
Material Safety Data Sheet 

หมวดที ่1 - ข้อมูลเกีย่วกบัสารเคมแีละบริษัทผู้ผลติและจดัจ าหน่าย 

ช่ีอผลติภณัฑ์ SODIUM HYPOCHLORITE SOLUTION 10% , คลอรีนน ้ ำ 10% 

บริษัท Wee-rin Chemical Limited Partnership. 

เบอร์โทรศัพท์ 02 580 5629 

โทรสาร: 02 580 5629 กด 8 

หมวดที ่2 - องค์ประกอบ/ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนผสม 

ช่ีอผลติภณัฑ์ CAS # EC no Annex I เลขดชัน ี

SODIUM HYPOCHLORITE 10% 7681-52-9 231-668-3 017-011-00-1 

สูตร NaOCl 

น า้หนักโมเลกลุ 74.44 AMU 

ช่ือพ้อง Antiformin *   B-K liquid *   Carrel-dakin solution *   Chloros *   Chlorox *   Clorox *   Dakins 
solution *   Deosan *   Hyclorite *   Hypochlorite solution containing >7% avaliable chlorine by 
wt.  (UN1791) *   Javex *   Klorocin *   Milton *   Neo-cleaner *   Neoseptal CL *   Parozone *   Purin 
B *   Sodium chloride oxide *   SODIUM HYPOCHLORITE *   Sodium oxychloride *   Surchlor 

หมวดที ่3 - ข้อมูลเกีย่วกบัอนัตราย 

ข้อช้ีบ่งส าหรับอนัตรายต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม 

ปล่อยแก๊สพิษเม่ือถูกกรด.  ท ำใหเ้กิดแผลไหม.้ 

หมวดที ่4 - มาตรการปฐมพยาบาล 

เม่ือสูดดมสาร 

ถำ้สูดดมเขำ้ไป, ใหย้ำ้ยผูป่้วยไปท่ีท่ีมีอำกำศบริสุทธ์ิ.  ถำ้ไม่หำยใจ ใหก้ำรช่วยหำยใจ.  ถำ้หำยใจล ำบำก, 
ใหอ้อกซิเจน. 

เม่ือสัมผสัสาร 

ในกรณีท่ีถูกผิวหนงั, ใหล้ำ้งออกดว้ยน ้ ำปริมำณมำก เป็นเวลำอยำ่งนอ้ย 15 
นำที.  ถอดเส้ือและรองเทำ้ท่ีเป้ือนสำร.  ไปพบแพทย.์ 

เม่ือสารเข้าตา 

ในกรณีท่ีเขำ้ตำ, ใหล้ำ้งดว้ยน ้ ำปริมำณมำก เป็นเวลำอยำ่งนอ้ย 15 นำที.  ตอ้งแน่ใจวำ่ไดล้ำ้งตำอยำ่งเพียงพอ 
โดยใชน้ิ้วมือแยกเปลือกตำออกจำกกนัระหวำ่งลำ้ง.  ไปพบแพทย.์ 

เม่ือกลืนกนิ 

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 



เม่ือกลืนกิน, ใหใ้ชน้ ้ ำบว้นปำกในกรณีท่ีผูป่้วยท่ียงัมีสติอยู.่  ไปพบแพทย.์  หำ้มท ำใหอ้ำเจียน. 

หมวดที ่5 - มาตรการการผจญเพลงิ 

อุปกรณ์ผจญเพลงิ 

  เหมาะสม:   Carbon dioxide, ผงเคมีแหง้ หรือโฟมท่ีเหมำะสม. 

ความเส่ียงเฉพาะ 

  อนัตรายเฉพาะ:   ปล่อยควนัพิษออกมำภำยใตส้ภำวะท่ีเกิดไฟ. 

อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษส าหรับผู้ผจญเพลงิ 

สวมเคร่ืองช่วยกำรหำยใจแบบครบชุดและเส้ือผำ้ท่ีใชป้้องกนั เพ่ือป้องกนักำรสมัผสักบัผิวหนงัและดวงตำ. 

หมวดที ่6 - มาตรการเม่ือมอีบุัตเิหตุสารหกร่ัวไหล 

ข้อควรปฏิบัตสิ าหรับบุคคลในกรณีทีห่ก หรือร่ัวไหล 

  อพยพคนออกจำกบริเวณ. 

วธีิป้องกนัภัยของบุคคล 

  สวมอุปกรณ์ช่วยหำยใจแบบครบชุด, รองเทำ้บูท และถุงมือยำงแบบหนำ. 

วธีิการท าความสะอาดหลงัการปนเป้ือน หรือร่ัวไหล 

ใหดู้ดซึมบนทรำยหรือเวอร์มิคูไลตแ์ละบรรจุในภำชนะท่ีปิดสนิทส ำหรับน ำไปก ำจดั.  ระบำยอำกำศในบริเวณนั้น 
และลำ้งต ำแหน่งท่ีสำรหกร่ัวไหลหลงัจำกเก็บสำรออกหมดแลว้. 

หมวดที ่7 - ข้อปฏบตักิารใช้สารและการเกบ็รักษา 

ข้อปฏิบัตกิารใช้สาร 

ค าแนะน าส าหรับการปฏิบัตทิีป่ลอดภัย:   อยำ่หำยใจเอำไอระเหยเขำ้ไป.  ระวงัอยำ่ใหเ้ขำ้ตำ, โดนผวิหนงั, 
หรือเส้ือผำ้.  หลีกเล่ียงกำรไดรั้บสำรเป็นเวลำนำนหรือซ ้ ำหลำยคร้ัง. 

การเกบ็รักษา 

สภาวะส าหรับการเกบ็:   ปิดใหส้นิท. 

หมวดที ่8 - การควบคุมการสัมผสัสาร/ การป้องกนัส่วนบุคคล 

การควบคุมเชิงวศิวกรรม 

  ฝักบวันิรภยัและอ่ำงลำ้งตำ.  ใชใ้นตูดู้ดควนัสำรเคมีเท่ำนั้น. 

สุขลกัษณะทัว่ไป 

ท ำควำมสะอำดเส้ือผำ้ท่ีเป้ือนก่อนน ำมำใชใ้หม่.  ท้ิงรองเทำ้ท่ีเป้ือน.  ลำ้งใหส้ะอำดหลงักำรสมัผสั. 



เคร่ืองป้องกนัส่วนบุคคล 

การป้องกนัทางเดนิหายใจ:   เคร่ืองช่วยหำยใจท่ีผำ่นกำรรับรองโดยรัฐ 

การป้องกนัมือ:   ถุงมือชนิดท่ีทนสำรเคมี. 

การป้องกนัดวงตา:   แวน่ตำแบบก๊อกเกิลส์ท่ีป้องกนัสำรเคมี. 

การป้องกนัพเิศษ:   เคร่ืองป้องกนัหนำ้ (8 น้ิว เป็นอยำ่งนอ้ย). 

หมวดที ่9 - สมบัตทิางเคมแีละกายภาพ 

ลกัษณะภายนอก 

สถานะทางกายภาพ:   ของเหลว 

สมบัต ิ  ค่า  ณ อุณหภูมหิรือความดนั 

พีเอช N/A 

จุดเดือด/ข่วงกำรเดือด 111 oC  760 mmHg 

จุดหลอมเหลว/ช่วงกำรหลอมเหลว -30 - -20 oC  

จุดวำบไฟ N/A 

ควำมไวไฟ N/A 

อุณหภูมิลุกติดไฟดว้ยตนเอง N/A 

สมบติัออกซิไดซ์ N/A 

สมบติักำรระเบิด N/A 

ขีดจ ำกดักำรระเบิด N/A 

ควำมดนัไอ 17.5 mmHg 20 oC  

ถพ./ควำมหนำแน่น 1.25 g/cm3 

สมัประสิทธ์ิกำรแบ่งส่วน N/A 

ควำมหนืด N/A 

ควำมหนำแน่นของไอ N/A 

ควำมเขม้ขน้ไอระเหยเม่ืออ่ิมตวั N/A 

อตัรำกำรระเหย N/A 

ควำมหนำแน่นในสภำพเป็นกลุ่มกอ้น (bulk density) N/A 

อุณหภูมิสลำยตวั N/A 

สดัส่วนของตวัท ำละลำย N/A 

สดัส่วนของน ้ ำ N/A 

แรงตึงผิว N/A 

กำรน ำไฟฟ้ำ N/A 



ขอ้มูลเบด็เตลด็ N/A 

กำรละลำย กำรละลำยน ้ ำ:  ผสมเป็นเน้ือเดียว. 

หมวดที ่10 - ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกริิยา 

ความเสถียร 

เสถียร:   เสถียร. 

สารทีค่วรหลกีเลีย่ง:   กรดแก่,  สำรอินทรีย,์  โลหะท่ีเป็นผงละเอียด,  เกิดของผสมท่ีระเบิดไดก้บั:  เอมีน,  แอมโมเนีย,  เ
มธำนอล. 

ผลติภัณฑ์อนัตรายทีเ่กดิจากการสลายตวั 

  ผลติภัณฑ์อนัตรายทีเ่กดิจากการสลายตวั:   คลอรีน. 

โพลเิมอร์ไรเซช่ันทีเ่ป็นอนัตราย 

โพลเิมอร์ไรเซช่ันทีเ่ป็นอนัตราย:   จะไม่เกิด 

หมวดที ่11 - ข้อมูลทางพษิวทิยา 

หมายเลข RTECS: NH3486300 

พษิเฉียบพลนั 

LD50 
ทำงปำก 
หนู mouse 
5800 MG/KG 
ขอ้สงัเกต:  เก่ียวกบัพฤติกรรม:  กำรเปล่ียนแปลงของกิจกรรมเคล่ือนไหว 
(กำรทดสอบเฉพำะ).  ระบบทำงเดินอำหำร:  กำรเปล่ียนแปลงอ่ืนๆ. 

ข้อมูลด้านการระคายเคือง 

ดวงตำ 
กระต่ำย 
10 mg 
ขอ้สงัเกต:  ผลกำรระคำยเคืองปำนกลำง 

ข้อช้ีบ่งและอาการของการได้รับสาร 

สำรน้ีก่อใหเ้กิดอนัตรำยอยำ่งร้ำยแรงต่อ เยือ่เมือก, ระบบทำงเดินหำยใจส่วนบน, ดวงตำ, 
และผิวหนงั.  กำรสูดดมอำจท ำใหเ้กิดกำรหดเกร็งของกลำ้มเน้ือ อกัเสบ กำรบวมน ้ ำของ larynxand bronchi, chemical 
pneumonitis และอำกำรบวมน ้ ำท่ีปอด.  อำกำรท่ีเกิดจำกกำรไดรั้บสำรน้ีอำจไดแ้ก่ รู้สึกแสบร้อน, ไอ, หำยใจมีเสียง, 
หลอดลมตอนบนอกัเสบ, หำยใจถ่ี, ปวดหวั,คล่ืนไส,้ และอำเจียน. 



วถิีทางทีไ่ด้รับสาร 

การสัมผสัทางผวิหนัง:   ท ำใหเ้กิดแผลไหม.้ 

การดูดซึมทางผวิหนัง:   อำจเป็นอนัตรำยหำกถูกดูดซึมผำ่นผิวหนงั. 

การสัมผสัทางตา:   ท ำใหเ้กิดแผลไหม.้ 

การสูดดม:   สำรน้ีท ำใหเ้น้ือเยือ่ของเยือ่เมือกและบริเวณทำงเดินหำยใจส่วนบนถูกท ำลำยอยำ่งรุนแรงมำก.  อำจเป็นอนัต
รำยหำกสูดดม. 

การกลืนกนิ:   อำจเป็นอนัตรำยหำกกลืนกิน. 

การได้รับสารแบบเร้ือรัง - ก่อมะเร็ง 

ผล:  สำรน้ีถูกรำยงำนวำ่เป็นหรือมีส่วนประกอบเป็นสำรท่ีไม่จดัเป็นสำรก่อมะเร็ง ตำมกำรแบ่งประเภทของ IARC, 
OSHA, ACGIH, NTP, หรือ EPA. 

รายช่ือสารก่อมะเร็งของ IARC 

ล าดบั:   กลุ่ม 3 

การได้รับสารแบบเร้ือรัง - ก่อการกลายพนัธ์ุ 

คน 
100 ppm 
24H 
ชนิดของเซลล:์  เมด็เลือดขำว 
กำรวเิครำะห์ทำง cytogenetic 

คน 
149 MG/L 
ชนิดของเซลล:์  ตวัอ่อน 
กำรแลกเปล่ียนคู่โครมำทิด 

หนูแฮมสเตอร์ 
100 MG/L 
ชนิดของเซลล:์  ปอด 
กำรวเิครำะห์ทำง cytogenetic 
ZINCL 
กำรผนักลบัของฮีสทิดีน (Ames) 

หมวดที ่12 - ข้อมูลเชิงนิเวศน์ 

ไม่มีขอ้มูล. 



หมวดที ่13 - มาตรการการก าจดั 

การก าจดัสาร 

ในกำรก ำจดัสำรติดต่อผูใ้หบ้ริกำรก ำจดัขยะซ่ึงมีใบประกอบอำชีพ.  ละลำยหรือผสมสำรกบัตวัท ำละลำยซ่ึงไหมไ้ฟไดแ้ล
ะเผำในเตำเผำสำรเคมีซ่ึงติดตั้งเคร่ืองเผำท ำลำยสำรคำร์บอนเพ่ือลดมลพิษและเคร่ืองฟอก.  ใหต้รวจสอบขอ้บงัคบัดำ้นส่ิง
แวดลอ้มของรัฐบำลกลำง, รัฐ และทอ้งถ่ิน. 

หมวดที ่14 - ข้อมูลการขนส่ง 

RID/ADR 

UN#:   1791 

ประเภท:   8 

PG:   II 

ช่ือทีใ่ช้ในการขนส่ง:   สำรละลำยไฮโปคลอไรต ์

หมายเลข IMDG 

UN#:   1791 

ประเภท:   8 

PG:   III 

ช่ือทีใ่ช้ในการขนส่ง:   สำรละลำยไฮโปคลอไรต ์

มลภาวะต่อทะเล:   ไม่ 

มลภาวะต่อทะเลขั้นรุนแรง:   ไม่ 

IATA 

UN#:   1791 

ประเภท:   8 

PG:   III 

ช่ือทีใ่ช้ในการขนส่ง:   สำรละลำยไฮโปคลอไรต ์

การบรรจุแบบป้องกนัอนัตรายจากการสูดดมกลุ่มที ่1:   ไม่ 

หมวดที ่15 - ข้อมูลเกีย่วกบัข้อก าหนด 

การจ าแนกประเภท และการตดิฉลากตามค าส่ังของ EU 

เลขดชันีจาก ANNEX I:   017-011-00-1 

NOTA:   B 



ส่ิงบ่งบอกความเป็นอนัตราย:   C 
กดักร่อน. 

R: (วลเีกีย่วกบัความปลอดภัย)   31 34 
ปล่อยแก๊สพิษเม่ือถูกกรด.  ท ำใหเ้กิดแผลไหม.้ 

S: (วลเีกีย่วกบัความปลอดภัย)   26 36/37/39 45 
ในกรณีท่ีเขำ้ตำ, ใหใ้ชน้ ้ ำปริมำณมำกลำ้งออกทนัที และปรึกษำแพทย.์  สวมชุดป้องกนั, ถุงมือ 
และเคร่ืองป้องกนัตำ/หนำ้ท่ีเหมำะสม.  ในกรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือเม่ือรู้สึกไม่สบำย, ใหป้รึกษำแพทยโ์ดยด่วน 
(ถำ้เป็นไปไดใ้หแ้สดงฉลำกของสำรดว้ย). 

ข้อมูลเฉพาะของประเทศ 

เยอรมน ี

WGK:  2 

สวสิเซอร์แลนด์ 

ประเภทความเป็นพษิของสวสิเซอร์แลนด์:   3 

หมวดที ่16 - ข้อมูลอ่ืนๆ 

การรับประกนั 

เป็นท่ีเช่ือวำ่ขอ้ควำมขำ้งตน้มีควำมถูกตอ้ง แต่ไม่ยนืยนัวำ่เป็นขอ้มูลท่ีครบถว้นสมบูรณ์ 
และพึงใชเ้พ่ือเป็นแนวทำงเท่ำนั้น.  ขอ้ควำมในเอกสำรน้ีมำจำกควำมรู้ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 
และใชไ้ดก้บัผลิตภณัฑโ์ดยประกอบกบักำรระมดัระวงัควำมปลอดภยัท่ีเหมำะสม.   


