
Material Safety Data Sheet 
เอกสารขอมูลความปลอดภัย 

 
 

ขอมูลท่ัวไป 

ชี่อผลิตภัณฑ SODIUM HYDROGENSULFATE, FUSED, A.C.S.REAGENT 

 

เลขอางอิงตามระบบองคการสหประชาชาติ 

- 

 

องคประกอบ/ขอมูลเก่ียวกับสวนผสม 

สูตร     NaHSO4  
น้ําหนักโมเลกุล    120.1 AMU 
 
ชี่อผลิตภัณฑ : SODIUM BISULFITE 
CAS #  :     7631-90-5 
EC no :      231-548-0 
Annex I  เลขดัชนี  :   016-064-00-8 

 

ขอมูลเก่ียวกับอันตราย 
ขอช้ีบงสําหรับอันตรายตอมนุษยและสิ่งแวดลอม  
   ทําใหเกิดแผลไหม 
 

มาตรการปฐมพยาบาล 

เม่ือสูดดมสาร  
 ถาสูดดมเขาไป, ใหยายผูปวยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์.  ถาไมหายใจ ใหการชวยหายใจ.   
ถาหายใจลําบาก, ใหออกซิเจน.  
เม่ือสารเขาตา  
  ตองแนใจวาไดลางตาอยางเพียงพอ โดยใชนิ้วมือแยกเปลือกตาออกจากกันระหวางลาง.  
เม่ือกลืนกิน  
  เมื่อกลืนกิน, ใหใชน้ําบวนปากในกรณีที่ผูปวยที่ยังมีสติอยู.  ไปพบแพทย 
 

มาตรการการผจญเพลิง 

อุปกรณผจญเพลิง  
  เหมาะสม:   ผงเคมีแหง.  
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ความเสี่ยงเฉพาะ  
  อันตรายเฉพาะ:   ปลอยควันพิษออกมาภายใตสภาวะที่เกิดไฟ.  
อุปกรณปองกันพิเศษสําหรับผูผจญเพลิง  
 สวมเครื่องชวยการหายใจแบบครบชุดและเสื้อผาที่ใชปองกัน เพื่อปองกันการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา 

 

มาตรการเมื่อมีการปลอยสารโดยอุบัติเหตุ 

ขอควรปฏิบัติสําหรับบุคคลในกรณีท่ีหก หรือร่ัวไหล  
 อพยพคนออกจากบริเวณ.  
วิธีปองกันภัยของบุคคล  

 สวมอุปกรณชวยหายใจแบบครบชุด, รองเทาบูท และถุงมือยางแบบหนา.  
วิธีการทําความสะอาดหลังการปนเปอน หรือร่ัวไหล  

 กลบดวยปูนขาวแหงหรือโซดาแอช, เก็บกวาด, เก็บในภาชนะปด และรอการกําจัด.  ระบายอากาศในบริเวณ
ั้น และลางตําแหนงที่สารหกรั่วไหลหลังจากเก็บสารออกหมดแลว น 

 

การจัดการและการเก็บรักษา 

ขอปฏิบัติการใชสาร  
  คําแนะนําสําหรับการปฏิบัติที่ปลอดภัย:   อยาหายใจเอาฝุนเขาไป.  ระวังอยาใหเขาตา, โดนผิวหนัง, หรือเสื้อผา.  
หลีกเลี่ยงการไดรับสารเปนเวลานานหรือซ้ําหลายครั้ง.  
การเก็บรักษา  
  สภาวะสําหรับการเก็บ:   ปดใหสนิท.  เก็บในที่แหงและเย็น. 
 

การควบคุมการสัมผัสสาร/ การปองกันสวนบุคคล 

การควบคุมเชิงวิศวกรรม  
  ใชในตูดูดควันสารเคมีเทานั้น.  ฝกบัวนิรภัยและอางลางตา.  
สุขลักษณะทั่วไป  
  ลางใหสะอาดหลังการสัมผัส.  ทําความสะอาดเสื้อผาที่เปอนกอนนํามาใชใหม.  ทิ้งรองเทาที่เปอน.  
เครื่องปองกันสวนบุคคล  
  การปองกันพิเศษ:   สวมเครื่องชวยหายใจ ถุงมือปองกันสารเคมี แวนนิรภัย และชุดปองกันอื่นที่ผานการรับรอง
โดยรัฐ  เครื่องปองกันหนา (8 นิ้ว เปนนอย) 
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สมบัติทางเคมีและกายภาพ 
ลักษณะภายนอก  
       N/A  
 สมบัติ  คา  ณ อุณหภูมิหรือความดัน  
พีเอช      N/A    
จุดเดือด/ขวงการเดือด    N/A    
จุดหลอมเหลว/ชวงการหลอมเหลว   N/A    
จุดวาบไฟ     N/A    
ความไวไฟ     N/A    
อุณหภูมิลุกติดไฟดวยตนเอง    N/A    
สมบัติออกซิไดซ     N/A    
สมบัติการระเบิด     N/A    
ขีดจํากัดการระเบิด     N/A    
ความดันไอ     N/A    
สัมประสิทธิ์การแบงสวน    N/A    
ความหนืด     N/A    
ความหนาแนนของไอ    N/A    
ความเขมขนไอระเหยเมื่ออิ่มตัว   N/A    
อัตราการระเหย     N/A    
ความหนาแนนในสภาพเปนกลุมกอน (bulk density)  N/A    
อุณหภูมิสลายตัว     N/A    
สัดสวนของตัวทําละลาย    N/A    
สัดสวนของน้ํา     N/A    
แรงตึงผิว     N/A    
การนําไฟฟา     N/A    
ขอมูลเบ็ดเตล็ด     N/A    
การละลาย      N/A 

 

ความเสถียรและความวองไวตอปฏิกิริยา 

ความเสถียร  
  สภาวะที่ควรหลีกเล่ียง:   ไวตอความชื้น.  
  สารที่ควรหลีกเล่ียง:   เบสแก,  ตัวออกซิไดซแรง.  
ผลิตภัณฑอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว  
  ผลิตภัณฑอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:   ซัลเฟอรออกไซด 
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ขอมูลทางพิษวิทยา 

ขอช้ีบงและอาการของการไดรับสาร  
  สารนี้กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอ เยื่อเมือก, ระบบทางเดินหายใจสวนบน, ดวงตา, และผิวหนัง.  การสูด
ดมอาจทําใหเกิดการหดเกร็งของกลามเนื้อ อักเสบ การบวมน้ําของ larynxand bronchi, chemical pneumonitis 
และอาการบวมน้ําที่ปอด.  อาการที่เกิดจากการไดรับสารนี้อาจไดแก รูสึกแสบรอน, ไอ, หายใจมีเสียง, หลอดลม
ตอนบนอักเสบ, หายใจถี่, ปวดหัว,คลื่นไส, และอาเจียน.  เทาที่ทราบ ยังไมมีการตรวจสอบสมบัติทางเคมี, ทาง
รางกาย, และทางพิษวิทยาอยางละเอียดถี่ถวน.  
วิถีทางที่ไดรับสาร  
   ไดรับสารหลายวิถีทาง:   เปนอันตรายเมื่อกลืนกิน, สูดดม, หรือถูกดูดซึมผานผิวหนัง 

 

ขอมูลเชิงนิเวศน 

การกําจัดสาร  
  ในการกําจัดสารติดตอผูใหบริการกําจัดขยะซึ่งมีใบประกอบอาชีพ.  ใหตรวจสอบขอบังคับดานสิ่งแวดลอมของ
รัฐบาลกลาง,รัฐและทองถิ่น 
 

มาตรการการกําจัด 

- 
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ขอมูลการขนสง 
RID/ADR  
  UN#:   3260  
  ประเภท:   8  
  PG:   III  
  ช่ือที่ใชในการขนสง:   ของแข็งกัดกรอน, เปนกรด, สารอนินทรีย, ซึ่งไมไดระบุเปนอยางอื่น  
หมายเลข IMDG  
  UN#:   3260  
  ประเภท:   8  
  PG:   III  
  ช่ือที่ใชในการขนสง:   ของแข็งกัดกรอน, เปนกรด, สารอนินทรีย, ซึ่งไมไดระบุเปนอยางอื่น  
  มลภาวะตอทะเล:   ไม  
  มลภาวะตอทะเลขั้นรุนแรง:   ไม  
  ช่ือสากล:ช่ือสากล:   จําเปน  จําเปน  
IATA  
  UN#:   3260  
  ประเภท:   8  
  PG:   III  
  ช่ือที่ใชในการขนสง:   ของแข็งกัดกรอน, เปนกรด, สารอนินทรีย, ซึ่งไมไดระบุเปนอยางอื่น  
  การบรรจุแบบปองกันอันตรายจากการสูดดมกลุมที่ 1:   ไม  
  ชื่อทางเทคนิค:   จําเปน 
 
 

ขอมูลเก่ียวกับขอกําหนด 
การจําแนกประเภท และการติดฉลากตามคําสั่งของ EU  
  สิ่งบงบอกความเปนอันตราย:   C 
กัดกรอน.  
  R: (วลีเกี่ยวกับความปลอดภัย)   34 
ทําใหเกิดแผลไหม.  
  S: (วลีเกี่ยวกับความปลอดภัย)   22 26 27 36/37/39 45 
อยาหายใจเอาฝุนเขาไป.  ในกรณีที่เขาตา, ใหใชน้ําปริมาณมากลางออกทันที และปรึกษาแพทย.  ถอดเสื้อผาที่
เปอนสารออกทันที.  สวมชุดปองกัน,  
ถุงมือ และเครื่องปองกันตา/หนาที่เหมาะสม.  ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือเมื่อรูสึกไมสบาย, ใหปรึกษาแพทยโดย
ดวน (ถาเปนไปไดใหแสดงฉลากของสารดวย) 
 

 

ลิขสิทธ์ิคําแปลภาษาไทย โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
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