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หัวข้อ 1: การบ่งช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และผู้ผลติ 
 

1.1. ตัวบ่งชี้ผลติภัณฑ์ตามระบบ 

รูปแบบผลิตภณัฑ ์ : สาร 

ช่ือ : Melamine 

ช่ือการคา้ : MelaminebyOCITM GPH 

MelaminebyOCITM GPH LD 

MelaminebyOCITM SLP 

Melafine® 

ช่ือ IUPAC : 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine 

ค าท่ีมีความหมายเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนั : Cyanuramide; Cyanurotriamide; 2,4,6-Triamino-s-triazine 

CAS เลขท่ี : 108-78-1 

สูตร : C3H6N6 
 

1.2. ข้อแนะน าและข้อจ ากดัต่างๆ ในการใช้สารเดี่ยวหรือสารผสม 

การใชง้านท่ีแนะน า : ใชใ้นอุตสาหกรรม 
ผงผลึกสีขาวซ่ึงใชใ้นผลิตภณัฑส์มรรถนะสูง เช่น แผ่นไมอ้ดั วสัดุลามิเนต สารเคลือบ ผงฉีดขึ้นรูป สารลดปริมาณน ้าในคอนกรีต และสารหน่วงการติดไฟ 

ขอ้จ ากดัในการใชง้าน : การเติมในผลิตภณัฑอ์าหารและอาหารสัตว์ 
    

 

1.3. รายละเอยีดผู้ผลติ 

ผู้จัดจ าหน่าย 
OCI Nitrogen B.V. 
1 Poststraat 
6135 KR Sittard - The Netherlands 
T +31 (0) 46 7020205 
info.melamine@ocinitrogen.com - www.ocinitrogen.com 

ผู้จัดจ าหน่าย 
OCI Melamine Americas, Inc. 
C/O Advanced Louisiana Logistics 
501 Louisiana Avenue, Suite 201 
LA 70802 Baton Rouge - USA 
T +1 (225) 685 30 20 / 685 30 37 - F +1 (225) 685 30 03 

ผู้จัดจ าหน่าย 
OCI Trading Shanghai 
17N, Feizhou Guoji Building 
No. 899 Lingling Road 
200030 Shanghai - China 
T +86 (0)21 64415441 - F +86 (0)21 64415440 

 

 
 

1.4. หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 

หมายเลขฉุกเฉิน : Alert & Care Centre Chemelot (Geleen, The Netherlands): +31 (0) 46 4765555 (24/7) 
 

 

หัวข้อ 2: การบ่งช้ีความเป็นอนัตราย 
 

2.1. การจ าแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสมตามระบบ 

จ าแนกตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) 

ความเป็นพิษเฉียบพลนั (ทางปาก) ๕ H303   

เป็นพิษต่อระบบสืบพนัธุ์  ๒ H361   
 

 

2.2. องค์ประกอบฉลากตามระบบ 

ติดฉลากตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) 

รูปสัญลกัษณ์ของความเป็นอนัตราย (GHS TH) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าสัญญาน (GHS TH) : ระวงั 

ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย (GHS TH) : H303 - อาจเป็นอนัตรายเม่ือกลืนกิน 

H361 - อาจเกิดอนัตรายต่อการเจริญพนัธุ์ 

ขอ้ความท่ีแสดงขอ้ควรระวงั (GHS TH) : P201 - รับคาแนะนาเป็นพิเศษก่อนใช.้ 
P202 - หา้มใชจ้นกวา่จะอ่านและท าความเขา้ใจค าเตือนดา้นความปลอดภยัทั้งหมด. 
P301+P312 - หากกลืนกิน :โทรหาศูนยพ์ิษวิทยาหรือแพทย/์โรงพยาบาลหรือถา้รู้สึกไม่สบาย 
P308+P313 - ถา้ไดรั้บสัมผสัหรือมีความกงัวล โทรศพัทห์าศูนยพ์ิษวิทยาหรือแพทย.์ 

mailto:info.melamine@ocinitrogen.com
http://www.ocinitrogen.com/
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P280 - สวม ถุงมือกนัภยั, เส้ือผา้ป้องกนัอนัตรายจากสารเคมี, อุปกรณ์ป้องกนัตา,อุปกรณ์ป้องกนัหนา้. 
P501 - ก าจดัสาร/ภาชนะบรรจุ ศูนยเ์ก็บของเสียท่ีเป็นอนัตรายหรือพิเศษตามทอ้งถ่ินกฎระเบียบของทอ้งถ่ิน, ภูมิภาค, ประเทศ และ/หรือระหวา่งประเทศ. 

0 

 

2.3. ความเป็นอตัรายอ่ืน ๆ 

 

หัวข้อ 3: องค์ประกอบและข้อมูลเกีย่วกบัส่วนผสม 
 

3.1. สารเดี่ยว 

ช่ือ : Melamine 

CAS เลขท่ี : 108-78-1 

EC เลขท่ี : 203-615-4 
 
 

ช่ือ ตัวบ่งชี้ผลติภัณฑ์ตามระบบ ความเข้มข้น 

(% w/w) 

จ าแนกตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 
2555 (ค.ศ. 2012) 

1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine 
 

(CAS เลขท่ี) 108-78-1 

 

100 ความเป็นพษิเฉียบพลนั (ทางปาก) ๕, H303 

เป็นพษิต่อระบบสืบพนัธ์ุ  ๒, H361 
  

 

ขอ้ความของประโยค H: -ดูหวัขอ้ 16  
 

3.2. สารผสม 

ไม่สามารถใชไ้ด ้

หัวข้อ 4: มาตรการปฐมพยาบาล 
 

4.1. บรรยายถึงวิธีการปฐมพยาบาล 

มาตรการปฐมพยาบาลทัว่ไป : หากสัมผสัหรือเก่ียวขอ้ง: รับค าแนะน าจากแพทย/์พบแพทย.์ 

มาตรการปฐมพยาบาลหลงัจากการหายใจเขา้ไป : เคล่ือนยา้ยผูป่้วยไปสู่ อากาศ บริสุทธ์ิ และใหน้อนพกัในท่าทางท่ีสบายเพื่อการหายใจ. ถา้หยดุหายใจ ใหผ้ายปอด. ใหไ้ปพบแพทยท์นัทีหากมีอาการเกิดขึ้น. 

มาตรการปฐมพยาบาลหลงัจากการสัมผสัผิวหนงั : ลา้งผิวหนงัดว้ยน ้าปริมาณมากและสบู่. ถอดเส้ือผา้หรือรองเทา้ท่ีปนเป้ือนทั้งหมด. 

มาตรการปฐมพยาบาลหลงัจากการสัมผสัดวงตา : ลา้งออกทนัทีดว้ยน ้าปริมาณมาก. ใหถ้อดคอน แทคเลนส์ออก ถา้ถอดออกมาและท าไดง้่าย ใหล้า้งตาต่อไป. ให้ไปพบแพทยห์ากเกิดอาการ. 

มาตรการปฐมพยาบาลหลงัจากการกลืนกิน : บว้นปากดว้ยน ้า. ไม่ท าใหอ้าเจียน. ไม่ควรป้อนส่ิงใดทางปากใหก้บัผูท่ี้ไม่มีสติ. ใหไ้ปพบแพทยห์ากเกิดอาการ. 
 

4.2. อาการหรือผลกระทบที่ส าคัญ ท้ังท่ีเกดิเฉียบพลนัและท่ีเกดิขึน้ภายหลงั 

อาการ/ผลกระทบหลงัจากการหายใจเขา้ไป : ฝุ่ นจากผลิตภณัฑเ์หล่าน้ีอาจก่อใหเ้กิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจได.้ 

อาการ/ผลกระทบหลงัจากการสัมผสัดวงตา : ฝุ่ นจากผลิตภณัฑน้ี์อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตา. 

อาการเร้ือรัง : อาจเกิดอนัตรายต่อการเจริญพนัธุ์. 
 

4.3. ระบุถึงข้อควรพจิารณาทางการแพทย์ท่ีต้องท าทันที และการดูแลรักษาเฉพาะท่ีควรด าเนินการ 

ค าแนะน าทางการแพทยห์รือการรักษาอ่ืน ๆ : รักษาตามอาการ. ความเป็นอนัตรายของสารท่ีเกิดจากการสลายตวั. อาการของโรคอาจปรากฏในภายหลงั. ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ. 
 

หัวข้อ 5: มาตรการผจญเพลงิ 
 

5.1. สารดับเพลงิท่ีห้ามใช้ และสารดับเพลงิท่ีเหมาะสม 

สารดบัเพลิงท่ีเหมาะสม : สเปรยน์ ้า. ผงแหง้. โฟม. 
 

5.2. ความเป็นอนัตรายเฉพาะท่ีเกิดขึน้จากสารเคมี 

ความเป็นอนัตรายจากไฟไหม ้ : ผลิตภณัฑไ์ม่ใช่สารไวไฟ. 

ความเป็นอนัตรายของสารท่ีเกิดจากการสลายตวั : ในกรณีท่ีไฟไหม ้อาจมีควนัท่ีอนัตราย: ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด,์ คาร์บอนมอนอกไซด์, เอมีนชนืดต่าง ๆ, ไนโตรเจนออกไซด,์ แอมโมเนีย, 
ไฮโดรเจนไซยาไนด ์> 600°C. 

 

5.3. อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษและข้อควรระวัง ส าหรับนักผจญเพลงิ 

การป้องกนัในระหวา่งการผจญเพลิง : ไม่พยายามท่ีจะด าเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัท่ีเหมาะสม. เคร่ืองช่วยหายใจชนิดถงัอากาศติดตวั. เส้ือผา้ท่ีใชป้้องกนัท่ีสมบูรณ์แบบ. 

หัวข้อ 6: มาตรการจัดการเม่ือมีการหกร่ัวไหลของสาร 
 

6.1. ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอนัตราย และขั้นตอนการ ปฏิบัติงานฉุกเฉิน 

6.1.1. ส าหรับผู้ท่ีไม่ใช่หน่วยกู้ภัย 

ขั้นตอนฉุกเฉิน : ระบายอากาศในพื้นท่ีท่ีมีการหกร่ัวไหล. อพยพคนพนกังานท่ีไม่จ าเป็นออกจากพื้นท่ี. อยา่หายใจเอาฝุ่ นเขา้ไป. 

หา้มสัมผสัหรือเดินบนผลิตภณัฑส์ารเคมีท่ีหกร่ัวไหล. หลีกเล่ียงการสัมผสักบัดวงตา ผิวหนงั และเส้ือผา้. 
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6.1.2. ส าหรับหน่วยกู้ภัย 

อุปกรณ์การป้องกนั : ไม่พยายามท่ีจะด าเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัท่ีเหมาะสม. ขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ีหมวดท่ี 8: การควบคุมการสัมผสั/การป้องกนัส่วนบุคคล. 
 

6.2. ข้อควรระวังด้านส่ิงแวดล้อม 

หลีกเล่ียงการปล่อยสู่ส่ิงแวดลอ้ม. ป้องกนัไม่ใหเ้ขา้สู่ระบบระบายน ้าหรือแหล่งน ้า. หลีกเล่ียงการเจาะชั้นใตดิ้น. ถา้จ าเป็น แจง้ให้หน่วยงานทอ้งถ่ินทราบ. 
 

6.3. วิธีการและวัสดุส าหรับกกัเก็บและท าความสะอาด 

วิธีการในการท าความสะอาด : เก็บผลิตภณัฑด์ว้ยเคร่ืองจกัรกล. หลีกเล่ียงการเกิดฝุ่ น. เก็บในภาชนะท่ีเหมาะสมท่ีปิดสนิทเพื่อน าไปก าจดั. 
แจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งทราบหากมีผลิตภณัฑเ์ขา้ไปในท่อระบายน ้าหรือแหล่งน ้าสาธารณะ. 

อา้งถึงมาตราอ่ืน ๆ (13) : ก าจดัของเสียหรือภาชนะท่ีใชแ้ลว้ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน. ทิ้งวสัดุหรือเศษวสัดุท่ีเหลือท่ีเป็นของแขง็ในสถานท่ีท่ีไดรั้บอนุญาต. ขอ้มูลเพิ่มเติม 
โปรดดูท่ีหมวดท่ี 13. 

หัวข้อ 7: การขนถ่าย เคล่ือนย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา 
 

7.1. ข้อควรระวังในการขนถ่ายเคล่ือนย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย 

ขอ้ควรระวงัในการขนถ่ายเคล่ือนยา้ย ใชง้าน และการเก็บรักษาอยา่งปลอดภยั : รับคาแนะนาเป็นพิเศษก่อนใช.้ หา้มใชจ้นกวา่จะอ่านและท าความเขา้ใจค าเตือนดา้นความปลอดภยัทั้งหมด. สวมอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล. 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สถานท่ีท างานมีการระบายอากาศท่ีดี. หลีกเล่ียงการเกิดฝุ่ น. อยา่หายใจเอาฝุ่ นเขา้ไป. ในกรณีท่ีการระบายอากาศไม่เพียงพอ 
ใหส้วมเคร่ืองช่วยหายใจท่ีเหมาะสม. 

มาตรการสุขอนามยั : หา้มกิน ด่ืมหรือสูบบุหร่ีเม่ือใชผ้ลิตภณัฑน้ี์. ลา้งมือหลงัการสัมผสัผลิตภณัฑเ์สมอ. ถอดเส้ือผา้ท่ีปนเป้ือน. เส้ือผา้ท่ีปนเป้ือน 

ไม่ควรนาออกไปจากสถานท่ีทางาน. ซกัลา้งเส้ือผา้ท่ีปนเป้ือนก่อนน ากลบัมาใชใ้หม.่ 
 

7.2. สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเกบ็รักษาสารท่ีเข้ากนัไม่ได้ 

 

เง่ือนไขในการเก็บรักษา : เก็บรักษาตามกฎขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน ภูมิภาค ประเทศ และระหวา่งประเทศ. เก็บไวใ้นท่ีแหง้ และระบายอากาศดี. เก็บใหห่้างจาก: แสงแดดโดยตรง, 
ตวัออกซิไดซ์. 

พื้นท่ีการเก็บรักษา : (1) หา้มวางถุงขนาดใหญ่ > 1000 กก. ซอ้นกนั ห้ามวางถุงขนาดใหญ ่<=1000 กก. ซอ้นกนัเกินสองถุง เน่ืองจากเส่ียงต่อการท าใหถุ้งฉีกขาดได ้
(2) 'MelaminebyOCI SLP' ไม่สามารถวางซอ้นกนัได.้ 

วสัดุท่ีเขา้กนัไม่ได ้ : สารออกซิไดซ์ท่ีแรง. 
 

หัวข้อ 8: การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกนั ส่วนบุคคล 
 

8.1. ค่าต่าง ๆ ท่ีใช้ควบคุม 

ไม่มีขอ้มูลเพิ่มเติม 
 

ค่าขีดจ ากดัการสัมผัสส าหรับส่วนประกอบอ่ืน ๆ 

ไม่มีขอ้มูลเพิ่มเติม 
 

8.2. การเฝ้าระวัง 

 
 

8.3. การควบคุมทางวิศวกรรมท่ีเหมาะสม 

การควบคุมทางวิศวกรรมท่ีเหมาะสม : ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สถานท่ีท างานมีการระบายอากาศท่ีดี. ลดการสัมผสัใหเ้กิดขึ้นนอ้ยท่ีสุดโดยใชม้าตรการต่าง ๆ เช่น ระบบปิด เคร่ืองมือและอุปกรณ์เฉพาะ 
และการระบายอากาศเสียโดยรวม/เฉพาะจุดท่ีเหมาะสม. 

 

8.4. มาตรการป้องกนัส่วนบุคคล เช่น 

การป้องกนัมือ : ถุงมือเพื่อการป้องกนัสารเคมี. ประสิทธิภาพขั้นต ่า: 80%. หากตอ้งการเพิ่มประสิทธิภาพของถุงมือ ตอ้งมีแนวทางการปฏิบติัท่ีดีเพิ่มเติม เช่น 

จดัใหมี้การฝึกอบรม หรือควบคุมดูแลการบริหารจดัการ 
 

ประเภทย่อย วัสดุ การซึมผ่าน ความหนา (mm) การซึมผ่าน มาตรฐาน 

ถุงมือป้องกนั ยางคลอโรพรีน (CR), 

ยางบิวทิล, 
โพลีไวนีลคลอไรด ์(PVC) 

6 (> 480 นาที) 0.5  EN 374 

ถุงมือป้องกนั ยางไนไตรล ์(NBR) 6 (> 480 นาที) 0.35  EN 374 

ถุงมือป้องกนั ฟลูออโรอิลาสโทเมอร์ (FKM) 6 (> 480 นาที) 0.4  EN 374 
 

การป้องกนัดวงตา :  
  

ประเภทย่อย การใช้งาน ลกัษณะต่างๆ มาตรฐาน 

แวน่ตานิรภยัท่ีป้องกนัดา้นขา้ง ฝุ่ น  EN 166 
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การป้องกนัผิวหนงัและร่างกาย : สวมชุดป้องกนัท่ีเหมาะสม 
 

ประเภทย่อย มาตรฐาน 

ชุดป้องกนัแขนยาว  
 

การป้องกนัระบบหายใจ : ในกรณีท่ีมีฝุ่ น ใหส้วมอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดท่ีมีตวักรอง: 
  

อุปกรณ์ ประเภทตัวกรอง เง่ือนไข มาตรฐาน 

หนา้กากป้องกนัฝุ่ น ประเภทยอ่ย P2 การป้องกนัฝุ่ น EN 140 
  

   

การควบคุมการรับสัมผสัดา้นส่ิงแวดลอ้ม : หลีกเล่ียงการร่ัวไหลสู่ส่ิงแวดลอ้ม. 
 

หัวข้อ 9: คุณสมบตัทิางกายภาพและทางเคมี 
 

สภาพร่างกาย : ของแขง็ 

การปรากฏ : ผงคริสตลั. 

สี : สีขาว 

กล่ิน : ไม่มีกล่ิน,กล่ินฉุน เลก็นอ้ย 

ค่าขีดจ ากดัของกล่ินท่ีรับได ้ : ไม่มีขอ้มูล 

pH : 7.8 – 9.5 (10% aqueous suspension) 
 

จุดหลอมเหลว, จุดเยอืกแขง็ : จุดหลอมเหลว: 354 °C (มีการกลายเป็นไอ) 
จุดเยอืกแขง็: ไม่สามารถใชไ้ด ้
 

จุดเดือด : > 280 °C สลายตวั 

จุดวาบไฟ : > 280 °C (ถว้ยท่ีปิด) 

อุณหภูมิท่ีลุกติดไฟไดเ้อง : > 500 °C 

อุณหภูมิของการสลายตวั : > 280 °C 

ความไวไฟ (ของแขง็ ก๊าซ) : ไม่ไวไฟ 
 

ความดนัไอ : ความดนัไอ: < 0.02 kPa (20°C) 

 
อตัราการระเหย : ไม่มีขอ้มูล 

ขีดจ ากดัของการระเบิด : ไม่สามารถใชไ้ด ้
 

คุณสมบติัของการระเบิด : ไม่ระเบิด. 

พลงังานการจุดระเบิดต ่าสุด : ไม่มีขอ้มูล 

ความสามารถในการละลายได ้ : ละลายน ้าไดเ้ลก็นอ้ย. 
น ้า: 0.348 ก./100มล. (20°C) 

 
ความหนาแน่น : ความหนาแน่น: 1.57 ก./ซม.³ 

ความหนาแน่นสัมพทัธ์: 1.57 (20°C) 
 

ความหนาแน่นสัมพทัธ์ : ความหนาแน่นสัมพทัธ์ของไอท่ี 20 องศาเซลเซียส: 4.34 (อากาศ = 1) 
 

ความหนืด, คิเนเมติกส์ : ไม่สามารถใชไ้ด ้

ความหนืด, ไดนามิก : ไม่มีขอ้มูล 

ค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายตวั n-octanol/น ้า (Log Pow) : -1.14 (25°C) 

มวลโมเลกุล : 126.12 ก./โมล 

คุณสมบติัออกซิไดซ์ : ไม่ออกซิไดซ์. 

 

หัวข้อ 10: ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา 
 

ความเสถียรทางเคมี : มีความเสถียรภายใตส้ภาวะปกติ. 

สภาวะทีควรหลีกเล่ียง : เก็บใหห่้างจากความร้อน. เก็บใหห่้างจากเปลวไฟหรือแหล่งจุดติดไฟ. 
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ความเป็นอนัตรายของสารท่ีเกิดจากการสลายตวั : ไม่มีผลิตภณัฑท่ี์มีการสลายตวัท่ีเป็นอนัตรายเกิดขึ้นภายใตก้ารจดัเก็บและการใชง้านผลิตภณัฑใ์นสภาวะปกติ. 
การสลายตวัดว้ยความร้อนอาจก่อใหเ้กิดก๊าซและไอระเหยท่ีท าใหเ้กิดอาการระคายเคือง. การสลายตวัเม่ือไดรั้บความร้อนท าให้เกิด: คาร์บอนมอนอกไซด,์ 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ไนโตรเจนออกไซด,์ เอมีนชนืดต่าง ๆ, แอมโมเนีย, ไฮโดรเจนไซยาไนด์ > 600°C. 

วสัดุท่ีเขา้กนัไม่ได ้ : ตวัออกซิไดซ์. 

ความเป็นไปไดใ้นการเกิดปฏิกิริยาอนัตราย : เป็นท่ีทราบชดัเจนวา่ไม่มีปฏิกิริยาท่ีเป็นอนัตรายภายใตเ้ง่ือนไขปกติของการใชง้าน. 

การเกิดปฏิกิริยา : ผลิตภรัฑท่ี์ไม่มีปฏิกิริยาภายใตส้ภาวะการใชง้านปกติ การจดัเก็บและการขนส่ง. 
 

หัวข้อ 11: ข้อมูลด้านพษิวทิยา 
 

11.1. ข้อมูลเกีย่วกบัผลกระทบด้านพษิวิทยา 
 

ความเป็นพิษเฉียบพลนั (ทางปาก) : อาจเป็นอนัตรายเม่ือกลืนกิน. 

ความเป็นพิษเฉียบพลนั (ทางผิวหนงั) : ไม่จดัจ าแนก 

ความเป็นพิษเฉียบพลนั (ทางการสูดดม) : ไม่จดัจ าแนก 
 

 

1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine (108-78-1) 

LD50 ทางปากหนู 3161 mg/kg ต่อน ้าหนกัตวั 

LC50 การสูดดม - หนู > 5.19 mg/l/4ชม. (วิธีการ OECD 403) 

 

การกดักร่อนและการระคายเคืองต่อผิวหนงั : ไม่จดัจ าแนก 

pH: 7.8 – 9.5 (10% aqueous suspension) 

การท าลายดวงตาอยา่งรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา : ไม่จดัจ าแนก 

การท าใหไ้วต่อการกระตุน้อาการแพต้่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนงั : ไม่จดัจ าแนก 

การก่อใหเ้กิดการกลายพนัธ์ของเซลส์สืบพนัธ ์ : ไม่จดัจ าแนก 

การก่อมะเร็ง : ไม่จดัจ าแนก 

ในการศึกษาการใหอ้าหารหนูแรทและหนูเมาส์ พบมะเร็งกระเพาะปัสสาวะชนิดเซลลท์รานซิชนัในหนูแรทตวัผูเ้ท่านั้น 

และเฉพาะอาหารท่ีมีเมลามีนในปริมาณสูงเท่านั้น ไม่พบมะเร็งในหนูแรทตวัเมียหรือหนูเมาส์ทั้งตวัผูแ้ละตวัเมีย  
ไม่มีหลกัฐานวา่เมลามีนเป็นสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดมะเร็งในมนุษย ์
แมว้า่การสัมผสัเมลามีนปริมาณมากอาจท าใหเ้กิดน่ิวในกระเพาะปัสสาวะในมนุษย ์
แต่ไม่มีหลกัฐานยนืยนัการเกิดมะเร็งอนัเป็นผลมาจากการสัมผสัเมลามีนแต่อยา่งใด 

 

Melamine (108-78-1) 

กลุ่ม IARC 2B - เป็นไปไดท่ี้จะก่อมะเร็งในมนุษย ์

 

1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine (108-78-1) 

กลุ่ม IARC 2B - เป็นไปไดท่ี้จะก่อมะเร็งในมนุษย ์
 

 

1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine (108-78-1) 

ขอ้มูลเพิ่มเติม LOAEL, เร้ือรัง, ทางปาก, หนู: 126 mg/kg ต่อน ้าหนกัตวั/วนั 
 

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพนัธ์ : อาจเกิดอนัตรายต่อการเจริญพนัธุ์. 

 

1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine (108-78-1) 

ระดบัความเขม้ขน้สูงสุดของสารท่ีไม่ท าใหเ้กิดผลขา้งเคียงใด ๆ (NOAEL) 

(สัตว/์เพศผู,้ ค่า F1) 

89 mg/kg ต่อน ้าหนกัตวั ภาวะเจริญพนัธุ์ 

อวยัวะเป้าหมาย อณัฑะ, ตวัอสุจิ 

 

ความเป็นพิษต่ออวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผสัคร้ังเดียว) : ไม่จดัจ าแนก 
 

 

ความเป็นพิษต่ออวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผสัซ ้า) : ไม่จดัจ าแนก 
 

 

1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine (108-78-1) 

NOAEL (ทางปาก, หนู, 90 วนั) 72 mg/kg ต่อน ้าหนกัตวั/วนั 

อวยัวะเป้าหมาย หวัไส้, ไต 
 

ความเป็นอนัตรายจากการส าลกั : ไม่จดัจ าแนก 
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Melamine (108-78-1) 

ความหนืด, คิเนเมติกส์ ไม่สามารถใชไ้ด ้

ความหนาแน่น 1.57 ก./ซม.³ 

หัวข้อ 12: ข้อมูลด้านนิเวศวทิยา 
 

12.1. ความเป็นพษิต่อระบบนิเวศ 

นิเวศวิทยา - ทัว่ไป : ผลิตภณัฑไ์ม่ถูกพิจารณาใหเ้ป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิตท่ีไม่ก่อใหเ้กิดผลขา้งเคียงในระยะยาวในสภาพแวดลอ้ม. 

เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มในน ้า – ระยะสั้น (เฉียบพลนั) : ไม่จดัจ าแนก 

เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มในน ้า – ระยะยาว (เร้ือรัง) : ไม่จดัจ าแนก 
 

Melamine (108-78-1) 

ค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายตวั n-octanol/น ้า (Log Pow) -1.14 (25°C) 
 

1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine (108-78-1) 

LC50 ปลา 1 > 3000 mg/l Oncorhynchus mykiss 

EC50 Daphnia 1 200 mg/l Daphnia magna 

NOECปลา เร้ือรัง ≥ 5.1 mg/l Pimephales promelas (36d) 

NOEC ครัสเตเชียเร้ือรัง ≥ 11 mg/l (21d) Daphnia magna 

NOEC สาหร่ายเร้ือรัง 98 mg/l ชนิดพนัธุ์: Pseudokirchneriella subcapitata 

BCF ปลา 1 < 3.8 l/kg 

ค่าสัมประสิทธ์ิการดูดซบัคาร์บอนอินทรียแ์บบบรรทดัฐาน (Log Koc) 1.13 ความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงปริมาณ-กิจกรรม (QSAR) 

ขอ้มูลเพิ่มเติมของนิเวศพิษวิทยา NOEC, จุลินทรีย:์ 2000 mg/l 
 

12.2. การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย 

Melamine (108-78-1) 

การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย ยอ่ยสลายทางชีวภาพไม่ง่าย. ไม่สามารถยอ่ยสลายไดท้างชีวภาพ. 
   

 

1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine (108-78-1) 

การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย ยอ่ยสลายทางชีวภาพไม่ง่าย. ไม่สามารถยอ่ยสลายไดท้างชีวภาพ. 
 

12.3. ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ 

Melamine (108-78-1) 

ค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายตวั n-octanol/น ้า (Log Pow) -1.14 (25°C) 

ศกัยภาพในการสะสมทางชีวภาพ ไม่เหมือนการสะสมทางชีวภาพ. 
   

 

1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine (108-78-1) 

BCF ปลา 1 < 3.8 l/kg 

ค่าสัมประสิทธ์ิการดูดซบัคาร์บอนอินทรียแ์บบบรรทดัฐาน (Log Koc) 1.13 ความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงปริมาณ-กิจกรรม (QSAR) 

ศกัยภาพในการสะสมทางชีวภาพ ไม่เหมือนการสะสมทางชีวภาพ. 
 

12.4. การเคล่ือนย้ายในดิน 

Melamine (108-78-1) 

การเคล่ือนยา้ยในดิน ไม่มีขอ้มูลเพิ่มเติม 
    

ค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายตวั n-octanol/น ้า (Log Pow) -1.14 (25°C) 
 

1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine (108-78-1) 

ค่าสัมประสิทธ์ิการดูดซบัคาร์บอนอินทรียแ์บบบรรทดัฐาน (Log Koc) 1.13 ความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงปริมาณ-กิจกรรม (QSAR) 
 

12.5. ผลกระทบในทางเสียหายอ่ืน ๆ 

โอโซน : ไม่จดัจ าแนก 

ผลกระทบในทางเสียหายอ่ืน ๆ : ไม่มีขอ้มูลเพิ่มเติม 

 

หัวข้อ 13: ข้อพจิารณาในการก าจัด 
 

13.1. วิธีการก าจัด 

วิธีการก าจดัของเสีย : ก าจดัสาร/ ภาชนะบรรจุตามค าแนะน าในการเรียงล าดบัสะสมท่ีไดรั้บใบอนุญาต. 

ค าแนะน าในการก าจดับรรจุภณัฑ/์ผลิตภณัฑ ์ : ควรน าไปรีไซเคิลมากกวา่การน าไปก าจดัหรือการเผา. อยา่น าภาชนะเปล่ามาใชซ้ ้าโดยไม่ท าความสะอาดหรือปรับสภาพท่ีเหมาะสม. 
หลีกเล่ียงการร่ัวไหลสู่ส่ิงแวดลอ้ม. 

ขอ้มูลเพิ่มเติม : ทิ้งในลกัษณะท่ีปลอดภยัตามระเบียบขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน/ประเทศนั้น ๆ. 
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หัวข้อ 14: ข้อมูลการขนส่ง 
 

IMDG IATA UNRTDG 

14.1. หมายเลขสหประชาชาต ิ

ไม่มีผลิตภณัฑท่ี์อนัตรายตามกฎขอ้บงัคบัของการขนส่ง 

ไม่สามารถใชไ้ด ้ ไม่สามารถใชไ้ด ้ ไม่สามารถใชไ้ด ้ 

14.2. ช่ือที่ใช้ในการขนส่ง 

ไม่สามารถใชไ้ด ้ ไม่สามารถใชไ้ด ้ ไม่สามารถใชไ้ด ้ 

14.3. ประเภทความเป้นอนัตรายส าหรับการขนส่ง 

ไม่สามารถใชไ้ด ้ ไม่สามารถใชไ้ด ้ ไม่สามารถใชไ้ด ้ 

ไม่สามารถใชไ้ด ้ ไม่สามารถใชไ้ด ้ ไม่สามารถใชไ้ด ้

14.4. กลุ่มการบรรจุ 

ไม่สามารถใชไ้ด ้

 

ไม่สามารถใชไ้ด ้ ไม่สามารถใชไ้ด ้ 

14.5. ความเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดล้อม 

อนัตรายส าหรับส่ิงแวดลอ้ม : ไม่ใช่ 
มลภาวะทางทะเล : ไม่ใช่ 

อนัตรายส าหรับส่ิงแวดลอ้ม : ไม่ใช่ อนัตรายส าหรับส่ิงแวดลอ้ม : ไม่ใช่ 

ไม่มีขอ้มูลเพิ่มเติม 

 

14.6. ข้อควรระวังพเิศษส าหรับผู้ใช้ 

- UN RTDG 

ไม่มีขอ้มูล 

- IMDG 

ไม่มีขอ้มูล 

- IATA 

ไม่มีขอ้มูล 
 

14.7. การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ (ให้เป็นไปตาม Annex II ของ MARPOL 73/78 และ IBC Code) 

 
 

หัวข้อ 15: ข้อมูลด้านกฎข้อบังคบั 
 

15.1. ให้ระบุกฎระเบียบทางด้านความปลอดภัย สุขภาพ และส่ิงแวดล้อมเป็นการเฉพาะกบัผลติภัณฑ์นั้น 

Melamine (108-78-1) 

กฎหมายว่าด้วยสารท่ีมีความเป็นอนัตราย BE2535 2008  

กฎหมายวา่ดว้ยสารท่ีมีความเป็นอนัตราย ไม่สามารถใชไ้ด ้

บัญชีรายช่ือวัตถุอนัตราย พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)  

รายช่ือสารอนัตราย ไม่สามารถใชไ้ด ้

กฎระเบียบที่เกีย่วข้องอ่ืน ๆ  

Enhancement and Conservation of the National 
Environmental Quality Act 

ไม่สามารถใชไ้ด ้

Factory Act ไม่สามารถใชไ้ด ้

Food Act ไม่สามารถใชไ้ด ้
 

15.2. ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

ไม่มีขอ้มูลเพิ่มเติม 
กฎหมายระดับภูมิภาค 
Australia AICS : ไม่ใช่ 

Canada DSL : ใช่ 

Canada NDSL : ไม่ใช่ 

China IECSC : ไม่ใช่ 
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EU EINECS : ไม่ใช่ 

EU NLP : ไม่ใช่ 

Korea ECL : ไม่ใช่ 

US TSCA Active : ใช่ 

US TSCA Inactive : ไม่ใช่ 
 

หัวข้อ 16: ข้อมูลอ่ืนๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดท าและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
 

เวอร์ชัน่ : 1.2 

วนัท่ีแกไ้ข : 22/11/2022 

แทนท่ี : 30/09/2020 
 

ตวัช้ีวดัของการเปล่ียนแปลง: 

รายละเอียดของบริษทัผูผ้ลิต. 
 

แหล่งขอ้มูล : SRICI. 

ช่ือยอ่และค ายอ่ : PBT - การสะสมทางชีวภาพไดย้าวนานและเป็นพิษ 

vPvB - การตกคา้งไดน้านมากและการสะสมไดดี้มากในส่ิงมีชีวิต 

ADR - ขอ้ตกลงของยโุรปวา่ดว้ยการขนส่งสินคา้อนัตรายระหวา่งประเทศโดยทางถนน 

RID - ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยการขนส่งสินคา้อนัตรายระหว่างประเทศโดยทางรถไฟ 

ADN - ขอ้ตกลงของยโุรปวา่ดว้ยการขนส่งสินคา้อนัตรายระหวา่งประเทศโดยทางน ้าภายในประเทศ 

ICAO - องคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ 

REACH - ระเบียบวา่ดว้ยการจดทะเบียน,การประเมินความเส่ียง, การขออนุญาต และการจ ากดัการใชส้ารเคมี (EC) เลขท่ี 1907/2006 

DNEL - ปริมาณท่ีไดรั้บท่ีไม่ท าใหเ้กิดผลไม่พึงประสงค ์

PNEC - ความเขม้ขน้ท่ีไม่พบผลกระทบท่ีคาดไว ้

EC50 - ค่าเฉล่ียความเขม้ขน้ของสารสกดัท่ีมีประสิทธิภาพยบัย ั้ง 

NOEC - ความเขม้ขน้ของสารเคมีมากทีสุดซ่ึงไดรั้บทุกวนัแลว้ไม่ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงใด ๆ ต่อร่างกาย 

BCF - ปัจจยัชีวภาพ 

IMDG - การขนส่งสินคา้อนัตรายทางทะเลระหวา่งประเทศ 

IATA - สมาคมขนส่งทางอากาศระหวา่งประเทศ 

DMEL - ประมาณท่ีไดรั้บท่ีท าใหเ้กิดผลท่ีไม่พึงประสงคน์อ้ยท่ีสุด 

ระบบการจ าแนกประเภท การติดฉลาก และการบรรจุภณัฑ ์(Classification, Labelling and Packaging: CLP) - 

ระเบียบวา่ดว้ยการจดัจ าแนก ปิดฉลาก และบรรจุหีบห่อสารเคมี, ขอ้บงัคบั (EC) เลขท่ี 1272/2008 

IARC - องคก์รระหวา่งประเทศเพื่อการวิจยัมะเร็ง 

EC เลขท่ี - ระบบรหสัสารเคมีของสหภาพยโุรป 

มาตรฐานยโุรป (European Standard: EN) - มาตรฐานยโุรป 

LC50 - ค่าความเขม้ขน้ของสารเคมีท่ีท าใหส่ิ้งท่ีมีชีวิต หรือสัตวท์ดลองท่ีถูกทดสอบตายไปคร่ึงหน่ึงของจ านวนท่ีใชท้ดสอบทั้งหมด 
(ค่าความเขม้ขน้ถึงฆาตมธัยฐาน) 

LD50 - ปริมาณของสารเคมีท่ีท าใหส่ิ้งท่ีมีชีวิต หรือสัตวท์ดลองท่ีถูกทดสอบตายไปคร่ึงหน่ึงของจ านวนท่ีใชท้ดสอบทั้งหมด (ปริมาณถึงฆาตมธัยฐาน) 

LOAEL - ปริมาณของสารเคมีท่ีนอ้ยทีสุดซ่ึงไดรั้บทุกวนัแลว้ท าใหเ้กิดความเป็นพิษหรือผลเสียใด ๆ ต่อร่างกายอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

OECD - องคก์ารเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา 

STP - ระบบบ าบดัน ้าเสีย 

CAS เลขท่ี - ชุดตวัเลขอา้งอิงเฉพาะของสารเคมี 

NOAEL - ปริมาณของสารเคมีมากทีสุดซ่ึงไดรั้บทุกวนัแลว้ไม่ท าใหเ้กิดความเป็นพิษหรือผลเสียใด ๆ ต่อร่างกาย 

แนะน าการฝึกอบรม : การฝึกอบรมพนกังานเก่ียวกบัแนวทางการปฏิบติัท่ีดี. 
ด าเนินการใหแ้น่ใจวา่ทีมงานไดรั้บการฝึกอบรมและมีความรู้เก่ียวกบัลกัษณะของการสัมผสัและการด าเนินการพื้นฐานเพื่อลดการสัมผสัใหน้อ้ยท่ีสุด. 

 

ดูขอ้ความทั้งหมดของประโยค H: 

 ความเป็นพิษเฉียบพลนั (ทางปาก) ๕ ความเป็นพิษเฉียบพลนั (ทางปาก) ๕ 

 เป็นพิษต่อระบบสืบพนัธุ์  ๒ เป็นพิษต่อระบบสืบพนัธุ์  ๒ 

 H303 อาจเป็นอนัตรายเม่ือกลืนกิน 

 H361 มีขอ้สงสัยวา่อาจเกิดอนัตรายต่อการเจริญพนัธุ์หรือทารกในครรภ์ 

 
SDS Thailand -  RHDHV 
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ข้อมูลท่ีให้ไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนีม้ีความถูกต้องตามความรู้ ข้อมูล และความเช่ือเท่าท่ีเราทราบ ณ วันท่ีตีพิมพ์ ข้อมูลท่ีให้ไว้มีจุดประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการ ใช้งาน ประมวลผล เกบ็รักษา ขนส่ง ก าจัด และระบายออกอย่างปลอดภัยเท่านั้น 

และไม่ถือเป็นข้อก าหนดด้านคุณภาพหรือการรับประกันแต่อย่างใด ข้อมูลจะเกี่ยวข้องกับวัสดุเฉพาะตามท่ีก าหนดเท่านั้น และอาจใช้ไม่ได้ในกรณีท่ีใช้วัสดุดังกล่าวร่วมกับวัสดุอ่ืนหรือในกระบวนการอ่ืนใด เว้นแต่จะมีระบุไว้ในข้อความเท่านั้น 


