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ส่วนที่ 1: ข้อมูลเกี่ยวกบัสารเคมีและชื่อผู้ผลิตและผู้แทนจ าหน่าย ( Identification of the substance/mixture and of     
             the company/undertaking) 

 

1.1  การบ่งชีผ้ลิตภณัฑ์ 
      ชื่อผลิตภณัฑ์    เมทานอล (METHANOL)   

   หมายเลข CAS   67-56-1 
      รหสัผลิตภณัฑ์ AH1116, AH1117, AH1118, AR1115, BP1115, CG1115, EP1115, 

GP1115, IR1115, LC1115, LC1224, LM1115, PC1115, PS1115, 
PT1115, RP1115, SG1115, SM1115, XP1115, VL1115  

 

1.2 ข้อแนะน าการใช้สารหรือของผสมและข้อจ ากดัการใช้งาน 
  การระบกุารใช้งาน   สารเคมีส าหรับงานวิเคราะห์และงานการผลิต   
 

1.3 รายละเอียดของผู้จัดจ าหน่าย 
  บริษัท    อาร์ซีไอ แล็บสแกน จ ากดั 
      24 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
  โทรศพัท์        (662) 613-7911-4       
  โทรสาร    (662) 613-7915 
 

1.4 โทรศัพท์กรณีฉุกเฉนิ  
 เบอร์โทรศพัท์ฉกุเฉิน   (662) 613-7911-4   
    
 

ส่วนที่ 2: ข้อมูลบ่งชีค้วามเป็นอันตราย (Hazards identification) 
 

2.1 การจ าแนกสารเดี่ยวหรือสารผสม 
     การจ าแนกประเภทตามข้อก าหนด (EC) เลขที่ 1272/2008 
         ของเหลวไวไฟ (ประเภทย่อย 2), H225 
      ความเป็นพิษเฉียบพลนัทางปาก (ประเภทย่อย 3), H301 
      ความเป็นพิษเฉียบพลนัทางผิวหนงั (ประเภทย่อย 3), H311 
        ความเป็นพิษเฉียบพลนัทางการหายใจ (ประเภทย่อย 3), H331 
        ความเป็นพิษต่ออวยัวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสมัผสัครัง้เดียว (ประเภทย่อย 1), ตา, H370 
      ส าหรับข้อความแบบเตม็ของข้อความแสดงความอนัตรายทีแ่สดงไว้ในส่วนนีใ้ห้ดสู่วนท่ี 16 
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2.2 องค์ประกอบของฉลาก 
        การตดิฉลากตามข้อก าหนด (EC) No 1272/2008 
          รูปสญัลกัษณ์แสดงความเป็นอนัตราย 
 

                                                          
     
      
 
 

         ค าสญัญาณ     อนัตราย 
 

         ข้อความแสดงความอนัตราย 

         H225    ของเหลวและไอระเหยไวไฟสงู 
         H301+ H311 + H331  เป็นพิษเมื่อกลืนกิน หรือสมัผสัผิวหนงั หรือหายใจเข้าไป 
         H370    ท าอนัตรายต่ออวยัวะ (ตา) 
       

      ข้อความแสดงข้อควรระวงั       

        P210 เก็บให้หา่งจากความร้อน, พืน้ผิวที่ร้อน, ประกายไฟ, เปลวไฟ และ แหล่งก าเนดิประกาย
ไฟอื่น ๆ ห้ามสบูบหุร่ี 

     P233    ปิดภาชนะบรรจใุห้แน่น 
     P240    ให้ต่อสายดินเชื่อมภาชนะบรรจแุละอปุกรณ์รองรับ 
       P241    ใช้อปุกรณ์ ป้องกนัการระเบิด [ไฟฟ้า/ระบบระบายอากาศ/ แสงสว่าง] 
     P242    ใช้เคร่ืองมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ 
     P243    ใช้มาตรการป้องกนัประจไุฟฟ้าสถิต 
       P260    ห้ามสดูดมไอระเหยไป 
       P264    ล้างมือให้สะอาดหลงัจากใช้งาน 
     P271    ใช้เฉพาะภายนอกอาคารหรือในพืน้ท่ีที่มีการระบายอากาศที่ดี 
        P280    สวมถงุมือป้องกนั/ชดุป้องกนั/อปุกรณ์ป้องกนัดวงตา/อปุกรณ์ป้องกนัหน้า 

     P301 + P310   ถ้ากลืนกินเข้าไป: ให้โทรศพัท์ปรึกษาศนูย์พษิวิทยา/แพทย์โดยทนัที 
     P302 + P352   ถ้าสมัผสัผิวหนงั: ล้างผิวหนงัด้วยน า้ปริมาณมาก 
     P303 + P361 + P353  ถ้าสมัผสัผิวหนงั (หรือเส้นผม): ให้ถอดเสือ้ผ้าที่ได้รับการปนเปือ้นออกทนัที ล้าง 
                  ผิวหนงัด้วยน า้ [หรือ ฝักบวั] 

     P304 + P340   ถ้าหายใจเข้าไป: ให้ย้ายคนไปยงัที่ท่ีมีอากาศบริสทุธ์ิและท าให้หายใจได้สะดวก 

        P308 + P311   ถ้าได้รับสมัผสั ให้โทรปรึกษาศนูย์พิษวิทยา/แพทย์ 

        P312    โทรปรึกษาศนูย์พษิวิทยา/แพทย์ หากรู้สกึไม่สบาย 
     P330    บ้วนปาก 
     P361 + P364   ถอดเสือ้ผ้าทัง้หมดที่ได้รับการปนเปือ้นออกทนัทีและให้ซกัล้างท าความสะอาดก่อน 
      น ามาใช้ 
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      P370 + P378   ในกรณีเกิดเพลิงไหม้: ใช้คาร์บอนไดออกไซด์, เคมีผงหรือโฟมเพือ่การดบัเพลิง  
        P403 + P235   เก็บในสถานท่ีมีอากาศถา่ยเทได้สะดวก เก็บในท่ีเย็น 

        P405    จดัเก็บปิดล็อกไว้ 
     

2.3 อนัตรายอื่นๆ   ไม่มีข้อมลู 
 
 

ส่วนที่ 3: องค์ประกอบ / ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/information on ingredients) 
 

3.1 สารเคม ี
         ชื่ออื่น  Methyl alcohol, Carbinol, Wood alcohol. 
          หมายเลข CAS       หมายเลข EC       หมายเลข EC-Index       สตูรโมเลกลุ       น า้หนกัโมเลกลุ       ปริมาณร้อยละ 

                 67-56-1           200-659-6             603-001-00-X               CH3OH          32.04 กรัม/โมล             >99 
 
    ส่วนผสมที่เป็นอันตรายตามข้อก าหนด (EC) เลขที่ 1272/2008      
     

องค์ประกอบ ความเข้มข้น การจ าแนกประเภท 
เมทานอล 
หมายเลข CAS          67-56-1 
หมายเลข EC            200-659-6 
หมายเลข EC-Index 603-001-00-X 

>99% ของเหลวไวไฟ (ประเภทย่อย 2), H225 
ความเป็นพิษเฉียบพลนัทางปาก (ประเภทย่อย 3), H301 
ความเป็นพิษเฉียบพลนัทางผิวหนงั (ประเภทย่อย 3), H311 
ความเป็นพิษเฉียบพลนัทางการหายใจ (ประเภทย่อย 3), H331 
ความเป็นพิษต่ออวยัวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการ
รับสมัผสัครัง้เดียว (ประเภทย่อย 1), ตา, H370 

 
     ส าหรับข้อความแบบเต็มของข้อความแสดงความอนัตรายทีแ่สดงไว้ในส่วนนีใ้ห้ดสู่วนท่ี 16 

 
 

ส่วนที่ 4: มาตรการการปฐมพยาบาล (First aid measures) 
 

4.1 ค าอธิบายของมาตรการการปฐมพยาบาล 
 

ข้อแนะน าทัว่ไป  ให้แสดงเอกสารข้อมลูความปลอดภยันีต้่อแพทย์ 
เมื่อเข้าสู่ระบบหายใจ ให้เคล่ือนย้ายผู้ ป่วยไปท่ีท่ีมีอากาศบริสทุธ์ิ ท าให้ผู้ ป่วยตวัอุ่นอยู่ตลอดเวลา ถ้าผู้ ป่วยมี

อาการหายใจไม่สะดวกหรือหายใจสัน้ๆให้ออกซเิจนแก่ผู้ ป่วย ให้ใช้เคร่ืองชว่ยหายใจใน
กรณีที่ผู้ ป่วยไม่มกีารหายใจหรืออยู่ภายใต้การดแูลของแพทย์เทา่นัน้ ห้ามช่วยเหลือ
ผู้ ป่วยโดยวธีิเป่าลมหายใจลกัษณะปากต่อปาก หรือเป่าลมหายใจเข้าทางจมกู สามารถ
ใช้อปุกรณ์/เคร่ืองมือที่เหมาะสมได้   
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เมื่อสมัผสัผิวหนงั ถอดเสือ้ผ้าที่ปนเปือ้นสารเคมีออก ล้างผิวหนงัด้วยน า้และสบู่ หากมีอาการเป็นพิษ ให้
แก้ปัญหาเช่นเดียวกบักรณีการสดูดม ท าความสะอาดเสือ้ผ้าทีเ่ปือ้นก่อนน ากลบัมาใช้
ใหม่ เสือ้ผ้าที่ปนเปือ้นสารเคมี อาจตดิไฟและลกุไหม้อย่างรวดเร็วและรุนแรง 

เมื่อเข้าตา  รีบล้างตาทนัที ด้วยน า้สะอาด อย่างน้อย 15 นาที แล้วรีบไปพบแพทย์ 

เมื่อเข้าสู่ระบบทางเดินอาหาร รีบบ้วนปากทนัทีด้วยน า้สะอาดในปริมาณมากๆ อยา่ท าให้อาเจียนออกมาท าให้ผู้ ป่วย
ตวัอุ่นอยูต่ลอดเวลา ถ้าผู้ ป่วยมีอาการหายใจไม่สะดวกหรือหายใจสัน้ๆให้ออกซิเจนแก่
ผู้ ป่วย ให้ใช้เคร่ืองชว่ยหายใจในกรณีที่ผู้ ป่วยไม่มกีารหายใจหรืออยู่ภายใต้การดแูลของ
แพทย์เท่านัน้ ห้ามชว่ยเหลือผู้ ป่วยโดยวิธีเป่าลมหายใจลกัษณะปากต่อปากหรือเป่าลม
หายใจเข้าทางจมกู สามารถใช้อปุกรณ์/เคร่ืองมือที่เหมาะสมได้ห้ามให้อะไรก็ตามทาง
ปากแก่ผู้ ป่วยที่ไม่รู้สกึตวั 

 

4.2 อาการและผลกระทบที่ส าคัญทัง้ที่เกิดแบบเฉียบพลนัและที่เกดิภายหลัง 
         อาการและผลกระทบที่ส าคญัอธิบายไว้ในหวัข้อ 2.2  และ หวัข้อ11 
 

4.3 ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องท าทนัทีและการดูแลรักษาเฉพาะที่ส าคัญที่ควรด าเนินการ 
         เมื่อกลืนกิน ให้ดื่มเอทานอล น าส่งแพทย์ทนัทีและแจ้งให้ทราบว่าได้รับประทานเมทานอล หากหยดุหายใจ ให้ท าการผาย      
       ปอดแบบปากต่อปาก หรือให้ใช้อปุกรณ์ช่วยหายใจ 
 

 

ส่วนที่ 5: มาตรการในการดับเพลิง (Firefighting measures) 
 

5.1 สารดับเพลิง 
 สารดับเพลิงที่เหมาะสม  

 คาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมแีห้ง โฟม หรือละอองน า้ ลดความร้อนที่เกิดจากเพลิงไหม้ โดยใช้ละอองน า้ 

 

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกดิจากสารเคมี 
ถ้าเกิดเพลิงไหม้ในพืน้ท่ีจ ากดัความร้อนจะท าให้เกิดการระเบิด ไอระเหยจะแพร่กระจายไปในระดบัพืน้ดินเนื่องจากหนกั   
กว่าอากาศ และย้อนกลบัมาติดไฟได้ 

 

5.3 ค าแนะน าส าหรับนักดับเพลิง 
     สวมชดุป้องกนัไฟ และหน้ากากชว่ยหายใจ    
   
5.4 ข้อมูลเพิ่มเติม 

        ใช้ขัน้ตอนมาตรฐานส าหรับการดบัเพลิงที่เกดิจากสารเคมี ให้ป้องกนัการเกดิไฟฟ้าสถิตและป้องกนัไม่ให้น า้ที่ใช้ดบัเพลิง   
       แล้วไหลลงสู่แหล่งน า้บนดินหรือใต้ดิน 
 

 

ส่วนที่ 6: มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหล (Accidental release measures) 
 

6.1 ข้อควรระวังส่วนบคุคล อปุกรณ์ป้องกันและวิธีการปฏบิัติงานกรณีเหตฉุุกเฉนิ 
 ย้ายคนไปอยูใ่นพืน้ท่ีปลอดภยัและให้อยู่บริเวณเหนือลมจากพืน้ที่ ที่มีการหกหรือร่ัว ให้เคลื่อนย้ายสิ่งที่สามารถตดิไฟได้       
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 ทัง้หมดออกจากบริเวณ สวมชดุป้องกนัสารเคมี และหน้ากากช่วยหายใจ ถ้าไม่มีความเส่ียงอื่นใดให้ปิดบริเวณที่มีการร่ัว   

 นัน้  
 

6.2 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม 
  ให้เก็บหรือดดูซบัสารเคมีที่ร่ัวไหลด้วยทรายหรือดิน, ปรึกษาผู้ เชีย่วชาญ ป้องกนัการไหลลงท่อระบายน า้ ถ้ามกีารร่ัวไหล      
  เกิดขึน้ ให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องเพื่อก าจดั 
 

6.3 วิธีและวสัดุส าหรับการกักเก็บและท าความสะอาด 
 เมื่อหกร่ัวไหล อาจท าปฏิกิริยากบัสารท่ีติดไฟได้ท าให้เกดิไฟไหม้หรือระเบิดและท าให้เกดิควนัพิษ  ควรด าเนินการป้องกนั  
 การเกดิไฟฟ้าสถิต (ท าให้ไอของสารอินทรีย์ติดไฟ)  ดดูซบัด้วยสารเคมีที่ไม่ไวไฟ เช่น ทราย ดิน ซิลกิาเจล แล้วเก็บกวาดใส่ 
 ภาชนะที่มีฝาปิด ปิดฉลากและส่งไปก าจดัทนัที ทรายทีใ่ช้ดดูซบัให้เก็บกวาดใส่ภาชนะแล้วส่งไปก าจดั ท าความสะอาด 
 พืน้ท่ีที่เปือ้นด้วยน า้และสารซกัฟอก 

 

6.4 อ้างอิงไปยังส่วนอื่น 
       ส าหรับการก าจดัของเสียให้ดใูนส่วนท่ี 13 
 

 

ส่วนที่ 7: การใช้และการเก็บรักษา (Handling and storage) 
 

7.1 ข้อควรระวังในการใช้งาน 
เก็บในภาชนะบรรจทุี่ปิดสนิท หลีกเล่ียงการกระท าที่ก่อให้เกิดประกายไฟ ห้ามใช้แรงดนัอากาศชว่ยในการสบูถ่าย จดัเก็บ
สารเคมใีนพืน้ท่ีที่มีอากาศถา่ยเทสะดวก อยา่ให้สารเคมีถกูผิวหนงั เข้าตา และอยา่สดูดมไอระเหยของสารเคมี ปิดภาชนะ
ให้แน่นเรียบร้อยทกุครัง้หลงัจากใช้งาน 

  

7.2 สภาวะในการจดัเก็บที่ปลอดภัย รวมทัง้วัสดุที่เข้ากันไม่ได้  
เก็บสารเคมใีนภาชนะที่ปิดสนิท เก็บรักษาที่อณุหภมูิห้องในท่ีแห้ง, เย็นและอากาศถ่ายเทได้สะดวก เก็บให้ห่างจากความ
ร้อนและแหล่งก าเนดิประกายไฟ เก็บให้พ้นจากการถกูแสงแดดโดยตรงและอยู่หา่งจากวสัดทุีเ่ข้ากนัไม่ได้ เก็บในภาชนะ
เดิม อปุกรณ์ไฟฟ้าควรมกีารป้องกนัตามมาตรฐานท่ีเหมาะสม       

 

 7.3 การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง 
       นอกเหนือจากการใช้งานท่ีกล่าวถงึในส่วนท่ี 1.2 ไม่มีการใช้งานท่ีเฉพาะเจาะจงอื่นๆ เพิ่มเติม 
 
  

ส่วนที่ 8: การควบคุมการรับสมัผัส และ การป้องกันภัยอันตรายส่วนบุคคล (Exposure controls/personal protection) 
 

8.1 ขดีจ ากดัในการสัมผัสสารเคมี 
       Derived No Effect Level (DNEL)   
        Application Area     Health Effects   Exposure    Value 
        Worker   Acute Local effects  Inhalation 260 mg/m³ 
  Worker  Acute Systemic effects  Inhalation 260 mg/m³ 
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  Worker  Acute Systemic effects  Skin contact 40 mg/kg Body weight 
  Worker  Long-term Local effects  Inhalation 260 mg/m³ 
  Worker  Long-term Systemic effects Inhalation 260 mg/m³ 
  Worker  Long-term Systemic effects Skin contact 40 mg/kg Body weight 
  Consumer Acute Local effects  Inhalation 50 mg/m³ 
  Consumer Acute Systemic effects  Ingestion 8 mg/kg Body weight  
  Consumer Acute Systemic effects  Inhalation 50 mg/m³   
  Consumer Acute Systemic effects  Skin contact 8 mg/kg Body weight 
  Consumer Long-term Local effects  Inhalation 50 mg/m³  
  Consumer Long-term Systemic effects Ingestion 8 mg/kg Body weight 
  Consumer Long-term Systemic effects Inhalation 50 mg/m³ 
  Consumer Long-term Systemic effects Skin contact 8 mg/kg Body weight 
 
 Predicted No Effect Concentration (PNEC) 
 Compartment  Value 
 Fresh water   154 mg/l  
 Fresh water sediment  570.4 mg/kg 
 Marine water   15.4 mg/l 
 Sewage treatment plant  100 mg/l 
 Soil    23.5 mg/kg 
  

8.2 การควบคุมการสัมผัส 
     มาตรการควบคุมทางวิศวกรรม 
         ควรใช้ผลิตภณัฑ์ในพืน้ท่ีซึง่ไม่มีแสงและแหล่งก าเนิดไฟตา่งๆ ให้ปฏิบตัิงานในตู้ควนัและเปิดพดัลมดดูอากาศ 

 

     มาตรการป้องกนัส่วนบุคคล (อปุกรณ์ป้องกนัภัยส่วนบคุคล, PPE) 
       การป้องกันตา/ใบหน้า 
     สวมแว่นตาแบบก๊อกเกิล ป้องกนัสารเคม ี
 

       การป้องกันผิวหนัง 

         ควรสวมชดุป้องกนัสารเคมีทีเ่หมาะสม รองเท้าบู้ทท่ีท าจากยางหรือพลาสติก 

         การป้องกนัมือ  
- กรณีที่ต้องมีการสมัผสัสารเคมีโดยตรงควรสวมถงุมือที่ท าจากยาง บิวทิล  

- กรณีที่ต้องมีการสมัผสัละอองของสารเคมีควรสวมถงุมือที่ท าจาก ไวทนั  

         การเลือกใช้ถงุมือเป็นไปตามข้อก าหนดของ EU Directive 89/686 EEC และมาตรฐาน EN 374 
.  

        การป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ 

       สวมหน้ากากกรองไอสารเคมี ในกรณีที่ต้องท างานในพืน้ท่ีอบัอากาศ มีไอระเหยหรือละอองสารเคมี ให้ใช้ตวักรองชนิด         
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        AX (EN371) ส าหรับไอระเหยของสารประกอบอินทรีย์   

  

        การควบคุมความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 

        ป้องกนัการไหลลงท่อระบายน า้ 
 
 

ส่วนที่ 9: สมบตัิทางกายภาพและทางเคมี (Physical and chemical properties) 
 

9.1 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบตัทิางกายภาพและทางเคมี 
 

ลกัษณะทัว่ไป :สถานะ   ของเหลว 
: สี   ใส-ไม่มีสี 

กลิ่น   มีกล่ินเฉพาะตวั 
ค่าขีดจ ากดัของกลิ่นที่ได้รับ    ไม่ระบ ุ

ค่าความเป็นกรด-ดา่ง        ไม่ระบ ุ
จดุหลอมเหลว   -98°C  
จดุเดือด   64.5°C     

จดุวาบไฟ   11 ºC (ถ้วยปิด) 
อตัราการระเหย    ไม่ระบ ุ

ความสามารถในการลกุติดไฟ (ของแข็ง, กา็ซ)   ไม่ระบ ุ

ขีดจ ากดัการระเบดิ: ต ่าสดุ   5.5 %(V) 
                              สงูสดุ    36.5 %(V) 
      ความดนัไอ               128 hPa ที ่20ºC   
      ความหนาแน่นไอ   1.1 

      ความหนาแน่น    0.790 g/ml ที ่20ºC 

      ความสามารถในการละลายน า้    ละลายน า้ได้ที่ 20ºC 

สมัประสิทธ์ิการแบ่งชัน้ (n-octanol/water)   log Pow: -0.77 
อณุหภมูิที่สามารถติดไฟได้เอง   455 ºC 

     อณุหภมูิที่สลายตวั     ไม่ระบ ุ
ความหนืด    0.597 mPa.s ที่ 20ºC 

คณุสมบตัิทางการระเบิด   ไม่ระเบิด 
คณุสมบตัิในการออกซิไดซ ์   ไม่เป็นสารออกซิไดซ์ 
 
   

ส่วนที่ 10: ความคงตวัและความว่องไวต่อปฏิกิริยา (Stability and reactivity) 
 

10.1 ความว่องไวต่อปฏิกิริยา 
        ดดูความชืน้ ไวไฟสงู สารเคมีใน    
        สภาพท่ีเป็นไอระเหยหรือแก๊สเมื่อผสมกบัอากาศก่อให้เกดิการระเบิดได้ 
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10.2 ความคงตัวทางเคม ี
           มีความคงตวัที่สภาวะปกตภิายใต้การจดัเก็บที่ถกูต้อง       
                           
10.3 ปฏกิิริยาที่มีความอนัตรายที่สามารถเกิดขึน้ได้ 

 อาจเกิดการระเบิดเมื่อสมัผสักบั สารออกซิไดซ์ที่รุนแรง, โลหะอลัคาไล, กรดไนตริก, กรด ซลัฟริูก, ไนตริกออกไซด์,   
 ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์, แบเรียมเปอร์คลอเรต, เลตคลอเรต, เลตเปอร์คลอเรต, กรดโครโมซลัฟริูก, ไดคลอโรเฮกออกไซด์,   
 ผงแมกนีเซียม,  โซเดยีมไฮโปคลอไรด์, กรดเปอร์คลอริก, กรดเปอร์แมนกานิก และ ซงิค์ไดเอททิล            
 อาจเกิดอนัตรายเมื่อท าปฏิกิริยากบั เฮโลเจน, สารออกซิไดซ์, สารรีดิวซ์, กรด, อะซติิวโบรไมด์, สารละลายอลัคิล   
 อะลมูิเนียม,  แบริลเลียมไฮไดร์, คลอโรฟอร์ม/ไลย์, โครเมียม (VI) ออกไซด์, ไซยานริูก คลอไรด์, โลหะอลัคาไลน์เอิร์ท, ผง   
 แมกนีเซยีม, ฟอสฟอรัสไตรออกไซด์, เรนีย์ นิเกิล/ไฮโดรจิเนชนั และเอซิดแอนไฮไดรด์     
     

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง 
           ความร้อนสงู เปลวไฟ และประกายไฟ 

 

10.5 วสัดุและสารที่เข้ากันไม่ได้ 
 เอซิดเฮไลด์, โลหะอลัคาไล, โลหะอลัคาไลน์เอิร์ท, โลหะ, สารออกซิไดซ์, ไนโตเจนออกไซด์,  สารรีดิวซ์, กรด  

        วสัดทุี่ไม่เหมาะสมในการใช้งานด้วยได้แก่ พลาสตกิชนิดต่างๆ อะลมูิเนียม อลัลอยด์ซงิค์ 
 

10.6 สารเคมอีันตรายที่เกิดจากการสลายตัว 
           เมื่อติดไฟท าให้เกิด ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์, และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
        

 

ส่วนที่ 11: ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological information) 
 

11.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพษิวทิยา 
  ความเป็นพิษเฉียบพลนั 

           LD50 (ปาก, หน)ู: 5628 mg/kg 
        LDLO (ปาก, คน): 143 mg/kg 
        LC50 (หายใจ, หน)ู: 85.26 mg/l/4 h 
 

ความเป็นพษิทางปากเฉียบพลัน 

เมื่อดดูซมึ: ท าให้มีอาการคล่ืนไส้ , อาเจียน, ปวดศีรษะ, เวียนศีรษะ, มึนเมา การมองเห็นผิดปกติ, ท าให้ตาบอด, ท า
อนัตรายต่อระบบประสาทท่ีเก่ียวข้องกบัการมองเห็นโดยไม่สามารถแก้ไขได้ 
 

  ความเป็นพิษเฉียบพลนัเม่ือสดูดม 

         ท าให้มีอาการระคายเคืองตอ่ระบบทางเดินหายใจ.  

 

  การกัดกร่อน/การระคายเคืองต่อผิวหนัง 

  ซมึผ่านผวิหนงัอยา่งช้าๆ 
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  การท าอันตรายดวงตา/การระคายเคืองต่อดวงตา 

           ให้มีอาการระคายเคืองเล็กน้อย มีอาการระคายเคืองต่อเยื่อเมือก 

 

  การท าให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง 
  การทดสอบอาการแพ้ในหนตูะเภาให้ผลเป็น ลบ 
 

  การกลายพันธ์ุของเซลล์สืบพนัธ์ุ 

  การทดสอบการเป็นสารผ่าเหล่าในแบคทีเรีย Salmonella typhimurium ให้ผลเป็นลบ 
 

  การเป็นสารก่อมะเร็ง 

  ไม่เป็นสารก่อมะเร็งในการทดลองกบัสตัว์ 

 

  ความเป็นพษิต่อระบบสืบพนัธ์ุ 

  ไม่มีข้อมลู 
 

        การท าให้เกิดความผิดปกติของการพัฒนาการทางร่างกายของทารกภายในครรภ์ 
       ไม่มีข้อมลู 

 

  ความเป็นพษิต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสเพียงครัง้เดียว 

  ท าให้เกิดความเสียหายต่อดวงตา 

 

  ความเป็นพษิต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสซ า้หลายครัง้ 

   ไม่มีข้อมลู 

 

  ความเป็นอันตรายจากการส าลัก 

           ไม่มีข้อมลู 

  ข้อมูลเพิ่มเติม 
  ผลต่อระบบร่างกาย ท าให้มีอาการคล่ืนไส้ , อาเจียน, ปวดศีรษะ, เวียนศีรษะ, มึนเมา การมองเห็นผิดปกติ, ท าให้ตาบอด,    
  ท าอนัตรายต่อระบบประสาทท่ีเก่ียวข้องกบัการมองเห็นโดยไม่สามารถแก้ไขได้, ภาวะกรดเกิน, ความดนัโลหิตลดลง,    
  กระสบักระส่าย, ชกั, ง่วงซมึ และ โคม่า 
 

 

ส่วนที่ 12: ข้อมูลด้านนิเวศวทิยา (Ecological information) 
 

12.1 ความเป็นพษิ 
            ความเป็นพิษต่อปลา   LC50 L. macrochirus: 15400 mg/l/96h 

            ความเป็นพิษต่อไรน า้                               EC50 Daphnia magna: >10000 mg/l/48h 
            และสตัว์ไม่มีกระดกูสนัหลงัในน า้   

        ความเป็นพิษต่อสาหร่าย                           IC5 Sc.quadricauda: 8000 mg/l/8d 
         ความเป็นพิษต่อแบคทีเรีย                                  EC5 Ps. Putida: 6600 mg/l/16d  
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12.2 การตกค้างและความสามารถในการย่อยสลาย 
           ความสามารถในการย่อยสลายทางชวีภาพ  99%/30 วนั, ย่อยสลายตวัทางชีวภาพได้งา่ย 

            ปริมาณออกซิเจนทีต้่องการใช้กบัทางชีวเคมี (BOD)        600-1120 mg/g 
         ปริมาณออกซิเจนที่ต้องการใช้กบัทางเคมี (COD)        1420 mg/g  
         ความต้องการออกซิเจนทางทฤษฎี                      1500 mg/g 
 

12.3 ความสามารถในการสะสมทางชวีภาพ 
        สมัประสิทธ์ิการกระจายตวั(n-octanol/water) log Pow: -0.77  

              ไม่ก่อให้เกดิการสะสมทางชวีภาพ (log P o/w <1) 
 

12.4 ความสามารถในการเคลื่อนที่ในดิน 
        ไม่มีข้อมลู 
 

12.5 ผลกระทบอื่นๆที่เกดิขึน้ 
        ห้ามทิง้ลงสู่ระบบน า้, น า้เสีย หรือดิน 
 
 

ส่วนที่ 13: ข้อพิจารณาในการก าจัดหรือท าลาย (Disposal considerations) 
 

13.1 วธิีการก าจัด 
         ผลิตภณัฑ์ 

ไม่มีกฎข้อบงัคบัของ EC วา่ด้วยการก าจดัสารเคมีหรือกากเคมีซึง่ถือว่าเป็นของ   เสียเฉพาะประเทศนัน้ สมาชิก EC มี
กฎหมายและข้อบงัคบัในการก าจดัของเสียเฉพาะประเทศอยู่ ให้ด าเนินการตดิต่อผู้ รับผิดชอบหรือบริษัทท่ีด าเนินการรับ   
ก าจดัของเสียที่ได้รับอนญุาตเพื่อปรึกษาและหาวิธีก าจดัที่เหมาะสมหรือด าเนิน  การเผาในเตาเผาสารเคมซีึง่ติดตัง้เคร่ือง
เผาท าลายสารคาร์บอน (Afterburner) และเคร่ืองฟอก (Scrubber) แต่ต้องระมดัระวงัเร่ืองการจดุไฟติดเป็นพิเศษเพราะ 
สารนีไ้วไฟสงู โดยต้องได้รับอนญุาตจากเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้อง 
 

         บรรจุภัณฑ์ที่ปนเป้ือน 

             ก าจดัโดยยดึตามระเบยีบราชการ บรรจภุณัฑ์ที่ปนเปือ้นสารเคมใีห้ด าเนินการเช่นเดยีวกนักบัสารเคมีนัน้ ส่วนบรรจุ 
        ภณัฑ์ที่ไม่ปนเปือ้นสารเคมีให้ก าจดัเหมือนของเสียทัว่ไปตามบ้านเรือน หรือน ากลบัมาใช้ใหม่  
 
 

ส่วนที่ 14: ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport information) 
 

       การขนส่งทางบก (ADR/RID)     
       หมายเลข UN                                         1230 
       ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง             METHANOL 
       ประเภทความอนัตรายในการขนส่ง (class)  3 ( 6.1 ) 
       กลุ่มบรรจภุณัฑ์    II 
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       ความเป็นอนัตรายต่อสิ่งแวดล้อม             ไม่เป็น 
       ข้อควรระวงัพเิศษส าหรับผู้ใช้    ใช ่
 

      การขนส่งทางทะเล (IMDG) 
       หมายเลข UN                                         1230 
       ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง             METHANOL 
       ประเภทความอนัตรายในการขนส่ง (class)  3 ( 6.1 ) 
       กลุ่มบรรจภุณัฑ์    II 
       มลภาวะทางทะเล    ไม่เป็น 
       ข้อควรระวงัพเิศษส าหรับผู้ใช้   ใช ่
       EmS     F-E S-D 
 
       การขนส่งทางอากาศ (IATA) 
       หมายเลข UN                                         1230 
       ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง             METHANOL 
       ประเภทความอนัตรายในการขนส่ง (class)  3 ( 6.1 ) 
       กลุ่มบรรจภุณัฑ์    II 
       ความเป็นอนัตรายต่อสิ่งแวดล้อม             ไม่เป็น 
       ข้อควรระวงัพเิศษส าหรับผู้ใช้   ไม่ 
 

      การขนส่งทางน า้ในประเทศ (AND/ADNR) 
       (ไม่มกี าหนด) 
 
 

ส่วนที่ 15: ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (Regulatory information) 
 

ข้อมลูความปลอดภยันีจ้ดัท าขึน้ตามข้อก าหนดของการจ าแนกประเภทและการตดิฉลากสารเคมทีี่เป็นระบบเดียวกนัทัว่โลก 
(GHS). 
 

15.1 ข้อบังคับ/กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย/สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงส าหรับสาร หรือของผสม 
          ไมม่ีข้อมลู 

 

15.2 การประเมินความปลอดภัยของสารเคม ี  
        ส าหรับสินค้านีไ้ม่ได้ด าเนินการประเมินความปลอดภยัสารเคมี 
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ส่วนที่ 16: ข้อมูลอื่น (Other information) 
 

ข้อความแบบเต็มของข้อความแสดงความอันตรายที่แสดงไว้ในส่วนที่ 2 และ 3 
     H225    ของเหลวและไอระเหยไวไฟสงู 
     H301+ H311 + H331 เป็นพิษเมื่อกลืนกิน หรือสมัผสัผิวหนงั หรือหายใจเข้าไป 
     H370   ท าอนัตรายต่ออวยัวะ (ตา) 
 

ข้อควรระวัง 
สงัเกตฉลากและข้อมลูความปลอดภยัของสารเคมกี่อนใช้งาน หลีกเล่ียงการกระท าที่ท าให้เกดิประกายไฟ 
 

เอกสารอ้างอิง  
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). 
Labelling according to EC Directives 67/548 EEC and Regulation (EC) No 1272/2008. 
Transportation information according to Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model 
Regulations. Twelfth revised edition. United Nations. 
Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance in Sankt Augustin/Germany, 
Source: IFA for Databases on hazardous substances (GESTIS). 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อ บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จ ากดั 

 

วันที่ปรับปรุง  
01/04/2020 
 
รายละเอียดที่ใช้ในการจดัท าข้อมลูความปลอดภยัฉบบันีจ้ดัท าจากข้อมลูปัจจบุนัที่มีอยู่ เอกสารที่จดัท าขึน้เพื่อใช้เป็นข้อแนะน าในการจดัการเกี่ยวกบัความปลอดภยัในการท า 
งาน การใช้งาน การจดัเก็บ การขนส่ง การก าจดัและเอกสารฉบบันีไ้ม่ได้รวมถึงการรับรองคณุภาพของสินค้า ข้อมลูในเอกสารนีเ้ป็นคณุสมบตัิเฉพาะของสารนีเ้ท่านัน้ ไม่รวมถึง
การน าไปผสมกบัสารอื่นหรือกระบวนการอย่างอื่นนอกจากที่กล่าวไว้เอกสารนี ้
 


