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สว่นที ่1 - การระบวุสัดแุละผูจ้ดัหา 

 
 

 
ชื่อผลิตภัณฑ ์

โซเดียมไซยาไนด์แข็ง  
 

ชื่ออ่ืน ๆ 

โซเดียมไซยาไนด์ เกลือโซเดียมกรดไฮโดรไซยานิค ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 1380 
 

การใช้ทีแ่นะน า 

กระบวนการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า สารที่ใช้เป็นตัวกระท าปฏิกิริยาในกระบวนการสกัดทอง 

สารที่ใช้เป็นตัวกระท าปฏิกิริยาในห้องปฏิบัติการ กระบวนการชุบโลหะ 
 

ชื่อบริษัท 

ออสเตรเลีย โกลด์ รีเอเจนต์ จ ากัด (Australian Gold Reagents Pty Ltd) 
 

ที่อยู่ รัฐ รหัสไปรษณีย์ 

Kwinana Beach Road, KWINANA Western Australia 6167 
 

หมายเลขโทรศัพท ์ หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 

(08) 9411 8777 (หากโทรในออสเตรเลีย), +61 8 9411 

8777 (หากโทรจากต่างประเทศ) 

1800 093 333 (หากโทรในออสเตรเลีย), +61 8 9411 

8444 
 

 

สว่นที ่2 - การชีบ้ง่อนัตราย 

 
 

 
การจัดกลุ่มอันตราย รวมทั้งข้อความชี้แจงความเป็นอันตรายโดยรวม 

สารอันตราย 

โซเดียมไซยาไนด์แข็งถูกจัดว่าเป็นอันตรายตามระเบียบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ท างานของออสเตรเ

ลีย 

สนิคา้อนัตราย 

โซเดียมไซยาไนด์แข็งถูกจัดว่ามีอันตรายทางเคมีกายภาพและถูกระบุว่าเป็นอันตรายในประมวลกฎหมายการขนส่งสิน

ค้าอันตรายทางบกและทางรถไฟแห่งประเทศออสเตรเลีย (ADG Code) ฉบับแก้ไขครั้งท่ี 7  
 

การจัดกลุ่มตามระบบ GHS  

พิษแบบเฉียบพลัน: ทางปาก: ประเภทที่ 2  

พิษแบบเฉียบพลัน: ทางผิวหนัง: ประเภทที่ 1  

พิษแบบเฉียบพลัน: ทางการสูดดม: ประเภทที่ 2  

การกัดกร่อนและการระคายเคืองต่อผิวหนัง: ประเภทที่ 2  

ความเสียหายต่อดวงตา/ความระคายเคืองต่อดวงตาอย่างร้ายแรง:  
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ประเภทที่ 1 

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (จากการสัมผัสซ้ า ๆ): 

ประเภทที่ 1 

 

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ า (เรื้อรัง): ประเภทที่ 1  

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ า (เฉียบพลัน): ประเภทที่ 1  

  

องค์ประกอบของฉลาก 

ค าเตอืนเด่น อันตราย 

รปูสัญลกัษณ ์(ตา่ง ๆ) 

 

  

ข้อความช้ีแจงอันตราย 

H300 อันตรายถึงชีวิตหากกลืนกิน 

H310 อันตรายถึงชีวิตหากสัมผัสกับผิวหนัง 

H315 ระคายเคืองต่อผิวหนัง 

H318 ท าให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อดวงตา 

H330 อันตรายถึงชีวิตหากสูดดม 

H372 ท าให้เกิดความเสียหายต่ออวัยวะจากการสัมผัสเป็นเวลานานหรือซ้ า ๆ 

H400 เป็นพิษต่อสัตว์น้ าอย่างมาก 

H410 เป็นพิษต่อสัตว์น้ าอย่างมากโดยมีผลกระทบยาวนาน 

AUH032 การสัมผัสกับกรดท าให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซที่เป็นพิษร้ายแรง 

  
ข้อความการป้องกัน 

P260 อย่าหายใจเอาฝุ่น/ควัน/ก๊าซ/หมอก/ไอระเหย/ละอองเข้าไป 

P262 ระวังอย่าให้เข้าตา สัมผัสผิวหนังหรือเสื้อผ้า 

P264 ช าระล้างอย่างถ่ีถ้วนหลังการใช้งาน 

P270 อย่ากิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่เม่ือใช้ผลิตภัณฑ์นี้ 

P271 ใช้เฉพาะภายนอกอาคารหรือในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก 

P273 หลีกเล่ียงการปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม 

P280 สวมถุงมือ/เครื่องแต่งกายเพื่อการป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันใบห

น้า 

P284 สวมอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ 
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ข้อความการโต้ตอบ 

P301 + P310 หากกลืนกินเข้าไป: โทรไปที่ศูนย์ข้อมูลพิษหรือแพทย์ทันที 

P302 + P350 หากสัมผัสผิวหนัง: ล้างเบา ๆ ด้วยน้ าและสบู่ปริมาณมาก 

P304 + P340 หากสูดดมเข้าไป: 

น าผู้รับพิษไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และจัดให้อยู่ในท่าสบายที่สามารถหายใจได้สะดวก 

P305 + P351 + P338 หากเข้าตา: ล้างด้วยน้ าที่รินผ่านอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที 

ถอดคอนแทคเลนส์หากใส่อยู่และสามารถถอดออกได้ง่าย ล้างด้วยน้ าที่รินผ่านต่อไป  

P310 โทรไปยังศูนย์ข้อมูลพิษหรือแพทย์ทันที 

P314 ขอค าแนะน า/ความช่วยเหลือทางการแพทย์หากรู้สึกไม่สบาย 

P320 การรักษาเฉพาะเจาะจงเป็นเรื่องเร่งด่วน - โปรดดูค าแนะน าการปฐมพยาบาล 

P330 กลั้วล้างปาก 

P332 + P313 หากเกิดการระคายเคืองผิวหนัง: ขอค าแนะน า/ความช่วยเหลือทางการแพทย์ 

P362 ถอดเสื้อผ้าที่ปนเป้ือนและน าไปซักก่อนน ามาใช้ซ้ า 

P391 เก็บสารที่รั่วไหล 

  
ข้อความการจัดเก็บ 

P403 + P233 เก็บในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก ปิดภาชนะให้แน่น 

P405 เก็บล็อคไว้ 

  
ข้อความการก าจัด  

P501 ทิ้งสาร/ภาชนะบรรจุตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

  
 

 

อันตรายอ่ืน ๆ 

ไม่มีข้อมูลให้ไว้ 
 

 

สว่นที ่3 - องคป์ระกอบ/ขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นผสม 

 
 

 
อัตลักษณ์ทางเคมีของส่วนผสม  สัดส่วนของส่วนผสม   หมายเลข CAS ส าหรับส่วนผสม 

โซเดียมไซยาไนด์  ร้อยละ 98 +/- 1 โดยมวล  143-33-9 

โซเดียมคาร์บอเนต  ร้อยละ 0.8 +/- 0.4 โดยมวล  497-19-8 

อื่น ๆ  ที่เหลือ  - 
 

 

 



 

เอกสารขอ้มลูความปลอดภัย 

โซเดยีมไซยาไนดแ์ขง็ 
 

 

ABN: 81 008 668 371 

CSBP-IF1805 ฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉ9.0.0  ฉฉฉฉ 4 จ า ก  26 

ฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉ: 22 December 2016  ฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉ: 22 December 2016 
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สว่นที ่4 - มาตรการปฐมพยาบาล 

 
 

 
การปฐมพยาบาล 

เพือ่ใหไ้ดป้ระสทิธิผล ตอ้งปฐมพยาบาลทนัที 

โซเดยีมไซยาไนดแ์ข็งเปน็พษิเมื่อกลนืกนิและสดูดมฝุน่ของสาร 

การสมัผสักับผวิหนงัและดวงตาและอาจท าใหเ้กดิการระคายเคืองตอ่ผิวหนงัและดวงตาและมอีาการเป็นพษิทีม่ีลกั

ษณะคลา้ยคลึงกับทีเ่กดิเมือ่กลนืกนิ  

สิง่ส าคัญทีส่ดุคอืการป้องกนัของผูท้ าการกูช้พี 

อย่าพยายามช่วยชวีิตจนกว่าจะมีการประเมนิอันตรายทีเ่หมาะสมเกีย่วกับสถานที่ทีเ่กดิการสมัผสัสารและมอีุปกร

ณ์ปอ้งกนัสว่นบุคคลและบุคลากรอยา่งเพรยีบพรอ้ม 

ต้องให้การปฐมพยาบาลอยา่งเรง่ดว่นเทา่ทีจ่ะท าได้ตามทีร่ะบไุวด้้านล่าง กรณสีงสยัวา่มีการกลนืกนิ สดูดม 

และสมัผสัโซเดยีมไซยาไนดใ์ด ๆ ทัง้หมดควรไดร้บัการรกัษาพยาบาล 

ควรให้การฝกึอบรมเกีย่วกับการจดัการอุบตัเิหตุเกีย่วกับโซเดยีมไซยาไนดโ์ดยใชเ้อกสารความปลอดภยันี้กอ่นที่

จะเริ่มจดัการหรอืเริ่มใชโ้ซเดยีมไซยาไนดจ์รงิ 

สิง่อ านวยความสะดวกการปฐมพยาบาล 

ควรก าหนดเตรียมขั้นตอนการปฐมพยาบาล อุปกรณ์ 

ยารักษาและการฝึกอบรมส าหรับการบ าบัดรักษาการสัมผัสโซเดียมไซยาไนด์ก่อนที่จะเริ่มใช้งานจริง 

บุคลากรปฐมพยาบาลควรรู้ต าแหน่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดที่คุ้นเคยกับการรักษาเม่ือได้รับโซเดียมไซยาไนด์  

 

อุปกรณ์และยาที่ควรมี: 

ที่อาบน้ าและที่ล้างตาเพื่อความปลอดภัยที่สามารถเข้าถึงได้ทันทีในสถานที่ท างาน 

ขวดล้างตา 

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลส าหรับการใช้งานโดยบุคลากรปฐมพยาบาล 

น้ าดื่มใหม่ สะอาด และเย็น 

ถุงกู้ชีพและหน้ากาก (หรือ Oxy-Viva) 

ชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินส าหรับไซยาไนด์: ประกอบไปด้วยเม็ดเอมิลไนไตรท์ ไฮดร็อกซีโคบาลาไมน์ 

และโซเดียมไธโอซัลเฟต 

ออกซิเจน 

ผ้าห่ม"อวกาศ" หรือผ้าห่มรักษาอุณหภูมิส าหรับการรักษาผู้ป่วยช็อก  

ขัน้ตอนการปฐมพยาบาลส าหรบัการจดัการและการสัมผสักบัผลติภณัฑน์ี้ 

1. การป้องกันส่วนบุคคลโดยบุคลากรปฐมพยาบาล 

บุคลากรปฐมพยาบาลที่ให้การปฐมพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่สัมผัสกับโซเดียมไซยาไนด์แข็งควรสังเกตข้อควรระวังต่อ

ไปนี้เพื่อป้องกันตนเอง: 

 หลีกเล่ียงการสัมผัสกับผิวหนัง เสื้อผ้า และอุปกรณ์ที่ปนเป้ือน โดยการสวมถุงมือป้องกัน 
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 สวมแว่นตาป้องกันสารเคมีเพื่อเป็นการป้องกันในระดับต่ าสุดไม่ให้ฝุ่นโซเดียมไซยาไนด์เข้าดวงตา 

 หลีกเล่ียงการสูดดมฝุ่นโซเดียมไซยาไนด์ในระหว่างการกู้ภัยในพื้นที่ปนเป้ือนโดยการสวมเครื่องป้องกั

นระบบทางเดินหายใจที่เหมาะสม 

 การป้องกันระบบทางเดินหายใจที่แนะน าคือ: เครื่องช่วยหายใจประเภทจ่ายอากาศ 

หรือเครื่องช่วยหายใจชนิดที่แหล่งส่งอากาศติดตัวผู้สวมแบบแรงดันบวก  

2. กลืนกิน 

ท าดังนี้ทันที: 

 ย้ายผู้ป่วยออกจากแหล่งปนเป้ือน - ไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ 

หากพบว่าบริเวณนั้นมีก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์ (HCN) ให้ท าดังต่อไปนี้; 

 ถ้าผู้ป่วยไม่หายใจ อย่าใช้วิธีเป่าลมทางปาก หรือเป่าลมเข้าจมูก เพราะจะเป็นอันตรายต่อผู้กู้ชีพ 

ให้ใช้ถุงกู้ชีพและหน้ากาก - (Oxy-Viva) แทน 

 ถ้าไม่สามารถตรวจจับชีพจรได้ 

เริ่มต้นการนวดหัวใจภายนอกและปฏิบัติตามแนวทางการช่วยชีวิตส าหรับระบบหัวใจและหลอดเลือดขั้น

สูง (ACLS) แบบมาตรฐาน 

 ให้ออกซิเจน 100% โดยหน้ากาก (Oxy-Viva) ถ้ามี 
 

 2. กลืนกิน (ต่อ .. ) 

 ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเป้ือนลงในถุงเก็บที่ปิดผนึกได้ - 

ซักเสื้อผ้าที่ปนเป้ือนให้สะอาดและล้างพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยสบู่และน้ าปริมาณมาก 

 จัดให้มีการย้ายผู้ป่วยโดยเร่งด่วนเพื่อส่งต่อไปยังแพทย์โดยให้มีคนไปด้วยพร้อมกับชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินแ

ก้พิษไซยาไนด์ 

 บุคคลที่ก าหนดให้เป็นผู้มีความสามารถในการด าเนินการอาจเปิดชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินแก้พิษไซยาไนด์แล

ะเริ่มใช้เอมิลไนไตรท์เพื่อบ าบัดผลที่เกิดจากการสัมผัสไซยาไนด์ 

ไม่ควรใชเ้อมิลไนไตรทย์กเวน้ในกรณทีีผู่้ปว่ยมอีาการแย่ลงอยา่งเห็นไดช้ดัแมจ้ะมกีารใหอ้อกซิเจนและเมือ่มเีห

ตุอนัสมควรใหเ้ชือ่ได้วา่สาเหตเุกดิจากไดร้ับพษิไซยาไนด์ 

 

3. ดวงตา 

บุคคลที่มีความเสี่ยงจะเกิดการสัมผัสสารที่ดวงตาไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์  

รินน้ าล้างตาด้วยน้ าปริมาณมากในทันทีโดยเปิดเปลือกตาค้างไว้อย่างน้อย 15 นาที 

ขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันที 

4. ผิวหนัง 

ล้างส่วนผิวหนังที่ได้รับผลกระทบด้วยน้ าปริมาณมากเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที 

ถอดเสื้อผ้าที่ปนเป้ือนและซักก่อนน ากลับมาใช้ซ้ า 

ขอความช่วยเหลือทางการแพทย์หลังจากเกิดการสัมผัสทางผิวหนัง 

5. การสูดดม 

ท าเหมือน ข้อ 2. การกลืนกิน ที่กล่าวข้างต้น 
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ค าแนะน าแกแ่พทย ์

การรกัษาควรรวมถงึมาตรการต่อไปนี:้ 

 ให้มุ่งไปที่การให้ออกซิเจน 100% โดยทันที ให้การช่วยหายใจหากจ าเป็น 

เจาะสายน้ าเกลือผ่านหลอดเลือดด า และเริ่มการตรวจวัดการท างานของหัวใจ หากมีเครื่องมือ 

 ให้มุ่งเฝ้าดูระดับการรู้สึกตัว 

 ให้ยาต้านพิษหากมีอาการได้รับพิษจากไซยาไนด์รุนแรง: 

 ใส่ท่อน้ าเกลือค้างไว้ในหลอดเลือดด า: 

 ดูดเลือด 5 มิลลิลิตรใส่หลอดเก็บเลือดไร้สารเคลือบส าหรับเลือดแข็งตัว 

(ในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียคือหลอดจุกสีแดง) 

เพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรคในภายหลังโดยการวัดระดับไซยาไนด์ 

(เจาะเลือดใส่หลอดเคลือบเฮพารินและวางบนน้ าแข็งเพื่อส่งไปยังห้องปฏิบัติการทันทีหากสามารถท

ดสอบระดับไซยาไนด์โดยตรงได้) ในเวลาเดียวกัน เจาะเลือดเพื่อวัดระดับกรดแลคติก (เร่งด่วน) 

การทดสอบระดับกรดแลคติกที่เพิ่มขึ้นคือการทดสอบที่มีประโยชน์เพื่อช่วยในการยืนยันการวินิจฉั

ย  

หมายเหต:ุ 

การไดร้บัพษิจากไซยาไนดเ์ปน็การวินจิฉยัทางคลนิิกและการรกัษาจะด าเนนิการตามผลตรวจคลนิิ

ก 

 วิธีการรักษา 

 ฉีดไฮดร็อกซีโคบาลาไมน์เข้าเส้นเลือดด า 5 ถึง 15 กรัมโดยใช้เวลา 30 

นาทีหรือเร็วกว่าน้ันในกรณีที่จ าเป็น ในชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินแก้พิษไซยาไนด์จะมียาแยกบรรจุขนาด 

2.5 กรัมซึ่งพร้อมส าหรับการผสมน้ าเกลือในหลอดดูดสารที่ท าจากพลาสติก 

จะต้องสอดชุดให้สารทางหลอดเลือดด าเข้าไปในขวดไฮดร็อกซีโคบาลาไมน์ที่ผสมน้ าเกลือแล้วเพื่

อการฉีดเข้าหลอดเลือดด า หากอยู่ในห่อกระดาษแข็ง 

สามารถแขวนเหมือนขวดน้ าเกลือโดยใช้รูด้านบนกล่อง 

 ให้โซเดียมไธโอซัลเฟต 12.5 กรัมโดยใช้เวลา 10 ถึง 20 

นาทีควบคู่การให้ไฮดร็อกซีโคบาลาไมน์ 

หมายเหต:ุ ไฮดรอ็กซโีคบาลาไมน ์

คือวธิรีักษาที่แนะน าในผูป้่วยทีว่ินจิฉยัไดไ้มช่ดัเจนและเมื่อมขีอ้สงสยัทางคลินกิวา่จะเกดิจากการ

ไดร้บัพษิจากไซยาไนด์ 

 หากกลืนกินไซยาไนด์และแม้ว่าจะมีการล้างกระเพาะอาหาร 

สามารถเลือกใช้วิธีการกลืนถ่านและการใช้สารเร่งถ่ายหลังจากที่ได้ให้ยาบ าบัดแก้พิษแล้วหากกลื

นกินไปยังไม่ถึงสองชั่วโมง 

หลักฐานที่สนับสนุนประโยชน์นั้นมีอยู่เพียงเล็กน้อยและควรปฏิบัติตามค าแนะน าของแพทย์ฉุกเฉิ

นก่อนที่จะเริ่มด าเนินการ; 

 ต้องได้รับค าแนะน าทางการแพทย์เฉพาะทางส าหรับการจัดการอย่างต่อเนื่องหลังให้ยาต้านพิษ 
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โดยมีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลระดับตติยภูมิอย่างรวดเร็ว 

หมายเหต:ุ 

วธิีทีด่ทีีส่ดุในการรกัษาอาการแทรกซอ้นในระบบเผาผลาญอาหารและระบบหัวใจและทางเดนิหา

ยใจจากการไดร้บัพษิจากไซยาไนดค์ือการใชย้าตา้นพษิที่เหมาะสม 
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 การดแูลเชิงสนับสนนุควรจะรวมถงึมาตรการตอ่ไปนี:้ 

 ควรส่งผู้ป่วยทุกรายที่สงสัยหรือพิสูจน์ได้ว่าได้รับพิษจากไซยาไนด์ไปยังโรงพยาบาลเพื่อการประเมินผ

ลและสังเกตอาการ 

 เฝ้าติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง 

 ส าหรับผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว ให้สังเกตว่ามีอาการบวมน้ าที่ปอดและปอดบวมจากการส าลักหรือไม่ 

 พิจารณาให้ยาต้านพิษเพิ่มเติมหากเกิดภาวะเลือดเป็นกรดอย่างเรื้อรัง 

สามารถใช้ไบคาร์บอเนตได้โดยใช้ความรอบคอบระมัดระวัง 

แก้ไขภาวะเลือดเป็นกรดด้วยไบคาร์บอเนตเมื่อเลือดมีค่า pH ต่ ากว่า 7.20 

และท าการแก้ไขภาวะการขาดสมดุลเกลือแร่ด้วย (เช่น 

ภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง ภาวะแคลเซียมในเลือดสูง) 

 ความต้องการออกซิเจนควรจะลดลงหลังจากประสบความส าเร็จในการให้ยาต้านพิษแล้ว 

 

ภาวะแทรกซอ้นในระยะยาว 

ไม่มีข้อมูล 

ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการรักษาส าหรับการสัมผัสกับผลิตภัณฑ์น้ีสามารถหาได้จาก 

ศูนย์ข้อมูลพิษ หมายเลขโทรศัพท์ (08) 13 1126 (โทรจากออสเตรเลียเท่าน้ัน) 
 

 

สว่นที ่5 - มาตรการการดบัเพลงิ 

 
 

 
ความไวไฟของผลิตภัณฑ ์

โซเดียมไซยาไนด์แข็งไม่ติดไฟและไม่ถือว่ามีความเสี่ยงท าให้เกิดไฟไหม้ 

แต่ก่อให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์ที่ไวไฟ เป็นพิษ มีฤทธิ์กัดกร่อนและระเบิดได้หากสัมผัสกับน้ า 

ถังดับเพลิงที่ใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และถังดับเพลิงชนิดโฟมหากถังเหล่านี้ใช้สารที่เป็นกรด  
 

สารดับเพลิงทีเ่หมาะสม 

ห้ามใชค้ารบ์อนไดออกไซด ์ดบัไฟด้วยสเปรย์น้ าหรือหมอกน้ า อย่าฉีดน้ าราดโดยตรง 

โฟมส่วนใหญ่จะท าปฏิกิริยากับโซเดียมไซยาไนด์แข็งและปล่อยควันที่เป็นพิษและมีฤทธิ์กัดกร่อน 

กรณีไฟไหม้เล็กน้อย ให้ใช้ถังดับเพลิงเคมีแห้งหรือทรายแห้ง 
 

อันตรายจากผลิตภัณฑ์ที่เผาไหม ้

แม้ว่าโซเดียมไซยาไนด์เองจะไม่ติดไฟ 

แต่ความร้อนสูงอาจท าให้โซเดียมไซยาไนด์ย่อยสลายซึ่งท าให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์ที่เป็นพิษ ไวไฟ 

มีฤทิธิ์กัดกร่อนและสามารถระเบิดได้ 
 

ข้อควรระวังพิเศษเพื่อการป้องกันและอุปกรณ์ส าหรับนกัดับเพลิง 

สวมเครื่องแต่งกายเพื่อการป้องกันที่คลุมร่างกายทุกส่วน (แจ็คเก็ตและกางเกงขายาวพีวีซี 

ถุงมือพีวีซีและรองเท้าบู๊ตที่ทนต่อสารเคมี) 

และเครื่องช่วยหายใจชนิดที่แหล่งส่งอากาศติดที่ตัวผู้สวมพร้อมหน้ากากแบบเต็มหน้าซึ่งมีการท างานแบบที่ต้องมี
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ความดันอากาศหรือแบบที่ความดันเป็นบวก ป้องกันสารรั่วไหลเข้าสู่ท่อระบายหรือแหล่งน้ า 

พิจารณาด าเนินการอพยพ ใช้น้ าในการควบคุมไฟ 

โซเดียมไซยาไนด์เปียกที่รั่วไหลจะท าให้พื้นผิวลื่นและเป็นเมือกได้ หากจ าเป็น 

ให้ใช้โซดาแอชหรือสารอื่นที่เป็นด่างที่เหมาะสมเพื่อควบคุมค่า pH ของส่วนผสมน้ า/ไซยาไนด์ที่เกิดขึ้น 

หากท าได้อย่างปลอดภัยและสะดวกเชิงปฏิบัติ 

ให้ย้ายภาชนะบรรจุโซเดียมไซยาไนด์ออกจากเส้นทางของเพลิงไฟ  

ล้างอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สะอาดปราศจากการปนเป้ือนหลังการใช้งาน 

หลังจากด าเนินการดับเพลิงแล้ว ให้อาบน้ า ถอดเสื้อผ้าอย่างระมัดระวัง ท าความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์ 
 

รหัส Hazchem 

2X 
 

 

สว่นที ่6 - มาตรการเมือ่สารถกูปลอ่ยออกมาโดยไมไ่ดต้ัง้ใจ 

 
 

 
ขั้นตอนการปฏบิัติในกรณีฉุกเฉิน 

เนื่องจากความเป็นอันตรายของโซเดียมไซยาไนด์ 

ท าให้จ าเป็นต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินและกรณีรั่วไหลที่มีประสิทธิผลเพื่อหลีกเลี่ยงจากการสัมผัสกั

บมนุษย์และสิ่งแวดล้อม อาจเกิดสภาวะที่เป็นอันตรายได้หากการจัดการวัสดุเป็นไปในทางที่ไม่ถูกต้อง 

วางแผนล่วงหน้าเพื่อรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งการเก็บสต็อกวัสดุดูดซับ  

สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจเสมอ การระบายอากาศที่ดีเป็นสิ่งจ าเป็น 
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 วิธีการและวัสดุในการควบคมุการรั่วไหลและการท าความสะอาด  

ส าหรับการรั่วไหลทั้งหมด อพยพบุคลากรที่ไม่มีการป้องกันไปอยู่เหนือลมและให้พ้นจากอันตราย 

สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมและอุปกรณ์ช่วยหายใจ  หากปลอดภัยที่จะด าเนินการ 

ให้ป้องกันการปล่อยโซเดียมไซยาไนด์เพิ่มเติม ปิดแหล่งก าเนิดประกายไฟทั้งหมด อยู่เหนือลมฝุ่นหรือละอองใด 

ๆ ที่ถูกปล่อยออกมา เพิ่มการถ่ายเทอากาศและปล่อยให้ฝุ่นหรือละอองใด ๆ ระบายไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัย 

จ ากัดการเข้าถึงพื้นที่ที่มีการรั่วไหล หลีกเล่ียงหรือลดการใช้น้ ากับของแข็งหรือฝุ่นที่รั่วไหลให้น้อยที่สุด 

ใช้พลั่ว/รถตักเทหน้าตามจ าเป็นเพื่อเก็บวัสดุให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ใส่ในถังเก็บสารที่ก าหนด และหากท าได้ 

ให้คืนสารที่รั่วไหลที่เก็บได้กลับสู่กระบวนการผลิตหรือส่งกลับไปยังผู้ผลิต หากเป็นไปได้ 

ให้จ ากัดพื้นผิวบริเวณที่มีการรั่วไหลของโซเดียมไซยาไนด์แข็งโดยการท านบโดยใช้ทราย ดิน หรือเวอร์มิคูไลท์  

การท าความสะอาดเบือ้งต้นดว้ยเฟอรสัซลัเฟต 

โรยปูนขาวหรือโซดาแอช (เพื่อรักษาค่า pH ที่ 9 หรือสูงกว่า) ในปริมาณมากบนสารที่ยังหลงเหลืออยู่ 

และเติมเฟอรัสซัลเฟต จากนั้นเติมน้ าและผสมให้เข้ากัน ทิ้งไว้ประมาณ 30 

นาทีเพื่อให้ส่วนผสมซึมเข้าเต็มที่และท าให้เกิดความเป็นกลาง 

เก็บรวบรวมสารตกค้างและจัดเก็บในภาชนะที่ก าหนดไว้เฉพาะเพื่อการก าจัด 

ป้องกันไม่ให้เกิดการไหลลงท่อระบายน้ าและแหล่งน้ า หลังจากท าความสะอาด 

ทดสอบพื้นที่เพื่อดูระดับของไซยาไนด์อิสระ หากระดับของไซยาไนด์อิสระนั้นมากกว่า 10 ส่วนต่อล้านส่วน 

(ppm) ให้ท าความสะอาดซ้ าด้วยเฟอรัสซัลเฟต  หากระดับไซยาไนด์อิสระน้อยกว่า 10 ppm 

ให้ท าความสะอาดขั้นสุดท้ายด้วยสารละลายไฮโปคลอไรต์ 

การท าความสะอาดครัง้สดุท้ายดว้ยแคลเซยีม/โซเดยีมไฮโปคลอไรต ์

ท าสารละลายคลอรีนเจือจางน้ าโดยใช้แคลเซียมไฮโปคลอไรต์หรือโซเดียมไฮโปคลอไรต์ 

สเปรย์สารละลายคลอรีนนี้ให้ทั่วพื้นที่ที่จะก าจัดการปนเป้ือน  เม่ือสารละลายคลอรีนเคลือบพื้นที่ที่ปนเป้ือนทั่วดีแ

ล้ว ให้ด าเนินการทดสอบไซยาไนด์อิสระ ถ้าไซยาไนด์อิสระมากกว่า 1 ppm 

ให้ท าความสะอาดซ้ าโดยใช้สารละลายคลอรีน ป้องกันไม่ให้เกิดการไหลลงท่อระบายน้ าและแหล่งน้ า 

ส าหรับการรั่วไหลขนาดใหญ่ ให้แจ้งบริการดับเพลิงและกู้ภัย จากนั้นแจ้งหน่วยตอบรับเหตุฉุกเฉิน CSBP  

ทิ้งสารละลายที่เป็นกลางทั้งหมดตามข้อก าหนดของกรมคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

ส าหรับการจัดการเหตุฉุกเฉินไซยาไนด์ในระหว่างการขนส่งทางบกหรือทางรถไฟ ควรดู SAA/SNZ HB76: 

คู่มือการตอบสนองเบ้ืองต้นส าหรับสินค้าอันตราย คู่มือ 40 

คู่มือฉบับนี้ควรพกติดไปด้วยทุกครั้งเมื่อขนส่งโซเดียมไซยาไนด์ 

บุคลากรที่ท าความสะอาดจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลแบบเต็มรูปแบบและอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหา

ยใจ 

บุคลากรที่ท าความสะอาดอาจต้องมีที่อาบน้ าเพื่อความปลอดภัยและที่ล้างตาแบบเคลื่อนย้ายได้ไว้ใช้งานด้วย 

ส าหรับการรั่วไหลขนาดใหญ่ จ าเป็นต้องมีสารปรับสภาพความเป็นกลางเฟอรัสซัลเฟต 

ถังแคลเซียม/โซเดียมไฮโปคลอไรต์หลายถัง โซดาแอชหลายกระสอบ หรือวัสดุที่เป็นด่างอื่น ๆ 

ตามเหมาะสม สารเคมีดูดซับ 

รวมถึงน้ าปริมาณมาก  อาจจ าเป็นต้องใช้รถตักเทหน้าเพื่อตักเศษไซยาไนด์/ปูนขาว/โซดาแอชที่ปรับสภาพให้เป็

นกลางแล้ว รวมถึงถังเปล่าที่จัดเตรียมพร้อมเพื่อจัดเก็บเศษสารตกค้างที่ปรับสภาพให้เป็นกลางแล้ว 



 

เอกสารขอ้มลูความปลอดภัย 

โซเดยีมไซยาไนดแ์ขง็ 
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สว่นที ่7 - การจดัการและการจดัเกบ็ 

 
 

 
ข้อควรระวังส าหรบัการจดัการทีป่ลอดภัย  

สินค้าอันตรายที่ต้องมีการควบคุมกลุ่มที่ 6.1 สารที่เป็นพิษ 

ต้องสวมใส่เครื่องแต่งกายเพื่อการป้องกันที่เหมาะสมที่คลุมร่างกายรวมทั้งใบหน้า 

ควรมีที่อาบน้ าและที่และล้างตาเพื่อความปลอดภัย อย่าหายใจเอาฝุ่นหรือละอองเข้าไป 

หลีกเล่ียงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาและเสื้อผ้า  

ไม่สูบบุหรี่ในที่ใดที่ใกล้สถานที่จัดเก็บและจัดการโซเดียมไซยาไนด์แข็งหรืออุปกรณ์ในการจัดการที่เก่ียวข้อง 

อย่าสัมผัสภาชนะช ารุดหรือสารที่รั่วไหลนอกจากจะได้สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมแล้ว  

เปลี่ยนและซักล้างเสื้อผ้าและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหากเกิดการปนเป้ือนหรือก่อนที่จะเก็บและ/หรือน ากลับมา

ใช้ซ้ า ล้างมือและหน้าให้สะอาดหลังจัดการและก่อนที่จะพักงาน รับประทานอาหาร ดื่มเครื่องดื่ม 

สูบบุหรี่และใช้ห้องสุขา 
 

  



 

เอกสารขอ้มลูความปลอดภัย 
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 สภาพการจัดเก็บทีป่ลอดภัยรวมทั้งสิ่งที่เข้ากันไม่ได้  

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจัดเก็บและจัดการโซเดียมไซยาไนด์แข็งตามมาตรฐานออสเตรเลีย AS 4452 ว่าด้วย 

การจัดเก็บและการจัดการสารที่เป็นพิษ 

ตรวจสอบแน่ใจว่ามีการระบายอากาศเพียงพอที่จะรักษาความเข้มข้นในอากาศให้ต่ ากว่ามาตรฐานการสัมผัส 

หากจ าเป็น ให้ใช้ระบบระบายอากาศเฉพาะที่ร่วมกับอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจชนิดมีกรองสาร P2 

หรือเครื่องช่วยหายใจชนิดที่แหล่งส่งอากาศติดที่ตัวผู้สวมตามความเหมาะสม  

รักษาสถานที่ท างานและที่เก็บให้มีอากาศถ่ายเทได้ดี 

ก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์จะถึงระดับความเข้มข้นที่เป็นพิษเม่ือไซยาไนด์สัมผัสกับอากาศในพื้นที่ปิดไม่ระบายอา

กาศเป็นเวลานาน เมื่อเปิดภาชนะจัดเก็บไซยาไนด์ 

เปิดฝาและเดินออกห่างเพื่อให้ก๊าซที่สะสมออกมาจากภาชนะก่อนที่จะกลับไปตักปริมาณที่ต้องการใช้ 

เก็บให้ห่างจากกรดและน้ า -

โซเดียมไซยาไนด์จะปล่อยก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์ที่ไวไฟและเป็นพิษเม่ือสัมผัสกับสารเหล่านี้ 

เก็บให้ห่างจากสารที่มีคลอรีนประกอบ 

การสัมผัสกับสารเหล่านี้อาจก่อให้เกิดก๊าซไซยาโนเจนคลอไรด์ที่เป็นพิษ  เข้ากันไม่ได้กับสารที่ท าปฏิกิริยาออก

ซิไดซ์ ทองแดง สังกะสี แมกนีเซียม ดีบุกหรือโลหะผสมของสารดังกล่าว (เช่น ทองสัมฤทธิ์ ทองเหลือง 

โลหะชุบสังกะสี ฯลฯ ) และอลูมิเนียม  

โซเดียมไซยาไนด์แข็งจะดูดซับความชื้นและพัฒนาเป็นก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์ 
 

 

สว่นที ่8 - มาตรการควบคมุการสมัผสั/การปอ้งกนัสว่นบคุคล 

 
 

 
มาตรฐานการสัมผัสแห่งชาติ   

 

ES-TWA ES-STEL ES-Peak 

ฝุ่นไซยาไนด์ (CN-) 5 มก./ลบ.ม.  ไม่มีข้อมูลจาก NOHSC ไม่มีข้อมูลจาก NOHSC 

10 ppm ในรูปไฮโดรเจนไซยาไนด์ 

(HCN) 

ขีดจ ากัดสูงสุด ขีดจ ากัดสูงสุด 

 

 

 

ค่าขีดจ ากัดทางชีวภาพ 

ไม่มีข้อมูล 
 

มาตรการควบคมุทางวิศวกรรม 

จัดการโซเดียมไซยาไนด์แข็งภายในระบบปิดเม่ือใดก็ตามที่เป็นไปได้ 

ให้มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอตลอดเวลา 
 

อุปกรณป์้องกันส่วนบุคคล 

เม่ือใดก็ตามที่มีความเสี่ยงของการการสัมผัส เช่น 

การเปิดภาชนะบรรจุโซเดียมไซยาไนด์ การปฏิบัติงานที่ไม่ปกติ และสถานการณ์ฉุกเฉิน 

ขอแนะน าให้ใช้มาตรการป้องกันส่วนบุคคลต่อไปนี้: 



 

เอกสารขอ้มลูความปลอดภัย 
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การป้องกันระบบทางเดินหายใจ 

อุปกรณ์ระบบทางเดินหายใจชนิดมีกรองสาร P2 ถ้าตัวอย่างอากาศบ่งชี้ว่ามีระดับไฮโดรเจนไซยาไนด์ระหว่าง 

11 และ 50 มก./ลบ.ม. (มาตรฐานออสเตรเลีย AS 1716 อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ) 

เครื่องช่วยหายใจชนิดที่แหล่งส่งอากาศติดที่ตัวผู้สวมหรือระบบความดันบวก 

เม่ือตัวอย่างอากาศบ่งชี้ว่าความเข้มข้นก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์เกินกว่า 50 ม.ก./ลบ.ม. 

 

อุปกรณป์้องกันส่วนบุคคล (ต่อ .. ) 

อุปกรณ์ป้องกันมือ 

ถุงมือพีวีซีหรือถุงมือที่ยาวคลุมท่อนแขนและท าจากยางบิวทิล 

อุปกรณ์ป้องกันดวงตา 

แว่นครอบตาป้องกันสารเคมีกระเด็น (แนะน าแบบปิดสนิทกันก๊าซได้) และกระบังป้องกันใบหน้าแบบเต็ม 

อุปกรณ์ป้องกันผิว 

ชุดหมีพีวีซีหรือแจ็คเก็ตและกางเกงขายาวและรองเท้าบู้ทเวลลิงตันท าจากยางบิวทิล 
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สว่นที ่9 - คณุสมบตัทิางเคมแีละทางกายภาพ 

 
 

 
ลักษณะภายนอก (สี รูปแบบทางกายภาพ รูปทรง)  

ก้อนอัดแข็งสีขาว 
 

กลิ่น 

กลิ่นอัลมอนด์ขมเล็กน้อย 
 

ค่า pH 

สารละลายร้อยละ 10 มีค่าประมาณ 9 
 

ความดันไอ 

แทบเป็นศูนย์ที่สภาวะโดยรอบที่แห้ง ; 100 ปาสกาล ที่ 800 องศาเซลเซียส 
 

ความหนาแน่นของไอ 

ไม่มีข้อมูล 
 

จุด/ช่วงระยะการเดือด  จุดแข็ง/หลอมเหลว 

1,500 องศาเซลเซียส ที่ 101.3 กิโลปาสกาล  หลอมเหลวระหว่าง 560 และ 635 องศาเซลเซียส ที่ 

101.3 กิโลปาสกาล  
 

ความสามารถในการท าละลาย 

ความสามารถในการท าละลายในน้ าประมาณ 48 ก./100 มล. ที่ 20 องศาเซลเซียส; ละลายบ้างในเอธานอล 
 

ความถ่วงจ าเพาะหรือความหนาแน่น 

ความถ่วงจ าเพาะ: 1.5 ถึง 1.6 ที่ 20 องศาเซลเซียส; ความหนาแน่นเชิงก้อน: 0.75 ถึง 0.90 ตัน/ลบ.ม. ที่ 

20 องศาเซลเซียส 
 

จุดวาบไฟและวิธีการตรวจจบัจุดวาบไฟ 

ไม่เก่ียวข้อง 
 

ขีดจ ากัดความไวไฟ (ระเบิด) ในอากาศสูงสุดและต่ าสุด 

ไม่เก่ียวข้อง 
 

อุณหภูมิจุดระเบิด 

ไม่เก่ียวข้อง 
 

ความหนืด 

ส าหรับสารละลายน้ าร้อยละ 30 โดยมวล : 10.3 มิลลิปาสกาลวินาที ที่ 21.5 องศาเซลเซียส  
 

 

สว่นที ่10 - ความเสถยีรและความไวตอ่การท าปฏกิริยิา 
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ความคงตัวทางเคม ี

ทรงตัวที่สภาวะแวดล้อมในการใช้งานและการเก็บรักษาปกติ  
 

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง 

ไฮโดรเจนไซยาไนด์จะก่อตัวถ้าความร้อนสูงกว่า 300 องศาเซลเซียส การสัมผัสกับน้ า กรด เกลือกรด 

และคาร์บอนไดออกไซด์ จะท าให้เกิดการปล่อยก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์   
 

วัสดุที่เข้ากันไมไ่ด ้

เข้ากันไม่ได้กับสารที่ท าปฏิกิริยาออกซิไดซ์ ทองแดง สังกะสี แมกนีเซียม ดีบุกหรือโลหะผสมของสารดังกล่าว 

(เช่น ทองสัมฤทธิ์ ทองเหลือง โลหะชุบสังกะสี ฯลฯ ) และอลูมิเนียม 
 

ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว 

ก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์ที่ไวไฟและเป็นพิษ  
 

ปฏิกริิยาอันตราย 

เก็บให้ห่างจากกรด เกลือกรด ถังดับเพลิงชนิดใช้น้ าและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ - 

โซเดียมไซยาไนด์จะปล่อยก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์ไวไฟและเป็นพิษเมื่อสัมผัสกับสารเหล่าน้ี 

เก็บให้ห่างจากสารที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ - 

การสัมผัสกับสารเหล่านี้อาจก่อให้เกิดก๊าซไซยาโนเจนคลอไรด์ที่เป็นพิษ  
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สว่นที ่11 - ขอ้มลูทางพษิวทิยา 

 
 

 
ผลกระทบตอ่สขุภาพ 

เมือ่จดัการตามแนวทางในเอกสารขอ้มลูความปลอดภยัส าหรบัวสัดนุี ้

โซเดยีมไซยาไนดแ์ข็งไม่ควรสง่ผลกระทบตอ่สขุภาพใดๆ  หากจดัการผลติภณัฑ์นีผ้ดิวิธ ี

อาจเกดิอาการดงัตอ่ไปนี:้ 

ขัน้เฉยีบพลนั: 

โซเดยีมไซยาไนดแ์ข็งเปน็สารเคมีเป็นพษิทีท่ าใหข้าดอากาศ - 

อาจท าใหเ้สยีชวีติไดใ้นไมช่้าหลงัจากการสมัผสั ไมว่่าจะเขา้สูร่า่งกายมนษุยด์ว้ยวธิใีด 

มันอาจจะท าใหเ้กดิการไหมก้ดักร่อนเมือ่สมัผสักับเนือ้มนษุย ์

ไซยาไนดม์ีฤทธิย์ับยัง้ไซโตโครมออกซเิดสท าใหเ้กดิการขดัขวางการใชอ้อกซเิจนซึง่น าไปสูภ่าวะขาดออกซเิจน

ในเนือ้เยื่อทีเ่ปน็พษิต่อเซลล์  ผลกระทบเฉยีบพลันขึน้อยู่กับระดับของภาวะพรอ่งออกซเิจนในเซลล ์

การเสยีชีวติจะเกดิจากการลม้เหลวของระบบประสาทส่วนกลาง การสดูดมซึง่ท าใหเ้กดิความออ่นแอ ปวดศรีษะ 

เวียนศรีษะ หายใจล าบาก เจบ็หนา้อก มนึงง หนา้เขียว (ผิวเขยีวเนือ่งจากการขาดออกซเิจนในเลอืด) 

หัวใจเตน้อ่อนและผดิจงัหวะ ลม้พับ หมดสต ิอาการโคม่า และเสยีชวีติ การเสยีชวีิตเกดิขึ้นไดอ้ย่างรวดเรว็ 

การกลนืกนิจะท าให้เกดิการเผาไหม้กดักรอ่น 

สง่ผลใหเ้กดิการระคายเคอืงตอ่ระบบทางเดนิอาหารอยา่งรุนแรงพร้อมกับมีอาการคลืน่ไส้และอาเจยีน 

รว่มกับความรูส้กึแสบรอ้นรนุแรง 

หากกลนืกนิในปรมิาณทีม่ากจนเป็นพษิ อาจน าไปสูอ่าการไดร้บัพษิทีค่ลา้ยกับการสดูดม 

การสูดดม: 

การสูดดมฝุ่นโซเดียมไซยาไนด์ หรือไอไฮโดรเจนไซยาไนด์ที่อยู่บนของแข็งอาจส่งผลให้การไหม้และการระคา

ยเคืองต่อจมูกและระบบทางเดินหายใจส่วนบนที่น าไปสู่อาการไอและเจ็บคอ 

อาจส่งผลให้มีรอยแผลบนผนังก้ันโพรงจมูกและปอดบวมน้ าในภายหลัง 

การสูดดมปริมาณมากในขนาดที่เป็นพิษน าไปสู่อาการเกิดจากพิษ ซึ่งรวมถึงความอ่อนเปลี้ย ปวดศีรษะ 

เวียนศีรษะ หายใจล าบาก เจ็บหน้าอก มึนงง หน้าเขียว (ผิวเขียวเนื่องจากออกซิเจนขาดเลือด) 

หัวใจเต้นอ่อนและผิดจังหวะ ล้มพับ หมดสติ อาการโคม่า และเสียชีวิต การเสียชีวิตเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 

ปริมาณกลืนกินไฮโดรเจนไซยาไนด์ในระดับที่ท าให้เสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ 50 มก. ในผู้ใหญ่ (Sullivan, J.B. 

Jr., G.R. Krieger (eds.), Hazardous Materials Toxicology-Clinical Principles of Environmental Health, 

Baltimore, Williams and Wilkins, 1992). 

การตอบสนองทางสรีรวิทยาของมนุษย์ต่อไฮโดรเจนไซยาไนด์ในอากาศที่่มีความเข้มข้นระดับต่าง ๆ 

สรุปไว้ในตารางด้านล่างนี้:  

  

ระดบั HCN   
ระยะเวลาเป็นนา

ท ี
ผลลพัธใ์นมนษุย ์

มก./ลบ.ม. 
สว่นในล้านส่

วน 
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2.2 - 5.5 2 - 5 - เกณฑ์ระดับกลิ่น "อัลมอนด์ขม" 

ที่บางคนสามารถได้กลิ่น 

11 10 - มาตรฐานขอบเขตการสัมผัสสูงสุดของ NOHSC  

19.8 - 39.6 18 -36 หลายชั่วโมง อาการเล็กน้อยที่เกิดจากการได้รับพิษจากไซยาไนด์ 

48.5 -59.4 45 - 54 30 - 60 นาที รับได้โดยไม่ส่งผลทันทีหรือในภายหลัง 

121 - 148.5 110 - 135 30 - 60 นาที ถึงชีวิตหรือเป็นอันตรายต่อชีวิต 

148.5 135 30 นาที ถึงชีวิต 

199.1 181 10 นาที ถึงชีวิต 

297 270 ในทันที ร้ายแรงถึงชีวิตทันที 
 

(Simenova, F., Fishbein, L., Concise International Chemical Assessment Document 61, Hydrogen 

Cyanide and Cyanides: Human Health Aspects, International Program in Chemical Safety, Geneva, 

World Heath Organisation, 2004). 

ผิวหนัง: 

โซเดียมไซยาไนด์แข็งจะท าให้เกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรงและการไหม้จากสารเคมี 

เหงื่อจะเพิ่มอัตราการดูดซึมเข้าสู่ผิว ปริมาณที่เป็นพิษอาจถูกดูดซึมผ่านผิวหนัง 

ซึ่งจะน าไปสู่อาการจากการได้รับพิษที่คล้ายกับการสูดดม LD50 (ผิวหนัง ในหนู) = 33 มก./กก. 

ดวงตา: 

โซเดียมไซยาไนด์แข็งจะท าให้เกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรงต่อดวงตา ท าให้เกิดแดง 

ปวดและการลวกไหม้ต่อดวงตาได้ 

อาจก่อให้เกิดโรคของเยื่อบุตาจากสารเคมีและกระจกตาเสียหายซึ่งน าไปสู่การสูญเสียการมองเห็น 

ปริมาณที่เป็นพิษอาจถูกดูดซึมผ่านดวงตา ซึ่งน าไปสู่อาการจากการได้รับพิษที่คล้ายกับการสูดดม 
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 กลืนกิน:  

โซเดียมไซยาไนด์แข็งเป็นพิษเป็นอย่างมากและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้หากกลืนกิน 

มันจะท าให้เกิดการไหม้กัดกร่อน 

ซึ่งก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหารอย่างรุนแรงพร้อมอาการคลื่นไส้และอาเจียนและความรู้สึกแ

สบร้อนอย่างรุนแรง หากกลืนกินในปริมาณที่มากจนเป็นพิษ อาจน าไปสู่อาการได้รับพิษที่คล้ายกันกับการสูดดม 

ปริมาณที่ท าให้เสียชีวิตโดยเฉลี่ยเม่ือกลืนกินไซยาไนด์ในผู้ใหญ่เพศชายที่มีน้ าหนัก 80 กก. คาดว่าอยู่ในช่วง 

50 ถึง 200 มก. และมักจะเสียชีวิตในไม่เกินชั่วโมง (Gosselin et al, Clinical Toxicology of Commercial 

Products. 5th Ed., Baltimore: Williams and Wilkins, 1984) LD50 (ทางปาก ในหนู) = 6·44 มก./กก.  
 

เรือ้รงั: 

ไซยาไนด์อาจเป็นพิษรุนแรงมากในระยะเฉียบพลัน แต่มีความเป็นพิษต่ ากว่าในลักษณะเรื้อรัง การสัมผัสซ้ า ๆ 

หรือเป็นเวลานานอาจท าให้ผิวแห้ง ผิวหนังอักเสบ เกิดแผลเป่ือย ผิวหนังตายเฉพาะส่วน 

ไม่อยากรับประทานอาหาร น้ าหนักลด เวียนศีรษะ หายใจล าบาก ตะคริว 

และระบบทางเดินหายใจส่วนบนระคายเคือง 

การได้รับพิษไซยาไนด์เรื้อรังมีความเก่ียวข้องกับความผิดปกติของระบบประสาทที่พบในกรณีน้อยมากต่าง ๆ 

โรคไต และพบรายงานผลกระทบต่อการท างานของต่อมไทรอยด์ในการศึกษาเชิงสังเกตขนาดเล็กแบบเดี่ยว 

(Barnerjee et al, Evaluation of cyanide exposure and its effect on thyroid function on workers in a 

cable industry, J Occup Environ Med., 39(3):258-260, Barnerjee et al, Evaluation of cyanide 

exposure and its effect on thyroid function on workers in a cable industry, J Occup Environ Med., 

39(3):258-260, 1997) ถึงแม้ไซยาไนด์เป็นพิษเฉียบพลันรุนแรง การได้รับไซยาไนด์ปริมาณต่ าซ้ า ๆ 

ไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบสะสมเชิงลบเสมอไป 
 

 

สว่นที ่12 - ขอ้มลูเกีย่วกบัระบบนเิวศน์ 

 
 

 
ความเปน็พิษต่อระบบนิเวศ 

ปลาและสัตว์น้ าที่ไม่มีกระดูกสันหลังมีความไวต่อการสัมผัสสารไซยาไนด์เป็นอย่างสูง 

ไซยาไนด์ความเข้มข้นต่ าในช่วง 5 ถึง 20 มก. ต่อลิตร เป็นสาเหตุให้ว่ายน้ าได้ช้าลง ยับยั้งการสืบพันธุ์ 

และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเจริญเติบโต ความเข้มข้นไซยาไนด์ที่เพิ่มขึ้นในช่วง 30 ถึง 200 มก./ลิตร 

ท าให้ปลาและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหลายชนิดตายได้ 

สาหร่ายและพรรณไม้น้ าที่มีขนาดใหญ่สามารถทนไซยาไนด์อิสระในความเข้มข้นในสิ่งแวดล้อมที่สูงมากกว่าปล

าและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 

แต่การสัมผัสไซยาไนด์อาจท าให้กลุ่มพืชน้ าเต็มไปด้วยสายพันธุ์ที่มีความไวต่อสารน้อยกว่า 

นกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไวต่อการได้รับพิษจากไซยาไนด์และแสดงอาการหลายอย่างที่เก่ียวข้องกับมนุษย์ที่สั

มผัสกับไซยาไนด์ 

การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของนกบางชนิดที่ได้รับไซยาไนด์ในระดับที่ไม่ท าให้ตายอาจขึ้นอยู่กับการเผาผลาญไซย

าไนด์อย่างรวดเร็วเป็นสารไธโอไซยาเนตและการขับถ่ายออกมา 
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ไซยาไนด์มีความคงตัวในระดับต่ าและไม่ถูกสะสมหรือเก็บไว้ในตัวสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมที่ท าการศึกษา 
 

ความคงตัวและความสามารถในการสลาย 

อาจย่อยสลายได้ตามธรรมชาติโดยการย่อยสลายแบบอชีวนะ ในสภาวะมีออกซิเจน 

กระบวนการจุลินทรีย์ย่อยไอออนไซยาไนด์ (CN-) ในความเข้มข้นได้สูงสุด 200 ส่วนต่อล้านส่วน 

เป็นแอมโมเนียซึ่งจะท าปฏิกริยาออกไซด์กลายเป็นไนเตรต (NO3) 

นอกจากนี้การย่อยสลายทางชีวภาพยังอาจเกิดขึ้นภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจน แต่ความเข้มข้น CN- มากกว่า 2 

ส่วนต่อล้านส่วนนั้นเป็นพิษต่อจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้อากาศ 

ไฮโดรเจนไซยาไนด์อาจถูกไฮโดรไลซ์เป็นกรดฟอร์มิคหรือแอมโมเนียมฟอร์เมต 

ปฏิกิริยานี้ไม่เร็วแต่อาจเร็วขึ้นในสภาวะไร้ออกซิเจน เช่น น้ าบาดาล 

 น้ า/ดิน - ในดิน ไอออนไซยาไนด์ (CN-) 

เคลื่อนตัวไปยังน้ าบาดาลได้อย่างง่ายดายและหากมีความเข้มข้นสูงจะเป็นพิษต่อจุลินทรีย์ในดิน 

 น้ าบาดาล - 

คงอยู่ในน้ าบาดาลเนื่องจากขาดแสงแดด/ออกซิเจนที่จ าเป็นในการย่อยสลายไปยังรูปแบบที่ไม่เป็นอันต

ราย 
 

ความสามารถในการเคลื่อนไหว 

 อากาศ - พบ HCN และโซเดียมไซยาไนด์จ านวนน้อยเป็นอนุภาคฝุ่น - ระยะเวลา 1-3 

ปีก่อนจะตกตะกอน 

ในสภาวะที่เป็นด่าง เน่ืองจากความเป็นด่างรวมประมาณร้อยละ 2.5 โดยมวลของโซเดียมไซยาไนด์อัดก้อน: 

 น้ า - ละลายและเคลื่อนไหวได้พอสมควร - ที่ผิวน้ า ไอออนไซยาไนด์ (CN-) 

จะท าปฏิกริยาออกซิไดซ์ในที่ที่มีแสงแดดและออกซิเจนเพื่อสร้างไอออนไซยาเนต (CNO-) 

ไอออนไธโอไซยาเนต (SCN-) แอมโมเนีย ไนเตรต (NO3) และสารประกอบอื่น ๆ มากมาย; 

 ดิน/ตะกอน - อาจดูดซับแร่ธาตุองค์ประกอบของดินได้ - คงตัวได้สูงสุดในน้ าบาดาลและสภาวะที่ค่า pH 

สูง 
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 ผลต่อสิ่งแวดล้อม (การสัมผัส)  

ผลกระทบต่อระบบนเิวศแบบเฉียบพลัน: 

ปลา: 96 ชั่วโมง LD50 (Oncorhyncus mykiss): 0.028 มก./ลิตร (ไซยาไนด์); ในสภาพน้ าจืดที่ 6 องศาเซลเซียส 

ปลา: 96 ชั่วโมง LD50 (Perca flavescens): 0.076 - 0.108 มก./ลิตร (ไซยาไนด์); ในสภาพน้ าจืด; 

ปลา: 96 ชั่วโมง LD50 (Pimephales promolas): 0.082 - 0.113 มก./ลิตร (ไซยาไนด์); ในสภาพน้ าจดื; 

สัตว์น้ าที่มีเปลือกแข็ง: 96 ชั่วโมง LD50 (Daphnia magna): 0.16 มก./ลิตร (ไซยาไนด์) ในสภาพน้ าจืด; 

สิ่งมีชีวิตในดิน: 96 ชั่วโมง EC50 (Lumbriculus variegatus): 11 มก./ลิตร (ไซยาไนด)์; 

พืชบก: 32 วัน EC50 (Pimephales promolas): 22.4 มก./ลิตร (ไซยาไนด์); 

นก: 96 วัน EC50 (Lymnaea luteola): 2.5 มก./ลิตร (ไซยาไนด์) 
 

ความเปน็ไปได้ในการสะสมทางชวีภาพ 

มีความเป็นไปได้ในการสะสมทางชีวภาพในมนุษย์ต่ า ไม่มีการสะสมทางชีวภาพในปลา  
 

 

สว่นที ่13 - ขอ้พจิารณาในการก าจดั 

 
 

 
วิธีการและภาชนะบรรจุในการก าจัด 

เนื่องจากคุณสมบัติโดยธรรมชาติของสาร อาจเกิดสภาพที่เป็นอันตรายได้หากมีการจัดการวัสดุอย่างไม่ถูกต้อง 

ทิ้งเศษสารรั่วไหลที่มีการจ ากัดและปนเป้ือนตามข้อก าหนดของกรมสิ่งแวดล้อม ติดต่อ บริษัท CSBP จ ากัด 

ส าหรับค าแนะน าทางเทคนิคเก่ียวกับวิธีการก าจัด 
 

ข้อควรระวังเป็นพิเศษส าหรับการฝังกลบหรือเผา 

ไม่มีข้อมูล 
 

 

สว่นที ่14 - ขอ้มลูเกีย่วกบัการขนสง่ 

 
 

 
หมายเลข UN 

1689 
 

ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งตามหมายเลข UN 

โซเดียมไซยาไนด์ 
 

กลุ่มและความเสี่ยงรอง 

กลุ่ม 6.1 เป็นพิษ ไม่มีความเสี่ยงรอง 
 

กลุ่มบรรจุภณัฑ ์

I 
 

ข้อควรระวังเป็นพิเศษส าหรับผู้ใช้ 

ขนส่งตามประมวลขนส่งสินค้าอันตรายทางบกและทางรถไฟแห่งออสเตรเลีย (ADG Code) และ IMO 
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ขนส่งในบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น โดยปกติคือตู้เก็บสาร หรือภาชนะขนส่งสารจากวัสดุผสม (CIBC) 

ประกอบไปด้วยกระสอบโพลีโพรพิลีน วัสดุรองที่ท าจากโพลีเอธิลีนผนึกร้อน และกล่องพาเลทไม้อัด 

สารอาจเก็บไว้ใน CIBC เลยก็ได้แต่ต้องขนส่งในตู้บรรจุสินค้าขนส่งทางทะเลที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น  
 

รหัส Hazchem 

2X 
 

 

สว่นที ่15 - ขอ้มลูเกีย่วกบัการก ากบัดแูล 

 
 

 
ข้อมูลการก ากับดูแลของออสเตรเลีย 

ตารางพิษ SUSDP 7 ต้องมีใบอนุญาตส าหรับสารเคมีนี้ในทุกรัฐและเขตปกครอง 

ขึ้นทะเบียนในทะเบียนคลังสารเคมีของออสเตรเลีย (AICS) 
 

ข้อมูลการก ากับดูแลแห่งชาติและ/หรือระหว่างประเทศเพิม่เติม 

OSHA: อันตรายตามความหมายของมาตรฐานการสื่อสาร อันตราย (29CFR 1910.1200) 

ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ภายใต้บังคับของค าสั่ง EC 82/501/EEC และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

การจัดกลุ่ม 

เกณฑ์ Safework Australia จัดท าตามระบบประสานสากล (GHS) ส าหรับการจัดกลุ่มและการติดฉลากสารเคมี  

การจัดกลุ่มและวลีที่ระบุด้านล่างนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติส าหรับการจัดกลุ่มสารอันตราย [NOHSC: 

1008(2004)]  

รหัสอันตราย  N เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 

 T+ เป็นพิษมาก 

 Xi ท าให้ระคายเคือง 

วลีความเสี่ยง R26/27/28 เป็นพิษมากเม่ือสูดดม สัมผัสกับผิวหนัง และกลืนกิน 

 R32 การสัมผัสกับกรดท าให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซที่เป็นพิษร้ายแรง 

 R38 ระคายเคืองต่อผิวหนัง 

 R50/53 เป็นพิษมากต่อสิ่งมีชีวิตในน้ า 

อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบในระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ า 

วลีความปลอดภัย S1/2 เก็บล็อคไว้และไม่ให้เด็กหยิบได้  

 S4 เก็บให้ห่างจากที่อยู่อาศัย 

 S7/9 เก็บภาชนะปิดแน่นและในสถานที่ที่อากาศถ่ายเทได้ดี 

 S13 เก็บให้ห่างจากอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารสัตว์ 

 S14 เก็บให้ห่างจากวัสดุที่เข้ากันไม่ได้ตามที่ระบุไว้ในส่วนข้อมูลเก่ียวกับความไว

ในการท าปฏิกิริยา 

 S18 จัดการและเปิดภาชนะด้วยความระมัดระวัง 
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 S20/21 เม่ือใช้สาร อย่ารับประทานอาหาร ดื่มน้ า หรือสูบบุหรี่ 

 S22 อย่าหายใจเอาฝุ่น 

 S24/25 หลีกเล่ียงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา 

 S26 ในกรณีที่สัมผัสกับดวงตา รินล้างทันทีด้วยน้ าปริมาณมากและปรึกษาแพทย์ 

 S27 ถอดเสื้อผ้าที่ปนเป้ือนทั้งหมดทันที  

 S28 เม่ือสัมผัสกับผิวหนัง ล้างทันทีด้วยน้ าปริมาณมาก 

 S29 อย่าทิ้งลงในท่อระบายน้ า 

 S36/37/39 สวมเครื่องแต่งกายเพื่อการป้องกัน ถุงมือและเครื่องป้องกันดวงตา/ใบหน้าที่เ

หมาะสม 

 S38 ในกรณีที่ระบายอากาศไม่เพียงพอ 

ให้สวมอุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจที่เหมาะสม 

 S40 ท าความสะอาดพื้นและวัตถุทั้งหมดที่ปนเป้ือนจากการใช้วัสดุนี้ 

[ผู้ผลิตจะต้องระบุวัสดุที่เหมาะสม] 

 S41 ในกรณีที่เกิดไฟไหม้และ/หรือการระเบิด อย่าหายใจเอาควันเข้าไป 

 S43 ในกรณีเกิดไฟไหม้ ใช้สารดับเพลิงที่แนะน าเท่าน้ัน 

 S45 ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือหากคุณรู้สึกไม่สบาย ควรปรึกษาแพทย์ทันที 

(แสดงฉลากถ้าท าได้) 

 S46 หากกลืนกิน 

ติดต่อแพทย์หรือศูนย์ข้อมูลพิษทันทีและแสดงภาชนะบรรจุหรือฉลาก 

 S50 อย่าผสมกับวัสดุที่เข้ากันไม่ได้ 

 S51 ใช้ในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทได้ดีเท่าน้ัน 

 S53 หลีกเล่ียงการการสัมผัส - ขอค าแนะน าเฉพาะก่อนใช้ 

 S56 ก าจัดสารนี้และภาชนะที่ใช้บรรจุในจุดเก็บขยะอันตรายหรือขยะพิเศษ 

 S57 ใช้ภาชนะที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเป้ือนสิ่งแวดล้อม 

 S59 ติดต่อผู้ผลิต/ผู้จัดจ าหน่ายส าหรับข้อมูลเก่ียวกับการกู้คืน/รีไซเคิล 

 S61 หลีกเล่ียงการปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม 

ดูเอกสารค าแนะน าเฉพาะ/เอกสารข้อมูลความปลอดภัย   

 S63 ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุโดยสูดดม 

ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักในท่าสบาย 

 S64 หากกลืนกิน กลั้วปากด้วยน้ า (หากมีสติเท่าน้ัน) 

 
การขึ้นทะเบียนสินค้าคงคลัง 

ออสเตรเลีย: AICS (ทะเบียนคลังสารเคมีของออสเตรเลีย) 
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ส่วนประกอบทั้งหมดขึ้นทะเบียนไว้ใน AICS; หรือได้รับการยกเว้น 
 

 
 

สว่นที ่16 - ขอ้มลูอืน่ ๆ 

 
 

 
สัญลักษณ์/ค าบรรยายส าหรับตัวย่อและกลุ่มอักษรย่อที่ใชใ้นเอกสารความปลอดภัย 

NOEC ความเข้มข้นที่ไม่พบผลกระทบ - ระดับความเข้มข้นที่ไม่เห็นผลกระทบ 

NOHSC คณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแห่งชาติ 

SUSDP มาตรฐานการจัดประเภทยารักษาโรคและสารพิษ 

EC50: ความเข้มข้นในสิ่งแวดล้อม 50 ความเข้มข้นของวัสดุ 

ในหน่วยส่วนต่อล้านส่วนหรือหรือส่วนต่อพันล้านส่วนในสิ่งแวดล้อม (ปกติคือในน้ า) 

ซึ่งหากมีการได้รับครั้งเดียวคาดว่าจะท าให้เกิดผลกระทบทางชีวภาพในร้อยละ 50 

ของกลุ่มสัตว์ทดลอง 

ES-TWA มาตรฐานการสัมผัส - ค่าเฉล่ียถ่วงน้ าหนักเวลา 

ES-STEL มาตรฐานการสัมผัส - ระดับการสัมผัสระยะสั้น 

ES-Peak มาตรฐานการสัมผัส - ระดับสูงสุด 

FORS ส านักงานก ากับถนนและความปลอดภัยแห่งรัฐบาลกลาง 

LC50: ความเข้มข้นที่ท าให้ถึงความตาย 50 ค่ามัธยฐานความเข้มข้นที่ท าให้ถึงความตาย 

LD50 ปริมาณที่ท าให้ถึงความตาย 50 

ปริมาณของสารที่รับครั้งเดียวซึ่งเป็นสาเหตุของการตายของร้อยละ 50 

ของประชากรสัตว์จากการสัมผัสสารโดยวิธีอื่นใดที่ไม่ใช่การสูดดม 

ร้อยละโดยมวล 

(%(wt/wt)) 

จ านวนร้อยละโดยพิจารณาตามมวลต่อมวล 

ร้อยละโดยน า่ห

นัก/ปริมาตร 

(%(wt/vol)) 

จ านวนร้อยละโดยพิจารณาตามมวลต่อปริมาตร 

ส่วนในล้านส่วน 

(PPM) 

ส่วนในล้านส่วน 

โซนที่ 1 กลุ่มที่ 

1 

พื้นที่ที่คาดได้ว่าจะเกิดบรรยากาศก๊าซระเบิดได้เป็นระยะ ๆ 

หรือบางครั้งคราในระหว่างการปฏิบัติงานปกติ  

(มากกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี แต่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมงต่อปี) 
 

งานเขียนอ้างอิง 

Occupational Safety and Health Regulations 1996, State Law Publisher, Western Australia. 

Code of Practice for the Preparation of Safety Data Sheets for Hazardous Chemicals, Safe Work 
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Australia, December 2011. 

 

Chemical Rubber Handbook, D.R. Lide, CRC Press, 65th Edition, Boca Ratón, 1987. 

Perry's Chemical Engineers' Handbook, R.H. Perry & D. Green, 6th Edition, McGraw-Hill, New 

York, 1984. 

International Critical Tables of Numerical Data, Physics, Chemistry and Technology, National 

Research Council, 1st Edition, McGraw-Hill, New York, 1928. 

Condensed Chemical Dictionary, G.G Hawley, 8th Edition, Van Nostrand Reinhold, New York, 

1950.  

Dangerous Properties of Industrial Chemicals, N.I.Sax & R.J. Lewis (Sr), 7th Edition, Van Nostrand 

Reinhold, New York, 1984. 

Patty's Industrial Hygiene and Toxicology, F.A. Patty, 3rd Revised Edition, G.D. & F.E. Clayton 

(Editors), John Wiley & Sons, New York, 1981. 

Matheson Gas Data Book, W.Braker & A.L. Mossman, 6th Edition, Matheson Gas Products, 

Secaucus, 1980. 

Encyclopaedia of Occupational Health and Safety, International Labour Office, 4th Edition, J.M. 

Stellman (Editor), Geneva, 1998 

Kirk-Othmer Encyclopaedia of Chemical Technology, 4th Edition, Wiley InterScience, New York, 

1997. 

Ullmann's Encyclopaedia of Industrial Chemistry, F. Ulmann, 6th Edition, Wiley Interscience, New 

York, 2001. 

Standard for the Uniform Scheduling of Drugs and Poisons, National Health and Medical Research 

Council, Australian Government Publishing Service, Canberra, 1992. 

 

 งานเขียนอ้างอิง (ต่อ..) 

Poisons Act 1964, State Law Publisher, Western Australia, Reprinted 22 January 1999.  

Adopted National Exposure Standards for Atmospheric Contaminants in the Occupational 

Environmant, [NHSC:1003(1991)]. 

Hazardous Materials Handbook for Emergency Responders, Onguard Training for Life, J. Varela 

(Editor), Van Nostrand Reinhold, New York, 1996. 

Chemalert www.chemalert.net 

Guidance for the Compilation of Safety Data Sheets for Fertilizer Materials, European Fertilizer 

Manufacturers Association, online at www.efma.org/Publications/Guidance/Index.asp 

 

 

http://www.chemwatch.net/
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แหล่งที่มาของข้อมูล 

ไม่มีข้อมูล 
 

 

หมายเหตสุ าคญั 

 
 

 
1. เท่าที่เราทราบ 

เอกสารนี้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติส าหรับการจัดท าเอกสารข้อมูลความปลอดภัยส าหรับสารเคมีอันตราย

ของหน่วยงาน Safe Work Australia ธันวาคม 2011 

2. เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้สรุปสิ่งที่เราทราบทั้งหมดเก่ียวกับข้อมูลอันตรายต่อสุขภาพและความปลอ

ดภัยของผลิตภัณฑ์และวิธีการจัดการและการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัยในสถานที่ท างาน 

ผู้ใช้แต่ละคนควรอ่านเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้และพิจารณาข้อมูลในบริบทของวิธีการใช้และจัดก

ารผลิตภัณฑ์ในสถานที่ท างานรวมทั้งร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ 

3. หากต้องการค าช้ีแจงหรือข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจว่าประเมินความเสี่ยงอย่างเหมาะสมได้ 

ผู้ใช้ควรติดต่อฝ่ายความปลอดภัยของบริษัท CSBP จ ากัด ที่โทร (08) 9411 8777 (ออสเตรเลีย), +61 

8 9411 8777 (โทรจากต่างประเทศ) 

4. ความรับผิดชอบของเราส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ขายเป็นไปตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของเรา 

ซึ่งได้ส่งส าเนาให้ลูกค้าของเราแล้วและส่งให้ได้ตามค าขอ 

5. CSBP สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ 
 

 


