
บริษัท คาโอ อนิดัสเตรียล (ประเทศไทย) จาํกัด                 

ข้อมูลความปลอดภยัในกลยุทธ์ผลิตภณัฑ์ทั่วโลก 

EMAL 10PT 

เอกสารฉบบันีเ้ป็นบทสรุปองค์รวม 
มีวตัถปุระสงค์เพ่ือจดัหาข้อมลูโดยทัว่ไปตอ่สาธารณะด้วยภาพรวมของความปลอดภยัในผลิตภณัฑ์ของสา
รชนิดนี ้
ไมมี่วตัถปุระสงค์เพ่ือแทนท่ีเอกสารข้อมลูความปลอดภยัของสารเคมีจากผู้ผลิตและควรได้รับการอ้างถึงรา
ยละเอียดทัง้หมดของมาตรการความปลอดภยัท่ีได้รับการแนะนําสําหรับการใช้งานแตล่ะประเภท 
ไมมี่วตัถปุระสงค์เพ่ือเปล่ียนหรือแทนท่ีวิธีใช้และคําเตือนสําหรับสินค้าอปุโภคบริโภคท่ีมีสารชนิดนีป้ระกอบ
อยูด้่วยจากผู้ผลิต 

 

1. เอกลักษณ์ของสาร 

ย่ีห้อ: EMAL 10PT 

ช่ือทางเคมี: Sodium lauryl sulfate 

หมายเลข CAS: 151-21-3 

 

2. การใช้และประยุกต์ใช้ 

EMAL 10PT เป็นสารลดแรงตงึผิวท่ีมีประจลุบตัง้ต้นมีต้นกําเนิดจากพืชซึง่มกัใช้เป็นผงซกัฟอกชนิดมีฟอง 
พบได้ทัว่ไปในผลิตภณัฑ์ซกัผ้าและทําความสะอาด นํา้หอมปรับอากาศ ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอาง 
นํา้ยาเคลือบเงา เคมีภณัฑ์ก่อสร้าง เชือ้เพลิง ปุ๋ ย ผลิตภณัฑ์สิ่งทอ สารเคลือบผิวและหมกึ 
สารปรับปรุงคณุภาพนํา้ ยาฆา่แมลง และ สารเคมีป้องกนักําจดัศตัรูพืช นอกจากนี ้
ยงัใช้ในผลิตภณัฑ์หล่อล่ืน จารบี และใช้เป็นตวัทําละลายหรือสารยดึตดิ 
ซึง่นําไปประยกุต์ใช้ได้อยา่งหลากหลาย 

EMAL 10PT เป็นสารลดแรงตงึผิวประจลุบท่ีมีประสิทธิภาพในการเกิดโฟมท่ีดี (เนือ้โฟมเข้มข้น) 
แม้อยูใ่นสภาพท่ีเจือจางมาก และยงัมีคณุสมบตัซิกัฟอกดีเย่ียมโดยเฉพาะบนดนิท่ีแยกเป็นอนภุาค EMAL 
10PT สามารถเข้ากบัสารอ่ืนๆได้ ดงันัน้ จงึนําไปผสมกบัสารอ่ืนๆอยา่งสารลดแรงตงึผิวประจลุบ 
สารลดแรงตงึผิวไมมี่ประจ ุและสารลดแรงตงึผิวสองประจไุด้ 

 



3. คุณสมบัติทางกายภาพ/เคมี 

EMAL 10PT ไมป่รากฏความเป็นอนัตรายทางกายภาพเคมี 

คุณสมบัติ ค่าของสาร 

สถานะทางกายภาพ เป็นเม็ดเล็กๆ 

สี ขาวถึงเหลืองออ่น 

กลิ่น มีกลิ่นเฉพาะตวัเล็กน้อย 

คา่ pH 6.8 - 8.3 (สารละลาย 1%) 

ความหนาแนน่ ไมป่รากฏข้อมลู 

จดุหลอมละลาย ไมป่รากฏข้อมลู 

จดุเดือด ไมป่รากฏข้อมลู 

จดุวาบไฟ ไมส่ามารถใช้งานได้ 

ความสามารถในการติดไฟ ไมป่รากฏข้อมลู 

คณุสมบตักิารระเบดิ ไมป่รากฏข้อมลู 

อณุหภมูิท่ีสามารถลกุติดไฟได้เอง ไมป่รากฏข้อมลู 

ความดนัไอ ไมป่รากฏข้อมลู 

ความสามารถในการละลายนํา้ ละลายนํา้ได้ 

คา่สมัประสิทธ์ิการแบง่แยกนํา้กบัออกทานอล (log Kow) ไมป่รากฏข้อมลู 

 

4. ข้อมูลทางสุขภาพ 

EMAL 10PT เป็นอนัตรายหากกลืนหรือกิน การสมัผสั EMAL 10PT บริสทุธ์ิโดยไมเ่จือจาง 
อาจทําให้ระคายเคืองผิวและก่อให้เกิดอนัตรายอยา่งรุนแรงตอ่ดวงตา 

การประเมินผลกระทบ ผลลัพธ์ (การประเมิน REACH) 

ความเป็นพิษอยา่งรุนแรง 
ทางปาก / ทางผิวหนงั 

อนัตรายหากกลืนกิน จากข้อมลูท่ีมีอยู ่
ไมจ่ดัวา่เป็นพิษอยา่งรุนแรงเม่ือสมัผสัผิวหนงั 

การระคายเคือง / การกดักร่อน 
ผิวหนงั / ดวงตา 

ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนงั 
และเกิดอนัตรายอยา่งรุนแรงตอ่ดวงตา 



การประเมินผลกระทบ ผลลัพธ์ (การประเมิน REACH) 

การก่อให้เกิดการแพ้ จากข้อมลูท่ีมีอยู ่ไมจ่ดัวา่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาแพ้ท่ีผิวหนงั 

การเป็นพิษหลงัจากสมัผสัหลาย
ครัง้ 

จากข้อมลูท่ีมีอยู ่
ไมจ่ดัวา่ก่อให้เกิดอนัตรายตอ่อวยัวะผา่นการกลืนกินหรือสมัผสัเป็นเว
ลานาน 

การกลายพนัธุ์ จากข้อมลูท่ีมีอยู ่ไมจ่ดัวา่ก่อให้เกิด ข้อบกพร่องทางพนัธุกรรม 

การเป็นสารก่อมะเร็ง จากข้อมลูท่ีมีอยู ่ไมจ่ดัวา่ก่อให้เกิดมะเร็ง 

ความเป็นพิษตอ่ระบบสืบพนัธุ์ จากข้อมลูท่ีมีอยู ่ไมจ่ดัวา่ทําลายภาวะเจริญพนัธุ์หรือทารกในครรภ์ 

 

5. ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 

จากการทดสอบจํานวนหลายครัง้ในปลา สตัว์นํา้ และตะไคร่นํา้ แสดงให้เห็นว่า EMAL 10PT 
เป็นพิษตอ่สตัว์นํา้อยา่งรุนแรง แตไ่มมี่ผลกระทบตอ่จลุินทรีย์ในระบบบําบดันํา้เสีย 
สารเคมีไมไ่ด้สะสมอยูใ่นหว่งโซอ่าหารเน่ืองจากย่อยสลายเองได้ง่าย จงึไมต่กค้างอยูใ่นสิ่งแวดล้อม 

 

การประเมินผลกระทบ ผลลัพธ์ (การประเมินREACH) 

ความเป็นพิษของนํา้  เป็นพิษอยา่งรุนแรงตอ่สตัว์นํา้  

การย่อยสลายทางชีวภาพ ยอ่ยสลายได้ง่าย 

PBT /vPvB 

(สารท่ีตกค้างยาวนาน สารท่ีสะสมได้ในสิ่งมีชีวิต 
และสารท่ีเป็นพิษ / 
สารท่ีตกค้างยาวนานมากและสารท่ีสะสมได้ดีมากในสิ่งมีชีวิต) 

ไมจ่ดัวา่เป็นทัง้ PBT และ vPvB 

 

6. ศักยภาพในการสัมผัสสาร 

ผู้บริโภค 

ผู้บริโภคมกัได้สมัผสักบัสารในลกัษณะผลิตภณัฑ์ เชน่ ผลิตภณัฑ์ซกัผ้าและทําความสะอาด 
นํา้หอมปรับอากาศ ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอาง นํา้ยาเคลือบเงา ปุ๋ ย ผลิตภณัฑ์สิ่งทอ สารเคลือบผิวและหมกึ 
ความเข้มข้นของสารท่ีใช้กบังานเหลา่นีอ้ยูใ่นระดบัท่ีต่ํากวา่ท่ีก่อให้เกิดอนัตราย 
เม่ือใช้ในปริมาณท่ีได้รับการแนะนําการใช้งานทกุรูปแบบจะไมก่่อให้เกิดความเส่ียงตอ่ผู้บริโภค 



อยา่งไรก็ตาม 
ผู้บริโภคควรศกึษาข้อมลูผลิตภณัฑ์ก่อนการใช้งานและปฏิบตัติามฉลากและคําแนะนําการใช้งานอยา่งส
ม่ําเสมอ 

ผู้ปฏิบตังิาน 

การสมัผสัสารสามารถเกิดขึน้ได้ทัง้ในโรงงานผลิต EMAL 10PT 
หรือในโรงงานอตุสาหกรรมหลายแหง่ท่ีมีการใช้ EMAL 10PT ผู้ ท่ีปฏิบตังิานกบั EMAL 10PT 
ในโรงงานอตุสาหกรรมอาจได้สมัผสัสารระหว่างการซ่อมบํารุง การสุม่ตวัอย่าง การทดสอบ 
หรือการปฏิบตังิานอ่ืนๆ 
ผู้ปฏิบตังิานต้องมีคณุสมบตัิและได้รับการฝึกอบรมเทา่นัน้ท่ีปฏิบตังิานกบัสารดงักลา่วอยา่งเหมาะสม 
โรงงานอตุสาหกรรมแตล่ะแหง่ควรเสนอตารางการฝึกอบรมอยา่งละเอียดให้แก่ลกูจ้าง 
รวมถึงกระบวนการทํางานท่ีเหมาะสม ทัง้นีต้้องจดัหาอปุกรณ์นิรภยั 
(แวน่กนัลมและถงุมือ)ให้พร้อมเพ่ือป้องกนัการสมัผสัสารโดยไมจํ่าเป็น 
อีกทัง้ต้องมีฝักบวัอาบนํา้และท่ีล้างตาฉกุเฉินใกล้กบัสถานท่ีปฏิบตังิาน 
ผู้ปฏิบตังิานจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือปฏิบตัิตามมาตรการรักษาความปลอดภยัตามเอกสารข้อมลูคว
ามปลอดภยัของสารเคมี (SDS) 

 

สิ่งแวดล้อม 

เน่ืองจากการใช้งานท่ีหลากหลาย จงึอาจมีการปลอ่ย EMAL 10PT ลงในระบบบําบดันํา้เสีย 
จากแหลง่ผลิตและพืน้ท่ีปฏิบตังิาน เชน่การเตรียมสาร การปฏิบตัิการ การจดัเก็บสาร เป็นต้น 
เชน่เดียวกบัผู้บริโภคในครัวเรือน อาจผา่นทางผลิตภณัฑ์ซกัผ้าและทําความสะอาด อยา่งไรก็ตาม 
จากข้อมลูในการประเมินความเป็นอนัตราย ถือได้ว่า EMAL 10PT สามารถยอ่ยสลายได้ง่าย 
ดงันัน้สารจงึถกูกําจดัออกจากนํา้เสียระหว่างกระบวนการบําบดัได้ 
สําหรับสารท่ีเหลือในปริมาณน้อยท่ีลอยขึน้สูผ่ิวนํา้จะถกูกําจดัอย่างรวดเร็วจากกระบวนการย่อยสลายทาง
ชีวภาพ ด้วยเหตนีุก้ารปนเปือ้นในสิ่งมีชีวิตในนํา้เป็นระยะเวลานานไมน่า่จะเป็นได้ นอกจากนี ้
การท่ีสารจะสะสมอยูใ่นหว่งโซอ่าหารก็เป็นไปไมไ่ด้เชน่กนั อย่างไรก็ตาม 
ได้มีการจดัทําการประเมินการสมัผสัสารสําหรับลกัษณะการใช้งานทกุประเภทซึง่พบวา่มีความเส่ียงเพียงเ
ล็กน้อยตอ่สิ่งแวดล้อม ดงันัน้ ลกัษณะการใช้งานของสารทกุประเภทถือวา่ปลอดภยัตอ่สิ่งแวดล้อม 

 

7. คาํแนะนําการบริหารจัดการความเส่ียง 

การใช้สารนีต้้องใช้ในท่ีท่ีมีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ 
สวมถงุมือป้องกนัสารเคมีเพ่ือไมใ่ห้มือและผิวหนงัของคณุสมัผสักบัสารโดยตรง 
และสวมอปุกรณ์ป้องกนัดวงตาอยูเ่สมอ ห้ามรับประทาน ด่ืม หรือสบูบหุร่ี ในสถานท่ีปฏิบตังิาน ดําเนินการ 
จดัเก็บรักษาสารเคมี ควรล้างมือและผิวหนงัหลงัสมัผสัสาร 
หากมีอาการระคายเคืองผิวหนงัควรปรึกษาแพทย์ 
หากสารเข้าตาให้ล้างด้วยนํา้สะอาดอยา่งระมดัระวงัและตอ่เน่ืองตลอดเวลาจนแตใ่จวา่เพียงพอแล้ว 
จงึไปพบแพทย์ทนัที 



ของเสียทัง้หมดจากโรงงานผลิตท่ีอาจมีสารประกอบอยูต้่องถกูนําไปสูร่ะบบบําบดันํา้เสีย (เทศบาล) 
ท่ีจะชว่ยกําจดัสารออกก่อนการปล่อยนํา้ลงสูแ่หลง่นํา้ ไมมี่คําแนะนําสําหรับการปล่อยของเสียนีใ้นอากาศ 

 

8. ข้อมูลเก่ียวกับข้อกาํหนด / การจัดหมวดหมู่และการแสดงลักษณะ 

ภายใต้ระบบ GHS สารนีถ้กูจดัหมวดหมูต่ามความเป็นอนัตรายทางกายภาพ สขุภาพ และสิ่งแวดล้อม 
ซึง่เราสามารถส่ือสารความเป็นอนัตรายผา่นทางฉลากและเอกสารข้อมลูความปลอดภยัของสารเคมี ระบบ 
GHS มีจดุประสงค์เพ่ือสร้างมาตรฐานการส่ือสารความเป็นอนัตรายให้กบัผู้ ท่ีต้องสมัผสักบัสาร 
เชน่ผู้ปฏิบตังิาน ผู้บริโภค ผู้ปฏิบตังิานขนสง่ ชดุปฏิบตักิารฉกุเฉิน 
ให้เข้าใจอนัตรายของสารเคมีท่ีใช้อยูไ่ด้ดีขึน้ 

การจดัหมวดหมูแ่ละการแสดงลกัษณะ EMAL 10PT 

ความเป็นพิษอยา่งรุนแรง (ทางปาก): หมู ่4                              - H302: อนัตรายหากกลืนหรือกิน 

การกดักร่อนผิวหนงั / การระคายเคือง: หมู ่2                            - H315: ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนงั 

ความเสียหายตอ่ดวงตาอยา่งรุนแรง / การระคายเคืองตา: หมู ่1 - H318: ก่อให้เกิดอนัตรายอย่างรุนแรงตอ่ 

                                                                                               ดวงตา 

อนัตรายตอ่สตัว์นํา้ (อยา่งรุนแรง): หมู ่2                                   - H401: เป็นพิษตอ่สตัว์นํา้ 

  

 

คาํสัญญาณ 

อนัตราย 

 

9. สรุป 

แม้จะมีการจดัหมวดหมูว่่าเป็นอนัตรายอยา่งรุนแรงตอ่สตัว์นํา้ 
แตมี่ความเส่ียงตอ่สิ่งแวดล้อมเพียงเล็กน้อยเน่ืองจากการยอ่ยสลายอยา่งรวดเร็วของ EMAL 10PT  

จากการประเมิน PBT/vPvB พบวา่สารไมถ่กูจดัวา่เป็น PBT/vPvB  

EMAL 10PT เป็นอนัตรายหากกลืนกิน การสมัผสั EMAL 10PT 
บริสทุธ์ิโดยไมเ่จือจางอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนงัและอนัตรายอยา่งรุนแรงตอ่ดวงตาได้ 
เม่ือสมัผสักบัสารโดยตรง 



ผู้ปฏิบตังิานควรปฏิบตัติามมาตรการรักษาความปลอดภยัและอ้างอิงเอกสารข้อมลูความปลอดภยัของสาร
เคมีฉบบัล่าสดุด้วย  

เน่ืองจากความเป็นพิษท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาพของมนษุย์ 
ไมพ่บวา่มีความเส่ียงตอ่ประชาชนทัว่ไปเน่ืองจากผู้บริโภคมกัไมส่มัผสักบัสารเป็นเวลานานและความเข้มข้
นของสารในสินค้าอปุโภคบริโภคอยูใ่นระดบัท่ีต่ํากวา่ท่ีก่อให้เกิดอนัตราย 

 

10. ข้อมูลติดต่อภายในบริษัท 

สอบถามข้อมลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัตวัสารหรือข้อสรุปความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ได้ท่ี 

ช่ือบริษัท  บริษัท คาโอ อินดสัเตรียล (ประเทศไทย) จํากดั 

โทรศพัท์  +66-2-655-4433 

โทรสาร   +66-2-655-4333 

อีเมล์   chemical@kao.co.jp 

สําหรับข้อมลูเพิ่มเตมิจากสหพนัธ์สากลสมาคมผู้ประกอบการ ด้านอตุสาหกรรมเคมีได้ท่ีเว็บไซต์ 
http://www.icca-chem.org/en/Home/ICCA-initiatives/global-product-strategy/. 

 

11. อภธิานศัพท์ 

ความเป็นพิษอยา่งรุนแรง  เกิดผลกระทบท่ีเป็นอนัตรายหลงัจากสมัผสัเพียงครัง้เดียว 

การย่อยสลายทางชีวภาพ การสญูเสียหรือการเปล่ียนแปลงของสารเคมีจากจลุินทรีย์ 

การสะสมทางชีววิทยา  การสะสมของสารในสตัว์นํา้ 

การเป็นสารก่อมะเร็ง  ผลกระทบท่ีก่อให้เกิดมะเร็ง 

ความเป็นพิษเรือ้รัง  ผลกระทบท่ีเป็นอนัตรายหลงัสมัผสัสารหลายๆครัง้ 

GHS    ระบบจําแนกประเภทและการตดิฉลากสารเคมีท่ีเป็นระบบเดียวกนัทัว่ 

    โลก 

อนัตราย   เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของมนษุย์หรือสิ่งแวดล้อม 

การกลายพนัธุ์   ผลกระทบท่ีเปล่ียนแปลงพนัธุกรรม 

ความเป็นพิษตอ่ระบบสืบพนัธุ์ คลอบคลมุทัง้ความเส่ียงตอ่การพิการของเดก็ทารก ความเป็นพิษตอ่ตวั 

    ออ่น และผลกระทบอนัตรายตอ่ภาวะเจริญพนัธุ์ 

การก่อให้เกิดการแพ้  สารก่อภมูิแพ้ 

 

mailto:chemical@kao.co.jp
http://www.icca-chem.org/en/Home/ICCA-initiatives/global-product-strategy/
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