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1. ขอ้มูลทัว่ไป 

ช่ือผลิตภณัฑ ์ : THINNER AA CARWA / AA KSC 

การใชป้ระโยชน์ :  ตวัทาํละลายสาํหรับงานอุตสาหกรรม 

ผูจ้าํหน่าย : CARCO CHEMICAL CO., LTD. 

  79/1-2 Moo4 Thepphrarat Banpho Chachengsao 24140 

TELEPHON : +6638-595-508 – 9 

FAX : +6638-525-351 

 

2. ส่วนผลม/ช่ือสามญัทางเคมีของสาร และเปอร์เซ็นตข์องสารท่ีผสมอยูท่ั้งหมด 

Chemical name CAS RATIO Synbol (s) R-phase (s) 

Methyl iso-butyl ketone.  

Xylene  

Ethyl benzyl  

Alkyl benzene  

 1-5 

5-10 

20-30 

60-70 

 

Xn 

Xn 

 

R20, R21, R38 

R20 

 

3. ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัอนัตราย 

อนัตรายต่อสุขภาพ : เป�นอนัตรายมีผลในการทาํลายสุขภาพอย�างรุนแรงโดยการสัมผสั/ได้

รับเป�นระยะเวลานาน และโดยการสูดดม ไอระเหยอาจทาํให�เกิด

อาการง�วงซึม และเวยีนศรีษะระคายเคืองเล็กน�อยต�อระบบการหายใจ 

ระคายเคืองต�อผวิหนงั ทาํให�ระคายเคืองดวงตาพอควร เป�นอนัตราย

อาจมีผลในการทาํลายปอดหากกลืนเข�าไป อาจทาํลายอวยัวะ หรือ

ระบบของอวยัวะร�างกาย หากสัมผสั/ได�รับเป�นระยะเวลานาน ดู

รายละเอียดในบทท่ี 11 อวยัวะเป�าหมาย ระบบประสาทการฟ�งเสียง 

ระบบประสาทส�วนกลาง (CNS)ระบบทางเดินหายใจ ระบบสายตา    

อาจเป�นอนัตรายต�อเด็กท่ียงัไม�คลอด  

ลกัษณะอาการ : อาการดวงตาระคายเคืองอาจรวมถึง ตาแสบร�อน ตาแดง บวม และ/

หรือ เห็นภาพพร�ามวั การระคายเคืองต�อผวิหนงัอาจทาํให�มีอาการต�
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างๆ เช�น ปวดแสบปวดร�อน ผวิแดงบวม และ/หรือ พุพอง หากสารเข�

าไปในปอด อาจทาํให�เกิดอาการต�าง ๆ ได�แก� ไอสาํลกั เกิดเสียงวีด๊จาก

การหายใจขดั หายใจลาํบาก อึดอดัหน�าอก หายใจสั้นและถ่ีและ/หรือมี

ไข�อาการเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจอาจเกิดข้ึนล�าช�าเป�นเวลาหลาย

ชัว่โมงภายหลงัการสัมผสั/ได�รับสาร การหายใจเอาไอระเหยเข�าไปเป�

นจาํนวนมากอาจก�อให�เกิดระบบประสาทส�วนกลาง (CNS) ทาํให�

เวยีนศรีษะ มึนงง ปวดศรีษะ คล่ืนไส�และระบบประสานความ

เคล่ือนไหวผดิปกติหากสูดดมเข�าไปอีกอาจมีผลทาํให�หมดสติและ

เสียชีวติได�อาจมีผลต�อระบบโสตประสาทในการได�ยนิ ทาํให�สูญเสีย

การได�ยนิชัว่คราวหรือมีอาการหูอือ มีผลกระทบต�อการมองเห็น ซ่ึง

อาจส�งผลให�ความสามารถในการจาํแนกสีลดลง 

อาการทางแพทยท่ี์รุนแรง :เม่ือสัมผสั/ได�รับสารน้ีอาจทาํให�อาการโรคท่ีเป�นอย�ูแล�วในอวยัวะ 

หรือระบบอวยัวะต�อไปน้ีรุนแรงข้ึน ระบบประสาทการฟ�งเสียง ระบบ

ประสาทส�วนกลาง (CNS) ระบบทางเดินหายใจ ดวงตา ผวิหนงั ระบบ

สายตา ไต 

อนัตรายต่อความปลอดภยั : ไวไฟสูง เม่ือใช�อาจทาํให�เกิดส�วนผสมไอระเหย-อากาศ ซ่ึง

ไวไฟ/สามารถระเบิดได�ในช�วงการสูบอาจมีประกายไฟฟ�าสถิตย�

เกิดข้ึน ประกายไฟฟ�าสถิตย�อาจทาํให�เกิดไฟไหม�ได� 

 

4. การปฐมพยาบาล 

เม่ือเขา้สู่ระบบหายใจ : นาํตวัออกรับอากาศบริสุทธ์ิหากผ�ูป�วยไม�ฟ��นตวัเร็วให�นาํตวัส�งศูนย�

พยาบาลท่ีใกล�ท่ีสุดเพื่อรับการรักษาต�อไป 

การสัมผสักบัผวิหนงั : ถอดเส้ือผ�าท่ีมีสารปนเป��อนออก ใช�น้าํจาํนวนมากล�างบริเวณผวิท่ี

สัมผสักบัสารเคมีทนัทีเป�นเวลาอย�างน�อย 15 นาทีแล�วล�างต�อด�วยน้าํ

และสบู�ถ�ามีหากผวิยงัแดง บวม ปวดและ/หรือพุพองให�นาํตวัส�งศูนย�

พยาบาลท่ีใกล�ท่ีสุดเพื่อรับการรักษาต�อไป 
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เม่ือเขา้ตา : ถ�างเปลือกตาบนและล�างแล�วใช�น้าํจาํนวนมากล�างตาทนัทีเป�นเวลาอย�

างน�อย 15 นาทีแล�วนาํตวัส�งศูนย�พยาบาลท่ีใกล�ท่ีสุดเพื่อรับการรักษาต�

อไป 

เม่ือเขา้ระบบทางเดินอาหาร : หากกลืนเข�าไป ห�ามล�วงคอให�อาเจียน ให�นาํตวัส�งศูนย�พยาบา

ท่ีใกล�ท่ีสุดเพื่อรับการรักษาต�อไปหากอาเจียนข้ึนมาทนัทีให�ก�มหวัลง

ต่าํกว�าระดบัสะโพกเพื่อกนัการหายใจเอาอาเจียนเข�าไปในปอด 

คาํแนะนาํสาํหรับแพทย ์ : อาจทาํให�เกิดภาวะปอดอกัเสบเน่ืองด�วยสารเคมีพิจารณาการล�างท�อง

พร�อมกบัป�องกนัท�อหายใจการให�ถ�านแอค็ทิเวเตด็ อาจก�อให�เกิดภาว

เก่ียวกบัโรคหวัใจ โดยเฉพาะในกรณีท่ีใช�สารเสพติด การขาด

ออกซิเจน หรือการบีบตวัของกล�ามเน้ือท่ีออนแรงลง อาจทาํให�มีผล

รุนแรงของการรักษาให�บาํบดัด�ววยออกซิเจน 

 

 

 

5. การปฏิบัติเม่ือเกดิไฟไหม้ 

อพบพบุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุฉุกเฉินออกจากบริเวณท่ีมีไฟไหม ้

อนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน : ภาชนะบรรจุท่ีถูกความร�อนจดัจากไฟ ควรใช�น้าํจาํนวนมากทาํให�เยน็

ลงไอระเหยหนกักว�าอากาศขยายตวัไปตามพื้นดินและอาจลุกติดไฟใน

ระยะทางไกลได ้

สารท่ีใชด้บัไฟ : โฟมทนแอลกอฮอล�สเปรย�น้าํ หรือ ม�านน้าํผงเคมีแห�งคาร�บอนไดออก

ไซด�อาจใช�ทรายหรือดินกบัไฟท่ีไหม�เพียงเล็กน�อยเท�านั้น 

อุปกรณ์ป้องกนัสาํหรับผูผ้จญเพลิง : สวมใส�ชุดป�องกนัอนัตรายและเคร่ืองมือช�วยหายใจใน

ตวั 

คาํแนะนาํเพิ่มเติม : ฉีดน้าํหล�อเยน็ภาชนะบรรจุในบริเวณใกล�เคียง 

6. การปฏิบัติเม่ือเกดิการร่ัวไหล 

 ระวงัอย�าสัมผสักบัสารท่ีหกหรือระเหยออกมาให�ถอดเส้ือผ�าท่ีปนเป��อนสารออกทนัที 
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 ดูคาํแนะนาํเก่ียวกบัการเลือกอุปกรณ�ป�องกนัอนัตรายส�วนบุคคลได�ในบทท่ี 8  

 และดูคาํแนะนาํเก่ียวกบัการขจดัสารเคมีหกได�ในบทท่ี 13 ของข�อมูลความปลอดภยัเก่ียวกบัสารเคมี 

 ปฏิบติัตามระเบียบข�อบงัคบัระหว�างประเทศและในท�องถ่ินท่ีเก่ียวข�องทั้งหมด 

 มาตรการป้องกนั : กั้นเขตบริเวณพื้นท่ีอนัตรายและห�ามบุคคลท่ีไม�มีการป�องกนัหรือไม�จาํ

เป�นเข�าไปในพื้นท่ีดงักล�าวอย�ูเหนือกระแสลม และอย�าเข�าไปใน

บริเวณพื้นท่ีลุ�ม หากเป�นไปได�ให�ป�ดรอยร่ัวซึมโดยไม�เส่ียงอนัตรายนาํ

แหล�งท่ีอาจติดไฟทั้งหมดออกจากบริเวณพื้นท่ีโดยรอบใช�◌ิธีควบคุม

ขอบเขตท่ีเหมาะสมเพื่อป�องกนัมิให�ส่ิงแวดล�อมปนเป��อนสารเคมีป�อง

กนัมิให�แพร�หรือเข�าไปในท�อระบายน้าํ หลุมบ�อ หรือโดยใช�ทราย ดิน 

หรือเคร่ืองกั้นอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมพยายามกระจายไอระเหย หรือ บงั

คบัให�ไหลไปยงัท่ีท่ีปลอดภยัโดยใช�ม�านน้าํเป�นต�น ดาํเนินมาตรการล�

วงหน�าเพื่อกนัการเกิดประกายไฟฟ�าสถิตย�ดูแลให�ไฟฟ�าเดินต�อเน่ือง

กนัโดยตลอดโดยเช่ือมและต�ออุปกรณ�ทั้งหมดลงดิน ระบายอากาศ

ตลอดทัว่บริเวณท่ีปนเป��อนสาร 

 วธีิการจดัการกบัผลิตภณัฑท่ี์ร่ัวไหล  : ในกรณีท่ีสารของเหลวหกมาก ( > 1 ถงั) ให�ถ�ายเทโดย

วธีิกลไกเช�น ใช�รถบรรทุกสูบของเหลวจากถงัท่ีหกเพื่อนาํมาใช�ประโย

ชน�ใหม�หรือกาํจดัทิ้งอย�างปลอดภยัห�ามใช�น้าํสาดของเหลวท่ีตกค�าง 

แต�ให�เก็บไว�เป�นของเสียท่ีปนเป��อนสารเคมีปล�อยของเหลวท่ีตกค�

ไว�ให�ระเหยไปเองหรือใช�วสัดุดูดซบัท่ีซบัได�ดีซบัออกแล�วนาํไปกาํจดั

ทิ้งอย�างปลอดภยั ขดุดินท่ีปนเป��อนสารเคมีออกและนาํไปกาํจดัทิ้งอย�

างปลอดภยัในกรณีท่ีสารของเหลวหกไม�มาก ( < 1 ถงั) ให�ถ�ายเท

ของเหลวด�วยวธีิกลไกเข�าสู�ภาชนะบรรจุท่ีติดป�ายและป�ดผนึกอย�างดี

เพื่อนาํมาใช�ประโยชน�ใหม�หรือกาํจดัทิ้งอย�างปลอดภยัปล�อยของเหลว

ท่ีตกค�างทิ้งไว�ให�ระเหยไปเอง หรือใช�วสัดุดูดซบัท่ีซบัได�ดีซบัออกแล�

วนาํไปกาํจดัทิ้งอย�างปลอดภยัขดุดินท่ีปนเป��อนสารเคมีออกและนาํไป

กาํจดัทิ้งอย�างปลอดภยั 
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 คาํแนะนาํเพิ่มเติม : ควรแจ�งให�ทางการทราบ หากมีหรืออาจมีเหตุการณ�ท่ีประชาชนทัว่ไป

หรือส่ิงแวดล�อมสัมผสั/ได�รับสาร ควรแจ�งให�เจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินทราบ

ในกรณีท่ีไม�สามารถควบคุมสารเคมีท่ีหกเป�นจาํนวนมากได�ไอระเหย

อาจรวมตวักบัอากาศเป�นส�วนผสมท่ีสามารถระเบิดได�ดูข�อมูลเก่ียวกบั

การกาํจดัของเสียในบทท่ี 13 

 

7. การใช้และการจัดเกบ็ 

คาํเตือน/ขอ้ระวงั : ระวงัอย�าสัมผสั หรือ หายใจเอาสารเข�าไป ใช�ในบริเวณท่ีมีการถ�ายเท

อากาศดีหลงัการจบัต�องควรล�างมือให�สะอาด ดูคาํแนะนาํเก่ียวกบัการ

เลือกอุปกรณ�ป�องกนัอนัตรายส�วนบุคคลได�ในบทท่ี 8 ของข�อมูลความ

ปลอดภยัเก่ียวกบัสารเคมีใช�ข�อมูลความปลอดภยัน้ีประกอบการ

ประเมินความเส่ียงตามสถานการณ�ภายในประเทศเพื่อช�วยเลือกหาการ

ควบคุมท่ีเหมาะสมสาํหรับการจดัการ การเก็บ และการกาํจดัสารเคมี

น้ีอย�างปลอดภยั 

วธีิการใช�อย�างปลอดภยั : ระวงัอย�าสูดไอระเหยและ/หรือละอองฝอยเข�าไป ระวงัอย�าให�สัมผสั

กบัผวิหนงัดวงตาหรือเส้ือผ�าดบัเปลวไฟห�ามสูบบุหร่ีหลีกเล่ียง

กิจกรรมท่ีทาํให�เกิดประกายไฟ ในช�วงการสูบอาจมีประกายไฟฟ�

าสถิตย�เกิดข้ึนประกายไฟฟ�าสถิตย�อาจทาํให�เกิดไฟไหม�ได�ดูแลให�

ไฟฟ�าเดินต�อเน่ืองกนัโดยตลอดโดยเช่ือมอุปกรณ�ทั้งหมดเข�าด�วยกนั

และต�อลงดิน จาํกดัความเร็วการไหลในท�อในระหว�างการสูบเพื่อ

หลีกเล่ียงการเกิดประกายไฟฟ�าสถิตย�(<= 1 m/sec จนกระทัง่ท�อเติมจม

ลงลึกสองเท�าของเส�นผ�านศูนย�กลางของท�อแล�วจึงเพิ่มความเร็วเป�น 

<= 7m/sec) ระวงัอย�าให�กระเด็นเวลาเติม ห�ามใช�ลมอดัในการเติม สู

บถ�ายหรือถ�ายเท 

การจดัเก็บท่ีปลอดภยั : ต�องเก็บไว�ในบริเวณท่ีมีการถ�ายเทอากาศอย�างดีห�างไกลจากแสงแดด

แหล�งติดไฟ และแหล�งความร�อนอ่ืนๆ เก็บไว�ให�ห�างจากสารออกซิได
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ซ่ิง สารไวไฟ สารแอโรซอล สารกดักร�อน และจากผลิตภณัฑ�ไวไฟ

อ่ืนๆ ท่ีไม�เป�นอนัตรายหรือมีพิษต�อมนุษย�หรือส่ิงแวดล�อม ไอระเหย

หนกักว�าอากาศให�ระวงัการสะสมรวมตวัในหลุมบ�อและพื้นท่ีจาํกดัไม�

ควรปล�อยไอระเหยท่ีเกิดข้ึนในถงัออกมาสู�บรรยากาศควรควบคุมการ

สูญเสียไอระเหยในระหว�างการเก็บโดยใช�ระบบการบาํบดัไอระเหยท่ี

สมควรควรมีการกั้นถงัเก็บขนาดใหญ� 

การขนย�ายผลิตภณัฑ� : ป�ดฝาภาชนะบรรจุไว�ตลอดเวลาเม่ือไม�ใช�ห�ามใช�ลมอดัในการเติม สู

บถ�ายหรือถ�ายเท 

ภาชนะท่ีเหมาะสม : สาํหรับภาชนะบรรจุหรือชั้นในของภาชนะบรรจุควรใช�เหล็กอ�อน

เหล็กสเตนเลส 

สารเคมีท่ีเก็บรวมกนัไม�ได้ : ยางธรรมชาติหรือยางเทียมบิวทิล นีโอพรีน หรือไนไตรล� 

คาํแนะนาํสาํหรับภาชนะ : ภาชนะบรรจุอาจมีไอสารท่ีระเบิดได�แม�จะไม�มีสารอย�ูในภาชนะอีกแล�

วก็ตาม     อย�าตดัเจาะบดเช่ือมหรือทาํงานท่ีคล�ายคลึงกนับนภาชนะ

บรรจุหรือในบริเวณใกล�ภาชนะบรรจุ 

ข�อมูลเพิ่มเติม : ดูแลให�มีการปฏิบติัตามระเบียบข�อบงัคบัในประเทศทั้งหมดเก่ียวกบั

การใช�และการจดัเก็บ 

 

 

8. ค่ามาตรฐานความปลอดภัย/การควบคุม/การป้องกนัส่วนบุคคล 

ค�าความเข�มข�นเฉลีย่ทีย่อมให�มีได�ในบรรยากาศการทาํงาน 

เน่ืองจากไ ม่มีเกณฑ�กาํหนดเก่ียวกบัการสัมผสั/ได้รับสารเน่ืองดว้ยอาชีพการทาํงานสาํหรับผลิต

ภณัฑ�จึงขอแนะนาํใหใ้ช�้วธีิการดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 



ข้อมูลความปลอดภัย 

THINNER AACARWA/AA KSC 

V1.0 

 

 26/03/57 7/6  MSDS_THINNER AA CARWA/AA KSC_EN 

 

Material Report ppm mg/m3 Notation 

Alkyl benzene - 25 120  

Methyl iso-butyl ketone H 25 100  

 Xylene  H 35 150  

Ethyl benzyl - 50 217  

ขอ้มูลเพิ่มเติม : ระบบระบายอากาศท่ีดีพอสาํหรับควบคุมปริมาณ  ความ  

เขม้ข้ นของสารลอยตวัในอากาศให�อยูภ่ายใ ต้�ขีดจาํกดัท่ี

กาํหนด 

 

 

การควบคุม/การป้องกนั : ระดบัการป�องกนั และประเภทของการควบคุมท่ีจาํเป�นจะแตกต�างกนั

ไปทั้งน้ีข้ึน 

อนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน  อยูก่บัสภาพโอกาสในการสัมผสั/ได�รับสารเคมีควรเลือกการควบคุม

โดยอาศยัการประเมิณความเส่ียงตามสถานการณ�ภายในประเทศ 

มาตรการท่ีเหมาะสม มีดงัน้ีในบริเวณพื้นท่ีเก็บควรมีระบบการถ�ายเท

อากาศท่ีดีใช�ระบบซีลผนึกให�มากท่ีสุดเท�าท่ีจะทาํได�ระบบระบาย

อากาศชนิดทนระเบิดท่ีดีพอสาํหรับควบคุมปริมาณความเข�มข�นของ

สารลอยตวัในอากาศให�อย�ูภายใต�ขีดจาํกดัท่ีกาํหนดควรใช�ระบบการ

ระบายอากาศไอเสียในพื้นท่ีควรมีระบบกระจายน้าํฝอยชนิดท�อแห�ง 

Material Source ประเภทของอนัตราย 

Methyl Benzene 

Methanol 

2-Propanol 

Methyl Acetate 

2-Butanone 

1-Propanol 

Ethyl Ethanoate 

ACGIH 

ACGIH 

ACGIH 

ACGIH 

ACGIH 

ACGIH 

ACGIH 

ไม่จดัอยูใ่นประเภทสารก่อมะเร็งในคน 

ไม่จดัอยูใ่นประเภทสารก่อมะเร็งในคน 

ไม่จดัอยูใ่นประเภทสารก่อมะเร็งในคน 

ไม่จดัอยูใ่นประเภทสารก่อมะเร็งในคน 

ไม่จดัอยูใ่นประเภทสารก่อมะเร็งในคน 

ไม่จดัอยูใ่นประเภทสารก่อมะเร็งในคน 

ไม่จดัอยูใ่นประเภทสารก่อมะเร็งในคน 
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(Deluge System) และระบบควบคุมน้าํดบัเพลิงอุปกรณ�ฉีดและล�างตา

ในกรณีฉุกเฉิน 

อุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย : อุปกรณ�ป�องกนัอนัตรายส�วนบุคคล (PPE) ควรมีคุณภาพตามระดบั

มาตรฐานแห�ง 

ส่วนบุคคล  ชาติให�ตรวจเช็คกบัซพัพลายเออร�ผ�ูส�งมอบอุปกรณ� PPE 

อุปกรณ์ป้องกนัการหายใจ : หากไม�สามารถรักษาความเข�มข�นของสารลอยตวัในอากาศให�คงอย�ูใน

ระดบัท่ีเหมาะสมด�วยระบบควบคุมวศิวกรรมเพื่อปกป�องสุขภาพของ

คนงาน ให�เลือกอุปกรณ�ป�องกนัอนัตรายต�อระบบทางเดินหายใจท่ี

เหมาะสมกบัแต�ละสถานการณ�และเป�นไปตามกฎหมายข�อบงัคบัท่ี

เก่ียวข�อง ในกรณีท่ีสมควรใช�หน�ากากช�วยหายใจแบบกรองอากาศควร

เลือกหน�ากากนิรภยัท่ีมีกรองรวมกนั เลือกกรองท่ีเหมาะสาํหรับก�าซ

อินทรีย�และไอระเหย [จุดเดือด <65°C (149 F)] และได�มาตรฐาน 

EN371 ในกรณีท่ีจาํเป�นต�องใช�อุปกรณ�ป�องกนัอนัตรายต�อระบบทาง

เดินหายใจควรใช�หน�ากากแบบสวมทั้งหน�าในกรณีท่ีไม�สมควรใช�หน�

ากากช�วยหายใจแบบกรองอากาศ (ตวัอย�างเช�นความเข�มข�นของสาร

ลอยตวัในอากาศมีสูงเส่ียงต�อการขาดออ็กซิเจน พื้นท่ีจาํกดั) ควรใช�อุป

กรณ�ช�วยหายใจระบบความดนัท่ีเหมาะสม 

อุปกรณ์ป้องกนัมือ : ความเหมาะสมและความทนทานของถุงมือข้ึนอย�ูกบัการใช�ตวัอย�าง

เช่น ตอ้งสัมผสักบัสารเคมีบ่อยหรือนานเท่าไร วสัดุท่ีใช�ทาํถุงมือ

สามารถทนสารเคมีได�ดีแค�ไหน ถุงมือหนาและใช�คล�องมือหรือไม 

ควรขอคาํแนะนาํจากผ�ูจาํหน�ายถุงมือเสมอ ถุงมือท่ีปนเป��อนสารแล�

วควรเปล่ียนใหม�ในกรณีท่ีมืออาจสัมผสักบัผลิตภณัฑ�ควรสวมถุงมือท่ี

เหมาะสมและได�มาตรฐาน (เช�นมาตรฐานยโุรป : EN374 , 

สหรัฐอเมริกา : F739) ซ่ึงทาํจากวสัดุต�อไปน้ีเพื่อช�วยป�องกนัอนัตราย

จากสารเคมียางเทียมไนไตรล�พีวซีี Viton 

อุปกรณ์ป้องกนัตา : แว�นตาป�องกนัสารเคมีกระเด็น (แว�นตากนัสารเคมี) 
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อุปกรณ์ป้องกนัร่างกาย : ใช�ชุดสวมใส�ป�องกนัซ่ึงทนต�อสารเคมีชนิดน้ีควรสวมใส�รองเท�าและ

รองเท�าบู�ตกนัสารเคมีด�วย 

การติดตาม/การตรวจสอบ : อาจกาํหนดให�มีการตรวจสอบความเข�มข�นของสารในเขตหายใจของ

คนงาน หรือในสถานท่ีทาํงานทัว่ไปทั้งน้ีเพื่อให�เป�นไปตามการ

ควบคุมเก่ียวกบัการสัมผสั/ได�รับสาร 

การป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิด : การระบายอากาศเสียท่ีมีไอระเหยจะต�องปฏิบติัตาม

แนวทางข�อกาํหนดของท�อง 

กบัส่ิงแวดลอ้ม  ถ่ินเก่ียวกบัขีดจาํกดัปริมาณสารระเหยท่ีปล�อยออกไป 

9. คุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมี 

 

Physical state liquids with viscosity the limits of explosion V 1.0-8.0 

flash point (c) 18 organic solvents% w         100 

density (kg / L) 0.8 Water % w                        0 

pH - Compatibility with water       - 

 

10. ความคงตัว และการเกดิปฏิกริิยา 

การคงตวั : คงตวัในสภาพการใช�ตามปกติทัว่ไป ทาํปฏิกิริยาอย�างรุนแรงกบัสาร

ออกซิไดซ่ิงแก� 

กรณีท่ีควรหลีกเล่ียง : หลีกเล่ียงความร�อนประกายไฟเปลวไฟและแหล�งติดไฟอ่ืนๆ ป�องกนั

การสะสมรวมตวัของไอระเห 

สารท่ีควรหลีกเล่ียง : สารออกซิไดซ่ิงแก� 

สารอนัตรายท่ีเกิดจากการ : การสลายตวัเพราะความร�อนข้ึนอย�ูกบัสภาวะอย�างยิง่ ส�วนผสมเชิงซ�

อนของสาร 

สลายตวั  แขง็ สารเหลวและก�าซท่ีลอยตวัในอากาศ ซ่ึงมีคาร�บอนมอน็อกไซด� , 

คาร�บอนไดออ็กไซด�และส�วนประกอบอินทรียสารอ่ืนๆ จะเกิดข้ึนใน
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ขณะท่ีสารน้ีกาํลงัลุกไหม�หรือสลายตวัเน่ืองด�วยการรวมกบัออ็กซิเจน

หรือเพราะความร�อน 

 

11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 

พื้นฐานการประเมิน : ข�อมูลท่ีให�อาศยัพื้นฐานข�อมูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ�และข�อมูลเก่ียวกบัส�

วนประกอบและความรู�ในด�านสารพิษเก่ียวกบัผลิตภณัฑ�ท่ีคล�ายคลึง

กนั 

พิษต�อผวิหนงั : ระคายเคืองต�อผวิหนงั 

พิษต�อตา : ทาํให�ดวงตาระคายเคืองพอควร 

พิษต�อระบบหายใจ  : การสูดดมไอระเหยหรือละอองฝอยเข�าไปอาจทาํให�เกิดการระคาย

เคืองต�อระบบการหายใจ 

พิษจากการได�รับสารอย�าง : ระบบประสาทส�วนกลาง สัมผสัหรือได�รับสารติดต�อกนับ�อยคร้ังจะมี

ผลต�อระบบ 

ต่อเน่ือง  ประสาทซ่ึงจะเห็นผลเม่ือสัมผสั/ได�รับสารในปริมาณท่ีสูงมากเท�านั้น 

ระบบทางเดินหายใจการสัมผสั/ได�รับบ�อย ๆ มีผลต�อระบบทางเดิน

หายใจ ซ่ึงจะเห็นผลได�เม่ือสัมผสั/ได�รับในปริมาณท่ีสูงเท�านั้น ระบบ

การมองเห็นอาจทาํให�ความสามารถในการมองเห็นสีลดลง ซ่ึงการ

เปล่ียนแปลงน้ีไม�พบว�าเป�นสาเหตุทาํให�การมองเห็นสีเสียไป ระบบ

ประสาทการฟ�งเสียงการรับฟ�งเสียงท่ีดงัและมีความถ่ีสูงบ�อยคร้ังเป�นเว

ลานานติดต�อกนัมีผลทาํให�สูญเสียประสาทการรับฟ�ง การเสพติดสาร

ทาํลาย และปฏิสัมพนัธ�ของเสียงในสภาพแวดล�อมการทาํงานอาจทาํ

ให�เกิดอาการหูตึง 

ข�อมูลเพิ่มเติม : การสัมผสั/ได�รับสารในปริมาณความเข�มข�นสูงในกลุ�มสารท่ี

เหมือนกนัมีส�วนทาํให�หวัใจเต�นผดิปกติและหยดุเต�นในคนเป�

นโรคหวัใจ 

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ 
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การเปล่ียนแปลงของสาร : ลอยตวับนน้าํ หากผลิตภณัฑ�ร่ัวซึมลงดินมั้นจะร่ัวไหลได�สูงและอาจทาํ

ให�น้าํใต�ดินปนเป��นสารเคม 

ความคงอย�ู/การสลายตวั : สามารถย�อยสลายตวัได�อย�างรวดเร็วตามเกณฑ�กาํหนดระยะเวลา 10 

วนัเกิดการ 

ของสาร  ออกซิเดชัน่อย�างรวดเร็วโดยปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดข้ึนด�วยการกระตุ�นของ

แสงใน 

  อากาศ  

การสะสมของสารในส่ิงท่ีมี : ไม�สะสมในส่ิงมีชีวติอย�างมีนยัสาํคญั 

ชีวติ 

ผลกระทบอ่ืนๆท่ีร�ายแรง : เพราะเหตุท่ีอนัตรายการสูญเสียจากอนัตรายมีสูงจึงไม�น�าเป�นไปได�ท่ี

ผลิตภณัฑ�จะ 

  ก�อให�เกิดอนัตรายท่ีสาํคญัต�อชีวติในนํ้า  

 

 

13. การกาํจัด/การทาํลาย 

การกาํจดัผลิตภณัฑ� : ควรนาํกลบัไปใช�หมุนเวยีนใหม� ผ�ูท่ีทาํให�เกิดขยะของเสียมีหน�าท่ี

รับผดิชอบในการพิจารณาความเป�นพิษ และคุณสมบติัทางกายภาพ

ของสารท่ีเกิดข้ึน เพื่อพิจารณาจดัแยกประเภทของเสียและวธีิการกาํจดั

ท่ีเหมาะสมตามระเบียบข�อบงัคบัท่ี     เก่ียวข�อง 

การกาํจดัภาชนะบรรจุ : ถ�ายสารเคมีออกให�หมดจากภาชนะบรรจุเม่ือถ�ายสารเคมีออกแล�วให�

ระบายอากาศในท่ีท่ีปลอดภยัห�างไกลจากประกายไฟและไฟ สารตกค�

างอาจก�อให�เกิดอนัตรายระเบิดข้ึนอย�าเจาะตดั หรือเช่ือมถงัท่ียงัไม�ได�

ทาํความสะอาด ส�งไปให�ผ�ูใช�ถงัหมุนเวยีน หรือผ�ูทาํประโยชน�จากของ

เสียโลหะ 

กฎหมายในประเทศ : ควรกาํจดัทิ้งตามข�อบงัคบั และกฏหมายท่ีบงัคบัใช�ในท�องถ่ิน ประเทศ 

หรือเขตพื้นท่ี 

14. ข้อมูลสําหรับการขนส่ง 
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Proper shipping name : CLEANING THINNER AA CARWA AA KSC 

Class/Division : 3 

Packing group : III 

 

15. สัญลกัษณ์หรือฉลาก (ข้อมูลเกีย่วกบัข้อบังคับ) 

ข�อมูลเก่ียวกบัระเบียบข�อบงัคบัมิได�มุ�งท่ีจะครอบคลุมครบทุกด�านอาจมีระเบียบข�อบงัคบัอ่ืนๆท่ีใช�

กบัสารน้ีอีก 

EC Classification : ไวไฟมากเป�นอนัตราย สารระคายเคือง 

EC Symbols : F สารไวไฟ 

 T เป�นพิษ 

 Xnเป�นอนัตราย 

 Xi สารระคายเคือง 

EC Risk Phrases : R10 สารไวไฟ 

 R11 ไวไฟสูง 

 R23/25 เป�นพิษเม่ือสูดดม และกลืนกิน 

 R36 สารระคายเคืองต�อดวงตา 

 R38 ระคายเคืองต�อผวิหนงั 

 R41 เป�นอนัตรายต�อดวงตา 

 R48/20 เป�นอนัตารยมีผลในการทาํลายสุขภาพอย�างรุนแรงโดนการ

สัมผสั/ได�รับ 

 เป�นระยะเวลานาน และโดยการสูดดม  

 R63 เป�นอนัตรายต�อเด็นท่ียงัไม�คลอด 

 R65 เป�นอนัตราย อาจมีผลในการทาํลายปอดหากกลืนเข�าไป 

 R66 การสัมผสั/ได�รับบ�อยๆ อาจทาํให�ผวิแห�งหรือแตก 

 R67 ไอระเหยอาจทาํให�เกิดอาการง�วงซึม และเวยีนศรีษะ 

EC Safety Phrases : S2 เก็บให�พ�นมือเด็ก 
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 S9 เก็บภาชนะบรรจุไว�ในท่ีท่ีมีอากาศถ�ายเทได�ดี 

 S16 เก็บให�ห�างจากแหล�งจุดติดไฟ – ห�ามสูบบุหร่ี 

 S26 หากสัมผสักบัตา ให�ใช�น้าํจาํนวนมากล�างออกทนัทีและปรึกษา

แพทย� 

 S36/37 สวมใส�ชุดป�องกนัอนัตราย และถุงมือท่ีเหมาะสม 

 S62 หากกลืนเข�าไป อย�าพยายามล�วงคอให�อาเจียน ให�ปรึกษาแพทย�

ทนัทีและนาํ 

 ภาชนะบรรจุ หรือ ฉลากน้ีไปแสดง  

 

16. ข้อมูลอ่ืนๆ 

การเผยแพร�ข�อมูลความ : ขอ้มูลต�างๆในเอกสารน้ีจะต�องเผยแพร�ให�แก�บุคคลท่ีทาํงานเก่ียวกบั

สารเคมีนี 

ปลอดภยั 

การปฏิเสธสิทธิ : ขอ้มูลเหล�าน้ีได�มาจากความรู�ท่ีมีอย ู�ในป�จจุบนั ซ่ึงใช�สาํหรับบรรยาย

ลกัษณะของผลิตภณัฑ�เพื่อวตัถุประสงค�ด�านสุขภาพอนามยัความ

ปลอดภยั และส่ิงแวดล�อมเท�านั้นไม�ได�ใช�เป�นหลกัประกนัคุณสมบติั

พิเศษใดๆ ของผลิตภณัฑ ์

 


