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ข้อมูลสารเคมีอันตราย 
MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) 

1. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (identification) 

            ชื่อผลิตภัณฑ์:  Hydrogen peroxide 
           CAS registry number (Chemical Abstract Services): 7722-84-1 

ประโยชน์ : ฆ่าเชื้อโรค 
            ชื่อที่อยู่ของผู้จัดจำหน่าย : บริษัท ศิริบัญชาจำกัด 50/4 ม.7 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย นนทบุรี 
            หมายเลขโทรศัพท์ :  02- 746 2648  
  

2. ข้อมูลความเป็นอันตราย (hazards identification) 

    การจำแนกสารเคมีอันตราย  

            □ สารที่ระเบิดได้                      □ ก๊าซอันตราย/อัดแรงดัน                    □ ของเหลวไวไฟ/ติดไฟ 

            □ ของแข็งไวไฟ          □ สารที่เติมออกซิเจน                            สารเป็นพิษ 

            □ สารกัมมันตรังสี                      สารทำกัดกร่อนได้                            สารก่อมะเร็ง  

            อ่ืนๆ ระบุ ....................... 

3. ส่วนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (composition/information on ingredients)  
 

ชื่อสารเคมีท่ีเป็นส่วนประกอบ :  Hydrogen peroxide 
แสดงสัญลักษณ์ประเภทความเป็นอันตราย : 
  
 
  

4. มาตรการปฐมพยาบาล (first aid measures)  

 การหายใจเข้าไป: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธ์ิ ให้น่ังพักผ่อน นำส่งแพทย์ทันที  
 การสัมผัสทางผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก นำส่งแพทย์ทันที 
 การสัมผัสดวงตา: ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดคอนแทคเลนส์ ลืมตาให้กว้างเพื่อให้น้ำไหลผ่านอย่างน้อย 15 นาที นำส่ง

แพทย์ทันที 
 การกลืนกิน: บ้วนปาก ห้ามทำให้อาเจียน นำส่งแพทย์ทันที  

     อาการ/ผลกระทบท่ีสำคัญ:  
   การหายใจ: ไอ เจ็บคอ มึนงง ปวดศีรษะ หายใจถี่ คลื่นไส้  
   ผิวหนัง: กัดกร่อนผิวหนัง ผิวหนังแดง เจ็บปวด ผิวหนังไหม้ 
   ตา: ตาแดง ปวดตา ตาไหม้อย่างรุนแรง ตามัว 
   การกลืนกิน: แสบคอ ปวดท้อง ท้องป่อง คลื่นไส้ อาเจียน 

ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องทำทันทีและการดูแลรักษาเฉพาะที่สำคัญที่ควรดำเนินการ:  ตรวจสมรรถภาพการ 
ทำงานของปอด เอกซเรย์ปอด ตรวจนับจำนวนเม็ดเลือด 
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5. มาตรการผจญเพลิง (firefighting measures)  

สารดับเพลิงท่ีเหมาะสม: น้ำปริมาณมาก                                        

สารดับเพลิงท่ีไม่เหมาะสม: ไม่มี  

ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี: ไม่ติดไฟ การเกิดปฏิกิริยาทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือระเบิด เสี่ยงต่อการเกิด

เพลิงไหม้หรือระเบิดเม่ือสัมผัสกับความร้อนหรือ Metal catalysts  

อุปกรณ์ป้องกันพิเศษและการเตือนภัยสำหรับนักผจญเพลิง: สวมชุดดับเพลิง สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถัง

อากาศ ให้ฉีดน้ำเป็นละอองฝอยเพื่อหล่อเย็นภาชนะบรรจุ 

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหล (accidental release measures)  

ข้อควรระวังส่วนบุคคล: อพยพคนออกจากบริเวณ ห้ามสัมผัสสารเคมีโดยตรง ห้ามสูดดมไอระเหยของสารเข้าไป  

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล: สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศ รองเท้าบูท และถุงมือยาง  

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม: ป้องกันไม่ให้สารไหลลงท่อระบายน้ำทิ้ง  

วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด: สวมชุดป้องกัน สารเคมีพร้อมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัด

อากาศ เก็บสารที่หกรดใส่ภาชนะบรรจุ แล้วดูดซับสารที่เหลือด้วยทราย ดิน หรือสารเฉื่อยเก็บใส่ในภาชนะที่ปิดสนิทโดยใช้เครื่องมือที่ไม่

ก่อให้เกิดประกายไฟ แล้วเคลื่อนย้ายออกสู่ที่โล่ง ห้ามให้น้ำเข้าไปในภาชนะบรรจุ ห้ามสมัผัส สารเคมีฉีดน้ำ เป็นละอองฝอยเพื่อ ลดไอ 

ระเหยของสาร ระบายอากาศในบริเวณน้ันและล้างทำความสะอาดบริเวณที่สารหกรั่วไหลหลังจากเก็บสารออกหมดแล้ 

7. การใช้และการจัดเกบ็ (handling and storage)  

  ข้อควรระวังในการขนถ่ายเคลื่อนย้าย ใช้งานอย่างปลอดภัย: หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสาร ให้ใช้สารในบริเวณที่มีการระบาย

อากาศที่เพียงพอ ห้ามใช้สารในที่อับอากาศ ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต ห้ามไม่ให้มีเปลวไฟ ประกายไฟ 

สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย: ปิดภาชนะบรรจุให้สนิท เก็บให้ห่างจากสารรีดิวซ์ซ่ิง เบสแก่ เก็บในที่มืด แห้งและเย็น  

เก็บในบริเวณที่มีการระบายอากาศได้ดี ป้องกันไม่ให้ถูกความร้อนและแสง              

8. การควบคุมการได้รบัสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (exposure controls/personal protection)  

การควบคุมทางวิศวกรรมท่ีเหมาะสม: 

           ปิดกระบวนการผลิตเพื่อป้องกันไอระเหยของสาร จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ จัดให้มีที่ดูดอากาศเฉพาะที่  

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล: 

   การป้องกันระบบหายใจ: สวมหน้ากากป้องกันไอระเหยของสาร ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

   การป้องกันตา: แว่นครอบตา /กระบังหน้า    

การป้องกันมือ: ถุงมือยาง  

ข้อควรปฏิบัติ: เปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมี ล้างมือและหน้าหลังจากการทำงานกับสาร ก่อนกินอาหารหรือสูบบุหรี่ ห้ามกิน

อาหาร/ดื่ม สูบบุหรี่ในที่ทำงาน 
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9. สมบัติทางกายภาพและเคมี (physical and chemical properties) (ต่อ) 

1. ลักษณะทั่วไป: ของเหลวใส ไม่มีสี                   2. กลิ่น : ไม่มีข้อมูล  
3. ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่ได้รับ: ไม่มีข้อมูล                4. ค่าความเป็นกรดด่าง: ไม่มีข้อมูล  
5. จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง: -11o C                     6. จุดเดือดเริ่มต้นและช่วงของการเดือด: 141o C  
7. จุดวาบไฟ: ไม่ติดไฟ                             8. อัตราการระเหย: ไม่มีข้อมูล  
9. ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็งและก๊าซ: ไม่มีข้อมูล   
10. ความดันไอ: 8 mmHg ที่อุณหภูมิ 25o C 
11. ความหนาแน่นไอ (อากาศ = 1): 1  
12. ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (น้ำ= 1): 1.4 (90%), 1.3 (70%)  
13. ความสามารถในการละลายได้: ในน้ำ: ผสมเป็นเน้ือเดียวกัน  
14. ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในชั้นของ n - octanol ต่อน้ำ (log kow): -1.36  
15. อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง: ไม่มีข้อมูล       
16. อุณหภูมิของการสลายตัว: ไม่มีข้อมูล           
17. ความหนืด: ไม่มีข้อมูล 
 

10. ความเสถยีรและการเกิดปฏิกิริยา (stability and reactivity)  

การเก ิดปฏิก ิร ิยา:  ทำปฏิก ิร ิยาร ุนแรงกับสารร ีด ิวซ์ซ ิ ่ง สารออกซิไดซ์อย ่างแรง (เช ่น Perchlorates, Peroxides, 
Permanganates, Chlorates, Nitrates) เบสแก่ (Sodium Hydroxide, Potassium Hydroxide) โลหะ (เช่น ธาตุเหล็ก เหล็กกล้า 
ทองแดง เงิน สังกะสี ทองเหลือง) Organics ,Alcohols, Aldehydes Ethers, Ketones  

ความเสถียรทางเคมี: เสถียร                                           
ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย: ไม่เกิด  
สภาวะท่ีควรหลีกเล่ียง: แสง วัสดุที่เข้ากันไม่ได้: Ammonia, Ammonia Carbonates, Iodides, Sulfites  
ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวท่ีเป็นอันตราย: Oxygen 

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (toxicological information)  

การหายใจเข้าไป: ระคายเคืองจมูก คอ ไอ หายใจถี่  
การสัมผัสทางผิวหนัง: แผลไหม้อย่างรุนแรง  
การสัมผัสทางดวงตา: ตาไหม้อย่างรุนแรง ตาบอด  
การกลืนกิน: แสบท้อง ปวดท้อง ท้องป่อง  
อาการที่ปรากฏ: ไอ แสบคอ หายใจมีเสียง หายใจถี่ ปวดศีรษะ ปอดบวมน้า  
ผลกระทบเฉียบพลัน: กัดกร่อนดวงตา และผิวหนัง ระคายเคืองทางเดินหายใจ การกลืนกินทำให้เกิดฟองออกซิเจนในเลือด 

ทำให้ช็อก ทำให้ปอดบวม  
ผลกระทบผลเรื้อรัง: ผิวหนังอักเสบ ผื่นแดง คัน หลอดลมอักเสบเรื้อรัง  
ค่าประมาณการความเป็นพิษเฉียบพลัน  

      ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปากของหนูพุก: LD50 (Oral, Rat): 311 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  
       ความเป็นพิษเฉียบพลัน ทางผิวหนังของกระต่าย: LD50 (Dermal, Rat): 4,060 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  
        ความเป็นพิษเฉียบพลันทางการหายใจของหนูพุก: LC50 (Inhalation Rat): 1.99 มิลลิกรัม/ลิตร/4 ช่ัวโมง (1438 ppm) 
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12. ข้อมูลด้านระบบนิเวศ (ecological information)  

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์:  
    ความเป็นพิษต่อปลา: Pimephales promelas LC50: 16.4 มิลลิกรัม/ ลิตร/ 96 ช่ัวโมง 
    ความเป็นพิษต่อ Crustacea: Daphnia magna EC50: 2.4 มิลลิกรัม/ ลิตร/ 48 ช่ัวโมง  

ความคงอยู่นาน และความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ: ย่อยสลายทางชีวภาพได้อย่างรวดเร็ว  
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: ไม่สะสมทางชีวภาพ (log Kow : -1.36) 
การเคลื่อนย้ายในดิน: ไม่มีข้อมูล 

 

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (disposal considerations) 

การกำจัดสาร: ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของท้องถิ่น ติดต่อบริษัทรับกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาต  

บรรจุภัณฑ์: ให้กำจัดตามระเบียบราชการ หีบห่อที่ปนเปื้อนสารเคมีให้จัดการเช่นเดียวกับตัวสารเคมี 
  

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง (transport information)  

หมายเลขสหประชาชาติ (UN number): 2015 
  ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งของสหประชาชาติ: HYDROGEN PEROXIDE, STABILIZED  

ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง: 5.1 ความเสี่ยงรอง: 8  
กลุ่มการบรรจุ (ถ้ามี): I 

  มลภาวะทางทะเล: ไม่มี                      
การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่: ไม่มี               
ข้อควรระวังพิเศษ: ไม่มีข้อมูล 

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (regulatory information)  

กฎข้อบังคับของประเทศไทย พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  
ประเภทวัตถุอันตราย: ชนิดที่ 1 (วัตถุอันตรายที่การผลิต การนำเข้าการส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองต้องปฏิบัติ ตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดด้วย) บัญชี ก (กรมโรงงานอุตสาหกรรม)  
การติดฉลากตามระเบียบ EC  

           สัญลักษณ์: O  สารออกซิไดซ์                C  กัดกร่อน  
ข้อความบอกความเส่ียง:  

            R5 ความร้อนอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการระเบิด           R8 เม่ือสัมผัสกับวัสดุติดไฟอาจเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้       
           R20/22 อันตรายเม่ือสูดดม และกลืนกิน                  R 35 ทำ ให้เกิดแผลไหม้อย่างรุนแรง 
 

16. ข้อมูลอ่ืนๆ (other information)  

  แหล่งอ้างอิง  

http://ghs.diw.go.th:8080/GHSThaiUser/doc/sds/SDS_7722-84-1.pdf 
 

 

 



  Hydrogen peroxide 

หน้า 5 จาก 5 

 

 

 

            
 
           ……………………………………………………..                                       ……………………………………………………..     
               (นางสาวสุภัทรา  ศิลปธารากุล)                                                    (นายภาคภูมิ  มนัสวรกิจ) 
                 ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ                                                        นายแพทย์ชำนาญการ 

                 ผู้จัดทำ                                                 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 
                                                                        ผู้รับรอง      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แก้ไขครั้งที่ 03 – 27/05/2563 


