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เอกสารข้อมลูความปลอดภยั 

UW-1001 

หวัข้อท่ี 01 – ข้อมลูเก่ียวกบัสารเคมี และบริษัทผู้ผลิต และ / หรือจําหน่าย (Identification) 

ตัวบ่งชีผ้ลิตภณัฑ์:                           

ชื่อผลิตภณัฑ์:   กรดไฮโดรคลอริก 

การบ่งชีด้้วยวิธีอื่นๆ: CAS : 7647-01-0       EC / EINECS : 231-595-7       RTECS No.: MW4025000                

UN No.: 1789         EC Annex 1 Index No.: 017-002-00-2                                                                                                                                                                                                                      

รายละเอียดผู้ผลิต: 

ชื่อผู้ผลิต:   บริษัท ยนิูเวอร์แซล วอเตอร์ เคมคิอล แอนด์ โซลซูัน่ส์ จํากดั 

     377/146 หมู ่2 ตําบลสรุศกัดิ์ อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 20110 

     โทรศพัท์ 0-3303-1497  โทรสาร  0-3303-1498 
 

หวัข้อท่ี 02 – การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย (Hazards Identification) 

การจาํแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสมตามระบบ GHS: 

การกดักร่อนและระคายเคืองตอ่ผิวหนงั   ประเภทยอ่ย 1 

การทําลายดวงตาอยา่งรุนแรงและการระคายเคืองตอ่ดวงตา ประเภทยอ่ย 2A 

การทําให้ไวตอ่การกระตุ้นอาการแพ้ตอ่ผิวหนงั   ประเภทยอ่ย 1 
 
ความเป็นพิษตอ่ระบบอวยัวะเปา้หมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการรับสมัผสัครัง้เดียว  

(ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ)     ประเภทยอ่ย 1 

ความเป็นพิษตอ่ระบบอวยัวะเปา้หมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการรับสมัผสัซํา้ 

(ตบั อวยัวะรับกลิน่ ระบบทางเดนิหายใจ)   ประเภทยอ่ย 1 
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องค์ประกอบจากฉลาก: 

 
คําสญัญาณ    ระวงั 

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:  อนัตรายตอ่ระบบทางเดินหายใจ 

อนัตรายตอ่ผิดหนงัอยา่งรุนแรงและทําลายดวงตา 

อนัตรายตอ่สิง่มีชีวิตในนํา้ 

ทําให้เกิดการแพ้ท่ีผิวหนงั 
 
ข้อความแสดงข้อควรระวัง:  ควรได้รับคําแนะนําเฉพาะก่อนการใช้งาน 

หลกีเลีย่งการสมัผสัหรือหายใจรับสาร 

สวมชดุปอ้งกนัสารเคมี ถงุมือกนัสารเคมี แวน่ครอบตา รองเท้านิรภยั 

บริเวณใช้งาน ควรมีระบบระบายอากาศท่ีด ี

ห้ามปลอ่ยสารออกสูส่ิง่แวดล้อมหรือ แหลง่นํา้ 

ห้ามใช้งานหากยงัไมไ่ด้อา่นหรือเข้าใจข้อควรระวงัด้านความปลอดภยั 
 

ความเป็นอนัตรายอื่นที่ไม่มีผลในการจาํแนกประเภท:   ไมม่ี 
 

หวัข้อท่ี 3 – องค์ประกอบและข้อมลูเก่ียวกบัสว่นผสม (Composition/Information on Ingredients) 
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เอกลกัษณ์ของสารเคมี 

ชื่อทางเคมี: กรดไฮโดรคลอริก 

สูตรโมเลกุล: HCI 

มวลโมเลกุล: 36.500 

ชื่อสามัญ: HYDROCHLORIC ACID 

ชื่อพ้อง: Muriatic Acid, Spirit(s) of Salt, Chlorone 

หมายเลข CAS: 7647-01-0  หมายเลข EC / EINECS:  231-595-7  หมายเลข UN : 1789 

 
สิ่งเจือปนและสารปรุงแต่งให้เสถยีร:  ไมม่ี 

 
CAS No.    Name    % Weight 

7647-01-0    Hydrochloric Acid  35 

7732-18-5    Water    65 

 
 

หวัข้อท่ี 04 – มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures) 

การหายใจเข้าไป: ให้ย้ายผู้ ป่วยไปยงับริเวณท่ีมีอากาศบริสทุธ์ิ หากหายใจไมส่ะดวกให้ใช้อปุกรณ์หายใจ          

นําสง่แพทย์ทนัที 

 

การสัมผัสทางดวงตา: ล้างด้วยนํา้ปริมาณมาก โดยลมืตาให้กว้าง ให้นํา้ไหลผา่นอยา่งน้อย 15 นามี อาจใช้

สารละลายนํา้เกลอื (neutral saline solution) ระวงัอยา่ให้นํา้ล้างตาไหลเข้าดวงตาข้างท่ีไมไ่ด้

รับสมัผสัสาร แล้วรีบนําสง่แพทย์ทนัที 

 

การสัมผัสทางผิวหนัง: ถอดเสือ้ผ้าท่ีเปือ้นออกทนัที ล้างออกด้วยนํา้ปริมาณมาก ชะล้างผา่นผิวหนงัสว่นท่ีโดย

สารเคมีอยา่งน้อย 15 นามี ถ้ามกีารระคายเคืองมาก รีบนําสง่แพทย์ 
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การกลนืกนิ:   ห้ามทําให้ผู้ ป่วยอาเจียน ควรให้ดื่มนํา้หรือนํา้สะอาด ในปริมาณมากๆ เพ่ือเจือจางสาร 

 

อาการ/ผลกระทบที่สาํคัญ: 

การหายใจ:   ระคายเคืองจมกูอยา่งรุนแรง แสคอ หายใจไมอ่อก 

 

ตา:    ระคายเคือง แดง ไม้ อาจทําให้ตาบอดได้ 

 

ผิวหนัง:    ระคายเคืองผิวหนงัอยา่งรุนแรง เป็นแผลไปได้ 

 

การกลนืกนิ:   ไหม้ปากและทางเดินอาหาร กลนืลาํบาก คลืน่ไส้ อาเจียน ท้องเสยี อาจเสยีชีวิตได้ 

 

ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องทาํทนัทีและการดูแลรักษาเฉพาะที่สาํคัญที่ควรดาํเนินการ: ผิวหนงับวมแดง จมกู

และเหงือกมีเลอืดไหล โรคกระเพาะอกัเสบ หลอดลมอกัเสบเรือ้รัง 

 

หวัข้อท่ี 05 – มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting) 

สารดับเพลิงที่เหมาะสม:  ให้ใช้สารดบัเพลงิให้เหมาะสมกบัเพลงิไหม้ท่ีเกิดบริเวณรอบๆ 

 

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม: นํา้ (ถ้าต้องใช้นํา้ ต้องระวงัการเกิดไอของก๊าซ จากการเจือจางหากสมัผสักรดโดยตรงต้องฉีด

นํา้เป็นมา่นกัน้ปอ้งกนัผู้ระงบัเหต)ุ ไมม่ีข้อมลู 

 

ความเป็นอนัตรายเฉพาะที่เกดิขึน้จากสารเคมี: เมื่อสมัผสัโลหะจะให้แก๊สไฮโดรเจน ซึง่อาจระเบิดได้ 

 

อุปกรณ์ป้องกนัพิเศษและข้อควรระวังสาํหรับนักผจญเพลิง: สวมชดุผจญเพลงิ ชดุปอ้งกนัสารเคมี สวมหน้ากากปอ้งกนัการ

หายใจชนิด มีถงัอดัอากาศ (SCBA) ฉีดนํา้เป็นละอองฝอยเพ่ือหลอ่เย็นภาชนะบรรจ ุ ห้ามฉีด

นํา้เข้าภาชนะโดยตรง เพราะจะเกิดปฏิกิริยารุนแรง 
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หวัข้อท่ี 06 – มาตรการจดัการเม่ือมีการหกและร่ัวไหลของสาร (Accidental Release Measures) 

ข้อควรระวังส่วนบุคคล: อพยพคนออกจากบริเวณท่ีสารหกรด ควรอยูใ่นทิศทางเหนือลม ห้ามสมัผสัสารเคมีโดยตรง 

ห้ามหายใจเอาไอสารเข้าไป ให้กัน้แยกพืน้ท่ีอนัตรายและควบคมุบคุคลทีมีอปุกรณ์ปอ้งกนั

ผา่นเข้าออกได้เทา่นัน้ จดัให้มีการระบายอากาศอยา่งเพียงพอ การเข้าพืน้ท่ีต้องเข้าในทิศทาง

เหนือลม ห้ามสมัผสัวตัถปุนเปือ้น 
 
อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล: สวมชดุปอ้งกนัสารเคมี อปุกรณ์ช่วยหายใจแบบมถีงัอดัอากาศ รองเท้าบทู  

และถงุมือปอ้งกนัสารเคม ี
 

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม: ปอ้งกนัไมใ่ห้สารไหลลงทอ่ระบายนํา้หรือแมนํ่า้ เพราะสารนีม้ีผลกระทบตอ่สิง่มชีีวิตในนํา้  

ซึง่สง่ผลเป็นอนัตรายเน่ืองจากเปลีย่นแปลงคา่ pH ของนํา้ 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการและวัสดุสาํหรับกักเก็บและทาํความสะอาด: สวมชุดป้องกันสารเคมี อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจชนิดแบบมีไส้กรอง

สารเคมี ประเภทกรองไอกรด ให้ระบายอากาศในบริเวณท่ีเกิดเหตุ ใช้อุปกรณ์ตกัสารเคมี

ปนเปือ้นท่ีเป็นพลาสติก จัดเตรียมถุงและถังพลาสติก (แบบมีฝาปิด) นําสารเคมีปนเปือ้นท่ี

เป็นพลาสติกปิดรักถงุแล้วใสล่งถงัพลาสตกิปิดฝาแล้วใช้เทปผ้าพนัปิดท่ีขอบฝาถงัติดปา้ยท่ีถงั 

“สารเคมีปนเปือ้นจากอบุตัิเหต”ุ นําไปกําจดัตามข้อกําหนด 
  
 

หวัข้อท่ี 07 – การขนถ่ายเคล่ือนย้ายใช้งาน และการจดัเก็บ (Handling and Storage) 

ข้อควรระวังในการขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งานอย่างปลอดภยั:  
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ภาชนะประเภทบรรจภุณัฑ์ท่ีขนย้ายต้องแข็งแรง 

จดัระบบระบายอากาศท่ีเพียงพอในบริเวณใช้งาน  

ปอ้งกนัละอองไอของกรดในบริเวณทํางาน 

 
สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภยั: ปิดภาชนะให้สนิท เก็บในบริเวณท่ีระบายอากาศได้ดี  

เก็บในท่ีแห้งและเย็น เก็บให้หา่งจากความร้อน ความชืน้ สารออกซิไดซ์ โลหะ 

แอลกอฮอล์ กรด ไซยาไนต์ ซลัไฟต์  

ภาชนะบรรจเุป็นวสัดทุนการกดักร่อน (เหลก็เคลอืบผิวด้วยยาง หรือ PE หรือ PP 

พลาสติกชนิดอ่ืนใช้หรือเก็บ 

ปริมาณน้อยท่ีสดุในพืน้ท่ีทํางาน 

ห้ามรับประทานอาหาร เคร่ืองดืม่ และสบูบหุร่ี บริเวณพืน้ท่ีใช้สาร 

 
ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม: ห้ามให้สารปนเปือ้นสิง่แวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หวัข้อท่ี 08 – การควบคมุการรับสมัผสัและการปอ้งกนัสว่นบคุคล (Personal Protection and Exposure Controls)  

ค่าต่างๆ ที่ใช้ควบคุมการรับสัมผัส 

PEL-Ceiling:  5 ppm. 

PEL-TWA:   2 ppm. 

TLV-STEL:   0.5 ppm (ACGIH 2010) 
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การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม 

     จดัให้มีการระบายอากาศท่ีเพียงพอ 

     ติดตัง้ระบบดดูอากาศเฉพาะท่ี 

     กระบวนการผลติควรออกแบบเป็นระบบปิดสาํหรับสารท่ีกดักร่อนและระคายเคือง 

 

อุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล 

การป้องกนัระบบหายใจ:  หน้ากากกรองสารเคมีประเภทปอ้งกนัไอกรด 

การป้องกนัเตา:   แวน่ตานิรภยัหรือแวน่ครอบตาหรือกระบงัหน้า 

การป้องกนัมือ:   ถงุมือชนิดท่ีทนสารเคม ี

การป้องกนัลาํตัว:  ชดุกนัสารเคม ี

 

ข้อควรปฏิบัต:ิ   เปลีย่นเสือ้ผ้าท่ีเปือ้นสารเคม ี

     ล้างมือและหน้าหลงัจากการทํางานกบัสาร ก่อนรับประทานอาหาร สบูบหุร่ีหรือใช้ห้องนํา้ 

     ห้ามกินอาหาร ดื่ม หรือสบูบร่ีุในสถานท่ีทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หวัข้อท่ี 09 – คณุสมบตัทิางกายภายและทางเคมี (Physical and Chemical Properties) 

ลักษณะทั่วไป:   ของเหลวใสไมม่ีส ี

กลิ่น:    กลิน่ฉนุ 
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ระดับค่าขดีจาํกดัของกลิ่น: ไมม่ีข้อมลู 

ค่าความเป็นกรดด่าง:  < 1 

จุดหลอมเหลว/จุดเยอืกแข็ง: - 30 ˚C 

จุดเดอืนเร่ิมต้นและช่วงของการเดือด: 63.8 ˚C ท่ี  101.3 kPa 

จุดวาบไฟ:   ไมต่ิดไฟ 

อันตราการระเหย:  < 1 

ความสามารถในการลุกติดไฟได้: ไมต่ิดไฟ 

ค่าขีดจาํกดัสูงสุดและตํ่าสุดของความไวไฟ หรือค่าขดีจาํกดัสูงสุดและตํ่าสุดของการระเบิด (%, v/v): 

     ขีดลา่ง :    - ขีดบน:   - 

ความดนัไอ:   13.3 kPa ท่ีอณุหภมูิ 20 ˚C 

ความหนาแน่นไอ (อากาศ=1): 1.27 

ความหนาแน่นสัมพันธ์ (นํา้=1): 1.10 ท่ีอณุหภมูิ 30˚C 

ความสามารถในการละลายได้: ละลายในนํา้ได้ด ี

ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในชัน้ของ n-octanol ต่อนํา้ (LogK): ไมม่ีข้อมลู 

อุณหภมิูที่ลุกตดิไฟได้เอง:   ไมต่ิดไฟ 

อุณหภมิูของการสลายตวั:   ไมม่ีข้อมลู 

ความหนืด:    1.0 cP ท่ีอณุหภมูิ 20 ˚C 

 

หวัข้อท่ี 10 – ความเสถียรและความไวตอ่ปฏิกิริยา (Stability and Reactivity) 

การเกดิปฏิกิริยา: ทําปฏิกิริยารุนแรงและก่อให้เกิดระเบิด กบั Acetylene, Ether, Fluorine compounds, 

Turpentine, Alcohols, Ammonia  ดา่งแก (เช่น Sodium Hydroxide, Potassium 

Hydroxide) 
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ความเสถยีรทางเคมี: เสถียรภายใต้อณุหภมูิ และความดนัปกติ ของการใช้และการเก็บ 

ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกิริยาอันตราย: ความร้อน ความชืน้ แสงแดด พืน้ท่ีมีประกายไฟ 

สภาพวะที่ควรหลีกเลี่ยง: โลหะ เมื่อสมัผสัแล้วจะให้แก๊สไฮโดรเจน ท่ีอาจระเบิดได้ วตัถอุอกซิไดซ์ วตัถรีุดวิซ์ 

วัสดุที่เข้ากนัไม่ได้: ไฮโดรเจน คลอไรด์, คลอรีน, แก๊สไฮโดรเจน 

ผลิตภณัฑ์จากการเผาไหม้: ไมม่ีข้อมลู 

ผลิตภณัฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอนัตราย: ไมม่ีข้อมลู 

ผลิตภณัฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอนัตรายเม่ือสัมผัสนํา้: เมื่อสมัผสัโลหะจะให้แก๊สไฮโดรเจน ท่ีอาจระเบิดได้ 

 

หวัข้อท่ี 11 – ข้อมลูด้านพิษวิทยา (Toxicological Information) 

การหายใจเข้าไป: ระคายเคืองจมกู คอ ปอด ไอ เจ็บคอ หายใจถ่ี แผลไม้ของเยือ้เมอืก ทําให้ปอดบวม สารนีทํ้าให้

เนือ้เยื่อและบริเวณทางเดินหายใจสว่นบน ถกูทําลายอยา่งรุนแรง 

การสัมผัสทางผิวหนัง: เป็นแผลไม้ 

การดูดซึมทางผิวหนัง: อาจเป็นอนัตรายหากถกูดดูซงึทางผิวหนงั 

การสัมผัสทางดวงตา: ระคายเคืองตา ตาไหม้อยา่งรุนแรง 
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การกลนืกนิ: เกิดอาการปวดท้อง 

ข้อบ่งชีแ้ละอาการของการได้รับสาร: คลืน่ไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ ง่วงซมึ ผิวหนงัอกัเสบ 

 

พิษเฉียบพลัน: ความเป็นพิษเฉียบพลนัทางการหายใจของหนพูกุ : LC₅₀ (Rat): 8,300 mg/m3               

ความเป็นพิษเฉียบพลนัทางปากของกระตา่ย: LD₅₀ (rabbit) : 900 mg/kg 

พิษวทิยา: ไมเ่ป็นสารก่อมะเร็ง 

หวัข้อท่ี 12 – ข้อมลูด้านนิเวศวิทยา (Ecological Information) 

ความเป็นพษิต่อระบบนิเวศน์: ความเป็นพิษตอ่ปลา : Mosquito fish LC₅₀: 282 มิลลกิรัม/ลติร/ 96 ชัว่โมง 

 ความเป็นพิษตอ่ Crustacea: Daphnia magna EC₅₀: 48 hour EC₅₀:0.492 mg/L  

of Crustacea (Daphnia magna); 

 

การตกค้างยาวนาน และความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ: สารนีไ้มส่ามารถยอ่ยสลายได้ทางชีวภาพ 

 

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: ไมส่ะสมทางชีวภาพ 

 

สภาพที่เคลื่อนได้ในดนิ: ไมม่ีข้อมลู 
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ผลกระทบร้ายแรงที่อาจเกิดขึน้: สารนีเ้ป็นพิษมากตอ่สิง่มชีีวิตในนํา้ 

 

 
 

หวัข้อท่ี 13 – ข้อพิจารณาในการกําจดั (Disposal Consideration) 

การกาํจดัสาร: ใช้นํา้ทําความสะอาด และทําให้เป็นกลางด้วย โซเดียมคาร์บอเนต หรือ แคลเซียมคาร์บอเนต 

 

การทิง้ภาชนะบรรจุที่ปนเป้ือน: ภาชนะบรรจท่ีุทําความสะอาดแล้วให้กําจดัแบบขยะทัว่ไป 

 

หวัข้อท่ี 14 – ข้อมลูเก่ียวกบัการขนสง่ (Transportation Information) 

หมายเลขสหประชาชาติ (UN number):   1789 

ชื่อที่ถกูต้องในการขนส่งของสหประชาชาต:ิ  Hydrochloric Acid 

ประเภทความเป็นอันตรายสาํหรับการขนส่ง:  8 

กลุ่มการบรรจุ(ถ้ามี):   II 

มลภาวะทางทะเล:   ไมม่ี 

การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่:   แท็งก็มาตรฐาน L4BN 
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ข้อควรระวังพิเศษ:   ไมม่ีข้อมลู 

หวัข้อท่ี 15 – ข้อมลูเก่ียวกบักฎบงัคบั (Regulatory Information) 

กฎข้อบังคับของประเทศไทย: พระราชบญัญตัวิตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535  

     ประเภทวตัถอุนัตราย: ชนิดท่ี 3 (กรมโรงงานอตุสาหกรรม และกรมประมง) 

     ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรมเร่ืองการขนสง่วตัถอุนัตรายทางบก พ.ศ. 2546 

  ประกาศกรมการขนสง่ทางบก เร่ืองการตดิปา้ยอกัษรภาพและเคร่ืองหมายของรถบรรทกุวตัถุ

อนัตราย พ.ศ. 2543 

 

การติดฉลากตามระเบียบ EC: สญัลกัษณ์ : C กดักร่อน 

 ข้อความบอกความเสีย่ง:   R35 ทําให้เกิดแผลไหม้อยา่งรุนแรง 

 ข้อความบอกมาตรการความปลอดภยั: S1/2 เก็บ โดยปิดลอ็คและให้พ้นมืดเด็ก 

       S26 เมื่อเข้าตาให้ล้างมนัทีด้วยนํา้ปริมาณมากๆ และไปพบแพทย์ 

       S37/39 สวมถงุมือและแวน่ตรา/หน้ากากท่ีเหมาะสม 

       S45 ในกรณีเกิดอบุตัิเหตหุรือรู้สกึไมส่บายให้พบแพทย์ทนัที (แสดงฉลากสารเคม ี

  แก่แพทย์ถ้ามี) 

       NFPA Code: H3;F0;R0 
 

หวัข้อท่ี 16 – ข้อมลูอ่ืนๆ (Other Information) 

วนัท่ีจดัทําเอกสารข้อมลูความปลอดภยั : ____________________ 
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