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๑. การบ่งช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และผู้ผลติ 
 
๑.๑ ตัวบ่งช้ีผลิตภัณฑ์ตามระบบ GHS 

 ช่ือการค้า: Product name 

๑.๒ การบ่งช้ีด้วยวิธีอ่ืนๆ ไม่มีขอ้มูล 

   
๑.๓ ข้อแนะน าและข้อจ ากัดต่างๆ ในการใช้สารเดี่ยวหรือสารผสม 

 การใช้ผลิตภัณฑ์: อิเล็กโทรไลตส์ าหรับขดัเงาดว้ยไฟฟ้าของโลหะผสมเหล็กประกอบดว้ยโลหะ 

๑.๔ รายละเอียดผู้ผลิต (ประกอบด้วยช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์) 

 บริษทั: 

 
ติดต่อ: 

X 
X 
X 
X 
X 
 

   
๑.๕ หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน ใชห้มายเลขฉุกเฉินทอ้งถ่ินของคุณ 

 

๒. การบ่งช้ีความเป็นอันตราย 
 
๒.๑ การจ าแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสมตามระบบ GHS 

 จาํ  แนกตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) 

 สารกดักร่อนโลหะ ประเภทยอ่ย ๑ H290 

 ความเป็นพิษเฉียบพลนัทางปาก ประเภทยอ่ย ๕ H303 

 การกดักร่อนและการระคายเคืองต่อผวิหนัง ประเภทยอ่ย ๑A H314 

 ความไวต่อการหายใจ ประเภทยอ่ย ๑ H334 

 การแพท้างผิวหนงั ประเภทยอ่ย ๑ H317 

 การก่อให้เกิดการกลายพนัธุ์ของเซลลสื์บพนัธุ์ ประเภทยอ่ย ๒ H341 

 การก่อมะเร็ง ประเภทยอ่ย ๑A H350 

 ความเป็นพิษต่อระบบสืบพนัธุ์ ประเภทยอ่ย ๑B H360 

 ความเป็นพิษต่ออวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจง จากการ 
รับสัมผสัซ ้ า 

ประเภทยอ่ย ๒ H373 

 ความเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มในน ้ า-อนัตรายระยะสั้น ประเภทยอ่ย ๓ H402 

 ความเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มในน ้ า-อนัตรายในระยะยาว ประเภทยอ่ย ๓ H412 

   

๒.๒ องคป ระกอบของฉลาก 

 รูปสัญลกัษณ์ของความเป็นอนัตราย (GHS-TH) 

 
 ค าสัญญาน (GHS-TH) อนัตราย 
 ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย (GHS-TH) H290 อาจกดักร่อนโลหะ. 
  H303 อาจเป็นอนัตรายหากกลืนกิน. 

  H314 ทาให้ผิวหนงัไหมอ้ยา่งรุนแรงและทาลายดวงตา. 
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  H334 อาจทาให้เกิดอาการแพ ้หรือหอบหืด หรือหายใจล าบากเม่ือหายใจเข ํ้าไป. 

  H317 อาจท าให้เกิดการแพท่ี้ผวิหนัง. 
  H341  มีข ํ้อสงสัยวา่อาจเกิดความผิดปกติต่อพนัธุกรรม. 

  H350 อาจก่อให้เกิดมะเร็งโดยการหายใจ. 
  H360 อาจทาให้เกิดอนัตรายต่อทารกในครรภ.์ 

  H373  อาจท าความเสียหายต่ออวยัวะ จากการสัมผสัเป็นระยะเวลานานๆหรือซ้าๆ. 

  H402 เป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวติในน ้ า. 
  H412 เป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวติในน ้ าและมีผลกระทบระยะยาว. 
 ขอ้ความที่แสดงขอ้ควรระวงั (GHS-TH) 

 P201  ขอค าแนะน าพิเศษก่อนการใชง้าน 

 P202  ห้ามใชจ้นกวา่จะอ่านค าเตือนและค าแนะน าก่อนใช.้  

 P234  เก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์เดิมเท่าน้ัน. 

 P260  ห้ามหายใจเอาฝุ่ น/ควนั/ก๊าซ/ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองลอย เขา้ไป. 

 P264  ลา้งหลงัจากการใชส้าร.  
 P272  เส้ือผา้ท่ีปนเป้ือน ไม่ควรน าออกไปจากสถานท่ีท างาน. 

 P280  สวมถุงมือ/ชุดนิรภยัและอุปกรณ์ป้องกนัดวงตา/ใบหนา้ 
 P284  สวมอุปกรณ์ป้องกนัทางเดินหายใจ.   
 P301 + P330 

+ P331  
หากกลืนกิน ให้บว้นปาก ห้ามทาให้อาเจียน. 

 P302 + P352  หากสัมผสัผวิหนงั : ลา้งผวิหนังดว้ยสบู่และน้าปริมาณมาก. 

 P303 + P361 
+ P353  

หากสัมผสัผวิหนงั (หรือเส้นผม): ถอดเส้ือผา้ท่ีเปรอะเป้ือนออกให้ หมดในทนัที 

ชะลา้งผวิหนงัดว้ยน ้ าหรืออาบน ้ าฝักบวั 
 P304 + P340 หากหายใจเขา้ไป 

ให้เคล่ือนยา้ยผูป่้วยไปยงับริเวณท่ีมีอากาสบริสุทธ์ิและให้พกัในท่าท่ีหายใจได ้สะดวก 

 P305 + P351 
+ P338  
 

หากเขา้ดวงตา: ลา้งดว้ยความระมดัระวงัดว้ยน ้ าเป็นเวลาหลายนาที 

ถอดคอนแทคเลนส์ออกถา้มีอยูแ่ละท าไดง่้าย 

 P308 + P313  หากสัมผสัหรือเก่ียวขอ้ง: ขอค าแนะน าจากแพทย ์/ การดูแลรักษา 
 P310  ติดต่อ ศูนยพ์ิษวิทยา/แพทย/์หน่วยปฐมพยาบาล โดยทนัที. 

 P312 โทรหาศูนยพ์ิษวทิยา / แพทย ์/ หากรู้สึกไม่สบาย 
 P314  ไดรั้บการแพทยค์  าแนะน า / ความสนใจถา้คุณรู้สึกไม่สบาย 
 P321  มีการรักษาเฉพาะ(ระบุบนฉลาก). 

 P333 + P313  หากเกิดการระคายเคืองหรือผื่นคนัท่ีผิวหนงั: ขอค าแนะน าจากแพทย ์/ การรักษา 
 P342 + P311  ถา้มีอาการทางการหายใจ: ให้โทรศพัทป์รึกษาศูนยพ์ิษวิทยาหรือแพทย ์
 P363 ซักลา้งเสือผา้ทีเปือนก่อนน ามาใชอี้ก.  
 P390 ดูดซับสารท่ีหกร่ัวไหลเพื่อป้องกนัการทาลายวสัดุชนิดอ่ืน.  

 P405  เก็บรักษาในท่ีปิดล๊อก. 

 P406  เก็บในภาชนะบรรจุท่ีทนการกดักร่อน/ภาชนะท่ีซับดา้นในตา้นการกดักร่อน. 

 P273  หลีกเล่ียงการร่ัวไหลสู่ส่ิงแวดลอ้ม.  
 P501  

 
ก าจดัสารท่ีบรรจุและภาชนะบรรจุ ตามกฎระเบียบทั้งหมดในระดบัทอ้งถ่ิน ภูมิภาค 

ประเทศ และระหวา่งประเทศ. 

 
๒.๓ ความเป็นอันตรายอ่ืนท่ีไม่ได้เป็นผลจากการจ าแนกต

ามระบบ GHS 

ไม่มี. 
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๓. องค์ประกอบและข้อมูลเกีย่วกบัส่วนผสม 
 
๓.๑ สารเดี่ยว  

 ไม่มีข้อมูล  

๓.๒ สารผสม  

ช่ือสารเคมี หมายเลข CAS % (น ้าหนัก / น ้าหนัก) 

กรดฟอสฟอริก 7664-38-2 30-85 

กรดซัลฟูริก 7664-93-9 30-50 

นิกเกิลซัลเฟต 7786-81-4 0-2 

 

๔. มาตรการปฐมพยาบาล 
 
๔.๑ บรรยายถึงวิธีการปฐมพยาบาล 

 ขอ้มูลทัว่ไป แสดงความปลอดภัยน้ีแผ่นข้อมูลการแพทย์ 

 การสูดดม: ให้เคล่ือนย้ายผู้ได้รับสารไปยังท่ีอากาศบริสุทธ์ิ.  

ท าให้ผู้ป่วยอบอุ่นและสงบ.  ปรึกษาแพทย์. 

 การสัมผสัทางผิวหนงั: ถอดเส้ือผ้าที่เป้ือนออก.  ล้าง / ล้างผวิหนังที่โดนสารออกทันทีด้วยน ้า.   ปรึกษาแพทย์. 
 การสัมผสัถูกดวงตา ในกรณีที่สัมผสักับสาร, ล้างตาทันทีด้วยน ้าที่ไหลผ่านเป็นเวลา 15 นาที. ถอดคอนแทคเลนส์ออก. 

โทรตามแพทย์ทันที. 

 การกลืนกิน: ทันทีให้ไม่กี่แก้วนมหรือน ้า. ถ้าผู้บาดเจ็บมีสติ. ห้ามท าให้อาเจียน. ติดต่อแพทย์ทันที. 
   
๔.๒ อาการหรือผลกระทบที่ส าคัญ ทั้งที่เกิดเฉียบพลันและที่เกิดขึน้ภายหลัง 
  ผลิตภัณฑ์น้ีมีฤทธ์ิกัดกร่อนสูงผวิหนังตาและเย่ือเมือก, และอาจท าให้เกิดแผลที่ยากต่อการรักษา. 

การสูดดมไอระเหยของสารเป็นอันตรายต่อทางเดินหายใจและปอด. 

บาดแผลและการบาดเจ็บขึน้อยู่กับระยะเวลาการเปิดรับแสง. 
ส่วนผสมอาจก่อให้เกิดอาการแพ้เน่ืองจากเน้ือหาของนิกเกิลซัลเฟต. 

ความเส่ียงของการตาบอดหากสัมผสักับดวงตา. 
๔.๓ ระบุถึงข้อควรพจิารณาทางการแพทย์ท่ีต้องท าทันที และการดูแลรักษา เฉพาะที่ส าคัญท่ีควรด าเนินการ 
  รักษาตามอาการ. 

จัดให้มีสถานที ส าหรับล้างตาและมีฝักบัวช าระเพื อความปลอดภัยใกล ้้กับบริเวณพื นที ปฏิบัติงาน. 

 

๕. มาตรการผจญเพลงิ 
 
๕.๑ สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ และสารดับเพลิงที่เหมาะสม 

 สารดับเพลิง: ตวัผลิตภณัฑไ์ม่ใช่วตัถุไวไฟ. เลือกส่ือดบัเพลิงกบัสภาพโดยรอบ. 

 สารดับไฟที่ไม่เหมาะสม: ไม่เป็นท่ีรู้จกั. 

   
๕.๒ ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึน้จากสารเคมี 
  ในระหว่างการเผาไหม้, ซัลเฟอร์ไดออกไซด์จะเกิดขึ้น. 

ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยกรดซัลฟิวริกซ่ึงโจมตีสังกะสีและโลหะอ่ืน ๆ 
ในระหว่างการพฒันาของไฮโดรเจน.ก๊าซไฮโดรเจนติดไฟและระเบิดเม่ือผสมกับอากาศ 
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๕.๓ อุปกรณ์ป้องกันพเิศษและข้อควรระวัง ส าหรับนักผจญเพลิง 
  สวมเคร่ืองช่วยหายใจและเส้ือผ้าที่ใช้ป้องกันเพื่อป้องกันการสัมผสั 

ลดอุณหภูมิของถังบรรจุด้วยละอองน ้า / หมอก 

 

๖. มาตรการจัดการเม่ือมีการหกร่ัวไหลของสาร 
 
๖.๑ ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และข้ันตอนการ 

ปฏิบัติงานฉุกเฉิน 

  ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้ดูท่ีมาตรา 8 

หลีกเลี่ยงการสัมผสักับผวิหนังตาและเส้ือผ้า 
น าคนท่ีไม่มีการป้องกัน. 

ระบายอากาศในพืน้ท่ี 

๖.๒ ข้อควรระวังด้านส่ิงแวดล้อม 

  หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่ทะเลสาบล าธารท่อระบายน ้า ฯลฯ ในกรณีของ 
การร่ัวไหลไปยังสภาพแวดล้อมที่ติดต่อหน่วยงานด้านส่ิงแวดล้อมใน 

ท้องถ่ินตรวจสอบให้แน่ใจมาตรการท่ีเหมาะสมจะถูกน าไปป้องกันไม่ 

ให้ผลิตภัณฑ์น้ีจากการเข้าสู่สภาพแวดล้อม 

 
๖.๓ วิธีการและวัสดุส าหรับกักเก็บและท าความสะอาด 

  ใช้ทรายดินเวอร์มิคูไลต์ดินเบาเพ่ือกักเก็บ และรวบรวมวัสดุดูดซับท่ี 

ไม่ติดไฟและเก็บในภาชนะที่เหมาะสมส าหรับการก าจัด ตามข้อบังคับของท้องถิ่น. 

พจิารณาการวางตัวเป็นกลางด้วยปูนขาว. 
เก็บในภาชนะท่ีท าจากพลาสติก หรือกรดทนเหล็ก. ทิง้ตามมาตรา 13. 

 

๗. การขนถ่าย เคล่ือนย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา 
 
๗.๑ ข้อควรระวังในการขนถ่ายเคล่ือนย้าย ใช้งาน 

และการเก็บรักษาอย่าง 
ปลอดภัย 

ดูหัวข้อท่ี 8 เพ่ือความปลอดภัยส่วนบุคคลหลีกเลี่ยงการสัมผสักับฐานท่ีแข็งแกร่ง. 

ปิดภาชนะบรรจุให้แน่นเสมอเม่ือไม่ใช้งานเปิดระมัดระวังเพ่ือหลีกเลี่ยงสาด. 

ควรอาบน ้าฉุกเฉินและล้างตาในท่ีท างานแนะน าให้ใช้เคร่ืองช่วยหายใจและ / 

หรือการสกัดแบบจุดหลีกเลี่ยงอาหารและเคร่ืองด่ืมในสถานท่ีท างาน. 

ล้างมือให้สะอาดหลังการใช้งาน. 

๗.๒ สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย 
รวมทั้งข้อห้ามในการเก็บรักษา 
สารที่เข้ากันไม่ได้ 

ไม่ผสมผลิตภัณฑ์ที่มีฐาน เก็บในท่ีเย็นและแห้งเก็บในภาชนะเดิมหรือภาชนะอ่ืน ๆ 
ของวัสดุพลาสติกท่ีเหมาะสมหรือวัสดุทนกรด. ส่วนผสมดังกล่าวกัดกร่อนต่อโลหะ 
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๘. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกัน ส่วนบุคคล 
 

 
 
 
 
 
 
 

๘.๑ ค่าต่างๆ ท่ีใช้ควบคุม 

  

 ช่ือสารเคมี ประเภท ขีดจ ากัดความเข้มข้น 

 กรดฟอสฟอริก (หมายเลข CAS: 7664-

38-2) 

TH OEL 1 mg/m3 (เฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานปกติ) 

 กรดซัลฟูริก (หมายเลข CAS: 7664-93-

9) 

TH OEL 1 mg/m3 (เฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานปกติ) 

 โลหะ และสารประกอบท่ี 

ไม่ละลาย ในรูปของนิเกิล 

สารประกอบท่ีละลายได ้

ในรูปของนิเกิล 

TH OEL 

 

TH OEL 

1 mg/m3 (เฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานปกติ) 

 

1 mg/m3 (เฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานปกติ) 

  

๘.๒ การควบคุมทางวิศวกรรมท่ีเหมาะสม ควบคุมความเขม้ขน้ของอากาศให้ต ่ากวา่มาตรฐานการสัมผสัในท่ีท างาน.ในกรณีท่ีกระแสอากาศในห้องท างานไม่เพียงพอใชส้ าหรับไอเสียในทอ้งถ่ินระบบระบายอากาศ.  
ในการใชง้านโลหะจะปล่อยออกมาในอิเล็กโทรไล, ท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ.  

สถานท่ีท างานและวธีิการท างานควรไดรั้บการออกแบบ เพื่อให้ติดต่อโดยตรงกบัอิเล็กโทรถูกขดัขวาง. 

 ข้อมูลท่ัวไป / มาตรการสุขอนามัย: การสูบบุหร่ีการบริโภคอาหารหรือของเหลวและการเก็บรักษาของยาสูบอาหารหรือของเหลวจะไม่ไดรั้บอนุญาตให้อยูใ่นห้องท างาน. 

เม่ือใดก็ตามท่ีคุณหยดุใชง้านผลิตภณัฑน้ี์และเม่ือคุณใชง้านเสร็จแลว้ตอ้งลา้งพื้นท่ีทั้งหมดของร่างกาย. หมัน่ลา้งมือแขนและใบหนา้ 
ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ลา้งตาฉุกเฉินและท่ีอาบน ้ ามีการระบุไวอ้ยา่งชดัเจน 

หลีกเล่ียงการสัมผสักบัผวิหนงัตาและเส้ือผา้ 
๘.๓ มาตรการป้องกันส่วนบุคคล เช่น อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นต้น 

  ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลท่ีมีเคร่ืองหมาย CE เท่าน้ัน. 

 การป้องกันระบบทางเดินหายใจ หากจ าเป็นให้ใช้เคร่ืองช่วยหายใจตัวอย่างเช่นเม่ือมีการเปลี่ยนสินค้า 
ใช้มาสก์แบบเต็มหรือคร่ึงตัว กรอง E + P2. 

 การป้องกันมือ สวมถุงมือถุงมือ ตัวเลือก: Fluor / บิวทิล> 480 นาที EN 374. 

 ป้องกันตา ใช้แว่นตานิรภัยที่กระชับแน่น / การป้องกันใบหน้า EN 166. 

 ป้องกันร่างกาย ชุดป้องกันท่ีทนกรด. 

 มาตรการเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผสักับส่ิงแวดล้อม หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่ทะเลสาบล าธารท่อระบายน ้า ฯลฯในกรณีที่มีการร่ัวไหลไปยังสภาพแวดล้อมที่ติดต่อหน่วยงานด้านส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น 
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๙. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี 
 
๙.๑ ลักษณะทั่วไป เช่น  

 สถานะทางกายภาพ ของเหลว 
 สี สีเขียว 
๙.๒ กลิ่น กรด 

๙.๓ ค่าขีดจ ากัดของกลิ่นท่ีรับได้ ไม่มีขอ้มูล 

๙.๔ ค่าความเป็นกรด-ด่าง <1 

๙.๕ จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง ไม่มีขอ้มูล 

๙.๖ จุดเดือดเร่ิมต้น และช่วงของการเดือด ไม่มีขอ้มูล 

๙.๗ จุดวาบไฟ ไม่ติดไฟ 

๙.๘ อัตราการระเหย ไม่มีขอ้มูล 

๙.๙ ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ ไม่มีขอ้มูล 

๙.๑๐ ค่าขีดจ ากัดสูงสุดและต ่าสุดของความไวไฟ 

หรือค่าจ ากัดสูงสุดและต ่าสุดของการระเบิด 

ไม่ระเบิด 

๙.๑๑ ความดันไอ ไม่มีขอ้มูล 

๙.๑๒ ความหนาแน่นไอ ไม่มีขอ้มูล 

๙.๑๓ ความหนาแน่นสัมพทัธ์ ไม่มีขอ้มูล 

๙.๑๔ การละลายในน ้า ท่ีสมบูรณ์แบบท่ีละลายน ้ าได ้

๙.๑๕ ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของ n-

octanol ต่อน ้า 

ไม่มีขอ้มูล 

๙.๑๖ อุณหภูมิท่ีลุกติดไฟได้เอง ไม่มีขอ้มูล 

๙.๑๗ อุณหภูมิของการสลายตัว ไม่มีขอ้มูล 

๙.๑๘ ความหนืด 20 ° C ความ ไม่มีขอ้มูล 

๙.๑ ๙ ความหนาแน่น 1600-1800 kg/m3 

 

๑๐. ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา 
 
๑๐.๑ การเกิดปฏิกิริยา ท าปฏิกิริยาอย่างรุนแรงกับเบส 

๑๐.๒ ความเสถียรทางเคมี ผลิตภัณฑ์มีความเสถียรภายใต้สภาวะปกติ 
๑๐.๓ ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย ในการติดต่อกับตัวอย่างเช่นสังกะสี, เหล็ก, อลูมิเนียมและโลหะอ่ืน ๆ 

ก๊าซไฮโดรเจนจะเกิดขึน้ซ่ึงร่วมกันกับ อากาศสามารถสร้างสารผสมที่ ระเบิดอาจท าปฏิกิริยากับ 

ซัลไฟด์ไซยาไนด์ฟลูออไรด์และคาร์ไบด์ 

ท าให้เกิดก๊าซไวไฟ / พษิในระหว่างการให้ ความร้อนก๊าซที่มีฤทธ์ิ กัดกร่อนสูงสามารถเกิดขึ้นได้ 

๑๐.๔ สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง เช่น การคายประจุไฟฟ้าสถิต 

แรงกระแทก 

หรือการส่ันสะเทือน เป็นต้น 

ดูหัวข้อ 10.3 และ 10.5 

๑๐.๕ วัสดุท่ีเข้ากันไม่ได้ สารท าลายหนังส่ิงทอวัสดุก่อสร้าง และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่สามารถสึกกร่อนได้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นกัดกร่อนโลหะ 

๑๐.๖ ความเป็นอันตรายของสารที่เกิดจากการสลายตัว คาร์บอนมอนอกไซด์, คาร์บอนไดออกไซด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
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๑๑. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 
 
๑๑.

๑ 

ข้อมูลเกี่ยวกับทางรับสัมผสัท่ีอาจเกิดขึน้  

 การสูด อาจทาให้เกิดอาการแพ ้หรือหอบหืด หรือหายใจล าบากเม่ือหายใจเข ํ้าไป. 

อาจก่อให้เกิดมะเร็งโดยการหายใจ.  
 การน าเข้าไปในร่างกาย อาจเป็นอนัตรายหากกลืนกิน.  

 สัมผสักับผวิหนัง ทาให้ผิวหนงัไหมอ้ยา่งรุนแรงและทาลายดวงตา. อาจท าให้เกิดการแพท่ี้ผิวหนงั. 

 สบสายตา ท าลายดวงตาอย่างรุนแรง.  

๑๑.

๒ 

อาการปรากฏท่ีมีความสัมพนัธ์กับคุณลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี 
และทางพษิวิทยา 

การสูดดมไอระเหยท าให้เกิดการเผาไหม้, 

ไอและปัญหาระบบทางเดินหายใจและในกรณีท่ีเกิดความเสียหายปอดรุนแรงมากขึน้ 

๑๑.

๓ 

ผลกระทบเฉียบพลันและที่เกิดขึน้ภายหลังรวมทั้งผลเร้ือรังจากการรับสัมผั
สทั้งในระส้ันและระยะยาว 

การสูดดมเป็นเวลานานอาจท าให้หลอดลมอักเสบการเปลี่ยนแปลงของปอดความผดิปกติทางเดิ
นอาหารและความเสียหายต่อฟัน 

ท าให้เกิดแผลไหม้อย่างรุนแรงและความเสียหายของไตหากกลืนกิน 

ความเส่ียงของการกัดกร่อนถาวรในกระเพาะอาหารและล าไส้ 

๑๑.

๔ 

ค่าความเป็นพษิที่วัดเป็นตัวเลข  

 พษิเฉียบพลัน:  

  กรดก ามะถนั: 

ทางปาก - LD50 – หนูแรท : 2140 mg / kg 

การสูดดม - LC50 – หนูแรท : 0.3758 mg / l 

การสูดดม / ละอองในอากาศ - LC50 – หนูเมาส์ : 0.850 mg / l 

  กรดฟอสฟอริก: 
ทางปาก - LD50 – หนูแรท : 2,600 mg / kg 

ผวิหนัง - LD50 - กระต่าย: 2470 mg / kg 

  นิกเกิลซัลเฟต: 
ทางปาก - LD50 – หนูแรท : 61 mg / kg 

การสูดดม / หมอก / ฝุ่ น - LC50 – หนูเมาส์ : 2.48 mg / l 

 การกัดกร่อนและการระคายเคืองต่อผวิหนัง ทาให้ผิวหนงัไหมอ้ยา่งรุนแรงแล. 

 การท าลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา ท าลายดวงตาอย่างรุนแรง.  

 ความไวต่อการหายใจ อาจทาให้เกิดอาการแพ ้หรือหอบหืด หรือหายใจล าบากเม่ือหายใจเข ํ้าไป. 

 การแพ้ทางผวิหนัง อาจท าให้เกิดการแพท่ี้ผวิหนัง . 

 การก่อให้เกิดการกลายพนัธ์ุของเซลล์สืบพนัธ์ุ มีข ํ้อสงสัยวา่อาจเกิดความผิดปกติต่อพนัธุกรรม. 

 การก่อมะเร็ง อาจก่อให้เกิดมะเร็งโดยการหายใจ.  

 ความเป็นพษิต่อระบบสืบพนัธ์ุ อาจทาให้เกิดอนัตรายต่อทารกในครรภ.์ 

 ความเป็นพษิต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการ 
รับสัมผสัคร้ังเดียว 

ไม่จัด 

 ความเป็นพษิต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการ 
รับสัมผสัซ ้า 

อาจท าความเสียหายต่ออวยัวะจากการสัมผสัเป็นระยะเวลานานๆหรือซ้าๆ. 
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 ความเป็นอันตรายจากการส าลัก ไม่จัด 

 

๑๒. ข้อมูลด้านนิเวศวทิยา 
 
๑๒.๑ ความเป็นพษิต่อระบบนิเวศ (ในน ้าและบนบก ถ้ามี) 

  เป็นอันตรายต่อส่ิงมีชีวิตในน ้าและมีผลกระทบระยะยาว 

  กรดก ามะถนั: 

ปลา - LC50 - 96 ชัว่โมง: 42 mg / l 

แดฟเนีย - EC50 - 24 ชัว่โมง .: 29 mg / l 

  กรดฟอสฟอริก: 

ปลา - LC50 - 96 ชัว่โมง: 138 mg / l (Gambusa affinis) 

แดฟเนีย - EC50 - 48 ชัว่โมง .:> 100 mg / l 

สาหร่าย - EC50 - 72 ชัว่โมง:> 100 mg / l 

แบคทีเรีย - EC50 (ตะกอนเร่ง): 270 mg / l 

  นิกเกิลซัลเฟต: 

ปลา - LC50 - 96 ชัว่โมง: 0.83 mg / l 

แดฟเนีย - EC50 - 48 ชัว่โมง .: 9.48 mg / l 

สาหร่าย - NOEC - 48 ชัว่โมง: 0.01 mg / l 

๑๒.๒ การตกค้างยาวนาน และความสามารถในการย่อยสลาย 

  กรดก ามะถัน: 

สารน้ีละลายได้ง่ายในน ้าและสามารถไฮโดรไลซ์ได้อย่างรวดเร็วถึง H + และ SO42 หากปล่อยลงสู่น ้า 
  กรดฟอสฟอริก: ไม่เกี่ยวข้อง 

  นิกเกิลซัลเฟต: 

สารประกอบโลหะนินทรีย์จะไม่สามารถย่อยสลายได้ในสภาพแวดล้อม 

๑๒.๓ ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ 

  กรดก ามะถัน: ไม่มีศักยภาพ Log Pow <0 

กรดฟอสฟ: ไม่ได้เกี่ยวข้อง 
นิกเกิลซัลเฟต: ไม่เกี่ยวข้อง 

๑๒.๔ การเคล่ือนย้ายในดิน 

  กรดก ามะถัน: ละลายได้ในน ้า 
นิกเกิลซัลเฟต: ละลายได้ในน ้า 

  

๑๒.๕ ผลกระทบในทางเสียหายอ่ืนๆ  

  ความเข้มข้นสูงในน ้าจืดอาจท าลายสภาพแวดล้อมทางน ้าเน่ืองจากผล pH. 

ความเข้มข้นต ่าสามารถท าหน้าท่ีเป็นปุ๋ ยหรือเร่งรัดโลหะหนัก. 
โลหะท่ีถูกปล่อยออกมาในอิเล็กโตรไลต์ในช่วงท่ีมีไฟฟ้า การขัดสีดเป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อม. 
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๑๓. ข้อพจิารณาในการก าจัด 
 
 วิธีการบ าบัดของเสีย 

  หลีกเลี่ยงการปล่อยเพื่อระบายหรือน ้าผวิดิน 

เก็บร่ัวไหลและของเสียในปิดภาชนะที่ป้องกันการร่ัวส าหรับการก าจัด 

ที่ไซต์ขยะอันตรายท้องถิ่นทิง้ในลักษณะที่ปลอดภัยสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น / ชาติ 
 บรรจุท่ีปนเป้ือน: บรรจุภัณฑ์ท่ีมีเหลือจากสินค้าจะต้องมีการจ าหน่ายในลักษณะเดียวกับสินค้า 

 

๑๔. ข้อมูลการขนส่ง 
 
  UN IMDG IATA 
๑๔.๑ หมายเลขสหประชาชาติ 3264 3264 3264 

๑๔.๒ ช่ือท่ีถูกตอ้งในการขนส่งของสหประชาชาติ CORROSIVE LIQUID, 
ACIDIC, INORGANIC 
N.O.S. (Sulphuric acid, 
Phosphoric acid) 
 

CORROSIVE LIQUID, 
ACIDIC, INORGANIC 
N.O.S. (Sulphuric 
acid, Phosphoric acid) 

CORROSIVE 
LIQUID, ACIDIC, 
INORGANIC N.O.S. 
(Sulphuric acid, 
Phosphoric acid) 

๑๔.๓ ประเภทความเป็นอนัตรายส าหรับการขนส่ง 8 8 8 

๑๔.๔ กลุ่มการบรรจุ  (ถา้มี) II II II 

๑๔.๕ มลภาวะทางทะเล (มี หรือ ไม่มี) ไม่ ไม่ ไม่. 

 ขอ้มูลอ่ืน ๆ LQ: 1 ลิตร 
อุโมงค:์E 

LQ: 1 ลิตร 
อุโมงค:์E 

LQ: 1 ลิตร 
อุโมงค:์E 

๑๔.๖ การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ (ให้เป็นไปตาม 

Annex II ของ MAROL 

73/78 และ IBC Code) 

- - - 

๑๔.๗ ข้อควรระวังพเิศษท่ีผู้ใช้จ าเป็นต้องตระหนักหรืจ า - - - 

 

๑๕. ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ 
 
ให้ระบุกฎระเบียบทางดา้นความปลอดภยั สุขภาพ และส่ิงแวดลอ้ม 

เป็นการเฉพาะกบัผลิตภณัฑน์ั้น 

 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2556(2013) 

 กรดฟอสฟอริก (หมายเลข CAS 7664-38-2) -

จดทะเบียนในรายการ 
ประเภทของสารอันตราย-1 

 กรดซัลฟูริก (หมายเลข CAS 7664-93-9)-

จดทะเบียนในรายการ 
ประเภทของสารอันตราย-3 

 การเพิม่ประสิทธิภาพของและการอนุรักษ์แห่งพระราชบัญญัติคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2335 (1992) 

 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535(1992) 

 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ืองความปลอดภัยจากการทางานเกี่ยวกับ สารเคมีอันตราย พ.ศ.2535 (1992) 

 
 
 



เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
Product name 
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)  

รุ่น: 1.0 

วนัท่ีมีผล: 01-05-2019 

  

 

 10/10 

๑๖. ข้อมูลอ่ืนๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดท าและการ ปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
 

 
 
 
 
 

 

แหล่งข้อมูล สอดคลอ้งกบัสหประชาชาติ GHS - ประเทศไทย 
วันที่แก้ไข มกราคม 2019  

ฉบับ 1 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

ข้อมูลน้ีจะขึ้นอยู่กับความรู้ของเราในปัจจุบันและมีวัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายถึงผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ ความปลอดภัย และข้อก 

าหนดด้านส่ิงแวดล้อมเท่าน้ันดังน้ันจึงไม่ควรตีความว่าเป็นหลักประกันของคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ใด ๆ 
การตรวจสอบโดย: SRS  

www.msds-eu.com 


