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ข้อมูลสารเคมีอันตราย 
MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) 

1. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (identification) 

   ชื่อผลิตภัณฑ์: Vixol (วิกซอล) 
          ประโยชน์ : ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคบริเวณเครื่องสุขภัณฑ์ 
          ชื่อท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ผลิต : 

        บริษัท ไอ.พี.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 319 ม.4 นิคมฯ บางปู สมุทรปราการ  โทร02-3240021 
  

2. ข้อมูลความเป็นอันตราย (hazards identification) 

    การจำแนกสารเคมีอันตราย   

           □ สารที่ระเบิดได้                      □ ก๊าซอันตราย/อัดแรงดัน                     □ ของเหลวไวไฟ/ติดไฟ 

           □ ของแข็งไวไฟ         □ สารที่เติมออกซิเจน                                สารเป็นพิษ 

           □ สารกัมมันตรังสี                     สารทำกัดกร่อนได้                                □ สารก่อมะเร็ง  

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

3. ส่วนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (composition/information on ingredients)  
                                                                                                    CAS registry number:  
ชื่อสารเคมีท่ีเป็นส่วนประกอบ :  Hydrochloric acid           10.5%  w/w                7647-01-0 
                   Citric acid                          1.5 % w/w                  77-92-9 
        Ethoxylated alcohol            3.00 % w/w                68131-39-5  

 4. มาตรการปฐมพยาบาล (first aid measures)  

    สัมผัสตา : ให้รีบล้างตาด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์  
    ผิวหนัง : ให้ล้างออกด้วยน้ำเปล่าจำนวนมากๆ หากเปื้อนเสื้อผ้า ให้รีบถอดออกแล้วล้างร่ายกายด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง  
  การรับประทาน : ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำหรือนมปริมาณมากๆ แล้วรีบนำส่งแพทย์ทันที พร้อมภาชนะบรรจุ 

5. มาตรการผจญเพลิง (firefighting measures)  

ไม่ลุกไหม้ติดไฟ เลือกใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับวัสดุที่อยู่บริเวณใกล้เคียง  
           ป้องกันไม่ให้น้ำที่ใช้ดับเพลิงแล้วไหลลงสู่แหล่งน้ำบนดินหรือใต้ดิน  

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหล (accidental release measures)  

            ล้างด้วยน้ำเปล่าจำนวนมากๆ เพื่อเจือจางสารเคมี  

7. การใช้และการจัดเกบ็ (handling and storage)  

ปิดให้สนิท เก็บในที่มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง  

 

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=7647-01-0&interface=CAS%20No.&lang=en&region=US&focus=product
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8. การควบคุมการได้รบัสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (exposure controls/personal protection)  

 ขณะใช้ควรสวมถุงมือยาง รองเท้ายาง  
หลังการใช้หรือหยิบจับควรล้างถุงมือยาง รองเท้ายาง และ มือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง  

 Merk German (ความเข้มข้นสูงสุดในท่ีทำงาน)  
  Hydrogen chloride: 5 มิลลิลิตร/ลูกบาศก์เมตร หรือ 7.6 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  

9. สมบัติทางกายภาพและเคมี (physical and chemical properties) 
ของเหลวสีขาวขุ่น  

10. ความเสถยีรและการเกิดปฏิกิริยา (stability and reactivity)  

         ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตราย: ไม่มีข้อมูล 
           สภาวะที่ต้องหลีกเลี่ยง: ความร้อน  

สารที่ต้องหลีกเลี่ยง: โลหะอัลคาไล, อะลูมีเนียมในสภาพที่เป็นผง, กรดซัลฟิวริกเข้มข้น  

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (toxicological information)  

การหายใจ: ระคายเคืองทางเดินหายใจ 
สัมผัสตา: ทำลายเน้ือเยื่อที่ตา ระคายเคืองตา  
ผิวหนัง: ทำลายเน้ือเยื่อผิวหนัง ทำให้ผิวหนังไหม้แดง ปวดแสบปวดร้อน  
การรับประทาน: ทำให้เจ็บปวดไหม้ บริเวณปาก คอ หลอดอาหารและทางเดินอาหาร 
Hydrochloric acid LC50 (inhalation, rat): 3124 ppm (V)/1h 
Citric acid LD50 (oral, rat): 3000 mg/kg (Unhydrous substance) 
Ethoxylated alcohol LD50 ฟิมีเฟล โพรมิลัส (ปลาซิวหัวโต) 96 h 3.4-4.9 mg/L 

12. ข้อมูลด้านระบบนิเวศ (ecological information)  

Hydrochloric acid เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำ อันตรายเกิดจากการเปลี่ยนค่าพีเอช  
                  ผลกระทบทางชีวภาพ ปลาตายตั้งแต่ 25 mg/L ; Leuciscus idus LC50 :862 mg/L (สารละลาย 1N)  
                  อันตรายเริ่มที่ : พืช 6 mg/L ไม่ก่อให้เกิดการขาดออกซิเจนในระบบชีวภาพ 

Citric acid การย่อยสลายทางชีวภาพ ย่อยสลายทางชีวภาพได้ง่าย สามารถกำจัดได้อย่างง่ายดาย 
                  ผลกระทบทางชีวภาพ: เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ส่งผลที่เป็นอันตรายเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงPH  
                  ความเป็นพิษต่อปลา: L.idus LC50: 440 mg/l (unhydrous substance) ; C.auratus LC100: 894 mg/l 
(unhydrous substance) ; พิษต่อไรน้ำ: Daphnia magna EC50: 85 mg/l (unhydrous substance)  
                 ความเข้มข้นที่เป็นพิษสูงสุดที่ยอมรับได้  

     โปรโตซัว : E.sulcatum EC5: 486 mg/l (unhydrous substance); ความเป็นพิษต่อแบคทีเรีย: Ps.pudita                        
EC5: > 10000 mg/l (unhydrous substance) ; ความเป็นพิษต่อสาหร่าย: Sc.quadricauda EC5: 640 mg/l (unhydrous 
substance) ; M.aeruginosa EC5: 80 mg/l (unhydrous substance) ; 

Ethoxylated alcohol ความสามารถในการสลายตัวทางชีวภาพ > 60%  
 ความเป็นพิษต่อสาหร่าย : EC50 ไดอะตอม (Diatom) 72 hr 1.6 mg/L 
            EC50 พืชทะเล (Skeletonema costatum) 72 h 2.7 mg/L 
 ความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง :  EC50 แดฟเนียแม็กนา (Daphnia magna) 48 h 4.01 mg/L  
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13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (disposal considerations) 

 กำจัดเป็นขยะอันตราย  
 ห้ามทิ้งสารเคมีหรือภาชนะบรรจุลงแม่น้ำ คูคลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะ 

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง (transport information)  
              ไม่มีข้อมูล 

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (regulatory information)  
              ไม่มีข้อมูล 

16. ข้อมูลอ่ืนๆ (other information)  

ค่า LD50 (50% lethal dose) หมายถึง ปริมาณของสารเคมีที่ให้กับสัตว์ทดลองทั้งหมดเพียงครั้งเดียว  แล้วทำให้กลุ่มของ
สัตว์ทดลองร้อยละ 50 (ครึ่งหน่ึง) ตายลง 

ค่า LC50 (50% lethal concentration) หมายถึง ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศ หรือของสารเคมีในน้ำที่เป็นเหตุทำให้
กลุ่มของสัตว์ทดลองร้อยละ 50 (ครึ่งหนึ่ง) ตายลง นั่นหมายความว่า สารที่มีค่า LD50 หรือ LC50 ยิ่งน้อย จะยิ่งมีความเป็นพิษมาก 
เพราะเม่ือได้รับสารเพียงเล็กน้อยก็สามารถทําให้ตายได้ 

ตัวอย่างการแปลความหมายของค่า LD50 เช่น กรดอะคริลิค (Acrylic acid) มีค่า LD50 ทางปากของหนู (Oral, rat) เท่ากับ 
350 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หมายความว่า หนูทดลองซ่ึงมีน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม อย่างน้อย 5 ตัว ใน 10 ตัว ตายลงเมื่อได้รับกรดอะคริลิค
ในปริมาณ 350 มิลลิกรัม 

EC50 (half maximal "Effective Concentration") คือ "หน่วยวัดสมรรถภาพของตัวยา" จากปริมาณและความเข้มข้นของ
สารหรือตัวยาที่ต้องใช้ เพื่อป้องกันหรือรักษาโรคให้ได้ผล 50% ระหว่างระดับฐานต่ำสุดคือไม่ได้ใช้ตัวยาเลย (0%) จนถึงระดับอิ่มตัว
สูงสุดที่ใช้ตัวยามากที่สุดในระยะเวลายาวนาน ตามความจำเป็นที่วัดได้  

 
  

 

 

 

 

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

                 ผู้จัดทำ                                                 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 
                                                                        ผู้รับรอง      

 

แก้ไขครั้งที่ 03 – 27/05/2563 


