขอมูลอางอิง 1 ในภาคผนวกนี้และขอ A8.7 ของภาคผนวกที่ 8) จากการประชุมและการปรึกษาหารือครั้งลาสุดที่จัดขึ้น
ภายใน OECD และสหภาพยุโรป (EU) ไดมีการทดลองและรายงานเกี่ยวกับโลหะและสารประกอบโลหะหลายชนิดซึ่งเปน
พื้นฐานของแนวทางการทดสอบนี้ (ขอมูลอางอิง 5 ถึง 11 ของภาคผนวกนี้)
A9.1.2
การประเมินผลความเปนพิษในระยะสั้นและระยะยาวของโลหะและสารประกอบโลหะที่ละลายไดนอยทําได
โดยการเปรียบเทียบ (a) ความเขมขนของอนุมูลโลหะในสารละลายที่เกิดขึ้นในระหวางการเปลี่ยนรูปหรือการละลายในสื่อที่
เปนน้ําที่ไดมาตรฐานกับ (b) ขอมูลความเปนพิษทางระบบนิเวศที่ไดมาตรฐานและเหมาะสมตามที่หาไดจากเกลือโลหะที่
ละลายได (คาเฉียบพลันและเรื้อรัง) เอกสารนี้ใหแนวทางสําหรับการทดสอบการเปลี่ยนรูป/การละลาย กลยุทธของการจําแนก
ประเภทความเปนอันตรายทางสิ่งแวดลอมโดยใชผลของแผนการทดลองการละลาย/การเปลี่ยนรูปไมอยูภายในขอบเขตของ
เอกสารแนวทางการทดสอบนี้ แตสามารถพบไดในภาคผนวกที่ 8 ขอ A8.7
A9.1.3
สําหรับแนวทางการทดสอบนี้
การเปลี่ยนรูปของโลหะและสารประกอบโลหะที่ละลายไดนอยมีลักษณะ
ดังตอไปนี้
(a ) โลหะ M0 ในสภาพที่เปนหนวยยอยไมละลายในน้ําแตอาจจะเปลี่ยนรูปหรือใหไดรูปแบบที่เปนอยู ซึ่ง
หมายความวาโลหะในสภาพที่เปนหนวยยอยอาจทําปฏิกิริยากับสื่อเพื่อกอตัวเปนผลิตภัณฑประจุลบ หรือ
ประจุ บ วกที่ ล ะลายได และในกระบวนการนี้ โ ลหะจะเกิ ด การออกซิ ไ ดซ ห รื อ เปลี่ ย นรู ป จากสภาพ
ออกซิเดชันที่เปนกลาง หรือเปนศูนยเปนสภาพ ออกซิเดชันที่สูงกวา
(b ) ในสารประกอบโลหะธรรมดา เช น ออกไซด (oxide) หรื อ ซั ล ไฟด (sulphide) โลหะจะอยู ใ นสภาพ
ออกซิเดชันอยูแลวเพื่อวาออกซิเดชัน (oxidation) ของโลหะจะไมมีโอกาสเกิดเพิ่มขึ้นเมื่อสารประกอบอยู
ในสื่อที่เปนน้ํา อยางไรก็ตาม ในขณะที่สภาพออกซิเดชัน (oxidation) อาจจะไมเปลี่ยนแปลงแตการทํา
ปฏิกิริยากับสื่ออาจไดรูปแบบที่ละลายไดมากขึ้น สารประกอบโลหะที่ละลายไดนอยสามารถพิจารณาได
วาเปนชนิดที่สามารถมีการคํานวณผลิตภัณฑที่มีความสามารถในการละลายได และเปนชนิดที่จะให
รูปแบบที่เปนอยูในปริมาณนอยโดยการละลาย อยางไรก็ตามควรยอมรับวา ความเขมขนของสารละลาย
สุดทายอาจไดรับอิทธิพลจากปจจัยหลายๆ อยาง รวมทั้งผลิตภัณฑที่มีความสามารถในการละลายของ
สารประกอบโลหะบางชนิ ด ที่ ถู ก เร ง ให เ กิ ด ในระหว า งการทดสอบการเปลี่ ย นรู ป / การละลาย เช น
อลูมิเนียม ไฮดรอกไซด (Aluminium Hydroxide)

*

OECD Environment, Health and Safety Publications, Series on Testing and Assessment, No. 29, Environment Directorate,
Organisation for Economic Co-operation and Development, April 2001.
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A9.2
หลักการ
A9.2.1
แนวทางการทดสอบนี้ตั้งใจที่จะใหเปนแผนการทดลองในหองทดลองทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูป/
การละลายที่ไดมาตรฐาน โดยยึดขั้นตอนการทดลองเขยาสารทดสอบที่ปริมาณตางๆ กันในสื่อที่เปนน้ําซึ่งมีการปกปองคา
ความเปนกรด-ดาง และการสุมตัวอยางและการวิเคราะหสารละลายเปนชวงเวลาเฉพาะ เพื่อระบุความเขมขนของอนุมูลโลหะ
ที่ละลายในน้ํา มีการทดสอบที่แตกตางกันอยู 2 แบบ ซึ่งอธิบายไวดานลางนี้
A9.2.2
การทดสอบแบบคัดกรองเบื้องตนสําหรับการเปลี่ยนรูป/การละลาย–สารประกอบโลหะที่ละลายไดนอย
A9.2.2.1
สําหรับสารประกอบโลหะที่ละลายไดนอย ความเขมขนสูงสุดของโลหะที่ละลายแลวทั้งหมดสามารถหาได
จากขีดจํากัดความสามารถในการละลายของสารประกอบโลหะหรือไดจากการทดสอบการเปลี่ยนรูป/ การละลายแบบคัด
กรองเบื้ อ งต น จุ ด ประสงค ข องการทดสอบแบบคั ด กรองเบื้ อ งต นซึ่ ง ทดสอบโดยการเติ ม สารปริ มาณเดี ย ว คื อ เพื่ อ ระบุ
สารประกอบที่จะเกิดการละลาย หรือไมก็เปลี่ยนรูปอยางรวดเร็วในลักษณะที่ศักยภาพของความเปนพิษทางระบบนิเวศไม
สามารถแยกแยะไดจากรูปแบบที่ละลายได
A9.2.2.2
เติมสารประกอบโลหะที่ละลายไดนอยที่มีขนาดของชิ้นสวนที่เล็กที่สุดลงไปในสื่อที่เปนน้ําที่ปริมาณเดียวคือ
100 มิลลิกรัม/ลิตร การละลายจะเกิดขึ้นไดโดยการเขยาในชวงระยะเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากเขยาแลวเปนเวลา 24 ชั่วโมงจะ
ทําการวัดความเขมขนของอนุมูลโลหะที่ถูกละลาย
A9.2.3
การทดสอบเต็มรูปแบบสําหรับการเปลี่ยนรูป/การละลาย–โลหะและสารประกอบโลหะที่ละลายไดนอย
A9.2.3.1
การทดสอบเต็มรูปแบบสําหรับการเปลี่ยนรูป/การละลาย มีจุดประสงคเพื่อหาระดับการละลายหรือการเปลี่ยน
รูปของโลหะและสารประกอบโลหะหลังจากชวงระยะเวลาหนึ่งที่ปริมาณการเติมสารตางกันในน้ํา โดยปกติโลหะและ
สารประกอบโลหะที่ละลายไดนอยในรูปแบบที่เปนกอนใหญและ/ หรือเปนผงจะใสลงไปในสื่อที่เปนน้ําในปริมาณที่ตางกัน
สามระดับ คือ 1 มิลลิกรัม/ลิตร 10 มิลลิกรัม/ลิตร และ 100 มิลลิกรัม/ลิตรปริมาณการเติมสารครั้งเดียวที่ 100 มิลลิกรัม/ลิตร
อาจจะใชไดหากคาดวาจะไมมีกลุมของโลหะที่ละลายปลอยออกมามาก การเปลี่ยนรูป/ การละลายจะทําสําเร็จไดโดยการ
เขยาที่ไดมาตรฐานโดยไมทําใหชิ้นสวนกระทบกัน จุดสิ้นสุดปฏิกิริยาของการเปลี่ยนรูป/ การละลายในระยะสั้นอยูบน
พื้นฐานของความเขมขนของอนุมูลโลหะที่ละลาย ซึ่งไดรับหลังจากชวงการเปลี่ยนรูป/ การละลายเปนเวลา 7 วัน จุดสิ้นสุด
ปฏิกริ ิยาของการเปลี่ยนรูป/ การละลายในระยะยาวจะไดรับในระหวางการทดสอบการเปลี่ยนรูป / การละลายเปนเวลา 28 วัน
โดยใชการเติมสารที่ปริมาณเดียวคือ 1 มิลลิกรัม/ลิตร
A9.2.3.2
ดวยเหตุที่คาความเปนกรด-ดาง มีอิทธิพลอยางมากตอการเปลี่ยนรูป / การละลาย ดังนั้นโดยหลักการแลวควร
ทําการทดสอบทั้งแบบคัดกรองเบื้องตน และเต็มรูปแบบที่คาความเปนกรด-ดาง จะเพิ่มความเขมขนของอนุมูลโลหะที่ละลาย
ไดสูงสุดในสารละลาย เมื่ออางอิงถึงสภาพที่พบไดทั่วไปในสิ่งแวดลอม ตองใชคาความเปนกรด-ดาง ชวงระหวาง 6 ถึง 8.5
ยกเวนสําหรับการทดสอบเต็มรูปแบบ เปนเวลา 28 วันที่ควรใชคาความเปนกรด-ดาง ชวง 5.5 ถึง 8.5 เพื่อพิจารณาถึงความ
เปนไปไดที่จะเกิดผลกระทบในระยะยาวของทะเลกรด
A9.2.3.3
ยิ่งกวานั้นเนื่องจากพื้นผิวของชิ้นสวนในตัวอยางที่ใชทดสอบมีอิทธิพลที่สําคัญตออัตราและขนาดของการ
เปลี่ยนรูป/ การละลาย ดังนั้นจึงควรทดสอบผงที่มีขนาดของชิ้นสวนที่เล็กที่สุดที่มีวางจําหนายอยูในตลาด ในขณะที่ควร
ทดสอบเปนกอนที่ขนาดของชิ้นสวนที่ใชปกติ ในกรณีที่ไมมีขอมูลนี้ใหใชขนาดเสนผานศูนยกลางที่ 1 มม. สําหรับโลหะที่
เป นกอ น ขนาดที่ กําหนดนี้ อ าจจะเพิ่ มขึ้ นได เมื่ อมี การพิ สูจ น แล วเท านั้ น ควรหาพื้ นผิวที่ เฉพาะเพื่ อกํ าหนดลักษณะและ
เปรียบเทียบตัวอยางที่เหมือนกัน
A9.3
การนําการทดสอบไปใช
การทดสอบนี้ใชไดกับโลหะและสารประกอบโลหะอนินทรียที่ละลายไดนอยทุกชนิด
แตควรพิจารณา
ขอยกเวนดวย เชนโลหะบางชนิดที่ทําปฏิกิริยากับน้ํา
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A9.4

ขอมูลของสารที่ใชทดสอบ
สารที่มีวางจําหนายในตลาดควรนํามาใชในการทดสอบการเปลี่ยนรูป/ การละลาย และเพื่อใหสามารถแปลผล
การทดสอบไดถูกตอง จําเปนตองไดขอมูลดังตอไปนี้ของสารทดสอบ
- ชื่อสาร สูตร และการใชในตลาด
- วิธีการเตรียมทางเคมีกายภาพ
- การระบุรุนที่ใชสําหรับการทดสอบ
- ลักษณะทางเคมี : ความบริสุทธิ์โดยรวม(รอยละ) และความไมบริสุทธิ์เฉพาะ (รอยละ หรือหนึ่งสวนใน
ลานสวน)
- ความหนาแนน (กรัม/ลูกบาศกเซ็นติเมตร) หรือความถวงจําเพาะ
- พื้นผิวจําเพาะที่วัดได (ตารางเมตร/กรัม) – วัดโดย BET N2 การดูดซับ- การไมดูดซับ หรือเทคนิคที่เทา
เทียมกัน
- การจัดเก็บ วันหมดอายุ
- ขอมูลความสามารถในการละลายและผลิตภัณฑของความสามารถในการละลายที่เปนที่รับรูทั่วไป
- การระบุความเปนอันตรายหรือขอควรระมัดระวังในการจัดการอยางปลอดภัย
- เอกสารขอมูลความปลอดภัย (MSDS) หรือสิ่งที่เทาเทียมกัน

A9.5
A9.5.1
A9.5.1.1

คําอธิบายวิธีการทดสอบ
เครื่องมือและสารที่ทําใหเกิดปฏิกิริยาเคมี
เครื่องมือตอไปนี้จําเปนตองใชในการทดสอบ
- ขวดแกวตัวอยางที่ปด ทําความสะอาดกอน และลางดวยกรด (ขอ A9.5.1.2)
- สื่อในการเปลี่ยนรูป / การละลาย (ISO 6341) (หรือ ขอ A9.5.13)
- อุปกรณปกปองสารละลายทดสอบ (ขอ A9.5.1.3)
- เครื่องเขยาแนวระนาบ (orbital shaker), เครื่องกวน (radial impeller), เครื่องเขยาในหองทดลอง หรือที่
เทาเทียมกัน(ขอ A9.5.1.5)
- เครื่องกรองที่เหมาะสม (เชน 0.2 µm Acrodisc) หรือเครื่องปน (centrifuge) สําหรับการแยกของแข็ง
– ของเหลว (ขอ A9.5.1.7)
- วิธีควบคุมอุณหภูมิของถวยที่ทําปฏิกิริยา(reaction vessels) ใหอยูที่ +2 องศาเซลเซียส ภายในชวง
อุณหภูมิที่ 20 ถึง 25 องศาเซลเซียส เชน ตูควบคุมอุณหภูมิ หรืออางน้ํา
- ทอดูด และ/ หรือ ทออัตโนมัติ
- มิเตอรวัดคาความเปนกรด-ดาง ที่แสดงผลที่ยอมรับไดภายใน +0.2 หนวย ความเปนกรด-ดาง
- มิเตอรวัดออกซิเจนที่ละลายที่สามารถอานอุณหภูมิได
- เทอรโมมิเตอร (thermometer) หรือ เทอรโมคัพเพิล (thermocouple)
- เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหโลหะ (เชน เครื่องอะตอมมิค แอบซอพชัน สเปคโทรเมทรี (atomic
adsorption spectrometry), และเครื่องอินดัคทีฟลี คัพเพิล แอกเซียล พลาสมา สเปคโทรเมทรี
(inductively coupled axial plasma spectrometry )
A9.5.1.2
ถวยแกวที่ใชในการทดลองทั้งหมดตองทําความสะอาดอยางระมัดระวังโดยวิธีที่ปฏิบัติในหองทดลองทาง
วิทยาศาสตรที่ไดมาตรฐาน ทําความสะอาดดวยกรด (เชน HCL ) และหลังจากนั้นลางออกดวยน้ําที่ไมมีไอออน ( de-ionised
water) ถวยที่ใชในการทดสอบ ควรมีปริมาตรและรูปรางพอที่จะใสสื่อที่เปนน้ําได 1 หรือ 2 ลิตรโดยไมไหลลนออกมาใน
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ระหวางที่เขยา (กาน้ําที่ทําปฏิกิริยาได 1 หรือ 2 ลิตร) หากนําแอรบัฟเฟอรริง (air buffering) มาใช (การทดสอบที่คาความเปน
กรด-ดาง 8) แนะนําใหเพิ่มความสามารถของแอรบัฟเฟอรริง (air buffering capacity) ของสื่อโดยการเพิ่มอัตราสวน
headspace / ของเหลว (เชน สื่อ 1 ลิตรในขวดทดลองขนาด 2.8 ลิตร)
A9.5.1.3
ควรใชน้ํามาตรฐานของ ISO 6341* เปนสื่อมาตรฐานที่ใชในการเปลี่ยนรูป / การละลาย ควรทําความสะอาดสื่อ
โดยการกรอง (0.2 µm) กอนใชในการทดสอบ สวนประกอบทางเคมีของสื่อมาตรฐานที่ใชในการเปลี่ยนรูป / การละลาย
(สําหรับการทดสอบที่คาความเปนกรด-ดาง 8 ) มีดังนี้
NaHCO3
65.7 มิลลิกรัม/ลิตร
KCI
5.75 มิลลิกรัม/ลิตร
CaCl2.2H20
294 มิลลิกรัม/ลิตร
MgSO4.7H2O
123 มิลลิกรัม/ลิตร
สําหรับการทดสอบที่คาความเปนกรด-ดาง ต่ํากวานี้ สวนประกอบทางเคมีที่ปรับแลวใหไวในขอ A9.5.1.7
A9.5.1.4
ความเขมขนของคารบอนอินทรีย (organic carbon) ทั้งหมดในสื่อไมควรเกิน 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร
A9.5.1.5
นอกจากสื่อที่เปนน้ําจืดแลว อาจจะพิจารณาใชสื่อน้ําทะเลที่ไดมาตรฐานสําหรับการทดสอบไดอีกดวยเมื่อคาด
วาความสามารถในการละลายหรือการเปลี่ยนรูปของสารประกอบโลหะจะไดรับผลกระทบอยางมากจากน้ําทะเลที่มีคลอไรด
สูงหรือมีลักษณะทางเคมีอื่นๆ และเมื่อขอมูลการทดสอบความเปนพิษสามารถหาไดในสายพันธุพืช/ สัตวในทะเล และเมื่อ
พิจารณาใชน้ําทะเลเปนสื่อ สวนประกอบทางเคมีของสื่อน้ําทะเลที่ไดมาตรฐานมีดังนี้
NaF :
3 มิลลิกรัม/ลิตร
SrCl2,6H2O :
20 มิลลิกรัม/ลิตร
H3BO3 :
30 มิลลิกรัม/ลิตร
KBr :
100 มิลลิกรัม/ลิตร
KCl :
700 มิลลิกรัม/ลิตร
CaCl2,2H2O :
1.47 มิลลิกรัม/ลิตร
Na2SO4 :
4.0 มิลลิกรัม/ลิตร
MgCl2,6H2O : 10.78 มิลลิกรัม/ลิตร
NaCl :
23.5 มิลลิกรัม/ลิตร
Na2SiO3, 9H2O : 20 มิลลิกรัม/ลิตร
NaHCO3 :
200 มก./ล
ความเค็มควรอยูที่ 34 + 0.5 ก./กก. และคาความเปนกรด-ดาง ที่ 8.0 + 0.2 ควรเอาน้ําเค็มออกจากโลหะ (จาก ASTM E 72996)
A9.5.1.6
ในการทดสอบการเปลี่ยนรูป /การละลายที่คาความเปนกรด-ดาง ที่จะเพิ่มความเปนความเขมขนของอนุมูล
โลหะที่ละลายไดสูงสุดในสารละลายภายในชวงคาความเปนกรด-ดาง ที่กําหนด ตองใชคาความเปนกรด-ดาง ชวงระหวาง 6
*

สําหรับจุดประสงคของการจําแนกประเภทความเปนอันตราย ผลที่ไดจากแผนการทดลองเกี่ยวกับการละลาย/ การเปลี่ยนรูป
จะนําไปเปรียบเทียบกับขอมูลความเปนพิษตอระบบนิเวศสําหรับโลหะและสารประกอบโลหะ อยางไรก็ตามเพื่อจุดประสงคเชนการ
พิสูจนขอมูล อาจจะมีกรณีที่เหมาะสมในการใชสื่อที่เปนน้ําจากการทดสอบการเปลี่ยนรูปที่สมบูรณแลวโดยตรงในการทดสอบความ
เปนพิษตอระบบนิเวศของ OECD 202 และ 203 กับไรน้ําและปลา หากความเขมขน CaCl2.2H2O และ MgSO4.7H2O ของสื่อการเปลี่ยน
รูปลดลงเปนเศษ 1 สวน 5 ของสื่อ ISO 6341 สื่อการเปลี่ยนรูปที่สมบูรณแลวสามารถนําไปใชได (โดยเพิ่ม micronutrients) ในการ
ทดสอบความเปนพิษตอระบบนิเวศของสาหราย
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ถึง 8.5 ในการทดสอบแบบคัดกรองเบื้องตน และการทดสอบเต็มรูปแบบ เปนเวลา 7 วัน และคาความเปนกรด-ดาง ชวง
ระหวาง 5.5 ถึง 8.5 สําหรับการทดสอบเต็มรูปแบบ เปนเวลา 28 วัน (ดูขอ A9.2.3.2)
A9.5.1.7
บัฟเฟอรริง (Buffering) ที่คาความเปนกรด-ดาง 8 อาจทําไดโดยทําใหเกิดความสมดุลยกับอากาศที่ซึ่งความ
เขมขนของคารบอนไดออกไซดจะให บัฟเฟอรริงbuffering capacity ธรรมชาติที่เพียงพอที่จะรักษาคาความเปนกรด-ดาง ให
อยูภายในคาเฉลี่ยที่ +0.2 หนวย pH ในชวงเวลา 1 สัปดาห (ขอมูลอางอิง 7 ภาคผนวกที่ 9) การเพิ่มอัตราสวนของ headspace /
ของเหลว สามารถใชเพื่อพัฒนาความสามารถของแอรบัฟเฟอรริง (air buffering capacity) ของสื่อ
สําหรับการปรับคาความเปนกรด-ดาง และ บัฟเฟอรริง (Buffering) ใหลงมาที่คาความเปนกรด-ดาง 7 และ 6
ตาราง A9.1 จะแสดงใหเห็นสวนประกอบทางเคมีของสื่อที่ไดเสนอแนะไว รวมทั้งความเขมขนของคารบอนไดออกไซดใน
อากาศที่จะไหลผาน head space และคาความเปนกรด-ดาง ที่คํานวณภายใตเงื่อนไขนี้
ตาราง A9.1
สวนประกอบทางเคมีของสื่อ NaHCO3
6.5 มิลลิกรัม/ลิตร 12.6 มิลลิกรัม/
ลิตร
KCl
0.58 มิลลิกรัม/ลิตร 2.32 มิลลิกรัม/
ลิตร
CaCl2,2H2O
29.4 มิลลิกรัม/ลิตร 117.6 มิลลิกรัม/
ลิตร
12.3 มิลลิกรัม/ลิตร 49.2 มิลลิกรัม/
MgCl2,6H2O
ลิตร
ความเขมขนของคารบอนไดออกไซด(ความสมดุลย คืออากาศ)ในถวยทดลอง รอยละ 50
รอยละ 0.1
คาความเปนกรด-ดาง ที่คํานวณได
6.09
7.07
หมายเหตุ : คาความเปนกรด-ดาง คํานวณโดยใช FACT (Facility for the Analysis of Chemical Thermodynamics ) System
(http://www.crct.polymtl.ca/fact/fact.htm)
A9.5.1.8
วิธี บัฟเฟอรริง (buffering) ที่เทาเทียมกันอาจใชเปนทางเลือกไดหากอิทธิพลของ บัฟเฟอร (buffer) ที่ใช
เกี่ยวกับกลุมสารเคมี และอัตราการเปลี่ยนรูปของเศษโลหะที่ละลายจะมีนอยที่สุด
A9.5.1.9
ในระหวางทดลอบเต็มรูปแบบสําหรับการเปลี่ยนรูป/การละลายควรเขยาถวยทดลองซึ่งเพียงพอที่จะรักษา
ระดับของสื่อที่เปนน้ําบนสารที่ทดสอบในขณะที่ตองรักษาใหผิวของสารที่ทดสอบรวมตัวกัน และสวนเคลือบผลิตภัณฑที่
เกิดจากปฏิกิริยาของของแข็งที่กอตัวในระหวางการทดสอบรวมตัวกันดวย สําหรับสื่อที่เปนน้ําจํานวน 1 ลิตร ควรใชอุปกรณ
ดังนี้
- เครื่องกวน ที่ 200 รอบตอนาที ซึ่งมีใบมีดติดสูงขึ้นมาจากกน ภาชนะทําปฏิกิริยาขนาดบรรจุ 1 ลิตร
ประมาณ 5 ซม. เครื่องกวนนี้ประกอบดวยใบพัดทําจากโพลีโพรไพลีน (polypropylene blades) ขนาด
กวาง 40 มม. สูง 15 มม. ยึดติดอยูบนเสนเหล็กเคลือบ PVC ขนาดเสนผาศูนยกลาง 8 มม.ยาว 350 มม.
หรือ
- ขวดขนาด 1.0 ถึง 3.0 ลิตร ปดฝาขวดดวยจุกยางและวางบนเครื่องเขยาในแนวราบ หรือเครื่องเขยาใน
หองปฏิบัติการ ที่ 100 รอบตอนาที อาจใชวิธีการเขยาที่เบากวานี้หากเปนไปตามเกณฑในเรื่องของการทํา
ใหผิวของสารทดสอบรวมตัวกันและสารละลายที่มีสวนประกอบเหมือนกัน
A9.5.1.10 การเลือกวิธีการแยกของแข็ง - ของเหลว ขึ้นอยูกับวาอนุมูลโลหะที่ละลายไดจะซึมอยูบนเครื่องกรองหรือไม
และจะเกิดสิ่งแขวนลอยจากการเขยาที่กําหนดไวในขอ A9.5.1.9 หรือไม ซึ่งจะขึ้นอยูกับการกระจายของขนาดชิ้นสวนและ
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ความหนาแนนของชิ้นสวน สําหรับของแข็งที่มีความหนาแนนสูงกวา 6 ก./ลบ.ซม.โดยประมาณ และขนาดของชิ้นสวน
กระจายต่ําอยูในระดับรอยละ 50 < 8 µm จากประสบการณจะชี้ใหเห็นวาวิธีการเขยาเบาๆ ที่กําหนดในขอ A9.5.1.9 จะไมทํา
ใหเกิดสิ่งแขวนลอย ดังนั้นการกรองสารตัวอยางผานเครื่องกรองเชน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 25 มม. ผนังทอดูด 0.2 µm
สําหรับสารโพลีเอทเธอรซัลโฟนที่ไมละลายในน้ํา (hydrophilic polyethersulphone) (อีกทางเลือกหนึ่งคือ ปดทับอีกชั้นหนึ่ง
ดวย เครื่องกรองอีกชั้นหนี่ง ขนาด 0.8 µm ) จะไดสารละลายที่ปราศจากของแข็ง
A9.5.2
ขั้นตอนการเตรียม
A9.5.2.1
วิธีการวิเคราะห
สิ่งสําคัญตอการศึกษาครั้งนี้ก็คือ วิธีการวิเคราะหที่พิสูจนแลววาเหมาะสมสําหรับการวิเคราะหโลหะที่ละลาย
แลวทั้งหมด ขีดจํากัดของผลการวิเคราะหควรต่ํากวาคาความเปนพิษเรื้อรังหรือคาในระยะยาวที่เหมาะสมจากการทดสอบ
ความเปนพิษ (exotoxicity)
อยางนอยที่สุดจําเปนตองมีการรายงานแนวการวิเคราะหดังตอไปนี้
- ขีดจํากัดของผลและปริมาณของวิธีการวิเคราะห
- ชวงที่เปนเสนตรงภายในชวงภายในชวงการวิเคราะหที่นํามาใชได (Analytical linearity range within the
applicable analytical range)
- การทําแบลงคที่มีรูปภาพประกอบ (Blank run) ที่ประกอบดวยสื่อของการเปลี่ยนรูป (สามารถทําได
ระหวางการทดสอบ)
- ผลกระทบของสื่อของการเปลี่ยนรูปตอการวัดอนุมูลโลหะที่ละลาย
- จํานวนที่เหลือ (รอยละ) หลังการทดสอบการเปลี่ยนรูปเสร็จสิ้นแลว
- ความคงที่ของการวิเคราะห
- คุณสมบัติในการดูดซึมของอนุมูลโลหะที่ละลายไดบนเครื่องกรอง(หากใชการกรองสําหรับแยก
สารละลายจากอนุมูลโลหะที่เปนของแข็ง)
A9.5.2.2
การกําหนดคาความเปนกรด-ดาง ที่เหมาะสมของสื่อที่ใชในการละลาย
หากไมมีขอมูลที่เกี่ยวของ อาจจําเปนตองทําการทดสอบแบบคัดกรองเบื้องตน ในขั้นตนเพื่อใหแนใจวาทําการ
ทดสอบที่คาความเปนกรด-ดาง ซึ่งจะกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนรูป / การละลายไดมากที่สุดและอยูภายในชวงของ คาความ
เปนกรด-ดาง ที่อธิบายอยูในขอ A9.2.3.2 และ A9.5.1.6
A9.5.2.3
ความคงที่ของขอมูลการเปลี่ยนรูป
A9.5.2.3.1 สําหรับการจัดเตรียมตามมาตรฐานโดยมีถวยทดสอบเหมือนกัน 3 ใบและมีสารตัวอยางเหมือนกัน 2 ชนิดตอ
ถวยทดสอบแตละใบ มีเหตุผลพอที่จะคาดคะเนไดวาสําหรับการเติมสารตัวหนึ่งลงไปตลอดเวลา ทําการทดสอบในขนาด
ชิ้นสวนแคบๆ (เชน 37-44 µm) และชวงพื้นผิวทั้งหมด ความตางของขอมูลการเปลี่ยนรูปภายในถวยควรจะนอยกวารอยละ
10 และความตางระหวางถวยควรจะนอยกวารอยละ 20 (ขอมูลอางอิง 5 ในภาคผนวกนี้)
A9.5.2.3.2 ในการประมาณความคงที่ของการทดสอบการเปลี่ยนรูป มีแนวทางใหไวดังตอไปนี้ สามารถใชผลลัพธที่ได
เพื่อปรับปรุงความคงที่โดยการปรับการจัดเตรียมการทดสอบครั้งสุดทายโดยใชความตางของจํานวนถวยทดสอบที่เหมือนกัน
และ/หรือตัวอยางที่เหมือนกันหรือ การคัดกรองชิ้นสวน การทดสอบขั้นตนจะเปนการประเมินผลครั้งแรกของอัตราการ
เปลี่ยนรูปของสารที่ทดสอบและสามารถใชเพื่อจัดทําความถี่ของการสุมตัวอยาง (sampling frequency)
A9.5.2.3.3 ในการจัดเตรียมสื่อของการเปลี่ยนรูป/ การละลาย ควรปรับคาความเปนกรด-ดาง ของสื่อใหไดคาที่ตองการ
(แอร บัฟเฟอร (air buffering) หรือ คารบอนไดออกไซด บัฟเฟอรริง (CO2 buffering)) โดยการเขยาประมาณครึ่งชั่วโมง
เพื่อใหสื่อที่เปนน้ํามีความสมดุลกับบรรยากาศการสะเทิน อยางนอยใหดึงตัวอยาง 3 ขนาด (เชน 10-15 มิลลิลิตร) จากสื่อ
ทดสอบกอนการเติมสารและใหวัดความเขมขนของโลหะที่ละลายเปนตัวควบคุมและอางอิง
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อยางนอยใหเขยาถวยทดสอบ 5 ใบที่บรรจุโลหะหรือสารประกอบโลหะ (เชน ของแข็ง100 มก./L medium)
ตามที่อธิบายในขอ A9.5.1.9 ที่อุณหภูมิ + 2 องศาเซลเซียส ในชวง 20-25 องศาเซลเซียส จะใหดูดตัวอยางที่เหมือนกัน 3
ตัวอยางดวยทอดูด (syringe) จากถวยทดสอบแตละใบหลังจาก 24 ชั่วโมง ใหแยกของแข็งและสารละลายออกจากกันดวย
เครื่องกรอง (membrane filter) ตามที่อธิบายในขอ A9.5.1.10 ทําสารละลายใหเปนกรดดวย 1% HNO และวิเคราะหความ
เขมขนของโลหะที่ละลายทั้งหมด
A9.5.2.3.4 ทําการคํานวณคาเฉลี่ยและคาสัมประสิทธิ์ของความตางของความเขมขนของโลหะที่ละลายที่วัดไดภายในถวย
ทดสอบและระหวางถวยทดสอบ
A9.5.3
การปฏิบัติการทดสอบ
A9.5.3.1
การทดสอบการละลายแบบคัดกรองเบื้องตน - สารประกอบโลหะที่ละลายไดนอย
A9.5.3.1.1 หลังจากเตรียมสื่อการละลายแลว ใหเติมสื่อลงในถวยทดสอบอยางนอยที่สุด 3 ใบ (จํานวนของถวยทดสอบ
ขึ้นอยูกับความคงที่ ที่ไดในระหวางการทดสอบขั้นตน) หลังจากเขยาเปนเวลาครึ่งชั่วโมงเพื่อใหสื่อที่เปนน้ํามีความสมดุลยกับ
บรรยากาศหรือระบบสะเทิน (ยอหนาที่ 15) ใหวัดคาความเปนกรด-ดาง อุณหภูมิ และความเขนขนของออกซิเจนที่ละลายของ
สื่อ แลวใหนําตัวอยางออกจากสื่อที่ใชทดสอบอยางนอยที่สุด 2 ตัวอยางขนาด 10-15 มิลลิลิตร (กอนเติมของแข็ง) และใหวัด
ความเขมขนของโลหะที่ละลายเปนตัวควบคุมและอางอิง
A9.5.3.12 เติมสารประกอบโลหะที่ขนาด 100 มิลลิกรัม/ลิตร ลงในถวยทดสอบ ปดถวยทดสอบ และเขยาอยางเร็วและ
แรงหลังจากเขยาเปนเวลา 24 ชั่วโมง ใหทําการวัดคาความเปนกรด-ดาง อุณหภูมิ และความเขมขนของออกซิเจนที่ละลายใน
ถวยทดสอบแตละถวย และใหดูดตัวอยางสารละลาย 2 ถึง 3 ตัวอยาง ดวยทอดูดจากถวยทดสอบแตละใบและปลอยสารละลาย
ใหไหลผานเครื่องกรองชนิดเมมเบรน (membrane filter ) ตามที่อธิบายไวในขอ A9.5.1.10 ขางตน ทําสารละลายใหเปนกรด
(เชน 1% HNO3 ) และวิเคราะหความเขมขนของโลหะที่ละลายทั้งหมด
A9.5.3.2
การทดสอบเต็มรูปแบบ – โลหะและสารประกอบโลหะ
A9.5.3.2.1 ปฏิบัติตามขอ A9.5.3.1.1
A9.5.3.2.2 สําหรับการทดสอบแบบ 7 วัน ใหเติมสารปริมาณ 1 มิลลิกรัม/ลิตร, 10 มิลลิกรัม/ลิตร, และ 100 มิลลิกรัม/ลิตร
ตามลําดับลงในถวยทดสอบ (จํานวนของถวยทดสอบขึ้นอยูกับความคงที่ ที่ทําไวในขอ A9.5.2.3 ) ซึ่งบรรจุสื่อที่เปนน้ํา ปด
ถวยทดสอบและเขยาตามที่อธิบายในขอ A9.5.1.9 หากทําการทดสอบแบบ 28 วัน อาจขยายการทดสอบดวยสารปริมาณ 1
มิลลิกรัม/ลิตร ออกไปเปน 28 วัน โดยมีเงื่อนไขวาไดเลือกคาความเปนกรด-ดาง ไวเหมือนกันสําหรับการทดสอบทั้งแบบ 7
วันและ 28 วัน อยางไรก็ตาม เนื่องจากการทดสอบแบบ 7 วันจะใชชวงคาความเปนกรด-ดาง ตั้งแต 6 ขึ้นไป จึงจําเปนตอง
แยกการทดสอบแบบ 28 วันเพื่อใหไดใชคาความเปนกรด-ดาง ชวงระหวาง 5.5 ถึง 6 อาจเปนประโยชนที่จะทําการทดสอบ
ควบคุมไปพรอมกันดวย (concurrent control test) โดยไมตองใสสารใดๆ (เชน สารละลายทดสอบที่ใชในการทดสอบแบลงค
(blank test solution)) ในชวงเวลาที่กําหนด (เชน 2 ชั่วโมง, 6 ชั่วโมง, 1 วัน, 4 วัน และ 7 วัน) ใหวัดอุณหภูมิ คาความเปนกรดดาง และความเขมขนของออกซิเจนที่ละลายในถวยทดสอบแตละใบ และใหดูดตัวอยาง 2 ตัวอยาง (เชน 10-15 มิลลิลิตร)
ดวยทอดูด (syringe) ออกจากถวยทดสอบ ใหแยกของแข็งและเศษที่ละลายตามวิธีที่กลาวไวในขอ A9.5.1.10 ขางตน ทํา
สารละลายใหเปนกรด (เชน 1% HNO3 ) และวิเคราะหความเขมขนของโลหะที่ละลาย หลังจาก 24 ชั่วโมงแรก ใหเติมสื่อทํา
ละลายใหมปริมาตรเทากับที่ดึงออกไปลงในสารละลาย ใหสุมตัวอยางซ้ําอีกครั้ง ปริมาตรทั้งหมดสูงสุดที่ไดจากสารละลาย
ทดสอบไมควรเกินรอยละ 20 ของปริมาตรสารละลายทดสอบครั้งแรก สามารถหยุดทําการทดสอบไดเมื่อคะแนนของขอ
มูลคาความเขมขนของโลหะที่ละลายทั้งหมดทั้ง 3 ขอมูลตางกันไมเกินรอยละ 15 ชวงเวลามากที่สุดสําหรับการเติมสาร 10
มิลลิกรัม/ลิตร และ 100 มิลลิกรัม/ลิตร คือ 7 วัน (การทดสอบระยะสั้น) และ 28 วันสําหรับการเติมสื่อทดสอบ 1 มิลลิกรัม/
ลิตร(การทดสอบระยะยาว)
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A9.5.4
เงื่อนไขของการทดสอบ
A9.5.4.1
การทดสอบการเปลี่ยนรูป/ การละลายควรทําที่อุณหภูมิบรรยากาศที่ควบคุมไดที่ + 2 องศาเซลเซียสในชวง
ระหวาง 20-25 องศาเซลเซียส
A9.5.4.2
ควรทําการทดสอบการเปลี่ยนรูป / การละลายภายในชวงคาความเปนกรด-ดาง ที่กําหนดในขอ A9.2.3.2 และ
A9.5.1.6 และควรบันทึกคาความเปนกรด-ดาง ของสารละลายที่ทดสอบในแตละชวงของการสุมตัวอยางสารละลาย สามารถ
คาดไดวาคาpH จะคงที่ (+ 2 หนวย) ในระหวางการทดสอบสวนใหญแมวาความปรวนแปรของคาความเปนกรด-ดาง ในระยะ
สั้นจะพบไดที่การเติมผงละเอียดที่ทําปฏิกิริยาไดจํานวน 10 มก./ ล. (ขอมูลอางอิง 7 ของภาคผนวกนี้) เนื่องจากคุณสมบัติ
ดั้งเดิมของสารในสภาพของการแบงแยกอยางละเอียด
A9.5.4.3
นอกเหนือจากสื่อที่เปนน้ํา โดยสวนใหญ head space จาก ภาชนะที่ทําปฏิกริ ิยาก็เพียงพอที่จะรักษาความเขมขน
ของออกซิเจนที่ละลายใหมากกวารอยละ 70 ของความอิ่มตัวในอากาศซึ่งคือประมาณ 8.5 มิลลิกรัม/ลิตร อยางไรก็ตามในบาง
เหตุการณ จลนศาสตรปฏิกิริยา (reaction kinetics) อาจจะถูกกําจัดไมใชโดยการมีโมเลกุลออกซิเจน (molecular oxygen) ใน
head space ที่มากกวาสารละลาย แตโดยการสงออกซิเจนที่ละลายไปยัง และการยายผลิตภัณฑที่ทําปฏิกิริยาออกจากชวง
สัมผัสของปฏิกิริยาระหวางของแข็งและสารละลาย ในกรณีน้ีไมสามารถทําอะไรไดมากกวารอใหความสมดุลยกลับคืนมา
A9.5.4.4
เพื่อลดการปนเปอนทางเคมีและทางชีววิทยา รวมทั้งการระเหยเปนไอ จลนศาสตรของการเปลี่ยนรูป/ การ
ละลายตองทําในถวยที่ปดและในที่มืดเมื่อเปนไปได
A9.6
การจัดการกับผลการทดสอบ
A9.6.1
การทดสอบแบบคัดกรองเบื้องตน
คํานวณคาความเขมขนเฉลี่ยของโลหะที่ละลายในเวลา 24 ชั่วโมง (ภายในชวงความเชื่อมั่น)
A9.6.2
การทดสอบเต็มรูปแบบ : การหาปริมาณของการเปลี่ยนรูป/ การละลาย
A9.6.2.1
การทดสอบระยะสั้น
จดคาความเขมขนกับเวลาของโลหะที่ละลายซึ่งวัดไดในระหวางทําการทดสอบระยะสั้น( 7 วัน) ที่ตางกัน และ
ถาเปนไปได อาจจะหาคาจลนศาสตรของการเปลี่ยนรูป/ การละลาย รูปแบบทางจลนศาสตร (kinetic model) ตอไปนี้สามารถ
ใช เพื่ออธิบายเสนโคงของการเปลี่ยนรูป / การละลาย
(a)
แบบจําลองเชิงเสน (Linear model) :
Ct = CO + kt , mg/ L
โดยที่
CO = ความเขมขนของโลหะที่ละลายทั้งหมดขั้นตน (มิลลิกรัม/ลิตร) ที่เวลา t = 0
Ct = ความเขมขนของโลหะที่ละลายทั้งหมด (มิลลิกรัม/ลิตร) ที่เวลา t
k = อัตราความยาวคงที่ มิลลิกรัม/ลิตร-วัน
(b)
แบบจําลองลําดับที่หนึ่ง (First order model):
Ct = A(1-e(-kt) ) , mg/L
โดยที่
A=
ความเข ม ข น ของโลหะที่ ล ะลายจํ า กั ด (มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร) ที่ ค วามสมดุ ล ย ที่
ปรากฏ = คงที่
Ct = ความเขมขนของโลหะที่ละลายทั้งหมด (มิลลิกรัม/ลิตร) ที่เวลา t
k = อัตราของ first order คงที่ 1 /วัน
(c)

แบบจําลองลําดับที่สอง (Second order model):
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Ct =

(d)

A (1-e(-at) ) + B (1-e(-bt) ) , mg/L

โดยที่
Ct = ความเขมขนของโลหะที่ละลายทั้งหมด (มิลลิกรัม/ลิตร) ที่เวลา t
a = อัตราของ First order คงที่ 1 / วัน
b = อัตราของ Second order คงที่ 1 / วัน
c = A+B = ความเขมของโลหะที่ละลายที่จํากัด (มิลลิกรัม/ลิตร)
สมการจลนศาสตรของปฏิกิริยา (Reaction kinetic equation):
Ct = a (1-e-bt – (c/n){1+(be-nt )/(n-b)} มิลลิกรัม/ลิตร
โดยที่
Ct = ความเขมขนของโลหะที่ละลายทั้งหมด (มิลลิกรัม/ลิตร) ที่เวลา t
a = คาสัมประสิทธิ์ถดถอย (มิลลิกรัม/ลิตร)
b,c,d = คาสัมประสิทธิ์ถดถอย (1 วัน)
n
= c+d

อาจใช สมการจลนศาสตรของปฏิกิริยาอื่นๆ ไดอีกดวย(ขอมูลอางอิง 7 และ 8 ของภาคผนวกนี้)
สําหรับถวยทดสอบที่เหมือนกันแตละใบในการทดสอบการเปลี่ยนรูป จะประมาณพารามิเตอรของรูปแบบ
(model parameter) โดยการวิเคราะหความถดถอย วิธีการนี้จะชวยหลีกเลี่ยงปญหาของความเกี่ยวพันกันระหวางการวัดสิ่งที่
เหมือนกันหลายๆ ครั้ง คาเฉลี่ยของคาสัมประสิทธิ์สามารถเปรียบเทียบไดโดยการใชการวิเคราะหคาความตาง หากใชถวย
ทดสอบที่เหมือนกันอยางนอย 3 ใบ คาสัมประสิทธิ์ของการกําหนดคือ r2 คํานวณใหเปนเกณฑของ “ความสมบูรณของ
สมการ (goodness of fit) ”
A9.6.2.1 การทดสอบระยะยาว
ใหลงรายละเอียดความเขมขนกับเวลาของโลหะที่ละลายซึ่งวัดจากสาร 1 มิลลิกรัม/ลิตรในระหวางการทดสอบแบบ
28 วัน และอาจกําหนดจลนศาสตรการเปลี่ยนรูป/การละลาย (transformation/dissolution kinetics) หากเปนไปได ตามที่
อธิบายใน A9.6.1 และ A9.6.2
A9.7 รายงานการทดสอบ
รายงานการทดสอบควรประกอบดวย (แตไมจํากัดแค) ขอมูลดังตอไปนี้ (ดูขอ A9.4 และ A9.5.2.1)
- การระบุผูใหความสนับสนุน และสถานที่ทําการทดสอบ
- คําอธิบายสารที่ถูกทดสอบ
- คําอธิบายสื่อที่ใชทดสอบ (reconstituted test medium) และการเติมโลหะ
- ระบบสะเทินที่ใชสื่อกลางการทดสอบ (Test medium buffering system) ที่ใช และการพิสูจนคาความเปนกรดดาง ที่ใช (ตามขอ A9.2.3.2 และ A9.5.1.6 ถึง A9.5.1.8) คําอธิบายวิธีการวิเคราะห
- คําอธิบายเกี่ยวกับอุปกรณและขั้นตอนการทดสอบโดยละเอียด
- การเตรียมสารละลายโลหะที่ไดมาตรฐาน
- ผลลัพธของการพิสูจนวิธีการ
- ผลลัพธ จากการวิเคราะหความเขมขนของโลหะ คาความเปนกรด-ดาง อุณหภูมิ ออกซิเจน
- วันทําการทดสอบ และการวิเคราะหที่ชวงเวลาตางๆ
- คาเฉลี่ยความเขมขนของโลหะที่ละลายที่ชวงเวลาแตกตางกัน (ภายในชวงความเชื่อมั่น)
- เสนโคงการเปลี่ยนรูป (โลหะที่ละลายทั้งหมดเปนหนาที่ของเวลา)
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- ผลลัพธจาก จลนศาสตรของการเปลี่ยนรูป/การละลาย หากหาได
- สมการจลนศาสตรของปฏิกิริยาที่ประมาณ หากสามารถหาได (Estimated reaction kinetic equation, if
determined)
- ความเบี่ยงเบนจากแผนการศึกษา ถามี และเหตุผล
- สถานการณแวดลอมที่อาจมีผลกระทบกับผลการทดสอบ
- ขอมูลอางอิงจากการบันทึก และขอมูลดิบ

- 476 -

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.

1.
2.
3.

*
*

Annex 9
APPENDIX
References
"Draft Report of the OECD Workshop on Aquatic Toxicity Testing of Sparingly Soluble Metals, Inorganic Metal
Compounds and Minerals", Sept. 5-8, 1995, Ottawa
OECD Metals Working Group Meeting, Paris, June 18-19, 1996
European Chemicals Bureau. Meeting on Testing Methods for Metals and Metal Compounds, Ispra, February 17-18,
1997
OECD Metals Working Group Meeting, Paris, October 14-15, 1997
LISEC* Staff, "Final report “transformation/dissolution of metals and sparingly soluble metal compounds in
aqueous media - zinc", LISEC no. BO-015 (1997)
J.M. Skeaff** and D. Paktunc, "Development of a Protocol for Measuring the Rate and Extent of Transformations of
Metals and Sparingly Soluble Metal Compounds in Aqueous Media. Phase I,
Task 1: Study of Agitation Method." Final Report, January 1997. Mining and Mineral Sciences Laboratories
Division Report 97-004(CR)/Contract No. 51545
Jim Skeaff and Pierrette King, "Development of a Protocol For Measuring the Rate and Extent of Transformations
of Metals and Sparingly Soluble Metal Compounds in Aqueous Media. Phase I,
Tasks 3 and 4: Study of pH and of Particle Size/Surface Area.", Final Report, December 1997.
Mining and Mineral Sciences Laboratories Division Report 97-071(CR)/Contract No. 51590
Jim Skeaff and Pierrette King, Development of Data on the Reaction Kinetics of Nickel Metal and Nickel Oxide in
Aqueous Media for Hazard Identification, Final Report, January 1998. Mining and Mineral Sciences Laboratories
Division Report 97-089(CR)/Contract No. 51605
LISEC Staff, "Final report “transformation/dissolution of metals and sparingly soluble metal compounds in aqueous
media - zinc oxide", LISEC no. BO-016 (January, 1997)
LISEC Staff, "Final report “transformation/dissolution of metals and sparingly soluble metal compounds in aqueous
media - cadmium", LISEC no. WE-14-002 (January, 1998)
LISEC Staff, "Final report “transformation/dissolution of metals and sparingly soluble metal compounds in aqueous
media - cadmium oxide", LISEC no. WE-14-002 (January, 1998)
BIBLIOGRAPHY
OECD Guideline for testing of chemicals, Paris (1984). Guideline 201 Alga, Growth Inhibition test
OECD Guideline for testing of chemicals, Paris (1984). Guideline 202: Daphnia sp. Acute immobilization test and
Reproduction Test
OECD Guideline for testing of chemicals, Paris (1992). Guideline 203: Fish, Acute Toxicity Test

LISEC, Craenevenne 140, 3600 Genk, Belgium.
CANMET, Natural Resources Canada, 555 Booth St., Ottawa, Canada K1A 0G1.
- 477 -

4.
5.
6.

OECD Guideline for testing of chemicals, Paris (1992). Guideline 204: Fish, Prolonged Toxicity Test: 14- Day
study
OECD Guideline for testing of chemicals, Paris (1992). Guideline 210: Fish, Early-Life Stage Toxicity Test
International standard ISO 6341 (1989 (E)). Determination of the inhibition of the mobility of Daphnia magna
Straus (Cladocera, Crustacea)

- 478 -

ภาคผนวก 10
แนวทางในการจัดเตรียมเอกสารความปลอดภัย
(SDS)
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บทนํา
A10.1
กลุม UNSCEGHS ไดจัดตั้งคณะทํางานเอกสารความปลอดภัยโดยมีประเทศออสเตรเลียเปนประเทศผูนํา
ในการประชุมครั้งที่ 4 (วันที่ 9-11 ธันวาคม 2545) โดยมีจุดประสงคเพื่อใหขอแนะนําและขอมูลเพิ่มเติมชวยในการกรอก
แบบฟอรมเอกสารความปลอดภัย ซึ่งแสดงรายละเอียดในเอกสารคําแนะนํา
A10.2
เอกสารชุดนี้บรรจุขอแนะนําในการจัดทําเอกสารความปลอดภัยภายใตการจําแนกประเภทและการติด
ฉลากสารเคมีที่เปนระบบเดียวกันทั่วโลก เอกสารความปลอดภัยจัดเปนสวนที่สําคัญในการสื่อสารความเปนอันตรายของ การ
จําแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เปนระบบเดียวกันทั่วโลก ซึ่งมีการอธิบายในบทที่ 1.5 การใชเอกสารขอแนะนํานี้
และขอปฏิบัติที่ออกโดยพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจควรอนุญาตใหมีการจัดทําเอกสารความปลอดภัยที่สอดคลองกับ การ
จําแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เปนระบบเดียวกันทั่วโลก
A10.3
การใชเอกสารขอแนะนําชุดนี้ขึ้นอยูกับความตองการของประเทศผูนําเขาใน การปฏิบัติตาม การจําแนก
ประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เปนระบบเดียวกันทั่วโลก ชวงเวลาสําหรับการปฏิบัติตามเอกสารขอแนะนําจะขึ้นอยูกับ
การจัดการสําหรับในแตละประเทศ โดยหวังวาการใช การจําแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีท่ีเปนระบบเดียวกันทั่ว
โลก อยางแพรหลายทั่วโลกจะทําใหเกิดความสอดคลองอยางสมบูรณ
A10.4
ขอมูลทุกบท ทุกสวน ทุกตารางที่อางถึงในภาคผนวก ปรากฎอยูในเอกสารหลักของการจําแนกประเภท
และการติดฉลากสารเคมีที่เปนระบบเดียวกันทั่วโลก
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ภาคผนวก 10
- ภาคที่ 1 แนวทางในการรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําเอกสารความปลอดภัย
A10.1.1

ขอบเขตและการใช

ควรจัดใหมีเอกสารความปลอดภัยสําหรับสารเคมีและสารผสมทุกชนิดที่มีคุณสมบัติตรงกับเกณฑความ
เปนอันตรายทางดานกายภาพ สุขภาพ และสิ่งแวดลอม ภายใต ระบบ GHS และสําหรับสารผสมทุกชนิดที่ประกอบดวยสารที่
มีคุณสมบัติตรงกับเกณฑของสารกอมะเร็ง เปนพิษตอระบบสืบพันธ หรือความเปนพิษตอระบบอวัยวะเปาหมายในความ
เขมขนที่สูงกวาขีดจํากัดของคาจุดตัดสําหรับเอกสารความปลอดภัยที่กําหนดไวภายใตเกณฑของสารผสม (ดูตาราง 1.5.1 ของ
ระบบ GHS) พนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจอาจตองการเอกสารความปลอดภัยสําหรับสารผสมที่ไมไดมีคุณสมบัติตรงกับ
เกณฑของ ระบบ GHS แตเปนสารผสมที่ประกอบดวยสารอันตรายที่ความเขมขนเฉพาะ (ดู สวนที่ 3.2 ของ GHS) พนักงาน
เจาหนาที่ผูมีอํานาจอาจตองการเอกสารความปลอดภัยสําหรับเคมีหรือสารผสมที่มีคุณสมบัติตรงกับเกณฑการจําแนกประเภท
ใหเปนสารอันตรายสําหรับประเภท/จุดสิ้นสุดปฏิกิริยาที่ไมใชระบบGHS เอกสารความปลอดภัยเปนวิธีการใหขอมูลที่ไดรับ
การยอมรับและไดผลอยางเห็นไดชัด และอาจใชในการสงผานขอมูลสารเคมีหรือสารผสมซึ่งมีคุณสมบัติไมตรงกับเกณฑ
หรือไมรวมอยูใน ระบบ GHS ดวย
A10.1.2

ขอแนะนําทั่วไป

A10.1.2.1
ผูจัดทําเอกสารความปลอดภัยควรระลึกเสมอวาเอกสารความปลอดภัยตองใหขอมูลเกี่ยวกับความเปน
อันตรายของสารเคมีหรือสารผสมแกผูรับขอมูล และใหขอมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บอยางปลอดภัย การขนถายและเคลื่อนยาย
การกําจัดสารเคมีหรือของผสม เอกสารความปลอดภัยประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบตอสุขภาพจากการไดรับสัมผัส;
สารเคมีและวิธีการทํางานกับสารเคมีหรือสารผสมอยางปลอดภัย นอกจากนี้ยังประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับความเปนอันตราย
ซึ่งไดจากคุณสมบัติทางเคมีกายภาพหรือผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการใช การจัดเก็บ การขนถายและเคลื่อนยาย และ
มาตรการสําหรับการตอบโตภาวะฉุกเฉินซึ่งเกิดจากสารเคมีหรือสารผสมนั้นๆ จุดมุงหมายของแนวทางนี้คือเพื่อใหมั่นใจใน
ความสอดคลองและถูกตองแมนยําของเนื้อหาในแตละหัวขอที่กําหนดภายใตระบบ GHS เพื่อวาเอกสารความปลอดภัยที่ได
จะชวยใหผูใชสามารถใชมาตรการที่จําเปนในการปกปองสุขภาพและความปลอดภัยของสถานประกอบการ พรอมกับปกปอง
สิ่งแวดลอมดวย ขอมูลในเอกสารความปลอดภัยตองชัดเจนและกระชับ เอกสารความปลอดภัยตองจัดเตรียมโดยบุคคลที่มี
หนาที่รับผิดชอบและควรตองพิจารณาถึงความตองการที่เฉพาะเจาะจงของผูใช บุคคลที่จําหนายสารเคมีหรือสารผสมตอง
แนใจวามีหลักสูตรการอบรมทบทวนและการฝกอบรมในการจัดเตรียมเอกสารความปลอดภัยใหสําหรับบุคคลที่มีหนาที่
รับผิดชอบอยางสม่ําเสมอ
A10.1.2.2
เมื่อจัดเตรียมเอกสารความปลอดภัย ควรนําเสนอขอมูลในรูปแบบที่ตอเนื่องและสมบูรณโดยคํานึงถึงผูรบั
ขอมูลในสถานประกอบการเปนหลัก อยางไรก็ตาม ควรพิจารณาดวยวาเอกสารความปลอดภัยทั้งหมดหรือบางสวนสามารถ
ใชเพื่อใหขอมูลกับคนงาน นายจาง ผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพและความปลอดภัย บุคลากรรับผิดชอบดานภาวะฉุกเฉิน ตลอดจน
หนวยงานของรัฐและสมาชิกในชุมชน
A10.1.2.3
ภาษาที่ใชในเอกสารความปลอดภัยควรเปนภาษาที่งาย ชัดเจน และถูกตอง ควรหลีกเลี่ยงคําเฉพาะ ชื่อยอ
และคํายอ ไมควรใชคําที่มีความหมายเคลือบแฝงและทําใหเกิดความเขาใจผิด วลีที่ไมแนะนําใหใชไดแก “อาจเปนอันตราย
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ไมมีผลกระทบตอสุขภาพ” “ปลอดภัยในสภาพการใชสวนใหญ” “ไมมีอันตราย” อาจเปนไดวาขอมูลที่เกี่ยวกับคุณสมบัติ
บางอยางไมมีนัยสําคัญหรือโดยทางเทคนิคที่ไมสามารถใหได หากเปนเชนนี้ ตองระบุเหตุผลใหชัดเจนไวภายใตแตละหัวขอ
หากมีการระบุวาไมมีความเปนอันตรายเฉพาะ
ในเอกสารความปลอดภัยตองแยกใหเห็นไดอยางชัดเจนระหวางกรณีที่ไม
สามารถหาขอมูลใหผูจําแนกประเภทได และกรณีที่มีผลการทดสอบเปนลบ
A10.1.2.4
ควรระบุวันที่ที่ออกเอกสารความปลอดภัยซึ่งมองเห็นไดอยางชัดเจน วันที่ที่ออกเอกสารความปลอดภัยคือ
วันที่ที่เผยแพรเอกสารความปลอดภัยตอสาธารณชน โดยทั่วไป จะเปนชวงเวลาไมนานหลังจากที่กระบวนการจัดทําและ
จัดพิมพเสร็จสิ้น เอกสารความปลอดภัยที่มีการปรับปรุงควรระบุวันที่ที่ออกใหชัดเจน จํานวนเรื่อง จํานวนครั้งที่มีการ
ปรับปรุง วันที่มาแทนที่ หรือขอมูลอื่นๆที่ระบุวาเรื่องใดที่นํามาแทนที่
A10.1.2.5

รูปแบบเอกสารความปลอดภัย

A10.1.3.1
ควรนําเสนอขอมูลในเอกสารความปลอดภัยโดยใชหัวขอจํานวน 16 หัวขอเรียงตามลําดับดังตอไปนี้ (ดูขอ
1.5.3.2.1 ใน ระบบ GHS)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ขอมูลเกี่ยวกับสารเคมีหรือสารผสมและบริษัทผูผลิต และ/หรือ จําหนาย
ขอมูลระบุความเปนอันตราย
สวนประกอบและขอมูลเกี่ยวกับสวนผสม
มาตรการปฐมพยาบาล
มาตรการผจญเพลิง
มาตรการการจัดการเมื่อมีการหกและรั่วไหลของสารเคมีในกรณีเกิดอุบัติเหตุ
การขนถายและเคลื่อนยายและการจัดเก็บ
การควบคุมการไดรับสัมผัสและการปองกันภัยสวนบุคคล
คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา
ขอมูลทางดานพิษวิทยา
ขอมูลผลกระทบตอระบบนิเวศ
ขอพิจารณาในการกําจัด
ขอมูลสําหรับการขนสง
ขอมูลเกี่ยวกับกฏขอบังคับ
ขอมูลอื่นๆ

A10.1.3.2
เอกสารความปลอดภัยไมไดจํากัดความยาวของเนื้อหา ความยาวของเอกสารความปลอดภัยควรสัมพันธกับ
ความเปนอันตรายของสารและขอมูลที่มีอยู
A10.1.3.3
ควรทําการกําหนดเลขหนาของเอกสารความปลอดภัยและระบุเมื่อจบเนื้อหาของเอกสารความปลอดภัย
เชนใชคําวา “หนา1 ของจํานวน 3 หนา” ทางเลือกอื่นๆ ไดแกการใสเลขหนาในแตละหนาและระบุเมื่อมีหนาถัดมา (เชน ใชคํา
วา ตอในหนาถัดไป หรือ สิ้นสุดเอกสารความปลอดภัย)
A10.1.4

เนื้อหาของเอกสารความปลอดภัย

A10.1.4.1

ขอมูลทั่วไปของเอกสารความปลอดภัยอยูในยอหนา 1.5.3.3 ของ การจําแนกประเภทและการติดฉลาก
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สารเคมีที่เปนระบบเดียวกันทั่วโลก สําหรับขอมูลในเชิงปฏิบัติอื่นๆ มีดังปรากฏขางลางนี้
A10.1.4.2
ขอมูลขั้นต่ําที่ควรปรากฏอยูในเอกสารความปลอดภัยอยูในสวนที่ 2 ของเอกสารแนะนํานี้ ซึง่ สามารถ
ประยุกตและมีอยู1 ภายใตหัวขอที่สัมพันธกัน เมื่อไมมีขอมูลหรือขาดขอมูลควรมีการกลาวถึงใหชัดเจน ในเอกสารความ
ปลอดภัยไมควรมีที่วางหรือชองวางใดๆปรากฏอยู
A10.1.4.3
นอกจากนี้ เอกสารความปลอดภัยควรมีบทยอสั้นๆ/ขอสรุปของขอมูลเพื่องายตอผูที่ไมมีประสบการณใน
การระบุอันตรายของสารอันตราย/สารผสม
A10.1.4.4

ไมแนะนําใหใชคํายอเพราะอาจนําไปสูความสับสนหรือลดความเขาใจได

A10.1.5

ขอกําหนดขอมูลอื่นๆ

A10.1.5.1
มีขอกําหนดขอมูลอื่นๆสําหรับการจัดเตรียมเอกสารความปลอดภัย ขอมูลขั้นต่ําที่ควรปรากฏอยูในเอกสาร
ความปลอดภัยรางอยูในสวนที่ 2 ของเอกสารแนะนํานี้
A10.1.5.2
นอกเหนือจากขอกําหนดขอมูลขั้นต่ํา (ดู A10.1.4.2 ของภาคผนวกนี้) แลว ในเอกสารความปลอดภัยอาจ
บรรจุ “ขอมูลเพิ่มเติม” ที่ซึ่งสารนั้นมีประเด็นเพิ่มเติมอื่นๆ และขอมูลที่มีอยูเกี่ยวกับธรรมชาติของสาร และ/หรือการใชงาน
ขอมูลนั้นควรบรรจุอยูในเอกสารความปลอดภัย ดู A 10.2.16- “ขอมูลเพิ่มเติม” ของภาคผนวกนี้สําหรับคําแนะนําตอไป
เกี่ยวกับขอกําหนดขอมูลอื่นๆ
A10.1.6

หนวย

A10.1.6.1
จํานวนและปริมาณควรถูกแสดงในหนวยที่มีความเหมาะสมตามภูมิภาคซึ่งผลิตภัณฑมีการจัดจําหนาย
โดยทั่วไปมักใชระบบ เอสไอ

1

ที่สามารถประยุกตได หมายถึงที่ซึ่งขอมูลสามารถประยุกตไดกับผลิตภัณฑที่เฉพาะเจาะจงภายใตเอกสารความปลอดภัยที่มีอยูหมายถึงที่ซึ่งมี
ขอมูลตอผูจัดจําหนายหรือที่มีอยูอยางชัดเจนในการเตรียมเอกสารความปลอดภัย
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- ภาคที่ 2 ขอกําหนดขอมูลขั้นต่ําสําหรับการเตรียมเอกสารความปลอดภัย
ในสวนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับขอกําหนดขอมูลขั้นต่ําสําหรับเอกสารความปลอดภัย ขอมูลเพิ่มเติมอาจขอใหมีไดโดย
พนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจ
A10.2.1

สวนที่ 1 - ขอมูลเกี่ยวกับสารเคมีหรือสารผสมและบริษัทผูผลิต และ/หรือ จําหนาย

ระบุสารเคมีหรือของผสมและจัดใหมีชื่อของผูจัดจําหนาย ขอแนะนําการใชงาน และขอมูลที่ติดตอไดของผู
จัดจําหนายรวมถึงการติดตอในกรณีฉุกเฉินลงในสวนนี้
A10.2.1.1

ตัวระบุผลิตภัณฑตาม GHS

นอกจากนี้แลวหรือเพื่อเปนทางเลือก ถึงสิ่งระบุตัวผลิตภัณฑในGHS การระบุสารเคมีหรือสารผสม (สิ่งระบุ
ตัวผลิตภัณฑในการจําแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เปนระบบเดียวกันทั่วโลก) ควรพบไดอยางชัดเจนบนฉลาก เมื่อ
มีการใชเอกสารความปลอดภัยชนิดทั่วไปสําหรับอนุพันธหลากหลายชนิดของสารเคมีหรือสารผสม ชื่อและอนุพันธทั้งหมด
ควรจะปรากฏอยูในเอกสารความปลอดภัยหรือในเอกสารความปลอดภัยควรมีการจําแนกชวงขอบเขตของสารเคมีอยาง
ชัดเจน
A10.2.1.2

วิธีการระบุอื่นๆ

อาจระบุสารเคมีหรือสารผสมโดยชื่ออื่นๆ แทน จํานวน รหัสบริษัทสําหรับผลิตภัณฑ หรือการระบุที่
เฉพาะเจาะจงอื่นๆ สําหรับสารที่มีการใชชื่ออื่นๆหรือชื่อพองนั้นใหใชชื่อสารเคมีหรือสารผสมในการติดฉลากหรือชื่อรูจัก
โดยทั่วไป ในกรณีที่ประยุกตได
A10.2.1.3

ขอแนะนําในการนําไปใชประโยชนและขอจํากัดของการใชงาน

จัดใหมีขอแนะนําหรือขอควรปฏิบัติในการใชสารเคมีหรือสารผสม ทั้งนี้ใหรวมถึงลักษณะ คุณสมบัติสั้นๆ
เชน ไมติดไฟ สารตานออกซิเดชั่น เปนตน ขอจํากัดในการใชงานควรรวมถึงขอแนะนําอื่นๆ ที่มิไดอยูในบทบัญญัติโดยผูจัด
จําหนายในกรณีที่เปนไปได
A10.2.1.4

รายละเอียดของผูจัดจําหนาย
ชื่อ ที่อยูที่สมบูรณ และเบอรโทรของผูจัดจําหนายควรรวมอยูในเอกสารความปลอดภัย

A10.2.1.5

หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน

ใหระบุชื่อหนวยบริการขอมูลฉุกเฉินอยูในเอกสารความปลอดภัย ในกรณีที่มีขอจํากัดอื่นๆ อยางชัดเจน
เชน เวลาการทํางานของหนวยงาน (เชน จันทร-ศุกร เวลา 8.00-18.00 หรือ 24 ชั่วโมง) หรือขอจํากัดในการใหขอมูลไดเพียง
บางอยางเทานั้น เชน ขอมูล ฉุกเฉินทางดานการแพทย หรือ การเคลื่อนยายในกรณีฉุกเฉิน ขอมูลเชนนี้ควรมีการกลาวถึงอยาง
ชัดเจน
A10.2.2

สวนที่ 2 – การระบุความเปนอันตราย

ในสวนนี้อธิบายเกี่ยวกับความเปนอันตรายของสารเคมีหรือสารผสมและขอมูลสําหรับเปนการเตือนที่
เหมาะสม (คําสัญญาณ, ขอความบอกความเปนอันตราย และขอควรระวัง) เพื่อจัดการความเปนอันตรายดังกลาว
- 487 -

A10.2.2.1

การจําแนกสารเคมีหรือสารผสม

A10.2.2.1.1

ในสวนนี้บงชี้ถึงกลุมอันตรายของสารเคมีหรือสารผสม

A10.2.2.1.2
ถาสารเคมีหรือสารผสมเปนสารอันตรายและถูกจําแนกตามการแบงในสวน 2 และ/หรือ 3 ของ การจําแนก
ประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เปนระบบเดียวกันทั่วโลก ก็ควรจัดใหมีกลุมอันตรายของสารเคมีที่เหมาะสมพรอมกับกลุม
ยอยในการระบุอันตราย เชน ของเหลวติดไวไฟ กลุมที่ 1
A10.2.2.2

องคประกอบของฉลากใน GHS รวมถึงขอควรระวัง

A10.2.2.1.1
จัดใหมีองคประกอบของฉลากที่เหมาะสม : คําสัญญาณ, ขอความบอกความเปนอันตรายและขอควรระวัง
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการจําแนกประเภท
A10.2.2.1.2
รูปสัญลักษณ (หรือสัญลักษณอันตราย) อาจถูกจัดขึ้นใหมโดยใหใชรูปกราฟฟคสีดําและขาวหรือใชชื่อของ
สัญลักษณ เชน รูปเปลวไฟ รูปหัวกะโหลกและกระดูกไขว
A10.2.2.3

อันตรายอื่นๆซึ่งมิไดเปนผลลัพธในการจําแนกประเภท

จัดใหมีขอมูลเกี่ยวกับอันตรายอื่นๆซึ่งมิไดเปนผลลัพธในการจําแนกประเภทแตขอมูลเหลานี้อาจบอกถึง
อันตรายโดยรวมของสารเชน การรวมตัวของสารปนเปอนในอากาศระหวางการทําใหแข็งหรือกระบวนการอื่นๆ อันตราย
จากฝุนระเบิด การหายใจไมออก เย็นจนแข็งหรืออันตรายตอสิ่งแวดลอมเชนอันตรายสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในดิน
A10.2.3

สวนที่ 3 – องคประกอบ/ขอมูลของสารองคประกอบ

สวนนี้จะเปนการระบุสารองคประกอบของผลิตภัณฑ ซึ่งรวมถึงการระบุสารเจือปน และ สารสรางความคง
ตัวซึ่งสารเหลานี้โดยตัวมันเองถูกจําแนกประเภทและนําขอมูลไปสูการจําแนกประเภทของสารเคมี ในสวนนี้ยังรวมไปถึงการ
ใหขอมูลเกี่ยวกับสารที่มีความซับซอน
ขอสังเกต: สําหรับขอมูลเกี่ยวกับสารสวนประกอบ พนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจกําหนดหลักการเกี่ยวกับขอมูลลับทางธุรกิจ
ใหอยูเหนือหลักการของการระบุผลิตภัณฑ ในกรณีเมื่อมีการประยุกตใช ชี้วาในสวนขอมูลความลับเกี่ยวกับสวนประกอบได
ถูกละเลย
A10.2.3.1

สารเคมี

A10.2.3.1.1

การระบุทางเคมีของสารเคมี

การระบุสารเคมีใหใชชื่อเคมีทั่วไป ชื่อทางเคมีนั้นสามารถระบุชื่อไดเหมือนกับการระบุทางผลิตภัณฑของ
การจําแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เปนระบบเดียวกันทั่วโลก
ขอสังเกต : ชื่อเคมีทั่วไป อาจไดแก ชื่อ CAS หรือ ชื่อ IUPAC ในทางปฏิบัติ
A10.2.3.1.2

ชื่อทั่วไป ชื่อพองของสารเคมี
อาจจัดใหมีชื่อทั่วไป ชื่อพองของสารเคมีเพื่อความเหมาะสม

A10.2.3.1.3

ชื่อ CAS ชื่อ EC ของสารเคมี
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องคกร Chemical Abstract Service (CAS) Registry Number จัดใหมีการระบุสารเคมีแบบเฉพาะเจาะจง
และควรทําการระบุ CAS เมื่อมีขอมูล การระบุชนิดอื่นๆ ไดแก European Community (EC) ควรจัดใหมีหมายเลข EC เพิ่มเติม
ทั้งนี้รวมถึงการระบุเฉพาะในแตละประเทศหรือแตละภูมิภาคได
A10.2.3.1.4
สารเจือปน และ สารสรางความคงตัวซึ่งสารเหลานี้โดยตัวมันเองถูกจําแนกประเภทและนําขอมูลไปสูการ
จําแนกประเภทของสารเคมี
ระบุสารเจือปน และ สารสรางความคงตัวใดๆ ซึ่งสารเหลานี้โดยตัวมันเองถูกจําแนกประเภทและนําขอมูล
ไปสูการจําแนกประเภทของสารเคมี
A10.2.3.2

สารผสม

A10.2.3.2.1
สําหรับสารผสมควรจัดใหมีการระบุทางเคมี หมายเลขเอกลักษณและความเขมขนหรือชวงความเขมขน
สําหรับสารสวนประกอบซึ่งทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพหรือสิ่งแวดลอมโดยการจําแนกจาก การจําแนกประเภทและการติด
ฉลากสารเคมีที่เปนระบบเดียวกันทั่วโลก ความเขมขนสูงกวาคาขีดจํากัด พนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจอาจตองการขอมูล
อันตรายของสารสวนประกอบทุกชนิดในสารผสม โรงงานผูผลิตอาจเลือกรายการของสารสวนประกอบทุกชนิดรวมถึงสาร
สวนประกอบที่มิไดกอใหเกิดอันตราย
A10.2.3.2.2

ความเขมขนของสารสวนประกอบของสารผสมควรอธิบายโดย
(a)

เปอรเซนตที่แนนอนตามลําดับโดยใชน้ําหนักหรือปริมาตร หรือ

(b)

ชวงเปอรเซนตตามลําดับโดยน้ําหนักหรือปริมาตร ถาชวงดังกลาวเปนที่ยอมรับของหนวยงานที่
รับผิดชอบที่เหมาะสม

A10.2.3.2.3
เมื่อมีการใชชวงอัตราสวน ควรอธิบายเกี่ยวกับอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมจากความเขมขนสูงที่สุด
สําหรับสารองคประกอบแตละชนิด โดยไมมีผลกระทบของสารผสมโดยรวม
ขอสังเกต ชวงอันตราสวน หมายถึงชวงความเขมขนหรือเปอรเซ็นตของสารสวนประกอบในสารผสม
A10.2.4

สวนที่ 4 – มาตรการปฐมพยาบาล (First-aid measures)

สวนนี้จะอธิบายถึงการดูแลรักษาเบื้องตนตอผูตอบโตภาวะฉุกเฉินที่ไมไดผานการฝกอบรมมาโดยไมตองใช
อุปกรณที่มีความสลับซับซอนและไมตองใชอุปกรณทางการแพทยที่หลากหลายชนิด ถาจําเปนตองมีการดูแลทางการแพทย
เปนพิเศษและเรงดวน จะตองมีการแสดงใหผูที่เกี่ยวของทราบ นอกจากนี้อาจจําเปนตองใหขอมูลผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอยาง
ฉับพลัน โดยบอกเสนทางของการไดรับสัมผัส และใหระบุรูปแบบการบําบัดที่ตองดําเนินการทันที จากนั้นใหทําการชะลอ
การเกิดผลที่อาจเกิดขึ้นโดยอาจจําเปนตองมีการตรวจติดตามทางการแพทย
A10.2.4.1

รายละเอียดของมาตรการปฐมพยาบาลที่จําเปนตองดําเนินการ

A10.2.4.1.1 ใหคําแนะนําในการปฐมพยาบาลตามเสนทางการไดรับสัมผัส ใหระบุขั้นตอนเปนขอยอยลงมาตามเสนทาง
การรับสัมผัสแตละเสนทาง (เชน ทางการหายใจ ทางผิวหนัง ทางตา และทางการกลืนกิน) ใหระบุอาการที่อาจเกิดขึ้นฉับพลัน
และอาจเกิดในเวลาตอมา
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A10.2.4.1.2

ใหคําแนะนําหาก:
(a)
(b)
(c)
(d)

A10.2.4.1.2

ตองมีการดูแลทางการแพทยทันที ถาคาดวาจะมีผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในเวลาตอมาหลังจากไดรับ
สัมผัส;
ตองมีการเคลื่อนยายผูที่ไดรับสัมผัสสารออกจากพื้นที่เกิดเหตุไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ;์
ตองมีการถอดและจัดการเสื้อผาและรองเทาออกจากตัวผูที่ไดรับสัมผัสสาร; และ
ตองมีการสวมใสอุปกรณปองกันสวนบุคคล (PPE) สําหรับผูตอบโตภาวะฉุกเฉินที่เปนหนวยปฐม
พยาบาล

อาการ/ผลที่เดนชัด ที่สําคัญสุดที่สามารถเกิดขึ้นฉับพลันและเกิดขึ้นในเวลาตอมา (Most important
symptoms/effects, acute and delayed)

กําหนดใหมีขอมูลเกี่ยวกับอาการ/ผลที่เดนชัด ที่สําคัญที่สุดที่สามรถเกิดขึ้นฉับพลันและเกิดขึ้นในเวลาตอมา
จากการไดรับสัมผัส
A10.2.4.3

การระบุเกี่ยวกับการดูแลทางการแพทยทันทีและตองมีการบําบัดที่เฉพาะหากจําเปน

กําหนดใหมีขอมูลเกี่ยวกับการทดสอบทางการแพทย และการเฝาตรวจสอบทางการแพทยสําหรับผลที่เกิดใน
เวลาตอมา รายละเอียดเฉพาะของยาแกพิษ (ในกรณีที่ทราบ) และขอหามตาง ๆ
A10.2.5

สวนที่ 5 – มาตรการผจญเพลิง (Fire-fighting measures)

สวนนี้ครอบคลุมขอกําหนดตาง ๆ สําหรับการผจญเพลิงที่มีสาเหตุมาจากสารเคมีหรือของผสมหรือไฟที่มา
จากบริเวณใกลเคียง
A10.2.5.1

สารดับเพลิงที่เหมาะสม (Suitable extinguishing media)

กําหนดใหมีขอมูลเกี่ยวกับชนิดของสารดับเพลิงหรือสารผจญเพลิง นอกจากนี้ ใหระบุถึงสารดับเพลิงที่ไม
เหมาะสมสําหรับสถานการณใด ๆ ที่มีสารหรือของผสมมาเกี่ยวของ
A10.2.5.2

ความเปนอันตรายเฉพาะที่เกิดจากสารเคมี (Specific hazards arising from the chemical)

กําหนดใหมีคําแนะนําเกี่ยวกับความเปนอันตรายเฉพาะที่อาจเกิดจากสารเคมี เชน ผลิตภัณฑที่ลุกไหมแลว
เกิดอันตรายที่กอตัวขึ้นเมื่อสารหรือของผสมมีการเผาไหม ตัวอยางเชน:

A10.2.5.3

(a)

‘อาจเกิดฟูมที่เปนพิษของกาซคารบอนมอนออกไซดถามีการเผาไหมเกิดขึ้น’; หรือ

(b)

‘กอใหเกิดออกไซดของซัลเฟอรและไนโตรเจนเมื่อมีการเผาไหม’

อุปกรณปองกันและขอควรระวังสําหรับพนักงานดับเพลิง
precautions for fire fighters)

(Special

protective

equipment

and

กําหนดใหมีคําแนะนําเกี่ยวกับขอควรระวังที่จะตองพิจารณาในระหวางการดับเพลิง ตัวอยางเชน ‘ใหฉีด
เลี้ยงถังภาชนะบรรจุเคมีดวย น้ําที่ฉีดเปนฝอยกระจาย’
กําหนดใหมีคําแนะนําเกี่ยวกับอุปกรณปองกันที่เหมาะสมสําหรับพนักงานดับเพลิง เชน รองเทาบูท เสื้อคลุม
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ถุงมือ อุปกรณปองกันดวงตาและหนา และอุปกรณชวยหายใจ
A10.2.6

สวนที่ 6 – มาตรการการจัดการเมื่อมีการหกหรือรั่วไหลของสารโดยอุบัติเหตุ (Accidental release measures)

สวนนี้จะแนะนําเกี่ยวกับการตอบโตที่เหมาะสมตอการหกและรั่ว หรือการรั่วไหลออกมา เพื่อปองกันหรือลด
ผลรายที่อาจเกิดขึ้นตอบุคคล ทรัพยสินและสิ่งแวดลอม ในสวนนี้ ใหแยกความแตกตางระหวางการหกรั่วไหลในปริมาณมาก
และในปริมาณนอย โดยที่ปริมาณการหกรั่วไหลมีผลที่เปนนัยสําคัญตอความเปนอันตราย อาจระบุขั้นตอนในการกักเก็บและ
กอบกูซึ่งอาจมีวิธีปฏิบัติท่แี ตกตางกันไป
A10.2.6.1

ขอควรระวังสวนบุคคล อุปกรณปองกันและขั้นตอนการปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (Personal precautions,
protective equipment and emergency procedures)
กําหนดใหมีคําแนะนําเกี่ยวกับการหกหรือรั่วไหลหรือปลอยสารหรือของผสมออกมาโดยอุบัติเหตุ เชน:
(a) การสวมใสอุปกรณปองกันที่เหมาะสม (รวมทั้งอุปกรณปองกันสวนบุคคล ใหดูตอนที่ 8 ของภาคผนวก
นี้) เพื่อปองกันการรับสัมผัสใด ๆ ทางผิวหนัง ดวงตาและเครื่องแตงกาย;
(b) การกําจัดแหลงกําเนิดประกายไฟและการจัดใหมีการระบายอากาศที่เพียงพอ; และ
(c) ขั้นตอนการดําเนินการฉุกเฉิน เชน ความจําเปนในการอพยพผูคนออกจากพื้นที่อันตรายหรือปรึกษา
ผูเชี่ยวชาญ

A10.2.6.2

ขอควรระวังดานสิ่งแวดลอม (Environmental precautions)

กําหนดใหมีคําแนะนําเกี่ยวกับขอควรระวังดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการหกหรือรั่วไหลและปลอยสาร
หรือของผสมออกมาโดยอุบัติเหตุ เชน อยาใหไหลเขาสูทอระบายน้ํา น้ําบนพื้นดินและน้ําใตดิน
A10.2.6.3

วิธีการและวัสดุสําหรับการกักเก็บและทําความสะอาด (Methods and materials for containment and
cleaning up)

A10.2.6.3.1 กําหนดใหมีขอแนะนําที่เหมาะสมเกี่ยวกับวิธีการกักเก็บและทําความสะอาดเคมีที่หกหรือรั่วไหล เทคนิคการ
กักเก็บที่เหมาะสมอาจประกอบดวย:
(a)

การกั้น (bunding)2, ใชปดทอทางน้ํา; และ

(b)

กระบวนการครอบปด (capping procedures)3.

A10.2.6.3.2 การทําความสะอาดที่เหมาะสมอาจประกอบดวย:

2

3

(a)

เทคนิคการทําใหเปนกลาง (neutralisation techniques);

(b)

เทคนิคการชะลางสิ่งปนเปอน (decontamination techniques);

(c)

วัสดุดูดซับ (adsorbent materials);

การกั้น (bund) เปนการเตรียมการโดยใชอุปกรณรวบรวมของเหลว (ในกรณีเกิดการหกรั่วไหลจากแท็งกหรือทอสงสารเคมี) จะชวย
รองรับปริมาตรของของเหลวที่หกรั่วไหล เชน การทําทํานบ พื้นที่ในการทําการกั้นนั้นควรมีทอตอถึงแท็งกกักเก็บที่มีอุปกรณสําหรับแยก
น้ําและน้ํามันออกจากกัน
การจัดใหมีตัวครอบหรือการปองกันอื่น (เชน เพื่อปองกันการเสียหาของถังหรือทอหรือการหกของสารเคมี)
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(d)

เทคนิคการทําความสะอาด (cleaning techniques);

(e)

เทคนิคการดูดซับดวยสูญญากาศ (vacuuming techniques); และ

(f)

อุปกรณที่จําเปนสําหรับการกักเก็บ/ทําความสะอาด (ประกอบดวยการใชอุปกรณที่ไมกอใหเกิด
ประกายไปและอุปกรณอื่นๆ ที่สามารถใชได)

A10.2.6.3.3 กําหนดใหมีหัวขออื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการหกและรั่วไหลออกมา เชน ใหรวมถึงคําแนะนําเกี่ยวกับการกักเก็บ
หรือเทคนิคการทําความสะอาดที่ไมเหมาะสม
A10.2.7

สวนที่ 7 – การขนถายเคลื่อนยายการใชงานและการจัดเก็บ (Handling and storage)

สวนนี้กําหนดใหมีแนวทางเกี่ยวกับการขนถายเคลื่อนยายการใชงานของสารหรือของผสมในลักษณะที่ลด
โอกาสการเกิดอันตรายตอบุคคล ทรัพยสินและสิ่งแวดลอม ขอควรระวังที่ตองเนนย้ําซึ่งเหมาะสมกับลักษณะการใชงานและ
สมบัติเฉพาะของสารและของผสม
A10.2.7.1

ขอควรระวังสําหรับการขนถายเคลื่อนยายที่ปลอดภัย (Precautions for safe handling)

A10.2.7.1.1 กําหนดใหมีคําแนะนําซึ่ง:
(a)
(b)
(c)

ชวยใหการขนถายเคลื่อนยายการใชงานของสารและของผสมอยางปลอดภัย;
ปองกันการขนถายเคลื่อนยายการใชงานของสารหรือของผสมที่ไมเขากัน; และ
ลดการปลอยสารหรือของผสมออกสูสิ่งแวดลอมใหเหลือนอยที่สุด

A10.2.7.1.2 รวมถึงคําเตือนทั่วไปวาจะปฏิบัติอยางไรเพื่อหลีกเลี่ยงหรือจํากัด โดยเปนการปฏิบัติที่ดีในการใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับอนามัยทั่วไป ตัวอยางเชน
(a)
(b)
(c)
A10.2.7.2

‘หามรับประทานอาหาร ดื่มน้ําและสูบบุหรี่ในพื้นที่ทํางาน’;
‘ลางมือหลังใชงาน’; และ
‘ถอดเสื้อผาและอุปกรณปองกันที่ปนเปอนกอนเขาพื้นที่รับประทานอาหาร’.

เงื่อนไขสําหรับการจัดเก็บที่ปลอดภัย รวมทั้งการจัดเก็บของสารที่ไมเขากัน

ใหมั่นใจวาคําแนะนําที่ไดจัดใหสอดคลองตรงกับสมบัติทางกายภาพและเคมีในสวนที่ 9 (คุณสมบัติทาง
กายภาพและทางเคมี) ของภาคผนวกนี้ หากสอดคลองกันใหจัดใหมีคําแนะนําเกี่ยวกับขอกําหนดเฉพาะในการการจัดเก็บอัน
ประกอบไปดวย:
(a)

หลีกเลี่ยงไมใหเกิดสิ่งเหลานี้อยางไร:
i.

การเกิดบรรยากาศที่ระเบิดได (explosive atmospheres);

ii.

สภาพการเกิดกัดกรอน (corrosive conditions);

iii.

อันตรายจากความไวไฟ (flammability hazards);

iv.

สารหรือของผสมที่เขากันไมได (incompatible substances or mixtures);

v.

สภาพที่ทําใหการเกิดการระเหยกลายเปนไอ (evaporative conditions); and

vi.

แหลงกําเนิดประกายไฟที่อาจเกิดขึ้น (รวมถึงอุปกรณไฟฟา) (potential ignition sources
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(including electrical equipment))
(b)

(c)

(d)

A10.2.8

ควบคุมผลที่เกิดจากสิ่งเหลานี้ไดอยางไร:
i.

สภาพอากาศ (weather conditions);

ii.

ความดันบรรยากาศโดยรอบ (ambient pressure);

iii.

อุณหภูมิ (temperature);

iv.

แสงอาทิตย (sunlight);

v.

ความชื้น (humidity); และ

vi.

การสั่นสะเทือน (vibration)

ทําการรักษาความเสถียรของสารและของผสมโดยการใชสิ่งเหลานี้ไดอยางไร:
i.

ตัวทําใหเสถียร (stabilizers); และ

ii.

สารปองกันการออกซิแดนท (anti-oxidants).

คําแนะนําอื่น ๆ ประกอบดวย:
i.

ขอกําหนดในการระบายอากาศ (ventilation requirements);

ii.

การออกแบบเฉพาะสําหรับหองเก็บ/ภาชนะบรรจุ (specific designs for storage
rooms/vessels);

iii.

การจํากัดปริมาณภายใตเงื่อนไขการจัดเก็บ (ถาเกี่ยวของ) (quantity limits under storage
conditions (if relevant)); และ

iv.

ความเขากันไดของบรรจุภัณฑ (packaging compatibilities).

สวนที่ 8 – การควบคุมการรับหรือสัมผัสและการปองกันภัยสวนบุคคล (Exposure controls/personal
protection)

ภายใตแนวทางนี้ คําวา ‘คาที่ยอมใหสัมผัสไดในขณะปฏิบัติงาน (occupational exposure limit(s))’
หมายถึง คาจํากัดในอากาศของสถานปฏิบัติงานหรือตัวบงชี้ทางชีวภาพ (biological limit values) นอกจากนี้ เพื่อจุดมุงหมาย
ของเอกสารนี้ ‘การควบคุมการรับสัมผัส (exposure control)’ หมายถึง มาตรการปองกันและปกปองเฉพาะเต็มรูปแบบใน
ระหวางการใชเพื่อลดการรับหรือสัมผัสที่อาจเกิดขึ้นแกผูปฏิบัติงานและสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด มาตรการควบคุมทาง
วิศวกรรมที่จําเปนเพื่อลดการรับหรือสัมผัสและความเสี่ยงที่เกี่ยวพันธกันกับความเปนอันตรายของสารและของผสมใหนอย
ที่สุดควรรวมอยูในสวนนี้
A10.2.8.1

พารามิเตอรที่ใชควบคุม (Control parameters)

A10.2.8.1.1
หากจัดหาได ใหจัดทํารายการคาที่ยอมใหสัมผัสไดในขณะปฏิบัติงาน (คาจํากัดในอากาศของสถาน
ปฏิบัติงานหรือตัวบงชี้ทางชีวภาพ) รวมทั้งหมายเหตุ สําหรับสารและสําหรับสวนผสมแตละสวนของของผสม ควรจัดทํา
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รายการดังกลาวของสารและของผสมหากมีการปนเปอนในอากาศเมื่อใชสารหรือของผสม หากเปนไปไดใหจัดทํารายการ
คาที่ยอมใหสัมผัสไดในขณะปฏิบัติงานที่กําหนดบังคับใชสําหรับบางประเทศหรือภูมิภาคที่นําเอกสารความปลอดภัยไปใช
ควรระบุแหลงกําเนิดของคาที่ยอมใหสัมผัสไดในขณะปฏิบัติงานที่ไวในเอกสารความปลอดภัย เมื่อจัดทํารายการคาที่ยอมให
สัมผัสไดในขณะปฏิบัติงาน ใหใชการระบุชื่อทางเคมีตามที่ระบุไวในสวนที่ 3 – องคประกอบและขอมูลเกี่ยวกับสวนผสม
ของภาคผนวกนี้ หากมีขอมูล ใหจัดทํารายการคาที่ยอมใหสัมผัสไดในขณะปฏิบัติงานที่จัดทําขึ้นในประเทศหรือภูมิภาคอื่น ๆ
A10.2.8.1.2
หากจัดหาได ใหจัดทํารายการคาตัวบงชี้ทางชีวภาพ รวมทั้งหมายเหตุ สําหรับสารและสําหรับสวนผสมแต
ละสวนของของผสม หากเปนไปไดใหจัดทํารายการคาตัวบงชี้ทางชีวภาพสําหรับบางประเทศหรือภูมิภาคที่นําเอกสารความ
ปลอดภัยไปใช ควรระบุสถาบันที่เปนแหลงกําเนิดของคาตัวบงชี้ทางชีวภาพไวในเอกสารความปลอดภัย เมื่อจัดทํารายการ
คาที่ยอมใหสัมผัสไดในขณะปฏิบัติงาน ใหใชการระบุชื่อทางเคมีตามที่ระบุไวในสวนที่ 3 ของภาคผนวกนี้
A10.2.8.2

การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม (Appropriate engineering controls)

คําอธิบายสําหรับมาตรการการควบคุมการรับหรือสัมผัสที่เหมาะสมควรมีความเกี่ยวของกับหมวดการใช
งานของสารหรือของผสม ควรจัดเตรียมขอมูลที่เพียงพอเพื่อใหสามารถประเมินความเสี่ยงของสารหรือของผสมที่ถูกตอง ให
ระบุหากจําเปนตองมีการควบคุมพิเศษทางวิศวกรรมและใหบอกดวยวาเปนชนิดใด ตัวอยางประกอบดวย:
(a)

‘ใหรักษาความเขมขนของสารเคมีในอากาศใหอยูภายใตมาตรฐานคาที่ยอมใหสัมผัสไดในขณะ
ปฏิบัติงาน’ หากจําเปนใหใชการควบคุมทางวิศวกรรม

(b)

‘ใหใชการระบายอากาศเสียในพื้นที่เมื่อ…’

(c)

‘ใหใชเฉพาะในระบบปด’

(d)

‘ใหใชเฉพาะในตูสําหรับพนสเปรยหรือหองปด’

(e)

‘ใหใชการเคลื่อนยายทางกลเพื่อลดการสัมผัสสารสูคน’ หรือ

(f)

‘ใหใชการควบคุมจัดการผงฝุนที่ระเบิดได (use explosive dust handling controls)’

ขอมูลที่จัดเตรียมไวในที่นี้ควรเปนสวนเสริมจากขอมูลที่จัดไวในสวนที่ 7– การจัดการและการจัดเก็บ ที่อยู
ในภาคผนวกนี้
A10.2.8.3

มาตรการปองกันภัยสวนบุคคล เชน อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล (Individual protection measures, such
as personal protective equipment (PPE))

A10.2.8.3.1 เพื่อใหเปนไปตามวิธีปฏิบัติดานสุขอนามัยในการปฏิบัติงานที่ดี ควรใชอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล (PPE)
รวมกับมาตรการควบคุมอื่น ๆ ประกอบดวย การควบคุมทางวิศวกรรม การระบายอากาศและการแยกใหตางหางออกไป ดู
ประกอบจากสวนที่ 5 – มาตรการผจญเพลิง ของภาคผนวกนี้สําหรับขอแนะนําทางดานอุปกรณปองกันภัยเฉพาะสําหรับไฟ
และสารเคมี
A10.2.8.3.2 ใหระบุ PPE ที่จําเปนตองใชเพื่อลดโอกาสในการเจ็บปวยหรือไดรับบาดเจ็บเนื่องมาจากการไดรับสัมผัสจาก
สารหรือของผสม ประกอบดวย:
(a)

การปองกันตา/หนา – ใหระบุชนิดของการปองกันตา และ/หรืออุปกรณปองกันหนาที่จําเปนตาม
ความเปนอันตรายของสารหรือของผสมและโอกาสในการไดรับสัมผัส;
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(b)

การปองกันผิวหนัง – ใหระบุอุปกรณปองกันที่สวมใส (เชน ชนิดของถุงมือ รองเทา เสื้อคลุม) ตาม
ความเปนอันตรายที่สัมพันธกับสารหรือของผสมและโอกาสในการไดรับสัมผัส;

(c)

การปองกันระบบทางเดินหายใจ – ใหระบุชนิดของการปองกันระบบทางเดินหายใจที่เหมาะสมตาม
ความเปนอันตรายและโอกาสในการไดรับสัมผัส รวมทั้งตัวกรองอากาศ (air-purifying respirators)
และไสกรองอากาศเหมาะสม เชน ตลับกรองอากาศหรือกลองกรองอากาศ(cartridge หรือ canister))
หรืออุปกรณชวยหายใจ; และ

(d)

ความเปนอันตรายจากความรอน – หากระบุอุปกรณปองกันที่สวมใสสําหรับวัสดุที่เปนอันตรายจาก
ความรอน ตองพิจารณาเปนพิเศษในเรื่องวัสดุที่ใชทําอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล

A10.2.8.3.3
อาจมีขอกําหนดพิเศษสําหรับถุงมือหรืออุปกรณปองกันอื่นที่ใชปกปองการรับสัมผัสทางผิวหนัง ตาหรือ
ปอด หากเกี่ยวของกัน ควรระบุถึงชนิดของอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ดวย ตัวอยางเชน 'ถุงมือ PVC' หรือ 'ถุงมือยาง
nitrile rubber', และ ความหนาและระยะเวลาการซึมผานของสาร อาจมีขอกําหนดพิเศษสําหรับอุปกรณปองกันระบบทางเดิน
หายใจ
A10.2.9

สวนที่ 9 – คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and chemical properties)

A10.2.9.1

อธิบายขอมูลหลักของสารและของผสม (หากเปนไปได) ในภาคนี้

A10.2.9.2
ในกรณีของของผสม ตองระบุรายชื่อของสารผสมใหชัดเจนวามีขอมูลสวนผสมใดบาง เวนแตวาไมไดเปน
สวนหนึ่งสําหรับของผสมทั้งหมด ขอมูลที่รวมอยูในสวนยอยนี้ควรใชกับสารหรือของผสมที่นํามาใช
A10.2.9.3
ใหระบุใหชัดเจนเกี่ยวกับคุณสมบัติตอไปนี้และใหหมายเหตุถาคุณลักษณะเฉพาะไมมีการนํามาใชหรือไม
มีอยู ใหระบุหนวยการวัดที่เหมาะสมและ/หรือเงื่อนไขอางอิงตามความเหมาะสม หากตองใชคาที่เปนตัวเลขมาเกี่ยวของ ควร
จัดใหมีวิธีซึ่งไดมาคาดังกลาวดวย (เชน คาจุดวาบไฟ แบบ open-cup/closed-cup):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

สภาพปรากฏ (สถานะทางกายภาพ สี เปนตน)
กลิ่น
คาความเปนกรดดาง (pH)
จุดหลอมละลาย/จุดเยือกแข็ง (melting point/freezing point)
จุดเริ่มเดือดและชวงของการเดือด (initial boiling point and boiling range)
จุดวาบไฟ (flash point)
อัตราการระเหย (evaporation rate)
ความไวไฟ (ของแข็ง ของเหลว) (flammability (solid, gas))
ขีดจํากัดความไวไฟ ขีดบน/ขีดลาง หรือคาจํากัดการระเบิด (upper/lower flammability or explosive
limits)
ความดันไอ (vapour pressure)
ความหนาแนนไอ (vapour density)
ความหนาแนนสัมพัทธ (relative density)
ความสามารถในการละลายได (solubility(ies))
สัมประสิทธิ์การแบงสวนของ n-octanol ตอน้ํา (partition coefficient: n-octanol/water)
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• อุณหภูมิที่จุดติดไฟไดเอง (auto-ignition temperature)
• อุณหภูมิการสลายตัว (decomposition temperature)
A10.2.10

สวนที่ 10 – ความเสถียรและความไวตอปฏิกิริยา (Stability and reactivity)

A10.2.10.1 ความไวตอปฏิกิริยา (Reactivity)
A10.2.10.1.1 ใหระบุความเปนอันตรายในการเกิดปฏิกิริยาของสารหรือของผสมในสวนนี้ จัดใหมีขอมูลการทดสอบเฉพาะ
สําหรับสารหรือของผสมทั้งหมด จัดใหมีขอมูลผลการทดสอบสารหรือของผสมทั้งหมด หากหาขอมูลได อยางไรก็ตาม
ขอมูลที่ไดอาจเปนไปตามขอมูลทั่วไปสําหรับกลุมหรือตระกูลของสารเคมีถาขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความเปนอันตราย
ที่คาดหวังของสารหรือของผสม
A10.2.10.1.2 ถาขอมูลสําหรับของผสมไมสามารถหาได ควรจัดใหมีขอมูลสวนผสม ในการกําหนดความเขากันไมไดของ
สาร ใหพิจารณาวาสาร ภาชนะบรรจุและสิ่งปนเปอนที่สารหรือของผสมอาจถูกปลอยออกในระหวางการขนสง จัดเก็บและใช
งาน
A10.2.10.2

ความเสถียรทางเคมี (Chemical stability)

ใหระบุถาสารหรือของผสมเสถียรหรือไมเสถียรภายใตสภาพอากาศปกติ และสภาวะอุณหภูมิและความดัน
ในการจัดเก็บและขนถายเคลื่อนยายที่ไดคาดหวังไว
A10.2.10.3

ความเปนไปไดในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย (Possibility of hazardous reactions)

หากเกี่ยวของกัน ใหระบุถาสารหรือของผสมจะทําปฏิกิริยาหรือเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชั่น (การปลอย
ความดันหรือความรอนที่มากเกินออกมา หรือเกิดสภาวะที่เปนอันตรายอื่นๆ ใหระบุวาภายใตสภาวะใดที่ปฏิกิริยาที่เปน
อันตรายอาจเกิดขึ้น
A10.2.10.4

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง (Conditions to avoid)

ใหเขียนสภาวะตาง ๆ เชน ความรอน ความดัน การกระแทก ประจุไฟฟาสถิตย การสั่นสะเทือนหรือความ
เคนทางกายภาพที่อาจเปนผลใหเกิดสถานการณอันตราย
A10.2.10.5

วัสดุที่เขากันไมได (Incompatible materials)

ใหระบุประเภทของสารเคมีหรือสารเฉพาะที่สารหรือของผสมที่ทําปฏิกิริยาใหเกิดสถานการณที่เปน
อันตราย (เชน เกิดการระเบิด การปลอยพิษออกมาหรือวัสดุไวไฟ การปลอยความรอนที่สูงเกินออกมา)
A10.2.10.6

ผลิตภัณฑที่เกิดการสลายตัวที่เปนอันตราย (Hazardous decomposition products)

ใหระบุสารที่เกิดจากการแตกสลายตัวที่เปนอันตรายที่ทราบและคาดวาจะเกิดขึ้นจากการใชงาน จัดเก็บและ
ใหความรอน ผลิตภัณฑที่เผาไหมเกิดเปนอันตรายควรรวมใน สวนที่ 5
– มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting
Measures) ของเอกสารภาคผนวกนี้
A10.2.11

สวนที่ 11 – ขอมูลดานพิษวิทยา (Toxicological information)
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A10.2.11.1
สวนนี้ปกติจะใชเปนหลักโดยผูเชี่ยวชาญทางดานการแพทย ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และนัก
พิษวิทยา รายละเอียดสั้น ๆ แตสมบูรณและครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับผลดานพิษวิทยาดานตางๆ (ตอสุขภาพ) และจัดใหมี
ขอมูลที่มีอยูที่ใชในการระบุผลตอสุขภาพ ภายใตการจําแนกประเภทของ GHS ขอมูลความเปนอันตรายที่เกี่ยวของที่ตองระบุ
ไดแก:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)

ความเปนพิษเฉียบพลัน (acute toxicity);
การกัดกรอน/ระคายเคืองตอผิวหนัง (skin corrosion/irritation);
การทําลายดวงตา/การระคายเคืองตอดวงตาอยางรุนแรง (serious eye damage/irritation);
การทําใหไวตอการกระตุนอาการแพตอระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง (respiratory or skin
sensitization);
การกลายพันธุของเซลสืบพันธุ (germ cell mutagenicity);
ความสามารถในการกอมะเร็ง (carcinogenicity);
ความเปนพิษตอระบบสืบพันธุ (reproductive toxicity);
ความเปนพิษตอระบบอวัยวะเปาหมายอยางเฉพาะเจาะจง – การไดรับสัมผัสครั้งเดียว (stost-single
exposure); และ
ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมาย/ระบบทั่วรางกายอยางเฉพาะเจาะจง – การไดรับสัมผัสซ้ํา (stostrepeated exposure)

ถาไมมีขอมูลอันตรายใดขอมูลหนึ่งในจํานวนที่กลาวมาขางตน จะตองระบุวาไมมีใหชัดเจน
A10.2.11.2
ขอมูลที่รวมอยูในสวนยอยนี้ควรนําไปใชกับสารหรือของผสมที่ใชงาน ถาไมมีขอมูล ควรจัดใหมีการจําแนก
ประเภทตาม GHS และคุณสมบัติดานพิษวิทยาของสารสวนผสมที่เปนอันตราย
A10.2.11.3
ผลกระทบตอสุขภาพที่อยูในเอกสารความปลอดภัย
จําแนกประเภทสารหรือของผสม

ควรเหมือนกับที่แสดงไวในการศึกษาซึ่งใชสําหรับ

A10.2.11.4
ขอความทั่วๆ ไป เชน ‘เปนพิษ’ ที่ไมมีขอมูลสนับสนุน หรือ ‘ปลอดภัยถาใชอยางถูกตอง’ ไมนํามาใหใช
เพราะอาจทําใหเขาใจผิดและไมไดใหขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบตอสุขภาพ วลีที่ใช เชน ‘ไมใช’, ‘ไมเกี่ยวของ’, หรือปลอยวาง
ไว ในสวนของผลกระทบตอสุขภาพสามารถนําไปสูความสับสนและเขาใจผิดและไมควรนํามาใช ในกรณีที่ไมมีขอมูล
ผลกระทบตอสุขภาพ จะตองมีการระบุใหชัดเจน ควรอธิบายผลกระทบตอสุขภาพอยางแมนยําและแยกแยะความแตกตางได
ตัวอยางเชน ผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสกับสารที่ทําใหแพ (allergic contact dermatitis) และผิวหนังอักเสบจากการสัมผัส
กับสารระคายเคือง (irritant contact dermatitis) ตองระบุแยกจากกันใหชัดเจน
A10.2.11.5
หากมีขอมูลการทดสอบเปนจํานวนมากเกี่ยวกับสวนประกอบหรือวัสดุ ใหทําการสรุปผลออกมา เชน โดย
เสนทางรับสัมผัส (ดู A10.2.11.1 ของภาคผนวกนี้)
A10.2.11.6
นอกจากนี้ จัดใหมีขอมูลเกี่ยวกับผลเกี่ยวของที่เปนลบ ตัวอยางเชน ขอความที่วา ‘การศึกษาการเปนมะเร็ง
ในหนูพบวาไมมีการเพิ่มขึ้นที่เปนนัยสําคัญกับอุบัติการณของมะเร็ง’
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A10.2.11.7

ขอมูลเกี่ยวกับเสนทางการรับสัมผัสที่มีโอกาสเกิดขึ้น (Information on the likely routes of exposure)

จัดใหมีขอมูลเกี่ยวกับเสนทางรับสัมผัสที่มีโอกาสเกิดขึ้น และผลของสารหรือของผสมผานเสนทางรับ
สัมผัสแตละเสนทางที่มีความเปนไปได นั่นก็คือ ผานทางการยอยอาหาร (กลืนกินเขาไป) การหายใจเขาไป หรือการสัมผัส
ทางผิวหนัง/ตา ใหระบุขอความถาไมทราบผลตอสุขภาพ

A10.2.11.8

อาการที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะเฉพาะทางกายภาพ ทางเคมีและทางพิษวิทยา

ใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผลรายและอาการที่อาจเกิดขึ้นจากการรับหรือสัมผัสของสารหรือของผสมและ
องคประกอบตางๆ ของของผสมหรือผลิตภัณฑพลอยไดที่ทราบ จัดใหมีขอมูลเกี่ยวกับอาการที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะเฉพาะ
ทางกายภาพ ทางเคมีและทางพิษวิทยาของสารและของผสมตามการรับสัมผัสที่เกี่ยวของกับการใชงาน ใหอธิบายอาการแรกที่
เกิดขึ้นที่การรับสัมผัสต่ําสุดสูผลที่อาจเกิดขึ้นในเวลาตอมาของการรับสัมผัสที่รุนแรงขึ้น; ตัวอยางเชน, ‘อาจเกิดอาการปวด
ศีรษะและเวียนศีรษะ ไปถึงเปนลมหรือหมดสติ; หากไดรับในปริมาณมากอาจมีผลถึงขั้นโคมาหรือตายได’
A10.2.11.9

ผลที่เกิดขึ้นทันทีและเกิดในภายหลังและผลเรื้อรังจากการไดรับสัมผัสระยะเวลาสั้นและระยะเวลานาน
(Delayed and immediate effects and also chronic effects from short and long term exposure)

จัดใหมี ขอมูลเกี่ยวกับ ผลที่เกิ ดขึ้นทันทีหรือเกิดในภายหลั งที่คาดวาจะเกิดขึ้นหลังจากไดรับสั มผัสใน
ระยะเวลาสั้นหรือระยะเวลานาน และใหมีขอมูลเกี่ยวกับผลตอสุขภาพของมนุษยที่เกิดขึ้นฉับพลันและผลเรื้อรังที่เกี่ยวของกับ
การไดรับสัมผัสสารหรือของผสมของมนุษย หากไมมีขอมูลจากมนุษย ใหสรุปผลการทดลองจากสัตวและใหระบุสายพันธุ
ของสัตวนั้นๆ ดวย ใหระบุไวในเอกสารความปลอดภัยดวยวาขอมูลความเปนพิษไดมาจากมนุษยหรือสัตว
A10.2.11.10

มาตรการเชิงตัวเลขของคาความเปนพิษ (เชน การคํานวณคาความเปนพิษเฉียบพลัน)
measures of toxicity (such as acute toxicity estimates))

(Numerical

จัดให มีข อ มูลเกี่ ย วกั บปริมาณ ความเขม ขน หรื อเงื่ อนไขในการได รั บหรือ สั มผั สสารที่ อาจมี ผลร ายต อ
สุขภาพ หากเหมาะสม ควรเชื่อมโยงปริมาณตอน้ําหนักกับอาการและผลที่เกิดขึ้น รวมทั้งเงื่อนไขชวงเวลาการไดรับหรือ
สัมผัสที่อาจเปนสาเหตุใหเกิดอันตราย
A10.2.11.11

ผลจากการมีปฏิกิริยาตอกัน (Interactive effects)
ควรรวมขอมูลของผลแบบการมีปฏิกิริยาตอกัน (interactions) หากเกี่ยวของและหาไดงาย

A10.2.11.12

หากไมมีขอมูลทางเคมีที่เฉพาะเจาะจง

อาจเปนไปไมไดตลอดที่ไดขอมูลความเปนอันตรายของสารหรือของผสม ในกรณีที่ขอมูลเกี่ยวกับสารหรือ
ของผสมเฉพาะไมสามารถหาได อาจใชขอมูลประเภทของสารเคมีแทนตามความเหมาะสม หากมีการใชขอมูลทั่วไปหรือหาก
ไมมีขอมูล ควรระบุอยางชัดเจนไวในเอกสารความปลอดภัย
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A10.2.11.13

ของผสม (Mixtures)

ถาของผสมไมมีการทดสอบเพื่อหาผลตอสุขภาพโดยรวม ใหจัดหาขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบตางๆ ที่ผสม
อยู (ดูสวนที่ 1.3.2.3 ของคูมือ GHS) หลังจากรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลตอสุขภาพและการตอบสนองเชิงปริมาณสําหรับแตละ
องคประกอบของผสม ใหทําการประมาณผลตอสุขภาพรวมจากขอมูลแตละตัวดวย หากใชขอมูลองคประกอบของผสมใน
การคํานวณผลตอสุขภาพของของผสม ใหพิจารณาขอตอไปนี้:

A10.2.11.14

(a)

ความเขมขนขององคประกอบ รวมทั้งความเขมขนในอากาศ (airborne concentrations);

(b)

ความเปนอันตรายที่เกี่ยวของของสารนั้น; และ

(c)

ปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้นใด ๆ ในรางกายระหวางองคประกอบของผสม

ของผสมกับขอมูลองคประกอบของผสม (Mixture versus ingredient information)

A10.2.11.14.1 องคประกอบของผสมอาจทําปฏิกิริยาซึ่งกันและกันในรางกายซึ่งมีผลทําใหเกิดอัตราการดูดซับ เมตาบอลิ
สมและขับถายของเสียที่แตกตางกัน จากผลดังกลาวกิริยาของความเปนพิษอาจเปลี่ยนแปลงและคาความเปนพิษโดยรวมของ
ของผสมอาจแตกตางกันตามองคประกอบของของผสม
A10.2.11.14.2 เปนสิ่งจําเปนที่ตองพิจารณาวาคาความเขมขนของแตละองคประกอบของของผสมมีคาเพียงพอที่จะมี
ผลกระทบตอสุขภาพโดยรวมหรือไม ใหแสดงขอมูลเกี่ยวกับผลดานความเปนพิษแยกองคประกอบแตละตัว ยกเวน:

A10.2.11.15

(a)

ถาขอมูลซ้ําซอน ใหแสดงขอมูลเพียงครั้งเดียว ตัวอยางเชน ถามีสององคประกอบที่มีสาเหตุใหเกิด
การอาเจียรและทองรวง (diarrhea) ไมจําเปนตองแสดงสองครั้ง โดยภาพรวมจะแสดงของผสมนี้วา
เปนสาเหตุใหเกิดการอาเจียรและทองรวง;

(b)

ถาไมมีโอกาสที่ผลเหลานี้จะเกิดขึ้นที่ความเขมขนที่แสดงคา ตัวอยางเชน ถาการระคายเคืองอยาง
ออนไดถูกทําใหเจือจางในสารละลายที่ไมระคายเคือง จะมีจุด ๆ หนึ่งที่ของผสมโดยรวมจะไมเกิด
การระคายเคือง

(c)

การทํานายผลการทําปฏิกิริยาตอกันระหวางองคประกอบของผสมถือวายากมาก และหากไมมีขอมูล
ขององคประกอบของผสมที่ทําปฏิกิริยาตอกัน สมมุติฐานไมควรตั้ง และใหทําการแสดงผลตอ
สุขภาพของแตละองคประกอบของผสมแทน

ขอมูลอื่นๆ (Other information)
ใหรวมขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของเกี่ยวกับผลรายตอสุขภาพ ถึงแมวาไมไดกําหนดโดยเกณฑการจําแนกประเภท

ตามระบบ GHS
A10.2.12

สวนที่ 12 – ขอมูลผลกระทบตอระบบนิเวศน (Ecological information)

A10.2.12.1
จัดใหมีขอมูลเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของสารหรือของผสมในกรณีที่ถูกปลอยออกมา
สูสิ่งแวดลอม ขอมูลนี้สามารถชวยจัดการการหกรั่วไหล และประเมินวิธีปฏิบัติในการบําบัดของเสียและควรระบุอยางชัดเจน
ถึงตระกูล (species) สื่อกลาง หนวย ระยะเวลาการทดสอบและเงื่อนไขการทดสอบ ควรระบุหากขอมูลไมสามารถจัดหาได
ใหจัดทําสรุปสั้นๆ เกี่ยวกับขอมูลที่ใหไวในขอ A10.2.12.3. ถึง A10.2.12.7 ในภาคผนวกนี้
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A10.2.12.2
คุณสมบัติดานความเปนพิษตอระบบนิเวศนบางอยางเปนสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะของสาร ไดแก การสะสมทาง
ชีวภาพ ความคงอยูนาน (persistence) และความสามารถในการยอยสลาย (degradability) ดังนั้นหากสามารถจัดหาไดและ
เหมาะสม ควรใหขอมูลนี้สําหรับแตละสารของของผสม
A10.2.12.3

ความเปนพิษ (Toxicity)

ขอมูลเกี่ยวกับความเปนพิษสามารถหาไดจากขอมูลการทดสอบที่ทํากับสิ่งมีชีวิตที่อยูในน้ํา และ/หรือ ที่อยู
บนพื้นโลก โดยใหรวมขอมูลเกี่ยวของที่มีอยูทั้งความเปนพิษทางน้ําเฉียบพลันและเรื้อรังสําหรับปลา สัตวที่มีเปลือกแข็ง
สาหราย และพืชน้ําอื่นๆ นอกจากนี้ ควรรวมขอมูลความเปนพิษเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ (รวมทั้งสิ่งมีชีวิตทั้งเล็กและใหญที่อยู
ในดิน) เชน นก ผึ้ง และพืชตางๆ หากสารหรือสารผสมมีผลตอการยับยั้งการดํารงชีวิตของสัตวตัวเล็กๆ (inhibitory effects)
ใหระบุผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับโรงบําบัดน้ําเสีย
A10.2.12.4

ความคงอยูนาน (persistence) และความสามารถในการยอยสลาย (degradability)

ความคงอยูนาน และความสามารถในการยอยสลาย คือ ความสามารถของสารหรือองคประกอบที่
เหมาะสมบางอยางของของผสมที่จะยอยสลายในสิ่งแวดลอม ทั้งอาจผานกระบวนการยอยสลายทางชีวภาพหรือกระบวนการ
อื่ น ๆ เช น ออกซิ เ ดชั่ น หรื อ ไฮโดรไลซิ ส ควรให ข อ มู ล ผลการทดสอบที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ ประเมิ น ความคงอยู น าน และ
ความสามารถในการยอยสลายหากมีขอมูล ถามีการแสดงคาเปนการยอยสลายครึ่งชีวิต ตองมีการระบุวาคาครึ่งชีวิตนั้นอางอิง
ถึงการเปลี่ยนรูปจากสิ่งมีชีวิตไปเปนแรธาตุ (mineralization) หรือ การยอยสลายขั้นตน (primary degradation) ควรระบุ
ความสามารถของสารหรือองคประกอบบางอยาง (ใหดูประกอบสวนที่ A10.2.12.6 ของภาคผนวกนี้) ของของผสมในการ
สลายในโรงบําบัดน้ําเสียดวย
A10.2.12.5

ความสามารถในการสะสมทางชีวภาพ (Bioaccumulative potential)

การสะสมทางชีวภาพ คือ ความสามารถของสารหรือองคประกอบของของผสมบางอยางในการที่จะสะสม
ตัวในพืชและสัตวในพื้นที่ และบางครั้งผานเขาไปสูหวงโซอาหาร ควรจัดใหมีผลการทดสอบที่เกี่ยวของกับการประเมิน
ความสามารถในการสะสมทางชีวภาพ โดยใหรวมถึงการอางอิงไปสูคา สัมประสิทธิ์การแบงของn-octanol ตอน้ํา (Kow) และ
bioconcentration factor (BCF) หากเปนไปได
A10.2.12.6

สภาพที่เคลื่อนที่ไดในดิน (Mobility in soil)

สภาพที่เคลื่อนที่ไดในดินคือความสามารถของสารหรือองคประกอบของของผสม หากปลอยสูสิ่งแวดลอม
การเคลื่อนที่ภายใตแรงที่เกิดจากธรรมชาติไปยังแหลงน้ําหรือไปเปนระยะทางไกลจากพื้นที่ที่ถูกปลอยออกมา หากหาได ให
จัดเตรียมขอมูลความสามารถในการเคลื่อนที่ในดิน ขอมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนที่สามารถกําหนดไดจากขอมูลการเคลื่อนที่จาก
แหลงที่เกี่ยวของ เชน การศึกษาการดูดซับหรือการชะลาง (adsorption studies or leaching studies) ตัวอยางเชน Kow values
สามารถทํานายไดจากคา คา สัมประสิทธิ์การแบงของn-octanol ตอน้ํา การดูดซับหรือการชะลางสามารถทํานายไดจากการ
จําลอง
หมายเหตุ: หากมีขอมูลเกี่ยวกับสารหรือของผสม ขอมูลนี้จะถือวามากอนแบบจําลองและการทํานาย
A10.2.12.7

ผลกระทบรายแรงที่อาจเกิดขึ้นอื่น ๆ
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ใหระบุขอมูลเกี่ยวกับผลรายอื่น ๆ ตอสิ่งแวดลอม หากจัดหาได ประกอบดวย เชน environmental fate
(exposure), ความสามารถในการทําลายโอโซน (ozone depletion potential), photochemical ozone creation potential,
endocrine disrupting potential และ/หรือ ความสามารถในการทําใหโลกรอนขึ้น (global warming potential)
A10.2.13

สวนที่ 13 – ขอพิจารณาในการกําจัดของเสีย

A10.2.13.1

วิธีการกําจัดสารเคมี

A10.2.13.1.1
ใหขอมูลสําหรับการกําจัด และการนํากลับมาใชใหมของสารเคมีหรือสารผสม และ/หรือภาชนะบรรจุเพื่อ
ชวยในการกําหนดทางเลือกของการจัดการของเสียที่ปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับขอกําหนดของพนักงาน
เจาหนาที่ของประเทศ สําหรับความปลอดภัยของคนที่ดําเนินกิจกรรมของกําจัดและการนํากลับมาใชใหม ใหดูขอมูลในตอน
ที่ 8 – การควบคุมการไดรับสัมผัสสารและการปองกันภัยสวนบุคคล – ของภาคผนวกนี้
A10.2.13.1.2

ใหกําหนดวิธกี ารและภาชนะบรรจุของการกําจัดสารเคมี

A10.2.13.1.3

ใหพิจารณาคุณสมบัติทางกายภาพ / ทางเคมีที่อาจจะมีผลกระทบกับทางเลือกของการกําจัดสารเคมี

A10.2.13.1.4

ไมสนับสนุนใหทําการกําจัดสารเคมีทางทอระบายน้ําทิ้ง

A10.2.13.1.5

หากเหมาะสม ใหระบุขอควรระวังพิเศษสําหรับการเผาหรือการกลบไวใตดิน

A10.2.14

สวนที่ 14 – ขอมูลการขนสง

เนื้อหาในตอนนี้เปนการใหขอมูลพื้นฐานของการจําแนกประเภทเพื่อการขนสงสารหรือสารผสมอันตราย
ทางถนน ทางรถไฟ ทางทะเลหรือทางอากาศ หากไมสามารถหาขอมูลที่ใดไดหรือเปนขอมูลที่ไมเกี่ยวของ ใหระบุขอมูลนี้
A.10.2.14.1

หมายเลข UN (UN Number)
ใหระบุ หมายเลข UN จากขอกําหนดของสหประชาชาติวาดวยการขนสงสินคาอันตราย

A.10.2.14.2

ชื่อที่ถูกตองในการขนสงของสหประชาชาติ (UN Proper Shipping Name)

ใหระบุชื่อที่ถูกตองในการขนสงของสหประชาชาติ จากขอกําหนดของสหประชาชาติวาดวยการขนสง
สินคาอันตราย สําหรับสารหรือสารผสม ควรใหชื่อที่ถูกตองในการขนสงของสหประชาชาติ ตามที่ระบุในขอกําหนดของ
สหประชาชาติวาดวยการขนสงสินคาอันตรายไวในตอนยอยนี้หากไมปรากฏวาเปนตัวระบุผลิตภัณฑในระบบที่ปรับให
สอดคลองกันทั่วโลก หรือเปนตัวระบุของประเทศหรือของทองถิ่น
4

A.10.2.14.3

ประเภทความเปนอันตรายของสารสําหรับการขนสง

ใหระบุประเภทความเปนอันตรายของสารสําหรับการขนสง และความเสี่ยงรองของสารหรือสารผสม
เหลานั้นที่มีความเปนอันตรายระหวางการขนสงตามขอกําหนดของสหประชาชาติวาดวยการขนสงสินคาอันตราย
A10.2.14.4

กลุมการบรรจุ ถามีสวนเกี่ยวของ

ใหระบุหมายเลขของกลุมการบรรจุ หากใชได หมายเลขของกลุมการบรรจุเปนระเบียบแบบแผนที่ใชเพื่อ
จําแนกระดับความเปนอันตรายภายในสารเคมีบางประเภทที่มีความเปนอันตรายทางกายภาพ
A10.2.14.5
4

ความเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม

สหประชาชาติ, ขอกําหนดวาดวยการขนสงสินคาอันตราย: กฎระเบียบทีเ่ ปนรูปแบบ (ฉบับปรับปรุงแกไข) นิวยอรก และเจนีวา
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ใหระบุวาเป นสารหรือสารผสมที่รูกันดีวาเปนมลพิษทางทะเลตามที่กําหนดในรหัสการขนสงสินค า
ระหวางประเทศทางทะเล (IMDG-Code5) หรือไม และถาใชจะเปนเพียง “มลพิษทางทะเล” หรือเปน “มลพิษทางทะเลที่
รุนแรง” หรือไม และใหระบุดวยวาสารหรือสารผสมนั้นเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมตามขอกําหนดของสหประชาชาติ (UN6),
ขอตกลงของยุโรปวาดวยการขนสงสินคาอันตรายระหวางประเทศทางถนน (ADR7), ขอตกลงของยุโรปวาดวยการขนสง
สินคาอันตรายระหวางประเทศทางรถไฟ (RID8) และขอตกลงของยุโรปวาดวยการขนสงสินคาอันตรายทางน้ําในประเทศ
(ADN9) หรือไม
A10.2.14.6

ขอควรระวังพิเศษสําหรับผูใช
ใหระบุขอมูลเกี่ยวกับขอควรระวังพิเศษที่ผูใชจําเปนตองรู หรือจําเปนตองปฏิบัติใหสอดคลองในการ

ขนสง
A10.2.15

สวนที่ 15 – ขอมูลทางดานกฎขอบังคับ

ใหคําอธิบายเกี่ยวกับขอมูลทางดานกฎขอบังคับของสารหรือสารผสมที่ไมไดระบุไวในที่ใดๆของเอกสาร
ขอมูลความปลอดภัย
A10.2.15.1

กฎขอบังคับทางดานความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดลอม เฉพาะสําหรับผลิตภัณฑที่ยังมีคําถามคางอยู

ใหระบุขอมูลที่เกี่ยวของในระดับประเทศ และ/หรือระดับกลุมประเทศที่เกี่ยวกับสถานะทางกฎขอบังคับ
ของสารหรือสารผสม (รวมถึงสวนผสมดวย) ภายใตกฎขอบังคับที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดลอม
A10.2.16

สวนที่ 16 – ขอมูลอื่นๆ

ใหระบุขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดเตรียมเอกสารความปลอดภัยในสวนนี้ ซึ่งควรตองรวมขอมูลอื่นๆที่
ไมไดอยูในสวนที่ 1 ถึงสวนที่ 15 ของภาคผนวกนี้ รวมถึงขอมูลการจัดเตรียมและการปรับปรุงแกไขเอกสารความปลอดภัย
ดวย เชน
(a)

วันที่ที่จัดเตรียมเอกสารขอมูลความปลอดภัยฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด เมื่อมีการปรับปรุงแกไข
เอกสารความปลอดภัย ใหระบุอยางชัดเจนวาทําการเปลี่ยนแปลงเอกสารความปลอดภัยฉบับเดิม
ตรงจุดใด ผูจัดจําหนายควรรักษาคําอธิบายของการเปลี่ยนแปลงนี้ไว และตองยินดีมอบใหหากมี
การรองขอ

(b)

คําอธิบายของอักษรยอและชื่อยอที่ใชในเอกสารความปลอดภัย และ

(c)

ชื่อเอกสารและแหลงอางอิงของขอมูลที่ใชในการทําเอกสารความปลอดภัย

หมายเหตุ: หากขอมูลอางอิงไมจําเปนตองมีในเอกสารความปลอดภัย อาจจะรวมขอมูลอางอิงนั้นไวในสวนนี้ดวยก็ได
---------------------------------

5
6
7
8
9

IMDG-Code หมายถึง รหัสการขนสงสินคาระหวางประเทศทางทะเล
UN หมายถึง สหประชาชาติ
ADR หมายถึง ขอตกลงของยุโรปวาดวยการขนสงสินคาอันตรายระหวางประเทศทางถนน ฉบับแกไข
RID หมายถึง ขอตกลงของยุโรปวาดวยการขนสงสินคาอันตรายระหวางประเทศทางรถไฟ ฉบับแกไข
ADN หมายถึง ขอตกลงของยุโรปวาดวยการขนสงสินคาอันตรายทางน้ําในประเทศ ฉบับแกไข
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การจำแนกประเภทและติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกับทั่วโลก
การจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลกได้จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานแรงงาน
ระหว่างประเทศ (ILO) องค์กรความร่วมมือและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (OECD) และสหประชาชาติ บนพื้นฐานของข้อตกลงที่ให้ไว้
ในระเบียบวาระที่ 21 ของการประชุมองค์การสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา(UNCED) ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร
GHS เน้นเรื่องการจำแนกประเภทสารเคมีตามประเภทของความเป็นอันตรายและเสนอให้มีการจัดรวมองค์ประกอบของการสื่อสาร
ความเป็นอันตรายให้เป็นระบบเดียวกันซึ่งประกอบด้วยการติดฉลากและเอกสารความปลอดภัย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มั่นใจว่า
ได้จัดให้มีข้อมูลของความเป็นอันตรายทางกายภาพและความเป็นพิษเฉียบพลันของสารเคมี และเพื่อส่งเสริมให้มีการปกป้องสุขภาพ
ของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในขณะที่ทำการขนถ่ายเคลื่อนย้ายขนส่งและใช้สารเคมีเหล่านี้ นอกจากนี้ GHS ยังให้หลักการของการปรับ
กฎระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับสารเคมีให้เป็นระบบเดียวกันในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติทั่วโลกซึ่งเป็นปัจจัย
สำคัญของการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้า

ในขณะที่รัฐบาลระดับประเทศหรือระดับภูมิภาคจัดเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกสำหรับการใช้เอกสารชุดนี้ก็ตาม แต่ GHS ก็ยังรวบรวม
เนื้อหาที่เพียงพอและเป็นแนวทางให้กับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมซึ่งท้ายที่สุดก็ต้องเป็นผู้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่จัดทำขึ้นนี้
เอกสารชุดนี้จัดทำขึ้นในเดือนธันวาคม2545 โดยคณะกรรมาธิการผู้เชี่ยวชาญแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายและ
ระบบการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีให้เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก(UNCETDG/GHS) และจะต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัย
เป็นระยะ ๆ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้นจากประสบการณ์ที่ได้จากการนำไปปฏิบัติ แผนการดำเนินงานของที่ประชุมสุดยอด
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (WSSD) ซึ่งจัดทำขึ้นที่กรุงโยฮันเนสเบิร์ก เมื่อปี 2545 สนับสนุนให้ประเทศต่างๆ มีการนำระบบ GHS นี้ไป
ปฏิบัติให้เร็วที่สุด โดยมีแนวทางให้นำระบบนี้ไปใช้ได้อย่างสมบูรณ์ภายในปี 2551

รเคมีที่เป็นระบบเดียวกับทั่วโลก

โลกได้จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานแรงงาน
(OECD) และสหประชาชาติ บนพื้นฐานของข้อตกลงที่ให้ไว้
แวดล้อมและการพัฒนา(UNCED) ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร

นตรายและเสนอให้มีการจัดรวมองค์ประกอบของการสื่อสาร
และเอกสารความปลอดภัย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มั่นใจว่า
ฉียบพลันของสารเคมี และเพื่อส่งเสริมให้มีการปกป้องสุขภาพ
ใช้สารเคมีเหล่านี้ นอกจากนี้ GHS ยังให้หลักการของการปรับ
ประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติทั่วโลกซึ่งเป็นปัจจัย

ยแรกสำหรับการใช้เอกสารชุดนี้ก็ตาม แต่ GHS ก็ยังรวบรวม
ซึ่งท้ายที่สุดก็ต้องเป็นผู้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่จัดทำขึ้นนี้

ยวชาญแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายและ
ทั่วโลก(UNCETDG/GHS) และจะต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัย
้จากการนำไปปฏิบัติ แผนการดำเนินงานของที่ประชุมสุดยอด
ปี 2545 สนับสนุนให้ประเทศต่างๆ มีการนำระบบ GHS นี้ไป
ายในปี 2551
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