
Material Safety Data Sheet 
เอกสารขอมูลความปลอดภัย 

 
 

ขอมูลท่ัวไป 

ชี่อผลิตภัณฑ SODIUM DITHIONITE PURIFIED 

 

เลขอางอิงตามระบบองคการสหประชาชาติ 

- 

 

องคประกอบ/ขอมูลเก่ียวกับสวนผสม 

ชี่อผลิตภัณฑ  : SODIUM HYDROSULFITE 
CAS #: 7775-14-6                        EC no : 231-890-0                   Annex I เลขดัชนี :    016-028-00-1  
  
สูตร Na2O4S2  
น้ําหนักโมเลกุล    174.11 AMU  
ช ื่อพอง : SODIUM DITHIONITE 

 

ขอมูลเก่ียวกับอันตราย 
ขอช้ีบงสําหรับอันตรายตอมนุษยและสิ่งแวดลอม  
  อาจกอใหเกิดไฟไหม. .  เปนอันตรายเมื่อกลืนกิน.  ปลอยแกสพิษเมื่อถูกกรค 
 

มาตรการปฐมพยาบาล 

เม่ือสูดดมสาร  
  ถาสูดดมเขาไป, ใหยายผูปวยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์.  ถาไมหายใจ ใหการชวยหายใจ.   
ถาหายใจลําบาก, ใหออกซิเจน.  
เม่ือสัมผัสสาร  
  ในกรณีที่ถูกผิวหนัง, ใหลางออกดวยน้ําปริมาณมาก เปนเวลาอยางนอย 15 นาที.  ถอดเสื้อและ 
รองเทาที่เปอนสาร.  ไปพบแพทย.  
เม่ือสารเขาตา  
  ในกรณีที่เขาตา, ใหลางดวยน้ําปริมาณมาก เปนเวลาอยางนอย 15 นาที.  ตองแนใจวาไดลางตาอยางเพียงพอ  
โดยใชนิ้วมือแยกเปลือกตาออกจากกันระหวางลาง.  ไปพบแพทย.  
เม่ือกลืนกิน  
  เมื่อกลืนกิน, ใหใชน้ําบวนปากในกรณีที่ผูปวยที่ยังมีสติอยู.  ไปพบแพทย 
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มาตรการการผจญเพลิง 

ขอมูลเก่ียวกับการระเบิด  
  โอกาสเกิดฝุน:   สารนี้ในรูปที่เปนฝุนผง สามารถระเบิดได.  
สภาวะของความไวไฟ  
  การเติมน้ําเพียงปริมาณเล็กนอยหรือที่อุณหภูมิเกินกวา 100 องศาเซลเซียส อาจทําใหเกิดการติดไฟไดดวยตัวเอง.  
อุปกรณผจญเพลิง  
  เหมาะสม:   ผงเคมีแหง.  
  ไมเหมาะสม:   หามใชน้ํา.  
ความเสี่ยงเฉพาะ  
  อันตรายเฉพาะ:   ของแข็งไวไฟ.  ปลอยควันพิษออกมาภายใตสภาวะที่เกิดไฟ.  
อุปกรณปองกันพิเศษสําหรับผูผจญเพลิง  
  สวมเครื่องชวยการหายใจแบบครบชุดและเสื้อผาที่ใชปองกัน เพื่อปองกันการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา 

 

มาตรการเมื่อมีการปลอยสารโดยอุบัติเหตุ 

ขอควรปฏิบัติสําหรับบุคคลในกรณีท่ีหก หรือร่ัวไหล  
 อพยพคนออกจากบริเวณ.  ปดแหลงกําเนิดประกายไฟทุกแหลง.  ใชเครื่องมือที่ไมกอใหเกิดประกายไฟ.  
วิธีปองกันภัยของบุคคล  

  สวมอุปกรณชวยหายใจแบบครบชุด, รองเทาบูท และถุงมือยางแบบหนา.  
วิธีการทําความสะอาดหลังการปนเปอน หรือร่ัวไหล  

  คลุมดวยปูนขาวแหง, ทราย, หรือโซดาแอช.  เก็บในภาชนะที่ปดโดยใชเครื่องมือที่ไมกอใหเกิดประกายไฟ
และเคลื่อนยายออกสูที่โลง.   
ระบายอากาศในบร ิเวณนั้น และลางตําแหนงที่สารหกรั่วไหลหลังจากเก็บสารออกหมดแลว 
 

การจัดการและการเก็บรักษา 

ขอปฏิบัติการใชสาร  
  คําแนะนําสําหรับการปฏิบัติที่ปลอดภัย:   หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา, ผิวหนัง และเสื้อผา.  หลีกเลี่ยงการ
หายใจเอาฝุนเขาไป.  หลีกเลี่ยงการไดรับสารเปนเวลานานหรือซ้ําหลายครั้ง.  
การเก็บรักษา  
  สภาวะสําหรับการเก็บ:   ปดภาชนะใหสนิท.  เก็บใหหางจากความรอน, ประกายไฟ, และเปลวไฟ.  เก็บในที่แหง
และเย็น.  
  สารที่เขากันไมได:   อยาใหถูกน้ํา หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับกรด.  
สิ่งที่ตองมีเปนพิเศษ: ไวตออากาศ 
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การควบคุมการสัมผัสสาร/ การปองกันสวนบุคคล 

การควบคุมเชิงวิศวกรรม  
  ฝกบัวนิรภัยและอางลางตา.  ใชเครื่องมือที่ไมเกิดประกายไฟ.  ตองมีเครื่องระบายอากาศ.  
สุขลักษณะทั่วไป  
  ลางใหสะอาดหลังการสัมผัส.  
เคร่ืองปองกันสวนบุคคล  
  การปองกันทางเดินหายใจ:   เครื่องชวยหายใจที่ผานการรับรองโดยรัฐ  
  การปองกันมือ:   ถุงมือชนิดที่ทนสารเคมี.  
   การปองกันดวงตา:   แวนตาแบบกอกเกิลสที่ปองกันสารเคมี 
 

สมบัติทางเคมีและกายภาพ 

ลักษณะภายนอก  
      สถานะทางกายภาพ:       ของแข็ง  
 สมบัติ  คา  ณ อุณหภูมิหรือความดัน  
     พีเอช       N/A    
จุดเดือด/ขวงการเดือด     N/A    
จุดหลอมเหลว/ชวงการหลอมเหลว    300 oC      
จุดวาบไฟ      N/A    
ความไวไฟ      N/A    
อุณหภูมิลุกติดไฟดวยตนเอง     N/A    
สมบัติออกซิไดซ      N/A    
สมบัติการระเบิด      N/A    
ขีดจํากัดการระเบิด     N/A    
ความดันไอ      N/A    
ถพ./ความหนาแนน     N/A    
สัมประสิทธิ์การแบงสวน     N/A    
ความหนืด      N/A    
ความหนาแนนของไอ     N/A    
ความเขมขนไอระเหยเมื่ออิ่มตัว    N/A    
อัตราการระเหย N/A    
ความหนาแนนในสภาพเปนกลุมกอน (bulk density)   N/A    
อุณหภูมิสลายตัว      N/A    
สัดสวนของตัวทําละลาย     N/A    
สัดสวนของน้ํา      N/A    
แรงตึงผิว      N/A    
การนําไฟฟา      N/A    
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ขอมูลเบ็ดเตล็ด      N/A    
การละลาย      N/A 
 

ความเสถียรและความวองไวตอปฏิกิริยา 

ความเสถียร  
  เสถียร:   เสถียร.  
  สภาวะที่ควรหลีกเล่ียง:   อยาใหน้ําเขาภาชนะเพราะจะเกิดปฏิกิริยารุนแรง.  อากาศ.  
  สารที่ควรหลีกเล่ียง:   ตัวออกซิไดซแรง,  กรด.  
ผลิตภัณฑอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว  
  ผลิตภัณฑอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:   ซัลเฟอรออกไซด,  โซเดียม/โซเดียมออกไซด.  
 โพลิเมอรไรเซชั่นที่เปนอันตราย  
  โพลิเมอรไรเซชั่นที่เปนอันตราย:   จะไมเกิด 
 

ขอมูลทางพิษวิทยา 

ขอชี้บงและอาการของการไดรับสาร  
 เทาที่ทราบ ยังไมมีการตรวจสอบสมบัติทางเคมี, ทางรางกาย, และทางพิษวิทยาอยางละเอียดถี่ถวน.  
วิถีทางที่ไดรับสาร  
  การสัมผัสทางผิวหนัง:   อาจทําใหเกิดการระคายเคืองผิวหนัง.  
  การดูดซึมทางผิวหนัง:   อาจเปนอันตรายหากถูกดูดซึมผานผิวหนัง.  
  การสัมผัสทางตา:   อาจทําใหเกิดการระคายเคืองดวงตา.  
  การสูดดม:   อาจเปนอันตรายหากสูดดม.  สารนี้อาจจะทําใหเกิดการระคายเคืองที่แผนเยื่อเมือก และบริเวณทาง
เดินหายใจสวนบน.  
  การกลืนกิน:   เปนอันตรายเมื่อกลืนกิน 
 

ขอมูลเชิงนิเวศน 

ผลทางการเปนพิษเชิงนิเวศวิทยา  
  ประเภทการทดสอบ:   LC50 ปลา  
  สปช่ี:   Leuciscus idus  
  ระยะเวลา:   96 ช.ม.  
  คา (ความเปนพิษ):   10 - 100 mg/l  
  ประเภทการทดสอบ:   EC50 Daphnia  
  สปช่ี:   Daphnia magna  
  ระยะเวลา:   48 ช.ม.  
  คา (ความเปนพิษ):   10 - 100 mg/l  
  ประเภทการทดสอบ:   IC50 สาหราย  
  ระยะเวลา:   72 ช.ม.  
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  คา (ความเปนพิษ):   > 100 mg/l 
 

มาตรการการกําจัด 

การกําจัดสาร  
  ในการกําจัดสารติดตอผูใหบริการกําจัดขยะซึ่งมีใบประกอบอาชีพ.  เผาในเตาเผาสารเคมีซึ่งติดต้ังเครื่องเผา 
ทําลายสารคารบอน (afterburner)  
และเครื่องฟอก (scrubber) แตตองระมัดระวังเรื่องการจุดไฟติดเปนพิเศษเพราะสารนี้ไวไฟสูง.  ใหตรวจสอบ 
ขอบังคับดานสิ่งแวดลอมของรัฐบาลกลาง, รัฐและทองถิ่น 
 

ขอมูลการขนสง 
RID/ADR  
  UN#:   1384  
  ประเภท:   4.2  
  PG:   II  
  ช่ือที่ใชในการขนสง:   โซเดียมไดไทโอไนต (โซเดียมไฮโดรซัลไฟต)  
หมายเลข IMDG  
  UN#:   1384  
  ประเภท:   4.2  
  PG:   II  
  ช่ือที่ใชในการขนสง:   โซเดียมไดไทโอไนต  
  มลภาวะตอทะเล:   ไม  
  มลภาวะตอทะเลขั้นรุนแรง:   ไม  
IATA  
  UN#:   1384  
  ประเภท:   4.2  
  PG:   II  
  ช่ือที่ใชในการขนสง:   โซเดียมไดไทโอไนต  
  การบรรจุแบบปองกันอันตรายจากการสูดดมกลุมที่ 1: ไม 
 
 

ขอมูลเก่ียวกับขอกําหนด 
การจําแนกประเภท และการติดฉลากตามคําสั่งของ EU  
  เลขดัชนีจาก ANNEX I:   016-028-00-1  
  สิ่งบงบอกความเปนอันตราย:   เปนอันตราย 
เปนอันตราย.  
  R: (วลีเกี่ยวกับความปลอดภัย)   7 22 31 
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อาจกอใหเกิดไฟไหม. .  เปนอันตรายเมื่อกลืนกิน.  ปลอยแกสพิษเมื่อถูกกรด.  
  S: (วลีเกี่ยวกับความปลอดภัย)   7/8 26 28 43 
ปดภาชนะใหแนนสนิทและเก็บในที่แหง.  ในกรณีที่เขาตา, ใหใชน้ําปริมาณมากลางออกทันที และปรึกษาแพทย.  
หลังสัมผัสผิวหนังใหลางดวยน้ําสบูปริมาณมากทันที.  ในกรณีไฟไหม ใหใชผงเคมีแหง.  อยาใชน้ํา.  
 
ขอมูลเฉพาะของประเทศ  
เยอรมนี  
  WGK:  1  
สวิสเซอรแลนด  
  ประเภทความเปนพิษของสวิสเซอรแลนด:   3 

 
 

 

ลิขสิทธ์ิคําแปลภาษาไทย โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
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	  มลภาวะต่อทะเลขั้นรุนแรง:   ไม่  
	IATA  
	  UN#:   1384  
	  ประเภท:   4.2  
	  PG:   II  
	  ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง:   โซเดียมไดไทโอไนต์  
	  การบรรจุแบบป้องกันอันตรายจากการสูดดมกลุ่มที่ 1: ไม่
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