
  ปรอท   

หน้า 1 จาก 4 

 

ข้อมูลสารเคมีอันตราย 
MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) 

1. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (identification) 

           ชื่อผลิตภัณฑ์: ปรอท                                                           
ชื่อสามัญ Quicksilver  

           CAS registry number (Chemical Abstract Services): 7439-97-6 
           ประโยชน์: วัดอุณหภูมิ  
           ชื่อท่ีอยู่ ผู้จัดจำหน่าย:  

บริษัท วิทยาศรม จำกัด แผนกผู้แทนขาย แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กทม 10200   หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2282-4981-6  
บจ.แอสเซ้นท์ เมดิคอล จำกัด : ที่อยู่ : 159/1 ถนนไร่เกาะต้นสำโรง ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000  

 

2. ข้อมูลความเป็นอันตราย (hazards identification) 

    การจำแนกสารเคมีอันตราย  

           □ สารที่ระเบิดได้                 □ ก๊าซอันตราย/อัดแรงดัน                       □ ของเหลวไวไฟ/ติดไฟ 

           □ ของแข็งไวไฟ         □ สารที่เติมออกซิเจน                              สารเป็นพิษ  

           □ สารกัมมันตรังสี                    □ สารทำกัดกร่อนได้                              สารก่อมะเร็ง  
             สารก่อความระคายเคือง 

3. ส่วนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (composition/information on ingredients)  

ชื่อสารเคมีท่ีเป็นส่วนประกอบ :  Mercury 
 

แสดงสัญลักษณ์ประเภทความเป็นอันตราย  
  

4. มาตรการปฐมพยาบาล (first aid measures)  

การหายใจเข้าไป: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธ์ิ ให้น่ังพักผ่อน นำส่งแพทย์ทันที  
 การสัมผัสทางผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก นำส่งแพทย์  

การสัมผัสดวงตา: ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดคอนแทคเลนส์ ลืมตาให้กว้างเพื่อให้น้ำไหลผ่านอย่างน้อย 15 นาที นำส่งแพทย์  
การกลืนกิน : บ้วนปาก นำส่งแพทย์ทันที  
อาการ/ผลกระทบท่ีสำคัญ : 
การหายใจ: ไอ หายใจถี่ เป็น ไข ้ 
ผิวหนัง: ผิวหนังแดง ดูดซึมเข้าสู่ผิวหนัง  
ตา: ตาแดง  
การกลืนกิน: ปวดท้อง ท้องร่วง คลื่นไส้ อาเจียน  
ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องทำทันที และการดูแลรักษาเฉพาะที่สำคัญที่ควรดำเนินการ: ตรวจการทำงานของไต ตรวจ

ระบบประสาท ตรวจระดับปรอทในปัสสาวะ ตรวจผิวหนัง ตรวจตาและการมองเห็น ตรวจสมรรถภาพ การทำงานของปอด 



  ปรอท   

หน้า 2 จาก 4 

 

5. มาตรการผจญเพลิง (firefighting measures)  

สารดับเพลิงที่เหมาะสม: เลือกใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับวัสดุที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง  
สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม: ไม่มี  
ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี: ไอระเหยที่หนักกว่าอากาศ เม่ือเกิดเพลิงไหม้จะก่อให้เกิดก๊าซหรือไอระเหยของ

ปรอทที่เป็นอันตราย  
อุปกรณ์ป้องกันพิเศษและการเตือนภัยสำหรับนักผจญเพลิง: สวมชุดดับเพลิง สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอากาศ 

 

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหล (accidental release measures)  

ข้อควรระวังส่วนบุคคล: อพยพคนออกจากบริเวณ ห้ามสัมผัสสารเคมีโดยตรง ห้ามสูดดมไอระเหยของสารเข้าไป  
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล: สวมหน้ากากป้องกันการหายใจที่มีตลับกรองไอปรอท รองเท้าบูท และถุงมือยาง  
ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม: ป้องกันไม่ให้สารไหลลงท่อระบายน้ำทิ้ง 

  วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด: สวมหน้ากากป้องกันการหายใจที่มีตลับกรองไอปรอท ปกคลุมสารที่หก
ด้วย Sulfur compound เพื่อป้องกันการระเหยของปรอท แล้วดูดด้วยเครื่อง Charcoal filter vacuum เก็บสารบรรจุในภาชนะที่ปิด
สนิทสำหรับนำไปกำจัด ระบายอากาศในบริเวณน้ัน และล้างทำความสะอาดบริเวณที่สารหกรั่วไหลหลังจากเก็บสารออกหมดแล้ว 
 

7. การใช้และการจัดเกบ็ (handling and storage)  

ข้อควรระวังในการขนถ่ายเคลื่อนย้าย ใช้งานอย่างปลอดภัย: หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสาร ให้ใช้สารในบริเวณที่มีการระบาย
อากาศที่เพียงพอ ห้ามใช้สารในที่อับอากาศ ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต ห้ามไม่ให้มีเปลวไฟ ประกายไฟ  

สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย: ปิดให้สนิท เก็บในที่มืด แห้งและเย็น มีการระบายอากาศได้ดี ไม่ให้ถูกความร้อนและแสง      

8. การควบคุมการได้รบัสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (exposure controls/personal protection)  

การควบคุมทางวิศวกรรมท่ีเหมาะสม: ปิดกระบวนการผลิตเพื่อป้องกันไอระเหยของสาร จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ 
จัดให้มีที่ดูดอากาศเฉพาะที่  

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล:  
การป้องกันระบบหายใจ: สวมหน้ากากป้องกันการหายใจที่มีตลับกรองไอปรอท ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลติภัณฑ์ 

อุตสาหกรรม มอก. 2199-2547  
การป้องกันตา: แว่นครอบตา/กระบังหน้า  
การป้องกันมือ: ถุงมือยางที่ทำ ด้วย Butyl, Nitrile, Neoprene, Polyvinyl Chloride   
ข้อควรปฏิบัติ: เปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมี ล้างมือและหน้าหลังจากการทำงานกับสารก่อนกินอาหาร ห้ามกินอาหาร/ดื่ม 

สูบบุหรี่ในที่ทำงาน 

9. สมบัติทางกายภาพและเคมี (physical and chemical properties) 

  สูตรโมเลกุล: Hg                      มวลโมเลกุล: 200.59 กรัม/โมล  

ลักษณะทั่วไป: ของเหลว มีสีออกเงิน                              จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง: -39 o C  

จุดเดือดเริ่มต้นและช่วงของการเดือด: 357 °C                   จุดวาบไฟ: ไม่มีข้อมูล  

ความดันไอ: 0.002 mmHg ที่อุณหภูมิ 20°C                         ความหนาแน่นไอ (อากาศ = 1): 6.93  

ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (น้ำ= 1): 13.5                            ความสามารถในการละลายได้: ในน้ำ : ไม่ 
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10. ความเสถยีรและการเกิดปฏิกิริยา (stability and reactivity)  

การเกิดปฏิกิริยา: ทำปฏิกิริยารุนแรงกับ Ammonia Compounds (เช่น Quaternary Ammonium salts, Ammonium 

Chloride, Ammonium Hydroxide) จะระเบิดเม่ือผสมกับ Chlorine Dioxide, Oxidizing agents, Strong acid, Methyl Azide 

ฮาโลเจน (เช่น Fluorine, Chlorine, Bromine) ทำปฏิกิริยากับ Acetylene ก่อให้เกิด Acetylide ที่ระเบิดได้  

ความเสถียรทางเคมี: เสถียร                                

ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย: จะไม่เกิด 

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง: ความร้อน แสงแดด             

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้: สารที่ลุกติดไฟได้ โลหะ แคลเซียม โซเดียมคาร์ไบด์ เอมมีน ลิเทียม รูบิเดียม  

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (toxicological information)  

การหายใจเข้าไป: เยื่อเมือกของทางเดินหายใจส่วนบนถูกทำลาย ปอดบวมเน่ืองจากการสำลัก  

การสัมผัสทางผิวหนัง: อาจทำให้เกิดปฏิกิริยาแพ้เก่ียวกับผิวหนัง 

การสัมผัสทางดวงตา: ทำให้เกิดแผลช้ำ 

  การกลืนกิน: ทำให้เกิดแผลของเยื่อเมือกในระบบทางเดินอาหาร  

อาการที่ปรากฏ: คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายเป็นเลือด กัดกร่อนลำไส้  

ผลกระทบเฉียบพลัน: กัดกร่อนลำไส้ กล่องเสียงบวมน้ำ ความดันโลหิตลดลง หัวใจเต้นผิดปกติ ระบบไหลเวียน โลหิตล้มเหลว 

และไตวาย ตับโต 

ผลกระทบผลเรื้อรัง: เยื่อบุในปากอักเสบ ฟันร่วง  

ผลกระทบหลักจะเกิดกับระบบประสาทส่วนกลาง ได้แก่ ความผดิปกติของการพูด มองเห็น ได้ยิน และ การรับรู้ สูญเสียความ

ทรงจำ กระสับกระส่ายง่าย ประสาท หลอน เพ้อคลั่ง เป็นต้น มีผลต่อตัวอ่อนหรือทารกในครรภ์ เป็นพิษ ต่อทารกในครรภ์  มีผลกระทบ

ต่อกระบวนการ สร้างสเปิร์ม  

ค่าประมาณการความเป็นพิษเฉียบพลัน: ไม่มีข้อมูล 

12. ข้อมูลด้านระบบนิเวศ (ecological information)  

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์:  

ความเป็นพิษต่อปลา: Cyprinus carpio LC50: 0.16 มิลลิกรัม/ลิตร/96 ช่ัวโมง  

ความเป็นพิษต่อสาหร่าย: Pseudokirchneriella subcapitata ErC50: 0.009 มิลลิกรัม/ลิตร/96 ช่ัวโมง  

ความคงอยู่นาน และความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ: ไม่ย่อยสลายทางชีวภาพได้อย่างรวดเร็ว  

ผลกระทบในทางเสียหายอ่ืนๆ: ไม่มีข้อมูล 

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (disposal considerations) 

การกำจัดสาร: ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของท้องถิ่น ติดต่อบริษัทรับกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาต  
บรรจุภัณฑ์: ให้กำจัดตามระเบียบราชการ หีบห่อที่ปนเปื้อนสารเคมีให้จัดการเช่นเดียวกับตัวสารเคมี  
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14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง (transport information)  

หมายเลขสหประชาชาติ (UN number): 2809    
ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งของสหประชาชาติ: MERCURY 
ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง: 8    
กลุ่มการบรรจุ (ถ้ามี): III                                    
การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่: ไม่มี                  
ข้อควรระวังพิเศษ: ไม่มีข้อมูล  

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (regulatory information)  

กฎข้อบังคับของประเทศไทย พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ประเภทวัตถุอันตราย: ชนิดที่3 (วัตถุอันตรายที่การ
ผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองต้องได้รับใบอนุญาต) บัญชี ก (กรมโรงงานอุตสาหกรรม)  

การติดฉลากตามระเบียบ EC   สัญลักษณ์: T+ เป็นพิษมาก   N เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดลอม  
ข้อความบอกความเสี่ยง:  R61 อาจเป็นสาเหตุทำให้แท้ง   R26 เป็นพิษมากเม่ือสูดดม  
R48/23 อันตรายต่อสุขภาพอย่างรุนแรงจากการสัมผัสเป็นเวลานาน จากการสูดดม  
R50/53 เป็นพิษมากต่อสิ่งมีชีวิตในน้า และอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ ในระยะยาว  
ข้อความบอกมาตรการความปลอดภัย:  
S53 หลีกเลี่ยงการสัมผัสดูคำแนะนำก่อนใช้  
S45 ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือรู้สึกไม่สบายให้พบแพทย์ทันที (แสดงฉลากสารเคมีแก่แพทย์ถ้ามี)  
S60 ตอ้งกำจัดสารน้ีและภาชนะบรรจุเหมือนของเสียอันตราย  
S61 หลีกเลี่ยงการปลดปล่อยสารสู่ส่ิงแวดล้อมตามคำแนะนำเฉพาะ หรือตามเอกสารข้อมูลความปลอดภัย 

16. ข้อมูลอ่ืนๆ (other information)  
แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
1. 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  
2. International Programme on Chemical Safety (IPCS): Chemical Safety Information from Intergovernmental 
Organizations (INCHEM) 
 
 
 
           ……………………………………………………..                                       ……………………………………………………..     
               (นางสาวสุภัทรา  ศิลปธารากุล)                                                    (นายภาคภูมิ  มนัสวรกิจ) 
                 ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ                                                        นายแพทย์ชำนาญการ 

                 ผู้จัดทำ                                                 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 
                                                                        ผู้รับรอง      

 
แก้ไขครั้งที่ 03 – 27/05/2563 


