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1.การบงช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และผูผลิต 
ช่ือผลิตภัณฑ :  นํ้ามันเตาซีพิเศษ
ขอแนะนําการใชงาน / 
ขอจํากดัการใชงาน 
 

:  นํ้ามันเชื้อเพลิงสําหรับใชในเครื่องยนตดีเซลที่ใชงานสมบุกสมบัน, 
หมอนํ้า,เตาหลอม และอุปกรณเผาไหมอ่ืนๆ  

รหัสผลิตภัณฑ :  002D1401
 
ผูจัดจําหนาย :  บริษัท เชลลแหงประเทศไทย จํากัด 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
10 ถนนสุนทรโกษา 
กรุงเทพมหานคร 
10110 
ประเทศไทย

 
โทรศัพท   :  (+66) 26579888
โทรสาร   :  (+66) 26579609

โทรศัพทฉุกเฉิน :  +66 (0) 2262-7333
ที่อยูติดตอทางอีเมลสําหรบั 
MSDS   

:  หากคุณมีขอสงสัยเก่ียวกับรายละเอียดใน MSDS ชุดน้ี 
โปรดสงอีเมลถงึ fuelSDS@shell.com

 
2.การบงช้ีความเปนอันตราย 

การจําแนกประเภทตามระบ
บ GHS  

:  ของเหลวไวไฟ, กลุม 4 
สารกอมะเร็ง, กลุม 1B 
เปนพิษเฉียบพลัน, กลุม 4, การสดูดม 
เปนพิษตอระบบสืบพันธุ, กลุม 2 
ความเปนพิษเฉพาะอวยัวะเปาหมาย - การสมัผสัซ้ํา, กลุม 2, โลหติ, 
ตับ, ตอมไทมสั 
ความเปนอันตรายเฉียบพลันตอสิ่งแวดลอมทางนํ้า, กลุม 1 
อันตรายตอสิ่งแวดลอมทางนํ้า - อันตรายในระยะยาว, กลุม 1 
 

 
องคประกอบฉลากตามระบบ GHS
สัญญลักษณความเปนอันตร
าย 

:    

                    
คําสัญญาณ  :  อันตราย  

 
ขอความเตือนถึงอันตราย  :  อันตรายตอรางกาย 

H227: ของเหลวทีต่ิดไฟได 
 

    อันตรายตอสุขภาพ 
H350: อาจทําใหเกิดมะเร็ง . 
H332: เปนอันตรายหากสูดดม 
H361: อาจเปนสาเหตุอันตรายตอความสมบูรณของทารกในครรภ 
H373: 
อาจทําใหเกิดความเสียหายตออวัยวะผานการสัมผัสเปนเวลานานหรือสั
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มผสับอยครั้ง 
โลหิต 
ตับ 
ตอมไทมสั 
 

    อันตรายตอสิ่งแวดลอม: 
H410: เปนพิษอยางมากตอสตัวนํ้ากับมีผลกระทบในระยะยาว 
H400: เปนพิษอยางมากตอสตัวนํ้า 
 

 
ขอควรระวงัตามระบบ GHS
การปองกัน  : P201: ใหรับคําแนะนําเปนการเฉพาะกอนใชงาน 

P260: หามหายใจเขารางกาย ฝุน / ควัน / กาซ / ละออง / ไอระเหย / 
สเปรย 
P281: ใชอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลตามที่กําหนด 
 

การตอบสนอง : P301+P310: หากกลืนกิน: 
ติดตอแพทยหรอืหนวยงานทางพิษวิทยาโดยทันท ี
P331: หามทําใหอาเจียน 
 

การกาํจัด : P501: 
การกําจัดทําลายภาชนะบรรจแุละผลิตภัณฑทีเ่หลือในภาชนะบรรจุในส
ถานทีท่ี่เหมาะสมโดยปฏิบัติตามขอบังคับของทองถิ่น 
 

 
อันตรายอื่นๆที่ไมมีผลตอกา
รจําแนก  

:  ไฮโดรเจนซัลไฟดมีพิษสูงและหากสูดดมอาจทําใหเสียชีวติได 
ไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) เปนกาซไวไฟและเปนพิษอยางมาก 
และไอของสารอันตรายอ่ืนๆอาจเกิดข้ึนและสะสมอยูในสวนบนของถังเ
ก็บรักษา ถังขนสงและภาชนะปดอ่ืนๆ

    อาจทําใหความไวของประสาทการดมกล่ินชาลง 
และระดับที่เริ่มไดกลิ่นสูงข้ึน 
ดังน้ันจึงไมควรอาศัยกลิ่นเปนเครื่องชี้เตือนอันตราย  

    อาจลุกไหมบนพ้ืนผิวที่อุณหภมิูสูงกวาอุณหภมิูที่จะติดไฟเองได 
    วัตถุน้ีสามารถเกิดการสะสมของไฟฟาสถติย 

ถึงแมจะมีการเชื่อมตอและเดนิสายดินถูกตอง 
วัตถุน้ีก็ยังอาจสรางกระแสไฟฟาสถิตยได 
ถาหากมีการสะสมของประจุไฟฟา 
อาจเกิดการจุดระเบิดจากการผสมของไฟฟาสถติยและไอของกาซได

    ไมจัดเปนสารไวไฟ แตสามารถติดไฟได 
อาจมีไอระเหยไวไฟอยูแมในอุณภูมิที่ต่าํกวาจุดวาบไฟ 
ดังน้ันจึงควรปฏิบัติเชนเดยีวกันกับของเหลวที่มีโอกาสติดไฟได 

    การสัมผสั/ไดรบับอยๆ อาจทําใหผวิแหงหรือแตก  
    การสัมผสักับสารทีร่อนอาจทําใหเกิดการไหมจากความรอน 

ซึ่งอาจทาํใหเกิดการทําลายผิวหนังถาวรได
 

ขอมูลเพิม่เตมิ :  ผลิตภัณฑน้ีมุงหมายใหใชในระบบปดเทาน้ัน
 
 3. องคประกอบและขอมูลเกี่ยวกับสวนผสม 

ขอมูลการเตรยีมผลิตภัณฑ :  ผลิตภัณฑที่ไดมาจากกระบวนการกลั่นและการแยกสลาย 
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และมีสวนประกอบของไฮโดรคารบอนอ่ิมตวั อะโรมาติก 
และโอเลฟนที ่ มีจํานวนคารบอน 9 ถึง 50 ตัว 
มีสวนประกอบของผลิตภัณฑที่ไดจากการแยกสาลยซึ่งเปนโพลีไซคลิ
กอะโรมาติก ประเภท 3 วงเปนสวนใหญ และ  4 ถึง 6 วงบาง  
มีสารประกอบกํามะถัน, ออกซิเจน, ไนโตรเจน, 
วานาเดียมและโลหะอ่ืนในปรมิาณ 10-500 สวนตอลานสวน 
โดยนํ้าหนัก

การจัดประเภทของสวนประกอบตาม GHS 
ช่ือทางเคมี ช่ืออื่นๆ CAS ประเภทความเ

ปนอันตราย(ก
ลุม)

ขอความเตือ
นถึงอันตราย 

are 

Fuel oil, residual Fuel oil, 
residual  

68476-33-5 Flam. Liq., 4; 
Carc., 1B; 
Acute Tox., 4; 
Repr., 2; STOT 
RE, 2; Aquatic 
Chronic, 1; 
Aquatic Acute, 
1;  

H227; H350; 
H332; H361; 
H373; H410; 
H400;  

< 100.00 %  

 
ขอมูลเพิม่เตมิ  : ประกอบดวย ไฮโดรเจน ซัลไฟด CAS # 7783-06-4   
 
  ไฮโดรเจนซัลไฟดอาจจะมีอยูทั้งในของเหลวและไอระเหย 

องคประกอบมคีวามซับซอนและตางกันไปตามแหลงกําเนิดของนํ้ามันดิ
บ  
นํ้ามันเตาชนิดขนที่ไดจากการผสมของกากและนํ้ามันที่ไดจากการกลั่น 
ตองอุนใหรอนกอนใชงาน  

 
  อางถึงบทที่ 16 สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ H phrase   
  ตัวอักษรยอตามมาตรฐานและคํายอตางๆ 

ที่ใชในเอกสารน้ีสามารถสบืคนไดจากเอกสารอางอิง (เชน 
ศัพทานุกรมวทิยาศาสตร) และ/หรือ เว็บไซต 
 

  Carc. = สารกอมะเร็ง 
Repr. = เปนพิษตอระบบสืบพันธุ 
Acute Tox. = เปนพิษเฉียบพลัน 
STOT RE = ความเปนพิษเฉพาะอวัยวะเปาหมาย - การสัมผัสซ้ํา 
 

  Flam. Liq. = ของเหลวไวไฟ 
 

 
 
 4. มาตรการปฐมพยาบาล

ขอมูลโดยทัว่ไป :  ไอของไฮโดรเจนซัลไฟด 
อาจเกาะติดเสือ้ผาซึ่งจะเปนอันตรายตอเจาหนาทีผู่ชวยเหลอื 
ระวังไมใหอุปกรณปองกันระบบหายใจของเจาหนาทีผ่ชวยเหลือปนเปอ
น ถาเปนไปไดใหทาํความสะอาดเสื้อผาดวยอุปกรณลมทําความสะอาด

 
มาตรการปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับการรับสมัผสัตางๆ: 
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การสูดดม :  เคลื่อนยายไปยงับริเวณที่มีอากาศถายเทไดด ี
อยาพยายามชวยเหลือผูปวยหากไมไดสวมอุปกรณปองกันระบบทางเดิ
นหายใจที่เหมาะสม หากผูปวยมีอาการหายใจติดขัดหรือแนนหนาอก 
เวียนศีรษะ อาเจียน หรือหมดสติ ใหใชเครื่องชวยหายใจตลอดเวลา 
หรือปฎิบัติการการชวยฟนคืนชีพ(CPR) 
ตามความจําเปนและนําสงสถานพยาบาลที่ใกลที่สดุ  

การสัมผัสกับผิวหนัง :  ผลิตภัณฑเย็น 
ใหถอดเสื้อผาที่เปอนออก  ลางบริเวณผิวหนังที่สมัผสักับผลติภัณฑดว
ยนํ้ามาก ๆ และลางดวยนํ้าและสบูหากสามารถหาได 
หากอาการไมทุเลา ใหรีบปรกึษาแพทย ผลติภัณฑที่รอน - 
หากสัมผสักับผลิตภัณฑที่มีอุณหภูมิสูง 
ใหลางหรือจุมแผลไหมในนํ้าทันทีอยางนอย 15 ถึง 20 นาที 
เพ่ือลดอุณหภมิู อยาพยายามดึงสิ่งใดออกจากแผลไหม 
และอยาทาครมีหรือปายยาทีแ่ผลไหม 
ระหวางนําสงแพทยหามปดแผลดวยผาหรือแผนปดแผลเนือ่งจากผาหรื
อแผนปดแผลอาจยึดติดกับผลติภัณฑได

การสัมผัสทางดวงตา :  ผลิตภัณฑเย็น ลางตาดวยนํ้าปริมาณมาก หากอาการไมทุเลา 
ใหรีบปรึกษาแพทย ผลิตภัณฑที่รอน - 
หากสัมผสักับผลิตภัณฑที่มีอุณหภูมิสูง 
ใหลางแผลไหมดวยนํ้าปริมาณมากอยางนอย 15 นาที 
อยาพยายามดงึสิ่งใดออกจากแผลไหมและอยาทาครีมหรือปายยาที่ 
แผลไหม

การกลืนกิน :  หากเกิดอาการอาเจียนทันที ใหกมศีรษะลงใหต่ํากวาระดับสะโพก 
เพ่ือปองกันการสําลักเขาไปในหลอดลม 
หามใหยาหรืออะไรก็ตามทางปาก

กลุมอาการทีสํ่าคัญที่สุด/ผ
ลที่เกิดขึ้น 
เฉียบพลันและไมเฉียบพลัน 
  

:  ไฮโดรเจนซัลไฟด มีผลกระทบหลายระดับ 
ข้ึนอยูกับความเขมขนในอากาศและระยะเวลาที่ไดรับ ก) 
ระดับที่เริ่มไดกลิ่น คือ 0.02 สวนตอลานสวน มีกลิ่นเหมือนไขเนา ข) 
10 สวนตอลานสวน ทําใหดวงตาและระบบทางเดินหายใจระคายเคือง 
ค) 100 สวนตอลานสวน ทําใหไอ ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ คลืน่ไส 
ตาระคายเคื อง สูญเสยีประสทิธิภาพในการดมกลิ่นชั่วคราว ง) 200 
สวนตอลานสวนอาจทําใ หมีอาการปอดบวมหลังจากสูดดม 20-30 
นาทีข้ึนไป จ) 500สวนตอลานสวน ทําใ 
หหมดสตหิรือหยุดหายใจหลงัจากสูดดมเพยีงชั่วระยะเวลาอันสั้น ฉ) 
เกินกวา 1 000 สวนตอลานสวนทําใหหมดสตใินทันที อาจทาํให 
เสียชวีิตอยางรวดเร็ว ตองใชวธีิชวยฟนคืนชีพ (CPR) 
หามใชการดมกลิ่นเปนเครื่องเตือนภัย 
ไฮโดรเจนซัลไฟดทําใหประสาทรับกลิน่ออนลา (สญูเสียการไดกลิ่น) 
ยังไมมีหลักฐานปรากฏวาไฮโดรเจนซลัไฟด 
จะสะสมในเน้ือเยื่อของรางกายเมื่อไดรับตดิตอกั นบอยๆ 
ผิวหนังอักเสบเน่ืองจากขาดไขมันอาจมีอาการปวดแสบ ปวดรอน 
และ/หรือ ผวิแหง/แตก รวมอยูดวย

การใหการรกัษาโดยทันที/ก
ารรักษาเฉพาะ 

:  ไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) -  ระบบประสาทสวนกลางสลบ  
อาจทําใหเยื้อจมูกอักเสบ หลอดลมอักเสบ บางครั้งนํ้าทวมปอด 
หสังไดรับจํานวนมาก ใหพิจารณา บําบัดดวยออกซิเจน 
ใหปรึกษาศูนยควบคุมสารพิษสําหรับคําแนะนํา 
การสัมผสัไฮโดรเจนซลัไฟดที่มีความเขมขนสูงมากกวาทีกํ่าหนดไวทา
งดานอาชีวอนามัย อาจทําใหเกิดอาการปวดศีรษะ วิงเวยีน 
ระคายเคืองตา ทางเดินหายใจสวนบน ปากและทางเดินอาหาร ชัก 
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ระบบหายใจออนแรง หมดสติและอาจเสยีชีวติได 
ติดตอแพทยหรอืศูนยพิษวทิยาเพ่ือขอคําแนะนํา  

 
 
5.  มาตรการผจญเพลิง

อพยพบุคคลทีไ่มมีหนาที่เก่ียวของกับเหตุฉกุเฉินออกจากบริเวณที่มีไฟไหม  
 
อันตรายแบบเฉพาะเจาะจงที่
เกิดขึ้นจากสารเคมี 

:  อาจมีสารอันตรายที่ไดจากการเผาไหม เกิดข้ึนไดแก 
สวนประกอบเชงิซอนของอนุภาคของแข็งและของเหลวทีแ่ขวนลอยอยู
ในอากาศ และกาซ (ควัน) อ็อกไซดของไนโตรเจน 
อ็อกไซดของกํามะถัน สารประกอบอินทรียและอนินทรยีที่ไมทราบชื่อ 
อาจมีไอระเหยไวไฟอยูแมในอุณภูมิที่ต่าํกวาจุดวาบไฟ 
ไอหนักกวาอากาศ ขยายตัวไปตามพ้ืนดิน 
และอาจลุกติดไฟในระยะทางไกลได 
จมในนํ้าจดื,ลอยตัวในนํ้าทะเลและอาจติดไฟไดอีกบนผิวนํ้า 
อาจมีไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) และซัลเฟอรอ็อกไซดอ่ืนๆ 
ที่เปนพิษระเหยออกมาขณะทาํใหสารน้ีรอน 
ไมควรอาศัยการดมกลิ่นเปนตวัเตือนอันตราย 
คารบอนมอนอกไซดอาจกอตวัข้ึนหากการเผาไหมไมสมบูรณ  

สารดับเพลิงทีเ่หมาะสม :  โฟม สเปรยนํ้าหรือมานนํ้า ผงเคมีแหง คารบอนไดออกไซด 
อาจใชทรายหรอืดินกับไฟที่ไหมเพียงเล็กนอยเทาน้ัน  

สารที่ไมเหมาะในการดบัไฟ :  อยาฉดีนํ้าไปยงัผลิตภัณฑที่มีการลุกไหมโดยตรงเพราะอาจกอใหเกิดก
ารระเบดิและไฟลุกลามข้ึนมาได 
ควรหลีกเลี่ยงการใชโฟมและนํ้าพรอมกันบนพ้ืนผิวผลิตภัณฑเดียวกันเ
น่ืองจากน้ําจะไปสลายโฟมทําใหประสทิธิภาพในการดับไฟลดนอยลง

อุปกรณปองกนัและขอควรร
ะวงัสําหรบัพนักงานดับเพลิง 
 

:  ตองสวมใสอุปกรณปองกันที่เหมาะสม เชน ถุงมือทีท่นตอสารเคมี 
และอาจตองสวมใสชุดทีท่นตอสารเคมหีากคาดวาจะมีการสมัผสัเปนบริ
เวณกวางกับผลิตภัณฑที่หก 
ตองสวมใสอุปกรณชวยหายใจแบบมีถังอากาศในตัวเม่ือเขาใกลเพลิงใ
นบริเวณจํากัด 
เลือกชุดผจญเพลิงที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐานที่เก่ียวของ (เชน 
ยุโรป: EN469)

คําแนะนําเพิ่มเติม :  ใหฉดีนํ้าหลอเย็นภาชนะบรรจุขางเคียง 
ถาเปนไปไดใหนําภาชนะบรรจุออกจากพ้ืนที่อันตราย หากดับไฟไมได  
ใหออกไปจากบริเวณน้ันทันท ี
ประกอบดวยสารที่เหลือตกคางจากสถานทีซ่ึง่ไดรับผลกระทบ 
เพ่ือปองกันสารน้ีไหลลงทอระบายนํ้า (ทอนํ้าทิ้ง), รองนํ้า, 
และแมนํ้าลําคลอง

 
 
6.  มาตรการจัดการเมือ่มีการหกรั่วไหลของสาร

หลีกเลี่ยงการสมัผสักับผลติภ ัณฑที่หกรัว่ไหล   
ใหปฏิบัติตามคาํแนะนําเรื่องการเลือกใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ในหัวขอที่ 8 
ของเอกสารขอมูลความปลอดภัยน้ี อางอิงขอมูลเรื่องการกําจัดของเสียในหวัขอ 13 เอกสารนี ้
ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับระหวางประเทศและในทองถิ่นทีเ่ก่ียวของทั้งหมด ใหถอดเสื้อผาที่เปอนออก 
อพยพบุคคลทีไ่มเก่ียวของออกจากพื้นที ่หลีกเลี่ยงการสมัผสักับผิวหนัง, ตา และเสื้อผา 
ระบายอากาศตลอดบริเวณที่ปนเปอนสาร  
 
ขอควรระวงัสวนบุคคลและวิ :  หามหายใจเอาควันหรือไอระเหยเขาไป หามใชงานอุปกรณไฟฟา
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ธีปฏิบตัิในกรณีฉุกเฉิน หากเปนไปได ใหปดรอยรัว่ซมึโดยไมเสีย่งอันตราย 
นําแหลงที่อาจติดไฟทั้งหมดออกจากบริเวณโดยรอบและอพยพคนออ
กจากพ้ืนที่ใหหมดพยหรือบังคบัใหไหลไปยังที่ที่ปลอดภยั 
โดยใชมานนํ้า 
เปนตนดําเนินมาตรการปองกันลวงหนาเพ่ือกันการเกิดประกาย 
ไฟฟาสถติยดูแลใหไฟฟาเดินตอเน่ืองกันโดยตลอดโดยเชื่อมและตออุ
ปกรณทั้งหมดลงดิน 
ตรวจสอบบริเวณพ้ืนที่โดยใชเครื่องตรวจวดักาซทีต่ิดไฟ 
อาจลุกไหมบนพ้ืนผิวที่อุณหภมิูสูงกวาอุณหภมิูที่จะติดไฟเองได 

ขอควรระวงัตอส่ิงแวดลอม :  ใชมาตรการตางๆ เพ่ือลดผลกระทบทีจ่ะเกิดกับนํ้าใตดินใหนอยทีสุ่ด 
ประกอบดวยสารที่เหลือตกคางจากสถานทีซ่ึง่ไดรับผลกระทบ 
เพ่ือปองกันสารน้ีไหลลงทอระบายนํ้า (ทอนํ้าทิ้ง), รองนํ้า, 
และแมนํ้าลําคลอง ปองกันมิใหแพรกระจายหรือไหลลงไปในทอนํ้าเสยี 
หลุมบอ หรือแมนํ้า โดยใชทราย ดิน หรือสิ่งกีดก้ันอ่ืนๆ ที่เหมาะสม

วิธกีารและวัสดุสําหรับเก็บกั
กและทําความสะอาด 

:  หากเกิดการหกรั่วไหลในปริมาณนอย (<1 ถัง,drum) 
ใหขนถายผลิตภัณฑทีร่ั่วหกโดยใชวิธีการเชงิกลไปยังภาชนะที่ตดิฉลา
กและปดได เพ่ือเก็บกลับมาหรือนําไปทิ้งอยางปลอดภยั 
สารทีต่กคางปลอยใหระเหยหรือดูดซับโดยสารดูดซับที่เหมาะสมและ
นําไปกําจัดอยางปลอดภยั 
นําดินที่ปนเปอนออกไปกําจัดอยางปลอดภัยดวย  
หากเกิดการหกรั่วไหลในปริมาณมาก (> 1 ถัง,drum) 
ใหขนถายผลิตภัณฑทีร่ั่วหกโดยใชวิธีการเชงิกล เชน 
การใชรถบรรทกุที่มีปมสูบเก็บกลับมาหรือนําไปทิ้งอยางปลอดภัย 
หามลางสวนทีต่กคางอยูดวยนํ้า 
ปลอยใหสารตกคางน้ันระเหยหรือดดูซับโดยสารดูดซับที่เหมาะสมและ
นําไปกําจัดอยางปลอดภยั 
นําดินที่ปนเปอนออกไปกําจัดอยางปลอดภัยดวย 
ตักใสภาชนะที่เหมาะสมที่มีปายชัดเจน 
เพ่ือนําไปกําจัดหรือฟนฟสูภาพตามกฏหมายของทองถิ่น  

คําแนะนําเพิ่มเติม :  ควรแจงใหทางการทราบ หากมี 
หรืออาจมีเหตกุารณที่ประชาชนทั่วไปหรือสิง่แวดลอม สัมผัส/ไดรับสาร 
ในกรณีที่ไมสามารถควบคมุผลิตภัณฑที่รัว่หกเปนปริมาณมากได 
ใหขอรับคาํแนะนําจากเจาหนาที่การปกครองสวนทองถิ่น 
การหกรั่วไหลทางทะเลตองทําตามแผนฉุกเฉินของ Shipboard Oil 
Pollution Emergency Plan (SOPEP) ตามขอกําหนด MARPOL 
Annex1 Regulation 26

 
 
7. การขนถาย เคล่ือนยาย ใชงาน และเกบ็รกัษา

ขอควรระวงัทัว่ไป 
  

:  หลีกเลี่ยงการสมัผสัหรือหายใจเอาไอผลิตภณัฑเขาไป 
ใชงานในบริเวณที่มีอากา ศถายเทไดสะดวกเทาน้ัน 
ทําความสะอาดรางกายหลังการใชงาน 
ดูขอแนะนําเก่ียวกับการเลือกอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลไดในบ
ทที่8 ของเอกสารน้ี 
ใชขอมูลในเอกสารน้ีในการประเมินความเสีย่งของการทํางานเพ่ือพิจาร
ณามาตรการควบคุมที่เหมาะสมในการจดัการ 
การเก็บรักษาและกําจัดอยางปลอดภยั 
กําจัดผาหรือวสัดทุี่ใชทาํความสะอาดสารปนเปอนดวยวิธีที่เหมาะสม 
เพ่ือปองกันเพลิงไหม ปองกันการหกออกมา ใชการระบายอากาศออก 
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หากมีความเสี่ยงของการหายใจเอาไอ ละออง 
หรือละอองของเหลวเขาไป

    การบํารุงรักษาและการเติมนํ้ามัน -
หลีกเลี่ยงการสดูดมและการสมัผสักับผิวหนัง

ขอควรระวงัในการขนถาย 
เคล่ือนยาย 
ใชงานและการเกบ็รกัษาอย
างปลอดภัย 

:  ความเปนพิษของไฮโดรเจนซลัไฟดมีคุณสมบัติทีท่ําใหประสาทการรับ
กลิ่นเกิดอาการลา 
ตองใชสัญญาณเตือนในการตรวจสอบสภาพอากาศหากความเขมขนถง
ระดับที่มีอันตราย เชนในบริเวณไมมี  อากาศถายเท 
ถังทีใ่ชขนสงทีมี่ความรอนสูง และในกรณีที่มีการหกรั่วไหลของสาร 
หากความเขมขนของไฮโดรเจนซัลไฟดมีคา เกิน 50 สวนตอลานสวน 
ควรมีการยายคนออกจากสถานที่ 
นอกเสียจากวามีการใชเครื่องปองกันเพ่ือชวยในการหายใจ 
หลีกเลี่ยงการสมัผสักับผิวหนังนานๆหรือบอยครั้ง 
หามกินหรือดื่มขณะใชงาน หามสูบบุหรี่ ดับเปลวไฟ 
กําจัดแหลงเชือ้ไฟและประกายไฟ 
ในชวงการสูบอาจมีประกายไฟฟาสถิตยเกิดข้ึน 
ประกายไฟฟาสถติยอาจทําใหเกิดไฟไหมได 
อุปกรณที่เก่ียวของทั้งหมดตองตอสายดิน เพ่ือความปลอดภยั  

สภาวะการเก็บรกัษาอยางป
ลอดภัย 

:  สถานที่เก็บถังและบรรจภุัณฑขนาดเล็ก: 
ควรวางถังซอนกันข้ึนไปไมเกิน 3 ชั้น 
ใชภาชนะบรรจทุี่มีการติดฉลากอยางเหมาะสมและสามารถปดได 
ปองกันทางผานของนํ้า การเก็บรักษาถัง: 
ตองมีการออกแบบถังเปนพิเศษสําหรับใชกับผลิตภัณฑน้ี โดยเฉพาะ 
ควรมีการก้ันถังเก็บขนาดใหญ ตั้งถังใหอยูหางจากจากความรอน 
และแหลงกําเนิดประกายไฟอ่ืนๆ ควรตดิตั้งขดลวดทําความรอนในถัง 
ตองแนใจวาผลติภัณฑทวมขดลวด/ทอใหความรอน (อยางนอย 15 
ซม.)

การเปล่ียนถายผลิตภัณฑ :  หลีกเลี่ยงการเติมที่ปลอยผลติภัณฑพุงลงภาชนะ รอประมาณ 2 
นาทีหลังจากเติมลงในถัง (สาํหรับถัง เชน 
พวกถังที่อยูบนรถบรรทุกนํ้ามัน) กอนเปดประตูบริการหรือชองเปด 
รอประมาณ 30 นาทีหลังจากเติมลงในถัง (สาํหรับถังขนาดใหญ) 
กอนเปดใชงาน ปดฝาภาชนะบรรจุเม่ือไมใชงาน 
หามใชแรงดันลมในการเตมิ สูบถาย หรือใชงาน  

วัสดุที่แนะนําใหใช :  สําหรับบรรจุภณัฑหรือวัสดุบุหรือรองบรรจุภณัฑ 
ใหใชเหล็กเหนียวหรือสแตนเลสสตีล 
อะลูมิเนียมอาจจะถูกใชสาํหรบัการนําไปใชในที่ซึ่งไมมีอันตรายจากไฟ
ไหม ตัวอยางของวัสดทุี่เหมาะสม: โพลีเอธิลนีความหนาแนนสูง 
(HDPE) และไวตัน (FKM) 
ซึ่งไดมีการทดสอบเปนการเฉพาะวาสามารถใชไดกับผลิตภณัฑน้ี 
สําหรับการบุภาชนะบรรจุ 
ใหใชสีอีพอกซีเ่พ่ือปองกันการดูดซึมสารเอมีนเขาสูรางกาย 
สําหรับซีลและปะเก็น ใหใชกราไฟท, พีทีเอฟอี (PTFE), ไวตอน เอ 
(Viton A), ไวตอน บี (Viton B)

วัสดุที่ไมเหมาะสม :  สารสังเคราะหบางประเภทอาจไมเหมาะสมทีใ่ชเปนบรรจุภณัฑหรือใชเ
ปนสารสําหรับบุภายในบรรจุภณัฑข้ึนกับคุณสมบัติของวัสดแุละจดุประส
งคในการใชงาน ตัวอยางของวัสดทุีต่องหลีกเลี่ยงไดแก: ยางธรรมชาติ 
(NR), ยางไนไตรล (NBR), ยางเอธิลีนโพรพิลีน (EDPM), 
โพลีเมธิลเมทราคริเลต (PMMA), โพลสีไตรนี, โพลีไวนิล คลอไรด 
(PVC), โพลีไอโซบิวทลิีน อยางไรก็ตาม 
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วัสดุบางอยางอาจเหมาะสําหรบัเปนวัสดผุลติถุงมือ 
คําแนะนําสําหรับภาชนะ 
  

:  ภาชนะบรรจที่ไมมีผลติภัณฑ อาจมีไอที่ระเบิดได อยาตดั เจาะ เจียร  
เชื่อม บนภาชนะบรรจุ หรือในบริเวณใกลเคียงภาชนะบรรจ ุ 

คําแนะนําอื่นๆ :  ใหแนใจวาอุปกรณใชงานและถังเก็บเปนไปตามขอกําหนดของทองถิ่น
 
 
8. การควบคุมการรบัสัมผสัและการปองกันสวนบคุคล

หากมีคาของ American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) 
ใหในเอกสารน้ีมันมีไวเพ่ือใหขอมูลเทาน้ัน 
 
คาตางๆที่ใชควบคุม 

คาขดีจํากดัทีย่อมใหรับสัมผัสไดในขณะปฏิบัตงิาน
 
 
วัสด ุ Source Type ppm mg/m3 Notation 
Hydrogen 
Sulphide  
 

ACGIH TWA 1 ppm   

  
 

ACGIH STEL 5 ppm   

  
 

TH OEL CEILING 50 ppm   

  
 

TH OEL STEL 20 ppm   

 
 

 
คาขดีจํากดัทางชีวภาพ Biological Exposure Index (BEI) 
 
ไมมีการกําหนดคาจาํกัดทางชีวภาพ  
 
การควบคุมทางวศิวกรรมทีเ่
หมาะสม 

:  ระดับของการปองกันและชนิดของมาตรการควบคุมตางๆที่จาํเปน 
อาจมีความแตกตางกันไปข้ึนอยูกับสภาพและลักษณะการสมัผสั 
การเลือกมาตรการควบคุมจะข้ึนกับการประเมนิผลความเสีย่งในสภาพแ
วดลอมน้ันๆ สถานการณตางๆ มาตรการที่เหมาะสมรวมถึง 
ใชระบบซีลผนึกใหมากทีส่ดุเทาที่จะทําได 
ระบบระบายอากาศทีด่ีพอสําหรับควบคุมปริมาณความเขมขนของสารล
อยตัวในอากาศใหอยูภายใตขีดจํากัดที่กําหนด 
ควรใชระบบการระบายอากาศเฉพาะที ่
อุปกรณชําระรางกายและลางตาในกรณีฉุกเฉนิ 
ควรมีระบบกระจายนํ้าฝอยชนดิทอแหง (Deluge System) 
และระบบควบคมุนํ้าดับเพลิง 
ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อสุขอนามัยสวนบุคคลที่ดีเสมอ เชน 
การลางมือหลังจากจัดการสาร และกอนรับประทาน ดื่ม 
และ/หรือสูบบุหรี่ ซักเสื้อผาทีใ่สปฏิบั 
ติงานและลางอุปกรณปองกันเปนประจําเพ่ือกําจัดสิ่งปนเปอนทิ้งเสื้อผา
แล 
ะรองเทาที่ปนเปอนและไมสามารถทําความสะอาดไดปฏิบัตติามวิธีหลัก
เคหกรรม ที่ดี
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กําหนดข้ันตอนปฏิบัติในการจดัการสารอยางปลอดภยัและการคงรักษา
การควบคุม 
ใหความรูและฝกอบรมพนักงานในมาตรการดานวัตถุอันตรายและการคว
บคุมอันเก่ียวของกับกิจกรรมตามปกติของผลติภัณฑน้ี ตองมีการเลือก 
ทดสอบ และบํารุงรักษาอุปกรณที่ใชควบคุมการไดรับสาร เชน 
อุปกรณปองกันสวนบุคคล การระบายอากาศเสียในบริเวณน้ัน  

มาตรการปองกันสวนบคุคล 
 

:  อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (PPE) 
ควรมีคุณภาพตามระดับมาตรฐานแหงชาต ิ
ใหตรวจสอบกับผูจัดจําหนายผูสงมอบอุปกรณ PPE  

การปองกันระบบทางเดิน
หายใจ 

:  หากไมสามารถควบคุมระดับความเขมขนของสารในอากาศโดยทางวิศ
วกรรมใหอยูในระดับที่ปลอดภยัตอสุขภาพอนามัยของผูปฏิบัติงานได   
ใหพิจารณาเลือกใชอุปกรณปองกันสวนบุคคลที่ปองกันระบบหายใจที่เ
หมาะสมกับสภาพการทาํงานและเปนไปตามกฎหมายหรือขอกําหนดที่เ
ก่ียวของ ตรวจสอบกับผูจาํหนายอุปกรณปองกันระบบหายใจ 
เม่ือหนากากชวยหายใจแบบกรองอากาศไมสามารถใชงานได (เชน 
ความเขนขนของสารในอากาศสูง  มีความเสีย่งตอการขาดออกซิเจน  
บริเวณพ้ืนที่อบอากาศ) 
ใหใชอุปกรณชวยหายใจชนิดที่มีระบบปอนอากาศ 
กรณีที่ใชหนากากชวยหายใจ 
ควรเลือกหนากากนิรภัยที่มีตัวกรองอยูดวย 
อุปกรณปองกันระบบหายใจทกุชนิด และวิธีการใช 
จะตองเปนไปตามกฏหมายทองถิ่น

การปองกันมือ :  สุขอนามัยสวนบุคคลที่เปนปจจัยสาํคัญของการปองกันดูแลรกัษามืออย
างมีประสิทธิภาพ ใสถุงมือกับมือที่สะอาดเทาน้ัน หลังจากใชถุงมือแลว 
ลางมือให สะอาดและทาํใหแหง 
ทาครีมที่ไมมีนํ้าหอมผสมเพ่ือทําใหผิวหนังชุมชื้น 
ความเหมาะสมและความทนทานของถุงมือข้ึนอยูกับการใชงาน เชน 
ความถี่และระยะเวลาในการสัมผัสใชงาน 
ความตานทานสารเคมีของวัสดุทีใ่ชทําถุงมือ 
ความหนาและความกระชับของถุงมือ 
หากมีขอสงสัยใหสอบถามผูจาํหนาย 
ควรเปลีย่นถุงมอืที่มีการปนเปอนแลว 
สําหรับการใชงานที่จําเปนตองสัมผัสสารเคมีอยางตอเน่ือง 
ควรสวมถุงมือซึ่งสามารถปองกันผูใชงานจากสารเคมีไดนานกวา 240 
นาที 
กอนที่สารเคมจีะทะลผุานถุงมือเขามาสัมผสักับผูใชงานโดยตรงและหา
กเปนไปไดควรเลือกใชถุงมือที่เหมาะสมซึ่งสามารถปองกันผูใชงานจา
กสารเคมีไดนานกวา 480 นาที 
สําหรับการปองกันระยะสั้น/ปองกันการกระเดน็น้ันมีหลักเกณฑในการเลื
อกใชงานถุงมือเชนเดียวกัน 
แตอยางไรก็ดอีาจไมมีถุงมือที่เหมาะสมสําหรบัการปองกันในลั  
กษณะน้ีในกรณีน้ีอาจใชถุงมอืซึ่งมีเวลาในการทะลุผานของสาร(เวลาท
ะลุผาน)นอยลงก็ไดแตตองมีการบํารุงรักษาและเกณฑการเปลี่ยนถุงมือ
ที่เหมาะ สม 
ความหนาของถุงมือมิใชตัวบงชี้ทีด่ีวาถุงมือน้ันสามารถปองกันสารเคมีไ
ด 
ทั้งน้ีเน่ืองจากความสามารถในการปองกันสารเคมีของถุงมือจะข้ึนอยูกับ
องคประกอบของวัสดทุี่ใชผลติถุงมือน้ัน 
เลือกถุงมือที่ผานการตรวจสอบตามมาตรฐานที่เก่ียวของ (เชน Europe 
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EN374, US F739) เม่ือถือผลติภัณฑที่รอน ใหสวมถุงมือกันความรอน 
เม่ือตองสัมผสักับผลิตภัณฑเปนเวลานานหรอืบอยครั้ง 
ใหใชถุงมือไนไตรล (ระยะเวลาซึมผาน มากกวา 240 นาที) 
ใหใชถุงมือยางนีโอปรีน หรือพีวีซี เพ่ือปองกันการสัมผสั 
และการกระเดน็โดยบังเอิุ

การปองกันดวงตา :  แวนตาปองกันสารเคมีกระเด็น (แวนตากันสารเคมี) 
หากการประเมินความปลอดภยัในสถานที่พิจารณาแลวเห็นวาไมจําเปน
ตองใชแวนครอบตาก็อาจใชแวนตานิรภัยซึ่งสามารถปกปองดวงตาไดอ
ยางเพียงพอ

อุปกรณปองกนัรางกาย  :  ถุงมือ รองเทาบูต และผากันเปอนที่ทนสารเคมี 
(ในกรณีทีส่ารเคมีอาจกระเด็นใส)

อันตรายที่เกดิจากความรอน :  เม่ือตองจัดการกับผลิตภัณฑทีมี่ความรอน ควรสวมถุงมือทนความรอน 
หมวกนิรภยัที่มีเกราะหนา และชุดเต็มตัวชนิดทนความรอน 
(โดยมีปลอกรดัรอบถุงมือและขากางเกงคลุมรองเทาบูต) 
และรองเทาบูตสําหรับงานหนัก เชน ทําจากหนังทนความรอน  

วิธกีารเฝาระวงั :  อาจจําเปนทีต่องดําเนินการตรวจวดัหรือติดตามระดับความเขมขนของส
ารเคมีในบรรยากาศบริเวณระยะการหายใจของคนงาน 
หรือในพ้ืนที่การทํางานทั่วไป  
เพ่ือใหม่ันใจวามีการปฏิบัติตามกฎหมายและมีระดับความเขมขนของสา
รเคมีที่ไมเกินกวาคาขีดจํากัดการสัมผสัที่ปลอดภัย (OEL) 
สําหรับสารเคมบีางชนิดอาจจําเปนต 
องมีการติดตามหรือตรวจวัดระดับของสารเคมีทางชวีภาพดวย  

การควบคุมการสัมผัสสูส่ิงแ
วดลอม  

:  การระบายอากาศเสียที่มีไอระเหย 
จะตองปฏิบัติตามแนวทางขอกําหนดของทองถิ่นเก่ียวกับขีดจํากัดปริมา
ณสารระเหยงายที่ปลอยออกไป 
ขอมูลที่เก่ียวของกับมาตรการที่ตองดาํเนินการภายหลังมีการปลดปลอ
ยสารออกสูสิ่งแวดลอมโดยมิไดตั้งใจจะแสดงไวในหัวขอ 6  

 
 9. คุณสมบตัทิางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะทัว่ไป   : สีนํ้าตาลถึงดํา. ของเหลวหนืด  
กล่ิน : ไฮโดรคารบอน
คาขดีจํากดัของกล่ินที่รบัได : ขอมูลไมสามารถใชได
คาความเปนกรด-ดาง : ไมเก่ียวของ
จุดเดือดเร มตนและชวงการเ
ดือด 

: 150 - 750 °C / 302 - 1,382 °F  

จุดหลอมเหลว/เยือกแข็ง : < 30 °C / 86 °F  
จุดวาบไฟ อัตราการระเหย : > 60 °C / 140 °F (ASTM D-93 / PMCC)  
คาขดีจํากดัสูงสุดและต่าํสุด
ของความไวไฟหรือการระเบิ
ด 

: Typical 0.50 - 5.00 %(V)  

อุณหภูมิที่ลุกติดไฟไดเอง : > 250 °C / 482 °F  
ความดันไอ 
ความหนาแนนไอ 

: < 0.1 hPa ที ่40 °C / 104 °F  

ความหนาแนนสัมพัทธ : ขอมูลไมสามารถใชได
ความหนาแนน : < 0.990 g/cm3 ที่ 15.00 °C / 59.00 °F  
ความหนาแนนจํานวนมาก : ไมเก่ียวของ
การละลายนํ้าได : เล็กนอย
การละลายในตัวทําละลายอื่ : ขอมูลไมสามารถใชได  
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น ๆ 

คาสัมประสิทธิ์การละลายขอ
งสารในช้ันของ n-octanol 
ตอนํ้า 

: 3 - 6  

ความหนืดแบบไดนามิก : ขอมูลไมสามารถใชได
ความหนืด (Kinematic) : < 180 mm2/s ที่ 50 °C / 122 °F  
ความหนาแนนของไอ 
(อากาศ = 1) 

: ขอมูลไมสามารถใชได  

ความสามารถในการนําไฟฟ
า 

: สภาพการนําต่ํา: < 100 pS/m, 
ตามลักษณะสภาพการนําของวัตถุน้ีถือวาสิ่งน้ีเปนตัวสะสมของไฟฟาสถิ
ตย, ปกติของเหลวถือวาไมใชตัวนํา ถาคาสภาพการนําต่าํกวา 100 
pS/m และถือวาเปนก่ึงตัวนํา ถาคาสภาพการนําต่ํากวา 10,000 pS/m, 
ไมวาของเหลวจะไมเปนตัวนําเลยหรือเปนก่ึงตัวนํา 
การปองกันลวงหนาจะตองเหมอืนกัน, ตัวแปรตางๆ เชน 
อุณหภูมิของเหลว สิ่งปนเปอนที่เกิดข้ึน และสารตอตานไฟฟาสถติย 
สามารถเรงอิทธิพลของสภาพการนําในของเหลว  

อัตราการระเหย 
(nBuAc=1)  

: ขอมูลไมสามารถใชได  

อุณหภูมิของการสลายตัว : ขอมูลไมสามารถใชได
ความสามารถในการลุกตดิไ
ฟไดของของแข็งและกาซ  

: ไมเก่ียวของ   

 
10. ความเสถยีรและการเกดิปฏิกริิยา 

 
การเกดิปฏิกรยิา 
 

: เกิดการอ็อกซิเดชั่นเม่ือสัมผสักับอากาศ 

 
ความเสถียรทางเคมี : คงตัวในสภาพการใชตามปกตทิั่วไป
ความเปนไปไดในการเกดิป
ฏิกิริยาอันตราย 

: ขอมูลไมสามารถใชได 

สภาวะทีค่วรหลีกเล่ียง : หลีกเลี่ยงความรอน ประกายไฟ เปลวไฟ และแหลงติดไฟอ่ืนๆ  
วัสดุที่เขากันไมได : สารอ็อกซิไดซอยางแรง
ความเปนอันตรายของสารที่
เกิดจากการสลายตัว 

: ไมคาดวาผลติภัณฑจะเกิดการสลายตัวและใหสารที่เปนอันตรายออกมา
ระหวางที่จดัเก็บตามปกต ิ
การสลายตัวโดยความรอนข้ึนกับสภาวะตางๆเปนอยางมาก 
สารผสมในอากาศของ ของแข็ง ของเหลวและกาซ 
รวมถึงคารบอนมอนอกไซด คารบอนไดออกไซด 
ซลเฟอรออกไซดและสารอินทรยีที่ไมสามารถระบุได 
จะเกิดข้ึนเม่ือผลิตภัณฑถูกเผาไหม สลายตัวโดยความรอน 
หรือสลายตัวโดยปฎิกริยาออกซิเดชั่น

ความไวตัวตอการเกดิไฟฟา
สถิตย  

: ใช ในบางสถานการณ ผลติภณัฑอาจลุกไหมเน่ืองจากไฟฟาสถิต   

 
 11. ขอมูลดานพิษวทิยา 
ขอมูลเก่ียวกับผลกระทบดานพิษวิทยา 

 
พื้นฐานการประเมิน : ขอมูลน้ีจัดทําจากขอมูลผลติภณัฑ 
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ความรูเก่ียวกับสวนประกอบและขอมูลพิษวทิยาของผลติภัณฑที่คลาย
คลึงกัน  เวนแตวาไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
ขอมูลที่แสดงไวน้ีถือเปนตัวแทนของผลติภณัฑโดยรวมมิใชเพียงเปนตั
วแทนของสวนประกอบใดสวนประกอบหน่ึง

เสนทางที่เปนไปไดของการ
สัมผัส 

:   สวนใหญสารพิษเขาสูรางกายโดยการสัมผสัผวิหนังและสมัผสัดวงตา 
แตอาจเขาสูรางกายโดยการสดูดมหรือกลืนกินโดยไมตั้งใจ  

ความเปนพิษเฉียบพลันทาง
การกลืนกิน 

: ความเปนพิษต่าํ : LD50 > 5000 mg/kg , หนู  
 

พิษเฉียบพลันโดยทาง 
ผิวหนัง 

: ความเปนพิษต่าํ : LD50 >2000 mg/kg , กระตาย  
 

ความเปนพิษเฉียบพลันทาง
การสูดดม 

: อันตรายเม่ือสูดดม LC50 > 1.0 - <= 5.0 mg/l , 4 h, หนู  
 

กัดผวิหนัง/ระคายเคือง : คาดวาจะเกิดการระคายเคืองเล็กนอย การสัมผัสบอยๆ 
เปนระยะเวลานานอาจทําใหผวิหนังขาดไขมนั 
และกลายเปนโรคผิวหนังได 
การสัมผสักับสารทีร่อนอาจทําใหเกิดการไหมจากความรอน 
ซึ่งอาจทาํใหเกิดการทําลายผิวหนังถาวรได  
 

ทําลายตาอยางรุนแรง/ระคา
ยเคือง 

: คาดวาจะเกิดการระคายเคืองเล็กนอย 
ผลิตภณัฑที่รอนอาจทําใหเกิดการไหมของดวงตาทีรุ่นแรง 
และ/หรือตาบอดได  
 

การระคายเคืองตอระบบหา
ยใจ 

: การสดูดมไอระเหยหรือละอองฝอยเขาไปอาจทําใหเกิดการระคายเคือง
ตอระบบการหายใจ  
 

การแพตอระบบหายใจและผิ
วหนัง 

: ไมคาดวาจะเปนสารทีท่ําใหเกิดปฏิกิรยิาการแพ  
 

อันตรายที่เกดิจากการหายใ
จเขา 

: ไมไดจัดไววามีอันตรายตอการสูดดม  
 

การเปล่ียนแปลงของเซลลสื
บพันธุ 

: การทดลองเกี่ยวกับการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของยีน 
พบวาใหผลบวกในหองปฏิบัตกิาร แตใหผลลบในรางกายของสิ่งมีชีวติ  
 

พิษในการกอมะเรง็ : การทดลองกับสัตวในหองปฏบัิติการพบวากอใหเกิดโรค มะเร็ง  
 

 
วัสด ุ : จัดอยูในประเภทสารทีอ่าจกอใหเกดิมะเร็ง  
 Fuel oil, residual : IARC 2B: เปนไปไดที่จะเปนสารกอมะเร็ง 
 Fuel oil, residual : GHS / CLP: สารกอมะเร็ง กลุม 1B
 Hydrogen Sulphide : GHS / CLP: ไมมีการจําแนกประเภทของอํานาจในการกอมะเร็ง
 
 
พิษทีท่ําใหตวัออนผดิปกติ 
หรอืมีผลตอการสืบพันธุ  

: ทําใหเกิดความเปนพิษตอทารก/ตัวออนในครรภในปริมาณทีเ่ปนพิษตอ
แม  
 

ความเปนพิษตอระบบอวัยวะ
เปาหมายเฉพาะท่ี - 
จากการรับสัมผัสเพียงคร้ังเ 
ดียว 

: ไมคาดวาจะเปนอันตราย  
 

ความเปนพิษตออวัยวะเปาห : อาจทําใหเกิดความเสียหายตออวัยวะ หรือระบบอวัยวะ 
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มายอยางเฉพาะเจาะจง - 
การรบัสัมผัสซ้ําหลายครัง้ 

เม่ือสัมผสัถูกเปนเวลานาน หรอืสัมผสัถูกซ้ําๆ โลหิต ตับ ตอมไทมัส  
 

ขอมูลเพิม่เตมิ : อาจมีการจําแนกประเภททีแ่ตกตางกันไปโดยหนวยงานอ่ืนที่อยูภายใต
กรอบงานดานการกํากับดูแลตางๆ  
 

 
12. ขอมูล ดานนิเวศนวิทยา 

พื้นฐานการประเมิน : นํ้ามันเชื้อเพลิงไดมาจากการผสมของผลติภณัฑที่ไดจากการกลั่นหลา
ยชนิด  ได มีการศึกษาดานพิษวิทยาตอระบบนิเวศนเของผลิตภัณฑ 
แตละชนิดและที่ผสมกัน  ม่ียังไมไดเติมสารเพ่ิมคุณภาพ ขอมูลทีใ่ห 
ถูกอางอิงจากความรูของสวนประกอบและพิษวิทยาของระบบนิเวศนขอ
งผลิตภัณฑที่คลายกัน  
เวนแตวาไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
ขอมูลที่แสดงไวน้ีถือเปนตัวแทนของผลติภณัฑโดยรวมมิใชเพียงเปนตั
วแทนของสวนประกอบใดสวนประกอบหน่ึง  
 

 
ความเปนพิษตอสิ่งแวดลอม:
ความเปนพิษเฉียบพลัน : คาดวาจะเปนพิษมาก ระดับ LL/EL/IL50 < 1 มก./ลติร 

(ตอสิ่งมชีีวิตในนํ้า) (LL/EL50 
แสดงถึงจํานวนปกติของผลิตภณัฑที่จําเปนตองเตรียมไวสําหรับการแย
กสารที่เปนนํ้าออกมา)

ปลา  :  เปนอันตราย : LL/EL/IL50 10-100 mg/l
สัตวทะเลทีมี่เปลือกแข็ง  : เปนพิษ : LL/EL/IL50 1-10 มก./ลิตร
สาหราย/พืชนํ้า :  เปนพิษมาก LL/EL/IL50 < 1 mg/l
จุลินทรีย  :  คาดวาแทบจะไมเปนพิษ : LL/EL/IL50 > 100 mg/l  

ความเปนพิษเรื้อรัง  
ปลา  :  NOEC/NOEL expected to be > 0.01 - <= 0.1 mg/l (based on 

modeled data)
สัตวทะเลทีมี่เปลือกแข็ง  :  NOEC/NOEL คาดวาเทากับ > 0.1 - <= 1.0 มก./ล. 

(พิจารณาจากขอมูลตามตวัแบบ)
การเคล่ือนยาย : มีการระเหยไดบางสวนจากผิวนํ้าหรือผิวดิน 

แตองคประกอบสวนใหญจะยงัคงอยูหลังจากนั้นหน่ึงวัน 
สารที่หกเปนจํานวนมากอาจซึมแทรกเขาไปในดิน 
และอาจปนเปอนนํ้าใตดิน ประกอบดวยสวนประกอบทีร่ะเหยได 
จมในนํ้าจดื แตจะลอยในน้ําทะเลและเกิดเปนคราบมัน  

การตกคางยาวนานและควา
มสามารถในการยอยสลาย 

:  สวนประกอบทีร่ะเหยไดจะออกซิไดซอยางรวดเร็วโดยปฏิกิริยาโฟโตเค
มีในอากาศ สวนประกอบหลักสามารถยอยสลายทางชวีภาพได  

ศักยภาพทางดานการสะสม
ในทางชีววทิยา 

:  ประกอบดวยสวนประกอบที่มีแนวโนมที่จะสะสมทางชีวภาพ Log Kow 
> =4

ผลกระทบที่รายแรงอื่น ๆ 
 

: ฟลมที่จับตัวอยูบนผิวนํ้าอาจจะสงผลกระทบตอการถายเทออกซิเจนแล
ะทําลายสิ่งมีชวีติ

 
 
13. ขอพจิารณาในการกาํจัด

การกาํจัดผลิตภัณฑ 
 

:  ควรนํากลับไปใชหมุนเวียนใหม 
เปนความรับผิดชอบของผูที่กอใหเกิดมลพิษหรือของเสีย 
ในการประเมินความเป 
นพิษดานพิษวทิยาและคุณลักษณะทางกายภาพของของเสียที่เกิดข้ึน  
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เพ่ือจําแนกป 
ระเภทและวิธีกําจัดที่ถูกตองเหมาะสมตามขอกําหนดหรือกฎหมายที่กํา
หนดไว อยากําจัดทิ้งลงไปในสิ่งแวดลอม ในทอระบายนํ้า 
หรือในแมนํ้าลําคลองตางๆ 
หามปลอยสารที่อยูดานลางของถังเก็บนํ้าทิ้ง โดยเททิ้งลงสูพ้ืนดิน 
ซึ่งจะทําใหเกิดการปนเปอนในดินและนํ้าบาดาล 
ของเสียที่เกิดข้ึนจากการหกรัว่ไหล 
หรือจากการทําความสะอาดถังควรถูกกําจัดตามกฏหมาย 
ตองใชผูจดัเก็บ หรือผูรับเหมาที่ไดรับอนุญาต 
และควรเตรียมใหพรอมไว

การกาํจัดภาชนะบรรจุ :  สงใหผูใชถังหมุนเวียน หรือผูที่นําถังโลหะกลับไปใชอีก 
ถายสารเคมีออกใหหมดจากภาชนะบรรจุ 
เม่ือถายผลิตภณัฑ ออกหมดแลว 
ใหระบายอากาศในถังออกในบริเวณที ่ปลอดภัย 
หางไกลจากแหลงที่มีประกายไฟและความรอนจากเปลวไฟ 
สารตกคางอาจกอใหเกิดอันตรายระเบิดข้ึนหากไดรับความรอนเหนือจุด
วาบไฟ อยาเจาะ ตัด หรือเชื่อมถังทีย่ังไมไดทําความสะอาด 
หามทาํใหเกิดมลภาวะทางดนิ, นํ้า 
หรือสิ่งแวดลอมดวยภาชนะบรรจุของเสีย 
เปนไปตามระเบียบขอบังคับในทองถิ่นเก่ียวกับการใช 
หมุนเวียนหรือกําจัดสารของเสีย

กฎหมายในประเทศ :  ควรกําจดัทําลายตามขอบังคับและกฎหมายทองถิ่นที่บังคบัใช 
ตองปฏิบัตติามระเบียบขอบังคบัของทองถิ่นซึง่อาจเขมงวดกวาขอบังคั
บโดยรวมของประเทศหรือภูมิภาค

 
 
14. ขอมูลการขนสง 

 
ทางบก (ตามการจัดเขาอยูในประเภทของ ADR)
ประเภท : 9 
กลุมการบรรจุ : III
หมายเลขบงชีค้วามเปนอันตรา
ย 

: 90 

หมายเลขสหประชาชาต ิ : 3082
ฉลากเตือนอันตราย 
(ความเสี่ยงหลกั)  

: 9  

ชื่อทีถู่กตองในการขนสงของส
หประชาชาติ 

: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 
(Fuel oil, residual, Heavy fuel oil)

เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม :  ใช
ขอควรระวังพิเศษสําหรับผูใช : ดูในบทที่ 7 การใชและจัดเก็บ 

เพ่ือรับทราบขอควรระวังเฉพาะดานสําหรับผูใช 
และหลักเกณฑในการขนสง

  
IMDG 
หมายเลขสหประชาชาติ UN 3082
ชื่อทีถู่กตองในการขนสงของสหป
ระชาชาต ิ

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 

ชื่อทางเทคนิค (Fuel oil, residual, Heavy fuel oil)  
ประเภท / ประเภทยอย 9 
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กลุมการบรรจุ III
มลภาวะทางทะเล: ใช 
ขอควรระวังพิเศษสําหรับผูใช : ดูในบทที่ 7 การใชและจัดเก็บ 

เพ่ือรับทราบขอควรระวังเฉพาะดานสําหรับผูใช 
และหลักเกณฑในการขนสง

 
IATA (Country variations may apply)
หมายเลขสหประชาชาติ : 3082
ชื่อทีถู่กตองในการขนสงของส
หประชาชาติ 

: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.  

ชื่อทางเทคนิค : (Fuel oil, residual, Heavy fuel oil ) 
ประเภท / ประเภทยอย : 9 
กลุมการบรรจุ : III
ขอควรระวังพิเศษสําหรับผูใช : ดูในบทที่ 7 การใชและจัดเก็บ 

เพ่ือรับทราบขอควรระวังเฉพาะดานสําหรับผูใช 
และหลักเกณฑในการขนสง

 
การขนสงเปนจํานวนมากตามภาคผนวกที ่2 ของ MARPOL 73/78 และ IBC Code  
ประเภทมลพษิ : ไมเกี่ยวของ
ชนิดของเรือ : ไมเกี่ยวของ
ช่ือผลิตภัณฑ : ไมเกี่ยวของ
ขอควรระวงัเฉพาะ : ไมเกี่ยวของ

 
15. ขอมูลดานกฎขอบังคับ 
ขอมูลที่ระบุในหัวขอน้ี มิไดมีความตั้งใจที่จะครอบคลุมลงไปในรายละเอียดของขอบังคับ/กฎหมายจนครบทุกขอ 
อาจมีขอกําหนดกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคบัอ่ื นๆ ที่ใชกับผลิตภัณฑน้ี 

 
สารประกอบทีมี่ผลตอการจั
ดแบงประเภทสาร 

:  มีสวนประกอบของนํ้ามันเชื้อเพลิง, สิ่งตกคาง  

 
16. ขอมูลอื่น 

 
 

ขอความเตือนถึงอันตราย
H227  ของเหลวที่ตดิไฟได
H332  เปนอันตรายหากสูดดม
H350  อาจทําใหเกิดมะเร็ง .
H361  อาจเปนสาเหตอัุนตรายตอความสมบูรณของทารกในครรภ
H373  อาจทําใหเกิดความเสียหายตออวัยวะผานการสัมผัสเปนเวลานานหรือสัมผสับอยครั้ง
H400  เปนพิษอยางมากตอสัตวนํ้า
H410  เปนพิษอยางมากตอสัตวนํ้ากับมีผลกระทบในระยะยาว

 
ขอมูลเพิม่เตมิ : เอกสารนี้มีขอมูลสําคัญเพ่ือใหแนใจวา การเก็บรักษา 

การเคล่ือนยายและการใชผลติภัณฑเปนไปอยางปลอดภัย 
ขอมูลน้ีควรจะตองรับทราบโดยพนักงานทีร่ับผิดชอบในดานความปลอด
ภัยในองคกร
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SDS Version Number : 2.1 
 

MSDS Effective Date : 21.05.2013 
 

SDS Revisions : เสนตั้งฉาก (I) 
ที่ก้ันหนาซายแสดงวามีการปรบัปรุงแกไขขอความในฉบับกอน  

SDS Regulation : รายละเอียดและรูปแบบของเอกสารความปลอดภัยน้ีเปนไปตามขอกําห
นดของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 
ระบบการจําแนกและการสื่อสารความเปนอันตรายของวัตถุอันตราย 
พ.ศ. ๒๕๕๕

การใชงานและขอจํากัด : ผลิตภัณฑน้ี 
ตองไมนําไปใชในรูปแบบอ่ืนนอกเหนือไปจากที่แนะนําในสวนที่ 1, 
โดยไมไดขอคาํแนะนําจากผูจดัหาสินคากอน 
 

การแจกจายเอกสารขอมูล 
ผลิตภัณฑดานความปลอดภยัน้ี 

: ทุกคนที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑน้ี 
ควรไดรับเอกสารขอมูลผลิตภณัฑดานความปลอดภยัน้ี   

รหัส/คาํบรรยายของคํายอที่
ใชใน SDS น้ี 

:  
 

ตัวอักษรยอตามมาตรฐานและคํายอตางๆ 
ที่ใชในเอกสารน้ีสามารถสืบคนไดจากเอกสารอางอิง 
(เชน ศัพทานุกรมวทิยาศาสตร) และ/หรือ เวบ็ไซต 
 

  Carc. 
Repr. 
Acute Tox. 
STOT RE 
 

สารกอมะเร็ง 
เปนพิษตอระบบสืบพันธุ 
เปนพิษเฉียบพลัน 
ความเปนพิษเฉพาะอวยัวะเปาหมาย - การสมัผสัซ้ํา 
 

  Flam. Liq. 
 

ของเหลวไวไฟ 
 

เอกสารอางองิที่สําคัญ : ขอมูลที่ยกมาน้ีเปนขอมูลจากแหลงขอมูลหลายๆ (เชน 
ขอมูลดานพิษวทิยาจาก Shell Health Servies 
ขอมูลจากซัพพลายเออรวสัดตุางๆ CONCAWE ฐานขอมูลของ EU 
IUCLID ขอกําหนด EC 1272/2008 เปนตน) 
 

การปฏิเสธสิทธิ : ขอมูลเหลาน้ี ไดมาจากความรูที่มีอยูในปจจุบัน 
ซึ่งตั้งใจที่จะอธิบายลักษณะผลิตภัณฑ เพ่ือวัตถุประสงคดานสุขภาพ 
ความปลอดภยั และสิ่งแวดลอมเทาน้ัน 
เอกสารนี้จึงไมไดใชเปนหลักในการประกันคณุลักษณะจําเพาะของผลิต
ภัณฑแตอยางใด  


