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เอกสารขอ้มูลความปลอดภยั (SAFETY DATA SHEET) 
องิตามหลกัการของระบบสากลการจดักลุ่มความเป็นอนัตรายและการตดิฉลากทีเ่ป็นระบบเดยีวกนัทัว่โลก (Globally 

Harmonised System of Classification and Labelling, GHS) 
 

๑. การบ่งชีส้ารเดีย่วหรอืสารผสม และผูผ้ลติ (Identification of the substance or 
mixture and of the supplier) 

๑.๑ ตวับ่งชีผ้ลติภณัฑต์ามระบบ GHS (GHS product identifier) 
 ชือ่ผลติภณัฑ ์ : ไบโอเควล เอชพวี-ีเอควิ  (Bioquell HPV-AQ) 
 ชือ่ทางเคม ี : ไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด ์35% 
    
๑.๒ การบ่งชีด้ว้ยวธิอีืน่ๆ 
 สูตรโมเลกุล : H2O2 
 ชนิดผลติภณัฑ ์ : สารผสม 
    
๑.๓ ขอ้แนะน าและขอ้จ ากดัต่างๆ ในการใชส้ารเดีย่วหรอืสารผสม 
 การใชท้ีร่ะบุไว ้ : ใชร้ว่มกบัอุปกรณพ่์นระเหยไอไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซดข์องไบโอเควล 

เท่าน้ัน 
ส าหรบัใชใ้นงานอุตสาหกรรมเท่าน้ัน 

    
๑.๔ รายละเอยีดผูผ้ลติ 
 การระบุเอกลกัษณบ์รษิทั : Bioquell UK Limited 
 ทีอ่ยู่ : 52 Royce Close 

West Portway 
Andover  
Hampshire, UK 
SP10 3TS 

 โทรศพัท ์ : +44 (0) 1264 835 835 
 โทรสาร : +44 (0) 1264 835 836 
 อเีมล 

(รายละเอยีดของผูร้บัผดิชอบในแต่ละ
ประเทศ) 

: http://www.bioquell.com/en-uk/contact/distributors/  

    
๑.๕ หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉิน 
 หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉิน : ประเทศไทย: +66 21056177 

รหสัเขา้ถงึ: 333809 

๒. การบ่งชีค้วามเป็นอนัตราย (Hazards identification) 

๒.๑ การจ าแนกประเภทสารเดีย่วหรอืสารผสมตามระบบ GHS และขอ้มูลใน ระดบัชาตหิรอืระดบัภูมภิาค 
 การจ าแนกประเภทสารเดีย่วหรอืสารผ

สมตามระบบ 
: ความเป็นพษิเฉียบพลนั 4 ทางปาก H302 

ความเป็นพษิเฉียบพลนั 4  ทางการหายใจ H332 
การระคายเคอืงต่อผวิหนัง 2 ระคายเคอืง H315 
การท าลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคอืงต่อดวงตา 1 H318 
ความเป็นพษิต่ออวยัวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรบัสมัผสัค
ร ัง้เดยีว 3 ทางการหายใจ H335 

    

http://www.bioquell.com/en-uk/contact/distributors/
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๒.๒ องคป์ระกอบฉลากตามระบบ GHS 
 ชือ่บนฉลาก : ไบโอเควล เอชพวี-ีเอควิ  (Bioquell HPV-AQ) 
 ส่วนประกอบทีเ่ป็นอนัตราย : ไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด ์(35%) 
 ค าสญัญาณ : อนัตราย 
 

รูปสญัลกัษณ ์ : 

 
    
 ขอ้ความแสดง ความเป็น อนัตราย : H302: เป็นอนัตราย เมือ่กลนืกนิ 

H315: ระคายเคอืงต่อผวิหนังมาก 
H332: เป็นอนัตราย เมือ่หายใจเขา้ไป 
H318: ท าลายดวงตาอย่างรุนแรง 
H335: อาจระคายเคอืงต่อทางเดนิหายใจ 

    
 ขอ้ความทีแ่สดงขอ้ควรระวงั   
 การป้องกนั : P261: หลกีเลีย่งการหายใจเอากา๊ซ/ ละอองเหลว/ไอระเหย/ 

ละอองลอย 
P270: หา้มกนิ ดืม่หรอืสูบบุหร ีเ่มือ่ใชผ้ลติภณัฑ ์
P280: สวมถุงมอืป้องกนั/อุปกรณป้์องกนัดวงตา/ 
อุปกรณป้์องกนัหนา้ 

 การตอบสนอง : P310: ใหร้บีโทรศพัทป์รกึษาศูนยพ์ษิวทิยาหรอืแพทยท์นัที 
P301 + P312 + P330: ถา้กลนืกนิและรูส้กึไม่สบาย 
ใหโ้ทรศพัทป์รกึษาศูนยพ์ิษวทิยาหรอืแพทย ์ใหล้า้งปาก 
P302 + P352: หากสมัผสัผวิหนัง: ลา้งดว้ยสบู่และน ้าจ านวนมาก 
P304 + P340: ถา้หายใจเขา้ไป ใหย้า้ยผูป่้วยไปยงัทีท่ีม่อีากาศ 
บรสิุทธิ ์และใหพ้กัผ่อนในลกัษณะทีห่ายใจไดส้ะดวก 
P305 + P351 + P338: หากเขา้ตา 
ลา้งตาดว้ยน ้าเป็นเวลาหลายๆนาท ีถอดคอนแทคเลนส ์ถา้ถอดไดง้่าย 
ลา้งตาต่อไป 

 การก าจดั : P501: ก าจดัสาร/ภาชนะบรรจ(ุตามขอ้บงัคบัของทอ้งถิน่) 
    
๒.๓ ความเป็นอนัตรายอืน่ทีไ่ม่ไดเ้ป็น

ผลจากการจ าแนกตามระบบ 
GHS 

: ไม่ม ี
 

๓. องคป์ระกอบและขอ้มูลเกีย่วกบัส่วนผสม 

๓.๒ สารผสม 
๓.๒.๑ ชือ่ทางเคม ี : ไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด ์
    
๓.๒.๒ ความเขม้ขน้หรอืช่วงความเขม้ขน้ของส่วนผสมทีเ่ป็นอนัตรายทัง้หมด 
 ชือ่ทางเคม ี ความเขม้ขน้ 
 ไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด ์ Ca. 35% 

 เลข C.A.S.: 7722-84-1  
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๔. มาตรการปฐมพยาบาล (First-aid measures) 

 

 
ผูป้ฐมพยาบาลควรอา้งองิส่วนที ่8 ส าหรบั PPE ทีเ่หมาะสม 

๔.๑ บรรยายถงึวธิกีารปฐมพยาบาล 
 หากสูดหายใจเขา้ไป : หากไดร้บัพษิจากการสูดดม ใหร้บีน าผูป่้วยออกไป 

ยงับรเิวณทีม่อีากาศถ่ายเทไดส้ะดวก หากผูป่้วยไม่หายใจ 
ใหต้ดิต่อหน่วยบรกิารทางการแพทยฉุ์กเฉิน 
จากน้ันใหท้ าการชว่ยหายใจ ถา้เป็นไปไดใ้หใ้ชแ้บบปากต่อปาก 
และโทรหาศูนยพ์ษิวทิยาหรอืแพทยเ์พือ่ขอค าแนะน าในการรกัษาเพิ่มเ
ตมิ 

    
 ในกรณีของการสมัผสัทางผวิหนัง : หากถูกผวิหนัง ใหล้า้งออกดว้ยน ้าจ านวนมากๆ หากเป้ือนเสือ้ผา้ 

ใหร้บีถอดออกแลว้เปลีย่นใหม่ทนัท ีหากไม่ทุเลา ใหไ้ปพบแพทย ์
    
 ในกรณีของการสมัผสักบัดวงตา : รบีไปพบแพทยท์นัท ี

ควรลา้งตาทนัทดีว้ยน ้าปรมิาณมาก รวมทัง้ใตเ้ปลอืกตาเป็นเวลา 15-
20 นาท ีถา้มคีอนแทคเลนสใ์หถ้อดออก หลงัจาก 5 นาทแีรก 
แลว้จงึลา้งดว้ยน ้าต่อไป 

    
 หากกลนื : หากกลนืกนิไบโอเควล เอชพวี-ีเอควิ หา้มท าใหอ้าเจยีน 

ใหด้ืม่น ้าสะอาดหรอืนมปรมิาณมากๆ แลว้รบีน า ผูป่้วยส่งแพทยท์นัท ี
พรอ้มดว้ยภาชนะบรรจ ุหรอืฉลากของผลติภณัฑ ์

    
๔.๒ อาการหรอืผลกระทบทีส่ าคญั ท ัง้ทีเ่กดิเฉียบพลนัและทีเ่กดิขึน้ภายหลงั (acute and delayed) 
 หากสูดหายใจเขา้ไป : การสูดดมไอระเหยจะระคายเคอืงต่อระบบทางเดนิหายใจอาจท าใหเ้กดิ

อาการปวดคอและไอ 
ความเสีย่งของ: เลอืดออกทางจมูก หลอดลมอกัเสบเร ือ้รงั 

    
 ในกรณีของการสมัผสัทางผวิหนัง : การระคายเคอืง 

เสีย่งต่อการ: ไหม ้เป็นผื่นแดง หรอืเป็นแผล 
    
 ในกรณีของการสมัผสักบัดวงตา : ระคายเคอืงต่อดวงตาอย่างรุนแรง 

เสีย่งต่อการท าลายดวงตาอย่างรุนแรง 
อาการ: รอยแดง อกัเสบ บวมของเนือ้เยือ่ 

    
 หากกลนื : ระคายเคอืงอย่างรุนแรง 

อาการ: คลืน่ไส ้ปวดทอ้ง อาเจยีน 
เสีย่งต่อการเกดิปอดอกัเสบจากสารเคมเีน่ืองการสูดดมผลติภณัฑ ์

    
๔.๓ ระบุถงึขอ้ควรพจิารณาทางการแ

พทยท์ีต่อ้งท าทนัท ี
และการดูแลรกัษา 
เฉพาะทีส่ าคญัทีค่วรด าเนินการ 

: ปรกึษาจกัษุแพทยท์นัทใีนทุกกรณี 
หากกลนืกนิโดยไม่ไดต้ ัง้ใจใหไ้ปพบแพทยท์นัท ี
หากอาการยงัคงอยู่หรอืมขีอ้สงสยัใหไ้ปพบแพทยท์ุกกรณี  
เน่ืองจากสารจะมฤีทธิก์ดักรอ่นในระบบทางเดนิอาหาร 
หลงัการกลนืกนิควรหลกีเลีย่งในการขบัออกโดยการชกัน าใหเ้กดิการ
กระตุน้หรอืการลา้งกระเพาะอาหาร 
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๕. มาตรการผจญเพลงิ (Fire-fighting measures) 

๕.๑ สารดบัเพลงิทีห่า้มใช ้และสารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม 
 สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม : น ้า หา้มใชส้ารอืน่ใดนอกจากน ้า 
 สารดบัเพลงิทีไ่ม่เหมาะสม : ดขูา้งตน้ 
    
๕.๒ ความเป็นอนัตรายเฉพาะทีเ่กดิขึ ้

นจากสารเคม ี
: ไม่ตดิไฟ 

สลายตวัภายใตส้ภาวะไฟไหมเ้พือ่ปล่อยออกซเิจนทีท่ าใหไ้ฟรุนแรงขึน้ 
เสีย่งต่อการระเบดิในภาชนะปิดและไม่มกีารระบายอากาศเน่ืองจากคว
ามดนัทีเ่พิม่ขึน้จากกา๊ซทีส่ลายตวั 
การสมัผสักบัวสัดุทีต่ดิไฟไดอ้าจท าใหเ้กดิไฟไหม ้

    
๕.๓ อุปกรณป้์องกนัพเิศษและขอ้ควร

ระวงั ส าหรบันักผจญเพลงิ 
: นักผจญเพลงิควรสวมอุปกรณป้์องกนัทีเ่หมาะสมและเคร ือ่งชว่ยหายใจ 

(SCBA) 
สวมเสือ้คลุมและรองเทา้บูททีท่นสารเคม ี(ยางหรอืพวีซี)ี 
ท าใหภ้าชนะ / ถงัเย็นลงดว้ยละอองน ้า 
เคลือ่นยา้ยผลติภณัฑแ์ละท าใหห้่างจากไฟไปยงับรเิวณทีป่ลอดภยั 
ป้องกนัไม่ใหน้ ้าดบัเพลงิไปปนเป้ือนกบัน ้าในแหล่งน ้า 

๖. มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสาร (Accidental release measures) 

๖.๑ ขอ้ควรระวงัส่วนบุคคล อุปกรณป้์องกนัอนัตราย และขัน้ตอนการ ปฏบิตังิานฉุกเฉิน 
 แนะนาสาหรบับุคลากรทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในส

ถานการณฉุ์กเฉิน  
: ระวงัอย่าใหเ้ขา้ตา ถูกผวิหนัง เสือ้ผา้ หรอืสูดดม 

กอ่นและหลงัการเจอืจาง 
ควรป้องกนัการหกร ัว่ไหลอย่างปลอดภยั 
แยกพืน้ทีท่ีร่ ัว่ไหลและป้ายบอกทาง 
ก าจดัแหล่งทีม่าของการลุกตดิไฟทัง้หมด 

    
 ค าแนะน าส าหรบัผูเ้ผชญิเหตุฉุกเฉิน : สวมอุปกรณป้์องกนัทีเ่หมาะสม อา้งถงึส่วนที ่5 ส าหรบัการดบัเพลงิ 

อา้งถงึส่วนที ่4 ส าหรบัค าแนะน าในการปฐมพยาบาล และอา้งถงึส่วนที ่
8 ส าหรบัอุปกรณป้์องกนัส่วนบุคคล 
อพยพคนออกจากบรเิวณทีม่กีารหกหรอืร ัว่ไหล 
ควรอยู่บรเิวณเหนือลม 

    
๖.๒ ขอ้ควรระวงัดา้นสิง่แวดลอ้ม : หา้มทิง้ ไบโอเควล เอชพวี-ีเอควิ หรอื ภาชนะบรรจ ุลงในแม่น ้า คู 

คลองแหล่งน ้าสาธารณะ 
ไม่ควรปล่อยสู่สิง่แวดลอ้ม 

    
๖.๓ วธิกีารและวสัดุส าหรบักกัเก็บและ

ท าความสะอาด (cleaning up) 
: กัน้เขือ่น 

หา้มผสมของเสยีระหว่างการเก็บรวบรวม 
ซบัดว้ยวสัดุดูดซบั 
เก็บในภาชนะปิดทีเ่หมาะสมเพือ่ก าจดั 
อย่าใหม้กีารร ัว่ไหลในภาชนะเดมิเพือ่น ากลบัมาใชใ้หม่ 
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๗. การขนถ่าย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา (Handling and storage) 

๗.๑ ขอ้ควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นย้
าย ใชง้าน 
และการเก็บรกัษาอย่างปลอดภยั 

: ระวงัอย่าใหเ้ขา้ตา ถูกผวิหนัง เสือ้ผา้ หรอืสูดดม 
กอ่นและหลงัการเจอืจาง 
ควรใชไ้บโอเควล เอชพวี-ีเอควิ ในทีม่อีากาศถ่ายเทด ี 
เก็บใหห้่างจากความรอ้นและแหล่งก าเนิดประกายไฟ 
ปิดฝาใหส้นิท 
ขณะใชต้อ้งสวมถุงมอืยาง รองเทา้ยาง และ หนา้กาก  
เก็บใหห้่างจากผลติภณัฑท์ีเ่ขา้กนัไม่ได ้
ใชภ้าชนะทีส่ะอาดและแหง้เท่าน้ัน 

    
๗.๒ สภาวะการเก็บรกัษาอย่างปลอดภยั รวมทัง้ขอ้หา้มในการเก็บรกัษาสารทีเ่ขา้กนัไม่ได ้

(incompatibility) 
 อุณหภูมกิารเก็บรกัษา : เก็บระหว่าง 4 ° C ถงึ 25 ° C 
    
 สภาวะการเก็บรกัษา : ป้องกนัแสง เก็บในภาชนะเดมิเท่าน้ัน 

เก็บใหห้่างจากวสัดุทีต่ดิไฟไดแ้ละแหล่งก าเนิดประกายไฟและความร ้
อน 
เก็บในภาชนะทีม่ชีอ่งระบายอากาศ 
ปิดภาชนะ 
ตรวจสอบสภาพและอุณหภูมขิองภาชนะบรรจอุย่างสม ่าเสมอ 

    
 วสัดุทีเ่ขา้กนัไม่ได ้ : กรดแก ่ด่างแก ่สารออกซไิดซท์ีรุ่นแรง สารรดีวิซท์ีรุ่นแรงสารอนิทรยี ์

อะซโิตน และโลหะ 
    
 วสัดุทีเ่หมาะสม : อลูมเินียม 99.5% 

สแตนเลสสตลีพาสซฟี 316 
เกรด HDPE ทีไ่ดร้บัการรบัรอง 
โพลโีพรพลีนี 

๘. การควบคุมการรบัสมัผสัและการป้องกนั ส่วนบุคคล (Exposure controls/personal 
protection) 

๘.๑ ค่าต่างๆ ทีใ่ชค้วบคุม (control parameters) การรบัสมัผสั 
๘.๑.๑ ค่าจ ากดัการสมัผสั 
    
 ชือ่ทางเคม ี มาตรฐาน ประเภท ค่าจ ากดัการส ั

มผสั 
หมายเหตุ 

 

ไฮโดรเจนเปอรอ์
อกไซด ์

CAS: 7722-84-1 

TH (2017) - 
ขดีจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมอีนัตราย  

TWA 1ppm 
 

 
UK.EH40 (2011) – Workplace Exposure 

Limits [WELs] 

TWA 1ppm LTEL (8hr) 
 TWA 1.4 mg/m3 LTEL (8hr) 
 STEL 2ppm  
 STEL 2.8 mg/m3  
 

DE.MAK (2012) – Werte Liste 
TWA 0.5ppm  

 TWA 0.71 mg/m3  
 US.ACGIH (2016) – Threshold Limit 

Values 
TWA 1ppm 
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๘.๑.๒ ขอ้มูลอืน่ ๆ เกีย่วกบัค่าขดีจ ากดั 
    
 ชือ่ทางเคม ี มาตรฐาน เงื่อนไข มูลค่า หมายเหตุ 
 

ไฮโดรเจนเปอรอ์
อกไซด ์

CAS: 7722-84-1 

ความเขม้ขน้ทีค่าดกา
รณไ์วไ้ม่มผีล 

น ้าจดื 0.13 mg/l  
 น ้าทะเล 0.013 

mg/l 
 

 โรงบ าบดัน ้าเสยี 4.7 mg/l  
 

ไดร้บัไม่มรีะดบัเอฟเฟ
กต ์/ 

ไดร้บัระดบัผลขัน้ต ่า 

คนงานการสูดดมการสมัผสัอย่างเฉีย
บพลนั 3 mg/m3 

Local 
effects 

 คนงานการสูดดมการสมัผสัเร ือ้รงั 1.4 
mg/m3 

Local 
effects 

 ผูบ้รโิภคการสูดดมการสมัผสัอย่างเฉี
ยบพลนั 

1.93 
mg/m3 

Local 
effects 

 ผูบ้รโิภคการสูดดมการสมัผสัเร ือ้รงั 0.21 
mg/m3 

Local 
effects 

    
๘.๒ การควบคุมทางวศิวกรรมทีเ่

หมาะสม 
: ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามกีารระบายอากาศเพยีงพอ 

ใชม้าตรการทางเทคนิคเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัขดีจ ากดั การสมัผสั 
    
๘.๓ มาตรการป้องกนัส่วนบุคคล เชน่ อุปกรณป้์องกนัอนัตรายส่วนบุคคลเป็นตน้ 
 การป้องกนัตา/ใบหนา้ 

 

: สวมแว่นตานิรภยักนัสารเคมทีีม่เีกราะป้องกนัดา้นขา้งหรอืแว่นตาป้องกนั
น ้ากระเซน็ 

    
 การป้องกนัมอื 

 

: วสัดุทีเ่หมาะสม: PVC, ยางบวิทลิ, ยางไนไตร 
ขอ้มูลเฉพาะของถุงมอืทีใ่หม้าน้ันอา้งองิจาก 
เอกสารเผยแพรแ่ละขอ้มูลผูผ้ลติถุงมอื  
ตดิต่อผูผ้ลติถุงมอืส าหรบัการเลอืกถุงมอืและระยะเวลาในการพฒันาส าหร ั
บเงือ่นไขการใชง้านของคุณ ตรวจสอบและเปลีย่นถุ 
งมอืทีส่วมใส่หรอืช ารุด แนะน าใหใ้ชถุ้งมอืป้องกนัสารเคมี 
หากมแีนวโนม้ทีจ่ะสมัผสักบัท่อนแขนใหส้วมถุงมอืแบบสวม Nitrile, 
CEN มาตรฐาน EN 420 และ EN 374 
ใหข้อ้ก าหนดทั่วไปและรายการประเภทถุงมอื 

    
 การป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ

 
 

: จ าเป็น เมือ่มไีอระเหย/ละออง 
การเลอืกใชแ้ละการบ ารุงรกัษาเคร ือ่งชว่ยหายใจตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหน
ดของกฎขอ้บงัคบั 
ประเภทของเคร ือ่งชว่ยหายใจทีต่อ้งพจิารณาส าหรบัส่วนผสมนี ้ไดแ้ก ่: 
เคร ือ่งชว่ยหายใจแบบกรองคร ึง่หนา้; วสัดุกรองชนิด A มาตราฐาน CEN 
EN136, EN140 และ EN 405 มหีนา้กากชว่ยหายใจและ EN 149 และ 
EN 143 ใหค้ าแนะน าตวักรอง 

    
 อุปกรณป้์องกนัอืน่ๆ : ขวดลา้งตาหรอืทีล่า้งตาตามมาตราฐานทีบ่งัคบัใช ้

ถอดเสือ้ผา้และรองเทา้ทีเ่ป้ือนทนัท ีซกัเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนกอ่นน ากลบัมาใช ้
เมือ่ใชอ้ย่ากนิดืม่หรอืสูบบุหร ี ่ลา้งมอืกอ่นและหลงัการท างาน 
ใชง้านตามหลกัสุขศาสตรอ์ุตสาหกรรมและความปลอดภยัทีด่ ี

    
 อนัตรายจากความรอ้น : ไม่ม ี
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๙. คุณสมบตัทิางกายภาพและทางเคม ี(Physical and chemical properties) 

๙.๑ ลกัษณะทั่วไป เชน่ สถานะทางกายภาพ และส ี
เป็นตน้ (general characteristics such as 
physical state and color etc.) 

: ไม่มสีขีองเหลว 

๙.๒ กลิน่ (odour) : ไม่มกีลิน่ 
๙.๓ ค่าขดีจ ากดัของกลิน่ทีร่บัได ้(odour 

threshold limit) 
 ไม่เกีย่วขอ้ง 

๙.๔ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) : 2.02 (H2O2 50%) 
๙.๕ จดุหลอมเหลวและจดุเยอืกแข็ง (melting 

point/freezing point) 
: -33°C (H2O2 35%) 

๙.๖ จดุเดอืดเร ิม่ตน้ และชว่งของการเดอืด (initial 
boiling point and boiling range) 

: 108°C (H2O2 35%) 

๙.๗ จดุวาบไฟ (flash point) : ไม่เกีย่วขอ้ง 
๙.๘ อตัราการระเหย (evaporation rate) : ไม่มขีอ้มูล 
๙.๙ ความสามารถในการลุกตดิไฟไดข้องของแข็ง 

และกา๊ซ (flammability (solid, gas)) 
: ไม่เกีย่วขอ้ง 

๙.๑๐ ค่าขดีจ ากดัสูงสุดและต ่าสุดของความไวไฟ 
หรอืค่าจ ากดัสูงสุดและต ่าสุดของการระเบดิ 
(upper/lower flammability or 
explosive limits) 

: ไม่มขีอ้มูล 

๙.๑๑ ความดนัไอ (vapour pressure) : 1 mbar (H2O2 50%) ที ่30°C 
๙.๑๒ ความหนาแน่นไอ (vapour density) : 1 
๙.๑๓ ความหนาแน่นสมัพทัธ ์(relative density) : 1.1 - 1.2 
๙.๑๔ ความสามารถในการละลายนา้ (solubility) : ผสมเขา้กนัไดอ้ย่างสมบูรณ ์
๙.๑๕ ค่าสมัประสทิธิก์ารละลายของสารในช ัน้ของ 

n-octanol ต่อน ้า (partition coefficient : 
n-octanol/water) 

: Log Pow: -1.57 (ค่าจากคานวณ) 

๙.๑๖ อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟไดเ้อง (auto-ignition 
temperature) 

: ไม่ตดิไฟ 

๙.๑๗ อุณหภูมขิองการสลายตวั (decomposition 
temperature) 

: > 60 ° C อุณหภูมกิารสลายตวัแบบเรง่ (SADT) 
< 60 ° C องคป์ระกอบปกต ิ

๙.๑๘ ความหนืด (viscosity) : 1.17 mPa.s (H2O2 50%), ที ่20°C 

๑๐. ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา (Stability and reactivity) 

๑๐.๑ การเกดิปฏกิริยิา : มคีวามเสถยีรภายใตส้ภาวะการใชง้านปกติ 
สลายตวัเมือ่ใหค้วามรอ้น 
อาจเกดิอนัตรายจากการคายความรอ้น 

    
๑๐.๒ ความเสถยีรทางเคม ี : มคีวามเสถยีรภายใตส้ภาวะการจดัเก็บทีแ่นะน า 

ไวต่อความรอ้น 
ความไวต่อแสง 

    
๑๐.๓ ความเป็นไปไดใ้นการเกดิปฏกิริยิ

าอนัตราย 
: การสมัผสักบัวสัดุทีต่ดิไฟไดอ้าจท าใหเ้กดิไฟไหม ้

การสมัผสักบัวตัถุไวไฟอาจท าใหเ้กดิไฟไหมห้รอืระเบดิได ้
เสีย่งต่อการระเบดิหากไดร้บัความรอ้นภายใตก้ารกกัขงั 
ไฟหรอืความรอ้นสูงอาจท าใหบ้รรจภุณัฑแ์ตกอย่างรุนแรง 
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๑๐.๔ สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง : ป้องกนัการเยอืกแข็ง 

การปนเป้ือน 
เพือ่หลกีเลีย่งการสลายตวัจากความรอ้นอย่าใหค้วามรอ้นสูงเกนิไป 

    
๑๐.๕ วสัดุทีเ่ขา้กนัไม่ได ้ : กรด, เบส, โลหะ, เกลอืของโลหะหนัก, เกลอืของโลหะผง, สารรดีวิซ,์ 

วสัดุอนิทรยี,์ วสัดุไวไฟ 
    
๑๐.๖ ความเป็นอนัตรายของสารทีเ่กดิ

จากการสลายตวั 
: ปลดปล่อยออกซเิจน ทาใหไ้ฟลุกลาม 

๑๑. ขอ้มูลดา้นพษิวทิยา (Toxicological information) 

๑๑.๑ ขอ้มูลเกีย่วกบัทางรบัสมัผสัทีอ่าจเกดิขึน้ 
 หากสูดหายใจเขา้ไป : การสูดดมไอระเหยจะระคายเคอืงต่อระบบทางเดนิหายใจอาจท าใหเ้กดิ

อาการปวดคอและไอ 
ความเสีย่งของ: เลอืดออกทางจมูกหลอดลมอกัเสบเร ือ้รงั 

    
 ในกรณีของการสมัผสัทางผวิหนัง : การระคายเคอืง 

เสีย่งต่อการ: ไหมเ้ป็นผืน่แดงหรอืเป็นแผล 
    
 ในกรณีของการสมัผสักบัดวงตา : ระคายเคอืงตาอย่างรุนแรง 

เสีย่งต่อความเสยีหายรา้ยแรงต่อดวงตา 
อาการ: แดง, ชอ่งคลอด, บวมของเนือ้เยือ่ 

    
 หากกลนื : ระคายเคอืงอย่างรุนแรง 

อาการ: คลืน่ไสป้วดทอ้งอาเจยีน 
เสีย่งต่อการเกดิปอดอกัเสบจากสารเคมจีากการสูดดมผลติภณัฑ ์

    
๑๑.๒ อาการปรากฏทีม่คีวามสมัพนัธก์บัคุณลกัษณะทางกายภาพ ทางเคมแีละทางพษิวทิยา 
 การกดักรอ่น/การระคายเคอืงผวิหนัง : กระต่าย: การระคายเคอืงผวิหนัง (H2O2 35%) 

ระคายเคอืงต่อผวิหนัง ผลกระทบอาจรวมถงึ: การเปลีย่นส,ี ผืน่แดง, 
อาการบวมน ้า 

    
 การท าลายดวงตา/การระคายเคอืงตา

ทีร่า้ยแรง 
: กระต่าย: ระคายเคอืงดวงตาอย่างรุนแรง (H2O2 10%) 

    
 ความสามารถในการกดักรอ่น : กดักรอ่นดวงตา อาจท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อดวงตาอย่างถาวร 
    
๑๑.๓ ผลกระทบเฉียบพลนัและทีเ่กดิขึน้ภายหลงั (delayed and immediate effects) 
 การท าใหแ้พ ้ : หนู ไม่กอ่ใหเ้กดิอาการแพใ้นสตัวท์ดลอง 
    
 ความเป็นพษิจากการใหซ้ า้ๆ : หนู ทางปาก 90 วนั ระบบทางเดนิอาหาร: 300 ppm LOAEL 

หนู ทางปาก 90 วนั: 100 ppm NOAEL 
หนู การหายใจ 28 วนั ระบบทางเดนิหายใจ: 10ppm LOAEL  
หนู ไอการสูดดม 28 วนั: 2ppm, NOAEL 
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 การกอ่มะเรง็ : หนู ทางปาก, การไดร้บัสารเป็นเวลานาน, อวยัวะเป้าหมาย: 
ล าไสเ้ล็กส่วนตน้, 
ผลของสารกอ่มะเรง็ทางผวิหนังการไดร้บัสมัผสัเป็นเวลานาน 
การทดสอบในสตัวไ์ม่พบว่ามฤีทธิก์อ่มะเรง็ 

    
 การกอ่กลายพนัธุ ์ : การทดสอบในหลอดทดลองพบว่ามผีลต่อการกลายพนัธุ ์

การทดสอบในรา่งกายไม่พบผลการกลายพนัธุ ์
    
 ความเป็นพษิต่อการสบืพนัธุ ์ : สารเป็นรูปแบบทางชวีภาพทัง้หมด (เผาผลาญ) 

ศกึษาทางวทิยาศาสตรท์ีไ่ม่ยุตธิรรม 
    
 ความเป็นพษิต่ออวยัวะเป้าหมายจ าเพ

าะ - การสมัผสัคร ัง้เดยีว 
: การหายใจหนู 665 mg / m3 ขอ้สงัเกต: RD 50 
ระคายเคอืงต่อระบบทางเดนิหายใจ H2O2 50% 

    
๑๑.๔ ค่าความเป็นพษิทีว่ดัเป็นตวัเลข 
 ความเป็นพษิทางปากเฉียบพลนั : LD50, หนู, 1,270 mg/kg (H2O2 35%) 
    
 ความเป็นพษิเมือ่สูดหายใจเขา้ไปแบบเ

ฉียบพลนั 
: LC50 4h, หนู, >0.17 mg/l, vapour (H2O2 50%) 

    
 ความเป็นพษิต่อผวิหนังแบบเฉียบพลนั : LD50 กระต่าย: >2,000 mg/kg (H2O2 35%) 

๑๒. ขอ้มูลดา้นนิเวศวทิยา (Ecological information) 

๑๒.๑ ความเป็นพษิต่อระบบนิเวศ 
 สารส าคญั ระยะเวลา สายพนัธุ ์ มูลค่า หมายเหตุ 
 

ไฮโดรเจนเปอรอ์
อกไซด ์

CAS: 7722-84-1 

LC50, 96 hr Pimephales promelas 
(ปลาซวิหวัโต) 

16.4 mg/L  

 NOEC, 96 hr Pimephales promelas 4.3 mg/L  
 EC50, 48 hr Crustaceans: Daphnia pulex 

(ไรนา้) 
2.4 mg/L น ้าจดื, 

การทดสอบกึง่สถติ 
 NOEC, 48 hr Crustaceans: Daphnia pulex 1 mg/L น ้าจดื, 

การทดสอบกึง่สถติ 
 EC50, 72 hr ความเป็นพษิต่อสาหรา่ย: 

Skeletonema costatum 
(ไดอะตอม) 

2.6 mg/L อตัราการเตบิโต 

 NOEC, 72 hr ความเป็นพษิต่อสาหรา่ย: 
Skeletonema costatum 

0.63 mg/L  

 NOEC, 72 hr ความเป็นพษิต่อสาหรา่ย: 
Chlorella vulgaris 

0.1 mg/L  

    
๑๒.๒ การตกคา้งยาวนาน (persistence) และความสามารถในการย่อยสลาย (degradability) 
 การย่อยสลายแบบ ไม่มชีวีติ : อากาศ, ออกซเิดช ัน่ทางออ้ม, t1 / 2: 24 ชม. (เงือ่นไข: 

สารท าใหเ้กดิอาการแพ:้ อนุมูล OH) 
น ้า, ปฏกิริยิารดีอกซ,์ t1 / 2, 120h (เงือ่นไข: 
การเรง่ปฏกิริยิาแรธ่าตุและเอนไซม,์ น ้าจดื, น ้าเกลอื) 
ดนิปฏกิริยิารดีอกซ ์t1 / 2: 12h. (เงือ่นไข: 
การเรง่ปฏกิริยิาแรธ่าตุและเอนไซม)์ 
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 สลายตวัทางชวีภาพ : แอโรบคิ t1 / 2 <2 นาท ี(เงือ่นไข: ตะกอนบ าบดัทางชวีภาพ): 

ย่อยสลายทางชวีภาพไดโ้ดยง่าย 
แอโรบคิ t1 / 2 ตัง้แต่ 0.3 - 5 วนั (เงือ่นไข: น ้าจดื): 
ย่อยสลายทางชวีภาพไดโ้ดยง่าย 
ไม่ใชอ้อกซเิจน (เงือ่นไข: ดนิ / ตะกอน): ไม่สามารถใชไ้ด ้

    
๑๒.๓ ศกัยภาพในการสะสมทางชวีภาพ 

(bioaccumulative potential) 
: Log Pow -1.57 

ไม่กอ่ใหเ้กดิการสะสมทางชวีภาพ 
    
๑๒.๔ การเคลือ่นยา้ยในดนิ (mobility in soil) 
 น ้า : ความสามารถในการละลายและการเคลือ่นยา้ยไดด้ ี
    
 ดนิ / ตะกอน : Log KOC: 0.2 การระเหยและการดูดซบัทีไ่ม่มนัียส าคญั 
    
 อากาศ : ความผนัผวนค่าคงทีก่ฎของ Henry (H) = 0.75 kPa.m3 / mol 

เงือ่นไข 20 ° C 
ไม่มนัียส าคญั 

    
๑๒.๕ ผลกระทบในทางเสยีหายอืน่ๆ 

(other adverse effects) 
: ไม่มขีอ้มูล 

๑๓. ขอ้พจิารณาในการก าจดั (Disposal considerations) 

๑๓.๑ วธิกีารจดัการของเสยี : ใชง้านตามหลกัสุขศาสตรอ์ุตสาหกรรมและความปลอดภยัทีด่ ี
โปรดดูมาตรการป้องกนัทีร่ะบุไวใ้นส่วนที ่7 และ 8 
ภาชนะเปล่าอาจมสีารตกคา้ง (ของเหลว 
และ / หรอืไอ) และอาจเป็นอนัตรายได ้
อย่าเผาหรอืใชไ้ฟตดับนถงัเปล่า 
ตอ้งก าจดัของเสยีโดยทาตามระเบยีบขอ้บงัคบัของประเทศ 
และของทอ้งถิน่ 

    
๑๓.๒ ขอ้มูลเพิม่เตมิ : ไม่ม ี

๑๔. ขอ้มูลการขนส่ง (Transport information) 

๑๔.๑ การขนส่งทางบก (ADR/RID) 
 หมายเลขสหประชาชาต ิ(UN number) : UN 2014 
 ชือ่ทีถู่กตอ้งในการขนส่งของสหประชาชาต ิ

(UN proper shipping name) 
: HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION 

 ประเภทความเป็นอนัตรายส าหรบัการขนส่ง 
(transport hazard class) 

: 5.1 – Oxidizing substances 
8 - Corrosive 
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 กลุ่มการบรรจ ุ(packing group) : II 
 มลภาวะทางทะเล (marine pollutant) : ม ี
 ขอ้ควรระวงัพเิศษส าหรบัผูใ้ช ้ : ไม่ม ี
    
๑๔.๒ การขนส่งทางทะเล (IMDG) 
 หมายเลขสหประชาชาต ิ(UN number) : UN 2014 
 ชือ่ทีถู่กตอ้งในการขนส่งของสหประชาชาต ิ

(UN proper shipping name) 
: HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION 

 ประเภทความเป็นอนัตรายส าหรบัการขนส่ง 
(transport hazard class) 

: 5.1 – Oxidizing substances 
8 - Corrosive 

 กลุ่มการบรรจ ุ(packing group) : II 
 มลภาวะทางทะเล (marine pollutant) : ม ี
 ขอ้ควรระวงัพเิศษส าหรบัผูใ้ช ้ : ไม่ม ี
    
๑๔.๓ การขนส่งทางอากาศ (ICAO/IATA) 
 หมายเลขสหประชาชาต ิ(UN number) : UN 2014 
 ชือ่ทีถู่กตอ้งในการขนส่งของสหประชาชาต ิ

(UN proper shipping name) 
: HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION 

 ประเภทความเป็นอนัตรายส าหรบัการขนส่ง 
(transport hazard class) 

: 5.1 – Oxidizing substances 
8 - Corrosive 

 กลุ่มการบรรจ ุ(packing group) : II 
 มลภาวะทางทะเล (marine pollutant) : ม ี
 ขอ้ควรระวงัพเิศษส าหรบัผูใ้ช ้ : ไม่ม ี
    
๑๔.๔ การขนส่งดว้ยภาชนะขนาดใหญ่ 

(ใหเ้ป็นไปตาม Annex II ของ 
MARPOL 73/78 และ IBC Code) 

: ไม่เกีย่วขอ้ง  

๑๕. ขอ้มูลดา้นกฎขอ้บงัคบั (Regulatory information) 

๑๕.๑ ใหร้ะบุกฎระเบยีบทางดา้นควา
มปลอดภยั สุขภาพ 
และสิง่แวดลอ้มเป็นการเฉพาะ
กบัผลติภณัฑน์ั้น 

: เร ือ่ง 
ระบบการจ าแนกและการสือ่สารความเป็นอนัตรายของวตัถุอนัตราย 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ระบบสากลการจดักลุ่มความเป็นอนัตรายและการตดิฉลากทีเ่ป็นระบบ
เดยีวกนัทั่วโลก (Globally Harmonised System of 
Classification and Labelling, GHS) 

    
๑๕.๑.๑ ราชอาณาจกัรไทย  เร ือ่ง 

ระบบการจ าแนกและการสือ่สารความเป็นอนัตรายของวตัถุอนัตราย 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

    
๑๕.๑.๒ กฎหมายของประเทศอืน่ ๆ : อา้งถงึขอ้บงัคบัระดบัชาตสิ าหรบัรายละเอยีดของการด าเนินการหรอืข ้

อ จ ากดั ใด ๆ ตามขอ้บงัคบัหรอืค าสั่งทีเ่กีย่วขอ้ง 
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๑๖. ขอ้มูลอืน่ๆ รวมทัง้ขอ้มูลการจดัท าและการปรบัปรุงแกไ้ขเอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 
(Other information) 

 การปรบัใหเ้ป็นปัจจุบนั: 
หวัขอ้ต่อไปน้ีไดร้บัการปรบัใหเ้ป็
นปัจจุบนัในการปรบัแกฉ้บบัที ่1 
ของเอกสารน้ี 

: ฉบบัแรก 

    
 พมิพห์รอืบรรยายตวัย่อทีใ่ชใ้นแผ่นขอ้มูลดา้นความปลอดภยั 
 STOT : ความเป็นพษิต่ออวยัวะเป้าหมายเฉพาะ (Specific Target Organ 

Toxicity) 
 WEL : ขดี จ ากดั การเปิดรบัแสงในสถานทีท่ างาน (Workplace Exposure 

Limit) 
 TLV : ค่าขดี จ ากดั ของเกณฑ ์(Threshold Limit Value) 
 TWA : เวลาเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก (Time-Weighted Average) 
 STEL : ขดี จ ากดั การเปิดรบัแสงระยะสัน้ (Short-Term Exposure Limit) 
 LTEL : การ จ ากดั การสมัผสัในระยะยาว (Long-Term Exposure Limit) 
 PNEC : ความเขม้ขน้ทีค่าดการณไ์วไ้ม่มผีล (Predicted No Effect 

Concentration) 
 DNEL : ไดร้บัระดบัไม่มผีล (Derived No Effect Level) 
 DMEL : ไดร้บัระดบัเอฟเฟกตข์ัน้ต ่า (Derived Minimal Effect Level) 
 LOAEL : ระดบัผลกระทบทีไ่ม่พงึประสงคต์ ่าทีสุ่ด (Lowest-observed-

adverse-effect Level) 
 NOAEL : ระดบัผลทีไ่ม่พงึประสงค ์(No-observed-adverse-effect Level) 
 NOEC : ไม่มคีวามเขม้ขน้ของเอฟเฟกตท์ีส่งัเกตได ้(No Observed Effect 

Concentration) 
    
 อา้งองิ : แหล่งขอ้มูลทีใ่ชใ้นการจดัเตรยีม SDS 

นีร้วมถงึสิง่ต่อไปนีอ้ย่างนอ้ยหน่ึงรายการ: 
ผลจากการศกึษาทางพษิวทิยาภายในหรอืซพัพลายเออร;์ 
สิง่พมิพจ์ากสมาคมการคา้ สิง่พมิพ ์ECHA; 
หลกัเกณฑข์องสหภาพยุโรปและแหล่งขอ้มูลอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม 

    
 ค าแนะน าการฝึกอบรม : ควรฝึกอบรมผูใ้ชทุ้กคน 
    
 ขอ้มูลเพิม่เตมิ : ไม่ม ี
    
 ขอ้มูลทีม่อียู่ในสิง่จดัพมิพฉ์บบันีห้รอืตามทีจ่ดัหาใหแ้กผู่ใ้ชด้ว้ยประการอืน่ใดน้ันเชือ่ว่าถูกตอ้งแม่นย าและใหด้ว้ยเจ

ตนาสุจรติ แต่ไม่ใชเ่พือ่ใหผู้ใ้ชพ้อใจในความเหมาะสมของผลติภณัฑเ์พือ่วตัถุประสงคเ์ฉพาะของตนเอง Bioquell 
ไม่รบัประกนัเกีย่วกบัความเหมาะสมของผลติภณัฑเ์พือ่วตัถุประสงคเ์ฉพาะใดๆ 
และการรบัประกนัหรอืสภาวะโดยนัยใดๆ (โดยกฎหมายหรอืประการอืน่ใด) 
น้ันถูกแยกออกไปยกเวน้ในขอบเขตทีก่ฎหมายป้องกนัไม่ใหแ้ยกออกไป Bioquell 
ไม่ยอมรบัความรบัผดิต่อความสญูเสยีหรอืความเสยีหาย 
(นอกเหนือจากทีเ่กดิจากการเสยีชวีติหรอืการบาดเจ็บส่วนบุคคลซึง่เกดิจากผลติภณัฑท์ีบ่กพรอ่ง หากพสิูจนแ์ลว้) 
ซึง่เป็นผลมาจากความเชือ่ถอืในขอ้มูลนี ้เสรภีาพภายใตส้ทิธบิตัร 
ลขิสทิธิแ์ละการออกแบบไม่ใชส่ิง่ทีส่ามารถทกึทกัเอาได ้

 


