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เอกสารขอ้มลูความปลอดภยั 

สว่น 1 การบง่ชีผ้ลติภณัฑแ์ละบรษิทั 

 

ผลติภณัฑ ์

 ชือ่ผลติภณัฑ:์ Methyl Ethyl Ketone (M.E.K.) 

 รายละเอยีดผลติภณัฑ:์ คโีตน  

 สตูรทางเคม:ี  CH3COC2H5 

 แนะน าใหใ้ช:้ ตวัท าละลาย (Solvent) 

 

การบง่ชือ่บรษิทั 

 ผูจ้ าหนา่ย:    บรษิทั ยูเนีย่น ปิโตรเคมคิอล จ ากดั (มหาชน)  
728 อาคาร ยเูนีย่นเฮาส ์ถนนบรมราชชนนี  

แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700  

 ขอ้มูลการตดิตอ่ท ัว่ไปของผูจ้ าหนา่ย: +662 881 8288 

 

 
เอกสาร (M)SDS ฉบบันีเ้ป็นขอ้มูลโดยท ัว่ไปซึง่ไมไ่ดร้ะบุขอ้มูลเฉพาะเจาะจงของประเทศใดประเทศหนึง่ 

 

สว่น 2 การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย 

 

สารนี้เป็นสารอันตรายตามแนวทางการก ากับดแูลของสหประชาชาตติามเกณฑ ์GHS การจ าแนกประเภทไดจ้ าแนกตามระบบกลุ่มสาร

อนัตราย GHS ส าหรับสารอนัตรายทีม่ขีดีจ ากดัของการตดั/ความเขม้ขน้สองคา่ การพจิารณาจะยดึตามคา่ขดีจ ากดัทีส่งูกวา่ 

 
การจ าแนกประเภท: 

ของเหลวไวไฟ: ประเภทที ่2 
การระคายเคอืงตา: ประเภทที ่2A 

เป็นพษิตอ่อวยัวะทีส่มัผัสเพยีงครัง้เดยีว: ประเภท 3 
 

องคป์ระกอบฉลาก: 

รูปสญัลกัษณ์:  

 
ค าสญัญาณ (Signal Word): อนัตราย 
 

ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย: 

 

ดา้นกายภาพ:  H225: ไอระเหย และ ของเหลวไวไฟสงู 

ดา้นสขุภาพ:  H303:  อาจเป็นอนัตรายเมือ่กลนืกนิ 

  H336: อาจท าใหเ้กดิอาการมนึงงหรอืวงิเวยีนศรษีะ 
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ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั: 

 

การป้องกนั:  P210: เก็บใหพ้น้จากความรอ้น ประกายไฟ เปลวไฟทีไ่ม่ปิดกัน พื้นผวิทีร่อ้น—หา้มสบูบุหรี P233: จัดเก็บภาชนะ

บรรจุใหปิ้ดสนิทแน่น P240: ต่อสายดนิ/ต่อฝาภาชนะบรรจุและอุปกรณ์รองรับ P241: ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ระบายอากาศ 

อปุกรณ์สอ่งสวา่ง ทีก่ันระเบดิได ้P242: ใชเ้ฉพาะเครือ่งมอืทีไ่ม่กอ่ใหเ้กดิประกายไฟ P243: ใชม้าตรการป้องกันไฟฟ้าสถติ P261: 

หลกีเลีย่งการหายใจเอาละอองไอ/ไอระเหยเขา้สูร่่างกาย P271: ใชเ้ฉพาะภายนอกอาคารหรอืในบรเิวณทีอ่ากาศถ่ายเทไดส้ะดวก

เทา่กนั P280: สวมถงุมอืป้องกนัและอปุกรณ์ป้องกนัดวงตา/อปุกรณ์ป้องกนัหนา้ 

การรบัมอื: P301 + P310: ถา้กลนืกนิ : ตดิต่อศูนยพ์ษิวทิยาหรือแพทย์ทันท ีP303 + P361 + P353: หากสัมผัสผวิหนัง: ให ้

เปลีย่นชดุทีเ่ป้ือนออกทันท ีลา้งผวิหนังดว้ยน ้าหรอืโดยใชฝั้กบัว P304 + P340: ถา้หายใจเขา้ไป: ใหย้า้ยผูป่้วยไปยังทีท่ีม่อีากาศ

บรสิทุธิ ์และใหพั้กผ่อนในลักษณะทีห่ายใจไดส้ะดวก P305 + P351 + P338: ใหท้ าการลา้งดว้ยน ้าสะอาดอย่างตอ่เนื่องประมาณ 

15 นาท ีถา้มกีารใสค่อนแท็คเลนส ์ใหถ้อดคอนแท็คเลนสอ์อกกอ่น P312: ใหต้ดิตอ่ศนูยพ์ษิวทิยา/แพทย/์.../ถา้ทา่นรูส้กึไม่สบาย 

P331: หา้มกระตุน้ใหอ้าเจยีน P337 + P313: ถา้ยังมกีารระคายเคอืงทีด่วงตาอยู่ ใหร้บีไปพบแพทย ์P370 + P378: ในกรณีเพลงิ

ไหม ้: ใชห้มอกน ้า โฟม สารเคมแีหง้ หรอืคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) เพือ่ดบัเพลงิ  

การจดัเก็บ: P403 + P235: จัดเก็บในสถานทีท่ีม่อีากาศถา่ยเทไดส้ะดวก เก็บใหเ้ย็น 

การก าจดั: P501: ก าจัดสารทีบ่รรจภุายในและภาชนะบรรจตุามกฎขอ้บงัคบัในทอ้งถิน่ 

 

ประกอบดว้ย: Methyl Ethyl Ketone 

 
ขอ้มูลอืน่ ๆ เกีย่วกบัความเป็นอนัตราย: 

 
ความเป็นอนัตรายทางกายภาพ/เคม ี

สารนีส้ามารถกอ่ใหเ้กดิไอระเหยซึง่จะกอ่ตวัเป็นของผสมทีม่คีวามไวไฟ และหากมปีระกายไฟเกดิขึน้จะท าใหไ้อระเหยทีส่ะสมอยู่

เกดิลกุตดิไฟและหรอืเกดิการระเบดิได ้
 

ความเป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ  
อาจท าใหเ้กดิการระคายเคอืงตอ่ดวงตา จมูก ล าคอ และปอด หากสมัผัสซ ้าอาจเป็นสาเหตทุ าใหผ้วิแหง้หรอืผวิแตก อาจไปกด

ระบบประสาทสว่นกลาง หากกลนืกนิ อาจเกดิการล าลกัและท าใหป้อดถกูท าลาย 

 
ความเป็นอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้ม  

ไมม่อีนัตรายรา้ยแรง 
 

หมายเหต:ุ สารนีไ้มค่วรใชน้อกเหนือจากทีร่ะบไุวใ้นสว่นที ่1 โดยไมไ่ดรั้บค าปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญ จากการศกึษาดา้นสขุภาพพบว่า 

การไดรั้บสารอาจท าใหเ้กดิความเสีย่งตอ่สขุภาพมนุษยโ์ดยมคีวามแตกตา่งไปในแตล่ะบคุคล 

 

สว่น 3 องคป์ระกอบและขอ้มูลเกีย่วกบัสว่นผสม 

 

สารนีจ้ัดเป็นสารเคม ี
 

สารอนัตรายหรอืสารเชงิซอ้นทีต่อ้งเปิดเผย 

ชือ่ CAS# ความเขม้ขน้* 
รหสัความเป็นอนัตรายตาม

เกณฑ ์GHS 

METHYL ETHYL KETONE 78-93-3 100% H225, H303, H305, H336, 
H319(2A) 

 
* ความเขม้ขน้ทัง้หมดแสดงเป็นเปอรเ์ซ็นตโ์ดยน ้าหนัก เวน้แตส่ารนัน้เป็นแก๊ส ความเขม้ขน้ของแก๊สแสดงเป็นเปอรเ์ซ็นตโ์ดยปรมิาตร 

คา่ความเขม้ขน้อาจแปรผันได ้

 

สว่น 4 มาตรการปฐมพยาบาล 

การสูดดม 

ใหน้ าผูป่้วยออกจากที่เกดิเหตุ ใหไ้ดรั้บการช่วยเหลือทางการแพทย์โดยเร็ว ส าหรับท่านที่เป็นผูเ้ขา้ท าการช่วยเหลือให ้

หลกีเลีย่งการสมัผัสสารทัง้ตัวเองและผูอ้ืน่ ใชอ้ปุกรณ์ป้องกันระบบทางเดนิหายใจทีเ่หมาะสม ใหอ้อกซเิจนส ารอง (ถา้ม)ี หาก

หยดุหายใจ ใหช้ว่ยเหลอืโดยใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจหรอืท าการผายปอดแบบปากตอ่ปาก 
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การสมัผสัทางผวิหนงั 

ลา้งบรเิวณทีส่มัผัสดว้ยสบูแ่ละน ้า ถอดเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนออกและน าไปซกัใหส้ะอาดกอ่นน ากลบัมาสวมใสอ่กีครัง้ 

 

การสมัผสัดวงตา 

ลา้งดวงตาดว้ยน ้าใหส้ะอาดเป็นเวลา 15 นาท ีหากเกดิอาการระคายเคอืง ใหรั้บการรักษาพยาบาลจากแพทย์ 

 
การรบัประทานเขา้ไป 

ขอรับการรักษาพยาบาลจากแพทยท์นัท ีหา้มกระตุน้ใหอ้าเจยีน 

 

อาการ/ผลกระทบแบบเฉยีบพลนัและอยา่งชา้ 
หากกลนืกนิสารนี ้อาจส าลกัเขา้สูป่อดและท าใหเ้กดิภาวะปอดอกัเสบจากสารเคมไีด ้ใหท้ าการรักษาตามความเหมาะสม 

 

สว่น 5 มาตรการผจญเพลงิ 
 

สารดบัเพลงิ 

สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม:    ใชห้มอกน ้า  โฟม  สารเคมแีหง้  หรอืคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) เพือ่ดบัเพลงิ 

สารดบัเพลงิทีไ่มเ่หมาะสม:  สายน ้าทีฉ่ดีเป็นสาย 

 

การผจญเพลงิ 

ค าแนะน าในการผจญเพลงิ: ยา้ยคนออกจากพืน้ที ่ป้องกันน ้าทีไ่หลนองจากการควบคมุเพลงิหรอืการท าใหน้ ้าไหลนองเจือ

จาง เพื่อไม่ใหไ้หลลงสูล่ าน ้า ท่อระบายน ้า หรือแหล่งน ้าดืม่ เจา้หนา้ทีด่ับเพลงิควรใชอุ้ปกรณ์ป้องกันอันตรายแบบมาตรฐาน 

สว่นกรณีทีเ่กดิไฟไหมใ้นพืน้ทีปิ่ดลอ้ม ใหใ้ชอ้ปุกรณ์ชว่ยหายใจแบบมถีังอากาศตดิตวั (SCBA) ใชก้ารฉีดพ่นละอองฝอยน ้าเพือ่

ระบายความรอ้นใหพ้ืน้ผวิทีถ่กูเพลงิไหมเ้ย็นลง และปกป้องบคุคล 

ความเป็นอนัตรายจากเพลงิไหมท้ีผ่ดิปกต:ิ ตดิไฟได ้ไอระเหยมคีณุสมบัตไิวไฟและหนักกว่าอากาศ อาจเคลือ่นทีไ่ปตาม

พื้นและไปถงึแหล่งจุดตดิไฟทีอ่ยู่ไกลออกไป ท าใหเ้กดิอันตรายจากไฟยอ้นกลับ สารอันตรายนักผจญเพลงิควรใชอุ้ปกรณ์

ป้องกนัตามทีร่ะบใุนสว่นที ่8 

สารอนัตรายทีเ่กดิจากการเผาไหมผ้ลติภณัฑ:์   ผลติภัณฑท์ีเ่ผาไหมไ้มส่มบรูณ์, ออกไซดข์องคารบ์อน, ควนั, ควนัไอ 

 

คณุสมบตัคิวามไวไฟ 

จดุวาบไฟ [วธิกีาร]: -6 องศาเซลเซยีส  

คา่ขดีจ ากดัสูงสุดและต า่สดุของความไวไฟ (% ปรมิาตรโดยประมาณในอากาศ):  คา่ต า่สดุ (LEL): 1 คา่สงูสดุ (UEL): 11 

อุณหภูมทิ ีจ่ดุตดิไฟเองได:้  404 องศาเซลเซยีส  

 

สว่น 6 มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสาร 

 

วธิปีฏบิตัใินการแจง้เตอืน 

ในกรณีทีม่กีารหกเป้ือนหรอืปลอ่ยออกโดยอบุตัเิหต ุใหแ้จง้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตามขอ้ก าหนดกฏหมายตา่ง ๆ ทีบ่งัคบัใช ้

 

มาตรการป้องกนั 

หลกีเลีย่งการสมัผัสสารทีเ่ป้ือน เตอืนหรอือพยพผูอ้ยู่อาศัยในบรเิวณใกลเ้คยีงและบรเิวณใตล้มหากจ าเป็น เนื่องจากความเป็น

พษิหรือความไวไฟของสาร ดูสว่นที ่5 เรื่องมาตรการผจญเพลงิ ดูความเป็นอันตรายทีส่ าคัญในสว่นของการบ่งชีค้วามเป็น

อันตราย ดสูว่นที ่4 เรือ่งมาตรการปฐมพยาบาล อา่นค าแนะน าเรือ่งขอ้ก าหนดขัน้ต า่ส าหรับอปุกรณ์ป้องกันอันตรายสว่นบคุคล

ในสว่นที ่8 อาจมคีวามจ าเป็นในการใชม้าตรการป้องกันอืน่ ๆ เพิม่เตมิ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสถานการณ์ทีเ่ฉพาะเจาะจง และ/หรือ

วจิารณญาณของผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ป็นผูป้ฎบิตักิารฉุกเฉนิเบือ้งตน้ 

 

การจดัการสารร ัว่หก 

การร ัว่ไหลลงสูพ่ ืน้ดนิ:   หยุดการร่ัวไหลถา้สามารถท าไดโ้ดยไม่มคีวามเสีย่ง หา้มจับหรอืเดนิผ่านในบรเิวณทีม่สีารหกเป้ือน 

ใชเ้ครือ่งมอืทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิประกายไฟในการเก็บรวบรวมสารดดูซบั ใหด้ดูซบัหรอืปิดคลมุดว้ยดนิแหง้ ทราย หรอืสารอืน่ทีไ่ม่ลกุ

ตดิไฟ และยา้ยไปใสใ่นภาชนะ หรอืน าเก็บกลบัมาโดยการสบูดว้ยป๊ัมหรอืซบัดว้ยวสัดดุดูซมึทีเ่หมาะสม  
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การร ัว่ไหลลงสูแ่หลง่น า้:   หยุดการร่ัวไหลถา้สามารถท าไดโ้ดยไม่มคีวามเสีย่ง จ ากัดการร่ัวไหลโดยทันทดีว้ยแนวทุน่ แจง้

เตือนผูท้ี่เกี่ยวขอ้งอื่น ๆ เอาสารที่หกเป้ือนออกจากผิวน ้ าโดยการกวาดหรือใชส้ารดูดซับที่เหมาะสม ขอค าแนะน าจาก

ผูเ้ชีย่วชาญกอ่นใชส้ารชว่ยกระจายตัว 

 

ค าแนะน าส าหรับการร่ัวไหลลงสูแ่หล่งน ้าและการร่ัวไหลลงสูพ่ื้นดนินี้ จัดท าขึน้จากสถานการณ์จ าลองการร่ัวไหลทีม่โีอกาส

เกดิขึน้มากทีส่ดุ อยา่งไรก็ตาม สถาวะทางภูมศิาสตร ์ลม อณุหภมู ิ(และในกรณีการร่ัวไหลลงสูแ่หลง่น ้า) ทศิทางและความเร็ว

ของคลืน่และกระแสน ้า อาจมผีลกระทบที่ส าคัญยิง่ต่อการกระท าทีพ่งึปฏบิัตติามความเหมาะสม ดว้ยเหตุนี้ จงึควรปรึกษา

ผูเ้ชีย่วชาญในทอ้งถิน่ หมายเหต:ุ กฎขอ้บงัคบัในทอ้งถิน่อาจก าหนดหรอืจ ากดัการกระท าทีพ่งึปฏบิตั ิ

 

ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 

การร่ัวหกปรมิาณมาก:   สรา้งท านบกันใหไ้กลจากบรเิวณทีส่ารร่ัวหกเพือ่กูค้นืและก าจัดทิง้ในภายหลัง ป้องกันไม่ใหไ้หลลงสู่

ทางน ้า ทอ่ระบายน ้า หอ้งใตด้นิ หรอืพืน้ทีอ่บัอากาศ 

 

สว่น 7 การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา 

 

การขนถา่ย เคลือ่นยา้น ใชง้าน 

ระวงัอยา่ใหส้มัผัสกับผวิหนังและดวงตา ใชว้ธิกีารทีเ่หมาะสมในการตอ่ฝากและ/หรอืตอ่สายดนิ อยา่งไรก็ตาม การตอ่ฝากและ

ตอ่สายดนิอาจไม่ชว่ยขจัดอันตรายจากการสะสมไฟฟ้าสถติ ป้องกันการร่ัวหกในปรมิาณเล็กนอ้ยและการร่ัวซมึเพื่อไม่ใหเ้กดิ

ความเป็นอันตรายจากการลืน่หกลม้ หา้มใช ้จัดเก็บ หรอืเปิดสารบรเิวณใกลเ้คยีงกับเปลวไฟ แหลง่ความรอ้น หรอืแหลง่จุดตดิ

ไฟ ป้องกนัสารจากการสมัผัมกับแสงแดดโดยตรง 

อุณหภูมใินการบรรจุ/การถา่ยเทเอาของออก: [ทีส่ภาพแวดลอ้มปกต ิ(Ambient)] 

 

อุณหภูมใินการขนสง่:  [ทีส่ภาพแวดลอ้มปกต ิ(Ambient)] 

ความดนัในการขนสง่:  [ทีส่ภาพแวดลอ้มปกต ิ(Ambient)] 

 

สารสะสมไฟฟ้าสถติ:  สารนีไ้มเ่ป็นสารสะสมไฟฟ้าสถติ 

 

การเก็บรกัษา 

เก็บในสถานทีท่ีม่กีารถา่ยเทอากาศด ีหา่งจากแสงแดดแหลง่ก าเนดิประกายไฟและความรอ้น ปิดฝาภาชนะเมือ่ไมใ่ชง้าน 

เคลือ่นยา้ยภาชนะดว้ยความระมัดระวงั เปิดฝาภาชนะชา้ ๆ เพือ่ควบคมุแรงดนัทีอ่าจปลอ่ยออกมา เก็บในทีเ่ย็นและอากาศ

ถา่ยเทไดส้ะดวก ภาชนะบรรจเุพือ่การจัดเก็บควรมกีารตอ่สายดนิและการตอ่ฝาก ภาชนะจัดเก็บแบบตรงึอยู่กบัที ่ภาชนะขน

ถา่ยเคลือ่นยา้ย และอปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งควรมกีารตอ่สายดนิและตอ่ฝากเพือ่ป้องกนัการสะสมของไฟฟ้าสถติ 

           อุณหภูมใินการจดัเก็บ:  [ทีส่ภาพแวดลอ้มปกต ิ(Ambient)] 

ความดนัทีใ่ชเ้ก็บ:  [ทีส่ภาพแวดลอ้มปกต ิ(Ambient)] 

วสัดบุรรจภุณัฑแ์ละสารเคลอืบผวิทีใ่ชท้ ีเ่หมาะสม (การเขา้กนัไดท้างเคม)ี: คารบ์อน สตลี; สแตนเลส สตลี; 

Polyester; Teflon; Butyl Rubber 
วสัดบุรรจภุณัฑท์ีไ่มเ่หมาะสม: Ethylene-proplyene-diene monomer (EPDM); Polyacrylonitrile; Polypropylene; 
Polystyrene; Polyvinyl Alcohol; PVC; Polyethylene; Natural Rubber 

 

การควบคมุพารามเิตอร/์ขดีจ ากดัการรบัสมัผสั 
 

คา่ขดีจ ากดัการรบัสมัผสั/มาตรฐานการรบัสมัผสั (หมายเหตุ: หา้มน าคา่ขดีจ ากดัการรบัสมัผสัมาบวกกนั) 

สว่น 8 การควบคมุการรบัสมัผสัสาร/อุปกรณป้์องกนัสว่นบุคคล 

ชือ่สาร รูปแบบ ขดีจ ากดั/มาตรฐาน หมายเหตุ แหลง่ 

METHYL ETHYL KETONE  TWA 590 mg/m3 200 ppm  Japan OELs-JSOH(2016) 

METHYL ETHYL KETONE  STEL 300 ppm   ACGIH (2016) 

METHYL ETHYL KETONE  TWA 200 ppm   ACGIH (2016) 



 

ชือ่ผลติภณัฑ:์ Methyl Ethyl Ketone 

แกไ้ขปรับปรงุ ณ วันที:่ 1 เมษายน 2017 
หนา้ 5 ของ 9 

 
 

ขดีจ ากดัทางชวีภาพ 

 

ชือ่สาร ตวัอยา่ง เวลาสุม่ตวัอยา่ง ขดีจ ากดั ปจัจยัก าหนด แหลง่ 
METHYL ETHYL KETONE Urine End of shift  2 mg/l MEK ACGIH BELs (BEIs) 

METHYL ETHYL KETONE Urine End of shift or 
after high exp 

5 mg/l Methyl Ethyl 
Ketone 

JSOH OEL-B 

 

หมายเหต:ุ ขอ้จ ากดั/มาตรฐานไดแ้สดงไวเ้ป็นแนวทางเทา่นัน้ ใหป้ฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

การควบคมุทางวศิวกรรม 

ระดับการป้องกันและประเภทการควบคุมที่จ าเป็นจะมีความแตกต่างกันตามสภาวะการรับสัมผัสที่อาจเกดิขึ้นได ้
มาตรการควบคมุทีต่อ้งพจิารณา: 

ควรจัดใหม้กีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอ เพือ่ป้องกนัไมใ่หป้รมิาณสารเกนิกวา่ระดบัทีย่นิยอมใหรั้บได ้  
 

การป้องกนัสว่นบุคคล 

การเลอืกอปุกรณ์ป้องกันสว่นบคุคลนัน้แตกตา่งกันไปตามภาวะการรับสมัผัสทีอ่าจเกดิขึน้ เชน่ การใชง้าน หลักปฏบิัตใิน

การขนถ่ายเคลือ่นยา้ย ความเขม้ขน้ และการระบายอากาศ ขอ้มูลทีร่ะบไุวด้า้นลา่งเพือ่เลอืกอุปกรณ์ป้องกันสว่นบุคคลที่

ใชก้บัสารนีข้ ึน้อยูก่บัการใชง้านปกตติามวตัถปุระสงค ์
 
อุปกรณป้์องกนัระบบทางเดนิหายใจ: หากมาตรการควบคมุทางวศิวกรรมไม่สามารถรักษาระดับสารปนเป้ือนในอากาศ

ไวไ้ดเ้พียงพอทีจ่ะปกป้องสขุภาพของผูป้ฏบิัตงิานได ้อาจจ าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ป้องกันทางเดนิหายใจทีไ่ดรั้บอนุญาต 

การเลอืก การใชแ้ละการบ ารุงรักษาอปุกรณ์ป้องกันทางเดนิหายใจตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย หากเกีย่วขอ้ง 

ประเภทอปุกรณ์ป้องกนัทางเดนิหายใจทีต่อ้งพจิารณาเพือ่ใชก้ับสารนีไ้ดแ้ก:่  
 หนา้กากกรองสารเคมแีบบครึง่หนา้ เครือ่งกรองชนดิ A 

 

ในกรณีทีค่วามเขม้ขน้ในอากาศมคี่าสงู ใหใ้ชอุ้ปกรณ์ป้องกันทางเดนิหายใจแบบมที่อจ่ายอากาศทีผ่่านการรับรองแลว้ 

โดยปรับการท างานใหม้คีวามดันภายในสงูกวา่ภายนอก อปุกรณ์ป้องกันทางเดนิหายใจแบบมทีอ่จ่ายอากาศพรอ้มดว้ยถัง

อากาศส ารองอาจมคีวามเหมาะสมในสถานการณ์ทีม่ีออกซเิจนในระดับไม่เพียงพอ คุณสมบัตกิารเตอืนระดับแก๊ส/ไอ

ระเหยมปีระสทิธภิาพต า่หรอืหากความเขม้ขน้ในบรรยากาศมคีา่สงูเกนิขดีความสามารถ/พกิัดของตลบักรองอากาศ 
 
อุปกรณ์ป้องกนัมอื: ขอ้มูลเฉพาะของถุงมอืทีไ่ดใ้หไ้วนั้น้จัดท าขึน้ตามเอกสารตพีมิพแ์ละขอ้มูลจากผูผ้ลดิถุงมอื สภาพ

การท างานจะมีผลต่อความคงทนของถุงมือเป็นอย่างมาก ใหส้อบถามขอ้มูลจากผูผ้ลติถุงมือเพื่อขอค าแนะน าส าหรับ

ประเภทของถุงมอืทีเ่หมาะสมและอายุการใชง้านกับงานทีท่่านใชง้าน ใหต้รวจสอบและเปลีย่นถุงมอืทีข่าดหรือเสยีหาย 

ประเภทของถงุมอืทีใ่ชส้ าหรับการท างานกับสารเคมนัีน้รวมถงึ:  
 หากมกีารสมัผัสเป็นเวลานานหรอืสมัผัสซ ้า แนะน าใหใ้ชถ้งุมอืทีส่ามารถกันสารเคมไีด ้หากมแีนวโนม้ทีส่ารจะ
สมัผัสบรเิวณแขน ใหส้วมใสถ่งุมอืยาวคลมุแขน 

 
อุปกรณป้์องกนัดวงตา: ถา้มโีอกาสทีจ่ะสมัผัสกบัสาร แนะน าใหส้วมแวน่ตานริภัยทีม่แีผงกนัดา้นขา้ง 

 

การป้องกนัผวิหนงัและรา่งกาย: ขอ้มูลเฉพาะของเสือ้ผา้ทีไ่ดใ้หไ้วนั้น้จัดท าตามเอกสารตพีมิพห์รอืขอ้มูลจากผูผ้ลติ

ประเภทเสือ้ผา้ทีต่อ้งพจิารณาในการใชง้านกบัสารนีร้วมถงึ: 
  

หากมกีารสมัผัสเป็นเวลานานหรอืสมัผัสซ ้า แนะน าใหส้วมใสช่ดุทีป้่องกนัสารเคมแีละน ้ามัน 

มาตรการสขุอนามยัทีเ่ฉพาะเจาะจง: ตอ้งปฏบิตัติามมาตรการสขุอนามัยสว่นบคุคลทีด่เีสมอ เชน่ การลา้งมอืหลังจาก

ทีข่นถ่ายเคลือ่นยา้ยสารเคม ีและกอ่นรับประทานอาหาร ดืม่น ้า และ/หรอื สบูบหุรี ่ซักลา้งชดุท างานและอปุกรณ์ป้องกัน

ภัยเป็นประจ าเพือ่ก าจัดสารปนเป้ือน ก าจัดเสือ้ผา้และรองเทา้ทีป่นเป้ือนหากไม่สามารถท าความสะอาดได ้จัดเก็บสิง่ของ

ตา่ง ๆ ใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยอยูเ่สมอ 

 

การควบคมุทางสิง่แวดลอ้ม 
 

สอดคลอ้งกับกฎระเบยีบดา้นสิง่แวดลอ้มทีม่ผีลบังคับใช ้ซึง่จ ากัดการปลอ่ยสูอ่ากาศ น ้าและดนิ ปกป้องสิง่แวดลอ้มโดย

การใชม้าตรการควบคมุทีเ่หมาะสมเพือ่ป้องกนัหรอืก าจัด การปลอ่ยมลพษิ 

 

สว่น 9 คณุสมบตัทิางกายภาพและเคม ี

 

หมายเหตุ:   คุณสมบตัทิางกายภาพและเคมไีดร้บัการก าหนดไวเ้พือ่การพจิารณาถงึความปลอดภยั สุขภาพ และ

สิง่แวดลอ้มเทา่น ัน้ และอาจไมแ่สดงใหเ้ห็นขอ้ก าหนดเฉพาะท ัง้หมดของผลติภณัฑ ์ตดิตอ่ผูจ้ดัจ าหนา่ยเพือ่ขอขอ้มูล

เพิม่เตมิ 



 

ชือ่ผลติภณัฑ:์ Methyl Ethyl Ketone 
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ขอ้มลูท ัว่ไป 

สถานะทางกายภาพ: ของเหลว 

ส:ี ใส / ไมม่สี ี

กลิน่: มกีลิน่ฉุ่น 

ระดบัของการไดร้บักลิน่: ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

 

ขอ้มูลทีส่ าคญัดา้นสขุภาพ ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม 

ความหนาแนน่สมัพทัธ ์(ที ่20 องศาเซลเซยีส): 0.805 – 0.807 [ทีเ่กีย่วกบัน ้า] [ตามทีค่ านวณได]้ 

ความหนาแนน่: 804 กก./ลบ.ม. (0.8 กก./ลบ.ดม.) – 806 กก./ลบ.ม. (0.81 กก./ลบ.ดม.) 

ความไวไฟ (ของแข็ง กา๊ซ): ไมเ่กีย่วขอ้ง 

จดุวาบไฟ :  -6 องศาเซลเซยีส   

คา่ขดีจ ากดัสูงสุดและต า่สดุของความไวไฟ (% ปรมิาตรโดยประมาณในอากาศ): คา่ต า่สดุ (LEL): 1         

คา่สงูสดุ (UEL): 11 

อุณหภูมทิ ีจ่ดุตดิไฟเองได:้  404 องศาเซลเซยีส   

จดุเดอืด/ชว่ง:  79 องศาเซลเซยีส  - 81 องศาเซลเซยีส   

อุณหภูมกิารสลายตวั:  ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

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

ความดนัไอ:      10.4 กโิลปาสคาล (78 มม. ปรอท) ที ่20 องศาเซลเซยีส | 12.6 กโิลปาสคาล (94.5 มม. ปรอท) ที ่

25  องศาเซลเซยีส   

อตัราการระเหย (เอ็น-บวิทวิแอซเีตท = 1):  5.8 

คา่ความเป็นกรดเบส (pH):  ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

Log Pow (คา่สมัประสทิธิก์ารแยกช ัน้ระหวา่ง เอ็น-ออกทานอล/น า้):  0.3 

คา่การละลายในน า้: สามารถละลายได ้

ความหนดื: [ไมไ่ดก้ าหนดไว ้ที ่40 องศาเซลเซยีส] | 0.51 cSt (0.51 ตร.มม./วนิาท)ี ที ่20 องศาเซลเซยีส 

 

ขอ้มูลอืน่ๆ 

จดุเยอืกแข็ง: ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

จดุหลอมเหลว: -86 องศาเซลเซยีส 

น า้หนกัโมเลกุล: 72 G/MOLE [ตามทีค่ านวณได]้  

การดดูซมึความชืน้: ม ี

สมัประสทิธิก์ารขยายตวัเนือ่งดว้ยอุณหภูม:ิ 0.00138 

 

 
ความเสถยีร: สารนีม้คีวามเสถยีรภายใตส้ภาวะปกต ิ

 

สภาวะทีต่อ้งหลกีเลีย่ง: ความรอ้นสงูกวา่ปกต ิประกายไฟ แหลง่พลงังานสงูจากจดุกอ่ไฟ 

 

วสัดุทีต่อ้งหลกีเลีย่ง:  สารออกซไิดซท์ีม่ฤีทธิแ์รง 

 

สารอนัตรายทีเ่กดิจากการสลายตวั: สารนีไ้ม่สลายตัวทีอ่ณุหภมูสิภาพแวดลอ้มปกต ิ

 

มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิปฏกิริยิาทีอ่นัตราย: ปฏกิริยิาการสงัเคราะหพ์อลเิมอรท์ีเ่ป็นอนัตรายจะไมเ่กดิขึน้ 

 

สว่น 11 ขอ้มูลทางพษิวทิยา 

 

ขอ้มูลเกีย่วกบัผลกระทบทางพษิวทิยา 

 

เสน้ทางการรบัสมัผสั ขอ้สรุป/หมายเหต ุ

การสดูดม  

ความเป็นพษิฉับพลนั: ไมม่ขีอ้มลูจดุยตุ ิ เป็นพษิต า่มาก  
 

สว่น 10 ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 
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การระคายเคอืง: ไมม่ขีอ้มลูจดุยตุ ิ อาจเป็นสาเหตุใหเ้กดิการระคายเคืองต่อทางเดนิหายใจและอาจมี
ผลกระทบยอ้นกลบัได ้

การรบัประทานเขา้ไป  

ความเป็นพษิฉับพลนั (หนู): LD50 > 2193 มก./กก. เป็นพษิต า่มาก โดยอาศยัขอ้มลูการทดสอบส าหรับสาร  
 

ผวิหนงั  

ความเป็นพษิฉับพลบั (กระตา่ย): LD50 > 5000 มก./กก. เป็นพษิต า่มาก โดยอาศยัขอ้มลูการทดสอบส าหรับสาร  
 

การกดักร่อนและการระคายเคอืงผวิหนัง:   

ขอ้มลูทีม่ใีหใ้ชไ้ด ้

อาจท าใหผ้วิหนังแหง้ซึง่น าไปสูก่ารระคายเคอืงและโรคผวิหนัง โดย

อาศยัขอ้มลูการทดสอบส าหรับสาร  

ดวงตา  

ความเสียหายรุนแรงที่เกิดกับตาและการระคายเคือง: 
ขอ้มลูทีม่ใีหใ้ชไ้ด ้

อาจท าใหเ้กดิอาการระคายเคอืงตาและเยือ่บุตา โดยอาศัยขอ้มูลการ
ทดสอบส าหรับสาร  

 

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 

 

ความเป็นพษิตอ่สิง่แวดลอ้ม 

สารเคม ี-- คาดวา่ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่สิง่มชีวีติในน ้า  

สารเคม ี-- คาดวา่ไมแ่สดงความเป็นพษิเรือ้รังตอ่สิง่มชีวีติในน ้า  

 

การเคลือ่นที ่

สารเคม ี– คาดวา่สามารถแตกตวัไดใ้นน ้า บางสว่นแตกตวัไปเป็นตะกอนและของแข็งในน ้าเสยี  

 

การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย 

การยอ่ยสลายไดท้างชวีภาพ: 

 สารเคม ี– คาดวา่ยอ่ยสลายทางชวีภาพไดง้า่ย 

 

การแยกสลายดว้ยน า้: 

 สารเคม ี– คาดวา่ไมม่กีารเปลีย่นรูปจากปฏกิริยิาไฮโดรไลซสิ 

 

การสลายตวัดว้ยแสง: 

 สารเคม ี– คาดวา่ไมม่กีารเปลีย่นรูปจากปฏกิริยิาโฟโตไลซสิ 
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การออกซเิดชนัในบรรยากาศ: 

 สารเคม ี– คาดวา่จะสลายตวัอยา่งปานกลางในอากาศ 

 

ขอ้มูลทางนเิวศวทิยาอืน่ๆ 

 VOC:  ม ี

 

ขอ้มูลเชงินเิวศวทิยา 

ความเป็นพษิตอ่ระบบนเิวศ 

การทดสอบ ระยะเวลา ประเภทของสิง่มชีวีติ ผลการทดสอบ 

แหลง่น ้า - ความเป็นพษิเฉียบพลัน 96 ชัว่โมง ปลาซวิหัวโต LC50 2993 มก./ลติร 

แหลง่น ้า - ความเป็นพษิเฉียบพลัน 48 ชัว่โมง ไรแดงเทศ, ไรน ้าจดื EC50 308 มก./ลติร 

แหลง่น ้า - ความเป็นพษิเฉียบพลัน 96 ชัว่โมง สาหรา่ยสเีขยีว ErC50 2029 มก./ลติร 

 

ศกัยภาพในการตกคา้งยาวนาน ความสามารถในการยอ่ยสลาย และการสะสมทางชวีภาพ 

ตวักลาง ประเภทการทดสอบ ระยะเวลา ผลการทดสอบ 

ออกทานอล-น ้า การค านวณ  log Kow 0.3 

น ้า ความสามารถในการยอ่ยสลายทางชวีภาพไดง้่ายตามมาตรฐาน 28 วัน เปอรเ์ซ็นตก์ารยอ่ยสลาย 98 

 

สว่น 13 ขอ้พจิารณาในการก าจดั 

 

วธิกีารก าจดั 

ค าแนะน าในการทิง้นัน้จัดท าขึน้ส าหรับสารแต่ละประเภท การทิง้สารนัน้ตอ้งปฏบิัตติามกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งฉบับ

ปัจจบุนัและลกัษณะของสาร ณ เวลาทีท่ ิง้ 

 

ค าแนะน าในการทิง้ 

วธิกีารทีเ่หมาะสมส าหรับการท าลายสารนี้คอื การเผาภายใตก้ารควบคมุดแูล ทีอ่ณุหภมูสิงูมากเพือ่ป้องกันการกอ่ตัวของ

ผลติภัณฑท์ีเ่กดิจากการเผาไหมท้ีไ่มพ่งึประสงค ์

 

ค าเตอืนเกีย่วกบัภาชนะบรรจุทีใ่ชห้มดแลว้:   ค าเตอืนเกีย่วกับภาชนะบรรจุทีใ่ชห้มดแลว้ (ถา้เกีย่วขอ้ง): ภาชนะบรรจุทีใ่ช ้

หมดแลว้อาจมคีราบตกคา้งเหลอือยู่ และเป็นอันตรายได ้อย่าพยายามเตมิซ ้า หรือท าความสะอาดภาชนะ โดยไม่มวีธิปีฏบิัตทิี่

เหมาะสม ควรระบายสารออกจากถังเปลา่จนหมดเกลีย้ง และเก็บไวใ้นทีป่ลอดภัยจนกวา่จะปรับสภาพหรอืก าจัดทิง้อย่างเหมาะสม 

ควรใหผู้รั้บเหมาทีม่คีวามเชีย่วชาญหรอืไดรั้บอนุญาตเป็นผูน้ าภาชนะเปลา่ไปแปรใชใ้หม่ ฟ้ืนสภาพ หรอืก าจัดทิง้ตามกฎระเบยีบ

ขอ้บังคับของรัฐบาล หา้มอัดความดัน ตัด เชือ่ม เชือ่มประสาน บัดกรี เจาะ บด เจยีระไน หรือปล่อยใหภ้าชนะไดรั้บความรอ้น 

เปลวไฟ ประกายไฟ ไฟฟ้าสถติ หรอืแหลง่จดุตดิไฟอืน่ ๆ ภาชนะอาจระเบดิและท าใหเ้กดิการบาดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้

 

สว่น 14 ขอ้มูลการขนสง่ 

 

ทางบก – มาตรการและขอ้ควรระวงัส าหรบัการขนสง่ 

 หมายเหต:ุ ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ทางทะเล (IMDG)  

 ชือ่ทีเ่หมาะสมในการขนสง่: ETHYL METHYL KETONE 

 ประเภทและประเภทยอ่ยของความเป็นอนัตราย: 3 

 หมายเลข EMS:    F-E, S-D 

 หมายเลขสหประชาชาต:ิ 1193 

 กลุม่การบรรจ:ุ   II 

 มลพษิทางทะเล: ไมม่ ี

 ฉลาก: 3 

 ชือ่เอกสารการขนสง่: UN1193, ETHYL METHYL KETONE, 3, PG II 

 

ทางทะเล (MARPOL 73/78 Convention – Annex II) 

ชือ่ทีเ่หมาะสมในการขนสง่: METHYL ETHYL KETONE 

Ship type: 3  

ประเภทของมลภาวะ: Z 
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ทางอากาศ (IATA) 

 ชือ่ทีเ่หมาะสมในการขนสง่:  ETHYL METHYL KETONE 

 ประเภทและประเภทยอ่ยของความเป็นอนัตราย: 3 

 หมายเลขสหประชาชาต:ิ 1193 

 กลุม่การบรรจ:ุ II 

 ฉลาก/เครือ่งหมาย: 3 

 ชือ่เอกสารการขนสง่:  UN1193, ETHYL METHYL KETONE, 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): 

H225: ของเหลวและไอระเหยไวไฟสงู; ของเหลวไวไฟ, ประเภทที2่ 

H303: อาจเป็นอนัตรายถา้กลนืกนิ; เป็นพษิในชอ่งปากฉับพลนั, ประเภทที ่5 
H305: อาจเป็นอนัตรายถา้กลนืกนิและเขา้สูท่างเดนิอากาศหายใจ; การส าลกั, ประเภทที ่2 

H319(2A): เป็นสาเหตใุหเ้กดิการระคายเคอืงดวงตาอย่างแรง; ท าลายหรอืระคายเคอืงดวงตา, ประเภทที ่2A 

H336: อาจท าใหเ้กดิอาการงว่งซมึหรอืเวยีนศรษีะ; 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 

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

 


