
 
 
 

บรษิทั เชอรว์ูด้ เคมคิอล จาํกดั (มหาชน) 
 
ขอ้มลูความปลอดภยั                                          หนา้ 1 จาก  8 
เชนการด์ แคท ดราย แซมพ ู                                                            วันทีม่ผีล  : 24 กรกฎาคม 2560 

                                                                                             ฉบับที ่: 1.0   พมิพเ์มือ่ : 29 มนีาคม 2561 

1. ขอ้มลูเกีย่วกบัสารเคม ีหรอืสารผสม และบรษิทัผูผ้ลติ และ/หรอื จาํหนา่ย (Identification) 
ชือ่ผลติภณัฑ ์ : เชนการด์ ดราย แชมพ(ู Chaingard Dry Shampoo ) 
รหสัผลติภณัฑ ์: 85655 
การใชผ้ลติภณัฑ ์: เป็นผงแป้งสเีหลอืงออ่น  มกีลิน่หอม   ใชเ้ป็นแชมพแูหง้สําหรับโรยตวัแมว  เพือ่ขจัดสิง่

สกปรก ระงับกลิน่ตวัและลดอาการคันโดยไมต่อ้งใชน้ํ้า 
ชือ่บรษิทั :  
 
โทรศพัท ์: 
โทรสาร : 
 
ผูผ้ลติ : 
 
 
โทรศพัท ์: 
โทรสาร : 
 
หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉนิ : 

บรษิทั เชอรว์ูด้ เคมคิอล  จาํกดั (มหาชน)  
1065 ศรนีครนิทร ์แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพฯ 10250 
0-2320-2288 
0-2320-2670 
 
บรษิทั เชอรว์ูด้ เคมคิอล  จาํกดั (มหาชน)  
นคิมอตุสาหกรรมเวลโกรว ์ก.ม. 36 บางนา-ตราด 90/1 หมู ่9 ตําบลบางววั 
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชงิเทรา 24180   
0-3852-2302 
0-3852-2311 
   
ตลอดเวลา 0-3852-2302 
 

2. การชีบ้ง่ความเป็นอนัตราย (Hazards identification) 
การจาํแนกประเภทตามระบบ 
GHS: 
 
 
 
 
 
 
 
สญัลกัษณ์ตามระบบ GHS: 
 
 
 
 
 
คาํสญัญาณ : 
 
 
 
 
ขอ้ความแสดงความเป็น
อนัตราย : 
 
ทางดา้นกายภาพ 
- 

ความเป็นพษิเฉียบพลัน (ทางปาก)                                                     ประเภทยอ่ย 4   
                               (ทางการหายใจ)                                             ประเภทย่อย 4           
การกดักรอ่นและการระคายเคอืงตอ่ผวิหนัง                                            ประเภทยอ่ย 3  
การทําลายดวงตาอยา่งรนุแรงและการระคายเคอืงตอ่ดวงตา                       ประเภทยอ่ย 2A 
ความเป็นพษิตอ่ระบบสบืพันธุ ์                                                            ประเภทยอ่ย 1 
การกอ่มะเร็ง                                                                                  ประเภทยอ่ย 2 
ความเป็นพษิตอ่สิง่แวดลอ้มทางน้ํา – เฉียบพลัน                                      ประเภทย่อย 1 
ความเป็นพษิตอ่สิง่แวดลอ้มทางน้ํา – เรือ้รัง                                            ประเภทย่อย 1 
 

      
 
 

 อนัตราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  
 



 
 
 

บรษิทั เชอรว์ูด้ เคมคิอล จาํกดั (มหาชน) 
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ทางดา้นสขุภาพ 
H302  
H332 
H315 
H319 
H340 
H351 
 
ทางดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 

H400 
H410 
 
ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั: 
  
P201 
P202 
P260 
 
การป้องกนั 
P261 
P264 
P270 
P271 
P280 
 
การตอบโต ้
P312 
P321 
P330 
P362 
P301+P312 
P302+P352 
P304+P340 
 
P305+P351+P338 
 
การเก็บรกัษา 
P405 
 
การกาํจดั 
P501 

 
- เป็นอันตรายเมือ่กลนืกนิ. 
- เป็นอนัตรายเมือ่หายใจเขา้ไป. 
- ระคายเคอืงตอ่ผวิหนังมาก. 
- ระคายเคอืงตอ่ดวงตาอยา่งรนุแรง. 
- อาจเกดิความผดิปกตติอ่พันธกุรรม. 
- มขีอ้สงสยัวา่อาจกอ่ใหเ้กดิมะเร็ง. 
 
 
 
 

- เป็นพษิรา้ยแรงตอ่สิง่มชีวีติในน้ํา. 
-เป็นพษิรา้ยแรงตอ่สิง่มชีวีติในน้ํา และมผีลกระทบระยะยาว. 
 
 
 
-รับคําแนะนําเฉพาะกอ่นใช.้ 
-หา้มใชจ้นกวา่จะอา่นคําเตอืนและคําแนะนํากอ่นใช-้ อา่นฉลากกอ่นใช ้
-หา้มหายใจเอาฝุ่ น/ละอองสารเขา้ไป 
 
 
-หลกีเลีย่งการหายใจเอาฝุ่ น / ฟมู / กา๊ซ / ละอองเหลว / ไอระเหย / ละอองลอย. 
- ลา้งมอืใหท่ั้วหลังจากปฏบัิตงิานกบัผลติภัณฑน์ี.้ 
- หา้มกนิ ดืม่หรอืสบูบหุรีเ่มือ่ใชผ้ลติภัณฑ.์ 
-ใชภ้ายนอกอาคารเทา่นัน้หรอืบรเิวณทีม่กีารระบายอากาศด.ี 
-สวมถงุมอืป้ องกนัอปุกรณ/์ณ์ป้ องกนัดวงตาอปุกร/ชดุป้องกนั/ป้องกนัหนา้. 
 
 
- โทรศนูยพ์ษิวทิยาหรอืแพทย ์หากรูส้กึไมส่บาย. 
- การรักษาเฉพาะ (ด.ู..บนฉลากนี)้. 
- ใหล้า้งปาก. 
- ถอดเสือ้ผา้ทีป่นเป้ือนและซกัเสือ้ผา้กอ่นนํามาใช.้ 
- ถา้กลนืกนิและรูส้กึไมส่บาย ใหโ้ทรศพัทป์รกึษาศนูยพ์ษิวทิยาหรอืแพทย.์ 
- หากสมัผัสผวิหนัง :ลา้งดว้ยสบูแ่ละนา้ปรมิาณมาก. 
- ถา้หายใจเขา้ไป ใหย้า้ยผูป่้วยไปยังทีท่ีม่อีากาศ บรสิทุธิ ์และใหพั้กผอ่นในลักษณะทีห่ายใจได ้
สะดวก. 
- หากเขา้ตา :.ลา้งตาดว้ยนา้ เป็นเวลาหลายนาท ีถอดคอนแทคเลนสถ์า้ถอดไดง้า่ย ลา้งตาตอ่ไป. 
 
 
-เก็บปิดล็อกไว.้ 
 
 
- กาํจัดสาร/ภาชนะบรรจ ุใหส้อดคลอ้งกบักฎขอ้บังคับของทอ้งถิน่/ระดับภมูภิาค/ 
  ระดับประเทศ/นานาชาต ิกําจัดสิง่ทีอ่ยูภ่ายในภาชนะดว้ยวธิกีารไดรั้บการอนุมัตแิละ / หรอื 
  ระเบยีบขอ้บังคับของทอ้งถิน่ 
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3. องคป์ระกอบและขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นผสม  (Composition / Information on Ingredients) 

เอกลกัษณข์องสารเคม ี CAS Number Concentration % 
Zinc Stearate 557-05-1 <2.00 
Zinc Oxide 1314-13-2 <1.00 
Boric acid Powder 10043-35-3 <5.00 
CAB-O-SIL M5 7631-86-9 <1.00 
Perfume - <1.00 
Methylene Chloride 75-09-2 <5.00 
Corn Starch - <15.00 
Talcum Powder 14807-96-6 <45.00 
China Clay C-325 1332-58-7 >25.00 

   

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures) 

การปฐมพยาบาล :     สําหรับคําแนะนําใหต้ดิตอ่ศนูยข์อ้มลูพษิ,1367 โทรศัพท ์(24 ชัว่โมง)หรอื 
02-419-7007 (24 ชัว่โมง) ดแูลผูป้ระสบภัยใหร้า่งกายอบอุน่และขอรับการดแูลทาง  
การแพทยทั์นท–ีตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่บคุลากรทางการแพทยท์ีเ่ขา้รว่มมคีวามตระหนักใน 
ขอ้ควรระวงัเอกลักษณแ์ละลักษณะของผลติภัณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งและระมัดระวังในการป้องกนั 
ตวัเอง 

 
การหายใจ : เคลือ่นยา้ยผูป่้วยไปทีม่อีากาศบรสิทุธิ ์– ดําเนนิการทําใหห้ายใจหากผูป่้วยไมห่ายใจ  อยา่ใช ้

ปากโดยตรงถา้ผูป่้วยกลนืกนิหรอืสดูดมสาร; ใชว้ธิกีารทางเลอืกระบบทางเดนิหายใจหรอื
อปุกรณร์ะบบทางเดนิหายใจทีเ่หมาะสม- ใชอ้อกซเิจนถา้หายใจลําบาก 

 
ผวิหนงั :  ถา้ถกูผวิหนังใหถ้อดเสือ้ผา้ทีป่นเป้ือนออกทันทแีละลา้งผวิหนังทันทดีว้ยน้ําไหลผา่น 15 นาท ี

(และสบูถ่า้ม)ี สําหรับการสมัผัสทางผวิหนังเล็กนอ้ย  หลกีเลีย่งการแพรก่ระจายไปหาผวิหนัง
ทีไ่มไ่ดรั้บผลกระทบ. เขา้รับการรักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิการระคายเคอืง 

ตา :  ถา้เขา้ตาใหร้บีลา้งออกทันทดีว้ยน้ําปรมิาณมากเป็นเวลา 15 นาท ีขอเขา้รับดแูลรักษา
ทางการแพทย ์

การกลนืกนิ :        ถา้ฉีดพน่เขา้ปากใหล้า้งปากดว้ยน้ําปรมิาณมากๆ, หากกลนืกนิ  รบีทาํใหอ้าเจยีน 
ถา้อาเจยีนใหจั้บผูป่้วยนอนตะแคงทางดา้นซา้ย )ตําแหน่งศรีษะตํา่ลงถา้เป็นไปได)้ เพือ่รักษา
ทางเดนิหายใจเปิดและป้องกนัการสําลัก  ขอเขา้รับดแูลรักษาทางการแพทย ์

 
คาํแนะนําทางการแพทย ์:             รักษาตามอาการ โรคผวิหนังทีเ่กดิจากการขาดไขมันอาจมอีาการปวด, การไหมแ้ละ/หรอืแหง้ 

/แตก จะเกดิรวมอยูด่ว้ย.  ระบบประสาทสว่นกลางจะถกูกด  อาการอืน่ ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้เชน่  
ปวดหัว, คลืน่ไสแ้ละการสญูเสยีความสามารถในการเคลือ่นไหว. การระคายเคอืงตอ่ระบบ
ทางเดนิหายใจอาจเกดิขึน้ดว้ย.  อาการปวดแสบปวดรอ้นและเจ็บปวดในจมกูและลําคอ, 
อาการไอเป็นครัง้คราวและ / หรอืหายใจลําบาก.  ถา้สารเขา้ไปในปอดอาจทําใหเ้กดิอาการ
ตา่ง ๆ รวมทัง้อาการไอ หายใจมเีสยีงวีด้จากการหายใจถี่ๆ , ไมส่บายหนา้อก, หายใจถีแ่ละ
หายใจลําบากถีข่ ึน้ และ/หรอื เป็นไขแ้ละอาจสง่ผลกระทบตอ่ระบบความสามารถในการไดย้นิ  
กอ่ใหเ้กดิการสญูเสยีการไดย้นิชัว่คราว  หรอือาการหอูือ้ 
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5. มาตรการผจญเพลงิ (Fire Fighting Measures) 

สารดับเพลงิที ่: 
   เหมาะสม:                                   ไฟไหมข้นาดเล็ก: การใชน้ ้าํฉีด, เคมแีหง้หรอืกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์

ไฟไหมข้นาดใหญ:่ ใชล้ะอองน้ําหรอืหมอก 
 
  ไมเ่หมาะสม: ไมม่ขีอ้มลู 
   
อนัตรายจากการสมัผัสพเิศษ: กนัผูท้ีไ่มม่สีว่นเกีย่วขอ้งออกจากบรเิวณใกลเ้คยีงของเหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้ 

ถา้มไีฟไหมทํ้าการผจญเพลงิในตําแหน่งทีไ่ดรั้บการป้องกนัหรอืใชผู้ถ้อืฉีดน้ําแทนหรอืใช ้
ระบบควบคมุหัวฉีดน้ํา. เพือ่ความปลอดภัยใหย้า้ยภาชนะบรรจทุีไ่มเ่สยีหายออกจากบรเิวณที่
ไฟไหม.้ ไมจั่ดการภาชนะบรรจทุีร่อ้น. หลอ่เย็นภาชนะบรรจดุว้ยน้ํากอ่นทีจ่ะจัดการ.  ถา้ไม่
สามารถดับไฟได,้ ใหป้้องกนัสภาพแวดลอ้มโดยรอบพืน้ที ่และใหถ้อยออกจากพืน้ทีแ่ละ
ปลอ่ยใหไ้ฟเผาไหม.้ น้ําดับเพลงิทีป่นเป้ือนกบัสารน้ีจะตอ้งเกบ็รวบรวมและป้องกนัจากการถกู
ปลอ่ยจากทอ่ระบายน้ําทางน้ํา เชน่ แมน้ํ่า คลองหรอืทําใหม้น้ํีานอ้ยทีส่ดุ.  

ขอ้มลูเกีย่วกบัอันตรายจากการ
เผาไหมผ้ลติภัณฑ:์ 
 
ขอ้ควรระวงั / การป้องกนัสว่น
บคุคล 
 

ผลติภัณฑท์ีส่ลายตัวอาจทําใหเ้กดิกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์ คารบ์อนมอนอกไซด ์กา๊ซพษิที่
ระคายเคอืง อนัตรายและมกีลิน่ฉุน  

 
ความเขม้ขน้สงูของกา๊ซอาจทําใหห้นา้มดื สลบโดยไมม่กีารเตอืน. กา๊ซทีป่ลอ่ยออกมาเป็น
อนัตราย. สวมเครือ่งชว่ยหายใจและถงุมอืป้องกนั. ถา้เขา้ไปจัดการกบักา๊ซปรมิาณมาก ให ้
สวมใสเ่ครือ่งชว่ยหายใจและชดุป้องกนัสารเคม ี

รหสั  HAZCHEM  2XE 
 
6. มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกและร ัว่ไหลของสาร (Accidental Release Measures) 
ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคล: 
 
 
ขอ้ควรระวงัดา้นสิง่แวดลอ้ม: 
 
 
วธิกีารและวัสดสํุาหรับกกัเก็บ
และการทําความสะอาด: 
 

  สวมชดุป้องกนัสารเคม ีถงุมอืทนสารเคมแีละแวน่ตานริภัย. กนับคุคลทีไ่มไ่ดส้วมใสอ่ปุกรณ ์ 
  ป้องกนัใหอ้ยูห่า่งจากทีเ่กดิเหต.ุ หลกีเลีย่งการหายใจเอาฝุ่ นหรอืละออง, จัดใหม้กีารระบาย 
  อากาศอยา่งเพยีงพอ 
  หลกีเลีย่งการแพรก่ระจายของวสัดทุีห่กร่ัวไหลลงสูพ่ืน้ดนิ, ทางระบายน้ํา, ทอ่ระบายน้ําและ 
  ทอ่น้ําทิง้ 
 
  กําจัดแหลง่กําเนดิไฟทัง้หมด  (ไมส่บูบหุรี ่เปลวไฟ,ประกายไฟหรอืเปลวเพลงิ) ใหอ้อกหา่ง 
  อยา่งนอ้ย 15 เมตร. อปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการจัดการผลติภัณฑทั์ง้หมดจะตอ้งตอ่สายดนิ. 
  ถา้น้ําสามารถใชไ้ด ้ ฉีดพ่นภาชนะบรรจทุีร่ั่วไหลเพือ่ลดอนัตรายจากประกายไฟและกา๊ซที ่
  แพรก่ระจาย. แยกพืน้ทีจ่นกระท่ังกา๊ซไดก้ระจายตวัไปหมดแลว้. ระบายอากาศในบรเิวณที ่
  เกดิเหต.ุ หลกีเลีย่งการปลดปลอ่ยสูส่ ิง่แวดลอ้ม. หา้มเททิง้ลงสูท่อ่ระบายน้ํา.ดดูซบัของเหลว 
  ดว้ยวัสดดุดูซบั (ทรายดนิ, ดนิเบา, ขีเ้ลือ่ย) และจัดเกบ็ลงในภาชนะทีเ่หมาะสมกบัการกําจัด 
  ของเสยี.  ทิง้ผา่นทางผูรั้บเหมากําจัดของเสยีทีไ่ดรั้บใบอนุญาตและ / หรอืผูม้อํีานาจควบคมุ 
  ทอ้งถิน่ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บรษิทั เชอรว์ูด้ เคมคิอล จาํกดั (มหาชน) 
 
ขอ้มลูความปลอดภยั                                  หนา้ 5 จาก  8 
เชนการด์ แคท ดราย แซมพ ู                                     วันทีม่ผีล  : 24 กรกฎาคม 2560 

                                                                                                                              ฉบบัที ่: 1.0 พมิพเ์มือ่ : 29 มนีาคม 2561 
7. การขนถา่ย  เคลือ่นยา้ย ใชง้าน  และการจดัเก็บ  (Handling and Storage) 
ขอ้ควรระวงัสําหรับการ
ปฏบัิตทิีป่ลอดภยั : 

หลกีเลีย่งการสมัผัสกบัสาร 
ใหใ้ชส้ารในบรเิวณทีม่กีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอ 
หลกีเลีย่งการกอ่ใหเ้กดิการแพรก่ระจายของฝุ่ น 
ป้องกนัการเกดิไฟฟ้าสถติ ใชอ้ปุกรณแ์ละหลอดไฟทีป้่องกนัการระเบดิจากฝุ่ น 

 
 
 
ขอ้ควรระวงัสําหรับ 
การจัดเก็บทีป่ลอดภยั: 

 
 
 

ปิดใหส้นทิ เก็บในบรเิวณทีร่ะบายอากาศไดด้ ีเกบ็ในทีแ่หง้ 
หา่งจากแหลง่กาํเนดิประกายไฟและสารทีต่ดิไฟได ้
จัดเกบ็แยกออกจากวัสดทุีเ่ขา้กนัไมไ่ด ้เกบ็หา่งจากความรอ้น 

  

8. การควบคมุการรบัสมัผสัและการป้องกนัสว่นบคุคล  (Exposure Controls and Personal Protection) 

มาตรฐานการสมัผัสสาร
แหง่ชาต:ิ 

 หลกีเลีย่งการไดรั้บสาร –สมัผัส อา่นขัน้ตอนใชง้านกอ่นใช ้   
   

ชือ่สารเคม ี ACGIH TLV OSHA PEL NIOSH  REL 
Boric Acid Powder - - - 

CAB-O-SIL M5 TWA -  2 mg/m3, Respirable TWA -  6 mg/m3 - 
Methylene Chloride TWA - 50 ppm - -  

 
การควบคมุเชงิวศิวกรรม: 
 

   ปิดครอบกระบวนการผลติ  
   จัดใหม้กีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอ  
   จัดใหม้ทีีด่ดูอากาศเฉพาะที ่

อปุกรณป้์องกนัสว่นบคุคล: 
 

   สวมแวน่ตานริภัยและถงุมอืป้องกนัสารเคมทีีเ่หมาะสม. สวมอปุกรณช์ว่ยหายใจตาม AS1715  
   และ AS1716 ถา้ระดับความเขม้ขน้สงู 
 

9. คณุสมบตัทิางกายภาพและทางเคม ี(Physical and Chemical Properties) 
ลกัษณะท ัว่ไป    ผงสเีหลอืงเป็นเนือ้เดยีวกนั 
กลิน่    ไมม่กีลิน่ 
คา่ความเป็นกรด-ดา่ง(pH)    0.40 -0.70 
ความดนัไอ    ไมส่ามารถประยกุตไ์ด ้
ความหนาแนน่ไอ    ไมส่ามารถประยกุตไ์ด ้
จดุเดอืด/จดุหลอมเหลว    ไมส่ามารถประยกุตไ์ด ้
ความสามารถในการละลายนํา้ 
ได ้

   ไมล่ะลายน้ํา 
 

ความถว่งจาํเพาะ    ไมส่ามารถประยกุตไ์ด ้
จดุวาบไฟ     ไมส่ามารถประยกุตไ์ด ้
ขดีจาํกดัของการตดิไฟ:   
                               
(LEL)% 
                               
(UEL)% 

    
   ไมส่ามารถประยกุตไ์ด ้
   ไมส่ามารถประยกุตไ์ด ้

อณุหภมูใินการจดุระเบดิ    ไมส่ามารถประยกุตไ์ด ้



 
 
 

บรษิทั เชอรว์ูด้ เคมคิอล จาํกดั (มหาชน) 
 
ขอ้มลูความปลอดภยั                                  หนา้ 6 จาก  8 
เชนการด์ แคท ดราย แซมพ ู                                     วันทีม่ผีล  : 24 กรกฎาคม 2560 

                                                                                                                              ฉบบัที ่: 1.0 พมิพเ์มือ่ : 29 มนีาคม 2561 
10. ความเสถยีรทางเคมแีละขอ้มลูความวอ่งไวตอ่ปฏกิริยิา                                                 
      (Chemical Stability and Reactivity Information) 
ความเสถยีรภาพทางเคม:ี เสถยีรภายใตส้ภาวะแวดลอ้มปกตขิองการเก็บรักษาและการใชง้าน. หลกีเลีย่งแหลง่ความรอ้น 

 
ความเป็นไปไดใ้นการ
เกดิปฏกิริยิา : 
 
สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง : 
 

ใชม้าตรการการป้องกนัไฟฟ้าสถติ หลกีเลีย่งการเกดิฝุ่ น ทกุชิน้สว่นโลหะของการผสมและการ
ประมวลผลอปุกรณจ์ะตอ้งมกีารตอ่สายดนิ / กกับรเิวณใหแ้น่ใจวา่อปุกรณทั์ง้หมดเป็นสายดนิ
ไฟฟ้า / กกับรเิวณกอ่นทีจ่ะเริม่ดําเนนิการถา่ยโอน สารนีฝุ้่ นนนิทรยีแ์ละจะไมส่รา้งหรอืสนับสนุน
เงือ่นไขทีจ่ะสง่ผลในการระเบดิของฝุ่ นหรอืไฟไหม ้ สลายตัวเมือ่เกดิความรอ้นและการเผาไหม ้
ผลติภัณฑน์ีก้อ่ใหเ้กดิควันพษิรวมทัง้ไนโตรเจนออกไซดแ์ละกา๊ซคารบ์อนมอนออกไซด ์
 

เก็บใหห้า่งจากความรอ้นและแหลง่ทีม่าของการจดุระเบดิ หลกีเลีย่งการเกดิฝุ่ น  ผลติภัณฑ์
ตอ่ตา้นการเผาไหมแ้ละไมส่ง่เสรมิการแพรก่ระจายของเปลวไฟ ความชืน้ และแสงแดด 

วสัดทุ ีเ่ขา้กนัไมไ่ด ้: 
 
 
ผลติภณัฑจ์ากการสลายตวั
ทีเ่ป็นอนัตราย : 
 
 

Polymerization , Alkali carbonate, Hydroxides, Amines ,Liquid Oxygen ,Titanium, 
Aluminium,  Light metals, Rubber, Plastics 
 
Boron Oxides , Boric anhydride, Nitrogen oxides, Carbon dioxide, Hydrogen Chloride, 
Phosgene 
 

11. ขอ้มลูดา้นพษิวทิยา  (Toxicological Information) 

   

 
ความเป็นพษิเฉยีบพลนั   (ปาก)  : LD50 =  1,772.55 มลิลกิรมั/กโิลกรมั,หน ู=> ประเภทยอ่ยที ่4 
   
ความเป็นพษิเฉยีบพลนั (ผวิหนงั)   : LD50  =  >5,000 มลิลกิรมั/กโิลกรมั, กระตา่ย=> ไมจ่าํแนกประเภท. 

ความเป็นพษิเฉยีบพลนั(การหายใจ)  :LC50 =  4.88 มลิลกิรมั/กโิลกรมั, หนู=> ประเภทยอ่ยที ่4  

 
การกดักรอ่น/ระคายเคอืงผวิหนงั : ประเภทยอ่ย 2 = ระคายเคอืงตอ่ผวิหนงัมาก 

      
ความเสยีหายตอ่ดวงตาอยา่งรนุแรง/
ระคายเคอืงตา 

: ประเภทยอ่ย 2A => ระคายเคอืงตอ่ดวงตาเล็กนอ้ย.   

 
 
 
อาการแพร้ะบบทางเดนิหายใจหรอื
ทางผวิหนงั 

 

อาการแพร้ะบบทางเดนิหายใจ : ไมจ่าํแนกประเภท. 
อาการแพท้างผวิหนงั : ไมจ่าํแนกประเภท. 
  
การกอ่ใหเ้กดิการกลายพนัธุข์องเซล
สบืพนัธุ ์
 

:  ไมจ่ําแนกประเภท. 

 
การกอ่มะเร็ง :  ประเภทยอ่ย 2 => มขีอ้สงสยัวา่อาจจะทาํใหเ้กดิมะเร็ง 



 
 
 

บรษิทั เชอรว์ูด้ เคมคิอล จาํกดั (มหาชน) 
 
ขอ้มลูความปลอดภยั                                  หนา้ 7 จาก  8 
เชนการด์ แคท ดราย แซมพ ู                                     วันทีม่ผีล  : 24 กรกฎาคม 2560 

                                                                                                                              ฉบบัที ่: 1.0 พมิพเ์มือ่ : 29 มนีาคม 2561 
 
ความเป็นพษิตอ่ระบบสบืพนัธุ ์            :  ประเภทยอ่ย 1 => อาจเกดิอนัตรายตอ่การ เจรญิพนัธุห์รอืทารกในครรภ ์
 
ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่ง
เฉพาะเจาะจงจากการบัสมัผสัคร ัง้
เดยีว 

 
:  ไมจ่าํแนกประเภท. 
 
 

 
ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่ง
เฉพาะเจาะจงจากการบัสมัผสัซํา้     
 
    

:  ไมจ่าํแนกประเภท. 

12. ขอ้มลูนเิวศวทิยา  (Ecological Information) 
 
ความเป็นพษิ : 
 

 

ความเป็นพษิเฉยีบพลนัตอ่สิง่มชีวีติในนํา้ : ประเภทยอ่ย 1 => เป็นพษิรา้ยแรงตอ่สิง่มชีวีติในนํา้. 
ความเป็นพษิระยะยาวตอ่สิง่มชีวีติในนํา้ 
 

: ประเภทยอ่ย 1 => เป็นพษิรา้ยแรงตอ่สิง่มชีวีติในนํา้และมผีลกระทบ 
                               ระยะยาว. 

การตกคา้งยาวนาน และความสามารถ      : ไมม่ขีอ้มลู 
      
ในการยอ่ยสลายทางชวีภาพ : 
 

 
: ไมม่ขีอ้มลู 

ศกัยภาพในการสะสมทางชวีภาพ : : ไมม่ขีอ้มลู 
การเคลือ่นยา้ยในดนิ :            : ไมม่ขีอ้มลู 
ผลกระทบในทางเสยีหายอืน่ๆ :   
                                                               

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

13. ขอ้พจิารณาในการกําจดั (Disposal Considerations) 
ผลติภณัฑ ์
    วธิกีารกําจัด 

 
ของเสยีตอ้งกําจัดใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายของรัฐและทอ้งถิน่ และกฎระเบยีบดา้นสิง่แว
อยา่ทิง้ลงสูส่ ิง่แวดลอ้ม, ทางน้ํา, ทอ่ระบายน้ํา และทอ่น้ําทิง้. 
ไมค่วรทําใหเ้กดิการปนเป้ือนในดนิหรอืน้ํา. 

    วธิกีารในการการกาํจัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรกําจัดทิง้ตามระเบยีบขอ้บังคับของทอ้งถิน่และกฎหมายทีบั่งคับใชใ้นประเทศหรอืภมูภิ

 



 
 
 

บรษิทั เชอรว์ูด้ เคมคิอล จาํกดั (มหาชน) 
 
ขอ้มลูความปลอดภยั                                  หนา้ 8 จาก  8 
เชนการด์ แคท ดราย แซมพ ู                                     วันทีม่ผีล  : 24 กรกฎาคม 2560 

                                                                                                                              ฉบบัที ่: 1.0 พมิพเ์มือ่ : 29 มนีาคม 2561 
14. ขอ้มลูเกีย่วกบัการขนสง่ (Transport Information) 
 
 
ขอ้มลูการขนสง่ทางถนน (ADR):   ไมต่อ้งประยกุตใ์ชต้ามการขนสง่ทางถนน (ADR) 
 
การขนสง่ทางทะเล (IMDG):                    ไมต่อ้งประยกุตใ์ชต้ามการขนสง่ทางทะเล (IMDG) 
 
การขนสง่ทางอากาศ (IATA/ICAO):        ไมต่อ้งประยกุตใ์ชต้ามการขนสง่ทางอากาศ (IATA/ICAO 
 
UN Number:                                           สารเคมผีสม - 3082  
 
ระวงัขณะขนสง่ใหแ้นใ่จวา่ สารมกีารปิดภาชนะอยา่งแนน่หนา ไมม่กีารร ัว่ไหลออกมา และไมพ่ลกิควํา่ หกออกมา. ไมส่ง่
ของรว่มกบัอาหาร เสน้ใย สารออกซไิดสแ์ก ่ดา่งแก ่ฯลฯ 
 
15. ขอ้มลูดา้นกฎหมายขอ้บงัคบั  (Regulatory Information) 
การบังคับใชก้ฎหมายในประเทศไทย พระราชบัญญัตวิัตถอุนัตราย พ.ศ. 2535. 
ชนดิของวัสดทุีเ่ป็นอนัตราย วัตถอัุนตรายชนดิที ่3 (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง

สาธารณสขุ) 
 

องคก์ารอาหารและยาเลขทะเบยีน:  
 

16. ขอ้มลูอืน่ ๆ (Other Information) 
บรษิทั  เชอรว์ูด้  เคมคิอล  จํากดั (มหาชน)  
1065ถนนศรนีครนิทร ์แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพฯ 10250, โทรศพัท ์: 0-2320-2288  โทรสาร : 0-2320-2670 
เว็บไซด:์ www.sherwood.co.th  เบอรโ์ทรศัพทฉุ์กเฉนิ  :  ตลอดเวลา   038-522-302 
 
ขอ้มลูความปลอดภัยของผลติภัณฑท์ีป่รับปรงุครัง้ลา่สดุ: 29 มนีาคม 2561 
 
คําปฏเิสธสทิธ ิ
ขอ้มลูขา้งตน้ไดม้าจากความรูท้ีม่อียูข่ณะจัดเตรยีมขอ้มลูและความบรสิทุธิใ์จทีจ่ะอธบิายผลกระทบของการใชผ้ลติภัณฑท์ีม่ตีอ่
สขุภาพ ความปลอดภัย ตลอดจนสภาพแวดลอ้มเทา่นัน้ จงึไมถ่อืวา่เป็นขอ้รับประกนัคณุสมบตัเิฉพาะใดๆ ของผลติภัณฑท์ีก่ลา่วถงึนี ้

 
 

END OF MSDS 
 
 


