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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 

DIOCTYL PHTHALATE 
 
1. การบ่งช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลติ 
ช่ือผลิตภณัฑ์:   DIOCTYL PHTHALATE 
การน าไปใช:้   สารเคมีส าหรับอุตสาหกรรม 
ผูผ้ลิต/ผูจ้ดัจ  าหน่าย:        บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จ ากดั  
                                         82/80 ซอยเอกมยั 22(นวลนอ้ย) ถนนสุขมุวทิ 63 
    แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานครฯ 10110 
เบอร์โทรศพัท:์   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. การบ่งช้ีความเป็นอนัตราย 
องค์ประกอบของฉลาก 
รูปภาพ 

 
ค าสัญญาณ       อนัตราย 
 
 

ข้อความแสดงอนัตราย:  
1.) ท าใหเ้กิดอาการระคายเคืองผวิหนงัเล็กนอ้ย  
2.) ท าใหเ้กิดอาการระคายเคืองต่อดวงตา  
3.) คาดวา่ก่อให้เกิดมะเร็ง  
4.) อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อภาวะเจริญพนัธ์ุหรือทารกในครรภ์ 
5.) อาจท าให้เกิดความเสียหายต่ออวยัวะเม่ือไดรั้บสารเป็นเวลานานๆหรือซ ้ า(ดูหวัขอ้ SDS 11) 
ข้อควรระวงั : 
1.) ควรศึกษาค าแนะน าพิเศษก่อนการใชง้าน  
2.) หา้มปฏิบติัการใดๆ จนกวา่จะไดอ่้านท าความเขา้ใจขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภยัก่อน  
3.) อยา่สูดดม ฝุ่ น/ฟูม/แก๊ส/หมอก/ไอระเหย/สเปรย ์
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4.) ลา้งมือใหท้ัว่หลงัปฏิบติัการ 
5.) ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม 
6.) หากเขา้ตา: ลา้งดว้ยน ้าสะอาดดว้ยความระมดัระวงัหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก หากใส่อยูแ่ละสามารถถอด
ได ้ใหล้า้งต่อ   
7.)หากสัมผสัหรือมีส่วนเก่ียวขอ้ง: ใหพ้บแพทยห์รือเขา้รับการรักษาพยาบาล 
8.)ใหพ้บแพทย/์เขา้รับการรักษาพยาบาล หากรู้สึกไม่สบาย 
9.) หากระคายเคืองผวิหนงั: ใหพ้บแพทย/์เขา้รับการรักษาพยาบาล 
10.) หากระคายเคืองดวงตา: ใหพ้บแพทย/์เขา้รับการรักษาพยาบาล 
11.) จดัเก็บใหมิ้ดชิด 
12.) ก าจดัสารและภาชนะบรรจุภณัฑ ์ตามขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน/ภูมิภาค/ประเทศ/สากล 
 
3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนผสม  
ช่ือพ้อง: Phthalic acid bis(2-ethylhexyl ester), ‘Dioctyl’ phthalate, DEHP, DOP, Bis(2-ethylhexyl)phthalase 

ส่วนผสม เปอร์เซ็นต์(โดยน า้หนัก) รหัส CAS NO. 
DIOCTYL PHTHALATE 100 117-81-7 

 
4. มาตรการปฐมพยาบาล 
การหายใจเข้าไป: เม่ือสัมผสักบัไอระเหย และหมอกปริมาณมาก ให้เคล่ือนยา้ยรับอากาศบริสุทธ์ิ รับ

การรักษาเฉพาะทางหากจ าเป็น รีบน าส่งแพทย์ทนัที หากผูป่้วยไม่หายใจ หรือ
ผดิปกติใหใ้ชเ้คร่ืองช่วยหายใจ และใหอ้อกซิเจน 

การสัมผสัผวิหนัง: ล้างบริเวณผิวหนังท่ีสัมผสัด้วยน ้ าอย่างน้อย 15 นาที ถอดเส้ือผา้และรองเท้าท่ี
ปนเป้ือนออก ท าความสะอาดเส้ือผา้ท่ีปนเป้ือนก่อนน ากลบัมาใช้ใหม่ รีบน าส่ง
แพทยท์นัที ถอดเส้ือผา้ท่ีปนเป้ือน, รองเทา้ และแยกออกจากกนั สวมถุงมือเม่ือลา้ง
ตวัผูป่้วย และหลีกเล่ียงการสัมผสักบัเส้ือผา้ท่ีปนเป้ือน 

การสัมผสัดวงตา:  อยา่ถูตา ลา้งตาดว้ยน ้าปริมาณมากทนัทีอยา่งนอ้ย 15 นาที โทรหาแพทย ์และรีบ
    น าส่งแพทยท์นัที 
การกลนืกนิ: ดูอาการวา่ควรท าให้อาเจียนหรือไม่ ปรึกษาแพทย ์ลา้งปากดว้ยน ้าทนัที และรีบ

น าส่งแพทยท์นัที 
 
5. มาตรการผจญเพลิง 
สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม: 
ผงเคมีแหง้ คาร์บอนไดออกไซด์ โฟมท่ีใชด้บัเพลิงทัว่ไป สเปรย ์



      บริษทั   โมเดอนเคมีเคิล  จ ากดั (ส านกังานใหญ่)          ( MODERN CHEMICAL CO.,LTD. (Head Office)) 

                      82/80 ซอยเอกมยั 22(นวลนอ้ย) ถ.สุขุมวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110โทร0-2715-0897-9 แฟกซ.์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 
 

 

สารดับเพลงิที่ห้ามใช้: 
หา้มใชน้ ้าฉีดเป็นล าโดยตรง 
ความเป็นอนัตรายทีเ่กดิจากการลุกไหม้ของผลติภัณฑ์: 
ไม่มีขอ้มูล 
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษและข้อควรระวงั ส าหรับนักผจญเพลงิ: 
ไม่ควรใชน้ ้าในการดบัเพลิง ในกรณีท่ีเกิดเพลิงไหมข้นาดใหญ่ และถา้ไม่จ  าเป็นไม่ควรอยูค่นเดียว หลีกเล่ียงการสูดดม
สาร หรือผลิตภณัฑท่ี์เกิดจากการเผาไหม ้หา้มเขา้ไปถา้แท๊งคเ์กิดไฟไหม ้ใชม้าตรการดบัเพลิงท่ีเหมาะสมกบัไฟท่ี
เกิดข้ึนโดยรอบ สวมอุปกรณ์ป้องกนัท่ีเหมาะสม ท่ีภาชนะบรรจุควรหล่อเยน็ดว้ยน ้าละอองฝอย 
 

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสาร 
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล : สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามท่ีก าหนดไวใ้นส่วนท่ี 8 และหลีกเล่ียงการ

สัมผสัผิวหนงั และการสูดดม ห้ามสัมผสัสารท่ีร่ัวไหล หยุดหารร่ัวไหลหากกระท า
โดยไม่มีความเส่ียง ยา้ยแหล่งก าเนิดการจุดติดไฟออกทั้งหมด จดัการกบัภาชนะท่ี
ช ารุด หรือสารท่ีร่ัวไหล หลงัจากสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั การท าความสะอาดและ
การก าจดั ควรอยูภ่ายใตก้ารดูแลของผูเ้ช่ียวชาญ คนท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตให้แยกออก
จากพื้นท่ีอนัตราย และหา้มเขา้พื้นท่ี  

ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม:  ป้องกนัการร่ัวไหล และการไหลลงสู่ทางน ้ า, ท่อน ้ าทิ้ง หรือท่อระบายน ้ า หากมีการ
ร่ัวไหลปริมาณมาก ใหแ้จง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเก็บและท าความสะอาด:  
    กรณีท่ีสารหกร่ัวไหลมีปริมาณมาก: ใหอ้ยูเ่หนือลม และออกจากพื้นท่ีต ่า กั้นสารท่ี
    หกร่ัวไหลส าหรับการก าจดัต่อไป แจง้ไปยงัรัฐบาลกลาง, รัฐบาลทอ้งถ่ิน เม่ือมีการ
    ปล่อยมลพิษตามปริมาณท่ีมาตรฐานก าหนด ก าจดัของเสียตามระเบียบขอ้งบงัคบั
    ของทอ้งถ่ิน มีภาชนะท่ีเหมาะสมส าหรับใส่สารท่ีหกร่ัวไหล สารท่ีหกร่ัวไหลถือวา่
    มีความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บของเสีย 
 
7. การขนถ่าย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา 
ข้อควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย:   
หลีกเล่ียงการสัมผสัสารทางกายภาพโดยตรง  ภาชนะบรรจุเปล่า อาจมีผลิตภณัฑเ์หลืออยู ่(ไอระเหย, ของเหลว, 
ของแขง็) ใหเ้ป็นไปตาม MSDS และฉลากเตือนแมว้า่ภาชนะบรรจุเป็นภาชนะเปล่า ส าหรับการจดัเก็บใหป้ฏิบติัตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด ให้จดัเก็บเฉพาะสถานท่ี ท่ีมีการระบายอากาศไดดี้ เส้ือผา้ท างานท่ีปนเป้ือน
ไม่ควรน าออกจากสถานท่ีท างาน 
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สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเกบ็รักษาสารที่เข้ากนัไม่ได้:  
ปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั หา้มท าใหภ้าชนะบรรจุไดรั้บการกระทบกระเทือน  หลีกเล่ียงแสงแดด 
โดยตรง ใหค้วามสนใจกบัวสัดุท่ีเขา้กนัไม่ไดแ้ละสภาวะท่ีควรหลีกเล่ียง ป้องกนัการเกิดไฟฟ้าสถิตย ์และเก็บใหห่้าง 
จากวสัดุท่ีเขา้กนัไม่ได ้หรือแหล่งก าเนิด ความร้อน โดยมีการระบุพื้นท่ีจดัเก็บส าหรับสารก่อมะเร็ง เก็บในภาชนะท่ี 
ปิดสนิท 
 
8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 
ค่าขีดจ ากดัทีย่อมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 5 mg/m3 
การควบคุมทางวศิวกรรมที่เหมาะสม: แนะน าใหใ้ชร้ะบบระบายอากาศเฉพาะท่ี/หรือแบบทัว่ไป เพื่อใหพ้นกังาน
ไดรั้บสารต ่ากวา่ค่าขีดจ ากดัจากการสัมผสัสาร ระบบระบายอากาศเฉพาะท่ีเป็นท่ีนิยมโดยทัว่ไป เพราะสามารถควบคุม
การปล่อยสารปนเป้ือนจากแหล่งก าเนิด ป้องกนัการฟุ้งกระจายไปยงัพื้นท่ีท างาน แนะน าใหใ้ชร้ะบบระบายอากาศ
เฉพาะท่ีเพื่อควบคุมการปลดปล่อยใกลแ้หล่งก าเนิด 
มาตรการป้องกันอนัตรายส่วนบุคคล 
การป้องกนัระบบหายใจ: ในกรณีท่ีตอ้งใช้บ่อย หรือไดรั้บสารปริมาณมาก จ าเป็นตอ้งสวมชุดป้องกนัระบบ

ทางเดินหายใจ การป้องกนัทางเดินหายใจมีการจดัล าดบัจากต ่าสุดถึงสูงสุด พิจารณา
คุณสมบติั ขอ้ควรระวงัก่อนใชง้าน 

การป้องกนัมือ: สวมถุงมือป้องกนัท่ีเหมาะสม  
การป้องกนัดวงตา:  สวมแวน่ตานิรภยัเพื่อป้องกนัดวงตา เช่น แวน่ตานิรภยัท่ีมีท่ีครอบตา กบัหนา้กาก
    ป้องกนัใบหนา้ ควรมีอ่างลา้งตาฉุกเฉิน และฝักบวัลา้งตวัฉุกเฉินอยูใ่นพื้นท่ีท างาน  
การป้องกนัผวิหนังและร่างกาย: สวมชุดป้องกนัท่ีเหมาะสม 
มาตรการสุขอนามัย:  ไม่มีขอ้มูล  
 
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี 
ลกัษณะ สี และกลิน่  :  ของเหลว ใส  อตัราการระเหย :   ไม่มีขอ้มูล 

จุดหลอมเหลว :   -56 °C ความหนาแน่น :   0.983-0.989 g/cm3  ท่ี 20 °C 

ความเป็นกรดด่าง (pH) :  ไม่มีขอ้มูล การละลายน า้ :  0.005% ท่ี 20 °C 

จุดเดอืด :  374.15 °C ท่ี 1022 mbar ความหนืด :   80 cP ท่ี 20 °C 

ความดนัไอ :  0.023 mmHg ท่ี  20 °C ความหนาแน่นของไอ : 13.45 

ค่าจ ากดัต า่สุดของการระเบิด : ไม่มีขอ้มูล ค่าจ ากดัสูงสุดของการระเบิด : ไม่มีขอ้มูล 

อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟได้เอง : 350 °C จุดวาบไฟ : 215 °C 

ค่าขีดจ ากดัของกลิน่ทีรั่บได้ :ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการลุกตดิไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ:ไม่มีขอ้มูล 
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อุณหภูมขิองการสลายตวั :ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการละลายในตวัท าละลายอืน่ๆ :ไม่มีขอ้มูล 

ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของ n-octanol ต่อน า้ :5.03 

 
10. ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา 
ความเสถียรทางเคมี:  สารน้ีเสถียรภายใตส้ภาวะการเก็บรักษาปกติ  
การเกดิปฏิกริิยา:   ไม่มีขอ้มูล  
ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยาอนัตราย: ไม่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน่ท่ีเป็นอนัตราย 
สภาวะทีค่วรหลกีเลี่ยง: หลีกเล่ียงการสัมผสักบัวสัดุและสภาวะท่ีเขา้กนัไม่ได ้หลีกเล่ียงการสะสมไฟฟ้า

สถิตย,์ ความร้อน, เปลวไฟ และพื้นผวิท่ีร้อน 
วสัดุทีเ่ข้ากนัไม่ได้:  ไม่มีขอ้มลู 
ความเป็นอนัตรายของสารทีเ่กดิจากการสลายตัว: อาจปล่อยไอระเหยไวไฟ หากเกิดเพลิงไหม ้ 
 
11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 
ความเป็นพษิเฉียบพลนั:  LD50 (Oral, rat): 30600 mg/kg 
    LD50 (Dermal, rabbit): 25000 mg/kg 
    LC50 (Inhalation, rat): >10.62 mg/l – 4h 
อาการทีป่รากฎ:   สัมผสัผวิหนงั: อาจท าใหเ้กิดการระคายเคืองผวิหนงัเล็กนอ้ย 
    หากสัมผสัดวงตา: อาจท าใหเ้กิดการระคายเคืองดวงตา 
ความเป็นพษิเร้ือรัง: เป็นอนัตรายต่อการเจริญพนัธ์ุ และทารกในครรภ์ อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อ

อวยัวะต่างๆ หากสัมผสัเป็นเวลานาน หรือซ ้ าๆ  
 การก่อใหเ้กิดมะเร็ง IARC: Group 2B, ACGIH: A3, NTP: R 
ข้อมูลเพิม่เติมทางพษิวิทยา:  ไม่มีขอ้มูล 
 

 12. ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม 
ความเป็นพษิ 
ความเป็นพิษต่อปลา:  LC50 – Fish, 96h: 0.3 mg/l 
ความเป็นพิษต่อไรน ้าและสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัอ่ืนๆ: 
    EC50 - Daphnia pulex, 48h: 0.133 mg/l 
ความเป็นพิษต่อสาหร่าย:  ไม่มีขอ้มูล 
ความเป็นพิษต่อแบคทีเรีย: ไม่มีขอ้มูล 
การยอ่ยสลายทางชีวภาพ:  62%, 28 วนั 
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ศกัยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: Bioconcentration factor: BCF 840 
การเคล่ือนยา้ยในดิน:  ไม่มีขอ้มูล 
ผลกระทบในทางเสียหายอ่ืนๆ: ไม่มีขอ้มูล 
 
13. ข้อมูลการก าจัดผลติภัณฑ์ 
ผลติภัณฑ์: เน่ืองจากมีการผสมของเสียตั้งแต่ 2 ชนิดข้ึนไป เป็นเร่ืองยากท่ีจะบ าบดั หรือแยก

ออกจากกนั แลว้สามารถลด หรือรักษาเสถียรภาพ โดยการเผาหรือกระบวนการท่ี
คลา้ยกนั ถา้สามารถแยกน ้ าได ้ให้เตรียมกระบวนการแยกน ้ าก่อนก าจดัโดยการเผา 
ผูใ้ช้ผลิตภณัฑ์ตอ้งก าจดัด้วยตวัเอง หรือส่งให้ผูก้  าจดัของเสีย หรือผูท่ี้น าของเสีย
กลบัมาใชใ้หม่ และทิ้ง บุคคลท่ีจดัตั้งข้ึน และด าเนินการก าจดัของเสีย การก าจดัของ
เสียตอ้งเป็นไปตามกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีใชบ้งัคบัทั้งหมด 

บรรจุภัณฑ์ปนเป้ือน:  ไม่มีขอ้มูล  
 
14. ข้อมูลการขนส่ง 
การขนส่งทางบก 
ไม่เป็นสินคา้อนัตราย 
การขนส่งทางน า้ 
ไม่เป็นสินคา้อนัตราย 
การขนส่งทางอากาศ 
ไม่เป็นสินคา้อนัตราย 
 
15. ข้อมูลด้านกฏบังคับ 
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. ข้อมูลอืน่ๆ 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ากดั ใหข้อ้มูลและขอ้แนะน าในเอกสารน้ีอา้งอิงตามขอ้มูลท่ีผูผ้ลิตมี และน่าเช่ือถือ แต่
อาจไม่ครอบคลุมขอ้มูลของผลิตภณัฑท์ั้งหมด เอกสารน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทางของขอ้ควรระวงัในการจดัการ
ผลิตภณัฑโ์ดยบุคลากรท่ีมีความช านาญอยา่งถูกตอ้งในการใชผ้ลิตภณัฑ ์บุคลากรท่ีไดรั้บขอ้มูลน้ีตอ้งใชว้ิจารณญานใน
การพิจารณาความเหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องการปฏิบติังาน 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ากัด ไม่มีตวัแทนหรือผูรั้บประกันทั้ งโดยตรงหรือโดยอ้อม และรวมไปถึงการ
รับประกนัสินคา้ โดยขอ้มูลน้ีมีวตัถุประสงคเ์พียงเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการใชผ้ลิตภณัฑ์ ดงันั้น บริษทัโมเดอนเคมี
เคิลจ ากดั จะไม่รับผดิชอบความเสียหายจากการใชข้อ้มูลและผลิตภณัฑ ์ 
 


