


เอกสารข้อมลูความปลอดภัยสารเคมี หน้า 2 วันที่ออกเอกสาร: 10/09/2558 
จัดท าโดย บริษัท เอ สแควร์ เพาเวอร์ เทรด จ ากัด SULFONION N70 วันที่พิมพ์เอกสาร: 10/09/2558 

 

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย 
H302 เป็นอันตรายหากกลืนกิน 
H315 ระคายเคืองต่อผิวหนัง 
H319 ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง 

ข้อความแสดงข้อควรระวัง – ด้านการป้องกัน 
P270 ห้ามบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่ ขณะใช้งานผลิตภัณฑ์น้ี 
P280 สวมถุงมือกันสารเคมี ชุดป้องกันสารเคมี แว่นนิรภัยครอบดวงตา และหน้ากากป้องกันใบหน้า 

ข้อความแสดงข้อควรระวัง – ด้านการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน 
P362 ถอดเสื้อผ้าท่ีปนเปื้อนออก 

P302 + P352 หากสัมผัสผิวหนัง ล้างท าความสะอาดด้วยสบู่และน้ าปริมาณมาก 
P305 + P351 + P338 กรณีเข้าตา ให้ล้างตาอย่างระมัดระวัง โดยปล่อยให้น้ าสะอาดไหลผ่านเป็นระยะเวลาหลายนาที หากสวมใส่คอนแทค

เลนส์อยู่ ให้ถอดคอนแทคเลนส์ออกถ้าสามารถท าได้โดยง่าย แล้วล้างตาต่อ 
P333 + P313 กรณีท่ีเกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง ให้ไปพบแพทย์ 
P337 + P313 หากยังคงระคายเคืองต่อดวงตา ให้ไปพบแพทย์ 
P301 + P312 กรณีกลืนกิน ให้ติดต่อศูนย์พิษวิทยา/ไปพบแพทย์/หน่วยปฐมพยาบาล เมื่อมีอาการไม่ปกติ 

P330 บ้วนปากด้วยน้ าสะอาด 
ข้อความแสดงข้อควรระวัง – ด้านการจัดเก็บ 
ข้อความแสดงข้อควรระวัง – ด้านการก าจัดทิ้ง 

P501 ก าจัดสารหรือบรรจุภัณฑ์โดยการฝังกลบในหลุมฝังกลบสารเคมีท่ีได้รับอนุญาต  
ในกรณีท่ีเป็นสารอินทรีย์ให้เผาท าลายด้วยเตาเผาอุณหภูมิสูง 

 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบสารและส่วนผสม 
องค์ประกอบสาร 

หมายเลข CAS % [น้ าหนัก] ชื่อ การแบ่งแยกประเภท GHS 
68891-38-3 >60 Sodium lauryl ether sulfate ความเป็นพิษเฉียบพลัน (กรณีกลืนกิน) ประเภทย่อย 4 (H302) 

การกัดกร่อนและระคายเคืองต่อผิวหนัง ประเภทย่อย 2 (H315) 
การระคายเคืองต่อดวงตา ประเภทย่อย 2A (H319) 

7732-18-5  Water ไมพ่บข้อมูล 
ส่วนผสม 
 ดูจากข้อมูลองค์ประกอบสารด้านบน 
 

ส่วนที่ 4 มาตรการปฐมพยาบาล 
ค าอธิบายมาตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

การสัมผัสทางดวงตา  ล้างตาทันทีโดยปล่อยให้น้ าสะอาดไหลผ่าน 
 ล้างดวงตาให้ท่ัว โดยถ่างเปลือกตาออกสู่ด้านนอกของดวงตา พยายามขยับเปลือกตาเป็นครั้งคราว 
 หากอาการเจ็บปวดดวงตายังคงอยู่  ให้รีบไปพบแพทย์ 
 การถอดคอนแทคเลนส์ออกจากดวงตาท่ีสัมผัสสาร ควรรีบด าเนินการโดยผู้ท่ีมีความช านาญเท่าน้ัน 

การสัมผัสทางผิวหนัง  ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าท่ีเปื้อนสารออกโดยทันที 
 ช าระล้างผิวหนังและผมให้ท่ัวด้วยน้ าสะอาด โดยฉีดน้ าล้างลงไปเรื่อยๆ (ถ้ามีสบู่ควรใช้ร่วมด้วย) 
 ถ้ายังมีอาการะคายเคืองผิวหนังบริเวณท่ีสารสัมผัส ให้ไปพบแพทย์ 

การหายใจเข้าไป  ให้อพยพออกจากพื้นท่ีท่ีมีละออง สารระเหย หรือควันจากการเผาไหม้ 
 การปฐมพยาบาลอื่นๆ โดยทั่วไปยังไม่มีความจ าเป็นในขั้นน้ี 

การกลืนกิน  หากกลืนกินสารเข้าไป ให้พบแพทย์โดยทันที 
 ติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ส าหรับข้อแนะน าเพ่ิมเติม 
 แนะน าให้ส่งตัวเข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลโดยทันที 
 ในระหว่างท่ีรอน าส่งหรือรอการรักษา ควรได้รับการดูแลโดยนักปฐมพยาบาลอย่างเหมาะสมตามอาการ 
 เมื่อส่งมอบผู้ป่วยให้กับแพทย์ ให้น าส่งส าเนาเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีน้ี เพื่อให้การรักษาท่ี

เหมาะสมต่อไป  
 ในกรณีท่ีไม่มีหน่วยปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุหรือบริเวณใกล้เคียง ให้รีบส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล พร้อมกับ



เอกสารข้อมลูความปลอดภัยสารเคมี หน้า 3 วันที่ออกเอกสาร: 10/09/2558 
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ส าเนาเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีน้ี 
ในกรณีท่ีไม่มีหน่วยปฐมพยาบาล หรืออยู่ห่างจากโรงพยาบาลมากกว่า 15 นาที และผู้ป่วยยังไม่หมดสติ 
 ท าการกระตุ้นให้อาเจียนด้วยการใช้น้ิวล้วงคอ โดยเอนตัวผู้ป่วยไปข้างหน้าหรือให้ตะแคงซ้าย (ถ้าเป็นไปได้ให้

อยู่ในท่าก้มศีรษะ) เพื่อเปิดหลอดลม และป้องกันการส าลัก 
หมายเหตุ: ควรใส่ถุงมือป้องกันขณะท าการกระตุ้นให้อาเจียน 

 

ข้อบ่งชี้ถึงความจ าเป็นในการให้การบ าบัดโดยทันทีหรือการรักษาแบบเฉพาะ 
ในกรณีท่ีสงสัยว่าได้สัมผัสสารท่ีเป็นพิษ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน – ตรวจสอบการอุดตันของช่องทางเดินหายใจ ตรวจสอบสภาวะการ
หายใจ วัดความดันโลหิต ประเมินสภาวะการตอบสนองของร่างกายและสมอง ตรวจร่างกายโดยละเอียด – ตามด้วยขั้นตอนการรักษาภาวะเป็นพิษ – การ
ให้ยาต้านพิษ การตรวจรักษาตามอาการ ยับยั้งการดูดซึม การกระจายตัว เร่งการขับสารพิษออกจากร่างกาย 
 

ส าหรับการสัมผัสสารพิษ (ในกรณีท่ีไม่ทราบวิธีการรักษาแบบเฉพาะ) 
------------------------------------------ 
การรักษาขั้นพ้ืนฐาน 
------------------------------------------ 
 ดูดสิ่งของอุดตันช่องทางเดินหายใจ (ตามท่ีจ าเป็น) 
 สังเกตอาการของการขาดออกซิเจน และช่วยการหายใจเมื่อจ าเป็น 
 ให้ออกซิเจนด้วยหน้ากากแบบ non-rebreather ด้วยอัตรา 10 ถึง 15 ลิตร/นาที 
 เฝ้าสังเกตและบ าบัดเมื่อมีภาวะปอดบวม 
 เฝ้าสังเกตและบ าบัดเมื่อมีอาการช็อก 
 เฝ้าระวังอาการชัก 
 ห้ามใช้ยากระตุ้นให้อาเจียน ถ้าสงสัยว่าผู้ป่วยกลืนกินสารเข้าไป ให้ล้างปากด้วยน้ าสะอาด และในกรณีท่ีผู้ป่วยมีสติ สามารถกลืนได้ ตอบสนอง

ด้วยการส ารอกได้ดี และไม่มีอาการน้ าลายหก ให้ด่ืมน้ าปริมาณ 200 มิลลิลิตร (แนะน าให้ด่ืมในสัดส่วน 5 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัม) เพือ่เจือจางพิษ 
------------------------------------------ 
การรักษาขั้นสูง 
------------------------------------------ 
 หากผู้ป่วยหมดสติหรือหยุดหายใจ ให้สอดท่อช่วยหายใจทางปากหรือจมูก 
 ใช้หน้ากากถุงลิ้น (bag-valve mask) เพื่อให้ออกซิเจนด้วยแรงดัน 
 เฝ้าสังเกตและบ าบัด เมื่อมีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ 
 เริ่มให้สารน้ า IV D5W TKO ใช้ยาสารละลายแลคเตทริงเกอร์ถ้าผู้ป่วยมีอาการขาดน้ า การให้น้ ามากเกินไปอาจท าให้เกิดอาการแทรกซ้อนได้ 
 ใช้การบ าบัดด้วยยาเมื่อมีภาวะปอดบวม 
 การให้สารน้ าจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิด ส าหรับผู้ป่วยที่มีภาวะความดันต่ าร่วมกับอาการขาดน้ า 
 บ าบัดอาการชักด้วยยาไดอะซีแพม 
 ในการล้างตาควรใช้ยา Proparacaine hydrochloride ร่วมด้วย 

เอกสารอ้างอิง: Bronstein, A.C. and Currance, P.L., Emergency Care for Hazardous Materials Exposure, 2nd Ed. 1994. 
ให้การรักษาตามอาการ 
 

ส่วนที่ 5 มาตรการผจญเพลิง 
สารใช้ดับไฟ 
  ละอองน้ าหรือหมอก 

 โฟม 
 ผงเคมีแห้ง 
 สารโบรโมคลอโรไดฟลูออโรมีเทน หรือBCF (ในกรณีท่ีได้รับอนุญาต) 
 คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide) 

อันตรายพิเศษที่เกิดจากสารตั้งต้นหรือส่วนผสม 
ปฏิกิริยาการติดไฟของสาร หลีกเลี่ยงการเจือปนกับตัวออกซิไดซ์ (oxidizing agent) เช่น ไนเตรด (nitrates) กรดท่ีท าให้สารรวมตัวกับ

ออกซิเจน (oxidizing acid) สารฟอกขาวประเภทคลอรีน (chlorine) สารคลอรีนประเภทท่ีใช้กับสระว่ายน้ า ฯลฯ 
เพราะอาจติดไฟได้ 

ค าแนะน าส าหรับนักผจญเพลิง 
การดับเพลิง  แจ้งเจ้าหน้าท่ีดับเพลิง โดยแจ้งรายละเอียดว่าเหตุเกิดขึ้นท่ีไหน และสถานการณ์เป็นอย่างไร 



เอกสารข้อมลูความปลอดภัยสารเคมี หน้า 4 วันที่ออกเอกสาร: 10/09/2558 
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 ใช้เครื่องช่วยหายใจพร้อมกับถุงมือป้องกัน 
 ป้องกันทุกวิถีทางไม่ให้สารรั่วไหลเข้าสูท่่อระบายน้ าและทางน้ าต่างๆ 
 ใชน้้ าพ่นเป็นละอองเพือ่ควบคุมไฟและท าให้บรเิวณข้างเคียงเย็นลง 
 ห้าม เข้าใกลภ้าชนะบรรจุท่ีคาดว่ามีอุณหภูมิสูง 
 ท าให้ภาชนะบรรจุท่ีติดไฟเย็นลงโดยใช้น้ าพ่นเป็นละอองจากสถานท่ีก าบังทีป่ลอดภัย 
 น าภาชนะบรรจุออกจากเส้นทางเพลิงหากสามารถท าได้อย่างปลอดภัย 
 ควรท าความสะอาดอุปกรณ์ให้หมดจดเมือ่ใช้งานเรียบร้อยแล้ว 

อันตรายจากไฟและการระเบิด  ของแข็งซ่ึงติดไฟลุกไหมไ้ด้ แต่แพร่กระจายควันได้ยาก ฝุ่นสารอินทรีย์ถูกประเมินว่าเป็นวัสดุท่ีติดไฟลุกไหม้ได้ 
(ประมาณ 70%) - ท้ังนี้ขึ้นกับสภาวะภายใต้กระบวนการเผาไหม้ท่ีเกิดขึ้น โดยวัตถุประเภทน้ีอาจก่อให้เกิดไฟ 
และ/หรือ ระเบิดฝุ่น  

 สารอินทรีย์ท่ีอยู่ในสภาพฝุ่นผงละเอียดแขวนลอยอยู่ในอากาศหรือตัวกลางที่เป็นตัวออกซิไดซ์ อาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงต่อการติดไฟหรือระเบิดได้ 

 หลีกเลี่ยงการท าให้เกิดฝุ่น โดยเฉพาะฝุ่นท่ีฟุ้งกระจายอยู่ในสถานท่ีปิดล้อมหรือไม่มีอากาศถ่ายเท เพราะฝุ่น
อาจรวมตัวกับอากาศและแหล่งก าเนิดท่ีท าให้ติดไฟได้ เช่น เปลวไฟหรือประกายไฟ ก่อท าให้เกิดเพลิงไหม้หรือ
ระเบิด ฝุ่นท่ีเกิดจากการบดของแข็งให้ละเอียดน้ันมีความเป็นอันตราย การสะสมของอนุภาคฝุ่นผง (ขนาดเล็ก
กว่า 420 ไมครอน) อาจเผาไหม้อย่างรวดเร็วและอันตรายมากถ้าถูกท าให้ติดไฟ อนุภาคท่ีใหญ่กว่าน้ีจะไม่สร้าง
ฝุ่นท่ีติดไฟได ้อย่างไรก็ตาม อนุภาคท่ีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ถึง 1400 ไมครอน จะมีส่วนช่วยให้การ
ระเบิดขยายวงเป็นลูกโซ่ 

 ฝุ่นผงท่ีแขวนลอยอยู่ในอากาศจะติดไฟได้เม่ือถึงระดับความเข้มข้นหน่ึง ตามทฤษฎีของขีดจ ากัดล่าง (LEL) 
และขีดจ ากัดบน (UEL) เช่นเดียวกับแก๊สและไอระเหย แต่ส าหรับฝุ่นผงน้ันจะพิจารณาโดยใช้ขีดจ ากัดล่าง
เท่าน้ัน เน่ืองจากฝุ่นแขวนลอยอยู่เป็นเนื้อเดียวกันท่ีอุณหภูมิสูงเป็นไปได้ยาก (ส าหรับฝุ่นผงนั้น ขีดจ ากัดล่างจะ
ถูกเรียกว่า ความเข้มข้นน้อยสุดท่ีระเบิดได้ (MEC) 

 กระบวนการเกี่ยวข้องกับ ของเหลว/ละออง/ไอระเหย ท่ีติดไฟได้ สารผสมอาจรวมตัวเป็นฝุ่นท่ีติดไฟลุกไหม้ได้ 
สารผสมติดไฟลุกไหม้ได้น้ีจะเพิ่มอัตราการเพิ่มขึ้นของแรงดันระเบิด และพลังงานน้อยสุดในการจุดติดไฟ (MIE) 
จะมีค่าต่ ากว่าฝุ่นท่ีไม่ปนเปื้อนในอากาศ ขีดจ ากัดล่างของ ไอระเหย/ฝุ่นผสม จะต่ ากว่าขีดจ ากัดล่างของ ไอ
ระเหย/หมอก/ฝุ่น เพียงอย่างเดียว 

 การระเบิดของฝุ่นอาจปล่อยก๊าซออกมาเป็นปริมาณมาก สิ่งนี้จะส่งผลให้เกิดความดันสูง แรงระเบิดสามารถ
ท าลายโรงงาน ตึก รวมท้ังท าให้คนบาดเจ็บได้ 

 โดยทั่วไปจุดเริ่มต้นการระเบิดจะเกิดขึ้นในท่ีอับอากาศ เช่น ในโรงงานหรือภายในเครื่องจักรอุปกรณ์ และมี
พลังงานมากพอท่ีจะท าลายโรงงานได้ ถ้าคลื่นกระแทกจากการระเบิดเข้าไปในพื้นท่ีข้างเคียงจะรบกวนชั้นฝุ่นท่ี
มีอยู่ ก่อให้เกิดฝุ่นแขวนลอยขั้นท่ีสอง และมักจะก่อให้การระเบิดในขั้นสอง เหตุการณ์ระเบิดครั้งใหญ่ส่วนมาก
มีสาเหตุมากจากปฏิกิริยาลูกโซ่ชนิดน้ี 

 ผงฝุ่นแห้งสามารถก่อใหเ้กิดไฟฟ้าสถิตจากการเคล่ือนไหวแบบปั่นป่วน การขนถ่ายด้วยลม การเท ภายในปล่อง
ดูดอากาศและการล าเลียง 

 สามารถป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าสถิตได้โดยวิธีการต่อฝากหรือการต่อลงดิน 
 อุปกรณ์ท่ีใช้งานกับสารท่ีมีสภาพฝุ่นผง เช่น เครื่องกรองฝุ่น เครื่องอบแห้ง และเครื่องโม ่ต้องมีการป้องกัน

เพิ่มเติม เช่น มีการระบายอากาศเพื่อป้องการการระเบิด  
 ชิ้นส่วนท่ีเคลื่อนย้ายได้ท้ังหมดซ่ึงมีการสัมผัสกับสารควรมีความเร็วท่ีน้อยกว่า 1 เมตรต่อวินาที 
 การปลดปล่อยประจุอย่างเฉียบพลันจากตัวเก็บหรืออุปกรณ์ในกระบวนการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อระดับของ

อุณหภูมิ และ/หรือ ความดัน เพิ่มขึ้น อาจส่งผลให้เกิดการลุกติดไฟ แม้จะไม่มีแหล่งก าเนิดเปลวไฟ 
 ผลกระทบท่ีส าคัญอย่างหน่ึงโดยธรรมชาติของฝุ่นผง คือ พ้ืนผิวและโครงสร้างของพื้นผิว (และความชื้น) อาจมี

ความแตกต่างกันอย่างมาก ขึ้นอยู่กับวิธีการผลิต ขนถ่าย เคลื่อนย้าย และใช้งาน น่ันหมายความว่าไมอ่าจใช้
ข้อมูลการติดไฟส าหรับฝุ่นผงจากเอกสารอ้างอิงต่างๆ ไดเ้สมอไป (แตกต่างจากข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับแก๊สและไอ
ระเหย) 

 อุณหภูมิท่ีลุกติดไฟได้เองบ่อยครั้งใช้ส าหรับฝุ่นท่ีแขวนลอยอยู่ในอากาศ (ในรูปของ minimum ignition 
temperature, MIT) และชั้นฝุ่น (ในรูปของอุณหภูมิท่ีจุดติดไฟของชั้นฝุ่น, LIT) อุณหภูมิท่ีจุดติดไฟของชั้นฝุ่น
ปกติจะลดลงเมื่อความหนาของชั้นฝุ่นเพิ่มขึ้น  

 

สารท่ีเผาไหม้ได้รวมท้ัง คาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) คาร์บอนไดออกไซด์ ( CO2 ) ออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SOx ) และ
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สารอื่นๆ ท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีของสารอินทรีย์โดยใช้ความร้อนในภาวะไร้อากาศ  
อาจก่อให้เกิดควันพิษท่ีมีฤทธิ์กัดกร่อน 

 

ส่วนที่ 6 มาตรการลดอุบัติเหตุ 
ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกัน และวิธีปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน 

การรั่วไหลของสาร 
ปริมาณเล็กน้อยในวงแคบ 

 ก าจัดแหล่งก าเนิดของการจุดระเบิดออกให้หมด  
 เก็บกวาดสารท่ีรั่วไหล  
 หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังและดวงตา  
 ควบคุมไม่ให้สารสัมผัสร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ป้องกัน  
 ใช้วิธีการเก็บกวาดแบบแห้ง และหลีกเลี่ยงท าให้เกิดฝุ่นผง 
 น าสารท่ีหกใส่ลงในภาชนะบรรจุท่ีเหมาะสม ติดฉลากภาชนะบรรจุส าหรับการก าจัดท้ิง 

การรั่วไหลของสาร 
ปริมาณมากในวงกว้าง 

อันตรายปานกลาง  
 ระวัง แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในบริเวณนั้นทราบ  
 แจ้งศูนย์บริการเหตุฉุกเฉิน และแจ้งรายละเอียดว่าเหตุเกิดขึ้นท่ีไหน และสถานการณ์เป็นอย่างไร 
 ควบคุมไม่ให้สารสัมผัสร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ป้องกัน  
 ป้องกันทุกวิถีทางไม่ให้สารรั่วไหลลงสู่ท่อระบายน้ าและทางน้ าต่างๆ 
 น าสารท่ีหกกลับคืนมาถ้าเป็นไปได้  
 ถ้าแห้ง: ใช้วิธีการท าเก็บกวาดแบบแห้ง และหลีกเลี่ยงท าให้เกิดฝุ่นผง รวบรวมสารส่วนท่ีเหลือไวใ้นถุงพลาสติก

ท่ีปิดมิดชิด หรือภาชนะบรรจุเพือ่การก าจัดท้ิง  
ถ้าเปียก: ใชดู้ดฝุ่น/ใช้ท่ีตัก ตักใส่ลงในภาชนะบรรจุท่ีติดฉลากเพือ่ก าจัดท้ิง  

 ทุกครั้ง: ช าระล้างบริเวณด้วยน้ าในปริมาณมาก และป้องกันไม่ให้น้ าท่ีปนเปื้อนไหลลงสู่ท่อระบายน้ า  
 หากท่อระบายน้ าหรือทางน้ าต่างๆ ถูกปนเป้ือนด้วยสารเคม ีควรขอค าแนะน าจากศูนย์บริการเหตุฉุกเฉิน 

 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลท่ีแนะน าใช้ระบุอยู่ใน ส่วนท่ี 8 ของเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี 
 

ส่วนที่ 7 การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และการเก็บรักษา 
ข้อควรระวังส าหรับการขนถ่าย เคลื่อนย้าย และใช้งานอย่างปลอดภัย 

การขนถ่าย เคลื่อนย้าย  
และใช้งานอย่างปลอดภัย 

 หลีกเลี่ยงการให้ความร้อนแก่สารประเภท ethoxylate/alkoxylate ในสภาวะที่มีอากาศ สารประเภท 
ethoxylate บางตัวสามารถเกิดปฏิกิริยาการสลายตัวแบบคายความร้อน ท าให้เกิดความร้อนและจุดระเบิดได้
ด้วยตัวเอง หากได้รับความร้อนสูงเกิน 160C ในสภาวะที่มีอากาศหรือออกซิเจน 

 การใช้สภาวะบรรยากาศท่ีปกคลุมด้วยไนโตรเจนสามารถช่วยลดโอกาสเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของสาร 
ethoxylate ได้ นอกจากนี้ การเก็บสารเป็นระยะเวลานานในสภาวะที่มีอากาศหรืออกซิเจนจะท าให้เกิดการ
เสื่อมสลายของผลิตภัณฑ์ ในขณะท่ีการเก็บภายใต้บรรยากาศไนโตรเจนจะไม่เกิดการออกซิเดช่ัน  การปกคลุม
ด้วยบรรยากาศของก๊าซเฉื่อย (เช่น ไนโตรเจน) จะช่วยรักษาความเสถียรของสีอีกด้วย ให้ใช้ก๊าซเฉื่อยท่ีมีระดับ
ความชื้นต่ าท่ีจุดน้ าค้างอย่างน้อย -40C 

 อาจมี ethylene oxide ตกค้างอยู่ในผลิตภัณฑ์จ านวนเล็กน้อย แม้ว่าอาจเกิดการสะสมตัวบริเวณส่วนบนของ
บรรจุภัณฑ์หรือถังเก็บระหว่างขนส่ง ความเข้มข้นจะไม่สูงจนกระท่ังก่อให้เกิดการลุกติดไฟหรือเป็นอันตรายต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน 

 หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง รวมท้ังการสูดดม 
 สวมใส่ชุดป้องกันหากมีความเสี่ยงต่อการสัมผัส 
 ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีการถ่ายเทอากาศได้ดี 
 ป้องกันการสะสมตัวในบริเวณที่เป็นช่องว่างหรือที่กักเก็บ 
 ห้าม เข้าในพื้นท่ีอับอากาศจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบบรรยากาศในพื้นท่ีน้ันเรียบร้อยแล้ว 
 ห้าม การสัมผัสสารโดยตรงกับอาหารหรือภาชนะบรรจุอาหาร 
 หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารท่ีเข้ากันไม่ได้ 
 ห้าม ดื่ม บริโภคอาหาร หรือสูบบุหรี่ ระหว่างท าการขนถ่ายเคลื่อนย้ายและใช้งาน 
 ปิดบรรจุภัณฑ์ให้มิดชิดหากไม่ได้ถูกใช้งาน 
 ระวังไม่ให้บรรจุภัณฑ์เกิดความเสียหาย 
 ให้ล้างมือด้วยน้ าและสบู่หลังการขนถ่าย เคลื่อนย้าย และใช้งานทุกครั้ง 
 ชุดเส้ือผ้าท่ีใช้ในการปฏิบัติงานควรแยกซักท าความสะอาด และให้ท าความสะอาดชุดทุกครั้งก่อนน ากลับมาใช้ 
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 ปฏิบัติตามข้อก าหนดท่ีดีเกี่ยวกับการท างาน 
 ให้ศึกษาข้อแนะน าในการจัดเก็บ ขนถ่าย เคลื่อนย้าย และใช้งาน ตามท่ีระบุโดยผู้ผลิตในเอกสารข้อมูลความ

ปลอดภัยสารเคมีน้ี 
 ท าการตรวจสอบคุณภาพอากาศในบริเวณการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 
 สารอินทรีย์ท่ีอยู่ในสภาพฝุ่นผงละเอียดแขวนลอยอยู่ในอากาศหรือตัวกลางที่เป็นตัวออกซิไดซ์ อาจก่อให้เกิด

ความเสี่ยงต่อการติดไฟหรือระเบิดได้ 
 ดังน้ัน ควรหลีกเลี่ยงสภาวะท่ีท าให้เกิดฝุ่นผงในอากาศ และก าจัดแหล่งก าเนิดของการจุดระเบิดท้ังหมด เช่น ให้

ห่างจากความร้อน พื้นผิวท่ีร้อน ประกายไฟ และเปลวไฟ 
 ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติท่ีดีว่าด้วยเรื่องการจัดระเบียบพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 
 ลดการสะสมตัวของฝุ่นผงเป็นประจ า โดยการดูดหรือกวาดอย่างน่ิมนวลเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย 
 ติดตั้งระบบการดูด ณ จุดท่ีเป็นต้นก าเนิดฝุ่นผง เพื่อลดการสะสมตัวและโอกาสการระเบิด โดยเฉพาะบริเวณ

พื้นผิวด้านบนและพื้นท่ีท่ีเข้าถึงได้ยาก ตามมาตรฐาน NFPA Standard 645 ก าหนดให้ท าความสะอาดพื้นผิว
ก่อนท่ีจะเกิดการสะสมตัวของฝุ่นผงท่ีมีชั้นความหนาเกินกว่า 1/32 น้ิว (0.8 มิลลิเมตร) 

 ห้ามใช้ท่อดูดอากาศในการท าความสะอาด 
 หลีกเลี่ยงการกวาดท าความสะอาดท่ีจะท าให้เกิดการฟุ้งกระจาย แนะน าให้ใช้การดูดโดยใช้มอเตอร์ที่มีระบบ

ป้องกันการจุดระเบิด 
 ควบคุมแหล่งก าเนิดไฟฟ้าสถิต  ฝุ่นผงและบรรจุภัณฑ์สามารถเกิดการสะสมตัวของประจุและปล่อยประจุท่ีเป็น

ต้นก าเนิดของการจุดระเบิดได้ 
 ระบบการขนถ่ายวัสดุจะต้องถูกออกแบบตามข้อก าหนดในมาตรฐาน (อาทิ NFPA 654 และ 77) หรือมาตรฐาน

อื่นๆท่ีก าหนดโดยรัฐ 
 ห้ามเทสารเข้าในตัวท าละลายท่ีสามารถติดไฟได้ หรือถ่ายเทสารในสภาวะท่ีมีไอระเหยท่ีติดไฟได้ 
 ท าการต่อเชื่อมผู้ปฏิบัติงาน บรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทุกชิ้น กับสายดิน ถุงพลาสติกหรือชิ้นส่วนท าจากพลาสติก

อาจไม่สามารถติดตั้งสายดินได้ อีกท้ัง การใช้ถุงกันไฟฟ้าสถิตอาจไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะไม่เกิดไฟฟ้าสถิต 
บรรจุภัณฑ์ที่ถ่ายสารออกแล้วอาจมีฝุ่นผงคงค้างอยู่ ซ่ึงอาจเกิดการสะสมตัวหลังจากตั้งท้ิงไว้ และมีความเสี่ยงต่อ
การระเบิดหากสัมผัสกับแหล่งก าเนิดของการจุดระเบิด 
 ห้าม ตัด เจาะ กลึง หรือเชื่อม บรรจุภัณฑ์ดังกล่าว 
 นอกจากนี้ ห้ามท ากิจกรรมต่างๆข้างต้น ในบริเวณใกล้เคียงกับบรรจุภัณฑ์ท่ีเก็บผลิตภัณฑ์น้ีไม่ว่าจะเต็ม 

บางส่วน หรือว่างเปล่าแล้วก็ตาม หากไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ก ากับดูแลด้านความปลอดภัยในสถานท่ีท างาน 
ข้อมูลอื่นๆ แม้ว่าสารประเภท Ethoxylate/alkoxylate จะท าปฏิกิริยาอย่างช้าๆกับอากาศหรือออกซิเจน การเก็บไว้ในสภาวะ

ท่ีมีความร้อนในบรรยากาศท่ีมีอากาศหรือออกซิเจนเป็นการเร่งอัตราการเกิดปฏิกิริยาได้ ยกตัวอย่างเช่น 
ethoxylate จะถูกออกซิไดซ์อย่างชัดเจนภายหลังจากเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิ 95 F หรือ 35 C  ในบรรยากาศเป็นเวลา 
30 วัน  การลดอุณหภูมิจะช่วยยืดอายุในการจัดเก็บ ในขณะท่ีอุณหภูมิท่ีสูงขึ้นจะท าให้อายุการจัดเก็บสั้นลงหากเก็บ
รักษาภายใต้สภาวะที่มีอากาศหรือออกซิเจน 
 ให้เก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมของผู้ผลิต 
 ปิดบรรจุภัณฑ์ให้มิดชิด 
 เก็บรักษาในท่ีเย็นและแห้ง และได้รับการปกป้องจากสภาวะอากาศท่ีแปรปรวน 
 เก็บให้ห่างจากวัสดุท่ีเข้ากันไม่ได้ และบรรจุภัณฑ์อาหาร 
 ปกป้องบรรจุภัณฑ์จากความเสียหาย และตรวจสอบรอยรั่วซึมเป็นประจ า 
 ให้ศึกษาข้อแนะน าในการจัดเก็บ ขนถ่าย เคลื่อนย้าย และใช้งาน ตามท่ีระบุโดยผู้ผลิตในเอกสารข้อมูลความ

ปลอดภัยสารเคมีน้ี 
ส าหรับการเก็บในปริมาณมาก 
 จัดเก็บในพื้นท่ีท่ีมีขอบกักเก็บสารท่ีหกรั่วไหล และไม่ต่อเชื่อมกับแห่งน้ าสาธารณะ (รวมถึง น้ าฝน น้ าบาดาล 

คลองบึง) 
 จัดท าแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน จากอุบัติเหตุรั่วไหลของสารสู่อากาศและน้ า แนะน าให้ปรึกษาหารือร่วมกับ

หน่วยงานท้องถิ่นท่ีท าหน้าท่ีก ากับดูแล 
สภาวะที่ปลอดภัยในการเก็บรักษา รวมถึงสารที่เข้ากันไม่ได้ 

บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม  บรรจุภัณฑ์ที่ท าจากพอลิเอทิลีน หรือ พอลิโพรพิลีน 
 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบรรจุภัณฑ์ติดฉลากถูกต้อง และไม่มีการรั่วซึม 
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ข้อหลีกเลี่ยงในการจัดเก็บ
ร่วมกับสารที่เข้ากันไม่ได้ 

หลีกเลี่ยงการเก็บรวมกับหรือใกล้กับสารท่ีเป็นตัวออกซิไดซ์ 

 

 
 

X – ห้ามจัดเก็บไว้ด้วยกัน 
0 – อาจจัดเก็บร่วมกันได้ เมื่อมีระบบป้องกันท่ีดี 
+ - อาจจัดเก็บร่วมกันได้ 
 

ส่วนที่ 8 การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล 
ตัวแปรควบคุม 
ขีดจ ากัดของการรับสัมผัสสารในระหว่างปฏิบัติงาน 

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบ ไม่มีข้อมูล 
ขีดจ ากัดของการรับสัมผัสสารในภาวะฉุกเฉิน 

ส่วนผสม ชื่อวัสดุ TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3 
SULFONION N70 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 

ส่วนผสม IDLH ดั้งเดิม IDLH ปรับปรุง 
Sodium lauryl ether sulfate ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 

Water ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 
การควบคุมการได้รับสัมผัส 

การควบคุมทางวิศวกรรมท่ี
เหมาะสม 

การควบคุมทางวิศวกรรมใช้เพื่อก าจัดสภาวะอันตรายออก หรือจัดให้มีแนวกั้นระหว่างผู้ปฏิบัติงานและสภาวะ
อันตราย การควบคุมทางวิศวกรรมท่ีออกแบบอย่างเหมาะสมน้ัน สามารถปกป้องผู้ปฏิบัติงานจากอันตรายไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ และโดยทั่วไปมักไมข่ึ้นอยู่กับการปฏิบัติตนของผู้ปฏิบัตงิานแต่ละคนเพื่อระดับการปกป้องสูงท่ีสุด 
การควบคุมทางวิศวกรรมแบบพื้นฐาน: 
การควบคุมกระบวนการ เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนวิธีการท างานหรือเปลี่ยนกระบวนการเพื่อลดความเสี่ยง 
การปิดล้อม และ/หรือ การแยกแหล่งก าเนิดสารอันตรายท่ีแพร่ออกมา ให้ห่างจากผู้ปฏิบัติงาน และระบบระบาย
อากาศ ซ่ึงเป็นกระบวนการป้อนหรือดึงอากาศออกจากสถานท่ีปฏิบัติงาน ถ้ามีการออกแบบอย่างเหมาะสม ระบบ
การระบายอากาศสามารถก าจัดหรือเจือจางการปนเปื้อนในอากาศ การออกแบบระบบระบายอากาศต้องสอดคล้อง
กับกระบวนการ สารเคมี หรือ การปนเปื้อนในการใช้งาน 
 

ผู้ปฏิบัติงานอาจจ าเป็นต้องใช้การควบคุมหลายชนิดร่วมกันเพื่อป้องกันการรับสัมผัสสารมากเกินไป 
 

 การระบายอากาศเฉพาะท่ีมีความจ าเป็น ในกรณีขนถ่าย เคลื่อนย้าย หรือใช้งานของแข็งอยู่ในรูปแบบผงหรือ
คริสตัล แม้ในกรณีท่ีของแข็งดังกล่าวมีขนาดอนุภาคท่ีใหญ่ก็อาจเสียดสีกันท าให้เกิดอนุภาคท่ีเป็นผงได้ 

 การระบายอากาศควรถูกออกแบบให้สามารถป้องกันการสะสมและการหมุนเวียนของฝุ่นผงในพื้นท่ีปฏิบัติงาน  
 ในกรณีท่ีถึงแม้จะมีการระบายอากาศเฉพาะท่ีแล้วก็ตาม แต่ยังมีระดับความเข้มข้นของสารท่ีเป็นอันตราย ควร

พิจารณาใช้อุปกรณ์ปกป้องผู้ปฏิบัติงานจากการรับสัมผัสท่ีประกอบด้วย:  
(a): หน้ากากหายใจป้องกันฝุ่น ถ้าจ าเป็นสามารถใช้ร่วมกับตลับดูดซับได้  
(b): หน้ากากหายใจชนิดไส้กรองกับตลับดูดซับ หรือหน้ากากกันก๊าซประเภทท่ีเหมาะสม  
(c): หมวกครอบหรือหน้ากากหายใจชนิดเติมอากาศบริสุทธิ์ 

 การป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าสถิตจากฝุ่นผงท าได้โดยวิธีการต่อฝากหรือการต่อลงดิน 
 อุปกรณ์ท่ีใช้งานกับฝุ่นผง เช่น เครื่องดักจับฝุ่น เครื่องอบแห้ง และเครื่องโม ่อาจต้องเพิ่มมาตรการป้องกัน เช่น 

มีการระบายเพื่อป้องการการระเบิด 
 

สิ่งเจือปนในอากาศท่ีเกิดขึ้นในสถานท่ีปฏิบัติงานมีความเร็วหลุดพ้นท่ีแตกต่างกันไป น่ันเป็นตัวบ่งชี้ความเร็วในการ
หมุนเวียนอากาศบริสุทธิ์เข้ามา ซ่ึงมีความจ าเป็นต่อการขจัดส่ิงเจือปนในอากาศ 
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ประเภทของสิ่งเจือปน ความเร็วของอากาศ 
การสเปรย์โดยตรง การสเปรย์สีในคอกตื้น การบรรจุใส่ถัง การถ่ายมลสารสู่
สายพานล าเลียง ผงจากเครื่องบด แก๊สท่ีปล่อยออกมา (เข้าสูพ่ื้นท่ีซ่ึงอากาศมีการ
เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว) 

1-2.5 เมตรต่อวินาที  
(200-500 ฟุตต่อนาที) 

การโม ่การขัดผิวด้วยอนุภาค การบดย่อยด้วยการหมุนกลับขึ้นลง ผงท่ีเกิดขึ้นจาก
ล้อหมุนความเร็วสูง (ถูกปล่อยออกมาด้วยความเร็วสูงไปสู่พื้นท่ีซ่ึงอากาศมีการ
เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว) 

2.5-10 เมตรต่อวินาที 
(500-2000 ฟุตต่อนาที) 

ในแต่ละพิสัยค่าท่ีเหมาะสมขึ้นอยู่กับ: 
ขอบเขตล่างของพิสัย 
1. การหมุนเวียนอากาศน้อยหรือมีสภาวะที่เอื้อต่อ

การดักจับ 
2. สิ่งเจือปนมีความเป็นพิษต่ าหรืออยู่ในระดับท่ี

ก่อให้เกิดความร าคาญเท่าน้ัน 
3. มลสารท่ีเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวหรือมีอัตราการ

ก่อก าเนิดต่ า 
4. มีฝาครอบดูดอากาศขนาดใหญ ่หรือมีกระแสการ

ไหลของมวลอากาศขนาดใหญ่ 

ขอบเขตบนของพิสัย 
1. มีกระแสลมรบกวนในห้องตลอดเวลา 

 
2. สิ่งเจือปนมีความเป็นพิษสูง 

 
3. อัตราการก่อก าเนิดสูงและมีการใช้งานต่อเนื่อง 

 
4. มีฝาครอบดูดอากาศขนาดเล็กเฉพาะพื้นท่ีเท่าน้ัน 

ทฤษฎีพื้นฐานได้แสดงให้เห็นว่า ความเร็วของอากาศจะลดลงอย่างฉับพลัน เมื่อไม่ได้อยู่ใกล้ทางเปิดของท่อดักจับ 
ความเร็วส่วนมากจะลดลงตามจ านวนระยะทางจากจุดดักจับยกก าลังสอง (ในกรณีท่ัวไป) ดังน้ัน ความเร็วของ
อากาศท่ีจุดดักจับควรถูกออกแบบให้เหมาะสม โดยใช้ระยะห่างจากแหล่งก าเนิดมลสารในการค านวณ ยกตัวอย่าง
เช่น ความเร็วของอากาศท่ีพัดลมดูดดักจับฝุ่น ควรมีอัตราอย่างต่ า 4-10 เมตรต่อวินาที (800-2000 ฟุต/นาที ) 
ส าหรับการดักจับฝุ่นจากการโม่ท่ีเกิดจากแหล่งก าเนิดห่างจากจุดดักจับ 2 เมตร เป็นต้น ส่วนการพิจารณาในเชิงกล
ศาสตร์อื่นๆ ในทางปฏิบัติประสิทธิภาพการด าเนินการจริงของอุปกรณ์มักจะน้อยกว่าทางทฤษฎี ดังน้ันเวลาค านวณ 
ต้องคูณอัตราความเร็วของอากาศท่ีได้จากทฤษฎีด้วยค่าแฟคเตอร์ของสิบหรือมากกว่าน้ี เมื่อได้ติดตั้งระบบดักจับ
สารหรือเมื่อน าระบบน้ีมาใช้งาน 

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล  
 
 
 

การป้องกันดวงตาและใบหน้า  แว่นตานิรภัยท่ีมีตัวบังด้านข้าง 
 แว่นตาป้องสารเคมี 
 คอนแทคเลนส์อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ คอนแทคเลนสช์นิดน่ิมอาจดูดซับสารและก่อให้เกิดการระคายเคือง 

ดังน้ัน แต่ละพื้นท่ีหรือกิจกรรมการปฏิบัติงานควรมีข้อก าหนดท่ีเกี่ยวกับการใส่คอนแทคเลนส์ หรือข้อจ ากัดใน
การใช้ ข้อก าหนดน้ีควรค านึงถึงการดูดซับสารสารเคมีท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน รวมท้ังประสบการณ์บาดเจ็บท่ีเคย
เกิดขึ้นมาแล้วด้วย นอกจากนี้ควรมีการฝึกอบรมบุคลากรด้านการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น ซ่ึงได้รับการฝึกฝน
เกี่ยวกับการถอดคอนแทคเลนส์ และควรเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นไว้เสมอ ในกรณีท่ีมีการสัมผัสกับกับสารเคมี
และมีการระคายเคืองตา ควรถอดคอนแทคเลนส์โดยเร็วที่สุด ควรถอดคอนแทคเลนส์ทันทีท่ีมีอาการตาแดง
และระคายเคือง ควรถอดคอนแทคเลนส์ออกในสภาวะแวดล้อมท่ีสะอาด และควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อน
ด าเนินการ 

การป้องกันผิวหนัง ดูการป้องกันมือด้านล่าง 
การป้องกันมือและเท้า หมายเหตุ:  

 สารอาจท าให้ผิวหนังไวต่อสิ่งกระตุ้นในบางคน ควรระมัดระวังในการถอดถุงมือและอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อท่ี
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง  

 อุปกรณ์เครื่องหนังท่ีเปื้อนสาร เช่น รองเท้า เข็มขัด และสายนาฬิกา ควรถอดออกและท าลาย 
การเลือกถุงมือท่ีเหมาะสม ควรพิจารณาท้ังวัสดแุละคุณภาพท่ีแตกต่างกันจากโรงงานผลิตแต่ละแห่ง เนื่องจาก
สารเคมีถูกจัดเตรียมจากสสารหลายชนิด ความคงทนของวัสดุถุงมือจึงไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ดังน้ันควร
ตรวจสอบถุงมือก่อนใช้งานทุกครั้ง 
ระยะเวลาการใช้งานถุงมือกับสารแต่ละชนิด ต้องถูกระบุมาจากผู้ผลิตถุงมือ ร่วมกับการสังเกต ในการตัดสินใจเลือก
ถุงมือขั้นสุดท้าย 
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ชนิดถุงมือท่ีเหมาะสมและคงทนขึ้นอยู่กับการใช้ โดยมีปัจจัยส าคัญในการเลือก ดังน้ี: 
 ความถี่และระยะเวลาของการสัมผัส 
 ความทนของถุงมือต่อสารเคมี 
 ความหนาของถุงมือ 
 ความช านาญ 
เลือกถุงมือท่ีผ่านการทดสอบและมีมาตรฐาน (เช่น Europe EN 374, US F739, AS/NZS 2161.1 หรือมาตรฐานท่ี
เทียบเท่า) 
 เมื่อต้องมีการสัมผัสสารเป็นเวลานานหรือซ้ าๆ แนะน าให้ใช้ถุงมือท่ีมีการป้องกันระดับ 5 หรือสูงกว่า (เวลาการ

เล็ดลอดมากกว่า 240 นาที อ้างอิงตาม EN 374, AS/NZS 2161.10.1 หรือเทียบเท่า) 
 เมื่อมีการสัมผัสสารเพียงเล็กน้อย แนะน าให้ใช้ถุงมือที่มีการป้องกันระดับ 3 หรือสูงกว่า (เวลาการเล็ดลอด

มากกว่า 60 นาที อ้างอิงตาม EN 374, AS/NZS 2161.10.1 หรือเทียบเท่า) 
 พอลิเมอร์บางชนิด มีความทนทานต่อการเคลื่อนไหว ควรพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อจะใช้ถุงมือเป็นระยะ

เวลานาน 
 ควรเปลี่ยนเมื่อถุงมือน้ันเปื้อนสารแล้ว 
จากประสบการณ์ท่ีผ่านมาท าให้ทราบว่าพอลิเมอร์เหล่าน้ีเหมาะสมท่ีจะใช้เป็นวัสดุส าหรับถุงมือ เพื่อป้องกันมือจาก
สารท่ีมีสภาพของแข็ง แห้ง ไม่ละลาย และไม่กัดกร่อน 
 พอลีคลอโรพรีน 
 ยางไนไตรล์ 
 ยางบิวทิล 
 ฟลูออโรคาโอชู 
 พอลีไวนิลคลอไรด์ 
ควรตรวจสอบสภาพความเสียหายหรือเสื่อมสภาพของถุงมือก่อนสวมใส่เป็นประจ า 

การป้องกันร่างกาย ดูการป้องกันอื่นๆ ด้านล่าง 
การป้องกันอื่นๆ  ชุดคลุมท่ัวร่าง  

 ผ้ากันเปื้อนท่ีท าจากพีวีซี 
 ครีมทาปกป้องผิว   
 ครีมท าความสะอาดผิว  
 อุปกรณ์ล้างท าความสะอาดตา 

อันตรายจากความร้อน ไม่มีข้อมูล 
 

ส่วนที่ 9 สมบัติทางกายภาพและทางเคมี 
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพและทางเคมี 

ลักษณะท่ัวไปท่ีปรากฏ สารท่ีมีความเหนียว สามารถไหลได้ มีสีใส หรือสีออกเหลือง 
ลักษณะทางกายภาพ สารท่ีมีความเหนียว  

สามารถไหลได้ 
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (น้ า=1) ~1g/ml at 25C 

กลิ่น ไม่มีข้อมูล ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร 
ในชั้นของ n-octanol ต่อน้ า 

ไม่มีข้อมูล 

ค่าขีดจ ากัดของกลิ่นที่ได้รับ ไม่มีข้อมูล อุณหภูมิที่ลุกติดไฟเองได้ (๐C) ไม่มีข้อมูล 
ค่าความเป็นกรดด่าง ไม่มีข้อมูล อุณหภูมิของการสลายตัว (๐C) ไม่มีข้อมูล 

จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง (๐C) ไม่มีข้อมูล ความหนืด (cps) >10,000cps (Brookfield) 
จุดเดือดเริ่มต้นและ 

ช่วงของการเดือด (๐C) 
ไม่มีข้อมูล มวลโมเลกุล (กรัมต่อโมล) 378 

จุดวาบไฟ (๐C)  รสชาติ ไม่มีข้อมูล 
อัตราการระเหย ไม่มีข้อมูล สมบัติการระเบิด ไม่มีข้อมูล 

ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของ
ของแข็งและก๊าซ 

ไม่มีข้อมูล สมบัติการออกซิไดซ์ ไม่มีข้อมูล 

ค่าขีดจ ากัดสูงสุดของการระเบิด (%)i ไม่มีข้อมูล แรงตึงผิว (dyn/cm หรือ mN/m) ไม่มีข้อมูล 
ค่าขีดจ ากัดต่ าสุดของการระเบิด (%)i ไม่มีข้อมูล องค์ประกอบท่ีระเหยง่าย (%vol) น้อยมาก 

ความดันไอ (kPa) น้อยมาก จัดอยู่ในหมวดหมู่ของก๊าซ ไม่มีข้อมูล 
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ความสามารถในการละลายน้ า (กรัม
ต่อลิตร) 

ผสมเข้ากันได้ ความเป็นกรดด่างในสภาพสารละลาย 
(3%) 

7.0 - 9.0 

ความหนาแน่นไอ (อากาศ=1) ไม่มีข้อมูล สารอินทรีย์ที่ระเหยง่าย (กรัมต่อลิตร) ไม่มีข้อมูล 
 

ส่วนที่ 10 ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา 
การเกิดปฏิกิริยา ดูส่วนท่ี 7 

ความเสถียรทางเคมี  ไม่เสถียรหากผสมกับสารท่ีเข้ากันไม่ได้ 
 ผลิตภัณฑ์มีความเสถียรในตัวเอง 
 ไม่เกิดการพอลิเมอไรเซชันท่ีมีความเป็นอันตราย 

ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย ดูส่วนท่ี 7 
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง ดูส่วนท่ี 7 

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ ดูส่วนท่ี 7 
ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตราย ดูส่วนท่ี 5 

 

ส่วนที่ 11 ข้อมูลด้านพิษวิทยา 
ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยา 

การสูดดม อ้างอิงจาก EC Directives โดยการทดลองในสัตว์ พบว่าหากสูดดมเข้าไป สารตัวน้ีไม่มีผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพ 
หรือท าให้ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ อย่างไรก็ตามถ้าได้รับสารทางอื่นร่วมด้วย อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ระบบร่างกายโดยรวมของสัตว์ทดลอง การปฏิบัติตามอาชีวอนามัยควรประกอบไปด้วย การสัมผัสสารในปริมาณ
น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ และใช้ระบบควบคุมความปลอดภัยท่ีเหมาะสมในท่ีท างาน  
ผู้ท่ีมีระบบหายใจที่ผิดปกติและเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดลม เช่น ถุงลมโป่งพอง หรือหลอดลมอักเสบอย่างเรื้อรัง อาจ
ได้รับอันตรายเพิ่มขึ้น ถ้าได้สูดสารท่ีความเข้มข้นสูงเข้าไป หากเกิดผลกระทบต่อสุขภาพดังกล่าวข้างต้น หรือปรากฏ
ผลข้างเคียงต่อการท างานของตับ ท าให้ต้องคัดกรองผู้ปฏิบัติงานทุกคนท่ีมีโอกาสรับสัมผัสสารในปริมาณมาก 

การกลืนกิน การกลืนกินสารโดยอุบัติเหตุอาจเป็นอันตรายได้: การทดลองในสัตว์ทดลองแสดงให้เห็นว่า การรับประทานสารใน
ขนาดต่ ากว่า 150 กรัม อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตหรืออาจส่งผลต่อสุขภาพได้ 
การกลืนกินสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ อาจท าให้ท้องร่วง ท้องอืด ท้องเฟ้อ และอาเจียนเป็นครั้งคราว 

การสัมผัสกับผิวหนัง การสัมผัสสารอาจท าให้เกิดการอักเสบท่ีผิวหนังได้ในบางราย 
สารอาจท าให้เกิดภาวะผิวหนังอักเสบท่ีเป็นอยู่ก่อนแล้วมีอาการหนักขึ้น 
การสัมผัสสารทางผิวหนังเป็นระยะเวลานาน หรือสัมผัสซ้ าๆ อาจเกิดผิวหนังถลอก ผิวแตก แห้ง และผิวหนังอักเสบ 
สารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ อาจท าให้ผิวหนังเกิดอาการแดงและเจ็บ รวมท้ังอาจมีผื่นขึ้น ผิวแตก ตกสะเก็ด และ
เป็นเม็ดพุพองได้ 
หากมีบาดแผลเปิด ผิวท่ีถูกข่วน หรือผิวท่ีมีอาการระคายเคือง ไม่ควรให้บริเวณเหล่าน้ันสัมผัสกับสาร 
การท่ีสารเข้าสู่กระแสเลือด เช่น ผ่านทางบาดแผลเปิดหรือแผลถลอก อาจจะท าให้เกิดอันตรายต่อระบบต่างๆ ของ
ร่างกาย จึงควรตรวจสอบผิวหนังก่อนใช้สาร เพื่อให้แน่ใจว่าบาดแผลเหล่าน้ัน ได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสม 

การสัมผัสกับดวงตา สารน้ีสามารถท าให้ดวงตาระคายเคืองได้ในบางคน และท าให้ดวงตาได้รับบาดเจ็บภายใน 24 ชั่วโมงหรือมากกว่าน้ัน 
จากสารค่อยๆ ซึมเข้าไป อาการอักเสบขนาดปานกลางอาจเกิดขึ้น พร้อมกับอาการตาแดง และเยื่อตาขาวอักเสบ
อาจเกิดขึ้นได้ หากไดส้ัมผัสสารเป็นระยะเวลานาน  
หากดวงตาได้สัมผัสสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบท่ีมีความเข้มข้นสูงโดยตรง อาจจะท าให้เกิดอันตรายอย่างรุนแรง
กับแก้วตา ส่วนสารท่ีมีความเข้มข้นต่ าก็สามารถท าให้เกิดความระคายเคืองต่อตา มีการหมุนเวียนของเลือดมากขึ้น 
เกิดอาการตาบวม เกิดฝ้าท่ีแก้วตา กว่าดวงตาจะกลับสู่สภาพปกติอาจกินเวลาหลายวัน 

การรับสัมผัสในระยะยาว การสะสมสารเข้าสู่ร่างกาย การได้รับสารซ้ าๆ หรือท างานเกี่ยวข้องกับสารเป็นระยะเวลานาน อาจก่อให้เกิด
ผลข้างเคียง มขี้อมูลบ่งชี้ว่าการสูดดมสารนีก้่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ในคนบางกลุ่ม และมีบางข้อมูลท่ีแสดงว่าการ
สัมผัสสารนี้ก่อให้เกิดอาการแพ้ การรับสัมผัสฝุ่นในปริมาณมากเป็นระยะเวลานานส่งผลให้การท างานของปอด
เปลี่ยนแปลงไป เช่น โรคปอดจากการประกอบอาชีพ ซ่ึงเกิดจากผงที่มีขนาดต่ ากว่า 0.5 ไมครอน แทรกซึมเข้าไปใน
ปอดและถูกกักอยู่ในปอด การสัมผัสสารทางผิวหนังเป็นระยะเวลานาน หรือสัมผัสซ้ าๆ อาจเกิดผิวหนังถลอก แตก
แห้ง และผิวหนังอักเสบได้ 

Sodium lauryl ether sulfate การเป็นพิษ การระคายเคือง 
ทางผิวหนัง (หนู) LD50: >2000 mg/kg[1] ทางผิวหนัง (กระต่าย): 25 mg/24hr  

ระคายเคืองปานกลาง 
ทางปาก (หนู) LD50: >1600 mg/kge[2]  



เอกสารข้อมลูความปลอดภัยสารเคมี หน้า 11 วันที่ออกเอกสาร: 10/09/2558 
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Water การเป็นพิษ การระคายเคือง 
 ทางปาก (หนู) LD50: >90000 mg/kg[2] ไม่มีข้อมูล 

ค าอธิบาย 1. ค่าที่ได้รับจากยุโรป ECHA Registered Substances – พิษเฉียบพลัน 
2. ค่าจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีของผู้ผลิต 
หากไมม่ีการระบุเป็นอย่างอื่นข้อมูลได้มาจากทะเบียนผลทางพิษวิทยาที่ได้รับจากสารเคมี (RTECS) 

Sodium lauryl ether sulfate ไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับพิษเฉียบพลันในเอกสารอ้างอิงใดๆ 
Alcohol ethoxysulfates (AES) มีพิษเฉียบพลันน้อย อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและดวงตา 
สารน้ีอาจก่อให้เกิดความระคายเคืองขนาดปานกลางต่อดวงตา ซ่ึงน าไปสู่อาการตาอักเสบ การได้รับหรือสัมผัสสาร
เป็นระยะเวลาต่อเนื่องหรือบ่อยครั้งอาจท าให้เยื่อตาขาวอักเสบ *[CESIO] 

Water ไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับพิษเฉียบพลันในเอกสารอ้างอิงใดๆ 
ความเป็นพิษเฉียบพลัน  การก่อมะเร็ง  

การระคายเคือง/กัด ผิวหนัง  การเจริญพันธุ์  

ความเสียหาย/ระคายเคือง 
อย่างรุนแรงต่อดวงตา 

 STOT – การสัมผัสเพียงครั้งเดียว  

ความไวในการกระตุ้น 
ระบบทางเดินหายใจ  

หรือผิวหนัง 

 STOT – การสัมผัสซ้ าหลายครั้ง  

การกลายพันธุ์  อันตรายจากการส าลัก  

ค าอธิบาย  ข้อมูลประกอบที่เพียงพอ 

  ข้อมูลที่มีอยู่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ 
  ไม่มีข้อมูล 

 

ส่วนที่ 12 ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา 
ความเป็นพิษ 

ส าหรับ alkyl ether sulfate (alkyl ethoxysulfate หรือ alcohol ethoxysulfate) 
 
วิถีการเป็นไปตามธรรมชาติของมลสารหลังถูกปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม 

ชุดข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมส าหรับ alcohol ethoxysulfate (AES) มีอยู่ค่อนข้างมาก ในส่วนของวิถีการเป็นไปตามธรรมชาติของมล
สารหลังถูกปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมน้ัน ยังรวมถึงผลการศึกษาเกี่ยวกับการย่อยสลายทางชีวภาพ ผลการจ าลองเกี่ยวกับการก าจัดในระบบ
บ าบัด และข้อมูลการวัดผลภาคสนาม 
ในส่วนของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ยังมีข้อมูลผลกระทบเฉียบพลันและผลกระทบระยะยาวของสารเฉพาะชนิด รวมถึงการศึกษาเชิงลึก
เกี่ยวกับระบบย่อยและระบบขั้นกลาง 
ด้วยข้อมูลสนับสนุนเกี่ยวกับผลกระทบในหลายระดับขั้นข้างต้น บ่งชี้ว่าการใช้ AES ในผลิตภัณฑ์ครัวเรือน เช่น ผงซักฟอก สารท าความ
สะอาด ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม พิจารณาจาก risk characterization ratios ท่ีมีค่าน้อยกว่า 1 
การแตกตัวของโครงสร้างอีเทอร์มักพบเป็นล าดับขั้นแรกของการย่อยสลายทางชีวภาพของ AES  การแตกตัวของอีเทอร์ไม่ว่าจะเป็นจุด
ใดในโครงสร้างโมเลกุลของ AES ก่อให้เกิด fatty alcohol หรือ alcohol ethoxylate และ ethylene glycol sulfate ท่ีมีความยาว
แตกต่างกันไป  ความยาวของสายโซ่ alkyl และจ านวนหน่วยของ ethylene oxide (EO) ไม่มีผลต่ออัตราการย่อยสลายทางชีวภาพ
แบบแอโรบิค แต่โครงสร้างแบบกิ่งก้านสาขาของสายโซ่ alkyl มีผลในการหน่วงอัตราการย่อยสลายของ AES อย่างไรก็ตาม AES จะ
สลายตัวอย่างสมบูรณ์ในสภาวะแอโรบิค อาทิ C12-14 AE3S จะสลายตัวในขั้นตอนแรกถึง 90-100% ภายใน 1 ถึง 5 วัน  ผลการ
จ าลองการทดสอบการสลายตัวในสภาวะตะกอนเร่งพบว่า ค่าสารอินทรีย์ท่ีละลายในน้ าลดลง 67% ถึง 99% ด้วยการย่อยสลายของ 
C12-14 AE2S และ C12-15 AE3S  การย่อยสลายทางชีวภาพจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ ซ่ึงยืนยันจากผลการทดสอบด้วยวิธี OECD 301 
ได้มีการศึกษาอย่างน้อย 1 งานท่ียืนยันว่าไม่พบการสะสมของ AES ในสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ าธรรมชาติ 
 

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ 
โครงสร้างทางเคมีของ AES ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตในน้ าอย่างมาก  ความยาวของสายโซ่ alkyl จ านวนหน่วย EO และความเป็นพิษ มี
ความสัมพันธ์ท่ีซับซ้อน  และยังไม่เป็นท่ีทราบแน่ชัด  แต่โดยทั่วไป การเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วย EO มีผลต่อความเป็นพิษมากกว่า
ความยาวของสายโซ่ alkyl  AES ท่ีมีความยาวสายโซ่ alkyl น้อยกว่าคาร์บอน 16 ตัว ความเป็นพิษมีแนวโน้มลดลงเมื่อจ านวนหน่วย 
EO เพิม่ขึ้น และเกิดแนวโน้มในทิศทางตรงข้ามเมื่อความยาวของสายโซ่ alkyl เกินกว่าคาร์บอน 16 ตัว  ความเป็นพิษดูเหมือนจะสูงสุด
ท่ีความยาวสายโซ่ alkyl เท่ากับคาร์บอน 16 ตัว  ในการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นพิษเฉียบพลันของ AES (C8 ถึง C19.6 และ 1-3 EO) 
ท่ีมีต่อ bluegill sunfish (Lepomis macrochirus) ค่า LC50 จะลดลงจาก >250 มิลลิกรัมต่อลิตร ในกรณี C8 และ 375 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ในกรณี C10เหลือ 24 มิลลิกรัมต่อลิตร ในกรณี C13 4-7 มิลลิกรัมต่อลิตร ในกรณี C14 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ในกรณี C15 และ 0.3 
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มิลลิกรัมต่อลิตร ในกรณี C16 จากนั้นจะเพิ่มเป็น 10.8 มิลลิกรัมต่อลิตร ในกรณี C17.9 และ 17 มิลลิกรัมต่อลิตร ในกรณี C19.6  ยังมี
ผลการศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันในช่วง EC50 ระหว่าง 1 ถึง 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ส าหรับ daphnids  อย่างไรก็ดี EC50 0.37 
มิลลิกรัมต่อลิตรเกิดขึ้นกับ Daphnia magna ในการทดสอบ reproduction test เป็นระยะเวลา 21 วัน  ค่า LC50 ส าหรับปลาจะอยู่
ในช่วง 0.39 ถึง 450 มิลลิกรัมต่อลิตร  ค่า LOEC ท่ี 0.22 มิลลิกรัมต่อลิตรเกิดขึ้นในการทดสอบ chronic life cycle test ใน
ระยะเวลา 1 ปี  ความเป็นพิษของ AES ต่อปลามีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นเมื่อเพิ่มความยาวของสายโซ่ alkyl จนถึงความยาวคาร์บอน 16 
ตัว 
เอกสารอ้างอิง: Torben Madsen et al; Miljoministeriet (Danish Environmental Protection Agency), Environmental and Health Assessment of Substances 
in Household Detergents and Cosmetic Detergent Products, Environment Project, 615, 2001. 

 

ความคงสภาพและการเสื่อมสลาย 
องค์ประกอบ ความคงสภาพ ในน้ า/ดิน ความคงสภาพ ในอากาศ 

น้ า ต่ า ต่ า 
การสะสมในสิ่งมีชีวิต 

องค์ประกอบ การสะสมในสิ่งมีชีวิต 
น้ า ต่ า (LogKOW = -1.38) 

การเคลื่อนย้ายในดิน 
องค์ประกอบ การเคลื่อนย้าย 

น้ า ต่ า (KOC = 14.3) 
 

ส่วนที่ 13 ข้อพิจารณาในการก าจัด 
วิธีการจัดการของเสีย 

การก าจัดผลิตภัณฑ์ 
หรือบรรจุภัณฑ์ 

 บรรจุภัณฑ์อาจมีสารเคมีอันตรายตกค้างแม้ว่าจะถ่ายสารออกหมดแล้ว 
 หากเป็นได้ ให้ส่งบรรจุภัณฑ์กลับไปยังผู้ผลิตเพื่อใช้ซ้ าหรือน ากลับมาใช้ใหม่ 
มิฉะน้ัน 
 หากบรรจุภัณฑ์ไม่สามารถล้างให้สะอาดหมดจดเพียงพอที่จะไม่มีสารตกค้าง หรือถ้าบรรจุภัณฑ์ไม่อยู่ในสภาพท่ี

เหมาะสมส าหรับใช้เก็บผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมแล้ว ให้เจาะท าลายบรรจุภัณฑ์เพื่อป้องกันการน ามาใช้ซ้ า และส่งไป
ก าจัดด้วยการฝังกลบโดยหน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 

 ให้เก็บรักษาฉลาก เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี และทบทวนข้อมูลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องไว้ เพื่อการอ้างอิง 
กฎหมายว่าด้วยการก าจัดของเสียของแต่ละประเทศอาจมีความแตกต่างกัน ผู้ใช้จะต้องยึดถือกฎหมายในเขตพื้นท่ี
ด าเนินการ ในบางพื้นท่ีอาจต้องท าการติดตามเส้นทางการก าจัดของเสียด้วย 
หลักการท่ัวไปในการบริหารจัดการของเสียท่ีควรพิจารณา เรียงตามล าดับความส าคัญ ได้แก่ 
 การลดปริมาณของเสีย 
 การใช้ซ้ า 
 การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ 
 การก าจัด (หากไม่สามารถด าเนินการอย่างอื่นได้แล้ว) 
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ หากไม่ได้ถูกใช้งานหรือปนเปื้อนในระดับท่ีท าให้เสียคุณลักษณะท่ีจะ
ใช้ประโยชน์ได้ อายุของผลิตภัณฑ์เป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่ต้องค านึงถึงในการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ อีกท้ัง สมบัติบาง
ประการของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงท าให้การใช้ซ้ าหรือหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ไม่สามารถกระท าได้  
ดังน้ัน ให้ปรึกษาผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่ายเพื่อความเหมาะสม 
 อย่าปล่อยน้ าล้างท าความสะอาดพื้นท่ีหรือเครื่องมือท่ีปนเปื้อนผลิตภัณฑ์น้ีลงสู่ท่อระบายน้ า 
 จ าเป็นต้องบ าบัดน้ าท่ีใชล้้างสารดังกล่าว ก่อนการปล่อยสู่ล ารางสาธารณะ 
 ในทุกกรณี น้ าท่ีจะปล่อยสู่สาธารณะจะต้องมีคุณภาพตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 หากมีข้อสงสัย ให้ปรึกษาเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเกี่ยวข้อง 
 ให้หมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่หากเป็นไปได้ 
 ให้ปรึกษาผู้ผลิตส าหรับวิธีการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ หรือปรึกษาเจ้าหน้าท่ีรัฐที่ก ากับดูแลการจัดการของเสีย

ส าหรับการก าจัด หากไม่ปรากฏแนวทางการบ าบัดหรือสถานท่ีก าจัดของเสียท่ีเหมาะสม 
 การก าจัดโดยการฝังกลบจะต้องด าเนินการโดยผู้รับอนุญาตส าหรับการฝังกลบของเสียท่ีเป็นยาและสารเคมี 

และการเผาโดยอุปกรณ์ท่ีได้รับการรับรอง (ภายหลังท าการผสมกับวัสดุให้ความร้อนอื่นๆแล้ว) 
 ให้ท าความสะอาดบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว โดยเก็บรักษาฉลากความปลอดภัยไว ้จนกว่าบรรจุภัณฑ์จะได้รับการท า

ความสะอาดหรือก าจัดท้ิงแล้ว 
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ส่วนที่ 14 ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับฉลาก 

มลภาวะต่อทะเล ไม่อยู่ในข่ายท่ีต้องจัดท าฉลาก 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการขนส่งทางบก:  ไม่อยู่ในข่ายที่ต้องควบคุมส าหรับการขนส่งวัตถุอันตราย ตามระเบียบของ ADR 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศ:  ไม่อยู่ในข่ายที่ต้องควบคุมส าหรับการขนส่งวัตถุอันตราย ตามระเบียบของ ICAO-IATA/DGR 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการขนส่งทางเรือ:  ไม่อยู่ในข่ายที่ต้องควบคุมส าหรับการขนส่งวัตถุอันตราย ตามระเบียบของ IMDG-Code/GGVSee 
 

ส่วนที่ 15 ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ 
กฎข้อบังคับของประเทศไทยเกี่ยวกับ 

Sodium lauryl ether sulfate (68891-38-3) ไม่พบ 
Water (7732-18-5) ไม่พบ 

เป็นสารที่อยู่ในบัญชีรายการสารเคมีของ 
Australia – AICS พบ 
Canada – DSL พบ 
Canada – NDSL ไม่พบ [water] 
China – IECSC พบ 
Europe – EINEC / ELINCS / NLP พบ 
Japan – ENCS ไม่พบ [water] 
Korea – KECI พบ 
New Zealand – NzloC พบ 
Philippines – PICCS พบ 
USA - TSCA พบ 
 

ส่วนที่ 16 ข้อมูลอื่นๆ 
ข้อมูลอื่นๆ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏหลายหมายเลข CAS 
ชื่อสารเคมี หมายเลข CAS 
Sodium lauryl ether sulfate 11121-04-3, 113096-26-7, 115284-60-1, 116958-77-1, 12627-22-4, 12627-23-5, 1335-72-4, 1335-73-5, 3088-31-1, 32057-62-8, 

37325-23-8, 39390-84-6, 39450-08-3, 42504-27-8, 51059-21-3, 51286-51-2, 53663-56-2, 56572-89-5, 57762-43-3, 57762-59-1, 
66747-17-9, 68585-34-2, 68891-38-3, 73651-68-0, 74349-47-6, 76724-02-2, 9004-82-4, 91648-56-5, 95508-27-3, 98112-64-2 

 
เอกสารนี้สงวนลิขสิทธิ์ นอกเหนือจากการใช้งานเกี่ยวกับการเรียนส่วนตัว การวิจัย การตรวจ หรือการวิจารณ์ ตามการได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายของการสงวนลิขสิทธิ์แล้ว ไม่อนุญาตให้ผลิตหรือท าซ้ า
ส่วนใดข้ึนมาอีกไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจาก บริษัท เอ สแควร์ เพาเวอร์ เทรด จ ากัด โทร. (+66) 85 497 6196 


