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ข้อมูลสารเคมีอันตราย 
MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) 

 

1. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (identification) 

            ชื่อผลิตภัณฑ์: ยูนิฟาสท์ แทรด (เหลว-Methyl methacrylate/ ผง-Polymethyl methacrylate) 
CAS registry number (Chemical Abstract Services): 80-62-6 

            ประโยชน์: ช่วยในการขึ้นรูปวัสดุฟันเทียม 
           ชื่อที่อยู่ ของผู้ผลิต ผู้นำเข้าหรือผู้จัดจำหน่าย : USF Healthcare S.A. Switzerland  
           หมายเลขโทรศัพท์ -41 22 839 79 00  
  

2. ข้อมูลความเป็นอันตราย (hazards identification) 
     การจำแนกสารเคมีอันตราย  

            □ สารที่ระเบิดได้                     □ ก๊าซอันตราย/อัดแรงดัน                            ของเหลวไวไฟ/ติดไฟ 

            □ ของแข็งไวไฟ         □ สารที่เติมออกซิเจน                                □ สารเป็นพิษ 

            □ สารกัมมันตรังสี                    □ สารทำกัดกร่อนได้                                 □ สารก่อมะเร็ง    
              สารก่อความระคายเคือง 

3. ส่วนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (composition/information on ingredients)  
 

ชื่อสารเคมีท่ีเป็นส่วนประกอบ :   METHYL METHACRYLATE 
แสดงสัญลักษณ์ประเภทความเป็นอันตราย  

 

4. มาตรการปฐมพยาบาล (first aid measures)  
การหายใจเข้าไป: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธ์ิ ให้น่ังพักผ่อน นำส่งแพทย์ทันที  
การสัมผัสทางผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก นำส่งแพทย์  
การสัมผัสดวงตา: ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดคอนแทคเลนส์ ลืมตาให้น้ำไหลผ่านอย่างน้อย 15 นาที นำส่งแพทย์ทันที  
การกลืนกิน: บ้วนปาก ให้ดื่มน้ำปริมาณมาก นำส่งแพทย์ทันที  
อาการ/ผลกระทบท่ีสำคัญ :  
การหายใจ: ไอ เจ็บคอ หายใจถี่ ปวดศีรษะ   ผิวหนัง: ผิวหนังแดง เจ็บปวด  
ตา: ตาแดง ปวดตา     การกลืนกิน: ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน  
ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องทำทันทีและการดูแลรักษาเฉพาะที่สำคัญที่ควรดำเนินการ : ตรวจสมรรถภาพการ

ทำงานของปอด ตรวจระบบประสาท 

5. มาตรการผจญเพลิง (firefighting measures)  
สารดับเพลิงท่ีเหมาะสม: คาร์บอนไดออกไซด์ โฟม และผงเคมีแห้ง  
สารดับเพลิงท่ีไม่เหมาะสม: ไม่มี  
ความเป็นอันตรายเฉพาะท่ีเกิดขึ้นจากสารเคมี: ของเหลวไวไฟสูง ส่วนผสมของไอระเหยและอากาศระเบิดได้  
อุปกรณ์ป้องกันพิเศษและการเตือนภัยสาหรับนักผจญเพลิง: สวมชุดดับเพลิง สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถัง

อากาศ ให้ฉีดน้ำเป็นละอองฝอยเพื่อหล่อเย็นภาชนะบรรจุ 
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6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหล (accidental release measures)  

      ข้อควรระวังส่วนบุคคล: 
อพยพคนออกจากบริเวณที่หกรั่วไหล   
ห้ามสัมผัสสารเคมีโดยตรง   
ห้ามหายใจเอาไอระเหยเข้าไป  
ห้ามการกระทำที่ทำให้เกิดความร้อน ประกายไฟ  

      อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล: สวมหน้ากากป้องกันก๊าซอินทรีย์และไอระเหย รองเท้าบูท และถุงมือยางแบบหนา  
      ข้อควรระวังด้านส่ิงแวดล้อม: ป้องกันไม่ให้สารไหลลงท่อระบายน้ำหรือแม่น้ำ  
      วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทาความสะอาด :  

สวมใส่ชุดป้องกันสารเคมีพร้อมหน้ากากป้องกันก๊าซอินทรีย์และไอระเหย เก็บสารที่หกรดใส่ภาชนะบรรจุ แล้วดูดซับสารด้วย 

ทราย ดิน หรือสารเฉื่อย เก็บบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทโดยใช้เครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟแล้วเคลื่อนย้ายออกสู่ที่โล่ง ห้ามให้น้ำเข้า

ไปในภาชนะบรรจุ ห้ามสัมผัสสารเคมี ฉีดน้ำเป็นละอองฝอยเพื่อลดไอระเหยของสาร ระบายอากาศในบริเวณนั้น และล้างทำความ

สะอาดบริเวณที่สารหกรั่วไหลหลังจากเก็บสารออกหมดแล้ว 
 

7. การใช้และการจัดเกบ็ (handling and storage)  

      ข้อควรระวังในการขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งานอย่างปลอดภัย:  
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสาร  
ให้ใช้สารในบริเวณที่มีการระบายอากาศที่เพียงพอ  
ห้ามใช้สารในที่อับอากาศ  
หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดการแพร่กระจายของละอองสาร  
ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต  

      สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:   
             ปิดภาชนะบรรจุให้สนิท เก็บให้ห่างจากความร้อนและแสง เปลวไฟ และวัสดุที่เข้ากันไม่ได้ เก็บในบริเวณที่มีการระบาย

อากาศได้ดี เก็บในที่เย็น 
 

8. การควบคุมการได้รบัสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (exposure controls/personal protection)  

      อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล :  
           การป้องกันระบบหายใจ: สวมหน้ากากป้องกันก๊าซอินทรีย์และไอระเหยที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
มอก. 2199-2547  

การป้องกันตา: แว่นครอบตา /กระบังหน้า  
การป้องกันมือ: ถุงมือยาง  

      ข้อควรปฏิบัติ :   
  สวมชุดป้องกันสารเคมีเพื่อป้องกันการสัมผัสทางผิวหนัง เปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมี  

ล้างมือและหน้าหลังจากการทำงานกับสาร ห้ามกินอาหาร/ดื่ม สูบบุหรี่ในที่ทำงาน 
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9. สมบัติทางกายภาพและเคมี (physical and chemical properties) 
1. สภาพปรากฏ: ของเหลวใส ไม่มีส ี                    2. กลิ่น: มีกลิ่นหอมหวาน  
3. ค่าขีดจากัดของกลิ่นที่ได้รับ: ไม่มีข้อมูล                  4. ค่าความเป็นกรดด่าง: ไม่มีข้อมูล  
5. จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง: -48 oC                     6. จุดเริ่มเดือดและช่วงของการเดือด: 100.5 oC  
7. จุดวาบไฟ: 10 oC ในถ้วยปิด                                  8. อัตราการระเหย: 3.1 (เทียบกับ บิวทิลอะซีเตต = 1) 
9. ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็งและก๊าซ: ไม่มีข้อมูล  
10. ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟ หรือค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของการระเบิด (%, v/v):  
ขีดล่าง : 1.7 ขีดบน : 12.5  
11. ความดันไอ: 38.5 mmHg ที่อุณหภูมิ 25 oC                
12. ความหนาแน่นไอสัมพัทธ์ (อากาศ = 1) : 3.5  
13. ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (น้ำ = 1): 0.94                     
14. ความสามารถในการละลายได้: ในน้ำ: 1.6 g/100 ml ที่อุณหภูมิ 20 oC  
15. ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่อน้ำ (log kow): 1.38  
16. อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง: 421 oC                          
17. อุณหภูมิที่แตกตัวระดับโมเลกุล: ไม่มีข้อมูล  

 

10. ความเสถยีรและการเกิดปฏิกิริยา (stability and reactivity)   
การเกิดปฏิกิริยา: ทำปฏิกิริยากับกรดแก่ เบสแก่   
ความเสถียรทางเคมี: ถ้ามีการเติมสารยับยั้งปฏิกิริยาจะเสถียรที่อุณหภูมิห้อง และมีระยะเวลาจากัดในการเก็บรักษา   
ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย: อาจจะเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงเมื่อเกิดปฏิกิริยาโพลีเมอไรเซชัน   
สภาวะท่ีควรหลีกเล่ียง: ความร้อน แสง อากาศ  
วัสดุท่ีเข้ากันไม่ได้: สารออกซิไดซ์ที่รุนแรง สารเปอร์ออกไซด์ สารเปอร์ซัลเฟต กรดไนตริก แอมโมเนีย เอมีน ฮาโลเจน และ

สารประกอบฮาโลเจน  
ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวท่ีเป็นอันตราย: คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอนอกไซด์  

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (toxicological information)  
การหายใจเข้าไป: ระคายเคืองทางเดินหายใจ  
การสัมผัสทางผิวหนัง: ระคายเคืองผิวหนัง   
การสัมผัสทางดวงตา: ระคายเคืองดวงตา   
การกลืนกิน: ปวดท้อง คลื่นไส ้อาเจียน   
อาการท่ีปรากฏ: ไอ แสบคอ หลอดลมอักเสบตอนบน หายใจถี่ ปวดศีรษะ ปอดบวมน้ำ กล่องเสียงอักเสบ  
ผลกระทบเฉียบพลัน: ระคายเคืองดวงตาและทางเดินหายใจ เป็นไข้ คลื่นไส้ ปวดศีรษะ มึนงง ง่วงซึม  
ผลกระทบผลเรื้อรัง: ผิวหนังอักเสบ เกิดอาการแพ้ทางผิวหนัง ทำให้หลอดลมอักเสบ หอบหืด เยื่อจมูกอักเสบ กล่องเสียง

อักเสบ มีผลกระทบต่อประสาทส่วนปลาย ทำให้ชาตามร่างกาย เน้ือรอบข้างเล็บเป็นหนอง เล็บหลุด 

ค่าประมาณการความเป็นพิษเฉียบพลัน  
ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปากของหนูพุก: LD50: 7872 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  
ความเป็นพิษเฉียบพลันทางผิวหนังของกระต่าย: LD50: >5000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  
ความเป็นพิษเฉียบพลันทางการหายใจของหนูพุก: LC50: 78 มิลลิกรัม/ลิตร/4 ชั่วโมง 
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12. ข้อมูลด้านระบบนิเวศ (ecological information)  

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ:  
ความเป็นพิษต่อ Crustacea: (Daphnia magna) EC 50: 69 มิลลิกรัม/ลิตร/48 ชั่วโมง  
การตกค้างยาวนาน และความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ: ย่อยสลายทางชีวภาพได้อย่างรวดเร็ว  
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: ไม่มีการสะสมทางชีวภาพ ((log Kow : 1.38 )  
การเคลื่อนย้ายในดิน: ไม่มีข้อมูล                    
ผลกระทบในทางเสียหายอื่นๆ: ไม่มีข้อมูล 

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (disposal considerations) 

การกำจัดสาร: ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของท้องถิ่น ติดต่อบริษัทรับกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาต เผาในเตาเผา
สารเคมีซ่ึงติดตั้งเครื่องเผาทำลายสารคาร์บอน และเครื่องฟอก   

บรรจุภัณฑ์: ให้กำจัดตามระเบียบราชการ หีบห่อที่ปนเปื้อนสารเคมีให้จัดการเช่นเดียวกับตัวสารเคมี 

 14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง (transport information)  

หมายเลขสหประชาชาติ (UN number): 1247  
ชื่อท่ีถูกต้องในการขนส่งของสหประชาชาติ: METHYL METHACRYLATE MONOMER,STABILIZED  
ประเภทความเป็นอันตรายสาหรับการขนส่ง: 3  
ประเภทย่ิยการบรรจุ (ถ้ามี): II  
มลภาวะทางทะเล: ไม่มี  
การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่: IBC02  
ข้อควรระวังพิเศษ: ไม่มีข้อมูล       

 

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (regulatory information)  

กฎข้อบังคับของประเทศไทย  
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  
ประเภทวัตถุอันตราย: ชนิดที่ 2 (วัตถุอันตรายที่การผลิต การนำเข้า ส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองต้องแจ้งให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ทราบก่อน และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดด้วย) บัญช ีก (กรมโรงงานอุตสาหกรรม)  
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2534 ลาดับที่ 1156  
การติดฉลากตามระเบียบ EC  
สัญลักษณ์: F ไวไฟสูง Xi ทาให้ระคายเคือง  
ข้อความบอกความเส่ียง :  
R11 ไวไฟสูง                                R37/38 ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร และผิวหนัง  
R43 อาจทาให้เกิดความไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้จากการสัมผัสกับผิวหนัง  
ข้อความบอกมาตรการความปลอดภัย :  
S2 เก็บให้พ้นมือเด็ก                       S24 หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง  
S37 สวมถุงมือที่เหมาะสม                S46 เม่ือกลืนกิน ให้พบแพทย์ทันที และแสดงภาชนะบรรจุหรือฉลากสารแก่แพทย์  
NFPA Code: H2; F3; R2 
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16. ข้อมูลอ่ืน ๆ (other information)  

แหล่งข้อมูล 
http://ghs.diw.go.th:8080/GHSThaiUser/doc/sds/SDS_80-62-6.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                 ผู้จัดทำ                                                 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 
                                                                        ผู้รับรอง      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขครั้งที่ 03 – 28/05/2563 


