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เอกสารขอ้มลูความปลอดภยั 

สว่น 1 การบง่ชีผ้ลติภณัฑแ์ละบรษิทั 

 

ผลติภณัฑ ์

 ชือ่ผลติภณัฑ:์  White spirit    

 ชือ่อืน่ๆ:   Stoddard solvent, white spirits, hydrocarbon solvent, mineral spirit, mineral  
        spirits, LAWS, low aromatic white spirit, A-A-711, Dry Cleaning Solvent,  
        Solvent 1005, NIOSH ZC3850000, turpentine substitute, Shell White Spirit 
     (Unmarked) 

 ชือ่ทีเ่หมาะสมในการจดัสง่:  Turpentine Substitute 

 แนะน าใหใ้ช:้  ใชใ้นการท าความสะอาดแบบแหง้ ทาส ีขดัเงา เป็นตวัท าละลายท าความสะอาดทัว่ไป 

 

การบง่ชือ่บรษิทั 

 ผูจ้ าหนา่ย:    บรษิทั ยูเนีย่น ปิโตรเคมคิอล จ ากดั (มหาชน)  

728 อาคาร ยเูนีย่นเฮา้ส ์ถนนบรมราชชนนี  
แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700  

 ขอ้มูลการตดิตอ่ท ัว่ไปของผูจ้ าหนา่ย: +662 881 8288 

 

 

เอกสาร (M)SDS ฉบบันีเ้ป็นขอ้มูลโดยท ัว่ไปซึง่ไมไ่ดร้ะบุขอ้มูลเฉพาะเจาะจงของประเทศใดประเทศหนึง่ 

 

สว่น 2 การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย 

 
สารนี้เป็นสารอันตรายตามแนวทางการก ากับดแูลของสหประชาชาตติามเกณฑ ์GHS การจ าแนกประเภทไดจ้ าแนกตามระบบกลุ่มสาร

อนัตราย GHS ส าหรับสารอนัตรายทีม่ขีดีจ ากดัของการตดั/ความเขม้ขน้สองคา่ การพจิารณาจะยดึตามคา่ขดีจ ากดัทีส่งูกวา่ 

ระดบัความเป็นอนัตราย (CHEMWATCH HAZARD RATINGS): 

 

 

 

 

 

 

การจ าแนกประเภท: 

ความเป็นอนัตรายจากการส าลัก: ประเภทที ่1 

การระคายเคอืงตา: ประเภทที ่2B 

ของเหลวไวไฟ: ประเภทที ่3 
ผลตอ่ระบบทางเดนิหายใจ: ประเภทที ่3 

การระคายเคอืงตอ่ระบบทางเดนิหายใจ: ประเภทที ่3 
การกัดกร่อนและการระคายเคอืงตอ่ผวิหนัง: ประเภทที ่2 

 
องคป์ระกอบฉลาก: 

รูปสญัลกัษณ์:  
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ค าสญัญาณ (Signal Word): อนัตราย 
 

ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย: 

 

ดา้นกายภาพ:  H226: ไอระเหย และ ของเหลวไวไฟ 

ดา้นสขุภาพ:  H335: อาจท าใหเ้กดิการการระคายเคอืงตอ่ระบบทางเดนิหายใจ 

  H336: อาจท าใหเ้กดิอาการมนึงงหรอืวงิเวยีนศรษีะ 

  H304: อาจเป็นอนัตรายถงึตายได ้เมือ่กลนืกนิและผ่านเขา้ไปทางชอ่งลม 

  H315: ท าใหเ้กดิการระคายเคอืงตอ่ผวิหนัง 

  H320: ท าใหเ้กดิการระคายเคอืงตอ่ดวงตา 

 

ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั: 

 

การป้องกนั:  เก็บใหห้่างจากความรอ้น/ประกายไฟ/เปลวไฟ ผวิทีร่อ้น –หา้มสบูบุหรี่ เก็บภาชนะบรรจุใหปิ้ดแน่น ใหต้่อสายดนิ 

เชือ่มประจุต่อกับภาชนะบรรจุและอุปกรณ์เตมิ ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้า/อุปกรณ์ระบายอากาศ/หลอดไฟทีป้่องกันการระเบดิ ใชเ้ฉพาะ

เครือ่งมอืทีไ่ม่กอ่ใหเ้กดิประกายไฟ ใชม้าตรการป้องกนัไฟฟ้าสถติ หลกีเลีย่งการหายใจเอาฝุ่ น/ควนั/ก๊าซ/ละออง/ไอระเหย/สเปรย์

เขา้ไป ลา้งใหส้ะอาดหลงัการใชง้าน ใชเ้ฉพาะในทีก่ลางแจง้หรอืในบรเิวณทีม่อีากาศถา่ยเท สวมถงุมอืป้องกนั/ชดุป้องกนั/อปุกรณ์

ป้องกนัดวงตา/อปุกรณ์ป้องกนัใบหนา้ 

 

การรบัมอื: หากกลนืกนิ: โทรหาศนูยพ์ษิวทิยาหรอืแพทยท์ันท ีหากสมัผัสผวิหนัง (หรอืผม) ใหถ้อดเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนออกทันท ีลา้ง
ผวิหนังดว้ยน ้า/ฝักบัว หากหายใจเขา้ไปใหเ้คลือ่นยา้ยไปยังทีท่ีม่อีากาศบรสิทุธิแ์ละพักผ่อนในท่าทีห่ายใจไดส้ะดวก หากเขา้ตา: 

ลา้งดว้ยน ้าอย่างระมัดระวงัเป็นเวลาหลายนาท ีถอดคอนแทคเลนสถ์า้ท าไดแ้ละท าไดง้่าย และลา้งตอ่ไป โทรหาศนูยพ์ษิวทิยาหรอื

แพทยห์ากรูส้กึไมส่บาย หา้มท าใหอ้าเจยีน หากยังคงมอีาการระคายเคอืงตอ่ดวงตาขอค าปรกึษา/การรักษาทีเ่หมาะสม 

การจดัเก็บ: เก็บในทีม่กีารระบายอากาศไดด้ ีเก็บในทีเ่ย็น จัดเก็บในสถานทีท่ีปิ่ดล็อกได ้

 

ประกอบดว้ย: WHITE SPIRIT 
 

หมายเหต:ุ สารนีไ้มค่วรใชน้อกเหนือจากทีร่ะบไุวใ้นสว่นที ่1 โดยไมไ่ดรั้บค าปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญ จากการศกึษาดา้นสขุภาพพบว่า 

การไดรั้บสารอาจท าใหเ้กดิความเสีย่งตอ่สขุภาพมนุษยโ์ดยมคีวามแตกตา่งไปในแตล่ะบคุคล 

 

สว่น 3 องคป์ระกอบและขอ้มูลเกีย่วกบัสว่นผสม 

 

สารนีจ้ัดเป็นสารเคม ี
 

สารอนัตรายหรอืสารเชงิซอ้นทีต่อ้งเปิดเผย 

ชือ่ CAS# ความเขม้ขน้* 
รหสัความเป็นอนัตรายตาม

เกณฑ ์GHS 

White Spirit as paraffins 8052-41-3 49%  

https://monet.asia/wp-content/uploads/product/trusco/img/037301_7047.jpg
https://monet.asia/wp-content/uploads/product/trusco/img/037301_7047.jpg
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ชือ่ CAS# ความเขม้ขน้* 
รหสัความเป็นอนัตรายตาม

เกณฑ ์GHS 

White Spirit as cycloparaffins 8052-41-3 32%  

White Spirit as C8 and higher aromatic 8052-41-3 18%  

Benzene 71-43-2 < 0.1%  

 
* ความเขม้ขน้ทัง้หมดแสดงเป็นเปอรเ์ซ็นตโ์ดยน ้าหนัก เวน้แตส่ารนัน้เป็นแก๊ส ความเขม้ขน้ของแก๊สแสดงเป็นเปอรเ์ซ็นตโ์ดยปรมิาตร 

คา่ความเขม้ขน้อาจแปรผันได ้

 

สว่น 4 มาตรการปฐมพยาบาล 

 

การสูดดม 

หากสดูดมควนัหรอืผลติภัณฑจ์ากการเผาไหม ้ใหอ้อกจากบรเิวณทีป่นเป้ือน นอนลง ใหค้วามอบอุน่และพักผ่อน หากเป็นไปได ้

กอ่นเริม่ขัน้ตอนการปฐมพยาบาลควรถอดอวัยวะเทยีม เชน่ ฟันปลอม ซึง่อาจอดุกัน้ทางเดนิหายใจ ใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจหากไม่

หายใจ ควรใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจแบบลิน้หัวใจ อปุกรณ์หนา้กากถุงหรือหนา้กากอนามัยตามทีไ่ดรั้บการฝึกอบรม ท า CPR หาก

จ าเป็น น าสง่โรงพยาบาลหรอืแพทย ์

 

การสมัผสัทางผวิหนงั 

ถอดเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนออกทัง้หมดทนัทรีวมทัง้รองเทา้ ลา้งผวิหนังและผมโดยใหน้ ้าไหลผา่น (และสบูถ่า้ม)ี ไปพบแพทยใ์นกรณีที่

มอีาการระคายเคอืง 

 

การสมัผสัดวงตา 

ลา้งออกทนัทดีว้ยน ้าสะอาด ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การลา้งตาเป็นไปอย่างสมบรูณ์โดยท าใหเ้ปลอืกตาหา่งจากกนัและหา่งจากตา

และขยับเปลอืกตาโดยยกเปลอืกตาบนและลา่งขึน้เป็นครัง้คราว ไปพบแพทยโ์ดยไมช่กัชา้ หากยังคงมอีาการปวดใหไ้ปพบ

แพทย ์การถอดคอนแทคเลนสห์ลงัจากไดรั้บบาดเจ็บควรด าเนนิการโดยผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญเทา่นัน้ 

 
การรบัประทานเขา้ไป 

หากกลนืกนิ หา้มท าใหอ้าเจยีน หากมอีาการอาเจยีนใหเ้อนตวัผูป่้วยไปขา้งหนา้หรอืนอนตะแคงซา้ย (ใหต้ าแหน่งศรีษะอยูต่ า่  

ถา้เป็นไปได)้ เพือ่รักษาทางเดนิหายใจทีเ่ปิดอยูแ่ละป้องกนัการส าลกั สงัเกตผูป่้วยอย่างระมัดระวงั อยา่ใหข้องเหลวแกบ่คุคลที่

มอีาการงว่งนอนหรอืมกีารรับรูท้ีล่ดลง เชน่ หมดสต ิใหน้ ้าบว้นปากจากนัน้ใหข้องเหลวอย่างชา้ๆและมากทีส่ดุเทา่ทีผู่ป่้วย

สามารถดืม่ไดอ้ยา่งสบาย ปรกึษาแพทย ์หลกีเลีย่งการใหน้มหรอืน ้ามัน หลกีเลีย่งการใหแ้อลกอฮอล ์หากมกีารอาเจยีนเกดิขึน้

ใหจั้บศรีษะของผูป่้วยลงต า่กวา่สะโพกเพือ่ชว่ยหลกีเลีย่งการส าลักทีอ่าจเกดิขึน้ได ้

 

หมายเหตถุงึแพทย ์
สารทีส่ าลกัขณะอาเจยีนอาจท าใหป้อดไดรั้บบาดเจ็บ ดงันัน้จงึไมค่วรกระตุน้ดว้ยกลไกหรอืทางเภสชัวทิยา ควรใชว้ธิกีารทางกล

หากมคีวามจ าเป็นในการเอาสิง่ทีอ่ยู่ในกระเพาะอาหารออก ซึง่รวมถงึการลา้งกระเพาะหลังการใส่ท่อชว่ยหายใจ หากมกีาร

อาเจยีนโดยธรรมชาตหิลังจากการกลนืกนิ ผูป่้วยควรไดรั้บการตรวจสอบการหายใจทีย่ากล าบากเนื่องจากผลขา้งเคยีงของการ

ส าลักเขา้ปอดอาจล่าชา้ไดถ้งึ 48 ชั่วโมง ส าหรับการสัมผัสซ ้า ๆ ในระยะเฉียบพลันหรือระยะสัน้ต่อการกลั่นปิโตรเลยีมหรือ

ไฮโดรคารบ์อนทีเ่กีย่วขอ้ง: อันตรายเบือ้งตน้ตอ่ชวีติจากการบรโิภคและ/หรือการหายใจในการกลั่นปิโตรเลยีมบรสิทุธิ ์คอืการ

หายใจลม้เหลว ผูป่้วยควรไดรั้บการประเมนิอย่างรวดเร็วเพือ่หาสญัญาณของการหายใจล าบาก (เชน่ ตัวเขยีว, หายใจไม่ออก, 

การหดตัวระหวา่งซีโ่ครง, การอดุตัน) และการใหอ้อกซเิจน ผูป่้วยทีม่ปีรมิาตรของอากาศในการหายใจไม่เพยีงพอหรือก๊าซใน

เลอืดแดงไมด่ ี(pO2 50 mm Hg) ควรใสท่อ่ชว่ยหายใจ ภาวะแทรกซอ้นจากการกลนืกนิและ/หรอืการสดูดมไฮโดรคารบ์อนโดย

การตรวจคลืน่ไฟฟ้าหัวใจไดรั้บรายงานวา่มกีารบาดเจ็บของกลา้มเนื้อหัวใจ ควรสรา้งเสน้ทางหลอดเลอืดด าและเครือ่งตรวจการ

เตน้ของหัวใจในผูป่้วยทีม่อีาการอย่างชัดเจน ปอดจะขับตัวท าละลายทีห่ายใจเขา้ออกเพื่อใหเ้กดิการระบายอากาศออกทีม่าก

เกนิซึง่จะชว่ยเพิม่การระบาย ควรท าการเอ็กซเรยท์รวงอกทันทหีลังจากท าใหก้ารหายใจและการไหลเวยีนคงที่ได ้เพือ่บันทกึ

การส าลกัและตรวจพบวา่มภีาวะทีม่ลีมในชอ่งเยือ่หุม้ปอด ไมแ่นะน าใหใ้ชอ้พิเินฟรนิ (อะดรนีาลนิ) ในการรักษาหลอดลมหดเกร็ง

เนื่องจากอาจท าใหก้ลา้มเนื้อหัวใจไวตอ่แคททโีคลามนี ยาขยายหลอดลมชนดิฉีดเขา้หัวใจ (เชน่ อะลเูพน้ท,์ ซาลบวิทามอล) 

เป็นตัวทีพ่จิารณาใชก้่อนโดยใหอ้ะมโินฟิลลนีเป็นทางเลอืกทีส่อง การลา้งอวัยวะในผูป่้วยทีต่อ้งการก าจัดการปนเป้ือนตอ้ง

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารใชท้อ่ชว่ยหายใจแบบปิดปากในผูป่้วยผูใ้หญ ่[Ellenhorn and Barceloux: Medical Toxicology]. 
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สว่น 5 มาตรการผจญเพลงิ 
 

สารดบัเพลงิ 

สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม:    โฟม, ผงเคมีแหง้, BCF (ในกรณีที่ขอ้บังคับอนุญาต), คาร์บอนไดออกไซด์, ละอองน ้าหรือ

หมอก – เฉพาะเพลงิไหมข้นาดใหญเ่ทา่นัน้ 

สารดบัเพลงิทีไ่มเ่หมาะสม:  - 
 

การผจญเพลงิ 

 

ค าแนะน าในการผจญเพลงิ: แจง้หน่วยดับเพลงิและแจง้ต าแหน่งและลักษณะของอันตราย อาจมปีฏกิริยิารุนแรงหรือเกดิ

ระเบดิได ้สวมเครือ่งชว่ยหายใจและถงุมอืป้องกนั ป้องกนัไมใ่หม้กีารร่ัวไหลเขา้สูท่อ่ระบายน ้าหรอืทางน ้าโดยวธิใีด ๆ ปิดอปุกรณ์

ไฟฟ้าหากสามารถท าไดอ้ย่างปลอดภัยจนกว่าไออันตรายจากไฟไหมจ้ะถูกก าจัด ใชน้ ้าทีพ่่นเป็นละอองละเอยีดเพื่อควบคุม

เพลงิไหมแ้ละท าใหบ้รเิวณใกลเ้คยีงเย็นลง หลกีเลีย่งการฉีดน ้าลงในแอง่ของเหลว อย่าเขา้ใกลภ้าชนะทีค่าดวา่จะรอ้น ท าให ้

ภาชนะทีส่มัผัสกับไฟเย็นลงดว้ยละอองน ้าจากสถานทีท่ีม่กีารป้องกัน น าภาชนะออกจากทางทีเ่กดิเพลงิไหมห้ากสามารถท าได ้

อยา่งปลอดภัย 

 

อนัตรายจากเพลงิไหม/้การระเบดิ: ของเหลวและไอสามารถตดิไฟได ้เกดิอนัตรายจากไฟไหมป้านกลางเมือ่สมัผัสกบัความ

รอ้นหรอืเปลวไฟ ไอกอ่ตัวเป็นสว่นผสมทีร่ะเบดิไดก้ับอากาศ อันตรายจากการระเบดิในระดับปานกลางเมือ่สมัผัสกับความรอ้น

หรอืเปลวไฟ ไอระเหยอาจแพร่เป็นระยะทางไกลไปยังแหลง่ทีส่ามารถเกดิการจุดระเบดิได ้การใหค้วามรอ้นอาจท าใหเ้กดิการ

ขยายตวัหรอืการสลายตวัท าใหภ้าชนะแตกอยา่งรุนแรง เมือ่เผาไหมอ้าจปลอ่ยควนัพษิของคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) ผลติภัณฑ์

จากการเผาไหม ้ไดแ้ก ่คารบ์อนมอนอกไซด ์(CO), คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2), ผลติภัณฑไ์พโรไลซสิอืน่ๆ โดยทัว่ไปทีเ่กดิจาก

การเผาวสัดอุนิทรยี ์

 

ความเขา้กนัไมไ่ดข้องเพลงิไหม:้ หลกีเลีย่งการปนเป้ือนดว้ยสารออกซไิดซ ์เชน่ ไนเตรต, กรดออกซไิดซ,์ คลอรนีฟอกขาว, 

คลอรนีในสระวา่ยน ้า เป็นตน้เนือ่งจากอาจท าใหเ้กดิการลกุไหมไ้ด ้

 

อุปกรณป้์องกนัสว่นบุคคล: ถงุมอื รองเทา้บทู (ทนสารเคม)ี เครือ่งชว่ยหายใจ. 

 

คณุสมบตัคิวามไวไฟ 

จดุวาบไฟ [วธิกีาร]: 31 - 33 องศาเซลเซยีส  

คา่ขดีจ ากดัสูงสุดและต า่สดุของความไวไฟ (% ปรมิาตรโดยประมาณในอากาศ):  คา่ต า่สดุ (LEL): 0.47 คา่สงูสดุ (UEL): 7.0 

อุณหภูมทิ ีจ่ดุตดิไฟเองได:้  250 องศาเซลเซยีส  

 

 

สว่น 6 มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสาร 

 

การร ัว่ไหลรอง 

• ก าจัดแหลง่จดุระเบดิทัง้หมด  

• ท าความสะอาดสิง่ทีห่กทัง้หมดทนัท ี 

• หลกีเลีย่งการหายใจเอาไอระเหยและสมัผัสกบัผวิหนังและดวงตา  

• ควบคมุการสมัผัสสว่นบคุคลโดยใชอ้ปุกรณ์ป้องกนั  

• บรรจแุละดดูซบัปรมิาณเล็กนอ้ยดว้ยเวอรม์คิไูลทห์รอืวสัดดุดูซับอืน่ๆ  

• เชด็ขึน้  

• รวบรวมสิง่ตกคา้งในถังขยะไวไฟ 

 

การร ัว่ไหลหลกั 

ประเภทสารเคม:ี อะโรมาตกิ ไฮโดรคารบ์อน 

ส าหรับการปลอ่ยลงสูพ่ืน้ดนิ: สารดดูซบัทีแ่นะน าตามล าดบัความส าคญั 
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ประเภทตวัดดูซับ ล าดับ การใชง้าน การเก็บรวบรวม ขอ้จ ากดั 

     
การร่ัวไหลบนพืน้ดนิ – ขนาดเล็ก    

     

ขนสตัว ์– หมอน 1 โยน คราด  DGC, RT 
พอลเิมอรร์่างแห – อนุภาค 2 พลัว่ พลัว่ R, W, SS 

พอลเิมอรร์่างแห – หมอน 2 โยน คราด R, DGC, RT 
ดนิดดูซับ – อนุภาค 3 พลัว่ พลัว่ R, I, P 

ดนิทีผ่า่นการบ าบดั /อนิทรยี์
ธรรมชาตทิีผ่า่นการบ าบัด

แลว้ – อนุภาค 

4 พลัว่ พลัว่ R, I 

เสน้ใยไม ้– หมอน  4 โยน คราด R, P, DGC, RT 
     

การร่ัวไหลบนพืน้ดนิ – ขนาดกลาง    
     

พอลเิมอรร์่างแห – อนุภาค 1 เครือ่งเป่าลม ถังบรรจ ุ R, W, SS 

ดนิทีผ่า่นการบ าบดั /อนิทรยี์
ธรรมชาตทิีผ่า่นการบ าบัด 

2 เครือ่งเป่าลม ถังบรรจ ุ R, I 

ดนิดดูซับ – อนุภาค 3 เครือ่งเป่าลม ถังบรรจ ุ R, I, P 
พอลโิพรพลีนี – อนุภาค 3 เครือ่งเป่าลม ถังบรรจ ุ W, SS, DGC 

ขนสตัว ์– หมอน 3 โยน ถังบรรจ ุ DGC, RT 
แร่ธาตทุีข่ยายตวั -อนุภาค 4 เครือ่งเป่าลม ถังบรรจ ุ R, I, W, P, DGC 

 

ค าอธบิาย 

DGC: ไมม่ผีลในกรณีทีพ่ชืคลมุดนิมคีวามหนาแน่น 

R; ไมส่ามารถใชซ้ ้าได ้

I: เผาไมไ่ด ้

P: ประสทิธผิลลดลงเมือ่ฝนตก 

RT: ไมไ่ดผ้ลในกรณีทีภ่มูปิระเทศขรุขระ 

SS: หา้มใชภ้ายในสถานทีท่ีม่คีวามไวตอ่สิง่แวดลอ้ม 

W: ประสทิธผิลลดลงเมือ่ลมแรง 

เอกสารอา้งองิ: Sorbents for Liquid Hazardous Substance Cleanup and Control; R.W Melvold et al: Pollution 
Technology Review No. 150: Noyes Data Corporation 1988 

 

• เคลยีรพ์ืน้ทีส่ว่นบคุคลและเคลือ่นยา้ยทวนลม 

• แจง้หน่วยดบัเพลงิและบอกต าแหน่งและลกัษณะของอนัตราย 

• อาจมปีฏกิริยิารุนแรงหรอืเกดิระเบดิได ้

• สวมเครือ่งชว่ยหายใจและถงุมอืป้องกนั 

• ป้องกนัไมใ่หม้กีารร่ัวไหลเขา้สูท่อ่ระบายน ้าหรอืทางน ้าไม่วา่ดว้ยวธิกีารใด ๆ 

• พจิารณาการอพยพ (หรอืป้องกนัในสถานที)่ 

• หา้มสบูบหุรีเ่ปิดไฟหรอืแหลง่ก าเนดิประกายไฟ 

• เพิม่การระบายอากาศ 

• หยดุการร่ัวไหลหากท าไดอ้ยา่งปลอดภัย 

• อาจใชล้ะอองน ้าหรอืหมอกเพือ่กระจาย/ดดูซบัไอ 

• มกีารร่ัวไหลดว้ยทรายดนิหรอืเวอรม์คิไูลท ์

• ใชพ้ลัว่ทีป่ราศจากประกายไฟและอปุกรณ์ป้องกนัการระเบดิเทา่นัน้ 

• รวบรวมผลติภัณฑท์ีส่ามารถกูค้นืไดล้งในภาชนะทีม่ฉีลากเพือ่น าไปรไีซเคลิ 

• ดดูซบัผลติภัณฑท์ีเ่หลอืดว้ยทรายดนิหรอืเวอรม์คิไูลท ์

• รวบรวมสิง่ตกคา้งทีเ่ป็นของแข็งและปิดผนกึในถังทีม่ฉีลากเพือ่น าไปก าจัด 

• ลา้งพืน้ทีแ่ละป้องกนัไมใ่หไ้หลลงสูท่อ่ระบายน ้า 

• หากเกดิการปนเป้ือนของทอ่ระบายน ้าหรอืทางน ้า ขอค าแนะน าจากบรกิารฉุกเฉนิ 
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การป้องกนัการร ัว่ไหล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จาก IERG (แคนาดา / ออสเตรเลยี) 

 ระยะหา่ง 25 เมตร 

 ระยะป้องกนัตามแนวลม 300 เมตร 

 IERG หมายเลข 14 

 

ค าอธบิายเพิม่เตมิ 

1. PROTECTIVE ACTION ZONE หมายถงึพื้นทีท่ี่ผูค้นมีความเสีย่งต่อการไดรั้บอันตราย โซนนี้อนุมานว่าการเปลี่ยนแปลง

ทศิทางลมแบบสุม่จะจ ากัดควันทีอ่ยู่ในพืน้ทีภ่ายใน 30 องศาทัง้สองขา้งของทศิทางลมทีเ่ดน่ชดั สง่ผลใหม้รีะยะป้องกันแนว

ขวางลมเทา่กบัระยะการป้องกนัในแนวตามลม 

2. การด าเนนิการป้องกนัควรเริม่ตน้เทา่ทีจ่ะท าไดโ้ดยเริม่จากการด าเนนิการทีใ่กลเ้คยีงทีส่ดุกับการร่ัวไหลและการด าเนนิการให ้

ห่างจากพืน้ทีท่ างานในทศิทางตามลม ภายในเขตปฏบิัตกิารป้องกันอาจมรีะดับความเขม้ขน้ของไอซึง่สง่ผลใหบ้คุคลทีไ่ม่ได ้

รับการป้องกันเกอืบทัง้หมดกลายเป็นคนไรค้วามสามารถและไม่สามารถด าเนนิการป้องกันและ/หรือกอ่ใหเ้กดิผลกระทบต่อ

สขุภาพทีร่า้ยแรงหรอืรักษาใหห้ายไมไ่ด ้

3. INITIAL ISOLATION ZONE ถูกก าหนดใหเ้ป็นพื้นทีซ่ ึง่รวมถงึชว่งทีเ่กดิเหตุการณ์ซึง่มคีวามเป็นไปไดส้งูทีก่ารกลับตัวของ

ลมทีจ่ ากดั อาจท าใหบ้คุคลเกอืบทัง้หมดไดรั้บการป้องกนัทีเ่หมาะสมกบัความเขม้ขน้ทีเ่ป็นอนัตรายตอ่ชวีติของสาร 

4. การร่ัวไหลปรมิาณนอ้ย เกีย่วขอ้งกบับรรจภุัณฑท์ีม่กีารร่ัวไหล 200 ลติร (55 แกลลอนอเมรกิา) หรอืนอ้ยกวา่ เชน่ถังซกั (เจอร์

รกิัน หรอืกลอ่งทีม่ภีาชนะดา้นใน) บรรจุภัณฑข์นาดใหญ่ทีร่ั่วนอ้ยกว่า 200 ลติรและก๊าซทีถู่กบบีอัดร่ัวจากกระบอกสบูขนาด

เล็กถอืเป็น "การร่ัวไหลเล็กนอ้ย" เชน่กนั การร่ัวไหลขนาดใหญเ่กีย่วขอ้งกับบรรจภุัณฑท์ีม่กีารร่ัวซมึขนาดเล็กจ านวนมากหรือ

บรรจภุัณฑท์ีม่กีารร่ัวไหลมากกวา่ 200 ลติรเชน่ถังสนิคา้ถังแบบพกพาหรอืถังแกส๊อัด "หนึง่ตนั" 

5. Guide 128 น ามาจากหนังสอืคูม่อืรับมอืเหตฉุุกเฉนิของ US DOT 

6. ขอ้มลู IERG น ามาจาก CANUTEC - Transport Canada 

 ค าแนะน าเกีย่วกบัอุปกรณป้์องกนัภยัสว่นบุคคลมอียูใ่นสว่นที ่8 ของ MSDS 

 

สว่น 7 การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา 

 

การขนถา่ย เคลือ่นยา้น ใชง้าน 

• ภาชนะบรรจแุมก้ระทัง่ทีล่า้งแลว้อาจมไีอระเหยทีร่ะเบดิได ้

• หา้มตดัเจาะบดเชือ่มหรอืด าเนนิการทีค่ลา้ยคลงึกนับนหรอืใกลภ้าชนะบรรจุ 

• อยา่ใหเ้สือ้ผา้เปียกสารสมัผัสกับผวิหนัง 

• อาจมกีารคายประจุไฟฟ้าสถติในระหวา่งการสบูน ้าซึง่อาจสง่ผลใหเ้กดิไฟไหมไ้ด ้

• ตรวจสอบความตอ่เนื่องของไฟฟ้าโดยการเชือ่มและตอ่สายดนิ (การตอ่สายดนิ) อปุกรณ์ทัง้หมด 

• จ ากัด ความเร็วของเสน้ในระหวา่งการสบูน ้าเพือ่หลกีเลีย่งการเกดิไฟฟ้าสถติ (<= 1 เมตร / วนิาทจีนกวา่ทอ่เตมิจะจมอยู่ใต ้

น ้าถงึสองเทา่ของเสน้ผา่นศนูยก์ลางจากนัน้ <= 7 ม. / วนิาท)ี 

• หลกีเลีย่งการเตมิน ้าทีก่ระเด็น 

• อยา่ใชอ้ากาศอดัในการเตมิ การปลอ่ย หรอืการจัดการ 

• หลกีเลีย่งการสมัผัสสว่นบคุคลทัง้หมดรวมถงึการสดูดม 

• สวมชดุป้องกนัเมือ่เสีย่งตอ่การสมัผัสทีม่ากเกนิไป 
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• ใชใ้นบรเิวณทีอ่ากาศถา่ยเทสะดวก 

• ป้องกนัการกระจกุตัวในโพรงและบอ่น ้า 

• อยา่เขา้ไปในพืน้ที ่จ ากัด จนกวา่จะไดรั้บการตรวจสอบสภาพบรรยากาศ 

• หลกีเลีย่งการสบูบหุรีก่ารเปิดไฟหรอืแหลง่ก าเนดิประกายไฟ 

• หลกีเลีย่งการเกดิไฟฟ้าสถติ 

• อยา่ใชถ้ังพลาสตกิ 

• สายดนิและอปุกรณ์ทัง้หมด 

• ใชเ้ครือ่งมอืทีป่ราศจากประกายไฟ 

• หลกีเลีย่งการสมัผัสกับวัสดทุีเ่ขา้กนัไม่ได ้

• อยา่กนิ ดืม่ หรอืสบูบหุรีข่ณะใชง้าน 

• ปิดภาชนะบรรจใุหแ้น่นสนทิเมือ่ไมใ่ชง้าน 

• หลกีเลีย่งความเสยีหายทางกายภาพตอ่ภาชนะบรรจ ุ

• ลา้งมอืดว้ยสบูแ่ละน ้าทกุครัง้หลงัการใชง้าน 

• ควรซกัแยกชดุท างาน 

• ใชว้ธิปีฏบิตังิานในการประกอบอาชพีทีด่ ี

• ปฏบิตัติามค าแนะน าในการจัดเก็บและการจัดการของผูผ้ลติ 

• ควรตรวจสอบบรรยากาศอยา่งสม า่เสมอตามมาตรฐานการสมัผัสทีก่ าหนดไวเ้พือ่ใหแ้น่ใจวา่มสีภาพการท างานทีป่ลอดภัย 

 

ภาชนะจดัเก็บทีเ่หมาะสม 

• บรรจตุามทีผู่ผ้ลติจัดจ าหน่าย 

• ภาชนะพลาสตกิสามารถใชไ้ดก็้ตอ่เมือ่ไดรั้บการรับรองส าหรับของเหลวไวไฟ 

• ตรวจสอบวา่ภาชนะบรรจมุฉีลากชดัเจนและไมม่กีารร่ัวไหล 

• ส าหรับวสัดทุีม่คีวามหนืดต า่ (i): ถังและกระป๋องเจอรร์ีต่อ้งเป็นชนดิหัวทีไ่ม่สามารถถอดออกได ้(ii): ในกรณีทีจ่ะใชก้ระป๋อง

เป็นบรรจภุัณฑ ์ดา้นในกระป๋องจะตอ้งมกีลอ่งหุม้แบบขนัเกลยีว 

• ส าหรับวสัดทุีม่คีวามหนดือยา่งนอ้ย 2680 cSt. (23 องศาเซลเซยีส) 

• ส าหรับผลติภัณฑท์ีผ่ลติมคีวามหนดือย่างนอ้ย 250 cSt. (23 องศาเซลเซยีส) 

• ผลติภัณฑท์ีผ่ลติตอ้งมกีารกวนกอ่นใชแ้ละมคีวามหนดือย่างนอ้ย 20 cSt (25 องศาเซลเซยีส) 

(i): บรรจภุัณฑท์ีถ่อดออกได ้

(ii): กระป๋องทีม่กีารปิดดว้ยแรงเสยีดทานและ 

(iii): อาจใชท้อ่และกระบอกคารท์รดิจแ์รงดนัต า่ 

• ในกรณีทีใ่ชบ้รรจุภัณฑแ์บบรวมและบรรจุภัณฑด์า้นในเป็นแกว้จะตอ้งมวีัสดกุันกระแทกเฉื่อยทีเ่พยีงพอเพือ่สมัผัสกับบรรจุ

ภัณฑด์า้นในและดา้นนอก 

• นอกจากนี้ในกรณีทีบ่รรจุภัณฑด์า้นในเป็นแกว้และมขีองเหลวของกลุม่บรรจุภัณฑ ์ I จะตอ้งมสีารดดูซับเฉื่อยเพยีงพอทีจ่ะ

ดดูซบัสิง่ทีห่ก เวน้แตบ่รรจภุัณฑด์า้นนอกเป็นกลอ่งพลาสตกิขึน้รูปอย่างแนบสนทิและสารไมเ่ขา้กนักบัพลาสตกิ 

 

ความไมเ่ขา้กนัของการจดัเก็บ 

  • หลกีเลีย่งการท าปฏกิริยิากับตวัออกซไิดซ ์

 

ขอ้ก าหนดในการจดัเก็บ 

• เก็บในภาชนะเดมิในพืน้ทีเ่ก็บของเหลวไวไฟทีไ่ดรั้บการรับรอง 

• เก็บใหห้า่งจากวสัดทุีเ่ขา้กนัไม่ไดใ้นบรเิวณทีเ่ย็น แหง้ และมอีากาศถา่ยเทสะดวก 

• อยา่เก็บไวใ้นหลมุ บอ่ ชัน้ใตด้นิหรอืบรเิวณทีอ่าจมไีอระเหยกกัเก็บอยู ่

• หา้มสบูบหุรี ่ประกายไฟ ความรอ้น หรอืแหลง่ก าเนดิประกายไฟ 

• ควรระบพุืน้ทีจั่ดเก็บอย่างชดัเจนมแีสงสว่างเพียงพอ ไม่มสี ิง่กดีขวาง และเขา้ถงึไดเ้ฉพาะบุคคลทีไ่ดรั้บการฝึกอบรมและ

ไดรั้บอนุญาตเทา่นัน้ - ตอ้งมกีารรักษาความปลอดภัยทีเ่พยีงพอเพือ่ไมใ่หบ้คุคลทีไ่ม่ไดรั้บอนุญาตเขา้ถงึได ้

• จัดเก็บตามขอ้บังคับทีบ่ังคับใชส้ าหรับวัสดุไวไฟส าหรับถังจัดเก็บ ภาชนะ ทอ่ อาคาร หอ้ง ตู ้ปรมิาณทีอ่นุญาต และระยะ

การจัดเก็บขัน้ต า่ 

• ใชร้ะบบระบายอากาศทีไ่ม่กอ่ใหเ้กดิประกายไฟ อปุกรณ์ป้องกนัการระเบดิทีผ่า่นการรับรองและระบบไฟฟ้าทีป่ลอดภัย 

• มีความสามารถในการดับเพลงิที่เหมาะสมในพื้นที่จัดเก็บ (เช่นเครื่องดับเพลงิแบบพกพา – สารเคมีแหง้ โฟม หรือ

คารบ์อนไดออกไซด)์ และเครือ่งตรวจจับกา๊ซไวไฟ 

• เก็บสารดดูซบัส าหรับการร่ัวไหลใหพ้รอ้มส าหรับการใชง้าน 

• ปกป้องภาชนะจากความเสยีหายทางกายภาพและตรวจสอบการร่ัวไหลเป็นประจ า 
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• ปฏบิตัติามค าแนะน าในการจัดเก็บและการจัดการของผูผ้ลติ 

 

นอกจากนีส้ าหรับการจัดเก็บถังบรรจ ุ(ตามความเหมาะสม): 

• เก็บในภาชนะทีม่กีารออกแบบและไดรั้บการรับรองทีม่สีายดนิ และหา่งจากวัสดทุีเ่ขา้กนัไม่ได ้

• ส าหรับการจัดเก็บจ านวนมากใหพ้จิารณาใชห้ลงัคาลอยน ้าหรอืภาชนะบรรจไุนโตรเจน ในกรณีทีส่ารสามารถระบายออกสูช่ัน้

บรรยากาศไดใ้หจั้ดเตรยีมชอ่งระบายอากาศของถังเก็บทีม่ตีวัป้องกนัเปลวไฟ ตรวจสอบชอ่งระบายอากาศของถังในชว่งฤดู

หนาวส าหรับการสะสมของไอ/น ้าแข็ง 

• ถังเก็บควรอยูเ่หนอืพืน้ดนิและสรา้งเขือ่นเพือ่เป็นพืน้ทีบ่รรจุสารทัง้หมด 

 

การจดัเก็บทีป่ลอดภยัดว้ยสารเคมทีีจ่ดัประเภทอืน่ๆ 

 

 

 

 

 

+: อาจเก็บไวด้ว้ยกนั 

O: อาจจัดเก็บร่วมกบัการป้องกนัเฉพาะ 

X: ตอ้งไม่จัดเก็บไวด้ว้ยกนั 

 

 

การควบคมุพารามเิตอร/์ขดีจ ากดัการรบัสมัผสั 
 

คา่ขดีจ ากดัการรบัสมัผสั/มาตรฐานการรบัสมัผสั (หมายเหตุ: หา้มน าคา่ขดีจ ากดัการรบัสมัผสัมาบวกกนั) 

 

 

ค่าทีท่ าเครื่องหมาย LEL บ่งชีว้่า IDLH ขึน้อยู่กับ 10% ของขดีจ ากัดต ่าสดุทีร่ะเบดิไดส้ าหรับการพจิารณาดา้นความปลอดภัยแมว้่า

ขอ้มลูทางพษิวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งจะระบวุา่ผลกระทบตอ่สขุภาพเรือ้รังหรอืการหลบหนีทีเ่ลวรา้ยลงมอียูท่ีค่วามเขม้ขน้ทีส่งูขึน้เทา่นัน้ 

 

ขอ้มูลสาร 

 

WHITE SPIRIT: 

 

คา่เกณฑก์ลิน่: 34 ppm (การตรวจจับ), 97 ppm (การรับรู)้ 

หมายเหต:ุ ทอ่ตรวจจับเบนซนิทีว่ดัไดเ้กนิ 0.5 ppm มจี าหน่ายทัว่ไป คณุภาพสมัพัทธข์องขอ้มลูทางระบาดวทิยาและการประเมนิความ

เสีย่งดา้นสุขภาพเชงิปริมาณทีเ่กี่ยวขอ้งกับการเสยีชวีติจากโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวตามเอกสารและทางทฤษฎีเป็นพื้นฐานของ

ค าแนะน า TLV 

การศกึษาหนึ่ง [Dow Chemical] แสดงใหเ้ห็นถงึการเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญถงึสีเ่ท่าของมะเร็งเม็ดเลอืดขาวชนิด myelogenous 

ส าหรับคนงานทีส่มัผัสกับเบนซนีทีม่คีวามเขม้ขน้เฉลีย่ประมาณ 5 ppm เป็นเวลาโดยเฉลีย่ 9 ปี และ 2 ใน 4 คนในการศกึษาทีเ่สยีชวีติ

สว่น 8 การควบคมุการรบัสมัผสัสาร/อุปกรณป้์องกนัสว่นบุคคล 

ชือ่สาร รูปแบบ ขดีจ ากดั/มาตรฐาน หมายเหตุ แหลง่ 

BENZENE  TWA 3, 25 mg/m3 1 ppm 

 European Union (EU) 
Binding Occupational 
Exposure Limits for 
Carcinogens or Mutagens 
(2004/37/EC) 

BENZENE 
 

TWA 1 ppm 
 Carc, Sk, R45, 

46, 11, 36/38, 
48/23/24/25, 65 

UK Workplace Exposure 
Limits (WELs) 

WHITE SPIRIT 
 

IDLH 20,000 mg/m3  
 CAS:8052- 41- 3  

CAS:8042- 47- 5 

WHITE SPIRIT 
 

IDLH 1,000 ppm 
  CAS:8052- 41- 3  

CAS:8042- 47- 5 

WHITE SPIRIT 
 

IDLH 1,000 ppm 
  CAS:8052- 41- 3  

CAS:8042- 47- 5 
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จากโรคมะเร็งเม็ดเลอืดขาวมกีารสมัผัสกับระดับเบนซนิเฉลีย่ต า่กวา่ 2 ppm จากการคน้พบดงักลา่วความเสีย่งโดยประมาณของการเกดิ

มะเร็งเม็ดเลอืดขาวในคนงานทีส่มัผัสกับเบนซนีตอ่วันทีค่วามเขม้ขน้ 10 ppm เป็นเวลา 40 ปี เป็น 155 เทา่ของคนงานทีไ่ม่ไดส้มัผัส 

ที ่1 ppm ความเสีย่งลดลงเหลอื 1.7 เทา่ในขณะที ่0.1 ppm ความเสีย่งจะเท่ากันในสองกลุ่ม มกีารเสนอการแกไ้ข TLV-TWA เป็น 

0.1 ppm ในปี 1990 แตไ่ดรั้บการแกไ้ขใหส้งูขึน้อนัเป็นผลมาจากการรเิริม่ของอตุสาหกรรม 

ความเป็นพษิโดยทัว่ไปทีแ่สดงหลงัจากการหายใจเขา้ไป: 

• ที ่25 ppm (8 ชัว่โมง): ไมม่ผีลกระทบ 

• 50-150 ppm: มอีาการมนึเมาภายใน 5 ชัว่โมง 

• 500-1500 ppm: มอีาการมนึเมาภายใน 1 ชัว่โมง 

• 7500 ppm: มนึเมาอยา่งรุนแรงภายใน 30-60 นาท ี

• 20000 ppm: ถงึแกช่วีติภายใน 5-10 นาท ี

เขตอ านาจศาลบางแห่งก าหนดใหม้กีารเฝ้าระวังดา้นสขุภาพส าหรับคนงานทีม่อีาชพีอย่างเปิดเผย การเฝ้าระวังบางอย่างควรเนน้ (i) 

ขอ้มูลประชากร ประวัตอิาชพี และการแพทยแ์ละค าแนะน าดา้นสขุภาพ (ii) ตัวอย่างเลอืดพืน้ฐานส าหรับประวัตขิอ้มูลทางโลหติวทิยา 

(iii) บนัทกึการสมัผัสสว่นบคุคล 

 

ขดีจ ากดักลิน่: 0.25 ppm 

TLV-TWA เป็นการป้องกันการระคายเคอืงทางตาและทางเดนิหายใจสว่นบน และแนะน าส าหรับการจัดการน ้ามันเบนซนิปรมิาณมาก

โดยพจิารณาจากการค านวณปรมิาณไฮโดรคารบ์อนของไอน ้ามันเบนซนิ แนะน าใหใ้ช ้STEL เพือ่ป้องกันเยือ่เมอืกและการระคายเคอืง

ตาและป้องกันภาวะซมึเศรา้เฉียบพลันของระบบประสาทสว่นกลาง เนื่องจากน ้าหนักโมเลกลุของสว่นประกอบมกีารเปลีย่นแปลงอยา่ง

กวา้ง การแปลง ppm เป็น mg/m3 จงึเป็นคา่โดยประมาณ สวเีดนแนะน าขดีจ ากัดประเภทเฮกเซนที ่100 ppm และขดีจ ากัดประเภท

ออกเทนและเฮปเทนที ่300 ppm เยอรมนไีม่ก าหนดคา่เนื่องจากองคป์ระกอบทีแ่ตกตา่งกันอย่างกวา้ง และความแตกตา่งของผลลัพธ์

ในคณุสมบตัทิีเ่ป็นพษิ 

 

ปัจจัยดา้นความปลอดภัยของกลิน่ (OSF) 

OSF = 0.042 (น ้ามันเบนซนิ) 

ส าหรับ white spirit: 

เกณฑก์ารรับกลิน่ต า่และสงูคอืที ่5.25 และ 157.5 มก./ลบ.ม. ตามล าดับ ไดรั้บการพจิารณาวา่ใหด้ัชนีกลิน่ทีค่อ่นขา้งมปีระโยชน์เป็น

คณุสมบัตใินการเตอืน TLV-TWA ค านวณจากขอ้มูลทีเ่กีย่วกับความเป็นพษิของสว่นผสมหลกั และมวีัตถุประสงคเ์พือ่ลดโอกาสในการ

ระคายเคอืงและผลกระทบจากสารเสพตดิภาวะ polyneuropathy และความเสยีหายของไตทีเ่กดิจากไอระเหย NIOSH (USA) REL-

TWA ที ่60 ppm เหมอืนกนัส าหรับตวัท าละลายปิโตรเลยีมทีผ่่านการกลัน่ทัง้หมด NIOSH เผยแพร่ "ระดบัปฏบิตักิาร" เชงิอาชพีที ่350 

มก./ลบ.ม. ส าหรับการสัมผัสกับตัวท าละลาย (Stoddard solvent) โดยสมมตวิ่ามีกะท างาน 10 ชั่วโมงและท างาน 40 ชั่วโมงต่อ

สปัดาห ์เพดานของคา่ NIOSH-REL อยู่ที ่1800 มก./ลบ.ม. จัดท าขึน้เพือ่ปกป้องคนงานจากผลกระทบระยะสัน้ทีอ่าจท าใหเ้กดิอาการ

เวยีนศรีษะหรอืผลขา้งเคยีงอืน่ๆ ซึง่อาจเพิม่ความเสีย่งตอ่การเกดิอบุัตเิหตจุากการท างาน บางคนคดิวา่การดดูซมึทางผวิหนังโดยรวม 

(ขัน้ตน้) และการสดูดม (ทีค่วามเขม้ขน้ทีเ่กีย่วขอ้งกับอาการคลืน่ไส)้ เป็นสิง่ทีบ่างคนคดิวา่เป็นสว่นในการพัฒนาความเป็นพษิต่อตับ

และโรคดซีา่นอยา่งตรงไปตรงมา 

 

ปัจจัยดา้นความปลอดภัยของกลิน่ (OSF) 

OSF = 0.042 (white spirit) 

 

การป้องกนัสว่นบุคคล 

 

การเลอืกอปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคลจะแตกตา่งกนัไปตามสภาพการสมัผัสทีอ่าจเกดิขึน้ เชน่ การใชง้าน วธิปีฏบิตัใินการจัดการ

ความเขม้ขน้ และการระบายอากาศ ขอ้มูลเกีย่วกับการเลอืกอุปกรณ์ป้องกันส าหรับใชก้ับวัสดุนี้ตามทีร่ะบุไวด้า้นล่างเป็นไป

ตามวตัถปุระสงคก์ารใชง้านตามปกต ิ

 

การป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ: การเลอืกประเภทของเครือ่งชว่ยหายใจจะขึน้อยู่กับระดับของสารปนเป้ือนในบรเิวณที่

หายใจและลักษณะทางเคมีของสารปนเป้ือน ปัจจัยการป้องกัน (หมายถงึอัตราส่วนของสิง่ปนเป้ือนภายนอกและภายใน

หนา้กาก) อาจมคีวามส าคญัเชน่กนั 
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บรเิวณทีห่ายใจ             

ระดบั ppm (ปรมิาตร) 
ปัจจัยการป้องกนัสงูสดุ 

เครือ่งชว่ยหายใจ 

แบบครึง่หนา้ 

เครือ่งชว่ยหายใจ 

แบบเต็มหนา้ 
1,000 10 A- AUS - 

1,000 50 - A- AUS 

5,000 50 Airline * - 
5,000 100 - A- 2 

10,000 100 - A- 3 
 100+  Airline ** 

 

* - การไหลอย่างตอ่เนือ่ง ** - ความตอ้งการการไหลตอ่เนื่องหรอืแรงดนับวก 

ความเขม้ขน้ของวัสดุ ปริมาณ และเงื่อนไขการใชง้านในทอ้งถิน่เป็นตัวก าหนดประเภทของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่

ตอ้งการ ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเตมิโปรดดูขอ้มูล CHEMWATCH เฉพาะไซต ์(ถา้มี) หรือทีป่รึกษาดา้นอาชวีอนามัยและความ

ปลอดภัยของคณุ 

 

การป้องกนัมอื/เทา้: สวมถงุมอืป้องกนัสารเคม ีเชน่ พวีซี ีสวมรองเทา้นริภัยหรอืรองเทา้บู๊ตเพือ่ความปลอดภัย เชน่ ยาง ความ

เหมาะสมและความทนทานของประเภทถงุมอืขึน้อยูก่ับการใชง้าน ปัจจัยทีส่ าคญัในการเลอืกถงุมอื ไดแ้ก ่ความถีแ่ลระยะเวลา

ในการสัมผัส ความทนทานต่อสารเคมขีองวัสดุของถุงมอื ความหนาของถุงมอื และความคล่องแคล่วเลอืกถุงมอืทีผ่่านการ

ทดสอบตามมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง (เชน่ Europe EN 374, US F739) เมือ่อาจเกดิการสัมผัสเป็นเวลานานหรือบ่อยครั้งขอ

แนะน าใหใ้ชถ้งุมอืทีม่รีะดบัการป้องกนั 5 ขึน้ไป (เวลาในการพัฒนามากกวา่ 240 นาทตีามมาตรฐาน EN 374) เมือ่คาดวา่จะมี

การสมัผัสเพยีงระยะสัน้ ขอแนะน าใหใ้ชถ้งุมอืทีม่รีะดบัการป้องกนั 3 ขึน้ไป (เวลาในการพัฒนามากกวา่ 60 นาทตีามมาตรฐาน 

EN 374) ควรเปลีย่นถุงมอืทีป่นเป้ือน ตอ้งสวมถุงมอืในมอืทีส่ะอาดเท่านัน้ หลังจากใชถุ้งมอืแลว้ควรลา้งมอืและเช็ดใหแ้หง้ 

แนะน าใหใ้ชม้อยสเ์จอรไ์รเซอรท์ีไ่มม่นี ้าหอม 

 

การป้องกนัดวงตา: แวน่ตานริภัยทีม่เีกราะป้องกันดา้นขา้ง, แวน่ตากันสารเคม,ี คอนแทคเลนสอ์าจก่อใหเ้กดิอันตรายเป็น

พเิศษ คอนแทคเลนสช์นดินิม่อาจดดูซบัและเกดิการระคายเคอืงมากขึน้ ควรจัดท าเอกสารนโยบายทีเ่ป็นลายลักษณ์อกัษรซึง่

อธบิายถงึการสวมเลนสห์รอืขอ้จ ากัดในการใชง้านส าหรับสถานทีท่ างานหรือแตล่ะงาน ซึง่ควรรวมถงึการทบทวนการดูดซับ

และการดดูซับของเลนสส์ าหรับประเภทของสารเคมทีีใ่ชง้านและบัญชขีองประสบการณ์การบาดเจ็บ บคุลากรทางการแพทย์

และปฐมพยาบาลควรไดรั้บการฝึกอบรมในการก าจัดและควรมอีุปกรณ์ทีเ่หมาะสมพรอ้มใชง้าน ในกรณีทีไ่ดรั้บสารเคมใีหท้ า

การลา้งตาทันทแีละถอดคอนแทคเลนสอ์อกโดยเร็วทีส่ดุ ควรถอดเลนสอ์อกเมือ่มอีาการตาแดงหรือระคายเคอืง - ควรถอด

เลนสอ์อกในสภาพแวดลอ้มทีส่ะอาดหลงัจากลา้งมอืใหส้ะอาดแลว้เทา่นัน้ [CDC NIOSH Current Intelligence Bulletin 59] 

 

อืน่ ๆ : อาจจ าเป็นตอ้งใชผ้า้กันเป้ือนพวีซี,ี ชดุป้องกันพีวซีหีากมกีารสมัผัสรุนแรง, ชดุลา้งตา ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามีฝักบัว

นริภัยพรอ้ม ไมแ่นะน าใหใ้ชอ้ปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคลทีเ่ป็นพลาสตกิ (PPE) บางชนดิ (เชน่ ถงุมอื ผา้กนัเป้ือน รองเทา้หุม้สน้) 

เนื่องจากอาจท าใหเ้กดิไฟฟ้าสถติได ้ส าหรับการใชง้านขนาดใหญ่หรอืตอ่เนื่อควรงสวมเสือ้ผา้ทีไ่ม่ทอแน่น (ไม่มตีัวยดึโลหะ

ขอ้มอืหรอืกระเป๋า) รองเทา้นริภัยทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิประกายไฟ 

  

มาตรการสุขอนามยัเฉพาะ: ปฏบิัตติามมาตรการดา้นสุขอนามัยส่วนบุคคลทีด่ ี เชน่ ลา้งมอืหลังจากสัมผัสสารและก่อน

รับประทานอาหารดืม่น ้าและ/หรือสบูบุหรี่ ซักชดุท างานและอุปกรณ์ป้องกันเป็นประจ าเพื่อขจัดสิง่ปนเป้ือน ทิง้เสือ้ผา้และ

รองเทา้ทีเ่ป้ือนซึง่ไมส่ามารถท าความสะอาดได ้ฝึกการดแูลท าความสะอาดเป็นอยา่งด ี

 

การควบคมุทางวศิวกรรม 

ส าหรับของเหลวไวไฟและก๊าซไวไฟอาจจ าเป็นตอ้งมีการระบายไอเสียเฉพาะที่หรือระบบระบายอากาศแบบปิดของ

กระบวนการ อุปกรณ์ระบายอากาศควรทนต่อการระเบดิได ้สารปนเป้ือนในอากาศทีเ่กดิขึน้ในสถานที่ท างานมีความเร็ว 

"หลบหนี" ทีแ่ตกตา่งกันซึง่จะก าหนด "ความเร็วในการดักจับ" ของอากาศหมุนเวยีนบรสิทุธิท์ีจ่ าเป็นในการก าจัดสิง่ปนเป้ือน

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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ประเภทการปนเป้ือน:      ความเร็วอากาศ: 
ตวัท าละลาย ไอ ลา้งไขมัน ฯลฯ ระเหยจากถัง (ในอากาศนิง่)     0.25- 0.5 เมตร/วนิาท ี(50- 100 ฟตุ/นาท.ี) 

ละอองลอย, ควนัจากการเท, การเตมิภาชนะไม่ตอ่เนือ่ง, การ
เคลือ่นยา้ยสายพานล าเลยีงความเร็วต า่, การเชือ่ม, การพ่น

ละออง, การชบุควนักรด, การดอง (ปลอ่ยดว้ยความเร็วต า่ไปยัง

บรเิวณของการสรา้งทีใ่ชง้านอยู)่ 

    0.5- 1 เมตร/วนิาท ี(100- 200 ฟตุ/นาท.ี) 

สเปรยโ์ดยตรง, การพ่นสใีนคหูาตืน้, การบรรจถุัง, การโหลด

สายพาน, ฝุ่ นทีบ่ด, การปลอ่ยกา๊ซ (รุ่นทีใ่ชง้านอยูใ่นโซนการ
เคลือ่นทีข่องอากาศอย่างรวดเร็ว) 

    1- 2.5 เมตร/วนิาท ี(200- 500 ฟตุ/นาท.ี) 

 

ในแตล่ะชว่ง คา่ทีเ่หมาะสมขึน้อยูก่ับ: 
 

ระดบัลา่งสดุของชว่ง ระดบับนสดุของชว่ง 

1: กระแสอากาศในหอ้งนอ้ย หรอืเหมาะส าหรับการกักขงั 1: การรบกวนกระแสอากาศในหอ้ง 
2: สารปนเป้ือนทีม่คีวามเป็นพษิต า่หรอืมแีคส่ ิง่รบกวนเทา่นัน้ 2: สารปนเป้ือนทีม่คีวามเป็นพษิสงู 

3: ไมต่อ่เนื่อง, การผลติต า่ 3: การผลติสงู, ใชง้านหนัก 
4: ตูด้ดูควนัขนาดใหญ ่หรอืมวลอากาศเคลือ่นทีข่นาดใหญ่ 4: เครือ่งดดูควนัขนาดเล็ก - การควบคมุ

เฉพาะทีเ่ทา่นัน้ 

 

ทฤษฎอีย่างง่ายแสดงใหเ้ห็นว่าความเร็วอากาศตกลงอย่างรวดเร็วโดยมรีะยะห่างจากการเปิดท่อสกัดธรรมดา โดยทั่วไป

ความเร็วจะลดลงตามก าลังสองของระยะทางจากจุดสกัด (ในกรณีง่ายๆ) ดังนัน้ควรปรับความเร็วอากาศทีจุ่ดสกัดตามหลัง

อา้งองิถงึระยะทางจากแหลง่ทีป่นเป้ือน ตัวอย่างเชน่ความเร็วอากาศทีพั่ดลมสกัดควรมคีา่ต า่สดุ 1-2 เมตร/วนิาท ี(200-400 

f/นาที) ส าหรับการสกัดตัวท าละลายที่สรา้งขึน้ในถังที่ห่างจากจุดสกัด 2 เมตร ขอ้พิจารณาเชงิกลอื่น ๆ ซึง่ท าใหข้าด

ประสทิธภิาพภายในเครือ่งสกัด ท าใหจ้ าเป็นทีค่วามเร็วอากาศเชงิทฤษฎตีอ้งคณูดว้ยปัจจัย 10 หรอืมากกวา่เมือ่ตดิตัง้หรือใช ้

ระบบสกดั 

 

 

หมายเหตุ:   คุณสมบตัทิางกายภาพและเคมีไดร้บัการก าหนดไว้เพือ่การพจิารณาถงึความปลอดภยั สุขภาพ และ

สิง่แวดลอ้มเท่าน ัน้ และอาจไม่แสดงใหเ้ห็นขอ้ก าหนดเฉพาะท ัง้หมดของผลติภณัฑ ์ตดิต่อผูจ้ดัจ าหน่ายเพือ่ขอขอ้มูล

เพิม่เตมิ 

ขอ้มลูท ัว่ไป 

สถานะทางกายภาพ: ของเหลว 

ส:ี ไมม่สี ี

กลิน่: น ้ามันกา๊ดเล็กนอ้ย 

ระดบัของการไดร้บักลิน่: ไมไ่ดร้ะบไุว ้

คณุสมบตัทิางกายภาพ: หา้มผสมกบัน ้า ลอยบนน ้า    

ขอ้มูลทีส่ าคญัดา้นสขุภาพ ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม 

ความหนาแนน่สมัพทัธ ์(ที ่15 องศาเซลเซยีส): 0.78 [ทีเ่กีย่วกบัน ้า] [ตามทีค่ านวณได]้ 

ความหนาแนน่:  ไมไ่ดร้ะบไุว ้

ความไวไฟ (ของแข็ง กา๊ซ):   ไมไ่ดร้ะบไุว ้

จดุวาบไฟ :    31 องศาเซลเซยีส - 33 องศาเซลเซยีส   

คา่ขดีจ ากดัสูงสุดและต า่สดุของความไวไฟ (% ปรมิาตรโดยประมาณในอากาศ): คา่ต า่สดุ (LEL): 0.47         

คา่สงูสดุ (UEL): 7.0 

อุณหภูมทิ ีจ่ดุตดิไฟเองได:้ 250 องศาเซลเซยีส   

จดุเดอืด/ชว่ง:  145 องศาเซลเซยีส  - 200 องศาเซลเซยีส   

อุณหภูมกิารสลายตวั:  ไมไ่ดร้ะบไุว ้

ความหนาแนน่ไอ (อากาศ = 1): > 4.6 

ความดนัไอ:        0.70 กโิลปาสคาล (78 มม. ปรอท) ที ่20 องศาเซลเซยีส   

อตัราการระเหย (เอ็น-บวิทวิแอซเีตท = 1):  0.16 

คา่ความเป็นกรดเบส (pH):  ไมไ่ดร้ะบไุว ้

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

สว่น 9 คณุสมบตัทิางกายภาพและเคม ี
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คา่การละลายในน า้:  ไมล่ะลาย 

ความหนดื:  ไมไ่ดร้ะบไุว ้

สว่นประกอบทีร่ะเหยได:้ 100%ปรมิาตร 

กลุม่กา๊ซ:     IIA 

 

ขอ้มูลอืน่ๆ 

จดุเยอืกแข็ง:         ไม่ไดร้ะบไุว ้
จดุหลอมเหลว: ไมไ่ดร้ะบไุว ้

น า้หนกัโมเลกุล: ไมไ่ดร้ะบไุว ้  

การดดูซมึความชืน้: ไมไ่ดร้ะบไุว ้

สมัประสทิธิก์ารขยายตวัเนือ่งดว้ยอุณหภูม:ิ ไมไ่ดร้ะบไุว ้

 

 
เง ือ่นไขทีม่ผีลตอ่ความไมแ่นน่อน:  

• มวีสัดทุีเ่ขา้กนัไม่ได ้ 

• สนิคา้ถอืวา่มคีวามเสถยีร  

• จะไมเ่กดิปฏกิริยิาพอลเิมอไรเซชนัทีเ่ป็นอนัตราย  

ส าหรับวสัดทุีเ่ขา้กนัไมไ่ดโ้ปรดดสูว่นที ่7 - การจัดการและการเก็บรักษา 

 

สว่น 11 ขอ้มูลทางพษิวทิยา 

 

ระดบัความเป็นอนัตราย (CHEMWATCH HAZARD RATINGS): 

 
 

 

 

 

 

 

 

ผลกระทบตอ่สขุภาพทีเ่ป็นไปได ้

 

ผลกระทบตอ่สขุภาพทีรุ่นแรง 

 

กลนืกนิ: การกลนืกนิสารโดยไม่ไดต้ัง้ใจอาจเป็นอันตราย การทดลองในสตัวบ์ง่ชีว้า่การกนิเขา้ไปนอ้ยกวา่ 150 กรัมอาจ

ถงึแกช่วีติหรอือาจสรา้งความเสยีหายรา้ยแรงตอ่สขุภาพของแตล่ะบคุคล การกลนืของเหลวอาจท าใหเ้กดิการส าลักเขา้

ไปในปอดและเสีย่งต่อการเกิดปอดอักเสบจากสารเคมี อาจส่งผลรา้ยแรง (ICSC13733) การกลืนกนิปิโตรเลียม

ไฮโดรคารบ์อนอาจท าใหค้อหอย หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และล าไสเ้ล็กระคายเคอืงและท าใหเ้ยือ่เมอืกบวมและ

เป็นแผลได ้อาการตา่งๆ ไดแ้ก ่แสบปากและคอ การไดรั้บปรมิาณทีม่ากขึน้อาจท าใหเ้กดิอาการคลืน่ไส ้อาเจยีน งว่งซมึ

อ่อนเพลยี เวยีนศรีษะ หายใจชา้และหายใจไม่สุด ชอ่งทอ้งบวม หมดสตแิละชัก อาจเกดิความเสยีหายต่อกลา้มเนื้อ

หัวใจท าใหห้ัวใจเตน้ผดิปกต ิภาวะหัวใจหอ้งล่างเตน้แผ่วระรัว (ถงึแกช่วีติ) และการเปลีย่นแปลงของคลืน่ไฟฟ้าหัวใจ 

ระบบประสาทสว่นกลางสามารถกดทับได ้สิง่มชีวีติเล็กๆสามารถเกดิการรูส้กึเสยีวซา่ทีล่ ิน้และท าใหส้ญูเสยีการรับรสได ้

การส าลกัอาจท าใหเ้กดิอาการไอ ส าลกั ปอดบวมโดยมอีาการบวมและมเีลอืดออก 

 

ตา: มหีลักฐานบางอย่างทีบ่ง่ชีว้่าสารนี้อาจท าใหเ้กดิการระคายเคอืงดวงตาและความเสยีหายในบางคน การสมัผัสกับ

ปิโตรเลยีมไฮโดรคารบ์อนโดยตรงอาจท าใหเ้จ็บปวดและเยือ่บุผวิกระจกตาอาจเสยีหายชัว่คราว สายพันธุท์ีม่กีลิน่หอม

อาจท าใหเ้กดิการระคายเคอืงและการหลัง่น ้าตามากเกนิไป 

 

ผวิหนงั: สารนี้อาจท าใหเ้กดิการอักเสบของผวิหนังเมือ่สมัผัสกับบางคน สารอาจท าใหส้ภาพผวิหนังอักเสบทีม่อียู่ก่อน 

แลว้หนักขึน้ การสมัผัสซ ้าๆ อาจท าใหผ้วิหนังแตก ลอก เป็นขยุหรอืแหง้ตามการจัดการและการใชง้านตามปกต ิไม่ควร

สัมผัสกับบาดแผลเปิด ผวิหนังทีถ่ลอกหรือระคายเคอืงกับสารนี้ ตัวอย่างเชน่ การเขา้สูก่ระแสเลอืดผ่านบาดแผล รอย

สว่น 10 ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 
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ถลอก หรือรอยโรค อาจท าใหเ้กดิการบาดเจ็บทัง้ระบบและมีผลกระทบอันตราย ตรวจสอบผวิหนังก่อนใชส้ารและให ้

แน่ใจวา่ไดรั้บการปกป้องจากความเสยีหายภายนอกอย่างเหมาะสม สารอะโรมาตกิไฮโดรคารบ์อนอาจท าใหผ้วิอ่อนแอ

งา่ยและแดงได ้ร่างกายไมน่่าจะสามารถดดูซมึสารนีเ้ขา้ทางผวิหนังได ้แตส่ารทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงอาจมแีนวโนม้เกดิขึน้

ได ้

 

สดูดม: การสดูดมไอระเหยอาจท าใหเ้กดิอาการงว่งนอนและเวยีนศรีษะ อาจมาพรอ้มกบัความงว่งนอน ความตืน่ตวัลดลง 

การสญูเสยีการตอบสนอง ขาดการประสานงาน และอาการเวยีนศรีษะ การสดูดมไอระเหยหรอืละอองลอย (หมอกควัน) 

ทีเ่กดิจากวัสดใุนระหวา่งการจัดการตามปกตอิาจเป็นอันตรายต่อสขุภาพของแตล่ะบุคคล มหีลักฐานบางอย่างทีบ่่งชีว้่า

สารนี้อาจท าใหเ้กดิการระคายเคอืงต่อระบบทางเดนิหายใจในบางคน การตอบสนองของร่างกายต่อการระคายเคือง

ดังกล่าวอาจท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อปอดมากขึน้ การสดูดมไฮโดรคาร์บอนผสมทีม่คีวามเขม้ขน้สงูอาจท าใหเ้กดิ

อาการงว่งนอนโดยมอีาการคลืน่ไส ้อาเจยีน และมนึงง ไฮโดรคารบ์อนทีม่นี ้าหนักโมเลกลุต า่ (C2 - C12) สามารถท าให ้

เยือ่เมอืกเกดิการระคายเคอืงและท าใหเ้กดิการไม่ประสานกัน วงิเวยีน คลืน่ไส ้เวยีนศรีษะ มนึงง ปวดศรีษะ เบือ่อาหาร

งว่งนอน สัน่ และมนึงง การไดรั้นในปรมิาณมากสามารถน าไปสูภ่าวะซมึเศรา้ของระบบประสาทสว่นกลางขัน้รุนแรง โคมา่

และอาจเสยีชวีติได ้การชักอาจเกดิขึน้ไดเ้นื่องจากการระคายเคอืงของสมองและ/หรือการขาดออกซเิจน อาจเกดิ

แผลเป็นถาวรโดยมอีาการลมชกัและเลอืดออกในสมองซึง่จะเกดิขึน้หลายเดอืนหลังจากไดรั้บสาร ผลกระทบของระบบ

ทางเดนิหายใจ ไดแ้ก ่การอักเสบของปอด โดยมอีาการบวมน ้าและมเีลอืดออก สายพันธุท์ีเ่บากวา่สว่นใหญ่ท าลายไต

และเสน้ประสาท พาราฟินและโอเลฟินทีห่นักกวา่จะระคายเคอืงต่อระบบทางเดนิหายใจโดยเฉพาะ อัลคนีความเขม้ขน้

สงูท าใหเ้กดิอาการบวมน ้าในปอด พาราฟินเหลวอาจท าใหส้ญูเสยีความรูส้กึและการกระท าทีก่ดประสาทซึง่น าไปสูค่วาม

อ่อนแอ เวยีนศรีษะ หายใจชา้และไม่สดุ หมดสต ิชักและเสยีชวีติได ้พาราฟิน C5-7 อาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อ

เสน้ประสาทหลายสว่น สารอะโรมาตกิไฮโดรคาร์บอนสะสมในเนื้อเยือ่ทีม่ไีขมันสงู (โดยทั่วไปคอืสมองไขสนัหลังและ

เสน้ประสาทสว่นปลาย) และอาจท าใหเ้กดิความบกพร่องในการท างานทีแ่สดงออกโดยอาการทีไ่ม่เฉพาะเจาะจง เชน่

คลื่นไส ้อ่อนเพลีย วิงเวียนศีรษะ การสัมผัสอย่างรุนแรงอาจท าใหเ้กิดอาการมึนงงหรือหมดสติได ้ ปิโตรเลียม

ไฮโดรคาร์บอนจ านวนมากสามารถท าใหห้ัวใจอ่อนแอ และอาจท าใหเ้กดิภาวะหัวใจหอ้งล่างเตน้แผ่วระรัว ซึง่น าไปสู่

ความตายได ้ภาวะซมึเศรา้ของระบบประสาทสว่นกลาง (CNS) อาจรวมถงึความรูส้กึไม่สบายทั่วไป อาการเวยีนศรีษะ

ปวดศรีษะ คลืน่ไส ้ผลของยาชาท าใหเ้วลาในการตอบสนองชา้ลง พูดไม่ชดัและอาจถงึขัน้หมดสตไิด ้พษิรา้ยแรงอาจ

สง่ผลใหเ้กดิภาวะซมึเศรา้ทางเดนิหายใจ และอาจถงึแก่ชวีติได ้การสดูดมก๊าซ / ไอทีม่คีวามเขม้ขน้สงูจะท าใหเ้กดิ

อาการระคายเคอืงในปอดร่วมกับอาการไอและคลืน่ไส ้อาการกดประสาทสว่นกลางร่วมกับอาการปวดศรีษะ และเวยีน

ศรีษะ การตอบสนองชา้ลง เกดิความเมือ่ยลา้และไม่สามารถปรับตัว การสมัผัสกับ white spirit ท าใหเ้กดิอาการคลืน่ไส ้

และเวยีนศรีษะ 

 

ผลกระทบต่อสุขภาพแบบเรือ้รงั: การสะสมของสารในร่างกายมนุษย์อาจเกดิขึน้และอาจก่อใหเ้กดิความกังวล

บางอย่างหลังจากไดรั้บสมัผัสจากการท างานซ ้าๆ หรอืเป็นเวลานาน การไดรั้บสารไฮโดรคารบ์อนผสมกันต่อเนื่องเป็น

เวลานานอาจท าใหเ้กดิอาการมนึงง โดยมอีาการวงิเวยีนศรีษะ ออ่นเพลยี มองเห็นไม่ชดั น ้าหนักลด และโรคโลหติจาง

และการท างานของตับและไตลดลง การสมัผัสถูกผวิหนังอาจสง่ผลใหผ้วิหนังแหง้ แตก และเป็นผืน่แดง การไดรั้บสาร

ไฮโดรคารบ์อนทีม่นี ้าหนักเบาเป็นประจ าอาจท าใหเ้กดิความเสยีหายของเสน้ประสาท โรคระบบประสาทสว่นปลาย ความ

ผดิปกตขิองไขกระดกู และความผดิปกตทิางจติเวช รวมทัง้ท าลายตับและไต การแชม่อืและทอ่นแขนดว้ย white spirits 

อาจสง่ผลใหเ้กดิการอักเสบของผวิหนังและรูขมุขนไดอ้ย่างรวดเร็ว คนงานทีส่มัผัสกับ white spirits รายงานวา่มอีาการ

คลืน่ไสอ้าเจยีน และมรีายงานวา่มคีนงานคนหนึง่เป็นโรคโลหติจาง ภาวะซมึเศรา้ของไขกระดกู และคนงานคนนีเ้สยีชวีติ

จากภาวะโลหติเป็นพษิในเวลาต่อมา ภาวะซมึเศรา้ของไขกระดกูอาจเกดิจากการมสีารประกอบทีเ่ป็นพษิ เชน่ เบนซนิ 

การไดรั้บเบนซนิเรื้อรังอาจท าใหเ้กดิอาการปวดศรีษะ อ่อนเพลยี เบือ่อาหาร และมีอาการอ่อนเพลยีจากผลเลอืดที่

เกดิขึน้รวมทัง้โลหติจางและการเปลีย่นแปลงของเลอืด เบนซนีเป็นสารทีเ่ป็นพิษต่อเซลลซ์ึง่เป็นการยับยัง้การเพิม่

จ านวนของเซลลไ์ขกระดูก และกระตุน้ใหเ้กดิความผดิปกตทิางโลหติวทิยาในมนุษยแ์ละสัตว ์สญัญาณของโรคโลหติ

จางจากไขกระดกูฝ่อทีเ่กดิจากเบนซนี ไดแ้ก ่การปราบปรามของเม็ดเลอืดขาว (เม็ดเลอืดขาว) เซลลเ์ม็ดเลอืดแดง (โรค

โลหติจาง) เกล็ดเลอืด (ภาวะเกล็ดเลอืดต ่า) หรือเซลลท์ัง้สามชนิด (pancytopenia) อาการเบือ้งตน้ ไดแ้ก่ ความ

ออ่นแอ จ ้าเลอืด และการตกเลอืด ผลกระทบทีเ่ป็นพษิทีส่ าคัญทีส่ดุคอืการท าลายเนื้อเยือ่ทีส่รา้งเลอืดอย่างรุนแรง และ

ไม่รุนแรงมากนัก อาจเป็นมะเร็งเม็ดเลอืดขาว ความเสีย่งจากการท างานแสดงใหเ้ห็นความสมัพันธร์ะหวา่งการสมัผัสกับ

เบนซนิและการเกดิมะเร็งเม็ดเลอืดขาวชนดิไมอโีลเจน นอกจากนี้ยังอาจมคีวามสมัพันธร์ะหวา่งการสมัผัสเบนซนิกับการ

เกดิมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืงและโรคมะเร็งเม็ดเลอืดขาวชนดิมัยอโิลมา ในการสมัผัสเรือ้รังคนงานจะแสดงอาการจากการเป็น

แผลในระบบประสาทส่วนกลาง และความบกพร่องของการไดย้นิ การสูดดมตัวท าละลายเรื้อรังอาจส่งผลใหร้ะบบ

ประสาทท างานผดิปกต ิและการเปลีย่นแปลงของตบัและเลอืด [PATTYS] 

 

ขอ้มูลเกีย่วกบัผลกระทบทางพษิวทิยา 

 

WHITE SPIRIT: เวน้แตจ่ะระบขุอ้มลูทีส่กัดจาก RTECS - ทะเบยีนผลกระทบทีเ่ป็นพษิของสารเคม ี
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เสน้ทางการรบัสมัผสั ขอ้สรุป/หมายเหต ุ

การสดูดม  

ความเป็นพษิฉับพลนั (มนุษย)์: TCLo 600 มก./ลบ.ม./8 ไมไ่ดร้ะบไุว ้

 

ความเป็นพษิฉับพลนั (หนู): LD50 > 5500 มก./ลบ.ม./4 ไมไ่ดร้ะบไุว ้

การรบัประทานเขา้ไป  

ความเป็นพษิฉับพลนั (หนู): LD50 > 5000 มก./กก. ไมไ่ดร้ะบไุว ้

ดวงตา  

การระคายเคอืง (มนุษย)์: 470 ppm/15m ไมไ่ดร้ะบไุว ้

การระคายเคอืง (กระตา่ย): 500 มก./24 ชัว่โมง พอประมาณ ไมไ่ดร้ะบไุว ้

 

ส าหรับปิโตรเลยีม: ผลติภัณฑน์ี้ประกอบดว้ยเบนซนีซึง่เป็นทีท่ราบกนัดวีา่กอ่ใหเ้กดิมะเร็งเม็ดเลอืดขาวชนดิไมอลีอยดเ์ฉียบพลัน 

และนอรม์อลเฮกเซนซึง่แสดงใหเ้ห็นว่าสามารถสรา้งเป็นสารประกอบทีม่ฤีทธิต์่อระบบประสาท ผลติภัณฑน์ี้มโีทลูอนี มขีอ้บ่งชี้

จากการศกึษาในสัตว์ทดลองว่าการไดรั้บโทลูอีนทีม่ีความเขม้ขน้สูงเป็นเวลานานอาจท าใหสู้ญเสยีการไดย้ิน ผลติภัณฑ์นี้

ประกอบดว้ยเอทลิเบนซนีและแนฟทาลนีซึง่มหีลักฐานวา่ท าใหเ้กดิเนือ้งอกในสตัวฟั์นแทะ 

 

การกอ่มะเร็ง: การทดลองกับหนูท าใหเ้กดิเนื้องอกในตับซึง่ถอืวา่ไม่เกีย่วขอ้งกับมนุษย ์การสมัผัสกับหนูท าใหเ้กดิเนื้องอกในไต

ซึง่ถอืวา่ไมเ่กีย่วขอ้งกบัมนุษย ์

 

การกลายพันธุ์: มีฐานขอ้มูลขนาดใหญ่เกีย่วกับการศกึษาการกลายพันธุข์องน ้ามันเบนซนิและน ้ามันเบนซนิผสม ซึง่มกีารใช ้

จดุสิน้สดุทีห่ลากหลาย และใหผ้ลลัพธเ์ชงิลบเป็นสว่นใหญ ่การศกึษาในสตัวท์ดลองทัง้หมดในสตัวท์ดลองและการศกึษาเมือ่เร็ว 

ๆ นีใ้นมนุษยท์ีถ่กูสมัผัส (เชน่พนักงานประจ าสถานบีรกิารน ้ามัน) แสดงใหเ้ห็นผลลบในการทดสอบการกลายพันธุ ์

 

ความเป็นพษิตอ่ระบบสบืพันธุ:์ การไดรั้บโทลอูนีทีม่คีวามเขม้ขน้สงูแกห่นูทีต่ัง้ครรภซ์ ้าๆ (ประมาณหรอืมากกวา่ 1,000 ppm) อาจ

ท าใหเ้กดิผลต่อพัฒนาการ เช่น น ้าหนักแรกเกดิทีล่ดลง และความเป็นพิษต่อระบบประสาทต่อพัฒนาการของทารกในครรภ์ 

อยา่งไรก็ตามในการศกึษาการสบืพันธุส์องรุ่นในหนูทีส่มัผัสกับคอนเดนเสทของไอน ้ามันเบนซนิไมพ่บผลเสยีตอ่ทารกในครรภ ์

 

ผลกระทบต่อมนุษย:์ การสัมผัสเป็นเวลานาน/ซ ้าๆ อาจท าใหผ้วิหนังขาดไขมันซึง่อาจน าไปสูโ่รคผวิหนังอักเสบและอาจท าให ้

ผวิหนังไวตอ่การระคายเคอืงและการซมึผา่นของสารอืน่ 

 

การทดลองการสมัผัสสารของสตัวฟั์นแทะตลอดชวีติท าใหเ้กดิสารก่อมะเร็ง แมว้า่จะมกีารสอบถามถงึความเกีย่วขอ้งกับมนุษย์ก็

ตาม น ้ามันเบนซนิกอ่ใหเ้กดิมะเร็งไตในหนูตัวผูอ้นัเป็นผลมาจากการสะสมของอัลฟ่า 2 โปรตนีไมโครโกลบลูนิในหยดไฮยาลนีใน

ไตของหนูตัวผู ้(แตไ่ม่ใชต่ัวเมยี) การสะสมทีผ่ดิปกตดิังกล่าวแสดงถงึการมไีลโซโซมทีม่ากเกนิและน าไปสูก่ารเสือ่มของเซลล์

ท่อไตเรื้อรัง การสะสมของซากเซลล ์mineralisation ของท่อไตเมดัลลา และเนื้อรา้ย การแพร่กระจายของการงอกใหม่อย่าง

ตอ่เนือ่งเกดิขึน้ในเซลลเ์ยือ่บผุวิทีม่กีารเปลีย่นแปลงของเนื้องอกในภายหลงัเมือ่ไดรั้บสารอยา่งตอ่เนื่อง อลัฟ่า 2-ไมโครโกลบูลนิ

ผลติขึน้ภายใตอ้ทิธพิลของการควบคมุฮอรโ์มนในหนูตวัผู ้แตไ่มใ่ชใ่นเพศเมยี และทีส่ าคญักวา่นัน้ไมใ่ชใ่นมนุษย ์

white spirit ไดแ้ก ่CAS RN 8052-41-3 

 

สว่น 12 ขอ้มูลดา้นนเิวศวทิยา 

 

ขอ้มลูทีใ่หไ้วน้ีอ้าศยัพืน้ฐานจากขอ้มลูส าหรับสาร องคป์ระกอบของสาร หรอืขอ้มลูส าหรับสารทีค่ลา้ยคลงึกนั 

 
WHITE SPIRIT: 

 

ส าหรบัสารเคมทีีไ่ดจ้ากการแยกน า้มนัปิโตรเลยีม: 

การวเิคราะหท์างเคมสี าหรับสารประกอบแตล่ะชนดิในผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมจ านวนมากทีป่ลอ่ยสูส่ ิง่แวดลอ้ม โดยทั่วไป

มักไมส่มจรงิเนือ่งจากความซับซอ้นของสารผสมเหลา่นีแ้ละคา่ใชจ้่ายในหอ้งปฏบิตักิาร การก าหนดองคป์ระกอบทางเคมี

ของการปลดปลอ่ยปิโตรเลยีมมคีวามซับซอ้นมากขึน้ โดยกระบวนการทางอทุกพลศาสตรท์างอชวีภาพและชวีภาพทีท่ า

หนา้ทีใ่นการปลดปลอ่ยเพือ่เปลีย่นลักษณะทางเคม ียิง่ปลอ่ยใหส้มัผัสกับสิง่แวดลอ้มนานเทา่ไหร่การเปลีย่นแปลงของ

ลกัษณะทางเคมก็ีจะยิง่มากขึน้ และการไดรั้บผลการวเิคราะหท์ีแ่มน่ย าซึง่สะทอ้นถงึเอกลกัษณ์ของการปลดปลอ่ยก็จะยิง่

ยากขึน้เทา่นัน้ หลังจากการผุกร่อนอย่างยาวนาน ความรูโ้ดยละเอยีดเกีย่วกับผลติภัณฑจ์ านวนมากดัง้เดมิมักมคี่านอ้ย

กวา่ขอ้มลูเฉพาะไซตใ์นปัจจุบนัซึง่เนน้ในเรือ่งเกีย่วกับสว่นประกอบมากขึน้ ความพยายามในการประเมนิสขุภาพมักจะไม่

เป็นตามคาดหวงัเนื่องจากปัญหาหลักสามประการ ไดแ้ก ่(1) ไมส่ามารถระบแุละหาปรมิาณของสารประกอบแตล่ะชนิดที่



 

ชือ่ผลติภณัฑ:์ White spirit 
แกไ้ขปรับปรงุ ณ วันที:่ 28 เมษายน 2010 
หนา้ 15 ของ 20 

 
 

ปลอ่ยสูส่ ิง่แวดลอ้มอันเป็นผลมาจากการร่ัวไหลของปิโตรเลยีม (2) การขาดขอ้มูลทีร่ะบลุักษณะของสารประกอบแต่ละ

ชนดิในสว่นผสมของปิโตรเลยีม และ (3) การขาดคา่แนวทางดา้นสขุภาพทีเ่ฉพาะเจาะจงส าหรับสารเคมสีว่นใหญ่ทีม่อียู่

ในผลติภัณฑปิ์โตรเลยีม ในการก าหนดผลกระทบดา้นสาธารณสขุทีเ่กีย่วขอ้งกับการสมัผัสกับปิโตรเลยีมไฮโดรคาร์บอน

จ าเป็นตอ้งมคีวามเขา้ใจพืน้ฐานเกีย่วกับคณุสมบัตขิองปิโตรเลยีม องคป์ระกอบ และคณุสมบตัทิางกายภาพ เคม ีชวีภาพ

และพษิวทิยาของสารประกอบทีม่ักถกูระบวุา่เป็นสารเคมหีลกัทีน่่ากงัวล  

 

ลกัษณะการเปลีย่นแปลงดา้นสิง่แวดลอ้ม: 

ผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมทีป่ลอ่ยออกสูส่ ิง่แวดลอ้มจะแพร่ออกผ่านดนิ ผา่นทางเดนิทั่วไป 2 เสน้ทาง: (1) เป็นการไหลของ

น ้ามันจ านวนมากทีแ่ทรกซมึเขา้ไปในดนิภายใตแ้รงโนม้ถว่งและการกระท าของแคพลิลารแีละ (2) เป็นสารประกอบแตล่ะ

ตัวทีแ่ยกออกจากสว่นผสมของปิโตรเลยีมจ านวนมากและละลายในอากาศ หรือน ้า เมือ่เกดิการไหลของน ้ามันจ านวน

มากจะท าใหเ้กดิการแยกสารประกอบแตล่ะตัวออกจากสว่นผสมของผลติภัณฑเ์พยีงเล็กนอ้ยหรอืไม่มเีลย และโดยปกติ

อัตราการแทรกซมึจะเร็วเมือ่เทยีบกับอัตราการละลาย สารประกอบหลายชนดิทีไ่ม่ละลายน ้าและไม่สามารถเคลือ่นทีไ่ด ้

ในน ้าจะละลายไดใ้นน ้ามันจ านวนมากและจะเคลือ่นยา้ยไปพรอ้มกับการไหลของน ้ามันจ านวนมาก ปัจจัยทีม่ผีลตอ่อัตรา

การแทรกซมึของน ้ามันจ านวนมาก ไดแ้ก ่ปรมิาณความชืน้ในดนิ พชืพันธุ ์ภูมปิระเทศ ภูมอิากาศ อัตราการปลดปล่อย 

(เชน่ ภัยพบิัตเิทยีบกับการร่ัวไหลอย่างชา้ๆ) ขนาดอนุภาคของดนิ (เชน่ทรายกับดนิเหนียว) และความหนืดของน ้ามัน 

(เชน่ น ้ามันเบนซนิเทยีบกับน ้ามันเครื่อง) เมือ่น ้ามันจ านวนมากเคลือ่นตัวผ่านเสาเข็มดนิ มวลของผลติภัณฑจ์ านวน

เล็กนอ้ยจะถูกกักไวโ้ดยอนุภาคของดนิ ผลติภัณฑจ์ านวนมากทีอ่นุภาคของดนิกักเก็บไวเ้รยีกว่า "ความอิม่ตัวของสาร

ตกคา้ง" ซึง่ขึน้อยู่กับความคงอยู่ของน ้ามันจ านวนมาก ความอิม่ตัวของสารตกคา้งอาจอยู่ในดนิไดน้านหลายปี ความ

อิม่ตวัของสารตกคา้งมคีวามส าคัญ เนือ่งจากเป็นตัวก าหนดระดับของการปนเป้ือนในดนิ และสามารถท าหนา้ทีเ่ป็นแหลง่

ปนเป้ือนอย่างตอ่เนื่องส าหรับสารประกอบแตล่ะชนดิเพื่อแยกออกจากผลติภัณฑจ์ านวนมากและเคลือ่นยา้ยอย่างอสิระ

ในอากาศหรอืน ้าใตด้นิ ความอิม่ตวัของสารตกคา้งมคีวามส าคัญเนื่องจากเป็นตัวก าหนดระดับของการปนเป้ือนในดนิและ

สามารถท าหนา้ทีเ่ป็นแหลง่ปนเป้ือนอย่างตอ่เนือ่งส าหรับสารประกอบแตล่ะชนดิเพือ่แยกออกจากผลติภัณฑจ์ านวนมาก

และเคลือ่นยา้ยอย่างอสิระในอากาศหรือน ้าใตด้นิ เมือ่ปรมิาณผลติภัณฑท์ีป่ล่อยสูส่ ิง่แวดลอ้มมขีนาดเล็กเมือ่เทยีบกับ

ปริมาตรของดนิทีม่ีอยู่ ผลติภัณฑท์ัง้หมดจะถูกเปลีย่นเป็นความอิม่ตัวทีเ่หลอืและการเคลือ่นยา้ยลงของผลติภัณฑ์

จ านวนมากมักจะหยุดลงกอ่นทีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่แหลง่น ้าใตด้นิ ผลกระทบทีไ่มพ่งึประสงคต์อ่น ้าใตด้นิอาจยังคงเกดิขึน้

หากน ้าฝนแทรกซมึผ่านดนิทีม่คีวามอิม่ตัวของสารตกคา้งและท าใหเ้กดิการเคลือ่นยา้ยลงของสารประกอบแต่ละชนดิ 

เมือ่ปรมิาณของผลติภัณฑท์ีป่ล่อยออกมามีปรมิาณมากเมือ่เทยีบกับปรมิาตรของดนิทีม่อียู่การยา้ยลงของผลติภัณฑ์

จ านวนมากจะสิน้สดุลงเนื่องจากพบชอ่งวา่งของรูพรุนทีอ่ ิม่ตัวดว้ยน ้า หากความหนาแน่นของผลติภัณฑจ์ านวนมากนอ้ย

กว่าน ้าผลติภัณฑจ์ะมีแนวโนม้ทีจ่ะ "ลอย" ไปตามส่วนต่อระหว่างโซนทีอ่ ิม่ตัวและไม่อิม่ตัวของน ้า และกระจายใน

แนวนอนในชัน้คลา้ยแพนเคก้ซึง่โดยปกตจิะเป็นไปในทศิทางของการไหลของน ้าใตด้นิ น ้ามันเครือ่งและน ้ามันท าความ

รอ้นเกอืบทัง้หมดมีความหนาแน่นนอ้ยกว่าน ้า หากความหนาแน่นของผลติภัณฑจ์ านวนมากมากกว่าน ้าผลติภัณฑจ์ะ

ยังคงเคลือ่นยา้ยลงไปดา้นลา่งผ่านชัน้หนิอุม้น ้าภายใตอ้ทิธพิลของแรงโนม้ถว่งอยา่งตอ่เนือ่ง การเคลือ่นยา้ยลงจะสิน้สดุ

ลงเมือ่ผลติภัณฑอ์ิม่ตวั หรอืเมือ่พบพืน้ผวิทีไ่ม่สามารถซมึผา่นได ้ในขณะทีผ่ลติภัณฑจ์ านวนมากเคลือ่นยา้ยผ่านเสาเข็ม

ดนิสารประกอบแตล่ะชนดิอาจแยกออกจากของผสมและโยกยา้ยอย่างอสิระ คณุสมบัตกิารขนสง่ทางเคม ีเชน่ ความผัน

ผวน ความสามารถในการละลาย และศักยภาพในการดดูซับ มักใชใ้นการประเมนิและคาดการณ์วา่สารประกอบใดบา้งที่

จะแยกออกจากของผสม เนื่องจากผลติภัณฑ์ปิโตรเลียมเป็นส่วนผสมที่ซับซอ้นของสารประกอบหลายรอ้ยชนิด

สารประกอบทีม่คีวามดันไอค่อนขา้งสงูจงึมแีนวโนม้ทีจ่ะระเหยและกลายเป็นไอ องคป์ระกอบทีแ่น่นอนของไอระเหย

เหลา่นีข้ ึน้อยูก่ับองคป์ระกอบของผลติภัณฑเ์ดมิ การใชน้ ้ามันเบนซนิเป็นตัวอย่างสารประกอบ เชน่ บวิเทน โพรเพน เบน

ซนี โทลอูนี เอทลิเบนซนี และไซลนี จะระเหยไดด้กีวา่ เนื่องจากความผันผวนแสดงถงึการถ่ายเทของสารประกอบจาก

ผลติภัณฑห์รอืเฟสของเหลวไปยังเฟสอากาศ จงึคาดวา่ความเขม้ขน้ของสารประกอบในผลติภัณฑห์รอืเฟสของเหลวจะ

ลดลงเมือ่ความเขม้ขน้ในเฟสอากาศเพิม่ขึน้ โดยทั่วไปสารประกอบทีม่คีวามดันไอเกนิ 10-2 มลิลเิมตรปรอท มแีนวโนม้

ทีจ่ะอยูใ่นเฟสอากาศมากกวา่ในเฟสของเหลว สารประกอบทีม่คีวามดนัไอนอ้ยกวา่ 10-7 มลิลเิมตรปรอท มแีนวโนม้ทีจ่ะ

เกีย่วขอ้งกบัเฟสของเหลว สารประกอบทีม่คีวามดนัไอนอ้ยกวา่ 10-2 มลิลเิมตรปรอท แตม่ากกวา่ 10-7 มลิลเิมตรปรอท

จะมแีนวโนม้ทีจ่ะอยู่ทัง้ในเฟสของอากาศและในของเหลว ผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมทีม่นี ้าหนักเบา เชน่ น ้ามันเบนซนิ มี

องคป์ระกอบทีม่คีวามสามารถในการละลายน ้า และมคีวามผันผวนสงูกวา่ และมศีักยภาพในการดดูซับต า่กวา่ผลติภัณฑ์

ปิโตรเลยีมทีห่นักกว่า เชน่ น ้ามันเตา ขอ้มูลทีร่วบรวมจากการร่ัวไหลของน ้ามันเบนซนิและการศกึษาในหอ้งปฏบิัตกิาร

ระบุว่าไฮโดรคาร์บอนส่วนทีเ่ป็นเศษส่วนเบาเหล่านี้มีแนวโนม้ทีจ่ะเคลือ่นยา้ยไดง้่ายผ่านดนิซึง่อาจเป็นอันตรายหรือ

สง่ผลต่อแหล่งน ้าใตด้นิ ในทางตรงกันขา้มผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมทีม่สีว่นประกอบของน ้าหนักโมเลกุลทีห่นักกว่า เชน่

น ้ามันเตา มักจะคงอยู่ในดนิมากกว่า เนื่องจากความสามารถในการละลายน ้า และความผันผวนที่ค่อนขา้งต ่า และ

ความสามารถในการดดูซบัสงู 

โดยทั่วไปความสามารถในการละลายจะลดลงตามน ้าหนักโมเลกุลทีเ่พิม่ขึน้ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ส าหรับ

สารประกอบทีม่นี ้าหนักโมเลกลุใกลเ้คยีงกัน เชน่ อะโรมาตกิไฮโดรคารบ์อนนัน้ สามารถละลายน ้าไดแ้ละเคลือ่นทีไ่ดใ้น

น ้ามากกว่าไฮโดรคาร์บอนอะลฟิาติก และอะลฟิาตกิแบบแยกส่วนจะละลายน ้าไดน้อ้ยกว่าอะลฟิาตกิแบบโซ่ตรง 

สารประกอบอะโรมาตกิในเชือ้เพลงิปิโตรเลยีมอาจมมีากถงึ 50% ของน ้าหนัก สารประกอบอะโรมาตกิใน C6-C13 ซึง่

ประกอบดว้ยสารประกอบประมาณ 95% ทีล่ะลายน ้าได ้จุลนิทรียพ์ื้นเมอืงทีพ่บในสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตหิลาย
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ชนิด (เชน่ ดนิ น ้า ใตด้นิ สระน ้า) แสดงใหเ้ห็นว่าสามารถย่อยสลายสารประกอบอนิทรีย์ได ้แตกต่างจากกระบวนการ

เปลีย่นแปลงอืน่ๆ ทีก่ระจาย สิง่ปนเป้ือนในสิง่แวดลอ้ม การย่อยสลายทางชวีภาพ สามารถก าจัดสิง่ปนเป้ือนโดยไม่ตอ้ง

ถา่ยโอนผา่นตวักลาง ผลติภัณฑส์ดุทา้ยของการย่อยสลายของจลุนิทรยี ์ไดแ้ก ่คารบ์อนไดออกไซด ์น ้า และชวีมวลของ

จุลนิทรีย ์อัตราการย่อยสลายของไฮโดรคาร์บอนขึน้อยู่กับองคป์ระกอบทางเคมขีองผลติภัณฑท์ีป่ล่อยสู่ส ิง่แวดลอ้ม

ตลอดจนปัจจัยสภาพแวดลอ้มเฉพาะพืน้ที ่โดยทัว่ไปไฮโดรคารบ์อนสายโซต่รง และอะโรเมตกิส ์จะถกูยอ่ยสลายไดง้่าย

กว่าสารประกอบอะลฟิาตกิทีแ่ตกแขนงสูง นอร์มอลแอลเคน, นอร์มอลแอลคลิอะโรมาตกิส ์และอะโรมาตกิส ์ในชว่ง 

C10-C22 เป็นสารทีย่่อยสลายทางชวีภาพไดง้่ายทีส่ดุ นอรม์อลแอลเคน, นอรม์อลแอลคลิอะโรมาตกิส ์และอะโรเมตกิส์

ในชว่ง C5-C9 สามารถย่อยสลายทางชวีภาพไดท้ีค่วามเขม้ขน้ต ่าโดยจุลนิทรยีบ์างชนิด แตโ่ดยทั่วไปแลว้จะถูกก าจัด

ออกโดยการระเหย ดังนัน้จงึไม่สามารถใชไ้ดใ้นสภาพแวดลอ้มสว่นใหญ่ นอรม์อลแอลเคนในชว่ง C1-C4 สามารถย่อย

สลายทางชวีภาพไดโ้ดยผูย้่อยสลายไฮโดรคารบ์อนเฉพาะกลุม่บางกลุม่ และ นอรม์อลแอลเคน, นอรม์อลแอลคลิอะโร

มาตกิส ์และอะโรเมตกิสท์ีส่งูกวา่ C22 นัน้ไม่สามารถใชก้ับจุลนิทรยีท์ีย่่อยสลายได ้สารไฮโดรคารบ์อนทีม่โีครงสรา้งวง

แหวนควบแน่นเชน่ PAH ทีม่วีงแหวนสีว่งขึน้ไปแสดงใหเ้ห็นวา่มคีวามทนทานตอ่การย่อยสลายทางชวีภาพไดค้อ่นขา้งด ี

PAH ทีม่วีงแหวนเพยีง 2 หรอื 3 วง (เชน่แนฟทาลนีแอนทราซนี) สามารถย่อยสลายทางชวีภาพไดง้่ายกวา่ PAH ทีม่วีง

แหวนเพยีง 2 หรอื 3 วง (เชน่แนฟทาลนีแอนทราซนี) สามารถย่อยสลายทางชวีภาพไดง้่ายกว่า สว่นทีล่ะลายน ้าไดใ้น

ปรมิาณมากของผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมอาจถูกย่อยสลายเมือ่สารประกอบอยู่ในสารละลาย เป็นผลใหผ้ลติภัณฑท์ี่เหลอื

อาจเตม็ไปดว้ยอะลไิซลกิส ์อะลฟิาตกิทีม่กีารแตกแขนงสงู และ PAH ทีม่วีงแหวนหลอมรวมจ านวนมาก 

ในเกอืบทกุกรณีการมอีอกซเิจนเป็นสิง่ส าคัญส าหรับการย่อยสลายทางชวีภาพทีม่ปีระสทิธภิาพของน ้ามัน การสลายตัว

แบบไม่ใชอ้อกซเิจนของปิโตรเลยีมไฮโดรคารบ์อนท าใหอ้ัตราการย่อยสลายต า่มาก ชว่ง pH ทีเ่หมาะสมในการสง่เสรมิ

การย่อยสลายทางชวีภาพอยู่ใกลใ้นชว่งทีเ่ป็นกลาง (6-8) ส าหรับสายพันธุส์ว่นใหญ่ pH ทีเ่หมาะสมจะเป็นดา่งเล็กนอ้ย

น่ันคอืมากกว่า 7 ความชืน้ของดนิทีป่นเป้ือนจะสง่ผลต่อการย่อยสลายทางชวีภาพของน ้ามัน เนื่องจากการละลายของ

สารประกอบทีเ่หลอืการกระจายตัว และความจ าเป็นในการเผาผลาญของจุลนิทรียเ์พื่อใหยั้งสามารถใชง้านได ้ปรมิาณ

ความชืน้ในดนิมผีลต่อการเคลือ่นทีข่องจุลนิทรีย ์การแพร่กระจายของตัวท าละลาย การป้อนสารตัง้ตน้ และการก าจัด

ผลติภัณฑข์า้งเคยีงทีไ่ดจ้ากการเผาผลาญ อัตราการย่อยสลายทางชวีภาพในดนิยังไดรั้บผลกระทบจากปรมิาณของ

ผลติภัณฑท์ีป่ล่อยสู่ส ิง่แวดลอ้ม ทีค่วามเขม้ขน้ 0.5% ของน ้ามันโดยปริมาตร อัตราการย่อยสลายในดนิค่อนขา้งไม่

ขึน้อยู่กับความเขม้ขน้ของน ้ามัน อย่างไรก็ตามเมือ่ความเขม้ขน้ของน ้ามันเพิม่ขึ้นอัตราการย่อยสลายล าดับแรกจะลดลง

และครึง่ชวีติของการย่อยสลายน ้ามันจะเพิม่ขึน้ ในทีส่ดุเมือ่น ้ามันถงึสภาวะอิม่ตัวในดนิ (เชน่ น ้ามัน 30-50%) การย่อย

สลายทางชวีภาพแทบจะสิน้สุดลง ความชืน้ที่มากเกนิไปจะจ ากัดปริมาณก๊าซออกซเิจนเพื่อเพิ่มการสลายตัวของ

ปิโตรเลยีมไฮโดรคารบ์อน การศกึษาสว่นใหญ่ระบวุา่ความชืน้ทีเ่หมาะสมอยู่ภายใน 50-70% ของความสามารถในการ

อุม้น ้า 

การเปลีย่นแปลงทางชวีภาพทัง้หมดไดรั้บผลกระทบจากอณุหภูม ิโดยทั่วไปเมือ่อณุหภูมเิพิม่ขึน้กจิกรรมทางชวีภาพมี

แนวโนม้ทีจ่ะเพิม่ขึน้จนถงึอุณหภูมทิีเ่กดิการเสือ่มสภาพของเอนไซม ์น ้ามันควรชว่ยเพิม่อุณหภูมขิองดนิโดยเฉพาะที่

พืน้ผวิ สทีีเ่ขม้ขึน้จะเพิม่ความสามารถในการรับความรอ้นโดยการดดูซับรังสมีากขึน้ อณุหภมูทิีเ่หมาะสมทีส่ดุส าหรับการ

ย่อยสลายทางชวีภาพทีจ่ะเกดิขึน้อยู่ในช่วง 18 องศาเซลเซยีส ถงึ 30 องศาเซลเซยีส คาดว่าอัตราขัน้ต ่าจะอยู่ที ่5 

องศาเซลเซยีส หรอืต า่กวา่ 

อยา่ปลอ่ยสารทิง้ลงทอ่ระบายน ้าหรอืทางน ้า 

 

 

GESAMP/EHS COMPOSITE LIST – ความเป็นอนัตราย (GESAMP Hazard Profiles) 
 
ชือ่ /   
หมายเลข CAS / 
หมายเลข RTECS 

EHS TRN A1a A1b A1 A2 B1 B2 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2 E3 

___________ ___ ___ ___ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

White spirit,  
low (15 -
20%)aroma 
tic / 
CAS:8052-  
41- 3 / 

141 
1 

742 (4) NI (4) (R) 3 NI (0) (0) (2) (1) (2) A  F 3 

 

ค าอธบิาย: 

EHS = หมายเลข EHS (EHS = GESAMP คณะท างานในการประเมนิความเป็นอันตรายของสารทีเ่ป็นอันตรายทีบ่รรทกุโดยเรือ) 

NRT = น ้าหนักลงทะเบยีนสทุธ,ิ A1a = การสะสมทางชวีภาพ log Pow, A1b = การสะสมทางชวีภาพ BCF, A1 = การสะสมทาง

ชวีภาพ, A2 = การย่อยสลายทางชวีภาพ, B1 = ความเป็นพษิเฉียบพลันทางน ้า LC/ECIC50 (mg/l), B2 = ความเป็นพษิในน ้า

เรือ้รัง NOEC (mg/l), C1 = ความเป็นพษิทางปากแบบเฉียบพลันของสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม LD50 (mg/kg), C2 = ความเป็นพษิ



 

ชือ่ผลติภณัฑ:์ White spirit 
แกไ้ขปรับปรงุ ณ วันที:่ 28 เมษายน 2010 
หนา้ 17 ของ 20 

 
 

เฉยีบพลนัทางผวิหนังของ สตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม LD50 (mg / kg), C3 = ความเป็นพษิเฉียบพลันทางการหายใจของสตัวเ์ลีย้งลูก

ดว้ยนม LC50 (มก. / กก.), D1 = การระคายเคอืงและการกัดกร่อนของผวิหนัง, D2 = การระคายเคอืงและการกัดกร่อนของ

ดวงตา, D3 = ผลกระทบตอ่สขุภาพในระยะยาว, E1 = การยอ้มส,ี E2 = ผลกระทบทางกายภาพตอ่สตัวป่์าและทีอ่ยูอ่าศัยหนา้ดนิ

, E3 = การรบกวนจากสิง่อ านวยความสะดวกบนชายฝ่ัง 

ส าหรับคอลมัน ์A2: R = ยอ่ยสลายทางชวีภาพไดท้นัท ีNR = ไมส่ามารถยอ่ยสลายทางชวีภาพไดท้นัท ี

ส าหรับคอลมัน ์D3: C = สารกอ่มะเร็ง, M = กลายพันธุ,์ R = เป็นพษิตอ่ระบบสบืพันธุ,์ S = การแพ,้ A = อนัตรายจากการส าลัก, 

T = ความเป็นพษิตอ่ระบบอวยัวะเฉพะ, L = การบาดเจ็บทีป่อด, N = เป็นพษิตอ่ระบบประสาท, I = เป็นพษิตอ่ภมูคิุม้กนั 

ส าหรับคอลมัน ์E1: NT = ไมย่อ้มส ี(ทดสอบแลว้) T = ทดสอบการยอ้มสเีป็นบวก  

ส าหรับคอลมัน ์E2: Fp = ลอยแบบคงที,่ F = ลอย, S = สารจม 

สเกลตวัเลขเริม่ตน้จาก 0 (ไมม่อีนัตราย) ในขณะทีต่วัเลขทีส่งูขึน้แสดงถงึอนัตรายทีเ่พิม่ขึน้ 

(GESAMP / EHS Composite List of Hazard Profiles - การประเมนิความเป็นอนัตรายของสารทีข่นสง่โดยเรอื) 

 

สว่น 13 ขอ้พจิารณาในการก าจดั 

 

• ภาชนะบรรจอุาจยังคงมอีนัตรายจากสารเคม/ีอนัตรายเมือ่ภาชนะวา่งเปลา่ 

• สง่กลบัไปยังซพัพลายเออรเ์พือ่น ากลบัมาใชใ้หม ่/ รไีซเคลิถา้เป็นไปได ้

มฉิะนัน้: 

• หากไม่สามารถท าความสะอาดภาชนะบรรจุไดด้เีพียงพอเพื่อใหแ้น่ใจว่าไม่มสีารตกคา้ง หรือหากไม่สามารถใชภ้าชนะบรรจุ

ผลติภัณฑเ์ดยีวกนัไดใ้หเ้จาะภาชนะเพือ่ป้องกนัการน ากลบัมาใชใ้หม ่และฝังในหลมุฝังกลบทีไ่ดรั้บอนุญาต 

• ในกรณีทีเ่ป็นไปไดใ้หเ้ก็บค าเตอืนเกีย่วกับฉลากและ MSDS และปฏบิตัติามประกาศทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑ ์

กฎหมายเกีย่วกับขอ้ก าหนดในการก าจัดของเสยีอาจแตกต่างกันไปตามประเทศ รัฐ และ/หรอืดนิแดน ผูใ้ชแ้ตล่ะคนตอ้งอา้งถงึ

กฎหมายทีป่ฏบิตังิานในพืน้ทีข่องตน ในบางพืน้ทีต่อ้งตดิตามของเสยีบางอยา่ง 

 

ล าดบัชัน้ของการควบคมุดเูหมอืนจะเป็นเรือ่งธรรมดา - ผูใ้ชค้วรตรวจสอบ: 

• การลด 

• น ากลบัมาใชใ้หม ่

• การรไีซเคลิ 

• การก าจัด (หากวธิอีืน่ไมไ่ดผ้ล) 

 

วสัดนุีอ้าจน ากลบัมาใชใ้หม่ไดห้ากไมไ่ดใ้ชห้รอืหากไม่ไดรั้บการปนเป้ือนเพือ่ใหไ้มเ่หมาะสมกบัการใชง้านตามวัตถปุระสงค ์หากมี

การปนเป้ือนอาจเป็นไปไดท้ีน่ าเอาผลติภัณฑก์ลับมาโดยการกรอง การกลัน่ หรอืวธิกีารอืน่ๆ ควรใชก้ารพจิารณาอายุการเก็บรักษา

ในการตัดสนิใจประเภทนี้ดว้ย โปรดทราบวา่คณุสมบัตขิองวัสดอุาจเปลีย่นไปในการใชง้าน และการรไีซเคลิหรอืการน ากลับมาใช ้

ใหมอ่าจไมเ่หมาะสมเสมอไป 

• อยา่ปลอ่ยใหน้ ้าลา้งจากอปุกรณ์ท าความสะอาดหรอืกระบวนการไหลเขา้สูท่อ่ระบายน ้า 

• อาจจ าเป็นตอ้งรวบรวมน ้าลา้งทัง้หมดเพือ่บ าบัดกอ่นก าจัด 

• ในทกุกรณีการทิง้ลงทอ่ระบายน ้าอาจอยูภ่ายใตก้ฎหมายและขอ้บงัคับของทอ้งถิน่และสิง่เหลา่นี้ควรไดรั้บการพจิารณากอ่น 

• หากมขีอ้สงสยัโปรดตดิตอ่หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 

• รไีซเคลิทกุทีท่ีท่ าได ้

• ปรกึษาผูผ้ลติส าหรับทางเลอืกในการรไีซเคลิหรอืปรกึษาหน่วยงานจัดการของเสยีในพืน้ทีห่รอืภมูภิาคเพือ่ก าจัดหากไม่สามารถ

ระบวุธิกีารบ าบดัหรอืการก าจัดทีเ่หมาะสม 

• ก าจัดโดย: ฝังในทีด่นิทีไ่ดรั้บอนุญาตโดยเฉพาะใหรั้บสารเคมแีละ/หรือยา หรอืการเผาในเครือ่งมอืทีไ่ดรั้บอนุญาต (หลังจาก

ผสมดว้ยวสัดทุีต่ดิไฟไดอ้ย่างเหมาะสม) 

• ก าจัดสิง่ปนเป้ือนในภาชนะเปล่า ปฏบิัตติามมาตรการป้องกันฉลากทัง้หมดจนกว่าจะท าความสะอาดและท าลายภาชนะบรรจุ 

ตามแคตตาล็อกของเสยีของยโุรป รหัสของเสยีไมใ่ชผ่ลติภัณฑเ์ฉพาะ แตเ่ป็นการใชง้านเฉพาะ ผูใ้ชค้วรก าหนดรหัสของเสยีตาม

การใชง้านทีใ่ชผ้ลติภัณฑ ์

 

สว่น 14 ขอ้มูลการขนสง่ 

 

 

 

 

 

 

ฉลากทีต่อ้งการ: ของเหลวไวไฟ 
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รหสัแฮชเคม: 3Y 

 

ทางบก (ADR/RID cross-border): 

 ชือ่ทีถ่กูตอ้งในการขนสง่:  TURPENTINE SUBSTITUTE 

 ประเภท ADR / RID:   3 

 การบง่ชีอ้นัตราย (Kemler):  30 

 หมายเลขสหประชาชาต:ิ  1300 

 กลุม่การบรรจ:ุ    III 

 รหสัการจ าแนกประเภท:  F1 

 ฉลากความเป็นอนัตราย:  3 

 บทบญัญตัพิเิศษ:   ไมม่ ี

 

ทางทะเล (IMDG): 

ชือ่ทีถ่กูตอ้งในการขนสง่:  TURPENTINE SUBSTITUTE 

ประเภท IMDG:   3 

ความเสีย่งยอ่ย IMDG:   ไมม่ ี

หมายเลข EMS:   F-E, S-E 

หมายเลขสหประชาชาต:ิ   1300 

กลุม่การบรรจ:ุ    III 

บทบญัญตัพิเิศษ:   223 

ปรมิาณจ ากดั :    5 ลติร 

 

ทางอากาศ (IATA) 

ชือ่ทีถ่กูตอ้งในการขนสง่:    TURPENTINE SUBSTITUTE 

ประเภท ICAO / IATA:     3 

ความเสีย่งยอ่ย ICAO / IATA:    ไมม่ ี

หมายเลขสหประชาชาต/ิ หมายเลขประจ าตวั:  1300 

กลุม่การบรรจ:ุ      III 

ขอ้ก าหนดพเิศษ:     A3 

 

ขนสง่สนิคา้เทา่น ัน้ 

ค าแนะน าในการบรรจ:ุ   310 

ปรมิาณสงูสดุ/แพ็ค:   220 ลติร 

 

ผูโ้ดยสารและสนิคา้ 

ค าแนะน าในการบรรจ:ุ  309 

ปรมิาณสงูสดุ/แพ็ค:   60 ลติร 

 

ผูโ้ดยสารและสนิคา้จ านวน จ ากดั 

ค าแนะน าในการบรรจ:ุ   Y309 

ปรมิาณสงูสดุ/แพ็ค:   10 ลติร 

 

รายละเอยีดความเป็นอนัตรายของ GESAMP ส าหรับสารนีส้ามารถพบไดใ้นสว่นที ่12 ของ MSDS 

 

 

สว่น 15 ขอ้มูลดา้นกฎขอ้บงัคบั 

 

สารนีถ้อืเป็นสารอนัตรายตามเกณฑข์องสหประชาชาต ิGHS 
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ภาคผนวก 1 
Annex 1 67/548/EEC: 649-345-00-4, 649-422-00-2, 649-261-00-8, 649-378-00-4, 649-279-00-6, 649-327-00-6, 
649-405-00-X, 649-267-00-0, 649-263-00-9, 649-262-00-3, 649-049-00-5, 649-330-00-2 
 

ภาคผนวก 1 

สว่นประกอบ  Annex 1 67/548/EEC 
White spirit  649-345-00-4 
White spirit  649-422-00-2 
White spirit  649-261-00-8 
White spirit  649-378-00-4 
White spirit  649-279-00-6 
White spirit  649-327-00-6 
White spirit  649-405-00-X 
White spirit  649-267-00-0 
White spirit  649-263-00-9 
White spirit  649-262-00-3 
White spirit  649-049-00-5 
White spirit  649-330-00-2 

 

ความเสีย่ง 

รหัสความเสีย่ง ค าอธบิายความเสีย่ง 

R45  อาจท าใหเ้กดิมะเร็ง 

R46  อาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายทางพันธกุรรมทีถ่า่ยทอดทางพันธกุรรมได ้

R65  เป็นอนัตราย - อาจท าใหป้อดถกูท าลายหากกลนืกนิ 

 

ความปลอดภยั 

รหัสความปลอดภัย ค าอธบิายปลอดภัย 

S53  หลกีเลีย่งการสมัผัส - รับค าแนะน าพเิศษกอ่นใช ้

S45  ในกรณีทีเ่กดิอบุตัเิหตหุรอืรูส้กึไมส่บายใหต้ดิตอ่แพทยห์รอืศนูยข์อ้มลูสารพษิ 4 ทนัท ี 

 (แสดงฉลากถา้เป็นไปได)้ 

 

ภาคผนวก 2: ขอ้บง่ชีอ้นัตราย 

T  เป็นพษิ 

 

สถานะทางกฎหมายและกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

 

White spirit (CAS: 8052-41-3,8042-47-5) มอียูใ่นรายการกฎขอ้บงัคบัตอ่ไปนี ้

"EU REACH Regulation (EC) No 1907/2006 – ภาคผนวก XVII (Appendix 2) สารกอ่มะเร็ง: ประเภท 1B (ตารางที ่

3.1) / ประเภท 2 (ตารางที ่3.2) ", " European Chemicals Agency (ECHA) รายชือ่สารทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนในปี 

2010 ", " European Union - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS) 

(English) ", " European Union (EU) ภาคผนวก I ของค าสั่ง 67/548/EEC เรื่องการจ าแนกและการติดฉลากสาร

อันตราย - ปรับปรุงโดย ATP: 31 ", " สารกอ่มะเร็งในสหภาพยุโรป (EU) ", " สหภาพยุโรป (EU) การควบคมุอันตราย

จากอบุตัเิหตทุีส่ าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัอนัตราย สาร - หมวดหมู ่Seveso ", " กฎขอ้บงัคบัของสหภาพยโุรป (EU) หมายเลข 

1272/2008 ว่าดว้ยการจ าแนกการตดิฉลากและการบรรจุสารและของผสม - ภาคผนวก VI ", " รายการคอมโพสติ 

GESAMP / EHS - GESAMP Hazard Profiles ", " IMO IBC รหัสบทที ่17: สรุปขอ้ก าหนดขัน้ต า่ ", " IMO 

การจัดประเภทเฉพาะชั่วคราวของสารเหลว - รายการที ่2: สารมลพษิเฉพาะของผสมทีม่อีย่างนอ้ย 99% โดยน ้าหนัก

ของส่วนประกอบที่ป ร ะ เมินโดย  IMO แล ว้  " ," International Council of Chemical Associates (ICCA) - High 

Production Volume List "," รายชือ่ตวัแทน OECD ของการผลติขัน้สงู ปรมิาณ (HPV) สารเคม ี" 

เอกสารขอ้มูลดา้นความปลอดภัยนี้เป็นไปตามกฎหมายของสหภาพยุโรปและการดัดแปลง - เทา่ทีเ่กีย่วขอ้ง -: 67/548 / EEC, 

1999/45 / EC, 76/769 / EEC, 98/24 / EC, 92/85 / EEC, 94/33 / EC, 91/689 / EEC, 1999/13 / EC เช่นเดยีวกับกฎหมาย

ขององักฤษดงัตอ่ไปนี:้ 

- การควบคมุสารทีเ่ป็นอนัตรายตอ่กฎอนามัย (COSHH) ค.ศ. 2002 

- สิง่จ าเป็นส าหรับ COSHH 

- การจัดการดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน ค.ศ. 1999 
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สว่น 16 ขอ้มูลอืน่ ๆ 

 

N/A = ไมไ่ดร้ะบุไว ้

 

สว่นผสมทีม่หีมายเลข CAS หลายตวั 

ชือ่สว่นผสม  CAS 

วญิญาณสขีาว  8052-41-3, 8042-47-5 

 

■ การจ าแนกประเภทของสารทีเ่ตรียมและสว่นประกอบแตล่ะสว่น ไดม้าจากแหล่งขอ้มูลทีเ่ป็นทางการและเชือ่ถอืไดโ้ดยมีการ

ตรวจสอบอยา่งอสิระโดยคณะกรรมการการจัดประเภทของ Chemwatch โดยใชก้ารอา้งองิเอกสารทีม่อียู ่ 

รายชือ่แหลง่ขอ้มลูอา้งองิทีใ่ชเ้พือ่ชว่ยเหลอืคณะกรรมการสามารถดไูดท้ี:่ www.chemwatch.net/references 

 

■ (M) SDS เป็นเครือ่งมอืสือ่สารอันตรายและควรใชเ้พือ่ชว่ยในการประเมนิความเสีย่ง ปัจจัยหลายอย่างเป็นตวัก าหนดวา่อนัตราย

ทีร่ายงานเป็นความเสีย่งในสถานทีท่ างานหรอืการตัง้คา่อืน่ๆ ความเสีย่งอาจถูกก าหนดโดยการอา้งองิสถานการณ์การสมัผัส ตอ้ง

พจิารณาขนาดการใชค้วามถีใ่นการใชง้านและการควบคมุทางวศิวกรรมในปัจจบุนัหรอืทีม่อียู ่

 

■ ส าหรับค าแนะน าโดยละเอยีดเกีย่วกบัอปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคลโปรดดมูาตรฐาน EU CEN ดงัตอ่ไปนี:้ 

EN 16   การป้องกนัดวงตาสว่นบคุคล 

EN 340   ชดุป้องกนั 

EN 374   ถงุมอืป้องกนัสารเคมแีละจลุนิทรยี ์

EN 13832  รองเทา้ป้องกนัสารเคม ี

EN 133   อปุกรณ์ป้องกนัระบบหายใจ 

 

เอกสารนี้มลีขิสทิธิ ์นอกเหนือจากขอ้ตกลงทียุ่ตธิรรมเพื่อจุดประสงคใ์นการศกึษาคน้ควา้ตรวจสอบหรือวจิารณ์เป็นการส่วนตัว

ตามทีไ่ดรั้บอนุญาตภายใตพ้ระราชบัญญัตลิขิสทิธิห์า้มมใิหท้ าซ ้าส่วนใดโดยกระบวนการใด ๆ โดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรจาก CHEMWATCH โทร (+61 3) 9572 4700 

วนัทีอ่อก: 28 เมษายน 2010 

วนัทีพ่มิพ:์ 9 พฤศจกิายน 2010 

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

ตามภูมคิวามรูแ้ละความเชือ่เท่าที ่Union Petrochemical มอียู่ ขอ้มูลและค าแนะน าทีร่ะบุไวน้ี้มคีวามถูกตอ้งและเชือ่ถอืไดจ้นถงึ

วันที่จัดท าเอกสาร ท่านสามารถติดต่อ Union Petrochemical เพื่อตรวจสอบว่าเอกสารฉบับนี้เ ป็นฉบับล่าสุดที่ Union 

Petrochemical มอียูห่รอืไม ่ขอ้มลูและค าแนะน านี้จัดเสนอไวเ้พือ่ใหผู้ใ้ชพ้จิารณาและตรวจสอบ โดยถอืวา่ผูใ้ชม้คีวามรับผดิชอบ

ต่อการตรวจสอบจนเป็นทีพ่งึพอใจต่อตัวเองว่าผลติภัณฑม์คีวามเหมาะสมต่อการใชง้านตามวัตถุประสงคห์รือไม่ หากผูซ้ือ้น า

ผลติภัณฑน์ี้ไปบรรจุใหม ่ผูใ้ชม้คึวามรับผดิชอบทีจ่ะตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มขีอ้มลูทีเ่หมาะสมเกีย่วกับสขุภาพ ความปลอดภัย และ

ขอ้มลูอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นแนบไปกับและ/หรอืตดิไวบ้นภาชนะบรรจ ุควรมอบค าเตอืนและวธิกีารปฏบิัตใินการขนถ่ายเคลือ่นยา้ยใชง้าน

อยา่งปลอดภัยใหแ้กผู่ข้นถา่ยเคลือ่นยา้ยและผูใ้ช ้หา้มกระท าการปรับเปลีย่นแกไ้ขเอกสารนีโ้ดยเด็ดขาด ไมอ่นุญาตใหน้ าเอกสาร

นีไ้ปพมิพเ์ผยแพร่ซ ้าหรอืถา่ยทอดซ ้า ไมว่า่ทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น ยกเวน้ภายใตข้อบเขตทีก่ าหนดไวต้ามกฎหมาย 

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

 


