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ข้อมูลสารเคมีอันตราย 
MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) 

1. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (identification) 

           ชื่อผลิตภัณฑ์: น้ำมันสน 
           CAS registry number (Chemical Abstract Services):  

Solvent 3040               CAS No.   64742-82-1 
Methyl Acetate            CAS No.   79-20-9  
Methylene Chloride      CAS No.   75-09-2 

           ประโยชน์ :  ตัวทำละลาย 
           ชื่อที่อยู่ ของผู้ผลิต : บริษัท โอเชี่ยน โรต้า จำกัด 52/9 ม.1 ต.ราษฎนิยม อ.ไทรน้อย จ. นนทบุรี  11150  
           หมายเลขโทรศัพท์ : 02 589 1792 
  
2. ข้อมูลความเป็นอันตราย (hazards identification) 

     การจำแนกสารเคมีอันตราย   

           □ สารที่ระเบิดได้                      □ ก๊าซอันตราย/อัดแรงดัน                      ของเหลวไวไฟ/ติดไฟ

           □ ของแข็งไวไฟ         □ สารที่เติมออกซิเจน                               □ สารเป็นพิษ 

           □ สารกัมมันตรังสี                    □ สารทำกัดกร่อนได้                                □ สารก่อมะเร็ง  
             สารก่อความระคายเคือง 
 

3. ส่วนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (composition/information on ingredients)  
 

ชื่อสารเคมีท่ีเป็นส่วนประกอบ :   
Solvent 3040               CAS No.   64742-82-1 
Methyl Acetate            CAS No.   79-20-9  
Methylene Chloride      CAS No.   75-09-2 

 

4. มาตรการปฐมพยาบาล (first aid measures)  

ระบบหายใจ: นำตัวออกรับอากาศบริสุทธ์ิ หากผู้ป่วยไม่ฟื้นตัวเร็วให้นำตัวส่งพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเพื่อรับการรักษาต่อไป  
การสัมผัสกับผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่มีสารปนเปื้อนออก ใช้น้ำจำนวนมากล้างบริเวณผิวที่สัมผัสกับสารเคมีทันทีเป็นเวลา อย่าง

น้อย 15 นาทีแล้วล้างต่อด้วยน้ำและสบู่ถ้ามี หากผิวยังแดง บวม ปวดและ/หรือพุพองให้นำตัวส่งศูนย์พยาบาลที่ใกล้ที่สุด เพื่อรับการ
รักษาต่อไป  

เข้าตา : ถ่างเปลือกตาบนและล่าง แล้วใช้น้ำจำนวนมากล้างตาทันที เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที แล้วนำตัวส่งศูนย์พยาบาลที่
ใกล้ที่สุด  

ระบบทางเดินอาหาร : หากกลืนเข้าไป ห้ามล้วงคอให้อาเจียน ให้นำตัวส่งศูนย์พยาบาลที่ใกล้ที่สุดเพื่อรับการรักษาต่อไป หาก
อาเจียนขึ้นมาทันที ให้ก้มหัวลงต่ำกว่าระดับสะโพกเพื่อกันการหายใจเอาอาเจียนเข้าไปในปอด 
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5. มาตรการผจญเพลิง (firefighting measures)  

อพยพบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้องกับเหตุฉุกเฉินออกจากบริเวณที่มีไฟไหม้  
อันตรายที่อาจเกิดขึ้น: ภาชนะบรรจุที่ถูกความร้อนจัดจากไฟ ควรใช้น้ำจำนวนมากทำให้เย็นลง ไอระเหยหนักกว่าอากาศ

ขยายตัวไปตามพื้นดินและอาจลุกติดไฟในระยะทางไกลได้  
สารที่ใช้ดับไฟ: โฟมทนแอลกอฮอล์สเปรย์น้ำ หรือม่านน้ำผงเคมีแห้งคาร์บอนไดออกไซด์ อาจใช้ทรายหรือดินกับไฟที่ไหม้

เพียงเล็กน้อย  
อุปกรณ์ป้องกันสำหรับผู้ผจญเพลิง: สวมใส่ชุดป้องกันอันตรายและเครื่องมือช่วยหายใจในตัว  
คำแนะนำเพิ่มเติม: ฉีดน้ำหล่อเย็นภาชนะบรรจุในบริเวณใกล้เคียง 

 

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหล (accidental release measures)  

ระวังอย่าสัมผัสกับสารที่หก หรือระเหยออกมาให้ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารออกทันที  

มาตรการป้องกัน: ก้ันเขตบริเวณพื้นที่อันตราย และห้ามบุคคลที่ไม่มีการป้องกันหรือไม่จำเป็นเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวอยู่เหนือ

กระแสลม และอย่าเข้าไปในบริเวณพื้นที่ลุ่ม หากเป็นไปได้ให้ปิดรอยรั่วซึมโดยไม่เสี่ยงอันตรายนำแหล่งที่อาจติดไฟทั้งหมดออกจาก

บริเวณพื้นที่โดยรอบ ใช้วิธีควบคุมขอบเขตที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้สิ่งแวดล้อมปนเปื้อนสารเคมีป้องกันมิให้แพร่หรือ เข้าไปในท่อ

ระบายน้ำ หลุมบ่อ หรือโดยใช้ทราย ดิน หรือเครื่องก้ันอ่ืนๆ ที่เหมาะสมพยายามกระจายไอระเหย หรือ บังคับให้ไหลไปยังที่ที่ปลอดภัย

โดยใช้ม่านน้ำ เป็นต้น ดำเนินมาตรการล่วงหน้าเพื่อกันการเกิดประกายไฟฟ้าสถิตย์ดูแลให้ไฟฟ้าเดินต่อเน่ืองกันโดยตลอด โดยเชื่อมและ

ต่ออุปกรณ์ทั้งหมดลงดิน ระบายอากาศตลอดทั่วบริเวณที่ปนเปื้อนสาร  

วิธีการจัดการกับผลิตภัณฑ์ :  

ในกรณีที่สารของเหลวหกมาก (> 1 ถัง) ให้ถ่ายเทโดยวิธีกลไก เช่น ใช้รถบรรทุกสูบของเหลวที่หกรั่วไหลจากถังที่หกเพื่อ

นำมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือกำจัดทิ้งอย่างปลอดภัย ห้ามใช้น้ำสาดของเหลวที่ตกค้าง แต่ให้เก็บไว้เป็นของเสียที่ปนเปื้อนสารเคมี ปล่อย

ของเหลวที่ตกค้างทิ้งไว้ให้ระเหยไปเอง หรือใช้วัสดุดูดซับที่ซับได้ดีซับออกแล้วนำไปกำจัดทิ้งอย่างปลอดภัย ขุดดินที่ปนเปื้อนสารเคมี

ออกและนำไปกำจัดทิ้งอย่างปลอดภัย  

ในกรณีที่สารของเหลวหกไม่มาก (<1 ถัง) ให้ถ่ายเทของเหลวด้วยวิธีกลไกเข้าสู่ภาชนะบรรจุที่ติดป้ายและปิดผนึกอย่างดี เพื่อ

นำมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือกำจัดทิ้งอย่างปลอดภัยปล่อยของเหลวที่ตกค้างทิ้งไว้ให้ระเหยไปเอง หรือใช้วัสดุดูดซับที่ซับได้ดี ซับออกแล้ว

นำไปกำจัดทิ้งอย่างปลอดภัยขุดดินที่ปนเปื้อนสารเคมีออกและนำไปกำจัดทิ้งอย่างปลอดภัย  

คำแนะนำเพิ่มเติม : ควรแจ้งให้ทางการทราบ หากมีหรืออาจมีเหตุการณ์ที่ประชาชนทั่วไปหรือสิ่งแวดล้อมสัมผัส/ได้รับสาร 
ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทราบในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมสารเคมีที่หกเป็นจำนวนมากได้ 
 

7. การใช้และการจัดเก็บ (handling and storage)  

คำเตือน/ข้อควรระวัง : ระวังอย่าสัมผัส หรือหายใจเอาสารเข้าไป ใช้ในบริเวณที่มีการถ่ายเทอากาศดี หลังการจับต้อง ควร
ล้างมือให้สะอาด ดูคำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้ในบทที่  8 ของข้อมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับ
สารเคมีใช้ ข้อมูลความปลอดภัยนี้ประกอบการประเมินความเสี่ยงตามสถานการณ์ภายในประเทศเพื่อช่ วยเลือกหาการควบคุมที่
เหมาะสมสำหรับการจัดการการเก็บ และการกำจัดสารเคมีน้ีอย่างปลอดภัย 
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7. การใช้และการจัดเกบ็ (handling and storage) (ต่อ) 

วิธีการใช้อย่างปลอดภัย : ระวังอย่าสูดไอระเหยและ/หรือละอองฝอยเข้าไป ระวังอย่าให้สัมผัสกับผิวหนังดวงตาหรือเสื้อผ้า

ดับเปลวไฟห้ามสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้เกิดประกายไฟ ในช่วงการสูบอาจมีประกายไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้น ประกายไฟฟ้าทำให้เกิด

ไฟไหม้ได้ ดูแลให้ไฟฟ้าเดินต่อเนื่องกันโดยตลอดโดยเชื่อมอุปกรณ์ทั้งหมดเข้าด้วยกันและต่อลงดิน  จำกัดความเร็วการไหลในท่อใน

ระหว่างการสูบเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดประกายไฟฟ้าสถิตย์ (<= 1 m/sec จนกระทั่งท่อเติมจมลงลึกสองเท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของ

ท่อแล้วจึงเพิ่มความเร็วเป็น <= 7m/sec) ระวังอย่าให้กระเด็นเวลาเติม ห้ามใช้ลมอัดในการเติม สูบถ่ายหรือถ่ายเท  

การจัดเก็บที่ปลอดภัย: ต้องเก็บไว้ในบริเวณที่มีการถ่ายเทอากาศอย่างดี ห่างไกลจากแสงแดดแหล่งติดไฟ และแหล่งความ
ร้อนอ่ืน ๆ เก็บไว้ให้ห่างจากสารออกซิไดซิง สารไวไฟ สารแอโรซอล สารกัดกร่อน และจากผลิตภัณฑ์ไวไฟอ่ืน ๆ ที่ไม่เป็นอันตราย หรือมี
พิษต่อมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อม ไอระเหยหนักกว่าอากาศให้ระวังการสะสมรวมตัวในหลุมบ่อและพื้นที่จำกัด  ไม่ควรปล่อยไอระเหยที่
เกิดขึ้นในถังออกมาสู่บรรยากาศ ควรควบคุมการสูญเสียไอระเหยในระหว่างการเก็บโดยใช้ระบบการบำบัด ไอระเหยที่สมควรควรมีการ
ก้ันถัง 
เก็บขนาดใหญ่  

การขนย้ายผลิตภัณฑ์ : ปิดฝาภาชนะบรรจุไว้ตลอดเวลาเม่ือไม่ใช้ ห้ามใช้ลมอัดในการเติม สูบถ่ายหรือถ่ายเท 
ภาชนะท่ีเหมาะสม : สำหรับภาชนะบรรจุหรือชั้นในของภาชนะบรรจุ ควรใช้เหล็กอ่อน เหล็กสเตนเลส  
สารเคมีท่ีเก็บรวมกันไม่ได้ : ยางธรรมชาติ หรือยางเทียมบิวทิล นีโอพรีน หรือไนไตร 
คำแนะนำสำหรับภาชนะ : ภาชนะบรรจุอาจมีไอสารที่ระเบิดได้แม้จะไม่มีสารอยู่ในภาชนะอีกแล้วก็ตาม อย่าตัดเจาะบดเชื่อม

หรือทำงานที่คล้ายคลึงกันบนภาชนะบรรจุหรือในบริเวณใกล้ภาชนะบรรจุ  
ข้อมูลเพิ่มเติม : ดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในประเทศทั้งหมดเก่ียวกับการใช้และการจัดเก็บ 

 

8. การควบคุมการได้รับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (exposure controls/personal protection)  

ค่ามาตรฐานความปลอดภัย : ทางสิ่งแวดล้อม TLV-TWA = 350 mg/m3 (8 hours)  
การควบคุม/การป้องกันอันตราย : ระดับการป้องกัน และประเภทของการควบคุมที่จำเป็นจะแตกต่างกันไป ทั้งน้ีอันตรายที่

อาจเกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับสภาพโอกาสในการสัมผัส/ได้รับสารเคมีควรเลือกการควบคุมโดยอาศัยการประเมินความเสี่ยงตามสถานการณ
ภายในประเทศ มาตรการที่เหมาะสมมีดังน้ี 

ในบริเวณพื้นที่เก็บ ควรมีระบบการถ่ายเทอากาศที่ดี ใช้ระบบซีลผนึกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ระบบระบายอากาศชนิดทน
ระเบิดที่ดีพอสำหรับควบคุมปริมาณความเข้มข้นของสารลอยตัวในอากาศให้อยู่ภายใต้ขีดจำกัดที่กำหนด ควรใช้ระบบการระบายอากาศ
ไอเสียในพื้นที่ควรมีระบบกระจายน้าฝอยชนิดท่อแห้ง (Deluge System) และระบบควบคุมน้ำดับเพลิงอุปกรณ์ฉีด และล้างตาในกรณี
ฉุกเฉิน  

อุปกรณ์ป้องกันอันตราย :  
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  (PPE) : ควรมีคุณภาพตามระดับมาตรฐาน ส่วนบุคคล แห่งชาติให้ตรวจเช็คกับ                

ซัพพลายเออร์ผู้ส่งมอบอุปกรณ์ PPE 
อุปกรณ์ป้องกันการหายใจ : หากไม่สามารถรักษาความเข้มข้นของสารลอยตัวในอากาศให้คงอยู่ในระดับที่ เหมาะสมด้วย

ระบบควบคุมวิศวกรรม ให้เลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์และเป็นไปตาม
กฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่สมควรใช้หน้ากากช่วยหายใจแบบกรองอากาศควรเลือกหน้ากากนิรภัยที่มีกรองรวมกัน  เลือก
กรองที่เหมาะสำหรับก๊าซอินทรีย์และไอระเหย [จุดเดือด <65°C (149 F)] และได้มาตรฐาน EN371 ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจควรใช้หน้ากากแบบสวมทั้งหน้าในกรณีที่ไม่สมควรใช้หน้ากากช่วยหายใจแบบกรองอากาศ 
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8. การควบคุมการได้รับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (exposure controls/personal protection) (ต่อ)  

อุปกรณ์ป้องกันมือ: ในกรณีที่มืออาจสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ ควรสวมถุงมือที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน (เช่นมาตรฐานยุโรป : 
EN374, สหรัฐอเมริกา : F739) เพื่อช่วยป้องกันอันตรายจากสารเคมี เช่น ทำจากยางเทียมไนไตรล์พีวีซี Viton 

อุปกรณ์ป้องกันตา : แว่นตาป้องกันสารเคมีกระเด็น (แว่นตากันสารเคมี) 
อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย : ใช้ชุดสวมใส่ป้องกันซ่ึงทนต่อสารเคมีชนิดน้ีควรสวมใส่รองเท้าและรองเท้าบูทกัน สารเคมีด้วย 
การติดตาม/การตรวจสอบ: อาจกำหนดให้มีการตรวจสอบความเข้มข้นของสารในเขตหายใจของคนงาน  หรือในสถานที่

ทำงานทั่วไปทั้งน้ีเพื่อให้เป็นไปตามการควบคุมเก่ียวกับการสัมผัส/ได้รับสาร   
การป้องกันอันตรายท่ีอาจเกิดกับสิ่งแวดล้อม: การระบายอากาศเสียที่มีไอระเหย จะต้องปฏิบัติตามแนวทางข้อกำหนดของ

ท้อถิ่นเก่ียวกับขีดจำกัดปริมาณสารระเหยที่ปล่อยออกไป 

9. สมบัติทางกายภาพและเคมี (physical and chemical properties) 

ลักษณะ : Liquid                                         กลิ่น : Smells like kerosene  
ระดับที่เริ่มได้กลิ่น : 1.74 ppm                         จุดเดือด : 152 – 200°C จุดวาบไฟ : 40°C (Abel)  
อัตราส่วนในอากาศที่เกิด : 1.1 - 6 %(V)              การระเบิด/ติดไฟ อุณหภูมิที่ติดไฟได้เอง : 282°C  
ความดันไอ : 400 Pa at 20°C 1500 Pa at 50°C  ความหนาแน่นของไอ : > 1 (อากาศ= 1) 
ความหนาแน่น : 765 – 785 kg/m3 at 20°C            การละลายได้ในน้ำ : Insoluble                          
อัตราการระเหย (nBuAc=1) : 0.16 

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา (stability and reactivity)  

ความคงตัว : คงตัวในสภาพการใช้ตามปกติทั่วไป  
กรณีที่ควรหลีกเลี่ยง : หลีกเลี่ยงความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ และแหล่งติดไฟอ่ืนๆ ป้องกันการสะสมรวมตัวของไอระเหย 
สารที่ควรหลีกเลี่ยง : สารออกซิไดซงิแก่  
สารอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว: ไม่คาดว่ามีในสภาวะปกติ แต่จะเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ และคาร์บอนมอนอกไซด์ ได้เม่ือ

เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ 

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (toxicological information)  

พื้นฐานการประเมิน : ข้อมูลที่ให้อาศัยพื้นฐานข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และข้อมูลเก่ียวกับส่วนประกอบ และความรู้ในด้าน
สารพิษเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน 

พิษเฉียบพลันโดยทางปาก : ความเป็นพิษต่อหนู : LD50 >2000 mg/kg  
การหายใจเข้าไปในปอดขณะกลืนหรืออาเจียนอาจทำให้ปอดอักเสบเน่ืองด้วยสารเคมีซ่ึงอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต 
พิษเฉียบพลันโดยทางผิวหนัง : ความเป็นพิษต่อกระต่าย : LD50 >2000 mg/kg 
พิษเฉียบพลันโดยการสูดหายใจ : ความเป็นพิษต่อ หนู : LC50 >5 mg/L 
พิษต่อผิวหนัง : ระคายเคืองต่อผิวหนัง  
พิษต่อตา : ไอระเหยของสารอาจทำให้ดวงตาระคายเคือง  
พิษต่อระบบหายใจ : การสูดดมไอระเหยหรือละอองฝอยเข้าไปอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบการหายใจ 

พิษในการก่อมะเร็ง : ไม่มีข้อมูลบ่งชี้ว่าเป็นสารก่อมะเร็ง 
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12. ข้อมูลด้านระบบนิเวศ (ecological information)  

พิษเฉียบพลัน 
: ความเป็นพิษต่อปลา: 10 < LC/EC/IC50 <= 100 mg/l  
: ความเป็นพิษต่อสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง: 10 < LC/EC/IC50 <= 100 mg/l 
: ความเป็นพิษต่อพืชตระกูลสาหร่าย: 1 < LC/EC/IC50 <= 10 mg/l  
การเปลี่ยนแปลงของสาร : ลอยตัวบนน้ำ ระเหยภายใน 1 วัน จากผิวน้ำ หรือผิวดิน หากผลิตภัณฑ์รั่วซึมลงดินจะรั่วไหลได้สูง

และอาจทำให้น้ำใต้ดินปนเปื้อนสารเคมี 
ความคงอยู่/การสลายตัวของสาร : สามารถย่อยสลายตัวได้ 
การสะสมของสารในสิ่งที่มีชีวิต: มีแนวโน้มในการสะสมทางชีวภาพ 

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (disposal considerations) 

การกำจัดผลิตภัณฑ์: ควรนำกลับไปใช้หมุนเวียนใหม่ ผู้ที่ทำให้เกิดขยะของเสียมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาความเป็นพิษ 
และคุณสมบัติทางกายภาพของสารที่เกิดขึ้น เพื่อพิจารณาจัดแยกประเภทของเสียและวิธีการกำจัดที่เหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับที่
เก่ียวข้อง  

การกำจัดภาชนะบรรจุ: ถ่ายสารเคมีออกให้หมดจากภาชนะบรรจุ เม่ือถ่ายสารเคมีออกแล้วให้ระบายอากาศในที่ที่ปลอดภัย
ห่างไกลจากประกายไฟและไฟ สารตกค้างอาจก่อให้เกิดอันตรายระเบิดขึ้น อย่าเจาะตัด หรือเชื่อมถังที่ยังไม่ได้ทำความสะอาด ส่งไปให้
ผู้ใช้ถังหมุนเวียน หรือผู้ทำประโยชน์จากของเสีย 

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง (transport information)  

IMDG Identification number: UN 1300          Proper shipping name: น้ำมันสน  
Class / Division : 3 Packing group: III                                  Marine pollutant: ไม่  
IATA (Country variations may apply) UN No.: 1300              Proper shipping name: น้ำมันสน 
Class / Division : 3 Packing group: II     

 

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (regulatory information)  

  สัญลักษณ์หรือฉลาก (ข้อมูลเก่ียวกับข้อบังคับ)  
ข้อมูลเก่ียวกับระเบียบข้อบังคับมิได้มุ่งที่จะครอบคลุมครบทุกด้านอาจมีระเบียบข้อบังคับอ่ืนๆที่ใช้กับสารน้ีอีก  
EC Label Name : น้ำมันสน     EC label/EC Number : 265-185-4    
EC Classification : ไวไฟเป็นอันตรายเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
EC Annex I Number : 604-330-00-2 
EC Symbols :    F สารไวไฟ              Xn เป็นอันตราย              N เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
EC Risk Phrases :   R10 ไวไฟ        R51/53 เป็นพิษต่อสัตว์น้า และอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำระยะยาว 

         R65 เป็นอันตราย อาจมีผลในการทำลายปอดหากกลืนเข้าไป   
                        R66 กรณีสัมผัสสารนานๆ อาจทำให้ผิวหนังแห้งและแตก  
                       R67 ไอระเหยอาจทำให้เกิดอาการง่วงซึม และเวียนศรีษะ                       

EC Safety Phrases :  
S23 ห้ามสูดดมไอระเหยของสาร S24 หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง S61 หลีกเลี่ยงการรั่วไหลลงสู่สิ่งแวดล้อม  
S62 หากกลืนเข้าไป อย่าพยายามล้วงคอให้อาเจียน 
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16. ข้อมูลอ่ืนๆ (other information)  

     แหล่งอ้างอิง  http://www.carco.co.th/wp-content/uploads/2017/01/Turpentine-JHP-TH.pdf  

 

 

 

 

 

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

                 ผู้จัดทำ                                                 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 
                                                                        ผู้รับรอง      
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