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เอกสารขอ้มูลความปลอดภัย 

สว่น 1 การบง่ชีผ้ลติภณัฑแ์ละบรษิทั 

 

ผลติภณัฑ ์

 ชือ่ผลติภณัฑ:์ NEO DECANOIC ACID, PRIME 

 รายละเอยีดผลติภณัฑ:์ กรดคารบ์อกซลิกิ (Carboxylic Acid) 

 

 แนะน าใหใ้ช:้ สารมัธยันตรเ์ชงิเคม ี(Chemical intermidiate) 

 

การบง่ชือ่บรษิทั 

 ผูจ้ าหนา่ย:    บรษิทั ยูเนีย่น ปิโตรเคมคิอล จ ากดั (มหาชน)  
728 อาคาร ยูเนี่ยนเฮาส ์ถนนบรมราชชนนี  

แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลัด กรงุเทพฯ 10700  
 ขอ้มูลการตดิตอ่ท ัว่ไปของผูจ้ าหนา่ย: +662 881 8288 

 
 
เอกสาร (M)SDS ฉบบันีเ้ป็นขอ้มูลโดยท ัว่ไปซึง่ไมไ่ดร้ะบขุอ้มูลเฉพาะเจาะจงของประเทศใดประเทศหนึง่ 

 

สว่น 2 การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย 

 
สารนี้เป็นสารอันตรายตามแนวทางการก ากับดูแลของสหประชาชาตติามเกณฑ ์GHS การจ าแนกประเภทไดจ้ าแนกตามระบบกลุ่มสาร
อันตราย GHS ส าหรับสารอันตรายทีม่ขีดีจ ากัดของการตัด/ความเขม้ขน้สองค่า การพจิารณาจะยดึตามค่าขดีจ ากัดทีส่งูกว่า 

 
การจ าแนกประเภท: 

เป็นพษิตอ่ชอ่งปากเฉียบพลัน: ประเภทที ่5 
 

องคป์ระกอบฉลาก: 
รูปสญัลกัษณ์: ไม่มรูีปสัญลักษณ ์
 
ค าสญัญาณ (Signal Word): ระวัง 
 
ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย: 

 

ดา้นสขุภาพ:  H303:  อาจเป็นอนัตรายเมือ่กลนืกนิ 

 
ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั: 

 

การรับมอื: P312: หากรูส้กึไม่สบายใหต้ดิต่อศูนยพ์ษิวทิยาหรอืแพทยท์ันท ี

 

ประกอบดว้ย: NEODECANOIC ACID 
 
ขอ้มูลอืน่ ๆ เก ีย่วกบัความเป็นอนัตราย: 
 
ความเป็นอนัตรายทางกายภาพ/เคม ี

ไม่มอีันตรายรา้ยแรง 
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ความเป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ  
อาจท าใหเ้กดิการระคายเคอืงต่อดวงตา จมูก ล าคอ และปอด หากสัมผัสซ ้าอาจเป็นสาเหตุท าใหผ้วิแหง้หรอืผวิแตก 

 
ความเป็นอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้ม  

ไม่มอีันตรายรา้ยแรง 
 

หมายเหตุ: สารนี้ไม่ควรใชน้อกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นสว่นที ่1 โดยไม่ไดรั้บค าปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญ จากการศกึษาดา้นสขุภาพพบว่า 

การไดรั้บสารอาจท าใหเ้กดิความเสีย่งต่อสขุภาพมนุษยโ์ดยมคีวามแตกต่างไปในแต่ละบุคคล 

 

 

สว่น 3 องคป์ระกอบและขอ้มูลเกีย่วกบัสว่นผสม 

 
สารนี้จัดเป็นสารเคม ี
 
สารอนัตรายหรอืสารเชงิซอ้นทีต่อ้งเปิดเผย 

ชือ่ CAS# ความเขม้ขน้* 
รหสัความเป็นอนัตรายตาม

เกณฑ ์GHS 

NEODECANOIC ACID 26896-20-8 100% H303 

 
* ความเขม้ขน้ทัง้หมดแสดงเป็นเปอรเ์ซ็นตโ์ดยน ้าหนัก เวน้แต่สารนัน้เป็นแก๊ส ความเขม้ขน้ของแก๊สแสดงเป็นเปอรเ์ซ็นตโ์ดยปรมิาตร 
ค่าความเขม้ขน้อาจแปรผันได ้
 

 

สว่น 4 มาตรการปฐมพยาบาล 

 

การสูดดม 

ใหน้ าผูป่้วยออกจากที่เกิดเหตุ ใหไ้ดรั้บการช่วยเหลือทางการแพทย์โดยเร็ว ส าหรับท่านที่เป็นผูเ้ขา้ท าการช่วยเหลือให ้

หลกีเลีย่งการสัมผัสสารทัง้ตัวเองและผูอ้ืน่ ใชอุ้ปกรณ์ป้องกันระบบทางเดนิหายใจทีเ่หมาะสม ใหอ้อกซเิจนส ารอง (ถา้ม)ี หาก

หยุดหายใจ ใหช้ว่ยเหลอืโดยใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจ 

 

การสมัผสัทางผวิหนงั 

ลา้งบรเิวณทีส่ัมผัสดว้ยสบู่และน ้า ถอดเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนออกและน าไปซักใหส้ะอาดกอ่นน ากลับมาสวมใสอ่กีครัง้ 

 

การสมัผสัดวงตา 

ลา้งดวงตาดว้ยน ้าใหส้ะอาด หากเกดิอาการระคายเคอืง ใหร้ับการรักษาพยาบาลจากแพทย ์

 
การรบัประทานเขา้ไป 

ไม่จ าเป็นตอ้งมกีารปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ ขอรับการรักษาพยาบาลจากแพทยท์ันทหีากรูส้กึไม่สบาย 

 

อาการ/ผลกระทบแบบเฉยีบพลนัและอยา่งชา้ 
รายละเอยีดแสดงในสว่นของขอ้มูลเชงิพษิวทิยา 

 

 

สว่น 5 มาตรการผจญเพลงิ 
 

สารดบัเพลงิ 

สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม:    ใชห้มอกน ้า  โฟม  สารเคมแีหง้  หรอืคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) เพือ่ดับเพลงิ 

สารดบัเพลงิทีไ่มเ่หมาะสม:  สายน ้าทีฉ่ีดเป็นสาย 

 

การผจญเพลงิ 
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ค าแนะน าในการผจญเพลงิ: ยา้ยคนออกจากพืน้ที ่ ป้องกันน ้าทีไ่หลนองจากการควบคุมเพลงิหรอืการท าใหน้ ้าไหลนองเจือ

จาง เพื่อไม่ใหไ้หลลงสูล่ าน ้า ท่อระบายน ้า หรือแหล่งน ้าดืม่ เจา้หนา้ที่ดับเพลงิควรใชอุ้ปกรณ์ป้องกันอันตรายแบบมาตรฐาน 

สว่นกรณีทีเ่กดิไฟไหมใ้นพืน้ทีปิ่ดลอ้ม ใหใ้ชอุ้ปกรณ์ชว่ยหายใจแบบมถีังอากาศตดิตัว (SCBA) ใชก้ารฉีดพ่นละอองฝอยน ้าเพือ่

ระบายความรอ้นใหพ้ืน้ผวิทีถู่กเพลงิไหมเ้ย็นลง และปกป้องบุคคล 

สารอนัตรายทีเ่กดิจากการเผาไหมผ้ลติภณัฑ:์   ผลติภณัฑท์ีเ่ผาไหมไ้ม่สมบูรณ์, ออกไซดข์องคารบ์อน, ควัน, ควันไอ 

 

คุณสมบตัคิวามไวไฟ 

จุดวาบไฟ [วธิกีาร]: 122 องศาเซลเซยีส (252 องศาฟาเรนไฮต)์  [ASTM D-92] 

คา่ขดีจ ากดัสูงสดุและต า่สดุของความไวไฟ (% ปรมิาตรโดยประมาณในอากาศ):  ค่าต ่าสดุ (LEL): N/D ค่าสงูสดุ (UEL): N/D 

อุณหภูมทิ ีจ่ดุตดิไฟเองได:้  440 องศาเซลเซยีส (824 องศาฟาเรนไฮต)์    

 

 

สว่น 6 มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสาร 

 

วธิปีฏบิตัใินการแจง้เตอืน 

ในกรณีทีม่กีารหกเป้ือนหรอืปล่อยออกโดยอุบัตเิหตุ ใหแ้จง้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตามขอ้ก าหนดกฏหมายต่าง ๆ ทีบั่งคับใช ้

 

มาตรการป้องกนั 

หลกีเลีย่งการสัมผัสสารทีเ่ป้ือน เตอืนหรอือพยพผูอ้ยู่อาศัยในบรเิวณใกลเ้คยีงและบรเิวณใตล้มหากจ าเป็น เนื่องจากความเป็น

พษิหรือความไวไฟของสาร ดูส่วนที่ 5 เรื่องมาตรการผจญเพลงิ ดูความเป็นอันตรายที่ส าคัญในสว่นของการบ่งชีค้วามเป็น

อันตราย ดูสว่นที ่4 เรือ่งมาตรการปฐมพยาบาล อ่านค าแนะน าเรือ่งขอ้ก าหนดขัน้ต ่าส าหรับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายสว่นบุคคล

ในส่วนที่ 8 อาจมีความจ าเป็นในการใชม้าตรการป้องกันอืน่ ๆ  เพิม่เตมิ ทัง้นี้ขึน้อยู่กับสถานการณ์ทีเ่ฉพาะเจาะจง และ/หรอื

วจิารณญาณของผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ป็นผูป้ฎบัิตกิารฉุกเฉินเบือ้งตน้ 

 

การจดัการสารร ัว่หก 

การร ัว่ไหลลงสูพ่ืน้ดนิ:   หยุดการร่ัวไหลถา้สามารถท าไดโ้ดยไม่มคีวามเสีย่ง หา้มจับหรอืเดนิผ่านในบรเิวณทีม่สีารหกเป้ือน 

ใชเ้ครือ่งมอืทีไ่ม่กอ่ใหเ้กดิประกายไฟในการเก็บรวบรวมสารดูดซับ ใหดู้ดซับหรอืปิดคลุมดว้ยดนิแหง้ ทราย หรอืสารอืน่ที่ไม่

ลุกตดิไฟ และยา้ยไปใสใ่นภาชนะ หรอืน าเก็บกลับมาโดยการสบูดว้ยป๊ัมหรอืซับดว้ยวัสดุดูดซมึทีเ่หมาะสม  

 

การร ัว่ไหลลงสูแ่หลง่น า้:   หยุดการร่ัวไหลถา้สามารถท าไดโ้ดยไม่มคีวามเสีย่ง จ ากัดการรั่วไหลโดยทันทดีว้ยแนวทุ่น แจง้

เตือนผูท้ี่เกี่ยวขอ้งอื่น ๆ เอาสารที่หกเป้ือนออกจากผวิน ้าโดยการกวาดหรือใชส้ารดูดซับที่เหมาะสม ขอค าแนะน าจาก

ผูเ้ชีย่วชาญกอ่นใชส้ารชว่ยกระจายตัว 

 

ค าแนะน าส าหรับการร่ัวไหลลงสูแ่หล่งน ้าและการร่ัวไหลลงสูพ่ืน้ดนินี้ จัดท าขึน้จากสถานการณ์จ าลองการร่ัวไหลทีม่ีโอกาส

เกดิขึน้มากทีส่ดุ อย่างไรก็ตาม สถาวะทางภูมศิาสตร ์ลม อุณหภูม ิ(และในกรณีการร่ัวไหลลงสูแ่หลง่น ้า) ทศิทางและความเร็ว

ของคลื่นและกระแสน ้า อาจมีผลกระทบที่ส าคัญยิง่ต่อการกระท าที่พงึปฏบัิตติามความเหมาะสม ดว้ยเหตุนี้ จงึควรปรกึษา

ผูเ้ชีย่วชาญในทอ้งถิน่ หมายเหตุ: กฎขอ้บังคับในทอ้งถิน่อาจก าหนดหรอืจ ากัดการกระท าทีพ่งึปฏบัิต ิ

 

ขอ้ควรระวงัเก ีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 

การรั่วหกปรมิาณมาก:   สรา้งท านบกันใหไ้กลจากบรเิวณทีส่ารร่ัวหกเพือ่กูค้นืและก าจัดทิง้ในภายหลัง ป้องกันไม่ใหไ้หลลงสู่

ทางน ้า ท่อระบายน ้า หอ้งใตด้นิ หรอืพืน้ทีอ่ับอากาศ 

 

 

สว่น 7 การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา 

 

การขนถา่ย เคลือ่นยา้น ใชง้าน 

ระวังอย่าใหส้ัมผัสกับผวิหนัง ใชว้ธิกีารทีเ่หมาะสมในการต่อฝากและ/หรอืต่อสายดนิ อย่างไรก็ตาม การต่อฝากและต่อสายดนิ

อาจไม่ช่วยขจัดอันตรายจากการสะสมไฟฟ้าสถติ ป้องกันการร่ัวหกในปรมิาณเล็กนอ้ยและการร่ัวซมึเพือ่ไม่ใหเ้กดิความเป็น

อันตรายจากการลื่นหกลม้ หา้มใช ้จัดเก็บ หรือเปิดสารบรเิวณใกลเ้คียงกับเปลวไฟ แหล่งความรอ้น หรือแหล่งจุดตดิไฟ 

ป้องกันสารจากการสัมผัมกับแสงแดดโดยตรง 
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อุณหภูมใินการบรรจุ/การถา่ยเทเอาของออก: [ทีส่ภาพแวดลอ้มปกต ิ(Ambient)] 

 

อุณหภูมใินการขนสง่:  [ทีส่ภาพแวดลอ้มปกต ิ(Ambient)] 

ความดนัในการขนสง่:  [ทีส่ภาพแวดลอ้มปกต ิ(Ambient)] 

 

สารสะสมไฟฟ้าสถติ:  สารนี้ไม่เป็นสารสะสมไฟฟ้าสถติ 

 

การเก็บรกัษา 

หา้มเก็บสารในภาชนะเปิดหรอืภาชนะทีไ่ม่ตดิฉลาก 

 

อุณหภูมใินการจดัเก็บ:  [ทีส่ภาพแวดลอ้มปกต ิ(Ambient)] 

ความดนัทีใ่ชเ้ก็บ:  [ทีส่ภาพแวดลอ้มปกต ิ(Ambient)] 

วสัดุบรรจุภณัฑแ์ละสารเคลอืบผวิทีใ่ชท้ ีเ่หมาะสม (การเขา้กนัไดท้างเคม)ี: สแตนเลส สตลี; Polypropylene; 

อะลูมเินียม; Polypropylene; สารเคลอืบฟีนอล 
วสัดุบรรจุภณัฑท์ ีไ่มเ่หมาะสม: Amine Epoxy; ทองแดง; Inorganic Zinc; Polyamides; Epoxies 

 
 

สว่น 8 การควบคุมการรบัสมัผสัสาร/อปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล 

 
การควบคุมพารามเิตอร/์ขดีจ ากดัการรบัสมัผสั 
 
คา่ขดีจ ากดัการรบัสมัผสั/มาตรฐานการรบัสมัผสั (หมายเหตุ: หา้มน าคา่ขดีจ ากดัการรบัสมัผสัมาบวกกนั) 
 

ชือ่สาร รูปแบบ ขดีจ ากดั/มาตรฐาน หมายเหต ุ แหลง่ ปี 

NEODECANOIC ACID  TWA 25 mg/m3   ExxonMobil 2016 

NEODECANOIC ACID Stable 
Aerosol. 

TWA 5 mg/m3   ExxonMobil 2016 

 

ขดีจ ากดัทางชวีภาพ 

 

ไม่มกีารจัดสรรขดีจ ากัดทางชวีภาพ 

 

หมายเหตุ: ขอ้จ ากดั/มาตรฐานไดแ้สดงไวเ้ป็นแนวทางเท่านัน้ ใหป้ฏบัิตติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

การควบคุมทางวศิวกรรม 

ระดับการป้องกันและประเภทการควบคุมทีจ่ าเป็นจะมีความแตกต่างกันตามสภาวะการรับสัมผัสทีอ่าจเกดิขึน้ได ้มาตรการ
ควบคุมทีต่อ้งพจิารณา: 

ควรจัดใหม้กีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอ เพือ่ป้องกันไม่ใหป้รมิาณสารเกนิกว่าระดับทีย่นิยอมใหร้ับได ้ 
 
การป้องกนัสว่นบุคคล 

การเลือกอุปกรณ์ป้องกันสว่นบุคคลนัน้แตกต่างกันไปตามภาวะการรับสัมผัสที่อาจเกดิขึน้ เช่น การใชง้าน หลักปฏบัิตใินการ

ขนถ่ายเคลือ่นยา้ย ความเขม้ขน้ และการระบายอากาศ ขอ้มูลทีร่ะบุไวด้า้นล่างเพือ่เลอืกอุปกรณ์ป้องกันสว่นบุคคลทีใ่ชก้ับสาร

นี้ขึน้อยู่กับการใชง้านปกตติามวัตถุประสงค ์
 
อุปกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ: หากมาตรการควบคุมทางวศิวกรรมไม่สามารถรักษาระดับสารปนเป้ือนในอากาศไว ้

ไดเ้พยีงพอทีจ่ะปกป้องสขุภาพของผูป้ฏบัิตงิานได ้อาจจ าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ป้องกันทางเดนิหายใจทีไ่ดรั้บอนุญาต การเลอืก 
การใชแ้ละการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันทางเดนิหายใจตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย หากเกี่ยวขอ้ง ประเภท

อุปกรณ์ป้องกันทางเดนิหายใจทีต่อ้งพจิารณาเพือ่ใชก้ับสารนี้ไดแ้ก:่  
 หนา้กากกรองสารเคมแีบบครึง่หนา้ เครือ่งกรองชนดิ A 
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ในกรณีที่ความเขม้ขน้ในอากาศมีค่าสงู ใหใ้ชอุ้ปกรณ์ป้องกันทางเดนิหายใจแบบมท่ีอจ่ายอากาศทีผ่่านการรับรองแลว้ โดย

ปรับการท างานใหม้คีวามดันภายในสงูกว่าภายนอก อุปกรณ์ป้องกันทางเดนิหายใจแบบมีท่อจ่ายอากาศพรอ้มดว้ยถังอากาศ

ส ารองอาจมีความเหมาะสมในสถานการณ์ที่มีออกซเิจนในระดับไม่เพียงพอ คุณสมบัติการเตือนระดับแก๊ส/ไอระเหยมี

ประสทิธภิาพต ่าหรอืหากความเขม้ขน้ในบรรยากาศมคี่าสงูเกนิขดีความสามารถ/พกิัดของตลับกรองอากาศ 
 
อุปกรณ์ป้องกนัมอื: ขอ้มูลเฉพาะของถุงมอืทีไ่ดใ้หไ้วนั้น้จัดท าขึน้ตามเอกสารตพีมิพ์และขอ้มูลจากผูผ้ลดิถุงมอื สภาพการ

ท างานจะมผีลต่อความคงทนของถุงมอืเป็นอย่างมาก ใหส้อบถามขอ้มูลจากผูผ้ลติถุงมอืเพือ่ขอค าแนะน าส าหรับประเภทของ
ถุงมอืทีเ่หมาะสมและอายุการใชง้านกับงานทีท่่านใชง้าน ใหต้รวจสอบและเปลีย่นถุงมอืทีข่าดหรอืเสยีหาย ประเภทของถุงมอื

ทีใ่ชส้ าหรับการท างานกับสารเคมนัีน้รวมถงึ:  
 หากมกีารสัมผัสเป็นเวลานานหรอืสัมผัสซ ้า แนะน าใหใ้ชถุ้งมอืทีส่ามารถกันสารเคมีได ้หากมแีนวโนม้ทีส่ารจะสัม
บรเิวณแขน ใหส้วมใสถุ่งมอืยาวคลุมแขน 

 
อุปกรณ์ป้องกนัดวงตา: ถา้มโีอกาสทีจ่ะสัมผัสกับสาร แนะน าใหส้วมแว่นตานริภัยทีม่แีผงกันดา้นขา้ง 

 

การป้องกนัผวิหนงัและร่างกาย: ขอ้มูลเฉพาะของเสื้อผา้ที่ไดใ้หไ้วนั้้นจัดท าตามเอกสารตีพมิพ์หรือขอ้มูลจากผูผ้ลิต

ประเภทเสือ้ผา้ทีต่อ้งพจิารณาในการใชง้านกับสารนี้รวมถงึ:  
หากมกีารสัมผัสเป็นเวลานานหรอืสัมผัสซ ้า แนะน าใหส้วมใสช่ดุทีป้่องกันสารเคมแีละน ้ามัน 
 

มาตรการสุขอนามยัทีเ่ฉพาะเจาะจง: ตอ้งปฏบัิตติามมาตรการสขุอนามัยสว่นบุคคลที่ดเีสมอ เช่น การลา้งมือหลังจากที่

ขนถ่ายเคลือ่นยา้ยสารเคม ีและกอ่นรับประทานอาหาร ดืม่น ้า และ/หรอื สบูบุหรี ่ซักลา้งชดุท างานและอุปกรณ์ป้องกันภัยเป็น

ประจ าเพือ่ก าจัดสารปนเป้ือน ก าจัดเสือ้ผา้และรองเทา้ทีป่นเป้ือนหากไม่สามารถท าความสะอาดได ้ จัดเก็บสิง่ของต่าง ๆ ให ้

เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยอยู่เสมอ 

 

การควบคุมทางสิง่แวดลอ้ม  
สอดคลอ้งกับกฎระเบยีบดา้นสิง่แวดลอ้มทีม่ผีลบังคับใช ้ซึง่จ ากัดการปล่อยสูอ่ากาศ น ้าและดนิ ปกป้องสิง่แวดลอ้มโดยการ

ใชม้าตรการควบคุมทีเ่หมาะสมเพือ่ป้องกันหรอืก าจัด การปล่อยมลพษิ 

 

 

สว่น 9 คุณสมบตัทิางกายภาพและเคม ี

 

หมายเหตุ:   คุณสมบตัทิางกายภาพและเคมีไดร้บัการก าหนดไว้เพื่อการพจิารณาถงึความปลอดภยั สุขภาพ และ

สิง่แวดลอ้มเท่าน ัน้ และอาจไม่แสดงใหเ้ห็นขอ้ก าหนดเฉพาะท ัง้หมดของผลติภณัฑ ์ตดิต่อผูจ้ดัจ าหน่ายเพือ่ขอขอ้มูล

เพิม่เตมิ 

 

ขอ้มูลท ัว่ไป 

สถานะทางกายภาพ: ของเหลว 

รูปแบบ: ใส 

ส:ี ไม่มสี ี

กลิน่: มกีลิน่เฉพาะ 

ระดบัของการไดร้บักลิน่: ไม่ไดก้ าหนดไว ้

 

ขอ้มูลทีส่ าคญัดา้นสุขภาพ ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม 

ความหนาแน่นสมัพทัธ:์ N/D 

ความหนาแน่น (ที ่20 องศาเซลเซยีส): 911 กก./ลบ.ม. (7.6 ปอนด/์แกลลอน, 0.91 กก./ลบ.ดม.) 

ความไวไฟ (ของแข็ง ก๊าซ): ไม่เกีย่วขอ้ง 

จุดวาบไฟ [วธิกีาร]:  122 องศาเซลเซยีส  (252 องศาฟาเรนไฮต)์ [ASTM D-92] 

คา่ขดีจ ากดัสูงสดุและต า่สดุของความไวไฟ (% ปรมิาตรโดยประมาณในอากาศ): ค่าต ่าสดุ (LEL): ไม่ไดก้ าหนดไว ้

ค่าสงูสดุ (UEL): ไม่ไดก้ าหนดไว ้

อุณหภูมทิ ีจ่ดุตดิไฟเองได:้  440 องศาเซลเซยีส  (824 องศาฟาเรนไฮต)์ 

จุดเดอืด/ช่วง:  243 องศาเซลเซยีส  (469 องศาฟาเรนไฮต)์ - 253 องศาเซลเซยีส  (487 องศาฟาเรนไฮต)์ 

อุณหภูมกิารสลายตวั:  ไม่ไดก้ าหนดไว ้
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ความหนาแนน่ไอ (อากาศ = 1):  >1 ที ่101 กโิลปาสคาล 

ความดนัไอ:  [ไม่ไดก้ าหนดไว ้ที ่20 องศาเซลเซยีส] | 0.562 กโิลปาสคาล (4.22 มม. ปรอท) ที ่100 องศาเซลเซยีส 

| 0.029 กโิลปาสคาล (0.22 มม. ปรอท) ที ่50 องศาเซลเซยีส   

อตัราการระเหย (เอ็น-บวิทวิแอซเีตท = 1):  <1    

คา่ความเป็นกรดเบส (pH):  ไม่ไดก้ าหนดไว ้

Log Pow (คา่สมัประสทิธิก์ารแยกช ัน้ระหวา่ง เอ็น-ออกทานอล/น า้):  ไม่ไดก้ าหนดไว ้

คา่การละลายในน า้: นอ้ยมากไม่ตอ้งน ามาพจิารณา 

ความหนดื: [ไม่ไดก้ าหนดไว ้ที ่40 องศาเซลเซยีส] | 40 cSt (40 ตร.มม./วนิาท)ี ที ่20 องศาเซลเซยีส 

คุณสมบตัใินการออกซไิดซ:์ อ่านในสว่น การบ่งชีค้วามเป็นอนัตราย 

 

ขอ้มูลอืน่ๆ 

จุดเยอืกแข็ง: <-39 องศาเซลเซยีส (-38 องศาฟาเรนไฮต)์ 

จุดหลอมเหลว: ไม่เกีย่วขอ้ง 

น า้หนกัโมเลกุล: 174 G/MOLE [ตามทีค่ านวณได]้  

การดูดซมึความชืน้: ไม่ม ี

สมัประสทิธิก์ารขยายตวัเนือ่งดว้ยอุณหภูม:ิ 0.0008 ต่อองศาเซลเซยีส 
 

 

สว่น 10 ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 

 

ความเสถยีร: สารนี้มคีวามเสถยีรภายใตส้ภาวะปกต ิ

 

สภาวะทีต่อ้งหลกีเลีย่ง: ความรอ้นสงูกว่าปกต ิแหล่งพลงังานสงูจากจุดกอ่ไฟ 

 

วสัดุท ีต่อ้งหลกีเลีย่ง: แอลดไีอด ์แอลคาโนลามนี แอลคลีนีออกไซด์ เอมนี แอมโมเนีย สารกดักร่อน ไซยาโนไฮดรนิ  

 กรดอนนิทรยี ์มอนอเมอร ์ไนไตรล ์Polymerisable esters สารออกซไิดซท์ีม่ฤีทธิแ์รง 

 

สารอนัตรายทีเ่กดิจากการสลายตวั: สารนี้ไม่สลายตัวทีอ่ณุหภูมสิภาพแวดลอ้มปกต ิ

 

มคีวามเป็นไปไดท้ ีจ่ะเกดิปฏกิริยิาทีอ่นัตราย: ปฏกิริยิาการสังเคราะหพ์อลเิมอรท์ีเ่ป็นอนัตรายจะไม่เกดิขึน้ 

 

 

สว่น 11 ขอ้มูลทางพษิวทิยา 

 

ขอ้มูลเกีย่วกบัผลกระทบทางพษิวทิยา 

 

เสน้ทางการรบัสมัผสั ขอ้สรุป/หมายเหตุ 

การสูดดม  

ความเป็นพษิฉับพลัน: (หนู) 6 ช่ัวโมง LC50  
 > 3 มก./ลติร (ไอ) 

เป็นพษิต ่ามาก โดยอาศัยขอ้มูลการทดสอบส าหรับสาร การทดสอบเทยีบเท่า 
หรอืคลา้ยคลงึกับแนวปฏบัิตขิอง OECD     403 

การระคายเคอืง: ขอ้มูลทีม่ใีหใ้ชไ้ด ้ อุณหภูมทิี่สงูขึน้ หรือการเกดิแรงกระท าเชงิกลอาจท าใหอ้ยู่ในรูปของไอน ้า 
หมอก หรอืควันไอ ซึง่อาจเป็นสาเหตุใหเ้กดิการระคายเคอืงดวงตา จมูก คอ 
หรอืปอด 

การรบัประทานเขา้ไป  

ความเป็นพษิฉับพลัน (หนู): LD50 2066 มก./กก. เป็นพษิต ่ามาก โดยอาศัยขอ้มูลการทดสอบส าหรับสาร การทดสอบเทยีบเท่า 
หรอืคลา้ยคลงึกับแนวปฏบัิตขิอง OECD     401 

ผวิหนงั  

ความเป็นพิษฉับพลับ (กระต่าย): LD50 > 3640 
มก./กก. 

เป็นพษิต ่ามาก โดยอาศัยขอ้มูลการทดสอบส าหรับสาร การทดสอบเทยีบเท่า 
หรอืคลา้ยคลงึกับแนวปฏบัิตขิอง OECD     402 
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การกัดกร่อนและการระคายเคอืงผวิหนัง:   
ขอ้มูลทีม่ใีหใ้ชไ้ด ้

อาจท าใหผ้วิหนังแหง้ซึง่น าไปสู่การระคายเคืองและโรคผวิหนัง โดยอาศัย
ขอ้มูลการทดสอบส าหรับสาร การทดสอบเทียบเท่าหรือคลา้ยคลงึกับแนว
ปฏบัิตขิอง OECD     404 

ดวงตา  

ความเสียหายรุนแรงที่เกิดกับตาและการระคาย
เคอืง: ขอ้มูลทีม่ใีหใ้ชไ้ด ้

อาจท าใหเ้กิดอาการระคายเคืองตาเล็กนอ้ย หรือรูส้ ึกไม่สบายตาในช่วง
ระยะเวลาสัน้ ๆ  โดยอาศัยขอ้มูลการทดสอบส าหรับสาร การทดสอบเทยีบเท่า
หรอืคลา้ยคลงึกับแนวปฏบัิตขิอง OECD     405 

การกระตุน้ใหเ้กดิอาการแพ ้  

การกระตุน้ใหเ้กดิอาการแพใ้นระบบทางเดนิหายใจ: 

ไม่มขีอ้มูลยุตสิ าหรับสาร 

คาดว่าไม่ใชต่ัวกระตุน้ใหเ้กดิอาการแพใ้นระบบทางเดนิหายใจ 

การกระตุน้ใหเ้กดิอาการแพบ้นผวิหนัง: ขอ้มูลทีม่ใีห ้
ใชไ้ด ้

คาดว่าไม่ใช่ตัวกระตุน้ใหเ้กิดอาการแพบ้นผิวหนัง โดยอาศัยขอ้มูลการ
ทดสอบส าหรับสาร การทดสอบเทียบเท่าหรือคลา้ยคลงึกับแนวปฏบัิตขิอง 
OECD     406 

การส าลกั: ขอ้มูลทีม่ใีหใ้ชไ้ด ้ คาดว่าไม่กอ่ใหเ้กดิอันตรายจากการส าลัก โดยอาศัยคุณสมบัตทิางกายภาพ
และเคมขีองสาร 

การกอ่ใหเ้กดิการกลายพนัธุข์องเซลลส์บืพนัธุ:์ 
ขอ้มูลทีม่ใีหใ้ชไ้ด ้

คาดว่าไม่ก่อใหเ้กดิการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์ โดยอาศัยขอ้มูลการ 
ทดสอบส าหรับสาร การทดสอบเทียบเท่าหรือคลา้ยคลงึกับแนวปฏบัิตขิอง 
OECD  471    473 

การกอ่มะเร็ง: ไม่มขีอ้มูลยุตสิ าหรับสาร คาดว่าไม่ใชส่ารกอ่มะเร็ง 

ความเป็นพษิตอ่ระบบสบืพนัธุ:์ ขอ้มูลทีม่ใีหใ้ชไ้ด ้ คาดว่าไม่ก่อใหเ้กิดความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ โดยอาศัยขอ้มูลการ
ทดสอบส าหรับสาร การทดสอบเทียบเท่าหรือคลา้ยคลงึกับแนวปฏบัิตขิอง 
OECD  414     416 

การหล ัง่น า้นม: ไม่มขีอ้มูลยุตสิ าหรับสาร คาดว่าไม่เป็นอันตรายต่อเด็กทีด่ืม่นมมารดา 

ความ เ ป็ นพิษต่ออว ัย ว ะ เ ป้ าหมายอย่า ง
เฉพาะเจาะจง (STOT) 

 

การสัมผัสครัง้เดยีว: ไม่มขีอ้มูลยุตสิ าหรับสาร คาดว่าไม่เป็นอันตรายต่ออวัยวะจากการสัมผัสสารเพยีงครัง้เดยีว 

การสัมผัสซ ้า: ขอ้มูลทีม่ใีหใ้ชไ้ด ้ คาดว่าไม่เป็นอันตรายต่ออวัยวะจากการสัมผัสเป็นเวลานานหรือสัมผัสซ ้า 
โดยอาศัยขอ้มูลการทดสอบส าหรับสารที่มีโครงสรา้งคลา้ยคลึงกัน การ
ทดสอบเทยีบเท่าหรอืคลา้ยคลงึกับแนวปฏบัิตขิอง OECD  407   408   410   
411   412   413   452      

 

การจ าแนกประเภทตามเกณฑ ์IARC: 

สว่นผสมตอ่ไปนีไ้ดถู้กกลา่วถงึในรายการขา้งลา่ง: ไม่ม ี

 

--รายการกฎขอ้บังคับทีค่น้ได—้ 

1 = IARC 1     2 = IARC 2A     3 = IARC 2B 

 

 

สว่น 12 ขอ้มูลดา้นนเิวศวทิยา 

 

ขอ้มูลทีใ่หไ้วน้ี้อาศัยพืน้ฐานจากขอ้มูลส าหรับสาร องคป์ระกอบของสาร หรอืขอ้มูลส าหรับสารทีค่ลา้ยคลงึกัน 

 

ความเป็นพษิตอ่สิง่แวดลอ้ม 

สารเคม ี-- คาดว่าไม่เป็นอันตรายต่อสิง่มชีวีติในน ้า  

สารเคม ี-- คาดว่าไม่แสดงความเป็นพษิเรือ้รังต่อสิง่มชีวีติในน ้า  

 

การเคลือ่นที ่

สารเคม ี– คาดว่าสามารถแตกตัวไดใ้นน ้า บางสว่นแตกตัวไปเป็นตะกอนและของแข็งในน ้าเสยี ระเหยไดน้อ้ย 

 

การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย 
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การยอ่ยสลายไดท้างชวีภาพ: 

 สารเคม ี– คาดว่าย่อยสลายทางชวีภาพไดช้า้ 

 

การแยกสลายดว้ยน า้: 

 สารเคม ี– คาดว่าไม่มกีารเปลีย่นรูปจากปฏกิริยิาไฮโดรไลซสิ 

 

การสลายตวัดว้ยแสง: 

 สารเคม ี– คาดว่าไม่มกีารเปลีย่นรูปจากปฏกิริยิาโฟโตไลซสิ 

 

การออกซเิดชนัในบรรยากาศ: 

 สารเคม ี– คาดว่าจะสลายตัวอย่างรวดเร็วในอากาศ 

 

ขอ้มูลเชงินเิวศวทิยา 

 

ความเป็นพษิตอ่ระบบนเิวศ 
การทดสอบ ระยะเวลา ประเภทของสิง่มชีวีติ ผลการทดสอบ 

แหล่งน ้า - ความเป็นพษิเฉียบพลัน 48 ชั่วโมง ไรน ้า EL50 > 1000 มก./ลติร 

แหล่งน ้า - ความเป็นพษิเฉียบพลัน 72 ชั่วโมง ปลาเรนโบวเ์ทราต ์ LL50 > 100 - < 300 มก./ลติร 

แหล่งน ้า - ความเป็นพษิเฉียบพลัน 96 ชั่วโมง สาหร่ายสเีขยีว EL50 > 100 มก./ลติร 

แหล่งน ้า - ความเป็นพษิเรือ้รัง 21 วัน ไรน ้า NOEC 4.78 มก./ลติร 

แหล่งน ้า – ความเป็นพษิเรือ้รัง 21 วัน ไรน ้า LOEC 10.1 มก./ลติร 

แหล่งน ้า - ความเป็นพษิเรือ้รัง 14 วัน ปลาเรนโบวเ์ทราต ์ NOEC > 2.22 มก./ลติร 

 

ศกัยภาพในการตกคา้งยาวนาน ความสามารถในการยอ่ยสลาย และการสะสมทางชวีภาพ 

ตวักลาง ประเภทการทดสอบ ระยะเวลา ผลการทดสอบ 

อากาศ โฟโตไลซสิ  ค่าครึง่ชวีติ (t1/2) 13.9 ชั่วโมง 

ตะกอน การดูดซับตะกอน  log Koc 2.08 

น ้า ความสามารถในการย่อยสลายทางชวีภาพไดง้่ายตามมาตรฐาน 28 วัน เปอรเ์ซ็นตก์ารย่อยสลาย 11 

น ้า การสะสมทางชวีภาพ 14 วัน BCF < 225 

 

 

สว่น 13 ขอ้พจิารณาในการก าจดั 

 

วธิกีารก าจดั 

ค าแนะน าในการทิง้นัน้จัดท าขึน้ส าหรับสารแต่ละประเภท การทิง้สารนัน้ตอ้งปฏบัิตติามกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งฉบับปัจจุบัน

และลักษณะของสาร ณ เวลาทีท่ิง้ 

 

ค าแนะน าในการทิง้ 

วธิีการที่เหมาะสมส าหรับการท าลายสารนี้คือ การเผาภายใตก้ารควบคุมดูแล การน าพลังงานกลับมาใชใ้หม่ หรือวธิีการรี

ไซเคลิอย่างเหมาะสม ซึง่ตอ้งอยู่ภายใตก้ารกฎหมายขอ้บังคับและคุณลักษณะของสาร ณ เวลาทีท่ าการก าจัดสาร  

 

ค าเตอืนเกีย่วกบัภาชนะบรรจุท ีใ่ชห้มดแลว้:   ค าเตือนเกี่ยวกับภาชนะบรรจุที่ใชห้มดแลว้ (ถา้เกี่ยวขอ้ง): ภาชนะบรรจุที่ใช ้

หมดแลว้อาจมีคราบตกคา้งเหลืออยู่ และเป็นอันตรายได ้อย่าพยายามเตมิซ ้า หรือท าความสะอาดภาชนะ โดยไม่มีวิธีปฏบัิตทิี่

เหมาะสม ควรระบายสารออกจากถังเปล่าจนหมดเกลีย้ง และเก็บไวใ้นทีป่ลอดภัยจนกว่าจะปรับสภาพหรอืก าจัดทิง้อย่างเหมาะสม ควร

ใหผู้ร้ับเหมาทีม่คีวามเชีย่วชาญหรอืไดรั้บอนุญาตเป็นผูน้ าภาชนะเปล่าไปแปรใชใ้หม่ ฟ้ืนสภาพ หรอืก าจัดทิง้ตามกฎระเบยีบขอ้บังคับ

ของรัฐบาล หา้มอัดความดัน ตัด เชือ่ม เชือ่มประสาน บัดกร ีเจาะ บด เจยีระไน หรอืปล่อยใหภ้าชนะไดรั้บความรอ้น เปลวไฟ ประกาย

ไฟ ไฟฟ้าสถติ หรอืแหล่งจุดตดิไฟอืน่ ๆ ภาชนะอาจระเบดิและท าใหเ้กดิการบาดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้

 

 

สว่น 14 ขอ้มูลการขนสง่ 
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ทางบก (ADR/RID): ไม่มกีารควบคุมการขนสง่ทางบก 
 

ทางทะเล (IMDG): ไม่มกีารควบคุมการขนสง่ทางทะเลตามระบบ IMDG-Code 

 มลพษิทางทะเล: ไม่ม ี

 

ทางทะเล (MARPOL 73/78 Convention – Annex II) 

ชือ่ท ีเ่หมาะสมในการขนสง่: NEODECANOIC ACID 

Ship type: 2  

ประเภทของมลภาวะ: Y 

 

ทางอากาศ (IATA): ไม่มกีารควบคุมการขนสง่ทางอากาศ 
 

สว่น 15 ขอ้มูลดา้นกฎขอ้บงัคบั 

 

สารนีถ้อืเป็นสารอนัตรายตามเกณฑข์องสหประชาชาต ิGHS 

 

สถานะทางกฎหมายและกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่ก ีย่วขอ้ง 

 

ระบุไว้หรือยกเว้นจากรายการ/ประกาศแจ้งเก ีย่วกบับญัชีรายการสารเคมี: AICS, DSL, ENCS, IECSC, KECI, 

PICCS, TCSI, TSCA 

 

 

สว่น 16 ขอ้มูลอืน่ ๆ 

 

N/D = ไมไ่ดก้ าหนดไว,้ N/A = ไมเ่ก ีย่วขอ้ง 

 

ขอ้ส าคญัของ H-CODES ระบุในสว่นที ่3 ของเอกสารนี ้(เพือ่เป็นขอ้มูลเทา่น ัน้): 

H303: อาจเป็นอนัตรายถา้กลนืกนิ; เป็นพษิในชอ่งปากฉับพลนั, ประเภทที ่5 
 

เอกสารขอ้มูลความปลอดภยัของสารเคมฉีบบันี ้มกีารเปลีย่นแปลงแกไ้ขดงันี:้ 

ไม่มกีารแกไ้ขปรับปรุงขอ้มูล 

แกไ้ขปรับปรุง ณ วันที:่ 16 มกราคม 2017 

 

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

 

ตามภูมคิวามรูแ้ละความเชือ่เท่าที ่Union Petrochemical มอียู่ ขอ้มูลและค าแนะน าทีร่ะบุไวน้ี้มคีวามถูกตอ้งและเชือ่ถอืไดจ้นถงึวันที่

จัดท าเอกสาร ท่านสามารถตดิต่อ Union Petrochemical เพื่อตรวจสอบว่าเอกสารฉบับนี้เป็นฉบับล่าสดุที ่Union Petrochemical มี

อยู่หรือไม่ ขอ้มูลและค าแนะน านี้จัดเสนอไวเ้พื่อใหผู้ใ้ชพ้จิารณาและตรวจสอบ โดยถือว่าผูใ้ชม้ีความรับผดิชอบต่อการตรวจสอบจน

เป็นที่พงึพอใจต่อตัวเองว่าผลติภัณฑม์ีความเหมาะสมต่อการใชง้านตามวัตถุประสงคห์รือไม่ หากผูซ้ ือ้น าผลติภัณฑน์ี้ไปบรรจุใหม่ 

ผูใ้ชม้คึวามรับผดิชอบทีจ่ะตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามีขอ้มูลทีเ่หมาะสมเกีย่วกับสขุภาพ ความปลอดภัย และขอ้มูลอืน่ ๆ  ที่จ าเป็นแนบไป

กับและ/หรือตดิไวบ้นภาชนะบรรจุ ควรมอบค าเตือนและวธิกีารปฏบัิตใินการขนถ่ายเคลื่อนยา้ยใชง้านอย่างปลอดภัยใหแ้ก่ผูข้นถ่าย

เคลื่อนยา้ยและผูใ้ช ้หา้มกระท าการปรับเปลี่ยนแกไ้ขเอกสารนี้โดยเด็ดขาด ไม่อนุญาตใหน้ าเอกสารนี้ไปพมิพ์เผยแพร่ซ ้าหรือ

ถ่ายทอดซ ้า ไม่ว่าทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น ยกเวน้ภายใตข้อบเขตทีก่ าหนดไวต้ามกฎหมาย 

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

DGN: 4406140OAP (1017776) 

 

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

 


