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1. ขอ้มลูเกีย่วกบัสารเคม ีหรอืสารผสม และบรษิทัผูผ้ลติ และ/หรอื จาํหนา่ย (Identification) 
ชือ่ผลติภณัฑ ์ : ทโีพล ์เบบี ้แฟบรคิ ชอฟเท็นเนอร ์  
รหสัผลติภณัฑ ์: 81115    
 
การใชผ้ลติภณัฑ ์: 

 
เป็นผลติภัณฑป์รับผา้นุ่มเด็ก มลัีกษณะเป็นของเหลวจงึสะดวก และงา่ยตอ่การใช ้

ชือ่บรษิทั :  
 
 
 
โทรศพัท ์: 
 
โทรสาร : 
 
ผูผ้ลติ : 
 
 
 
โทรศพัท ์: 
 
โทรสาร : 
 
หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉนิ : 

บรษิทั เชอรว์ูด้ เคมคิอล  จํากดั (มหาชน)  
1061,1063,1065,1067,1069 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงสวนหลวง   
เขตสวนหลวง  กรงุเทพฯ  10250  
 
0-2320-2288 
 
0-2320-2670 
 
บรษิทั เชอรว์ูด้ เคมคิอล  จํากดั (มหาชน)  
นคิมอตุสาหกรรมเวลโกรว ์ก.ม 36 บางนา-ตราด 109 หมู ่9 ตําบลบางวัว 
อําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชงิเทรา  24180   
 
038-989-120-4 
 
038-989-125 
   
ตลอดเวลา 038-522-302 
 

2. การชีบ้ง่ความเป็นอนัตราย (Hazards identification) 
การจําแนกประเภทตามระบบ 
GHS: 
 
 
 
 
 
 
 
องคป์ระกอบของฉลาก: 
 
 
                      
    คําสญัญาณ : 
 
 
 
ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย 
ดา้นสขุภาพ 

การทําลายดวงตาอยา่งรนุแรงและการระคายเคอืงตอ่ดวงตา                      ประเภทยอ่ย 2B
ความเป็นพษิตอ่อวัยวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการรับสมัผัสครัง้เดยีว ประเภทยอ่ย 2 
(ระบบยอ่ยอาหาร)                                 
 

          
 
 
ระวงั 
 
 
 
 
 
อาจเป็นอันตรายเมือ่กลนืกนิ. 
อาจเป็นอันตราย เมือ่กลนืกนิและผา่นเขา้ไปทางชอ่งลมของระบบทางเดนิหายใจ. 
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H303 
H305 
H315 
H319 
การตอบสนอง 
P301+P310 
P302+P352 
P305+P351+P338 
 
P312 
P332+P313 
P337+P313 
P362+P364 
 
การเกบ็รักษา 
 
P405 
 
การกําจัด 
 
P501 

ระคายเคอืงตอ่ผวิหนัง.
ระคายเคอืงตอ่ดวงตาอยา่งรนุแรง. 
 
ถา้กลนืกนิเขา้ไป : ถา้รูส้กึผดิปกตใิหโ้ทรศัพทป์รกึษาศนูยพ์ษิวทิยา หรอืปรกึษาแพทย.์ 
ถา้สมัผัสผวิหนัง : ลา้งออกอยา่งเบาๆดว้ยน้ําและสบูป่รมิาณมาก. 
หากเขา้ตา : ลา้งออกดว้ยน้ําสะอาดหลายๆครัง้อยา่งระมัดระวัง หากใสค่อนแทคเลนสอ์ยู ่    
ใหถ้อดออกหากทําไดไ้มย่าก และลา้งทําความสะอาดตอ่ไป. 
ถา้รูส้กึผดิปกต ิใหโ้ทรศัพทป์รกึษาศนูยพ์ษิวทิยา หรอืปรกึษาแพทย.์ 
หากเกดิการระคายเคอืงผวิหนัง ใหป้รกึษาแพทย.์ 
หากการระคายเคอืงดวงตายังคงเป็นอยูอ่ยา่งตอ่เนือ่ง ใหป้รกึษาแพทย.์ 
ถอดเสือ้ผา้ทีม่สีารปนเป้ือนออกและซกัใหส้ะอาดกอ่นนํามาใสใ่หม.่ 
 
 
 
 
จัดเกบ็ในสถานทีท่ีปิ่ดล็อกได ้
 
 
 
กําจัดสาร/ภาชนะบรรจ ุใหส้อดคลอ้งกบักฎขอ้บังคับของทอ้งถิน่/ระดบัภมูภิาค/
ระดับประเทศ/นานาชาต ิกําจัดสิง่ทีอ่ยูภ่ายในภาชนะดว้ยวธิกีารไดรั้บการอนุมัตแิละ / หรอื
ระเบยีบขอ้บังคบัของทอ้งถิน่ 

  
3. องคป์ระกอบและขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นผสม (Composition / Information on Ingredients) 

ชือ่ของสารประกอบ CAS Number Concentration % 

ELOTANT GEQ100P(90%) - 5.5556 
AQUAGEL C45 79-06-1  0.3 
SOFT PINK FRAGRANCE MOD 433967 - 1 
Sunset Yellow - 0.00034 
Carmoissine 2634-33-5 0.00006 
KathonCG/Kathon CG II /TroycareBC-04 - 0.09 
น้ํา RO - 92.054 
  

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures) 

การสมัผสัทางดวงตา :     หากเขา้ตา : ลา้งออกดว้ยน้ําสะอาดหลายๆครัง้อยา่งระมัดระวัง หากใสค่อนแทคเลนสอ์ยู ่     
                                                 ใหถ้อดออกหากทําไดไ้มย่าก และลา้งทําความสะอาดตอ่ไป. ถา้อาการระคายเคอืงยังคง 
                                                 เป็นอยูอ่ยา่งตอ่เน่ือง ใหร้บีพบแพทย.์ 
 
การหายใจเขา้ไป : ใหย้า้ยผูป่้วยไปยังบรเิวณทีม่อีากาศบรสิทุธิ ์หากหายใจไมส่ะดวกใหใ้ชอ้ปุกรณช์ว่ยหายใจ  
                                                 นําสง่แพทยทั์นท.ี 

 
การสมัผสัทางผวิหนงั :  หลังการใชง้าน ลา้งมอืดว้ยสบูแ่ละหรอืน้ําสะอาด.  
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การกลนืกนิ :    ถา้เขา้ปากใหล้า้งปากดว้ยน้ํา, หากกลนืกนิ หา้มทําใหอ้าเจยีน (กม้ศรีษะลงถา้เป็นไปไดเ้พือ่ 
                                                รักษาทางเดนิหายใจเปิดและป้องกนัการสําลัก) นําสง่แพทยทั์นท.ี 
 
คาํแนะนําทางการแพทย ์:              รักษาตามอาการ. 
 
5. มาตรการผจญเพลงิ (Fire Fighting Measures) 

สารดบัเพลงิ : 
   เหมาะสม:                                   ไฟไหมข้นาดเล็ก :  เคมแีหง้หรอืโฟม 

 ไฟไหมข้นาดใหญ ่: ใชล้ะอองน้ําหรอืหมอก 
 
  ไมเ่หมาะสม :  ไมม่ขีอ้มลู 
   
ความเป็นอนัตรายทีเ่กดิขึน้ 
จากสารเคม ี: 
 
อปุกรณ์ป้องกนัพเิศษและขอ้
ควรระวงัสาํหรบันกัผจญ
เพลงิ : 

  ไมป่ลอ่ยใหส้ารทีใ่ชใ้นการดบัเพลงิไหลลงสูท่อ่ระบายน้ํา หรอื แหลง่น้ํา 
 
 
 
 สวมชดุผจญเพลงิและสวมอปุกรณช์ว่ยหายใจสําหรับการผจญเพลงิ 

 

6. มาตรการจดัการเมื่อมีการหกและรัว่ไหลของสาร (Accidental Release Measures) 

ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคล:  
 
 
ขอ้ควรระวงัดา้นสิง่แวดลอ้ม: 
 
 
วธิกีารและวสัดสุาํหรบักกัเก็บ
และการทําความสะอาด: 
 

สวมชดุป้องกนัสว่นบคุคล ใหบ้คุคลทีไ่มม่สีวมใสอ่ปุกรณป้์องกนัใหอ้ยูห่า่ง   หลกีเลีย่งการ
หายใจเอาไอหรอืละออง ใหม้กีารระบายอากาศอยา่งเพยีงพอ. 
 
หลกีเลีย่งการแพรก่ระจายของวัสดทุีห่กร่ัวไหลลงสูพ่ืน้ดนิ, ทางระบายน้ํา, ทอ่ระบายน้ําและ 
ทอ่น้ําทิง้ 
 
หา้มเททิง้ลงสูท่อ่ระบายน้ํา.  ดดูซบัของเหลวดว้ยวัสดดุดูซบั (ทรายดนิ, ดนิเบา, ขีเ้ลือ่ย) และ
จัดเกบ็ลงในภาชนะทีเ่หมาะสมกับการกําจัดของเสยี.  ทิง้ผา่นทางผูรั้บเหมากําจัดของเสยีที่
ไดรั้บใบอนุญาตและ / หรอืผูม้อํีานาจควบคมุทอ้งถิน่ 
 

7. การขนถา่ย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และการจดัเกบ็ (Handling and Storage) 

ขอ้ควรระวงัสําหรบัการ
ปฏบิตัทิ ีป่ลอดภยั : 

หลกีเลีย่งการสมัผัสกบัดวงตา. ลา้งมอืดว้ยสบูแ่ละน้ําหลังการสมัผัสเสมอ. ถอดเสือ้ผา้ที่
ปนเป้ือน และอปุกรณป้์องกนัออก กอ่นเขา้ไปในพืน้ทีท่ีรั่บประทานอาหาร. 

 
ขอ้ควรระวงัสําหรบั 
การจดัเก็บทีป่ลอดภยั: 

 
เก็บในอณุหภมูหิอ้งทีป่กตแิหง้, เย็น และมอีากาศถา่ยเทไดด้.ี ปกป้องจากแสงแดดและปิด
ผนกึ. เกบ็ไวใ้นตําแหน่งตัง้ตรงและป้องกนัภาชนะกบัความเสยีหายทางกายภาพ. 
 
 

8. การควบคมุการรบัสมัผสัและการป้องกนัสว่นบคุคล (Exposure Controls and Personal Protection) 
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มาตรฐานการสมัผสัสาร
แหง่ชาต:ิ 

ไมไ่ดกํ้าหนด 

การควบคมุเชงิวศิวกรรม:  
 

 ระบบดดูอากาศเฉพาะสว่นอาจมคีวามจําเป็นเพือ่ลดความเขม้ขน้ของไอสารเคมไีมใ่หม้าก 
 เกนิไป.  
 

อปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล:  
 

สวมใสช่ดุป้องกนั สวมแวน่ตานริภัยและถุงมอืป้องกนัสารเคมทีีเ่หมาะสม เชน่ ถงุมอืยางไนไตร  
 และทําความสะอาดอปุกรณห์ลังเลกิใชง้าน. 

 
9. คณุสมบตัทิางกายภาพและทางเคม ี(Physical and Chemical Properties) 
ลกัษณะท ัว่ไป :    ของเหลวขน้สโีอโรส  
กลิน่ :   มกีลิน่น้ําหอม 
คา่ความเป็นกรด-ดา่ง(pH) : 
จดุเยอืงแข็ง : 
จดุเดอืดเร ิม่ตน้ / ชว่ง : 

   2.5 – 4.5 ที ่25 องศาเซลเซยีส   
   ไมส่ามารถประยกุตไ์ด ้
   ไมส่ามารถประยกุตไ์ด ้

จดุวาบไฟ : 
อตัราการระเหย : 
ความสามารถในการตดิไฟ : 
ความดนัไอ : 

   ไมส่ามารถประยกุตไ์ด ้
   ไมส่ามารถประยกุตไ์ด ้
   ไมม่ขีอ้มลู 
   ไมม่ขีอ้มลู 

ความหนาแนน่ไอ :    ไมม่ขีอ้มลู 
ความหนาแนน่สมัพทัธ ์:   ไมม่ขีอ้มลู  
ความสามารถในการละลายนํา้ 
ได ้ที ่25 องศาเซลเซยีส : 

   ละลายน้ําไดทั้ง้หมด 
 

ความถว่งจาํเพาะ    0.980 – 1.000 Kg/Lt. @ 30องศาเซลเซยีส 
ขดีจาํกดัของการตดิไฟ :   
                               (LEL)% 
                               (UEL)% 

   
   ไมส่ามารถประยกุตไ์ด ้
   ไมส่ามารถประยกุตไ์ด ้

อณุหภมูจิดุตดิไฟไดเ้อง : 
อณุหภมูทิ ีเ่กดิการสลายตวั : 

   ไมส่ามารถประยกุตไ์ด ้
   ไมส่ามารถประยกุตไ์ด ้
 
 

10. ความเสถยีรทางเคมแีละขอ้มลูความวอ่งไวตอ่ปฏกิริยิา                                                 
      (Chemical Stability and Reactivity Information) 
การเกดิปฏกิริยิา : 
 

ความเสถยีรภาพทางเคม ี: 

ไมเ่กดิปฏกิริยิาอันตรายใดๆ ถา้จัดเกบ็และเคลือ่นยา้ยตามทีไ่ดกํ้าหนดไว.้ 
 
 

เสถยีรภายใตส้ภาวะแวดลอ้มปกตขิองการเกบ็รักษาและการใชง้าน. 
  

ความเป็นไปไดใ้นการ
ปฏกิริยิาอนัตราย: 
สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง : 

 ไมเ่กดิปฏกิริยิาอันตรายใดๆ ถา้จัดเกบ็และเคลือ่นยา้ยตามทีไ่ดกํ้าหนดไว.้ 
 
 
 ดหูัวขอ้ที ่7 การขนถา่ยเคลือ่นยา้ยใชง้านและการเก็บรักษา (Handling and Storage) 

 
วสัดทุ ีเ่ขา้กนัไมไ่ด ้: 

   
 สารออกซไิดซร์นุแรง  ดา่งแก ่
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ผลติภณัฑจ์ากการสลายตวั
ทีเ่ป็นอนัตราย: 
 

.
 ไมเ่กดิผลติภณัฑจ์ากการสลายตัวทีเ่ป็นอันตราย ถา้จัดเกบ็และเคลือ่นยา้ยตามทีไ่ดกํ้าหนดไว.้ 

11. ขอ้มลูดา้นพษิวทิยา (Toxicological Information) 

ความเป็นพษิเฉยีบพลนั  

    ความเป็นพษิเฉยีบพลนั   (ปาก) : LD50 =  >5000 มลิลกิรัม/กโิลกรัม, หนู => ไมจํ่าแนก 
    ความเป็นพษิเฉยีบพลนั  (ผวิหนงั) : LD50 =  >5000 มลิลกิรัม/กโิลกรัม , กระตา่ย => ไมจํ่าแนก 
    ความเป็นพษิเฉยีบพลนั  (การหายใจ) : LC50 =  >300 มลิลกิรัม/ลติร,4 ชัว่โมง, หนู => ไมจํ่าแนก 

  
 

การกดักรอ่น/ระคายเคอืงผวิหนงั 
 
ความเสยีหายตอ่ดวงตาอยา่ง
รนุแรง/ระคายเคอืงตา 
 

: ไมร่ะคายเคอืงและกดักรอ่นผวิหนงั
 
 
: ประเภทยอ่ย 2B= ระคายเคอืงตอ่ดวงตาเล็กนอ้ย 

อาการแพร้ะบบทางเดนิหายใจ
หรอืทางผวิหนงั 

 

อาการแพร้ะบบทางเดนิหายใจ : ไมจ่าํแนก 
อาการแพท้างผวิหนงั : ไมจ่าํแนก
  
 
การกอ่ใหเ้กดิการกลายพนัธุข์อง 
เซลสบืพนัธุ ์

    
: ไมส่ามารถจําแนก 
 

 
การกอ่มะเร็ง : ไมส่ามารถจําแนก 

 
ความเป็นพษิตอ่ระบบสบืพนัธุ ์
 

: ไมส่ามารถจําแนก 

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมาย
อยา่งเฉพาะเจาะจงจากการบั
สมัผสัคร ัง้เดยีว 

: ประเภทยอ่ย 2 = อาจทาํอนัตรายตอ่ระบบยอ่ยอาหาร 
 

  

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมาย
อยา่งเฉพาะเจาะจงจากการบั
สมัผสัซํา้ 

: ไมจ่าํแนก 
 
 

 

ความเป็นอนัตรายจากการสําลกั 

 
 
: ประเภทยอ่ย 2 = อาจเป็นอนัตรายเมือ่กลนืกนิและผา่เขา้ไปในชอ่งลม
ของระบบทางเดนิหายใจ 
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12. ขอ้มลูนเิวศวทิยา (Ecological Information) 

ความเป็นพษิ :  
 

    ความเป็นพษิเฉยีบพลนัตอ่สิง่มชีวีติในนํา้ : ประเภทยอ่ย 3 = เป็นอนัตรายตอ่สิง่มชีวีติในนํา้ 
    ความเป็นพษิระยะยาวตอ่สิง่มชีวีติในนํา้ : ไมจ่าํแนก

 
  การตกคา้งยาวนาน และความสามารถ        สนิคา้นี้ยอ่ยสลายไดง้า่ย มคีวามเสถยีรในการยอ่ยสลายในสภาพแวดลอ้ม. 
  ในการยอ่ยสลายทางชวีภาพ : 
 
  ศกัยภาพในการสะสมทางชวีภาพ :             ไมม่ขีอ้มลู. 
 
  การเคลือ่นยา้ยในดนิ :                                ไมม่ขีอ้มลู. 
 
 ผลกระทบในทางเสยีหายอืน่ๆ :                   ไมม่ขีอ้มลู. 
 
 
13. ขอ้พจิารณาในการกําจดั (Disposal Considerations) 
ผลติภณัฑ ์
      วธิกีารกําจัด : 

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

 
สาํหรบับรรจภุณัฑ ์

 

       วธิกีารกําจัด : 
 

อยา่เจาะหรอืเผาทําลายภาชนะเปลา่. ตอ้งกําจัดใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายของรัฐ
และทอ้งถิน่ และกฎระเบยีบดา้นสิง่แวดลอ้ม. 
 

14. ขอ้มลูเกีย่วกบัการขนสง่ (Transport Information) 
ขอ้มลูการขนสง่ทางถนน (ADR):   ไมต่อ้งประยกุตใ์ชต้ามการขนสง่ทางถนน (ADR) 
 
การขนสง่ทางทะเล (IMDG):                    ไมต่อ้งประยกุตใ์ชต้ามการขนสง่ทางทะเล (IMDG) 
 
การขนสง่ทางอากาศ (IATA/ICAO):        ไมต่อ้งประยกุตใ์ชต้ามการขนสง่ทางอากาศ (IATA/ICAO 
 
UN Number:                                         สารเคมผีสม - 3082  
 
ระวังขณะขนสง่ใหแ้น่ใจวา่ สารมกีารปิดภาชนะอยา่งแน่นหนา  ไมม่กีารร่ัวไหลออกมา และไมพ่ลกิควํา่ หกออกมา. ไมส่ง่ของรว่มกบั
อาหาร เสน้ใย สารออกซไิดสแ์ก ่ดา่งแก ่ฯลฯ 
 
 
15. ขอ้มลูดา้นกฎหมายขอ้บงัคบั (Regulatory Information) 
การบังคับใชก้ฎหมายในประเทศไทย พระราชบัญญัตวิัตถอุนัตราย พ.ศ. 2535.
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ชนดิของวสัดทุีเ่ป็นอันตราย 1 (องคก์ารอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ)
 

การตดิฉลากตามหลักเกณฑข์องสหภาพ
ยโุรป 

 
Xi  : ทําใหร้ะคายเคอืง 
Xn : เป็นอนัตราย 
 

ประโยคความเสีย่ง (R) 

 
ประโยคความปลอดภยั (s) 
 
 

R36 ระคายเคอืงตอ่ดวงตา
R51 เป็นพษิตอ่สิง่มชีวีติในน้ํา 
R65 เป็นอนัตราย: อาจทําใหเ้กดิอันตรายตอ่ปอดหากกลนืกนิเขา้ไป 
 
S2 เก็บใหพ้น้จากมอืเด็ก 
S7/9 เก็บในภาชนะทีปิ่ดแน่นและมอีากาศถา่ยเทด ี
S15 เก็บใหห้า่งจากความรอ้น 
S62 หากกลนืกนิ  อยา่ทําใหอ้าเจยีน  : ปรกึษาแพทยทั์นทแีละแสดงภาชนะบรรจ ุ
S64 ถา้กลนืกนิ ใหล้า้งปากดว้ยน้ําปรมิาณมาก (หากผูป้ระสบเหตยัุงรูส้กึตัว) 

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 : 11 พฤษภาคม 2559 
 
คําปฏเิสธสทิธ ิ
ขอ้มลูขา้งตน้ไดม้าจากความรูท้ีม่อียูข่ณะจัดเตรยีมขอ้มลูและความบรสิทุธิใ์จทีจ่ะอธบิายผลกระทบของการใชผ้ลติภัณฑท์ีม่ตีอ่
สขุภาพ ความปลอดภัย ตลอดจนสภาพแวดลอ้มเทา่นัน้ จงึไมถ่อืวา่เป็นขอ้รับประกนัคณุสมบัตเิฉพาะใดๆ ของผลติภัณฑท์ีก่ลา่วถงึนี ้

 
END OF MSDS 

 


