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คํานํา (ครั้งที่ 1 และ 2) 
 

 หนังสือเลมนี้เปนความมุงมั่นที่จะชวยเหลือพนักงานระดับคนงาน หัวหนางาน และผูจัดการ     โรงงาน 
ใหมีความรูเกี่ยวกับพิษภัย การเก็บรักษา และรายละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัยที่จะใชกับสารเคมีดานสิ่งทอ
ทั่วๆ ไป ทั้งนี้เพื่อทําใหทราบถึงขอมูลทั่วไป ความเสถียรภาพในการเก็บรักษา อันตรายตอมนุษย และขอมูลที่
จําเปนอื่นๆ ซึ่งผูเรียบเรียงหวังเปนอยางยิ่งที่พนักงานทุกระดับชั้น และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีส่ิงทอ 
จะรวมมือรวมใจชวยลดอุบัติเหตุ และปองกันอันตรายทั้งตนเอง และผูอ่ืนตอไป 
 ในภาคผนวกผูเรียบเรียงไดเขียนกรณีศึกษาเรื่องความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมฟอกยอมพิมพ
ตกแตงสิ่งทอ ที่ไดรับมาจากประสบการณจริงๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมหลายๆ แหง จํานวน 32 เร่ืองมารวมไว 
เพื่อเสริมสรางความเขาใจอันดี และปองกันอันตราย หรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดกับตนเอง และผูอ่ืน ทั้งรูตัว และไม
รูตัว ซึ่งในการเขียนกรณีศึกษานี้ ผูเรียบเรียงไดใชภาษาพูดงายๆ เพื่อใหผูอานเขาใจงาย และหวังวาคงเปน
ประโยชนอยางมากกับโรงงาน พนักงาน และนักศึกษาทั่วไป 
 ความปลอดภัยยังคงเปนสิ่งที่หางไกลจากความสํานึกของคนไทยมากๆ ทั้งที่แตละปมีผูบาดเจ็บ หรือ
เสียชีวิตจํานวนมาก จากอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งผูเรียบเรียงไดแตคาดหวังวาพนักงาน  เจาของ
โรงงาน และนักศึกษาที่จะตองเกี่ยวของกับโรงงานเคมีส่ิงทอจะไดตระหนักถึงอันตราย และพิษภัยใหมากกวา
ปจจุบัน ชวยกันปองกันดีกวาจะรอใหเหตุการณตางๆ เกิดขึ้น (อยาดีแตพูด พูดแลวแตไมทํา หรือเพิกเฉยเสีย) 

สุดทายนี้ผูเรียบเรียงยังคงมีปณิธานที่จะมุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในสาขา
วิศวกรรมเคมีส่ิงทอของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ใหมีมาตรฐานที่ดีข้ึนกวานี้ เพื่อใหไดตามมาตรฐานของ 
Quality Assurance (QA) และ ISO 9001:2000 และเพื่อความเปนเลิศ เปนผูนํา และเปนหลักใหกับการศึกษา
เคมีส่ิงทอของประเทศไทยตอไป. 
 
 
        (ผศ. ดร. อภิชาติ สนธิสมบัติ) 

          5 ก.ย. 2546 
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คํานํา (พิมพครั้งที่ 3) 
 

 จากการที่อีบุค (E-Book) เร่ิมมีบทบาทมากขึ้น ผมจึงขอนําเสนอในแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส ใหทกุ
ทานไดใช หวังวาทุกทานคงจะไดรับประโยชนไมมากกน็อยนะครับ 
 
 
        (ผศ. ดร. อภิชาติ สนธิสมบัติ) 

          19 ก.พ. 2549 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถ. รังสิต-นครนายก  
ต. คลองหก อ. ธัญบุรี ปทุมธานี 12110 โทร. 0 2549 3666 โทรสาร 0 2549 3665 พิมพครั้งที ่3 ปที่พิมพ 2549. 

เว็บไซต http://www.ttcexpert.com 

http://www.ttcexpert.com
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กรดน้ําสม (Acetic Acid) 

ช่ือทั่วไป  Ethanoic Acid, Vinegar, Glacial Acetic Acid 
สูตร  C2H4O2 
CAS No. 64-19-7 
EC No.  200-580-7 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

จุดหลอมเหลว (Melting point:) 16.7 C  
จุดเดือด (Boiling point:) 118 C  
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.05  
ความหนาแนนไอ (Vapour density) 2.07  
ความดันไอ (Vapour pressure) 11 mm Hg at 20 C  
จุดวาบไฟ (Flash point:) 40 C  
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) 4% - 16%  
อุณหภูมิที่สารติดไฟ (Ignition temperature) 426 C  
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
- เสถียรภาพ ไมควรเก็บไวใกลกับ alcohols, aldehydes, halogen-halogen compounds, oxidizing agents, metals, alkali 
hydroxides, anhydrides, nonmetallic halides, permanganates, peroxides, ethanolamine  
- เปนสารไวไฟ 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
- สารดังกลาวเปนสารที่กัดกรอนรุนแรง และทําใหเกิดผิวหนังไหมได ไมมีหลักฐานที่อางวาจะเปนสารกอมะเร็ง 
ทําใหเปล่ียนแปลงยีน หรือทําใหตัวออนผิดปกติ  
- ทําใหแสบตา แสบจมูก 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 
R10 R35 
การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย หรือที่ปดหนา และถุงมือยาง 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S23 S26 S45. 
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สารละลายแอมโมเนีย 
 

ช่ือทั่วไป  ammonia solution, ammonium hydroxide 
สูตร  NH4OH  
CAS No. 1336-21-6  
EC No.  215-647-6  
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฎ: ใสไมมีสี 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) - 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความหนาแนนไอ (Vapour density) 1.2  
ความดันไอ (Vapour pressure) 115 mm Hg at 20 C (ขึ้นกับความเขมของสารละลาย)  
จุดวาบไฟ (Flash point:) ไมมี 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) 16% - 27%  
อุณหภูมิที่สารติดไฟเอง (Auto-ignition temperature) 651 C  
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
- เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับ copper, copper alloys, acids, galvanised iron, zinc, aluminium, bronze, dimethyl 
sulphate, mercury, alkali metals 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
- สารเขมขนทําใหเปนอันตรายตอนัยนตา หากสัมผัสสารเจือจางอาจทําใหนัยนตาบอดได  
- ถารับประทานเขาไป หรือสูดดม และสัมผัสกับผิวหนัง มีอันตรายเชนกัน ทําใหเยื่อภายในรูจมูกเสียหายได 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 
R34 R37 
การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย หรือที่ปดหนา และถุงมือยาง รวมถึงทํางานในที่ที่อากาศถายเทสะดวก 
 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S7 S26 S45 
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กรดมด 

 
ช่ือทั่วไป  formylic acid, hydrogen carboxylic acid, methanoic acid, aminic acid 
สูตร  CH2O2 
CAS No. 64-18-6 
EC No.  200-597-1 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ใสไมมีสี 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 8.5 C  
จุดเดือด (Boiling point:) 100 - 101 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.22 
ความดันไอ (Vapour pressure) 44.8 mm Hg at 20 C (vapour density 1.6) 
จุดวาบไฟ (Flash point:) 54 C 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) 18% - 57%  
อุณหภูมิที่สารติดไฟ (Ignition temperature) 1004 F  
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
- เสถียรภาพ ไมควรใกล strong bases, strong oxidizing agents and powdered metals 
- สามารถเผาไหมได 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
- สารดังกลาวเปนสารที่กัดกรอนรุนแรง และทําใหเกิดผิวหนังไหมได เมื่อสูดดม รับประทาน หรือผานผิวหนัง กอใหเกิดอันตราย
ได สามารถแทรกซึมเขาผิวหนังไดอยางรวดเร็ว ทําลายเยื่อในรูจมูก ตา และผิวหนัง 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 
R35 
การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย หรือที่ปดหนา และถุงมือยาง และทํางานในที่ที่อากาศถายเทไดสะดวก 
 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S23 S26 S45. 
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กรดไฮโดรไอออนิก 

 
ช่ือทั่วไป  hydrogen iodide solution, hydriodic acid 
สูตร  HI  
CAS No. 10034-85-2 
EC No.  233-109-9 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ใสไมมีสี ถึงสีเหลือง (สารละลายเขมขน 67%) 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) - 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.96 (ขึ้นกับความเขมขนของสารละลาย) 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟ (Ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
- เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับ bases, amines กัดกรอนเหล็ก  
- เมื่อถูกอากาศ และแสงแดด อาจทําใหเปล่ียนสีได 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
- สารดังกลาวเปนสารที่กัดกรอนรุนแรง และทําใหเกิดผิวหนังไหมได เมื่อสูดดม รับประทาน หรือผานผิวหนัง กอใหเกิดอันตราย
ได สามารถแทรกซึมเขาผิวหนังไดอยางรวดเร็ว ทําลายเยื่อในรูจมูก ตา และผิวหนัง อาจทําใหตอมไธรอยดทํางานผิดปกติได 
อาจทําใหตัวออนผิดปกติได 
คาํอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 
R35 
การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย หรือที่ปดหนา และถุงมือยาง และทํางานในที่ที่อากาศถายเทไดสะดวก 
 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S7 S9 S26 S45 
 



 14

กรดไฮโดรโบมิก (สารละลายเขมขน 48%) 
 

ช่ือทั่วไป  Hydrogen bromide 
สูตร   HBr 
CAS No. 10035-10-6  
EC No.  233-113-0  
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ใสไมมีสี  
จุดหลอมเหลว (Melting point:) -86 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 126 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.49 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) 2.8 
ความดันไอ (Vapour pressure) 8 mm at 25C 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟ (Ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
- เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับ strong bases, strong oxidizing agents, ammonia, ozone, fluorine, 
water, metals 
- วองไวตออากาศ และแสงแดด 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
- สารดังกลาวเปนสารที่กัดกรอนรุนแรง และทําใหเกิดผิวหนังไหมได เมื่อสูดดม รับประทาน หรือผานผิวหนัง กอใหเกิดอันตราย
ได ทําลายเยื่อในรูจมูก  
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 
R35 R37 
การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย หรือที่ปดหนา และถุงมือยาง และทํางานในที่ที่อากาศถายเทไดสะดวก 
 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S7 S9 S26 S45 
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กรดไฮโดรคลอริกเขมขน 
 
ช่ือทั่วไป  muriatic acid, chlorohydric acid 
สูตร   HCl 
CAS No. 7647-01-0 
EC No.  231-595-7 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ใสไมมีสี หรือมีสีเหลืองออน มีกล่ินฉุน (กรดเขมขนมีควันฟุงออกมา) 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) -25 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 109 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.19 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟ (Ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
- เสถียรภาพ ปองกันอยางใหถูกความรอน และเปลวไฟ ไมสามารถเขากันไดกับ most common metals, amines, metal 
oxides, acetic anhydride, propiolactone, vinyl acetate, mercuric sulphate, calcium phosphide, formaldehyde, 
alkalies, carbonates, strong bases, sulphuric acid, chlorosulphonic acid 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
- สารดังกลาวเปนสารที่กัดกรอนรุนแรงมาก สูดดมไอของสารอาจทําใหบาดเจ็บสาหัส หากรับประทานอาจทําใหถึงตายได ทํา
ใหผิวหนังไหมและตาบอดได 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 
R23 R24 R25 R34 R36 R37 R38 
อันตรายตอส่ิงแวดลอม 
หากมีสารเขมขนเกิน 25 มิลลิกรัมตอลิตร ทําใหปลาตายได เปนอันตรายและเปนพิษตอสัตวน้ํา เนื่องจากคาความเปนกรดเปน
ดางเปลี่ยนอยางรวดเร็ว 
การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย หรือที่ปดหนา และถุงมือยาง และทํางานในที่ที่อากาศถายเทไดสะดวก 
 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S26 S36 S37 S39 S45 
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กรดไฮโดรฟลูออริก 
(สารเคมีนี้อันตรายอยางมาก ไมควรใชโดยไมมีผูเชี่ยวชาญควบคุมและดูแล) 

 
ช่ือทั่วไป  HF, hydrogen fluoride solution  
สูตร   HF (aq.) 
CAS No. 7664-39-3  
EC No.  231-634-8 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ใสไมมีสี  
จุดหลอมเหลว (Melting point:) -35 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 108 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.16 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟ (Ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
- เสถียรภาพ หามเก็บในภาชนะที่เปนแกว (สามารถกัดแกวได) วองไวตอแสง ไมสามารถเขากันไดกับ strong bases, metals, 
glass, leather, water, alkalies, concrete, silica, sulphides, cyanides, carbonates 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
- เปนพิษมาก หากหายใจ หรือรับประทานเขาไปอาจทําใหตายได สามารถแทรกซึมเขาไปในผิวหนังได สัมผัสกับผิวหนังอาจทํา
ใหตายได ทําหนาที่คลายกับเปนยาพิษ ทําใหผิวหนังไหม  
- หากสัมผัสกับสารนี้ ไมวามากหรือนอยใหลางน้ําจํานวนมาก แลวรีบปรึกษาแพทยทันที 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 
R26 R27 R28 R35 
การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย หรือที่ปดหนา และถุงมือยาง และทํางานในที่ที่อากาศถายเทไดสะดวก จะตองเตรียมเจลของ calcium 
gluconate เพื่อปองกันผิวหนังไหม กรดนี้สามารถแทรกถุงมือยางที่สวมใส  
- หามทํางานโดยลําพังคนเดียว และจะตองมีผูทราบวิธีการปฐมพยาบาลเกี่ยวกับสารนี้อยูดวย 
 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S7 S9 S26 S36 S37 S39 S45 
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กรดไนตริก 

 
ช่ือทั่วไป  azotic acid, aqua fortis  
สูตร   HNO3 
CAS No. 7697-37-2 
EC No.  231-714-2 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ใสไมมีสี และมีกล่ินฉุน 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) -42 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 121 C (ความเขมขน 69% มีจุดเดือด 86 C) 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.41 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) 62 mm at 20 C (ความเขมขน 68%) 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟ (Ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
- เสถียรภาพ เปนสารออกซิไดสที่รุนแรง ควรหลีกเลี่ยงกับสาร strong bases, strong reducing agents, alkalis, most 
common metals, organic materials, alcohols, carbides 
- วองไวตอแสงแดด และกัดกรอนเหล็ก 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
- ถารับประทาน หรือสูดดม อาจทําใหถึงตาย เปนสารกัดกรอนมาก เมื่อสัมผัสกับผิวหนังหรือตาอาจทําใหผิวหนังไหม หรือตา
บอดได 
การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย หรือที่ปดหนา และถุงมือยาง และทํางานในตูดูดควัน 
 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S23 S26 S36 S37 S39 S45 
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กรดฟอสฟอริก 
 

ช่ือทั่วไป  orthophosphoric acid  
สูตร   H3PO4 
CAS No. 7664-38-2  
EC No.  231-633-2 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ใสไมมีสี ไมมีกล่ิน 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 21 C (pure)  
จุดเดือด (Boiling point:) 158 C (pure)  
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.685 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) 3.4 
ความดันไอ (Vapour pressure) 2.2 mm Hg at 20 C 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟ (Ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
- เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับ powdered metals, strong bases, iron-containing compounds 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
- สารดังกลาวเปนสารที่กัดกรอน ทําใหเกิดผิวหนังไหม หากรับประทาน และสัมผัสกับผิวหนังอาจกอใหเกิดอันตรายได หากสูด
ดมทําใหเยื่อภายในจมูกถูกทําลายได 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 
R34 
การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย หรือที่ปดหนา และถุงมือยาง และทํางานในที่ที่อากาศถายเทไดสะดวก 
 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S26 S36 S37 S39 S45 
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กรดซัลฟรุิก 
 
ช่ือทั่วไป  oil of vitriol, mattling acid, vitriol, battery acid, dipping acid, electrolyte acid, vitriol brown oil,  
                             sulphuric acid 
สูตร   H2SO4  
CAS No. 7664-93-9 
EC No.  231-639-5 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ใสไมมีสี  
จุดหลอมเหลว (Melting point:) -2 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 327 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.84 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) 3.4 
ความดันไอ (Vapour pressure) <0.3 mm Hg at 20 C (vapour density 3.4) 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟ (Ignition temperature) – 
ความสามารถละลายน้ํา ละลายน้ําไดทุกสัดสวน 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
- เสถียรภาพ ควรหลีกเลี่ยงสาร water, most common metals, organic materials, strong reducing agents, combustible 
materials, bases, oxidising agents ทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับน้ํา เติมกรดลงในน้ําเทานั้น หากกรดนี้ทาํปฏิกิริยากับโลหะ
บางชนิดจะทําใหเกิดปฏิกิริยาอยางรุนแรง และทําใหเกิดกาซไฮโดรเจน (ไวไฟ และสามารถระเบิดได) 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
- สารดังกลาวเปนสารที่กัดกรอนมาก ทําใหเกิดผิวหนังไหม เปนพิษอยางมาก หากรับประทาน สูดดม และสัมผัสกับผิวหนัง
อาจกอใหเกิดอันตรายได หากรับประทานอาจทําใหถึงตาย การสัมผัสกับผิวหนังกอใหเกิดผิวหนังไหม หากสัมผัสเปนเวลานาน 
อาจทําใหปอดเสียหาย และอาจกอใหเกิดมะเร็ง 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 
R35 R36 R37 R38 R49 
การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย หรือที่ปดหนา และถุงมือที่สามารถทนกรด และทํางานในที่ที่อากาศถายเทไดสะดวก 
 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S23 S30 S36 S37 S39 S45 
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อะซิติกแอนไฮไดรด 

 
ช่ือทั่วไป  acetic acid anhydride, acetic oxide, ethanoic anhydride 
สูตร   (CH3CO)2O  
CAS No. 108-24-7  
EC No.   
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของเหลวใสไมมีสี มีกล่ินคลายกรดน้ําสม 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) -73 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 139 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) - 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) 3.5 (อากาศ = 1) 
ความดันไอ (Vapour pressure) 4 mm Hg at 20 C 
จุดวาบไฟ (Flash point:) 54 C 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟ (Ignition temperature) 2.7 - 10.1% 
ความสามารถละลายน้ํา ละลายน้ําได 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
- ติดไฟได ไมสามารถเขากันไดกับ strong oxidizing agents, water, strong bases, alcohols 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
- เปนสารพิษ และสารกัดกรอน ทําใหเกิดผิวหนังไหมอยางรุนแรง ถารับประทาน หรือสูดดมอยางทําใหเกิดอันตรายได อาจทํา
ใหเกิดการระคายเคืองกับระบบทางเดินหายใจ หากสัมผัสกับนัยนตาอาจทําใหตาอักเสบ หรือไหมได 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย หรือที่ปดหนา และถุงมือที่สามารถทนกรด และทํางานในที่ที่อากาศถายเทไดสะดวก 
 
คําอธิบายดานความปลอดภยั  
-  
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อะซิโตน 

ช่ือทั่วไป  dimethyl ketone, methyl ketone, 2-propanone, acetone, dimethylketal, pyroacetic acid  
propanone 

สูตร   (CH3)2CO 
CAS No. 67-64-1 
EC No.  200-662-2 
ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของเหลวใสไมมีสี มีกล่ินหอม  
จุดหลอมเหลว (Melting point:) -95 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 56 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 0.79 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) 2.0 
ความดันไอ (Vapour pressure) 181 mm Hg at 20 C  
จุดวาบไฟ (Flash point:) –18 C  
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) 2.6% - 13.0% 
อุณหภูมิที่สารติดไฟ (Ignition temperature) 538 C 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
- เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร halogen acids and halogen compounds, strong bases, strong oxidizing 
agents, caustics, amines and ammonia, chlorine and chlorine compounds, strong acids, nitrosyl compounds ไวไฟ
มาก สามารถทําใหเกิดของผสมที่ระเบิดไดกับอากาศ 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
- หากสูดดม รับประทาน หรือสัมผัส อาจเกิดอันตรายได ทําใหคัน ของเหลวนี้อาจทําใหตาบอดได หากสัมผัสกับผิวหนังอาจทํา
ใหเกิดอาการคัน สําหรับผูใชนานๆ อาจเกิดอันตรายกับตับ 
อันตรายตอส่ิงแวดลอม 
สามารถสลายตัวไดดี ความเปนพิษกับสัตวน้ําต่ํา 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 
R11 R36 R37 R38 R66 R67 
การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย หรือที่ปดหนา และถุงมือที่สามารถทนกรด และทํางานในที่ที่อากาศถายเทไดสะดวก หามจุดไฟ 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S9 S16 S23 S26 S33 
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อะไครโลไนไทล 
 
ช่ือทั่วไป  2-propenenitrile, propenenitrile, vinyl cyanide, cyanoethylene 
สูตร    
CAS No. 107-13-1 
EC No.   
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของเหลวใสไมมีสี หรือของเหลวสีเหลืองออน 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) - 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) - 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density)  
ความดันไอ (Vapour pressure) 83 mm Hg at 20 C  
จุดวาบไฟ (Flash point:) 30 F 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟ (Ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
- เสถียรภาพ ไวไฟมาก 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
- สารนี้เปนสารกอมะเร็ง และทําใหผาเหลาได หากรับประทาน หรือสูดดมอาจทําใหตายได ทําใหเกิดอาการคัน 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 
- 
การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย หรือที่ปดหนา และถุงมือ และทํางานในที่ที่อากาศถายเทไดสะดวก 
 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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กรดอะดิปก 
 
ช่ือทั่วไป  hexanedioic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid 
สูตร   HOCO(CH2)4COOH 
CAS No. 124-04-9 
EC No.   
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของแข็งสีขาว 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 152 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 337 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.36 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density)  
ความดันไอ (Vapour pressure) 0.1 mm Hg at 20 C 
จุดวาบไฟ (Flash point:) 196 C 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟ (Ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
- เสถียรภาพ ควรหลีกเลี่ยงสาร ammonia, strong oxidizing agents 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
- ทําใหเกิดอาการคัน เมื่อสูดดม 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 
R36 R37 R38 
การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย  
 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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อะการ อะการ (Agar Agar) 
 
ช่ือทั่วไป  polysaccharide complex 
สูตร    
CAS No. 9002-18-0  
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของแข็งสีขาวหรือสีเหลืองออนๆ ไมมีกล่ิน 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) - 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) - 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟ (Ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
- เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร strong oxidizing agents 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
เชื่อวามีผลเสียกับสุขภาพนอยมากๆ 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 
- 
การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

- 
 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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อากาโรส (Agarose) 
 
ช่ือทั่วไป  agaran, sepharose 
สูตร    
CAS No. 9012-36-6  
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผลึกสีขาว ไมมีกล่ิน 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) - 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.7 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟ (Ignition temperature) – 
การละลายน้ํา ปานกลาง 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
- เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร strong acids, strong oxidizing agents 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
ทําใหตาระคายเคืองได 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 
- 
การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

ไมจําเปน 
 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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แอมโมเนียมอะซิเตด (Ammonium Acetate) 
 

ช่ือทั่วไป  ไมมี 
สูตร   CH3COONH4 
CAS No. 631-61-8 
EC No.   211-162-9  
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผลึกสีขาว 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 114 C (สลายตัว) 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.07 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟ (Ignition temperature) – 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
- เสถียรภาพ ควรหลีกเลี่ยงสาร strong oxidising agents เก็บไวในที่หางจากความชื้น และความรอน 
- เปนสารดูดความชื้น 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
อาจทําใหเปนอันตรายเมื่อรับประทาน หรือสูดดม ทําใหเกิดการระคายเคือง 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 
R36 R37 R38 
การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย และทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทอยางเหมาะสม 
 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S26 S36 
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แอมโมเนียมไดโครเมต (Ammonium Dichromate) 

 
ช่ือทั่วไป  ammonium bichromate, dichromic acid diammonium salt 
สูตร   (NH4)2Cr2O7 
CAS No. 7789-09-5 
EC No.     
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผลึกสีสม-แดงสดๆ 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 170 C  
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 2.15 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) 8.7 (อากาศ = 1) 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟ (Ignition temperature) – 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
- สารออกซิไดสที่รุนแรง หากสัมผัสกับสารที่ติดไฟไดอาจเกิดเพลิงไหม หากเกิดปฏิกิริยาในภาชนะปดจะกอใหเกิดการระเบิดได 
ไมสามารถเขากันไดกบัสารอินทรีย และสารรีดิวซที่รุนแรง 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
เปนสารกอมะเร็ง เปนพิษเมื่อสูดดม และรับประทาน การสูดดมฝุนละอองของสารจะทําใหปอดเสียหายได อาจทําใหตับ หรือ
ไตไมทํางานได ทําใหผิวหนังและนัยนตาระคายเคือง อาจทําใหผิวหนังไหม หรือตาเจ็บได 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 
R23 R24 R25 R34 R36 R37 R38 R45 R46 R48 R61 
การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย และถุงมือทุกครั้ง และทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทอยางดี 
 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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แอมโมเนียม เปอรซัลเฟต 
 
ช่ือทั่วไป  ammonium persulphate, ammonium peroxodisulphate, diammonium persulfate, ammonium  

peroxydisulfate 
สูตร   H8N2O8S2 

CAS No. 7727-54-0 
EC No.   231-786-5  
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผลึกไมมีสี หรือขาว 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 120 C  
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.98 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) 7.9 (อากาศ = 1) 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟ (Ignition temperature) – 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
- เสถียรภาพ สารออกซิไดส หากสัมผัสกับสารที่ติดไฟไดอาจเกิดเพลิงไหม ไมสามารถเขากันไดกับสาร hydrogen peroxide, 
peroxy compounds, silver compounds, zinc อาจเกิดการสลายตัวเมื่อถูกน้ํา หรืออากาศชื้น 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
อาจเกิดอันตรายถากลืน ทําอันตรายตอเยื่อจมูก อาจกอใหเกิดโรคผิวหนัง อาจเกิดการระคายเคือง  
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 
R8 R22 R34 R42 R43 
การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย และถุงมือทุกครั้ง และทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทอยางเพียงพอ 
 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S17 S22 S24 S36 S37 S39 S43 
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แอมโมเนียมไฮดรอกไซด (Ammonium hydroxide) 

ช่ือทั่วไป  : ammonia solution (typically contains between 12% and 44% ammonia before dilution), dilute 
ammonia, concentrated ammonia.  

สูตร   (NH4)OH 
CAS No. 1336-21-6 
EC No.   215-647-6  
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของเหลวไมมีสี 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) - 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 0.9 (ขึ้นกับความเขมขนของสารละลาย) 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) 115 mm at 20 C (ขึ้นกับความเขมขนของสารละลาย) 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเอง (Autoignition temperature) 651 C 
ความสามารถในการละลายน้ํา - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
- เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับทองแดง โลหะผสมทองแดง กรด เหล็กกัลวาไนซ สังกะสี บรอนซ ไดเมทธิลซลัเฟต ปรอท 
alkali metals 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
สารละลายที่เขมขนจะทําใหเกิดการทําลายนัยนตาอยางรุนแรง หากสัมผัสเพียงสารละลายที่เจือจางก็สามารถทําใหนัยนตาถูก
ทําลายได เปนอันตรายถากลืน หรือสูดดม หรือสัมผัสกับผิวหนัง ทําใหเกิดการทําลายเยื่อในโพรงจมูก 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R34 R37 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย และถุงมือทุกครั้ง ทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทสะดวก หามทํางานในหองทดลองที่เปดโลง 
 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S7 S27 S45 
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แอมโมเนียมไธโอไซยาเนต (Ammonium Thiocyanate) 
 
ช่ือทั่วไป  ammonium rhodanate, ammonium sulfocyanate, rhodanide  
สูตร   C H4N2S 
CAS No. 1762-95-4 
EC No.   - 
ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผลึก หรือผง ไมมีสีหรือมีสีขาว  
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 152 - 154 C 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.305 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟ (Ignition temperature) – 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
- เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับ strong acids, strong oxidizing agents อาจทําใหเกิดระเบิดไดเมื่อผสมกับสาร lead 
nitrate 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
อาจเกิดอันตรายถากลืน สูดดม หรือซึมผานเขาในผิวหนัง ทําใหเกิดการระคายเคืองตอนัยนตา ผิวหนัง หรือระบบทางเดิน
หายใจ 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R20 R21 R22 R37 R37 R38 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย และถุงมือทุกครั้ง  
 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S26 S36 
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แอมโมเนียมเปอรซัลเฟต (Ammonium Persulfate) 
 
ช่ือทั่วไป  ammonium persulphate, ammonium peroxodisulphate, diammonium persulfate,  

ammonium peroxydisulfate 
สูตร   H8N2O8S2 
CAS No. 7727-54-0 
EC No.   231-786-5  
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผลึกสีขาว หรือไมมีสี 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 120 C 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.98 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) 7.9 (อากาศ = 1) 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟ (Ignition temperature) – 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
- เสถียรภาพ เปนสารออกซิไดส อาจเกิดลุกไหมกับวัสดุไวไฟได ไมสามารถเขากันไดกับ bases, combustible material, 
hydrogen peroxide, peroxy compounds, silver compounds, zinc สามารถสลายตัวเมื่อสัมผัสกับน้ํา หรืออากาศชื้น 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
อาจเกิดอันตรายถากลืน ทําอันตรายตอเยื่อจมูก และระบบทางเดินหายใจ อาจเกิดการระคายเคือง  
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R8 R22 R34 R42 R43 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย และถุงมือทุกครั้ง ควรทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทอยางพอเพียง 
 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S17 S22 S24 S36 S37 S39 S43 
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แอมโมเนียมซัลเฟต (Ammonium Sulfate) 

 
 
ช่ือทั่วไป  actamaster, ammonium sulphate, diammonium sulfate, diammonium sulphate, dolamin,  

mascagnite, sulfuric acid diammonium salt 
สูตร   (NH4)2SO4 
CAS No. 7783-20-2 
EC No.   231-984-1  
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผลึก เม็ด หรือผงสีขาว  
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 280 C (สลายตัว) 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.77 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) 7.9 (อากาศ = 1) 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟ (Ignition temperature) – 
ความสามารถในการละลายน้ํา พอใช 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
- เสถียรภาพ เมื่อสัมผัสกับสารออกซิไดสที่รุนแรงอาจกอใหเกิดเพลิงไหม หรือระเบิด ไมสามารถเขากนัไดกับดางแก 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
อาจเกิดอันตรายถากลืน ทําอันตรายตอเยื่อจมูก และระบบทางเดินหายใจ  
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R20 R36 R37 R38 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย และถุงมือทุกครั้ง หามสูดดมฝุนละออง 
 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S26 S36 
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แอสเบทอส (Asbestos) 

 
ช่ือทั่วไป  asbestos fibre (derived from chrysolite, amosite, crocidolite.) 
การใชงาน ซีเมนต สารเพิ่มความเสียดทาน ฉนวนกันความรอน และไฟฟา 
สูตร    
CAS No. 1332-21-4 
EC No.     
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: เสนใยสีขาว สีครีม สีน้ําตาล หรือสีน้ําเงิน  
จุดหลอมเหลว (Melting point:) - 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) - 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟ (Ignition temperature) – 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
- เสถียรภาพ 
อนัตรายตอรางกายมนุษย 
เปนสารกอใหเกิดมะเร็ง เนื่องจากเปนฝุนผง เมื่อสูดดมเขาไปในปอดอาจเกิดการแตกตัว รายละเอียดกรุณาอานที่เว็บไซดดังนี้ 
http://www.healthandsafety.co.uk/silasb.htm  
http://www.asbestosis-info.com/  
http://www.cheshire-med.com/programs/pulrehab/asbestosis.html 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย และถุงมือทุกครั้ง หามสูดดมฝุนละออง สวมอุปกรณปดจมูกเสมอ และตองปฏิบัติตามขอกําหนดความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับการใชเอสเบทอสทุกครั้ง 
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คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 

เบนซีน (Benzene) 
 
ช่ือทั่วไป  benzol, phenyl hydride, coal naphtha 
สูตร  C6H6 
CAS No. 71-43-2 
EC No.   200-753-7  
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของเหลวไมมีสี  
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 5.5 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 80 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 0.87 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) 7.9 (อากาศ = 1) 
ความดันไอ (Vapour pressure) 74.6 mm Hg at 20 C 
จุดวาบไฟ (Flash point:) -11 C 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) 1.3 % - 8 % 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) 561 C 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
- เสถียรภาพ ควรหลีกเลี่ยงสาร strong oxidising agents, sulphuric acid, nitric acid เปนสารไวไฟมาก 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
เปนสารกอใหเกิดมะเร็ง ดังนั้นจะตองปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการใชสารนี้ 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R11 R23 R24 R25 R45 R48 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย และถุงมือทุกครั้ง ควรทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทดี หากสามารถใชสารอื่นได ควรเลือกสารอื่นที่ปลอดภัย
กวาสารตัวนี้แทน 
 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S45 S53 
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เบนซิดีน (Benzidine) 
 
ช่ือทั่วไป  4,4'-diaminophenyl, 4,4'diphenylenediamine, p-benzidine, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine,  

p-diaminodiphenyl, fast corinth base 
สูตร  C12H12N2 
CAS No. 92-87-5 
EC No.   202-199-1  
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผลึก หรือผง สีขาว หรือสีออกแดงเล็กนอย  
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 128 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 402 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.25 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) 6.36 (อากาศ = 1) 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
- เสถียรภาพ ลุกไหมได ไมสามารถเขากันไดกับสาร strong oxidizing agents (ใชมากในอดีต เปนการเตรียมและการผลิตสี
ยอม) 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
เปนพิษ เปนสารกอใหเกิดมะเร็ง เนื่องจากความเปนพิษดังกลาวนี้จึงหามใชในหลายประเทศ เปนพิษเมื่อรับประทาน สูดดม 
และสัมผัสผิวหนัง สามารถแทรกซึมเขาภายในผิวหนังไดอยางรวดเร็ว 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R22 R45 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

หามใชสารนี้ยกเวนไมสามารถหลีกเลี่ยงได ควรเลือกสารอื่นที่ปลอดภัยกวาสารตัวนี้แทน 
 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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กรดเบนโซอกิ (Benzoic Acid) 
 
ช่ือทั่วไป  benzene carboxylic acid 
สูตร  C6H5COOH  
CAS No. 65-85-0 
EC No.   202-199-1  
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผลึก หรือผง สีขาว  
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 122 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 249 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.32 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) 4.2 (อากาศ = 1) 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) 121 C 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) – 
การละลายน้ํา เล็กนอย 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
- เสถียรภาพ ลุกไหมได ไมสามารถเขากันไดกับสาร strong bases, strong oxidizing agents, alkalies 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
ทําใหเกิดอันตรายถารับประทาน อาจทําใหนัยนตา และระบบหายใจระคายเคืองได 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R36 R37 R38 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมใสแวนตานิรภัย 
 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S26 
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เบนซิลแอลกอฮอล (Benzyl Alcohol) 
 

ช่ือทั่วไป  benzal alcohol, benzenecarbinol, benzenemethanol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene,  
phenylmethanol, phenylmethyl alcohol, NCI-C06111, (hydroxymethyl)benzene 

สูตร  C7H8O 
CAS No. 100-51-6  
EC No.   202-859-9  
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของเหลวไมมีสี  
จุดหลอมเหลว (Melting point:) -15 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 206 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.045 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) 3.7 mm Hg at 77 C 
จุดวาบไฟ (Flash point:) 94 C 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) 436 C 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
- เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร strong oxidising agents, non-metallic halides, polymerisation initiators วองไว
ตอความชื้น และน้ํา เปนสารดูดความชื้น สามารถออกซิไดสอยางชาๆ ในอากาศ 
อันตรายตอรางกายมนษุย 
ทําใหเกิดอันตรายถารับประทาน สูดดม หรือแทรกซึมเขาไปในผิวหนัง อาจทําใหนัยนตา ผิวหนัง และระบบหายใจระคายเคือง
ได 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมใสแวนตานิรภัย ควรทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทสะดวก 
 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S26 
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ไบฟนลิ (Biphenyl) 
 
ช่ือทั่วไป  diphenyl, bibenzene, lemonene, phenador-x, phenylbenzene, PhPh, xenene 
การใชงาน เปนสารอินเตอรมีเดียต สารถายเทความรอน สารฆาฟงไจ 
สูตร  C6H5-C6H5 
CAS No. 92-52-4 
EC No.     
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผลึกสีขาว  
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 70 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 255 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.04 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) 5.3 (อากาศ = 1) 
ความดันไอ (Vapour pressure) 0.005 mm Hg at 20 C 
จุดวาบไฟ (Flash point:) 113 C 
ขีดจํากัดในการติดไฟ (Flammable limits:) 0.6 - 5.8% 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) 540 C 
การละลายน้ํา ไมละลายน้ํา 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
- เสถียรภาพ ติดไฟได ไมสามารถเขากันไดกับสาร strong oxidising agents 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
ทําใหเกิดอันตรายถารับประทาน สูดดม หรือแทรกซึมเขาไปในผิวหนัง อาจทําใหนัยนตา ผิวหนัง ระคายเคืองได 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมใสแวนตานิรภัย ควรทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทดี 
 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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บอแร็กซ (Borax Decahydrate) 

 
ช่ือทั่วไป  antipyonin, borax, boricin, disodium tetraborate decahydrate, three elephant, tronabor, sodium  

pyroborate decahydrate 
สูตร  B4Na2O7 
CAS No. 1303-96-4 
EC No.     
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผลึกสีขาว  
จุดหลอมเหลว (Melting point:) - 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.73  
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการติดไฟ (Flammable limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
- เสถียรภาพ ทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับ potassium, acid anhydrides 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
ทําใหเกิดอันตรายระบบสืบพันธุผิดปกติ (ทดสอบในสัตว) ถาสัมผัสกับนัยนตา หรือผิวหนังทําใหเกิดการระคายเคือง เปน
อันตรายเมื่อรับประทาน หรือหากสูดดมอาจเกิดอันตรายได 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R36 R37 R38 R62 R63 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมใสแวนตานิรภัย ควรทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทดี 
 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S22 S26 S36 S37 S39 S45 
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กรดบอริก (Boric Acid) 
 

ช่ือทั่วไป  boracic acid, orthoboric acid, borofax, three elephant, hydrogen orthoborate, NCI-C56417,  
sassolite  

สูตร  H3BO3 
CAS No. 10043-35-3  
EC No.   233-139-2 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของแข็งไมมีสี หรือสีขาว ไมมีกล่ิน  
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 171 C  
จุดเดือด (Boiling point:) 300 C (สลายตัว) 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.44  
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) 2.6 mm Hg at 20 C 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการติดไฟ (Flammable limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) – 
การละลายน้ํา 63.5 กรัมตอลิตร ที่ 30 C 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
- เสถียรภาพ เปนสารไมไวไฟ ทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกบั potassium, acid anhydrides ไมสามารถเขากันไดกับ water, 
strong bases, alkali metals วองไวกับความชื้น เปนสารดูดความชื้น 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
หากรับประทานจะเปนอันตราย และอาจถึงตายได หากสูดดมเปนอันตรายได ทําใหระคายเคือง ทําใหตัวออนเกิดการผิดปกติ  
ทําใหเกิดอันตรายระบบสืบพันธุผิดปกติ (ทดสอบในสัตว)  
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R36 R37 R38 R62 R63 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมใสแวนตานิรภัย ควรทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทอยางเหมาะสม 
 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S22 S26 S36 S37 S38 S45 
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สารละลายบฟัเฟอร pH 4 (BUFFER SOLUTION (BIPHTHALATE), pH 4) 
 
ช่ือทั่วไป   BUFFER SOLUTION (BIPHTHALATE), PH 4 
สูตร   
CAS No.  
EC No.    
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของเหลวใสไมมีสี ไมมีกล่ิน 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) - 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) - 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการติดไฟ (Flammable limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) – 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ  
อันตรายตอรางกายมนุษย 
หากรับประทานจะเปนอันตราย หากถูกผิวหนังอาจทําใหระคายเคืองได  
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมใสแวนตานิรภัย ถุงมือ และสวมเสื้อกาวน  
 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
-  
หากรับประทาน (ยังรูสึกตัว) ใหดื่มน้ําตามเขาไปมากๆ แลวสงแพทยทันที 
หากสูดดมนานๆ ใหรีบพาออกมาในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ แลวสงแพทยทันที 
หากกระเด็นใสนัยนตา ใหลางตาดวยน้ําสะอาดไหลผานเปนเวลา 15 นาที แลวสงแพทยทันที 
หากกระเด็นใสผิวหนงั ใหรีบลางดวยน้ําสะอาด ถูสบูเปนเวลา 15 นาที 
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สารละลายบฟัเฟอร pH 7 (BUFFER SOLUTION (PHOSPHATE), pH 7) 
 
ช่ือทั่วไป   BUFFER SOLUTION (PHOSPHATE), pH 7 
สูตร   
CAS No.  
EC No.    
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของเหลวใสไมมีสี ไมมีกล่ิน 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) - 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) - 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการติดไฟ (Flammable limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) – 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ  
อันตรายตอรางกายมนุษย 
หากรับประทานจะเปนอันตราย หากถูกผิวหนังอาจทําใหระคายเคืองได  
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมใสแวนตานิรภัย ถุงมือ และสวมเสื้อกาวน  
 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
-  
หากรับประทาน (ยังรูสึกตัว) ใหดื่มน้ําตามเขาไปมากๆ แลวสงแพทยทันที 
หากสูดดมนานๆ ใหรีบพาออกมาในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ แลวสงแพทยทันที 
หากกระเด็นใสนัยนตา ใหลางตาดวยน้ําสะอาดไหลผานเปนเวลา 15 นาที แลวสงแพทยทันที 
หากกระเด็นใสผิวหนัง ใหรีบลางดวยน้ําสะอาด ถูสบูเปนเวลา 15 นาที 
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สารละลายบฟัเฟอร pH 10 (BUFFER SOLUTION (BORATE), pH 10) 
 
ช่ือทั่วไป   BUFFER SOLUTION (BORATE), pH 10 
สูตร   
CAS No.  
EC No.    
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของเหลวใสไมมีสี ไมมีกล่ิน 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) - 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) - 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการติดไฟ (Flammable limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) – 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ  
อันตรายตอรางกายมนุษย 
หากรับประทานจะเปนอันตราย หากถูกผิวหนัง นัยนตา และเยื่อจมูก อาจทําใหระคายเคืองได หากรับประทานเขาไปอาจทําให
อาเจียน คล่ืนไส ปวดหัว เวียนศีรษะ ฯลฯ  
 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมใสแวนตานิรภัย ถุงมือ และสวมเสื้อกาวน ทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทไดสะดวก 
 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
-  
หากรับประทาน (ยังรูสึกตัว) ใหดื่มน้ําตามเขาไปมากๆ แลวสงแพทยทันที 
หากสูดดมนานๆ ใหรีบพาออกมาในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ แลวสงแพทยทันที 
หากกระเด็นใสนัยนตา ใหลางตาดวยน้ําสะอาดไหลผานเปนเวลา 15 นาที แลวสงแพทยทันที 
หากกระเด็นใสผิวหนัง ใหรีบลางดวยน้ําสะอาด ถูสบูเปนเวลา 15 นาที 
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แคลเซียมคารบอเนต (Calcium Carbonate) 
 
ช่ือทั่วไป  limestone, marble, calcite, chalk, carbonic acid calcium salt, blackboard chalk  
สูตร  CaCO3 
CAS No. 471-34-1 
EC No.     
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผลึก หรือผง สีขาว หรือไมมีสี  
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 825 C 
จุดเดือด (Boiling point:)  
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 2.83 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density)  
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) 121 C 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) – 
การละลายน้ํา นอยมาก 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
- เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร acids, fluorine, ammonium salts, alum 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
ควรหลีกเลี่ยงการสดูดม หรือสัมผัสกับฝุนผงของสาร 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

- 
 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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แคลเซียมคลอไรด (Calcium Chloride) 
 
ช่ือทั่วไป  calplus, caltac, dowflake, liquidow, peladow, snomelt, superflake anhydrous 
สูตร  CaCl2 
CAS No. 10043-52-4  
EC No.   233-140-8 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: เม็ด หรือผง สีขาว  
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 772 C  
จุดเดือด (Boiling point:)  
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 2.15  
ความหนาแนนไอ (Vapour Density)  
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) – 
การละลายน้ํา ละลายน้ําได 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
- เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร most common metals, water 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
ทําใหเกิดการระคายเคือง อาจทําใหเกิดอาการไหม ถารับประทานอาจเปนอันตราย 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R36 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย หลีกเลี่ยงการสูดดมฝุนผงของสาร 
 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S22 S24 
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แคลเซียมไฮดรอกไซด (Calcium Hydroxide) 
 
ช่ือทั่วไป  slaked lime, calcium hydrate, biocalc, lime milk, lime water, milk of lime 
สูตร  Ca(OH)2 
CAS No. 1305-62-0 
EC No.   215-137-3 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผงสีขาว หรือไมมีสี หรือเปนของเหลวคอนขางขุน 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 580 C  
จุดเดือด (Boiling point:)  
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 2.24  
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) 2.5 (อากาศ = 1) 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) – 
การละลายน้ํา เล็กนอย 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
- เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร strong acids 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
ทําใหเกิดการระคายเคืองกับผิวหนัง นัยนตา และระบบทางเดินหายใจ อาจทําใหเกิดอาการไหม  
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R34 R36 R37 R38 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย หลีกเลี่ยงการสูดดมฝุนผงของสาร 
 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S22 S26 S45 
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แคลเซียมไฮโปคลอไรท (Calcium Hypochlorite) 
 
ช่ือทั่วไป  losantin, calcium hypochloride, hypochlorous acid calcium salt, bleaching powder 
สูตร  Ca Cl2O2 
CAS No. 7778-54-3  
EC No.    
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผงสีขาว มีกล่ินคลายคลอรีน 
จุดหลอมเหลว (Melting point:)  
จุดเดือด (Boiling point:)  
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 2.35  
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) 6.9 (อากาศ = 1) 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) – 
การละลายน้ํา พอใช 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
สารออกซิไดสรุนแรง เมื่อสัมผัสกับสารไวไฟอาจทําใหเกิดเพลิงไหมได ไมสามารถเขากันไดกับสาร water, reducing agents, 
combustible material 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
เปนอันตรายถารับประทาน หรือสูดดม และสัมผัสกับผิวหนัง ทําใหเกิดการระคายเคืองกับผิวหนัง นัยนตา และระบบทางเดิน
หายใจ 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R20 R21 R22 R36 R37 R38 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย สวมถุงมือ และเสื้อกาวน ทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทเพียงพอ 
 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S26 S36 
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แคลเซียมออกไซด (Calcium Oxide) 
 
ช่ือทั่วไป  lime, calx, quicklime, calcium monoxide, burnt lime 
สูตร  CaO 
CAS No. 1305-78-8 
EC No.    
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของแข็งสีขาว-สีเทา 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 2572 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 2850 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 3.34  
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) 1.9 (อากาศ = 1) 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) – 
การละลายน้ํา นอยมากๆ 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร water, fluorine, strong acids 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
เปนอันตรายถารบัประทาน เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง หรือนัยนตา ทําใหเกิดการระคายเคือง หรือไหมได ทําใหระบบทางเดินหายใจ
ระคายเคือง 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

หลีกเลี่ยงฝุนผงของสาร 
 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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คารโพแลกทาม (Caprolactam) 
 
ช่ือทั่วไป  aminocaproic lactam, 6-aminohexanoic acid cyclic lactam, gamma-caprolactam, 2-perhydro-

azepinone, hexannic acid, hexanone isozime, e-caprolactam, epsilon caprolactam, various 
other names  

สูตร  C6H11NO 
CAS No. 105-60-2 
EC No.   203-313-2 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของแข็งเปนผลึกสีขาว 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 69 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 267 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.02  
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) 125 C 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) 1.4-8% 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) 375 C 
การละลายน้ํา ปานกลาง 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร oxidizing agents, strong bases, chlorinated hydrocarbons, nitro compounds 
สามารถเผาไหมได เปนสารที่ดูดความชื้น 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
เปนอันตรายถารับประทาน สูดดม หรือ เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง อาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของยีนสในมนุษย อาจทําใหเกิด
ขอบกพรองทางพันธุกรรม ทําใหผิวหนัง และนัยนตาระคายเคือง 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย ถุงมือ และทํางานในที่ที่อากาศถายเทไดอยางเหมาะสม 
 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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คารบอนแบล็กซ (Carbon Black) 

 
ช่ือทั่วไป  lamp black, channel black, furnace black, acetylene black, thermal black, carbon soot  
สูตร C 
CAS No. 1333-86-4 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ฝุนผงสีดําละเอียดมาก 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) – 
จุดเดือด (Boiling point:) 4200 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.9 - 2.1 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) นอยมาก 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ สามารถเผาไหมได  
อันตรายตอรางกายมนุษย 
เปนสารกอใหเกิดมะเร็ง อาจเปนอันตรายถารับประทาน หรือ สูดดม ทําใหระบบหายใจระคายเคือง 
(คารบอนแบล็กซเดี่ยวๆ (Carbon Black) จะมีองคประกอบของคารบอนมาก แตถาเปนสูท (Soot) มักมีการเติมสารประกอบ
เชิงซอนอินทรียมากมาย ซึ่งสารเหลานี้อาจเปนสารกอใหเกิดมะเร็งได ดังนั้นสูทจึงมีความเส่ียงตอรางกายมนุษยมากกวา) 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย ถุงมือ และทํางานในที่ที่อากาศถายเทไดอยางเหมาะสม 
 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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คารบอนไดออกไซด (Carbon Dioxide) 
 
ช่ือทั่วไป  carbonic anhydride, dry ice, dri ice 
สูตร CO2 
CAS No. 124-38-9  
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: แกสไมมีสีไมกล่ิน 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) – 
จุดเดือด (Boiling point:) –78 C (ระเหิด) 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.101 ที่ -37 C 
อุณหภูมิวิกฤต 31.6 C และความดันวิกฤต 73.8 atm 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) 1.53 (อากาศ = 1) 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) ไมมี 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) ไมมี 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) ไมมี 
การละลายน้ํา เล็กนอย 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร chemically active metals เชน alkali metals 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
ทําใหสลบได หากมีความเขมขนสูง หากเปนของแข็งอาจกอใหเกิดผิวหนังชา หรือเซลลตายไดหากสัมผัสนานๆ 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย ถุงมือที่เปนฉนวนกันความเย็น ถาจําเปนตองถือคารบอนไดออกไซด (ของแขง็) ถาตองทํางานในที่ที่จํากัด
ตองมั่นใจวาอากาศถายเทไดอยางเพียงพอ 
 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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คารบอนไดซัลไฟด (Carbon Disulfide) 
 
ช่ือทั่วไป   carbon bisulphide, carbon bisulfide, carbon disulphide, carbon sulfide, dithiocarbonic  

anhydride, NCI-C04591, weeviltox, sulphocarbonic anhydride 
การนําไปใชงาน  สารฆาเชื้อโรค ยาฆาแมลง ยาฆาแบคทีเรีย สารกันบูด ตัวทําละลาย สารเคมี 
สูตร CS2 
CAS No. 75-15-0 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของเหลวไมมีสี-มีสีเหลืองออน กล่ินเหม็น 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) –112 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 46 C  
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.26 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) 2.67 (อากาศ = 1) 
ความดันไอ (Vapour pressure) 300 mm Hg at 20 C 
จุดวาบไฟ (Flash point:) -30 C 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) 1 - 50% 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) 90 C 
การละลายน้ํา เล็กนอย 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไวไฟมากๆ ระเหยอยางรวดเร็ว เนื่องจากมีจุดวาบไฟต่ํา หามเขาใกลความรอน การเสียดสี การกระแทก แสงแดด 
ทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสาร fluorine, azide solutions, zinc dust, liquid chlorine in the presence of iron ไมสามารถ
เขากันไดกับสาร strong oxidizing agents, azides, aluminium, zinc, most common metals, nitrogen oxides, chlorine, 
fluorine, hypochlorites 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
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เปนพิษ อาจทําใหถึงตาย ถารับประทาน หรือสูดดม กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอยางรุนแรง สามารถดูดซึมผานผิวหนังได
อยางรวดเร็ว  หากสารมีปริมาณมากเพียงพอที่จะดูดซึมเขาไปในผิวหนังอาจทําใหตายได อาจทําใหระบบสืบพันธุเสียหาย 
หากไดรับสารเปนเวลานานๆ จะทําใหตับ ไตมีประสิทธิภาพลดลง หรือการมองเห็นลดลง ทําใหเกิดอาการไหม ทําใหระคาย
เคืองตอนัยนตา และระบบทางเดินหายใจ ทําใหผิวหนังระคายเคือง  
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

เนื่องจากอุณหภูมิในการติดไฟต่ํา (สภาวะเปนไอ) ดังนั้นถามีวัตถุรอนๆ เชน ทอน้ํารอน หลอดไฟ ชิ้นสวนเครื่องจักรที่มีความ
รอน เปนตน จะทําใหเกิดเพลิงไหมไดทันที ดังนั้นหามเขาใกลไอของสารนี้ ตองสวมแวนตานิรภัย และถุงมือ PVA และทํางาน
ในที่ที่มีอากาศถายเทไดดี 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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คารบอนเตตราคลอไรด (Carbon Tetrachloride) 

 
ช่ือทั่วไป  benzinoform, carbon tet, carbona, halon 1040, tetrasol, tetrachloromethane, methane- 

tetrachloride, perchloromethane 
สูตร CCl4 
CAS No. 56-23-5  
EC No.   200-262-8 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของเหลวที่ไมมีสี 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) -23 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 77 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.59 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) 5.32 
ความดันไอ (Vapour pressure) 91 mm Hg ที่ 20C 
จุดวาบไฟ (Flash point:) ไมมี 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) ไมมี 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) ไมมี 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ควรหลีกเลี่ยงเขาใกลสาร alkali metals, chemically active metals, strong oxidizing agents, allyl alcohol, 
DMF, fluorine, strong bases เก็บใหหางจากความรอน และแหลงกําเนิดประกายไฟ 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
สารนี้เปนสารที่อาจกอใหเกิดมะเร็งได ดังนั้นเมื่อจําเปนตองใชงานในหองปฏิบัติการจะตองระมัดระวังอยางมาก การ
รับประทาน และสูดดมสารจะกอใหเกิดอันตราย และอาจทําใหเสียชีวิตได ทําใหเกิดการระคายเคือง หากสัมผัสกับผิวหนังจะ
ทําใหเกิดโรคผิวหนัง หากใชงานเปนเวลานานๆ อาจทําใหไต หรือตับเสียหาย กอใหเกิดมะเร็ง และทําลายนัยนตา ผิวหนงั และ
ปอด 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R23 R24 R25 R40 R48 R52 R53 R59 
อันตรายตอส่ิงแวดลอม 
เปนอันตรายตอส่ิงมีชีวิตที่อาศัยในน้ํา อาจกอใหเกิดความเสียหายเปนระยะยาวกับส่ิงแวดลอม 
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การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย ทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทดี หากหลีกเลี่ยงไดควรเลือกใชสารเคมีอื่นๆ ที่ปลอดภัยกวาแทน (บางประเทศมี
กฎหมายหามซื้อขายสารนี้) 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S23 S36 S37 S45 S59 S61 
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คอสติกโซดา (Caustic Soda) หรือโซเดียมไฮดรอกไซด (Sodium Hydroxide) 

ช่ือทั่วไป  caustic soda, soda lye, lye, white caustic, sodium hydrate, fotofoil etchant, NAOH, STCC 
4935235, sodium hydroxide pellets 

สูตร  NaOH  
CAS No. 1310-73-2  
EC No.   215-185-5 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของแข็งสีขาว ไมมีกล่ิน (โดยปกติมักขายในลักษณะเกล็ด) 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 318 C  
จุดเดือด (Boiling point:) 1390 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 2.12 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) 1 mm Hg ที่ 739 C 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสารหลายชนิด เชน many metals, ammonium compounds, cyanides, acids, nitro 
compounds, phenols, combustible organics เปนสารที่ดูดความชื้น เมื่อละลายสารจะทําใหเกิดความรอนสูง อาจทําให
เกิดอันตรายได หากใชน้ําจํานวนนอยๆ 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
เปนอันตรายถารับประทาน สูดดม หรือ เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง อาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของยีนสในมนุษย อาจทําใหเกิด
ขอบกพรองทางพันธุกรรม ทําใหผิวหนัง และนัยนตาระคายเคือง เปนสารกัดกรอนรุนแรง อาจกอใหเกิดรอยไหมอยางรุนแรงกับ
ผิวหนังได อาจทําใหนัยนตาบอดสนิท หากรับประทานจะเกิดอันตราย เปนอันตรายเมื่อสูดฝุนผง 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R35 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย ถุงมือ Neoprene หรือ PVC และทํางานในที่ที่อากาศถายเทไดอยางเหมาะสม  
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S26 S37 S39 S45 
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เซลโลไบโอส (Cellobiose) 
 
ช่ือทั่วไป  CELLOBIOSE, 4-O-B-D-GLUCOPYRANOSYL-D-GLUCOSE 
สูตร  C12H22O11  
CAS No. 00528-50-7 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผงสีขาว 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 235 C  
จุดเดือด (Boiling point:)  
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:)  
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure)  
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) – 
การละลายน้ํา ปานกลาง (1-10%) 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เก็บในถังใหสนิท เก็บไดในที่ที่เก็บสารเคมีปกติ 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
ถารับประทาน (หากยังรูสึกตัว ทําใหอาเจียนออกทันที) 
ถาสูดดม นาํผูปวยมาที่อากาศบริสุทธิ์ หากผูปวยไมหายใจ ใหใชเครื่องชวยหายใจ หากหายใจไมออก ใหกาซออกซิเจน 
ถาสัมผัสกับนัยนตา ใหลางน้ําอยางนอย 15 นาที หากเปนผิวหนังใหลางน้ํา 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย ถุงมือ และทํางานในที่ที่อากาศถายเทไดอยางเหมาะสม  
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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เซลลูโลส (Cellulose) 
 
ช่ือทั่วไป  CELLULOSE 
สูตร  (C6H10O5)N  
CAS No. 09004-34-6 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผงสีขาว ไมมีกล่ิน 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) - 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.50 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) – 
การละลายน้ํา นอยกวา 0.1% 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เก็บในถังใหสนิท สามารถติดไฟได เก็บในที่หางไฟ เปลวไฟ การเสียดสี หากสัมผัสใหลางใหทั่ว หากเกิดเพลิงไหมใหดับดวยน้ํา 
หากกระเด็นโดน ใหกวาดออก และทําความสะอาดดวยน้ํา เก็บในที่เย็น 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
ถารับประทาน (หากยังรูสึกตัว ทําใหอาเจียนออกทันที) 
ถาสูดดม นําผูปวยมาที่อากาศบริสุทธิ์ หากผูปวยไมหายใจ ใหใชเครื่องชวยหายใจ หากหายใจไมออก ใหกาซออกซิเจน 
ถาสัมผัสกับนัยนตา ใหลางน้ําอยางนอย 15 นาที หากเปนผิวหนังใหลางน้ํา 
คําอธิบายความเส่ียงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย ถุงมือ และทํางานในที่ที่อากาศถายเทไดอยางเหมาะสม  
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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เสนใยเซรามคิ (Ceramic Fiber) 
 
ช่ือทั่วไป  ceramic fiber, fibre ceramic [synthetic mineral fibre]  
สูตร  - 
CAS No. - 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: เสนใยสีขาว หรือมีสี 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) -  
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) - 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
- 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
การสัมผัสอยางตอเนื่องกับฝุนผงจากเสนใยเซรามิคอาจกอใหเกิดอันตราย เปนสารกอใหเกิดมะเร็งหากสูดดม 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย ถุงมือ และทํางานในที่ที่อากาศถายเทไดอยางดี 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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ถานกัมมันต (Activated Carbon) หรือคารบอน (Carbon) 
 
ช่ือทั่วไป  acticarbone, activated charcoal, ag3, ag5, amoco PX21, anthrasorb, ar 3, art 2, decolourizing 

carbon, grosafe, acticarbone, XE 340, columbia LCK, supersorbon S1, numerous other trade 
names 

สูตร  C 
CAS No. 7440-44-0 
EC No.   231-153-3 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของแข็งสีเทา 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 3652 C  
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) - 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร strong oxidizing agents สารที่เผาไหมได ไวไฟมากในลักษณะผง 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
ทําใหนัยนตาระคายเคือง เปนอันตรายหากรับประทานจาํนวนมาก 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R36 R37 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S24 S25 S26 S36 
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ไคติน (Chitin) 
 
ช่ือทั่วไป  beta-1,4-poly-N-acetyl-D-glucosamine, a-chitin, clandosan [natural fibre found in shellfish shells 
สูตร  (C8H13NO5)n 
CAS No. 1398-61-4  
EC No.   215-744-3 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: - 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) - 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) - 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร strong oxidizing agents  
อันตรายตอรางกายมนุษย 
เชื่อวาไมมีผลเสียตอมนุษย แตไมควรสัมผัสสาร 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

- 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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คลอรามีน (Chloramine) 

 
ช่ือทั่วไป  chloramide, chloroamide, monochloramide, monochloramine, monochloroamine, 

chloroammonia, monochloroammonia 
การใชงาน สารฆาเชื้อโรคฉุกเฉิน สารอินเตอรมีเดียตสังเคราะห 
สูตร  H2ClN 
CAS No. 10599-90-3 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของเหลวไมมีสี-สีเหลือง มีกล่ินรุนแรง 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) -66 C 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) - 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) – 
การละลายน้ํา ละลายได 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
ไมเสถียรภาพ หากเปนวัสดุที่ปราศจากตัวทําละลายจะสลายตัวอยางรุนแรง เปนสารที่วองไวตออากาศ และความรอน ทํา
ปฏิกิริยากับสาร oxidizing agents 
อนัตรายตอรางกายมนุษย 
เปนอันตรายหากรับประทาน หรือสูดดม 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย ถุงมือ และทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทดี อานคูมือการทํางานกับวัสดุนี้กอนใชสารบริสุทธิ์ 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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คลอโรเบนซนี (Chlorobenzene) 

 
ช่ือทั่วไป  benzene chloride, chlorobenzol, phenyl chloride, monochlorobenzene, tetrosin SP 
สูตร  C6H5Cl 
CAS No. 108-90-7  
EC No.   203-628-5 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของเหลวไมมีสี 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) -45 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 132 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.107 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) 3.86 
ความดันไอ (Vapour pressure) 12 mm Hg at 25 C 
จุดวาบไฟ (Flash point:) 24 C 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) 1.3 % - 7.1 % 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) 636 C 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร oxidizing agents เปนสารไวไฟ 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
เปนสารกอมะเร็ง ถารับประทาน สูดดม หรือดูดซึมเขาไปในผิวหนัง จะเปนอันตราย ทําใหเกิดการระคายเคืองกับผิวหนัง เปน
อันตรายตอส่ิงแวดลอม 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R10 R20 R51 R53 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย ถุงมือ และทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทดี  
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S24 S25 S61 
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กรดซิตริก (citric acid, anhydrous) 
 

ช่ือทั่วไป  2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid 
สูตร  HOC(COOH)(CH2COOH)2 
CAS No. 77-92-9  
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผงไมมีสี หรือสีใส 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 153 C 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.54 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) – 
การละลายน้ํา มากพอใช 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร bases, strong oxidising agents 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
อาจเปนสารระคายเคือง 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R36 R37 R38 

การปองกันอนัตรายสวนบุคคล 

ควรสัมผัสใหนอยที่สุด 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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คอปเปอร (II) ซัลเฟต (Copper (II) Sulfate) 
 

ช่ือทั่วไป  cupric sulfate, cupric sulphate, blue vitriol, copper (II) sulfate 5-hydrate, copper sulphate  
สูตร  Cu SO4 5H2O (ถามีน้ําอยู) 
CAS No. 7758-99-8 
EC No.   231-847-6 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผลึกสีน้ําเงิน ไมมีกล่ิน (ผงสีขาว หรือสีเทา) 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 110 C (600 C ถาปราศจากน้ํา)  
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 2.28 (ถามีน้ํา) 3.6 (ถาปราศจากน้ํา) 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) – 
การละลายน้ํา ละลายน้ําไดดี 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร strong reducing agents, hydroxylamine 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
เปนอันตรายเมื่อรับประทาน หรือสูดดม ผงฝุน ฝุนผงอาจทําใหเกิดแผลพุพอง การสัมผัสนานๆ อาจจะเกิดโรคผิวหนัง อาจทํา
ใหเกิดการระคายเคือง มีพิษอยางมากกับส่ิงมีชีวิตที่อาศัยในน้ํา 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R22 R36 R38 R50 R53 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนนิรภัย และสวมถุงมือ ควรทํางานในที่ที่อากาศถายเท  
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S22 S60 S61 
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น้ํามันจากเมล็ดฝาย (Cottonseed Oil) 
 
ช่ือทั่วไป  NCI-C50168  
สูตร  - 
CAS No. 8001-29-4 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของเหลวสีเหลืองออน 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 0 - 5 C (ที่อุณหภูมิต่ํากวา 10C อาจเกิดการแยกชั้น)  
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 0.92 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) 252 C 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) 343 C 
การละลายน้ํา นอยมาก 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ เปนสารที่ไหมไฟได ไมสามารถเขากันไดกับสาร strong oxidizing agents ถาจุมผาในสารนี้ อาจจะเกิดอันตราย
เนื่องจากติดไฟได 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
ทําใหเกิดผดผื่นคัน 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

ไมมีขอมูลบงชี้วาสารนี้อาจเปนสารที่กอใหเกิดอันตรายตอมนุษย 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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เมตาครีซอล (m-Cresol) 
 
ช่ือทั่วไป  3-METHYLPHENOL; META-CRESYLIC ACID; 3-CRESOL; M-CRESYLIC ACID  
สูตร  CH3C6H4OH 
CAS No. 108-39-4 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของเหลวไมมีสี-สีเหลือง ดวยกลิ่นฟนอล 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 12 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 10 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.03 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) 3.7 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) 86 C  
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
การละลายน้ํา - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
ไมสามารถเขากันไดกับสาร Strong Oxidising Agent 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
หากเกิดอันตราย หรืออาจถึงแกความตาย หากรับประทานจํานวนมาก 
หากสูดดมไอของสารอาจทําใหปวดศรีษะ คล่ืนไส อาเจียน เวียนหัว ทําใหเกิดการระคายเคืองกับระบบทางเดินหายใจ ทําให
หมดสติ 
หากสูดดมไอของสารอาจทําใหเกิดโรคปอดได 
การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมถุงมือยาง และแวนตานิรภัย และสวมเส้ือกาวนเสมอ ทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทอยางดี 
หากรับประทาน ใหพบแพทยดวน หามทําใหอาเจียน ถายังมีสติอยู ใหน้ํา นม หรือสารละลาย Milk of Magnesia  
หากสดูดม ใหนําผูปวยรับอากาศบริสุทธิ์ ถาไมหายใจใหใชเครื่องชวยหายใจ 
หากหายใจผิดปกติ ใหออกซิเจน หากสัมผัสใหลางดวยน้ําจํานวนมากเปนเวลาอยางนอย 15 นาที หากเปอนเส้ือผาใหรีบถอด
ออก และซักลางเสื้อผานั้นกอนนํามาสวมใสอีกครั้ง 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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เดกซติน (Dextrin) 
 
ช่ือทั่วไป  starch gum 
สูตร  (C6 H10 O5)n 
CAS No. 9004-53-9 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผงสีขาวเทา 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) - 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.45 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
การละลายน้ํา ปานกลาง 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ เปนสารที่ไหมไฟได ไมสามารถเขากันไดกับสาร strong oxidizing agents  
อันตรายตอรางกายมนุษย 
ไมมีรายงานวาสารนี้อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพมนุษย 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

ไมมี 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

ไมมี 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
ไมมี 
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เด็กซโตส (alpha-d-glucose) 
 
ช่ือทั่วไป  cartose, cerelose, dextrose, dextropur, dextrosol, sirup, corn sugar, glucose, grape sugar, d-

(+)-glucose 
สูตร  C6H12O6  
CAS No. 50-99-7  
EC No.   200-075-1 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผงสีขาว 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 153-156 C 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) - 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ควรหลีกเลี่ยงสาร strong oxidizing agents เปนสารที่สามารถติดไฟได 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
ไมมีความเสี่ยงอยางรุนแรง 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

หามสูดดมฝุนผง 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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1,2 ไดคลอโรเบนซีน (1,2-dichlorobenzene) 
 
ช่ือทั่วไป  o-dichlorobenzene 
สูตร  C6H4Cl2  
CAS No. 95-50-1 
EC No.   202-425-9 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของเหลวไมมีสี 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) -17 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 179 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.306 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) 5.1 
ความดันไอ (Vapour pressure) 1.2 mm Hg ที่ 20 C 
จุดวาบไฟ (Flash point:) 65 C 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) 2.2-9.2% 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) 647 C 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร oxidizing agents, aluminium, aluminium alloys วองไวตอแสง 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
เปนพิษ เปนอันตรายถากลืน สูดดม หรือซึมผานเขาไปในผิวหนัง ทําใหนัยนตา ผิวหนัง และระบบหายใจระคายเคือง เปน
อันตรายอยางยิ่งกับสัตวที่อาศัยในน้ํา อาจทําใหเกิดความเสียหายระยะยาว 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R22 R36 R37 R38 R50 R53 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย และทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทดี 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S23 S60 S61 
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1,4 ไดออกเซน (1,4-dioxane) 
 
ช่ือทั่วไป  dioxane, diethylene dioxide, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, glycol ethylene ether, 

dioxane-1,4, tetrahydro-p-dioxin 
สูตร  C4H8O2 
CAS No. 123-91-1 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของเหลวไมมีสี 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 11.8 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 100 - 120 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.034 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) 3 
ความดันไอ (Vapour pressure) 27 mm Hg ที่ 20 C 
จุดวาบไฟ (Flash point:) 12 C 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) 2-22% 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) 180 C 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร oxidising agents, oxygen, halogens, reducing agents, moisture เปนสารไวไฟ
มาก สามารถระเบิดได หากมีความรอน การระเหย หรือเก็บไวในที่ที่มีแสงสองถึง 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
คาดวาเปนสารกอมะเร็ง เปนพิษ เปนอันตรายถากลืน สูดดม หรือซึมผานเขาไปในผิวหนัง ทําใหระคายเคือง  
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R11 R19 R36 R37 R40 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย สวมถุงมือทุกครั้ง และทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทดี ระมัดระวังเนื่องจากอาจเปนสารกอมะเร็ง 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S16 S36 S37 
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ไดเมทธลิฟอรมามีด (Dimethylformamide) 

 
ช่ือทั่วไป  N,N-dimethylformamide, DMF, DMFA 
สูตร  HCON(CH3)2  
CAS No. 68-12-2 
EC No.   616-001-00-X 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของเหลว มีกล่ินคลายกับแอมโมเนีย 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) -61 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 153 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 0.95 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) 2.5 
ความดันไอ (Vapour pressure) 2.6 mm Hg ที่ 20 C 
จุดวาบไฟ (Flash point:) 58 C 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) 2.2% - 15.2% 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) 444 C 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร strong oxidizing agents, halogenated hydrocarbons, active halogen 
compounds, strong acids, strong reducing agents, rubber, leather, alkali metals 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
เปนอันตรายถากลืน สูดดม หรือซึมผานเขาไปในผิวหนัง เปนพิษหากรับประทาน หรือซึมผานผิวหนังจํานวนมากอาจทําให
เสียชีวิตได การสัมผัสกับสารเปนเวลานานๆ จะทําใหตับ หรือไตเสียหาย เปนสารกอใหเกิดมะเร็ง ทําใหเกิดการระคายเคือง 
จากการทดลองทําใหเกิดการผาเหลา และระบบสืบพันธุผิดปกติได 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R20 R21 R36 R61 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย สวมถุงมือทกุครั้ง และทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทดี ระมัดระวังเนื่องจากอาจเปนสารกอมะเร็ง 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S45 S53 
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เอทธิลีนไดเอมีนเตตราอะซิติก แอซิด ไดโซเดียมซอลท  
(ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt) 

 
ช่ือทั่วไป  disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetic acid, disodium EDTA, EDTA disodium salt, 

numerous trade names 
สูตร  C10H16N2O8Na2 
CAS No. - 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของแข็งหรือผลึกสีขาว 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 248 C (สลายตัว) 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) - 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร strong oxidizing agents 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
เปนอันตรายถากลืน อาจเปนอันตรายหากสูดดม หรือซึมผานเขาไปในผิวหนัง ทําใหเกิดการระคายเคืองกับนัยนตา ระบบ
ทางเดินหายใจ และผิวหนัง 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R22 R36 R37 R38 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย สวมถุงมือทุกครั้ง และทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทเพียงพอ 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S26 S36 
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เมทธลิซัลฟอกไซด (Methyl Sulfoxide; DMSO) 

 
ช่ือทั่วไป  A 10846, demeso, demasorb, demavet, demsodrox, dimethyl sulfoxide, dimethyl sulphoxide, 

DMSO, dimexide, deltan, DMS-70, DMS-90, methylsulfinylmethane, numerous other trade 
names 

สูตร  C2H6OS 
CAS No. 67-68-5 
EC No.   200-664-3 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของเหลวไมมีสี 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 18.4 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 189 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.1 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) 2.7 
ความดันไอ (Vapour pressure) 0.42 mm Hg ที่ 20C 
จุดวาบไฟ (Flash point:) 85 C 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) 3.5% - 42% (คาที่สองวัดที่ 63 C) 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) 300 C 
การละลายน้ํา ปานกลาง 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสารหลายชนิด เชน acid chlorides, strong acids, strong oxidizing agents, strong 
reducing agents, phosphorus halides, moisture, copper wool + trichloroacetic acid เปนตน ทําปฏิกิริยากับสารหลาย
ชนิดอยางรุนแรง กรุณาอานแผนพับขอมูลสารนี้กอนใชงานทุกครั้ง เปนสารดูดความชื้น 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
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ทําใหเกิดการระคายเคืองกับนัยนตา ระบบทางเดินหายใจ และผิวหนัง สามารถดูดซึมอยางรวดเร็วผานผิวหนัง เปนพิษหาก
กลืน จากการทดลองพบวามีสวนทําใหระบบสืบพันธุผิดปกติ ทําใหเกิดการผาเหลา 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R36 R37 R38 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย สวมถุงมือทุกครั้ง และทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทเพียงพอ 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S2 S23 S36 
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อิลิโอโครม แบล็กซ ท ี(Eriochrome Black T) 
 
ช่ือทั่วไป  mordant black 11, eriochrome black T supra, colour index 14645 
สูตร  C20H12O7N3Na  
CAS No. 1787-61-7 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผงสีดํา 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) - 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) - 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) – 
การละลายน้ํา ปานกลาง 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร strong oxidizing agents, strong reducing agents 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
ทําใหเกิดการระคายเคืองกับนัยนตา ระบบทางเดินหายใจ และผิวหนัง 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R36 R37 R38 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย สวมถุงมือทุกครั้ง 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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เอทธิลแอลกอฮอล (Ethyl Alcohol) 
 
ช่ือทั่วไป  ethanol, grain alcohol, fermentation alcohol, alcohol, methylcarbinol, absolute alcohol 
สูตร  C2H5OH  
CAS No. 64-17-5 
EC No.   200-578-6 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของเหลวไมมีสี 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) -130 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 78 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 0.789  
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) 1.59 
จุดวาบไฟ (Flash point:) 56 F 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) 3.3% - 24.5% 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) 683 F 
การละลายน้ํา - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ควรหลีกเลี่ยงเขาใกลกับสาร strong oxidising agents, peroxides, acids, acid chlorides, acid anhydrides, 
alkali metals, ammonia, moisture 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
ทําใหเกิดการระคายเคืองกับนัยนตา และผิวหนัง หากรับประทานอาจทําใหเกิดคลื่นไส อาเจียน และทําใหเมา อยางไรก็ตาม
สารนี้อาจมีสวนผสมของเมทธานอล หรือเบนซีน และสารทั้งสองตัวนี้มีความเปนพิษมาก ดังนั้นหามรับประทานเด็ดขาด 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R11 R20 R22 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย สวมถุงมือทุกครั้ง ทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทอยางเหมาะสม 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S7 S16 S24 S45 
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เอทธิลีน (Ethylene) 
 
ช่ือทั่วไป  ethene 
สูตร  C2H4 
CAS No. 74-85-1 
EC No.   200-815-3 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: กาซไมมีสี 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) -169 C 
จุดเดือด (Boiling point:) -104 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:)  
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) 30 atm ที่ 20 C 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) 2.7 - 36% 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) 450 C 
การละลายน้ํา - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ เปนสารไวไฟมาก ไมสามารถเขากันไดกับสาร strong oxidizing agents เกิดสารผสมที่สามารถระเบิดไดอยาง
รวดเร็วกับอากาศ 
อนัตรายตอรางกายมนุษย 
ทําใหสลบ และทําใหเกิดความมึนเมา 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R12 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย สวมถุงมือทุกครั้ง ทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทอยางดี หามเขาใกลแหลงกําเนิดเปลวไฟ หรือการถายเท
ประจุไฟฟาสถิตย 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S9 S16 S33 
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เอทธิลีนไกลคอล (Ethylene Glycol) 
 
ช่ือทั่วไป  1,2-dihydroxyethane, 1,2-ethanediol, EG, ethane-1,2-diol, glycol, glycol alcohol, monoethylene 

glycol, MEG, Fridex, tescol, Du Pont Zonyl FSO, antifreeze, anti-freeze 
สูตร  C2H6O2 
CAS No. 107-21-1 
EC No.   203-473-3 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของเหลวขนไมมีสี 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) -13 C 
จุดเดือด (Boiling point:) -104 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.113 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) 2.1 
ความดันไอ (Vapour pressure) 0.08 atm ที่ 20 C 
จุดวาบไฟ (Flash point:) 110 C 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) 3.2% - 15.3% 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) 400 C 
การละลายน้ํา ละลายน้ําไดทุกสัดสวน 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ หลีกเลี่ยงการเขาใกลกับสาร strong bases, strong acids strong oxidising agents, perchloric acid, chromyl 
chloride ควรปองกันมิใหเขาใกลความชื้น 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
เปนพิษ เปนอันตรายตอการสูดดม การกลืน และการซึมผานผิวหนัง ทําใหระคายเคืองกับผิวหนังและระบบหายใจ อาจทําให
นัยนตาบอดได เปนอันตรายตอระบบสืบพันธุ 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R22 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย สวมถุงมือทุกครั้ง ทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทอยางเหมาะสม 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S26 S36 S37 S39 S45 S53 
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เอทธิลีนออกไซด (Ethylene Oxide) 
 
ช่ือทั่วไป  dimethylene oxide, epoxyethane, 1,2-epoxyethane, ethene oxide, oxacyclopropane 
สูตร  C2H4O  
CAS No. 75-21-8  
EC No.   200-849-9 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: กาซไมมีสี 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) -111 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 10.7 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 0.882 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) ไมมีขีดจํากัดบน 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
การละลายน้ํา - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพเมื่อแยกจากสารอื่น แตถามีสาร water, bases, oxidizing metals, acids, alcohols, alkali metals, ammonia, 
chemically active metals and their salts จะทําใหเกิดปฏิกิริยาอยางรุนแรง สามารถเกิดของผสมที่ระเบิดไดกับอากาศ 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
เปนสารกอใหเกิดมะเร็ง ทําใหระบบสืบพันธุผิดปกติ ทําใหเกิดการระคายเคืองอยางรุนแรง เปนพิษเมื่อสูดดม รับประทาน และ
ผานการสัมผัสกับผิวหนัง 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R12 R23 R36 R37 R38 R45 R46 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย สวมถุงมือทุกครั้ง ทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทอยางดี ปองกันอยาใหมีสะเก็ดไฟ หรือเปลวไฟ 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S45 S53 
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เฟอรริกออกไซด (Ferric Oxide) 
 
ช่ือทั่วไป  red iron oxide 
สูตร  Fe2O3   
CAS No. 1309-37-1 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผงสีแดง หรือสีน้ําตาลอมแดง 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 1565 C 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 5.24 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
ฝุนผงอาจทําใหระคายเคืองได 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย สวมถุงมือทุกครั้ง 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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ไฟเบอรกลาส (Fibre Glass) 

ช่ือทั่วไป  fiber glass, glass fiber, glass fibre 
สูตร  - 
CAS No. 65997-17-3 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ปกติจะขายในรูปของเสนใย 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) - 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) - 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
ทําใหนัยนตา ผิวหนัง และระบบทางเดินหายใจระคายเคือง การสัมผัสกับผิวหนังอาจทําใหเกดิการคัน 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R36 R37 R38 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมหนากากกันฝุน หากทํางานอยูในที่ที่แคบๆ หรือที่ที่มีอากาศถายเทนอย ควรสวมถุงมือดวย 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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สารละลายฟอรมัลดีไฮด 37% (Formaldehyde, 37% solution) 
 
ช่ือทั่วไป  formalin, formic aldehyde, methylene oxide, oxomethane, paraform 
สูตร  CH2O 
CAS No. 50-00-0 
EC No.   200-001-8 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของเหลวไมมีสี โดยปกติจะมีสารฟอรมัลดีไฮด 37% ละลายในน้ํา 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) - 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.083 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) 55 mm Hg ที่ 37 C 
จุดวาบไฟ (Flash point:) 56 C 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) 7-73% 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) 572 F 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ควรหลีกเลี่ยงเขาใกลสาร strong bases, strong acids, strong oxidising agents, aniline, phenol, 
isocyanates, anhydrides เปนสารที่สามารถไหมไฟได 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
ทําใหเกิดแผลพุพอง เปนพิษมาก เมื่อสูดดม รับประทาน และผานการซึมเขาผิวหนัง สามารถดูดซึมผานเขาไปในผิวหนังได
อยางรวดเร็ว อาจทําใหเกิดโรคมะเร็งได ทําใหเกิดการผาเหลา อาจทําอันตรายตอไต ทําใหเกิดโรคภูมิแพ ทําใหกรรมพันธุ
ผิดปกติ ทําลายเยื่อที่อยูในโพรงจมูก ระบบทางเดินหายใจสวนบน นัยนตา และผิวหนัง 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R10 R26 R27 R28 R34 R40 R41 R43 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย สวมถุงมือ ทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทไดดี 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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ฟูแรน (Furan) 
 
ช่ือทั่วไป  1,4-epoxy-1,3-butadiene, furfuran, oxole, tetrole, divinylene oxide, divinyl oxide, furane 
สูตร  C4H4O 
CAS No. 110-00-9 
EC No.   203-727-3 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของเหลวไมมีสี 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) -85.6 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 31.4 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 0.937 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) 2.35 
ความดันไอ (Vapour pressure) 493 mm Hg ที่ 20 C 
จุดวาบไฟ (Flash point:) -35 C 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) 2.3-14.3% 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมควรเขาใกลสาร strong oxidising agents, acids, peroxides and oxygen ไวไฟมาก สามารถเกิดของผสมที่
ระเบิดไดกับอากาศ 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
เปนพิษมากเมื่อสูดดม รับประทาน และซมึผานผิวหนัง อาจเปนสารกอมะเร็ง อาจทําใหเสียชีวิตเมื่อกลืน สูดดม หรือซึมผาน
ผิวหนัง ทําใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนังและนัยนตา 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R26 R27 R28 R45 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย ถุงมือยาง และทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทดี ระมัดระวังเพราะสารนี้อาจเปนสารกอมะเร็ง 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S16 S29 S33 S45 
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กลูโคส (Glucose) หรือแอลฟา ดี กลูโคส (Alpha-d-glucose) 
 
ช่ือทั่วไป  cartose, cerelose, dextrose, dextropur, dextrosol, sirup, corn sugar, glucose, grape sugar,  

d-(+)-glucose 
สูตร  C6H12O6 
CAS No. 50-99-7 
EC No.   200-075-1 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผงสีขาว 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 153 - 156 C 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) - 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ควรหลีกเลี่ยงเขาใกลสาร strong oxidizing agents สามารถไหมไฟได 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
ไมมี 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

ไมควรสูดดมฝุนผงของสาร 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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กลีเซอรรลั (Glycerol) หรือ กลีเซอรรนี (Glycerin) 
 
ช่ือทั่วไป  glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol 1,2,3-trihydroxypropane 
สูตร  C3H8O3 [structural: CH2OHCHOHCH2OH] 
CAS No. 56-81-5 
EC No.   200-289-5 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของเหลวที่มีความหนืดไมมีสี หรือสีเหลืองออน 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 17.8 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 290 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.261 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) 3.17 
ความดันไอ (Vapour pressure) < 1mm Hg at 20 C 
จุดวาบไฟ (Flash point:) – 
อุณหภูมิวิกฤต (Critical Temperature) 492.2 C 
ความดันวิกฤต (Critical Pressure) 42.5 atm 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร perchloric acid, lead oxide, acetic anhydride, nitrobenzene, chlorine 
peroxides เปนสารไวไฟ (ใชสําหรับเปนสารเติมแตงอาหาร (อิมัลซิไฟเออร สารขน หรือสารทําใหคงสภาพ) เปนสารที่ใชใน
เครื่องสําอาง สารหลอล่ืน สารปองกันการแข็งตัว เปนตน) 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
หมอกควันของสารนี้ทําใหระบบหายใจระคายเคืองหากมีความเขมขนสูงๆ การสัมผัสกับสารนี้อาจทําใหเกิดการสูญเสียน้ําของ
ผิวหนัง 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R36 R38 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

ควรสัมผัสใหนอยที่สุด 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S26 S36 
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ไกลออกซอล (Glyoxal) 
 
ช่ือทั่วไป  biformal, diformal, diformyl, biformyl, ethanediol, ethandial, 1,2-ethanedione, aerotex glyoxal 40,  

oxalaldehyde 
สูตร  C2H2O2 
CAS No. 107-22-2 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของเหลวที่ไมมีสี หรือมีสีเหลืองออน 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 15 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 51 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.27 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) 18 mm Hg ที่ 20 C 
จุดวาบไฟ (Flash point:) 220 C 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) 285 C 
การละลายน้ํา พอใช 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร strong oxidizing agents เปนสารรีดิวซที่รุนแรง เมื่อเกิดการพอลิเมอรไรซจะคาย
ความรอน ไมสามารถเขากันไดกับ air, water, oxygen, peroxides, amides, amines, hydroxy-containing materials, nitric 
acid, aldehydes ทําใหเกิดการผุกรอนกับโลหะหลายชนิด 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
ทําใหเกิดการระคายเคืองกับผิวหนัง อาจทําใหเกิดการระคายเคืองกับระบบทางเดินหายใจ หรือนัยนตา 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R36 R37 R38 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย และสวมถุงมือยาง 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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กราไฟท (Graphite) 
 
ช่ือทั่วไป  pyrolitic graphite, PG, HOPG 
สูตร  C 
CAS No. 7782-42-5 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของแข็งสีเทาดํามีลักษณะออนนุม 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 3750 (sub.) 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) ประมาณ 2.2 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร strong oxidising agents, alkali metals เปนสารที่ไหมไฟได 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R36 R37 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

โดยปกติไมถือวาเปนสารที่อันตราย 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S22 S26 S37 S39 
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กัมอาราบกิ (Gum Arabic) หรือ อาคาเซีย (Acacia) 
 
ช่ือทั่วไป  gum arabic 
สูตร  - 
CAS No. 9000-01-5 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผงสีขาว-สีขาวอมเหลือง 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) - 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.3 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) – 
การละลายน้ํา พอใช 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับแอลกอฮอล 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
อาจเปนอันตรายเมื่อสูดดม อาจทําใหระคายเคือง 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R36 R37 R38 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

ปองกันการสัมผัสกับผงฝุน 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S26 
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ไฮดราซีน (hydrazine (anhydrous)) 
 
ช่ือทั่วไป  diamine 
สูตร  NH2NH2 
CAS No. 302-01-2 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของเหลวที่มีลักษณะเปนน้ํามันไมมีสี 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 2 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 113 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.1 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) 10 mm Hg ที่ 20 C 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) 38 C 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) – 
การละลายน้ํา สามารถละลายไดอยางสมบูรณ 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
ไมเสถียรภาพอาจเกิดการระเบิดไดถาใหความรอน ไมสามารถเขากันไดกับแหลงกําเนิดของเปลวไฟ สะเก็ดไฟ แสง การ
กระแทก สาร oxidizing agents, strong acids, metal oxides, hydrogen peroxide, most common metals, organic 
materials, porous materials เชน wood, paper, asbestos, soil or rust เปนตน 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
เปนอันตรายถาสูดดม หรือกลืน เปนพิษ อาจกอใหเกิดมะเร็งได สามารถแทรกซึมเขาไปในผิวหนัง อาจทําใหเกิดการไหมของ
ผิวหนังและนัยนตา การสัมผัสกับสารนานๆ จะทําใหปอด เม็ดเลือด ตับ และไตเสียหายได  
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย สวมถุงมือ และทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทดี  
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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สารละลายไฮโดรเจนเพอรออกไซดความเขมขน 30% (hydrogen peroxide, 30% solution) 

 
ช่ือทั่วไป  albone 30, albone 35, albone 50, albone 70, albone 35cg, albone 50cg, albone 70cg, interox,  

kastone, perone 30, perone 35, perone 50 หมายเหตุ สารละลายที่ความเขมขนสูงกวานี้ (60% หรือ 
มากกวา) จะมีความเสี่ยงมากขึ้น ดังนั้นจึงไมควรใชความเขมขนมากกวา 60% หากไมจําเปน 

สูตร  H2 O2 
CAS No. 7722-84-1 
EC No.   231-765-0 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของเหลวไมมีสี 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) -28 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 114 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) เกือบ 1.19 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) 23.3 ที่ 30 C 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
ไมเสถียรภาพ สามารถสลายตัวอยางรวดเร็วเปนน้ํากับออกซิเจน วองไวตอแสง อาจมีแรงดันหากปดฝาภาชนะแนน ดังนั้นเวลา
เปดตองคอยๆ เปด สามารถเกิดสารที่ระเบิดได กับ ketones, ethers, alcohols, hydrazine, glycerine, aniline, sodium 
borate, urea, sodium carbonate, triethylamine, sodium fluoride, sodium pyrophosphate and carboxylic acid 
anhydrides วัสดุที่ควรหลีกเลี่ยงรวมถึง combustibles, strong reducing agents, most common metals, organic 
materials, metallic salts, alkali, porous materials, especially wood, asbestos, soil, rust, strong oxidizing agents 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
เปนพิษ กัดกรอนสามารถทําใหเกิดแผลไหม การสัมผัสกับนัยนตาสามารถทําใหเกิดอาการบาดเจ็บ หากมีจํานวนมากอาจทํา
ใหตาบอดได เปนอันตรายเมื่อสูดดม กลืน และสัมผัสกับผิวหนัง 
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คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R8 R34 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย ถุงมือกันกรด ทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทสะดวก 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S3 S28 S37 S39 S45 
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กรดไฮโดรไอโอดิก (hydroiodic acid)  

 
ช่ือทั่วไป  hydrogen iodide solution, hydriodic acid 
สูตร  HI 
CAS No. 10034-85-2 
EC No.   233-109-9 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของเหลวไมมีสี-มีสีเหลือง (67%) 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) - 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.96 (ขึ้นกับความเขมขน) 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร bases, amines กัดกรอนเหล็ก อาจทําใหสีจาง เมื่อถูกแสงแดดและอากาศ 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
อาจกอใหเกิดการทํางานผิดปกติทางพันธุกรรมของตัวออน กัดกรอน ทําใหเกิดรอยไหม เปนอันตรายหากรับประทาน สูดดม 
หรือสัมผัสกับผิวหนัง ทําลายเยื่อภายในจมูก อาจทําใหตอมไทรอยดทํางานผิดปกติ 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R35 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

ควรสวมแวนตานิรภัย ถุงมือ และทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทดี 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S7 S9 S26 S45 
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อิมมิดาโซล (Imidazole) 
 
ช่ือทั่วไป  glyoxaline 
สูตร  C3H4N2 
CAS No. 288-32-4 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผงหรือผลึกสีขาว-สีเหลือง มีกล่ิน amine 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 89 - 91 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 165 - 168 C ที่ 20 mm Hg 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 0.6 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) 0.003 mbar ที่ 20 C 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) 480 C 
การละลายน้ํา 633 กรัมตอลิตร ที่ 20 C 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร acids, strong oxidising agents และปองกันความชื้น 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
กัดกรอน ทําใหเกิดรอยไหม เปนอันตรายเมื่อสูดดม หรือรับประทาน อาจทําใหเกิดแผลไหมที่ผิวหนัง หรือนัยนตาได 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R22 R34  
ขอมูลดานส่ิงแวดลอม 
สามารถยอยสลายไดตามธรรมชาติ 
การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย ถุงมือ ทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทสะดวก 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S26 S36 S37 S39 S45 
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อินดิโก (Indigo) 
 
ช่ือทั่วไป  vat blue 1, 11669 blue, indigo blue, (2,2'-biindoline)-3,3'-dione, indigo P, NCI-C61392, C.I.  

73000 
สูตร  C16H10N2O2 
CAS No. 482-89-3 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผงสีมวงแดง 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) > 300 C 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) - 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร strong oxidizing agents 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
ทําใหผิวหนัง นัยนตา และระบบทางเดินหายใจระคายเคือง อาจทําใหเกิดอันตรายได 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R36 R37 R38 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย หลีกเลี่ยงการสูดดม หรือสัมผัสกับผงฝุน 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S26 S36 
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ไอโอดีน (Iodine) 
 
ช่ือทั่วไป  - 
สูตร  I2 
CAS No. 7553-56-2 
EC No.   231-442-4 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผลึกสีมวงแดง 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 113-114 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 183 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 4.93 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) 9.0 
ความดันไอ (Vapour pressure) 0.31 mm Hg ที่ 25 C 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ควรหลีกเลี่ยงเขาใกลสาร strong reducing agents, powdered metals, ammonia, ammonium salts, 
acetylene, acetaldehyde, combustible materials, aluminium, chemically active metals, carbides, turpentine oils, 
azides, carbides, ammonium hydroxide ระเหิดเล็กนอยเมื่ออยูในอุณหภูมิหอง 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
เปนพิษ อาจทําใหถึงตายถากลืน หรือสูดดม กัดกรอนอาจทําใหเกิดรอยไหม เปนอันตรายเมื่อสูดดม และผานผิวหนัง ทําลาย
เยื่อภายในโพรงจมูก และระบบหายใจสวนบน นัยนตา และผิวหนัง ทําใหเกิดการระคายเคืองอยางรุนแรง ระเหิดไดใน
อุณหภูมิหองทําใหมีอันตรายเมื่อสูดดมเขาไป อาจทําใหเด็กทารกพิการ 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R20 R21 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย ถุงมือยาง nitrile และทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทสะดวก 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S23 S25 
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เคาลิน (Kaolin) 
 
ช่ือทั่วไป  argilla, bentone, china clay, porcelain clay, bolus alba, clay 347, electros, kao-gel, neokaolin  
การใชงาน  เปนสีปกเมนท สารทําใหแหง สารเคลือบ สาร emollient 
สูตร  - 
CAS No. 1332-58-7 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผงสีขาว 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) - 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) - 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ควรหลีกเลี่ยงสัมผัสกับสาร strong oxidising agents 
อันตรายตอรางกายมนษุย 
อาจเปนสารทําใหระคายเคือง ฝุนผงทําใหระคายเคืองได 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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ลาโนลิน (Lanolin) 
 
ช่ือทั่วไป  woodwax ester, lanolin hydrous, lanolin anhydrous, wool fat, wool alcohol, adeps lanae, aloholes  

lanae, wool wax, wool grease, glossylan, golden dawn, nodorian, sparklelan 
สูตร  - 
CAS No. 8006-54-0 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ:  
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 40 C 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) - 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) 209 C 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ เปนสารที่สามารถไหมไฟได 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
มีอันตรายตอสุขภาพมนุษยนอย 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

ไมมี 

การปองกนัอันตรายสวนบุคคล 

ไมมี 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
ไมมี 
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โซเดียมโดดีซิลซัลเฟต (Sodium Dodecyl Sulfate) หรือ ลอรลิโซเดียมซัลเฟต (lauryl sodium sulfate) 
 

ช่ือทั่วไป  AI3-00356, akyposal SDS, aquarex ME, aquarex methyl, Avirol 101, berol 452, carsonol SLS,  
carsonol sls paste B, conco sulfate WA, conco sulfate WA-1200, conco sulfate WA-1245, conco 
sulfate wag, conco sulfate wa, duponol QX, orvus WA paste, sodium dodecyl sulphate, sodium 
lauryl sulphate, lauryl sodium sulfate, sipon WD, sodium lauryl sulfate, SDS, numerous further  
trade and non-systematic names   

สูตร  CH3(CH2)11OSO3Na 
CAS No. 151-21-3 
EC No.   205-788-1 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผงสีขาวเปนผลึก 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 204-207 C 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 0.4 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร strong acids, strong oxidising agents เปนสารที่ดูดความชื้นได 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
- 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R20 R22 R36 R37 R38 R41 R42 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานริภัย และถุงมือเสมอ 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S22 S26 S36 
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ลินซีดออย (Linseed Oil) 
 
ชื่อทั่วไป  acid refined linseed oil, flaxseed oil, linseed oil fatty acids, linseed fatty acids  
glycerin ester, bleached linseed oil, groco, L-310 
สูตร  ประกอบดวย glycerides of linolenic, linoleic, oleic, stearic, palmitic and myristic acids 
CAS No. 8001-26-1 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของเหลวสีเหลืองถึงสีเหลืองเขม มีกล่ินคลายสีทาบาน 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) -19 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 343 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 0.93 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) 222 C 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) 343 C 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ แตสามารถเกิดการพอลิเมอรไรซอยางชาๆ เมื่อสัมผัสกับอากาศ เปนสารที่ไหมไฟได ไมสามารถเขากันไดกับ 
strong oxidizing agents ทําใหเกิดปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับคลอรีน  
อันตรายตอรางกายมนุษย 
ทําใหผิวหนังระคายเคือง อาจเปนสารที่ทําใหเกิดอาการแพ 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมถุงมือ 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
 
 



 101

ลิตมัส (Litmus) 
 
ช่ือทั่วไป  lichenblue, lacmus 
สูตร  - 
CAS No. 1393-92-6 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผงสีน้ําเงิน 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) - 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) - 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) – 
การละลายน้ํา ปานกลาง 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร strong oxidising agents 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
อาจเปนอันตรายถากลืน หรือสูดดม ทําใหผิวหนัง นัยนตา และระบบทางเดินหายใจระคายเคือง 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R36 R37 R38 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

พยายามอยาสัมผัส หรือสัมผัสใหนอยที่สุด 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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2-เมอรแคปโตเอทธานอล (2-Mercaptoethanol) 
 
ช่ือทั่วไป  2-hydroxyethyl mercaptan, thiomonoglycol, 2-thioethanol, 1-ethanol-2-thiol, monothioethylene  

glycol, 2-me, mercaptoethanol, thioglycol 
สูตร  C2H6OS 
CAS No. 60-24-2 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของเหลวไมมีสีมีกล่ินเหม็นมากๆ 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) - 
จุดเดือด (Boiling point:) 157 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.114 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) 2.69 
ความดันไอ (Vapour pressure) 1 mm Hg ที่ 20 C 
จุดวาบไฟ (Flash point:) 73 C 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) 2.3 - 18 % 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) – 
การละลายน้ํา ละลายไดเปนเนื้อเดียวกับน้ํา 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร oxidizing agents, metals, moisture เปนสารที่สามารถไหมไฟได 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
เปนพิษเมื่อสูดดม กลืน และซึมผานผิวหนัง ทําใหตาระคายเคือง สามารถซึมเขาไปในผิวหนังไดอยางรวดเร็ว 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R20 R22 R24 R37 R38 R41 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย และถุงมือทุกครั้ง ทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทดี 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S26 S36 S37 S39 S45 S53 
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เมทธลิแอลกอฮอล (Methyl Alcohol) หรือเมทธานอล (Methanol) 

ช่ือทั่วไป  methanol, carbinol, colonial spirit, columbian spirit, methylol, methyl hydrate, wood alcohol,  
wood naphtha, wood spirit, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, RCRA waste number U154 

สูตร  CH3OH 
CAS No. 67-56-1 
EC No.   200-659-6 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของเหลวใสไมมีสี มีกล่ินเฉพาะตัว 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) -98 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 64.7 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 0.791 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) 1.1 
ความดันไอ (Vapour pressure) 97.7 mm ที่ 20 C 
จุดวาบไฟ (Flash point:) 11 C 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) 6-36 % 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) 464 C 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ อาจทําใหเกิดปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับ acids, acid chlorides, acid anhydrides, oxidizing agents, reducing 
agents and alkali metals ปองกันอยาใหเขาใกลความชื้น สารไวไฟมาก 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
เปนอันตรายเมื่อสูดดม กลืน หรือการดูดซึมตามผิวหนัง อาจทําใหระบบสืบพันธุผิดปกติ หากรับประทานอาจจะทําใหเสียชีวิต
ได มีความเส่ียงที่จะทําใหเกิดอันตรายอยางรุนแรงถาดูดกลืน การสัมผัสกับนัยนตา ไต หัวใจ และตับทําใหอวัยวะเสียหายได 
หากสัมผัสเปนเวลานานๆ จะทําใหนัยนตาบอดได เปนสารระคายเคือง เปนสารเสพติด 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R11 R23 R25 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภับ และถุงมือ ทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทอยางดี  
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S7 S16 S24 S45 
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เมทธลิซัลฟอกไซด (Methyl Sulfoxide) 

 
ช่ือทั่วไป  A 10846, demeso, demasorb, demavet, demsodrox, dimethyl sulfoxide, dimethyl sulphoxide,  

DMSO, dimexide, deltan, DMS-70, DMS-90, methylsulfinylmethane, numerous other trade 
names 

สูตร  C2H6OS 
CAS No. 67-68-5 
EC No.   200-664-3 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของเหลวไมมีสี 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 18.4 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 189 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) - 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) 2.7 
ความดันไอ (Vapour pressure) 0.42 mm Hg ที่ 20C 
จุดวาบไฟ (Flash point:) 85 C 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) 3.5% - 42% (คาที่สองวัดที่ 63 C) 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) 300 C 
การละลายน้ํา ปานกลาง 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสารจํานวนมาก เชน acid chlorides, strong acids, strong oxidizing agents, strong 
reducing agents, phosphorus halides, moisture, copper wool + trichloroacetic acid ทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสาร
บางชนิด โปรดศึกษาขอมูลที่ติดมากับสารเคมีชนิดนี้เพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น เปนสารที่ดูดความชื้น 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
ทําใหระคายเคืองกับผิวหนัง นัยนตา และระบบหายใจ สามารถแทรกซึมเขาไปในผิวหนังได เปนพิษถากลืน ทําใหเกิดผลกับ
พันธุกรรมเกิดการผาเหลา 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R36 R37 R38 
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การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย สวมถุงมือ ทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทเพียงพอ 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S2 S23 S36 
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เมทธลิีนบลู (Methylene Blue) 
 
ช่ือทั่วไป  3,7-bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride, basic blue 9, calcozine blue ZF, external  

blue 1, methylene blue BX, methylene blue USP, methylthionine chloride, numerous other non-
systematic names 

สูตร  C16H18ClN3S 
CAS No. 61-73-4 
EC No.   200-515-2 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผงสีเขียว 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 190 C 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) - 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) 13 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร bases, reducing agents 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
เปนอันตรายถากลืน อาจทําใหเกิดอันตรายถาสูดดม และสัมผัสกับผิวหนัง ทําใหเกดิการระคายเคืองกับนัยนตา ความเปนพิษ
ยังไมสามารถบอกไดหมด 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R41 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S22 S26 S36 
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น้ํามันแร (Mineral Oil) หรือ นูโจล (Nujol) 
 
ช่ือทั่วไป  mineral spirits, adepsine oil, alboline, glymol, liquid paraffin, paraffin oil, saxol, USP mineral oil 
สูตร  - 
CAS No. 8020-83-5 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของเหลวไมมีสี 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) - 
จุดเดือด (Boiling point:) 179 - 210 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 0.752 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) 2 psi ที่ 21.2 C (vapour density >1) 
จุดวาบไฟ (Flash point:) 135 F 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ควรหลีกเลี่ยงเขาใกลสาร strong oxidizing agents เปนสารที่ไหมไฟได 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
อาจทําใหอันตรายเมื่อสูดดม กลืน และซึมผานผิวหนัง ทําใหระคายเคือง 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย และถุงมือ ทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทเหมาะสม 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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แนฟธาลีน (Napthalene) 
 
ช่ือทั่วไป  albocarbon, mighty 150, mighty rd1, moth flakes, NCI-C52904, white tar, naphthalin, naphthene,  

camphor tar, tar camphor, moth balls 
สูตร  C10H8 
CAS No. 91-20-3 
EC No.   202-049-5 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผลึกสีขาว 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 77 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 218 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.14 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) 1 mm Hg ที่ 20 C 
จุดวาบไฟ (Flash point:) 88 C 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) 0.9 - 5.9% 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไวไฟ หามเขาใกลสะเก็ดไฟ เปลวไฟ ไมสามารถเขาใกลไดกับสาร oxidising agents เปนสารที่วองไวตอความรอน 
สามารถระเหดิอยางชาๆ ที่อุณหภูมิหอง 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
อาจทําใหเกิดการระคายเคือง เปนพิษเมื่อสูดดม หรือกลืน 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R20 R21 R22 R36 R37 R38 R43 R45 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย ถุงมือ และทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทอยางมีประสิทธิภาพ 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S16 S26 S36 S37 S39 S45 
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นินไฮดริน (Ninhydrin) 

 
ช่ือทั่วไป  ninhydrin monohydrate, 1,2,3-triketohydrindene monohydrate, 1,2,3-indantrione monohydrate,  

2,2-dihydroxy-1,3-indandione, 1H-indene-1,2,3-trione monohydrate 
สูตร  C9H6O4 
CAS No. 485-47-2 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของแข็งหรือผลึกสีขาวถึงสีเหลืองออน เปล่ียนสีเปนสีแดงเมื่อถูกความรอน 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 250 C 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 0.862 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร amines, alkalies, strong bases เปนสารที่วองไวตอแสง 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
ทําใหเกิดอนัตรายเมื่อกลืน ทําใหระคายเคืองตอนัยนตา ผิวหนัง และระบบทางเดินหายใจ 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R22 R36 R37 R38 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย และถุงมือ ทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทสะดวก 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S22 S24 S25 S26 S28 
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กรดไนตริก (Nitric Acid) 

 
ช่ือทั่วไป  azotic acid, aqua fortis  
สูตร   HNO3 
CAS No. 7697-37-2 
EC No.  231-714-2 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ใสไมมีสี และมีกล่ินฉุน 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) -42 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 121 C (ความเขมขน 69% มีจุดเดือด 86 C) 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.41 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) 62 mm at 20 C (ความเขมขน 68%) 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟ (Ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
- เสถียรภาพ เปนสารออกซิไดสที่รุนแรง ควรหลีกเลี่ยงกับสาร strong bases, strong reducing agents, alkalis, most 
common metals, organic materials, alcohols, carbides 
- วองไวตอแสงแดด และกัดกรอนเหล็ก 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
- ถารับประทาน หรือสูดดม อาจทําใหถึงตาย เปนสารกัดกรอนมาก เมื่อสัมผัสกับผิวหนังหรือตาอาจทําใหผิวหนังไหม หรือตา
บอดได 
การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย หรือที่ปดหนา และถุงมือยาง และทํางานในตูดูดควัน 
 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S23 S26 S36 S37 S39 S45 



 111

ไนโตรเซลลูโลส (Nitrocellulose) 

 
ช่ือทั่วไป  cellulose nitrate, nitrocotton, gun cotton, pyroxylin, various trade names 
สูตร  - 
CAS No. 9004-70-0 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: เสนใยสีขาว 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 160-170 (ignites) 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) - 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) -45 C 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
สารไวไฟมาก อาจเกิดระเบิดหรือติดไฟได เมื่อแหง 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
อันตรายเกิดจากเปลวไฟ หรือการระเบิด 
คําอธิบายความเสี่ยงตออนัตราย 

R1 R3 R11 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย และถุงมือ ระมัดระวังในการทํางานกับสารนี้เพราะถือวาเปนสารที่ระเบิดได หามเขาใกลเปลวไฟ สะเก็ดไฟ 
หรือปล๊ักไฟ หลอดไฟตางๆ  
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S16 S33 S35 S37 S39 
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กรดโอลิอิก (Oleic Acid) 
 
ช่ือทั่วไป  9-octadecanoic acid, oleinic acid, cis-9-octadecanoic acid 
การใชงาน สารทําใหยามีสี ไมควรเกิน 5% 
สูตร  CH3(CH2)7CHCH(CH2)7COOH 
CAS No. 112-80-1 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของเหลวที่มีความขน ไมมีสี-สีเหลืองออน 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 14 - 16 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 360 C (220 C ที่ 7 mm Hg) 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 0.89 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) 9.4 mm Hg ที่ 20 C 
จุดวาบไฟ (Flash point:) 189 C 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ เปนสารที่สามารถไหมไฟได ไมสามารถเขากันไดกับสาร strong oxidizing agents, aluminium 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
อาจทําใหเกิดการระคายเคือง บางครั้งอาจทําใหเกิดอันตรายหากรับประทานจํานวนมาก 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R36 R37 R38 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย ถุงมือ 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S26 S36 
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กรดออกซาลกิ (Oxalic Acid) 
 
ช่ือทั่วไป  ethanedioic acid, ethandionic acid 
สูตร  C2H2O4 2H2O 
CAS No. 6153-56-6 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผลึกสีขาว 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 104-106 C 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.65  
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) 4.4 
ความดันไอ (Vapour pressure) < 0.01mm Hg ที่ 20 C 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร bases, acid chlorides, steel, silver, silver compounds, moisture หลีกเลี่ยงการ
สัมผัสกับโลหะ 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
เปนอันตรายถากลืน สูดดม หรือซึมผานผิวหนัง กัดกรอน ทําใหเกิดรอยไหม ทําใหเกิดอันตรายตอเยื่อในโพรงจมูก อาจทําให
เกิดการทํางานผิดปกติของพันธุกรรมในทารก 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R21 R22 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย ถุงมือ หลีกเลี่ยงการทําใหเกิดฝุนผงของสารนี้ 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S24 S25 
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โอโซน (Ozone) 
 
ช่ือทั่วไป  trioxygen 
สารโอโซนพบในบรรยากาศในสัดสวนที่แตกตางกัน โอโซนถูกผลิตอยางตอเนื่องในชั้นบรรยากาศภายนอกโดยปฏิกิริยากับ
ออกซิเจนในอากาศ สามารถเกิดจากฟาผา หรือจากไฟฟา หากโอโซนอยูในชั้นบรรยากาศดานบนจะเปนประโยชนกับชีวิตที่อยู
ในโลก เนื่องจากโอโซนเปนตัวกั้นรังสีอัลตราไวโอเลต แตถาอยูบนพื้นดินโอโซนเปนอันตรายเพราะอาจทําใหเกิดการทําลายกับ
ปอด และกับวัสดุอื่นๆ  
สูตร  O3 
CAS No. 10028-15-6 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของเหลวมีสีน้ําเงินเขม หรือกาซไมมีสี 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) -193 C 
จุดเดือด (Boiling point:) -111.9 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.62 ที่ -195.4 C 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) 1.6 
ความดันไอ (Vapour pressure) 20 mm Hg ที่ -157.2 C 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
ไมเสถียรภาพ อาจเกิดการสลายตัวทันที และเกิดปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับออกซิเจน ของผสมที่มีอัตราสวนของโอโซนบริสุทธิ์
อาจเกิดการระเบิดได อาจทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับวัสดุที่ไหมไฟได และสารรีดิวซ เชน สารอินทรีย 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
เปนอันตรายเมื่อสูดดม ทําใหระบบทางเดินหายใจและผิวหนังระคายเคือง 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

สวมแวนตานิรภัย ทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทดี จะตองระมัดระวังอยาระเบิด ถาโอโซนที่ใชบริสุทธิ์  

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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กรดปาลมมติิก (Palmitic Acid) 
 
ช่ือทั่วไป  cetylic acid, hexadecylic acid, hexadecanoic acid 
สูตร  C16H32O2 
CAS No. 57-10-3 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: เม็ด ผลึก หรือผงสีขาว 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 61 - 64 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 352 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 0.84 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) 10 mm Hg ที่ 210 C 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ สารที่สามารถเผาไหมได ไมสามารถเขากันไดกับสาร bases, oxidizing agents, reducing agents 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
ทําใหระคายเคืองผิวหนัง นัยนตา และระบบทางเดนิหายใจ 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R36 R37 R38 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

แวนตานิรภัย 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S26 S36 
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พาราฟน (Paraffin) 
 
ช่ือทั่วไป  paraffin wax 
สูตร  - 
CAS No. 8002-74-2 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของแข็งเหมอืนขี้ผ้ึง 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 56 C 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 0.9 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) 204 C 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) – 
การละลายน้ํา นอยมากๆ 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ สารที่สามารถไหมได ไมสามารถเขากันไดกับสาร strong oxidizing agents 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
หากสัมผัสเปนเวลานานๆ อาจกอใหเกิดการระคายเคือง ไมควรสัมผัสโดยตรง 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

- 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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เปอรออกซีอะซิติกแอซิด (Peroxyacetic Acid) 

 
ช่ือทั่วไป  peracetic acid, acetyl hydroperoxide, acetic peroxide, PAA, desoxon 1, ethaneperoxoic acid 
สูตร  C2H4O3 
CAS No. 79-21-0 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของเหลวไมมีสีมีกล่ินฉุน 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 0.1 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 105 C (ระเบิด) 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.226 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density)  
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) 40.5 C 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) – 
การละลายน้ํา ดี 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
ไมเสถียรภาพ อาจเกิดการระเบิดไดเมื่อมีความรอน อาจเกิดปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารอินทรีย ไมสามารถเขากันไดกับสาร 
strong ozidizing agents, acetic anhydride, alkenes, organics 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
เปนพิษเมื่อสูดดม รับประทาน หรือดูดซึมผานผิวหนัง เปนสารกัดกรอน เมื่อความเขมขนเกิน 10% และเปนสารทําใหระคาย
เคือง เมื่อความเขมขนต่ํากวา 2% 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R5 R22 R34 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย ถุงมือ ทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทเพียงพอ สวมชุดปองกันใบหนา ถาใชจํานวนมาก ใหสวมเสื้อผาคลุม
รางกายทั้งชุด และระวังการระเบิด 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S3 S27 S36 
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ฟนอลฟธาลนี (Phenolphthalein) 
 
ช่ือทั่วไป  2-(bis-(4-hydroxyphenyl)methyl)benzoic acid, 3,3-bis(p-hydroxyphenyl)phthalide, 3,3-bis(4- 

hydroxyphenyl)-1(3H)-isobenzofuranone, NCI-C55798, feen-a-mint gum 
การใชงาน ตัวอินดิเคเตอร ยาถาย 
สูตร  C20H14O4 
CAS No. 77-0-8 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผงสีขาวสีขาว-สีครีม ไมมีกล่ิน 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 260 C 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.29 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) 11 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) – 
การละลายน้ํา นอยมากๆ 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร strong oxidizing agents, alkalies 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
อาจเปนสารทําใหเกิดการระคายเคืองกับผิวหนัง นัยนตา หรือระบบทางเดินหายใจ 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R36 R37 R38 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับฝุนผง 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S26 
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กรดฟอสฟอริก (Phosphoric Acid) 
 
ช่ือทั่วไป  orthophosphoric acid 
สูตร  - 
CAS No. 7664-38-2 
EC No.   231-633-2 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของเหลวไมมีสี ไมมีกล่ิน 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 21 C (pure) 
จุดเดือด (Boiling point:) 158 C (pure) 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.685 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) 3.4 
ความดันไอ (Vapour pressure) 2.2 mm Hg ที่ 20 C 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร powdered metals, strong bases, iron-containing compounds 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
เปนสารกัดกรอน กอใหเกิดอาการไหม เปนอันตรายหากกลืน และสัมผัสกับผิวหนัง อาจเปนอันตรายดวยการสูดดม ทําลาย
เยื่อภายในจมูก ระบบทางเดินหายใจ นัยนตา และผิวหนัง 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R34 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมถุงมือยาง แวนตานิรภัย และทํางานในที่ที่มีการถายเทอากาศเพียงพอ 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S26 S36 S37 S39 S45 
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กรดฟาธาลิก (Phthalic Acid) 
 
ช่ือทั่วไป  1,2-benzenedicarboxylic acid 
สูตร  C6H4-1,2-(COOH)2 
CAS No. 88-99-3 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผลึกสีขาว 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 200 C 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.59 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) 168 C 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) – 
การละลายน้ํา เล็กนอย 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ เปนสารที่เผาไหมได ไมสามารถเขากันไดกับสาร strong oxidizing agents 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
อาจทําใหเกิดการระคายเคืองกับนัยนตา ระบบทางเดินหายใจ หรือผิวหนัง 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R36 R37 R38 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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พอลิ (เอทธิลีนออกไซด) มวลโมเลกลุประมาณ 100,000 (Poly(Ethylene Oxide), MW ca 100,000) 

 
ช่ือทั่วไป  - 
สูตร  - 
CAS No. 25322-68-3 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผงสีขาว 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) - 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.13 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) 305 C 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร strong oxidizing agents 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
เปนอันตรายถาสูดดม อาจทําใหเกิดอันตรายหากกลืน หรือถาซึมผานผวิหนัง ทําใหระคายเคืองกับระบบหายใจ และนัยนตา 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R20 R36 R37 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

ควรสวมแวนตานิรภัย ทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทเพียงพอ 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S22 S26 S36 
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พอลิ (ไวนิลแอลกอฮอล) (Poly(Vinyl Alcohol)  
 
ช่ือทั่วไป  PVA, elvanol, polyvinylalcohol, ethenol homopolymer, polyviol, vinol, alvyl 
สูตร  [-CH2CHOH-]n 
CAS No. 9002-89-5 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของแข็งสีขาว หรือสีครีม 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) ประมาณ 200 C (สลายตัว) 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.26 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) 79 C 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) – 
การละลายน้ํา พอใช 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ สารที่เผาไหมได ฝุนอาจทําใหเกิดของผสมที่สามารถระเบิดไดกับอากาศ ไมสามารถเขากันไดกับสาร strong 
oxidizing agents 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
ผงอาจทําใหระบบทางเดินหายใจหรือนัยนตาระคายเคือง 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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พอลิอะไครโลไนไทล (Polyacrylonitrile) 

 
ช่ือทั่วไป  acl 1050, acrylonitrile homopolymer, acrylonitrile polymer, biospal 1200s, biospal 1800s, bulana,  

CS ultrafilter, DP 10000, KCV 3010, pan 200, pan-a 425, pan-cx2, pan 20cx2, polynac, 2- 
propenenitrile homopolymer, solrox, T 75, taftic b 

สูตร  - 
CAS No. 25014-41-9 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของแข็งสีขาวคลายชอลก 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) - 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.18 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร strong oxidizing agents 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
อาจมีอะไครโลไนไทลจํานวนเล็กนอย ซึ่งเปนสารกอมะเรง็ 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R20 R21 R22 R45 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

แวนตานิรภัย ถุงมือ สถานที่ที่มีอากาศถายเทดี 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S3 S7 S9 S36 S37 S39 S45 
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พอลิเอไมด 6 (polyamide 6) 
 
ช่ือทั่วไป  perlon, nylon 6 
สูตร  - 
CAS No. 25038-54-4 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผง 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 223 C 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.14 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) – 
การละลายน้ํา นอยมากๆ 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร strong acids 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
อาจทําใหเกิดการระคายเคือง 
คําอธิบายความเสี่ยงตออนัตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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พอลิเอทธลินี (Polyethylene) 
 
ช่ือทั่วไป  polythene, ethylene resin, numerous trade names 
สูตร  [C2H4]n (typical molecular weight 100,000 - 500,000) 
CAS No. 9002-88-4 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของแข็ง ลักษณะที่ปรากฏขึ้นกับกระบวนการในการฟอรมตัว โดยปกติจะเปนผงสีขาว แตเมื่อฟอรมตัว      
แลวจะเกิดมักขายเปนแผนใสๆ 

จุดหลอมเหลว (Melting point:) 130 - 145 C ขึ้นอยูกับมวลโมเลกุล 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 0.92 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) 221 C 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ แตสามารถแตกตัวในแสงอัลตราไวโอเลต หรือแสงแดด ไมสามารถเขากันไดกับสาร halogens, strong oxidizing 
agents, benzene, petroleum ether, aromatic and chlorinated hydrocarbons, lubricating oils 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
ผลแสดงหลักฐานบางอยางวาฝุนผงทําใหเกิดเนื้องอกในสัตวทดลอง แตไมไดจัดเปนสารกอใหเกิดมะเร็งในมนุษย ทําใหระบบ
หายใจระคายเคือง 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย ทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทเหมาะสม 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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พอลิเอทธลินี เทอรเรฟเธอเลท (Polyethylene Terephthalate) 
 
ช่ือทั่วไป  polyster, PET, PETP, arnite, dacron, hostaphan, impet, melinar, melinex, mylar, rynite, terylene,  

trevira 
สูตร  - 
CAS No. - 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ:  
จุดหลอมเหลว (Melting point:) - 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.3 - 1.4 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ดับไฟไดดวยตนเอง 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
เชื่อวาเปนสารที่ปลอดภัย 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

ไมจําเปน 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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กรดพอลฟิอสฟอรกิ (Polyphosphoric Acid) 
 
ช่ือทั่วไป  - 
สูตร  Hn+2 Pn O3n+1 
CAS No. 8017-16-1 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของเหลว 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) - 
จุดเดือด (Boiling point:) 550 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 2.05 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร strong bases สารที่สามารถดูดความชื้นได 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
กัดกรอน สัมผัสกับผิวหนังหรือนัยนตาอาจกอใหเกิดรอยไหม หรือการระคายเคอืงอยางรุนแรง ทําใหเกิดอันตรายเมื่อ
รับประทาน สูดดม หรือสัมผัสกับผิวหนัง 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

สวมแวนตานิรภัย และถุงมือ ทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทดี 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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พอลิสไตรลนี (Polystyrene) 
 
ช่ือทั่วไป  vinylbenzene polymer, numerous trade names 
สูตร  - 
CAS No. 9003-53-6 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผงสีขาว หรือเม็ด หรือของแข็งใส 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) ประมาณ 240 C 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.05 ขึ้นอยูกับการฟอรมตัว 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ เปนสารที่ไหมไฟได ไมสามารถเขากันไดกับ strong oxidizing agents 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
ทําใหระบบทางเดินหายใจ และนัยนตาระคายเคือง 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัส 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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พอลิเตตราฟลูออโรเอทธลิีน (Polytetrafluoroethylene) 
 
ช่ือทั่วไป  PTFE, teflon, fluon 
สูตร  (C2 F4)n 
CAS No. 9002-84-0 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของแข็งสีขาว หรือของแข็งสีขาวทึบแสง 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) อุณหภูมิสูงที่สุดที่ใชงาน 180-260 C 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 2.0 (ผง) 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ หลีกเลี่ยงสัมผัสกับสาร halogens, molten alkali metals 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
หลีกเลี่ยงการสูดดมฝุนผง อาจทาํใหนัยนตาหรือผิวหนังระคายเคืองได 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย และถุงมือ ทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทเพียงพอ เมื่อทํางานกับวัสดุที่เปนผง 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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พอลิยูรีเทน (Polyurethane) 
 
ช่ือทั่วไป  polyurethane foam 
สูตร  - 
CAS No. 9009-54-5 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ:  
จุดหลอมเหลว (Melting point:) - 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) - 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ สามารถเผาไหมได ไมสามารถเขากันไดกับสาร strong oxidizing agents 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
ไมมี 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

ปองกันอยาทําใหเกิดฝุนผง 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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พอลิไวนิลอะซิเตด (Polyvinyl Acetate) 
 
ช่ือทั่วไป  vinyl acetate homopolymer, vinyl acetate resin, acetic acid ethenyl ester, PVA 
สูตร  [C4 H6 O2]n 
CAS No. 9003-20-7 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: เม็ดโปรงแสง 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) ประมาณ 35 C ขึ้นกับมวลโมเลกุล 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.18 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร strong oxidizing agents, strong bases เปนสารที่เผาไหมได 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
ยังไมสามารถชี้ชดัไดวามีอันตรายอยางไร ดังนั้นควรระมัดระวังในการทํางานกับสารนี้ 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย ถุงมือ และทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทเพียงพอ 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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พอลิไวนิลคลอไรด (Polyvinyl Chloride) 
 
ช่ือทั่วไป  PVC, vinyl chloride polymer, chloroethene homopolymer, various trade names, vinyl chloride  

homopolymer latex 
สูตร  [C2H3Cl]n 
CAS No. 9002-86-2 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ปกติจะเปนสารแขวนลอย 50% ในน้ํา (มีลักษณะเปนของเหลวสีขาวขน) 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) - 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) - 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ สามารถเผาไหมได ไมสามารถเขากันไดกับสาร strong oxidizing agents 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
โดยปกติ เมื่อเสร็จส้ินกระบวนการแลว เมื่อนําไปทําเปนผลิตภัณฑใหผูบริโภคแลว เชื่อกันวาวัสดุดังกลาวไมมีผลตอสุขภาพ 
หรือมีนอยมาก 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สัมผัสใหนอยที่สุดกับสารนี้ 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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โปตัสเซียมไดโครเมต (Potassium Dichromate) 

 
ช่ือทั่วไป  - 
สูตร  K2Cr2O7 
CAS No. 7778-50-9 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของแข็งสีสมแดง  
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 398 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 500 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 2.676 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density)  
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เปนสารออกซิไดซรุนแรง เมื่อสัมผัสกับสารอินทรีย หรือสารที่ไวไฟอาจเกิดไฟไหมได ไมสามารถเขากันไดกับสาร combustible 
materials, organic materials, strong reducing agents 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
ถาเปน Hexavalent chromium จะมีพิษมากกวา trivalent chromium อาจทําใหถึงแกชีวิตเมื่อซึมผานผิวหนัง ถารับประทาน 
หรือสูดดม สําหรับโครเมียม (IV) จะกอใหเกิดโรคมะเร็งได ทําใหเกิดการระคายเคืองกับนัยนตา และระบบหายใจ  
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R36 R37 R38 R43 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย สวมถุงมือ ทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทดี ควรระมัดระวังในการใชงานเพราะเปนสารกอมะเร็ง 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S22 S28 
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ไพริดีน (Pyridine) 
 
ช่ือทั่วไป  azabenzene, pyridin 
สูตร  C5H5N 
CAS No. 110-86-1 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของเหลวไมมีสี มีกล่ินเหม็นมาก 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) -42 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 115 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) - 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) 2.7 
ความดันไอ (Vapour pressure) 16 mm Hg ที่ 20 C 
จุดวาบไฟ (Flash point:) 19 C 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) 1.8 -12.4 % 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ เปนสารไวไฟ ไมสามารถเขากันไดกับสาร strong oxidizing agents, strong acids 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
เปนอันตรายเมื่อรับประทาน สูดดม และดูดซึมเขาไปในผวิหนัง อาจทําใหเปนหมัน ทําใหนัยนตา และผิวหนังระคายเคือง อาจ
ทําใหเกิดรอยไหมได หากสัมผัสเปนเวลานานอาจทําใหตับ และไตพิการ 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมใสแวนตานิรภัย ถุงมือ และทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทดี 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
 
 
 
 



 135

เรโซซินอล (Resorcinol) 

 
ช่ือทั่วไป  resorcin, m-dihydroxybenzene, 1,3-dihydroxybenzene 
สูตร  C6H6O2 
CAS No. 108-46-3 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของแข็งหรือผลึก 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 111 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 281 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.27 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) 3.8 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร strong oxidizing agents อาจเปลี่ยนสี เมื่อสัมผัสอากาศ หรือแสง 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
เปนอันตรายถากลืน หรือสูดดม และสัมผัสกับผิวหนัง ทําใหระคายเคืองตอผิวหนัง และระบบทางเดินหายใจ การสัมผัสอากาศ
ทําใหเกิดอันตรายอยางรุนแรง 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R23 R24 R25 R36 R37 R38 R41 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย ทํางานที่ที่มีอากาศถายเทสะดวก 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S22 S26 S36 S37 S39 S45 
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ลองกาไลท (Rongalite) หรือโซเดียมฟอรมัลดีไฮดซัลฟอกซีเลต (Sodium Formaldehydesulfoxylate) 
 
ช่ือทั่วไป  sodium hydroxymethanesulphonate, sodium hyxroxymethanesulfonate, formaldehyde sodium  

sulphoxylate, rongalite 
สูตร  CH3NaO3S 
CAS No. 149-44-0 
EC No.   205-739-4 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ:  
จุดหลอมเหลว (Melting point:) - 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) - 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
- 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

ใชสารนี้ดวยความระมัดระวัง 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
 
 
 
 



 137

กรดซาลิซาลกิ 

 
ช่ือทั่วไป  2-hydroxybenzoic acid, o-hydroxybenzoic acid, retarder W, SA, SAX, Verrugon 
สูตร  C7H6O3 
CAS No. 69-72-7 
EC No.   200-712-3 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผงสีขาว 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 161 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 211 C ที่ 20 mm Hg 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) - 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) 1 mm Hg ที่ 114 C 
จุดวาบไฟ (Flash point:) 157 C 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟ (Ignition temperature) 545 C 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมควรเขาใกลสาร oxidising agents, strong bases, iodine, fluorine สารไวไฟ วองไวกับแสง 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
เปนอันตรายเมื่อสูดดม รับประทาน หรือซึมผานผิวหนัง ทําใหระคายเคือง ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานพันธุกรรมเมื่อสัมผัส
นานๆ อาจทําใหทารกในครรภเปนอันตราย  
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R22 R36 R37 R38 R41 R61 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย ทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทอยางเหมาะสม 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S22 S26 S36 S37 S39 
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ซิลิกาเจล (Silica Gel) 

 
ช่ือทั่วไป  often supplied as silica gel "sachets", "beads", or "self-indicating gel" 
การใชงาน ใชสําหรับดูดซับน้ํา มักเติมสารอินดิเคเตอรเขาไปเมื่อมีสภาวะแหงจะมีสีน้ําเงิน และเมื่อสภาวะที่ดูดน้ําจะมี 

สีชมพู หากดูดน้ําเขาไปใหนําไปอบดวยตูอบประมาณ 150 C จะสามารถนํามาใชงานใหมไดอีก 
สูตร  SiO2 xH2O 
CAS No. 112926-00-8; also given as 63231-67-4 
EC No.   231-545-4 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผงสีขาว หรือน้ําเงิน หรือเปนเม็ด (ถามีสีชมพูหมายถึงดูดน้ําจนอิ่มตัวแลว) 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) - 
จุดเดือด (Boiling point:) 2230 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) - 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร strong acids สามารถดูดความชื้นจากสภาวะแวดลอมได 
อันตรายตอรางกายมนษุย 
เปนอันตรายถาสูดดม อาจทําใหเกิดอันตรายหากรับประทาน ทําใหระคายเคือง หากสูดดมฝุนผงบอยๆ อาจทําใหเกิดอันตราย
มาก 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R49 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

หลีกเลี่ยงการสูดดมฝุนผง 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S45 S53 
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โซเดียมไดโครเมต (Sodium Dichromate) 
 
ช่ือทั่วไป  sodium bichromate 
สูตร  Na2Cr2O7 2H2O 
CAS No. 10588-01-9 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผลึกสีแดง หรือสีสมสด 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 357 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 400 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 2.52 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) 10.0 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร strong acids, strong reducing agents, organic materials, combustible 
materials 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
เปนสารกอมะเร็ง เมื่อสูดดม รับประทาน หรือดูดซึมเขาผิวหนังทําใหเกิดอันตราย และอาจทําใหถึงแกความตาย การสัมผัส
อาจจะทําใหเกิดโรคมะเร็ง เปนสารทําใหระคายเคือง 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย ถุงมือ เมื่อเท หรือตักสารจะตองอยูภายในตูควัน 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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โซเดียมซิลิเกต (Sodium Silicate) 
 
ช่ือทั่วไป  water glass, soluble glass, silicate of soda, sodium orthosilicate, sodium silicate glass 
สูตร  Na4O4Si 
CAS No. 2344-09-8 
EC No.   239-981-7 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของเหลวไมมีสี 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) - 
จุดเดือด (Boiling point:) ประมาณ 102 C สําหรับสารละลาย 40%  
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.3 สําหรับสารละลาย 40%  
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร acids, most metals, many organic materials 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
เปนอันตรายเมื่อรับประทาน เปนสารกัดกรอน อาจทําใหเกิดรอยไหมเมื่อสัมผัสกับผิวหนังหรือนัยนตา เปนสารที่ทําลายเยื่อ
จมูก 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R20 R21 R22 R34 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย และถุงมือ 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S23 S24 S25 S26 S27 S36 S37 S39 
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น้ํามันซิลโิคน (Silicone Oil) 
 
ช่ือทั่วไป  silicone, dimethylpolysiloxane hydrolyzate 
สูตร  - 
CAS No. 63148-62-9 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของเหลวมีลักษณะขนไมมีสี 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) - 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 0.963 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) < 5 mm Hg ที่ 25C 
จุดวาบไฟ (Flash point:) 600 F 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร strong oxidizing agents 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
ปองกันอยาสัมผัสเปนเวลานานๆ 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย ถุงมือ 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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ซิลเวอรไนเตรต (Silver Nitrate) 

 
ช่ือทั่วไป  lunar caustic, silver (I) nitrate, silver (1+) nitrate, nitric acid silver salt 
สูตร  AgNO3 
CAS No. 7761-88-8 
EC No.   231-853-9 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผลึกไมมีสี หรือผงสีขาว 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 212 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 444 C (สลายตัว) 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 4.33 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ หลีกเลี่ยงเขาใกลสาร nonmetals, organic substances, alkali hydroxides, acetylidene, acetylene, 
aldehydes, nitriles, ammonia, alcohols, ammonium compounds, combustible materials, hydrazine and its 
derivatives, carbides, magnesium in powder form, alcohols เปนสารไวแสง เปนสารออกซิไดซที่รุนแรง 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
เปนพิษ ทําใหเกิดรอยไหมได หากสัมผัสเปนเวลานานๆ อาจทําใหตา ปาก ลําคอ และผิวหนัง มีสีน้ําเงิน-เทาอยางถาวร และ
อาจทําใหตาบอดได หากสัมผัสเปนเวลาสั้นๆ อาจทําใหผิวหนังที่สัมผัสมีสีเงินอมดํา เปนอันตรายอยางยิ่งกับเยื่อจมูก ทําให
ผิวหนัง และนัยนตาระคายเคือง อาจทําใหเกิดเนื้องอกได 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R34 R36 R37 R38 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมถุงมือ และแวนตานิรภัย 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S26 S45 
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โซดาไลม (Soda Lime) 
 
ช่ือทั่วไป  -  
สูตร  เปนของผสม โดยปกติมีสวนผสมของแคลเซียมไฮดรอกไซด (70-90%) และสวนผสมของโปตัสเซียมไฮ- 

ดรอกไซด และโซเดียมไฮดรอกไซด ดังนั้นสารตัวสุดทายทําใหเกิดการกัดกรอน  
CAS No. 8006-28-8 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: เม็ดสีขาว หรือสีเทา 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) - 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) - 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) – 
การละลายน้ํา นอย 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร acids, water, fluorine, chloroform, trichloroethylene 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
เปนสารกัดกรอน อาจทําใหเกิดรอยไหม ทําใหเกิดอันตรายเมื่อรับประทาน หรือสูดดม อาจทําใหตาบอดได 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย หลีกเลี่ยงการสูดดมฝุนผง 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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โซเดียมอะซิเตด (Sodium Acetate) 
 
ช่ือทั่วไป  sodium acetate anhydrous 
สูตร  CH3COONa 
CAS No. 127-09-3 
EC No.   204-823-8 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผลึกหรือผงสีขาว 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 58 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 120 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.528 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) 600 C 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร strong oxidizing agents, halogens วองไวตอความชื้น 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
อาจเกิดอันตรายโดยการรับประทาน สูดดม หรือซึมผานผิวหนัง เปนสารทําใหระคายเคอืง 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย ทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทสะดวก 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S22 S24 S25 
 
 
 
 



 145

โซเดียมเบนโซเอท (Sodium Benzoate) 
 
ช่ือทั่วไป  BENZOIC ACID, SODIUM SALT; SODIUM BENZOIC ACID 
สูตร  C6H5COONa 
CAS No. 00532-32-1 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผลึกสีขาว ไมมีกล่ิน 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) - 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.44 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร Alkaline, Mineral Acids  
อันตรายตอรางกายมนุษย 
- 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

หากรับประทาน  ใหดื่มน้ําจํานวนมาก สงแพทยทันที 
หากสูดดม ถาสูดดมจํานวนมาก ใหนําผูปวยออกไปสูที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ สงแพทยทันที 
หากเขาตา ลางดวยน้ําจํานวนมากอยางนอย 15 นาที สงแพทยทันที 
หากสัมผัส ใหลางน้ําจํานวนมากอยางนอย 15 นาที สงแพทยทันที 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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โซเดียมไบคารบอเนต (sodium bicarbonate) 
 
ช่ือทั่วไป  bicarbonate of soda, baking soda, sodium hydrogen carbonate, bicarb, sodium acid carbonate 
สูตร  NaHCO3 
CAS No. 144-55-8 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผง หรือผลึกสีขาว 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 50 C 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 2.16 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
อาจทําใหนัยนตาระคายเคือง 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

ไมตอง 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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โซเดียมคลอเรต (Sodium Chlorate)  
 
ช่ือทั่วไป  agrosan, asex, atlacide, atratol, b-herbatox, desolet, drexel defol, evau-super, grain sorghum  

harvest-aid, granex O, Harvest-aid, hibar C, kusatol, leafex 2, ortho C-1 defoliant & weed killer,  
oxycil, rasikal, shed-a-leaf, soda chlorate, sodakem, travex, tumbleaf, val-drop 

สูตร  NaClO3 
CAS No. 7775-09-9 
EC No.   231-887-4 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผลึกสีขาว 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 248 C 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 2.49 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ของผสมของสารนี้กับเสนใยอินทรีย หรือสารที่มีลักษณะคลายสําลี และสารอื่นๆ อาจทําใหเกิดการระเบิดได ควร
อานขอมูลเกี่ยวกับสารนี้จากแผนพับจากผูผลิต ไมสามารถเขากันไดกับสาร strong reducing agents, organic materials, 
alcohols 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
เปนพิษเมื่อสูดดม หรือรับประทาน เปนสารกัดกรอน ทําลายระบบหายใจ และเยื่อจมูกอยางรุนแรง 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R9 R22 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย ถุงมือ และทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทอยางเพียงพอ จะตองมีการปดปากและจมูกดวย 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S13 S17 S46 
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โซเดียมคลอไรด (Sodium Chloride)  
 
ช่ือทั่วไป  salt, table salt, common salt, dendritis, rock salt, top flake, white crystal, saline, halite, purex 
สูตร  NaCl 
CAS No. 7647-14-5 
EC No.   231-598-3 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผลึกไมมีสี หรือผงสีขาว 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 804 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 1413 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 2.16 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) 1 mm Hg ที่ 865C 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) – 
การละลายน้ํา 35.7 g/100 g ที่ 0C 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร strong oxidizing agents 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
อาจทําใหเกดิการระคายเคืองกับผิวหนัง นัยนตา หรือระบบหายใจ 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R36 R37 R38 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

เชื่อไดวามีความปลอดภัยนอยมาก 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S26 S36 
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โซเดียมคลอไรท (Sodium Chlorite) 
 
ช่ือทั่วไป  - 
สูตร  NaClO2 
CAS No. 7758-19-2 
EC No.   231-836-6 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: เกล็ดสีขาว 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) - 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) - 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) 7% (คาที่ต่ํา) 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร phosphorus, sulphur, zinc, ammonia, finely powdered metals, strong 
reducing agents, acids, organic materials 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
เปนอันตรายเมื่อสูดดม รับประทาน และผิวหนัง ทําใหระคายเคืองกับผิวหนัง นัยนตา และระบบหายใจ  
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R8 R23 R24 R25 R36 R37 R38 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมใสแวนตานิรภัย ถุงมือ และทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทอยางเพียงพอ 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S17 S26 S27 S36 S37 S39 
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โซเดียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (sodium dihydrogen phosphate) 
 
ช่ือทั่วไป  monosodium dihydrogen phosphate, monosodium phosphate, monosorb XP 4, primary sodium  

phosphate, sodium acid phosphate, sodium biphosphate, sodium phosphate monobasic 
สูตร  NaH2PO4 
CAS No. 7558-80-7 
EC No.   231-449-2 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผงสีขาวเปนผลึก 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) - 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) - 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร strong acids ปองกันไมใหสัมผัสกับความชื้น 
อันตรายตอรางกายมนุษย  
ทําใหระคายเคืองกับนัยนตา และผิวหนัง ทําใหเปนอันตรายเมื่อรับประทาน ดูดซึม หรือซึมผานผิวหนัง 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R36 R37 R38 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย ทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทสะดวก 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S26 S36 
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โซเดียมไฮโดรซัลไฟท (Sodium Hydrosulfite)  
 
ช่ือทั่วไป  hydrolin, sodium dithionite, sodium sulfoxylate, sodium hydrosulphite 
สูตร  Na2O4S2 
CAS No. 7775-14-6 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผงสีขาว 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) > 300C (สลายตัว) 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) - 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:)  
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
ไมควรเขาใกลกับสาร strong acids, strong oxidising agents เปนสารไวไฟมาก 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
ทําใหระคายเคือง อาจทําใหเปนอันตรายเมื่อดูดซึม รับประทาน หรือสูดดม 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมถุงมือ และแวนตานิรภัย 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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โซเดียมโดดีซิลซัลเฟต (Sodium Dodecyl Sulfate) 
 
ช่ือทั่วไป  AI3-00356, akyposal SDS, aquarex ME, aquarex methyl, Avirol 101, berol 452, carsonol SLS,  

carsonol sls paste B, conco sulfate WA, conco sulfate WA-1200, conco sulfate WA-1245, conco 
sulfate wag, conco sulfate wa, duponol QX, orvus WA paste, sodium dodecyl sulphate, sodium 
lauryl sulphate, lauryl sodium sulfate, sipon WD, sodium lauryl sulfate, SDS, numerous further 
trade and non-systematic names 

สูตร  CH3(CH2)11OSO3Na 
CAS No. 151-21-3 
EC No.   205-788-1 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผงสีขาวเปนผลึก 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 204-207 C 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 0.4 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:)  
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร strong acids, strong oxidising agents เปนสารดูดความชื้นได 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
ทําใหระบบทางเดินหายใจ ผิวหนัง และนัยนตาระคายเคือง เปนอันตรายหากกลืนเขาไป หากเปนฝุนผงทําใหหายใจไมออก 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R20 R22 R36 R37 R38 R41 R42 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S22 S26 S36 
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โซเดียมไฮโดรซัลไฟด (Sodium Hydrosulfide) 
 
ช่ือทั่วไป  sodium hydrogen sulphide, sodium hydrogen sulfide, sodium sulfhydrate, sodium bisulphide,  

sodium bisulfide 
สูตร  NaHS 
CAS No. 16721-80-5 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผลึกสีขาว หรือผงสีขาว มีกล่ินเหม็นมาก 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 55 C 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) - 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) 90 C 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:)  
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เปนสารดูดความชื้นได เปนของแข็งที่ไวไฟ อาจลุกติดไฟในอากาศได 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
เปนพษิ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม เปนอันตรายหากสูดดม รับประทาน หรือซึมเขาไปในผิวหนัง 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย ถุงมือ ทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทดี 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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โซเดียมไฮดรอกไซด (Sodium Hydroxide) 

 
ช่ือทั่วไป  caustic soda, soda lye, lye, white caustic, sodium hydrate, fotofoil etchant, NAOH, STCC  

4935235, sodium hydroxide pellets 
สูตร  NaOH 
CAS No. 1310-73-2 
EC No.   215-185-5 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของแข็งสีขาวไมมีกล่ิน (มักขายเปนเม็ด เกล็ด) 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 318 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 1390 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 2.12 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) 1 mm Hg ที่ 739 C 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:)  
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสารจํานวนมาก เชน many metals, ammonium compounds, cyanides, acids, nitro 
compounds, phenols, combustible organics เปนสารดูดความชื้นได การละลายน้ําจะทําใหเกิดความรอนสูง ดังนั้นควร
ระมัดระวังอยาละลายสารนี้ดวยน้ําจํานวนเล็กนอย 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
สารกัดกรอนอยางรุนแรง ทําใหเกิดรอยไหมอยางรุนแรง อาจทําใหนัยนตาบอดได เปนอันตรายอยางมากหากรับประทานเขา
ไป เปนอันตรายเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง หรือสูดดมฝุนผง 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R35 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย สวมถุงมือยางหรือพีวีซี ทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทสะดวก 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S26 S37 S39 S45 
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โซเดียมไฮโปคลอไรท (Sodium Hypochlorite) 
 
ช่ือทั่วไป  hypochlorous acid sodium salt, clorox [also sold as a solution under a variety of trade names for  

use as liquid bleach] 
สูตร  NaOCl 
CAS No. 7681-52-9 
EC No.   231-668-3 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของเหลวไมมีสี มีกล่ินแรง 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) - 
จุดเดือด (Boiling point:) 40 C (สลายตัว) 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.21 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:)  
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ หากทําปฏิกิริยากับกรดจะทําใหเกิดกาซพิษ (กาซคลอรีน) วองไวตอแสง ไมสามารถเขากันไดกับสาร strong 
acids, amines, ammonia, ammonium salts, reducing agents, metals, aziridine, methanol, formic acid, phenyl-
acetonitrile 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
- 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

ทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทดีเทานั้น ปองกันนัยนตาดวยแวนตานิรภัย และสวมถุงมือ 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S1 S2 S28 S45 S50 
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โซเดียมรอเลตซัลเฟต (Sodium Laureth Sulfate) หรือ  
โซเดียมพอลิเอทอกซีเอทธิล โดดีซิลซัลเฟต (sodium polyethoxyethyl dodecylsulfate) 

 
ช่ือทั่วไป  sodium laureth sulfate, sodium laureth sulphate, sodium polyoxyethylene monoalkyl ether  

sulfate, sodium polyoxyethylene monoalkyl ether sulphate, sodium lauryl ether sulfate 
สูตร  - 
CAS No. 9004-82-4 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ:  
จุดหลอมเหลว (Melting point:) - 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) - 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:)  
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
- 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
เชื่อวาไมมีอันตรายตอรางกายมนุษย 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

ควรสัมผัสใหนอยที่สุด 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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โซเดียมโอลีเอต (Sodium Oleate) 
 
ช่ือทั่วไป  OLEIC ACID, SODIUM SALT; OLATE FLAKES 
สูตร  CH3(CH2)7CH:CH(CH2)7COONa 
CAS No. 00143-19-1 
EC No.    
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผงสีขาว  
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 205 C  
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.02 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) 149 C  
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:)  
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ เมื่อไมใชงานแลวควรปดฝาใหสนิท 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
อาจทําใหเกิดการระคายเคืองเม่ือสัมผัสกับนัยนตา ผิวหนัง เส้ือผา หากสัมผัสใหลางน้ําออก อาจกอใหเกิดอันตรายเนื่องจาก
การลุกติดไฟเมื่อสัมผัสอากาศในสภาวะที่เหมาะสม 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย สวมถุงมือ และเสื้อกาวน 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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โซเดียมออกซาเลต (Sodium Oxalate) 

 
ช่ือทั่วไป  oxalic acid disodium salt, ethanedioic acid disodium salt 
สูตร  Na OCOCOO Na 
CAS No. 62-76-0 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผงมีลักษณะเปนผลึกสีขาว 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) - 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 2.34 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:)  
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) – 
การละลายน้ํา ปานกลาง 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ  
อันตรายตอรางกายมนุษย 
เปนอันตรายหากรับประทาน อาจทําใหระคายเคืองอยางรุนแรง 
คาํอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R36 R37 R38 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย หามหายใจผงฝุนเขาไป 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S26 S36 
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โซเดียมเพอรบอเรต เตตาไฮเดรต (Sodium Perborate Tetrahydrate) 
 
ช่ือทั่วไป  - 
สูตร  NaBO3 4H2O 
CAS No. 10486-00-7 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผงมีลักษณะเปนผลึกสีขาว 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 60 C (สลายตัว) 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) - 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:)  
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร heavy metal salts, strong reducing agents, strong acids, organic material อาจ
สลายตัวเมื่ออยูในที่ที่มีอากาศ และความชื้น 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
เปนอันตรายหากรับประทาน หรือกลืน และซึมผานผิวหนัง ทําใหนัยนตาและผิวหนังระคายเคือง 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R8 R20 R21 R22 R36 R37 R38 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย ทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทอยางเพียงพอ 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S17 S26 S36 S37 S39 
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โซเดียมเพอรออกไซด (Sodium Peroxide) 
 
ช่ือทั่วไป  - 
สูตร  Na2 O2  
CAS No. 1313-60-6 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผงสีเหลืองออน 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 460 C (สลายตัว) 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 2.805 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:)  
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
ทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับน้ํา สัมผัสกับวัตถุที่ติดไฟไดอาจเกิดไฟไหม หรือระเบิดได ไมสามารถเขากันไดกับสาร strong 
oxidizing agents, alcohols, organic materials, acids, powdered metals สามารถดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดจาก
อากาศได 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
สารกัดกรอน สามารถทําใหเกิดรอยไหมอยางรุนแรงได เปนอันตรายเมื่อกลืน สูดดม หรือสัมผัสกับผิวหนัง 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R8 R35 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย สวมถุงมือ และทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทอยางเพียงพอ 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S8 S27 S39 S45 
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โซเดียมเพอรซัลเฟต (Sodium Persulfate) 
 
ช่ือทั่วไป  sodium peroxydisulfate, peroxydisulfuric acid disodium salt 
สูตร  Na2S2O8 
CAS No. 7775-27-1 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผงสีขาว 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) - 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 2.4 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) 8 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:)  
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) – 
การละลายน้ํา พอใช 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
ไมเสถียรภาพ เปนสารออกซิไดซอยางรุนแรง เมื่อสัมผัสกับวัตถุที่ไหมไฟไดอาจเกิดไฟไหม ไมสามารถเขากันไดกับสาร 
combustible material, strong reducing agents, aluminium, magnesium 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
ทําใหนัยนตา ผิวหนัง และระบบหายใจระคายเคือง เปนอันตรายหากสูดดม หรือรับประทาน 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R20 R22 R36 R37 R38 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย ทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทเพียงพอ 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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โซเดียมซิลิเกต (Sodium Silicate) 
 
ช่ือทั่วไป  water glass, soluble glass, silicate of soda, sodium orthosilicate, sodium silicate glass 
สูตร  Na4O4Si 
CAS No. 2344-09-8 
EC No.   239-981-7 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของเหลวไมมีสี 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) - 
จุดเดือด (Boiling point:) 102 C (สารละลายเขมขน 40%) 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.3 (สารละลายเขมขน 40%) 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:)  
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร acids, most metals, many organic materials  
อันตรายตอรางกายมนุษย 
เปนสารกัดกรอน อาจทาํใหเกิดรอยไหมเมือ่สัมผัสกับนยันตา หรือผิวหนัง ทาํลายเยือ่จมูก 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R20 R21 R22 R34 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมถุงมือ และแวนตานิรภัย 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S23 S24 S25 S26 S27 S36 S37 S39 
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โซเดียมซัลเฟต (Sodium Sulfate)  
 
ช่ือทั่วไป  disodium sulfate, salt cake, thenardite 
สูตร  Na2 SO4 
CAS No. 7757-82-6 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผงหรือผลึกสีขาว 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 884 C 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 2.68 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:)  
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร strong acids, aluminium, magnesium, strong bases เปนสารที่ดูดความชื้น 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
อาจทําใหเกิดการระคายเคือง อาจเปนอันตรายหากรับประทาน 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R36 R37 R38 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สัมผัสใหนอยที่สุด 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S26 S36 
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โซเดียมซัลไฟด (Sodium Sulphide) 
 
ช่ือทั่วไป  disodium sulphide 
สูตร  Na2S 
CAS No. 1313822 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผลึกมีสีหลายสี มีกล่ินเหม็น 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) - 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) - 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
สามารถติดไฟไดทันที ไมสามารถเขากันไดกับสาร acids, metals, oxidizing agents เมื่อทําปฏิกิริยากับกรดปลดปลอยแกส
พิษ ผงละเอียด/ที่อยูในอากาศอาจเปนสารที่ทําใหเกิดการระเบิดได เปนสารที่ดูดความชื้นได 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
เปนพิษ กัดกรอน ทําใหเกิดรอยไหม  
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย ถุงมือ และทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทเพียงพอ 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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โซเดียมทารทารเรต (Sodium Tartrate) 
 
ช่ือทั่วไป  disodium tartrate 
สูตร  C4 H6 O6 Na2 
CAS No. 6106-24-7 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผงหรือผลึกสีขาว 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) - 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.82 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:)  
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร strong oxidizing agents 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
อาจทําใหเกิดอันตราย อาจเปนสารทําใหระคายเคือง  
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

ใชงานอยางระมัดระวัง โดยปกติจัดวาเปนสารที่มีอันตรายนอย 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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โซเดียมไธโอไซยาเนต (Sodium Thiocyanate) 
 
ช่ือทั่วไป  scyan, sodium isothiocyanate, sodium rhodanate, sodium rhodanide, sodium sulphocyanate,  

sodium sulphocyanide, sodium thiocyanide 
สูตร  NaSCN 
CAS No. 000540727 
EC No.   208-754-4 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผงสีขาว 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 300 C 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) - 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:)  
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร acids, strong bases อาจทําใหสลายตัวกับการสัมผัสกับแสง สัมผัสกับกรดจะ
ปลดปลอยแกสพิษอยางรุนแรง 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
เปนอันตรายถารับประทาน อาจทําใหเกิดอันตรายเมื่อสูดดม หรือซึมผานผิวหนัง 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย และถุงมือ ทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทสะดวก 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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ซอรบิทอล (Sorbitol) 
 
ช่ือทั่วไป  cholaxine, clucitol, diakarmon, gulitol, l-gulitol, karion, nivitin, sionit, sorbicolan, sorbite, d- 

sorbitol, sorbo, sorbol, sorbostyl, sorvilande 
สูตร  C6H14O6 
CAS No. 50-70-4 
EC No.   200-061-5 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผงเปนผลึกสีขาว 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 95 C 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.47 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:)  
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) – 
การละลายน้ํา ละลายน้ํา 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ หลีกเลี่ยงกับสาร strong oxidizing agents ปองกันจากความชื้น 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
ไมมีขอมูลเกี่ยวกับอันตราย 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

ไมจําเปนตองปองกันอันตราย 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
 
 
 
 
 



 168

เหล็กไรสนิม (Stainless Steel) 
 
ช่ือทั่วไป  - 
สูตร  ประกอบดวย เหล็ก 69% โครเมียม 18% นิกเกิล 10% โมลิบดีนัม 3% 
CAS No. - 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: โลหะสีเทา 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 1370-1400 C 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 7.96 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:)  
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ  
อันตรายตอรางกายมนุษย 
ไมเปนพิษในขณะการใชงานปกติ 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

ไมจําเปนตองระมัดระวัง ยกเวนการเกิดผงฝุน จะตองระมัดระวังอยาสูดดม 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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สแตนนัสคลอไรด (Stannous Chloride, Dihydrate) 
 
ช่ือทั่วไป  TIN(II)CHLORIDE, DIHYDRATE; TIN DICHLORIDE, DIHYDRATE 
สูตร  SnCl2 .2H2O 
CAS No. 10025-69-1 
EC No.    
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของแข็งสีขาวไมมีกล่ิน 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 37 C  
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 2.71  
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:)  
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ  หามเขาใกลไฟ แสง และความชื้น หากอยูในถังที่ปดสนิทเมื่อสัมผัสความรอนอาจเกิดการระเบิดได (สลายตัวที่จุด
หลอมเหลว) 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
รับประทานเขาไปทําใหเกิดอาการคลื่นไส อาเจียน ปวดหัว มึนเวียนศีรษะ หากสูดดมทําใหระคายเคือง 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย ถุงมือยาง และทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทสะดวก 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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กรดสเตียริก (Stearic Acid)  
 
ช่ือทั่วไป  cetylacetic acid, hydrofol acid 1855, hydrofol acid 1655, 1-heptadecanecarboxylic acid,  

octadecanoic acid, numerous trade names 
สูตร  C18H36O2 
CAS No. 57-11-4 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: เกล็ดหรือผงสีขาว 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 67 - 69 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 383 C [183 - 184 C at 1 mm Hg] 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 0.87 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) 196 C 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:)  
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ สารที่สามารถติดไฟได ไมสามารถเขากันไดกับสาร bases, reducing agents, oxidizing agents 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
ทําใหระคายเคืองกับนัยนตา ผิวหนัง และระบบทางเดินหายใจ  
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R36 R37 R38 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย และถุงมือ 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S26 S36 
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สไตรลีน (Styrene) 
 
ช่ือทั่วไป  styrene monomer, vinylbenzene, phenylethylene, styrol, cinnamene, styrole, styrolene,  

ethenylbenzene, cinnamol, styron, NCI-C02200 
สูตร  C8H8 
CAS No. 100-42-5 
EC No.   202-851-5 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของเหลวที่มีลักษณะน้ํามัน ไมมีสี 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) -31 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 145 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 0.91 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) 3.6 
ความดันไอ (Vapour pressure) 5 mm Hg ที่ 20 C 
จุดวาบไฟ (Flash point:) 31 C 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) 1.1% - 6.1% 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) 490 C 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ แตอาจเกิดการพอลิเมอรไรซเมื่อถูกแสง ปกติจะสงพรอมดวยสารปองกันการสลายตัว ไมควรเขาใกลกับสาร 
strong acids, aluminium chloride, strong oxidising agents, copper, copper alloys, metallic salts, polymerization 
catalysts and accelerators เปนสารไวไฟ ควันของสารสามารถลอยไปหาแหลงกําเนิดเปลวไฟได (ควรระมัดระวัง) 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
เปนพิษ เปนสารกอใหเกิดมะเร็ง ทําใหเปล่ียนแปลงพันธุกรรม เปนสารกัดกรอน อาจทําใหเกิดรอยไหมกับผิวหนัง และนัยนตา 
เปนอันตรายเมื่อสูดดม รับประทาน และซึมผานผิวหนัง  
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R10 R20 R36 R38 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย และถุงมือ ทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทสะดวก ระมัดระวังเนื่องจากเปนสารกอมะเร็ง 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S23 
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กรดซัลฟรุิก (Sulphuric Acid) 
 
ช่ือทั่วไป  oil of vitriol, mattling acid, vitriol, battery acid, dipping acid, electrolyte acid, vitriol brown oil,  
                             sulphuric acid 
สูตร   H2SO4  
CAS No. 7664-93-9 
EC No.  231-639-5 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ใสไมมีสี  
จุดหลอมเหลว (Melting point:) -2 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 327 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.84 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) 3.4 
ความดันไอ (Vapour pressure) <0.3 mm Hg at 20 C (vapour density 3.4) 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟ (Ignition temperature) – 
ความสามารถละลายน้ํา ละลายน้ําไดทุกสัดสวน 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
- เสถียรภาพ ควรหลีกเลี่ยงสาร water, most common metals, organic materials, strong reducing agents, combustible 
materials, bases, oxidising agents ทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับน้ํา เติมกรดลงในน้ําเทานั้น หากกรดนี้ทาํปฏิกิริยากับโลหะ
บางชนิดจะทําใหเกิดปฏิกิริยาอยางรุนแรง และทําใหเกิดกาซไฮโดรเจน (ไวไฟ และสามารถระเบิดได) 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
- สารดังกลาวเปนสารที่กัดกรอนมาก ทําใหเกิดผิวหนังไหม เปนพิษอยางมาก หากรับประทาน สูดดม และสัมผัสกับผิวหนัง
อาจกอใหเกิดอันตรายได หากรับประทานอาจทําใหถึงตาย การสัมผัสกับผิวหนังกอใหเกิดผิวหนังไหม หากสัมผัสเปนเวลานาน 
อาจทําใหปอดเสียหาย และอาจกอใหเกิดมะเร็ง 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 
R35 R36 R37 R38 R49 
การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย หรือที่ปดหนา และถุงมือที่สามารถทนกรด และทํางานในที่ที่อากาศถายเทไดสะดวก 
 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S23 S30 S36 S37 S39 S45 
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ทราน-สติวบีน (Ttrans-stilbene)  

 
ช่ือทั่วไป  trans-1,2-diphenylethylene 

สูตร  C6H5CH=CHC6H5 
CAS No. 103-30-0 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผงที่มีลักษณะเปนผลึกสีขาวครีม 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 122 - 124 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 305 - 307 C ที่ 744 mm Hg 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 0.97 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density)  
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) – 
การละลายน้ํา ไมละลายน้ํา 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
-  
อันตรายตอรางกายมนุษย 
เปนอันตรายถารับประทาน หากสัมผัสเปนเวลานานๆ อาจทําใหผูชายเปนหมันได ทําใหระคายเคอืงตอนัยนตา ผิวหนัง และ
ระบบหายใจ 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R22 R62 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย ทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทสะดวก 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S36 S37 
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เตอรกี้เรดออย (Turkey Red Oil) หรือ อาริซาริน (Alizarin) 

 
ช่ือทั่วไป  1,2-dihydroxy-9,10-anthracenedione, 1,2-dihydroxyanthraquinone, Turkey red, mordant red 11,  

alizarin B, alizarin red, 9,10-anthracenedione 
สูตร  C14H8O4 
CAS No. 72-48-0 
EC No.   200-782-5  
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผลึกหรือผงสีสมแดง 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 279 - 283 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 430 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) - 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density)  
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร strong oxidizing agents, strong bases 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
อาจทําอันตรายถาสูดดม รับประทาน หรือซึมผานผิวหนัง ทําใหนัยนตา และผิวหนังระคายเคือง 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R36 R37 R38 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย ทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทอยางเพียงพอ 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S26 S36 
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ยูเรีย (Urea) 
 
ช่ือทั่วไป  B-I-K, carbamide, carbamide resin, isourea, pseudourea, carbonyldiamine 
สูตร  CH4N2O 
CAS No. 57-13-6 
EC No.   200-315-5 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผลึกสีขาว 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 135-137 C 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.335 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density)  
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
ไมควรเขาใกลสาร strong oxidizing agents ปองกันอยาใหถูกความชื้น 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
เปนอันตรายเมื่อสูดดม รับประทาน และซึมผานผิวหนัง ทําใหเกิดการระคายเคืองกับนยันตา และผิวหนัง อาจทําใหเกิดการผา
เหลา 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R36 R37 R38 R40 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย ทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทอยางเหมาะสม 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S26 S36 
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น้ําสมสายชู (Vinegar) 
 
น้ําสมสายชู เปนสารละลายเจือจางของกรดอะซิติก (กรดน้ําสม) สามารถผลิตไดจากการทําไวน การหมักเมล็ดขาว หรือนําน้ํา
มาเจือจางกรดอะซิติก หากรับประทานน้ําสมสายชูมากเกินไปอาจทําใหปวยไมสบาย อยางไรก็ตามควรพิจารณาอันตรายที่
อาจจะเกิดขึ้น หากนํามาเจือจางดวยน้ํา  
หมายเหตุ ระมัดระวังอยานํากรดน้ําสมที่ใชในอุตสาหกรรมมาเจือจางดวยน้ํา เพื่อทําใหเปนน้ําสมสายชู เนื่องจากสารที่ใชใน 

  อุตสาหกรรมอาจปนเปอนส่ิงสกปรก เชน มาจากภายในภาชนะ ความบริสุทธิ์ของสาร น้ําที่นํามาเจือจาง เปนตน  
  ดังนั้นควรระมัดระวังเพื่อปองกันปญหาที่อาจเกิดกับสุขภาพของผูบริโภคได อีกกรณีหนึ่งหามนํากรดไฮโดรคลอกริก  
  (กรดเกลือ) หรือกรดซัลฟุริก มาละลายน้ํา เนื่องจากกรดดังกลาวเปนกรดที่กัดกรอนอยางรุนแรง 
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ไวนลิ อะซิเตด (Vinyl Acetate) 
 
ช่ือทั่วไป  acetic acid ethenyl ester, ethenyl acetate, vinyl acetate monomer, acetic acid vinyl ester 
สูตร  C4H6O2 
CAS No. 108-05-4 
EC No.    
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของเหลวไมมีสี มีกล่ิน 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) -100 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 72 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 0.933 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) 100 mm ที่ 22 C 
จุดวาบไฟ (Flash point:) -8 C 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) 2.6% - 14% 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) 385 C 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ สารไวไฟมาก ไมสามารถเขากันไดกับสาร acids, bases, oxidizing agents, peroxides, chlorosulfoinic acid, 
ethylene imine, hydrochloric acid, oleum, nitric acid, sulfuric acid, 2-aminoethanol, light อาจเกิดการพอลิเมอรไรซได 
อาจเติมสาร hydroquinone เล็กนอยเพื่อทําใหสารมีความเสถียรภาพมากขึ้น 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
เปนสารกอมะเร็ง อาจทําใหเกิดเปนหมัน ไมสามารถรักษาได เปนสารทําใหเกิดการผาเหลา  
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย และสวมถุงมือ ทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทอยางดี 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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ไวนลิคลอไรด (Vinyl Chloride) 
 
ช่ือทั่วไป  vinyl chloride monomer, monochloroethylene, ethylene monochloride, monochloroethene, VC,  

VCM, chloroethene 
สูตร  C2H3Cl 
CAS No. 75-01-4 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: แกสไมมีสี 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) -153.7 C 
จุดเดือด (Boiling point:) -13.9 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 0.9106 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) 2.2 
ความดันไอ (Vapour pressure) 2580 mm Hg ที่ 20 C 
จุดวาบไฟ (Flash point:) 42 C 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) – 
การละลายน้ํา 0.11 กรัมตอน้ํา 100 ลูกบาศกเซนติเมตร ที่ 25 C 
อุณหภูมิวิกฤต 156.5 C 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร strong oxidizing agents สารไวไฟมาก 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
สารนี้เปนสารทําใหเกิดโรคมะเร็ง ทําใหอันตรายถาสูดดม หรือซึมผานผิวหนัง  
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R13 R45 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย สวมถุงมือ และทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทอยางดี  
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S9 S16 S44 S53 
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น้ํา (Water) 
 
ช่ือทั่วไป  - 
สูตร  H2O 
CAS No. 7732-18-5 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของเหลวไมมีสี 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 0 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 100 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 1.0 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดตอสาร reactive metals 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
ไมมีอันตราย 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

ไมมี  

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

ไมมี 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
ไมมี 
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น้ํามันกาด (White Spirits) 
 
ช่ือทั่วไป  mineral spirits, high flash naphtha, petroleum distillate fractions, Stoddard solvent, petroleum  

distillates 
การนําไปใชงาน ทําใหสีทาเจือจาง ตัวกําจัดไขมัน เปนหนึ่งในแปงพิมพสีปกเมนท 
สูตร  - 
CAS No. 8052-41-3 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของเหลวไมมีสีมีกล่ินคลายน้ํามัน 
จุดหลอมเหลว (Melting point:)  
จุดเดือด (Boiling point:) ประมาณ 150-190 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 0.78 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density)  
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) -39 C 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) 1.1 - 6% 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) – 
การละลายน้ํา ไมสามารถเขากันไดกับน้ํา (ลอยเหนือน้ํา) 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
สารไวไฟ ไมสามารถเขากันไดกับสาร strong oxidizing agents การจัดเก็บจะตองปองกันไมใหมีสะเก็ดไฟ หรือเปลวไฟเขา
ใกล จัดเก็บในอุณหภูมิต่ํา ควรตั้งโกดังเก็บสารนี้แยกจากสารอื่น และหางจากจุดที่มีคนอยูมาก 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
ทําใหนัยนตา ผิวหนัง และระบบหายใจ เปนอันตรายหากกลืน ทําใหเกิดอาการอาเจียน ทองรวง งวงซึม  เปนอันตรายตอการ
สูดดม หากสูดดมจํานวนมาก จะทําใหเหมือนกับเปนสารเสพติด เปนอันตรายหากกระเด็นเขาตา อาจทําใหตาบอดได 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย สวมถุงมือ ทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทอยางดี 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
S23 S24 S25 S26 S37 S39 S51 
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กัมแซนแทน (Xanthan Gum) 
 
ช่ือทั่วไป  ปกติจะมีลักษณะเปนพอลิแซกชาไลด (polysaccharide) ใชในอุตสาหกรรมอาหารเปนสารอิมัลซิไฟเออร  

(emulsifier) เปนสารทําใหอาหารเสถียรภาพ เปนตน หรือเติมในอาหารสัตว 
สูตร  - 
CAS No. 11138-66-2 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ:  
จุดหลอมเหลว (Melting point:)  
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) - 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density)  
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) - 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ สามารถไหมไฟได ไมสามารถเขากันไดกับสาร strong oxidizing agents 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
ปกติไมมีอันตรายตอรางกาย 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

ไมจําเปน 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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พาราไซลีน (p-xylene) 
 
ช่ือทั่วไป  p-dimethylbenzene, 1,4-dimethylbenzene, p-methyltoluene, 1,4-xylene 
การใชงาน  ตัวทําละลาย 
สูตร  C8H10 
CAS No. 106-42-3 
EC No.   203-396-5 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ของเหลวไมมีสี 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 12 - 13 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 138 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 0.866 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) 3.7 
ความดันไอ (Vapour pressure) 9 mm Hg ที่ 20 C 
จุดวาบไฟ (Flash point:) 25 C 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) 1.1% - 7 % 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) 528 C 
การละลายน้ํา ไมละลาย 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร oxidizing agents เปนสารที่ดูดความชื้นได เปนสารไวไฟ 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
เปนอันตรายเมื่อสูดดม รับประทาน หรือซึมผานผิวหนัง มีผลคลายกับสารเสพติด สามารถซึมผานผิวหนังได ทําใหเกิดโรค
ผิวหนัง อาจทําใหเกิดอันตรายตอระบบสืบพันธุ 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

R10 R20 21 R38 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย สวมถุงมือ ทํางานในที่ที่มีอากาศถายเทสะดวก 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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ซิงคคลอไรด (Zinc Chloride) 
 
ช่ือทั่วไป  zinc dichloride, butter of zinc 
สูตร  ZnCl2 
CAS No. 7646-85-7 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: เม็ด หรือผงสีขาว 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 290 C 
จุดเดือด (Boiling point:) 732 C 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 2.9 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) 4.7 
ความดันไอ (Vapour pressure) - 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) – 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร potassium 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
ทําใหเกิดอาการไหม เปนอันตรายถารับประทาน หรือสูดดม และสัมผัสกับผิวหนัง ทําใหเกิดการระคายเคือง 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย และสวมถุงมือทุกครั้ง 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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ซิงคออกไซด (Zinc Oxide) 
 
ช่ือทั่วไป  calamine, zinc white, flowers of zinc 
สูตร  ZnO 
CAS No. 1314-13-2 
EC No.   - 
 

ขอมูลทางกายภาพ 

ลักษณะที่ปรากฏ: ผงสีขาว 
จุดหลอมเหลว (Melting point:) 1975 C 
จุดเดือด (Boiling point:) - 
ความถวงจําเพาะ (Specific gravity:) 5.67 
ความหนาแนนไอ (Vapour Density) - 
ความดันไอ (Vapour pressure) นอยมาก 
จุดวาบไฟ (Flash point:) - 
ขีดจํากัดในการระเบิด (Explosion limits:) - 
อุณหภูมิที่สารติดไฟเองได (Auto-ignition temperature) – 
การละลายน้ํา นอยมาก 
ความเสถียรภาพในการเก็บรกัษา 
เสถียรภาพ ไมสามารถเขากันไดกับสาร magnesium, strong acids 
อันตรายตอรางกายมนุษย 
ทําใหเกิดอันตราย ถาสูดดม ทําใหระคายเคืองกับระบบทางเดินหายใจ และนัยนตา 
คําอธิบายความเสี่ยงตออันตราย 

- 

การปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สวมแวนตานิรภัย และสวมถุงมือ พรอมกับผาปดจมูก อยาหายใจฝุนผงของสารเขาไป 
คําอธิบายดานความปลอดภัย  
- 
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คําอธิบายความเสีย่งตออันตราย (Risk Phrases) 
 คําอธิบายความเสี่ยงตออันตรายมักปรากฎอยูในขอมูลเกีย่วกับสารเคมใีนหลายประเทศ ดังนั้นจึงตอง
อธิบายความหมายเพื่อใหทราบดังนี้คือ 
  

คํา ความหมาย 
R1 ระเบิดไดเมือ่แหง 
R2 เสี่ยงตอการเกดิระเบิดโดยการกระแทก เสยีดสี มีเปลวไฟ หรือมีสะเกด็ไฟเขาใกล 
R3 เสี่ยงตอการเกดิระเบิดโดยการกระแทก เสยีดสี มีเปลวไฟ หรือมีสะเกด็ไฟเขาใกลอยาง

มาก 
R4 ทําใหเกิดสารประกอบโลหะที่วองไวตอการระเบิดมาก 
R5 การทาํใหรอนอาจกอใหเกิดการระเบิด 
R6 ระเบิดไดเมื่อมีอากาศหรือไมมีอากาศก็ได 
R7 อาจทาํใหเกิดไฟไหม 
R8 สัมผัสกับสารที่สามารถไหมไฟไดอาจกอใหเกิดไฟไหม 
R9 ระเบิดเมื่อผสมกับสารที่สามารถไหมไฟได 
R10 ไวไฟ 
R11 ไวไฟมาก 
R12 ไวไฟมากที่สุด 
R13 กาซที่เปนของเหลวที่ไวไฟมาก 
R14  เกิดปฏิกิริยาอยางรนุแรงกับน้ํา 
R15 สัมผัสหรือรวมกับน้าํ จะปลอยกาซที่ไวไฟมาก 
R16 ระเบิดเมื่อผสมรวมกับสารออกซิไดซ 
R17 ไวไฟเมื่ออยูในอากาศทนัท ี
R18 เมื่อใชงาน อาจเกิดของผสมระหวางไอ-อากาศที่ไมไวไฟ หรือระเบิดได 
R19 อาจกอใกเกิดเพอรออกไซดทีร่ะเบิดได 
R20 เปนอันตรายเมื่อสูดดม 
R21 เปนอันตรายเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง 
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คํา ความหมาย 
R22 เปนอันตรายเมื่อรับประทาน 
R23 เปนพษิเมื่อสูดดม 
R24 เปนพษิเมื่อสัมผัสกับผิวหนงั 
R25 เปนพิษเมื่อรบัประทาน 
R26 เปนพิษอยางมากเมื่อสูดดม 
R27 เปนพิษอยางมากเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง 
R28 เปนพิษอยางมากเมื่อรับประทาน 
R29 สัมผัสหรือรวมกับน้ําจะปลอยกาซพิษออกมา 
R30 สามารถทําใหเกิดสารไวไฟมากในระหวางใชงาน 
R31 สัมผัสหรือรวมกับกรดจะปลอยกาซพษิออกมา 
R32 สัมผัสหรือรวมกับกรดจะปลอยกาซพษิมากออกมา 
R33 เกิดอันตรายไดเนื่องจากการสะสมสารนี้นานๆ 
R34 ทําใหเกิดรอยไหม 
R35 ทําใหเกิดรอยไหมอยางรนุแรง 
R36 ทําใหระคายเคืองกับนัยนตา 
R37 ทําใหระคายเคืองกับระบบทางเดินหายใจ 
R38 ทําใหระคายเคืองกับผิวหนัง 
R39 ทําใหเกิดอันตรายซึ่งผลเสียอยางมากไมสามารถแกไขได 
R40 มีความเสี่ยงซ่ึงผลเสียไมสามารถแกไขได 
R41 เสี่ยงตอการทําใหนยันตาเสียหายอยางรุนแรง 
R42 อาจทําใหเกดิ sensitization เมื่อสูดดม 
R43 อาทําใหเกิด sensitization เมื่อสัมผัสกบัผิวหนัง 
R44 เสี่ยงตอการระเบิดถาทําใหรอนภายในสถานที่แคบๆ 
R45 อาจกอใหเกดิโรคมะเร็ง 
R46 อาจกอใหเกดิลักษณะพันธุกรรมเสยีหาย 
R47 อาจทําใหเกดิขอบกพรองต้ังแตเกิด 
R48 เปนอันตรายทําใหสุขภาพเสียหายอยางรุนแรงเมื่อสัมผัสเปนเวลานานๆ 
R49 อาจเกิดโรคมะเร็งเมื่อสดูดม 
R50 เปนพิษอยางมากกับสิ่งมชีีวิตที่อยูในน้ํา 
คํา ความหมาย 
R51 เปนพิษกับสิง่มีชีวิตที่อยูในน้ํา 
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R52 เปนอันตรายกับสิ่งมีชีวิตที่อยูในน้ํา 
R53 อาจกอใหเกดิผลเสียระยะยาวกับสภาวะแวดลอมในน้ํา 
R54 เปนพิษตอตนไม 
R55  เปนพิษตอสตัว 
R56 เปนพิษตอสิง่มีชีวิตในดิน 
R57 เปนพิษตอผึ้ง 
R58 อาจทําใหเกดิผลเสียระยะยาวกับสิ่งแวดลอม 
R59 เปนอันตรายตอชั้นบรรยากาศโอโซน 
R60 อาจทําใหเปนหมัน 
R61 อาจกอใหเกดิอันตรายตอเด็กในครรภมารดา 
R62 เสี่ยงตอการเปนหมัน 
R63 เสี่ยงตอการเปนอันตรายตอเด็กในครรภมารดา 
R64 อาจทําใหเกดิอันตรายตอเด็กทารกทีดู่ดนมมารดา 
R65 เปนอันตรายอาจทําใหปอดเสียหายหากรับประทาน 
R66 หากสัมผัสบอยครั้ง อาจทําใหผิวหนังแหง และแตก 
R67 ไออาจสามารถทําใหงวงนอน หรือซึมเซา 
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คําอธิบายดานความปลอดภัย (Safety Phrases) 
 
 คําอธิบายดานความปลอดภัยนี้มาจากกฎหมายของสหภาพยุโรป โดยเฉพาะอยางยิ่งของสหราช-
อาณาจักร ใชสําหรับอธิบายความหมายตางๆ ดานความปลอดภัยในการใชสารเคมี คําอธิบายนี้ไดถูกใชทั่ว
โลก เพื่อใชขยายความหมายในขอมูลเฉพาะของสารเคมีที่ใชในงานเคมีส่ิงทอ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้คือ 

คํา ความหมาย 
S1 เก็บใสในตูทีม่กีุญแจล็อค 
S2 เก็บใหพนมือเด็ก 
S3 เก็บในที่เยน็ 
S4 เก็บใหหางจากบริเวณทีม่ีส่ิงมีชีวิตอาศัยอยู 
S5 เก็บสารภายใต… (ชื่อของเหลวนั้นๆ) 
S6 เก็บสารภายใต… (ชื่อของกาซเฉื่อย) 
S7 เก็บในภาชนะที่มีฝาปดสนิท 
S8 เก็บภาชนะในที่แหง 
S9 เก็บภาชนะในที่ที่มีอากาศถายเทอยางด ี
S12 หามปดฝาภาชนะ 
S13 เก็บใหหางจากอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารสัตว 
S14 เก็บใหหางจาก… (ชื่อของวตัถุที่ไมสามารถเขากนัไดกับสารนี)้ 
S15 เก็บใหหางจากความรอน 
S16 เก็บใหหางจากแหลงกําเนิดประกายไฟ 
S17 เก็บใหหางจากวัตถทุี่สามารถไหมไฟได 
S18 ขนยายหรือ เคลื่อนที่ และเปดฝาภาชนะดวยความระมดัระวัง 
S20 เมื่อใชงาน หามรับประทานอาหาร และดืม่น้ํา 
S21 เมื่อใชงาน หามสูบบุหร่ีหรือจุดไฟ 
S22 หามสูดดมหรือหายใจฝุนผงเขาไป 
S23 หามสูดดมหรือหายใจควันหรือไอของสารเขาไป 
S24 หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง 
S25 หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับนยันตา 
S26 ในกรณีที่สัมผัสกับนัยนตา ลางน้ําจาํนวนมาก และนาํผูปวยพบแพทยโดยดวน 
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คํา ความหมาย 
S27 ถอดเสื้อผาทีป่นเปอนสารออกทันท ี
S28 หลังสัมผัสกับผิวหนัง ใหลางดวยสบู และลางน้ําตามหลายๆ คร้ัง 
S29 หามเททิ้งลงทอระบายน้าํ 
S30 หามเตมิน้าํเขาไปในสารนี้เด็ดขาด 
S33 ระมัดระวังเกี่ยวกับการคายประจุไฟฟาสถติย 
S35 จะตองทิง้สาร และภาชนะทีบ่รรจุอยางปลอดภัย 
S36 สวมเสื้อผาปองกันที่เหมาะสม 
S37 สวมถงุมือทีเ่หมาะสม 
S38 ในกรณีที่อากาศถายเทไมเพียงพอ สวมอปุกรณชวยหายใจที่เหมาะสม 
S39  สวมแวนตานิรภัย และอุปกรณปองกันหนา 
S40 ทําความสะอาดพื้น และวัตถอ่ืุนๆ ทีถู่กปนเปอนดวยการใชสาร… (บอกชื่อสารที่

เหมาะสม) 
S41 ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม และ/หรือระเบิด หามสูดดมควัน 
S42 ในระหวางการทําใหเปนควนั หรือทําใหเปนละออง จะตองสวมอุปกรณชวยหายใจที่

เหมาะสม 
S43 ในกรณีที่เกิดเพลิงไหมใช… (ชนิดของอุปกรณดับเพลิง) 
S45 ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือถาคุณรูสึกปวย ใหพบแพทยทนัท ี(นําฉลากขางภาชนะ

บรรจุมาใหแพทยดูดวย) 
S46 ถากลนื หรือรับประทาน ใหพบแพทยทนัที และนําฉลากขางภาชนะบรรจุมาใหแพทยดู

ดวย 
S47 เก็บในอุณหภมูิไมเกิน… 
S48 จะตองเก็บใหเปยกดวยสาร… (บอกชื่อสาร) 
S49 เก็บในภาชนะที่บรรจุมาครั้งแรก (หามถายเท หรือเปลี่ยนภาชนะ) 
S50 หามผสมกับ… (บอกชื่อสาร) 
S51 ใชเฉพาะบริเวณที่มีอากาศถายเทดีเทานัน้ 
S52 ไมแนะนาํใหใชภายในอาคารที่มีบริเวณกวาง 
S53 ปองกันการสมัผัส-ตองอานวิธีการพิเศษกอนใช 
S56 ทิ้งสาร และภาชนะ ณ จุดเก็บรวบรวมขยะมีพิษเทานัน้ 
S57 ใชภาชนะที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปอนกับส่ิงแวดลอม 
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คํา ความหมาย 
S59 อานรายละเอยีดจากผูผลิต หรือผูจําหนาย เกีย่วกบัการนํากลับ หรือการนํามาใชใหม 
S60 สาร และภาชนะจะตองกําจดัแบบขยะมีพษิ 
S61 ถากลนื หรือรับประทาน หามทําใหอาเจียน รีบสงตวัผูปวยพบแพทย (นําฉลากขาง

ภาชนะบรรจุมาใหแพทยดูดวย) 
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สารที่อาจเกดิเพอรออกไซดเมื่อจัดเก็บ  
 

สารดังกลาวตอไปนี้อาจเกิดเพอรออกไซดเมื่อจัดเก็บ และสัมผัสกับอากาศ ดังนัน้เมือ่เปดฝาภาชนะของ
สารเหลานี้แลวจะตองทดสอบหาคาของเพอรออกไซดไมตํ่ากวา 6 เดือนครั้ง 

- Aldehydes  
- Ethers โดยเฉพาะอยางยิ่ง cyclic ethers และที่มหีมู primary and secondary alcohol  
- สารประกอบที่มี benzylic hydrogen atoms (โดยเฉพาะอยางยิง่ hydrogens ที่อยูกับ tertiary carbon 
atoms)  
- สารประกอบที่มีโครงสราง allylic รวมถึง most alkenes.  
- สารประกอบ Vinyl and vinylidene 
สารที่ใชกนัทัว่ไปที่อาจเกิดเพอรออกไซดเมื่อจัดเก็บ เชน  
- acetal  
- cumene  
- cyclohexene  
- cyclooctene  
- decahydronaphthalene  
- decalin  
- diacetylene  
- dicyclopentadiene  
- diethyl ether  
- diethylene glycol  
- diisopropyl ether  
- dimethyl ether  
- dioxane  
- divinyl acetylene  
- ethylene glycol dimethyl ether (glyme)  
- isopropyl ether  
- methyl acetylene  
- sodium amide  
- tetrahydrofuran (THF)  
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- tetrahydronaphthalene  
- tetralin  
- vinyl acetate  
- vinylidene chloride  
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ชื่อสารเคมีตัวเดียวกัน แตอาจเรียกชือ่ตางกันออกไป 
 

    1,2- (disubstituted benzene ring),  ortho-, o-  
                             1,3- (disubstituted benzene ring),  meta-, m-  
                             1,4- (disubstituted benzene ring),  para-, p-  
                             Acetic,   Ethanoic  
                             Allyl,   Propenyl  
                             Aluminium,   Aluminum  
                             Caproate,   Hexanoate  
                             Capryl,   Octyl  
                             Caprylate,   Octanoate  
                             Caesium,   Cesium  
                             Ceric,   Cerium (IV),   Cerium (4+)  
                             Cerous,   Cerium (III),   Cerium (3+)  
                             Cetyl,   hexadecyl  
                             Cobaltous,   Cobalt (II),   Cobalt (2+)  
                             Cupric,   Copper (II),   Copper (2+)  
                             Cuprous,   Copper (I),   Copper (1+)  
                             Ethyl,   Acetyl  
                             Ethylate,   Ethoxide  
                             Ferric,   Iron (III),   Iron (3+)  
                             Ferrocyanide,  Cyanoferrate  
                             Ferrous,   Iron (II),   Iron (2+)  
                             Isoamyl,   isopentyl  
                             Laurate,   Dodecanoate  
                             Lauryl,   Dodecyl  
                             Mercuric,   Mercury (II),   Mercury (2+)  
                             Mercurous,   Mercury (I),   Mercury (1+)  
                             Octacosyl,   Clutyl,    Montanyl  
                             Plumbous,   Lead (II)  
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                             Stearic,   Octadecanoic  
                             Suberate,   Octanedioate  
                             Sufuric,   Sulphuric  
                             Sulphate,   Sulfate  
                             Sulphite,   Sulfite  
                             Sulphonate,   Sulfonate  
                             Thiosulfate,   Thiosuphate 
 
ที่มา: http://ptcl.chem.ox.ac.uk/MSDS/synonyms.html  
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สัญลกัษณความปลอดภยัขางภาชนะบรรจุสารเคมี 
 สัญลักษณทีพ่นักงานทกุคนควรเขาใจเพื่อความปลอดภยัของตนเองและผูอ่ืน 
 
สัญลกัษณเตือนเกี่ยวกับอันตราย

ที่ติดอยูขางขวดสารเคม ี
ความหมาย 

 

สารนี้สามารถระเบิดเมื่อสัมผัสกับเปลวไฟ หรือ วองไวตอ
การกระทบกระแทก หรือแรงเสียดทาน มากกวาไดไนโตร-
เบนซนิ (Dinitrobenzene)  
(ซึ่งสารนี้ปกตจิะไมคอยพบในโรงงานเคมีส่ิงทอทั่วไปนัก) 

 

สารนี้จะมีปฎิกริยาคายความรอนเมื่อสัมผัสกับสารอื่นๆ 
โดยเฉพาะอยางยิง่วัตถุไวไฟ หรือวัตถทุี่ติดไฟไดงาย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไวไฟที่สุด 
ของเหลวที่มีจดุวาบไฟต่ํากวา 0oC และมีจุดเดือดที่ 35oC 
หรือตํ่ากวา 
 
ไวไฟมาก 
1. ของเหลวทีม่ีจุดวาบไปต่าํกวา 21oC  
2. สารที่สามารถจะเกิดการติดไฟไดทันทีเมื่อสัมผัสอากาศ 
ที่อุณหภูมหิอง 
3. ของแข็งที่สามารถจะเกิดการจุดติดไดทันทีเมื่อสัมผัส
กับเปลวไฟ หรือที่จะเกิดกาซที่ไวไฟมาก เมื่อสัมผัสกับน้าํ
หรือความชืน้ 
 
ไวไฟ 
ของเหลวที่มีจดุวาบไฟที่ 21oC หรือมากกวา และต่ํากวา
หรือเทากับ 55oC 
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สัญลกัษณเตือนเกี่ยวกับอันตราย

ที่ติดอยูขางขวดสารเคม ี
ความหมาย 

 

สารที่ทาํลายเนื้อเยื่อที่มีชีวิต และวัสดุอ่ืนๆ 
 

 

สารนี้ถาสูดดม กลนื หรือดูดซึมเขาในผวิหนงัสามารถจะมี
ผลรายตอสุขภาพของผูที่ถกูสารนี้ได 
 

 

สารที่สามารถทําใหเกิดอาการพอง เมื่อสัมผัสทันท,ี เมื่อ
โดนสารนีน้านๆ หรือโดนซ้าํๆ กันกบัเนื้อเยื่อภายในจมกู 
หรือผิวหนงัของมนษุย 
 

 
 
 

 

มีพิษมาก 
สารที่สามารถทําใหเกิดอาการบาดเจ็บ หรือบาดเจ็บเร้ือรัง 
อาจถึงขัน้ตายได เมื่อสูดดม กลืน หรือดูดซึมเขาไปใน
ผิวหนัง 
 
มีพิษ 
สารที่สามารถทําใหเกิดอาการบาดเจ็บ หรือบาดเจ็บเร้ือรัง 
อาจถึงขัน้ตายได เมื่อสูดดม กลืน หรือดูดซึมเขาไปใน
ผิวหนัง 

ที่มา: Brown, R. M., Review of Progress in Textile Colouration, 21, 1991, pp. 1-6. 
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เอกสารอางอิง และแหลงขอมูล 
 
[1] http://ptcl.chem.ox.ac.uk/MSDS/ เขาสืบคนขอมูลวันที่ 10 ตุลาคม 2545-30 ตุลาคม 2545 
[2] http://www.cdc.gov/niosh/npg/npg.html เขาสืบคนขอมูลวนัที ่30 ตุลาคม 2545 
[3] http://161.200.32.13/msds/search.asp คนหาขอมลู เอกสารขอมูลความปลอดภัย (MSDS) 
     และ คําแนะนําความปลอดภัย (SG) เขาสืบคนขอมลูวันที่ 30 ตุลาคม 2545 
[4] http://www.nsc.org/library/chemical/chemical.htm เขาสืบคนขอมูลวันที่ 30 ตุลาคม 2545 
[5] Brown, R.M., Review of Progress in Textile Colouration, 21, 1991, pp. 1-6. 
[6] http://www.msdssolutions.com/en/ เขาสืบคนขอมลูวันที่ 30 ตุลาคม 2545 
[7] http://www.setonresourcecenter.com/MSDS/index.htm เขาสืบคนขอมูลวนัที ่15 พฤศจิกายน 2545 
[8] http://msds.ehs.cornell.edu/msdssrch.asp เขาสืบคนขอมูลวนัที่ 15 พฤศจิกายน 2545 
[9] http://hazard.com/msds/index.php เขาสืบคนขอมูลวันที่ 15 พฤศจิกายน 2545 
[10] http://chemfinder.cambridgesoft.com/ เขาสืบคนขอมูลวนัที ่17 พฤศจิกายน 2545 
[11] http://ull.chemistry.uakron.edu/erd/ เขาสืบคนขอมูลวันที่ 17 พฤศจิกายน 2545 
[12] http://avogadro.chem.iastate.edu/MSDS/ เขาสืบคนขอมูลวนัที ่17 พฤศจิกายน 2545 
[13] http://www.chemexper.com/ เขาสืบคนขอมูลวนัที ่25 พฤศจิกายน 2545 
[14] http://www.scorecard.org/chemical-profiles/ เขาสืบคนขอมลูวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 
[15] http://hazmat.dot.gov/erg2000/erg2000.pdf เขาสืบคนขอมูลวนัที ่27 พฤศจิกายน 2545 
[16] http://www.state.nj.us/health/eoh/rtkweb/rtkhsfs.htm เขาสืบคนขอมูลวันที ่27 พฤศจิกายน 2545 
[17] http://www.epa.gov/chemfact/ เขาสืบคนขอมูลวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 
[18] http://www.hhmi.org/research/labsafe/lcss/lcss.html เขาสืบคนขอมูลวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2545 
 

---------------------------------------------------- 
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กรณศีึกษาเรือ่งความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมฟอกยอมพมิพตกแตงสิง่ทอ 
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. อภิชาติ สนธสิมบัติ 

 
เนื่องจากในปจจุบันมีผูบาดเจ็บระหวางปฏิบัติงานจํานวนมากในโรงงานอุตสาหกรรมเคมีส่ิงทอ 

อยากจะถามความเห็นสมาชิกทุกทาน วาขั้นตอน หรือวิธีการใดบางที่อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได เชน 
 
1. เครื่องเผาขน ประเภทของอุบัติเหตุ คือ เพลิงไหม วิธีแกไขปองกัน ควรเตรียมถังดับเพลิงไวภายในบริเวณ
ใกลๆ เครื่อง (หามตั้งที่เครื่องเพราะเวลาเพลิงไหมเขาไปหยิบไมได) และฝกอบรมพนักงานควบคุมเครื่องนี้ใน
เร่ืองการใชดับเพลิง 
 
2. เครื่องบีบอัด (Padder) ประเภทของอุบัติเหตุ คือ การถูกหนีบมือ แขน วิธีแกไขปองกัน ควรติด Guard 
ปองกันมิใหมือ หรือแขน เขาไประหวางลูกกลิ้งที่เคลื่อนที่ หรือตองมีอุปกรณตัดไฟฉุกเฉิน กรณีที่มือหรือแขน
ติดเขาไปในเครื่อง และควรจะตองควบคุมเครื่องเปนคูๆ มิใชทํางานเพียงคนเดียวตามลําพัง หากเกิดอันตราย
ไมสามารถชวยเหลือไดทัน 
 
3. พื้นโรงงานฟอกยอมก็เชนกัน มักมีสารเคมีหกเลอะเทอะ ดังนั้นควรมีการแนะนําใหพนักงานกวาดลาง
สารเคมีเหลานี้ เนื่องจากมักเกิดอุบัติเหตุล่ืนหกลมหัวแตกได หรือแขนหักไดเชนกนั 
 
4. บอบําบัดน้ําเสีย เนื่องจากมีขนาดใหญสวนมากจะลึก ควรจัดพนักงานอยางนอย 2 คน ทํางานรวมกนั เพือ่
ความปลอดภัย และในการบําบัดน้ําเสียหากใชจุลินทรียที่ไมตองการอากาศ มักไดกาซมีเทน ซึ่งกาซนี้จะติดไฟ
ไดงาย ดังนั้นหามพนักงานสูบบุหร่ีบริเวณบอบําบัดน้ําเสียเด็ดขาด 
 
อีกประการหนึ่งถา โรงงานมีระบบเติมอากาศ ใหพนักงานประจําบอ ระมัดระวังมากขึ้น เนื่องจากน้ําเสียที่เติม
อากาศเขาไปแลว จะเกิดปรากฏการณคือ ถาพนักงานตกลงในน้ําดังกลาว ถึงจะวายน้ําเปนก็อาจตายได 
เพราะน้ําจะเบามาก ทําใหตัวคนที่ตกลงไปจมลงสูกนบออยางรวดเร็ว สําหรับโรงงานที่ผมเปนที่ปรึกษา ผม
แกปญหาโดยการลอมร้ัว และมีลวดสลิงขึงขวางบอไว ถาตกลงไปยังพอมีหวังที่จะเกาะลวด สลิงได แลวพยุง
ตัวเพื่อรอใหคนมาชวยไดครับ   
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5. ความปลอดภัยในหองชั่งสี 
1. ควรสวมแวนตา (ทําดวยพอลิคารบอเนต) สวมถุงมือยาง และสวมที่ปดจมูกที่เหมาะสม (อาจจะตองสวม
รองเทาหัวเหล็ก Safety shoes ครับ) 
2. ไมควรตัดสีสูงเกินไป  
3. การยกถังขนาดใหญ ควรตองฝกอบรมทาทางที่ถูกตองในการเคลื่อนยายถังเหลานั้น เพราะถาเคลื่อนยายไม
ดี อาจทับขา หรือเทา ทําใหบาดเจ็บได 
4. การเปดฝาถัง จะตองมีอุปกรณที่เหมาะสม เพราะบางครั้งอาจบาดมือไดเชนกัน 
5. จะตองมีระบบระบายอากาศอยางดี เพราะอาจทําใหฝุนสีปลิเต็มไปหมดทั่วทั้งหอง 
6. หามสูบบุหร่ี และรับประทานอาหารในหองชั่งสี  
7. การทําความสะอาด ควรใชผาถูพื้นชุบน้ํา เช็ด มากกวาใชไมกวาด หรือแปรงมาปด 
 
6. เครื่องสเต็นเตอร 
- เครื่องสเต็นเตอรมี 2 ประเภท คือแบบคลิป กับแบบเข็ม แบบที่นาจะเปนอันตรายก็คือเข็ม เนื่องจากถามองไม
ทันเข็มเหลานี้วิ่งเร็วอาจทิ่มมือไดครับ เข็มเหลานี้เดินทางดวยความรวดเร็ว ดังนั้นจะตองระมัดระวัง เชน ตอง
แขวนปายหามเดินเครื่อง กําลังซอมอยู เพื่อปองกันพนักงานคนอื่นเปดเคร่ืองในระหวางซอม หากโดนเข็ม
สเต็นเตอร ควรรีบไปฉีดยากันบาดทะยักทันที เพราะเข็มบางเครื่องอาจมีสนิมบาง และสกปรก เปนตน และควร
ระมัดระวังไฟฟาสถิตยดานหลังเครื่องดวยนะครับ 
- เครื่องบีบอัด จะตองระมัดระวังอยานํามือหรือแขนเขาไปภายในลูกกลิ้ง เพราะอาจถูกหนีบนิ้วมือได 
- ชุดถังผสมสารเคมีที่จะปอนเขาเครื่องบีบอัด ในบางโรงงานปลอยปละละเลยไมบํารุงรักษาบันไดที่สวนมาก
ทําดวยโลหะ เพื่อนําขึ้นไปที่ถังผสมสารเคมี เมื่อโดนสารเคมีและน้ํา ทําใหบันไดโลหะผุกรอน อาจทําใหเหยียบ
แลวทะลุเทา หรืออาจเปนอันตรายตอพนักงานได ซึ่งจะพบในขาวหนังสือพิมพบอยๆ คือ เทาของคนที่เหยียบ
ฝาทอระบายน้ําโลหะที่มันผุๆ แลวหลน หรือติดแหง็กอยู เหลานี้คนไทยเราคิดวาเปนเรื่องธรรมดา ไมเห็นแปลก
ครับ  
 
7. ความปลอดภัยในการขับขี่ Fork lift 
รถดังกลาวมักมีความคลองตัวสูงมาก เลี้ยวไดในที่แคบๆ แถมมีงาคลายๆ ชางอีก ถาเสียบใครก็คงจะแยนะ
ครับ  
- จากประสบการณที่เคยอยูในโรงงาน พนักงานสวนอื่นๆ มักจะชอบโดยสารรถแบบนี้ ซึ่งไมใชโดยสารที่นั่งเปน
กิจลักษณะ เพราะที่นั่งรถแบบนี้มีแคที่เดียว คือคนขับ ตานี้ก็ตองไปนั่งบนเครื่องบาง บนงาบาง อันนี้ตองหาม
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นะครับ ไมวากรณีใดๆ ถาหามไมเชื่อฟงก็คงตองตักเตือนครับ เพราะมันอันตรายมาก หากตกลงมา แลวคนขับ
ไมไดระวังก็อาจจะทับคนที่โดยสารได 
- ควรมีการจํากัดความเร็วในการขับข่ี 
- ควรติดไฟวาบ (สีเหลือง) เพื่อใหทุกคนตื่นตัวเมื่ออยูใกล อาจติดเสียงประจํารถ เพื่อเตือนใหทราบวารถกําลัง
มา เพราะรถประเภทนี้เสียงมักเงียบ มาไมทันระวังอาจเกิดอุบัติเหตุได 
- ควรอบรมอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากรถประเภทนี้ กอนจะมอบหมายใหพนักงานขับรถเขาไปทํางาน  
- หามผูไมมีสวนเกี่ยวของขับรถดังกลาว และพนักงานจะตองมีใบขับชี่รถประเภทนี้ดวย เพื่อใหมั่นใจวา
สามารถควบคุมรถไดอยางปลอดภัย ไมกอใหเกิดปญหากับผูอ่ืน 
- มีการกําหนดชองทางเดินรถใหถูกตอง พรอมลูกศรบอกทิศทางใหเหมาะสม หามขับยอนศร หามขับรถเร็ว
กวาที่กําหนด มีคันกระโดด (แทงกันไมใหขับรถเร็ว) เปนระยะๆ  
- ระมัดระวังในการขับรถ ในชวงทางรวมทางแยก ไมควรวางสิ่งของเกะกะ ตามทางแยก (ลองดูในหัวขอ
กิจกรรม 5ส) 
  
8. เรื่องเครนสําหรับยกกระเชาเสนดายสําหรับเครื่องยอมแพ็กเกจ  
- ในการยกกระเชาเสนดายเขา-ออกเครื่องยอมแพ็กเกจ จะตองมีความปลอดภัย เนื่องจากน้ําหนักของกระเชา 
+ น้ําหนักของลูกดายที่แหง + น้ําหนักของน้ําที่อยูในลูกดาย (ถาเปนตอนเอาออก) ก็คงรวมๆ 1,000 กิโลกรัม
ข้ึนไป ดังนั้นไมสมควรที่จะเขาไปใกลๆ หรืออยูใตทางเดินของเครนโดยเด็ดขาด เนื่องจากเทาที่ผมเคยทํางาน
มาในโรงงาน พบวาเครนรูด 3-4 คร้ัง มีคร้ังหนึ่งพนักงานยอมอยูใกลๆ จุดที่จะตก แตโดดหลบทัน ถาไมทันก็
เปนกลวยปงแนนอนครับ 
- หากโรงงานมีคนตาย คงตองเสียชื่อ  เสียตังค คนบังคับเครน และหัวหนางานอาจติดคุก และทําใหพนักงาน
อ่ืนๆ หวาดผวา เร่ืองผีๆ ไปอีกนาน ดังนั้นทางที่ดีก็อยาประมาทครับ เร่ืองนี้ไมใชเร่ืองเลนๆ ครับ   
- ตองมีการซอมบํารุงเครน และระบบมอเตอรทุกสวนเปนประจํา  
- เลือกซื้อเครนที่ผลิตจากบริษัทที่ไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม และเปนบริษัทที่มีชื่อเสียงดานเครนโดยเฉพาะ 
 
9. อุบัติเหตุตอไปคือยกของผิดวิธี เชน ในโกดัง ในโรงยอม ฯลฯ 
การยกของแบบผิดวิธีทําใหพนักงานที่ยกของนั้นปวดหลังไดครับ ดังนั้นจึงควรมีการฝกอบรมในการยกของที่
ถูกตอง เพื่อมิใหผูยกปวดหลังครับ  โดยการยกที่ถูกตอง ไมควรโกงโคง แลวใชหลังดึง หรือยกของ เพราะจะทํา
ใหปวดหลัง วิธีที่ถูกตอง ควรนั่งชันเขา ใหสมดุลย แลวอุมของที่จะยก หลังจากนั้นใชกําลังขาทั้งสองขาง คอยๆ 
ยกตัวขึ้น จนถึงทายืน จึงเคลื่อนที่ 
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10. ความปลอดภัยเรื่องไฟฟา 
บางโรงงานพนักงานใชตูไฟเบรกเกอร หรือตูไฟสําหรับควบคุมเครื่องยอม มาเปนตูกับขาว!!! แถมมีการเอาชอน
สังกะสีไปวางอีกตางหากครับ ชอนสั้นยังพอทําเนา แตบางเจาเอาชอนยาวใสเขาไป ใครเปนหัวหนางานควร
ตรวจสอบตรวจตราตรงนี้ดวยครับ ผมเปนหวงเหลือเกิน เพราะไฟฟานั้นไมเขาใครออกใคร แถมชอนนั้นถาถูก
ผลักดีๆ จังหวะเหมาะก็ไปพาดสายไฟ ทําใหเกิดการลัดวงจรได โชคไมดีคนนั้นตายคาเครื่องอีก หรือโรงงานไฟ
ไหม  
 
ดังนั้นควรมีการล็อกตูไฟฟาใหดี หัวหนางานและชางซอมบํารุงมีกุญแจอยู แตหามใหพนักงานนําเอากับขาว 
ขาว แถมชอนไปใสนะครับ อยางไรก็ตามเคยเหมือนกันวาตูไฟเบรกเกอรของเราปดสนิทครับ แตมีรูใหเจาจิ้งจก
เขาไปได มันก็ทะลึ่งเขาไปนอนพาดสายไฟใหญ ทําใหฟวสขาด หรือระเบิดไดเชนกัน ดังนั้นควรปดรูตางๆ ที่เจา
จกนอยจะเขาไปแอบซอนตัวดวยครับ อันนี้ผมเคยมีประสบการณตรงครับ 2 คร้ัง เร่ืองจิ้งจกพาดสายไฟฟาขาง
ในตูเบรกเกอรนะครับ  ผลคือบึมครับ ทําใหไฟดับทั้งโรงงานก็มี 
 
11. เครื่องกรอดายไจ  โคน 
เครื่องดังกลาวมีการหมุนของแกนที่ใชในการกรอดาย ดังนั้นจะตองระมัดระวัง 
- หามปลอยผมยาวรกรุงรัง เพราะอาจทําใหผมหมุนไปติดที่แกนของเครื่องกรอดาย อาจเกิดการถลกหนังหัวได 
หรือไมงั้นก็คงจะตองตาย 
- หามสวมสรอยคอ แหวน ตุมหู เพราะพลาดพลั้งเสนดายที่วิ่งๆ อยูไปติดกับเฟอรนิเจอรที่ใสอยูก็คงจะบาดนิ้ว 
บาดมือ หรือทําใหเสียโฉมได 
- หามใสเน็คไท เพราะถาเขาไปพันคงจะไมรอดแนนอน เพราะคงจะรัดคอแนๆ 
- หามเดินเทาเปลา เพราะคิดวาสบายดี ถาไฟฟาร่ัว ลงดินก็เรียบรอย (ตาย) ครับ 
- ไมควรพูดคุยกันระหวางทํางานกับเครื่องจักร อันนี้ไมใชหามพูดตลอด ถาเครื่องเดินอยูปกติ ออกหางจาก
เครื่องไมเปนไรครับ เดี๋ยวจะหาวาผมจูจี้ ฯลฯ   
- ควรมีปายเตือนอันตราย และมีการขีดเสนขอบเขต เพื่อมิใหพนักงานเขาไปใกลเกินไป 
- ระมัดระวังโดนหนีบมือ เพราะเคยมีพนักงานผูหญิงคนหนึ่ง นิ้วกอยขาดติดที่เครื่องกรอ เราในฐานะหัวหนาก็
ตองพาสงโรงพยาบาล กอนพาไป ใหนําถุงพลาสติก 1 ใบใสนิ้วกอยที่ขาด แลวนําน้ําแข็งใสในถุงอีกใบที่ใหญ
กวา แลวนําถุงพลาสติกที่มีนิ้วใสเขาไป แลวสงโรงพยาบาลทันที หลังจากนั้นแพทยไดตอนิ้วให ผลปรากฎวาไม
สามารถกระดิกนิ้วกอย แตนิ้วกอยอยูในสภาพเดิมครับ ก็ดีใจกับพนักงานคนนั้นดวยครับ เหตุเกิดประมาณ 10 
ปกอน  
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หมายเหตุ อยานํานิ้วที่ขาดไปแขในน้ําแข็งทันที เพราะอาจจะทําใหเซลลตายได และน้ําที่ละลายอาจจะทําให
เลือดออกมา ทําใหเซลลนั้นตายกอนถึงแพทยครับ อยางไรก็ตามอยาประมาทดีที่สุดครับ 
12. เครื่องโรฟวิ่ง และเครื่องปนดายแบบวงแหวน (เผื่อในโรงงานมีโรงปนดายครับ) 
ตองระมัดระวังอยาเห็นวาเครื่องหมุนเบาๆ อยากเอามือไปแตะ อาจจะทําใหมีบาดเจ็บได อีกทั้งเครื่องปนดาย
แบบวงแหวน จะหมุนดวยความเร็วสูง แตเราอาจมองเห็นวาเครื่องหยุดนิ่งได ดังนั้นหากนํามายื่นไปแตะวง
แหวนที่หมุนอยางรวดเร็ว จะทําใหบาดมือ หรือนิ้วที่ยื่นไปแตะทันที 
 
13. ไฟไหมเครื่องสเต็นเตอร 
ข้ันแรก ไมตองตกใจ รีบปดพัดลมดูดอากาศของเครื่องกอน 
ข้ันสอง ปดสวิทชทุกอยางใหหมด หามเปดฝาตู Chamber เด็ดขาด 
เมื่อไฟไหมเปนเวลาไมนาน อากาศจะหมด จะทําใหไฟดับเอง ไมตองฉีดน้ํายาดับเพลิง เพราะจะทําใหเครื่อง
เสียหาย 
ข้ันสาม เมื่อไฟดับแลว แนใจวาทุกอยางเรียบรอย คราวหนาคราวหลังหมั่นทําความสะอาดปลองควันของ
เครื่อง อยาใหน้ํามันเกาะเต็มอยูภายใน เพราะอาจทําใหเกิดไฟไหมคร้ังตอไปได ถาใชงานหนัก อาจจะตองลาง
ทุก 3-6 เดือน ถาใชงานเบา อาจจะตองลางทุก 9-12 เดือน แลวแตครับ   
หมายเหตุ ระวังอยาลางปลองควันตอนเครื่องรอนๆ ครับ อาจถูกน้ํามันที่อยูในทอลวกได 
 
14. การเทน้ํากรดเขมขน ลงไปปรับสภาพความเปนกรดเปนดางของบอบําบัดน้ําเสีย จะตองกระทําอยาง
ระมัดระวัง มิฉะนั้นอาจจะถูกสารเคมีกัดผิวหนัง เยื่อบุโพรงจมูก นัยนตา และอวัยวะตางๆ ได อยาเปนเหมือน
บริษัทหนึ่งที่พนักงานใชวิธีการโดดถีบถังน้ํากรดใหมันวิ่งไปในบอเอง (พยัคฆรายไทยถีบ) วันนั้นถือเปนคราว
ซวย ถีบผิดดานตัวเองตกน้ําแทนก็มี ถาไมมีใครชวยก็คงตาย เพราะจะจมน้ําตายนะซิครับ 
(การทํางานอยาสักแตวาทํา ตองมีจิตสํานึกเกี่ยวกับความปลอดภัยดวยครับ! ) 
หมายเหตุ การเทกรดเขมขน ควรเทลงในน้ํา (หามเทน้ําลงในกรด) คิดถึงหลักความจริงงายๆ ถาเทกรดเขมขน
ลงในน้ํา หากกรดกระเด็นออกมา จะเปนกรดเจือจาง แตถานําน้ําปริมาณนอยๆ เทลงไปในกรด เมื่อกรดนั้น
กระเด็นออกมา จะเปนกรดเขมขน หากถูกมือ หรือแขนอาจทําใหพอง หรือลวกมือไดเชนกัน 
 
15. อยาโยนโซดาไฟเกล็ดเขาไปในน้ํารอน 70oC หรือมากกวา เพราะจะทําใหน้ําเดือดลวกมือ ลวกหนาได
ครับ เนื่องจากโซดาไฟเมื่อละลายน้ําจะใหปฏิกิริยาคายความรอน ขนาดน้ําเย็นๆ เมื่อนําโซดาไฟละลายน้ํา จะ
ทําใหอุณหภูมิสูงขึ้นทันที แตถาใสโซดาไฟในน้ํารอนเลยจะทําใหอุณหภูมิของน้ําสูงเกือบเดือด ดังนั้นอาจเกิด
กาซ และฟองฟูทําใหลวกอวัยวะตางๆ ไดครับ 
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16. การจัดเก็บสารเคมี 
เนื่องจากในเอกสารฉบับนี้ ผมไดเขียนแนวทางการจัดเก็บสารเคมีไวแลว ดังนั้นจะตองระมัดระวังในการจัดเก็บ
สารเคมีตามขอหามตางๆ ที่กลาวไวแลวขางตน อยางไรก็ตามการจัดเก็บสารเคมี และสียอม ควรจัดเก็บในที่ที่
มีอากาศเย็น ไมรอนอบอาวเกินไป ไมมีแสงแดดสองถึง ไมควรมีความชื้นสูง มีการถายเทของอากาศดี ไมควร
นําสารที่ไวไฟมาอยูใกลๆ แหลงที่อาจกําเนิดสะเก็ดไฟ 
ตัวอยาง เชน สารเคมีจะตองจัดเก็บไมผสมปะปนกัน เชน สารออกซิไดสอยางรุนแรงไมควรเก็บใกลสาร  รีดิ
วซอยางรุนแรง และไมควรมีประกายไฟ หรือน้ํา อาจทําใหเกิดการระเบิดอยางรุนแรงได เปนตน สารออกซิไดส 
เชน ไฮโดรเจนเพอรออกไซด ไมควรเก็บไวในขวดพลาสติกบางประเภทที่ไมทนสารดังกลาว เนื่องจากเมื่อเวลา
ผานไปสารนี้จะทําใหพลาสติกแตก จึงทําใหสารหกเลอะเทอะ เมื่อถูกพื้น หรือชั้นวางของที่เปนไมจะทําใหไม
เหลานั้นเปอยยุยได และสารไฮโดรเจนเพอรออกไซด จะตองเก็บในสภาวะที่เปนกรด ถาเปนดางจะปลดปลอย
ออกซิเจนอยางรุนแรง หากมีการกระแทก หรือสะเก็ดไฟ หรือเปดหลอด  ฟลูออเรสเซนท อาจเกิดการระเบิดได
ครับ ตองระมัดระวังดวย 
 
ในประเทศอังกฤษ หองทดลองที่ผมทํางานจะตองแยกหองเก็บสารที่เปนตัวทําละลาย (Solvent) ออกตางหาก 
อยูนอกอาคาร และเมื่อเวลาจะใชจึงจะมีเจาหนาที่หองทดลองไปเบิกมาให (ใสกุญแจไวนะครับ) และบริเวณ
ดังกลาวจะติดคําวา "ไวไฟ" “หามสูบบุหร่ี” หองที่เก็บจะอยูคอนขางลึกลับไมคอยมีคนพลุกพลานนักเพราะขืน
ใหคนเยอะ เดี๋ยวเผลอสูบบุหร่ีโยนใสระเบิดเปนประทัด หรือดอกไมไฟแนนอนครับ ที่ใหอยูหางผูคนเพราะหาก
ระเบิดจะไดไมติดอาคาร หรือทํารายทําลายชีวิตผูคนครับ 
  
17. ความปลอดภัย และมาตรการปองกันอันตรายในหองทดลอง ควรมีมาตรการดังตอไปนี้คือ 

1. หามหยอกลอ และวิ่งภายในหองทดลอง หรือตามทางเดิน เนื่องจากอาจเกิดอันตรายตอตนเองหรือ
ผูอ่ืนได 

2. หามสูบบุหร่ีภายในหองทดลอง และบริเวณโรงงานเด็ดขาด 
3. หามรับประทานสารเคมี หรือส่ิงอื่นๆ ในหองทดลอง (เนื่องจากมีเพื่อนของผูเขียนเลาวาไดด่ืม

น้ํากรดซัลฟุริกเขาไป เพราะคิดวาเปนน้ําดื่ม เนื่องจากเติมน้ํากรดลงในขวดน้ําดื่ม เพื่อนอาจลืมคิดวาเปนน้าํดืม่ 
จึงเปดฝาดื่ม แตไมเปนอันตรายมากนัก เนื่องจากไดบวนน้ํากรดออกมาทัน การแกไขปญหาคือ หากเติมน้ํา
อ่ืนๆ ที่ไมใชน้ําดื่ม ควรดึงสลากที่ติดขางขวดออก ใชปากกาทําเครื่องหมายกากบาท พรอมเขียนกํากับให
ชัดเจน เพื่อปองกันความผิดพลาดดังที่กลาวมาแลว) 

4. สวมถุงมือยางทุกครั้งที่จะตองสัมผัสกับสารเคมี หรือสียอม 
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5. กอนเลิกงาน (รับประทานอาหารกลางวัน และเลิกงานตอนเย็น) จะตองลางมือใหสะอาดทุกครั้ง 
เพื่อปองกันอันตรายจากสารเคมีที่ติดมือของพนักงาน 

6. ความสะอาดของผาที่จะนํามายอม  ตาชั่งที่ใชชั่งสี  ถวยแกวสําหรับยอมสี  และอุปกรณที่ใชในการ
วัดปริมาตรของน้ําสี และสารเคมี เชน ปเปต กระบอกตวง แทงแกวคน เปนตน 

7.  เนื่องจากสียอมมีลักษณะเปนผงละเอียดไมควรจะเท หรือตักสี สูงเกินไป เพราะอาจ จะทําใหสีฟุง
กระจาย และผูตักอาจสูดดมเขาไป เปนสาเหตุหนึ่งที่อาจกอใหเกิดมะเร็งในปอดได 

8. จําเปนตองระมัดระวัง เนื่องจากสียอมบางตัวสามารถจะติดเสื้อผาได (ควรสวมเสื้อกาวน หรือเสื้อ
ฝกงาน)  

9. สารเคมีบางตัว ควรจะอานฉลากกอน เชน สารชวยทําใหสีกระจายตัวอยางสม่ําเสมอ(Dispersing 
Agent), สารชวยพา (Carrier) เปนตน อยาสูดดม อาจทําใหเกิดมะเร็งที่ปอดได 

10. เนื่องจากกระบวนการยอมสีเปนกระบวนการที่ตองใชความรอนสูง ดังนั้นจะตองระมัดระวังอยาใช
มือสัมผัสกับน้ําที่ใชยอม หรือเปลวไฟ หากยอมดวยเครื่องยอม 130oC จะตองรอใหอุณหภูมิของเครื่องลดลง
ประมาณ 80-90oC กอนเปดฝาถวยโลหะไรสนิมออก หากยอมธรรมดาน้ําเริ่มมีควันขึ้นเมื่ออุณหภูมิ 60oC 
ดังนั้นควรใชความระมัดระวัง สําหรับผาที่ยอมเสร็จเรียบรอยอาจยังรอนอยูใหเติมน้ําเย็นลงในถวยกอนสักพัก 
จึงใชมือจับผาลางทําความสะอาดตอไป 

11. สารเคมีตอไปนี้ เชน ไฮโดรซัลไฟท (Sodium Hydrosulphite), โซเดียมไฮโปคลอไรท (Sodium 
Hypochlorite), ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (H2O2) โซดาไฟ, โซดาแอช เปนตน เนื่องจากสารเหลานี้จะเปน
อันตรายตอผิวหนัง และนัยนตา หากสัมผัสหรือสูดดมเขาไป 

12. หากมีปญหาเกี่ยวกับโรคภูมิแพ ควรปรึกษาแพทย และถาไมจําเปนไมควรทํางานในหองทดลอง 
13. ถาจําเปน ควรจะสวมใสถุงมือ หรือหนากากปองกันไอพิษ กอนที่จะสัมผัสสียอม หรือ สารเคมี  

หรือควรเทสียอม หรือสารเคมีในตูดูดควัน (Fume Cupboard) 
14. เวลาผสมกรด ตองเทกรดเขมขนลงในน้ําจํานวนมาก เพื่อปองกันอันตรายเมื่อกรดกระเด็นใสมือ 
15. กรุณาปดฝาสียอม และสารชวยยอมทุกครั้ง เพราะสียอมหากเปดฝาทิ้งไวสีจะดูดความชื้นแลวมี

ผลตอความเขมของสี หรือเฉดสีได สารชวยบางตัวเชน เกลือ โซดาไฟ ดางตัวอื่นๆ เปนตน หากดูดความชื้นทํา
ใหน้ําหนักของสารชวยไมแนนอน ทําใหมีผลตอสูตรยอมไดทั้งหมด 

16. ตองชวยกันรักษา และทําความสะอาด ตัวเครื่องจักร และพื้นหองทดลอง เมื่อใชงานเสร็จแลวทุก
คร้ัง 

17. การจัดเรียงสียอม สารชวยยอม และสารไวไฟ ควรจะจัดเก็บใหเหมาะสม เชน จัดเรียงตามชนิด
ของสี สารไวไฟหามนํามาใกลสารออกซิไดซ หรือสารรีดิวซ จะตองจัดเก็บแยกตางหาก เปนตน 
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18. สารชวยยอม และสียอมทุกตัวจะตองมีปายชื่อที่อานไดชัดเจน และแสดงสัญลักษณเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของสารนั้นๆ เพื่อเตือนใหผูใชตระหนักถึงพิษภัยของสารนั้นเสมอ 

19. หามใชปากดูดปเปตโดยเด็ดขาด เพราะเรื่องการปเปตสารเคมีครับ ก็มีคนที่พิเรนทร แทนที่จะเอา
ลูกยางมาดูดปเปต เคาก็เอาปากดูดซะเลย ตานี้ดูดเลยซิครับ ก็เลยไดอมสารเคมีเต็มปาก ระวังดวยครับ ลูก
ยางลูกละไมกี่บาท กับชีวิตเราทั้งชีวิต อยาไปเสี่ยงเลยครับ (คนไทยชอบทําอะไรประมาทครับ ไมไดนึกถึงความ
ปลอดภัยของตนเอง หรือเพื่อนฝูง)  มีคร้ังหนึ่งที่มีคนปากมวงไปหลายวัน เพราะดันใชปากดูดปเปตขวดสีรีแอค
ทีฟสีมวงนะครับ 

20. เครื่องแกวที่แตกแลว ควรทิ้งแยกในถังขยะที่จัดไว เพื่อปองกันอันตรายกับผูเก็บขยะ 
21. ถังกาซที่ใชในหองทดลอง จะตองตั้งตรงเสมอ หามวางนอน และจะตองตรวจสอบวาลวตางๆ ของ

อุปกรณเหลานี้เสมอ 
22. ระมัดระวังไฟไหม เนื่องจากขวดรูปชมพู หรือขวดสําหรับลางมีของเหลวอยู ทําหนาที่เหมือน 

“กระจกรวมแสง” ไดเชนกัน 
23. ปล๊ักไฟฟา หรือเตาเสียบอุปกรณที่ชํารุดไมควรนํามาใช ควรเรียกชางไฟฟาเปลี่ยนใหเรียบรอย 

สําหรับสายไฟ ไมควรใหสายอยูใกลน้ํา หากสายไฟฟามีรอยแตกควรเรียกชางไฟฟาเปลี่ยนใหทันที เพื่อปองกัน
ไฟฟาร่ัว (มนุษยสามารถตายไดเมื่อมีไฟฟากระแสสลับต้ังแต 60 โวลตข้ึนไปผานรางกาย!) 
 
18. หมอไอน้ํา (Boiler) ระเบิด  
เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2546 หมอไอน้ําของบริษัท..............ต้ังอยูริมถนนเทพารักษ ต.บางปลา อ.บางพลี 
สมุทรปราการ ซึ่งบริษัทเปนโรงงานฟอกยอมผายีนส ไดเกิดระเบิดขึ้น ทําใหมีคนเสียชีวิต 1 คน และบาดเจ็บ 
17 คน เปนเรื่องหนาเศราใจครับ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของบุคคลเหลานั้น 
 
สาเหตุยังไมทราบวาเปนอยาง ไร แตในขาวแจงวาเปนหมอไอน้ํา (Boiler) ขนาด 10 ตัน ซึ่งซื้อมือสองมาจาก
โรงงานแหงหนึ่ง ภายในสามารถบรรจุน้ําได 10,000 ลิตร ซึ่งตั้งอยูดานขางโรงงานดังกลาว แรงระเบิดทําให
โครงหลังคาที่ทําดวยเหล็ก และฝาผนังปูนของโรงงานพังพินาศ หลังเกิดระเบิดไดมีไอน้ําไหลออกจากหมอไอ
น้ําดังกลาว ระเหยปะปนกับน้ํามันเตา สงกลิ่นคละคลุงไปทั่วบริเวณ... 
 
จากการสอบสวนพบวาบริษัทฯ ไดรับอนุญาตใหติดตั้งหมอไอน้ําขนาด 2.4 ตัน 2 ตัวเทานั้น โดยใชน้ํามันเตา
เปนเชื้อเพลิง แตเจาของกิจการแอบติดตั้งหมอไอน้ําขนาดใหญข้ึน (10 ตัน) และมีสภาพเกา แทนระบบเดิม 
โดยไมไดรับอนุญาต ... 
(ที่มา: ขาวจากหนังสือพิมพบานเมือง 8 ก.พ. 2546) 
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ผมกําลังจะเขียนหัวขอนี้เหมือนกันครับ เร่ืองหมอไอน้ํา (Boiler) นี่แหละครับ 
 

ผมเคยพบปญหาเชนนี้เหมือนกัน แตโชคดีวาผมพบกอน มิฉะนั้นก็คงเปนโศกนาฎกรรม เหมือนแบบนี้
แนนอน สมัยกอนเคยควบคุมดูแลโรงงานแหงหนึ่ง โรงงานนั้นมีหมอไอน้ํา 3 ตัว (ประมาณตัวละ 10 ตัน) วาง
อยูใกลโรงยอมมากๆ แตหันหัว 2 เครื่องไปทางหองแลปสี อีก 1 เครื่อง หันไปทางโรงยอม (ยอมแพ็คเก็จ)  

วันนั้นประมาณป 32 ผมยังทํางานไปดวยเรียนไปดวย เรียนที่วิทยาเขตเทเวศร เรียนกลางคืน (18.00-
21.00 น.) แตเหมือนกับเปนโชคดีของบริษัทฯ แหงนั้น เพราะวันนั้นอาจารยงดสอน ผมก็เลยไมไดรีบกลับบาน
มากนัก เวลาประมาณ 17.30 น. เพราะตองโหนรถเมลกลับ ถารีบออกไปรถก็จะติดมาก เพราะทุกคนออกจาก
โรงงานประมาณ 17.00 น. ดังนั้นแยกพระประแดงจะรถติดยันไปถึงสะพานกรุงเทพฯ ผมตัดสินใจไมออกกอน
เพราะออกกอนหรือหลังมีคาเทากัน ก็เลยทําหนาที่แถมใหบริษัทฯ เดินไปมาเพื่อควบคุมงานตามปกติ  

ดวยความที่ตอนนั้นยังรอนวิชา จะตองเดินตรวจสอบหมอไอน้ํา ทั้งๆ ที่ไมไดมีหนาที่หรอกครับ แต
ความอยากรูอยากเห็น ก็เลยศึกษาดวยตนเองบาง จากอาจารยของผมบาง (อาจารยณรงค กอนนั้นเคยสอน
อยูเทคนิคกรุงเทพฯ) ก็เลยไปดูที่หมอไอน้ําครับ ปกติเคาจะเปดเพียง 2 ตัว อีกตัวจะดับไว เพื่อใชเปนหมอไอน้ํา
สํารอง หรือยามจําเปนจะตองเรงไอน้ํามากๆ ก็จะเปดใช   

วันนั้นหมอไอน้ําหมายเลข 1 กับ 2 ทํางาน หมายเลข 3 พัก หมอไอน้ําหมายเลข 2 จะหันหนาไปที่หอง
แลป ตอนนั้นนาจะมีคนอยูประมาณ 3--5 คนครับ ออลืมบอกไปวาหมอไอน้ําทั้ง 3 ตัวนี้ มักจะไมมีชางมาดูแล
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ตลอด แตจะมีมาดูบาง ไมไดประจํา เมื่อตรวจสอบตามปกติ ก็เร่ิมต้ังแตดูเปลวไฟที่ชองดูดานหนาหมอไอน้ํา 
พบวาทํางานปกติ ตอจากนั้นดูที่ระดับน้ําทั้ง 2 อัน พบวาปกติเหมือนกัน จึงมีการปลอยน้ําทิ้งทีละหลอด ทั้ง 2 
หลอดพบวาทํางานปกติ น้ําอยูในระดับที่ถูกตอง ไมตํ่าเกินไป ตอจากนั้นดูที่เกจวัดความดัน ไมมีปญหายังไม
อยูในอันตราย คือความดันเหมาะสม และตรวจสอบปมน้ํา ทํางานอยางปกติ ไมมีส่ิงใดๆ ผิดปกติ และ
ตรวจสอบสุดทายกคื็อ ตรวจตูไฟควบคุมหมอไอน้ําหมายเลข 1 ไมมีปญหาใดๆ ครับ 

หลังจากนั้นก็ตรวจสอบหมอไอน้ํา หมายเลข 2 (ตัวนี้มีปญหา) ตรวจสอบเหมือนกับหมอไอน้ํา
หมายเลข 1 ครับ ดูไฟที่เผาไหมในหัว Burner เห็นวา OK จากนั้นดูที่ระดับน้ําทั้ง 2 อัน พบวาปกติครับ แตเมื่อ
เปดวาลวปลอยน้ําออก เพราะพบวาระดับน้ําไมเคลื่อนที่ใดๆ ทั้งสิ้น หยุดนิ่งมาก ชักเอะใจวาอาจมีปญหาซะ
แลว ก็เลย Blow น้ําจากหลอดแกววัดระดับน้ําในหมอไอน้ํา ทั้ง 2 พบวาไมมีน้ําอยูเลย ทําแบบนี้ 2 คร้ังทั้งคู แต
ก็ไดผลเปน negative ทั้งหมด จึงใจดีสูเสือ ลองมุดไปดูปมน้ํา 2 ตัวที่ปมเขาหมอไอน้ําก็เห็นทํางานปกติ ปน
นาดู คิดไปคิดมา วิเคราะหแลวเห็นทาไมไดการ แนๆ จึงตัดสินใจปดหมอไอน้ําหมายเลข 2 ทันที  

ตอจากนั้นเรียกลูกนอง 1 คน มาเฝาหนาหมอไอน้ํานี้ทันที ตอจากนั้นนําปาย "เสียหามใช" มาแขวนไว 
ส่ังลูกนองที่เฝาวาไมวากรณีใดๆ หามใครบังอาจเปดปมน้ํา   

เพราะถาเปดปมน้ํา แลวน้ําเขาไปในหมอไอน้ําทันที น้ําเย็นเจอะกับเหล็กที่ถูกไฟเผารอนแดงๆ อยูอาจ
เกิดการแตกราว ทําใหทนแรงดันสูงภายในหมอไอน้ําไมได ก็จะเกิดการระเบิด (แบบที่เปนขาวแนนอน) ขอ
อธิบายนิดหนึ่ง ลองเอาแกวน้ําหนึ่งใบเติมน้ํารอนจัดใสแกว ตอจากนั้นนําน้ํารอนออก เอาน้าํเยน็ใสทนัท ีรับรอง
วาแกวมีรอยราว แลวก็แตกทันที เหมือนกับกรณีนี้ครับ 

ตอจากนั้นก็เรียกชางที่ทําหนาที่ดูหมอไอน้ํา มาที่เกิดเหตุ ชางก็ไมกลาเหมือนผม ผมก็เลยตัดสินใจ
แทน ผจก.โรงงาน คือเปดหมอไอน้ําหมายเลข 3 แตก็เลี่ยงการโดนดามากๆ เพราะกวาหมอไอน้ําจะคอยๆ ทํา
ใหเกิดไอน้ําอยางนอย 1-2 ชั่วโมง ยิ่งถาปดนานๆ น้ําขางในเย็นมาก กวาจะเผาใหไดไอน้ํา ก็จะนาน ผลผลิต
ตองตกแนนอนวันนั้น  

แตดวยความเด็ดเดี่ยว และตัดสินใจแลววาไมควรเสี่ยงอันตรายแบบนี้ จึงบอกชางเลยวา "คุณไมตอง
รับผิดชอบ ผมจะรับผิดชอบเอง ถาเคาจะไลออก ผมยินดีที่จะออก" เพราะตอนนั้นหวงจะไมไดเกียรตินิยมที่
เรียน ป.ตรี ที่ เทเวศรเหมือนกัน ตองตื่นเชาเขางาน 4 โมงเย็นออกจากโรงงาน ไปเรียน กวาจะกลับบานเกือบ
เที่ยงคืน เชาก็ตองออกไปทํางาน มีโอกาสไมไดแนนอน 

เมื่อตัดสินใจเชนนี้ก็เลยหากระดาษมาปด แถมใหชางล็อกกุญแจตูควบคุมหมอไอน้ํา หมายเลข 2 
ไมใหใครเฟอะฟะมาเปดอีก แลวก็เขียนไววาใหรอซอม พรุงนี้เชา แลวก็ฝากกับหัวหนากะอีกคนไววา    "อยา
เปดเด็ดขาด"  แลวก็กลับบาน 
 



 208

วันรุงขึ้น มาถึงโรงงาน ชางก็เร่ิมมาซอมหมอไอน้ํา ก็เลยจะเขาไปถาม งงมาก เพราะ ผจก.โรงงาน 
วิศวกรโรงงาน พี่ๆ หลายคน มากันเต็มหนาหมอไอน้ํา ชาง แถมหัวหนาแผนกซอมบํารุงยกโขยงมากนั รวมๆ 10 
คน ก็เลยสอบถามพี่วิศวกรโรงงาน 

พี่วิศวกรโรงงานบอกคําแรกวา "เฮอ เอ็งมันเจงวะ ไมงั้นพี่ติดคุกหัวโต หรือไมงั้นพี่ก็ตองหนีไปตลอด
ชีวิตแนๆ" ผมก็ยังงงๆ "ทําไมละพี่" "ก็หมอไอน้ําน้ํามันมีติดอยูไมมาก ถาขืนมันเดินตอไปอีกประมาณ ไมเกิน 30 
นาที รับรองวาจะตองวิ่งแนๆ คนที่จะตายก็คือพวกที่อยูในหองแลป และพวกที่อยูใกลๆ กับโรงยอม ซึ่ง
ประมาณไมนอยกวา 15-30 คน" เพราะตรงนั้นเปนตึก 2 ชั้น คอนกรีตจะทําใหแรงกระแทกไปดานหนาหรือหลัง 
แนนอน แถมถาระเบิดตัวหนึ่ง อาจจะพาอีกตัวระเบิดตามเพราะอยูติดกันมาก  
  ดังนั้นการติดตั้งหมอไอน้ําสวนใหญจะอยูนอกโรงงาน อยูในที่ที่ไกลจากผูคนหนอย เผื่อระเบิดจะไดไม
ตายมากนัก และปกติจะตองมีผูควบคุมตลอดเวลา ไมใชเปนแบบ part-time แบบนี้ 

หลังจากนั้น 3 วัน พี่วิศวกรมาบอกตอวา "กู รูแลววาทําไมมันจึงจะระเบิด ก็ทอน้ําเขาเครื่องนะ จาก
เสนผาศูนยกลางประมาณ 3 นิ้ว น้ําบาดาลที่ใชตมนะ มันมีความกระดางมาก ทําใหทอเกือบอุดตัน (เหลือแค
ปลายดินสอ) ดังนั้นปมน้ําจึงทํางานตลอดเวลา แตขอโทษน้ําไมเขา ปมใหตายน้ําก็ไมเต็มหมอ แตสงสัยวา
ทําไมลูกลอยไมตัด จะตองเปลี่ยนลูกลอยทั้ง 2 ลูกและอุปกรณทั้งหมดดวย" "แถมดวยตองเบงทอทั้งหมด หรือ
ตัดทอใหม เพราะทอไฟเหลานี้บิดงอเกือบหมด ตองสอดทอใหมหมด คาดวาตองซอมไมตํ่ากวา 2 เดือน"  

ผมก็เลยอึ้งไปชั่วขณะ ถาขี้ขลาดก็คงจะรีบหนีออกไปขึ้นรถเมลหนีปญหาแลว เพราะถามันระเบิดตอน
นั้นผมกับพนักงานที่เรียกใหเขามาคุมหมอไอน้ําตายทันทีแนนอน ไมเหลือ ศพอาจจะไมสวยงาม ก็คือโดนน้ํา
รอนลวก แถมเหลือไมครบชิ้นแนนอน 

ก็ถือเปนโชคดีครับ ที่บริษัทฯ นั้นไมเสียเงิน เสียชื่อเสียง เสียพนักงานไป ฯลฯ เหมือนมีอะไรมาดลใจให
ตองไปดูกอนกลับบานครับ  

ผูอานทุกทาน รวมเจาของโรงงาน อยานึกวาครั้งนี้จะโชคดีแลวรอดไดนะครับ ความปลอดภัยเปน
หนาที่ของเราทุกคน ชวยกันสอดสองอยาไปหวังอะไรกับ จนท. ครับ อันตรายอยูรอบๆ ตัวทั้งนั้นครับ   

ที่ผมเขียนอันนี้เพราะอยากจะบอกใหเปนบทเรียนไว แตที่ไมกลาเขียนตอนแรกเพราะเจาของโรงงาน
นั้นอาจจะไมชอบก็ได แตขออภัยครับผมคิดวาเปนเวลาที่สมควรแลว 

ออ... หมอไอน้ําปกติจะตองมีการตรวจสอบหินปูนที่เคลือบทอ หากมีจํานวนมาก จะทําใหเกิดการโอ
เวอรฮีต (Overheat) ครับ เหมือนเราตมน้ําในกาน้ํา เมื่อมีหินปูนจับมากขึ้นมากขึ้นภายใน ตองใชเวลานานขึ้น 
น้ําก็ยังไมคอยจะเดือดงายๆ นัก เหมือนกับหมอไอน้ําครับ 
 
วิศวกรที่สามารถจะเซ็นผานมาตรฐานความปลอดภัย คือ วิศวกรเครื่องกล ครับ หลังจากที่ผานการลาง 
ทดสอบโดยการอัดน้ําเขา ผานการทดสอบทุกอยางที่กฎหมายกําหนดแลวครับ ปกติจะทําทุกป 
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19. วันนี้ไดไปเยี่ยมโรงงานแหงหนึ่ง ก็พบวาอาจเกิดปญหาไดครับ 
1. รถ Fork Lift ที่มีงาออกมานั้นอาจจะแทงคนได ดังนั้นเมื่อขับจะตองลดงาลงดวยครับ 
2. ลิฟทขนของไมควรโดยสารครับ เพราะลิฟทบางตัวมีที่กั้นก็จริงแตกั้นแบบขอไปที อาจทําใหพลัดตก

ลงมาได หรือเกิดเคราะหรายชโงกดูพอดีถูกทับคออาจขาดไดนะครับ 
3. กอนที่เดินทางไปโรงงาน ฝนตกหนักครับ พอออกหลังฝนตกประมาณ 1 ชั่วโมง พบวามีรถ CRV สี

ดํา หงายทองอยูเกาะกลางถนน 1 คัน และก็มาอีกนิดก็เปนรถบรรทุก 10 ลอพลิกขางลงคูน้ํากลางถนน
เหมือนกัน บรรทุกขี้เลื่อยครับ ดังนั้นกรุณาระมัดระวังดวย เพราะฝนตกถนนจะลื่นมากครับ อาจเกิดอุบัติเหตุได
เชนกัน   
 
20. กรดบางชนิด เชน กรดกัดแกว เปนตน หากนํามาใสในขวดแกว ก็ไมเหลือเหมือนกันครับ เพราะกรด
เหลานี้จะคอยๆ กัดแกวที่เปนภาชนะไปเรื่อยๆ จนถึงวันหนึ่งก็ทะลุ สรางความเสียหายใหญใหกับพื้น ชั้นวาง
ของ ของหองปฏิบัติการ หรือโรงงานได ดังนั้นกรดพวกนี้จะตองบรรจุในขวดพลาสติกที่ทน (กรดนั้น) ไดเทานั้น 
 
21. กรดบางอยางมีไอระเหยออกมา เวลาเปดฝาควรจะตองระมัดระวังไมใหไอกรด โดนนัยนตาครับ ทางทีดี่
จึงควรสวมแวนตานิรภัย ที่มีลักษณะใส ซึ่งจะมีปกปดดานขางทั้งสองดานดวย เพราะอาจกระเด็นเขาดานขางๆ 
ได ควรสวมถุงมือยาง และที่ปดจมูกใหเรียบรอย การทํางานตองระมัดระวังอยางมาก อยาประมาท 
 
22. ปญหากวนใจในโรงยอม “งกหรือใจดี?” 
- เคยมีพนักงานถามผมวาทําไมเอาเกลือที่อยูในถุงจากโรงยอมมาจิ้มมะมวงไมได ทําไมโรงงานถึงหวงนักหนา 
ผมก็ตอบไปตามหลักวิชาการวา "ไมไดหวง แตเคาหวงวาพวกคุณจะตายซะกอน" จากที่เรียนมา อาจารยของ
ผมก็เตือนไวแลววา หามชิม หรือด่ืมสารเคมีที่อยูในหองทดลอง ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเวนมีคําสั่งใหชิม หรือ
ด่ืมได 
 
เพราะเกลืออุตสาหกรรมนั้นเขาไมไดต้ังใจจะใหมาบริโภค ดังนั้น 
1. อาจมีส่ิงเจือปน ที่อาจเปนอันตรายกับคนที่รับประทานเขาไปได 
2. การเก็บรักษา หรือการบรรจุหีบหอมักจะไมคอยรัดกุมเทาไหร เพราะถือวาเอาไปยอม ไมใชเอาไป
รับประทาน ดังนั้นถุงที่ใสอาจจะสกปรกบาง ก็ไมเปนไร เพราะไมไดมุงหมายจะใหรับประทาน 
3. อาจมีพรรคพวกเอากระบวย หรือทัพพีตักสารอื่นๆ มาแลวก็มาตักเกลือแหมะทีหนึ่ง พอเราเอาไปตักกินก็ซัด
เอาสารเคมีนั้นเขาไปในกระเพาะอาหารดวยครับ 
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ดังนั้นจึงขอเตือนไวครับ อยาทําเลย สําหรับพนักงานพวกนั้นผมก็เลยใหสตางค (จํานวนหนึง่) ใหเคาไปซือ้เกลอื
ถุงละ 1-2 บาท หลายๆ ถุง พรอมกับซื้อน้ําตาลอยางดี มารับประทานกับมะมวงครับ และบอกวาถาอยากจะ
รับประทานอีกมาขอเงินได ไมหวงครับแตหวงใยจริงๆ   
 
23. ปญหากวนใจในโรงยอม “เรื่องหัวแดงแรงฤทธิ์” 

ในชวงเมื่อประมาณ 10-15 ปกอนผมไปทํางานที่ปอมพระจุลจอมเกลาฯ เลยเจดียกลางน้ํา (ซึ่งปจจุบัน
ไมไดอยูกลางน้ํา แตอยูที่ดานของฝงพระประแดงครับ) เร่ืองก็มีอยูวา มีพนักงานยอม (ชาย) หลายๆ คน หวัแดง
สวยงามมาก ผมก็ยังคิดวาพวกนี้มันทําไงหัวแดงจัง ก็คาดเดาวาน้ําบาดาลคงจะมีฤทธิ์อะไรซักอยาง ทําใหผม
คนแดงได  
 

มาวันหนึ่งจึงจะไดรูความจริง ก็พวกนี้เลนสวมถุงมือยางแลวก็เทไฮโดรเจนเพอรออกไซดใสมือที่สวมถงุ
มือยาง แลวก็เติมน้ํานิดหนอย แลวก็ลูบผม คลายๆ ทรงเบคเคม (สมัยนั้นนองเบคเคมยังเปนเด็กอยูเลยมั้ง) ที่
เปนหัวตั้ งๆ  แลวแดงแจนะครับ  ตอนหลังจึงตอง รีบบอกวา  "ไมควรทําอยางนี้  เพราะลองคิดดูวา
ไฮโดรเจนเพอรออกไซดเจือจาง (3-5%) เคาเอาไปทําอะไร น้ํายาลางแผล พอโดนแผล ก็ฟูเปนฟอง แลวลองคิด
ดูวาถาเขมขน 50% อยางที่ใชกันอยู โดนนัยนตา จะบอดไม"  ต้ังแตนั้นมา ก็รูสึกจะไมคอยมีใครหัวแดงอีกครับ 
เลยบอกวาอยากหัวแดง ใชน้ํายากัดสีผม ที่เคาทําขายดีกวา แพงหนอยแตไมตองกลัว ปญหามากนัก   
 
24. ปญหากวนใจในโรงยอม “เรื่องไกยาง” 

โรงงานเดิมครับ ผมเขากะตอนกลางคืนใหเจาของเคา เพราะตอนกลางวันตองไปทํางานที่ภาควิชาฯ 
ตอนนั้นเปนอาจารยแลวครับ ผลปรากฏวา มีอยูคืนหนึ่งไดกลิ่นไกยางหอมมากๆ ผมก็เลยยองๆ ไปที่ ที่มาของ
กลิ่น ก็พบวาลูกนอง รวมทั้งเจาผมแดง อยูที่นั่น กินไกยางอรอยกันใหญ ดวยความสงสัยจึงถามวา "เจาผมแดง 
เอาไกยางมาจากไหน" เจาตัวดีก็ตอบวา "ผมยางเองครับ ลูกพี่"  

ก็เลยเกิดอาการมึนตึบ มันยางที่ไหนวะ! ในเมื่อมืดๆ คํ่าๆ อยางนี้ โรงงานก็ไกลจะตาย เจาผมแดงมันก็
รีบบอก "พี่กินเถอะ อรอย" ผมก็เลยบอกวา "เอามาซิ" ฉีกไกกําลังจะเขาปาก ก็คิดไปคิดมา เฮย...มันยางใน
เครื่องสเต็นเตอรแหงเลย ถามเจาผมแดง "เฮย แลวไกมันยางที่ไหนวะ!" ไดผล เจาผมแดง ตอบทันควัน "ยางใน
เครื่องซิพี่ ถามได" เทานั้นแหละ ไอไกยางชิ้นที่กําลังจะกัด ตองคืนเจาผมแดงทันที ก็ใครจะกลารับประทานละ 
วันๆ อบสารเรซินตั้งเยอะ ไมรูมีสารตกคาง หรือสารกอมะเร็งมากแคไหน  

หลังจากนั้นจึงตองออกกฎเหมือนกันวา หามยางของในเครื่องสเต็นเตอร หรือเครื่องยาง ยกเวนผาที่ส่ัง
ใหทําเทานั้น! 
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พรอมอธิบายเหตุผลใหพวกลูกนองฟงครับ เราตองอธิบายใหเขาเขาใจ เขาจึงไมทําแบบนี้ เพราะมัน
อันตรายมากกับสุขภาพ กลาวคือคงจะไมตายชักแหงกๆ ตอนนั้น แตมันสะสมไปเรื่อยๆ ทําใหเกิดมะเร็งตางๆ 
ครับ   
 
25. ปญหากวนใจในโรงยอม “เรื่องลุงกับยาแกไอน้ําดําตราเสือ... “ 
 เหตุเกิดเมื่อ 15 ปกอน ผมเปนพนักงานบริษัทแหงหนึ่ง ทําหนาที่รักษาการหัวหนาแผนกยอม ก็มีลุงคน
หนึ่งทํางานยอมเครื่องยอมเสนดาย ทุกๆ วันลุงก็จะจิบยาแกไอน้ําดํา ทุกๆ ชั่วโมง สองช่ัวโมง ผมก็ไมไดสงสัย
อะไรนัก แตก็ยังคิดวา “เอ ทําไมลุงนี่ จึงไมหายไอเสียที”  
 มาวันหนึ่งลุงไปหองน้ํา ดวยความสงสัยผมจึงลองเปดยามของลุงที่แขวนไวขางๆ เครื่อง ก็หายสงสัย
ครับ ที่ไหนได ขวดนะมันยาแกไอ แตน้ําขางในมันเหลาเสี่ยงชุน ตราเสือดาวครับ ก็เลยตองมีการเฉงซะ 
หลังจากนั้นลุงก็เลิกกินยาแกไอไปเลยครับ แหม…ตราเสือ…เหมือนกันซะอีก แถมสีเหมือนกันเปยบเลย 
 ทําไมจึงตองจัดการขั้นเด็ดขาด โดยการคาดโทษละครับ ไมทําไมได เพราะหากลุงจิบมาก ลุงอาจจะ
เมา แลวเกิดอุบัติเหตุ ใครซวยละครับ หัวหนางานก็รับเคราะหไปกอน จึงตองใหปรับพฤติกรรมซะ ไมงั้นคนอื่น
เดือดรอนครับ 
 
26. ปญหากวนใจในโรงยอม “เรื่องโยนของจากที่สูงโดยไมระมัดระวัง”  

มีวันหนึ่งผมเดินตรวจโรงงานที่รับผิดชอบ (เหตุเกิดประมาณ 10 ปกอน) ก็ไมคิดอะไร อยูๆ ก็มีกลอง
กระดาษที่ยังไมไดแบะออกทั้งปก ถูกโยนมาจากระเบียงชั้น 2 มากองตรงหนา ดังปง (กอน 1 กาวที่ผมจะเดิน
ตอไปเทานั้น) ลองคิดดูวาพนักงานที่โยนลงมาทําแบบนี้อาจกอใหเกิดอันตรายตอคนขางลางได 

วิธีการแกไขปญหา: ตองจัดพนักงานอีกคนคอยเปนคนดูตนทาง และเตือนผูที่อาจจะถูกกลองกระดาษ
ที่โยนลงมาทับหัวได ใหหยุดรอ แลวจึงใหสัญญาณพนักงานที่อยูขางบน ปลอยสิ่งของออกกอนได (ปลอดภัยไว
กอนครับ! อุบัติเหตุจะไมเกิดถาเรา (และเขา) ไมประมาท) 
 
 
 
27. ปญหากวนใจในโรงยอม “เรื่องโดนรถบรรทุกถอยมาเฉี่ยวคอ” 
 เร่ืองนี้เกิดเพราะความประมาทของลูกนองแผนกขนสง ที่นําเอารถสําหรับเข็นสงของที่มีลักษณะคลาย
ลูกกรงสูงมากมาวางเรียงกันเต็มไปหมด และปากทางโรงงานก็เล็กครับ 
 ผมก็จะตองเดินผานโดยเรื่องมันไมงาย เพราะมีรถบรรทุกสิบลอเปดทายแหลมเปยบ รอรับของ ผมไมมี
ทางเลือกจะตองเดินเขาไปซอกระหวางรถบรรทุก กับรถสําหรับเข็นสงของ อยูๆ รถบรรทุกกลับถอยมาโดยไมดู
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ตามาตาเรือ ผมก็อยูในซอกระหวางรถพอดี เห็นทายที่แหลมเปยบของรถบรรทุก คอยเฉี่ยวคอผมไปแค
ประมาณ 2 คืบได ต้ังแตนั้นมาไมกลาเสี่ยงกับพวกนี้เลย ความจริงผมปลอดภัยไวกอนทุกครั้ง กลาวคือสังเกต
แลววารถไมไดติดเครื่อง จึงจะเดินแบบนั้น แตไหงรถบรรทุกคันนั้นมันติดเครื่องอยู ทําใหถอยเกือบเสียบคอเรา
ได  
 อันนี้ก็ตองฝากพนักงานขับรถดวยวาถาจะถอยหลัง ควรมีคนมองหลัง และกั้นคนที่ไมเกี่ยวของกอน 
มิฉะนั้นอาจจะบด หรือฉีกหัวผมเปนชิ้นๆ แนๆ คิดแลวยังเสียวอยูเลยครับ 
 
28. ไฟไหมหองทดลองตอนเรียน 
 ผมก็ทําการทดลองอยูในหองทดลอง โดยการทดลองนั้นจําไดวาเปนสารไวไฟมาก จะตองทําใหรอน
ดวยวิธีการแชในน้ํารอน หามนําสารไวไฟมาใสบีกเกอรแลวเปดตะเกียงบุนเสน เพราะเปลวไฟเมื่อไปเลียโดน
สารไวไฟในบีกเกอรเทานั้น ก็ใหเปลวไฟขนาดความสูงประมาณ 2 เมตรครับ วิธีการแกไขปญหาก็คือ รีบวิ่งไป
ปดวาลวแกส กอนครับ แลวจึงปลอยใหดับเอง หรือถามีผาสําหรับดับเพลิงใหนํามาคลุมบีกเกอรที่ถูกไฟไหม 
เพื่อปองกันกาซออกซิเจนเขาไปชวยทําใหไฟติด เทานี้ไฟก็ดับครับ  
 งานนั้นผมถูกหัวเราะเยาะจากเพื่อนๆ (ที่ไมรูอะไร) วา ผมข้ีขลาด วิ่งหนี ผมก็หัวเราะ แตไมพูดอะไร
ครับ พูดไปก็เทานั้น ผมวิ่งนะวิ่งไปปดวาลวแกสครับ เมื่อไมมีแกส ไฟก็จะคอยๆ ดับเอง ไมเห็นตองหนีเลย  
 
29. เมื่อแกสรั่วทําไง 
 บางโรงงานใชแกสหุงตมในการใหความรอน แทนไอน้ํา แนวทางงายๆ เพื่อปองกันอันตรายก็คือ ควร
วางถังแกสหุงตมอยูดานนอกของอาคาร โดยมีวาลวเปดปดแกสหุงตมที่นี่ไว จากนั้นใหตอทอแกสไปยังเตาแกส 
หรือเครื่องยอม หากเกิดเพลิงไหม ใหรีบไปปดวาลวที่ถังแกสกอน แลวจึงดับเพลิงที่เกิดขึ้นในอาคาร อยางไรก็
ตามถังแกสจะตองอยูในบริเวณที่ขนยายไดงาย มีร้ัวโปรงกั้น มีกลอนประตู (หามล็อกดวยลูกกุญแจ)  
 
30. ตรวจสอบทอแกสรั่วทํางายนิดเดียว 
 ในการตรวจสอบทอแกสในขอ 29. ใชวิธีดังนี้ ลองเตรียมน้ําสบู แลวใชฟองน้ําลูบบริเวณทอ หรือขอตอ 
เพื่อทดสอบวาทอแกสรั่วหรือไม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย ประหยัด และปองกันการเกิดเพลิงไหมครับ และควรมี
การตอวาลวสําหรับความปลอดภัย กอนที่จะสงแกสเขาทอแจกจายครับ วาลวนี้จะชวยปด หากมีแกสรั่ว
จํานวนมาก หรือทอร่ัวเต็มที่ ถาไหลเอื่อยๆ ไมตัดนะครับ 
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31. อุปกรณดับเพลิง vs. ไฟไหมโรงงาน 
 บอยครั้งไฟไหมโรงงาน ดังนั้นอุปกรณดับเพลิงจึงเปนสวนสําคัญอยางยิ่งที่จะตองมีการติดตั้งไวเปน
ชวงๆ และจะตองมีปายบอกที่ต้ังใหชัดเจน รวมถึงจะตองมีการฝกอบรมการดับเพลิงเปนประจําทุกป เพื่อความ
ปลอดภัยของพนักงานทุกคนครับ  
 และควรมีปายทางหนีไฟ หรือทางออก ใหชัดเจน เผื่อในกรณีที่จะตองหนีไฟจะไดหนีอยางถูกตอง 
 
32. เรื่องเลเซอรสําหรับการกัดสีผา ตัดผา หรือฟอกยีนส 
 ในปจจุบันนี้ไดมีการนําเอาเลเซอรมาใชในกระบวนการตกแตงเชิงกล ผายีนส หรือผากอนยอม เพื่อทํา
ใหผายอมสีติดนอยลง เกิดลวดลายตางๆ ข้ึน เลเซอรมีความสามารถทําลายลางอวัยวะตางๆ สูงเชน นัยนตา 
ผิวหนัง และอวัยวะที่สัมผัสโดยตรงกับเลเซอร ดังนั้นพนักงานที่ทํางานกับเครื่องนี้ จะตองระมัดระวัง ไมเล็ง
เลเซอรเขาตา สวมแวนตานิรภัยกันเลเซอรตลอดเวลา และถาเปนไปไดจะตองสวมใสชุดปองกันเลเซอร อีกทั้ง
ควรจะกําหนดขอบเขตหามผูไมมีสวนเกี่ยวของมายุงในหอง หรือบริเวณนั้น เพื่อปองกันอันตรายสวนบุคคล 
และสวนรวม 
 
33. การยกมวนผา  
 ระวังอันตรายจากการหลนทับขา หรืออวัยวะตางๆ เนื่องจากบางโรงงานใชผามวนอยูใน A-Frame 
แลวตองเข็น A-Frame นั้นไป หากเข็นไมดีอาจจะทําใหหลนทับตัวเอง หรือผูอ่ืนได 
 
34. การเชื่อม (ออก) เหล็กตางๆ  
 ชางจะตองระมัดระวัง เนื่องจากถาเปนการเชื่อม (ออก) เหล็ก เหนือศีรษะ อาจจะมีลูกไฟหลนใสบน
กองผา ทําใหเกิดเพลิงไหมได ดังนั้นจึงควรจะนําเอากองผาบริเวณนั้นออกไปใหหมด และมีการกั้นบริเวณให
ชัดเจน เพราะลูกไฟที่หลนมา อาจจะทําใหเกิดอันตรายกับผูที่เดินผานไปมา ดานลางไดเชนกัน 
 
35. การเชื่อม (ออก) ถังน้ํามัน 
 หามเชื่อม (ออก) ถังน้ํามัน ไมวาจะมีน้ํามันหรือไม เพราะน้ํามันอยูในสภาพเปนไอระเหย เมื่อมีเปลว
ไฟติด อาจเกิดระเบิด วิธีการจะตองเติมน้ําปริมาณเต็มถัง เพื่อมิใหมีการสะสมไอระเหย 
 
36. การเติมลมยาง 
 หามเติมลมยางเกินขนาด เพราะเกิดเหตุยางระเบิด เนื่องจากคนงานเติมลมยางเกินกวายางจะรับได 
จึงเกิดระเบิดทําใหคนงานเติมลมยางเสียชีวิต 
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37. ระวังไฟฟาชอต 
 นักศึกษากลุมหนึ่งทําน้ํานองพื้น และปลอยใหสายไฟฟาเดินผาน ดังนั้นจึงตองเตือนใหระมัดระวังอยา
เสียบปลั๊กใหรีบดึงปลั๊กออก 
 
38. ปมน้ําแรงดันสูง 
 นักศึกษากลุมหนึ่ง ใชปมน้ําแรงดันสูง แลวไมยอมปดสวิทช เปนเรื่องที่เสี่ยงมากๆ เพราะไมไดเปดสาย
ยางฉีดน้ําลดความดัน ดีที่สายยางฉีดน้ําแตกกอน ถาปมระเบิดอาจจะมีคนเสียชีวิต จึงตองเตือนใหระมัดระวัง 
 
 ทั้งหมดนี้เปนประสบการณจริงที่ผมไดรับมาจากการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นหวังเปน
อยางยิ่งที่จะชวยลดอุบัติเหตุใหกับพนักงาน เจาของ และชาวบานที่อยูใกลเคียงกับโรงงานไดบางไมมากก็นอย 
หากทานจะนําเรื่องราวเหลานี้ไปใชในการฝกอบรมเร่ืองความปลอดภัยในโรงงานของทาน กรุณาติดตอโดย
ตรงที่ผมกอนนะครับ และผมยินดีที่จะชวยเหลืออุตสาหกรรมสิ่งทอไทยใหพัฒนา และกาวไกลตอไปครับ. 
 

------------------------------------------------------------ 
 
 


