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ข้อมูลสารเคมีอันตราย 
MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) 

1. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (identification) 

ชื่อผลิตภัณฑ์: SODIUM HYPOCHLORITE (คลอรีนน้ำ) 
สูตรเคมี: NaOCl 
CAS registry number: 7681-52-9 
ประโยชน์: ใช้เป็นสารทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค 
ชื่อผู้ผลิต: บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด  

 เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 24 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
 โทร 0-2679-1600   โทรสาร 0-2677-3177 

2. ข้อมูลความเป็นอันตราย (hazards identification) 

    การจำแนกสารเคมีอันตราย  

            □ สารที่ระเบิดได้                      □ ก๊าซอันตราย/อัดแรงดัน                    □ ของเหลวไวไฟ/ติดไฟ 

            □ ของแข็งไวไฟ          □ สารที่เติมออกซิเจน                             สารเป็นพิษ 

            □ สารกัมมันตรังสี                      สารทำกัดกร่อนได้                            □ สารก่อมะเร็ง  
              สารก่อความระคายเคือง 

3. ส่วนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (composition/information on ingredients)  

ชื่อสารเคมีท่ีเป็นส่วนประกอบ: Sodium Hypochlorite ≥10% w/w 
ประเภทความเป็นอันตราย (Hazard Class and category):  
H314 ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรง และทำลายดวงตา (Cause severe skin burns and eye damage) 
H400 เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ (Very toxic to aquatic life) 
EUH031 เม่ือสัมผัสกับกรดจะเกิดก๊าซพิษ (Contact with acids liberates toxic gas) 
 

แสดงสัญลักษณ์ประเภทความเป็นอันตราย: 

 สัญลักษณ์ NFPA: 

 

ชื่อสามัญ: SODIUM HYPOCHLORITE 

ชื่อพ้อง: สารฟอกขาว ไฮคลอร์ 
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4. มาตรการปฐมพยาบาล (first aid measures)    

การสัมผัสทางผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้า รองเท้า และเครื่องประดับ ชำระล้างด้วยน้ำไหลผ่านอย่างน้อย 15 นาที นำส่ง
แพทย์   

การสัมผัสทางตา: ชำระล้างด้วยน้ำไหลผ่านอย่างน้อย 15 นาที โดยเปิดเปลือกตา อย่าให้น้ำชำระล้างไหลไปเข้าตา
ข้างที่ไม่ถูกสารเคมี นำส่งแพทย์ 

การหายใจ: เคลื่อนย้ายผู้ถูกสารเคมีออกสู่ที่อากาศบริสุทธ์ิ ให้ออกซิเจนถ้าหายใจขัดข้อง นำส่งแพทย์  
การรับประทาน: ใช้น้ำล้างปาก ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำประมาณ 240-300 มิลลิลิตร นำส่งแพทย์  

 

 5. มาตรการผจญเพลิง (firefighting measures)    

สารดับเพลิงท่ีเหมาะสม: คาร์บอนไดออกไซด์, ผงเคมีแห้ง หรือโฟมที่เหมาะสม   
ความเป็นอันตรายเฉพาะท่ีเกิดขึ้นจากสารเคมี: ปล่อยควันพิษออกมาภายใต้สภาวะที่เกิดไฟ  
วิธีเฉพาะในการผจญพลิง: ใช้น้ำหล่อเย็นภาชนะบรรจุสารเคมี  
อุปกรณ์ป้องกันพิเศษและข้อควรระวังสาหรับนักผจญเพลิง: สวมเครื่องช่วยการหายใจแบบครบชุด และเสื้อผ้าที่

ใช้ป้องกัน เพื่อป้องกันการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา  

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหล (accidental release measures)   

การป้องกันท่ีคน: จำกัดการเข้าพื่นที่ สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้เพียงพอ มีการระบายอากาศเพียงพอ  
การป้องกันส่ิงแวดล้อม: อย่าให้ไหลลงรางระบายน้ำ ใช้ทราย ดินทำเขี่อนก้ันการไหล 
วิธีการจัดการกับเคมีภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์ท่ีหกรั่วไหล: ใช้ดิน ทราย หรือวัสดุดูดซับ แล้วทิ้งในภาชนะปิดที่เหมาะสม 

และติดป้าย ใช้น้ำทำความสะอาดพื้น  
 

7. การใช้และการจัดเกบ็ (handling and storage)  

 คำเตือน: หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดละอองเพื่อลดการกระจาย ระมัดระวังไม่ให้ทำปฏิกิริยากับกรด จะทำให้เกิดแก๊ส
คลอรีน 
 ข้อควรระวัง: อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้งานกับสารเคมีต้องสะอาด ไม่มีการปนเปื้อน 
 การระบายอากาศ: การระบายอากาศเพียงพอ 
 วิธีการใช้อย่างปลอดภัย: ใช้ปริมาณน้อยที่สุดในพื่นที่กำหนดที่มีการระบายอากาศเพียงพอ มีอุปกรณ์ฉุกเฉินพร้อม
ใช้งาน ปิดภาชนะบรรจุเม่ือไม่ใช้งาน 

สารเคมีท่ีเก็บรวมกันไม่ได้: สารรีดิวซ์ กรดแก่ สารประกอบไนโตรเจน ทองแดง นิกเกล โคบอลต์ 
  

8. การควบคุมการได้รับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (exposure controls/personal protection)  

  ใช้สารเคมีน้ีด้วยความระมัดระวัง ควรสวมอุปกรณ์หรือเครื่องป้องกันที่เหมาะสม เช่น ชุดป้องกันสารเคมี ถุงมือกัน

สารเคมี แว่นครอบตา รองเท้าบู๊ท  
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9. สมบัติทางกายภาพและเคมี (physical and chemical properties)   

น้ำหนักโมเลกุล: 74.4     ลักษณะสีและกลิ่น: สีเขียวออกเหลือง มีกลิ่นคลอรีน  
ความเป็นกรดเป็นด่าง: pH 11   ความหนาแน่น: 1.2 g/cm3                                             

 สถานะ: ของเหลว     การละลายได้ในน้ำ (g/100 ml): ละลายน้ำได้ดี  
จุดหลอมเหลว: -6 °C (5% สารละลาย)   จุดเดือด: สลายตัวที่อุณหภูมิสูงกว่า 40 °C  

10. ความเสถยีรและการเกิดปฏิกิริยา (stability and reactivity)   

การคงตัว: สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์สลายตัวอย่างช้าๆ โดยความเร็วในการสลายตัวจะขึ้นกับความร้อนและ
แสงสว่าง  

การป้องกันอันตราย: อย่าให้ถูกความร้อนและแสงแดดโดยตรง  
คุณสมบัติเก่ียวกับการระเบิด: ไม่ระเบิด  
คุณสมบัติเก่ียวกับปฏิกิริยากับน้ำ: ไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำ  
คุณสมบัติในการออกซิไดซ์: เป็นสารออกซิไดซ์  
ผลการสลายตัวจะก่อให้เกิดสารที่มีพิษ/มีอันตราย: คลอรีน ออกซิเจน โซเดียมคลอเรต  
การป้องกัน/กำจัดสารพิษจากการสลายตัว: สวมหน้ากากป้องกันสารเคมีที่มีไส้กรองคลอรีน 

 

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (toxicological information)  

            อันตรายเฉพาะท่ี (ผิวหนัง ตา เย่ือบุ):  ทำให้ระคายเคือง 
ผลจากการสัมผัสสารท่ีมีปริมาณมากเกินไปในระยะสั้น:  

ทางหายใจ: ระคายเคืองจมูก และทางเดินหายใจ 
ทางผิวหนัง: ระคายเคืองผิวหนัง อาจไหม้ได้ 
ทางตา: ระคายเคืองตาอย่างรุนแรง 
ทางรับประทาน: ระคายเคือง เจ็บปวด ไหม้ปาก และกระเพาะอาหาร อาเจียน ช็อก อาจเสียชีวิต 

ผลจากการสัมผัสสารท่ีมีปริมาณมากเกินไปในระยะยาว: เป็นโรคผิวหนัง ผิวด่าง คัน 
ค่าประมาณการความเป็นพิษเฉียบพลัน: 
ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปากของหนู: LD50: 5,800 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
ความเป็นพิษเฉียบพลันทางผิวหนังของกระต่าย: LD50: มากกว่า 10,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
ความเป็นพิษเฉียบพลันทางการหายใจของหนู: LC 50: มากกว่า 10,500 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (รับสาร 1 ชั่วโมง) 

12. ข้อมูลด้านระบบนิเวศ (ecological information)  
การสะสมของสารในสิ่งที่มีชีวิต: ไม่มีรายงาน 
พิษต่อระบบนิเวศ: : ไม่มีรายงาน 

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (disposal considerations) 

การกำจัดเคมีภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์: ให้ทำปฏิกิริยากับสารรีดิวซ์ เช่น sodium metabisulfite แล้วทำให้เป็นกลางด้วย 
sodium carbonate sodium thiosulfate     
 การกำจัดภาชนะบรรจุ: ใช้น้ำทำความสะอาดแล้วทำให้เป็นกลางด้วย sodium carbonate แล้วกำจัดตามวิธีที่
กฎหมายกำหนด 
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14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง (transport information)  

หมายเลขสหประชาชาติ (UN number): 1791 
 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง: 8 
  กลุ่มการบรรจุ: III 

ชื่อท่ีใช้ในการขนส่ง: สารละลายไฮโปคลอไรต์ 
  มลภาวะทางทะเล : ไม่มี 

รหัสแท็งก์: L4BV (+) 
 

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (regulatory information)  

  กฎข้อบังคับของประเทศไทย 
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
ประเภทวัตถุอันตราย: วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ได้แก่ วัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเข้า การสง่ออก หรือการมีไว้ใน

ครอบครอง ตอ้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด  
 

16. ข้อมูลอ่ืนๆ (other information)  

     แหล่งอ้างอิง  http://www.chemtrack.org/Chem-Detail.asp?ID=01864&CAS=&Name=  

 

 

 

 

 

 

  

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

               ผู้จัดทำ                                            รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 
                                                                 ผู้รบัรอง      

 

 

 

 
แก้ไขครั้งที่ 03 – 27/05/2563 
 


