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1. การบง่ชีผ้ลติภณัฑแ์ละบรษิทั 

ชือ่ผลติภัณฑ ์
 

: MOLYKOTE™ G-Rapid Plus Paste 
 

รหัสผลติภัณฑ ์
 

: 01687697 
 

ผูผ้ลติ/ผูจ้ดัจ าหนา่ย 

ขอ้มลูบรษัิท 
 

: บรษัิท สเปเชยีลตี ้อเิล็กทรอนกิส ์

แมททเีรยีลส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร ์ออลซซีัน่ เพลส ชัน้ 6-7 

ถนนวทิย ุแขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร  10330 

ประเทศไทย 
 

โทรศพัท ์
 

: 66-2365-7000 
 

หมายเลขตดิตอ่เมือ่มเีหตฉุุกเฉนิ
ตลอด 24 ชัว่โมง 
 

: +66-2-6542233 
 

การตดิตอ่หน่วยฉุกเฉนิของ
ทอ้งถิน่ 
 

: 001 800 13 203 9987 
 

ทีอ่ยูอ่เีมล ์
 

: SDSQuestion-AP@dupont.com 
 

โทรสาร 
 

: 66-2381-4785 
 

ขอ้แนะน าและขอ้จ ากดัตา่งๆในการใชส้ารเคม ี

ขอ้แนะน าในการใช ้
 

: สารหลอ่ลืน่และสารเตมิสารหลอ่ลืน่ 
 

 

2. การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย 

การจ าแนกประเภทสารเดีย่วหรอืสารผสมตามระบบ GHS (การจ าแนกประเภทและการตดิฉลาก

สารเคมทีีเ่ป็นระบบเดยีวกนัท ัว่โลก) 

การท าลายดวงตาอยา่งรุนแรงและ

การระคายเคอืงตอ่ดวงตา 
 

: ประเภทย่อย 1 

องคป์ระกอบของฉลากตามระบบ GHS 

รูปสญัลกัษณ์ความเป็นอนัตราย :  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ค าสญัญาณ 
 

: อนัตราย 
 

ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย 
 

: H318 ท าลายดวงตาอย่างรุนแรง 
 

ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั 
 

: 
การป้องกนั:  
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P280 สวมอปุกรณ์ป้องกนัตา/ หนา้ 

การตอบสนอง:  

P305 + P351 + P338 + P310 หากเขา้ดวงตา ;ลา้งดว้ยนา้เป็นเวลา

หลายๆนาท ีใหถ้อดคอน แทคเลนสอ์อก ถา้ถอดออกมาและทาไดง้่าย 

ใหล้า้งตาตอ่ไป รบีโทรหาศนูยพ์ษิวทิยาหรอืแพทย ์/ โรงพยาบาลทนัท ี
 

ความเป็นอนัตรายอืน่ทีไ่มไ่ดเ้ป็นผลจากการจ าแนกตามระบบ 

ไมท่ราบขอ้มลู 

3. องคป์ระกอบ/ขอ้มูลเกีย่วกบัสว่นผสม 

สารเดีย่ว/สารผสม 
 

:  สารผสม 

ลกัษณะของสารเคม ี
 

:  สารประกอบอนนิทรยีแ์ละสารประกอบอนิทรยี ์

สารผสม 
 

สว่นประกอบทีเ่ป็นอนัตราย 

ชือ่ทางเคม ี หมายเลข CAS ความเขม้ขน้ (% w/w) 

White mineral oil (petroleum) 8042-47-5 >= 30 -  < 50 

Molybdenum sulfide 1317-33-5 >= 20 -  < 30 

Calcium hydroxide 1305-62-0 >= 20 -  < 30 

Graphite 7782-42-5 >= 1 -  < 10 

 

4. มาตรการปฐมพยาบาล 

ขอ้แนะน าทั่วไป 
 

: ในกรณีทีเ่กดิอบุตัเิหตหุรอืถา้รูส้กึไมส่บาย ใหป้รกึษาแพทย ์

เมือ่อาการยังคงอยู ่หรอืในกรณีใดๆ ทีม่คีวามไมแ่น่ใจ ใหต้ดิตอ่เพือ่
รับค าแนะน าจากแพทย ์
 

หากหายใจเขา้ไป 
 

: ถา้หากสดูหายใจเขา้ไป ใหน้ าออกไปสมัผัสอากาศบรสิทุธิ ์
ปรกึษาแพทยถ์า้เกดิอาการเหลา่นี้ 
 

ในกรณีทีส่มัผัสกับผวิหนัง 
 

: ลา้งดว้ยน ้าและสบูเ่พือ่ความไม่ประมาท 

ปรกึษาแพทยถ์า้เกดิอาการเหลา่นี้ 
 

ในกรณีทีเ่ขา้ตา 
 

: ในกรณีทีส่มัผัส ใหล้า้งตาดว้ยน ้าปรมิาณมากเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 15 
นาท ี

ถา้หากสวมใสค่อนแทคเลนส ์ใหถ้อดออกถา้หากสามารถท าไดง้า่ย 

รับค าแนะน าจากแพทยห์รอืพบแพทยท์นัท ี
 

หากกลนืกนิ 
 

: ถา้หากกลนืกนิเขา้ไป ใหท้ าใหอ้าเจยีนออกมา 
ปรกึษาแพทยถ์า้เกดิอาการเหลา่นี้ 

ลา้งปากใหท้ัว่ดว้ยน ้า 
 

อาการและผลกระทบทีส่ าคญั

ทีส่ดุทัง้แบบเฉยีบพลนั และเกดิ

ในภายหลงั 
 

: ท าลายดวงตาอย่างรุนแรง 
 

การป้องกนัส าหรับผูป้ฐม

พยาบาล 

: ผูท้ าการปฐมพยาบาลจะตอ้งใสใ่จการป้องกนัตนเอง และใชอ้ปุกรณ์

ป้องกนัตวัทีแ่นะน าเมือ่มคีวามเสีย่งในการสมัผัสอยู่ 



เอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 
 

MOLYKOTE™ G-Rapid Plus Paste 

 

 

 

ฉบับ  
1.7 

วนัทีแ่กไ้ข:  
17.10.2018 

หมายเลข SDS:  

765733-00008 

วนัทีเ่ผยแพร่ครัง้ลา่สดุ: 2017/03/21 

วนัทีเ่ผยแพร่ครัง้แรก: 2014/11/26 

 

3 / 18 

  

หมายเหตถุงึแพทย ์
 

: รักษาตามอาการและตามความชว่ยเหลอื 
 

5. มาตรการในการผจญเพลงิ 

สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม 
 

: ละอองน ้า 
โฟมทีท่นตอ่แอลกอฮอล ์

คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) 

สารเคมแีหง้ 
 

สารดับเพลงิทีไ่มเ่หมาะสม 
 

: ไมท่ราบขอ้มลู 
 

ความเป็นอนัตรายเฉพาะขณะ

ผจญเพลงิ 
 

: การสมัผัสกับผลติภัณฑจ์ากการสนัดาปอาจเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 
 

สารทีม่อีนัตรายจากการเผาไหม ้
 

:  คารบ์อน ออกไซด ์

ออกไซดข์องโลหะ 

ซลัเฟอร ์ออกไซด ์
 

วธิกีารดับเพลงิเฉพาะ 
 

: การใชม้าตรการดับเพลงิทีเ่หมาะกับสภาวะแวดลอ้มเฉพาะทีแ่ละ

สิง่แวดลอ้มรอบๆ 
ฉดีพ่นละอองน ้าเพือ่ท าใหภ้าชนะปิดเย็นตัวลง 

ยา้ยบรรจภุัณฑท์ีไ่มไ่ดรั้บความเสยีหายออกจากพืน้ทีไ่ฟไหมห้าก
สามารถท าไดอ้ยา่งปลอดภัย 

อพยพออกจากพืน้ที ่
 

อปุกรณ์ป้องกนัพเิศษส าหรับนัก

ผจญเพลงิ 
 

: ในกรณีทีม่อีัคคภีัย ใหใ้ชเ้ครือ่งชว่ยหายใจชนดิทีม่ถีังอากาศในตวั 

ใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัภัยสว่นบคุคล 
 

6. มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกและร ัว่ไหลของสารโดยอุบตัเิหตุ 

ค าเตอืนส าหรับบคุคล อปุกรณ์

ป้องกนั และวธิรัีบมอืเหตกุารณ์
ฉุกเฉนิ 
 

: ใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัภัยสว่นบคุคล 

ปฏบิตัติามค าแนะน าในการจัดการเพือ่ความปลอดภัยและขอ้ชีแ้นะ
อปุกรณ์ปกป้องสว่นบคุคล 
 

ขอ้ควรระวงัทางสิง่แวดลอ้ม 
 

: จะตอ้งหลกีเลีย่งการปลอ่ยออกสูส่ ิง่แวดลอ้ม 

ป้องกนัการร่ัวไหลอย่าใหข้ยายวงออกไป ถา้สามารถท าไดอ้ย่าง

ปลอดภัย 

เก็บและก าจัดน ้าลา้งทีป่นเป้ือน 

ควรแจง้เจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ถา้หากไม่สามารถเก็บสารทีห่กจ านวนมาก

ได ้
 

วธิกีารและวสัดสุ าหรับกักเก็บ

และท าความสะอาด 
 

: ซบัดว้ยวัสดดุดูซบัทีเ่ฉื่อย 

ส าหรับกรณีทีม่กีารหกปรมิาณมาก ใหก้ัน้หรอืใชว้ธิกีารกักบรเิวณอืน่ๆ 
ตามทีเ่หมาะสมเพือ่ใหว้ัสดไุม่แพร่กระจายออกไป ถา้หากวัสดทุีถ่กูกัน้

สามารถสบูออกได ้

ท าความสะอาดวสัดทุีเ่หลอืทีห่กอยู่ดว้ยสารดดูซับทีเ่หมาะสม 

ขอ้บงัคับทอ้งถิน่หรอืประเทศอาจใชบ้งัคบักบัการทิง้หรอืท าลายวัสดนุี ้

และวัสดแุละรายการสิง่ของเหลา่นีท้ีใ่ชใ้นการท าความสะอาดและการ
ทิง้ คณุอาจจ าเป็นตอ้งพจิารณาวา่มขีอ้บงัคบัใดบา้งทีม่กีารใชบ้งัคบั 

มาตรา 13 และ 15 ของ SDS ใหข้อ้มลูเกีย่วกับขอ้บงัคับทอ้งถิน่และ
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ประเทศบางขอ้ 
 

7. การใชแ้ละการเก็บรกัษา 

มาตรการทางเทคนคิ 
 

: ดมูาตรการทางวศิวกรรมในหัวขอ้ การควบคมุการสมัผัสสาร/การ

ป้องกนัสว่นบคุคล 
 

การระบายอากาศเฉพาะที/่

ทัง้หมด 
 

: ใชเ้ฉพาะเมือ่มกีารระบายอากาศทีด่พีอเทา่นัน้ 
 

ขอ้แนะน าในการจัดการอยา่ง

ปลอดภัย 
 

: หา้มกลนืกนิ 

อยา่ใหเ้ขา้ตา 
หลกีเลีย่งการสมัผัสทีผ่วิหนังเป็นระยะเวลานานหรอืซ ้าๆ 

ใชง้านตามมาตรฐานดา้นสขุอนามัยทีด่ขีองโรงงานอตุสาหกรรมและ
ตามแนวปฏบิตัเิพือ่ความปลอดภัย 

ปิดภาชนะบรรจใุหส้นทิ 

ระวงัอย่าใหม้กีารหกลน้ อยา่ใหม้ขีองเสยี และลดการปลอ่ยสารออกสู่

ส ิง่แวดลอ้มใหน้อ้ยทีส่ดุ 
 

สภาวะการเก็บทีป่ลอดภัย 
 

: เก็บในภาชนะทีม่กีารตดิฉลากอยา่งเหมาะสม 

ปิดฝาใหแ้น่น 

จัดเก็บตามขอ้ก าหนดของประเทศ 
 

วสัดทุีต่อ้งหลกีเลีย่ง 
 

: หา้มจัดเก็บไวก้ับผลติภัณฑช์นดิตอ่ไปนี้: 

สารออกซไิดสท์ีแ่รง 
 

8. การควบคมุการรบัสมัผสัสาร/การป้องกนัสว่นบุคคล 

สว่นประกอบทีม่คีา่ควบคมุในสถานทีท่ างาน 

สว่นประกอบ หมายเลข CAS ชนดิของคา่ 
(รูปแบบของ

การรับสาร) 

คา่ควบคมุ / ความ

เขม้ขน้ทีย่อมให ้

ฐานอา้งองิ 

White mineral oil (petroleum) 8042-47-5 TWA (สว่นที่

สามารถสดู
หายใจเขา้ได)้ 

5 มก./ลบ ACGIH 

Molybdenum sulfide 1317-33-5 TWA (สว่นที่

สามารถสดู

หายใจเขา้ได)้ 

10 มก./ลบ 

(โมลบิดนัีม) 

ACGIH 

  TWA (ชิน้สว่น

ทีส่ามารถเขา้สู่

ระบบหายใจ
ได)้ 

3 มก./ลบ 

(โมลบิดนัีม) 

ACGIH 

Calcium hydroxide 1305-62-0 TWA 5 มก./ลบ ACGIH 

Graphite 7782-42-5 TWA (ฝุ่ น) 15 ลา้นอนุภาคตอ่

ลกูบากศฟ์ตุ 

TH OEL 

  TWA (ชิน้สว่น

ทีส่ามารถเขา้สู่

ระบบหายใจ

ได)้ 

2 มก./ลบ ACGIH 
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สารนีถู้กยดึเหนีย่วอยา่งไมส่ามารถแยกออกจากตวัผลติภณัฑไ์ด ้ดงัน ัน้จงึไมท่ าใหเ้กดิอนัตรายจาก
การสูดหายใจฝุ่ นละอองเขา้ไป 

 Calcium hydroxide 
 

การควบคมุทางวศิวกรรมที่
เหมาะสม 

: ใหม้กีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในพืน้ทีท่ี่
ก าหนดไว ้

ลดความเขม้ขน้ของสารทีส่มัผัสในสถานทีท่ างานลงใหม้ากทีส่ดุ 
 

อุปกรณป้์องกนัสว่นบุคคล 

การป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ 
 

: ใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจหากการระบายอากาศไม่
เพยีงพอ หรอืมกีารป ระเมนิวา่ การสมัผัสอยูใ่นขอบเขตทีแ่นะน า 
 

ประเภทของไสก้รอง 
 

: ประเภทผสมระหวา่งอนุภาคมลสาร และไอสารอนิทรยี ์
 

การป้องกนัมอื 
 

วสัด ุ : ถงุมอืทนสารเคม ี
 
 

หมายเหต ุ
 

: เลอืกถงุมอืเพือ่ใหป้้องกนัมอืจากสารเคม ีโดยขึน้กบัความเขม้ขน้และ
ปรมิาณสารอนัตราย และเหมาะสมกบัสถานทีท่ างาน ไมม่กีาร

ก าหนดเวลาทีท่ าใหม้กีารซมึผ่านไดส้ าหรับผลติภัณฑ ์ใหเ้ปลีย่นถงุ

มอืบอ่ยครัง้! ส าหรับการใชง้านพเิศษ เราแนะน าใหต้รวจสอบกบัทาง
ผูผ้ลติถงุมอืใหช้ดัเจนเกีย่วกบัความตา้นทานตอ่สารเคมขีองถุงมอื

ป้องกนัดงักลา่ว ลา้งมอืกอ่นพักและเมือ่ส ิน้สดุวนัท างาน  
 

การป้องกนัดวงตา 
 

: สวมอปุกรณ์ป้องกนัภัยสว่นบคุคลดงัตอ่ไปนี:้ 

จะตอ้งสวมใสแ่วน่ตาป้องกนัทีม่คีวามตา้นทานสารเคม ี

ถา้มแีนวโนม้เกดิการกระเด็น ใหใ้ส:่ 

หนา้กากป้องกนัใบหนา้ 
 

การป้องกนัอนัตรายตอ่ผวิหนัง

และร่างกาย 
 

: เลอืกชดุป้องกนัตามขอ้มลูการตา้นทานเคม ีและการประเมนิความ

สมัผัสทีเ่ป็นไปไดใ้นสถานที ่

ตอ้งหลกีเลีย่งการสมัผัสกับผวิหนังโดยการใชช้ดุป้องกนัทีไ่ม่ใหม้กีาร
ซมึผา่น (ถงุมอื, ชดุกนัเป้ือน, รองเทา้บตู ฯลฯ) 
 

มาตรการเกีย่วกบัสขุอนามัย 
 

: ท าใหแ้น่ใจวา่ระบบลา้งตาและฝักบวัระบบรักษาความปลอดภัยตัง้อยู่
ใกลก้ับสถานทีท่ างาน 

ขณะใชง้านหา้มรับประทานอาหาร ดืม่ หรอืสบูบหุรี ่
ท าความสะอาดเสิอ้ผา้ทีป่นเป้ือนกอ่นน าไปใชใ้หม่ 

ขอ้ควรระวงัเบือ้งตน้เหลา่นีใ้ชส้ าหรับการใชง้านในอณุหภมูหิอ้ง การ
ใชง้านในอณุหภมูทิีส่งูขึน้ หรอืการใชง้านสเปรย/์การฉีดพ่น อาจตอ้ง

มขีอ้ควรระวงัเพิม่เตมิ 
 

9. สมบตัทิางกายภาพและเคม ี

ลกัษณะ 
 

: ลกัษณะเหนยีว คลา้ยแป้งเปียก 
 

ส ี
 

:  ค า 
 

กลิน่ :  ออ่น 
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ปรมิาณต า่สดุทีเ่ริม่ไดก้ลิน่ 
 

:  ไมม่ขีอ้มลู  
 

คา่ความเป็นกรด-ดา่ง 
 

: ไมเ่กีย่วขอ้ง  
 

จดุหลอมเหลว/ชว่งของจดุเยอืก
แข็ง 
 

: ไมม่ขีอ้มลู  
 

จดุเดอืดเริม่ตน้/ชว่งของจุดเดอืด 
 

: ไมเ่กีย่วขอ้ง  

จดุวาบไฟ 
 

: > 200.0 °ซ 

วธิกีาร: ถว้ยปิด 
 

อตัราการระเหย 
 

:  ไมเ่กีย่วขอ้ง  
 

ความสามารถในการลกุตดิไฟได ้
(ของแข็ง กา๊ซ) 
 

: ไมไ่ดรั้บการจ าแนกเป็นสารไวไฟ 
 

การตดิไฟไดเ้อง : สารหรอืสารผสมไมจ่ัดเป็นสารตดิไฟไดเ้อง สารหรอืสารผสมไม่
จัดเป็นสารทีเ่กดิความรอ้นไดเ้อง  
 

คา่สงูสดุทีอ่าจเกดิระเบดิ / 

ขดีจ ากดัความไวไฟบน 
 

: ไมม่ขีอ้มลู  
 

คา่ต า่สดุทีอ่าจเกดิระเบดิ / 

ขดีจ ากดัความไวไฟลา่ง 
 

: ไมม่ขีอ้มลู  
 

ความดนัไอ 
 

: ไมเ่กีย่วขอ้ง  
 

ความหนาแน่นสมัพัทธข์องไอ 
 

: ไมม่ขีอ้มลู  
 

ความหนาแน่นสมัพัทธ ์
 

: 1.4 
 

ความสามารถในการละลาย 

ความสามารถในการละลายน ้า 
 

: ไมม่ขีอ้มลู  
 

คา่สมัประสทิธิก์ารละลายของสาร
ในชัน้ของนอรม์อล-ออกตานอล

ตอ่น ้า 
 

: ไมม่ขีอ้มลู  
 

อณุหภมูทิีล่กุตดิไฟไดเ้อง 
 

: ไมม่ขีอ้มลู  
 

อณุหภมูขิองการสลายตวั 
 

:  ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความหนดื 

ความหนดืไดนามกิ 
 

: ไมเ่กีย่วขอ้ง  
 

สมบตัทิางการระเบดิ 
 

: ไมร่ะเบดิ 
 

สมบตัใินการออกซไิดซ ์
 

: สารหรอืสารผสมไมจั่ดเป็นสารออกซไิดซ ์
 

น ้าหนักโมเลกลุ 
 

: ไมม่ขีอ้มลู 
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ขนาดของอนุภาค 
 

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

10. ความเสถยีรและความไวตอ่ปฏกิริยิา 

การเกดิปฏกิริยิา 
 

:  ไมถ่กูจ าแนกเป็นสารอนัตรายทีไ่วตอ่ปฏกิริยิา 
 

ความเสถยีรทางเคม ี
 

:  เสถยีรภายใตส้ภาวะปกต ิ
 

ความเป็นไปไดใ้นเกดิปฏกิริยิา
อนัตราย 
 

: สามารถท าปฏกิริยิากบัสารออกซไิดซ ์

เมือ่ถกูท าใหร้อ้นถงึอณุหภมูเิหนอื 150 °C (300 °F) ในกรณีทีม่ี

อากาศอยูด่ว้ย ผลติภัณฑอ์าจกอ่ตัวเป็นฟอรม์ัลดไีฮดใ์นรูปของไอ 

อาจรักษาเงือ่นไขตา่งๆในการขนถา่ยอย่างปลอดภัยไดโ้ดยการรักษา
ความเขม้ขน้ของไอไวใ้หอ้ยูภ่ายในคา่จ ากดัของการสมัผัสถกูส าหรับ

สารฟอรม์ัลดไีฮด ์ในการท างานประจ า 
 

สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง 
 

: ไมท่ราบขอ้มลู 
 

วสัดทุีเ่ขา้กนัไม่ได ้
 

:  สารออกซไิดส ์
 

 ผลติภัณฑจ์ากการสลายตวัทีเ่ป็น

อนัตราย 

:   ไมม่ขีอ้มลูของผลติภัณฑจ์ากการยอ่ยสลายทีเ่ป็นอนัตราย 
 

11. ขอ้มูลทางพษิวทิยา 

ขอ้มลูเกีย่วกับชอ่งทางการสมัผัส

ทีอ่าจเป็นไปได ้

:  สมัผัสกบัผวิหนัง 

การกลนืกนิ 
การสมัผัสตา 
 

ความเป็นพษิแบบเฉยีบพลนั 

ไมม่กีารจ าแนกโดยขึน้กับขอ้มูลทีม่อียู่ 

สว่นประกอบ: 

White mineral oil (petroleum): 

ความเป็นพษิเฉยีบพลบัเมือ่กลนื
กนิ 
 

:  LD50 (หนูแรท): > 5,000 มก./กก  
 

ความเป็นพษิเฉยีบพลบัเมือ่
หายใจเขา้ไป 
 

:  LC50 (หนูแรท): > 5 มก./ล.  

ระยะเวลารับสมัผัส: 4 ชม. 

บรรยากาศในการทดสอบ: ฝุ่ น/หมอก 

การประเมนิ: สายหรอืสารผสมไมม่คีวามเป็นพษิเฉยีบพลนัเมือ่รับเขา้

ทางการหายใจ 
 

ความเป็นพษิเฉยีบพลบัเมือ่

สมัผัสผวิหนัง 
 

:  LD50 (กระตา่ย): > 2,000 มก./กก 

การประเมนิ: สายหรอืสารผสมไมม่คีวามเป็นพษิเฉยีบพลนัเมือ่รับเขา้

ทางผวิหนัง 
 

Molybdenum sulfide: 

ความเป็นพษิเฉยีบพลบัเมือ่กลนื
กนิ 
 

:  LD50 (หนูแรท): > 2,000 มก./กก  

วธิกีาร: แนวปฏบิตักิารทดสอบ OECD 401 

การประเมนิ: สายหรอืสารผสมไมม่คีวามเป็นพษิเฉยีบพลนัเมือ่รับเขา้
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ทางปาก 
 

ความเป็นพษิเฉยีบพลบัเมือ่

หายใจเขา้ไป 
 

:  LC50 (หนูแรท): > 2.82 มก./ล.  

ระยะเวลารับสมัผัส: 4 ชม. 

บรรยากาศในการทดสอบ: ฝุ่ น/หมอก 
 

ความเป็นพษิเฉยีบพลบัเมือ่

สมัผัสผวิหนัง 
 

:  LD50 (หนูแรท): > 2,000 มก./กก 

วธิกีาร: แนวปฏบิตักิารทดสอบ OECD 402 

การประเมนิ: สายหรอืสารผสมไมม่คีวามเป็นพษิเฉยีบพลนัเมือ่รับเขา้

ทางผวิหนัง 
 

Calcium hydroxide: 

ความเป็นพษิเฉยีบพลบัเมือ่กลนื
กนิ 
 

:  LD50 (หนูแรท): > 2,000 มก./กก  

วธิกีาร: แนวปฏบิตักิารทดสอบ OECD 425 

การประเมนิ: สายหรอืสารผสมไมม่คีวามเป็นพษิเฉยีบพลนัเมือ่รับเขา้

ทางปาก 
 

ความเป็นพษิเฉยีบพลบัเมือ่

สมัผัสผวิหนัง 
 

:  LD50 (กระตา่ย): > 2,500 มก./กก 

วธิกีาร: แนวปฏบิตักิารทดสอบ OECD 402 

การประเมนิ: สายหรอืสารผสมไมม่คีวามเป็นพษิเฉยีบพลนัเมือ่รับเขา้

ทางผวิหนัง 

หมายเหต:ุ อา้งองิตามขอ้มูลจากวัสดเุดยีวกนั 
 

Graphite: 

ความเป็นพษิเฉยีบพลบัเมือ่กลนื

กนิ 
 

:  LD50 (หนูแรท): > 2,000 มก./กก  

วธิกีาร: แนวปฏบิตักิารทดสอบ OECD 401 

การประเมนิ: สายหรอืสารผสมไมม่คีวามเป็นพษิเฉยีบพลนัเมือ่รับเขา้

ทางปาก 
 

ความเป็นพษิเฉยีบพลบัเมือ่
หายใจเขา้ไป 
 

:  LC50 (หนูแรท): > 2 มก./ล.  

ระยะเวลารับสมัผัส: 4 ชม. 

บรรยากาศในการทดสอบ: ฝุ่ น/หมอก 

วธิกีาร: แนวปฏบิตักิารทดสอบ OECD 403 

การประเมนิ: สายหรอืสารผสมไมม่คีวามเป็นพษิเฉยีบพลนัเมือ่รับเขา้

ทางการหายใจ 
 

การกดักรอ่น และการระคายเคอืงตอ่ผวิหนงั 

ไมม่กีารจ าแนกโดยขึน้กับขอ้มูลทีม่อียู่ 

ผลติภณัฑ:์ 

ชนดิของสตัวท์ดลอง: กระตา่ย 

ผล: ไมม่กีารระคายเคอืงผวิหนัง 

หมายเหต:ุ อา้งองิตามขอ้มูลจากวัสดเุดยีวกนั 
 

สว่นประกอบ: 

White mineral oil (petroleum): 

ชนดิของสตัวท์ดลอง: กระตา่ย 

ผล: ไมม่กีารระคายเคอืงผวิหนัง 
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Molybdenum sulfide: 

ชนดิของสตัวท์ดลอง: กระตา่ย 

วธิกีาร: แนวปฏบิตักิารทดสอบ OECD 404 

ผล: ไมม่กีารระคายเคอืงผวิหนัง 
 

Calcium hydroxide: 

ชนดิของสตัวท์ดลอง: กระตา่ย 

วธิกีาร: แนวปฏบิตักิารทดสอบ OECD 404 

ผล: ระคายเคอืงตอ่ผวิ 
 

Graphite: 

ชนดิของสตัวท์ดลอง: กระตา่ย 

วธิกีาร: แนวปฏบิตักิารทดสอบ OECD 404 

ผล: ไมม่กีารระคายเคอืงผวิหนัง 
 

การท าลายดวงตาอยา่งรุนแรงและการระคายเคอืงตอ่ดวงตา 

ท าลายดวงตาอย่างรุนแรง 

สว่นประกอบ: 

White mineral oil (petroleum): 

ชนดิของสตัวท์ดลอง: กระตา่ย 

ผล: ไมม่กีารระคายเคอืงดวงตา 
 

Molybdenum sulfide: 

ชนดิของสตัวท์ดลอง: กระตา่ย 

ผล: ไมม่กีารระคายเคอืงดวงตา 

วธิกีาร: แนวปฏบิตักิารทดสอบ OECD 405 
 

Calcium hydroxide: 

ชนดิของสตัวท์ดลอง: กระตา่ย 

ผล: ผลทีท่ าใหด้วงตาไมส่ามาถกลบัสูส่ภาพปกตไิด ้

วธิกีาร: แนวปฏบิตักิารทดสอบ OECD 405 
 

Graphite: 

ชนดิของสตัวท์ดลอง: กระตา่ย 

ผล: ไมม่กีารระคายเคอืงดวงตา 
 

การกระตุน้ใหไ้วตอ่การแพ ้ในระบบทางเดนิหายใจ หรอืบนผวิหนงั 

สารทีท่ าใหไ้วตอ่การกระตุน้อาการแพท้างผวิหนงั 

ไมม่กีารจ าแนกโดยขึน้กับขอ้มูลทีม่อียู่ 

การท าใหไ้วตอ่การกระตุน้อาการแพต้อ่ระบบทางเดนิหายใจ 

ไมม่กีารจ าแนกโดยขึน้กับขอ้มูลทีม่อียู่ 
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สว่นประกอบ: 

White mineral oil (petroleum): 

ชนดิการทดสอบ: การทดสอบบเูอเลอร ์(Buehler Test) 

ชอ่งทางการรับสมัผัส: สมัผัสกับผวิหนัง 

ชนดิของสตัวท์ดลอง: หนูตะเภา 

ผล: ลบ 
 

Molybdenum sulfide: 

ชนดิการทดสอบ: การทดสอบคา่สงูสดุ 

ชอ่งทางการรับสมัผัส: สมัผัสกับผวิหนัง 

ชนดิของสตัวท์ดลอง: หนูตะเภา 

ผล: ลบ 
 

Graphite: 

ชนดิการทดสอบ: การทดสอบการตอบสนองของตอ่มน ้าเหลอืงเฉพาะจดุ (LLNA) 

ชอ่งทางการรับสมัผัส: สมัผัสกับผวิหนัง 

ชนดิของสตัวท์ดลอง: หนูถบีจักร 

ผล: ลบ 
 

การกอ่กลายพนัธุข์องเซลลส์บืพนัธุ ์

ไมม่กีารจ าแนกโดยขึน้กับขอ้มูลทีม่อียู่ 

สว่นประกอบ: 

White mineral oil (petroleum): 

ความเป็นพษิตอ่พันธุกรรม ที่
ทดลองในหลอดทดลอง 
 

: ชนดิการทดสอบ: การทดสอบมวิเทชนัในยนีของเซลลส์ตัวเ์ลีย้งลกู

ดว้ยนมในหลอดทดลอง 
ผล: ลบ 
 

ความเป็นพษิตอ่พันธุกรรม ที่

ทดลองในร่างกายของสิง่มชีวีติ 
 

:  ชนดิการทดสอบ: การทดสอบไมโครนวิเคลยีสเม็ดเลอืดแดงของสตัว์

เลีย้งลกูดว้ยนม (วธิทีดสอบเชงิเซลพันธศุาสตรท์ีน่อกร่างกาย) 

ชนดิของสตัวท์ดลอง: หนูถบีจักร 

ชอ่งทางการใหส้าร: การฉดีเขา้ชอ่งทอ้ง 

วธิกีาร: แนวปฏบิตักิารทดสอบ OECD 474 

ผล: ลบ 

หมายเหต:ุ อา้งองิตามขอ้มูลจากวัสดเุดยีวกนั 
 

Molybdenum sulfide: 

ความเป็นพษิตอ่พันธุกรรม ที่

ทดลองในหลอดทดลอง 
 

: ชนดิการทดสอบ: การทดสอบการกลายพันธุย์อ้นกลับของเชือ้

แบคทเีรยี (AMES) 

วธิกีาร: แนวปฏบิตักิารทดสอบ OECD 471 

ผล: ลบ 
 

Calcium hydroxide: 

ความเป็นพษิตอ่พันธุกรรม ที่
ทดลองในหลอดทดลอง 
 

: ชนดิการทดสอบ: การทดสอบการกลายพันธุย์อ้นกลับของเชือ้

แบคทเีรยี (AMES) 
วธิกีาร: แนวปฏบิตักิารทดสอบ OECD 471 

ผล: ลบ 
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Graphite: 

ความเป็นพษิตอ่พันธุกรรม ที่
ทดลองในหลอดทดลอง 
 

: ชนดิการทดสอบ: การทดสอบการกลายพันธุย์อ้นกลับของเชือ้

แบคทเีรยี (AMES) 
ผล: ลบ 
 

การกอ่มะเร็ง 

ไมม่กีารจ าแนกโดยขึน้กับขอ้มูลทีม่อียู่ 

สว่นประกอบ: 

White mineral oil (petroleum): 

ชนดิของสตัวท์ดลอง: หนูแรท 

ชอ่งทางการใหส้าร: การกลนืกนิ 

ระยะเวลารับสมัผัส: 24 เดอืน 

ผล: ลบ 
 

Molybdenum sulfide: 

ชนดิของสตัวท์ดลอง: หนูแรท 

ชอ่งทางการใหส้าร: การกลนืกนิ 

ระยะเวลารับสมัผัส: 232 วนั 

ผล: ลบ 
 

Calcium hydroxide: 

ชนดิของสตัวท์ดลอง: หนูแรท 

ชอ่งทางการใหส้าร: การกลนืกนิ 

ระยะเวลารับสมัผัส: 104 สปัดาห ์

ผล: ลบ 

หมายเหต:ุ อา้งองิตามขอ้มูลจากวัสดเุดยีวกนั 
 

ความเป็นพษิตอ่ระบบสบืพนัธุ ์

ไมม่กีารจ าแนกโดยขึน้กับขอ้มูลทีม่อียู่ 

สว่นประกอบ: 

White mineral oil (petroleum): 

ผลกระทบตอ่การเจรญิพันธุ ์
 

:  ชนดิการทดสอบ: การศกึษาความเป็นพษิตอ่ระบบสบืพันธุใ์นหนึง่รุ่น 

ชนดิของสตัวท์ดลอง: หนูแรท 

ชอ่งทางการใหส้าร: สมัผัสกับผวิหนัง 

ผล: ลบ 
 

ผลกระทบตอ่พัฒนาการของ
ทารกในครรภ ์
 

:  ชนดิการทดสอบ: พัฒนาการของเอมบรโิอ-ทารกในครรภ ์

ชนดิของสตัวท์ดลอง: หนูแรท 

ชอ่งทางการใหส้าร: การกลนืกนิ 

ผล: ลบ 
 

Calcium hydroxide: 

ผลกระทบตอ่พัฒนาการของ
ทารกในครรภ ์

:  ชนดิการทดสอบ: พัฒนาการของเอมบรโิอ-ทารกในครรภ ์

ชนดิของสตัวท์ดลอง: หนูแรท 
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 ชอ่งทางการใหส้าร: การกลนืกนิ 

ผล: ลบ 

หมายเหต:ุ อา้งองิตามขอ้มูลจากวัสดเุดยีวกนั 
 

Graphite: 

ผลกระทบตอ่การเจรญิพันธุ ์
 

:  ชนดิการทดสอบ: การรวมการศกึษาความเป็นพษิแบบรับปรมิาณพษิ

วนซ ้า กบัการศกึษาการคัดกรองความเป็นพษิตอ่ระบบสบืพันธุแ์ละการ
เจรญิ 

ชนดิของสตัวท์ดลอง: หนูแรท 

ชอ่งทางการใหส้าร: การกลนืกนิ 

วธิกีาร: แนวปฏบิตักิารทดสอบ OECD 422 

ผล: ลบ 
 

ผลกระทบตอ่พัฒนาการของ
ทารกในครรภ ์
 

:  ชนดิการทดสอบ: การรวมการศกึษาความเป็นพษิแบบรับปรมิาณพษิ

วนซ ้า กบัการศกึษาการคัดกรองความเป็นพษิตอ่ระบบสบืพันธุแ์ละการ
เจรญิ 

ชนดิของสตัวท์ดลอง: หนูแรท 

ชอ่งทางการใหส้าร: การกลนืกนิ 

วธิกีาร: แนวปฏบิตักิารทดสอบ OECD 422 

ผล: ลบ 
 

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการสมัผสัคร ัง้เดยีว 

ไมม่กีารจ าแนกโดยขึน้กับขอ้มูลทีม่อียู่ 

สว่นประกอบ: 

Calcium hydroxide: 

การประเมนิ: อาจระคายเคอืงตอ่ทางการหายใจ 

หมายเหต:ุ สารนีถ้กูยดึเหนีย่วอยา่งไมส่ามารถแยกออกจากตัวผลติภัณฑไ์ด ้ดงันัน้จงึไม่ท าใหเ้กดิอนัตราย

จากการสดูหายใจฝุ่ นละอองเขา้ไป 
  

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการสมัผสัซ า้ 

ไมม่กีารจ าแนกโดยขึน้กับขอ้มูลทีม่อียู่ 

ความเป็นพษิทีเ่กดิจากการไดร้บัสารซ า้ๆ 

สว่นประกอบ: 

White mineral oil (petroleum): 

ชนดิของสตัวท์ดลอง: หนูแรท 

LOAEL: > 160 มก./กก  

ชอ่งทางการใหส้าร: การกลนืกนิ 

ระยะเวลารับสมัผัส: 90 วนั 
 

ชนดิของสตัวท์ดลอง: หนูแรท 

LOAEL: >= 1 มก./ล.  

ชอ่งทางการใหส้าร: การสดูดม (ฝุ่ น/หมอก/ควนั) 

ระยะเวลารับสมัผัส: 4 สปัดาห 

วธิกีาร: แนวปฏบิตักิารทดสอบ OECD 412 
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Graphite: 

ชนดิของสตัวท์ดลอง: หนูแรท 

NOAEL: 12 mg/m3  

ชอ่งทางการใหส้าร: การสดูดม (ฝุ่ น/หมอก/ควนั) 

ระยะเวลารับสมัผัส: 28 วนั 

วธิกีาร: แนวปฏบิตักิารทดสอบ OECD 412 
 

ความเป็นพษิจากการส าลกั 

ไมม่กีารจ าแนกโดยขึน้กับขอ้มูลทีม่อียู่ 

สว่นประกอบ: 

White mineral oil (petroleum): 

สารหรอืสารผสมเป็นทีท่ราบวา่กอ่ใหเ้กดิอนัตรายจากความเป็นพษิในการส าลักของมนุษย ์หรอืตอ้งพจิารณา
วา่กอ่ใหเ้กดิอนัตรายจากความเป็นพษิในการส าลกั 
 

12. ขอ้มูลดา้นนเิวศนวทิยา 

ความเป็นพษิตอ่ระบบนเิวศ 

สว่นประกอบ: 

White mineral oil (petroleum): 

ความเป็นพษิตอ่ปลา 
 

:  LC50 (Oncorhynchus mykiss (ปลาเรนโบวเ์ทราต)์): > 100 มก./ล. 

ระยะเวลารับสมัผัส: 96 ชม. 

วธิกีาร: แนวปฏบิตักิารทดสอบ OECD 203 
 

ความเป็นพษิตอ่ไรน ้าและสตัวไ์ม่

มกีระดกูสนัหลงัอืน่ทีอ่าศยัในน ้า 
 

:  EC50 (Daphnia magna (ไรน ้า)): > 100 มก./ล. 

ระยะเวลารับสมัผัส: 48 ชม. 

วธิกีาร: แนวปฏบิตักิารทดสอบ OECD 202 
 

ความเป็นพษิตอ่สาหร่าย 
 

:  NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (สาหร่ายสเีขยีว)): 100 

มก./ล. 
ระยะเวลารับสมัผัส: 72 ชม. 

วธิกีาร: แนวปฏบิตักิารทดสอบ OECD 201 
 

ความเป็นพษิตอ่ปลา (ความเป็น

พษิเรือ้รัง) 
 

: NOEC (Oncorhynchus mykiss (ปลาเรนโบวเ์ทราต)์): 1,000 มก./ล.  

ระยะเวลารับสมัผัส: 28 ด. 
 

ความเป็นพษิตอ่ไรน ้าและสตัวไ์ม่

มกีระดกูสนัหลงัอืน่ทีอ่าศยัในน ้า 
(ความเป็นพษิเรือ้รัง) 
 

: NOEC (Daphnia magna (ไรน ้า)): 1,000 มก./ล.  

ระยะเวลารับสมัผัส: 21 ด. 
 

Molybdenum sulfide: 

ความเป็นพษิตอ่ปลา 
 

:  LC50 (Pimephales promelas (ปลาซวิหัวโต)): 644.2 มก./ล. 

ระยะเวลารับสมัผัส: 96 ชม. 

หมายเหต:ุ อา้งองิตามขอ้มูลจากวัสดเุดยีวกนั 
 

ความเป็นพษิตอ่ไรน ้าและสตัวไ์ม่

มกีระดกูสนัหลงัอืน่ทีอ่าศยัในน ้า 

:  EC50 (Daphnia magna (ไรน ้า)): 130.9 มก./ล. 

ระยะเวลารับสมัผัส: 48 ชม. 
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 วธิกีาร: แนวปฏบิตักิารทดสอบ OECD 202 

หมายเหต:ุ อา้งองิตามขอ้มูลจากวัสดเุดยีวกนั 
 

ความเป็นพษิตอ่สาหร่าย 
 

:  EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (สาหร่ายสเีขยีว)): 289.2 

มก./ล. 
ระยะเวลารับสมัผัส: 72 ชม. 

วธิกีาร: แนวปฏบิตักิารทดสอบ OECD 201 

หมายเหต:ุ อา้งองิตามขอ้มูลจากวัสดเุดยีวกนั 
 

ความเป็นพษิตอ่ปลา (ความเป็น

พษิเรือ้รัง) 
 

: NOEC (Oncorhynchus mykiss (ปลาเรนโบวเ์ทราต)์): > 17 มก./ล.  

ระยะเวลารับสมัผัส: 12 Months 

หมายเหต:ุ อา้งองิตามขอ้มูลจากวัสดเุดยีวกนั 
 

ความเป็นพษิตอ่ไรน ้าและสตัวไ์ม่

มกีระดกูสนัหลงัอืน่ทีอ่าศยัในน ้า 
(ความเป็นพษิเรือ้รัง) 
 

: NOEC (Ceriodaphnia dubia (ไรน ้า)): 156.5 มก./ล.  

ระยะเวลารับสมัผัส: 21 ด. 

หมายเหต:ุ อา้งองิตามขอ้มูลจากวัสดเุดยีวกนั 
 

ความมพีษิตอ่จลุชพี 
 

:  NOEC: > 950 มก./ล. 

ระยะเวลารับสมัผัส: 17 ด. 

หมายเหต:ุ อา้งองิตามขอ้มูลจากวัสดเุดยีวกนั 
 

Calcium hydroxide: 

ความเป็นพษิตอ่ปลา 
 

:  LC50 (Gasterosteus aculeatus (ปลาหลงัหนาม)): 457 มก./ล. 

ระยะเวลารับสมัผัส: 96 ชม. 
 

ความเป็นพษิตอ่ไรน ้าและสตัวไ์ม่

มกีระดกูสนัหลงัอืน่ทีอ่าศยัในน ้า 
 

:  EC50 (Daphnia magna (ไรน ้า)): 49.1 มก./ล. 

ระยะเวลารับสมัผัส: 48 ชม. 

วธิกีาร: แนวปฏบิตักิารทดสอบ OECD 202 
 

ความเป็นพษิตอ่สาหร่าย 
 

:  EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (สาหร่ายสเีขยีว)): 79.22 

มก./ล. 

ระยะเวลารับสมัผัส: 72 ชม. 

วธิกีาร: แนวปฏบิตักิารทดสอบ OECD 201 
 

 
 

  EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (สาหร่ายสเีขยีว)): 184.57 

มก./ล. 
ระยะเวลารับสมัผัส: 72 ชม. 

วธิกีาร: แนวปฏบิตักิารทดสอบ OECD 201 
 

ความเป็นพษิตอ่ไรน ้าและสตัวไ์ม่

มกีระดกูสนัหลงัอืน่ทีอ่าศยัในน ้า 
(ความเป็นพษิเรือ้รัง) 
 

: NOEC: 32 มก./ล.  

ระยะเวลารับสมัผัส: 14 ด. 
 

ความมพีษิตอ่จลุชพี 
 

:  EC50: 300.4 มก./ล. 

ระยะเวลารับสมัผัส: 3 ชม. 

วธิกีาร: แนวปฏบิตักิารทดสอบ OECD 209 
 

Graphite: 

ความเป็นพษิตอ่ปลา 
 

:  LC50 (Danio rerio (ปลามา้ลาย)): > 100 มก./ล. 

ระยะเวลารับสมัผัส: 96 ชม. 

วธิกีาร: แนวปฏบิตักิารทดสอบ OECD 203 
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ความเป็นพษิตอ่ไรน ้าและสตัวไ์ม่
มกีระดกูสนัหลงัอืน่ทีอ่าศยัในน ้า 
 

:  EC50 (Daphnia magna (ไรน ้า)): > 100 มก./ล. 

ระยะเวลารับสมัผัส: 48 ชม. 

วธิกีาร: แนวปฏบิตักิารทดสอบ OECD 202 
 

ความเป็นพษิตอ่สาหร่าย 
 

:  EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (สาหร่ายสเีขยีว)): > 100 

มก./ล. 
ระยะเวลารับสมัผัส: 72 ชม. 

วธิกีาร: แนวปฏบิตักิารทดสอบ OECD 201 
 

ความมพีษิตอ่จลุชพี 
 

:  EC50: > 1,012.5 มก./ล. 

ระยะเวลารับสมัผัส: 3 ชม. 

วธิกีาร: แนวปฏบิตักิารทดสอบ OECD 209 
 

การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย 

สว่นประกอบ: 

White mineral oil (petroleum): 

ความสามารถในการสลายตัวทาง

ชวีภาพ 
 

:  ผล: ไมย่่อยสลายทางชวีภาพโดยงา่ย 

การสลายตวัทางชวีภาพ:  31 % 

ระยะเวลารับสมัผัส: 28 ด. 
 

โอกาสทีจ่ะเกดิการสะสมทางชวีภาพ 

ไมม่ขีอ้มลู 

การเคลือ่นยา้ยในดนิ 

ไมม่ขีอ้มลู 

ผลกระทบทีส่ามรถกลบัสูส่ภาพเดมิอืน่ๆ 

ไมม่ขีอ้มลู 

13. ขอ้พจิาณณาในการก าจดั 

วธิกีารก าจดั 

ของเสยีจากสารตกคา้ง : ก าจัดใหส้อดคลอ้งตามขอ้บงัคับทอ้งถิน่ 
 

บรรจภุัณฑท์ีป่นเป้ือน : ควรสง่ภาชนะเปลา่ไปยังสถานทีจั่ดการของเสยีทีไ่ดรั้บการรับรองแลว้

เพือ่น ากลบัมาใชใ้หมห่รอืก าจัดทิง้ 

ใหก้ าจัดทิง้ผลติภัณฑท์ีไ่มไ่ดใ้ชง้าน หากไม่ไดร้ะบเุป็นอืน่ 
 

14. ขอ้มูลเกีย่วกบัการขนสง่ 

กฏขอ้บงัคบัระหวา่งประเทศ 

UNRTDG  

ไมจั่ดเป็นสนิคา้อนัตราย 

IATA-DGR  

ไมจั่ดเป็นสนิคา้อนัตราย 

รหสั IMDG  
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ไมจั่ดเป็นสนิคา้อนัตราย 

การขนสง่ในปรมิาณมาก ตามภาคผนวก II ของ MARPOL 73/78 และ รหสั IBC 

ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัผลติภัณฑต์ามทีใ่หม้า 

15. ขอ้มูลเกีย่วกบักฎระเบยีบขอ้บงัคบั 

ขอ้บงัคบั/กฎหมายเกีย่วกบัความปลอดภยั/สุขภาพและสิง่แวดลอ้มทีเ่ฉพาะเจาะจงส าหรบัสารเดีย่ว

และสารผสม 

 

พระราชบญัญัตวิัตถอุนัตราย พ.ศ. 2535 
 

: ไมเ่กีย่วขอ้ง 
 

พระราชก าหนดป้องกนัการใชส้ารระเหย พ.ศ. 2533 
 

: ไมเ่กีย่วขอ้ง 
 

 

สว่นประกอบของผลติภณัฑน์ีม้กีารระบุไวอ้ยูใ่นบญัชรีายการตอ่ไปนี:้ 

NZIoC 
 

: สว่นผสมทกุชนดิมชีือ่แสดงไว ้หรอืไดรั้บการยกเวน้ 
 

TSCA 
 

: สารเคมทีกุชนดิในผลติภัณฑน์ี้จะอยูใ่นบญัชรีายการ TSCA หรอื
เป็นไปตามขอ้ยกเวน้ของบญัชรีายการ TSCA 
 

AICS 
 

: สว่นผสมทกุชนดิมชีือ่แสดงไว ้หรอืไดรั้บการยกเวน้ 
 

IECSC 
 

: สว่นผสมทกุชนดิมชีือ่แสดงไว ้หรอืไดรั้บการยกเวน้ 
 

ENCS/ISHL 
 

: ทกุองคป์ระกอบไดถู้กท ารายการเอาไวใ้น ENCS/ISHL หรอืไดรั้บการ
ยกเวน้จากรายการสิง่ของ 
 

KECI 
 

: สว่นประกอบทกุชนดิอยูใ่นรายการ,ไดรั้บการยกเวน้ หรอืมกีารแจง้ไว ้
 

PICCS 
 

: สว่นผสมทกุชนดิมชีือ่แสดงไว ้หรอืไดรั้บการยกเวน้ 
 

DSL 
 

: สารเคมทีกุชนดิในผลติภัณฑน์ี้เป็นไปตามกฎหมาย CEPA 1999 และ 
NSNR และอยูใ่นรายการ หรอืไดรั้บการยกเวน้จากการขึน้รายชือ่บน

รายการสารเคมใีนประเทศของแคนาดา(DSL) 
 

REACH 
 

: ส าหรับการจัดซือ้จากนติบิคุคล Dow Chemical ในสหภาพยโุรป 

สว่นประกอบทัง้หมดในปัจจุบนัไดรั้บการขึน้ทะเบยีน/ขึน้ทะเบยีน
ลว่งหนา้ หรอืไดรั้บการยกเวน้ตามระเบยีบวา่ดว้ยสารเคมขีองสหภาพ

ยโุรป (REACH) ส าหรับขอ้มลูการใชง้านทีแ่นะน า โปรดอา้งองิขอ้ที ่1 
ส าหรับการจัดซือ้จากนติบิคุคล Dow Chemical นอกสหภาพยโุรป

ดว้ยเจตนาทีจ่ะสง่ออกไปยังเขตเศรษฐกจิยโุรป (EEA) โปรดตดิตอ่

ผูแ้ทนหรอืส านักงานในทอ้งทีข่อง Dow Chemical 
 

TCSI 
 

: สว่นผสมทกุชนดิมชีือ่แสดงไว ้หรอืไดรั้บการยกเวน้ 
 

16. ขอ้มูลอืน่ๆ 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ 

แหลง่ขอ้มลูส าคญัทีใ่ชใ้นการ :  ขอ้มลูเชงิเทคนคิภายใน, ขอ้มูลจากเอกสารความปลอดภัย (SDS) 
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จัดท าฐานขอ้มลู 
 

ของวตัถดุบิ, ผลการคน้หาขอ้มูลจาก OECD eChem Portal และ
องคก์รจัดการดา้นสารเคมแีหง่สหภาพยโุรป (European Chemicals 

Agency) http://echa.europa.eu/ 
 

 

เสน้คูแ่นวตัง้ในเนือ้หาของเอกสารนีแ้สดงถงึรายการทีม่กีารเปลีย่นแปลงจากฉบบักอ่นหนา้ 
 

รูปแบบวนัที ่
 

: ปี / เดอืน / วนั 

ขอ้ความเต็มของตวัยอ่อืน่ๆ 

ACGIH : คา่ขดีจ ากัด (TLV) โดยสมาคมนักสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรมแหง่
สหรัฐอเมรกิา (ACGIH) 

TH OEL : บญัชทีา้ยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง ความปลอดภัยในการท  า
งานเกีย่วกบัภาวะแวดลอ้ม (สารเคม)ี 

 

ACGIH / TWA : ถว่งน ้าหนักคา่เฉลีย่โดยใชเ้วลา 8 ชัว่โมง 

TH OEL / TWA : ความเขม้ขน้เฉลีย่ตลอดระยะเวลาท างานปกต ิ
 
 

AICS - รายการสนิคา้ทีไ่ดรั้บอนุญาตของออสเตรเลยี; ANTT - การขนสง่ทางบกแหง่บราซลิ; ASTM - 
สมาคมอเมรกินัเพือ่การทดสอบวัสด;ุ bw - น ้าหนักตวั; CMR - สารกอ่มะเร็ง สารกอ่การกลายพันธุ ์หรอืสารที่

เป็นพษิตอ่ระบบสบืพันธุ;์ CPR - กฎหมายผลติภัณฑค์วบคมุ; DIN - มาตรฐานของสถาบันเพือ่การก าหนด
มาตรฐานแหง่เยอรมน;ี DSL - รายการสนิคา้ทีไ่ดรั้บอนุญาตในประเทศ (แคนาดา); ECx - ความเขม้ขน้ที่

เกีย่วขอ้งกับรอ้ยละของการตอบสนอง; ELx - อัตราการบรรจุทีเ่กีย่วขอ้งกบัรอ้ยละของการตอบสนอง; EmS - 
ตารางเวลาฉุกเฉนิ; ENCS - สารเคมทีีไ่ดรั้บอนุญาตและสารเคมชีนดิใหม ่ (ญีปุ่่ น); ErCx - ความเขม้ขน้ที่

เกีย่วขอ้งกับรอ้ยละการตอบสนองของอตัราการเจรญิ; ERG - คูม่อืการปฏบิตัเิมือ่มเีหตฉุุกเฉนิ; GHS - ทีเ่ป็น

ระบบเดยีวกนัทัว่โลก; GLP - แนวปฏบิตัใินหอ้งปฏบิัตกิารทีด่;ี IARC - องคก์ารวจิัยโรคมะเร็งนานาชาต;ิ IATA 
- สมาคมการขนสง่ทางอากาศระหวา่างประเทศ; IBC - กฎหมายนานาชาตวิา่ดว้ยการตอ่เรอืและอปุกรณ์ของ

เรอืทีใ่ชบ้รรทกุสารเคมอีนัตรายในระวางเป็นปรมิาตรรวม; IC50 - ความเขม้ขน้ทีต่อ้งใชเ้พือ่ลดปฎกิริยิาลง
เหลอื 50%; ICAO - องคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ; IECSC - รายการสารเคมทีีไ่ดรั้บอนุญาตของ

ประเทศจนี; IMDG - การขนสง่สนิคา้อนัตรายขา้มแดนทางน ้า; IMO - องคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ; 

ISHL - กฎหมายอตุสาหกรรมวา่ดว้ยความปลอดภัยและสขุภาพ (ญีปุ่่ น); ISO - องคก์ารระหวา่งประเทศวา่
ดว้ยมาตรฐาน; KECI - รายการสารเคมทีีไ่ดรั้บอนุญาตของประเทศเกาหล;ี LC50 - ความเขม้ขน้ของสารทีท่ า

ใหส้ตัวท์ดลองตายไปครึง่หนึง่; LD50 - ปรมิาณสารทีท่ าใหส้ตัวท์ดลองตายไปครึง่หนึง่ (ปรมิาณถงึฆาตมัธย
ฐาน); MARPOL - อนุสญัญาวา่ดว้ยการป้องกนัมลภาวะจากเรอื; n.o.s. - ไมไ่ดร้ะบเุป็นอยา่งอืน่; Nch - 

มาตรฐานชลิ;ี NO(A)EC - ความเขม้ขน้ทีไ่มพ่บผล (อนัไมพ่งึประสงค)์; NO(A)EL - ระดบัทีไ่มพ่บผล (อนัไม่
พงึประสงค)์; NOELR - อตัราการบรรจทุีไ่มพ่บผล; NOM - มาตรฐานทางการของเม็กซโิก; NTP - ศนูย์

พษิวทิยาแหง่ชาต;ิ NZIoC - รายการสารเคมขีองประเทศนวิซแีลนด;์ OECD - องคก์ารเพือ่ความร่วมมอืทาง

เศรษฐกจิและการพัฒนา; OPPTS - ส านักงานความปลอดภัยสารเคมแีละการป้องกนัมลพษิ; PBT - สาร
ตกคา้ง สะสมในสิง่มชีวีติ และเป็นพษิ; PICCS - รายการสารเคมขีองประเทศฟิลปิปินส;์ (Q)SAR - 

ความสมัพันธข์องปฏกิริยิาและโครงสรา้งสามมติ ิ (เชงิปรมิาณ); REACH - ขอ้บงัคบั (คณะกรรมาธกิารยโุรป) 
เลขที ่ 1907/2006 ขอ้บงัคับวา่ดว้ยการขึน้ทะเบยีน การประเมนิ การอนุญาต และการจ ากดัการใชส้ารเคม;ี 

SADT - อณุหภมูทิีส่ารสลายตวัไดเ้อง; SDS - เอกสารขอ้มลูความปลอดภัย; TCSI - รายการสารเคมขีอง

ประเทศไตห้วนั; TDG - การขนสง่สนิคา้อนัตราย; TSCA - กฎหมายควบคมุสารพษิ (สหรัฐอเมรกิา); UN - 
สหประชาชาต;ิ UNRTDG - คูม่อืการขนสง่สนิคา้อนัตรายของสหประชาชาต;ิ vPvB - ตกคา้งไดม้ากและสะสม

ในสิง่มชีวีติไดม้าก; WHMIS - เอกสารระบบขอ้มูลวตัถุอนัตรายในสถานทีป่ฏบิัตงิาน 
 

ขอ้มลูทีใ่หไ้วใ้นเอกสารขอ้มูลความปลอดภัยนีม้คีวามถกูตอ้งมากทีส่ดุตามความรู ้ขอ้มลู และความเชือ่ ทีเ่รามี

อยูใ่นวนัทีต่พีมิพเ์ผยแพร่ ขอ้มูลนีอ้อกแบบมาเพือ่เป็นเพยีงค าแนะน าเพือ่ความปลอดภัยในการจัดการ การใช ้

งาน การด าเนนิการ การจัดเก็บ การขนสง่ การก าจัด และการปลอ่ยทิง้ และไมถ่อืวา่เป็นการรับประกนัหรอื

ขอ้ก าหนดดา้นคณุภาพแบบใดทัง้สิน้ ขอ้มลูทีใ่หไ้วม้คีวามเกีย่วขอ้งโดยจ าเพาะเจาะจงกับวัสดทุีร่ะบไุวท้ี่
ดา้นบนของเอกสารขอ้มลูความปลอดภัย (SDS) ฉบับนี ้และอาจใชไ้ม่ไดเ้มือ่วัสดใุน SDS ถกูน ามาใชร้่วมกับ
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วสัดอุืน่ใด หรอืในกระบวนการใดๆ เวน้แตท่ีร่ะบไุวใ้นเอกสารขอ้ความ ผูใ้ชว้ัสดคุวรทบทวนขอ้มลูและ
ค าแนะน าในบรบิทเฉพาะโดยลักษณะตามเจตนาของตนในการจัดการ การใชง้าน การด าเนนิการ และการ

จัดเก็บ รวมทัง้การประเมนิความเหมาะสมของวสัดตุาม SDS ในผลติภัณฑป์ลายทางของผูใ้ช ้หากเป็นไปได ้
 

TH / TH 


