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ข้อมูลสารเคมีอันตราย 
METRIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) 

1. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (identification)  

      ชื่อผลิตภัณฑ์: คิงส์ สเตลล่า น้ำยาเช็ดกระจก  
          CAS registry number (Chemical Abstract Services): 

   Sodium lauryl ether sulfate 0.56%                             68585-34-2 
   Isopropyl alcohol 3.00%                                           67-63-0 
   Ethylene glycol N- butyl ether 2.00%                         112-07-2  

        ประโยชน์ : เช็ดทำความสะอาดกระจก  
          ชื่อท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจำหน่าย บริษัท สยามพูลทรัพย์ อินเตอร์ เคมีคอล จำกัด  38 ถนนพัฒนาการ  
ซอยพัฒนาการ 40 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
      หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (662) 317 5488-9 
  

2. ข้อมูลความเป็นอันตราย (hazards identification) 

การจำแนกสารเคมีอันตราย 

            □ สารที่ระเบิดได้                       □ ก๊าซอันตราย/อัดแรงดัน                     ของเหลวไวไฟ/ติดไฟ

            □ ของแข็งไวไฟ    □ สารที่เติมออกซิเจน                               สารเป็นพิษ 

            □ สารกัมมันตรังสี                     □ สารทำกัดกร่อนได้                                 สารก่อมะเร็ง  

            อ่ืนๆ ระบุ ....................... 
 

3. ส่วนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (composition/information on ingredients)  

ชื่อสารเคมีท่ีเป็นส่วนประกอบ :  Sodium lauryl  ether sulfate 0.56% , Isopropyl alcohol 3.00%,  

Ethylene glycol N- butyl ether 2.00% 

แสดงสัญลักษณ์ประเภทความเป็นอันตราย  
 
 

 4. มาตรการปฐมพยาบาล (first aid measures)  

การสูดดม : ให้รับอากาศบริสุทธ์ินอนพัก ถ้าจําเป็นให้ช่วยการหายใจ นําส่งแพทย์ 
ทางผิวหนัง : ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมีออกล้าง ด้วยน้ำจํานวนมากๆ หรืออาบน้ำ นําส่งแพทย์ 
ทางดวงตา : ล้างตาด้วยน้ำมากๆ หลายนาที (ถอดคอนแทคเลนส์ ถ้าทําได้) จากน้ันนําส่งแพทย์ 
การกลืนกิน : บ้วนปาก ห้ามทำให้อาเจียน นําส่งแพทย์  
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5. มาตรการผจญเพลิง (firefighting measures)  

สารดับเพลิงท่ีเหมาะสม : น้ำปริมาณมาก คาร์บอนไดออกไซด์ โฟมต้านแอลกอฮอล์และผงเคมีแห้ง  

สารดับเพลิงท่ีไม่เหมาะสม : ไม่มี  

ความเป็นอันตรายเฉพาะท่ีเกิดขึ้นจากสารเคมี : ของเหลวไวไฟสูง ส่วนผสมของไอระเหยกับอากาศทำให้ระเบิดได้ ไอระเหย

อาจเคลื่อนที่ไปในระยะทางที่ห่างไกลออกไปจากแหล่งกำเนิดประกายไฟและย้อนกลับมาติดไฟ ภาชนะ อาจระเบิดเม่ือโดนไฟ 

อุปกรณ์ป้องกันพิเศษและการเตือนภัยสำหรับนักผจญเพลิง: สวมชุดดับเพลิง สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถัง

อากาศ ให้ฉีดน้ำเป็นละอองฝอยเพื่อหล่อเย็นภาชนะบรรจุ   

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหล (accidental release measures)  

เก็บกวาดสารที่หกออกมาใส่ในภาชนะ ถ้าเป็นไปได้ทําให้สารชื้นก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดฝุ่น ห้ามปล่อยสารน้ีออกสิ่งแวดล้อม 

ข้อควรระวังส่วนบุคคล : อพยพคนออกจากบริเวณ ห้ามสัมผัสสารเคมีโดยตรง ห้ามสูดดมไอระเหยของสารเข้าไป  

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล : สวมหน้ากากป้องกัน ก๊าซอินทรีย์และไอระเหย รองเท้าบูท และถุงมือยาง  

ข้อควรระวังด้านส่ิงแวดล้อม : ป้องกันไม่ให้สารไหลลงท่อระบายน้ำทิ้ง   

วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : สวมชุดป้องกัน สารเคมีพร้อมหน้ากากป้องกันก๊าซอินทรีย์และไอระเหย 

เก็บสารที่หกรดใส่ภาชนะบรรจุ แล้วดูดซับสารที่เหลือด้วยทราย ดิน หรือสารเฉื่อยเก็บใส่ในภาชนะที่ปิดสนิทสำหรับนำไปกำจัด  
 

7. การใช้และการจัดเกบ็ (handling and storage)  

ข้อควรระวังในการขนถ่ายเคลื่อนย้าย ใช้งานอย่างปลอดภัย : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารเป็นเวลานาน ให้ใช้สารในบริเวณที่

มีการระบายอากาศที่เพียงพอ ห้ามใช้สารในที่อับอากาศ ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต ห้ามไม่ให้มีเปลวไฟ ประกายไฟ  

สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย : ปิดภาชนะให้สนิท เก็บให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ และสารออกซิไดซ์ 

เก็บในที่แห้งและเย็น ใช้และเก็บภายใต้ไนโตรเจน ต้องมีสารดูดความชื้น เก็บในบริเวณที่มีการระบายอากาศได้ดี   
 

8. การควบคุมการได้รบัสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (exposure controls/personal protection)  

ข้อควรระวังส่วนบุคคล :  อพยพคนออกจากบริเวณ ห้ามสัมผัสสารเคมีโดยตรง ห้ามสูดดมไอระเหยของสารเข้าไป 
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม :  ปิดกระบวนการผลิตเพื่อป้องกันไอระเหยของสาร จัดให้มีการระบายอากาศที่

เพียงพอ จัดให้มีที่ดูดอากาศเฉพาะที่   
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล :  
การป้องกันระบบหายใจ : สวมหน้ากากป้องกันก๊าซอินทรีย์  และไอระเหยที ่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรม มอก. 2199-2547  
การป้องกันตา : แว่นครอบตา /กระบังหน้า                        
การป้องกันมือ : ถุงมือยาง  
ข้อควรปฏิบัติ :  
เปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมี ล้างมือและหน้าหลังจากการทางานกับสารก่อนกินอาหาร หรือสูบบุหรี่  
ห้ามกินอาหาร/ดื่ม สูบบุหรี่ในที่ทำงาน 
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9. สมบัติทางกายภาพและเคมี (physical and chemical properties) 

      Isopropyl alcohol 
ลักษณะทั่วไป : ของเหลวใส ไม่มีส ี                             จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง : -90 oC  
จุดเดือดเริ่มต้นและช่วงของการเดือด : 83 oC          จุดวาบไฟ : 11.7 oC ในถ้วยปิด  
อัตราการระเหย : ไม่มีข้อมูล  
ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็งและก๊าซ : ไม่มีข้อมูล  
ค่าขีดจากัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟ หรือค่าขีดจากัดสูงสุดและต่ำสุดของการระเบิด (%, v/v) : ขีดล่าง : 2  
ขีดบน : 12  
ความดันไอ : 45.4 mmHg ที่อุณหภูมิ 25 oC            ความหนาแน่นไอ (อากาศ = 1) : 2.1  
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (น้ำ = 1) : 0.79                 ความสามารถในการละลายได้ : ในน้ำ: ผสมเป็นเน้ือเดียวกัน 

 

      Ethylene glycol N- butyl ether 
  ลักษณะทั่วไป : ของเหลวใส ไม่มีส ี                             กลิ่น : กลิ่นเฉพาะตัว  
  ค่าขีดจากัดของกลิ่นที่ได้รับ: ไม่มีข้อมูล                         ค่าความเป็นกรดด่าง : ไม่มีข้อมูล  
  จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง : -75 oC                           จุดเดือดเริ่มต้นและช่วงของการเดือด : 171 oC  

จุดวาบไฟ : 60 oC ในถ้วยปิด                                 อัตราการระเหย : ไม่มีข้อมูล  
ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็งและก๊าซ : ไม่มีข้อมูล   
ค่าขีดจากัดสูงสุดและต่าสุดของความไวไฟ หรือค่าขีดจากัดสูงสุดและต่าสุดของการระเบิด (%, v/v) :   
ขีดล่าง : 1.1 ที่อุณหภูมิ 93 oC      ขดีบน : -12.7 ที่อุณหภูมิ 135 oC  
ความดันไอ: 0.88 mmHg ที่อุณหภูมิ 25 oC    ความหนาแน่นไอ (อากาศ=1): 4.1  ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (น้ำ=1): 0.90  
ความสามารถในการละลายได้ : ในน้ำ: ผสมเป็นเน้ือเดียวกัน   
ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในชั้นของ n - octanol ต่อน้ำ (log kow) : 0.8 

 

10. ความเสถยีรและการเกิดปฏิกิริยา (stability and reactivity)  

        Isopropyl alcohol 
การเกิดปฏิกิร ิยา : ทำปฏิกิร ิยารุนแรงกับสารออกซิไดซ์อย่างแรง (เช่น Perchlorates, Peroxides, Permanganates, 

Chlorates , Nitrates, Chlorine, Bromine ,Fluorine )  
ความเสถียรทางเคมี : เสถียร  
ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย : ไม่มีข้อมูล  
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ความร้อน  
วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ : สารออกซิไดซ์อย่างแรง กรดแอซิดแอนไฮไดรด์ เฮโลเจน อะลูมินัม พลาสติก ยาง  
ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตราย : ไม่มีข้อมูล 

        Ethylene glycol N- butyl ether  
การเกิดปฏิกิริยา: ทำปฏิกิริยากับสารออกซิไดซ์อย่างแรง (เช่น Perchlorates, Peroxides, Permanganates, Chlorates, 

Nitrates) ก่อให้เกิดเพลิงไหม้และระเบิด  
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ความร้อน แสง                         วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ : สารออกซิไดซ์  
ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตราย : Carbon Dioxide, Carbon Monoxide 

 



   น้ำยาเช็ดกระจก 

หน้า 4 จาก 7 

 

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (toxicological information)  

การหายใจเข้าไป : ระคายเคืองทางเดินหายใจ  
การสัมผัสทางผิวหนัง : ผิวหนังแห้ง ระคายเคืองผิวหนังเล็กน้อย  
การสัมผัสทางดวงตา : ระคายเคืองดวงตา  
การกลืนกิน : ปวดท้อง มึนงง ง่วงซึม  
อาการท่ีปรากฏ : ปวดศีรษะ คลื่นไส้ และอาเจียน  
ผลกระทบเฉียบพลัน : กดระบบประสาทส่วนกลาง เป็นผลให้กดการหายใจ และหมดสติ ทำให้ง่วงซึม ง่วงนอน หัวใจเต้น

ผิดปกติ การหายใจผิดปกติ หลอดลมอักเสบ   
ผลกระทบผลเรื้อรัง : ทำให้ผิวหนังแห้งและแตก มีผลกระทบต่อตับ ม้าม ระบบหัวใจและหลอดเลือด 

ค่าประมาณการความเป็นพิษเฉียบพลัน [ Isopropyl alcohol ] 
   ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปากของหนูพุก : LD50 (Oral, Rat) : 4,710 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  
   ความเป็นพิษเฉียบพลันทางผิวหนังของกระต่าย : LD50 (Dermal, Rabbit) : 12,870 มิลลิกรัม/ กิโลกรัม  
   ความเป็นพิษเฉียบพลันทางการหายใจของหนูพุก : LC50 (Inhalation Rat) : 72.6 มิลลิกรัม/ ลิตร/4 ชั่วโมง 

ค่าประมาณการความเป็นพิษเฉียบพลัน [ Ethylene glycol N- butyl ether ] 
      ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปากของหนูพุก : LD50 (Oral, Rat) : 250 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  

   ความเป็นพิษเฉียบพลันทางผิวหนังของกระต่าย : LD50 (Dermal, Rabbit) : 435 มิลลิกรัม/ กิโลกรัม  
   ความเป็นพิษเฉียบพลันทางการหายใจของหนูพุก : LC50 (Inhalation Rat) : 2.2 มิลลิกรัม/ ลิตร/4 ชั่วโมง (450 ppm) 

12. ข้อมูลด้านระบบนิเวศ (ecological information)  

            สารน้ีเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ 
        ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : [ Isopropyl alcohol ]   

ความเป็นพิษต่อปลา : Oryzias latipes LC50 : >100 มิลลิกรัม/ ลิตร/ 96 ชั่วโมง  
ความเป็นพิษต่อ Crustacea : Daphnia magna EC50 : 13299 มิลลิกรัม/ ลิตร / 48 ชั่วโมง  
ความเป็นพิษต่อสาหร่าย : Scenedesmus subspicatus EC50 : > 2,000 มิลลิกรัม/ ลิตร / 72 ชั่วโมง  
ความคงอยู่นาน และความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ : ย่อยสลายทางชีวภาพได้อย่างรวดเร็ว  
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ : ไม่สะสมทางชีวภาพ (log Kow : 0.05 )   
การเคลื่อนย้ายในดิน : ไม่มีข้อมูล  
ผลกระทบในทางเสียหายอื่นๆ : ไม่มีข้อมูล 

        ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : [ Ethylene glycol N- butyl ether ] 
ความเป็นพิษต่อปลา: Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout) LC50 : 28.3 มิลลิกรัม/ ลิตร/ 96 ชั่วโมง  
ความเป็นพิษต่อ Crustacea :Daphnia magna EC50 : 37-143 มิลลิกรัม/ ลิตร/ 48 ชั่วโมง  
ความเป็นพิษต่อสาหร่าย:Scenedesmus subspicatus ErC50 : >500 มิลลิกรัม/ ลิตร/ 72 ชั่วโมง 
ความคงอยู่นาน และความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ : ย่อยสลายทางชีวภาพได้อย่างรวดเร็ว  
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ : ไม่สะสมทางชีวภาพ (log Kow : 0.83 )  
การเคลื่อนย้ายในดิน : ไม่มีข้อมูล  
ผลกระทบในทางเสียหายอื่นๆ : ไม่มีข้อมูล 
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13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (disposal considerations) 

การกำจัดสาร: ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของท้องถิ่น ติดต่อบริษัทรับกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาต  
บรรจุภัณฑ์: ให้กำจัดตามระเบียบราชการ หีบห่อที่ปนเปื้อนสารเคมีให้จัดการเช่นเดียวกับตัวสารเคมี 

 

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง (transport information)  

        [Isopropyl alcohol]   
หมายเลขสหประชาชาติ (UN number): 1219  
ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งของสหประชาชาติ: ISOPROPANAL (ISOPROPYL ALCOHOL)  
ประเภทความเป็นอันตรายสาหรับการขนส่ง: 3  
กลุ่มการบรรจุ (ถ้ามี): II  
มลภาวะทางทะเล: ไม่มี  
การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่: IBC02  
ข้อควรระวังพิเศษ: ไม่มีข้อมูล 

        [Ethylene glycol N- butyl ether] 
หมายเลขสหประชาชาติ (UN number): 2810  
ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งของสหประชาชาติ: TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S  
ประเภทความเป็นอันตรายสาหรับการขนส่ง: 6.1              
กลุ่มการบรรจุ (ถ้ามี): III  
มลภาวะทางทะเล: ไม่มี                    
การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่: IBC03            
ข้อควรระวังพิเศษ: ไม่มีข้อมูล 

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (regulatory information)  

       [Isopropyl alcohol]   
กฎข้อบังคับของประเทศไทย: ไม่มีข้อมูล  
การติดฉลากตามระเบียบ EC  
สัญลักษณ์ : F ไวไฟสูง          Xi ทำให้ระคายเคือง  
ข้อความบอกความเสี่ยง :  
R 11-ไวไฟสูง                                                         R36 ระคายเคืองต่อดวงตา  
R67 ไอสารอาจทำให้วิงเวียนศีรษะและคลื่นไส้  
ข้อความบอกมาตรการความปลอดภัย : 
S2 เก็บให้พ้นมือเด็ก                                                         S7 เก็บในภาชนะที่ปิดแน่น  
S16 เก็บให้ห่างจากแหล่งติดไฟ และห้ามสูบบุหรี่                       S24/25 หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง และดวงตา  
S26 เม่ือเข้าตาให้ล้างทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก และไปพบแพทย์                  
NFPA Code: H1; F3; R0 
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15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (regulatory information) (ต่อ)  

  [Ethylene glycol N- butyl ether] 
กฎข้อบังคับของประเทศไทย  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  
ประเภทวัตถุอันตราย: ชนิดที่ 1 (วัตถุอันตรายที่การผลิต การนาเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองต้องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดด้วย) บัญช ีก (กรมโรงงานอุตสาหกรรม)  
การติดฉลากตามระเบียบ EC      สัญลักษณ์ : Xn เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
ข้อความบอกความเส่ียง :  
R20/21/22 อันตรายเม่ือสูดดม สัมผัสกับผิวหนัง และกลืนกิน  
R36/38 ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง  
ข้อความบอกมาตรการความปลอดภัย :    S2 เก็บให้พ้นมือเด็ก 

16. ข้อมูลอ่ืนๆ (other information)  

แหล่งข้อมูล Isopropyl alcohol   
กรมโรงงานอุสาหกรรม http://ghs.diw.go.th:8080/GHSThaiUser/doc/sds/SDS_67-63-0.pdf 
   European chemical Substances Information System (ECB): ESIS, Annex VI  
   http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/  
   http://ecb.jrc.ec.europa.eu/classification-labelling/clp/ghs/search.php  
   The National Institute for Occupational Safety and Health(NIOSH):NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards  
   http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgdcas.html  
   International Programme on Chemical Safety (IPCS): Chemical Safety Information from Intergovernmental 
Organizations (INCHEM)         
  http://www.inchem.org/ 
แหล่งข้อมูล Ethylene glycol N- butyl ether 
  กรมโรงงานอุสาหกรรม  http://ghs.diw.go.th:8080/GHSThaiUser/doc/sds/SDS_111-76-2.pdf 
  European chemical Substances Information System (ECB): ESIS, Annex VI  
  http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/  
  http://ecb.jrc.ec.europa.eu/classification-labelling/clp/ghs/search.php  
  The National Institute for Occupational Safety and Health(NIOSH):NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards  
  http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgdcas.html  
  International Programme on Chemical Safety (IPCS): Chemical Safety Information from Intergovernmental 
Organizations (INCHEM)  
  http://www.inchem.org/United Stated National Library of Medicine: ChemIDplus Lite (ID PLUS)  
  http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CHEM 
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           ……………………………………………………..                                       ……………………………………………………..     
               (นางสาวสุภัทรา  ศิลปธารากุล)                                                    (นายภาคภูมิ  มนัสวรกิจ) 
                 ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ                                                        นายแพทย์ชำนาญการ 

                 ผู้จัดทำ                                                 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 
                                                                        ผู้รับรอง      
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