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Material Safety Data Sheet 
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 

 
 

ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือสาร:   Citric acid monohydrate  
ช่ือพ้อง:  Citric acid hydrate; Hydrous citric acid; 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid 

monohydrate; Hydroxytricarballylic acid; 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, 
monohydrate  

CAS Number:  5949-29-1 
 

 

เลขอ้างองิตามระบบองค์การสหประชาชาต ิ

ช่ือสาร:   -  
UN Class:  -  
UN Number:  -  
UN Guide:   -  
 

 

องค์ประกอบ/ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนผสม 
มวลต่อโมล:   210.14    
สูตรโมเลกลุ:   C6H8O7 * H2O   
 
 

ข้อมูลเกีย่วกบัอนัตราย 
ระคายเคืองต่อตา   
 
 

มาตรการปฐมพยาบาล 

เมือ่สูดดม:  ใหรั้บอากาศบริสุทธ์ิ 
เมือ่ถูกผวิหนัง:  ชะลา้งออกดว้ยน ้ าปริมาณมาก ถอดเส้ือผา้ท่ีเป้ือนออกทนัที 
เมือ่เข้าตา:  ชะออกดว้ยน ้ าปริมาณมากโดยลืมตากวา้ง พบจกัษุแพทย ์
เมือ่กลนืกนิ:  ใหผู้ป่้วยด่ืมน ้ าปริมาณมาก (หลายลิตรถา้จ าเป็น) น าส่งแพทย ์  
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มาตรการการผจญเพลงิ 

สารดบัไฟทีเ่หมาะสม   
เลือกใชส้ารดบัเพลิงท่ีเหมาะสมกบัวสัดุท่ีอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง   
 
ข้อมูลอนัตรายอืน่ 
 ลุกไหมติ้ดไฟได ้  
 
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษส าหรับการผจญเพลงิ 
 หา้มอยูบ่ริเวณท่ีอนัตรายโดยปราศจากชุดป้องกนัสารเคมีท่ีเหมาะสม และเคร่ืองช่วยหายใจ   
 

 

มาตรการเมือ่มกีารปล่อยสารโดยอุบัตเิหต ุ

ข้อควรระวงัส่วนบุคคล 
ไม่ควรท าใหเ้กิดฝุ่ น หา้มสูดดมฝุ่ น ไม่ควรสมัผสักบัสาร  
 
วธีิท าความสะอาด/ดูดซับ 
กวาดขณะแหง้ ส่งไปก าจดั ท าความสะอาดบริเวณท่ีปนเป้ือน   
 

 

การจดัการและการเกบ็รักษา 

การจดัการ 
ไม่มีขอ้บงัคบัอ่ืน   
 
การเกบ็ 
ปิดใหแ้น่น เก็บในท่ีแหง้ อุณหภูมิท่ีเก็บรักษา: ไม่มีขอ้ก าหนด  
 
ข้อบงัคบัส าหรับ ห้องเกบ็สารและถังบรรจุ 
หา้มใชถ้งับรรจุท่ีเป็นโลหะ   
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การควบคุมการสัมผสัสาร/ การป้องกนัส่วนบุคคล 

อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล 
การป้องกนัระบบหายใจ:   จ าเป็น เม่ือมีฝุ่ น   
การป้องกนัตา:    จ าเป็น   
การป้องกนัมอื:    จ าเป็น  
 
ควรสวมใส่ชุดป้องกนัท่ีเหมาะสมกบับริเวณท างาน โดยพิจารณาจากความเขม้ขน้และปริมาณสารอนัตรายท่ีใช ้
ควรมีการตรวจสอบความทนทานต่อสารเคมีของชุดป้องกนัโดยตวัแทนจ าหน่าย   
ข้อควรปฏิบตั ิ  
เปล่ียนเส้ือผา้ท่ีเป้ือนสารเคมี ใหท้าครีมป้องกนัผิวหนงั ลา้งมือหลงัจากการใชส้าร   
 
 

สมบัตทิางเคมแีละกายภาพ 

ลกัษณะ     ของแขง็     
สี      ขาว     
กลิน่      ไม่มีกล่ิน     
ค่าพเีอช 50 g/l น า้    (20 °C)    ~ 1.8    
จุดหลอมเหลว      ~ 100° C    
จุดเดอืด      135 - 153 °C    
อุณหภูมติดิไฟ      ไม่มีขอ้มูล    
จุดวาบไฟ      ไม่มีขอ้มูล    
ขอบเขตการระเบิด   ล่าง     ไม่มีขอ้มูล    

 บน     ไม่มีขอ้มูล    
ความดนัไอ     (20 °C)    < 0.1 hPa    
ความหนาแน่น     (20 °C)    1.54 g/cm3    
ความสามารถในการละลาย   น ้า  (20 °C)   ~ 1630 g/l    
ลอ็กพ ี[ออกต]      1.72    (สารปราศจากน ้ า)   
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ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกริิยา 

สภาวะทีต้่องหลกีเลีย่ง   
การใหค้วามร้อนสูง   
 
สารทีต้่องหลกีเลีย่ง   
โลหะ , ตวัออกซิไดซ์ , เบส , ตวัรีดิวซ์   
 
ผลติภัณฑ์จากการสลายตวัทีเ่ป็นอนัตราย   
ในปัจจุบนัยงัไม่เป็นท่ีทราบกนั   
 
ข้อมูลเพิม่เตมิ   
อาจเกิดการระเบิดของฝุ่ น  
 
 

ข้อมูลทางพษิวทิยา 

พษิเฉียบพลนั   
LD50 (oral, rat): 3000 mg/kg (unhydrous substance)   
 
ข้อมูลเพิม่เตมิทางพษิวทิยา   
เป็นสารซ่ึงเกิดข้ึนในร่างกายมนุษย ์ในสภาพร่างกายปกติ  
เมือ่สูดดมฝุ่น:   ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ 
เมือ่ถูกผวิหนัง:   ระคายเคืองเลก็นอ้ย 
เมือ่เข้าตา:   ระคายเคือง  
เมือ่กลนืกนิในปริมาณมาก:  ระคายเคืองต่อ เยือ่เมือก ( กระเพาะ ) ; ไอ , เจบ็ปวด , อาเจียนเป็นเลือด  

ความเป็นพษิเฉียบพลนัต ่ามากในการทดลองกบัสตัว ์  
 
ข้อมูลเพิม่เตมิ   
ควรใชผ้ลิตภณัฑด์ว้ยความระมดัระวงั เช่นเดียวกบัเม่ือท างานกบัสารเคมี   
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ข้อมูลเชิงนิเวศน์ 

การย่อยสลายทางชีวภาพ 
ยอ่ยสลายทางชีวภาพไดง่้าย  
สามารถก าจดัไดอ้ยา่งง่ายดาย  
 
พฤตกิรรมในส่ิงแวดล้อม 
การกระจาย:  log P(oct):: 1.72 (unhydrous substance) ;  
ไม่ก่อใหเ้กิดการสะสมทางชีวภาพ (log P(o/w) 1-3)  
Evaluation number (FRG) (fish): 2.6 (unhydrous substance) ; 
Evaluation number (FRG) (bacteria): < 2.0 (unhydrous substance) ; 
Evaluation number (FRG) (mammal): 1 (unhydrous substance) ;  
 
ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ 
ผลกระทบทางชีวภาพ:  เป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวติในน ้ า ส่งผลท่ีเป็นอนัตรายเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงพีเอช  
ความเป็นพษิต่อปลา:  L.idus LC50: 440 mg/l (unhydrous substance) ; C.auratus LC100: 894 mg/l 

(unhydrous substance) ;  
พษิต่อไรน า้:   Daphnia magna EC50: 85 mg/l (unhydrous substance) ;  
 
ความเข้มข้นทีเ่ป็นพษิสูงสุดทีย่อมรับได้ 
โปรโตซัว :   E.sulcatum EC5: 486 mg/l (unhydrous substance) ;  
ความเป็นพษิต่อแบคทเีรีย:  Ps.pudita EC5: > 10000 mg/l (unhydrous substance) ;  
ความเป็นพษิต่อสาหร่าย:  Sc.quadricauda EC5: 640 mg/l (unhydrous substance) ;  
                                                 M.aeruginosa EC5: 80 mg/l (unhydrous substance) ;  
 
ข้อมูลอืน่ๆเกีย่วกบัระบบนิเวศน์ 
ความสามารถในการถูกย่อยสลาย 
BOD5:    0.420 g/g (unhydrous substance) ;  
ThOD:    0.686 g/g (unhydrous substance) ;  
COD:    0.680 g/g (unhydrous substance) ;  
 
ไม่ก่อใหเ้กิดผลต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใชแ้ละจดัการกบัผลิตภณัฑอ์ยา่งเหมาะสม   
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มาตรการการก าจดั 

ผลติภัณฑ์ 
ไม่มีกฎขอ้บงัคบัของอีซีวา่ดว้ยการก าจดัสารเคมีหรือกากเคมีซ่ึงมกัจะถือวา่เป็นของเสียเฉพาะ ประเทศสมาชิกอีซี
มีกฎหมายและขอ้บงัคบัในการก าจดัของเสียเฉพาะเหล่านั้น โปรดติดต่อผูรั้บผิดชอบหรือบริษทัรับก าจดัของเสียท่ี
ไดรั้บอนุญาตเพ่ือปรึกษาวธีิก าจดั   
 
บรรจุภณัฑ์ 
ก าจดัตามระเบียบราชการ หีบห่อท่ีปนเป้ือนสารเคมีใหจ้ดัการเช่นเดียวกบัตวัสารเคมี ส าหรับหีบห่อท่ีไม่เป้ือนให้
ก าจดัเหมือนของเสียตามบา้นหรือน ามาใชใ้หม่ หากไม่มีขอ้ก าหนดอ่ืนเป็นพิเศษ ติดต่อบริษทัผูผ้ลิตตามท่ีระบุใน
ฉลาก   
 
 

ข้อมูลการขนส่ง 
ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการขนส่ง   
 

 

ข้อมูลเกีย่วกบัข้อก าหนด 

การตดิฉลากตามระเบียบอซีี   
สัญลกัษณ์:     Xi   กดักร่อน   
ข้อมูลเกีย่วกบัอนัตราย:    R 36   ระคายเคืองต่อตา   
ข้อมูลเกีย่วกบัความปลอดภัย:   S 24/25   ไม่ควรใหส้ารถูกผิวหนงัและตา   
เลขอซีี:      ---   
 
ระเบียบของเยอรมนั   
ระดบัมลพิษต่อแหล่งน ้ า  0  (โดยปกติ ไม่ก่อใหเ้กิดมลพิษ)   
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