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 1.1 ขอ้มลูบง่ชีผ้ลติภัณฑ ์

  ชือ่ผลติภัณฑ ์ เชนกำรด์ เฮอรเ์บลิ เอ็กซพ์เีรยีนซ ์สตูรยนูคิ ออล อนิ วนั 

   (CHAINGARD HERBAL EXPERIENCE UNIQUE ALL IN 1 CAT SHAMPOO) 

      

  การใชผ้ลติภัณฑ ์ แชมพูสตูรพเิศษทีท่ าใหก้ารท าความสะอาดเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ บ ารุงผวิหนังและขน

ใหแ้ข็งแรง นุ่ม สวย พรอ้มลดปัญหาขนร่วง สาเหตขุองการเกดิ “กอ้นขน” เพือ่แมวและลกูแมว

ทกุสายพันธุ ์ซึง่อาจเป็นปัญหารบกวนระบบทางเดนิอาหารและระบบขบัถา่ย 

   • สารคนิดชิัน่เนอรเ์ขม้ขน้ทีส่กัดไดจ้ากรากของ “ชโิครี”่ ซึง่เป็นพชืสมนุไพร ชว่ยใหข้นไมจ่ับ

กนัเป็นกอ้น ขนฟ ูนุ่มลืน่ พลิว้สลวย หวงีา่ยไมพั่นกนั 

   • สารสกดัคาโมมายล ์ชว่ยลดอาการคนัและผืน่แดง 

   • วติามนิคอมเพล็กซ ์เขม้ขน้ชว่ยบ ารุงผวิและขนใหแ้ข็งแรง 

   • หอมสดชืน้ดว้ยกลิน่ White Tea & Ginger 

    

 1.2 รายละเอยีดผูผ้ลติและจัดจ าหน่าย 

   บรษิทั เชอรว์ูด้ คอรป์อเรช ัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

  ทีอ่ยู่ 109 หมู ่9 นคิมอตุสาหกรรมเวลโกรว ์ถนนบางนา-ตราด กม. 36 ต าบลบางววั  

   อ าเภอบางปะกง จังหวดัฉะเชงิเทรา 24180 

  ตดิตอ่ โทรศพัท ์(+66) 3898-9120-4  โทรสาร (+66) 3898-9125 

  เว็บไซด ์ http://www.sherwood.co.th 

 

 1.3 หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉนิ 

   โทรศพัทฉุ์กเฉนิ   (+66) 9-5957-4010  

 

 
 การจ าแนกประเภทตามระบบ GHS  

  : การท าลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคอืงตอ่ดวงตาอยา่งรุนแรง ประเภทย่อย 1 

  : ความเป็นอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้มทางน ้า - ความเป็นอนัตรายเฉยีบพลนั ประเภทย่อย 3 

     - ความเป็นอนัตรายระยะยาว ประเภทย่อย 3 

 

 ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย 

  ทางดา้นสขุภาพ  

  H318 : ท าลายดวงตาอยา่งรุนแรง 

 

  ทางดา้นสิง่แวดลอ้ม  

  H402   : เป็นอนัตรายตอ่สิง่มชีวีติในน ้า 

  H412   : เป็นอนัตรายตอ่สิง่มชีวีติในน ้า และมผีลกระทบระยะยาว 

 

 ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั   

  ทัว่ไป  

  P101   : ถา้ตอ้งการค าแนะน าจากแพทย ์ใหน้ าภาชนะหรอืฉลากไปดว้ย 

  P102   : เก็บใหห้า่งจากมอืเด็ก 

     P103   : อา่นฉลากกอ่นใช ้

 

1. ขอ้มูลเกีย่วกบัสารเคม ีหรอืสารผสม และบรษิทัผูผ้ลติ และ/หรอื จ าหนา่ย (Identification) 

2. การชีบ้ง่ความเป็นอนัตราย (Hazards identification) 
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  การป้องกนั  

  P273   : หลกีเลีย่งการปลอ่ยผลติภัณฑส์ูส่ ิง่แวดลอ้ม 

     

  การตอบโต ้

P305+P351+P338  : หากเขา้ตา ลา้งตาดว้ยน ้าเป็นเวลาหลายนาท ีถอดคอนแทคเลนส ์ถา้ถอดไดง้า่ย   

       ลา้งตาตอ่ไป 

  P310   : โทรหาศนูยพ์ษิวทิยาหรอืแพทย/์โรงพยาบาลทนัท ี

     

  การก าจัด  

  P501   : ก าจัดสาร / ภาชนะบรรจ ุใหส้อดคลอ้งกับกฎขอ้บงัคบัของทอ้งถิน่ / ระดับภมูภิาค   

       / ระดบัประเทศ / นานาชาต ิ

           

 
สว่นประกอบ  : ไมม่ขีอ้มลู  

 

 
 หากหายใจเขา้ไป : ใหย้า้ยผูป่้วยไปยังบรเิวณทีม่อีากาศบรสิทุธิ ์หากหายใจไม่สะดวกใหใ้ชอ้ปุกรณ์

ชว่ยหายใจ แลว้รบีน าสง่แพทยท์นัท ี

 หากสมัผัสกบัผวิหนัง : ถอดเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนออกทันท ีลา้งออกดว้ยน ้าปรมิาณมาก ถา้อาการระคายเคอืง

ไมท่เุลา ใหร้บีน าผูป่้วยสง่แพทย ์

 หากสมัผัสกบัดวงตา : ลา้งออกดว้ยน ้าสะอาดหลายๆ ครัง้ อย่างนอ้ย 15 นาท ีหากใสค่อนแทคเลนส์

อยู่ ใหถ้อดออกหากท าไดไ้ม่ยาก และลา้งท าความสะอาดต่อไป ถา้อาการ

ระคายเคอืงยังคงเป็นอยูอ่ยา่งตอ่เนื่อง ใหร้บีพบแพทย ์

 หากกลนืกนิ : บว้นปาก และดืม่น ้าตามทันทอีย่างนอ้ย 1-2 แกว้ แลว้รีบน าส่งแพทย์ทันท ี

พรอ้มภาชนะบรรจแุละฉลากของผลติภัณฑ ์

 ขอ้ควรพจิารณาทางการแพทย ์ : ใหรั้กษาตามอาการ 

 

 
 สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม : ใชล้ะอองน ้า, alcohol-resistant foam, เคมแีหง้, ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ 

 สารดับเพลงิทีไ่มเ่หมาะสม : ไมม่ขีอ้มลู 

 ความเป็นอนัตรายเฉพาะทีเ่กดิขึน้ระหวา่งดับเพลงิ  

    : ผลติภัณฑท์ีส่ลายตวัอาจท าใหเ้กดิกา๊ซคารบ์อนมอนออกไซด ์(CO) 

คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) กา๊ซพษิทีท่ าใหเ้กดิการระคายเคอืงและมกีลิน่ฉุน 

    : กา๊ซทีเ่กดิจากการเผาไหมท้ีค่วามเขม้ขน้สงู อาจท าใหห้นา้มดืหรอืสลบได ้

 อปุกรณ์ป้องกนัพเิศษและการเตอืนภัยส าหรับนักผจญเพลงิ    

   : สวมชดุดบัเพลงิและอปุกรณ์ปกป้องทางเดนิหายใจชนดิถังบรรจอุากาศแบบ

พกพา (Self - Contained Breathing Apparatus, SCBA) 

   : ใหฉ้ดีละอองน ้าเพือ่หลอ่เย็นภาชนะบรรจุ 

 

 
 ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคล : สวมอปุกรณ์ป้องกนัความปลอดภัย 

   : ลา้งออกใหส้ะอาดหลงัสมัผัสสาร 

3. องคป์ระกอบและขอ้มูลเกีย่วกบัสว่นผสม (Composition / Information on Ingredients) 

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures) 

5. มาตรการผจญเพลงิ (Fire Fighting Measures) 

6. มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกและร ัว่ไหลของสาร (Accidental Release Measures) 
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   : หลกีเลีย่งการสมัผัสกับผวิหนัง ตา และเสือ้ผา้ 

    

 อปุกรณ์ป้องกนัภัยสว่นบคุคล : สวมอปุกรณ์ป้องกนัทางเดนิหายใจชนดิดดูซบัไอระเหยอนิทรยี ์รองเทา้บทู และ

ถงุมอืยาง 

 

 ขอ้ควรระวงัดา้นสิง่แวดลอ้ม : ป้องกนัไมใ่หส้ารไหลลงสูพ่ืน้ดนิ, ทางระบายน ้า, ทอ่ระบายน ้าและทอ่น ้าทิง้ 

 วธิกีารและวสัดสุ าหรับกักเก็บและการท าความสะอาด 

   : ลา้งท าความสะอาดพืน้ทีบ่รเิวณทีส่ารหกร่ัวไหลหลงัจากเก็บสารออกและจัดเก็บ

ลงในภาชนะทีเ่หมาะสมกับการก าจัดของเสยี 

 

 
 ขอ้ควรระวงัส าหรับการปฏบิัตทิีป่ลอดภัย : ใชต้ามทีฉ่ลากก ากับไวเ้ทา่นัน้ 

   : หลกีเลีย่งการสมัผัสดวงตา และรมิฝีปาก 

   : ลา้งมอืดว้ยสบูแ่ละน ้าสะอาดหลงัการใชง้าน 

       

 ขอ้ควรระวงัส าหรับการจัดเก็บทีป่ลอดภัย : ปิดภาชนะบรรจใุหส้นทิ 

   : เก็บในบรเิวณทีม่อีากาศระบายถา่ยเทไดด้ ีแหง้และเย็น 

   : เก็บใหห้า่งจากอาหาร เครือ่งดืม่ และสตัวเ์ลีย้ง  

 

 
 คา่ทีใ่ชค้วบคมุการรับสมัผัส : ไมม่ขีอ้มลู 

 การควบคมุเชงิวศิวกรรม : ระบบดดูอากาศเฉพาะสว่น เพือ่ลดความเขม้ขน้ของไอสารเคมไีมใ่หม้ากเกนิไป 

 อปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล : สวมถงุมอืป้องกนัสารเคมทีีเ่หมาะสม เชน่ ถงุมอืยางไนไตร แวน่ตานริภัย 

เครือ่งชว่ยหายใจ และท าความสะอาดอปุกรณ์ทกุครัง้หลงัเลกิใชง้าน 

 

 
 ลกัษณะทัว่ไป : ของเหลวหนดืสฟ้ีาใส 

 กลิน่ : มกีลิน่เฉพาะตัว 

 คา่ขดีจ ากัดของกลิน่ทีไ่ดรั้บ : ไมม่ขีอ้มลู 

 คา่ความเป็นกรด - ดา่ง (pH value) : 6.5 - 7.5 ทีอ่ณุหภมู ิ25 องศาเซลเซยีส 

 จดุหลอมเหลว / จดุเยอืกแข็ง : ไมม่ขีอ้มลู 

 จดุเดอืดเริม่ตน้ / ชว่งของการเดอืด : ไมม่ขีอ้มลู 

 จดุวาบไฟ : ไมม่ขีอ้มลู 

 อตัราการระเหย : ไมม่ขีอ้มลู 

 ความสามารถในการลกุตดิไฟไดข้อง ของแข็ง และกา๊ซ   

   : ไมต่ดิไฟ 

คา่ขดีจ ากัดของความไวไฟ สงูสดุ : ไมม่ขีอ้มลู 

  ต า่สดุ : ไมม่ขีอ้มลู 

คา่ขดีจ ากัดของการระเบดิ สงูสดุ : ไมส่ามารถใชไ้ด ้

  ต า่สดุ : ไมส่ามารถใชไ้ด ้

 

 ความดนัไอ : ไมม่ขีอ้มลู 

7. การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และการจดัเก็บ (Handling and Storage) 

8. การควบคมุการรบัสมัผสัและการป้องกนัสว่นบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection) 

9. คณุสมบตัทิางกายภาพและทางเคม ี(Physical and Chemical Properties) 
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 ความหนาแน่นไอ (อากาศ=1) : ไมม่ขีอ้มลู 

 ความหนาแน่นสมัพัทธ ์(น ้า = 1) : ไมม่ขีอ้มลู 

 คา่สมัประสทิธิก์ารละลายของสารในชัน้ของ n-Octanol ตอ่น ้า (log kow) 

   : ไมม่ขีอ้มลู 

 

 อณุหภมูทิีล่กุตดิไฟไดเ้อง : ไมม่ขีอ้มลู 

 อณุหภมูขิองการสลายตวั : ไมม่ขีอ้มลู 

 ความสามารถในการละลายน ้า : ละลายน ้าได ้

 ความถว่งจ าเพาะ / ความหนาแน่น : 1.000 - 1.030 กโิลกรัมตอ่ลติรทีอ่ณุหภมู ิ30 องศาเซลเซยีส  

 ความหนดื   : 1,000 - 1,500 cPs ทีอ่ณุหภมู ิ25 องศาเซลเซยีส  

 

 
 การเกดิปฏกิริยิา : ไมเ่กดิปฏกิริยิาอนัตราย เมือ่จัดเก็บและใชง้านตามทีร่ะบไุว ้

 ความเสถยีรทางเคม ี : เสถยีรภายใตส้ภาวะแวดลอ้มปกตขิองการเก็บรักษาและการใชง้าน 

 ความเป็นไปไดใ้นการเกดิปฏกิริยิาทีอ่นัตราย : ไมเ่กดิปฏกิริยิาอนัตราย เมือ่จัดเก็บและเคลือ่นยา้ยตามทีไ่ดก้ าหนดไว ้

 สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง : เปลวไฟ ความรอ้น และแสงแดด 

 วสัดทุีเ่ขา้กนัไม่ได ้ : สารออกซไิดซร์ุนแรง กรดแกแ่ละดา่งแก ่

 ผลติภัณฑจ์ากการสลายตวัทีเ่ป็นอนัตราย : การเผาไหมห้รอืการสลายตวัทางความรอ้นจะแปรเปลีย่นเป็นกา๊ซพษิ  

    (สารไฮโดรคารบ์อน และคารบ์อนออกไซด)์ 

 

 
 ความเป็นพษิเฉยีบพลนั 

  ทางปาก : LD50 > 5,000 มลิลกิรัมตอ่กโิลกรัม (หนู) (คา่ค านวณ) 

  ทางผวิหนัง : LD50 > 5,000 มลิลกิรัมตอ่กโิลกรัม (กระตา่ย) (คา่ค านวณ) 

  ทางเดนิหายใจ : LC50 > 20 มลิลกิรัมตอ่ลติร ที ่4 ชัว่โมง (หนู) (คา่ค านวณ) 

 

 การกัดกร่อน / ระคายเคอืงผวิหนัง  : ไมจ่ าแนกประเภท 

 ความเสยีหายตอ่ดวงตาอย่างรุนแรง / ระคายเคอืงตอ่ดวงตา  : ท าลายดวงตาอยา่งรุนแรง 

 การท าใหไ้วตอ่การกระตุน้อาการแพข้องระบบทางเดนิหายใจ  : ไมจ่ าแนกประเภท 

 การท าใหไ้วตอ่การกระตุน้อาการแพข้องระบบทางทางผวิหนัง  : ไมจ่ าแนกประเภท 

 การกอ่ใหเ้กดิการกลายพันธุข์องเซลลส์บืพันธุ ์  : ไมจ่ าแนกประเภท 

 การกอ่มะเร็ง  : ไมจ่ าแนกประเภท 

 ความเป็นพษิตอ่ระบบสบืพันธุ ์  : ไมจ่ าแนกประเภท 

 ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง   

  - จากการรับสมัผัสเพยีงครัง้เดยีว  : ไมจ่ าแนกประเภท 

   - จากการรับสมัผัสซ ้า  : ไมจ่ าแนกประเภท  

  ความเป็นอนัตรายจากการส าลัก  : ไมจ่ าแนกประเภท 

 

 
 ความเป็นอนัตรายเฉยีบพลนัพษิตอ่สิง่มชีวีติในน ้า : เป็นอนัตรายตอ่สิง่มชีวีติในน ้า 

 ความเป็นอนัตรายระยะยาวตอ่สิง่มชีวีติในน ้า : เป็นอนัตรายตอ่สิง่มชีวีติในน ้า และมผีลกระทบระยะยาว 

 การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการย่อยสลายทางชวีภาพ  

   : ไมม่ขีอ้มลู 

10. ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา (Stability and Reactivity) 

11. ขอ้มูลดา้นพษิวทิยา (Toxicological Information) 

12. ขอ้มูลนเิวศวทิยา (Ecological Information) 



 
บรษิทั เชอรว์ูด้ คอรป์อเรช ัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

ขอ้มลูควำมปลอดภยั 
เชนกำรด์ เฮอรเ์บลิ เอ็กซพ์เีรยีนซ ์ 

สตูรยนูคิ ออล อนิ วนั 
หนา้ 5 จาก  6 

วนัทีม่ผีล: 30 ตลุาคม พ.ศ. 2563 

ฉบับที ่: 1.2 พมิพเ์มือ่: 30 ตลุาคม พ.ศ. 2563  
 

 
 

 ศกัยภาพในการสะสมทางชวีภาพ : ไมม่ขีอ้มลู 

 การเคลือ่นยา้ยในดนิ : ไมม่ขีอ้มลู 

 ผลกระทบในทางเสยีหายอืน่ๆ : ไมม่ขีอ้มลู 

 

 
 วธิกีารก าจัดผลติภัณฑ ์ : ของเสยีตอ้งก าจัดใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายของรัฐและทอ้งถิน่ และกฎระเบยีบดา้นสิง่แวดลอ้ม 

   : หำ้มก าจัดผลติภัณฑโ์ดยผา่นแหลง่น ้าทิง้ หรอืแหลง่น ้าสาธารณะ 

   : ไมค่วรท าใหเ้กดิการปนเป้ือนในดนิหรอืน ้า 

 

 วธิกีารก าจัดบรรจภุัณฑ ์ : ควรก าจัดทิง้ตามระเบยีบขอ้บงัคบัของทอ้งถิน่และกฎหมายทีบ่งัคบัใชใ้นประเทศหรอืภมูภิาค 

   : หำ้มทิง้ภาชนะเปลา่ลงสูแ่หลง่น ้าสาธารณะ 

 

 
 14.1 หมายเลขและขอ้มลูในการขนสง่ของสหภาพยโุรป 

  : ไมม่ขีอ้มลู 

 
 ระวงัขณะขนสง่ใหแ้น่ใจวา่ สารมกีารปิดภาชนะอย่างแน่นหนา ไมม่กีารร่ัวไหลออกมา และไม่พลกิคว า่ หกออกมา ไม่สง่ของ

ร่วมกบัอาหาร เสน้ใย สารออกซไิดสแ์ก ่ดา่งแก ่ฯลฯ  

 

 
 การบงัคบัใชก้ฎหมายในประเทศไทย : พระราชบญัญัตวิตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 

   : ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรือ่ง บญัชรีายชือ่วตัถุอนัตราย พ.ศ. 2556 

 ชนดิของวสัดทุีเ่ป็นอนัตราย : - 

 เลขทะเบยีนองคก์ารอาหารและยา : - 

 

 
 แหลง่ขอ้มลูทีใ่ชใ้นจัดท า  

  : GHS OFFICIAL TEXT AND CORRIGENDA Rev.7 (2017) 

  : European Chemicals Agency; https://echa.europa.eu/ 

  : Toxicology Data Network, U.S. National Library of Medicine; https://toxnet.nlm.nih.gov/ 

  : National Institute of Technology and Evaluation; http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs/ghs_index.html 

  : บญัชรีายชือ่วตัถอุนัตราย กระทรวงอตุสาหกรรม;  

 https://www.jetro.go.jp/ext_images/thailand/thai/pdf/hazardlist13_tha.pdf 

 

 

ค ำปฏเิสธสทิธ ิ

 

 ขอ้มลูนีไ้ดจ้ัดท าอยา่งถกูตอ้งตามองคค์วามรูข้องบรษัิทฯ  เพือ่ใหผู้ใ้ชผ้ลติภัณฑไ์ดอ้า่นเอกสารความปลอดภัยและพจิารณา

ขอ้มลูเพือ่การจัดการและการใชง้านในบรเิวณทีม่ผีลติภัณฑอ์ืน่รวมอยูด่ว้ย หากตอ้งการการจัดกลุม่หรอืขอ้มูลอืน่ๆ เพิม่เตมิเพือ่

มั่นใจถงึระดบัความเสีย่งทีเ่หมาะสม สามารถตดิตอ่ผา่นฝ่ายเทคนคิของบรษัิทฯ เราได ้

 

13. ขอ้พจิารณาในการก าจดั (Disposal Considerations) 

14. ขอ้มูลเกีย่วกบัการขนสง่ (Transport Information) 

15. ขอ้มูลดา้นกฎหมายขอ้บงัคบั (Regulatory Information) 

16. ขอ้มูลอืน่ ๆ (Other Information) 



 
บรษิทั เชอรว์ูด้ คอรป์อเรช ัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

ขอ้มลูควำมปลอดภยั 
เชนกำรด์ เฮอรเ์บลิ เอ็กซพ์เีรยีนซ ์ 

สตูรยนูคิ ออล อนิ วนั 
หนา้ 6 จาก  6 

วนัทีม่ผีล: 30 ตลุาคม พ.ศ. 2563 

ฉบับที ่: 1.2 พมิพเ์มือ่: 30 ตลุาคม พ.ศ. 2563  
 

 
 

 ทางบรษัิทฯ เช ือ่วา่ขอ้มูลนี้มคีวามถูกตอ้งแตไ่ม่ไดส้มบรูณ์ทัง้หมด สามารถใชเ้ป็นเพยีงแนวทางในการใชง้านเทา่นัน้ มไิด ้

รับประกันหรือกล่าวถงึความสมบูรณ์ของขอ้มูลแตอ่ย่างใด ดังนัน้ ทางบรษัิทฯ จงึไม่อาจรับผดิชอบต่อการบาดเจ็บหรือความ

สูญเสยีที่จะเกดิขึน้ได ้ผูใ้ชง้านควรตระหนักถึงการแจง้เตือนและความเสีย่งที่จะเกดิขึ้นหากมีการใชง้านนอกเหนือจาก

วตัถปุระสงคท์ีร่ะบไุว ้ทัง้นี้ขอ้มูลดังกลา่วน ามาใชป้ระโยชน์ เพือ่การปฏบิัตติามระเบยีบขอ้บังคับเกีย่วกับการจัดการและการตดิ

ฉลากเทา่นัน้ 

 

- END - 


