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เอกสารขอ้มลูความปลอดภัย 

สว่น 1 การบง่ชีผ้ลติภณัฑแ์ละบรษิทั 

 

ผลติภณัฑ ์

 ชือ่ผลติภณัฑ:์ Ethyl Acetate, acetic ester 

 รายละเอยีดผลติภณัฑ:์ เอททลิ อะซเิตท หรอื อะซติกิ เอสเทอร ์ 

 สูตรทางเคม:ี  C4H8O2 

 แนะน าใหใ้ช:้ ตัวท าละลาย หรอื สารส าหรับการสงัเคราะหส์ยีอ้มและตัวกลางในดา้นเภสชักรรม 

 

การบง่ชือ่บรษิทั 

 ผูจ้ าหนา่ย:    บรษิทั ยเูนีย่น ปิโตรเคมคิอล จ ากดั (มหาชน)  
728 อาคาร ยเูนี่ยนเฮา้ส ์ถนนบรมราชชนนี  

แขวงบางบ าหร ุเขตบางพลัด กรงุเทพฯ 10700  
 ขอ้มูลการตดิตอ่ท ัว่ไปของผูจ้ าหนา่ย: +662 881 8288 

 

 
เอกสาร (M)SDS ฉบบันีเ้ป็นขอ้มูลโดยท ัว่ไปซึง่ไมไ่ดร้ะบุขอ้มูลเฉพาะเจาะจงของประเทศใดประเทศหนึง่ 

 

สว่น 2 การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย 

 
สารนี้เป็นสารอันตรายตามแนวทางการก ากับดแูลของสหประชาชาตติามเกณฑ ์GHS การจ าแนกประเภทไดจ้ าแนกตามระบบกลุ่ม
สารอันตราย GHS ส าหรับสารอันตรายทีม่ขีดีจ ากัดของการตัด/ความเขม้ขน้สองคา่ การพจิารณาจะยดึตามคา่ขดีจ ากัดทีส่งูกวา่ 

 
การจ าแนกประเภท: 

ของเหลวไวไฟ: ประเภทที ่2 

 
องคป์ระกอบฉลาก: 
รูปสญัลกัษณ:์  

 
ค าสญัญาณ (Signal Word): อันตราย 

 
ค าแนะน าในการป้องกนั: 

 

 มาตรการป้องกัน:  เก็บใหห้า่งจากแหลง่ความรอ้น ประกายไฟ ไฟ และออกซไิดเซอร ์–หา้มสบูบหุร ี

การตอบสนอง: อพยพบคุคลออกจากพืน้ทีท่ีป่นเป้ือนไปยงัพืน้ทีท่ีป่ลอดภัยอยา่งรวดเร็ว จ ากัดและป้องกัน

การเขา้ถงึพืน้ทีก่รณีทีม่กีารร่ัวไปยังทอ่ระบายน ้า 

การก าจัดของเสยี: ท าการเผาตามทีก่ฏหมายบงัคับใช ้

 

ความเป็นอนัตรายทางกายภาพและทางเคม:ี ของเหลวและไอระเหย ไวไฟสงู 

ความเป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ: ระคายเคอืงตอ่ดวงตา ชอ่งคอ และทางเดนิหายใจ การสดูดมทีค่วามเขม้ขน้สงูเป็นสาเหตทุ าให ้

ปอด ตับ และไตเสยีหาย ถา้มกีารสดูดมเป็นระยะยาวสามารถเกดิภาวะการหายใจลม้เหลวได ้การกลนืกนิจะท าใหป่้วย น ้าลายฟมู

ปาก และทอ้งรว่ง การแพจ้ะท าใหเ้ลอืดออกทีเ่หงอืกและผวิหนังอักเสบ 
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ความเป็นอตัรายตอ่สิง่แวดลอ้ม: เป็นภัยตอ่สิง่แวดลิม้ โดยเฉพาะมลพษิทางน ้า 

ผลกระทบเรือ้รงั: อาจเกดิกระจกตาขุน่ ภาวะโลหติจาง การเพิม่ของเซลลเ์มด็เลอืดขาว หลังจากสมัผัสเป็นระยะเวลานาน 

 

หมายเหต:ุ สารนี้ไมค่วรใชน้อกเหนือจากทีร่ะบไุวใ้นสว่นที ่1 โดยไมไ่ดรั้บค าปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญ จากการศกึษาดา้นสขุภาพ

พบวา่ การไดรั้บสารอาจท าใหเ้กดิความเสีย่งตอ่สขุภาพมนุษยโ์ดยมคีวามแตกตา่งไปในแตล่ะบคุคล 

 

สว่น 3 องคป์ระกอบและขอ้มูลเกีย่วกบัสว่นผสม 

 
สารอนัตรายหรอืสารเชงิซอ้นทีต่อ้งเปิดเผย 

ชือ่ CAS No. การจ าแนกประเภทตาม GHS ความเขม้ขน้* 

Propyl Acetate 141-78-6 ประเภทที ่2 ≥99.5 

 

* ความเขม้ขน้ทัง้หมดแสดงเป็นเปอรเ์ซ็นตโ์ดยน ้าหนัก เวน้แต่สารนั้นเป็นแก๊ส ความเขม้ขน้ของแก๊สแสดงเป็นเปอรเ์ซ็นตโ์ดย
ปรมิาตร คา่ความเขม้ขน้อาจแปรผันได ้
 

สว่น 4 มาตรการปฐมพยาบาล 

การสูดดม 

ใหเ้คลือ่นยา้ยผูป่้วยไปทีท่ีม่อีากาศบรสิทุธิ ์ใหห้ายใจไดส้ะดวก ใหใ้สเ่ครือ่งชว่ยหายใจหากหายใจล าบาก หรอืไมห่ายใจ 

 

การสมัผสัทางผวิหนงั 

ใหถ้อดเสือ้ทีม่กีารปนเป้ือนออก และท าการลา้งดว้ยสบูแ่ละน ้าสะอาด 
 

การสมัผสัดวงตา 

ลา้งดวงตาดว้ยน ้าสะอาด หรอืน ้าเกลอื หลงัจากนัน้ใหไ้ปพบแพทยท์ันท ี 

 
การรบัประทานเขา้ไป 

ป้วนปากแลว้ดืม่น ้าตามเยอะๆ หา้มท าใหอ้าเจยีน ใหร้บีพบแพทยแ์พทยท์นัท ี
 

สว่น 5 มาตรการผจญเพลงิ 
 

การผจญเพลงิ และสารดบัเพลงิ:  สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม คอื โฟม  สารเคมแีหง้ คารบ์อนไดออกไซด ์ทราย  

  สว่นสารดับเพลงิทีไ่มเ่หมาะสม คอื น ้า แตส่ามารถใชน้ ้าท าใหภ้าชนะเย็นลงได ้

 

ความอนัตรายพเิศษ: เนื่องจากเป็นสารไวไฟ ท าใหม้คีวามเสีย่งเกดิการระเบดิ เมือ่สมัผัสกบัประกายไฟ เปลวไฟ ไฟฟ้าสถติ 

ความรอ้น หรอืตัวออกซไิดซ ์ไอระเหยหนักกวา่อากาศ อาจท าใหไ้อลอยไปไกลและยอ้นกลบัมาแหลง่

จุดระเบดิ การปิดภาชนะอาจท าใหภ้าชนะแตก เมือ่ไดรั้บความรอ้นและ อาจท าใหเ้กดิการอดุตันภายใน

ทอ่  

 

สว่น 6 มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสาร 

 

ขอ้ควรระวงัสว่นบุคคล 

อพยพคนออกจากพืน้ทีท่ีม่กีารปนเป้ือนไปยังพืน้ทีท่ีป่ลอดภัยอยา่งรวดเร็ว สวมอปุกรณ์ชว่ยหายใจแบบมคีวามดัน และชดุ

ป้องกันไฟฟ้า เพือ่ใหไ้ดรั้บการป้องกันอยา่งด ีและท าการตัดไฟฟ้า 

 

ขอ้ควรระวงัตอ่สิง่แวดลอ้ม 

หยดุการร่ัวไหลของสาร ป้องกันการไหลไปทีท่อ่ระบาย 

 

การควบคมุและการท าความสะอาด 

 ร่ัวไหลเล็กนอ้ย: ใหด้ดูซบัดว้ยทราย  ปนูขาว หรอืแคลเซยีมคารบ์อเนต หรอืเจอืจางใหเ้ป็นน ้าเสยี 

ร่ัวไหลจ านวนมาก: ใหส้รา้งหลุมกัน และปิดดว้ยโฟมเพือ่เป็นการลดไอไม่ไดไ้ปสัมผัสกับคน ก าจัดของเสยีดว้ยป๊ัมกัน

ระเบดิเพือ่เคลือ่นยา้ยไปยังบอ่พเิศษส าหรับก าจัดของเสยีหรอืรไีซเคลิ 
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สว่น 7 การจดัการ และเก็บรกัษา 

 

การจดัการ 
การปฏบิัตกิารตอ้งท าในสถานทีท่ีม่อีากาศถา่ยเทไดด้ ีเจา้หนา้ทีจ่ าเป็นตอ้งฝึกอบรมและขัน้ตอนการด าเนนิงาน เจา้หนา้ที่

ควรใสอุ่ปกรณ์ป้องกันการหายใจ อุปกรณ์ป้องกันดวงตา ชดุป้องกันไฟฟ้า และถุงมอืยาง ควรเก็บใหห้่างจากไฟ และ

แหลง่ความรอ้น หา้มสบูบหุรี ่ควรใชร้ะบบระบายอากาศและอปุกรณ์ป้องกันการระเบดิ ระวังการร่ัวไหลของไอในบรเิวณที่

ท างาน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับตัวออกซไิดซ์ กรดและด่าง อัตราการไหลในท่อควรคุมใหค้งที่เพื่อป้องกันอัตราย 
ระมัดระวังเรือ่งการขนสง่ การเคลือ่นยา้ย ควรขนสง่พรอ้มกับอปุกรณ์ดับเพลงิ  

 

การเก็บรกัษา 

เก็บในทีเ่ยน็และทีอ่ากาศถา่ยเทด ีอณุหภมูคิวรต ่ากวา่ 30 องศาเซลเซยีส เกบ็ใหห้า่งจากไฟ และแหลง่ความรอ้น 

ภาชนะควรมกีารปิดใหส้นทิ และแยกออกจากอากาศ ออกซไิดเซอร ์กรดและดา่ง ควรใชไ้ฟแบบป้องกนัการระเบดิ และ

อปุกรณ์ระบายอากาศ และไมค่วรใชอ้ปุกรณ์ทีง่่ายตอ่การเกดิประกายไฟ จ าเป็นตอ้งมภีาชนะรองป้องกนัการร่ัวไหล 

แผ่นบรรจุ และซลี ของภาชนะควรท าดว้ย PTFE ความเร็วในการไหลในทอ่ควร ˂3 m/s 

 
คา่ขดีจ ากดัการรบัสมัผสั: 

    CN (MAC) : 300mg/m3 
    UK (TWA) : 200 ppm, 8 hr. 
    UK (STEL) : 400 ppm, 15 min 

 

หมายเหต:ุ ขอ้จ ากัด/มาตรฐานไดแ้สดงไวเ้ป็นแนวทางเทา่นัน้ ใหป้ฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
วธิกีารทดสอบ:   แก๊สโครมาโทกราฟี และ สเปกโตรโฟโตเมตร ี

 
การควบคมุทางวศิวกรรม: ในระวา่งการผลติควรปิดภาชนะใหส้นทิและมกีารระบายอากาศทีด่ ีควรตดิตัง้ฝักบัวและอา่ง  

ลา้งตา 

การป้องกนัสว่นบุคคล: 
ทางเดนิหายใจ: ควรใสอ่ปุกรณ์ป้องกนัทางเดนิหายใจถา้สารมคีวามเขม้ขน้สงู ถา้มคีวามจ าเป็นใหใ้ชอ้ปุกรณป้์องกนั

ทางเดนิหายใจแบบมอีากาศ  

ดวงตา: ใสแ่วน่แบบครอบตา 
รา่งกาย: ชดุป้องกนัไฟฟ้าสถติ 
มอื: ใสถ่งุมอืป้องกนัสารเคม ี

อืน่ๆ: หา้มสบูบหุรี ่ควรดแูลสขุอนามัยสว่นบคุคล อาบน ้าหลังจากปฏบิัตงิาน 
 

 

สว่น 9 คณุสมบตัทิางกายภาพและเคม ี

 

หมายเหตุ:   คุณสมบตัทิางกายภาพและเคมไีดร้บัการก าหนดไวเ้พือ่การพจิารณาถงึความปลอดภยั สุขภาพ และ

สิง่แวดลอ้มเทา่น ัน้ และอาจไมแ่สดงใหเ้ห็นขอ้ก าหนดเฉพาะท ัง้หมดของผลติภณัฑ ์ตดิตอ่ผูจ้ดัจ าหนา่ยเพือ่ขอขอ้มูล

เพิม่เตมิ 

 

ขอ้มูลท ัว่ไป 

ลกัษณะทางกายภาพ:  ของเหลวใส (20 ○C) 

 กลิน่:    กลิน่หวาน 

 

ขอ้มูลทีส่ าคญัดา้นสุขภาพ ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม 

ความหนาแนน่สมัพทัธ ์(น า้=1): 0.90 

จุดเดอืด (○C):   77.1 

จุดวาบไฟ (○C):   -4 

คา่สูงสุดการจุดตดิไฟ (%vol): 11.40 

คา่ต า่สุดการจุดตดิไฟ ((%vol): 2.18 

ความดนัไออิม่ตวั (kPa): 13.33 (27 ○C) 

สว่น 8 การควบคมุการรบัสมัผสัสาร/อุปกรณป้์องกนัสว่นบุคคล 
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ความสามารถการละลาย: ละลายน ้าไดเ้ล็กนอ้ย (79 g / L) ละลายไดใ้นเอทานอล คโีตน คลอโรฟอรม์ และอี

เธอร ์

 

ขอ้มูลอืน่ๆ 

 จุดหลอมเหลว (○C):  -83.8 

 

 
ความเสถยีร: สารนี้มคีวามเสถยีรภายใตส้ภาวะปกต ิ

 

อนัตรายจากปฏกิริยิา:  เนื่องจากเป็นสารไวไฟ มคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิการระเบดิเมือ่สมัผัสกบัไฟ ความรอ้น หรอื

 สารออกซไิดซ ์

 

สภาวะทีต่อ้งหลกีเลีย่ง: ความรอ้นสงู เปลวไฟ ประกายไฟ ไฟฟ้าสถติ 

 

วสัดทุ ีต่อ้งหลกีเลีย่ง:  สารออกซไิดซท์ีม่ฤีทธิแ์รง 

 

สารอนัตรายทีเ่กดิจากการสลายตวั:  กรดอะซติกิ หรอื คารบ์อนไดออกไซด ์

 

สว่น 11 ขอ้มูลทางพษิวทิยา 

 

ความเป็นพษิ: 

  LD50 ทางปาก  : 5620 mg/kg (หนู) 

  LD50 ทางผวิหนัง  : 18000 mg/kg (กระตา่ย) 

  LC50 การสดูดม  : 54000 mg/m3, 2 hr. (กระตา่ย) 

การระคายเคอืงหรอืกดักรอ่นทางผวิหนงั:  ระคายเคอืงตอ่ดวงตา ผวิหนัง และเยือ่เมอืก ท าใหเ้กดิกระจกตาขุน่ ท าให ้

เกดิน ้าทว่มปอดเมือ่มกีารสดูดมอยา่งตอ่เนื่อง 

ความเป็นพษิเฉยีบพลนัและเรือ้รงั: 2000 ppm, 7.2 g/m3 สมัผัส 65 ครัง้ (การสดูดมของหนู ไมม่ผีลกระทบ) 

 ภาวะไขมันสะสมในตับ (13-115 mg, ทางปากของหนู เป็นเวลา 5-9 วัน) 

การกลายพนัธุ:์ เบยีร ์ยสีต:์ 24400 ppm ไฟโบรบลาสตข์องแฮมเตอร:์ 9 g/L 

  

สว่น 12 ขอ้มูลดา้นนเิวศวทิยา 

 

ขอ้มลูทีใ่หไ้วน้ี้อาศัยพืน้ฐานจากขอ้มลูส าหรับสาร องคป์ระกอบของสาร หรอืขอ้มลูส าหรับสารทีค่ลา้ยคลงึกัน 

 

การเปลีย่นแปลงของสาร: มแีนวโนม้ทีจ่ะระเหยและแพรก่ระจายในอากาศ ถา้อยูใ่นน ้าจะลอยอยูบ่นผวิน ้าละลายไดย้าก 

แทบจะไมด่ดูซมึหรอืตกตะกอน 

การยอ่ยสลายทางชวีภาพ/การคงทน: ยอ่ยสลายไดง้่ายในน ้าเกลอื และน ้า สามารถยอ่ยสลายไดใ้นสภาพแวดลอ้มทีไ่ม่ใช ้

ออกซเิจน 

การสะลสพษิในสิง่มชีวีติ: ไมม่กีารสะสม 

ภาวะทางนเิวศวทิยา: ไมเ่ป็นพษิตอ่สิง่มชีวีติในปรมิาณทีก่ าหนด 

  LC50: ＞ 200 mg/ 96 hr. (การทดสอบปลาแสงอาทติย)์ 

 

สว่น 13 ขอ้พจิารณาในการก าจดั 

 

การก าจดั: ของเสยีอันตราย 

วธิกีารก าจดั: ก าจัดทิง้โดยการเผา ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่ 

ปัญหาอืน่ ๆ: หา้มทิง้ของเสยีลงในทอ่ระบายน ้า 

 

สว่น 14 ขอ้มูลการขนสง่ 

 

อนัตรายเลขที:่    32127 

หมายเลขสหประชาชาต:ิ 1173 

สว่น 10 ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 



 

ชือ่ผลติภณัฑ:์ Ethyl Acetate 

แกไ้ขปรับปรุง ณ วันที:่ 2 สงิหาคม 2018 
หนา้ 5 ของ 5 

 
 

การบรรจุ:    7 

กลุม่การบรรจุ:    II 

การขนสง่:  ควรตดิตัง้อปุกรณ์ดับเพลงิและป้องกันการร่ัวไหลในการขนสง่ ในกรณีทีม่กีารสะสมของไฟฟ้า

ควรต่อสายดนิกับรถบรรทุกถัง เก็บใหห้่างจากตัวออกซไิดซ ์กรด ด่าง สารเคมีที่กนิได ้

แสงแดด ฝน อุณหภูมสิูง ไฟ และแหล่งความรอ้น ในระหว่างการขนส่ง อุปกรณ์ป้องกัน

อัคคีภัยควรไปกับท่อไอเสียของยานพาหนะ ควรหลีกเลี่ยงเครื่องมือทัง้หมดที่อาจเกดิ

ประกายไฟ ยานพาหนะควรเดนิทางตามขอ้ก าหนดและหลกีเลีย่งการหยุดในบรเิวณทีอ่ยู่

อาศัย หา้มขนสง่โดยเรอืไมห้รอืปนูซเีมนต ์

 

สว่น 15 ขอ้มูลดา้นกฎขอ้บงัคบั 

 

《化学危险物品安全管理条例》(ตพีมิพเ์มือ่ 26, มกราคม 2002) ไดจั้ดท าขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการผลติการใชง้านการจัดเก็บ

การขนสง่และดา้นอืน่ ๆ ของสนิคา้อันตรายทีเ่ป็นสารเคม ี

《化学危险物品安全管理条例实施细则》(GB13690-2009) ไดจั้ดประเภทเอทลิอะซเิตตเป็นของเหลวไวไฟ ประเภทที ่2 

สว่น 16 ขอ้มูลอืน่ ๆ 

 

ตามภูมคิวามรูแ้ละความเชือ่เท่าที ่Union Petrochemical มอียู่ ขอ้มูลและค าแนะน าทีร่ะบไุวน้ี้มคีวามถูกตอ้งและเชือ่ถอืไดจ้นถงึ

วันที่จัดท าเอกสาร ท่านสามารถติดต่อ Union Petrochemical เพื่อตรวจสอบว่าเอกสารฉบับนี้เ ป็นฉบับล่าสุดที่ Union 

Petrochemical มอียูห่รอืไม ่ขอ้มลูและค าแนะน านี้จัดเสนอไวเ้พือ่ใหผู้ใ้ชพ้จิารณาและตรวจสอบ โดยถอืวา่ผูใ้ชม้คีวามรับผดิชอบ

ต่อการตรวจสอบจนเป็นทีพ่งึพอใจต่อตัวเองว่าผลติภัณฑม์คีวามเหมาะสมต่อการใชง้านตามวัตถุประสงคห์รอืไม่ หากผูซ้ ือ้น า

ผลติภัณฑน์ี้ไปบรรจุใหม ่ผูใ้ชม้คึวามรับผดิชอบทีจ่ะตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มขีอ้มลูทีเ่หมาะสมเกีย่วกับสขุภาพ ความปลอดภัย และ

ขอ้มลูอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นแนบไปกับและ/หรอืตดิไวบ้นภาชนะบรรจุ ควรมอบค าเตอืนและวธิกีารปฏบิัตใินการขนถ่ายเคลือ่นยา้ยใชง้าน

อยา่งปลอดภัยใหแ้กผู่ข้นถา่ยเคลือ่นยา้ยและผูใ้ช ้หา้มกระท าการปรับเปลีย่นแกไ้ขเอกสารนี้โดยเด็ดขาด ไมอ่นุญาตใหน้ าเอกสาร

นี้ไปพมิพเ์ผยแพรซ่ ้าหรอืถา่ยทอดซ ้า ไมว่า่ทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น ยกเวน้ภายใตข้อบเขตทีก่ าหนดไวต้ามกฎหมาย 

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

 


