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ข้อมูลสารเคมีอันตราย 
MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) 

1. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (identification) 

           ชื่อผลิตภัณฑ์: CARBOLFUCHSIN STAIN  
           CAS registry number:  4197-24-4 
            ประโยชน์ : ใช้ย้อม Acid fast stain  
            ชื่อที่อยู่ผู้จัดจำหน่าย : บริษัท เออีซี เฮลธ์แคร์ จำกัด 
                                        44/6 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310 
            หมายเลขโทรศัพท์ : 02-2718867  

2. ข้อมูลความเป็นอันตราย (hazards identification) 
    การจำแนกสารเคมีอันตราย   

           □ สารที่ระเบิดได้                      □ ก๊าซอันตราย/อัดแรงดัน          ของเหลวไวไฟ/ติดไฟ 

           □ ของแข็งไวไฟ    □ สารที่เติมออกซิเจน                               สารเป็นพิษ 

           □ สารกัมมันตรังสี                   □ สารทำกัดกร่อนได้                                  □ สารก่อมะเร็ง  
             สารก่อความระคายเคือง 

3. ส่วนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (composition/information on ingredients)  

          ชื่อสารเคมีท่ีเป็นส่วนประกอบ :  Basic Fuchsin-Phenol Mixture 
              

 

 

 

 

 

 
 

4. มาตรการปฐมพยาบาล (first aid measures)  

การหายใจ : ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธ์ิ  ถ้าหยุดหายใจให้ผายปอดและนำส่งแพทย์ทันที 
สัมผัสตา : ล้างด้วยน้ำ ปริมาณมาก ถอดคอนแทคเลนส์ ลืมตาให้กว้างเพื่อให้น้ำ  ไหลผ่าน อย่างน้อย 15 นาที 
ผิวหนัง : ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทัน ทีเช็ดผิวด้วยผ้าชุบglycerol หรือ polyethylene glycol อย่างน้อย 10 นาที 

แล้วล้างด้วยด้วยน้ำสบู่อีกอย่างน้อย 15 นาที สังเกตอาการผู้ป่วยอย่างน้อบ 24 ชั่วโมง  ปริมาณมาก เพื่อให้น้ำ  ไหลผ่าน 
อย่างน้อย 15 นาที 

การรับประทาน : ถ้ากลืนและรู้สึกตัวดี ให้กิน activated charcoal , น้ำมันมะกอก หือ มาการีน แล้วกระตุ้นให้
อาเจียน  

http://www.emolecules.com/cgi-bin/search?t=ss&q=4197-24-4&c=1&v=
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 5. มาตรการผจญเพลิง (firefighting measures)  
  ข้อมูลด้านอัคคีภัยและการระเบิด 

      รีบทำการเคลื่อนย้ายบรรจุภัณฑ์ออกจากบริเวณที่เกิดอัคคีภัย  
      ควรมีการหล่อเย็นภาชนะบรรจุเพื่อลดความร้อน  

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหล (accidental release measures)  
       ให้ล้างบริเวณที่เกิดการรั่วไหลด้วยน้ำจำนวนมากๆ เพื่อเจือจางสารเคมี ก่อนเช็ดทำความสะอาดตามปกติ  

7. การใช้และการจัดเกบ็ (handling and storage)  
- เก็บในภาชนะปิดสนิท ป้องกันแสง  
- เก็บแยกจากสารที่อาจเกิดปฏิกิริยาต่อกันได้ เช่น Formaldehyde, strong oxidizing agent, strong bases, 

alkalis, calcium hypochlorite  

8. การควบคุมการได้รับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (exposure controls/personal protection)  

            ใช้สารเคมีน้ีด้วยความระมัดระวัง ควรสวมอุปกรณ์หรือเครื่องป้องกันที่เหมาะสม เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก แว่นตา  

9. สมบัติทางกายภาพและเคมี (physical and chemical properties) 
 ลักษณะทั่วไป : สารละลายสีม่วง  
 การละลายน้ำ : ละลายน้ำได้ปานกลาง (1-10 % ) 

% การระเหย โดยปริมาตร: 0   

10. ความเสถยีรและการเกิดปฏิกิริยา (stability and reactivity)  
สารอันตรายที่เกิดจากการสลายตัวของสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์ :  ไม่มี 

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (toxicological information)  
       ผลกระทบต่อสุขภาพ  

การหายใจ:ถ้าสูดดมเข้าไปจะมีอาการปวดท้อง รูม่านตาขยาย ชีพจรไม่สม่ำเสมอ แขนขาเย็น ปัสสาวะมีเลือดปน 
เหงื่อออก ปอดบวมน้ำ อุณหภูมิร่างกายลดลง ระคายเคืองปอดอย่างรุนแรง ชัก coma   

สัมผัสตา : อาจระคายเคืองปอดอย่างรุนแรงหรือไหม้  
ผิวหนัง : เน้ือเยื่อบริเวณที่สัมผัสตาย หากดูดซึมทางผิวหนังทำให้เกิดผลทาง systemic ได้  
การรับประทาน : ระคายเคืองกระเพาะอาหาร คลื่นไส้ อาเจียน มีแผลที่ปาก คอหอย  รูม่านตาขยาย ชีพจรไม่ 

สม่ำเสมอ แขนขาเย็น ชัก coma   

12. ข้อมูลด้านระบบนิเวศ (ecological information)  
Ecotoxicty 

Phenol: LD 50 ปลา –leuciscus idus (Golden orfe) – 14.00 – 25.00 mg /l – 48 ชั่วโมง   
Phenol invertebrates EC50 –Daphinia magna (water flea)- 56 mg/l – 48 h 

  Phenol: algae EC50 Chlorella vulgaris (Fresh water algea) -370.00 mg/l - 96 h 
  Basic fuchsin: fish LC50 –Oryzias Latipes – 4.3 mg/l – 48 h  
 Persistence and degradability: สามารถ ย่อยสลายได้ ในสิ่งแวดล้อม 
 Bioaccumulative potential: การสะสมทางชีวภาพ อยู่ในระดับต่ำ 
 Mobility in soil: ไม่มีข้อมูล 
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13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (disposal considerations) 

 กำจัดโดยเจือจางด้วยปริมาณน้ำมากๆ แล้วทิ้งลงท่อระบายน้ำทิ้ง  
 ภาชนะบรรจุทิ้งเป็นสารเคมีอันตราย  

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง (transport information)  

UN-Number: 1992  
UN proper shipping name: Fla,,able Liquids,Toxic, N.O.S ., (ethyl alcohol solution)  
Packing group: III 

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (regulatory information)   

      Unites States (USA)  
  SARA Section 311/312 (Specific toxic chemical listings): Acute, Chronic, Fire 
  SARA Section 313 (Specific toxic chemical listings): 67-56-1 Methanol  
                                              : 108-95-2 Phenol  
  RCRA (hazardous waste code): 67-56-1 methanol - U154 
           : 108-95-2 Phenol – U188 

16. ข้อมูลอ่ืนๆ (other information)  

 สารน้ีถูกจำแนกตาม เงื่อนไขสารอันตรายของ the Controlled Products Regulations และ SDS 
 
 
 
 
 
     ……………………………………………………..                                       ……………………………………………………..     

         (นางสาวสุภัทรา  ศิลปธารากุล)                                                    (นายภาคภูมิ  มนัสวรกิจ) 

           ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ                                                       นายแพทย์ชำนาญการ 

           ผู้จัดทำ                                               รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 

                                                                 ผู้รบัรอง      

 

 

 

 

แก้ไขครั้งที่ 03 – 27/05/2563 


