
Material Safety Data Sheet 
เอกสารขอมูลความปลอดภัย 

 
 

ขอมูลท่ัวไป 

ชี่อผลิตภัณฑ SODIUM CHLORATE, 99+%, A.C.S. REAGENT 

 

เลขอางอิงตามระบบองคการสหประชาชาติ 

- 

 

องคประกอบ/ขอมูลเก่ียวกับสวนผสม 

ชี่อผลิตภัณฑ  : Sodium chlorate   
CAS # : 7775-09-9                    EC no : 231-887-4           Annex I เลขดัชนี  : 017-005-00-9 
 
สูตร NaClO3  
น้ําหนักโมเลกุล 106.44 AMU  
ชื่อพอง Agrosan *   Asex *   Atlacide *   Atratol *   B-Herbatox *   Chlorate de sodium *   Chlorate salt of 
sodium *   Desolet *   Drexel defol *   Evau-super *   Grain sorghum harvest-aid *   Granex O *   Harvest-aid *  
Hibar C *   Kusa-tohru *   Kusatol *   Leafex 2 *   Natriumchloraat (Dutch) *   Natriumchlorat (German) *   
Ortho C-1 defoliant & weed killer *   Oxycil *   Rasikal *   Shed-A-leaf *   Soda chlorate *   Sodakem *   
Sodio (clorato di) (Italian) *   Sodium chlorate *   Sodium(chlorate de) (French) *   Travex *   Tumbleaf *   
United Chemical Defoliant No. 1 *   VAL-DROP  
 

ขอมูลเก่ียวกับอันตราย 
ขอช้ีบงสําหรับอันตรายตอมนุษยและสิ่งแวดลอม  
   ระเบิดไดเมื่อผสมกับสารที่ไหมไฟได.  เปนอันตรายเมื่อกลืนกิน 
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มาตรการปฐมพยาบาล 

เม่ือสูดดมสาร  
  ถาสูดดมเขาไป, ใหยายผูปวยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์.  ถาเริ่มหายใจลําบาก, ใหตามแพทยมา.  
เม่ือสัมผัสสาร  
  ในกรณีที่ถูกผิวหนัง, ใหลางออกดวยน้ําปริมาณมาก เปนเวลาอยางนอย 15 นาที.  ถอดเสื้อและ 
รองเทาที่เปอนสาร.  ไปพบแพทย.  
เม่ือสารเขาตา  
  ในกรณีที่เขาตา, ใหลางดวยน้ําปริมาณมาก เปนเวลาอยางนอย 15 นาที.  ตองแนใจวาไดลางตาอยางเพียงพอ 
 โดยใชนิ้วมือแยกเปลือกตาออกจากกันระหวางลาง.  ไปพบแพทย.  
เม่ือกลืนกิน  
  เมื่อกลืนกิน, ใหใชน้ําบวนปากในกรณีที่ผูปวยที่ยังมีสติอยู.  ไปพบแพทย 
 

มาตรการการผจญเพลิง 

อุปกรณผจญเพลิง  
  เหมาะสม:   Carbon dioxide, ผงเคมีแหง หรือโฟมที่เหมาะสม.  
ความเสี่ยงเฉพาะ  
  อันตรายเฉพาะ:   ปลอยควันพิษออกมาภายใตสภาวะที่เกิดไฟ.  การสัมผัสกับสารอื่นๆอาจกอใหเกิดไฟได.  อาจ
เรงการเผาไหม.  
อุปกรณปองกันพิเศษสําหรับผูผจญเพลิง  
  สวมเครื่องชวยการหายใจแบบครบชุดและเสื้อผาที่ใชปองกัน เพื่อปองกันการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา 

 

มาตรการเมื่อมีการปลอยสารโดยอุบัติเหตุ 

ขอควรปฏิบัติสําหรับบุคคลในกรณีท่ีหก หรือร่ัวไหล  
 อพยพคนออกจากบริเวณ.  
วิธีปองกันภัยของบุคคล  

  สวมอุปกรณชวยหายใจแบบครบชุด, รองเทาบูท และถุงมือยางแบบหนา.  
วิธีการทําความสะอาดหลังการปนเปอน หรือร่ัวไหล  
  ใหดูดซึมบนทรายหรือเวอรมิคูไลตและบรรจุในภาชนะที่ปดสนิทสําหรับนําไปกําจัด.  ระบายอากาศในบริเวณ
ั้น และลางตําแหนงที่สารหกรั่วไหลหลังจากเก็บสารออกหมดแลว น 

 

การจัดการและการเก็บรักษา 

ขอปฏิบัติการใชสาร  
  คําแนะนําสําหรับการปฏิบัติที่ปลอดภัย:   อยาหายใจเอาไอระเหยเขาไป.  ระวังอยาใหเขาตา, โดนผิวหนัง, หรือ
เสื้อผา.  หลีกเลี่ยงการไดรับสารเปนเวลานานหรือซ้ําหลายครั้ง.  
การเก็บรักษา  
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  สภาวะสําหรับการเก็บ:   ปดใหสนิท.  เก็บใหหางจากวัสดุซึ่งไหมไฟได, รวมทั้ง ความรอน, ประกายไฟและ
เปลวไฟ 
 

การควบคุมการสัมผัสสาร/ การปองกันสวนบุคคล 

การควบคุมเชิงวิศวกรรม  
 ใชในตูดูดควันสารเคมีเทานั้น.  ฝกบัวนิรภัยและอางลางตา.  
สุขลักษณะทั่วไป  
  ลางใหสะอาดหลังการสัมผัส.  ถอดและลางเสื้อผาที่เปอนทันที.  
เครื่องปองกันสวนบุคคล  
  การปองกันทางเดินหายใจ:   เครื่องชวยหายใจที่ผานการรับรองโดยรัฐ  
  การปองกันมือ:   ถุงมือชนิดที่ทนสารเคมี.  
   การปองกันดวงตา:   แวนตาแบบกอกเกิลสที่ปองกันสารเคมี 
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สมบัติทางเคมีและกายภาพ 

ลักษณะภายนอก  
   สี:     ไมมีสี    รูปแบบ:   ผลึกละเอียด  
สมบัติ  คา  ณ อุณหภูมิหรือความดัน  
 พีเอช   N/A    
จุดเดือด/ขวงการเดือด  N/A    
จุดหลอมเหลว/ชวงการหลอมเหลว   248 - 261 oC      
จุดวาบไฟ     N/A    
ความไวไฟ     N/A    
อุณหภูมิลุกติดไฟดวยตนเอง    N/A    
สมบัติออกซิไดซ     N/A    
สมบัติการระเบิด     N/A    
ขีดจํากัดการระเบิด     N/A    
ความดันไอ     N/A    
ถพ./ความหนาแนน    2.49 g/cm3    
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 
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ความเสถียรและความวองไวตอปฏิกิริยา 

ความเสถียร  
  เสถียร:   เสถียร.  
  สารที่ควรหลีกเล่ียง:   ตัวรีดิวซแรง,  สารอินทรีย,  แอลกอฮอล.  
ผลิตภัณฑอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว  
 ผลิตภัณฑอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:   แกสไฮโดรเจนคลอไรด,  ออกไซดของโซเดียม.  
โพลิเมอรไรเซชั่นที่เปนอันตราย  
  โพลิเมอรไรเซชั่นที่เปนอันตราย:   จะไมเกิด 
 

ขอมูลทางพิษวิทยา 

หมายเลข RTECS: FO0525000  
พิษเฉียบพลัน  
  LD50 
ทางปาก 
หนู rat 
1200 MG/KG 
 
LC50 
การสูดดม 
หนู rat 
> 28,000 mg/m3 
1H 
 
LD50 
ทางปาก 
หนู mouse 
8350 mg/kg 
 
LD50 
ในเยื่อบุชองทอง 
หนู mouse 
596 MG/KG 
 
LD50 
ทางปาก 
กระตาย 
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7200 MG/KG 
 
LD50 
ผิวหนัง 
กระตาย 
> 10000 mg/kg  
 
ขอมูลดานการระคายเคือง  
  ผิวหนัง 
กระตาย 
500 mg 
24H 
ขอสังเกต:  ผลการระคายเคืองอยางออน 
 
ดวงตา 
กระตาย 
10 mg 
ขอสังเกต:  ผลการระคายเคืองอยางออน  
ขอช้ีบงและอาการของการไดรับสาร  
  การดูดซึมเขาสูรางกายนําไปสูการเกิดเมธฮีโมโกลบินซึ่งจะกอใหเกิดอาการตัวเขียวไดถามีความเขมขนสูงพอ.  
การเริ่มแสดงอาการอาจจะเกิดชาไปซัก 2 ถึง 4 ช่ัวโมง หรือมากกวานั้น.  การไดรับสารสามารถกอใหเกิด:  
อาการไอ, อาการเจ็บปวดที่ทรวงอก, หายใจลําบาก.  เวียนศีรษะ.  อาการตางๆอาจเกิดขึ้นชา.  เทาที่ทราบ ยังไมมี
การตรวจสอบสมบัติทางเคมี, ทางรางกาย, และทางพิษวิทยาอยางละเอียดถี่ถวน.  
วิถีทางที่ไดรับสาร  
  การสัมผัสทางผิวหนัง:   อาจทําใหเกิดการระคายเคืองผิวหนัง.  
  การดูดซึมทางผิวหนัง:   อาจเปนอันตรายหากถูกดูดซึมผานผิวหนัง.  
  การสัมผัสทางตา:   อาจทําใหเกิดการระคายเคืองดวงตา.  
  การสูดดม:   อาจเปนอันตรายหากสูดดม.  สารนี้อาจจะทําใหเกิดการระคายเคืองที่แผนเยื่อเมือก และบริเวณทาง
เดินหายใจสวนบน.  
  การกลืนกิน:   เปนอันตรายเมื่อกลืนกิน.  
ขอมูลของอวัยวะเปาหมาย  
  เลือด.  ไต.  ตับ.  
การไดรับสารแบบเรื้อรัง - กอการกลายพันธุ  
  หนู rat 
84 MG/KG 
ทางปาก 
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12W 
การย
 

ับยั้งดีเอ็นเอ 

 

ขอมูลเชิงนิเวศน 

ผลทางการเปนพิษเชิงนิเวศวิทยา  
  ประเภทการทดสอบ:   LC50 ปลา  
  สปช่ี:   Onchorhynchus mykiss (ปลาเรนโบวเทราท)  
  ระยะเวลา:   96 ช.ม.  
  คา (ความเปนพิษ):   > 1,000 mg/l  
  ประเภทการทดสอบ:   EC50 Daphnia  
  สปช่ี:   Daphnia magna  
  ระยะเวลา:   48 ช.ม.  
  คา (ความเปนพิษ):   > 1,000 mg/l 
 

มาตรการการกําจัด 

การกําจัดสาร  
  ในการกําจัดสารติดตอผูใหบริการกําจัดขยะซึ่งมีใบประกอบอาชีพ.  ใหตรวจสอบขอบังคับดานสิ่งแวดลอมของ

ัฐบาลกลาง,รัฐและทองถิ่น ร 
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ขอมูลการขนสง 
RID/ADR  
  UN#:   1495  
  ประเภท:   5.1  
  PG:   II  
  ช่ือที่ใชในการขนสง:   โซเดียมคลอเรต  
 
หมายเลข IMDG  
  UN#:   1495  
  ประเภท:   5.1  
  PG:   II  
  ช่ือที่ใชในการขนสง:   โซเดียมคลอเรต  
  มลภาวะตอทะเล:   ไม  
  มลภาวะตอทะเลขั้นรุนแรง:   ไม  
  
IATA  
  UN#:   1495  
  ประเภท:   5.1  
  PG:   II  
  ช่ือที่ใชในการขนสง:   โซเดียมคลอเรต  
  การบรรจุแบบปองกันอันตรายจากการสูดดมกลุมที่ 1:   ไม 
 
 

ขอมูลเก่ียวกับขอกําหนด 
การจําแนกประเภท และการติดฉลากตามคําสั่งของ EU  
  เลขดัชนีจาก ANNEX I:   017-005-00-9  
  สิ่งบงบอกความเปนอันตราย:   O Xn 
การออกซิไดซ.  เปนอันตราย.  
  R: (วลีเกี่ยวกับความปลอดภัย)   9 22 
ระเบิดไดเมื่อผสมกับสารที่ไหมไฟได.  เปนอันตรายเมื่อกลืนกิน.  
  S: (วลีเกี่ยวกับความปลอดภัย)   13 17 46 
เก็บใหหางจากอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารสัตว.  เก็บใหหางจากวัสดุซึ่งไหมไฟได.  หากกลืนกิน, ใหปรึกษา
แพทยโดยดวนและแสดงภาชนะหรือฉลากนี้.  
  
ขอมูลเฉพาะของประเทศ  
เยอรมนี  
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  WGK:  2 
สวิสเซอรแลนด  
  ประเภทความเปนพิษของสวิสเซอรแลนด:   3 

 
 

 

ลิขสิทธ์ิคําแปลภาษาไทย โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
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