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เอกสารข้อมลูความปลอดภยั 

UW-1130 

หวัข้อท่ี 01 – ข้อมลูเก่ียวกบัสารเคมี และบริษัทผู้ผลิต และ / หรือจําหน่าย (Identification) 

ตัวบ่งชีผ้ลิตภณัฑ์:                           

ชื่อผลิตภณัฑ์:   AMMONIA ANHYDROUS 

การบ่งชีด้้วยวิธีอื่นๆ: CAS # : 7664-41-7    EC/EINECS : 231-635-3   RTECS#BO0875000 

 UN/# : 1005 EC Index # :007-001-00-5 

ข้อแนะนาในการใช้สารเคมีและข้อห้ามต่างๆ ในการใช้ : ไวตอ่ความร้อน ความชืน้ แสงแดด 

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 – การบ่งชีค้วามเป็นอันตราย (Hazards Identification) 

การจาํแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสมตามระบบ GHS: 

ก๊าซไวไฟ           ประเภทยอ่ย 1 

ก๊าซภายใต้ความดนั        ก๊าซเหลว 

ความเป็นพิษเฉียบพลนั (ทางปาก)        ประเภทยอ่ย 4 

   (ทางการหายใจ ก๊าซ)       ประเภทยอ่ย 3 

การกดักร่อนและระคายเคืองตอ่ผิวหนงั       ประเภทยอ่ย 1A-1C 

การทาลายดวงตาอยา่งรุนแรงและการระคายเคืองตอ่ดวงตา     ประเภทยอ่ย 1 

การทาให้ไวตอ่การกระตุ้นอาการแพ้ของระบบทางเดินหายใจ     ประเภทยอ่ย 1 

การก่อให้เกิดการกลายพนัธุ์ของเซลสบืพนัธุ์       ประเภทยอ่ย 2 

ความเป็นพิษตอ่ระบบหรืออวยัวะเปา้หมายเฉพาะเจาะจงจากการรับสมัผสัครัง้เดียว 

    (ระบบทางเดินหายใจ )      ประเภทยอ่ย 1 

ความเป็นพิษตอ่ระบบหรืออวยัวะเปา้หมายเฉพาะเจาะจงจากการรับสมัผสัซํา้ 
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    (ปอด)        ประเภทยอ่ย 2 

ความเป็นอนัตรายเฉียบพลนัตอ่สิง่แวดล้อมในนํา้      ประเภทยอ่ย 1 

ความเป็นอนัตรายระยะยาวตอ่สิง่แวดล้อมในนํา้      ประเภทยอ่ย 1 
 
องค์ประกอบของฉลาก : 

 
  
 

 

 

 
 
คาํสัญญาณ    อันตราย 
 
ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:   

ก๊าซไวไฟ 

ก๊าซบรรจภุายใต้ความดนัอาจระเบิดเมื่อได้รับความร้อน 

เป็นอนัตรายเมื่อกลนืกิน 

เป็นพิษเมื่อหายใจเข้าไป 

ทา ให้ผิวหนงัไหม้อยา่งรุนแรงและทํา ลายดวงตา 

อาจทํา ให้เกิดการแพ้หรือหอบหืดหรือหายใจลาํบากเมื่อหายใจเข้าไป 

มีข้อสงสยัวา่อาจทํา ให้เกิดความผิดปกติตอ่พนัธุกรรม 

ทําอนัตรายตอ่ระบบทางเดินหายใจ 

อาจอนัตรายตอ่ปอดเมื่อสมัผสัเป็นระยะเวลานานหรือรับสมัผสัซํา้ 

เป็นพิษร้ายแรงตอ่สิง่มชีีวิตในนํา้ และมีผลกระทบระยะยาว 

ข้อความแสดงข้อควรระวัง 

ห้ามใช้งานหากยงัไมไ่ด้อา่นหรือเข้าใจข้อควรระวงัด้านความปลอดภยั 

เก็บให้หา่งจากความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ 

ปิดภาชนะบรรจใุห้แนน่ 

ใช้งานในท่ีเปิด ระบายอากาศได้ดี 

สวมชดุปอ้งกนัสารเคมี ถงุมือกนัสารเคม ีแวน่ครอบตา รองเท้าบทู หน้ากากปอ้งกนัก๊าซ 

ห้ามหายใจเอาก๊าซหรือไอของสารเข้าไป 

ล้างสารออกด้วยนํา้ จํานวนมากเมื่อสมัผสั 

ห้ามนํา เสือ้ผ้าท่ีปนเปือ้นสารไปใช้นอกสถานท่ีทํางาน 
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ห้ามปลอ่ยสารออกสูบ่รรยากาศหรือ แหลง่นํา้ 

ความเป็นอนัตรายอื่นที่ไม่มีผลในการจาํแนกประเภท :  ไมม่ี 
 

หวัข้อท่ี 3 – องค์ประกอบและข้อมลูเก่ียวกบัสว่นผสม (Composition/Information on Ingredients) 

 
เอกลกัษณ์ของสารเคมี :  

ชื่อทางเคมี :  AMMONIA , ANHYDROUS  

ชื่อสามัญ :  AMMONIA , ANHYDROUS 

ชื่อพ้อง :  Aqueous ammonia, Aqua ammonia, Anhydrous ammonia, 

สูตรโมเลกุล :  NH3 

มวลโมเลกุล :  17.031 กรัม/โมล 

หมายเลข CAS :   7664-41-7 หมายเลข EC : 231-635-3 

สิ่งเจือปนและสารปรุงแต่งให้เสถยีร: ไมม่ี 

 
 

หวัข้อท่ี 04 – มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures) 

การหายใจเข้าไป : ให้ย้ายผู้ ป่วยไปยงับริเวณท่ีมีอากาศบริสทุธ์ิ หากหายใจไมส่ะดวกให้ใช้อปุกรณ์ช่วยหายใจ นําสง่ แพทย์ทนัที 

การสัมผัสทางผิวหนัง : ถอดเสือ้ผ้าท่ีเปือ้นออกทนัที ล้างออกด้วยนํา้ปริมาณมาก 

การสัมผัสทางดวงตา : ล้างด้วยนํา้ปริมาณมาก ถอดคอนแทคเลนส์ออก เปิดเปลอืกตาให้กว้าง ให้นํา้ไหลผา่นอยา่ง น้อย 15 นาที 

นําสง่แพทย์ทนัที  

การกลนืกนิ : - 

อาการ/ผลกระทบที่สาํคัญ : 

การหายใจ : รู้สกึแสบร้อนจมกู คอและปอด หายใจเร็ว หายใจลาบาก แสบคอ ไอ ปอดบวม 

ผิวหนัง : ผิวหนงัแดง ผิวหนงัไหม้ เจ็บปวด เป็นแผลพพุอง 

ตา : ตาแดง เจ็บตา ทําให้แสบไหม้ตาอยา่งรุนแรง อาจทําให้ตาบอดได้ 

การกลนืกนิ : ไมม่ีข้อมลู 

ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องทาทนัทีและการดูแลรักษาเฉพาะที่สาํคัญที่ควรดาเนินการ : ตรวจสมรรถภาพการ 

ทํางานของปอด เอกซเรย์ปอด 
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หวัข้อท่ี 05 – มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures) 

สารดับเพลิงที่เหมาะสม : ให้ใช้สารดบัเพลงิท่ีเหมาะสมกบัการเกิดเพลงิไหม้ในบริเวณรอบๆ 

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม : ไมม่ ี

ความเป็นอนัตรายเฉพาะที่เกดิขึน้จากสารเคมี :ไอระเหยอาจเคลือ่นท่ีไปในระยะทางท่ีหา่งไกลออกไปจากแหลง่กําเนิด 

ประกายไฟและย้อนกลบัมาตดิไฟ เมื่อเกิดเพลงิไหม้ จะก่อให้เกิดฟมูหรือก๊าซท่ีเป็นพิษและระคายเคืองรวมทัง้ Nitrogen 

Oxides บรรจภุณัฑ์อาจระเบิดได้เมื่อมเีพลงิไหม้ 

อุปกรณ์ป้องกนัพิเศษและข้อควรระวังสาหรับนักผจญเพลิง : สวมชดุดบัเพลงิ สวมหน้ากากปอ้งกนัการหายใจชนิดมถีงัอากาศ 

ให้เคลือ่นย้ายทอ่บรรจอุอกจากบริเวณเพลงิไหม้ หากทาได้โดยปลอดภยั 

กรณีเพลงิไหม้ทอ่บรรจหุรือเกิดใกล้กบับริเวณจดัเก็บทอ่บรรจแุอมโมเนีย 

-ให้ดบัเพลงิจากระยะไกลท่ีสดุ หรือใช้หวัฉีดนํา้ชนิดท่ีไมต้่องใช้คนถือ หรือใช้แทน่ฉีดนํา้แทนให้ฉีดนํา้ปริมาณมากหลอ่เย็นทอ่บรรจุ

จนกวา่เพลงิจะสงบ  

-ห้ามฉีดนํา้โดยตรงไปยงัรอยร่ัว หรืออปุกรณ์ระบายไอ 

-อยูใ่ห้ไกลจากทอ่บรรจท่ีุถกูไฟลกุทว่มอยู ่

-ทอ่บรรจอุาจระเบิดได้เมื่อได้รับความร้อนสงู 

-ทอ่บรรจอุดัความดนั เมื่อมีรอยฉีกขาดอาจพุง่ไปในทิศทางตรงข้ามกบัรูร่ัวได้ 

 

หวัข้อท่ี 06 – มาตรการจดัการเม่ือมีการหกและร่ัวไหลของสาร (Accidental Release Measure) 

ข้อควรระวังส่วนบุคคล : 

อพยพคนออกจากบริเวณท่ีก๊าซร่ัวไหล 

ห้ามสมัผสัสารเคมีโดยตรง 

ห้ามหายใจเอาก๊าซเข้าไป 

ห้ามการกระทําท่ีทําให้เกิดความร้อน ประกายไฟ 

อุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล : สวมอปุกรณ์ช่วยหายใจแบบครบชดุ รองเท้าบทู และถงุมอืปอ้งกนัสารเคม ี

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ปอ้งกนัไมใ่ห้สารไหลลงทอ่ระบายนํา้หรือแมนํ่า้ 

วิธีการและวัสดุสาํหรับกกัเกบ็และทาํความสะอาด :  

ให้ระบายอากาศในบริเวณท่ีก๊าซร่ัวไหล 

ให้ปิดแหลง่ท่ีทําให้เกิดการร่ัวไหลทัง้หมด 

ห้ามฉีดนํา้เป็นลาํบนของเหลว ฉีดนํา้เป็นละอองฝอยเพ่ือลดหรือเปลีย่นทิศทางของไอ 
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สวมชดุปอ้งกนัสารเคมีรวมทัง้หน้ากากปอ้งกนัการหายใจชนิดมีถงัอดัอากาศ หากต้องเข้าปฏิบตัิหน้าท่ีในบริเวณท่ีแอมโมเนียร่ัวไหล 

กรณีร่ัวไหลจากทอ่บรรจ ุให้จดัทอ่บรรจใุนตาํแหนง่ท่ีร่ัวอยูด้่านบนเพ่ือให้ก๊าซท่ีร่ัวอยูใ่นสถานะก๊าซ หลกีเลีย่งการร่ัวไหลในลกัษณะ

ของเหลว 
 

 

หวัข้อท่ี 07 – การขนถ่ายเคล่ือนย้าย ใช้งาน และการเก็บรักษา (Handling and Storage) 

ข้อควรระวังในการขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งานอย่างปลอดภยั:  

หลีกเล่ียงการสมัผสักบัสาร 

ใหใ้ชส้ารในบริเวณท่ีมีการระบายอากาศท่ีเพียงพอ 

การขนยา้ยท่อบรรจุขนาดเลก็ภายในโรงงานใหใ้ชร้ถเขน็และยดึใหม้ัน่คงแขง็แรง 

จดัวางใหท่้อบรรจุตั้งข้ึน ใหใ้ชส้ายรัดอยา่งมัน่ คง เพ่ือป้องกนัการกระแทกหรือท่อลม้ 

การขนยา้ยท่อบรรจุลงจากรถบรรทุก ควรยกระดบัพ้ืนจุดรับของถงัใหอ้ยูใ่นแนวเดียวกบัพ้ืนรถบรรทุก หรือจดัใหมี้ส่ิงของรองรับ เพ่ือ

ป้องกนัท่อบรรจุกระทบพ้ืนอยา่งรุนแรง หรือใชร้ถบรรทุกท่ีมีระบบไฮดรอลิกในการยกท่อข้ึนลง 
 

สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภยั: 

ปิดให้สนิท ปอ้งกนัไมใ่ห้ถกูความร้อนและแสง 

เก็บในบริเวณท่ีระบายอากาศไดดี้ เก็บในท่ีเยน็ 

เก็บใหห่้างจากแหล่งกาํเนิดประกายไฟและสารท่ีติดไฟได ้และจดัเก็บแยกออกจากวสัดุท่ีเขา้กนัไม่ได ้

หา้มเก็บท่อบรรจุแอมโมเนียใกลก้บัช่องลิฟทห์รือระบบระบายอากาศของตวัอาคาร 

หา้มเก็บท่อบรรจุไวใ้นสถานท่ีท่ีอาจถูกของหนกักดทบัได ้
 
 

หวัข้อท่ี 08 – การควบคมุการรับสมัผสัและการปอ้งกนัสว่นบคุคล (Exposure Controls/Personal Protection) 

ค่าต่างๆที่ใช้ควบคุมการรับสัมผัส:  

IDLH :     300 ppm    (NIOSH 2005) 
REL-TWA :    25 ppm (18 mg/m3 )   (NIOSH 2005) 
REL-ST:     35 ppm (27 mg/m3 )   (NIOSH 2005) 
PEL-TWA:    50 ppm (35 mg/m3 )   (OSHA 2006) 
TLV-TWA :    25 ppm (18 mg/m3 )   (ACGIH 2010) 
TLV-STEL:    35 ppm (27 mg/m3 )   (ACGIH 2010) 
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การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : 

จดัให้มีการระบายอากาศท่ีเพียงพอ 

จดัให้มีท่ีดดูอากาศเฉพาะท่ี 

อุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล : 

การป้องกนัระบบหายใจ : สวมหน้ากากปอ้งกนัการหายใจชนิดมีตลบักรองดดูซบัไอระเหยแอมโมเนียท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน

ผลติภณัฑ์ผลติอตุสาหกรรม มอก. 2199-2547 

การป้องกนัตา : แวน่ครอบตา 

การป้องกนัมือ : ถงุมือชนิดท่ีทนสารเคม ี

ข้อควรปฏิบัติ : เปลีย่นเสือ้ผ้าท่ีเปือ้นสารเคมี ล้างมือหลงัการทํางานกบัสาร ก่อนกินอาหาร สบูบหุร่ีหรือใช้ห้องนํา้ ห้ามกินอาหาร 

ดื่ม หรือสบูบหุร่ีในสถานท่ีทํางาน 

 

หวัข้อท่ี 09 – สมบตัทิางกายภาพและทางเคมี (Physical and Chemical Properties) 

1. ลักษณะทั่วไป : ก๊าซเหลวถกูอดั ไมม่ีส ี

2. กลิ่น : มกีลิน่รุนแรง 

3. ค่าขีดจากดัของกลิ่นที่ได้รับ : <5 ppm 

4. ค่าความเป็นกรดด่าง : 11.6 

5. จุดหลอมเหลว/จุดเยอืกแขง็ : - 77.73 oC 

6. จุดเดอืดเร่ิมต้นและช่วงของการเดอืด : -33.33 oC 

7. จุดวาบไฟ : ไมม่ีข้อมลู 

8. อัตราการระเหย : ไมม่ีข้อมลู 

9. ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็งและก๊าซ : ไมม่ีข้อมลู 

10. ค่าขดีจาํกัดสงูสุดและตํ่าสุดของความไวไฟ หรือค่าขดีจาํกัดสูงสุดและตํ่าสุดของการระเบิด (%, v/v) : 

  ขีดลา่ง : 15   ขีดบน : 28 

11. ความดันไอ : 658 mmHg ท่ีอณุหภมูิ 21 oC 

12. ความหนาแน่นไอ (อากาศ = 1) : 0.59 

13. ความหนาแน่นสัมพทัธ์ (นํา้ = 1) : 0.6969 

14. ความสามารถในการละลายได้ : ในนํา้: 54 g/l ท่ีอณุหภมู ิ20 oC 

15. ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในชัน้ของ n-octanol ต่อนํา้: (Log Kow) ไมม่ีข้อมลู 
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16. อุณหภมิูที่ลุกติดไฟได้เอง : 651 oC 

17. อุณหภมิูของการสลายตัว : ไมม่ีข้อมลู 

18. ความหนืด: ไมส่ามารถใช้ได้เน่ืองจากเป็นก๊าซ 

 

 

หวัข้อท่ี 10 – ความเสถียรและความไวตอ่ปฏิกิริยา (Stability and Reactivity) 

การเกดิปฏิกิริยา: ทําปฏิกิริยารุนแรงกบัฮาโลเจน ( เช่น Fluorine,Chlorine,Bromine) กรด (Hydrogen chloride, 

Hydrogen fluoride , Hydrogen Bromine); Nitrosyl Chloride; Chromyl Chloride; Trioxygen Dichloride; Nitrogen 

Dioxide; Nitrogen Trichloride;Bromine Pentafluoride; Chlorine trifluoride; Calcium Hypochlorite; และก่อให้เกิดสาร 

ระเบิดท่ีมีแรงดนัและอณุหภมูิท่ีไวตอ่ Murcury; Gold Oxides; Silver Salts และOxides 

ความเสถยีรทางเคมี : เสถียร 

ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกิริยาอันตราย : ไมม่ีข้อมลู 

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ความร้อน ความชืน้ แสงแดด 

วัสดุที่เข้ากนัไม่ได้ :สารออกซิไดซ์อยา่งแรง ( เช่น Perchlorates, Peroxides, Permanganates, Chlorates ,Nitrates); 

Chloroformates; Cyanides; Dimethyl Sulfate และโลหะ (เช่น สงักะส ีทองแดง ทองเหลอืง) นํา้ 

ผลิตภณัฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอนัตราย: Nitrogen Oxide 
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หวัข้อท่ี 11 – ข้อมลูด้านพิษวิทยา (Toxicological Information) 

การหายใจเข้าไป : ระคายเคืองจมูก คอ ปอด ไอ เจบ็คอ หายใจถ่ี มีเสียงหวดี 

การสัมผสัทางผวิหนัง : ระคายเคืองผิวหนงั ผิวหนงัไหม ้ผิวหนงัแดง เจบ็ปวด พพุอง 

การสัมผสัทางดวงตา : ระคายเคืองตา ตาไหมอ้ยา่งรุนแรง 

การกลืนกนิ : ไม่มีขอ้มูล 

อาการทีป่รากฏ: หายใจลาบาก เจบ็หนา้อก ปอดบวม ผิวหนงัไหมเ้น่ืองจากความเยน็จดั 

ผลกระทบเฉียบพลนั: กดักร่อนตา ผิวหนงั และทางเดินหายใจ ทาใหไ้อ หายใจถ่ี ปอดบวม การสมัผสักบัสารทาํใหเ้น้ือเยือ่ตายจาก

ความเยน็จดั 

ผลกระทบเร้ือรัง : ทาํใหห้อบหืด หายใจไม่ออก แน่นหนา้อก ปอดถูกทาํลายอยา่งถาวร 

ค่าประมาณการความเป็นพษิเฉียบพลนั 

ความเป็นพษิเฉียบพลนัทางปากของหนู : LD50 (Oral, Rat) : 350 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

ความเป็นพษิเฉียบพลนัทางการหายใจ : LC50 (Inhalation, Rat): 2000 ppm/4 ชัว่โมง 

หวัข้อท่ี 12 – ข้อมลูด้านนิเวศวิทยา (Ecological Information) 

ความเป็นพษิต่อระบบนิเวศน์ : 

ความเป็นพษิต่อปลา : Pink salmon LC50 : 0.083 มิลลกิรัม/ ลติร/ 96 ชัว่โมง 

ความเป็นพษิต่อ Crustacea : Daphnia magna EC 50 : 25.4 มิลลกิรัม/ ลติร/ 48 ชัว่โมง การตกค้างยาวนาน และความสามารถใน

การย่อยสลายทางชีวภาพ : ยอ่ยสลายทางชีวภาพได้อยา่งรวดเร็ว 

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ:  ไมส่ะสมทางชีวภาพ 

การเคลื่อนย้ายในดิน : ไมม่ีข้อมลู 
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ผลกระทบในทางเสียหายอื่นๆ : ไมม่ีข้อมลู 

 

หวัข้อท่ี 13 – ข้อพิจารณาในการกําจดั (Disposal Consideration) 

การกาจดัสาร :ติดต่อผูใ้หบ้ริการกาํจดัของเสียซ่ึงมีใบประกอบอาชีพ ใหต้รวจสอบขอ้บงัคบัดา้นส่ิงแวดลอ้มของรัฐและขอ้กาํหนดของ

ทอ้งถ่ิน 

บรรจุภณัฑ์  ท่อก๊าซเปล่าท่ีไม่รับคืน หา้มนาํกลบัมาใชใ้หม่ ท่อก๊าซเปล่าจะมีส่ิงตกคา้งซ่ึงเป็นอนัตราย ใหป้ฏิบติัตาม วธีิกาํจดัท่ี

เหมาะสม วสัดุปนเป้ือนแอมโมเนีย รวมถึงนํ้ าท่ีใชล้า้งและนํ้ าจากการระงบัเหตุร่ัวไหล ตอ้งทาํใหเ้ป็นกลางโดยกรด เช่น กรดเกลอื

ความเข้มข้น 5% 

หวัข้อท่ี 14 – ข้อมลูเก่ียวกบัการขนสง่ (Transportation Information) 

หมายเลขสหประชาชาติ (UN number) :   1005 

ชื่อที่ถกูต้องในการขนส่งของสหประชาชาติ : AMMONIA , ANHYDROUS 

ประเภทความเป็นอันตรายสาํหรับการขนส่ง : 2.3 ความเสี่ยงรอง : 8 

กลุ่มการบรรจุ (ถ้ามี) : ไมม่ ี

มลภาวะทางทะเล : ไมม่ ี

การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่: ไมม่ี 

ข้อควรระวังพิเศษ : ไมม่ีข้อมลู 
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หวัข้อท่ี 15 – ข้อมลูเก่ียวกบักฎบงัคบั (Regulatory Information) 

กฎข้อบังคับของประเทศไทย 

พระราชบญัญตัวิตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 

ประเภทวตัถอุนัตราย: ชนิดท่ี 3 (วตัถอุนัตรายท่ีการผลติ การนําเข้า การสง่ออก หรือการมีไว้ในครอบครองต้องได้รับใบอนญุาต) 

บญัชี ก (กรมโรงงานอตุสาหกรรม) 

ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรมเร่ืองการขนสง่วตัถอุนัตรายทางบก พ.ศ. 2546 

ประกาศกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานเร่ืองกําหนดชนิดและประเภทสารเคมี พ.ศ. 2535 ลาดบัท่ี 22 

การติดฉลากตามระเบียบ EC 

สญัลกัษณ์ : T เป็นพิษ N เป็นอนัตรายตอ่สิง่แวดล้อม 

ข้อความบอกความเสี่ยง : 

R10 ไวไฟ 

R23 เป็นพิษเมื่อสดูดม 

R34 ทําให้เกิดแผลไหม้ 

R50 เป็นพิษมากตอ่สิง่มชีีวิตในนํา้ 
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ข้อความบอกมาตรการความปลอดภยั 

S1/2 เก็บโดยปิดลอ็ค และเก็บให้พ้นมือเด็ก 

S9 เก็บภาชนะในท่ีท่ีมีการอากาศถ่ายเทด ี

S S16 เก็บให้หา่งจากแหลง่ติดไฟ และห้ามสบูบหุร่ี 

S26 เมื่อเข้าตาให้ล้างทนัทีด้วยนํา้ปริมาณมาก ๆ และไปพบแพทย์ 

S36/37/39 สวมชดุปอ้งกนั ถงุมอื และแวน่ตา/ หน้ากากท่ีเหมาะสม 

S45 ในกรณีเกิดอบุตัเิหตหุรือรู้สกึไมส่บายให้พบแพทย์ทนัที (แสดงฉลากสารเคมแีก่แพทย์ถ้าม)ี 

S61 หลกีเลีย่งการปลดปลอ่ยสารสูส่ิง่แวดล้อม ตามคาํแนะนําเฉพาะหรือตามเอกสารข้อมลูความปลอดภยั NFPA Code :H3;F1;R0. 

หวัข้อท่ี 16 – ข้อมลูอ่ืนๆ (Other Information) 

วนัท่ีจดัทําเอกสารข้อมลูความปลอดภยั : ____________________ 

แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทาเอกสารข้อมูลความปลอดภยั 

1. European chemical Substances Information System (ECB): ESIS, Annex VI 

http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/ 

http://ecb.jrc.ec.europa.eu/classification-labelling/clp/ghs/search.php 

2. The National Institute for Occupational Safety and Health(NIOSH):NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards 

http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgdcas.html 

 

http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/
http://ecb.jrc.ec.europa.eu/classification-labelling/clp/ghs/search.php
http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgdcas.html
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3. International Programme on Chemical Safety (IPCS): Chemical Safety Information from Intergovernmental 

Organizations (INCHEM) 

http://www.inchem.org/ 

4. United Stated National Library of Medicine: ChemIDplus Lite (ID PLUS) 

http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CHEM 

5. Occupational Safety & Health Administration (OSHA) 

http://www.osha.gov/dts/chemicalsampling/toc/chmcas.html 

6. Environmental Risk Management Authority: HSNO Chemical Classification Information Database (CCID) 

http://www.ermanz.govt.nz/Chemicals/ChemicalSearch.aspx 

7. International Uniform ChemicaL Information Database (IUCLID) 

http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/index.php?PGM=dat 

8. United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (UNRTDG) 

http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev14/English/05E_Index.pdf 

9. International Programme on Chemical Safety: Environmental Health Criteria (EHCs) 

http://www.who.int/ipcs/publications/ehc/ehc_alphabetical/en/index.html 

10. Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) 

http://www.atsdr.cdc.gov/ 

11. CRC Handbook of Chemistry and Physics 91st edition 2010-2011 

12. Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices (American 

Conference of Governmental Industrial Hygienists; ACGIH) 

 

 

 

http://www.inchem.org/
http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CHEM
http://www.osha.gov/dts/chemicalsampling/toc/chmcas.html
http://www.ermanz.govt.nz/Chemicals/ChemicalSearch.aspx
http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/index.php?PGM=dat
http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev14/English/05E_Index.pdf
http://www.who.int/ipcs/publications/ehc/ehc_alphabetical/en/index.html
http://www.atsdr.cdc.gov/
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