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ข้อมูลสารเคมีอันตราย  
MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)  

1. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (identification)  

           ชื่อผลิตภัณฑ์: ผงเคมี เอบีซี (Ammonium phosphate)  
           CAS registry number:  10361-65-6  
           ประโยชน์: เป็นสารเคมีดับเพลิง  
           ชื่อผู้จัดจำหน่าย: บ้านโป่ง เคมีไฟร์   73 หมู่ 3 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110   
           หมายเลขโทรศัพท์ ผู้จัดจำหน่าย: 032-201-685, 099-149-9695   

2. ข้อมูลความเป็นอันตราย (hazards identification)  

    การจำแนกสารเคมีอันตราย   

           □ สารที่ระเบิดได้                      □ ก๊าซอันตราย/อัดแรงดัน                     □ ของเหลวไวไฟ/ติดไฟ 

           □ ของแข็งไวไฟ         □ สารที่เติมออกซิเจน                               □ สารเป็นพิษ 

           □ สารกัมมันตรังสี                    □ สารทำกัดกร่อนได้                                □ สารก่อมะเร็ง  
             สารก่อความระคายเคือง 

3. ส่วนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (composition/information on ingredients)  

ชื่อสารเคมีท่ีเป็นส่วนประกอบ :  Ammonium phosphate  
แสดงสัญลักษณ์ประเภทความเป็นอันตราย  
 
 

  

4. มาตรการปฐมพยาบาล (first aid measures)  

การหายใจ: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธ์ิ  ถ้าหยุดหายใจให้ผายปอดและนำส่งแพทย์ทันที 
สัมผัสตา: ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดคอนแทคเลนส์ ลืมตาให้กว้างเพื่อให้น้ำไหลผ่าน อย่างน้อย 15 นาที 
ผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากเพื่อให้น้ำไหลผ่าน อย่างน้อย 15 นาที 
การรับประทาน: ให้ใช้น้ำบ้วนปากในกรณีที่ผู้ป่วยที่ยังมีสติอยู่ ให้ดื่มน้ำปริมาณมากๆ นำส่งแพทย์ทันที 

5. มาตรการผจญเพลิง (firefighting measures)  

  จุดวาบไฟ : ไม่มี                         
การเกิดปฏิกิริยาเคมี: ปกติเป็นสารที่มีความเสถียร   
อุปกรณ์ผจญเพลิงท่ีเหมาะสม: ละอองน้ำ, Carbon dioxide, ผงเคมีแห้ง หรือโฟมที่เหมาะสม. 
ความเส่ียงเฉพาะ: อันตรายเฉพาะ: ปล่อยควันพิษออกมาภายใต้สภาวะที่เกิดไฟ 
อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับผู้ผจญเพลิง: สวมเครื่องช่วยการหายใจแบบครบชุด และเสื้อผ้าที่ใช้ป้องกัน เพื่อป้องกันการ

สัมผัสกับผิวหนังและดวงตา 

http://www.commonchemistry.org/ChemicalDetail.aspx?ref=10361-65-6
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6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหล (accidental release measures)   

วิธีป้องกันภัยของบุคคล: สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจ, แว่นตานิรภัย, รองท้าบูทยาง และถุงมือยางแบบหนา 
วิธีการทำความสะอาดหลังการปนเปื้อน หรือรั่วไหล: กวาด, เก็บไว้ในถุงและรอการกำจัด หลีกเลี่ยงการทำให้ฝุ่นฟุ้ง 

กระจาย ระบายอากาศในบริเวณน้ัน และล้างตำแหน่งที่สารหกรั่วไหลหลังจากเก็บสารออกหมดแล้ว 
 

7. การใช้และการจัดเกบ็ (handling and storage)  

ข้อปฏิบัติการใช้สาร 
  คำแนะนำสำหรับการปฏิบัติที่ปลอดภัย: อย่าหายใจเอาฝุ่นเข้าไป, หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา ผิวหนัง และเสื้อผ้า, หลีกเลี่ยง
การได้รับสารเป็นเวลานานหรือซ้ำหลายครั้ง 

การเก็บรักษา: เก็บให้พ้นมือเด็ก ปิดให้สนิท ในที่แห้งและเย็น และ ระบายอากาศที่ดี 

8. การควบคุมการได้รบัสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (exposure controls/personal protection)  

การควบคุมเชิงวิศวกรรม: ฝักบัวนิรภัยและอ่างล้างตา ต้องมีเครื่องระบายอากาศ 
สุขลักษณะท่ัวไป: ล้างให้สะอาดหลังการสัมผัส 
เครื่องป้องกันส่วนบุคคล: 
   การป้องกันทางเดินหายใจ: เครื่องช่วยหายใจที่ผ่านการรับรองโดยรัฐ 

     การป้องกันมือ: ถุงมือชนิดที่ทนสารเคมี 
     การป้องกันดวงตา: แว่นตาแบบก๊อกเกิลส์ที่ป้องกันสารเคมี 

9. สมบัติทางกายภาพและเคมี (physical and chemical properties)  
 การละลาย: ละลาย  
 ลักษณะทั่วไป: เป็นผงละเอียด  

 

10. ความเสถยีรและการเกิดปฏิกิริยา (stability and reactivity)  
สารอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว: แก๊สแอมโมเนีย  
ความเสถียร: เสถียร 

          สารที่ควรหลีกเลี่ยง: ตัวออกซิไดซ์แรง, กรดแก่ 
ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว: ไนโตรเจนออกไซด์, แอมโมเนีย, การสลายตัวด้วยความร้อนอาจทำให้เกิดควันพิษ

ของออกไซด์ของฟอสฟอรัสและ/หรือฟอสฟีน 
โพลิเมอร์ไรเซชั่นที่เป็นอันตราย: ไม่เกิด 

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (toxicological information)  

ข้อชี้บ่งและอาการของการได้รับสาร: ยังไม่มีการตรวจสอบสมบัติทางเคมีทางร่างกาย และทางพิษวิทยาอย่างละเอียดถี่ถ้วน 
      การสัมผัสทางผิวหนัง: อาจทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง 
      การดูดซึมทางผิวหนัง: อาจเป็นอันตรายหากถูกดูดซึมผ่านผิวหนัง 

การสัมผัสทางตา: ทำให้เกิดความระคายเคืองต่อดวงตา 
      การสูดดม: สารน้ีทำให้เกิดอาการระคายเคืองที่แผ่นเยื่อเมือกและบริเวณทางเดินหายใจส่วนบน 
      การกลืนกิน: อาจเป็นอันตรายหากกลืนกิน 
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12. ข้อมูลด้านระบบนิเวศ (ecological information)  
            ไม่มีข้อมูล  

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (disposal considerations) 

 ทิ้งเป็นขยะอันตราย 
การกำจัดสาร: ติดต่อผู้ให้บริการกำจัดขยะซ่ึงมีใบประกอบอาชีพ ละลายหรือผสมสารกับตัวทำละลายซ่ึงไหม้ไฟได้ และเผาใน

เตาเผาสารเคมี ซ่ึงติดตั้งเครื่องเผาทำลายสารคาร์บอนเพื่อลดมลพิษและเครื่องฟอก ให้ตรวจสอบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาล
กลาง รัฐ และท้องถิ่น 

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง (transport information)  

RID/ADR         ไม่อันตรายในการขนส่งทางบก 
หมายเลข IMDG   ไม่อันตรายในการขนส่งทางทะเล 
IATA                ไม่เป็นอันตรายในการขนส่งทางอากาศ 

                       ไม่เป็นอันตรายในการขนส่งทางอากาศ 

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (regulatory information)  
การจำแนกประเภท และการติดฉลากตามคำสั่งของ EU:  สิ่งบ่งบอกความเป็นอันตราย: Xi 
สารที่ทำให้ระคายเคือง.     R: (วลีเก่ียวกับความปลอดภัย)   36/37   ระคายเคืองต่อตาและระบบทางเดินหายใจ 

                  S: (วลีเก่ียวกับความปลอดภัย)   26 36 
ในกรณีที่เข้าตา, ให้ใช้น้ำปริมาณมากล้างออกทันที และปรึกษาแพทย์  สวมเสื้อผ้าที่เหมาะสมที่ใช้ในการป้องกัน. 
ข้อมูลเฉพาะของประเทศ 

เยอรมนี:   WGK: 1  สวิสเซอร์แลนด์: ประเภทความเป็นพิษของสวิสเซอร์แลนด์:   4 
 

16. ข้อมูลอ่ืนๆ (other information)  

ชนิดผงเคมีแห้ง ABC เป็นเครื่องดับเพลิงอเนกประสงค์สามารถดับเพลิงทั้งสามประเภทคือ A, B และ C ได้ กล่าวคือ เพลิงที่
เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ พลาสติก เพลิงที่เกิดจากแก๊ส ของเหลวติดไฟ ไขและน้ำมันต่าง ๆ  และเพลิงที่เกิดกับ
อุปกรณ์ไฟฟ้า (แต่อุปกรณ์อาจเสียหาย) ซ่ึงถังดับเพลิงชนิดน้ีจะเป็นถังสีแดง 

แหล่งอ้างอิง  http://www.chemtrack.org/MSDSSG/Trf/msdst/msdst7722-76-1.html 

 

 

 

 

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

                 ผู้จัดทำ                                                 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 
                                                                        ผู้รับรอง      

แก้ไขครั้งที่ 02 – 15/12/2563 


