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ท่ีอยู่ :     

หมายเลขโทรศพัท์ :  

เวบ็ไซต ์:  

อีเมล ์:  

ส่วนท่ี2: การบ่งช้ีความเป็นอนัตราย 

2.1. การจ าแนกของสารหรือสารผสม  

ของเหลวไวไฟ: ประเภทย่อย 2  

การท าลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคอืงต่อดวงตา: ประเภทยอ่ย 2B  

Specific Target Organ Toxicity (single exposure): Category 3.  

ความเป็นพษิเฉียบพลนัต่อสิง่แวดลอ้มทางน ้า : ประเภทย่อย 3  

2.2. องคป์ระกอบฉลาก  

ค าสญัญาณ :  

อนัตราย  

    

    

 

บริษัท พีวายซี เซ็นเตอร์ จำกัด  
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ต.ลาดสวาย  อ.ลำลูกกา  ปทุมธานี 12150  
โทร. 081-802-3110, 081-345-5351

 PY CARE HAND SANITIZER SPRAY 

 Date of issue : 10/05/2020 

 SAFETY DATA SHEET เอกสารเพ่ือความปลอดภยั 

ส่วนท่ี1: ช่ือและรายละเอียดของผลิตภณัฑ ์

1.1.ช่ือผลิตภณัฑ์ :  

 PY CARE HAND SANITIZER GEL / พวีายแคร ์แฮนด ์ซานิไทเซอร ์สเปรย ์

1.2.ข้อแนะน าและข้อจ ากดัในการใช้งาน 

แนะน าการใช้ :  

 สเปรยใ์ชท้ าความสะอาดมอืโดยไม่ต้องลา้งออก 

1.3รายละเอียดของผู้จ าหน่าย :  

 ชื่อ :  บริษัท พีวายซี เซ็นเตอร์ จำกัด    

55/269 หมู่ 5  ถ.ไสวประชาราษฎร์  ต.ลาดสวาย  อ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี 12150
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www.pyccenter.com

pyccenter@gmail.com
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สญัลกัษณ์ :  

เปลวไฟ เครื่องหมายตกใจ 

รปูสญัลกัษณ์ : 

  

ค าแสดงความเป็นอนัตราย 

H225  ของเหลวหรอืไอระเหยไวไฟสงู  

H320  ระคายเคอืงต่อดวงตา  

H336  อาจท าใหง้่วงซมึหรอืมนึงง  

H402  เป็นอนัตรายต่อสงมชิวีติในน ้า 

ข้อความแสดงข้อควรระวงั 

ทัว่ไป:  

P102  เกบ็ใหห้่างจากเดก็  

P101  ถ้าต้องการค าแนะน าทางการแพทยใ์หน้ าภาชนะบรรจุหรอืฉลากไปแสดงดว้ย 

ข้อยกเว้น:  

P210  เกบ็ใหห้่างจากความรอ้น/ประกายไฟ/เปลวไฟ/พืน้ผวิทีร่อ้น-หา้มสบูบุหรี ่ 

P261  หลกีเลีย่งการสดูเอาฝุ่ น/ไอ/ก๊าซ/ละออง/ไอระเหย/ละอองลอย 

P271  ใหใ้ชบ้รเิวณนอกอาคารหรอืทีท่ีม่กีารระบายอากาศดี  

การตอบสนอง  

P305 + P351 + P338  ถ้าเขา้ตา : ชะลา้งดว้ยน ้าอย่างระมดัระวงัเป็นเวลาหลายนาท ีถอดคอนแทค็เลนซอ์อกถ้ากระท าได้                              
                                             ง่ายและลา้งดว้ยน ้าเปล่า  

P370 + P378G  ในกรณีเกดิไฟไหม: ใชส้ารดบัเพลงิทีเ่หมาะสมกบัของเหลวและของแขง็ไวไฟ  เช่น เคมแีหง้ หรอืคารบ์อน  

                               ไกอ๊อกไซดใ์นการดบัไฟ  

การก าจดั:  

P501  ก าจดัวสัดุ/บรรจุภณัฑต์ามขอ้ก าหนดที่มขีองหน่วยงาน/เขตพืน้ที ่/ประเทศ/นานาชาต ิ 

2.3. อนัตรายอ่ืนๆ 

ไม่มขีอ้มลู 
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ส่วนท่ี3 : องคป์ระกอบและข้อมูลเก่ียวกับสารผสม 

สารผสม 

หมายเลข CAS 

64-17-5  

7732-18-5 

122-99-6 

3228-02-2 

107-88-0 

56-81-5 

 ่ สวนผสม 

ETHYL ALCOHOL 

WATER 

PHENOXYETHANOL 

O-CYMEN-5-OL 

BUTYLENE GLYCOL 

GLYCERIN 

CI 42051 3536-49-0 

% โดยน ้าหนัก 

74 – 76 (v/v) 

25 - 35 

< 1 

< 1 

<1 

< 5 

< 1 

 

ส่วนท่ี4 : มาตรการปฐมพยาบาล 

4.1. ค าอธิบายตามมาตรการ การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 

สดูหายใจ : 
เคลื่อนยา้ยคนออกไปทีอ่ากาศบรสิุทธิ ์ถ้าอาการยงัไม่ดขีึน้ใหพ้บแพทย ์

 

สมัผสัทางผิวหนัง : 
ชะลา้งทนัทดีว้ยน ้าสบู่ ถอดเสือ้ผา้ทีป่นเป้ือนออกและน าเสือ้ผา้ทีป่นเป้ือนไปซกัก่อนน ากลบัมาใช ้ไปพบแพทยเ์มื่ออาการดขีึน้ 

การสมัผสัตา: 
ลา้งดว้ยน า้ปรมิาณมากๆ ถอดคอนแท๊คเลนสอ์อกถา้กระท าไดง้่าย และชะลา้งดว้ยน า้เปลา่ ถา้ยงัคงมีอาการใหป้รกึษาแพทย์ 

การกลืนกิน :  
บว้นปาก ขอค าปรกึษาหรือการรกัษาท่ีเหมาะสมกับแพทย ์เม่ือรูส้กึไมส่บาย 

4.2. อาการทีส่ าคัญทีสุ่ดและผลกระทบ ทั้งเฉียบพลันเม่ือล่าช้า 
ใหด้สูว่นท่ี11 ขอ้มลูผลกระทบจากความเป็นพษิ 

4.3. การบ่งชีดู้แลทางการแพทยใ์ดๆ และความต้องการการรักษาพเิศษ 

ไมเ่ก่ียวขอ้ง 

ส่วนท่ี5 : มาตรการผจญเพลิง 

5.1.สารดับเพลิงทีเ่หมาะสม 

ในกรณีเกิดไฟไหม ้: ใหใ้ชส้ารดบัเพลงิท่ีเหมาะสมกบัของเหลวและของแขง็ไวไฟ เช่น เคมีแหง้ หรือคารบ์อนไดอ๊อกไซด ์ในการ
ดบัเพลงิ 

5.2.อันตรายเฉพาะทีเ่กิดขึน้จากสารหรือสารผสม 

ภาชนะท่ีปิดสนิทท่ีไดร้บัความรอ้นจากไฟอาจท าใหเ้กิดความดนัและระเบดิได  ้

5.3.การปฏบิัตพิเิศษเฉพาะส าหรับนักดับเพลิง 
น า้อาจไมมี่ประสทิธิภาพพอส าหรบัการดบัไฟ อย่างไรก็ตามจึงควรเก็บห่างจากไฟและไวใ้นท่ีเย็น ปอ้งกนัการระเบิด 
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ส่วนท่ี6 : มาตรการจดัการเมื่อมีการหกรัว่ไหลของสาร 

6.1. ข้อควรระวงัส าหรบับุคคล อปุกรณ์ป้องกนัหรือขัน้ตอนกรณีฉุกเฉิน 

พืน้ทีอ่พยพ เกบ็ใหห้่างจากความรอ้น / ประกายไฟ / เปรวไฟ /พืน้ผวิทีร่อ้น-หา้มสบูบุหรี ่ใหใ้ชก้บัเครื่องมอืทีไ่ม่เกดิประกายไฟ
เท่านัน้ และระบายอากาศในพืน้ที่ดว้ยอากาศบรสิุทธิ ์

ค าเตือน มอเตอรอ์าจเป็นแหล่งก าเนิดประกายไฟและท าใหเ้กดิการไหมห้รอืระเบดิของก๊าซหรอืไอสารไวไฟได้ 
อ้างองิถงึหวัขอ้อื่นๆในเอกสารเพือ่ความปลอดภยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัอนัตรายทางกายภาพ สุขภาพ หรอืสิง่แวดลอ้ม 

6.2.ข้อควรระวงัทางส่ิงแวดล้อม 

หลกีเลีย่งการปล่อยออกสู่สิง่แวดลอ้ม ส าหรบัการหกรัว่ไหลขนาดใหญ่ 

ใหปิ้ดรางระบายและสรา้งเขือ่นกกักนัป้องกนัมใิหม้กีารไหลเขา้สู่ระบบน ้าทิง้หรอืล าน ้า 

6.3.วิธีการและวสัดสุ าหรบัการกกัเกบ็และการท าความสะอาด 

กกักนัจ ากดัการรัว่ไหล ครอบคลุมพืน้ทีห่กดว้ยโฟมดบัเพลงิ ชนิดทีใ่ชก้บัสารละลาย เช่น แอกอฮอลแ์ละอะซโิตน โดยสามารถ
ละลายในน ้าได ้แนะน าใหใ้ช้น ้ายาโฟมชนิด AR-AFFF ใหด้ าเนินการจากขอบนอกของการหกรัว่ไหลก่อนใชว้สัดุดดูซบัทีม่าก
พอทีจ่ะผสมใหเ้ขา้กนัแลว้เหน็ว่าแหง้ ขอ้ควรจ า การใชว้สัดุดดูซบัสาร ไม่ไดเ้ป็นการก าจดัความอนัตรายทางกายภาพ สุขภาพ
และสิง่แวดลอ้ม เกบ็สารเคมทีีห่กรัว่ไหล ใหม้ากทีสุ่ดดว้ยอุปกรณ์ทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิประกายไฟ จดัเกบ็ไวใ้นภาชนะโลหะทีไ่ดร้บัรอง
ว่าเหมาะสมในการขนส่ง ท าความสะอาดสารทีต่กคา้งดว้ยน ้า ปิดผนึกภาชนะบรรจุก าจดัวสัดุทีร่วบรวมไวใ้หเ้รว็ทีสุ่ดเท่าทีเ่ป็นไป
ได้ 

ส่วนที ่7 : การขนถ่าย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และเกบ็รกัษา 

7.1 ข้อควรระวงัส าหรบัการจดัการให้ปลอดภยั 

เกบ็ใหห้่างจากเดก็ เกบ็ใหห้่างจากความรอ้น/ประกายไฟ/เปลวไฟ/พืน้ผวิทีร่อ้น-หา้มสบูบุหรี ่ใหใ้ชก้บัเครื่องมอืทีไ่ม่เกดิประกาย
ไฟเท่านัน้ ใหร้ะวงัโดยการวดัค่าประจุไฟฟ้าสถติ หลกีเลีย่งหายใจเอา ฝุ่ น ฟูม ก๊าซ ไอ หรอืสเปรย ์เขา้ไป หา้มเขา้ตา สมัผสั
ผวิหนงัหรอืเป้ือนเสือ้ผา้ หา้มกลนืกนิ ดื่ม หรอืสบูบุหรีข่ณะใชผ้ลติภณัฑ ์ลา้งใหส้ะอาดหลงัการด าเนินการใดๆ หลกีเลีย่งการ
ปล่อยออกสู่สิง่แวดลอ้ม หลกีเลีย่งการสมัผสักบัสารออ็กซไิดซ ์(เช่น คลอรนี กรดโครมคิ และอื่นๆ) เกบ็ให้ห่างจากโลหะไว
ปฎกิริยิา (เช่นอลมูเินียม สงักะส ีเป็นต้น) เพื่อหลกีเลีย่งการเกดิก๊าซไฮโดรเจนทีท่ าใหเ้กดิการระเบดิได ้สวมรองเทา้ไฟฟ้าสถติถ์
ต ่าหรอืมสีายดนิ เพื่อลดความเสีย่งเผาไหมก้ าหนดการจดัประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าทีใ่ชผ้ลติภณัฑ ์และเลอืกใหเ้หมาะกบัอุปกรณ์ 
ระบบระบายอากาศเพื่อหลกีเลีย่งไอระเหยไวไฟทีส่ะสม ใหต้ดิตัง้สายดนิทีภ่าชนะบรรจุและภาชนะรองรบั ถา้มโีอกาสสะสมประจุ
ไฟฟ้าสถติยร์ะหว่างการเทสาร ไอระเหยอาจแพร่กระจายไดไ้กลไปตามดนิหรอืพืน้ไปยงัแหล่งก าเนิดการจุดตดิไฟกลบัได้ 

7.2 สภาวะการจดัเกบ็ท่ีปลอดภยัรวมทัง้วสัดท่ีุเข้ากนัไม่ได้ 

เกบ็รกัษาในทีท่ีม่อีากาศถ่ายเทด ีเกบ็ในทีเ่ยน็ ปิดภาชนะบรรจุใหแ้น่น เกบ็ใหห้่างจากความรอ้น เกบ็ใหห่้างจากกรด เกบ็ใหห้่าง
จากoxidizing agents 
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ส่วนท่ี 8 : การควบคมุการรบัสมัผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 

8.1 พารามิเตอรท่ี์ควบคมุ 

ขีดจ ากดัการรบัสมัผสัทางอาชีวอนามยั 

กรณีสารประกอบทีร่ะบุในหวัขอ้ที3่ แต่ไม่ปรากฏในตารางดา้นล่างน้ี ค่าจ ากดัของการรบัสมัผสัทางอาชวีอนามยั(occupational 

exposure) ยงัไม่มสี าหรบัสารนัน้ 

 

 

 

 

ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygienists 

AIHA : American Industrial Hygiene Association 

CMRG : Chemical Manufacturer's Recommended Guidelines 

Thailand OELs : กระทรวงมหาดไทย เรื่องระเบยีบความปลอดภยักบัการใชส้ารเคม ีในสถานที่ท างาน พ.ศ. 2520 

TWA: Time-Weighted-Average 

STEL: Short Term Exposure Limit 

CEIL: Ceiling 

8.2. การควบคมุการสมัผสั 

8.2.1. การควบคมุทางวิศวกรรม 

ใชก้ารระบายอากาศแบบการเจอืจางทัว่ไป และ/หรอืการใชร้ะบบระบายอากาศทีค่วบคุมปรฒิาณอากาศ 

ใหใ้ชร้ะบบระบายอากาศแบบกนัระเบดิ 

8.2.1. อปุกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล (PPE) 

การป้องกนัตา/ใบหน้า 

เลอืกและใชแ้ว่นตา/หน้ากากป้องกนั ตามผลของการประเมนิ การรบัสมัผสั ต่อไปน้ีคอืแว่น ตาและหน้ากากทีแ่นะน า 

หน้ากากชนิดมรีะบายอากาศ 

การป้องกนัผิวหนัง/มือ 

ไม่ต้องใช ้ถุงมอืชนิดป้องกนัสารเคม ี

การป้องกนัระบบทางเดินหายใจ 

การประเมนิ การสมัผสัสารอาจต้องการการพจิารณาว่าต้องใชห้น้ากากหรอื ไม่ ถ้าต้องใชห้น้ากาก ใหใ้ชช้นิดปกป้องแบบเตม็รปู 

แบบ 

ขึน้กบัผลของการประเมนิ การสมัผสัสาร ใหเ้ลอืกชนิด ของหน้ากากเพื่อลดการรบัสมัผสั ทางการหายใจ ดงัน้ี : 
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หน้ากากกรองอากาศชนิดครึง่ใบหน้าหรอื เตม็หน้าส าหรบัไอระเหยสารอนิทรยี ์ 

ส าหรบัค าถามเกีย่วกบัความเหมาะสมในงานเฉพาะทาง ใหส้อบถามจากผูผ้ลติหน้ากากของท่าน 

ส่วนที 9: คณุสมบติัทางกายภาพและเคมี 

9.1. ข้อมูลคณุสมบติัพ้ืนฐานทางกายภาพและเคมี 

สถานะทางกายภาพ                                                                   ของเหลว 

ลกัษณะ / กล่ิน       กลิน่เฉพาะตวั, ใส 

Odor threshold       ไม่มผีลการทดลองปรากฏ 

pH        6.5 - 8.5 

จดุหลอมเหลว/จดุเยือกแขง็     ไมเกีย่วขอ้ง 

จดุเดือด/จดุเดือดแรก/ช่วงการเดือด    78 ºC [รายละเอยีด:Ethyl alcohol] 

จดุวาบไฟ       13 ºC [วธิทีดสอบClosed Cup] 

อตัราการระเหย       ไม่มผีลการทดลองปรากฏ 

ความไวไฟ (ของแขง็แกส๊)      ไมเกีย่วขอ้ง 

ขีดจ ากดัความไวไฟ (LEL)     ไม่มผีลการทดลองปรากฏ 

ขีดจ ากดัความไวไฟ (UEL)     ไม่มผีลการทดลองปรากฏ 

ความดนัไอ      ไม่มผีลการทดลองปรากฏ 

ความหนาแน่นไอ      ไม่มผีลการทดลองปรากฏ 

ความหนาแน่น       0.875 - 0.915 g/cm3 

ความหนาแน่นสมัพทัธ ์      0.875 - 0.915 g/cm3 [Ref Std:น ้า =1] 

การละลายในน้า       สมบูรณ์ 

คณุสมบติัการละลายในตวักลางท่ีไม่ใช่น ้า    ไม่ม ีผลการทดลองปรากฏ 

สมัประสิทธ์ิการแยก: n-octanol/water    ไมมผีลการทดลองปรากฏ 

อณุหภมิูท่ีติดไฟเอง      ไม่มผีลการทดลองปรากฏ 

อณุหภมิูของการสลายตวั      ไม่มผีลการทดลองปรากฏ 

ความหนืด        5,000 - 25,000 mPa-s 
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ส่วนที 10: ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา 

10.1. ความไวปฏิกิริยา 

สารนี้อาจท าปฏกิริยิากบัสารอื่นภายใต้เงื่อนไขทีก่ าหนด 

10.2. ความเสถียรของสารเคมี 

เสถยีร 

10.2. โอกาสการเกิดปฎิกริยาให้สารอนัตราย 

จะไม่เกดิความอนัตรายจากการเกดิปฏกิริยิาทางโพลเิมอร ์

10.4. สภาวะท่ีต้องหลีกเล่ียง 

ความรอ้น 

10.5. วสัดท่ีุเข้ากนัไมไม่ได้ 

Reactive metals 

10.6. ผลิตภณัฑอ์นัตรายท่ีเกิดจากการสลายตวั 

สาร        สภาวะ 

คารบ์อนมอนน็อกไซด์      ไม่ไดร้ะบุ 

Carbon dioxide       ไม่ไดร้ะบุ 

ส่วนที11: ข้อมูลด้านพิษวิทยา 

ขอ้มลูดา้นล่างน้ีอาจไม่ตรงกบัการจ าแนกประเภทเฉพาะของสารสว่นที2่ 

ถ้ามคี าสัง่จากเจ้าหน้าทีผู่้มอี านาจใหจ้ าแนกประเภทเฉพาะของสารสว่นประกอบ 

นอกจากน้ีขอ้มลูทางพษิวทิยาของสารส่วนประกอบอาจไมไดน้ ามาสู่การจ าแนกวสัดุและ/หรอืสญัญาณและอาการของการรบั
สมัผสั เน่ืองจากสารส่วนประกอบอาจมอียู่ต ่ากว่าเกณฑท์ีต่้องระบุในฉลาก สารส่วนประกอบอาจไม่มกีารกระจาย 

หรอืขอ้มลูอาจไม่สมัพนัธก์บัขอ้มลูของตวัวสัดุทัง้หมด 

11.1. ข้อมูลเก่ียวกบัผลกระทบทางพิษวิทยา 

สญัญาณและอาการจากการรบัสมัผสั 

จากขอ้มลูการทดสอบ และ/หรอื ขอ้มลูส่วนประกอบวสัดุน้ีอาจก่อใหเ้กดิผลต่อสุขภาพดงัน้ี นี 

สดูหายใจ : 

การระคายเคอืงต่อบรเิวณระบบการหายใจ: สญัญาณ/อาการ อาจเกดิจากการไอ แน่นจมกู น ้ามกูไหล ปวดศรีษะ เสยีงแหบ เจบ็
ในโพรงจมกูและคอ อาจเป็นสาเหตุของผลกระทบสุขภาพ (ดดูา้นล่าง) 

สมัผสัผิวหนัง : 

การสมัผสัผวิหนงัระหว่างการใชง้าน คาดว่าไม่เกดิการระคายเคอืงทีส่ าคญั 
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การสมัผสัตา : 

การระคายเคอืงระดบักลาง : อาจท าใหเ้กดิอาการตาแดง บวม เจบ็ตา น ้าตาไหล และฝ้ามวั 

กลืนกิน :  

ระคายเคอืงกระเพาะล าไส ้: อาการแสดงไดแ้ก่ ปวดทอ้ง ไม่สบายทอ้ง คลื่นไส ้อาเจยีน และทอ้งเสยี อาจเนสาเหตุของผลกระทบ
ทางสุขภาพ (ดดูา้นล่าง) 

ผลกระทบต่อสขุภาพเพ่ิมเติม : 

การรบัสมัผสัคร ัง้เดียวอาจก่อให้เกิดผลกระทบอวยัวะเป้าหมาย : 

การท างานของระบบประสาทส่วนกลาง (CNS): สญัญาณ/อาการ อาจก่อใหเ้กดิปวดหวั วงิเวยีน เซื่องซม ควบคุมการเคลื่อนไหว
ไม่ไดค้ลื่นไส ้ตอบสนองชา้ พดูไม่ชดัเหมอืนจะเป็นลมและอาจหมดสติ 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

ผลติภณัฑน้ี์ประกอบดว้ยเอทานอล เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

และเอทานอลในเครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอลม์กีารจดัประเภทโดยหน่วยงานวจิยัโรคมะเรง็เกีย่วกบัการท าใหเ้กดิมะเรง็ในมนุษย ์

นอกจากน้ียงัมขีอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการบรโิภคเครื่องดื่มที่มแีอลกอฮอลซ์ึง่พฒันาเป็นพษิ และเป็นพษิต่อตบั 

การรบัสมัผสัเอทานอลระหว่างการใชผ้ลติภณัฑน้ี์คาดว่าไม่เป็นสาเหตุมะเรง็ การพฒันาทีเ่ป็นพษิหรอืเป็นพษิต่อตบั 

ข้อมูลทางพิษวิทยา 

ถ้าส่วนประกอบเปิดเผยทีห่วัขอ้ 3 แต่จะไม่ปรากฎในตารางดน้ล่างเชน่เดยีวไม่มขีอ้มลูทีส่ามารถหาค่าทีเ่หมาะสมต่อ การจ าแนก 

ความเป็นพิษเฉียบพลนั 

ช่ือ เส้นทาง สายพนัธุ์ มีค่า 
ภาพรวมของผลติภณัฑ ์ กลนืกนิ  ไม่มขีอ้มลู ; calculated ATE >5,000 mg/kg 

Ethyl Alcohol ผวิหนงั กระต่าย LD50 > 15,800 mg/kg 

Ethyl Alcohol ไอระเหยที่
หายใจ4 

หนู LC50 124.7 mg/l 

Ethyl Alcohol กลนืกนิ หนู LD50 17,800 mg/kg 

Glycerin ผวิหนงั กระต่าย LD50 ประมาณว่าจะเป็น > 5,000 mg/kg 

Glycerin กลนืกนิ หนู LD50 > 5,000 mg/kg 

ATE = ความเป็นพษิเฉียบพลนัโดยประมาณ 

การกดักร่อน และการระคายเคืองต่อผิวหนัง 
ช่ือ สายพนัธุ์ มีค่า 

Ethyl Alcohol กระต่าย ไม่มสีญัญาณการระคายเคอืง 
Glycerin กระต่าย ไม่มสีญัญาณการระคายเคอืง 

 

การท าลายดวงตาอย่างรนุแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา 

ช่ือ สายพนัธุ์ มีค่า 

Ethyl Alcohol กระต่าย ระคายเคอืงปานกลาง 
Castor oil, hydrogenated, ethoxylated กระต่าย ไม่มสีญัญาณการระคายเคอืง 
Glycerin กระต่าย ไม่มสีญัญาณการระคายเคอืง 
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การท าให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง 

ช่ือ สายพนัธุ์ มีค่า 

Ethyl Alcohol มนุษย ์ มขีอ้มลูเชงิบวก แต่ไม่เพยีงพอต่อการจ าแนก 

Glycerin Guinea 

pig 

ไม่เกดิอาการไวต่อการแพ้ 

 

การท าให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ของระบบทางเดินหายใจ 

ส าหรบัส่วนประกอบ ไม่มขีอ้มลูปรากฏหรอืมขีอ้มลูไม่เพยีงพอส าหรบัการจ าแนก 

 

การกลายพนัธุข์องเซลล์ สืบพนัธุ์ 
ช่ือ เส้นทาง มีค่า 

Ethyl Alcohol In Vitro มขีอ้มลูเชงิบวก แต่ไม่เพยีงพอต่อการจ าแนก 

Ethyl Alcohol In Vitro มขีอ้มลูเชงิบวก แต่ไม่เพยีงพอต่อการจ าแนก 

 

การก่อมะเรง็ 

ช่ือ เส้นทาง สายพนัธุ์ มีค่า 

Ethyl Alcohol กลนืกนิ สตัวห์ลากหลาย
พนัธุ ์

มขีอ้มลูเชงิบวก แต่ไม่เพยีงพอต่อการจ าแนก 

Glycerin กลนืกนิ ปาก มขีอ้มลูเชงิบวก แต่ไม่เพยีงพอต่อการจ าแนก 

 

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพนัธุ ์
ผลต่อระบบสืบพนัธุแ์ละ/หรือพฒันาการ 

ช่ือ เส้นทาง มีค่า สายพนัธุ์ ผลการทดสอบ ระยะเวลาการรบั
สมัผสั 

Ethyl Alcohol การหายใจ ไม่เป็นพษิต่อการ
พฒันาการ 

หนู NOAEL 38 

mg/l 

ระหว่างการย่อย 

Ethyl Alcohol กลนืกนิ มขีอ้มลูเชงิบวกของการ
พฒันาการ 
แต่ไม่เพยีงพอต่อการ
จ าแนก 

หนู NOAEL 

5,200 

mg/kg/day 

ช่วงก่อนและ
ระหว่างการ
ตัง้ครรภ ์

Glycerin กลนืกนิ ไมเป็นพษิต่อการเจรญิ
พนัธุข์องผูห้ญงิ 

หนู NOAEL 

2,000 

mg/kg/day 

2 รุ่น ต่อรุ่น 

Glycerin กลนืกนิ ไม่เป็นพษิต่อการเจรญิ
พนัธุข์องผูช้าย 

หนู NOAEL 

2,000 

mg/kg/day 

2 รุ่น ต่อรุ่น 

Glycerin กลนืกนิ ไม่เป็นพษิต่อการ
พฒันาการ 

หนู NOAEL 

2,000 

mg/kg/day 

2 รุ่น ต่อรุ่น 
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ระบบอวยัวะเป้าหมาย 

ความเป็นพิษต่อระบบอวยัวะเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจง-การรบัสมัผสัคร ัง้เดียว 

ช่ือ เส้นทาง ระบบอวยัวะ
เป้าหมาย 

มีค่า สายพนัธุ์ ผลการ
ทดสอบ 

ระยะเวลาการ
รบัสมัผสั 

Ethyl Alcohol การหายใจ แสดงผลคอื
ระบบประสาท
ส่วนกลาง 

อาจเกดิอาการ
ง่วงซมึหรอื
วงิเวยีน 

มนุษย ์ LOAEL 2.6 

mg/l 

30 นาท ี

Ethyl Alcohol การหายใจ การระคาย
เคอืงต่อระบบ
ทางเดนิหายใจ 

มขีอ้มลูเชงิ
บวก 

แต่ไม่เพยีงพอ
ต่อการจ าแนก 

มนุษย ์ LOAEL 9.4 
mg/l 

ไม่ม ี

Ethyl Alcohol กลนืกนิ แสดงผลคอื
ระบบประสาท
ส่วนกลาง 

อาจเกดิอาการ
ง่วงซมึหรอื
วงิเวยีน 

สตัว์
หลากหลาย
พนัธุ ์

LOAEL ไม่ม ี  

Ethyl Alcohol กลนืกนิ ไตและกระ
เพราะปัสสาวะ 

มขีอ้มลูเชงิ
บวก 

แต่ไม่เพยีงพอ
ต่อการจ าแนก 

สุนขั LOAEL 3,000 
mg/kg 

 

 

ความเป็นพิษต่อระบบอวยัวะเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจง-การรบัสมัผสัซ า้ 

ช่ือ เส้นทาง ระบบอวยัวะ
เปาหมาย 

มีค่า สายพนัธุ์ ผลทดสอบ ระยะเวลาการ
รบัสมัผสั 

Ethyl Alcohol การหายใจ ตบั มขีอ้มลูเชงิ
บวกแต่ไม่
เพยีงพอต่อ
การจ าแนก 

กระต่าย LOAEL 124 

mg/l 

365 วนั 

Ethyl Alcohol การหายใจ hematopoietic 

system | 

immune 
system 

มขีอ้มลูเชงิ
บวกแต่ไม่
เพยีงพอต่อ
การจ าแนก 

หนู LOAEL 25 

mg/l 

14 วนั 

Ethyl Alcohol กลนืกนิ ตบั มขีอ้มลูเชงิ
บวกแต่ไม่
เพยีงพอต่อ
การจ าแนก 

หนู LOAEL 8,000 

mg/kg/day 

4 เดอืน 

Ethyl Alcohol กลนืกนิ ไตและกระ
เพราะปัสสาวะ 

มขีอ้มลูเชงิ
บวกแต่ไม่
เพยีงพอต่อ
การจ าแนก 

สุนขั LOAEL 3,000 

mg/kg/day 

7 วนั 
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Glycerin การหายใจ ระบบทางเดนิ 

หายใจ 

มขีอ้มลูเชงิ 
บวก 

แต่ไม่เพยีงพอ
ต่อการจ าแนก 

หนู NOAEL 3.91 

mg/l 

14วนั 

Glycerin การหายใจ หวัใจ | ตบั | 

ไตและ
กระเพาะ
ปัสสาวะ 

ขอ้มลูทัง้หมด
เป็นผลลบ 

หนู NOAEL 3.91 

mg/l 

14 วนั 

Glycerin กลนืกนิ ระบบต่อมไร้
ท่อ | 

hematopoietic 

system | ตบั | 

ไตและ
กระเพาะ
ปัสสาวะ 

ขอ้มลูทัง้หมด
เป็นผลลบ 

หนู NOAEL 

10,0000  

mg/kg/day 

2 ปี 

 

อนัตรายจากการส าลกั 

ส าหรบัส่วนประกอบ ไมมขีอ้มลูปรากฏหรอืมขีอ้มลูไม่เพยีงพอส าหรบัการจ าแนก 

กรณุาติดต่อท่ีอยู่หรอืหมายเลขโทรศพัท์ท่ีปรากฏบนหน้าแรกของเอกสาร SDS น้ี 

เพ่ือข้อมูลเพ่ิมเติมทางพิษวิทยาของวสัดแุละ/หรือส่วนประกอบ 

ส่วนท่ี12 : ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา 

ขอ้มลูดา้นล่างน้ีอาจไม่ตรงกบัการจ าแนกวสัดุในส่วนที2่ 

ถ้ามคี าสัง่จากเจ้าหน้าทีผู่้มอี านาจใหจ้ าแนกประเภทเฉพาะของสารสว่นประกอบ 

สามารถขอขอ้มลูเพิม่เตมิของการจ าแนกวสัดุในส่วนที ่2ได้ 
นอกจากน้ีขอ้มลู ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มของสารส่วนประกอบอาจไมไดน้ ามาสู่ในส่วนน้ีเน่ืองจากสารส่วนประกอบนัน้มค่ีาต ่า
กว่าเกณฑท์ีต่้องแสดงบนฉลาก สารนัน้คาดว่า ไม่มกีารกระจายหรอืขอ้มลูอาจไม่สมัพนัธก์บัขอ้มลูของตวัวสัดุทัง้หมด 

12.1. ความเป็นพิษ 

ความอนัตรายเฉียบพลนัต่อส่ิงมีชีวิติในน ้า 

GHS เฉียบพลนั 3: อนัตรายต่อสิง่มชีวีติในน ้า 
อนัตรายต่อส่ิงมีชีวิต ในน ้าชนิดเรือ้รงั : 

ไม่สามารถจ าแนกตามGHSตามความเป็นอนัตรายเรือ้รงัต่อสิง่มชีวีติในน ้า 

ไม่มขีอ้มลูการทดสอบ 

วสัด ุ Cas # ส่ิงมีชีวิต
ขนาดเลก็ 

ชนิด การรบัสมัผสั Test Endpoint ผลการ
ทดสอบ 

Castor oil, 

hydrogenated, 

ethoxylated 

61788-85-0 ไรน ้า การทดลอง  ความเขม้ขน้ทีม่ี
ผลกระทบ 50% 

>100 mg/l 
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Ethyl Alcohol 64-17-5 สาหร่ายสเีขยีว การทดลอง 96 ชัว่โมง ความเขม้ขน้ทีม่ี
ผลกระทบ 50% 

 

1,000 mg/l 

Ethyl Alcohol 64-17-5 ไรน ้า การทดลอง 48 ชัว่โมง ความเขม้ขน้ทีม่ี
ผลกระทบ 50% 

 

9,300 mg/l 

Ethyl Alcohol 64-17-5 
Rainbow 

Trout 
การทดลอง 96 ชัว่โมง 

Lethal 

Concentration 
50% 

42 mg/l 

Glycerin 56-81-5 ไรน ้า การทดลอง 24 ชัว่โมง ความเขม้ขน้ทีม่ี
ผลกระทบ 50% 

 

>100 mg/l 

Glycerin 56-81-5 Golden Orfe การทดลอง 48 ชัว่โมง 
Lethal 

Concentration 
50% 

>100 mg/l 

Ethyl Alcohol 56-81-5 ไรน ้า การทดลอง 11 วนั 
No obs Effect 

Conc 
9.6 mg/l 

 

12.2. การคงอยู่และการสลายตวั 

วสัดุ CAS No. ชนิดของการ
ทดสอบ 

ช่วงเวลา ชนิดของ
การศกึษา 

ผลการทดสอบ วธิกีารทดสอบ 

Castor oil, 

hydrogenated, 

ethoxylated 

61788-85-0 ขอ้มลูไม่มี
หรอืไม่ 

เพยีงพอต่อการ
จ าแนก 

N/A N/A N/A N/A 

Ethyl Alcohol 64-17-5 การทดลอง 
Biodegradation 

14 วนั Biological 

Oxygen 
Demand 

  

Glycerin 64-17-5 การทดลอง 
Biodegradation 

14 วนั Biological 
Oxygen 
Demand 
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ส่วนที่ 13 :  การกำจัด 

 

ต้องกำจัดของเสียตามข้อบังคับและกฎหมายที่บังคับใช้ในแต่ละท้องถ่ิน หรือตามข้อกำหนดในประเทศหรือเขตพ้ืนที่  ระเบียบข้อบังคับ
ในท้องถ่ินอาจเข้มงวดกว่าข้อบังคับของประเทศหรือเขตภูมิภาค และต้องยึดถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 

การกำจัดภาชนะบรรจุ จะต้องถ่ายสารเคมีออกให้หมดจากภาชนะบรรจุ ภายใต้สภาวะที่ระบายอากาศได้ดีและปลอดภัย ห่างไกลจาก
แหล่งความร้อนและแหล่งสร้างประกายไฟ 

 

ส่วนที่ 14 :  ข้อมูลสาหรับการขนส่ง 
 

การขนส่งทางบก  (ADR/RID) 

14.1 หมายเลขยูเอ็น  UN 1993 

14.2 ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง  FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.(ETHYL ALCOHOL) 

14.3 ประเภท   3 

14.4 กลุ่มบรรจุภัณฑ์  II 

14.5 ความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม N.A. 

14.6 ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้รหสัข้อจำกัดสำหรับการขนส่งผ่านอุโมงค์  ไม่ม ี

การขนส่งทางอากาศ (IATA) 

14.1 หมายเลขยูเอ็น  UN 1993 

14.2 ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง  FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.(ETHYL ALCOHOL) 

14.3 ประเภท   3 

14.4 กลุ่มบรรจุภัณฑ์  II 

14.5 ความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม N.A. 

14.6 ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้รหสัข้อจำกัดสำหรับการขนส่งผ่านทางอากาศ ไม่ม ี

การขนส่งทางทะเล (IMDG) 

14.1 หมายเลขยูเอ็น  UN 1993 

14.2 ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง  FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.(ETHYL ALCOHOL) 

14.3 ประเภท   3 

14.4 กลุ่มบรรจุภัณฑ์  II 
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14.5 ความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม N.A. 

14.6 ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้รหสัข้อจำกัดสำหรับการขนส่งผ่านทางทะเล ไม่มี 

14.7 การขนส่งปริมาณมาก  ตามภาคผนวก II ของ MARPOL 73/78 และรหัส IBC 

 

ส่วนที่ 15 :  ข้อมูลเก่ียวกับข้อกำหนด 

 

ระเบียบข้อบังคับ/กฎหมายเก่ียวกับอาชีวอนามัย และความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้อง 

วัตถุอันตรายประเภท 3 

Regulations (EC) No 1005/2009 on substances that deplete the ozone layer    ไมก่ำหนด 

Regulations (EC) No 850/2004 of the European parliament and of the council   ไมก่ำหนด 

of29 April 2004 on persistent organic pollutants and amending directive 79/117/EEC  

Substances of very high concern (SVHC)       ไม่ระบุ 

 

ส่วนที่ 16 :  ข้อมูลอื่นๆ 

 

National Fire Protection Association (USA)   

การติดฉลาก 

   

รูปสัญลักษณ์ความเป็นอันตราย 

คำสัญญาณ อันตราย 

 

บริษัทพีวายซีเซ็นเตอร์จำกัดให้ข้อมูลและข้อแนะนำในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยน้ีโดยอ้างอิงตามข้อมูลที่ผู้ผลิตมีและน่าเชื่อถือ แต่
อาจไม่ถูกต้องหรือครอบคลุมข้อมูลของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด  โดยจัดทำข้ึนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการผลิตภัณฑ์น้ีตามความเหมาะสม
ของสถานประกอบกิจการ 
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