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ข้อมูลสารเคมีอันตราย 
MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) 

1. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (identification) 
ชื่อผลิตภัณฑ์: CALCIUM HYPOCHLORITE (คลอรีนผง) 
สูตรเคมี: Ca(OCl)2 
CAS registry number: 7778-54-3 
ประโยชน์: ใช้เป็นสารทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค 
ชื่อผู้ผลิต: บริษัท ไวท์โฮป เคมีคอลอินดัสตรี จำกัด 

 เลขที่ 95/182 ถ.ปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 
 โทร 02-548-0371, 086-380-1115 

          

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: CALCIUM HYPOCHLORITE 70% min, INERT 30% max 
การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสมตามระบบ GHS  

 

 

 

รหัสความเป็น
อันตราย 

(Hazard Code) 

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย 
(Hazard Statement) 

H272 สารออกซิไดซ์ อาจเร่งการลุกไหม้ให้รุนแรงขึ้น (May intensity fire; oxidizer) 

H302 เป็นอันตราย เม่ือกลืนกินเข้าไป (Harmful if swallowed) 

H314 ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา (Cause severe skin burns and eye damage) 

H400 เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ (Very toxic to aquatic life) 

H410 เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาว 

EUH031 เม่ือสัมผัสกับกรดจะเกิดก๊าซพิษ (Contact with acids liberates toxic gas) 
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4. มาตรการปฐมพยาบาล (first aid measures)    

การหายใจ: ถ้าสูดดมเข้าไป ให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธ์ิ. ถ้าไม่หายใจ ให้การช่วยหายใจ. ถ้าหายใจลำบาก 

ให้ออกซิเจน. 

การสัมผัสทางตา: ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดคอนแทคเลนส์ ลืมตาให้กว้าง ใช้นิ้วมือแยกเปลือกตาออกจากกัน

ระหว่างล้าง ปรึกษาจักษุแพทย์ทันที 

การสัมผัสทางผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน หรือฝักบัว พบแพทย์ทันที 

การกลืน: ให้ดื่มน้ำตามอย่างน้อยสองแก้ว หลีกเลี่ยงการอาเจียน เพราะอาจทำให้เกิดการกัดกร่อน ห้ามทำให้เป็น

กลาง พบแพทย์ทันที  
 

 5. มาตรการผจญเพลิง (firefighting measures)    

 สารดับเพลิงท่ีเหมาะสม: คาร์บอนไดออกไซด์, ผงเคมีแห้ง หรือโฟมที่เหมาะสม 

ความเป็นอันตรายเฉพาะท่ีเกิดขึ้นจากสารเคมี: การสัมผัสกับสารอ่ืนๆ อาจก่อให้เกิดไฟได้. ปล่อยควันพิษออกมา

ภายใต้สภาวะที่เกิดไฟ  

อุปกรณ์ป้องกันพิเศษและข้อควรระวังสำหรับนักผจญเพลิง: สวมเครื่องช่วยการหายใจแบบครบชุด และเสื้อผ้าที่

ใช้ป้องกัน เพื่อป้องกันการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา       

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหล (accidental release measures)  

ข้อควรปฏิบัติสำหรับบุคคล: อพยพคนออกจากบริเวณ ปิดแหล่งกำเนิดประกายไฟทุกแหล่ง  

วิธีป้องกันภัยของบุคคล: สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบครบชุด, รองเท้าบูท และถุงมือยางแบบหนา  

วิธีการทำความสะอาดหลังการปนเปื้อน หรือรั่วไหล: คลุมด้วยปูนขาวแห้ง, ทราย, หรือโซดาแอช. เก็บในภาชนะที่ 

ปิดโดยใช้เครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟและเคลื่อนย้ายออกสู่ที่โล่ง 

7. การใช้และการจัดเกบ็ (handling and storage)   

 คำแนะนำสำหรับการปฏิบัติที่ปลอดภัย: หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่นเข้าไป ระวังอย่าให้เข้าตา โดนผิวหนังหรือ
เสื้อผ้า หลีกเลี่ยงการได้รับสารเป็นเวลานานหรือซ้ำหลายครั้ง  
  สภาวะสำหรับการเก็บ: ปิดให้สนิท เก็บให้ห่างจากวัสดุซึ่งไหม้ไฟได้ รวมทั้งความร้อน ประกายไฟและเปลวไฟ     
เก็บในที่แห้งและเย็น   
  สารท่ีเข้ากันไม่ได้: หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับกรด แอมโมเนีย  
  

8. การควบคุมการได้รับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (exposure controls/personal protection)   

        การควบคุมเชิงวิศวกรรม: ฝักบัวนิรภัยและอ่างล้างตา. ใช้ในตู้ดูดควันสารเคมีเท่าน้ัน.  

สุขลักษณะท่ัวไป: ล้างให้สะอาดหลังการสัมผัส. ทำความสะอาดเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้ใหม่ ทิ้งรองเท้าที่เปื้อน  

  การป้องกันพิเศษ: สวมเครื่องช่วยหายใจ ถุงมือป้องกันสารเคมี แว่นนิรภัย และชุดป้องกันที่ผ่านการรับรองโดยรัฐ 
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8. การควบคุมการได้รับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (exposure controls/personal protection) (ต่อ)  

มาตรการป้องกันส่วนบุคคล: ควรสวมใส่ชุดป้องกันที่เหมาะสมกับบริเวณทำงาน โดยพิจารณาจากความเข้มข้นและ
ปริมาณสารอันตรายที่ใช้ ควรมีการตรวจสอบความทนทานต่อสารเคมีของชุดป้องกันโดยตัวแทนจำหน่าย 

การป้องกันตา/ใบหน้า: แว่นตาครอบตาที่กระชับแน่น 
การป้องกันมือ: ถุงมือไนไตรล์ 

 

9. สมบัติทางกายภาพและเคมี (physical and chemical properties)  

ลักษณะสีและกลิ่น: เม็ดกลมสีขาว มีกลิ่นคลอรีน   สถานะ: ของแข็ง   

ความเป็นกรดเป็นด่าง: ด่าง     ความหนาแน่น: 0.95-1.00 g/cc                                              

 การละลายได้ในน้ำ: 220 g/l (ที่อุณหมิ 25 องศาเซลเซียส)   

จุดหลอมเหลว: ไม่มีข้อมูล     จุดเดือด: ไม่มีข้อมูล 

Heat of solution: Exothermic (คายความร้อน) 

10. ความเสถยีรและการเกิดปฏิกิริยา (stability and reactivity)  

ความเสถียรทางเคมี: ไวต่อความร้อน ไวต่อแสง  
ความเป็นไปได้ในเกิดปฏิกิริยาอันตราย: ความเสี่ยงต่อการระเบิด และ/หรือต่อการเกิดก๊าซพิษจะเกิดขึ้นกับสาร

ต่อไปน้ี: น้ำ, กรด  

อาจเกิดการระเบิดเมื ่อผสมกับสารประกอบของโลหะอัลคาไลน์เอิร ์ธ , อะเซทิลีน, โลหะแอลคาไลน์, เอมีน,
แอมโมเนียม, ไนโตรมีเทน, เฟอริกออกไซด์, เอทานอล, กลีเซอรอล, เมทานอล, คาร์บอน/เขม่า, ยูเรีย, กามะถัน, สารอินทรีย์, 
เตตราไนโตรมีเทน, น้ำมันสนและ/หรือสารทดแทน, กรดอะซิติก, โพแทสเซียมไซยาไนด์  

สามารถเกิดปฏิกิริยารุนแรงกับฟีนอล, แอลกอฮอล์, สารประกอบแอมโมเนียม, ไฮโดรคาร์บอนที่ประกอบด้วย  
แฮโลเจน, โลหะออกไซด์, สารอินทรีย์จาพวกไนโตร, ตัวรีดิวซ์  

ความเสี่ยงต่อการจุดติดไฟ หรือการเกิดก๊าซ หรือไอระเหยที่ติดไฟได้ด้วย: ไขมัน, น้ำมัน, เมอร์แคปเทน, สารที่ไหม้
ไฟได้ 

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (toxicological information)  

            การหายใจเข้าไป : ระคายเคืองต่อเยื่อเมือกจมูก ลำคอ ทางเดินหายใจ  

           การสัมผัสทางผิวหนัง: ระคายเคืองต่อผิวหนัง  

การสัมผัสทางดวงตา: ระคายเคืองดวงตา ตาแดง ปวดตา ตามัว  

การกลืนกิน: ระคายเคืองทางเดินอาหาร  

อาการและผลกระทบท่ีสาคัญแบบเฉียบพลัน และเกิดในภายหลัง: ทำให้ระคายเคือง และการกัดกร่อน, ไอ, ภาวะ 

หายใจสั้นเร็วแบบรุนแรง อาจทำให้ตาบอด  

ค่าประมาณการความเป็นพิษเฉียบพลัน: 

ความเป็นพิษเฉียบพลันทางผิวหนังของกระต่าย: LD 50 (Dermal, Rabbit): มากกว่า 1,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

ความเป็นพิษเฉียบพลันทางการหายใจของหนูพุก: LC 50 (Inhalation, Rat): 3.5 มิลลิกรัม/ลิตร/1 ช่ัวโมง 
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12. ข้อมูลด้านระบบนิเวศ (ecological information)  

ความเป็นพิษความเป็นพิษต่อปลา: LC50 Lepomis macrochirus: 0.049-0.16 mg/l/96 h 
ความเป็นพิษต่อไรน้ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นท่ีอาศัยในน้ำ: EC50 Daphnia magna: 0.11 mg/l/48 h 
ความเป็นพิษต่อสาหร่าย: IC50 สาหร่าย: 2 mg/l/72 h 
ผลกระทบท่ีสามารถกลับสู่สภาพเดิมอื่นๆ: ข้อมูลเพิ่มเติมทางนิเวศน์วิทยาส่งผลที่เป็นอันตรายเน่ืองจากการ 

เปลี่ยนแปลงพีเอช 
 

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (disposal considerations) 

 ทำให้เป็นกลางโดยเติม 35% Hydrogen peroxide solution 300 กรัมต่อกิโลกรัมของ Calcium hypochlorite  
อย่างระมัดระวัง แล้วเจือจางด้วยน้ำปริมาณมาก ทิ้งลงในท่อน้ำทิ้ง ให้ตรวจสอบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลกลาง 
และท้องถิ่น หากไม่ทำให้เป็นกลางก่อนจะเกิดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม 

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง (transport information)  

หมายเลขสหประชาชาติ (UN number): 1748 
  ชื่อท่ีถูกต้องในการขนส่งของสหประชาชาติ: แคลเซียมไฮโปคลอไรต์, แห้ง 
  ประเภทความเป็นอันตรายสาหรับการขนส่ง: 5.1 
  กลุ่มการบรรจุ (ถ้ามี) : II 
  มลภาวะทางทะเล : ไม่มี 
  มลภาวะต่อทะเลขั้นรุนแรง: ไม่มี 

 

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (regulatory information)  

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

ครอบครอง ตอ้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด  
 

16. ข้อมูลอ่ืนๆ (other information)  

     อ้างอิง  http://www.chemtrack.org/Chem-Detail.asp?ID=00432 

  

 

 

     ……………………………………………………..                                       ……………………………………………………..     

         (นางสาวสุภัทรา  ศิลปธารากุล)                                                    (นายภาคภูมิ  มนัสวรกิจ) 
           ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ                                                       นายแพทย์ชำนาญการ 

           ผู้จัดทำ                                                 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 
                                                                 ผู้รบัรอง      

แก้ไขครั้งที่ 03 – 27/05/2563 


