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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
DIOCTYL PHTHALATE
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
DIOCTYL PHTHALATE
การนาไปใช้:
สารเคมีสาหรับอุตสาหกรรม
ผูผ้ ลิต/ผูจ้ ดั จาหน่าย:
บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จากัด
82/80 ซอยเอกมัย 22(นวลน้อย) ถนนสุ ขมุ วิท 63
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานครฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์:
0-2715-0897-9, 0-2392-3410-3
เบอร์แฟกซ์:
0-2715-0908-9, 0-2391-1571-2
เบอร์โทรฉุกเฉิน:
0-2715-0897-9, 0-2392-3410-3
2. การบ่ งชี้ความเป็ นอันตราย
องค์ ประกอบของฉลาก
รู ปภาพ

คาสัญญาณ

อันตราย

ข้ อความแสดงอันตราย:
1.) ทาให้เกิดอาการระคายเคืองผิวหนังเล็กน้อย
2.) ทาให้เกิดอาการระคายเคืองต่อดวงตา
3.) คาดว่าก่อให้เกิดมะเร็ ง
4.) อาจทาให้เกิดความเสี ยหายต่อภาวะเจริ ญพันธุ์หรื อทารกในครรภ์
5.) อาจทาให้เกิดความเสี ยหายต่ออวัยวะเมื่อได้รับสารเป็ นเวลานานๆหรื อซ้ า(ดูหวั ข้อ SDS 11)
ข้ อควรระวัง :
1.) ควรศึกษาคาแนะนาพิเศษก่อนการใช้งาน
2.) ห้ามปฏิบตั ิการใดๆ จนกว่าจะได้อ่านทาความเข้าใจข้อควรระวังด้านความปลอดภัยก่อน
3.) อย่าสู ดดม ฝุ่ น/ฟูม/แก๊ส/หมอก/ไอระเหย/สเปรย์
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4.) ล้างมือให้ทวั่ หลังปฏิบตั ิการ
5.) ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคลที่เหมาะสม
6.) หากเข้าตา: ล้างด้วยน้ าสะอาดด้วยความระมัดระวังหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก หากใส่ อยูแ่ ละสามารถถอด
ได้ ให้ลา้ งต่อ
7.)หากสัมผัสหรื อมีส่วนเกี่ยวข้อง: ให้พบแพทย์หรื อเข้ารับการรักษาพยาบาล
8.)ให้พบแพทย์/เข้ารับการรักษาพยาบาล หากรู ้สึกไม่สบาย
9.) หากระคายเคืองผิวหนัง: ให้พบแพทย์/เข้ารับการรักษาพยาบาล
10.) หากระคายเคืองดวงตา: ให้พบแพทย์/เข้ารับการรักษาพยาบาล
11.) จัดเก็บให้มิดชิด
12.) กาจัดสารและภาชนะบรรจุภณั ฑ์ ตามข้อบังคับของท้องถิ่น/ภูมิภาค/ประเทศ/สากล
3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่อพ้อง: Phthalic acid bis(2-ethylhexyl ester), ‘Dioctyl’ phthalate, DEHP, DOP, Bis(2-ethylhexyl)phthalase
ส่ วนผสม
เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก) รหัส CAS NO.
DIOCTYL PHTHALATE
100
117-81-7
4. มาตรการปฐมพยาบาล
การหายใจเข้ าไป:

การสั มผัสผิวหนัง:

การสั มผัสดวงตา:
การกลืนกิน:

เมื่อสัมผัสกับไอระเหย และหมอกปริ มาณมาก ให้เคลื่อนย้ายรับอากาศบริ สุทธิ์ รับ
การรั ก ษาเฉพาะทางหากจ าเป็ น รี บ นาส่ ง แพทย์ท นั ที หากผูป้ ่ วยไม่ หายใจ หรื อ
ผิดปกติให้ใช้เครื่ องช่วยหายใจ และให้ออกซิ เจน
ล้า งบริ เ วณผิวหนัง ที่ สั ม ผัส ด้ว ยน้ า อย่า งน้อ ย 15 นาที ถอดเสื้ อผ้า และรองเท้า ที่
ปนเปื้ อนออก ท าความสะอาดเสื้ อผ้า ที่ ปนเปื้ อนก่ อนนากลับมาใช้ใหม่ รี บนาส่ ง
แพทย์ทนั ที ถอดเสื้ อผ้าที่ปนเปื้ อน, รองเท้า และแยกออกจากกัน สวมถุงมือเมื่อล้าง
ตัวผูป้ ่ วย และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสื้ อผ้าที่ปนเปื้ อน
อย่าถูตา ล้างตาด้วยน้ าปริ มาณมากทันทีอย่างน้อย 15 นาที โทรหาแพทย์ และรี บ
นาส่ งแพทย์ทนั ที
ดูอาการว่าควรทาให้อาเจียนหรื อไม่ ปรึ กษาแพทย์ ล้างปากด้วยน้ าทันที และรี บ
นาส่ งแพทย์ทนั ที

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:
ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ โฟมที่ใช้ดบั เพลิงทัว่ ไป สเปรย์

บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิล จากัด (สานักงานใหญ่)

( MODERN CHEMICAL CO.,LTD. (Head Office))

82/80 ซอยเอกมัย 22(นวลน้อย) ถ.สุ ขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110โทร0-2715-0897-9 แฟกซ์.0-2392-3410-3
82/80 Soi Eakmai 22(nuan-noi) 63 Sukhumvit Rd, Klong Ton Nuea, Wattana, Bangkok 10110 E-mail : service@modernchemical.co.th

สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
ห้ามใช้น้ าฉี ดเป็ นลาโดยตรง
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
ไม่มีขอ้ มูล
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษและข้ อควรระวัง สาหรับนักผจญเพลิง:
ไม่ควรใช้น้ าในการดับเพลิง ในกรณี ที่เกิดเพลิงไหม้ขนาดใหญ่ และถ้าไม่จาเป็ นไม่ควรอยูค่ นเดียว หลีกเลี่ยงการสู ดดม
สาร หรื อผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเผาไหม้ ห้ามเข้าไปถ้าแท๊งค์เกิดไฟไหม้ ใช้มาตรการดับเพลิงที่เหมาะสมกับไฟที่
เกิดขึ้นโดยรอบ สวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม ที่ภาชนะบรรจุควรหล่อเย็นด้วยน้ าละอองฝอย
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล :
สวมอุ ป กรณ์ ป้ องกันส่ ว นบุ ค คลตามที่ ก าหนดไว้ใ นส่ ว นที่ 8 และหลี ก เลี่ ย งการ
สัมผัสผิวหนัง และการสู ดดม ห้ามสัมผัสสารที่รั่วไหล หยุดหารรั่วไหลหากกระทา
โดยไม่มีความเสี่ ยง ย้ายแหล่งกาเนิ ดการจุดติดไฟออกทั้งหมด จัดการกับภาชนะที่
ชารุ ด หรื อสารที่รั่วไหล หลังจากสวมใส่ อุปกรณ์ ป้องกัน การทาความสะอาดและ
การกาจัด ควรอยูภ่ ายใต้การดูแลของผูเ้ ชี่ ยวชาญ คนที่ไม่ได้รับอนุ ญาตให้แยกออก
จากพื้นที่อนั ตราย และห้ามเข้าพื้นที่
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม: ป้ องกันการรั่วไหล และการไหลลงสู่ ทางน้ า, ท่อน้ าทิ้ง หรื อท่อระบายน้ า หากมีการ
รั่วไหลปริ มาณมาก ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด:
กรณี ที่สารหกรั่วไหลมีปริ มาณมาก: ให้อยูเ่ หนือลม และออกจากพื้นที่ต่า กั้นสารที่
หกรั่วไหลสาหรับการกาจัดต่อไป แจ้งไปยังรัฐบาลกลาง, รัฐบาลท้องถิ่น เมื่อมีการ
ปล่อยมลพิษตามปริ มาณที่มาตรฐานกาหนด กาจัดของเสี ยตามระเบียบข้องบังคับ
ของท้องถิ่น มีภาชนะที่เหมาะสมสาหรับใส่ สารที่หกรั่วไหล สารที่หกรั่วไหลถือว่า
มีความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บของเสี ย
7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารทางกายภาพโดยตรง ภาชนะบรรจุเปล่า อาจมีผลิตภัณฑ์เหลืออยู่ (ไอระเหย, ของเหลว,
ของแข็ง) ให้เป็ นไปตาม MSDS และฉลากเตือนแม้วา่ ภาชนะบรรจุเป็ นภาชนะเปล่า สาหรับการจัดเก็บให้ปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้จดั เก็บเฉพาะสถานที่ ที่มีการระบายอากาศได้ดี เสื้ อผ้าทางานที่ปนเปื้ อน
ไม่ควรนาออกจากสถานที่ทางาน
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สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ห้ามทาให้ภาชนะบรรจุได้รับการกระทบกระเทือน หลีกเลี่ยงแสงแดด
โดยตรง ให้ความสนใจกับวัสดุที่เข้ากันไม่ได้และสภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง ป้ องกันการเกิดไฟฟ้ าสถิตย์ และเก็บให้ห่าง
จากวัสดุที่เข้ากันไม่ได้ หรื อแหล่งกาเนิด ความร้อน โดยมีการระบุพ้นื ที่จดั เก็บสาหรับสารก่อมะเร็ ง เก็บในภาชนะที่
ปิ ดสนิท
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 5 mg/m3
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: แนะนาให้ใช้ระบบระบายอากาศเฉพาะที่/หรื อแบบทัว่ ไป เพื่อให้พนักงาน
ได้รับสารต่ากว่าค่าขีดจากัดจากการสัมผัสสาร ระบบระบายอากาศเฉพาะที่เป็ นที่นิยมโดยทัว่ ไป เพราะสามารถควบคุม
การปล่อยสารปนเปื้ อนจากแหล่งกาเนิด ป้ องกันการฟุ้ งกระจายไปยังพื้นที่ทางาน แนะนาให้ใช้ระบบระบายอากาศ
เฉพาะที่เพื่อควบคุมการปลดปล่อยใกล้แหล่งกาเนิด
มาตรการป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:
ในกรณี ที่ตอ้ งใช้บ่อย หรื อได้รับสารปริ มาณมาก จาเป็ นต้องสวมชุ ดป้ องกันระบบ
ทางเดินหายใจ การป้ องกันทางเดินหายใจมีการจัดลาดับจากต่าสุ ดถึงสู งสุ ด พิจารณา
คุณสมบัติ ข้อควรระวังก่อนใช้งาน
การป้องกันมือ:
สวมถุงมือป้ องกันที่เหมาะสม
การป้องกันดวงตา:
สวมแว่นตานิ รภัยเพื่อป้ องกันดวงตา เช่น แว่นตานิรภัยที่มีที่ครอบตา กับหน้ากาก
ป้ องกันใบหน้า ควรมีอ่างล้างตาฉุ กเฉิ น และฝักบัวล้างตัวฉุ กเฉิ นอยูใ่ นพื้นที่ทางาน
การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย: สวมชุดป้ องกันที่เหมาะสม
ไม่มีขอ้ มูล
มาตรการสุ ขอนามัย:
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลว ใส

อัตราการระเหย : ไม่มีขอ้ มูล

จุดหลอมเหลว : -56 °C

ความหนาแน่ น : 0.983-0.989 g/cm3 ที่ 20 °C

ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : ไม่มีขอ้ มูล

การละลายนา้ : 0.005% ที่ 20 °C

จุดเดือด : 374.15 °C ที่ 1022 mbar

ความหนืด : 80 cP ที่ 20 °C

ความดันไอ : 0.023 mmHg ที่ 20 °C

ความหนาแน่ นของไอ : 13.45

ค่ าจากัดตา่ สุ ดของการระเบิด : ไม่มีขอ้ มูล

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : ไม่มีขอ้ มูล

อุณหภูมทิ ลี่ ุกติดไฟได้ เอง : 350 °C

จุดวาบไฟ : 215 °C

ค่ าขีดจากัดของกลิน่ ทีร่ ับได้ :ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊ าซ:ไม่มีขอ้ มูล
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อุณหภูมขิ องการสลายตัว :ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการละลายในตัวทาละลายอืน่ ๆ :ไม่มีขอ้ มูล

ค่ าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่ อนา้ :5.03

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:
สารนี้เสถียรภายใต้สภาวะการเก็บรักษาปกติ
การเกิดปฏิกริ ิยา:
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: ไม่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ ไรเซชัน่ ที่เป็ นอันตราย
สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับวัสดุและสภาวะที่เข้ากันไม่ได้ หลีกเลี่ยงการสะสมไฟฟ้ า
สถิตย์, ความร้อน, เปลวไฟ และพื้นผิวที่ร้อน
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว: อาจปล่อยไอระเหยไวไฟ หากเกิดเพลิงไหม้
11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:

อาการทีป่ รากฎ:
ความเป็ นพิษเรื้อรัง:

ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

LD50 (Oral, rat): 30600 mg/kg
LD50 (Dermal, rabbit): 25000 mg/kg
LC50 (Inhalation, rat): >10.62 mg/l – 4h
สัมผัสผิวหนัง: อาจทาให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังเล็กน้อย
หากสัมผัสดวงตา: อาจทาให้เกิดการระคายเคืองดวงตา
เป็ นอันตรายต่อการเจริ ญพันธุ์ และทารกในครรภ์ อาจทาให้เกิ ดความเสี ยหายต่ อ
อวัยวะต่างๆ หากสัมผัสเป็ นเวลานาน หรื อซ้ าๆ
การก่อให้เกิดมะเร็ ง IARC: Group 2B, ACGIH: A3, NTP: R
ไม่มีขอ้ มูล

12. ข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อม
ความเป็ นพิษ
ความเป็ นพิษต่อปลา:
LC50 – Fish, 96h: 0.3 mg/l
ความเป็ นพิษต่อไรน้ าและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ:
EC50 - Daphnia pulex, 48h: 0.133 mg/l
ความเป็ นพิษต่อสาหร่ าย:
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
ไม่มีขอ้ มูล
การย่อยสลายทางชีวภาพ:
62%, 28 วัน
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ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: Bioconcentration factor: BCF 840
การเคลื่อนย้ายในดิน:
ไม่มีขอ้ มูล
ผลกระทบในทางเสี ยหายอื่นๆ: ไม่มีขอ้ มูล
13. ข้ อมูลการกาจัดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ :

บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:

เนื่ องจากมี การผสมของเสี ยตั้งแต่ 2 ชนิ ดขึ้ นไป เป็ นเรื่ องยากที่จะบาบัด หรื อแยก
ออกจากกัน แล้วสามารถลด หรื อรักษาเสถียรภาพ โดยการเผาหรื อกระบวนการที่
คล้ายกัน ถ้าสามารถแยกน้ าได้ ให้เตรี ยมกระบวนการแยกน้ าก่อนกาจัดโดยการเผา
ผูใ้ ช้ผลิ ตภัณฑ์ตอ้ งกาจัดด้วยตัวเอง หรื อส่ งให้ผูก้ าจัดของเสี ย หรื อผูท้ ี่ นาของเสี ย
กลับมาใช้ใหม่ และทิง้ บุคคลที่จดั ตั้งขึ้น และดาเนิ นการกาจัดของเสี ย การกาจัดของ
เสี ยต้องเป็ นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้บงั คับทั้งหมด
ไม่มีขอ้ มูล

14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
ไม่เป็ นสิ นค้าอันตราย
การขนส่ งทางนา้
ไม่เป็ นสิ นค้าอันตราย
การขนส่ งทางอากาศ
ไม่เป็ นสิ นค้าอันตราย
15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
A. National and/or international regulation information
 POPs Management Law
- Not applicable
 Information of EU Classification
 Classification
- [1,2-Benzenenedicarboxylic acid bis(2-ethylhexyl) ester] : Repr. Cat. 2: R60-61
 Risk Phrases
- [1,2-Benzenenedicarboxylic acid bis(2-ethylhexyl) ester] : R60-61
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 Safety Phrase
- [1,2-Benzenenedicarboxylic acid bis(2-ethylhexyl) ester] : S53, S45
U.S Federal regulations
 OSHA PROCESS SAFETY (29CFR1910.119)
- Not applicable
 CERCLA Section 103 (40CFR302.4)
- [1,2-Benzenenedicarboxylic acid bis(2-ethylhexyl) ester] : 45.3599 kg 100 lb
 EPCRA Section 302 (40CFR355.30)
- Not applicable
 EPCRA Section 304 (40CFR355.40)
- Not applicable
 EPCRA Section 313 (40CFR372.65)
- [1,2-Benzenenedicarboxylic acid bis(2-ethylhexyl) ester] : Applicable
Rotterdam Convention listed ingredients
- Not applicable
Stockholm Convention listed ingredients
- Not applicable
Montreal Protocol listed ingredients
- Not applicable

16. ข้ อมูลอืน่ ๆ
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจากัด ให้ขอ้ มูลและข้อแนะนาในเอกสารนี้ อา้ งอิงตามข้อมูลที่ผผู ้ ลิตมี และน่าเชื่อถือ แต่
อาจไม่ครอบคลุมข้อมูลของผลิตภัณฑ์ท้ งั หมด เอกสารนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทางของข้อควรระวังในการจัดการ
ผลิตภัณฑ์โดยบุคลากรที่มีความชานาญอย่างถูกต้องในการใช้ผลิตภัณฑ์ บุคลากรที่ได้รับข้อมูลนี้ตอ้ งใช้วิจารณญานใน
การพิจารณาความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการปฏิบตั ิงาน
บริ ษ ทั โมเดอนเคมี เ คิ ล จากัด ไม่ มี ตวั แทนหรื อผูร้ ั บ ประกัน ทั้ง โดยตรงหรื อโดยอ้อม และรวมไปถึ งการ
รับประกันสิ นค้า โดยข้อมูลนี้ มีวตั ถุประสงค์เพียงเป็ นข้อมูลที่เหมาะสมในการใช้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น บริ ษทั โมเดอนเคมี
เคิลจากัด จะไม่รับผิดชอบความเสี ยหายจากการใช้ขอ้ มูลและผลิตภัณฑ์

