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ข้อมูลสารเคมีอันตราย 
MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) 

1. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (identification) 

ชื่อผลิตภัณฑ์: Fluoride gel 
CAS registry number: - 
ประโยชน์: ใช้เป็นสารป้องกันฟันผุ 

           ชื่อท่ีอยู่ของผูจ้ัดจำหน่าย: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไดรว์อินเด็นทั่ลซัพพลาย (ไม่ทราบผู้ผลิต)  
627 ซอย 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310            
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2731-0711  

2. ข้อมูลความเป็นอันตราย (hazards identification) 

    การจำแนกสารเคมีอันตราย  

           □ สารที่ระเบิดได้                     □ ก๊าซอันตราย/อัดแรงดัน                           □ ของเหลวไวไฟ/ติดไฟ

           □ ของแข็งไวไฟ         □ สารที่เติมออกซิเจน                       □ สารเป็นพิษ  

           □ สารกัมมันตรังสี                    □ สารทำกัดกร่อนได้                                □ สารก่อมะเร็ง  
             สารก่อความระคายเคือง 

แสดงสัญลักษณ์ประเภทความเป็นอันตราย 
คำเตือน: อันตรายหากกลืนกิน, ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองดวงตา 

 

3. ส่วนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (composition/information on ingredients)  

ชื่อสารเคมีท่ีเป็นส่วนประกอบ: 1.23% Acidulated phosphate fluoride   

ส่วนประกอบ CAS No./ EINECS No. เปอร์เซ็นต์ (โดยน้ำหนัก) 
Sodium Fluoride CAS No.7681-49-4/231-667-8 1-3% 
Phosphoric acid CAS No.7664-38-2/231-633-2 1-3% 

 

4. มาตรการปฐมพยาบาล (first aid measures)    

การสัมผัสทางผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้า รองเท้าออก ชำระล้างด้วยน้ำและสบู่ หากระคายเคืองผิวหนัง ควรพบแพทย์   
การสัมผัสทางตา: ชำระล้างด้วยน้ำไหลผ่านอย่างน้อย 15 นาที โดยเปิดเปลือกตา อย่าให้น้ำชำระล้างไหลไปเข้าตา

ข้างที่ไม่ถูกสารเคมี หากมีการระคายเคืองมากขึ้นหรือไม่ดีขึ้น ควรพบแพทย์ 
การหายใจ: เคลื่อนย้ายผู้ถูกสารเคมีออกสู่ที่อากาศบริสุทธ์ิ ให้นอนพักในท่าที่หายใจสะดวก ให้ออกซิเจนถ้าหายใจ

ขัดข้อง นำส่งแพทย์  
การรับประทาน: ใช้น้ำล้างปาก ห้ามทำให้อาเจียน หากมีสติดีให้ดื่มน้ำมากๆ เพื่อช่วยเจือจางสารเคมี   
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 5. มาตรการผจญเพลิง (firefighting measures)    

สารดับเพลิงท่ีเหมาะสม: ใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสม  

ความเป็นอันตรายเฉพาะท่ีเกิดขึ้นจากสารเคมี: ปล่อยควันออกไซด์ของคาร์บอน ฟอสฟอรัส ฟลูออรีน และโซเดียม  

วิธีเฉพาะในการผจญพลิง: ใช้น้ำหล่อเย็นภาชนะบรรจุสารเคมี  

อุปกรณ์ป้องกันพิเศษและข้อควรระวังสาหรับนักผจญเพลิง: สวมเครื่องช่วยการหายใจแบบครบชุด และเสื้อผ้าที่

ใช้ป้องกัน เพื่อป้องกันการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา  

 

 

 

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหล (accidental release measures)   

- อพยพคนออกจากบริเวณ จำกัดการเข้าพื่นที่ ห้ามสัมผัสสารเคมีโดยตรง 

- ทําการดูดระบายอากาศ เคลื่อนย้ายแหล่งที่ติดไฟได้ทั้งหมด ห้ามทำให้เกิดประกายไฟในบริเวณน้ันๆ  

- สวมแว่นตากันสารเคมี รองเท้าบูท และถุงมือยาง 

- ป้องกันการไหลของสารลงสู่ท่อระบายน้ำ  

- ใช้ดิน ทราย หรือวัสดุดูดซับ แล้วทิ้งในภาชนะปิดที่เหมาะสม และใช้น้ำทำความสะอาดพื้น 

7. การใช้และการจัดเกบ็ (handling and storage)  

 วิธีการใช้อย่างปลอดภัย: หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา ผิวหนัง และเสื้อผ้า ปิดภาชนะบรรจุให้สนิทเม่ือไม่ใช้งาน 
 การจัดเก็บ: เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท ไว้ในที่แห้ง และเย็น อุณหภูมิไม่ควรเกิน 30 องศาเซลเซียส  
  

8. การควบคุมการได้รับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (exposure controls/personal protection)  

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล: ในการขนถ่ายสารเคมี แนะนำให้สวมแว่นตานิรภัย ถุงมือ และสวมเสื้อผ้าที่ใช้

ป้องกันสารเคมีสัมผัสผิวหนัง และดวงตา แต่ไม่จำเป็นในการใช้งานปกติ ใช้สารเคมีน้ีด้วยความระมัดระวัง ควรสวมอุปกรณ์

หรือเครื่องป้องกันที่เหมาะสม เช่น ถุงมือ รองเท้าบูท ถุงมือยาง  
 

9. สมบัติทางกายภาพและเคมี (physical and chemical properties)   

ลักษณะภายนอก: เจล มีได้หลากหลายสี   กลิ่น: กลิ่นเฉพาะตัว  

ความเป็นกรดเป็นด่าง: pH 3-5-6.0   การละลายได้ในน้ำ (g/100 ml): soluble  

จุดหลอมเหลว: ไม่มีข้อมูล     จุดเดือด: ไม่มีข้อมูล  

จุดวาบไฟ: ไม่มีข้อมูล                  อัตราการระเหย: ไม่มีข้อมูล 
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10. ความเสถยีรและการเกิดปฏิกิริยา (stability and reactivity)   

การเกิดปฏิกิริยา: ไม่มีข้อมูล 

ความเสถียรทางเคมี: คงตัวที่อุณหภูมิ และสภาวะปกติ 

สภาวะท่ีควรหลีกเล่ียง: หลีกเลี่ยงความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ และแหล่งติดไฟอ่ืนๆ 

วัสดุท่ีเข้ากันไม่ได้: สารออกซิไดซ์ เช่น Peroxides, Permanganates, Chlorates, Nitrates และกรดแก่  

ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวท่ีเป็นอันตราย: ออกไซด์ของคาร์บอน ฟลูออไรด์ และโซเดียม 

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (toxicological information)  

            อันตรายเฉพาะท่ี: 

ทางการหายใจ: ไม่มีข้อมูล 

ทางผิวหนัง: สัมผัสในระยะยาวจะระคายเคืองผิวหนัง  

ทางตา: สัมผัสโดยตรงจะระคายเคืองตา 

ทางรับประทาน: คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ  

ค่าประมาณการความเป็นพิษเฉียบพลัน: 

Sodium Fluoride: ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปากของหนู (Oral rat, LD50): 52 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

Phosphoric acid: ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปากของหนู (Oral rat, LD50): 1530 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

12. ข้อมูลด้านระบบนิเวศ (ecological information)  

ไม่มีรายงาน 

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (disposal considerations) 

การกำจัดเคมีภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์: ให้ทำปฏิกิริยากับสารรีดิวซ์ เช่น sodium metabisulfite แล้วทำให้เป็นกลางด้วย 
sodium carbonate sodium thiosulfate     
 การกำจัดภาชนะบรรจุ: ใช้น้ำทำความสะอาดแล้วทำให้เป็นกลางด้วย sodium carbonate แล้วกำจัดตามวิธีที่
กฎหมายกำหนด 
 

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง (transport information)  

DOT (US): Not a DOT controlled material 
Proper Shipping Name: Not a regulated material 
Hazard Class: Not applicable 
UN Number: Not applicable 
Packing Group: Not applicable 

Air (IATA/ICAO): Not a regulated material 
Proper Shipping Name: Not a regulated material 
Hazard Class: Not applicable 
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14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง (transport information) (ต่อ) 

UN Number: Not applicable 
Packing Group: Not applicable 

IMO/IMDG: Not a regulated material 
Proper Shipping Name: Not a regulated material 
Hazard Class: Not applicable 
UN Number: Not applicable 
Packing Group: Not applicable 

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (regulatory information)  

U.S. FEDERAL REGULATIONS 
SARA TITLE III: 
Hazard Category for Section 311/312: Acute health. 
Section 313 Toxic Chemicals: This product contains the following chemicals subject to Annual 

Release Reporting Requirements under SARA Title III, Section 313 (40 CFR 372): None at or above 
reportable quantity 

Section 302 extremely hazardous Substances (TPQ): None at or above reportable quantity 
EPA Toxic Substances Control Act (TSCA) Status: This product is a drug and not subject to 

chemical notification requirements 

16. ข้อมูลอ่ืนๆ (other information)   

    อ้างอิง https://www.medicom.com/uploads/files/SDS%2010021%20ENG%20Rev%2006.pdf 
 https://www.dhpionline.com/msds/950-UFGAS.pdf 
 https://www.dentsplysirona.com/content/dam/dentsply/pim/manufacturer/Preventive/Fluorides 

/Topical_Gel_Oral_Solution/NUPRO_Acidulated_Phosphate_Fluoride_APF_Topical_Gels/130046-MSDS-
h2iyibr-en-1403.pdf 
 

 

 

        ……………………………………………………..                                     ……………………………………………………..     
            (นางสาวสุภัทรา  ศิลปธารากุล)                                                  (นายภาคภูมิ  มนัสวรกิจ) 
              ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ                                                      นายแพทย์ชำนาญการ 

               ผู้จัดทำ                                              รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 
                                                                   ผู้รับรอง      

แก้ไขครั้งที่ 03 – 27/05/2563 


