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Material Safety Data Sheet 

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
 

 
ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือสาร:   Ammonium persulfate  
ช่ือพ้อง:  Ammonium peroxodisulfate; Diammonium peroxodisulfate; Ammonium peroxydisulfate; 

Peroxydisulfuric acid, diammonium salt  
CAS Number:  7727-54-0 
 

 

เลขอ้างองิตามระบบองค์การสหประชาชาต ิ

ช่ือสาร:   Ammonium persulfate  
UN Class:  5.1 (สารออกซิไดซ์)   
UN Number:  1444 (AMMONIUM PERSULPHATE)   
UN Guide:  140 (สารออกซิไดซ์)   
 

องค์ประกอบ/ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนผสม 
มวลต่อโมล:   228.20    
สูตรโมเลกลุ:   (NH4)2S2O8  
 
 

ข้อมูลเกีย่วกบัอนัตราย 
ก่อใหเ้กิดไฟ หากสมัผสักบัวสัดุท่ีลุกไหมติ้ดไฟได ้ เป็นอนัตรายเม่ือกลืนกิน อาจก่อใหเ้กิดอาการแพเ้ม่ือสูดดม, 
ถูกผิวหนงั 
 
 

มาตรการปฐมพยาบาล 

เมือ่สูดดม:  ใหรั้บอากาศบริสุทธ์ิ 
เมือ่ถูกผวิหนัง:  ชะลา้งออกดว้ยน ้ าปริมาณมาก ถอดเส้ือผา้ท่ีเป้ือนออกทนัที 
เมือ่เข้าตา:  ชะลา้งออกดว้ยน ้ าปริมาณมาก โดยลืมตากวา้งในน ้ า น าส่ง / พบจกัษุแพทยถ์า้จ าเป็น 
เมือ่กลนืกนิ:  ใหผู้ป่้วยด่ืมน ้ าปริมาณมาก กระตุน้ใหอ้าเจียนแลว้น าส่งแพทย ์
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มาตรการการผจญเพลงิ 

สารดบัไฟทีเ่หมาะสม 
คาร์บอนไดออกไซด,์ ผงเคมีดบัเพลิง   
สารดบัไฟทีห้่ามใช้ 
 น ้ า   
ข้อมูลอนัตรายอืน่ 
 ท าใหไ้ฟลุกลาม เก็บห่างจากวสัดุท่ีลุกไหมติ้ดไฟได ้เม่ือเกิดเพลิงไหม ้จะก่อใหเ้กิดแก๊สหรือไอระเหยท่ีเป็น
อนัตราย  
ในกรณีเพลิงไหมอ้าจก่อใหเ้กิด: แอมโมเนีย , ซลัเฟอร์ออกไซด ์, ไนโตรเจนออกไซด ์  
ข้อมูลอืน่ 
 ไม่ลุกไหมติ้ดไฟ   
 

 

มาตรการเมือ่มกีารปล่อยสารโดยอุบัตเิหต ุ
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล 
ไม่ควรท าใหเ้กิดฝุ่ น หา้มสูดดมฝุ่ น  
วธีิท าความสะอาด/ดูดซับ 
กวาดขณะแหง้ ส่งไปก าจดั ท าความสะอาดบริเวณท่ีปนเป้ือน  
มาตรการปกป้องส่ิงแวดล้อม 
ป้องกนัไม่ใหไ้หลลงสู่ระบบสุขาภิบาล, ดิน หรือส่ิงแวดลอ้ม 
 

 

การจดัการและการเกบ็รักษา 

การจดัการ 
ไม่มีขอ้บงัคบัอ่ืน   
การเกบ็ 

ปิดใหแ้น่น เก็บในท่ีแหง้ เก็บห่างจากแหล่งก าเนิดประกายไฟและความร้อน ณ. อุณหภูมิ+15 ถึง +25 องศา
เซลเซียส อาจเกิดความดนัภายในได ้ 
ค าแนะน าในการเกบ็รักษา 
ห่างจากสารท่ีไหมไ้ฟได ้ 
ห่างจากสารอินทรีย ์  
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การควบคุมการสัมผสัสาร/ การป้องกนัส่วนบุคคล 

อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล 

การป้องกนัระบบหายใจ:   จ าเป็น เม่ือมีฝุ่ น   
การป้องกนัตา:    เป็น   
การป้องกนัมอื:    เป็น   
ข้อควรปฏิบัต ิ   เปล่ียนเส้ือผา้ท่ีเป้ือนสารเคมี ใหท้าครีมป้องกนัผิวหนงั ลา้งมือหลงัจากการใชส้าร    
  
 

สมบัตทิางเคมแีละกายภาพ 

ลกัษณะ      ของแขง็     
สี     ขาว     
กลิน่     ไม่มีกล่ิน     
ค่าพเีอช 100 g/l  น ้า   (20 °C)   3.2    
จุดหลอมเหลว     120 °C  (สลายตวั)   
จุดเดอืด     ไม่มีขอ้มูล    
อุณหภูมติดิไฟ     ไม่มีขอ้มูล    
จุดวาบไฟ     ไม่มีขอ้มูล    
ขอบเขตการระเบิด   ล่าง   ไม่มีขอ้มูล    

บน   ไม่มีขอ้มูล    
ความหนาแน่น      (20 °C)    1.98 g/cm3    
ความสามารถในการละลาย    น ้า  (20 °C)   582 g/l    
อุณหภูมสิลายตวั     > 120 °C 
 
 

ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกริิยา 

สภาวะทีต้่องหลกีเลีย่ง   
การใหค้วามร้อน   

สารทีต้่องหลกีเลีย่ง   
ด่างแก่ , เบส , สารท่ีไหมไ้ฟได ้, เหลก็ , สงักะสี , ทองแดง , ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์, สารประกอบ

เปอร์รอกซี , สารประกอบซิลเวอร์ , โลหะ ในสภาพท่ีเป็นผง   
ผลติภัณฑ์จากการสลายตวัทีเ่ป็นอนัตราย   
                เม่ือเกิดเพลิงไหม ้: ซลัเฟอร์ออกไซด ์, แก๊สไนตรัส , แอมโมเนีย , โอโซน 
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ข้อมูลทางพษิวทิยา 

พษิเฉียบพลนั   
LD50 (oral, rat): 689 mg/kg ;   
ข้อมูลเพิม่เตมิทางพษิวทิยา   
เมือ่สูดดม:   หายใจล าบาก ระคายเคืองต่อ ทางเดินหายใจ , เยือ่เมือก , ปอด อาจเกิดการแพ ้
เมือ่ถูกผวิหนัง:   ระคายเคือง อาจเกิดการแพ ้
เมือ่เข้าตา:   ระคายเคือง  
เมือ่ร่างกายดูดซึม:   ระคายเคืองต่อ ทางเดินอาหาร   
ข้อมูลเพิม่เตมิ   
ควรใชผ้ลิตภณัฑด์ว้ยความระมดัระวงั เช่นเดียวกบัเม่ือท างานกบัสารเคมี   
 
 

ข้อมูลเชิงนิเวศน์ 

พฤตกิรรมในส่ิงแวดล้อม 
Evaluation number (FRG) (bacteria): 3.4 - 4.4 ; Evaluation number (FRG) (fish): 4.0 ; Evaluation number 
(FRG) (mammal): 3 ;  
 
ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ 
ผลิตภณัฑท์ าปฏิกิริยากบัน ้ า  
ผลติภัณฑ์ทีไ่ด้จากการสลายตวั  สารประกอบแอมโมเนียม , ออกซิเจน  
 
ผลกระทบทางชีวภาพ  
เป็นพิษต่อ ส่ิงมีชีวติท่ีอาศยัในน ้ า  
พษิต่อไรน า้:    Daphnia EC50: 185 mg/l /24 h  
ความเป็นพษิต่อสาหร่าย:   Scenedesmus subspicatus EC50: 540 mg/l ;  
 
ข้อมูลอืน่ๆเกีย่วกบัระบบนิเวศน์ 
ข้อมูลส าหรับแอมโมเนียมไอออนโดยทัว่ไป 
ผลกระทบทางชีวภาพ:   ปลา: เป็นพิษตั้งแต่ 0.3 mg/l; อาหารส าหรับปลา: เป็นพิษตั้งแต่ 0.3 mg/l  
ข้อมูลส าหรับซัลเฟตโดยทัว่ไป 
ผลกระทบทางชีวภาพ:   ปลา: เป็นพิษตั้งแต่ 7 g/l; แบคทีเรีย: เป็นพิษตั้งแต่ 2.5 g/l  
 
หา้มท้ิงลงสู่ระบบน ้ า, น ้าเสีย หรือดิน   
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มาตรการการก าจดั 

ผลติภัณฑ์ 

ไม่มีกฎขอ้บงัคบัของอีซีวา่ดว้ยการก าจดัสารเคมีหรือกากเคมีซ่ึงมกัจะถือวา่เป็นของเสียเฉพาะ ประเทศ
สมาชิกอีซีมีกฎหมายและขอ้บงัคบัในการก าจดัของเสียเฉพาะเหล่านั้น โปรดติดต่อผูรั้บผิดชอบหรือบริษทัรับ
ก าจดัของเสียท่ีไดรั้บอนุญาตเพ่ือปรึกษาวธีิก าจดั   
 

บรรจุภณัฑ์ 

ก าจดัตามระเบียบราชการ หีบห่อท่ีปนเป้ือนสารเคมีใหจ้ดัการเช่นเดียวกบัตวัสารเคมี ส าหรับหีบห่อท่ี
ไม่เป้ือนใหก้ าจดัเหมือนของเสียตามบา้นหรือน ามาใชใ้หม่ หากไม่มีขอ้ก าหนดอ่ืนเป็นพิเศษ ติดตอ่บริษทัผูผ้ลิต
ตามท่ีระบุในฉลาก    

ข้อมูลการขนส่ง 

ข้อมูลการขนส่งทางบก เอดอีาร์/อาร์ไอด ีและจจีวีเีอส/จจีวีอี ี[เยอรมนั]   
จีจีวเีอส/จีจีวอีี คลาส:  5.1   ตวัเลขและตวัอกัษร:   18c   
เอดีอาร์/อาร์ไอดี คลาส:   5.1   ตวัเลขและตวัอกัษร:   18c   
ช่ือผลิตภณัฑ:์    1444 AMMONIUMPERSULFAT   
ข้อมูลการขนส่งทางน า้ เอดเีอน็/เอดเีอน็อาร์   
ไม่ก าหนด   
ข้อมูลการขนส่งทางทะเล ไอเอม็ดจี ี  
ไอเอม็ดีจี คลาส:    5.1   เลขยเูอน็:   1444   ประเภทบรรจุภณัฑ:์ III   
อีเอม็เอส:    5.1-06   เอม็เอฟเอจี:   725   
ช่ือเทคนิคท่ีถูกตอ้ง:   AMMONIUM PERSULPHATE   
ข้อมูลการขนส่งทางอากาศ ไอซีเอโอ-ทไีอ และไอเอทเีอ-ดจีอีาร์   
ไอซีเอโอ/ไอเอทีเอ คลาส:   5.1   เลขยเูอน็:   1444   ประเภทบรรจุภณัฑ:์   III   
ช่ือเทคนิคท่ีถูกตอ้ง:   AMMONIUM PERSULPHATE   
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการขนส่งขา้งตน้เป็นไปตามรูปแบบสากล และในรูปแบบท่ีปฏิบติัในประเทศเยอรมนั [จีจีวี
เอส/จีจีวอีี] ซ่ึงในบางประเทศอาจไม่มีการก าหนดตามรูปแบบดงักล่าว  
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ข้อมูลเกีย่วกบัข้อก าหนด 

การตดิฉลากตามระเบียบอซีี   
สัญลกัษณ์:   O     ออกซิไดส์   
    Xn     อนัตรายต่อสุขภาพ   
ข้อมูลเกีย่วกบัอนัตราย:        R 8-22-42/43   ก่อใหเ้กิดไฟ หากสมัผสักบัวสัดุท่ีลุกไหมติ้ดไฟได ้

เป็นอนัตรายเม่ือกลืนกิน อาจก่อใหเ้กิดอาการแพเ้ม่ือ
สูดดม, ถูกผิวหนงั   

ข้อมูลเกีย่วกบัความปลอดภัย:  S 17-22-24-37-43.8   เก็บห่างจากวสัดุไหมไ้ฟได ้หา้มสูดดมฝุ่ น ไม่ควรให้
สารถูกผิวหนงั สวมถุงมือท่ีเหมาะสม เม่ือไฟไหม ้ใช้
ทราย คาร์บอนไดออกไซด ์หรือผงดบัเพลิงเคมี หา้ม
ใชน้ ้ า   

เลขอซีี:     --   
ระเบียบของเยอรมนั   
ระดบัมลพิษต่อแหล่งน ้ า  1  (สารก่อมลพิษ ระดบัต ่า)     
 
 Copyright 2008 Dearborn International Corp., Ltd . 
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