
Material Safety Data Sheet 
เอกสารขอมูลความปลอดภัย 

 
 

ขอมูลท่ัวไป 

ชื่อสาร:   Oxalic acid, dihydrate  
ชื่อพอง:   Ethanedioic acid, dihydrate; Ethanedionic acid, dihydrate  
CAS Number:  6153-56-6 
 

 

เลขอางอิงตามระบบองคการสหประชาชาติ 

ชื่อสาร:   -  
UN Class:  -  
UN Number:  -  
UN Guide:  - 
 

 

องคประกอบ/ขอมูลเก่ียวกับสวนผสม 

มวลตอโมล:   126.03    
สูตรโมเลกุล:   C2H2O4 • 2H2O   
 
 

ขอมูลเก่ียวกับอันตราย 
เปนอันตรายเมื่อถูกผิวหนัง , กลืนกิน   
 
 

มาตรการปฐมพยาบาล 

เม่ือสูดดม:  ใหรับอากาศบริสุทธิ์ 
เม่ือถูกผิวหนัง:  ชะลางออกดวยน้ําปริมาณมาก ถอดเสื้อผาที่เปอนออก 
เม่ือเขาตา:  ชะออกดวยน้ําปริมาณมากโดยลืมตากวาง 
เม่ือกลืนกิน:  ใหผูปวยด่ืมน้ําปริมาณมาก ทําใหอาเจียน และนําสงแพทย   
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มาตรการการผจญเพลิง 

สารดับไฟที่เหมาะสม 
น้ํา โฟมดับเพลิง ผงเคมีดับเพลิง   
 
ขอมูลอันตรายอื่น 
 ลุกไหมติดไฟได และกอเกิดแกสหรือไอระเหยที่เปนพิษในกรณีที่ติดไฟ  
ในกรณีเพลิงไหมอาจกอใหเกิด: คารบอนมอนอกไซด , คารบอนไดออกไซด   
 

 

มาตรการเมื่อมีการปลอยสารโดยอุบัติเหตุ 

ขอควรระวังสวนบุคคล 
ไมควรทําใหเกิดฝุน หามสูดดมฝุน  
 
วิธีทําความสะอาด/ดูดซับ 
กวาดขณะแหง สงไปกําจัด ทําความสะอาดบริเวณที่ปนเปอน   
 

 

การจัดการและการเก็บรักษา 

การจัดการ 
ไมมีขอบังคับอื่น   
 
การเก็บ 
ปดใหแนน เก็บในที่แหง บริเวณที่มีการถายเทอากาศไดดี อุณหภูมิที่เก็บรักษา: ไมมีขอกําหนด   
 
 

การควบคุมการสัมผัสสาร/ การปองกันสวนบุคคล 

อุปกรณปองกันสวนบุคคล 
การปองกันระบบหายใจ:   จําเปน เมื่อมีฝุน   
การปองกันตา:    จําเปน   
การปองกันมือ:    จําเปน   
ขอควรปฏิบัติ   
เปลี่ยนเสื้อผาที่เปอนสารเคมี ใหทาครีมปองกันผิวหนัง ลางมือหลังจากการใชสาร   
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สมบัติทางเคมีและกายภาพ 

ลักษณะ    ของแข็ง     
สี     ขาว     
กล่ิน     ไมมีกลิ่น     
คาพีเอช 50 g/l  น้ํา   (20 °C)   ~ 0.7    
จุดหลอมเหลว     101 °C    
จุดเดือด     ไมมีขอมูล    
อุณหภูมิติดไฟ     ไมมีขอมูล    
จุดวาบไฟ     ไมมีขอมูล    
ขอบเขตการระเบิด   ลาง    ไมมีขอมูล    

บน    ไมมีขอมูล    
ความหนาแนน     (20 °C)    1.65 g/cm3    
ความสามารถในการละลาย   น้ํา  (20 °C)   102 g/l    

เอทานอล  (20 °C)  ละลายได    
ล็อกพี [ออกต]     -0.81    
 
 

ความเสถียรและความวองไวตอปฏิกิริยา 

สภาวะที่ตองหลีกเลี่ยง   
ไมมีขอมูล   
 
สารที่ตองหลีกเลี่ยง   
ดาง , แอมโมเนีย , เกลือของกรดออกซีฮาโลเจนิก , ตัวออกซิไดซ ; โลหะ และ น้ํา / ความรอน   
 
ผลิตภัณฑจากการสลายตัวท่ีเปนอันตราย   
คารบอนไดออกไซด , คารบอนมอนอกไซด   
 
 

ขอมูลทางพิษวิทยา 

พิษเฉียบพลัน   
LD50 (oral, rat): 7500 mg/kg (unhydrous substance) ;  
 
ขอมูลจากเอกสารอางอิงที่มีไมตรงกับฉลากที่จัดทําโดย EC เอกสารของผูผลิตจาก EC ยังไมไดตีพิมพ   
 
ขอมูลเพิ่มเติมทางพิษวิทยา   
ผลจากฝุนละออง 
เม่ือหายใจเขาไป:     กอใหเกิดการระคายเคืองของเยื่อเมือก, ไอ และ หายใจลําบาก  
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เม่ือสัมผัสกับสาร: ตา , ผิวหนัง , เย่ือเมือก :  ระคายเคืองและกัดกรอน , การทําลายเนื้อเยื่อ 
เม่ือกลืนกิน:  ระคายเคืองตอเยื่อบุในปาก หลอดลม หลอดอาหารและระบบลํา

ไส ดูดซึมอยางรวดเร็ว ( ทางเดินอาหาร , ผิวหนัง )  
เม่ือรางกายดูดซึม:  กระสับกระสาย, ชัก คลื่นไส , อาเจียน , หลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ

ตีบตัน , หมดแรง รบกวนสมดุลของอิเล็กโตรไลตในรางกาย  
ผลจากผลิตภัณฑท่ีเกิดขึ้น:    ทําอันตรายตอ ไต   
 
ขอมูลเพิ่มเติม   
ควรใชผลิตภัณฑดวยความระมัดระวัง เชนเดียวกับเมื่อทํางานกับสารเคมี   
 
 

ขอมูลเชิงนิเวศน 

พฤติกรรมในสิ่งแวดลอม 
การกระจาย: log P(oct):: -0.81  
 
ผลกระทบตอระบบนิเวศน 
ผลกระทบทางชีวภาพ:   มีความเปนพิษสูงตอแหลงน้ํา  
เปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา fish LC50:  325 mg/l (unhydrous substance)  
 
ขอมูลอ่ืนๆเกี่ยวกับระบบนิเวศน: 
COD:   0.18 g/g (unhydrous substance) ;  
ThOD:   0.18 g/g (unhydrous substance) ;  
BOD5:   0.16 g/g (unhydrous substance)  
 
หามทิ้งลงสูระบบน้ํา, น้ําเสีย หรือดิน   
 
 

มาตรการการกําจัด 

ผลิตภัณฑ 
ไมมีกฎขอบังคับของอีซีวาดวยการกําจัดสารเคมีหรือกากเคมีซึ่งมักจะถือวาเปนของเสียเฉพาะ ประเทศสมาชิกอีซี
มีกฎหมายและขอบังคับในการกําจัดของเสียเฉพาะเหลานั้น โปรดติดตอผูรับผิดชอบหรือบริษัทรับกําจัดของเสียที่
ไดรับอนุญาตเพื่อปรึกษาวิธีกําจัด   
 
บรรจุภัณฑ 
กําจัดตามระเบียบราชการ หีบหอที่ปนเปอนสารเคมีใหจัดการเชนเดียวกับตัวสารเคมี สําหรับหีบหอที่ไมเปอนให
กําจัดเหมือนของเสียตามบานหรือนํามาใชใหม หากไมมีขอกําหนดอื่นเปนพิเศษ ติดตอบริษัทผูผลิตตามที่ระบุใน
ฉลาก   
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ขอมูลการขนสง 
ไมมีขอกําหนดเกี่ยวกับการขนสง   
 

 

ขอมูลเก่ียวกับขอกําหนด 

การติดฉลากตามระเบียบอีซี   
สัญลักษณ:     Xn    อันตรายตอสุขภาพ   
ขอมูลเก่ียวกับอันตราย:    R 21/22    เปนอันตรายเมื่อถูกผิวหนัง , กลืนกิน   
ขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัย:   S 24/25    ไมควรใหสารถูกผิวหนังและตา   
เลขอีซี:      607-006-00-8  EC label   
 
ระเบียบของเยอรมัน   
ระดับมลพิษตอแหลงน้ํา  1  (สารกอมลพิษ ระดับต่ํา)   
 

 
 

 

ลิขสิทธ์ิคําแปลภาษาไทย โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
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