
Material Safety Data Sheet 
เอกสารขอมูลความปลอดภัย 

 
 

ขอมูลท่ัวไป 

ชื่อสาร:    Sodium dithionite 
ชื่อพอง:    Sodium sulphide hydrated 
CAS Number:   1313-84-4 
 

 

เลขอางอิงตามระบบองคการสหประชาชาติ 

ชื่อสาร:   -  
UN Class:  -  
UN Number:  1849 
UN Guide:  - 
 

 

องคประกอบ/ขอมูลเก่ียวกับสวนผสม 

สูตรโมเลกุล:   Na2S.9H2 O  
 
 

ขอมูลเก่ียวกับอันตราย 
ระคายเคืองตอตา   
 
 

มาตรการปฐมพยาบาล 

เม่ือสูดดม:  ถาหายใจเขาไป ใหเคลื่อนยายผูปวยออกสูบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถาผูปวยหยุดหายใจให
  ชวยผายปอด ถาหายใจติดขัดใหออกซิเจนชวย นําสงไปพบแพทย 
เม่ือถูกผิวหนัง:  ถาสัมผัสถูกผิวหนัง ใหฉีดลางผิวหนังทันทีดวยน้ําปริมาณมากๆ อยางนอย 15 นาที พรอมถอด
  เสื้อผาและรองเทาที่เปรอะเปอนสารเคมีออก ถาเกิดการระคายเคืองใหนําสงแพทย 
เม่ือเขาตา:  ถาสัมผัสถูกตา ใหฉีดลางตาทันทีดวยน้ําปริมาณมากอยางนอย 15 นาที ใชนิ้วถางแยกเปลือก
  ตาออกใหกวางเพื่อใหมั่นใจวาลางน้ําออกอยางทั่วถึง นําสงไปพบแพทย 
เม่ือกลืนกิน:           ถากลืนหรือกินเขาไป ใหผูปวยบวนลางปากดวยน้ําสะอาด ใหดื่มน้ํา 2-4 แกวเพื่อเจือจาง หาม

ใหสิ่งใดๆเขาปากผูปวยที่หมดสติหรือไมรูสึกตัว ชักกระตุก นําสงไปพบแพทย 
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มาตรการการผจญเพลิง 

สารดับไฟที่เหมาะสม:   
เลือกใชสารดับเพลิงที่เหมาะสมกับวัสดุที่อยูในบริเวณใกลเคียง   
 
ขอมูลอันตรายอื่น: 
 ไมมีขอมูล   
 
ขอมูลอ่ืน: 
 - สารนี้ทําการเผาไหมไดแตติดไฟยาก 
- อนุภาคที่ละเอียดที่แพรกระจายออกอาจเกิดระเบิดขึ้นได 
- การเผาไหมจะทําใหเกิดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด ซึ่งเปนกาซไวไฟสูงทําใหเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยและการระเบิด 
- สารดับเพลิงใหใชคารบอนไดออกไซด โฟม ผงเคมีแหง 
- สารอันตรายจากการเผาไหม ทําใหเกิดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด และซัลเฟอรไดออกไซด 
 

 

มาตรการเมื่อมีการปลอยสารโดยอุบัติเหตุ 

ขอควรระวังสวนบุคคล: 
ไมควรทําใหเกิดฝุน หามสูดดมฝุน  
 
วิธีทําความสะอาด/ดูดซับ: 
 -  ใหอพยพบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของออกจากบริเวณที่มีการหกรั่วไหล 
 - ใหหยุดการรั่วไหล ถาสามารถทําไดโดยปราศจากความเสี่ยงอันตราย 
 -  เก็บใสในภาชนะบรรจุและขนสงไปเก็บในที่ที่ปลอดภัย 
 -  ลางทําความสะอาดบริเวณหกรั่วไหลดวยน้ําและผงซักฟอก 
 -  การพิจารณาการกําจัด : ปฎิบัติใหเปนไปตามกฎระเบียบที่ทางราชการกําหนด 
 

 

การจัดการและการเก็บรักษา 

การจัดการ:   
ไมมีขอบังคับอื่น   
 
การเก็บ:   
 -  เก็บในภาชนะบรรจุที่ปดมิดชิด ปดภาชนะบรรจุทุกครั้งที่เลิกใชงานและเปนถังเปลา 
 -  เก็บในบริเวณที่เย็นและแหง และมีอากาศถายเทอยางดี 
 -  เก็บใหหางจากแหลงความรอน เปลวไฟ ผิวโลหะรอน 
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 -  เก็บใหหางจากการสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง 
 -  ปองกันความเสียหายทางกายภาพ 
 -  เก็บหางจากสารที่เขากันไมได 
 -  ตรวจสอบความเสียหายและการรั่วไหลอยางเปนระยะ 
 -  หลีกเลี่ยงการทําใหเกิดฝุน 
 -  เก็บในภาชนะบะจุที่เหมาะสม ติดฉลากบนภาชนะบรรจุ 
ขอบังคับสําหรับ หองเก็บสารและถังบรรจุ: 
 
 
 

การควบคุมการสัมผัสสาร/ การปองกันสวนบุคคล 

อุปกรณปองกันสวนบุคคล:   
การปองกันระบบหายใจ: จําเปน เมื่อมีฝุน   
การปองกันตา:    จําเปน   
การปองกันมือ:    จําเปน  
ควรสวมใสชุดปองกันที่เหมาะสมกับบริเวณทํางาน โดยพิจารณาจากความเขมขนและปริมาณสารอันตรายที่ใช 
ควรมีการตรวจสอบความทนทานตอสารเคมีของชุดปองกันโดยตัวแทนจําหนาย   
ขอควรปฏิบัติ  เปลี่ยนเสื้อผาที่เปอนสารเคมี ใหทาครีมปองกันผิวหนัง ลางมือหลังจากการใชสาร   
 
 

สมบัติทางเคมีและกายภาพ 

ลักษณะ:    ของแข็ง     
สี:     ขาว - เหลืองออน    
กล่ิน:     กลิ่นกาซไขเนา 
คาพีเอช 50 g/l น้ํา      
จุดหลอมเหลว      50 
จุดเดือด     920  
อุณหภูมิติดไฟ     260 
จุดวาบไฟ     ไมมีขอมูล    
ขอบเขตการระเบิด   ลาง    4 

บน    44 
ความหนาแนน     (20 °C)     
ความสามารถในการละลาย   น้ํา  (20 °C)     
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ความเสถียรและความวองไวตอปฏิกิริยา 

ความคงตัวทางเคมี :  

 สารนี้มีความเสถียรปานกลาง เปนสารดูดความชื้น จะเปลี่ยนสีเมื่อสัมผัสกับแสงและอากาศ ทําใหเกิด
 กาซไฮโดรเจนซัลไฟดหรือกาซไขเนาออกมา 
สภาวะที่ตองหลีกเลี่ยง   
ไมมีขอมูล   
 
สารที่ตองหลีกเลี่ยง   
 กรอแร กรดอินทรีย สารออกซิไดซ เกลือ คารบอนไดอะโซเนียม (Diazonium) N,N-
dichloromethylamine 
 สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว : 
 ทําใหเกิดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด และซัลเฟอรไดออกไซด 
อันตรายจากการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร : 
  จะทําปฏิกิริยากับกรดทําใหเกิดกาซพิษ กาซไฮโดรเจนซัลไฟดที่ไวไฟ จะเกิดปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับ
 กาซออกซิไดซจะทําใหเกิดซัลเฟอรไดออกไซด ทําปฏิกิริยาที่ระเบิดไดกับเกลือไดอะโซเนียมและ N,N-
 dichloromethylamine จะทําปฏิกิริยากับคารบอนทําใหเกิดความรอน มีฤิทธิ์กัดกรอนสังกะสี อลูมิเนียม 
ทองแดง 
 
 

ขอมูลทางพิษวิทยา 

พิษเฉียบพลัน   
 ทางปาก-หนูแรท LD50:208 mg/kg                         GTPZAB 30(8),30,1986 
   ภายในชองทอง-หนูแรท LD50:147 mg/kg                         GTPZAB 30(8),30,1986 
   ทางปาก-หนูเมาส LD50:205 mg/kg                         GTPZAB 30(8),30,1986  
 
ขอมูลเพิ่มเติมทางพิษวิทยา   
สมบัติของสาร:   ระคายเคืองอยางรุนแรง  
เม่ือสูดดมฝุน:   การหายใจเขาไป จะทําใหเจ็บคอ ทําใหเกิดอาการไอ หายใจติดขัด การไดรับสารที่มี
   ความเขมขนสูงหรือสัมผัสนานๆจะทําให เวียนศีรษะ คลื่นไส อาเจียน ปอดบวม 
   และอาจเสียชีวิตได 
เม่ือสัมผัสกับสาร:   การสัมผัสถูกผิวหนังจะกอใหเกิดการระคายเคือง อาการคัน เปนแผลไหม ปวดแสบ
   ปวดรอน 
เม่ือกลืนกิน:   การกลืนหรือกินเขาไปจะทําใหเกิดแผลที่ปาก ลําคอ และระบบทางเดินอาหาร  
   คลื่นไส ทองรวง ในกรณีรุนแรงอาจทําใหลําไสทะลุ และอาจเสียชีวิตได 
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ขอมูลเชิงนิเวศน 

ผลกระทบตอระบบนิเวศน: 
ไมมีขอมูลที่เปนตัวเลข เกี่ยวกับผลตอระบบนิเวศนของผลิตภัณฑนี้  
 
ผลกระทบทางชีวภาพ:  
เปนพิษตอ สิ่งมีชีวิตที่อาศัยในน้ํา สงผลที่เปนอันตรายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพีเอช  
 
ขอมูลอ่ืนๆเกี่ยวกับระบบนิเวศน: 
ไมกอใหเกิดผลตอระบบนิเวศน หากมีการใชและจัดการกับผลิตภัณฑอยางเหมาะสม   
 
 

มาตรการการกําจัด 

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

ขอมูลการขนสง 
ไมมีขอกําหนดเกี่ยวกับการขนสง   
 

 
 

ลิขสิทธ์ิคําแปลภาษาไทย โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 
 
 

 หนา 5  


	Material Safety Data Sheet 
	เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
	ข้อมูลทั่วไป
	เลขอ้างอิงตามระบบองค์การสหประชาชาติ
	ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย
	มาตรการปฐมพยาบาล
	มาตรการการผจญเพลิง


	มาตรการเมื่อมีการปล่อยสารโดยอุบัติเหตุ
	การจัดการและการเก็บรักษา
	การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล
	สมบัติทางเคมีและกายภาพ
	ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา
	ความคงตัวทางเคมี :  
	 สารนี้มีความเสถียรปานกลาง เป็นสารดูดความชื้น จะเปลี่ยนสีเมื่อสัมผัสกับแสงและอากาศ ทำให้เกิด ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือก๊าซไข่เน่าออกมา 
	สภาวะที่ต้องหลีกเลี่ยง   
	สารที่ต้องหลีกเลี่ยง   
	 สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว : 
	 ทำให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ อันตรายจากการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ : 
	  จะทำปฏิกิริยากับกรดทำให้เกิดก๊าซพิษ ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่ไวไฟ จะเกิดปฏิกิริยาอย่างรุนแรงกับ ก๊าซออกซิไดซ์จะทำให้เกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ทำปฏิกิริยาที่ระเบิดได้กับเกลือไดอะโซเนียมและ N,N- dichloromethylamine จะทำปฏิกิริยากับคาร์บอนทำให้เกิดความร้อน มีฤิทธิ์กัดกร่อนสังกะสี อลูมิเนียม ทองแดง 
	ข้อมูลทางพิษวิทยา
	พิษเฉียบพลัน   
	ข้อมูลเพิ่มเติมทางพิษวิทยา   
	ข้อมูลเชิงนิเวศน์
	มาตรการการกำจัด


	ข้อมูลการขนส่ง
	 

	 


