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เอกสารขอ้มลูความปลอดภยั 

สว่น 1 การบง่ชีผ้ลติภณัฑแ์ละบรษิทั 

 

ผลติภณัฑ ์

 ชือ่ผลติภณัฑ:์ Diacetone alcohol 

 รายละเอยีดผลติภณัฑ:์  

 สตูรทางเคม:ี  C6H12O2 

 แนะน าใหใ้ช:้ ตวัท าปฏกิริยิา (Reagent) และตวัท าละลาย (Solvent) 

 

การบง่ชือ่บรษิทั 

 ผูจ้ าหนา่ย:    บรษิทั ยูเนีย่น ปิโตรเคมคิอล จ ากดั (มหาชน)  

728 อาคาร ยเูนีย่นเฮา้ส ์ถนนบรมราชชนนี  
แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700  

 ขอ้มูลการตดิตอ่ท ัว่ไปของผูจ้ าหนา่ย: +662 881 8288 

 

 

เอกสาร (M)SDS ฉบบันีเ้ป็นขอ้มูลโดยท ัว่ไปซึง่ไมไ่ดร้ะบุขอ้มูลเฉพาะเจาะจงของประเทศใดประเทศหนึง่ 

สว่น 2 การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย 

 

สารนีเ้ป็นสารอนัตรายตามแนวทางการก ากบัดแูลของสหประชาชาตติามเกณฑ ์GHS การจ าแนกประเภทไดจ้ าแนกตามระบบกลุม่

สารอนัตราย GHS ส าหรับสารอนัตรายทีม่ขีดีจ ากดัของการตดั/ความเขม้ขน้สองคา่ การพจิารณาจะยดึตามคา่ขดีจ ากดัทีส่งูกวา่ 

 

การจ าแนกประเภท: 

ของเหลวไวไฟ: ประเภทที ่3 
การระคายเคอืงตา: ประเภทที ่2 

เป็นพษิตอ่อวยัวะทีส่มัผัสเพยีงครัง้เดยีว: ประเภท 3 

 
องคป์ระกอบฉลาก: 

รูปสญัลกัษณ์:  

 
ค าสญัญาณ (Signal Word): อนัตราย 
 

ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย: 

 

ดา้นกายภาพ:  H226: ของเหลวและไอระเหยไวไฟ 

ดา้นสขุภาพ:  H319: อาจมกีารระคายเคอืงตอ่ดวงตาอยา่งรุนแรง 

  H335: อาจท าใหเ้กดิการระคายเคอืงตอ่ระบบทางเดนิหายใจ 

 

ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั: 

 

ท ัว่ไป: P103: อา่นฉลากกอ่นการใชง้าน 

การป้องกนั:  P210: เก็บใหพ้น้จากความรอ้น ประกายไฟ เปลวไฟทีไ่ม่ปิดกัน พื้นผวิทีร่อ้น—หา้มสูบบุหรี P233: จัดเก็บ

ภาชนะบรรจุใหปิ้ดสนทิแน่น P240: ตอ่สายดนิ/ตอ่ฝาภาชนะบรรจุและอปุกรณ์รองรับ P241: ใชอ้ปุกรณ์ไฟฟ้า อปุกรณ์ระบาย
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อากาศ อปุกรณ์สอ่งสวา่ง ทีก่นัระเบดิได ้P242: ใชเ้ฉพาะเครือ่งมอืทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิประกายไฟ P243: ใชม้าตรการป้องกนัไฟฟ้า

สถติ P261: หลกีเลีย่งการหายใจเอาละอองไอ/ไอระเหยเขา้สูร่่างกาย P264: หลังลา้งมอืทกุครัง้หลังจากการหยบิจับ P271: 

ใชเ้ฉพาะภายนอกอาคารหรอืในบรเิวณทีอ่ากาศถ่ายเทไดส้ะดวกเทา่กัน P280: สวมถุงมอืป้องกันและอปุกรณ์ป้องกันดวงตา/

อปุกรณ์ป้องกนัหนา้ 

การรบัมอื: P303 + P361 + P353: หากสัมผัสผิวหนัง: ใหเ้ปลีย่นชุดที่เป้ือนออกทันท ีลา้งผวิหนังดว้ยน ้าหรือโดยใช ้

ฝักบัว P304 + P340: ถา้หายใจเขา้ไป: ใหย้า้ยผูป่้วยไปยังทีท่ีม่อีากาศบรสิทุธิ ์และใหพั้กผ่อนในลักษณะทีห่ายใจไดส้ะดวก 

P305 + P351 + P338: ใหท้ าการลา้งดว้ยน ้าสะอาดอย่างตอ่เนื่องหากเกดิการสมัผัสกับดวงตา ถา้มกีารใสค่อนแท็คเลนส ์ให ้

ถอดคอนแท็คเลนสอ์อกกอ่น P312: ใหต้ดิตอ่แพทยห์ากทา่นรูส้กึไม่สบาย P337 + P331: ถา้ยังมอีาการระคายเคอืงทบรเิวณ

ดวงตา ใหร้บีพบแพทย ์P370 + P378: ในกรณีเพลงิไหม ้: ใชห้มอกน ้า โฟม สารเคมแีหง้ หรอืคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) 

เพือ่ดบัเพลงิ  

การจดัเก็บ: P403 + P233: จัดเก็บในทีท่ีอ่ากาศถ่ายเทสะดวก ปิดภาชนะใหแ้น่น P403 + P235: จัดเก็บในสถานที่ที่มี

อากาศถา่ยเทไดส้ะดวก เก็บใหเ้ย็น P405: จัดเก็บใหม้ดิชดิและแน่นหนา 

การก าจดั: P501: ก าจัดสารทีบ่รรจภุายในและภาชนะบรรจุตามกฎขอ้บงัคบัในทอ้งถิน่ 

 

ประกอบดว้ย: DIACETONE ALCOHOL 

 
ขอ้มูลอืน่ ๆ เกีย่วกบัความเป็นอนัตราย: 

  
ไมใ่ชส่าร PBT vPVBตามเกณฑร์ะเบยีบของREACH 

 

หมายเหตุ: สารนี้ไม่ควรใชน้อกเหนือจากทีร่ะบไุวใ้นสว่นที ่1 โดยไม่ไดรั้บค าปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญ จากการศกึษาดา้นสขุภาพ

พบวา่ การไดรั้บสารอาจท าใหเ้กดิความเสีย่งตอ่สขุภาพมนุษยโ์ดยมคีวามแตกตา่งไปในแตล่ะบคุคล 

 

สว่น 3 องคป์ระกอบและขอ้มูลเกีย่วกบัสว่นผสม 

 

สารนีจ้ัดเป็นสารเคม ี
 

สารอนัตรายหรอืสารเชงิซอ้นทีต่อ้งเปิดเผย 

ชือ่ CAS# ความเขม้ขน้* 
รหสัความเป็นอนัตรายตาม

เกณฑ ์GHS 

DIACETONE ALCOHOL 123-42-2 99% H226, H319, H335 

 
* ความเขม้ขน้ทัง้หมดแสดงเป็นเปอร์เซ็นตโ์ดยน ้าหนัก เวน้แต่สารนัน้เป็นแก๊ส ความเขม้ขน้ของแก๊สแสดงเป็นเปอรเ์ซ็นตโ์ดย

ปรมิาตร คา่ความเขม้ขน้อาจแปรผันได ้
 

สว่น 4 มาตรการปฐมพยาบาล 

การสูดดม 

หากมกีารสดูดม ใหร้บีออกมาจากบรเิวณนัน้ ถา้มอีาการหายใจล าบากตดิขดัใหน้ าออกซเิจนใชใ้นการชว่ยหายใจ 

หากมอีาการหมดสต ิประเมนิอาการวา่มคีวามจ าเป็นตอ้งชว่ยเหลอืโดยการผายปอดหรอืไม ่รบีน าสง่แพทย ์

 

การสมัผสัทางผวิหนงั 

ลา้งบรเิวณทีส่มัผัสดว้ยน ้าในปรมิาณมากทนัท ีและปรกึษาแพทยห์ากมอีาการระคายเคอืง 

 

การสมัผสัดวงตา 

ลา้งดวงตาดว้ยน ้าสะอาดปรมิาณมากและรับการรักษาพยาบาลจากแพทยต์อ่ไป 

 
การรบัประทานเขา้ไป 

หา้มกระตุน้ใหอ้าเจยีน และรบีพบแพทยท์นัท ี 

 

หมายเหตสุ าหรบัแพทย ์
ใหท้ าการรักษาตามความเหมาะสม 

สว่น 5 มาตรการผจญเพลงิ 
 

สารดบัเพลงิ 
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สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม:    ใชค้ารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) สารเคมแีหง้ โฟม หรอืหมอกน ้า เพือ่ดบัเพลงิ 

สารดบัเพลงิทีไ่มเ่หมาะสม:  สายน ้าทีฉ่ดีเป็นสาย 

 

การผจญเพลงิ 

ค าแนะน าในการผจญเพลงิ: ระวงัอยา่ใหอ้ณุหภมูสิงูเกนิไป อาจเกดิอนัตรายจากกาปะทขุองรระเบดิ ใชล้ะอองน ้าเพือ่ท า

ใหภ้าชนะทีม่คีวามเสีย่งในการเกดิอนัตรายมอีณุหภมูทิีล่ดลง เคลือ่นยา้ยภาชนะทีไ่มเ่สยีหายออกจากพืน้ทีอ่นัตรายทนัท ี

ระวงัอยา่ใหน้ ้าดับเพลงิซมึลงสูแ่หลง่น ้าหรอืน ้าใตด้นิ สิง่ทีห่ลงเหลอืจากเพลงิไหมแ้ละน ้าดับเพลงิทีป่นเป้ือนตอ้งถูกก าจัด

ตามขอ้บงัคบัของหน่วยงานทอ้งถิน่ 

 

ความเป็นอนัตรายจากเพลงิไหมท้ีผ่ดิปกต:ิ ตดิไฟได ้สว่นผสมทีร่ะเบดิไดก้ับอากาศอาจก่อตัวขึน้ไดท้ีอุ่ณหภูมหิอ้ง 

ระวังไอระเหยจุดระเบดิอกีครัง้ท าใหเ้กดิส่วนผสมทีอ่าจเกดิการระเบดิกับอากาศ เนื่องจากน ้าหนักทีม่ากกว่าอากาศ จงึ

กระจายตวัไดใ้นระดับพืน้และอาจเกดิประกายไฟยอ้นกลบัเมือ่อยูใ่นระยะทีอ่าจตดิไฟได ้สามารถตดิไฟไดท้ีบ่รเิวณพืน้ผวิที่

อณุหภมูสิงู มปีระกายไฟและมเีปลวไฟ อาจกอ่ใหเ้กดิคารบ์อนออกไซดท์ีเ่ป็นพษิหากเกดิเพลงิไหม ้

 

คณุสมบตัคิวามไวไฟ 

จดุวาบไฟ [วธิกีาร]: 58 องศาเซลเซยีส (Closed cup) 

คา่ขดีจ ากดัสูงสุดและต า่สดุของความไวไฟ (% ปรมิาตรโดยประมาณในอากาศ):  คา่ต า่สดุ (LEL): 1.4 คา่สงูสดุ (UEL): 

8.1 

อุณหภูมทิ ีจ่ดุตดิไฟเองได:้  620 องศาเซลเซยีส  

 

สว่น 6 มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสาร 

 

วธิปีฏบิตัใินการแจง้เตอืน 

ในกรณีทีม่กีารหกเป้ือนหรอืปลอ่ยออกโดยอุบัตเิหต ุใหแ้จง้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตามขอ้ก าหนดกฎหมายตา่ง ๆ ทีบ่ังคับ

ใช ้

 

มาตรการป้องกนั 

อพยพผูอ้ยู่อาศัยในบรเิวณใกลเ้คยีงและบรเิวณใตล้มหากจ าเป็น สวมใสเ่ครือ่งชว่ยหายใจและชดุป้องกันสารเคม ีแนะน า

ใหส้วมชดุป้องกนัทีม่คีวามทนทานตอ่ตัวท าละลาย 

 

การจดัการสารร ัว่หก 

การร ัว่ไหลในปรมิาณมาก:   หยดุการร่ัวไหลและสบูออกจากบรเิวณนัน้ ระมัดระวงัในกรณีทีอ่าจเกดิการระเปิด ใชว้สัดทุี่

ไมจ่ับตวักับของเหลวไวไฟในการดดูซมึสารทีร่ั่วไหล (เชน่ ดนิ ทราย เวอรม์คิไูลท ์หรอืหนิดนิทราย) จากนัน้เก็บรักษาไว ้

ในภาชนะทีปิ่ดมดิชดิเพือ่รอการก าจัด  

 

ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 

การร่ัวหกปรมิาณมาก:   อดุรูทีร่ั่วหากเป็นไปได ้หา้มไม่ใหป้ลอ่ยสารทีห่กร่ัวลงทอ่ระบายน ้าหรอืแหลง่น ้าตา่ง ๆ ทัง้ผวิน ้า

และแหลง่น ้าใตด้นิ หากปลอ่ยไหลแลว้ตอ้งรบีแจง้เตอืนแกต่ ารวจและนักดับเพลงิ 

 

สว่น 7 การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา 

 

การขนถา่ย เคลือ่นยา้น ใชง้าน 

จัดใหม้กีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอและระบายไอเสยีเฉพาะตามความจ าเป็น จัดใหม้อีปุกรณ์ระบายไอเสยีในระดับพืน้ดนิ 

เนื่องจากไอระเหยค่อนขา้งเขม้ขน้จงึหนักกว่าอากาศ หลกีเลีย่งการก่อตัวละอองฝอยในอากาศ หา้มสดูหายใจเอาไอ

ระบายเขา้ไป ใชอ้ปุกรณ์หรอืเครือ่งมอืป้องกนัการระเบดิเทา่นัน้ หา้มใชแ้รงดนัอากาศ 

อุณหภูมใินการบรรจุ/การถา่ยเทเอาของออก: [ทีส่ภาพแวดลอ้มปกต ิ(Ambient)] 

อุณหภูมใินการขนสง่:  [ทีส่ภาพแวดลอ้มปกต ิ(Ambient)] 

ความดนัในการขนสง่:  [ทีส่ภาพแวดลอ้มปกต ิ(Ambient)] 

สารสะสมไฟฟ้าสถติ:  สารนีไ้มเ่ป็นสารสะสมไฟฟ้าสถติ 

การเก็บรกัษา 

เก็บรักษาในภาชนะทีแ่หง้ ในเก็บรักษาในทีอ่ากาศเย็น อากาศถา่ยเทสะดวก หลกีเลีย่งการสมัผัสกบัแสงแดดโดยตรง 

ผลติภัณฑท์ีเ่ขา้กนัไมไ่ด:้ ตวัเร่งปฏกิริยิากรด (กรดซลัฟิวรกิ กรดไฮโดรคลอรกิ กรดออกซาลคิ) ไอโอดนี เบส (ดา่ง) 
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อะซติกิแอนไฮไดรด ์ไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด ์(สารละลายเขม้ขน้) วสัดบุรรจภุัณฑท์ีแ่นะน า สแตนเลส โลหะควร

หลกีเลีย่งการจัดเก็บในบรรจภุัณฑว์ัสดทุีเ่ป็นพลาสตกิ    

           อุณหภูมใินการจดัเก็บ:  [ทีส่ภาพแวดลอ้มปกต ิ(Ambient)] 

ความดนัทีใ่ชเ้ก็บ:  [ทีส่ภาพแวดลอ้มปกต ิ(Ambient)] 

วสัดบุรรจภุณัฑแ์ละสารเคลอืบผวิทีใ่ชท้ ีเ่หมาะสม (การเขา้กนัไดท้างเคม)ี: สแตนเลส โลหะ 
วสัดบุรรจภุณัฑท์ีไ่มเ่หมาะสม: ตวัเร่งปฏกิริยิากรด (กรดซลัฟิวรกิ กรดไฮโดรคลอรกิ กรดออกซาลกิ) ไอโอดนี เบส  

อะซติกิแอนไฮไดรด ์ไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด ์(สารละลายเขม้ขน้) วสัดพุลาสตกิพลาสตกิ   

 
การควบคมุพารามเิตอร/์ขดีจ ากดัการรบัสมัผสั: ขดีจ ากัดการสมัผัสในการท างาน 50 ppm, 240 mg / m3 TWA 
 
การควบคมุทางวศิวกรรม 

ตอ้งมกีารป้องกนัการระเบดิ จัดใหม้กีารระบายอากาศและ/หรอืระบบระบายอากาศทีด่ใีนพืน้ทีก่ารท างาน 
 

การป้องกนัสว่นบุคคล 

การเลอืกอปุกรณ์ป้องกันสว่นบคุคลนัน้แตกตา่งกันไปตามภาวะการรับสมัผัสทีอ่าจเกดิขึน้ เชน่ การใชง้าน หลักปฏบิัตใิน

การขนถ่ายเคลือ่นยา้ย ความเขม้ขน้ และการระบายอากาศ ขอ้มูลทีร่ะบไุวด้า้นลา่งเพือ่เลอืกอุปกรณ์ป้องกันสว่นบุคคลที่

ใชก้บัสารนีข้ ึน้อยูก่บัการใชง้านปกตติามวตัถปุระสงค ์
 
อุปกรณป้์องกนัระบบทางเดนิหายใจ: อปุกรณ์ชว่ยหายใจตอ้งมตีัวกรองทีเ่หมาะสมหรอืเครือ่งชว่ยหายใจตอ้งแบบมถีัง

อากาศภายในตวั  

 

อุปกรณป้์องกนัดวงตา: แวน่ตาป้องกนั (Closed goggles) หนา้กากป้องกนัใบหนา้ (Face shield) 
 

อุปกรณป้์องกนัผวิหนงัและรา่งกาย:  

อุปกรณป้์องกนัมอื: ถงุมอืบวิทลิ (Butyl-rubber) 0.5 มลิลเิมตร > 480 นาท ี

อุปกรณป้์องกนัผวิหนงัและรา่งกาย: สวมใสช่ดุป้องกนัทีท่นทานตอ่ตัวท าละลาย 

 

มาตรสุขอนามยัของอุตสาหกรรม: หา้มสูดดมไอระเหย / ละอองฝอยในอากาศ หลักเลีย่งการสัมผัสสารเคมีกับ

ผวิหนังและดวงตา ถอดเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนออกทันท ีเสือ้ผา้ใชแ้ลว้ทิง้อาจถูกน ามาใชเ้มือ่ตอ้งท างานร่วมกับสารเคมดีังกลา่ว 

หา้มสบูบหุรี ่หรอืรับประทานอาหารรวมทัง้เครือ่งดืม่ในบรเิวณเดยีวกับพืน้ทีท่ างาน 

 

สว่น 9 คณุสมบตัทิางกายภาพและเคม ี

 

หมายเหตุ:   คุณสมบตัทิางกายภาพและเคมไีดร้บัการก าหนดไวเ้พือ่การพจิารณาถงึความปลอดภยั สุขภาพ และ

สิง่แวดลอ้มเทา่น ัน้ และอาจไมแ่สดงใหเ้ห็นขอ้ก าหนดเฉพาะท ัง้หมดของผลติภณัฑ ์ตดิตอ่ผูจ้ดัจ าหนา่ยเพือ่ขอขอ้มูล

เพิม่เตมิ 

ขอ้มลูท ัว่ไป 

สถานะทางกายภาพ: ของเหลว 

ส:ี ไมม่สี ี

กลิน่: มกีลิน่ออ่นๆ 

ระดบัของการไดร้บักลิน่: 0.28 ppm  

 

ขอ้มูลทีส่ าคญัดา้นสขุภาพ ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม 

ความหนาแนน่สมัพทัธ ์(ที ่20 องศาเซลเซยีส): 0.93 – 0.94 [ตามทีค่ านวณได]้ 

ความหนาแนน่: ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

ความไวไฟ (ของแข็ง กา๊ซ): ตดิไฟได ้

จดุวาบไฟ :  58 องศาเซลเซยีส  (Closed cup) 

คา่ขดีจ ากดัสูงสุดและต า่สดุของความไวไฟ (% ปรมิาตรโดยประมาณในอากาศ): คา่ต า่สดุ (LEL): 1.4         

คา่สงูสดุ (UEL): 8.1 

อุณหภูมทิ ีจ่ดุตดิไฟเองได:้  620 องศาเซลเซยีส   

จดุเดอืด/ชว่ง:  150 องศาเซลเซยีส  - 172 องศาเซลเซยีส   

อุณหภูมกิารสลายตวั:  ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

ความหนาแนน่ไอ (อากาศ = 1):  >4 ที ่101 กโิลปาสคาล 

สว่น 8 การควบคมุการรบัสมัผสัสาร/อุปกรณป้์องกนัสว่นบุคคล 
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ความดนัไอ:      1.1 เฮกโตปาสคาล (0.83 มม. ปรอท) ที ่20 องศาเซลเซยีส 

อตัราการระเหย (เอ็น-บวิทวิแอซเีตท = 1):  0.15 

คา่ความเป็นกรดเบส (pH):  ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

Log Pow (คา่สมัประสทิธิก์ารแยกช ัน้ระหวา่ง เอ็น-ออกทานอล/น า้):  -0.09 

คา่การละลายในน า้: สามารถละลายไดอ้ย่างสมบรูณ์ทีอ่ณุหภมู ิ20 oC 

ความหนดื: [ไมไ่ดก้ าหนดไว ้ที ่40 องศาเซลเซยีส] | 2.9 mPa S ที ่20 องศาเซลเซยีส 

 

ขอ้มูลอืน่ๆ 

จดุเยอืกแข็ง: ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

จดุหลอมเหลว: -44 องศาเซลเซยีส 

น า้หนกัโมเลกุล: 116.16 G/MOLE  

การดดูซมึความชืน้: ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

สมัประสทิธิก์ารขยายตวัเนือ่งดว้ยอุณหภูม:ิ ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

 

 
การเกดิปฏกิริยิา: ไอระเหยอาจกอ่ใหเ้กดิของผสมทีอ่าจเกดิการระเบดิไดใ้นอากาศ โดยมคีวามหนักกวา่อากาศ ปฏกิริยิา

อาจเกดิขึน้ในระดับพืน้และอาจเกดิการลกุยอ้นกลับของเปลวไฟเมือ่ตดิไฟหรอือาจกลายเป็นประจุไฟฟ้าสถติ 

 

ความเสถยีรทางเคม:ี ภายใตก้ารเก็บรักษาทีอ่ณุหภมูแิวดลอ้มปกต ิ(-40 ° C ถงึ + 40 ° C) สารนีม้คีวามเสถยีร 

 

ความเป็นไปไดใ้นการเกดิปฏกิริยิาอนัตราย: ไมม่อีนัตรายหากใชต้ามค าแนะน า 

 

สภาวะทีต่อ้งหลกีเลีย่ง: ภาวะทีก่อ่ใหเ้กดิการตดิไฟได ้ไอระเหยเขม้ขน้ทีห่นักกวา่อากาศ การกอ่ตวัของสารผสมอาจ

กอ่ใหเ้กดิการระเบดิไดห้ากอยู่ในอากาศ หรอืในภาชนะทีว่า่งเปลา่และไมส่ะอาด 

 

วสัดุทีต่อ้งหลกีเลีย่ง:  กรด (กรดซลัฟิวรกิ กรดไฮโดรคลอรกิ กรดออกซาลกิ: เสีย่งตอ่การเกดิปฏกิริยิารุนแรง 

เบส/ดา่ง (ปฏกิริยิาเกดิงา่ย) อะซติกิแอนไฮไดรด ์ไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด ์(สารละลายเขม้ขน้) 

สารอนัตรายทีเ่กดิจากการสลายตวั: เมือ่เกดิการสลายตวัทางความรอ้นจะเกดิผลติภัณฑเ์ป็นแก๊สคารบ์อนไดออกไซด ์

(CO2) 

 

มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิปฏกิริยิาทีอ่นัตราย: ไมม่อีนัตรายหากใชต้ามค าแนะน า 

 

สว่น 11 ขอ้มูลทางพษิวทิยา 

 

ขอ้มูลเกีย่วกบัผลกระทบทางพษิวทิยา 

 

เสน้ทางการรบัสมัผสั ขอ้สรุป/หมายเหต ุ

การสดูดม  

ความเป็นพษิผา่นไป 3 ชม. (หนู) : LC0 > 7.6 มก./ล มคีวามเป็นพษิต า่มาก  
 

การรบัประทานเขา้ไป  

ความเป็นพษิฉับพลนั (หนู): LD50 3002 มก./กก. เป็นพษิต า่มาก โดยอาศยัขอ้มลูการทดสอบส าหรับสาร  

 

ผวิหนงั  

ความเป็นพษิฉับพลบั (กระตา่ย): LD50 > 2 มก./กก. เป็นพษิต า่มาก โดยอาศยัขอ้มลูการทดสอบส าหรับสาร  

 

ดวงตา  

การระคายเคอืง: ขอ้มลูทีม่ใีหใ้ชไ้ด ้ ระคายเคอืงเป็นเวลา 24 ชม. (กระตา่ย) ระคายเคอืงตาอยา่งรุนแรง  

 

 

 

สว่น 10 ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 
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ผลกระทบอืน่ๆตอ่สขุภาพจากการรบัสมัผสัในระยะส ัน้และระยะยาว 

คาดวา่มผีลต่อสขุภาพจากการท าใหไ้วต่อการกระตุน้อาการแพต้่อทางเดนิหายใจหรือผวิหนังแบบภาวะกึง่เรื้อรังหรือเรื้อรัง การ

กลายพันธุ ์ความเป็นพษิตอ่ระบบสบืพันธุ ์การกอ่มะเร็ง ความเป็นพษิตอ่อวัยวะเป้าหมาย (จากการสมัผัสครัง้เดยีวหรอืการสัมผัส

ซ ้า) ความเป็นพษิจากการส าลกั และผลกระทบอืน่ๆ โดยพจิารณาจากประสบการณ์ของบคุคล และ/หรอืขอ้มลูการทดลอง 

 

 ส าหรบัตวัผลติภณัฑ:์ 

 

ความเขม้ขน้ของไอระเหยทีเ่กนิกวา่ระดับมาตรฐาน จะท าใหเ้กดิการระคายเคอืงดวงตา และมผีลตอ่ระบบทางเดนิหายใจ 

ซึง่อาจท าใหรู้ส้กึปวดหัวและวงิเวยีนศรษีะ รวมทัง้อาจสง่ผลกระทบตอ่ระบบประสาท การสมัผัสสารทีม่คีวามหนืดต ่าเป็น

เวลานานหรอืซ ้าๆตดิตอ่กนั อาจมผีลท าใหผ้วิหนังแหง้ เกดิการระคายเคอืงและผวิหนังอักเสบ ของเหลวปรมิาณเล็กนอ้ย

ทีส่ าลักเขา้ไปในปอดระหวา่งการกลนืกนิหรอืจากการอาเจยีน อาจท าใหเ้กดิภาวะปอดอักเสบจากสารเคมหีรอืปอดบวม

น ้า 

METHYL ETHYL KETONE (MEK): การสมัผัสกบั Methyl Ethyl Ketone (MEK) หรอื Methyl Isobutyl Ketone (MIBK) 

และ n-Hexane พรอ้มกนัสามารถเพิม่ความเสีย่งของผลขา้งเคยีงจาก n-Hexane ในระบบประสาทสว่นปลาย 

 

การจ าแนกประเภทตามเกณฑ ์IARC: 

สว่นผสมตอ่ไปนีไ้ดถ้กูกลา่วถงึในรายการขา้งลา่ง: ไมม่ ี

--รายการกฎขอ้บงัคบัทีค่น้ได—้ 

1 = IARC 1     2 = IARC 2A     3 = IARC 2B 

 

สว่น 12 ขอ้มูลดา้นนเิวศวทิยา 

 

ขอ้มลูทีใ่หไ้วน้ีอ้าศยัพืน้ฐานจากขอ้มลูส าหรับสาร องคป์ระกอบของสาร หรอืขอ้มลูส าหรับสารทีค่ลา้ยคลงึกนั 

 

การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย 

การยอ่ยสลายไดท้างชวีภาพ: 

 สารเคม ี– คาดวา่ยอ่ยสลายทางชวีภาพไดง้า่ย (100% ใน 14 วนั) 

 

การแยกสลายดว้ยน า้: 

 สารเคม ี– คาดวา่ไมม่กีารเปลีย่นรูปจากปฏกิริยิาไฮโดรไลซสิ 

 

การสลายตวัดว้ยแสง: 

 สารเคม ี– คาดวา่ไมม่กีารเปลีย่นรูปจากปฏกิริยิาโฟโตไลซสิ 

การออกซเิดชนัในบรรยากาศ: 

 สารเคม ี– คาดวา่จะสลายตวัอยา่งปานกลางในอากาศ 

 

ขอ้มูลทางนเิวศวทิยาอืน่ๆ 

 VOC:  ไมม่ขีอ้มลู 

 

ขอ้มูลเชงินเิวศวทิยา 

ความเป็นพษิตอ่ระบบนเิวศ 

การทดสอบ ระยะเวลา ประเภทของสิง่มชีวีติ ผลการทดสอบ 

แหลง่น ้า - ความเป็นพษิกับปลา 96 ชัว่โมง ปลาซวิขา้วสารญีปุ่่ น LC50 > 100 มก./ลติร 

แหลง่น ้า – ความเป็นพษิกับ 

สัตวน์ ้าไมม่กีระดกูสันหลัง 

48 ชัว่โมง ไรแดงเทศ EC50 > 1000 มก./ลติร 

แหลง่น ้า - ความเป็นพษิตอ่สาหร่ายใน

น ้าและไซยาโนแบคทเีรยี 

72 ชัว่โมง สาหรา่ยสเีขยีว NOEC 1000 มก./ลติร 

แหลง่น ้า - ความเป็นพษิตอ่จุลนิทรยี ์ 3 ชัว่โมง สิง่ปฏกิลูในประเทศ EC50 > 1000 มก./ลติร 

 

สว่น 13 ขอ้พจิารณาในการก าจดั 

 

วธิกีารก าจดัของเสยี 

ปฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นสิง่แวดลอ้มของรัฐบาลกลางรัฐและทอ้งถิน่ทัง้หมด 

ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารก าจัดขยะมอือาชพีทีไ่ดรั้บใบอนุญาตเพือ่ก าจัดวัสดนุี ้ละลายหรอืผสมวัสดกุับตวัท าละลายทีต่ดิไฟไดแ้ละเผาใน

เตาเผาสารเคมทีีม่เีครือ่งเผาไหมแ้ละหอบ าบดั (scrubber) หา้มทิง้ลงในสิง่ปฏกิลู 
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สว่น 14 ขอ้มูลการขนสง่ 

ทางบก – มาตรการและขอ้ควรระวงัส าหรบัการขนสง่ 

 หมายเหต:ุ ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ทางทะเล (IMDG)  

 ชือ่ทีเ่หมาะสมในการขนสง่: DIACETONE ALCOHOL 

 ประเภทและประเภทยอ่ยของความเป็นอนัตราย: 3 

 หมายเลข EMS:    F-E, S-D 

 หมายเลขสหประชาชาต:ิ 1148 

 กลุม่การบรรจ:ุ   III 

 มลพษิทางทะเล: ไมม่ ี

 ฉลาก: 3 

 ชือ่เอกสารการขนสง่: UN1148, DIACETONE ALCOHOL, 3, PG III 

 

ทางทะเล (MARPOL 73/78 Convention – Annex II) 

ชือ่ทีเ่หมาะสมในการขนสง่: DIACETONE ALCOHOL 

Ship type: 3  

ประเภทของมลภาวะ: Z 

ทางอากาศ (IATA) 

 ชือ่ทีเ่หมาะสมในการขนสง่:  DIACETONE ALCOHOL 

 ประเภทและประเภทยอ่ยของความเป็นอนัตราย: 3 

 หมายเลขสหประชาชาต:ิ 1148 

 กลุม่การบรรจ:ุ III 

 ฉลาก/เครือ่งหมาย: 3 

 ชือ่เอกสารการขนสง่:  UN1148, DIACETONE ALCOHOL, 3, PG II 

 

สว่น 15 ขอ้มูลดา้นกฎขอ้บงัคบั 

 

สารนีถ้อืเป็นสารอนัตรายตามเกณฑข์องสหประชาชาต ิGHS 

 

สถานะทางกฎหมายและกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

 

กฎหมายและขอ้บงัคบัแหง่ชาต:ิ  

พระราชบัญญัตคิวามปลอดภัยและอนามัยในสถานทีท่ างานและกฎขอ้บังคับดา้นความปลอดภัยและสขุภาพในสถานที่

ท างาน 

 

สว่น 16 ขอ้มูลอืน่ ๆ 

 

N/D = ไมไ่ดก้ าหนดไว,้ N/A = ไมเ่กีย่วขอ้ง 

 

ขอ้ส าคญัของ H-CODES ระบุในสว่นที ่3 ของเอกสารนี ้(เพือ่เป็นขอ้มูลเทา่น ัน้): 

H226: ของเหลวและไอระเหยไวไฟสงู; ของเหลวไวไฟ, ประเภทที2่ 

H319: เป็นสาเหตใุหเ้กดิการระคายเคอืงดวงตาอยา่งแรง; ท าลายหรอืระคายเคอืงดวงตา, ประเภทที ่2 

H335: อาจท าใหเ้กดิการระคายเคอืงตอ่ระบบทางเดนิหายใจ; อวยัวะเป้าหมายเดยีว, สารเสพตดิ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตามภูมคิวามรูแ้ละความเชือ่เท่าที ่Union Petrochemical มอียู่ ขอ้มูลและค าแนะน าทีร่ะบุไวน้ี้มคีวามถูกตอ้งและเชือ่ถอืไดจ้นถงึ

วันที่จัดท าเอกสาร ท่านสามารถติดต่อ Union Petrochemical เพื่อตรวจสอบว่าเอกสารฉบับนี้เ ป็นฉบับล่าสุดที่ Union 

Petrochemical มอียูห่รอืไม ่ขอ้มลูและค าแนะน านี้จัดเสนอไวเ้พือ่ใหผู้ใ้ชพ้จิารณาและตรวจสอบ โดยถอืวา่ผูใ้ชม้คีวามรับผดิชอบ

ต่อการตรวจสอบจนเป็นทีพ่งึพอใจต่อตัวเองว่าผลติภัณฑม์คีวามเหมาะสมต่อการใชง้านตามวัตถุประสงคห์รือไม่ หากผูซ้ือ้น า

ผลติภัณฑน์ี้ไปบรรจุใหม ่ผูใ้ชม้คึวามรับผดิชอบทีจ่ะตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มขีอ้มลูทีเ่หมาะสมเกีย่วกับสขุภาพ ความปลอดภัย และ

ขอ้มลูอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นแนบไปกับและ/หรอืตดิไวบ้นภาชนะบรรจ ุควรมอบค าเตอืนและวธิกีารปฏบิัตใินการขนถ่ายเคลือ่นยา้ยใชง้าน

อยา่งปลอดภัยใหแ้กผู่ข้นถา่ยเคลือ่นยา้ยและผูใ้ช ้หา้มกระท าการปรับเปลีย่นแกไ้ขเอกสารนีโ้ดยเด็ดขาด ไมอ่นุญาตใหน้ าเอกสาร

นีไ้ปพมิพเ์ผยแพร่ซ ้าหรอืถา่ยทอดซ ้า ไมว่า่ทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น ยกเวน้ภายใตข้อบเขตทีก่ าหนดไวต้ามกฎหมาย 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


