
 
เอกสารข้อมูลความปลอดภยัเคมีภณัฑ ์(SDS) 
กา๊ซโซลีนธรรมชาติ (Natural Gasoline : NGL) 

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกบัสารเคมีและบริษทัผูผ้ลิตและจดัจ าหน่าย 
 
ช่ือผลิตภณัฑ ์  ก๊าซโซลนีธรรมชาต ิ(Natural Gasoline : NGL) 
บริษทั   พทีที ีแทงค ์เทอรม์นิลั จ ากดั 
    เลขที ่15 ถนนไอ-หนึ่ง ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 21150 
เบอรโ์ทรศพัท ์  038-978100 
เบอรโ์ทรสาร  038-978101 
 
หมวดท่ี 2 องคป์ระกอบและข้อมูลเก่ียวกบัส่วนผสม 
 
ช่ือผลิตภณัฑ ์  ก๊าซโซลนีธรรมชาต ิ(Natural Gasoline : NGL) 
CAS No.  8006-61-9 
EC No.   ไม่มขีอ้มลู 
Annex I เลขดชันี  ไม่มขีอ้มลู 
สูตร   C5H12 + C6H14 + C7H16 + C8H18 
น ้าหนักโมเลกลุ  372 
ช่ือพ้อง   ก๊าซโซลนีธรรมชาต ิ(Natural Gasoline : NGL) 
ความเข้มข้น  เพนเทน  50-60% 
   เฮกเซน  25-35% 
   เฮปเทน  7-15% 
   ออกเทน  1-5% 
 
หมวดท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกบัอนัตราย 
 
ข้อบ่งช้ีส าหรบัอนัตรายต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดล้อม 
 ถา้กลนืเขา้ไปจะท าใหเ้กดิอาการคลื่นไส ้ระคายเคอืงเยื่อบุทางเดนิอาหาร ปวดชกั หมดสตไิด ้ถา้สดูดมไอของก๊าซโซลนีธรรมชาต ิ
จะเกิดการแทนที่ออกซเิจนในปอด ท าให้เกิดอาการวงิเวยีนศีรษะ ตาลาย เดนิโซเซ จนกระทัง่หมดสติในที่สุด และถ้าสมัผสัในรูปแบบ
ของเหลว จะดูดความรอ้นจากอวยัวะที่สมัผสั ท าใหเ้กดิแผลไหมเ้ยน็ แต่ถ้ามสีารปรอทปนอยู่ในก๊าซโซลนีธรรมชาติปรมิาณสูงมาก อาจ
ท าลายระบบประสาทสว่นกลางของร่างกายและประสาทฟัน 
 
 
 
 
หมวดท่ี 4 มาตรการการปฐมพยาบาล 
 
สมัผสัทางหายใจ 



ถ้าหายใจเขา้ไป ให้เคลื่อนย้ายผูป่้วยออกสู่บรเิวณที่มอีากาศบรสิุทธิ ์หากผู้ป่วยหมดสติ ผาดปอยหรอืให้ออกซิเจน แล้วน าส่ง
แพทยท์นัท ี
สมัผสัทางผิวหนัง 
 ถา้สมัผสัถูกผวิหนัง ใหฉ้ีดลา้งผวิหนงัดว้ยน ้าและสบู่ปรมิาณมากอย่างน้อย 15 นาท ีพรอ้มถอดเสือ้ผา้และรองเทา้ทีป่นเป้ือนออก 
แลว้น าสง่แพทยท์นัท ี
สมัผสัถกูตา 
 ถ้าสมัผสัถูกตา ใหล้า้งตาทนัทดีว้ยน ้าปรมิาณมากอย่างน้อย 15 นาท ีโดยวธิใีหน้ ้าไหลผ่าน และใชผ้า้แหง้ทีส่ะอาดปิดตาไว้แลว้
น าสง่แพทยท์นัท ี
สมัผสัโดยการกินหรอืกลืนเข้าไป 
 ถา้กลนืก๊าซโซลนีธรรมชาตใินรปูแบบของเหลวเขา้ไป ใหด้ื่มน ้าตามมากๆ เพื่อเจอืจางก๊าซโซลนีธรรมชาต ิแลว้น าสง่แพทยท์นัท ี
 
หมวดท่ี 5 มาตรการการผจญเพลิง 
 
สารเคมีท่ีใช้ในการดบัเพลิง 
 ผงเคมแีหง้ คารบ์อนไดออกไซด ์โฟม และการฉีดน ้าเป็นละออง 
ความเส่ียงเฉพาะ 
 อนัตรายเฉพาะ 

(1) ถงัเกบ็ก๊าซโซลนีธรรมชาติและอุปกรณ์ที่เกี่ยวขอ้งทุกตวัต้องมต่ีอสายดนิ เพื่อป้องกนัการสะสมของไฟฟ้าสถิตย ์
และตดิตัง้สายล่อฟ้าในบรเิวณใกลเ้คยีง เพื่อป้องกนัฟ้าผ่า 

(2) เน่ืองจากก๊าซโซลนีธรรมชาติหนักกว่าอากาศ ไอระเหยของก๊าซโซลนีธรรมชาติจงึอยู่ในบรเิวณที่รัว่ซมึ ดงันัน้จงึ
ควรระบายอากาศออก และเกบ็อุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งในบรเิวณทีม่อีากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 

อปุกรณ์ป้องกนัพิเศษส าหรบัผูผ้จญเพลิง 
(1) สวมเสือ้ผา้ทีส่ามารถป้องกนัได ้เพื่อป้องกนัการสมัผสัของสารกบัผวิหนงัและดวงตา  
(2) สวมเครื่องช่วยหายใจชนิดมถีงัอากาศในตวั (SCBA) กรณีความเขม้ขน้สงูมากๆ 
(3) สวมใสห่น้ากากกรองสารอนิทรยี ์กรณีความเขม้ขน้เกนิค่า TLV 

วิธีการดบัเพลิง 
(1) อพยพผูค้นใหอ้ยู่เหนือลม ห่างออกไปอย่างน้อย 800 เมตร โดยรอบทนัท ี 
(2) เคลื่อนยา้ยภาชนะบรรจุออกจากทีบ่รเิวณเพลงิไหม ้หรอืปิดแหล่งจ่ายก๊าซ หากท าไดโ้ดยไม่เสีย่งอนัตราย 
(3) ใหด้บัเพลงิดว้ยผงเคมแีหง้ คารบ์อนไดออกไซด ์และโฟมในระยะไกลทีส่ดุ 
(4) ใชน้ ้าฉีดเป็นละอองจากระยะไกล เพื่อหล่อเยน็ถงัเกบ็และอุปกรณ์ และเพื่อกระจายกลุ่มก๊าซใหเ้จอืจางลงมากทีส่ดุ 
(5) ถอนก าลงัเจา้หน้าทีด่บัเพลงิทนัท ีหากอุปกรณ์ระบายความดนันิรภยัของภาชนะบรรจุเกดิเสยีงดงั หรอืภาชนะบรรจุเปลีย่นส ี

 
 
หมวดท่ี 6 มาตรการเมื่อมีอบุติัเหตสุารเคมีหกรัว่ไหล 
 
อปุกรณ์ป้องกนัพิเศษส าหรบับุคคล 

(1) สวมเสือ้ผา้ทีส่ามารถป้องกนัได ้เพื่อป้องกนัการสมัผสัของสารกบัผวิหนงัและดวงตา  
(2) สวมเครื่องช่วยหายใจชนิดมถีงัอากาศในตวั (SCBA) หรอืหน้ากากทีต่่อกบัท่อจ่ายอากาศ กรณีความเขม้ขน้สงูมากๆ 
(3) สวมหน้ากากกนองสารอนิทรยี ์กรณีความเขม้ขน้เกนิค่า TLV 
(4) สวมรองเทา้บทูและถุงมอืยาง 



(5) สวมแว่นตาป้องกนัสารเคมหีรอืหน้ากากป้องกนัสารเคม ี
วิธีปฏิบติัเมื่อมีอบุติัเหตสุารเคมีหกรัว่ไหล 

(1) กัน้แยกบรเิวณทีห่กรัว่ไหลโดยรอบทนัท ีใหบุ้คคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้งออกไปจากบรเิวณ โดยเฉพาะบุคคลทีอ่ยู่ใตล้มใหห้่างออกไป
ประมาณ 800 เมตร หรอืถา้เป็นไปไดใ้หอ้พยพไปอยู่ทศิทางเหนือลม 

(2) หา้มแตะตอ้งภาชนะบรรจุทีไ่ดร้บัความเสยีหายหรอืหกรัว่ไหลโดยไม่ไดใ้สชุ่ดป้องกนั 
(3) ป้องกนัการเกดิประกายไฟบรเิวณใกลเ้คยีง 
(4) จดัใหม้กีารระบายอากาศและหยุดการรัว่ไหลของก๊าซโซลนีธรรมชาตถิา้ท าได ้โดยปราศจากความเสีย่งอนัตราย 
(5) ดดูซบัก๊าซโซลนีธรรมชาติทีห่กรัว่ไหลดว้ยทราย ดนิ หรอืวสัดุดดูซบัอื่นๆ เพื่อดดูซบัเอาไว้ และตกัดนิบรเิวณทีห่กรัว่ไหล ใส่

ภาชนะบรรจุ เพื่อน าไปก าจดั 
(6) กรณีทีห่กรัว่ไหลในปรมิาณมาก ใหฉ้ีดโฟมคลุม รวมทัง้อาจใชพ้ดัลมหรอืก๊าซไนโตรเจนเป่าไล่ใหก้ระจายออกไป โดยเฉพาะ

ถา้บรเิวณทีห่กรัว่ไหลเป็นพืน้ทีอ่บัอากาศ เช่น รางระบายน ้า เพื่อป้องกนัการสะสมตวัของก๊าซโซลนีธรรมชาต ิ
(7) วสัดุดดูซบัทีใ่ชง้านแลว้ใหถ้อืว่าเป็นของเสยีอนัตราย ใหแ้ยกเกบ็ในภาชนะทีปิ่ด และใหย้า้ยออกสูท่ีโ่ล่ง เพื่อรอส่งก าจดัอย่าง

ถูกวธิ ี
 
หมวดท่ี 7 ข้อปฏิบติัในการใช้สารเคมีและการเกบ็รกัษา 
 
ข้อปฏิบติัในการใช้สารเคมี 

(1) ถา้ไม่สวมใสอุ่ปกรณ์ป้องกนัภยั หา้มสมัผสัท่อหรอืถงัทีไ่ม่มฉีนวนป้องกนัเดด็ขาด 
(2) หา้มหายใจน าไอระเหยเขา้ไป 
(3) หา้มถอดหรอืเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้ต่อต่างๆ เดด็ขาด 
(4) อุปกรณ์ทุกชนิดทีใ่ชใ้นการล าเลยีงหรอืบรรจุก๊าซโซลนีธรรมชาต ิตอ้งท าจากวสัดุทีส่ามารถทนความดนัและมรีอยเชื่อมสนิท

หนาแน่นหนา 
การเกบ็รกัษา 

(1) เกบ็ในภาชนะทีปิ่ดมดิชดิ 
(2) เกบ็ในบรเิวณทีม่กีารระบายอากาศเพยีงพอ 
(3) หลกีเลีย่งการเกบ็บรเิวณทีส่มัผสักบัความรอ้นหรอือุณหภูมสิงู 
(4) เกบ็ภาชนะบรรจุสารเคมไีวใ้นบรเิวณเกบ็สารเคมทีีเ่หมาะสม 

 
 
 
หมวดท่ี 8 การควบคมุการสมัผสัสารเคมีและการป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
 
การควบคมุเชิงวิศวกรรม   

ต้องมีฝักบัวส าหรบัล้างตัวและอ่างล้างตา และบริเวณที่ใช้งานหรือบริเวณที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการระบายอากาศที่เพียงพอ             
ไม่ก่อใหเ้กดิการสะสมตวัของก๊าซไนโตรเจน ทีจ่ะท าใหป้รมิาณออกซเิจนลดลงต ่ากว่า 19.5% 
สุขลกัษณะทัว่ไป 
 ท าความสะอาดเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนก่อนน ามาใชใ้หม่ และลา้งให้สะอาดหลงัการสมัผสัก๊าซโซลนีธรรมชาต ิ
อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
 อปุกรณ์ป้องกนัทางเดินหายใจ 
  เครื่องช่วยหายใจทีผ่่านการรบัรองและทดสอบในบรเิวณทีไ่ม่มกีารระบายอากาศ และ/หรอืการไดร้บัสารเหนือ TLV หรอื 
PEL หรอืหน้ากากทีต่่อกบัท่อจ่ายอากาศ 



 อปุกรณ์ป้องกนัมือ 
  ถุงมอืยาง 
 อปุกรณ์ป้องกนัตา 
  แว่นตาแบบก๊อกเกลิสช์นิดป้องกนัสารเคม ีหรอืหน้ากากป้องกนัสารเคม ี
 อปุกรณ์ป้องกนัพิเศษ 
  เครื่องป้องกนัหน้า (ควรยาวอย่างน้อย 8 นิ้ว) และหน้ากากกรองสารอนิทรยี ์
 
หมวดท่ี 9 สมบติัทางกายภาพและเคมี 
 
สมบติัทางกายภาพ ของเหลว ไม่มสี ีมกีลิน่สารไฮโดรคารบ์อน (กลิน่น ้ามนั) 
 

สมบติัทางเคมี ค่า ณ อณุหภมิูหรอืความดนั 
พเีอช N/A  
จุดเดอืด 36 ๐C 760 mmHg 
จุดหลอมเหลว -129.73 ๐C  
จุดวาบไฟ -43 ๐C แบบถว้ยปิด 
ความไวไฟ N/A  
อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟดว้ยตนเอง 257 ๐C  
สมบตัอิอกซไิดซ ์ N/A  
สมบตักิารระเบดิ N/A  
ขดีจ ากดัการระเบดิ LEL  1.4 

UEL  7.6 
  

ความดนัไอ 13.5 psi อุณหภูม ิ37.8 ๐C 
ความถ่วงจ าเพาะ/ความหนาแน่น 0.67-0.685 อุณหภูม ิ15 ๐C 
สมัประสทิธิก์ารแบ่งสว่น N/A  
ความหนืด N/A  
ความหนาแน่นของไอ >1 อุณหภูม ิ15 ๐C 
ความเขม้ขน้ไอระเหยเมื่ออิม่ตวั N/A  
อตัราการระเหย ระเหยรวดเรว็  
ความหนาแน่นในสภาพเป็นกลุ่มกอ้น N/A  
อุณหภูมทิีส่ลายตวั N/A  
สดัสว่นของตวัท าละลาย N/A  
สดัสว่นของน ้า N/A  
แรงตงึผวิ N/A  
การน าไฟฟ้า N/A  
ขอ้มลูเบด็เตลด็ N/A  
การละลาย การละลายน ้า : ไม่ละลายน ้า  
 
หมวดท่ี 10 ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา 
 
ความเสถียร  เสถยีรทีส่ภาวะปกต ิ



สภาวะท่ีควรหลีกเล่ียง ความรอ้นและอุณหภูมสิงู 
สารท่ีควรหลีกเล่ียง สารออกซไิดซ ์เช่น คลอรนี โบรมนี ฟลอูอรนี 
สารเคมีอนัตรายท่ีเกิดจากการสลายตวั  
 คารบ์อนไดออกไซดแ์ละคารบ์อนมอนอกไซด ์
อนัตรายจากการเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอร ์
 จะไม่เกดิปฏกิริยิาโพลเิมอรข์ึน้ 
 
หมวดท่ี 11 ข้อมูลทางพิษวิทยา 
 
พิษเฉียบพลนั 
 LD50 (มก./กก.) : -   LC50 (ppm/min.) : - 
 IDLH (ppm) : -    ADI (ppm) : -    MAC (ppm) : - 
 PEL-TWA (ppm) : -   PEL-STEL (ppm) : -   PEL-C (ppm) : - 
 TLV-TWA (ppm) : 600   TLV-STEL (ppm) : -   TLV-C (ppm) : - 
พิษเรือ้รงั 
 ไม่ม ี
 
 
 
 
อนัตรายต่อสุขภาพอนามยั 

สมัผสัทางหายใจ 
ท าใหเ้กดิการระคายเคอืงต่อจมกูและทางเดนิหายใจ โดยก๊าซโซลนีธรรมชาตจิะแทนทีอ่อกซเิจนในปอด ท าใหเ้กดิอาการ

วงิเวยีนศรีษะ ตาลาย เดนิโซเซ จนกระทัง่เป็นลมหมดสตใินทีส่ดุ 
สมัผสัทางผิวหนัง 

ท าให้เกดิการระคายเคอืงต่อผวิหนัง โดยก๊าซโซลนีธรรมชาตสิามารถดูดความรอ้นจากอวยัวะทีส่มัผสั ท าให้เกดิแผล
ไหมเ้ยน็ ถา้มสีารปรอทปนอยู่ในก๊าซโซลนีธรรมชาตปิรมิาณสงูมาก อาจท าลายระบบประสาทสว่นกลางของร่างกายและระบบประสาทฟัน 

สมัผสัโดยการกินหรอืกลืนเข้าไป 
ท าใหเ้กดิการระคายเคอืงต่อปากและทางเดนิอาหาร โดยจะเกดิอาการคลื่นไส ้ระคายเคอืงเยื่อบุทางเดนิอาหาร ปวดชกั 

และหมดสตไิด ้
สมัผสัถกูตา 

ท าใหเ้กดิการระคายเคอืงตาและมผีลต่อระบบประสาทตา 
 
หมวดท่ี 12 ข้อมูลเชิงนิเวศน์ 
 

ไม่มขีอ้มลู 
 
หมวดท่ี 13 มาตรการการก าจดั 
 
การพิจารณาการก าจดั 



(1) การบ าบดัใชเ้ทคโนโลยทีีเ่ฉพาะเจาะจง 
(2) หากตอ้งการก าจดัในกรณีฉุกเฉิน ใหป้ล่อยก๊าซอย่างชา้ๆ ในทีท่ีม่กีารระบายอากาศอย่างเพยีงพอ หรอืภายนอกอาคาร 

การท้ิงบรรจภุณัฑท่ี์ปนเป้ือน ควรน าภาชนะบรรจุเปล่าสง่คนืผูผ้ลติ เพื่อน าไปก าจดัอย่างปลอดภยั 
 
หมวดท่ี 14 ข้อมูลการขนส่ง 
 
UN No.   1203 
ประเภท   ไม่มขีอ้มลู 
ช่ือท่ีใช้ในการขนส่ง ก๊าซโซลนีธรรมชาต ิ(Natural Gasoline : NGL) 
 
หมวดท่ี 15 ข้อมูลเก่ียวกบัข้อก าหนด 
 
 พาหนะทีใ่ชใ้นการขนสง่ ตอ้งมกีารระบายอากาศทีด่ ีโดยจะตอ้งขนสง่ดว้ยความระมดัระวงั และควรจดัวางในลกัษณะทีถู่กตอ้ง 
 
 
 
หมวดท่ี 16 ข้อมูลอ่ืนๆ 
 
 ไม่มขีอ้มลู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารข้อมูลความปลอดภยัเคมีภณัฑ ์(SDS) 
กรดซลัฟริุก (Sulfuric Acid) 

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกบัสารเคมีและบริษทัผูผ้ลิตและจดัจ าหน่าย 
 
ช่ือผลิตภณัฑ ์  Sulfuric Acid. 98% Strong Acid 
บริษทั   พทีที ีแทงค ์เทอรม์นิลั จ ากดั 
    เลขที ่15 ถนนไอ-หนึ่ง ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 21150 
เบอรโ์ทรศพัท ์  038-978100 
เบอรโ์ทรสาร  038-978101 
 
หมวดท่ี 2 องคป์ระกอบและข้อมูลเก่ียวกบัส่วนผสม 
 
ช่ือผลิตภณัฑ ์  Sulfuric Acid 
CAS No.  7664-93-9 
EC No.   231-639-5 
Annex I เลขดชันี  016-020-00-8 
สูตร   H2SO4 
น ้าหนักโมเลกลุ  98.08 
ช่ือพ้อง   Oil of Vitriol, BOV, Vitriol Brown Oil, Sulfuric, Acid Mist, Hydrogen Sulfate, Sulfur Acid,  

Sulfuric Acid spent 
 
หมวดท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกบัอนัตราย 
 
ข้อบ่งช้ีส าหรบัอนัตรายต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดล้อม 
 ท าใหเ้กดิแผลไหมอ้ย่างรุนแรง 
 
หมวดท่ี 4 มาตรการการปฐมพยาบาล 
 
สมัผสัทางหายใจ 

ถา้หายใจเขา้ไป ใหเ้คลื่อนยา้ยผูป่้วยออกสูบ่รเิวณทีม่อีากาศบรสิุทธิ ์ถ้าผูป่้วยหยุดหายใจใหช้่วยผายปอด ถ้าหายใจตดิขดัใหใ้ช้
เครื่องช่วยหายใจหรอืใหอ้อกซเิจน รกัษาร่างกายผูป่้วยใหอ้บอุ่นและนอนอยู่นิ่งๆ แลว้น าสง่แพทยท์นัท ี
สมัผสัทางผิวหนัง 
 ถ้าสัมผัสถูกผิวหนัง ให้ฉีดล้างผิวหนังด้วยน ้ าปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที พร้อมถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเป้ือน          
กรดซลัฟุรกิออก แลว้น าสง่แพทยท์นัท ี
 
สมัผสัถกูตา 
 ถา้สมัผสัถูกตา ใหล้า้งตาทนัทดีว้ยน ้าปรมิาณมากอย่างน้อย 15 นาท ีแลว้น าสง่แพทยท์นัท ี
สมัผสัโดยการกินหรอืกลืนเข้าไป 



 ถ้ากนิหรอืกลนืเขา้ไป ห้ามกระตุ้นใหเ้กดิการอาเจยีนและห้ามใชว้ธิผีายปอดชนิดเป่าปากเดด็ขาด ให้ผูป่้วยบว้นลา้งปากดว้ยน ้า 
และดื่มน ้าประมาณ 200-300 มลิลลิติร แลว้น าสง่แพทยท์นัท ี
 
หมวดท่ี 5 มาตรการการผจญเพลิง 
 
สารเคมีท่ีใช้ในการดบัเพลิง 
 ผงเคมแีหง้ คารบ์อนไดออกไซด ์และน ้า 
ความเส่ียงเฉพาะ 
 อนัตรายเฉพาะ 

(1) สารน้ีไม่ไวไฟ 
(2) สารน้ีสามารถดดูซบัน ้าไดด้ ี
(3) สารน้ีจะปล่อยควนัพษิออกมาภายใตส้ภาวะทีเ่กดิเพลงิไหม ้
(4) สารน้ีเมื่อท าปฏกิริยิากบัสารอนิทรยีอ์าจท าใหเ้กดิไฟไหมแ้ละระเบดิได้ 

อปุกรณ์ป้องกนัพิเศษส าหรบัผูผ้จญเพลิง 
(1) สวมเสือ้ผา้ทีส่ามารถป้องกนัได ้เพื่อป้องกนัการสมัผสัของสารกบัผวิหนงัและดวงตา  
(2) สวมเครื่องช่วยหายใจชนิดมถีงัอากาศในตวั (SCBA) 

วิธีการดบัเพลิง 
(1) เมื่อกรดซลัฟุรกิไดร้บัความรอ้นสงูหรอืเมื่อไหมไ้ฟ จะสลายตวัใหค้วนัทีม่ฤีทธิก์ดักร่อน ท าใหเ้กดิการระคายเคอืงและเป็นพษิ 

ดงันัน้ในการดบัเพลงิจะตอ้งสวมชุดป้องกนัอนัตรายจากสารเคมทีีปิ่ดมดิชดิทัง้ตวั พรอ้มเครื่องช่วยหายใจชนิดมถีงัอากาศใน
ตวั (SCBA) 

(2) กรณีเกิดเพลิงไหม้เล็กน้อย ให้ใช้ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ หรือน ้ าปริมาณมากๆ ถ้าไม่เสี่ยงต่ออันตราย                     
ใหเ้คลื่อนยา้ยภาชนะบรรจุทีไ่ม่เสยีหายออกจากบรเิวณทีเ่กดิเพลงิไหม ้กรณีเกดิเพลงิไหมรุ้นแรง ใหใ้ชน้ ้าปรมิาณมากๆ ใน
การดบัไฟ ขณะเดยีวกนัใหใ้ชน้ ้าฉีดเป็นฝอยคลุมไอระเหย 

(3) กรณีเกดิเพลงิไหมภ้าชนะบรรจุขนาดใหญ่ ใหอ้พยพผูค้นใหห้่างออกไปอย่างน้อย 800 เมตร โดยรอบทนัท ีหา้มอยู่บรเิวณ
หวัหรอืทา้ยของท่อหรอืภาชนะบรรจุทีอ่าจระเบดิไดเ้มื่อไดร้บัความรอ้นสงู ใหด้บัเพลงิในระยะไกล หรอืใชส้ายฉีดน ้าชนิดทีไ่ม่
ต้องใชค้นถือ หรอืใช้หวัฉีดที่มรีะบบควบคุม ถ้าได้ยนิเสยีงจากอุปกรณ์ระบายไอหรอืเมื่อภาชนะบรรจุเปลีย่นสใีหอ้อกจาก
บรเิวณนัน้ทนัท ีเพราะอาจเกดิระเบดิได ้

(4) หล่อเยน็ภาชนะบรรจุดว้ยน ้าปรมิาณมากๆ หลงัจากทีด่บัไฟไดแ้ลว้ 
(5) น ้าจากการดบัเพลงิมฤีทธิก์ดักร่อน อาจเป็นพษิและก่อใหเ้กดิปัญหาน ้าเสยีได ้ดงันัน้ควรก าจดัใหถู้กวธิ ี

 
 
 
 
 
หมวดท่ี 6 มาตรการเมื่อมีอบุติัเหตสุารเคมีหกรัว่ไหล 
 
อปุกรณ์ป้องกนัพิเศษส าหรบับุคคล 

(1) สวมเสือ้ผา้ทีส่ามารถป้องกนัได ้เพื่อป้องกนัการสมัผสัของสารกบัผวิหนงัและดวงตา  
(2) สวมเครื่องช่วยหายใจชนิดมถีงัอากาศในตวั (SCBA)  
(3) สวมรองเทา้บทูและถุงมอืยางแบบหนา 

วิธีปฏิบติัเมื่อมีอบุติัเหตสุารเคมีหกรัว่ไหล 



(1) กัน้แยกบรเิวณที่มกีารหกรัว่ไหลของกรดซลัฟุรกิอย่างน้อย 25-50 เมตร โดยรอบทนัท ีให้บุคคลทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งออกไปจาก
บรเิวณ กรณีทีม่กีารหกรัว่ไหลมากใหอ้พยพผูท้ีอ่ยู่ใตล้มออกอย่างน้อย 100 เมตร 

(2) ห้ามแตะต้องภาชนะบรรจุที่ได้รบัความเสยีหายหรอืกรดซลัฟุรกิที่หกรดโดยไม่ได้ใส่ชุดป้องกนั และถ้าไม่เสีย่งที่จะได้รบั
อนัตรายใหร้บีหยุดการหกรัว่ไหล 

(3) ดดูซบักรดซลัฟุรกิทีห่กรัว่ไหลดว้ยทราย โซดาแอช ดนิ ปนูขาวแหง้ และสารดดูซบัอื่นทีไ่ม่ตดิไฟ และเกบ็ในภาชนะปิด เพื่อ
ด าเนินการจดัการต่อไป 

(4) ป้องกนัไม่ใหก้รดซลัฟุรกิไหลลงสูแ่หล่งน ้า ท่อระบายน ้า ชัน้ใตด้นิ หรอืบรเิวณทีอ่บัอากาศ 
- ใช้กระสอบทรายปิดกัน้รางระบายน ้ าในจุดที่ใกล้บริเวณการหกรัว่ไหลมากที่สุด เพื่อควบคุมการแพร่กระจายและ            
การปนเป้ือนสารเคม ี

- ใชอุ้ปกรณ์ตกักวาดหรอืดดูน ้าทีป่นเป้ือนกรดซลัฟุรกิใสภ่าชนะบรรจุเพื่อน าไปก าจดั 
- กรณีทีไ่ม่สามารถควบคุมการรัว่ไหลได้ ใหปิ้ดประตูระบายน ้าเพื่อป้องกนัการรัว่ไหลปนเป้ือนออกนอกพืน้ทีโ่ครงการ โดย
น ้าทีป่นเป้ือนตอ้งบ าบดัใหไ้ดต้ามคุณภาพน ้าทีก่ฎหมายก าหนดก่อนปล่อยลงสูแ่หล่งน ้าสาธารณะ 

(5) ใชน้ ้าฉีดเป็นละอองเพื่อลดการฟุ้งกระจายของไอระเหย และฉีดลา้งบรเิวณทีส่ารหกรัว่ไหลหลงัจากการเกบ็กวาดแลว้ 
 
หมวดท่ี 7 ข้อปฏิบติัในการใช้สารเคมีและการเกบ็รกัษา 
 
ข้อปฏิบติัในการใช้สารเคมี 

(1) หา้มหายใจน าไอระเหยเขา้ไป 
(2) ระวงัอย่าใหก้รดซลัฟุรกิเขา้ตา สมัผสักบัผวิหนงั หรอืเสือ้ผา้ 
(3) หลกีเลีย่งการไดร้บักรดซลัฟุรกิเป็นเวลานานหรอืซ ้าหลายครัง้ 

การเกบ็รกัษา 
(1) เกบ็ในภาชนะทีปิ่ดมดิชดิ 
(2) เกบ็ในบรเิวณทีเ่ยน็และแหง้ 
(3) เกบ็ในบรเิวณทีม่กีารระบายอากาศเพยีงพอ 
(4) เกบ็ใหห้่างจากแสง ความรอ้น ไอน ้า เบสแก่ และสารประกอบอนิทรยี ์
(5) เกบ็ภาชนะบรรจุสารเคมไีวใ้นบรเิวณเกบ็สารเคมทีีเ่หมาะสม 

 
 
 
 
หมวดท่ี 8 การควบคมุการสมัผสัสารเคมีและการป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
 
การควบคมุเชิงวิศวกรรม   

ตอ้งมฝัีกบวัส าหรบัลา้งตวัและอ่างลา้งตา 
สุขลกัษณะทัว่ไป 
 ท าความสะอาดเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนก่อนน ามาใชใ้หม่ และลา้งใหส้ะอาดหลงัการสมัผสักรดซลัฟุรกิ 
อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
 อปุกรณ์ป้องกนัทางเดินหายใจ 
  เครื่องช่วยหายใจทีผ่่านการรบัรองและทดสอบในบรเิวณทีไ่ม่มกีารระบายอากาศ และ/หรอืการไดร้บัสารเหนือ TLV หรอื 
PEL 
 อปุกรณ์ป้องกนัมือ 



  ถุงมอืชนิดทีท่นสารเคม ี
 อปุกรณ์ป้องกนัตา 
  แว่นตาแบบก๊อกเกลิสช์นิดป้องกนัสารเคม ี
 อปุกรณ์ป้องกนัพิเศษ 
  เครื่องป้องกนัหน้า (ควรยาวอย่างน้อย 8 นิ้ว) 
 
หมวดท่ี 9 สมบติัทางกายภาพและเคมี 
 
สมบติัทางกายภาพ ของเหลว ไม่มสี ีไม่มกีลิน่ 
 

สมบติัทางเคมี ค่า ณ อณุหภมิูหรอืความดนั 
พเีอช 1.2 ความเขม้ขน้ 5 g/l 
จุดเดอืด 100 ๐C  
จุดหลอมเหลว 10 ๐C  
จุดวาบไฟ N/A แบบถว้ยปิด 
ความไวไฟ N/A  
อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟดว้ยตนเอง N/A  
สมบตัอิอกซไิดซ ์ N/A  
สมบตักิารระเบดิ N/A  
ขดีจ ากดัการระเบดิ N/A   
ความดนัไอ 1 mmHg 145.8 ๐C 
ความถ่วงจ าเพาะ/ความหนาแน่น 1.84 g/cm3  
สมัประสทิธิก์ารแบ่งสว่น N/A  
ความหนืด 21 Pas 25 ๐C 
ความหนาแน่นของไอ < 0.3 g/l 25 ๐C 
ความเขม้ขน้ไอระเหยเมื่ออิม่ตวั N/A  
อตัราการระเหย N/A  
ความหนาแน่นในสภาพเป็นกลุ่มกอ้น N/A  
อุณหภูมทิีส่ลายตวั N/A  
สดัสว่นของตวัท าละลาย N/A  
สดัสว่นของน ้า N/A  
แรงตงึผวิ 55.1 mN/m 24 ๐C 
การน าไฟฟ้า N/A  
ขอ้มลูเบด็เตลด็ N/A  
การละลาย การละลายน ้า : ละลายน ้า  
 
หมวดท่ี 10 ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา 
 
ความเสถียร  เสถยีรทีส่ภาวะปกต ิ
สภาวะท่ีควรหลีกเล่ียง ความชืน้ 
สารท่ีควรหลีกเล่ียง 



 เบส สารอนิทรยี ์โลหะอลัคาไลน์ ไนเตรท ไนไตรต์ ไซยาไนด์ เปอรแ์มงกาเนต ไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด ์ฟอสฟอรสั และโลหะที่
เป็นผงละเอยีด 
สารเคมีอนัตรายท่ีเกิดจากการสลายตวั 

เมื่อท าปฏกิริยิากบัโลหะจะเกดิออกไซดข์องก ามะถนัและไฮโดรเจน 
อนัตรายจากการเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอร ์
 จะไม่เกดิปฏกิริยิาโพลเิมอรข์ึน้ 
 
หมวดท่ี 11 ข้อมูลทางพิษวิทยา 
 
พิษเฉียบพลนั 
 LD50 (มก./กก.) : 2140 (หนู)  LC50 (มก./ม3) : 510/2 ชัว่โมง (หนู) 
 IDLH (ppm) : 0.25   ADI (ppm) : -    MAC (ppm) : - 
 PEL-TWA (ppm) : 3.75   PEL-STEL (ppm) : -   PEL-C (ppm) : - 
 TLV-TWA (ppm) : 0.25   TLV-STEL (ppm) : 0.75   TLV-C (ppm) : - 
พิษเรือ้รงั 
 เป็นสารก่อมะเรง็ในมนุษย ์
 
 
 
 
อนัตรายต่อสุขภาพอนามยั 

สมัผสัทางหายใจ 
สารน้ีมีฤทธิก์ ัดกร่อน ดังนัน้การหายใจเข้าไปจะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ท าให้มีอาการ           

น ้าท่วมปอด เจบ็คอ ไอ หายใจตดิขดั และหายใจถีร่ ัว่ การหายใจน าสารน้ีเขา้ไปทีค่วามเขม้ขน้สงูๆ อาจท าใหเ้สยีชวีติได้ 
สมัผสัทางผิวหนัง 

การสมัผสัถูกผวิหนงั จะท าใหเ้ป็นแผลไหมแ้ละปวดแสบปวดรอ้น 
สมัผสัโดยการกินหรอืกลืนเข้าไป 

การกลนืหรอืกนิเขา้ไป จะท าใหค้ลื่นไส ้อาเจยีน แต่ไม่มผีลต่อเนื้อเยื่อ 
สมัผสัถกูตา 

การสมัผสัถูกตา จะท าใหต้าแดง ปวดตา และสายตาพร่ามวั 
 
หมวดท่ี 12 ข้อมูลเชิงนิเวศน์ 
 
 ไม่มขีอ้มลู 
 
หมวดท่ี 13 มาตรการการก าจดั 
 
การพิจารณาการก าจดั 

(1) จะท าใหก้รดซลัฟุรกิเป็นกลาง โดยค่อยๆ รนิกรดซลัฟุรกิลงในสารละลายโซเดยีมคารบ์อเนต (Na2CO3) และแคลเซยีมไฮดร
อกไซด ์(Ca(OH2)) พรอ้มทัง้คนตลอดเวลา แลว้จงึเทสารละลายทีไ่ดท้ิง้ลงในบ่อบ าบดั พรอ้มทัง้ราดน ้าตามมากๆ 



(2) ถา้จะก าจดัโดยการเผา ควรเผาในเตาเผาทีต่ดิตัง้เครื่องเผาท าลายสารคารบ์อน (Afterburner) และเครื่องฟอก (Scrubber) 
 
หมวดท่ี 14 ข้อมูลการขนส่ง 
 
UN No.   1830 
 

ประเภท    

 
ช่ือท่ีใช้ในการขนส่ง กรดซลัฟุรกิ 
 
 
 
 
หมวดท่ี 15 ข้อมูลเก่ียวกบัข้อก าหนด 
 
การจ าแนกประเภทและการติดฉลากตามค าสัง่ของ EU 
 เลขดชันีจาก ANNEX I  016-020-00-8 
 

 ส่ิงบ่งบอกความเป็นอนัตราย      กดักร่อน 
 
หมวดท่ี 16 ข้อมูลอ่ืนๆ 
 
 ไม่มขีอ้มลู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารข้อมูลความปลอดภยัเคมีภณัฑ ์(SDS) 
น ้ามนัดีเซล (Diesel Fuel) 

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกบัสารเคมีและบริษทัผูผ้ลิตและจดัจ าหน่าย 
 
ช่ือผลิตภณัฑ ์  Diesel Fuel 
บริษทั   พทีที ีแทงค ์เทอรม์นิลั จ ากดั 
    เลขที ่15 ถนนไอ-หนึ่ง ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 21150 
เบอรโ์ทรศพัท ์  038-978100 
เบอรโ์ทรสาร  038-978101 
 
หมวดท่ี 2 องคป์ระกอบและข้อมูลเก่ียวกบัส่วนผสม 
 
ช่ือผลิตภณัฑ ์  Diesel Fuel 
CAS No.  68334-30-5 
EC No.   ไม่มขีอ้มลู 
Annex I เลขดชันี  ไม่มขีอ้มลู 
สูตร   ไม่มขีอ้มลู 
น ้าหนักโมเลกลุ  ไม่มขีอ้มลู 
ช่ือพ้อง   UN 1202 
 
หมวดท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกบัอนัตราย 
 
ข้อบ่งช้ีส าหรบัอนัตรายต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดล้อม 
 ท าให้เกิดอาการระคายเคืองหรือแผลไหม้บริเวณที่ส ัมผัส และหากเกิดเพลิงไม้ อาจท าให้เกิดก๊าซที่มีฤทธิร์ะคายเคือง                
กดักร่อน และ/หรอืเป็นพษิ 
 
หมวดท่ี 4 มาตรการการปฐมพยาบาล 
 
สมัผสัทางหายใจ 

ถา้หายใจเขา้ไป ใหเ้คลื่อนยา้ยผูป่้วยออกสูบ่รเิวณทีม่อีากาศบรสิุทธิ ์โดยใหผู้ป่้วยนอนน่ิงๆ และอยู่ในทีส่งบ ถา้ผูป่้วยหยุดหายใจ 
ใหช้่วยผายปอด ถ้าหายใจตดิขดัใหใ้ช้เครื่องช่วยหายใจหรอืใหอ้อกซเิจน และรกัษาอุณหภูมริ่างกายของผูป่้วยใหอ้บอุ่น แลว้น าส่งแพทย์
ทนัท ี
 
 
 
สมัผสัทางผิวหนัง 
 ถา้สมัผสัถูกผวิหนัง ใหฉ้ีดลา้งผวิหนงัดว้ยสบู่และน ้าปรมิาณมากอย่างน้อย 15 นาท ีพรอ้มถอดเสือ้ผา้และรองเทา้ทีป่นเป้ือนออก 
แต่หา้มถอดเสือ้ผา้ทีต่ดิกบัผวิหนงัออก และหากเกดิแผลไหม ้ใหใ้ชน้ ้าเยน็ลา้งแผลทนัท ีโดยลา้งใหน้านทีส่ดุเท่าทีจ่ะท าได ้แลว้น าสง่แพทย์
ทนัท ี



สมัผสัถกูตา 
 ถา้สมัผสัถูกตา ใหล้า้งตาทนัทดีว้ยน ้าปรมิาณมากอย่างน้อย 15 นาท ีโดยวธิใีหน้ ้าไหลผ่าน แลว้น าสง่แพทยท์นัท ี
สมัผสัโดยการกินหรอืกลืนเข้าไป 
 ถ้ากนิหรอืกลนืน ้ามนัดเีซลเขา้ไป ห้ามท าให้ผู้ป่วยอาเจยีนเดด็ขาด เพราะอาจเป็นอนัตรายหากส าลักเขา้ไปในปอด แล้วน าส่ง
แพทยท์นัท ี
 
หมวดท่ี 5 มาตรการการผจญเพลิง 
 
สารเคมีท่ีใช้ในการดบัเพลิง 
 ผงเคมแีหง้ คารบ์อนไดออกไซด ์โฟม และการฉีดน ้าเป็นละอองเพื่อหล่อเยน็ภาชนะบรรจุ 
ความเส่ียงเฉพาะ 
 อนัตรายเฉพาะ 

(1) สารน้ีไวไฟสงู 
(2) สารน้ีสามารถลุกตดิไฟไดง้่ายเมื่อไดร้บัความรอ้น ประกายไฟ หรอืเปลวไฟ 
(3) สารน้ีเมื่อผสมกบัอากาศอาจเกดิสว่นผสมทีร่ะเบดิได ้
(4) ไอระเหยอาจเคลื่อนไปยงัแหล่งทีม่ปีระกายไฟ ตดิไฟ และยอ้นกลบัไปยงัแหล่งตน้ก าเนิด 
(5) ไอระเหยส่วนใหญ่หนักกว่าอากาศ จงึท าให้สามารถแพร่กระจายไปตามพืน้  และสะสมอยู่ในบรเิวณทีต่ ่า เช่น ท่อ

ระบายน ้า หอ้งใตด้นิ ถงัเกบ็ เป็นตน้ 
(6) มคีวามเสีย่งจากการระเบดิของไอระเหยในตวัอาคาร กลางแจง้ หรอืในท่อระบายน ้า 
(7) การรัว่ไหลลงท่อระบายน ้าอาจท าใหเ้กดิเพลงิไหมห้รอืการระเบดิได้ 
(8) สารเคมทีีข่นสง่อาจอยู่ในสภาพทีร่อ้นจดั 

อปุกรณ์ป้องกนัพิเศษส าหรบัผูผ้จญเพลิง 
(1) สวมเสือ้ผา้ทีส่ามารถป้องกนัได ้เพื่อป้องกนัการสมัผสัของสารกบัผวิหนงัและดวงตา  
(2) สวมเครื่องช่วยหายใจชนิดมถีงัอากาศในตวั (SCBA) 

วิธีการดบัเพลิง 
(1) เมื่อน ้ามนัดเีซลไดร้บัความรอ้นสงูหรอืเมื่อไหมไ้ฟ จะสลายตวัให้ก๊าซทีม่ฤีทธิก์ดักร่อน ท าใหเ้กดิการระคายเคอืงและเป็นพษิ 

ดงันัน้ในการดบัเพลงิจะตอ้งสวมชุดป้องกนัอนัตรายจากสารเคมทีีปิ่ดมดิชดิทัง้ตวั พรอ้มเครื่องช่วยหายใจชนิดมถีงัอากาศใน
ตวั (SCBA) 

(2) ระบายอากาศบรเิวณทีน่ ้ามนัดเีซลก่อนเขา้ระงบัเหตุ 
(3) กรณีเกดิเพลงิไหมเ้ลก็น้อย ใหใ้ชผ้งเคมแีหง้ คารบ์อนไดออกไซด ์โฟม หรอืน ้าฉีดเป็นละอองเพื่อหล่อเยน็ภาชนะบรรจุ ถา้ไม่

เสีย่งต่ออนัตราย ใหเ้คลื่อนยา้ยภาชนะบรรจุทีไ่ม่เสยีหายออกจากบรเิวณทีเ่กดิเพลงิไหม ้กรณีเกดิเพลงิไหมรุ้นแรง ใหใ้ชโ้ฟม 
หรอืใชน้ ้าฉีดเป็นละอองและหมอกในการดบัไฟเท่านัน้ หา้มใชน้ ้าฉีดเป็นล าตรงเดด็ขาด ขณะเดยีวกนัใหใ้ชน้ ้าฉีดเป็นละออง
คลุมไอระเหย 

(4) กรณีเกดิเพลงิไหมภ้าชนะบรรจุขนาดใหญ่ ใหอ้พยพผูค้นใหห้่างออกไปอย่างน้อย 800 เมตร โดยรอบทนัท ีหา้มอยู่บรเิวณหวั
หรอืท้ายของท่อหรอืภาชนะบรรจุทีอ่าจระเบดิไดเ้มื่อได้รับความรอ้นสงู ให้ดบัเพลงิในระยะไกล หรอืใชส้ายฉีดน ้าชนิดที่ไม่
ต้องใชค้นถอื หรอืใช้หวัฉีดที่มรีะบบควบคุม ถ้าไดย้นิเสยีงจากอุปกรณ์ระบายไอหรอืเมื่อภาชนะบรรจุเปลี่ยนสใีหอ้อกจาก
บรเิวณนัน้ทนัท ีเพราะอาจเกดิระเบดิได ้

(5) หล่อเยน็ภาชนะบรรจุดว้ยน ้าปรมิาณมากๆ จนกว่าเพลงิจะสงบ 
(6) น ้าจากการดบัเพลงิมฤีทธิก์ดักร่อน อาจเป็นพษิและก่อใหเ้กดิปัญหาน ้าเสยีได ้ดงันัน้ควรก าจดัใหถู้กวธิ ี

 
หมวดท่ี 6 มาตรการเมื่อมีอบุติัเหตสุารเคมีหกรัว่ไหล 



 
อปุกรณ์ป้องกนัพิเศษส าหรบับุคคล 

(1) สวมเสือ้ผา้ทีส่ามารถป้องกนัได ้เพื่อป้องกนัการสมัผสัของสารกบัผวิหนงัและดวงตา  
(2) สวมเครื่องช่วยหายใจชนิดมถีงัอากาศในตวั (SCBA) หรอืชนิดทีม่ตีวักรองประเภทกรองสารอนิทรยี ์
(3) สวมรองเทา้บทูและถุงมอืยางทีท่ าจากยาง นีโอพรนี ไนตรนี หรอืโพลแีอลกอฮอล์ 
(4) สวมแว่นตาป้องกนัสารเคมหีรอืหน้ากากป้องกนัสารเคม ี

วิธีปฏิบติัเมื่อมีอบุติัเหตสุารเคมีหกรัว่ไหล 
(1) กัน้แยกบรเิวณทีม่กีารหกรัว่ไหลของน ้ามนัดเีซลอย่างน้อย 50 เมตร โดยรอบทนัท ีใหบุ้คคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้งออกไปจากบรเิวณ 

กรณีทีม่กีารหกรัว่ไหลมากใหอ้พยพผูท้ีอ่ยู่ใตล้มออกอย่างน้อย 300 เมตร 
(2) ระบายอากาศบรเิวณทีน่ ้ามนัดเีซลก่อนเขา้ระงบัเหตุ 
(3) ก าจดัแหล่งทีก่่อใหเ้กดิประกายไฟและเปลวไฟในพืน้ทีท่ีน่ ้ามนัดเีซลหกรัว่ไหล 
(4) อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการถ่ายเทหรอืขนยา้ยน ้ามนัดเีซลทุกชนิดตอ้งต่อสายดนิ 
(5) ห้ามแตะต้องภาชนะบรรจุที่ได้รบัความเสยีหายหรอืน ้ามันดเีซลที่หกรดโดยไม่ได้ใส่ชุดป้องกนั และถ้าไม่เสีย่งที่จะได้รบั

อนัตรายใหร้บีหยุดการหกรัว่ไหล 
(6) ดูดซับน ้ ามันดีเซลที่หกรัว่ไหลด้วยทราย ดิน ปูนขาวแห้ง และสารดูดซับอื่นที่ไม่ติดไฟ และเก็บในภาชนะปิด                     

เพื่อด าเนินการจดัการต่อไป 
(7) ป้องกนัไม่ใหน้ ้ามนัดเีซลไหลลงสูแ่หล่งน ้า ท่อระบายน ้า ชัน้ใตด้นิ หรอืบรเิวณทีอ่บัอากาศ 

- ใช้กระสอบทรายปิดกัน้รางระบายน ้ าในจุดที่ใกล้บริเวณการหกรัว่ไหลมากที่สุด เพื่อควบคุมการแพร่กระจายและ            
การปนเป้ือนสารเคม ี

- ใชอุ้ปกรณ์ทีส่ะอาดและไม่ก่อใหเ้กดิประกายไฟ ตกักวาดหรอืดดูน ้าทีป่นเป้ือนน ้ามนัดเีซลใสภ่าชนะบรรจุเพื่อน าไปก าจดั 
- กรณีทีไ่ม่สามารถควบคุมการรัว่ไหลได ้ใหปิ้ดประตูระบายน ้าเพื่อป้องกนัการรัว่ไหลปนเป้ือนออกนอกพืน้ทีโ่ครงการ โดย
น ้าทีป่นเป้ือนตอ้งบ าบดัใหไ้ดต้ามคุณภาพน ้าทีก่ฎหมายก าหนดก่อนปล่อยลงสูแ่หล่งน ้าสาธารณะ 

(8) ใชน้ ้าฉีดเป็นละอองเพื่อลดการฟุ้งกระจายของไอระเหย และฉีดลา้งบรเิวณทีส่ารหกรัว่ไหลหลงัจากการเกบ็กวาดแลว้ 
 
 
 
 
 
 
หมวดท่ี 7 ข้อปฏิบติัในการใช้สารเคมีและการเกบ็รกัษา 
 
ข้อปฏิบติัในการใช้สารเคมี 

(1) หา้มหายใจน าไอระเหยเขา้ไป 
(2) ระวงัอย่าใหน้ ้ามนัดเีซลเขา้ตา สมัผสักบัผวิหนงั หรอืเสือ้ผา้ 
(3) หลกีเลีย่งการไดร้บัน ้ามนัดเีซลเป็นเวลานานหรอืซ ้าหลายครัง้ 

การเกบ็รกัษา 
(1) เกบ็ในภาชนะทีปิ่ดมดิชดิ 
(2) เกบ็ในบรเิวณทีเ่ยน็และแหง้ 
(3) เกบ็ในบรเิวณทีม่กีารระบายอากาศเพยีงพอ 
(4) เกบ็ใหห้่างจากแสง ความรอ้น เปลวไฟ แหล่งก าเนิดเปลวไฟ และสารออกซไิดซท์ีรุ่นแรง 
(5) เกบ็ภาชนะบรรจุสารเคมไีวใ้นบรเิวณเกบ็สารเคมทีีเ่หมาะสม 



 
หมวดท่ี 8 การควบคมุการสมัผสัสารเคมีและการป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
 
การควบคมุเชิงวิศวกรรม   

ตอ้งมฝัีกบวัส าหรบัลา้งตวัและอ่างลา้งตา 
สุขลกัษณะทัว่ไป 
 ท าความสะอาดเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนก่อนน ามาใชใ้หม่ และลา้งให้สะอาดหลงัการสมัผสัน ้ามนัดเีซล 
อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
 อปุกรณ์ป้องกนัทางเดินหายใจ 
  เครื่องช่วยหายใจทีผ่่านการรบัรองและทดสอบในบรเิวณทีไ่ม่มกีารระบายอากาศ และ/หรอืการไดร้บัสารเหนือ TLV หรอื 
PEL และตวักรองประเภทกรองสารอนิทรยี ์
 อปุกรณ์ป้องกนัมือ 
  ถุงมอืชนิดทีท่ าจากยาง นีโอพรนี ไนตรลี หรอืโพลแีอลกอฮอล์ 
 อปุกรณ์ป้องกนัตา 
  แว่นตาแบบก๊อกเกลิสช์นิดป้องกนัสารเคม ีหรอืหน้ากากป้องกนัสารเคม ี
 อปุกรณ์ป้องกนัพิเศษ 
  เครื่องป้องกนัหน้า (ควรยาวอย่างน้อย 8 นิ้ว) 
 
 
 
 
 
 
 
หมวดท่ี 9 สมบติัทางกายภาพและเคมี 
 
สมบติัทางกายภาพ ของเหลว มสีเีหลอืง-เขยีว และมกีลิน่แบบน ้ามนัปิโตรเลยีม 
 

สมบติัทางเคมี ค่า ณ อณุหภมิูหรอืความดนั 
พเีอช N/A  
จุดเดอืด 375 ๐C  
จุดหลอมเหลว N/A  
จุดวาบไฟ 52 ๐C แบบถว้ยปิด 
ความไวไฟ N/A  
อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟดว้ยตนเอง 250 ๐C  
สมบตัอิอกซไิดซ ์ N/A  
สมบตักิารระเบดิ N/A  
ขดีจ ากดัการระเบดิ LEL  0.6 

UEL  7.5 
  

ความดนัไอ 0.5 kPa 40 ๐C 



ความถ่วงจ าเพาะ/ความหนาแน่น 0.81-0.87 kg/l  
สมัประสทิธิก์ารแบ่งสว่น N/A  
ความหนืด N/A  
ความหนาแน่นของไอ N/A  
ความเขม้ขน้ไอระเหยเมื่ออิม่ตวั N/A  
อตัราการระเหย N/A  
ความหนาแน่นในสภาพเป็นกลุ่มกอ้น N/A  
อุณหภูมทิีส่ลายตวั N/A  
สดัสว่นของตวัท าละลาย N/A  
สดัสว่นของน ้า N/A  
แรงตงึผวิ N/A  
การน าไฟฟ้า N/A  
ขอ้มลูเบด็เตลด็ N/A  
การละลาย การละลายน ้า : ละลายน ้า 0.02% 

                    โดยปรมิาตร 
 

 
 
 
 
 
 
หมวดท่ี 10 ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา 
 
ความเสถียร  เสถยีรทีส่ภาวะปกต ิ
สภาวะท่ีควรหลีกเล่ียง ความรอ้น เปลวไฟ และประกายไฟ 
สารท่ีควรหลีกเล่ียง 
 สารออกซไิดซท์ีรุ่นแรง เช่น คลอเรต ไนเตรท และเปอรอ์อกไซด ์
สารเคมีอนัตรายท่ีเกิดจากการสลายตวั 

เมื่อเกดิเพลงิไหมจ้ะสลายตวัใหค้วนั ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์และก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด์ 
อนัตรายจากการเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอร ์
 จะไม่เกดิปฏกิริยิาโพลเิมอรข์ึน้ 
 
หมวดท่ี 11 ข้อมูลทางพิษวิทยา 
 
พิษเฉียบพลนั 
 LD50 (มก./กก.) : 5 (หนู)   LC50 (มก./ม3) : - 
 IDLH (ppm) : -    ADI (ppm) : -    MAC (ppm) : - 
 PEL-TWA (ppm) : 100   PEL-STEL (ppm) : -   PEL-C (ppm) : - 
 TLV-TWA (ppm) : 100   TLV-STEL (ppm) : -   TLV-C (ppm) : - 
พิษเรือ้รงั 



 เป็นสารก่อมะเรง็ในมนุษย ์
อนัตรายต่อสุขภาพอนามยั 

สมัผสัทางหายใจ 
สารน้ีมฤีทธิก์ดักร่อน ดงันัน้การหายใจเขา้ไปจะก่อใหเ้กดิการระคายเคอืงต่อระบบทางเดนิหายใจ ท าใหค้วามสามารถใน

การควบคุมระบบประสาทลดลง อาจท าใหช้กัและสญูเสยีความรูส้กึ กรณีทีไ่ดร้บัน ้ามนัดเีซลปรมิาณมากๆ ในระยะเวลานาน อาจท าใหเ้ป็น
โรคประสาท โรคโลหติจาง และโรคมะเรง็ในเมด็เลอืดได ้

สมัผสัทางผิวหนัง 
การสมัผสัถูกผวิหนัง จะท าให้เกดิการระคายเคอืงในบรเิวณทีส่มัผสั และอาจท าให้เป็นโรคผวิหนัง โรคโลหติจาง และ

โรคมะเรง็ในเมด็เลอืด กรณีทีส่มัผสัน ้ามนัดเีซลปรมิาณมากๆ ในระยะเวลานาน 
สมัผสัโดยการกินหรอืกลืนเข้าไป 

การกลนืหรอืกนิเขา้ไป จะท าให้เกดิอาการชกัและสญูเสยีความรูส้กึ กรณีทีไ่ดร้บัน ้ามนัดเีซลปรมิาณมากๆ ในระยะเวลา
นาน อาจท าใหเ้กดิโรคไต โรคตบัโรคโลหติจาง โรคมะเรง็ในเมด็เลอืด และโรคมะเรง็ในไตได ้

สมัผสัถกูตา 
การสมัผสัถูกตา จะท าใหเ้กดิการระคายเคอืงในบรเิวณทีส่มัผสั 

 
 
 
หมวดท่ี 12 ข้อมูลเชิงนิเวศน์ 
 
 ไม่มขีอ้มลู 
 
หมวดท่ี 13 มาตรการการก าจดั 
 
การพิจารณาการก าจดั 

(1) การบ าบดัใชเ้ทคโนโลยทีีเ่ฉพาะเจาะจง 
(2) ถ้าจะก าจดัโดยการเผา ควรเผาในเตาเผาที่ติดตัง้เครื่องเผาท าลายสารคารบ์อน (Afterburner) และเครื่องฟอก (Scrubber) 

แต่ตอ้งระมดัระวงัเรื่องการจุดตดิไฟเป็นพเิศษ เนื่องจากน ้ามนัดเีซลมคีวามไวไฟสงู 
 

หมวดท่ี 14 ข้อมูลการขนส่ง 
 
UN No.   1202 
 

ประเภท    

 
ช่ือท่ีใช้ในการขนส่ง น ้ามนัดเีซล 
 
หมวดท่ี 15 ข้อมูลเก่ียวกบัข้อก าหนด 



 
ไม่มขีอ้มลู 

 
หมวดท่ี 16 ข้อมูลอ่ืนๆ 
 
 ไม่มขีอ้มลู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารข้อมูลความปลอดภยัเคมีภณัฑ ์(SDS) 
โพรพิลีน (Propylene) 

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกบัสารเคมีและบริษทัผูผ้ลิตและจดัจ าหน่าย 
 
ช่ือผลิตภณัฑ ์  Propylene 
บริษทั   พทีที ีแทงค ์เทอรม์นิลั จ ากดั 
    เลขที ่15 ถนนไอ-หนึ่ง ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 21150 
เบอรโ์ทรศพัท ์  038-978100 
เบอรโ์ทรสาร  038-978101 
 
หมวดท่ี 2 องคป์ระกอบและข้อมูลเก่ียวกบัส่วนผสม 
 
ช่ือผลิตภณัฑ ์  Propylene 
CAS No.  115-07-1 
EC No.   204-062-1 
Annex I เลขดชันี  601-001-00-9 
สูตร   C3H6 
น ้าหนักโมเลกลุ  42.08 
ช่ือพ้อง   Methylethene, Methylethylene, 1-Propylene, Propylene 
 
หมวดท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกบัอนัตราย 
 
ข้อบ่งช้ีส าหรบัอนัตรายต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดล้อม 
 ไวไฟอย่างยิง่ 
 
หมวดท่ี 4 มาตรการการปฐมพยาบาล 
 
สมัผสัทางหายใจ 

ถา้หายใจเขา้ไป ใหเ้คลื่อนยา้ยผูป่้วยออกสูบ่รเิวณทีม่อีากาศบรสิทุธิ ์ถา้ผูป่้วยหยุดหายใจใหใ้ชเ้ครื่องช่วยหายใจ ถา้หวัใจหยุดเต้น
ใหช้่วยเหลอืแบบ CPR แลว้น าสง่แพทยท์นัท ี
สมัผสัทางผิวหนัง 
 ถา้สมัผสัถูกผวิหนงัในสถานะของเหลว ใหล้า้งดว้ยสบู่และน ้าปรมิาณมากอย่างน้อย 15 นาท ีหา้มขดัหรอืถู พรอ้มถอดเสือ้ผา้และ
รองเทา้ทีป่นเป้ือนสารเคมอีอก หา้มใหผู้ป่้วยดื่มแอลกอฮอลห์รอืสบูบุหรี ่แลว้น าสง่แพทยท์นัที 
 
 
สมัผสัถกูตา 
 ถา้สมัผสัถูกตาในสภาวะของเหลว ใหล้า้งตาทนัทดีว้ยน ้าอุ่นปรมิาณมากอย่างน้อย 15 นาท ีโดยลา้งแบบกระพรบิตาถี่ๆ จนกว่า
จะไม่มสีารเคมหีลงเหลอือยู่ แลว้น าสง่แพทยท์นัท ี
สมัผสัโดยการกินหรอืกลืนเข้าไป 



 ยงัไม่มขีอ้มลูเกีย่วกบัอนัตรายใดๆ เน่ืองจากการกนิหรอืกลนืเขา้ไป 
 
หมวดท่ี 5 มาตรการการผจญเพลิง 
 
สารเคมีท่ีใช้ในการดบัเพลิง 
 ผงเคมแีหง้ คารบ์อนไดออกไซด ์โฟม และการใชน้ ้าฉีดเป็นละออง 
ความเส่ียงเฉพาะ 
 อนัตรายเฉพาะ 

(1) ของเหลวไวไฟอย่างยิง่ 
(2) ไอระเหยของสารสามารถแพร่กระจายออกไปถงึแหล่งจุดตดิไฟ และอาจเกดิการตดิไฟและเกดิการตดิไฟยอ้นกลบั

มา 
(3) สารน้ีเสถยีรต่อแรงกระแทกและไวต่อประจุไฟฟ้าสถติ 

 อนัตรายจากการระเบิด 
สามารถเกดิการระเบดิไดถ้า้ผสมกบัอากาศ 

อปุกรณ์ป้องกนัพิเศษส าหรบัผูผ้จญเพลิง 
(1) สวมเสือ้ผา้ทีส่ามารถป้องกนัได ้เพื่อป้องกนัการสมัผสัของสารกบัผวิหนงัและดวงตา  
(2) สวมเครื่องช่วยหายใจชนิดมถีงัอากาศในตวั (SCBA) 

วิธีการดบัเพลิง 
(1) ภาชนะบรรจุสารน้ีจะระเบดิเมื่อไดร้บัความรอ้นหรอือยู่ในทีอ่บัอากาศ 
(2) สารนี้สามารถสลายตวัเน่ืองจากความรอ้น ท าใหเ้กดิก๊าซระคายเคอืงและก๊าซพษิขึน้ได ้ดงันัน้ในการดบัเพลงิจะต้องสวมใส่

อุปกรณ์ชนิดมถีงัอากาศในตวั (SCBA) พรอ้มหน้ากากแบบเตม็หน้า และชุดป้องกนัสารเคมชีนิดปิดคลุมทัง้ล าตวั 
(3) กรณีเกดิเพลงิไหมเ้ลก็น้อย ใหใ้ชผ้งเคมแีหง้ คารบ์อนไดออกไซด ์โฟม หรอืฉีดน ้าเป็นละออง 
(4) กรณีเกดิเพลงิไหม้รุนแรง ให้ดบัเพลงิด้วยโฟมหรอืฉีดน ้าเป็นละออง ห้ามใช้น ้าฉีดโดยตรง และถ้าไม่เสีย่งต่ออนัตรายให้

เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุหรอืหีบห่อที่ไม่เสยีหายออกจากบรเิวณที่เกิดเพลิงไหม้ และก าจดัแหล่งประกายไฟหรอืแหล่ง                
ความรอ้นทุกชนิด 

(5) กรณีเกดิเพลงิไหมภ้าชนะบรรจุขนาดใหญ่ ใหอ้พยพผูค้นใหห้่างออกไปอย่างน้อย 1000 เมตรโดยรอบทนัท ีหา้มอยู่บรเิวณ
หวัหรอืท้ายของท่อหรอืภาชนะบรรจุ เพราะภาชนะบรรจุอาจระเบดิเมื่อไดร้บัความรอ้นสงู ให้ดบัเพลงิในระยะไกล หรอืใช้
สาย ฉีดน ้าชนิดทีไ่ม่ต้องใชค้นถอื หรอืใชห้วัฉีดทีม่รีะบบควบคุม ถ้าไดย้นิเสยีงจากอุปกรณ์ระบายไอหรอืเมื่อภาชนะบรรจุ
เปลีย่นสใีหอ้อกจากบรเิวณนัน้ทนัท ีเพราะอาจเกดิระเบดิได้ 

(6) หล่อเยน็ภาชนะบรรจุดว้ยน ้าปรมิาณมากๆ หลงัจากทีด่บัเพลงิไดแ้ลว้ 
(7) น ้าจากการดบัเพลงิอาจเป็นพษิและก่อใหเ้กดิปัญหาน ้าเสยีได ้ดงันัน้จงึควรก าจดัใหถู้กวธิี 

 
 
หมวดท่ี 6 มาตรการเมื่อมีอบุติัเหตสุารเคมีหกรัว่ไหล 
 
อปุกรณ์ป้องกนัพิเศษส าหรบับุคคล 

(1) สวมเสือ้ผา้ทีส่ามารถป้องกนัได ้เพื่อป้องกนัการสมัผสัของสารกบัผวิหนงัและดวงตา  
(2) สวมเครื่องช่วยหายใจชนิดมถีงัอากาศในตวั (SCBA)  
(3) สวมรองเทา้บทูและถุงมอืยางแบบหนา 

วิธีปฏิบติัเมื่อมีอบุติัเหตสุารเคมีหกรัว่ไหล 



(1) กัน้แยกบรเิวณทีห่กรัว่ไหลของโพรพลินีโดยรอบทนัทจีนกระทัง่ก๊าซสลายตวัหมด ใหบุ้คคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้งออกไปจากบรเิวณ 
โดยเฉพาะบุคคลทีอ่ยู่ใตล้มใหห้่างออกไปประมาณ 800 เมตร หรอืถา้เป็นไปไดใ้หอ้พยพไปอยู่ทศิทางเหนือลม 

(2) ป้องกนัการเกดิประกายไฟบรเิวณใกลเ้คยีง โดยปิดกัน้แหล่งจุดตดิไฟ เปลวไฟ และการสบูบุหรีใ่นพืน้ทีอ่นัตราย หรอืก าจดั
แหล่งจุดตดิไฟออกไปใหห้มด 

(3) หา้มแตะตอ้งภาชนะบรรจุทีไ่ดร้บัความเสยีหายหรอืโพรพลินีทีห่กรัว่ไหลโดยไม่ไดใ้สชุ่ดป้องกนั 
(4) จดัใหม้กีารระบายอากาศและหยุดการรัว่ไหลของโพรพลีนิ ถา้ท าได ้โดยปราศจากความเสีย่งอนัตราย 
(5) ดูดซับโพรพิลีนที่หกรัว่ไหลด้วยทราย ดิน ปูนขาวแห้ง หรือวัสดุดูดซับอื่นๆ เพื่อดูดซับเอาไว้ และตักดินบริเวณที ่            

หกรัว่ไหล ใสภ่าชนะบรรจุ เพื่อน าไปก าจดั 
(6) ใช้น ้าฉีดเป็นละอองเพื่อลดการฟุ้งกระจายของไอระเหย และใช้น ้าปรมิาณมากๆ ฉีดล้างบรเิวณที่สารหกรัว่ไหลหลงัจาก            

การเกบ็กวาดแลว้ 
(7) กรณีทีห่กรัว่ไหลในปรมิาณมาก ใหฉ้ีดโฟมคลุม รวมทัง้อาจใชพ้ดัลมหรอืก๊าซไนโตรเจนเป่าไล่ใหก้ระจายออกไป โดยเฉพาะ

ถา้บรเิวณทีห่กรัว่ไหลเป็นพืน้ทีอ่บัอากาศ เช่น รางระบายน ้า เพื่อป้องกนัการสะสมตวัของโพรพลินีจนเกดิการระเบดิ 
(8) ตรวจวัดค่าระดับก๊าซไวไฟบริเวณที่หกรัว่ไหล  โดยเฉพาะด้านใต้ลมไม่ให้มีระดับเกินกว่า 10% LEL หลังจาก                

การควบคุมการหกรัว่ไหลไดแ้ลว้ 
(9) วสัดุดูดซบัทีใ่ชง้านแล้วใหถ้อืว่าเป็นของเสยีอนัตราย ใหแ้ยกเกบ็ในภาชนะทีปิ่ดดว้ยเครื่องมอืทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิประกายไฟ และ

ใหย้า้ยออกสูท่ีโ่ล่ง เพื่อรอสง่ก าจดัอย่างถูกวธิ ี
 
หมวดท่ี 7 ข้อปฏิบติัในการใช้สารเคมีและการเกบ็รกัษา 
 
ข้อปฏิบติัในการใช้สารเคมี 

(1) หา้มหายใจน าไอระเหยเขา้ไป 
(2) ระวงัอย่าใหโ้พรพลินีเขา้ตา สมัผสักบัผวิหนงั หรอืเสือ้ผา้ 
(3) หลกีเลีย่งการไดร้บัโพรพลินีเป็นเวลานานหรอืซ ้าหลายครัง้ 

การเกบ็รกัษา 
(1) เกบ็ในบรเิวณทีเ่ยน็ แหง้ และมกีารระบายอากาศเพยีงพอ 
(2) เกบ็ในภาชนะทีปิ่ดมดิชดิ 
(3) เกบ็ใหห้่างจากแสง ความรอ้น ประกายไฟ เปลวไฟ และสารทีเ่ขา้กนัไม่ได้ 
(4) ป้องกนัการกดักร่อนและการท าลายทางกายภาพ 
(5) เกบ็ภาชนะทีว่่างเปล่าออกจากภาชนะทีม่สีารเตม็ถงั 
(6) ใชอุ้ปกรณ์ทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิประกายไฟ 

ส่ิงท่ีต้องมีเป็นพิเศษ 
 โพรพลินีตอ้งบรรจุอยู่ภายใตค้วามดนั 
 
หมวดท่ี 8 การควบคมุการสมัผสัสารเคมีและการป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
 
การควบคมุเชิงวิศวกรรม 
 ควรใชเ้ครื่องป้องกนัการไหลกลบัในท่อ เนื่องจากการดดูกลบัเขา้ไปในท่ออาจท าใหท้่อแตกได้ 
สุขลกัษณะทัว่ไป 
 ท าความสะอาดเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนก่อนน ามาใชใ้หม่ และลา้งใหส้ะอาดหลงัการสมัผสัโพรพลินี 
อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
 อปุกรณ์ป้องกนัทางเดินหายใจ 



  เครื่องช่วยหายใจทีผ่่านการรบัรองและทดสอบในบรเิวณทีไ่ม่มกีารระบายอากาศ และ/หรอืการไดร้บัสารเหนือ TLV หรอื 
PEL 
 อปุกรณ์ป้องกนัมือ 
  ถุงมอืชนิดทีท่นสารเคม ี
 อปุกรณ์ป้องกนัตา 
  แว่นตาแบบก๊อกเกลิสช์นิดป้องกนัสารเคม ี
 
หมวดท่ี 9 สมบติัทางกายภาพและเคมี 
 
สมบติัทางกายภาพ ก๊าซอดัความดนั ไม่มสี ีเกอืบไม่มกีลิน่ 
 

สมบติัทางเคมี ค่า ณ อณุหภมิูหรอืความดนั 
พเีอช N/A  
จุดเดอืด -47.7 ๐C 760 mmHg 
จุดหลอมเหลว -185 ๐C  
จุดวาบไฟ -108 ๐C แบบถว้ยปิด 
ความไวไฟ N/A  
อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟดว้ยตนเอง 460 ๐C  
สมบตัอิอกซไิดซ ์ N/A  
สมบตักิารระเบดิ N/A  
ขดีจ ากดัการระเบดิ LEL 2% 

UEL 11.1% 
 

ความดนัไอ 11704 mmHg 37.7 ๐C 
ความถ่วงจ าเพาะ/ความหนาแน่น N/A  
สมัประสทิธิก์ารแบ่งสว่น N/A  
ความหนืด N/A  
ความหนาแน่นของไอ 1.48 g/l  
ความเขม้ขน้ไอระเหยเมื่ออิม่ตวั N/A  
อตัราการระเหย N/A  
ความหนาแน่นในสภาพเป็นกลุ่มกอ้น N/A  
อุณหภูมทิีส่ลายตวั N/A  
สดัสว่นของตวัท าละลาย N/A  
สดัสว่นของน ้า N/A  
แรงตงึผวิ N/A  
การน าไฟฟ้า N/A  
ขอ้มลูเบด็เตลด็ N/A  
การละลาย N/A  
 
หมวดท่ี 10 ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา 
 
ความเสถียร  เสถยีรทีส่ภาวะปกต ิแต่จะสลายตวัเมื่อความดนัและอุณหภูมสิงู 



สารท่ีควรหลีกเล่ียง กรดแก่ ไนโตรเจนออกไซด ์และสารออกซไิดซร์ุนแรง 
สารเคมีอนัตรายท่ีเกิดจากการสลายตวั 

เกดิคารบ์อนไดออกไซดแ์ละคารบ์อนมอนอกไซด ์
อนัตรายจากการเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอร ์
 จะไม่เกดิปฏกิริยิาโพลเิมอรข์ึน้ 
 
หมวดท่ี 11 ข้อมูลทางพิษวิทยา 
 
พิษเรือ้รงั 
 ไม่เป็นสารก่อมะเรง็ในมนุษย ์
อนัตรายต่อสุขภาพอนามยั 

สมัผสัทางหายใจ 
การหายใจเขา้ไปจะท าใหร้่างกายขาดออกซเิจน หายใจถี่ หวัใจเต้นถี่ คลื่นไส ้อาเจยีน เป็นลมหมดสต ิระคายเคอืงต่อ

ระบบทางเดนิหายใจ และอาจท าใหเ้สยีชวีติได้ 
สมัผสัทางผิวหนัง 

การสมัผสัถูกผวิหนังไม่ท าใหเ้กดิการระคายเคอืง แต่จะท าใหแ้สบไหมบ้รเิวณผวิหนงัทีส่มัผสัสารนี้ หรอืมอีาการเหมอืน
น ้าแขง็กดั 

 
สมัผสัโดยการกินหรอืกลืนเข้าไป 

ยงัไม่มขีอ้มลูเกีย่วกบัอนัตรายใดๆ เน่ืองจากการกนิหรอืกลนืเขา้ไป 
สมัผสัถกูตา 

การสมัผสัถูกตาไม่ท าใหเ้กดิการระคายเคอืง แต่จะท าใหแ้สบไหมเ้หมอืนอาการน ้าแขง็กดั 
 
หมวดท่ี 12 ข้อมูลเชิงนิเวศน์ 
 
 ไม่มขีอ้มลู 
 
หมวดท่ี 13 มาตรการการก าจดั 
 
การพิจารณาการก าจดั ใชว้ธิกีารเผาดว้ยระบบ Flare Stack 
การท้ิงบรรจภุณัฑท่ี์ปนเป้ือน 

(1) ไม่ควรน าบรรจุภณัฑก์ลบัมาใชใ้หม่ 
(2) ถงัก๊าซเปล่าจะมสีารตกคา้งทีเ่ป็นอนัตราย ดงันัน้ควรปฏบิตัติามวธิกีารก าจดัทีเ่หมาะสม 

 
หมวดท่ี 14 ข้อมูลการขนส่ง 
 
UN No.   1077 
 



ประเภท    

 
ช่ือท่ีใช้ในการขนส่ง โพรพลินี 
 
หมวดท่ี 15 ข้อมูลเก่ียวกบัข้อก าหนด 
 
การจ าแนกประเภทและการติดฉลากตามค าสัง่ของ EU 
 เลขดชันีจาก ANNEX I  601-011-00-9 
 

 ส่ิงบ่งบอกความเป็นอนัตราย      ไวไฟอย่างยิง่ 
 
 
หมวดท่ี 16 ข้อมูลอ่ืนๆ 
 
 ไม่มขีอ้มลู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารข้อมูลความปลอดภยัเคมีภณัฑ ์(SDS) 
เมทานอล (Methanol) 

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกบัสารเคมีและบริษทัผูผ้ลิตและจดัจ าหน่าย 
 
ช่ือผลิตภณัฑ ์  Methanol 
บริษทั   พทีที ีแทงค ์เทอรม์นิลั จ ากดั 
    เลขที ่15 ถนนไอ-หนึ่ง ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 21150 
เบอรโ์ทรศพัท ์  038-978100 
เบอรโ์ทรสาร  038-978101 
 
หมวดท่ี 2 องคป์ระกอบและข้อมูลเก่ียวกบัส่วนผสม 
 
ช่ือผลิตภณัฑ ์  Methanol 
CAS No.  67-56-1 
EC No.   200-659-6 
Annex I เลขดชันี  603-001-00-X 
สูตร   CH4O 
น ้าหนักโมเลกลุ  32.04 
ช่ือพ้อง   Methyl Alcohol, Carbinol, Methylol, Methyl Hydroxide, Monohydroxymethane, Pyroxylic Spirit,  

Wood Naphtha, Wood Spirit 
 
หมวดท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกบัอนัตราย 
 
ข้อบ่งช้ีส าหรบัอนัตรายต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดล้อม 
 ไวไฟสูง ถ้าสมัผสัสารนี้บ่อยๆ และเป็นเวลานาน จะท าใหผ้วิหนังอกัเสบ และสารนี้สามารถดูดซมึผ่านผวิหนังได ้ซึง่จะส่งผลต่อ
ระบบประสาทส่วนกลาง ท าใหป้วดศรีษะ ง่วงนอน เวยีนศรีษะ คลื่นไส ้อาเจยีน ปวดทอ้ง และถ้าสมัผสัปรมิาณมาก อาจท าใหเ้กดิอาการ
โคม่าและเสยีชวีติได ้รวมถงึสง่ผลกระทบต่อการมองเหน็ โดยปกตอิาการจะรุนแรงขึน้หลงัจากสมัผสัสารน้ีประมาณ 12-18 ชัว่โมง 
 
หมวดท่ี 4 มาตรการการปฐมพยาบาล 
 
สมัผสัทางหายใจ 

ถ้าหายใจเขา้ไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่บรเิวณที่มอีากาศบรสิุทธิ ์ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจหรอืหายใจติดขดั ให้ใช้เครื่องช่วย
หายใจ หา้มใชว้ธิผีายปอดโดยวธิเีป่าปากเดด็ขาด แลว้น าสง่แพทย์ทนัท ี
สมัผสัทางผิวหนัง 
 ถา้สมัผสัถูกผวิหนัง ใหฉ้ีดลา้งผวิหนังดว้ยน ้าปรมิาณมากอย่างน้อย 15 นาท ีพรอ้มถอดเสือ้ผา้และรองเทา้ทีป่นเป้ือนออก  แลว้
น าสง่แพทยท์นัท ี
สมัผสัถกูตา 
 ถา้สมัผสัถูกตา ใหล้า้งตาทนัทดีว้ยน ้าปรมิาณมากอย่างน้อย 15 นาท ีโดยเปิดเลอืกตาใหก้วา้งขณะลา้งตา แลว้น าสง่แพทยท์นัท ี
สมัผสัโดยการกินหรอืกลืนเข้าไป 



 ถ้ากินหรอืกลนืเมทานอลเขา้ไป และถ้าผู้ป่วยมีสติและรูส้กึตวั ให้ผู้ป่วยดื่มน ้า 1/2-1 แก้ว เพื่อเจอืจางสารนี้ ถ้าผู้ป่วยอาเจยีน            
ใหก้ม้ศรีษะใหต้ ่าลง เพื่อหลกีเลีย่งการหายใจเอาไอระเหยเขา้ไป จากนัน้ใหผู้ป่้วยบว้นลา้งปากดว้ยน ้า แลว้น าสง่แพทยท์นัที 
ข้อมูลเพ่ิมเติม 
 เมื่อผูป่้วยเขา้รกัษาตวัทีโ่รงพยาบาลแลว้ ควรใหผู้ป่้วยดื่มเอทานอล ความเขม้ขน้ 50% ปรมิาณ 1/2-1 มลิลลิติร ต่อน ้าหนักตวั 1 
กโิลกรมั ทุกๆ 2-4 ชัว่โมง เป็นเวลา 4 วนั 
 
หมวดท่ี 5 มาตรการการผจญเพลิง 
 
สารเคมีท่ีใช้ในการดบัเพลิง 
 ผงเคมแีหง้ คารบ์อนไดออกไซด ์โฟม แอลกอฮอล ์และการฉีดน ้าเป็นละออง 
ความเส่ียงเฉพาะ 
 อนัตรายเฉพาะ 

(1) เมทานอลเป็นของเหลวไวไฟ 
(2) ไอระเหยหนกักว่าอากาศ ดงันัน้เมื่อท าปฏกิริยิากบัอากาศ อาจก่อใหเ้กดิของผสมทีส่ามารถระเบดิได้ 
(3) ไอระเหยสามารถแพร่กระจายออกไปถงึแหล่งจุดตดิไฟ และอาจเกดิการตดิไฟยอ้นกลบัได ้
(4) เมื่อเกดิเพลงิไหมจ้ะปล่อยก๊าซพษิออกมา 
(5) เมื่อเกดิเพลงิไหม ้ภาชนะบรรจุเมทานอลอาจระเบดิได ้

อปุกรณ์ป้องกนัพิเศษส าหรบัผูผ้จญเพลิง 
(1) สวมเสือ้ผา้ทีส่ามารถป้องกนัได ้เพื่อป้องกนัการสมัผสัของสารกบัผวิหนงัและดวงตา  
(2) สวมเครื่องช่วยหายใจชนิดมถีงัอากาศในตวั (SCBA) 

วิธีการดบัเพลิง 
(1) ไอระเหยของเมทานอลจะไวไฟและท าใหส้ว่นผสมระเบดิไดท้ีอุ่ณหภมูหิอ้ง โดยจะสะสมและมคีวามเขม้ขน้มากขึน้ในบรเิวณที่

ต ่าหรอือบัอากาศ และจะเป็นอนัตรายเมื่อสมัผสักบัความรอ้นหรอืเปลวไฟ 
(2) ภาชนะบรรจุสารน้ีจะระเบดิเมื่อไดร้บัความรอ้นหรอือยู่ในทีอ่บัอากาศ 
(3) สารนี้สามารถสลายตวัเน่ืองจากความรอ้น ท าใหเ้กดิก๊าซระคายเคอืงและก๊าซพษิขึน้ได้ ดงันั ้นในการดบัเพลงิจะต้องสวมใส่

อุปกรณ์ชนิดมถีงัอากาศในตวั (SCBA) พรอ้มหน้ากากแบบเตม็หน้า และชุดป้องกนัสารเคมชีนิดปิดคลุมทัง้ล าตวั 
(4) กรณีเกดิเพลงิไหมเ้ลก็น้อย ใหใ้ชผ้งเคมแีหง้ คารบ์อนไดออกไซด ์หรอืฉีดน ้าเป็นละออง 
(5) กรณีเกดิเพลงิไหมรุ้นแรง ให้ดบัเพลงิดว้ยโฟม แอลกอฮอล ์หรอืฉีดน ้าเป็นละออง และถ้าไม่เสีย่งต่ออนัตรายใหเ้คลื่อนยา้ย

ภาชนะบรรจุหรอืหบีห่อทีไ่ม่เสยีหายออกจากบรเิวณทีเ่กดิเพลงิไหม้ และก าจดัแหล่งประกายไฟหรอืแหล่งความรอ้นทุกชนิด 
เน่ืองจากไอระเหยของเมทานอลสามารถแพร่กระจายออกไปถงึแหล่งประกายไฟ และอาจเกดิการตดิไฟยอ้นกลบัมาได ้

(6) กรณีเกดิเพลงิไหมภ้าชนะบรรจุขนาดใหญ่ ใหอ้พยพผูค้นใหห้่างออกไปอย่างน้อย 1000 เมตร โดยรอบทนัท ีหา้มอยู่บรเิวณ
หวัหรอืทา้ยของท่อหรอืภาชนะบรรจุ เพราะภาชนะบรรจุอาจระเบดิเมื่อไดร้บัความรอ้นสงู ใหด้บัเพลงิในระยะไกล หรอืใชส้าย
ฉีดน ้าชนิดทีไ่ม่ตอ้งใชค้นถอื หรอืใชห้วัฉีดทีม่รีะบบควบคุม ถา้ไดย้นิเสยีงจากอุปกรณ์ระบายไอหรอืเมื่อภาชนะบรรจุเปลีย่นสี
ใหอ้อกจากบรเิวณนัน้ทนัท ีเพราะอาจเกดิระเบดิได ้

(7) หล่อเยน็ภาชนะบรรจุดว้ยน ้าปรมิาณมากๆ ขณะทีเ่กดิเพลงิไหม ้และลดการฟุ้งกระจายของไอระเหย หา้มใชน้ ้าฉีดเป็นล าตรง
เดด็ขาด เน่ืองจากเปลวไฟจะแพร่กระจาย 

(8) น ้าจากการดบัเพลงิอาจเป็นพษิและก่อใหเ้กดิปัญหาน ้าเสยีได ้ดงันัน้ควรด าเนินการก าจดัใหถู้กวธิี 
 
หมวดท่ี 6 มาตรการเมื่อมีอบุติัเหตสุารเคมีหกรัว่ไหล 
 
อปุกรณ์ป้องกนัพิเศษส าหรบับุคคล 



(1) สวมเสือ้ผา้ทีส่ามารถป้องกนัได ้เพื่อป้องกนัการสมัผสัของสารกบัผวิหนงัและดวงตา  
(2) สวมเครื่องช่วยหายใจชนิดมถีงัอากาศในตวั (SCBA) 
(3) สวมรองเทา้บทูและถุงมอืยางแบบหนา 
(4) สวมแว่นตาป้องกนัสารเคมหีรอืหน้ากากป้องกนัสารเคม ี

วิธีปฏิบติัเมื่อมีอบุติัเหตสุารเคมีหกรัว่ไหล 
(1) กัน้แยกบรเิวณทีห่กรัว่ไหลของเมทานอลโดยรอบทนัท ีใหบุ้คคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้งออกไปจากบรเิวณ โดยเฉพาะบุคคลทีอ่ยู่ใตล้ม

ใหห้่างออกไปประมาณ 800 เมตร หรอืถา้เป็นไปไดใ้หอ้พยพไปอยู่ทศิทางเหนือลม 
(2) ระบายอากาศในบรเิวณทีเ่มทานอลหกรัว่ไหล 
(3) ป้องกนัการเกดิประกายไฟบรเิวณใกลเ้คยีง โดยปิดกัน้แหล่งจุดตดิไฟ เปลวไฟ และการสบูบุหรีใ่นพืน้ทีอ่นัตราย 
(4) หา้มแตะตอ้งภาชนะบรรจุทีไ่ดร้บัความเสยีหายหรอืเมทานอลทีห่กรัว่ไหลโดยไม่ไดใ้สชุ่ดป้องกนั 
(5) ดดูซบัเมทานอลทีห่กรัว่ไหลดว้ยทราย ดนิ ปูนขาวแหง้ โซดาแอซ หรอืวสัดุดดูซบัอื่นๆ ทีไ่ม่ตดิไฟ เพื่อดดูซบัเอาไว้  และตกั

ดนิบรเิวณเมทานอลหกรัว่ไหลใสภ่าชนะบรรจุทีปิ่ดมชิดิ เพื่อน าไปก าจดั 
(6) ใชน้ ้าฉีดเป็นละอองเพื่อลดการฟุ้งกระจายของไอระเหย และใชน้ ้าปรมิาณมากๆ ฉีดลา้งบรเิวณทีส่ารหกรัว่ไหลหลงัจากการ

เกบ็กวาดแลว้ 
(7) กรณีทีห่กรัว่ไหลในปรมิาณมาก ใหฉ้ีดโฟมคลุม รวมทัง้อาจใชพ้ดัลมหรือก๊าซไนโตรเจนเป่าไล่ใหก้ระจายออกไป โดยเฉพาะ

ถา้บรเิวณทีห่กรัว่ไหลเป็นพืน้ทีอ่บัอากาศ เช่น รางระบายน ้า เพื่อป้องกนัการสะสมตวัของเมทานอลจนเกดิการระเบดิ 
(8) ตรวจวัดค่าระดับก๊าซไวไฟบริเวณที่หกรัว่ไหล โดยเฉพาะด้านใต้ลมไม่ ให้มีระดับเกินกว่า 10% LEL หลังจาก                

การควบคุมการหกรัว่ไหลไดแ้ลว้ 
(9) วสัดุดดูซบัทีใ่ชง้านแลว้ใหถ้อืว่าเป็นของเสยีอนัตราย และแยกเกบ็ในภาชนะทีปิ่ดดว้ยเครื่องมอืทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิประกายไฟ และ

ใหย้า้ยออกสูท่ีโ่ล่ง เพื่อรอสง่ก าจดัอย่างถูกวธิ ี
 
หมวดท่ี 7 ข้อปฏิบติัในการใช้สารเคมีและการเกบ็รกัษา 
 
ขอ้ปฏิบติัในการใช้สารเคมี 

(1) ถา้ไม่สวมใสอุ่ปกรณ์ป้องกนัภยั หา้มสมัผสัท่อหรอืถงัทีไ่ม่มฉีนวนป้องกนัเดด็ขาด 
(2) หา้มหายใจน าไอระเหยเขา้ไป 
(3) หลกีเลีย่งการสมัผสักบัตา ผวิหนงั และเสือ้ผา้ 
(4) การใชง้านในหอ้งปิด ตอ้งแน่ใจว่ามแีหล่งอากาศบรสิทุธิเ์พยีงพอ 
(5) หลกีเลีย่งการไดร้บัเมทานอลเป็นเวลานานๆ หรอืซ ้าหลายๆ ครัง้ 

การเกบ็รกัษา 
(1) เกบ็ในภาชนะทีปิ่ดมดิชดิ 
(2) เกบ็ในบรเิวณทีเ่ยน็และแหง้ 
(3) เกบ็ในบรเิวณทีม่กีารระบายอากาศเพยีงพอ 
(4) เกบ็ภาชนะบรรจุสารเคมไีวใ้นบรเิวณเกบ็สารเคมทีีเ่หมาะสม  
(5) เกบ็ใหห้่างจากสารออกซไิดซ ์แหล่งจุดตดิไฟ ประกายไฟ เปลวไฟ และความรอ้น 
(6) ภาชนะบรรจุเมทานอลทีเ่ป็นถงัเปล่า แต่มไีอระเหยหรอืของเหลวตกคา้งอยู่ อาจเป็นอนัตรายได้ 
(7) หา้มเกบ็ในภาชนะบรรจุทีเ่ป็นอะลมูเินียมและตะกัว่ 

 
หมวดท่ี 8 การควบคมุการสมัผสัสารเคมีและการป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
 
การควบคมุเชิงวิศวกรรม   



ตอ้งมฝัีกบวัส าหรบัลา้งตวัและอ่างลา้งตา และใชเ้ครื่องมอืทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิประกายไฟ 
สุขลกัษณะทัว่ไป 
 ท าความสะอาดเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนก่อนน ามาใชใ้หม่ และลา้งให้สะอาดหลงัการสมัผสัเมทานอล 
อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
 อปุกรณ์ป้องกนัทางเดินหายใจ 
  เครื่องช่วยหายใจทีผ่่านการรบัรองและทดสอบในบรเิวณทีไ่ม่มกีารระบายอากาศ และ/หรอืการไดร้บัสารเหนือ TLV หรอื 
PEL หรอืตวักรองประเภทกรองสารอนิทรยี ์
 อปุกรณ์ป้องกนัมือ 
  ถุงมอืยางแบบหนา หรอืชนิดทีท่นสารเคม ี
 อปุกรณ์ป้องกนัตา 
  แว่นตาแบบก๊อกเกลิสช์นิดป้องกนัสารเคม ีหรอืหน้ากากป้องกนัสารเคม ี
 อปุกรณ์ป้องกนัพิเศษ 
  เครื่องป้องกนัหน้า (ควรยาวอย่างน้อย 8 นิ้ว) 
 
หมวดท่ี 9 สมบติัทางกายภาพและเคมี 
 
สมบติัทางกายภาพ ของเหลว ไม่มสี ีแต่มกีลิน่เฉพาะตวั 
 

สมบติัทางเคมี ค่า ณ อณุหภมิูหรอืความดนั 
พเีอช N/A  
จุดเดอืด 65 ๐C 760 mmHg 
จุดหลอมเหลว -98 ๐C  
จุดวาบไฟ 12.2 ๐C แบบถว้ยปิด 
ความไวไฟ N/A  
อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟดว้ยตนเอง 464 ๐C  
สมบตัอิอกซไิดซ ์ N/A  
สมบตักิารระเบดิ N/A  
ขดีจ ากดัการระเบดิ LEL 5.5% 

UEL 36.5% 
  

ความดนัไอ 96 mmHg  
ความถ่วงจ าเพาะ/ความหนาแน่น 0.791 g/cm3 20 ๐C 
สมัประสทิธิก์ารแบ่งสว่น N/A  
ความหนืด 0.52 mPa.s 20 ๐C 
ความหนาแน่นของไอ 0.79 g/l 20 ๐C 
ความเขม้ขน้ไอระเหยเมื่ออิม่ตวั N/A  
อตัราการระเหย 1 : 4.6 เท่า 

(จากสถานะของเหลวไปเป็นก๊าซ) 
 

ความหนาแน่นในสภาพเป็นกลุ่มกอ้น N/A  
อุณหภูมทิีส่ลายตวั N/A  
สดัสว่นของตวัท าละลาย N/A  
สดัสว่นของน ้า N/A  



แรงตงึผวิ N/A  
การน าไฟฟ้า N/A  
ขอ้มลูเบด็เตลด็ N/A  
การละลาย การละลายน ้า : ละลายน ้าเป็นเนื้อเดยีวกนั  
 
 
 
หมวดท่ี 10 ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา 
 
ความเสถียร  เสถยีรทีส่ภาวะปกต ิ
สภาวะท่ีควรหลีกเล่ียง ความรอ้น ประกายไฟ และแหล่งจุดตดิไฟอื่นๆ 
สารท่ีควรหลีกเล่ียง สารออกซไิดซอ์ย่างแรง โลหะอคัคาไลท ์กรดซลัฟุรกิและกรดไนตรกิเขม้ขน้ แอลดไีฮด ์และแอซลัคลอไรด์ 
สารเคมีอนัตรายท่ีเกิดจากการสลายตวั 
 คารบ์อนมอนนอกไซด ์คารบ์อนไดออกไซด ์และฟอรม์ลัดไีฮด ์
อนัตรายจากการเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอร ์
 จะไม่เกดิปฏกิริยิาโพลเิมอรข์ึน้ 
 
หมวดท่ี 11 ข้อมูลทางพิษวิทยา 
 
พิษเฉียบพลนั 
 LD50 (มก./กก.) : 5628 (หนู) LC50 (ppm) : 64000/4 ชัว่โมง (หนู) 
 IDLH (ppm) : 6000  ADI (ppm) : -     MAC (ppm) : - 
 PEL-TWA (ppm) : 200  PEL-STEL (ppm) : -    PEL-C (ppm) : - 
 TLV-TWA (ppm) : 200  TLV-STEL (ppm) : 250    TLV-C (ppm) : - 
พิษเรือ้รงั 
 เมทานอลเป็นสารอนัตรายทีส่ามารถท าใหเ้สยีชวีติได ้ถา้กลนืกนิ อาจท าใหเ้กดิอาการตาบอด ไม่มแีรง เกดิความสบัสน  หมดสต ิ
และอาจท าใหเ้กดิอาการชกัได ้
อนัตรายต่อสุขภาพอนามยั 

สมัผสัทางหายใจ 
การหายใจเขา้ไปจะก่อใหเ้กดิการระคายเคอืงตา จมกู ล าคอ และทางเดนิหายใจ กดระบบประสาทสว่นกลาง ท าใหป้วด

ศรีษะ เวยีนศรีษะ ง่วงนอน และถา้ไดร้บัปรมิาณมาก จะท าใหเ้กดิอาการโคม่าและเสยีชวีติได ้เน่ืองจากระบบหายใจลม้เหลว 
สมัผสัทางผิวหนัง 

ไอระเหยของเมทานอล จะท าใหเ้กดิการสญูเสยีชัน้ไขมนัของผวิหนงั ท าใหผ้วิหนงัแหง้ แตก และเกดิผื่นแดง 
สมัผสัโดยการกินหรอืกลืนเข้าไป 

ท าใหเ้กดิการระคายเคอืงเยื่อเมอืกของปากและล าคอ เกดิอาการไอ ทอ้งร่วง ปวดทอ้ง ปวดศรีษะ และง่วงซมึ 
สมัผสัถกูตา 

ท าใหเ้กดิการระคายเคอืงตา เยื่อเมอืกอกัเสบ ตาแดง และสายตาพร่ามวั 
อวยัวะเป้าหมาย  ตา ไต ตบั หวัใจ และระบบประสาทสว่นกลาง 
 
 



หมวดท่ี 12 ข้อมูลเชิงนิเวศน์ 
 

(1) เมทานอลสามารถย่อยสลายไดง้่ายทางชวีภาพ 
(2) เมทานอลคาดว่าจะไม่ก่อใหเ้กดิการสะสมทางชวีภาพ 
(3) เมทานอลเป็นพษิต่อสิง่มชีวีติในน ้า เป็นพษิต่อปลาและแพลงคต์อน 
(4) เมื่อไหลลงสู่แหล่งน ้า จะก่อใหเ้กดิสารผสมทีม่พีษิ ไม่สามารถเจอืจางได ้และอาจเกดิการผสมกบัอากาศเหนือผวิน ้า  เกดิไอ

ระเหยของสารทีส่ามารถระเบดิได ้
 
หมวดท่ี 13 มาตรการการก าจดั 
 
การพิจารณาการก าจดั 

(1) การบ าบดัใชเ้ทคโนโลยทีีเ่ฉพาะเจาะจง 
(2) ใชว้ธิกีารเผาดว้ยระบบ Flare Stack 

 
หมวดท่ี 14 ข้อมูลการขนส่ง 
 
UN No.   1230 
 

ประเภท    

 
ช่ือท่ีใช้ในการขนส่ง Methanol หรอื Methyl Alcohol 
 
หมวดท่ี 15 ข้อมูลเก่ียวกบัข้อก าหนด 
 
การจ าแนกประเภทและการติดฉลากตามค าสัง่ของ EU 
 เลขดชันีจาก ANNEX I  603-001-00-X 
 

 ส่ิงบ่งบอกความเป็นอนัตราย      เป็นสารไวไฟสงู               เป็นพษิ 
 
 
หมวดท่ี 16 ข้อมูลอ่ืนๆ 
 
 ไม่มขีอ้มลู 
 



 
เอกสารข้อมูลความปลอดภยัเคมีภณัฑ ์(SDS) 
เมทิลเมตาครีเลท (Methyl Methacrylate) 

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกบัสารเคมีและบริษทัผูผ้ลิตและจดัจ าหน่าย 
 
ช่ือผลิตภณัฑ ์  Methyl Methacrylate, STAB. 
บริษทั   พทีที ีแทงค ์เทอรม์นิลั จ ากดั 
    เลขที ่15 ถนนไอ-หนึ่ง ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 21150 
เบอรโ์ทรศพัท ์  038-978100 
เบอรโ์ทรสาร  038-978101 
 
หมวดท่ี 2 องคป์ระกอบและข้อมูลเก่ียวกบัส่วนผสม 
 
ช่ือผลิตภณัฑ ์  Methacrylic Acid Methyl Ester 
CAS No.  80-62-6 
EC No.   201-297-1 
Annex I เลขดชันี  607-035-00-6 
สูตร   C5H8O2 
น ้าหนักโมเลกลุ  100.12 
ช่ือพ้อง  Acrylic acid 2-methyl- methyl ester, Methyl 2-Methyl-2-Propenoate, MME, MMA,  
   Methyl Alpha-methylacrylate, 2-Methylacrylic Acid Methyl Ester, Methyl Methylacrylate,  

Methyl 2-methylpropenoate 
 
หมวดท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกบัอนัตราย 
 
ข้อบ่งช้ีส าหรบัอนัตรายต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดล้อม 
 ไวไฟสงู, ระคายเคอืงต่อระบบทางเดนิหายใจและผวิหนงั และถา้สมัผสัถูกผวิหนงั อาจท าใหเ้กดิอาการแพ้ 
 
หมวดท่ี 4 มาตรการการปฐมพยาบาล 
 
สมัผสัทางหายใจ 

ถา้หายใจเขา้ไป ใหเ้คลื่อนยา้ยผูป่้วยออกสู่บรเิวณทีม่อีากาศบรสิุทธิ ์ถา้ผูป่้วยหยุดหายใจใหช้่วยผายปอด และถา้หายใจตดิขดัให้
ใชเ้ครื่องช่วยหายใจหรอืใหอ้อกซเิจน แลว้น าสง่แพทยท์นัท ี
สมัผสัทางผิวหนัง 
 ถ้าสัมผัสถูกผิวหนัง ให้ฉีดล้างผิวหนังทันทีด้วยสบู่และน ้ าปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที พร้อมถอดเสื้อผ้าและรองเท้า               
ทีป่นเป้ือนสารเคมอีอก แลว้น าสง่แพทยท์นัท ีและควรซกัท าความสะอาดเสือ้ผา้และรองเทา้ก่อนน ากลบัมาใชใ้หม่ 
สมัผสัถกูตา 
 ถ้าสมัผัสถูกตา ให้ล้างตาทันทีด้วยน ้าปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที โดยล้างแบบกระพริบตาถี่ๆ จนกว่าจะไม่มีสารเคม ี
หลงเหลอือยู่ แลว้น าสง่แพทยท์นัท ี



สมัผสัโดยการกินหรอืกลืนเข้าไป 
 ถ้ากลืนหรือกินเข้าไป ให้ใช้น ้ าบ้วนปาก ในกรณีที่ผู้ป่วยยังมีสติอยู่  และกระตุ้นให้ผู้ป่วยอาเจียนทันทีโดยบุคคลกร                  
ทางการแพทย ์แต่ถา้ผูป่้วยหมดสต ิหา้มไม่ใหส้ิง่ใดเขา้ปาก แลว้น าสง่แพทยท์นัที 
 
หมวดท่ี 5 มาตรการการผจญเพลิง 
 
สารเคมีท่ีใช้ในการดบัเพลิง 
 ผงเคมแีห้ง คารบ์อนไดออกไซด์ และโฟม ห้ามใช้น ้าในการดบัเพลงิ แต่ให้ใช้น ้าฉีดเป็นละออง เพื่อหล่อเยน็ภาชนะบรรจุที่ถูก
เพลงิไหม ้และฉีดลา้งสว่นทีห่กรัว่ไหลใหอ้อกห่างจากบรเิวณทีไ่ฟไหม ้และเจอืจางสารทีห่กรัว่ไหลใหเ้ป็นสว่นผสมที่ไม่ไวไฟ เน่ืองจากสาร
นี้เป็นของเหลวไวไฟและว่องไวต่อประจุไฟฟ้าสถติ 
ความเส่ียงเฉพาะ 
 อนัตรายเฉพาะ 

(1) ของเหลวไวไฟ 
(2) ไอระเหยของสารสามารถแพร่กระจายออกไปถงึแหล่งจุดตดิไฟ และอาจเกดิการตดิไฟและเกดิการตดิไฟยอ้นกลบั

มา 
 อนัตรายจากการระเบิด 

(1) ทีอุ่ณหภูมสิงูกว่าจุดวาบไฟ สว่นผสมของไอระเหยกบัอากาศจะเกดิการระเบดิไดภ้ายในขดีจ ากดัความสามารถของ
การระเบดิ 

(2) ภาชนะบรรจุทีปิ่ดแน่นสนิทจะเกดิการระเบดิขึน้ไดเ้มื่อสมัผสักบัความรอ้นหรอืเกดิปฏกิริยิาโพลเิมอร์ 
อปุกรณ์ป้องกนัพิเศษส าหรบัผูผ้จญเพลิง 

(1) สวมเสือ้ผา้ทีส่ามารถป้องกนัได ้เพื่อป้องกนัการสมัผสัของสารกบัผวิหนงัและดวงตา  
(2) สวมเครื่องช่วยหายใจชนิดมถีงัอากาศในตวั (SCBA) 

วิธีการดบัเพลิง 
(1) เมื่อเมทลิเมตาครเีลทไดร้บัความรอ้นสงูจะใหค้วนัทีม่พีษิ เช่น ก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์ดงันัน้ในการดบัเพลงิจะตอ้งสวมชุด

ป้องกนัอนัตรายจากสารเคมทีีปิ่ดมดิชดิทัง้ตวั พรอ้มเครื่องช่วยหายใจชนิดมถีงัอากาศในตวั (SCBA) 
(2) กรณีเกดิเพลงิไหมเ้ลก็น้อย ใหใ้ชผ้งเคมแีหง้ คารบ์อนไดออกไซด ์หรอืฉีดน ้าเป็นละออง 
(3) กรณีเกดิเพลงิไหมรุ้นแรง ใหด้บัเพลงิดว้ยโฟมหรอืฉีดน ้าเป็นละออง เพื่อหล่อเยน็ภาชนะบรรจุทีถู่กเพลงิไหม ้หา้มใชน้ ้าฉีด

โดยตรง และถา้ไม่เสีย่งต่ออนัตรายใหเ้คลื่อนยา้ยภาชนะบรรจุหรอืหบีห่อทีไ่ม่เสยีหายออกจากบรเิวณทีเ่กดิเพลงิไหม้ 
(4) กรณีเกดิเพลงิไหมภ้าชนะบรรจุขนาดใหญ่ ใหอ้พยพผูค้นใหห้่างออกไปอย่างน้อย 1000 เมตรโดยรอบทนัท ีหา้มอยู่บรเิวณ

หวัหรอืท้ายของท่อหรอืภาชนะบรรจุ เพราะภาชนะบรรจุอาจระเบดิเมื่อไดร้บัความรอ้นสงู ให้ดบัเพลงิในระยะไกล หรอืใช้
สาย ฉีดน ้าชนิดทีไ่ม่ต้องใชค้นถอื หรอืใชห้วัฉีดทีม่รีะบบควบคุม ถ้าไดย้นิเสยีงจากอุปกรณ์ระบายไอหรอืเมื่อภาชนะบรรจุ
เปลีย่นสใีหอ้อกจากบรเิวณนัน้ทนัท ีเพราะอาจเกดิระเบดิได้ 

(5) หล่อเยน็ภาชนะบรรจุดว้ยน ้าปรมิาณมากๆ หลงัจากทีด่บัเพลงิไดแ้ลว้ 
(6) น ้าจากการดบัเพลงิอาจเป็นพษิและก่อใหเ้กดิปัญหาน ้าเสยีได ้ดงันัน้ควรด าเนินการก าจดัใหถู้กวธิี 

หมวดท่ี 6 มาตรการเมื่อมีอบุติัเหตสุารเคมีหกรัว่ไหล 
 
อปุกรณ์ป้องกนัพิเศษส าหรบับุคคล 

(1) สวมเสือ้ผา้ทีส่ามารถป้องกนัได ้เพื่อป้องกนัการสมัผสัของสารกบัผวิหนงัและดวงตา  
(2) สวมเครื่องช่วยหายใจชนิดมถีงัอากาศในตวั (SCBA)  
(3) สวมรองเทา้บทูและถุงมอืยางแบบหนา 



วิธีปฏิบติัเมื่อมีอบุติัเหตสุารเคมีหกรัว่ไหล 
(1) กัน้แยกบรเิวณที่หกรัว่ไหลของเมทลิเมตาครเีลทอย่างน้อย 25-50 เมตร โดยรอบทนัท ีใหบุ้คคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้งออกไปจาก

บรเิวณ 
(2) เมทิลเมตาครีเลทเป็นสารที่ไวไฟมาก จะลุกติดไฟได้เมื่อได้รับความร้อน ประกายไฟ หรือเปลวไฟ ไอระเหยของ            

เมทลิเมตาครเีลทอาจเคลื่อนทีไ่ปยงัแหล่งทีท่ าใหเ้กดิการตดิไฟ และลุกตดิไฟยอ้นกลบัไปยงัตน้ก าเนิดได ้
(3) หา้มแตะตอ้งภาชนะบรรจุทีไ่ดร้บัความเสยีหายหรอืเมทลิเมตาครเีลททีห่กรัว่ไหลโดยไม่ไดใ้สชุ่ดป้องกนั และถา้ไม่เสีย่งทีจ่ะ

ไดร้บัอนัตรายใหร้บีหยุดการหกรัว่ไหล 
(4) ระบายอากาศบรเิวณทีห่กรัว่ไหลและเคลื่อนยา้ยแหล่งจุดตดิไฟทัง้หมดออกนอกพืน้ทีเ่กดิสารเคมหีกรัว่ไหล 
(5) ดดูซบัเมทลิเมตาครเีลททีห่กรัว่ไหลดว้ยทราย โซดาแอช ดนิ ปนูขาวแหง้ หรอืสารดดูซบัอื่นทีไ่ม่ตดิไฟ (ยกเวน้ไฮดราซนี) 
(6) ใชน้ ้าฉีดเป็นละอองเพื่อลดการฟุ้งกระจายของไอระเหย และฉีดลา้งบรเิวณทีส่ารหกรัว่ไหลหลงัจากการเกบ็กวาดแลว้ 
(7) ป้องกนัไม่ใหเ้มทลิเมตาครเีลทไหลลงสูแ่หล่งน ้า ท่อระบายน ้า ชัน้ใตด้นิ หรอืบรเิวณทีอ่บัอากาศ 

- ใช้กระสอบทรายปิดกัน้รางระบายน ้ าในจุดที่ใกล้บริเวณการหกรัว่ไหลมากที่สุด เพื่อควบคุมการแพร่กระจายและ                
การปนเป้ือนสารเคม ี

- ใชอุ้ปกรณ์ตกักวาดหรอืดดูน ้าทีป่นเป้ือนเมทลิเมตาครเีลทใสภ่าชนะบรรจุเพื่อน าไปก าจดั 
- กรณีทีไ่ม่สามารถควบคุมการรัว่ไหลได ้ใหปิ้ดประตูระบายน ้าเพื่อป้องกนัการรัว่ไหลปนเป้ือนออกนอกพืน้ทีโ่ครงการ โดย
น ้าทีป่นเป้ือนตอ้งบ าบดัใหไ้ดต้ามคุณภาพน ้าทีก่ฎหมายก าหนดก่อนปล่อยลงสูแ่หล่งน ้าสาธารณะ 

(8) วสัดุดูดซบัที่ใชง้านแลว้ให้ถอืว่าเป็นของเสียอนัตราย และแยกเกบ็ในภาชนะทีปิ่ดดว้ยเครื่องมอืที่ไม่ก่อให้เกดิประกายไฟ 
และใหย้า้ยออกสูท่ีโ่ล่ง เพื่อรอสง่ก าจดัอย่างถูกวธิ ี

 
หมวดท่ี 7 ข้อปฏิบติัในการใช้สารเคมีและการเกบ็รกัษา 
 
ข้อปฏิบติัในการใช้สารเคมี 

(1) หา้มหายใจน าไอระเหยเขา้ไป 
(2) ระวงัอย่าใหเ้มทลิเมตาครเีลทเขา้ตา สมัผสักบัผวิหนงั หรอืเสือ้ผา้ 
(3) หลกีเลีย่งการไดร้บัเมทลิเมตาครเีลทเป็นเวลานานหรอืซ ้าหลายครัง้ 

การเกบ็รกัษา 
(1) เกบ็ในบรเิวณทีเ่ยน็และแหง้ 
(2) เกบ็ให้ห่างจากพื้นที่เสีย่งต่อการเกดิอคัคภียั สารที่เขา้กนัไม่ได้ การสมัผสักบัแสงแดดหรอืความรอ้น และห้ามสูบบุหรีใ่น

บรเิวณทีเ่กบ็ 
(3) หา้มเกบ็ภายใตก๊้าซไนโตรเจนบรสิทุธิห์รอืการเกดิประกายกบัไนโตรเจนหรอืก๊าซอื่นทีไ่ม่มอีอกซเิจน 
(4) ภาชนะบรรจุของสารทีเ่ป็นถงัเปล่าแต่มกีากสารเคมตีกคา้งอยู่ เช่น ไอระเหย ของเหลว อาจเป็นอนัตรายได้ 
(5) ควรมกีารตรวจเชค็ความเขม้ขน้ของสารยบัยัง้อย่างสม ่าเสมอ 
(6) ในการเคลื่อนยา้ยไม่ควรท าใกลก้บับรเิวณทีม่กีารเชื่อม ตดั บดักร ีเจาะ หรอืสมัผสักบัแหล่งจุดตดิไฟ 
(7) หา้มใชเ้ครื่องมอืและอุปกรณ์ทีก่่อใหเ้กดิประกายไฟ 

 
หมวดท่ี 8 การควบคมุการสมัผสัสารเคมีและการป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
 
การควบคมุเชิงวิศวกรรม 

(1) ตอ้งมฝัีกบวัส าหรบัลา้งตวัและอ่างลา้งตา 
(2) ใชเ้ครื่องมอืทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิประกายไฟ 

สุขลกัษณะทัว่ไป 



 ท าความสะอาดเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนก่อนน ามาใชใ้หม่ และลา้งใหส้ะอาดหลงัการสมัผสัเมทลิเมตาครเีลท 
อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
 อปุกรณ์ป้องกนัทางเดินหายใจ 
  เครื่องช่วยหายใจทีผ่่านการรบัรองและทดสอบในบรเิวณทีไ่ม่มกีารระบายอากาศ และ/หรอืการไดร้บัสารเหนือ TLV หรอื 
PEL 
 อปุกรณ์ป้องกนัมือ 
  ถุงมอืชนิดทีท่นสารเคม ี
 อปุกรณ์ป้องกนัตา 
  แว่นตาแบบก๊อกเกลิสช์นิดป้องกนัสารเคม ี
 อปุกรณ์ป้องกนัพิเศษ 
  เครื่องป้องกนัหน้า (ควรยาวอย่างน้อย 8 นิ้ว) 
 
หมวดท่ี 9 สมบติัทางกายภาพและเคมี 
 
สมบติัทางกายภาพ ของเหลว ไม่มสี ีมกีลิน่หอมหวาน 
 

สมบติัทางเคมี ค่า ณ อณุหภมิูหรอืความดนั 
พเีอช N/A  
จุดเดอืด 98-100 ๐C  
จุดหลอมเหลว -48 ๐C  
จุดวาบไฟ 9 ๐C แบบถว้ยปิด 
ความไวไฟ N/A  
อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟดว้ยตนเอง 435 ๐C  
สมบตัอิอกซไิดซ ์ N/A  
สมบตักิารระเบดิ N/A  
 
ขดีจ ากดัการระเบดิ 

 
LEL 2.12% 
UEL 12.5% 

 

ความดนัไอ 38.5 mmHg 25 ๐C 
ความถ่วงจ าเพาะ/ความหนาแน่น 0.943 g/cm3  
สมัประสทิธิก์ารแบ่งสว่น Log Kow : 1.38 20 ๐C 
ความหนืด 0.63 Pas  
ความหนาแน่นของไอ 3.5 g/l  
ความเขม้ขน้ไอระเหยเมื่ออิม่ตวั N/A  
อตัราการระเหย N/A  
ความหนาแน่นในสภาพเป็นกลุ่มกอ้น N/A  
อุณหภูมทิีส่ลายตวั N/A  
สดัสว่นของตวัท าละลาย N/A  
สดัสว่นของน ้า N/A  
แรงตงึผวิ 28 mN/m 24 ๐C 
การน าไฟฟ้า N/A  



ขอ้มลูเบด็เตลด็ N/A  
การละลาย การละลายน ้า : 15 mg/ml H2O 

การละลายในตวัท าละลายอื่น :  
          เอม็อเีค เอสเทอร ์อะโรมาตกิ 
          TMF และคลอรเินตเตตไฮโดร 

 

 
หมวดท่ี 10 ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา 
 
ความเสถียร  เสถยีรทีส่ภาวะปกต ิ
สภาวะท่ีควรหลีกเล่ียง ไม่เตมิสารยบัยัง้ สารทีเ่ขา้กนัไม่ได ้ความรอ้น และเปลวไฟ 
สารท่ีควรหลีกเล่ียง 
 สารเร่งปฏิกริยิาการเกดิโพลเิมอร์ (เปอร์ออกไซด์ เปอร์ซลัเฟต) แสง ความร้อน กรด เบส สารออกซิไดซ์ที่รุนแรง สารรดีิวซ์
แอมโมเนีย เอมนี ฮาโลเจน และสารประกอบฮาโลเจน 
สารเคมีอนัตรายท่ีเกิดจากการสลายตวั 

เกดิคารบ์อนไดออกไซดแ์ละคารบ์อนมอนอกไซด ์
อนัตรายจากการเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอร ์

ปฏกิริยิาโพลเิมอรจ์ะเกดิขึน้เมื่ออุณหภูมสิงูขึน้ สมัผสักบัสารออกซไิดซ ์สารเปอรอ์อกไซด ์หรอืแสงแดด ซึง่อาจท าใหภ้าชนะบรรจุ
เกดิการระเบดิอย่างรุนแรง 
 
 
 
 
หมวดท่ี 11 ข้อมูลทางพิษวิทยา 
 
พิษเฉียบพลนั 
 LD50 (มก./กก.) : 7872 (หนู)  LC50 (มก./ม3) : 78000/4 ชัว่โมง (หนู) 
 IDLH (ppm) : -    ADI (ppm) : -    MAC (ppm) : - 
 PEL-TWA (ppm) : 100   PEL-STEL (ppm) : -   PEL-C (ppm) : - 
 TLV-TWA (ppm) : 50   TLV-STEL (ppm) : 100   TLV-C (ppm) : - 
พิษเรือ้รงั 
 ไม่เป็นสารก่อมะเรง็ในมนุษย ์
อนัตรายต่อสุขภาพอนามยั 

สมัผสัทางหายใจ 
การหายใจเขา้ไปจะก่อให้เกดิการระคายเคืองที่แผ่นเยื่อเมอืกและบรเิวณทางเดนิหายใจส่วนบน ท าให้เกิดอาการไอ   

แน่นหน้าอก ปวดศรีษะ คลื่นไส ้เบื่ออาหาร มนึเมา ถ้าสมัผสัในระดบัความเขม้ขน้สงู จะท าใหน้ ้าท่วมปอดและตายได ้ซึง่สารนี้มผีลท าให้
หวัใจหยุดเตน้ และมผีลกระทบอื่นๆ เพราะสารน้ีจะท าใหค้วามดนัในเลอืดลดต ่าลง 

สมัผสัทางผิวหนัง 
การสมัผสัถูกผิวหนังจะก่อให้เกิดการระคายเคือง เป็นผื่นแดง คนั ปวดแสบปวดร้อน และเกิดการอกัเสบ ซึ่งสารนี้

สามารถดดูซมึผ่านผวิหนงัเขา้สูร่่างกายได ้
สมัผสัโดยการกินหรอืกลืนเข้าไป 



การสมัผสัโดยการกนิหรอืกลนืเขา้ไปจะท าใหท้อ้งร่วง คลื่นไส ้อาเจยีน ท าลายตบัและไต 
สมัผสัถกูตา 

การสมัผสัถูกตาจะก่อใหเ้กดิการระคายเคอืงต่อตา ตาแดง น ้าตาไหล และปวดแสบปวดรอ้น 
อวยัวะเป้าหมาย  ตบัและไต 
 
หมวดท่ี 12 ข้อมูลเชิงนิเวศน์ 
 
ความเป็นพิษเชิงนิเวศวิทยา 

EC50 (มก./ล.): 720/96 ชัว่โมง (ปลา) 
EC50 (มก./ล.): 170 (สาหร่าย) 
LC50 (มก./ล.): 154-342/96 ชัว่โมง (ปลา)  
LC0 (มก./ล.): 100 (แบคทเีรยี)  

 
 
 
 
 
 
หมวดท่ี 13 มาตรการการก าจดั 
 
การพิจารณาการก าจดั 

(1) วธิกีารจดัการของเสยีเมทิลเมตาครเีลทตามวธิทีี่ U.S.EPA แนะน า คอื การเผาแบบสมบูรณ์ เตาเผาที่เหมาะสมเป็นชนิด 
Gas-fired Type ซึ่งมีการเผา 2 ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนแรกเป็นการเผาด้วยอตัราส่วนของอากาศ:เชื้อเพลิงน้อยกว่าปรมิาณสมัพนัธ์ของ     
การเผาไหม ้ขัน้ตอนทีส่องเป็นการเผาควนัทีเ่กดิขึน้ ซึง่ตอ้งใชอ้ากาศทีม่ากเกนิพอ 

(2) ถ้าจะก าจดัโดยการเผา ควรเผาในเตาเผาที่ติดตัง้เครื่องเผาท าลายสารคารบ์อน (Afterburner) และเครื่องฟอก (Scrubber) 
แต่ตอ้งระมดัระวงัเรื่องการจุดตดิไฟเป็นพเิศษ เนื่องจากเมทลิเมตาครเีลทมคีวามไวไฟสงู 
 
หมวดท่ี 14 ข้อมูลการขนส่ง 
 
UN No.   1247 
 

ประเภท    
 
ช่ือท่ีใช้ในการขนส่ง เมทลิเมตาครเีลท โมโนเมอร ์(ถูกยบัยัง้แลว้) 
 
หมวดท่ี 15 ข้อมูลเก่ียวกบัข้อก าหนด 
 



การจ าแนกประเภทและการติดฉลากตามค าสัง่ของ EU 
 เลขดชันีจาก ANNEX I  607-035-00-6 
 

 ส่ิงบ่งบอกความเป็นอนัตราย      ไวไฟ          สารทีท่ าใหร้ะคายเคอืง 
 
หมวดท่ี 16 ข้อมูลอ่ืนๆ 
 
 ไม่มขีอ้มลู 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารข้อมูลความปลอดภยัเคมีภณัฑ ์(SDS) 
อะคริโลไนไตรล ์(Acrylonitrile) 

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกบัสารเคมีและบริษทัผูผ้ลิตและจดัจ าหน่าย 
 
ช่ือผลิตภณัฑ ์  Acrylonitrile, STAB. 
บริษทั   พทีที ีแทงค ์เทอรม์นิลั จ ากดั 
    เลขที ่15 ถนนไอ-หนึ่ง ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 21150 
เบอรโ์ทรศพัท ์  038-978100 
เบอรโ์ทรสาร  038-978101 
 
หมวดท่ี 2 องคป์ระกอบและข้อมูลเก่ียวกบัส่วนผสม 
 
ช่ือผลิตภณัฑ ์  Acrylonitrile 
CAS No.  107-13-1 
EC No.   203-466-5 
Annex I เลขดชันี  608-003-00-4 
สูตร   C3H3N 
น ้าหนักโมเลกลุ  53.06 
ช่ือพ้อง   Acrylonitrile monomer, Cyanoethylene, Propenenitrile, 2-Propenonitrile, VCN, Vinylcyanide 
 
หมวดท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกบัอนัตราย 
 
ข้อบ่งช้ีส าหรบัอนัตรายต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดล้อม 
 อาจท าให้เกิดมะเร็ง, ไวไฟสูง, เป็นพิษเมื่อสูดดม สัมผัสทางผิวหนัง และเมื่อกินหรือกลืนเข้าไป, เสี่ยงต่อการเกิด                
ความเสียหายอย่างรุนแรงต่อตา, อาจท าให้เกิดอาการแพ้ เมื่อสมัผัสกับผิวหนัง, ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง,            
เป็นพษิต่อสิง่มชีวีติในน ้า และอาจก่อใหเ้กดิผลเสยีระยะยาวต่อสภาวะแวดลอ้มในน ้า 
 
หมวดท่ี 4 มาตรการการปฐมพยาบาล 
 
สมัผสัทางหายใจ 
 ถ้าหายใจเขา้ไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปอยู่ที่ที่มอีากาศบรสิุทธิ ์ถ้าจ าเป็นควรผายปอดให้ผู้ป่วย และถ้าผู้ป่วยยงัสามารถ
หายใจได ้ควรใหเ้อมลิไนไตรล ์โดยการหายใจเป็นเวลา 3 นาท ีแลว้น าสง่แพทยท์นัท ี
สมัผสัทางผิวหนัง 
 ถา้สมัผสัถูกผวิหนงั ใหฉ้ีดลา้งผวิหนงัทนัทดี้วยน ้าปรมิาณมากอย่างน้อย 15 นาท ีพรอ้มถอดเสือ้ผา้และรองเทา้ทีป่นเป้ือนสารเคมี
ออก แลว้น าสง่แพทยท์นัท ี
สมัผสัถกูตา 
 ถา้สมัผสัถูกตา ใหข้จดัสิง่ปนเป้ือนออกจากดวงตาทนัทดีว้ยน ้าปรมิาณมากอย่างน้อย 15 นาท ีโดยลา้งแบบเปิดเปลอืกตาล่างและ
บนจนกว่าจะไม่มสีารเคมหีลงเหลอือยู่ แลว้น าสง่แพทยท์นัท ี
สมัผสัโดยการกินหรอืกลืนเข้าไป 



 ถา้กลนืหรอืกนิเขา้ไป ใหใ้ชน้ ้าบว้นปาก ในกรณีทีผู่ป่้วยยงัมสีตอิยู่ หา้มกระตุน้ใหอ้าเจยีนเดด็ขาด แลว้น าสง่แพทยท์นัท ี
 
หมวดท่ี 5 มาตรการการผจญเพลิง 
 
สารเคมีท่ีใช้ในการดบัเพลิง 
 ผงเคมแีหง้ คารบ์อนไดออกไซด ์โฟม และการฉีดน ้าเป็นละออง 
ความเส่ียงเฉพาะ 
 อนัตรายเฉพาะ 

(1) ของเหลวไวไฟ 
(2) ไอระเหยอาจเคลื่อนทีไ่ปในระยะทางทีห่่างไกลออกไปจากแหล่งก าเนิดประกายไฟ และยอ้นกลบัมาตดิไฟได้ 
(3) เกดิก๊าซพษิหรอืไอระเหยทีไ่วไฟและมฤีทธิก์ดักร่อน 

 อนัตรายจากการระเบิด 
ภาชนะสามารถระเบดิไดเ้มื่อโดนไฟ 

อปุกรณ์ป้องกนัพิเศษส าหรบัผูผ้จญเพลิง 
(1) สวมเสือ้ผา้ทีส่ามารถป้องกนัได ้เพื่อป้องกนัการสมัผสัของสารกบัผวิหนงัและดวงตา  
(2) สวมเครื่องช่วยหายใจชนิดมถีงัอากาศในตวั (SCBA) 

วิธีการดบัเพลิง 
(1) ปิดกัน้บรเิวณทีเ่กดิเหตุทนัท ี1000 เมตร โดยอนุญาตใหเ้จา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเขา้ปฏบิตักิารระงบัเหตุเท่านัน้ 
(2) เจา้หน้าทีท่ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการระงบัเหตุกรณีเพลงิไหมต้อ้งสวมใสอุ่ปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมถีงัอากาศในตวั (SCBA) 
(3) กรณีเกดิเพลงิไหมเ้ลก็น้อยทีส่ามารถควบคุมได ้ใหด้บัเพลงิดว้ยโฟมหรอืคารบ์อนไดออกไซด์ 
(4) กรณีเกดิเพลงิไหม้ที่ไม่สามารถควบคุมได้ พนักงานที่พบเห็นเหตุการณ์ต้องส่งสญัญาณเตือนภยัให้ผู้ปฏบิตัิงานในพื้นที่

โครงการทราบ 
(5) ใหร้ายงานและแจง้เหตุต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั และเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัประจ าโรงงาน 
(6) ส าหรบักรณีเพลงิไหมข้นาดใหญ่ ใหฉ้ีดน ้าหล่อเยน็บรเิวณภายนอกถงัเกบ็ เพื่อลดการเพิม่ขึน้ของอุณหภูมภิายในถงัเกบ็ ไม่

ควรใช้เครื่องฉีดน ้าแรงดนัสูง เนื่องจากจะท าให้เกดิการกระจายตวัของเพลงิมากขึน้ และใหด้บัเพลงิดว้ยโฟม โดยฉีดคลุม
บรเิวณพืน้ผวิทีห่กรัว่ไหล เพื่อป้องกนัการลุกลามของเพลงิ 

 
หมวดท่ี 6 มาตรการเมื่อมีอบุติัเหตสุารเคมีหกรัว่ไหล 
 
อปุกรณ์ป้องกนัพิเศษส าหรบับุคคล 

(1) สวมเสือ้ผา้ทีส่ามารถป้องกนัได ้เพื่อป้องกนัการสมัผสัของสารกบัผวิหนงัและดวงตา  
(2) สวมเครื่องช่วยหายใจชนิดมถีงัอากาศในตวั (SCBA)  
(3) สวมรองเทา้บทูและถุงมอืยางแบบหนา 

วิธีปฏิบติัเมื่อมีอบุติัเหตสุารเคมีหกรัว่ไหล 
(1) ปิดลอ้มพืน้ทีท่ีเ่กดิการหกรัว่ไหลทนัท ีโดยมรีศัมไีม่ต ่ากว่า 300 เมตร อนุญาตใหผู้ม้สีว่นเกีย่วขอ้งท าหน้าทีเ่ท่านัน้ 
(2) ก าจดัแหล่งทีก่่อใหเ้กดิประกายไฟ เพื่อป้องกนัการลุกตดิไฟของอะครโิลไนไตรล ์
(3) เจ้าหน้าที่ที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการระงบัเหตุกรณีเพลงิไหม้ต้องปฏบิตังิานอยู่เหนือลม และต้องสวมใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจ

ชนิดมถีงัอากาศในตวั (SCBA) 
(4) ปิดกัน้เสน้ทางไหลของอะครโิลไนไตรลจ์ากพืน้ทีท่ีห่กรัว่ไหล ไม่ใหไ้หลลงสูเ่สน้ทางการระบายน ้า แหล่งน ้า 



- ใช้กระสอบทรายปิดกัน้รางระบายน ้ าในจุดที่ใกล้บริเวณการหกรัว่ไหลมากที่สุด เพื่อควบคุมการแพร่กระจายและ            
การปนเป้ือนสารเคม ี

- ใชอุ้ปกรณ์ตกักวาดหรอืดดูน ้าทีป่นเป้ือนอะครโิลไนไตรลใ์สภ่าชนะบรรจุเพื่อน าไปก าจดั 
- กรณีทีไ่ม่สามารถควบคุมการรัว่ไหลได้ ใหปิ้ดประตูระบายน ้าเพื่อป้องกนัการรัว่ไหลปนเป้ือนออกนอกพืน้ทีโ่ครงการ โดย
น ้าทีป่นเป้ือนตอ้งบ าบดัใหไ้ดต้ามคุณภาพน ้าทีก่ฎหมายก าหนดก่อนปล่อยลงสูแ่หล่งน ้าสาธารณะ 

(5) ในกรณีทีอ่ะครโิลไนไตรลบ์างสว่นรัว่ไหลออกจากถงัเกบ็ ใหเ้ปิดเสน้ทางใหอ้ะครโิลไนไตรลท์ีร่ ัว่ไหลไปตามทางระบายลงสูถ่งั
เกบ็รวบรวม 

(6) ในกรณีอะครโิลไนไตรลร์ัว่ไหลขณะขนถ่าย ใหน้ าแท่งดดูซบั/วสัดุดดูซบัสารเคม ีเช่น ทราย โซดาแอซ หรอืปนูขาวแหง้ เป็น
ตน้ วางลงพืน้รอบอะครโิลไนไตรลท์ีร่ ัว่ไหล เพื่อจ ากดับรเิวณและป้องกนัการขยายตวัของอะครโิลไนไตรล์ แลว้ใชว้สัดุดดูซบั
วางทบัอะครโิลไนไตรลท์ีร่ ัว่ไหล 

(7) ท าความสะอาดบรเิวณทีห่กรัว่ไหลดว้ยวสัดุดดูซบัใหเ้รยีบรอ้ย 
(8) วสัดุดูดซบัที่ใช้งานแล้วให้ถือว่าเป็นของเสยีอนัตราย และแยกเกบ็ในภาชนะที่ปิดด้วยเครื่องมอืทีไ่ม่ก่อให้เกดิประกายไฟ 

และใหย้า้ยออกสูท่ีโ่ล่ง เพื่อรอสง่ก าจดัอย่างถูกวธิ ี
 
หมวดท่ี 7 ข้อปฏิบติัในการใช้สารเคมีและการเกบ็รกัษา 
 
ข้อปฏิบติัในการใช้สารเคมี 

(1) หา้มหายใจน าไอระเหยเขา้ไป 
(2) ระวงัอย่าใหอ้ะครโิลไนไตรลเ์ขา้ตา สมัผสักบัผวิหนงั หรอืเสือ้ผา้ 
(3) หลกีเลีย่งการไดร้บัอะครโิลไนไตรลเ์ป็นเวลานานหรอืซ ้าหลายครัง้ 

การเกบ็รกัษา 
(1) เกบ็ในภาชนะบรรจุทีปิ่ดมดิชดิ 
(2) เกบ็ในบรเิวณทีม่อีุณหภูมปิระมาณ 2-25 องศาเซลเซยีส และมอีากาศถ่ายเทสะดวก 
(3) เกบ็ใหห้่างจากสารอลัคาไลน์ สารออกซไิดซ ์แหล่งก าเนิดประกายไฟ เปลวไฟ และความรอ้น 
(4) หา้มเกบ็รวมกบัสารทีเ่ขา้กนัไม่ได ้
(5) หา้มเกบ็โดยไม่มสีารยบัยัง้อยู่ 
(6) แนะน าใหใ้ชอุ้ปกรณ์ท าความเยน็ชนิดป้องกนัการระเบดิไดส้ าหรบัการเกบ็รกัษา 
(7) อุปกรณ์ทัง้หมดควรต่อลงดนิ เมื่อมกีารขนถ่ายอะครโิลไนไตรล ์และมรีะบบก าจดัประจุไฟฟ้าสถติ 
(8) ภาชนะบรรจุของสารทีเ่ป็นถงัเปล่าแต่มกีากสารเคมตีกคา้งอยู่ เช่น ไอระเหย ของเหลว อาจเป็นอนัตรายได้ 

ส่ิงท่ีต้องมีเป็นพิเศษ 
 ป้องกนัการท าปฏกิริยิาระหว่างอะครโิลไนไตรลก์บัความร้อน แสง ประกายไฟ และเปลวไฟ 
 
หมวดท่ี 8 การควบคมุการสมัผสัสารเคมีและการป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
 
การควบคมุเชิงวิศวกรรม 

(1) ตอ้งมฝัีกบวัส าหรบัลา้งตวัและอ่างลา้งตา 
(2) ใชเ้ครื่องมอืทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิประกายไฟ 

สุขลกัษณะทัว่ไป 
 ท าความสะอาดเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนก่อนน ามาใชใ้หม่ และลา้งใหส้ะอาดหลงัการสมัผสัอะครโิลไนไตรล ์
อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
 อปุกรณ์ป้องกนัทางเดินหายใจ 



  เครื่องช่วยหายใจทีผ่่านการรบัรองและทดสอบในบรเิวณทีไ่ม่มกีารระบายอากาศ และ/หรอืการไดร้บัสารเหนือ TLV หรอื 
PEL 
 อปุกรณ์ป้องกนัมือ 
  ถุงมอืชนิดทีท่นสารเคม ี
 อปุกรณ์ป้องกนัตา 
  แว่นตาแบบก๊อกเกลิสช์นิดป้องกนัสารเคม ี
 
หมวดท่ี 9 สมบติัทางกายภาพและเคมี 
 
สมบติัทางกายภาพ ของเหลว ไม่มสี ีมกีลิน่ฉุน 
 

สมบติัทางเคมี ค่า ณ อณุหภมิูหรอืความดนั 
พเีอช N/A  
จุดเดอืด 77-78 ๐C  
จุดหลอมเหลว -83 ๐C  
จุดวาบไฟ -5 ๐C แบบถว้ยปิด 
ความไวไฟ N/A  
อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟดว้ยตนเอง 481 ๐C  
สมบตัอิอกซไิดซ ์ N/A  
สมบตักิารระเบดิ N/A  
ขดีจ ากดัการระเบดิ LEL 3% 

UEL 17% 
 

ความดนัไอ 86 mmHg 20 ๐C 
ความถ่วงจ าเพาะ/ความหนาแน่น 0.806 g/cm3  
สมัประสทิธิก์ารแบ่งสว่น Log Kow : 0.25 25 ๐C 
ความหนืด 0.34 Pas  
ความหนาแน่นของไอ 1.83 g/l 20 ๐C 
ความเขม้ขน้ไอระเหยเมื่ออิม่ตวั N/A  
อตัราการระเหย 4.54 g/m2-hr (เทยีบกบั บวิทลิอะซเีตต)  
ความหนาแน่นในสภาพเป็นกลุ่มกอ้น N/A  
อุณหภูมทิีส่ลายตวั N/A  
สดัสว่นของตวัท าละลาย N/A  
สดัสว่นของน ้า N/A  
แรงตงึผวิ 27.3 mN/m 24 ๐C 
การน าไฟฟ้า N/A  
ขอ้มลูเบด็เตลด็ N/A  
การละลาย การละลายน ้า : ละลายน ้า 75.1 g/l 

การละลายในตวัท าละลายอื่น :  
          ไอโซโพรพานอล อเีธอร ์อะซโิตน  
          และเบนซนี 

25 ๐C 

 



หมวดท่ี 10 ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา 
 
ความเสถียร  เสถยีรทีส่ภาวะปกต ิ
สภาวะท่ีควรหลีกเล่ียง  

เน่ืองจากอะครโิลไนไตรลส์ามารถเกดิปฏกิริยิาพอลเิมอรด์ว้ยตวัเองได ้ดงันัน้จงึควรหลกีเลีย่งสภาวะทีม่อีอกซเิจน บรเิวณทีส่มัผสั
แสงโดยตรง หรอืใกลแ้หล่งความรอ้น แหล่งทีม่กีารเกดิประกายไฟ และการเสือ่มสภาพของสารหน่วง 
สารท่ีควรหลีกเล่ียง 
 กรดซลัฟุรกิ, กรดไนตรกิ, ด่าง, อะลฟิาติคเอมนี, ไอโซไซยาเนต, โบรมนี, กรดแก่ทุกตวั, เบสแก่ทุกตวั, ไฮโดรเปอร์ออกไซด์, 
สารออกซิไดซ์, ทองแดงและโลหะผสมทองแดง, ตัวเร่งปฏิกิริยาประเภทกรดลิวอิส ได้แก่ โบรอนไตรฟลูออไรด์ ไททาเนียมเตตระ          
คลอไรด ์และโซเดยีมโบไรไฮไดรด ์
สารเคมีอนัตรายท่ีเกิดจากการสลายตวั 

เกดิไฮโดรเจนไซยาไนด,์ ไนโตรเจนออกไซด,์ คารบ์อนมอนนอกไซด ์และคารบ์อนไดออกไซด ์ 
อนัตรายจากการเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอร ์
 จะเกดิปฏกิริยิาโพลเิมอรอ์ย่างรุนแรงในสารอลัคาไลเขม้ขน้ และจะเพิม่ความรุนแรงมากขึน้เมื่ออยู่ในสภาวะทีม่อีอกซเิจนหรอืแสง 
 
 
หมวดท่ี 11 ข้อมูลทางพิษวิทยา 
 
พิษเฉียบพลนั 
 LD50 (มก./กก.) : 78 (หนู)  LC50 (ppm) : 333/4 ชัว่โมง (หนู) 
 IDLH (ppm) : 85   ADI (ppm) : -     MAC (ppm) : - 
 PEL-TWA (ppm) : 2  PEL-STEL (ppm) : -    PEL-C (ppm) : 10 
 TLV-TWA (ppm) : 2  TLV-STEL (ppm) : 10    TLV-C (ppm) : - 
พิษเรือ้รงั 
 สงสยัว่าเป็นสารก่อมะเรง็ในมนุษย ์
อนัตรายต่อสุขภาพอนามยั 

สมัผสัทางหายใจ 
การหายใจเขา้ไปจะท าใหเ้กดิอาการเวยีนศรีษะ ปวดศรีษะ น ้าตาไหล จาม เจบ็คอ หายใจตดิขดั คลื่นไส ้รูส้กึอ่อนเพลยี 

เหนื่อยล้า หมดสติ และอาจถึงตายได้ เนื่องจากอะครโิลไนไตรล์จะก่อให้เกดิการระคายเคอืงที่แผ่นเยื่อเมอืกและบรเิวณทางเดนิหายใจ
สว่นบน ท าใหเ้ยื่อเมอืกและบรเิวณทางเดนิหายใจสว่นบนถูกท าลายอย่างรุนแรง 

สมัผสัทางผิวหนัง 
การสมัผสัถูกผวิหนังจะก่อใหเ้กดิการระคายเคอืงต่อผวิหนัง เกดิผื่นแดง และเกดิแผลไหม ้ซึง่สารนี้สามารถดูดซมึผ่าน

ผวิหนงัได ้
สมัผสัโดยการกินหรอืกลืนเข้าไป 

การสมัผสัโดยการกินหรือกลืนเข้าไปจะท าให้เกิดอาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ น ้าตาไหล จาม คลื่นไส้ อ่อนเพลีย 
เหนื่อยลา้ หมดสต ิและอาจถงึตายได ้

สมัผสัถกูตา 
การสมัผสัถูกตาจะท าใหเ้กดิการระคายเคอืงต่อตา น ้าตาไหล ตาแดง และเจบ็ตา 

อวยัวะเป้าหมาย  ตบั ไต ระบบประสาทสว่นกลาง ระบบหวัใจ และหลอดเลอืด 
 



หมวดท่ี 12 ข้อมูลเชิงนิเวศน์ 
 
ความเป็นพิษเชิงนิเวศวิทยา 

EC50 (มก./ล.): 7.4-1/48 ชัว่โมง (ปลา) 
LD50 (มก./ล.): 8-12/96 ชัว่โมง (ปลา)  

 
 
 
 
 
 
 
หมวดท่ี 13 มาตรการการก าจดั 
 
การพิจารณาการก าจดั 

(1) การก าจดัใหพ้จิารณาจากรหสัของเสยี EPA U009 D001 
(2) การบ าบดัใชเ้ทคโนโลยทีีเ่ฉพาะเจาะจง 
(3) ถ้าจะก าจดัโดยการเผา ควรเผาในเตาเผาที่ติดตัง้เครื่องเผาท าลายสารคารบ์อน (Afterburner) และเครื่องฟอก (Scrubber) 

แต่ตอ้งระมดัระวงัเรื่องการจุดตดิไฟเป็นพเิศษ เนื่องจากอะคโิลไนไตรลม์คีวามไวไฟสงู 
 
หมวดท่ี 14 ข้อมูลการขนส่ง 
 
UN No.   1093 
 

ประเภท    

 
ช่ือท่ีใช้ในการขนส่ง อะครโิลไนไตรล ์(ถูกยบัยัง้แลว้) 
 
หมวดท่ี 15 ข้อมูลเก่ียวกบัข้อก าหนด 
 
การจ าแนกประเภทและการติดฉลากตามค าสัง่ของ EU 
 เลขดชันีจาก ANNEX I  608-003-00-4 
 
 ส่ิงบ่งบอกความเป็นอนัตราย  

 



     ไวไฟ          เป็นพษิ          เป็นอนัตรายต่อสิง่แวดลอ้ม 
 
หมวดท่ี 16 ข้อมูลอ่ืนๆ 
 
 ไม่มขีอ้มลู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารข้อมูลความปลอดภยัเคมีภณัฑ ์(SDS) 
แอมโมเนีย (Ammonia; Anhydrous) 

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกบัสารเคมีและบริษทัผูผ้ลิตและจดัจ าหน่าย 
 
ช่ือผลิตภณัฑ ์  Ammonia Anhydrous 
บริษทั   พทีที ีแทงค ์เทอรม์นิลั จ ากดั 
    เลขที ่15 ถนนไอ-หนึ่ง ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 21150 
เบอรโ์ทรศพัท ์  038-978100 
เบอรโ์ทรสาร  038-978101 
 
หมวดท่ี 2 องคป์ระกอบและข้อมูลเก่ียวกบัส่วนผสม 
 
ช่ือผลิตภณัฑ ์  Ammonia Anhydrous 
CAS No.  7664-41-7 
EC No.   231-635-3 
Annex I เลขดชันี  007-001-00-5 
สูตร   NH3 
น ้าหนักโมเลกลุ  17.03 
ช่ือพ้อง   Ammonia gas, Spirit of Hartshorn, Anhydrous ammonia, Ammonia, Ammonia Anhydrous  
    Liquefied, UN 1005 
 
หมวดท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกบัอนัตราย 
 
ข้อบ่งช้ีส าหรบัอนัตรายต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดล้อม 
 ไวไฟ, เป็นพษิเมื่อสดูดม, ท าใหเ้กดิแผลไหม ้และเป็นพษิมากต่อสิง่มชีวีติในน ้า 
 
หมวดท่ี 4 มาตรการการปฐมพยาบาล 
 
สมัผสัทางหายใจ 
 ถ้าหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ ์ถ้าไม่หายใจ ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจ ถ้าหายใจติดขัด               
ใหอ้อกซเิจน รกัษาร่างกายผูป่้วยใหอ้บอุ่นและนอนอยู่นิ่งๆ แลว้น าสง่แพทยท์นัท ี
สมัผสัทางผิวหนัง 
 ถา้สมัผสัถูกผวิหนงั ใหฉ้ีดลา้งผวิหนงัทนัทดีว้ยสบู่และน ้าปรมิาณมากอย่างน้อย 15 นาท ีพรอ้มถอดเสือ้ผา้และรองเทา้ทีป่นเป้ือน
สารเคมอีอก แลว้น าสง่แพทยท์นัท ี
 
สมัผสัถกูตา 
 ถา้สมัผสัถูกตา ใหข้จดัสิง่ปนเป้ือนออกจากดวงตาทนัทดีว้ยน ้าปรมิาณมากอย่างน้อย 15 นาท ีโดยลา้งแบบเปิดเปลอืกตาล่างและ
บนจนกว่าจะไม่มสีารเคมหีลงเหลอือยู่ แลว้น าสง่แพทยท์นัท ี
สมัผสัโดยการกินหรอืกลืนเข้าไป 



 ถา้กลนืหรอืกนิเขา้ไป ใหผู้ป่้วยใชน้ ้าบว้นปาก ในกรณีทีผู่ป่้วยยงัมสีตอิยู่ หา้มกระตุน้ใหอ้าเจยีนเดด็ขาด แลว้น าสง่แพทยท์นัท ี
 
หมวดท่ี 5 มาตรการการผจญเพลิง 
 
สารเคมีท่ีใช้ในการดบัเพลิง 
 ผงเคมแีหง้ คารบ์อนไดออกไซด ์และการฉีดน ้าเป็นละออง แต่ถา้เกดิเพลงิไหมรุ้นแรงจนไม่สามารถดบัได ้ใหใ้ชโ้ฟม  
ความเส่ียงเฉพาะ 
 อนัตรายเฉพาะ 

(1) ไอระเหยอาจเคลื่อนทีไ่ปในระยะทางทีห่่างไกลออกไปจากแหล่งก าเนิดประกายไฟ และยอ้นกลบัมาตดิไฟได ้ 
(2) เกดิก๊าซพษิทีไ่วไฟและมฤีทธิก์ดักร่อน 

 อนัตรายจากการระเบิด 
(1) สามารถระเบดิไดถ้า้ผสมกบัอากาศและสารออกซไิดซ ์ 
(2) ไม่ควรเกบ็ภาชนะบรรจุไวเ้กนิอุณหภูม ิ52 องศาเซลเซยีส 

อปุกรณ์ป้องกนัพิเศษส าหรบัผูผ้จญเพลิง 
(1) สวมเสือ้ผา้ทีส่ามารถป้องกนัได ้เพื่อป้องกนัการสมัผสัของสารกบัผวิหนงัและดวงตา  
(2) สวมเครื่องช่วยหายใจชนิดมถีงัอากาศในตวั (SCBA) 

วิธีการดบัเพลิง 
(1) เมื่อแอมโมเนียได้รบัความร้อนสูงหรือเมื่อไหม้ไฟจะสลายตัวให้ควันที่มีฤทธิก์ ัดกร่อน ท าให้เกิดการระคายเคืองหรือ        

เป็นพษิ 
- ในการดบัเพลงิใหส้วมชุดป้องกนัอนัตรายจากสารเคมทีีปิ่ดมดิชดิทัง้ตวั พรอ้มเครื่องช่วยหายใจชนิดมถีงัอากาศในตวั 

(2) หา้มดบัเพลงิทีเ่กดิจากก๊าซรัว่จนกว่าจะปิดรอยรัว่ได้ 
- กรณีเกดิเพลงิไหมเ้ลก็น้อยใหใ้ชผ้งเคมแีหง้ คารบ์อนไดออกไซด ์หรอืใชก้ารฉีดน ้าเป็นละออง 
- ถา้ไม่เสีย่งต่ออนัตรายใหเ้คลื่อนยา้ยภาชนะบรรจุหรอืหบีห่อทีไ่ม่เสยีหายออกจากบรเิวณทีเ่กดิเพลงิไหม้ 
- กรณีเกดิเพลงิไหมรุ้นแรงใหใ้ชโ้ฟมและฉีดน ้าเป็นละอองหรอืหมอก หา้มฉีดน ้าเป็นล าพุ่ง 

(3) กรณีเกดิเพลงิไหมภ้าชนะบรรจุขนาดใหญ่ ใหอ้พยพผูค้นห่างออกไปอย่างน้อย 1500 เมตร โดยรอบทนัท ี
- หา้มอยู่บรเิวณหวัหรอืท้ายของท่อหรอืภาชนะบรรจุ เพราะภาชนะบรรจุอาจระเบดิเมื่อได้รบัความรอ้นสูง ให้ดบัเพลงิใน
ระยะไกลหรอืใชส้ายฉีดน ้าชนิดทีไ่ม่ตอ้งใชค้นถอื หรอืใชห้วัฉีดทีม่รีะบบควบคุม 

- ถ้าได้ยินเสียงจากอุปกรณ์ระบายไอหรือเมื่อภาชนะบรรจุเปลี่ยนสี ให้ออกจากบริเวณนั ้นทันที เพราะอาจเกิด               
การระเบดิได ้

(4) หลงัจากทีด่บัเพลงิไดแ้ลว้ ใหฉ้ีดน ้าลดอุณหภูมขิองภาชนะบรรจุ 
- ถา้ไม่สามารถดบัเพลงิได ้ใหอ้พยพคนออกจากพืน้ทีเ่กดิเพลงิไหมแ้ละปล่อยใหไ้ฟดบัเอง 

(5) น ้าจากการดบัเพลงิมฤีทธิก์ดักร่อน อาจเป็นพษิและก่อใหเ้กดิปัญหาน ้าเสยีได ้
 
หมวดท่ี 6 มาตรการเมื่อมีอบุติัเหตสุารเคมีหกรัว่ไหล 
 
อปุกรณ์ป้องกนัพิเศษส าหรบับุคคล 

(1) สวมเสือ้ผา้ทีส่ามารถป้องกนัได ้เพื่อป้องกนัการสมัผสัของสารกบัผวิหนงัและดวงตา  
(2) สวมเครื่องช่วยหายใจชนิดมถีงัอากาศในตวั (SCBA)  
(3) สวมรองเทา้บทูและถุงมอืยางแบบหนา 

วิธีปฏิบติัเมื่อมีอบุติัเหตสุารเคมีหกรัว่ไหล 



(1) กัน้แยกบรเิวณทีแ่อมโมเนียหกรัว่ไหลอย่างน้อย 50-100 เมตร โดยรอบทนัท ีใหบุ้คคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้งออกไปจากบรเิวณ 
- กรณีเกดิการหกรัว่ไหลมาก ใหอ้พยพผูท้ีอ่ยู่ใตล้มออกอย่างน้อย 800 เมตร 

(2) หา้มสมัผสักบัภาชนะบรรจุทีไ่ดร้บัความเสยีหายหรอืแอมโมเนียทีห่กรัว่ไหล โดยไม่ไดส้วมชุดป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคล 
- ถา้ไม่เสีย่งต่ออนัตรายใหร้บีหยุดการหกรัว่ไหล และอย่าใหน้ ้าเขา้ในภาชนะบรรจุ 

(3) ป้องกนัไม่ใหแ้อมโมเนียไหลลงสูแ่หล่งน ้า ท่อระบายน ้า ชัน้ใตด้นิ หรอืบรเิวณทีอ่บัอากาศ 
- ใช้กระสอบทรายปิดกัน้รางระบายน ้ าในจุดที่ใกล้บริเวณการหกรัว่ไหลมากที่สุด เพื่อควบคุมการแพร่กระจายและ            
การปนเป้ือนสารเคม ี

- ใชอุ้ปกรณ์ตกักวาดหรอืดดูน ้าทีป่นเป้ือนแอมโมเนียใสภ่าชนะบรรจุเพื่อน าไปก าจดั 
- กรณีทีไ่ม่สามารถควบคุมการรัว่ไหลได้ ใหปิ้ดประตูระบายน ้าเพื่อป้องกนัการรัว่ไหลปนเป้ือนออกนอกพืน้ทีโ่ครงการ โดย
น ้าทีป่นเป้ือนตอ้งบ าบดัใหไ้ดต้ามคุณภาพน ้าทีก่ฎหมายก าหนดก่อนปล่อยลงสูแ่หล่งน ้าสาธารณะ 

 
หมวดท่ี 7 ข้อปฏิบติัในการใช้สารเคมีและการเกบ็รกัษา 
 
ข้อปฏิบติัในการใช้สารเคมี 

(1) หา้มหายใจน าก๊าซแอมโมเนียเขา้ไป 
(2) ระวงัอย่าใหแ้อมโมเนียเขา้ตา สมัผสักบัผวิหนงั หรอืเสือ้ผา้ 
(3) หลกีเลีย่งการไดร้บัแอมโมเนียเป็นเวลานานหรอืซ ้าหลายครัง้ 

การเกบ็รกัษา 
(1) เกบ็ในภาชนะบรรจุทีปิ่ดมดิชดิ 
(2) เกบ็ในบรเิวณทีเ่ยน็และแหง้ โดยอุณหภูมขิองท่อไม่ควรเกนิ 52 องศาเซลเซยีส 
(3) เกบ็ในบรเิวณทีม่กีารระบายอากาศเพยีงพอ 
(4) เกบ็ใหห้่างจากความรอ้น เปลวไฟและประกายไฟ และสารทีเ่ขา้กนัไม่ได้ 
(5) ปิดวาลว์เมื่อไม่ใชส้ารเคมหีรอืภาชนะบรรจุทีว่่างเปล่า 
(6) ตอ้งตรงึถงัก๊าซแอมโมเนียใหแ้น่นขณะใชง้านหรอืเกบ็รกัษา 

ส่ิงท่ีต้องมีเป็นพิเศษ 
 แอมโมเนียตอ้งบรรจุอยู่ภายใตค้วามดนั 
 
 
หมวดท่ี 8 การควบคมุการสมัผสัสารเคมีและการป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
 
การควบคมุเชิงวิศวกรรม 
 ตอ้งมฝัีกบวัส าหรบัลา้งตวัและอ่างลา้งตา 
สุขลกัษณะทัว่ไป 
 ทิง้เสือ้ผา้และรองเทา้ทีป่นเป้ือน และลา้งใหส้ะอาดหลงัการสมัผสัแอมโมเนีย 
อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
 อปุกรณ์ป้องกนัทางเดินหายใจ 
  เครื่องช่วยหายใจทีผ่่านการรบัรองและทดสอบในบรเิวณทีไ่ม่มกีารระบายอากาศ และ/หรอืการไดร้บัสารเหนือ TLV หรอื 
PEL 
 อปุกรณ์ป้องกนัมือ 
  ถุงมอืชนิดทีท่นสารเคม ี



 อปุกรณ์ป้องกนัตา 
  แว่นตาแบบก๊อกเกลิสช์นิดป้องกนัสารเคม ี
 อปุกรณ์ป้องกนัพิเศษ 
  เครื่องป้องกนัหน้า (ควรยาวอย่างน้อย 8 นิ้ว) 
 
หมวดท่ี 9 สมบติัทางกายภาพและเคมี 
 
สมบติัทางกายภาพ ก๊าซ ไม่มสี ีมกีลิน่ฉุน 
 

สมบติัทางเคมี ค่า ณ อณุหภมิูหรอืความดนั 
พเีอช 11.6  
จุดเดอืด -33 ๐C 760 mmHg 
จุดหลอมเหลว -78 ๐C  
จุดวาบไฟ 132 ๐C แบบถว้ยปิด 
ความไวไฟ N/A  
อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟดว้ยตนเอง 651 ๐C  
สมบตัอิอกซไิดซ ์ N/A  
สมบตักิารระเบดิ N/A  
ขดีจ ากดัการระเบดิ LEL 15% 

UEL 25% 
 

ความดนัไอ 4802 mmHg 15.5 ๐C 
ความถ่วงจ าเพาะ/ความหนาแน่น 0.579 g/cm3  
สมัประสทิธิก์ารแบ่งสว่น N/A  
ความหนืด N/A  
ความหนาแน่นของไอ 0.6 g/l  
ความเขม้ขน้ไอระเหยเมื่ออิม่ตวั N/A  
อตัราการระเหย N/A  
ความหนาแน่นในสภาพเป็นกลุ่มกอ้น N/A  
อุณหภูมทิีส่ลายตวั N/A  
สดัสว่นของตวัท าละลาย N/A  
สดัสว่นของน ้า < 0.3%  
แรงตงึผวิ N/A  
การน าไฟฟ้า N/A  
ขอ้มลูเบด็เตลด็ N/A  
การละลาย การละลายน ้า : ละลายน ้า  
 
หมวดท่ี 10 ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา 
 
ความเสถียร  เสถยีรทีส่ภาวะปกต ิ
สภาวะท่ีควรหลีกเล่ียง ความชืน้ 
สารท่ีควรหลีกเล่ียง 



 สารออกซิไดซ์, เหล็กชุบสงักะส,ี สงักะส,ี ทองแดง, เงนิ, ทอง, ดีบุก, แคดเมียมและแคดเมียมออกไซด์, แอลกอฮอล์, กรด,               
ฮาโลเจนและสารประกอบฮาโลจเีนต, ปรอท, อลมูเินียม, คลอเรต และเมทลิเมตาครเีลท 
สารเคมีอนัตรายท่ีเกิดจากการสลายตวั 
 เกดิก๊าซไฮโดรเจนทีอุ่ณหภูมมิากกว่า 840 องศาเซลเซยีส 
อนัตรายจากการเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอร ์
 จะไม่เกดิปฏกิริยิาโพลเิมอรข์ึน้ 
 
หมวดท่ี 11 ข้อมูลทางพิษวิทยา 
 
พิษเฉียบพลนั 
 LD50 (มก./กก.) : -  LC50 (มก./ม3) : 2000/4 ชัว่โมง (หนู) 
 IDLH (ppm) : 300  ADI (ppm) : -     MAC (ppm) : - 
 PEL-TWA (ppm) : 35  PEL-STEL (ppm) : -    PEL-C (ppm) : - 
 TLV-TWA (ppm) : 25  TLV-STEL (ppm) : 35    TLV-C (ppm) : - 
พิษเรือ้รงั 
 เป็นสารก่อมะเรง็ในมนุษย ์และสามารถท าลายไต ตบั ปอด และระบบประสาทสว่นกลางในร่างกายได้ 
 
 
 
อนัตรายต่อสุขภาพอนามยั 

สมัผสัทางหายใจ 
การหายใจเขา้ไปที่ความเขม้ขน้มากกว่า 25 ppm จะก่อให้เกดิการระเคอืงจมูกและคอ และถ้าได้รบัปรมิาณมากๆ จะ

หายใจตดิขดั เจบ็หน้าอก หลอดลมบบีเกรง็ มเีสมหะและปอดบวม ซึง่แอมโมเนียสามารถท าใหเ้นื้อเยื่อของเยื่อเมอืกและบรเิวณทางเดนิ
หายใจสว่นบนถูกท าลายอย่างรุนแรงมาก 

สมัผสัทางผิวหนัง 
เป็นผื่นแดง บวม เป็นแผล และอาจท าใหผ้วิหนงัแสบไหมไ้ด ้ถา้หากรบัสารในปรมิาณมากๆ 

สมัผสัโดยการกินหรอืกลืนเข้าไป 
ท าใหแ้สบไหมบ้รเิวณปาก คอ หลอดอาหาร และทอ้ง 

สมัผสัถกูตา 
ท าใหเ้จบ็ตา ผื่นแดง ตาบวม น ้าตาไหล และอาจท าลายตาได ้

อวยัวะเป้าหมาย  ปอด ระบบประสาทสว่นกลาง ตบั และไต 
 
หมวดท่ี 12 ข้อมูลเชิงนิเวศน์ 
 
 ไม่มขีอ้มลู 
 
หมวดท่ี 13 มาตรการการก าจดั 
 
การพิจารณาการก าจดั 

(1) ก๊าซแอมโมเนียใหป้ล่อยออกสูบ่รรยากาศ 



(2) ส าหรบัสารละลายแอมโมเนียใหเ้จอืจางดว้ยน ้า และท าใหเ้ป็นกลางดว้ยกรดซลัฟุรกิ 
(3) ถา้มปีรมิาณของเสยีแอมโมเนียมากใหป้ฏบิตัติามกฎระเบยีบทีท่างราชการก าหนด 

การท้ิงบรรจภุณัฑท่ี์ปนเป้ือน 
(1) ไม่ควรน าบรรจุภณัฑก์ลบัมาใชใ้หม่ 
(2) ถงัก๊าซเปล่าจะมสีารตกคา้งทีเ่ป็นอนัตราย ดงันัน้ควรปฏบิตัติามวธิกีารก าจดัทีเ่หมาะสม 

 
หมวดท่ี 14 ข้อมูลการขนส่ง 
 
UN No.   1005 
 

ประเภท    
ช่ือท่ีใช้ในการขนส่ง แอมโมเนีย, แอนไฮดรสั 
หมวดท่ี 15 ข้อมูลเก่ียวกบัข้อก าหนด 
 
การจ าแนกประเภทและการติดฉลากตามค าสัง่ของ EU 
 เลขดชันีจาก ANNEX I  007-001-00-5 
 

 ส่ิงบ่งบอกความเป็นอนัตราย      เป็นพษิ               เป็นอนัตรายต่อสิง่แวดลอ้ม 
 
หมวดท่ี 16 ข้อมูลอ่ืนๆ 
 
 ไม่มขีอ้มลู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารข้อมูลความปลอดภยัเคมีภณัฑ ์(SDS) 

แอลพีจี (LPG) 
 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกบัสารเคมีและบริษทัผูผ้ลิตและจดัจ าหน่าย 
 
ช่ือผลิตภณัฑ ์  LPG 
บริษทั   พทีที ีแทงค ์เทอรม์นิลั จ ากดั 
    เลขที ่15 ถนนไอ-หนึ่ง ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 21150 
เบอรโ์ทรศพัท ์  038-978100 
เบอรโ์ทรสาร  038-978101 
 
หมวดท่ี 2 องคป์ระกอบและข้อมูลเก่ียวกบัส่วนผสม 
 
ช่ือผลิตภณัฑ ์  LPG 
CAS No.  68746-85-7 
สูตร   C3H8 + C4H10 
 
หมวดท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกบัอนัตราย 
 
 ไม่มขีอ้มลู 
 
หมวดท่ี 4 มาตรการการปฐมพยาบาล 
 
สมัผสัทางหายใจ 

ถา้หายใจเขา้ไป ใหเ้คลื่อนยา้ยผูป่้วยออกสูบ่รเิวณทีม่อีากาศบรสิทุธิ ์ถา้ผูป่้วยหยุดหายใจใหช้่วยผายปอด ถา้หายใจตดิขดั ใหใ้ช้
เครื่องช่วยหายใจหรอืใหอ้อกซเิจน แลว้น าสง่แพทยท์นัท ี
สมัผสัทางผิวหนัง 
 ถา้สมัผสัถูกผวิหนงัในสถานะของเหลว ใหฉ้ีดลา้งผวิหนงัดว้ยน ้าปรมิาณมากๆ อย่างน้อย 15 นาท ีพรอ้มถอดเสือ้ผา้และรองเทา้ที่
ปนเป้ือนก๊าซปิโตรเลยีมเหลวออกทนัท ีแลว้น าสง่แพทยท์นัท ี
สมัผสัถกูตา 
 ถา้สมัผสัถูกตาในสถานะของเหลว ใหล้า้งตาทนัทดีว้ยน ้าปรมิาณมากอย่างน้อย 15 นาท ีแลว้น าสง่แพทยท์นัท ี
สมัผสัโดยการกินหรอืกลืนเข้าไป 
 ยงัไม่มขีอ้มลูเกีย่วกบัอนัตรายใดๆ เน่ืองจากการกนิหรอืกลนืเขา้ไป 
 
 
 
หมวดท่ี 5 มาตรการการผจญเพลิง 
 
สารเคมีท่ีใช้ในการดบัเพลิง 



 ผงเคมแีหง้ คารบ์อนไดออกไซด ์โฟม และการใชน้ ้าฉีดเป็นละออง เพื่อหล่อเยน็ภาชนะบรรจุทีถู่กเพลงิไหมแ้ละเพื่อกระจายกลุ่ม
ก๊าซใหเ้จอืจางใหม้ากทีส่ดุ 
ความเส่ียงเฉพาะ 
 อนัตรายเฉพาะ 

ไอระเหยของสารสามารถแพร่กระจายออกไปถงึแหล่งจุดตดิไฟ และอาจเกดิการตดิไฟและเกดิการตดิไฟยอ้นกลบั 
 อนัตรายจากการระเบิด 

(1) ทีอุ่ณหภูมสิงูกว่าจุดวาบไฟ สว่นผสมของไอระเหยกบัอากาศจะเกดิการระเบดิไดภ้ายในขดีจ ากดัความสามารถของ
การระเบดิ 

(2) ภาชนะบรรจุทีปิ่ดแน่นสนิทจะเกดิการระเบดิขึน้ไดเ้มื่อสมัผสักบัความรอ้น 
อปุกรณ์ป้องกนัพิเศษส าหรบัผูผ้จญเพลิง 

(1) สวมเสือ้ผา้ทีส่ามารถป้องกนัได ้เพื่อป้องกนัการสมัผสัของสารกบัผวิหนงัและดวงตา  
(2) สวมเครื่องช่วยหายใจชนิดมถีงัอากาศในตวั (SCBA) 

วิธีการดบัเพลิง 
(1) ไอระเหยของแอลพจีจีะไวไฟและท าใหส้่วนผสมระเบดิไดท้ีอุ่ณหภูมหิอ้ง โดยจะสะสมและมคีวามเขม้ขน้มากขึน้ในบรเิวณที่

ต ่าหรอือบัอากาศ และจะเป็นอนัตรายเมื่อสมัผสักบัความรอ้นหรอืเปลวไฟ 
(2) ภาชนะบรรจุสารน้ีจะระเบดิเมื่อไดร้บัความรอ้นหรอือยู่ในทีอ่บัอากาศ 
(3) สารนี้สามารถสลายตวัเน่ืองจากความรอ้น ท าใหเ้กดิก๊าซระคายเคอืงและก๊าซพษิขึน้ได ้ดงันัน้ในการดบัเพลงิจะต้องสวมใส่

อุปกรณ์ชนิดมถีงัอากาศในตวั (SCBA) พรอ้มหน้ากากแบบเตม็หน้า และชุดป้องกนัสารเคมชีนิดปิดคลุมทัง้ล าตวั 
(4) กรณีเกดิเพลงิไหมเ้ลก็น้อย ใหใ้ชผ้งเคมแีหง้ คารบ์อนไดออกไซด ์หรอืฉีดน ้าเป็นละออง 
(5) กรณีเกดิเพลงิไหมรุ้นแรง ใหด้บัเพลงิดว้ยโฟมหรอืฉีดน ้าเป็นละออง และถ้าไม่เสีย่งต่ออนัตรายใหเ้คลื่อนยา้ยภาชนะบรรจุ

หรอืหบีห่อทีไ่ม่เสยีหายออกจากบรเิวณทีเ่กดิเพลงิไหม ้และก าจดัแหล่งประกายไฟหรอืแหล่งความรอ้น ทุกชนิด 
(6) กรณีเกดิเพลงิไหมภ้าชนะบรรจุขนาดใหญ่ ใหอ้พยพผูค้นใหห้่างออกไปอย่างน้อย 1000 เมตร โดยรอบทนัท ีหา้มอยู่บรเิวณ

หวัหรอืท้ายของท่อหรอืภาชนะบรรจุ เพราะภาชนะบรรจุอาจระเบดิเมื่อได้รบัความรอ้นสงู ให้ดบัเพลงิในระยะไกล หรอืใช้
สายฉีดน ้าชนิดทีไ่ม่ต้องใช้คนถอื หรอืใช้หวัฉีดที่มรีะบบควบคุม ถ้าไดย้นิเสยีงจากอุปกรณ์ระบายไอหรอืเมื่อภาชนะบรรจุ
เปลีย่นสใีหอ้อกจากบรเิวณนัน้ทนัท ีเพราะอาจเกดิระเบดิได้ 

(7) หล่อเยน็ภาชนะบรรจุดว้ยน ้าปรมิาณมากๆ หลงัจากทีด่บัเพลงิไดแ้ลว้ 
(8) น ้าจากการดบัเพลงิอาจเป็นพษิและก่อใหเ้กดิปัญหาน ้าเสยีได ้ดงันัน้ควรด าเนินการก าจดัใหถู้กวธิี 

 
หมวดท่ี 6 มาตรการเมื่อมีอบุติัเหตสุารเคมีหกรัว่ไหล 
 
อปุกรณ์ป้องกนัพิเศษส าหรบับุคคล 

(1) สวมเสือ้ผา้ทีส่ามารถป้องกนัได ้เพื่อป้องกนัการสมัผสัของสารกบัผวิหนงัและดวงตา  
(2) สวมเครื่องช่วยหายใจชนิดมถีงัอากาศในตวั (SCBA)  
(3) สวมรองเทา้บทูและถุงมอืยางแบบหนา 

วิธีปฏิบติัเมื่อมีอบุติัเหตสุารเคมีหกรัว่ไหล 
(1) กัน้แยกบรเิวณทีห่กรัว่ไหลของแอลพจีโีดยรอบทนัทจีนกระทัง่ก๊าซสลายตวัหมด ใหบุ้คคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้งออกไปจากบรเิวณ 

โดยเฉพาะบุคคลทีอ่ยู่ใตล้มใหห้่างออกไปประมาณ 800 เมตร หรอืถา้เป็นไปไดใ้หอ้พยพไปอยู่ทศิทางเหนือลม 
(2) ป้องกนัการเกดิประกายไฟบรเิวณใกลเ้คยีง โดยปิดกัน้แหล่งจุดตดิไฟ เปลวไฟ และการสบูบุหรีใ่นพืน้ทีอ่นัตราย 
(3) หา้มแตะตอ้งภาชนะบรรจุทีไ่ดร้บัความเสยีหายหรอืแอลพจีทีีห่กรัว่ไหลโดยไม่ไดใ้สชุ่ดป้องกนั 
(4) จดัใหม้กีารระบายอากาศและหยุดการรัว่ไหลของแอลพจีถีา้ท าได ้โดยปราศจากความเสีย่งอนัตราย 



(5) ดูดซบัแอลพจีทีีห่กรัว่ไหลดว้ยทราย ดนิ ปูนขาวแหง้ หรอืวสัดุดูดซบัอื่นๆ เพื่อดูดซบัเอาไว้ และตกัดนิบรเิวณแอลพจี ีหก
รัว่ไหลใสภ่าชนะบรรจุ เพื่อน าไปก าจดั 

(6) ใชน้ ้าฉีดเป็นละอองเพื่อลดการฟุ้งกระจายของไอระเหย และใชน้ ้าปรมิาณมากๆ ฉีดลา้งบรเิวณทีส่ารหกรัว่ไหลหลงัจากการ
เกบ็กวาดแลว้ 

(7) กรณีทีห่กรัว่ไหลในปรมิาณมาก ใหฉ้ีดโฟมคลุม รวมทัง้อาจใชพ้ดัลมหรอืก๊าซไนโตรเจนเป่าไล่ใหก้ระจายออกไป โดยเฉพาะ
ถา้บรเิวณทีห่กรัว่ไหลเป็นพืน้ทีอ่บัอากาศ เช่น รางระบายน ้า เพื่อป้องกนัการสะสมตวัของแอลพจีจีนเกดิการระเบดิ 

(8) ตรวจวัดค่าระดับก๊าซไวไฟบริเวณที่หกรัว่ไหล โดยเฉพาะด้านใต้ลมไม่ให้มีระดับเกินกว่า 10% LEL หลังจาก                
การควบคุมการหกรัว่ไหลไดแ้ลว้ 

(9) วสัดุดูดซบัที่ใช้งานแล้วให้ถือว่าเป็นของเสยีอนัตราย และแยกเกบ็ในภาชนะที่ปิดด้วยเครื่องมอืทีไ่ม่ก่อให้เกดิประกายไฟ 
และใหย้า้ยออกสูท่ีโ่ล่ง เพื่อรอสง่ก าจดัอย่างถูกวธิ ี

 
หมวดท่ี 7 ข้อปฏิบติัในการใช้สารเคมีและการเกบ็รกัษา 
 
ข้อปฏิบติัในการใช้สารเคมี 

(1) หา้มหายใจน าไอระเหยเขา้ไป 
(2) ระวงัอย่าใหแ้อลพจีเีขา้ตา สมัผสักบัผวิหนงั หรอืเสือ้ผา้ 
(3) หลกีเลีย่งการไดร้บัแอลพจีเีป็นเวลานานหรอืซ ้าหลายครัง้ 

การเกบ็รกัษา 
(1) เกบ็ในบรเิวณทีเ่ยน็และแหง้ 
(2) เกบ็ในภาชนะทีปิ่ดมดิชดิ 
(3) เกบ็ในบรเิวณทีม่กีารระบายอากาศเพยีงพอ 
(4) เกบ็ใหห้่างจากสารตดิไฟได ้ความรอ้น ประกายไฟ เปลวไฟ แหล่งจุดตดิไฟ และสารทีเ่ขา้กนัไม่ได้ 
(5) ใช้เครื่องมอืและอุปกรณ์ที่ไม่ก่อใหเ้กดิประกายไฟ มกีารต่อสายดนิอุปกรณ์ที่ใชร้ะหว่างการถ่ายเทเพื่อลดการเกดิประกาย

ไฟฟ้าสถติ ซึง่จะท าใหเ้กดิไฟไหมแ้ละการระเบดิ 
(6) การขนยา้ยและการจดัเกบ็ขนส่งดว้ยระบบท่อทีส่ามารถรบัแรงดนัก๊าซในท่อหรอืเกบ็ในภาชนะบรรจุ ซึง่สามารถทนแรงดนั

ไดส้งู ระบบท่อและภาชนะบรรจุควรอยู่ในทีม่อีากาศถ่ายเทสะดวก ห่างจากแหล่งความรอ้น แหล่งประกายไฟ และสารทีต่อ้ง
หลกีเลีย่งจากกนั 

 
 
 
 
หมวดท่ี 8 การควบคมุการสมัผสัสารเคมีและการป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
 
การควบคมุเชิงวิศวกรรม 

(1) ตอ้งมฝัีกบวัส าหรบัลา้งตวัและอ่างลา้งตา 
(2) ใชเ้ครื่องมอืทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิประกายไฟ 

สุขลกัษณะทัว่ไป 
 ท าความสะอาดเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนก่อนน ามาใชใ้หม่ และลา้งใหส้ะอาดหลงัการสมัผสัแอลพจี ี
อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
 อปุกรณ์ป้องกนัทางเดินหายใจ 



  เครื่องช่วยหายใจทีผ่่านการรบัรองและทดสอบในบรเิวณทีไ่ม่มกีารระบายอากาศ และ/หรอืการไดร้บัสารเหนือ TLV หรอื 
PEL 
 อปุกรณ์ป้องกนัมือ 
  ถุงมอืชนิดทีท่นสารเคม ี
 อปุกรณ์ป้องกนัตา 
  แว่นตาแบบก๊อกเกลิสช์นิดป้องกนัสารเคม ี
 
หมวดท่ี 9 สมบติัทางกายภาพและเคมี 
 
สมบติัทางกายภาพ ก๊าซ ไม่มสี ีไม่มกีลิน่ 
 

สมบติัทางเคมี ค่า ณ อณุหภมิูหรอืความดนั 
พเีอช N/A  
จุดเดอืด (-5)-0 ๐C  
จุดหลอมเหลว -187 ๐C  
จุดวาบไฟ -73 ๐C แบบถว้ยปิด 
ความไวไฟ N/A  
อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟดว้ยตนเอง 462 ๐C  
สมบตัอิอกซไิดซ ์ N/A  
สมบตักิารระเบดิ N/A 

 
 

ขดีจ ากดัการระเบดิ LEL 2.1% 
UEL 9.5% 

 

ความดนัไอ 4.5-6.5 Kpal  
ความถ่วงจ าเพาะ/ความหนาแน่น 0.53-0.56 g/cm3 15 ๐C 
สมัประสทิธิก์ารแบ่งสว่น N/A  
ความหนืด N/A  
ความหนาแน่นของไอ N/A  
ความเขม้ขน้ไอระเหยเมื่ออิม่ตวั N/A  
อตัราการระเหย 100%  
ความหนาแน่นในสภาพเป็นกลุ่มกอ้น N/A  
อุณหภูมทิีส่ลายตวั N/A  
สดัสว่นของตวัท าละลาย N/A  
สดัสว่นของน ้า N/A  
แรงตงึผวิ N/A  
การน าไฟฟ้า N/A  
ขอ้มลูเบด็เตลด็ N/A  
การละลาย การละลายน ้า : ละลายไดน้้อย 

การละลายในตวัท าละลายอื่น : อเีทอร ์
 

 
หมวดท่ี 10 ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา 



 
ความเสถียร  เสถยีรทีส่ภาวะปกต ิ
สารท่ีควรหลีกเล่ียง 
 สารออกซไิดซ์อย่างแรง (เช่น คลอรนี โบรมนี เนื่องจากจะท าปฏกิริยิารุนแรงต่อกนั) เปอรอ์อกไซด์ ความร้อน พลาสติก และ
คลอรนีไดออกไซด ์
สารเคมีอนัตรายท่ีเกิดจากการสลายตวั 

เมื่อเกดิการเผาไหมจ้ะท าใหม้อีอกซเิจนไม่เพยีงพอ ท าใหเ้กดิก๊าซคารบ์อนมอนนอกไซดแ์ละก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ 
อนัตรายจากการเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอร ์

จะไม่เกดิปฏกิริยิาโพลเิมอรข์ึน้ 
 
หมวดท่ี 11 ข้อมูลทางพิษวิทยา 
 
พิษเรือ้รงั 
 ไม่เป็นสารก่อมะเรง็ในมนุษย ์
อนัตรายต่อสุขภาพอนามยั 

สมัผสัทางหายใจ 
การสดูดมเขา้ไป จะท าใหเ้กดิอาการมนึงง คลื่นไส ้ปวดศรีษะ และอาเจยีน ถา้หายใจเขา้ไปในปรมิาณมาก จะท าใหข้าด

ออกซเิจน สลบ และอาจเสยีชวีติได ้
สมัผสัทางผิวหนัง 

การสัมผัสถูกผิวหนังในสถานะของเหลว จะท าให้เกิดแผลไหม้บริเวณที่สัมผัส โดยมีอาการแผลไหม้คล้ายโดน             
น ้ารอ้นลวก 

สมัผสัโดยการกินหรอืกลืนเข้าไป 
   ยงัไม่มขีอ้มลูเกีย่วกบัอนัตรายใดๆ เน่ืองจากการกนิหรอืกลนืเขา้ไป 

สมัผสัถกูตา 
การสมัผสัถูกตาจะก่อใหเ้กดิการระคายเคอืงต่อตา ตาแดง น ้าตาไหล และปวดแสบปวดรอ้น 

 
หมวดท่ี 12 ข้อมูลเชิงนิเวศน์ 
 
 ไม่มขีอ้มลู 
 
หมวดท่ี 13 มาตรการการก าจดั 
 
การพิจารณาการก าจดั ใชว้ธิกีารเผาดว้ยระบบ Flare Stack 
การท้ิงบรรจภุณัฑท่ี์ปนเป้ือน 

(1) ไม่ควรน าบรรจุภณัฑก์ลบัมาใชใ้หม่ 
(2) ถงัก๊าซเปล่าจะมสีารตกคา้งทีเ่ป็นอนัตราย ดงันัน้ควรปฏบิตัติามวธิกีารก าจดัทีเ่หมาะสม 

 
หมวดท่ี 14 ข้อมูลการขนส่ง 
 
UN No.   1075 



 

ประเภท    

 
ช่ือท่ีใช้ในการขนส่ง แอลพจี ี
 
หมวดท่ี 15 ข้อมูลเก่ียวกบัข้อก าหนด 
 
 ไม่มขีอ้มลู 
 
หมวดท่ี 16 ข้อมูลอ่ืนๆ 
 
 ไม่มขีอ้มลู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารข้อมูลความปลอดภยัเคมีภณัฑ ์(SDS) 
เฮกเซน (Hexane) 

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกบัสารเคมีและบริษทัผูผ้ลิตและจดัจ าหน่าย 
 
ช่ือผลิตภณัฑ ์  Hexane 
บริษทั   พทีที ีแทงค ์เทอรม์นิลั จ ากดั 
    เลขที ่15 ถนนไอ-หนึ่ง ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 21150 
เบอรโ์ทรศพัท ์  038-978100 
เบอรโ์ทรสาร  038-978101 
 
หมวดท่ี 2 องคป์ระกอบและข้อมูลเก่ียวกบัส่วนผสม 
 
ช่ือผลิตภณัฑ ์  Hexane 
CAS No.  110-54-3 
EC No.   203-777-6 
Annex I เลขดชันี  601-037-00-0 
สูตร   C6H14 
น ้าหนักโมเลกลุ  86.18 
ช่ือพ้อง   Normal Hexane, N-Hexane, Skellysolve B, Dipropyl, Gettysolve-b, Hex 
 
หมวดท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกบัอนัตราย 
 
ข้อบ่งช้ีส าหรบัอนัตรายต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดล้อม 
 ไวไฟ, ระคายเคอืงผวิหนงั, เป็นอนัตรายและก่อใหเ้กดิผลเสยีอย่างรา้ยแรงต่อสขุภาพจากการไดร้บัสารเป็นระยะเวลานานและการ
สูดดม, เป็นพิษต่อสิง่มีชวีติในน ้า และอาจก่อให้เกิดผลเสยีระยะยาวต่อสิง่แวดล้อมในน ้า, อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเจรญิพนัธ์
บกพร่อง, อาจท าลายปอดเมื่อกลนืกนิ, ไอระเหยของสารอาจท าใหเ้กดิการง่วงซมึและเวยีนศรีษะ 
 
หมวดท่ี 4 มาตรการการปฐมพยาบาล 
 
สมัผสัทางหายใจ 
 ถ้าหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ ์ถ้าไม่หายใจ ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจ ถ้าหายใจติดขัด               
ใหอ้อกซเิจน แลว้น าสง่แพทยท์นัท ี
สมัผสัทางผิวหนัง 
 ถา้สมัผสัถูกผวิหนงั ใหฉ้ีดลา้งผวิหนงัทนัทดีว้ยสบู่และน ้าปรมิาณมากอย่างน้อย 15 นาท ีพรอ้มถอดเสือ้ผา้และรองเทา้ทีป่นเป้ือน
สารเคมอีอก แลว้น าสง่แพทยท์นัท ี
สมัผสัถกูตา 
 ถา้สมัผสัถูกตา ใหข้จดัสิง่ปนเป้ือนออกจากดวงตาทนัทดีว้ยน ้าปรมิาณมากอย่างน้อย 15 นาท ีโดยลา้งแบบเปิดเปลอืกตาล่างและ
บนจนกว่าจะไม่มสีารเคมหีลงเหลอือยู่ แลว้น าสง่แพทยท์นัท ี
สมัผสัโดยการกินหรอืกลืนเข้าไป 



 ถา้กลนืหรอืกนิเขา้ไป ใหผู้ป่้วยดื่มน ้าหรอืนมปรมิาณมากๆ ในกรณีทีผู่ป่้วยยงัมสีตอิยู่ หา้มกระตุน้ใหอ้าเจยีนเดด็ขาด แลว้น าส่ง
แพทยท์นัท ีหากผูป่้วยอาเจยีน ใหก้ม้หวัต ่ากว่าระดบัสะโพก เพื่อกนัการหายใจเอาอาเจยีนเขา้ไปในปอด 
 
หมวดท่ี 5 มาตรการการผจญเพลิง 
 
สารเคมีท่ีใช้ในการดบัเพลิง 
 โฟม ผงเคมแีหง้ คารบ์อนไดออกไซด ์และการฉีดน ้าเป็นละออง หา้มใชน้ ้าฉีดเป็นล าตรงเดด็ขาด  
ความเส่ียงเฉพาะ 
 อนัตรายเฉพาะ 

(1) ของเหลวไวไฟ 
(2) ปล่อยควนัพษิออกมาภายใตส้ภาวะทีเ่กดิไฟ 
(3) ไอระเหยอาจเคลื่อนทีไ่ปในระยะทีห่่างไกลออกไปจากแหล่งก าเนิดและประกายไฟ และยอ้นกลบัมาตดิไฟ 

 อนัตรายจากการระเบิด 
(1) ไอระเหยอาจเคลื่อนทีไ่ปในระยะทีห่่างไกลออกไปจากแหล่งก าเนิดและประกายไฟ และยอ้นกลบัมาตดิไฟ 
(2) ภาชนะอาจระเบดิเมื่อโดนไฟ 

อปุกรณ์ป้องกนัพิเศษส าหรบัผูผ้จญเพลิง 
(1) สวมเสือ้ผา้ทีส่ามารถป้องกนัได ้เพื่อป้องกนัการสมัผสัของสารกบัผวิหนงัและดวงตา  
(2) สวมเครื่องช่วยหายใจชนิดมถีงัอากาศในตวั (SCBA) 

วิธีการดบัเพลิง 
(1) ปิดกัน้บรเิวณทีเ่กดิเหตุทนัท ี1000 เมตร โดยอนุญาตใหเ้จา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเขา้ปฏบิตักิารระงบัเหตุเท่านัน้ 
(2) เจา้หน้าทีท่ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการระงบัเหตุกรณีเพลงิไหมต้อ้งสวมใสอุ่ปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมถีงัอากาศในตวั (SCBA) 
(3) กรณีเกดิเพลงิไหมเ้ลก็น้อยทีส่ามารถควบคุมได ้ใหด้บัเพลงิดว้ยโฟม ผงเคมแีหง้ หรอืคารบ์อนไดออกไซด ์
(4) กรณีเกดิเพลงิไหม้ที่ไม่สามารถควบคุมได้ พนักงานที่พบเห็นเหตุการณ์ต้องส่งสญัญาณเตือนภยัให้ผู้ปฏบิตัิงานในพื้นที่

โครงการทราบ 
(5) ใหร้ายงานและแจง้เหตุต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั และเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัประจ าโรงงาน 
(6) ส าหรบักรณีเพลิงไหม้ขนาดใหญ่ ให้ฉีดน ้าหล่อเยน็บรเิวณภายนอกถังเก็บ โดยฉีดน ้าเป็นละออง ห้ามฉีดน ้าเป็นล าตรง

เดด็ขาด และไม่ควรใชเ้ครื่องฉีดน ้าแรงดนัสงู เนื่องจากจะท าใหเ้กดิการกระจายตวัของเพลงิมากขึน้ และใหด้บัเพลงิดว้ยโฟม 
โดยฉีดคลุมบรเิวณพืน้ผวิทีห่กรัว่ไหล เพื่อป้องกนัการลุกลามของเพลงิ 

 
 
 
 
 
หมวดท่ี 6 มาตรการเมื่อมีอบุติัเหตสุารเคมีหกรัว่ไหล 
 
อปุกรณ์ป้องกนัพิเศษส าหรบับุคคล 

(1) สวมเสือ้ผา้ทีส่ามารถป้องกนัได ้เพื่อป้องกนัการสมัผสัของสารกบัผวิหนงัและดวงตา  
(2) สวมเครื่องช่วยหายใจชนิดมถีงัอากาศในตวั (SCBA)  
(3) สวมรองเทา้บทูและถุงมอืยางแบบหนา 

วิธีปฏิบติัเมื่อมีอบุติัเหตสุารเคมีหกรัว่ไหล 



(1) กัน้แยกบรเิวณทีเ่ฮกเซนหกรัว่ไหลอย่างน้อย 50-100 เมตร โดยรอบทนัท ีใหบุ้คคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้งออกไปจากบรเิวณ 
- กรณีเกดิการหกรัว่ไหลมาก ใหอ้พยพผูท้ีอ่ยู่ใตล้มออกอย่างน้อย 800 เมตร 

(2) หา้มสมัผสักบัภาชนะบรรจุทีไ่ดร้บัความเสยีหายหรอืเฮกเซนทีห่กรัว่ไหล โดยไม่ไดส้วมชุดป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคล 
- ถา้ไม่เสีย่งต่ออนัตรายใหร้บีหยุดการหกรัว่ไหล และอย่าใหน้ ้าเขา้ในภาชนะบรรจุ 

(3) น าแหล่งทีอ่าจตดิไฟไดท้ัง้หมดออกจากพืน้ทีโ่ดยรอบ 
(4) ป้องกนัไม่ใหเ้ฮกเซนไหลลงสูแ่หล่งน ้า ท่อระบายน ้า ชัน้ใตด้นิ หรอืบรเิวณทีอ่บัอากาศ 

- ใช้กระสอบทรายปิดกัน้รางระบายน ้ าในจุดที่ใกล้บริเวณการหกรัว่ไหลมากที่สุด เพื่อควบคุมการแพร่กระจายและ            
การปนเป้ือนสารเคม ี

(5) ใชป้นูขาวแหง้ ทราย โซดาแอช หรอืวสัดุดดูซบัดดูซบัเฮกเซนและเกบ็ใสภ่าชนะบรรจุเพื่อน าไปก าจดั 
(6) ระบายอากาศบรเิวณทีเ่ฮกเซนหกรัว่ไหล เพื่อป้องกนัการเกดิเพลงิไหม ้
(7) กรณีทีไ่ม่สามารถควบคุมการรัว่ไหลได ้ใหปิ้ดประตูระบายน ้าเพื่อป้องกนัการรัว่ไหลปนเป้ือนออกนอกพืน้ทีโ่ครงการ โดยน ้า

ทีป่นเป้ือนตอ้งบ าบดัใหไ้ดต้ามคุณภาพน ้าทีก่ฎหมายก าหนดก่อนปล่อยลงสูแ่หล่งน ้าสาธารณะ 
 
หมวดท่ี 7 ข้อปฏิบติัในการใช้สารเคมีและการเกบ็รกัษา 
 
ข้อปฏิบติัในการใช้สารเคมี 

(1) หา้มหายใจน าไอระเหยของเฮกเซนเขา้ไป 
(2) ระวงัอย่าใหเ้ฮกเซนเขา้ตา สมัผสักบัผวิหนงั หรอืเสือ้ผา้ 
(3) หลกีเลีย่งกจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิประกายไฟในบรเิวณทีม่เีฮกเซน 
(4) เชื่อต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าทัง้หมดเขา้ดว้ยกนัและต่อลงดนิ เพื่อป้องกนัการเกดิไฟฟ้าสถติย ์

การเกบ็รกัษา 
(1) เกบ็ในภาชนะบรรจุทีปิ่ดมดิชดิ 
(2) เกบ็ในบรเิวณทีม่กีารระบายอากาศเพยีงพอ 
(3) เกบ็ใหห้่างจากความรอ้น เปลวไฟและประกายไฟ สารไวไฟ สารแอโรซอล สารกดักร่อน และสารทีเ่ขา้กนัไม่ได ้
(4) ปิดวาลว์เมื่อไม่ใชส้ารเคมหีรอืภาชนะบรรจุทีว่่างเปล่า 

 
 
 
 
 
หมวดท่ี 8 การควบคมุการสมัผสัสารเคมีและการป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
 
การควบคมุเชิงวิศวกรรม 
 ตอ้งมฝัีกบวัส าหรบัลา้งตวัและอ่างลา้งตา ใชเ้ครื่องมอืทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิประกายไฟ และตอ้งมเีครื่องระบายอากาศ 
สุขลกัษณะทัว่ไป 
 ทิง้เสือ้ผา้และรองเทา้ทีป่นเป้ือน และลา้งใหส้ะอาดหลงัการสมัผสัเฮกเซน 
อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
 อปุกรณ์ป้องกนัทางเดินหายใจ 
  เครื่องช่วยหายใจทีผ่่านการรบัรองและทดสอบในบรเิวณทีไ่ม่มกีารระบายอากาศ และ/หรอืการไดร้บัสารเหนือ TLV หรอื 
PEL 
 อปุกรณ์ป้องกนัมือ 



  ถุงมอืชนิดทีท่นสารเคม ี
 อปุกรณ์ป้องกนัตา 
  แว่นตาแบบก๊อกเกลิสช์นิดป้องกนัสารเคม ี
 อปุกรณ์ป้องกนัพิเศษ 
  เครื่องป้องกนัหน้า (ควรยาวอย่างน้อย 8 นิ้ว) 
 
หมวดท่ี 9 สมบติัทางกายภาพและเคมี 
 
สมบติัทางกายภาพ ของเหลว ไม่มสี ีมกีลิน่คลา้ยพาราฟิน 
 

สมบติัทางเคมี ค่า ณ อณุหภมิูหรอืความดนั 
พเีอช 7  
จุดเดอืด 68-70 ๐C  
จุดหลอมเหลว -95 ๐C  
จุดวาบไฟ -23-(-27) ๐C แบบถว้ยปิด 
ความไวไฟ N/A  
อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟดว้ยตนเอง 234 ๐C  
สมบตัอิอกซไิดซ ์ N/A  
สมบตักิารระเบดิ N/A  
ขดีจ ากดัการระเบดิ LEL 1.2% 

UEL 7.7% 
 

ความดนัไอ 130-132 mmHg 20 ๐C 
ความถ่วงจ าเพาะ/ความหนาแน่น 0.66 g/cm3  
สมัประสทิธิก์ารแบ่งสว่น Log Kow : 3.9-4.11  
ความหนืด 0.45 mm2/s 25 ๐C 
ความหนาแน่นของไอ 3 g/l  
ความเขม้ขน้ไอระเหยเมื่ออิม่ตวั 670 g/m3 20 ๐C 
อตัราการระเหย 15.8  
ความหนาแน่นในสภาพเป็นกลุ่มกอ้น N/A  
อุณหภูมทิีส่ลายตวั N/A  
สดัสว่นของตวัท าละลาย N/A  
สดัสว่นของน ้า < 0.01%  
แรงตงึผวิ 18.5 mN/m 20 ๐C 
การน าไฟฟ้า N/A  
ขอ้มลูเบด็เตลด็ N/A  
การละลาย การละลายน ้า : ไม่ละลายน ้า 

ละลายในตวัท าละลายไฮโดรคารบ์อน 
 

 
หมวดท่ี 10 ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา 
 
ความเสถียร  เสถยีรทีส่ภาวะปกต ิ



สภาวะท่ีควรหลีกเล่ียง ความรอ้น ประกายไฟ เปลวไฟ และแหล่งตดิไฟต่างๆ 
สารท่ีควรหลีกเล่ียง 
 สารออกซไิดซอ์ย่างแรง, คลอรนี, ฟูออรนี และแมกนีเซยีมเปอรค์ลอเรท 
สารเคมีอนัตรายท่ีเกิดจากการสลายตวั 
 เกดิก๊าซคารบ์อนไดออกไซด,์ คารบ์อนมอนนอกไซด ์และสารประกอบอนิทรยีอ์ื่นๆ 
อนัตรายจากการเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอร ์
 จะไม่เกดิปฏกิริยิาโพลเิมอรข์ึน้ 
 
หมวดท่ี 11 ข้อมูลทางพิษวิทยา 
 
พิษเฉียบพลนั 
 LD50 (มก./กก.) : 25000 (หนู) LC50 (มก./ม3) : 48000/4 ชัว่โมง (หนู) 
 IDLH (ppm) : 1100  ADI (ppm) : -     MAC (ppm) : - 
 PEL-TWA (ppm) : 50  PEL-STEL (ppm) : -    PEL-C (ppm) : - 
 TLV-TWA (ppm) : 50  TLV-STEL (ppm) : -    TLV-C (ppm) : - 
พิษเรือ้รงั 
 เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ มีผลต่อความเป็นพิษของทารกในครรภ์ มีผลต่อทารกแรกเกิด  ได้แก่ พฤติกรรม และสถิต ิ              
การเจรญิเตบิโต มผีลต่อระบบประสาทสว่นกลาง และมผีลต่อระบบการสบืพนัธุ ์
 
 
อนัตรายต่อสุขภาพอนามยั 

สมัผสัทางหายใจ 
จะเกดิการระคายเคอืงต่อระบบทางเดนิหายใจสว่นบน เกดิอาการคลื่นไส ้อาเจยีน ปวดศรีษะ ง่วงนอน หมดสต ิและอาจ

ก่อใหเ้กดิอาการสบัสนได ้
สมัผสัทางผิวหนัง 

จะเกดิการระคายเคอืง ผวิหนังอกัเสบ และหากสมัผสัเฮกเซนเป็นเวลานาน อาจท าใหผ้วิหนังขาดไขมนั และก่อใหเ้กดิ
โรคผวิหนงัได ้

สมัผสัโดยการกินหรอืกลืนเข้าไป 
จะเกดิการระคายเคอืงต่อระบบย่อยอาหาร ปวดศรีษะ คลื่นไส ้อาเจยีน และเวยีนศรีษะ 

สมัผสัถกูตา 
จะเกดิการระคายเคอืงตา 

อวยัวะเป้าหมาย  ตา ผวิหนงั ระบบทางเดนิหายใจ ระบบประสาทสว่นกลาง และระบบประสาทสว่นปลาย 
 
หมวดท่ี 12 ข้อมูลเชิงนิเวศน์ 
 
พิษเฉียบพลนั 
 EC50 (มก./ม3) : 3878/48 ชัว่โมง (Daphnia) 
 EC50 (มก./ม3) : 12840/3 ชัว่โมง (สาหร่าย) 
การเปล่ียนแปลงของสาร 
 ลอยตวับนผวิน ้า และดดูซบัลงดนิไดน้้อย 



ความคงอยู่/การสลายตวัของสาร 
 สามารถย่อยสลายตวัไดง้่าย โดยเกดิปฏกิริยิาออกซเิดชัน่จากการกระตุน้ของแสงในอากาศ 
การสะสมของสารในส่ิงมีชีวิต 
 มแีนวโน้มจะสะสมในสิง่มชีวีติ 
 
หมวดท่ี 13 มาตรการการก าจดั 
 
การพิจารณาการก าจดั 

(1) ควรน ากลบัมาใชห้มุนเวยีนใหม่ 
(2) สง่เผาในเตาเผาสารเคมทีีต่ดิตัง้เครื่องเผาท าลายสารคารบ์อน (Afterburner) และ Scrubber 

การท้ิงบรรจภุณัฑท่ี์ปนเป้ือน 
(1) ถ่ายสารเคมอีอกจากภาชนะบรรจุใหห้มด โดยเมื่อถ่ายสารเคมเีรยีบรอ้ยแลว้ ใหร้ะบายอากาศในบรเิวณดงักล่าว 
(2) หา้มเจาะ ตดั หรอืเชื่อมถงัทีย่งัไม่ไดท้ าความสะอาด 

 
 
 
หมวดท่ี 14 ข้อมูลการขนส่ง 
 
UN No.   1208 
 

ประเภท    
ช่ือท่ีใช้ในการขนส่ง เฮกเซน 
 
หมวดท่ี 15 ข้อมูลเก่ียวกบัข้อก าหนด 
 
การจ าแนกประเภทและการติดฉลากตามค าสัง่ของ EU 
 เลขดชันีจาก ANNEX I  0-03-00-0 
 

 ส่ิงบ่งบอกความเป็นอนัตราย      ไวไฟสงู     



                 สารอนัตราย 

     เป็นอนัตรายต่อสิง่แวดลอ้ม 
 
หมวดท่ี 16 ข้อมูลอ่ืนๆ 
 
 ไม่มขีอ้มลู 
 
 

เอกสารข้อมูลความปลอดภยัเคมีภณัฑ ์(SDS) 
Activated  Carbon 

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกบัสารเคมีและบริษทัผูผ้ลิตและจดัจ าหน่าย 
 
ช่ือผลิตภณัฑ ์  Activated  Carbon 
บริษทั   พทีที ีแทงค ์เทอรม์นิลั จ ากดั 
    เลขที ่15 ถนนไอ-หนึ่ง ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 21150 
เบอรโ์ทรศพัท ์  038-978100 
เบอรโ์ทรสาร  038-978101 
 
หมวดท่ี 2 องคป์ระกอบและข้อมูลเก่ียวกบัส่วนผสม 
 
ช่ือผลิตภณัฑ ์  Activated  Carbon 
CAS No.  7440-44-0 
EC No.   231-153-3 
Annex I เลขดชันี  ไม่มขีอ้มลู 
สูตร   C 
น ้าหนักโมเลกลุ  14 
ช่ือพ้อง   Activated  Carbon (ความชืน้ 15%) 
 
หมวดท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกบัอนัตราย 
 
ข้อบ่งช้ีส าหรบัอนัตรายต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดล้อม 



 สารเคมนีี้ไม่เป็นสารอนัตราย แต่เมื่อผสมกบัอากาศในรูปของฝุ่ นคารบ์อน อาจก่อใหเ้กดิการระเบดิได ้ซึง่ความชืน้จะสามารถลด
ออกซเิจนในอากาศลง และท าใหอ้ตัราการระเบดิของฝุ่ นคารบ์อนลดลงดว้ย และถ้าในอากาศมปีรมิาณ Activated Carbon ในระดบัความ
เขม้ขน้สงูๆ จะดดูความรอ้นเขา้มาสะสมไวใ้นตวั จนก่อใหเ้กดิการลุกตดิไฟดว้ยตวัเองได้ 
 
หมวดท่ี 4 มาตรการการปฐมพยาบาล 
 
สมัผสัทางหายใจ 
 ถา้หายใจเขา้ไป ใหเ้คลื่อนยา้ยผูป่้วยออกไปอยู่ทีท่ีม่อีากาศบรสิทุธิ ์แลว้น าสง่แพทยท์นัท ี
สมัผสัทางผิวหนัง 
 ถา้สมัผสัถูกผวิหนงั ใหฉ้ีดลา้งผวิหนงัทนัทดีว้ยสบู่และน ้าปรมิาณมากอย่างน้อย 15 นาท ีพรอ้มถอดเสือ้ผา้และรองเทา้ทีป่นเป้ือน
สารเคมอีอก แลว้น าสง่แพทยท์นัท ี
 
สมัผสัถกูตา 
 ถา้สมัผสัถูกตา ใหข้จดัสิง่ปนเป้ือนออกจากดวงตาทนัทดีว้ยน ้าปรมิาณมากอย่างน้อย 15 นาท ีโดยลา้งแบบเปิดเปลอืกตาล่างและ
บนจนกว่าจะไม่มสีารเคมหีลงเหลอือยู่ แลว้น าสง่แพทยท์นัท ี
สมัผสัโดยการกินหรอืกลืนเข้าไป 
 ถา้กลนืหรอืกนิเขา้ไป ใหใ้ชน้ ้าบว้นปาก ในกรณีทีผู่ป่้วยยงัมสีตอิยู่ ใหผู้ป่้วยดื่มน ้าสะอาดอย่างน้อย 2 แกว้ แลว้น าสง่แพทยท์นัท ี
 
หมวดท่ี 5 มาตรการการผจญเพลิง 
 
สารเคมีท่ีใช้ในการดบัเพลิง 
 การฉีดน ้าเป็นละออง 
ความเส่ียงเฉพาะ 
 อนัตรายเฉพาะ 

(1) อาจก่อใหเ้กดิการระเบดิไดถ้า้ผสมกบัอากาศในรปูฝุ่ นคารบ์อน 
(2) ความเขม้ขน้ระดบัสงูในอากาศอาจก่อใหเ้กดิการลุกตดิไฟดว้ยตวัเองได้ 

 อนัตรายจากการระเบิด 
ไม่มขีอ้มลู 

อปุกรณ์ป้องกนัพิเศษส าหรบัผูผ้จญเพลิง 
(1) สวมเสือ้ผา้ทีส่ามารถป้องกนัได ้เพื่อป้องกนัการสมัผสัของสารกบัผวิหนงัและดวงตา  
(2) สวมเครื่องช่วยหายใจชนิดมถีงัอากาศในตวั (SCBA) 

วิธีการดบัเพลิง 
(1) ปิดกัน้บรเิวณทีเ่กดิเหตุทนัท ี1000 เมตร โดยอนุญาตใหเ้จา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเขา้ปฏบิตักิารระงบัเหตุเท่านัน้ 
(2) เจา้หน้าทีท่ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการระงบัเหตุกรณีเพลงิไหมต้อ้งสวมใสอุ่ปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมถีงัอากาศในตวั (SCBA) 
(3) กรณีเกดิเพลงิไหมเ้ลก็น้อยทีส่ามารถควบคุมได ้ใหด้บัเพลงิดว้ยการฉีดน ้าเป็นละอองฝอย 
(4) กรณีเกดิเพลงิไหม้ที่ไม่สามารถควบคุมได้ พนักงานที่พบเห็นเหตุการณ์ต้องส่งสญัญาณเตือนภัยให้ผู้ปฏบิตัิงานในพื้นที่

โครงการทราบ 
(5) ใหร้ายงานและแจง้เหตุต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั และเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัประจ าโรงงาน 
(6) ส าหรบักรณีเพลงิไหมข้นาดใหญ่ ใหฉ้ีดน ้าหล่อเยน็บรเิวณภายนอกถงัเกบ็ เพื่อลดการเพิม่ขึน้ของอุณหภูมภิายในถงัเกบ็ ไม่

ควรใชเ้ครื่องฉีดน ้าแรงดนัสงู เนื่องจากจะท าใหเ้กดิการกระจายตวัของเพลงิมากขึน้  



 
หมวดท่ี 6 มาตรการเมื่อมีอบุติัเหตสุารเคมีหกรัว่ไหล 
 
อปุกรณ์ป้องกนัพิเศษส าหรบับุคคล 

(1) สวมเสือ้ผา้ทีส่ามารถป้องกนัได ้เพื่อป้องกนัการสมัผสัของสารกบัผวิหนงัและดวงตา  
(2) สวมเครื่องช่วยหายใจชนิดมถีงัอากาศในตวั (SCBA)  
(3) สวมรองเทา้บทูและถุงมอืยางแบบหนา 

 
วิธีปฏิบติัเมื่อมีอบุติัเหตสุารเคมีหกรัว่ไหล 

(1) ปิดลอ้มพืน้ทีท่ีเ่กดิการหกรัว่ไหลทนัท ีโดยมรีศัมไีม่ต ่ากว่า 300 เมตร อนุญาตใหผู้ม้สีว่นเกีย่วขอ้งท าหน้าทีเ่ท่านัน้ 
(2) ก าจดัแหล่งทีก่่อใหเ้กดิประกายไฟ เพื่อป้องกนัการลุกตดิไฟของ Activated Carbon 
(3) เจา้หน้าทีท่ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการระงบัเหตุกรณีเพลงิไหมต้อ้งปฏบิตังิานอยู่เหนือลม และตอ้งสวมใสอุ่ปกรณ์ช่วยหายใจชนิด

มถีงัอากาศในตวั (SCBA) 
(4) ปิดกัน้เสน้ทางไหลของ Activated Carbon จากพืน้ทีท่ีห่กรัว่ไหล ไม่ใหไ้หลลงสูเ่สน้ทางการระบายน ้า แหล่งน ้า 

- ใช้กระสอบทรายปิดกัน้รางระบายน ้ าในจุดที่ใกล้บริเวณการหกรัว่ไหลมากที่สุด เพื่อควบคุมการแพร่กระจายแล ะ            
การปนเป้ือนสารเคม ี

- ใชอุ้ปกรณ์ตกักวาดหรอืดดูน ้าทีป่นเป้ือน Activated Carbon ใสภ่าชนะบรรจุเพื่อน าไปก าจดั 
- กรณีทีไ่ม่สามารถควบคุมการรัว่ไหลได ้ใหปิ้ดประตูระบายน ้าเพื่อป้องกนัการรัว่ไหลปนเป้ือนออกนอกพืน้ทีโ่ครงการ โดย
น ้าทีป่นเป้ือนตอ้งบ าบดัใหไ้ดต้ามคุณภาพน ้าทีก่ฎหมายก าหนดก่อนปล่อยลงสูแ่หล่งน ้าสาธารณะ 

(5) ในกรณีที ่Activated Carbon บางสว่นรัว่ไหลออกจากถงัเกบ็ ใหเ้ปิดเสน้ทางใหอ้ะครโิลไนไตรลท์ีร่ ัว่ไหลไปตามทางระบายลง
สูถ่งัเกบ็รวบรวม 

(6) ในกรณี Activated Carbon รัว่ไหลขณะขนถ่าย ใหน้ าแท่งดูดซบั/วสัดุดูดซบัสารเคม ีเช่น ทราย โซดาแอซ หรอืปูนขาวแหง้ 
เป็นต้น  วางลงพื้นรอบ  Activated Carbon รัว่ไหล เพื่ อจ ากัดบริเวณและป้องกันการขยายตัวของ  Activated Carbon แล้วใช ้           
อุปกรณ์ตกักวาด Activated Carbon ทีร่ ัว่ไหล ใสภ่าชนะบรรจุเพื่อน าไปก าจดั 

(7) ใชน้ ้าท าความสะอาดบรเิวณทีห่กรัว่ไหลใหเ้รยีบรอ้ย 
(8) น ้าทีป่นเป้ือน Activated Carbon ใหใ้สภ่าชนะบรรจุเพื่อน าไปก าจดั 

 
หมวดท่ี 7 ข้อปฏิบติัในการใช้สารเคมีและการเกบ็รกัษา 
 
ข้อปฏิบติัในการใช้สารเคมี 

(1) ระวงัอย่าให ้Activated Carbon เขา้ตา สมัผสักบัผวิหนงั หรอืเสือ้ผา้ 
(2) หลกีเลีย่งการไดร้บั Activated Carbon เป็นเวลานานหรอืซ ้าหลายครัง้ 

การเกบ็รกัษา 
(1) เกบ็ในภาชนะบรรจุทีปิ่ดมดิชดิ 
(2) เกบ็ในทีแ่หง้และมคีวามชืน้น้อยกว่า 70% 
(3) เกบ็ในบรเิวณทีม่อีุณหภูมปิระมาณ 50 องศาเซลเซยีส และมอีากาศถ่ายเทสะดวก 
(4) เกบ็ใหห้่างจากสารออกซไิดซ ์น ้ามนั เกลอืของโลหะ ไอระเหยทีส่ามารถดดูซบัไดง้่าย แหล่งก าเนิดประกายไฟ เปลวไฟ และ

ความรอ้น 
(5) หา้มเกบ็รวมกบัสารทีเ่ขา้กนัไม่ได ้

ส่ิงท่ีต้องมีเป็นพิเศษ 
 ป้องกนัการท าปฏกิริยิาระหว่าง Activated Carbon กบัความรอ้น แสง ประกายไฟ และเปลวไฟ 



 
 
 
 
หมวดท่ี 8 การควบคมุการสมัผสัสารเคมีและการป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
 
การควบคมุเชิงวิศวกรรม 
 ตอ้งมฝัีกบวัส าหรบัลา้งตวัและอ่างลา้งตา 
สุขลกัษณะทัว่ไป 
 ท าความสะอาดเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนก่อนน ามาใชใ้หม่ และลา้งใหส้ะอาดหลงัการสมัผสั Activated Carbon 
อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
 อปุกรณ์ป้องกนัทางเดินหายใจ 
  เครื่องช่วยหายใจทีผ่่านการรบัรองและทดสอบในบรเิวณทีไ่ม่มกีารระบายอากาศ และ/หรอืการไดร้บัสารเหนือ TLV หรอื 
PEL 
 อปุกรณ์ป้องกนัมือ 
  ถุงมอืชนิดทีท่นสารเคม ี
 อปุกรณ์ป้องกนัตา 
  แว่นตาแบบก๊อกเกลิสช์นิดป้องกนัสารเคม ี
 
หมวดท่ี 9 สมบติัทางกายภาพและเคมี 
 
สมบติัทางกายภาพ ของแขง็แบบเมด็ สดี า 
 

สมบติัทางเคมี ค่า ณ อณุหภมิูหรอืความดนั 
พเีอช ด่าง  
จุดเดอืด N/A  
จุดหลอมเหลว N/A  
จุดวาบไฟ N/A  
ความไวไฟ N/A  
อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟดว้ยตนเอง 350 ๐C  
สมบตัอิอกซไิดซ ์ N/A  
สมบตักิารระเบดิ N/A  
ขดีจ ากดัการระเบดิ N/A  
ความดนัไอ N/A  
ความถ่วงจ าเพาะ/ความหนาแน่น 200-600 kg/cm3  
สมัประสทิธิก์ารแบ่งสว่น N/A  
ความหนืด N/A  
ความหนาแน่นของไอ N/A  
ความเขม้ขน้ไอระเหยเมื่ออิม่ตวั N/A  
อตัราการระเหย N/A  



ความหนาแน่นในสภาพเป็นกลุ่มกอ้น N/A  
อุณหภูมทิีส่ลายตวั N/A  
สดัสว่นของตวัท าละลาย N/A  
สดัสว่นของน ้า N/A  
แรงตงึผวิ N/A  
การน าไฟฟ้า N/A  
ขอ้มลูเบด็เตลด็ N/A  
การละลาย การละลายน ้า : ไม่ละลายน ้า  
 
หมวดท่ี 10 ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา 
 
ความเสถียร  เสถยีรทีส่ภาวะปกต ิ
สภาวะท่ีควรหลีกเล่ียง  
 สารออกซไิดซ ์น ้ามนั เกลอืของโลหะ ไอระเหยทีส่ามารถดดูซบัไดง้่าย แหล่งก าเนิดประกายไฟ เปลวไฟ และความรอ้น 
สารท่ีควรหลีกเล่ียง 
 สารออกซไิดซ ์น ้ามนั เกลอืของโลหะ และไอระเหยทีส่ามารถดดูซบัไดง้่าย 
สารเคมีอนัตรายท่ีเกิดจากการสลายตวั 

คารบ์อนมอนนอกไซด ์และคารบ์อนไดออกไซด ์ 
อนัตรายจากการเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอร ์
 ไม่มขีอ้มลู 
 
หมวดท่ี 11 ข้อมูลทางพิษวิทยา 
 
พิษเฉียบพลนั 
 LD50 (g/l) : 100/96 ชัว่โมง (ปลา) LC50 (ppm) : - 
 IDLH (ppm) : -   ADI (ppm) : -     MAC (ppm) : - 
 PEL-TWA (ppm) : -  PEL-STEL (ppm) : -    PEL-C (ppm) : - 
 TLV-TWA (ppm) : -  TLV-STEL (ppm) : -    TLV-C (ppm) : - 
พิษเรือ้รงั 
 ไม่มขีอ้มลู 
อนัตรายต่อสุขภาพอนามยั 

สมัผสัทางหายใจ 
ไม่มขีอ้มลู 

สมัผสัทางผิวหนัง 
การสมัผสัถูกผวิหนงัจะก่อใหเ้กดิการระคายเคอืงต่อผวิหนงั และเกดิผื่นแดง 

สมัผสัโดยการกินหรอืกลืนเข้าไป 
ไม่มขีอ้มลู 

สมัผสัถกูตา 
การสมัผสัถูกตาจะท าใหเ้กดิการระคายเคอืงต่อตา น ้าตาไหล ตาแดง และเจบ็ตา 

 



หมวดท่ี 12 ข้อมูลเชิงนิเวศน์ 
 
ความเป็นพิษเชิงนิเวศวิทยา 

LD50 (มก./ล.): 100/96 ชัว่โมง (ปลา)  
 
หมวดท่ี 13 มาตรการการก าจดั 
 
การพิจารณาการก าจดั 

(1) การบ าบดัใชเ้ทคโนโลยทีีเ่ฉพาะเจาะจง 
(2) ถา้จะก าจดัโดยการเผา ควรเผาในเตาเผาทีต่ดิตัง้เครื่องเผาท าลายสารคารบ์อน (Afterburner) และเครื่องฟอก (Scrubber) 

 
หมวดท่ี 14 ข้อมูลการขนส่ง 
 
 ไม่มขีอ้มลู 
 
หมวดท่ี 15 ข้อมูลเก่ียวกบัข้อก าหนด 
 
 ไม่มขีอ้มลู 
 
หมวดท่ี 16 ข้อมูลอ่ืนๆ 
 
 ไม่มขีอ้มลู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


