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ข้อมูลสารเคมีอันตราย 
MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) 

1. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (identification) 

ชื่อผลิตภัณฑ์: ACETONE   
CAS registry number: 67-64-1 
ประโยชน์ : ใช้ทำความสะอาดผิวหนังท่ัวไป  
ชื่อผู้ผลิต: เอสพี เคมีภัณฑ์ 99/22-24 ถ.นางลิ้นจ่ี เขตยานาวา กรุงเทพฯ  

          

2. ข้อมูลความเป็นอันตราย (hazards identification) 

    การจำแนกสารเคมีอันตราย  

            □ สารที่ระเบิดได้                      □ ก๊าซอันตราย/อัดแรงดัน                     ของเหลวไวไฟ/ติดไฟ 

            □ ของแข็งไวไฟ          □ สารที่เติมออกซิเจน                         □ สารเป็นพิษ 

            □ สารกัมมันตรังสี                     □ สารทำกัดกร่อนได้                           สารก่อมะเร็ง  

            อ่ืนๆ ระบุ ....................... 

3. ส่วนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (composition/information on ingredients)  

ชื่อสารเคมีท่ีเป็นส่วนประกอบ :  ACETONE > 75% w/w 
การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสมตามระบบ GHS  

ของเหลวไวไฟ ประเภทย่อย 2  

การทำลายดวงตาอย่างรุนแรง/การระคายเคืองต่อดวงตา ประเภทยอ่ย 2B  

ความเป็นพิษต่อ ระบบสืบพันธ์ุ ประเภทย่อย 2    

ชื่อสามัญ : ACETONE 

ชื่อพ้อง : Dimethyl ketone, Ketone propane, 2-Propanone 
 

4. มาตรการปฐมพยาบาล (first aid measures)  

การหายใจ : ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธ์ิ ถ้าหยุดหายใจให้ผายปอดและนำส่งแพทย์ทันที 

สัมผัสตา : ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดคอนแทคเลนส์ ลืมตาให้กว้างเพื่อให้น้ำไหลผ่านอย่างน้อย 15 นาที และ

นำส่งแพทย์ทันที 

ผิวหนัง : ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทัน ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก อย่างน้อย 15 นาที  

การรับประทาน : ห้ามทำให้อาเจียน แล้วและนำส่งแพทย์ทันที 
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5. มาตรการผจญเพลิง (firefighting measures)  

 สารดับเพลิงท่ีเหมาะสม : ละอองน้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ โฟมต้านแอลกอฮอล์ และผงเคมีแห้ง  

สารดับเพลิงท่ีไม่เหมาะสม : ไม่มี  

ความเป็นอันตรายเฉพาะท่ีเกิดขึ้นจากสารเคมี: ลุกไหม้ติดไฟได้ไอระเหย เม่ือทำปฏิกิริยากับอากาศก่อให้เกิดของ
ผสมที่ระเบิดได้ เม่ือสารได้รับความร้อนจะมีความเสี่ยงจากการระเบิด ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้ฉีดน้ำเป็นละอองฝอยหล่อเย็น 
ภาชนะบรรจุ 

อุปกรณ์ป้องกันพิเศษและข้อควรระวังสาหรับนักผจญเพลิง: สวมชุดดับเพลิง สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิด

มีถังอากาศ  

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหล (accidental release measures)  

ในกรณีที่สารของเหลวหกไม่มาก (< 1 ถัง) ให้ถ่ายเทของเหลวด้วยวิธี กลไกเข้าสู่ภาชนะบรรจุที่ติดป้ายและปิดผนึก

อย่างดี เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือ กำจัดทิ้งอย่างปลอดภัย ปล่อยของเหลวที่ตกค้างทิ้งไว้ให้ระเหยเอง  หรือใช้วัสดุดูดซับ

ที่ซับได้ดีออกแล้วนำไปกำจัดทิ้ง อย่างปลอดภัย ขุดดินที่ปนเปื้อนสารเคมีออกและนำไปกำจัดทิ้ง อย่างปลอดภัย  

7. การใช้และการจัดเกบ็ (handling and storage)  

เก็บไว้ในบริเวณมีการถ่ายเทอากาศอย่างดี ห่างไกลจากแสงแดด แหล่งติดไฟ และแหล่งความร้อนอ่ืนๆ  
การเก็บ : สภาพแวดล้อมตามปกติ  
 

8. การควบคุมการได้รับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (exposure controls/personal protection)  

  ใช้สารเคมีน้ีด้วยความระมัดระวัง ควรสวมอุปกรณ์หรือเครื่องป้องกันที่เหมาะสม เช่น ถุงมือ รองเท้าบูท ถุงมือยาง  
 

9. สมบัติทางกายภาพและเคมี (physical and chemical properties) 

ลักษณะท่ัวไป : Colourless liquid. 
 การละลายน้ำ : Completely miscible. 
 จุดเดือด : 56.1 °C / 133 °F 

10. ความเสถยีรและการเกิดปฏิกิริยา (stability and reactivity)  

การคงตัว : คงตัวในสภาพการใช้ตามปกติทั่วไป 

กรณีที่ควรหลีกเลี่ยง : หลีกเลี่ยงความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ และแหล่งติดไฟอ่ืนๆ 

สารที่ควรหลีกเลี่ยง : สารออกซิไดซิ่ง ได้แก่ สารเปอร์ออกไซด์ กรดแก่ สารเอมีน  

สารอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว : การสลายตัวเพราะความร้อนขึ้นอยู่กับสภาวะเป็นอย่างยิ่ง  

ส่วนผสมเชิงซ้อนของสารแข็ง สารเหลว และก๊าซที่ลอยตัวในอากาศ ซ่ึงมีคาร์บอนมอนอกไซด์, คาร์บอนไดออกไซด์

และส่วนประกอบอินทรีย์ สารอ่ืนๆ จะเกิดขึ้นในขณะที่สารน้ี กำลังลุกไหม้หรือสลายตัวเน่ืองด้วยการรวมกับออกซิไดซ์ 
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11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (toxicological information)  

            การหายใจเข้าไป : ระคายเคืองต่อเยื่อเมือก ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ ง่วงซึม และหมดสติ  
           การสัมผัสทางผิวหนัง: ผิวหนังแตก ผิวหนังอักเสบ  การสัมผัสทางดวงตา : ตาแดง ปวดตา ตามัว  

การกลืนกิน : น้ำลายไหล คลื่นไส้ อาเจียน ง่วงซึม ปวดศีรษะ วิงเวียน และหมดสติ  
ผลกระทบเรื้อรัง: อาจทำให้เกิดโรคผิวหนังอักเสบ ผิวหนังแห้งและแตก อาจมีผลกระทบต่อเลือดและไขกระดูก  

ทำให้เม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้น  
ค่าประมาณการความเป็นพิษเฉียบพลัน: 
ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปากของหนูพุก: LD50 (Oral, Rat) : 8,400 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
ความเป็นพิษเฉียบพลันทางการหายใจของหนูพุก: LC 50 (Inhalation Rat) : 50 มิลลิกรัม/ลิตร/4 ช่ัว โมง 

12. ข้อมูลด้านระบบนิเวศ (ecological information)  

Ecotoxicity: ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ 
ความเป็นพิษต่อปลา : Fathead minnow LC50: 6,070 มิลลิกรัม/ ลิตร/ 96 ชั่ว โมง  
ความเป็นพิษ ต่อ Crustacea : Artemia salina EC50: 2,100 มิลลิกรัม/ ลิตร/ 48 ช่ัวโมง 
การตกค้างยาวนาน และความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ: ย่อยสลายทางชีวภาพได้อย่างรวดเร็ว
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ : ไม่สะสมทางชีวภาพ (Log Kow : - 0.24)  
การเคลื่อนย้ายในดิน : ไม่มีข้อมูล 

ผลกระทบในทางเสียหายอื่นๆ: ไม่มีข้อมูล 

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (disposal considerations) 

การกำจัดสาร : ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของท้องถิ่น ติดต่อบริษัทรับกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาต 
  บรรจุภัณฑ์ : ให้กำจัดตามระเบียบราชการ หีบห่อที่ปนเปื้อนสารเคมีให้จัดการเช่นเดียวกับตัวสารเคมี 

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง (transport information)  

หมายเลขสหประชาชาติ (UN number) : 1090 
  ชื่อท่ีถูกต้องในการขนส่งของสหประชาชาติ : ACETONE 
  ประเภทความเป็นอันตรายสาหรับการขนส่ง : 3 
  กลุ่มการบรรจุ (ถ้ามี) : II 
  มลภาวะทางทะเล : ไม่มี 
  การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่: IBC 02 
  ข้อควรระวังพิเศษ : ไม่มีข้อมูล 
 
 

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (regulatory information)  

  กฎข้อบังคับของประเทศไทย 
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
ประเภทวัตถุอันตราย: ชนิดที่ 3  (วัตถุอันตรายที่การผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองต้อง

ได้รับใบอนุญาต) บัญช ีก (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) 
   ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องกำหนดชนิดและประเภทสารเคมี พ.ศ. 2535 ลำดับที่ 186 
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16. ข้อมูลอ่ืนๆ (other information)  
     อ้างอิง  http://ghs.diw.go.th:8080/GHSThaiUser/doc/sds/SDS_67-64-1.pdf  

  

 

 

 

 

 

 

  

     ……………………………………………………..                                       ……………………………………………………..     
         (นางสาวสุภัทรา  ศิลปธารากุล)                                                    (นายภาคภูมิ  มนัสวรกิจ) 
           ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ                                                       นายแพทย์ชำนาญการ 

           ผู้จัดทำ                                                 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 
                                                                ผู้รับรอง                                                    
                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขครั้งที่ 03 – 27/05/2563 


