
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : ตุลาคม 2002 
Sulfur hydride (บรรจุถัง) 

CAS #  7783-06-4  H2S  
RTECS #  MX1225000  Molecular mass: 34.1  
UN #  1053  
EC #  016-001-00-4  

 
 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ไวไฟสูงมาก 

 
หามอยูใกลเปลวไฟหรือประกายไฟ  
และหามสูบบุหรี่ 

ปดถัง ในกรณีที่ไมสามารถทํา
ไดและการติดไฟไมกอใหเกิด
ความเสี่ยงตอบริเวณใกลเคียง 
ปลอยใหไฟดับไปเอง สวนใน
กรณีอื่นดับไฟดวยสารดับเพลิง
ผง นํ้าฉีด คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด สวนผสมของกาซ/อากาศ
สามารถระเบิดได 
 

ทําเปนระบบปด ดูดระบายอากาศ ใช
อุปกรณไฟฟาและไฟสองสวางที่สามารถ
ปองกันการระเบิดได ปองกันไมใหเกิด
ไฟฟาสถิต เชน ตอสายดิน ในกรณีที่สาร
เปนของเหลว หามใชอากาศอัดในการ
เติม ปลอยทิ้ง หรือการขนยาย  

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้า 

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี ใหปรึกษาแพทยในทุกกรณี 
การสูดดม ปวดศีรษะ มึนงง ไอ เจ็บคอ 

คล่ืนไส หายใจลําบาก  
หมดสติ อาการอาจเกิดขึ้น
ภายหลัง (ดูหมายเหตุ) 

ดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พักในทา
น่ังก่ึงนอน ใชเครื่องชวยหายใจ
กรณีจําเปน หามชวยหายใจโดย
วิธีเปาปาก นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง ผิวหนังที่โดนของเหลว :  
เกิดอาการนํ้าแข็งกัด 

สวมถุงมือปองกันความเย็น ลางดวยนํ้ามากๆ ถาเกิดอาการ
นํ้าแข็งกัด หามถอดเสื้อผาที่
เปอนสาร นําสงแพทย 

ทางดวงตา แดง ปวด ไหมอยางรุนแรง 
 

สวมแวนนิรภัย หรือ เครื่องปองกัน
นัยนตาพรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆนาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน  
 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน 
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การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เคล่ือนยายผูคนออกจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ  เคล่ือนยาย
แหลงติดไฟไดทั้งหมด ทําการดูดระบายอากาศ กําจัดแกสดวยการฉีด
นํ้าเปนละอองฝอย  การปองกันสวนบุคคล : สวมเครื่องปองกันกาซ
ของสารเคมีที่มีเครื่องชวยหายใจ 

EU Classification UN Classification 
Symbol: F+, T+, N 
R: 12-26-50 
S: (1/2-)-9-16-36-38-45-61 

UN Hazard Class: 2.3 
UN Subsidiary Risks: 2.1 

 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-20G2TF or 20S1053  
NFPA Code: H4; F4; R0; 

เก็บในที่ปองกันไฟได  เก็บแยกจากสารออกซิแดนทอยางแรง 
เก็บในที่เย็นและมีอากาศถายเท ติดต้ังระบบเตือนภัย 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : เปนกาซอัดเหลวไมมีสี มีกล่ินคลายไขเนา 
อันตรายทางกายภาพ : กาซหนักกวาอากาศและสามารถไหลไปตามพื้นได จึงอาจติดไฟในระยะหางออกไปได การไหล เขยาหรืออื่นๆ 
อาจกอใหเกิดประจุไฟฟาสถิตได 
อันตรายทางเคมี : ความรอนอาจทําใหเกิดการลุกไหมและระเบิดอยางรุนแรงได สารจะสลายตัวเมื่อเผาไหมทําใหเกิดกาซพิษ  
(ซัลเฟอร ออกไซด) สารทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารออกซไิดซที่แรง ซึ่งจะทําใหเกิดการติดไฟหรือระเบิดได สารทําลายโลหะหลาย
ชนิดและพลาสติก 
คาขีดจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน :  
TLV: 10 ppm as TWA; 15 ppm as STEL; (ACGIH 2004).  
MAK: 10 ppm, 14 mg/m3; Peak limitation category: II(2); Pregnancy risk group: IIc; (DFG 2004). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สารสามารถเขาสูรางกายไดทางการหายใจ 
ความเส่ียงจากการหายใจ : อากาศจะปนเปอนกาซจนอยูในระดับอันตรายอยางรวดเร็วเมื่อมีการรั่วไหลออกจากถังเก็บ 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีทําใหดวงตาและทางเดินหายใจเกิดการระคายเคือง สารอาจมีผลตอระบบประสาท
สวนกลาง ทําใหหมดสติหรืออาจทําใหเสียชีวิตได การสูดดมอาจทําใหปอดบวมนํ้า(ดูหมายเหตุ) อาการอาจปรากฏภายหลัง  
ควรอยูภายใตการดูแลของแพทย และการระเหยอยางรวดเร็วของของเหลวอาจทําใหเกิดอาการนํ้าแข็งกัดได 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : -60  ํC 
จุดหลอมเหลว : -85  ํC 
การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 20  ํ C) : 0.5 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ(อากาศ = 1) : 1.19 

จุดวาบไฟ : กาซที่ติดไฟได 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง: 260  ํ C 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 4.3-46 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารชนิดน้ีเปนอันตรายอยางมากตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 

หมายเหตุ 
อาการปอดบวมมักนํ้าจะไมแสดงออกมาใหเห็นทันทีจนกระทั่ง 2-3 ช่ัวโมงผานไป อาการจะรุนแรงขึ้นถามีการออกแรงอยางหนัก ใหพัก
และสังเกตอาการ ตองไดรับการรักษาอยางเฉพาะเจาะจง ในกรณีที่ไดรับพิษจากสารน้ี ตองมีคําแนะนําวิธีการรักษาที่ถูกตองเตรียมพรอม
ไว สารจะยับยั้งความรูสึกดานการดมกล่ิน ไมสามารถใชกล่ินของสารเปนเครื่องเตือนเมื่อปริมาณสารเกินคาที่จํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจาก
การทํางาน 
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on Chemical Safety 
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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 


