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ข้อมูลสารเคมีอันตราย 
MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) 

1. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (identification) 

           ชื่อผลิตภัณฑ์: Formalin solution 
           CAS registry number (Chemical Abstract Services): 50-00-0  
            ประโยชน์ : เป็น antiseptic 
           ชื่อและหมายเลขผู้จัดจำหน่าย : องค์การเภสัชกรรม  โทร 02-2038000 
 

2. ข้อมูลความเป็นอันตราย (hazards identification) 
    การจำแนกสารเคมีอันตราย  

           □ สารที่ระเบิดได้                     □ ก๊าซอันตราย/อัดแรงดัน                           ของเหลวไวไฟ/ติดไฟ 

           □ ของแข็งไวไฟ        □ สารที่เติมออกซิเจน                                  สารเป็นพิษ  

           □ สารกัมมันตรังสี                    □ สารทำกัดกร่อนได้                                   สารก่อมะเร็ง  
             สารก่อความระคายเคือง 

3. ส่วนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (composition/information on ingredients)  
 

ชื่อสารเคมีท่ีเป็นส่วนประกอบ :  Formaldehyde 
ชื่อพ้อง : Formalin solution ; Methanal solution ; Methyl aldehyde solution ;Methylene oxide 
แสดงสัญลักษณ์ประเภทความเป็นอันตราย  
  

 

 

 
 

4. มาตรการปฐมพยาบาล (first aid measures)  

การหายใจ: รีบเคลื่อนย้ายออกจากบริเวณที่ได้รับสาร ถ้าหายใจลำบากให้ใช้เครื่องช่วยหายใจ นำส่งแพทย์ทันที  
สัมผัสตา : ล้างทันทีด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆ ให้น้ำไหลผ่าน อย่างน้อย 15 นาที หากยังเคืองตานำส่งแพทย์  
ผิวหนัง : ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากและสบู่ นำส่งแพทย์ทันที 
การรับประทาน : ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำมากๆ นำส่งแพทย์ทันที  
ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ท่ีต้องทำทันทีและการดูแลรักษาเฉพาะท่ีสำคัญ ท่ีควรดำเนินการ: 
      ตรวจสมรรถภาพการ ทำงานของปอด เอกซเรย์ปอด ตรวจตาและการมองเห็น ตรวจผิวหนัง 

5. มาตรการผจญเพลิง (firefighting measures)  

ให้เคลื่อนย้ายท่อบรรจุออกจากบริเวณเพลิงไหม้หากทำได้โดยปลอดภัย ให้ฉีดน้ำเป็นละอองฝอยหล่อเย็น ภาชนะบรรจุ 

จุดวาบไฟ  (Flash point) : 56 C (กรณี มีเมทานอลผสม 14%)ในถ้วยปิด  
อุณหภูมิท่ีสามารถติดไฟได้เอง : 424 C (794 F) 
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5. มาตรการผจญเพลิง (firefighting measures) (ต่อ) 

สารดับเพลิงท่ีเหมาะสม : คาร์บอนไดออกไซด์ และผงเคมีแห้ง  
สารดับเพลิงท่ีไม่เหมาะสม : ไม่มี  
ความเป็นอันตรายเฉพาะท่ีเกิดขึ้นจากสารเคมี: ก๊าซไวไฟสูงมาก ส่วนผสมของก๊าซและอากาศระเบิดได้ เม่ือเกิดเพลิงไหม้จะ

ก่อให้เกิดฟูมหรือก๊าซที่เป็นพิษและระคายเคือง  
อุปกรณ์ป้องกันพิเศษและการเตือนภัยสำหรับนักผจญเพลิง: สวมชุดดับเพลิง สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถัง

อากาศ  

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหล (accidental release measures)  

         อพยพคนออกจากบริเวณที่ก๊าซรั่วไหล ห้ามหายใจเอาก๊าซเข้าไป ห้ามกระทำการที่ทำให้เกิดความร้อน ประกายไฟ ห้ามสัมผัส
หรือเดินย่ำ บริเวณที่มีการรั่วไหล  

ข้อควรระวังส่วนบุคคล: สวมชุดป้องกันสารเคมีแบบคลุมทั้งตัว ใช้อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ รองเท้าบูท และถุงมือยาง 
หากต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณที่มีการรั่วไหล แต่ไม่มีเพลิงไหม้  

กรณีรั่วไหลในปริมาณน้อย ใช่ที่ครอบหน้าแบบครอบเต็มใบหน้า (Full Facepiece) พร้อมตัวกรองแบบตลับ 
ใช้วัสดุดูดซับที่ไม่ทำปฏิกิริยา และเก็บไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิด เพื่อนำไปกำจัดต่อไป   
กรณีรั่วไหลมาก ให้ใช้น้ำฉีดเป็นฝอยดักกลุ่มไอระเหย เพื่อลด/เปลี่ยนทิศทางการละเหย 
ข้อควรระวังด้านส่ิงแวดล้อม : ห้ามปล่อยลงสู่ระบบระบายสาธารณะ  
 

7. การใช้และการจัดเกบ็ (handling and storage)   

          ให้ใช้สารในบริเวณที่มีการระบายอากาศที่เพียงพอ   
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:   
    เก็บในสถานที่ปิดสนิทและพ้นจากเด็กเก็บให้ห่างสารออกซิไดซ์ สารไวไฟ เน่ืองจากอาจทำปฏิกิริยากับสารเหล่าน้ี  
    เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/ เปลวไฟ / พื้นผิวที่ร้อน -ห้ามสูบบุหรี่ เก็บในที่มีการระบายอากาศได้ดี 

8. การควบคุมการได้รบัสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (exposure controls/personal protection)  

 สวมเสื้อผ้า มือ ผ้าปิดจมูก แว่นตา ที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน  
ใช้ในบริเวณที่อาการถ่ายเทดีเท่าน้ัน ห้ามสูดดม 

9. สมบัติทางกายภาพและเคมี (physical and chemical properties) 

     ลักษณะทั่วไป : ของเหลว ไม่มีสี    กลิ่น: ฉุนรุนแรง  
จุดหลอมเหลว : - 92°                     จุดเดือด : 96°C ที่ความดันบรรยากาศ                      
สูตรโมเลกุล: HCHO                    มวลโมเลกุล: 30.026 กรัม/โมล 

     ความดันไอ : 1.52 mmHg ที่ 20°C      ความเป็นกรดด่าง : PH 2.8-4.0 (ที่อุณหภูมิ 20°C)       
     การละลายน้ำ : ละลายน้ำได้ดี          

10. ความเสถยีรและการเกิดปฏิกิริยา (stability and reactivity)  

สารอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว : 
- เม่ือถูกความร้อนสารจะสลายตัวเป็นกรดฟอร์มิก  
- เม่ือเกิดเพลิงไหม้สลายตัวให้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ และ ไฮโดรเจน เกิดหมอกควันที่เป็นพิษ  
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11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (toxicological information)  

การหายใจ: เป็นพิษเม่ือสูดดม อาจทำให้เกิดอาการแพ้ หายใจลำบาก หรือหอบหืด  
สัมผัสตา : ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง 
ผิวหนัง : อาจเกิดอาการแพ้เม่ือสัมผัสกับผิวหนัง อาจเกิดแผลไฟไหม้ 
มีข้อสงสัยว่าอาจเกิดความผิดปกติต่อพันธุกรรม อาจทำให้เกิดมะเร็ง (สารก่อมะเร็งประเภท 3) 
เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ  
ค่าประมาณการความเป็นพิษเฉียบพลัน : 
ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปากของหนูพุก : LD50 (Oral, Rat) : 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  
ความเป็นพิษเฉียบพลันทางผิวหนังของกระต่าย : LD50 (Dermal, Rabbit): 270 มิลลิกรัม/ กิโลกรัม  
ความเป็นพิษเฉียบพลันทางการหายใจของหนูพุก : LC50 (Inhalation Rat) : 0.578 มิลลิกรัม/ ลิตร/4 ชั่วโมง 

12. ข้อมูลด้านระบบนิเวศ (ecological information)  

     ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์:  
ความเป็นพิษต่อปลา: Channel catfish Morone saxatilis LC50 : 4. 96 มิลลิกรัม/ลิตร/96 ช่ัวโมง  
ความคงอยู่นาน และความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ : ย่อยสลายทางชีวภาพได้อย่างรวดเร็ว  
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ : ไม่สะสมทางชีวภาพ (log Kow : 0.35 )  
ผลกระทบในทางเสียหายอื่นๆ: ไม่มีข้อมูล 

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (disposal considerations) 

การกำจัดสาร: ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของท้องถิ่น บําบัดในระบบบบำบัดน้ำเสีย แบบตะกอนเร่ง  
(Activated sludge) หรือส่งกำจัดโดยผู้ได้รับอนุญาต จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

บรรจุภัณฑ์ : ให้กำจัดตามระเบียบราชการ หีบห่อที่ปนเปื้อนสารเคมีให้จัดการเช่นเดียวกับ ตวัสารเคมี 

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง (transport information)  

หมายเลขสหประชาชาติ (UN number): 1198  
ชื่อท่ีถูกต้องในการขนส่งของสหประชาชาติ: FORMALDEHYDE SOLUTION  
ประเภทความเป็นอันตรายสาหรับการขนส่ง: 3         ความเส่ียงอื่น ๆ: 8         กลุ่มการบรรจุ(ถ้ามี) : III                                                         

            การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่: ไม่มี                   ขอ้ควรระวังพิเศษ : ไม่มีข้อมูล 

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (regulatory information)  

กฎข้อบังคับของประเทศไทย  
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ประเภทวัตถุอันตราย:  
ชนิดท่ี 2 (วัตถุอันตรายที่การผลิต การนา เข้าการส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองต้องแจ้งให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน 

และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนดด้วย) บัญชี ก (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, กรมประมง )  
การติดฉลากตามระเบียบ EC  
สัญลักษณ์: T เป็นพิษ              
ข้อความบอกความเส่ียง: R23/24/25 เป็นพิษเม่ือสูดดม สัมผสักับผิวหนัง และกลืนกิน  
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16. ข้อมูลอื่นๆ (other information)  

 อ้างอิง https://www.tailiang.co.th/MSDS/MSDS_Formaldehyde.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

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

                 ผู้จัดทำ                                                 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 
                                                                        ผู้รับรอง      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แก้ไขครั้งที่ 03 – 27/05/2563 


