
  ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวชนิดคลอรีน Eco-Star 

หน้า 1 จาก 4 

 

ข้อมูลสารเคมีอันตราย 
MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) 

1. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (identification) 

          ชื่อผลิตภัณฑ์: ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวชนิดคลอรีน (Eco-Star Destainer) 
          ประโยชน์: ช่วยขจัดคราบเหลือง และคราบเปื้อนที่ซักออกยาก ใช้สำหรับผ้าขาวเท่าน้ัน 
            ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ผลิต: บริษัท เอ็กโคแล็บ จำกัด 101/97 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
12120  โทร 02-9097030 

2. ข้อมูลความเป็นอันตราย (hazards identification) 

     การจำแนกสารเคมีอันตราย   

           □ สารที่ระเบิดได้                      □ ก๊าซอันตราย/อัดแรงดัน                     □ ของเหลวไวไฟ/ติดไฟ 

           □ ของแข็งไวไฟ         □ สารที่เติมออกซิเจน                                สารเป็นพิษ 

           □ สารกัมมันตรังสี                     สารทำกัดกร่อนได้                                □ สารก่อมะเร็ง  

           อ่ืน ๆ ระบ ุ....................... 

3. ส่วนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (composition/information on ingredients)  
 

ชื่อสารเคมีท่ีเป็นส่วนประกอบ CAS Registry Number Percent w/w 
Sodium hypochlorite 7681-52-9 10 

สัญลักษณ์แสดงประเภทความเป็นอันตราย 
     
 

 
 

4. มาตรการปฐมพยาบาล (first aid measures)  

การสัมผัสทางผิวหนัง: ให้ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก หากยังมีอาการระคายเคืองอีกให้ไปพบแพทย์ 
การสัมผัสดวงตา: ล้างด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์ 
การสูดดม: ให้รีบน้ำผู้ป่วยออกไปยังที่มีอากาศบริสุทธ์ิ 
การกลืนกิน: ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำสะอาดหรือนมปริมาณมาก แล้วนำส่งแพทย์ทันที พร้อมด้วยภาชนะบรรจุและฉลาก

ของผลิตภัณฑ์ 

5. มาตรการผจญเพลิง (firefighting measures)  

สารดับเพลิงท่ีเหมาะสม: ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และสิ่งแวดล้อมโดยรอบในขณะเกิดเหตุ   
สารดับเพลิงท่ีไม่เหมาะสม: ไม่มีข้อมูล      
อุปกรณ์ป้องกันพิเศษและข้อควรระวัง: สวมหน้ากากป้องกันการหายใจ เพื่อหลีกเลี่ยงการสูดควัน หรือไอระเหยของสาร  
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5. มาตรการผจญเพลิง (firefighting measures) (ต่อ) 

ความเป็นอันตรายเฉพาะท่ีเกิดขึ้นจากสารเคมี: ไม่สามารถลุกไหม้ติดไฟ 
สารอันตรายท่ีเกิดจากการสลายตัว: คาร์บอนออกไซด์ 
อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสาหรับนักผจญเพลิง: สวมชุดดับเพลิง สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอากาศ  

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหล (accidental release measures)  

ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน: อพยพคนออกจากบริเวณที่สารรั่วไหล 
หลีกเลี่ยงการสูดดมสาร การกลืนกิน และสัมผัสทางผิวหนัง และดวงตา 

ข้อควรระวังด้านส่ิงแวดล้อม: ไม่ให้ปล่อยลงสู่พื้นดิน   

7. การใช้และการจัดเกบ็ (handling and storage)  

      ข้อควรระวังในการใช้งานอย่างปลอดภัย: ล้างมือทุกครั้งภายหลังการใช้และหยิบจับ ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนังหรือสูดดม 
สภาวะการเก็บรักษา: ปิดภาชนะบรรจุให้สนิท เก็บในที่แห้ง และอุณหภูมิไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส เก็บในที่มิดชิด ให้ห่างจาก

เด็ก สารรีดิวซ์ และวัสดุที่ติดไฟได้ 

8. การควบคุมการได้รบัสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (exposure controls/personal protection)  

 

 

 

 

 

 

เครื่องป้องกันส่วนบุคคล: 
   การป้องกันทางเดินหายใจ: เครื่องช่วยหายใจที่ผ่านการรับรองโดยรัฐ 

     การป้องกันมือ: ถุงมือชนิดที่ทนสารเคมี 
     การป้องกันดวงตา: แว่นตาป้องกันสารเคมี, Face-shield  

9. สมบัติทางกายภาพและเคมี (physical and chemical properties) 

ลักษณะทั่วไป: ของเหลว สีเหลืองอ่อน         กลิ่น: คลอรีน 
pH: 12.5, 100%     ความหนาแน่นสัมพัทธ์: 1.154 

10. ความเสถยีรและการเกิดปฏิกิริยา (stability and reactivity)  

ความเสถียร: เสถียรที่สภาวะปกติ 
สารอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว: คาร์บอนออกไซด์ 

          สารที่ควรหลีกเลี่ยง: สารรีดิวซ์ 
 วัสดุที่เข้ากันไม่ได้: กรด โลหะ 
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11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (toxicological information)  

ค่าประมาณการความเป็นพิษเฉียบพลัน: Sodium hypochlorite; 
ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปากของหนูพุก: LD50 (Oral, Rat): 5,230 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
ความเป็นพิษเฉียบพลันทางการหายใจของหนูพุก: LD50 (Inhalation, Rat): >10,500 มิลลิกรัม/ลิตร 
ความเป็นพิษเฉียบพลันทางผิวหนังของกระต่าย: LD50 (Derm, Rabbit): >10,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

12. ข้อมูลด้านระบบนิเวศ (ecological information)  

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์: เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ  
Toxicity to fish: 96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (rainbow trout): 2.1 mg/l 

          96 h LC50 Inland Silverside: 7.6 mg/l  
Toxicity to daphnia and other aquatic invertebrates: 48 h LC50 Americamysis bahia : 18.1 mg/l  

  48 h LC50 Daphnia dubia : 0.57 mg/l  
Toxicity to algae: no data available  

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (disposal considerations) 

การกำจัด: ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์น้ีลงในท่อระบายน้ำโดยตรง หรือดิน แต่ควรทิ้งลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 

  ทิ้งภาชนะบรรจุในส่วนของขยะที่จะนำไปถูกกำจัด หรือรีไซเคิล ไม่ให้นำภาชนะบรรจุเปล่ามาใช้ซ้ำ 
 

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง (transport information)  
 

Land transport (DOT)  
UN number   : 1791 
Description of the goods  : Hypochlorite solutions  
Class    : 8  
Packing group    : III  
Environmentally hazardous  : no 

Sea transport (IMDG/IMO)  
UN number   : 1791  
Description of the goods  : HYPOCHLORITE SOLUTION  
Class     : 8  
Packing group    : III  
Marine pollutant   : yes 

 

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (regulatory information)  

EPCRA - Emergency Planning and Community Right-to-Know  
CERCLA Reportable Quantity: This material does not contain any components with a CERCLA RQ.  
SARA 304 Extremely Hazardous Substances Reportable Quantity: This material does not contain any 

components with a section 304 EHS RQ.  
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15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (regulatory information) (ต่อ) 

SARA 311/312 Hazards: Acute Health Hazard  

 SARA 302: No chemicals in this material are subject to the reporting requirements of SARA Title III, 
Section 302.  

SARA 313: This material does not contain any chemical components with known CAS numbers that 
exceed the threshold (De Minimis) reporting levels established by SARA Title III, Section 313.  

California Prop 65: This product does not contain any chemicals known to the State of California to 
cause cancer, birth, or any other reproductive defects.  

16. ข้อมูลอ่ืน ๆ (other information)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

                 ผู้จัดทำ                                                 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 
                                                                        ผู้รับรอง      

 
 
 
แก้ไขครั้งที่ 01 – 15/12/2563 


