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ส่วนที่ 1: ข้อมูลเกี่ยวกบัสารเคมีและชื่อผู้ผลิตและผู้แทนจ าหน่าย ( Identification of the substance/mixture and of     
             the company/undertaking) 

 

1.1  การบ่งชีผ้ลิตภณัฑ์ 
      ชื่อผลิตภณัฑ์    1-เฮกเซนซลัโฟนิก แอซดิ โซเดยีมซอลท์ โมโนไฮเดรต 
                                                                      (1- HEXANESULPHONIC ACID SODIUM SALT MONOHYDRATE) 
   หมายเลข CAS   207300-91-2 
      รหสัผลิตภณัฑ์ LC1422 
 

1.2 ข้อแนะน าการใช้สารหรือของผสมและข้อจ ากดัการใช้งาน 
  การระบกุารใช้งาน   สารเคมีส าหรับงานวิเคราะห์และงานการผลิต   
 

1.3 รายละเอียดของผู้จัดจ าหน่าย 
  บริษัท    อาร์ซีไอ แล็บสแกน จ ากดั 
      24 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
  โทรศพัท์        (662) 613-7911-4       
  โทรสาร    (662) 613-7915 
 

1.4 โทรศัพท์กรณีฉุกเฉนิ  
 เบอร์โทรศพัท์ฉกุเฉิน   (662) 613-7911-4   
    
 

ส่วนที่ 2: ข้อมูลบ่งชีค้วามเป็นอันตราย (Hazards identification) 
 

2.1 การจ าแนกสารเดี่ยวหรือสารผสม 
     สารนีไ้ม่เป็นอนัตรายตามข้อก าหนดของ EC เลขที่ 1272/2008 และ Directive 67/548/ EEC 
 

2.2 องค์ประกอบของฉลาก 
        การตดิฉลากตามข้อก าหนด (EC) No 1272/2008 
          สารนีไ้ม่ได้จะต้องมีการตดิฉลากตามข้อก าหนดของ EC เลขที่ 1272/2008 

     

2.3 อนัตรายอื่นๆ   ไม่มีข้อมลู 
 
 

ส่วนที่ 3: องค์ประกอบ / ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/information on ingredients) 
 

3.1 สารเคม ี
ชื่ออื่น Hexanesulphonic acid sodium salt monohydrate, Sodium 1-hexanesulfonate 

monohydrate. 
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          หมายเลข CAS       หมายเลข EC       หมายเลข EC-Index       สตูรโมเลกลุ       น า้หนกัโมเลกลุ       ปริมาณร้อยละ 

        207300-91-2          220-601-3                     -             C6H13NaO3S.H2O  206.24 กรัม/โมล            >99 
    ส่วนผสมที่เป็นอันตรายตามข้อก าหนด (EC) เลขที่ 1272/2008      
      สารนีไ้ม่ส่วนผสมที่เป็นอนัตรายตามข้อก าหนดของ EC เลขที่ 1272/2008  
 
 

ส่วนที่ 4: มาตรการการปฐมพยาบาล (First aid measures) 
 

4.1 ค าอธิบายของมาตรการการปฐมพยาบาล 
 

ข้อแนะน าทัว่ไป  ให้แสดงเอกสารข้อมลูความปลอดภยันีต้่อแพทย์ 
เมื่อเข้าสู่ระบบหายใจ ให้เคลื่อนย้ายผู้ ป่วยไปที่ท่ีมีอากาศบริสทุธ์ิ   

เมื่อสมัผสัผิวหนงั ถอดเสือ้ผ้าที่ปนเปือ้นสารเคมีออก ล้างผิวหนงัด้วยสบู่และน า้  
เมื่อเข้าตา  รีบล้างตาทนัที ด้วยน า้สะอาด อย่างน้อย 15 นาที แล้วรีบไปพบแพทย์ 

เมื่อเข้าสู่ระบบทางเดินอาหาร รีบบ้วนปากทนัทีด้วยน า้สะอาดในปริมาณมากๆ ให้ผู้ ป่วยดื่มน า้ปริมาณมากๆ(อยา่ง
น้อย 2 แก้ว) รีบไปพบแพทย์ 

 

4.2 อาการและผลกระทบที่ส าคัญทัง้ที่เกิดแบบเฉียบพลนัและที่เกดิภายหลัง 
         อาการและผลกระทบที่ส าคญัอธิบายไว้ในหวัข้อ 2.2  และ หวัข้อ11 
 
4.3 ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องท าทนัทีและการดูแลรักษาเฉพาะที่ส าคัญที่ควรด าเนินการ 
      ไม่ระบุ 
 

 

ส่วนที่ 5: มาตรการในการดับเพลิง (Firefighting measures) 
 

5.1 สารดับเพลิง 
 สารดับเพลิงที่เหมาะสม  

 เลือกใช้สารท่ีใช้ดบัไฟอย่างเหมาะสมกบัวสัดทุี่อยูใ่นบริเวณใกล้เคียง 

 

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกดิจากสารเคมี 
ไม่ติดไฟ ไฟอาจท าให้เกิดไอระเหยที่เป็นอนัตราย ในกรณีทีเ่กิดเพลิงไหม้อาจท าให้เกิด คาร์บอนออกไซด์ ซลัเฟอร์ออกไซด ์
 

5.3 ค าแนะน าส าหรับนักดับเพลิง 
     ห้ามอยู่ในเขตพืน้ท่ีอนัตรายโดยปราศจากหน้ากากช่วยหายใจ หลีกเล่ียงการสมัผสัผิวหนงั สวมชดุป้องกนัสารเคมีที่  
       เหมาะสม   
   
5.4 ข้อมูลเพิ่มเติม 

       ใช้น า้ก าจดัไอระเหยที่เกิดขึน้ ป้องกนัไม่ให้น า้ที่ใช้ดบัเพลิงแล้วไหลลงสู่แหล่งน า้บนดินหรือใต้ดิน 
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ส่วนที่ 6: มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหล (Accidental release measures) 
 

6.1 ข้อควรระวังส่วนบคุคล อปุกรณ์ป้องกันและวิธีการปฏบิัติงานกรณีเหตุฉุกเฉนิ 
 ป้องกนัการท าให้เกิดฝุ่ น: ห้ามหายใจเอาฝุ่ นละอองเข้าไป  หลีกเล่ียงการสมัผสัสารเคมีโดยตรง ควรมีระบบระบายอากาศที ่
 ดี  ย้ายคนไปอยูใ่นพืน้ท่ีปลอดภยั ส าหรับอปุกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบคุคล ให้ดใูนส่วนที่ 8     
  

6.2 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม 
 ป้องกนัไม่ให้สารเคมีที่หกร่ัวไหล ไหลลงสู่ท่อระบายน า้ แม่น า้และแหล่งน า้อื่นๆ 
 

6.3 วิธีและวสัดุส าหรับการกักเก็บและท าความสะอาด 
 เก็บกวาดอย่างระมดัระวงั หลีกเล่ียงการท าให้เกิดฝุ่ น เก็บในภาชนะที่เหมาะสมเพื่อส่งไปก าจดั ท าความสะอาดพืน้ท่ี 

 

6.4 อ้างอิงไปยังส่วนอื่น 
       ส าหรับการก าจดัของเสียให้ดใูนส่วนท่ี 13 
 

 

ส่วนที่ 7: การใช้และการเก็บรักษา (Handling and storage) 
 

7.1 ข้อควรระวังในการใช้งาน 
 ในพืน้ท่ีท างาน ควรมกีารระบายอากาศที่ดี อยา่เปิดภาชนะทิง้ไว้ หลีกเล่ียงการหกร่ัวไหล หลีกเล่ียงการท าให้เกิดฝุ่ น  

 ละออง 
  

7.2 สภาวะในการจดัเก็บที่ปลอดภัย รวมทัง้วัสดุที่เข้ากันไม่ได้  
 เก็บสารเคมีในภาชนะที่ปิดสนิท เก็บในท่ีแห้ง, เย็นและอากาศถา่ยเทได้สะดวก เก็บให้พ้นจากการถกูแสงแดดโดยตรงและ
ความ ร้อน น า้ ความชืน้และวสัดทุี่เข้ากนัไม่ได้        
 

 7.3 การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง 
       นอกเหนือจากการใช้งานท่ีกล่าวถงึในส่วนท่ี 1.2 ไม่มีการใช้งานท่ีเฉพาะเจาะจงอื่นๆ เพิ่มเติม 
 
  

ส่วนที่ 8: การควบคุมการรับสมัผัส และ การป้องกันภัยอันตรายส่วนบุคคล (Exposure controls/personal protection) 
 

8.1 ขดีจ ากดัในการสัมผัสสารเคมี 
      
8.2 การควบคุมการสัมผัส 
     มาตรการควบคุมทางวิศวกรรม 
         ควรปฏิบตัิงานในตู้ควนัและเปิดพดัลมดดูอากาศ 

 

     มาตรการป้องกนัส่วนบุคคล (อปุกรณ์ป้องกนัภัยส่วนบคุคล, PPE) 
       การป้องกันตา/ใบหน้า 
     สวมแว่นตาแบบก๊อกเกิล ป้องกนัสารเคม ี
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       การป้องกันผิวหนัง 

         ควรสวมชดุป้องกนัสารเคมีทีเ่หมาะสม รองเท้าบทูท่ีท าจากยางหรือพลาสติก 

         การป้องกนัมือ  
- กรณีที่ต้องมีการสมัผสัสารเคมีโดยตรงควรสวมถงุมือที่ท าจากยาง ไนไตรล์ 

- กรณีที่ต้องมีการสมัผสัละอองของสารเคมีควรสวมถงุมือที่ท าจากยาง ไนไตรล์ 

         การเลือกใช้ถงุมือเป็นไปตามข้อก าหนดของ EU Directive 89/686 EEC และมาตรฐาน EN 374 
.  

       การป้องกันระบบทางเดินหายใจ 

      สวมหน้ากากปองกนัสารเคม ีในกรณีที่ต้องท างานในพืน้ท่ีอบัอากาศ มีฝุ่ นละอองสารเคมี ให้ใช้ตวักรองชนดิ P1 (EN 143)  
      หรือสวมอปุกรณ์ป้องกนัการหายใจ โดยต้องได้รับการทดสอบและรับรองโดยองคก์รที่ได้รับการรับรองโดยเฉพาะเช่น  
      NIOSH (USA) หรือ CEN (EU)  

   

       การควบคุมความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 

       ป้องกนัการไหลลงท่อระบายน า้ 
 
 

ส่วนที่ 9: สมบตัิทางกายภาพและทางเคมี (Physical and chemical properties) 
 

9.1 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบตัทิางกายภาพและทางเคมี 
 

ลกัษณะทัว่ไป :สถานะ   ของแข็ง 
: สี   สีขาว 

กล่ิน   ไม่มีกลิ่น 
ค่าขีดจ ากดัของกลิ่นที่ได้รับ    ไม่ระบ ุ

ค่าความเป็นกรด-ดา่ง        ไม่ระบ ุ
จดุหลอมเหลว   > 300 °C 
จดุเดือด   ไม่ระบ ุ  

จดุวาบไฟ   ไม่ระบ ุ
อตัราการระเหย    ไม่ระบ ุ

ความสามารถในการลกุติดไฟ (ของแข็ง, ก๊าซ)   ไม่ระบ ุ

ขีดจ ากดัการระเบดิ: ต ่าสดุ   ไม่ระบ ุ
                              สงูสดุ    ไม่ระบ ุ
      ความดนัไอ                  ไม่ระบ ุ   
      ความหนาแน่นไอสมัพทัธ์   ไม่ระบ ุ

      ความหนาแน่น    ไม่ระบ ุ
      ความหนาแน่นรวม (bulk density)   ไม่ระบ ุ
      ความสามารถในการละลายน า้   ละลายน า้ได้        

สมัประสิทธ์ิการแบ่งชัน้ (n-octanol/water)   ไม่ระบ ุ
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อณุหภมูิที่สามารถติดไฟได้เอง   ไม่ระบ ุ

     อณุหภมูิที่สลายตวั     ไม่ระบ ุ
ความหนืด    ไม่ระบ ุ

คณุสมบตัิทางการระเบิด   ไม่ระเบิด 
คณุสมบตัิในการออกซิไดซ ์   ไม่เป็นสารออกซิไดซ์ 
 
   

ส่วนที่ 10: ความคงตวัและความว่องไวต่อปฏิกิริยา (Stability and reactivity) 
 

10.1 ความว่องไวต่อปฏิกิริยา 
   ไม่มีข้อมลู 
 

10.2 ความคงตัวทางเคม ี
            มีความคงตวัที่สภาวะปกตภิายใต้การจดัเก็บที่ถกูต้อง       
                           
10.3 ปฏกิิริยาที่มีความอนัตรายที่สามารถเกิดขึน้ได้ 

 ไม่มีข้อมลู 
 

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง 
           แสงแดด  
 

10.5 สารที่เข้ากันไม่ได้ 
 สารออกซิไดซ์รุนแรง 

 

10.6 สารเคมอีันตรายที่เกิดจากการสลายตัว 
           เมื่อติดไฟท าให้เกิด คาร์บอนออกไซด์ ซลัเฟอร์ออกไซด ์
 
        

ส่วนที่ 11: ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological information) 
 

11.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพษิวทิยา 
  ความเป็นพิษเฉียบพลนั 

 ไม่มีข้อมลู  
 

ความเป็นพษิทางปากเฉียบพลัน 

ไม่มีข้อมลู 

 

  ความเป็นพิษเฉียบพลนัเม่ือสดูดม 

         ไม่มีข้อมลู 
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          การกัดกร่อน/การระคายเคืองต่อผิวหนัง 

   ไม่มีข้อมลู 
 

  การท าอันตรายดวงตา/การระคายเคืองต่อดวงตา 

            ไม่มีข้อมลู 

 

  การท าให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง 
   ไม่มีข้อมลู 
 

  การกลายพันธ์ุของเซลล์สืบพนัธ์ุ 

   ไม่มีข้อมลู 
 

  การเป็นสารก่อมะเร็ง 

   ไม่มีข้อมลู 
 

  ความเป็นพษิต่อระบบสืบพนัธ์ุ 

   ไม่มีข้อมลู 

 

       การท าให้เกดิความผิดปกติของการพัฒนาการทางร่างกายของทารกภายในครรภ์ 
        ไม่มีข้อมลู 
 

  ความเป็นพษิต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสเพียงครัง้เดียว 

   ไม่มีข้อมลู 
 

  ความเป็นพษิต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสซ า้หลายครัง้ 

   ไม่มีข้อมลู 
  

  ความเป็นอันตรายจากการส าลัก 

           ไม่มีข้อมลู 

 

  ข้อมูลเพิ่มเติม 
        ควรใช้ผลิตภณัฑ์ด้วยความระมดัระวงั เช่นเดียวกบัเมื่อท างานกบัสารเคมี 
 

 

ส่วนที่ 12: ข้อมูลด้านนิเวศวทิยา (Ecological information) 
 

12.1 ความเป็นพษิ 
            ไม่มีข้อมลู 
 

12.2 การตกค้างและความสามารถในการย่อยสลาย 
            ความสามารถในการย่อยสลายทางชวีภาพ  ไม่มีข้อมลู 
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12.3 ความสามารถในการสะสมทางชวีภาพ 
        สมัประสิทธ์ิการกระจายตวั(n-octanol/water) ไม่มีข้อมลู 

 

12.4 ความสามารถในการเคลื่อนที่ในดิน 
        ไม่มีข้อมลู 
 

12.5 ผลกระทบอื่นๆที่เกดิขึน้ 
        ห้ามทิง้ลงสู่ระบบน า้, น า้เสีย หรือดิน 
 
 

ส่วนที่ 13: ข้อพิจารณาในการก าจัดหรือท าลาย (Disposal considerations) 
 

13.1 วธิีการก าจัด 
         ผลิตภณัฑ์ 

ไม่มีกฎข้อบงัคบัของ EC วา่ด้วยการก าจดัสารเคมีหรือกากเคมีซึง่ถือว่าเป็นของ เสียเฉพาะประเทศนัน้ สมาชิก EC มี
กฎหมายและข้อบงัคบัในการก าจดัของเสียเฉพาะประเทศอยู่ ให้ด าเนินการตดิต่อผู้ รับผิดชอบหรือบริษัทท่ีด าเนินการรับ   
ก าจดัของเสียที่ได้รับอนญุาตเพื่อปรึกษาและหาวิธีก าจดัที่เหมาะสมหรือด าเนินการเผาในเตาเผาสารเคมีซึง่ตดิตัง้เคร่ือง
เผาท าลายสารคาร์บอน (Afterburner) และเคร่ืองฟอก (Scrubber) แต่ต้องระมดัระวงัเร่ืองการจดุไฟติดเป็นพิเศษเพราะ 
สารนีไ้วไฟสงู โดยต้องได้รับอนญุาตจากเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้อง 
 

         บรรจุภัณฑ์ที่ปนเป้ือน 

             ก าจดัโดยยดึตามระเบยีบราชการ บรรจภุณัฑ์ที่ปนเปือ้นสารเคมใีห้ด าเนินการเช่นเดยีวกนักบัสารเคมีนัน้ ส่วนบรรจภุณัฑ์ 
        ที่ไม่ปนเปือ้นสารเคมีให้ก าจดัเหมือนของเสียทัว่ไปตามบ้านเรือน หรือน ากลบัมาใช้ใหม่ 
 
 

ส่วนที่ 14: ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport information) 
 

           ไม่มีข้อก าหนดที่เก่ียวกบัการขนส่ง 
 
 

ส่วนที่ 15: ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (Regulatory information) 
 

ข้อมลูความปลอดภยันีจ้ดัท าขึน้ตามข้อก าหนดของการจ าแนกประเภทและการตดิฉลากสารเคมทีี่เป็นระบบเดียวกนัทัว่โลก 
(GHS). 
 

15.1 ข้อบังคับ/กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย/สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงส าหรับสาร หรือของผสม 
          ไมม่ีข้อมลู 
 

15.2 การประเมินความปลอดภัยของสารเคม ี  
        ส าหรับสินค้านีไ้ม่ได้ด าเนินการประเมินความปลอดภยัสารเคมี  
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ส่วนที่ 16: ข้อมูลอื่น (Other information) 
 

ข้อควรระวัง 
สงัเกตฉลากและข้อมลูความปลอดภยัของสารเคมกี่อนใช้งาน  
 

เอกสารอ้างอิง  
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). 
Labelling according to EC Directives 67/548 EEC and Regulation (EC) No 1272/2008. 
Transportation information according to Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model 
Regulations. Twelfth revised edition. United Nations. 
Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance in Sankt Augustin/Germany, 
Source: IFA for Databases on hazardous substances (GESTIS). 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อ บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จ ากดั 

 

วันที่ปรับปรุง  
01/07/2020 
 
รายละเอียดที่ใช้ในการจดัท าข้อมลูความปลอดภยัฉบบันีจ้ดัท าจากข้อมลูปัจจบุนัที่มีอยู่ เอกสารที่จดัท าขึน้เพื่อใช้เป็นข้อแนะน าในการจดัการเกี่ยวกบัความปลอดภยัในการท า 
งาน การใช้งาน การจดัเก็บ การขนส่ง การก าจดัและเอกสารฉบบันีไ้ม่ได้รวมถึงการรับรองคณุภาพของสินค้า ข้อมลูในเอกสารนีเ้ป็นคณุสมบตัิเฉพาะของสารนีเ้ท่านัน้ ไม่รวมถึง
การน าไปผสมกบัสารอื่นหรือกระบวนการอย่างอื่นนอกจากที่กล่าวไว้ในเอกสารนี ้
 


