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เอกสารขอ้มลูความปลอดภยั 
 

จัดเตรยีมขึน้มาเพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายการจําแนกประเภทสารอนัตรายและระบบการสือ่สารของสารอนัตรายแหง่ประเทศไทยฉบบัปี 2555 
(2012) 

 
จัดเตรยีมขึน้มาเพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายการจําแนกประเภทสารอนัตรายและระบบการสือ่สารของสารอนัตรายแหง่ประเทศไทยฉบบัปี 2555 (2012) 

เอกสารขอ้มลูความปลอดภยั (SDS) จะแนบมาพรอ้มกบัสารหรอืสารผสมทีม่อีนัตราย  
ผลติภัณฑน์ีไ้มไ่ดม้คีณุสมบตัติรงตามเกณฑม์าตรฐานการจําแนกประเภท  ดงันัน้ จงึไมม่ผีลใชก้บัสว่นใด ๆ ในเนือ้หาขอ้กําหนดนี ้

 

คารบ์อนแบล็ค 
 

สว่นที ่1: การบง่ช ี�ของสารเด ีย่ว/ สารผสมและการบง่ช ี�บรษิทั/ การปฏบิตัติามขอ้ก ําหนด 
1.1 ตวับง่ชีผ้ลติภัณฑ ์
 ชือ่ทางเคม:ี  คารบ์อนแบล็ค 
 
 เอกสาร SDS นีม้คีวามถกูตอ้งสาํหรับเกรดดงัตอ่ไปนี:้  
 

Birla Carbon™ 

3007 
3031 
3034 
3035 
3041 
3051 
3066 
3104 
3106 

 
1.2 การใชง้านทีแ่นะนําของสารเคมแีละขอ้หา้มในการใชง้าน 
 การใชง้านทีแ่นะนํา: สารเพิม่คณุภาพในพลาสตกิและยาง ผงส ี สารตวัทําปฏกิริยิาเคม ี

สารเพิม่คณุภาพสาํหรับแบตเตอรี ่สารทนไฟ และอกีมากมาย 
  
 ขอ้หา้มในการใชง้าน:   ผงสสีาํหรับสสีกัลายบนร่างกายมนุษย ์
 
1.3 รายละเอยีดของผูจั้ดสง่เอกสารขอ้มลูความปลอดภัย 
 See Section 16 
 Birla Carbon U.S.A., Inc. 
 1800 West Oak Commons Court 
 Marietta, Georgia 30062, USA 
 +1 (800) 235-4003 or +1 (770) 792-9400 
  
 ทีอ่ยูอ่เีมล:์   bc.hse@adityabirla.com 
 
 หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉนิ:  US CHEMTREC:  +1 703 527 3887 หรอื 1-800-424-9400 
      
    
สว่นที ่2: การบง่ช ี�อนัตราย  

2.1 การจําแนกประเภทของสารเดีย่วหรอืสารผสม 

mailto:bc.hse@adityabirla.com


ปรับปรงุเมือ่วนัที ่17.02.2021 
แทนฉบบัวนัที ่12.08.2021 

 
 

THAI-GHS-RCB BC-THAI  หนา้ 2 จาก 15 
 

 ประเทศไทย:
 กฎหมายการจําแนกประเภทสารอนัตรายและระบบการสือ่สารของสารอนัตรายแหง่ประเท
ศไทยฉบบัปี 2555 (2012) 

  
2.2 องคป์ระกอบฉลาก 
 แผนภมูริูปภาพ:   ไมม่ ี
  
 คําสญัญาณ:   ไมม่ ี
   
 ขอ้ความแสดงอนัตราย:  ไมม่ ี
 
 ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงัเบือ้งตน้:  ไมม่ ี
 
2.3 อนัตรายอืน่ ๆ 

สารนีถ้กูจําแนกประเภทเป็นสารอนัตรายประเภทผงทีเ่กดิการระเบดิไดต้ามมาตรฐานการสือ่สารอนัตรายของ OSHA ปี 
2012 ของสหรัฐอเมรกิา (29 CFR 1910.1200) และกฎขอ้บงัคบัผลติภัณฑอ์นัตรายของแคนาดา (HPR) ปี 2015 
คําสญัญาณ ขอ้ความแสดงอนัตราย และขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงัเบือ้งตน้ในสหรัฐอเมรกิาและแคนาดาไดแ้ก:่ 
คําเตอืน อาจกอ่ใหเ้กดิผงเขม้ขน้ทีส่ามารถระเบดิไดใ้นอากาศ 
เก็บรักษาใหห้า่งจากแหลง่กําเนดิการตดิไฟทัง้หมดรวมทัง้ความรอ้น ประกายไฟ และเปลวไฟ 
ป้องกนัไมใ่หเ้กดิการสะสมตัวของฝุ่ นเพือ่ลดอนัตรายจากการระเบดิ  อยา่ใหส้มัผัสกับอณุหภมูสิงูกวา่ 300°C 
ผลติภัณฑท์ีม่อีนัตรายของการระเบดิไดน้ีม้อีงคป์ระกอบของคารบ์อนมอนอกไซด ์คารบ์อนไดออกไซด ์
ออกไซดข์องซลัเฟอร ์และสารอนิทรยี ์

 
 ดวงตา:  อาจทําใหเ้กดิการระคายเคอืงยอ้นกลบัไดเ้มือ่สมัผัส 
 
 ผวิหนัง:  อาจทําใหเ้กดิการระคายเคอืงเมือ่สมัผัส ผวิหนังเสือ่มสภาพและผวิหนังแหง้  

ยังไมเ่คยมรีายงานอาการแพใ้นมนุษย ์
 
 การสดูดม: ผงฝุ่ นอาจทําใหเ้กดิอาการระคายเคอืงตอ่เสน้ทางเดนิหายใจ  จัดใหม้กีารระบายอากาศในพืน้ที ่ 

ดหูัวขอ้ที ่8 
 
 การกลนืกนิเขา้ทางปาก: ไมค่าดวา่จะเกดิผลกระทบดา้นลบตอ่สขุภาพ   
 
 การเป็นสารกอ่มะเร็ง: คารบ์อนแบล็คถกูจัดอยูใ่นรายการของสารกลุม่ 2B 

(มคีวามเป็นไปไดใ้นการเป็นสารกอ่มะเร็งในมนุษย)์ ตามองคก์ารวจัิยโรคมะเร็งระหวา่งประเทศ 
(IARC)  ดหูัวขอ้ที ่11 

 
สว่นที ่3: สว่นประกอบ/ ขอ้มูลของสว่นผสม 

3.1 สาร 
 3.1.1 คารบ์อนแบล็ค (อสณัฐาน) 100% 
  
 3.1.2 หมายเลข CAS: 1333-86-4 
  
 3.1.3 ชือ่พอ้ง: คารบ์อนแบล็ค เฟอรเ์นซแบล็ค 
 
สว่นที ่4: มาตรการปฐมพยาบาลเบ ื�องตน้ 

4.1 รายละเอยีดของมาตรการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 
 การสดูดม: นําผูท้ีไ่ดรั้บผลกระทบไปยังบรเิวณทีอ่ากาศถา่ยเท  หากจําเป็น 

ใหกู้ส้ภาพการหายใจใหเ้ป็นปกตดิว้ยการปฐมพยาบาลมาตรฐาน 
  
 ผวิหนัง:    ลา้งผวิหนังดว้ยน้ําผสมสบูอ่อ่น  หากยังมอีาการผดิปกต ิใหข้อรับการปรกึษาจากแพทย ์
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 ดวงตา:    ลา้งดวงตาใหท้ั่วดว้ยน้ําสะอาดปรมิาณมากโดยใหเ้ปลอืกตาเปิดตลอด  
หากเริม่มอีาการผดิปกต ิใหข้อรับการปรกึษาจากแพทย ์

  
 การกลนืกนิเขา้ทางปาก:   อยา่ทําใหอ้าเจยีน  หากยังมสีต ิ ใหด้ืม่น้ําหลาย ๆ แกว้  

อยา่ใหส้ ิง่ใดเขา้ไปในปากสาํหรับผูท้ีไ่มรู่ส้กึตัว 
 
4.2 อาการผดิปกตทิีส่ําคญัทีส่ดุทัง้แบบเกดิเฉยีบพลนัและเกดิภายหลงั 
 อาการผดิปกต:ิ 

 การระคายเคอืงตอ่ดวงตาและสว่นของระบบทางเดนิหายใจหากไดรั้บสารมากกวา่ขดีจํากั
ดการไดรั้บสารในสถานทีทํ่างาน  ดหูัวขอ้ที ่2 

 
4.3 การบง่ชีข้องการดแูลรักษาทางการแพทยท์ีค่วรทําทนัทแีละการรักษาพเิศษทีจํ่าเป็น 
 ขอ้ควรทราบสําหรับแพทย:์  รักษาตามอาการผดิปกต ิ
 
สว่นที ่5: มาตรการสําหรบัการดบัเพลงิ 

5.1 สารดับเพลงิ 
 สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม: ใชโ้ฟม คารบ์อนไดออกไซด ์ (CO2) สารเคมแีหง้ หรอืละอองน้ํา  

ขอแนะนําใหฉ้ดีพ่นละอองน้ําหากใชน้ํ้าเป็นสือ่ดับไฟ   
 
 สารดับเพลงิทีไ่มเ่หมาะสม:

 หา้มใชส้ารดบัเพลงิทีม่แีรงดนัสงูซึง่อาจเป็นสาเหตใุหเ้กดิการกอ่ตัวขอ
งสารผสมระหวา่งผงฝุ่ นกบัอากาศทีเ่กดิการระเบดิได ้

 
5.2 อนัตรายพเิศษทีเ่กดิขึน้จากสารเดีย่วหรอืสารผสม 
 อนัตรายพเิศษทีเ่กดิขึน้จากสารเคม:ี

 การเผาไหมข้องคารบ์อนแบล็คอาจไม่สามารถมองเห็นไดช้ดัเ
จนเวน้แตว่า่วัสดถุูกหมนุกวนและมปีระกายไฟเกดิขึน้  
จะตอ้งสงัเกตดคูารบ์อนแบล็คทีอ่ยูใ่นเขตเพลงิไหมอ้ยา่งใกลช้ดิเป็นเว
ลา 48 ชัว่โมงเพือ่ใหม้ั่นใจวา่ไมม่กีารลกุไหมช้า้ ๆ 
ทีม่แีตค่วนัโดยไมม่เีปลวไฟเกดิขึน้   

 
 สารจากการเผาไหมท้ีม่อีนัตราย:  คารบ์อนมอนอกไซด ์ (CO) คารบ์อนไดออกไซด ์ (CO2) 

และออกไซดข์องซลัเฟอร ์
 
5.3 ขอ้แนะนําสําหรับนักดบัเพลงิ 
 นักผจญเพลงิตอ้งสวมใสอ่ปุกรณ์ป้องกนัพเิศษ

 สวมใสเ่ครือ่งแตง่กายสําหรับผจญเพลงิทีม่อีปุกรณ์ช่
วยหายใจในตัว (SCBA)  
คารบ์อนแบล็คทีเ่ปียกน้ําจะมพีืน้ผวิทีล่ ืน่มากหากเดนิบนพืน้ผวิ
ของสาร 

 
สว่นที ่6:  มาตรการสําหรบัการร ัว่ไหล 

6.1 ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคล อปุกรณ์ป้องกนั และขัน้ตอนปฏบิัตใินภาวะฉุกเฉนิ 
 ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคล  คารบ์อนแบล็คทีเ่ปียกน้ําจะมพีืน้ผวิทีล่ ืน่หากเดนิบนพืน้ผวิของสาร  

หลกีเลีย่งการกอ่ตัวของฝุ่ นผง  
สวมใสอ่ปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคลทีเ่หมาะสมและการป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ  
ดหูัวขอ้ที ่8 

 
 สาํหรับผูต้อบสนองในภาวะฉุกเฉนิ: ใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคลทีแ่นะนําในหัวขอ้ที ่8 
 
6.2 ขอ้ควรระวงัดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 ขอ้ควรระวงัดา้นสิง่แวดลอ้ม: คารบ์อนแบล็คไมแ่สดงอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้มทีเ่ดน่ชดั  

จํากัดขอบเขตของผลติภัณฑท์ีห่กลน้บนพืน้ หากกระทําได ้ 



ปรับปรงุเมือ่วนัที ่17.02.2021 
แทนฉบบัวนัที ่12.08.2021 

 
 

THAI-GHS-RCB BC-THAI  หนา้ 4 จาก 15 
 

แนวทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสมคอืพยายามลดการปนเป้ือนลงสูท่างระบายน้ํา ดนิ 
น้ําใตด้นิ ระบบระบายน้ํา หรอืระบบเก็บกกัน้ํา 

 
6.3 วธิกีารและวสัดสุําหรับการจํากัดขอบเขตและการทําความสะอาด 
 วธิกีารจํากดัขอบเขต: 

 ป้องกนัไมใ่หม้กีารร่ัวไหลหรอืหกลน้เพิม่เตมิหากสามารถกระทําไดอ้ยา่งปลอด
ภัย 

 
 วธิกีารทําความสะอาดพืน้ที:่  การหกลน้ปรมิาณนอ้ยควรดดูดว้ยระบบสญุญากาศหากกระทําได ้ 

ไมแ่นะนําใหใ้ชก้ารกวาดแบบแหง้  
แนะนําใหใ้ชร้ะบบสญุญากาศทีต่ดิตัง้ดว้ยระบบกรองลมประสทิธภิาพสงู (HEPA)   
หากจําเป็น ใหพ้่นละอองน้ําเบา ๆ เพือ่ลดฝุ่ นสาํหรับการกวาดแบบแหง้  
การหกลน้ปรมิาณมากอาจตอ้งใชพ้ลัว่ตักใสภ่าชนะบรรจ ุ ดหูัวขอ้ที ่13 

 
สว่นที ่7:  การใช ง้านและการจดัเก็บ   

7.1 ขอ้ควรระวงัในการใชง้านอยา่งปลอดภัย 
 ขอ้แนะนําในการใชง้านอยา่งปลอดภัย:   หลกีเลีย่งการกอ่ตัวของฝุ่ นผง  อยา่สดูหายใจฝุ่ นผงเขา้ไป  

จัดหาระบบระบายอากาศในพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมเพือ่ลดการกอ่ตัวของฝุ่ นผง  
อยา่ใชล้มอดัแรงดนั    

 
    ใชม้าตรการป้องกนัอนัตรายเบือ้งตน้ตอ่การปลอ่ยประจุไฟฟ้าสถติ  

จัดใหม้รีะบบการระมัดระวงัทีเ่พยีงพอ เชน่ การตอ่สายดนิระบบไฟฟ้า หรอืบรรยากาศเฉื่อย  
การตอ่สายดนิของอปุกรณ์และระบบลําเลยีงอาจจําเป็นตอ้งมภีายใตเ้งือ่นไขบางสถานการ
ณ์  
แนวทางปฏบิตัใินการทํางานอยา่งปลอดภัยรวมถงึการกําจัดแหลง่กําเนดิการตดิไฟทีอ่าจเ
กดิขึน้ในบรเิวณทีอ่ยูใ่กลก้ับฝุ่ นผงของคารบ์อนแบล็ค 
การจัดการความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของพืน้ทีเ่พือ่ป้องกนัไม่ใหเ้กดิการสะสมตวัของฝุ่ นผ
งบนพืน้ผวิในพืน้ทีท่ัง้หมด การออกแบบระบบถา่ยเทอากาศทีเ่หมาะสม 
และการบํารุงรักษาเพือ่ควบคมุระดบัฝุ่ นผงในอากาศใหตํ้า่กวา่ขดีจํากดัการรับสารในสถาน
ทีทํ่างาน  หากจําเป็นตอ้งทํางานทีม่ปีระกายไฟ 
จะตอ้งทําความสะอาดพืน้ทีนั่น้ใหป้ลอดจากฝุ่ นผงของคารบ์อนแบล็ค 

 
 ขอ้พจิารณาดา้นสขุอนามัยทัว่ไป: จัดการโดยสอดคลอ้งตามหลกัสขุอนามัยทีด่แีละหลักปฏบิัตเิพือ่ความปลอดภัย  
 
7.2 เงือ่นไขสาํหรับการจัดเก็บอย่างปลอดภัย รวมถงึความไมเ่ขา้กนักับสารอืน่ ๆ  
 เงือ่นไขการจัดเก็บ: เก็บไวใ้นสถานทีแ่หง้ เย็น และมกีารถา่ยเทอากาศทีด่ ี 

จัดเก็บใหห้า่งจากแหลง่กําเนดิความรอ้น การตดิไฟ และตวัออกซไิดซเ์ขม้ขน้ 
 
    คารบ์อนแบล็คไมไ่ดถู้กจําแนกประเภทเป็นสารทีก่อ่ความรอ้นในตวัตามกลุม่ 4.2 

ภายใตเ้กณฑข์ององคก์ารสหประชาชาต ิ (UN)  อยา่งไรก็ด ี
เกณฑข์ององคก์ารสหประชาชาต ิ (UN) ในปัจจุบนัสาํหรับการกําหนดหาวา่สารหนึง่ ๆ 
เป็นสารกอ่ความรอ้นในตวัหรอืไมนั่น้ขึน้อยู่กับปรมิาณของสาร  
การจําแนกประเภทแบบนี้อาจไมเ่หมาะสมสําหรับภาชนะบรรจุเพือ่จัดเก็บสารปรมิาณมาก
  

 
    กอ่นเขา้ไปสูถ่ังจัดเก็บและพืน้ทีบ่รรจคุารบ์อนแบล็คทีอ่ับอากาศ 

ใหท้ดสอบความเพยีงพอของปรมิาณออกซเิจน 
กา๊ซทีต่ดิไฟไดแ้ละการปนเป้ือนของอากาศพษิทีเ่ป็นไปได ้ 
อยา่ใหฝุ้่ นผงสะสมตัวบนพืน้ผวิได ้

 
 วสัดทุีไ่มส่ามารถเขา้กนัได:้ ตวัออกซไิดซเ์ขม้ขน้:  
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สว่นที ่8:  การควบคมุความเส ีย่งตอ่การสมัผสัสาร/ การป้องกนัสว่นบุคคล 
8.1 ตวัแปรควบคมุ 
 แนวทางปฏบิตัสิําหรับความเสีย่งตอ่การสมัผัสสาร:

 ขดีจํากดัการรับสารในสถานทีทํ่างานทีม่สีาํแดงไวส้ําหรับคารบ์อนแบล็ค 
(หมายเลข CAS: 1333-86-4)   

 
  ประเทศ    ความเขม้ขน้, mg/m3  
  อารเ์จนตนิา   3.5, TWA 
  ออสเตรเลยี   3.0, TWA, สดูดมได ้
  เบลเยยีม   3.6, TWA 
  บราซลิ    3.5, TWA  
  แคนาดา (ออนตารโือ)  3.0 TWA, สดูดมได ้
  จนี     4.0, TWA 8.0, TWA, STEL (15 นาท)ี 
  โคลอมเบยี   3.0, TWA, สดูดมได ้
  สาธารณรัฐเช็ก   2.0, TWA 
  อยีปิต ์    3.5, TWA 
  ฟินแลนด ์   3.5, TWA; 7.0, STEL 
  ฝร่ังเศส – INRS   3.5, TWA/VME สดูดมได ้
  เยอรมน ี– BeKGS527  0.5, TWA, หายใจได;้ 2.0, TWA, สดูดมได ้(คา่ DNEL)  
  ฮอ่งกง   3.5, TWA 
  อนิโดนเีซยี   3.5, TWA/NABs 
  ไอรแ์ลนด ์   3.5, TWA; 7.0, STEL 
  อติาล ี    3.5, TWA, สดูดมได ้
  ญีปุ่่ น – MHLW   3.0 
  ญีปุ่่ น – SOH   4.0, TWA; 1.0, TWA, หายใจได ้
  เกาหล ี    3.5, TWA 
  มาเลเซยี   3.5, TWA 
  เม็กซโิก     3.5, TWA  
  รัสเซยี    4.0, TWA  
  สเปน    3.5, TWA (VLA-ED) 
  สวเีดน    3.0, TWA 
  สหราชอาณาจักร   3.5, TWA, สดูดมได;้ 7.0, STEL, สดูดมได ้
  ขอ้กําหนด REACH  2.0, TWA, สดูดมได;้ 0.5, TWA หายใจได ้
   ของสหภาพยโุรป DNEL 
  สหรัฐอเมรกิา   3.5, TWA, OSHA-PEL  
      3.0, TWA, ACGIH-TLV®, สดูดมได ้
      3.5, TWA, NIOSH-REL  
 
 *กรุณาตรวจสอบกบัมาตรฐานปัจจุบนัหรอืขอ้กําหนดทีอ่าจจะใชก้บัการปฏบิตังิานของทา่น 
 
 ACGIH®  American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
(คณะกรรมการสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรมแหง่อเมรกิา) 
 mg/m3  milligrams per cubic meter (มลิลกิรัมตอ่ลกูบาศกเ์มตร) 
 DNEL  Derived no-effect level (ระดับทีไ่มม่ผีลกระทบทีคํ่านวณแลว้) 
 NIOSH  National Institute for Occupational Safety and Health 
(สถาบนัความปลอดภัยและสขุอนามัยแหง่ชาต)ิ 
 OSHA  Occupational Safety and Health Administration (สาํนักบรกิารความปลอดภัยและสขุอนามัย) 
 PEL   permissible exposure limit (ขดีจํากดัการสมัผัสสารทีย่อมรับได)้  
 REL   recommended exposure limit (ขดีจํากดัการสมัผัสสารทีแ่นะนํา) 
 STEL   short-term exposure limit (ขดีจํากดัการสมัผัสสารระยะสัน้) 
 TLV   threshold limit value (คา่ขดีจํากัดแจง้เตอืน)  
 TWA   time weighted average (เวลาเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก), แปด (8) ชัว่โมงเวน้แตร่ะบเุป็นอยา่งอืน่ 
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 ความเขม้ขน้ทีไ่มม่ผีลกระทบทีป่ระมาณการไว:้ ไมร่ะบ ุ  
   
8.2 มาตรการควบคมุการสมัผัสสาร 

มาตรการควบคมุทางวศิวกรรม:
 ใชร้ะบบดําเนนิกระบวนการในในบรเิวณปิดและ/หรอืจัดใหม้กีารถา่ยเทอากาศที่
ดเีพือ่รักษาความเขม้ขน้ของฝุ่ นผงใหตํ้า่กวา่ขดีจํากดัการสมัผัสสารในสถานทีทํ่างานได ้

  
อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล (PPE) 

  อปุกรณ์ชว่ยหายใจ: จะตอ้งใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจแบบฟอกอากาศทีไ่ดรั้บการรับรอง (APR) 
หากคาดวา่ความเขม้ขน้ของฝุ่ นผงจะเกนิกวา่ขดีจํากดัการสมัผัสสารทีรั่บไดใ้นสถานทีทํ่าง
าน  
ใชอ้ปุกรณ์ชว่ยหายใจทีจ่่ายอากาศและมแีรงดนับวกหากมคีวามเป็นไปไดข้องการหกลน้ร่ั
วไหลทีค่วบคมุไมไ่ด ้ไมท่ราบระดบัความเสีย่งของการสมัผัส หรอืในสถานการณ์ทีอ่ปุกรณ์ 
APR อาจไมเ่พยีงพอตอ่การป้องกนั   

 
   หากจําเป็นตอ้งใชก้ารปกป้องระบบทางเดนิหายใจเพือ่ลดการสมัผัสกบัคารบ์อนแบล็ค 

โปรแกรมการทํางานจะตอ้งปฏบิตัติามขอ้กําหนดของหน่วยงานกํากบัดแูลระดับประเทศ 
จังหวดั หรอืรัฐอย่างเหมาะสม  
แหลง่อา้งองิทีกํ่าหนดไวส้าํหรับมาตรฐานการป้องกนัระบบทางเดนิหายใจใหไ้วด้า้นลา่งนี:้  

 
• OSHA 29CFR1910.134, การปกป้องระบบทางเดนิหายใจ 
• CR592 แนวทางปฏบิตัสิําหรับการเลอืกและใชง้านอปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ 

(CEN) 
• มาตรฐานเยอรมัน/ยโุรป DIN/EN 

143,อปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจสาํหรับวสัดทุีเ่กดิฝุ่ นผง (CEN)  
   

การปกป้องมอื:  สวมใสถ่งุมอืป้องกนั  ใชค้รมีทาผวิป้องกนั  
ลา้งมอืและผวิหนังดว้ยน้ําผสมสบูอ่อ่น 

 
 การปกป้องดวงตา/ใบหนา้: สวมใสแ่วน่นริภัยหรอืแวน่ป้องกนัสารเคม ี
 
 การปกป้องผวิหนัง:    สวมใสช่ดุป้องกนัทั่วไปเพือ่ลดความเสีย่งของการสมัผัสกบัผวิหนังใหน้อ้ยทีส่ดุ  

ซกัลา้งเสือ้ผา้ทกุวนั  เสือ้ผา้ชดุทํางานจะตอ้งไมนํ่ากลับบา้น 
 
  อืน่ ๆ :     จัดใหม้อีา่งลา้งตาและฝักบัวลา้งฉุกเฉนิไวใ้กลเ้คยีง  

ลา้งมอืและใบหนา้ใหท้ั่วดว้ยสบูอ่อ่นกอ่นรับประทานอาหารหรอืดืม่เครือ่งดืม่ 
 
 มาตรการควบคมุดา้นสิง่แวดลอ้ม:  

ดําเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกฎระเบยีบและขอ้กําหนดทีอ่นุญาตของทอ้งถิน่ทัง้ห
มด 

 
สว่นที ่9:  ค ุณ สมบตัทิางกายภาพและทางเคม ี

9.1 ขอ้มลูดา้นคณุสมบตัทิางกายภาพและทางเคมเีบือ้งตน้ 
 ลกัษณะภายนอก:     ผงหรอืเม็ด 
 ส:ี      สดํีา 
 กลิน่:      ไมม่กีลิน่ 
 คา่แจง้เตอืนกลิน่:     ไมร่ะบ ุ
 จดุหลอมเหลว/จดุเยอืกแข็ง   ไมร่ะบ ุ
 จดุเดอืด/ชว่ง:     ไมร่ะบ ุ
 แรงดนัไอ:     ไมร่ะบ ุ
 ความหนาแน่นไอ:    ไมร่ะบ ุ
 คณุสมบัตกิารออกซไิดซ:์    ไมร่ะบ ุ
 จดุวาบไฟ:     ไมร่ะบ ุ
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 ความสามารถในการลกุตดิไฟ:   ไมล่กุตดิไฟ 
 คณุสมบัตคิวามสามารถในการระเบดิ:   
 ฝุ่ นผงสามารถกอ่ตวัเป็นของผสมในอากาศทีส่ามารถระเบดิได ้
 ขดีจํากดัการระเบดิ (อากาศ): 
  ขดีจํากดับน:    ไมร่ะบ ุ
  ขดีจํากดัลา่ง:    50 g/m3 (ฝุ่ นผง) 
 อตัราการระเหย:     ไมร่ะบ ุ
 ความหนาแน่น: (20ºC):    1.7 – 1.9 g/cm3 

 ความหนาแน่นทัง้กลุม่:    1.25-40 lb/ft3, 20-640 kg/m3 

  เม็ด:     200-680 kg/m3  
  ผง (นุ่มเบา)    20-380 kg/m3 
 ความสามารถในการละลาย (ในน้ํา):   ไมล่ะลายน้ํา  
 คา่ pH: (ASTM 1512):    4-11 [50 g/l ของน้ํา, 68ºF (20ºC)]  
 สมัประสทิธิก์ารแบง่ชัน้ (เอ็น-ออคทานอล/น้ํา):  ไมร่ะบ ุ
 ความหนดื:      ไมร่ะบ ุ
 อณุหภมูกิารสลายตวั:    ไมร่ะบ ุ
 อณุหภมูทิีส่ามารถตดิไฟไดเ้อง:     >140ºC 
 อณุหภมูขิัน้ตํา่ทีต่ดิไฟ:    >500ºC (เตาเผา BAM)(VDI 2263) 
       >315ºC (เตาเผา Godberg-Greenwald)(VDI 2263) 
 พลงังานขัน้ตํา่ทีล่กุตดิไฟ:    >10,000 mJ (VDI 2263) 
 พลงังานของการลกุตดิไฟ    ไมร่ะบ ุ
 แรงดนัการระเบดิสมับรูณ์สงูสดุ:   10 บาร ์(VDI 2263) 
 อตัราการเพิม่ของแรงดนัสงูสดุ:   30-400 บาร/์วนิาท ี(VDI 2263 และ ASTM E1226-88) 
 ความเร็วการเผาไหม:้    >45 วนิาท ี (ไม่ไดจํ้าแนกเป็นสาร “ลกุตดิไฟระดบัสงู” หรอื 

“ลกุตดิไฟไดง้า่ย”) 
 คา่ Kst:      ไมร่ะบ ุ
 การจําแนกประเภทการระเบดิของฝุ่ นผง:  ST1 
 อณุหภมูกิารสลายตวั:    ไมร่ะบ ุ
 
9.2 ขอ้มลูอืน่ ๆ 
 ไมร่ะบ ุ

  
สว่นที ่10: ความเสถยีรและความวอ่งไวตอ่ปฏกิริ ยิา  

10.1 ความวอ่งไวตอ่ปฏกิริยิา 
 ความวอ่งไวตอ่ปฏกิริยิา:   อาจทําปฏกิริยิาแบบคายความรอ้นหากสมัผัสกบัสารออกซไิดซเ์ขม้ขน้ 
 
10.2 ความเสถยีรทางเคม ี
 ความเสถยีร:    เสถยีรภายใตเ้งือ่นไขสภาพแวดลอ้มปกต ิ
  
 ขอ้มลูการระเบดิ: 
 ความไวตอ่การกระแทกทางกล:  ไมม่คีวามไวตอ่การกระแทกทางกล 
 
 ความไวตอ่การปลอ่ยประจุไฟฟ้าสถติ: ฝุ่ นผงสามารถกอ่ตวัเป็นของผสมในอากาศทีส่ามารถระเบดิได ้ 

หลกีเลีย่งการกอ่ตัวของฝุ่ นผง  
อยา่ใหม้กีารสรา้งกลุม่หมอกของฝุ่ นผงขึน้มา  
ใชม้าตรการป้องกนัอนัตรายเบือ้งตน้ตอ่การปลอ่ยประจุไฟฟ้าสถติ  
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อปุกรณ์ทัง้หมดไดรั้บการตอ่ลงดนิ/ตอ่สายดนิกอ่น
เริม่ตน้การทํางานถา่ยโอนสาร 

 
10.3 ความเป็นไปไดข้องการเกดิปฏกิริยิาเคมทีีเ่ป็นอนัตราย 
 การโพลเีมอรไ์รเซชนัทีม่อีนัตราย:  ไมเ่กดิขึน้ 
 
 ความเป็นไปไดข้องการเกดิปฏกิริยิาเคมทีีเ่ป็นอนัตราย: ไมม่ภีายใตเ้งือ่นไขปกต ิ
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10.4 เงือ่นไขทีต่อ้งหลกีเลีย่ง 
 เงือ่นไขทีต่อ้งหลกีเลีย่ง  หลกีเลีย่งอณุหภมูสิงู >400°C (>752°F) และแหลง่กําเนดิประกายไฟ 
   
10.5 วสัดทุีไ่มส่ามารถเขา้กนัได ้
 วสัดทุีไ่มส่ามารถเขา้กนัได:้  ตวัออกซไิดซเ์ขม้ขน้: 
 
10.6 สารอนัตรายทีเ่กดิจากการสลายตวั 
 สารอนัตรายทีเ่กดิจากการสลายตวั: คารบ์อนมอนอกไซด ์ คารบ์อนไดออกไซด ์ สารอนิทรยีจ์ากการเผาไหม ้

ออกไซดข์องซลัเฟอร ์
 
สว่นที ่11:  ขอ้ม ูลดา้นพษิวทิยา 

11.1 ขอ้มลูผลกระทบดา้นพษิวทิยา 
 ความเป็นพษิเฉยีบพลนั 
  ทางปาก LD50:  LD50 (หนู) > 8000 mg/kg. (เทยีบเทา่กบั OECD TG 401) 
 
  การสดูดม LD50:  ไมม่ขีอ้มลูรายงาน 
 
  ทางผวิหนัง LD50: ไมม่ขีอ้มลูรายงาน 
 
 การกดักรอ่น/การระคายเคอืงผวิหนงั: กระตา่ย: ไมม่กีารระคายเคอืง (เทยีบเทา่กับ OECD TG 404) 
      อาการบวม = 0 (ระดับการระคายเคอืงทีรั่บไดส้งูสดุ: 4) 
      อาการผืน่แดง = 0 (ระดบัการระคายเคอืงทีรั่บไดส้งูสดุ: 4) 
      การประเมนิผล:  ไม่ทําใหร้ะคายเคอืงตอ่ผวิหนัง 
 
 อนัตราย/การระคายเคอืงตอ่ดวงตาทีร่า้ยแรง: กระตา่ย: ไมม่กีารระคายเคอืง (OECD TG 405) 
       กระจกตา: 0 (ระดบัการระคายเคอืงทีรั่บไดส้งูสดุ: 4) 
       มา่นตา: 0 (ระดับการระคายเคอืงทีรั่บไดส้งูสดุ: 2) 
       เยือ่ตา: 0 (ระดบัการระคายเคอืงทีรั่บไดส้งูสดุ: 3) 
       เยือ่บตุาบวมแดง 0 (ระดับการระคายเคอืงทีรั่บไดส้งูสดุ: 4) 
       การประเมนิผล:  ไม่ทําใหร้ะคายเคอืงตอ่ดวงตา 
 
 ความไวตอ่อาการแพ:้  ผวิหนังของหนูตะเพา (การทดสอบ Buehler) ไมเ่กดิความไวตอ่อาการแพ ้
(OECD TG 406) 
     การประเมนิผล:  ไม่กอ่ใหเ้กดิความไวตอ่อาการแพใ้นสตัว ์ 
     ยังไมเ่คยมรีายงานอาการแพใ้นมนุษย ์
 
 การกลายพนัธข์องเซลลส์บืพนัธุ:์  ในหลอดทดลอง: 

คารบ์อนแบล็คไมเ่หมาะสําหรับการทดสอบโดยตรงในแบคทเีรยี 
(การทดสอบแบบ Ames) และอืน่ ๆ ในระบบ ในหลอดทดลอง 
เนือ่งจากไม่สามารถละลายน้ําได ้ อยา่งไรก็ด ี
เมือ่ทดสอบกบัสารสกดัตวัทําละลายอนิทรยีข์องคารบ์อนแบล็ค 
ผลทีไ่ดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ไมม่ผีลกระทบตอ่การกลายพันธุข์องเซลลส์บืพันธุ ์ 
สารสกดัตวัทําละลายอนิทรยีข์องคารบ์อนแบล็คสามารถมสีารโพลไีซคลกิอะโรม
าตกิไฮโดรคารบ์อน (PAHs)  
การศกึษาวจัิยเพือ่ตรวจสอบอัตราการดดูซมึสารทางชวีภาพ (bioavailability) 
ของสาร PAHs 
ดงักลา่วไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่สารดงักลา่วมคีวามเกีย่วโยงอย่างมากกบัคารบ์อนแบ
ล็คและไมเ่กดิการดดูซมึสาร (Borm, 2005) 

 
ในร่างกายสิง่มชีวีติ:  
การวจัิยเชงิทดลองรายงานถงึการเปลีย่นแปลงทางดา้นการกลายพันธุใ์นยนี 
hprt  
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ในเซลลเ์นือ้เยือ่บผุวิในหนูทีส่บืเนือ่งจากการสมัผัสสารคารบ์อนแบล็คทางการสู
ดดม (Driscoll, 1997)  
การสงัเกตพบดงักลา่วถกูพจิารณาวา่เป็นสปีชสีเ์ฉพาะเจาะจงของหนูและเป็นผล
ทีเ่กดิตามมาของ "การทํางานหนักของปอด" 
ซึง่นําไปสูก่ารอักเสบเรือ้รังและการปลดปลอ่ยอนุมูลอสิระ 
นีส่ามารถพจิารณาเป็นผลกระทบทางยนีระดบัทตุยิภมู ิ
และดงันัน้ตวัสารคารบ์อนแบล็คเองจะไมถ่กูพจิารณาวา่เป็นสารทําใหก้ลายพันธุ ์  

 
การประเมนิผล:   การกลายพันธุใ์นหนูทีทํ่าการศกึษาระบบ ในร่างกายสิง่มชีวีติ 
โดยกลไกระดับทตุยิภมูติอ่ผลกระทบทีเ่ป็นคา่เตอืนและเป็นผลทีเ่กดิตามมาของ
อาการอักเสบเรือ้รังและการปลดปลอ่ยอนุมลูอสิระของยนีทางพันธกุรรม   
กลไกนีถู้กพจิารณาวา่เป็นผลกระทบทางยนีระดับทตุยิภมู ิ
และดงันัน้ตวัสารคารบ์อนแบล็คเองจะไมถ่กูพจิารณาวา่เป็นสารทําใหก้ลายพันธุ ์

  
 การเป็นสารกอ่มะเร็ง:  ความเป็นพษิตอ่สตัว ์  หนู ทางปาก ระยะเวลา 2 ปี 
         ผลกระทบ:  ไมเ่กดิเซลลม์ะเร็ง 
 
         หนู ทางปาก ระยะเวลา 2 ปี 
         ผลกระทบ:  ไมเ่กดิเซลลม์ะเร็ง 
 
         หนู ทางผวิหนัง ระยะเวลา 18 เดอืน 
         ผลกระทบ:  ไมเ่กดิเซลลม์ะเร็งทีผ่วิหนัง 
 

 หนู ทางการสดูดม ระยะเวลา 2 ปี 
 อวยัวะเป้าหมาย:  ปอด 

ผลกระทบ:  การอกัเสบ การเกดิพังผดื 
การเกดิเซลลม์ะเร็ง 

 
หมายเหต:ุ  การเกดิเซลลม์ะเร็งในปอดของหนูถกูพจิารณาวา่มคีวามเกีย่วขอ้งกับ 
"การทํางานหนักของปอด" 
มากกวา่ผลกระทบทางเคมอียา่งเฉพาะเจาะจงของตัวสารคารบ์อนแบล็คในปอด  
ผลกระทบดงักลา่วในหนูถกูรายงานออกมาในหลายผลการศกึษาวจัิยกบัอนุภาค
อนนิทรยีท์ีล่ะลายน้ําไดไ้มด่อีืน่ ๆ 
และแสดงใหเ้ห็นวา่เกดิขึน้เฉพาะเจาะจงกบัสปีชสีข์องหนู (ILSI, 2000)  
การเกดิเซลลม์ะเร็งไมพ่บในสปีชสีอ์ืน่ ๆ (เชน่ หนู และหนูแฮมสเตอร)์ 
สาํหรับสารคารบ์อนแบล็คหรอือนุภาคทีล่ะลายน้ําไดไ้ม่ดอีืน่ ๆ 
ภายใตส้ภาพแวดลอ้มและเงือ่นไขการศกึษาวจัิยเดยีวกนั  

 
  การศกึษาอตัราการตาย (ขอ้มูลจากมนุษย)์ 

การศกึษาวจัิยเพือ่ศกึษาคนงานในสายผลติสารคารบ์อนแบล็คในสหราชอาณาจักร (Sorahan, 2001) 
พบวา่มอีตัราความเสีย่งเพิม่ขึน้ของโรคมะเร็งปอดในโรงงานสองจากหา้แหง่ทีทํ่าการศกึษาวจัิย อยา่งไรก็ด ี
การเพิม่ขึน้ดงักลา่วไมเ่กีย่วขอ้งกบัปรมิาณของสารคารบ์อนแบล็ค  ดว้ยเหตผุลดงักลา่ว 
ผูเ้ขยีนจงึไมพ่จิารณาวา่อตัราความเสีย่งทีเ่พิม่ขึน้ของโรคมะเร็งปอดนัน้สบืเนือ่งมาจากการสมัผัสสารคารบ์อ
นแบล็ค  การศกึษาวจัิยสารคารบ์อนแบล็คของเยอรมันในคนงานทีโ่รงงานแหง่หนึง่ (Morfeld, 2006; 
Buechte, 2006) พบอตัราการเพิม่ขึน้ลกัษณะเดยีวกนัของความเสีย่งโรคมะเร็งปอด 
เชน่เดยีวกับการศกึษาวจัิยของ Sorahan, 2001 (การศกึษาวจัิยในสหราชอาณาจักร) 
พบวา่ไมม่คีวามเกีย่วโยงกนักับการสมัผัสสารคารบ์อนแบล็ค  การศกึษาวจัิยครัง้ใหญข่องสหรัฐอเมรกิาใน 18 
โรงงานแสดงใหเ้ห็นถงึการลดลงของความเสีย่งการเกดิมะเร็งปอดในคนงานในสายผลติสารคารบ์อนแบล็ค 
(Dell, 2006) จากผลการศกึษาวจัิยเหลา่นี้ กลุม่ปฏบิตังิานเดอืนกมุภาพันธปี์ 2006 
ทีอ่งคก์ารวจัิยโรคมะเร็งระหวา่งประเทศ (IARC) 
ไดใ้หข้อ้สรุปวา่หลักฐานในมนุษยส์าํหรับการกอ่ใหเ้กดิโรคมะเร็งนัน้ ไมเ่พยีงพอ (IARC, 2010) 
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นับตัง้แตก่ารประเมนิผลสารคารบ์อนแบล็คของ IARC, Sorahan และ Harrington (2007) 
ไดทํ้าการวเิคราะหข์อ้มลูของการศกึษาวจัิยของสหราชอาณาจักรขึน้ใหม ่
โดยใชส้มมตฐิานการสมัผัสสารอกีทางเลอืกหนึง่และพบวา่มคีวามสมัพันธท์างบวกกบัการสมัผัสสารคารบ์อน
แบล็คในโรงงานสองแหง่จากหา้แหง่ สมมตฐิานการสมัผัสสารแบบเดยีวกนัถูกนํามาใชโ้ดย Morfeld และ 
McCunney (2009) สาํหรับกลุม่ปฏบิตังิานชาวเยอรมัน 
โดยทางกลบักนัพวกเขาพบวา่ไมม่คีวามเกีย่วโยงระหวา่งการสมัผัสสารคารบ์อนแบล็คและความเสีย่งของมะ
เร็งปอด ดงันัน้จงึไมม่เีหตผุลสนับสนุนสมมตฐิานการสมัผัสสารอกีทางเลอืกทีใ่ชโ้ดย Sorahan และ 
Harrington   

 
โดยรวมแลว้ จากผลของการตรวจสอบอย่างละเอยีดเหลา่นัน้ 
พบวา่ไมม่คีวามเชือ่มโยงทีเ่ป็นสาเหตแุสดงใหเ้ห็นระหวา่งการสมัผัสสารคารบ์อนแบล็คและความเสีย่งของโ
รคมะเร็งในมนุษย ์ 

 
  การจําแนกประเภทโรคมะเร็งของ IARC 

ในปี 2006 IARC ไดย้นืยันการคน้พบของพวกเขาอกีครัง้วา่ม ี “หลักฐานทีเ่พยีงพอ”  
จากการศกึษาวจัิยดา้นสขุภาพในมนุษยเ์พือ่ประเมนิผลวา่คารบ์อนแบล็คเป็นสาเหตใุหเ้กดิโรคมะเร็งในมนุษ
ยห์รอืไม ่  IARC ไดใ้หข้อ้สรุปวา่ม ี “หลกัฐานทีเ่พยีงพอ”  
จากการศกึษาวจัิยเชงิทดลองในสตัวส์าํหรับการกอ่ใหเ้กดิมะเร็งของคารบ์อนแบล็ค   
การประเมนิผลโดยรวมของ IARC บง่ชีว้า่คารบ์อนแบล็คเป็น “สารกอ่มะเร็งทีม่คีวามเป็นไปไดส้าํหรับมนุษย ์
(กลุม่ 2B)”  ขอ้สรุปนีอ้ยูบ่นพืน้ฐานของแนวทางปฏบิตัขิอง IARC 
ซึง่โดยปกตติอ้งมกีารจําแนกประเภทดงักลา่ว 
หากมหีนึง่สปีชสีแ์สดงผลของการกอ่ใหเ้กดิเซลลม์ะเร็งจากการศกึษาวจัิยในสตัวส์องการศกึษาวจัิยขึน้ไป 
(IARC, 2010) 

 
สารสกดัตวัทําละลายของคารบ์อนแบล็คถกูใชใ้นการศกึษาวจัิยหนึง่ในหนูทีซ่ ึง่พบการเกดิเซลลม์ะเร็งผวิหนั
งหลงัจากการใชง้านกับผวิและการศกึษาวจัิยหลายครัง้กบัหนูพบวา่มกีอ้นเนือ้มะเร็งหลงัจากการฉีดสารเขา้ไ
ปใตผ้วิหนัง  IARC ไดใ้หข้อ้สรุปวา่ม ี “หลักฐานทีเ่พยีงพอ”  
วา่สารสกดัจากคารบ์อนแบล็คสามารถเป็นสาเหตขุองมะเร็งในสตัว ์(กลุม่ 2B) 

 
  การจําแนกประเภทโรคมะเร็งของ ACGIH 
  สารกอ่มะเร็งในสตัวท์ีไ่ดรั้บการยนืยันทีม่คีวามเกีย่วขอ้งทียั่งไมท่ราบตอ่มนุษย ์(สารกอ่มะเร็งกลุม่ A3) 
 

การประเมนิผล:  
การใชง้านแนวทางปฏบิตัขิองการจําแนกประเภทในตัวภายใตก้ารจําแนกประเภทสารเคมแีละการตดิฉลากส
ารเคมตีามระบบทีเ่ป็นหนึง่เดยีวทัว่โลก คารบ์อนแบล็คไมถู่กจัดประเภทเป็นสารกอ่มะเร็ง  
มกีารเหนีย่วนําใหเ้กดิเซลลม์ะเร็งในหนูทีเ่ป็นผลมาจากการสมัผัสสารซ้ําหลายครัง้กับอนุภาคทีม่คีวามเฉื่อย 
ละลายน้ําไดไ้มด่อียา่งเชน่ คารบ์อนแบล็คและอนุภาคทีล่ะลายน้ําไดไ้ม่อืน่ ๆ 
การเกดิเซลลม์ะเร็งในหนูเป็นผลมาจากกลไกทีไ่มใ่ชร่ะบบพันธกุรรมระดบัทตุยิภมูทิีเ่กีย่วขอ้งกบัปรากฏการ
ณ์การทํางานหนักของปอด  
ลกัษณะดงักลา่วเป็นกลไกเฉพาะสปีชสีท์ียั่งสงสยัวา่มคีวามเกีย่วโยงสาํหรับการจําแนกประเภทในมนุษย ์
ในการสนับสนุนตอ่ความคดิเห็นดงักลา่ว แนวทางปฏบิตัขิอง CPL 
สาํหรับความเป็นพษิของอวยัวะเป้าหมายทีเ่ฉพาะเจาะจงจากการสมัผัสสารซ้ําหลายครัง้ (STOT-RE) 
ไดบ้ง่บอกวา่การทํางานหนักของปอดอยูภ่ายใตก้ลไกทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัในมนุษย ์
การศกึษาวจัิยดา้นสขุภาพของมนุษยแ์สดงใหเ้ห็นวา่การสมัผัสกับคารบ์อนแบล็คไม่ทําใหเ้กดิการเพิม่ขึน้ขอ
งความเสีย่งของการเป็นสารกอ่มะเร็ง 

 
 การทําใหเ้กดิความผดิปกตขิองการพฒันาการทางรา่งกายของทารกในครรภ:์ การประเมนิผล:  

มรีายงานจากผลการศกึษาวจัิยในสตัวท์ีส่มัผัสสารซ้ํา ๆ 
ในระยะยาววา่ไมม่ผีลกระทบตอ่อวยัวะสบืพันธุห์รอืการพัฒนาทางร่างก
ายของทารกในครรภท์ีเ่ป็นอนัตราย 

 
 ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการสมัผสัคร ัง้เดยีว (STOT-SE): การประเมนิผล: 

จากขอ้มลูทีม่อียู ่
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ไมค่าดวา่จะมคีวามเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายทีเ่ฉพ
าะเจาะจงหลงัจากการสมัผัสสารทางปากครัง้เดยีว 
การสดูดมครัง้เดยีว 
หรอืการสมัผัสทางผวิหนังครัง้เดยีว  

 
 ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจง จากการสมัผสัซํา้หลายคร ัง้ (STOT-RE):  
  ความเป็นพษิตอ่สตัว ์
  ความเป็นพษิจากการสมัผัสซ้ํา ๆ กนั: การสดูดม (หนู) ระยะเวลา 90 วนั 

ความเขม้ขน้ทีไ่มเ่กดิผลกระทบดา้นลบ (NOAEC) = 1.1 mg/m3 
(หายใจได)้ 

 
  อวยัวะเป้าหมาย/ผลกระทบระดบัปรมิาณสงูไดแ้ก ่ การอกัเสบของปอด การแบง่เซลลม์ากเกนิไป 

และการเกดิพังผดื 
 
  ความเป็นพษิจากการสมัผัสซ้ํา ๆ กนั: ทางปาก (หนู) ระยะเวลา 2 ปี ระดับทีไ่มเ่กดิผลกระทบ (NOEL) = 137 

mg/kg (น้ําหนักร่างกาย) 
 
  ความเป็นพษิจากการสมัผัสซ้ํา ๆ กนั: ทางปาก (หนู) ระยะเวลา 2 ปี ระดบัทีไ่มเ่กดิผลกระทบ (NOEL) = 52 

mg/kg (น้ําหนักร่างกาย) 
 

แมว้า่คารบ์อนแบล็คจะทําใหเ้กดิการระคายเคอืงกบัปอด การเพ ิม่ปรมิาณ เซลลม์ากผดิปกต ิ
การเกดิพงัผดื และการเกดิมะเร ็งของปอดในหนูภายใตเ้ง ือ่นไขการทํางานหนกัของปอดก็ตาม 
มหีลกัฐานบง่ช ี�วา่การตอบสนองดงักลา่วเป็นการตอบสนองเฉพาะสปีชสีเ์ป็นหลกัทีไ่มเ่ก ีย่วขอ้งกบั
มนุษย ์  

 
 
  การศกึษาภาวะความไมส่บาย (ขอ้มลูจากมนุษย)์ 

ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการศกึษาดา้นระบาดวทิยาของคารบ์อนแบล็คตอ่พนักงานในกระบวนการผลติไดพ้บวา่การ
สมัผัสสะสมของคารบ์อนแบล็คอาจทําใหเ้กดิผลดา้นการทํางานของปอดทางการแพทยด์อ้ยประสทิธภิาพลง
เล็กนอ้ย  
ผลการศกึษาวจัิยภาวะความไมส่บายทางระบบทางเดนิหายใจจากสหรัฐอเมรกิาพบวา่มลีกัษณะการทํางานด ้
อยลงจากผลการวดั FEV1  ทีร่ะดบั 27 ml จากการสมัผัสปรมิาณ 1 mg/m3  ระยะเวลา 8 ชัว่โมงทกุวนั TWA 
(สดัสว่นทีส่ดูดมได)้  ผลการศกึษาวจัิยของยโุรปกอ่นหนา้นีพ้บวา่การสมัผัสสารคารบ์อนแบล็คปรมิาณ 1 
mg/m3 (สดัสว่นทีส่ดูดมได)้ ตลอดชว่งเวลาการทํางานมากกวา่ 40 
ปีจะมผีลตอ่สมรรถภาพการทํางานของปอดลดลงในการวัดผล FEV1 (Gardiner, 2001)  อยา่งไรก็ด ี
การประมาณการณ์จากการศกึษาวจัิยทัง้สองขา้งตน้อยูใ่นระดบัความมนัียสาํคัญทางสถติใินระดบัทีใ่หผ้ลไม่
ชดัเจน  
สมรรถภาพการทํางานทีล่ดลงเกีย่วขอ้งกบัอายโุดยปกตผิา่นชว่งระยะเวลาเดยีวกนัจะอยูท่ีร่ะดบัประมาณ 
1200 ml   

 
การศกึษาวจัิยในสหรัฐอเมรกิาพบวา่ จํานวน 9% ของกลุม่ทีส่มัผัสสารสงูสดุทีไ่มส่บูบหุรี ่
(เทยีบกบักลุม่ทีไ่ม่ไดส้มัผัสสาร 5%) 
มผีลรายงานออกมาวา่มอีาการผดิปกตคิงทีใ่นโรคหลอดลมอกัเสบเรือ้รัง  ในการศกึษาวจัิยของยโุรป 
กฎเกณฑเ์ชงิวธิกีารในการดําเนนิการแบบสาํรวจไดจํ้ากดัผลสรุปออกมาวา่สามารถกอ่ใหเ้กดิอาการผดิปกตติ
ามทีร่ายงาน  อยา่งไรก็ด ี
การศกึษาวจัิยนี้บง่ชีถ้งึความเชือ่มโยงระหวา่งคารบ์อนแบล็คและความทบึแสงเล็กนอ้ยบนฟิลม์เอ็กซเรยห์นา้
อกทีม่ผีลกระทบกับการทํางานของปอดทีต่ดัทิง้ไปได ้

 
 การประเมนิผล:   

การสูดดม - การใชง้านแนวทางปฏบิตัขิองการจําแนกประเภทดว้ยตวัเองภายใตข้อ้กําหนด GHS 
พบวา่คารบ์อนแบล็คไมถ่กูจัดอยูภ่ายใตก้ลุม่ STOT-RE ในดา้นผลกระทบเกีย่วกับปอด  
การจําแนกประเภทไมส่ามารถรับรองไดบ้นพืน้ฐานของการตอบสนองทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของหนูทีเ่ป็
นผลมาจาก "การทํางานหนักของปอด" เนื่องจากการสมัผัสสารทีเ่ป็นอนุภาคละลายน้ําไดไ้ม่ด ีเชน่ 
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คารบ์อนแบล็ค  รูปแบบของผลกระทบเกีย่วกับปอดในหนู เชน่ การอกัเสบ การเกดิพังผดื 
ไมพ่บในสปีชสีส์ตัวจํ์าพวกหนูอืน่ ๆ สตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมทีไ่มใ่ชม่นุษย ์
หรอืมนุษยภ์ายใตเ้งือ่นไขการสมัผัสสารลักษณะเดยีวกนั 
ไมป่รากฏวา่เกีย่วขอ้งกบัการทํางานหนักของปอดสาํหรับสขุภาพของมนุษย ์  โดยรวมแลว้ 
หลกัฐานจากการศกึษาทางระบาดวทิยาทีก่ระทําอย่างดไีดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ไมม่คีวามเกีย่วโยงเชงิส
าเหตรุะหวา่งการสมัผัสคารบ์อนแบล็คและความเสีย่งของโรคระบบทางเดนิหายใจแบบไมก่อ่ใหเ้กิ
ดผลรา้ยแรงในมนุษย ์ ไมส่ามารถรบัรองการจําแนกประเภท STOT-RE 
สําหรบัคารบ์อนแบล็คหลงัจากการสมัผสัสารแบบสดูดมเขา้ไปซํ �า ๆ  

 
ทางปาก: จากขอ้มลูทีม่อียู่ 
ไมค่าดวา่จะมคีวามเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายทีเ่ฉพาะเจาะจงหลงัจากการสมัผัสสารซ้ําทางปาก 

 
ทางผวิหนงั: จากขอ้มลูทีม่อียู่และคณุสมบัตทิางเคมกีายภาพของสาร (ความไม่สามารถละลายน้ํา 
ความเป็นไปไดใ้นการดดูซบัตํา่) 
ไมค่าดวา่จะมคีวามเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายทีเ่ฉพาะเจาะจงหลงัจากการสมัผัสสารซ้ําทางผวิหนั
ง 

 
 อนัตรายจากการสดูหายใจ: การประเมนิผล: จากประสบการณ์ทางอตุสาหกรรมและขอ้มลูทีม่อียู่ 

ไมค่าดวา่จะมอีนัตรายทางการสดูหายใจเขา้ไป 
 
 
สว่นที ่12:  ขอ้ม ูลทางดา้นระบบนเิวศน  ์

12.1 ความเป็นพษิ 
 ความเป็นพษิทางน้ํา:  
  ความเป็นพษิตอ่ปลาอย่างเฉยีบพลนั:  LC0 (96 h) 1000mg/l, สปีชสี:์  Brachydanio rerio 

(ปลามา้ลาย), วธิกีาร: (OECD แนวทางปฏบิตั ิ203) 
 

  ความเป็นพษิตอ่สตัวไ์มม่กีระดกูสนัหลงัอย่างเฉยีบพลนั:  EC50 (24 h) > 5600 mg/l, 
สปีชสี:์  Daphnia magna (ไรน้ํา),  วธิกีาร:  (OECD แนวทางปฏบิตั ิ
202) 

 
  ความเป็นพษิตอ่สาหร่ายอย่างเฉยีบพลนั:  EC50 (72 h) >10,000 mg/l, NOEC 10,000 mg/l, 

สปีชสี:์   Scenedesmus subspicatus, วธิกีาร:   (OECD แนวทางปฏบิตั ิ
201) 

 
  ตะกอนทีม่จีลุนิทรยี:์   EC0 (3 h) > 400 mg/l, EC10 (3h): ca. 800 mg/l, วธิกีาร:  

DEV L3 (การทดสอบ TTC) 
 
12.2 การตกคา้งและความสามารถในการยอ่ยสลาย 

ไมล่ะลายในน้ํา  คาดวา่จะตกคา้งบนผวิดนิ ไมค่าดวา่จะเกดิการยอ่ยสลาย 
 
12.3 ความสามารถในการสะสมทางชวีภาพ 
 ไมค่าดวา่จะมกีารสะสมเนื่องจากคณุสมบตัทิางเคมฟิีสกิสข์องสาร 
 
12.4 ความสามารถของการเคลือ่นทีใ่นดนิ 
 ไมค่าดวา่จะเกดิการยา้ยตําแหน่ง  ไมล่ะลายน้ํา 
 
12.5 ผลการประเมนิดา้น PBT และ vPvB 
 คารบ์อนแบล็คไมไ่ดเ้ป็นสารในกลุม่ PBT หรอื vPvB 
 
12.6 ผลกระทบดา้นลบอืน่ ๆ 
 ไมร่ะบ ุ
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สว่นที ่13:  ขอ้พจิารณ าในการแยกกําจดั 
13.1 วธิกีารกําจัดขยะ 
 การแยกกําจัดสาร:  สารนีต้อ้งแยกกําจัดตามขอ้กําหนดทีอ่อกโดยหน่วยงานกํากับดแูลของประเทศ 

จังหวดั รัฐ และทอ้งถิน่ 
 

 การแยกกําจัดภาชนะบรรจ/ุบรรจภุัณฑ:์
 ภาชนะบรรจุทีใ่ชส้ารหมดแลว้จะตอ้งแยกกําจัดตามกฎหมายแหง่ชาตแิละทอ้งถิ่
น 

 
สว่นที ่14:  ขอ้ม ูลเก ีย่วกบัการขนสง่  

สมาคมคารบ์อนแบล็คระหวา่งประเทศไดจั้ดการทดสอบสารคารบ์อนแบล็คอา้งองิตามมาตรฐาน ASTM ขึน้มา 7 
รายการโดยสอดคลอ้งตามวธิกีารขององคก์ารสหประชาชาต ิ (UN) เกีย่วกบัสารของแข็งทีก่อ่ความรอ้นในตวั  
สารคารบ์อนแบล็คอา้งองิทัง้ 7 รายการสามารถพบในรายการ "สารทีไ่มใ่ชส่ารทีก่อ่ความรอ้นในตัวกลุม่ที ่ 4.2"  
คารบ์อนแบล็คอา้งองิกลุม่เดยีวกนัไดรั้บการทดสอบโดยสอดคลอ้งกบัวธิกีารขององคก์รสหประชาชาต ิ (UN) 
เกีย่วกบัสารของแข็งทีก่อ่ความรอ้นในตวั และสามารถพบไดใ้นรายการ "สารทีไ่มใ่ชข่องแข็งทีพ่รอ้มเกดิการระเบดิในกลุม่ที ่
4.1" ภายใตข้อ้แนะนําขององคก์ารสหประชาชาต ิ(UN) ในปัจจบุนัเกีย่วกับการขนสง่สนิคา้อันตราย 

 
องคก์รตอ่ไปนี้ไมไ่ดจํ้าแนกประเภทของคารบ์อนแบล็คเป็น "สนิคา้อนัตราย" หากอยูใ่นรูป 
"สนิแร่ดัง้เดมิแบบคารบ์อนทีไ่มทํ่าปฏกิริยิา"   ผลติภัณฑค์ารบ์อนแบล็คของ Birla Carbon เป็นไปตามนยิามตอ่ไปนี ้

 
DOT IMDG RID ADR ICAO (air) IATA ANTT 
 

 14.1 UN/หมายเลขประจําตัว  ไมค่วบคมุ 
14.2 ชือ่สาํหรับขนสง่ทีเ่หมาะสม ไมค่วบคมุ 
14.3 ระดบัชัน้ของอนัตราย   ไมค่วบคมุ 
14.4 กลุม่บรรจภุัณฑ ์   ไมค่วบคมุ 
 

สว่นที ่15: ขอ้ม ูลเก ีย่วกบักฎขอ้บงัคบั  
15.1 สนิคา้คงคลงัระหวา่งประเทศ: 
  คารบ์อนแบล็ค, หมายเลข CAS 1333-86-4, แสดงรายการไวใ้นรายการสนิคา้คงคลงัตอ่ไปนี:้ 
  
   ออสเตรเลยี:  AICS 
   แคนาดา:  DSL 
   จนี:   IECSC 
   ยโุรป (สหภาพยโุรป): EINECS (EINECS-RN: 215-609-9) 
   ญีปุ่่ น:   ENCS 
   เกาหล:ี   KECI 
   ฟิลปิปินส:์  PICCS 
   ไตห้วนั:   TCSI 
   นวิซแีลนด:์  NZIoC 
   สหรัฐอเมรกิา:  TSCA 
  

 
สว่นที ่16:  ขอ้มลูอ ืน่ ๆ 

 
Birla Carbon U.S.A., Inc. 
370 Columbian Chemicals Lane 
Franklin, LA 70538-1149, U.S.A. 
Telephone +1 337 836 5641 

Birla Carbon Brasil Ltda. 
Estrada Renê Fonseca S/N 
Cubatão SP Brazil 
CEP 11573-904 
PABX Operator +55 13 3362 7100 

Birla Carbon Egypt S.A.E. 
El-Nahda Road 
Amreya, Alexandria, Egypt 
+20 3 47 70 102 

Birla Carbon China (Weifang) 
Co., Ltd. 
Binhai Economic Development 
Zone 
Weifang, Shandong, 262737, 
PRC 
Telephone +86 (0536) 530 5978 

Birla Carbon U.S.A., Inc. 
3500 South Road S  

Birla Carbon Italy  S.R.L. 
Via S Cassiano, 140 

Birla Carbon India Private Limited 
K-16, Phase II, SIPCOT Industrial 

Birla Carbon China (Jining) Co. 
Ltd.  
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Ulysses, KS 67880-8103, U.S.A. 
Telephone +1 620 356 3151 

I - 28069 San Martino di Trecate 
(NO) Italy 
Telephone +39 0321 7981 

Complex 
Gummidipoondi – 601201 
Dist:  Thiruvallur, Tamil Nadu 
India 
+91 44 279 893 01 

No. 6, Chenguang Road, Jibei 
High-Tech Industry Park Zone  
Jining City, Shandong Province  
The People’s Republic of China, 
272000  
Telephone +86 (0537) 677 9018 

Birla Carbon Canada Ltd. 
755 Parkdale Ave. North  
P.O. Box 3398, Station C 
Hamilton, Ontario L8H 7M2 
Canada 
Telephone +1 905 544 3343 

Birla Carbon Hungary Ltd. 
H - 3581 Tiszaújváros 
P.O.B. 61, Hungary 
Telephone +36 49 544 000 

Birla Carbon India Private Limited 
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รายละเอยีดทีนํ่าเสนอในทีน่ีม้าจากขอ้มลูความรูแ้ละประสบการณ์ของเราและกําหนดไวเ้พือ่ใหร้ายละเอยีดผลติภัณฑข์องเราทีเ่กีย่วกบัขอ้กงัวลดา้นสขุภาพแล
ะความปลอดภัยทีเ่ป็นไปได ้ 
ผูใ้ชง้านผลติภัณฑน์ีเ้ป็นผูร้ับผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการหาความเสถยีรของผลติภัณฑส์ําหรับการใชง้านและลกัษณะการใชง้านตามตอ้งการ 
และสําหรับการคน้หากฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชง้านดงักลา่วในขอบเขตอํานาจศาลทีเ่กีย่วขอ้ง  เอกสาร SDS นีไ้ดร้ับการอพัเดตเป็นระยะ ๆ 
โดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานดา้นความปลอดภัยตอ่สขุภาพทีเ่กีย่วขอ้ง 
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