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ข้อมูลสารเคมีอันตราย 
MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) 

1. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (identification) 

           ชื่อผลิตภัณฑ์: ETHYL ALCOHOL 70%  
           CAS registry number: 64-17-5    
            ประโยชน์ : ใช้สกัดเย็น   
            ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ผู้จัดจำหน่าย: โรงงานเภสัชกรรมทหาร โทร 02-3902090  

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 :  ETHYL ALCOHOL 70%  : 100 ml ประกอบด้วย  
    Ethyl alcohol              73.70 ml 
    Propylene glycol                 18 ml  
                                                Methylene blue                           0.1 mg 

Purified water to                          100 ml                           
 
 แสดงสัญลักษณ์ประเภทความเป็นอันตราย 
 
 
 
  

 

 

4. มาตรการปฐมพยาบาล (first aid measures)  

การหายใจ : ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธ์ิ  ถ้าหยุดหายใจให้ผายปอดและนำส่งแพทย์ทันที  

การสัมผัสดวงตา : ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดคอนแทคเลนส์ ลืมตาให้กว้างเพื่อให้น้ำไหลผ่าน อย่างน้อย 15 นาที 

การสัมผัสทางผิวหนัง : ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก เพื่อให้น้ำไหลผ่าน อย่างน้อย 15 นาที 

การรับประทาน : บ้วนปาก ห้ามทำให้อาเจียน นำส่งแพทย์ทันที 
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5. มาตรการผจญเพลิง (firefighting measures)  

           จุดวาบไฟ  (Flash point) : 13°C (55 F) 
 อุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้เอง : 422°C (792 F) 
 การดับเพลิง : ใช้ผงเคมีแห้ง ฮาลอน แอลกอฮอล์โฟม หรือ คาร์บอนไดออกไซด์ และควรมีการหล่อเย็นภาชนะบรรจุที่ลุกติด
ไฟโดยสเปรย์ด้วยน้ำเพื่อลดความดันไปของสาร 

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหล (accidental release measures)  

- อพยพคนออกจากบริเวณ ห้ามสัมผัสสารเคมีโดยตรง 
- สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศ หรือหน้ากากป้องกันก๊าซอินทรีย์ และไอระเหย รองเท้าบูท  

ถุงมือยาง 
- เก็บโดยใช้ทรายกลบ เก็บใส่ภาชนะที่ปิดสนิทให้มากสุดเท่าที่ทําได้ ล้างส่วนที่เหลือด้วยน้ำจํานวนมาก ๆ 
- ทําการดูดระบายอากาศ เคลื่อนย้ายแหล่งที่ติดไฟได้ทั้งหมด ห้ามทำให้เกิดประกายไฟในบริเวณน้ันๆ ใช้น้ำสเปรย์ 

เพื่อลดไอระเหยของสารเคมี   

7. การใช้และการจัดเกบ็ (handling and storage)  

- ปิดให้สนิท เก็บที่แห้งและเย็น ให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ  
- เก็บให้ห่างสารออกซิไดซ์ (hydrogen peroxide, potassium permanganate) เน่ืองจากอาจทำให้เกิดระเบิดและ                      

ติดไฟได้ ถ้าทำปฏิกิริยากับสารเหล่าน้ี  
- เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/ เปลวไฟ / พื้นผิวที่ร้อน -ห้ามสูบบุหรี่ เก็บในที่มีการระบายอากาศได้ดี  

8. การควบคุมการได้รบัสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (exposure controls/personal protection)  

- หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหยของสารเข้าไป  
- สวมถุงมือป้องกัน ชุดป้องกันอุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันหน้า  

9. สมบัติทางกายภาพและเคมี (physical and chemical properties) 

            จุดหลอมเหลว : - 117°C                                                 จุดเดือด : 78°C  
 ความถ่วงจำเพาะ : 0.7893                        ความดันไอ : 40 mmHg ที่ 13°C 

 อัตราการระเหย : 1.4 (Carbon tetrachloride = 1)                  Molecular mass: 46.1 
 การละลายน้ำ : ละลายน้ำได้อย่างสมบูรณ์   ลักษณะทั่วไป : ของเหลวใส ไม่มีสี  

10. ความเสถยีรและการเกิดปฏิกิริยา (stability and reactivity)  

 คงตัวทางเคมี : เสถียรภายใต้ อุณหภูมิ และความดัน ปกติ 
 สภาวะท่ีควรหลีกเล่ียง: Incompatible materials, ignition sources, excess heat, oxidizers 
 ผลิตภัณฑ์อันตรายท่ีเกิดจากการสลายตัว: คาร์บอนมอนอกไซด์, คาร์บอนไดออกไซด์ 
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11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (toxicological information)  

      ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง อาจเกิดความผิดปกติต่อพันธุกรรม  
     ทำอันตรายต่อระบบประสาทส่วนกลาง อาจระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ หรืออาจทำให้ง่วงซึม หรือมึนงง  
     ทำอันตรายต่อระบบประสาทส่วนกลาง ตับเม่ือสัมผัสเป็นเวลานาน หรือสัมผัสซ้ำ 

การหายใจ: ไอ ปวดศีรษะ ง่วงซึม อ่อนล้า  ผิวหนัง : ผิวหนังแห้ง  
ตา : ตาแดง ปวดตา ตาไหม้     การกลืนกิน :แสบปาก คอ  
Teratogenicity: 

Oral, Human - woman: TDLo = 41 gm/kg (female 41 week(s) after conception)  
Effects on Newborn - Apgar score (human only) and Effects on Newborn - other neonatal 

measures or effects and Effects on Newborn – drug dependence. 
Reproductive Effects: 
  Intrauterine, Human - woman: TDLo = 200 mg/kg (female 5 day(s) pre-mating) Fertility – female 
Fertility index (e.g. # females pregnant per # sperm positive females; # females pregnant per # females 
mated). 
Neurotoxicity: ยังไม่มีข้อมูล 

12. ข้อมูลด้านระบบนิเวศ (ecological information)  

ข้อมูลเพิ่มเติมทางนิเวศ: เก็บห่างจากท่อระบายน้ำ และทางระบายน้ำ การรายงานการรั่วไหล และเผยแพร่ให้เป็นตาม
ข้อบังคับภายใต้กฎระเบียบของรัฐบาล  

Ecotoxicity 

- Ethyl alcohol 64-17-5 Toxicity to fish: LC50 Species: Leuciscus idus (Golden orfe) Dose: 8,140 mg/l 
Exposure time: 48 h  

- Acute and prolonged toxicity for aquatic invertebrates: EC50 Species: Daphnia magna (Water flea) 
Dose: 9,268 - 14,221 mg/l Exposure time: 48 h 

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (disposal considerations) 

การกำจัด: ทิ้งภาชนะบรรจุที่ไม่ได้ใช้เป็นขยะอันตราย ให้สอดคล้องกับความต้องการของรัฐบาล 

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง (transport information)  
      CFR  

Proper shipping name: Denatured Alcohol 
UN-No. : 1987 Class: 3  
Packing group: II  
Emergency Response Guidebook Number: 127 

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (regulatory information)  
  TSCA Status: On TSCA Inventory DSL Status: All components of this product are on the Canadian DSL 

list. SARA 311/312 Hazards: Fire Hazard Acute Health Hazard Chronic Health Hazard    
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16. ข้อมูลอื่นๆ (other information)  

        อ้างอิง  http://ghs.diw.go.th:8080/GHSThaiUser/doc/sds/SDS_64-17-5.pdf 
 

  

 

 

 

 

 

 

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

                 ผู้จัดทำ                                                 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 
                                                                        ผู้รับรอง      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แก้ไขครั้งที่ 03 – 27/05/2563 


