
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
สารเคมี



MSDS หรือ SDS หมายถึง...

เอกสารขอ้มูลความปลอดภยัสารเคมี ท่ีแสดงขอ้มูลเฉพาะ
ของสารเคมีแต่ละตวัเก่ียวกบัลกัษณะความเป็นอนัตรายของสารเคมี 
องคป์ระกอบของสารเคมี พิษ วธีิใช ้การเกบ็ การก าจดัและ
การจดัการอ่ืนๆ  ซ่ึงจะตอ้งมีประจ าไวใ้นหอ้งปฏิบติัการทุกหอ้งเพื่อ
ความสะดวกและความปลอดภยัในการใชส้ารเคมีในหอ้งปฏิบติัการ
โดยขอ้มูลท่ีแสดงในเอกสารตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมาย
ก าหนด 



ข้อมูลทีอ่ยู่ใน MSDS หรือ SDS ของสารเคมี

1. ข้อมูลเกีย่วกบัสารเคมีและบริษัทผู้ผลติและจัดจ าหน่าย
2. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกีย่วกบัองค์ประกอบของสารเคมี 
3. ข้อมูลเกีย่วกบัอนัตรายของสารเคมี
4. มาตรการปฐมพยาบาล
5. มาตรการการผจญเพลงิ 
6. มาตรการเม่ือมีอุบัติเหตุสารเคมีหกร่ัวไหล
7. ข้อปฏิบัติการใช้สารและการเกบ็รักษา 
8. การควบคุมการสัมผสัสาร/การป้องกนัส่วนบุคคล 

ประกอบด้วย 16 หัวข้อ 



9. สมบัติทางเคมีและกายภาพ 
10. ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกริิยา 
11. ข้อมูลทางพษิวทิยา 
12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์ 
13. มาตรการการก าจัด 
14. ข้อมูลการขนส่ง 
15. ข้อมูลเกีย่วกบัข้อก าหนดและพระราชบัญญตัิ 
16. ข้อมูลอ่ืนๆ

ข้อมูลทีอ่ยู่ใน MSDS หรือ SDS ของสารเคม(ีต่อ)



ตัวอย่างเอกสาร MSDS ของ 
Sulfuric acid



1. ข้อมูลเกีย่วกบัสารเคมีและบริษทัผู้ผลติและจัดจ าหน่าย

ช่ือเคมี IUPAC  :  Sulfuric acid
ช่ือเคมีทั่วไป  : Sulfuric acid
ช่ือผู้ผลติ/น าเข้า : Kyhochem (pty) Limited
แหล่งข้อมูลอ่ืนๆ : Modderfontein Ganteng 1645



2. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกีย่วกบัองค์ประกอบของสารเคมี 

ช่ือพ้องอ่ืนๆ : Oil of vitriol; BOU; Dipping Acid; Vitriol Brown 
Oil; Sulfuric; Acid Mist; Hydrogen sulfate; Sulfur acid; 
Sulfuricacid, spent;

สูตรโมเลกลุ :                     สูตรโครงสร้าง :



2. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกีย่วกบัองค์ประกอบของสารเคม(ีต่อ) 

รหัส CAS NO. : 7664-93-9

*CAS NO. เป็นชุดตวัเลขท่ีก าหนดข้ึนโดย Chemical Abstracts Service 
of the American Chemical Society ส าหรับใชช้ี้บ่งชนิดของสารเคมีอนัตรายท่ี
ก าหนดในกฎหมาย Toxic Substance Control Act (TSCA) 

รหัส UN/ID NO. : 1830

* รหสั UN/ID NO. เป็นรหสัตวัเลข 4 หลกั เพ่ือช้ีบ่งชนิดของสารเคมี (Identification 
Number) ท่ีถูกก าหนดโดยองคก์ารสหประชาชาติ (United Nations) และกรมการ
ขนส่งแห่งสหรัฐอเมริกา (Department of Transportation ; DOT) 



2. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกีย่วกบัองค์ประกอบของสารเคม(ีต่อ) 

รหัส EC NO. : 231-639-5

*รหสั EC NO. เป็นระบบรหสัสารเคมี 7 หลกั ท่ีก าหนดข้ึนโดยกลุ่มประชาคมยโุรป 

รหัส IMO :

*รหสั IMO คือสญัลกัษณ์รูปภาพท่ีใชเ้พื่อบอกความเป็นอนัตรายของสารเคมี



3. ข้อมูลเกีย่วกบัอนัตรายของสารเคมี

อนัตรายต่อสุขภาพอนามัย (Health Effect)
สัมผัสทางหายใจ : การหายใจเข้าไป สารนีมี้ฤทธ์ิกดักร่อนและก่อให้เกิด
การระคายเคืองตอ่ระบบทางเดนิหายใจ ท าให้มีอาการน า้ท่วมปอด เจ็บคอ 
ไอ หายใจตดิขดั และหายใจถ่ีรัว การหายใจเอาสารท่ีความเข้มข้นสงูอาจท า
ให้เสียชีวิตได้

สัมผัสทางผิวหนัง : การสมัผสัถกูผิวหนงั สารนีมี้ฤทธ์ิกดักร่อน ท าให้เป็น
แผลไหม้ และปวดแสบปวดร้อน



กนิหรือกลืนเข้าไป : การกลืนหรือการกินเขา้ไป ท าใหค้ล่ืนไส ้อาเจียน 
แต่ไม่มีผลต่อเน้ือเยือ่

สัมผสัถูกตา : การสมัผสัถูกตา สารน้ีมีฤทธ์ิกดักร่อน ท าใหต้าแดง ปวดตา 
และสายตาพร่ามวั

ความผดิปกติ,อ่ืน ๆ :สารน้ีมีผลท าลายฟัน ระบบหลอดเลือดเล้ียงหวัใจ

3. ข้อมูลเกีย่วกบัอนัตรายของสารเคม(ีต่อ)



4. มาตรการปฐมพยาบาล

หายใจเข้าไป : ถา้หายใจเขา้ไป ใหเ้คล่ือนยา้ยผูป่้วยออกสู่บริเวณท่ีมีอากาศ
บริสุทธ์ิ ถา้ผูป่้วยหยดุหายใจใหช่้วยผายปอด ถา้หายใจติดขดัใหอ้อกซิเจนช่วย 
รักษาร่างกายผูป่้วยใหอ้บอุ่นและอยูน่ิ่ง น าส่งไปพบแพทย์

กนิหรือกลืนเข้าไป : ถา้กลืนหรือกินเขา้ไป อยา่กระตุน้ใหเ้กิดการอาเจียน 
ใหผู้ป่้วยบว้นลา้งปากดว้ยน ้า ใหผู้ป่้วยด่ืมน ้า 200 - 300 มิลลิลิตร น าส่ง
ไปพบแพทย์



สัมผสัถูกผวิหนัง : ถา้สัมผสัถูกผวิหนงั ใหฉี้ดลา้งผวิหนงัทนัทีดว้ยน ้า
ปริมาณมากอยา่งนอ้ย 15 นาที น าส่งไปพบแพทย์

สัมผสัถูกตา : ถา้สมัผสัถูกตา ใหฉี้ดลา้งตาทนัทีดว้ยน ้าปริมาณมาก
อยา่งนอ้ย 15 นาที น าส่งไปพบแพทย์

อ่ืน ๆ: การรักษาอ่ืน ๆ อยูใ่นการวินิจฉยัของแพทยภ์ายใน 24 ชัว่โมง 
อาการเก่ียวกบัปอดบวม อกัเสบ บางทีอาจจะมีข้ึน

4. มาตรการปฐมพยาบาล(ต่อ)



5.มาตรการการผจญเพลงิ

จุดวาบไฟ(ºซ.) : -

จุดลุกตดิไฟได้เอง(ºซ.) : -

*จุดวาบไฟ คือ อุณหภูมิต ่าสุด ท่ีท าใหข้องเหลวกลายเป็นไอเพียงพอ
ต่อการเร่ิมตน้ลุกไหมข้ึ้นเม่ือมีแหล่งจุดติดไฟ

*จุดลุกติดไฟไดเ้อง คือ อุณหภูมิต ่าสุดท่ี ท าใหส้ารเคมีลุกติดไฟข้ึนเอง



5.มาตรการการผจญเพลงิ(ต่อ)

ค่า LFL % : - ค่าUFL % : -

* ขีดจ ากดัความไวไฟ ช่วงของส่วนผสมของไอระเหย/ก๊าซกบัอากาศท่ีสามารถ
ลุกติดไฟไดร้ะหวา่งค่าขีดจ ากดับน (Upper Flammable Limit ; UFL) และ
ค่าขีดจ ากดัล่าง (Lower Flammable Limit ; LFL)



5.มาตรการการผจญเพลงิ(ต่อ)

ค่า LEL % : - ค่า UEL % : -

*ขีดจ ากดัการระเบิดได้ ช่วงของส่วนผสมของไอระเหย/ก๊าซกบัอากาศท่ี
สามารถระเบิดไดร้ะหวา่งค่าขีดจ ากดับน (Upper Explosion Limit ;UEL) 
และค่าขีดจ ากดัล่าง (Lower Explosion Limit ; LEL) 



5.มาตรการการผจญเพลงิ(ต่อ)

NFPA Code

*ดชันี NFPA คือ ดชันีช้ีบ่งอนัตรายจาก สารเคมีต่อสุขภาพอนามยั 
ความไวไฟ การเกิดปฏิกิริยา โดยการก าหนดเป็นระดบัตวัเลข 0-4 อยูบ่น 
ส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน 4 ช้ิน เรียงกนั



5.มาตรการการผจญเพลงิ(ต่อ)

- สารน้ีไม่ไวไฟ

- สารดบัเพลิง ในกรณีเกิดเพลิงไหมใ้หใ้ชค้าร์บอนไดออกไซด ์
ผงเคมีแหง้ น ้ า

- สารเคมีอนัตรายจากการเผาไหม ้: ออกไซดข์องก ามะถนั

- สารน้ีเม่ือท าปฏิกิริยากบัสารอินทรีย ์อาจท าใหเ้กิดเพลิงไหม้
และการระเบิดได้



6. มาตรการเม่ือมีอุบัตเิหตุสารเคมหีกร่ัวไหล
- วิธีการปฏิบติัในกรณีเกิดการหกร่ัวไหลใหก้ั้นบริเวณสารหก
แยกจากบริเวณอ่ืน

- ใหดู้ดซบัสารท่ีหกร่ัวไหลดว้ยสารอลัคาไลด ์เช่น โซดาแอซ๊ 
สารอนินทรีย ์หรือดิน

- เกบ็ส่วนท่ีหกร่ัวไหลในภาชนะบรรจุท่ีปิดมิดชิดเพื่อน าไปก าจดั

- ลา้งบริเวณสารหกร่ัวไหล หลงัจากสารเคมีถูกเกบ็กวาดเรียบร้อยแลว้

- ป้องกนัไม่ใหส้ารเคมีท่ีหกร่ัวไหล ไหลลงสู่ท่อระบายน ้า แม่น ้ า 
และแหล่งน ้าอ่ืนๆ

- ใหส้วมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายท่ีเหมาะสม



7. ข้อปฏิบัติการใช้สารและการเกบ็รักษา 
- เกบ็ในภาชนะบรรจุท่ีปิดมิดชิด

- เกบ็ในบริเวณท่ีเยน็และแหง้

- เกบ็ในบริเวณท่ีมีการระบายอากาศเพียงพอ

- เกบ็ห่างจากแสง ไอน ้า เบสแก่ สารประกอบอินทรีย์

- เกบ็ภาชนะบรรจุสารไวใ้นบริเวณเกบ็สารเคมีท่ีเหมาะสม

- หลีกเล่ียงการหายใจและการสัมผสัถูกผวิหนงัและตา



8. การควบคุมการสัมผสัสาร/การป้องกนัส่วนบุคคล 

- ถุงมือ
- หน้ากากป้องกนัการหายใจ
- ชุดป้องกนัสารเคมี (เส้ือกราวน์)
- แว่นตานิรภัย



9. สมบัติทางเคมีและกายภาพ 

สถานะ : ของเหลว สี : ไม่มีสี     กลิน่ : ไม่มีกล่ิน  นน.โมเลกลุ : 98

จุดเดือด(ºซ.) : 276 จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง(ºซ.) : -1 ถึง (-30)

*จุดหลอมเหลวและจุดเดือด อุณหภูมิท่ีท าใหส้ารเคมีเปล่ียนสถานะจาก
ของแขง็หลอมเป็นของเหลว หรือของเหลวเดือดกลายเป็นก๊าซ ซ่ึงอาจ
ก่อใหเ้กิดอนัตรายสูงกวา่ได้



9. สมบัติทางเคมีและกายภาพ(ต่อ) 

ความถ่วงจ าเพาะ(น า้=1) : 1.84

*ความถ่วงจ าเพาะ คือ น ้ าหนกัของของเหลวเม่ือเปรียบเทียบกบัน ้าท่ีปริมาตร
เท่ากนั (น ้า = 1) ถา้สารเคมีนั้นไม่ละลายน ้า และมีค่าความถ่วงจ าเพาะ (ถพ.) 
มากกวา่ 1 สารเคมีนั้นกจ็ะจมน ้าแต่ถา้มีค่านอ้ยกวา่ 1 สารเคมีนั้นจะลอยน ้า



9. สมบัติทางเคมีและกายภาพ(ต่อ) 

ความดันไอ(มม.ปรอท) : 0.001 ท่ี 20 องศาเซลเซียส

*ความดนัไอ คือแนวโนม้ของของแขง็หรือของเหลวท่ีจะระเหย
กลายเป็นไอในอากาศ

ความหนาแน่นไอ(อากาศ=1) : 3.4

*ความหนาแน่นไอ คือน ้าหนกัของไอระเหยหรือก๊าซเม่ือเทียบกบั
อากาศในปริมาตรท่ีเท่ากนั (อากาศ = 1) 



9. สมบัติทางเคมีและกายภาพ(ต่อ) 

ความสามารถในการละลายน า้ที(่กรัม/100 มล.) :
ละลายน ้าได ้ท่ี 20 องศาเซลเซียส

*ความสามารถในการละลายน ้าได ้คือน ้าหนกัของสารเคมีท่ีสามารถ
ละลายในน ้าได ้ต่อหน่วยปริมาตร



9. สมบัติทางเคมีและกายภาพ(ต่อ) 

แฟคเตอร์แปลงหน่วย 1 ppm = 4.07 
มก./ม3 หรือ 1 มก./ม3   = 0.25
ppm ที่ 25 องศาเซลเซียส 

*แฟคเตอร์แปลงหน่วย ความเขม้ขน้ของก๊าซและไอระเหยสารเคมีมกัจะ
ก าหนดไวเ้ป็นหน่วยส่วนในลา้นส่วน (ppm) เพื่อความสะดวกของผูใ้ชง้านให้
สามารถแปลงหน่วยไปเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร (mg/m3) และจาก mg/m3

เป็น ppm ท่ีอุณหภูมิปกติ 25 องศาเซลเซียส โดยก าหนดใหส้าร 1 โมล 
มีปริมาตร = 24.45 ลิตร



10. ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกริิยา 

-สารที่เข้ากนัไม่ได้ : เบสแก่ น ้ า สารอินทรีย ์โลหะอลัคาไลน์

- สารเคมอีนัตรายทีเ่กดิจากการสลายตัว : เม่ือท าปฏิกิริยากบัโลหะ
จะเกิดออกไซด ์ของก ามะถนัและไฮโดรเจน

- สารนีท้ าปฏิกริิยากบัสารอนิทรีย์ท าให้เกดิเพลงิไหม้และเกดิการระเบิด



11. ข้อมูลทางพษิวทิยา 

LD50(มก./กก.) : 2140 ( หนู)
*LD50หมายถึง ปริมาณ (dose) ของสารเคมีซ่ึงคาดวา่จะท าใหส้ตัวท์ดลองท่ี

ไดรั้บสารนั้นเพียงคร้ังเดียว ตายไปเป็นจ านวนคร่ึงหน่ึง (50 %)ของจ านวนเร่ิมตน้

IDLH(ppm) : 0.25
*IDLH ค่าความเขม้ขน้ของสารเคมีสูงสุดเม่ือเกิดความบกพร่องจากอุปกรณ์

ป้องกนัการหายใจแลว้สามารถอพยพออกจากบริเวณนั้นภายใน 30 นาที โดย
ปราศจากอุปกรณ์ป้องกนัการหายใจและไม่ก่อใหเ้กิดอาการระคายเคืองอยา่ง
รุนแรงหรือมีผลต่อสุขภาพอนามยั



11. ข้อมูลทางพษิวทิยา(ต่อ) 

รหัส RTECS : WS 5600000

*RTECS เป็นรหสัช้ีบ่งชนิดของสารเคมีในฐานขอ้มูลพิษวิทยา

PEL-TWA(ppm) : 3.75
*PEL ค่าความเขม้ขน้ของสารเคมีในบรรยากาศการท างานท่ีอนุญาตใหมี้

ไดต้ามกฎหมายความปลอดภยัและอาชีวอนามยัแห่งสหรัฐอเมริกา



11. ข้อมูลทางพษิวทิยา(ต่อ) 

TLV-TWA(ppm) : 0.25 TLV-STEL(ppm) : 0.75         TLV-C(ppm) : -

*TLV ค่าขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมีในบรรยากาศการท างาน 
ท่ีพนกังานเกือบทั้งหมดสมัผสัสารเคมีดงักล่าวซ ้ า ๆ วนัแลว้วนัเล่าโดย 
ไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั 



12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์ 

LC50(มก./ ม3) : 510 / 2 ช่ัวโมง ( หนู)

*LC50 ความเขม้ขน้ของสารเคมีในอากาศซ่ึงคาดวา่จะท าให้
สตัวท์ดลองท่ีสูดดมในระยะเวลาท่ีระบุไวต้ายไปเป็นจ านวนคร่ึงหน่ึง
(50%) ของจ านวนเร่ิมตน้ 



12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์(ต่อ) 

ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์
ผลกระทบทางชีวภาพ: เป็นพิษต่อส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัในน ้า ส่งผลท่ีเป็น
อนัตรายเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงพีเอช เป็นพิษต่อปลาและสาหร่าย มีฤทธ์ิ
กดักร่อนแมใ้นสภาพท่ีเจือจางไม่ท าใหเ้กิดการขาดออกซิเจนทางชีวภาพ 
ท าใหแ้หล่งน ้าด่ืมเป็นพิษถา้ปล่อยใหเ้ขา้สู่ดินหรือน ้าในปริมาณมาก ควรท า
ใหเ้ป็นกลางในระบบบ าบดัน าเสีย

หา้มท้ิงลงสู่ระบบน ้า, น ้าเสีย หรือดิน



13. มาตรการการก าจัด 

- ท าใหเ้ป็นกลางดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเ์จือจางหรือ
โดยเทลงบนหินปูนหรือโซเดียมคาร์บอเนต 

- ติดต่อบริษทัท่ีมีใบรับอนุญาตก าจดัอยา่งถูกตอ้ง



14. ข้อมูลการขนส่ง 

ไม่ควรขนส่งมาพร้อมกบัสารอนัตราย สารท่ีเขา้กนักบักรด
ซลัฟิวริกไม่ได ้เช่น Hydrogent Peroxide เพราะอาจเกิดการ
ระเบิดขณะขนส่งได้



15. ข้อมูลเกีย่วกบัข้อก าหนดและพระราชบัญญัติ 

สารเคมีอนัตราย      
พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ppm) เฉลีย่ 8 ช่ัวโมง : 0.25
พรบ. วตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 :  ชนิดท่ี 3
หน่วยงานที่รับผดิชอบ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม



16. ข้อมูลอ่ืนๆ
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3. "ITP. SAX'S Dangerous Properties of Industrial Materials ,1996 ,หนา้
3046"
4. "สอป.มาตรฐานสารเคมีในอากาศและดชันีวดัทางชีวภาพ ,น าอกัษรการ
พิมพ์ ,2543 ,หนา้ 53"
5." ACGIH. 2000 TLVs and BEIs Threshold Limit Values for Chemical 
Substances and Physical Agents ,and
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จบการน าเสนอ


