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ข้อมูลสารเคมีอันตราย 
MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) 

1. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (identification) 

           ชื่อผลิตภัณฑ์: Talbot's solution 
           CAS registry number (Chemical Abstract Services):  

Iodine    CAS No. 7553-56-2 
Zinc oxide   CAS No. 1314-13-2 
Glycerin   CAS No. 56-81-5  
Water   CAS No. 7732-18-5  

           ประโยชน์ :  ตัวทำละลาย 
           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 
 

3. ส่วนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (composition/information on ingredients)  

ชื่อสารเคมีท่ีเป็นส่วนประกอบ   
Iodine   CAS No. 7553-56-2 
Zinc oxide   CAS No. 1314-13-2 
Glycerin   CAS No. 56-81-5  
Water  CAS No. 7732-18-5 

4. มาตรการปฐมพยาบาล (first aid measures)  

การหายใจ: เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธ์ิ ถ้าหยุดหายใจให้ผายปอด และนำส่งแพทย์ทันที  

การสัมผัสกับผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่มีสารเคมีปนเปื้อนออก ใช้น้ำจำนวนมากและสบู่ล้างบริเวณผิวที่สัมผัสกับสารเคมทีันที 

หากผิวยังแดง บวม ปวดและ/หรือพุพองให้นำตัวส่งแพทย์ เพื่อรับการรักษาต่อไป  

การสัมผัสดวงตา: ถ่างเปลือกตาบนและล่าง แล้วใช้น้ำจำนวนมากล้างตาทันที เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที แล้วนำส่งแพทย์  

ระบบทางเดินอาหาร: หากรู้สึกตัว ให้ดื่มน้ำปริมาณมาก ห้ามทำให้อาเจียน ให้นำตัวส่งแพทย์ทันที  
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5. มาตรการผจญเพลิง (firefighting measures)  

 สารดับเพลิงท่ีเหมาะสม : ละอองน้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ โฟมต้านแอลกอฮอล์ ทราย และผงเคมีแห้ง  

อันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น: เป็นสารติดไฟง่าย ควรทำการย้ายภาชนะบบรจุออกจากบริเวณที่ติดไฟ ส่วนภาชนะบรรจุที่ถูกความ

ร้อนจัดจากไฟ ควรใช้น้ำจำนวนมากทำให้เย็นลง  

อุปกรณ์ป้องกันสำหรับผู้ผจญเพลิง: สวมใส่ชุดป้องกันอันตรายและเครื่องมือช่วยหายใจในตัว  

คำแนะนำเพิ่มเติม: ฉีดน้ำหล่อเย็นภาชนะบรรจุในบริเวณใกล้เคียง 

ความเป็นอันตรายเฉพาะท่ีเกิดขึ้นจากสารเคมี: ปล่อยควันคาร์บอนมอนนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ 

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหล (accidental release measures)  

มาตรการป้องกัน: ก้ันเขตบริเวณพื้นที่อันตราย และห้ามบุคคลที่ไม่มีการป้องกันหรือไม่จำเป็นเข้าไปในพื้นที่ หากเป็นไปได้ให้
ปิดรอยรั่วซึมโดยไม่เสี่ยงอันตราย นำแหล่งที่อาจติดไฟทั้งหมดออกจากบริเวณพื้นที่โดยรอบ อย่าให้สารเคมีที่รั่วไหลออกสู่ท่อระบายน้ำ 
ดูดซับไว้ในทรายแห้ง หรือดิน ระวังอย่าสัมผัสกับสารที่หก หรือหายใจนำสารเคมีที่ระเหยเข้าไป ให้ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารออกทันที  

7. การใช้และการจัดเก็บ (handling and storage)  

 วิธีการใช้อย่างปลอดภัย: หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา ผิวหนัง และเสื้อผ้า ปิดภาชนะบรรจุให้สนิทเม่ือไม่ใช้งาน 
 การจัดเก็บ: เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท ไว้ในที่แห้ง และเย็น ห่างไกลจากตัวออกซิไดส์ แสงแดด แหล่งติดไฟ และแหล่งความ
ร้อนอ่ืนๆ หากเกิดควัน/ การเผาไหม้ ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 

 8. การควบคุมการได้รับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (exposure controls/personal protection)  

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล: ในการขนถ่ายสารเคมี แนะนำให้สวมแว่นตานิรภัย ถุงมือ และสวมเสื้อผ้าที่ใช้ป้องกันสารเคมี 
สัมผัสผิวหนัง และดวงตา แต่ไม่จำเป็นในการใช้งานปกติ    

9. สมบัติทางกายภาพและเคมี (physical and chemical properties) 

ลักษณะ: Liquid                                         กลิ่น: Alcohol  
จุดเดือด: 78°C (for pure ethanol)     จุดหลอมเหลว: -11°C (for pure ethanol)  
จุดวาบไฟ: 16°C     อัตราการระเหย (BuAc = 1): 3.4 
ความดันไอ: 5.81 (pure ethanol) kPa at 20°C  ความหนาแน่นของไอ (อากาศ= 1): 1.59 (pure ethanol)  
SPECIFIC GRAVITY (WATER=1): 0.789 at 20°C   
การละลาย: Soluble in water. Miscible with organic solvents (most)      
ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟ หรือการระเบิด (%, v/v): ขีดล่าง: 3.5     ขีดบน: 19                    

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา (stability and reactivity)  

ความคงตัว: คงตัวในสภาพการใช้ตามปกติทั่วไป  

กรณีที่ควรหลีกเลี่ยง: หลีกเลี่ยงความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ และแหล่งติดไฟอ่ืนๆ  

สารที่ควรหลีกเลี่ยง: สารออกซิไดซงิแก่ กรดแก่  

สารอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว: คาร์บอนไดออกไซด์ และคาร์บอนมอนอกไซด์  
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11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (toxicological information)  

พิษเฉียบพลันโดยทางปาก: ความเป็นพิษต่อหนู: 7060 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  

หากได้รับไอของสารเคมีความเข้มข้นสูงเป็นระยะเวลานาน จะทำให้ระคายเคืองต่อดวงตา เยื่อบุผิว ผิวหนัง ทางเดินหายใจ

ส่วนบน อาจเกิดอาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ มึนงง สับสนได้ 

12. ข้อมูลด้านระบบนิเวศ (ecological information)  

ละลายในน้ำอย่างรวดเร็ว หากผลิตภัณฑ์รั่วซึมลงดินจะถูกดูดซับได้น้อยมาก 
การสะสมของสารในสิ่งที่มีชีวิต: มีแนวโน้มว่าไม่มีการสะสมทางชีวภาพ 

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (disposal considerations) 

การกำจัดสาร: ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของท้องถิ่น  

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง (transport information)  

ROAD:        
UN No:    1170    ADR CLASS No: 3 
HAZRD CLASS (ADR):  Class 3: Flammable liquids ADR Label No: 3 
HAZCHEM CODE:   2YE     
PROPER SHIPPING NAME:  Ethanol solution    

     
RAIL:          

RAIL TRANSPORT CLASS No: 3     RAILROAD PT: II 
         
SEA:  

UN SEA:    1170     SEA TRANSPORT CLASS No: 3 
SEA PACK GR:   II    EmS No:  3-06 
MARINE POLLUTANT:  No      

         
AIR: 

UN AIR:    1170     AIR TRANSPORT CLASS No: 3 
AIR PACK GR:   II      
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15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (regulatory information)   

RISK PHRASES:  R-11  Highly Flammable  
   R-20/21/22 Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed 

R-68/20/21/22 Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation, in 

contact with skin and if swallowed 
SAFETY PHRASES: S-9  Keep container in a well-ventilated place 
   S-16  Keep away from sources of ignition - No Smoking 
   S-51  Use only in well ventilated areas 
   S-36/37  Wear suitable protective clothing and gloves 
UK REGULATORY REFERENCES:  Health & Safety at Work Act 1974 
     The Control of Substances Hazardous to Health Regulations 1988 
     Chemicals (Hazard Information & Packaging) Regulations 1993 
UK ENVIRONMENTAL LISTINGS:  Environmental Protection Act 1990 
GUIDANCE NOTES:   Occupational Exposure Limits EH40 

16. ข้อมูลอ่ืนๆ (other information)  
 - 

 

 

 

 

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

                 ผู้จัดทำ                                                 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 
                                                                        ผู้รับรอง      

 

 

 

 

แก้ไขครั้งที่ 03 – 27/05/2563 


