
ขอ้มลูความปลอดภยั                                 หนา้ 1 จาก  4 
เชนไดรท้ ์ยาจดุกนัยงุ                            วันทีม่ผีล  : 25 มถินุายน 2558 
                                                                                             ฉบบัที ่: 1.0   พมิพเ์มือ่ : 24 สงิหาคม 2558 

 
1. ขอ้มลูเกีย่วกบัสารเคม ีหรอืสารผสม และบรษิทัผูผ้ลติ และ/หรอื จาํหนา่ย  (Identification) 
ชือ่ผลติภณัฑ ์ : เชนไดรท้ ์ยาจดุกนัยงุ (CHAINDRITE COIL)  

 
รหสัผลติภณัฑ ์: - 
การใชผ้ลติภณัฑ ์: ใชจ้ดุเพือ่ไลย่งุ
ชือ่บรษิทั :  
 
โทรศพัท ์: 
โทรสาร : 
หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉนิ : 
 
ผูผ้ลติ : 
 
โทรศพัท ์: 
โทรสาร : 
เวปไซด ์:                               
 

บรษิทั เชอรว์ูด้ เคมคิอล  จํากดั (มหาชน)
1061,1063,1065,1067,1069 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
0-2320-2288 
0-2320-2670 
ตลอดเวลา 038-522-302 
 
บรษิทั ควอลติ ี ้คอยส ์อนิดสัตรีส้ ์(พ.ีบ.ี) จาํกดั 
333 หมู ่9 ตําบลปาดังเบซาร ์อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240 
074-521-465-6   
074-521-530 
www.qci.com.my 
   

2. การชีบ้ง่ความเป็นอนัตราย (Hazards identification) 
การจําแนกประเภท :  
 

ยังไมพ่บวา่มอีนัตราย

  
3. สว่นประกอบและขอ้มลูของสารออกฤทธิ ์ (Composition / Information on Active ingredients) 

ชนดิของสารออกฤทธิ ์ CAS Number รอ้ยละโดยนํา้หนกั 

เมโทฟลทูรนิ 240494-70-6 0.0075 %W/W 
  

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures) 

ขอ้มลูท ัว่ไป :        เคลือ่นยา้ยผูป่้วยออกจากพืน้ทีอ่นัตราย. ถอดเสือ้ผา้ทีเ่ปรอะเป้ือนออก ลา้งผวิหนังทันท ี
 

ทางผวิหนงั :  ลา้งผวิหนังทันทดีว้ยน้ํา ตามดว้ยสบูแ่ละน้ําหลายๆครัง้ 
 
ทางตา :  ลา้งตาดว้ยน้ําสะอาดไหลผา่น รบีนําสง่จักษุแพทย ์
 
ทางปาก :        ตดิตอ่แพทยทั์นท ี
 
ขอ้มลูสาํหรบัแพทย ์:              ดบูทที ่11 ขอ้มลูเกีย่วกบัความเป็นพษิ 
 
5. มาตรการผจญเพลงิ (Fire Fighting Measures) 

สารดับเพลงิที ่:      เครือ่งฉีดพน่น้ํา, foam, extinguishing powder, CO2, ทราย 
    
อนัตรายจากการสมัผัสพเิศษ: ดับเพลงิในระยะแรก ถา้มั่นใจวา่มคีวามปลอดภัยเพยีงพอ สวมใสอ่ปุกรณป้์องกนัระบบทางเดนิ

หายใจ โดยใสห่นา้กากป้องกนัแบบเต็มหนา้ทีม่ตัีวกรอง 
 
พืน้ทีปิ่ดลอ้ม :  ใสห่นา้กากชว่ยหายใจแบบ air supply 
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6. มาตรการจดัการเมื่อมีการหกและรัว่ไหลของสาร (Accidental Release Measures) 

ขอ้ควรระวังสว่นบคุคล: 
 
วธิกีารและวัสดสํุาหรับกกัเกบ็
และการทําความสะอาด: 
 

  ใชอ้ปุกรณป้์องกนัภัยสว่นบคุคลทีร่ะบไุวใ้นบทที ่8
   
  มกีระบวนการในการเก็บกวาด โดยเกบ็ใสภ่าชนะบรรจทุีปิ่ดมดิชดิ 
 

7. การขนถา่ย  เคล่ือนยา้ย ใช้งาน  และการจดัเกบ็  (Handling and Storage) 

ขอ้ควรระวังสําหรับการ
ปฏบัิตทิีป่ลอดภัย : 

  การเตรยีมการสําหรับผลติภณัฑ ์และหัวจา่ยน้ําดับเพลงิตอ้งม ี

 
ขอ้ควรระวังสําหรับ 
การจัดเกบ็ทีป่ลอดภยั: 

 
  ดขูอ้มลูบทที ่15 สําหรับกฎการจัดเกบ็ 
  ปฏบัิตติามวธิกีารจัดเก็บของ VCI สําหรับการแยก/การจัดเกบ็ทัว่ไป เพือ่รักษาคณุภาพสนิคา้  
  ควรจัดเกบ็ในพืน้ทีแ่หง้ และควรเกบ็ใหห้า่งจากอาหาร เครือ่งดืม่และอาหารสัตว ์

  

8. การควบคมุการรบัสมัผสัและการป้องกนัสว่นบคุคล  (Exposure Controls and Personal Protection) 

การป้องกนัมอื:  สวมใสถ่งุมอืกนัสารเคมี
    

การป้องกนัตา: 
 

   สวมแวน่ครอบตา   

อาชวีอนามัย: 
 

  หลกีเลีย่งการสมัผัสกบัสนิคา้ เปลีย่นเสือ้ผา้ทีเ่ปรอะเป้ือนออก ลา้งมอืกอ่นเลกิงาน

 
9. คณุสมบตัทิางกายภาพและทางเคม ี(Physical and Chemical Properties) 
ลกัษณะท ัว่ไป   แข็ง รูปรา่งเป็นขด
กลิน่    กลิน่เฉพาะตวั 
คา่ความเป็นกรด-ดา่ง(pH)   ไมส่ามารถประยกุตไ์ด ้
ความดนัไอ    ไมส่ามารถประยกุตไ์ด ้
ความหนาแนน่ไอ   ไมส่ามารถประยกุตไ์ด ้
จดุเดอืด/จดุหลอมเหลว    ไมส่ามารถประยกุตไ์ด ้
ความสามารถในการละลายนํา้    ไมล่ะลายน้ํา 

 

10. ความเสถยีรทางเคมแีละขอ้มลูความวอ่งไวตอ่ปฏกิริยิา                                                 
      (Chemical Stability and Reactivity Information) 
ความเสถยีรภาพทางเคม:ี  เสถยีรภายใตส้ภาวะแวดลอ้มปกตขิองการเกบ็รักษาและการใชง้าน.  

 
สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง :   เผชญิกบัแสงอาทติยโ์ดยตรง, ใกลแ้หลง่ความรอ้น เปลวไฟ ประกายไฟ  และอณุหภมูสิงู

11. ขอ้มลูดา้นพษิวทิยา (Toxicological Information) 
ความเป็นพษิเฉยีบพลนั 
 

 

    ความเป็นพษิเฉยีบพลนั  (ปาก) LD50 = >2,000 มลิลกิรัม/กโิลกรัม, หนู 
    ความเป็นพษิเฉยีบพลนั (ผวิหนงั) LD50 = >2,000 มลิลกิรัม/กโิลกรัม, หนู 
    ความเป็นพษิเฉยีบพลนั (การหายใจ) ไมส่ามารถประยกุตไ์ด ้
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การกดักรอ่น/ระคายเคอืงผวิหนงั 
 

  

ผวิหนงั : ระคายเคอืงไมร่นุแรง
 
ความเสยีหายตอ่ดวงตาอยา่ง
รนุแรง/ระคายเคอืงตา 
 

    

    การระคายเคอืงดวงตา : ระคายเคอืงไมร่นุแรง
  

12. ขอ้มลูนเิวศวทิยา (Ecological Information) 
ความเป็นพษิเฉยีบพลนัสิง่มชีวีติอยูใ่นนํา้  
อนัตรายเฉยีบพลนั : (Crap) LC50 = 8.28 ไมโครกรัม/ลติร , (96 ชัว่โมง) 
     : (Medaka/orange-red variety) LC50 = 3.06 ไมโครกรัม/ลติร, (96 ชัว่โมง)
  
ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม : Bioaccumulation/bio concentration ; BCF : 110 - 120 
  

13. ขอ้พจิารณาในการกําจดั (Disposal Considerations) 
ผลติภณัฑ ์
    วธิกีารกําจัด 

 
ของเสยีตอ้งกําจัดใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายของรัฐและทอ้งถิน่ และกฎระเบยีบดา้น
สิง่แวดลอ้ม. อยา่ทิง้ลงสูส่ ิง่แวดลอ้ม, ทางน้ํา, ทอ่ระบายน้ํา และทอ่น้ําทิง้. 
ไมค่วรทําใหเ้กดิการปนเป้ือนในดนิหรอืน้ํา. 

 
สาํหรบับรรจภุณัฑ ์

 
 

    วธิกีารในการการกําจัด 
 

ควรกําจัดทิง้ตามระเบยีบขอ้บังคับของทอ้งถิน่และกฎหมายทีบ่ังคับใชใ้นประเทศ
หรอืภมูภิาค. 
 

14. ขอ้มลูเกีย่วกบัการขนสง่ (Transport Information) 
ขอ้ควร
ปฏบิตั ิ

UN Number ชือ่ขนสง่ทีถ่กูตอ้ง Classes PG* ฉลาก ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

ADR - - - - - - 
IMDG - - - - - - 
IATA - - - - - - 

 
    เป็นสนิคา้ NON DG เก็บในทีแ่หง้และเกบ็ใหห้า่งจากอาหาร 
 
15. ขอ้มลูดา้นกฎหมายขอ้บงัคบั  (Regulatory Information) 
การบังคับใชก้ฎหมายในประเทศไทย พระราชบัญญัตวิัตถอุันตราย พ.ศ. 2535.
ชนดิของวสัดทุีเ่ป็นอันตราย วัตถอัุนตรายชนดิที่ 3 (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง

สาธารณสขุ) 
องคก์ารอาหารและยาเลขทะเบยีน: อย. วอส. 313/2558 
การตดิฉลากตามหลักเกณฑข์องสหภาพ
ยโุรป N  : อนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้ม 
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ประโยคความเสีย่ง (R) R51/53 เป็นพษิตอ่มชีวีติในน้ํา อาจกอ่ใหเ้กดิผลเสยีระยะยาวตอ่สภาวะแวดลอ้ม 

             ในน้ํา 
 

ประโยคความปลอดภยั (S) 
 
 
 
 
 
 

S2 เก็บใหพ้น้จากมอืเด็ก 
S9 เก็บภาชนะในทีอ่ากาศถา่ยเทไดส้ะดวก 
S16 เก็บใหห้า่งจากแหลง่กําเนดิประกายไฟ – หา้มสบูบหุรี ่
S24 หลกีเลีย่งการสมัผัสกบัผวิหนัง 
S29 หา้มปลอ่ยลงสูท่อ่ระบายน้ํา 
S45 ในกรณีทีเ่กดิอบัุตเิหตหุรอืรูส้กึไมส่บาย ตดิตอ่แพทยห์รอืศนูยข์อ้มลูยาพษิ 
       ทันท ี
S61 หลกีเลีย่งการปลดปลอ่ยสูส่ ิง่แวดลอ้ม อา้งถงึคําแนะนําพเิศษ / เอกสาร 
       ขอ้มลูความปลอดภยั 
 

16. ขอ้มลูอืน่ ๆ (Other Information) 
บรษิทั  เชอรว์ูด้  เคมคิอล  จาํกดั (มหาชน)  
1061,1063,1065,1067,1069 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพฯ 10250, โทรศัพท ์: 0-2320-2288  
โทรสาร : 0-2320-2670 
เว็บไซด:์ www.sherwood.co.th  เบอรโ์ทรศัพทฉุ์กเฉนิ  :  ตลอดเวลา   038-522-302 
 
ขอ้มลูความปลอดภัยของผลติภัณฑท์ีป่รับปรงุครัง้ลา่สดุ: 25 มถินุายน 2558 
 
คําปฏเิสธสทิธ ิ
ขอ้มลูขา้งตน้ไดม้าจากความรูท้ีม่อียูข่ณะจัดเตรยีมขอ้มลูและความบรสิทุธิใ์จทีจ่ะอธบิายผลกระทบของการใชผ้ลติภัณฑท์ีม่ตีอ่
สขุภาพ ความปลอดภัย ตลอดจนสภาพแวดลอ้มเทา่นัน้ จงึไมถ่อืวา่เป็นขอ้รับประกนัคณุสมบัตเิฉพาะใดๆ ของผลติภัณฑท์ีก่ลา่วถงึนี ้

 
END OF MSDS 


