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ข้อมูลสารเคมีอันตราย 
MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) 

1. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (identification) 

           ชื่อผลิตภัณฑ์: แก๊สโซฮอล์ 95 (Gasohol 95)  
           CAS registry number:  
  Gasoline  8006-61-9 
  Ethanol  64-17-5 
            ประโยชน์: เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ 
            ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) 

ที่อยู่: 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
หมายเลขโทรศัพท์ : +66 2196 5959 

2. ข้อมูลความเป็นอันตราย (hazards identification) 

    การจำแนกสารเคมีอันตราย  

           □ สารที่ระเบิดได้                 □ ก๊าซอันตราย/อัดแรงดัน                        ของเหลวไวไฟ/ติดไฟ

           □ ของแข็งไวไฟ         □ สารที่เติมออกซิเจน                              สารเป็นพิษ 

           □ สารกัมมันตรังสี                    □ สารทำกัดกร่อนได้                              สารก่อมะเร็ง  

             สารก่อความระคายเคือง 

3. ส่วนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (composition/information on ingredients)  

ชื่อสารเคมีท่ีเป็นส่วนประกอบ:   
  Gasoline  80-91 %w/w 
  Ethanol  9-20 %w/w 

 แสดงสัญลักษณ์ประเภทความเป็นอันตราย  

 

 4. มาตรการปฐมพยาบาล (first aid measures)  

การหายใจ : ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธ์ิ  ถ้าหยุดหายใจให้ผายปอดและนำส่งแพทย์ทันที  

การสัมผัสดวงตา: ถ่างเปลือกตาบนและล่าง แล้วล้างด้วยน้ำปริมาณมาก ให้น้ำไหลผ่าน ไปพบแพทย์ทันที 

การสัมผัสทางผิวหนัง : ถอดเสื้อผ้า และรองเท้าที่เปื้อนออกทันที ล้างออกด้วยน้ำและสบู่ ให้น้ำไหลผ่านผิวหนังและศีรษะ 

หากมีอาการระคายเคือง ควรไปพบแพทย์ 

การรับประทาน : ห้ามทำให้อาเจียน นำส่งแพทย์ทันที หากอาเจียน ให้ก้มหัวลงต่ำกว่าระดับสะโพกเพื่อกันการสำลัก 
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5. มาตรการผจญเพลิง (firefighting measures)  

สารดับเพลิงท่ีเหมาะสม: ละอองน้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ โฟมต้านแอลกอฮอล์ และผงเคมีแห้ง  
ความเป็นอันตรายเฉพาะท่ีเกิดขึ้นจากสารเคมี: ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  
อุปกรณ์ป้องกันสาหรับนักผจญเพลิง: สวมชุดดับเพลิง สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอากาศ  

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหล (accidental release measures)  

- อพยพคนออกจากบริเวณ  
- หลีกเลี่ยงการสูดก๊าซ หรือควันเข้าไป ใช้อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ  
- เก็บโดยใช้ทรายกลบ เก็บใส่ภาชนะที่ปิดสนิท ล้างส่วนที่เหลือด้วยน้ำจำนวนมาก ป้องกันไม่ให้ไหลลงท่อระบายน้ำ 

7. การใช้และการจัดเกบ็ (handling and storage)  

- ปิดให้สนิท เก็บในที่แห้งและเย็น ที่มีการระบายอากาศได้ดี หม่ันตรวจสอบการรั่วไหลของบรรจุภัณฑ์ 
- เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ/พื้นผิวที่ร้อน-ห้ามสูบบุหรี่   
- หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือหายใจเอาไอของผลิตภัณฑ์เข้าไป  
- ใช้งานในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 
- ทำความสะอาดร่างกายหลังการใช้งาน 

8. การควบคุมการได้รบัสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (exposure controls/personal protection)  

การป้องกันมือ: ถุงมือป้องกันสารเคมี  
การป้องกันดวงตา: แว่นครอบตาป้องกันสารเคมีหรือแว่นตานิรภัย  
การป้องกันผิวหนังและร่างกาย: สวมชุดป้องกันที่เหมาะสม  
การป้องกันระบบหายใจ: สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจ  

9. สมบัติทางกายภาพและเคมี (physical and chemical properties)  

สภาพ: ของเหลว         สี: ใส สีส้ม  
กลิ่น: Petroleum solvent    การละลาย (ในน้ำ): Immiscible    
ความดันไอที่ 37.8oC: 62 hPa   จุดวาบไฟ: -43°C 

จุดหลอมเหลว: ไม่มีข้อมูล    จุดเดือด: 200°C  
อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง: 275°C   ความหนาแน่นสัมพัทธ์: 3-4 
ขอบเขตการระเบิด: ระดับต่ำ: 7.4   ระดบัสูง: 1.4 

10. ความเสถยีรและการเกิดปฏิกิริยา (stability and reactivity)   

 ความคงตัวทางเคมี: เสถียรภายใต้อุณหภูมิ และความดันปกติ 
 สภาวะท่ีควรหลีกเล่ียง: เก็บให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ หรือแหล่งกำเนิดที่ทำให้ติดไฟ 
 สารท่ีต้องหลีกเล่ียง: สารออกซิไดซ์อย่างแรง เช่น กลุ่มคลอเรต ไนเตรท เปอร์ออกไซด์ กรดอนินทรีย์ เป็นต้น เพราะอาจทำให้
เกิดเพลิงไหม้ 
 ผลิตภัณฑ์อันตรายท่ีเกิดจากการสลายตัว: คาร์บอนมอนอกไซด์, คาร์บอนไดออกไซด์ 
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11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (toxicological information)  
การหายใจเข้าไป: ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ง่วงซึม และหมดสติได้  

           การสัมผัสทางผิวหนัง: หากสัมผัสเป็นประจำอาจทำให้ผิวหนังแห้ง แตก  
 การสัมผัสทางดวงตา: ระคายเคืองดวงตาอย่างรุนแรงได้ และทำให้น้ำตาไหลมาก  

การกลืนกิน: อาจทำให้เกิดการสำลักเข้าปอด และเกิดปอดอักเสบ (Chemical pneumonitis)  
Carcinogenic effect: Gasoline;  
   International Agency for Research on Cancer (IARC): Group 2A (Probably Carcinogenic to humans)  
ค่าประมาณการความเป็นพิษเฉียบพลัน: 

Gasoline: ความเป็นพิษเฉียบพลันทางการหายใจของหนูพุก: LC50 (Inhalation, Rat): 300 gm/m3 
Ethanol: ความเป็นพิษเฉียบพลันทางการหายใจของหนูพุก: LC50 (Inhalation, Rat): 124.7 mg/l/4 hrs 

12. ข้อมูลด้านระบบนิเวศ (ecological information)  

Eco-toxicity: Gasoline; EC50 4700 mg/l/72 h: Selenastrum capricornutum (Alage) (OECD Guide-line201)  

การคงอยู่/การสลายตัวของสาร (Persistence/Degradability): Inherently biodegradable  

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ (Bio-accumulate potential): ไม่น่าจะสะสมในสิ่งมีชีวิตทางชีวภาพ 

การเคลื่อนย้ายในดิน (Mobility in soil): อาจแทรกซึมลงดิน  

ผลอื่น ๆ: ฟิล์มของน้ำมันบนผิวน้ำจะส่งผลต่อการถ่ายเทออกซิเจน ซ่ึงจะทำลายสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ 

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (disposal considerations) 

การกำจัด: ทิ้งภาชนะบรรจุเป็นขยะอันตราย ให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดของท้องถิ่น อย่าปล่อยสารน้ีลงท่อ 
ระบายน้ำ อย่าปล่อยน้ำที่เกิดจากการล้าง หรือทำความสะอาดสารน้ีลงท่อระบายน้ำ แต่ควรบำบัดน้ำก่อน 

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง (transport information)  
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15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (regulatory information)  

European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS)  
The components of this product are on the EINECS inventory or are exempt from inventory requirements.  
Directive 67/548/EEC: This substance is not classified in the Annex I of Directive 67/548/EEC  
US Toxic Substances Control Act  
This product and/or its components are not on the TSCA Inventory.  

HMIS – USA: Health – 1, Flammability – 4, Reactivity – 0  
NFPA – USA: Health – 1, Flammability – 4, Reactivity – 0  
Canada – WHMIS: This product has a WHMIS classification of B2, D2A and D2B 

16. ข้อมูลอื่นๆ (other information)  

WHMIS: Workplace Hazardous Materials Information System  

NFPA: National Fire Protection Association  

IARC: International Agency for Research on Cancer 

  

 

 

 

 

 

 

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

                 ผู้จัดทำ                                                 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 
                                                                        ผู้รับรอง      
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