
 

     

       

 

 

บัญชีสารเคมีที่ใช้.... 

โรงพยาบาลพระนครศรอียุธยา ปี 2564 
 

 

 

 

 

 

                                                       กลุ่มงานงานอาชีวเวชกรรม   

                                                             โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

 

 



 

ค าน า 

  กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ได้รวบรวมบางรายการของสารเคมีที่ใช้ใน
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี 2564 ซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้กันบ่อยครั้งในแต่ละหน่วยงาน ส าหรับเป็น
ความรู้และแนวทางในการใช้งานสารเคมีในแต่ละประเภท ของเจ้าหน้าที่เพ่ือให้สามารถท างานด้วยความ
ปลอดภัย สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 
2554 และขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงพยาบาลฯ ที่ได้สนับสนุนข้อมูลด้านสารเคมีต่างๆ 
เพ่ือใช้ในการรวบรวมครั้งนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 

                 พฤศจิกายน 2564 

 

 

 

 

 



บัญชีสารเคมีที่ใช้ในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ปี 2564 

เรียงตามสารเคมี 
ล าดับ สารเคมี หน่วยงานที่พบ หน้าที ่
  Aluminium Sulfate ประปา 1 - 6 
  Benzene ซ่อมบ ารุง 7 - 8 
  Chlorhexicine Gluconate ห้องผ่าตัด 9 - 11 
  Chlorhexicine Gluconate หน่วยงานที่ใช้ 9 - 11 
  Chlorine บ าบัดน้ าเสีย 12 - 14 
  Cidex ห้องผ่าตัด 15 - 16 
  Cidex หน่วยงานที่ใช้ 15 - 16 
  Citric acid Anhydrous เภสัชกรรม งานห้องผสมยา 17 - 18 
  Cyclophosphamide เภสัชกรรม งานห้องผสมยา 19 - 20 
  Ethy alcohol หน่วยงานที่ใช้ 21 - 22 
  Ethyline Oxide ศูนย์จ่ายกลาง(ห้องอบแก๊ส) 23 - 24 
  Flopam AN 934 ประปา 25 - 29 

 Formaldehyde ห้องผ่าตัด 30 - 31 

 Formaldehyde ห้องศพ 30 - 31 

 Formaldehyde ชันสูตร ห้องแบคทีเรีย 30 - 31 

  Hydrated lime ปูนขาว หรือ Calcium Hydroxide ประปา 32 - 33 

  Hydrochloric acid (กรด HCL) ประปา 34 - 35 

  Iodine ชันสูตร ห้องแบคทีเรีย 36 - 37 

  Iodine เภสัชกรรม งานห้องผสมยา 36 - 37 

  Lead ซ่อมบ ารุง อุปกรณ์การแพทย์ 38 - 39 

  Mercury ซ่อมบ ารุง อุปกรณ์การแพทย์ 40 - 41 

  Mercury ทันตกรรม 40 - 41 

  Methyl alcohol ชันสูตร 42 - 43 

  Nitrous Oxide วิสัญญี 44 - 45 

  Potassium Hydroxide ชันสูตร ห้องแบคทีเรีย 46 - 47 

  Povidone Iodine หน่วยงานที่ใช้ 48 - 49 

  Povidone Iodine ห้องผ่าตัด 48 - 49 

  Sodium Chlorite (ด่าง) ประปา 50 - 55 

  Sodium Hydroxide (ล้างไส้กรองน้ า) ซ่อมบ ารุง 56 - 58 

  Sodium Hypochlorite < 10% (แช่เครื่องมือ) ไตเทียม 59 - 60 

  Sodium Hypochlorite < 10% (แช่เครื่องมือ) เภสัชกรรม งานห้องผสมยา 59 - 60 

  Sodium Hypochlorite < 10% (แช่เครื่องมือ) หน่วยงานที่ใช้ 59 - 60 

 



บัญชีสารเคมีที่ใช้ในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ปี 2564 

เรียงตามสารเคมี 
ล าดับ สารเคมี หน่วยงานที่พบ หน้าที ่
  Sodium Hypochlorite < 10% (แช่เครื่องมือ) ห้องผ่าตัด 59 - 60 

  Thinner กายอุปกรณ์ 61 - 63 

  Thinner ซ่อมบ ารุง 61 - 63 

  Trichloroethylene หน่วยงานที่ใช้ 64 - 66 

  น้ ายาขจัดคราบสนิม  หน่วยงานที่ใช้  

  น้ ายาดับกลิ่นฆ่าเชื้อ หน่วยงานที่ใช้  

  น้ ายาล้างจาน หน่วยงานที่ใช้  

  น้ ายาสบู่เหลวล้างมือ  หน่วยงานที่ใช้  

 

หมายเหตุ: สารเคมี น าเสนอเฉพาะที่ต้องได้รับการเฝ้าระวังเนื่องจากมีอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
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1. ���
������ 

!�����
�"�����
#�����
#��$%& Aluminium Sulphate 

!���'�������(   Alum , Cake alum , Sulfuric Acid, Aluminum Salt 

!��������
# ������������ 16% 

��)���
#  Al2 (SO4)3 x 16H2O 

Cas No.   10043-01-3 

UN / NA No.    1760 

2. Specification

ITEM UNIT SPECIFICATION 

Alumina Content (Al2O3) 

Water-Insoluble Matter 

Ammonia Salt (calculate as NH3) 

Iron (Fe) 

Arsenic (calculated as As2O3) 

Heavy Metal (calculated as  Pb) 

Manganese (Mn) 

pH (5% w/v solution) @ 25°C 

% 

% 

 % 

% 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

16 min. 

0.30 max. 

0.03 max. 

0.10 max. 

5 max. 

40 max. 

50 max. 

2.8 min. 



 

 

 
 
3. ��$�
C�)D���ก����'E�F�����
# 
 

��กG$F��กHE�Fก�D�� A�BCD�EF���F�G�B��H��I 
ก���F��� JKJ�LMC�N��OP�CH��ก 
���
�I�ก���I��	�� (pH) 3.1 
M��N��
�N��/M������กE�O� (°C) 86 
M������� (°C) - 
���
��� � - 
���
Q	��MR��'�F 1.7 
M����C S M��RSCMT 

 
4. ���
���ก#���ก�C���)���M�ก S N
�E�Fก���F�CD� 

 

• NU����CVWAXJS�YHZAD��K���P�D�VW�[�X�F�AXJS�\CL�FW  

• N�ก�]HYHZAกSCAXJS�MD��ND��I�N��F�^ก�]_U�ILD�LN`U�SC�HaV�F�ก�bN�RVI ( SCBA ) �I�YVO�

�I�U�C^dF�กV����Ae�HU�SC f̂CeJ��YVO�RVI 

 
5. ���
���ก#���ก�C���
��Q#��E�Fก���กD�HDกD�D�� 

 
• YHZF�]D[g�S�g�กI��  650 F�b�AhJAhHL� ����HO`K�J�LRVI  ND����FJg�SA�HL�FFกMhC_ GJK      

���hVJATF�_MCFFกMhC_ 

• M��AกSC�iO�FV�R��L`�กก��AกSC^jSกS�SL�FFกhSMCh_ 

 
 
 
 



 

 

6. ���
���ก#���ก�C���)���)	������' 
 

��
������N��VM ก���V��V�กVWk�l��F�ก�ChVJTg�SกhiZ��V��V�กVWeI��UEO�N�F�ก�bD�EFN�
A�EOFALEZF YP�ND�AกSCF�ก��FVกA�W�F�JP�eF MF �Ke�LAeEF�R�F`�gกGJKJP�eF 
ก���V��V����YHZA�������g�mF�``KYP�ND�ก��DCRVI�F�Y��ACS�D�LN`MC� 

��
�������D�N��� ก���V��V�agก�SID�V� A�EZF�V��V�agกk�l�GJK���JKJ�LA������`KYP�ND�AกSCก��
�Ke�LAeEF� GJKYP�ND��SOIU� 

กD�N���ก�������  a��กJE�กS�����HOA���M^`KYP�ND�AกSCF�ก��^ICY�F� eJEZ�M�� GJKF�A H̀L�
���JKJ�LYHZ�HeI��A��������กกI�� 20 % `KYP�ND�^�กMD�� AJEFCFFกN�
Y�F� กJ���A�EOFYP����M��^�K���กV� กJ���A�EOFDCAก�B� GJKYP�ND�AกSC
FV�R��LR�FMR 

��
���Q�ก)� ก���V��V�agกR� ���`KYP�ND�AกSCF�ก���Ke�LAeEF�GJKก��FVกA�W�F�R� 
ก��ก	�
F��O� 
���
�D�ก)D,���� ( 

- �JA�EOF�V� a���V��V�กVW���A n̂�AIJ����m `KYP�ND�AกSCก���Ke�LAeEF�GJK 
  �SOIU� ก���VW���A���Y��ก��กS�hOP�กV�F�`YP�ND�AกSC[�IK��CTF�AT�  
  �H�JYP�ND�ก�KCgก��  ก�KCgกA^��K 
- ����HOA�EZFagกL�FL`KCgChi�MC�L�ก 
- ����HO�����aYP�^jSกS�SL�กVWTF�AT�AกSC���^�KกFWYHZM��JKJ�L���� 
  FFกM^LV�����ก�LMC�FL����ICA�BIYP�ND�����ก�L��CTFRATR 

 

7. ก���กOC��กG�/�Q���#��กOC/�����������/���	� 
 

• AกBWN�[�U�KW�� �̀YHZ^fC��SY   

• AกBWN�W�SAI]YHZGD��GJKALB� 

• AกBWND�D���`�ก\e�������YHZYP�`�กADJBก 

• DJHกAJHZL�ก���V��V�กVWk�l� 

 

 



 

 

8. ก��กR�M��ก�$#���� N� 
 

• CgC���YHZDก�VZIMDJ D�EFAกBWกI�C���YHZDก�VZIMDJFL����K�VC�KIV�N��N�[�U�KW�� �̀YHZAD��K��

�P�D�VW�P�กJVW��NU�ND��D�EFก��กP� V̀C 

• �I�N��U�C d̂F�กV�YHZAD��K�� DJHกAJHZL�ก���V��V�กVWk�l� 

• ก��กP� V̀C`KR�F�ND�A^n�M^R��กo�KAWHLW��FWV�eVWYHZกoD��LกP�D�C 

 

9. ��ก�$&[��ก�����)����	��C���� 
 

 
 

  

 
 

• D���ก�ก d̂F�กV�ก��D�LN` 

• a���EF 

• U�C d̂F�กV����Ae�H 

• GI��R��S�[VL 

•  

10. ก��]
'��C�� 
 

N��VM����  a��D�LN`A���M^ND�AeJEZF�L��L�g� l̂ILFFกM^N�YHZYHZ�HF�ก�bW�S��YpSq a��M��D�LN`ND�

U�IL��L^FC a��D�LN`RSC�VCND�FFกhSA`�U�IL �P����GXYL_ 

กD�N���ก�������  a��กJE�กS�A���M^ GJKa���g� l̂ILD�C�RSD�EFAกSCF�ก��UVก D����g� l̂ILกS�FKM� J���

^�ก�g�^lILC�IL�OP� FL��ก�KR���ND�AกSCก��F�A H̀L� a��DL�CD�LN`ND���L^FC a��

DVIN`DL�CAR��ND�NU�Ae�EZF�U�ILD�LN` ( CPR ) YV�YH �P����GXYL_ 



 

 

��
���Q�ก�D�N��� �V��V�agก�SID�V� ND�sHCJ���YV�YHC�IL�Wg�GJK�OP�^�S��]��ก m FL�����FL 15 ��YH 

X��F�aFCA�EOF���GJK�F�AY��YHZ^�A t̂uF����Ae�HFFก �P����GXYL_ YP�eI���KF�C

A�EOF���GJK�F�AY��ก�F��P���NU�FHกe�VO� 

��
���Q�ก)� �V��V�agกR� ND�UP��KJ���C�IL�OP�MDJ����YV�YHC�IL�OP�^�S��]��กFL�����FL 15 

��YH ก�KX�SWR�aHZ m �P����GXYL_ 

 

11. ��ก�F�C)	��D��E�����
 
 

• D���YSO�J��g�GDJ���OP� �OP�A�HL D�EFCS� 
 

12. '�C. E�FN�	������#���C�D�!�C 
 

• M���H 
 
13. ก��กR�M��E�Fก���R���� 

 
• RSCR�FW�SvVYYHZ�HNW�VWF��w�RกP� V̀CFL���agกR�F� 

 
 
14. ��^�)��ก��HDC�)D���_�ก�_D� 

 
• ก�]Hs�กAsS�\^�CNU�W�Sก���KWWND�W�Sก����F�gJก���K�VWF�WVRS[VL`�ก���Ae�HY��\Y�bVXY_

D�EF��LC�I� AVERS YHZD��LAJ�\Y�bVXY_ 1650 

• R�F�ก��Y��W��LJKAFHLCAXSZ�ARS�\^�CRSCR�F กF� V̀Cก�����FV�R��LGJKก�ก�F�A�HL ก��

eIWe���JXSv \Y� 02-298-2447, 02-298-2457 

 



 

 

15. ���
������( 
 

• LD50 = 1930 �SJJSก�V� / กS\Jก�V� �VRI_YHZNU�YCJF�eEF D�g 

 
16. ��ก��������D� 

 

• http://msds.pcd.go.th/name.asp 

• �P�UVLF�R��Dก���, eg��EFeI��^JFC[VLAกHZLIกVW���Ae�H   

 



วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : พฤษภาคม 2003 
Cyclohexatriene  
Benzol 

CAS#              :    71-43-2                              C6H6 
RTECS#         :    CY1400000                        Molecular mass :  78.1                                                             
UN#                :   1114 
EC#                 :   601-020-00-8 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ไวไฟมาก 

 
หามอยูใกลเปลวไฟ  
หามอยูใกลประกายไฟ  
และหามสูบบุหรี่ 

ใชสารดับเพลิงผง  สาร AFFF 
โฟม คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด สวนผสมของ ไอ/อากาศ อาจ
ระเบิดได ความเสี่ยงของการเกิด
ไฟไหมและการระเบิด :  
ดูอันตรายทางเคมี 
 

ทําเปนระบบปด ทําการระบาย
อากาศ ใชอุปกรณไฟฟาและไฟสอง
สวางที่สามารถกันการระเบิดได 
หามใชอากาศอัดในการเติม  
การปลอยทิ้ง หรือ การขนยาย ใช
อุปกรณที่ไมเกิดประกายไฟ ปองกัน
การเกิดประจุไฟฟาสถิต  
(เชน การติดต้ังสายดิน) 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้ารอบถังเก็บ 

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี  
การสูดดม เวียนศีรษะ งวงซึม ปวดศีรษะ 

คล่ืนไส หายใจถ่ีๆ ชัก หมดสติ 
 

ทําการดูดระบายอากาศ ระบบ
ระบายอากาศเฉพาะที่ หรือใชเครื่อง
ปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พัก  
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม ผิวหนังแหง แดง 
ปวด (ดูเพ่ิมเติมการสูดดม) 
 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางผิวหนังดวยนํ้ามากๆ หรือ
อาบนํ้า นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด 
 

สวมหนากากปองกัน  
หรือเครื่องปองกันนัยนตา 
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง เจ็บคอ อาเจียน  
(ดูเพ่ิมเติมการสูดดม) 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ ขณะทํางาน 

บวนปาก หามทําใหอาเจียน 
นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 

เคล่ือนยายแหลงที่ติดไฟไดทั้งหมด เก็บหรือตักของเหลวที่รั่วและหก
ออกมาในภาชนะที่ปดสนิทใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ใชทรายหรือ
สารดูดซับเฉื่อย (inert absorbent) ดูดซับของเหลวที่เหลือแลวนําไป
ทิ้งในที่ปลอดภัย หามลางสารน้ีทิ้งลงทอระบายน้ํา หามปลอยสารน้ี
เขาสูสิ่งแวดลอม เครื่องปองกันสวนบุคคล : ชุดปองกันที่ครบถวน
รวมถึงเคร่ืองชวยหายใจติดตัว 

หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว  

EU Classification UN Classification 
Symbol: F, T UN Hazard Class: 3 
R: 45-46-11-36/38-48/23/24/25-65 UN Pack Group: II 
S: 53-45  
Note: [E]   

 

BENZENE เบนซีน ICSC :0015 



การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-30S1114 / 30GF1-II  
NFPA Code: H2; F3; R0 

เก็บในที่ปองกันไฟได เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว  
สารออกซิไดซ และสารฮาโลเจน 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : เปนของเหลวไมมีสี มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางกายภาพ : ไอหนักกวาอากาศและสามารถไหลไปตามพ้ืนได จึงอาจติดไฟในระยะหางออกไปได  การไหล การสั่นสะเทือน 
และอื่นๆ เปนผลใหเกิดประจุไฟฟาสถิตได 
อันตรายทางเคมี : ทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารออกซิไดซ กรดไนตริก กรดซัลฟูริก และสารฮาโลเจน ทําใหเกิดอันตรายจากไฟและ
การระเบิด กัดกรอนทําลายพลาสติกและยาง 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 0.5 ppm as TWA; 2.5 ppm as STEL; (skin); A1; BEI issued; (ACGIH 2004) 
MAK: H; Carcinogen category: 1; Germ cell mutagen group: 3A; (DFG 2004) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สารสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการสูดดม เขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนอันตรายอยางรวดเร็วมาก  
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีจะทําใหตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจเกิดการระคายเคือง การกลืนของเหลวเขาไปอาจทํา
ใหสําลักลงไปในปอดโดยมีความเสี่ยงของการเกิดอาการปอดอักเสบจากสารเคม ีสารน้ีอาจมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง ทําใหความ
รูสึกตัวลดลง การไดรับสัมผัสสารเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางานอาจทําใหหมดสติและเสียชีวิตได 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : ของเหลวนี้ละลายไขมันออกจากผิวหนังได สารน้ีอาจมีผลตอไขกระดูกและ
ระบบภูมิคุมกัน ทําใหมีเซลลเม็ดเลือดลดลง สารน้ีเปนสารกอมะเร็งในมนุษย 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 80   ํC 
จุดหลอมเหลว : 6   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 0.88 
การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 25  ํ C) : 0.18 
ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 10 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 2.7 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C (อากาศ=1) : 1.2 
จุดวาบไฟ : -11   ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 498   ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 1.2-8.0 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 2.13 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนพิษอยางมากตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 

หมายเหตุ 
การด่ืมเครื่องด่ืมมีแอลกอฮอลทําใหเปนอันตรายมากขึ้น อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจาก
แพทยเปนระยะ ไมสามารถใชกล่ินของสารในการเปนเครื่องเตือนเมื่อปริมาณสารเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสสารไดจากการทํางาน 

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                             
 

BENZENE เบนซีน ICSC :0015 

การพัฒนา International Chemical Safety Card (ICSCs) ดําเนินการโดย 
โครงการระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยดานสารเคมี (IPCS) 

รวมกับ องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) องคการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) 
องคการอนามัยโลก (WHO) และคณะกรรมาธิการประชาคมแหงสหภาพยุโรป(Commission of the European Communities) 
การแปล ICSC เปนภาษาไทย ดําเนินการโดยศูนยพัฒนานโยบายแหงชาติดานสารเคมี สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

รวมกับคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ข้อมูลสารเคมีอันตราย 
MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) 

1. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (identification) 

ชื่อผลิตภัณฑ์: Chlorhexidine Gluconate  
CAS registry number (Chemical Abstract Services): 18472-51-0 
ประโยชน์: น้ำยาฆ่าเชื้อ 
ชื่อที่อยู่ผู้ผลิต: Osoth InterLaboratories Co., Ltd. 600/9 Industrial Park Chonburi 20230 Thailand 

    
2. ข้อมูลความเป็นอันตราย (hazards identification) 

    การจำแนกสารเคมีอันตราย  

           □ สารที่ระเบิดได้                 □ ก๊าซอันตราย/อัดแรงดัน                       □ ของเหลวไวไฟ/ติดไฟ 

           □ ของแข็งไวไฟ         □ สารที่เติมออกซิเจน                             □ สารเป็นพิษ 

           □ สารกัมมันตรังสี                     สารทำกัดกร่อนได้                             □ สารก่อมะเร็ง  
           อ่ืนๆ ระบุ ....................... 

3. ส่วนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (composition/information on ingredients)  

    ชื่อสารเคมีท่ีเป็นส่วนประกอบ :   
Chlorhexidine gluconate   19-21 % by Weight 
Water     79-81 % by Weight 

 

4. มาตรการปฐมพยาบาล (first aid measures)  

สัมผัสตา: ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดคอนแทคเลนส์ ลืมตาให้กว้างเพื่อให้น้ำไหลผ่านอย่างน้อย 15 นาที และนำส่งแพทย์ทันที 

ผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที เม่ือสัมผัสกับผิวหนังล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก ทำความสะอาดผิวที่ปนเปื้อนด้วย

น้ำปริมาณมาก 

สัมผัสผิวหนัง (กรณีรุนแรง): ล้างด้วยสบู่ที่ใช้ฆ่าเชื้อ และทาด้วยครีมที่มีฤทธ์ิฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไปพบแพทย์ 
การหายใจ: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธ์ิ นำส่งแพทย์ทันที 

 การรับประทาน: ห้ามทำให้อาเจียน นำส่งแพทย์ทันที  

5. มาตรการผจญเพลิง (firefighting measures)  

ความไวไฟของผลิตภัณฑ์: อาจติดไฟได้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง 
 อุณหภูมิติดไฟอัตโนมัติ: ไม่มีข้อมูล  
 ผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้:  
 คาร์บอนออกไซด์ (CO, CO2), ไนโตรเจนออกไซด์ (NO, NO2), สารประกอบฮาโลเจน 
 การผจญเพลิงและคำแนะนำ: ไฟขนาดเล็ก: ใช้ผงเคมีแห้ง         ไฟขนาดใหญ่: ใช้น้ำฉีดพ่น อย่าใช้เครื่องพ่นน้ำ 
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6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหล (accidental release measures)  

การรั่วไหลขนาดเล็ก (Small Spill): เจือจางด้วยน้ำ และซับขึ้น หรือดูดซับด้วยวัสดุที่ไม่ทำปฏิกิริยาที่แห้งและใส่ในภาชนะที่
เหมาะสมสำหรับการกำจัดของเสีย ทำความสะอาดโดยการพรมน้ำบนพื้นผิวที่ปนเปื้อนและกำจัดตามข้อกำหนดหน่วยงานท้องถิ่นและ 

ภูมิภาค 

การรั่วไหลขนาดใหญ่ (Large Spill): ซับขึ้นหรือดูดซับด้วยวัสดุที่ไม่ทำปฏิกิริยาที่แห้ง และใส่วัสดุที่หกรั่วไหลในการกำจัด
ขยะที่เหมาะสม ทำความสะอาดโดยการกระจายน้ำบนพื้นผิวที่ปนเปื้อนและปล่อยให้ไหลผ่านระบบสุขาภิบาล 
   
7. การใช้และการจัดเกบ็ (handling and storage)   

 ข้อควรระวัง: เก็บให้ห่างจากความร้อน เก็บให้ห่างจากแหล่งกำเนิดประกายไฟ ห้ามรับประทานอาหาร ห้ามสูดดมไอสาร/
ควัน/ไอ/สเปรย์ สวมชุดป้องกันที่เหมาะสมในกรณีที่มีการระบายอากาศไม่เพียงพอให้สวมเครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสม ถ้ากลืนกินไปพบ
แพทย์ทันที และแสดงภาชนะหรือฉลาก หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา  

พื้นท่ีเก็บ: เก็บภาชนะบรรจุให้แห้ง เก็บภาชนะให้แน่นสนิท เก็บในที่เย็น และมีอากาศถ่ายเทสะดวก วัสดุที่ติดไฟได้ควรเก็บไว้
ห่างจากความร้อนสูงและห่างจากตัวออกซิไดซ์ที่แรง   
     

8. การควบคุมการได้รบัสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (exposure controls/personal protection)   

  การคุ้มครองส่วนบุคคล: แว่นตา Splash เสื้อห้องปฏิบัติการ ใส่ถุงมือ เครื่องช่วยหายใจที่ผ่านการรับรอง/รับรองแล้วหรือ
เทียบเท่า   
     การป้องกันส่วนบุคคลในกรณีท่ีเกิดการรั่วไหลขนาดใหญ่: แว่นตา Splash ชุดสูทเต็มตัว เครื่องช่วยหายใจไอ บู๊ทส์ ถุงมือ 
ควรใช้เครื่องช่วยหายใจในตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการสูดดม เสื้อผ้าที่แนะนำอาจไม่เพียงพอ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะจัดการผลิตภัณฑ์น้ี  
 

9. สมบัติทางกายภาพและเคมี (physical and chemical properties)  

ลักษณะทั่วไป: ของเหลว                                       กลิ่น: ไม่มีกลิ่น  
pH (1% ละลาย/น้ำ): เป็นกลาง                                จุดเดือดเริ่มต้นและช่วงของการเดือด: 100 °C 
จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง: ไม่มีข้อมูล                      การละลาย: ละลายได้ง่ายในน้ำเย็น                                                           
  

10. ความเสถยีรและการเกิดปฏิกิริยา (stability and reactivity)   

การกัดกร่อน: ไม่กัดกร่อนในภาชนะแก้ว 
ข้อสังเกตพิเศษเกี่ยวกับการกัดกร่อน: ไม่มีข้อมูล  
การสังเคราะห์: ไม่มีข้อมูล  
การเกิดปฏิกิริยา: เสถียรภายใต้การใช้ในสภาวะปกติ  

 

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (toxicological information)  

ความเป็นพิษต่อสัตว์: Mouse LC50: 6300 มิลลิกรัม/ ลิตร  
 พิษเรื้อรังต่อมนุษย์: สารเป็นพิษต่อปอด, mucous membranes 

ผลกระทบในทางเสียหายอื่นๆ ต่อมนุษย์: เป็นอันตรายอย่างมากในกรณีที่มีการกลืนกิน, ระคายเคืองเมื่อถูกผิวหนัง หรือเม่ือ
สูดดม ไม่กัดกร่อนสำหรับผิว ไม่ซึมซับตามผิวหนัง 
 ข้อสังเกตพิเศษเกี่ยวกับความเป็นพิษต่อสัตว์: ไม่มีข้อมูล   
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12. ข้อมูลด้านระบบนิเวศ (ecological information)  

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์: ไม่มีข้อมูล  
ผลิตภัณฑ์จากการย่อยสลายทางชีวภาพ: อาจเป็นไปได้ว่าอาจไม่มีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากย่อยสลายในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม 

ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการย่อยสลายในระยะยาวอาจเกิดขึ้นได้ 
           ความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์จากการย่อยสลายทางชีวภาพ: ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการย่อยสลายมีความเป็นพิษมากกว่าตัว
ผลิตภัณฑ์ 
           ข้อสังเกตพิเศษเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การย่อยสลายทางชีวภาพ: ไม่มีข้อมูล  
 

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (disposal considerations) 

ไม่มีข้อมูล  

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง (transport information)  

DOT Classification: Not a DOT controlled material (United States) 
ข้อกำหนดพิเศษสำหรับการขนส่ง: ไม่สามารถระบุได้ 

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (regulatory information)  

Federal and State Regulations: TSCA 8(b) inventory: Chlorhexidine gluconate; Water 
Other Regulations: OSHA: Hazardous by definition of Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200). 
Other Classifications: 
WHMIS (Canada): CLASS D-2A: Material causing other toxic effects (VERY TOXIC) 
DSCL (EEC): R38- Irritating to skin. R41- Risk of serious damage to eyes 
HMIS (U.S.A.):  Health Hazard: 2    Fire Hazard: 1 

       Reactivity: 0     Personal Protection: h 
 อุปกรณ์ป้องกัน: ถุงมือ เสื้อห้องปฏิบัติการ เครื่องช่วยหายใจที่ผ่านการรับรอง/รับรองแล้วหรือเทียบเท่า สวมเครื่องช่วยหายใจ
ที่เหมาะสม เม่ือการระบายอากาศไม่เพียงพอ ส่วมแว่นตาชนิด Splash 
 

16. ข้อมูลอ่ืนๆ (other information)  

http://www.sciencelab.com/msds.php?msdsId=9923401 
 

 

           ……………………………………………………..                                       ……………………………………………………..     
               (นางสาวสุภัทรา  ศิลปธารากุล)                                                    (นายภาคภูมิ  มนัสวรกิจ) 
                 ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ                                                        นายแพทย์ชำนาญการ 

                 ผู้จัดทำ                                                 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 
                                                                        ผู้รับรอง      

แก้ไขครั้งที่ 03 – 27/05/2563 



วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : พฤศจิกายน 2008 

CAS #  7782-50-5  Cl2  

RTECS #  FO2100000  Molecular mass: 70.9  

UN #  1017  

EC Annex 1 Index #  017-001-00-7  
 

 
     

EC/EINECS #  231-959-5          

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไมติดไฟ แตชวยใหสารอื่นติด
ไฟงายขึ้น มีปฏิกิริยาหลายๆ
ปฏิกิริยา อาจทําใหเกิดไฟไหม
หรือการระเบิด 

หามสัมผัสกับสารที่เขากันไมได  
(ดูอันตรายทางเคมี) 

กรณีเกิดเพลิงไหมบริเวณใกลเคียง: 
ใชสารดับเพลิงที่เหมาะสม 

การระเบิด เสี่ยงตอการเกิดไฟไหมและ 

การระเบิด (ดูอันตรายทางเคมี) 
 

หามสัมผัสกับสารที่เขากันไมได  
(ดูอันตรายทางเคมี) 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้าเปนฝอย  
แตอยาใหนํ้าสัมผัสสารโดยตรง 

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 
การสูดดม ไอ เจ็บคอ หายใจถ่ีๆ  

หายใจลําบาก  
หายใจมีเสียงหวีด 
ผลอาจเกิดภายหลัง  
(ดูหมายเหตุ) 

ใชเครื่องปองกันการหายใจ  
ทําเปนระบบปด  
และทําการดูดระบายอากาศ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พักในทาครึ่ง
น่ังครึ่งนอน ถาจําเปนใหชวยการ
หายใจ นําสงแพทยทันที 

ทางผิวหนัง ผิวหนังที่โดนของเหลว:  
เกิดอาการนํ้าแข็งกัด แดง ปวด
แสบปวดรอน ปวด  
ผิวหนังไหม  

สวมถุงมือปองกันความเย็น 
และเสื้อผาปองกัน 

ลางดวยนํ้ามากๆอยางนอย 15 นาที 
ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออกและ
ลางอีกครั้ง นําสงแพทยทันที 

ทางดวงตา นํ้าตาไหล แดง ปวด   
เปนแผลไหม 
 

สวมแวนนิรภัย  
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆหลายๆนาที 
(ถอดคอนแทคเลนส ถาทําได) 
นําสงแพทยทันที 

การกลืนกิน  
 

หามด่ืม รับประทานอาหาร 
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน 

 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ (ใชเครื่อง
ปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึง
เครื่องชวยหายใจติดตัว) ดูดระบายอากาศ ปดถังถาทําได จํากัด
พ้ืนที่จนกวากาซกระจายออกไปหมด กําจัดกาซดวยฉีดนํ้าเปน
ฝอย หามใหนํ้าถูกของเหลวโดยตรง หามปลอยสารน้ีเขาสู
สิ่งแวดลอม 

ใชถังเก็บที่มีฉนวนหุมพิเศษ  เปนมลภาวะทางทะเล 

EU Classification UN Classification 
Symbol: T, N UN Hazard Class: 2.3 
R: 23-36/37/38-50 UN Subsidiary Risks: 8 
S: (1/2-)9-45-61   
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การบรรจุและติดฉลาก 

GHS Classification 
อันตราย 
บรรจุกาซภายใตความดัน อาจเกิดระเบิดไดถาไดรับความรอน 
เปนอันตรายถึงตายไดถาสูดดมกาซเขาไป 

ทําใหผิวหนังไหมอยางรุนแรงและทําอันตรายตอดวงตา 
อาจกอใหเกิดการระคายเคืองตอทางเดินหายใจ 
เปนพิษรายแรงตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-20S1017 or 20G2TC 
NFPA Code: H 4; F 0; R 0; OX 

เก็บในหองที่ปองกันไฟหากอยูในอาคาร ตองมีการเตรียมการเก็บกักสิ่ง
ที่เกิดจากการดับเพลิง เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว (ดูอันตรายทาง
เคมี) เก็บในภาชนะปดสนิทที่เย็นแหง และเก็บในที่มีการดูดระบาย
อากาศท่ีดี เก็บในพื้นที่ที่ไมมีทอระบายนํ้าเขาถึง 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ :เปนกาซอัดเหลวสีเขียวถึงเหลือง มีกล่ินฉุน 
อันตรายทางกายภาพ :กาซหนักกวาอากาศ 
อันตรายทางเคมี :สารละลายในนํ้าเปนกรดแก ทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับดางและกัดกรอนเน้ือเยื่อ สารน้ีเปนสารออกซิไดซอยางแรงทํา
ปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารที่ติดไฟและวัสดุรีดิวซ สารน้ีทําปฏิกิริยากับสารประกอบอินทรียและอนินทรียสวนใหญทําใหเกิดอันตราย
จากไฟไหมและการระเบิด ทําลายโลหะ พลาสติกบางชนิด ยาง และสารเคลือบ 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน :  
TLV: 0.5 ppm as TWA, 1 ppm as STEL; A4 (not classifiable as a human carcinogen); (ACGIH 2008). 
EU OEL: 0.5 ppm, 1.5 mg/m3 as STEL (EU 2006). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส :สงผลกระทบอยางรุนแรงในทุกทางที่ไดรับสัมผัส 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ปริมาณของกาซในอากาศจะเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วจนถึงขีดอันตรายหากรั่วจากภาชนะบรรจ ุ
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น :นํ้าตาไหล สารน้ีจะทําลายเน้ือเยื่อของตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจ การระเหยอยางรวดเร็วของ
สารเหลวอาจทําใหเกิดอาการนํ้าแข็งกัด การหายใจกาซน้ีเขาไปอาจทําใหเกิดอาการคลายหืดหอบ อาจทําใหปอดอักเสบและปอดบวมนํ้า 
ผลน้ีอาจเกิดขึ้นในเวลาตอมาได แตผลของการทําลายเน้ือเยื่อตาและทางเดินหายใจแสดงใหเห็นชัดเจนต้ังแตแรก ควรอยูภายใตการดูแล
ของแพทย การไดรับสัมผัสสารอาจทําใหเสียชีวิตได  
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ:สารอาจมีผลตอทางเดินหายใจและปอด ทําใหปอดอักเสบเรื้อรังและการทํางานเสีย
ไป สารอาจมีผลตอฟน ทําใหฟนผุกรอน 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : -34  ํC 
จุดหลอมเหลว : -101  ํC 
การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 20  ํ C) : 0.7 

ความดันไอ kPa ท่ี 20  ํ C : 673 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ(อากาศ = 1) : 2.5 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในนํ้าอยางมาก หามปลอยสารเคมีน้ีเขาสูสิ่งแวดลอม  
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หมายเหตุ 
อาการปอดบวมนํ้า มักจะไมปรากฏในทันทีจนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง อาการจะรุนแรงขึ้นถามีการออกแรงอยางหนัก ดังน้ันตองใหพัก 
และใหแพทยตรวจและสังเกตอาการ ควรทําการรักษาทางระบบหายใจท่ีเหมาะสมโดยทันทีโดยแพทยหรือผูที่ไดรับมอบหมาย  
ไมสามารถใชกล่ินของสารเปนเครื่องเตือนเมื่อปริมาณสารเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน หามใชในบริเวณใกลไฟหรือ
พ้ืนผิวที่รอน หรือระหวางการเช่ือมโลหะ หามพนนํ้าบนถังบรรจุที่รั่ว (เพ่ือปองกันการกัดกรอนของตัวถัง) ต้ังถังใหสวนที่รั่วอยูดานบน
เพ่ือปองกันการรั่วไหลของกาซในรูปของเหลว 

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
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การพัฒนา International Chemical Safety Card (ICSCs) ดําเนินการโดย 
โครงการระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยดานสารเคมี (IPCS) 

รวมกับ องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) องคการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) 
องคการอนามัยโลก (WHO) และคณะกรรมาธิการประชาคมแหงสหภาพยุโรป(Commission of the European Communities) 
การแปล ICSC เปนภาษาไทย ดําเนินการโดยศูนยพัฒนานโยบายแหงชาติดานสารเคมี สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

รวมกับคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 



เอกสารชุด การใชสารเคมีอยางปลอดภัย   1/49 
โดย คณะอนุกรรมการมาตรฐานความปลอดภัยทางหองปฏิบัติการ  คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการ 
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

Glutaraldehyde 
 

ขอมูลจําเพาะ 
ชื่อเคมี 1,5-Pentanedial 
CAS Number 111-30-8 
สูตรเคมี C5H8O2 
น้ําหนักโมเลกุล 100.12 

 
 

glutaraldehyde เปนสารเคมีชนิดหนึง่ที่อันตรายตอสุขภาพ   แตมีประสิทธิภาพสูงในการทําลายเชื้อโรค
โดยไมใชความรอน (ที่เรียก cold sterilization)   จึงเหมาะสําหรับเปนสารฆาเชื้อและทําความสะอาดเครื่องมือที่ 
autoclave ไมได  เชน เครือ่งมือที่มีเลนสเปนสวนประกอบ   นอกจากนี้ยังใชเปนสารกันเสีย (preservative) ใน
น้ํายาปรับผานุม  สารตานการหลั่งเหง่ือ (antiperspirant) หรือใช fix ชิ้นเนื้ออีกดวย 

glutaraldehyde เปนของเหลวคลายน้ํามัน  ไมมีสี  มีกลิน่รุนแรง   มชีื่อทางการคา เชน Cidex® หรือ 
Posedex®     ความเขมขนของสารละลาย glutaraldehyde เมื่อใชเปนสารฆาเชื้อ คือ 2-4%  ซึง่มีฤทธิ์เปนกรด
เล็กนอย   ถาทําให pH สูงขึ้นเปนประมาณ 7.5-8.5 โดยใช sodium bicarbonate หรือ buffer อื่น  จะเพิ่มฤทธิ์ฆา
เชื้อใหสูงขึ้น   glutaraldehyde ที่ใชฆาเชื้ออุปกรณทางการแพทย  ตองเปลี่ยนใหมตามระยะเวลาที่ผูผลิตกําหนด  
ตองมีการตรวจสอบคุณภาพกอนใช   และในการแชเครื่องมือตองใชเวลาอยางนอย 20 นาท ี เพื่อใหมปีระสิทธิภาพ
เพียงพอในการฆาเชื้อ   การใช glutaraldehyde อยางถูกวิธีจะลดการเกิดอันตรายแกผูใชได 
 
ผลกระทบตอสุขภาพ 

ระยะสั้น   ระคายเคืองตอ ผวิหนัง ตา ทางเดินหายใจ และทางเดินอาหาร 
ผิวหนัง   เมือ่สัมผัสจะมีอาการคันและแดงเฉพาะที่   การสัมผัสซ้ําๆ ทําใหผิวหนังบวมแดง เจ็บ เกิดเปน

แผล และมีการทําลายเนื้อเยื่อได   อยางไรกต็าม glutaraldehyde ที่ความเขมขนนอยกวา 10% จะไมซึมผาน
ผิวหนังถงึระดบัที่เปนอันตราย   แตในบางรายอาจเกิด skin sensitization ได 

ตา   glutaraldehyde ที่ความเขมขนนอยกวา 5%  ไมมีอนัตรายรุนแรงตอตา  หากมีความเขมขนสูง อาจ
ทําใหเยื่อบุตาบวมแดง มีสารคัดหลั่งจากตา เกิดอันตรายตอแกวตา จนถึงทําใหเสียการมองเหน็อยางถาวรได 

ทางเดินหายใจ   glutaraldehyde ขนาดความเขมขนนอยกวา 0.2 ppm สามารถจะระคายเคืองตอ จมูก 
เยื่อบุลําคอ  อาจทําใหเกิดแนนหนาอก  บางรายอาจเกิดอาการเหมือนหืดได  นอกจากนี้อาจมีสารคัดหลั่งหรอื
เลือดออกจากจมูกได 

ทางเดินอาหาร  หากกลืนกินเขาไป  อาจทําใหเกิดการระคายหรือแสบรอนในชองปากและทางเดินอาหาร 
คลื่นไส อาเจียน วิงเวียน ถายเหลว ออนแรง และหมดสติจนถึงโคมาได 

ระยะยาว   ทาํใหเกิดอาการระคายเคืองเรือ้รังที่เยื่อบุจมกูและทางเดินหายใจ  อาจเปนปจจัยใหเกิดโรคหืด 
(occupational asthma) แตยังไมเคยมีรายงานวากอใหเกิดมะเร็ง หรือทําใหเปนหมนั 
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ขอปฏิบัติเพือ่ความปลอดภัย / การควบคุมและปองกันอันตราย 
พ้ืนที่ปฏิบัติงาน   ตองมีการระบายอากาศอยางเพียงพอ   โดยหองที่ปฏิบัติงานตองกวางขวางพอ  

เพื่อใหปริมาตรอากาศชวยเจือจางไอของ glutaraldehyde   และตองมีการระบายอากาศอยางนอย 15 ปริมาตรหอง 
/ ชม. (air exchange rate = 15 exchanges / hour)   ควรติดต้ังฝกบัวลางตา (emergency eyewash) ไวในระยะที่
เขาถึงไดภายในเวลา 10 นาที  นอกจากนี้อาจเพิ่มการติดต้ังตูดูดไอสารเคมี (fume hood) ชนิดสําหรับ 
glutaraldehyde โดยเฉพาะ พรอมทั้งเปลี่ยนไสกรองตามระยะเวลาที่ผูผลิตตูดูดไอสารเคมีกําหนด    

การปฏิบัติงาน   ใหเนนการปองกันอันตราย และลดปริมาณไอระเหยของ glutaraldehyde ใหนอยทีสุ่ด 
1. ตองสวมใสอุปกรณปองกันอนัตรายสวนบุคคล  ไดแก  ผากันเปอน  แวนตานิรภัย หรือ face shield   

และสวมถุงมือชนิดที่ glutaraldehyde ซึมผานไมได  เชน ถุงมือ nitrile หรือ butyl rubber 
2. ตองเทสารละลาย glutaraldehyde ดวยความระมัดระวังมิใหกระเด็นหรือหก  
การจัดเกบ็ ตองเก็บในภาชนะที่ปดแนน ไวในที่อากาศเย็น และติดปายชื่อสารและอนัตรายใหชัดเจน 
การขนสง ตองใสภาชนะที่มีฝาปดเพื่อปองกันการหกปนเปอน  และตองมีถาดรองภาชนะนี้อีกชัน้หนึง่  

กันการกระจายหาก glutaraldehyde หกออกมาได  หามวางบนผาหรือกระดาษเพื่อใหซับ glutaraldehyde   
การกําจัด glutaraldehyde ที่ใชแลว สามารถเทลงทอน้ําไปที่ septic tank ไดตามปกติ  แต glutaral-

dehyde ที่ผสมใหม หากตองการกําจัด ตองรวบรวมใสภาชนะและแจงศูนยพิษวิทยา โทร.7007 เพื่อสงกําจัดตอไป 
 

วิธีปฏิบัตเิมือ่หกปนเปอน  
เมื่อ glutaraldehyde หกปนเปอน  ใหทําความสะอาดทันที  โดยผูทําความสะอาดตองใสอุปกรณปองกัน 

คือถุงมือ และแวนนิรภัย   ใชกระดาษซับ (paper towel) เช็ดทําความสะอาด  แลวรวบรวมกระดาษซับที่ปนเปอน
ใสถุงขยะสารเคมี  ติดฉลาก “ขยะสารเคมีอันตราย (Glutaraldehyde)” แจงศูนยพิษวิทยาเพื่อสงกําจัดตอไป 

การปฐมพยาบาล 
* ผูใหการปฐมพยาบาลตองระมัดระวัง ไมสัมผัสกับบริเวณปนเปอนหรอืหายใจโดยไมมีเครื่องปองกนั 
สัมผัสถูกตา  ลางดวยน้ําเย็นปริมาณมากๆ ทันที อยางนอย 15 นาที  หากใสเลนสสัมผัส (contact lens) 

และสามารถถอดออกไดงาย  ใหรีบถอดออกแลวลางตามวิธีดังกลาว  แตถาไมสามารถถอดออกไดโดยงาย อาจเกิด
อันตรายตอกระจกตา (cornea)  ไมตองถอดออก  ใหลางตามวิธีขางตน  แลวรีบไปพบจักษุแพทยเพือ่นําเลนส
สัมผัสออก 

สัมผัสผิวหนัง ถอดเสื้อผาที่ปนเปอนออก ใชสบูลางบริเวณที่สัมผัสทันที แลวลางดวยน้ําเย็นปริมาณมากๆ 
สัมผัสโดยสูดหายใจ   ใหออกมาอยูในที่อากาศบริสุทธิ์  ถาไมหายใจใหผายปอด  อาจใหออกซิเจนหากมี

อาการหายใจลําบาก 
การกลืนกิน   หามทําใหอาเจียน   หามดื่มน้าํตาม 
หลังจากนั้นใหไปพบแพทย  พรอมทั้งนํา MSDS ไปใหแพทยดวย (ถามี) 

 

เอกสารประกอบการเรียบเรียง 
1. The Department of Environmental Health & Safety, State University of New York at Stony Brook.  

Glutaraldehyde Health and Safety Information; 2003. 
2. Ted Pella, Inc. Material Safety Data Sheet: Glutaraldehyde. [Issue date, February 1, 1996; cited: September 

12, 2006]. Website: http://www.tedpella.com/msds_html/18411msd.htm  
3. SPI Supplies Division, Structure Probe, Inc. Material Safety Data Sheet: Glutaraldehyde. [Last update, April 5, 

2006; cited: September 12, 2006] http://www.2spi.com/catalog/msds/glutaraldehyde-aqueous-solution-
msds.html 
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ชือสารเคม ี CYCLOPHOSPHAMIDE ไซโคลฟอสโฟเอไมด์ ICSC :0689 

วนัทีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : สิงหาคม 1997 
 2-Bis(2-chloroethyl)amino  

N,N-Bis(2-chloroethyl)tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-2-amine 2-oxide 
CAS #   50-18-0 C7H15Cl2N2O2P 
RTECS # RP5950000 Molecular mass: 261.1 
UN#   
EC/EINECS # 200-015-4  

 

การเกดิอนัตราย/ 
การได้รับสัมผสั

อนัตรายเฉียบพลนั/ 
อาการ

การป้องกนั
การปฐมพยาบาล/ 

การดบัไฟ
การติดไฟ ติดไฟได ้เมือติดไฟใหค้วนั (หรือ

ก๊าซ) ทีระคายเคืองหรือเป็นพิษ 
หา้มอยูใ่กลเ้ปลวไฟ  
 

ใชผ้งดบัเพลิง นาํฉีด โฟม 
คาร์บอนไดออกไซด ์

การระเบิด    

การได้รับสัมผสั  ป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่นสาร
ปฏิบัติตามหลกัสุขอนามัย 

โดยเคร่งครัด 

ปรึกษาแพทย์ทุกรณี 

การสูดดม ดู การกลืนกิน ทาํใหเ้ป็นระบบปิดและมีการดูด
ระบายอากาศ 

ใหรั้บอากาศบริสุทธิ นอนพกั 
นาํส่งแพทย ์

ทางผิวหนงั ผวิหนงัแดง ปวด 
 

สวมถุงมือและเสือผา้ป้องกนั 
 

ถอดเสือผา้ทีเปือนสารเคมีออก ลา้ง
ดว้ยนาํจาํนวนมากๆ หรืออาบนาํ 
นาํส่งแพทย ์

ทางดวงตา ตาแดง ปวด 
 

สวมเครืองป้องกันใบหน้าหรือ
เครืองป้องกนันัยน์ตาพร้อมเครือง
ป้องกนัการหายใจ 

ลา้งตาดว้ยนาํมากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนส์ถา้ทาํได)้ 
จากนนันาํส่งแพทย ์

การกลืนกิน ทอ้งเสีย เวยีนศีรษะ ปวดศีรษะ 
คลืนไส้ อาเจียน 

หา้มดืม รับประทานอาหาร หรือสูบ
บุหรีขณะทาํงาน 

บว้นปาก ทาํใหอ้าเจียน (ถา้ผูป่้วยมี
สติ) นาํส่งแพทย ์

การจัดการเมอืมีการรัวไหล การบรรจุและติดฉลาก
ปรึกษาผูเ้ชียวชาญ เกบ็กวาดสารทีหกออกมาใส่ในภาชนะปิดสนิท 
ถา้เป็นไปไดท้าํใหส้ารชืนก่อนเพือป้องกนัไม่ใหเ้กิดฝุ่ น เกบ็สารที
เหลืออยา่งระมดัระวงั แลว้นาํไปทิงในทีทีปลอดภยั (เครืองป้องกนั
ส่วนบุคคล: เครืองช่วยหายใจ P3 filter สาํหรับอนุภาคสารพิษ) 

EU Classification  
UN Classification 

การจัดการเมอืเกดิเหตุฉกเฉินุ การเกบ็รักษา

 เกบ็แยกจากอาหารและอาหารสัตว ์ดูอนัตรายเคมี เกบ็ในทีแหง้  
เกบ็ในทีมืด เกบ็ในภาชนะปิดสนิท  

 
 



ชือสารเคม ี CYCLOPHOSPHAMIDE ไซโคลฟอสโฟเอไมด์ ICSC :0689 

ข้อมูลสําคญั

สถานะทางกายภาพ ลกัษณะ : เป็นผงผลึกละเอียดสีขาว (MONOHYDRATE) ไม่มีกลิน หลอมเหลวเมือสูญเสียนาํผลึก เปลียนเป็นสีเขม้เมือ
ถกูแสง 
อนัตรายทางเคมี : สารสลายตวัเมือเผาไหมท้าํใหเ้กิดควนัพิษ รวมทงัฟอสฟอรัส ออกไซดแ์ละไนโตรเจน ออกไซด ์
ค่าจํากดัทยีอมให้สัมผสัได้จากการทาํงาน : ไม่ไดก้าํหนดค่า TLV ไม่ไดก้าํหนดค่า MAK
วถิีทางของการได้รับสัมผสั : สามารถดูดซึมเขา้สู่ร่างกายไดโ้ดยการหายใจเอาละอองของสารเขา้ไป และโดยการกลืนกิน 
ความเสียงจากการหายใจ : ทีอุณหภมิู 20  ◌Cํ การระเหยของสารนอ้ยมาก  ปริมาณของอนุภาคสารในอากาศจะเพิมขึนอยา่งรวดเร็วถึงขีด
อนัตราย ถา้เกิดการฟุ้ งกระจาย 
ผลของการได้รับสัมผสัสารในระยะสัน : สารนีทาํใหเ้กิดการระคายเคืองต่อดวงตา ผวิหนงั และทางเดินหายใจ สารนีอาจมีผลต่อเลือด 
กระเพาะปัสสาวะ ระบบประสาทส่วนกลางและหวัใจ 
ผลของการได้รับสัมผสัสารในระยะยาวหรือได้รับซําๆ : สารนีอาจมีผลต่อเลือด กระเพาะปัสสาวะ ปอด และไขกระดูก ทาํใหเ้กิดภาวะเมด็
เลือดข่าวตาํกวา่ปกติ (leucopenia) กระเพาะปัสสาวะอกัเสบ (cystitis) พงัพืดในปอด (pulmonary fibrosis) สารนีเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย ์
อาจทาํใหเ้กิดการทาํลายพนัธุกรรมในมนุษย ์เป็นพิษอยา่งรุนแรงต่อระบบสืบพนัธ์ุของมนุษย ์

คุณสมบัตทิางกายภาพ 

จดหลอมเหลว :ุ  (monohydrate) 41-45 ◌Cํ  

การละลายในนํา : g/100 ml: 4  

ข้อมูลผลกระทบต่อสิงแวดล้อม
 

หมายเหตุ 
สารนีเป็นสารติดไฟไดแ้ต่ไม่มีจุดวาบไฟในเอกสาร อนัตรายขึนกบัความรุนแรงของการไดรั้บสัมผสัสาร ควรไดรั้บการตรวจจากแพทยเ์ป็น
ระยะ หา้มนาํชุดทาํงานกลบับา้น ชือทางการคา้ Endoxan, Mitoxan, Genoxal, Procytox, Sendoxan, Cytophosphan  

IPCS 
International Programme 
on Chemical Safety 

การพฒันา International Chemical Safety Card (ICSCs) ดาํเนินการโดย 
โครงการระหวา่งประเทศวา่ดว้ยความปลอดภยัดา้นสารเคมี (IPCS) 

ร่วมกบั องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) องคก์ารสิงแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ (UNEP) 
องคก์ารอนามยัโลก (WHO) และคณะกรรมาธิการประชาคมแห่งสหภาพยโุรป(Commission of the European Communities) 

การแปล ICSC เป็นภาษาไทย ดาํเนินการโดยศูนย์พฒันานโยบายแห่งชาตด้ิานสารเคมี 
สํานักควบคุมเครืองสําอางและวัตถุอนัตราย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 



วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : ตุลาคม 2000 
Ethyl alcohol 

CAS#              :    64-17-5                                CH3CH2OH / C2H6O 
RTECS#         :    KQ6300000                         Molecular mass :  46.1                                                             
UN#                :   1170 
EC#                :    603-002-00-5 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไวไฟมาก 
 

หามอยูใกลเปลวไฟ หามจุดประกายไฟ
และหามสูบบุหรี่ หามสัมผัสกับสาร
ออกซิไดซอยางแรง 

ใชสารดับเพลิงผง โฟมที่ทนตอ
แอลกอฮอล นํ้าจํานวนมาก 
คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด สวนผสมของไอ/อากาศอาจ
เกิดระเบิดได 
 

ทําเปนระบบปด ทําการดูดระบายอากาศ 
ใชอุปกรณไฟฟาและไฟสองสวางที่
สามารถกันการระเบิดได หามใชอากาศ
อัดในการเติม ปลอยทิ้ง หรือการขนยาย 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้ารอบถังเก็บ 

การสูดดม ไอ งวงซึม ปวดศีรษะ  
ออนลา 

ดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พักผอน 

ทางผิวหนัง ผิวหนังแหง 
 

สวมถุงมือปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางดวยนํ้าและสบู 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด เปนแผลไหม 
 

สวมแวนนิรภัย ลางตาดวยนํ้ามากๆหลายๆนาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดแสบปวดรอน สับสน 
เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ  
หมดสติ 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
และสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

บวนปาก นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
ทําการดูดระบายอากาศ  เคล่ือนยายแหลงที่ติดไฟไดทั้งหมด เก็บหรือ
ตักของเหลวที่หกออกมาใสภาชนะที่ปดสนิทใหมากสุดเทาที่ทําได 
ลางสวนที่เหลือดวยนํ้าจํานวนมาก ๆ 

EU Classification  
Symbol: F 
R: 11 
S: (2-)-7-16 
UN Classification  
UN Hazard Class: 3 
UN Pack Group: II 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-30S1170  
NFPA Code: H 0; F 3; R 0; 

เก็บในที่ปองกันไฟได เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง 

 

ETHANOL (ANHYDROUS) เอทธานอล (แอนไฮดรัส) ICSC :0044 



ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : เปนของเหลวไมมีสี มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางกายภาพ : ไอรวมตัวไดดีกับอากาศ เกิดเปนสวนผสมท่ีสามารถระเบิดได 
อันตรายทางเคมี : ทําปฏิกิริยาชาๆกับแคลเซียมไฮโปคลอไรต ซิลเวอรออกไซด แอมโมเนีย ที่ทําใหเกิดอันตรายจากการติดไฟ 
และการระเบิด ทําปฏิกิริยารุนแรงกับสารออกซิไดซอยางแรง เชน กรดไนตริก ซิลเวอรไนเตรท เมอรคิวริคไนเตรท หรือแมกนีเซียมเปอร
คลอเรท ที่ทําใหเกิดอันตรายจากการติดไฟหรือการระเบิด 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 1000 ppm as TWA; A4 (not classifiable as a human carcinogen); (ACGIH 2004) 
MAK: 500 ppm, 960 mg/m3; Peak limitation category: II(2); Carcinogen category: 5; Pregnancy risk group: C; Germ cell mutagen 
group: 5; (DFG 2004) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจไอของสารเขาไป และโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20  ํ C การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนจนเปนอันตรายไดคอนขางชา 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีจะทําใหตาเกิดการระคายเคือง การสูดดมไอที่เขมขนอาจทําใหตาและทางเดินหายใจเกิด
การระคายเคือง สารน้ีอาจมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : ของเหลวนี้ละลายไขมันออกจากผิวหนังได สารน้ีอาจมีผลตอทางเดินหายใจ
สวนบนและระบบประสาทสวนกลาง เปนผลใหเกิดการระคายเคือง ปวดศีรษะ ออนลา ขาดสมาธิ (ดูหมายเหตุ)  

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 79    ํC 
จุดหลอมเหลว :  -117   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 0.8 
การละลายในนํ้า : ละลายได 
ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 5.8 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 1.6 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C (อากาศ=1) : 1.03 
จุดวาบไฟ : 13   ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 363   ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 3.3-19  
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : -0.32 

หมายเหตุ 
การบริโภคเอทธานอลระหวางต้ังครรภอาจมีผลรายตอทารกในครรภ การไดรับเอทธานอลทางปากเปนประจําอาจทําใหเปนโรคตับแข็ง 
จุดวาบไฟของสารละลายที่มีนํ้า 50% คือ 24   ํC (ดูคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน) 

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
  

 

ETHANOL (ANHYDROUS) เอทธานอล (แอนไฮดรัส) ICSC :0044 

การพัฒนา International Chemical Safety Card (ICSCs) ดําเนินการโดย 
โครงการระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยดานสารเคมี (IPCS) 

รวมกับ องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) องคการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) 
องคการอนามัยโลก (WHO) และคณะกรรมาธิการประชาคมแหงสหภาพยุโรป(Commission of the European Communities) 
การแปล ICSC เปนภาษาไทย ดําเนินการโดยศูนยพัฒนานโยบายแหงชาติดานสารเคมี สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

รวมกับคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 



วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : ตุลาคม 2001 
1,2-Epoxyethane 
Oxirane 
Dimethylene oxide 
(บรรจุถัง) 

CAS #  75-21-8  C2H4O  
RTECS #  KX2450000  Molecular mass: 44.1  
UN #  1040  
EC #  603-023-00-X  

 
 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไวไฟสูงมาก  
 

หามอยูใกลเปลวไฟ  
หรือประกายไฟ  
และหามสูบบุหรี่ 
 

ปดถัง ถาปดไมไดและไมกอใหเกิดความ
เสี่ยงตอบริเวณใกลเคียง ปลอยใหไฟคอยๆ 
ดับไปเอง ในกรณีอื่นใชสารดับเพลิงผง   
โฟมที่ทนตอแอลกอฮอล  
นํ้าฉีด หรือคารบอนไดออกไซด 

การระเบิด สวนผสมของไอ/อากาศ
สามารถระเบิดได เสี่ยงตอ
การติดไฟหรือการระเบิด 
จากการสลายตัวอยางรุนแรง 
เมื่อไดรับความรอน 

ทําเปนระบบปด มีการดูด
ระบายอากาศ ใชอุปกรณไฟฟา
และไฟสองสวางที่สามารถ
ปองกันการเกิดระเบิดได ใช
เครื่องมือที่ไมเกิดประกายไฟ 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของถังเก็บ
โดยการฉีดนํ้า 
ใหดับไฟจากที่กําบังที่ปลอดภัย 
 

การไดรับสัมผัส  ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 
โดยเครงครัด 

หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี 

ใหปรึกษาแพทยในทุกกรณี 

การสูดดม ไอ งวงซึม ปวดศีรษะ 
คล่ืนไส เจ็บคอ อาเจียน 
ออนเพลีย 

ทําเปนระบบปด และ 
ดูดระบายอากาศ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง ผิวหนังที่โดนของเหลว:  
เกิดอาการนํ้าแข็งกัด ผิวแหง 
แดง ปวด 
 

สวมถุงมือปองกัน  
หรือถุงมือปองกันความเย็น 
และเสื้อผาปองกัน 

ถอดชุดทํางานออก แตในกรณีเกิดอาการ
นํ้าแข็งกัด หามถอดชุดทํางานออก  
ลางและทําความสะอาดผิวหนังดวยนํ้า
มากๆหรืออาบนํ้า นําสงแพทย 

ทางดวงตา แดง ปวด ตาพรา 
 

สวมแวนนิรภัยหรือ 
เครื่องปองกันนัยนตา 
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆหลายๆนาที  
(ถอดคอนแทคเลนส ถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน  
 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน 
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

 

ETHYLENE OXIDE เอทธิลีนออกไซด ICSC: 0155 



การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ ดูดระบายอากาศ 
หามฉีดนํ้าลงบนของเหลวโดยตรง กําจัดกาซโดยสเปรยนํ้าบางๆ  
หามลางลงทอระบายนํ้า  
(ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันกาชพิษ) 

EU Classification UN Classification 
Symbol: F+, T 
R: 45-46-12-23-36/37/38 
S: 53-45 
Note: [E] 

UN Hazard Class: 2.3 
UN Subsidiary Risks: 2.1 

 
การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 

Transport Emergency Card: TEC (R)-20S1040 or 20GTF  
NFPA Code: H2; F4; R3 

เก็บในที่ปองกันไฟได  เก็บในที่เย็น 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ :เปนกาซอัดเหลว ไมมีสี มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางกายภาพ :กาซหนักกวาอากาศและสามารถไหลไปตามพื้นได จึงอาจติดไฟในระยะหางออกไปได 
อันตรายทางเคมี :สารรวมตัวเปนโพลิเมอรเน่ืองจากความรอนและภายใตอิทธิพลของกรด ดาง metal chloride และ metal oxides ทําให
เกิดการติดไฟและการระเบิด สารสลายตัวเมื่อไดรับความรอนโดยไมมีอากาศท่ีอุณหภูมิสูงกวา 560  ํC ทําใหเกิดการติดไฟและการระเบิด 
สารสามารถทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารประกอบหลายประเภท 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 1 ppm as TWA; A2 (suspected human carcinogen); (ACGIH 2004).  
MAK: skin absorption (H); Carcinogen category: 2; Germ cell mutagen group: 2; (DFG 2004). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส :สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจ เขาทางผิวหนังจากสารท่ีละลายในนํ้า 
ความเส่ียงจากการหายใจ :ปริมาณของสารในอากาศจะเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว หากร่ัวจากภาชนะบรรจ ุ
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น :ไอสารน้ีจะทําใหดวงตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจเกิดการระคายเคือง สารท่ีละลายในนํ้าทําให
ผิวหนังเปนแผลพุพอง การระเหยอยางรวดเร็วของของเหลวทําให เกิดอาการนํ้าแข็งกัด 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ:การไดรับสัมผัสสารทางผิวหนังซ้ําๆหรือเปนเวลานานๆ อาจทําใหเปนโรคผิวหนัง
ไวตอสิ่งกระตุน การสูดดมสารซ้ําๆหรือเปนเวลานานๆ อาจทําใหเกิดอาการหอบหืด สารน้ีมีผลตอการทํางานของระบบประสาท  สารน้ี
อาจกอใหเกิดมะเร็ง และอาจกอใหเกิดอันตรายที่ถายทอดไดทางพันธุกรรมตอเซลลสืบพันธุของมนุษย 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด :11  ํC 
จุดหลอมเหลว :-111  ํC  
ความหนาแนนสัมพัทธ(นํ้า=1) :0.9 
การละลายในนํ้า :ละลายได 
ความดันไอ kPa ท่ี 20  ํ C :146 

ความหนาแนนไอสัมพัทธ(อากาศ = 1) : 1.5 
จุดวาบไฟ : กาซไวไฟ 
อุณหภูมิท่ีสารติดไฟไดเอง : 429  ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 3-100 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : -0.3 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 

หมายเหตุ 
ต้ังถังใหสวนที่รั่วอยูดานบนเพื่อปองกันการรั่วไหลของกาซเหลว ผูที่มีอาการหอบหืดเน่ืองจากสารน้ี ตอไปควรหลีกเล่ียงการสัมผัสสารน้ี 
อาการหอบ มักจะไมปรากฏทันที จนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง อาการจะรุนแรงขึ้นจากการออกแรงอยางหนัก ดังน้ันตองใหพัก และให
แพทยตรวจและสังเกตอาการไมสามารถใชกล่ินของสารเปนเครื่องเตือน เมื่อปริมาณสารเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน 

 
 

ETHYLENE OXIDE เอทธิลีนออกไซด ICSC: 0155 
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1. IDENTIFICATION OF THE PRODUCT AND THE COMPANY

FLOPAM AN 934 SH

Supplier : SNF INC
PO Box 250
Riceboro, Georgia   31323
Tel : 912-884-3366    Fax : 912-884-5031

2. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

Identification of the preparation : Anionic water-soluble polymer

3. HAZARDS IDENTIFICATION

Aqueous solutions or powders that become wet render surfaces extremely slippery

4. FIRST AID MEASURES

Inhalation : No hazards which require special first aid measures

Skin contact : Wash with water and soap as a precaution. In case of persistent skin irritation, consult a
physician

Eye contact : Rinse thoroughly with plenty of water, also under the eyelids. In case of persistent eye irritation,
consult a physician.

Ingestion : No hazards which require special first aid measures

5. FIRE-FIGHTING MEASURES

Suitable extinguishing media : Water, water spray, foam, carbon dioxide (CO2), dry powder

Special fire-fighting precautions : Aqueous solutions or powders that become wet render surfaces
extremely slippery

Protective equipment for firefighters : No special protective equipment required.

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Personal precautions : No special precautions required.

Environmental precautions : Do not flush into surface water or sanitary sewer system
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Methods for cleaning up : Do not flush with water.  Clean up promptly by sweeping or vacuum. Keep in
suitable and closed containers for disposal. After cleaning, flush away traces with
water.

7. HANDLING AND STORAGE

Handling : Avoid contact with skin and eyes. Avoid dust formation. Do not breathe dust. Wash hands before
breaks and at the end of workday.

Storage : Keep in a dry, cool place (0-35°C).

8. EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION

Engineering controls : Use local exhaust if dusting occurs. Natural ventilation is adequate in absence of dusts

Personal protection equipment

-   Respiratory protection : Dust safety masks are recommended where concentration of total dust is more than
10 mg/m3

Rubber gloves.-   Hand protection :

-   Eye protection : Safety glasses with side-shields. Do not wear contact lenses.

-   Skin protection : Chemical resistant apron or protective suit if splashing or contact with solution is likely.

Hygiene measures : Wash hands before breaks and at the end of workday.Handle in accordance with
good industrial hygiene and safety practice.

9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Form : granular solid

Color : white

Odor : none

pH : 4-9 @ 5 g/l

Melting point (°C)  : Not applicable

Flash point (°C)  : Not applicable

Autoignition temperature (°C)  : Not applicable

Vapour pressure (mm Hg)  : Not applicable

Bulk density : 0.80

Water solubility : Completely miscible

Viscosity (mPa s) : See Technical Bulletin



PAGE: 3 of 5
FLOPAM AN 934 SH REVISION DATE: 02/02/2009

PRINT DATE: 04/13/2009

10. STABILITY AND REACTIVITY

Stability : Product is stable. No hazardous polymerization will occur.

Conditions to avoid : Oxidizing agents may cause exothermic reactions

Oxidizing agents may cause exothermic reactions

Hazardous decomposition
products :

Thermal decomposition may produce: nitrogen oxides (NOx), carbon oxides (COx)

11. TOXICOLOGICAL INFORMATION

Acute toxicity

- Oral : LD50/oral/rat > 5000 mg/kg

- Dermal : The results of testing on rabbits showed this material to be non-toxic even at high dose levels.

- Inhalation : The product is not expected to be toxic by inhalation.

Irritation

- Skin : The results of testing on rabbits showed this material to be non-irritating to the skin.

- Eyes : Testing conducted according to the Draize technique showed the material produces no
corneal or iridial effects and only slight transitory conjuctival effects similar to those which all
granular materials have on conjuctivae.

Sensitization : The results of testing on guinea pigs showed this material to be non-sensitizing.

Chronic toxicity : A two-year feeding study on rats did not reveal adverse health effects. A two-year feeding
study on dogs did not reveal adverse health effects.

12. ECOLOGICAL INFORMATION

Ecotoxicity:

The product is rapidly eliminated from the aquatic medium through irreversible adsorption onto suspended matter and
dissolved organics.

- Fish LC50/Danio rerio/96 hr > 100 mg/L (OECD 203)

- Algae : IC50/Scenedesmus subspicatus/72hr > 100 mg/L (OECD 201)

- Daphnia : EC50 /Daphnia magna/48 hr > 100 mg/L (OECD 202)

Bioaccumulation : Does not bioaccumulate.

Persistence / degradability : Not readily biodegradable.
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13. DISPOSAL CONSIDERATIONS

Waste from residues / unused
products :

In accordance with federal, state and local regulations.

Contaminated packaging : Rinse empty containers with water and use the rinse water to prepare the
working solution. Can be landfilled or incinerated, when in compliance with local
regulations.

14. TRANSPORT INFORMATION

Not regulated by DOT, IATA, IMDG..

15. REGULATORY INFORMATION

All components of this product are on the TSCA and DSL inventories
WHMIS (CANADA): not regulated

RCRA status : Not a hazardous waste.

Hazardous waste number : Not applicable

Reportable quantity (40 CFR 302) : Not applicable

Threshold planning quantity (40 CFR 355) Not applicable

California Proposition 65 information : The following statement is made in order to comply with the
California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of
1986: This product contains a chemical(s) known to the State of
California to cause cancer : residual Acrylamide

HMIS & NFPA Ratings HMIS NFPA

Health : 1 1

Flammability : 1 1

Reactivity : 0 0

Personal Protection/Special : B
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16. OTHER INFORMATION

Person to contact :  Regulatory Affairs Manager

The information provided in this Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication.
The information given is designed only as a guidance for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release, and is not to
be considered a warranty or quality specification. The information relates only to the specific material designated and may not be valid for such
material used in combination with any other materials or in any process unless specified in the text.



วันที่มีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : ตุลาคม 2004 
Methanal Methyl aldehyde Methylene oxide (บรรจุถัง)  

CAS#              :   50-00-0  H2CO  
RTECS#         :   LP8925000  Molecular mass: 30.0  

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ไวไฟมาก 

 
หามอยูใกลเปลวไฟ  
หามจุดประกายไฟและหามสูบบุหรี ่

ปดถัง ถาปดไมไดและไมกอใหเกิด
ความเสี่ยงตอบริเวณใกลเคียง 
ปลอยใหไฟคอยๆดับไปเอง ใน
กรณีอื่นๆ ดับไฟดวยผงดับเพลิง 
และ คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด อาจเกิดสวนผสมของ 
กาซ/อากาศท่ีระเบิดได 

ทําเปนระบบปด ดูดระบายอากาศ  
ใชอุปกรณไฟฟาและสองสวางที่
ปองกันการระเบิดได 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้า 

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี ปรึกษาแพทยทุกกรณี 
การสูดดม ปวดแสบปวดรอน  ไอ 

ปวดศรีษะ  คล่ืนไส 
หายใจถ่ีๆ 

ทําการดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี 
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์  พักในทาครึ่ง
น่ังครึ่งนอน  ถาจําเปนใหชวย
หายใจ  นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง  สวมถุงมือปองกันความเย็น ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางผิวหนังดวยนํ้ามากๆหรือ
อาบนํ้า  นําสงแพทย 

ทางดวงตา นํ้าตาไหล  ตาแดง ปวด  
ตาพรา 

สวมแวนนิรภัย 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน  หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล 
เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ ทําการดูดระบายอากาศ เคล่ือนยายแหลงที่ติดไฟไดทั้งหมดใหหาง กําจัดกาซดวย
การพนนํ้าเปนละอองฝอย หามลางสารท่ีหกลงทอระบายนํ้า ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: เครื่องชวยหายใจติดตัวสําหรับกาซและไอ
สารเคมีอินทรีย 

การเก็บรักษา 
เก็บในที่กันไฟได  เก็บในที่เย็น  

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนกาซ มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางกายภาพ : ไอสามารถรวมตัวไดดีกับอากาศ เกิดเปนสวนผสมที่สามารถระเบิดไดงาย   
อันตรายทางเคมี : สารอาจเกิดการรวมตัว(polymerize) เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น สารทําปฏิกิริยากับสารออกซิไดซ 
 

FORMALDEHYDE ฟอรมาลดีไฮด ICSC :0275 



ขอมูลสําคัญ 

คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 0.3 ppm (Ceiling value); A2; SEN; (ACGIH 2004).  
MAK: 0.3 ppm, 0.37 mg/m³; Sh; Peak limitation category: I(2); Carcinogen category: 4; Germ cell mutagen group: 5;  
Pregnancy risk group: C; (DFG 2004). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สารสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการสูดดม 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ปริมาณของกาซในอากาศจะเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วจนถึงขีดอันตรายหากรั่วจากภาชนะบรรจ ุ

ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารระคายเคืองอยางรุนแรงตอดวงตา และทางเดินหายใจ  การสูดดมสารเขาไปอาจทําใหเกิด
อาการปอดบวมนํ้า 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ:  เปนสารกอมะเร็งในมนุษย 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : -20   ํC 
จุดหลอมเหลว : -92   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 0.8 
การละลายในนํ้า : ละลายดีมาก 

ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 1.08 
จุดวาบไฟ : กาซไวไฟ 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 430   ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ : 7-73 

หมายเหตุ 

อาการปอดบวมนํ้า มักจะไมปรากฏในทันทีจนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมงและอาการจะรุนแรงขึ้นถามีการออกแรงอยางหนัก ตองใหพักและ
ใหแพทยตรวจและสังเกตอาการ  ทําการรักษาทางระบบหายใจที่เหมาะสมโดยทันทีโดยแพทยหรือผูที่ไดรับมอบหมาย  ปริมาณของสารท่ี
ไดรับจากการทํางานในเวลาใด ๆ ไมควรเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน 

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                             

 

FORMALDEHYDE ฟอรมาลดีไฮด ICSC :0275 

การพัฒนา International Chemical Safety Card (ICSCs) ดําเนินการโดย 
โครงการระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยดานสารเคมี (IPCS) 

รวมกับ องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) องคการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) 
องคการอนามัยโลก (WHO) และคณะกรรมาธิการประชาคมแหงสหภาพยุโรป(Commission of the European Communities) 

การแปล ICSC เปนภาษาไทย ดําเนินการโดยศูนยพัฒนานโยบายแหงชาติดานสารเคมี  
สํานักควบคุมเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 



วันที่มีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 1997  
Calcium dihydroxide  
Calcium hydrate  
Hydrated lime  
Slaked lime 

CAS #  1305-62-0  Ca(OH)2  

RTECS #   EW2800000  Molecular mass: 74.1  

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ

การปองกัน
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ
การติดไฟ ไมติดไฟ   ในกรณีที่เกิดไฟไหมบริเวณใกลเคียง: 

ใชสารดับไฟไดทุกประเภท 

การไดรับสัมผัส  ปองกันการฟุงกระจายของฝุนสาร  
การสูดดม เจ็บคอ ไอ ปวดแสบปวดรอน 

 
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะที่ 
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์  พัก 
นําสงแพทย   

ทางผิวหนัง แดง หยาบ ปวด ผิวหนังแหง 
ผิวหนังไหม แผลพุพอง 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางผิวหนังดวยน้ํามากๆ หรืออาบน้ํา  
นําสงแพทย   

ทางดวงตา ตาแดง ปวด ไหมลึกรุนแรง สวมแวนนิรภัย หรือหนากาก 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ

ลางตาดวยน้ํามากๆ หลายๆ นาที  
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดแสบปวดรอน ปวดทอง 
เปนตะคริวที่ทอง อาเจียน 

หามดื่ม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน

บวนปาก หามทําใหอาเจียน  
หามดื่มสิ่งใดๆ นําสงแพทย  

การจัดการเมื่อมีการร่ัวไหล
เก็บกวาดสารที่หกใสภาชนะ แลวนําไปทิ้งในที่ปลอดภัย  
ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: เครื่องชวยหายใจ P2 สําหรับอนุภาคสารอันตราย

การเก็บรักษา
เก็บแยกจากกรดแก 

CALCIUM HYDROXIDE แคลเซียม ไฮดรอกไซด ICSC :0408 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CALCIUM HYDROXIDE แคลเซียม ไฮดรอกไซด ICSC :0408 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ :เปนผลึกไมมีสี หรือเปนผงสีขาว  
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวเมื่อไดรับความรอนได calcium oxides สารละลายน้ํามีฤทธิ์เปนดางแกปานกลาง สารทําปฏิกิริยาอยาง
รุนแรงกับกรด สารทําลายโลหะหลายชนิดเมื่อมีน้ําไดกาซที่ไวไฟและระเบิดได (hydrogen  ICSC 0001)
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 5 mg/m3 (ACGIH 1996).  
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สารสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการสูดดมละอองสาร และการกลืนกิน
ความเสี่ยงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารนอยมาก แตถาฝุนสารฟุงกระจายจะทําใหอากาศเปนอันตราย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารระคายเคืองตอทางเดินหายใจ สารกัดกรอนดวงตาและผิวหนัง  
ควรอยูภายใตการดูแลของแพทย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ :  การไดรับสัมผัสสารทางผิวหนังทําใหผิวหนังอักเสบ  
มีผลตอปอดเมื่อสูดดมฝุนสาร 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดหลอมเหลว(สลายตัว) : 580   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (น้ํา=1) : 2.2 

การละลายในน้ํา : ไมละลายน้ํา 

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                             

การพัฒนา International Chemical Safety Card (ICSCs) ดําเนินการโดย 
โครงการระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยดานสารเคมี (IPCS) 

รวมกับ องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) องคการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) 
องคการอนามัยโลก (WHO) และคณะกรรมาธิการประชาคมแหงสหภาพยุโรป(Commission of the European Communities) 

การแปล ICSC เปนภาษาไทย ดําเนินการโดยศูนยพัฒนานโยบายแหงชาติดานสารเคมี  
สํานักควบคุมเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 



วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 2000 
Anhydrous hydrogen chloride 
Hydrochloric acid, anhydrous 
(บรรจุถัง) 

CAS#              :    7647-01-0                              HCl  
RTECS#         :    MW4025000                         Molecular mass :   36.5                                                            
UN#                :   1050 
EC#                 :   017-002-00-2 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ไมติดไฟ  เมื่อเกิดไฟไหมบริเวณใกลเคียง: 

ใชสารดับเพลิงที่เหมาะสม 
การระเบิด  

 
 กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ

ถังเก็บโดยการฉีดนํ้า  
การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี ใหปรึกษาแพทยในทุกกรณี  

การสูดดม ทําลายเน้ือเยื่อ ปวดแสบปวดรอน 
ไอ หายใจลําบาก หายใจถ่ีๆ เจ็บคอ 
อาการอาจปรากฏภายหลัง  
(ดูหมายเหตุ) 

ทําการดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ ์พักในทา
ครึ่งน่ังครึ่งนอน ถาจําเปนให
ชวยการหายใจ นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง ผิวหนังที่สัมผัสของเหลวเกิดอาการ
นํ้าแข็งกัด: ผิวหนังไหมอยางรุนแรง
และทําใหปวด 
 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางและทําความสะอาดผิวหนัง 
ดวยนํ้ามากๆ หรืออาบนํ้า 
นําสงแพทย  

ทางดวงตา ทําลายเน้ือเยื่อ ปวด ตาพรา  
เปนแผลไหมลึกรุนแรง 
 

สวมแวนนิรภัย  
หรือเครื่องปองกันนัยนตา 
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆหลายๆนาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ ทําการดูด
ระบายอากาศ กําจัดกาซดวยนํ้าฉีดเปนฝอย (ใชเครื่องปองกัน
พิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึงเครื่องชวยหายใจ
ติดตัว) 

EU Classification UN Classification 
Symbol: T,C 
R: 23-35 
S: (1/2)-9-26-36/37/39-45 

UN Hazard Class: 2.3  
UN Subsidiary Risks: 8 

 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC(R)-20S1050 
NFPA Code: H 3 ; F 0; R 1; 

 

เก็บแยกจากสารรีดิวซและสารที่ติดไฟได สารออกซิไดซอยางแรง 
ดางแก โลหะ เก็บในหองที่มีการดูดระบายอากาศดี  
เก็บในที่แหงและเย็น 

 

HYDROGEN CHLORIDE  ไฮโดรเจนคลอไรด ICSC :0163 



ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : เปนกาซอัดเหลว ไมมีสี มีกล่ินฉุน 
อันตรายทางกายภาพ : กาซหนักกวาอากาศ 
อันตรายทางเคมี : สารละลายในนํ้าเปนกรดแกซึ่งทําปฏิกริยาอยางรุนแรงกับดาง และทําลายเน้ือเยื่อ ทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสาร
ออกซิไดซทําใหเกิดกาซพิษ (คลอรีน-ดู ICSC0126) ทําลายโลหะหลายชนิดเมื่อมีนํ้าอยูดวยทําใหเกิดกาซที่ติดไฟหรือระเบิดได 
(ไฮโดรเจน-ดู ICSC 0001) 
คาขีดจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 2 ppm; (Ceiling value); A4 (ไมถูกจัดวาเปนสารกอมะเร็งในมนุษย); (ACGIH 2004).  
MAK: 2 ppm, 3.0 mg/m3; Peak limitation category: I(2); Pregnancy risk group: C; (DFG 2004). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส :สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจ 
ความเส่ียงจากการหายใจ :ปริมาณของกาซน้ีในอากาศจะเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วถึงขีดอันตรายหากรั่วจากภาชนะบรรจุ 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : การระเหยของของเหลวอยางรวดเร็ว เปนสาเหตุทําใหเกิดอาการนํ้าแข็งกัด สารน้ีจะทําลาย
เน้ือเยื่อที่ตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจ การหายใจเอากาซที่มีความเขมขนสูงอาจทําใหใหเกิดอาการปอดอักเสบและปอดบวมนํ้า ทําให
เกิดภาวะ reactive airways dysfunction syndrome (RADS) (ดูหมายเหตุ) อาการอาจปรากฎภายหลัง ควรอยูภายใตการดูแลของแพทย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ: สารน้ีอาจมีผลตอปอด ทําใหเกิดโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง สารอาจมีผลตอฟน  
ทําใหฟนผุ 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : -85   ํC 
จุดหลอมเหลว : -114    ํC 
ความหนาแนน  : 1.00045 g/l (กาซ) 

การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 30  ํ C) : 67 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ(อากาศ = 1) : 1.3 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 0.25 

หมายเหตุ 
ปริมาณของสารท่ีไดรับจากการทํางานในเวลาใดๆ ไมควรเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน อาการปอดบวมนํ้า มักจะไม
ปรากฏในทันทีจนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง อาการจะรุนแรงขึ้นจากการออกแรงอยางหนัก ดังน้ันตองใหพัก และใหแพทยตรวจและสังเกต
อาการ ควรทําการพนยาที่เหมาะสมโดยทันทีโดยแพทยหรือผูที่ไดรับมอบหมาย หามพนนํ้าบนถังบรรจุที่รั่ว (เพ่ือปองกันการกัดกรอน
ของตัวถัง) ต้ังถังใหสวนที่รั่วอยูดานบนเพ่ือปองกันการรั่วไหลของกาซเหลว  
Other UN number : 2186 (refridgerated liquid) hazard class: 203; subsidiary hazard: 8; 1789(hydrochloric acid) hazard class: 8,pack 
group II or III. Aqueous solutions may contain up to 38% hydrogen chloride  

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
 
 
 
  
 

HYDROGEN CHLORIDE  ไฮโดรเจนคลอไรด ICSC :0163 

การพัฒนา International Chemical Safety Card (ICSCs) ดําเนินการโดย 
โครงการระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยดานสารเคมี (IPCS) 

รวมกับ องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) องคการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) 
องคการอนามัยโลก (WHO) และคณะกรรมาธิการประชาคมแหงสหภาพยุโรป(Commission of the European Communities) 
การแปล ICSC เปนภาษาไทย ดําเนินการโดยศูนยพัฒนานโยบายแหงชาติดานสารเคมี สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

รวมกับคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 



วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 2004 
Jod , Iode , Iodio , Yodo 

CAS #  7553-56-2  I2  
RTECS #  NN1575000  Molecular mass: 253.8  
EC Index #  053-001-00-3    

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไมติดไฟ แตเสริมใหสารอื่นติด
ไฟได การทําปฏิกิริยาหลายแบบ
สามารถทําใหติดไฟหรือการ
ระเบิดได เมื่อติดไฟใหควัน 
หรือกาซที่ระคายเคืองหรือเปนพิษ 

หามสัมผัสกับสารที่ติดไฟได หากมีไฟไหมบริเวณโดยรอบ  
ใหดับไฟดวยสารดับเพลิงที่เหมาะสม 

การไดรับสัมผัส  ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 
โดยเครงครัด 

 

การสูดดม ไอ หายใจลําบาก หายใจมีเสียงว้ีด 
อาการอาจเกิดภายหลังได  
(ดูหมายเหตุ) 
 

ดูดระบายอากาศ(ไมตองหาก
สารเปนผง) ระบบระบาย
อากาศเฉพาะที่ หรือใชเครื่อง
ปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์  พักในทาน่ังก่ึง
นอน ใชเครื่องชวยหายใจหากจําเปน  
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง แดง ปวด ใสชุดและถุงมือปองกัน ลางดวยนํ้าปริมาณมาก 
ถอดเสื้อผาที่เปอนสารออกแลวลาง
ดวยนํ้าอีกครั้ง 

ทางดวงตา นํ้าตาไหล ตาแดงและปวด 
 

สวมเครื่องปองกันใบหนาหรือ 
เครื่องปองกันนัยนตาที่มีเครื่อง
ปองกันการหายใจ 

เปดนํ้าใหไหลผานดวงตาสักพัก 
(ถอดคอนแทคเลนสออก ถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน คล่ืนไส อาเจียน ปวดทอง 
ทองเสีย 

หามรับประทานอาหาร  
ครื่องด่ืม  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

บวนปาก ด่ืมนํ้ามากๆ  
นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 

เก็บกวาดสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาใสภาชนะที่ปดสนิท  
ถาเปนไปไดทําใหสารช้ืนกอนเพื่อปองกันไมใหเกิดฝุน เก็บกวาดสวน
ที่เหลืออยางระมัดระวังแลวนําไปทิ้งในที่ปลอดภัย หามดูดซับดวย 
ขี้เล่ือยหรือสารดูดซับที่ติดไฟได หามปลอยสารน้ีเขาสูสิ่งแวดลอม  
การปองกันสวนบุคคล : สวมเครื่องชวยหายใจท่ีมีตัวกรองสําหรับ 
แกสอนินทรีย สารระเหย และแกสเฉื่อย 

EU Classification  
Symbol: Xn, N 
R: 20/21-50 
S: (2-)-23-25-61 
 

การเก็บรักษา 
เก็บแยกจากวัสดุที่เขากันไมได เก็บในภาชนะที่ปดสนิท (ดูเพ่ิมเติมอันตรายทางเคมี) และมีการระบายอากาศตามแนวพ้ืน 

IODINE                              ไอโอดีน ICSC :0167 



ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : ผลึกสีดําอมนํ้าเงินหรือมวงเขม มีกล่ินฉุน 
อันตรายทางกายภาพ : สารสามารถระเหิดไดตลอดเวลา 
อันตรายทางเคมี : เมื่อไดรับความรอนจะเกิดเปนไอสารพิษ สารน้ีเปนตัวออกซิไดซที่แรงและสามารถเกิดปฏิกิริยากับสารรีดิวซและ 
สารท่ีติดไฟได สารทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับผงโลหะ พลวง แอมโมเนีย อะซีทาลดีไฮด และอะเซทิลีน ทําใหเกิดการติดไฟและระเบิดได 
คาขีดจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 0.1 ppm; (Ceiling value); (ACGIH 2004).  
MAK: IIb (ยังไมมีการกําหนดคามาตรฐาน แตมีขอมูลอยูแลว); (DFG 2005). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเอาไอของสาร ดูดซึมเขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ :ที่อุณหภูมิ 20  ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนและเปนพิษอยางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : ทําใหนํ้าตาไหล สารน้ีทําใหตาและทางเดินหายใจระคายเคืองอยางรุนแรง ผิวหนังระคายเคือง การ
สูดไอระเหยของสารทําใหเกิดอาการคลายหอบหืด(RADS) ปอดบวมนํ้า (ดูหมายเหตุ) อาการอาจปรากฏภายหลัง  
ควรอยูในการดูแลของแพทย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ: อาจทําใหผิวหนังไวตอสิ่งสัมผัส (พบนอย) อาจเกิดอาการคลายหอบหืด (RADS) 
และสารอาจมีผลตอตอมธัยรอยด 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 184   ํC 
จุดหลอมเหลว : 114   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ(นํ้า=1) : 4.9 
การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 20  ํ C) : 0.03 

ความดันไอ kPa ท่ี 25  ํ C :0.04 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ(อากาศ = 1) : 8.8 
ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C  (อากาศ=1) : 1 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 2.49  

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีอาจเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม ควรใหความสนใจกับปลาเปนพิเศษ 

หมายเหตุ 

ปริมาณของสารท่ีไดรับจากการทํางานในเวลาใดๆ ไมควรเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน ลางเสื้อผาที่เปอนสารเคมี 
(ติดไฟได) ดวยนํ้าปริมาณมาก อาการปอดบวมนํ้ามักไมปรากฏทันที จนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง อาการจะรุนแรงขึ้นถามีการออกแรงอยาง
หนัก ดังน้ันตองใหพักและสังเกตอาการ ควรทําการรักษาทางระบบหายใจที่เหมาะสมโดยทันทีโดยแพทยหรือผูที่ไดรับมอบหมาย อาการ
คลายหอบหืดมักไมปรากฏทันที จนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง อาการจะรุนแรงขึ้นจากการออกแรงอยางหนัก ดังน้ันตองใหพักและสังเกต
อาการ 

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
 
 
 
 
 

IODINE                              ไอโอดีน ICSC :0167 

การพัฒนา International Chemical Safety Card (ICSCs) ดําเนินการโดย 
โครงการระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยดานสารเคมี (IPCS) 

รวมกับ องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) องคการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) 
องคการอนามัยโลก (WHO) และคณะกรรมาธิการประชาคมแหงสหภาพยุโรป(Commission of the European Communities) 
การแปล ICSC เปนภาษาไทย ดําเนินการโดยศูนยพัฒนานโยบายแหงชาติดานสารเคมี สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

รวมกับคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 



วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : ตุลาคม 2002 
Lead metal  
Plumbum (powder) 

CAS#              :   7439-92-1                            Pb 
RTECS#         :   OF7525000                          Molecular mass : 207.2                                                               

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไมติดไฟ เมื่อไฟไหมใหควัน 
(หรือกาซ) ที่ระคายเคือง 
หรือเปนพิษ 

 ในกรณีที่เกิดไฟไหมบริเวณ
ใกลเคียง: ใชสารดับไฟประเภท
ที่เหมาะสม 

การระเบิด ผงละเอียดสามารถทําใหเกิด
สวนผสมกับอากาศแลวระเบิดได 
 

ปองกันการสะสมของฝุนสาร  
ทําเปนระบบปด ใชอุปกรณไฟฟา
และไฟสองสวางที่สามารถปองกัน
การระเบิดจากฝุนสารได 

 

การไดรับสัมผัส ดูผลของการไดรับสัมผัสสารใน
ระยะยาวหรือไดรับสัมผัสสารซ้ําๆ 

ปองกันการฟุงกระจายของฝุนสาร 
หลีกเล่ียงการไดรับสัมผัส 
โดยเฉพาะสตรีมีครรภ 

 

การสูดดม  
 

ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก 

ทางผิวหนัง  
 

สวมถุงมือปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางและทําความสะอาดผิวหนัง
ดวยนํ้าและสบู 

ทางดวงตา  
 

สวมแวนนิรภัย ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง คล่ืนไส อาเจียน 
 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน  
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก ด่ืมนํ้ามากๆ  
นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล 

เก็บกวาดสารที่หกออกมาใสในภาชนะที่ปดสนิท ถาเปนไปไดทําให สารช้ืนกอนเพ่ือปองกันไมใหเกิดฝุน เก็บสารท่ีเหลืออยางระมัดระวัง 
นําไปท้ิงในที่ที่ปลอดภัย หามปลอยสารน้ีออกสูสิ่งแวดลอม ใชเครื่องปองกันสวนบุคคล: เครื่องชวยหายใจ P3 filter สําหรับอนุภาคสาร
อันตราย) 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-51S1872 

 
เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว และสารที่เขากันไมได  
ดูอันตรายทางเคมี 

 

LEAD ตะก่ัว ICSC :0052 



ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ   
ลักษณะ : เปนของแข็งสีฟาขาวหรือสีเทาเงินซึ่งมีหลายรูปแบบ เปล่ียนเปนสีคลํ้าหมองไมแวววาวเมื่อเกิดการสัมผัสกับอากาศ 
อันตรายทางกายภาพ : ถาสารในรูปผงหรือแกรนูลผสมกับอากาศอาจเกิดการระเบิดของฝุนได 
อันตรายทางเคมี : เมื่อสัมผัสกับความรอนทําใหเกิดกาซพิษได ทําปฏิกิริยากับสารออกซิไดซ ทําปฏิกิริยากับกรดไนตริกเขมขนที่รอน 
กรดไฮโดรคลอริกเขมขนและกรดซัลฟูริกเขมขนที่เดือด  ถูกทําลายดวยนํ้าบริสุทธิ์และกรดอินทรียออนเมื่อมีกาซออกซิเจนอยูดวย 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน :  
TLV: 0.05 mg/m3 as TWA; A3 (confirmed animal carcinogen with unknown relevance to humans); BEI issued; (ACGIH 2004) 
MAK: Carcinogen category: 3B; Germ cell mutagen group: 3A; (DFG 2004) 
EU OEL: as TWA 0.15 mg/m3; (EU 2002) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเขาไป และโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ปริมาณของสารในอากาศจะเพ่ิมขึ้นจนถึงขีดอันตรายอยางรวดเร็วเมื่อฝุนสารมีการฟุงกระจาย ถาสารเปนผง 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : สารน้ีอาจมีผลตอระบบเลือด ไขกระดูก ระบบประสาทสวนกลาง ระบบประสาท
สวนปลาย และไต  ทําใหเกิดโรคโลหิตจาง ภาวะเก่ียวกับระบบสมอง (เชน การชักเกร็ง ) โรคเกี่ยวกับระบบประสาทสวนปลาย  ตะคริวที่
ทองและการทํางานของไตลมเหลว เปนพิษตอระบบสืบพันธุของมนุษยและการพัฒนาการของทารก 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 1740   ํC 
จุดหลอมเหลว : 327.5   ํC 

 ความหนาแนน : 11.34 g/cm3 

การละลายในนํ้า : ไมละลายนํ้า 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

การสะสมในรางกายของสารเคมีน้ีอาจเกิดขึ้นในพืชและสัตวเล้ียงลูกดวยนม  ดังน้ันหามไมใหสารน้ีเขาสูสิ่งแวดลอม 

หมายเหตุ 
อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ หามนําชุดทํางานกลับบาน 

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
  

 

LEAD ตะก่ัว ICSC :0052 

การพัฒนา International Chemical Safety Card (ICSCs) ดําเนินการโดย 
โครงการระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยดานสารเคมี (IPCS) 

รวมกับ องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) องคการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) 
องคการอนามัยโลก (WHO) และคณะกรรมาธิการประชาคมแหงสหภาพยุโรป(Commission of the European Communities) 
การแปล ICSC เปนภาษาไทย ดําเนินการโดยศูนยพัฒนานโยบายแหงชาติดานสารเคมี สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

รวมกับคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 



วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 2004 
Quicksilver  
Liquid silver 

CAS#              :    7439-97-6                            Hg 
RTECS#         :     OV4550000                        Molecular mass : 200.6                                                            
UN#                :    2809 
EC#                 :    080-001-00-0 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ไมติดไฟ เมื่อไฟไหมใหควัน  

(หรือกาซ) ที่ระคายเคืองหรือเปนพิษ 
 

 ในกรณีที่เกิดไฟไหมบริเวณ
ใกลเคียง: ใชสารดับไฟประเภท
ที่เหมาะสม 

การระเบิด เสี่ยงตอการติดไฟและระเบิด 
 

 กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้า 

การไดรับสัมผัส  ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 
โดยเครงครัด  

สตรีมีครรภ เด็ก และวัยรุนตอง
หลีกเล่ียงการไดรับสัมผัสสาร 

ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 

การสูดดม ปวดทอง ไอ ทองเสีย หายใจถ่ีๆ 
อาเจียน มีไขหรืออุณหภูมิรางกาย
สูงขึ้น  

ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี 
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก  
ถาจําเปนใหชวยการหายใจ 
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม ผิวหนังแดง 
 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางและทําความสะอาดผิวหนัง
ดวยนํ้าและสบู นําสงแพทย 

ทางดวงตา  สวมหนากากปองกันหรือเครื่อง
ปองกันนัยนตา พรอมเครื่อง
ปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน  หามด่ืม รับประทานอาหาร 
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน 
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 

เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตรายในกรณีที่มีการรั่วไหลปริมาณมาก 
ปรึกษาผูเช่ียวชาญ ทําการดูดระบายอากาศ  เก็บรวบรวมสารที่เปน
ของเหลวที่หกออกมาในภาชนะท่ีปดสนิทที่ไมใชโลหะใหมากที่สุด 
หามลางลงทอระบายนํ้า หามปลอยสารน้ีออกสูสิ่งแวดลอม   
สวมชุดปองกันสารเคมีรวมถึงเครื่องชวยหายใจติดตัว 
 

สารพิเศษ  หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว   
EU Classification  
Symbol: T, N 
R: 23-33-50/53 
S: (1/2-)-7-45-60-61 
UN Classification  
UN Hazard Class: 8 
UN Pack Group: III 

 
 

MERCURY ปรอท ICSC :0056 



การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-80GC9-II+III 
 

ตองมีการเตรียมการเก็บกักสิ่งที่เกิดจากการดับเพลิง  
เก็บแยกจาก อาหารและอาหารสัตว เก็บในภาชนะปดสนิท 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : เปนโลหะเหลวสีเงิน หนักและเคล่ือนที่ไหลได ไมมีกล่ิน 
อันตรายทางเคมี : ถาใหความรอนสารจะใหควันพิษ สารทําปฏิกิริยารุนแรงกับแอมโมเนียและฮาโลเจนทําใหเกิดอันตรายจากไฟไหมและ
การระเบิด ทําปฏิกิริยากับอะลูมิเนียมและโลหะอื่นๆ หลายชนิดไดเปนอะมัลกัม 

คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 0.025 mg/m3 as TWA; (skin); A4; BEI issued; (ACGIH 2004) 
MAK: 0.1 mg/m3; Sh; Peak limitation category: II(8); Carcinogen category: 3B; (DFG 2003) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเขาไป และเขาทางผิวหนังทั้งในรูปไอสารไดดวย 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนอันตรายอยางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีทําใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนัง การสูดไอของสารเขาไปอาจทําใหเกิดปอดอักเสบ  
สารน้ีอาจมีผลตอระบบประสาทสวนกลางและไต  ผลอาจเกิดขึ้นภายหลัง ควรอยูภายใตการดูแลของแพทย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : สารน้ีอาจมีผลตอระบบประสาทสวนกลางและไต มีผลตอการควบคุมอารมณ  
ทําใหโมโหงาย อารมณไมคงที่ ตัวสั่น เกิดการรบกวนทางจิตใจและความจํา เกิดความผิดปกติดานการพูด  อาจทําใหเหงือกเกิดการอักเสบ
และเปล่ียนสี  เกิดผลสะสมที่อันตราย จากการทดลองในสัตวพบวาสารน้ีอาจเปนพิษตอระบบสืบพันธุของมนุษย 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 357   ํC 
จุดหลอมเหลว :  -39   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 13.5 
การละลายในนํ้า : ไมละลายนํ้า 

 ความดันไอ, Pa ท่ี 20  ํ C : 0.26 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 6.93 
ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C (อากาศ=1) : 1.009 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนพิษอยางมากตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า มีผลตอหวงโซอาหารท่ีมีความสําคัญตอมนุษย เกิดการสะสมในสิ่งมีชีวิตไดโดยเฉพาะปลา  

หมายเหตุ 
อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ ไมมีกล่ินเตือนถาความเขมขนของสารถึง
ระดับที่เปนพิษ  หามนําชุดทํางานกลับบาน 

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
  

 

MERCURY ปรอท ICSC :0056 

การพัฒนา International Chemical Safety Card (ICSCs) ดําเนินการโดย 
โครงการระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยดานสารเคมี (IPCS) 

รวมกับ องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) องคการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) 
องคการอนามัยโลก (WHO) และคณะกรรมาธิการประชาคมแหงสหภาพยุโรป(Commission of the European Communities) 
การแปล ICSC เปนภาษาไทย ดําเนินการโดยศูนยพัฒนานโยบายแหงชาติดานสารเคมี สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

รวมกับคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 



วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 2000 
Methyl alcohol Carbinol  Wood alcohol  

CAS#              :   67-56-1                               CH4O / CH3OH                        
RTECS#         :    PC1400000                        Molecular mass :   32.0                                                            
UN#                :   1230 
EC#                 :   603-001-00-X 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไวไฟมาก (ดูหมายเหตุ) 
 

หามอยูใกลเปลวไฟ หรือประกายไฟ และ
หามสูบบุหรี ่ 
หามสัมผัสสารออกซิไดซ 

ใชสารดับเพลิงผง โฟมที่ทนตอ
แอลกอฮอล นํ้าปริมาณมากๆ 
หรือคารบอนไดออกไซด 

การระเบิด สวนผสมของไอ/อากาศ 
สามารถระเบิดได 
 

ทําเปนระบบปด มีการดูดระบายอากาศ ใช
อุปกรณไฟฟาและไฟสองสวางที่สามารถ
ปองกันการเกิดระเบิดได หามใชอากาศอัด
ในการเติม การปลอยทิ้ง หรือการขนยาย 
หามใชอุปกรณที่ทําใหเกิดประกายไฟ 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้า 

การไดรับสัมผัส  เด็กและวัยรุน  
ตองหลีกเล่ียงการไดรับสัมผัสสาร 

 

การสูดดม ไอ วิงเวียน ปวดศีรษะ 
คล่ืนไส ออนแรง รบกวน
การมองเห็น 

ทําการดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก 
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึมได ผิวแหง แดง 
 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางผิวหนังดวยนํ้าหรืออาบนํ้า 
นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด 
 

สวมแวนนิรภัย 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง หายใจถ่ีๆ อาเจียน  
ชัก หมดสติ  
(ดูเพ่ิมเติมเรื่องการสูดดม) 

หามด่ืม รับประทานอาหาร 
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน 
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

ทําใหอาเจียนออกมา  
(ถาผูปวยมีสติ)  
นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เคล่ือนยายผูปวยจากพื้นที่อันตราย ทําการดูดระบายอากาศ  
เก็บรวบรวมของเหลวที่หกออกมาในภาชนะที่ปดสนิท  
ลางของเหลวที่เหลือดวยนํ้าจํานวนมาก กําจัดไอพิษโดยพนนํ้าเปน
ฝอย (ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันสารเคมีที่
ครบถวนรวมถึงเครื่องชวยหายใจติดตัว) 

หามขนสงพรอมกับอาหาร และอาหารสัตว  

EU Classification UN Classification 
Symbol: F, T UN Hazard Class: 3 
R: 11-23/24/25-39/23/24/25 UN Subsidiary Risks: 6.1 
S: (1/2-)-7-16-36/37-45 UN Pack Group: II  

METHANOL เมทธานอล ICSC :0057 



การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-30S1230  
NFPA Code: H 1; F 3; R 0; 

เก็บในที่ปองกันไฟได เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง 
อาหาร และอาหารสัตว เก็บในที่เย็น 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : เปนของเหลวไมมีสี มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางกายภาพ : ไอรวมตัวไดดีกับอากาศ และไดเปนสารผสมที่ระเบิดไดงาย  
อันตรายทางเคมี : ทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารออกซิไดซ ทําใหเกิดไฟไหมและการระเบิด 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 200 ppm as TWA, 250 ppm as STEL; (skin); BEI issued; (ACGIH 2004)  
MAK: 200 ppm, 270 mg/m3; Peak limitation category: II(4); skin absorption (H); Pregnancy risk group: C (DFG 2004) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเขาไป เขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC  การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนและเปนอันตรายไดอยางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีจะทําใหตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจเกิดการระคายเคือง สารน้ีอาจมีผลตอระบบ
ประสาทสวนกลาง ทําใหหมดสติ การไดรับสารโดยการกลืนอาจทําใหตาบอด และเสียชีวิตได อาการอาจเกิดขึ้นภายหลัง  
ควรอยูภายใตการดูแลของแพทย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : อาจทําใหผิวหนังอักเสบ สารน้ีอาจมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง มีผลคือทําให
ปวดศีรษะบอยๆ และทําลายการมองเห็น 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 65   ํC   
จุดหลอมเหลว : -98   ํC   
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 0.79 
การละลายในนํ้า : ละลายได 
ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 12.3 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 1.1 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C (อากาศ=1) : 1.01 
จุดวาบไฟ : 12   ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 464   ํC   
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 5.5-44 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow: -0.82/-0.66  

หมายเหตุ 
ลุกไหมไดเปลวไฟสีฟาที่ไมเรืองแสง อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ 

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
  

 

METHANOL เมทธานอล ICSC :0057 

การพัฒนา International Chemical Safety Card (ICSCs) ดําเนินการโดย 
โครงการระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยดานสารเคมี (IPCS) 

รวมกับ องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) องคการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) 
องคการอนามัยโลก (WHO) และคณะกรรมาธิการประชาคมแหงสหภาพยุโรป(Commission of the European Communities) 
การแปล ICSC เปนภาษาไทย ดําเนินการโดยศูนยพัฒนานโยบายแหงชาติดานสารเคมี สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

รวมกับคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 



วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : พฤษภาคม 2003 
Dinitrogen monoxide   
Hyponitrous acid anhydride  
Laughing gas  
Dinitrogen oxide (บรรจุถัง) 

CAS#              :   10024-97-2                           N2O 
RTECS#         :    QX1350000                         Molecular mass : 44.0                                                          
UN#                :   1070 (compressed) 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ไมติดไฟ แตชวยใหสารอื่นติดไฟ 

เมื่อไฟไหมใหควัน (หรือกาซ) ที่
ระคายเคืองหรือเปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ  
หรือประกายไฟ และหามสูบบุหรี่ 

ในกรณีที่เกิดไฟไหมบริเวณ
ใกลเคียง ใชสารดับไฟประเภทที่
เหมาะสม 

การระเบิด เสี่ยงตอการเกิดไฟไหมและการ
ระเบิด (ดูอันตรายทางเคมี) 

ทําเปนระบบปด มีการดูดระบาย
อากาศ ใชอุปกรณไฟฟาและไฟสอง
สวางที่สามารถปองกันการเกิด
ระเบิดได 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้า  
ดับไฟจากที่กําบังที่ปลอดภัย 

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการไดรับสัมผัส 
โดยเฉพาะสตรีมีครรภ 

 

การสูดดม เคล้ิม งวงซึม หมดสติ  
 

ดูดระบายอากาศ ระบบระบาย
อากาศเฉพาะที่ หรือใชเครื่อง
ปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง ผิวหนังที่สัมผัสของเหลวจะเกิด
อาการนํ้าแข็งกัด 
 

สวมถุงมือปองกันความเย็น อาการนํ้าแข็งกัด : ลางดวยนํ้า
มากๆ หามถอดชุดทํางานหรือ
เสื้อผาออก นําสงแพทย 

ทางดวงตา ดวงตาที่สัมผัสของเหลวจะเกิด
อาการนํ้าแข็งกัด 
 

สวมแวนนิรภัยหรือเครื่องปองกัน
นัยนตา พรอมเครื่องปองกันการ
หายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน  
 

หามด่ืม รับประทานอาหาร 
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน 

 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 

เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ ทําการดูดระบาย
อากาศ  ถาเปนของเหลว: หามดูดซับดวยขี้เล่ือยหรือสารดูดซับอื่นที่
ติดไฟได หามฉีดนํ้าไปบนของเหลวโดยตรง (ใชเครื่องปองกันพิเศษ
สวนบุคคล: ชุดปองกันรวมถึงเครื่องชวยหายใจติดตัว) 

UN Classification  
UN Hazard Class: 2.2 
UN Subsidiary Risks: 5.1 

 

NITROUS OXIDE ไนตรัส ออกไซด ICSC :0067 



การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-20S1070 

 
ถาอยูในอาคารใหเก็บแยกไวในที่ปองกันไฟได   
เก็บแยกจากสารท่ีเขากันไมได (ดูอันตรายทางเคมี) เก็บในที่เย็น 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : เปนกาซอัดเหลว ไมมีสี มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางกายภาพ : เปนกาซหนักกวาอากาศ อาจสะสมในบริเวณที่มีเพดานตํ่า ทําใหเกิดการขาดออกซิเจน 
อันตรายทางเคมี : สารน้ีทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับซัลฟูรัสแอนไฮไดรด อะมอรฟสโบรอน ฟอสฟน อีเธอร อลูมิเนียม ไฮดราซีน  
เฟนิล-ลิเทียม และทังสเตนคารไบด ทําใหเกิดการติดไฟและการระเบิด สารน้ีเปนกาซที่เปนสารออกซิไดซอยางแรงที่อุณหภูมิเกิน 300   ํC 
และสามารถทําใหเกิดสวนผสมที่ระเบิดไดเมื่อรวมกับแอมโมเนีย คารบอนมอนอกไซด ไฮโดรเจนซัลไฟด นํ้ามัน ไข และเช้ือเพลิง 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 50 ppm as TWA; A4 (not classifiable as a human carcinogen); (ACGIH 2004) 
MAK: 100 ppm, 180 mg/m3; Peak limitation category: II(2); Pregnancy risk group: D; (DFG 2004) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเขาไป 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ปริมาณของสารในอากาศจะเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วถึงขีดอันตรายหากรั่วจากภาชนะบรรจุ 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : กาซเหลวน้ีอาจทําใหเกิดอาการนํ้าแข็งกัด สารน้ีอาจมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง มีผลทําให
ความรูสึกตัวลดลง 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : สารน้ีมีผลตอไขกระดูกและระบบประสาทสวนปลาย อาจมีความเปนพิษตอ
ระบบสืบพันธุของมนุษย 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด :  -88.5   ํC 
จุดหลอมเหลว :  -90.8   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 1.23 ที่ -89   ํC 
การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 15  ํ C) : 0.15 

ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 5150 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 1.53 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 0.35 

หมายเหตุ 
ต้ังถังใหสวนที่รั่วอยูดานบนเพื่อปองกันการรั่วไหลของกาซเหลว  UN number อื่นๆ : 2201 Nitrous oxide, refrigerated liquid 

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
 
 
  
 

NITROUS OXIDE ไนตรัส ออกไซด ICSC :0067 

การพัฒนา International Chemical Safety Card (ICSCs) ดําเนินการโดย 
โครงการระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยดานสารเคมี (IPCS) 

รวมกับ องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) องคการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) 
องคการอนามัยโลก (WHO) และคณะกรรมาธิการประชาคมแหงสหภาพยุโรป(Commission of the European Communities) 
การแปล ICSC เปนภาษาไทย ดําเนินการโดยศูนยพัฒนานโยบายแหงชาติดานสารเคมี สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

รวมกับคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 



วันที่มีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : พฤษภาคม 2010 
Caustic potash  
Potassium hydrate  
Potassium lye 

CAS #    1310-58-3  KOH  
RTECS # TT2100000  Molecular mass: 56.1  
UN # 1813  
EC # 019-002-00-8 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ

การปองกัน
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ
การติดไฟ ไมติดไฟ แตเมื่อสารสัมผัสกับ

ความชื้นหรือน้ําอาจทําใหเกิด
ความรอนจนทําใหสารที่ติดไฟ
ลุกติดไฟได 

หามสัมผัสกับน้ํา ในกรณีที่เกิดไฟไหมบริเวณ
ใกลเคียง: ใชสารดับเพลิงที่
เหมาะสม 

การไดรับสัมผัส  ปองกันการฟุงกระจายของฝุนสาร  
หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี 

ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 

การสูดดม ไอ เจ็บคอ รูสึกปวดแสบปวด
รอน หายใจถี่ๆ  

ใชระบบระบายอากาศเฉพาะที่ 
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์  พัก นําสง
แพทยทันที 

ทางผิวหนัง ผิวหนังแดง ปวด ผิวหนังไหม
รุนแรง พุพอง 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางผิวหนังดวยน้ํามากๆหรือ
อาบน้ํา อยางนอย 15 นาที นําสง
แพทยทันที 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด ตาพรา 
ไหมลึกรุนแรง 

สวมเครื่องปองกันใบหนาหรือ 
เครื่องปองกันนัยนตาที่มีเครื่อง
ปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยน้ํามากๆ หลายๆ นาที  
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง แผลไหมในปากและ
คอ รูสึกปวดแสบปวดรอนใน
คอและอก คลื่นไส อาเจียน 
ช็อกหรือลมฟุบ 

หามดื่ม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน

บวนปาก หามทําใหอาเจียน ถา
ภายในไมกี่นาทีหลังจากกลืนกิน 
อาจใหดื่มน้ําหนึ่งแกวเล็ก นําสง
แพทยทันที 

การจัดการเมื่อมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก
ใชเครื่องปองกันสารเคมีสวนบุคคลรวมถึงเครื่องชวยหายใจติดตัว 
หามปลอยสารนี้ออกสูสิ่งแวดลอม เก็บกวาดสารที่หกใสภาชนะ
พลาสติก เก็บสารที่เหลืออยางระมัดระวังแลวนําไปทิ้งในที่ที่
ปลอดภัย 
 

หามขนสงพรอมอาหารและอาหารสัตว 
EU Classification UN Classification 

Symbol: C 
R: 22-35 
S: (1/2-)26-36/37/39-45 

UN Hazard Class: 8 
UN Pack Group: II 

การจําแนกประเภท GHS 
อันตราย 
เปนอันตราย หากกลืนกิน 
ทําใหผิวหนังไหมและทําลายดวงตาอยางรุนแรง 
อาจําใหเกิดการระคายเคืองตอทางเดินหายใจ 

POTASSIUM HYDROXIDE โปแตสเซียม ไฮดรอกไซด ICSC :0357 



การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา
Transport Emergency Card: TEC (R)-123  
NFPA Code: H 3; F 0; R 1; 

เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว กรดแก โลหะ เก็บในภาชนะ
บรรจุเดิม เก็บในที่แหง เก็บในภาชนะปดสนิท เก็บในพ้ืนที่ที่ไมมี
ทางเขาของทอระบายน้ําเขาถึง 

 

POTASSIUM HYDROXIDE โปแตสเซียม ไฮดรอกไซด ICSC :0357 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนของแข็งดูดความชื้นในหลายรูปแบบ สีขาว 
อันตรายทางเคมี :  สารละลายในน้ําเปนดางแก ซึ่งทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับกรดและกัดกรอนโลหะ เชน อลูมิเนียม ดีบุก ตะกั่วและ
สังกะสี ไดกาซที่ติดไฟหรือระเบิดได (Hydrogen ICSC0001) สารทําปฏิกิริยากับเกลือแอมโมเนียมไดแอมโมเนียและอาจเกิดอันตรายจาก
การติดไฟได เมื่อสารสัมผัสกับความชื้นหรือน้ําจะทําใหเกิดความรอน (ดูหมายเหตุ) 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 2 mg/m³ (Ceiling value) (ACGIH 2004) MAK: IIb (ไมไดกําหนดแตมีขอมูล) (DFG 
2004)
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สงผลกระทบอยางรุนแรงในทุกทางที่ไดรับสัมผัส
ความเสี่ยงจากการหายใจ : การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนจนเปนอันตรายไดอยางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีกัดกรอนดวงตา ผิวหนังและทางเดินหายใจ กัดดกรอนเมื่อกลืนกิน  
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : การไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ อาจทําใหเกิดโรคผิวหนังอักเสบ 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 1324  ํC 
จุดหลอมเหลว : 380  ํC 

ความหนาแนน : 2.04 g/cm3

การละลายในน้ํา g/100 ml ท่ี 25  ํC : 110 (ดีมาก) 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

สารอาจเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม ควรใสใจกับสิ่งมีชีวิตในน้ํา

หมายเหตุ

ปริมาณของสารที่ไดรับจากการทํางานในเวลาใด ๆ ไมควรเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน หามเทน้ําลงบนสาร เมื่อตองการ
เจือจางหรือละลายใหนําสารคอยๆเติมลงในน้ําชาๆ UN number อื่น คือ UN1814 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด hazard class 8 packing 
group II-III 

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                             

การพัฒนา International Chemical Safety Card (ICSCs) ดําเนินการโดย 
โครงการระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยดานสารเคมี (IPCS) 

รวมกับ องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) องคการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) 
องคการอนามัยโลก (WHO) และคณะกรรมาธิการประชาคมแหงสหภาพยุโรป(Commission of the European Communities) 

การแปล ICSC เปนภาษาไทย ดําเนินการโดยศูนยพัฒนานโยบายแหงชาติดานสารเคมี  
สํานักควบคุมเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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Material Safety Data Sheet 
เอกสารขอมูลความปลอดภัย 

 
 

ขอมูลท่ัวไป 

ชื่อสาร:   Sodium chlorite, unstabilized  
ชื่อพอง:   Sodium chlorite  
CAS Number:  7758-19-2  
 

 

เลขอางอิงตามระบบองคการสหประชาชาติ 

ชื่อสาร:   Sodium chlorite, unstabilized  
UN Class:  5.1 (สารออกซิไดซ)   
UN Number:  1496 (SODIUM CHLORITE)   
UN Guide:  143 (สารออกซิไดซ (ไมเสถียร))   
 

 

องคประกอบ/ขอมูลเก่ียวกับสวนผสม 

มวลตอโมล:   90.44   
สูตรโมเลกุล:   ClNaO2   
 
 

ขอมูลเก่ียวกับอันตราย 
กอใหเกิดไฟ หากสัมผัสกับวัสดุที่ลุกไหมติดไฟได เปนพิษเมื่อกลืนกิน ทําปฏิกริยากับกรด เกิดแกสที่มีพิษมาก 
อาจกอใหเกิดอันตรายรายแรงตอตา   
 
 

มาตรการปฐมพยาบาล 

เม่ือสูดดม:  ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นําสงแพทย 
เม่ือถูกผิวหนัง:  ชะลางออกดวยน้ําปริมาณมาก ถอดเสื้อผาที่เปอนออกทันที 
เม่ือเขาตา:  ลางดวยน้ําปริมาณมาก โดยลืมตากวางในน้ําอยางนอย 10 นาที นําสง / พบจักษุแพทยทันที 
เม่ือกลืนกิน:  ใหผูปวยด่ืมน้ําปริมาณมาก แลวนําสงแพทยทันที ไมควรทําใหอาเจียน สารมีฤทธิ์กัดกรอน 

อาจทําใหเกิดการกัดจนทะลุ หากผูปวยหมดสติ ใหนอนตะแคง หากผูปวยหยุดหายใจ: ทําการ
ชวยหายใจแบบปากตอปากหรือใชอุปกรณชวยหายใจ ชวยใหหายใจสะดวก   

 

 หนา 1  



มาตรการการผจญเพลิง 

สารดับไฟที่เหมาะสม 
น้ํา , โฟมดับเพลิง , ผงเคมีดับเพลิง เครื่องดับเพลิง: น้ํา , ผงทําใหเกิดไฟลุกสวาง   
 
ขอมูลอันตรายอื่น 
 ทําใหไฟลุกลาม เก็บหางจากวัสดุที่ลุกไหมติดไฟได ในกรณีเพลิงไหมอาจกอใหเกิด: กรดไฮโดรคลอริก , 
คลอรีน   
 
อุปกรณปองกันพิเศษสําหรับการผจญเพลิง 
 หามอยูบริเวณที่อันตรายโดยปราศจากชุดปองกันสารเคมีที่เหมาะสม และเครื่องชวยหายใจ   
 
ขอมูลอ่ืน 
 ปองกันไมใหน้ําที่ใชดับเพลิงแลวไหลลงสูแหลงน้ําบนดินหรือใตดิน   
 
 

 

มาตรการเมื่อมีการปลอยสารโดยอุบัติเหตุ 

ขอควรระวังสวนบุคคล 
ไมควรทําใหเกิดฝุน หามสูดดมฝุน ไมควรสัมผัสกับสาร การทํางานในหองปด ตองแนใจวามีแหลงอากาศบริสุทธิ์
เพียงพอ  
 
มาตรการปกปองสิ่งแวดลอม 
ปองกันไมใหไหลลงสูระบบสุขาภิบาล, ดิน หรือสิ่งแวดลอม  
 
วิธีทําความสะอาด/ดูดซับ 
ซับออกอยางระมัดระวัง สงไปกําจัด ทําความสะอาดบริเวณที่ปนเปอน   
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การจัดการและการเก็บรักษา 

การจัดการ 
คําแนะนําในการปองกันเพลิงไหมและการระเบิด: 
ทําใหไฟลุกลาม เก็บหางจากวัสดุที่ลุกไหมติดไฟได ไมควรสัมผัสกับสารอินทรีย   
 
การเก็บ 
ณ. อุณหภูมิ+15 ถึง +25 องศาเซลเซียส เก็บแยกตางหากหรือรวมกับตัวออกซิไดซอื่นเทานั้น และหางจากบริเวณที่
อาจทําใหเกิดการติดไฟและความรอน หางจากกรด   
 
 

การควบคุมการสัมผัสสาร/ การปองกันสวนบุคคล 

อุปกรณปองกันสวนบุคคล 
การปองกันระบบหายใจ:   จําเปน เมื่อมีฝุน   
การปองกันตา:    จําเปน   
การปองกันมือ:    จําเปน  
 
ควรสวมใสชุดปองกันที่เหมาะสมกับบริเวณทํางาน โดยพิจารณาจากความเขมขนและปริมาณสารอันตรายที่ใช 
ควรมีการตรวจสอบความทนทานตอสารเคมีของชุดปองกันโดยตัวแทนจําหนาย   
 
ขอควรปฏิบัติ   
เปลี่ยนเสื้อผาที่เปอนสารเคมีทันที ทาครีมปองกันผิวหนัง ลางมือและหนาหลังทํางานกับสาร หามกินอาหาร/ดื่ม
ในบริเวณทํางาน ทํางานภายใตตูควัน หามสูดดมสาร   
 
 

สมบัติทางเคมีและกายภาพ 

ลักษณะ     ของแข็ง     
สี      ขาว     
กล่ิน      ไมมีขอมูล     
คาพีเอช 300 g/l   น้ํา      13    
จุดหลอมเหลว      ไมมีขอมูล    
จุดเดือด      ไมมีขอมูล    
อุณหภูมิติดไฟ      ไมมีขอมูล    
จุดวาบไฟ      ไมมีขอมูล    
ขอบเขตการระเบิด   ลาง     ไมมีขอมูล    
    บน     ไมมีขอมูล    
ความหนาแนน      ไมมีขอมูล    
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ความสามารถในการละลาย   น้ํา  (5 °C)   340 g/l    
    น้ํา  (17 °C)   390 g/l    
    น้ํา  (30 °C)   460 g/l    
    น้ํา  (45 °C)   530 g/l    
    น้ํา  (60 °C)   550 g/l    
อุณหภูมิสลายตัว     180 - 200 °C    
 
 

ความเสถียรและความวองไวตอปฏิกิริยา 

สภาวะที่ตองหลีกเลี่ยง   
การใหความรอน (กอใหเกิดการระเบิดเนื่องจากการสลายตัว)   
 
สารที่ตองหลีกเลี่ยง   
กรด , สารที่ไหมไฟได , ไซยาไนด , กํามะถัน , สารประกอบแอมโมเนียม , โลหะ ในสภาพที่เปนผง , ฟอสฟอรัส   
 
ผลิตภัณฑจากการสลายตัวท่ีเปนอันตราย   
( ดวย กรด )   
 
ขอมูลเพิ่มเติม   
ดูดความชื้น   
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ขอมูลทางพิษวิทยา 

พิษเฉียบพลัน   
LD50 (oral, rat): 165 mg/kg   
 
ขอมูลเพิ่มเติมทางพิษวิทยา   
เม่ือสูดดมฝุน:   ระคายเคืองตอเยื่อเมือก , ไอ , หายใจลําบาก 
เม่ือถูกผิวหนัง:   ระคายเคืองอยางรุนแรง 
เม่ือเขาตา:   แสบรอน อาจทําใหตาบอด 
เม่ือกลืนกิน:   แสบรอนในปาก ลําคอ หลอดอาหาร กระเพาะและลําไส  
อาการที่อาจจะเกิดขึ้น:  ปวดทอง , อาเจียน , ทองรวง อาจกอใหเกิดเมทฮีโมโกลบิน เวียนศีรษะ ชีพจรเตน

ไมเปนจังหวะ ความดันโลหิตลดลง หายใจลําบาก และชัก อาการบงช้ี: ตัวเขียว   
 
ขอมูลเพิ่มเติม   
ควรคํานึงถึงสมบัติที่เปนอันตรายอื่นๆ ควรใชผลิตภัณฑดวยความระมัดระวัง เชนเดียวกับเมื่อทํางานกับสารเคมี   
 
 

ขอมูลเชิงนิเวศน 

ผลกระทบตอระบบนิเวศน 
ไมมีขอมูลที่เปนตัวเลข เกี่ยวกับผลตอระบบนิเวศนของผลิตภัณฑนี้  
ขอมูลอื่นๆเกี่ยวกับระบบนิเวศน: 
หามทิ้งลงสูระบบน้ํา, น้ําเสีย หรือดิน   
 
 

มาตรการการกําจัด 

ผลิตภัณฑ 
ไมมีกฎขอบังคับของอีซีวาดวยการกําจัดสารเคมีหรือกากเคมีซึ่งมักจะถือวาเปนของเสียเฉพาะ ประเทศสมาชิกอีซี
มีกฎหมายและขอบังคับในการกําจัดของเสียเฉพาะเหลานั้น โปรดติดตอผูรับผิดชอบหรือบริษัทรับกําจัดของเสียที่
ไดรับอนุญาตเพื่อปรึกษาวิธีกําจัด   
 
บรรจุภัณฑ 
กําจัดตามระเบียบราชการ หีบหอที่ปนเปอนสารเคมีใหจัดการเชนเดียวกับตัวสารเคมี สําหรับหีบหอที่ไมเปอนให
กําจัดเหมือนของเสียตามบานหรือนํามาใชใหม หากไมมีขอกําหนดอื่นเปนพิเศษ ติดตอบริษัทผูผลิตตามที่ระบุใน
ฉลาก   
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ขอมูลการขนสง 

ขอมูลการขนสงทางบก เอดีอาร/อารไอดี และจีจีวีเอส/จีจีวีอี [เยอรมัน]   
จีจีวีเอส/จีจีวีอี คลาส:   5.1   ตัวเลขและตัวอักษร:   14b   
เอดีอาร/อารไอดี คลาส:   5.1   ตัวเลขและตัวอักษร:   14b   
ช่ือผลิตภัณฑ:    1496  NATRIUMCHLORIT   
 
ขอมูลการขนสงทางน้ํา เอดีเอ็น/เอดีเอ็นอาร   
ไมกําหนด   
 
ขอมูลการขนสงทางทะเล ไอเอ็มดีจี   
ไอเอ็มดีจี คลาส:    5.1   เลขยูเอ็น:   1496   ประเภทบรรจุภัณฑ:   II   
อีเอ็มเอส:    5.1-06   เอ็มเอฟเอจี:   741   
ช่ือเทคนิคที่ถูกตอง:   SODIUM CHLORITE   
 
ขอมูลการขนสงทางอากาศ ไอซีเอโอ-ทีไอ และไอเอทีเอ-ดีจีอาร   
ไอซีเอโอ/ไอเอทีเอ คลาส:   5.1   เลขยูเอ็น:   1496   ประเภทบรรจุภัณฑ:   II   
ช่ือเทคนิคที่ถูกตอง:   SODIUM CHLORITE   
 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการขนสงขางตนเปนไปตามรูปแบบสากล และในรูปแบบที่ปฏิบัติในประเทศเยอรมัน [จีจีวี
เอส/จีจีวีอี] ซึ่งในบางประเทศอาจไมมีการกําหนดตามรูปแบบดังกลาว   
 

 

ขอมูลเก่ียวกับขอกําหนด 

การติดฉลากตามระเบียบอีซี   
สัญลักษณ:    O   ออกซิไดส   
    T   เปนพิษ   
ขอมูลเก่ียวกับอันตราย:   R 8-25-32-41  กอใหเกิดไฟ หากสัมผัสกับวัสดุที่ลุกไหมติดไฟได เปนพิษเมื่อกลืน

กิน ทําปฏิกริยากับกรด เกิดแกสที่มีพิษมาก อาจกอใหเกิดอันตรายรายแรงตอตา   
ขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัย:  S 17-26-36/37/39-45  เก็บหางจากวัสดุไหมไฟได เมื่อเขาตา ลางทันทีดวยน้ํา

ปริมาณมาก, พบแพทย สวมชุดปองกัน, ถุงมือ และอุปกรณปองกันตาและหนาที่
เหมาะสม ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือรูสึกไมสบาย ควรปรึกษาแพทยทันที พรอม
ทั้งแสดงฉลากของสารเคมี   

เลขอีซี:     ---   
 

  

ลิขสิทธ์ิคําแปลภาษาไทย โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
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วันที่มีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : พฤษภาคม 2010 
Caustic soda  
Sodium hydrate  
Soda lye 

CAS #    1310-73-2  NaOH  
RTECS # WB4900000  Molecular mass: 40.0  
UN #  1823  
EC Index # 011-002-00-6 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ

การปองกัน
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ

การติดไฟ ไมติดไฟ แตเมื่อสารสัมผัสกับ
ความชื้นหรือน้ําอาจทําใหเกิด
ความรอนจนทําใหสารที่ติดไฟ
ลุกติดไฟได 

หามสัมผัสกับน้ํา ในกรณีที่เกิดไฟไหมบริเวณ
ใกลเคียง: ใชสารดับไฟไดประเภท
ที่เหมาะสม 

การระเบิด มีความเสี่ยงตอการเกิดไฟไหม
และการระเบิดเมื่อสัมผัสกับ: ดู
อันตรายทางเคมี 

หาม สัมผัสกับวัสดุที่เขากันไมได ดู
อันตรายทางเคมี 

 

การไดรับสัมผัส  ปองกันการฟุงกระจายของฝุนสาร
หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี 

ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 

การสูดดม ไอ เจ็บคอ รูสึกปวดแสบปวด
รอน หายใจถี่ๆ  

ใชระบบระบายอากาศเฉพาะที่ 
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์  นอนพัก 
นําสงแพทยทันที  

ทางผิวหนัง ผิวหนังแดง ปวด ผิวหนังไหม
รุนแรง พุพอง 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางผิวหนังดวยน้ํามากๆหรือ
อาบน้ํา อยางนอย 15 นาที นําสง
แพทยทันที 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด ตาพรา 
ไหมลึกรุนแรง 

สวมเครื่องปองกันใบหนาหรือ 
เครื่องปองกันนัยนตาที่มีเครื่อง
ปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยน้ํามากๆ หลายๆ นาที  
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง แผลไหมในปากและ
คอ รูสึกปวดแสบปวดรอนใน
คอและอก คลื่นไส อาเจียน 
ช็อกหรือลมฟุบ 

หามดื่ม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน

บวนปาก หามทําใหอาเจียน 
ถาภายในไมกี่นาทีหลังจากกลืนกิน 
อาจใหดื่มน้ําหนึ่งแกวเล็ก นําสง
แพทยทันที 

การจัดการเมื่อมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก
ใชเครื่องปองกันสารเคมีสวนบุคคลรวมถึงเครื่องชวยหายใจติดตัว 
หามปลอยสารนี้ออกสูสิ่งแวดลอม เก็บกวาดสารที่หกใสภาชนะ
พลาสติก เก็บสารที่เหลืออยางระมัดระวังแลวนําไปทิ้งในที่ที่
ปลอดภัย  
 

หามขนสงพรอมอาหารและอาหารสัตว 

EU Classification UN Classification 
Symbol: C 
R: 35 
S: (1/2-)-26-37/39-45 

UN Hazard Class: 8 
UN Pack Group: II 

SODIUM HYDROXIDE โซเดียม ไฮดรอกไซด ICSC :0360 



การจําแนกประเภท GHS  
อันตราย 
เปนอันตราย หากกลืนกิน 
ทําใหผิวหนังไหมและทําลายดวงตาอยางรุนแรง 
อาจําใหเกิดการระคายเคืองตอทางเดินหายใจ 

การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา
Transport Emergency Card: TEC (R)-80GC6-II+III  
NFPA Code: H 3; F 0; R 1; 

เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว กรดแก โลหะ เก็บในภาชนะ
บรรจุเดิม เก็บในที่แหง เก็บในภาชนะปดสนิท เก็บในพ้ืนที่ที่ไมมี
ทางเขาของทอระบายน้ําเขาถึง 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนของแข็งดูดความชื้นในหลายรูปแบบ สีขาว 
อันตรายทางเคมี :  สารละลายในน้ําเปนดางแก ซึ่งทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับกรดและกัดกรอนโลหะ เชน อลูมิเนียม ดีบุก ตะกั่วและ
สังกะสี ไดกาซที่ติดไฟหรือระเบิดได (Hydrogen ICSC0001) สารทําปฏิกิริยากับเกลือแอมโมเนียมไดแอมโมเนียและอาจเกิดอันตรายจาก
การติดไฟได เมื่อสารสัมผัสกับความชื้นหรือน้ําจะทําใหเกิดความรอน (ดูหมายเหตุ)
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 2 mg/m³ (Ceiling value) (ACGIH 2004) MAK: IIb (ไมไดกําหนดแตมีขอมูล) (DFG 
2004) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สงผลกระทบอยางรุนแรงในทุกทางที่ไดรับสัมผัส
ความเสี่ยงจากการหายใจ : การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนจนเปนอันตรายไดอยางรวดเร็ว
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีกัดกรอนดวงตา ผิวหนังและทางเดินหายใจ กัดดกรอนเมื่อกลืนกิน 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : การไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ อาจทําใหเกิดโรคผิวหนังอักเสบ 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 1390  ํC 
จุดหลอมเหลว : 318  ํC 

ความหนาแนน : 2.1 g/cm3

การละลายในน้ํา g/100 ml ท่ี 20  ํC : 109 (ดีมาก) 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

สารอาจเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม ควรใสใจกับสิ่งมีชีวิตในน้ํา

หมายเหตุ

ปริมาณของสารที่ไดรับจากการทํางานในเวลาใด ๆ ไมควรเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน หามเทน้ําลงบนสาร เมื่อตองการ
เจือจางหรือละลายใหนําสารคอยๆเติมลงในน้ําชาๆ UN number อื่น คือ UN1824 สารละลายโปแตสเซียมไฮดรอกไซด hazard class 8 
packing group II-III 

SODIUM HYDROXIDE โซเดียม ไฮดรอกไซด ICSC :0360 



IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                             

การพัฒนา International Chemical Safety Card (ICSCs) ดําเนินการโดย 
โครงการระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยดานสารเคมี (IPCS) 

รวมกับ องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) องคการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) 
องคการอนามัยโลก (WHO) และคณะกรรมาธิการประชาคมแหงสหภาพยุโรป(Commission of the European Communities) 

การแปล ICSC เปนภาษาไทย ดําเนินการโดยศูนยพัฒนานโยบายแหงชาติดานสารเคมี  
สํานักควบคุมเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 



ชื่อสารเคมี  SODIUM HYPOCHLORITE 
(SOLUTION, ACTIVE CHLORINE <10%) 

โซเดียม ไฮโปคลอไรท (สารละลายที่มีคลอรีน 
<10%) 

ICSC :0482 

วันที่มีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : ตุลาคม 1990 
 Sodium oxychloride  

Sodium chloride oxide 
 

CAS # 7681-52-9 NaClO 
RTECS # NH3486300 Molecular mass: 74.44 
EC Annex 1 Index # 017-011-00-1  
EC/EINECS # 231-668-3  

 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ

การปองกัน
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ
การติดไฟ ไมติดไฟ เมื่อติดไฟใหควัน (หรือ

กาซ) ที่ระคายเคืองหรือเปนพิษ
 ใชผงดับเพลิง น้ําฉีด โฟม 

คารบอนไดออกไซด 
การระเบิด    

การไดรับสัมผัส  ปองกันไมใหเกิดไอหมอกของสาร  
การสูดดม ไอ เจ็บคอ ดูดระบายอากาศ ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก 

นําสงแพทย
ทางผิวหนัง ผิวหนังแดง ปวด สวมถุงมือปองกัน ลางดวยน้ํามากๆ จากนั้นถอด

เสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก ลางดวย
น้ําอีกครั้ง

ทางดวงตา ตาแดง ปวด สวมแวนนิรภัย 
 

ลางตาดวยน้ํามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
จากนั้นนําสงแพทย

การกลืนกิน ปวดทอง รูสึกปวดแสบปวดรอน  ไอ 
ทองเสีย เจ็บคอ อาเจียน 

หามดื่ม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน
 

บวนปาก ใหดื่มน้ํา 1-2 แกว นําสง
แพทย

การจัดการเมื่อมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก
ในกรณีที่มีสารหกจํานวนมาก ใชเครื่องปองกันสวนบุคคลรวมถึง
เครื่องชวยหายใจติดตัว ทําการดูดระบายอากาศ ลางของเหลวที่หกดวย
น้ําจํานวนมาก หามดูดซับดวยขี้เลื่อยหรือสารดูดซับที่ติดไฟได

Note: B 
EU Classification 
Symbol: Xi 
R: 31-36/38 
S: (1/2-)28-45-50-61 

การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา

 เก็บแยกจากกรด ดู อันตรายทางเคมี เก็บในที่เย็น มืด เก็บใน
ภาชนะปดสนิท 

 



ชื่อสารเคมี  SODIUM HYPOCHLORITE 
(SOLUTION, ACTIVE CHLORINE <10%) 

โซเดียม ไฮโปคลอไรท (สารละลายที่มีคลอรีน 
<10%) 

ICSC :0482 

ขอมูลสําคัญ

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนสารละลายสีเหลืองออน ใส มีกลิ่นเฉพาะตัว 
อันตรายทางเคมี : สารนี้สลายตัวเมื่อไดรับความรอน สัมผัสกับกรด และภายใตอิทธิพลของแสง ทําใหเกิดกาซพิษและกัดกรอน รวมไปถึง
คลอรีน (ดู ICSC 0126) สารนี้เปนออกซิไดซอยางแรงและทําปฏิกิริยากับวัสดุที่ติดไฟไดและสารรีดิวซ สารละลายในน้ําเปนดางออน 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : ไมไดกําหนดคา TLV
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเอาละอองของสารเขาไปและโดยการกลืนกิน
ความเสี่ยงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC ไมสามารถระบุความเร็วที่ปริมาณของสารในอากาศจะเพิ่มขึ้นถึงขีดอันตรายได 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารนี้ระคายเคืองตอดวงตา ผิวหนังและทางเดินหายใจ 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : การไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ อาจทําใหผิวหนังเกิดอาการไวตอ
การกระตุนได

คุณสมบัติทางกายภาพ 

ความหนาแนนสัมพัทธ (น้ํา=1) : 1.1 (5.5% สารละลายในน้ํา) 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
สารนี้เปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา

หมายเหตุ 
สารฟอกขาวในครัวเรือนสวนใหญประกอบไปดวยโซเดียม ไฮโปคลอไรทประมาณ 5%  sodium hypochlorite (ประมาณ pH11, สารระคาย
เคือง), และสารฟอกขาวเขมขนประกอบไปดวยโซเดียม ไฮโปคลอไรท10-15% (ประมาณ pH13, สารกัดกรอน) ลางเสื้อผาที่เปอนสาร(ติด
ไฟได)ดวยน้ํามากๆ มีช่ือทางการคาคือ Clorox and Javel water  ควรศึกษา ICSC #1119 (Sodium hypochlorite, active chlorine >10%)
ขอมูลของ Card มีการปรับปรุงบางสวนในเดือน กรกฎาคม 2007 ดูหัวขอการปฐมพยาบาลการกลืนกิน การจําแนกประเภทของ EU

IPCS 
International Programme 
on Chemical Safety 

การพัฒนา International Chemical Safety Card (ICSCs) ดําเนินการโดย 
โครงการระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยดานสารเคมี (IPCS) 

รวมกับ องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) องคการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) 
องคการอนามัยโลก (WHO) และคณะกรรมาธิการประชาคมแหงสหภาพยุโรป(Commission of the European Communities) 

การแปล ICSC เปนภาษาไทย ดําเนินการโดยศูนยพัฒนานโยบายแหงชาติดานสารเคมี 
สํานักควบคุมเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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� (Date of Peer-Review) : ���	�� 1995 
 Petroleum 50 thinner  
CAS # ,- .�	/0.12  
RTECS # SE7558000 Molecular mass: ca. 97 
UN # 1263  
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UN Classification  

UN Hazard Class: 3  
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วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : ตุลาคม 2000 
1,1,2-Trichloroethylene 
Trichloroethene 
Ethylene trichloride 
Acetylene trichloride 

CAS #  79-01-6  C2HCl3 / ClCH=CCl2  
RTECS #  KX4550000  Molecular mass: 131.4  
UN #  1710  
EC #  602-027-00-9  

  
 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ติดไฟไดภายใตสภาวะจําเพาะ  

(ดูหมายเหตุ) 
 ในกรณีที่เกิดไฟไหมบริเวณ

ใกลเคียง  
ใชสารดับไฟประเภทใดก็ได 

การระเบิด  ปองกันไมใหเกิดประจุไฟฟาสถิต
(เชน การตอสายดิน) 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้า 

การไดรับสัมผัส  ปองกันไมใหเกิดไอหมอกของสาร 
ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 

โดยเครงครัด 

 

การสูดดม เวียนศีรษะ งวงซึม ปวดศีรษะ 
ออนเพลีย คล่ืนไส หมดสติ 
 

ดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี หรือ
ใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก  
ถาจําเปนใหชวยการหายใจ  
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง ผิวแหง แดง 
 

สวมถุงมือปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางและทําความสะอาดผิวหนัง 
ดวยนํ้าและสบู 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด 
 

สวมแวนนิรภัย 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา 
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆหลายๆนาที 
(ถอดคอนแทคเลนส ถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง (ดูเพ่ิมเติมการสูดดม) หามด่ืม รับประทานอาหาร 
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน  

บวนปาก หามทําใหอาเจียน  
ด่ืมนํ้ามากๆ นอนพัก 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
ดูดระบายอากาศ เก็บรวบรวมสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาใส
ในภาชนะที่ปดสนิทใหมากที่สุด ใชทรายหรือสิ่งดูดซับเฉื่อย 
(inert absorbent)โรยที่ของเหลวที่เหลือแลวนําไปทิ้งในที่ปลอดภัย 
ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ใชหนากากชนิดกรองกาชและ
ไออินทรียของสารเคมี หามปลอยสารน้ีเขาสูสิ่งแวดลอม 
 

หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว  
เปนมลภาวะทางทะเล 
EU Classification  
Symbol: T 
R: 45-36/38-52/53-67 
S: 53-45-61 
UN Classification  
UN Hazard Class: 6.1 
UN Pack Group: III 
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การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-61S1710  
NFPA Code: H2; F1; R0; 

เก็บแยกจากโลหะ (ดูอันตรายทางเคมี) ดางแก  อาหารและอาหารสัตว  
เก็บในที่มืด แหง มีการระบายอากาศตามแนวพื้น 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : เปนของเหลว ไมมีสี มีกล่ินเฉพาะ 
อันตรายทางกายภาพ : ไอหนักกวาอากาศ  ผลของการไหล การสั่น ฯลฯ สามารถทําใหเกิดประจุไฟฟาสถิตได 
อันตรายทางเคมี : สารน้ีเมื่อสัมผัสกับผืนผิวที่รอนหรือเปลวไฟจะสลายตัวกลายเปนควันพิษที่กัดกรอนทําลายเน้ือเยื่อ (ฟอสจีน 
ไฮโดรเจนคลอไรด) เมื่อสารน้ีสลายตัวเมื่อสัมผัสกับดางแกทําใหเกิด ไดคลอโรอะเซทิลีน ซึ่งไวไฟ สารน้ีทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับผง
โลหะ เชน แมกนีเซียม อลูมิเนียม ไททาเนียม แบเรียม สารสลายตัวอยางชาๆโดยแสงในท่ีช้ืน เกิดเปนกรดเกลือที่ทําลายเน้ือเยื่อ 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 50 ppm as TWA; 100 ppm as STEL; A5; BEI issued; (ACGIH 2004) 
MAK: Carcinogen category: 1; Germ cell mutagen group: 3B; (DFG 2004) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถเขาสูรางกายโดยการหายใจ และโดยการกลืน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนและเปนพิษอยางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีจะทําใหตา และผิวหนัง เกิดการระคายเคือง การกลืนอาจทําใหสารสําลักลงปอด เสี่ยงตอ
ปอดอักเสบจากสารเคมี สารมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง ทําใหการหายใจลมเหลว การไดรับสารอาจทําใหความรูสึกตัวลดลง 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ: การไดรับสัมผัสสารทางผิวหนังอาจเกิดผิวหนังอักเสบ สารน้ีอาจมีผลกระทบตอ
ระบบประสาทสวนกลาง ทําใหสูญเสียความทรงจํา สารน้ีอาจมีผลตอตับและไต (ดูหมายเหตุ) สารน้ีอาจกอใหกอมะเร็งในมนุษย 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 87  ํC 
จุดหลอมเหลว : -73  ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ(นํ้า=1) : 1.5 
การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 20  ํ C) : 0.1 
ความดันไอ  kPa ท่ี 20  ํ C : 7.8 

ความหนาแนนไอสัมพัทธ(อากาศ = 1) : 4.5 
ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C : (อากาศ=1) : 1.3 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 410  ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 8-10.5 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 2.42  

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า ในระยะยาวสารน้ีเปนสาเหตุทําใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทางน้ํา  

หมายเหตุ 
การลุกไหมของสวนผสมไอ/อากาศที่ติดไฟไดเกิดขึ้นไดยาก อาจเกิดขึ้นไดภายใตสภาวะที่แนนอน การด่ืมเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอลจะเปน
อันตรายมากข้ึน อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ ไมสามารถใชกล่ินของสาร
เปนเครื่องเตือนเมื่อปริมาณสารเกินคากําจัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน หามใชสารในบริเวณที่มีไฟหรือมีพ้ืนผิวที่รอน หรือระหวาง
การเช่ือมโลหะ การเติมสารท่ีทําใหคงตัว(stabilizer)หรือสารยับยั้ง(inhibitor)ทําใหมีผลตอคุณสมบัติดานความเปนพิษของสารน้ี  
ควรปรึกษาผูเช่ียวชาญ 
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การพัฒนา International Chemical Safety Card (ICSCs) ดําเนินการโดย 
โครงการระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยดานสารเคมี (IPCS) 

รวมกับ องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) องคการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) 
องคการอนามัยโลก (WHO) และคณะกรรมาธิการประชาคมแหงสหภาพยุโรป(Commission of the European Communities) 
การแปล ICSC เปนภาษาไทย ดําเนินการโดยศูนยพัฒนานโยบายแหงชาติดานสารเคมี สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

รวมกับคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 






















	
	
	Material Safety Data Sheet 
	เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
	ข้อมูลทั่วไป
	เลขอ้างอิงตามระบบองค์การสหประชาชาติ

	มวลต่อโมล:   90.44   
	ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย
	มาตรการปฐมพยาบาล
	มาตรการการผจญเพลิง

	สารดับไฟที่เหมาะสม 
	ข้อมูลอันตรายอื่น 
	อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับการผจญเพลิง 
	ข้อมูลอื่น 
	มาตรการเมื่อมีการปล่อยสารโดยอุบัติเหตุ

	ข้อควรระวังส่วนบุคคล 
	มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม 
	วิธีทำความสะอาด/ดูดซับ 
	การจัดการและการเก็บรักษา

	การจัดการ 
	ทำให้ไฟลุกลาม เก็บห่างจากวัสดุที่ลุกไหม้ติดไฟได้ ไม่ควรสัมผัสกับสารอินทรีย์   

	การเก็บ 
	การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล

	อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 
	สมบัติทางเคมีและกายภาพ
	ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา

	สภาวะที่ต้องหลีกเลี่ยง   
	สารที่ต้องหลีกเลี่ยง   
	ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตราย   
	ข้อมูลเพิ่มเติม   
	ข้อมูลทางพิษวิทยา

	พิษเฉียบพลัน   
	ข้อมูลเพิ่มเติมทางพิษวิทยา   
	ข้อมูลเพิ่มเติม   
	ข้อมูลเชิงนิเวศน์

	ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ 
	มาตรการการกำจัด

	ผลิตภัณฑ์ 
	บรรจุภัณฑ์ 
	ข้อมูลการขนส่ง

	ข้อมูลการขนส่งทางบก เอดีอาร์/อาร์ไอดี และจีจีวีเอส/จีจีวีอี [เยอรมัน]   
	ข้อมูลการขนส่งทางน้ำ เอดีเอ็น/เอดีเอ็นอาร์   
	ข้อมูลการขนส่งทางอากาศ ไอซีเอโอ-ทีไอ และไอเอทีเอ-ดีจีอาร์   
	 
	ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด

	การติดฉลากตามระเบียบอีซี   
	 







