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ปัญหาที่ส�ำคัญในการจ�ำแนกความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในน�้ำของสารผสม
(Mixture) หรือผลิตภัณฑ์สารเคมีที่เป็นสารผสม ซึ่งมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งคือ การต้อง
พิจารณาข้อมูลการจ�ำแนก ประเภทของสารเคมีเดี่ยวหรือสารเดี่ยว (Single Substance)
ที่เป็นองค์ประกอบ ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในน�้ำเป็นเรื่องที่เข้าใจยากเมื่อ
จะต้องจ�ำแนกประเภทความเป็นอันตราย ข้อมูลที่ใช้ในการจ�ำแนกมักมาจากสิ่งมีชีวิต
จ�ำพวกปลา ครัสเตเซีย และสาหร่าย ซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งมีชีวิตในน�้ำที่ครอบคลุม
ทุกระดับและการจัดเป็นหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตในน�้ำ โดยวิธีการทดสอบนั้นต้องได้
มาตรฐานเหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ได้จากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ซึ่งแสดงผลของการ
ทดสอบและระดับของสายพันธุ์ที่เทียบเท่ากันสามารถน�ำมาใช้ในการพิจารณาได้เช่นกัน
การทดสอบความเป็นพิษในน�้ำโดยธรรมชาติแล้ว มักเกี่ยวข้องกับการทดสอบที่
มีการละลายของสารเดี่ยวในน�ำ้ และการรักษาสภาวะคงตัวของความเข้มข้นของการได้รับ
สัมผัสตลอดระยะเวลาการทดสอบ สารเดีย่ วบางชนิดยากทีจ่ ะทดสอบภายใต้กระบวนการ
มาตรฐาน ดังนัน้ จึงต้องมีการพัฒนาแนวทางพิเศษส�ำหรับการแปลผลและการประยุกต์ใช้
ข้อมูลของสารเดี่ยวนั้นตามเกณฑ์การจ�ำแนกประเภท
องค์ประกอบพื้นฐานในการจ�ำแนกความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในน�้ำตาม
ระบบสากล GHS ประกอบด้วย
ความเป็นพิษเฉียบพลันในน�ำ้
ความเป็นพิษเรื้อรังในน�้ำ
ศักยภาพการสะสมทางชีวภาพ และ
การย่อยสลาย (ในสิ่งมีชีวิตหรือนอกสิ่งมีชีวิต) ของสารเคมีอินทรีย์

ความเป็นพิษเฉียบพลันในน�้ำ

โดยทัว่ ไปการพิจารณาความเป็นพิษเฉียบพลัน (Acute Toxicity) ในน�้ำใช้ 1) ค่า
LC50 (Lethal Concentration 50%) ซึ่งหมายถึง ค่าความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศ
หรือในน�ำ้ ที่เป็นสาเหตุท�ำให้กลุ่มของสัตว์ทดลองร้อยละ 50 (ครึ่งหนึ่ง) ตาย โดยใช้ LC50
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ว า ร ส า ร ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ สุ ข ภ า พ
ปีที่ 9 ฉบับที่ 33 ประจำ�เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2559

ในปลาที่ 96 ชัว่ โมง ตามแนวทางการทดสอบขององค์การเพือ่
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation
for Economic Co-operation and Development : OECD)
ที่เรียกว่า OECD 203 หรือเทียบเท่า 2) ค่า EC50 ซึ่งหมาย
ถึง ค่าความเข้มข้นของสารเคมีทมี่ ผี ลร้อยละ 50 (Effective
Concentration 50% : EC50) ท�ำให้สายพันธุ์ครัสเตเซีย
เคลือ่ นทีช่ า้ ลงใน 48 ชัว่ โมง ตามแนวทางการทดสอบ OECD
202 หรือเทียบเท่า ซึง่ ครัสเตเซียเป็นสัตว์ขาปล้อง เช่น กุง้ กัง้
ปู ไรน�ำ้ เป็นต้น และ 3) ECr50 ซึ่งหมายถึง ค่าความเข้มข้น
ของสารเคมีที่มีผลร้อยละ 50 (Effective Concentration
50% : ErC50) ท�ำให้สาหร่ายเจริญเติบโตช้าลงใน 72 หรือ 96
ชั่วโมง ตามแนวทางการทดสอบ OECD 201 หรือเทียบเท่า
สิ่งมีชีวิตเหล่านี้เป็นตัวแทนของสิ่งมีชีวิตในน�้ำทั้งหมดและ
ข้อมูลจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เช่น จอกแหน (Lemna) เป็นต้น
อาจใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาได้ถ้าวิธีการทดสอบ
มีความเหมาะสม

ความเป็นพิษเรื้อรังในน�้ำ

ข้อมูลของความเป็นพิษเรื้อรัง (Chronic Toxicity)
ของสารเดี่ยวมีน้อยกว่าข้อมูลความเป็นพิษเฉียบพลัน และ
กระบวนการทดสอบส่วนใหญ่ยังไม่ได้มาตรฐาน ข้อมูล
ตามแนวทางการทดสอบ OECD 210 (ช่วงชีวิตระยะแรก
ของปลา) หรือ OECD 211 (การสืบพันธุ์ของแดฟเนีย
(Daphnia)) และ OECD 201 (การยับยั้งการเจริญเติบโต
ของสาหร่าย) ยอมรับได้ การทดสอบอืน่ ทีส่ ากลยอมรับว่า ให้
ค่าตามความเป็นจริงและสามารถน�ำมาใช้ได้คือ ค่า NOEC
(No Observed Effect Concentration) ซึง่ หมายถึงความ
เข้มข้นที่สูงสุดของสารเคมีในการทดสอบที่ยังไม่เกิดอาการ
ผิดปกติต่อสิ่งมีชีวิตในน�ำ้ ที่สังเกตได้

ศักยภาพการสะสมทางชีวภาพ

การสะสมทางชีวภาพ (Bioaccumulation) ของ
สารเดี่ยวในสิ่งมีชีวิตในน�้ำสามารถท�ำให้เกิดความเป็นพิษ
เพิ่มขึ้นในระยะเวลายาว แม้ว่าความเข้มข้นที่วัดได้จริงใน
น�ำ้ จะต�่ำ ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพสามารถตรวจวัด
ได้จากสัมประสิทธิ์การแยกชั้นระหว่างสารเอ็น-ออกทานอล
(n-Octanol) และ น�ำ้ หรือ KOW หรือ POW ตามแนวทาง
การทดสอบ OECD 107 หรือ 117 ถ้ า สารเคมีมีค ่ า
KOW สูง แสดงว่า สารเคมีนั้นสามารถกระจายตัวได้ดีใน
ชั้นของออกทานอล ซึ่งหมายความว่า สารเคมีนั้นน่าจะ
มีความสามารถในการซึมผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ดีด้วย โดย
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ทั่วไป นิยมรายงานค่า KOW ให้อยู่ในรูปของเลขลอการึทึม
(log KOW) เพื่อจะได้ตัวเลขที่มีค่าน้อย นอกจากการใช้
ออกทานอลเป็นแบบจ� ำลองแทนเยื่อหุ้มเซลล์แล้ว บาง
งานวิจัยได้มีการน�ำเสนอการใช้สารอินทรีย์ตัวอื่นๆ เช่น
ไซโคลเฮกเซน พอลิไวนิลคลอไรด์ ลิโปโซม เป็นต้น มาแทน
การใช้ออกทานอล อย่างไรก็ดีสารเหล่านี้ได้รับความนิยม
น้อยเมื่อเทียบกับการใช้ออกทานอล เนื่องจากออกทานอล
เป็นสารที่ก�ำหนดใช้ในวิธีมาตรฐานจึงเป็นสารที่นิยมใช้และ
ให้ผลที่น่ายอมรับมากกว่าการใช้สารเคมีอื่นๆ
จากที่กล่าวมาแล้วว่า การสะสมทางระบบชีวภาพ
เป็นกระบวนการทีแ่ สดงถึงปริมาณสารเคมีสะสมในสิง่ มีชวี ติ
หรือส่วนของสิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้นตามระยะเวลา การสะสมของ
สารเคมีในสิง่ มีชวี ติ จะมีผลต่อระบบนิเวศ โดยเฉพาะสารเคมี
ประเภทไฮโดรโฟบิก (Hydrophobic Chemical) ที่มักเป็น
สารอินทรีย์ (Organic Compound) ที่ไม่ละลายน�้ำ แต่
ละลายในไขมัน ซึ่งสามารถละลายแบ่งส่วน (Partitioned)
ในไขมัน และเนื้อเยื่อไขมัน (Lipid Tissue) และประเภท
สารเคมีอนินทรีย์ (Inorganic Compound) บางชนิดซึ่ง
สามารถละลายแบบแบ่งส่วนในไขกระดูก การบ่งบอกถึง
การสะสมของสารเคมี ใ นสิ่ ง มี ชี วิ ต นิ ย มใช้ ค ่ า ปั จ จั ย
ความเข้มข้นทางชีวภาพ (Bioconcentration Factor :
BCF) ซึ่งหมายถึง สัดส่วนความเข้มข้นของสารเคมีในสิ่งมี
ชีวติ หรือเนือ้ เยือ่ ของสิง่ มีชวี ติ ต่อความเข้มข้นของสารเคมีใน
สิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็นตัวกลางซึง่ ปกติเป็นน�ำ้ ค่านีจ้ ะเป็นประโยชน์
ต่อการประเมินผลกระทบของสารเคมีในสิ่งมีชีวิตในน�้ำ
ถ้า BCF มีค่าสูงคือ มากกว่าหรือเท่ากับ 500 หมายถึง
สารเคมีจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากหรือสะสมใน
สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน�ำ้ มาก
ค่า log KOW และ BCF ในปลาซึง่ มีขอ้ มูลจากเอกสาร
ทางวิทยาศาสตร์น�ำมาสนับสนุนการสะสมทางระบบชีวภาพ
ได้ การใช้ค่าจุดตัดของค่า log KOW≥ 4 เป็นการแสดงถึง
ศักยภาพจริงที่สารเคมีเดี่ยวเหล่านั้นมีการสะสมทางชีวภาพ
โดยพึงระลึกว่า ค่า log KOW เป็นเพียงค่าแทนทีท่ ไี่ ม่สมบูรณ์
ค่าหนึ่งของค่า BCF สามารถหาได้ตามแนวทางการทดสอบ
OECD 305 ซึ่งถ้าสารเคมีมีค่า BCF ที่วัดได้ต้องน�ำมา
พิจารณาก่อนเสมอ ค่า BCF ในปลาที่น้อยกว่า 500 แสดง
ถึงระดับต�่ำของการสะสมทางชีวภาพ ความเป็นพิษเรื้อรังมี
ความสัมพันธ์กับศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพเนื่องจาก
ความเป็นพิษสัมพันธ์กับความสามารถของร่างกาย (Body
Burden) ที่จะสะสมความเป็นพิษได้
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การย่อยสลายอย่างรวดเร็ว

สารเดี่ ย วต่ า งๆ ที่ มี ก ารย่ อ ยสลายเร็ ว (Rapid
Degradability) สามารถถูกก�ำจัดออกไปจากสิง่ แวดล้อมได้
เร็ว ในขณะที่ผลที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในกรณีเหตุการณ์การ
รั่วไหลหรืออุบัติเหตุ ท�ำให้สารเคมีเดี่ยวเหล่านี้อยู่เฉพาะใน
พื้นที่นั้นและเป็นระยะเวลาสั้นๆ การย่อยสลายอย่างช้าใน
สิง่ แวดล้อมทีใ่ ห้ผลบวกในการทดสอบคัดกรอง (Screening
Test) หมายถึง การที่สารเดี่ยวยังคงอยู่ในน�ำ้ ซึ่งมีศักยภาพ
ทีข่ ยายความเป็นพิษไปวงกว้างทัง้ เวลาและพืน้ ที่ วิธกี ารหนึง่
ในการแสดงการย่อยสลายของสารเคมีคอื การใช้การทดสอบ
คัดกรองการย่อยสลายทางชีวภาพที่ได้รับการออกแบบให้
สามารถน�ำมาพิจารณาว่า สารเดี่ยวนั้นเป็นสาร “ที่สามารถ
ย่อยสลายทางชีวภาพอย่างรวดเร็ว” หรือไม่ ดังนั้น สาร
เดี่ยวที่ผ่านการทดสอบคัดกรองนี้ที่ให้ผลลบคือ สารเดี่ยวที่
สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้เร็วในสิง่ แวดล้อมในน�ำ้ และ
เป็นสารเดี่ยวที่ไม่คงทนในสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม การที่
พบผลบวกของการทดสอบคัดกรองหมายความว่า สารเดีย่ ว
ที่ย่อยสลายทางชีวภาพได้ช้าในสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม
การที่พบผลบวกของการทดสอบคัดกรองไม่ได้หมายความ
ว่า สารเดี่ยวนั้นจะย่อยสลายได้ช้าในสิ่งแวดล้อมเสมอไป
ดังนั้น จึงมีการเพิ่มเกณฑ์ในการพิจารณาซึ่งยินยอมให้ใช้
ข้อมูลที่แสดงว่า สารเดี่ยวที่มีการย่อยสลายได้อย่างรวดเร็ว
ในสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตหมายความว่า สารเดี่ยวนั้นมี
การย่อยสลายได้มากกว่าร้อยละ 70 ภายใน 28 วัน ถ้าน้อย
กว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 หมายความว่า สารเดีย่ วมีการย่อย
สลายได้ช้าในสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิต
เป็นที่ทราบกันดีว่า การย่อยสลายในสิ่งแวดล้อม
อาจเป็นการย่อยสลายในสิ่งมีชีวิตหรือนอกสิ่งที่มีชีวิต เช่น
ปฏิกิริยาการย่อยสลายด้วยน�้ำ (Hydrolysis) เป็นต้น และ
เกณฑ์ที่ใช้ควรสะท้อนข้อเท็จจริงเรื่องนี้ด้วย เช่นเดียวกัน
กับในกรณีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ความสามารถในการย่อย
สลายทางชีวภาพตามวิธีการทดสอบของ OECD ไม่ได้
หมายความว่า สารเดี่ยวนั้นๆ จะไม่สามารถย่อยสลายได้
จริงอย่างรวดเร็วในสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่พบว่า
มีการย่อยสลายได้อย่างรวดเร็ว สารเดี่ยวนั้นควรเป็นสารที่
สามารถย่อยสลายได้อย่างรวดเร็วด้วย ส่วนกระบวนการ
การย่อยสลายในน�ำ้ ควรน�ำมาพิจารณาด้วยหากผลิตภัณฑ์ที่
ได้จากการย่อยสลายไม่ได้เป็นไปตามเกณฑ์ของระบบ GHS
ในสิ่งแวดล้อมในน�ำ้ หลักฐานอื่นๆ ของการย่อยสลายอย่าง
รวดเร็วในสิ่งแวดล้อมอาจต้องน�ำมาพิจารณาด้วย

ตามที่กล่าวมาแล้วว่า การย่อยสลายในสิ่งแวดล้อม
อาจเกิ ด ภายในสิ่ ง มี ชี วิ ต หรื อ ภายนอกสิ่ ง มี ชี วิ ต (เช่ น
กระบวนการไฮโดรไลซิส เป็นต้น) และมีเกณฑ์ที่ใช้แสดง
ถึงการย่อยสลาย ความพร้อมในการย่อยสลายได้จากการ
ทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพ (Biodegradability
Test) ตามแนวทางการทดสอบ OECD 301 ระดับที่ผ่านใน
การทดสอบเหล่านี้บ่งบอกถึงการย่อยสลายอย่างรวดเร็วใน
สิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นการทดสอบในน�ำ้ จืด (Freshwater Tests) และการใช้ผลจากการทดสอบตามแนวทาง
การทดสอบ OECD 306 ซึ่งเหมาะส�ำหรับสิ่งแวดล้อม
ทางทะเลจึงรวมอยู่ในการทดสอบดังกล่าวด้วย และเมื่อไม่
ปรากฏข้อมูล ค่าทีค่ วรน�ำมาใช้ในการพิจารณาการย่อยสลาย
อย่างรวดเร็วคือ อัตราส่วน BOD (5 วัน)/COD≥ 0.5
สารเคมีเดี่ยวที่พิจารณาว่า สามารถย่อยสลายได้
อย่างรวดเร็วในสิ่งแวดล้อม ควรผ่านเกณฑ์ดังนี้
1) ในการศึกษาการย่อยสลายทางชีวภาพในระยะ
เวลา 28 วัน ระดับของการย่อยสลายเป็นดังนี้
(1) การทดสอบวัดปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ที่
ละลายได้ ร้อยละ 70
(2) การทดสอบวั ด การลดลงของปริ ม าณ
ออกซิเจน หรือการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ ร้อยละ 60
ของปริมาณสูงสุดตามทฤษฎี
ระดับการย่อยสลายทางชีวภาพนี้ต้องเกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลา 10 วันนับตัง้ แต่เริม่ ต้นการย่อยสลาย ซึง่ เป็นระยะ
เวลาที่มีการย่อยสลายร้อยละ 10 ของปริมาณทั้งหมด เว้น
แต่ว่าสารเดี่ยวนั้นมีส่วนผสมที่หลากหลายซับซ้อนแต่ส่วน
ผสมนั้นมีโครงสร้างเหมือนกัน ในกรณีนี้และกรณีที่มีข้อมูล
เพียงพอ ช่วงเวลา 10 วันอาจไม่ต้องน�ำมาพิจารณา และ
ไปตรวจเมื่อครบ 28 วันเลยทีเดียว
2) ในกรณีที่มีข้อมูลเฉพาะค่า BOD และ COD ให้
ใช้อัตราส่วนค่า BOD5/COD≥ 0.5 หรือ
3) มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ ที่แสดงให้เห็น
ว่า สารเดี่ยวนั้นสามารถย่อยสลายได้ (ในสิ่งมีชีวิต และ/
หรือนอกสิ่งที่มีชีวิต) ในสิ่งแวดล้อมในน�้ำที่ระดับ > ร้อยละ
70 ในระยะเวลา 28 วัน
สารประกอบอนินทรีย์และโลหะที่ละลายได้น้อย
อาจก่อความเป็นพิษเฉียบพลันหรือเรื้อรังในสิ่งแวดล้อมใน
น�้ำขึ้นอยู่กับความเป็นพิษภายในเองของสารอนินทรีย์ชนิด
ที่มีสภาพพร้อมใช้ทางชีวภาพ (Bioavailable Inorganic
Species) และอัตราและปริมาณของสารชนิด (Species) ที่
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ละลายอยู่ในสารละลาย ซึ่งต้องชั่งน�ำ้ หนักหลักฐานทั้งหมด
ก่อนการตัดสินใจจ�ำแนกประเภท

ข้อมูลความเป็นพิษเรื้อรังอย่างเพียงพอ

NOEC
LOEC

Cumulative Response
50%
100%

ข้ อ มู ล ความเป็ น พิ ษ เรื้ อ รั ง อย่ า งเพี ย งพอที่ ถื อ ว่ า
มีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการจ�ำแนกความเป็นอันตราย
ต่อสิ่งมีชีวิตในน�้ำคือ NOEC (No Observed Effect
Concentration) หมายถึง ความเข้มข้นทีส่ งู สุดของสารเคมี
ในการทดสอบที่ยังไม่เกิดอาการผิดปกติที่สังเกตได้ หาก
ความเข้มข้นเกินกว่านี้จะเกิดอาการผิดปกติที่สังเกตได้
หรือความเข้มข้นต�่ำสุดที่เริ่มมีอาการผิดปกติที่สังเกตได้
ค่า NOEC อาจแสดงได้ตามภาพที่ 1

EC50/ED50
log (concentration/dose)

หมายเหตุ
NOEC =
LOEC =
EC50 =
ED50 =

ภาพที่ 1 กราฟแสดงค่า NOEC
No Observed Effect Concentration
Lowest Observed Effect Concentration
Effective Concentration 50%
Effective Dose 50%

NOEC ใช้ในการจ�ำแนกความเป็นอันตรายระยะ
ยาวในน�้ำ ซึ่งตามระบบสากล GHS หมายถึง การที่มีข้อมูล
ความเป็นพิษเรื้อรังอย่างเพียงพอทั้งกรณีที่เป็นสารเดี่ยวที่
ย่อยสลายอย่างรวดเร็ว และไม่ย่อยสลายอย่างรวดเร็ว ถ้า
มีค่า NOEC จะใช้ค่า NOEC ที่มีค่าน้อยที่สุดมาในการ
จ�ำแนกความเป็นอันตราย แต่ในทางปฏิบัติค่า NOEC ที่
มีอยู่ของสารเดี่ยวยังมีไม่มากนักและมีค่าที่หลากหลายยาก
ในการตัดสินใจ ดังนั้น ค่า NOEC จึงไม่สามารถน�ำมาใช้
ในการจ�ำแนกประเภทความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมใน
น�ำ้ ได้อย่างแพร่หลายนัก

58

ข้อพิจารณาอื่น

ตามระบบสากล GHS ความเป็ น อั น ตรายของ
สารเคมีเดี่ยวที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในน�ำ้ ขึ้นอยู่กับข้อพิจารณา
สิ่งมีชีวิตซึ่งอาศัยอยู่ในน�้ำ และระบบนิเวศทางน�้ำที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง และไม่เพียงแต่ให้ความส�ำคัญกับมลภาวะที่เกิด
กับน�้ำเท่านั้น แต่ยังต้องให้ความส�ำคัญกับผลที่นอกเหนือ
จากสิง่ แวดล้อมในน�ำ้ เช่น ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
มนุษย์ เป็นต้น ดังนั้นพื้นฐานการระบุถึงอันตรายคือ ความ
เป็นพิษในน�ำ้ ของสารเดี่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยข้อมูล
เพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการย่อยสลายหรือการสะสมทางชีวภาพ

เกณฑ์การจ�ำแนกประเภทสารเคมีเดี่ยว

การจ�ำแนกประเภทย่อยเฉียบพลันและเรื้อรังในน�้ำ
มีการประยุกต์ใช้โดยเป็นอิสระต่อกัน เกณฑ์การจ�ำแนก
ประเภทสารเดี่ยวในประเภทย่อยเฉียบพลัน 1-3 นั้นขึ้นกับ
ข้อมูลความเป็นพิษเฉียบพลัน (EC50 หรือ LC50) เท่านั้น
เกณฑ์การจ�ำแนกประเภทสารเดีย่ วประเภทย่อยเรือ้ รัง 1-3
ต้องดูวา่ ข้อมูลเกีย่ วกับความเป็นพิษเรือ้ รังทีม่ อี ยูส่ อดคล้อง
กับการจ�ำแนกประเภทความเป็นอันตรายระยะยาวหรือไม่ ถ้า
ข้อมูลความเป็นพิษเรือ้ รังไม่เพียงพอ ขัน้ ตอนต่อมาต้องรวม
ข้อมูล 2 แบบเข้าด้วยกันคือ ข้อมูลความเป็นพิษเฉียบพลัน
(EC50 หรือ LC50) และข้อมูลการเปลีย่ นแปลงในสิง่ แวดล้อม
(การย่อยสลายและการสะสมทางชีวภาพ)
ระบบสากล GHS ได้นำ� การจ�ำแนกประเภทเครือข่าย
ความปลอดภัย (Safety Net) (ประเภทย่อยเรื้อรัง 4) มาใช้
เมือ่ ข้อมูลทีม่ อี ยูไ่ ม่สามารถจ�ำแนกประเภทภายใต้เกณฑ์ปกติ
เกณฑ์ทแี่ ม่นย�ำไม่สามารถระบุได้ดว้ ยการยกเว้นว่า สารเดีย่ ว
ทีล่ ะลายน�ำ้ ได้นอ้ ยไม่แสดงความเป็นพิษ การจ�ำแนกประเภท
เกิดขึน้ ถ้าสารเคมีเดีย่ วนัน้ ไม่ยอ่ ยสลายได้อย่างรวดเร็วและมี
แนวโน้มที่จะสะสมในสิ่งมีชีวิตในน�้ำ โดยอาจพิจารณาได้ว่า
สารเคมีเดีย่ วทีล่ ะลายน�ำ้ ได้น้อย ความเป็นพิษอาจไม่เพียงพอ
ทีจ่ ะประเมินในระยะสัน้ เนือ่ งจากระดับการได้รบั สัมผัสต�ำ่ และ
สามารถผ่านเข้าไปในสิ่งมีชีวิตในน�ำ้ ได้อย่างช้าๆ
สารเคมีเดี่ยวที่มีความเป็นพิษเฉียบพลันน้อยกว่า
1 มิลลิกรัม/ลิตร หรือความเป็นพิษเรื้อรังน้อยกว่า 0.1
มิลลิกรัม/ลิตร (ถ้าย่อยสลายได้ชา้ ) และ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร
(ถ้าย่อยสลายได้อย่างรวดเร็ว) เป็นสารที่เป็นองค์ประกอบ
ในสารผสมที่ท�ำให้สารผสมมีความเป็นพิษแม้ที่ความเข้มข้น
ต�่ำและเป็นการเพิ่มน�้ำหนักในการประยุกต์ใช้วิธีการรวม
(Summation Method) เมือ่ น�ำไปค�ำนวณความเป็นอันตรายเรือ้ รัง
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Hazard Communication with GHS
สารเคมีเดีย่ วทีไ่ ด้รบั การจ�ำแนกประเภทเป็น “อันตรายต่อสิง่ แวดล้อมในน�้ำ” เป็นไปตามเกณฑ์ดงั แสดงในตารางที่ 1
และสื่อสารความเป็นอันตรายตามภาพที่ 2
ตารางที่ 1 การจ�ำแนกประเภทความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในน�ำ้ ของสารเดี่ยว
การจำ�แนกประเภทย่อย
ความเป็นอันตรายระยะยาว
ความเป็นอันตราย
เฉียบพลัน

ข้อมูลความเป็นพิษเรื้อรังที่มีอยู่อย่างเพียงพอ
สารเดี่ยวที่ไม่ย่อยสลาย
อย่างรวดเร็ว

สารเดี่ยวที่ย่อยสลาย
อย่างรวดเร็ว

ไม่มีข้อมูล
ความเป็นพิษ
เรื้อรังอย่างเพียงพอ

ประเภทย่อยความเป็น
อันตรายเฉียบพลันที่ 1
L(E)C50≤ 1.0
มิลลิกรัม/ลิตร

ประเภทย่อยความเป็น
อันตรายเรื้อรังที่ 1
NOEC ≤ 0.1
มิลลิกรัม/ลิตร

ประเภทย่อยความเป็น
อันตรายเรื้อรังที่ 1
NOEC≤ 0.01
มิลลิกรัม/ลิตร

ประเภทย่อยความเป็น
อันตรายเรื้อรังที่ 1
L(E)C50≤ 1 มิลลิกรัม/ลิตร
และย่อยสลายช้า และ/หรือ
BCF ≥ 500 หรือ ถ้าไม่มี
ให้ใช้ log KOW ≥ 4

ประเภทย่อยความเป็น
อันตรายเฉียบพลันที่ 2
1.0 < L(E)C50≤ 10.0
มิลลิกรัม/ลิตร

ประเภทย่อยความเป็น
อันตรายเรื้อรังที่ 2
0.1 < NOEC ≤ 1.0
มิลลิกรัม/ลิตร

ประเภทย่อยความเป็น
อันตรายเรื้อรังที่ 2
0.01 < NOEC ≤ 0.1
มิลลิกรัม/ลิตร

ประเภทย่อยความเป็น
อันตรายเรื้อรังที่ 2
1.0 < L(E)C50≤ 10.0
มิลลิกรัม/ลิตร และย่อย
สลายช้า และ/หรือ BCF ≥
≥500 หรือ ถ้าไม่มีให้ใช้
log KOW ≥ 4

ประเภทย่อยความเป็น
อันตรายเรื้อรังที่ 3
0.1 < NOEC ≤ 1.0
มิลลิกรัม/ลิตร

ประเภทย่อยความเป็น
อันตรายเรื้อรังที่ 3
10.0 < L(E)C50≤ 100.0
มิลลิกรัม/ลิตร และย่อย
สลายช้า และ/หรือ BCF ≥
500 หรือ ถ้าไม่มีให้ใช้
log KOW ≥ 4

ประเภทย่อยความเป็น
อันตรายเฉียบพลันที่ 3
10.0 < L(E)C50≤ 100.0
มิลลิกรัม/ลิตร

ประเภทย่อยความเป็นอันตรายเรื้อรังที่ 4
ไม่มีความเป็นพิษเฉียบพลันและไม่ย่อยสลายอย่างรวดเร็ว และ BCF ≥ 500 หรือ
ถ้าไม่มีให้ใช้ log KOW ≥ 4 เว้นแต่ว่า NOECs > 1 มิลลิกรัม/ลิตร
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ความเป็นอันตรายเฉียบพลัน
ประเภทย่อย 1

ประเภทย่อย 2

ประเภทย่อย 3

เป็นพิษต่อ
สิ่งมีชีวิตในน�้ำ

เป็นอันตรายต่อ
สิ่งมีชีวิตในน�ำ้

ประเภทย่อย 2

ประเภทย่อย 3

ประเภทย่อย 4

เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตใน
น�ำ้ และมีผลกระทบ
ระยะยาว

เป็นอันตรายต่อ
สิ่งมีชีวิตในน�้ำ และ
มีผลกระทบระยะยาว

อาจเป็นอันตรายต่อ
สิ่งมีชีวิตในน�้ำ และ
มีผลกระทบระยะยาว

รูปสัญลักษณ์

คำ�สัญญาณ
ข้อความแสดง
ความเป็นอันตราย

ระวัง
เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน�้ำ
ความเป็นอันตรายเรื้อรัง
ประเภทย่อย 1

รูปสัญลักษณ์

คำ�สัญญาณ
ข้อความแสดง
ความเป็นอันตราย

ระวัง
เป็นพิษร้ายแรงต่อ
สิ่งมีชีวิตในน�้ำ และมี
ผลกระทบระยะยาว

ภาพที่ 2 การสื่อสารความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในน�้ำ
จากทีก่ ล่าวมา จะเห็นได้วา่ การจ�ำแนกประเภทความ
เป็นอันตรายในน�ำ้ ของสารเดีย่ วมีความส�ำคัญในการน�ำไปใช้
ในการจ�ำแนกประเภทความเป็นอันตรายในน�้ำของสารผสม
ให้ถูกต้องทั้งในกรณี 1) การรวมความเข้มข้นของสารที่เป็น
องค์ประกอบที่ได้รับการจ�ำแนกประเภทแล้ว (Summation
Method) และ/หรื อ 2) “สู ต รการรวม (Additivity
Formula)” ซึง่ เป็น 2 วิธที ใี่ ช้ในการจ�ำแนกความเป็นอันตราย
ในน�้ำของสารผสม ดังนั้น ความเข้าใจและการจ�ำแนกความ
เป็นอันตรายของสารเดี่ยวที่เป็นองค์ประกอบในสารผสมที่
ถูกต้องจะเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญในการจ�ำแนกความเป็นอันตราย
ต่อสิ่งแวดล้อมในน�้ำของสารผสมตามระบบสากล GHS
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เอกสาร GHS (Purple Book) กรมโรงงานอุตสาหกรรม.
เข้าถึงได้จาก http://www.diw.go.th.
GHS (Rev.6). (2015). Globally Harmonized System
of Classification and Labelling of Chemicals
(GHS) Sixth revised edition. Retrieved from
www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_
rev06/06files_e.html

Journal of Safety and Health : Vol. 9 No. 33 July-September 2016

