
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 2000 
Hydroperoxide Hydrogen dioxide Dihydrogen dioxide  

CAS #  7722-84-1  H2O2  
RTECS #  ดูหมายเหตุ  Molecular mass: 34.0  
UN #  2015  
EC Index #  008-003-00-9  

 
 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไมติดไฟ แตอาจทําใหสารอื่นที่ติด
ไฟงายติดไฟได ปฏิกิริยาหลายๆ 
ชนิดอาจทําใหเกิดไฟไหมหรือการ
ระเบิด 

หามสัมผัสกับสิ่งที่ติดไฟงาย  
สารรีดิวซ  
หามสัมผัสพ้ืนผิวที่รอน 

กรณีเกิดเพลิงไหมบริเวณ
ใกลเคียง: ใชนํ้ามากๆ นํ้าฉีด 

การระเบิด เสี่ยงเกิดไฟไหมและระเบิดจากการ
ถูกความรอนหรือโลหะคะทาลิสท 

 กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้าเปนฝอย 
(ดูหมายเหตุ) 

การไดรับสัมผัส  ปองกันการเกิดไอหมอกของสาร 
หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี 

ใหปรึกษาแพทยในทุกกรณี 

การสูดดม เจ็บคอ ไอ เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ  
คล่ืนไส หายใจถ่ีๆ (ดูหมายเหตุ) 

ทําการดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ ์ 
พักในทาครึ่งน่ังครึ่งนอน  
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง ทําลายเน้ือเยื่อ  
เกิดจุดดางขาวที่ผิวหนัง  
แดง ผิวหนังไหม ปวด 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ลางดวยนํ้ามากๆ  
ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
แลวลางอีกครั้ง นําสงแพทย 

ทางดวงตา ทําลายเน้ือเยื่อ แดง ปวด ตาพรา  
เปนแผลไหมลึกรุนแรง 

สวมแวนนิรภัย  
หรือหนากากปองกัน 

ลางตาดวยนํ้ามากๆหลายๆนาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน เจ็บคอ ปวดทอง ทองปอง คล่ืนไส 
อาเจียน 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน 

บวนปาก หามทําใหอาเจียน  
ด่ืมนํ้ามากๆ นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
ทําการดูดระบายอากาศ ลางของเหลวที่หกดวยนํ้ามากๆ  
หามดูดซับสารดวยขี้เล่ือยหรือตัวดูดซับที่ติดไฟได  
หามปลอยสารน้ีเขาสูสิ่งแวดลอม  
(ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึง
เครื่องชวยหายใจติดตัว) 

ใชวัสดุพิเศษ 

EU Classification UN Classification  
Symbol: O, C 
R: 5-8-20/22-35 
S: (1/2-)-17-26-28-36/37/39-45 
Note: [B] 

UN Hazard Class: 5.1 
UN Subsidiary Risks: 8 
UN Pack Group : I 

 
 

HYDROGEN PEROXIDE 
(>60% SOLUTION IN WATER)  

ไฮโดรเจน เปอรออกไซด  
(สารละลายในนํ้าความเขมขนมากกวา 60%) 

ICSC :0164 
 



การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-51S2015  
NFPA Code: H 2; F 0; R 3; OX 

เก็บแยกจากสารท่ีติดไฟได และสารรีดิวซ อาหารและอาหารสัตว 
ดางแก โลหะ เก็บในที่เย็นและมืด เก็บในภาชนะท่ีมีชองระบาย
อากาศ เก็บสารเฉพาะในรูปที่อยูในสภาวะคงตัว 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ :เปนของเหลวไมมีสี 
อันตรายทางเคมี :สารสลายตัวเมื่อทําใหอุน หรือภายใตอิทธิพลของแสงทําใหเกิดออกซิเจนซึ่งเพ่ิมอันตรายจากการเกิดไฟไหม เปนสาร
ออกซิไดซอยางแรงและทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารรีดิวซและสารที่ติดไฟได ทําใหเกิดไฟและการระเบิด โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมี
โลหะอยูดวย ทําลายสารอินทรียหลายชนิด เชนเสื้อผาและกระดาษ 
คาขีดจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน :TLV: 1 ppm as TWA; A3 (เปนสารกอมะเร็งในสัตวแตยังไมทราบแนชัดในมนุษย); 
(ACGIH 2004). MAK: 0.5 ppm, 7.1 mg/m3; Peak limitation category: I(1); Carcinogen category: 4; Pregnancy risk group: C; (DFG 
2005). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส :สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจไอของสารและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ :ที่อุณหภูมิ 20 ºC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนอันตรายอยางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น :สารน้ีจะทําลายเน้ือเยื่อของดวงตาและผิวหนัง ไอของสารน้ีทําใหทางเดินหายใจระคายเคือง  
การกลืนกินสารนี้จะทําใหเกิดฟองอากาศขึ้นในเสนเลือด (embolism)ทําใหช็อกได 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ: สารน้ีอาจมีผลกระทบตอปอดเมื่อสูดดมสารท่ีความเขมขนสูง   
อีกทั้งอาจมีผลทําใหสีของเสนผมเปล่ียนไปเปนสีขาว 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 141ºC (90%), 125ºC (70%) 
จุดหลอมเหลว : -11 ºC (90%), -39 ºC (70%) 
ความหนาแนนสัมพัทธ(นํ้า=1) : 1.4 (90%), 1.3 (70%) 
การละลายในนํ้า : ละลายได 

ความดันไอ kPa ท่ี 20  ํ C : 0.2 (90%), 0.1 (70%) 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ(อากาศ = 1) : 1 
ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C (อากาศ=1) : 1.0 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : -1.36 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนพิษตอสัตวนํ้า 

หมายเหตุ 
ลางเสื้อผาที่เปอนสาร(ติดไฟได) ดวยนํ้ามาก ๆ , RTECS MX900000 หมายถึง สารละลายที่มีความเขมขน >90%;  
MX0887000 หมายถึง สารละลายที่มีความเขมขน >30% UN number อื่นๆ: 2014 (hydrogen peroxide, aqueous solution 20-60%): hazard 
class 5.1, subsidiary hazard 8, pack group II; 2984 (hydrogen peroxide, aqueous solution 8-20%): hazard class 5.1, pack group III.  
 
 
 
 
 
 
 
 

HYDROGEN PEROXIDE 
(>60% SOLUTION IN WATER)  

ไฮโดรเจน เปอรออกไซด  
(สารละลายในนํ้าความเขมขนมากกวา 60%) 
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HYDROGEN PEROXIDE 
(>60% SOLUTION IN WATER)  

ไฮโดรเจน เปอรออกไซด  
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การพัฒนา International Chemical Safety Card (ICSCs) ดําเนินการโดย 
โครงการระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยดานสารเคมี (IPCS) 

รวมกับ องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) องคการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) 
องคการอนามัยโลก (WHO) และคณะกรรมาธิการประชาคมแหงสหภาพยุโรป(Commission of the European Communities) 
การแปล ICSC เปนภาษาไทย ดําเนินการโดยศูนยพัฒนานโยบายแหงชาติดานสารเคมี สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

รวมกับคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 


