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ข้อมูลสารเคมีอันตราย 
MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) 

1. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (identification) 

ชื่อผลิตภัณฑ์: Thinner  
           CAS registry number (Chemical Abstract Services): 108-88-3 
            ประโยชน์ : ตัวทำละลาย 
            ชื่อที่อยู่ ของผู้ผลิต ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด 
            สถานที่ตั้ง 31/2 หมู่3 ถนน บางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง ก่ิงอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
            โทรศัพท์ 0-2312-8355-61 
  

2. ข้อมูลความเป็นอันตราย (hazards identification) 

    การจำแนกสารเคมีอันตราย  

           □ สารที่ระเบิดได้                 □ ก๊าซอันตราย/อัดแรงดัน                        ของเหลวไวไฟ/ติดไฟ 

           □ ของแข็งไวไฟ         □ สารที่เติมออกซิเจน                             □ สารเป็นพิษ 

           □ สารกัมมันตรังสี                    □ สารทำกัดกร่อนได้                              สารก่อมะเร็ง  
             สารก่อความระคายเคือง 

3. ส่วนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (composition/information on ingredients)  

ชื่อสารเคมีท่ีเป็นส่วนประกอบ: TOLUENE 10-30% CAS number: 108-88-3 
แสดงสัญลักษณ์ประเภทความเป็นอันตราย : 

  
  

 

4. มาตรการปฐมพยาบาล (first aid measures)  

การสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนทันทีและล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ถ้าระคายเคืองผิวหนัง ให้ปรึกษา หรือพบแพทย์  

การสัมผัสถูกดวงตา: ล้างออกด้วยน้ำเป็นเวลาหลายนาทีอย่างระมัดระวัง ควรถอดคอนแทคเลนส์ ถ้าระคายเคืองดวงตา ควร

ปรึกษาหรือพบแพทย์  

การสูดดม: เคลื่อนย้ายไปที่มีอากาศถ่ายเทและให้อยู่ในท่าที่สบาย ปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางสารเคมี และถ้าอาการไม่

ดีขึ้น ควรนำส่งโรงพยาบาล  

กลืนกิน: ห้ามทำให้อาเจียน ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางสารเคมีและถ้าอาการไม่ดีขึ้น ควรนำส่งโรงพยาบาล 
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5. มาตรการผจญเพลิง (firefighting measures)  

สารท่ีใช้ในการดับเพลิง: คาร์บอนไดออกไซด์ โฟม ผงเคมีแห้ง  

ควรเก็บใกล้บริเวณที่มีถังดับเพลิงและสายดับเพลิงเพื่อความสะดวก 

ข้อควรระวัง: ไฟจะก่อให้เกิดควันดำหนาแน่น ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หลีกเลี่ยงการสัมผัสและ
ใช้เครื่องช่วยหายใจตามความเหมาะสม ควรทำให้ภาชนะที่เกิดเพลิงไหม้เย็นด้วยละอองน้ำ ไม่อนุญาตให้น้ำที่ปนเปื้อนสารเคมีที่มาจาก
การดับเพลิงไหลสู่ท่อระบายน้ำหรือทางน้ำไหล 

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหล (accidental release measures)  

     หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดประกายไฟทุกชนิด เช่น ประกายไฟ สารไวไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่มีการป้องกันหรือชำรุด  

     ระบายอากาศให้มีการถ่ายเท และหลีกเลี่ยงการสูดดม สวมชุดป้องกัน และอุปกรณ์ช่วยหายใจเม่ือต้องรับมือกับการรั่วไหลหรือ
เกิดเพลิงไหม้ เก็บสารที่หกรั่วไหลด้วยตัวดูดซับ และสง่กำจัดเพื่อความปลอดภัย  

     ควรกำจัดของเสีย และภาชนะบรรจุตามระเบียบภายใต้กรมควบคุมมลพิษ  

     เก็บให้ห่างจากท่อระบายน้ำ ดิน และแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ไม่ให้น้ำที่ปนเปื้อนสารเคมีไหลสู่ท่อระบายน้ำหรือทางน้ำไหล 

7. การใช้และการจัดเกบ็ (handling and storage)  

  เก็บในที่อากาศถ่ายเทสะดวก เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท เก็บให้ห่างจากเปลวไฟ ความร้อน ประกายไฟ 
 -  ห้ามสูบบุหรี่ ควรต่ออุปกรณ์หรือสายดิน ใช้เครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ  

ล้างมือทุกครั้งหลังจากสัมผัสสารเคมี  
อุณหภูมิในการเก็บรักษา: ไม่ควรเกิน 40 องศาเซลเซยีส (104 ฟาเรนไฮ)      

8. การควบคุมการได้รบัสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (exposure controls/personal protection)  

  สวมอุปกรณ์ป้องกัน: ถุงมือ/แว่นตา/หน้ากาก  

การป้องกันส่วนบุคคล  

    ทางการหายใจ: สวมอุปกรณ์ที่หน่วยงานทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมแนะนำ  

    ทางมือ: สวมถุงมือทุกครั้งที่สมัผัสสาร 

    ทางตา: สวมแว่นตาและหน้ากากเพื่อป้องกันการกระเด็นหรือละอองจากสารเคมี  

    ทางผิวหนัง: สวมอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ เช่น เสื้อคลุม ถุงมือ รองเท้าที่ทนต่อสารเคมี  

    การควบคุมทางสิ่งแวดล้อม: ห้ามทิ้งบนพื้นดินหรือปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ 

9. สมบัติทางกายภาพและเคมี (physical and chemical properties) 

ลักษณะทางกายภาพ: ของเหลว ไม่มีสี                        กลิ่น : ไม่มีกลิ่น 

ช่วงของจุดเดือด: 100 oC                        จุดวาบไฟ: ไม่มี                       

ขีดจำกัดล่างของการระเบิด : ไม่มีข้อมูล   ขีดจำกัดบนของการระเบิด: ไม่มีข้อมูล       

ค่าความถ่วงจำเพาะ: 1/ 20 oC       ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของไอ: มากกว่าอากาศ  

ความสามารถในการละลายน้ำ: ละลายน้ำได้ดี                                        
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10. ความเสถยีรและการเกิดปฏิกิริยา (stability and reactivity)   

ความเสถียร: เม่ือสัมผัสกับความร้อน อาจเกิดการสลายตัวและเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และควันออกไซด์ของไนโตรเจน 
สภาวะท่ีควรหลีกเล่ียง: หลีกเลี่ยงที่อุณหภูมิมากกว่า 30 องศาเซลเซียส 
วัสดุท่ีควรหลีกเล่ียง: เก็บให้ห่างจากสารออกซิไดซ์ กรดแก่ เบสแก่ เพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนที่เกิดขึ้น 
ผลิตภัณฑ์อันตรายท่ีเกิดจากการสลายตัว: ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลาย เช่น ออกไซด์ของสาร และมอนอเมอร์ 

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (toxicological information)  

ไม่มีข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ  
ข้อมูลความเป็นพิษเฉียบพลัน :  

      LD50 (oral, rat) = นำมาใช้ไม่ได้        LD50 (dermal, rabbit) = นำมาใช้ไม่ได้        LD50 (inhale, rat) = นำมาใช้ไม่ได้ 

12. ข้อมูลด้านระบบนิเวศ (ecological information)  

ข้อมูลความเป็นพิษเฉียบพลันสำหรับการรั่วไหลหรือของเสีย: ป้องกันการรั่วไหลและน้ำเสียจากท่อระบายน้ำไหลเข้ามาในน้ำ 
หรือพื้นที่กฎหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงมลพิษ  

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (disposal considerations) 

     หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม 
 

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง (transport information)  

      ไม่มีข้อมูลเก่ียวกับการขนส่งที่ผู้ใช้จำเป็นต้องรู้ หรือใช้ติดต่อสื่อสารกับบริษัทขนส่ง 

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (regulatory information)  

     ตามกฎระเบียบข้อบังคับ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พุทธศักราช 2535 

16. ข้อมูลอ่ืน ๆ (other information)  
แหล่งอ้างอิง  
http://www.nipponpaint.co.th/fileuploads/msds_tds/1398147832.6344.1_msds_tds.pdf 
http://www.toagroup.com/th/contractor/105/page-2.html  

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

                 ผู้จัดทำ                                                 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 
                                                                        ผู้รับรอง      

แก้ไขครั้งที่ 03 – 27/05/2563 
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