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ข้อมูลสารเคมีอันตราย   
MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)    

1. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (identification)    

ชื่อผลิตภัณฑ์: Phosphoric acid     
          CAS registry number (Chemical Abstract Services): 7664-38-42   
          ประโยชน์: แช่ทำความสะอาดเครื่องมือ    
          ชื่อที่อยู่ผู้ผลิต: the ruhof corporation/Bio-Med division 393 Sagamore avenue mineola NY 11501  
           หมายเลขโทรศัพท์: (516) 294 – 5888 Fax (516) 248 – 6456   
            ช่ือผู้จัดจำหน่าย: บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล เลขที่ 677 ถ. อ่ออนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.  
            หมายเลขโทรศัพท์: 02-726-0470   
  

2. ข้อมูลความเป็นอันตราย (hazards identification)  

     การจำแนกสารเคมีอันตราย   

            □ สารที่ระเบิดได้                      □ ก๊าซอันตราย/อัดแรงดัน                           □ ของเหลวไวไฟ/ติดไฟ 

            □ ของแข็งไวไฟ          □ สารที่เติมออกซิเจน                                 สารเป็นพิษ 

            □ สารกัมมันตรังสี                      สารทำกัดกร่อนได้                                 □ สารก่อมะเร็ง  
              สารก่อความระคายเคือง 
 

3. ส่วนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (composition/information on ingredients)  
 

ชื่อสารเคมีท่ีเป็นส่วนประกอบ :  Phosphoric acid   
แสดงสัญลักษณ์ประเภทความเป็นอันตราย  

 
 

4. มาตรการปฐมพยาบาล (first aid measures)  

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

แพทย์ทันที  
การกลืนกิน: บ้วนปาก ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำปริมาณมาก นำส่งแพทย์ทันที  
อาการ/ผลกระทบท่ีสำคัญ:  
การหายใจ: แสบร้อน ไอ เจ็บคอ หายใจถี่  
ผิวหนัง: ผิวหนังแดง ผิวหนังไหม้ แผลพุพอง เจ็บปวด  
ตา: ตาแดง ปวดตา ตาไหม การกลืนกิน: ปวดท้อง ปวดแสบร้อนในปากและทางเดินอาหาร ช็อก หรือหมดสติ  
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5. มาตรการผจญเพลิง (firefighting measures)  

สารดับเพลิงท่ีเหมาะสม: ให้ใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับการเกิดเพลิงไหม้ในบริเวณรอบๆ 
สารดับเพลิงท่ีไม่เหมาะสม: ไม่มี  
ความเป็นอันตรายเฉพาะท่ีเกิดขึ้นจากสารเคมี: ไม่ลุกติดไฟ ในขณะเกิดลุกไหม้จะก่อให้เกิดฟูมที่เป็นพิษของ Phosphorous 

Oxides  
อุปกรณ์ป้องกันพิเศษ การเตือนภัยสำหรับนักผจญเพลิง: สวมชุดดับเพลิง สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอากาศ 

ให้ฉีดน้ำเป็นละอองฝอยเพื่อหล่อเย็นภาชนะบรรจุ 

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหล (accidental release measures)  

      ข้อควรระวังส่วนบุคคล:  
อพยพคนออกจากบริเวณที่สารหกรด                
เคลื่อนย้ายแหล่งกำเนิดไฟ  
ห้ามสัมผัสสารเคมีโดยตรง ห้ามสูดดมเอาฝุ่นเข้าไป  
ห้ามการกระทำที่ทำให้เกิดความร้อน/ประกายไฟ  

      อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล: สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น รองเท้าบูท และถุงมือยาง  
      ข้อควรระวังด้านส่ิงแวดล้อม: ห้ามให้สารปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม  
      วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทำความสะอาด:  

สวมชุดป้องกันสารเคมีรวมทั้งหน้ากากป้องกันฝุ่น   
กวาดเก็บสารแล้วใส่ในภาชนะบรรจุด้วยความระมัดระวัง และนำไปเก็บในที่ปลอดภัย  
ระบายอากาศในบริเวณน้ันและล้างทำความสะอาดบริเวณที่สารหกรั่วไหลหลังจากเก็บสารออกหมดแล้ว 
 

7. การใช้และการจัดเกบ็ (handling and storage)  

      ข้อควรระวังในการขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งานอย่างปลอดภัย:  
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสาร  
ให้ใช้สารในบริเวณที่มีการระบายอากาศที่เพียงพอ  
หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดการแพร่กระจายของฝุ่น  
ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต  

      สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:   
ปิดให้สนิท เก็บในบริเวณที่ระบายอากาศได้ดี เก็บในที่แห้งและเย็น เก็บภายใต้ไนโตรเจน ห่างจากแหล่งกำเนิดประกายไฟและ

สารที่ติดไฟได้  

จัดเก็บแยกออกจากวัสดุที่เข้ากันไม่ได้ เก็บห่างจากความร้อน 
 

8. การควบคุมการได้รบัสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (exposure controls/personal protection)  

      การควบคุมทางวิศวกรรมท่ีเหมาะสม:  
ปิดกระบวนการผลิตเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น  
จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ  
จัดให้มีที่ดูดอากาศเฉพาะที่  
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8. การควบคุมการได้รบัสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (exposure controls/personal protection) (ต่อ) 

      อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล :  
การป้องกันระบบหายใจ: สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2199-2547  
การป้องกันตา: แว่นตานิรภัยที่มีกระบังข้าง  
การป้องกันมือ: ถุงมือยาง  

      ข้อควรปฏิบัติ:  
เปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมี ล้างมือและหน้าหลังการทำงานกับสาร    
ห้ามกินอาหาร ดื่มหรือสูบุหรี่ในบริเวณทำงาน 

9. สมบัติทางกายภาพและเคมี (physical and chemical properties) 

1 ลักษณะท่ัวไป: ผงผลึก ไม่มีส ีสารดูดความชื้น                 2. กลิ่น: ไม่มีกลิ่น  
3.ค่าขีดจากัดของกลิ่นท่ีได้รับ: ไม่มีข้อมูล                         4. ค่าความเป็นกรดด่าง: ไม่มีข้อมูล  
5. จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง: 153 oC                                  6. จุดเดือดเริ่มต้นและช่วงของการเดือด: 213 oC  
7. จุดวาบไฟ: ไม่ไวไฟ                                                          
8. อัตราการระเหย: ไม่มีข้อมูล  
9. ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็งและก๊าซ: ไม่มีข้อมูล 
10. ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟ หรือค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของการระเบิด (%, v/v):  

ขีดล่าง: ไม่มีข้อมูล ขีดบน: ไม่มีข้อมูล  
11. ความดันไอ: 4 Pa ที่อุณหภูมิ 20 oC                                  
12. ความหนาแน่นไอ (อากาศ = 1): ไม่มีข้อมูล  
13. ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (น้ำ = 1): 1.9                        
14. ความสามารถในการละลายได้: ในน้ำ: ละลายได้ดีมาก  
15. ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในช้ันของ n-octanol ต่อนำ้ (log kow): ไม่มีข้อมูล  
16. อุณหภูมิท่ีลุกติดไฟได้เอง: ไม่มีข้อมูล                           
17. อุณหภูมิของการสลายตัว: ต่ำกว่า 213 oC  
18. ความหนืด: ไม่สามารถใช้ได้เน่ืองจากเป็นของแข็ง 
 

10. ความเสถยีรและการเกิดปฏิกิริยา (stability and reactivity)  

การเกิดปฏิกิริยา: ทำปฏิกิริยารุนแรงกับเบสแก่ เหล็ก/สารประกอบที่มีเหล็ก เหล็กกล้า อะลูมิเนียม และสารประกอบของมัน 
ก่อให้เกิดก๊าซไฮโดรเจน ซ่ึงอาจระเบิดได้  

ความเสถียรทางเคมี : เสถียรภายใต้การใช้ในสภาวะปกติ  
ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย: ทำปฏิกิริยาโพลีเมอร์ไรซ์อย่างรุนแรงภายใต้อิทธิพลของ Azo compounds, 

Epoxides  
สภาวะท่ีควรหลีกเล่ียง: ความร้อน ความชื้น  
วัสดุท่ีเข้ากันไม่ได้: เบสแก่ โลหะที่เป็นผงละเอียด Alcohols, Aldehydes, Cyanides, Ketones, Phenols, Esters, 

Sulfides, Halogenated Organics  
ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวท่ีเป็นอันตราย: Phosphorous Oxides 
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11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (toxicological information)  

การหายใจเข้าไป: ทำให้เน้ือเยื่อของเยื่อเมือกและบริเวณทางเดินหายใจส่วนบนถูกทำลายอย่างรุนแรงมาก  
การสัมผัสทางผิวหนัง: ระคายเคืองผิวหนัง ผื่นแดง ผิวหนังไหม้ แผลพุพอง เจ็บปวด  
การสัมผัสทางดวงตา: ระคายเคืองดวงตา ตาแดง ปวดตา ตาไหม ้ 
การกลืนกิน: แสบปากและท้อง ปวดท้อง อ่อนเพลีย วิงเวียน ท้องเสีย คลื่นไส้ ช๊อกหรือหมดสติ  
อาการท่ีปรากฏ: รู้สึกแสบร้อน ไอ หายใจมีเสียง หลอดลมตอนบนอักเสบ หายใจถี่ ปวดศีรษะ คลื่นไส ้อาเจียน  
ผลกระทบเฉียบพลัน: กัดกร่อนดวงตา ผิวหนังและทางเดินหายใจ ทำให้เกิดการหดเกร็งของกล้ามเน้ือ ปอดบวม อาจทำให้

เกิดอาการตัวเขียว (ผิวหนังและริมฝีปากเป็นสีเทาอมน้ำเงินซ่ึงเน่ืองมาจากการการขาดออกซิเจน) ตับ เลือด ไขกระดูก  
ผลกระทบผลเรื้อรัง: ไม่มีข้อมูล  
ค่าประมาณการความเป็นพิษเฉียบพลัน 

ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปากของหนูพุก : LD50 (Oral, Rat) : 1250 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  
ความเป็นพิษเฉียบพลันทางผิวหนังของกระต่าย : LD50 (Dermal, Rabbit): 2740 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

 

12. ข้อมูลด้านระบบนิเวศ (ecological information)  

            ยังไม่มีข้อมูล ระบุถึงการเปลี่ยนแปลงและการสลายตัวของสารเคมีในสิ่งแวดล้อมและความเป็นไปได้ของผลกระทบ และ
ผลลัพธ์ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการทดสอบ เช่น ข้อมูลความเป็นพิษที่มีต่อสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในน้ำ ( ecotoxicity), ระดับ
ปริมาณที่ถูกปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม (mobility)ระดับ/ความสามารถในการคงอยู่และสลายตัวของสารเคมีหรือส่วนประกอบเม่ืออยู่ใน
สิ่งแวดล้อม (persistance and degradability) และ ระดับหรือปริมาณการสะสมในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม (bioaccumulative 
potential) 

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (disposal considerations 

การกำจัดสาร: ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของท้องถิ่น ติดต่อบริษัท รับกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาต  
บรรจุภัณฑ์: ให้กำจัดตามระเบียบราชการ หีบห่อที่ปนเปื้อนสารเคมีให้จัดการเช่นเดียวกับตัวสารเคมี  

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง (transport information)  

หมายเลขสหประชาชาติ (UN number): 1805  
ชื่อท่ีถูกต้องในการขนส่งของสหประชาชาติ: PHOSPHORIC ACID, SOLID  
ประเภทความเป็นอันตรายสาหรับการขนส่ง : 8  
กลุ่มการบรรจุ (ถ้ามี): III                                          มลภาวะทางทะเล : ไม่มี  
การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่: IBC08                    ข้อควรระวังพิเศษ : ไม่มีข้อมูล   

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (regulatory information)  

กฎข้อบังคับของประเทศไทย 
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  
ประเภทวัตถุอันตราย: ชนิดที่ 1 (วัตถุอันตรายที่การผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองต้องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดด้วย) บัญช ีก (กรมโรงงานอุตสาหกรรม)  



  Phosphoric acid   

หน้า 5 จาก 5 

 

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (regulatory information) (ต่อ) 

การติดฉลากตามระเบียบ EC      
สัญลักษณ์ : C กัดกร่อน         
ข้อความบอกความเส่ียง: R34 ทำให้เกิดแผลไหม้  
ข้อความบอกมาตรการความปลอดภัย:  

      S1/2 เก็บโดยปิดล็อค และให้พ้นมือเด็ก  
     S26 กรณีที่เข้าตา ให้ใช้น้ำปริมาณมากล้างออกทันที และปรึกษาแพทย์  
     S45 ในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือรู้สึกไม่สบายให้พบแพทย์ทันที (แสดงฉลากสารเคมีแก่แพทย์ถ้ามี)  

NFPA Code: H2;F0;R0 
 

16. ข้อมูลอ่ืนๆ (other information)  

แหล่งข้อมูล  
http://ghs.diw.go.th:8080/GHSThaiUser/doc/sds/SDS_7664-38-2.pdf 

         European chemical Substances Information System (ECB): ESIS, Annex VI  
http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/  
http://ecb.jrc.ec.europa.eu/classification-labelling/clp/ghs/search.php  

 
 

 

 

 

 

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

                 ผู้จัดทำ                                                 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 
                                                                        ผู้รับรอง      
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