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 เอกสารขอ้มลูความปลอดภยั 
  

สว่น 1 การบง่ชีผ้ลติภณัฑแ์ละบรษิทั  
 
ผลติภณัฑ ์ 

ชือ่ผลติภณัฑ:์   ISOPAR™ L FLUID  

รายละเอยีดผลติภณัฑ:์  ไอโซพาราฟินกิ ไฮโดรคารบ์อน 
 

แนะนําใหใ้ช:้ 

 

แอโรซอล, น ้าํมันยาทําความสะอาด, สารทีทํ่าใหเ้จอืจาง, น ้าํมันสาํหรับงานโลหะ, 

Polymerization fluid, ของเหลวใชใ้นกระบวนการ, สารปรับปรุงความหนดื

 

การบง่ชือ่บรษิทั  
ผูจ้ําหนา่ย:    บรษิทั ยูเนีย่น ปิโตรเคมคิอล จํากดั (มหาชน)  

728 อาคาร ยเูนีย่นเฮาส ์ถนนบรมราชชนนี  
แขวงบางบําหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700  

ขอ้มูลการตดิตอ่ท ัว่ไปของผูจ้ําหนา่ย +662 881 8288 

 

This (M)SDS is a generic document with no country specific information included.  

 

สว่น 2 การระบุอนัตราย   
 

สารนีเ้ป็นสารอนัตรายตามแนวทางการกํากับดแูล (ดเูอกสารขอ้มลูความปลอดภัยของสารเคม ี((M)SDS) สว่นที ่15) 
 

การจดัประเภท: 
 

ของเหลวไวไฟ : ประเภทที ่4 

เป็นพษิจากการสูดดม : ประเภทที ่1 
 
องคป์ระกอบฉลาก: 

รูปสญัลกัษณ์:   
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

คําสญัญาณ (Signal Word): อนัตราย 
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ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย: 

 
ดา้นกายภาพ:  H227: ของเหลวทีเ่ผาไหมไ้ด ้

 

ดา้นสขุภาพ:  H304: อาจเป็นอนัตรายถงึชวีติหากกลนืเขา้ไปหรอืเขา้สูร่่างกายทางระบบหายใจ 
   

คําชีแ้จงถงึขอ้ควรระวงั: 
 

การป้องกนั: P210: เก็บใหห้า่งจากเปลวไฟหรอืพืน้ผวิทีร่อ้น -- หา้มสบูบหุรื ่P280: สวมถงุมอืป้องกนัและอปุกรณ์ป้องกนั
ดวงตา/อปุกรณ์ป้องกนัหนา้ 

 

การรับมอื:  P301 + P310: ถา้กลนืกนิ: ตดิตอ่ศนูยพ์ษิวทิยาหรอืแพทยท์นัท ีP331: หา้มกระตุน้ใหอ้าเจยีน P370 + P378: ใน
กรณีเพลงิไหม:้ ใชห้มอกน ้าํ โฟม สารเคมแีหง้ หรอืคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) เพือ่ดบัเพลงิ 

 
การเก็บรักษา: P403 + P235: จัดเก็บในสถานทีท่ีม่อีากาศถา่ยเทไดส้ะดวก เก็บใหเ้ย็น P405: จัดเก็บในสถานทีท่ีปิ่ดล็อกได ้

 

การกําจัด:  P501: กําจัดสารทีบ่รรจภุายในและภาชนะบรรจตุามกฎขอ้บงัคบัในทอ้งถิน่ 
 

ประกอบดว้ย: NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY 
 

ขอ้มูลอนัตรายอืน่ ๆ: 

อนัตรายทางกายภาพ/ เคม ี
สารนีส้ามารถสะสมประจไุฟฟ้าสถติซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิการลกุตดิไฟได ้

สารนีส้ามารถกอ่ใหเ้กดิไอระเหยซึง่จะกอ่ตวัเป็นของผสมทีม่คีวามไวไฟ และหากมปีระกายไฟเกดิขึน้ 
จะทําใหไ้อระเหยทีส่ะสมอยูเ่กดิลกุตดิไฟและ/หรอืเกดิการระเบดิได ้ตดิไฟได ้ 

 

อนัตรายตอ่สขุภาพ 
อาจระคายเคอืงตอ่ดวงตา จมกู คอและปอด การสมัผัสสารซ ้าํ ๆ อาจทําใหผ้วิหนังแหง้และแตกได ้

 
อนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้ม 

ไมม่อีนัตรายรา้ยแรง 

 
หมายเหตุ: สารนี้ไมค่วรใชน้อกเหนอืจากทีร่ะบไุวใ้นสว่นที ่1 โดยไม่ไดรั้บคําปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญ จากการศกึษาดา้นสขุภาพ

พบวา่ การไดรั้บสารอาจทําใหเ้กดิความเสีย่งตอ่สขุภาพมนุษยโ์ดยมคีวามแตกตา่งไปในแตล่ะบคุคล  
 
 

สว่น 3 สว่นประกอบ/ ขอ้มูลสว่นประกอบ  
 

สารนีจั้ดเป็นสารประกอบเชงิซอ้น 
 

สารอนัตรายหรอืสารเชงิซอ้นทีต่อ้งการการเปิดเผย  

ชือ่ CAS# ความเขม้ขน้* 

รหสัความเป็นอนัตราย 

ตามเกณฑ ์GHS 

NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY 64742-48-9 100 % H227, H304 

 
* ความเขม้ขน้ทัง้หมดแสดงเป็นเปอร์เซ็นตโ์ดยน ้าํหนัก เวน้แต่สารนัน้เป็นแก๊ส ความเขม้ขน้ของแก๊สแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์โดย

ปรมิาตร คา่ความเขม้ขน้อาจแปรผันได ้
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สว่น 4  มาตรการปฐมพยาบาล 
 

การสดูดม 
ใหนํ้าผูป่้วยออกจากทีเ่กดิเหตุ สําหรับท่านทีเ่ป็นผูเ้ขา้ทําการช่วยเหลือใหป้้องกันตัวเองจากการไดรั้บสารโดยการสวม

หนา้กากชนดิทีเ่หมาะสม และถา้ระคายเคอืงระบบทางเดนิหายใจ วงิเวยีน อาเจยีน หรอืหมดสตใิหพ้บแพทยโ์ดยดว่น ถา้หยุดหายใจ 

ใหใ้ชเ้ครือ่งชว่ยหายใจหรอืทําการผายปอดแบบปากตอ่ปาก 
 

การสมัผสัทางผวิหนงั 
ลา้งบรเิวณทีส่มัผัสดว้ยสบูแ่ละน ้าํ ถอดเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนและนําไปซักใหส้ะอาดกอ่นนํากลับมาสวมใสอ่กีครัง้ 

 

การสมัผสัดวงตา 
ลา้งตาดว้ยน ้าํใหท้ัว่ถงึ หากเกดิอาการระคายเคอืง ใหรั้บการรักษาพยาบาลจากแพทย ์

 
การรบัประทานเขา้ไป 

ขอรับการรักษาพยาบาลจากแพทยท์นัทหีา้มกระตุน้ใหอ้าเจยีน 
 

บนัทกึสําหรบัแพทย ์

ถา้กนิเขา้ไป สารนีอ้าจสาํลกัเขา้สูป่อดและทําใหเ้กดิภาวะปอดอกัเสบจากสารเคมไีดใ้หทํ้าการรักษาตามความเหมาะสม 

 

สว่น 5  มาตรการการผจญเพลงิ  
 
สารดบัเพลงิ 

สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม: ใชห้มอกน ้าํ โฟม สารเคมแีหง้ หรอืคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) เพือ่ดบัเพลงิ 

 

สารดบัเพลงิทีไ่มค่วรใช:้ สายน ้าํทีฉ่ดีเป็นสาย 

 

การผจญเพลงิ 

คําแนะนําในการผจญเพลงิ: ยา้ยคนออกจากพืน้ที ่

ป้องกนัน ้าํทีไ่หลนองจากการควบคมุเพลงิหรอืการทําใหน้ ้าํไหลนองเจอืจาง เพือ่ไมใ่หไ้หลลงสูลํ่าน ้าํ ทอ่ระบายน ้าํ หรอื

แหลง่น ้าํดืม่ เจา้หนา้ทีด่บัเพลงิควรใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายแบบมาตรฐาน สว่นกรณีทีเ่กดิไฟไหมใ้นพืน้ทีปิ่ดลอ้ม ใหใ้ช ้

อปุกรณ์ชว่ยหายใจแบบมถีังอากาศตดิตัว (SCBA) ใชก้ารฉดีพ่นละอองฝอยน ้าํเพือ่ระบายความรอ้นใหพ้ืน้ผวิทีถ่กูเพลงิไหม ้

เย็นลง และปกป้องบคุคล  

 

ความเป็นอนัตรายจากเพลงิไหมท้ีผ่ดิปกต:ิ ตดิไฟได ้

 

สารอนัตรายทีเ่กดิจากการเผาไหมผ้ลติภณัฑ:์ ผลติภัณฑท์ีเ่ผาไหมไ้มส่มบรูณ์, ออกไซดข์องคารบ์อน, ควนั, ควนัไอ 

 

คณุสมบตัใินการตดิไฟ 

จดุวาบไฟ [วธิกีาร]: 66 องศาเซลเซยีส (151 องศาฟาเรนไฮต)์ [ASTM D-93] 

คา่ขดีจํากดัสูงสุดและต่าํสดุของความไวไฟ (% ปรมิาตรโดยประมาณในอากาศ): คา่ต่าํสดุ (LEL): 0.6 คา่สงูสดุ 

(UEL): 6.0 

อุณหภูมทิ ีจ่ดุตดิไฟเองได:้ 222 องศาเซลเซยีส (432 องศาฟาเรนไฮต)์ [ไดอ้า้งองิจากขอ้มลู]
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    สว่น 6    มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสาร 

 
กระบวนการแจง้เหตุ 

ในกรณีทีม่กีารหกเป้ือนหรอืปลอ่ยออกโดยอบุัตเิหต ุใหแ้จง้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตามขอ้กําหนด กฎหมายตา่ง ๆ ทีบ่งัคบัใช ้

 

มาตรการป้องกนั 

หลกีเลีย่งการสมัผัสสารทีเ่ป้ือน เตอืนหรอือพยพผูอ้ยูอ่าศยัในบรเิวณใกลเ้คยีงและบรเิวณใตล้มหากจําเป็น เนือ่งจากความเป็น

พษิหรือความไวไฟของสาร ดูสว่นที ่5 เรื่องมาตรการผจญเพลงิ ดูความเป็นอันตรายทีส่ําคัญในสว่นของการบ่งชีค้วามเป็น

อนัตราย ดสูว่นที ่4 เรือ่งมาตรการปฐมพยาบาล อา่นคําแนะนําเรือ่งขอ้กําหนดขัน้ต่าํสําหรับอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคล

ในสว่นที ่8 อาจมคีวามจําเป็นในการใชม้าตรการป้องกันอืน่เพิม่เตมิ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กันสถานการณ์ทีเ่ฉพาะเจาะจง และ/หรือ

วจิารณญาณของผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ป็นผูป้ฏบิตักิารฉุกเฉนิเบือ้งตน้ 

 

สาํหรับผูท้ีม่หีนา้ทีรั่บผดิชอบกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิ อปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ :  

สามารถใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัระบบทางหายใจแบบครึง่หนา้หรอืเต็มหนา้พรอ้มกับไสก้รองสาํหรับกันไอระเหยของสารอนิทรยีห์รือ 

ไฮโดรเจนซลัไฟด ์(ถา้เกีย่วขอ้ง) หรอือปุกรณ์ชว่ยหายใจแบบมถีังอากาศตดิตวั (SCBA) ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัปรมิาณการร่ัวไหลและ

ระดับการรับสมัผัสทีอ่าจเกดิขึน้ หากไม่สามารถประเมนิโอกาสรับสมัผัสไดอ้ย่างสมบรูณ์แบบ หรอือาจเกดิหรอืคาดวา่จะเกดิ

สภาวะพร่องออกซเิจนในอากาศ ขอแนะนําใหใ้ชอ้ปุกรณ์ชว่ยหายใจแบบมถีังอากาศตดิตัว (SCBA) แนะนําใหใ้ชถ้งุมอืทํางาน

ทีท่นต่อสารแอโรแมตกิไฮโดรคารบ์อน หมายเหตุ : ถุงมอืทีทํ่าดว้ยพอลไิวนิลแอซเีตท (PVA) ไม่มคีุณสมบัตกิันน ้าํและไม่

เหมาะสมในการใชเ้มือ่เกดิเหตุฉุกเฉิน แนะนําใหใ้ชแ้วน่ตากันเคม ีถา้มคีวามเป็นไปไดท้ีส่ารจะกระเด็นหรือสมัผัสกับดวงตา 

สําหรับการหกร่ัวไหลเพยีงเล็กนอ้ย การสวมชดุป้องกันไฟฟ้าสถติยธ์รรมดาก็พอเพยีง ถา้การหกร่ัวไหลมปีรมิาณมาก แนะนํา

ใขช้ดุป้องกนัสารเคมแีละป้องกนัไฟฟ้าสถติยแ์บบทัง้ตวั 

 

การจดัการสารทีห่กเป้ือน 

การร ัว่ไหลลงสูพ่ ืน้ดนิ: กําจัดแหลง่จุดตดิไฟทัง้หมด (หา้มสบูบหุรี ่ทําใหเ้กดิประกายไฟหรือเปลวไฟในบรเิวณใกลเ้คยีง) 

หยุดการร่ัวไหลถา้สามารถทําไดโ้ดยไม่มคีวามเสีย่ง เครือ่งมอืทกุชิน้ทีใ่ชใ้นการขนถ่ายเคลือ่นยา้ยผลติภัณฑน์ี้ตอ้งมกีารต่อ

สายดนิ หา้มจับหรอืเดนิผ่านไปบนสารทีห่กเป้ือน ป้องกันไม่ใหไ้หลลงสูท่างน ้าํ ทอ่ระบายน ้าํ หอ้งใตด้นิ หรอืพืน้ทีอ่ับอากาศ 

อาจใชโ้ฟมระงับไอระเหยเพือ่ลดไอระเหย ใชเ้ครือ่งมอืสะอาดทีไ่ม่กอ่ประกายไฟในการเก็บรวบรวมสารทีด่ดูซบัไวแ้ลว้ ดดูซับ

หรอืปิดคลมุดว้ยดนิแหง้ ทราย หรอืสารอืน่ทีไ่ม่ลกุตดิไฟ และยา้ยไปใสใ่นภาชนะ การร่ัวหกปรมิาณมาก : การฉีดพ่นละออง

ฝอยของน ้าํอาจชว่ยลดไอระเหย แตอ่าจไม่สามารถป้องกันการลกุตดิไฟในบรเิวณพืน้ทีปิ่ดลอ้มได ้นําเก็บกลับมาโดยการสบู

ดว้ยป๊ัมหรอืซบัดว้ยวสัดดุดูซบัทีเ่หมาะสม 

 

การร ัว่ไหลลงสูแ่หลง่น้าํ: หยดุการร่ัวไหลถา้สามารถทําไดโ้ดยไมม่คีวามเสีย่ง ลอ้มบรเิวณทีเ่กดิการร่ัวไหลโดยทันทดีว้ยทุน่

ลอย (booms) แจง้เตอืนผูเ้กีย่วขอ้งอืน่ ๆ 

เอาสารทีห่กเป้ือนออกจากผวิหนา้โดยการกวาดหรือใชส้ารดูดซับทีเ่หมาะสม ขอคําแนะนําจากผูเ้ชีย่วชาญก่อนใชส้ารชว่ย

กระจายตวั  
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คําแนะนําสําหรับการร่ัวไหลลงสูแ่หลง่น ้าํและการร่ัวไหลลงสูพ่ื้นดนินี้ จัดทําขึน้จากสถานการณ์จําลองการร่ัวไหลทีม่โีอกาส

เกดิขึน้มากทีส่ดุ แตส่ภาวะทางภูมศิาสตร์ลม อณุหภูม ิ(และในกรณีการร่ัวไหลลงสูแ่หลง่น ้าํ) ทศิทางและความเร็วของคลืน่

และกระแสน ้าํ อาจมผีลกระทบทีส่าํคัญยิง่ตอ่การกระทําทีพ่งึปฏบิัตติามความเหมาะสม ดว้ยเหตนุีจ้งึควรปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญใน

ทอ้งถิน่ 

หมายเหต ุ: กฎขอ้บงัคบัในทอ้งถิน่อาจกําหนดหรอืจํากดัการกระทําทีพ่งึปฏบิตั ิ 

 

ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 

การร่ัวหกปรมิาณมาก : สรา้งทํานบกัน้ใหไ้กลจากบรเิวณทีส่ารร่ัวหกเพือ่กูค้นืและกําจัดทิง้ในภายหลงั 

ป้องกนัไมใ่หไ้หลลงสูท่างน ้าํ ทอ่ระบายน ้าํ หอ้งใตด้นิ หรอืพืน้ทีอ่ับอากาศ  

  
   สว่น 7  การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา 

 

การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน 

ระวงัอยา่ใหส้มัผัสกับผวิหนัง เศษฝุ่ นผงโลหะทีเ่กดิจากงานชา่งโลหะนัน้อาจทําใหเ้กดิบาดแผลถลอกบรเิวณผวิหนังได ้และมี

แนวโนม้ทีจ่ะทําใหเ้กดิโรคผวิหนังอักเสบป้องกันการร่ัวหกในปรมิาณเล็กนอ้ยและการร่ัวซมึเพือ่ไม่ใหเ้กดิความเป็นอันตราย

จากการลืน่หกลม้ สารนี้สามารถสะสมประจุไฟฟ้าซึง่อาจทําใหเ้กดิประกายไฟ (แหลง่ตดิไฟ) เมือ่มกีารจัดการสารจากภาชนะ

บรรจุไฟฟ้าทีเ่กดิประกายไฟอาจเกดิการลกุตดิเป็นเปลวไฟจากไอของของเหลวหรอืสว่นทีต่กคา้งนีไ้ด ้(ตัวอย่างเชน่ ระหวา่ง

การถ่ายเทสาร) ใชว้ธิกีารทีเ่หมาะสมในการยดึและ/หรือต่อสายดนิ อย่างไรก็ตามการยดึและต่อสายดนิก็อาจไม่สามารถละ

จากอันตรายทีเ่กดิจากการสะสมไฟฟ้าสถติยไ์ดใ้หศ้กึษาหามาตรฐานการปฏบิัตกิารเพื่อเป็นแนวทาง หรือหาขอ้มูลอา้งองิ

เพิ่ม เติมไดจ้าก American Petroleum Institute 2003 (Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning 

and Stray Currents) ห รื อ  National Fire Protection Agency 77 (Recommended Practice on Static Electricity) ห รื อ 

CENELEC CLC/TR 50404 (Electrostatics- Code of practice for the avoidance of hazards due to static electricity) 

 

อุณหภูมใินการบรรจ/ุการถา่ยเทเอาของออก: [ทีส่ภาพแวดลอ้มปกต ิ(Ambient)] 

 

อุณหภูมใินการขนสง่: [ทีส่ภาพแวดลอ้มปกต ิ(Ambient)] 

ความดนัในการขนสง่: [ทีส่ภาพแวดลอ้มปกต ิ(Ambient)] 

 

สารสะสมไฟฟ้าสถติ: สารนี้เป็นสารสะสมไฟฟ้าสถติ โดยปกตแิลว้ถอืวา่ของเหลวเป็นสารสะสมไฟฟ้าสถติแบบไม่นําไฟฟ้า

หากมคีา่การนําไฟฟ้าต่ํากว่า 100 pS/m (100x10E-12 Siemens per meter) และถอืเป็นสารสะสมไฟฟ้าสถติแบบกึง่ตัวนํา

หากมคี่าการนําไฟฟ้าต่ํากว่า 10,000 pS/m ขอใหใ้ชข้อ้ควรระวังเดยีวกันไม่ว่าของเหลวจะเป็นสารไม่นําไฟฟ้าหรือสารกึง่

ตวันํา ปัจจัยหลายอย่างอาจมผีลตอ่การนําไฟฟ้าของของเหลวอย่างเห็นไดช้ดั ตวัอยา่งเชน่ อณุหภมูขิองของเหลว การมสีาร

ปนเป้ือน สารเตมิแตง่ทีป้่องกนัไฟฟ้าสถติ และการกรอง  
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การเก็บรกัษา 

ประเภทของภาชนะบรรจทุีใ่ชใ้นการจัดเก็บสารอาจทําใหเ้กดิการสะสมและการถา่ยเทไฟฟ้าสถติได ้ปิดฝาภาชนะเมือ่ไมใ่ช ้

งาน เคลือ่นยา้ยภาชนะดว้ยความระมัดระวงั เปิดฝาภาชนะชา้ ๆ เพือ่ควบคมุแรงดนัทีอ่าจปลอ่ยออกมาเก็บในทีเ่ย็นและอากาศ

ถา่ยเทไดส้ะดวก ภาชนะบรรจเุพือ่การจัดเก็บควรมกีารตอ่สายดนิและการตอ่ฝากภาชนะจัดเก็บแบบตรงึอยูก่ับที ่ภาชนะขน

ถา่ยเคลือ่นยา้ย และอปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งควรมกีารตอ่สายดนิและตอ่ฝาก เพือ่ป้องกนัการสะสมของไฟฟ้าสถติ  

อุณหภูมใินการจดัเก็บ: [ทีส่ภาพแวดลอ้มปกต ิ(Ambient)] 

ความดนัทีใ่ชเ้ก็บ: [ทีส่ภาพแวดลอ้มปกต ิ(Ambient)] 

 

ภาชนะ/บรรจภุณัฑท์ีเ่หมาะสม: รถบรรทกุน ้าํมันหรอืสารเคม;ี ถัง; เรอืบรรทกุ; รถลาก 

วสัดุบรรจุภณัฑแ์ละสารเคลอืบผวิทีใ่ชท้ ีเ่หมาะสม (การเขา้กนัไดท้างเคม)ี: เหล็กกลา้คาร์บอน; สแตนเลส สตลี; 

Polyester; Teflon; Polyethylene; Polypropylene  

วสัดบุรรจภุณัฑท์ีไ่มเ่หมาะสม: ยางบวิทลิ; ยางธรรมชาต;ิ Ethylene-propylene-diene monomer (EPDM); Polystyrene 

 

สว่น 8 การควบคมุการรบัสมัผสัสาร/อุปกรณป้์องกนัสว่นบุคคล 
 

คา่จํากดัการรบัสมัผสั 
คา่ขดีจํากดัการรบัสมัผสั/มาตรฐานการรบัสมัผสั (หมายเหตุ : หา้มนําคา่ขดีจํากดัการรบัสมัผสัมาบวกกนั) 
 

ชือ่สาร รูปแบบ Limit/Standard หมายเหตุ แหลง่ 
 

NAPHTHA (PETROLEUM), 
HYDROTREATED HEAVY 

ไอ RCP-TWA 
1200 

mg/m3 171 ppm 

 

ไฮโดรคารบ์อนทัง้หมด 

 
เอ็กซอนโม

บลิ 

       
 
 

หมายเหต:ุ ขอ้จํากดั/มาตรฐานไดแ้สดงไวเ้ป็นแนวทางเทา่นัน้ ใหป้ฎบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 
การควบคมุทางวศิวกรรม 

ระดบัการป้องกนัและประเภทการควบคมุทีจํ่าเป็นจะมคีวามแตกตา่งกนัตามสภาวะการรับสมัผัสทีอ่าจเกดิขึน้ได ้

มาตรการควบคมุทีต่อ้งพจิารณา : 
ควรจัดใหม้กีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอ เพือ่ป้องกนัไมใ่หป้รมิาณสารเกนิกวา่ระดับทีย่นิยอมใหรั้บได ้ใชอ้ปุกรณ์

ถา่ยเทอากาศทีป้่องกนัการระเบดิ  

 
การป้องกนัสว่นบุคคล 

การเลอืกอปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคลนัน้แตกตา่งกนัไปตามสภาวะการรับสมัผัสทีอ่าจเกดิขึน้ เชน่ การใชง้านหลกัปฏบิตัใินการ
ขนถา่ยเคลือ่นยา้ย ความเขม้ขน้ และการระบายอากาศ ขอ้มลูทีร่ะบไุวด้า้นลา่งเพือ่เลอืกอปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคลทีใ่ชก้ับสาร

นีข้ ึน้อยู่กบัการใชง้านปกตติามวตัถปุระสงค ์
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อุปกรณป้์องกนัระบบทางเดนิหายใจ:  

หากมาตรการควบคุมทางวศิวกรรมไม่สามารถรักษาระดับสารปนเป้ือนในอากาศไวไ้ดเ้พียงพอที่จะปกป้องสุขภาพของ

ผูป้ฏบิัตงิานไดอ้าจจําเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ป้องกันทางเดนิหายใจทีไ่ดรั้บอนุญาต การเลอืกการใชแ้ละการบํารุงรักษาอุปกรณ์

ป้องกันทางเดนิหายใจตอ้งเป็นไปตามขอ้กําหนดของกฎหมาย หากเกีย่วขอ้งประเภทอุปกรณ์ป้องกันทางเดนิหายใจทีต่อ้ง

พจิารณาเพือ่ใชก้บัสารนีไ้ดแ้ก ่: หนา้กากกรองสารเคมแีบบครึง่หนา้ เครือ่งกรองชนดิ A 

 

ในกรณีทีค่วามเขม้ขน้ในอากาศมคี่าสงู ใหใ้ชอ้ปุกรณ์ป้องกันทางเดนิหายใจแบบมที่อจ่ายอากาศทีผ่่านการรับรองแลว้ โดย

ปรับการทํางานใหม้คีวามดันภายในสงูกว่าภายนอกอุปกรณ์ป้องกันทางเดนิหายใจแบบมที่อจ่ายอากาศพรอ้มดว้ยถังอากาศ

สํารองอาจมีความเหมาะสมในสถานการณ์ที่มีออกซเิจนในระดับไม่เพียงพอ คุณสมบัตกิารเตือนระดับแก๊ส/ไอระเหยมี

ประสทิธภิาพต่าํ หรอืหากความเขน้ขน้ในบรรยากาศมคีา่สงูเกนิขดีความสามารถ/พกิดัของตลับกรองอากาศ 

 

การป้องกนัมอื: ขอ้มลูเฉพาะของถงุมอืทีไ่ดใ้หไ้วนั้น้จัดทําขึน้ตามเอกสารตพีมิพแ์ละขอ้มลูจากผูผ้ลติถงุมอื 

สภาพการทํางานจะมผีลตอ่ความคงทนของถุงมอืเป็นอย่างมาก ใหส้อบถามขอ้มูลจากผูผ้ลติถุงมอืเพือ่ขอคําแนะนํา

สําหรับประเภทของถุงมอืทีเ่หมาะสมและอายุการใชง้านกับงานทีท่่านใชง้าน ใหต้รวจสอบและเปลีย่นถุงมอืทีข่าด

หรือเสยีหาย ประเภทของถุงมอืทีใ่ชส้ําหรับการทํางานกับสารเคมนัีน้รวมถงึ : ถา้ตอ้งสัมผัสสารเป็นเวลานานหรือ

สมัผัสสารบอ่ยๆ ควรสวมถุงมอืทีส่ามารถป้องกันสารเคม ีและหากมโีอกาสทีต่อ้งสมัผัสกับสารบรเิวณแขน ใหส้วมใส่

ถงุมอืทีม่คีวามยาวคลมุถงึบรเิวณแขนถงุมอืยางไนไตรล ์
 

การป้องกนัดวงตา: ถา้มโีอกาสทีจ่ะสมัผัสกบัสาร ขอแนะนําใหส้วมแวน่ตานริภัยทีม่แีผงกัน้ดา้นขา้ง 

 

การป้องกนัผวิหนงัและร่างกาย: ขอ้มูลเฉพาะของเสือ้ผา้ที่ไดใ้หไ้วนั้้นจัดทําตามเอกสารตพีิมพ์หรือขอ้มูลจากผูผ้ลติ
ประเภทเสือ้ผา้ทีต่อ้งพจิารณาในการใชง้านกับสารนี้รวมถงึ : ถา้ตอ้งสัมผัสสารเป็นเวลานานหรือสัมผัสสารบ่อยๆ ควรสวม

เสือ้ผา้ทีส่ามารถป้องกนัสารเคมแีละน ้าํมัน  
 

มาตรการสุขอนามยัทีเ่ฉพาะเจาะจง: ตอ้งปฏบิตัติามมาตรการสขุอนามัยสว่นบคุคลทีด่เีสมอ เชน่ การลา้งมอืหลงัจากทีข่น

ถ่ายเคลือ่นยา้ยสารเคมีและก่อนรับประทานอาหาร ดืม่น ้าํ และ/หรือ สบูบุหรี่ ซักลา้งชดุทํางานและอุปกรณ์ป้องกันภัยเป็น
ประจําเพือ่กําจัดสารปนเป้ือน กําจัดเสือ้ผา้และรองเทา้ทีป่นเป้ือนหากไม่สามารถทําความสะอาดไดจั้ดเก็บสิง่ของต่าง ๆ ให ้

เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยอยูเ่สมอ 
 

การควบคมุทางสิง่แวดลอ้ม 

สอดคลอ้งกับกฎระเบยีบดา้นสิง่แวดลอ้มทีม่ผีลบงัคับใชซ้ึง่จํากัดการปลอ่ยสูอ่ากาศ น ้าํและดนิ ปกป้องสิง่แวดลอ้มโดยการใช ้

มาตรการควบคมุทีเ่หมาะสมเพือ่ป้องกนัหรอืจํากัด การปลอ่ยมลพษิ 
 
 

สว่น 9 คณุสมบตัทิางกายภาพและเคม ี

 
 

หมายเหต:ุ คณุสมบตัทิางกายภาพและเคมไีดรั้บการกําหนดไวเ้พือ่การพจิารณาถงึความปลอดภัย สขุภาพ และสิง่แวดลอ้มเทา่นัน้ และ

อาจไมแ่สดงใหเ้ห็นขอ้กําหนดเฉพาะทัง้หมดของผลติภัณฑ ์ตดิตอ่ผูจ้ัดจําหน่ายเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

ขอ้มูลท ัว่ไป 
 สถานะทางกายภาพ: ของเหลว 

 รูปแบบ: ใส 
 ส:ี ไมม่สี ี

 กลิน่: หมดสต ิ

 ระดบัของการไดร้บักลิน่: ไม่ไดกํ้าหนดไว ้
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ขอ้มูลทีสํ่าคญัดา้นสขุภาพ ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม 

 
ความหนาแนน่สมัพทัธ ์(ที ่15 องศาเซลเซยีส): 0.76 [ทีเ่กีย่วกบัน ้าํ] [ตามทีคํ่านวณได]้ 

ความหนาแนน่ (ที ่15 องศาเซลเซยีส): 760 kg/m3 (6.34 lbs/gal, 0.76 kg/dm3) [ASTM D4052] 
ความไวไฟ (ของแข็ง กา๊ซ): ไมเ่กีย่วขอ้ง 

จดุวาบไฟ [วธิกีาร]: 66 องศาเซลเซยีส (151 องศาฟาเรนไฮต)์ [ASTM D-93] 
คา่ขดีจํากดัสูงสุดและต่าํสดุของความไวไฟ (% ปรมิาตรโดยประมาณในอากาศ): คา่ต่าํสดุ (LEL): 0.6 คา่สงูสดุ 

(UEL): 6.0 

อุณหภูมทิ ีจ่ดุตดิไฟเองได:้ 222 องศาเซลเซยีส (432 องศาฟาเรนไฮต)์ [ไดอ้า้งองิจากขอ้มลู] 
จดุเดอืด / ชว่ง: 185 องศาเซลเซยีส (365 องศาฟาเรนไฮต)์ - 198 องศาเซลเซยีส (388 องศาฟาเรนไฮต)์ [ASTM D86] 

อุณหภูมกิารสลายตวั: ไมไ่ดกํ้าหนดไว ้
ความหนาแนน่ไอ (อากาศ = 1): 5.9 ที ่101 kPa [ตามทีค่ํานวณได]้ 

ความดนัไอ: 0.05 กโิลปาสกาล (0.38 มม. ปรอท) ที ่20 องศาเซลเซยีส [ตามทีคํ่านวณได]้ 

อตัราการระเหย (เอ็น-บวิทวิแอซเีตท = 1): 0.04 [ตามทีค่ํานวณได]้ 
คา่ความเป็นกรดเบส (pH): ไมเ่กีย่วขอ้ง 

Log Pow (คา่สมัประสทิธิก์ารแยกช ัน้ระหวา่ง เอ็น-ออกทานอล/น้าํ): > 4 [คาดประมาณ] 
คา่การละลายในน้าํ: นอ้ยมากไมต่อ้งนํามาพจิารณา 

ความหนดื: 1.26 cSt (1.26 ตร.มม./วนิาท)ี ที ่40 องศาเซลเซยีส | 1.75 cSt (1.75 ตร.มม./วนิาท)ี ที ่20 องศาเซลเซยีส 
[ตามทีค่ํานวณได]้ 

คณุสมบตัใินการออกซไิดซ:์ อา่นในสว่น การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย 

 
ขอ้มูลอืน่ๆ 

 
จดุเยอืกแข็ง: ไม่ไดกํ้าหนดไว ้

จดุหลอมเหลว: ไมเ่กีย่วขอ้ง 

จดุไหลได:้ < -114 องศาเซลเซยีส (-173 องศาฟาเรนไฮต)์ [ASTM D5950] 
น้าํหนกัโมเลกุล: 163 G/MOLE [ตามทีค่ํานวณได]้ 

สมัประสทิธิก์ารขยายตวัเนือ่งดว้ยอุณหภูม:ิ 0.00098 ตอ่องศาเซลเซยีส [ตามทีคํ่านวณได]้ 
 

   สว่น 10                                       ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 

 
ความเสถยีร: สารนีม้คีวามเสถยีรภายใตส้ภาวะปกต ิ

 
สภาวะทีต่อ้งหลกีเลีย่ง: กองไฟและแหลง่กอ่ไฟพลงังานสงู 

 
วสัดุทีต่อ้งหลกีเลีย่ง: สารออกซไิดซท์ีม่ฤีทธิแ์รง 

 

สารอนัตรายทีเ่กดิจากการสลายตวั: สารนีไ้ม่สลายตวัทีอ่ณุหภมูลิอ้มรอบ 
 

มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิปฏกิริยิาทีอ่นัตราย: ปฏกิริยิาการสงัเคราะหพ์อลเิมอรท์ีเ่ป็นอนัตรายจะไมเ่กดิขึน้ 
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  สว่น 11                                        ขอ้มูลทางพษิวทิยา 

 
ความเป็นพษิแบบเฉยีบพลนั 

เสน้ทางการรบัสมัผสั ขอ้สรุป / หมายเหตุ 

การสูดดม  

       ความเป็นพษิ (หนู): LC50 > 5000 มก./ลบ.ม. เป็นพษิต่าํมาก 

โดยอาศยัขอ้มลูการทดสอบสําหรับสารทีม่โีครงสรา้งคลา้ยคลงึ

กนั 

       การระคายเคอืง: ไมม่ขีอ้มลูจดุยตุสิําหรับสาร มคีวามเป็นพษิในระดับทีส่ามารถละเลยได ้

สาํหรับการทํางานกับสารเคมใีนอณุหภมูปิกต ิ

การรบัประทานเขา้ไป  

       ความเป็นพษิ (หนู): LD50 > 5000 mg/kg เป็นพษิต่าํมาก 

โดยอาศยัขอ้มลูการทดสอบสําหรับสารทีม่โีครงสรา้งคลา้ยคลงึ

กนั 

ผวิหนงั  

      ความเป็นพษิ (กระตา่ย): LD50 > 5000 mg/kg เป็นพษิต่าํมาก 

โดยอาศยัขอ้มลูการทดสอบสําหรับสารทีม่โีครงสรา้งคลา้ยคลงึ
กนั 

      การระคายเคอืง: ขอ้มลูทีม่ใีหใ้ชไ้ด ้ อาจทําใหผ้วิแหง้ ทําใหร้ะคายเคอืงผวิและผวิหนังอักเสบได ้

โดยอาศยัขอ้มลูการทดสอบสําหรับสารทีม่โีครงสรา้งคลา้ยคลงึ
กนั 

ดวงตา  

     การระคายเคอืง: ขอ้มลูทีม่ใีหใ้ชไ้ด ้ อาจทําใหเ้กดิอาการระคายเคอืงตาเล็กนอ้ย เป็นระยะเวลาสัน้ ๆ 
โดยอาศยัขอ้มลูการทดสอบสําหรับสารทีม่โีครงสรา้งคลา้ยคลงึ

กนั 

 
ผลกระทบอืน่ ๆ ตอ่สขุภาพจากการรบัสมัผสัในระยะส ัน้และระยะยาว  

คาดวา่มผีลต่อสขุภาพจากการทําใหไ้วต่อการกระตุน้อาการแพต้่อทางเดนิหายใจหรือผวิหนังแบบภาวะกึง่เรื้อรังหรือเรื้อรัง การกลาย

พันธุค์วามเป็นพษิตอ่ระบบสบืพันธุก์ารกอ่มะเร็ง ความเป็นพษิตอ่อวัยวะเป้าหมาย (จากการสมัผัสครัง้เดยีวหรอืการสมัผัสซ ้าํ) ความเป็น

พษิจากการสาํลกั และผลกระทบอืน่ ๆ โดยพจิารณาจากประสบการณ์ของบคุคล และ/หรอืขอ้มลูการทดลอง 

 

สําหรบัตวัผลติภณัฑ:์ 

ความเขม้ขน้ของไอระเหยทีเ่กนิกวา่ระดับมาตรฐาน จะทําใหเ้กดิการระคายเคอืงดวงตา และมผีลตอ่ระบบทางเดนิหายใจ ซึง่

อาจทําใหรู้ส้กึปวดหัวและวงิเวยีนศรษีะ รวมทัง้อาจสง่ผลกระทบตอ่ระบบประสาท การสมัผัสสารทีค่วามหนืดต่าํเป็นเวลานานหรอืซ ้าํ ๆ 
ตดิตอ่กนั อาจมผีลทําใหผ้วิหนังแหง้ เกดิการระคายเคอืงและผวิหนังอักเสบของเหลวปรมิาณเล็กนอ้ยทีส่าํลักเขา้ไปในปอดระหวา่งการ

กลนืกนิหรอืจากการอาเจยีนอาจทําใหเ้กดิภาวะปอดอกัเสบจากสารเคมหีรอืปอดบวมน ้าํ 

 
การจําแนกประเภทตามเกณฑ ์IARC: 

สว่นผสมตอ่ไปนีไ้ดถู้กกลา่วถงึในรายการขา้งลา่ง: ไมม่ ี
 

--รายการกฎขอ้บงัคบัทีค่น้ได—้ 
 

1 = IARC 1   2 = IARC 2A   3 = IARC 2B 
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  สว่น 12                                    ขอ้มูลดา้นนเิวศวทิยา 

 
ขอ้มลูทีใ่หไ้วน้ี้อาศยัพืน้ฐานจากขอ้มูลสําหรับสาร องคป์ระกอบของสาร หรอืขอ้มลูสาํหรับสารทีค่ลา้ยคลงึกนัโดยอาศยัการใชห้ลกัการ

เชือ่มโยง  
 

ความเป็นพษิตอ่สิง่แวดลอ้ม 
 

 สารเคม ี-- คาดวา่ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่สิง่มชีวีติในน ้าํ 

 สารเคม ี– ไมค่าดวา่จะกอ่ใหเ้กดิความเป็นพษิเรือ้รังกบัสิง่มชีวีติในน ้าํ  
 

การเคลือ่นที ่ 
 

สารเคม ี-- ระเหยไดง้่ายมาก จะแบง่สว่นเขา้ไปในอากาศอย่างรวดเร็ว คาดวา่จะไม่แบง่แยกเขา้ไปในตะกอนและสว่น

ของแข็งในน ้าํเสยี 
 

การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย 
 

การยอ่ยสลายไดท้างชวีภาพ: 
 สารเคม ี-- คาดวา่ย่อยสลายทางชวีภาพไดต้ามธรรมชาต ิ

 

 
การแยกสลายดว้ยน้าํ: 

 สารเคม ี-- คาดวา่ไมม่กีารเปลีย่นรูปจากปฏกิริยิาไฮโดรไลซสิ 
 

 

การสลายดว้ยแสง: 
 สารเคม ี-- คาดวา่ไมม่กีารเปลีย่นรูปจากปฏกิริยิาโฟโตไลซสิ 

 
 

การออกซเิดชนัในบรรยากาศ: 

 สารเคม ี– คาดวา่จะสลายตวัอยา่งรวดเร็วในอากาศ 
 

  สว่น 13                                             ขอ้พจิารณาในการกําจดั 
 

คําแนะนําในการทิง้นัน้จัดทําขึน้สําหรับสารแตล่ะประเภท การทิง้สารนัน้ตอ้งปฎบิัตติามกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งฉบับปัจจุบัน
และลกัษณะของสาร ณ เวลาทีท่ ิง้  

 

คําแนะนําในการทิง้ 
ผลติภัณฑน์ีม้คีวามเหมาะสมกับการเผาในเตาเผาแบบปิดภายใตก้ารควบคมุเพือ่ประหยัดเชือ้เพลงิ หรอืกําจัดทิง้ดว้ยการเผาจนเป็นเถา้

ทีอ่ณุหภมูสิงูภายใตก้ารกํากบัดแูล เพือ่ป้องกนัการเกดิผลติภัณฑท์ีไ่มต่อ้งการจากการเผาไหม ้
 

คําเตอืนเกีย่วกบัภาชนะบรรจุทีใ่ชห้มดแลว้ คําเตอืนเกีย่วกับภาชนะบรรจุทีใ่ชห้มดแลว้ (ถา้เกีย่วขอ้ง): ภาชนะบรรจุทีใ่ชห้มดแลว้ 

อาจมคีราบตกคา้งเหลอือยู ่และเป็นอนัตรายไดอ้ย่าพยายามเตมิซ ้าํ หรอืทําความสะอาดภาชนะ โดยไมม่วีธิปีฏบิตัทิีเ่หมาะสมควรระบาย
สารออกจากถังเปลา่จนหมดเกลีย้ง และเก็บไวใ้นทีป่ลอดภัยจนกวา่จะปรับสภาพหรอืกําจัดทิง้อย่างเหมาะสมควรใหผู้ รั้บเหมาทีม่คีวาม

เชีย่วชาญหรือไดรั้บอนุญาตเป็นผูนํ้าภาชนะเปล่าไปแปรใชใ้หม่ ฟ้ืนสภาพ หรือกําจัดทิง้ตามกฎระเบยีบขอ้บังคับของรัฐบาล หา้มอัด
ความดัน ตัด เชือ่ม เชือ่มประสาน บัดกรเีจาะ บด เจยีระไนหรอืปลอ่ยใหภ้าชนะไดรั้บความรอ้น เปลวไฟ ประกายไฟ ไฟฟ้าสถติ หรอื

แหลง่จดุตดิไฟอืน่ ๆ ภาชนะอาจระเบดิและทําใหเ้กดิการบาดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้
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   สว่น 14                                    ขอ้มูลการขนสง่ 

 

ทางบก : ไมไ่ดค้วบคมุสาํหรับการขนสง่ทางบก 
 

ทางทะเล (IMDG): ไมไ่ดค้วบคมุสาํหรับการขนสง่ทางทะเลตาม IMDG-Code 
 มลพษิทางทะเล: ไมม่ ี

 
SEA (MARPOL 73/78 Convention - Annex II) 

 ชือ่ผลติภณัฑ:์ NOXIOUS LIQUID, N.F.,(7) N.O.S., (ISOPAR L, บรรจ ุiso-and cycloalkanes (C12+))  

 Ship Type: 3 
 ประเภทของมลภาวะ: Y  

 
ทางอากาศ (IATA): ไมไ่ดค้วบคมุสาํหรับการขนสง่ทางอากาศ 

 

   สว่น 15                                   ขอ้มูลดา้นกฎขอ้บงัคบั 
 

สารนีถ้อืเป็นสารอนัตรายตามเกณฑก์ารจําแนกประเภทของ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งระบบการจําแนกและการ
สือ่สารความเป็นอนัตรายของวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2555 

 
สถานะทางกฎหมายและกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

พระราชบญัญตัวิตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535: ไมไ่ดค้วบคมุ 

  
ระบุไวห้รอืยกเวน้จากรายการ/ประกาศแจง้เกีย่วกบับญัชรีายการสารเคมตีอ่ไปนี ้(อาจมสีารซึง่อยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้ง

แจง้ไปยงับญัชรีายการ TSCA ของ EPA ว่าเป็นสารทีม่กีารผลติหรอืนําเขา้เพือ่การคา้ก่อนทีจ่ะนําเขา้สู่ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา): AIIC, DSL, ENCS, IECSC, KECI, PICCS, TCSI, TSCA 

 

บญัชสีารเคมรีะดบัประเทศถูกอา้งองิถงึเลขสารเคม ี(CAS number) หรอืหมายเลขตามขา้งลา่งนี ้

CAS 

90622-58-5 

64742-48-9 

 
   สว่น 16                                         ขอ้มูลอืน่ๆ 

 
N/D = ไมไ่ดกํ้าหนดไว,้ N/A = ไมเ่กีย่วขอ้ง 

ขอ้สําคญัของ H-CODES ระบุในสว่นที ่3 ของเอกสารนี ้(เพือ่เป็นขอ้มูลเทา่น ัน้): 

H227: ของเหลวทีเ่ผาไหมไ้ด;้ ของเหลวไวไฟ, ประเภทที ่4 
H304: อาจทําใหเ้สยีชวีติถา้กลนืกนิและเขา้สูท่างเดนิอากาศหายใจ; การสาํลกั, ประเภทยอ่ยที ่1 

 
เอกสารขอ้มูลความปลอดภยัของสารเคมฉีบบันีม้กีารเปลีย่นแปลงแกไ้ขดงันี:้ 

การจําแนกคณุสมบตัทิางกายภาพ และเคมตีาม GHS ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้  
การจําแนกประเภทสขุภาพตามเกณฑ ์GHS ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 

การชีเ้ฉพาะความเป็นอนัตราย : AP - คําชีแ้จงอนัตราย - GHS ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 

การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย : อนัตรายทางกายภาพ/เคมขีอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 
ขอ้ความเตอืนภัยของ GHS - การทําลายทิง้ ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 

ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงัตาม GHS - การตอบสนอง ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 
ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงัตาม GHS - การป้องกนั ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 

ความเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพตามเกณฑ ์GHS ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 

คําชีแ้จงถงึขอ้ควรระวงัเกีย่วกบั GHS - การจัดเก็บ ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้. 
สญัลกัษณ์สขุภาพตามระบบ GHS ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 

สว่นที ่01: ทีอ่ยูบ่รษัิททางไปรษณียข์อ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 
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สว่นที ่01: วธิกีารตดิตอ่บรษัิท (เรยีงตามความสาํคญั) ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 

สว่นที ่04: มาตรการปฐมพยาบาล - การรับประทานเขา้ไป ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 

สว่นที ่04: มาตรการปฐมพยาบาล - ดวงตา ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 
สว่นที ่04: หมายเหต ุ-มาตรการปฐมพยาบาล ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 

สว่นที ่05: มาตรการการผจญเพลงิ - ขัน้ตอนการผจญเพลงิ ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 
สว่นที ่05: มาตรการการผจญเพลงิ - สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม ขอ้มูลไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 

สว่นที ่05: สารอนัตรายทีเ่กดิจากการเผาไหมผ้ลติภัณฑข์อ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 
สว่นที ่06: การปลอ่ยสารออกโดยอบุตัเิหต ุ- การจัดการสารทีร่ั่วไหลลงสูพ่ืน้ดนิ ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 

สว่นที ่06: การปลอ่ยสารออกโดยอบุตัเิหต ุ- การจัดการสารทีร่ั่วไหลลงสูแ่หลง่น ้าํ ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 

สว่นที ่06: คําแนะนําการจัดการสารทีห่กเป้ือน - พืน้ฐาน ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 
สว่นที ่06: มาตรการป้องกนั ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 

สว่นที ่06: มาตรการเมือ่มกีารปลอ่ยสารออกโดยอบุัตเิหต ุ- ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 
สว่นที ่07: การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และเก็บรักษา - การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 

สว่นที ่07: การจัดการและการเก็บรักษา - ขอ้ความการเก็บรักษา ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 

สว่นที ่07: การเก็บสะสมไฟฟ้าสถติยข์อ้มูลไดถู้กแกไ้ขแลว้ 
สว่นที ่08: การควบคมุการไดรั้บสาร - หมายเหต ุขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 

สว่นที ่08: การควบคมุการไดรั้บสาร ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 
สว่นที ่08: การป้องกนัการหายใจ ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 

สว่นที ่08: การป้องกนัดวงตา ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 
สว่นที ่08: การป้องกนัผวิหนังและร่างกาย ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 

สว่นที ่08: การป้องกนัมอื (มาตรฐาน CEN) - AP ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 

สว่นที ่08: การป้องกนัสว่นบคุคล ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 
สว่นที ่08: มาตรการสขุอนามัยเฉพาะ ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 

สว่นที ่09: ความดนัไอ ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 
สว่นที ่09: ความหนดื ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 

สว่นที ่09: คา่จดุไหลเท C(F) ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 

สว่นที ่09: จดุวาบไฟ C(F) ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 
สว่นที ่09: จดุเดอืด C(F) ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 

สว่นที ่09: น ้าํหนักโมเลกลุ ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 
สว่นที ่09: หมายเหต ุ- คณุสมบตัทิางกายภาพและเคมขีอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 

สว่นที ่09: อณุหภมูทิีจ่ดุตดิไฟเองไดข้อ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 

สว่นที ่10: ความคงตวั ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 
สว่นที ่10: ความเป็นไปไดข้องปฏกิริยิาทีเ่ป็นอนัตราย ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 

สว่นที ่10: ผลติภัณฑท์ีส่ลายตวั ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 
สว่นที ่10: สารทีต่อ้งหลกีเลีย่ง ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 

สว่นที ่11: ขอ้มลูผลการทดสอบการระคายเคอืงตอ่การหายใจ ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 
สว่นที ่11: ขอ้มลูผลการทดสอบการระคายเคอืงตอ่ดวงตา ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 

สว่นที ่11: ขอ้มลูผลการทดสอบการระคายเคอืงตอ่ผวิหนัง ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 

สว่นที ่11: ขอ้มลูผลการทดสอบความเป็นพษิถงึชวีติตอ่การหายใจ ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 
สว่นที ่11: ขอ้มลูเพิม่เตมิดา้นสขุภาพ ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 

สว่นที ่11: ขอ้สรุปความเป็นพษิถงึชวีติตอ่การหายใจ ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 
สว่นที ่11: ขอ้สรุปความเป็นพษิถงึชวีติตอ่การไดรั้บสารทางผวิหนัง ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 

สว่นที ่11: ขอ้สรุปถงึความเป็นพษิถงึชวีติจากการกลนืกนิ ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 

สว่นที ่11: ขอ้สงัเกตการทดสอบความเป็นพษิถงึชวีติตอ่การไดรั้บสารทางปาก ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 
สว่นที ่11: ขอ้สงัเกตผลการทดสอบการระคายเคอืงตอ่ดวงตา ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 

สว่นที ่11: ขอ้สงัเกตผลการทดสอบการระคายเคอืงตอ่ผวิหนัง ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 
สว่นที ่11: ผลกระทบอืน่ ๆ ตอ่สขุภาพ ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 

สว่นที ่11: หมายเหตผุลการทดสอบความเป็นพษิถงึชวีติตอ่การระคายเคอืงทางผวิหนัง ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 
สว่นที ่11: หมายเหตผุลการทดสอบความเป็นพษิถงึชวีติตอ่การหายใจ ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 

สว่นที ่12: สารสนเทศนเิวศนว์ทิยา - กระบวนการ Oxidation ในบรรยากาศ ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 
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สว่นที ่12: สารสนเทศนเิวศนว์ทิยา - การทําปฏกิริยิากบัแสง ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 

สว่นที ่12: สารสนเทศนเิวศนว์ทิยา - การยอ่ยสลายทางชวีภาพ ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 

สว่นที ่12: สารสนเทศนเิวศนว์ทิยา - การละลายในน ้าํ ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 
สว่นที ่12: สารสนเทศนเิวศนว์ทิยา - การเคลือ่นที ่ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 

สว่นที ่12: สารสนเทศนเิวศนว์ทิยา - ความเป็นพษิแบบเฉยีบพลนัตอ่สิง่มชีวีติในน ้าํ ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 
สว่นที ่12: ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 

สว่นที ่13: ขอ้พจิารณาในการทิง้ - คําแนะนําในการทิง้ ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 
สว่นที ่13: คําเตอืนบรรจภุัณฑเ์ปลา่ ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 

สว่นที ่13: คําแนะนําในการทิง้ - บนัทกึ ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 

สว่นที ่15: บญัชรีายชือ่สารเคมใีนประเทศ ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 
สว่นที ่16 : H Code Key ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 

สว่นที ่16: MSN, MAT ID ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 
สว่นประกอบ : หมายเหตคุวามเขม้ขน้ ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 

สว่นประกอบ: กําหนดตามคําชีแ้จงของ GHS ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 

สว่น 15 - เลขสารเคมอีืน่ (CAS number) ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 
สว่น 15: ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตรายสาํหรับประเทศไทย ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 

สว่น 15: Hazardous Substance Act ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้ 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ตามภมูคิวามรูแ้ละความเชือ่เทา่ที ่Union Petrochemical มอียู่ 

ขอ้มลูและคําแนะนําทีร่ะบไุวน้ี้มคีวามถกูตอ้งและเชือ่ถอืไดจ้นถงึวนัทีจั่ดทําเอกสาร ทา่นสามารถตดิตอ่ Union Petrochemical เพือ่

ตรวจสอบวา่เอกสารฉบับนีเ้ป็นฉบับลา่สดุที ่Union Petrochemical มอียูห่รอืไม่ 

ขอ้มลูและคําแนะนํานีจั้ดเสนอไวเ้พือ่ใหผู้ใ้ชพ้จิารณาและตรวจสอบ 

โดยถอืวา่ผูใ้ชม้คีวามรับผดิชอบตอ่การตรวจสอบจนเป็นทีพ่งึพอใจตอ่ตวัเองวา่ผลติภัณฑม์คีวามเหมาะสมตอ่การใชง้านตาม

วตัถปุระสงคห์รอืไม ่หากผูซ้ือ้นําผลติภัณฑน์ี้ไปบรรจใุหม ่ผูใ้ชม้คึวามรับผดิชอบทีจ่ะตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มขีอ้มลูทีเ่หมาะสมเกีย่วกับ

สขุภาพ ความปลอดภัย และขอ้มลูอืน่ ๆ ทีจํ่าเป็นแนบไปกับและ/หรอืตดิไวบ้นภาชนะบรรจุ 

ควรมอบคําเตอืนและวธิกีารปฏบิตัใินการขนถา่ยเคลือ่นยา้ยใชง้านอย่างปลอดภัยใหแ้กผู่ข้นถ่ายเคลือ่นยา้ยและผูใ้ช ้

หา้มกระทําการปรับเปลีย่นแกไ้ขเอกสารนีโ้ดยเด็ดขาด ไมอ่นุญาตใหนํ้าเอกสารนีไ้ปพมิพเ์ผยแพร่ซ้ําหรอืถา่ยทอดซ้ํา 

ไมว่า่ทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น ยกเวน้ภายใตข้อบเขตทีกํ่าหนดไวต้ามกฎหมาย 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


