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ข้อมูลสารเคมีอันตราย 
MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) 

1. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (identification) 

          ชื่อผลิตภัณฑ์: น้ำยาปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้น อีโคซอฟ (EcoSoft) 
          ประโยชน์: ลดความกระด้างของเน้ือผ้าภายหลังจากการซัก ช่วยปรับสภาพเส้นใยให้ฟูนุ่ม ช่วยให้ผ้าไม่เกิดรอยยับ ลดการเกิด
ไฟฟ้าสถิตบนผืนผ้า 
            ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ผลิต: บริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 844 หมู่ 4 (นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 12) ต.แพรกษา 
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280   

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 CAS Registry Number Percent w/w 
Methyl tallow diethylenetriamine condensate, polyethoxylated, 
methyl sulfate  

68410-69-5 7 

Hydrofluosilicic Acid 16961-83-4 3-3.75 

สัญลักษณ์แสดงประเภทความเป็นอันตราย 

  

4. มาตรการปฐมพยาบาล (first aid measures)  

การสัมผัสทางผิวหนัง: หากถูกผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก หากเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออก แล้วล้างร่างกายด้วยน้ำ

และสบู่ทุกครั้ง  

การสัมผัสดวงตา: ล้างด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์ 

การกลืนกิน: ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำสะอาดหรือนมปริมาณมาก แล้วนำส่งแพทย์ทันที พร้อมด้วยภาชนะบรรจุหรือฉลาก

ของผลิตภัณฑ์ 
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5. มาตรการผจญเพลิง (firefighting measures)  

สารดับเพลิงท่ีเหมาะสม: ละอองน้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ โฟม และผงเคมีแห้ง      

อุปกรณ์ป้องกันพิเศษและข้อควรระวัง: สวมหน้ากากป้องกันการหายใจ เพื่อหลีกเลี่ยงการสูดควัน หรือไอระเหยของสาร  

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหล (accidental release measures)  

เช็ดทำความสะอาด และทิ้งลงท่อระบายน้ำ ทิ้งน้ำตามลงไปปริมาณมาก  

7. การใช้และการจัดเกบ็ (handling and storage)  

      ข้อควรระวังในการใช้งานอย่างปลอดภัย:  
- ควรสวมถุงมือยาง รองเท้ายางในขณะใช้ และภายหลังการใช้และหยิบจับ ควรล้างถุงมือยาง รองเท้ายาง และมือด้วยน้ำและ

สบู่ทุกครั้ง 
- ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนัง หรือสูดดม 
- ห้ามทิ้งอีโคซอฟ หรือภาชนะบรรจุในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ 
สภาวะการเก็บรักษา: ปิดภาชนะบรรจุให้สนิท เก็บในที่แห้ง อุณหภูมิห้อง ไม่ควรเกิน 50 องศาเซลเซียส และเก็บในที่มิดชิด 

ให้ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง 

8. การควบคุมการได้รบัสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (exposure controls/personal protection)  

การป้องกันมือ: ถุงมือป้องกันสารเคมี  
การป้องกันดวงตา: แว่นครอบตาป้องกันสารเคมี หรือแว่นตานิรภัย  
การป้องกันผิวหนังและร่างกาย: สวมผ้ากันเปื้อน  
การป้องกันระบบหายใจ: สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจ  

9. สมบัติทางกายภาพและเคมี (physical and chemical properties) 

ลักษณะทั่วไป: ของเหลว สีชมพู          กลิ่น: กลิ่นหอมเล็กน้อย 
ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่ได้รับ: ไม่มีข้อมูล    ค่าความเป็นกรดด่าง: 2.4                             
จุดหลอมเหลว: ไม่มีข้อมูล    จุดเดือด: 212 °F 
ความหนาแน่น: 8.6     อัตราการระเหย (น้ำ=1): >1       
ความดันไอ: 17 mmHg                 ความหนาแน่นไอ (อากาศ=1): 0.62 
ความสามารถในการลุกติดไฟ: ไม่มีข้อมูล      
ความสามารถในการละลายได้ในน้ำ: 100% 

10. ความเสถยีรและการเกิดปฏิกิริยา (stability and reactivity)  

 ความเสถียรทางเคมี: เสถียรภายใต้การใช้ในสภาวะปกติ               

ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย: ไม่เกิด 

  วัสดุท่ีเข้ากันไม่ได้: สารออกซิไดซ์อย่างแรง (strong oxidizing agents), สารชนิดประจุบวก (cationics) 

 ผลิตภัณฑ์อันตรายท่ีเกิดจากการเผาไหม้: คาร์บอนมอนอกไซด์, คาร์บอนไดออกไซด์ 
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11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (toxicological information)  

ค่าประมาณการความเป็นพิษเฉียบพลัน: Hydrofluosilicic Acid; 
ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปากของหนูพุก: LD50 (Oral, Rat): 200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
ความเป็นพิษเฉียบพลันทางผิวหนังของกระต่าย: LD50 (Derm, Rabbit): 140 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

12. ข้อมูลด้านระบบนิเวศ (ecological information)  

ไม่มีข้อมูล 

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (disposal considerations) 

การกำจัดสาร: ทิ้งลงท่อระบายน้ำ และทิ้งน้ำตามลงไปปริมาณมาก  
บรรจุภัณฑ์: ให้กำจัดตามระเบียบและข้อกำหนดของท้องถิ่น 

 

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง (transport information)  
 

UN number Basic Description (DOT) Class Packing Group LTD QTY 
UN3264 Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s (contains 

fluorosilicic acid) 
8 II < 1 liter 

 
 

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (regulatory information)  

ไม่มีข้อมูล 

16. ข้อมูลอ่ืน ๆ (other information)  
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

                 ผู้จัดทำ                                                 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 
                                                                        ผู้รับรอง      

แก้ไขครั้งที่ 01 – 14/12/2563 


